
ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਰ 
ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ 



ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਟ-ਕੋਸ਼ 

੧੨ (੦੭੪੦੦ 

BooK No. 4@ 

Pu ੯੧] ato [ 





© He ਹਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ 

ਦੂਜੀ ਵਾਰ _: ੧੯੯੨ 
ISBN 81-85322-12-0 

ਮੁਲ : ੧੩੫ ਰੁਪਏ 
Price 2 Rs. 135 



ਧੰਨਵਾਦ 

ਪੱਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਿਣੀ ਹੈ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ few ਅਖਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ eas sel ਗਈ ਹੈ । 

ਯਰਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ef ਵੀ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਲਿਈਆਂ 

ਅਮੁਲ ਰਚਨਾਵਾਂ fed ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੌਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ 

ਸਾਂਫੇ ਦੈਨਿਕ, ਸਪਤਾਰਕ, ਅਰਧ-ਮਾਸਕ 3 ਮਾਸਕ ਪਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋ” ਵੀ ਅਖਾਣ ਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਤੋਂ` ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਭਾਰੀ ਹੈ । 



ਅਖਾਣ BIE ਦੀ ਜੁਗਤ 

ਕਰਮ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਅਖਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ S ਕੇ ਅਖਾਣ ਲਭਣਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ 
‘i ਕੋ ਤੈਸਾ ਮਿਲੇ ਜੈਸੇ ਬਾਹਮਣ ਕੌ _ਨਾਈ' ਅਖਾਣ ਲਭਣਾ ਹੈ ; ਸਭ 
3 ਪਹਿਲਾਂ ay’ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲੱਭੀ ਜਾਇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ uel ਵਿਚ 'ਐ' ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ Sst wheal: ਫਿਰ 'ਐਸ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਭੀ ਜਾਇਗੀ 
ਤੇ fed 'ਐਸੇ' ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ wat ਜਾਇਗੀ । 

ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ fees ਹੀ ਚਲੋਗਾ ਅਥਵਾ ਪਹਿਲਾਂ 

ਅਖਰ, ਫੇਰ ਅਖਰ ਨਲ ‘Has’ ਫੇਰ ‘gsr ਅਤੇ ਫੇਰ 'ਸਿਆਫ਼ੀ' 
ਆਦਿ ਆਦਿ | 



ਹਵਾਲੇ 

ਜੋ ਅਖਾਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ eds ਗੁਰੂ dia ਸਾਹਿਬ fed ਲਏ ਗਏ ਹਨ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਲੋ (ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੋਮਾ THE ਲਈ) ਕਮਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ‘ag ਗ੍ਰੰਥ ੩ ਅਗੇ ਰਾਗ 

ਦਾ ਨਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇ -- Cad ਹ੍ਰੋਸ--ਰਾਗੁ TAT) I 

੧ਦਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਖਾਣ ਭਾਈ ee? ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ fed ਲਏ ਹਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਲੇ “ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ'' ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਰ ਵਾਰ ਤੇ ਪਉੜੀ ਟਰ 

ਨੌਬਰ edt ਦਿਤਾ ਗਿਆਂ । 
ਰ 

fas ਹੀ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਅਖਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤ” ਦਸਣ 

ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ੩ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ fae’ 'ਬਾਦਜ਼ਾਹੀਆਂ ... 

...ਸ: ਸ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ 1. 

ਕੁਝ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਦੇ, ਜਨਾਨੀ ਕੋਲੋ" ਸੁਣੇ Te ਜਾ' 

ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ-ਰਸਾਲੇ ਵਿਚੋ ਮਿਲੇ us ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੇ" weed ਜੀ ਨੇ ਆਪ 

ਕਰਕੇ ਦੁਰਜਾਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਲੇ ਕਮਾਨ ਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ATL ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 

ਭਾਵ ਇਹ eas ਮਾਸਟਰ ਜੀ (ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ । 

ਕੁਝ ਵਰਤੋ ਸੈਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋ ਆਪ ਕਰ ਕੇ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਦਿਲਾ 

ਫਰਤੋ` ਜਾਂ ਤਾਂ again ਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੈਮੀਆਂ ਸੋਨ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਲੇ ਕਮਾਨੀਆਂ ਵਿਚ 'ਸੋ ਲਿਖਿਆਂ ਗਿਆਂ ਹੈ, faa ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

faq ਵਰਤੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋ” ਹੈ । 



ਸੰਖਾਂਦਕਾੰ ਵਲੋ” 

ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਅਖਾਉਤ ਲੌਕ-ਸੂਝ wi ਤੱਤ ਹੈ । ਅਖਾਣ ਜਾਂ megs 

ਸਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਆਮ ਆਖੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਤੇ 

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਜਿਆਣੇ ਬੈਦੇ ਦੇ 

wt ਇਹ ਅਲਾਪ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ । fed ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਅਲਾਪ ਨੂੰ ਜਨ-ਉਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੌਕ-ਉਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 

ਅਖਾਉਤ ਨੂੰ ਲੋਕੋ-ਕਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਹਦੂ ਵਿਚ ਕਹਾਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈ । 

WIAs ਦੇ ਸਮੇ” ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਜ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਾਣ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕੇਂ । ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ-ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ 

ਅਖਾਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਹੀ were ਮੰਨਿਆ, far 

ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਤਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸੀ' ਅਖਾਣ 

ਸਬੋਧੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਲੈਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ :-- 

੧. ਇਕ ਦੀ ਕਾਂਟ (Wit) ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ :.. ... Russel 

੨. ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋ" ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ....... -. Cervantes 

੩. ਆਮ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋ ਮੰਨੇ ਹੋਇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਚ-ਭਰੇ 

ਬਚਨ ........-...-.. 2੬ Valera 

eh, ॥2੧੭ 

ਇਕ ਅਖ-ਣ ਲਈ Gate ਗੁਣ ਸੋਖੋਪਤਾ ਤੇ ਭਾਵ-ਪੁਰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਹਨ | ਅਖਾਣ 

ਦਾ Sui ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੋਣਾ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ect ਯਾਦ ਹੋ 
ਜਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ 

ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਆਮ ਵਰਤੋ” ਵਿਚ 

ਆ ਸਕਣਾ ਭ) ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਕ fore ਬਚਨ ਵਿਚ 

ਵਖ ਵਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀ, ਉਹ ਅਖਾਣ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ | 

ਜਿੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੇਈ ਆਖੇ "ਕਲਮ ਵੀ ਇਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ'' ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, 

ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸੇਖੋਪਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖਾਣ ਨਹੀ ਬਣ 

ਸਕਦੀ | Ae ਕਦੇ ਅਸੀ" ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਕਲਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ge ਹੀ ਇਹਦੀ 

(8) 



ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋ' 

ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਅਖਾਉਤ ਲੋਕ-ਸੂਝ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਜਾਂ _ਅਖਾਉਤ 

ਸਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਆਮ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰਝ eS ਤ 

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਬੈਦੇ ਦੇ 

uit ਇਹ ਅਲਾਪ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਅਲਾਪ & ਜਨ-ਉਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ-ਉਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 

ਅਖਾਉਤ ਨੂੰ ਲੌਕੋ-ਕਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਕਹਾਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਸਮੋ” ਤੋ” ਲੈਕੇ ਅਜ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਾਣ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕੇ । ਠਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ-ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ 

ਅਖਾਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖਾਣ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਤਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆਂ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸ ਅਖਾਣ 

ਸੋਬੋਧੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਬਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਟੋਕ ਲੈਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੰ :-- 

੧. ਇਕ ਦੀ ਕਾਟ (Wit) ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ... ... Russel 

2, BH ਤਜਰਬੇ ਤੋ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ....... .. Cervantes 

3, ਅਮ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋ ਮੰਨੇ ਰੋਇ ਛੋਟੇ ਛੋਟ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਚ-ਭਰੇ 

ਬਚਨ ............... 0੬ Valera 

॥2੧ 

ਇਕ nee Bel Sate ਗੁਣ Aus ਤੇ ਭਾਵ-ਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਹਨ | ਅਖਾਣ 

ਦਾ Sei ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ders} ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੇੜੀ ਯਾਦ 2 
ਜਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ 

ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਆਮ ਵਰਤੋ” ਵਿਚ 

ਆ ਸਕਣਾ ਭੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ Ji ਜਦ ਤੀਕ ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਬਚਨ ਵਿਚ 

ਵਖ ਵਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਖਾਣ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ “ਕਲਮ ਵੀ ਇਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ'' ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, 

ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸੈਖੋਪਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖਾਣ ਨਹੀ ਬਣ 

ਸਕਦੀ । Ae ਕਦੇ ਅਸੀ" ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਕਲਮ ad ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਦ” ਹੀ ਇਹਦੀ 

(ਓ) 



ਮਹੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਖਾਣ ਇਕ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਨਾਨਬਾਈ ਕੋਲ ਵੀ । 

ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ded ਬਰਨ ਭਾਵੇ" ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਆਂਣਪ-ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਖੇ ਤੇ 

Agu ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ । ਅਖਾਣ 

ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਖਾਣਾ ਦਾ Ad ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, 

ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅਖਾਣ ਤੇ ਬਿਰਹਾ 

ਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫਰਕ ਰਹਿ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਿਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਚਨ-ਹਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇ' 

ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਖਾਣ ਨਹੀਂ`_ਬਣਾਇਆ | 

ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਭਾਵੇ" OS ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ 

ਨੂੰ ਅਖਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ eH ਬਾਹਰ ਸਨ । ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੈ ਕੇਈ 

ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ 

ਮੰਨ Sat et ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਖਾਣ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ 

ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕੁਝ ਅਖਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧ ਤੋ” ਵਧ AYU 

ਪਸ਼ੂ-ਕਹਾਣੀਆਂ (Fables) ਹਨ ਜਿਵੇ” :-- 

੧. ਜਦੋ ਕੀੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

੨. ਚੂਹਾ ਖ੍ਡੀ ਮਿਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਪੰ wa ਵੀ ਨਾਲੋਂ | 

੩. ਉਠ ਲਹਾਈ ਭਲੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਆਖੇ ਹਰ ਦੂ ਲਾਹਨਤ | 

fog ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀ, ਕਿ ਅਖਾਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਢ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਾਦਗੀ ਵਿਚ ਕਈ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋ" ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ 

ਪੁਰਾਤਨ HY ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੀਵੀ' ਨੇ ਜੋ ਅਪਣੇ ਪੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 

ਚਾਹੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਪਣੀ ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ey ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ :-- 

'ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਕੌਈ, ਜਿਸ ਆਇਆਂ ਵਸਨੀ ਹੋਈ । 

ਪਰ Sat ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਗ 

ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਅਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਪਣੇ ਵਡਿਆਂ 

ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾਂ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਮੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ, 

ਭਾਵ ਨੂੰ Adu ਕਰਕੇ ਦਸਣਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵਲ ਮੌੜਨਾ ਤੇ ਉਸ 

(ਅ) 



ਵਿਚ ਚੁਸਤੀ ਭਰਨੀ ws ਵਾਪਰ ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾਂ | ਸਾਰੀਆਂ 

ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਖਾਣ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ 6 ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਪ ਦੀ YAH ਕਰਦਾਂ 

ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘se ਕਰਨੇ' ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, fae ਕੋਈ ਬਹੁਤ 

ਸਿਆਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ “AHS! ਅਥਵਾ ਬਰਾਬਰੀ'' ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਵਾਰਾ ਅਪਣੀ 

ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਚਿੱਟੀ ਦਾਹੜੀ ਵਾਲਾਂ 

ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰਾ edi ‘eq Gast ਬਰਾਬਰ 

sor ge | 

ਹਰ ਅਖਾਣ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 

ਹੈਰਾਨ ਜਾਂ ਚਕਾਚੂੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ HVE ਲਈ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ad! den ਉਪਰ” ford ਹਨ , fae ‘oe ਪਾਂ ਖਿਚੜੀ 

ਚੁਬਾਰੇ ਰਸੋਈ' ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੌਟੀ ਗਲ ਨੂੰ ਵਡੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਤਰਕ 

ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਅਖਾਣ ਦਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਤਮੋਲ 

ਨਹੀ de, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਅਖਾਣ ਬੌਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹਿਜ 

ਸਭਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਟੱਬਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਾਸ 

ਅਖਾਣ ਨਾ ਹੌਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ad ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ 

ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ge ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 28° ਵਰਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੱਦ ਤਕ 

ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋ' ਜਾਣੂੰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਜੋ ag fea ਟੱਬਰ ਲਈ 

ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਵ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅਪਣ ਚਾਲੂ ਅਖਾਣ, 

ਹਵਾਲੇ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਭਾਵ-ਪੁਰਤ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ za’ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ 

ਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੀਕ ਅਖਾਣ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ cu ਕੇ 

ਕੋਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮਨੁਖੀ ਤਜਰਬਾ ਅਖਾਣ ਘੜਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰ faz 

fos ਕੋਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈਦਾ ਜਾਂਦਾ 3, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ dat ਵਿਚ ਅਖਾਣ ਵੀ 

ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨੁਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦ' ਹੋਇਆ we ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ HOY ਨੂੰ 

ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਕਾਰ- -ਵਿਹਾਰ, ਵਰਤਾਓ mic $ ਗਹੁ 
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ਨਾਲ ਜਾਂਚਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋ“ ਕੁਝ ਸਿਟੇ ਕਢਦਾ ਹੈ । Haut ਆਦਤਾਂ 
ਤੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਭੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਟਲ ਸਚਾਈਆਂ 
ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਿਟੇ ਮਨੁਖੀ ਸਮਝ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟਿਆਂ ਨੂੰ 
ਲੱਛੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਖਾਣ ਹੈ । 

fre ਅਖਾਣ ਇਕ ਟੱਬਰ ਤੋ" ਕਬੀਲੇ ਵਿਚ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁਜਦੇ 
ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮ ਵਿਚੋ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਕਲ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਨਿਰੋਲ ਕੌਮੀ ਅਖਾਣ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਥਾਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ 
ਵਾਰੀ ਵੱਖੋ-ਵਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ fea ਜਿਹੇ ਅਖਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਿਰਨਾ 
ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਿਸ ਤੋ' ਪੁਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ fea ਵੀ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ont ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਸੁਝਿਆ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਇਹ 
ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ 
ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਹਨ । 

ਕੌਮੀ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ Wu ਰਖਦਿਆਂ ਸਪੋਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵਧ ਅਖਾਣ 
ਹਨ । ਕਿਸੇ 'ਹੌਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ੫੦੦੦ ਜਾਂ ੬੦੦੦ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ Fas ਹੋਵੇਗਾ, 
ਪਰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਇਕ aa ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਅਖਾਣਾਂ 
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੨੫੦੦੦ 3* ੩੦੦੦੦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ । 

ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਬੀ 
ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ" ਵਧ ਤੇ Sd ਅਖਾਣ ਹਨ, ua ਫ਼ਾਰਸੀ 
3 ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਅਖਾਣ ਨਹੀ | 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਖੌ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 

ਤੋਂ ਅਖਾਣ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਅਖਾਣ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ _ ਅਖਾਣ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਲ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ few 
ਸਹਾਇਕ gu ਹਨ | 

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਪਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 
ਅਖਾਣਾਂ ul 'ਡਤਸ਼ਨਰੀ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਅਰੈਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 
aa ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ aH ਅਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ 

(ਸ 



ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੈਭਿਆ । ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ Ba ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ =-- 

"ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ feast ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” Use ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਔਕੜਾਂ 
ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ fed* ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਾ 

ਕਿ “ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼'' ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਭੈਡਾਰ' ਭਾਈ) 
ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪੁਰੀ । ‘edt ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ” ਨੇ ਕਾਂਫ਼ੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ 1 feat 

ਦੇ ਮਗਰੋ ਸ਼ਬਦਾਰਥ (ਸੀ| ਗੁਰੂ ਗਰੈਥ ਸਾਹਿਬ) ਦਾ ਪਾਠ ਜਦ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਦੂੰਡ-ਭਾਲ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਾਣ ਲੱਭ ਪਏ । ਇਸੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 
‘gens ਅਖਾਣ' ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ fe ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਮਿਲੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਖਾਣ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤ 

Gat ਨਹੀ” | ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ` ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਾਣ ਤੇ Gat ਦੀ ਵਰਤ” 

ਲਿਤੇ ਗਏ” ਢੇਰ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਮਰਦਾਂ ਪਾਸੋ“ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ua ਜਿਹੜੇ _ਅਖਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ fed’ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ eas ਵੀ OF ਹੀ ਉਥੋਂ 

ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋ` ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ₹। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋ` ਹੀ ਲਈ ਹੈ । ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਇਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੁਝ ਅਖਾਣਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋ” ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਸੀ ਹੈ” । ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਵਾਰਾਂ fed ਲਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਵਾਰਾਂ fea ਹੀ wet a" 

ਅਖਾਣਾ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋ“ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 

ਅਜਿਹੇ ਅਖਾਣ ਹਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Sat ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ 

ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਨਾਲ aga ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ag ਵੈਨਗੀਆਂ ਇਹ ਹਨ : 

# ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਖਾਣ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਛਡ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਅਖਾਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਇ ਹਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । (F:) 

੩# FE ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ Adt ਤੇ ਕੁਝ ਅਖਾਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ge ਗਈ 

ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਅਸੀ ਆਪ ਕਠਕੇ ਦਸੀ ਹੈ । ਅਧਾਰ-ਸੋਮਾ (Source- 
book) ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਫਜ਼ “ਸੰ” ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਪੜਾ ਲਗ ਜਾਏ fa ਇਹ ਵਰੜੋਂ' 
ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹੈ । (ਸੰ) 

(ਹ) 



4) 

ਜੱਟਾਂ ਦੇ Hag ਵਿੱਚ :-- 

ਜਟ, ਫਟ ਤੇ ਪਟ ਬੱਧੇ ਹੀ VT | 

ਜਟ ਬੋਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ, ਕਢੇ WS | 

ਜਟ, Aci ਦੇ, ਭੋਲ੍ਹ ਨਰੈਣ ਦਾ । 
He ਮੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਚੌਵੇ | 

ਆਈ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸੈਨ੍ਹੇ | 
ਜੱਟਾਂ ਲਏ _ਮੜਾਸੇ 8G । 
az ਭੇਲੀ ਦੇਇ, dat ਨਾ ਦੋਇ । 

ਚਿੱਟਾ ਕਪੜਾ, ਕੁਕੜ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਜੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠਿਕ': ' 1 

ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ Wet :-- 

ਸਪ ਕੰਜ es, fey sdf as | 

ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾਂ ਖਾਏ ਅਰਾਈ' ਦਾ । 

ਅਠ ਠਗ ਤੇ ਅਠ ਠਠਿਆਰ, ਅਠ ਸੁਨਿਆਰ ਤੇ ਅਨ Bad, 

ਆਨੁ dat ਬਤਰੀ, ਇਕ ਝਲਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰੀ | 

ਕਕੜ, ਕਾਂ, ae ਕਬੀਲਾ ਪਾਲਦੇ 

ਜੱਟ, Hoi, ਸੋਸਾਰ ਕਬੀਲਾ ਗਾਲਦੇ । 

ਪੋਲੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮੌਲਾ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ | 
ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ det ਲਿਪਣ ਬਾਣੀਏ । 

ਤੀਵੀਆਂ Haat :-- 

ਜੱਟ, ਬੋਲ ਤੇ ਬਕਰਾ, vat ਭੈੜੀ ਨਾਰ, 

ਚਾਰੇ ਹੀ ਭੁਖੇ 38, ਰੱਜੇ ਕਰਨ fears! 

ਰਨ ਜੱਟੀ ਹੋਰ ਸਭ det i 

ਇਲਾਕਿਆਂ Haat :-- 

ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਤਿਹਾ ਹੋਉ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ । 

ਢੱਲਾ ੫ਟਿਆ ਗਾਜਰਾਂ, ਬੋਦਿਆਲ ਅਧਵਾਟੇ | 

Hat ਖਟਿਆ dat, _ਕਸਾਲਾਂ ASS | 

(3) 



fgugem ans ਦਾ ਖੰਦਾ ਟੁਕ ਨੂੰ ਭੁਖਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢਾ, 

ਜੋ ਕੋਟੀ ਆਇ ਫਿਰ ਕੈ ਜਾਇ ਓਹੀ ਗੁਸਾਈ w ਝੰਡਾ । 

2. dat dg । 

GQ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਰਦਾ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸਰਦਾ । 

੬_ ਸਾਲ, ਸ਼ਾਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਬਾਦ ਬਾਦੀ, ਟਟੂ, Ud, VE (ਕਸ਼ਮੀਟ ਦੀਆਂ £ਗਾਤਾਂ ਹਨ) 

411 

ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂਆ ਦੇ ਮਿਹਣੇ 3 oS :-- 

੧_ ਜ਼ਹਿਰੀ” ਵਸਦੇ ਦੇਵਤੇ fust ਵਸਣ ਜਿੰਨ । 

ਸਹਿਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ । 

eng ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਵੇ” de ਕਹਿਰ | 
A} 

ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੈਧੀ :-- 

੧. ਲਾਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ | 

੨. ਲਾਹੌਰ ਕਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ । 

੨. ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕੀਤੇ, ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ | 

2. ਹੁਕਮ ਨਾਦਰ ਤਕਦੀਰ ਕਾਦਰੀ | 

੯. ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹੇ ਦਾ । 

é ad ਦੀ ਸੋਭਾ ਗਈ, ਗ੍ਰੱਜਰ ਦਾ ਗਿਆਂ ਮਾਲ | 

ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੋਏ age | 

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇਕ ਜੀਉ'ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ । ਜੀਉ'ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ fea ਵੱਡਾ ਗੁ 

(ਦਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਵਿੱਚ da ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ ਅਸ਼ੰਦ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾ Sel ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਰਦ੍ਰ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ-ਸੰਸਜ਼ਰਿਤ 

ਦੇ ਕਈ ਅਖਾਣ ਅਪਣਾਏ gat ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ as ਵੈਨਗੀਆਂ ਹੋਠ fering 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ : 

ਉਰਦੂ-ਫ਼ਾਰਸੀ :-- 

੧. ado ਹਮ ਜਿਨਸ ef ਹਮ ਜਿਨਸ ਪਤਵਾਜ਼, 

ਕਬੂਤਰ ਬਾ ਕਬ੍ਰਤਰ, ਬਾਜ਼ ਬਾ ਬਾਜ਼ । 

(ਖ) 



ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ-ਕੋਸ਼ 

ਉ 

ਸਿ _ ਉਸਤਾਕਾਰ (ਉਸਤਾਦ) dar, 
US ਚੌੜ Bes । ਵੇਖੋ : ਗੁਰੂ (ਪੀਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਟੱਪਣੇ, ਚੇਲੇ ਜਾਣ BTU । 

ਭਾਵ--- ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 
ਆਪ ਵਧੇਰੇ ਭੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਵਰਤੋ:-- ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ! ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ 
eae wig fag ਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ ਨੂੰ 
ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀ” $ ਸਾਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾਂ ਛਟਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ a ਉਸਤਾਦ ਹੀ Gear 

de, ਉਸ ਦੇ 8S ਚੌੜ we ਕਿਉ ਨਾ 

de ? ।ਸੈਗ ) 

ਉਸ਼ਨਾਕ ਬਾਹਮਣੀ, He ਦਾ 
ਤੜਕਾ । 

ਭਾਵ:-- ਬਾਹਰਲ। ਭੜਕ ਬਹੁਤ, ਪਰ 
ਵਿਚੋ ਖ਼ਾਲੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ 

deve ਜਾਂ ਜੂਠ ਦੀ ਪਰਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ 
_ ਪਰ wag ਕਿਸੇ ਦੇ da ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ 

ਨਕ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂ Qs ਉਤੇ" ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਹਣਾ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਪਰ 
fag ਬੜਾ ਗੋਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ: -- ਕਰਮੋ' ਨੂੰ ਵੇਕੋ ਨਾ, ਘਰ ਵਿਚ 
ਤਾਂ ਬਿਲੀਆਂ ਕੂਤਿਆਂ ਦੀ ਜੂਠ ਤੋੜੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ 
ਏ, ਪਰ wa ਮੈ ਕਿਹ ਲੈ ਨੀ, we va 

ਲੈ ਤਾਂ ਆਂਹਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਮੜੋ ਲਗ 

ਗਈ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਤਾਂ 'ਉਸ਼ਨਾਕ ਬਾਹਮਣੀ, Ale 

ਦਾ ਤੜਕਾ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਉਹ _ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੇ 
ਨਹੀ” ਖਲੀ ' ਵੇਖੋ : ਹਰ ਮਸਾਲੇ ਪਿਪਲਾ ਮੂਲ । 

ਭਾਂਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਅਗੇ ਹੀ ਅਗੇ ਜਾਂ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿਚ ਲੱਤ 
ਅੜਾਉ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :— ਆਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉ! ਨ 
ਆਉਂਦੇ । ਅਖੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ fad ਭਾਗੋ 
Sat ਖਲੀ । ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਮ ਭਲਾ 
ਤੁਰਦਾ ਹੈ ? (ਸੰਗ ) 
_ Ba ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ਼ (ਖੇਤ) ਦੀ ਮੂਲੀ 
di 

ਭਾਵ: - ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਤ 
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫੜ 
ਮਾਰੇ, ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ 
ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ 
ਮਾੜੇ ਤੌ ਮਾੜਾ aH ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ 
ਹੋ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ Jai 

ਵਰਤੰ':-- ਉਹ ਕਿਹੜੇ aa ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ, 
fed ਜਿਹੇ ਸਮੇ ਤੇ ਚੰਗਿ%ਂ ਚੌਗਿਆਂ ਦੀ oe ਭੁਲ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (Ra) 

ਉਹ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਭਾਵ: ਜਦ ਕੌਈ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚੋ” ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



ਉਹ 38 ਉਹ ਚੀਰੀਐੰ... 5 
= 

233°:— ਜੀ ਅਜ ਕਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ 
ਸੁਖੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਦ ਹੈ । 

ਕਲ ਤਕ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਮਿਲਦਾ । (ਸੋਗ 

“ਉਹ Be ਉਹ ate mwas 
Wa ਨਾ ਹੇਰਿ i” | 

ਭਾਵ:-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, 
faz ਕੇਲਾ ਬਰੀ ਦੇ ਨੌੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੁਖ 
ਪਾਂਦਾ ਹੈ ; (ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੇਰੀ sue} 
ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੋ ਦੇ ਪੱਤਰ 
ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) fae ct ਮਾੜੀ Aas 
ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੋਰ੩ੋ:--- “ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰਉ ada 
ਕੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਟ ਜੁ ਥੇਰਿ ।( ਉਹ 38 ਉਹ 
ਚੀਰੀਐ ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨਾ ਹੇਰਿ 1” 

(ag ਰੱਥ : ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ) 

ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਪੈਣ 
ਦਿੰਦਾ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਦੌਸ਼ੀ ਹੈਦਿਆਂ ਵੀ 
ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਾਂ ਮੈਨੇ । 

ਵਰਤੋ: — ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਛਿਆ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਂ 3 ਪਾਣੀ ਨਹੀ” ਪੈਣ fea, 
ਤਤਾ ਜਿੰਨਾ ਭੀ 33 ਨਹੀ ਦਸਦਾ । (ਸੋਗ ) 

ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ne’ ਕੌਮ ਸਵਾਰੇ 
Qe | ਜਾਂ 

ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ 
zat | 

ਭਾਵ:-- ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਨਾ 
ਰੋਵੇ, ਪਰ ਫੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੇ । 

ਵਰਤ੩£-- ਬੜਬੀਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਿਤਰਾਂ ਵਿਚ 
ਬੇਠਿਆਂ ਰਣਬੀਰ ਬਾਰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਥਹੇ : ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ” as 

ਚੋਂ ਰੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਫ਼ਨੇ Sw ਹੈ ਮੋਜਿਸਟਰੇਟ ਬਣਨ 
ਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਮਿਲ areal । ਪਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜ' gat ਜਦੋ ਘੋੜੀ 
ਚਾੜਿਆ SAT । (ਸੈ) 

ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਾ ਜਾਣੀਏ, ਜੋ ਸ਼ਾਮੀ" 
ਮੁੜ ਘਰ ਆਵੇ | ਜਾਂ 

ਉਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕਾ... 7 

ਉਹ at ਨਾਹੀ ਭੁਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ 
ਪੈ ਜਾਵੇ | Rl 

ਉਹ ਭੀ ਭੁਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਜੇ ਮੁੜ 
ਘਰ ਆਵੇ | 

ਭਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਭੁਲ ਕਰਕੇ 
ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ ਤੋ ਮੁੜ ਸਿਧੇ ਰਾਂਹ ਧੈ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ , 

ਵਰਤੋ: -- (a) ਦੁਨੀ ਚੌਦ-- ਬਦੀਏ ! 
ਅਜੇ ਵੀ AHS, ਡੁਲਿਆੰਂ Sai ਦਾ ag ਨਹੀ” 
ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹ ਭੁਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਜੋ ਮੁੜ ਘਰ 
ਆਵੇ। ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਨਹੀ” । ਹੋਸ਼ ਕਰ । 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ) 
(੨) ਭਾਈ--ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰ) ds ਹੈ, ਜੋ 

ਤੇਰ ਪਿਆਰ, ਤੋਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਕਰ fa 
ਹੈ, ਪਰ dat! ਉਹ ਭੀ ਕੁਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ 
ਮੁੜ ਘਰ ਆਵੇਂ । (ਸੀ ਹਰਿਚਰਣ ਵਿਸਥਾਰ 

ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਉਹ ਫਿਰੇ ਨਬ ਘੜਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ 
ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਨ ਨੂੰ | ਜਾ 

ਉਹ ਨੱਥ ਘੜਾਂਦੀ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਨੱਕ 
ਵਢਾਂਦੀ ਫਿਰੇ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਇਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ uit 
ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇ, ਪਰ mai? 
Ga ਉਸਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤਦ ਇਹ 
MWe ਵਰਤਦੇ ਹਨ : 

ਵਰਤ”: -- ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮੋਰੀ 
ਤਨੌਂਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ”, ਉਸਦਾ ਅਫ਼ਸਰ 
੩ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓ” ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ 
=; wa ਉਹ ਫਿਰੇ aa ਘੜਾਉਣ & ਨੂੰ ਤੇ 

ਉਹ ਫਿਰੇ da ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ (fig ਹੋਏ ਫੁਲ- 
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਉਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕੇਹਾ, ਜਿਸਦੇ 
ਪਲ ਨਹੀ` ਰੁਪਇਆ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ we? 
ਪਾਪ ਢਕੇ ਰਹਿਣ, ਪਤ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮਨਖ 
ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



ਉਹੀ ਮਾਂ ਮਰ ae? ਜਿਹੜੀ .. 

ਵਰਤੋ:- sme ਸਿੰਘ : ਸ਼ਾਹੇ ! ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਾਮਾਣਸ ਕੇਹਾ ਜਿਸ ਦੇ uw 
ਨਹੀ ਰੁਪਿਆ, ਪਰ ਭਾਵੇ' ਅਸੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾੜੇ 
ਵਿਚੋ ਨਾਂ ਅਣਖ ਮਰੀ ਹੈ ar ਭਲਮਣਸਉ । (ਸੰਗ ) 

ਉਹ ਮਾਂ ਮਰ ਗੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀ” 
ਨਾਲ da ਦਿੰਦੀ ਸੀ । 

ਭਾਵ:--- ਜਦ gel ਅਖੇ ਸਮੇ ਵਿਚ 
ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਭੋੜੇ ਮਨਖ ਪਾਸੋ ਆਦਰ ਜਾਂ ਸੁਖ ਦੀ ਆਸ 
ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ:--- ਅਫ਼ਸਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੁ ਜੀ, 
ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ em ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੋ ਮੰਜਾ 
ਦੀਤੀਆਂ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ” ਸੀ, 
ud ਜਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਇਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ 
ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਕ fes ਮੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਛ ਬੈਠਾ, 
“Wet ਯਾਰ ! ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ?” ਤਾਂ ਝਟ ਅਗੇ 
ਕਹਿਣ ਲਗਾ, “Sa ਸੰ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀ” 
ਨਾਲ ae ਦਿੰਦੀ ਸੀ।” (8) 

ਉਹੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖਸਮੇ ਭਾਣੀ । 
ਭਾਵ: -- ਜਦ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਝਾ 

ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਰੋਇਆ ਭੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ une 
ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- ਦੂਸਰੇ ਕਵੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਚੜ 
ਮਚੀ ਵੇਖ, ਜੀ fee ਖਿਬਦੇ, ua ਕੀ wa 
ਸਕਦੇ ਸਨ । 'ਉਹੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖਸਮੈ ਭਾਣੀ ।' 
ਜਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ? (data ਬੋਲ= 

ਬਾਵਾ ਬਧ ਸਿਘ) 

ਉਹੀਓ wer ਮਿੱਠਾ ਜੋ xii 
ਨਹੀ” ਡਿਠਾ । ਜਾਂ ਓਹੀਓ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ 
ਝੁਲਾਂ ਨਾਹੀ" ।ਡੱਠਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਮੇਲ ae 
ਹੋਣ ਨਾਲ fea ਪਵੇ ਪਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 
ਪਿਆਰ ਦੋਵੱਲੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੂਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਬੜੇ 
hE ਗਾਉਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਠਰਤਾਜ਼ੋ 

ਉੱਕੀ ਜੀਭ ਨਾਂ ਰਖ. 

ਬੋਲੀ, « ne #2 ਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨ 'ਉਹੀਓ war ਮਿੱਠਾ 
ਜੋ ਅੱਖੀ` at ਤਿੱਠ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਉਹ 
ਘਰ ਵਮੰਲਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਕੁਲਖਣੀ ਏ (Hat) 

ਉਹੋ ਕੁੜੀ ਸੁਚੌਜੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ 
dat Het | 

as -- ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੀ ਚੋਗਾ ਸਮਝਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

eas ਰਹਿਮੜੇ ਭਜੀ ਭਜੀ ਆਈ ਅਤੇ 
ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਣ sat ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਰਮੋ” vet ਨੂੰ 
ਜਾਣਦੇ ot ਹੋਂ, ਕੱਖ 88 ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀ” ਕਰ 
ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਜ ਵੱਡੀ Heat ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ I ਮਾਸੀ 
ਬੋਲੀ-- ਅੜੀਏ ਤੂੰ 
ਸੁਚੋਜੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ Jai Her’ । ਉਹ ਹੁਣ 
ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਜੂ ਹੋਈ । (8) 

ਉਹੋ wat ds}, ਉਹੋ ਰਾਮ 
ਦਿਆਲ : ̀ 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿੱਚ 
ae} ਤਥਦੀਲ ਨ ਜਾਪੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਲ 

ਵਰਤੋ': -- ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਬੜੇ 
ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁਜ ਗਏ ਹਨ, wa ਉਹ ਆ੫ QF ਹੀ 
ਖਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਗਰਦਾ ਹੈ । 
ਕਲ ਇਕ fun ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹਾ, 
“ਭਾਈ ਸ਼ਿਦਲਾਬ ! ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਖਰ ਤੂੰ 
ਨਾ ਬਦਲਿਓ' । ਉਹੋਂ ਬੂੜੀ ਖੋਤੀ, ਉਹੋ ਰਮਿਅਗਲ if 

(ਸੰ) 
ਉੱਕੀ ਜੀਭ ਨਾਂ ਰਖੇ ਤੇ ਆਖਣ 

ਹਕਲ7ਏ | 

ਭਾਵ:-- ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਲਈ 
Gal ਯੋਗਤਾ ਨਾ Iz, ਪਰ ex ਉਹਦੇ 
ਬਾਰੇ ਅਲਤ ਅਨਮਾਨ ਲਗਾਣ । 

ਵਰਤੋ: -- ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾ Wai 
ਵੱਟਾ ਹੈ, fea ਦਾ: ਨ? ag ਨਹੀ” ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਦੋ 
ਕਿਸੇ ਨੰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕੈਲਾਈ fa ਸ਼ਹਿਫ਼ 
ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਕਰੀਕ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ Ha ਮਿਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਜੀਭ 
ਨਾ ਰਖੋ ਤੇ ਆਖਣ ਹਲਕਾਏ' | (8) 



_ ਉਖਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ... 

Gust ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਵਧ | 
ਕੀ, ਦੋ ਘਟ ਕੀ ? ਜਾਂ 

ਮੋਹਲਿਆਂ ੩” ਕੀ ਡਰ ? 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਪੁਰਸ਼ ਔਖਾ qu 

mga ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਨਨਾਈਆਂ ਤੋ” 
ਡਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਡਾ 

ਲਾ ot ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਹਲ ਤੋ” ਕੀ ਡਰਨਾ । ਜੇ 
ਉਖਲੀ fea ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਹਲਿਆਂ ਤੋ ਕੀ 

ਡਰਨਾ ਹੈ । (Hal) 
ਉਗਲੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ, 

ਕੋਹੜੀ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ an 

ਨੂੰ ਆਰੈਭ ਕੇ ਅਜੇਹੀ ਔਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ, 
ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਸਕੇ ਤੇਨਾਹੀ 
ਉਸ ਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਸ_ ਹੋਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ'ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 
ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਦੁਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਂਸੇ ਰੋਵੇ ਤਦ 
ਵੀ ਦੁਖ | 

ਵਰਤੋ”:--- wa, ag ਨਾ ਪੁਛ ! ਸ਼ਾਮ 
ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ Sai ਕਾਹਦਾ ਲਿਆ ਏ ਮੁਸੀਬਤ 
ਸਹੇੜ ਲਈ ਸੂ, ਉਸ §. ‘as ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਨਿਗਲੇ 
ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ' । ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ, ਸਰਗਾਰ 
ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈੱਦੀ ਹੈ । ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀ” 
ਆਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ । (ਸੰ) 

ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ | 
ਭਾਵ:-- ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇ' 

ਚੈਦਰਮਾ ਮਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇ“ ਜਿਥੇ 
ਗਿਆਨ se ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਾਂ ਜਦ ea ਜਾਂ ਵਧੇਰੀ 
ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ 
ਫੋਟੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀ ਵਟੀ'ਦੀ । 

ਵਰਤੋ':-- ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ | 
wat ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ at ਲੋੜ ਹੈ ? Cae ਸੂਰ 
st atl de’ । (ਸੰਗ) 

fans ਤਾਂ 

ਉਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ . 

_ ਉਘਰਿ ਗਇਆ ਜੈ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ 
| ਨਦਰਿ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ | 

ਉਖਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ (ਗੁਰੂ Ha: ਆਸਾ ਮ: ੫) 
ਭਾਵ:-- ਜਿਵੇ" ਸਰਾਫ-ਪਾਰਖੁ ਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਉਸਦਾ ਪਤਾ Ba ਜਾਂਦਾ ਹੈ, fae ਮਨੁਖ 
ਆਪਣੇ ਅੰਗਣ ਸੱਚੇ ਸਰਾਫ਼ - ਰੱਥ ਪਾਸ਼' 
ਨਹੀ” ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ | 

@d3°: — ਇਕ ਕਲਰਕ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ 
ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਅਸਲੀ ਐਡੀਟਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, 
ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ saat ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਪਾਜ ਖੁਲ 
ਗਿਆ | “ਉਘਰਿ ਗਇਆ _ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੁਆ 
ਨਦਰਿ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ 1”? (ਸੰਗ) = 

ਉਘਰੀ A ਪਈ, ਪਈ ਸੋ ਸਹੀ | 
ਭਾਵ:-- ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਹਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਧੰਨੋ--ਭੈਣੋ ! ਹੁਣ _ਹੋਸਲਾ 
ਕਰੋ । “ਉਘਰੀ ਸੋ ਪਈ, ਪਈ ਸੋ ਸਹੀ' । ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ 
az ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖ 
ਹੈ । (Fa) 

ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗਭਰੂ, ਪਲੇ ਠੀਕਰੀਆਂ। 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 

ਸਹਣਾ ਅਤੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਪੇ ਪਰ ਵਰਤੋ” 
28 ਕਰਤੂਤ ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ as ਦਿਖਾਵੇ ਪਰ 
ਪਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭੇਖ ` 
ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਚਮੁਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ 

ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪਿਛੇ ਛਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਉਚਾ ਲੰਮਾ 
ਗਭਰੂ us stadini” ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । (ਸੰ) 

ਉਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ 

ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੱਥ usas ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਜਾਂ ਗੁਣ ਕੌਂਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



gal ਮਾੜੀ ਤੇ fee... ੫ 

ਵਰਤੋ”: -- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ; ! ਇਹ zu 

ਟਾਪ ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵਲ ਹੀ ਨਾ eu । ਜ਼ਰਾ nea 

ਝਾਤੀ waa ਫੇਰ ੫੩੭ ਲਗੂਗ ਅਸਲੀਅਤ ਦੋ । 

“ਉਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪੜਵਾਨ” ਹੈ feat ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਹਾਲਤ । (ਸੈ) 

ਉਚੀ ਮਾੜੀ 3 fee ਨਾ ਧਰੀਏ, 
ਧੀ ਨਾ ਦਈਏ ea ਇਟ ਡਿਗਗੀ, 
He Saat, ਧੀ ਮਰੂਗੀ ਝੂਰ। _ 

ਭਾਵ:-- ਧੀ ਦੂਰ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬਧੀ 
ਕਵੀ ਨੌ ਖਿਆਲ ਦਸੇ ਹਨ । 

(ਵਰਤੋ Ge ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ) 
ਉਜੜ ਖੇੜਾ, ਨਾਉ” ਨ” ਬੇੜੀ ਜਾਂ 
ਉਜੜ ਖੇੜਾ, ਚੌੜ ਮਸੀਤ | 
ਭਾਵ:-- ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ':--- ਕਮਾਲਦੀਨ--ਇਥੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ 
ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, 'ਉਜੜ dar, ਨਾਉ” ਨਾ 

ਬੇੜੀ !' ਇਥੇ ਵਸੋਂ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ । (Fal) 

ਉਜੜੀਆਂ _ਭਰਜਾਈਆਂ, eat 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਠ (ਦੇਰ) । 

ਭਾਵ:-- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੋਧੀ, ਨਿੱਕੇ ਜਾਂ 
ਵੱਡੇ, ਭੌੜੇ ਹੌਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੋਂ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁਦ' ਹੈ । 

ਵਰਤ”:--- ਭਾਰ! ਭਰੀ--(ਗੁਸੇ ਵਿਚ) at 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ । 'ਉਜੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ 

ਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਠ" । ਕਿਰਪੀ ਦੇ 62 ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਦਾ 
< ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੁਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, we a ਠੰਡੀਆਂ ਰੋ 

ਜਾਵੇਂਗੀਆਂ | (ਸੋਗ) 

ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ saat ਮਹਿਲ । ਜਾਂ 
ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ val eng ਨਾਂ 
HB ਤੇ ਨਿਕੌਮੀ ਵਸਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ”:-- ਸ਼ਾਹ--(ਜੋਸ਼ ਵਿਚ) _ਉਜੜੇ 
ਪਿੰਡ ਭੜੌਲ' ਮਹਿਲ । ਜਿੱਤ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ 

. & ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ, azeas ਸਿੰਘ) 

ਉਠ ਮੇਰੀ ਚਪਣੀ”'' 
&=<੨੬<੩ ੩੬੩੫ %੨==== ੨ ਐਤ,&.ਛਕ .£.੨.= ਦੇ. =ੰ ਦਾਲ, ਦਾਲ ਲੜੇ .= ਕੱਛ %'=੨;੨. 5 ੩੬੪ ਨ ₹ €2=;5.੫€ ਅਥ ੫=%੨੨੮੨੨੯ ੨ bees ਛੇ =ੰ ਚ ₹ = ਦੇ ਵੈਣ 

ਉਠ ਨਾ ਸਕੇ, fee ਮੁੰਹ ਗੋਡਿਆਂ 
ਦਾ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਤ 
ਕੌਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ da 
ਬਹ'ਨੇ ਪਿਆ ad, ਤੱਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ':-- ‘Os ਨਾ ਸਕੇ fe ਫੈ ਮੂ 
ਗੋਡਿਆਂ at । ਖੇਡਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ios 

ਆਖਦੇ ਹਨ fa ਸੈਦਾਨ Ate ਨਹੀ” । 

ਉਠ ਨੀ ਨੂੰਹੇ' fans 
ਛੱਡ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਝੋ । 

ਭਵ:--ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ 
ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਾਸੋ' ਸੌਖਾ aH ese" 
ਕੇ ਔਖਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ! 

ਵਰਤੋ”-- ਹੈ de, ਮੈ” ਕਿਉ” ਜੌਮਿਆ 
ਸਾ । ast ue ਦਾ ਅਰਾਮ oat ਮਿਲਦਾ । 

'ਉਠ st od ਨਿਸਲ ਹੋਂ, ਚਰਖਾ ਛਡ 3 

ਚੌਕੀ ਬੋ । ਹਰ ਵੌਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ 

ਮਰੀਦਾ ਹੈ 1 (ਸੈਗ) 

ਉਠ ਨੀ ਲੋਹੀਏ ਬਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ 
ਸਬ ਗਿਆ। 

ਭਾਵ:-- ਕਿਸੇ ਆਲਸੀ ਨੂੰ ਉਦਮ 
ਦਿਵਾਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵ੍ਰਤੋ”:---- ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ! ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, 
ਹੌਸਲਾ ਰਖੋ । ਸਾਰੇ ਕੋਮ ਨੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ‘Ga at 

ਲੋਹੀਏ ਬਕਣੀਏ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਗਿਆ! । ਤੁਸੀ” ਕਰਮ 

ਸਿੰਘ ਵਲ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਰਸੂਖ 
ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ । (Ha) 

ਉਠ ਮੇਰੀ suet, ਉਠ ਮੋਰੀ Set, 
ਚਾਰ ਦਿਨ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ, ਫੋਰ ਦਿਨ 
ਓਹੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਕੋਈ um _ਤਬਦੀਲੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤਿਆਂ 
ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

੭ 

(ਸੈਰ 

ਹੋ, ਚਰਖਾ 



Regu ਮਨਾਂ... 

ਹਨ ।` 

ਵਰਤੋ”:-- ਫਿਸਮਤ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਨਿਰੀ 
ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਹੀ” । ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 
uate ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ 
fed ਹੈ 'ਉਠ ਮੇਰੀ ਚਪਣੀ, ਉਠ ਮੇਰੀ ਡੋਈ, ਚਾਰ 
fee ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਫੇਰ ਦਿਨ ਓਹੀ" । (ਸੋਗ) 

ਉਠ ਵੇ ਮਨਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨਾ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਾਧੀਨ 

ਹੋਕੇ ਕੌਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ”: - ਜਸੋ-- 'ਉਠ ਵੇ ਮਨਾ ਪਰਾਇਆ 

ਧਨਾ', ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਇਆ ਪੁਤਰਾਂ ਸਾਬੋ” ਕੌਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, 
ਉਹ es ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਿੰਦੇ ਹਨ ? (ਸੰਗ) ` 

ਉੱਠੋ ਮੁਰਦਿਓ ਖੀਰ ਖਾਉ । 
ਭਾਵ:- ਕਿਸੇ ਆਲਸੀ ਨੂੰ 

ਆਪ ਸੁਆਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ | 

ਵਰ੨”:-- ਮਿਤਰ--ਉਠੋ ਮੁਰਵਿਓ ਖੀਰ 
ਖਾਓ ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਦ੫ਹਿਰ ਆ ਚਲੀ ਜੇ । ਨਹਾਓ GG, 
ਕਿਸੇ ਆਹਰ ਲਗੋਂ । (ਸੌਗ) 

Sai ਲਈ ਕਿਨ ਛਪਰ ਛਾਏ ? 
ਭਾਵ--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈਸੀਅਤ 

ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ 
ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਬੜਾ ay ਖਰਚ ਕਰਨ 
ਕਰ ਕੇ ਅੰਖਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰੋਤੋ':--- ਧਨੀ ਰਾਮ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਹੁਣ 
ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਹਥੋਂ ਚੀਕਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਂ, ਮੱਥਾ ਵਡਿਆਂ ਨਾਲ 
ਲਾ ਕੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਸ਼ ਤੋਂ aH ਲੈਣਾ ਸੀ ‘Cai ਲਈ 
ਕਿਨ sug ਛਾਏ” । ਵਡਿਆੰ Sei ਦਾ ਆਦਰ ਕਾ 
ਵੀ ਸਸਤੇ He ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । (Ha) 

ਉਡ ਕਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀ ਪਾਵਾਂ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਵੇ 

ਤਾਂ ਕਾਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 
ਵਰਤੋ”:--- ਸੁਭੋਦਰ---ਆ ਵੀਰ ! SH 

ਆ ! ਰਾਹ sa ਤਕ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ua 

ਆਪਣਾ 

੬ ਉਤਮ ਖੇਤੀ... 

ਗਈਆਂ 29 1 att ਕਾਂ ! ਸੂਖ ਦਾ ਲਉ” । ਸੁਲਖਣਾ 
ਲਉ” । ਉੱਡ ਉੱਡ ਕਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਿਉ a ਚੂਰੀ ਪਾਵਾਂ । 
ਦੇਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਦ ਆਉਦਾ ਹੈ ? 

(ਸੁਭਂਦਰਾ : ਈਸ਼ੂਰ ved ਨੰਦਾ) 

ਉਡ ਭੇਬੀਰੀ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਠੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ 

ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਮ ਕਰਨ 3 ਆਲਸ 
ਕਰੇ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 
ਕਰਨ AH ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਯੰਗ ਸੋਮੇ" ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪੇਰਨਾ ਦੇਣ 
Bel ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ`.--- ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ--ਉਡ ਭੋਬੀਰੀ 
ਸਾਵਣ ਆਇਆ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਸ ਹਿੰਮਤ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । (Ra) 

ਉਡੀਕ ars’ ਕਾਲ ਚੋਗਾ | 
ਭਵ₹:-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲ` ਜਦ 

ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ JS |. 

ਵਰਤੋ”:-- ਸੁਲੌਖਣੀ - se ਜੀ ! ਉਡੀਕ 
ਨਾਲੋ” ਲਾਲ ਚਗਾ । ਰਾਹ ਤਕ ਤਕ ਕੇ ਅਯ ਵੀ us 
ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸਾਂ sot ਸੀ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈ 
ਏਨਾਂ ਹੋਰਵਾ ਨਾ ਕਰਦੀ । (ਸੈਰ) 

Gs ਪੰਖੀ, de ਲੂਣ we ? 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਈ ਨਸਦਿਆਂ 

ਭਜਦਿਆ ਪਾਸੋ” ਕੇਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ--ਮਾਂ ਜੀ ! ਤਸੀਂ 
ਤਾਂ ਉਡਦੇ Udi ਉਤੇ se ਲਵਦੇ ਹੋ । .ਨਠੜਾਂ 
ਭਜੜਾਂ 3° ਭਦੀ ਕੈਮ ਸਰੇ ਨੇ ? (ਸੰਗ) 

ਉਤਮ ਖੋਤੀ, CGH ਵਪਾਰ, ਨਖਿਧ 
ਚਾਕਰੀ, ਭੀਖ ਦਵਾਰ (ਨਦਾਰ ai 
dera) 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 
ਬਾਬਤ ਪੜਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਾਹੀ ਸਭ 



| ਉਤਾਵਲਾ ਸੇ ੨ 

sz ‘aa, OH ਤੋ" ਘਟ ਟ ਹੱਟੀ ਅਤੇ । ਸਭ 3 
ਘਟਾ ਨੌਕਰੀ 

ਵੋਰਤੋ':--- ਮਨ--(ਬੜੇ ਠਰ੍ਹੋਮੇ ਨਾਲ) ਇਹ 
ਤਾਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ । ਤੁਸੀ” ਭਾਵੇ” ਹੁਣ ਨਾ ਮੰਲੋਂ, 
ਵਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਤਮ ਕੱਮ ਨਹੀ” । ਦਸਾਂ 
dai ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਏਂ । 

'ਉਤਮ ਖੋਤੀ, HOH ਵਪਾਰ, ਨਖਿਧ ਚਾਕਰੀ 
ਭੀਖ vera’ ! ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਨਹੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਨਹ. ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀ” । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨੋ'-- 

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਉਤਾਵਲ” ਸੋ WEBI । ਵੇਖੋ : 'ਸਹਿਜ 
ua ਸੋ ਮੀਠਾ” । 

ਭਾਵ.-- ਜਦ ਕੌਈ ਆਦਮੀ ਕਾਹਲੀ 
ਵਿਚ ਕੌਈ ਕੋਮ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ':--- 'ਉਤਾਫਲਾ ਜੋ ਬਾਵਲਾ' gate 
ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋ” 

_ ਨਹੀਂ ਲਾਹ ਸਠਿਆ । ; ਸੈਰ) 

Cs ਆਲੇ ਭੋਲੇ ਤੇ ਵਿਚੋ gue 
ਗੋਲ । ਵੇਖੋ : QS" ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” 
ਕਾਲੇ ar | 

ਭਵ: -- ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ` ਬੜਾ 
ਭਲਮਾਣਸ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭੇੜਾ 
ਹੋਵੇਂ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਂਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ:--- ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ” ਸੀ ਪਤ 
ਗੁਪਾਲ ਉਤੋਂ ਆਲ! des ਵਿਚੋ ਬੋਬ ਦਾ ਗੋਲਾ 
ਨਿਕਲੇਰਾ i ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਹ aus ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ 
ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ । (Ha) 

ਉਤੋ' ਹੋਇਆ ਸੋਤਾ, 
ਧੋਤਾ । 

ਭਾਵ:-- AH ਸਿਰ ਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ 
ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਬਣਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ । 

ਵਰਤੋ: -- ਮਸਟਰਿਆਣੀ--ਰਾਧਾ St 
ਅਕੋਤੀ ਕੁੜ। ਹੈ। ਕਰ)” wh ਸਿਰ ਕੌਮ sat 
ਕਰਦੀ । ਪਰ ਸਮਾਂ une ਤੇ Ae ਆਉਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 

ਕੁਚੋਜੀ ਕੁੰਨਾ 

ਉਥੇ ਜਾਈ” _ਭੱਲਿਆ, ਆ 

ਟੀ ਫੀ ੫ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ae Zi ਇਹ ਰਲ ਦੂ 

'ਉਤੋ` ਹੋਇਆ ਸੋਤਾ, ਕੁਚੇਂਜੀ ਕੰਨਾ ਧੋਤਾ" । (ਸਗ) 

ਉਤੋ ਤਲੇ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਨ ਕੋਲੋ” 
ਚੋਗੇ ਹਾਂ | ਸਿਰ ਗੋਦਾਇਆ ਰੰਗੇ ਦਾ ੩ 
ਆਣਾ ਨਹੀ' Sa ਦਾ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਥ us ਤਾਂ 
ay ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੂੰ ਫਾਂ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ 
giz’ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰ੩”:-- ਵੇਖਿਆ ਓਇ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ 
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਮ ਚੋਦ ਵੀ, ਅਖੇ, 'ਉਤੋ ਤਲੋਂ” ਨੰਗੇ ਹਾਂ 

ਜਹਾਨ ਕੋਲੋ” ed ਹਾਂ, ਸਿਰ ਰੈ ਦਰਇਆ dd ਦਾ ਤੇ 

nitet sot Sa ਦਾ ।' ਪਲੇ ਦੇਮੜੀ ਨਹੀ” ਤੇ es 

ਰਾਫੀਭੀਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । (Hat) 

_ਉੜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ, 
ਕਾਲੇ ai | 

ਭਾਵ:-- ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋ ਤਾਂ ਬੜਾ 
ਚੋਗਾ ਲਗੇ. ਪਰ AH ਮਾੜੇ ਕਰੇ । 

ਵਰਤੋ--- ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਚਮਕ, ਗਰਮਾਇਸ਼ 3 feeal ਨਹੀਂ, ਐਵੇ” 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ HSU ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ | “ਉਤ ਬੀਬੀਆਂ 

ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਿਚੋ ਕਾਲੇ ਕਾਂ” । (Hat) 

(ਉ) ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 
ਪਿਉ ਤੇ ਦਾਦਾ ਚਲਿਆ | (ਅੰ) ਉੱਥੇ 
ਜਾਈ” ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ fue ਤੇ ਦਾਦਾ 
ਕਦੇ ਨਾ ਚਲਿਆ । 

ਭਾਵ:- (8) ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਂ ਦੀ 
ਰਹੁ=ਰੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। (ਅ) ਆਪਣ 
ਵਡਿਆਂ ਦੀ ਰਹੁ-ਹੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨ ਚਲਣਾ । 

ਵਜੋਤੋ':--- ਮਨ--(ਹਸਦਾ ਹੋਇਆ) ਮਾਤਾ 
ਜੀ ! ਵਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਅਜ 

ਕਲ ਗੁਣ ਨਹੀ ਰਿਹ । ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਣੇ ਨਹੀ” 

ਹੋਲੇ | ge ਤਾਂ ਅਖਾਣ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਅਖੇ 'ਉਥੇ 

ਨਾ ਜਾਈ ਭਲਿਆ fad ਪਿਉ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜ਼ਲਿਆ' 
ਹੁਣ Sot ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ । ਪਿਛੇ ਨਹੀ” 
ਲਗਦੇ ਲਿਸੇ ਦੇ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਵਿੱਚੋ” 



ਉੱਦਮ ਅੱਗੇ ਲਛਮੀ... 

ਉੱਦਮ ਅਗੇ ਲਛਮੀ, ਪੱਖੇ ਗੇ 
ਪੌਣ 1 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਮ 
ਦਿਵਾਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰੋਤੋ':-- ਭਗਤ ਜੀ--ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਜੇ 
ਧਨ ਲੈਕੇ ਨਹੀ” ANS, ਧਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ari ਵਿਚ 
ਏ 1 ਠਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਉੱਦਮ ਅੱਗੋਂ ਲਛਮੀ, 
ਪੱਖੇ ਗੌਗੇ We । 

ਰ੍ (ਵਰ ਘਰ | ਈਸ਼ਵਰ dea ਨੰਦਾ) 

Ged ਕਾਰਣਿ ਆਪਣੇ gue ਭੇਖ 
ਕਰੇਨਿ | 

ਭਵ :-- ਆਪਣਾ ue ਭਰਨ ਦੀ 
ਖਾਤਰ ਕਈਂ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”-- ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਥੀ- 
nfs ਜਿ ਪਰ ਘਰਿ ਭੋਜਨ ਕਨੋਨਿ ।। Gea ਕਾਠਣਿ 
ਆਪਣੇ ਬਹਲੇ ਭੇਖਿ ਕਰੋਨਿ ।। ਅਭਿਆਗੜ ਸੋਈ 
ਨਾਨਕਾ ਜਿ ਆਤਮ ਗਉਣ ਕਰੋਨਿ ! ਭਾਲਿ ਲਹਨਿ 

ng ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਘਰੇ ਰਹਣੁ ਕਰੇਨਿ । 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ : ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ) 

Sud’ Stel feast, Gad ਕਾਂ, 
ਕੁੱਤਾ, ਇਲ ਪੈ ਗਈ । 

ਭਾਵ:-- ਤੀਵੀ” ਵਿਗੜੀ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ 
ਹੋਈ ਨਹੀ” ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀ" । 

ਵਰੋਤੋ:--- ਇਹ ਸਹੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਹੋ 
ਜਿਹੀ ਹੈ । ਗਲ ਉਘੜੀ ਉਧਰੋ” set ਵਿਗੜੀ, 
Gua’ ai, ਕੁੱਤਾ, ਇਲ ਪੈ ਗਈ । 

(ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੀ--ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਉਧਲ ਗਈਆਂ ਨੂੰ em ਕੌਣ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੇਈ An ਸਿਰ ਚੀਜ਼ 
Ses ਘੁਸ ਜਾਂਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ de 
ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਨ ਨੂੰ ਦਾਜ 
ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

੮ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਉ... 

ਵਰਤੋ: -- ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ : ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਟ ਨੂੰ | 
ਹੀ ਮਿਹਰ cet ਹੈ । Gus ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਕੌਣ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? (ਸੰਗ) 

ਉਧਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ! 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾਂ 

vt ਤੋਂ” ਨਾਂਹ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ UE 
ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੋ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- ਇਕ ਜਟ--ਸ਼ਾਹ a ! 
ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਗੌਤੇ ਲਾਉਣ ਲਗ ye 
ਹੋਂ । ਕੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀ” ਮੇਰ ਗਈ ? 
ਤਕੜੇ de, ਮੈ“ ਮੁੜਰ ਨਹੀ ਚਲਿਆ । (Hat) 

ਉਧਾਰ (deta) ਦੇਇ, ਦੋਨੋ” 
ਗਏ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
ਹੁਦਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਤੋ ਯਾਰੀ 
ed ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਤਦ ਇਹ ' ਅਖਾਣ ` 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰ੩ੋ”--- ਮਾਨ ਜਿੰਘ-ਵੇਖੋ ਜੀ, ‘gee 
ਦੇਇ ਦੋਨੋ" ਗਏ” । ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਿਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ 
ਦੀ ਸਹਧੰਏੜਾ ਕੀਤੀ 1 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀ 
ਲਾਉ”ਦਾ । ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ੨੧ ਕਿਤੇ ਰਹੋ । (ਸੰਗ) 

ਉਧਾਰ ਦੇਣ”, ਲੜਾਈ ਮੁਲ Set | 

ਭਾਵ:--- ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਹੈ । 

ਵਰ੩ੋ:-- ਭਾਈ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ 
ਪਾਸੋ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ, ਉਹ wa ਲੜਨ ਨੂੰ 
ਪਿਆ । ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੈਨੂੰ ਠੀਕ at ਵਰਜਦੇ 
ਸਨ । ਭਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਲੜਾਈ ਮੁਲ ਲੈਣੀ ਹੈ | 
fea _ਪਲਿਓਂ` ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਬਿੜਨਾਂ ਸਹੋ । (Hat) 

ਉਧਾਰ (ਹੁਦਾਰ) ਨਾ ਲਉ ਤੇ 
ਕਾਹਦਾ ਭਉ ? ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਬੁਰੀ ਬਲਾ! 
ਹੈ । ਰ | 

ਭਾਵ:-- ਉਧਾਰ ਨਾ Se ਨਾਲ gar 
ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । | 

ਵਰ੩”:-- ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ--ਸੈਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਕਰਜ਼ਾ Ja ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਹੀ ਗੁਆ ਬੋਠਾ ਹੈ । 



ਉਪਕਾਰੀ ਧਰਮ-ਧਾਰੀ ... 

ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ we ਕਿਹਾ ਹੈ ‘Gare ਨਾਂ ਲਉ ਤੇ 

ਕਾਹਦਾ ਭਉ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ gael, ਤਦ ਨਾ ਠਿਸੇ 

ਦਾ ਭਉ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਣਖ ਹੀ ਗੁਆਉ'ਦਾ । (ਸੈਰ) 

ਉਪਕਾਰੀ, ਧਰਮ-ਧਾਰੀ | 

ਭਾਵ:-- ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ 
ਹੋਦਾ ਹੈ । 

ds: — asi ਸਿੰਘ--''ਪਈ ਉਪਕਾਰੀ, 

ਧਰਮ-ਧਾਰੀ” । ਜੋ ਠਿਸੇ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਹੀ” 

ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ । (ਸੰਗ) 

ਉੱਪਰ ਕਾਨੇ, HS ਟੋਏ । 
ਭਾਵ:--- ਜਿਹੜਾ aad’ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇ 

ਤੇ ਦਿਲੋ" ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ । 

ਰ੍ eas’: ਉੱਪਰ wd, FS ਟੋਏ, 

BS ਸਾਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ । 

(ਕੇਸਰ ਤਿਆਰੀ : ਬਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਿਕ) 

ਉਰਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਵਿਚ ਸੰਝਦਾਰ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਈ fax fees 
ਵਿਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਵੇ, aw ਦੂਰ ਜਾਪ ਤੇ 

ਹੌਲ ਉਠਦੇ ਹੌਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਠ | 

ਵਰਤੋ:-- ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾੜੀਆਂ 

ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਰੀ ਨਿਸ਼ਾ 

ਨਹੀ” ਹੋਈ । ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਹਾਲੀ se ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, 

“ਉਰਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਵਿਚ ਮੰਬਦਾਰ ।” (Fel) 

ਉਲਟਾ ਚੋਰ _ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ 33 
(StS) । ਵੇਖੋ : 'ਅੱਖੇਰ ਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੂ, ਜੋ 

ਚੋਰ ਬਧੇ ਕੁੜਵਾਲ a । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ 

Hig ਤ ਆਪ ਸੱਚ' ਜਾਂ ਚਗਾ ਬਣ as, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ':--- ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ-- ਸਮੋ” ਦਾ ਚਕਰ 

ਵੇਖੋ, 'ਸਾਧ ਬਬਦੇ ਤੇ ਚੋਰ Bee ਹਨ ।' ਉਲਟਾ ਚੌਰ 

ਕੁਤਵਾਲ ਨੂੰ 38 (Biz) । ਝੂਠੇ ਗ੍ਰਸਚੇਹੂਬਣ ਬਣ ਪਏ 

ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ | (Hat) 

ਉਲਟੀ ਵ ਵਾੜ... 

_ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਪਹੋਏ :% । ਜਾਂ 

ਉਲਟੀ ਰੰਗਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕੁਝ ਲਗੇ 

ਤੇ ang ਕਿਸੇ ਉਲਟੇ ਪੈ ਜਾਵੇ | 

ਵਰੜੋ':--- ਰਾਮ : ਉਸ ਨੇ ਇਕਰ:ਰ 

ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮੋਰੀ ਜਾਨ 

ਹੈ, ਸੌ ਉਹਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 37 

ਉਲਟੀ dat ਪਹੋਏ ਨੂੰ । 
ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਹੈ (4) 

ਉਲਟੀ da ਵਹਾਈਉਨ | 
ਭਵ:-- ਉਹ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 

ਕਿਸੇ ਨਹੀ” ਸੀ ਅਗੇ ਕੀਤਾ । 

ਵੋਰ੩--- “ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ aud ਮੱਜੀ 
#5 ਕੀਆ ਅਵਤਾਰ! । ਉਲਟੀ da ਵਹਾਈਉਨ 
ag wate ਸਿਰ ਉਪਰ ਧਾਰਾ ॥ 

(ਵਾਰਾਂ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਉਲਟੀ dort ਜੇ ea, aul 
ਬਸ ਨਾ ate | 

ਭਾਵ:-- ਕੋਹਲੀ, ਖੁਖਰਾਣਾ ਦੀ ਇਕ 

ਜ਼ਾਤ ਹੈ । ਕੋਹਲੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ del ਸੁਭਾ 
ਦਸਿਆ ਹੈ 1 

ਵਰ੩"--- ਰਮ ਰਖੀ--ਭਾਈ _ਜੀ ! 

ਤਸੀਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉ” ਨਿਰਾ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਲੀ 

ਕੋਈ ਘਟ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ । 'ਉਲਫੀ dia ਜੇ ed, ਕੋਹਲੀ 

ਬੋਸ ਨਾ ਹਾਰੇ | (Ha) 

ਉਲਟੀ ਵਾੜ ds ਕਉ ਖਾਈ | 
ਭਾਵ:--- ਜਦ ਹਾਕਮ ਪਰਜਾ ਦੇ Te 

ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪਰਜਾ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ 

ਕਰਨ ਉੜੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ, ਤਦ fea 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰੜੌਂ:-- “ਕਲ ਆਈ ਕੁਤੇ vd ਖਾਜ 

ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ | ਰਾਜੇ ਪਾ੫ ਕਮਾਵਦੇ, 

ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਥੌਤ ਕਉ ਖਾਂਈ ।' 

(ਵਾਰਾਂ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧) 



ਉਲਟੇ gin... 

ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ adsl ਨੂੰ । ਜਾਂ 
ਉਲਟਾ ਲੂਣ Hos!" (ਮਿਆਣੀ) © 
ਭਾਵ:-- ਜਿੱਥੇ ਅਗੇ ਹੀ ਕੌਈ 

ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸੇ ਥਾਂ 
ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੋਰ ਘਲੋਂ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ':-- ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਹਾਰਨਪਰ 
ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲਗ, “nus 7ਬਥੀਆਂ 
ਵਾਸਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ fea ਟੋਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ।” ਮੈਨੂੰ 
ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਉਲਟੇ ਬੀਸ ਰੋਲੀ 
& | “ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ 1' 

(ਸੰ) 
ਉਲਰ ਬਾਂਹ ਸੁਲਖਣੀ, ਵਿਚੋ” 

ਪੱਛੀ ਸਖਣੀ । 

ਭਾਵ:-- 63° ਉਤੋ` ਕੁਝ ਦਸਣਾ ਤੇ 
ਵਿਚੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ । 

ਵਫਰਤੋ:-- ਚ/ਚੀ--ਰਹਿਮੜੋ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ 
ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਅਖੇ 'ਉਲਰ ਬਾਂਹ ਸੁਲਖਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ 
ਪੌਡੀ weet ਨਿਰਾ act ot ਮਾਰਦੀ ਹੈ । ਹੱਥ 
ਖਲੋ ਤਾਂ ਸੂਣਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ” । (ਸੰਗ) 

ਉਈ ਦੀ set ਬਨ!ਉਣੀ । ਵੇਖੋ : 
ਗਲ ਦਾ ae ਬਣਾਉਣ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੇਈ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ 
me ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਐਵੇਂ ਉਈ ਦੀ get ਨਹੀ 
ਬਣਾਈ ਦੀ', ਗਲ ਸਮੇਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਉਹੋ ਬਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੋਲ ਘਾਲ 
ਲਾਹੀ । ਜਾਂ 

ਉਹੋ ਬਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ufaa ਕੇ 
Brat | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ 
a 

ਨੂੰ 
ਕੈਦੀ ਚੀਜ਼ dal ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਡੇਟ 

ਉਠ ਕਣਕੀ ਛੋੜੀਏ... 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 

ਵਰਤੋ: -- ਕਰਮੋ ਨੇ ws ਨੂੰ ਮਿਹਣ। 
ਮਾਰਿਆ, “ਭੈਣੇ | ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ! Set ਸੀ ੩੧ 

ਨਵ)” ਛਤਰੀ ਦਿੰਦੀ, ਮੋਰੀ ਧੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਛਤਰੀ 
ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ । ਉਹੋ ਬਾਹ] ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ 
ਲਾਹੀ ।” (ਸੇ) 

ਉਚਾ ਚੜੈ, ਸੁ ਪਵੈ ਪਇਆਲ | 
(dla ਗਰੰਥ ਆਸਾ ਮ: ੫) 

ਭਾਵ:-- ਹੈਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। 
ਘਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ | 

ਵਰਤ?:-- ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ 
ਅੰਤ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਖੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਕੇ 
ਛਡਣਾ ਹੈ ਪਰ “ਉਚਾ ਚੜੈ ਸੂ ਪਵੈ ਪਇਆਲਾ' 
ਅੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ । (Fal) 

ਉਠ ume ਹੀ weld ਹਨ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ aH ਵੋਲੋ ਕਈ 

ਆਦਮੀ ਚੀਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ BE 
ਵਾਲਾ ਚੀਕ fags ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ॥ 

ਵਰਤੋ':-- ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਕੇਮ 
ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ua ਉਠ ware ਹੀ 
sere ਹਨ । ਡੁਸੀ" ਉਸ ਦੀ ਬੇ-ਦਿਲੀ ਦੀ yer 
ਨ aed ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਉ । (ਸੰਗ) 

ਉਨ ਕਣਕੀ Sale, ਚੁਣ ਜਵਾਰੀ 
ਖਾਏ | ਜਾਂ 

ਉਠ ਕਣਕਾ ਛੋੜੇ, ਵਤ ਜਵਾਂ ਨੂੰ 
ਖਾਹ | 

fed ad, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਤੇ ਹੀ 
ਆ ued), ਤਦ ਇਹ mute ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 



ਉਠ ਕਿਸ ਘੜੀ... 

`ਵਰਤੋਂ:--- ਜਿਓ ਉਠੇ ਦਾ ਖਾਵਣਾ, ਪਰ | ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੈ। 

ਹਰ ਭੱਠਲ ਜਵਾਹਾਂ ਖਾਵੇ | 

(ਵਾਰਾਂ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਉਠ ਕਿਸ ਘੜੀ (ਪਾਸੇ) ਬਹੂ ? 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਠੀਕ 

ਥਹੁ ust at ਲਗੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 2s ਹੋਵੇਗੀ, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ:--- ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਠ ਕਿਸ ਘੜੀ 

ਬਹੂ, ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਾਟ ਤਾਂ Suat ਏ i ਵਾਰਸ- 

ਸ਼ਾਹ ਇਸ fens ਦੇ ਵਣਜ fed ਕਿਸੇ us ਨਾ 

ਬਧੜੀ ਦਮੜੀ ਏ | (ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਉਠ wat ਭੀ ਅੜਾਵੇ 3 afew 
ਭੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਚੀਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੋ 

ਹਨ । 

ਵਰ੩2--- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ 

ਦਸੀਏ । “ਉਠ ਖਾਲੀ ਭੀ ਅੜਾਏ 3 ਲਦਿਆ at 
ਧਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭੀ, ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਰੋਦਾ ਹੀ 

ਰਹਿੱਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਉਠ ਚਾਲੀ ਤੇ ਬੋਤਾ ਬਤਾਲੀ (ਜਾਂ 
ਪੰਜਤਾਲੀ) 

ਭਾਵ:--- ਜਦ fue ਨਾਲੋ ਪੁੱਤਰ ਵਧ 

ਜਾਵੇ ਜਾਂ dat ਚੀਜ ਨਾਲੋ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 

ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ । 

ਵਰ>”:-- Gu ਚੋਦ ਤਾਂ ਜੂਏ ਬਾਜ਼ ਹੀ 

ਸੀ, ਪੁਤਰ ਉਸ ਦਾ Hast ਵੀ ਹੈ ਤੇ sion ਦੇ ਲਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਉਠ ਚਾਲੀ ਤੇ ਬੋਤਾ _ਬਤਾਲੀ” 
8) 

ਉਠ dart ਮਾਲ, We ਸੋਨਾ 3 

ਖਾਏ ਜਾਲ | 

ਭਾਵ:-- ਉਠ ਬੜਾ ga ਜਨੇਰ ਹੈ । 

ਧਨ ਬੜਾ ਕਮਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ,ਖਾਂਦਾ ਝਾੜੀਆਂ 

੧੧ ਉਠ ਤੋ ਚੜੇ 102੧੨ 

ਵਰਤੋ:--- ਸਰਦਾਰ ਜੀ--ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਣਾ 

ਤਾਂ ਉਠ ਵਰਗਾ ਮਾਲ ਹੈ, veut Hats ਖਾਂਦਾ 

ਜਾਲ ਹੈ । ਢੇਰ ਕੌਮ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਉ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਖਰਚ ਬੜਾ ਹੀ ਘਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । (Ha) 

ਉਠ ਤੌ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹਿਆਂ ਭਾਰ 
ਹੌਲਾ a ਜਾਉ ? 

__ ਭਾਣੇ: - ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਧੈਦਿਆਂ ਜਾਂ ani ਵਿਚੋ” ਥੋੜਾ ਜਿਨਾ an 
ਘਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ Ad, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤ; ਹਨ | 

ਵਰਤੋ”:-- ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ--''ਸਰਦਾਰ ਜੀ, 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ge 
ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ, “ਉਠ 3° set ਲਾਹਿਆਂ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ 
ਜਾਉ ? ਕਾਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਹਥ ਵਟਾਏਗਾ ? 

(ਸੈ) 
ਉਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ast ਲੜ ਜਾਊ ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ 
Hu ਹੈਦਿਆ ਵੀ ਦੁਖ une ਦਾ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ: -- ਸ਼ਾਂਤੀ : ਸੁਭਦਾ ! “ਉਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ 
ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਜਾਊ ?' ਤੇਰਾ ਐਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, 

ਹੈ ? (Ha) 
ਉਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਸਖੀ ਜਾਪਣ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰ 
st ਲਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ease 
ਹਨ । 

ਵਰ੨':-- ਮਾਸੀ-- ਬੀਬੀ ਜੀ, Fe ਹੈ, 
ਉਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਂ ਦੋ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ 
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਹੋਏ । ਉਹ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ 

ਕਿਉ” ਵਾਤ US ? (ਸੰਗ) 
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ਉਠ < ਦਾ ਮੁੰਹ ਹ ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਰ 
ਉਠੇ ? ਵੇਖੋ: 

ਭਵ.-- ਵਖੀਏ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ 
ਪਲਟਦਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ? 

'ਉਠ ਕਿਸ ਘੜੀ ਬਹੇਗਾ ?' 

ਵਰਤੋ':-- ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 
ਅਖੀ _ਬਰਲਨ _ਵਲ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆ! ਹਨ | 

“ਉਨ ਦਾ ਮੂੰਹ at ਜਾਣੀਏ ਕਿਧਰ ਉਠੇ' ਫਬ 
ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਉਠ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ | 

ਭਾਵ:-- ੧) ਜਦ ਵਿਹਾਂਦੜ ਕੂੜ] 
ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ 3 ਮੁੰਡਾ ਚੋਗੋ ਕਦ-ਬੁਤ ਦਾ ge: 
੨) ਜਦ ਜੁਆਨ ਕੜੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ 
ਆਕੇ ਮਾਪ ਕਿਸੇ gs ਧਨਾਢ ਨਾਲ ਵਿਆਹ 
ਦੇਣ । 

ਵਰਤੋ: -- ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ Qua Aa ਬਾਪੁ 
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ! ਉਨ” ਦੇ aged ਤਕ ਚਿੱ'ਟੇ 
ਸਨ ।--ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵ) 
ਇਹ ਨਾ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉ” ‘Go ਦੇ ਗਲ ਟਲ! 

ਬਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ : ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਉਠ ਦੇ ਮੁੰਹ ਜੀਰਾ। ਜਾਂ ਉਠ ਦੇ 
ਮੁੰਹ ਗੁੜਤੀ | 

ਭਵ:-- ਜਦ ਕਿਸ ਪਟੂ ਦੇ ਅਗੇ ਬੜੀ 
ਹੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ 
ae} ਚੀਜ਼ ਘਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ 
ਬੜੀ ਘਟ ਹੋਵੋ | 

ਵਰੜੌ':-- sat ਉਤੇ ਵ ਬਹੁਤ ਲਾਗਤ 
sal ਸੀ, ua ਵੇਚਣ ਲਗਿਆਂ ਤਾਂ ਸਰਾਣ਼ੀ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਚੰਕਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਡਬਲ ਨਹੀ” ਦੇਣਾ । 

ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਿਸ ਗਹਿਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੌਲਾ ਨਗ 
ਹੋਣਗੇ, ਉਸ el Bi ਉਨ ਨੇ ਫਾਈ 38 ਕਾਟ az 

ਠੰਣੀ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਲੇਖੇ ਤਾਂ ਉਠ ਦੇ ਮੁੰਹ ਜੀਕੇ ਵਾਲੀ 
ਗਲ weal । 

(ਕਾਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀ : ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

_ ੧੨ _ ਉਠਾ ! ਲਹਾਈ ਭਲ1.. 

ਊਠ ਦੇ ਦੇ ਨਕ ਨਕੀਰੀਆਂ (ਨਠੇਲ) 
ਕਾਵ:--- ਜਦ ਕੌਈ ਅੜਬ ਪੁਰਸ਼ 

ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:--- ਜੋਗ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਜਿਵੇ” ਉਠ ਦੇ ਨਕ ਨਕੀਰੀਆਂ ਜੀ । 

(ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਰ) 

ਉਠ ਨਾ ਰੈਨੈ. ਬੋਰੇ 38) ਜਾਂ ਉਠ 
ਨਾ ae, ਬੋਰੇ ਕੁੱਦੇ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਚੋਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ 
ਗਲ” ਚੁਪ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ 
ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ 

ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਪ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਖਾਹ 

Hug ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਗ ਪੈਣ ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰ੩ਤੋ”:-- ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਕ ਨੈ ਉਹ 
ਤਾਂ wud ਪਰ ਰਾਮਿਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਐਵੇ ਚਲੀ 
ਜਾਂਦੀ di ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਹੋਈ ਅਖੇ ਉਠ ਨਾਂ 
ਕੁੱਢੇ ਬੋਰੇ ਕੇਂਦੇ । (ਸੈ) 

at! ਲਹਾਈ ਭਲੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ? 
ਆਖ ਹਰ ਦੂ ਲਾਅਨਤ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਦੇ 
ਕਰਤਵ ਤੋ ਉਲਟ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 
ਦੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- (੧) ਇਹ ਤਾਂ ਉਠ ਵਾਲਾ 
ਹਿਸਾਬ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ fa 38 

ਲਹਾਈ ਭਲੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ? ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੁ 
ਲਾਅਨਤ | ਅੜੀ dz ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ 1 

ud ਓੜਕ ਓਹੋ ਚੋਗਾ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਂਪਣੇ ਰਾਜ _ 
ਦਾ ਹਿਤ ਵੀ ਹੋਂਵੇ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ-ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ) 

(੨) ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਠ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ 

ਲਈ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਅਨਤ 3 ਲਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 
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Bras । qd ਨਾਲ ਖ੍ਨ ar reve ਧਤ੧ ਜ! ਸਕਿਆ 

ਹੈ, ਨਾ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | 

(ਲੋਕ ਸਹਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੫੦-ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

Gai ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ 3 
ਦਰਵਜ਼ੇ ale । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ gaat ਤਾਂ ਬੜੇ 
ਵਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢੇ, ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਸਮੇ” 
ਚੀਕੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:-- wate: ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਵਿਆਹ 
ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੌਜੂਸੀ ਏਨੀ, 
ਅਖੇ ਕੜੇ ਨਹੀ` ਘੜਾਨੇ | ਦੋਸਤੀ ਉਨਾਂ ਵਗੱਲਿਆਂ ਨਾਲ 
ਲਾਕੇ eden ala ਨਹੀ” ਫਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । (Aq) 

Soi ਵਾਲੇ ਸਦਾ ees, ਮਹੀਆਂ 
ਵਾਲ ਆੱਧੇ | ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਾ AUS, 

fast ਗਏ ਰੁਪਈਏ BT | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਛੋਟ ਤੇ ale ਬਣਕੇ 

ਸੁਖ ਜਾਪੇ ਅਤੇ es ਬਣ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਦੁਖ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਅਰਥਾਤ 
ਮੋਏ ਉਠ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ” ਵਟੀ'ਦਾ । ਮੱਝ 
ਦਾ ਉਠ ਨਾਲੋ' ay ਵਧੇਰੇ ਪਰ ਭੋਡਾਂ ਦਾ 
ਮਾਸ, ਉਨ me ਖਲ eu ਕੇ ge ਪੈਸੇ 
ਵਟੇ ਜਾਂਦ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- ਬ੍ਰੋਧਾਂ - ਮਾਈ wt ਗ਼ਰੀਬੀ 
ਵਿਚ ਬੜੀ Rut ਜਾਪਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਜਦ ਤੋ ਇਹਦਾ 
uz ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤੇ 
'ਦਿੰਤਾਤਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ 
ਗਲ ਹੈ ਭੀ ਠੀਕ । “Gat ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਦਵਾਲੇ, 

ਮਹੀਆੰ ਵਾਲੇ we । ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੋ ਸਦਾ Aus ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਗਏ ਰੁਪਈਏ aq” ਵਡਪਣੇ ਵਿਚ ਦੁਖ ਤੇ ਢਿੰਤਾ 
ਵੱਧਦੀ ਹੈ । (Hal) 

Gai fed 33 ਸਿਵਾਣਨ ਵਾਲ! 
.ਭਾਵ:--- ਜਦ fan ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ 

ਸਮਝ ਤਾਂ Gal ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ 
ਬਣ ਦਸੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰ੩ਤ:--- ਉਸਤਾਦ--ਜਾਹ ਓਇ ud, 

ਅਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਬੈਠ, ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਣਾ ਵਡਾ 'ਉਠਾਂ 
fed ਭੇਡਾਂ frees ਵਾਲਾ” । (ਸੋਗ) - 

ਓ ਤ੍ਰੰ ਆਪਣੀ ਨਿਬੋੜ.. 

ਉਣਾ ਹੋਇਆ _ਖੜ ਖੜ ਬੋਲੇ, 
ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲੇ ! 

ਭਾਵ:-- ਜਦ del ਘਟੀਆ ga 
ਵੀ ਵਡਾ ਬਣ ਬਣ ਬਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ”: - ਰਾਮ ਸਿੰਘ--€ਣਾ ਖੜ ਖੜ 
ਬੋਲੇ | ਭਰਿਅ: ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲੇ' । ਉਸਦੇ ਹਥ ਪਲੇ 

ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਕੜ 
ਬਲੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀ । (ਸੋਗ) 

Ge ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਛਲਕਦੇ ਹਨ । 
ਭਾਵ:--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ ੩ 

ਕਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ud ਵਡਾ ਬਣ ਬਣ ਦਸੋ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦ ਹਨ । ਰ੍ 

ਵਰਤੋ”: _ਸੁਭਦਰਾ ਵਿਚਾਰੀ wu ਸੀ । 
ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ 

ਹੀ ਚੋਗਾ ਸਮਝਿਆ । ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਕੌੜੀ ਨੇ 
ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਦੋਂ _ 
ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਧੰਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਲਾਂ ਕਵੀਆਂ | 
ਸੁਭਦਜਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਨੂਤ ਚੋਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ । 
ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ''ਸਭਦਰਾ ਪੁੱਤਰ ! ਤੂੰ ਹੀ ਸਬਰ 
ਕਰ 1 ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ aistd, Se ਭਾਂਡੇ ਹੀ 
ਛਲਕਦ ਹਨ i"? (ਸੈ?) 

‘a ਭਾਂਡੇ fea ਨਾ ਕੋਇ 1’ 
(ag ਗਰਥ-ਗਉੜੀ ਗਆਰੇਰੀ) 

ਭਾਵ:-- ਅਮੜ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ 
ਨਹੀ wae । 

ਵਰੋਤੋ?:-- ਜਦ ਤੋੜੀ ਇਹ ਸਿਧਾ ਨਹੀ` 
ਹੂੰਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀ` ਸ਼ਿਖਣੀ । “ਉੱਥੇ 
aig fea ਨਾ ਕੋਇ ।' (Ra) 

ਓ ਤੁ ਆਪਣੀ ਨਿਬੈੜ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ 
ਨਾਲ ਕੀ, ਓ ਤੂੰ ਗਠੜੀ ਸੈਭਾਲ ਤੈਨੂੰ 
ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ? 

ਭਾਵ:-- 3 ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨਾਲ 

ਮਤਲਬ ਰਖ । ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ । 
ਫਰੜੋ”:-- ਕੋਵੇ--ਅਸਾਂ _ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ । ਅਖੇ 



ਓਹ ਇਕੋ ਆਵੇਂ ਦੇ... 

ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜੇ ਤੈਨੂੰ da ਨਾਲ ਕੀ ਗਿ ਤੂੰ ਗਠੜੀ 
fas 38 ਚੋਰ ਨਾਲ਼ at? 

ਹੁ (ਹੀਰ ਸਿਆਲ : ਸ਼ਰਫ਼) 
ਓਹ ਇਕੋ ਆਵੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ | ਜਾਂ 
ਓਹ ਇਕੋ ਸੋਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ। ਜਾਂ 
ਓਹ ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ we ਵੱਟੇ 

ਹਨ । 
gte:— ਜਦ ਕਿਸੇ 23 ਜਾਂ ਜੱਥ 

ਦੇ ਮੈਂਬਰ fed? ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, 
ਤਦ ਇਹ ਆਖਾਣ ਵਰਤਦ ਹਨ । 

₹ਵ੪੩”:-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! at ਚਰਨ ਸਿੰਘ 
ਤੇ ਕੀ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ nae ਇਕੋ ਆਵੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ | 

ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ? (ਸੰਗ) 

ਓਹ ਕੀ ਦੇਊ ਮਾਧੋ, ਜਿਨ ਪਿੰਨ 
ਗਲੋਲਾ wy | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ 
ਮਨਖ uA ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਸ 
ad faust ਦੂਜਿਆਂ un ਮੰਗ fils ਕੇ 
ਆਪਣਾ ਝਟ ਟਪਾਉ”ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” -- ਰਜੋ-ਉਹ at ਕਰੇਂਗਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਮਰ 

ਕੇ ਬਟ Surge ਹੈ । “ਉਹ ਕੀ ਦੇਉ ਮਾਧੋ, ਜਿਲ 
ਪਿੰਨ ਗਲੋਲਾ ਖਾਧੋ” । (Hat) 

ਓਹਦਾ ਸਿਰ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਮ ਉਸਦੇ 
ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ" ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ: - sara ਹੀ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘਾਟਾਂ 
ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ । (ਸੋਗ) 

ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ 
aa ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ Ha | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋ” 
ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਰ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਖ-ਰੋਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸ 

ਕਾਹਦਾ, 

੧੬ ਓਹੋਂ ਤ੍ਣਤ੍ਣੀ.. 

ਕਰੇ, ਤਦ ̀ ਤਸਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ‘fea 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ :-- ਮਾਲਵਿੰਦਧ--ਅਜ ਕਲ ਉਸਦੀ 
ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ val ਹੋਈ ਏ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ Ny wee ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? ਓਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਾਹਵਾ, ਰਬ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ | (ਸੰਗ) 

(ਓਹੀ) Hat ਦੇ `ਦੋ ਕਪੜੇ, ਸੁਥਣ 
STH? UG | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, 
ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ਮੀ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਜਾਪ, 
ਤਦ fey ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:--- €ਹ ਜਦ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਉਹਦਾ fed ਖੁਬੜ ਜਿਹਾ ਹਾਲ Ht wa ਹੁਣ ਜੋ 
ਅਫ਼ਸਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੂ ਤਾਂ ਭੀ ਓਹੋਂ 'ਮਨੀ ਦੇ ਦੋ 
aus, Wee ਨਾਲਾ ਹੱਥ ।' (Fa) 

ਓਹੀ ਲਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਗਰਾਹ | 
ਭਾਵ: - ਜੋ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਪੇ we, ਉਹ 

ਹੀ ਚੇਗਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਜੌ ਚੀਜ਼ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆ 
ਜਾਵੇ, ਓਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ':-- ma ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ 

“ਉਹੀ ਲਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਟ ਗਰਾਹ' | ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਦੂਜਿਆਂ 
ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਧਨ ਹੋਵੇਂ । (ਸੱ) 

ਓਹੀਓ fits: ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਨਾ 
ਡਿੱਠਾ । ਵਖੋ : ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ oa 
ਪਿਆਂ ਜਾਣੀਏ | 

ਭਾਵ -- ਜਦ ਕੋਈ usa ਇਕ ws 
ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਕਫ਼ਕਾਰ 
ਅਗੇ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਹ ma ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰ੩':-- ਕਈ ਸਜਣ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦ 
ਉਸਤਤੀ ਪਏ oad ਸਨ Ya ਇਕ ਵਾਕਫ਼ਕਾਰ ਨੇ 
ਕਿਹਾ : ਭਾਈ ਛੜੋ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ “ਓਹੀਓ ਮਿੱਠਾ 
ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਨਾਂ ਡਿੱਠਾ ।” (ਸੋਗ) 

ਓਹੋ ਤੁਣਤੁਣੀ, Gate ਰਾਗ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ del ਘੜੀ ਮੜੀ ਓਹੀ 

ਗਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੋ' ਉਸਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, 



_ਓਂਛੀ ਪੂੰਜੀ. in ____ ਅਉਰ ਮਏ... 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡੇ zal ਮਦਦ WAS 

ਵ੪੩":-- ata ਵਰਜਿਆ ਮੁੰਡੇ 38, va] ਕਰ ਲਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
ਉਸ ਦੀ 'ਓਨੀ ਤੁਣਤਣੀ ਤੇ ਓਹੀ ਰਾਗ” ਹੈ । ਉਨਾਂ ਵਰਤੋਂ:-- ਸੋ” ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਘਲੀ ਫੜੀ, 
ਹੀ asufent vi ਸੋਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, SF ਹੀ ਅੱਥੀ ਤੁਸਾਂ U's! ਫੜ ਲਿਆਂ । ਸਜਣ ਜੋ ਬਾਂਹ ਦਏ, Si 
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਘਰ ਨਹੀ” ਆਉਂਦਾ । (Ha) ਸਾਰੀ ਨਹੀ ।ਨਗਲ ਲਈਦੀ । (Ra) 

Gat ਪੂੰਜੀ ਖਸਮਾਂ ਖਾਈ । Sas ਵੱਢੀ, ਚੀਚੀ ਵੋਢੀ, ਸਾਡੇ 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ | ਸਭਬੀ ਹੋਰ ae । ਰ੍ 

ਵਪਾਰੀ ਤਬ!ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਭਾਵ:-- He far ਔਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਦ ਉਹ 

Zags": ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸੌ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 
‘Sal ਪੂੰਜੀ ਖਸਮ ਖਾਈ" ਵਲ ਗਲ ਹੋਈ । oer ਵਰਤ”:-- vari ਨੂੰ vant ਮਿਲੋ, 
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਸੀ, ਮੂਲ ਤੋ ਵੀ au Ge ਪਏ । (ਸੰਗ | ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਭੰਗੀ । fact ਏ ola ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਹੀ 

ਓੜਕ ਬਚਾ ਮੂਲਿਆ ! ਤੂੰ del | ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੇ ਸੀ ਮੰਗੀ । ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ, ਚੀਜ 
ਬਹਿਣਾ । ਵੱਢੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ja ਰਲੇ । ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਹਦ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ 3 | ਗ਼ਮ ਏ ? (fa) 
mda ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ 
ਪਿਉ ered ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮ ਕਰਨ 
ਲਗ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:--- ਜਦ ਚੋਧਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਹ 
ਦਾ ਛਮ ਛਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈ“ es 
ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਓੜਕ Ser yin 
dat ਬਹਿਣਾ', ਸੋ ਉਹੀ ਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, FF 
ਮੁੜ ਘਰ ਆ ਵੜਿਆ ਨੈ । (ਸੌ) 

Gas Gas ਨੇੜੇ, gue ਚੌਪਾ 
di! ai 

Cas Gas ea ਚੱਪੇ 
au ਵਿੱਬ । 

ਭਾਵ: -- ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਥਾਂ gaia 
ਦੂਰ ਹੋਣ, Ga ਵੀ ਕੁਝ stay ਫ਼ਰਕ ਪੈ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵੋਰਤੋਂ:-- ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ--ਗਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ 
odt । ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਇਆ ਜੀ 
Hd ਹਨ, ‘Gas Gas ਵੇਰਵ), wal ਵਿੱਬ 
He ਮਾਮਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ua ਫ਼ਰਕ de ਵਾ ਡਰ 
ਤੀ ਹੈ ਨਾਂ । (ਸੰਗ) 

Gast ਫੜ, ਪੋਚਾ ear 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ 

m 

ਅਉਸਰ Yat dy ਨਾ ਆਵੋ । 
ਭਾਵ:-- ਬੀਤ gar ਸਮਾਂ ਹੱਥ sot 

ਆਉਦਾ | 

ਵਰਤੋ':--- frg ਜੁਗ ਕੇ ਕਰਮ aa 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੈਸ ਨਾ ਚੁਕਾਵੈ । ਫਿਰ ਕਲਿਜੁਗ 
ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਧਰ ਕਰਮਾਂ ਐਦਰ ਫੇਰ ਛਸਾਵੈ । ਅਉਸਰ 
ਚੱਕਾ Ga ਨਾ ਆਵੇ | 

(ਵਾਰਾਂ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧) 

“ਅਉਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ aP 
ਆਪਾਂ ਥਿਰ ਨ aafe ॥” 

ਭਾਵ:-- ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮੈਨੰ 
ਰੋਣ OSs ਨਹੀ, ਜਦ ਆਂਪ ਵੀ fag 
ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ । 

_ਵਰਤੋ'!-- a ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ 
ag ਆਪਾ faa ਨਾ ਰਹਾਇ ।। ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸਿ 
dev ਕਰਿ ਰੋਵੈ ਬਲਾਇ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਗੌਥ :ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੰ) 

RY) Wada 

ut 



ਅਸਮਾਨ ਕਤੂਰੇ.. 

ਅਸਮਾਨ a Fae ਨੰ। ਜਾਂ 

ਅਸਮਾਨ ਕਤ੍ਰੇ ae ਨੇ ! 

ਭਾਵ:-- ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ Yas 

ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਲਈ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ”:--- ਨੰਬਰਦਾਰ : ਓਏ _ਕਰਮੂੰ ! 

ਹਰ ਫੇਲੇ ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ । ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ 

ਅੱਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ wat ਜਾ । 

ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕਤਰੇ Sav ਨਹੀ Hse | (ਸੈ) 

ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬੁੰਕਿਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ । ਜਾਂ 

ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਥੌਂਕਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ 
Wet ਏ । ਵੇਖੋ : ਚੰਨ ਦਾ ਬੁੱਕਿਆ Wa ਤੇ 

ਭਾਵ:-- Ae ਕਈ fan ਵਿਦਵਾਨ 

ਜਾਂ ਗੁਣਵਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇ ਹੀ Gat ਪਿਆ 

ਲਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰ੩”:-- ਰਾਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ! ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਦਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ” | ਅਸਮਾਨ 3 fant 

ਮੂੰਹ ਤੋ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਨੀ ਨਹੀ” 

dat । ਆਪਣ ਹੀ ਹੋਛ-੫ਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । (ਸੈਗ) 

ਅਸਮਾਨੋ” ਡਿੱਗਾ, wad ਤੇ 

ਅਟਕਿਆ (ਅੜਿਆ) 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਇਕ ਬਿਪਤਾ 

ਵਿਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ | 

ਫ਼ਰਤੋ”!-- ਅਜੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ass 

ਦੇ ਮੁਕਦਸੇ fed ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 

ਉਹਦੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚਾਣਚਕ ਮੌਤ ਨਾਲ We 

ਘਰ ਦੀ _ਜ਼ਿਮੋਫਾਰੀ ਉਹਦੇ 83 ਆ ਪਈ | 

ਵਿਚਾਰਾ ਇਕ ਬਿਪਤਾ ਚੋ” ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 

ਦੂਜੀ ਬਿਪਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਅਆ ਪਈ । waa 

ਡਿਗਾ wad ਤੇ ਅੜਿਆ । (ਸੰ:) 

MANS ਡਿੱਗੀ, ਭੂ ਭੜਿੱਚੀ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਈ ਪਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ 
ਪਦਵੀ ਤੋ` ਹਟ ਕੇ ਕਿਸ ਨੀਵੀ' ਥਾਂ ਉਤੇ 

ਲਗ ਜਾਏ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਖਤੇ agg. 

_ ਵਰਤੋਂ: _ Sta gz Re ਲੀ ਦਾ 

ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ । ਵੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਦੇ diaz, ਇਕ ਮੁਕੇਂਦਮਾ 
ਬਣਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਭੀ ਗਈ ਤੇ ਧਨ ਭੀ । ਅਜ ਤਾਂ 

ਉਸ ਨਾਲ 'ਅਸਮਾਨੋ' ਡਿੱਗੀ, ਝੂ ਭੜਿੱਚੀ' ਵਾਲੀ 
ਗਲ ਬਣੀ ਹੈ । 

ਅਸਮਾਨ ਟਾਕੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਲਾਹਵੇ | 
ਭਾਵ---- ਜਦ ਕੇਈ ਬੜਾ at ਚਲਾਕ 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ Ja! 

Bes: ਬੰਤੇ ਢੀ ਥੀ _ਚਲਾਕੜੀ ਜਿਹੀ 
ਸੀ ‘nia’ ਟਾਕੀ ਲਾਵੇ ਤੇ se’ ਤੇ ਕਿਸੋਂ ਨੈ 

ਪੜਾ ਵੀ ਨਾ ਲਗੇ | ਇੰ 
(ਅਦਬੀ ਅਫ਼ਸਾਨੇ--ਜੋ: ਫ਼ਜ਼ਲ- 

ਦੀਨ) 

ਅਸਾਂ ਪਾੜਿਆ, ਤੁਸੀ" ਸੀਓ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ 

ਵਿਗਾੜੇ ਤਾਂ ਆਪ, ਪਰ ਉੱਸ ਦੇ ਸੈਵਾਰਨ 
Bel jd ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- fue ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਿਤੀ, 
ਲਜ ਤੋ ਗਲ ਹੋਈ । whan ਅਸਾਂ, ਸੀਆ ਜਿਉਂ 
ਜਾਣੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ।। (ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ) 

ਅਸੀ' ਤਾਂ ਚੀਮੇ ds, ਖਾਉਣ ਨੂੰ 
ਵਖ ਵਖ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਇਕਨੇ | 

ਭਾਵ:-- ਚੀਮਿਆਂ ਤੇ ਚੱਠਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਓ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ 
ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਖੋ ਵਖ ਹੁੰਦੇ de ਵੀ 
nas ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਣ । 

ਵਰ੩ੋ”:--- ਚੌਧਰੀ--ਇਹ ਚਾਰ ਭਰਾ a 

ਅਨੋਖੇ ਸੁਭਾ ਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਕੋਈ ਉਨਾਂ fed ਕਿਸੇ 

ਵਲ Gas ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ feas ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ' । are ਉੱਥੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤਕ ਵੀ ਨਾ, 

we ‘oi ਤਾਂ ਚੀਮੈ ਚੇਠੂੰ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਖ ਵਯ, 

ਲੜਨ ਨੂੰ feas । (ਸੰਗ) 

ਅਸੀ US ਬਹੁਤੁ ਕਮਾਵਦੇ | 
ਭਾਵ:-- ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਹਾਂ । 



ail ਚਲਦੇ ਭ ਭਲੇ .. 

ear: ਦਾ 

ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ੧ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿਕੇ ਬਖਸ 
ਲੈਹੁ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ।। ਹਰਿ ਜੀਉ Be 
ਵਾਤ at ਆਵਈ ਤੂੰ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰੁ 1’ 

(ਗੁਰੂ de: ਸਲੋਕ ਮ: ੩ 

ਅਸੀ” ਚਲਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀ' ਵਸਦੇ 
ਭਲ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ” ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ 
ਆਸ dua ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ me ਤੋ ਉਹ 
Mal nasi ਦਸੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਲ ਅੱਡ ਕੇ 
23S ਸਮੇ" ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ”:--- ਰਾਂਝਾ--ਨਾਥ ਜੀ ! ਪਿਆਰੀ 
ਹੀਰ ਤੇ ਮੋਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਦਾ Hav ਜੇ; ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ 
ਤੋ ਬਿਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ads ਨਹੀ” ਜੋ ਰਹਿਣਾ । 
ਜੇਕਰ ਮੋਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਉ, ਤਾਂ 
ਤੇ ਤੁਸਾਡਾ ਜੋਗ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਨਹ“ si ਆਹ 
ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਲਾਹ BG ਤੇ Aa ਕੌਨ ਉਜੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਕਰ ਦਿਉ । ਅਸੀ` ਚਲਦੇ ਭਲੇ ਤੇ 
ਤੁਸੀ ਵਸਦੇ 9S } 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ-- ਸ਼ਰਫ਼) 

ਅਸੂ ਮਾਹ fone, fea ਧੋਂਪ ਤੇ 
ਰਾਤੀ ਪਾਲੇ | 

ਭਾਵ:-- ਮਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਨੋ ਰਾਤ ਦਿਨ 
ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੁੱਪ gat ਕੜਕਵੀ` ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਦੇ ਨਿਤ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ 2} 
ਵਰਤਦ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- west ਸੁਭਾ ਹੈ ਚੌਦਰਕਾਂਤਾ 
ਦਾ ਵੀ 1 ਅਖੇ ਅਸੂ ਮਾਹ ਲਿਰਾਲੇ, fed ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ 
ost we) ਕਦੀ ਹੱਸੂ du ਕਰਦੀ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ 
ਕਦੀ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀ' ਮਿਲਦੀ । (ਸ) 

ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਟ, ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ 
Hua | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਭੋੜੀਆਂ ਤੇ 

੧੭ ਅਹਿਕਰੁ ਕਰੇ., 

ਅਸੀ ` ਖੜੇ ਬਹੁਤ ; ales ਨਿਕਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਪਰ 
ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ we, ਤਦ ਇਹ mus 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- ਰਮ ਦਿੱਤ--ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ? “ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ 
Yoo" ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ । wuz ਪਾਟੇ ਹੋਇ ਚਖਣੇ ਤੇ 
ਰਾਤੀ” ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਉਡਾਣੇਂ । (Ral) 

ਅਹਿਮਕ ਭੋਲਾ ਆਖੀਐ, ਸਭ ਗੌਲ 
ਅਪੁੰਠੀ । 

ਭਾਵ.--- ਮੁਰਖ ਦੀ ਹਰ ਗਲ ਪੁੱਠੀ 
ਹੀ ਰੁਢੀ ਹੈ । 

ਵਰੜ”:-- 
ਜਲਿਆ', ਨੰਡੇ ਗੋਈ ਨੋ ਆਈ ਤੇ ਉਠੀ । 
ਅਹਿਮਕ ਭੋਲਾ ਆਖੀਐ ਸਭ ਗਲ Cust 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਅਹਿਮਕ ਕਪੇ ਆਪਣ ਪੈਰ | 
ਭਵ:-- Hay ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਆਪ ਹੀ 

ਬੱਸਮਝੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ward । 

ਵਰਤੋ:-- sdi— ਮੀਆਂ att ਡੂੰ ਤਾਂ 

ਅਹਿਮਕਾਂ ਵਗ ਆਪਣਾ Ua ਹੀ au ਰਿਹਾ! ਨੈ । 

Wa ਉੱਤੇ ਵਾਰ oda ਤਾਂ ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਬਾਂਹ 
gaat? (ਸੰ) 

mad ਘਟਆ ਉਹ ਭੀ ਗਿਆ | 
ਵਿਹਾਰੋ' ਘਟਿਆ ਉਹ ਭੀ ਗਿਆ | 

ਭਾਵ:-- ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ) ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ । 

Sas: -- ਥਾਉ ਜੀ ! 'ਅਹਾਰੋ' ਘਟਿਆ 
ਉਹ ਭੀ ਗਿਆ, ਵਿਹਾਰੋ ਘਟਿਆ! ਉਹ ਭੀ ਗਿਆ ।” 

ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਕੋਈ ਸੋਖੀ ਖੰਡ ਨਹੀ” । ds ਦੀ ਬਾਰ 
ਉਤੇ ਤਨ ਪੈਦਾ ਹੈ । (A) 

ਅਹਿਕਰੁ ਕਰੇ ਸੁ ਅਹਿਕਰੁ ਪਾਏ | 
ਭਾਵ:-- ਕਰਨੀ ਦਾ ਫੱਲ ਜਰੂਰ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕੌਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 



ਅੱਕ ਬੀਜੇ 

z ਰਡੈੱ£-- 

ਸੁ ਅਹਿਕਣੁ ਪਾਏ, ਇਥੇ 33 JS ga ਨਬੇੜਾ 
ਹੁੰਢਾ ਹੈ । (Hat) 

na ਬੀਜੇ ਤੋਂ ਅੰਬ wie (ਲੋੜੇ) 

ਭਵ:-- ਇਹ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 
ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਫੱਲ ਚੰਗਾ 
ਮੰਗੇ । 

ਵਰਤੋ':--- ਸੁਰਸਤੀ--ਨਿਹਾਲੀ ਸੋਚੀ ਹੈ । 
ਇਹ fad ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਜ ਤਾਂ ਅੱਕ ਪਰ ਆਸ 

ਕਰੌ ਅੰਬ ਖਾਉਣ ਦੀ । ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤਾਂ 

ਵੇਖੋ | ਹਾਲਤ ਓਹਦੀ ਕਿਵੇ' ਚੰਗੀ ਹੋਵੈ ? (ਸੰਗ) 

ਅਕਸਰ ਤਾਰੂ ਹੀ ਡੁ<ਦਾ ਹੈ | 
ਭਾਵ:-- ਜੌ ਵਡੇ ਖਤਰੇ ਸਹੋੜਦੇ ਹਨ, 

ਓਹੀਓ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ | 

ada: gat ਜੀ, ਅਕਸਰ ਤਾਣੂ ਹੀ 

Suet ਹੈ । ਜਿਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ 3 

ਘਰ Sat ਉਬਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਓਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ 

ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ? (Ha) 

ਅਕਲ ਦਾ: ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ die ਦਾ ਪੂਰਾ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਹੋਵੇ ਮੁਰਖ, ਪਰ 

ਹੋਵੇ ਧਨ ਪਾਤਰ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ । 

ਵਰ੩”-- aH ਸਰਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ 

ਜੋੜੀ Gai ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋ” ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 

ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤੇ diz ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹਨ । (ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੂਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅਕਲ vice ਕਿਚਰਕ ਬਲੈਂ, 
ਬਿਰਹਰੋ” ਹਨੋਰੀ ਝੁੱਲੀ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 
ਵਿਚ Ha ਵਿਚਾਰ ਕੌਈ ਪੇਸ਼ ਨਾਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇ 
ਜਾਂ ਦੁਖ AH ਅਕਲ ਦੀ ਕੌਈ un ਨਾਂ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ edad ਹਨ । 

was: gi—se A ਦਸਾਂ ? 
ਸਤਵੌਤ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋ ਉਸ ਦਾ ਪੜੀ ਬਲਵੇਤ 

ae 

ਕੱਲ ਕਲਜੁਗ ਗ ਹੈ "ਅਹਿਕਰੁ ਗ aa | ਸਿ 

ਅਕਲ WS SS... 

ਸਿੰਘ ates ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੈ ਤੇ wins ਵਿਅਸਤ 

dist ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਅਕਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਚਰਕ ਬਲੋਂ, 
ਬਿਰਹੇ” ਹਨੇਰੀ ਬੱਲੀ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ । 

(Hal) 
ਅਕਲ ear ਚੋਗਾ ਤੇ <a eat 

ਮੰਦਾ I 

ਭਾਵ:-- ਜਦ del ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ 
ਜਾਂ ਵਡੋਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ 
ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ:--- ਕਰਮ ਦੇਈ--੫ਤ, ਆਪਣੇ 
ਚਾਚੇ ਅਗੇ ਮੁੜ ਨ! ਬੋਲ) । “ਅਕਲ Ser ਚੰਗਾ ਤੇ 
ਟੁਕ verve) ਉਹ ਜੇ ਗੁਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾ 
ਤੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ । 

(Fat) 
ਅਕਲ ਵੱਡੀ (ਬੜੀ) fe ਭੈ'ਸ 

(ਮਹਿ) 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਦ gs ਅਤੇ 
ਜਿਆਣਪ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਾਕਰਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ':--- ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਬਣੜਰ ਤਾਂ 
vast ਪੜਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਾ ਗੁਣਾਂ 

ਦ' TES), ਰਮ ਦੰਦ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਬਲ 
ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, mas ਮੋਟੀ ਹੈ ਅੜੇ ਲੜਨਾ 
fgzat ਐਵੇ ਮੁਲ Sut ਹੈ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹ 
ਹੈ, 'ਅਕਲ ਬੜੀ ਕਿ ਕੈਸਾ i (ਸੰ) 

ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਿਖ Ha ਲਈ 
ਚੰਗੀ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ੮ਜ ਮਾਣਿਆ 
Het | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੁਰਖ ਨਾਲ ਵਾਹ 
ਪੈਣ ਤੇ ਦੁਖ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਦਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ } 

ਵਰ3':--- ਸਦਾ ਕੌਰ--ਭਰਾ ਜੀ, ਸੋ” 
ਤਹਾਨੂੰ ਵਡਜਦੀ ਰਹੀ, ਬਸੌਤੇ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ at 
ਪਾਉ । ਤੁਸੀ” ਆਖਦੇ ਸੋ, ਬੜਾ ਨਫਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ 
‘yas ਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਭਿਖ ਮੰਗ ਲਈ ਚੌਗੀ ਤੇ ਮੂਰਖ? 



ਅਕਲਾਂ ay... 

ਨਾਲ ਰਾਂਸ ਮਾਣਿਆ ਮੰਦਾ” ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ 
ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ-ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ? (ਸੋਗ) 

ਅਕਲਾਂ ਬਾਝੂ' ਖਹ ਖਾਲੀ। ਜਾਂ 
ਅਕਲ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਸੁਟੀ 9 

ਭਾਵ:-- ਅਕਲ ਬਿਨਾ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਲਾਭ ਨਹੀ', ਕਿਉ'ਕਿ ਅਕਲ ਤਿਨਾ ਧਨ ਉਡ 
ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੋਮ ਵਿਗੜਦ' ਜਾਪ 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ:-- ਹੈ ਮੇਰੇ Sart ਸਿਆਣਿਆਂ 
ਨਕ ਆਖਿਆ ਏ ਅਕਲਾਂ ane ਖੂਹ ਖਾਲੀ” । ਸ਼ਾਰ 
ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ । ਅਕਲ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 
ਪਾਈ ਸੂ । 

(ay ਸ਼ਾਹ--ਈਸ਼ਵਰ dea ਨੰਦ) 

“ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ Hela mys} 
ਪਾਈਐ ਮਾਨ IP 

ਭਾਵ:-- ਜਿਆਣਪ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ 
ਮਾਲਕ ਦੀ Aer ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ 
ਨਾਲ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ!-- “nafs ਏਹ ਨਾ ਆਖੀਐ 
ਅਕਲਿ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦਿ ॥ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ 
ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ` ਮਾਨ । ਅਕਲੀ ਪੜਿ ਕੈ ਬੁਝੀਐ 
ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਨੁ ।। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹੁ ਏਹੁ ofa 
ਗਲਾਂ ਸੈਤਾਨੁ ।।” (ਗੁਰੂ ਗਰੋਬ ਸਾਰਗ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧) 

wa ਕੇਰੀ ਖੌਖੜੀ ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ 
ਆਖੋ | | 

ਭਾਵ:-- ਅੱਕ ਦੀ ਖੱਖੜੀ ਨੂੰ ਕਈ 
ਅੰਬ ਨਹੀ" ਆਖ ਸਕਦਾ । ਅਰਥਾਤ ਅਸਲੀ 
ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀ' ਰਲ ਸਕਦੀ | 

ਵਰਤੋ”:--- ਗੁਛਾ ਹੋਇ ਧ੍ਰਿਕੋਨਿਆ fag 
ਵੜੀਐ ਦਾਖੈ । wa ਕੇਰੀ teat ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ 
nit | (ਵਾਰਾਂ : sre} age ਜੀ) 

ਔਖ ਤੋ ਅੰਨੀ, ਮਮੀਰੇ ਦਾ ਸੁਰਮਾ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਜੋਹੀ 

ਅੱਖ ਨਾਂ UE... 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ 
ਹੀ ਨ' ਹੋਵ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰੜਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ:-- ਬੌਸੋ--ਨੀ ਕੋਈ ਚੌਜ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਖੇ “ਅੱਖੋਂ ਅੰਨੀ, 
ਮਮੀਰੇ ਦਾ ਸੁਰਮਾ” । ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ Sz ਹੀ 
ਕੀ ਹੈ ? ਉੱਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਭਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ” । (sa) 

ny ਹੈ ਤਾਂ ਲਖ ਹੈ । 

ਭਾਵ:-- ਅੱਖ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਾਂ 
ਵਡਿਆਈ ਦਸੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ?-- ਜੋ ਸਿੰਘ--ਬਲਵੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ! 
ਇਹ ਸਚ ਜੇ ਕਿ ਅੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਲਖ ਹੈ । ਅੱਖ ਦੀ 

ਕੀਮਤ ਦਾ: ਪਤਾ ny feags ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਦਾ 

ਹੈ । (Hal) 
ਅੱਖ al ਰਹੀ, das ਲੈ ਗਿਆ 

at | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੇਮ ਨੂੰ ਹੱਕ fed 
BE ਦਾ ਉਪਰ'ਲਾ ਤਾਂ ਕੇਈ ਕਰੇ ਤ ਉਹ ਕੋਮ 
ਬੋਖਬਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ Je ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਂ, 
3e ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਰਨ | 

ਵਰਤੋ :--- ਅਖੇ ‘ay Sst ਰਹੀ ਤੇ das 
ਲੈ ਗਿਆ ਕੰ” vom ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤ, ਪਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 

੨/ਆ ਕੇ Sar ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੋ ਲੈ ਲਿਆ । (Ha) 

wey ਨਾ ਪੂਛ, ਵਹੁਟੀ sats 
ਵਰਗੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਦਸਣਾ 
ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ':-- ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ--ਸਾਡੀ on 

ਤਾਂ ਐਨੀ ਸੁਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ Ger ਕਹਿ 

ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਖੇ wy ਨਾ ਪੂਛ, ਵਹੁਟੀ ਨਗੀਨੇ ਵਰਗੀ | 

ਅਸੀ ਕਦੀ ਢੇਰ ਉਪਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਫਈਏ ਤਾਂ 

ਕਾਂ dn ਨਹੀ? ਮਾਰੇਗਾ । (ਸੰਗ) 



ਅੱਖਰ ਇਕ ਨਾ... ੨੦ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ. 

ਔਖਰ ਇਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਨਾਉ” _ਵਰੜੋੱ:-- ਲਾਹੋਰ 2 use wat 
ਇਲਮਦੀਨ । - ਹਰਜਸ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪੌਤਨੀ ਮਾਈ ਸਭਰਾਏ), 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ mee ਬੇ 
ਨਾ ਆਉਦੀ ਹੌਵੇ ਤੋ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈ' ਬੜਾ 
ਵਿਦਵਾਨ di ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ us ਤਾਂ 
ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਰ ਪਾਸ ਬਹੁਤ 

ਕੁਝ ਹੈ 1 

ਵਰ੨”:-- ਉਹ ਨਿਰਾ ਮਾਧੋ ਏ ਮਾਧੋ । ਨਾ 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਚੌਧਰਪੁਣ/ ਵੇਖੋ ਤਾੰ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ । ਉਸ 

ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਖੋ “ਔਖਰ ਇਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ 

ਨਾਉ” ਇਲਮਦੀਨ” । (A) 

viva Bu ਦੇ ਲਿਖੋ ਨਾਂ ਮੁੜਨ 
ਹਰਗਿਜ਼ । 

ਭਾਵ:-=- ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇਗਾ । 

ਵਰ੨”-- wea ਲੇਖ ਦੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਮੁੜਨ 

ਹਰਗਿਜ਼, ਕਿਉ” Jar ਏ ਸਮਝ ਗੁਮਰਾਹ ਕਾਜ਼ੀ | 

(ਹੀਰ ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ) 

ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ, ਤੇ ਨਾਂ ਨੌਣ ਸੁਖ । 
ਜਰਾ 

ਅਖਾਂ ਤੋ' nisl ਤੇ ਨਾਂ ਨੂਰ ਭਰੀ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ ਕੁਝ 

ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ aut ਬਾਹਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

₹ਰ੩”:-- ਜ਼ੈਨਾ--ਵਾਹ ਵਾਹ ! ਬਰਕਤ 

ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾ ਨੇ ? ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ st ਅਜੇ ਕਲ 

ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ 8 ਤੇ 

ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇ dal ਲਾਏਗੀ । ਐੱਥੀਓ' ਅੰਨ੍ਹੀ ਤੇ 

ਨਾਂ sa ਭਰੀ { (ਸੰਗ ) 
(ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ-ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੱਘ) 

nit! ਸੁਖ, aA ਠੰਡ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੈ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ 

ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਔਖਾਂ ਤੋ 

ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ enim ਜੀ ਦੇ ਦੈਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 

ਨਾਲ Wel ਸੁਖ, ਕਲੇਜੇ Ss’ U ਗਈ । 
(ਬਬਾ Sua ਸਿੰਘ-- ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

“ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ yas 
ਪਰਧਨ dul’ (ਗੁਰਬਾਣੀ) 

ਭਾਵ:-- ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੰਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ 
ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ gal ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ 
ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 
“ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ Sg ਹੈ ਜਿਹਵ। ਸੂਤਕ ਕੂੜ ॥ 
ਅਥੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ fam ਪਰਧਨ ਤੂਪ HN” 

(ਗੁਰੂ ਕ੍ਰੌਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

dt ਕੌਜਲਾ ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਸੋਗ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ" ਕਿਸੇ 

ਦਾ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋ ਸੋਗ ਦਸੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰ੨":--- ਸੁਰਸਤੀ-- ਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ 
ਜੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ੩੧ nea ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੜੀ 

ਮਰ ਗਿਆ out Aas ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਸੋਗ” । ਜਿਸ 

ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ, ਲਣਾਕੋ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ । A ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ 
ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਹਾਵੇ ਨੇ ਮਾਰ ਛਡਿਆਂ ਹੈ । 

(ਸੰਗ ) 
ਔਖੀ' ਘੋਟਾ ਤੇ ਮੁੰਹ det (ਡੱਟਾ, 

er) a 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ' ਕੋਈ ਦੁਖੀ 

ਹੌ ਬਦਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ:--- ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਾਂ ਲਗੇ । ਇਸ des ਵੈਰੀ ਦੀ 

ont Wat ਤੇ ਮੂੰਹ der ਹੀ ਰਹੇਂ | 

(ਕੋਮੀ ਪਰਵਾਨਾ-- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) 

ਅੱਖੀ' ਡਿੱਠਾ ਭਾਵੇ' ਨਾ ਤੇ ABZ 
ਬਹੇ ਨਿਲੱਜ |! 



mae ਦਿਸੇ ਨਾਂ.. ੨੧ 

= 

ਉੱਕਾ os gan ਨਾ ਲਗੋ ਤੇ ਉਹ aut ਮਾਰੇ 
ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੈਬੋਧ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 
ਜੀ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਸੋ" ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । 

ਵ੪੩:-- ਗੂਟਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 
ਤਾਂ Suet ਹੀ ਨਹੀ” ager ਤੇ ਓਹ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀ 

5 ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਉਸ wh ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ 

ਹਾਂ । ਅਖੋ ‘ay ਡਿੱਠਾ ਭਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛੜ ਬਹੇ 

fama’ + (ਸੈਰ ) 

ਔਖੀ” ਦਿਸੇ ਨਾ, ਨਾਚ ਚਿਰਾਂਗੇ | 
ਭਾਵ ਭੇ ਵ8੩” : 

(ਦੇਖੋ : ਔੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਤੇ ਨਾਂ ਨੂਰ ਭਰੀ) 

nil’ ਦੇਖ ਮੱਖੀ ਨਿਗਲੀ ਨਹੀ” 
ਜਾਂਦੀ | ai 

ਔਖੀ ਦੇਖ ਮੋਹਰਾ ਖਾਧਾ sal’ 
ਜਾਂਦਾ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਮਣੇਂ 
ਕੋਏਈ। ਮਾੜਾ ਕੋਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ 
ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤਦ ਅਗ” ਉਹ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ:-- ਕਾਕਾ ਜੀ ! ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਜੋ ਜੀ 

ਆਵੇ ਕਰੋ । ਪਰ ‘ot ਵੇਖ ਕੇ Ave Wut ਨਹੀ 

ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ” / ਸੈ ਅਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ zag 
ਕਦੀ ਜਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ । 

(Ha) 

'ਅਖੀ ਤ ਮੀਟਹਿ ata ਪਕੜਹਿ 
ਠਗਣ ਕਉ Ants ।।” 

ਭਾਵ:-- ਪਖੰਡੀ Ba ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ 
ਨਕ ਪਕੜੀ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਵੋਰ੩ੋ':--- “ge ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ।। 
ਅਖੀ 3 ਮੀਟਹਿ ara _ਪਕੜਹਿ sae ਕਉ 
ਸੱਸਾਰ /।” (ag ਰੰਥ--ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧) 

MAG ਦੂਰ ਸੋ ਦਿਲੋ ਦੂਰ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਦੂਰ ਰਿਹਾਂ ਪਿਆਰ 

ਅੱਗ ਅੱਗ ਕਿਹਾਂ.. 

ਘਟ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ:--- ਗੁਰਨਾਮ ਨੂ ਘੁ੨ ਨਿਕਲਿਆਂ 

ਅਜ ਪੂਰੇ ਛੀ ਸਾਲ ਹੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਖਤ ਪਤਰ 
sat ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਖ ਸੁਨੋਹਾ ਨਹੀ” । ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ 
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੜਫੀ, ਪਰ ਹੁਣ “ਐੱਖੀਓ” 

ਦੂਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੂਰ” ਵਾਲਾ ਜਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਰ 
ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ । (ਸੋ) 

ਔਖੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁਲ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਤੇ 
ਨਾਂ 'ਗੁਲ-ਬੀਬੀ” 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਤੇ ਦਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ |} 

ਵਰ੩”:-- ਕਰਤਾਰੋ--ਜਸੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੀ 
ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ । 'ਔੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁਲ ਨਾ ਡਿੱਠਾ 
ਤੇ ਨਾਂ ਗੁਲਾਬ-ਬੀਂਬੀ', ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਉਹ Bard ast 
ਨਹੀਂ । Sud’ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਣ ਬਣ ਬਹੇ । (Ha) 

wy ਉਹਲੇ, ਪਹਾੜ Cas । ai 
ਅੱਖੋਂ Sas, ਪਈ ਭੜੋਲੇ | 
ਭਾਵ:--- ਜਦ ਕੇਈ ਮਿਲੋ fas ਨਾ, 

ਤਦ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ:--- ਤੇਜਵੈਤ ਕੌਰ--ਸਰਦਾਰ ਜੀ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਢੋਰ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ 
ਯਾਦ ਭੁਲ ਸਾਣੀ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗਲ sat’ 'ਔਖੋ ਉਹਲੇ, 
ਪਈ ਭੁੜੇਂਲੇਂ । ਗਿਆਂ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ 1 (Ha) 

wal ਅੱਗ ਕਿਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀ" ਜੜਦਾ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ 

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ Se ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ 
ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:-- ਮੋਹਣੀ--ਨੀ ਸ਼ੀਲਾ ! ga 
ਦੋਲੇ ਮੁਰਕੀਆਂ, ਮੁਰਕੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ 
ਮੁਰਕੀਆਂ ਤੋਰੇ asi ਵਿਚ ਤਾਂ ੫ ਨਹੀ ਜਾਣੀਆਂ | 
“ਅੱਗ ਅੰਗ ਕਿਹਾਂ ਸੂੰਹ ਨਹੀ” ਸੜਦਾ", ਨਾਂ ਖੰਡ ਖੰਡ 
fast ਮੂੰਹ fist det ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਮੰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ 



ਅੱਗ ਖਾਉ”... 

ਨਾਂ ਲਿਆਏ'ਗੀ, ਕੋਮ sat ਬਣਨਾ । (ਸੰ) 

ਅੱਗ ਖਾਉ, ਅੰਗਿਆਰ ਹਗੂ | 
ਭਾਵ: -- ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮ ਕਰੇਗਾ, 

faa ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੱਲ ਮਿਲਗਾ । 

ਵਰਤੌ:--- ਕਰਮ ਸਿੰਘ--ਜਿਹੜਾ ta 

ਖਾਂਦਾ ਨੈ, ਉਹ ਅੰਗਿਆਜ ਹਗਦ' ਹੈ” ਨਿਤ ਕੋਈ ਨ। 
ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਠਰ ਬਹਿਣਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ 

ਫੜਨਾ ਹੀ ਸੀ । (ਸੈ) 7 

ਅਗ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ ਕੀ 
[ਚਰ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ:-- ਅੱਗ ਤੇ ਲੜਾਈ ਛੋਤੀ ਹੀ 
ay uel ਹੈ । 

ਛਰ੩ੋ:-- ਹਰਬੈਸ ਕੋਰ--ਚਾਂਚੀ ! ਤੂੰ ਹੀ 
ਧੀਰਜ ਕਰਿਆ ਭਰ | ‘wal 3 ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ 

ਕੀ ਚਿਰ ਲਗਦਾ ਏ' । ਜੋ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, 
ਤਾਂ ara ਆਪੇ ਬੋਲ ਕੇ yu ਹੋ ਜਾਉ । (Hz) 

ਅੱਗ ਦੀ nat, feet ਕੋਲੋ” 

ਡਰਦੀ ਹੈ । ਜਾਂ 
ma _ਦਾ ਡਰਿਆ (eat), 

ਟਟਹਿਣਿਆਂ ਤੋ ਡਰਦ7 ਹੈ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗਲੇ" 

ਆਖਾ ਰੋਵੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਤੋ” 

ਡਰਦਾ Jd | 

ਵਰਤੜੋ“:--- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ--ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ 

ਵਾ । ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ ? “ਅੱਗ ਦੀ ਸੜੀ ਟਿਫਾਣੇ 

ਲੋ ਡਰਦੀ ਹੈ' । ਉਸ ਨੇ wa ਇਹਦੇ ਹਥੋਂ” ਦੁਖ 

a Aiea ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਹਚ ਗਲ ਤੋ ਡਰੇ 

ਕਿਉ ਨਾਂ । (ਸੰਗ 

na ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬਧੀ 

ਲੰਬੂ ਲਾਣ (ਮੁਰਦਾ ਫੂਕਣ) ਜੌਗਾ ਵੀ ਨਾ 

ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ: -- ਦੂਖ ਲਾਲ--ਪਰ ਫੇਰ ਬਰ 

ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ‘via ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ 

ਕੋਈ ਨਹੀ” । 
(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ) 

RR ਅਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ.. 

ਅੱਗ a3 7 ਬੁਝਗਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
ਪਰ ਬਸਤਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੁਜਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । - 

ਭਵ:-- ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ as 
ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਲ ਪਰਾਏ wg 

ਲਈ val ਲਗੇ । 

ਵਰ3“-- ਸਾਡੇ ਘਰ sa ਤਾਂ ਬਮੋਤਰ, 
ਤੁਹਾਡੇ we ਲਗੇ ਤਾਂ ਔਂਗ । 'ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ awe ਤੇ 
ਬਸਤਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ' । ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ 
ਹਮਦਰਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ | (ਸੋਗ) 

ਔਗ fast Gat at ਹੋਇ | 
__ਭਾਵ:-- ates ਬਿਨਾ ਕਾਜ wal 
ਹੁੰਦਾ । 

ਵਰ੩”:-- ਸੁਰਸਤੀ--ਬੇਬੇ ਜੀ ! ਇਹ 
ਗਲ ਸਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਆਇਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ 

ਕੇ ਜੀਜਾ ਜੀ and ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ “ਅਗ ਬਿਨਾ 

duit ਨਹੀ dev | (ਸੰਗ) 

ਅਗ ਲਗਿਆਂ. €ਹਪ॥ਟਏ। ਜਾਂ 

ਅੱਗ ਲਗਿਆਂ, via ਕਿਥੇ ? 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕੋਮ ਤਬਾਹ ਹੋਣ 

ਲਗੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਸ 

ag ਸੋਚੇ ਜਾਣ, ਤਦ ਇਹ nue 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰ੩?-- ਮਾਂ ਜੀ ! ‘wa ਲਗਿਆਂ ਵੀ 

ਕਦੀ” ya ud’ dy #805? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੇ ਰਹ 

ਸੀ ? ਹੁਣ ਆ ਬੱਠੀ ਤੇ ਚੀਲਦੇ ਹੋ ? (ਸੈਗ) 

wa ਲੱਗੇ ਤਾਂ HEAT ਦਾ ਭਾ ਕੌਣ 

ਪੁਛਦਾ ਏ ? 

ve: ਔਖੋ ਵੇਲ ਤਾਂ ਗੜ ਬੜ ਪੰ 

ਜਾਂਦੀ ਏ, ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 7 

ਜਿਵੇ” fad" ਵੇਲਾ ਟਪਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ 

ਜੱਦੀ ਏ । 

ਵਰਤੋ-- ਜਸ--ਮਹਾਰਾਜ, ਖੁਛਣਾ ਸੁਖ 

28, ਦੁਖ ਸਮੋ ਤਾਂ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ । ‘via 

ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾ ਕੌਣ ਪੁਛਦਾ ਏ ?' 
(age ਦੇ ਢਿਨ ਚਾਰ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



ਅੱਗ ਲਗ... on 23 ਅੱਗਾ ਦੌੜ.. 

ਵਰਤ -- oe ਸਿੰਘ-- ਤਾਰ! Fu, 3 

__ ਭਾਵ:-- ਦੁਖ ਲੀ ਹਰ ਦੁਖ ਆ 
Us | 

ਵਰਤੋ '!--- ileal ਜੀ ! ਸੈ ਅੱਗੇ 
ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, @F ਉਨਾਂ ਦੈ ਬੀਮਾਰ ਹੋਂ ਜਾਣ ਦੀ 

ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ Bt 'ਐਂਗ ਲਗੀ, ਕਤ 

ਨਿਆਈ'” ਵਾਲੀ ਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਸੋ ਸੈ at 

ਕਾ ? (ਸੋਗ) 

Wa ਲਾ ਤਮਾਸ਼! ਵੇਖ | 

ਭਾਵ:-- ਘਰ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਵਾ ਘਰ 
ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾਂ । 

ਵਰ੩ੋ”:---- ਤਹਾਡਾ ਮੜਲਬ ਸਿਵਾਏ ਇਸ 

3 ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ” ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ st 
ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ । - 

(ਜੀਵਨ ਸੈਗਰਅ--ਨਾਲਕ ਸਿੰਘ) 

ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ 
(ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ) ਬਣ ਬੇਠੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ 
ਜਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੁਰੀ det ਵੇਖ 
ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਰੇਂ | 

(੨) ਜਦ ae? ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੌਮ 
ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ GH ਕਢ ਲੈ 
ਆਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ”: -- 
ਅੱਗ ਲੈਣ nist ਘਰ Hifas ਈ, 

ਏਹ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਵਗੇ ਹੀਰੇ, 

ਜਿਹਾ ਖੋਹਿਆ ਈ Sea ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ । 

(ਹੀਰ ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ) 

ਅਗਲੀ ਲੈਣ ਗਿਐ, ਪਿਛਲੀ] 
ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਹਥ ਆਇਆ 

ਕੌਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਗਰ oA ਤੇ ਪਹਿਲਾ 

ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ। 

ਅਨੌਖੀ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਏ', ਤੂੰ ਹੱਥ ਆਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ 

ਚੜਨ ਨਹੀ” ਦੋੱਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏਂ” । 

ਵੇਖੀ" ! ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਹਾਲ st ਕਰਾ ਬੈਠੀ” ਅਖੇ “ਅਗਲੀ 
ਲੈਣੇ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ a1 ਲੈ ਗਿਆ ।” (ਸੰਗ) 

ਅਗ Sd ਸਨ ਭਾਂਵਦੇ, ਹੋਰ 
ਢਿੱਡ ਕਢੀ ਆਉ'ਦੇਂ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ was ਤੋ" ਕੇਈ 

ਅਗੇ ਹੀ ਅੰਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹਣੇ ਆਂ 
ਜਾਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰ3':-- ਕੀ ਕਰੀ ua ਦੇ ਚਾਰ 

ਪਾਹੁਣੇ ਆਏ 83 ਹਨ, da ਜਿੰਦ ਕਰ est 3, ਅਜ 

ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਂ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਗਲੇ sat ਸਨ ਭਾਵਦੇ, 

ਜੋਰ ਢਿੱਡ ਕਢੀ ਆਉਦੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਸਾਡੇ 

ਨਾਲ ਤੋਂ । (Hal) 

ਅੱਗਾ ਤੇਰਾ, ਪਿੱਛਾ ਮੇਰਾ | 

ਭਾਵ:-- ਮੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ 

ਤਰਾਂਗਾ । 

ਵਰਤੋ':-- ਉਸ ਨੋ am ਫਤਨ ਨੂੰ ਜੌਫੀ 

ਵਿਚ ਘੁਣ ਲਿਆਂ 3 ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ gata ਕੇ 

ਰਿਹ ‘fae ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗੇ Ge" ਗਰ “ਔਗਾ ਤੇਰਾਂ 

ਤੇ (wet ਮੋਰਾ 1” 
(gat ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅੱਗਾਂ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ । ਜਾਂ 

wat ਵੱਟਾਂ ਜੇਵੜੀ, ਪਿਛੋ” ਵੱਡਾ 

ਖ਼ਾਏ । 

gre: — ਜਦ agi ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ 

ਦਾ ਜਤਨ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ fues ਵਿਗੜਦੇ 

Sui ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ dd, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- ਧਰਮ ਕੌਰ-ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਇਕ 

ਪਰ ਉਹ ਪਿਫ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀ 

ਦਿੰਦਾ, War ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਦੌੜ” ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 

ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘਟ ਆਏ ਹਨ । (ਸੰ) 



ਅੱਗੀ Ure... 

mat ਪਾਲ' ਕਿ ad ਸੂਰਜ ਕੇਹੀ 
ਰਾਤਿ ॥ (ਗੁਰੂ ਰੌਥ-ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ) 

ਭਾਵ:-- ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਕੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਜ ਦੋ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇ” 
ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ”:--- “wet ਪਾਲਾ ਕਿ ਕਰੇ ਸੂਰਜ 
ਕੋਟੀ ਰਾਤਿ !। de waar ਕਿ ਕਰੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ 
ਕਿਆ ਜਾਤਿ 1,” 

Wa ਅੱਗੇ ਜਾਹ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਖੱਟਿਆ ਖਾਹ | 

ਭਭਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਧਨ ਕਮਾਉਣ 
ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਝਾਗੇ ਪਰ ਪੱਲੇ ਘਰ ਵਾਲ਼ 
ਮਜੂਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:-- ਮੀਆਂ ਜੀ ! ਕਿਹੜਾ ਪਾਪੜ 
ਨਹੀ ਵੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸੈ । eH ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ 1 
Ud 'ਅੱਗੇ wa ਜਾਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਟਿਆ ਖਾਹ” 

ਉਥੇ ਵੀ ਉਹੀਉ ਠਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹੀਉ ger) ਭੈੜਾ 

ਹਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ । (ਸੰਗ) 

ਅੱਗੇ ਕਮਲੀ, HR ਪੈ ਗਈ 
ਮੜ੍ਹੀਆਂ 'ਦੇ ਰਾਹ । 

ਭਾਵ:--- ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇ ਹੀ 
ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮਾੜੀ Aas ਵਿਚ ਜਾ 
ਰਲ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ`:-- ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਢੂੰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, 
Gd ਤਾਂ ਗੁਆਚਾ । 'ਅੱਗੇ ਕਮਲੀ ਸੀ, ਉਤੋ' ਪਈ 
ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ” । ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਤ 
ਬੁਧ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ee ਕਣੀਆਂ ਗਈਆਂ | 

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਚਰਣ ਵਿਸਖਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓ” 

ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ unt 

ਵਰਤੌ'!--- ਪੁਸ਼ਪਾ-ਮਾਂ ਜੀ ! ਉਸ ਦੇ 
ਦੁਖ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਦਸਾਂ ? “ਅਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ" 
ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । (Ha) 

ਅੱਗੋਂ ਪਿਛੋ gait... 

ਅੱਗੇ Sut ਸੀ ਮਾਨ, Had Su 
ਚੜ੍ਹੀ ਅਸਮਾਨ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੀ 
ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਡ 
ਪਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣ-ਮੌੜ ger 
ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ | 

ਵਰਤੋ':--- ੩ਜੀ-- ਨ ਬੀਬੀਏ ! dust 
ਨੈ ਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲਾਡ ਲੜਾ ਕੇ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂ fae 
ਢੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੋ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ - 
ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ” ਛੱਡੀ, ਅਖੇ 
‘wal ਈ ਨਹੀ” ਸੀ ਮਾਨ, vad? dy ਚੜ੍ਹੀ 
ਅਸਮਾਨ ।` (ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਨਾਟਕ--ਫੀਟਜ਼ਦੀਨ) 

ਔਗੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਭੀ adi 
ਖ਼ਾਂਦਾ। 

ਭਵ:-- ਨਿਮਰਤਾ 
ਓਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਕੋ:-- ਬੇਬੇ--ਬੋਂਚੀ ! dest ਕਰ ਤੇ 
ਨਿੰਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ । 'ਐਂਗੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਭੀ 
ਨਹੀ” ਖਾਂਦਾ 7 vd ਢਹਿ ural 37 ਕੋਈ ਨਹੀ” 
ਉਠਾਏਗਾ । (ਸੰਗ) 

ਅਗੇ fue sal, ਦਿਨ ਦਿਹਾਰ 
ਸੰਦੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
gat ਭਲੀ ਵਰਤ” ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ 
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਗੜ ਬੈਠੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ ?-- Ga ਮੋਰਾ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਸੀ, 
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੀ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ da ਸਾਡੇ ਘਰ 
ਆਉਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਆਈ । Ha ਮਾੜਾ ਜੀ 

ਸੋਭ 3° ਵੱਡੀ 

| ਉਚੇਚਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ । ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਸੀ 
ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਜ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਸੇ 
fea ਕਈ ਗਲਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਗੇ 
ਖਿਛੇ ਚੈਗੀ, ਦਿਨ fears ਮੰਦੀ । (8) 



ਅੱਗੇ i ਭੱਸ ਤੋ.. 

ਅੱਗੇ ਡੌਸ 3 ਹੁਣ ਣ ਛਾਈ । { 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾਂ ੫ਵ, ਤਦ ied ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦ ਹਨ । 

ਵਰ੩”:-- ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ 
ਨੌਕਰੀ ਲਗ ਗਈ, va ਤਨਖਾਹ ਅਗੇ Up 

ਤੋ” ਹੁਣ xd ਵਿਚ ਤੀਹ aque ਕੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 

ਚਾਰ ਅਸੀ” ਵਡੀਆਂ gai ਤੇ ਪੰਜ ਮੋਰ ਨਿਕੇ faa, 

fs fue ਵੀਰ nai oa SH ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਈ' 
ਹਾਲਤ si ਵੀ Ja ਮੁੰਹ ਤਕ ਸੀ । 

(ਸਵੇਰ ਸਾਰ-- ਛਰਤਾਰ ਸਿੰਘ vas) 

ਔਗੇ ਭਾਬੋ (ਜਾਂ ਨਾਨੀ) Suet, 
ਨਾਲ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ੜਕੁਂਟ 1 zi 

ਅੰਗੇ ਬੀਬ] ਟੌਂ੫ਣੀ, ਮਗਰੋ ਢੋਲਾ 
ਦੀ ਗੜਗੌਜ i 

ਭਾਵ:--- ਜਦ faq ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦ 
ਅੰਗਣਾਂ Sud wee ਰਲ a ਵਧੀਕ 
ਕਰ ਦੇਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ:-- sa ਨਾਨੀ sect, ਉਤੇ 
ast ਦੀ aad’ ਵਾਲੀ ਗਲ ਆ ਬਣੀ 1 ਇਸ 

28 ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਜਨਾਵਰ ਭੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਹਲਣੇ 

ਦੂੰਡਦੇ ਬਕ ਰਹੇ ਹਨ । 
(Hi ਹਰਿਚਰਣ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਅਗੇ ਵਹੁਟੀ ਸੁਹਣੀ, ਉਤ” ਸਤੀ 
ਉੱਠੀ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਇਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ 
ਬਦਸ਼ਕਲ ਹੌਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭਾ ਦ ਵੀ ਭੈੜ' 
ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ: -- ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੈੜਾ ਮੂੰਹ 
ਬਣਾਈ ayer ਹੈ । ਇਕ ਦਿਨ ਭੁਲ ਭੁਲੇਖੇ ਮੈੱ 
ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠ 1 ਆ _ਬਲਾਈਏ Ms ਲਗ -- ਮੈਨੂੰ 
ਤ੧ ਉਹ ਚਮੁਫ ਹੀ ਗਿਆ । ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 
“ਅੱਗੇ ਵਹੁਟੀ ਸੁਹਣੀ, ਉਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ।' (ਸੋ) 

WA ATE ਤੇ Us’ ਗਲੰਣ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ 

RY ਅੱਜ faud... 

ਤ ਬਹੁਤ ag ਵਧਾ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰ੩-- ਕਰਮ ਦੇਈ--ਭੈਂਣ, ਹਰ Be 
ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ sat ਬਣਾਈਦਾ । ‘nit ਅਗੈਣ ਤੇ 

ae ae, ਦਹੂਤੀ ਗਲ ਵਧਾ ਕੇ ਆਖਣੀ ਚੰਗੀ 

ਨਹੀਂ det । (ਸੋਗ) 
wal ਸਿੰਗ ਤੇ fue ess | 
gre:— ve’ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਪਾਸੀ ਦੁਖ 

ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋੱ:--- ਰਤਨ ਕੋਰ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੱਘ ਨੇ 

ਤਾਂ ਘਰੋ` ਕਢ ਦਿਤਾ ਪਰ ਵਿਚਾਂਰੀ 2 ਮਾ£ ਵੀ ee 

ਵਢ ਖਾਣ | nid ਸਿੰਗ ਤੇ ਪਿਛੋ” ਦੁਲੱਤੇ ।' (ਸੌ) 

ME! STH ਖੁਦਾ ਦਾ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ) 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗੁਣੇਵਾਨ ਨੂੰ a 
ਅੰਗਣਹਾਰਾ GAS! ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ:--- ਭੈਣ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ 
ਗੁਣ ਗਾਉ'ਦੀ adr ਰਜਦੀ, va ਵੇਖੀ” ਖਾਂ ਕਲ੍ਹ 
ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆਂ । ਅਗੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੋਲੀ, 
get ‘wer ਨਾਮ fea ਪਰਮੋਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨ 

gu are’ ਕਿੱਨਾ ਚੰਗਾ de, ਉਸ wit ਭੁਲ ਹੋਣੀ 

ਸੈਭਵ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਔਜ ਏਥੇ ਕਲ ਉਥੇ, ਹੇਰਾ dat 
ਕਿਸੇ a1 ਲੇਖੇ ਜਾਂ 

ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕਲ ਹੋਰ | 

ਭਾਵ: - ਜਦ ਕਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣ' 

ਸਭਾ ਬਦਲਦਾ eg ਤੇ ਲਾਭ ਨਾ Garg, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦ ਹਨ | 

ਵ3੩'--- ਰਜਿੰਦਰ--ਮੀਆਂ ! ਦੁਨੀਆਂ 

ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ । ‘via da ਤੇ ag da “ 

ਕੋਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੈ ? (fa) 

nia ਕਿਧਰੇ ਮੀ'ਹ ਪਿਆ | 
ma ਕਿਧਰੇ ਰੋਂਬ ਤੁੰਨਾਂ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਮਿੱਤਰ ਚਿਰਾਂ 

ਜਾਂ 



ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ... 

ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਗਲ ਰੋਈ 
ਦਿਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਟਨ 1 

ਵਰਤ”:-- ਆਓ, ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ 
ਨੂੰ ! ਇਨ ਖੜ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀ” ! ਇਉ' 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਕਿਧਰੇ Su ਤੁਠਾ ਹੈ । (ਸੈਗ) 

ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ as ਉਤੇ ਨਾਂ es | 
ਭਾਵ:-- ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 

ਝਟਾ ਪਟ ਕਰ | 

ਵਰ3': -- ਮਾਸਟਰ -- ਬਚਿਉਂ | ਇਹ ਗਲ 

ਪੱਲੇ 85 ਲਵੋ ਕਿ “ਅਜ ਦਾ ਕੰਮ ay ਉਤੇ ਨਹੀ” 
ਛਡਣਾ ।” (Ha) 

na ਦਾ ਦਿਨ fiat ਤੇ ਕਲ 
ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ । 

ਭਾਵ:-- ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ 
ਕਰੌ ਤੇ ਕਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁੱਟੋ | 

ਪਿਛੋ" ਮਿਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋ 

ਵਰਤੋ”:-- sa ਜਾਣੇ ਫੋਰ ਇਹ ਦਿਨ 
ਦੇਖਣਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ‘aia ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਠ' ਤੇ ਕਲ 
ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ !” fea ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਜ 4 
ਵੇਖ ਲਈਏ | (ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸ਼ਵਾ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

_ ਔਜ ਮੇਰੀ, ਕਲ ਤੇਰ।, ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ 
ਹੇਰਾ ਫਰੀ | 

ਭਾਵ:-- ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ 3 
ਵਰਤਦੇ ਦਨ | 

ਵਰਤੋ: -- ਠੰ੪--ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਫ We 
ਉਤਰ ਦਿਉ i ‘iia ਮੋਰੀ, ਕਲੂ ਤੇਰੀ, ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ 
ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ॥ ਸੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗਲ ਦਾ ਗਾਹਕ ai, 

fea 282" ਦਾ ਨਹੀ” । (Ha) 

ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ 3 ਕਲ ਮੇਰਾ 
ਵਿਆਹ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਟੀ ਕੋਮ 
ਝਟਾਂਪਟ ਹ We, ਤਦ fer ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

₹ਰ੩”-- ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ “ਅੱਜ ਮੋਰੀ 
ਮੰਗਣੀ 3 ਕਲ ਮਰਾ ਵਿਆਂਹ' ਵਾਲ਼ਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ । 

੨੬ _ ਅਜੈ ਤਾਂ ਗੌਹੜੇ ਕੇ ਵਿਚਾਂ... 

ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੀ ਕੌਮ ਹੋਂ ਗਿਆ 3 ਬਣਪਟ ਪਰਤ 
ਆਏ । (ਸੈਰ) 

ਅਜ ਮੋਏ, ਕਲ੍ਹ ਚੌਥਾ । 

ਭਾਵ :-- ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 
ਕਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਹੜੀਆਂ ਚੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ 
ਸਵਾਹ ਸਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ 
ਮਰ ਗਏ ਨੂੰ ਛੋਤੀ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੌ` :-- ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ-- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 
ਨਾਲ ਤਾ “ਅਜ ਮੋਏ, ਕਲ dav ਵਾਲੀ as wet 

ਹੈ । ਹਾਲੀ nea ਠੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀ” ਹੋਈ ਕਿ ਘਰ 
ਵਿਚ ਸੋਗ! ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ fener । (ਸੰਗ) 

ਅਜ ਮੋਏ ਤੇ ਕਲ੍ਹ ਦੂਆ ਦਿਹਾੜਾ (ਦਿਨ) 

ਭਾਵ - ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ fue 

ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਾਂ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | ਸ 

ਵਰਤੋ” :-- ats ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ 
ਕੁ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਵੀ” ਵਹੁਟੀ 
ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ | 
ਬਸੈਤ ਨਾਲ ‘oA He ਤੋਂ ਕਲ੍ਹ ਦੂਆ ਦਿਹਾੜਾ (ਦਿਨ)' 

ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਈ । (ਸੈ) 
ਅਜਹੁ ਸੁ ਨਾਉ ਸਮੁਦ ਮਹਿ ਕਿਆ 

ਜਾਨਉ ਕਿਆ ਹੋਇ ।। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਿਰੇ ਨਾ 
ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਜਤਨ fest ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ 
ਚਾਹੀਦਾ । ਜਾਂ ਆਪਣੈ ਭਵਿਖਤ ਬਾਰੇ ਨਿਸਚਾ 
ਨਾ Gat । 

ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕ ਨਾਂ ਹਸੀਐ afe ।। 
ਅਜਹੁ ਸੁ ਨਾਉ ਸਮੁਦ ਮਹਿ ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥ 

(ਗੁਰੂ da ; Hae ਕਬੀਰ) 

ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋ" ਰੂ ਭੀ sat 
ਕੱਤੀ । ਜਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੋਹੜੇ fed ਪੁਣੀ ਭੀ 
Sut got 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fan oH ਨੂੰ HHT ਹੱਥ 



ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ay yas ਥੋੜਾ 
ਹੋਇਆ gz, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ | ਰ੍ 

ਵਰਤੋ :-- ਤੁਸ ਪਹਿਲੀ ga ਵੇਖਿਆ ਵੇ, 
ਸੈ ਤਂ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਖ ਚੁਕੀ 
ਹਾਂ । 'ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੋਹੜੇ fed ਪੂਣੀ ਵੀ sat ਛੁਹੀ ।” 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਅਜੇ ਤੀਹ ਮੀਲ ਅਗੇ ਜਾਕੇ 

ਤਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ । 
(ਜੀਵਨ ਸਗਰਾਮ--ਨਾਨਕ ਸਿਘ) 

ਅਜੇ ਦਿਲੀ ਦੂਰ ਏ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ GH ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਕੌਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਗ ud, ਜਾਂ at 
ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇਂ ਜਾਂ 
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ 
ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ | 

ਵਹਤੋਂ` :-- ਸਨਦਾਰ ਜੀ ! ਕਾਹਲੇ ਨਾ ue ! 
‘wl ਦਿਲੀ ਦੂਰ ਏ” ਏਨੀ ਛੋਤੀ és ਨਹੀ” ਮਿਲਣਾ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ । (ਸੰਗ) 

ਅਜੇ ਵੀ 3B ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ 
ਵਿਗੜਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋਦ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ay 
ਥੋੜੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਤੀਜਾ-- “ਬਈ _ਭਰਾਓ, ਮੈ 
ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗਲ ਸੂੰਹ ਤੋ afger as 'ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹ 
ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਿਗੜਿਆ” ਜੇ fer ਗਿਆਨੀ 

ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੋਰੇ ਰਵਾਣੀ em 

aus ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹੂ?” 
(ਚਿਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅਜੋਹੇ ਸੁਹਾਗ ਨਾਲੋਂ” ਰੇਡੇਪਾ ya । 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੇੜੀ ਤਾਂ 
ਹੋਵੇ HY ਲਈ, ਪਰ ਉਲਟੀ ਦੁਖਦਾਈ 
ਸਾਬਤ Jd, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸੈ” ਰੋਡੀਓ ਘਰ ਕੀ ਆਂਦਾ, 

ਮੁਸ਼ਕਲ ”ਜ਼ ਫਸ ਰਿੰਆ aii ਬੌਂਚੇ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ WS ਦੁਕਸਾਂ ਤੇ ਖਜਲ-ਖਆਰ Jet 
ਪੈਦਾ ਹੈ । 'ਅਜੇਹੋ ਸੁਹਾਗ ਨਾਲੋ” gu var’ 
ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ 33 ਇਹ ਹੈ । (ਸੰ) 

wa ਗਈ, ਧਜੋ ਗਈ, ਗਲਾਂ ਤੱ" ਨ 
ਗਈ । 

ਭਾਵ :-- ਸਭ as ਗਵਾ 
ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾ ਛਡਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਣੀ--ਮਹਾਰਾਜ, ਕਮਲਾ ਨੰ 

ਕੌ ਵੀ 

ANB । “ਅਜੋ ਗੋਈ, UA ਗੋਈ, ਗਲ ਤੋ ਨ: 
ਗਈ । ਸੋਭ ਖਹਿ ਖੂਹ: ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਠ 
ਨਹੀ” ਛਡਦੀ । (ਸੋਗ) 

ਅਵਾਣ ਵੇਦ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਖੋ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਵੈਦ ਸਿਆਣਾ 

ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ 
ਵਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੌ':-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ--ਤਸੀ ਵੀ ਵਕੀਲ 
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਜਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ 

“ਅਵਾਣ ਦੈਦ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਖੋ” । ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ | 

(ਸੰਗ) 
ਅਜ਼ਮਾਏ ਦਾ ਕੀ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ? 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ on ਵਿਚ 
ਕਈ ਵੇਰ ਪਰਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ 
ਨਾ ਉਤਰੇ, 3 ਜਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ 

ਅਜ਼ਮਾਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- 'ਬਈ _ ਅਜ਼ਮਾਏ ਦਾ ਕੀ 

ਅਜ਼ਮਾਣਾ ?” vial ਥੋੜੀ ਵੇਰ ਓਹਨੇ ਸਾਨੂੰ es ਸਿਰ 

ਹਾਰ ਦਿਤੀ ਏ ? (Hal) 

ਅਟਕਲ Ud, ਚੌੜ We । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ an ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 

ਖੁਣੌ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ge ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 

ਸੋਚਕੇ ਕਦਮ ਰਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ! ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ at ਸੁਣੀ । 

ਹਣ ਕਿਉ” ਰੋੱਦੇ ਹੋ ?” 'ਅਟਕਲ Ue ਚੌੜ og? 

ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ । (ਸੇਰ) 



ਅਟਕੇ H ਭਟਕੇ.. 

ਅਟਕੇ ਸੌ ਭਟਕੇ । ਜਾਂ 

ਅਟਕਿਆ ਸੋ ਫਟਕਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਵਿਚ 
ਟਰਦਾ da ਗਿਆ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਦੋਸਤ 1 ਹੱਥ 3 
ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੈਮ ਨਹੀ” ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ । ਹਿੰਮਤ 
ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮ ਪੂਰਾ ਸਿੱਕੇ war) “ਅਣਕਿਆ ਜੌ 
ਫਟਕਿਆ>”, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ । (8) 

med ਪਾਰ ਗਿਆ ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਰਿਹਾ । 
ਭਾਵ :-- ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਤੋ` ਪਾਰ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ_ਬੜਾ ਜੋਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਇਹ 
ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਅਟਕ ਤੋ` 
ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਂਹ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀ 
ਜਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਜਿੱਏ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ Ba ਤੀਰਬ 
ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਜਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ 

` ਨੇ ਕਹਿ ਢਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਣ ਹੋਣ ਤਲ ਹੈ, 
` ਪਾਰ ਗਿਆ ਸੋ fee ਨਾਂ ਰਿਹਾ” | 

(ਸਤਵੇਤ ਕੋਰ-- ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਅੱਠ Sa ਤੇ ਅੱਠ ਠਠਿਆਰ, ਅੱਠ 

` ਸੁਨਿਆਜ਼ੇ 3 ਅੱਠ ਲੁਹਾਰ । ਅੱਠ gar 
`ਬਤਰੀ, ਇਕ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰੀ (ਦੁਕਾਨ- 
ਦਾਰ ਜਾਤ) ਵੀ ਬਹੁਤੇ. ਕੇਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜ ਵਿਚ 
ਠਗ Sat ਹੈ । 

ਵਰਤ :-- ਓਇ, ਤੇਸੀ` ਬ੩ਜੀਆਂ ਨਾਲ 

ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਉ । ਇਹ ਉਤੋ` us ਤੇ ਵਿਚੋ ਪੀਢੇ ਜੋ । 
ਇਵੇ' sad ਮੁੰਨਣਰੀ, fa ਪਤਾ ਵੰ ਨਹੀ” ਲਗਣ 

ਲਗਾ । ਸੁਣਿਆ ਨਹੀ” ਤੁਸਾਂ : 'ਅੱਠ Sa ਤੇ vis 
ਨਠਿਆਰ । We ਸੁਨਿਆਰੇ 3 nis ਲੁਹਾਰ ਅੱਠ 

Sat ਬ਼ਤਰੀ, ਇਕ ਬੱਲ ਜਿਹਾ ਖ>ਰੀ' (Ha) 

HS ਖਾਏ ਸੋ SS ਖਾਏ, ਵਡ ਖਾਏ 
ਸੋ ਖੰਡ ਖਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ Ss ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 

ਹੱਥ ਧਰ ਕੇਂ 

€ ਅਟਕੋ” 

੨੮ ਅਣਜਾਣ = ਵਿੱਦਿਆ... 

ਉਪਮਾ ਤੇ ਅੱਡ ਖਾਂਣ ਵਾਲੇ a ̀ਨਿਖੋਧੀ 
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੇ" :-- ਬਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ੫ ਹੀ at 
ਵਲੋਟੀ mg । ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ad । os 
ਖਾਏ ਸੌ ga ਖਾਏ, ਵੱਡ ਖਾਏ ਸੋ ਖੰਡ ਖਾਏ | (Fat) 

med et ਆਪ ਗਣਾਇੰਦਾ. ਉਹ ਵਡਾ 
ਅਜਾਣਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸਦੇ ਹਥ us ਕੁਝ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਾ ਦਸੇ ਓਹ 
ਬੋੜਾਂ ਮੁਰਖ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- 

ਪਰ ਘਰ ਸਾਣੈ ਆਪਣਾ ਮੂਰਖ _ਮਿਹਮਾਣਾ it 
ਅਣਹੋ'ਦਾ ਆਪ He er Sa ਵਡਾ ਅਜਾਣਾ ।। 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

med eT ਆਪ ਵੋਡਾਏ । (ਠਗਾਏ) 

ਭਾਵ - ਜਦ ਕੌਈ ਭਲਾ ਲੋਕ fan 
ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿਤ ਤੋ” 
ਵਧ ਕੇ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ mye gage 
JS | 

eds :-- ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਸਨ ਸਹਾਰ 
ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਰਹੇ 3 ਉਹ 
ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ 1 ਉਹ ਤਾਂ 'ਆ੫ 

sre ਲੋਕਾਂ gre’ ਦੀ de ਤੋ ਵੀ Sw ਕੋ ਕਈ 
ਵਾਰੀ ‘med et ਅਪ sare ਦੀ de ਤੀਕ ਜੀ: 

Und ਸਨ । 
(ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੰਹਤ-- ਸ: ਸ: ਅਮੌਲ) 

ਅਵਗਣਿਆਰਾ ਗੁਣ ਨ ਸੱਰਸੋ । 
ਭਾਵ : ਅਔਗਣਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਨਹੀ” 

Ja ਲਗਦੇ | 

ਵਰਤੋ“ :--- ਹੂ 
ਕੁਤਾ ਚਉਂਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉ# ਚੱਕੀ dee ਕਾਰਨ BH ॥ 
ਅਵਰਣਿਆਰਾ ਗੁਣ ਨਾ ਸਹਸੈ ੧॥ 

: (ਵਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਅਣਜਾਣ ਵਿਦਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਖੋ । 

ਭਾਵ:-- :-- ਜਦ ਕਿਸੇਂ wa ਮੁਰਖ- 



ਅਣ-ਮੰਗੇ ਮੌਤੀ... ੨੯ ਅੱਧ ਪਾ ਖਿਚਤੀ... 

ਤਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਂ ਅਤਿ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭੋ ਵਿਆਪੇ ॥ 

ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਸੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬਹੁਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 

ਹਨ । ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਵਰਤ.:-- ਭੈਣ ! ਉਸ ਮੂਰਖ ਦਾਈ 

ਪਾਸੋ ਇਲਾਜ ਕਰਉਣ ਨਾਲ 3t “ਅਣਜਾਣ ਵਿਦਿਆ, 

ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਖੋ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗਲ ਬਣਨ ਲਗੀ ਸੀ । ਬਸ 

ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਬਚੀ । (ਸੇਰ) 

ਅਣ-ਮੰਗੇ _ਮੌਤੀ _ਮਿਲਣ, ਮੰਗਿਆਂ 

ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ | 

ਭਾਵ :- ਮੰਗਣ ਗਿਆਂ ਹੌਲੇ ਹੀ 
aster ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ--ਬੀਬ) at! 

ਸੌਂਚੀ ਗਲ ਜੇ 'ਅਣ-ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਣ, ਮ`ਗਿਆਂ 

ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ” । ewes ਆਪੇ Gu ਬੋਲ!ਆਂ ਭਰ ਭਰ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ aw eats ਕਿਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਘਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ 

ਜਿਹਾ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ । (Ral) 

ਵਰਤੋ` :- ਭਾਈ ਜੀ ! ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 
feg ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ । ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਤੇ ਸਿਧ 
ਕੀਤਾ ਕਰੋਂ । ਬਾਹਲੀ ਛਾਣੇ gle ਦਾ ਕੋਈ sg 

adt 1 ਸਿਅਣਿਆਂ ਨੋ Ae ਆਥਿਆ ਹੈ “ਅਤਿ 

ਸਿਆਪ ਜਮ ਕਾ ਭੋ ਵਿਅ੫' । (ਸੋਗ) 

ਅਤਿ ਭਗਤੀ, ਚੌਰ ਦੇ ਲਛਣ । 

ਭਾਵ :- ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਤ 
ਚੋਗੀ ਨਹੀ” Ga) ਬਹੇਤੀ ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੱਗੀ ਹੈ । 

ਫਰਤੋ” :- ਹਰਨਾਮ ਦਾਂਸ agi ਮਿਨੀਆਂ, 
ਨਰਮ, ਗਲਾਂ ਕਰਦਾ ati ਪਰ wAl ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਜੁ 

“ਅਤਿ ਭਗਤੀ, ਚੋਰ ਦੇ see’ । ਕਲ ਨਿਹ'ਲੇ ਨਾਲ ਉਹ 

ਲੜਿਆ, ਜੂ ਉਸ ਦੋ ਸਿਰ ਦਾ ਘੱਗਰ ਹੀ ਖੋਲ 

ਦਿੱਤਾ । (fa) ਰ੍ 
ਗੀ ਕਲ MES ਦਾ ਬਦਲਾ । 

ਅਣੀਆਂ ਢਾਈ ਭਾਵ :- ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਤਿਹੀ ਭਰਨੀ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਵਰਤੌ` :- ਚੌਧਰੀ- ਮਾਹਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸਾਲ 

ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । | ੩ ਕੈਦ ag ਗਈ । ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ wed ਦਾ ਬਲਾ” 

ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਅੱਧ ਗਭਰੇ ਤੇ ਅੱਧ ਟਬਰੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਉ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 
ਵਧੀਕ ਚੀਜ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦ ਹਨ | 

eas :-- ਰਾਮੋ ਭੈਣ ! fea ਕੀ ਰੌਲਾ 

ਹੋਇਅ' : ਕਮਾਈ ਵਾਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਧੀਕ ਹਿਸਾ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਤਾਹੀਉ” ਤਾਂ ਵਡਿਆੰਂ 3 faa ਹੈ : 

“ig ਗਭਰੇ' ਤੇ wu ਟਬਰੇ” । (ਸੈਪ:) 

ਅੱਧ ਪਾ ਖਿਚੜੀ, ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਰਸੋਈ । 

eas :- ਬੇਂਢੀ--ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਅਸੀ ਕਰ 

ਰੀ ਕੀ ਸਕਦੀਆਂ ais Wa 'ਅਣੀਆਂ ਮਣੀਆਂ 

ਤੇ ਫਾਈ aha? | ਦੜ ਢਟ ਕੈ ਸਮਾਂ ad । (ਸੰਗ) 

ਅੱਤ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ed ਹੁੰਦਾ 

ਏ। ਜਾਂ ਅਤਿ ਖੁਦਾਈ ਵੈਰ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ 

ਅੱਤ ਚੁਕ ਲਏ, ਤਦ ਰਬ ਉਸਦੀ ਮਦਦ 

ਨਹੀ ਕਰਦਾ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਅਭੀ -- 'ਔੱਤ ਦਾ OS YS 

ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਏ' । ਮੈਂ' ਤਾਂ ਕਹਿਨਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵ :- ਜਦ fon ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ ਥੋੜਾ 
ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ wel ਸਿਖੌਦਰ ਨੂੰ Sfa ਏ। | ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੱਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਤਦ ਇਹ 

(ਰਾਜ' ਪੋਰਸ- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) _ਐਅੱਖਾਂਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



ਹੋਈ । ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਢਕਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹਥ 

ਪਲੇ ਨਹੀ; ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਡੀ ਚੌਧੰਰਆਣੀ ਬਣ 

ਬਣ ਦਸਦੀ ਹੈ। “Hu ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ । 
ਰਸੋਈ” । ਪਤਾ ਨਹੀ” ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚੋ ਕੀ 
ਲਭ! ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਅੱਧਾ ਤਿੱਤਰ, ਅੱਧਾ aed । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ an ਵਿਚ 
ਪਰਪੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੌਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- Jar ਰਮ ਜੋ ਅਜ ਡਾਕਟਰੀ 

ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ ds} ਬਾੜੀ 

ਦੀਅ! । fon ਕੌਮ ਵਿਚ ਉਹਦਾ fas ਨਹੀ” 
ਖ੍ਭਦਾ । ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ nig ਤਿੱਤਰ, ਔਧਾ 
ਬਟੋਰ” ਵਾਲਾ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ Ure, ਨਾ ਅੱਧੀ 
ਰਹੇ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਆਵੇ । Hi 

ਅੱਧੀ ਛਡ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ure, ਨਾ ਅੱਧੀ 
ਰਚੇ, ਸਾਰੀ ਭੀ ਜਾਵੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ us 
dfent ਬਹੁਤ SE ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਤੇ 
ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ gs, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੇ” :— ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਹ ਰੁਪਏ 
ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ । ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਹ, 
ਸੋ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭਮਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ 3 ਤੁਰ fam, 

ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਂ ਕੇ ਮੁੜਿਆ । wa der ਵੀ 

ਪਿਛੇ ਉਜੜ ਚੁਕਾ ਸੀ । ਜੇ ਬੋਝ ਔਧੀ ਖੀਦਾ ਸਰੀ 

ਨੂੰ He ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਖੀ. ਸਾਰੀ ਵੀ ਜਾਵੇ । 
(ਸੰਗ) 

ਅੱਧੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਟਕਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾਈ । 
ਜਾਂ 0S ਦੀ ਬੁਢੀ ਟਕਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾਈ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੌਈ ਚੀਜ ਬੜੀ ਘਟ 
ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ 

੨੦ ਅਪਤ ਕਰੀਰ ਨ7... 

ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :- ਤਿੰਨ ਜੁਪਏ ਦੀ fia, va 
dais ਉਪਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ । 'ਅੱਥੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਟਕਾ 
ਸਿਰ ਮੁਨਾਈ” | ਮੈ" ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ 8S ਪੈਸੇ ha) 

ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ, ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਸੌ 
ਕੁਖ । 

ਭਾਵ :- ਕੁੱਖ ਸਭ ਤੋ" ਔਖਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ. :-- ਬਈ AF ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ । ਰੋਟੀ 
ਦੀ ਭਾਲ ਹੀ ਬਕੋਵੇ' ਨਲ ਚੂਰ ਕਰ Bet ਹੈ । ੫ਰ 
ਜੇ ਅਰੋਂ` ਮਿਲੇ ਨ, ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੂੰਹਦਾ ਸਾਹ ਵੀ 
ਸੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 'ਔਧੀ ਮੌਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ, ਸਾਰੀ ਮੌਤ 
ਸੋ ਭੁਖ' । (Hat) 

ਅਨਤ ਕਉ Ws ਜੋ ਗਏ ਸੋ ਆਏ 
ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥ 

ਭਾਵ :- ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰ 
ਕੱ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ Ga ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ 
ਆਏ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- “yest gs ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ 
ਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ ।। ਅਨਤ ਕੋ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੋ 
ਆਏ ਅਨਤ Tete 1।” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਗਾਉੜੀ ਬ਼ੈਰਾਗਣ) 

ਅਨਾੜੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ust ਹੀ ਖਤਾ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਬੇਸਮਝ ਨਾਲ ਵਾਹ 
ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :— ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਜਦ ਸੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ' 

ਨਾਲ ਵਣਜ ਕਰਨ ਤੋ” ਰੋਕਿਅ, ਤਦ ਤੁਸੀ` ਗੁੱਸੇ ਹੋ 
ਗਏ । ਹੁਣ ਕਿਉਂ” ਚੀਕਦੇ ਹੋਂ ? 'ਅਨਾੜੀ ਦੇ Ae ਵਿਚ 
ਸਦਾ ust ਹੀ use det ਹੈ । (ਜੋਗ) 

ਅਪਤ ada ਨਾ ਮਉਲੀਐ ਦੇ ਦੋਸ਼ 
SHS । 

ਭਾਵ :- ਬੇਰੁੱਤਾ ਜਦ ਕਰੀਰ SHES 



ਅਪਨਾ ਘਰੁ ... ੩੧ 

ਤਦ ਬਸੈਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ? ਭਾਵ 
ਮਾੜਾ ਜੋ ਗੁਣ ਨਾ ਦਸੇ, ਤਾਂ va ਨੂੰ ਕੀ 
en ? 

ਵਰਤੋਂ” :- 

ਅਪਤ ਕਰੀਰ ਨਾ ਮਉਲੀਐ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਸਤੇ ॥ 
He _ਸਪੁਤੀ ਨ ਥੀਐ ਕਣਤਾਵੇਂ ਕੌਤੋ । ; 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਅਪਨਾ ਘਰ ਮਸਤ ਰਾਖਿ ਨਾ ਸਾਕਹਿ 
ਕੀ ਪਰ ਘਰੁ ਜੌਹਨ ਲਾਗਾ 1 

ਭਾਵ :- ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ wera 
ਬਚਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉ ਪਰਾਏ ਘਰ 
ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ sae ਲਗ 
ਪਿਆ ਹੈ” ? 

੧੦੦੪ 

ਵਰਤ :-- “ਅਪਨਾ ਘਰ ਮੂਸਤ ਜਾਖਿ ਨਾ 
ਸਾਕਹਿ ਕੀ ਪਰ wa ਜੌਹਨ_ਲਰਾ! ।। ਘਰ wa 
ਰਾਖਿਹ ਜੇ ਰਸੁ ਚਖਹਹ ਜੋ ਗ੨ਮ ਖਿ fea ਲਾਰਮ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਰਥ--ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ) 

ਅਪਣੀ ਖਾਹ, ਨਾ ਤਕ ਪਰਾਈ । 

ਭਾਵ :- ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ “ਹੀ 
ਵਾਸਤਾ ਰਖ, ਪਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ | 

ਵਰਤੋ :- ਸਬਰ 3 Wey ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਨਹੀ । “ਅਪਣੀ ਖਾਹ, ਨਾ ਤਕ ਪਰਾਈ" ਦੇ 

WPS ਤੇ ਚਲ ਤੇ ਬੋਸ ਫੋਰ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ । 

[0 

(ਸੋ) 
ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੰਨਣ, ਕਰ ਦਵੇ THE | 

ਜਾਂ 

ਆਪ ਸੂਝੇ ਤਾਂ ਬਤੀ ਸੁਲਖਣਾ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ atl ਭੁਲ ਕਰਕੇ 
ਪਛਤਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਕਰਮ ਸਿੰਘ--ਕਾਕੇ. ਨੂੰ ਹੁਣ 
ਮੁਆਫ਼ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੜਾ ussite ਹੈ । 
"ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੌਨਣ, ਕਰ ਦੇਵੇ eae: ਜਦ ਓਹਨੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ” ਹੋਰ ਅੜੀ 
ਨਾ ਕਰੋਂ । (Har) 

ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੀ.. 

` ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ 

ਭਾਵ :- ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ 
ਪਖੰਡ ad GAS ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

੨੯੦ 

ਵਰਤ :-- 

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ fee A ਹੋਤਾ _ਮਿਰਗਾਹਿ i 
ਸੀਸ ਨਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਰਿਦੈ ano ਜਾਹਿ ।। 

(az, ਗ੍ਰੰਥ ਆਸ! ਦੀ ਵਾਰ, ਮਹਲ! ੧) 

-_ ਅਫ਼ੀਮ wae ਰੋਵੜੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਤ 
ਚਬਾਏ ਗੈਨੇ । ga ਵਿਚਾਰੀ ਆਲੀ ਭੋਲੀ, 
ਜੌ ਆਵੇ ਸੋ ਬੇਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਅਫ਼ੀਮ, ਧਸਤ ਅਤੇ ਭੈਗ 
ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਛੈਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ 
ਨਹੀਂ, A SHE ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਸ ਨਹੀ, sat ਦੇ ਭੋਜਨ 
ਦਾ ਅਚਰਜ ਹਾਲ ਹੈ । “ਅਫ਼ੀਮ gare ਟੋਵੜੀਆਂ ਤੇ 

Uns ਚਬਏ dd ਭੋਗ ਵਿਦਾਰੀ ਆਲੀ ਭੋਲੀ ਜੋ 
ਆਵੇ ਸੋ ਬੈਨੋ” । 

(ਡਾਕਟਰ ਚਟਨ ਸਿੰਘ) 

ਅਬ ਤਉ ad ਮਰੇ ਸਿਧਿ ਪਾਈਐ, 
até ਹਾਥਿ ਸੈਧਉਰਾ ॥ (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ) 

ਭਾਵ :-- ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਇਸ na ਵਿਚੋ Ewer ਆਪ 

ਨੈ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ acs ਜਾਪਿਆ”, ਕੱਢੇ ਤੇ uz 
ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਅੰਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੂਫਮਿਆਂ 

ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਬ ਤਉ ਜਹੇ ਮਰੇ ਸਿਧਿ ਪਾਈਐ, 
ala ਹਾਥਿ ਸੱਧਉਰ1” । 

(at ਹਰਿਚਰਣ ਵਿਸਥਾਰ-- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੀ ਜੜ ਸਰਪਰ ਜਾਏ ॥ 
ਭਾਵ :-- ਹੈਕਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- 

ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ Hd ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ 1। 
ਸਤਿ ਬਚਨ ਵਰਤਰਿ ਹਰਿ ਦੁਆਰੇ 1 
ਜੈਸ ਕਰੇ ਸੁ ERT ਪਾਏ 11 



ਅਸਲਾਂ ਬਾਝ. . 

ਬਿਨ ਗੀ! 3 ਜੜ ਸਰਪਰ ਜਾਏ ।। 

(ag ਗੰਥ--ਰਾਗ ds ) 

ਅਮਲਾਂ ਬਾਝ ਖ਼ੁਆਰੀ । 

ਭਾਵ :- dal ਕੌਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ 
ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀ fea ਖੁਆਰੀ ਹੀ 

ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ge ਲਗੋਗੀ ਪਿਆਰੀ । 
ਨ ਫਕੀਠ WET ਦੇ, ਅਮਲਾਂ ਬਾਬ ਖ਼ੁਆਰੀ | 

(ਕਾਫੀਆਂ- ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ) 

ਅਮਲਾਂ ਬਾਝ ̀  ਢੋਈ ਨਹੀ' । 

ਭਾਵ :-- ਚੰਗੇ oH ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮਾਣ 
sot det 

ਵਰਤੋਂ` :-- 

ਕੂੜੀ det ਕੁਝ ਨਾ ਵੱਖੇ,ਬਖ਼ਸ਼ ਕਦਾਈ' ਭੋਰਾ ।। 
ਅਸਲਾ Be ਢੋਈ ਨਾਹੀ,ਨਾ ਕਰ edt ਸ਼ੋਰ 1 

(ਹਾਫ਼ਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ) 

ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਨਤ | 
. ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸ 
ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣ ਲਈ 
ਰਖੀ We ਤੇ ਜਦ ਜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ 
ਲਈ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਅਮਾਨਤ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਜੇ 
ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲ 
ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ As ਨਾਲ ਮਿਲੇ 
ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ । ਪਰ ਮਨੌਰਮਾਂ ! ' ਅਮਾਨਤ 
ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਨਤ' ! ਕੀ ਸੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ Haat ? 
ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀ', ਮੈ ਸੋਤ ਦੇ ਆਉਣ 3° ufosi 
ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਨਣੂੰ ਬੈਨ ਲਵਾਂਗਾ । 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ -ਨਾਨਲ ਸਿੰਘ) 

ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਅਗਾੜੀ. 
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਪਿਛਾੜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕਰੇ, 
ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- 'ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਵਲ ਅਗਾੜੀ, 

3R ਅਲਫ਼ ਬੇ... 

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਫ਼ fuer fea ਅਸੂਲ ਗੁਰ- 
ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ-ੰਸਖ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸੂਲ 
ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (A) 

ਅਰਾਕੀ ਨੂੰ ਸੋਨਤ, ਗੱਧੇ ਨੂੰ ਡੋਡਾ । 

ਭਾਵ :- ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ 33 ਬਿਨਾ 
ਨਹੀ ਸੁਧਰਦਾ | 

ਵਰਤੋ` :-- ਉਤਮ de ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਿਚ 
ਅਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ” । ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ “ਅਰਾਕੀ 
ਨੂੰ ਸੇਨਤ, dd ਨੂੰ ਡਡਾ” ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਹ 
ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀ । (Hal) 

ਅਰਾਮ ਦੇਹ, ਅਰਾਮ ਲੈ । 

gig :-- ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ 

ਓਹਾ ਜਿਹਾ ਫੱਲ ਮਿਲੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਅਸੀ” ਤਾਂ ਏਜੇ ਗਲ ਉਤੇ ਅਮਲ 
ade ਹ ਬਈ 'ਅਰਾਮ ਦੇਹ 3 ਅਰਾਮ ਲੈ” | ਤੌੜੀ 

sot ਹੱਥੀ ਵਜਦੀ ਏ । ਅ:੫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 

ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਟਦਾ ਹੈ ? (Ha) 

ਅਲ MHA, ਨੀਮ ਰਜ਼ਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੋ ਪਛ ਦਾ 
ਉਤਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੁਪ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੁਪ 
ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਾਸਟਰ as ਛੁਟੀ ਲੈਣ ਲਈ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅ!ਇਆਂ | ਮਾਸਟਰ ਉੱਸ ਦੀ East 

wed Bu ਕਰ ofan । “ਅਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੀਮ ਰਜ਼ਾ” 

ਸਮਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਲ! Sami । (ਸੈ) 

ਅਲਫ਼ ਬੇ ਸੁਲਖਣਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ 
ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ay sat ਰਖਣਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਅਤੀ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- giug ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ 
ਵੀ 1 ਅਖੋ “ਅਲਫ਼ ਬੇ-ਸੁਲਖਣਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਦਾੜੀ 
ਵਿਚ ay ਨਹੀ aver । ਤੇ ਬੋਸ ! (ਸੋਗ) 



ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ.. 

eter ਤੇ: ਸੋਰ wet 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਭੇਦ ਦਸਣ ਵੇਲੋਂ 

ਟਾਲ ਮਟੌਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ 

ਸਾਫ਼ ਉੱਤਰ wd, ਤਦ fed ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | — 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਿੱਠੂ on — aarest | 

ਉਰਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ 

ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਏ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲੈਣ ਲਗਾ ਏ', 

ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈ । HS ਚੋਟੀ fad 

ਲੈਦਾ 2 ‘vis ਔੱਲਾ ਤੇ ਖ਼ੈਰ Har | 

(ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ--ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਅੱਲਾ ਦਏ ਤੇ ਬੈਦਾ ਸਹੇ | 
AT 

ਅੱਲਾ ve ਤੇ ਬੋਦਾ BE । 

ਭਾਵ -- ਜਦ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਸਿਰ ਤੇ 

ਆ ਪੈਣ ਜਾਂ ਰਬ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ gar 
ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਤੋ` ਲਾਭ ਪਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਕੀ ਹਾਲ Wee ਹੋ “ਅੱਲਾ ਦਏ 

੩ ਬੈਦਾ ਸਹੇ' ਬਸ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ” ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ 

ਹਨ | (Ha) 
mS ਕਰੇ ਵਲੱਲੀਆਂ, ਰੱਬ ਸਿਧੀਆਂ 

ਪਾਵੇ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਵਿਗੜੇ 
ਕੰਮ ਵੀ ਅਚਣਚੇਤ ਸਵਰਨ ਲਗ ਪੈਣ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ--ਵੇਖੋ, ਰੌਬ ਦੇ 

da ਕਲ੍ਹ ਤੀਕ ਕੀ ਸੀ ਬੱਲ । ਅਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 

ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਕੋਈ du ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ । “ਅਲੂ ਕਰੇ ਵਲੱਲੀਆਂ, 

ਰੱਬ ਸਿਧੀਆਂ ਪਾਵੇ” 1 (Hal) 

ਅਵਰ Quen, ਆਪਿ ਨਾਂ ਕਰੈ ।। 

ਭਾਵ :-- ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦ 
ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀ 

ਕਰਦਾ । 

ਵਰਤ !-- 

33: ਅੜੀ ਸਕੀ ਨ 

“ਅਵਰ gual ਆਖਿ ਨਾ ਕਰੈ, 

ਆਵਤ ATES ASH ਮਰੇ ।,੭ 

(ਗੁਰੂ ਰ,੫--ਸੂਖਮਨੀ ਗਉੜੀ) 

ਅਵਲ ਖੇਸ਼ਾਂ ਬਾਦ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮ 

ਰਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮਗਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ a at 

ਬਣੇਗਾ ? ਕੁਲ ਦੋ ਢਾਈ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ | 

#8 ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ, “wes ਖੋਸਾ 

ਬਾਦ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ।” Gat Vat, ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ | 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅਵਲ ਮਰਨਾ ਆਖ਼ਰ Heat, fed 

ਮਰਨੇ ਤੌ ਕੀ ਡਰਨਾਂ i 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਜਾਂ ਚੇਗੇ ਕੌਮ 

ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੌਣ ਲਗੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 

ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੇਖਕੇ ਬੋਲੀ “ਹੇ ਮੋਰੇ sated! 

ਮਰਨਾ ਆਖ਼ਰ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਤੌ ਕੀ ਡਰਨਾ ?”` 

ਉਠੋ, ਕਮਰ an ਕਰੋ ਤੇ Be! ਮਾਰੋ | (ਸੰਗ) 

ਅੜਾਹੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਪੜਾਹੇ ਨੂੰ 3s । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਭੁਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੇ 

ਡੌਠ fan ਹੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

= 

was :-- ਚੋਧਰੀ ਜੀ ! ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਡੱਤੂ ਨੇ 

ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੜ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਸ oi ਨੂੰ । ‘nad 

ਦੀ ਕੁੜੀ, ਪੜਾਹੇ ਦਾ ਡੰਨ” । ਇਹ ਚੌਗਾ fears 

ਏ ? (Ha) 

ਅੜੀ ਮੜੀ ਤੇ ਭੇਛਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹੀ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਣ 

da ਕ੍ੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇਵੇ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

was :-- ਚੰਗੇ ਸਾਕੇਦਾਰ ਨੇ । ਵਿਚਾਰੀ 

ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਆਣ ਫਾਹਿਆ ਨੇ ? ਇਹ ਤਾਂ ਓਹੀ ਗਲ 



ਅੰਡੇ ਸੈਂ ਝੜੋ.. 

ਹੋਈ ਅਖੇ “ਅੜੀ ਮੜੀ ਤੇ ਭੇਛਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜੀ” । (ਸੰਗ) 

ਅਤੇ ਸੌ ਝੜੋ । 

ਭਾਵ :-- ਇਹ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, 
ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਹਾਰ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 'ਅੜੇ ਸੋ ਬੜੇ” ਇਹ ਬੋਲੇ ਬੋਲਾ, 

ਤੇ ਜੈਕਾਰ ਅਕਾਲ ।।' 
(ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਣ ਵਿਸਬਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਆ ਨੀ ਅਹੀਏ ਤਹੀਏ, ਕਰ es 

_ ਆਪਣੇ ਜਿਹੀਏ । 
___ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋ 
ਧਨਪਾਤਰ ਜਾਂ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ CAS 
ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੋਦ de ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ .ਹਨ | 

ਵਰਤੋ" :-- ਅਖੇ ‘wale ਤਹੀਏ, ਕਰ ws 
ਆਪਣੇ ਜਿਹ!ਏ” ਜਿਹੜਾ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ SA 

ਦਾਂ ਝੁਗਾ ਗਲਿਆ | (Haq) 

ਆ ਬਣੀ ਦਾ ਕੀ ਦਾਰੂ ? 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੀ 

ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮਾਂਚਾਰ ਸੁਣ 

ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਕੰਬ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ as ਤੇ 

ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰੰਜ ਭਰ ਗਿਆ । ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਸਨ ? 'ਆ ਬਣੀ ਦਾ ਕੰ eta ?' 

(fan ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। 

ਆ ਬਲਾਈਏ ਗਲ ਲਗ । 
ਜੀ 

ਆ ਬਲਾਈਏ ਪਿੰਡੇ ਲਗ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ge ਬਦੀ 
ਮਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ Ads, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਤੁਹਾਡੀ ਤੀ ਉਹ ਗਲ ਹੈ ਅਖੇ 

wt ਬਲਾਈਏ ਗਲ sav’ ਰਤਾ ਵਿਚਾਫ ਤੋ" aH 

az | ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਕਿਉ” ਅੱਗ ਵਿਚ da ਖਾਂਦੇ ਹੋ ? 

(ਸੰਗ) 

੩੪ ਆਉਲੇ ਦ ਦਾ ਖਾਧਾ . 
<< 

ਆ ae _ ਪਿਆਰ ਕਰੂ, Wat ਹੇਠਾਂ 
ਅੰਗਿਆਰ ਧਰੂ । ਜਾਂ 

ਅੰਦਰੋ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋ ਹੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤਾਂ 
ਪਿਆਰ ad, ਪਰ ਅੰਦਰੋ” ਵੈਰ ਕਰੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਮਸੀ ਜੀ ! ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ 
ਕੀਤੀ ਅਖੇ to ਡੈਣੇਂ ਪਿਆਰ ag, ਪੈਰਾਂ gai 
ਅੰਗਿਆਰ Ud । ਏਨੀ ਸੈਂਧਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ।ਗਮਇਅ! 
ਤੇ ਆਉਦੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਗਲ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ ! _ .ਸੈ) 

ਆ ਲੜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ । _ 
ਸਾ 

ਆ ਲੜਾਈਏ ਗਲ ਲੱਗ 1 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ge ਬਦੀ ਲੜਨ 

ਨੂੰ ਫਿਰੇ, ਤਦ fea ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
ਵਰਤੋ” :-- ਅਖੇ 'ਆ ਲੜਾਈਏ ਗਲ ਲੱਗ” 

ਮੋ ਏਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀ” ਤੇ ਉਹ ਹੂਰੇ ਮਾਰਨ ਲਗ 
ਪਿਆ ਹੈ ॥ (ਸੈਰ) 

ਆਉਣ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਈਆਂ, 
(ਨਿਖੋੜਨ) ਸਕਿਆਂ ਭਾਈਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਕਿਆੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਿਛੋੜਨ 

ਵਰਤੋ` :-- ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਂਹਦੜਾਂ ਆ ਕੇ 

ਖ਼ੀਵਦਾ & ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਪਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ 

ਹਨ fa ਸਕੈ ਭਾਈਆਂ ਦਿਆ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀ ਤਟੋੜਾਂ 
ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । “ਆਉਣ _ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਈਆਂ 

ਵਿਛੋੜਨ ਸਕਿਆ ਭਾਈਆਂ ।” (ਸੈਰ) 

ਆਉਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ 
ਆਖਿਆ ਮਗਰੋ” ਸੁਆਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ 

ਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤ SE ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
ਕੌੜੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



Was :-- ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਖਿਆਂ 

ਐਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ 1 ਤਿਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੋ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਕੌੜੇ ਲਗੇ ਹਨ। ਪਤ fame ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ 

. ਆਉਲੇ ਦੇ ਖਾਧੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪਿਛੋ” ਹੀ ਮਲੂਮ 

aa ਹੈ । 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਆਇਆ ਸਾਵਣ ਮਾਹ ਕਿ dts ਗਲ 

ਗਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮਿਤ ਕਿ ਵੇਲੇ 
ਛਲ ਗਏ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਵਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੁਲਦੀਆਂ ਫਲਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਪਰ dis (ਖਰਬੂਜ਼ੇ) ਗਲ we ਹਨ । 
ਅਰਥਾਤ a ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਮਾਲਣ--ਮਾਈ ! ਕਲਪਣਾ ਛਡ 

ਦੇਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਸਮਾਂ ਜਦ 

ਸਾਥ ਨਾਂ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ 

ਜਾਪਣ 3a ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ । “ਆਇਆ ਸਾਂਵਣ 

ਮਾਂਹ ਕਿ dS ਗਲ ਗਏ, _ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆਂ ਮਿਤ 

ਕਿ 28 ਛਲ ਗਏ v (ਸੈਗ) 

ਆਇਆ ਕੈਮ ਥੁੜੇ ਨਾਂ, ਪਿੱਛੇ Aa 
ਜੁੜੇ ਨਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 
ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਲਈ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਦਾ 
ਲੋਭ ਨਹੀ । ਕਿਰਜ ਅਸੀ” ਨਹੀ” ਕਰਦੇ । ਪਿਛੇ 

ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀ” । 'ਆਇਆ' an az ਨਾਂ, ਪਿਛੇ 
ਜੋਗਾ ਜੁੜੇ ਨਾਂ ” ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਰੱਬ 3° ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ, 

ਜ ਹਥਲੀ ਕਾਰ ਨਾ ਬੇਦ ਕਰੇ । (ਸੰਗ) 

ਆਇਆ' ਨਾ ਘਾਓ, ਤੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਓ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਡਰਾਕਲ ਆਦਮੀ 
ਖ਼ਤਰਾ ਆਉਣ ਤੋ“ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਂਦਾ 

ਦਿੱਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । | 

ਵਰਤੋ" :-- ਬੁੱਧਾਂ-ਨੀ ਪਾਰੋ; 38 ਕੀ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ ? ਇਤਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ? ਅਜੇਹੀਆਂ 
ਗਲਾਂ ਤੀ ਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਖ 
"ਆਇਆ ਨਾ _ਘਾਓ, ਤੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਓ” ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਲਾ 
ਸੁਣ ਕੇਂ ਹੀ ਵਿਆਕ੍ਰਲ ਹੋ ਗਈ ਏ' । (ਨੰਗ) 

ਆਈ ਸ਼ਿਵਰਾਤ, fast ਦਿਨ Gat 
ਰਾਤ t 

ਭਾਵ :-- ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ 
ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲ 
ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :— ਬਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ w ਰਾਜ 
ਕਾਹਦਾ ਸੀ--“ਆਈ ਸ਼ਿਵਰਾਤ, fiat fea Gat 
ਰਾਤ i’ ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੋਂ ਜਿਹਾ ਵਰੜਾਉ ਸੀ । 

(ਸੰਨ) 

ਆਈ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸੌ ਰਾਹ ਸੁਝ ye 
ਨੇ। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ay ਦੇ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲ ਪਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ 
ਰਾਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | 

_ਵਰਤੋਂ` :-- ਪੋਰਸ--ਰਾਣੀ ਜੀ ... ਆਪਣੀ 
'ਆਈ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸੌ ਰਾਹ ਸੁਬ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।” ਅੰਭੀ 
Sy at ਮੈਨੂੰ 3i ਅਸੀ ਕੀ He ਹੋਂ ਜਾਂਗੇ ? ਸਾਡਾ 
ਕੀ fear ਚਲਿਆ ਏ ? 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਈ ਪੌਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸੈਨ, Het ਲਏ 
ਮੜ੍ਹਾਸੇ YS । 

ਭਾਵ :-- ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਮੋ ਜੱਟਾਂ ਦੀ 
ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਸੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਬੇਥੇ, ਮੜਾਸੇ ਨਾ Bole ਤਾਂ ਕੀ 
ਕਰੀਏ । “ਆਈ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸੈਨ, "sat ਲਏ 
wath ਝੰਨ ।' ਏਨੀ ਠੰਡ fea dst ਵਿਚ ਕਮ 

ਹੋਰ fad ਹੋਵੇ 2 (ਸੰਗ) 



ਆਈ ਬਸੋਤ ਤੇ ਪਾਲਾ ਉਡੇਤ । 
ਭਾਵ :-- ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆਉਣ 

ਉਤੇ ਸਰਦੀ (ਠੰਡ) ਘਟਣ ਲਗ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- wal, en ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਨ 
ਸਰਦੀ 3, “ਆਈ ਬਸੰਤ 3 ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ । ਹੁਣ 
ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਂਲ ਹੀ ਗਮ ਕੋਟ ਸੁਆਵਾਂਗੇ । (ਸੰ) 

ਆਈ ਮਾਈ ਮਸਿਆ ਜਿਨ ਖਾਣਾ 
ਪੀਣਾ ਦਸਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਜੂਸ ਕਦੀ ਪੈਸੇ 
ਨਾ ਖਰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾਰ 
ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੋਲਿਆ,“ਮਿਤੋ | 
ਧੈਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਕੀ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਅਲਾਂਭਾ ਲਾਹ 
ਦਿੱਤਾ । ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਜ ਪਲਿਓ” ਰੋਟੀ ਖੁਆ 
ਦਿਤੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਫੀ _ਖੁਆਈਆਂ, asta ਵੀ 
ਧੁਆਇਅ' :”” ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ 'ਸ਼ਾਵਾ ਆਈ ਮਾਈ 

ਮਜਿਆ।, ਜਿਨ wer ਪੀਣਾ ਦਸਿਆ ।' (ਸੰਗ) 

ਆਈ ਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਨ 1 

ਭਾਵ :- ਇਸਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਜਦ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪੈ ਜਾਵੇਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਡਰ Ud, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ :— ਜਿਉ ਜਿਉ gar ਲਿਓ ਤਿਉ” 

ਤਿਉ” ਕਹੀਏ Ua | 'ਆਈ ਚੌਨ ੜੇ ਹੋਏ ao | 
(ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ) 

ਆਏ ਜੇ ਕਬਰ ਵਿਚ, ਜਾ ਭਾਵੇ` Ast 
ਤੇ ਭਾਵੇ" ਮੇਕਲੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿਚ 
ਦੱਬਣ ਲਈ ਕਬਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਟੀ ਹੋਈ 
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ 
ਵਾਸਤਾ । ਆਪਣੀ ਨਿਰਬਲਤਾ, ਹੀਣਤਾ ਜਾਂ 
ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਸਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਪਈ ਬਟ ਟਪਾਂਣਾ ਹੈ । ਕਬਰ 

ਚ ਥਾਂ Rat ਕੀ ਤੇ ਮੋਕਲੀ ਕੀ ? ਦਿਲੀ ਜੇਹੇ 

ਆਸ਼ਿਕ ਏਹੁ ਨਾ ਆਖੀਐ... 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ca ਕਿੰਨੀ ਕੂ ਥਾਂ ਮਿਲੋ ? 

(Ha) 
ਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹਿਜਾ, ਗਏ ਦਾ ਨਾਂ 

ਮੁਕਤਾ | 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉ ਦਿਆਂ 
ਆਦਰ ਨਾ ਮਿਲੋ ਤੇ ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ 
ਨਾ ਰੋਕੇ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਮਾਣਾਪਨ 
ਦਸਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਠੀ ਕਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾਂ 

ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਕੇ ! “ਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹਿਜਾ, ਗਏ 

ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਕਤਾ yp ਆਏ ਤਾਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਤਾਂ 

Ys ਨਹੀ” (ਸੰਗ) 

ਆਏ ਨੀ ਨਿਹੇਗ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ੋਗ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਹੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ade ਇਤਨਾ 

ਸਤਿਕ!ਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ wa vs 

ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਭਾਗ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ 'ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ' ਆਖਦਾ ਸੀ । ਕਈ 

ਅਜ ਕਲ ਹਾਸ-ਗ੧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

eos :-- ਜਿਸ ਘਰ ਨਿਹੈਗ ਵੜ ਜਾਣ 

ਉਹ ਆਪਣੇਂ Ga ਭਾਗ ਸਨਬਦਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ” ਹੀ ਇਹ 

ਕਹਾਵਤ ਅਜੇ ਤਕ ਮੂੰਹ 3 ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ-- “ਆਏ ਨੀ 

faca, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ੋਗ ।' 

(ਸਤਵੈਤ ਕੋਰ- ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਆਸਕ ਏਹੁ ਨਾਂ ਆਖੀਐ fa ਲੇਖੈ 
ਵਰਤੋ ਸੋਇ । 

ਭਾਵ :- ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀ 
ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ vd 

ਮੰਦੇ ਦਾ Bul ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- 
“Sy ਰਿਨੈਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਜਮਇ !1 
ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਵੀਐ ਸਦ ਹੀ ad ਸਮਸੰਇ ।! 
on Oo tea aa oO = 

dai gar ਕਰ HS HE Her ਹੋਇ ।! 

ਆਸਣ Bg ਨਾ ਆਖੀਐ ਜਿ ਲੇਖੈ ਵਰਤੇ ਸੋਇ 1” 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਆਸ ਦੀ ਵਾਰ) 



ਆਸਾ Ale... 

MNT aR, ਨਿਰਾਸਾ ਮਰੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣ 
ਵਾਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸਾ ਮਰ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ--ਢਿੰਤਾ ਨਾ ਕਹੋ 
`ਆਸ' ਜੀਵੇ, fsa ਮਰੇ 7 ਭਰੋਂਸਾ gd! ਸਭ 
ਔਕੜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ya ਜਾਣਗੀਆਂ । (He) 
_ ਆਸਾਂ ਪਰਬਤ ਜੇਡੀਆਂ, ਮੌਤ ਤਣਾਵਾਂ 
ਹੋਠ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਕੌਮ ਅਧੂਰੇ ਛਡ, ਮਰਦਾ ਵੇਖ; ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

a ਵਰਤੋ` :- fai ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ 
ਬਣਨਾ ਉਹ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ 
ਨਾ ਚਲਣ ਦਿੱਤੀ | “ਆਸਾਂ ਪਰਬਤ Asin, 'ਮੌਤ 

ਤਣਾਵਾਂ ਹੇਠ ।' (Ha) 

ਆਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਅਜੋਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ 

ਮੰਗ ਕਰੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਭਾਈ ਜੀ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹੁ । “ਆਹ 
ਮੁੰਹ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ' । ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਾ 
ਵੇਖ । (ਸੰਗ) 

ਆਕੜ ਚੂੜ੍ਰੇ ਦੀ, SA SHS ਦੀ । 

ਭਾਵ :- ਜਿਵੇ ਲਸੂੜਾ ਆਪਣੀ SA 
ਨਹੀ ਛਡਦਾ fae ਚੂੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਆਕੜ 
ਨਹੀਂ ਛਡਦਾ । ਜਦ ਕਿਸੇ ate ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 
ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ ਡਿੱਠਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ--ਉਏ ਸੁੰਦਰਿਆ ! ਤੂੰ 
ਹਰ ਵੇਲੋ ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਏ' ਅਖੇ 'ਆਕੜ ਚੂੜੇ ਦੀ 
3 ਲੇਸ ਲਸੂੜੇ ey । ਪਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂ 

ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆਂ ਗਰ । (ਸੋਗ) 

ਆਖ਼ਰ (ਓੜਕ) ਬਚਾ ਮੁਲਿਆ 3 ਹੱਟੀ ਬਹਿਣਾ ' 

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁਤਰ ਹੋਇ... 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦਾ 
aH ਛਡ att dd an ਕਰ ਬਹੇ ਪਰ ਉਸ 
ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਪਿਉ 
ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਮ ਹੀ ਕਰਨ Ba ud, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਦਰਤੋ” :-- ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ - ਫ਼ਤਹ de ਨੇ ਪਿਉ 
ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਮ ਛਡ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੋਂ, ਪੁਦੇਸ ਵੀ 

ਗਿਆਂ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਬਚਾ ਮੂਲਿਆ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਬਹਣਾ' 
ਮੁੜ ਓਹੀਉ Just Fa ਫੜਨੇ ਪਏ । (ਸੰਗ) ` 

ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਮੈ ਸੋਵੈ । 

ਭਾਵ :-- ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਦ fad ਦੀ 
ਅਗ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਕਿਥੇ ? 

ਵਰਤੋ :-- ua “ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਸੈ 
He ਇਹ ਕਿਥੋ ਤਕ ਨਿਭਣੀ nt? ਉੱਸ er 

ਜੀਵਣ ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ fa ਮੰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਨ Bal ਪਿਆ 1 4 

(ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗੀਤ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਆਗਿਆ ਕਾਰੀ ਪਤਰ ve, ਘਰ fe 
ਬੋਲੀ ਨਾਰ, ਧਨ ਪਲੇ, ਸੈਤੋਖ ਮਨ, ਚਾਰ 
ਸੁਰਗ ਸੰਸਾਰ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 
ਪੁਤਰ, ਮਿਠ ਬੋਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ds ਅਤੇ 
Hau ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਸ ਲਈ 
HAT ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਵਰਿਆਮ-- ਇਹ _ ਗਲ ਤਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ! ਆਨੇ ਠੀਕ ਜੇ । ਆਖਦੇ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੇ 

oy ਰਿਆਕਾਰੀ ਪੁਤਰ ਟੋਇ, wa ਮਿਠ ਬੋਲੀ ਨਾਰ, 

ਧਨ us ਸੰਤੋਖ ਮਨ, ਚਾਰ ਸੁਰਗ ਨਸਾਰ ।”_ਬੈਦਾ 

ge greg ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧੂਪ ਵਿਚ dae ਜੋਤਰਾ 

ਲਾ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਅਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 

ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅਗੇ ਹਸ ਕੇ ਮਿਲ we ਤਾਂ ਸਾਰਾ 

ਥਕੋਵਾਂ ਲਬ ਜਾਂਦਾ ਏ | 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਟ'--ਪੋ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



ਪਵੈ... ੩੮ ਆਥਿ ਹੋਇ ਤਾਂ ਮੁਗਧੁ... 

qe ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ” :--- ਤਰੋ--ਫਾਹੇ ਜਾਣਾ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ 
ਕੈਦ ਹੋਣੋ' ਬਚਿਆ, ਨਹੀ” ਤਾਂ ਲਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ‘wre 
ਨਾਲ ਪਲੈਬਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ : 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 

ਦੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਦਸਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਭਤੜ ਵਿਚ _ਪਾਰਸੀਆਂ ਦ) 
ਗਿਣਤੀ ਆਟੋ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । 

ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਮਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ॥ 
.. ਮਰ 

ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ । 
ਭਾਵ -- ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਸਭ 

ਤੋ ਵਡਾ ਪਾਪ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਅਤਮ ਘਾਤ ? ਨਹੀ ਨਹੀ 
ਇਹ ਡਰਪੋਕਾਂ, Asai, ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 
"ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ।” fea ਅਸੀ ਆਪਣੇ 
ਜੀਅ ਦਾ ਹੀ ਘਾਤ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, fue ਸਾਰੇ 
ਸੌਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਗ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । 

ਆਤਮਾ TH, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਜੇ । 

az :-- ਭਗਤੀ ਵੀ ਤਦ ਹੀ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ fue 
ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹੇ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਸੌਤ ਜੀ ! ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਾ 
ਰਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ fae’ ਰਜੇਗਾ ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 
ਰੋਟੀ ea ਦਾ ਆਹਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ । ਫੋਰ ਭਗਤੀ 
ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । (ਸੰਗ) 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਆਗੂ (ਲੀਡਰ) ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਹੋਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਈਏ । 

ਵਰਤੋ :-- 

ਜੇ ਘਰ ਭੰਨੈ ਪਾਹਰੂ ਕਉਣ ਰਖਣ ਹਾਰਾ । 
ਬੇੜੀ Fa ਪਤਣੀ ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ 1 

ਆਗੂ ਲੈ Gas ਪਵੈ, fan ad ਪੁਕਾਰਾ । 
(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ) 

ਆਟਾ ula’. Sot ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗੋਂ 
ਵਧੀ ਫਿਰਾਂ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ 
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਸਦਾ ਪਤਰ 
ਘਲ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਂਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਮਾਸ)---ਸ਼ੀਬੀ 1 ਕਿਤੇ “ਆਟਾ 
ਪੀਠਾ ਨਹੀ 3 ਕਹਿੰਦੀ ਅਗੇ ਵਧੀ! ਫਿਰਾਂ' ਵਾਲਾ 
ਲੇਖਾ ਨਾਂ ਬਣੇ । ਤੁਸੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ 
ਨਹੀਂ”, ਪਰ ਨਿਉੱਦਾ ਸਭ ਨੂੰ we ਦਿਤਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਆਟੋ ਦੀ ਤੌਣ । 

ਭਾਵ :- ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣਾਵੇ 
ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰੇ। __ 

__ ਵਰਤੋਂ” :-- ਭਲਾ Stet ਕੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀ ? 
ਭੀਵੀ' ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਤੌਣ ਹੈ । ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਤੇ 
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ ਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। _ 

(faa ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਆਟੋ ਨਾਲ ਘੁਣ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾਂ ਏ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇਂ ਤਕੜੇ ਨਾਲ 

ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਦੌਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

947 Qh 

ਨੀ ਕਰ ਸਿ ਦਾ ਤਦ ਕਿ  ___ ਆਬ ਹੋਇ ਤਾਂ ਮੁਗਧ ਸਿਆਣਾ । ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆਂ । ਹੌਰ ਤਾਂ da ਆਟੋ ਨਾਲ ee Miro ae 
ਵਿਜ਼ਾਰੇ we ਵੀ ਪੀਠੇਂ ਗਏ । (ਸੰਗ) ਸਿ a asl 

St a : ਸਿਆਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 
ਆਟੇ ਨਾਲ ਪਲੋਥਣ | pe es 

‘onfe ਸੈਲ ਨੀ ਘਰ ਹੋਇ ti 

ਆਬਿ ਦੇਖਿ foe ਜਿਸੁ ਦੋਇ ।। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਦੀ 
ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ 



~ 
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ਆਥਿ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਗਧੁ ਸਿਆਣਾ ।1 
ਭਗਤਿ ਬਿਹੂਨਾ ਜਗ ਬਉਰਨਾ i’ 

(ag ਗ੍ੰਥ-- ਰਾਮਕਲੀ) 

ਆਦ ਬਰਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਬੁਰਾ, ਆਦ 
ਭਲਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਭੁਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਗਲ ਦਾ ਮੁਢ var 
ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਟਾ ਵੀ gar ਜਾਂ ਮੰਦਾ 
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- ਮਹਾਤਮਾ--ਮਿਤਰੋ ! ਹਰ an 
wire ਚੰਗਾ ਬੰਨ੍ਹੋ । ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ dav ਨਿਕਲੇਗਾ 
“ਆਦ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਅੰਤ tal, ਆਦ ਭਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤ 

ਭਲਾ yp (Hq) 

ਆਦ ਮਰਨਾ ਅੰਤ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਮਰਨੇ 
ਤੌ ਕੀ ਡਰਨਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਮੌਤ 
ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ a ਡਰ fae ? 

ਵਰਤੌ" :-- ਡਰੋ ਨਾ । ਸੂਰਿਆਂ ਵਾਂਗ 
ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤ ਕੇ Hew ਵਿਚ ਕੁਦ ਪਉ । 'ਆਦ 
ਮਰਨਾ ਅੱਤ ਮਰਨਾ, fea ਮਰਨੇ ਤੋ ਥੀ ਡਰਨਾ ।” 

ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਗਾ ਉਹੀ ਮਰੇਂਗਾ । (Ral) 

ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਅੰਤਰ, ਕੋਈ ਗੀਰਾ 
ਤੇ ਕੌਈ ਕੌ ਕਰ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ fea ਸੁਭਾਉ 
ਦੇ ਨਹੀਂ । ਪੰਜੇ _ਉੱਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ 
ਨਹੀ” ਹੁੰਦੀਆਂ । 

ਵਰਤੋ :-- ਭਾਈ ਸਕ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੀ ਨਾਲ 

ਨਾ 83, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦੇ । 
“ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਅੰਤਰ, ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਤੇ ਕੋਈ 

&ਕਰ | (Rai) 
ਆਦਮੀ ਅੰਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਮਨੁਖ ਅੰਨ ਬਿਨਾ ਰਹਿ sot 
ਸਕਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੰਬਰਦਾਰ--ਭਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ 

ਕੀ ਭਾਵ ? “ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦਾ ਕੀੜਾਂ ਹੈ ।' ਅੰਨ 

ਆਣਿ ਦੇ ਜਦ ਲੇ ਦੇ ਦੇਕੇ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ et 

ਬਿਨਾ ਕਿਵੇ' ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਂ, Ra ਤਾਂ ਸਹੀ । (ਸੋਗ 

ਆਦਮੀ ਚਿਹਰਿਉ” ਮੋਹਰਿਉ`” at 
ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਚਰਨ 
3 ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿਸ ud, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ “- ਕਰਮ _ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਜੀ ! 
“ਆਦਮੀ ਚਿਹਰਿਉ” ਮੋਂਹਟਿਉ” ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 
di ਅਸੀ” ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 
ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ fa ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਣ 
ਹਨ । (Ha) 
ਆਦਮੀ ਨਹੀ` ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਦਮੀ 

_ਦੀ ਗਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਆਂਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਰਦਾਰ ਜੀ--ਪਈ ਮੰਦਾ ਨ 
ਬੋਲੋ । 'ਆਦਮੀ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆੰ 
ਗਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।' ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖ਼ਾਣਾ 

ਚੰਗਾ ਨਹੀ” । (Hat) 

ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ud 

ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ua ਨਹੀ” ਮਿਲਦੇ | 
ਭਾਵ :— ਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 

ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲ ਮਿਲ 
ਬੈਠ a ਦੁਖ ਸੁਖ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ 

ਜੜ੍ਹ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਾਂ ਮੂਰਖ) ਇਉਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਬੌਂਧ ਸਿੰਘ--ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 

ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੂਖ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਜੁੜ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਪਰ Had ਆਪੋ ਆਪਣ। ਮਾਰਦੇ ਹਨ ! Ste ਹੀ ਤਾਂ 

ਹੈ “ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ _ਕਦੀ ਖੂਹਾਂ 

ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ? (ਸੈਗ) 
ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fed _ ਸਮਝਾਉਣ 



ਆਪ ਹੋਵੇ ਤਕੜੀ... 

ਹੋਵੇ ਕਿ vat ਫਬਣੀ (ਜਾਂ ਅਮੀਰੀ) ਨੂੰ 
ਚੋਗਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । : 

! wit ਕਿ “aga Sat 
ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ p ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂ 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਹੋ 
ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ 
ਕੌਣ ਪੁਛਦਾ ਏ ? (Hal) 

ਆਪ ਹੋਵੇ ਤਕੜੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਲਾਏ 
ਫਕੜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਪਾਸੋ" ਕੁਲ, 
ਹੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਚੌਧਰੀ-- ਸਰਦਾਨ ਜੀ ! ਵਤਿਆਂ 
ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ, ਭਾਵੇ' ਕਬ ਕਰਨ , “ਆਪ ਹੋਵੇ 
ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਕੋਣ ਲਾਏ ਫ਼ਕੜੀ” । ਅਸੀ ote ਕੁਝ ਵੀ 
ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । (ਸੰਗ) 

ਆਪ ਕਰੀਏ ਸੋ ਕੈਮ, us ਹੋਵੇ dy । 

ਭਾਵ :-- ਧਨ ਨਾਲ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 
aH ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਮ ਸਿੰਘ--ਸੁਣਾਓ ਕੌਮ ਕਾਜ 
ਦਾ ਗੀ ਹਾਲ ਹੈ ? ; 

ਮਾਨ ਸਿੰਘ--ਚੰਗਾ ਹੈ “ਆਪ ਕਰੀਏ ਕੌਮ, ਪਲੇ 
ਹੋਵੇ ew’ । Us ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਰਨ ਜੌਂਗਾ ਬੜਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਆਪ ਕਾਜ, ਮਹਾਂ ਕਾਜ । ਜ੧ 

ਆਪਣੇ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੋ ਹੀ ਕਾਜ 
ਸਿਵਾਰੀਐ । 

ਭਾਵ :-- ਸਭ ਤੋ` ਅੱਛੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਆਪਣਾ aH ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਏ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ! ਠੀਕ ਗਲ 
ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ।'ਆਪ੫ ਕਾਜ 
ਮਹਾਂ ਕਾਜ ।” ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਿਤਾ ਨਹੀ', ਕਿ ਚੌੜ 
ਜੋਇਆ ਨਹੀ । (Haj 

ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ ਨਾ, ਟਕੌਰ ade 

(ਨਕਲ ਲਾਣੋ) ਰਹੀ ਨਾ । 
ਜਾ 

ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ at ਤੇ ਨੱਕ age 
ਰਹੀ ਨਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾਂ 
ਕਰ ਸਕੇ, ud ਦ੍ਰਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਨ ਕਢੀ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਦਿ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਬਸ ਨੀ ਬਸ । 'ਆਪ ਕਿਜੇ ਜਹੀ 
ਨਾ ਤੇ ਨਕਲ HE ਰਹੀ ary’ ਜਾਣਦੀ ਆਂ ਤੇਜੇ 
ਪਿਉ ਦੇ ਕਿਨੇ ਕੂ ਹੱਲ ਵਗਦੇਂ ਸਨ ? ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ 
ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਖੋਲ ਸੂਣਾਉ'ਗਾ | (ਸੰਗ) 

ਆਪ adel, ਧੀਆਂ ਪੁਤਰਾਂ ਕੱਜੀ । 

ਭਾਵ -- ਜਦ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ge ਦੀ 
ਪਤ ਉਸਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁਤਾਂ (ਮਿਤਰਾਂ ਜਾਂ - 
ਸੰਬੈਧੀਆਂ) ਦੇ ਚੈਗਿਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢੱਕੀ 
ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

une 

PIF :-— ਮੈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ੩੧ ਤਸੀ' ਢਕ 
ਲਉ । 'ਮਾਂ ਕੁਚੇਂਜੀ dint ਪੁਤਾਂ ਕੱਜੀ ।” ਤੁਸੀ” ਸਰੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਂ 1 ਮੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ar 
ਰੋਲਾਉ | (ਸੰਗ) 

ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ, ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ । 
ਡੀ 

ਆਪ Ada, ਗੋਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ aH ਕਰਨ ਨੂੰ 
ਜੀ ਨਾ ad, ਅਤੇ we ਬਹਾਨੇ ਪਿਆ Uz, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ" :-- ਨੀ ਅੜੀਏ _'ਆਂਪ _ ਚੌੱਜੀ, 
ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ।” ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਵੇ ਬਹਾਨੈ wae ਹੈ । 
ਤੈਨੂੰ Ya ਵੀ ਹੈ on ਕਰਨ ਦਾ ? (ਸੈਰ) 

ਆਪ ਗਏ ਵਿਸਾਖੀ, ਮੈ ਰਹੀ ਜਵਾਂ ਦੀ 
_ਰਾਖੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਮੌਜ 
ਮੋਲਾ ਮਾਣੇ ਤੋ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ 
ਪਿੱਛੋ ਛਡ ਜਾਵੇ | 
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ਵਰਤੋ :-- ਤਸੀ' ਵਹੁਟੀ asa ਬਾਹਰ 

ਹੌਟਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਖਾਉ, 3H ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਘਰ ਬੈਠ 

ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਵੇਖਾਂ ? “ਆਪ ਗਏ ਵਿਸਾਂਢੀ ਤੇ ਸੋ 

ਰਹੀ ਜਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ।' at ਨਹੀ ਇਹ ਸਹਸਰਿਆਂ 

ਜਾਂਦਾ । (ਸੰਗ) | 

ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ । 

` ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹਉਮੈ, 
ਮਾਰ ਦੇਈਏ, ਤਦ ਹੀ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 

"ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾੰ Hg ਪਾਈਐ, _ਐਉਰ 

ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ । ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਬੈ ਸੋ fea BY 

ਕਾਮਣਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਆਪਣੇ as ਪਿਆਰੀ 

ਸਾ ਸੋਹਾਗੰਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਕੁਰਾਈ 1” 

੍ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ) 

2 ਵਾਰਸ ਯਾਰ ਦਾ se ਦੀਦਾਰ ਪਾਈਏ, ਜਦੋਂ 

ਆਪਣਾ ਆਪ੫ ਗਵਾਈਏ ਜੀ । 

(dta ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ) 

ਆਪ ਤਾਂ ਗਲਿਉ” ਬਾਹਮਣਾ, ਨਾਲ 
ਜਜਮਾਨ ਵੀ WS । ਜਾਂ 

ny Bt SE (ਮੋਇਉ') ਬਾਹਮਣਾ, 
ਜਜਮਾਨ ਵੀ as । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਮਾੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ 
ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ 
ਮਾੜੇ ਕੈਮ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਤਾਰੋ--ਔੜੀਏ, ਮਾੜੀ Has 
ਵਿਗਾੜ Bet ਏ ਬੈਦੇ ਨੂੰ । ਉਹ ਲੜਾ ਚੌਧਰੀ ਲੈ 

ਲਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ wd “ਆਪ ਤਾਂ ਗਲਿਉ” 
ਬਾਹਮਣਾ, ਜਜਮਾਨੇ ਵੀ ਗਾਲੇ ।” 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ“-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ, ਮੰਗ 
ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ | 

ਭਾਵ :-- ਦਾਨ ਓਹੀ ਚੋਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 

ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਦੋਵੇ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਤਦੇ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਦਰਦ 

ਹੋਂਵੇ । ਜੇ ਦਿਲੋ ਦਾਨ ਕਹਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਉਠੋਂ, ਤਾਂ ਨੰ 

ਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ via ਮੰਗੀ ਅਤ ਤੁਸਾਂ ਦਾਨ 

ਕਰ ਦਿਤੀ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਦਨ ਨਹੀ । “ਆਪ ਦਿਤਾ 
ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ, ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ।” 

ਆਪ ਨਾ ee ਸਾਹੁਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਮੱਤੀ` ਦੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 
ਕੌਮ ਜਾਂ ਗਲ ਨਾ ag ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 
ਓਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ SITE ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- 
| ਆਪ ਨਾ ਵੇਝੇ tad Sai ਮਤੀ ਦੇ ਸਮਝਾਏ । 
ਚਾਨਣ ਘਰ fea wend ,ਹੋਠ ਹਨੌਰ ਨਾ ਸਕੈ free 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਆਪ ਨਾ ਜੋਗੀ dete ਵਲਾਵੇ (Gare) 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਤਾਂ 
ਸਵਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੋ' ਕੰਮ 
ਸਵਾਰਨ ਦੀਆਂ `ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ, ge ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਚੌਧਰੀ-- ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ' 
ਰੁਲਦ ਨੂੰ, ਨਿਰੀਆੰਂ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 
ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਖੇਂ ‘ory ਨਾ ਜੋਗੀ 
ਗਵਾਂਢ este’ । ਆਪਣਾ aH ਉਸ ਤੋ” ਤਾਂ ਕਦੀ 
ਸੈਵਾਰਿਆਂ ਨਹੀ” ਗਿਆਂ । ਤੁਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰੇ ਗਾ। 

(ਸੰਗ) 

ਆਪ ਨਾਂ ਮਰੀਏ ਸੁਰਗ ਨਾ ਜਾਈਐ | 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਤਕ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਨਾ 
ਸਹਾਰੀਏ, ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਤੀਕ 
AY ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵਿਰਗਰ ਟਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਲ 
Bai} ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੁਤਿਆਂ ਦੇ ਚੌਂਟੇ ਹੋਏ ਮਲੂਮ 

ਹੁੰਦੇ ਸਨ “ਆਪ ਨ ਮਰੀਏ Haat ਨਾ ਜਾਈਏ” । 



ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਿਆ ਕਰ | ਚਾਰ ਘੜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ 

3a ਘੁਰਾੜੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ । 

(ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰਹ--ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪ ਪੌਲੀ ਤੇ ਸਯੱਦ ਨੌਕਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ AB ਦਾ sad 
ਸਯੱਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ gar ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ 
ਉਤੇ ਹਾਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਲੌੜ ਨਾਲੋ” 
ਵਧ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਆਸ ਰਖੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ Gs ਏ । “ਆਪ 
ust ਤੇ aude ਨੌਕਰ ।” ਵਿਚਾਠੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ ag 

ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਹੁਣੀ ਵਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋ” 
ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ ਏ | (Ha) 

ਆਪ feat ਨੰਗੀ, wet fad ਦਿਆਂ 
ਮੰਗੀ । 

ਭਾਵ --- ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ 
ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਢਸੇ ਕਿ ਮੈ” ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਨ 
ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ :-- ਸੱਚੀ ਗਲ zi ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਆਪ feat Sait, ast fad ਦਿਆਂ ਮੰਗੀ ।” 
ਆਪ ਤਾਂ ਝਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ । ਤਸਾਡੀ 
ਜੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ? (ਸੰਗ 

“ਆਪ ਬੀਚਾਰੇ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ i” 
(ਗੁਰਬਾਣੀ) 

ਭਾਵ :- ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ 
we, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- “gaz ਬਕਤਾ ਸੁਨਤਾ ਸੋਈ !। 
ny ਬੀਰਾਰੇ ਸੂ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ।।” 

(ਗੁਰੂ dia: ਗਉੜੀ ਰਾਤ) 

ਆਪ ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਜਗ ਬੁਰਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਭੌੜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਭੈੜੇ ਜਾਪਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਸੈ” ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਗਇਆ 

ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨੂੰ fad ਰਾਹ ਪਾ ਤੇ 
ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾ eased 1 “ਆਪ ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਜਗ 

ਬੁਰਾ! ਵਾਲਾ ਅਖਾਣ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਖੋ | (R:) 

ਆਪ 3B ਸਭ ਜਗ ਭਲਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪ val ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- 

ਆਪ ਭਲਾ HS ਜਗ ਭਲਾ 
ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਕ ਜਗ ਕਰ ਦੇਖੇ ।। 

ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ 

ਸਭ ਕੋ Yar ud ਦੇ BY ।। 
(ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਠਦਾਸ ਜੀ) 

ਆਪ HE ਜਗ UTS । 
ਜਾ 

ਆਪ ਮਰੇ, ਜਗ ਪਰਲੋਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋਦ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ _ਦੀ 
ਆਸ ਘਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਵਲੋ” 
det ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਇੰਦਰ-- ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀ” 
ਸੋਚਦਾ, ਪਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪਗਾ ਬੈਠੇ ਨੇ । 
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ ? 'ਆਪ ਮਰੇ 
ਜਗ ਪਰਲੋ 1” 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ--ਹਰਚ ਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪ ਲੌਘੇਦੀ Swe ਤੇ ਯਾਰ ਪਰਾਲੇ 
ਮੰਗਣ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ 
ਝਟ ਟਪਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਤਰ ਜਾਂ 
Haut ਚੋਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਣ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀ ਜੀ ਧਨ 
ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਂਬਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਲਈ । wre ‘nau _ 
ਲੰਘੇਦੀ Sue ਤੇ ਯਾਰ umd ਮੰਗਣ” । ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ 
ਤਾਂ ay ਲੈ ਆਉ ਨਹੀ' ਤਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅਣ 



ਆਪ ਵਡਾ ` ੪੩ __ | ਆਪਣਾਂ ਗੁੜ.. 
ਨਹੀ” । ਕਿਸੇ ਸਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ `ਡੇ ‘Sees ਦਿਆਂਗੇ | (ਸੋਗ) | ਪਰਾਇਆ । 

ਆਪ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ 1 ਭਾਵ -- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਦਾ 
ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋ" ਵਧੇਰੇ ਪਖ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ 

~ ਆਪ ਮੀਆਂ ਮੰਗਤੇ wa us 
ਦਰਵੇਸ਼ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ 
ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਪ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੰਗਤਾ 
ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ 
ਮਾਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- a3 ਨੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ 
ਮਾਰ, ਤੋਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੋ 'ਆਪ 
ਵਡੇ ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ ।” ਉਸਟੂੰ ਵਿਤ ਵਿਚ 
ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਤ ਦੇਹ । (fa) 

‘came TaP ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ 
ਸਵਾਰੀਐ ॥'' ਵੇਖੋ ਆਪ ਕਾਜ ਮਹਾਂ ਕਾਜ | 

ਭਾਵ :-- ਆਪ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰੀਏ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਜਿਸ _ਕੇ ਜੀਅ uae ਹਹਿ 
ਕਿਉ” ਸਾਹਿਬ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ | 
ਆਪਣ od ਆਪਣਾ 
ਆਪੇ _ਹੀ ਕਾਜੁ _ਸਵਾਰੀਐ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ : ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 
ਆਪਣ gat ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ _ਆਪ 

ਉਪੱਟੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਆਪ ਦੁਖੀ ਕਰੇ । 

'ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ੧ 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸੌਚ ਹੈ, 'ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, 
ਪਰਾਇਆ ਪਰਗਇਆ? । ਮੋਰੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂ ਤੁਸੀਂ 
fad ਵੇਖਦੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ Hd ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 
ਸੀ । (ਸੋਗ) 

ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਕੀਤਾ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ 
ਜਮੀਤਾ । wa ਕੌਠਾ ਉਸਰਿਆ, ਤਰਖਾਣ 
ਵਿਸਰਿਆ । ਰ੍ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ 
ਕਢ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਰਮ ਸਿੰਘ--ਭਲਿਆ ga 1 
ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਆਪਣਾ Gu ass 
ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ apis । ਹੋਰਨਾ ਵਾਂਗ_ਤੂੰ ਵੀ 
ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਢ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋਇਆ । (A: 

— 

ਆਪਣਾ ਖਾਏ ਬਿਗਾਨਾ ਤੱਕੇ, ਉਸ ਨ 
ਮਿਲਣ esa ਥੱਕੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਖਾ ਕੇ ਵੀ, ਹੁੰਦੇ ਸੌਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ tt ਇਹ ae 
ਠੀਕ ਨਹੀ? i 'ਆਪਣਾ ਖਾਏ ਬਿਗਾਨਾ $3, ਉਸਨੂੰ 
ਮਿਲਣ ਦਰਗਾਹੋਂ` ਥੱਕੇ । ਤਹਾਡੇ ਘਰ Jy ਦਾ ਦਿੱਤਾ 
ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ । ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਿਉ” ? 

(ਸੰਗ 
ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਖਾਈਏ, ਪਰ ਛੁਪਾ ਕੇ । 

ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀ` ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । 

OTs 

ਵਰਤੋ” :-- ਰ੍ 
ਚੋਆ ges _ਪਰਹਰਹੈ ਖਰ ਖੇਹ ued 
ਤਿਉ ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹਠ ਮੁਲ ਨਾ ਹੱਦੇ 
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ers i 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 



ਅਪਣਾ Ud... 

sat : ਤਾਂ ਸਾੜਾ ਪੈਦਾ getd ਤੇ ਕੀ 

ਖੁਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਠੀਕ ਹੀ ਸਿਅੰਣਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 

੨, “ਆਪਣ ਗੁੜ ਖਾਈਏ, ਪਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ੭ ਬਹੁਤੀ 

ਛਲ Seal ਨਲ Sal mite ਹਨ, ਹੋਛਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁਖ ਪੁਚਾਉਦੇ ਹਨ | (ਸੰਗ ) 

ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖੀਏ ਤੇ ਚੌਰ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੀਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ a 
ਆਪ ਧਿਆਨ ਰਖੀਏ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ 
eal ਕਹਿਣਾ ਪੈਦਾ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਪਤ ਨਹੀ” ਤੈਨੂੰ ਕਿਉ” a 
28 33 ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦ ਏ ? we’ ਵੇਖੋ wg Ra 
watt ਰਹਿਨੀ ਏ । ਖਿਆਲ out, ਸੌ“ ਨਾ ਜਾਈ” 

.ਸੋਰੋ ਆਉ'ਦਿਆਂ ਨੂੰ । 'ਆਪਣ' ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ate 

3 ਚੋਰ ਤਿਸੈ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੀਏ ।” ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ 
ਸਤ det} 

2 al 

(ay ਸ਼ਾਹ--ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ) 

ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੌ ਕੌਹਾਂ ਤੇ` ਦਿਸਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ 
ਰੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਹੋ ਜੀ, ਅਪਣਾ wa ਸਭ 
ਨੂੰ ਸੌ ਕੋਹਾਂ ਤ` ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾਂ 
ਅੱਖ! ਸਾਹਮਣੇ ਵਖ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਦੀਆਂ ਹਨ | 

(ਸੋਗ) 
ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰ । 

ਜਾਂ 

ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਹਗ ਹਗ ਭਰ । 

(#4 : 'ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੂਖੀ ਰਹੇ, 
ਕੋਈ aut’) 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜੌਂ ਜੀ 
ਆਵੇ ad ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖ 
ਹੈ, ਜਿਵੇ ਜੀ ਆਵੇ ਵਰਤੋ | 

___ਵਰਤੌ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਮ ਵਿਚ 
ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ | “ਆਖਣਾ ਘਰ 3 ਹਕ ਹਗ 
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ਭਰ 17 0 ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ? (ਸੰਗ) 

ਆਪਣਾ ਜਾਇਆ, ਬਿਗਾਨਾ ਢੀਗਰ | 
ਜਾਂ 

ਆਪਣਾ stad, ਪਰਾਇਆ ਢੀ`ਗਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ 
ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰਵਾਹ ad ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 
ਦੁਖੀ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--ਕਿਉ” at ਆਪਣਾ ਨੀਰ 3 
fears: dina ਏ ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੰਡੋ ਨੇ 

ਮਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਲਣ' ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਰੇ ਹੀ os ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ 

(Ba) ਕਢੀ ਜਾਨੀ B ? 

ਆਪਣਾ ਤੋਸਾਂ, ਆਪ ਭਰੋਸਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜਿਸ ਪਾਂਸ ਆਪਣੀ 
ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਝਟ ਕੈਮ ਸੋਵਾਰ ਲਏ ਪਰ 
ਪਰਾਈ ਪੂੰਜੀ ਵਲ, sae ws ਦਾ 
ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ va, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੌਮ ਕਿਉ” ਨ ਰਾਸ ਹੋਵੇ 

ਉਹਦਾ । “ਆਪਣਾ ਤੋਸਾ, ਆਪ ਭਰੋਸਾ aH ਤਾ 

ਆਪੋ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ । ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਬਾਜੀ ਜੋ 
ਨਹੀ” | (ਸੰਗ) 

ਆਪਣਾ ਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੋ ਕੀ 
ਧਰੇ ? ਜਾਂ 

ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੜਮਾਂ ਅੱਗੇ 
ਕੀ ਧਰਿਆ ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਗਾ 
aH ਕਰਨ ਲਈ ਵੌਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ 
ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਉਹੀ ਕੇਮ ਕਰਨਾ 
ਲੋੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ aH ਕਰਨ 'ਤ” 
ਜੀ ਚੁਰਾਵੇ, ਤਦ ਦਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵੇਖੋ ਜੀ, ਘਿਲ ਨ। ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ 
ਕੀ ਕਰਾਂ | 'ਆਪਣਾ at ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾਂ ਅਗੇ ਕੀ 
ਧਰਿਆ ।” ਜਦ ਤੀਕ ਆਪਣ! ਕੌਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, 

ਦੂਜੇ ਦਾ: ਕਿਵੇ ਕਰਾਂ ? (ਸੰਗ) 



ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ, AZ ਸਮਾਨ | 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਭ ਤੌ var 
ਹੈ । ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 
wen ਹੈ । = 

ਵਰਤ :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ, 

“ਕੋਟ ਸਮਾਨ” | gerd, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਹੈ ਤਾ 
ਆਪਣਾ । (Hat) 

ਆਪਣਾ _ਮਾਰੇਗਾ ਤਦ ਵੀ ਛਾਵੇ` 
ਸੁੱਟੇਗਾ । ਵੇ੧ੋ ਮਾਂ Ze ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ 
ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਵੇ ।' 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਨੇਹੀ ਦਖ 
ਦੇਕੇ ਵੀ ਪੁਛ ਗਿਛ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਉਸਤਾਦ--ਕਾਕਾ ! ਚੇਤੇ ਰਖੋ 
ਕਿ “ਆਪਣ ਮਾਰੋਗਾ ਤਦ ਵੀ ਛਾਵੇਂ" ea । ਮਾਪੇ 
an ਵੀ ਹੋਣ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲ! ਹੀ 

Hee ਹਨ | (ਸਗ) 

ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸੀਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ 
ਪਸੇਦੀ ਆਵੋ ਨਾ । ਦੇਖੋ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ 
ਨਾ ਤੇ ਨਕਲ BS ਰਹੀ ar’ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ 
ਸੈਵਾਰ ਨਾਂ ਸਕੋ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ 
ਛਾਂਟਦਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਫਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੌ` :-- ਇਉ ਨ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ 
ਬੁਕਲ ਵਿਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ । ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ 
fa 'ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸੀਵੇ ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦੀ ਆਵੇ 
ਨਾ” | ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਫੀਕਾ feuet 8 
dan sat ਸਮਝਦੀਆਂ । (ਸੈਰ) 

ਆਪਣਾਂ BI ਪੰਘਰਨੋ' sat ਫਹਿੰਦਾ । 
ਦੇਖੋ “ਆਪਣਾ ਮਾਰੇਗਾ _ਤਾਂ _ਵੀ ਛਾਵੇ' 
ਸੁਟੇਗਾ । 

ਭਾਵ -- ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
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ਵਰਤੋ :-- ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਜੁ ਹੋਇਆ 

ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਉਤਾਵਲੇ 

ਹੋਂ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇਂ 22 ਵਣ ਲਈ । Ha ਹੈ 

“ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪੰਘਰਨੋ” ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ । _ (ਸੋਗ) 

ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮੁ ਨਾਂ ਲਗਈ 
a Se ਸਭ ਕੋਇ । 

ਭਾਂਵ :-- ਸਭ ਰਬ sre ਪਿਆਰ 

ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ fea ਪਿਆਰ ਨਿਰਾ 
ਆਪਣੇ ਲਾਇਆਂ ਨਹੀ ਲਗਦਾ | 

ras :-- 

ਛਰੀਦ' ਕਾਲੀ ਧਤ੍ਰਲੀ ਸਾਹਿਬ 

ne ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿਤਿ ਕਰੇ ।1 

ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮੁ ਨਾ 
ਲਗਈ ਜੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਇ ॥ 

(aa ਰੰਥ--ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ) 

ਆਪਣਾ Zug ਆਪ ਤੋਂ” ਗੁੱਝਾ ਨਹੀ 
ਹੁੰਦਾ | 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਧਨ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸੀ” AR me ਕੁਝ ਪਏ 
ਸਮਝੋ, ਪਰ 'ਆਪਣਾ ਵਖਰ ਆਪ ਤੋ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ ।' ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਆਪਣਿਆਂ _ਖਰੀਂਢਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ 
ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਰਚਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ | 

ਵਰਤੋ - us ga ਕੀ, “ਆਪਣਿਆਂ - 

ਖਰੀ'ਢਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਂਦਰ ਵੀ sat ਖੂਰਚਢਾ', 
ਪਰ ਦੂਜੇ ਬਾਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਰਚਦੇ ਨੇ ਭਾਂਵੇ" । 

(ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੀ--ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ gar, sui ਪੈਰ 
ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ 
ਤਾਂ ਦੁਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ 
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ear :-- ਓਏ ਹਰਨਾਮਿਆ ! ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ 

ਵਰਤ ਦੀ ਨਬੀ ਏ, ਅੱਖੋਂ “ਮਾਪਣਿਆੰ ਦੇ fad 

ਝੰਨਾ, ai ਪੈਰ ਪਰਸੰਏਆਂ ਦੇ 1” ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ 

| ਮਿਤ੍ਤਾ dizer ਫਿਰਨਾ ਏ” 3 ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 

ਨੈਂਕ ਚਾੜ੍ਦਾ ਏ” ? (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੰਝਲੀ, _ਆਪਣਾ 

ਆਪਣਾ ਰਾਗੇ § 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 

ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਸਾਰ ਨਾ ਲਵੇਂ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ, ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ । 

eax :-- ਅਜ ਕਲ ਤਾਂ ਹਤ ਕਿਸੇ ਦੀ 

“ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ Saat, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ 

$। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੈ । 

ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾੜ ਨਹੀ' ਪੁਛਦਾ । 

ਆਪਣੀ ਅਕਲ 3 ਪਰਾਇਆ ਧਨ 

ਬਹੁਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਂਪਣੀ ਅਕਲ 

ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਵੇਂ, [ਤਦ ਇਸਨੂੰ 

ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ed ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦਾ ਹੈ ! 

ਵਰਤੋ` :--- ਮਨ--ਵਰਿਆਮਾ ! ਦੂਰ ਦੇ ਢੌਲ 

ANE । 'ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਇਆ ਧਨ ਕੋਈ 

ae ਵਧੀਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਨੇ p ਭਲਿਆ Bar | 

ਪਰਾਈ ਚਾਕਰੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ । 

(ਦੁਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ -- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪਣੀ adit, ਆਪੇ ਸੜਨਾ 1 ਦੇਖੋ 

ਆਪੇ ਫਾਬੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ess ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ 

ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਸ਼ਾਹ--ਹਣ ਕਿਉ” gaan 

87 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 'ਆਪਣੀ adi’ ਆ੧ ਸੜਨ” 

ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ at ਆਖਿਆ 

ਏ?; (ਸੰਗ) 

(ਸੰਗ) 

ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਖੇ ਹੀ arg’ 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੋ 
ਜਿਹਾ ਭਰੇਗਾ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਜੇ ਚੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗਜ 

ਜਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ? “ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ _ 

ਆਪੇ ਭਰਨੀ ।” ਸਾਂਡਾ atm : ਸਾਡੇ ਅਗੇ ਆਇਅ. ਹੈ । 

(ਸੋਗ) 

ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਗੇ । _ ਵੇਖੋ 

'ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਬੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ 
ਫਲ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

= 

Sos: yg “ਆਪਣਾ _ ਠੀਤਾਂ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਅਗੇ ਆਇਆ ਹੈ', ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦਿਆਂ ? 

(Hat) 

ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਤਾ ਭੀ ਸ਼ੇਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ 

ਹਰ ਕੋਈ ਆਕੜ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਟੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ 

ਚਖਾਵਾ । “ਆਪਣੀ ਗਲੀ fea ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ 

ਹੁੰਦ ਹੈ” । ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ evga! ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ wre 

ਲੈਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀ ਛ'ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ sot 
ਕਹਿੰਦਾ । ਦੇਖੋ “ਘਮਿਆਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ 

ਹੀ ਸਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਅਮਰੋ ਆਪਣੀ _ਧੀ ਦੀਆਂ 

ਜਿਫ਼ਤਾਂ ਨਾ ਸਾੜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ | “ਆਪਣੀ ਛਾਹ ਨੂੰ 

ਕੌਣ ਖੱਟੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ?' (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀ ate ਸਉਣਾ 3 ਆਪਣੀ 

ava ਜਾਗਣਾ (ਉਠਣਾ) 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਹਰ ਕੌਮ ਆਪਣੀ 

ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 



ਬਹੁਤੀ ਦੇ aise ਨੇ fas 
ae ਸ਼ਹਿਰ zs ਧਕਿਆਂ । 
ਸਹੁੰ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਿਤਰਾ ਕਿਕਰਾ, 
ਦਿਲ 3 sre _ਅਕਿਆਂ | 
ਆਪਣੀ ated ਸੋ ਨਹੀ ਸਕਦਾ, 
ਜਾਗ ਨਾਂ ਆਪਣੀ _ ਜਾਗੇ । 
W ਉਹ ਨੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ, 
ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ gat ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ । 

(ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪਣੀ ਪਈ, ਪਰਾਈ ਵਿਸਰੀ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਤੋ` ਹਟ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਲੀਲਾ--ਭਾਈ ਜੀ ! ਸ਼ੀਲਾ ਦੇ 
ਵੀਰ ਦੇ dz ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ 'ਆਪਣੀ ਪਈ, ਪਰਾਈ 

fend! ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਘਟ ਵਧ ਹੀ ਔਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 1 (ਸੋਗ) 

ਆਪਣੀ ਪਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ । ਜਾਂ ਆਪਣੀ 
ਪਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਪਤ ਵਿਗਾੜੇ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 
ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਸੱਚੀ” net 
ਪਗ ਆਪਣੇ ਹਥ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਤ ada 
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟ ਨਹੀ' ਕਵੇਗਾ | (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀ ਭਾਹ gan, ਬਿਆ ਪਟਾਖੀ 
Mar । ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ dat ਆਪਣਾ 
ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ | 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਆਪ ਹੀ 
ਬਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਲੇਗੀ । ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪੁ 
ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੀ ਕਰਮ ਦੇਈਏ 1 “ਆਪਣੀ 

ਭਾਹ ਬਲੌਂਸੇ', ਬਿਆ yer] ਚੜ੍ਹੋਸੇਂ” ਆਪਣਾ ਕੌਮ 

ਆਪ ਕਰੇਂਗੀ ਤਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ । (Fa) 

ਆਪਣੀ ਭਾਵੇ' ਮੱਝ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਰੀਕ 
ਦਾ ਘਲਿਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਰਾਉਣਾ ਏ ਜਾਂ 
ਕਢਾਉਣਾ ਏ । 

ਭਾਵ -- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਫ਼ੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਕਰਨ ਉਤੋ ਤੁਲਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪਈ 
“ਆਪਣੀ ਭਾਵੇ” ਮੱਝ ਚਲੀ we, ਸ਼ਰੀਕ ਢਾ 

ਘਲਿਆਰਾ ged ਚੁਰਾਉਣਾ ਏਂ ।' ਆਖਣੇ ਨਾਲ ਜੋ 
ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਏ । 

(ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁਧ ਸੌ ਕੌਹ ਤੇ ਜਾ 
ਪੀਵੀਦਾ ਏ | ਜਾਂ 

ਆਪਣੀ ਲਸੀ ਚਾਹੇ ਸੰ ਕੌਹਾਂ ਤੋ ਪੀ 
ਲਵੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ' ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਦ 
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸ wed ਤਦ ਉਹ ਭੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਰੋਗਾ | ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਛਾਕਾ ਜੀ ! 'ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ 
ਦੁਧ ਸੌ ਕੌਹ ਤੇ ਜਾ ਪੀਵੀਦਾ ਹੈ । ਆਏ ਗਏ ਦੀ 

ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤ ਕਰੋ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ 

ਸਾਉਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੁਛ ਪਠਤੀਤ 
aged ! (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣੇ we a 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖ ud, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ 
ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਓੜਕ ਮੀਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ 

ਅਗ 



ਪੁਛਿਆ=-ਤੁਸੀ` ਬਰਕਤ ਵਿਚ al ਐਬ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਾਥ, ਜਗਨ ਨਾਥੁ । 

ਬੈਂਕ fast ਸੀ । ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝਿਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰ ਏ 1” 

(ਨਵਾਬ ਖਾਨ-- wet HO ਸਿੰਘ) 

ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਕਰ 

ਕਰ ਹੱਸਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ 

ਤਾਂ gud, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫੋਲਦਾ fed, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਭਾਈ--ਮਚਲੀਏ gS! ਹਰ 

ਲੇ pani ਦੇ ਔਗੁਣ ਹੀ festaet ਫਹਿਨੀ ਏ', 

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤੀ wlan ਕਰ : ਸਚ 

aot sat get A "ਆਪਣੀਆ ਨਾ ਦਸੀ ਤੇ 

ਪਰਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰ ਹੱਸਾਂ । (Ha) 

ਆਪਣੀਆਂ ਮੈ ਕੱਛੇ ਮਾਰਾਂ, ਬਹਿ 

ਪਰਾਈਆਂ Sat । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਮ 

ਤਾਂ gate, ud ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ oma a 

ਮੁੜਰੋਲ ad, ਤਦ fed ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ | 

wos — we ਬੜੀ ਚਾਲਕ ਹੈ । ਉਂਹਦਾਂ ' 

ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ “ਅਪਣੀਆਂ ਸੈ ke ਮਾਰਾਂ, 

` ਬਹਿ ਪਰਾਈਆਂ ਫੋਲਾਂ' । wa ਘਰੇ ਹਦ ਕਿਸੇ ਢੀ 

ਟਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਕਦੀ 

ਨਹੀ? ਵੇਖਦੀ । (Rai) 

ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਭੀ ਗੁਣ ਜਾਪਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ — ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਤ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ We, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-= ਜਿਰੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ 

fis ad, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ Wale ਭੀ ਗੂਣ ਜਾਪਦੇ 

ਹਨ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ va aH ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :- ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸ 

ਕਰਨੀ ਹੋਈ ? ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ 

ਹੈ ਨਹੀ | ਸੋ 'ਆਪਣੇ ae ਜਗਨ ਨਾਥ” ਵਾਲਾ ਲੇਖਾਂ 

ਬਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰ੍ _ (ਸੰਗ 

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਵੱਢੋ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ aw ਫੱਲ 

ਆਪ dt ute | 

ਵਰਤੋ” :-- ਪਰ ਰਥ ਨੂੰ fea ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ 

ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ f eas ਸਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ 

“ਆਪਣੇ dai ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਓਹ ਆਪ =a} 

ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ _ਫ਼ਸੋਲ ਓਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਢ 

ਚੁਕੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾ ਬੋਹਲ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ । 

(ਅਦਬੀ ਅਫ਼ਸਾਨੋ--ਜੋਸ਼ੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਆਪਣੇ a ਨੂੰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਭੀ fue 

ਆਖੀਦਾ ਹੈ । 

gre — ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ 

ਪਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਪਣੇ Fale 

ਅਗੇ ਭੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ 'ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :=- ਕਾਕਾ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ? “ਆਪਣੀ 

a ਨੂੰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਭੀ ਬਾਪ ਆਬੀਦਾ ਹੈ ।' ਮੜਲਬ ਜੋ 

ਉਸ ਪਾਸੋ ਕਢਣਾ ਹੋਇਆ; ਸੋ ਜਾਹ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ 

ਆਂ। (Hai) 

ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਕੋਈ 

ਦੁਖੀ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਵੇ" ਕੋਈ 

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ad । 

aus’ :-- ਤੇਜੋ--ਚੋਗਾ 2 ਰੋਜ਼ ਢੇ fuee 

ਨ । 'ਆਪਣੇ wa ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ” । 

ਬਿਗਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ fens ? (Fa) 



ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਛੱਜ ਵਜਾਏ, ਕੋਈ 
ਛਾਨਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਗੇ, se ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ :-- ਕੋਲ ਰਾਮ ਜੀ ! ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ 

ਮਮਲਿਆਂ fea ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ? । “ਆਪਣੇ 

ਘਰ ਕੇਈ ਛੱਜ ਵਜਾਏ ਕੋਈ ਛਾਨਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ?” 

(ਸੈਗ੍) 
ਆਪਣੇ ਘਰ uate ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 

ਘਰ ਆਈ” ਨਾਂ 1 

ਭਵ -- ਜਦ ਕੋਈ ।ਕਸੇ ਨੂੰ ਹਰ 
ਵੋਲੋ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਰਖੇ ਤੇ ਅੱਗ ਪਿੱਛੇ 
ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

Zs" :--- Hast HS SAT ਕਰਨ ਨਹੀ 

ਦੇਦੇ, wy ਮਦਦ ਕੋਈ aed ਨਹੀਂ । ਸੈ“ ਕੀ 

ਕਣਾਂ ? ਤੁਸਾਡਾ ਇਹ gia ਹੈ nd 'ਆਪਣੇ ਘਰ 

vars} ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਨ mel ਨਾ! । fed ug 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ 1 (Ha) 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ, ਦੂਏ ਦੇ 
ਘਰ ਬਸੋਤਰ । 

ਭਾਵ : - ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝੇ ਪਰ ਦਜੇ 
ਲਈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਸਮਝੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" : Saws ਮੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਤਦੇ 
ਤੁਸੀ” ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਡਰਦੇ di “ਅਪਣੇ wa ਲਗੇ 
ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੂਏ ਦੇ ਘਰ ਬਸੰਤਟ' । ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ 

ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈ” ਤੁਸੀ” ਚਿੱਤ ਪਏ 

ਦੀ (ਸੈਰ) 
== 

z Cc} ੧੦4 

ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ast ਤੇ ਪਰਾਏ 
ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਲ ਇਕ ਬਰਾਬਰ Je ਹਨ | 

:--- ਦੇਸ ਪਿਆਰ ਲਈ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ee ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- ਘਰ ਦੀ vit, ਬਾਹਰ ਦੀ 
ਸਾਰੀ | ਅਸੀ” ਨਹੀ Sadi ਕਰਨੀ, ਪਰਦੇਸ ਜਾਂ 

ਕੇ ਭਾਵੇ' ਲਖ ਦੁਪਈਆ ਦੇਣ । “ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ 
ਕੰਡਾ ਤੇ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੁੱਲ fea ਬਰਾਬਰ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।” ਘਰ ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ pet 
ਚਵਾਂਗੇ | 

ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਾਏ ਚੇਸ 

ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵਤਨ ਦੀ 
ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਲਾਂ 
ਪਛਦੇ ਹੋ ? “ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ 
ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਟੁੰਦਾ ਹੈ 1” fy ਹੈ ਕਿਥੇ ਸਾਡਾ 
ਪੰਠੌਹਾਰ ਤੇ ਕਿਬੇ ਏਹ ਰੋਂਤਲੀ ਤੇ ਸੁਕੀ ਧਰਤੀ _ਉਹ 
ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਸਵਰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ । (ਸੋਗ) 

ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹ, ਤੂੰ ਟਮਕੇ ਦੀ 
ਫਿਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ” 
ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ od, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ 
ਆਪ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

eas :-- ਵਾਹ ਨੀ ਚਲਾਕੋ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ 
ਏ” ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਖੇ “ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ, ਤੂੰ cua ct 
fas’ ,ਆਪਣਾ ਚਰਖਾ 58 ਦੇ ਦਿਆੰ ਤੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ 
ਨੰਗਾ Sat ? (ਸੈਰ) 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋ' ਜਾਣੀਐ ਅਗਲੇ ਮਨ 
ਦੀ ਬਾਤ । ਵੇਖੋ : ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ arg 
det ਹੈ | 

ਭਾਵ :- ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ sel 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵੋਗੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਹ 
ਤੁਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿਤਵਣਗੇ | 



ਆਪੋ ਹੀ... 
ਸ . 
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ਵਰਤੋ” :-- ਹਰੀ ਸਿੰਘ--ਤੁਸੀ` ਤਾਂ ਵਡੀ 
ਉਮਰਾਂ aS ਹੋ । ਤੁਸਾਡੀਆਂ asi ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਾੰ । 

ਸਰਦਾਰ ਜੀ--ਪਡੀ ‘wud ਮਨ ਤੋ ਜਾਣੀਏ 
ਅਗਲੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ” । ਅਸੀ” ਵੀ ਤੁਸਾਡੇ ਗੁਣ ਪਏ 

ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ । (ਸੰਗ) 

ਭਾਵ :-- ਮਨ sel ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- % ਹੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਐ । “ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਹਲਾ ਵੀ ਸਪ ਰੀ”, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗੀ 
ਲਗੀ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਗਾ ਨਹੀ 
ਲਗਾ । (He) 

_ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ । ਖੋਵੇ : ਘੁਮਿਆਰੀ 
ਆਪਣਾ ਭਾਡਾ ਹੀ ਸਲਾਹਦੀ ਹੈ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਅਪਣੀ ਉਪਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਹਰਨਾਮੋ ਦੀ RH ਤਾਂ ne 

ਪਹਿਰ 'ਆਪਣੇ ਮੂਹੋਂ “ਮੀਆਂ fils’ ਬਣਾਂਦੀ ਗਹਿੰਦੀ 
EN 

ਹੈ, ਜਦ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸੋਹਲੇ ਹੀ ਗਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾਂ 
ve ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ 
ਪੈਂਦੀ । ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਲੂਮ ਰੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 2” ਸ਼ਾਹ ਜੀ, “ਅਪਣੇ ਵੇੱ 
ee ਆਪ ਤੋ ਗੂਝੇ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੇ !” ਸੌ” ਨਹੀ” 
ਜਾਣਦਾ, Ha ਭਤੀਜ' ਕਿੰਨਾ ਬਦ ਏ ? __ (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ ਵਿਛੁੜਿ 

ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ।1 
* 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 
_ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਤੋ` ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਖ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :---- “a fru ਸਖਾ aqu ਹੈ 

ਭਾਈ ਜਿ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੈ ਵਿਚਿ ਆਵੈ । ਆਪਣੈ 
ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ fesfa ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ 11” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ : ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ) 
ਆਪਿ ਨਾਂ ਦੇਹਿ va ਭਰਿ ਪਾਨੀ, ਤਿਹ 

ਨਿੰਦਹਿ ਜਿਹ ਗੋਗਾ ਆਨੀ rT} 

ਭਾਂਵ :-=- nny ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ 
ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ । 

੦ 

ਵਰਤ” :-- “ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ 
ਰਹੀਐ ।। ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਏ ਭਗਤਿ 3 ਬਾਹਜ ਤਿਨ 
ਤੇ ਸਦਾ sad aot '।। ੧ 1 ਰਹਾਉ 1੧ ਅਾ੫ਿ 
ਨ ਦੇਹਿ ਚੁਰੂ ਭਰਿ ਪਾਨੀ ॥ ਤਿਹ ਨਿੰਦਹਿ ਜਿਹ 
dan wrt” ॥੨। _ (ਗੁਰੂ ਗੰੱਬ- ਗਉੜੀ ਕਬੀਣ) 

ਆਪਿ ag ਕਿਉ ਪਿਤਰਾਂ ਤਾਰੈ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ (ਜਾਂ ਮੂਰਖ) 
ਆਪ ਤਾਂ ਡੁਬਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਤਰਾਂ 
(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ) fas ਤਾਰੇਗਾ ? 

ਵਰਤੋ” :-- “ਵਾਹੇ we ਨਾ ਬੇਦੁ ਬੀਚਾਰੇ 1 
ਆਪਿ ਤੂਬੈ ਗਿਉ ਪਿਤਰਾ arg ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ 
ਬਹਮ ਚੀਨੈ ਜਨ ਕੋਇ ।। ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸੋਝੀ 
ਹੋਇ i (ag ਗੌਥ-- ਰਅਕਲੀ ਰਾਗ) 

ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੋ ਜੋ ਜੇਠ ਪੈਣਗੇ 
ਰਾਹ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੇਈ ਜਾਣ asa ਉਲਟੇ 
ਰਾਹ ਪਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਖ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ _। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤ 
ਨਾ ਕਰੋ, “oti ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਜੇਠ ਪੈਣਗੇ 
ag" । ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਕ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਨਹੀ' 

ਨਿਕਲਣਾ | (ਸਗ) 



ਆਪੇ ਚੋਰ.. 
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ਭਾਵ :-- ਦੋਬਾਜਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਕੋਈ 
ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਬਹੇਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :--- 
ਤੇਰੇ ਵਸਬ ਮਾਲਮ ਨੇ ਸ੍ਭ ਸਾਨੂੰ, 

ਲਾਹੜੀ ਵੱਡਾ ਹੈ” ਲੱਗ ਲਵੇੜਿਆਂ ਦਾ । 
ਆਪ ਚੋਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ de, 

ਖੋਜ ਤਾੜ ਕੇ ਦੂਰ ਤੇ ਨੋੜਿਆਂ ery 
(ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਆਪੇ ਜਾਂਵੀ ਆਪੇ ਮਾਂਵੀ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਥਾਂ 

ਪਰਧਾਨ ਹੋਵੇਂ 1 

ਵਰਤੋ :-- ਆਪੇ _ ਜਾਂਵੀ _ਆਪੇ 
ਮਾਂਵੀ ਆਪਿ ਜੁਆਸੀ ਅਗ੫ ਦੇਵਾ । ਆਪਣਾ 
ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪੋ ਧਾਰਨ md ਕਹੁ 
ਨਾਨਕ Ag ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠਾ ਸੋਲੋ ਬੈਕ ਦੁਆਰੇ | 

` (ਗੁਰੂ ਗੰਬ---ਆਸਾ ਰਾਗ) 

ਆਪੇ Sa frye, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ 
ਆਏ । ਵੇਖੋ 

ਗਲ ਪਾਂਏ | 

ਆਪੇ ਵਿਹਾਜੇ ਮਾਮਲੇ wus 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣਾ ਸਿਖਾਇਆ 
ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Vet ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ” :--- ਭਈ ਇਹ 'ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸ 
frase ਆਪਣ nid ਆਏ” ਵਾਲਾ ਲੋਖਾ ਹੈ, 

ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਰੀਵਾ ਆਪੇ ਖੋਲ੍ਹੋ । __(ਸੈਗ੍ਰ) 
ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਏ | 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ 

ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਵੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਦ 
ਇਹੀ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਭਈ 38 fags ਕਿਹਾ ਸੀ 
fa ਇਸ fase ਵਿਚ ਫਸ । ਆਪੇ ਫਾਬੜੀਏ 38 
ਕੋਣ ਛਡਾਏ | (ਸੈ) 

Yq ਆਪੇ gat... 

ਆਪ ਬੀਜਿ ਆਧੇ ਹੀ ਖਾਰ । 
ਭਾਵ :-- ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਪਾਇਗਾ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਸਜਨਾ ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ 
| ਹੈ ਭਈ “ਆਪੋ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ag’, “Art ਕਰਨ] 
eH ਭਰਨੀ” । 

ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਵਾਏ | 
ਕਵ .:-- ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਜਿਵਾਣਾ ਰੱਥ ਦੇ 

ਹੱਥ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੇ ਜੋ ਦੁਖ ਦੇਵੇ, ਓਹੀ ਸੁਖ 
ਵੀ ਦੇਵੇ | 

ਵਰਤੋ" :--- 

ਆਪੋ ਮਾਰੇ - ੜੇ ਆਪ ਜੀਵਾਇ, 
ਅਤੇ _ਅਜਨਾਈਲ _ਬਹਾਨੜ _ਈ- 1 

ਸੈਂਕੀ ਜਾਣਾ ਰਮਜ਼ ਯਾਰ ਦੀ ਹੈਦਰ, 
ਤ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕ ` ਦੀਵਾਨੜਾ ਈ । 

(ਅਲੀ ਹੈਦਰ) 

ਆਪੇ ਮੈ” ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 
ਜੀਵਣ । ਵੇਖੋ : “ਘੁਮਿਆਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ 
ਸਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 1” 

ਭਾਵ :-- ਜੌਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ 
ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਅਖੇ 'ਆਧੇ ਜੈ“ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, 
ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਜੀਵੇਣ' । ਗੁਣ ਸੋਈ ਜੁ ਲੋਕੀ 
ਸਲਾਹੁਣ | ਆਪਣੇ ਮੂਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ 
ਬਣਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਆਪੇ dat ਮੋਹਰਾ ਦੇਵਨ, ਆਪੇ ਕਰਨ 
ਸਿਆਪੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੌਈ. ਕਿਸੋ ਦੀ ਮੌਤ 
ਜਾਂ ਦਖ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ 
ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਦੇ fena ਵਿਚ ਦਿਖਲਾਵੇ 
ਲਈ ਕੀਰਨੇ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

(ਸੰ) 

~ 

ਵਰਤੋ” :-- ਛੱਡ ਤੂੰ ਰੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੰ । 
wii dai ਮੋਹਰਾ Sea, ਆਪੋ ਕਰਨ ਜਿਆ | 
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ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ eget 3 ਪਰਦੇਸ ਘਲਿਆਂ, ਅਖੋ ਖੋਟ 
ਕੇ ਲਿਆ । ਆਪ ਹੀ fue’ ਰੋਣ ਲਗੀ, 

feast ਹਾਂ । (Ha) 

ਆਪੇ (ਆਪ) ਵਿਹਾਜੇ ਮਾਮਲੇ, ਆਪੇ ਹੱਡ 
ਪਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਹੀ 

ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੈ ਕਿਨਾਂ ea ਨੂੰ ਫੜੀ 

ਗਈ ? “ਆਪ ਵਿਹਾਜੇ ਮ'ਮਲੇ ਆਪੋ as Ue’ । 

ਹੋ ਦਿਆ ! ਤੂੰ ਡਸ਼ਾਇਣ ਹੋ ਦੁਕੀ । ਸੈ ਦਿਆਂ ਹੀ 

ਕੀੜੀ ਤਾਂ ਸੈ" ਫਸੀ । 

(ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਆਬ ਆਂਬ ad Hfe@ ਬੱਚਾ, 

ਵਾਰਸੀਆਂ ਘਰ ਗਾਲ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂਤ- 

ਭਾਸ਼ਾ (ਦੇਸੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਆਦਤਾਂ) 
ਛੱਡ Jas ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਖ ule, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ |! 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦਾ 

ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀਗੀਰੀ ਕਹਨ ਲਗਾ: ਕੀ ਲਭਣਾਂ 

ਸੀ ਉਸ 8 ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ? ? ਬਸ “ਆਬ ਆਬ ਲਾਰ 

Wee Fa, ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਘਰ we’ ਵਾਲੀ ਗਾਲ 

Sei । ਨੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕਿਫਸਾਨੀ aes ਲਗਾ | 

(Ha) । 

ਆਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਨ 
ਨੂੰ ਦਹੀ ਪਾਸੀ 1 

giz :--- ਸਮਾਜ fan ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀ” 

ਛਡਦਾਂ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਭੈਠ ਜੀ, _ਆਰੀ ਨੂੰ ਇਕ 

wi G3 ਨੇ, ਜਹਾਨ ਨੂੰ Bat ਖਾਸੀ ।' ਲੋਕੀ” 
= 

md [ 

ਆਣੇ (Se... 
ne tet tre ier tt ete iter ieee Torr tlk oa 

fat ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀ” ਟੌਲ ਫੈ। 

ਆਫਤ fas ਨਾ ਰਾਖਿਆ wes 
ਗਿਉ” ਰਾਖਿਆਂ ਜਾਇ । 

ਭਾਵ :--- ਜੈਮਣ ਵੇਲੋਂ ਕਿਸੇ 
ਅਟਕਾਇਆ sit ਤੇ ਮਰਣ ਤੋ“ ਕੌਣ ਬਚਾਂ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ :-- “mes ਠਿਨੈ ਨਾ ਰਾਖਿਆ 
ਜਾਵਤੁ ਕਿਉਂ” ਰਾਂਖਿਆ ਜਾਇ” । ਜਿਸ 3 ਹੋਆ 
ਜੋਈ wa ਜਾਣੈ ਸਾਂ ਉਸਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਖ੍ਭਾਤੀ ਟਾਗ) 

ਆਵਾ ਗਉਂਣ ਹੈ ਸੋਸਾਰਾ | 

ਭਾਵ :-- HAG ਜਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :--- '“ਆਵਾਗਉਣ ਹੈ ਸੈਸਾਰਾ | 

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਟੁ ਚਿੜੈ ਿਕਾਰਾ । faa ਸਾਚਾ 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਫ ਹੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਪਛਾਤਾ 

ਰੈ ।” (ae ਗ੍ੰਥ--ਮਾਰੂ ਰਾਗ) 

ਆਵੋ ਮੋਰਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਆਇਆਂ ਵਸਨੀ 

ਹੋਈ। 

ਭਾਵ :-- ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ 

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 
- 

ਵਰਤੋ” :-- ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੋਂ 

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਠੁਕਰਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । UG ਤਲਵਾਰ 

ਦਾ ਡਰ, wat ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਭੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਏ 

ਜਾਣ ਦਾ ਸਹਿਮ, wife ਪੀਤ ਵਿਚ wad ਹੋਇ 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ” Wa ਸਕਦੇ । ਕਿਸ ਬੀਬੇ ਦਿਲ 

ਵਿਚੇ” aed ਅਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾੰਦੀ ਹੈ : ਆਵੇ ਮੇਰਾਂ 

ਕੌਈ, ਜਿਸ wifent ਵਸਨੀ ਹੋਈ । 

(ਪੰਜਾਬੀ ਲੋ-ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਅਖਾਉ ਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸ-ਰੇਸੋ- 

ਸੁਟਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ) 

ਆਵੇ ਨਿੱਛ ਤੇ ਡਕਾਰ, ਵੈਦ ਦੇ ਸਿਰ 

ਤੇ ਪੋਲਾ ਮਾਰ । 



ਭਾਫ :-- ਨਿੱਛ 3 sata ਸਿਹਤ 
ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ ਤ ਡਾਕਟਰ 
ਵਦ ਦੀ BS ਨਹੀ | 

ਲੇ SIs :-- ਅਖੇ ! ਆਵੇ ਨਿੱਛ ਤੇ ਡਕਾਰ, 
ਵੇਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਲਾ ਮਾਰ । ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਣਾਂ ਦੀ 
ਮੁਬਾਜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ? (ਸੋ: 

ਐਸ ਕੋਨ ਪਾਈ ਤੇ ਓਸ aa ਕਢੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲ 
ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਨੈਣ- Rass! ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜੀਬ 
ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਏ” । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖ ਮਤ ਸਣਦੀ ਹੀ 

ਨਹ” । ‘we ਐਸ ਕੌਨ ਪਾਈ ਤੇ ਓਸ as ਕਢੀ ,” 

(ਸੈ) 

ਐਸਾ GH HB ਨਾਂ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤਿ 
ਪਛੌਤਾਦੀਐ 11 

ਭਾਵ :--- ਅਜਿਹਾ aH ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਂ 
ਕਜੇਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਿ ਨੂੰ 
ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏ 1 

ਵਰਤੋ" :-- ਏਹੁ gen ਤੁ ਜਿ Byer Bs 
ਨਾਹੀ _ਤੇਰੈ ਨਾਲੋ ।। ਸਮੰਥ 33 ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ 
ਨਮੱਲ ਕਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ '। ਐਸ ਕੌਮ ਮੂਲੇ ਨਾ 
ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੱਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ।। ਸਤਿਗੁਰੂ at Susy 
ਸੁਣਿ ਤੂ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ । ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਪਿਆਰੇ 
2 ਸਦਾ ਸਦੁ ਸਮਾਲੇ !। 

(ਗੁਰੂ da --ਰਾਮਕਲੀ) 

ਅੰਸੇ ਕੌ sw ਮਿਲੋ, ਜਿਉ gone 
ਕੌ ਨਾਈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ 
ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋ“ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਮੈ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੇ ':--- ਵੈਲਿਸ: ਸਰਦਾਰ । ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

ਦੀ ਸ਼ਾਨ 3 ਹੋਠਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ war ਅਸੀ ਵੀ ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ "ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ da ਟਕਰੀਏ, ਜਿਉ 
ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਾਈ” ਤੇ ਤਾਜੇ ਡੁਗਲੇ ਦੇ ਬਾਬਰ ਦਾ 

wad ਕੈਦ ਰਖ ਲਈਏ ।” 
(ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨ/--2: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) 

ਮੈਸੇ ਕੌ ਤੋਸਾ ਮਿਲੇ ਸੁਣ ਲੈ ਰਾਜਾ 
ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਲੜਕਾ ਲੋ 

ਚੀਲ ॥ | 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ 
ਨਾਲ ਠਗਣਾ VI ਤੇ msi ਦੂਜਾ ਵੀ 

ਭੀਲ, 
ਗਏ 

ਉਸਨੂੰ GS ਹੀ ਹੋ ਕੇ ead | 

ਵਰਤੋਂ :--- ਤੁਸੀ' ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਹੋ । ਮੈ 

ਵੀ ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ । fes ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ 
ਨਹੀਂ” ਦਿਤਾ, ਆਖੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀ” । ਅਸੀਂ feet 43 

ਨਹੀ” coed, ਪਈ ਤਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਗਿਆਂ ਹੈ, 

ਜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ we ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ utes 

ਕਿਉ” sat ta ਸਕਦੀ ? (ਸੰਗ) 

ਐਸੇ Had fa ਬਹੁਰਿ ਨਾਂ ਮਰਨਾਂ । 

ਭਾਵ :--- ਅਜੇਹੀ ਮਰਨੀ ਮਰੋ, ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ । 

ਵਤਤੋਂ :--- “ਸੋ ਗੁਰੁ ਠਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ 

ਨਾ ਕਰਨ ॥। ਸੋ ਪਦੁ veg ਜਿ ਥਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ ।! 

ਸੋ ਧਿਆਨ uaa ਜਿ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨ 11 ਐਸੇ 

vod ਜਿ ਬਹੁਨਰ ਨੌ ਮਰਨਾ ॥” 
(ਗੂਰੂ ਗੈਬ- ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ) 

ਐਸੋ ਰਾਜ਼ ਨਾ fas ਕਾਜਿ ਜਿਤੁ ਨਹ 
ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ aH 
ਦਾ ਨਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- dina vim ਓਢਿ wel 

ਸੁਖ ਮਨ ਸੈਤੋਖਾਏ ॥ ਐਸੋ ਰਾਜੁ ਨਾ ਕਿਤੈ ਕਮੰਜ 

faz ਨਹ ਤਿਖਤਾਏ ।। 

| (ag ਗ੍ਰੰਥ-- ਰਾਗ ਸੂਹੀ) 



nized ਤਾਂ... ihe 

___ ਐਡਵਾਰ ਤਾਂ i ਜਾਣੀਏ ਜਾ net (a) 
ਲਿੰਬਣ ਬਾਣੀਏ । _ਜਾਂ _ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ 

ਜਾਣੀਏ, ਜੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਬਾਣੀਏ । 

ਭਾਵ :-- ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਮੀਆਂ 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ da IS ਨੂੰ Ua Belt 

ਹਨ । ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਦਸੀ ਹੈ । ਹਾਸੇ 

ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 

ਅਮਕੀ ਗਲ ਤਦ Hata, ਜਦ ਅਮਕੀ 

` (ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੀਤੀ) ਹੌਵੇਗੀ । 

Zaz :-- ਅਸੀ ਨਹੀ” ਮੰਨਦੇ, ਪਈ 

2 ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਹੈ । ਐਤਵਾਰ ਤਾੰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ 

ਡੋਟਾਂ ਸਿੰਬਣ ਬਾਣੀਏ--ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ wg ਹੀ 
ਨਹੀ ! (ਸੰਗ) 

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਾ ਕੋਠਾ ਨਾ 

ਕੜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੀਹ 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗ ਕੇ ਭਈ ਦਿਨ ਪਵੇ ਤੇ 

ਕੋਠੇ ਡਿਗਣ ਲਗ ਪੈਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

gos :-- ਪਹਿਲੋਂ ` ਵਡੇ B ਬੋਤਲ 

ਆਈ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਤ fea da ਆਈ, ਅੱਜ ਤੇ 

ਮਾਸਟਰ ਜੀ, “ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਾ ਕੌਠਾ ਨਾ 
ਕੜੀ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਗਾ ਖਿੜ fuera ਹਸ 

"ਪਿਆ । ਰ੍ 
(ਕੌਗਾ-ਜਲੀ fee ਬ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਐਥੇ ਸਾਚੇ ਸੁ ਆਗੇ ਸਾਚੇ । 

. ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜੇ ਇਸ AA ਵਿਚ 
ਸਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਓਹ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 
ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਵਾਦੀ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ --- “ਐਥੇ ਸਚੇ ਸੁ ਆਗੇ ਸਾਚੇ । 
ਮਨੁ Wane ਸਬਦਿ ਰਾਚੈ । ਸਚਾ ਸੇਵਹਿ ਸਦ 
ਕਮਾਵਹਿ ਸਚੋ ਸਚ ਕਮਾਵਣਿਆ 1)” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਮਾਬ ਰਾਗ) 
ਐਥੇ ਪਾਈ ਫੁੱਟੀ, ਕਾਂ ਮਾਰੀ ਝੁੱਟੀ । 

ਅੰਤ qd... 

ਛਾਣ : - ਬਵਿਆਂ ਨ ਨੂੰ me ਣ ਖਿਡਾਣ 

ਵੇਲੇ ਲੌਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਥੋ ਹਥ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, si ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- (੧) ਓਹ ਉਸਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ 

ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਕੇ ''ਐਥੇ ਪਾਈ ਫੁੱਟੀ, ਕਾਂ 

ਮਾਫੀ ਝੁੱਟੀ” afve ਉਸ$ a3 ਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕਢਦਾ 

ਸੀ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਹਸਦੀ ਹਸਦੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

੧੨) ਕੁਝ ਨਾ ਪੁਛੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ 

ਹੋਇਆ ਬਈ "ਐਥੇ ਪਾਈ ਫੁੱਟੀ ਕਾਂ ਮਾਰੀ Fat VF 

ਉਧਰੇ” est ਪਈ, Gua’ gail ਗਈ । (Ral) 

ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਜੋ ਦੇਵੇ, ਸੋਈ ਮੀਤ 

ਮੁਛਾਣੀਏ | 

ਭਾਵ :-- ਮਿਤਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 

nig ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਸਰਦਾਰ _ਜੀ--ਹੁਕਮ _ਸਿੰਘ 

ਜੀ ! ਸੋਚੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ny HH ਸਾਬ 

ਜੋ ਦੇਵੇ, ਸੋਈ ਮੀਤ ਪਛਾਣੀਏ । ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਜੇ 

ਆਣ ਯਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ । ` (Hat) 

ਅੰਗੁਠੇ ਵੱਢੀ, ਆਰਸੀ ਮੰਗੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜਿਸ ot ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ: --- ਧਰਮ ਕੌਰ-ਬਦਨੀ ! ਤੇਰੀ 

ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਹੈ : ‘wed eel, ਆਰਸੀ _ਮੀਗੇ'” 
ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਵਾਲ act, 3 ਮੰਗ aut ਦੀ seal 

= | 

ਅੰਤ ਬੁਰਾ ਸੋ ਬੁਰਾ। ਜਾ 

ਭਲਾ ਸ ਭਲਾ । 

ਭਾਵ :--- ਜਿਹੜੇ ay ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਚੰਗਾ 

fsad, ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
wa ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ । 

੧ 



ਅੰਤ ਭਲੋ... ੫੫ 

ਵਰਤੋ” :--- ਜਸਵੋਤ--ਮੈ' ਭੈੜਾ sat 

ਮਹਾਰਾਜ ! ਤਾਂ ਚੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀ” । ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨਤੀਜੇ 
3 upfem ਜਦ _ਏ । ਅੰਤ ਭਲ' ਸੋ ਭਲਾ । 
ਅੱਤ ਬੂਰਾ Heat । 

(ਕਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ--ਪ੍ਰ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ fad as 
aH ਵਿਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਵੀ ਅੰਤ 
ਚੋਗਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਪੂਰਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ name 
ਨਗੰਏਕ ਜਾਂ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਦੂਖਾਂ ਦਾ gag ns ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਏ । ਇਸ ਤੋ Hs ਲੋਕ “ws ਭਲੋ ਦਾ 
ਭਲਾ'' alae ਸੁਬੀ ਹੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

(ਮਹਾਂਰਾਜ' ਰਣਜੀਤ 'ਸਿੰਘ--ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਅੰਤ ਮਤਾ, ਸੋ ਮਤਾ । 

ਭਾਵ :-- ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ । 

as :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੰਤ ਮਤਾ ਜੋ ਮਤਾ । 
ਚਲੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏਨੇ ਰੇੜਕੇ ਪਿਫ਼ੇ'। 

(Ha) 

ਅੰਤਰਿ ਜੂਠਾ, ਕਿਉਂ ਸੁਚਿ ਹੋਏ । 
ਭਾਵ :-- ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਕੀ 

ਮੌਲ ਹੈ, Od ਪਵਿਤਰਤਾ fas ਆ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ? 

ਨਾ 

ਅੱਤਰ ਜੂਠਾ ਕਿਉ” ਸੂਚਿ ਹੋਇ ।' 
ਸਬਦੀ de ਵਿਰਲਾ ਕੋਇ । 

(ag ਗੈਂਥ--ਪ੍ਭਾਤੀ ਰਾਗ) 

ਅੰਤਰਿ ਬਹਿਕੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਚਹੁ 
ast ਜਾਣੀਐ | 

He :-- ਅੰਦਰ ਵੇੜਕੇ ਜੇ ਜੋਈ ਮਾੜੇ 
ਕੌਮ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । aa | 

ਅੰਦਰ ਪਈ... 

ਵਰਤੋਂ :-- ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਚੜਰਾਈ ੩੧ at 
ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖ ਵਖਾਣੀਐ ।। ਅੰਤਰਿ ਬਹਿ ਕੈ 

ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀਐ A ਧਰਮੁ 
ਕਮਾਵੈ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੈ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ 

ਜਾਣੀਐ | ਰ੍ 

(ag ਗੱਬ--ਵ।ਰ ਮਾਬ) 

ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਭਾਵੇ ਨਾ ਤੇ des 
ag ਨਿਲੱਜ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੰਗਾ 
ਨਾਂ ਲਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹੋ ਪਿਆਰ ਦੱਸੋ ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ — ਮਾਈ--ਸੱਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿਕ ਵੀ _ਗਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀ” ਜੋ 
ਲਗਦੀ, ਓਹ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਵੱਸ ਜਾਵੇ । ਉਡਦੀ ਤਾਂ 
ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ‘wea ਆਇਆ ਭਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 
az ਬਹੇ ਲਿਲੱਜ ।” (Fa) 

ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤਾਂ as ਚੜ੍ਹ ਕੇ 
ਨਚ। yi ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸਚ ਤਾਂ ਨੰਗਾ 
ਹੋਕੇ ਨਚ । 

ਭਾਵ :-- ਸਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰ ਆਖਣ 
ਤੌ ਕੀ ਡਰ । 

ਵਰਤੋ :--- ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ-ਮਿੜੋ | ਡਰਨ ਅਤੇ 
wae ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, nied ਹੋਂਵੇ ਸਚ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ` 
ਹੋਕੇ ਨੱਚ ! ਸੇਂਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ? (ਸੰਗ) 

ਅੰਦਰ ਪਈ ਨੂੰ ਚੂਹੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਾ ਰਹਿਣ fest ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਸੈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹਾਂ । 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਟੇ ਦੀ 3e ਹੈ । ਅੰਦਰ ਪਈ ਨੂੰ gd 
ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਪਈ ਨੂੰ aii ਮੈ ਭਲਾ ਕੀ 

(ਬਾਬਾ Sq ਲਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 



ਅੰਦਰ ਪਕੀਆਂ... 

ਅੰਦਰ ਪਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉ”ਦੀਆਂ 

ਛਪਾਇਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ 
ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਦਾ ਨਹੀ' । 

| ਵਰਤੋ” :-- ਅੰਤ ਨੂੰ viva ਪਕੀਆਂ ਬਾਹਰ 

ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ । ਜਿਰਾਂ ਤੋ" ਉਹ RS ਮਾਰਨ et 

ਗੋਦ de ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅੰਤ ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ 
ਫੜਕੇ ਘਸੀਟਣ ਲਗ । (ਸੰਗ ) 

ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਦੁੱਧ sears £ 

ਭਾਵ :-- ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ 
ਲਾਭ, ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਘਸਦੀ ਨਹੀਂ | 

ਵਰਤੋ“ :-- ਤਸੀ` ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸੰਦ ਲੈ 
ਜਾਉ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। 1 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਦੁਧ etd ! __ (ਸ:) 

ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਕ੍ੜੱਲਾਂ, ਬਾਹਰ srt ਵਾਲੇ 
ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂ । 

ਭਾਵ ;-- ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈਸੀਅਤ 
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਫੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਮਾਂ ਨੂੰ 
ਮਾਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋਂ -— ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ--ਔਖਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 

ਹੌਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਹੱਥ us ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਰ 
ਸੰ ਸ਼ਾਂ ਓਹਾਂ ਜਿਹੀ ਅਖੇ “ਅੰਦਰ Ue ਕੁੜੱਲਾਂ, ਬਾਹਰ 
ਬੋਸੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ।” (fa) 

wefa ਹੋਇ ਸੁ ਨਿਕਲੈ ਨਹ su 
ਛੁਪਾਇਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜੈ ਮੰਦਾ ਚੋਗਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ. 
ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਇਆ ਛੁਪਦਾ 
ਨਹੀ” | 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੈਲ ave 
ਹੈ wag ਧੋਵਾਇਆ ।। ਕੂੜ ਕੋਪਟੂ ਕਮਾਵਦੇ ਕੂੜ੍ 
ਪਰਗਣਟੀ ਆਇਆ ।' ਅੰਦਰਿ ਹੋਇ ਸੁ ਨਿਕਲੈ ਨਹ 
eu ਛੁਪਾਇਆਂ ।4 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਬ--ਸਾਟੰਂਗ ਕੀ ਵਾਰ) 

ਵੇਖੋ : ਅੰਦਰਿ ਹੋਇ ਸੁ ਨਿਕਲੈ, ਨ' BY - 
ਅੰਦਰੋ` ਬਾਹਰੋ“ ਇਕ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ gai! 

ਵਰਤੋ” :--- sad ਵੀ ਵਰਿਆਮਿਆ, 
ਲਗਦੀ ਵਾਹ, AY ਕਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ 
ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ | edi ! fF ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾੰ 

ਵਿਚ ਨਾਂ ਆ ਜਾਵੀ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਏਂ । ਤੂੰ ਏਂ ਲਿੰਧਾ 
aut '“ਅੰਦਰੋ ufos fee’, Gos ਲਗੀ ਹੋਈ 
ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ।” 

(ਦੂਰ vad ਸ਼ਹਿਰੋ' --ਹਰਦਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਧ ਨਗਰੀ, ਬੇਦਾਦ ਰਾਜਾ । ਜਾਂ 
ਅੰਧਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬੇਦਾਦ ਨਗਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਪਜ਼ਜਾ fan ਜਬਰ ਤੇ 

ਅਨਿਆਈ` ਹਾਕਮ ਦੇ de ਬੜੀ eal 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
tw. 

zs ion 

ਕੈਦੋ ਆਖਦਾ Ubi ਦੇ ਵਲ ਹੋਕੇ, 
ਦੋਖੋ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਿਘਾਰਿਆ ਨੇ । 

ਵਾਰਸ ਅੰਧ ਰਾਜਾ ਤੇ Here ਨਗਰੀਂ, 
351 ਦੇ _ਦਿਲਾਸੜਾ wife _ ਨੇ । 

(ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਅੰਧਾ (ਅੰਨ੍ਹਾ) ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ 
ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ । 

_ ਭਾਵ :-- ਜੋਂ ਆਗੂ (ਜਥੇਦਾਰ) ਅੰਨ੍ਹਾ 
ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਦੁਖਾਂ 
ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਿੰਮਲ ਜੁਖ ਸੇਵੀਐ ae 
da ਨਾ: ਆਵੈ ।। ਨਿੰਚਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਨਿਆ ਸਤਿਸੈਰ 
ਨਾ ਭਾਵੈ if ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇ ਬੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਟੈ ।। 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੋ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ 
ਜਾਣੈ ।॥ 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਆਗੂ wat ਹੋਵੇ, ਤਦ 
ਸਾਫ਼ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ fas ਲਗੇ ? 



Is :— ‘vin ਆਗ A ਥੀਐ ਕਿਉ = fs 
ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ।। ਆਪਿ ਮੁ 
ਪਛਾਣੈ ॥ _ (ਗੂਰੂ 

ਅੰਧਾ ਸੋਇ ਜਿ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ॥। 

ਭਾਵ :-- ਅੰਨ੍ਹਾ ਉਹ, ਜੋ ਭੜਾ ਕੌਮ 
ਕਰੇ । | 

ਵਰਤੋ` :-- ਨਾਨਕ ਅੱਖੇ ਸਿਉ ਕਿਆ 

ਕਹੀਐ ਕਹੈ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੂਝੈ ।। . ਅੱਧਾ ਸੋਇ ਜਿ 
ਅੱਧ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸੁ `ਰਿਵੈ ਸੋ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ 11 

ਰ੍ (ਗੁਰੂ ਰ੍ੰਥ-ਵਾਰ ਮਲਾਰ ) 

ਅੰਧੀ ਚੂਹੀ aa ਧਾਨ । 

_ ਭਾਫ :--- ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ Ad | 
ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਈ aH ਕਰਕੇ 
ਨੁਕਸਾਨ Gord, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। 

ਵਰਤੋ” :--- ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਤਬ ਕਰੇ fas 

ਕਹਿਨੇ fag ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਧਰੈ । ਇਸ ਕਰਨੀ ਕਾ ਮੜ 

ਕਰ ਧਿਆਨ | ਅੰਧੀ edt BE ਧਾਨ | 
ਰ੍ (ਗੁਲਮ ਜੀਲਨੀ ਰੋਹਤਕੀ) 

` ਅੰਧੇ ਸੋਈ ਨਾਨਕਾ _ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੇ 
ਜਾਹਿ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਅੰਨ੍ਹੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲਕ- 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤ` ਕੁਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--- hq ਏਹਿ ਨਾਂ ਆਖੀਅਨਿ 
ਜਿਨ ਮੁਖਿ ਲੋਇਣ ਨਹਿ ॥ ਅੰਧੇ ਸੋਈ staan 
ਖਸਮਹੁ we ਜਾਹਿ ।” 

(az ਰੰਬ-- ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ era) 

ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ॥ 

ਭਾਵ :-- (ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੋ" ਦੀ ਇਹ 
ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੈ) ਕਿ ਅੰਧੇ (ਅਗਿਆਨ]) ਨੂੰ 
Sai way (ਸਿਆਣਾ) ਸਮਝਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਖੋਟੇ ਕਉ ys ਕਹੈ wa ਸਾਰ 

੫ 

ਨਾਂ ਜਾਣੈ ।। ਅੱਥੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕੀ ਕਾਲ 

ਅੰਨ੍ਹਾ hese 

ਵਿਡਾਣੈ 1 (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਗਉੜੀ ਬੈਰਗਠ) 

ਅੰਧੇਰ ਪਿਆ eo ਕੇ ਜੋ ਚੋਰ ਬਧੇ 
ਕੁਤਵਾਲ a 1 : ਉਲਟ ਢੋਰ ਕੋਤਵਾਲ 

ਨਹ ਡ੭ਟ | 

ਭਾਵ :-- ਉਸ oa ਵਿਚ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ 
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਰ ਕਤਵਾਲ ਨੂੰ 
ਡਾਂਟੇ । 

Bas" :-- wat ਮਚੀ ਹੋਈ ਏ । ਚੋਰ 
ਸਾਧ-ਦੀ ume ਨਹੀ” ਜਹੀ । 'ਅੰਧੋਣ ਪਿਆ 

ਸਟਕਾ੨ a, ਜੋ ਜੋਰ ਬਧੇ ਕੁੜਵਾਲ ਕੂੰ ।” ਚੰਗੇ ਫੜੀ'ਦੇ 
ਨੈ ਤੇ dd ਛੁਟਦੇ ਨੇ | (ਸੋਗ! ̀  

ਅੰਨ ਵਾਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ast ਨਹੀਂ 
ਮਾਰੀਦਾ । 

ate :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤ ਦਰਜੇ 
ਦਾ aah ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ mre 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਭਾਨ ਸਿੰਘ-ਸ਼ਾਹ ! ਰੋਸ਼ ਕਨ ! 
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਪੱਤ ਆਬਰੂ ਚਹਿ ਗਈ ਜੈ । 

ਆਖਦੇ ਹਨ “nis ਵਾਲੋ Jess £3 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ` 
ਮਾਰੀਦਾ 1” (ਸੈਰ) 

ਅੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਭੁਖਾਖਾਪੀ ਕੇ 
ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। | 

ਵਰਤ” :--- ਹਰੀ ਸਿੰਘ-ਸਰਦਾਰ ਜੀ He 
ਹੈ, ‘vis ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ” । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨ 
ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਰ ਪੈਸੇ ਆਮਦਨੀ de 
ਨਾਲ > gnet det ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੇਹਾ ਸੋਹਣਾ 

aga ਨਿਸਰਿਆ ਹੈ । (Han) 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅਖੀਆਂ ? ਜਾਂ 
ਨੈ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ (ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ), 
ਅਥੀਆਂ । 



ਅੰਨ੍ਹਾ . 

ਭਾਵ : :=- ਜਦ = ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਢੀ | 
aa ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਾਸ 
ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵ੍ਰਤੋ` :--- ਪਾਲ। ਸਿੰਘ---'ਬਬ mst at 

ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ?' ਯਾਨ si ਅਗੇ ਹੀ ar Bg 
ਸੀ । ਮੈ ਆਖਿਆ Hedte । ਸੈ ਵੀ ਮਖਿਆਂ ਦਾ 
feg ਇਕ uz ਹਾਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ deifed ਕਢੇ'ਗਾਂ, 

ਖੂਹੀ ਕਗੀਗਾ । (ਚਿੱਟ ਲਹੂ--ਸ: ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਨੂੰ Fa । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ 

saat ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਣ ਸਿਆਣ' 
ਆਖੇ । ਉਸਦੀ ਤਾਂ “ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਨੂੰ ga’ ਵਾਲੀ 
ਗਲ ਹੈ । ਵਿਅਰਥ ਟੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਸਗ) 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ | 
we 

ਅੰਨ੍ਹਾ _ਜੁਲਾਹਿਆ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨਾਲ 
ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ । 

_ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਤੋ“ ਵਡੇ 
ਸਨੌਹੀ ਦੀ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ, ਬੋ-ਪਤੀ ਕਰੇ ] 

ਵਰਤੌ` :-- ਰਾਜੋ --ਵਾਹ ਵੇ ਚੌੜ ਚਾਨਣਾ ! 
“ਅਨ ਜੁਲਾਹਿਆ ਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ' ਹੁਣ, 3 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ $3 ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਨ । (ਸੈ) 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਦੋਜ਼ਖੀ ਤੇ sar ਬਹਿਸ਼ਤੀ | 

ਭਾਵ :-- ਇਕੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 
ਵਿਚੋ” ਇਕ ਨੂੰ vat ਤੇ a ਨੂੰ ਮਾੜਾ 

ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ' :-- ਏ੩ ੩੧ nat ਦੌਜ਼ਖੀ ਤੇ ਡੋਰ 
ਮੋ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗਲ ਠੀਕ ਲਿਗਲੀ ਹੈ । ਕਟ 

ਧਰਮੇ ਨੂੰ ਸੋਟੋ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੌ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਨੇ 

ਪ੮ ਅੰਨ੍ਹਾ es... 

ਹੁਣ ਧਰਮ' ਕਰਮੋਂ ਉਤੇ ਮਕੇਂਦਮ' act far ਹੈ, ਪਰ 
ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੋਫੀਆਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । (Hal) 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਾਈ ਤੇ ਕਾਠ ਦਾ ਉਸਤਰਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਅਜਾਣ ਜਾਂ ਮੂਰਖ 
ਉਲਟੇ ਕੌਮ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਰਮ ਕੋਰ--ਕਾਕਾ | ਤੈਨੂੰ ਪੜਾ 
ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਕੋਈ Geran ਹੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ lows ਨਾਈ ਪਾਸ ਕਾਠ ਢਾ ਹੀ 
ਉਸਤਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ । (Pai) 

<< ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਾਰੇ . ਅੰਨੀ ਨੂੰ, wis ਵਜੇ 
wt ਨੂੰ J 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ad ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਓਇ ਮੂਠ੧ ! ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ; 
ਤੁਹਾਨੂੰ ? ਅਖੋਂ “ਅੰਨਾ ਮਾਰੇ ਅੰਨੀ ਨੂੰ, wes ਮਾਰੇ 
ਥੈਮੀ ਨੂੰ” । ਕੋਈ ਗਲ ਵੀ ਹੌਵੇ, ਜਿਜ fue ਲੜੋ । 
ਹਵਾ ਵਿਚ ਕਿਉ” ਡਾਂਗਾਂ wae ਹੋ ? (ਸੈ) 

ਅੰਨ੍ਹਾ Se ਰੱਸੀ ਤੇ fue ਵੱਛਾ ਖਾ 
ਗਿਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਥ 
ਪਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਲਟਾ: 
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

__ ਵਰੜੋ” :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ : ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਇਹ 
ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 'ਅੱਨ 24 ਰਸੀ 3 fue’ ger ਖਾ 

ਗਿਆ” । ਸਦਾ 'ਔਂਗਾ ਦੌੜ 'ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ” ਵਾਲ਼ਾ 
ਹਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । (Fa) 

ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੇਵੜਆਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ (ਤੌ 
ਭੋਂ) ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ । ai ਅੰਨ੍ਹਾ Bs 
ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ, ਮੁੜ ਘਿੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ । 



ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਵੰਡਣ ਸਮੇ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ 

ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਹੀ fawn ਰਖੇ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- “nist 
ਆਪਣਿਆ ਨੂੰ” । ਵਜ਼ੀਰ ਫ਼ਜ਼ਲ da after vA 

ਮੋਰੋ ਸਾਰੇ ਭਤੀਜੇ ਹੀ ਲਪਇਕ ਹੋਣ, ਤ! ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ 

ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਛਿਉ” ਨਾ ਮਿਲਣ” ? (ਸੰਗ' 

ਅੰਨ੍ਆਂ ਵਿਚ ਕਾਣਾ ੦ ਜਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੌਣ ਤੇ 
ਹਦ 

ਇਕ ਅੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ few ਰਤੀ ਚੋਗਾ ਹਵੇ ਤੇ 

ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਬਹੇ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਵਸੁ--ਅੰਨਿਿਆ ਵਿਚ ਕਾਣਾ 

ਰਾਜਾਂ । ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜੇ | 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਪ੍ਰੋ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 
a 

~ 

ਅੰਨੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਲਿਆ 3 ਸਾਰਾ gar 
ਗਲਿਆਂ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ ਦੋਵੇ” 
ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਰਖ ਰੋਣ ਤੋਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ 
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ | 

eds :-- ਬਰਨ ਸਿੰਘ si ਵਿਚਾਰਾ 
nares ਹੈ ਹੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਵਨੁਟੀ ਵੀ eg 
ਜਿਹੀ Suet ਆ ਗਈ ਹੈ । “ਅੰਨੀ ਅੰਨਾ ਰਲਿਆ 

3 ਸਾਰਾ Yan ਗੰਲਿਆ |" ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਜੈ ਸੀਤਾ 

am ਹੀ ਹੈ । ਰ੍ (ਸੋਗ) 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ੁਕੀਨ ਤੋ ard ਵਿਚ ਲੱਤਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਹੱਥ ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ 

ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਦਸੇ । 

ਵਰਤੋ :--- ਇਤਨੇ fae ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ 

ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦ: ਪੰਚਰ ਲ ਦਿਤਾ । ਮੈ” Ha 

੩ਕੋ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ fea ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕੀ 

ਘਣੇ ਦਲੀਲ ਲੇ ਦਲ ਕਦ ਦ ਦ-ਦ-ਦਲਲਦਦ ਦ crore” 

“Visi ਵੰਡੇ ਹੇਵੜੀਆਂ, wa ਘਿੜ | 

ਅਨਦ ਲਰਲਲਲਲਲ=ਲ===ਦਲ= ਰਲੀ ਲ ਰਲ scenes cere res nen nnn tanner nnn ane =ਨਲ ਦਲ cerca -<<%੨ਦਕਦਨਲ 

ਆਖੋਗਾ, “nat ਸ਼ੁਕੀਨ ਤੇ ਗਾਰੇ ਵਿਚ ਲੱਤ!” | £ਸਾ 

fea et US ਨਹੀਂ ਸੀ । (ਮਣਕੇ-ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੁਕੜੀ, ਖਸ MA ਦਾ ਚੋਗਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ _ਮੁਰਖ unt 
ਅਜੇਹੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ 
ਉਹ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਨੂੰ 
ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” .— ਓਇ ਏਸ “ਅੰਨੀ gaat ਤ 
ਕਿਉ” un un ਦਾ ਚੋਗਾ” ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ! ਫਿੱਟ ਜਾਏਗੀ 

| ਬਹੁਤੀ । ਰਹਿਣ.ਦਿਉ, ਜਿਵੇ” ਹੈ । (He) 

nigt ਕੁੱਤੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਬੀ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 
ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਮ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ 
ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ aH ਖ਼ਰਾਬ 
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਹੁਣ ਕਲ<ਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ, 
ਨੂ. ਤੂ = fl ਹਿਹ ~ 3 

ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ੁਝ ਕੇ “ਅੰਨੀ ਕੁੱਤੀ ਜਲੋਬੀਆਂ ਦੀ 

ਰਾਖੀ” ਬਹਾ ਛੜੀ ਸੀ । ਤੁਸਾਡਾ ਮੁਨੀਮ ਤੁਸਾਥੋ' ਕੋਈ 
digi ਛਿੱਖਾਂ ਸੀ? ਬੋਸ, ਵੇਲਾ ਮਿਲਦਿਆਂ at 

ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ । (ਸੋਗ) 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਹੇ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੇ । ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ 

ਪੀਹਦੀ ਗਈ ਤੇ ast ਲਕੋ'ਦੀ ਗਈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬੇਓੜਕ ਕਮਾਈ nfs 
ਹੀ ਉਜੜਦੀ ਦਿਸੋਂ ਜਾਂ ਨਾ aH ਕਰਨ 
we ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਲਾਭ Gare ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨਾਲ sania 
ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

~ 

ਵਰਤੋ --- ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 

we Suse ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀ” 4 

ਨੌਕਰ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰਨ । 'ਅੰਨੀ ਪੀਹੇ 3 ਕੜੀ 

ਚੱਟੇ', ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ 

(ਸੰਗ) 



ਅੰਨ੍ਹੀ ea... 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਵੀ, ਨਕ ਵਢੇ ਨਵ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 
ਸਾਥੀ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪੈਣ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀ ਗਲ ਨਹੀ” 
‘wt ਦੇਵੀ, ਨਕ VB ਪੁਜਾਰੀ ।' ਏੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਦਰੇ 
ਸੋ ਕੋਹ tet ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਮਿਲਏ ਹਨ ' (ਸੰਗ) 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਨੈਣ, SF ਦਾ ਨਹੇਰਨਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਫੁਠਿੰਨ ਕਮ ਨੂੰ 
ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਸੈਦ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--- ਚੋਧਰੀ--ਕੰਮ ਤਾ ਵਿਗੜਨਾ 
ਹੀ ਸੀ । ਤੁਸਾਡਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੋ ਬੜ' ਸਿਆਣਾ ਸੀ । 
ਅਸੀ si ਜਾਣਦੇ ਸੰ ਛਿ ਇੱਥੇ ੩ “ਅੰਨੀ ae 
ਵਬ ਦਾ ਨਹੋਰਨਾ” ਵਲ ਲੇਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । 

(ਸਰ) 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾ une ਹੈ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ us ਇਕ ag je 

ਹੋਣ, ਪਰ ਇਕ. ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕ? । 
ਵਰਤੇ :-- ਅਜ oss ਤਾਂ ਅੰਨ] ਨੂੰ ਬੋਲ! 

ਯੁਸਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ nae ਕੋਈ ਨਹੀ” ਵੇਖਦਾ । 
ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਫਦ' ਹੈ । (Hat) 

ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਪੁਤ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾਂ ਧੋਵੇ । 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕੇਈ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਤਾਨ 
ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਪਰ ਪੜਦਾ 
ਪਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ — ਰਾਮ ਰਖੀ--ਹਣ ਮਾਸੀ ਜੀ । 
ਕਿਉ” ਕਲਪਦੇ ਹੋ ? ਜਦ ਵੀ ਤੁਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਚਿਆਂ 

ਦੇ ਸੁਭਾ ਲਈ ਸਿਖ ਮਤ ਦਿਤੀ, ਤੁਸੀ ਸਦਾ 'ਅਨੀ 
ਸਾਂ, ਪੁਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨ: Ge nee ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੋਏ 
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਾਂਹ । ਸਿੱਟਾ | 
ਇਹ ਨਿਕਲਨਾ ਹੀ ਸੀ 1 (ਲਗ) 

੬੦ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ.., 

wig ਰੂਹ ਤੇ ਗੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ 
ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪੈਣ । 

ਵਰੋਤੋ` :--- ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਜੇਹੀ 
3a, ਤੇਹੇ ਫ਼ਤਿਸ਼ਤੇ । 25 ਲਫੌਡੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁਰੀ, 

ਓਹੋ ਜੇਹੀ ਉਨ ਦੀ ਵਹੁਟੀ । ਅੰਨੀ 3d ਨੂ ae 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ" ਹਾਂ ਣਕਰਨੇ ਸਨ । (fa) 

nf § ਅਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਉਜਾਲਾ fea । 

ਭਾਵ :-- ਮੁਰਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਸਭ 
ਬਰਾਬਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ--ਚੇਚਲ ਸਿੰਘ 

Be) 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਗੇ ਅਧੇਰਾ ਤੇ ਉਜਾਲਾ_ਇਕੋ' ਵਾਲ' 
ਹਿਸ'੫ ਹੈ। ਜੇਹੇ ਉਸ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਤੋਹਾ 

ਵਣਜ ਕਰਨਾ । (ਸੈਨ) 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਗੇ ਰ, ਆਪਣੇ ਦੀਦੇ ਖੋਹ । 
ਜਾਂ MS ਅਗੇ ਰੌਣਾ, ਅਖੀਆਂ ਦਾ ਖੋ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 
ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਫੋਲੋ ਜਿੱਥੇ ਉਲਟਾ ਧੀਰਜ ਦੀ 
ਥਾਂ ਹਰ ਦੁਖ ਪੁੱਜੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

Sas :-- ਰ% ਸਿੰਘ--ਮਾਮੀ ਜੀ ! ਤੁਸਾਨੂੰ 
HE ਅਗੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਭ, ਇਥੇ ਤਾਂ 
‘aS ਅਗੇ ਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੀਦੇ ਖੋਹ? ਵਾਲਾ Bur 
ਹੈ । ਰਾਣੋ ਨੇ ਕੋਈ Heard ? (ਸੋ) 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਖੂਹੇ SS । 
ਭਾਵ : FH ਰਸਤਾ ਦਸਣ ਵਾਲਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਠੇਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਣੇ 
ਦੋਨੋ | 

ਵਰਤੋ` :--- orga ਪੰਥ ਚਲਾਇੰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ 
ਵੀ ਖਰੇ ਦੁਹੋਲੋ । fee ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ot ਸਿਬਨੀ 

ਬਾਜੀਗਰ ਬਰ ਬਾਜ਼ੀ ਖੋਲੇ । ਅੰਨੇ ਅੰਨਾ wd ਕੇਲੇ / 
(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 



ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੁੱਤੇ ਹਿਰਨਾ ਮਗਰ (ਜਾਂ ਹਿਰਨਾ 
ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ) 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ aH ਨੂੰ ਅਯੋਗ 
ge ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿਗੜ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋਂ“ :-- ਨ/ਇਣ=-'ਅੰਨ੍ਹੰ ਕੁੱਤੇ ਹਿਰਨਾ 
ਮਗਰ ।” ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ va ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ | ਹੋਰ 
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ? (ਹੀਰ ਸਿਆਲ) 

wd ਖੂਹ fee ਇੱਟਾਂ sof 
ਮਾਰੀਦੀਆਂ 1 

ਭਾਵ :-- ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਾਂ--ਪੇਤ ! ਹਰ ਗਲ ਪੂਰੀ 
ਵਿਚਾਰ aia ਹੀ ਕਰਨੀ _ਚਾਟੀਵੀ ਹੈ । ਐਨ ਖੂਹ 
ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀ ਮਾਰੀਦੀਆਂ, ਇਉ” ਕੌਮ 

ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (Ha) 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਜੱਫਾ, ਰੋਹੀ ਦਾ ਖੜੱਪਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ 
ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਫਾ ਔਖਾ ਜਾਪੇ, ਤਦ fed 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ge ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ 
ਛਡਣੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ । ਹੁਣ ਤਾਂ “WS ਦਾ ' Het, ਰੋਹੀ 
ਦਾ ਖੜੱਪਾ' ਵਾਲ ਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆਂ ਹੈ । 

(Ha) 

WS ਦੀ ਜੌਰੂ, ਰੱਬ ਰਖਵਾਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ 
ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ Has 
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ | 

ਵਰਤੋ" :- Ms ਦੀ ਜੋਰੂ, ਰੱਬ ਰਖਵਾਲਾ” 
ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । fed ਤਾਂ ਮਨ-ਪਸੈਦ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਖਰ ਹੁਣ ਸਾਂਭੇ ਕਿਸ 

-ਦੀ ਸਮਬ ਨਾਲ਼ । 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਂਬੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ 
ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ Hae ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ 
ਜਣਾ ਖਣਾ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ung ਕਰਨ 
ਲਗ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- sera ਸਿੰਘ--ਮਸਤਨ ਸਿੰਘ 
ਦੀ ਥੇਤੀ ਕੇਹੀ ਚੰਗੀ ਉਗੀ ਸੀ, ua ਉਸ ਦੀ 
ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ors ਦੀ ag, ਸਗੰਰਆਂ _ਦੀ 
gt ਵਾਲੀ ਗਲ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 _(ਸੈਗ੍) 

ਅੰਨ ਦੀ ay, ase ਉਤੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਰਖ ਕਿਸੇ ਔਖੇ 
ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹਾਸ- 
ਰਸ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸ਼ਾਹ--ਓਏ ਕਿਰਪਿਆ ! wd 
ਦੀ dz ass ਉਤੇ' ਵਲੀ ਗਲ ਨ: ਕਰ । ਆਪਣੀ 
ਮਤ ਅਨਸਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ, sar ਤਾ 

ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ । (ਸੰਗ੍ 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ WS ਖੂਹ ਤੇ ਦੇਖਕੇ ਨਾ 
IMs ard’ ਡਿਗਦਾ ਹੌਵੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੂਝ a 
ਗ਼ਲਤੀ'ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ 
ਨਹੀ” ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ va ਤੇ ਦੇਖਕੇ ਨਾ 
ਹੋੜੀਏ, ਭਾਵੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਾਣ axa ਹੀ ਡਿਗਦਾ 

ਹੋਵੇ, ਪਰ ਢੇਖ ਕੇ ਨਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾ੫ ਹੈ । 

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਰਿਰਰਣ ਵਿਸਬਾਰ-- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਤੋਂ aad fea 
ਜਿਹਾ ਹੈ । 

` ਭਾਵ :-- ਜਦ fad ਮੂਰਖ ਨੂੰ val 
ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ Gat ਹੀ ਪਰਖ ਨਾਂ 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਕਟਮ ਸਿੰਘ 

ਦੀ ਕੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਅ ਨੂੰ ਲਈ ਤਾਂ 

ਹੀਰਾ ਕੈਕਰ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਹਨ । (Hal) 



ਭਾਵ :- ਜਦ fea _ਜੇਹੇ 38 
ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ Hs ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੀਤ ਖੋਟੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ 
fants ਆਕੇ ਸਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 3 ਵੀ ਚਾਜ wa 

ਵਧੀਕ । ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਸੋ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | 
0 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮੁਰਖ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ 

ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਜ਼ਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ger si ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ 

ਅਗੇ ਹੀ del ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦਿਮਾਗ Ja ਅਤੇ 

ਨਸਵਾਰ ਢੇ ਚੁਟਕਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦ ਕਰ ਛਡਿਆ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ “ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾ GA, at ਉਸਨੂੰ 
ਸੁਣੇ ਤੇ at ਉਸਨੂੰ fen’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌਗੀ 

ਡਾਂਗ ਚਲਦੀ ਹੈ । 

(ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ--ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਸੀਤੀਂ ਛਡ ਗਈ _ ਜ? 
uv 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਸੀਤੀ ਸੁਟਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੈਦ ਨੂੰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 

ਵਾਤ ਤਕ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਤਦ fea ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” : -- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ--ਸੈਨੂੰ ਰਾਮ 
Se ਵਲੋ vee tne ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 

ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇਗ ਮਸੀਤੀ Fee ਵਾਲੀ 

ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਤ ਹੀ ਨਹੀ' ਪੁੱਛੀ । (ਸੰਗ) 

ਅੰਨ੍ਹੇ ve ਨਾਂ ਦਿਸਈ ਜਗ ਜੋਤ 

(Ha) - 

. Fe— ਸਾਜ਼ਾਂ HATd ਚੋਨ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਆਨੂੰ ਨੂੰ sat ਦਿਸਦਾ, ਅਰਥਾਤ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਇਕੋ 
ਜਿਹੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- wd ਚੋਦ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਜਗ 
ਜੌਤ ਸਬਾਈ । ਬੋਲ) ਰਾਗ ਨਾ ਸਮਝਈ fag ਘਟ 
ਘਣ ਨਾ ਜਾਈ 1। ਵਾਸ ਨਾਂ ਆਵੇ ਗੁਣਗਣੈ ਪਰਮਲ 
ਮਹਕਾਈ ।। (ਵਾਰਾਂ- -ਭਾਈ Dee ਜੀ) 

MS ਬਿਨਾ ਨਾਂ ਹੋਇ ਸੁਕਾਲ it 

ਭਾਵ :-- ਅੰਨ ਘਟ Ut ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਸੁਕਾਲ ਨਹੀਂ Ja । 

ਵਰਤੋਂ” :-- “ਅੰਨ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਇ ਸੁਕਾਲ | 

ਤਜਿਐ ਅੰਨਿ at ਮਿਲੈ ਗੁਪਾਲ ।। 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਗੋੱਡ ਕਬੀਰ) 

ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕਿ us ਗਿਣਨੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ 
ਮਨੋਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਜਤਾ ਕਰਨ ਲਗ uz, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੀ ਸ਼ੀਲੋ ! ਤੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕਿ 

Ga fared ਨੇ ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਲ ਧਿਆਨ a i 
ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਭਣਾ ਏ ? (Aa) 

ਅੰਬ ਵੱਢ ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ val ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਡ ਕੋਈ 
ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਝਲ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵੋਰਤਢੇ ਹਨ | 

zs :-- 

ਸੀਨ ਸਮਝ ਰਾਜਾ ਤੋਰੀ ਬੁਧ ਮਾਤੀ, 
ਕਹਿੰਦੀ ਇਛਰਾਂ ਵਾਸਤਾ whet ਜੀ । 
ਅੰਬ ਵੱਢ ਕੇ wai ਨੂੰ .ਵਾਂੜ ਦੇਣੀ, 
ਪਛੋਤਾਇੰਗਾ ens ਵਿਹਾਇਕੇ Ft 

(ਕਾਦਰਯਾਰ) 



ਅੰਬਾਂ AUG... 

ਅੰਬਾਂ ਸਧਰ ਨਾ ਲਹੈ ਆਣ ਅੰਬਾਕੜੀਆਂ | ਸਾਰੀ we us ਰੋਲ ਘੜੀ ਹੈ । 
ਜ਼ੇ.ਖਾਏ । ai ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਬਾਕ- 
ੜੀਆਂ 3° (ਨਾਲ) ਨਹੀ" ਲਹਿੰਦੀ (ਮਿਟਦੀ) 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਭਲੰ ਲੋਕ' ਦੀ 
Has ਛਡ, ਭੈੜੀ Aas fea ਨੇਕੀ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰੇ, ਜ਼ਾਂ ਆਸ ਤਾਂ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਨੋਹੀ 
ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ; 
ਤਦ ਇਹ ਆਖਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

= 

ਵਰਤ” :-- 

ਮਾਉ ਹੇਤੁ ਨਾ unal ਹੋੜ ਨਾ ਮਾਮੇ ਮਾਈ ਜਾਏ ।1 
ਅੰਬਾਂ ਸਧਰ ਨਾ ਲਹੈ ਆਣ ਅੰਬਾਕੜੀਆਂ ਜੇ ਖਾਏ ।। 

ਰ੍ (ਵਾਰਾਂ-- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 
a we ~ woe 

ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ nat ਨਾਲ-ਜੀ-ਪਰ 
ਚਾਵਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ far ਅਤਿ ਚੰਗੀ 
eas ਜਾਂ ਬੋਦੇ ਨੂੰ ਛਡ ਮਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ 
ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਹ 
mo fed ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੇ :-- ੫੩--(ਮਾਂ ਦੇ Oa ਫੜਕੋ) 
ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ! ਮੋਟੇ ਪਿਛੇ ਆਪਣੀ us ਨਾ ਗੁਆ 
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ! ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 
ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਧੀਰਜ 

ਕਰ | 

ਮਾਂ--ਬਰਾਂ ! ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ wai ਨਾਲ ਜੀ- 

ਪਰਚਾਵ ਮੋਕੇ ਵਸ ਨਹੀ । 

(fan ਸਿੰਘ--ਡਾ! ਭਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਬਾਂ ਵਿਚੋ ਅੱਕ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ vo ਘਰਾਣੇ ਵਿਚੋ” 
ਕੌਈ ਮਾੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ _ਸਿੰਘ ਦਾ 
ware ਬੜਾ ਟੀ ਸਉ ਤੇ ਭੜਾਮਾਣਸ ਸੀ. ਪਰ 
dq 233 ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ''ਅੱਬਾਂ 
ਵਿਚੋ wisn” ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ । ਨਲੈਕ ਨੇ 

be 

੬੩ ਅਮਾਂ ਨਾਲੋ... 

(Fa) 

nad ਡਿੱਗੀ, ਧਰਤ ਪੜ੍ੁੱਛੀ । 

ws :-- ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 
3 ਡਿੱਗ, ਨੀਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :-- ਆਹ ! ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਭਾਗ ! 
ਪਤੀ ਦੇ ਚਲਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 
ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 'ਅੰਬਰੋ ਡਿੱਗੀ ਧਰਤ ਪੜੁੱਛੀ” । ਕਿਥੇ 
ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵਾਜਾਂ md ਰਜਦੇ adi 
ਸਨ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਤ ਵੀ ਨਹੀ` user 

(ਸੋਗ) 

ਅੰਮਾਂ ਜਾਏ ਪੰਜ us, ਕਰਮ ਨਾ ਦੇ'ਦੀ 
ਵੱਡੇ 1 

ਭਾਵ — ਜਦ ਇਕੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਪੁੱਤਾਂ 
ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ms ਅਡਰੀ ਹੌਵੇਂ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ” :-- ਇਹ ਪੰਜ ਭਰਾ ਜੇ । ਇਕ 

ਠਰਨੈਲ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਫੇਲ ਦਾ ਫੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਤੀਜਾ 
ਸਕੁਲ ਮਾਸਟਰ, ਚੌਥਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਮਾਂ 

ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਕੌੜੇ ਤਲਢਾ ਹੈ । whi ਜਾਏ ਪੰਜ 

ਪੁਤ, ਕਰਮ ਨਾ ਦੇ'ਦੀ ਵੰਡ । (ਸੋਗ) 

ਅੰਮਾਂ ਨਾਲੋ ਧੀ ਸਿਆਣੀ, ਰਿੱਧੇ ਪੱਕੇ 
ਵਿਚ we ਪਾਣੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ Bs 
ਵਧੀਕ ਚਤਰਾਈ ਢ਼ਸਦਿਆਂ an ਵਿਗਾੜ 

ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

-ਵਰਤੌ” :-- ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਡਰ ਨੌਕਰ ਦਸਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੋ ਹੁਣ ਤਾਈ” ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਸ 

ਨਹੀ” ਹੋਇਆ । ਉਸਦਾ ਤਾਂ 'ਅੰਮਾਂ ਨਾਲੋ” ਬੀ 

ਸਿਆਣੀ, fag ਪੱਕੇ fea we ਪਾਣੀ" ਵਾਲਾ 

_ਹਾਲ ਜੈ । 



ਅੰਮਾਂ ਨੀ... ੬੪ ਆਂਗਲਾ.., 

ਅੰਮਾਂ ਨੀ ਅਮਾਂ, ਮੈ' ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ | ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧੀ । ਭਾਵ, ga ਕੱਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡ 
ਨਿਕੋਮਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ feast ਆਦਮੀ 
ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਵਰਿਆਮ---ਅਖੇ “ਅੰਮਾਂ ਨੀ ਅੰਮਾਂ 

ਮੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕੋਮਾ” । ਭਾਬੀ !ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਏ | 

ਜੇ ਵਿਹਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਗੋ ਬਹੁਤਾ ਕੋਮ ਹੁੰਦਾ ਏ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਿਰੋਂ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਮਾਂ ਨਾਲੋ ਹੇਜਲੀ, ਸੋ ਫੱਫੇਕੁੱਟਣ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ 

ਵਿਚ ਤਾਂ eg ਰਖੇ ਪਰ want 
ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਸੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” : -- ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲਣ zi 

Rar ਮਿਲਿਆ' ਮੋਰੇ ਘਰੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 

ਦਲਾਲ ਪੈਣ ਦ1 ਲੋੜ Sot । 'ਅੰਮਾਂ ਨਾਲੋ ਹੇਜਲੀ, 

ਸੋ ਫੌਫੇ ਟੁੱਟਣ ।” 

(ਔਧ-ਖਿੜਿਆ es — ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਿ 

ਅੰਮਿ੍ਤ at ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਉ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੀ ਕਦਰ ਉਸੇ ਨੂੰ 

ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ _ਵਸਤ੍ਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ 

ਗਾਹਕ ਹੈ । ਰ 
੫ 

ਵਰਤ :-- 

“fan ਨੇ ਸਾਚਾ ਸਿਫਤੀ ਲਾਏ ।। 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੇ _ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ i 
wis ਕੀ ma ਸੋਈ ਜਾਣੈ ।। 
ਜਿ ਅੰਸ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਉ ।।” 

ਫੁਰੂ ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਮਾਰੂ) 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡਿ fad ਬਿਖੁ ਥਾਈ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਅੰਮਿ੍ਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਸ਼ਹਿਰ 
= 

ਮਾੜੇ als । 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਹਮ ਅਵਗੂਣਿ ad ਏਕ ‘HE ਨਾਹੀ ।। 
ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਾਡਿ ਬਿੱਖੋ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ।।" 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ) 

ਅੰਮੂ ਭਾਲੋ ਮੇਘਲਾ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੋਂ ਅਜਿਹੇ AH’ ਕਿਸੇ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ 
ਮਿਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਲਛਮੀ ਭਜਦੀ ਭਜਦੀ ਆਈ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪਾਸੋ Sat ਜਿਹੀ ਬਰਾੀਡੀ ਮੰਗੀ । 
। ਬਰਾਂਡੀ ਘਰ ਖਤਮ ਸੀ ਤੇ ੯ਿਡ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 
ਪਾਸੋ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ । ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜ 'ਅੰਮੂ 
ਭਾਲੇ ਮੋਘਲਾ, ਕੂਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ” ਵਾਲ਼ੀ ਗਲ ਹੋਈ । 

ਰਾਤੀ” ਝਬਰਾਂਡੀ ਦੀ ਲੌੜ 0 ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਘਰ 
Fei, PIS ਆਥਣ Hal ਹੋਈ ਏ । (Ra) 

ਆਂਗਲਾ _ਤੜਾਂਗਲਾ, ਪਰਾਈ fee 

ਕੋਈ ਨਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ 

ae ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਮਖੌਲ ਕਰਨ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ 
wie ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋੜ ਛਾੜ ਕਰ 

ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨ ਢੂਜੀ ਨੂੰ ਥੇਂਕਾ ਦੇ ਕੇ 
ਉਸ ਉਤ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋ” ਉੱਗਲ' ਦਾ ਅੜਾਂਗੜਾ 

ਪਾ ਕੈ ਕਹਿਣ sa ਪੈਣ 'ਆਂਗਲਾ ਤੜਾਂਗਲ' ਪਰਾਈ 

ਭਿੱਟ ਕੋਈ ਨਾ” ਤੇ face ਵਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਦ 

aw ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਹਣ ਲਈ ਦੌੜਨਾ | 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਆਂਡੇ (ਕੋ, 

ਆਂਡੇ ae ਤੇ ਕੁੜ az ਕਿ 4 i 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਖਤਾਂ ਕਿਸੇ 
Jd ਨੂੰ ਦੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਖ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿਸੋ ਜੋਰ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ Us, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤੋ” :-- wet ਲੋਕ--ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ! ਤੁਸ/ਡੀ ਤ) ਇਹ wes ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 
“ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ az ਕੁੜ ਕਿਤੇ' ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ 
ਸਾ ਵਸਦੇ ਹੋ, ੫ਰ ਔਕੜ ਆ ਏਣਨ 38 ਸਾਨੁਰੇ ਘਰ 
ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ fea ਠੀਕ ਨਹ” । (ਸੰਗ) 

ਆਂਦਰਾਂ ਭੁਖੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਚੋਲ । 

ਭਾਵ :--ਅੰਦਰੋ` ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਬਾਹਰ ਸੁਖੀ ਬਣ ad, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ 
ਤੇ ਬਾਹਰੋ” ਕੁਝ | 

eos :-- ਦਿਖਾਵੇ ae ਕੀ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੂਝ ਵੇ) ਨਾ ਹੋਂਵੇ । 'ਆਂਦਰਾਂ ਕੂਖੀਆਂ 
ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਚੌਲ” । ਕਦ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ | (ਸੋਗ) 

ਦ 

fears ਬਾਤ ਕਰੇ ਸਿਆਣਾ ਕਿਆਸ 
ਕਰੇਂ 

_ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਅਜੇਹੀ ਗਲ 
ad, ਜਿਹੜੀ ਢੁਕਦੀ ਫਬਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਤਾਂ 
ਗੱਪ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਸੋਚ ਕੇ 
ਗਲ ਕਰਦੇ as} 

ਵਰਤੋ" :--''ਇਆਣਾ ਬਾਤ a3, ਸਿਆਣਾ 
ਕਿਆਸ ਕਰੇ 1” ਬਸ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ dis ਜਾਣਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਦੜ te ਜਾਉ । ਖੋਲ ਕੇ ਝ੪ ਮਾਰਨੀ ਚੰਗੀ 
ਨਹੀ” । (ਸੋਗ) 

੬੫ ਇਸ ਬਾਬਲ... 

ਇਆਣੇ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ । 

ਭਾਵ : --ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਆਣੇ ਨਾਲ 
ਦੌਸਤੀ Je ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇ, ਜਾਂ 
ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ! 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਭਰ ਜੀ ! “fen? ₹) ਯਾਰੀ, 
ਸਦਾ ਬੁਆਰੀ ,'' ਸ਼ੋਰ ਦੀਨ ਨੇ ਮੋਰੀ ਕੀ ues 
ਕਰਨੀ ਸੀ ? ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 8 
ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਾ । (ਸੰਗ) 

ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਨਾਲੋ ਰੋਡੇਪਾ ਚੰਗਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ fax ਦੀ 
ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਜਾਂ Aad 3° ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਿਆ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :---ਦਸ--ਰੌਂਬ ਹੀ ਦਇਆ ਕਹਤੇ | 
ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀ ! ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ 
ਪਿਆ ਸੜਦਾ Brag) ਦੇ ਉਬਾਲ eid ਉਬਲ 
Gas ਕੌਢੇ ਪਿਆ ਲੂੰਹਦਾ ਏ । ਭਈ ਮਨਾ, ਇਹੋ 
ਜਿਹੇ ਮਾਲਕ 83°37 ਰੱਬ ਦੀ ਪਨਾਹ । ਇਸ 
ਸੁਹਾਗ ਨਾਲੋ” GI ਚਗਾ | 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ-- axes ਮਿ 
€$ 

ਘ 

ਇਸ ਹੱਥ ਦੇਹ, ਉਸ ਹੱਥ ਲੈ । ਵੇਖੋ : 
ਇਹ ਕਲਜੁਗ ਟੀ, ਇਹ ਕਰ ਜਗ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਛੋਤੀ 
ਹੀ ਮਿਲੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਹੋਮ aa ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ 

ਮੋਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਛੁਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਓਹ 

ਛੋਤੀ ਹੀ ਵੱਢੀ ਲੈਦਾ sige ਗਿਆ । ਕੀਤੇ = 

ਫਲ sigaze ਹ ਪੈਦਾ ਹੈ । “fer ਹੱਥ ਵੇਹ 
ਤੇ ਉਸ da ਲੈ ।” (Ha) 

ਇਸ ਬਾਬਲ ਦਾ ਕੀ ਭਰਵਾਸਾ, ਡੋਲੀ 
ਪਿਆਂ ਵੀ ਕੱਢੇ 1 

ਜਦ ਅਖ਼ੀਰ ; 2s 
ott ਜ 

ਭਾਵ : 

ਉੜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ 



ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ... 

ਵਰਤ” :-- ਹ! ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ gar, ਬੜਾ 
ਚਗਾ, ਪਰ “fen ਬਾਬਲ ਦਾ ਕੀ ਭਨਵਸਾ, ਇਹ 

ਡੋਲੀ ਪਿਆਂ ਵੀ ਕਢੇ ।'' ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਦ 
ਵੇਖੀਗੇ | (ਸਰ!) 

ਇਸਤ੍ਰੀ gu ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ । 

ਭਾਵ :-- ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਇਹ 
ਪਤੀ ਬਿਨ' ਸੋਭਾ ਨਹੀ” ur et | 

zis :-- 

“oyu ਤਟ) ਬਰ ਸੁਆਮੀਆ ਮੇਰੇ 
੩ fa@ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੇ ।। 

fens} su ਚੇਰੀ ਕੀ _ਨਿਆਈ 
ਸੋਭ ਨਹੀ tao _ਭੋਰਤਾਰੇ ।। 

(ag ਗ੍ਰੌੰਥ--ਮਲਾਰ ਰਾਗ) 

ਇਹ ਕਲਜਗ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਜੁਗ ਹੈ । Se: 

“ਅਹਿ ag ਕਟੇ ਜੂ ਅਹਿ ਕਹੁ ਪਾਏ ।` 

ਭਾਵ :-- ਦਿਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਈ 
ਕਰੇਗਾ, ਓਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਗਾ Hea ਕਰਨ 
ਦਾ ਜੁਗ di ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਹਾ ਫਲ 
ਮਿਲੇਗਾ | 

ਵਰਤੋ :- ਰਮਲੀਆ--ਮਟਾਰਾਜ ! ‘fea 
ਕਲਦਗ! ਨਹੀ, ਇਹ ਕਰ ਜੁਗ ਏ”, ਇਹ ਖੂਬ ਸੌਦਾ 

ਨਕਦ ਏ। ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ, ਇਸ da ਲੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ 

ਦੇ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਲੈ । ਆਹਮ ਦੇ, ਆਰਾਮ ਲੈ । 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ --ਬਲਵੌਤ ਸਿੰਘ) 

ਇਹ ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾਂ urd 

ਭਾਵ ---ਇਹ HHT Ue ਦੇ ਪਹਾੜ | 
ਵਾਂਗੂ ਅਸਬਿਰ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ । 

wos: 

“ਇਹੁ ਜਗ Ue ਕਾ ume ।। 
ਤੈ ਸਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਿਹ ਬਿਚਾਓਿ 1! 

(ਗੁਫੂ ਗੰਬ--ਰਾਗ HAR) 

ਇਹ ad} ਚਿੜੀ ਹੈ, ਆਪ fag 
ਜਾਉਗੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਝੀ ਕੱਦ ਵਿਚ ਜਾਂ 

੬੬ 

ਜਾਵੇਗੀ 1' 

ame 1 ਅਪਣੇ Ys ਕੁੜੀਆਂ. ਹੀ we ਨ 

ਇਕ ਅੱਖ... 

ਦਖ ਵਿਚ ਤੁਝ ਨਾ ਬੌਲੋ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਖਾਵੇ 
ਪੀਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਗ 

` ਪਵੇਗਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- fei ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਸਾਹ 
ਭਰਦੀ ਹੈ । ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋ oe ਕਿਰ TE ਹਨ । 
ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬਲਾਉੱ”ਦੰਅ੧ ਹਨ, uae ਇਹ fra 
ਹੀ ਨਹੀ' ਚੁਕਦੀ । ਇਕ net ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ast 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ : 'ਇਹ ਨਵੀ” ਦਿੜੀ ਹੈ, ਆਖੇ fars 

(ਸੋਗ) 

ਇਹ ਮੁਹ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ 3° 
ਵਧੀਕ ਦੀ ਆਸ ਰਖੋ | 

ਵਰਤੋਂ :-- ਅਨੌਦ ਜਨਕ ਸਗਮਾ ਬ੍ਹਮਾਨੰਦ 
2 ਵੀ ਦੋ ਹੌਥ ਪਿਛੈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ vex 

ਬ੍ਹਮਾਨੰਦ ਦਿਖਾਉੱਦ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਗੇਲ ਕਿਥੇ ? 
ਕਿਹੜਿਆਂ ਭਾਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ? ਕੋਏ! 

ਨਾ! “ਇਹ ਮੂਹ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਵਾਲ' ਵਾਲ 
ds ਹੈ । 

(ਸੀ ਹਰਚਰਣ 'ਿਸਬਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਇਹੋ ਮਡੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਨੈਣ ude । 

ਭਾਵ :-- ਜਿੱਥੇ ਹਰ 25 ਲੜਾਈ 
ਭਿੜਾਈ ਹੀ ਪਈ ਰਹੇਂ, Ga ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਤੋਣ ਕੀ ਅਖਾਂ ? ਕਲ aM 
faq ਨੂੰ ਵੀ dat ਨਹੀ” ਲਗਦੀ ੫੩ ‘fed ਮੁੱੜੇ 
ਹੱਥੋਂ ਤੇ fed Se uce’ ਵਾਲ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇ 

ijt 
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ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕਿਨੂੰ Gai? (ਸੈਰ) 

ਇਕ ਅੱਖ vet ਹੈ ਇਕ ਹਸਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਵ :-- ਸੁਖ ਦੁਖ Ho ਹੀ ॥ਹਣ 



ਇਕ ਅਨਾਰ... ੬੭ 

ਕੁ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਿਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ cut ਹੈ ਇਕ | pos ਹਨ । 
ਹਸਦੀ ਹੈ, A at ਵੀ ਹਸਦੀ ਹੋਦੇ signet 
te get Wa ਹੈ । 

(ਸੀ ਹਰਿਚਰਣ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ' ਅਨਾਰ ਤੇ ਸੌ ਬੀਮਾਰ । ਵੇਖੋ: 
‘fea ਨਿੰਬੂ, ਪਿੰਡ ਭੇਂਸਿਆਂ wy 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਵਰਤਨ ਵਾਲ ਬਹਤੇ Je, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਵੀਹ cue ਵਿਚ fad ਕਿਨੂੰ 
ਰਜਾਵ) ? ਅਨ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪਤਰ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਜੀ ਆਪ 
ਵੀ ਹਾਂ । nd ‘fea ਅਨਾਰ ਤੇ ਸੌ ਬੀਮਾਰ ,! (ਸ:) 

ਇਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕ ਕਾਣਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ fea ਤੇ 
ਇਕ ਵਧ ਮਾੜੋ` ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ds -- ਬਾਬੂ ਵੀ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਰਮਾ 
ਹੈ, fra ਜਿਹਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ । ਇਕ wai, ਇਕ 

ਠਾਣਾ 1” ਕੌੜੋ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਜੌ ਕੋਹ ਵਲ! ਮਾਰ ਕੋ ਮਿਕ 
ਜਿਆ । ਰ੍ 

(ਉਤਮ ਕਹਾਂਣੀਆਂ-- at: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਆੜੀ, ਸੋ ਕੋਮੀ । 

ਭਾਵ :--- ਸੌ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲੇ 
ਇਕ ਪੱਕਾ ਆਦਮੀ (ਸਾਥੀ) ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁ੪" ਵੀ ਤਾਂ Fe ਕਰਦੇ ਹੋ । 
ਜਿਸ ਲਾਈ ਗਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚਲੀ । ਭਾਈ 
“ਇਕ ਆੜੀ ਤੇ ਸੋ ਕੰਮੀ ।' fee Hat ਸਾਥੀ ਹਜ਼ਾਰ 

ਵਾਕਫ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋ ਦੰਗਾ Jed । (ਸੋਗ) 

ਇਕ ਇਕਲਾ ਤੋਂ ਦੋ ਯਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਕ 
ਇਕ ਤੇ ਦੇ ਯਾਰਾਂ। ਜਾਂ ਇਕ ਦਾ ਦਾਰੂ 
ਦੇ । wi ਇਕ ਨਾਲ ਦੋ ਭਲਂ । 

ਭਾਵ :-- ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ 
ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਮਿਲ a ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ 

ਇਕ ਸਪ... 

ਵਰਤੋਂ” :--ਸੌ ਤੂੰ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇਂਗੀ ਕਿ ਇਸ 
ਕੰਮ wet ਹਰ sgi ਕਮਰ-&ਨ og ਲਏ ਹਨ 
ਤੇ ਅਸੀ' ਹੁਣ ਇਸ an ਵਿਚ ਇਕ fea 3 ਦੋ 
ਯਾਰਾਂ ਨੋਵਾਂਗੇ । (ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ _ਇਕੱਲਾ ਦੂਜਾ ਭਲਾ, ਤੀਜਾ 
ਰਲਿਆ sa ਗਲਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ge ਨੂੰ ਤੀਜੇ 
(ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ) ਦੇ as ਤਕ ਪੁਚਾਣ ਤਾ 
ਰੋਕਣਾ ਹਵ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਂਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” — ਮਿਤਰੋ ! ਦੁਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 

ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ' ਗੱਲ ਕਈ fuse? ਪਾਸ ਕਰ ਬੈਠਾ । 

fea ਇਕੱਲਾ, ਦੂਜਾ ਭਲ'. stm ਫਲਿਆ Yar 

ਗਲਿਆ । ਮੋਈ ਮੈ>ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਇਕ ਲੇ fed 

A ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਢਸ਼ ਦਿਤਾ. ਤੇ ਬਾਣਾ ਮੋਰੇ ਬੂਹੇ 3 
ਆ ਬੋਠਾਂ । (ਸੋਗ) 

ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਕੋਠੜੀ, ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ 
feed । 

ਭਾਵ :- ਦੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਪੀਂਦਾ 
ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

=x 

we, 

ਵਰਤੋ` :-- ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ © 

ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਂ ਗਿਆ, na Cn et ਖੀਸਾ <t 

ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 

ਇਕ feast ਕੇਠੜੀ, ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ fees । 

(ਸੰਗ) 
ਇੱਕ nu ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਡਣਾ । aa: 

ਇਕ ਕਜੇਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ fax ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ । ਰ੍ 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਅਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਸਭਾ 
ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ Ud ਤਾਕਤ ਮਿਵ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਉਹ ਤਾ ਅਗੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀ' 
ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ >ਗ ਕਰਨ ਵਿਚ । ਹੁਣ ਆਨਜੇੜ਼ੀ 
ਮੌਸਿਸਟ੍ਰਟ ae ਗਿਆ ਹੈ । ‘fea Hus ਦੂਜਾ 
ਉਡਣ:' ਹੋ ਕੇ ਲਗੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ । (Ha) 

ਹਾ 



ਇਕ ਸਿਖ... 
ਦ-=--੬= =੮=੮੮੨= ੯੯੬ ਵਵ੧੨੨੨੨੮੮੮੨੮ 

ਇੱਕ ਸਿਖ ਦੁਇ ਸਾਧ ja ust’ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 

ਭਾਵ :-- ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਸਿਖ ਹੈ, ਦੋ 
ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਤਸੈਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ 
ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਹਰੀ-ਹੈਦਾ 
ਹੈ । ਭਾਵ ਏਕੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- 

‘fea ਸਿਖ, ਦਇ ਸਾਧ Hal, val ਪਰਸੋਸਰ । 
ਨਉ” wal ਨੀਲ nists ਸੁੰਨ ਅਵਤਾਰ ਮਹੇਸ਼ਰ । 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਇਕ ਹੱਥ ਆਟੇ ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਝਾਟੇ । 

ਭਾਂਵ -- ਜਦ ਕੋਈ addi ਤੀਵੀ' 

(ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼) ਕੋਈ ਕੌਮ ਵੀ ਸੁਚੱਜਾ ਨਾ ਕਰੇ, 
ਜਾਂ ਫੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :--ਤ:ਲਿਆ--ਹਾਇ ਨੀ ! ਇਹ si 

ਕੋਈ aa ਮੱਠੀ ਥੇਹ ! ਨੀ ਇਸਦਾ ੩ ‘fea ਹੱਥ 

wa ਤੋ fea da we’ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨੀ” 

ਹੱਥੀਂ ਆਣ' ਰ੍ਰੰਨਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ । 

(ਨਵਾਬ ਖਾਨ--ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਹੱਥ ਤਾੜੀ ਨਹੀ" ਵਜਦੀ । 

ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਨਹੀ uteri 

ਭਾਵ :-- (੧) ਦੋਵਲੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ 
ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ । (੨) ਲੜਾਈ ਜਾਂ 
ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ oa 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਜਾਂ 

ਵਰਤੋ” :--- ਰਾਜ--ਬਸ ਕਰ ਨੀ ਮਾਇਆ ! 
ਬਹੁਤ Py ਹਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। “ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ 

ਨਹੀ” ਵਜਦੀ ।” ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 

ਹੋਲਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਭਬੜ ਮਚਿਆ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਕੌਠੜੀ, eat ਮਿਤਰ 
ਵਿਛੈਨੇ 

੬੮ ਇਕ ਗੇਗਾ.. 

ਭਾਵ : :-= ਇਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ੮ ਹਾਂ ਤੇ 
ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ (ਸਹਾਰਾ) ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀ” । 

ਵਰਤੋ` :--- 
'ਡਿਕ ਹਨੈਰੀ ਕੋਠੜੀ, ਦੂਜਾ ਮਿਤਰ feed । 
ais gost ਚਰ ਗਿਉ” ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ 8d । 

(ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ -- ਕਾਫ਼ੀਆਂ) 

ਇਕ ਕਮਲੀ ਦੂਜੇ ਪੈ ਗਈ' ਮੀਆਂ 
ਦੇ ਰਾਹ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੰ 
ਹੋਰ ਔਗੁਣ ਰਲ ਕੇ su ਕਰ ਦੇਣ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- “ਇਕ ਕਮਲ) ਦੂਜੇ ੫ ਗਈ 

ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹ । wa ਹੀ ਓਹਵੇ ਉਤੇ ਅਕਲ 

ਵਲੋ“ ਰਬ 2a ਰਹਿਮ ਸੀ । ਉਤ” ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ 

ਚਲਾਕਾਂ ਨਾਲ । ਕੀ ਕਰਦੀ ? (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਕਰੇਲਾ, ਦੂਜਾ ਨਿੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fad ਦਾ ਸੁਭਾ ਅਗੋਂ ਹੀ 
ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਪਿਠ Sal We, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ, ਜਦ 
ਬਹੁਤੇ ਔਗੁਣ ਜਾਂ ਦੁਖ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਾਣ । 

ਵਰਤੋ :-- ਇਕ ਤਾ ਪੰਜਾਬਣ ਜੌਂਟੀਆਂ, 
ਦੂਜਾ HH ਨਿਨਾਣਾ, ਤੀਜਾ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੰਡ ਹੌਲੀ, 
ਚੋਥਾ ਘਰ ਦੇ ਮਧਕ ਦਾ ਜੀ ਖੱਟ ਵੇਖਿਆ । ਬਸ 

faa ਤਾਂ ਉਹੋਂ ਗਲ ਆ ਵਾਪਰੀ ‘fea ਕਠੋਲਾ, ਦੂਜਾ 

ਨਿੰਮ ਚੜਿਆ” | 
(ਨਵਾਬ ਖਾ--ਭਾਈ ਜੋਬ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ dat ਦਾ ਰਾਹੀ, ਇਕ ua 
ਮਦੀਨੇ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ us ਅਤ 
Je} 

ਵਰਤ” :--- ਮਹੱੰਤ--ਇਹ ਆਪਦੀ ਅਚਰਜ 

ਜੋੜੀ ਹੈ । ‘fea ਗੰਗਾ ਦਾ ਰਾਹੀ, fea ਮਦੀਨੇ 

ਦਾ, ਇਕ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਬ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸਚੇ 



fea (AS) ਪਰ... 

ਪਦਾਰਬ ਲਭਦਾ 3, ਜਾ 2 ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ada 

ਤਾਂ ਨਿਭੇਗੀ । 

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਣ ਵਿਸਬਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ (ਸੱਤ) ਘਰ ਤਾਂ sea ਛਡ 
ਦੇ'ਦੀ ਹੈ। ` 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਅਜੇਹੀ ae 'ਤਸੇ 
ਅੰਗ ਸਾਕ ਦੇ ad ਦੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 
ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ, 
ਹਨ | 

ees" :--- ਓਏ ਰਾਮਿਆ ! ‘fea ਘਰ 
31 ਡੈਣ ਵੀ ਛਡ ਦੇੱਦੀ ਏ', ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀ ਨਾ 
ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੀਂ-ਜਾਈ ਭੈਣ ਦਾ 
ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ । ਬਸ ਅਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਨ 
ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤ੍ਰ ਤੂੰ ਭਾਂ। (H:) 

fea ਚਣਾ, ਹੋੜ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ । ਵੇਖੇ 
‘fea ਨਿੰਬੂ ਪਿੰਡ ਭੁਸਿਆਂ ਦਾ ।' 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ 
ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਚੋਧਰ]--ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਨੀਨ 
ਵੱਡਾਂ ! zd fed ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਝੀ ਹਨ । ਪਿੰਡ 
ਸਾਰਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ । ਇਥੇ ਤਾਂ “ਇਕ var, 

da ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ' ਵਾਲ: ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸੈ” ਕੀ 

(ਸੰਗ) 

ਭਾਵ :-- ਜੱਦ ਕੌਈ ਵਧ ਘਟ ਬੋਲੀ 
ਜਾਏ `ਤੇ ਅਗਲਾ vu dd, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਰ 

ਵਰਤੋ“ :--- ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ve ਤੇ ਮੂੰਹ 
ਖੋਲਣ ਚਾਂਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗਲ ਪੂਰੀ 

ਹੋਂ ਗਈ ਤਦ uu ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । gu 

ਸੀਨਾ gat 

_ ੬੬ ਇਕ Sa... 

ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ? 'ਇਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ ਸੁਖ ।” 

(ਸੋ) 
ਇਕ ਚੋਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਕਾਰੀ । ਜਾਂ ਇਕ 

ਚੌਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ । ਵੇਖੋ 
S18 ਚਤਰ । ਰ੍ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਇਕ ਤਾਂ ਪਾਪ 
ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੋ 
da ਦੇ ਸਿਰ 3 He ਜਾਂ ਆਕੜ ਕਰੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- fea ਤੁਸਾਂ war win 
ਏਨਾਇਆ । ਉਤੋਂ ਹੁਣ WS ਸਿਰ ਅਲਜ਼ਾਮ qué 
a ‘fy ਲੜਾਈ ਮੋ” ਪੁਆਈ ! “ਇਕ dd? ਤੇ ਦੂਜੇ 

(fia) 
ਇਕ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਠੇ 3 ਨਹੀ” 

ਚੜ੍ਹੀਦਾ । 

ਭਵ :-- ਨਿਰਾ ਪਰਾ ਗਲਾਂ ਨਾਲ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਜਾਂ ਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ 
ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਖ ਲੈਣ Bel ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਦਾਦੀ-- ਬੱਚੀ ! 'ਇਕ ਛਾਲ 
ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਠੇ ਤੇ ਨਹੀ” ਚੜੀਦਾ ।” ਹਾਲੇ ਤਾਂ 3 ਕੌਮ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਤ ਹੈ । ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲ 
ਦੀ az ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਜੋੜੀਆਂ de, ਇਕ ਨਰੜ ga । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਵਿਚ 

fes* ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਨਾਲੋ ਚੋਰ 

ਵਰਤੋ” :-- 

‘fea ਜੋੜੀਆਂ fe, fea saz ਹੁੰਦੇ', 
ਢੌ gat ਲਿਖਿਆਂ  ਅਖਰਾਂ ay 
ਖੋੜੇ _ਸਿਆਲ _ਕਰਤੂੜ 8 ust ਦੋਵੇ 
ean aa ਸਿਰ ਸਾਉਆਂ ਟਕਰਾ ਦੇ । 

` (ਹੀਰ ਵਾਰਸਸ਼ਾਂਹ) | 
ਇਕ ਡਗੇ, ਪਿੰਡ ਮੰਗਿਆ । 

ਭਾਵ :- ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਬਾਹਲੇ ਕੌਮ 



ਇਕ ਢਰਕਦੀ... 

ਨੇਪਰੇ ਨਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤਸੀ' ਤਾਂ ‘fea sa ਪਿੰਡ 
ਮੰਗਦੇ ਹੋ”, ਬਾਹਲੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਸੋੱ 
ਅਤੇ ਬਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਰਾ dd, cal ਹੌਲੀ ਸਭ 

ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ” ' (Hai) 

fea ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਦੋ ਪਰਨਾਏ । 

ਭਾਵ ;- ਜਦੋ` ਕੋਈ ਚੀਜ਼ fan 
ਮਿਲ ਨਾਂ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ 
ਮਲਣ ਦੀ ਬਹਤ ਆਸ ਰਖੋ | 

is) 
ਦੇ 

ਵਰਤੋਂ :-- ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਦੀ ਕਿ 
ਤੂੰ ਕਿਉ fen ਗਲ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਤਨੀ 
ਸ਼ਮਰਬ! ਹੋਵੇ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀਦੇ ਹਨ । ਤਹਾਡੀ 

ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ‘fea ਢੁਕਦੀ ਨਹੀ”, ਮੀਆਂ ਦੋ 
ਪਰਨਾਏ ।” (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਤੀਰ ਤੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ । ਜਾਂ ਇਕ 

ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਢਾਹੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ fea ਵਿਉੱਤ ਨਾਲ 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਅਡੇ ਅਡ ਕਾਰਜ ਜ਼ਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਅਖੀਰ ਸੋਚਦਿਆੰ _ਸੋਚਦਿਆਂ 
ਉਸਨੂੰ ਇਕ da ਲਭ ਹੀ ਪਿਆਂ । ‘fex ਤੀਰ ਨਾਲ 
ਦੂਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ” gas ਵਾਲਾ । 

(ਕਾਗਤਾ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਤੇਦ ਖਲੋ, ਦੂਜੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :- ਇਕ mas ਵਿਚੋ” ਨਿਕਲੋਂ, 
ਦਜੀ ਹੋਰ wr Yet ਰੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਹੈ ‘fea 
32 ਖੋਲੋ, ਦੂਜੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ” । (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਦਰ ਬਦ, ਸਹੈਸਰ ਦਰ ਖੁਲ੍ਹਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ 
ਅੱਧ ਤਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਦਦ ਬਾਹਲੇ 
ਕਰਨ BS ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

੭੨ ਇਕ ਦਿਨ... 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ 
3 ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ 
ਆਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਹਾਨੂੰ dea ਨਹੀ age 
ਚਾਹੀਦਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੂਸਫ਼ ਸਨੀ ਨੌਜਵਾਨ 

ਲਈ ਹੋਰ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ? “fea ਦਰ de 
ਸਹੇਸਰ ਦਰ Yer ।” 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਨੀਅ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰ 
ਸਕੀਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਭ) 
ਨਹੀ” ਭਰਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਸ ਤੋ" yas ਵਧੀਕ 
ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ust ਖ਼ਾਤਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇ” ਜਾਂਦੇ । ਜੰਵ 
ਦੀ ae ਆ ਵੜੀ, ਅਖੇ ‘fea ਦਾ ਮੂਹ ਤੇ oe ਨਾਲ 
ਭਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ua ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਨਾਲ 
ਭੀ ਨਹੀ” ਭਰ ਸਕੀਦਾ । (Hat) 

ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, A ਦਿਨ ਚੌਰ 
ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ 
ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਕੜਿਆਂ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਫੌਜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ 
ਗਿਆਂ | ‘fea ਦਿਨ ਸਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸੋ ਦਿਨ ਢੋਰ ਦਾ 1 
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਾਪ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ । (Fa) 

ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, en ਦਿਨ 
ਡਰਾਉਣਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾਦੇ ਮਗਾਉਣਾ ॥ 
ਜਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਦੂਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, 
ਤੀਜੇ fea ਦਾਦੇ ਮੈਗਾਉਣਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ fan 2 
ਘਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕ ue, ਤਦ ਅਕ ਕੇ _ 



ਇਕ ਨਾਲੀ . ੭੧ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ZIT :--ਕ਼ੈਣ ਜੀ ! ਕਲਪਣ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ, 
ਅਖੇ 'ਇਕ ਵਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਰਾਉਣਾਂ, 
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾਦੇ (ਰੀ | ਇਥੇ ਤਾਂ ਅਜ ਪੰਜਵਾਂ 
ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆਂ ਹੋ 
fone ਹੈ, ਕਲਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਨਾਨੀ set, ccs ਢੌਲਾਂ ਦੀ 
ਕ੍ੜਕੁਟ ̀। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਅਗੇ 
ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੌਵੇ 3 Gs ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਕ 
HGH ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਉਪਰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ og ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ 
ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ub ਸਨ । ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ 
ਪਿੰਡ ਨਹੀ” ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ fiw ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ, 
ਮਿਲਦਾ ‘fea ਨਾਨੀ suet, ਉਤੋ` dai ਦੀ 
ange, ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਜੇ ਹਣ 

ਬਕਰੀਦ ਆ ਗਈ । : 

(faa ਸਿੰਘ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਨੂਰ ਆਦਮੀ, ਸੌ ਨੂਰ ਕਪੜਾ, 
ਹਜ਼ਾਰ ay ਗਹਿਣਾ, ਤੇ ਲਖ ਰੂਪ ਨਖਰਾ । 

ਭਾਵ — yal ਫਬਣੀ ਨਾਲ ਮਨੁਖ 
H ਗੁਣਾ dart ਲਗਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ" ~~ ਮਨੋਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੁਰਤ ਤਾਂ 
ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਣ-ਠਣ ਕੇ guest ਬਣ ਬਣ 
ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ “ਇਕ ਨਰ ਆਦਮੀ, 
ਸੋ ਨੂਰ audi, ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਪ ਗਹਿਣਾ, ਲਖ ਰੂਪ 

ਨਖ਼ਰਾਂ |’ (Ra) 
ਇਕ ਨਾਂਹ ਤੇ ਸੌ ਸੁਖ । 

ਭਾਵ ;-- ਜੇ ਹੁਦਾਰ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ 
ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਝ ਮੰਗੇ 
ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਦਾ 
ਹੈ 1 

_ਇਕ ਪਲ... Soo ey 

ਵਰਤੋਂ” : -- ae ਉਸ ਨੇ ਨੇ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਮੈ” 
ਠਹਿ ਦਿਤਾ yd ਪਾਸ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀ” at, ge 

ਦੇ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰੇ । fear ਨਾਹ ਤੇ ਸੌ ਸੁਖ ।' 

ਰੱ (੧) 
ਇਕ ਨਿੰਬੂ ਪਿੰਡ ਭੁਸਿਆਂ ਦਾ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ 
ਗਾਹਕ ਬਹੁਤੇ Je, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

ਵਰਤੋਂ :--- ਵਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ) 
ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਡੀ ਉਮੀਦ 3° ਨੀਵੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਨੇ, 

ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਜਦ ਕਿ 

“ਇਕ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ afin ਦਾ” ਵਲੀ 
eas ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ sual ਦੇ 
ਗਾਹਕ ਨੇ । (ਲੋਠ ਸਾਹਿਤ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) : 

ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਨੀ ਏ', ਉਤ ਗਿਆ 
ਏਦੀ ਆਵਾ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਟੌਲੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ge ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ“ :-- ਵੀਵਾਨ (ਸੱਬੇਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੋ`- 

“ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ gate’, ਉਤ ਗਿਆਂ ਈ ਆਵਾ । 

W ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿਉ ਹੀ ਮਾੜਾ ਏਂ, 
ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਤੋ ਚਾਰ ਚੁਕੇ ਵਧ ਨਿਕਲੇ । (Fan) 

ਇਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੌ ਸੌ ਹਕੀਮ । 

ਭਾਵ :--- ਪਰਹੇਜ਼ ਸਭ Ss ਵੱਡਾ 
ਦਾਰੂ ਹੈ 1 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ ਗਲ ਪਜ਼ਖੀ ਹੋਈ ਏ ਕਿ 

‘fea ਪਰਹੋਸ਼ ਨੌ ਸੋ ਹਕੀਮ! । ਪਰਹੇਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ 

ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋ ਵਡਾ ਦਾਰੂ A (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਪਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ 

ਦਾ ਅਧਾਰ । 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ 

ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਟ ਲਾਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 



_ਇਕ ਪ ਪਾਸੇ... 

ਵਰਤੋ" 

ਪਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ware’ ਨੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ 3018 ਕੋਈ ਜਿੱਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਸ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ 
ਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀ” ਪੈਣ ਵਿੰਦੇ । (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਤਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 
ਵਿਚ ਔਕੜ ਹੀ ਅੰਕੜ fen, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਜ਼ਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ :--- Hot ਕਰਾਂ ? ‘fea ਪਾਸੇ 

ਦਹ ਤੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਤਾ” । ਜਿਧਰ wei, ਦੂਖ ਹੀ 
ਦਖ ਹਨ । (Ra) 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਝਾਣੀ 1 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੋਈ Ho ਰਖਣੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੋਂ saint ਵੀ sel 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

» ਵਰਤੋ” :-- “ਹੈ” 1 ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਨਾ 
ਆਉਣ ਲੱਗਾ । ਉਹ ਝੁਠਾ ਬਦਮਾਸ਼..-ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ 

`ਦਾ ਅਵਤਾਰ _ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੂਝਾਟੀ, 
ਮੋ ਅਗੇ ਉਸ ਪਾਸੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, 
ਮਾਂ ਜੀ ।” _ (ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁਲ - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ । ਜਾ 
ਇਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਕੋਮ ਕਰਦਿਆਂ 
ਦੇ ਕੋਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ gaa ਜਾਂ ਵਧੀਕ 
ਫਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ de, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੇਂ` :--- ਖੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਹ ਤਾਂ “ਇਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ” ਵਾਲਾ ay ਹੋਇਆ । 

ਨਾਲੇ ਜੀ ਪਰਚ!ਵ£ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੋ Hel ਕਰਨ 

ਦੇ va ਸਿਖ ਲਏ' । (ਸੋ) 

fea as ਵਿਚ ਦੇ ਸ਼ੋਰ sult ਰਹਿੰਦੇ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ 
ਪੈਂਚ ਬਣ ਬਹਿਣ, ਤਦ saat ਮਿਟਾਉਣ 

੭੨ 

so ਵੇਖੋ ਖੋ ਜੀ ਨੇ a [= 

_ ਇਕ ਮੱਛੀ... ਨ 

ਲਈ ਦਿਰ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” — ਸਜਣੋ ! ਇਕ ਬੋਲੇਂ ਵਿਚ ਦੋ 
ਸ਼ੋਰ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੇ । ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ 
ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ, ਦੋ ਹੋਏ ਨਹੀ” ਕਿ ਝਗੜਾ 

ਪਿਆ sat । (Ha) 

ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਭਨ, gu ਦਸ ਕਰ, sat 
ਆੰ ਨੀਤ ਸਾਨੂੰ ਵਖ ਕਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸੱਸ 
ਨਾਲ (ਜਾਂ ਭਾਈ ਭਿਆਲ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਦੂਜੇ 
ਨਾਲ) ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਵ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਉਤੇ 
ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੇ" :-- ਉਹਨੂੰ ਕੀ ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਦ 
ਉਹਨ ਬੋੜਾ ਏ ? ਇਕ ਬੂਹਾ ਭੌਨ, ਬੂਹੇ ਦਸ ਕਰ । 
ਨਹੀ? ਆਂ ਨੀਤ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ । ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 
ਘਰ ਦੀ ਇੱਟ ਇਟ ਭਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਹੋਈ ਨੈ । (ਸੰਗ) 

ਵੇਖੋ 

ਇਕ ਬੋਟੀ, ਸੌ ਕੁਤੇ । ਵੇਖੋ 
ਪਿੰਡ ਭਸਿਆਂ et । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 
age ਬਹੁਤੇ Je, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

: ਇਕ ਨਿੰਬੂ, 

ਵਰਤੋ" :--- ਜੀ ਰੌਲ ਤਾਂ te ਹੀ 

ਹੋਇਆ । ਇਕ ਸੈਰ ਮਿਨਾਈ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਾ wo 

ਸਕੂਲ । ‘fea dd} ਸੋ az, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇ” 

ਇਕ ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਜਲ (ਪਾਣੀ) Her 

ਕਰਦੀ ਹੈ ॥ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੋ ਭੈੜਾ 
aH ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

wos :-- ਪਰ ਵੇਖ ਨਾ ਬੀਥੀ_ ਅਸੀ 

ਲੋਕ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਲੋ ਹੋਏ । ੨ ਜਾਣਦੀ ਏ', 

ਇਜ਼ਤ ਆਦਮੀ ਦੀ a ਲੱਖੀ? ਨ। ਕਰੋੜੀ” । fas 



ਇਕ ਮਝ... 

ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ diet ਕਰ Det ਏ । ਤੂੰ ਆਪ 
ਸਿਆਣੀ ਏਂ । (gal ਵੀਣਾ---ਨਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਮਝ ਲਿਬੜੀ, ਸੱਤ ਸੌ ਨੂੰ ਲਬੇੜ 

ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :— ਜਦ fan ਇਕ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਲ੍ਰੰਣੀ ਦੇ 
ਬਦਨਾਮ Je ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਰਦਾਰ--ਵੇਖ ਓਏ ਨਯੁ ! 
ਤੋਠੀ ਇਕ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਸਾਰੀ as ਨੂੰ ਇ਼ਰਮਿੰਦਾ 
ਲਰ ਦਿੜਾ ਨੈ । ਮੂਰਖਾ fea ve feast, ਸਤ 
ਸੌ ਨੂੰ ਲਬੇੜ feet dV ਆਪਣਾ adi ਤਾਂ ਜਾਡਾ 

4 ਰ੍ (9 
ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਠਨਾਂ ਸੀ । (ਸੰ:) 

ਇਕ ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ sat 
ਸਮਾਉ ਦੀਆਂ । 

` ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ 
ਵਿਚ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ 

$ ਸਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਉ” ਬਣ ਨਹੀਂ” Saar, 

‘fea ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀ” ਸਮਾ 

nsdn ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਮੈ 1 (ਮਹ) 

ਇਕ ਮੁੱਕੀ ਚੁਕ ਲੈ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ i 

ਭਾਵ :-- ਜੱਦ ਇਕ nas ਵਿਚੋ” 
ਨਿਕਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੈ ਉਸ ਵਲ ਤਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ fea ਕਈ ਖੁਭਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ 

ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ us ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । ‘fea Hai 
ਚੁਕ 8, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ।” ਇਕ use ਵਿਚੋ” 

ਨਿਕਲੇ 3 ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਧੈ ਗਏ । ਰ 

(ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ--ਨਚਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋਚ) 

D3 fea ਸ਼ਿਕਾਰ... 

fea ਲਤ ਲਾਹੌਰ ਤੇ fea ਪਿਸ਼ੋਰ 
(ਲਖਨਊ) 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ fad ay ct 
ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਨਠ ਭਜ 
ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ. ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ |! 

__ ਵਰਤ” :-- ...ਮੋਰੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮੋਰੋ 

ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ । 
ਪਸ਼ਪਾ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰ'ਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ 
ਮਹੀਨਿਆਂ aut ‘fea ਲਤ ਲਾਹੌਰ 3 ਇਕ sua’ 
ਰਹੀ । ਨਾ Gad ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾਂ ਰਾਤ | 

(ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਦੇ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਤੀਜੀ 
ਵਾਰੀ ਪਿਆਂ ਘੱਟਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਕਈ 
ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੋ" ਨਾਂ ਹਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਡਾ 
gat ਹੀ ਫੜਨਾ ud, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ'। 

ਵਰਤੋ" :--- ਨੰਬਰਦਾਰਾ ! ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ 
ਹੋਰ ਸਮਝ: ਲੈ, ਅਸੀ' ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੀਆਂ 
ਹਨ । ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ 
ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । “ਇਕ ਵੇ fa, ਦੋ ਦੇ 

fat, ਤੀਸੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਘੱਟਾ 7 ਤੁਸੀ" ਫਿਰ ਸਨੂੰ 

Quist ਨਾ ਦੇਠਾ। `.._ (ਸੈਰ) 
ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜੱਦ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ 
ਆਦਮੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ree ਇਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਤੇ ਦੇਜ਼ਾਂ 
ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ alu ਸੀ ਤੇ ਅੱਤ fed ag ਹੋਇਆਂ | 
ਸੰਤ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ 
ਹੋਇਆ 1 ਅਰਥਾਤ ਇਸ ae ਸ਼ਿਕਾਰ (ਮਨੋਰਮਾ) 
ਉਤੇ ਸੌਤ ਤੋਂ ਲਾਲਾ yg ਦਿਆਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਅਬਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ` (ਸੋਗ) 



feast ਦ੍ਧੂ... 

feast ea ਸਮ'ਈਐ fea 3B 
ਰਹਿਨ ਚੜ੍ਹੇ । ਜਾੰ 

ਇਕਿ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨਿ ਇਕਿ ਉਪਰ 
ਰਹਿਨ ਖੜੇ । 

ਭਾਫ :-- ਕਈ ਤੁਲਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ 
“ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ 
ਦਾ ਭੇਦ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ" :-- 

“ਆਪੇ _ਭਾਂਡੇ _ਸਾਜਿਅਨ ਆਪੋ ਪੂਰਣ ਦੇਇ | 
feasten ਸਮਾਈਐ ਇਕਿ as ਰਹਨਿ ez | 
ਇਕਿ ਨਿਹਾਲੀ U ਸਵਨਿ ਇਕਿ ਉਪਰਿ cata ਖੜੇ | 
ਤਿਨ! ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ acl 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

fea ਮਾਰ ਜਾਸੀ, fea ਤਾਰ ਜਾਸੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਵਿਚ 
ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸੋਂ ਨੂੰ 
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ - ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ“ :-- ਇਕੇ ਮਾਰ ਜਾਸੀ, ਇਕੈ ਤਾਰ 
ਦਾਸੀ, fea ਮਸੀਹ ਨਿਆਉ” ਦਾ ਆਇਆ ਈ । 

(ਹੀਰ ਵ੧ਨਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਇਕ ਸਜਣ ਸਭਿ ਸਜਣਾ, fea ਵੈਰੀ 
ਸਭਿ ਵਾਦਿ । 

ਭਾਵ :- ਇਕ sy ਮਿਤਰ ਹੈ, ਤਦ 
ਸਾਰੇ ਮਿਤਰ ਹਨ, sal ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ 
ਹਨ । ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ 
ਭਰੋਸਾ CHE ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

wa: 

“ਇਕ ਸਜਣ ਸਭਿ ਸਜਣਾ ਇਕੁ ਵੈਰੀ Afs fe ੧1 
afa 23 ਦੇਖਾਲਿਆ fee ਨਾਵੈ ਸਭ Ble 1” 

(ਗੁਰੂ ਰੰਬ--ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ) 

fea nia’, ਉਹ ਭੀ aes 

28 ਇਕੋ ere... 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fan ਦਾ ਇਕੋ ਇਕਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ, Ga ਭੀ ਹਥੋ` ਜਾਂਦਾਂ ਦਿਸਦਾ 
ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀ ਕਰੇ । 
wd “ਇਕੋ ਅੰਡਾ, ਉਹ ਭੀ ae | ਇਸ ਦਾ ਵੀਰ 
ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ wird ਅਖਾਏ ਵਿਗੜ 

ਬੈਠਾ ਹੈ | (Fa) 

ਇਕੋ ਹੀ ਚੂਢੀ ਵੱਢਾਂ, ਨੌ” ਮਣ ਲਹੂ 
ਕੱਢਾਂ । 

ਭਾਵ -— ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ 
ਰਚੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ fea ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ 
ਕਸਰ ਕਢ es, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਜੋਦ ਇਕੋ ਵਰ ਕਸੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਦੁਖ de ਨਾਲ dd ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕੋ 
ਵੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮੋਰੀ ਵਿਠੋਧਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । "ਅਖ 

ਇਕੋ ਹੀ cdl ਢੱਫਾਂ, ਨੋ ਮਣ ਲਹੂ ਕੱਢ” । ਪਰ 

ਹੁਣ ਮੋਰਾ ਪਿਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ; ਹੈ । ਹੌਰ ਵੀ ਜੋ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਉ । (ਸਗ) 

ਇਕੋ ਤਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੀ ਵਡੀ ਕੀ 

ਛੋਟੀ । 3 

ge: ਜਦ de ਆਦਮੀ ਇਕੋ 

ਜਿਹੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇ” fea ਤਕੜਾ 

ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਸੁਭਾ feo ਜਿਹਾ 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੌ` :-- ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਵੇ" FR ਹਨ । 

“ਇਕ ਤਵੇ ਦੀ act, ਕੀ ਵਡੀ ਕੀ ਛੋਟੀ'। ਅਸੀ 

ਕਿਉ ਇਹਾਜ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ? (ਸੰਗ) 

ਇਕੋ we ਬਾਹਰੇ, _ਖੋਹ _ਉੱਡੀ 
HBSS । 

ਭਾਵ :-- ਦਾਦੂ ਭਗਤ ਜੀ ਮਿਰਾਸੀਆਂ 

ਦੇ da ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ । ਜਦ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ 



ਮਿ ਪਰਤ... 

ਗਏ ਤਦ ਕੋਈ ਮਿਰਾਸੀ < ਦਾਦ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਪਿੰਤ 
(ਮੁਲਾਵਲੇ) ਗਿਆ ug ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 
ਕਦਰ ਨਾਂ ਕੀਤੀ । ਉਸੇ sau ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਖਾਟ ਗਿਆ । ਜਦ fod ਇਕ ਦੇ 
ਨਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

sox 

ae 

eux : ਕਠਮ ਸਿੰਘ--ਸਨਦਾਰ at 
ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਛ fan ਕਰ” 
ਹੋਈ ' ‘Tee ਦਾਦੂ aad, tg ਉਡੀ 
ਮੁਕਵ/ਨ” ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ 
feat d । 

ਅਖ 

(ਸਰ) 
fea ਪੁਤ, ਸੰ ਬਲੀ' ਵਿਆਹਿਆ | 

ਭਾਵ :-- ਬਲੀ” ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤ 
ਹੈ। ਇਹ ਨੀਵੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ae 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੋ ਪੁਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ dat 
ਥਾਂ ਨਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏ, at ਔਕੜ ਵਿਚ 
ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਿਟਰ ਬੈਠੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- “ਇਕੋ ਪੁਤ ਸੀ ! ਉਹ ਵੀ ਬਲ 
ਵਿਅ/ਟਆ 1” ਮੋਰੀ ਵੜ ਕਿਨ੍ਹੇ ਪੁਛਣੀ ਸੀ । (ਸੰਗ੍ਰ 

ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਾ, ਨਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹਾਸਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ fad ਦ ਗੰਲ 
ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਦਾ ਅਪਣੀ ਮੋਜ 
ਵਿਚ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਲਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀ, “ਇਕਾਂਤ 
ਵਾਸਾ, ਨਾ ਬਗੜਾ ਨਾਂ aH! 1 ਕਿਸੇ ਦੀ aw ਵਿਚ 
ਆਉਦੇ ਨਹੀ” । ਅਪਣੀ ਨਬੇੜੀ ੨ 
vidal । ਬਸ ਫਿਰ ਮੌਜ ਹ ਮੌਜ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ 

(ਸੰਗ) 

ਇਚਰ ਪਤਰ ਪਿਉ ਦਾ, frag ਮਹ 
Bat ਡਿੱਠਾ wel ਧੀਉਂ ਦਾ । 

ਭਾਵੇ :-- ਜਦ ਵਿਆਹ Had ਪੁੱਤਰ 

ਹੁਣ ਇਥੋ ਵੀ ਨੋ 

੭੫ 

ਦੇ ਦਿਲ fea ਪਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾ 
ਰਹ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 7 

233° :-- ਹੁਣ ਉ ਹਦ: ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਕੀ $ 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ nee ਗਿਆ 2 ਹੈ । 'ਇਚਰ "ize 
ful ਦਾ fava ਮੂੰਹ aut ਪਾਈ 
fal ev (Ra) 

ਡਿੱਠਾ 

ਇੱਟ ਘੜੇ ਦਾ ਵੈਰ । 

Sie ੭ ਆਦਿ 3 ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ 
ਸਿਹ-ਵੱਢ ਵੇਰ । 

ਵਰਤੋ” :-- ay ਸ਼ਾਮ ਵੀ ad 

ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ | Gat ਦਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ੜੀ ਇ 
ਦ/ ਵੌਰ ਤਰਿਆ ਆਉਦ। ਹੈ । 

ਇੱਟ wad ਨੂੰ ਪਥੱਰ ਤਿਆਰ ai 
ਦੀ Get udg ਦੀ ਲਣੀ । 

Ady 9 

ਫਲ ੨ 

ਏਟ ਘ 

(ਸੋ) 
ns 
we 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾ 
ਕਰੋਗੇ ਤੇ mdi ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀ ਕਰਨਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸੀ” ਇਹ ਨ। ਸਮਝਣ! ਕਿ 
ਤੁਹਾਨੂ ਕੋਈ ਦੂਮ ਚਟਕੇ wea । ਜਿਨੇ fan ਤਜੀ' 
easel ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ tA cased: ਕਿਉਕਿ 
“ਇੱਟ wae ਨੂੰ Uae ਤਿਆਰ ਜੁਦਾ ਹੈ | 

ਇੱਟ ਪਿੱਛੋ ਪਰਦੇਸ । 

ਭਾਵ :-- Fe ae ss > 
ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੰ 
ਜਾਈਏ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” : 

ਦੇ 

ਕਫਮੋ--ਨੀ Gar i 
ਸਾਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੀ ਏ' । 

98 . 2 
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ਉਸ਼ਾ--ਝੈਣ ! ਕੀ ਕਰਾਂ, ‘fee ਪਿਛੇ ੫ਪਰਦੇਸ' 
ਵੀ ਤਾਂ anes de ਲੈਂਦੇ ਕਦੋ) 

ਨਹੀ” ਆਏ | (ਸੋਗ) 

ਤਸੀ' 

ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ sul ਖਾਈਦੇ । 

_ ਭਾਲ :-- ਜਦ ਕੋਈ mas ਗੱਲ 



feat ਘਰਾਟੀ... 

ad, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲ ਦੀ 
ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਨ ਅੜੀਏ | “ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ 

ਪਠੌੜੇ ਨਹੀ“ ਖਾਈਦੇ' । ਤੁਸੀ” ਤਾਂ ਔਂਗ ਪਾਣੀ ਦੇ 

fe ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ | (ਸੋਗ) 

ਇਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤ ਕੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਂਦੇ 
ਗੁਤਕੇ । 

ਭਾਵ :-- (ਨਾ ਘਰ ਕੇ ਨਾ ਘਾਟ ਕੇ) 

ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੌਗਾ ਨਾ ਰਹੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਨ। ਤੇ ਅਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ 

ਦੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ । ਹੁਣ ਔਕੜ ਵੇਲੋਂ 

ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੌਣ ਫੜੇ | ਇਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤ ਕੇ, ਵਿਚਕਾਰ 

ਖਾਂਦੇ ਕੁੜਕੇ | (ਸੋਗ) 

ਇਥੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਐ । 

__ ਭਾਵ :- ਜੇਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਮਨੁਖ 
ਇਥੇ ਕਰੇਗਾ, _ਉਹੋ far ਫਲ ਅਗੇ 

ਪਾਵੇਗਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਨੇਖ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ 

ਇਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਠੱਗੀ 3 Gat ਅਪਣੇ ਔਸੂਲ 

ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, uaa ਇਹ ਕੁਲਿਆ ਹੋਇਆ 

5 ਕਿ 'ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪਾਈਐ” ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ 82 ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਅਗੇ ਪਰ੧ ਜਾਣੈ ਹਨ । 
(Fa) 

ਇਥੇ ਘਾੜ wate ਹੋਰ, ਫੜੀਅਨ 

wa ਛਡੀਦੇ ਚੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ਇਥੇ ਅਨੌਖੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ 

2 । ਸਾਧ, da ਆਦਮੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਚੋਰ, ਮਾੜੇ Fe ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਣੋ - ਠੰਕ ਏ, ਅਜਬ ਸਮਾਂ 

$ੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਗੇ ae ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 

ਹੁਣ ਤਾਂ fed ਘਾੜ ਘੜੀ'ਦੇ ਹੋਰ, ਫੜੀਅਨ ਸ:ਧ, 

gare ਚੌਰ” | 

ਇਧਰ ਇੱਲ ਝੂਟਾ ਲਈ ਰੋਟੀ FS 
we ਲਈ ਪਿੰਨੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਬਿਪਤਾ 

ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ FA ਤਾਪਲ, 
ਡਿਗ _ਢਹਿ dat flats 
ਇਧਰ ਇਲ sat ਲਈ ਰੋਟੀ, 
ਕੁੱਤੇ ਵੱਢ ਲਈ _ਪਿਨੀ । 

(ਨਵਾਬ ਖਾਂ--ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ । 

ਭਾਵ :--- ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਾ dé 

ਵਰਤੋਂ` :--- ਵੀਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀ wie ਖਪਦੇ 

ਹੋ ! ਇਥੋਂ sng a} ਲਭਣਾ 3 । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾੰ 

ਵਿਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ । (ਸ:) 

ਇੰਨਾ ਨਾ ਪੱਕਾ, ਜੋ ਬੋਹਾ ਤਰੱਕਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਪੂਜੀਆ 
ਹੋਣ ਉਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ 
ਬੜੀ Bs ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੂੰ ਜੋਰ ਪਾਏ” ਮੰਗਦਾ ਹੈ” । 
ਮੇਰੇ us ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ‘feat ਨਾਨੂਪੱਕਾ, ਜੇ 

ag saan’ | (ਸੰਗ) 

ਇਨ੍ਹੀਂ ਘਰਾਟੀ' fed ਜਿਹਾ,ਪੀਸਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ` ਚੇਗਾ aH 

ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਕੋਈ ds adt, wes 
ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭਰੇ da ਵਿਚ _ਏਲਿਆ, “feat 

ਘਰਾਟਾਂ ਵਿਚ ta ਹੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੀਸਦਾ ਏ!। 

ਅਜ ਕੋਈ ਨਵੀ” ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਏ 1” 

(ਗੈਗਾਜਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



Res ਚੁਰਾਈ. ਨ 

‘es ̀ਚੁਰਾਈ 'ਸਾੜ੍ਹੀ, ̀ ਜਠੋਰਿਆਂ 2 

ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹੀ । ਜਾਂ fos ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਈ, 

ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ । ਵੇਖੋ : ਕੁੱਤਾ del ਲੈ ਗਿਆ, 

ਗੰਗਾ ਮਾਈ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ) 3d ਨੰ । 

gre :-- ਜਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ 

3 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ 3d 

ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਾਂ ਜਾਣ BY ਕੇ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਮੈ ਤਾਂ ਨਹੀ” ਨਾ ਖਾਂਧਾ । ਖਾਂ 

ਗਈ ਲਕਾਈ 3 ਸਿਰ ਬਦੀ ਦੇ ਆਈ । ਪੈਸਾ 

ਉਜਾੜਿਆ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ । ‘few ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਈ, 

ਜਨੇਂਰਿਆਂ ਦੇ av । fed’ HS ਕੀ Sat ? (ਸੋਗ) 

ਇੱਲ ਦਾ ਨਨਾਣਵਈਆ att ਵੇਖੋ : 

ਖਵਾਜੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੜ੍ਹ | 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ye ਦੀ 

ਮਦਦ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- ਬੇਠ ਉਇ fea ਕੇ । ਆਇਆ 

ਕਿਤੋ ਵੱਡਾ ਇੱਲ ਦਾ ਨਨਾਣਵਈਆ ਕਾਂ । (Ral) 

fis ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ 

ਇੱਲ ਦੇ ਥਾਂ ਕੁਕੜ sal ਜਾਣਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮੂਰਖ 
ਤੇ mous dé, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ --- ਰਜਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਧੂ ਹੈ 

ਇੱਲ ਦ ਨਾਂ ਕੋਕੋਂ ਨਹੀ” ਜਾਣਦੀ । (ਸੋਗ) 

ਇਲਤਿ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕਲਜੁਗ fea ਸ਼ਰਾਰਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 
_ 'ਇਲਤਿ ਕਾ ਨਾਉ ਚਉਬਰੀ” ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਉ ॥ 

। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ਕਲਿ ਕਾ ਏਹੁ ਨਿਆਾਉ ।। 

| (ਗੁਰੂ ਗੌਥ-ਵਾਚ ਮਲ੍ਹਾਰ) 

22 

ਡੇ 

aad ਹੁਰਾਂ... 

` ਇੱਲ ਦੇ ਆਲੂਣੇ ਡੌੱ ਮਾਸ ਦੀ 

Hoard | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ ਤੋ" ਕਿਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 

ਦੀ a3 ਹੋਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ” :--- wast ਸਿੰਘ ਪਾਸੋ ਦਮੰਣਆਂ 

ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ fest ਦੇ ਆਲਣੇ ਤੋ ਮਾਸ ਦੀ 

ਮੁਰਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲ ਰੱਲ ਹੈ । ਉਸ ਪਾਸ ਦਾਣੇ 

fat? ? ਉਹ wy Sai ਪਾਸੋ Maret ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 

ਇੱਲਾਂ ਕਿਸ ਪਰਣਾਈਆਂ, ਕਿਸ ਪਿੰਜਰੇ 
ws ਕਾਂਉ` | 

ਭਾਵ :-- ਅਨਹਣੀਆਂ 
ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ | 

Zaz :- ਤੂੰ ਭਾਵੇ' ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ag ਪਰ 
ਮੈ$ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ au ਉਹ sat aa 

ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ 

naa । ਕੁਲਾ _ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ _ਕਿਰਾ ਗਲਤ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ : 'ਇੱਲਾਂ ਕਿਸ ਪਰਣਸੰਏਆਂ fan 

ਪਿੰਜਰੇ ੫ਤੇ ਕਾਉ” ।” (ਸੋਗ) 

ਇੱਲਾਂ (ਚੀਲਾਂ) ਦੇ Ha fed ਮਾਸ 
ਖੋਹਿਆ । 7 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ un ਅਨਹੌਣੀ ਗੱਲ 
ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ । 

ਵਰਤੋਂ“ : -- ਜਮਨਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੀ 
ਸੀ, uaa! ਤੁੰ ਜਿਹੜਿਆੰ ਵਿਚ ਹੈ ? fest 
(ਚੀਲਾਂ) ਦੇ da ਵਿਚੋ ਮਾਸ ਖੋਹਣਾ ace ਹੈ” 

(ਕਾਂਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ :-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਸ਼ਕ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਡੇਬਰ । 
ਬਹਿਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਂ 
ਇਸ਼ਕ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤਮੱਇਆ (ਹੱਸ &)— 
ਇਸ਼ਕ gai ਦੇ ਬੜੇ ਅਡੰਬਰ । 

ਬਹਿਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ । 



fena ਛੁਪਾਇਆਂ,... 

ਦਿਤਿਆਂ ! ਤੂੰ ਘਾਬਰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ 8° ? ਅਸੀ 
ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ fed* ਆਪ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਜੇ 

ਕੜੀ ਰਾਜੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ Gai ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 
_ ਇਸ਼ਕ gufeyt gue ਨਹੀ', 

ਸ਼ਹਿਰੀ` ਵਜ ਗਏ ਢੋਲ । 

ਭਾਵ :-- ਇਸ਼ਕ ਲੁਕਾਇਆਂ ਨਹੀ 
Baw | 

ਵਰਤੋ” :— ਇਸ਼ਕ ਛੁਪਾਇਆਂ ਛੁਪਦਾ at’ 
ਸ਼ਹਿਰੀ” ਵੱਸ ਗਏ ਢੋਲ | (੬ਲਾ ਸ਼ਾਹ) 

ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਲੁਕਾਇਆਂ ਨਹੀ' 
Bae (ਛੁਪਾਇਆਂ sat oe) ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ 
3 ਖੰਘ ਲੁਕਾਇਆਂ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀ? । ਜਾਂ 
ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ poe 

ਭਾਵ :-- ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਢਰਜ ਪੁਜ gat 
ਪ੍ਰੀਤ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀ` sa ਸਕਦੀ, ਜਾਂ 
ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਘਾ ਕਮ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾ 
ਸਕੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

faa ਮੁਹਬੁਤ ਆਸ਼ਕੀ 
ਇਸ਼ਕ wna ਕਿਉ ਲਕੋ ਲਕਇਆ | 
ਚੰਦਨ __ਵਾਸ __ਵਣਾਸਪਤਿ 
ਹੋਇ ਸਗੀਧਿ ਨਾ ਆਪ ਰਗੋਣਾਇਆ | 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ) 
ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀ, ਲਾਵਣ 

ਸੌਖਾ ਤ ਪਾਲਣ ਔਖਾ ਹੈ । 

__ ਭਾਵ :-- ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ 1 
ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ <- ਰਣਬੀਰ--ਸਜਨੀ ! ਇਸ਼ਕ ਦ7 
ਜਾਹ ਬੜਾ ਕਠਨਨ ਹੈ । ਇਜ਼ਕ weer fut ਤੇ 

ਪਾਲਣ ਔਖਾ ਹੈ 1 (Ha) 

ਦਸ਼ਕੋ` fee: ਜਗੀ ਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਟਿਆ ਜੋਗੀ 
Gat | 

One ਈਦ ਪਿਛੋਂ. 

— = ਹੀਰ ਮੁੜਨਾ, aie ਨੇ 
ਇਕ ਦਾਗ਼ ਜੇਤਾ । ਕੁਝ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਤਾਇਆ, 
ਕੁਝ ਖੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੀਰ ਲੈ ars ਤੋ ਭੁਨਿਆ ਤੇ 
ਨਿਰਾਸ ਹੋਇਆ dfem fas ਜਾ ਕੈਨ ਪੜਵ'ਏ, 
nd ‘tesa’ fear ਜੋਗ] ਜਾ ਬਣਦਾ ਡੀ” & ਸੋਚ 
ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ । (ਕੋਇਲ ਕ--ਥਾਵਾ gy ਸਿੰਘ) 

PAWS, ਕਝ ਨਾ ਫੋਲ । 

ਭਾਵ :--- fan ਦਾ ge 
ਖੌਲ੍ਹਿਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀ = ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਭੈਣ ਗੱਲ ਛਪ) ਹੀ ਚੌਗੀ ਹੈ । 
‘ana ਗੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ da’ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ । (ਸੰ) 

_ਈਸਰ SH ਹੋਰਨਾ ਘਰ ਖਪਰ ਛਾਰਾ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਸਿਵਜੀ ਹੋਰਨਾ @3 ਤਾਂ 
ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇਂ 
ਘਰ ਸੁਆਹ ਹੀ ਉਡਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ 
ਦੂਜਿਆਂ ਲਈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੇ ਪਰ 
ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੇ :-- ਉਹ ਆਪ ਲੱਖ-ਪਤੀ ਨੇ, ਪਰ 
ਹੈ BAT ਸਾਦਾ । ਨਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ 
ਇਕ ਗ਼ਨੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ua ਅਸਲੋ' ਉਹ ਹੈ 
ਸ਼ਿਵਜੀ <i ਪਰਉ ਪਰੀ । ਉਸ ਬਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹ 
ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ : ‘sha FA daar, wa ਖਪਰ 

ਛਾਰਾ” | (੧) 

ਈਸੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਮੂਸਾ 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿਤਰ 

ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਫਰਤ” :--- ਜੀ ਹਾਂ 'ਈਸੋ ਦਾ ਗਣਾਹ 
HWY ਤੁਸੀ” ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ant ਭਰਨ] 
ਹੀ ਹੋਈ । ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ? (ਸੰਗ) 

ਈਦ ਪਿੱਛੋ ਤੋਬਾ ਫੁਕਣਾ । ਜਾਂ ਈਦ 
ਪਿਛੋਂ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ । ਜਾਂ ਈਦ ਪਿਛੋ za, 
ਮੁੜ ਕੀ ਕਰੁ । 



ਏਸ vated... 

aH ਨਾਂ ਆਵੇਂ J ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿਛੋ” 

ਉਹ ਮਿਲੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਰੁੜ ਸਿੰਘ--ਲੈ ਸ਼ਾਹ, ਈਦ 
a & (੪੯੧ ੬ __ oo = RO 
Su ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਬੇ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਐਜ । 

ਅਸੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਈਏ $ ਵਡਿਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ 

ਘਰੋੜੀ ਨਹੀ” ਮਾਣ | He rar ਬਬੋਰਾ | ਕਿਸੇ 
Hea ਦੀ aac ਨਿਕਲ ਆਊ | 

(ਸੂਭੇਂ ਦਰਾ-- ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਏਸ ਹਨੇਰਿਉ` sear ਘੀਕਾ, ਤਾਂ ga 
ਵਖੇਗਾ ਘਰ ਕਾ ata । 

ਭਾਵ :-- ਘਰ 3 ਦੂਰ ਬਿਪਤਾ ਦੇ 
Hy ਜਦ ਘਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਇਕ ਇਕ ਪੈਰ ਤੋਂ ਦਮ ਫੁਲਦਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਰਮ ਵਿਛੋਣ! UVF ਆਉਦਾ! ਸੀ । 

ਦਿਲ ਵਿਚ ਘੜੀ ust ਅਉੱਦਾ ਸੀ, “ਏਸ ਹਨੌਰਿਉ” 
ਛੁਟੇਗਾ ਘੀਕਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੇਖੋਗਾ wa ਕਾ Ste’ | 
ਅਰਦਾਸ age ਸਾ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਕਦ ਏਸ 

ਮਸ਼ਣਲ fed ਨਿਕਲਾਂਗੋ” | 

(ਐਲ Yas ਦੀ ਦੜ੍ਹਾਈ- -ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ) 

ਏਹ ਹਾਲ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਲਾ ਬੇਲੀ 
ਮਾਲ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ 

ARS ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਲਿਆਂਰ 
ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ 

ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਹੀ ਦਾ, ੩ ਅਲ: ਵੇਲ) ਮਾਲ ਦਾ । 

ਜੇ at fee ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਟਹਿਲ' ਹੈ, ਤਦ ਇਹ | 

` ਅਡੰਬਰ ਔਖਾ ਹੀ ਸੈਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 1 (ਸੈਤ) 

ਏਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ fas ਡਿੱਠਾਂ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇ" ਤੋ” 
ਅਯੋਗ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਭਵਿਖਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ | 

“ste: i—~ HE ਵੇਲੇ Stig. aan “sitet 

2੯. ਏਕਾ ਨਾਰੀ... 

ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਤੁ ਇੰਹ » ਅਖਾਣ ਨ ਵਰਤਦੀ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਹ ਪੁਲੌਕ । 
ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਹਾਨ ਚੌਰੈ । ‘fea ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ 
ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾਂ । (ਛੇ ਘਰ--ਸੌਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ) 

ਏਹੁ ਨਿਦੌਸਾ ਮਾਰੀਐਂ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ 
ਕਿਆ ਹਾਲ । 

gre :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ 
Yet ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਢਸ਼ਾਂ ਦਾ 

dst ada ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਫਰੀਦਾ ਦਰਿ ਦਤਵਾਜੈ ਜਾਇ ਕੀ ਡਿਠੋ ਘੜਿਆਲ ॥ 

‘fea ਨਿਵੋਸ ਮਾਰੀਐ ਹਮ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ iv 

(ata ਗ੍ਰੰਥ--ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ) 

ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਦੇ ਜੀਵ ਦਿਸਣ ਵਿਚ 
ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਪਣ, ud ਜੋਤ ਇਕ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” : 

ਧਨ fug ਏਹਿ ਨਾ ਆਬੀਅਨਿ ਬਹਨਿ ਇਕਠੇ ਹੋਇ । 

"ਏਕ ਸੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ” ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਇ । 

:ਬ-ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 

— 

ਏਕਾ std} ਸਦਾ ਜਤੀ ॥ 

wre :--- ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਨਾਰ ਨੂੰ 
ਧੀ ਜਾਂ ge ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ,ਇਸੜ੍ਰੀ 
ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ad, ਉਸ Haut fea 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ IS! 

ਵਰਤੋ” :--- 

"ਏਕਾ ਨਾਹੀ ਜੋਤੀ ਹੋਇ, 
ਪਰ ਨਾਗੀ ਥੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ । 

ਪਰ US ਸੂਅਰ _ਰਸਇ fag 
ਮਕਰਹੂ __ਹਿੰਦੁ _ ਮੁਸਲਮਾਣੈ | 

(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਂਸ ਜੀ) 



ਏਧਰ ਸਦੀ 

(ਓਧਰ ਸੀਸ aac 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਦੌ-ਰੁੱਖ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋ 

ਪੱਖੀ ਗਲ ad, ਇਕ ਪਾਸ ਕੁਝ ਲਾਰਾ 

ਲਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ dd, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :--- ਅਮਰ ਸਿੰਘ-ਵਾਹ ! “ਏਧਰ 

ਸਾਈਆਂ 3 ਓਧਰ ਵਧਾਈਆ” । ਸੈਸਾਰ ਚੋਦ ਦੋ ਪਾਸੇ 

ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਨਾ mS ਗਿਲਾ ਵੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ 

at cans ਸਿੰਘ ਨੂੰ । ਲੜਾਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਕਢਣਾ 

ਉਹਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਚਾਲ ਏ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਟਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕਿਰਖਾ ਸਾਗਰ) 

eS ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਠ ਨਾ ਖਾਵੇ । 

ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਅਜਾਈ” ਚਲੀ ਜਾਵ, 
ਪਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦ GH ਨਾ ਆ ਸਕੇ J 

ਵਰਤੇ” :-- ਉਸ ਵੋਟ va ਵਿਚ ਸੁਟ ਦੇਣੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਤਹਾਨੂੰ ਨਹੀ” ਦੇਣੀ | ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 
sfenn ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਏਵੇ” ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਠ ਨਾ 

ਖਾਵੇ" | (ਸੋਗ) 

A 

ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੁਤਵਾਲ ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ 

ਕਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ 
ਸਬੋਧੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 
ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਰੋਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਮਾਰੇ, HS was ਮਾਰੋ | ਕਿਉ” 
ਨਾਂ uid, ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੁਤਵਾਲ, ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ 

avy ਤੁਹਾਡਾ gt ਜੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਗ! ਗਿਆਂ | 
(Ha) 

to AA । ਦੀਆਂ,.._ 

ਸੱਸ a ਡਿਓਢੀਉ” “aut ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੈਣ 
ਮਟਕਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ 
ਦਾਬਾ ਹਟਣ ਤੇ gel ਆਕੜ ਬੋਠੇ, ੩ਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ” :--- ਉਸ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿਚ 
ਪੱਕਾ ਫੈਂਸਲ। ਕਰ ਲਿਆਂ ਕਿ ਠੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਉ'ਦੇ 
ਜੀ ਸਹੁਰੇ sat’ ਤੋਰਨ = ਅਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲ' 
ਲਈ ਕੋਈ ਔੱਸੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਓਧਰ ਤਾ ਆਖੋ 
‘sin ਡਿਉਢੀਉ` Sut ਤੇ 8a ਨੈਣ ਮਟਕਾਏ” । ਦੋਹਾਂ 
ਦੇ ਰਾਹ ਵਾ ਸਗੋ ਦੇੜਾ ਹਟ ਗਿਆ । 

(ਮਿਠਾ ਮਹੁਰਾ-ਨਾਨਕ ਜਿੱਘ) 

ਸੱਸ ਤੋ ਚੋਰੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਵਾਂ ਤੋ” 
ਕਣਕ ਵੋਟਾ ਦੇ। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ” ਤਾਂ ਇਹ 
ਦਸੇ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ 
wed ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਪੜੇ sae ਦੀ ਕਰੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫ਼ਰਤੋਂ :-- ਬੌਸ ਨੀ ਬੇਸ, es ਚਲਾਕੀਆਂ 
ਸ ਤੋ” ਚੋਰੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਵਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵਟ ਦੇ ।” 

“ ਨਹੀ” ਜਾਣਦੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਯੂਖਦਾ 

9 (Hal) (7 xy xk 

ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਮੋਲਣਾ, ਜੁਲਾਹੀਆਂ ਤੇ 
BBS" । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਗਤ 
ਵੇਖਕੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- fad ਆਖੀਏ ਇਸ ਅਪੁੱਨੀ 
ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਾਹ wes ‘HA ਦੀਆਂ Hae, 
ਜਲਾਨੀਆਂ 3 Sear ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ । ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਇਸ 3° ਵੀ _ਨਿਘਰੀਆਂ Tete 

ਹਨ । (ਸੰਗ) 



ਸੱਸ ਨਹੀਂ . 

ਬੋਸ ਨਹੀਂ Ha ਚਲਾਂ, ਸਹੁਰਾ ਨਹੀ 

Ws ਕਦਾਂ । 

~ 

_.. Se ਜਿਸ ਤੀਵੀ` ਦੇ 

ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਕੌਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਜਿਰ ਉਤੇ 
ਉਸ ਲਈ 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਰਾਜ ਬੜੀ ਸਿਰ-ਲੌਥ ਹੋ ਗਈ 
ਹੈ । ਕੁੰਡਾ ਜੋ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ । “ਸੱਸ 

ਨਹੀ” Hal ਚਲ, wget ਨਹੀ' ਘੁੰਡ dei’ | 
(ਸੋਗ) 

ਸੱਜ ਨਾ ਨਨਾਣ, ਵਹੁਟੀ (ਨੂੰਹ) ਆਪ 
ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ । | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਨੂੰਹ (ਜਾਂ ਕਈ ਹਰ 
nad) ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ead ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰ 
ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

dds :--- ਸਰ ਲੈ ਜੋ ਜੀ ਆਏ ਤੋਰੇ ! 

"ਸੱਸ ਨਾ sare, ਵਹੁਟੀ ਆਪ fed ਪ੍ਰਧਾਨ ।” 
fea ਖੁ ਤੈਨੂੰ ca da ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ | (ਸੋਗ) 

ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਮਹਿੰਗ' ਰੋਵੇ 
ਇਕ ਵਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਸਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ 
ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਥਾਣੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :-- ਇਸ sus ਨੇ ਦਸ ਵਿਨ ਵੀ 

ਨਹੀ ਕਢੇ । ਸੈ! ਸਸਤੀ) ਵੇਖ ਮੁਲ 8 ਲਈ । ਇਹ 
ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 'ਮਸਤਾ dé ਵਾਰ ਵਾਰ, ਸਹਿੱਗਾ 

(Fa) eats ML. — 

ae ikea ਵਾਜੇ । 

HA ਨੀ H ਥੱਕੀ, ਛਡ ਚਰਖਾ ਤੋ 
¥ ਚੱਕੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੋ ਸੌਖਾ aH ਛੁਡਵਾ ਕੇ 
ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਥਿਆ ਜਾਵੋ, ਤਦ 
Toy MUS ਹਨ । 
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ded 

Uta ਸਹਸ Het... 

ਵਰਤੋ“ ;-- ਮੈ sri ਹੁਣ ਬਸੇ ਕਰੋ । 

aa at ਸੜਾਉ । ਉਨ? na ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, 

me ‘RA ਨੀ ਮੈ” dal, ਛੱਡ ਚਰਖਾ ਤੋਂ ਬੋ ਚੌਕੀ” 

ਸਗੋ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਅਰੈਭ fest | (Ha) 

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਇ ਤਾ ਇਕ 

ਨਾਂ ਚਲੈ ਨਾਲਿ। 

ਭਾਵ :-- ਚਤਰਾਈ ਕੁਝ ਕੌਮ ਨਹੀਂ 

ਜੁਆਰਦੀ । ਜਦ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਸਚੇ 

ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ 

ਫ਼ਰਤਦੇ ਹਨ | 

_ਗੱਰਤੈ :--- _ 
“ਜਦ ਸੋਢਿ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ । 

gy ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲ਼ਿਵਤਾਰ ।॥ 

ਛੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੋਨਾ ਪਰੀਆਂ ਭਾਰ । 

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤਾ feas ਚਲ ਨਾਲਿ y 

(ਜਪੁਜੰ। ਸਾਹਿਬ) 

ਸਹਸ uz ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਨੁਖ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤ” :-- 

“ਸਹਜ ye By ਕਉ ਉਨਿ ue n 

ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੰ ਆਵੈ ਮਇਆ ute urd ।” 

(ਗੁਰੂ ਰੰਬ-- ਸੁਖਮਨੀ) 

ਇੱਟ 
2 

ਸਹਸ ਮਣਾ det as, ਚਿਨਗਾਰੀ 
ad | 

ਭਾਵ :-- ਨਿਕੀ ਜਹੀ, ਮਾਮੂਲੀ !ਜੀਜ਼ 

ਵੀ ਬੜਾ ਵਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇ ਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਵਿਗੜੇ oer ਦੁੱਧ ਦਾ ata} wi Be 

ਸਹਸ ਮਣਾ ctl ਜ& ਦਿਨਣਾਰੀ BRI 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 



ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ... 

ਉਹ ਵੀ ਡਿੰਗ ਫੜਿੰਗਾ । 

ਭਾਫ :-- ਜਦੋ` ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮਗਰੋ” 
ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ 
ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੌਈ san ਰਹਿ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ` :--- ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ” ਉਨ? ਦੇ 

ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ feed ਦੀਆਂ dat ਖ਼ਰਾਬ 

ਹਨ । “ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਚੈਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 

ਡਿੱਗ ਫੜਿੰਗਾ' । 

ਸਹਿਕਦੀ ਸੁੱਤੀ ਤੋ Saat ਉੱਠੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ det ਗ਼ਰੀਬ ਤੋ” 
ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਕੜ ਕਰੇ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਅਸੀ” ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ 

ਹੀਜ ਪਿਆਜ । ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ, ਵਡਿਆਰ ਸਾੜ 

ਲਉ । ਅਖੋ “ਸਹਿਤਦੀ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਭੋਂਕਦੀ Gor | 

ਕਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਹੜਿਆਂ ਚਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ 

ਬਹਿਣ ਨਹੀ? Hi eet । (ਸੰਗ) 

ਸਹਿਜ ਪਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾਂ । ਵੋਖੋ : ਉਤਾਵਲਾ 
ਸੋ ਬਾਵਲਾ | 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੋਈ aH ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

੪ 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ,ਇਕ- 

ਵਾਰਗੀ ot, ਨਾਂ ਅਸੀ” ਤੇ ਨ! ਕੋਈ da uur 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ “ਸਹਿਜ ua ਸੋਂ His" ਦੇ 

ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ । 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਉਤਨੀ 
at ਸਿਆਣੀ ਹੌਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 
ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ । ਸ਼ਹਿਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਜਿਆ 

ਵਰਤੰ' :-- ਠੀਕ ਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਏ । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਨਕ ਸਿੰਘ) 

੮੨ ਸਹੁਰਾ ਨਾਂ... 

ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਚੈਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ | 'ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ” । ਤੁਸਾਂ 
ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ Hs ਕਿਥੇ ? (Fa) 

ਸ਼ਹਿਰੀ” ਵੱਸਣ ਦੇਵਤੇ, ਪਿੰਡੀ` ਵੱਸਣ 

ਜਿੰਨ । ai ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਦੇ ਦੇਵਤੇ 3 ਬਾਹਰ 
ਭੂਤ U3 

ਭਾਵ :--- ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ S ਆਪਣੀ 
ਚਿਕਨੀ ਚੌਪੜੀ ਜ਼ਿੱਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 
ਦੀ ਖਰ੍ਹਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ` ਚੋਗਾ ਦਰਸਾਇਆ 
ਹੈ। 

ਵਰਤ" :-- ਨੀ wate! ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 
ਵਡਿਅਤ ਤਾਂ ag ਨਹੀ” ਵੇਖਿਆ, ਤਸੀ` ਅਪਣੀ 

ਸੋਭਾ ਲਈ ਐਵੇ! ਡੀ'ਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਂ, ਅਖੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀ” 
ਵਸਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਪਿੰਡੀ' ਵਸਣ ਜਿੰਨ” । ਸਾਡੀ weal 
ਤੇ '%-ਭਾਵ ਅਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਖੀ dtu au ਕਿਸ 
ਕੌਮ ? (Ha) 

ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ, ਅਪਣਾ ਕੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਮੰਦਾ ਫਲ ਮਿਲੋ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

“ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜ੍ਹਿਆਂ 3371 ਕੜਿਆਂ ।। 

ਬਹੁ ਤੀਰਥ _ਭਵਿਆਂ ਤੇਤੇ _ਲਵਿਆਂ 1 
ਬਹੁ sy ਕੀਆਂ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ।। 
ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ _ ਅਪਣ _ਕੀਆਂ ।” 

(ਗੁਰੂ ਗੌਬ-- ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 33 ad, ਸੱਸ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਸੈਗ ਕਰੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕੌਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਡਰ ਹੋਵੇ ! 

ਵਰਤੋਂ :-- ਸੁਲੌਖਣੀ ਡਰੇ fan 3°? ਅਖ 

ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੁੰਡ ਕਢੇ, a ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਗ 

av’ । ਕੋਈ use ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀ” । _ (ਸੋਗ) 

ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਸਾਲਾ, ਸੈ" ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ 
ਵਾਲਾ । 



Pe ਛੂਹ... 

ਭਾਵ ; :-- ਜਦ ਘਰ ਰ ਵਿਚ add ਵੱਡਾ 

ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ gar ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 
ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਭਰਾ ਜੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਨ ਮਰਜੀ 

ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ? 'ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਨਾ 

ਸਾਲਾ, ਹੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ” । ਵਾਲਾ Bet ਹੈ 

ਉਥੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਾ (ਸੰਗ) 

ਸਹੁਰਾ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੂੰਹ 

ਰੈਨ ਭੌਂਕ ਭੰਕ ਮਰੇ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ faa ਨੂੰ 

ag ਨਾ ਆਖੇ, ua ਨਿੱਕਾ ਉਸ ਦੇ ve 

ਤੌਗ de ਤੇ ਕੀਰਨੇ we, ge ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ i 

ਵਰਤੋ -- ਨੀ S| ਇਹ dee ਸਾਡੇ 

ਅਗੇ at ਠਚਿਆ ਕਰ । ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ 

ਹੈ,ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ aa ਤੰਗ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਖਾਂਦੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਏ” । ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਅਖੇ : 

‘Rast ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗਲ ਨਾਂ ਕਰੇ, ਨੂੰਹ ਰੰਨ Sa Se 

wa" । (ਸੰਗ) 

ਸਹੁਰਾ ਬੱਧਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਾਉ ਲੱਧਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ fan esd ਦੀ 

ਅੰਖਿਆਈ ਤੋ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ` :-- ਕਿਉ! ਨਾ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੰਤਰ 

dint) 'ਸਹੁਰਾ du, ga ਨੂੰ ਢਾਉ aa । 

ਸਜਰਾ ਸਜਰਾ ਹੀ Fue ਮਰਿਆਂ ਹੈ feat ਦਾ । (Hal) 

ਸਹੁਰਾ Wd ਨਾ ਧਰੇ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਹਗ 
ਹਗ ਭਰੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਕਾ 

ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦਸੇ 

ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ' :-- ਅਖੇ 'ਸਹੁਰਾ ਮੁੰਹ ਨਾਂ ਧਰੇ, ਤੇ 

_ ਨੂੰਹ ਹਗ ਰਗ ਭਰੇ" ਤੂਸੀ'_ਤਾੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ 

ਵਿ ਸਰੇਲੀ ਦਾ... 

ਲਿਖ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲ, ਉਹ ਅਖੋ, ਮੇ ਸਰਦਾਰ 

ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । (ਸੰਗ੍ਰ) 

ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਭੈਣ ਘਰ 
ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਸਨੇਹੀ 
ਪਾਸ ਬੜੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ _ਬੋੜੀਤ 
ਕਰਦਾਂ ਹੋਵੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਲੋਕੋ ! ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ । os ਫੜਾ 

ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿਣਾ” ਮੌੜ 

ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । _(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ud ਦੀ ਪਈ ਏ । ਜਾਂ 
ਸਹੇ ਨੂੰ oot Tet, ud ਨੂੰ ਰੋਨੀਆਂ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ an ਦੀ ਲੀਰ 

ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਪੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ few 

ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਪੜਦਾ ਕਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 

fat ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘nd ਦੀ 

ਛਡ ud ਦੀ ਪੈ ਗਈ' । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਰੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ 

sit ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਪੋਰਸ--ਸਹੇ ਦੇ _ਸ਼ਿਫਾਫ 

ਲਈ ਜ਼ੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਛ 1 

faged ਵਡਾ ਭਾਰਾ ਜੋਧਾ ਏ । ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ te 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੌਰ ਲਗੇ ਉਨਾਂ Gat ਏਂ । 

` (ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਸੱਪ 

ਭਾਵ :-- ਜੱਦ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦਸ 

ਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੋਈ aH 



ਸ਼ਕਲ ਮੰਮਨਾਂ.. 

ਸ਼ਕਲ ਮੰਮਨਾ ਕਰਤੂਤ , ਕਾਫ਼ਰਾਂ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋ” ਦਿਸਣ 

ਵਿਚ ਬੜਾ ਚੋਗਾ ਜਪੋ, ਪਰ fed ਬੜਾ 

ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ ge ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ' :-- ਵਾਹ! ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹ ! ਮੈੱ 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾਮਾਣਜ ਸਮਝਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 

ਟਾਖੀ Fu ਗਿਆਂ ਸਾਂ, Ud SRT ਤਾਂ 'ਸ਼ਕਲ WHAT 

ਕਰਤੁਤ ਕਾਫ਼ਰ ਵਾਲ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ । ਆਪ ਹੀ 

ਨਾਲ ਹੋਂ ਕੇ ਦੋਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਮੋਰੀ । (Fa) 

ਸਖਣ' ਭਾਂਡ' ਤੇ ਖੜਕਾ sad __ ਜਾ 

AUS! ਤੋ ਹੋਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਖੜਕਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਹੋਛਾ ਆਦਮੀ ਹੀ agar 
aw ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

` !"” ''ਸਖਣਾ ਭਾਂਡਾ 3 ਖੜਕਾ 

ਬਾਹਰ dat Said: ਅੰਦਰੋ” 
ਲ ਵਾਂਗ _ਸਖਣਾ ਹੈ । (Hat) 

ਸਖ਼ੀ HH ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਰਾਬਰ ॥ 

ਭਾਵ :-- aan ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 
ਕੋਟੀ ਚੀਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਖੀ fea ਵਾਰ, ਜਾਂ 
fea ਸਖ਼ੀ ਹੌਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ AH ਤੇ AH ਨੂੰ ਵੀ 
ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਂ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਨਿਹਾਲ hy ਬੜਾ ਸ਼ੂਮ ਸੀ । 

gat ast Aa wa ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦਾ । ਬੈਕ 
ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ਼ ਬਰਬ'ਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀ ਟੱਜ ਕੇ 
ਖਾਧ, ਲੁਟਾਇਆ, ਦਾਨ ਕੀਤ।, ਫਿਰ ਸਖੀ ਸ਼ੂਮ 
ਦਾ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਾਂਬਰ ਕੋਰ ਚਿੱਤਾਂ । __ (ਸੰਗ 

ਸਖ਼ੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਸਖ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਫੱਲ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” 

ਬੇੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ay ਨਹੀ ਘਟਦਾ | 

:- ਦਾਤਾ, ਹੱਥ ਨ ਖਿਚੋ “ਸਖ਼ੀ ਦਾ 
if ਦੈੱਤਿਅ ਕਿਸੇ ਦਾ 

(ਸੰਗ) 
a 

੮੫ aig i ie 

`ਸਸ਼ੀ 2 ਨਾਲ HH ਭਲਾ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਤੁਰਤ 
ਜਵਾਬ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਨਾਂਹ 
ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛੋ 
ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

STS :-- fis ਰਾ%-ਨਹੀ” ਚੋਧਰੀ ! 

ਐਵੇ” ਬੂਠ। ਲ।ਰਾ ਲਾਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕਣਾਂ । 

ਮੇਰੇ ਕੋਝ ਕੋਈ! ਨ੫ਈ)ਆ ਨਹੀ” । fad? ਆਖਣਾ 
ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, de ਲੈ ‘nul ਨਾਲੋ” 

ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੜ ਦੇ ਜਵਾਬ ।” 

(ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ---ਭਾਈ ਜੌਧ ਸਿੰਘ) 

ਸਗਲ. ਸਿ੍ਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 

“ਸਗਲ _ਸਿਿਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ eter ।। 

ਹਰਿ at ਨਾਮੂ ਜਪਤ ਹੋਇ adden iv 

EH ਭਲ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ - ਰਾਗ ਗਤ੍੍ੜੀ) 

ਸੱਚ ਆਖਣਾ mot ਲੜਾਈ । _ਜਾਂ 
HY ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ । qi 
ਸੱਚ ਆਖਣ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਲਗਦੀਆਂ 

ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਸਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਆਖਣਾ ਝਗੜਾ ਸਹੇੜਨਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ" :-- ਹੁਣ He _ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ war 
ਲਗਦਾ ਹੈ । 'ਸਚ਼ ਆਖਣਾ ਅਧੀ ਲੜਾਈ ਸਹੇੜਨ 

ਵਾਲੀ asd’ | ਪਰ ਝੂਠ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀ; 
ਬੋਲਣਾ । ਖਣੀ ਖਰੀ ਸੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ । (ਸੰਗ) 

ਸੱਚ ਸਚਾਵਾਂ ਕਾਢੀਐ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਪਾਜ । 

ਭਾਵ :-- ਸੱਚ' ਪੁਰਸ਼ ਸਚਾ ਹੀ 
ਨਿਕਲੰਗਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪੜਦਾ ਫਟ 
ਜਾਏਗਾ | 



<< ਲਾਲੀ 

ਸਚ ਸਾਬਤ... 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਜੋ ਮੱਖੀ ਮੁਹਿ ਮਕੜੀ ਕਿਉ ਹੋਵੈ ਬਾਜ । 
ਮੇਚ ਸਚਾਵਾ ਕਾਢੀਐ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਪਾਜ । 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਸੱਚ ਸਾਬਤ as ਫਿਰਦਾ ਫਾਫਾ ॥ ਜਾਂ 
ਸੱਚ ਦਾਤਾ, ਕੂੜ ਮੰਗਤਾ । 

_ ਭਾਵ :-- ਸੱਚਾ ਸਦਾ fase, ਰਜਿਆ 
ਪੁਜਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ud 
ਕੜਾ ਗਿਰਦਾ, ਡਿਗ ਪੈਦਾ ਤੇ ਥੁੜ ਵਿਚ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” : 
ਸੱਚ ਹੀਰ ਕੂੜਾ ਫਟਕ ਹੈ, 
ਜੜੈ AST ਨ AR ਜੁੜਾਂਵਾ । 
He __ਦਾਤਾ ਕੂੜ _ ਮੰਗਤਾ, 

ਦਿਹੁੰ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਾਵਾ । 

He ਸਾਬਤ az ਫਿਰਦਾ ਫਾਵਾ । 
(erat ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਸੱਚ Pet, ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ । 

ਭਾਵ :-- ਸਚ ਚੈਨ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਝੂਠ ਹਨੌਰੇ ਵਾਂਗ ਛੁਪਦਾ ਹੈ । 

ਫ਼ਰਤੋਂ` :--- 
ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਸਚ ਜੈਦ੍ਰਮਾ ਕ੍ੜ ਅੰਧਾਰਾ । 

ਕੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹਉਂ ਭਾਲਣ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਸਾਰ॥ 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਸੱਚ sot ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਵਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 
ਡਹਿਣਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸੱਚ ਨੂੰ Bale ਲਈ 
ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਤਦ 
ਦਰ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ws ਚੈਦ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! 
zon ਕਿਉ” ਫ਼ੋਲਦੇ ਹੋ ! wee ਤੁਸੀ" ਵੀ ਹੋ 

ਤੇ ਮੈ ਵੀ, ਕਿ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲ ਕਿੰਨਾ ! 
‘A ਸਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਵਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਹਿਣ' 

੮੬ ਸਚ ਦੀ... 

ਤਾਂ ਮੋਰੀ ਤੋਂਬਾ ! ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ads aa 
fee । _ (Fa) 

_ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਂਚ ਕੀ ? ਸਾਂ ਸਚ ਨੂੰ ਕੀ 
ਅੰਗ ਦਾ ਡਰ ? 

_ , ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ 
Was ਤ ਨਾ ਘਾਬਰੰ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ“ :-- ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ve ਉਸ ਦੇ 
ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, 'ਸਚ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀ', 
Won’ । ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 
ਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । 

(ਅਧ-ਖਿੜਿਆ ਫੁਲ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸੱਚ ਬਿਨੁ ਸਾਬੀ, ਮੂਲੋ' ਨ ਬਾਕੀ । 

ਭਾਵ :--- ਸਚ os ਸ੧੪ਣੀ ਸਿਖਿਆ 
ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਰੈਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

“ਗੁਰ fas ਗਿਆਨ _ਥਰਮ fas ਧਿਆਨ ।। 
ਸਚ fas _ਸਾਂਖੀ Hs ਨੇ ਬਾਕੀ 1੧” 

(ag ਗ੍ਰੌਥ--ਸਲੋਕ) 
ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ 

ਖੋ ਹੈ 

ਭਾਵ :-- ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ । ਇਹ 
ਸੌ ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- fa ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੈ। 
ealu ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਵੇ” ਸ਼ਕੂਤਲਾ ਵਲੋ ਪਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 
atte ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ _ਸਚਾਈ ਸੌ 

ਪੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ woe ਹੋ ਹੀ net: ਜੋ 

ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ea Leet ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋ 
ਡੂੰਘਾ ug ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਪਾਪੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ 
ਹੈ। ੫੫ ਕਦੇ ਤਰਿਆ ਨਹੀ” ਤੇ ਸਚ ਕਦੇ ਡੁਬਿਆ 

ਨਹੀ” | 

(Mat ਮਹੁਰਾ --ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਸਚਹੁ GZ... 

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ a ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰ 

ਭਾਵ :-- Hes ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, 
a ਸੱਚ ਤੋ" ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਹਿਣੀ 

ਵਰਤੇ :--- 
ਮਨ ਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ge ਬੀਚਾਰ | 
a3 ਬਧਨ ਜੀਆ ਕੇ ਗੇਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ।। 
Tea Ga ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਜ਼ ਆਚਾਰ II bak 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ-- ਸਿਰੀ ਰਾਗ) 

ਸੱਚਾ ਨਾਉ” ਸਾਈ ਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ BMW'S 
ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਟੱਲ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਖਿਰ aq st ਹੋਇ, He 

ਨਾਉ” pret ਦਾ ਹੀ ਹੈ in ਤਾਂ ਸਚ ਹੀ 

ਬੋਲਣਾ ਹੈਂ । (ਸੈ) 

ਸਚਾਈ ਸੌ ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵੇਖ : ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਏ, 
ਬੂਠ ਦੀ ਬੋ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀ” 
ਛੁਪੰਦਾ | 

ਵਰਤੋ :-- ਨਗੀਨਾ _ਸਿੰਘ--ਸਚ ਹੈ, 
“ਸਚਾਈ ਸੋ ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁ੍ਸਾਡਾਂ ਪੁਤ 

ਸੱਚਾ ਸ਼ੀ । ਕਲ ਇਹੋ ਹੀ ਜੌ ਸੋ ਗਲਾਂ ਬਣਾਉ ਦੇ 

ਸਨ । (ਸੰਗ) 

ਸਚੀ ਕਹੇ, ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੇ । 

ਭਾਵ :--- ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲ 
ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । 

ਵਰਤੋ' :-- ਵੇਖੋ : 'ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਚ' | 

ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ. uu we 
ਧੋਇ 

ਭਾਵ :--- ਸਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਾਪ 

ਖੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ 

ad 02੧੨ 

ਦਿ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਫਰਤੌ" :-- 
“ਸਚੁ ਭਨ ਹੋਇ ਦਾਰੂ wu ae ਧੋਇ !। 

ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ weg us ਹੋਇ' ।। 

(ਗੁਰੂ Fa—nnar ਦੀ ਵਾਰ) 

AY ante Het ਕਾਜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਮਹਾਨ ਪੁਰਜ਼ Ga ਹੀ ਹੈ, 

ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ" : 

ਸੋਈ ਕਾਜੀ ।। 

ਸੋਈ gat ।੧ 

(ag ਗ੍ਰੌਥ--ਮਾਫੂ ਰਾਗ) 

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰ ਜਾਡੀਐ ਜਾਂ ਰਿਦੈ ਸਚਾ 

ਹੋਇ i 

ਭਾਵ :-- ਹਿਰਦੇ fea ys de 

ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ | 

zs :-- 

HQ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ at ਰਿਦੇ ਸਚਾ ਹੋਇ. ।। 

ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਬੋਇ ॥” 

(aa ਗ੍ਰੰਥ--ਆਸਾ dt ਵਾਰ) 

ਗਾਵ — 

ਸੱਚੀ ਹੈ । 
ਵਰਤ” — 

ਅੰਤਰਿ ਜਿਸਕੈ ਸਚੁ =F 
ਸਚੇ _ਸਚੀ ਸੋਇ।' 

ਸਚਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੜਹਿ 
ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ।। 

(ag dis ~frat ਰਾਗ) 

ਸਚੇ ਹੀ ਸਚਿ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਿ ਵਖਿ ਕਦੇ 
ਜਜਮਾਲਿਆ | 

ਭਾਵ :-- ਅੰਤ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ 



Ad ਦਾਂ -. 

3 ਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । 

<— 

6h wea ਹੀ nfs _ਨਿਬੜੋ 

ਦਣਿ ਵਖ _ ਕਵੋਂ _ਜਜਮਾਲਿਆਂ 11 

ਬਾਉ ਨ ਪਾਇਨਿ ਕੁੜਿਆਰ 

ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜੰਕ ਚਲਿਆ ।। 

(ਗੁਰੂ ਨੰ ਬ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 
~ 

ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੋਗ ਰੁਖਾ ॥ _ ਵੇ੧ੋ:-- ਸੱਚ 
“ਮਰਚ? ਤੇ ਝੂਠ ਗੁੜ | 

ਭਾਵ :--ਸੱਚ ਆਖਣ ਨਾਲ.” ਜਦ 
ਕਿਸੋ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ud, ਤਾਂ ਇਹ ene ਲਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾ Qua’ ਭਾਵੇ" ਰੁਖਾ 
ਹੈ ਪਰ ਵਿਚੋ” ਮਿਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

way :-- ਦੋਸਤ ! ਸੱਚੀ as ਕੌੜੀ 
ਸਗਦੀ 3, ਪਰ ਆਖ਼ਰ Reve ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ 
ਦਾ ਰੰਗ du ਜ਼ਕੂਰ ਹੈ ua ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 

ਮਾਰੂ ਨਹੀ | 

ਸਚੇ HS ਨ ਲਗਈ | 

ਭਾਵ :-- ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮੌਲਾ sul 
ਹੈ ਸਕਦਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਮੇਲਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । 
(ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ` ਵਿਗੜਦਾ । 

ਵਰਤ” :-- 
ਸਚੇ ਸੌਲ ਨ ਲਗਈ 
ਮਲ Bra ਦੂਜੈ ਕਾਇ ।। 
ਠੋਤੀ ਮੁਲਿ 3 ਉਤਰੇ 
ਨੇ ਅਠਸਠਿ stag ਨਾਇ 11 

(ਗੁਰੂ ੧ ਬ- ਜੀ ਰਾਗ। 
ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ 

ਜਹਾਨ । ਰ੍ 

_ ਭਾਵ :-- ਸਚੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਸਚਾ 
ਜੀਵਨ ਬਤ।ਤ ਕਰਦਿਆਂ Ama ਉਸਤਤੀ 
SG ਹੈ । 

` ੮੮ 
ਸਜਣ ਤਾਂ 

ਵਰਤ” Mea 

“ਕਮਿ ਕਣੋਧਿ ਨ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ Kors ।। 
ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨ” ।। 

(ਗਰੂ Ha - ਬਾਰਾਂ ਮਾਂਹ ਮਾਝ) 

ਸੱਜਣ ਆਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਦਿਲ ਸਰਾਂਦੀ 
ਵਾਟ ਵਾਟ ] 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਾਹਣਾ aes 
ਆ ਜਾਵੇ ਤੋ ਉਹਦੀ us fae ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ” :-- ਬੜੇ ਕਵੇਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ua | 

ag 
+} ਆਉ ਭਰਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ । Hae ਆਏ wid 

ਰਾਤ, ਦਿਲ ਸਰਦੀ we we’! ਬੋਸ, ਕੰਨ 
a 

eae ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ । ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ Yet (Aa) 

ਸੱਜਣ ਛਡੀਏ ga ਸਿਉਂ, a ਫਿਰ 
(ਬਹੁੜ) ਵੀ ਆਵੇ ਕੇਮ । 

ਭਾਵ :-- ਸੱਜਣ ਨਾਲ GA ਸਮ 
ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ” :-- ੫੦ ਵੇਖੋ ਨ, ਤਸੀ' ਸਿਆਣੇ ̀  
ਹੋਂ, ‘Hae ਛੋੜੀਏ ca ਇਉ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਵੇ 
ਕੰਮਾ । ਅਜੋਂ ਹੀਂ ਸਾਜੇ eos ਨਿਥੋੜ ਜਾਉ । ਫਿਰ 
ਵੀ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀ” । (Ha) 

Hae ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਵੈਹੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸਮਾਉ ਦੇ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਮਿਤਰ, ਮਿਤਰ ਨੂੰ 
ਆਖੇ, ਕਿ Hg ਆਇਆਂ ਤ੍ਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੋਈ) 
ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੋ" ਮਿਤਰ ਉਤਰ ਵਿਚ fea 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : -- wa ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ 
ਕਮੀਨਾ ਸਮਝਿਆ ਏ 2 ਤੁਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਸਾਨੂੰ 
ਏਦਲ ਹੋਵੇ ? ਸਾਡੇ Os ਭਾਗ, ABR ਚਰਨ ਪਾਏ | 
“ਸਜਣ ੩੧ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੈਟੀ 
ਵਿਹੜੇ ਵਿਦ ਵੀ ਨਹੀ mee । ਤੁਸ ਕੋਈ 

ਸਾੜੋ %ਜ ਦੇ ਮੇਲ ਗੋਲੀ ਹੋ ? (ਸੰਗ) 



ਸਜਣ ਬਾਂਹ... ce 

ਸਜਣ ਬਾਂਹ ee 

ਨਿਗਲ ਲੈਣੀ ੨"ਮੈਦੀ । | 

ਭਾਵ :--:;.- ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ aa ਦਧੀਕ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਸ Gere, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਅਯੋਗ 

ਲਾਭ ਉਠਾਣ ਦੀ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

was :- ਪੇਮ ਦ' ਵਾਲ ਵਾਲ ਉਸਦੇ 

ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲਢਿਆ _1 !ਆਂ। ਦੋਸਤ ਲਈ 

ਇਤਨੀ ਕ&ਰਬਨੀ ? ਪਰ ਸਜਨ ੨ ਬਾਂਹ fest d 

ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ Be ਜ਼ਾਰੀਦੀ ਹੈ $ 

ਕਦਮਚਤ ਨਹੀ” | 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕੇ ਸਿਘ) 

ਸਜਣ ਭਲੋ Hess ਆਇ । 

ਭਾਵ :-- a3 ਦਾ Bal ਢੁਕਣ AH 

unt ਵਿਚ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈ। 

aa ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕੋਈ 

ਆਦਮੀ UES ਕੰ ਆਵੇ 

ਵਰਤੋ" --: ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3s ਵੇਲੋਂ FS 

3 ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ del ਰਹੀ, ਕਦੀ 

ਕਿਜੇ ਪਾਜਿਓ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ‘ane Be 

nese ਆਇ ਗਾਉਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ 

ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ । 
(ਨਵਾਬ ਖਾਂ -ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਸਜਰੀ ਨ ਬਹੀ, ਹਮੇਸ਼ fea ਜਿਹੀ । 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਦਾ feo 

ਜਿਹੀ ਕੌੜੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਰਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ” :-- ne ਵਖੋ ,ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਹਾਲ 

ase 31 'ਸਜਰੀ a adil, ਹਮੇਸ਼ਾ fea 

ਜਿਹੀ ।' ust ਨਹੀ” da ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਪਾਪਾਂ 

ਦਾ ਡੱਡ ਦੇ ਰਿਹਾ di (ਸੰਗ) 

ਸੱਜਾ ਧੋਵੇ Wa ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਬਾ Ge ਸੱਜੇ 
[ KOH? 

ਸਤਿ ਰਮੁ... 

ਭਾਵ :-- ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਾਇਤਾ (ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਮਾੜੇ ਕੋਮ ਵਿਚ) de ਸਮੋ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਓਥੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੋਟੀ ਮਚੀ ਹੋਈ 
ਹੈ, ਵੱਢੀ ਚਲਦੀ ਜੈ ਜਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ । ‘Hace 

wa ਨੂੰ ਡੇ ਖੋਬਾ ਖੋਵੇ HAS | ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ, 
He 3s ਨੂੰ 1 (ਸੋਗ) 

Hol Het ਗਾਜਰਾਂ ਸੋ ਸੇਵੀ' ਕਮਾਦ, 
ਬਾਰਾਂ ਸੇਵਾਂ ਪਾਇਕੇ ਦੇਖ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ । 

ਭੁਾਫ :-- ਗਾਜਰਾਂ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਣਕ 
ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੋਧੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਵਰਤੋ` ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 

Hal ua ਸੱਠ" ਦਿਨੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ 
mat ਦਿਨੀ । 

gi ਸਾਰੀ ਨਹੀ : 

ਭਾਵ :-- 93, ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਲਦੀ ਹੀ 
ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 
ਛੇਤੀ gai ਮਿਲੋ । 

ਵਰਤ” :-- ਬੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਡਾਫ਼ੀ ਪਕਦੀ, 

ਪਰ ਕੀ ਕਜ਼ੀਏ, 'ਸੈਂਠੀ ਪਕੇ Hot feat, ਜੇ wei 

ਮਿਲੋ ਅਠੀ ਦਿਨੀ, ਪਾਣੀ we ਸਾਰੀ ਸੜ 

ਗਈ 3 (Ha) 

ਸਤ ਡਿਗਾ ਤੇ ਜਹਾਨ ਡਿਗਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਧਰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭੋ 

as ਗਿਆ । cat ਹੀਨ ਤੋਂ ਸਭ as 

ਹੀਨ 1 

ਵਰਤੋ :-- ਥੇਬੇ ਜੀ 'ਸਤੋ' lar ਤੇ ਜਹਾਨ 

ਡਿੱਗਾ” । ਧਰਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ wa ਨਹੀ” । ਸੈ 

ਧਰਮ ਵੇਚ ਕੋ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । 

(Hal) 
ਸਤਿ au, ਝੁਠਾ ਸਭ ਧੈਧਾ ॥ 
ਭਾਵ -- ਜਦ ਦਸਣਾ ਹੋਵੈ ਕਿ 

ਦੁਨਿਆਵੀ Ud ਸਭ ਝਠੇ ਹਨ ਤਦ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



Hat ੜੀਆਂ... 

ਵਰਤ" :--- 

“393 ਕਬੀਰ ਚੇੜਿ ਕੇ wat !। 

ਸਤਿ ਰਾਮੁ ਝ੍ਰਠਾ Ha ਸੋਧਾ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਸਤਾਂ ਪੀਹੜੀਆਂ, Gast ਵੈਰੀ 1 

ਭਾਵ :-- ਧੀ ਦੇ ਪੁਤ (ਦਹਤਰੇ) =) 
ਸੁਭਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

Zaz" :--- ਜਿੰਨਾ ਜੀ 

ਆਵੇ, ਦੋਹਤਰੇ ਨਾਲ ਹਿਤ ਕਰੌ.$ ਪਰ _'ਸੈਂਤਾਂ 

ਪੀਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦੋਹਤਾ ਵੈਰੀ” । ਅੰਤ é fea fea ਉਹ 

ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! 

ਤਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਟਕਟੇਗਾ ' (Fai! 

ਸ਼ਤਾਂਬੀ ਕਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ | 

ਭਾਵ :-- ਕਾਹਲੀ ਕੀਤਿਆਂ ax 

ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ :-- ਰਾਜ ! ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ 

wa, 'ਸ਼ਤਾਬੀ ad ਖਰਾਬੀ' । ਕਮ ਦੋਰ ਨਾਲ ਹੋਂ 

ਜਾਵੇ, ua ਹੋਵੇ ਠੀਕ । (ਸੋਗ) 

ਸੱਤਾਂ ਪਤਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਏ । ਜਾਂ 

ਸੱਤਾਂ ਪਤਣਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ 

ਚਾਲਾਕ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ese 

JS । 

ਵਰਤ” :-- ਧੀ ਕਿਸ ਦੀ ਏ । ਮ ਨੇ Ai 

ਪਤਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤ ਏ, ਤਾਂ ਧੀ fae {iar del 

੫ਤਣ? ਦਾ ਪੀਵੇਗੀ | 
(ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਦ! ਨਾ adit ਬੁਲਬਲ ਬੋਲੋ, ਸਦਾ 
ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ | 

gra :-- ਸੱਦਾ ਖੁਸ਼ੀ sat ਰਹਿੰਦੀ । 

ਵਰਤੋ” :- ਕਲੂ at ਸੀ ? ਅਜ ਕੀ ਹੋ 

ਠਆ । ਕਲੁ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਦੇ ਸਨ, ਅਜ ਉੱਥੇ 

ਹੋਤ ਦੇ ਵੈਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਏ “ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ” 

ਈਲਛਲ ES, ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਰ ਬਹਾਰਾਂ” । _ (ਸੰਗ) । 

Hu, fan... 

ਸਦਾ ਨੀਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ acai ਨੌ । 
ਵੇਖੋ : ਨੀਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ । 

ਭਾਵ :-- fad ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ais 
ਹੋਵੇ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕ ਸੋਬੋਧੀ (ਜਾਂ 
ਫਲ) ਮਿਲ ug, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ" :- ਸਦਾ ਨੀਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਨੇ । ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਕੈਮ ਵਿਚ fae ਘਾਣਾ ਨਾ 

| Wer? (ਸਗ) 

ਸਦਾ ਭਵਾਨੀ, ਚੱ੫ ਜਿੰਨੀ । 

__ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬੜੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋ 
ਭੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸਰੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਬੜਾ ੧ਆਇਆ ਪਿਅਆਇਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, “ਸਦਾ 

ਭਵਾਨੀ, SU ਜਿਨੀ, wat ਨਹੀ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ 

ਇਸ ਦੇ ੧ਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਧਾ ਲਗਣ ਨਹੀ' 

ਦੇਦੇ । (ਸੰਗ 

ਸੱਦੀ ਨਾਂ ਬੁਲਾਈ, ਮੈ` ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਂਈ । 
ai ਸਦੀ ਨਾ ਕਵਾਈ, ਮੁੰਡੇ (ਨੀ'ਗਰ) ਦੀ 
ਭੁਆ ਆਈ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਸਦੇ ਜਾਂ 

ਬਲਾਏ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਮ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ੨ ਹੋ 

ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ` :--- ਨਬੋ--'ਸੇਂਢੀ ਨਾ ਬਲਾਈ, ਮੈ 

ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ', ਵੱਡੀ ਆਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣ । 

ਅਜੇ ਤਮ ੩੭ ਲੈ । ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹ 

ਲਾਇਆ | (ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ--ਹਰਜ਼ਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਪ, _ਸੁਠਿਆਰਾ, _ਸਾਹਣੀ, ਨਾਲੇ 

ਸਭਰਵਾਲ, FS ਕ੍ਠਾਲੀਉ” ਕਢ ay, 

ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵਨ ਸਾਲ । 

ਭਾਵ :-- AU, ਸੁਨਿਆਰੇਂ, ਸਾਹਣੀ ਤੋ 

ਸਭਰਵਾਲ ਦਾ ਸੁਭਾ ਦਸਿਆ ਹੈ । 



AY ਦਾਂ.. 

“wad : — ae { Ye} ss 

ਪਰੇ ਖਹਿੜਾ, ਸਾਹਣੀ ਤੇ at naczwte ਇਹ 

ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲੋ” ਸਾਫ਼ adt dd । ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ 

ਅਖਾਣ ਹੈ, “ਸੱਪ, ਸੁਨਿਆਰ, ਸਾਹਣੀ, ਨਾਲੋਂ 

Hades, ਭਾਵੇ ਕੁਠਾਲੀਉ” ae ud, wel ਨਾਂ 

ਹੋਵਨ ਸਾਲ” 1 (wa) 

ਸਪ ਦਾ ਅਧਾ ਨਿਗਲਿਆ, ਡੱਡੂ ਮੱਛਰ 
ਖਾਣ ਲਈ ਮੂਹ us । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਤਕੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਔਖਾ 
ਕਮ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਕਲਜੁਗੀ 
ਕਰਮ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੌਨ ਲਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਆਸ.ਕਰਦਾ ਹੈ, Alaa “AYU ਦਾ wo ਨਿਗਲਿਆ 

33 ਮੱਛਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ” । 

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਣ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸੱਪ ਦਾ ਬਾਧਾ ਬਚੇ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਖਾਧਾ 

ਨਾ ਬਚੇ । 

ਭਾਵ :-- ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ 
eet ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਰਾਮ ਵੇਈ--ਕਰਤਾਰ ਸਿਘ 

<i ui ਦੀ ਨਜ਼ਰ 3 ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ wu ਸਕਿਆ 

3। ਸਾਰੇ ਮਿੰਡ ਵਿਚ ਭੈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਈ 

ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਸੂੰਹ ਨਹੀ' ਦੇਦੇ । 

ਜਿਆਣਿਆਂ ਨੇ we ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਪ ਦਾ ਬਾਧਾਂ 

ਬਚੇ, ਨਜ਼ਰ ਦਾਂ.ਖਾਧਾ ਨਾ ਬਚੇ” 1 (Hal) 

gu ਦਾ ਡਸਿਆ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ । 

ਜਾਂ AY ਦਾ ਖਾਧਾ ਸੋਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ॥ 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ'ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 
zs ਦੁੱਖ ਪੁਜੇ ਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 
ਪਰਛਾਵੇ' SF ਵੀ ਡਰਨ ਲਗ uz, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਅੰ AY Bis 
= oe 

ਵਰਤੋ :-- ਸਤਵੰਤ 5. ਦਿਤੀ) ਕੀਕਰ ? 

wai ਉਸ ਨਾਲ am ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ J, ade 

ਵੀ ਉਸ 3° ਆਪਣਾ ਬੋਢਾ ਨਾਂ ਕਰੇ । '੧੫ ਢਾ: 

ਡਸਿਆ ਰੱਸੀ ਤੋ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ | (Hat) 

ਸਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੇਲਾ । ਜਾਂ ਸਪ ਦੀ 

ਓਲਾਦ ਸਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ । ਵੇਖੋ : Au ਦੇ 
use, ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਤਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਭੈੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 
ਸੰਤਾਨ ਭੈੜੀ ਨਿਕਲੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ IS) 

Zo :--- ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ fazer 
ਹੈ $ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ fan ਪਿਉ ਦਾ usa 

ਹੈ । ‘Hue ਥੋਂਚਾ wis’ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ 1 (ਸੰ) 

ਜਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ Sul ਬਲਦਾ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ 

@ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ 

ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ nut da ਵਰਤੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਕੁਲਵੈਤ--ਬੇ ਜੀ, ਉਸੇ Vas 

ਨੇ fifty ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਡਾਹਿਆਂ, ਪਰ 

Un ਕੁਝ ਨਾ ਗਈ । ਸੱਚ ਹੈ, “ਸ੫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਦੀਫ ਨਹੀ ਬਲਦਾ” । ਪੰਡਤ ਹੋਰੀ de ਕੇ ਖਿਮਾਂ 

Hae ਲਗ ਪਏ” । Ha 

ਸੱਪ ਦੇ wads ਕਿਰਲੀ, we ਤਾਂ 

ਕੋਹੜੀ, ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ aH ਦੇ ਕਰਨ 

ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ wail ਹੀ 

ਹੋਵ । 

ਵਰਤੋਂ“ :--- ਕੀ ਕਰੀ ? ਨਾ ਇਹ set 

ese del ਏ, ਪਈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੀ ਆਖੋਗ', ਨਾ ਰਖਣ 

ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, Sst ਏ ਨਿਰੀ । Rus ਸੂੰਹ ay 

(ਕਰਲੀ, ਖਾਦੇ ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ, SF ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ । (ਸੋਗ) 

ਸਪ ਨੂੰ ਸਪ ਲੜੇ, ਤੇ ਵਿਸ ਕਿਸਨੂੰ 
ਚੜ੍ਹੇ । 



We hes 

_— ae ey I _ ਭੋਵੀ ਫ਼ਡ 

ਪਰੇ ਖਹਿੜਾ, ਸਾਹਣੀ ਤੇ ਕੀ ਸਭਰਵ/&1ਏ ਇਹ 

ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲੋ ਸਾਫ਼ adit ਹੁੰਦੇ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ 

ਅਖਾਣ ਨੈ, “ਸੱਪ, ਸੁਨਿਆਰ, ਸਾਹਣੀ, ਨਾਲੋਂ 

ਸਭਰਵਲ਼, ਭਾਵੇ” ਕੁਠਾਲੀਉ” ਕਢ vad, ਕਦੀ ਨਾਂ 

ਹੋਵਨ ਸਾਲ” | (ਸੋਗ) 

ਸਪ ਦਾ wat ਨਿਗਲਿਆ, ਡੱਡੂ ਮੱਛਰ 
ਖਾਣ ਲਈ ਮੂਹ ਖੌਲ੍ਹੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਤਕੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਔਖਾ 
ਕਮ ਹੈ 1 

ਵਰਤੋ” :--- ੫੩ ਮੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਕਲਜੂਗੀ 

ਕਰਮ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ Hd ਕੌਨ ਲਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ _ਬਥਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ 

nip. gow ਹੈ, ਜੀਕਰ “AY ਦਾ ਔਧਾ ਨਿਗੱਲਿਆ 

ag nse ਖਾਣ ਲਈ ਮੂੰਹ US? । 

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਣ ਵਿਸਬਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸੱਪ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਚੇ, 
ਨਾ ਬਚੇ । 

ਭਾਵ :-- ga] ਨਜ਼ਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ 
Vat ਹੈ । 

ਨਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਥਾ 

ਵਰਤੋ` :-- ਰਾਮ ਦੇਈ---ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 

ਦੀ yi ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚ ਸਕਿਆ 

3 । ਸਾਫੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭੈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ! ਕਈ 

ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ । 

ਜਿਆਣਿਆ ਨੇ ਸੇਂਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸ੫ ਦਾ ਬਾਧਾ 

ਬਚੇ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ.ਖਾਧਾਂ ਨਾਂ ਬਚੇ” | (Hat) 

ਸਪ ਦਾ ਤਸਿਆ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ । 

ਜਾਂ ਸਪ ਦਾ ਖ਼ਾਧਾ ਸੋਲੀ ਤੋ ਡਰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕਿਸੋ ਨੂੰ'ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 
ਵਲੋ ਦੁੱਖ ud ਤੇ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 
ਪਰਛਾਵੇ' 3 ਵੀ ਡਰਨ ਲਗ ue, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

੯੧ ਸਪ ਨੂੰ.. ੪ 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਤਵੰਤ “ਦਰੀ ਕੀ ਕਰੈ ? 

ਅਗੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਰਾਮੋ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੂ ਹੁਣ 

ਵੀ ਉਸ ਤੋ” ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਨਾਂ ਕਰੇ । 'ਸੋਂਪ ut 

ਡਸਿਆ ਰੱਸੀ ਤੋ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ | (ਸੰਗ) 

ਸਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੇਲਾ । ਜਾਂ AU ਦੀ 

Gare Rudi deter ਵੈਖੋ : AW ਦੇ 
Usd, ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਤਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਭੈੜੇ _ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 
ਸੰਤਾਨ ਭੈੜੀ ਨਿਕਲੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ :-- ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ fazer 
ਹੈ ? ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ fan ਘਿਉ ਦਾ ਪੁੱਡਰ 

ਹੈ । 'ਸੈਂਪ ਦਾ ker ਸੰਧੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ । (A) 

ਸਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀ ਬਲਦਾ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾਂ ਜਾਵੇ 

ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਔਖਾ ਢੰਗ ਵਰਤੇ, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ” :-- ਕੁਲਵੈਤ--ਬੇ ਜੀ, ਉਸ ਪੰਡਤ 

ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ Hg ਡਾਹਿਆਂ, ਪਰ 

ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਗਈ । ਸੱਚ ਹੈ, @ ਸਾਹਮਣੇ 

ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ? 1 ਪੰਡਤ ਹੋਰੀ de ਕੈ ਖਿਮਾਂ 

ਮੈਗਣ BA ਪਏ” | Hal 

ਸੱਪ ਦੇ wads facet, ਖਾਵੇ ਤਾਂ 

aust, ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ aH ਦੇ ਕਰਨ 

ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ gal ਹੀ 

de] 

gaa :-- ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਨਾ ਇਹ ster 

ਛਡਣ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, at ਰਖਣ 

ਹੀ Set ਏ, est ਏ ਨਿਰੀ । 'ਸੋਂਪ ਦੇ ਮੁੰਹ a3 

(ਕਰਲੀ, ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਂਹੜੀ, BF ਤਾੰ vig" । (ਸੋਗ) 

ਸਪ ਨੂੰ ਸਪ 3a, ਤੋਂ ਵਿਸ ਕਿਸਨੂੰ 

ਚੜ੍ਹੇ । 



AU / ਭੀ... | ੯੨ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਦ, ̀ ਇਕ ̀  3 _ ਇਕ 
ਵਧ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਗਲੇ ਆਪੋ ਵਿਚ 
sas ਪੈਣ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ 
fan ਨੂੰ ਵੀ sat der । 

ਵਰਤ” :— ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵੇ ਇਕ ਤੋ 

ਇਕ ਵਧ ਕੋ ਹਨ । 'ਸਂਪ § Au ਲੜੋ ਤੇ ਵਿਸ 

ਕਿਸਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ” ਵਾਲੀ de faasait, Gai ਵੀ 

ਖਹਿਬੜ fed । (A) 

ਸਪ ਭੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਠੀ (ਸੋਟਾ) 
ਭੀ ਬਚ we । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜ ਵਿੱਚੋ” 
ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੌਈ ਅਜੋਹੀ ਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਕੜ ਜਾਂ ਦੁਖ ਭੀ ਹਟ ਜਾਏ 
3 a3 ਨੁਕਸਾਨ ਭੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ fea 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਮਾਂ--(ਹਾਉਕ' ਲੈ ਕੇ) Far 
ਮੌਰ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲੇ ਪੀੜੇ, ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ” | 

ਗਈਆਂ, ਖਰ ਫੋਰ ਭੀ ਐਸਾ ਕੌਮ ਕਰੀਏ ਕਿ Siu 
ਟੀ ਮਰ ਜਾਏ 3 ਲਾਠੀ ਭੀ ਬਚ we’ । 

(faa ਸਿੰਘ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

` ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰ, ਕਦੀ ਨਾ ge ਮਿੱਤਰ । 
ai ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਦੇ, 
ਭਾਵ“ ਚਲੀਆਂ ਦੱਧ ਪਿਆਈਏ 1 

ਭਾਵ :--- ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਭਲਾਈ 
Su ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਖੋਟਾ ਕਦੀ fan ਨਾਲ 
ਕੱਲਿਆਈ sat ਕਰਦਾ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਮਹਾਹਾਜ ! My ਦੇ ੫੩ 
ਦਬ ਪਿਆਉਣ ਨਲ fsa ਨਹੀ ਬਣਦੇ । ਸਦਾ 

ਨਗ DT ਮਾਰਦੇ ਹਨ । (Hat) 

ad ਦੁਧ ਪਲਾਈਐੰ, fed ਮੁਖ df 
ad : 

ਭਾਵ :-- ਤੋੜੇ ਪੁਰਫ਼ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ 
ਵੀ ਮਿਆਰ ਕਰੋਂ, ਉਹ yee} ਕਰਨ ਤੋ” 
Soh ਟਲਦਾ I 

ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ... 

੧. 831 en ਬਹਾਲੀਐ, fea dat 32 
RU ਦੁਧ ਪਲਾਈਐ ਵਿਹੁ ua ਥੀ” ' ਸੱਟੈ । 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਰਾਰਦਾਸ) 

੨. aig ਆਖਦਾ gai ਥੀ” ਨਫ਼ਾ ਨਾਂਹੀ', 
ਦੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਈਏ 

dai ਸਚਿਆ ਨੂੰ at ਕਰਨ 

ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜੀ । 
AY ਮਾਹਨ ਡੰਗ ਨਾ ad HS 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਦੁਧ ਪਿਲਾਈਏ 

"ਮਕਬਲ' ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ, 
ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜੀ । 

(ਹੀਰ ਮੁਕਬਲ) 

ਸਬੋਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ 1 

ਭਾਵ :-- ae) ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੋ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋ ਵਧੀਕੀ 
ਕੀਤੀ । ਮੈ ਉੱਕ! ਨਹੀ” ਬੋਲੀ । ਅੰਤ 'ਸਬਰ ਦੇ 

ਬੇਕੇ ਪਾਰ ਹੋਏ । ਮੋਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਿਗੜਿਆ | 

ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੈ ਲੱਥਾ | (Ral) 

ਸਬਜ਼ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਮੜ, ਵਾਹ ਸ਼ਾਦ 
ਦਾ ਖਾਣਾ । 

ਭਾਵ: -- ਜਦ ਵਿਆਹ ਦੇ AH et 

ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਈ ast ਕੁੜੀ 

ਵਾਲੇ ਘਰ, ਬੜੀ vail | “ਸਬਜ਼ ਭਾਜੀ ਤ Hel HZ, 
ਵਾਹ ਸ਼ਾਦੀ.ਦਾ ਖਾਣਾ" ਵਾਲਾ ਹੀ Sut ਸੀ । 

(ਸੰਗ) 
ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ ਨਾਨਕਾ Sur ਕਰਤੇ 

ਪਾਸ 1 ਜ' ਜਬਰ ਸਬੁਰੀ ਨਾਨਕਾ ਦਰਗਾਹੇ 
ਲੇਖ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਦੀ ਨੁਕਸਾਨ Gar 
ਕੇ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 



ਸਭੁ fag... ੯੩ ਸਭਨਾ Hdd... 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ |} ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਝਟ ਪਟ 

ਵਰਤੋ :-- ਨ੩ ਸ਼ਾਹ ਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ | Pad ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈ । 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਂਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਬਰ ਦ' ਕਰੜਾ 

ਘੁਣ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੂ । 
ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ । “ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ 
Boal ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸ” । (ਸੋਗ) 

ਸਭ ਕਿਛੁ ਜੀਵਤ a ਬਿਵਹਾਰ | 

ਭ/ਵ:-ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 

ਜੀਵਦਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :-- | 
ਸਭ fag Aes ਕੋ ਬਿਵਹਾਰ਼ ।। 
ਮਾਤ ਖਿਤਾ ਭਾਈ ਸੂਤ YoU ਅਰੁ ਫੁਨਿ fad ਕੀ 

aif ।। 

(ਗੁਰੂ ਰੀਥ--ਰਾਗ ਦੇਫਰੀਧਾਰੀ ) 

ਸਭ ਕੌ fos? ਆਪ ਕਉ, ਪਰ ਕਉ 
fez ਨ ਕੋਇ। 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ 
Bel ਨਿਵਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀ” । 

zs": 

ਸਭ a ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ua ਕਉ fad ਨ ਕੋਇ 1 
ufa ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ fae ਸੋ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ।। 

(ਗੁਨੂ ਗੋਥ--ਆਸ' ਦੀ ਵਾਰ) 

— 

ਸਭ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ । 

ਭਾਵ - ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 
ਤਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- 0ਭੀ--ਓ wal, ਤੇਰਾ ਅਜ 

ਕੋਣ ਹੈ ? ਸਭ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ । 

(am ਪੋਰਸ-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨ ਬਲਵੇਤ ॥ ਖਿਨ 
ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤੁ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 

é 

ਵਰਤ” : 

ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨਂਖ ਉਪਰ ad ਆਸ । 
ਪਲ ਭੀਤਰਿ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ | 

ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ _ਸ਼ਲਵੇਤੁ । ਜਭ ਤੇ 

ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤ । 

ee 

(ag ਰਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 

ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ 1 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰਾ ਸੋਸਾਰ AHS ਮਰਨ 
ਦੇ ads ਵਿਚ ਲਗਾ ਪਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤ ' :-- 

ਇਤ ਤਨਿ ਲਾਰੈ ਬਾਣੀਆ | 
Ru ge ਸੇਵ _ਕਮਾਣੀਆ/ | 
ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ । 

(ag ਰੈਥ--ਸੀ ਰਾਗ) 

ਸਤ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਉ ਨ ਜਾਗ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ 
ਮਸਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ Sal । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਉ ਨ ਜਾਰ! !। 

ਸੰਗ ਹੀ da ਘਰੁ ਮੁਸਨ ਲਾਗ 1! 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-- ਬਸੌਤ ਕਬੀਫ ਜੀ) 

ਸਭਨਾ _ ਸਹੁਰੇ _ਵੌਝਨਾ ਸਭਿ 
ਮਕਲਵਣਹਾਤ | 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦੇਸ 
wet ਹੈ 3 ਸਭ ਦਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੋਣ£ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 

“ਸਭਨਾ Hdd ਵੱਝਣਾ ਸਭਿ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ' ।। 

` ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹ ਨਾਲ ੧ਿਆਰ'। 

(ag ਗੱਥ--ਲ੍ਰੀ ਰਾਰ) 



ਸਭਨਾ wet... ੯੪ 

ਸਭਨਾ ਘਟੀ” ਸਹੁ ਵਸੈ ।। 

ਹਰੀ ਸਾਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਰੈ । 

zis :-- 
“ਸਭਨਾ wel ਸਹੁ ਵਸੈ ਸਹੁ ਬਿਨੁ we ਨ ਕੌਇ' ।। 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੁਗੋਟ ਹੋਏ ।! 

(ਗੁਰੂ ੍ੰਥ-- ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ) 

ਸਭਨਾ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵਣੀ, _ਲੰਗੜੀ 
ਲੰਗੜਾਵੇ | 

ਭਾਵ :-- ਮਾੜੋ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਵਰਤੋ” :-- 

ਸਭਨ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਲੋਗੜੀ ਲੰਗੜਾਦੈ 1 
ਗਣਤ ae asee ਦੀ ਤਿਸ tu teas ॥ 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

_ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਗ੍ੌਂਦੀਅਨ at 
ਗੁਰੜਾਵੈ । 

ਭਾਵ :-- ਮਾੜੇ ਸੁਭਾ ae ਚੀਕਦੇ 
ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰ੍ਰੰਦੀਅਨ alt ਗਰੜਾਵੈ ।! 
as _ਤਨਉੜੇ __ਕਾਮਣੀ ਬੂੜੀ _ਬਰੜਾਵੈ ।। 

(ਵਾਰ! ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲਿ 
ਮਚਾਂਗਵਾ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਤੀ ਰੈ, 
fan ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣ' ਚੋਗਾ ਨਹੀ" । 

ਵਰਤ :-- 

ਸਭਨ ਮਨ ਮਾਣਿਕ SUE ਮੂਲਿ _ਮਚਾਂਗਵਾ ।! 
ਜੇ ਤਉ fudh ਦੀ fre ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਰੋਂ ਕਹੀਦਾ ।। 

(ag da— ਸ਼ਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦ) 

ਸਭਨਾ Hae ਆਇਆ ਵੇਛ਼ੌੜਾ 
Hear | 

ਭਾਵ —: ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਭੂ ਕੌ... 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਸਭਨਾ Hast ਆਇਆ Bea! _ਸਭਨਾਹ ।। 
ugg ਜਾਇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਗੈ ਮਿਲਣੁ ਕਿ ਨਾਹ ।। 
ਜਿਨ ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਸਰੈ ਵੜੜੀ ਵੇਵਨ ਤਿਨਾਹ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-- ਰਾਗ Has) 

ਸਭਨਾ ਰਿਜਕ ਸੇਬਹਿਦਾ 1 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 
'ਸਭਨੇ। ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਹਿਦਾ” ਤੇਰਾ aay ਨਿਰਾਲਾ it 
ਆਪੈ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ _ ਆਖੇ yfau i 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ--ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 

ਸਭੁ fae ਅਪਨਾ ਇਕ ਰਾਮੁ 
ਪਰਾਇਆ 1 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ 
ਜੀਵ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਨਾਂਹ 
ਕਰੇ । ਜਦ ਕੌਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ 
ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਕਰੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

- ve — 

'ਸੁਤ des ਸਿਉ ਹੋੜ ਵਧਾਇਆ । 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਅਪਨਾ ਇਕ ਰਾਮੁ ਪਰਾਇਆ” | 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਰਾਗ ysist) 

ਸਭੁ ਕੌ ਪੁਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਘਟਿ ਨਾ ਕੋਈ 
ਆਖੈ । 

ਭਾਵ :-- Ad ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
HAHS ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੋ ਘਟ ਕੋਈ ਨਹੀ 
ਅਖਵਾਂਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

‘Rg 8 ਪੁਰਾ my de 
ਘਟਿ ਨੋ _ਕੋਈ wiry | 

ਪਤਿ ਪਰਵ7ਣ॥ ਪਿਛੈ ਪਾਈਐ 

ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ _ ਜਾਬੈ” । 

(HQ ਰੱਬ-- ਆਸਾ ਦੀ ਵਾ) 



ਸਭੁ ਕੌ... ੯੫ ਸਭ ਵਸਤੂ.. 

ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ । ਜਾਣ, ਪਰ ਇਕ ਰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨ fend | 
ਜਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ । 

ਭਾਵ :-- ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ fan ਦੇ 
ਸਜਨ ਹਾਂ । 

< 

ਵਰਤ” :-- 

“ਸਭੇ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, 

ਹਮ _ ਸਭਨਾ aA ਸਾਜਨ ।੧ 
ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, 

ਤਾ ਮੋਲੂ ਕੀਓ HG ਜਾਜਨ” II 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ) 

ਸਭੇ (ਪਜੋ) ਐਬ ਸ਼ਰਈ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹ 'ਦੇ 
ਅੰਗੁਣ ਹੋਣ । ਹਾਸ-ਰਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ‘at ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ? ਵਿਆਹ 

ਨਹੀ” ਸੀ ਨੰਦਾ । ਏਧਰ ਉਹ ਭਾਵੇ“ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ 
ਦਿੰਦਾ । ਬੋੜੇ ਅਰਗੀ ਐ, ਜਿਹੜੀ ਛੋ ਸੌ ਨੰ ਲੈ 
ਦਿਤੀ ਐ' । 'ਸਭੇਂ ਲਬ ਸ਼ਰਈ ਐ' ਬਾਬਾ ਪੋਤੇ ਨੇ 

ਜਾਣੋ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹਾ । 

ir] 

2 
3 

(ਸਮਾਚਾਰ (ਬਾਬਾ ਜੋਮਲ)--ਸੋਤ ਸਿੰਘ AY 

ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਜਦਾਇਨਿ | 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸੋਦਾਰ ਹਨ, 
ea ਜਿਹੇ ਹਨ । 

gs :-- 

ਘਟ we ਅੰਤਰਿ _ਤੂੰ ਹੈ esr 
'ਸਕੋ __ਸਾੰਬਝੀਵਾਲ __ਸਢਾਇਨਿ” | 
3 ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰ ਜੀਉ । 

(ਤਾਰੂ ਗੰਥ-- ਰਾਗ ਮਾਂਝ) 

ਸਭੇ ਗਲਾ ਵਿਸਰਨ fea ਵਿਸਰਿ ਨ 
we | 

ਭਾਂਵ :-- ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ge ਵਿਸਰ 

ਵਰਤੋ :--- 

“ਸਭੈ ਗਲਾ ਵਿਸਰਨੂ fea ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਉ” ।। 
Gui ਸਭੁ ਜਲਾਇਕੈ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਰੌਥ--ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ) 

ਸਭੇ ਭੇਡਾਂ ਮੁਕਾਲੀਆਂ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜੱਥੇ , 

ਦੇ ਸਾਰੇ Hag d3 ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ" :---ਇਕ ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ 
ਪਾਣੀ diet ਕਰ Yet ਹੈ, ua ਜਿਥੇ ‘ne ਭੇਡਾਂ 

ਮੁਕਾਲੀਆਂ” ਹੋ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਚਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ 
ਇਕ ਅਧ as ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਕੋਣ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈ | 

(ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਭੇ ast ਚੰਗੀਆਂ fas ਸਚੇ ਸਿਉ” 
ਨੇਹੁ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਚੋ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ gat 
ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਅਪ-ਸ਼ਗਨ ਜੋੜਨ ct 
ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ $3 ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ` :-- 

ਸਭੇ ਰੁਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਸਿਉ” ਨੋਹੂ' । 
ਸਾ ਧਨ ਕੇਤੁ ਪਛਸੰਨਆਂ ਸੁਖਿ ਸੁਤੀ ਲਿਸਿ ਡੇਹੁ ।। 

(az ਰੱਥ- ਰਾਗ ਮਾਰੂ) 

ਸਭੇ ਵਸਤੁ ਕਉੜੀਆਂ ਸਚੇ ਨਾਉ 
ਮਿਠਾ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌੜੀਆਂ 
ਹਨ, ਕਵਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

“ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਕਉੜੀਆਂ AU ਨਾਉ. fre 

ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਹੀਰ wat efy ਸਾਦੀ - fe. 

(ਗੁਰੂ ਗੱਥ-- ਵਾਰ TER 



PPP ਲਲ==ਣਣਦਣ=ਨ= meer irr titer rrr etree eee 

ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ Ba ਸਭ ਅਸਰਾਉ 5 
ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਹਮੁ ਲਗੋ ਨ ਤਤੀ 
ਵਾਉ। 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਟੁਟ 

ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ, 

ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਦ ਨਹੀ ਰੇ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ : 

“ਜ਼ਾਕ _ਮੁਸਕਲ ਅਤਿ Be 

get ਕੋਇ ਨ ਦੋਇ । 

ਲਾਰ ਹੋਇ ਦਸਮਨਾ 

ਸਾਗ” ਭਿ afr ਬਲੇ । 

ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ VA ਸਭ ਅਸਰਾਉ | 

ਚਿਤਿ we ਉਸ ਪਾਰਏਹਮ 

Bai ਲਨ st oe | 

(ag ਗ੍ਰਥ--ਸੀ ਰਾਗ) 
ਸਮਝ ਦੀ ਗਲ, ਸਦਾ ਸੁਖੱਲ | 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਗਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨ 

ਚੋਗੀ ਹੈ । 

Zoe :-- 'ਸਮਬ ਦੀ ਗਲ, ਸੰਦਾ ਸੁਖੌਲ” | 

ਇਕ ਵੇਰ ਸੋਜ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਬਸ ਅਗੇ ਸੜਕ ਹਿੱਸੀ ਹੈ । 

(ਸਗ) 

Aes ਵੀ ਪੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਠ 

ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ 
ਵਾਲੀ ਗਲ Bat ਰਖਣ ਲਈ ਤਾਕ 

ਤਦ ਉਹ ਅਗ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਣ ਲੀ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਅਯਾਲੀ--ਮਹਾਰਾਜ ! ਅਸੀ 

ਆਜੜੀ 'ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 

js ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ' | ਤਹਾਡੀ as ਮੋਰੀ ਜਿੰਦ 

_ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ । (ਹੀਰ ਸਿਆਲ-- ਸ਼ਰਫ) 

ਸਮਾਂ-ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀ ਉਡੀਕਦਾ । 
ਭਾਵ :— ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ Sw ਜਾਂਦਾ 

ਸ਼ਰਲਾ ਕਰ.. 

ਹੈ, ਉਡੀਕ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । 

ਰਤ :-- 'ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ata ਨਹੀ” 

ਉਡੀਕਦਾ' । ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ua 
Hava! ਲਈ mies ਇਹ ਕਦੇ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ 
ਵਲੀ ਮਸਿਆ ਦੀ ers ਸੀ । 

(G08 ਪਰਛਾਵੇ'-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਰਹਾਂਦੀ ਸੋ, uel ਸੌ, ਲਕ 
| ਵਿਚਕਾਰੇ ਹੀ ਆਉ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ges ਕੋਈ) 
ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੇ, ਨਤੀਜਾ ਓਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ! 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੰਬਰਦਾਰ--ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਜੋ 
ਸੀ ਆਉਦਾ ਜੋ ਜਤਨ ਕਰ ਵੇਖੋ, ਲੇਖਾ ਉਥੋ ਹੀ 
ਆਉਂਣ ਹੈ, “ਸਰਹਾਂਦੀ ੧”, ਪਵਾਂਦੀ ਸੋ” ਲਕ 
ਵਿਚਕਾਰੇ ਹੀ ਆਉ” । ਅੰਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । 

(ਸੰਗ) 
ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ _ਅੰਧਾਰ, ਸਾਧੂ ਕੁੜਾ, 

ਚੋਰ ਸਚਿਆਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 

ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਬਝਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੌਰ 
ਛੁਟਦੇ Je ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ae 

ਵਰਤੋ :-- OS ਦੀਆਂ at ਗੱਲ? ਕਰਦੇ 
ਹੋ, “ਸਰਕਾਰ ec ਅੰਧਾਰ, AM aR, ਚੌਰ 

ਸਚਿਆਰ” ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਉਹ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਲੀਤਰ 

ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਹਮੋਸ਼ਾਂ wre ਕਰੇਗੀ | (ਸੋ) 

ਸਰਫ਼ਾ ਕਰ ਕਰ ਸੁੱਤੀ ਤੋ ਆਟਾ ਖਾ 
ਗਈ ਕੁੱਤੀ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਸ਼ੂਮਾਂ ਵਾਂਗ ਧਨ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ 
fan ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ We, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 



ਸਰਬ ਦੂਖ... 

ਵਰਤ` :-- ਪੰਚ--ਗੋਕਲ ve ਨੇ ਧਨ 

ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਕੇਂਠ/ ਕ।ਤਾ, ua ਐਤਕ` ਅੰਜਹਾਂ 

ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ 

ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਆ set ਹੈਕਿ 
‘Hast ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਆਫਾ ਖਾ ਗਈ ਕੁੱਤੀ” । 

(3 

(ਸੋਂ) 

ਸਰਬ ਦੂਖ ਜਬ ਬਿਸਰਹਿ ਸੁਆਮੀ । 

ਭਾਵ :- ਹੋ ਮਾਲਕ ! ਜਦ ਤੁੰ fend 
ਤਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖ ਆ vase ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਸਰਬ ਦੂਖ ਜਬ ਬਿਸਰਹਿ ਸੁਆਮੀ" | 
ਈਹਾ Ga afk ਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ।! 

(ਗੁਰੂ de -ਆਸ। ਰਾਗ) 

ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦ any । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 
“ਸਰਬ da ਕਾ ਅਉਬਦੁ ਨਾਮੁ" । 

ਕਲਿਆ5 ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ । 

(ਗੁਰੂ ਗੈੱਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 

Hd fas ਪੱਠੇ sat ges 

ਭਾਵ :-- ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਅਣਹੋਣੀ ਗਲ 

ਦਸਣੀ ਜਾਂ ਜਦ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਹੂ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲੋ” ਗਾੜ੍ਹਾ ਰੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਗੁਲੋ-- ਅੜੀਓ ! “ਸਕੋ” fas 

YS ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਆਪਣਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਿਗਾਨਾ 

ਬਿਗਾਨਾ | (Ha) 

ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ ? wing 
ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ Sot ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ 
ਕੀਤਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ da ਹੋਵੇ, se ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਰਨ । 

| ਸ਼ਰੀਕ ਉਜੜਿਆ... 

ਵਰਤੋ” :-- ਦਸੋ ਜੀ, ਮਝ ਦੇ ਕਿੰਡੇ ae 
Sed? ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗਲ ਕਹਿ ਦਿਉ । ‘war ਵਿਚ 
ਸ਼ੋਰਮ ਕਾਹਦੀ ? (ਸੰਗ) 

ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਪਰ ਝਗੜਾ 
ਕਰਦੇ SU ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ | 

ਭਾਵ :-- ਸੌਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 
ਚੁਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ada es ਝਗੜਾ 
ਪਾਏ ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ” ਤਾਂ 
ਡਰੋ ਪਰ ਝਗੜਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- sd ਨੀ ! ਇਹਦੇ _ ਵਿਚ 
ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜੀ dis ਏ ! ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇ- 
ਮੁਹਾਰੇ ਬੇ`ਚੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋ ਬਹੁਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ 
ਹੋ ਗਈ ? Hd ਗੌਲ ਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ‘Wat ਕਰਦੇ 

ਸ਼ਰਮਾਉ'ਦੇ ਪਰ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀ” ਸ਼ਰਮਾਉ'ਦੇ' 
ਮੈ ਆਪ ਕਹਿਨੀ ਆਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਉਠੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ste ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ fae 
ਸਕੋ | 

(ਦੁਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ”--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਾਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਘਰ 
ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ" :-- ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਾਬ 
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘੰਮਰ ਘੋਰੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕਲਾ 

ਪਾਂਏਗੀ । 

(ਨਵੀਆਂ ਸੋਂਚਾਂ--ਪਿਿ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ) 

ਸ਼ਰੀਕ ਉਜੜਿਆਂ ਵਿਹੜਾ ਮੌਕਲਾਂ । 

ਭਾਵ :- ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਠੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ 
ਤੋ” ਖੁਸ਼ੀ ਦਸਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :--- "ਸ਼ਰੀਕ ਉਜੜਿਆ, ਵਿਹੜਾ 
Hasty ਉਸਦੀ ਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਗੋ” 

ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਂਵੇਗ, ਬਈ ਇੱਠ da ਸੰਬੈਧੀ 
ਥਲੇ Sa ਤੇ ਉਹਦੀ wa ਮਚੀ । (Ha) 



ਸ਼ਰੀਕ ਸਿਹਰਾ... ext Hed ਦਾ... 

ਸ਼ਰੀਕ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ sat ਢੁਕਦਾ ਹੌਰ | ਲਗਦੀ ਹੈ । 
ਸਭ ay ਕਰਦਾਂ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣਾ ਸਾਕ ਸਨੇਹੀ 
ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- 'ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਰ ਸਭ ae ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਇਕ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀ? ਢੂਕਦਾ ।' ਬਦਨਾਮੀ 
ਜਿੰਨੀ ad, ਉਹਦੇ 3 ਕਰਵਾ ਲਉ । ਕੌਮ ਪਿਆ 
ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੱਚੇ ਨਹੀ” । (Ha) 

ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਿਆਂ ਵੀ 
Wet | 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਜਦ ਸਾੜੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਣਾ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ |} 

ਵਰਤੋ" :— ਸਿਰ ਮੱਥੋ ਉਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ, 
ਤੁਹਾਡੀ ws mg ਕਿੱਥੋ ? 'ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ 
ਦਾਣਾ, ਸਿਰ ਦੁਖ'ੱਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣ” 1 ਅਸੀ” ade 

ਹਾਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲੋਂ । 

ਆਹੋ ਜੀ, ਕਰ ਲਉ ਮੌਜਾਂ, ਖਚਾਈਆ ਕਮਾਈਆਂ 

ਤੇ 'ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀ” ਛਡਣਾ ਭਾਵੇ ਸਿਰ 

ਦੁਖ ਜਾਏ 1’ (Hat) 

ਸ਼ਰੀਕ ਲਾਉਣ ਲੀਕ, ਪੁੱਜੇ fra 
ਤੀਕ । 

ਭਾਢ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕ 
ਅੰਗ ਪੂਰਾ ਤ੍ਰਾਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਨੂੰ 
ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੋਂ 
ਹਨ । 

ਵਰਤ" :-- ਕ ਕਰਾ ? ਕਿਥੇ ਜਾਵਾਂ ? 

'ਸ਼ਰੀਕ we ਲੀਕ, UH fad sla’ । ਆਪਣੇ ਹੀ 
ga ਵਧ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ ਹੋਏ ਹਨ | 

(ਸੰਗ 
Aad det ਖਿਚੜੀ vei 

(2੪੭ ਲਾਲਾ” 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 
ਉਹ ਫਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ge ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਮੈ ਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਨੰ ਸਲਾਹੁੰਦ 
ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ @nd ਫਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ 
ਵਿਰੁਧ ਹੀ vow ਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਚ ਹੀ ਆਖਦੇ 
ਹਨ “ਸਲਾਹੀ ਹੋਈ ਖਿਚੜੀ vei ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਹੈ ।” 

(ਸੰਗ) 
ਸਲਾਹੀ ਦਾ ਗ੍ਰੜ wet ਲੱਗਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀਏ, 
ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਂਬਤ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :— ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਅਸੀ Zi 
ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੀਆੰ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਥਕਦੇ ਨਹੀ 
ਸਾਂ, ua ਉਹ us ਰੱਖੋ eas! “ਸਲਾਹੀ ਦਾ ਗੁੜ 

vet ਲੱਗਾ ।” (ਸੋਗ) 

ਸਵਾਲ ਕਣਕ, ਜਵਾਬ SS! 

ਭਾਵ :-- uel? ਕੁਝ ਤੇ ਉਤਰ ag 
ਮਿਲੋਂ | 

ਵਰਤੋ :--- ਮੈ' ਪੁਛਿਆ ax, ਤਸਾਂ ਉਤਰ 
ਕੁਝ ਦਿਤਾ । “ਸਵਾਲ ਕਣਕ, ਜਵਾਬ ਛੋਲੇ" ਵਾਲੀ 

ਗਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ । (Ha) 
ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ (ਰਾਤੀ) 

ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ 
ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਉਸ 
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮ ਨੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਦਿਅ? 
ਆਖਿਆ, ''ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀ” ਪੁਤਰ, ਤੂੰ ਜੇ ਗ਼ਲਤੀ 
ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ” ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ 

ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ‘neg ਦਾ ਭੁਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ” 
tha: 

ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀ” ਕਪਿ/ਦੇ' । 

(ਸੰ) 



ਸਵੇਰੇ ਸਵੇ' ... ੯੯ 

ਸਵੇਰੇ AS ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਹੀ ਜਾਗੇ, ਸੁਖ 
ਸਪਤ ਅਰ ਬਧ ਆਗੇ । 

_ ਭਾਵ :--- ਸਵੇਰੇ A ਜਾਣ ਤੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ 
ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਪੈਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਇਆ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :— ਬੇਬੇ-- ਬਚੀਓਂ | galt ਨੁੰਹ 
ਧੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਗੁਣ ਜੇ ਕਿ 'ਸਵੇਰੇ 

He 3 ਐਨ੍ਹੇਰੇ ਜਾਗੇ, ਸੁਖ, ਸੈਪਤ, ਅਰ ਬੁਧ ਹੀ 
ਆਨੇ 1” was, ਉਮਰ ਵਥਦੀ ਹੈ, &% ਵਧਦਾ ਹੈ, 
ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । = (Ha) 

ਸੜੇ ਘਰ ਦੇ aS ਹੀ ਸਹੀ । 

ਭਾਵ :- ਸਾਰੀ ਹਥੋ” ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ 
aan UA ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲਵੇ । 

ਵਰਤੇ” :-- ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ--ਭਈ ਹੀਰ ਮੈਨੂੰ 
ਕੁਲਦੀ ਏ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾਂ ਲ: ਦੇਨਾਂ ਵਾਂ, 
ਕਹੋ ਤੇ । 

ag fed'—ta vat, ਛਲ 31 ਸਦਾਂ 
ਹੀ ਸਹੀ । 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਘ--'ਸੜੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸਹੀ” | 

(ਸੁਭਦਰਾ--ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

na fis de ਵਾਂਗ ਨਚ ਆਏ । 

ਭਾਵ :-- faa ਆਸ ਕੁਝ ਨਾ dz, 
Ca ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹੀ ਚੋਗਾ ਏ । 

ਵਰਤ :-- ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਭਰ ਹੋ 3 

ਕੋਲ । 'ਸੜੇ ਪਿੰਡੋਂ de ਵਾਂਗ ਨਚ ਆਏ” ਵਾਲ 
ਲੇਖ ਹੀ ਹੋਇਆ । ਕੁਝ ਹੱਥ us sat ਪਿਆ । 

(ਸੰਗ) 
ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪਤਿ ਹੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ 

ਕਮਾਇ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਜਨਮ ada 
ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ Get । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹ ਪੁਛੀਐ 
ਸਚ wa ਲੋਹੁ ਬਤਮੰਏ i 

ਸਾਇਰ ਅੱਗ... 

'ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪਤਿ ਹੈ 

ਜੋਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੰਥ--ਪ੍ਭਾਤੀ ਰਾਗ) 

ਸਾਉਣ ਦੇ we ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ 
ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । 

_ ਭਾਵ :-- ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿਚ ਜਦ 
ਕਿਸੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਖ਼ਮਾਰੀ ਵਿਚ Set ਸਮਝ ਤੋ” ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ । 
ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇ ਸ਼ਪਨੇ 
ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋ ਬੇਖਬਰ 
ਹੋ ਜਾਏ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੋਚੇ ਕਿ ਦੋ 
ਘੜਿਆ ਦੀ dst @F ਛੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋ“ ਵਧੀਕ 

ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀ” । ਇਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਬੇਸ਼ੂਰੀ 
ਦਾ ਪਰਤਾਪ, “ਸਾਉਣ ਦੇ was ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ 
ਹਰਿਆਉਲ' ! ਦੱਸ ਬਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਏਨੇ, ਬੈਠ ਗਏ । 

(ਸਰੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਸਾਉ ਸੋ H ਚੁਪ। ਵੇਖੋ: ਇਕ gu 

ਸੌ ਸੂਖ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਓਹੋ ਹ 
ਚੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਭਰਾ ਜੀ, 'ਸਾਊ ਸੋ ਜੋ oY 
ਬੜ ਬੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਛਾਪਨ ਹੀ ਖਰਗਟ 
ਹੂੰਦਾ ਹੈ । (ਸੌ) 

ਸਾਇਰ ਅੱਗ ਨ ਲੱਗਈ ਮੋਰ ਸੁਮੇਰ ਨ 
ਵਾਉ ਡੁਲਾਈ । 

sf ਪੰ 
ਡੁਲਾ ਨਹੀ' ਸਕਦੀ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੂ 
ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
da fa _ਅਪਵਿਤ _ ਕਲ 
ਕਰ ਨ na wufes ਮਿਲਾਈ ।। 



ਸਾਇਰ ਅੱਗ _ਨ ਲਗਈ 
ਸੈਰ ਸੁਮੇਰ ਨ ਵਾਉ ਡੁਲਾਈ ।। 

(erai—aret ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਸਾਇਰ ge ਬਰਾਬਰੀ, ਕਿਉ” ਆਖ 
ਵਧਾਣਾ | 

ਭਾਵ :-- ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਚਾਨਣ des ਪੁਜਈ _ਚਮਕੈ waren 
ਸਾਇਰ fe ਬਰਾਬਣੀ ਕਿਉ” ਆਖ ਵਖਾਣਾ ॥ 

(ਵਾਰਾਂ - ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ । 

ਭਾਵ :--- ਓਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀ- 
ਪਤੀ ਨੂੰ vat ਲਗੇ । ਜਾਂ ਓਹੀ ਚੰਗਾ ਜੋ 
ਮਾਲਕ ਨੂੰ 'ਪਸੰਦ ਆਵੇ 1 

ਵਰਤੋ` :-- 

“ਸਾਈ ਸੁਹਾਗ਼ਣਿ ਜੋ ਪੂਭ sre? 1 
ਤਿਸ ਕੈ Hai ਮਿਲਉ ਮੋਰੀ ਮਾਈ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ--ਆਸਾ ਤਾਗ) 

ਸਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ : 
ਏਧਰ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਓਧਰ ਵਧਾਈਆਂ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਆਸ ਕਿਸੋ ਨੂੰ 
age ਤੇ ਕੌਮ UA ਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਦ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਉਸ ਦੀ ਕੀ use ਹੋ, ਉਸ ਦੀ 
aust 3 ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, Gud 
ਓਪਰੀ ਤਾਂ ਆਸ ਮੈਨੂੰ ਬਨਾਈ ਰਖੀ, ਪਰ ਸੌਕੇ ਸਿਰ 
ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਖੇ “ਸਾਈਆਂ 
ਕਿਤੇ, ਵਧਾਈਆ fed 1’ (ਸੰਗ) 

ਸਾਈ' ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀ ਕੁਲ ਜਹਾਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਮਸੀਬਤਾਂ 
ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁਟ us, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਸਾਂਹ ASS... 

ਵਰਤੋਂ” :- ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ 
ਹਾਲਤ 'ਸਾਂਈ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀ ਕੁਲ ਜਹਾਨ” 
ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 3 Magi ਹਨ ਉਸ ਲਈ 
3i ਹੁਣ 1 (ਸੇ) 

ਸਾਈ" ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਵਿੱਚੇ aa 
ਰਖ । 

ਭਾਵ :-- ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸਮੋ” ਪੂਰਾ ਲਾਭ 
ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਕਿਰਤੀ--ਦਿਨ oa ਜੇ, fier 

ਲਾਭ ਲੋਣਾ ਜੇ, ਲੈ ਲਵੋਂ AST ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ 
ਵਿੱਚੇ eat ਰੱਖ i’ (ਸੰਗ) 

Hel ਨਾ ਲਹਿਨ ਰੁੱਖੀ 3 ਕੁੱਤਾ uit 
ਖਾਵੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ 
ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮੌਜਾਂ 
ਮਾਣਨ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਜਾਂ ਕਲ ਕੁਝ at ਹੋਵੇ, 3 du ਬਹੁਤੀ 
ਮਾਰੇ | 

ਵਰਤ':-- ਵੇਖਿਆ at ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ 
ਘਰ “ਸਾਈ ਨਾਂ ਲਹਿਨ ਠੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘੀ ਖਾਵੇ” । 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਖਰਾਂ 
ਵੇਖੇ । (ਸੋਗ) 

net age ਮਾਲ dds, ਹੱਥ ਨਾ 
ਫਾੜੇ ਕੋਈ 

ਭਾਵ :-- ਮਾਲਕ ਬਿਨਾ ਮਾਲ sad 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀ” det 

ਵਰਤੋ :-- ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ 
“ਜਾਈ gy ਮਾਲ ਦੋਹੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ea ਕੋਈ । 

(ਸੈ) 

ਸਾਹ ਸਤੋੜ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ us 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ 
ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਾ ਦਸੋ ਪਰ ਅਗਲਾ ਸੱਕਾ ਸਾਕ 



AIS AMS... ੧੦੧ ਸਾਹਿਬ ਓਹੁ . 

ਅੰਗ ਬਣ ਬਣ ਦਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ | ਖਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੇ ।। 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਹ ਸੁਹੇਲੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੇ ।1 

__ ਵਰਤੋ :-- ਹੀਰ-ਹਾਂ, ਤੁਸੀ" ਮੋਰੇ ਕੀ (ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਲਗਦੇ ਓ, ਸ਼ਾਹ ਸਤੋੜ ਤੇ ਹਾਥੀ oo Ua । ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀ' ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ--ਸ਼ਰਫ) ਗਤ ਨਹੀਂ | 

ਸਾਹਨ ਸਾਹਨ ਲੜਨ ਤੇ ਬੁਟਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 

ਖਉ । ai _ਸਾਹਨਾ ਦਾ ਭੇੜ ਤੋ ਝਾੜੀਆਂ | TA ade ਲਏ ਬਿਨਾ ਝਟ ਨਾ Bu, 

ਦਾ ਖੋ । gi ਸ਼ਾਰਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਫਿਚ ਕੌਣ | “੯ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਆਵੇ ? ਵਰਤੋ` :-- ੨9੬੫--ਨਹੀ” ਸ਼ਾਹ ! sah 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਤਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈ | ਕਿਓਂ ਹੋਨ: ਏਂ--ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ us ਨਹੀਂ ਡੇ ਗੁਰ 

ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਬੈਦੇ ਦਾ | ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀ” | ਭਲਾ ਸ਼ਾਹ ! ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਅਸਾਂ 

ਨਕਸਾਨ ad ਜਾਵੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਥਾਂ ਹੈ ? 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । (ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈ ਰੀ-- ਜੇਸ਼ੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ) 

_ ਰਤ ਸਾਹਣਾ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿਚ ae ਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰੰਬਰੀ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਚੋਟਾਂ 
ਆਵੇ | ਨਾਲੇ ਬੂਰਾ ad, ਨਾਲੇ ਅਪਣੀ ਪੌਤ | ਖ਼ਾਂਹ । 

` Bare । ਮੋ > ਲ੍ਹਾਵੇ (ਸੋਗ) ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ o 
ਹਕ ਸਲਾਮਤ ਦੂਰ ਦੀ, ਤੇ ਗਲ [ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਕਰਾ ਹੋ ਪਵੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ 

ਕਰੀਏ ਸ਼ਊਰ ਦੀ । ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, se ਇਹ ਅਖਾਣ 

a . . | ਵਰਤਦ ਹਨ ! 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ az 

“ ਵਰਤ” :--- ਫਤਹ ਚੋਦ-ਮਿਤਾਂ ! ਨਾਲ 
ਮਾੜੀ ਗਲ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਸਉ 
aay zag ਲਾਉਂਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਖਟਲਾ ਹੈ, “ਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ 

ਰ੍ ਬਤੋਬਰੀ, faa ਸਿਰ dei ਖਾਹ” 1 we’ et 

ਵਰਤ” :-- fea 3 ਜੋ ਆਖ ਦਿਤਾ, | dea । (ਸੰਗ) 
ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਸਾਕ ਸ਼ਰੀਕਾ ਏ, ਖੋਰੇ ਜਾਤ ਦਾ ਕੌਣ 

ਏ--ਚੂਹੜਾ ਏ ਕਿ ਚਮਿਆਰ ਤੇ ਝਟ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਮੋਰਾ 

ਸਾਕ ਚਕ ਬਣਾਇਆ | ਸਿਆਣੇ ਆਂਹਦੇ Je ਨੇ ਪਈ, 

`ਸਾਹਥ ਸਲਾਮਤ ਦੂਰ ਦੀ, ਤੇ ਰਲ ਕਰੀਏ wa ਦੀ” । ਭਾਵ :-- ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ 

(ਲਵ ਮੈਰਿਜ--ਨਾਨਕ ਜਿੰਘ) ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ss ਤੋਂ” ਨਾ 
ਬਚਾਵੇ । ਭਾਵ, Hea ਵੱਡਾ ਸਹੇੜੀਏ, . 

ਹੋਛਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਸਾਹਿਬ Ga ਨ ਸੋਵੀਐ ਜਮ Us 

ਸਹਾਈਐ | 

ਸ਼ਾਹ ਸੁਹੇਲੇ ਆਂਦਿ Fars । 

ਭਾਵ :-- ਸ਼ਾਹ (ਧਨੀ va ਪੁਰਸ਼) ਫਰਤੋਂ' ,--- 

ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਰ੍ a tl 
in je ਸ਼ਾਹ a _ਕੀਚੀਈ fea ਪਛੌਤਾਈਐ ।। 

ਵਰਤ” :-- mfga ਓਹੁ ਨ ਸੇਵੀਐ ਜਮ es ਸਹਾਈਐ ।। 

ਅਗੇ ਢੋਈ ਸੇ ਲਹਿਨ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ANTS it (ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 



ਸਾਹਿਬ fea, ਰਾਹ ਦੇਇ । 

ਭਾਵ :-- ਮਾਲਕ fea ਹੈ, ਪਰ 
ਹੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 
ਦ ਅੱਡੇ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- 

ਸੂਈ ਸੀਵੈ ਜੌੜ ਕੇ ਵਿਛੜਿਆਂ aa ਮੋਲ ਪਿਲਾਣਾ 1 
ਸਾਹਿਬ ਇਕੋ ਰਾਹ ਦੁਇ, ਜਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣਾ' 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ| ਗੁਰਢਾਸ ਜੀ) 

ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥੀਐ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਮਾਲਕ (ਹਰੀ) ਨੂੰ 
`_ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

“ae 

“ਤੈਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤ ਹੈਨ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਇ । 

ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਝੈ ਨ ਹੋਵਈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ | 
ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ufen ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਮੰਹ 1” 

(ਗੁਰੂ ਘਬ--ਰਾਗ਼ ਮਲਾਰ) 

ਸਾਹਿਬੀ ਕੀ ਤੇ ਸਰਫ਼ਾ ਕੀ ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ 
ਕੇਜੂਸੀ ਜਾਂ Hav ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

was :- ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! 'ਸਾਹਿਬੀ ਕੀ ਤੇ 
ਸਰਫ਼ਾ ਕੀ” । ਤੁਸੀ ns ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੰਨਾ 

fad ਕਿਉ” ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜੈਮਣ ਤੇ ਮਿਠਾਈ 

ਵੀ ਨਹੀਂ” ਵੇਡੀ | (Hal) 

ਸਾਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਪੋਈਐ ਨਾਹੀ 
ਥਾਉ । 

ਭਾਵ :-- ਇਸ Hata ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ 
ਨਹੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀ` ਲਭਣੀ । 
ਜਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, 
ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

= 
ਵਰਤ” — 

Wad ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਪੇਈਐ ਨਾਹੀ wg ।। 
fua eset ਨ ਪੁਛਈ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਉ ।। ̀ 

(ਸ਼ਲੋਕ=--ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ) 

TTR AR nnn meee nee ee eee ates ਦਲਦਲ ਲੇ ਦਦਦ= 

ਸ਼ਾਹੁਕਾਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਿਰ was ਦੀ 
ਪੱਗ, ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਓਏ ਕਹਾਵੇਣ, ਧਰ 
ਧਰ ਦੇਣੀ ਅੱਗ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ fan 
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਤ੍ਰਤਾ de, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਧਨੀ ਨਾਲ 
ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ? Gast ਦੀ ਆਕੜ we 
ਜ਼ੋਰੀਬਾਂ 3° ਨਹੀ” ਸਹਿਣ ਹੁੰਦੀ । 'ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ 
ਦੋਸਤੀ ਸਿਰ ਲਾਨਤ ਦੀ ਪੇਂਗ, ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਓਏ 
age, ਧਰ ਧਰ ਦੇਣੀ ਮੱਗ', ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ, 

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਹਾਂ ਨਾਲ । (Ha) 

ਸਾਹੇ ਬੱਧੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਧੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਉਚ 
ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਆਕੜੇ ਤੇਲੀਆਂ 
ਦਾ at | ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖੋ 'ਸਾਹੇ Sot ਤਾਂ ਹੁਣ Sal’ 
ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਤਸੀਲਦਾਰ ਜੂ ਹੋ ਗਿਆ । (Fal) 

ਸਾਹੇ Ge ਲਿਖਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜੀਵਣ ਦਾ ਸਮਾਂ fous ਹੈ | 

ਵਰਤੋ" --- 

‘fas ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਇ ॥ 
ਮਲਕੁ ਜਿ aot rele: ਮੁਹੁ ਦੇਖਾਲੇ ਅਗਇ ।੧ 

(ਸ਼ਲੋਕ-- ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ) 

ਸਾਕ ਸੋਨਾ ਪਰੀਤ fuss ਜਾਂ ਸਾਕ 
ਸੁਲਾਕ 3 ਪ੍ਰੀਤ ਪਲੀਤ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਪਰਾਇਆ | 

ਵਰਤੋ" :-- ਜਦੋਂ“ ਉਸ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਹਾ 
ਤਾਂ ਸਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੌਮ 
ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ । ਸੱਚ 
ਹੈ, “ਸਾਕ ਸੋਨਾ, ਪਰੀਤ ਪਿਤਲ ।” (ਸ) 



ਸਾਕ ਨਾ ਹਰ ਜਾਣੀਏ ਮਾੜਾ, ਮੀਂਹ ਨਾ 

ਜਾਣੀਏ ਗਾੜਾ । 

ਭਾਵ :--- ਸਖੇਧੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਭਲਾ ਹੀ 

ਕਰਦੇ ਨੰ । 

ਵਰਤੋਂ“ :-- ਚਾਚੀ : ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ 

ਅਖ, 'ਸਾਕ ਨ ਜਾਣੀਏ war, ਮੀਹ ਨਾ ਜਾਣੀਏ 

ara’ । ਸੌਥੋਧੀ HO wa ਹੋਣ, fea `ਪਰਾਇਆਂ 

ਨਾਲੋ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | (Fa) 

«mag ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਇ ਹੋਇ ਨ 

HS । 

ਭਾਵ :-- ਭੈਤਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ var 

ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ 

ਧੋਣ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀ' det । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪਰ fest ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ 

duet, ‘Haz ਕਾਰੀ ਕਾੰਬਰੀ ਬੋਇ ਹੋਇ ਨਾ 

RZ’ । ਕਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਗੋਦ ਬਕਦੀਆਂ ਤੇ 

de ਉਡਾਂਦੀਆਂ, ਪਵਿਤ ਨਹੀ! ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ofa ਵਿਸਥਾਰ-- ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਖ ਬਣਾ, ਪਰਤੀਤ AHI । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸਦੀ ਸਾਖ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, 

Sat ਆਪ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ 

ਲਗ ue ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ“ :--- da _ ਸਿੰਘਾ ! _ ਪਰਤੀਤ 

ਜਮਾਉਣ ਲਈ wu ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । lea 

ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੀ" । 

ਤੂੰ ਅਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਵੇਰ 

“ਸਾਖ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਰਤੀਤ ਜੰਮੀ”, ਕੋਈ fea ਬੂਹੇ 

ਟੇ ਨਹੀ ਮੋੜਦਾ । (Hal) 

ਸਾਗਰ ਗਾਗਰ ਵਿਚ sat meet 

ਭਾਫ :--- ਵਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕੀ 

ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵਿਚ sat ਆ ਸਕਦੀ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵੀਰ ਜੀ ! “ਸਾਗਰ ਸਾਗਰ 

ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸਮਾਉਂਦਾ' । ਸੁੰਡੋ ATS ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ 

ਸਾਡੀ ਹਾਰ.., 

ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੋ 
Wa ਬਹਾ ਲੈ ਦੀ । (ਨਗ) 

ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਸੂਚਾ ਕੌ ਨਾਂਹੀ` । 

_ ਭਾਵ :— ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ 
ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀ' ਹੋ ਸਕਦਾ । ਭੇਖ ਨੂੰ 
ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਰਾ 

ਵਰਤੋ" :-- 
“ਵਰਨ su ਅਸਰੂਪੁ H ਏਕੋ 
ਏਕੋਂ ਸਬਦ ਵਿਡਾਣੀ 1 

ਸਾਚ fast wat a ਨਾਹੀ 

ਨਾਨਕ __ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ।।” 

(az &ਬ-- ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ) 

ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਘਰ ਨਹੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ” । 

_ਭਾਵ :-- ਜਦ ਹਾਕਮ, ਪਤੀ 
ਵਡਿੱਕਾ 23 ਨਾ de ਕਰ ਕੇ gar 
ਮਨ-ਮਾਂਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਤਦ ਆਖਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੌ` :--ਮਿੱਟ ਕੇ wg । ਕੂਬ ਸ਼ਰਮ 

ਕਰਿਆ ag 1 ''ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਘਰ,ਨਹੀਂ', ਤੇ ਸਾਨੂੰ 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ” । ਤੇਰੇ ਸਿਰ 3 ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ 

ਕੋਈ act, wa ਜੋ fee ਹੀ ਮੰਨ-ਮੰਨੀਆਂ 

ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ੧ਆਰ ਹੋਵੇਂਗੀ । (ਸੰਗ) 

ਸਾਡੀ ਹਾਥ, ਤੁਸਾਡੀ ਜੋਤ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੈ ਨੂੰ el 
ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 

ਵਰਤੋ :-- 
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਆਯਾ ਚੇਤ, 
ਬਨ ਤਿਨ ਫੁਲ ਰਹੇ ਸਭ ਖੇਤ । 

ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਭੇਤ, 
ਜਾਡੀ ਹਾਰ ਤੁਸਾਡੀ ਜੇਤ । 

ਹੁਣ ਮੈਂ` ਹਾਰੀਆੰ | (ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ) 



ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ... 

ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈ ਮਿਆਉ' । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਸਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੈ ਆਖਿਆ--ਓਏ ‘Hat 
ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈ ਮਿਆਉ”” ? ਬੱਚਾ ਸਾੜੇ ਹੀ ਹਥਾਂ 
ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਪਿਆ & ? 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ 
ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤ" :-- 

ge ਵੇਖੇ ਖਲ! ਤਮਾਸ਼ਾ, 
ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ । 
ਮੋਰੇ ਦਿਲ ਵਿਜ ਆਜੋ ਸਾਸਾ, 
ਵੇਖਾਂ ਦੇਸੀ ਕਦੋ ਦਿਲਾਸਾ, 

ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ । 
~~ 

(3% ਸ਼ਾਹ) 

ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਮੀਂਹ ਤੋ ਸਾਡੇ 3 at 
ਵੱਸੇ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਆਪਣੀ ਚੀਜ ਹੀ 
ਦੁਖੀ ਕਰੇ, ਤਦ ਹਾਸ ਰਸ ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- “ਮੋਰੇ ਉੱਤੇ ਮੀਹ ex 

ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ੋਂ ਓਵੇਂ ਹੀ GS Hat Ue? on 

ਸਾਲ ਦਾ Se ਕਮਲੋਸ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ । ‘ATS 

ਹ ਦਾ ਮੀ'ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਤੇ dt SH । ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ 
ਮਟਕਾਂਦੇ ਹੋਇ ਰੋਸ਼ਮਾ ਬੋਲੀ । 

(ਸਵੇਰ ਸਾਰ--ਕਤਤਾਰ ਸਿੰਘ Yas) 

ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕ) ਲਆਓਗੇ 
ਤੇ ਅਸੀ` ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ alg 
ਦਿਓਗੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਹਰ 2s ਤੇ 

ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ 
ਰੱਖ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ma wi ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ 

ਹੈ, ‘od wis ਘਰ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਗੋ 

3 ਅਸੀ” ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾੰ ਕੀ ਢਿਓਗੇ” | 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣ! ਹੀ ਲਾਭ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ । 

(Hal) 

nm’ (ਸਾਡੇ aH) ਗਈਏ” dale, 
ਭਾਵੇ” yd ਖੜਨ ਨੀ ਚੋਜ । ਜਾਂ Ae 
ਗਈਏ” ਗੋਰੀਏ ਪਰੇ ਪਰੇਡੇ ਜਾਹ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 
ਅਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਰਤੋ” 
ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 
ਦਸਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ, HB ਭਾਵੇ” 
ਤਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ? ਖੋ “ਸਾਬੋ ਗਈਏ ਗੋਰੀਏ, ਭਾਵੇ” 

wa ਖੜਨ ਨੀ ਚੋਰ” । 

(ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ-- ਨਾਨਕ ਸਿੱਘ) 

ਸਾਧ 3B ਅਣਨ੍ਹਾਤਿਆਂ, ਚੌਰ ਸਿ 
ਚੋਰਾ ਚੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜੇ ਚੌਰ, ਹਨ, ਉਹ 
ਤੀਰਬਾਂ ਉਤੇ ਨਹਾ ਕੇ et ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ 
ਤੇ ਸਾਧ ਨਹਾਏ ਬਿਨਾ Fda ਹਨ । ਕਰਮ 
ਕਾਂਡ ਨੂੰ fave ਜਾਂ ਭਲੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਦੇ ਮੈਲ ਵੇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ i ਹਾਸਰਸ ਵਿਚ ਨਾ ਨਹਾਉਣ 
ਲਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਬਾਹਰ U3t ਤੂਮੜੀ ਅੰਦਰਿ fen ਨਿਕੋਰ ॥ 
ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨ੍ਹਾਤਿਆ ਚੋਰ ਸਿ ਚੋਰ ਚੋਰ” । 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 
ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਚੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ਬਾਹਰੋ ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ” । 
ਹੋਰ । 



ਵਰਤੋ" :-- ਕੁਮਾਰ-ਮਾਸਟੇਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ een 

ਅਜਕਲ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਚੋਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 1 
(ਢੋਸ਼-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ? ਜਾਂ 

ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਣੇ ਮਲਾਈ 
ਆਉਣ ਦਿਉ । ਜਾਂ ਸਾਧ (AS) a 

yds ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਨ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜੋ ay ਕਿਸੇ ਅਗੇ 
ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰਖੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ 
ਛਕੇ ਜਾਂ ਜਦ ਕਈ val ਚੋਖੀ ਢੀਜ਼ ਖਾਣ 

ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹਾਸ ਰਸ 

ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ--'ਸਾਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 
ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ? AS ਮਲਾਈ ਹੀ ਆਉਣ fed’: 

ਭੁਆਂ ਜੀ | ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀ ਮਖਣ ਹੋਰ ਵ ਦਾਲ 

ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ । ਔਖੇ Re ਖਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ । 

(ਸੋਗ 

ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗੋ ਤੇ ਚੋਰਾਂ 

ਕਹਿਣਾ ਲਗੇ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fan ਦੋ ਸੁਭਾ ਦਾ ay 
ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਪਾਸੜ ਹਮਦਰਦੀ 

ਦਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

eas :- ਤੁਸੀ” ਵੀ ਅਨੌਖੇ ਹੋ, ਸਮਝ 

ਨਹੀ” ਪੈਦੀ ਤੁਸਾਡੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾ ਦੀ, “ਸਾਥਾਂ 

ਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗੋ, ਤ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਗੋ" । ਗੀ 

ਸਮਝੀਏ, ਤੁਹ'ਡਾ ਮਨ ਕਿਥੇ 3 (ਸੰਗ) 

ਸਾਧੁ aS ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ, ਸਾਧ ਕਾ 
ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾ । 

ਭਾਵ :- ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਧੁ ਜਨ (3S 
ਪੁਰਸ਼) ਦੇ ਸੂਹ ਤੋ” ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਸੱਚ ਹੋ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਦੁਨੀ _ਚਦੌਦ--ਮਹਾਰਾਜ | 

ਸਤ ਰੌਖ ਵਿਚ ਮੋਖ ਮਾਰਦੇ ਨੈ । “ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ 

ਹੋ 

੨ 

ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਖੋਰ | 
ਸੁਭਾ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ — ਨਾ ਸਾ” ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ 
ਦਿਓ ai ਬੂਟੀ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ane ਦੂਰ ਹੋਵੇ | 

(ਰਜਨੀ ਨਾਣਕ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਨੀ ਸੇਤੀ ਕੀਜੀਏ, ਨਾਤਾ ਵੋਰ 
ਪਰੀਤ । 

ਭਾਵ :-- ਵਰਤੋ” ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ 
ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸੋਚਿਆ si ਸੀ, ua 38 
ਪਤਾ ਏ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਡਾ ਆਦਮੀ, ਦੋ ਢਾਈ 
ਸੰ ਤਨਖਾਹ ਪਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਨ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣ 

ਜੋਗਾ ਵੀ । ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ nid “ਸਾਨੀ 
ਸੇਤੀ ਕੀਜੀਏ, atst ਵੈਰ ਪਰੀਤ” _ਉਹਨੂੰ wai ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਈ ਏ ਜੁ uct ਬਾਂਦਰੀ ਜੋ ਜੂੜੀ ਲੌ 
ਲਵੇਗ' | (ਤਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ A ਮਿਲੋ, ਗੱਲ ਲੱਗੀ 
ਬਾਹੀ', ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਜੁਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ 
ਉਹ ਭੀ sat । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਤੋਂ` ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਗ ਸਾਕ ਜੁੜ 
ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ” :--- al ਜ਼ਾਚੀ ! ਕੰ ਦਸਾਂ, ਸਾਕ 
ਕਿਉ” ਕੀਤਾ ? “ਸਾਨੂੰ ਸਜਣ ਸੋਂ _ਸਿਲੇ dis ਲੱਗੀ 

ਬਾਹੀ', mgs ਉਤੇ ਜੁੱਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਹ st 
ਨਾਹੀ” । ਬਜ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਟਨ । 

(Ha) 
ਸਾਪ aa es, ਬਿਖੁ ਨਹੀ ਛਾਡੋ । 

ਭਾਵ :-- ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁਜ-ਖਲੜੀ 
ਲਾਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀ ਛਡਦਾ । 
ਭਾਵ ਮਾੜਾ dar ਭਾਵੇ' ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, 
ਭੈੜ odt ਛਡਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

pry ae 23, fay adt ਛਾਡੈ । 
ਉਦਕ ਮਾਹਿ ਜੇਸੇ ਬਰ੍ਹ ਧਿਆਨੁ ਮਾਡੈ" ॥ 

(aa ਰੋਥ-- ਆਸਾ ਨਾਮ ਦੇਓ) 



ਸਾਮੀ aad... ਸਾਰੀ ਖਾਧੀ... 

ਸਾਮੀ ਕੈਜਟ ਤੇ gfe gaa | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ae ਬੋਦੇ ਨੂੰ 
ਦਿਤਾ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਮੁੜੇ ਜਾਂ ਬੋਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 
fxs, ਜਿਸ fed? ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਟ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ` :--- ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਫ਼ਸਲ ' 

ਤਾਂ Gal adi ਹੋਈ, ਨਿਰਾ ਬਜਰ ਹੈ, "ਸਾਮੀ 

ਕੰਜਰ ਤੇ afe Sno ਪਾਸੋ ਕੀ ਲਭਣਾ ਹੋਇਆ ? 

(ria) 
ਸਾਮੂਣੇ ਵੇਖ ਮੱਖੀ feast sal 

ਜਾਂਦੀ । - 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ aH ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਚੰਗਾ ਜਾਪੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗੇ 
ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਉਹ GA 
ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਪਰਮਾਨੰਦ--ਮਾਂ ਜੀ ! ਸੈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੜਿਆ ਆਂ । ਪਰ ‘AME ਵੇਖ 

ਕੈ ਮੱਖੀ ਨਿਗਲੀ sat ਜਾਂਦੀ ।” ਸੈ” ਸਾਮੂਣੇ ਜ਼ਲਮ 

ਵੇਖ ਕੇ du ਕਰ get ਤਾਂ fon ਮੋਰਾ ਜੀਵਨਾ । 

ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੋਗੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ RU ਸੋਚੋ | 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ got ਇਜ਼ਤ ਵਲ ਨਾ ਜਾਓ ।' 

(ਸੁਭਦਹਾ- ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਸਾਰ ਚੁਰ ਢਹੁ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਨਾ ਰਹੂ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰ-ਤੂਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ 
ਨਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਕੌਈ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਮਾੜਾ 

ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪਾਸੋ” 

ਸੁਖੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ :--- ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ fe 23 

ਸਰਦਾਰ Jai ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 

ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀ” ਰਹੀ, ਪਰ “ਸਾਰ vs ਢਹੂ ਤੇ 

ਪਿੰਡ ਜਿਨਾ aa’ । ਭਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਘਰੌੜੀ 

ਵੀ ਨਹੀ” ਮਾਣ । (ਸੰਗ) 

ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਰੁਤ, ਨਾ ਛਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਧੁਪ | 

ਭਾਵ :<- ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ 'ਾਂ 
ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਗੁੱਪ (ਇਹ ਬਸੈਤ ਦੇ 
ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਸੂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਸਾਰਾਹ ਦੀ 
ਰੁਤ, ਨਾਂ ਛਾਂ ਭਾਵੇ ਨਾ dw ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਹ ਔਖਾ 
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਵਾਂਰੀ ਰਹੀਂ, ਮੜੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀ ਉਧਲ ਗਈ । 

ਭਾਵ :-- qe ਵਾਰੇ gett ਇਸਤਰੀ 
ਜਦ ਵਿਆਹ ad, ਤਦ fea ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤ” :-- “ਛੇਕੜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ 
ਏ ਨਾ ਪਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ aerdt ਰੀ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀ Gus ਗਈ 1” 

(ਟੁਣੀ ਵੀਣਾ=-ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ 
ਗਈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋ 
ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :--- west “ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ 

ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ” । ਇੱਕੋ ਬਾਲ ਅਜੇਹਾ 

ਜੈਮਿਆ, ਜੁ ਜਣਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪੈ ਗਈ | 

(Fa) 

ਸਾਰੀ ਖਾਧੀ, ਅੱਧੀ ਖਾਏ, ਮਰੇ sul 

ਪਰ HS ਜਾਏ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੋ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੋ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ... 

` ;-- ਜੀਉੱਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ, ve 
ਕਿਸ ਹਾਲ ? "ਬਾਰੀ ਖਾਧੀ, nut ਖਾਏ, ਮਰੇ 

ਨਹੀ”, ਪਰ He ਜਾਏ” । ਇਛ ਫ਼ਟਾਂਕ ws 
ਦਿਹਾੜੀ ਖਾਣ ais ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂਗੀ ? 

(ਸੰਗ) 

_ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਦੇਈਏ 
23 | 

ਭਾਵ :- ਰੜ੍ਹਦੀ WHY ਪਾਸੋ' ਜੋ ਮਿਲ 
ਜਾਵੇ, ਓਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨੰਗ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ 
ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋ ਪੰਜ ਸੌ ਭੀ sat’ ਲਭਣਾ | ਜਿਆਣੇ 
ਆਖਦੇ 5, “ਸਾਨੀ ਜਾਦੀ ਵੇਖੀਏ si ਅਧੀ ਦੇਈਏ 
ਵੰਡ | (ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ--ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ। 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀ'ਹਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ 
ਗੋਗੀ ਨਾਂ ਪੱਕੀ । ai _ਸਾਰੀ ਰਾਤ Tet 
ਰਹੀ ਤੇ ਮੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਸਿਰ 
ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲ ਦੀ 
ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ i 

ਵਰਤੋਂ` :-- “ਸਾਰੀ as ਰੋੱਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 
ਖੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ । ਏਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 
ਤੈਨੂੰ ਸੈਥਾ ਪੜ੍ਹਾਦਿਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ” ਕਿ ਇੱਕ 
ਸ਼ੱਖਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀ? ਹੋਇਆ । (Har) 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ gat ਤੇ ਜੋਮ ਪਈ ਅੰਨ੍ਹੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 
ਤੇ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸ਼ਾਹ-- ਰਤਨ ਸਿੰਘ ! ਐਤਕੀ” 

ਤਾਂ ਤੁਸੀ da ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਸ fag 

ug ਕੇ ਹੀ ਹੋਏ । ਅਖੇ “ਸਾਰੀ ਰਾਂਤ sat ਤੇ ਜੌਮ 

ਪਈ ਅੰਨ੍ਹੀ । ਗਲ ਕੀ ਬਣੀ ? (Ha) 

ਸਾਰੀ gS ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ, Jagat ਦੀ ਧੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਪਣੀ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਨ 
ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਲੂ 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਹਾਨੋ ਕਿ. 'ਸਾਰੀ ਰੰਨ ਜੁਲਾਹੇ 
ਦੀ, ਹੋਰਨਾ ਦੀ ਥੀ" ! ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਲਾਲ FF 
ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਪਿੱਤਲ a ਨਾਲੋਂ ਵਟ: 
ਲਈਏ, ਨਾਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਪਲਿਉ” ਦੇਵੀਏ | 

(੯ 

(ਮੋਗਾ) 
Wd ਇਕੋਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਢਲੇ ਹੋਏ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਹੀ 
ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਆਖਣ । 

ਵਰਤ :-- ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀ । ਕਿਸ fon 
ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਂਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ asi? ਇਹ ਤ 
“ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਸੱਚੇ ਦੇ es ਹੋਏ ਨੇ” । ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 
3 ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁਟਿਆ ਏ । (ਸੰਗ) 

ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ 33 ਕੇ, ਇਕ ਹੱਸ 
ਘੜਾਇਆ | 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇੱਕ ਦਾ 
ਲੜ ਫੜਿਆ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਜ਼ੀਲਾ--ਸਾਈ' ਜੀ ! ਜੋ ਜੀਂ 
ਆਵੇ ਆਖੋ, ਮੈ ਤਾਂ Ma ਗਹਿਣੇ ਭਨ ਕੇ ਇਕ ਹੱਸ 
ਘੜਾਇਆ” ਹੈ ਤੇ ਤਸਾਡਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ। 

(Ha) 

ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ se 
ਹਨ I 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੇ ਤਾਕਤ we ਅੱਗੋਂ 
ਹੀ ਨਿਵੇਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸ਼ਾਹ-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਇਹ 
ਕੋਈ ਨਵੀ” ਗੱਲ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਚੜਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ 
ਪਾਂਣੀ ਦੇਦੇ ਨੇ । ਐਸ ਵੇਲੇ ਉਨ! ਦਾ ਤੇਜ ਪੁਤਾਪ 
ਜੂ ਹੋਇਆ । ਸਾਰੇ ਕਿਉ” ਨਾ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ? 

(Rai) 



ਸ਼ਾਲ, ਸ਼ਾਲੀ... 

ਸ਼ਾਲ, Wel, ਸ਼ਲਗਮ, ਬਾਦ, ਬਾਂਦੀ, | ਕਦੀ ਖੀਰ vat ਵੀ ਖੁਆ ਦਿਆ ai | 
ਬਲਗਮ, ਟੱਟੂ, UE, ਚੱਟੂ । 

ਭਾਵ :-- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 
Hast ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਦੁਨੀਆਂ _ਉਤੋ 
ਉਤਰੀ ਸਵਰਗ ! ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ nasi | ਪਰੋ 

ਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ । ਕੀ ਕੀ ਨਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੇ ? 

‘ats, ਸ਼ਾਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਬਾਦ, ਬਦੀ, ਬਲਗਮ, 

2, We, dz ।” (Hay) 

ਸਾਲਣਾ ਘਰ ਗਾਲਣਾ | 

ਭਾਵ :-- ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਘਰ ਦੀ 
ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਸ਼ਾਹ--ਹੁਣ at ਬਣੋ ? ਮੁੰਡਾ 

ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੋਬਾਬਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ । “ਸਾਲਣਾ 

ਘਰ wee’ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ada । 

ਰ (ਸਗ ) 
ਸਾਵਣ ਸੁੱਤੀ, ਸਦਾ ਵਿਗੱਤੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ 
ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ gS ਦਾ ਧਿਆਨ 
ਨ ad ਜਾਂ ਕੋਈ ger ਵੇਲੇ ਸਿਰ aH ਨਾ 
ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਕਾਕਾ, ‘wee ਸੁੱਤੀ, ਸਦਾ 
ਵਿਗੇਂਤੀ ।” ਹੁਣ ਪਛਤਾਇਆਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? ਵੇਲਾ 

ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ! ge ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆਂ ਕੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈ ? (ਸੰਗ) 

ਸਾਵਣ ਖੀਰ ਨਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿਉ” 
HG? ਅਪਰਾਧੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਘਰ ਵਿਚ ਪਕਵਾਨ 
ਪਕਾਉਣ Bel Yast ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹਾਸ-ਰਸ 
ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

= 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਿਉ, ਸਾਡਾ ਸਾਵਣ ser 
ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਏ” । ਰੋਸ਼ ਓਹੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ । “ਸਾਵਣ 
ਖੀਰ ਨਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿਉ” ਨਮਿਉ” ਅਪਰਾਧੀਆਂ ।” 

੧੮੦੮ 

ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 

ਸਾਵਣ ਵਸੇ... 

(ਸੋਗ) 

ਸਾਵਣ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਾ ਕੋਠਾ at ਕੜੀ । 

ਵੇਖੋ : ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਾਂ ਕੋਠਾ ਨਾ ਕੜੀ | 

ਭਾਵ :-- ਸਾਵਣ ਦੀ ਤਕੜੀ ਝੜੀ 
ਦਾ ਹਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਜਾਂ ਜਦ ਦੁਖ ਬਹੁਤੇ 
ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, “ਸਾਵਣ ਦੀ 

ਬੜੀ, ਨਾ ਕੋਠਾ ਨਾ ਕੜੀ'। ਇੱਕੋ ਵੇਰ ਦੁਖਾਂ ਦੇ 

ਪਹਾੜ dz ue ਹਨ ! (ਸੋਗ) 

ਸਾਵਣ Het ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ as 
ਕੱਢੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ nd ਸਮੋ ਕਿਸੇ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ va ਦਿਨ ਆਉਂਣ 
ਤੇ ਉਹੋ edt ਉਸਦੀ ਭੀ ਮਦਦ ad, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸੋ“ ਨਹੀ” ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? “ਸਾਵਣ Het ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜ' ਹਾੜੇ” 
ਕੱਢੇ' । ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਨੇੜੇ ਮੋਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ 

ਢੁਕੇ । ਹੁਣ ਮੈ ਕਿਉ” ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗ.ਵਾਂ । 

(Ha) 

ਸਾਵਣ en ਨਿਤ ਨਿਤ 3 ਭਾਦਰੋ' ਦੇ 
ਦਿਨ ਚਾਂਰ, ਅਸੂ ਮੰਗੇ ਮੇਘਲਾ ਤੇ ਭੁਲੀ ਫਿਰੇ 
aed । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਵਣ ਵਿਚ ਮੀਹ ਨਿਤ 
ਪੈਦਾ ਹੈ, ਭਾਦਰੋ” ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਅਸ 
ਵਿਚ ਨਿਰੇ ਬਦਲ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਬੇਸਮਝ 
ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀ'ਹ ਪਵੇਗਾ । ਜਦ 
ਕੋਈ ਕਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸੀ ਵੀ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ual 
ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, fed ਹੋਟ ਕਿਥੋ” ? 

'ਸਾਵਨ _ ਵਸੋਂ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ, 

3 sea ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ 



ਸਾਵਣ ਵਹਾਏ... 

ਅਸੁ ਮੰਗੇ ਮੋਘਲਾ, 
3 ਭੋਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ | 

ਕਦੀ ਅਸੂ feu ਵੀ ਮੀਹ ਪਿਆ ਏ ? 

(ਸੰਗ) 
ਸਾਵਣ ਵਹਾਏ ਤੇ ਕਤਕ TNS ਅਰ 

ਪੰਹ fuse, ਘਾਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚਾਏ | 

ਭਾਵ :-- ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਣ 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ fea ਦਰਸਾਈ 
ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਲੋਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕਮ ਕਰਨਾਂ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰੋ । 
“ਸਾਵਣ ਵਹਾਏ, asa ਗਹਏ, ਅਰ ta ਪਿਲਾਏ, 

ਘਾਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚਾਏ ।” (ਸੋਗ) 

ਸਾਵਣ ਵਣ ਹਰੀਆਂਵਲੋਂ, ma A 
ਅਉੜੀ । 

ਭਾਵ :- ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਅਕ ਔੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਦਾ ਹੈ । 
ਭਾਵ 33 ਚੰਗਿਆਂ oe `ਤਹਿਕੇ ਵੀ ਭੈੜ 
ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- 

MEE ਵਣ ਹੁਰੀਆਵਲੇ nia AA ਅਉੜੀ ।” 

“HY Ha ਨ ਦੇਬਈ ਜਿਤੇ" ਛੁਟੜ ਛਉੜੀ । 

(ਵਾਰਾਂ - ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੀ! 

ਸਾਵਣ ਵਣ ਹਰੀਆਵਫ਼ਲੇ, va 
ਜਾਵਾਹਾਂ । : 

ਭਾਵ :-- ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਖ ਹਰੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਅਰਥਾਤ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇ' 
ਕਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰੋ ! 

ਵਰਤੋ” :--- ਰ੍ 

“ਸਾਵਣ ਵਣ ਹਰੀਆਵਲੇ HA ਜਾਵਾਹ) ।” 
ਸਭ ਕੋ ਸਰਸਾ ਵਰਸਦੇ gd ਜੋਲਾਹਾਂ | 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

--੯੯੮੮੮੨=੮੮੮੮੮੮੮=੮=੮੮ eee nr ee ne nr eee eee npe. 

ਜਿਆਹੀ ਗਈ ਸੁਪੇਦੀ ਆਈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 
ਬਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ | 

ਫਰਤੋ” '-- 
ਸਿਆਹੀ _ ਗਈ _ ਸੁਪੇਂਦੀ __ ਆਈ), 
eat ਹਾਂ aus _ਵਿਹਾਣੇ 81 
ਕਹੈ uns ਫਕੀਰ ਸਾਈ” ਦਾ, 
ਕੀ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। 

(ਕਾਫ਼ੀਆਂ--ਸ਼ਾਂਹ ਹੁਸੈਨ) 

ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ Heat ਤੋਂ ਡਿਗਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ yer 
ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕੁਲ ਕਰੇ, “ਤਦ ਇਹ wwe 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਵੇਖੋ ! ਮਰਾਂ ਸਿੰਘ _ਕਿਤਨਾ 
ਚਤਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਢਾ ਸੰ ਪਰ “ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ 

ਅਖ਼ੀਰ avait ਤੇ ਹੀ ਭਿਗਦਾ ਹੈ” । ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਏਂਧੀ 
ਸੋਚ Hua ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕ 

ਲੱਚੇ ਘਰੋ । (Har) 

ਸਿਆਣਾ ਵੈਰੀ ਮੁਰਖ ਮਿੱਤਰ 3 
ਚੰਗਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fan ਮੂਰਖ ਮਿੱਤਰ 
ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੌਣ ਤੇ ਦੁਖ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਛਡ ਜੀ ਪਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇਹੀ 
ਮ਼ਿਤ੍ਤਾਂ ਨੂੰ 1 “ਸਿਆਣਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਮੂਰਖ ਮਿੱਤਰ 
3 ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।” ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀ”, ਜਦ ਸੈ” 
ਇਸ ਭਲੌਮਾਣਸ ਤੋ Ua ਨਾ ਲੂਹਾਈ ਨੋਵੇ । (Ha) 

ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਉਲੇ ਦੇ ਖਾਧੇ 
ਦਾ ਸੁਆਦ fue’ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਵੇਖੋ : 
ਆਉਂਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪਿਛੋ” 
ante Set ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ gail 
ਮਤ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮਤ ਉਸ AN ਕੌੜੀ 
ਲਗੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



~ 

ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ... ੧੧੦ ਸਿਰ Gust... 

ਵਰਤੋ :-- ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਾ ਕਿਹਾ | ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਤੀ ਹਲਕਾਈ । 
ਕੌੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, va ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਪੇ 
ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ fa ਮੈ" ਕਿੰਨ ਠੀਕ ਅਮੱਖਿਆ 
ਸੀ । “ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ wes ਦੇ ਖਾਧੇ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਪਿੱਛੋ” ਆਉ'ਦਾ ਹੈ ।' (Hal) 
ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾ । ਜਾਂ 
ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ Has, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸੋਟਾ । 

ਭਾਵ :-- ਸਿਆਣੇ ਬੋਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰਖ BB ਨਾਲ । 

eds :-- ਤੁਸੀ" ਨੌਕਰ ਦੇ aa" ਕਲਪਿਆ 
ਨਾ ਕਰੋਂ । ਜ਼ਰਾ wy ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਸੂਤ 
ਨੋ mea । ਤੁਸੀ” ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਂ ਕਿ ‘fame 
ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ wa ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਫਿਟਗਾਰਾ ਅਤਿ 
Sater ਹੈ ।' (ਸੋਗ) 

'ਜਿਆਲ ਸੋਨਾ ਹਾੜ ਰੁੱਪਾ ਸਾਉਣ AS 
we ਬਾਹੀ ਗਈ fare 

ਭਾਵ :-- ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਵਿਚ 
ਸੰਵਾਰਨਾ AS ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਾੜ ਵਿਚ 
ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ, ਸਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਚੌਗਾ ਪਰ 
amet ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਹੈ । 

was :-- ਕਿਰਸਾਨੋ ! ਧਿਆਨ ਨਾਲ 
ਸੁਣੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿਆਲ 
ਜੋਨ, ਹਾੜ on, ਸਾਉਣ ਸਾਵੇ ਭਾਦੋਂ ਬਾਹੀ ਗਈ 
ਨਿਥਾਵੇਂ' ੧” 28 faa ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨਾ ਲਾਭ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਸਿਆਲ ਦਾ ਕੋਰਾ dat ਦਾ gary 
ਭਾਵ :-- ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਕੱਕਰ ਫਸਲਾਂ 

ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਦਾ an Sarg । 

ਵਰਤੋ :-- ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 
ਠੰਢੇ ਵਧੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੜਾ gag ter ਹੈ । 
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ 

_ ਹਨ “ਸਿਆਲ ਦਾ ਕੋਰਾ, ast ਦਾ ਬੋਰ” | ਫਸਲਾਂ 
ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਕਰ ਚੰਗੀ ਰੂੜੀ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਲੇ ast ਹਗਾਈ ਜਾਂ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ 2s ਸਿਰ ਤਾਂ 
ਕੌਮ ਨਾ ਆਵੋ ਤੇ ਅਗੇ fue ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ 
ਦੱਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- nam ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 'ਸ਼ਿਕਾਰ 
ਵੇਲੇ ਕੁੱਤੀ ਹਗਾਈ” ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੀਤਾ । ਲੋੜ 
ਪੈਣ ਤੇ ਅਜੇਹ ਖਿਸਕਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀ 
ਅਧਇਆ | (Ha) 

ਸਿਦਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਰੱਬ 
ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣ Bel ya ਸਮੇ" ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ' :---. 
“ਹਬਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਕਮਤ 3 ਸੁਥਰਾ ਕੱਬਿਆ ਤੇ ਥਰਾਯਾ, 
“ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ,” 

ਰਗ ਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਯਾ | 

(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਸ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਿਧੀਆਂ ਉੱਗਲਾਂ ਨਾਲ fue ਨਹੀਂ 
ਨਿਕਲਦਾ 1 | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ WE ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਿਆ ਨਾਂ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇਂ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ--ਅਦਾਲਤ ਜੋ ag 
ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ । fea ਸਿਧੀਆਂ ਉੱਗਲਾਂ 

ਨਾਲ ਘਿਉ ਨਹੀ” ਨਿਕਲਦਾ । ਮੈ ਇਥੇ .ਆ ਕੇ 
ਪਛਤਾਇਆ ਹਾਂ । 

(ਇਕ ਸਿਖ ਘਰਾਣਾ--ਭਾਈ ਮੋਂਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ) 
ਸਿਰ ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧਮਕਲਾਂ 

(ਮੰਹਲਿਆਂ) 3 ਡਰਨਾ ! 

ਭਾਵ :-- ਔਖੇ ਕੌਮ ਨੂੰ da ਪਾ ਕੇ 

ਫਿਰ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ. 

ਵਰਤੋ” :-- ura! ‘faa Gust ਵਿਚ 
ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਮਕਲਾਂ 3 ਡਰਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ 
ਅਨੌਖੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ay ਸਹਿਣਾ ਹੀ 
ਪਵੇਗਾ । (ਸੰਗ) 



ਸਿਰ ਕਾਇਮ... 

ਭਾਵ :-- ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੁਝ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਾਕੇ ਦੇ ਸਿਰ. ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਮਨਾਓ, 
ਪੈਸੇ ਲੂਣ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ । ‘faa ਕਾਇਮ 

ਤੇ ਜਗ afew । (ਜੰਗ! 

ਸਿਰ ਚੁਕੀ'ਦਾ ਭੁੰਜੇ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਦਵੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜੱਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ 
ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗਲ 
Hal ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਸਿਆ ਰਹੋ, 
ਤਦ fea ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦ 
ਕਿਸੇ 6 ਉਚੀ ਥਾਂ ਦੇਵੀਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਪਹਿਲੀ.ਥਾਂ ਉਤੇ at ਆਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--- “ਸਿਰ pater $A ਡਿਗਦ। ਏ 
ਤਾਂ ਡਿਗੇ' । ਬਥੇਰੀ ua ੫ਚ ਕੀਤੀ ਏ । ਉਹ 
ਸਗੋ? ਹੋਰ ਟੌਰ ਆਕੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | (ਸੋਗ) 

ਸਿਰ ਜਾਏ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨ' ਜਾਏ 1 

ਭਾਵ :-- ਪਿਆਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ 

ਨਾਂ ਟੁੱਟੇ । 

os :--- ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹ 'ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜਾਏ ਪਰੋ ਸਿਟੜ 

ਨਾਂ ਜਾਏ” ਵਾਲ ਅਖਾਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਟੇ | (ਸੈ) 

faa 3 ਨਹੀ` ਕੌਡਾ ਤੋ ਹਾਥੀ fea 
Bat | ਰ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ 
ਨਹਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਜਦੋ ਦਾ ਚੌਧਤੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 
5° ਮਰ ਗਿਆ ਏਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ Use ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀ” ਰਿਹਾ ਅਖੇ ‘fra 3 sat ਕੁੰਡ ਤੇ ਹਾਥੀ 

fed Say (ਹੀਰ ਸਿਆਲ ater -- ਸ਼ਰਫ਼) 

ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀ ਦੇਣਾ । 

੧੧੧ 

| ਵਿਆਹ ੧ ਕਦੀ Gai ਵਾਤ ust ? 

ਜਿਰ ਮਨਾ... 

ਭਾਵ :-- ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਧਰਮ Sd} ਛੜਣਾ | 

ਵਰਤੇ` :-- ਕਰਤਾਰ _ ਆਪੇ ਸਹਾਇਤਾ 
wear, 'ਉਸਨੂੰ fase ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ । ਪਰ ਸੈ ae 
ਹਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । “ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਜੈ aay 
aot dei yp 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸਿਰ ast, ਧੋਤੀ, aut ਵਾਹੀ ਤੇ 
BS ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 
Ye ਬਣ ਠਣ ਬੋਠੇ, ਪਰ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਵੇਖ ਨੀ ਤੇਰੇ ਏਕੇ ਵ ! “ਸਿਰ 
ਨਾੜੀ ast, quit ਵਾਹੀ ਤੋ ਲੈਣ at ਕੋਈ mess 

(ਸੋਗ) 

ਸਿਰ ਪਈ ਤੋਂ ਆਵੇ an, Gd ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ 
ਨਿਸ਼ੋਗ । 

ਭਾਵ :-- ਮਿੱਤਰ ਓਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਪਤਾ 
2B ਮਦਦ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਨ“ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ at ਕਰਾਂ ? 
‘fra ue} ਤੇ ਆਵੇਂ ਕੈਮ, ਓਹੋਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ faker 1 
ਇਸ ਵੇਲ ਮੋਰੀ ਮਦਦ fags ਕਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਓਹੀ ਸੋਰੇ ਲਿੱਤਰ ਹਨ । (ਸੋਗ) 

ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਭਦਰਾਂ ਪੁਛਣੀਆਂ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ an fer 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰੋ` ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ 
ਲਾਭ ਦੀ us ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਖੈਨ ਹੋ ਤੁਸੀ, 
ਜਿਹੜੇ ‘fre var ਕੇ gesi ਪੁਛਦੇ ਹੋਂ ।' ਇਸ an 

ਨੂੰ da ਪਾਉਣ 3° ਪਹਿਲ ਕਿਉ” ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, _ਦਿਵਾਲਾ ਕਢ ਕੇ ge ਦਲੀਲਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਂ | (ਸੈਰ) 

&' 



ਸਿਰ ਮੁਨਾਂਦਿਆਂ... ੧੧੨ ਜਿਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ... 

ਸਿਰ ਮੁਨਾਂਦਿਆਂ ਈ ਗੜੇ ਪਏ । “ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਰਿਜਕੁ ਸੈਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ 1 

ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਬਣੋ । __ (ag ਰ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਗੂਜ ਤੀ) 

ਵਰਤੋ" :-- ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ ਦੌਸਤ ! ਅਜੇ ਸਿਰੋ` Hats ਕੋਘੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ । 

ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਈਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ | ਵੈਥੋਂ : Wei ਤੇ vist ਤੇ ਨਾਂ ਨੂਰ ਭਰੀ ।' 

ਪਾਇਆ, ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟ: ਪੈ ਚੇਂਕਿਆ ਹੈ । 

wat ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਸਿ ਮੁਨਾਿਆਂ 

ਹੀ ਗੜੇ ਪਏ । (ਸੰਗ) 
ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੈਰ ਵੱਡੇ 

ਗਵਾਰਾਂ ਦੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ Hoy ਦੇ ਪੈਰ 
ਵੱਡੇ dz, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

han 1 

ਵਰਤ” :--- ਪਈ _ ਠੀਕ _ ਸਿਆਣਿਆਂ 

ਆਖਿਆ,'ਜਿਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਗਵਾਰਾਂ 

ਦੇ । ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਤੀ He ਨਹੀਂ 

ਆਉਦੀ । (ਸੰਗ) 

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ Ga ਆਪੇ ਲਾਏ । 

gre :-— ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਕੌਮ ਤੇ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- 

ਜਿਨਿ ਬ੍ਰਹਮਾ fara woR Swe, 

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ GG md _ਲਾਏ ! 

ਜਿਸ _ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪੇ _ਮੌਲੋ, 

ਜਿਨਿ _ਗੁਰਖਿ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ । 

(ag ਗ੍ਰੰਥ--ਮਾਰੂ ਰਾਰ) 
ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ fana Ha ਠਾਕਰ 

ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ 

ਰਿਜ਼ਕ ਪੁਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ 
ਡਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ? 

ਵਰਤ” ; 

ਜਨਨਿ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, . 

ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। 

ਆਲੇ 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ag 
ਨਾ, ਤੇ ਨਖ਼ਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 
ਪੌਲੇ । ਟੈ' ਟੈ' ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਸਿਰੋਂ ਗੌਜੀ ਤੇ 
ਕੇਘੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ” ਵਾਲੀ ਰੱਲ ਹੈ । (ਸੈਗ) 

ਸਿਰੋਂ" Us ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਨ ਨਾਲੋ ਚੇਗੇ 
ਹਾਂ। 

_ ਭਾਵ ੨== ਜਦ ਕੌਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗੁਣਾਂ 
ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਅਆ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
dal ਦਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਵਰਿਆਮ (ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੌਂਸ ਕੇ) 

ਆਖੋ ‘faa’ a ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਨ ਨਾਲੋ” ਚੰਗੇ 

av । ਬਾਊ ਜੀ ! ਡੰਗ ਦੀ ਡੰਗ det ਤਾਂ ' ਨਸੀਬ 

aot ਹੁੰਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀ” ਕਿਧਰੋ” ਦੇ ਹੋ ਗਏ । 

ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਟਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ 

ਬਣਾਈਅ' ਹੋਈਆਂ ਨੇ । 

(ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਿਲੇਹਾਰ ਨੂੰ ਸਿਲੇਹਾਰ ਨਹੀ ਭਾਉ”ਦੀ 

ਵੇਖੋ : 'ਕੱਤੇ ਢਾ ਕੁੱਤਾ ਵੈਰੀ ।' 

ਭਾਵ :--- (ਜਿਲੇਹਾਰ--ਵਾਢੀਆਂ ਪਿਛੋ” 

ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ) ਜਦ fea ਕੋਮ ਕਰਨ 

ae ਆਦਮੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੈ ਵਿਰੁਧ ae 

dive, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਮੋਂ--ਨੀ ਰੰਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ 

ਨਵੀ ਗੱਲ ਏ, “ਸਿਲੇਹਾਰ ਨੂੰ _ਸਿਲੇਹਾਰ sat 

ਭਾਉੱਦੀ' । ਕੈਮ ਜੋ ਇਕੋ ਹੋਇਆ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ 

ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਈ । (ਸੋਗ) 



ਸੀਸਿ ਨਿਵਸੰਦਿਐ... 

ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ] ਨੇ ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਕੇ 
ਰਿਦੈ ang ਜਾਹਿ । 

ਭਾਵ :-- ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆਂ at 
ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੇ” : -- 

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ dat ਸਿਰਗਾਹਿ । 

'ਜੀਸਿ ਨਿਵਾਇਸਐ ਕਿਆ ਬੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ang ਜਾਹਿ” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਸੀਸ ਜਾਏ ua ਸਿਰੜ ਨਾ ਜਾਏ । 

ਵੇਖੋ : ਸਿਰ ਜਾਏ ua ਸਿਰੜ ਨਾ ਜਾਏ | 

ਜਦ un ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ 
ਦੇਣ ੩ ਵੀ ਸੋਕੇਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ 
dS ਨਾ ਛਡੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਅਖੀਰ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ 

fest, ua ਸਿਰੜ ਨਾ ਛੱਡਿਆ । 
(ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ--ਬਾਵਾ ਛਧ ਸਿੰਘ) 

Ata, ਸੱਪ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਦੇਸ ਕੇਹਾ £ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਮਤੇ 

(ਫ਼ਕੀਰ ਜਾਂ ਅਨਾਥ) ਪਾਸੋ" ਉਸਦਾ ਵਤਨ 
ud, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- 
‘gia enfant _ਖਿਆਲ ਨਾ ue HS, 

ਸ਼ੀਂਹ Ru, ਫ਼ਕੀਰ ਦਾ eH ਕੇਹਾ ?' 
(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਸੀਖ ਨ ਦੀਜੈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਜੋ fad ਕਾ ਘਰ 

ਖਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਮੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ dat 

gat ਨਹੀ । ਉਹ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ 

ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਅਖਾਣ arg ਇਹ _ਕਹਾਣੀ 

ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖਕੇ fans 

ਨੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਤ HS, 

ਦੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਤੁੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 

ਬਣਾ ਛਡਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉ” ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਬਾਂਦਰ 

ਨਹੀ? ਹਥ ਆਉਦਾ । 

ਉਸਦਾ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ । 

ਵਰਤੌ` :-- ute ਮਲ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ` 
ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਭਰਾਂ ate ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਸੀ | 
ਨੀਰੂ ees ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋਇਆ, 
ਉਹ ਧੀਰੂ ਮਲ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤ। ਲਈ ਗਿਆ । ਧੀਰੂ 
ਮਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਣ 
ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ an fea ਆ ਗਿਆਂ ਅਤੇ ute ਦੇ 
ਬੋਹਲ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ । an 
ਨੂੰ sae ਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ “Hl ਨ ਢੀ੩ 
ਬਾਂਦਰਾਂ ਜੋ fag ਕਾ ਘਰ ਖਾਏ” (ਸ:) 

ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਰਖਣ, ਸਵਾਦ ਚਖਣ । 

ਭਾਵ :-- ਭੇਦ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਖਣ 
ਦਾ ਹੀ ਸੁਆਦ ਹੈ । 

ਫਰਤੋ` :--ਭਲੋ ਓਹੀ ਜਿਹੜੇ 'ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ 

ਰਖਣ, ਸੁਆਦ ਚਖਣ,' ਬੜ ਬੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ay 

(ਸੰਗ) 
ਸੁਆਦਾਂ ਪੱਟੀ ਸਰਹਿੰਦ, ਬੱਸੀ ਦੇ ਹੋ 

ਗਏ as । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ger 
ਜੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਪਟਿਆ, ਹਟਵਾਣੀਏ 
ਤੋ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤ ਦੇਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲਗ 
ਪਵੇ ਤਦ ਘਰ ਦੇ esd ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 
ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਤੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 

ਘਰ ਦੇਖੀ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜਾ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾਸ 
ਸੁਆਦ ਰਖ ਲਿਆਂ । ਇਉ” ਤਾਂ ਅਸੀ” ਅਜ ਵੀ 
ਉਜੜੇ ਤੇ ਕਲ ਵੀ ਉਜੜੇ, 'ਸੁਆਦਾਂ Vet ਸਟਹਿੰਦ, 
ਬਸੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ae: ਸੋਈ ਹਾਲ fea ਦਿਨ 
ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । (Fa) 

HIS! ਤਕ ਕੇ ਭੁੱਲੀ, ਚੌਥਾ ਲੰਘਣ 
ਚੱਲੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ Hug ust ag 
ਕਮਾਈ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ 



Hat ਸਿਉਂ... 

ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ | 

ਵਰਤੋ" :--ਕੀ ਦੁਖ ਵਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ । 'ਸੁਹਣਾ 
ਤੱਕ ਕੇ gst) ਚੋਬ ਲੰਘਣ pai ਸੈ' aaa ਦੀ 

Ay ay ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਤਾ, ਕੁਝ wed ਵੀ ਹੌਂਣਾ ਹੈ | 
ਪਰ ਵਿਚੋਂ” ਸੌਦੇ ਸ਼ਾਨੂਕੇ Ts ਹੀ ਸਨ। __ (Hal) 

Rat ਸਿਉ, ਹਰੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ | 

ਭਾਵ :--ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾੜਾ 
ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਨਾਨਕ ਚੰਦ-- ਤਾਈ ਜੀ ! 

ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ‘Rat ਸਿਉ” ਹਰੀ ਹੋ ਰਹਗੀ” ਮਿਹਨਤ 
ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ SHY ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਉਗੇ । 

(al) 
Ha ਉਤੇ ਮਿਲ ਮਾਹੀਆ । 

az :-- ਹਥ ਪਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ 
ਆਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਣ । 

ਵਰਤੋ :--- ਉਸ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀ' 
3 ਆਸਾਂ ਇਹ ਰਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ra usa ਨੂੰ ਵਲੈਤ 
ਪੜਨ Bet sna । ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗਲ ਹੋਈ fa 

“ਸਕੇ ਉਤੋਂ ਮਿਲ ਮਾਹੀਆ ।' (ਸੈਰ) 

na ਢਿੰਗਰ੍ਹੇ ਆਂਡੇ ਲਹਾਵੇ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਕੇਮੀ da 3 ਕਦੀ 
ਲਾਭ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋ” 
dd ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਏਸ 
ਵਣਜ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਫਾ Ay ਪਤ ਤੁਸੀ” ਤਾਂ 
“ਸਕੋ ਢਿੰਗਦੂੰ ਆਂਡੇ Boe’ ਵਾਲ) ਗਲ ਲੋੜਦੇ ਹੋ । 
ਭੋਓ, ਕਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਦੀ ਦੁਧ ਵਿੱਤ! ਹੈ ? 

(Faq) 

ਸੁਖ ਮਹਿ ਆਨਿ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਦੁਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 
ਦਾ WY ਨਾਂ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

੧੧੩ ਸੁਖੀਏ ਕਉ... 

ਵਰਤੋਂ” :--- 

“ny ਮਹਿ ਆਨਿ ਬਹੁਤੁ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ, 
ਟਹਿੜ va ਦਿਸਿ ue ।। 
ਬਿਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸਰਾ ਛਾਡਿਤ 
ਕਉ ਨ ਆਵਤ ਨੌਰੈ 1” 

(ag ਗੁੰਥ-- ਸੋਰਠ ਰਾਗ) 

ਸੁਖ ਮਾਂਗਤ SY ਆਗੈ ਆਵੈ ॥ 

gra :-- ਜਿਸ ਸੁਖ ਦੇ ਮੋਗਿਆਂ ਸਗੋ” 
ਦੁਖ ਮਿਲੋ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਮਨ ਨ 

ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ BA! 

ਮਿੱਠਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜ' ਸੁਆਦ ਦੋ ਮਾਰੇ ਮਨ 

ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ: ਹੈ, ਇਹ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਅਨਦ ਦ ਕ 

ਅਨੌਕਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਵੇਵੇਗਾ ! “ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖੁ 

ਆਗੇ ਆਵੈ । ਸੋ ਸੁਖ ਹਮਹੁਨ ਮਾਗਿਆ ਭਾਵੈ 1” 

(far ਸਿੰਘ੍ਰੇ-ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸੁਖੀ ਸੌਣ ਸ਼ੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ee ਨਾ 
Hd । 

ਭਾਵ -- ਜਦ ਧਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਾਡੇ ਅਮੀਰਾਂ F ਤ ਗ਼ਰੀਬ 
ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਖੀ ਨੇ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ, 

1 eH ਪੂਜੇ । ਠੀਕ ਹੈ, ‘uel ਸੋਣ ਸ਼ੇਖ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ 
ਟਟੂ ਨਾ ਮੋਖ ।' wt? ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਾ ਤੇ 

ਦੂਜਾ dar (ਸਗ) 
ਸੁਖੀਏ ਕਉ yd ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ 

a ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ ॥ ਰ੍ 

ਭਾਵ :--ਸ੍ਖੀਏ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁਬੀ ਜਾਪਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਰੋਗੀ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । 
ਭਾਵ, ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਸਭ ਚੋਗਾ ਤੇ ਮਦੇ ਨੂੰ ਸਭ 
He ਦਿਸਦ: ਹੈ । 



Huy ਦਾ... ੧੧੫ 

ਵਰਤ” :-- 

“ਸੁਖੀਏ ਕਰੋ UG ਸਭ ਸੁਖੀਆ, 

al ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਭ cal 11 

ਕਰਣ _ਕਰਠਾਵਨਹਾਰ ਸਆਸੀ, 

ਆਪਨ afa = Healt ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੌਥ--ਸੋਰਠ ਰਾਂਗ) 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਇਕ us adh, ਦੁਖਾਂ ਦੇ 
ਖਲਵਾੜ । 

ਭਾਵ :-- ਜੀਵਨ ਜਦ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ 
et ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ` :-- 
ਵਾਫੇਲਾ ਕੀ ਕਰਨ' ਏਂ, ਜਿੰਦ ਸਾੜੇ ਜੋ ਸਾੜੇ, 
ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਲ ਨਹੀ”, ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਖਲਵਾੜੇ | 

(ਕਈੀਆਂ--ਬੁਲਹੋ ਸ਼ਾਹ) 

ਸੁਘੜ ਨਾਲ ਭੀਖ ta ਲਈ ਚੌਗੀ 3 
Had ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ ਮੰਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਅਕਲਮੋਦ ਨਾਲ Ha ਖਾਣਾ 

ਚੋਗ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ 
ਹੋ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵੇਖੋ ਜੰ) 'ਸੁਘੜ ਨਾਲ sty 
Ya ਲਈ ਚੰਗੀ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ 
Wer । ਸਿਆਣਾ ਵੈਰੀ ਮੂਰਖ ਮਿਤ ਨਲ dar 
ਹੁੰਦ ਹੈ । ਮੈ” sat ਭਿਆਲੀ ਖਾਣੀ ਇਸ ਪਾਚੜ, 
ਕਢ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ਼ । (ਸੰਗ) 

ਸਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਚੁ ਪਾਈਐ । 

ਭਾਵ :- ਸੱਚ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 
ਦਿਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ । ਜਦ ਇਹ 
ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੀਅਤ Ate ਕਰੋਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ 
ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--- 
“ag ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ।। 
ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ।” 

(ਗੁਰੂ ਗੌੱਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ... 

ਭਾਵ :- ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹਣੇ ਕਪੜਿਆਂ 
ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ`। ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 
ਲਾਗ ਲਪੇੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ" । - 

ਵਰਤੌ` :-- weal ਇਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ 
ਨਹੀ” ਨਿਖਾਰ ਰਹ--ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਗੇ, ਜੇ ਕਦੀ 
ਸਾਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇਂ ਵਿਜ ਹੋਵੇ । “ਸੁੱਚੇ wat ਨੂੰ ਭਲਾ 
ਮੁਲੌਖ਼ੋ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ।” 

(dian ਜਲੀ fea ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਅਕਾਸਿ ਕੀ, ata ਆਈ 
ਰੀਸ । 

ਭਾਵ :-- (ਰਬ ਦੀਆਂ) ਉਚੀਆਂ ਗਲਾਂ 
He ਕੇ ale ਤੱ ale ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੀ, ਰਬ 
ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਅਖਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦ 
ਨੀਵਾਂ es ਦੀ ਰੀਸ ads 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਠੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ atm” । 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ--ਜਪਜੀ) 
ਸੁਤੜੇ ਅਸੈਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ | 

ਭਾਵ :-- ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ vat ਮਾਇਆ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ 
ਸੁਤੇ ਪਏ ਹਨ । ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਿੰਦਣ RH ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- 

“ਸੁੜੜੇ way _ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ arse ।। 
ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਰੀਨਿ, ਜਿ ਰਸਨਾ ਨਾਮ Gere ।।” 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ-- ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫) 

ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵੇਨਿ A ਰਤੇ ਸਹ 
ਆਪਣੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ 
ਸੁਖੀ ਓਹੀ ਸੌਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੈਦਿਆਂ ਵਿਚ was 
ਹੋਏ ਜੀਵ ਨਹੀ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
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''ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ Refs ਜੋ ਰਤੇ ਸਹ ਆਪਣੈ ॥ 
UH ਵਿਛੋਂਹਾ ਧਨੀ ਸਉ ਅਠੇ ਪਹਰ Refs ।੧੭ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸਲੋਕ ਮ: ੫) 
ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ॥ 
ਭਾਵ :-- `ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ Ger ਮੋਏ 

ਵਾਂਗ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਵਰਤੋਂ :--- ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ, ਚੌਰ ਜੇ 

ਆਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਸੀ ? 
ਭਾਈ--ਕਾਕਾ ! “ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ” 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।' ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੂਡੀ det ਸੀ । ਉੱਕਾ ਪਤਰ 
ਹੀ ਨਹੀ” ਲਗਾ । (Hap 

ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕਟੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇ 
ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, 
ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਚ ਜੂ ਆਖਿਆ 
ਹੈ, ਪਈ “ਸੁਤਿਆੰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕਣੀਆੰ । ਤੂੰ ਆਪ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜੂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ 
ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ । (ਸੰ) 

ਸੁੱਤੀ ਨੇ ਕਤਿਆ ਹੀ ਸਹੀ । 
ਭਾਵੇ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਪੁਰਸ਼: 

ਕੱਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ 
ਕੌਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਧੰਧਾ ਗਲ 
ਪਾ ਲਿਆਂ ਜੇ, ਤਦ ਉਹ ਉਤਰ ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਰੌਖੀ--ਨ _ਕਰਤਾਰੋ ! ਇਹ 
ਨਵਾਂ ਅਡੌਬਰ ਕੀ ਰਚ ਬੈਠੀ ਏ” । ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ 
ਕੀ ? 

ਕਰਤਾਰੋ--ਵਿਹਲੀ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ na ਗਈ 
ਹਾਂ । ਕੂਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ 

AS ਬਾਲ... 

ਚਲੋ, “ਸੁਤੀ ਨੇ ਕਤਿਆ ਹੀ ਸਹੀ” । ਕੁਝ ਤਾਂ 
ਕਰੀਏ । (ਸੋਗ) 

ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ । ਜਨਨੀ 
ਚੀਤਿ ਨਾ ਰਾਖਿਸ 33 ॥ 

ਭਾਵ :-- ਪੁੱਤਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੌਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ (ਜਨਨੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ 
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀ" ਰਖਦੀ । ਕਿਸੇ ਵਡਿਕੇ ਤੋ" 
ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵੇਲੋ ਵੀ ਵਰਤਦੋ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- 
"ਸਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥ 
ਜਨਨੀ ਚੀਤਿ ot _ਰਾਖਸਿ 33” ॥ 
ਰਾਮਈਆ _ਹਉ  ਬਾਰਿਕੂ ਤੇਗ ।। 
ਕਹੇ 8 ਖੰਡਸਿ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰ n 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ) 
ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ig afin, ਨਾ 

ਮੁੰਡਾ ਰਾਜੀ, ots ਦੀ ਮਾਂ। ਜਾਂ ਸੁਤੇ 
ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ Shinai, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀ" 
ਮੰਨਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਪਤ 
ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 
ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਚਲ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਵੇਖੋ ਜੀ ! ਗੁਪਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ 
ਲਾਡ ? HS ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ Wa Sfmt, ਨਾ ਮੁੰਡਾ 
ਰਾਜੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰ” । ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 
ਨਾਂ ਲਗੋ, ਤਦ ਲੋਕੀ ਤੁਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਵੇ” 
Hae । (ਸੰਗ) 

ਸੁੱਤੇ ਬਾਲ ਦਾ ਮੁੰਹ ਚੁਮਣਾ । 
ਭਾਵ :-- ਉਹ aH agai ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
Was :--- =H ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ fist 

ਖਰਚ ਕਰੀ'ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ 'ਸੁਤੇ ਬਾਲ ਦਾ 
ig que ਵਾਲੀ ਗਲ । ਕਿਉ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
2 ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀ” । (Hat) 



ਭਾਵ :— ਜਦ ਸਜ-ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ 

ਲਈ ਸਹੁਰੇ ud ਮਾਮੂਲੀ ਜੋਹੇ aus 
ਆਉਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹਾਸ-ਰਸ fed 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੌ` :-- ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਲੜਾਕੋਂ, 

‘Rae ਤੇ ਨਾਲਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ava ਆਏ v ਸੈ” ਨਹੀਂ 
ine . ੮ ੬ 

ਜਾਣਦੀ, fed ਤੂਸੀ' ਕੌਣ ਓ ? (Ha) 

ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ salt ਤੇ ਰਿਉੜੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀ । ਜਾਂ _ ਸੁਨਿਆਰ ਹੋਂਵੇ 
ਪਾਰ ਤੇ de ਸੈਭਾਲੀਏ ਉਤਾਰ । ਜੋ 
ਸਠਿਆਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਚੇ” 
ਵੀ ਸੋਨਾ ea ਲੈਦਾ ਹੈ 1 

ਭਾਵ :---ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ” ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਦ mad ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਸੂਰਮਪੁਣਾ 
ਦਸਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਖਾਉਤ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਬਰ ਕਰ ਭੈਣ । ਐਵੇਂ ਰੋ ਰੋ 
ਕੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦੁਖਾ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ai 
ਆਖਿਆ ਹੈ, “ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰ, 3 az 
ਸੰਭਾਲੀਏ ਉੜਾਰ ਇਹ ਤਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ gut 
ਕੀਤੇ fast sat ਰਹਿੰਦੇ । 38 fae ਧੋਖਾ ਨਾ 
ਹੁੰਦਾ 1 (ਸੰਗ) 

ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਲਾਰੇ, ਵਿਆਹੇ ਵੀ 
az | 

ਰ are :-- ਜਦ ਕੋਈ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 
ਹੀ ਰਖੋ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 
ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ, ਇਹ ਦੋਵੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਣ 
ਵਿਚ ag3 ਬਦਨਾਮ ਹਨ | ਸੁਨਿਅਮੰਰਆੰ ਬਾਥਤ 

ਸਰਮਾ ਪਾਉਣਾ... 

ਤਾਂ ਠਿਸੇ 4 ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਲਾਰੇ, 
ਵਿਆਹੇ ਵੀ gerd ।” (ਟੁੱਟੀ ਵੀਣ-- ਨਾਨਕ ਜਿੰਘ) 

ਸੁਪਨੇ ਆਇਆਂ ਭਾਵੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਕੁੱਛੜ 
ਬਹੇ ਨਿਲੱਜ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀਅ 
ਨਾ ad, ਪਰ ਉਹ ਅਗੇ ਹੋ ਹੋ ਬਹੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਮ ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਸੱਚੀ 
ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿ 'ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ 
ਕਛੱੜ ਬਹੇ ਨਿਲੱਜ” i ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ ਓਹਦੇ ਨਾਲ 
ਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਖ ਹੀ ਅਗੇ ਹੋ 
ਹੋ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ । (Hap) 

ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ws ਦੇਵੇ ਰੋਈ । 

ਭਾਵ :- ਨੈਕ ਜੀਵਨ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵੇਂ 
(ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੁਖੀ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ" : 

ਪੁਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ । 

ਬਾਬਾ ਆਖੋ ਹਾਜੀਆਂ ਸਭ ਅਮਲਾਂ ay ਦੋਵੇਂ ਰੋਈ । 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖ਼ਲਕਤ 
ਮਰ ਗਈ ਸਚ ਨੂੰ । 

Oya 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਜ਼ਨਾਨੀ 

ਸੁਰਮਾ ਜਾਂ ਚਗਾਂ ਕਪੜਾ ਪਾਵੇ ਤਦ ਅ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਬਈ wa ਤਾਂ ਬੁਵੀ ua 
ਚਮਕੀ ਜੇ । 'ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖਲਕਤ 

ਮਰ ਗਈ ਸੋਚ ਨੂੰ' । ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਕਰ 

ਵਿਖਾਏਂਗੀ । (ਸੋਗ) 

ਸਰਮਾ ਪਾਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਏ ਪਰ ਮਟਕਾ- 
ਉਣਾ ਔਖਾ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ 3n ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ' 
ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਤੜ ਨਿਬਾਹੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। 



ਸ਼ੁਲਤਾਨ ਖ਼ਾਨ... 

ਇਤਨਾ ੧ 
ਪਰ ਜੇ ਵਹੁਣੀ ਦ ਪਾਰਟ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮ- 
wa ਹੋਈਓ' ਤਾਂ Haig । ਕੀਕਣ aloe ਨੇ ਅਖੇ 
“ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਏ, ਪਰ ਮਟਕ-ਣਾ ਔਖਾ ਏ " 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸੁਲਤਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕਰੇ ਖਿਨ ald | 

ਭਾਵ :-- ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਰੱਬ ਛਿਨ ਵਿਚ ਕੌਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਜਦ ਕੌਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ SF 
ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਸਰਮਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- 

“ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਕਰੇ fea std ।। 
ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਮੰਜ ad ਪ੍ਰਭ ਮੀਰੇ” 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌੋਥ--ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ) 

ਸੂਈ ਦੇ aa fea Gai ਦੀ ਕਤਾਰ 
ਲੰਘ Set ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ 
oot ਵੜ ਸਕਦਾ । (ਬਾਈਬਲ ਵਿਚੋ) 

ਭਾਵ :-- ਵਾਧੂ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ ਗਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ‘vey 
ਦੇ da fed ਉਠਾ ਦੀ ਕਤ/ਰ Sy ਵੈ'ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਮੀਤ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਵੜ ਸਕਦਾ । ਸੈਨ ਦਾ 
ਪੁਜਾਰੀ ਕੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਵਲ ਤੁਰਨਾ ਕੀ ? ਇਹ 
ਅਨਜੋੜ ਗਲ ਹੈ । (Ha) 

ne ਖੋਤੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਘੁਮਿਆਰ । 

aS ;--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ne ਹੀ ਦੁਖ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ 
ਫਿਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ I ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 
ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ : ਪਈ “ਜੂਏ ਖੋਤੀ (ਕਿਲੋ ਘੁਮਿਆਰ” | 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ fea ਤ ਬੰਤਾ ਫੁਸਿਆ ਹੋ!ਏਆ ਹੈ ਅਤ 
ਤੁਸ” ਐਵੇ” ਰੋ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ । (ਸੋਗ) 

3੧੮ 

— ਦਰੀ ਚ ਬਣ ਤਾੰ ਨ ਸੀ! 4 ਏ”, 

Hada ual. 

ਸਚੇ ਸੋਈ ਨ ਨਾਨਕਾ ਰਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ 
ਸਇ । 

ਭਾਵ :-- ਪਵਿੱਤਰ ਓਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ d 
ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ salt) 

hn 

ਵਰਤ” :--- 

ਏਹ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਨਨਿ ਜਿ ਪਿੰਡਾ ਧੋਇ ।। 
ਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ 1੭” 

dy 

37 %੭ 

(ਗੁਰੂ ਰੈਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਸੁਮਹਿ ਧਨ aus ਕਉ ਦੀਆ, ਮੁਗਧੁ 
ਕਹੈ ਧਨ ਮੇਰਾ । 

ਭਾਵ :- ਸਮ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕੇਵਲ 
ਅਮਾਨਤ ਰਖਣ ਲਈ, ਪਰ HOY ਮਾਲਕ 
ਬਣ ਬੈਠਾ । 

ਵਰਤੇ :-- 
“HHfa ਧਨੁ amas ਕਉ ਦੀਆ 
wg ad ਧਨੁ ਮੋਰ ।੧ 

is] ਜਮ at ਡੰਡੂ Ms ਮਹਿ ਲਾਗੈ 
ਖਿਨ ਮਹਿ ad fader p> 

(ਗੁਰੂ ਗੌੱਥ-- ਆਸਾ ਕਬੀਰ) 
ਸੂਮਾਂ ਦੀ ਖਟੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਗਏ (ਜਾਣ) 

ਗਵਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ gan ਦਾ 
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਅਚਨਚੇਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ 
ਜਾਵ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :— ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰਨ 
ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਪੁੱਤਾਂ 3 ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ | 
'ਸੂਮਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੈਵਾਣਾ ਸੀ” । 

(ਸੇਰ) 
Bey ust wed, ਚੈਨ ਬਣਾਵੇ 

ਜ fea es ਨਾ fs, ast ਹੋਵੇ 
a | 

ਭਾਵ :- ਖੇੜੀ ਦੇ ਸਬੋਧ ਵਿਚ ਸੂਰਜ 



ਸੂਰਜ | ਜੋਤਿ... 

ਅਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਤ "pad “get 

ਪਾਇਆ ਹੈ । 

ਫ਼ਰਤੋ` :-- ਅਖਾਉੜ ਤੋ” ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ 1 

Aan ਜੋਤਿ ਨ ਲੁਕੇ ਲੁਕਾਈ । 

ਭਾਵ :-- ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਉੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਕੌਈ ਛੁਪਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ | 

ਫਰਤੋਂ` : 

AY Fed ਸਖਣਾਂ de ਬਾਹਾਂ ਮਾਫ ਸੁਣਾਈ | 

yu HF ਨ ਸੁਝਈ ਸੂਰਜ ਜੋਤਿ ਨ Ba ਲੁਕਾਈ 

(ਵਾਰਾਂ -- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਟਿਹਣਾ (ਦੀਵਾ) 

ਭਾਵ :-= ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲੇ ਗੁਣ 

ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤਾ ਕਰੇ ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :---ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਕਾਉਰਆਂ 

ਬਾਬਤ, ਤੇ ਈਰਖਾ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਸ੍ਹਪਣ ਦਾ ਅਹਿ- 

ਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 

ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਇੰਜ ਜਾਪਦੀ ਸੀ 

ਜਿਵੇਂ 'ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਣਹਿਣਾ' | 

(ਲੌਕ ਸਾਹਿਤ-- ਨਾਨਕ ਜਿੰਘ) 

ਸੁਰਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਭੂਲੁ ਗਵਾਰਾ । 

ਭਾਵ :-ਹੇ ਮੁਰਖ ! ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 

ਵੇਖਕੇ ਕੁਲਨਾਜਾਂ। 
੦੮੪ 

ਵਰਤੋ" :-- 

“ਸੁਰਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਭੂਲ ਗਵਾਰਾ ।। 

ਮਿਥਨ ਮੋਹਾਰਾ ਝੂਠੁ ਸਾਰਾ 1!” 

(ag dog ਰਾਗ) 
Hd ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਅਹੇਕਾਰਿ 

ਮਰਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ । 

ਭਾਵ ;--- ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ 

Hae | 

ਹੌਕਾਰ oat 

ae 

॥243 

Hat ਚੜ੍ਹਿਆ... 

ਵਰਤੋ” :--- ਹਾਂ ੧ ਛੋਲਿਆਂ ! Jala . ਦੇ 

ਆਸਰੇ _ਆਦਮੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰ _ਗੁਜ਼ਰਵਾ ਹੈ, 

ਕੁਰਬਾਨ ਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ 

ਨੂੰ 2 ਡਰ ਹਨ । (a) ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਹੈਕਾਰੀ ਨਾਲ 

zaa ਸਮੋ ਹਾਰ ਜਾਵੇ (੨) ਇਸ ਦ/ ਫਲ ਗੁਲਾਮੀ 

ਨੋਵੇਗਾ (੩) ਜੇ ਜਿਤ ਜਾਏ ਤਦ ਸ਼ਾਲਮ ਹੋਂ Weal | 

ਗੁਰ ਬਾਬੇ ਨੈ ਦਸਿਆ ਹੈ, ‘Hd ਏਹੁ ਨੇ ਆਬੀਅਹਿ 

ਅਹੋਕਾਰ ਮਫਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ।” 

(ਬਾਬ ਨੌਧ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ 

ਖਵਾਉ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਦ । 

ਭਾਵ :-- ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ 33 

ਦਵਾਓ ਤੇ ਭਲੇ Gai ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਂ । 

ਵਰਤੋ` :--ਬਾਬ/ At! ਦਲੋ ਹੁਣ ਮਿਣ 

ਮਿਣ oF ‘nai ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ 

weg ਤੇ ਕਮਾਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ”, ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ 

ਫਿੱਟ nid ਹਨ | 

(ਬਾਬ Su ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

Hat ਨੂੰ ਖੀਰ ਤੇ ਬੈਦਰਾਂ ਨੂੰ 'ਬਨਾਤ 

ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ। ਨਾਂ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਨੇ ਤੇ 

ਬੈਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਤਾਂ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ, 

ਜਿਹੜੀ ਉੱਕੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋ fea 

ਨਾ ਆਵੇ | 

Recs :--- wat ਮਚੀ ਹੋਈ ਏ ਏਥੇ ਤਾਂ, 

ਦੇ ਦੀ ਉੱਕੀ ਖਛਾਣ ਨਹੀ” | ‘Hat ਨੂੰ ਖੀਰ 

=e ai ਨੂੰ ਬਨਾਤ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆੰ' ਵੈਡੀਦੀਆਂ ਨੇ 

ਸਾਉ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ytd ਹਨ। (Fa) 
0੭ 007 > 

ਸੁਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੌਰ, ਹਸਨ ਹਾਰਾ ਲੋਕ । 

` ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਮੋਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ 

ਲਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲਾਜ 

ਦਾ ਭੈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
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ਵਰਤੋ" :-- ਮੈ 38 ਆਖਦਾ ਹਾਂ, 

ਕਰਤਤਾਂ ਛਡ ਦੇ wal ਚੜਿਆ ਚੋਰ 3 ਹੱਸਨ 

ਹਾਰਾ ਲੋਕ ।” fue! ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਪੁਛਣੀ | 

ਸਾਰੇ ਹਾਸੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ | (ਸੰਗ) 

ਸੁਲਾਂ ਜੇਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ faut 

ਵਰਤੋ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ 

ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾੜੇ aH ਕਰਨ ਲਗ 

ਪਵੇ । 

aay .--- ਹਾਂ, ਨਿੱਕਾ ਜੇਹਾ ਹੈ, ਪਰ 

aga ਦਾ ਬੋ-ਹਯਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਗ । ਢਡਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 

ਇਹੋ ਕਬ ਕਰੇਗਾ । 'ਸੂਲ” ਜੋਮਦੀਆਂ ਦੇ Ho ਤਿੱਖੋ” । 

ਵਾਲੀ ਰਲ ਹੈ । (Ha) 

ਸੋਈ ਪੂਰੇ ਸਾਂਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ । 

ਭਾਵ :-- ਉਹ ud ਤਕੜੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ, 

ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਰੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ । 
=. 

ਵਰਤ :-- 

esa ua ਸਾਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ _ਪਾਇਆਂ । 

wal ਵੇਖਰਵਾਹ _ਰਹਨਿ fea 3 ofan 

ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਥਾਹ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਅਹਿ”” ।। 

(ag ਰੋਥ--ਵਾਰ ਮਾਝ) 

ਸੇਈ ਭਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਉ” ਨਾਂ ਹਲੇ । 

ਭਾਵ :-- ਪਹਾੜ se ਹੀ ਭਾਰੇ ਹਨ, 

ਜੇ ਚਲ ਕੇ ਨਹੀ ਆਉਦੇ । ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਆਦਰ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵ਼ਰਤੋ` :- ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾ ਸੋ 

ਵਾਰੀ na ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀ' । ਸਚ ਹੈ, 

“ਸੇਈ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਉ” ਨਾ om? । (ਨਗ) 

ਸ਼ੇਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ 
ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- Fea ! ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ fa 
ਮੀਆਂ fig ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰ । 'ਸ਼ੋਖੀ ਦਾ ਮੂੰਹ 
ਕਾਲ” ਹੁੰਢਾ ਹੈ । ਨੀਵਾਂ ਜਿੱਤਦ। ਹੈ, ਉਚੇਰਾ ਹਾਰਢ 

ਹੈ । (ਜੋਗ) 
ਸੋਜ ਬਿਗਾਨੀ ਸੁੱਤਾ, ਹੋਇਆ ਖਰਾ 

ਵਿਗੁੱਤਾ । 

ਭਾਵ :-- ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਮਨ ਕਰਨਾ 
ਬੜਾਂ 331 ਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦ ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੇ 
we ਲਗ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਵਿਗਾੜ 
ਲਵੇ । 

wos :-- ਹੁਣ nd ਲਈ ਤਾੰ ਹੋਸ਼ 
wd | ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋ” ਤੁਰਨ ਸਮੋ” ਸਮਝਾ dd ਸਾਂ fa 
“ਸੇਜ ਥਿਗਾਨੀ ਸੁੱਤਾ, ਹੋਇਆ yer ਵਿਗੁੱਤ" ਪਗ 
ਤਸੀ' ਇਕ ਨਾਂ ਮੰਨੀ । ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਟੀਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ 
ਲਗਣ ਬਾਜ਼ ਆਓ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਆਖਦ ਜੇ ਕਰੋ । 

| (Fa) 
Ha ਖਾਂਦਾ ਪਾ ਖਾਵੇ, ਮਰੇ ਨਹੀ, ਪਰ 

aH ਜਾਵੇ i 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਝਟ ਪਟ ਆਪਣੀ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਲਗ ue, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

= 

ਵਰਤ` :-- ਹਾਂ, ਮਰਦਾ ਕੇਈ aul ਥੋੜੇ 

ਨਾਲ ਪਰ ‘Ad ਖਾਦਾ ਖਾ ਖਾਵੇ, ਮਰੇ ਨਹੀ” ua 

ait ਜਾਵੇ ।” ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਜੋਗ ਨਹੀ" ਰਹਿੰਦਾ (Aa) 

ਸ਼ੇਰ ਨੋ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਦਤ 
ਤੋ" ਨਾ 23 ਤਦ feu ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾ at? 

ਦਿਲ ੩੧ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । 'ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ 

ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ' ਤੇ ਰਬ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ee ਵੰ 
0੩ (Hat) 

ਸ਼ੋਰ ਪੁੱਤ fea ਭਲਾ, ਸੌ ਗਿਦੜ ਕਿਸ 
aH | 



ਭਾਵ :-ਸੌਤਾਨ (ਜਾਂ ਮਿਤਰ ਸੈਬੋਧੀ) 
ਥੋੜੀ ਪਰ val ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰੁਤੇ ਨਿਕੰਮਂ 
ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹਛੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- Ga us fea ਭਲਾ, ਸੋ 
fares fan ow ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਅ! ar ਆਓ Sar 

ਚਾਹੀਦਾ । ਇਕੋ ਤਕੜਾ ਸਾਥੀ ਸਕੇ ਕੌਮ ਸ਼ਾਰ Ber 

a (a) 
ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੂਧ ਸੋਨੇ ਦੇ sig ਵਿਚ 

ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--- ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਲਈ ਪਾਤਰ 
ਵੀ ਚੋਗਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਮਿਲੋ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸੈਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ । ( ਪੁਰਾਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ 
ਕਿ ਸ਼ਰਨੀ ਦਾ ਦਧ AS ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਿਠਾ 
ਫੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) 

੫ 

ਵਰਤ” :--- ਪਈ ਜੇਹਾ ਆਪਣ ਘਰ ਸੀ 
3d ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Rod ਵੀ ਮਿਲੇ । ਠੀਕ 8 ‘Haat 

ਦਾ ਦੁੱਧ Hd ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕਦ dp 

(Fa) 
Ha ਖਾਹ ਨਾਂ ਖਾਹ, ਮੂੰਹ ਲਾਲ । 
ਭਾਵ :-- ਭੌੜੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਰਨ 

ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- 'ਸ਼ੇਰਾ ਖਾਹ ਨਾ ਖਾਹ, ਮੂੰਹ 
ਲਾਲ ।" ਇਕ ਵੇਰ ਅਸੀ' ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ । ਹੁਣ 
ਮਾੜੀ ਗਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਦ ਵੀ wean ਸਭੇ 
ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੀ uz ਹਨ । (ਸੈਗ) 

ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ fas ਧੋਤੇ ? 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤ 

ਦਾ ਮੁਹ ਨਾ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਛੇ ਤਦ 
ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਸੌਤੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :— 'ਨੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ fas ਧੋਤੇ' 
ਮੋਰਾ Hat ਬਿਨ G3 ਹੀ ਸੁਹਣਾ, Cast ਪਿਆ 

ਲਗਦ: ਹੈ । (fa) 

ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ a ਵਿਚੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਆਸ | 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ" ਅਨਹੋਣੀ ਗਲ 

ਦੀ ਚਾਹ sual ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਤੋ“ ਲੌੜ 
ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਦੁਨੀ ਚੋਦ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਚ 
ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਨੁਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪਤੀ ਜੀ ! 
ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਗੌਤੇ ਖਾ ਰਹੋ ਹੋ । 'ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ 
ਮੁੰਹ ਵਿਚੋ ਮਾਸ ਦੀ ਆਸ” ਰਖਣੀ ਭੂਲ ਹੈ । ਹੁਣ 
ਜੋ ਗਿਆ ਸੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛਡ Pee | 

(Hal) 
Ha ਨਹੀਓ” ਪਟੀ ਨਹੀਓ” ace 

ਤਿਨ _ਟਿਕਾਊ । ਵਿਚਲਾ _ਝਾਮੜ fer. 
ਨਹੀਓ” ਮੰਜੀ ਲਓ ਵਿਕਾਉ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ 
ਵੀ ਨਾ ਹਵੇ ਤੇ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਗੱਪਾਂ 
ਹੋਣ I 

ਵਰਤੋ“ :-- ਕਰਤਾਨ ਤੁਹਾੜੇ ਗਲ ਵਿਚ 
Yer ਪਾਵੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ san ਦੇਵੇਂ, ਭਈ 
ਨਿਰੀਆਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਬਪਦੇ ਹੋ ਜੀਕੁਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਅ/ 
ਸੀ, “ਸੇਰ ਨਹੀਓ”, ual ਨਹੀਓ”, ਨਹੀਓ” ਤਿਨ 
ਟਿਗਾਉ i feast ਬਾਮੜ ਬਿਲਾਂ ਨਹੀਓ” ਮੰਜੀ ਲਓ 
ਵਿਕਾਉ ।” 

(Ht ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੇਕਾਰਾ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਸੋਵਕ ਦੀ ਹਰੀ 
ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਲਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਖ 

ਵਰਤੋ" : 
“ਸੇਵਕ 

Hee 

ਕਉ ous weegs ॥ 
ਕੀ ਰਾਖੈ _ਨਿਰੌਕਾਰਾ ॥ 

(ag ਗ੍ਰੌਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਦੁਰ । 

ਭਾਵ :-- Ae ਕੌਈ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ 



HS? ਬਹਿ ੧੨੨ ਸੌ fag’... 

Gael ਗਲ ਕਰੇ । _ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ 

ਵਰਤੋਂ :-- ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ fed ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ | FBP ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 

ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਅਯੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ । 'ਸੋਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂ 

ਦੂਰ ਦੁਰ ॥ (ਸੋਗ) 

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ n ਤਿਸੁ 

ਕਉ ਹੌਂਤਿ ਪਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ 1 

ਭਾਫ :-- ਜਿਹੜਾ Hea ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੁੰ ਹਰੀ ਮਿਲ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਸਦਾ ਕਰ a ਹੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ` :-- 

“ਜੋਵ ਕਰਤ _ਹੋਇ _ਨਿਹਕਾਂਮੀ i 

ਤਿਸ ਕਉ ds ਖਰਾਪਿੜ ਸੁਆਮੀ ।. 

ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ੧ 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੋਇ” ॥ 

` (ਗੁਰੂ ਟਰੰਘ--ਸੁਖਮਨੀ) 

ਭਾਵ :- fer ਲਈ ਅਣਥੋਕ ਹੋਣਾ 

ਪੈਂਦਾਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੀ ਇੰਦ੍ਰਪਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀ' 

ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਪੌਬਰ ਦਾ 3 

ਦਿਲ ਫ਼ੌਲਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ adie: 3 ਤਾਂ fea 

ਮੋਰੇ ਵਰਗੀ ਸੁਹਲ ਜਿੰਦੜੀ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ 

al ਸਕਦੀ ਹੈ । (ਲਵਮੈਰਿਜ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

024੨ ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ as ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ 

fora ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ। 

ਭਾਵ :-- ਰਬ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਪਹੁੰ- 
ਚਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- 

“ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਜਿਤਵਹਿ ਉਦਮੁ 

ਜਾ ਆਹਿਜ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ।। 

Pe uae ਮਹਿ ਜੋਤ _ਉਪਾਏ 

ਤਾ ਕਾਂ ਰਿਜਕੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ ।” ` ਸੇਵਾ ਬੋਰੀ, ਮਾਂਗਨੁ ਬਹੁਤਾ । 

ਭਾਫ :-- ਸੋਵਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, 3 ਮੰਗ 

ਬੁਹਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾਂ, 

ਮਜੂਰੀ ਬਹੁਤੀ ਮੰਗਣੀ । 

ਵਰਤੋ :-- 

“Her ਬੋਰੀ Hie 8st | 

ਮਹਲ ਨ We _ਕਹਤੋਂ ਪਹੁਤਾ Ht 

(ag ਗ੍ਰੰਥ-ਸੂਹੀ ਰਾਗ) 
ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਮੇਵਾ ਨਹੀ” ਜਾਂ Het 

a ਮੇਵਾ । 

ਭਾਵ :-- ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭ 

ਪੁਜਦਾ ਹੈ । 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ--ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ) 

ਸੋ ਕਤ ਡਰੈ ਜਿ ਖਸਮੁ ਸਮਾਰੈ । 

ਭਾਵ :-- ਉਹ ਮਨੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੋਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- 

'“ਜੋ ਕ੩ ਡਰੇ ਜਿ ਖਸਮ ਸਮਾਰੈ ।। 

ਡਰਿ ਡਰ wd ਮਨਮੁਖ ਵੇਚਾਰੇ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-- ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 

ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐਂ, ਜਾਕੇ 

~ | ਜੀਅ ਪਰਾਣ,। 

ਵਰਤੋ` :-- ਬਈ ! Hai fee ਨਾ ਲਵੇ, 

“ਜੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ । ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਰਜ ਕੇ stat ਹੈ 

ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ । 

ee ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਭਾਵ :--ਉੱਸ ਹਰੀ (ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾਤੇ) 

ਨੂੰ ਮਨ ਤੱ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਖਾ Jt 



ਸੰ ਕਿਉਂ... 

ਵਰਤ" :-- 
“ਜੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਦੀਐ 

ਜਾਕੇ ਜੀਅ uae ।। 
fan fee ਸਭਿ ਅਪਵਿਤ ਹੈ 
ਮੋਤਾ _ਪਹਿਨਣੂ we ।੧ 
ਹੋਰ ਗਲਾਂ _ਸੰਡਿ ਕੂੜੀਆਂ 
੩ we ਪਰਵਾਣ 11 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਸੀ ਵਾਗ) 
ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੋਮਹਿ 

ਰਾਜਾਨ । 

ਭਾਵ :--ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉ” 
ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵ ਡੇ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗਬਰਾਂ 
ਰਾਜਿਆਂ ਜੋਧਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ -- 

‘siz pit afs ਨਿੰਮੀਐ of ਮੰਗਣ ਵੀਆਹੁ । 
ਡਹੁ ge ਦੋਸਤੀ sag ਚਲੈ wat 
ਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡ gixin ਭੇਡਿ ਹੋਦੈ ਬੀਨ ॥ 
fa? ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੌਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ।। 

(ਗੂਰੂ ਰੀਬ-- ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਸੋ faz ਕਰੇ ਜੁ ਚਿਤਿ ਨ ਹੋਈ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਓਹ as ਕਰਦਾ ਹੈ 
fas ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀ del ਜਦ 

ਅਚਾਨਕ ਕੌਈ ਹੋਣੀ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਤਾਂ 
ਆਖਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” “-- 

ਜੋ faz aa ਜੁ ਚਿਤਿ ਲਨ ਹੋਈ ॥ 
ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ 
ਹੁਕਮੇ _ ਵਰਤੈ _ ਅਮਿਤ _ ਬਾਣੀ 1੧ 
ਹੁਕਮੈ afk __ਪੀਆਵਣਿਆ 11” 

(ਗੁਰੂ ਗੱਥ--ਰਾਗ ਮਾੜ) 

ਸੌ ਗਿਰਹੀ ਜੌ ਨਿਗ੍ਦੁ ਕਰੇ 1 

ਭਾਵ :--ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਲੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 
ਕਰ । 

੧੨੩ ਸੌ ਡਰੈ... 

“H ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗਹੁ ਕਹੈ ॥ 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੁ ਭੀਖਿਆਂ ਕਰੇ ॥ 
Cs ਦਾਨ ਕਾ ਕਹੇਂ ਸਰੀਰ ।੧ 

ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ at ਨੀਰ ॥ 
(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-- ਨਾਅਕਲੀ ਵਾਰ) 

H we ਜਿਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵੈ | 
ਭਾਵ :- ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਉਹ ਹ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੀੜ Jz, ਦੁਖੀ 
ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ । 

੨ 

ਵਰਤੋਂ` :-- 

'ਅਹਿਨਸਿ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ He । 
ਜਾਣੈ ਜਿਸ ਵੇਦਨ de ॥। 

ਮੂ ਕੋ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰਿ 
ਦ ਕਿ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ” ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਮਾਨੂ ਰਾਗ) 

ਸੌ ਜੌਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ । __ 

) ms 

ਨ 

ਨਉ 

ਭਾਵ :--ਜੋਗੀ Gat ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ । ਭੇਖਧਾਰੀ 
ਜਾਂ ਪਖੰਡੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

“ਸੋ ਜੋਗੀ A ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ ।। 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ _ਏਣੋਂ ਜਾਣੈ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਰੌਥ--ਬਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 

ਸੋ ਤਰੇ fa ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ । ਵੇਖੋ : 
“U3 ਹੋਵੀ ya ਤੇ ਨੰਗਾ ca ਨੱਚ ।” 

ਭਾਵ :-—-3d ਉਹ, ਜਿਹੜਾ 
aH ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਕਿਉ” ਡਰੇ । 

ਮਾੜੇ 

ਵਰਤ” :--- 

ਸੋ ਡਰੋਂ ਜਿ uy ਕਮਾਂਵਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ ।। 
ਤੂੰ ਸਚਾ ਆਪਿ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਤਾ ਡਰੀਐ ਕੇਤ ।। 
ਜਿਨ: ਨਾਨਕੁ ਸਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸਚਿ asx । 

(ag ਗੌਬ--ਵਾਰ ਸਿ ਰਾਗ) 



ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰਬੋਧੈ | 

ਭਾਵ :-- ਪੰਡਤ Gat ਹੈ ਜਿਹੜਾ 

ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ । ਅਖਾਣ eq ਉਦੋ” 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਦਸਣਾ de fa ਨਿਰਾ 

HOH ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋ` ਆਪਾ ਪਛਾਣਨ ਕਰਕੇ 

ਬਣਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 

ਜੋ ਪੰ ਡਿਤ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਏਧੈ ।। 

Siam ਆਤਮ ਸਹਿ ਸੋਬੈ । 

੍ (ag dia - ਸੁਖਮਨ) 

ਸੋ ਬਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੇ | 

ਭਾਵ :-- ਬਾਹਮਣ ਉਹ ਦੇ ਜੀ dal 

ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਾਤ, ਜਨਮ, 

ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ । 

ਵਰਤੋ` : 

'ਸੋ ਬਾਹਮਣ ਜੋ SdH ਬ।ਚਾਫੋ I 

ਆਗ, sa Ras ਕੁਲ aid ii 

(aa ਰੌਬ- ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 

ਜੋ ਰੋਵੈ ਜਿਸੁ aes ਹੋਇ । 

ਭਾਵ :-- ਮੋਏ ਹੋਇ ਨੂੰ ਉਹੀ vu 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

--ਆਸਾ ਰਾਂਗ) 

ਸੋਈ ਗਾਵਨ ਸੋਹਿਲੇ, ਵਿਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਘਰ । 

ਭਾਵ :-- ਓਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਨ । ਮੌਜਾਂ ਓਹੀ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ us ਧਨ ਹੈ। 

ਵਰਤੌ` :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਢੇਰ 

ਦਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ । ਮੁੰਡ ਕਰਨੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । “ਸੋਈ 

ਸਈ ਰਾਣੀ... 

ਜਿਥੇ ਸਾਂ, ਉਥੇ ਹੀ ug3 ਹਾਂ । (Ha) 

Hel ਭਲ, ਜੋ fea ਇਕਲਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਲਕ ਮਿਲ ਜਾਣ 
ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਪੱਦਰ ys ਕਰ ਦੇਣ, 
ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ais} ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋ” 

ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ga: ਆਮ fea ਜਿਹੇ ਹਾਟ 

ਮਿਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਬਹਿੰਦੇ । ਮਨੁਖੀ ਸੁਭਾ 

ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ । “ਸੋਈ ਭਲਾ, A ਇੱਕ ਇਕਲ। v 

(Hal) 

Hel ਮੇਰਾ ਸੱਕਾਂ ਜੋ ਦੇਵੇ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ । 

ਵੇਖੋ : ਜਿਸ ਦਾ ਲਣ ਖਾਈਏ, ਉਸਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ 
ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਬੋਧੀ ਜਾਣੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹ 
ਸੋਭਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਖਰਚਣ 
ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

SIS :--- “ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕੈਮ 
ਕਰਨਾ ਮੰਨਦੀ 3” ਮੈਂ ਪਛਿਆ । ਉਨਾਂ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ 
ਕਿ ਅਸੀ” ਆਤਮ ਉਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਮੰਨਦੇ | 
ਅਸੀ” ਤਾਂ Wet ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ 'ਸੋਈ As Far 
ਜੋ ਦੇਵੈ ਰਿੱਥਾ Yar’ (Fa) 

ਸੋਈ deta ਖਸਮੇ ਭਾਣੀ । ਵੇਖੋ : 

ਉਹੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖਸਮੇ ਭਾਣੀ । 

ਭਾਵ -- ਓਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ vat ਹੈ ਜਿਹੜੀ 
ਆਪਣ ਪਤੀ ਨੂੰ val ਲਗਦੀ ਹੈ । ਜਾਂ 
ਓਹੀ ਬੰਦਾ ਚੋਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੋਗ 
ਲਗੋ | 

ਵਰਤ” :-- ਤਹਾਨੂੰ ਮੰਦੀ ਲਗਦੀ 3 ਤਾਂ 
ਲਗ । ਖਰ “ਸੋਈ ਰਾਣੀ ਜੋ any ਭਾਣੀ ।” ਉਸਦਾ 

ਪਤੀ ਤਾ ਉਸ ਪਿਛੋ ਮਰਦਾ ਹੈ । ਆਪੇ ਉਹ call 

ਹੋਈ । (ਸੈਰ) 



AST ਸ਼ਾਹ... 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ 
ਕਰਨ 3 ਵੀ ਸਕਚ ਕਰੇ ਤੇ ਧਨੀ ਅਖਵਾਏ, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- wa att ਤੁਸੀ' ਮੁੰਡੇ ਦੀ | 
ਮੁੰਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਾਂ ! ਕੁੜਮਾਈ ਲੀਤੀ, ਪਰ 

ਕਰਵਇਆ | ਤੁਸੀ” ਤਾਂ 'ਸੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ats 

aut ਵਿਆਹ” ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ । nest 
arnt | (Fat) 

Hog ea, ਜਿਹੜੀ ਛੜਦੀ os । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਖਾ ula et at ey, ਪਰ 
ਵਿਹਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਸੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋਂ -- ਤਲਸਂ ast ਆਗਿਆਕਾਰ 
ਸੋਵਾਦਾਟਨੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ" ਖਰਚ ਬਾਹਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਕੌਮ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ as 
adt ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਕਿ “ਸੋਈਓ da, ਜਿਹੜੀ ਛੜਦੀ 
va) ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਲਸਾਂ ਨ ਝਾੜ 

Hee ਹਨ | (Ra) 
ਸੋਗ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ । 3a: 'ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ 
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ਭਾਵ :-- ਚਿੰਤਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗੀ 
dag Sat ਹੈ । 

ਵਰਤ :--- ਮਾਤ ਜੀ ! ਹਰ ਸਮੇ” ਚਿੰਤ- 

ਤੁਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ad | “ਸੋਗ ਦਿਲ ਦਾ day. der ਹੈ । 
fea ਅੰਦਫੋ ਅੰਦਟੀ ਖਾ ਜਾਂਢ: ਹੈ । (ਸੰਗ) 

_ਸੋਚ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਘੜ ਨਰ, ਕਰ AG 

ਭਾਵ :-- ਕਮ ਕਰਨ 3 ਪਹਿਲਾਂ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮ 

੧੨੫ 

_ਸੋਈ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਰ । | 
ਸੋਨ ਦੀ... 

mds ਕਰਨ Hod ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ] 
ਮੂਰਖਤਾ J । 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਸੀ ਚੰਗੇ 
He ਨੂੰ । ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । 'ਸੋਚ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਘੜ 
ਨਰ, ਕਰ ਸੌਂਚੇ ਸ ਮੂੜ" | ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇ” 
ਕਿਵੇਂ" ਸਰੇ i (ਸੋਗ) 

ਸੋਟਾ ਵਡਾ ਇਲਾਜ ਕੁਪਤਿਆੰਂ ਦਾ ਜਾਂ 

He ਦੇ ਡਰ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚੇ । ਵਖ : ਡੰਡਾ ਪੀਰ 
ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੰੜਿਆਂ ਦਾ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਸੂਤ 
ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 33 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਂ ਜਾਵੇ 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਸੋਟਾ ਵਡਾ ਇਲਾਜ aufsni ਦਾ, 

ਤੇਰੀਆਂ ਕੈੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਵੋ । 

(ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

HS ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਚਮਕਾ 
ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾ ਦੇਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਜੇ ਮਗ਼ਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ 
Fs ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ” ਢਾ ਕੈਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । (Aa) 

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਰ fes ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਨਹੀ ug et | 

ਭਾਵ :-- ਸੋਹਣੀ ਕਧ ਵੇਖਕੇ ne 

ਕਈ ਨਹੀ! Haart | 

ਵਰਤੋ :--- ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 
ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਇਨੀ ਹੀ 
ਸਹਿਲ ਹੈ ਉਥੇਂ । ‘HS ਦੀ ਕਟਾਕ ਢਿਡ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਨਹੀ” ਖੋਭਦਾ ।” ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀ 

ਵਿਚ ਭੇਜੇ । (Ha) 



ਜੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਵੇਖਕੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ 

Sat ਦੇ ਲਈਦੀ । 

ਭਾਵ :-- ਬਾਹਰ ਦੀ elu ਟਾਪ ਵੇਖ 

3 ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਭੁਲ ਨਹੀ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆਂ । 

ਪਰ ਸੋਨੇ di ਕਟਾਰ ਵੇਖਕੇ ਢਿੱਡ fee ਨਹੀ” ਦੇ 

ਲਈਦੀ | ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਤਾਂ aul ਘਰ wd 

ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । (ਸੋਗ) 

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗੀ ਉਥੇ 

ਕਾਰੀ । 

ਭਾਵ -- ਧਨ ਨਾਲ (ਵੱਢੀ ਆਦਿ ਦੇ 

ਕੇ) ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ‘fs ਦੀ ਕਟਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗੀ 

ਉਥੇ ਕਾਰੀ ੭ ਕਿਹੜਾ aH HS ਨਾਲ ਅਜ ਕਲ 

ਨਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ? ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ । ਮੁਲ 

ਦਿਉ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਉ । (Ha) 

HS gu ਲੱਦੀ, ਮੁੜ (ਅੰਤ) ਘਮਿਆਰਾਂ 

ਸੱਦੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਉਚ ਪਦਵੀ ਪਾਕੇ 

ਤੇ ਰਜਿਆ ਪੁਜਿਆ ਰੋ ਕੇ et ਕਮੀਨੀਆਂ 

ਗਲਾਂ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

Land 

ਵਰਤੋ :-- ਅੰਤ ਓਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੋਣਾਂ 

ਸੀ, ‘HS ਰੁੱਖੇ Bel, ਖੜ ਘੁਮਿਆਰਾਂ Het ।” 

ਜਿਥੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ ਮੂੜ ਉਥੇ ਹੀ ਆ wast | (ਸੰਗ) 

ਜੋਨੇ ਵਿਚ Haat । 

ਭਾਵ :-- ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ 

ਸੰਦਰਤਾ ਏ fea ਦੀ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਲੇ ਧ੧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ 

ਪ੍ਰਜਿਧੀ ਖੁਸਬੋ ਵਾਂਗ, ਦੂਰ ਦੂਨ ਤਕ ਫੈਲ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :--- ਇਹ ਬਗੀਚੀ wa xa 

ਸਵਰਗ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ । ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਇਹ 

al ਹ।ਕਾਫੀ ਰਮਣੀਕ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 
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ਸੋਭਾ ate’ ਕਸੋਭਾ ਛੇਤੀ ਫੌਲਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਬਦਨਾਮੀ ਛੇਤੀ ਫੌਲਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੌਲੀ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ‘ast ਨਾਲੋਂ 

ਕਸੋਕਾ ਛੇਤੀ ਛੈਲਦੀ ਹੈ” usa ਨਿਸ਼ਤਮਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਫੈਲਦੀ 

ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ sat 

ਕਰ ਸਕਦੀ । (ਲਵ ਮੈਰਜ--ਨਾਨਣ ਸਿੰਘ) 

ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇਕ ਮਾੰ । 

ਭਾਵ :- ਮਾਂ ਸਭ ਤੋ ਵਡੀ ਉਸਤਾਦ 
ਹੈ । ਰ 

ਵਰਤ :-- ਸੋਚ ਹੈ, 'ਸੋਂ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇਕ 

wiv ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਖਿਆ Fd 6 

ਮਿਲਦੀ 3, ਉਸਦਾ ਅਸਰ Var ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 
ਸੌ ਸਜਨ, ਸੌ ਵੈਰੀ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਸੱਜਨ ਹਨ, Ga ਕਈ 

ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਕੁੜਮਾਈ ਤੇਲ ਗਈ ਏ, ਪਰ 

ਜੀ $ ਧੁੜਕੀ ਈ ਲਗੀ ਹੋਈ ਏ । ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਈ 

ਦਿਆਹ ਹੋਂ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ dat, ‘A ਸਜਨ ਸੋ ਵੈਰੀ' 

ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਨੀ ਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ । 

ਸ਼ _ਸ਼ਾਹ--ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

੧ ਸਾਲ ਨ. asa, ਦਾਲ fan 

ਰਹੇਗਾ | ਰ੍ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ 

ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ 

ਹੈ, ua ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ 



ਸੌ ਸਿਆਣੇ... 

ਕੁੜੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ‘AWS ਨ Aga, 
ਦਾਲ ਜਿਹਾ ਰਦੇਗਾ |’ ਉਸ ਨੋ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋ” 
ਨਹੀ” ਟਲਣ' | (Ha) 

ਸੌ ਸਿਆਣੇ ਇਕੋ ਮਤ, ਮੂਰਖ ਆਪੋ 
ਆਪਣੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਰੇ ਜਿਆਣੇ fea 
ਖਿਆਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ 
ਜ਼ਿਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤਦ fea ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

~*~ 

ਵਰਤੇ :-- ਸ਼ਾਹ-- ਸਰਦਾਰ a! ਇਹ 
ਤਾਂ ਕੋਈ sat ਛਿਪੀ ਗਲ ਨਹੀ','ਸੋ ਸਿਆਣੇ fea 
ਮਤ, You ਆਪੋ ਆਪਣੀ ।' ਜੇ ਉਹ ਗੁਸੋ ਹੈ ਤਾਂ 
ਗੁਸੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇ । ਬਾਕੀ ਸਭੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ । (ਸੰਗ) 

ਸੌ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ, ਇਕ Bare 
(ਠਠਿਆਰ) ਦੀ । 

ਭਾਵ -— ਜਦ ਕਈ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ 
ਇਤਨਾ ਕੌਮ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ 
ਮਾੜਾ ਢੇਰ ਸਮੋ" ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰ na, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :--- ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੋ ਸੁਨਿਆਰ dt, 
2 =~ a, ~ Gard 

ਇਕ Bald ਦੀ । ਤਾ Be ਜਿਨਾਂ fee ਸੈਨੂੰ 
ਤਾਣਾ ਏ ! ੪੩ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੇਹੀ He ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿ 

ਇਕ ਦੇ € ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ | (ਸੰਗ) 

ਸੌ ਸੇਂਵਾਂ, ਇਕ ਸੁਹਾਗਾ । 

gre :--- ਪੋਲੀ ਵਾਹ a ਸਹਾਗਾ ਫੋਰ 

ਦੇਣਾ ਸੋ ਸੋਂਵਾਂ ਤ` ਚਗਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ“ :-- ‘A ਸੇਵੀ fee ਸੁਹਾਗਾ ।” 
ਸੁਹਾਗਾ ਵੱਤਰ ਨੂੰ Sut ਰਖਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਸੈਂ ਹਥ ਰਸਾ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੋਢ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ 
ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਹੇਰ ਫਰ ਕਰੋ ਪਰ 
ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ, se 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਜਦ ਇਹ 
ਸਮਝਾਣਾ Je, ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਟੋਕ 
ਅੰਦਰੋ” ਅਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- 

a ~~ ਇੱ 7" vy ੨੪ 

“ug ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ™, 
ਦੁਨੀਆੰ ਦੇ ਲੋਭ ਵਾਲ ਮੋਢਿਉ” ਉਤਾਰ ਗੰਢ । 
‘nda’ ਤੋਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨੋਕ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, 
Aue dm, ਉਹਦੇ fad ਉਤੇ ਮਾਰ die’ । 

(ਸ਼ਰਫ਼) 

ਸੌ ਚਾਚਾ ਤੇ ਇਕ ਪਿਉ, ਸੌ ਦਾਰੁ ਤੇ 
ਇਕ ਘਿਉ 1 

ਭਾਵ :-- ਪਿਤਾ ਸਭ ਤੋ` ਪਿਆਰਾਂ ਸਾਕ 
ਹੈ ਤੇ ਘਿਉ ਸਭ ਤੋ ਉਤਮ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਪਿਅਮਓ ! ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, 
ਬਿਗਾਨ। ਬਿਗਾਨਾ । ida ਮੰਦੇ ਇਕੋ ਰਸੀ ਵਿਚ ਨਾ 
ਬਨ੍ਹੋ । 'ਸੋ ਚਾਚਾ ਤੇ ਇਕ ਪਿਉ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਤੇ ਇਕ 
fy” | (ਸਗ) 

ਸੌ ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚਲੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਈ ਆਦਮੀ ਸਦਾ 
ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੋਮ ਕਰਦਾ ਰੋਹ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੋਲੋ 
ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ aH ਕਰਨ ਲਗੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

=. 

us (5 

ਬਿੱਲੀ dai dad, df ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰ । 
ਦੇਖੋ ਬੋਟ! Aa ਏਹ ਕਰਦ: ਨਹੀ! ਇਤਬਾਰ । 

(ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ--ਕਿਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਸੌ ਦਾਰੁ ਤੇ ਇਕ ਘਿਉ, ਸੌ ਚਾਚਾ ਤੇ 
ਇਕ ਪਿਉ । 

ਭਾਵ :-- ਘਿਉ ਖਾਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ 
ਉਪਮਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । 



ਵਰਤੋ” :-- ਬਾਬਾ--ਕਾਕਾ ! ਅਸੀ” ਏਸ 

ਉਮਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋ ਤਕੜੇ ਹਾਂ । ਖ਼ਾਲਸ ਘਿਉ ਅਸਾਂ 

Sq ਕੇ ਖਾਧਾ Got gst ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁਣ 

ਤੀਕ ut Gest ਹੈ। 'ਸੌ ਦਾਰੂ ਤੇ ਇਕ ਘਿਉ, 

ਸੋ ਚਾਚਾ 3 ਇਕ ਪਿਉ ।” (ਸੋਗ) 

ਸੌ ਦਾਰੁ ਤੇ ਇਕ ਪਥ । ਜਾਂ ਸੌ ਦਾਰੂ ਤੇ 

fea gan । | 
ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਦਾਰੂ 

ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋ ਪਰਹਜ਼ 

ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸੋਂਚੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ, ਬਈ 

'ਜੋ ਦਾਰੂ ਤੇ ਇਕ ਪੋਂਬ ।' ਤੁਸੀ” ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬੜਾ 

ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ adt ਰਖਿਆਂ 1 ਖਾਣ 

ਪੀਣ ਦ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਖੋ, ਤਦੇਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ are 

ਕਰੇਗੀ । (ਸੰਗ) 

ਸੌ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਚੌਰ ad ਨ ਕਦੀ 
ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- wat ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ 

ni ਕਿ ਇਕ ਨਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਚੰਨ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ es, 
“ਜੋ ਦਿਨ ਚੌਰ ਦਾ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ।' ਭਲਾਂ 

ਪਾਪ ਲੁਕਾਇਆਂ ਕਦੀ ਲੁਕਿਆ ਏ । 

(ਚਿੱਠਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸੋ ਨਿਆਮਤ, ਇਕ ਤੇਦਰੁਸਤੀ | 

ਭਾਵ :-— ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਨਰੋਆ ਹੋਣਾ ਸਭ 
ਤੋ ਵਡੀ ਨਿਆਖ਼ਤ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਬਾਪੂ--ਬੌਂਚਾ ! ਕਸਠਤ ਕੀਤਾ 

ਕਰ ਤੋਂ ਘਿਉ ਵਰਤਿਆ ਕਰ । ‘A ਨਿਆਮਤ ਇਕ 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ” ਵਾਲੀ ਗੋਲ die aa ਲੈ । (Ra 

ਸੌ (ਸੈ) ਮਣ ਸਾਬਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੇ ਕਦੇ 
ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਗੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ 
AAS ਹਟਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਹੀਏ ਪਰ ਬਣੇ 

। ਹੀ ਹੋਈ । 

ਕੁਝ ਨਾ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਜੱਸੋ-ਕਿਦਾਂ west _ ਏਂ । 
fret ਵੱਟੇ ਦੀ) ਘੜੇ ਨਾਲ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ 
ਕਦੀ dat ਹੀ ਨਾ det 'ਸੋਂ ਸਬੂਣਾ ਦੇ ਲਗੇ, ਕਾਲ 
ਕਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦੇ Sai । 

(ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ--ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 
ਸੌ ਵਲਾਵਾਂ ਤੇ fed ae | 

ਭਾਵ :- ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦਾ 
ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੀਕ ਗਲ 
ਨੂੰ ਜਾਣੋ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਠਹਿਰ ਜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ! ਤੂੰ 3 
ਪਾ ਬੈਠਾ B ਲੰਮਾ Far । 3 ਫਿਰ ਖੁਤਿਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 
ਲਗਾ, “A ਵਲਾਵਾਂ ਤੇ fea de ਵਾਲੀ ਗਛ 
ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਮੈ । ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸ, ਪਈ ਤੂੰ 
ਉਸੇ ਤੀਵੀ ਦੀ ਧੀ ਏ” ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ fas? 
ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ? 

ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

Hae ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਲਬਾਣਾ ਬੇਲੀ 
Sat । | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ Hae ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ 
ਰਖੋ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਿਤ੍ਰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :—- ਮਾਨ ਕੌਰ--ਸਤਵੱਤ ! ਇਹ 

ਸਚੀ ਗੋਲ ਜੇ ਕਿ 'ਸੋੱਕਣ ਸਹੇਸ। ਨਹੀ, . ਲੁਬਾਣਾ 

ਬੇਲੀ ਨਹੀ” । ਸੋਕਣ ਨੇ ਤਾਂ da ਭਾਵਨਾ ਰਖਣੀ 

(ਸੋਗ) ' 

Hat ਤੇ ਸੋਹਾਗਣ ਕੇਹੀ, ਕਰ ਦੇ 
ਸਾਈਆਂ fea ਜੋਹੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਸੌਕਣ ਤੋ" ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 
ਕਈ ਸੋਹਾਗਣ ਆਪਣਾ ਸੋਹਾਗ ਖੋਹ ਬਹੇ, 
ਤਦ ਦਖੀ ਹੋ ਕੋ ਉਹ ਬਦ ਅਸੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੀ ਹੈ । 



ਸੌਕਣਤਾਂ... 

<< ੪ 

ਵਰਤੋ“ :-- ਮਰ। ਜੋਹਾਗ 

ਸੁਖ ਨਾਲ ਨਹੀ” gaa} 1H ਵੀ ਦੋਵੇ” 

ਆਖਾਂਗੀ, “Fae 3 ਸੋਹਗਣ ਕਹੀ, 
ਸਾਈਆਂ ਇਕੋ ਜੇਹੀ” | (ਸਗ) 

ਸਕਣ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀ' ਸੁਖਾਂਦੀ । 

ਭਾਵ :- Hae ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੌਵੇ, 
val Sat ਲਗਦੀ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਮਰ ਜਾਣਾ gas, ਪਰ fae 
ਦੀ ਗੋਲੀ west ਕਦੀ vase sot arte | 
Hae, “ਸੌਕਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀ” 
ਸੁਖਾਂਦੀ” | 

(ਸੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਬਾਰ--ਡਾ: ਸ਼ਲਬੀਜ ਸਿੰਘ) 

ਸੌਣ Ha ਨਾਂ ਹਾੜ (sas) ਹਰੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਸਦੀਵ ਕਿਸੇ ਦੀ fea 
ਜੋਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇਂ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਵੀਰ ਜੀ ! ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਨੋ ? 
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਂ HE RA ਨਾਂ ਹੜ ਹਰੇ” ਵਾਲਾ ਹਾਲ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ Sag ਮਸਤਾਨੇ ਹਨ । 

(Ral) 
ਸੌਣ ਸੁੱਤੇ, ਖਰੇ ਵਿਗੁਤੇ ॥ 

_ ਭਾਵ :- ਜਿਹੜਾ ਸਮੋ ਸਿਰ ਕੌਮ sat 
ਕਰਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਉਨਾਂਦਾ | 

ਵਰਤੋ" :-- ਸ਼ੀਲ।--ਕਿਸੇ 3 
ਹੋਇਆ, ਸਮੇ ਸਿਰ ਤ੧ ਕੋਈ as ਕੀਤੀ ਨਾ । 
He 3, ਖਰੇ ਵਿਗੁੱਤੇ।' ਹੁਣ ਪਛਤਾਇਆਂ ਕੀ 
ਬੋਣਦ। ਹੈ ? (He) 

ਸੌਣਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ, ਸੁਫ਼ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ 
ਦੋ ॥ ਵੇਖੋ : ਖਾਣੇ FS ਡਕਾਰ ਲਾਚੀਆਂ ਦੇ | 

ਭਾਵ :- ਹੱਥ ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰੌਵੇ ਤੇ 
ਆਸਾ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆਂ ਰਖੇ | 

॥ 

Hal ਤਾਰੇ... 

ਵਰਤੋ” :-- ਚਾਚੀ ! ਤੇਰੀ ੩ ਓਹ ਗਲ ਹੈ 
ਅਖੇ 'ਸੌਣਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ।” 
ਕਮਾਈ 3) ਕੌਈ ਹੈ sot oust ਏ ੫ਈ ਪੁੱਤ 
ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਵਲੈਤ ਭੇਜਣਾ ਏ” 1 (ਸੰਗ) 

He ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਪਿਆਰ at ਇਸ਼ਕ ਦਿਲੋ" 
ਇਕ UH ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰ ਨਾਲ 
ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ । 

ਵਰਤੋ" :-- He fest ਦੇ Ja asp 
fod ਨਾ ਲਗਦੇ ਜੋਰੀ । ਪਿਆਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭ: ਦਿਲ” 
fea ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਪਿਆਰਿਐਂ ਨੂੰ 
fea ਦੂਜੇ ਦੇ 32 ਲੈ ਆਉ'ਝਾ 41 ਪਰ ਇਜ 
ਪਿਆਰ ਦੇ tga ਵਿਚ ਢੇਰ ਕ੍ਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ । (ਸੋ) 

Ha ਦੇਈਏ ਜੀਅ ਦੀ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀ 
ਨਾਂ ਧੀ ਦੀ । ਰ੍ 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੋਦਾਰੀ ai 
ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ da ਕਿਸੋ ਦੀ 
ਨਹੀ” । 

ਵਰਤੋ” :-- ਅਸੀ” ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹੰ 
ਸ਼ਿਸੇਵਾਰ ਹਾਂ, da ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀ” । ਸੌਂਹ ਦੇਈਏ 
aby ਦੀ, ਨਾ ਪੂਤ ਦੀ ਨਾ ਧੀ ਦੀ । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢ੪ 
at uz), ਕੋਈ fae ਕਠੇ ? (ਸੈਗ) 

ਸੋਗ ਤਾਰੋਂ, ਕਸੋਗ 3g । ar 

ਡਬੋ, ਸੋਗ ਤਾਰੇ । 

ਭਾਣ :--- ਚੋਗੀ ਸੋਗਤ ਸੋਭਾ Sat 
ਹੈ । ਮਾੜੀ ਸੋਗਤ seal ਠੜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਨੇ । 

ਸੋਗ 

“se 

SIS :- ਜੇਹਾ Ra, Ba ਨੰਗ । ਸੰਗ 
ਤਾਰੇ, ava ਡੋਂਬੇ ! ਜੇਹੇ Bi ਦਿਚ west ਪਾਉਗੇ, 
Gd ਜੇਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । 

(Ha ) b 



ਸੌਗਲਾਂ ਦੇ... 

ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹਨ । ਵੇਖ : -- ਸੋਟਾ ਵੱਡਾ 

ਇਲਾਜ ਕੁਖਤਿਆਂ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਡੋਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ sat Ag । 

ਵਰਤੇ” : -- ਬਾਬਾ dt, __ਵਿਗੜਿਆਂ 

[ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਡੋਡੇ ਦੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ 
ਕਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ Ye ਪੌਂਚ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੋਂ । 

ਕਦੀ fami ਦੇ ਨਨ ਵੀ ਜਫੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਾਬੂ 

ਆਏ ਹਨ ? 

(ਸਗ) 
Afa ਨ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ । 

ਭਾਵ :-- ਮਰਨ ਮਗਰੋ” ਕਿਸੇ ਸਾਕ 
ਜਾਂ ਸਨੇਹੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀ” ਦੇਣਾ । ਜਾਂ, ਜਦ 
ਦੁੱਖ AH ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੇ” :--- 

“fa os ਕੋਈ _ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ।। 

ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ US gfe _ਵਵੱਸਾ ।” 

(aa ਹੀਥ-- ਮਾਣੂ ਰਾਗ) 

ਸੰਗੇ ਦੀ ਬਕਰੀ, ana ਦੀ ਮੱਝ | 

ਭਾਵ :-- ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਈ (ਜਾਂ gan 
ਸਾਬ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ) ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ 
ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ 
ਪਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਸਾਥ ਨਾ 
UTS | 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ ਕਿਹੜੇ ou at 
ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਆਈ ਚੀਜ਼ ai yeu 

ਨਾ ਕਰੀਏ ua _ਉਡਦੀਆਂ fire ਭਜੀਏ । 
(ਸਅਗੰਣਆਂ ਨੋ ਸਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ; 'ਸੌਗੇ ਦੀ ਬਕਰੀ, 

ons << ॥ 
a ਕੁਸਗਾਂ ਦੀ ਮੱਝ | (ਸਗ)? 

੧੩੦ 

ਸੈਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਵੀ ਕਦੇ ਜਫੀਆਂ 

Had "11 .. 

Au ਲੱਥਾ, ਜਿਹਾ Bs ਤਿਹਾ ਮੱਠਾ 

ਭਾਵ :-- ਜੀਭ ਦੇ ਸਆਦਾਂ = 
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ i 

ਵਰਤੋਂ :-- ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਨੋ, natn’ 

ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ue! ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, 

ਅੱਮਿ੍ਤ ਕਰਕੇ ਛੱਕ ਲਉ । ਗਲ at dete 'ਸ਼ੌਘੋਂ 
ਲੱਥਾ, ਜਿਹ! ਲੱਡੂ ਤਿਹਾ ਮੱਠਾ ।” 

(ਸੈਰ 

HAH ਕਰਕੇ ਖਾਹ ਤੇ ਨਕ ਦੀ ਸੋਧੇ 
ਜਾਹ I ਹੂ 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਵਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਧੇ ਰਾਹ ਤਰੋ 
ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ" :--- ਮਸ-ਬੌਰੀ ! ਸਹੁਰੇ waz 

& ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਤ fea ਰਹੀ” ਤੇ ਸੱਜ 3 

=ਰੀ? ! ‘HAN ਕਟਕੇ ਖਾਹ ਤੇ ਨਕ ਦੀ AU ਜਾਂਹ ।' 

ਫਿਰ ਕਦੀ dy ਨਹੀਂ det 

(Fa) 

ਸੋਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ । 

ਭਾਵ :-- ‘Hs ਤੇ “ਵਿਛੜ ਦੇਵੇਂ 
ਅਸੂਲ HATS ਦਾ ਕੈਮ ਢਲਾ ਰਹੇ ਹਨ 
ਦੁਖ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ ase ਲਈ ਵਰਤਦੇ 
ਹਲ । 

ਵਰਤੋ':--- 

'“ਆ੫ਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ Al ਕੀ 

fafo ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ 11 

ਸੋਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ 
aa ow’ BY ਆਵਹਿ 

(ਗੁਰੂ ਗੌੱਬ--ਜਪੁਜੀ) 



He ਸਪੁੱਤੀ ਨ ਥੀਐ ਕਣਤਾਵੈ ਕੌਤੋ । 

ਭਾਵ := ਬਾਂਝ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ us ਨ 
dH ਤਾਂ ਉਹ ਪੜੀ ਨੂੰ ਉਜ ਲਉੱਦੀ ਹੈ । 
ਜਦ ਅੰਗੁਣਿਆਰੇ ਗੁਣੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ, ਤਦ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- 
“Hus ਕਰੀਰ ਨ ਮਉਲੀਐ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਸੋਤੈ ! 
He ਸਪੁੰਤੀ ਨ ਥੀਐ ਕਠਤਾਵੈ ਕੇਤੇ 1” 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਸੈਢਿਆੰ ਦਾ ਭੇੜ, ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖਉ i 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਤਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈ 

ਝਗੜੋ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਵੇ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਦਯ 

ਵਰਤ? :-- “ਜੋਢਿਆਂ esa ਤੇ ਜਾਨਾਂ 
ਦਾ ਖੋ ।” ਲੜਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 
ਆਪੋ ਵਿਦ, ਮੈ ਕਿਉ" ਵਿਚ U ਕੇ ਆਪਣੀ te 
ਲ੍ਹਾਵਂ | (ਨਗ) 

He ਅਗੇ ਬੀਨ ਬਜਾਏ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਉਲਟੀ ਜਾਂ 
ਅਜੇਹੀ ਗਲ ad ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਸਾ ਨਾ 
ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੰਬਰਦਾਰ-- mg ਜੀ! 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ un ਕਰਨਾ ਤਾਂ ‘He ma ਬੀਨ 

ਵਜਾਣ” ਵਾਲ! ਹੀ Burd । ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ_ਨਹੀ` 
ਸੁਣਦਾ । ਹਰਦਮ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਸੈਤੇਖੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ । 

ਭਾਵ :- ਸੋਤਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖ Sat 

ਵਰਤੋ” :-- gg ਖੇਂਟਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਂਵੇ 
ਹਾਂ, ਖਰ wa ਰਹਿਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ead ਮਾਰਦੇ ਨਾਂ । 
'ਸੈਟੇਖੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ” । ਨ। ਬਹੁਤੀ ਦੀ ਹਿਰਸ ਹੈ, 
ਨਾ ਬੋੜੀ ਦੀ ਚਿੰਤ । (Ha) 

ਸਾਂਵਲਿਆਂ 2... 

ਸਾਂਈ' ਬਾਸ ਸੌਣ ਤਿ੍ਹਾਈਆਂ । 
ਭਾਵੇ :- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਕ੍ਰੌਤੀ-- ਇਹ ਗਲ fist ਆਲੋਂ 
Hut ਹੈ ਕਿ “ਸਾਈ” gry? ਸੌਣ ਤ੍ਰਿਹਿਈਆਂ । ਜਦ 
ਦੇ ਤੁਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 
ਤੁਸਾਡੇ ਵਲ ਵੱਟੀ ਨਹੀ ਵਾਹੀ । (ਸੰਗ) 

Hig ਜੱਟ ਦੀ ਜੋ ਭਵੇ' ਨਾ, Tar ਭੂਤ 
ਦਾ ਜੋ aS ਨਾ। 

ਭਾਵ :-- Ae ਜੱਟ fad ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ 
ਮਦਦ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

= 

ਵਰਤ” :-- ਸ਼ਾਹ-- Az ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ । 
ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਝੱਟ ਕੋਕਰਦਾ ਹੈ । "ਸਾਂਝ Se 
ਦੀ ਜੋ ਭਵੇ' ਨਾ, ਤੋੜਾ 93 ਦਾਂ ਜੋ ae ਨਾ” । ਤੁਸੀਂ 
ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ AMS ਹਖਿਆ ਹੈ ? (Frai) 

ਸਾਂਝਾ ਅੱਬਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਥਾ ai 
ਸਾਂਝਾ ਬਬ ਨਾਂ ਪਿਟੈ ਕੋ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ gig 
ਚੁਰਾਹੇ ਫੁੱਟੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ 
ਆਸ dd, ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਛ 
ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ‘Hig ਅੱਬੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਬੇ” 
ਹਨ ? nig} ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ Hate ਨਹੀ” ਕਰਦ । 
ਆਪਣੀ ਹੋਂਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ । ਸੁੰਢ ate ਵ ਲੋਕੀ 
ਡੱਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ । (Fa) 

ਸਾਂਵਲਿਆਂ ਦੇ ਨੈਣ ਸਾਂਵਲੇ । 
ਭਾਵ :-- ਸੇਹੰਇਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵੀ 

ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਚੰਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- “ਸਾਂਵਲਿਆਂ ਦੇ ਨੈਣ nies 
Hat ਦਪੌਣਾ ਗੋਰੀ ਦਾ, ਇਕ ਰਾਂਝ” HS ਲੌੜੀਦਾ । 

(ਕਗਣੀਆਂ ਬਲੇ!ਸ਼ਾਹ) 



a ਨਾਲ... ੧੩ 

` ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੌਸਤੀ ਤੇ ਦੰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 

ਦੋਸਤੀ ਰਖੋ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਨੇਹੀ ਜਾਂ ਸਾਕ 

ਨਾਲ ਟੈਰ ਕਰੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- faa ਦਾਸ--ਗੌਕਲ ce ਜੀ ! 

ਤਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਦੀ । 

ਅਜਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ saat ਮਿਤ੍ਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ 

ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ Bu. ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ `ਵੇਜਤ) ਤੇ ਦੂੰਮ ਨਾਲ 

Sy ਵਾਲ) ਗਲ ਹੋਈ fed ਤਾਂ । (Hai 

ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ ot, 

ਐਮਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਲੋਂ ਤ੍ਰਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਇਕ ਮਾਣ-ਮਤੀ ਤੀਵੀ` ਦਾ 

ਜਭਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 

was :-- AS ਤਿਹੜੀ ਘਾਣ ਏ, ਜੇ 

faz ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਰ ਤਰ ਕੇ Sai ast । “ਸਿੰਘ ਦੀ 

ਜਜੰਘਣੀ, US ਦੀ ਮੀ । ਰੱਬਾ ਕਿਉ” ਖਾਂ, ਤੁਰਦੀ 

ਕਾਹਨੂੰ At?’ (Ha! 

tq ਬੱਕਰੀ ਇਕੋ wre ਪਾਣੀ : 

ute ਨੇ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ੨ਕੜ ਅਦੇ 

ਨਾਲ ਇਕੋ ਜੌਹਾ Hea Js 

ਵਰਤੋ” ਰਾਜ 

ਗਏ ਇਕ ਬਾਰੀ, ਸੀ'ਹ ਝੌਕਰੀ ਇਕੋ ਘਾਟ wet 

ਪਲਾਂ ਦਿਤੇ', ਬਈ ਨਹੀ ਫ਼ੀਸ dat ਦੀਆਂ ।” 

(ਪੰਜ ਦਰਿਆ, ਚਾਰ ਯਾਰ-- ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ; 

ਕਮਜ਼ੌਰ 

:- ਬੋਲੇ Fe, ਤਾਂ ਕਣ 

Hg ਘਰ ਦਾ ਪਾਹਣਾ ਜਿਉ ਆਇਆਂ 
ਤਿਉ ਜਾਇ । 

ਭਾਵ :-- deny ਘਰ ਦੇ yas 
ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਣਾ ਜਾ ਹਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ 
HH ਦੇ eo az ਨਾਂ ਮਿਲਣ 3 ਵੀ 

ਵੋਰਤਦ ਹ 

4 
a 

ਵਰਤ” : 

“੧ਝੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ 

ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਇ 1! 

ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਇਆ 

ਕਿਆ wa ਦੇਸੀ ਜਾਇ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਰੋਬ--ਸ੍ੀ ਵਾਗ) 

He ਘਰ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ । 

ਭਾਵ :-- ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--- ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀ Re 

ਹੈ ? '#੩ੇ ਘਰ, Sai ਦਾ ਰਾਜ ਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ BH 

ਪਏ adie ਹੈ । ਕੋਈ user ਬੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀ” ' 
(ਸੰਗ) 

ies 
€ ਝੜ ag ਪਿੰਡ sae ਮਹਿਲ । ਵੈਖੋ-- 

ਪਿੰਡ ਭੜੋਲਾ ਮਹਿਲ ? 

ਜਾਂ ਪਿੰਡ 
ਜ਼ੀਜ਼=ਭੜਲਾ-ਵੀ ਵੱਡੀ 

ਭਾਵ :-- ਉਜੜ ਪਈ ਥਾਂ 
ਵਵਚ ਮਾਮ੍ਹਲੀ 
ਲਗਦੀ ਹੈ । 

ਵ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ” ਇਸ ਉਜਾੜ fee 

fast fua ਪਾਂਦੀ ਹੈ ? 

ਭੜੋਲਾ ਹੀ ਮਹਿਲ 

ਇਹ ami ਵ) 

(ਸੰਗ) 

੩” 7 fe Af 

Go :-- 'ਮਬੇ ਪਿੰਡ 

He ਮਹਿਲ sae, ਬਰਕਤ ਮਰਦਾਂ 

ਨਾਲ਼ । 

“ਰਾਵ :-- ਜਦ fan ਉਘੇ ਪਟਲ 

ਦੇ ਨਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੋਣਕੀ ਹੋ We, ਤਦ 

fed ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :--- ਅੱਜ, fea Hfos ਅਤੇ 

ਮਾੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਹ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਂਣ ਨਾਲ 

ਸੰਵੀਆਂ #ਗੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਤੁਸੀ” ਵੀ ਨੌਕਰੀ aaa 

ਬਾਹਿਰ ਹੀ ਹੋਏ, ‘He ਮਹਿਲ sage, ਬਰਕਤ 

ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ।' (ਸੈਰ) 



Het ਦੀ... ੧੩੩ ਹਜਾਏ ar, 

Hut ਦੀ det ਲੱਭੀ, _ਪਨਸਾਰੀ ਬਣ ਹਉਮੇ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧ 3 ਦਇ 
ਬੈਠਾ । ਨਾ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾਇ। 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਵ :--- ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲਗ | ਨਾਲ ਫੌਰ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ-ਇਕ ਥ=ਹਿਰਦੇ 
ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਵਿਚ ਵਸ ਨਹੀ ਸਕਦੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- za Ge ਦੀ ਕੀ ਗੋਲ ਵਰਤੋ :--- 
ade ਹੋਂ । He ਦੀ ge ਲੱਭੀ, ਵਡਾ ਖਨਸਾਰੀ ਬਣ 
Yar’ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ned ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ 
ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ । 

(hal) 

d 

ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੌਤ ਸਮਾਈ । 

ਭਾਵ :-- Jag ਮਿਟਣ ਨਾਲ ਮੋਨ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- 

“OSH ਜਾਈ 31 ਕੌਤ ਸਮਾਈ ।। 
38 ਕਾਮਣਿ ਪਿਆਰੇ ਨਵ fafa ਪਾਈ ।।” 

(ਗੁਰੂ da — ਸੂਹੀ ਅਸਣਪਦੀਆਂ! 

ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ wa st ਇਸੁ 
ਮਾਹਿ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਹੈਕਾਰ ਬੜਾ gear ਰੋਗ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ 
ਹੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 

ah ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ 4, 
ਦਾਰੂ st ਇਸ ਮਾਹਿ ।। 
ਕਿਰਪਾ _ ਕਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ, 
ਤਾੰ ਗੁਰੁ ਕਾਂ ਸਬਦ at ।1 
ਨਾਨਕ ਕਹੈ Hed ਜਨਹੁ, 
ਇਤੁ ਸੌਜਮਿ ਦੁਖ ਜਾਹਿ i” 

(ਗੁਰੂ ਗ.ਬ-- ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, 
ਦੁਇ ਨ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾਇ ।। 
asH ਵਿਚ Her ਨਾ ਹੋਵਈ, 
ਤਾ ਮਨੁ _ ਬਿਰਥਾ _ਜਾਇ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ -ਵਡਹੌਸ ਰਾਗ) 

JAE ਘਰ ਵਸਣ । ai 
ਹਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ 
ਖ਼ਰਾਬ । 

ਭਾਵ :-- ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ . ਜਾਂ ਖੁਸ਼ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੋਤੀ-ਮਾਂ att ਹੱਸਣੇ ਘਰ 
ene । ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ we ਵੇਖੋ at ve ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ Cai 
ਦਾ ਘਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

(ਸੋਗ) 

ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਆਏ 
ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰੋ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਖੋ ਪਰ ਜੇ ਰਤੀ ਕ ਵੀ ਕੋਈ 
ਗਲ ਉਸਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

was :-- ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਛੋਤੀ ਹੀ ਇਸ 
ਦਾ ਪਤਾ ਫਿਕਾਣਾ ਮਾਲਮ ਹੋਂ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਜਾਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆਵੀਏ । ਬੱਚੀ ! ਜ਼ਮਾਨਾ A ਚੰਦਰਾ 

ਹੋਇਆ | ‘aM’ ਦਾ ਨ ਨਹੀਂ der ਤੇ ਰੁਆਏ 
ਦਾ ਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ।” 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੁ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



i 

ਹੱਸੀ ਤੇ... ੧੩੪ ਹੱਟੀ ਕਿਰਾੜ... 
ਨ =e = ਅਖ ਅਸਲ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ stet ਹੱਸ ਪਵੇ 
ਤੋ ਫੈਰ a ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋਂ--- ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ 

ਤੀਵੀ' wa ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿ 'ਹੋੱਸੀ ਤੇ 

Sat yp ਪਰਦੇਸੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ seh ਨਾਲ 

ਰਸੋ ਏਡੋਂ, ਬੋਲੋ ਚਾਲੋ, ਮਿਲੋ ਗਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੇ 

ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਵੇ ਸਮਝਣਾ ਵਡੀ ਭੁਲ ਹੋਵੇਗੀ । 

(ਸੰਗ) 

ਹਸੋ` ਕੜੀ ਤੇ ਕੜੀਉ” ਛਾਪ, ਹੁਣ 

au ਵੀ ਜਵਾਬ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨਾਲ” ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ 

ਨੂੰ ਬਚਾਉ'ਦਿਆਂ ਬਚਾਉ'ਦਿਆਂ ਉੱਕਾ ਹੀ 

ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਧੈਨਾ ਸਿੰਘ-- ਵਾਹ ਸ਼ਾਂਹ ! 

wa ਧਰਮ ਪਮੱਲਓ ef, we `ਹਲੋਂ ਕੜੀ 3 

ane ਛਾਪ, ਤੇ ਛਾਪੋ' ਵੀ ਜਵਾਬ” ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ 

ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੌ ਰ੫ਈਏ ਵੀ ਦੇਣ 

3 ਮੁਕਰ ਬੈਠਾ ਏੱ ! (ਸੰਗ) 

ਹਕੀਮ ਦਾ ਯਾਰ ਰੌਗੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ 
ਯਾਰ ਸੋਗੀ । 

ਭਾਵ :- ਬਿਨਾ ay ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੋਈ 
ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ | 

ਵਰਤੋ :-- ਫ਼ਭੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ! 'ਹਕੀਮ ਦਾ 

ਯਾਰ ਰੋਗੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਯਾਰ Rat £ ਨਹੀ” si 
ਅਜ ਕਲ ਲੋੜ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

(ਸੋਗ) 
‘ga ਪਰਾਇਆ saat ਉਸੁ ਸੂਅਰ 

ਉਸ ਗਾਇ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਕ ਮਾਰਨਾ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਗਾਂ 
ਖਾਣ ਦੀ ਸਗੈਧ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । 

“gq ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੁਅਰ ਉਸ ਗਗੰਏ ।। | 
ਗੁਰ ਖੀਰ OH! ਤਾ ad ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਇ ii 

(aa ਗੰਬ--ਸ਼ਲੋਗ ) 

ਹਗਦਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧਰ । 

_ ਭਾਵ :-- ਝੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋ” ਦੂਰ 
od । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮ-ਕਾਕਾ ! “ਹਗਦਿਆਂ ਦੇ 

ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀ” ਧਰੀਦਾ ! ਸਿਹੜੇਂ sha ਕਰਦੇ 

ਹਨ” ਸਦਾ ext de ਹਨ । 
(Hal) 

ਹੱਛਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੱਛਾ । 

ਭਾਵ - ਭਲੋਮਾਣਸ ਉਪਰ ਹਰ ਕੋਈ 
ਦਬਾ ਪਾ Bat ਹੈ | 

' ਵਰਤੋ :-- ਜ਼ਾਹ-ਬੈਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡ' 
ਵੀਰ ਤਾਂ ‘de, ਸਭ ਦਾ dev ਬਣਿਆ ਹੈ 

ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਆਕੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 
(ਸੰਗ) 

ਹੱਟ ਕਰਾਏ ਕੈਮ ਬਿਆਜੀ, ਉਸ 33 
ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜਦ ਵਿਆਜ 
ਅਤੇ ਕਰਾਇਆ ਦਖਦਾਈ ਜਾਪਣ, ਤਦ 
ਇਹ ਆਖਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ :-- ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ-ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ । 

ਵਪਾਰ ਕੀਕਰ ਚਲੇ ? ਤੁਸਾਡੀ ਮੜੀ Bat ਹੈ, 

ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸਿਰ ਪ੍ਰੌਣਣ ਨਹੀ” ee, 

ਜਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ aoa ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹੱਟ 

ਕਰਾਏ ਕੰਮ ਬਿਆਜੀ, ਉਸ 82 ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਜੀ ।? 

(Faq) 
ਹੱਟੀ ਕਿਰਾੜ ਤੇ ਜੌਗਲ ਬਘਿਆੜ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਰਾੜ (ਬਾਣੀਆਂ) ਹੱਟੀ 
ਉਪਰ ਤੇ ਬਘਿਆੜ wae ਵਿਚ ਤਕੜੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ 



ਹੱਟੀ ਤੇ... 

ਵਰਤੋ" :--- ਧੰਨ! ਸਿੰਘ-ਸੋ ਉਹਦੇ ਘਰ 
ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗੇ ge ਚੜ ਪਿਆਂ । 

ਕਰਮ ਸਿੰਘ-- “ਪਈ ਹੱਟੀ ਕਿਰਾੜ ਤੇ ਜੌਗਲ 
ਬਘਿਆੜ' ਨਹੀ” ਛੇੜੀਦੇ । ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ 

ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ? ਬਾਹਰ ਹੌਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ 1 

(Ha) 

ਹੱਟੀ ਤੋ ਬਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੋਰਾ ਸੋਦਾ 
ser! si det ਵੜਨਾ fe ਨਾ, 
ਮਹਿਤਿਆ ਪੁਰਾ ਤੋਲ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛ faz 
ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਤਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਨਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਸ਼ਾਹ-ਮੀਆਂ | 3 ਤਾ we 

at ਵਡਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ B ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ 

ਹੈ ਕਿ “ਹੱਟੀ ਵੜਨਾ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਮਹਿਤਿਆ ਪੁਰਾ 

ਤੋਲ ।” (ਸੋਗ) 
੫ 

ਹੱਟੀ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਣੀ ਤੇ 
ਲਾਹ । 

ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਯ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫੱਲ ਮੰਗੇ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੂਕਮਹਿਆ-ਮਿਟਜ਼ਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ 
Ga ਗਲ ਕੀਤੀ ਅਖੇ ‘Sat ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੋਰੀ 
ਤਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹ ।” ਸੁਤ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਆਣੀ ਨੇ ਹਾਲ] 
ਮੰਨੂੰ ਪੁਚਾਇਆ ਨਹੀ” ਤੇ 2 ਖਦਰ ਲੈਣ ਆ 
ਗਿਆ ਏ” ? 

ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਢੇਰ | 

ਭਾਵ :-- ਕੌਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਤੇ ਬਹਾਨੇ ws i 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਚੋਧਰੀ-- --ਕਰਠਮੁ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 
ਸੀ ਤੇਂ ਹੋਰ ਤਰਖਾਣ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ 
‘as ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਹੁਜਤਾ ਫੇਰ” । Jer ਜਾ, Jz 
ਸ਼ੋਰ ਖਾਂ'ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਜਾਕੇ, ਚੁਕਵਾ 
ਲਿਆਂ | 

(Hal) 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ---ਸ਼ਰਫ) 

੧੩੫ ਹੱਥ ਕੌਝਨ.. 

ਹੱਡ ਰੀ dere, ਕਰਮ | ਸ਼ਰੀਕਾਂ 
ਨਹੀ Ter । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੌਰ ਕਿਸੇ -- | 
ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ” :--- ਡਾਕਟਰ--ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ! 
‘Ss ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਹੂੰਦਾ ਏਂ, ਕਰਮ ਸ਼ਕੀਕਾ ਨਹੀ” dev 
ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਕੀ 

ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਏਂ ? (Hal) 

Jat ਢੇਰ ਜਾਂ ਦੇਮੀ ਢੇਰ । 
ਵੇਖੋ :--'ਹਨੋਂ ਜਾਂ ga" 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ 
ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈਨ HS ਕਰ ਕੇ ਛਡਣਾ ਹੈ 
ਭਾਵੇ" ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 3i ਮੈਂਦਾ ਸੀ, 

ਪਰ ਸੈਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਲ ਸੋਗਵਾ ਲਿਆ 

ਹੈ । ਅਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ‘gat ਢੇਰ ਜਾਂ Si ਢੇਰ” ਵਾਲੀ 
ਗੱਲ dt ਕਰਨੀ ਹੈ । ਜੋ ਹੋਉ ਸੋ ਦੇਖੀ ਜਾਉ । 

(ਸੈਰ) 
ਹੱਥ ਕਾਰਜ਼ ਵਲ, ਦਿਲ ਯਾਰ ਵਲ । ਜਾਂ 

ਹੱਥ ਕਾਰ ਵਲ, ਦਿਲ ਕਰਤਾਰ ਵਲ । 
ਭਾਵ :-- ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ atg 

ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਚਿਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕਰਤਾਰ 
ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ag | 

ਵਰਤ” :--- ਨੰਦ ਕੋਰ ਜੂਤ ਕਤਣਾ, ਮਖਣ 
ਕੱਢਣਾ, ਘਿਉ ਬਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਈ ਸੀ । ਸੋ ‘de 

ਕਾਰ ਵਲ ਤੇ ਦਿਲ waza es’ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ | 

ਰ (Hal) 
ਹੱਥ ASS S ਆਰਸੀ ਕੀ | 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ 

ਪਈ ਦਿਸੇ ਪਰ ਦੂਜਾ ਉਸਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ay, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ` :-- ੩੪ਵ ! ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਪਰਦੇ 

ਕਿਉ” ਪਾਂਦਾ ਹੈ” ! ‘de asa ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ !” 

(ਸੰਗ) 



ਹੱਥ SS! .. 

ਹੱਥ ਠੁਠਾ ਤੇ ਦੇਸ ਮੌਕਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਧੋ- 
ਰੀਆਂ ਬ'ਵਾਂ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਮੋ“ ਕ ਆਖਾਂ ਜੇ Ae ਅਕਲ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ €a3 37 ਸਾਫੀਆਂ ਤੋਫ਼ੀਾਂ 

ਉਹਨੂੰ ਹਨ, ਪਨ ਜ was ਲੌਲੋ' ਕੌਮ ਨਾ ਲਏ ਡਾ 
ਫਿਰ ‘oa Got ਤੇ ਦੇਸ ਮੌਕਲਾ” ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ 

(ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ--ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਹਥ ਦੀ ਹਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੁੰਹ 
ਵਿਚ ਰਿਹਾ ad, ਲਖ ਲ੍ਰਾਨਤ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸੁਥਰਿਆਂ ਜੋ ਦਮ ਦਾ ਕਰੇ ਵਿਸਾਹ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕਈ ਅਰੋਗੀ 
ਅਚਨਚਤ di ਮਰ ਜਾਏ | 

ਵਰਤੋ” :--- 22 ਸਿੰਘ-- ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ 

ਜੀ 1 ਜ਼ਾਈ ਹੋਮ” ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਟ une ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 

va 38 ਬਾਹਰ fess ਗਏ, ਅਜ ਸਫਰ ਨੂੰ ਪੜਾ 

ਲਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲ ਬਸੇ । 'ਕਹੇ ਕਾਗਾੰ ਵਾਲੇ ਸਨ | 

ਇਕ ਦਮ ਦਾ ਵਿਸਾਹ sat ਸਨ ਕਰਦੇ, ਹਰੇ ਵੇਲ 

ਭਜਨ ase afde ਸਨ । ਕਿਸ ਨੇ ਸਚ ਹੀ ਕਿਹਾ 

ਹੈ ਕਿ “ਹਥ ਦੀ ਹਥ ਵਿਚ ofa ਗਈ ਮੂੰਹ ਵਿਚ 
ਰਿਹਾ qs, ਲਖ ਲਾਨਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਬਰਿਆ ਜੋ. ਦਮ 
ਦਾ ਕਰੇ ਵਿਸਾਹ 1? (ਸੰਗ) 

ਹੱਥ ਨ ਪੱਲੋ, ਬਜ਼ਾਰ ਖ਼ੜੀ ਹਲੋਂ । 

ਭਾਵ :-- ਹਥ ਪਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, 
ਪਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੜਾ ਜਸ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰੈ | 

ਪੁਰਸ਼ 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਰਮਦੇਈ--ਨੀ we! ਛਡ 
ud ਧਨੋ dni ਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਪੌੜੀ ਹੈ ਨਿਰੀ 
ਪੁਣੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ as ਹੈ ਪਈ “ਹੱਥ ਨਾ 

us, ਬਜ਼ਾਰ ਖੜੀ ਹਲੋ ੧” (ਸੰਗ) 

ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-— ਜਦ ਇਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ 
ਹਰ ਸਮੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ 

ਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋ ay ਨਾ ਵੇਖ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ 
ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
2 

Ie |. ੨... 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਹਰਨਾਮੋ!ਗੀ ਰੱਲ ਹੈ ? 
ਔਤਕੀ SHY ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ vt ਥੀ ਨੂੰ ਸੇਲ tes 
ਨਹੀ” ਸਦਿਆ ? 

my ਭੈਣ ! ad ਵਾਰੀ ਸਫਦੇ ਹ 
0 ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਤ ਨੂੰ 37 dq Sf 
da ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ । (ਸਗ) 

ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫਲਾਂ ਕਾਜਣ, gar 
ਹੱਥੀ ਆਇਆ । 

ਭਾਫ :-- ਕੌਮ ਤਾਂ fen ਨੀਅਤ ਨਾਲ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਕੋ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ ੫3 fret 
ਉਲਟਾ ਨਿਕਲੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- 82 ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ <i 
ਪੁਰਜ਼ ਹਥ ਫੜਕੇ ਫੇਰਿਆ ਪੀਤਾ wae ਨਿਕਲ 
ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਸ fum ਤੇ 
ਫਿਦ wot ਮਾਰ a Se za funn) ‘da 
ਪਮੰਏਆ ਮੀ ਫਲਾਂ ਕਾਰਨ, tar ਹੱਥੀ ਆਇਆ ।” 

(ਨਵਾਬ ਖਾਂ--ਪ੍ਰਿ: ਜੋਧ ਮਿੰਘ) 

ਹੱਥ-ਪ੍ਰਾਣੇ YHA ਬਸੈਤਾ Tal ਆਏ 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ as 
ਨਾ ਹਵੇ, ਪਰ ਆਕੜ ਆਕੜ ਤੁਰੇ । 

ਵਰਤੋ” :— ਇਸ ਉ2 ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਹੈ ਉਹ une Hie । ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ gu ਤੇ 

ਲਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ 
ਹੋ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੜ 'ਹੱਥ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਸੜੇ 
BAS ਹੋਰੀ ਆਏ” ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ gs 

(ਅਧ-ਖਿੜਿਆ ਫੁਲ--ਨਾਨ੨ ਲਿੰਘ) 

ਹੱਥ ਪੰਰ ਨਰਏ ਤੇ ਸੱਭੇ Fe ਹੋਏ । 

ਭਾਵ :-- ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੋ ਕੁਝ 
ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਚੌਧਰੀ, ਤਕੜਾ ਹੋ । ਮਾਮੂਲੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ` waa ਨਾ । ‘da Ug ਨਰੋਏ ਤਾਂ ਸੋਂ ਭੇ 
ਸੌਦੇ ਹੋਏ | ਰੱਬ ਨੇ ਨਰੋਈ ਜਾਨ fest det 

ਹੋ, fea ਕਮਾਂ ਲਵੇਗਾ | (ਸੇਰ! 



- ਇਹ ਅਖਾਂਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁੱਤ 3 Sd ਸੋਟਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਤ 
ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹ੍ਰੰਦੀ ਰਹੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਓਹ ues ਦਰਜੇ ਦੇ! ਬੀ, 

ਅਮੋੜ ਤੇ ਕਲ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ 

ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘Sa ਵਿਚ ਗੁੱਤ ਤੋ 

Sa ਸੋਟਾ' ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਨਹੀ? ਬੀ ਖੇਡਿਆ 

ਜਾਦਾ । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 4 

ਹਥੜਿਉ` ਨਾ fact ਤੇ ਮੁਖੜਿਉ' ਪਈ 

ਤਿੜਾਂ । 

ਭਾਵ :--- ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰੀ) 

ਜਾਣਾ, ਪਰ de ਦੇਣਾ ਕ੍ਰਝ ea 

= 

ਵਰਤੋਂ“ :--- 'ਹਥੜਿਉ” ਨਾ ਕਿਰੀਏ ਤੇ 

ਮੁਖੜਿਉ” ਵੀ ਨਾ ਤਿੜੀਏ ।' ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਨਾ, 

ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਜਮ ਖਰਚ ਕਿਉ” ਕਰੀਏ ? 

(ਸੋਗ) 

ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ vel ਨਾਲ 

ਖੋਹਲਣੀਆਂ ਪੈ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ai Tat 

ਦੀਆਂ dar Tai ਨਾਲ ਖੌਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈ“ਦੀਆਂ 
ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ 

au ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ ਤੇ .ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 

ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਤਦ 

ਵਰਤੋ :--- ਮਹੁੰਮਦਾ-ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਏ ! 

ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਗਲ ਨ ਆਉਣ vet, fas 

‘Sut! ਢਿਤੀਆਂ Ser ਨਾਲ ਨਾ ਖੋਹਲੂਣੀਆਂ ਪੈਣ 1” 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ-ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 

ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ, ਵੈਰੀ ਮਿਤ ਨ 

ਹੋਣ। 

ਭੁਖੋ ਦੇ via ਪਾਵਨਾ & 

ਹੱਥੀ' ਲਾਉ”ਦ9... 

ਭਾਵ :-- ਵੈਰੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ary 
ਨਹੀ” ਆਉਦੇ । 

ਵਰਤ” :-- ਕਿਰਪੇ ਵਾਲ He = ਤਾ 

ਵਾਹ ਵਹ ਲਗ ਸੂ । Ye ਹੁਣ ਸੁਆਦ Bea 
ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬਣ। ਕੇ | Jai ਬਾਬ ਕਰਜਿਆਂ ਵੈਰੀ fus 

ਨ ਹੋਣ ।' ਇਹ ਵੀ ਨਿਤ ਮੋਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੌੜੇ 

ਪਿਆ dines ਸੀ | 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੈਰੀ-- ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 

ਹਸ਼ਿਆਰ ਉਹ ਜੋ ਵੇਲੋ ਸਿਰ ਕੌਮ 
ਆਵੋ । 

ਭਾਵ :--- Fe ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਲੇ 

fag aH ਦੇ ਦੇਵੇ । 

ਵਰਟਤੋ-- ਧੋਰਸ-- ਵੇਖੋ, “ਹਥਿਆਰ ਉਹ 

ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਸੂਰਾ ਉਹ ਜੋ Hers ਜੋਗ 

ਵਿਚ ਲੜੋ । (ਰਾਜਾ ਖੋਰਸ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਹੱਥੀ ਦੇਈਏ, ਹੱਥੀ ਲਈਏ, 
det =ਨ੍ਰੀਏ US ॥ 

ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, 
ਜੋ his ਵੀ ws । 

ਭਾਫ :- ਜੋ ਭਲਾ ਕਰਨਾਂ ਹੈ, ਹੁਣੇ 

ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਛਡੋ | 

zag :-- 

ਏ gs ਹੈ ਤੇਰੀ Yeti 

ਧੀਆਂ ਪੁਤਾਂ ਤੇ ਲਾਵਨਾ B ਭਰੇ' Ana ਦੀ ਚੋਂਟੀ । 

ਰੱਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ wes ਏਂ age ਲਿਉ wa vate 

ਤਠੀ 1 

‘Sql ਦੇਈਏ Te ਲਈਏ dal’ Gale ਪਲੇ ! 

ਐਸ: ਕੋਈ ਨਾਂ ABST ਜੋ ਮੋਇਆ ਨੰ wav 

(ਜਲਣ ਜੀ) 

dat ਲਾਉ'ਦਾ ਪੌਰੀ ਬੁਝਉ'ਦਾ ਏ । 



ਭਾਵ:-- ਬੜੇ ਚਲਾਕ Hau ਲਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- 

ਹੀਰ _ ਆਖਦੀ _ ਮੋਰਾ _ਚੌੰਡਾਲ _ ਚਾਚਾ, 

‘Sat wet ਪੈਰੀ” ਬੁਬਾਉ'ਦਾ Bp 
ਤੀਵੀ” ਮਰਦ fea ਰਾਂਬਿਆ ਪਾਏ we, 

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਵਿਖਾਉ”ਦਾ _ਏ | 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ) 

ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਿਬੇੜਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ sar uz ਕਿਸੇ ਗਲ 
ਦਾ ਫ਼ੋਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਭਾਨ--ਰੌਂਬ ਬੜਾ ਥੇਅੰਤ 8. 
“ਹੱਥੋ ਹੱਥ fata’ ਕਰਾਂਦਾ ਏ | 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਹਿਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਹੱਥੋ' ਹੱਥ ਨਿਬੇੜਾ, 
ਝੇੜਾਂ । 

ਨਾ ਝਗੜਾ ਨਾਂ 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਉਤਰ ਉਸੇ 
ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਝਟ ਪਟ 
ਬਦਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੜਖੇੜ 

ਪਾ ਛਡਣੀ vail ਨਹੀ` । ਅਸੀ” ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਕੋ 
ਗਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ‘a ਹੱਥ ਨਿਬੇੜ, ਨਾ ਝਗੜਾ ਨਾ 

ਬੇੜਾ ।” (Hal) 

ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ । 

ਭਾਵ :-- ਅਸੀ" ਇਕ ਦਮ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ 
ਹਾਂ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

੧ “ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ 

ਮਹਲਤਿ Hos ਨਾ ਜਾਣਾ ।। 

ਹਮਦਰਦੀ ਪਿਆਰ ... 

ਨਾਨਕੁ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ 
ਜਾਕੇ ਜੀਆ ugar 11 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਬਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 
ਹਮ ਨ ਵਿਆਹੇ an ਸਾਹੇ ? 
ਹਮ ਨ ਵਿਆਹੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਸਾਹੇ ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੇ ਨਾਲ 
ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ gta, ge 
ਉਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
ਜਾਂ ਜੇ fan ਅਸਫ਼ਲ ਮਨ੍ਹਖ ਨਾਲ ਯਿਸੇ 
ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ । 

ਵਰਤੋ” :-- es ਯਾਰ, “ਹਮ ਨਾ ਵਿਆਹੇ 
ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਸਾਹੇ ।' ਪੰਡਤ ਹੁਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਰ/ਏ Zi 
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਸੜੇ ਹੀ ਹਨ । 

(Ha) 

ਹਮ adt ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ sal ਕੋਇ । 

ਭਾਵ :--ਅਸੀ” va sat, 
ਭੈੜਾ ਵੀ ਕੋਈ sat | 

“ 

ਵਰਤ” :— 

“ਹਮ sdt ud ਬੁਰਾ ਨਹੀ” ਕੋਇ । 
ਪ੍ਰਠਵਤਿ ਨਾਨਕੁ _ ਤਾਰੇ _ਸੋਇ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਸੂਹੀ ਰਾਗ) 

ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਉ ਜਾਏ 1 

ਭਾਵ :-- ਗਵਾਂਢੀ ਤਾਂ ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ 
ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” : 

ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਕ ਹਮਸਾਇਆ, 
ਹਕ ਹਮਸਾਇਆ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਜਾਇਆ, 

(ਸ਼ਰਫ਼-ਸੁਨੇਹੇ--ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੀਨ 'ਸ਼ਰਫ਼') 

ਹਮਦਰਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 
ਹੈ। 

ਭਾਵ :-- ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ ਹੈ । 

ਪਰ ਬੁਰਾ- 



ਹਮਾ ਯਾਰਾਂ... 

ਵਰਤੋ" :--- ਉਸਦਾ ਚਿਹਰ। ਕਦੇ ਲਾਲ 
ਤੇ ਕਦੇ ਪੀਲਾ cer ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾਈ 

ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮਸਤੀ ਦੀ ਕੁਲ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਕੇ 

ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਈ ਜਾ ਦਹੀ ਸੀ । ਠੀਕ ਹੈ :-- 

'ਹਮਦਰਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋੜ੍ਹੀ ਹੈ । 

(ਪੰਜਾਬੀ ਭੌਟੇ=--ਸ: We ਅਮੋਲ) 

ਹਮਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਹਮਾਂ ਯਾਰਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ 

ਭਾਵ :-- ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ wu ਸੁਖ 
estat ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੋ, ਪਦ ਸੁਣ ਕੇ 

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੌਫੇਗਾ 1 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । 

‘out ਯਾਰਾਂ Say ਹਮਾਂ ਯਾਰਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ” ਸਗੋਂ ਦੋਵੇ 

ਜਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਖ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਦ ਆ ਵੇਗਾ 

3 ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ | 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੂਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੂ ਹੀ sue ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰ 
ਚੰਗਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਂ | 

ਵਰਤੋਂ` :-- “ਠੀਕ ਏ”, ਇਕ ਹੋਰ ਬੋਲ 

ਉਠਿਆ “ua ain ਤਾਰੂ ਹੀ ਡੁਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ 

ਹੀ ਢਹਿੰਦੇ ਨੇ ੭” ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਬ ਕੀੜਾਂ ਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ wet ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ? 
(ਸੰਗ) 

ਹਰ ਇਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ a 

ਹਰ ਕਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਰਦਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੋਂ 

ਵਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਚੋਧਰੀ-ਭਾਈ ! ast Aas 

ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾ ਸਰਦਾਰ” ਹੂੰਦਾ ਹੈ 1 

ਐਨੀ ਹੈੱਕੜ ਨਾ fear | 
(Ha) 

ਹਰ ਹਰ ਪੌਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਦੌਸਤ । 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾਂ 

ਪਿਆਰਾ ਹੀ fer । 

ਵਰਤੋ` : -- 

ਹਰ ਹਰ ਹਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋਸਤ, 

ਉਹ _ ਦੋਸਤ ਰੂਪ ਵਫਾਵੇ । 
ਦੋਸਤ sla ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ, 

ਇਹ ਪੌਸਤ ਚਾ _ਕੂਲਾਵੇਂ । 

(ਹਾਸ਼ਮ). 

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਕੌਮਾਂ ਕਰਕੋ ਦੁਖੀ gerd 

ਵਰਤੋ :-- _ਅੰਡੀ---ਮੈਂ ਆਪਣਾ _ ਆਪ 
ਕਾਤਲ ਹਾਂ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਮਾਰਦਾ ! “ਹਰ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ।” 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ-ਗਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ast ਆਪਣੀ ata ਹੀ 
ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਕਮਲੀ-ਇਹ ਕੋਈ act ਗੱਲ 
ਨਹੀ” tad ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ 

2 ।' ਜੇਂ ਕਰੜਾਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਪਈ ਕਰੇ । 

(Ha) 

ਹਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਲ ਤਕਦਾ 
cy i 9 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਯਾਰਾ ! ਏਬੋ ਬਦਲ ਜਾਣ 
ਪਿਛੋ” fad ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਏ 1 ਨਵਾਂ ਅਛਸਰ 
ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਚ ਪੁਚ ass sa 

ਪੈਣਗੇ । “ਹਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਦਾ ਹੈ । 
(ਸੈਰ) 



ਹਰ ਦਰਖਤ ... 

ਹੌਰ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ws ਪਛਾਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਰੈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰੜੋ` 3° ਉਸ 
ਦਾ ਚਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ॥੧੧-੧ਨ aa! “ਹਰ ਦਰਖਤ 
ਆਪਣੇ SR ਪਛਾਤਾ Ries ਹੈ । ਰਾਧੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” 
ਆਪੋ ਉਸਦੀ ਸੋਭਾ yet ਵਧਾਏਗੀ । (ਸੈਰ) 

ਹਰ ਦਿਨ ਈਦ ਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਸ਼ਬਰਾਤ । 

ਭਾਵ :--ਜਜਿਥੇ ਦਿਨ ਰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ 
“Al ਰੋਵੋ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਗਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 
ਵਿਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ! ਉਸਦਾ ਹਰ ਢਿਨ ਈਦ 
ਵੇ ਹਰ ਰਾਤ ਸ਼ਬਰਾਤ ਵਾਂਗ ਬੀਤਦੇ ਸਨ। 

(ana ਕਿਆਰੀ-- ਬਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ) 

ਹਰ ਮਸਾਲੇ ਪਿਪਲਾ ਮੂਲ Fi ya 
ਮਸਾਲੇ ਧਨੀਆ । 

ਵੇਖੋ :-- ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿਥੇ ਭਾਗੋ” 
ਨਹੀ” ਖਲੀ । 

ਭਾਵ --- ਹਰ ਗਲ ਜਾਂ ਕੌਮ ਵਿਚ 
ਅੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਮਤਾ ਜੀ-ਬੰਨ ਦੇਈ 7 “ਹਰ 
ਮਸਾਲੇ ਪਿਪਲਾ' ਮੂਲ ਜੇ । ਕੋਈ ਗਲ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ 
ਹੋਵੇ ਉਹ ਝਟ ਵਿਚ ਆ ਖੜਦੀ ਹੈ । 

(Re) 

ਹਰਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਏ | 
ਭਾਵ :-- Jag ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਖੁਆਰੀਊਦਾ ਕਾਰਨ_ਬਣਦਾ ਹੈ । 

TIS: ਜੇ ਉਹ !ਸਮਝ ਕ ਗੁਜ਼ਾਰ 
ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਉ” ਯੋਖਾ ਨੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ 
ਨਾਲ Wee ਲੱਗ” ਸੀ । ‘gay ਦਾ ਮਾਰਿਆ 
ਸਦਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।” (ਸੰਗ) 

੧੪੦ ਹਰਿ ਜੀਉ... 

ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਹਰਾਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ Sat ਪੱਚਦਾ । 
ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਰਾਮ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਭੈੜੇ GT ਨਾਲ ਆਈ 
ਖੱਟੀ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਪੰਚ--ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ! fea 
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 33 ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ਼ਟੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਟ 
ਕੇ ਬੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਪਰ “ਹਰਾਮ ot ਕਮਾਈ 

ਹਰਾਮ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ' । ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ as 

aad? ਦੇ wa ਵੜਨ ਲਗ ਗਿਆਂ ॥ (`ਗ) 

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਨੀਚ ਚਹੁਕੰਟ ਜਾਤੇ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ate Hay ਵੀ Avr ਵਿਚ ਉੱਘੇ 
ਹ ਗਏ । 

ਛ੍ਰਤੇਂ` : 

“ofa ਸਿਮਤਨਿ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ '। 

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ।। 
(aa ਗ੍ਰੰਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤਿਆ ਕਛੁ ਨਾ 
੩੫ 

ਕਹ WHat | 

ਭਾਵ :--- ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ 
ਸੰਤ ਕੁਝ oot ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ । 

— 

ਵਰਤ” : 

“ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪੋਤਿਆ ag ਨਾ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲ । 
ਨਾਨਕ HS ਤਨੁ ਸੂਖੀ ਹੋਇ wis ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ।।”” 

(ਗੁਰੂ ਗੋਥ--ਆਸ। ਰਾਗ) 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨ ਭਾਵਈ 11 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ dar 
ਨਹੀ” ਲਗਦਾ | 

ਵਰਤੋ” : 

“ ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਹੈਕਾਰ ਨ ਭਾਵਈ, 
ਵੇਦ ਕੂਕਿ ਸੂਣਾਵਹਿ i 

— 



ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਫਿਰਿ ਆਵਹਿ 1 
(ag ਗ੍ਰੰਥ--ਮਾਰੂ ਵਾਰ) 

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ । 

ਬੇਪਤੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ“ —~ 

“ofa ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ।। 
ਤਾਂ ਕਉਂ Gyr ਕਹਾ ਬਿਆਪੈਂ, 
ਜਾ _ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ੧੧” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-- est ਰਾਗ) 

ਹਲ ਚਲਾਓ ਹੱਲ, ਜਿਨਾਂ ਵਾਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਕਾਂ ਹੱਲ ਦੇਵੇਂ ਚਾਰ, ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਫੁਲ । 

ਮਾਰੋ ਮਾਰ । 

ਵੇਖੋ :-- ਜਿੰਨੀ” ਗੋਡੀ, ਓਨੀ Sst । 
ਭਾਵ :-- ਜਿਤਨੀ . ਵਾਰੀਂ fart 3 

ਵਾਹ ਕੇਂ ਸਵਾਰੀਏ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧੀਕ ਫਸਲ 
Sat ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਕਾਹਨ ਚੌਦ--ਨੰਬੂ | ਜਿੰਨਾ 

“ਹੱਲ wed, Go ss ਮਿਲੇਗਾ” । ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ 
ਪਾਉਗੇ, ਓਨਾ ਮਿੱਠਾ । ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੁਝ adi’ 
ਜੇ ਲੱਭਣਾ | (Fa) 

ਹੱਲ ਦਾ ਕੀ ਵਾਹੁਣਾ, ਫੜ gull ਢੱਗਾ 
ਢਾਹੁਣਾ । 

ਭਾਵ : ਜਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਮ ਨੂੰ ਕੌਦੀ 
ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਸੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :— ਕਾਮਾ-ਫਡ ਓਏ, ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਹਲ 
ਦਾ ਕੀ woe ਫੜ qut gan ਢਾਹੁਣ । wrt 
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੌਣੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । 

(ਸੰਗ) 
ਹਲ ਨਾ ਪੰਜਾਲੀ, ਆਇਆ ਮੇਰੀ 

ਭਿਆਲੀ । 

ਭਾਵ :-- UB ਕਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣਾ ਸਦਾਂ 

Me ਹੀ ਪਿਆ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੇ । 

ਵਰਤੋਂ :-- gutta ਕੀ ਲਿਆਣਾ ਸੀ 
ਉਸਨੇ ?ਉਸਦਾਤਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈਕਿ "dim a 

ਪੰਜਾਲੀ ਖਾਇਆ ਮੋਰੀ ਭਿਅਲੀ । 

(a) 
si ਵਾਂਹਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਮੰਦੇ । 

>- ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ_ਹੈ 
ਤੇ ast ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੈਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--- ਹੱਲ ਵਾਂਹਦੇ ਚੰਗੇ 2 ਨੌਕਰ 

ਮੰਦੇ । ਪਰ-ਈ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋ” ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੋ 
ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਕਿੱਨੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਹੋਵੇਂ | 

ਹਲਦੀ ਦੀ aut ਲੈ ਕੇ ਚੂਹਾ ਪਸਾਰੀ 
ਬਣ ਬੈਠਾ । 

ਭਾਵ :--- ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ 'ਥ ਆ 
ਜਾਣ'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਸਣਾ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ-ਕਭ ਹਰੀ ਨਿੰਘ 
ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕੂਟਦ: ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 

ਇਕ ਦੇ aud ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ valu ਬਣ 

ਬੈਠਾ । ਅਖੇ “ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੰਢੀ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹਾ ਪਸਾਰੀ 
ਬਣ ਬੈਠਾ' ਹੈ । (ਸੰਗ 

ਹਵੇਲੀ He’ ਬਾਕਰ ਦੀ, ਵਿਚ ਸਲੋਮੋ” 

ਆਕੜਦੀ । | 

ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ de ਤੇ 
ਆਕੜ ਕੋਈ ਪਿਆ ads 

ਵਰਤੋ” :- ਰਲਾ ਸਿੰਘ--ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ! ਫਤਹ ਚੈਦ ਦੀ ਤਾਂ. ਉਹ ਗਲ ਹੈ fe “ਹਵੇਲੀ 

ਮੀਏ” ਬਾਕਰ ਦੀ, ਵਿੱਚ AEH ਆਕੜਵ0 1 ਕੋਠਾ 
ਤਾਂ ਤੁਸਾਥੋ ਮੰਗਵਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, va ਆਕੜ ਆਕੜ 

ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ । (Fa) 

ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਾਂ ਹਾਸੇਦਾ 
ਮੜਾਸਾ । ਜਾਂ ਹਾਸ ਦਾ ਵਿਣਾਸਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ੰਲ 
ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਏ | 



= 

i— ਬਚੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ A deer 
ਹੋਇਆ | ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਵਾਏ ਦਾ ਝਟ 
ਪਟ ਹੋ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । etl ga ਕੋ saat fas 

ਹਾਸੇ a feem ਨਾ ਹੋ ਜਗਇ | 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਾਕਮ ਦੇ ਅਗੇ ਦੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ fue 
ਦੀ ਨਹੀ ਲੰਘੀਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਗੇ ਲੰਘਣ 
ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੩ ਘੌੜੋ ਦੇ 
ਪਿਛੋ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਦੁਲੱਤੇ ਦਾ ਡਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਬਾਬਾ, ਜੇ wees ਨੇ 

ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ, sidim ਨ ਠਰ ! ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 
ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਘਟ ਕੀਤੀ ਏ ? ਹਾਕਮ ਦੇ ਅਗੋਂ ਦੀ 

ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿਛੋ" ਦੀ adi ਲੰਘੀਦਾ । ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ 
ਆਂ ਲੜੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਯੋਗ ਹੈ ? (Fa) 

ਹਾਕਮ ਦੇ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਚਿਕੱੜ ਦੇ ਤਿਲਕੇ 
ਦਾ ਕਾਹਦਾ FR | 

ਭਾਵ :-- ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਝਿੜਕ ਅਤੇ 
ਚਿਕੱੜ ਨਾਲ ਤਿਲਕਣ 3 ਗੁੱਸੇ ਨਹੀ” 
ਹੌਈਦਾ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਚੌਧਰੀ-- ਚੋਕੀਦਾਰ ॥ 
ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਲ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੌਜ ਨਾ ਹੋ। 
‘man ਦੇ ਭਿੜਕੇ 3 ਚਿਕੱੜ 3 ਤਿਲਕੋ on 
ਕਾਹਦਾ dint ?” (ਸੈਰ) 

ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ 
ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਕੋ ਜਿਹਾਂ ਵਿਚ 
ਪਿਆਰ u ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ" :-- ਓਹ ਇਹ ਵੀ ਟਸਣ: ਚਾਟੰਦਾ 

ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ free ਇਕੋ ਟਕੋਰ ਦ 
ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪੇ vay ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ‘oe 8 
ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਗੇ ਸੋਹਣਪ 

ਜਾਂ ਕੋਝ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀ” । 
(ਪ੍ਰੀਤਮ ਫ਼ਰਵਰੀ, ੧੯੫੦-ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ) 

ਹਾਥੀ ਜੀਉ'ਦਾ ਲੱਖ ਦਾ, ਮੋਇਆ ਸਵਾ 
BY ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਲਾਭ ਹੈ ਲਾਭ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੌਕਰੀ _ ਫੁਣੀ si ਲੋਕਾਂ 
ਸਮਝਿਆ, ਗੇਂਪੀ ਚੋਦ ਦਾ ਹੁਣ as ਨਹੀ” ਬਣਨਾ । 
ud ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਣ ਏਨੇ ਸਨ, ਕਿ ' ਹਾਥੀ Wee 
ਲੱਖ ਦਾ, ਮੋਇਆ ਸਵ! ਲੱਖ ਦਾ' | 

(ਸੰਗ) 
_ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੇਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੌਰ, ਵਿਖਾਣ 

ਦੇ ਹੌਰ। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋ` ਚੌਗੀਆਂ 
ਗਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋ" ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ । 

- 

ਵਰਤ” :— ̀ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ 
ਚੋਂਪੜੀਆਂ ਗਲ! ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ 
sat ਚਾਹੀਦਾ । ਤੂੰ ਅਜੇ ਬਾਲੜੀ ਏ' । ਤੂੰ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਾਥੀ ਦੇ te ਨੋ we 
ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ । 

ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ--- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 
ud ਏ । 

ਭਾਵ :--- faq ਤਕੜੇ ਦੇ ਕਾਬੂ, ਆ 
WE ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਤਾਬ/ਂ-ਸੈਰ fea ਤਾ ਗਲ” 
ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ 3H ਇਹ ਕਰੋਂ, ਰਬ ਸ਼ੋਰ ਰਖੇ, 
ਸਗਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਬਣ ਸਾਏ, sla ਕਹਿੰ'ਢੇ 
ਨੇ, “ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੈਰ ਆ 
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ।? 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ-- ਜੋਸ਼ੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ) 

ਹਾਥੀ ਨੀਰ seein, ਸਿਰ ara 
Gare | 



ਹਾਥੀ ਫਿਰੇ ੧੪੩ ਹਾਲਾਆਂ ਤਾਂ 

ae :-- ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ | ਕਾਹਦਾ ਅਖੋ “ਹਾਰ ਮੰਨ, ਝਗੜਾ ਚੁੱਕਾ" ai ਦਾ 

ਪਾਸੇ ug, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ 
ਜਾਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ :--- 
‘are aya ਨ due) vada ਸੁਖਾਵੈ ।। 
ਹਾਥੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀਐ ਜਿਰ ਫ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ 1’ 

(erai— ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਹਾਥੀ fed ਗਿਰਾਂ ਗਿਰਾਂ, ਜਿਸਦਾ 
ਹਾਬੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ। 

ਭਾਵ :-- ਤਕੜੋ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮਣਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਚੋਧਰੀ-ਘਮੰਡਾ ਲਿੰਘ ਜੋ ਜੀ 
ਆਵੇ ਪਿਆ ਕਰੇ । ਨਾਂ ਤਾਂ ਵੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ 
ਹੋਇਆ ਨਾ । wa ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਜੋ ਹੋਇ। 

ਸਿਆਣਿਆ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਥੀ fea 
ਗਿਰਾਂ ਗਿਠਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਹਾਥੀ ਉਸਦਾ ਨ” ।” 

(Fa) 
ਹਾਬੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਛ (ਰਹਿ) ਅੜ 

ਗਈ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਕੋਮ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ 
ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਕਰਕੇ 
ਕੌਮ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕ ਜਾਵੋ । 

FIT :-- ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ 
ust ਨੂੰ ਕਿਹਾ “ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ, us ਰਹਿ 
ਗਈ ਏ' । ਜਿਥੇ ਅਗੇ are ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ Sure ਜੋ, 
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੜ ਵਣ es | 

(ਲਦੇ ਮੋਹਜ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਝਗੜਾ ਚੁੱਕਾ । 

ਵੇਖੋ :-- “ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਤਹਾਡੀ ਜੀਤ 1’ 

ਭਾਵ :-- ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਟ ਤੇ ਝਗੜਾ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ | 

ਵਰਤ” :-- ਚੌਧਰੀ ਜੀ ! ਹੁਣ waa 

ਆਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਦਮਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

(ਸੋਗ) 

ਹਾਰੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 
ਵਿੱਚ । 

ਭਾਵ :-- ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ 
ਇਨਸਾਫ਼ ਰਬ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” ;-- ਜਵਾਨ ਪੁਤਰ ਓਹਦਾ । ਪਿੰਡ 
ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਰੀਆਂ 5 ਨੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਮਾਈ 
3 ਸੋਚਿਆ, “ਹਾਰੀ ਦਾ font ਰੱਬ dt ਕਚਿਹਰੀ 
ਵਿੱਚ ਨਹੀ” । fae ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ Tet । 

(ਦੇਵਿੰਦਰ ਬੜੀਸੀ-- ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਹਾਂਰੀਏ ਨ ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ ਰਾਮ 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਖੋ ਤੇ ਹਿੰਮਤ 
ਕਰੀ ਜਾਓ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਹਰੀ ਸਿੰਘ-ਚਾਚੀ ਜੀ ! ਜੇ 
“ਹਾਰੀਏਂ ਨਾਂ ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ am’, ੜਾਂ ਹਰ 
ਮੈਦਾਨ ਫਤਹ ਹੀ ਛਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

(ਸੋਗ) 

ਹਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੇ, ਪਾਲੀਆਂ ਤਾਂ aut 
ਛੱਡ ਦੇਣੇ । ਜੰ Welt ਤ੍ਰਾਹ ਦਿਤੀਆਂ, 
ਪਾਲੀਆਂ ਤਾਂ sat ga ਦਿਤੀਆਂ : 

-- ਕਿਸੇ ਵਿਆਂਹਦੜ ਇਸਤਰੀ 
ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਬਹੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ 
ਨਾਂ Bs | 

ਵਰਤੋ” :--- ਚੋਧਰੀ-- ਵਰਯਾਮ ਤਾਂ Har 
Badin ਯਾਰ ਏ । ਮਾਮੂਲੀ ਗਲ ਏ ਜੇ SH ਰਾਜ਼ੀ 
ਹੋ ਗਿਆਂ, “ਹਾਲੀਆ ਤਾਂ ਛੱਡੇ, went ਤਾਂ ਨਹੀ” 
ਛਡ ਦੇਣੇ ।” 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



ਹਾੜ ਹਰੇ ਨਾਂ ਸੌਣ ਸੁੱਕੇ । 

ਆਦਿ ਦਲਦਲ ਦੇ ਦਲ ਲਵ ਦਿ ਦੇਦੇ eee ਦਲਦਲ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਦੇ ਦਾ 

fast ors... 

ਵਰਤੋ” :-- ਭਿਆਲੀ ਕਾਹਦੀ wet ਏ, 

ਭਾਵ :- ਸਦਾ ਕੇਈ ਇਕ ਹਾਲਤ ਨਿਰੀ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਏ । ‘fam ਚੌਬਾ ਤੇ 

ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਂ । 

ਵਰਤੋ` :-= ਉਮਰ--ਕਾਹਦਾ _ ਹਾਲ ਏ 

ਜਥੇਫਾਰਾ । 'ਹਾਂੜ ਹਰੇ St ਸਾਵਣ ਸੁੱਕੇ dat 

ਰੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ | a 

(ga ਢੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ -- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

gaa ਕੋ ਮਿਹਰ । 

gre :-- ਜਦ ਕਕਸੇ din ਦੀ ਵੰਡ 

ਸਮੋ ਰਾਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਿੱਛ' 

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਪਈ ਦਸੋ, ਅਜਾਡਾ ਮਿਨਾਈ 

ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ AQ ਇਹ ਤਾਂ 'ਹਾਜ਼ਰ ਕੋਂ ਮਿਹਨ' 

ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਰਤਾ ਪਛੜ ਕੇ UA, ਤਾਂ ਸੱਭ 

aA ਤੋ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ । (ਸੈਰ) 

ਹਾਂਡੀ Gus 3 _ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਹੀ 

ਸਾੜ੍ਹ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ 

age ad, ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇ dA 

ax ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਸੇ ਕਿ ਉਸ 

aan ਮੋਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇ ਗਾ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਕੈਲਾਸ਼ ਲਾਲ ਬਿੰਬ ਹੋ ਗਿਆ | 

ਪਰ ਲੀ ਕਰਦਾ ? 'ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢੇਂ ਹੀ 

ag । ਵਿਚਾਰਾ ਮੱਥੇ ੜੇ da ਰੱਖ ਕ੍ਰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ 

ਗਿਆਂ । 

(ਸਵੇਰ ਸਾਰ-- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ) 

ਹਿਸਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਜੁਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧ । 

ਭਾਵ-- ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿਚ far 

ਬੋੜਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸ਼ੁਆਰੀ ਵਧੀਕ | 

ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਚ wa, Gar ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਫ਼ਾ ਬੋੜਾ 

(ਸੰਗ) 

ਹਿਕ ਦਮੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਬੀਬੀ ਹਾਰ 

fwoe ਚਲੀ । 

ਭਾਵ :-- ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ 
ਬਾਹਰੋਂ“ ਸ਼ੂਕਾ ਸ਼ਾਕੀ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋਂ :-- ਰਾਣੋ--ਮੈ” ਨਹੀ” ਆਪਣੀ 

ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਕਰਨੀ ਉਨ ਦੇ । “ਹਿਕ ਦਮੜੀ 

ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੇਲੋ, ਬੀਬੀ ਹਾਰ fuse ਚਲ] 1” 

(ਸੰਗ) 
ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਚਲਾਕੀਆਂ 

ਹੁਕਮ ਕਰਨ 
ਜਾਂਦਾ । 

ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਨਾਲ da sat ਪਾਇਆ 

ਵਰਤੋ" :-- 

'ਹਿਲਮਤਿ ਹੁਕਮਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ i 

ਕਿਉਕਰਿ ਸਾਚਿ ਮਿਲਉ ਸੋਰੀ ਮਾਇ ।।' 

(ਗੁਰੂ ਗੰਖ-- ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 

fast ws ਕਿਰਾੜਾਂ ਵੱਗੇ 1 

ਭਾਵ :-- ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੋ ਜਿਹੇ ge 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੱਠ US ਹਨ । 

ਵਰਤੌ` :-- ਕਿਕਰ ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ! 

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪਈ ‘fast wa 

ਕਿਰਾੜਾਂ vai । fost ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਟੱਬਰ ਸੀ, 

ਪਰਸੋ ਕਿਧਰੇ fea ₹ ਚੌਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵੜੋਂ, 

ਸਾਰ Sus ਹੀ ao ਤੁਰਿਆਂ । 
(Ra) 



fase fare . 

‘fase ਜਿਕਦੈ । ਸਚ  ਹੈੜ ਤਨ ਮਨੁ | 
ਸਚਾ ਹੋਇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ 
ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ss 

“ਹਿਰਦੈ fanned ਸਚੁ ਹੈ, 

ਤਨੁ ਮਨ ਭੀ ਸਚਾ ਹੋਇ ।। 

ਨਨਕ ਸਚੈ ਨੁਕਮਿ fon, 
ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਇ ।? 

(ag ਗ੍ਰੰਥ-ਰਾਗ ਮਾਰੂ) 
ਹਿਲਿਆਂ ਨਹੀ` ਤੇ ਸਲਿਆ sat । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਡਾਢੇ ਅਗੇ ਆਕੜੇ ਉਹ 
ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਾਂ ਜਦੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ 
੮ ਦੌਰ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਨਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ 

ਜਖ਼ਤ ਅਇਆ ਹੈ । ਬਸ ਕੋਈ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀ 

੩ ਸਲਿਆ sat । ਕਿਨੇ ਹੀ Sea ਉਸ ਨੇ ਕਢ 

ਦਿਤੇ ਹਨ । (Ha) 

ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ 
ਜਾਇ । 

ਭਾਵ :-- ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ 
ਜਨਮ ਭੋਹ ਦੇ ata ਰਿਹਾ ਹੈ। 

=. 

ਵਰਤ ̀  !-- 

“ਟੈਣਿ ਗਵਾਈ fea, 
faen ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ।। 

ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ, 
ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ 1” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣ) 

ਹਲ ਨਾਂ ਦਲੀਲ i 

ਭਾਵ :- fad ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਵੇਖ, 
ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਜਦੋ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ । 

੧੪੫ ਹੁਕਮ aad... 
ਕਦ ਆਣ ਕਦ ਦਲ ਦਲ ਲੇ ਦਲ ne, 

ਵਰਤੋ" :--- 33 ਪਾਸੋ ਮਾਸੂਮ FS ਦੀ 
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਗਈ । ਉਸ 8 dis ਕੀਤੀ ਨਾ 
ਦਲੀਲ ਉਵੇ” ਹੀ ਕਪੜੇ wis ਬਾਲ ਨੂੰ ਚੁਕ 8 
ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹੀਲੇ ਰਿਜ਼ਕ, ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ । 
ਭਾਵ :-- ਕੋਈ an ਨਾ ਕਰੇ 3 

ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ aed ਜਾਵੇ 
ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਕਕਾ ਜੀ ! ਹੀਲੇ ਰਿਜ਼ਕ fuser 
ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌੜ । ਕੰਮ ਕਰੋਂਗੇ ੩੧ ਖਾਓਂਗੇ । ਬਹਾਨੇ 
ਬਣਾਉਗੇ, xi ਪਛੋਤਾਉਗੇ । (Pal) 

JAS SS ਭੁੱਸੜ gat ॥ 

ਭਾਵ :--- ਗਰਮੀ ste’ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਜੇ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ 
ਨਹੀ” ਹੋਈਂਦਾ | 

ਵਰਤੋ” : - ਸਾਵਣ ge ਦੋ ਹੁੱਸੜ 3 

ਘਬਰਾ a ਹੀ ਜਟ ਫ਼ਕੀਰ weet ਹੈ । ਉਹ ਜੇਠ 
ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾ 3° ਨਹੀ? ਡਰਦਾ । ‘ong 
ਨਾਲੋ” gna dat ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਹੁਸ਼ ਹੁਸ਼ ad, ਪਰ ਉਠ ਨ ਬਹੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ 
aH ਸਿਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹੋ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੰਬਰਦਾਰ :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ । 
ਨਿਸਚੇ ਜਾਣੋ ਕਿ az ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ay ਦੇ 

ਸਿਰੇ vas ਦਾ ਕੋਝੀ >ੰਗ ਨਹੀ” ਦਿਸਦ' | ‘OH ਹੁਸ਼ 
ad, ua ਉਠ ਨ ਬਹੇ' ਵਲ। ਹੀ ਲੋਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 

(Fai) 

ਹਕਮ ਨਾਦਰੀ, ਤਕਦੀਰ ਕਾਦਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਨਾਦਰ-ਸ਼'ਹੀ Jan ਰੱਖ ਦੇ 
ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਾਂਗ ਅਟੱਲ ਹੈ । 



ae 

aay BS ee We ਰਨਾਲੇ ਦੀ .. 

ਵਰਤੋ : -- ਅਜ ਛਲ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਸਮ” 

ਵਿਚ 'ਹੁਕਮ sect, zetia ਕਾਦਰੀ । ਵਾਲੀ 

ਗਲ ਨਹੀ” ਚਲਦੀ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ 

ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ Ferd । (ਨਰ) 

ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੁ । 

ਹੁਣ ਦਾ ਹੁਣ, ਫੇਰ ਦਾ gai 

ਵੇਧੋ :-- wa a fes ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕਲ 

ਕਿਨੇ ਡਿਠਾ. 4 

ਭਾਵ :--ਅਜ ਦਾ ਕੌਮ ਅਜ ਹੀ ਕਰੋ.। 

ਭਾਵ :-- ਿਹੜ' ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਬੁਝ od es et aka 
af Gat aes ਹੈ। OY । ਹੁਣ, ਫੇਰ ਦਾ ਫੇਰ” ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਜੋ । ਅਜ 

ਉਹੀ ਦਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ੧ (ਸੋਗ) 

ਵਰਤੋ` .-- 

‘gan ga ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ।। 

ਸਾਚੁ ਸ਼ਬਦੁ ਜ' ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ Ww 

{ag ਰ੍ਰੰਥ--ਆਸਾਂ ਰਾਗ) 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਲਗ 

ਪਦੇਨ ॥ 

`ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ 2 

ਹੁਣ ussfeni ਕੀ ਬਣੇ, ਜਦ 

ਚਿੜੀਆਂ ਚਗਿਆ ਖੇਤ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਜਾਂ 

ਨੁਕਸਾਨ saa fue’ _ ਸੋਚਾਂ. ਜ' ਵਿਚਾਰਾਂ 

ਕਰਨ Ba ਜਾਂ ਪਛਤਾਵ ਤਦ ਇਹ wwe 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

sia fae fede ਲੈ ਨ ਵਰਤੋ: — ਚੌਧਰੀ-- ਕਰਮਦੀਨਾ ! ਜੋ 

ਤਕੜੇ ਕਮਾਂ ਵਿਚ ।ਹੱਸਾ SE ਲਰ ਪਵੇ । | saw ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ । ‘ge ਪਛਤਾਏ ਕੀ ਬਣੋ, 

eos :-- ਕਰਮ ਦੇਈ--ਨੀ ਤਾਰੋ ! ‘ae | ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਰਿਆ ਏਤ 1” (ਸੋਗ) 

33 ਟਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ue ਲਗ us SV ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਦਾਜ ਦਿਤਾ, ਗਾਹਕ ਪਸਿੱਤਾਂ । 

ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲ ਦਾ ਕੌਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ । (na) 
ਭਾਫ਼ : 18 ਗਲ ਦੇ ਲਮਕ ਜਾਣ 3 

ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰਹ ਜਾਂ gets 

ਦੇਣ ਨਾਲ na’ ਆਪ ਵਿਚ Za ਭਾਵੇ 

ਵਧ ਜਾਵੈ । 

Zoe :-- ਸ਼ਾਹ- 'ਹੁਦਾਰ ਦਿਤ' ਨਹੀ, 

ਕਿ ਗਾਹਕ ਪਸਿੱਤਾ ਨਹੀ` ਹੋਇਆ !' ਇਕ ਖਲਿਉ' 

ਦਿਉ, fga ਜਦ ਮੰਗਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, a" 

ਹੁਰੀਂ" ਘਰ ਨਹੀ! ।'” (ਸੋਗ) 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਿਉ ਵਿਚ ਰੋਬਾ ਹੈ 

ਭਾਵ --ਕਿਸੋ ਮਾੜੇ ge ਦੇ Ja 

ਦਿਨ ਫਿਰ ue: 

ਵਰਤੋ” :-- ਨਥੁ ਮਲ- ਕਿਹਰ ਹਿੰਘ ! “ਹੁਣ 

ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਘਿਉ ਵਿਚ Sur ਹੈ! ! ge ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ #ਹੀ`। ਚਾਚਾ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ । ਹੁਣ 

ਜੋ ਮਨ ਆਵੇ, ad! (Ral 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਚਲੀਆਂ ਨੇ । ਨ ੨ ef ਝੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ 

ਮੈਂ = ea ਸਿੰਗ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸੁੱਕਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਲ a ਠੀਕ 

ਬਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ (ਸਾਵਣ ਦੇ ਸਿ ਦਾ 

4 

ਭਾਫ:--ਜਦ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਨਕੇਮੇ 

ਆਦਮ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਮਰ 

ਕਸ ਲੈਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ Us: 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਰਤਾਰੋ--ਨੀ ਬਸ ! ਤੂੰ ਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਧਰੇ 28 ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਵੱਸੋ । 

ਜਿੰਮਤ ag, ‘de ਤਾੰ ei et ਮੱਕੇ ਚਲੀਆਂ 3 ਲੋ” es: 

ਵੋਖਦੀ'ਨਹੀ', iat ਤਾਬੋ ਵੀ ਹੁਣ 3) ਢੌਧਰਾਣੀ “ਹੁਨਲੇ ਢੀ ਝੜੀ 3 ਕਿਹਾ ਪੜਾ, 

ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਏ | _ (ਸੋਗ) fig ਦਾ ਇਕ ਸਿੰਗ frat ਤੇ ਇਕ ਲੁੱਕਾ । 



ਜਿਸ... 
acl fae td ਸਰਦਾਰ dai ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ay ਪਤਾ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਗਡ ਤੇ 

ਵਰ ਪੌਣ 1 

(ਕੋਇਲ ਕੂ--- ਬਾਵਾ ਬਧ ਸਿੰਘ) 

ਹੂਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲੰਗੂਰ । _ਵੇਖੋ:-- 
ਕਾਂ ਦੀ da ਵਿਚ ਅੰਗੂਰ | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਕਿਸੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣਾ gi ਕਿਸੇ ਸੁਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ daz ਦੋ ਪੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤ” :-- ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਜਦ ਸ਼ਾਮ 
ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ 3i ਲਖਨਉ ਦੇ ਮਨਚਏ ਨੌ- 

ਜਵਾਨ fest ਵਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ fea ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਦੇ: . 
'ਹੂਰ ਕੀ ਗੋਦੀ ਮੋ aa, yer ਕੀ ਕੁਦਰਤ | 
age ਕੀ ਚੋ'ਚ ਮੈ ਅਗੂਰ, Yet ਕੀ gees |’ 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ - ਨਨਕ ਸਿੰਘ 

ਹੂਰਾ (ਮੁੱਕਾ) ਨੇੜੇ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ । 

ਭਾਵੇ :- ਜਦੋ ਸੋਟੋ ਜਾਂ ਡੋਡੇ 3 ਹ 
ਕੌਈ ਡਰ । 

ਵਰਤੋ" — ਅਜ ਕਲ ਤਾ ਜ਼ੋਰਵਰ an at 
ਰਾਜ ਹੈ 1 ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀ” uses | 
ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ: ਹੈ, ‘aan SZ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ $' 

ਹੇਠਾਂ ਜਲ੍ਹਾ, ਉਤੇ ਅੱਲਾ । 
ਭਾਵ :- ਪੰਡਤ qs ਦੇ aqy ਨੂ 

ਦਸਿਆ ਹੈ 1 
੧੦੦੭ 

ਵਰਤ _:-- ਪੰਡਤ ਜਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ 
ਵਿਚ ਏਨਾ ਰਸੂਖ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਹੇ ਨਾਮ dq ਦਾ । ਬਸ, 
'ਹੋਠਾਂ ਜਲ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤੇ vise ਹੀ ener ਸੀ । 

(ਸੰਗ) 
ਹੇਠਾਂ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੌਣ (ਥਾਂ), ਉਤੇ ਮੋਚੀ 

ਦੀ ਹੱਟੀ । 

TF :- ਪਲੇ ਕੁਝ ਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸੇ ਕਿ ਮੈ ਬੜਾਂ ਵੱਡ: ਹਾਂ । 
ਵਰਤੋ" :-- ਨੰਬਤਦਾਰ : £ਨਸ਼ੀ ਜੀ । ਕਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ? ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ‘da? ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੋਣ, ਉਤੋਂ ਮੋਚੀ ਦੀ gap Us ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀ/ ੜੇ ਬੜਾ ਵਡਾ ਬਣ ਬਣ 

ਬਹਿੰਦਾ ਨੈ । 
(ਸੰਗ) _ ਹੋਠਾਂ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਸੈ” ਅੱਧ ਵਿਚ ਸੋ-ਦ ਹਾਂ । ਵੇਖੋ :-- 'ਸਦੀ ਨ ase, ਸੈ' ਲੜੋ ਫੀ ਤ ਈ । 

_ਵਰੜ: — ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਛ fag ode, ਪਰ ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਵੱਡਾ ਬਣ] ਫਿਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 
ਵਰਤ” :— Fz) ਭਾਬੀ | ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਵਾਤ ਨਹ” ਪੁਛਦਾ, ੫ਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੁ) ums ਬਣੀ 
facet &, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕ ਹੈ, ਅਖੇ ‘Gai ar 
83 ਮੈ“ ਅਧ ਵਿਚ ਸੌ ਦੀ ਹਾਂ । (Hay) 

ਹੇਠਾਂ ਮਸੀਤ, ਉੜੇ ਚੁਬਾਰਾ । 
ਭਾਵ :-- ਅਣਜੋੜ ਚੀਜ਼' ਦਾ ਮੇਲ । ਅਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਲ । 
ਵਰਤੋਂ” :— ds ਦਈ-- ਮ੧ ਜ [ਇਹ 

ਗਲ del ਨਹੀਂ” . ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ 
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਹੋਠਾਂ ਮਸੀਤ 3 ਉਤੇ ਚੁਬਾਰਾ” । 
ਇਹ wal ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਡ ਕਿਵੇ ga, _ (Hai) 

dot ਵਿਛਾਈਏ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲਈਏ ? 
ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਥੋੜੀ 

ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਟੀ ਕੌਮ ਸੁਆਹ ਨ ਸਕੋ । 
ਵਰਤ” :-- ਈਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜ 

ਅਸੀ” ਰੁਪਈਏ ਕਿਸੇ ਭਲੋ ਕੰਮ 3 ਸਣ ਲਈ ਲੈ ਵੀ 
ਲਈਏ, ੨ ਤੂੰ ਹੀ ਦਸ, ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਿਆਂ aw ਕੀ 
ਬਣਾਈਏ ? ‘dai ਵਿਛਾਈਏ ਕਿ ਉੜੇ ਲਈਏ ry 
ਵਾਹ ਬੋਈ ਵਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਆ ਗਿਆ ਏ' । 

(ਨਿਰਾਲੀ ਵਗਣੀ--ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 



ਰੋਡੇ ਦੇ ਪੁਰੇ, fas ਦੇ Ad 1 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਜਿੱਦੀ ਦਾ Hat 

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ" :-- 'ਹੇਡੇ ਦੇ ਪੁਰੇ, ਸਿੱਡੇ ਦੇ Be 
ge ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ az ਜਾਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ fae 

udl ਹੌਣੋ ਨ ਰਹੇ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਚ ਹੈ ਤੇ 

ਸਦਾ ਹੀ ਸਚ ਹੀ dda 

ਦ਼ 2 ਸਾ 

“ਆਦਿ na ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ I 
ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ 1” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ -ਜਪੁਜੀ) 
ਹੈਨਿ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ we | 

gre :-- ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹਨ । 

gal ਸਭ ਦਿਖਲਾਵੇ ਖ਼ਾਤਰ saga ਹੀ 
ਹੈ। 

ਵਰਤੋਂ” :-- | 

“ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ cag ਸੈਸਾਰ 1” 

(ਗੁਰੂ ਗੁੰਬ--ਸਲੋਕ _ਵਾਰਾਂ ਤੋ ਵਧੀਕ) 

ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੌਮ ਆਣ ਨਾਂ 
ਸਕੋ ਰਾਸਿ । 

ਭਾਵ :-- ਇਆਣਾ (ਮੂਰਖ) ਜਦ ਕੌਈ 
ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵਿਗਾੜ Seg) 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸਿ ।।” 

a ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੌਰਾਸਿ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਵਾਰ ਆਸਾ) 

ਹੋਇਗ' ਖਸਮੁ ਤਾਂ ਲਇਗਾ ਰਾਖਿ ॥ 

ਭਾਵ :-- Aaa ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨੈ 
ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਰਖ ਲਵੇਗਾ । 

“aq ਛਬੀਰ wud ਦੁਇ arty ti 
ਹੋਇਗਾ ਖਸਮੁ si ਲਇਰ ate ੧1” 

(ਗੁਰੂ ਗੁੰਬ-ਗਾਉੜੀ axis ਜੀ) 

ਹੌਛਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰੇ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਦਸ 
ਵਾਰੀ usd | 

ਭਾਵ :-- Jel ਆਦਮੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਆਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਬਹੁਤੀ 

ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਦਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- adi ਜ਼ੀ ਨਹੀ, ਸਾਨੂੰ en 

ਲੌੜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾ ਦੀ ! ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੁਆਰੋਗੇ ? 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋ” ਦਸ ਵਾਰੀ ਪਤਾਰੋਗੇ | 

(ne) 

ਹੋਛੀ ਮਤਿ ਭਇਿਆ ਮਨੁ ਹੋਛਾ । 

ਭਾਫ :-- ਹੌਲੀ ਅਕਲ ਕਰ ਕੇ ਮਨ 

ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ 

ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

‘3 ਹੋਡੀ ਮਤਿ ਭਇਆ ਮਨੁ cet 

ਗੁੜ ਸਾ ਮਖੀ ਬਾਇਆ ।' 

ਨਾਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲਿ, ਭੀਤਰਿ 

ਨਾਗੋ afy ਚਲਾਇਆ i 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ-ਵਡਹੰਸ ਰਾਰ) 

ਹੋਛੀ ax ਦੀ ਨੱਥ, ਕਦੀ” ਨੱਕ 3 

ਕਦੀ ਹੱਥ । 

ਭਾਵ :--ਹੋਛਾਂ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਵਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਹੋਡੀ ਹੰਨ ਵਾਂਗ Get ਨੌਥ 

ਕਦੀ ਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ Ju ਜਦੋ” ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ 

wa ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

(Hal) * 



A 

ਹੋਛੇ ਜੱਟ... 

de ਜੱਟ ਕਟੋਰਾ ਲੱਧਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ 

ਆਫਰਿਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ Ja ਆਦਮੀ ਦੇ 
ਹੱਥ ਕੋਈ ਚੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ wes ਓਹ 
ਉਸਦੀ ਵਰਤੋ Je ਵੱਧ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ 
ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਜੋਗਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ! ਸ਼ੀਲਾ, 

ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇਂ wa 'ਹੋਛੇ Ade aga au, 

ਪਾਣੀ ਪੀ ut _ਆਫਜਿਆਂ ।' ਚਾਰ ਕੌੜੀਆਂ ਕੀ 

ਉਸਨੂੰ ਲਭ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ _ਗਲ ਨਹੀ ਕਰਨ 

ਦੇ ̀ਢੀ । (ਸੰਗ) 

Ja ਦੀ ਯਾਰੀ, ਸਦਾ ਖ਼ੁਆਰੀ । 

ਭਾਵ :- ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸਦਾ 
da ਦਾ ਕਾਰਨ ded 

ਵਰਤੋ” :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਤੁਸਾਂ ਸੈਨੂੰ UR ਵੀ 
ਦਿਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਤੇ ? ਗਲ ਗਲੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ 

ਪਈ ਏ । 'ਹੋਛੇ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਸਦਾ ਖ਼ੁਆਰੀ ।” ਮੈਨੂੰ 
us! der ਤਾਂ sora ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾ fas" 
ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਦਾ । (ਸੋਗ) 

ਹੋਣੀ ਅਮਿਟ ਹੈ । ai _ ਹੋਣੀ ਨਾਲ 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ai ਹੋਣੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ | 
ਜਾ _ਹੋਣਹਾਰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ, ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । 

ਢਰਤੋ" :-- ਮੌਡਿਆੰ ਨੇ _ਰਾਜ-ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ 

ਇਸਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ fest: ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ 

ਹੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਗ਼ਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿਗ ਪਈ । ਇਹ 

ਅਜੇਹੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਮੁੜ ਨਾ ਉੱਠੀ । “ਹੋਣੀ ਬਲਵਾਨ 

ਹੈ”। (Fat) 

ਹੌਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਟੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਰੱਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । 

੧੪੯ 

ਨੂੰ ਕੌਣ fe ਸਕਦੈ ।' 
ਨ 

ਹੋਗੀ ¢ ਨੂ [ ਹਰੀ, ਸਤ 

— ਮੋਫ--ਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, 5a 
ਨਹਿ ਨਹਿ ਮਿਟੜ ਭਾਵਨੀ, 

੨੪ 

ਲਥੀ ਜੋ ਦੇਵ ਨਿਰੌਜਨ | 

(ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੀ--ਡ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਰੋਨਹਾਰ ਸੋ ਹੋਇ ਹੈ ਸਾਕਤ Alas 

ਜਾਉ । 

ਭਾਵ :--- ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ; 
ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ at ਸੰਗਿਤ ਰੇਹਉ | 
ਜਉਕੀ _ਛੂਸੀ _ ਖਾਉ 11 
ਹੋਨਹਾਰ ਸੋ ਹੋਇ ਹੈ, 

ਸਾਕਤ Hfa ਨਾਂ ਜਾਉ ॥” 
(ਗੂਰੂ ਰੰਥ--ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

jews ਬਿਰਵਾ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ 

ਪਾਕ | 

ਭਾਵ :-- ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜਦ 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ JE ਲਗ us | 

ਵਰਤੋ -- ਮਾਸਟਰ-- ਸਰਦਾਰ _ ਜੀ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਡਾ ਹੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇਗਾ । 

“ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾ ਕੇ feat faas ਪਾਤ ।” ge 

ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸਣ ਲਗੇ ਪਏ 

ਹਨ । (ਸੰਗ) 

ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੋ, ਨਵੇਂ ve ਦੀ ਰਾਮ 

ਰਾਮ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ 

ਗਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ de | 

ਵਰਤੋ :-= ਮਡਤ--ਲਉ ਜੀ, ae ve 

ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਸ ਰਾਮ । ਮੁੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਆਂ 

ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਗਿਆਂ ਏ । ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਅਖੇ ਰਬ ਨੂੰ 

ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਏ । (ਸੰਗ) 
~ .$ 

ਹੌਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦੀ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ saat ਦੀ । 



pe ama er ee nnn ee en ee ਵਾਹ roe n nn nn te 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਜ ਹਰ ਦੀ 
ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵ ਤੇ ਆਪਣ 
ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਾ੧ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖ । 

Zs :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਅਸੀ“ ਤਾਂ ਗਲਾ 
ਕਰਦਿਆਂ qa ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ =ੁਸੀ” ਧਿਆਨ ਹੀ adi 
ਦੇਂਦੇ ? ਸਚ ਹੈ “ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਤੀ ਦੀ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ seat 
ਦੀ' । ਤੁਸੀ” ਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਚ; 
ਪਏ ਜਾਪਦੇ ਹੋ । (ਸੰਗ) 

ਹੋਵਣਹਾਰ ਸੋ ਹਗ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕੇ ਹੀ 
ਰਹੌਗਾ । 

zz :--- 

ਘਰ ਹੀ med ਜੋਗ ?ਗੁਰਊਖ ਪਾਇਆ । 
ਹੋਵਣਹਾਰ ਸੋ da ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ।। 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਸ ਜੀ) 

ਹੋਵੇਗਾ ਰਲਿਆ, ਆਵੇਗਾ ਚਲਿਆ । 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ 
ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋਗਾ । | 

ਵਰਤੋਂ :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ--ਫ਼ਿਕਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ । 
“ਹੋਵੇਗਾ ਰਲਿਆ, ਆਵੇਗਾ efsor ਜੋ ਕਿਸਮਤ 

ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੱਤ ਮਿਲੋਗ । (ਸੰਗ) 

ਹੋਵੈ ਸਰਵਣ ਵਿਰਲਾ`ਕੋਈ | 

ਭਾਵ :-- ਸਰਵਣ ਵਰਗਾ ਪਤ ਕੋਈ 
ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---- 

ਲਕ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਕੁਪੱਤ ਚੱਕੀ ਉਨ ਬੋਈ । 
ਹੋਵੈ ਸਰਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ । 

(ਵਰਾਂ-- ਭਾਈ! ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਹੋਲੇ ਭਾਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਮੋਹਰੇ । 

ਭਾਵ :-- ਸੌਖਾ aH ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਥੀਆਂ ਨਾਲੋ ਅਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਹੋ ਜੀ, wa ਜੀ ! ਤਸ” 
ਕਿਉ” ਨਾ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਗਲਾਂ ਕਰੋਂ  ਹੌਲੋਂ ਭਾਰ 3 

ਅਲ ਦੇ ਦਲਦਲ none rennet ae canes ਕਦ ਲਨ ੮ == ੨੨ ਲਾ ਨ nse 

ani ਹੀਰਾ... 

ਸਾਥ ਦੇ ਸੋਹਰੇ । ਪੁਛੋਂ me, fas ਨੂੰ ਸਾਹ ਨੈਣਾ 
ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀ” ਹੁੰਦ । ਅਸੀਂ fae wan 
ਕਰੀਏ ? (ਸਗ) 

ਹੌਲਾ ਭਾਂਡਾ ਬਹੁਤ ਖੜਕਦਾ ਹੈ | 

ਭਾਵ :-- ਗੁਣਹੀਨ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ 
ਪਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ” :--- waa ਸਿੰਘ-- ਮਿਤਰੋ ! “ਹੋਲਾ 

gig: ਬਹੁਤਾਂ ਬੜਕਦਰ ਹੈ ined ਉਹ da ਹੈ ਤ 
ਪੈਸਾ dar ਪੱਲੇ za ਨਹੀ” ੧੧ । ਬਾਹਰੋ” ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 

ਹੈ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਣੇ | (ਮਗ) 
aat dnt ਚਲ ਗਿਆ ਕਾਗ ਭਇਆ 

ਦੀਵਾਨ । 

ਭਾਵ: - ਜਦ ਕਿਸੇ va ਦੇ ਮਰ 
ਜਾਣ ਮਗਰੋ” ਉਸਦਾ ਥਾਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ | 

ਫ਼ਰਤੌ“ :--- ਸਕੇਂਤਰ-ਚੋਧਰੀ ਜੀ । yas 
ਜੀ ਜਲ ਵਸੇ, Gai ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ 
ana ਭੁਲ ਨਹੀ', ou ਸੁਤ ਕਿਵ” ਪਵੇ ਹੰਸਾ ਹੈਸਾ 
ਢੋਲ ਗਿਅ', ਕਾਰ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲਾ fora 

ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

JA ਹੋਸ' ਬਗ ਬਗਾ | 

ਭਾਂਵ :-- 33 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਲ ਭਲੇ 
ਪੋਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਮਾੜਿਆਂ a 
ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਵਰਤੋ” :-- ‘Ga on ਬਗ aa ਲਹੈ 

ਮਨ ਕੀ ਚਾਲ ।' (ਗੁਰੂ ਗੌਥ--ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ) 

gni ਹੀਰ' ਮੋਤੀ `ਚੁਗਣਾ aa gat 
ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ । 

ਭਾਵ :-- JAS ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਲ 
ਅਸੋਭਵ ਹੈ । dai ਨੇ ਮਤੀ ਚੁਗਣੇ ਹਨ ਤੇ 
_ਬਗਲ ਨੇ ਡਡਾਂ ਢੂਤਣ ਜਾਣਾ ਹੈ । 

ਉਤ 

ਵਰਤ` 2-- 

“ਜਾ dn ਸਭਾ ਵੀਚਾਰੁ ਕਰਿ ਦੇਖਨਿ ਤਾ ਬਗਾ ਨਾਲਿ 
ਜੋੜ ਕਦੇ ਨ ਆਵੋ ।। 

Jar ਹੀਰ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, wa ਡਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੈ ।; 
(ag da - ਰਾਮਗਲੀ ਕੀ ਵਾਰ) 



ਹੇਸਾਂ ਦੇ ਚਾਲੇ ਵੇਖ ਕਾਗਾਂ ਦੀ ਟੋਰ 

ਭੁਲ ਗਏ । | 

gtz:—faq ਵਡੇ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ 

ਰੀਸ _ਕਰਦਿਆਂ _ ਆਪਣਾ ਆਪ gal 

ਬਹਿਣਾ । 

was: 

ਪਿਆਰਾ nity ਜਮਾਲ fers, 

ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ de ਮਤਵਾਲ ' 

ਹੈਸ੧ ਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ we, 

ਬੁਲਾ ਭੁਲ ਗਏ ala ਦੀ ਟੋਰ । 

(ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ) 

ant ਦੇਖ _ਤਰੇਦਿਆ dat ਆਇਆ 
wg | ਰ੍ 

ਭਾਵ :=- sui ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀ 
ਬਣਦਾ । ਅਸਲੀਅਤ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 

Sui _ਢੇਖ = safe, 
ਏਗਾ ਆਇਆ ਚਾਉ । 
ਡੁਬਿ ਮੁਝੇ wa ਬਪੁੜੈ, 
faa ਤਲਿ ਉਪਰਿ we I 

(aq ਗੰਥ--ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ) 

ant ਨਾਲ _ਟਟੀਹਰੀ ਕਿਉ” usd 
ਦਉੜੀ । 

ਭਾਵ :-- Ut ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਾੜਾ ਰੀਸ 
Sal ਕਰ ਸਕਦਾ 1 

ਵਰਤ” ;-- 

ਬੋਲੈ wa ਗਾਵੀਐ, ਭੈਰਉ ਸੌ ਗਤੋੰੜੀ । 

ਹੈਸ ਨਾਲ ਫਟੀਹਰੀ, fag’ ਪਨੁੰਝੈ ਦਉੜੀ । 

(ਵਾਟਾਂ- ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ) 

ਹੁਕਾਰਿਆ 
ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ। 

ਸੋ ਮਾਰਿਆ zi garg 

ਭਾਵ :-- Jalg ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਖ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--- ਵੇਖੋ ਭਾਈ, meni ਦੇ 
ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿੰਮਰੜਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
'ਹੈਕਾਰਿਆੰ ਸੋ ਮਾਰਿਆ ।” Sy dara ਢਾ ਸਿਠ 

He ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ue ਉਨ ਕਤਾਇਦਾ, Go Sa ਪੱਟ । 

giz :--- ਉੱਨ ਕਤਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਪਟ ਪਹਿਨਣ' ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

- 

ws :— 

`_ “ਫ਼ਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜਾਉਰੀਆ 
ਕਿਕਰਿ ਬੀਜੇ __ ਜੈਂਟੁ ।। 
om w 

ue ਉਨ __ ਕਤਾਇਦਾ, 
au aa va 

__ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸਲੋਕ ਛਰੀਦ) 

ਹੋਨੇ ਹੋਨੇ ਮੀਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਧਨ ਜਾਂ 
ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ Je । 

ਵਰਤੋਂ“ :— ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ-- ਅਲਾ ਰਖਿਆ | 

ਜਾਬ ਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਥੇ sida ਹੈਨੇ 

ਮੀਰੀ” ਹੈ । ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਾਂਦਾ'ਨਹੀ” । 

(ਸੰਗ) 
ਹੈਨੇ ਜਾਂ ਬੇਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਦੀ ਗੋਦ dea ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਪਰ ਭਾਉ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ | ਇਸ 

ਵਿਚ wa ਸਿਰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ । ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ 

me ae ਕਰੀ wat । ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 

ਪਈ 'ਹੌਨੋ ਜਾਂ ਬੇਨੇ' ਵਾਲੀ ਗਲ dé ਤਾਂ ਈ ਸੂਤ 

ਆਉ ਕੌਮ । (ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ -- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਸਬ 

ਰਹਿਣਾ । 



ਹਿੰਗ ਲਗੋ . ੧੫੨ ਕਉਨ ਵਡਾਂ.. 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ fan “at ਭਾਵ :-- ਮਾਣ- ੩ਾਕਤ੩- ਧਨ- 3a 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ! ਹੋਇ ਨਿਪਾਣਾ oe | 
ਵਿਚ at ਮਿਲਾਂਦਾ de, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤੇ :--- 
ਵਰਭਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- Mans! 'ਹਾਂ ਜ 1 ਹਾਂ ਜੀ ! 
ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ । ਤਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਵਡਿਆਂ ਨਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਈਨ ਮੰਨੀ ਤੇ 
ਝਗੜਾ ਚੁਣਿਆ | (Ha) 

ਹਿੰਗ ਲਗੋ ਨਾ ਫਟਕੜੀ । 

ਭਾਵੇ :- ਖਰਚ ਕੁਝ ਨਾ mia ਤੋ 
ਲਾਭ ਬੇਅੰਤ ua 

ਵਰਤੋ” :-- ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਨਵੀ” 
ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆਂ 3 
ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਉ” ਨਾ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ diag 
ਸੀ i ਹਿੰਗ ਫਟਕੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀ sare? ਹੀ ਨਹੀ” 
ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ 28° agai 
aga ਰਹਿਣਾ ਚਾਨੂੰਦੀ ਸੀ । 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਿੰਮਤ ਅਗੇ ਫ਼ਤਹ ਨਜ਼ਦੀਕ । 

ਭਾਵ :- ਹਿੰਮਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕੌਮ ਵਿਚ 
ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਰਤੋਂ“ :-- am ਸਿੰਘ ਭਾਵੇ” ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 
ਬੀਮਾਰ ਰਿਹ, ਤਦ ਵੀ ਪਾਸ ਨੋ ਗਿਆ । 'ਜਿੰਮਤ 
ਅਗੇ ਫ਼ਤਹ ਸਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (Ha) 

ge ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ । 

ਭਾਵ :-- ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ 8 
ਬੜਾ ਦਿੱਤ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਚ ਹੈ 'ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਨਮ 
ਹੀ ਹਿੰਦ੍' ਹੈ, ਸਾਡੇ fre ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ 
_ਸਮਰਬਾ ਕਿਥੇ ? (Fa) 

ਹੁੰਦੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ । 

= o> ? ਜੋ ‘gd we fewer ਹੈ, 
ਉਹ ਸੁਬਰਾ ਲਤਫ਼ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਦੇ o 

(੩ ਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਸ. ਸ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

a 

ਕਉਣ We ਪੀਰ ਪਰਾਈ | 

ਭਾਵ :-- ਦੂਜ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ faq 
ਪਤਾ ਨਹ, ਲਗਦਾ | 

ਵਰੋਤੌ` :-- 
“ਮਨੂੰ ਬੋਧਿਆ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਮੋਰੀ ਮਾਈ । 

ਕਉਣੁ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਈ 1” 

॥221੭ 

(a ਫਥ-- ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ) 

_ ਕਉਨ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ Afar 

ਭਾਵ :-- ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂ ਨਾਲ ਲੈ 
ਕੇ ਆਇਆ ? 

ਵਰਤੋ" : 
“ਕਉਨ ਬਸਤੁ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੈਗਿ ।। 
ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਰਜਿ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ i 

(ਗੁਰੂ ag --ਗਉੜ) ਸੁਪਮਨ)) 

ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ iy 
ਸੌ ਵਡਾ ਜਿਨਿ on ਲਿਵ ਲਾਈ ।। 

ਭਾਵ !-- ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 
ਕਰਕ ਕੋਈ ਵਡਾ ਨਹੀ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : --- 
“es ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋਗ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਬਿਆਪੈ ਚਿੱਤ dats 
ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ।। 

ਸੋ ਵਡਾ ਜਿਨਿ ਜਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ।,” 
(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਰਾਗ ਗਉੜੀ) 



aga ਕੋਇ... 

_ਕਉੜਾ ਕੋਇ ਨਾ “Hid Hise ਸਭ 
ਮਾਂਗੈ । 

ਭਾਵ :-- ਦੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀ ਮੰਗਦਾ, 
ਸਭ ਕੋਈ ਸੁਖ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । 

੯ 

ਵਰਤ” :--- 

“ਕਉੜਾ ਕੋਇ ਨਾ ਮਾਂਗੇ ਮੀਠਾ ਸਭ nid ।। 
ਸਭੁ ਕੋਇ ਮੀਠਾ ਮੰ`ਗਿ 8 ਖਸਮ ਭਾਵੈ ਮੋ ਕਰੇ ।। 

ਕਿਛੁ Us ਦਾਨ wee ਕਰਣੀ ਨਾਮ ਤੁਲਿ 
ਨਾ ਸਮਸਰੇ ॥” 

(aa ਗੋਬ-- ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ!) 

ਕਊਆ ਕਹਾ 

ਭਾਵ :--- ਕਾਂ 
ਕੀ Brg ? 

ਵਰੋਤੋ` :-- 

“ਕਊਉਆ ਕਹਾ aug _ਚਰਾਏ ।। 
ਕਹ ਬਿਸੀਅਰ ਕਉ eg ਪੀਆਏ ।। 

(ਗੁਰੂ @a— ਆਸਾ ਕਬੀਰ) 

ਕਸਬੀ” ਰਹਿਣ ਮਨੁੱਖ, ਪਿੰਡੀ` ਵਸਣ 
ਕੁਤਨੇ, ਢਾਹ ਢਾਹ Aza ਰੁੱਖ । ay 
ਸ਼ਹਿਰ ene ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਬਹਰ ਕੂੜ U3 | 

ਭਾਵ :-- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ 
ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ 

ਕਪੂਰ ਚਰਾਏ । 

ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਖੁਆਣ ਦਾ 

ਪੱਡੂਆਂ _ਦੇ ਲੜਾਕੇ _ ਸੁਭਾ ਨੂੰ fed 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਓਇ, _ ਤੁਹਾਨੂੰ Ten 
ਭੂਤਨਿਆੰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ot ae 
ਨੋ। ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀ” ਜੋ ! 'ਕਸਬੀ` ਰਹਿਣ 

ਮਨੁੱਖ, Ps ਵਸਣ 333, ਢਾਹ ਢਾਹ Hee 
eu’ (a) 

ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਬਕਰੀਆਂ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੈ.। 
ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਾੜੋ ਕੋਲ dat ਢੀਜ 
ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋ' 

੧੫੨੩ _ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਨ 

ਕਰਨ] Je} 

ਵਰਤੇ” — ੧੯੪੭ Se 
ਨਹੀ” gue, ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ੋਬੂਪ>ੇ 
ਕਟੇ । ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ fay ਇਉ” 
ਜਿਵੇ “ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਬਕਹੀਆਂ |’ 

ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ wie, ਪਿੰਡ ਜੇਡ 
~ 

ਰਹੇਗਾ 1 

ਭਾਵੇ :-- ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਮਾੜਾ ਵ। 
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋ" ਤਕੜਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸੁੱਖਾ ਜਿੰ੫--ਯਾਨੋ, ਅਨਰਕ 
ਕੀ ਹੋਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੁਵੈਣ ਸਿੰਘ vier ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ, 
ਅਖੇ 'ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਟੋਗਾ, ਪਿੰਡ ਜੋਡਾ aden ।” 
ਉਹ ਕਈਆਂ ਪਾਸੋ ਹਾਲ” ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੈ । 

(Fai) 
ਕਹ ਸ਼ਿਸੀਅਜ ਕਉ ਦੂਧੁ ਪੀਆਏ 

ਭਾਵ :-- ਜ਼ਹਿਰੀ Au ਨੂੰ 
ਪਿਆਉਂਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? 

ਵਰਤੋ“ :--- 

'ਕਉਆ ਕਹਾ ਕਪੂਰ sae ॥। 
ਕਹ faxing ਕਉਂ ey ਪੀਆਏ 1 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ - ਆਸਾ ਕਬੀਰ) 
ਕਹਿਣ ਕਮਲੇ, ਸੁਣਤ gd (ਬਾਉਰੇ) 
ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਾਂ 

Hoe ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਵੇ । 

vw 

ਦੁੱਧ 

ਵਰਤੋ" :-- ਨਹੀ” ਤ੧ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨਣ 
zis} ਗੋਲ ਏ ? 'ਕਹਿਤ ਕਮਲੇ wes a ।” ਕੋਈ 
ਸੁਦਾਈ ਵੀ ਨਹੀ ਮੋਨ ਸਕਦਾ । ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇ= 
ਬਵੀ ਬੋ-ਪੈਣੀ dis | 

(ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ--ਆਈ. ਸੀ, Ser) 
ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਰਾਹ ਰਾਹ er 

ਹੁੰਦਾ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਜਾਂ ਮੱਤ 



ad ਹੁ ਕਬੀਰ. 
ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ... ੧੦੪ 

AWS ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ del aatel ਹੈ। `ਕਹਿਰੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਰ ਜਾਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ | 

ਵਰਤੋ` :-= ਹਰ ਟੋਰ - --ਬੀਬੀ, 38 ਸੈ ਕੰ ਭਾਵ :-- ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ aint ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ 

ਆਖਾ ? ਜਿਉ! ਜਿਉ” ਤੂੰ ਜਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ', 

ਖੋਰੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ । “ਕਹਿਣਾ 

ਸੁਣਨ ਵੀ ਰਾਹ ਰਾਹ ਦਾ ਹੁੰਢਾ ਏ।” ਜਿੱਫਾਂ 3 

ਭਰਨੀ ਏ', feet ਕੋਈ sal sae ਬਰੋਬਰ ਦੇ 

ਧੀਆਂ ਪਤ! ਨਾਲ । 

(ਦੂਰ vals ਜ਼ਹਿਰੋ'--ਹਰਢਚਟਨ ਸਿੱਘ) 

ਕਹਿਣਾ ਸੋਖਾ, ਕਰਨਾ ਔਖਾਂ । ਜਾਂ 

ਕਹਿਣਾ ਸਹਿਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾਂ | 

ਭਾਵ :--- ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾਂ 

ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ad, ਪਰ Gu ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਬਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਰੈ, ਪਰ 

ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦ ਹੈ । ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬਚਨ fess 

ad । (Pai) 

ਕਹਿਣਆਂ ਵੀ ਘਰ ਬੱਧੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ 

333! ਕੈਮ ਕਰਨ ਦ' ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲਏ । 

ਵਰਤੋ :-- ਮਹਾਰਾਜ ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੋ 

ਚਲੀਆਂ ਨੇ । wa 'ਕਹਣਿਆਂ ਵੀ ਘਰ Aor 

ਔਜ ਕਲ ਚੂਹੜੇ ਢਮਿਆਰ ਵ ਹਾਕਮ ਬੋਣ ਰਹੇ FI 

(ਸੋਗ) 

ਕਹਿਬੇ ਕਉ Aa ਨਹੀ', ਦੇਖਾ al 

ਪਰਵਾਨ | 

ਭਾਵ :=- ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ 

ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀ` ਲਗਦਾ, ਦੇਖਣ ਨਾਲ 

ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

— ਵਰਤੋ” : 

“ses ave ਕੀ ਮਉਜ ਕੋ, ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ ।! 

ਕਹਿਖੋ ਕਤ ਸੋਭਾ ਨਹੀ, Sed) yaea on” 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ-- ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ) 

ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- “ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ।” 

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਗਈ, ੫੩ ਉਸ ਦੇ 

ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਡੌਬ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ । ‘afad 

ਦਰਵੇਸ਼ ਬਰ ਜਾਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਲੋ 

adet ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾਂ ਵਾਕ ਨਾ 

ਕਹੋ । 
(ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ-- ਨਾਨਕ ਸਿੱਪ) 

ਕਹੀ` ਕੀ ਈਟ, adt ਕਾ ਰੋੜਾ, 

ਭਾਨਮਤੀ ਨੇ AW ਜੋੜਾ | 

ge: ਅੱਡੋ nis ਚੀਜ਼ਾਂ _ਨੂੰ 

ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਕ ਬੇ-ਡੌਲ ਜੇਹੀ 

ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” : ਪਿਛਲੇ ues _ ਜਿਹੜਾ 

ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਬੇੋਲ ਸੀ 

ਕਿ ਨਾ ਸੁਰ ਰਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਰਾਂਗ । ਵਾਜੇ ਦਾ 

ਅਲਾਪ ਕੁਝ, ਤਬਲੇ Stayz । ‘gat at ਈਟ 

ਕਹੀ` ਕਾ ਕੋੜਾ, ਭਠਮੜੀ 3 gat ਜੋੜ” eal 

ਗੱਲ ਸੀ । (Ha) 

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ WE ਬੋਲੋ । ਭਰਿਆ 

ਹੋਇ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨਾਂ BS । 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ fa 

ਖ਼ਾਲੀ ਘੜਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ Stet ਹੈ, ਭਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ।ਜਾਂ ਜਦ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਾਂ 

ਚੁਪ ad, ਪਰ ਅਗਿਆਨੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ । 

zs i 

“ਬੋਲ੩ ਬੋਲਤ ਬਢਹਿ _ਬਿਕਾਰਾ ।: 

fas ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰਉ ਬੀਦਾਰਾਂ ।! 

ਕਹੁ _ਕਬੀਰ _ਛੂਛਾ we ਬੋਲੈ ।' 

ਭਰਿਆ ਹੋਇ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਡੌਲੈਂ ।" 

(ਗੁਰ ਰੀਥ--ਰਾਗ . vg) 
\=—s 



ਕਹੂ ਕੁਹਾੜਾ... 

`ਕਹੂ ਕੁਹਾੜਾ ਟੁੱਕੀਏ, goal ਗਈ ਚੀੜ । 
ਛੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਹਿਲ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ । 

ਭਾਫ :-- ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 

ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ, waa ਵਾਲੀ 

ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਸੀ, ਐਵੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਪੈ 

fant । ਅਖੇ ‘ag ਕੁਹਾੜਾ ਫੁੱਠੀਏ, dat ਗਈ ਚੀੜ 
ਛੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹਿੰਲਿਆ, ਹਿਲ ਗਈ ਕਬਮੀਰ ।' 

_ (Ra) 

ਕਹੇ ਤੇ ਘਮਿਆਂਰੀ aut ਉਤੇ ਨਹੀ 
ਝ੍ੜ੍ਦੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ 

ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਤ ਓਹੀ aH ਕਰੇ, ਪਰੇ ਆਂਖਣ 

ਉਤੇ ਭਾਰ' ਪੈ ਜਾਂਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਮਾਸੀ ਜੀ! ae ਜੋ ਜੀ 
ਆਵੇ ਕਰ BS, BIS ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸਾਡੀ ਇਕ sot’ 

ਜੈ ਮੰਨਣੀ 1 'ਘੁਮਿਆਰੀ ਛਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ dct 
ਉਤੇ ਨਹੀ' ਚੜ੍ਦੀ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ । 

(Ral) 

dat, Aa, SI ਭੁਰਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਨਾਂਹ 
ਵਾਲ । ਚਾਰੇ ਖੋਟੇ ਜੇ ਮਿਲਣ, ea ge 
HIS | 

ਭਾਵ :--- Aa ਰੋਗ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਭੁਰੇ SI ਵਾਲਾ, ਛਾਤੀ ਉਤੇ 
ਵਾਲ ਨ de ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ 
@ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾ ਦੇ ਉਲਟ HIS ਸਮਝੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਅਜੇਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ” : -- ਤੁਸੀ” ਕਿਵੇ` ਵੱਸ ਪੈ ਗਏ ਇਸ 
ਬੱਲੇ ਮੈਂਕਾਰ ਦੇ ? ਸੁਣਿਆਂ ਨਹੀ” ਤੁਸਾਂ ? ‘dar 

at ਭਰਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਨਾਂਹ ਵਾਲ਼ ਚਾਰੇ ਖ਼ੋਟੇ ਜੇ 

(Ra) 

ayy ਕੱਖਾਂ ਦੱਬੀ... 

ਸਿ ਭਾਵ:--- ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥੋੜੇ 
ਧਨ ਨਾਲ AS ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਵੋ । 

ਫਲ ਮਿੱਠਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । A ਰਬ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਖ F ਲਖ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਮਿਹਨਤ ਦਾ 

(ਸੰਗ 
ਕਖ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੱਖ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ" ਥੋੜਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲਗ 
ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ du ਵਿਚ as ਲਾਭ 
ਪੁੱਜੇ, ਜਾਂ ਥੋਤ Aa ਜਤਨ ਨਾਲ ਔਖਾ ਜਾਂ 
ਵੰਡਾ ਕੰਮ ਰਸ ਹੋ ਜਾਵੋ। 

ਵਰਤ !--- ਰੱਬ ਦੀਆਂ _ਬੋਪਰਵਾਹੀਆਂ 

ਅਨੇਕ ਵਾਰ YY ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 

ਵਡਿਆਈ 33 ਭਰੋਸਾ ਥੋੜ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 

ਸੀ । ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੋ, ‘ax ਦੇ ਓਹਲੇ ਲਖ” 
ਪਿਆ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ fea ਸਿਦਕ-ਹਨ, ਅਣ” 

fan fed ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ag ਹੈ, ਮਨੂੰਖ 

ਹੀ ਹੈ। 

(ਮੋਰਾ ਵਲ/ਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ-- ਕਮਲ! ਅਕਾਲੀ) 

ਕੱਖ ਨਾਲ ਭੀ ਰੱਖ । 

ਭਾਵ :-- ਮਾੜੇ ਤੱ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਵੀ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖ । 

ਵਰਤੋ :— ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ aa ਇਕ 

ਨਾਲ ਚੰਗਾ nea ਹੈ 1 ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ 

_ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ Rah ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਂ 

ਕਦੇ Sa ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਕੱਖ ਨਾਲ 

ਵੀ ਰੱਖ ਵਾਲੇ , ਅਬੂਲ ਤੇ weet ਹੈ । 

(ਸੇਰ) 

ਕੱਖਾਂ ਦੱਬੀ ਅੱਗ ਜਿਉ”, ਉਹ ਰਹੇ 
ਨਾ ਰੱਖੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ 
ਸ਼ਰਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣ' ਫੱਲ ਦੇ a 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 



ਕੱਖ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ... 

ਰਾਤ ਸੁਖਾਲਾ ਕਿਉ” ਸਵੈ', 

se wea nett 

gui vat ਅੱਗ ਜਿਉ”, 

ਉਹ dd at ਜ਼ੱਖੀ | 
(ਵਾਰੀ--ਭਾਈ agen ਜੀ) 

ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ, ae us ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ । _ ਜਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ee 
ਖੇਡੇ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ (ਪਾੜਫ਼ਾ) ਜਾਂ ਕੱਖਾਂ 
ਦੀ ਝੁੱਗੀ, ve gs ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ । 

ਕਾਵ:-- ਬਾਹਰਲੀ glu ਟਾਪ ਤਾਂ ਬੜੀ 
ਰੋਵੇ ਪਰ fed ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ZIT :--- Gist zi ਹੀ ਹੈ, ਉੱਜ 
ਵਿਚੋ ਭਾਈ Jai ਦਾ ਦਿਵਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲ! ਹੈ । 
ਅਖੇ “ਕੱਖਾਂ ਦੀ Xe}, ਦੰਦ us ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 1” 

Pag) 

(ਸਰ) 

ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖ । ਜ ਕੱਖ ਤੋ" ਲੱਖ । 

ਭਾਵ :-- ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਧਨ ਨਾਲ 
ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ | 

ਵਰਤੋ --- ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋ” 
ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ‘gui ਦੇ ਲੱਖ 

ਵਾਲ: By ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਸ ਨਾਲ । ਦਿਨਾਂ ਚੋਗਿਆਂ 
ਦੀ dis ਹੈ । (ਸਗ੍ਰ) 

ਕੱਖਾਂ ਭਾਅ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੋਸਤੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਵ” ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਸੇ 
ਕੌਮ ਦੀ sat ਹੁੰਦੀ, fsa ਹੀ ਗੁਲਾਮਾਂ 
ਦੀ ਦੌਸਤੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀ ਰੁੰਦੀ । 
ਗ਼ਰਲਾਮੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ 1 

ਵਰਤੋ” :--- ਮਹਾਰਾਣੀ-ਮਹਾਰਾਜ !'ਕੱਖਾਂ 
ਭਾਅ, ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੋਸਤੀ ।' ment ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ: 
ਮੁਲ az sat geri ਜਿਧਰ ਤਾਕਤ ਵੇਖੀ, ਓਧਰ 
ਦੇ ਹੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣ ਗਏ । (ਸੰਗ) 

ਕੱਚ 3a... 

ay ਹੌਲੇ, ਪਾਣੀਓ” ਪਤਲੇ । 

ਭਾਵ:-- ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ 
ਹੌਲਾ ਜਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤ ਹੋਣਾਂ | 

ਵਰਤੋਂ :--- ਪੇਮੀ-- ਪੁੱਤਰ ! ਜ਼ਿੱਦੋਂ ge 
ਜਾ । ਅਸੀ” ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਗੜਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 

ਜੀਉ'ਦਿਆਂ ਈ ਮਾਰਨ wai 1 ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਲ] 

ਅਗੇ Ast) ad ਹੌਲੇ, wets’ ਪਤਲੇ ਕਰ 
ਛੱਡਿਆ ਈ ! ਹੂ 

(ਸੁਭਦਾ-- ਆਈ. ਸੀ. Aer) 

ਕਚ wax ਹਕੀਮ, ਜਾਨ ends 

ਵੇਖੋ :-- ਨੀਮ ਹਕੀਮ, ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਨ 1 ਨੀਮ 

ਮੁੱਲ, ਖਤਰਾ ਈਮਾਨ | 

ਭਾਫ :- ਮਾੜੇ ਹਕੀਮ (ਜਾਂ ਅਨਾੜੀ 
ਮਿੱਤਰ) ਪਾਸੋ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ --: GA ਭਾਵੇ ਵਧ ਲਗ ਜਾਲ, 
festa ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਰਾਣਾ, ਕਿਸੇ nae 
ਦੋ ਵਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਹੀ” ਤੇ ਕਿਤੇ 'ਕਚ wor 
ਹਕੀਮ, ਜਾਨ ਦਾ ਖੋ” ਵਾਲ! ਲੇਖਾ ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਏ । 

€$ ੯ 

(HE) 

ਕੱਚ ਵਾਂਗ ਕੱਚਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਨ'ਜ਼ਕ-ਡਰਪੋਕ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹ- 
ਦਿਲਾ ਹਣਾ । 

੪੦੦ 

ਫਰਤੋ` :-- ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਵਰਗੀ ae} 
ਲਗਦੀ ਸੀ । ਜੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦਾ ਇਕ ਤਕੜਾ ਬੁਲ੍ਹਾ 
ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਕ ਤੌੜ ਦੇਵੇ, A ਪਿਆਰ ਨਲ 
ਦਿਲ fea ਆਖਿਆ । 

(ਸਮਾਚਾਰ--ਸੰਤ ਸਿੱਘ ਸੇਖੋਂ) 

ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਦਾ ਧਾਗਾ । ਨਾ ਟੁਟਦਿਆਂ 
ਚਿਰ Sa, ਨਾ ਗੈਢਦਿਆਂ | 

ਭਾਵ :-- ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਦੀ 

ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਿਰ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 



Peete i i in. i a ee ਦਲ ਦੇ ਦਲ 

ਵਰਤੋ':-- Sua ਆਦਮੀ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ‘adt ਤਵ at man, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ 
ਟੁਫਦਿਆਂ ਚਿਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੰਢੀਦਿਆਂ ।” 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੂਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਨਿੱਘ) 

ਕੱਚੇ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕਦੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀ' 
ਹੁੰਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ata ਮਾੜੀ 
ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਮਿਸਤੀ ਜੀ ! ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਕ 
ਬਿਆਨ sta ਵਲ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇ“ ਮੋਰਾ ਕੁਝ ਲਗ 

_ਜਾਏ, ਤਦੇ ਉਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਲੇਗੀ । 
‘a9 ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗ/ ਕਈ dar ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । 

(na) 
ਕੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਚੀ । ਕਦੀ ਨਾ det 

ਸੱਚੀ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ 
ਨਹੀ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ | 

PIS: ani ਰਾਮ ਲਾਲ ਬਾਬਤ ਗਿੱਲਾ 
ਹੀ ਕਿਉ” ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਉਸ ਨਾਲ Het ead ੩੧ 
ਇਹੋ ਹੀ ਦਸਦੀ ਹੈ 'ਕੇ ਤੇ ਦੀ ਗਲ ਕੱਚੀ, ਕਦੀ 
ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ।” (ਸਰ) 

aa ਕੋਚਨ । 

ਭਾਵ :-- ਮਾਮੂਲੀ ge 3° ਬੜਾ 
ਗੁਣਵਾਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਂ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤ :-- ਇਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ” 
ਆਪਣੇ ਪਾਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਕੋਚ 
ਤੋ Gea’ ਬਣਾ ਸਕੋ । 

(ਗੌਂਗਾ-ਜਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਛ 3S ਕੁਰਾਨ, ਨਜ਼ਰ ਬਲਦ ਤੇ 

ਵੇਖੋ:-- “ਸ਼ਕਲ ਮੋਮਨਾ ass ਕਾਫਰ£” 

ਭਾਵ :-- ਬਾਹਰ” ਬੜਾ ਚੌਗਾ, ਪਰ 
ਵਿੱਚ” Yet । 

ਵਰਤੋ” :--- ਮੀਆਂ ਜੀ ! ਅਜ ਕਲ ਕੀ 
ਈਮਾਨ ਫਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ । ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣੇਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋ” ਭਾਵੇ 
ਕਿੰਨਾ ਵ ਬਫਮੀ ਬਣੋ i 'ਕਛ 3B ਕੁਰਾਨ, ond 
ਬਲਦ ਤੇ” ਵਾਲਾਂ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ । 

(Rat) 
ae ਸੋਟਾ, ਨਾਉ” ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਸ । Ai 

de ਛੁਰੀ, ਮੂਹ" ਰਾਮ ਰਅ । ਵੇਖੋ : ਸਾਖਾਂ ਦੇ 

ਭੇਸ ਵਿਚ ਚੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ned ay ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋ” 
ਕੁਝ ਹੋਰ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਦ ਬੜਾ ਪਾਬੰਡੀ ਹੈ । 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ seus ਤੇ ਨਾ Well ਉਸਦਾ 
ਹਾਲ ਤਾਂ 'ਕੱਛੇ ਸੋਟਾ, ਨਾਉ” ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਸ' ਵਾਲਾਂ 

ਹੈ। (ਸੰਗ) 
dé ਤੋਸਾ, ਕਿਸਦਾ ਭਰੋਸਾ । 

ਭਾਫ :--- ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪੂੰਜੀ 
ਤਦ fan ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ sot dat: 

ਹੋਵੇ, 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ‘ae ਤੋਸਾ, ਕਿਸ 
ਦਾ ਭਰੋਸਾ” । ਜੇ ਧਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ 37 ਤੁਹਾਡੀ HATH 
ਕਿਉ“ ਲਰੀਏ ? (ਸੰਗ) 

ਕਜਲ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਸਦਾ ਖੌਟੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕੈੜੀ ਸੈਗਤ ਦਾ ਸਦਾ! sar 
ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- st asd! 38 ਣਿਤਨ 
ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ Kars 3° ਦੂਰ ਰਿਹਾਂ 
ਕਰ ane ਦੀ ਕੌਠੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੋਟੀ'। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤਦ 
ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਜਦ ਕੋਈ vs ਚਾੜ ਵਿਖਾਏ'ਗੀ ? 

(Ha) 

ਕਾਣੀ ਕਜਲਾਖੇ __ਹਰਨਾਖੀਆਂ, 
ਕੁਰਲਾਵੈ ॥ 

ਭਾਵ :- ਹਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਣੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਜਲ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕਾਣੀ ਦਖੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ : ਮਾੜਾ va ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੌ 
ਸੜਦਾ ਹੈ । 



_ਕੱਟੋ ਕਦੀ... 

ਵਰਤੋ :--- ਰ੍ 

ਨੱਥਾਂ Sa ਨਵੇਲੀਆਂ, sad! ਨ AYE । 
“ਕਜਲਾਖੇ ਹਰਨਾਖੀਆਂ, ਕਣੀ ਕੂਰਲਾਵੈ !” 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਕੱਟੇ ਕਦੀ ਨਾ gue ਵੱਟੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ' ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ 
ਆਜ duet! dat, ਮੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀ” 
ਡਿਗਦਾ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜਤਨ 

ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆਂ । ਪਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੀ 

ਆਦਤ ਤੋਂ“ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ । ਨਾਲੋ ਉੱਸ ਨੈ ਆਪ 

ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾ ਖਾਣ ਦੀ wires ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ 

ਹੁਣ ਇਕ ou du ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ । ਆਖਜ ਕੇ ਟਿਆਂ 

ਨੇ ਵਟੇ ਤ ਨਹੀ! ਸਨ Gwe! ਜੋਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 

gia ਕੇ Uf ਜੇਬ ਵਿਚ ਰਖਣੇ ਛੋਡ ਦਿੱਤੇ । 

(ਮਿੱਠਾ ਮੋਹਰਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕੱਢ ਕਮਾਦੋ' ਮਾਰੀਉ, ਗਈਊ ad 
fas | 

ਭਾਵ :-- ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ edt ਦਾ 
ਇੰਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--ਉਸ Ws ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ 

ਕੀਤੀ । ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ‘ae ane 

ਮਾਰੀਉ ਗਈਉ dd fas” ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਕਿ ਉਸਦਾ tue ਵੀ ner dyer ਹੀ ada | 
(ਸਰ) 

ਕਣਕ, ਕਮਾਂਦੀ ਸੰਘਣੀ, 
feqg _ਵਿਥ ਕਪਾਹ । 
ਕੋਬਲ ਦੀ ਝਬ ਮਾਰਕੇ, 
ਛੋਲਿਆਂ fact (ਵਿਚ ਹੀ) ਜਾਹ । 

ਭਾਵ :-- ਕਣਕ, ਕਮਾਦ, ਕਪਾਂਹ ਤੇ 
ਛੌਲਿਆ ਦੀ ਬੀਜਾਈ naa} ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਰਾਵ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਵਰਤਾਓ 
ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀ' । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਈ ਸੂਤ 
gout ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ । 

੧੫੮ ਕਣਕ ਘਟੇ'ਦਿਆ... 

ਵਰਤੋ" :--- ਅਡੋ ਅਡ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ 
ਵੀ fea ਤਰਾਂ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੀ । ਨਾ ਹਰ #8 ਨਾਲ 
ਇਕੋ ਜਿਹਾ nga ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਕਣਕ, 
ਕਮਾਦੀ, ਸੰਘਣੀ, fed ਵਿਥ ਕਪਾਹ । ਕੰਬਲ ਦੀ 
ਝੋਬ ਮਾਰਕੇ, ਛੋਲਿਆਂ fact ਜਾਹ” 

ਰ (Ha) 

ਕਣਕ _ਕਮਾਦੀ ਮਿਹਣਾ, ਜੇ ਰਹਿਣ 
ਵਿਸਾਖ । 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 
ਕਣਕ ਤੇ ਕਮਾਦ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕੇ ਨਾ, ਤਦ 
ਮਾੜੀ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । adsl ਜਾਂ ਬੇ-ਮੌਕਾ 
ਗਲ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਭਾਈ | ‘zea ਕਮਾਦ ਮਿਹਣਾ, 
ਜੇ ਰਹਿਣ fen’) 28 ਸਿਰ dtm ਨਾਂ Yat ੩ 

ਕੀ vat । (ਸੋਗ) 

__ ਕਣਕ ਖੇਤ, ਕੁੜੀ ਪੇਟ, ਆ ਜਵਾਈਆ 
ਮੰਡੇ ਖਾਹ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 
ਦੀ ਇਛਿਆਂ 

ਭਾਵ :-- ਕਰਨ ਤੋ” 

ਕਿਸੈ ਕੌਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 
ਕਰਨੀ i 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਅਜੇ ਕੀ ਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕੀ 

ਹੋਣ ਹੈ ? “ਕਣਕ ds, ਕੁੜੀ Ue ਆ ਜਵਈਆ 
ਮੰਡੋ ula’ | ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਨਹੀ 

ਆ Fs ~ th, . 

exit ਮੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਯੀਰਜ ware ? 

(ਸੋਗ) 

ਕਣਕ ਘਟੇ'ਦਿਆਂ ਗੁੜ we ਤੇ ਮੋਢੀ 
ਪਏ ਕਪਾਹ | | 

ਭਾਵ :-— ਕਣਕ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- vat ਕਿਵੇ“ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ 
a ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾ ੫ਈ ਵਿਕਦੀ ਹੋਈ । ‘eee 
ਘਣੋਦਿਆਂ ਗੁੜ ਘਟੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਪਏ _ਕੇਪਾਹ ।` 



ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾ ੩) ਕਣਕ 2 ad 31 । 

(ਸੈਰ) 

ਕਣਕ fsa ਕਮਬਖ਼ਤ ਦੀ, ਡੰਨਾ 

fadi ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਦਾਂ । 

ਭਾਵ ;-- ਕਣਕ ਡਿੰਗੇਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਝਨਾ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਲਾਭ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ 

ਇਕੋ ਦਿਨ ਇਕੋ Qu ਆਹੈਭ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਉਹ ਖਟ 

ਗਿਆ ਤੇ ਮੈ“ Gaia ਹੋ ਉਠਿਆ । 'ਕਣਕ ਡਿਗੇ 

ਕਮਬਖ਼ਤ ਦੀ, ਬੋ fad ਬਖ਼ਤਵਰ el’ (Fa) 

ਕਣਕ ਨਾਲ we ਵੀ ਪੀਠਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨਾਲ ਬੋ- 

ਗੁਨਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ | 

ਵਰਤੋ :-- ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤ ? 

ਬੋਕੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਸ-ਚੋਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲਾ 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ । “ਆਟੋ ਨਾਲ we ਪਿਸਣ” eso । 

am ਹੋਈ । (Ha) 

ਕਣਕ ਪੁਰਾਣੀ, ਘਿਰੇ ਨਵਾਂ, ਘਰ 

ਕੁਲਵੇਤੀ ਨਾਰ, ਤੁਰਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲਣਾ, ਚਾਰੇ 

ਸੁਰਗ HATS | 

ਭਾਵ :-- ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ, ਨਵਾਂ ਘਿਉਂ, 

ਚੰਗੀ ਤੀਵੀਂ, ਪਰਵਾਨ ਸਮਾਜੀ ਰਿਵਾਜਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋ” ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਗਲ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਜੌ ਵਡੇ 

ਵਡੇਰੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ । ਹਰ ਥਾਂ ਨਵੀ” ਗਲ ਨਹੀ” 

ਜੋਭਦੀ । ‘wea ਪੁਰਾਣੀ, ਘਿਉਂ ਨਵਾਂ, ਘਰ ਕੁਲਵੈ=) 

ਨਾਰ, ਤਰਿਆ ਉਤੇ ਚਲਣਾ wig REI ਸੰਸਾਰ :” 

(ਸਗ) । 

ਕਣਕ ਫਿੱਟੇ ਤੇ ਗੈਢੇਲ, ਆਦਮੀ fee 

ਤਾਂ ਜਾਂਝੀ । 

ਭਾਵ :-- ਰੀਦਲ--ਕਣਕ ਵਰਗਾ ਹੀ 

ਇਕ ਪੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ au 

੧੫੯ ਕਦ ਬਾਬਾ... 

ਆਉਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ, ਕਣਕ feet ਹੋਈ 

ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਬੇਦਾ ਫਿੱਟ x ਵਾਧੂ 
ਦੀ ਆਕੜ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਪਈ ਬੇਦੇ ਦੀ ਗਲ ਨ ਕੋ । 

ਆਕੜ ਬਹੇ, ਤਾਂ ਹੌਂਬ ਹੀ ਰਾਬਾ ਹੈ । 'ਕਣਕ fee 

ਤੇ Gas, went fF 2 ਤਾਂ visi ਬਸ ਜ਼ਿਮੀ ਤੇ 

Ga ਨਹੀ ਰਖਦਾ । (ਸੰਗ 

ਕਤਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵਤਦਿਆਂ ਵੀ 

ਖਾਣਾ । 

ਭਾਵ :-- ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝਨਾ 
ਕੁਝ ਕੰਮ ave ad ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਨਾਂ ਬਹੇ, 
ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਪੋਟ ਪਾਲਣਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : -- 'ਕਤਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਵਤ- 
ਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣ” ! ਪੇਟ ਜੂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ fest | 

ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ fad* ਬੈਠੀਏ ? (ਸੋਗ) 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤਟਿ ॥ 

ਭਾਫ :-- ਕੋਈ ਗਲ ਕਥਨ ਤੋਂ ud 
ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਦਸਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ 
ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ । ਦਲ।ਲ-ਬਾਜੀ 

3 ਚੁੱਪ ਕਰਾਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤ” ;-- 

“ਕਬਨਾ ast ਨਾ nie ਤਣਿ i 

ਕਥਿ afs ਕਬੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਫਿ wv 

(ਗੁਰੂ 3੫ -- ਜਪੁਜੀ) 

ae ਉਪਰ ਲੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 

ਭਾਵ :-- ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਮ ਕਰਨਾਂ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਫਰਤੌ` :-- 29 ਜੀ, ‘ae ਉਪਰ ਲੱਦ 

ee ਨੈ ਗ਼ਜੀਬਾਂ ਕੋਲੋ ਵੀ ਉਨੀ dt ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ 

ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਸੋ” ਵ ਓਨੀ ਹੀ jet ਥੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਵੋ । 

(Fa) 

ਕਦ ਬਾਬਾ ਮਰੇ ਤੇ ਕਦ ਬੈਲ ester 



ਕਦੀ ਅਗ... 940 ਕਦੇ us... 
ਦਲਦਲ ਦੰਦ ਦ ਦਿ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ << << =-੨੪ ੨੦੦੦੦ ੨੦੦੨੦੦੦੨੩੨੦ ੩੦੦੨੨ 

ਭਾਵ: -- ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀ` | ਵਰਤੇ :-- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਸਦਾ ਇਕੋ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । pe alee iS 'ਕਦੀ gu, ਕਦੀ si’ ਇਸ 

ਇਟ aa no ਦੇ 

ਵਰਤ :-- ਨ' ਕਿਨਾ ਕੂ ਚਿਰ ਉਡੀਕਦ! ਚਾਹੀਦੀ | cel eee fi 
ਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ gfuat aga ਆਉਣ ਨੂੰ । “ਕਦ ਕਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਕਦ ਬੈਲ ਦੰਡੀਏ” ਮੈ ੩! ge ਨਕਦੋ ਟਿਕੀ ਹੈ ? lat ਕੱਧਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਛੱਤ 
ਨਕਦ Ser B । ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੈ ਤਾਂ ਗਲ ਕਰੋ (Fa) 

ਪਾ - ; 5 ~fd#ade ਹੋਵੇ, Ga ਕੋਈ 
ਕਦੀ ਅੱਗ ਕਦੀ ਪਾਣੀ । ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੱਤਾਂ | gy ਸ੍ਰ ਨਹੀ” ਚੜ੍ਹਦਾ । 

ਓਦੀ ਠੰਡਾ । ਜਾਂ ਕਦੀ ਤਲਾ ਕਦੀ ਮਾਸਾ, 
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਭਰਵਾਸਾਂ । ਵਰਤੋ" :— ਸੁਆਣੀ--- ਇਹ ਸਾਰਾ Hat 

ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ । 'ਕਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕੌਥਾਂ ਉਪਰ ਵੀ 
ਛੱਤ festa? ਮਿਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਹਿਲ 
ਬਣਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸਦਾ ਸੁਭਾ ਕਦੀ ਨਰਮ 
ਕਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਗੱਲ 

ਤਲ ਇਮ ਰ1 (ਇਜੈ ਸਿੰਘ -ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਵਰਤੇ :-- ਛਡੋਂ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਗਲ ਕਦੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ? 

ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ? ਉਹ ਤਾਂ “ਕਦੀ Fat ਭਦੀ gig ਵਿਨ ਤਮ ਜਰ aS 

ਮਾਸਾ' ਵਾਲ਼ਾ ਸਰਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ । ਵਲ ੨ on 
us ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ | oo: tea ਕਰੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ । ਵਜ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ? (ਸੈਰ) 
ਦਿ ਨਾ ie : ਵਰਤੋ” :-- ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪਾਸੋ” ਜੇ ਤੰ ਇਹ 

ਕਦੀ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ za ud ਨੇ । ਕੰਮ ਫ਼ੁੜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆਂ, ਤਦ ਉਹ 
ਭਾਵ :- ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ | ਕੀ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ ? ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਈ ‘wel 

ਨਹੀ' ਬਣਦਾ । ਮੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੀਜ ਖਾਧੀ ਹੈ $” (ਸੰਗ) 

ਵਰਤੋ" :- ਮੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ. 
ਆਪਣੀ ਵਲੋ” ਤਹ'ਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ nist ਭਾਵ : - AY ਸੁਦਾ Sart’ ਰਹਿੰਦਾ | 

ਚੋਟੀ ਢ। ਜੋਰ ਲਾਈ ਚਲਾ ਜੋ: ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ । ਪਰ ਇਹ | .- , ਜਾ uy ਕਦੀ ਛਾਂ 1”' 
ਗਲ ਦਸੋਂ,'ਕਦੀ ਥੋਂਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਵੜੇ uae ਹੁੰਦੈ ਨੇ ?' yt ਧਪ, 

(ਲੌਕ ਸਮੰਹੱਤ-- ਨਨਕ ਸਿੰਘ) ਵਰਤੋ ee . 

ਸੁਹਣੇ ਅੰਦਰਿ Sa ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ | 
ਕਦੀ we ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ । ਕਦੇ dae ਕਦੇ ਸੋਗ ਤਰੁਵਰ ਛਾਇਆ ! 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ AH ਹੋਂ ਚੁਕੀ ਵਧੀਕ (ਵਾਰਾਂ --ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 
ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੌਣਾ। ਕਦੇ us ਵੀ ਪਚਿਆ ਏ ? 

ਵਰਤੋਂ" — ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਮੈ ਡਾਢ ਠੀਤਾ, ਭਾਵ :-- ਖ਼ੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਤਾਂ ਕਿਉ” ਢੀਕਦੇ ਹੋ ? ਤਰਸੀ ਵਿਆਜ ਲੈਣ 28 ਕੀ [ ਹੈ । ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਜ Gus ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । 
ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ? “ਕਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪੋਤੇ eas eae --- ack ਜੀ. 
ਦੀਆਂ | (ਸਗ੍) 

] ਧੁ 4 ਛੁ ੍ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ । "ਕਦੀ wa ਵੀ ufenn ਏ । 
ਗਿ ਦੀ, ਅਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ । 
ਭਾਵ :-- ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ । (ਪਿੰਡ ਦੇ gel --ਦੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 



ਕਦੇ gar... 

ਕਦੇ ਡੋਬਾ, ਕਦੇ ਸੋਕਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੋਗਾ 
ਚੌਖਾ ਮਿਲੋਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂ ਕਦੀ 
ਸਹਤਾ ਆਦਰ ਮਿਲੋ, ਕਦੀ ਉੱਕੀ ਨਿਰਾ- 
ਦਰੀ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਰੱਬ ਦੀਅ! ਬੇ-ਪਰਵਾਹੀਆਂ 
ਨੇ । “ਕਦੀ ਡੋਬ, ਕਦੀ ਸੋਕਾ ।' ਕਦੀ ਉਪਰ, ਕਦੀ 
ਹੋਠਾਂ । ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ ? (ਸੰਗ) 

ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਫਲ ਨਾ ਲਹੰਦੇ । 

ਭਾਵ:-- ਪਖੰਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀਵਾਨ 
ਨਹੀ” ਮਿਲਦਾ । 

ਵਰਤ” : -- 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ TS ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ Tony ਪੰਥ 
ਨ/ ਚਾਲ ਚਲੌਦੇ ।। 

Wz ਸਨੇਹੀ ਫਲ ਨ ਲਹੈਦੇ ।। 
(ਵਾਰਾਂ ~~ gre} ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਰਲ 02੧੨ 

ਕਪਟੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਸਤੀ ਦਾ 
ਤੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਨ” ਹਵੇ ਪੁਰਾ । 

ਭਾਵ :-- `ਕਪਣੀ 3 ਕਸੱਤੀ ਸਦਾ 
ਘਾਟੋਵੇਦੀ ਗਲ ਹੀ ਕਫਦਾ ਹੈ । 

- 

ਵਰਤ“ :-- ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਦੀ ਏਸ ਕਪਟ 
ਦੇ ਲਪੌਰਆਂ ਨੂੰ । “ਕਪਟੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਸੌਤੀ 
ਦਾ ਤੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ” (ਸੰਗ) 

ਕਪੜਾ ਆਖੇ (ਆਖੋ) ਤ੍ਰੈ ਮੈਨੂੰ ਰਖ sw 
ਕਰ । ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਢਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ । 

ਭਾਵ :-- ਕਪੜੇ ਦੀ ਸੋਭਾਲ ਕਰ, ਤਾਂ 
aw ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 

ਵਰਤੋ :-- ਮੈਭਾ੨ ਕੇ ਵਰਤੋ, ੩੧ ਇਨਾ 
ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਤ ਨੋਰ ਦੇ ਨੋਰ ub ਲਗੋ । 
'ਕਖੜਾ ਆਥੇ (ਆਸੇ) ਤੂੰ ਮੌਨੂੰ ey aig ਕਰ । ਮੈ“ 
38 Bei ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ।” ਵਾਲੀ ਗਲ ਸਿਆਣਿਅ/ 

: (Fa) 
ਐਟ“ 

ਵੇ ਨਹੀ ਜੇ ਆਥੀ । 

ਕਬਰ ਕ੍ਰੱਤੇ... 

ਕਪੜਾ ਚੁਕੀਏ ਤਾਂ ਢਿਡ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਨੰਗਾ ger ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਗਲ ਕੀਤਿਆਂ 
ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀ 
ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। 

ਵਰਤ” : — ਅਵਤਾਰੋ--ਭੈਣ ਜੀ ! ਜਦ 
ਤੇਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੁੰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀ” 
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਤਾ ਖਾਨੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵ) ਕਹਿ ਕੋ ਆਪਣ: 
est ਲੰਘਾ ਲੈ । ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਨੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਲ 
ਜਾਣੇ | ਕਾਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ 328 ਪਾਨੀ ਏ ? ਜਿਨ 
ਨਹੀ” ਸੁਣਿਆ. ਉਨ ਨੂ ਸੁਣਾਉਨੀ ਹੈ ? “ਕਪੜਾ 
vale ਤਾ ਢਿਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਢ ਹੈ ।” 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ --ਬਲਵੇਤ ਸਿ! : 

ਕਪੜੇ ਸਬੂਣੀ ਤੇ ਦਾਲ ਅਲੂਣੀ । 

ਭਾਵ :--ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ 
ਦਾ ਦਿਖਾਵ' ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ" :--- ਰੁਕਮਣੀ-ਭੈਣ, WS ਦੀ ਤਾ 
ਉਹ ਗਲ ਹੈ, we ਛਪੜੋ ਸਬੁਣੀ ਤੇ ਦਾਲ ਅਲੂਣੀ । 
WS ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀ”, wa war 
ਸ਼ਾਂਕੀ ਬੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਕਪਾਹ ਦੀ ਫੁੱਟੀ, ਜਿਥੇ ਧਰੀ. ਉੱਥੇ 
'ਲੱਟੀ । 

ਭਾਵ :--- ਚੋਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ 
ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇ" fag ag । 

ਵਰਤੋ :-- ਸੁੰਦਰ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਇਕ 
ਬਿਮਾਰੀ ਏ/ ‘aug ਦੀ ਫੁੱਣੀ, ਜਿਥੇ ਧਰੀ, ਉਥੇ 
ਲੱਟੀ' । ਹਰਦਮ ਉਸ ਦੀ ਰਖੀ ਭਰਦੇ fea । 

(Ra) 
ਕਬਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਛਾੜ ਮੁਸਹਿਰੇ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ age 
ਵਰਤੋ” ਕਰਨੀ 1 



ਵਰਤ” :--- get, nai ਨੂੰ U3 ar WG, 
ਅਖੇ “ਕਬਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਛਾੜ ਮਸਹਿਰੇ ਢਾ” । ਜੋ ਕਿਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਓਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉ । (ਸੰਗ) 

ਕਬਰ ਚੂਨੇ ਗਚ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ 1 
ਭਾਵ :-- ਉੱਤੋ` ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ 

ਵਿਚ ਕਾਲ ਕਾਂ । 

ਵਰਤੋ“ :- ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਨੋ, “ਕਬਰ ve 
avs ਮਰਦ ਬੇਈਮਾਨ” ਵਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ । 
wee fsa da, ਪਰ ਬਾਹ?” ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ad 
fat ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। _ (ਸੰਗ) 

ਕਬਰ ਵਿਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ । 

ਭਾਫ :-- ਮਰਨ Had ਸਭ fea 

ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ 
ਫ਼ਰਕ sat ਰਹਿੰਦਾ । 

ਵਰਤ” :-- ਚੋਧਰੀ ਛਡੋਂ, ਮਰਨ ਪਿਛੋ” ਡੀ 
ਕਿਸੇ ਨ fSeat ਹੋਇਆਂ | “ਕਬਰ ਵਿਚ ਸਭ Bat 
ਬਜ ਹੌੰਦੇ ਨੌ । (Hal) 

'ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜਿ 

ਕਲ ਸਭੁ ਕੌੋਇ॥' 

ਭਾਵ :--- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਅਸੀ ਸਭ ਤੋ” ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਛਡ ਬਾਕੀ 
ਜਾਰੇ ਹੀ ਚੋਗੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” : 
“ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ Bd 

ਹਮ ਤਜਿ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਇ ti 

ਜਿਨਿ ਐਸ ਕਰਿ ਬੁਝਿਆ 

ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ _ਸੋਇ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗੌਥ--ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ) 

ਕਬੀਰ Was ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੈ 
met ਗਾਉ i 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਸਾਕਤ ਪੁਰਖ ਨਾਲ” ਸੂਰ ਚੋਗਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਬੀਰ ਸੋਈ... 

ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : -- 

“ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੁਕਰ 
ਭਲਾ ਰਾਖੈਂ ਆਛਾ ਗਾਉ ।। 
ਉਹੁ ਸਾਕਤ aya ਮਰ afent 
ਕੋਇ ਨਾ Sa ਨਾਉ iy’ 

(ag &ਬ--ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ) 

‘ada ਸਾਧੂ ਕਉ ਮਿਲਨੇ mete 
ਸਾਥ ਨਾ Bla ਕੋਇ ॥' 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਜਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਈਏ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ FASB ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਹੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ Ss 
ਨਹੀ` । 

ਵਰਤੋ :-- 
“ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਲਉ ਮਿਲਨੈ ਜਾਈ% 

ਸਾਥ _ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਇ ॥ 
ਪਾਛੈ ug ਨਾ _ ਦੀਜੀਐ 

ਆਗੈ ਹੋਇ ਸੋ ਹੋਇ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਗਬ--ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ) 

ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ ਜਾ ਕੁਲ ਹਰਿ 
ਕੋ ਦਾਸੁ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਉਹੀ ਕੁਲ ਢੌਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ 
ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। | 

=. 

ਵਰਤ :-- 

“ਕਬੀਰ ਸੋਈ ae ਭਲੀ 
ਜਾਂ ਕੂਲ ਹਰਿ ਕੋ ਢਦਾਸੂ 1 

ਜਿਹ ਕੁਲ ਦਾਸ at ਉਪਜੇ 
ਸੋ ਕੁਲ ea usin ॥” 

(ਗੁਰੁ ਗੌਬ--ਸ਼ਲੋਂਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

“ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖੁ ਧੈਨਿ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖ 
ਕਹੀਐ ਰਾਮ ॥` 



_ ਕਬੀਰ ਕਉਡੀ .. 

ਭੁ :— ਕਬੀਰ ਜ਼ੀ ̀ਫ਼ੁਰਮਾਂਦੇ ਹਲ 
ਉਹ ਮੁਖ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜ' ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ 
ਉਗਰਦਾ ਹੈ : 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨਿ ਹੈ 

ਜਾਂ ਮੁਖੇ ਕਹੀਐ ਰਾਮ tt 

ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪੁਰੀ 

ਪਵਿਤ੍ ਹੋਇਗੋ ਗ੍ਰਾਮ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਰੰਬ---ਸ਼ਲੋਕ ake 

“ats ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਜੋਰਿ ਕੇ ਜੋ 
ਲਾਖ ਕਰਰਿ i 

west ਬਾਰ ਨਾ ਕਛੁ ਮਿਲਿਓ ਕਦੀ 
ਲੰਗੋਟੀ ਤੌਰਿ ॥'' 

ਭਾਵ :--- ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ 
ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਟਨ, ਕਿ ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਜੋੜ 
ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਰਨ 
Had ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਨਾਂਗਾ 
ਤਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਵਰਤ :--- 

“ਕਬੀਰ ਕਉੜੀ ਕਉਡੀ ਜੋਤਿ ਕੈਂ 
ਜੋਰੇ ਲਾਖ _ਕਰੋਰਿ ।। 

ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛੁ ਮਿਲਿਓ 
ਲਈ Baie} ਤੋਰਿ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਬ--ਸ਼ਲੋਂਕ ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ga ਨਾ 
ਹਸੀਐ ਕੋਇ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, 
daa ਨਾ ਕਰੋਂ ! ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਹਸੋ 
ਨਾਂ। 

ਵਰਤੋ :-- 

“ਕਬੀਰ ਗ਼ਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ 

cq ਨਾਂ ਹਸੀਐ ਕੋਇ ।। 

_ ੧੬੩ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ 

“wa a ਨਾਉ ਸਮੁਦ ਮਹਿ 

ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਕਿਆ ਹੋਇ 1” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ-- ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ eat ਸਿਉ 
ਦੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਥਿ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼੍ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ : 
ਹੋ ਪੁਰਸ਼ਾ ! ਤੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਆਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 
ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛਡਿਆਂ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 
6 ਤੇਰਾ ਸਾਬ ਨਹੀ” ਦੇਣਾ । 

ਵਰਤੋ" :-- 

“ਕਬੀਰ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, 
gal ਨਾ ਚਾਲੀ wife ।। 
ਪਾਇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ; 
Wes wus ਹਾਥ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੁਥ-- ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰਉ ਕ੍ਰਸੋਗ ਕੀ ਕੇਲੇ 
ਨਿਕਟਿ ਜੁ afa । 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਵੇ" ਕੇਲੇ ਦੇ ਨੌੜੇ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੀ 
ਝੂਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਹਦੇ ਕੰਡਿਆ ਨਾਲ ਕੇਲਾ 
ਚਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, fee’ ਹੀ ਮਾੜੀ Aas 
qe ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

Me 

gs :--- 

“ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰਉ ਕੁਸੈਗ ਕੀ, 
as ਨਿਕਟ ਜੁ ਬੇਰਿ ॥ 

ਉਹ ਝੁਲੈ ਉਹ ਚੀਰੀਐ, 
ਸਾਕਤ Had ਹੇਰਿ wn’ 

(ਗੁਰੂ ਕੋਥ- ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗ ce ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਮੂਰਖ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾਈ 
ਤੋ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ 
ਨਿਸ਼ਾਨ] 3° ਨਹੀ” । 



ਵਰਤ :— ਤੇ ਹੋਰ ਲਬ ਦੇ ਕੋਈ 

ਸਿੰਗ _ਹੈਵੇ ਹਨ ?” ਇਨ੍ਹਾਂ _ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ 
ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੀ ਉਸਨੇ ਪਿਤ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨ? ਗੁਆ ਲਿਆ 

ਹੈ । | (Aa) 

ਕਮਾਦ BB, ਕਪਾਹ HB! 

ਭਾਵ :-- ਕਮਾਦ ਨੀਵੀ ਜਮੀਨ fed 
ਤੇ ਕਖਾਹ Sul ਵਿਚ ਚਗੀ ਹੁਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- ਇਏ ਕਮਾਂਦ ਕੀ der ਸੀ, 

ਇਹ ਤੇ ਇਨੀ eal ai ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀ 

‘quia ਚਲੇ, ਕਪਾਹ yey (ਸੋਗ) 

ਕਮਾਦ ਵਿਚੋ ਹੀ ਕਾਂਗਿਆਹੀਆਂ ਨਿਕ- 
ਲਦੀਆਂ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕਾਂਹਿਆਰੀਆਂ -- ਮਾੜਾ 

doin ਕਿਸੇ ਚੋਗ ਘਰਾਣੇ fea ਕੋਈ 

ਭੋੜਾ HOW yar J ਜਾਣੇ | 

ਫਰਤੋ” :-- wel. ਜੀ ! ਤਿਸੇ ਉਤਮ 

ਟੱਬਰ ਵਿਚੋ wot ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਮੂਰਖ 
ਦੇ fue ਦੀ ਆਸ ਘਟ ਸੀ, ਪਰ ane fed ਹੀ 
ਕਮਗਿਅ!ਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ । (ਸੰਗ) 

ਕਮੀਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਠੁੰਹਿਆਂ ਦਾ ਡੰਗ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ 
ਪਿਆਰ ਦੇਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ | 

ਵਰਤ” :-- ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ । ‘ais ਦ) 
ਜ਼ਾਰੀ, Sfanit ਦਾ zal ।' ਅਜਿਹ' ਮੀਨਾ ਮਿਤਰ 

ਜਹੇੜਿਆ, fa wd ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ gar! 

(ਸਗ) 

ਕਰ ਸੇਵਾ, ਖਾ ਮੇਵਾ । 

ਕਾਵ :-- AS ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਗ 
ਜਾਗਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਬਿਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰ 

ਕਮਾਦ ਚਲ. ws ੧੬੬ add 2 ਤਿਸ 

ਨਹੀਂ: ਲਗਦੇ ! “ਕਰ ਸੋਵਾ ਤੇਂ ਖਾ ਮੇਵਾ” (ਸੰਗ) 

ਕਰ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਛਡ ਸ਼ਤਾਨੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ 
ਚੋਖਾ ga, ਛਡ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਸ਼ਤਾਨੀ 
ਹਾਲ Gat ਦਾ ਮੰਦਾ । 

ਭਾਵ :-- gst ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ 
ਨਿੰਦਿਆ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਜ਼ਿਮੀਦਾਨੀ ਦਾ ਕੌਮ ਛੱਡ 
ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਡਾਢਾ ਫੁਤਿਆ। ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਹਲੜ ਜੋ 
ਹੋ ਬੈਠ: । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਏਹ ਅਖਾਣ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ‘ag ਕਿਰਸਾਨੀ, ਛਡ ਸ਼ਤਨ, ਕਿਸਾਨੀ 

ਚੋਖਾ og, ਛਡ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਸ਼ਤਾਨੀ, ਹਾਲ 

ਉਨ ਦਾ ਮੰਦਾ । (ਸੰਗ) 

ਕਰ ਪਰਾਇਆਂ ਤੇ ਆਵਨੀ (ਆਉਣਾ) 
ਜਾਇਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ 

ਕਰੇ, ਤਦ _ਬਦਅਸੀਜਾਂ ਦੇੱ'ਢਿਆਂ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਅ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” _:-- ̀  ਭਾਗ ਭਰੀ-- ਉਨ Het 

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ... #31 ਬਾਣ]ਆਂ, Hel ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਥੀ ਨੂ 

dat ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਏ । wal ਜਾਈਆਂ ਦੇ us 

ਆਵੇ ਨੈ,'ਕਰ ਪਰਾਇਆ ਤੇ ਆਵਨ ਜਾਇਆੰ' । ae 

ਮਰਣ ਨੇ ਤੈ ਮੂਲੀ ufew ਟੋਆ ਹੋਵੇ ਨੇ । 

(ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ-- AP: ਜੋਧ ਸਿਘ) 

ਕਰ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋਵੀ ਭਲਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਚੌਗੇ ਕਮ ਕਰਨ ਨਲ 

ਆਪਣਾਂ ਭੁਲਾ gerd । 

| ਵਰਤੋਂ: — “ਕਰ ਭਲਾ ਤੇ ae ਭਲ” 

ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਹੁ, ਸਦਾ ਸਖੀ vas | 

(Ral) 



ਕਰ ਮਜ਼ੂਰੀ... 

ਕਰ ਮਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਖਾਹ ਚੂਰੀ । 
ਭਾਵ :--- ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਸੁਖੀ 

ਦਿਨ ਕਟ । 

Bas :-- ਵਿਹਲੋ 3d, ਦੱਲਤੇ ਖਾਉ 
“ਕਰ ਮਜੂਰੀ ਤੇ ਖਾਹ eat 1 

(fa) 

ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ am, ਭੱਜ ਲਿਆ ਸੌ 
ਰਾਮ । 

__ ਭਾਵ :-- ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਮ ਹੀ 
ਲਖ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ` ਪਆਇਓ, gui ਨਾਲ ਨਬੇੜ 

adt ਹੁੰਦਾ । 'ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਕਾਮ, ਭਜ fear 
ਜੋ ਕਾਮ ।” (ਸੈਰ!) 

aod Se, Ta ਨਹਏ | 

giz :-— ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾਂ 
ਵਡਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਤੋ ਬੜਾ 
ਭਾਰ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ? :-- ਜੋਟੀ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਸ਼ੁਕਰ 
‘gon we, ਰੀਗਾ ਨਹਾਏ | ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਦੇ 

ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ । ਰ੍ ( 

ਕਰਣੀ ਦਾ ਉਰਾ, ਕਹਿਣੀ (ਕਥਨੀ) ਦਾ 
ਰਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਕਥਨ ਵਿਚ਼ ਤਾਂ 
Hig, ਪਰ ਕਰਣੀ ay ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤ” :--- ae ਤਾਂ ਨੌਮਵਾਨ ਖਾਲਸ ਤਾੰ 
ਸੂਖ ਨਾਲ er et Wal ਅਤੇ ਕਰਣੀ zi 

ਹੈ ਪਰ ace} ਦ 

ਦ£ਗਜੇ ਮਾਰਨ ae ਤਾਂ ਜੋਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ” । 

(ਚਰਣ ofa ਵਿਸਥਾਰ -- ਡ. ਬਲਬੰ!ਰ ਮਿੰਘ) 

ਕਰਣੀ ਨਾਂ ਕਰੜੁਤ, ਚਲ ਮਰੇ UZ! 

ਦਮਗਜੇ 

ਦਾ “Ay za = , 

. ਵੇਖੋ :-- mu ot ਵੱਝੇ ਸਾਹੁਰੈ, ਲੋਕਾਂ ਮਤੀ 

ure | 

੧੬੫ ਕਰਤਾ ਕਾਰਜ.. 

ਭਾਵ :-- ਆਪ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ, ud 

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੋਣੀ । 

SIs :-- ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ une ਨਹੀ" । 

ਆਪ ਜ਼ੀ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨ! ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਤਾੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਮਹਨੇ | ‘ace! ਨ: ਕਰਤੂਤ 

ਚਲ Hd us? ਵਾਲ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਦਥੇ res sat 

(Ha) 

ae ਬਾਝਹੁ ਤਰੈ ਨਾਂ ਕੋਇ । 
ਭਾਵ :-- ਬਿਨਾਂ val ਕੌਮ ਕੀਤੇ gel 

ਮੁਕਤ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
‘fas! ਕ! ਦਰਿ Ba ਹੋਇ i 
ਕਰਣ ਬਾਝਹੁ ਤਰੇ ਨ ਕੋਇ ।। 

(aa ਰੰਥ — amas} ਵਰ) 

ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ OST 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਰੱਬ wae ਹੈ, ਓਹੀ 

get ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 
“ਰਨਮਖਿ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, 

agat ਕਰੇ ਸੂ ਹੋਈ ॥ 

(aa ਰੰਬ--ਵਾਚ ਸੂਹੀ) 

ਕਰਤਾ ਕਾਰਜ _ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ, At 

ਸਏੱਕਾਂ ਦੇ ਪਲ ਵਿਚ ਜੜੇ । 

ਰਾਵ :-- ਜਦ da del ਕਾਰਜ 

fag ਚਾੜ੍ਨਾਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਝਟਾ ਪਟ ਕੇਈ 

ਬਾਨਣ ds eat ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 
ਨਗਰ ਦਾ ਰਜ ਸੋ 
ਮੰਤਨ] ਇਹ ਸਲਾਹ 

fan ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

grat ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਦੇਂ । 

ਲੋੜੇ, ਸੈ ਸਬੋਬਾਂ ਦੇ ੫੦ ਵਿਢ ਜੋੜੇ” 

ਦੈਵਨੋਤ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਉੱਸ 
ਲਾਵਾਰਸ ਸੀ, wa ਗਿਐ! | 

ਗਿਣ ਕੇ fa ਜੋ ਪਰਖ Fea 

dja ਨੂੰ ਲਾਕੇ 08, ਉੱਸ ਜੌਂ 
ਕੀਤਾ “ਕਰੜਾ ator 

ਵਾਲ਼) ਰਲ 



age ਪਸੁ ਹਕ 

ਹੋਈ Rae ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ 'ਖੁਲ੍ਆ, ਮ ਮਾਨੋ Panu 
ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲ ਗਿਆਂ । 

(ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ-- ਡ. ਬੋਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

“ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ, ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ 1” 

ਭਾਵ :-- ਜਾਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮਨ੍ਖ ਹਾਂ, ਪਰ 
ਰਹਿਣੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 

“ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ।। 

ਲੌਕ ਪਢਾਰਾ adfes ਟਾਤਿ । 

(ag ਗੌਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 

ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ । 

ਡਾਵ :-- ਕੌਮ ਓਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ 3 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਵਾਕਫ਼ ਕੌਮ 
ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਚੀ ਤਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ est 
dar ਮਿਸਝਰੀ ਸੀ, ud ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ia dt 
ਬਿਨਾ ਨੁਕਸ sot ਬਣਾ ਸਕਿਆ । ਸੌਂਚ ਹੈ ਭਾਈ 
ਸਭ “ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ GV ਹਰਨਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 
axes ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
aan ਕਿਵੇ ਨਾਂ ਹੋਣ । (Hal) 

ਕਰਨਗੇ A ਭਰਨਗੇ ।' ਵੇਖੋ :--“ਆਪੇ 
ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜੇਠ ਖੋਣਗੇ ਜਾਹ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਮ 
ਕਰੇਗਾ, ਤਿਹ ਜਿਹਾ ਫੱਲ ਪਾਵੇਗਾ 

ਵਰਤੇ : -- 

ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ gust 

ਰਲ ਕਟਿਖ਼ਾ ਕੇ ਖਾਸ ।। 

ਕਰਨਗ਼ੇ ਸੋ saad 

ਤੂੰ ਕਿਉ ਫ਼ਇਓ ਉਦਾਸ ।”” 
' ਬਾਣੀ --ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਕਰਨੀ ਕੱਖ ਦੀ, ਗਲ ਲੱਖ ਦੀ । 

ਭਾਵ :-- ਗੱਪਾਂ ys ਮਾਰਨੀਆਂ, ਪਰ 
aH ਕੁਝ ਨਾਂ ਕਰਨਾ। 

ਹਮ is 
Bax ਉਤ. 

:-- 'ਕਰਨੀ ਕੱਖ ਢੀ ਹੋ ਗੀ, ਗਲ 
ਲਖ ਦੀ ਮਾੜੀ । ਨਬੇੜਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ @3 gad 
dui ਉਤੇ ਨਹੀ” । (Fa) 

ਵਰਤ” : 

ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਕਮਾਲ । 

ਭਾਵ :--- val ਕਰਨੀ ਔਖੇ ਰਾਹ 
AWS ਕਰ det 31 

ਵਰਤੋ" :-- ਸਤਿਗੁਰ vt feu ਹੌਵੇ si 
‘ote ate ਨਿਮਰਤਾ wat, ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਕਮਾਲ ।' 

(far ਸਿੰਘ, --ਭਾ? ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕਰਨੀ ues, ਕਿਆ ਹਿੰਦ ਕਿਆ 

ਮੁਸਲਮਾਨ 1 8s 

ਰੋਈ ।” 

ਭਾਵ :-- ਗੁਣਾ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ Jet 

ਹੈ, ਜਾਤ ਕੰਮ ਦੀ sat 

ਵਰਤੋ" :-- va ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ga 
ਹਨ,ਮਲ਼੍ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਪੁਛਦਾ । “ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ 

ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ।' ਕਰਮ ਹੀਣ ਜੋ 
ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ag ਪੈਣ ਜਾਂ ਬੈਲ ਮਰੇ । (ਸੰਗ) 

-- “BS ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ” ਦੋਵੇ 

ਕਰਮ ਫਲ ਤਾਂ ਸਭ ਫਲ, ਭੀਖ ਵਣਜ 
ਵਿਹਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸਮਤ; dat ਨਾ ਹੋਵੇ, 

ਤਦ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ gas 

ਵਰਤੋਂ :— ਭਾਈ, ਜਦੋ” Ba ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਾ 
de, ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਭੀ us ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆ- 

ਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ :--- 

'ਕਰਮ ਫਲ ਤਾਂ ਸਭ ਫ਼ਲ, ਭੀਖ ਵਣਜ ਵਿਹਾਰ” 

(ਸੰਗ) 

ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਬੜੇ । 

ਭਾਵ :-- ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਮਾਂ nang 
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀ' | 



ਕਰਮਾਂ ਦਿਆ ਬਲੀਆ... 
ਸਿ ਲਿਲਿਕਕਲਾਲਾਲਾਲਲਲਾਲਾਆਆਾਲਾਲਾਵਾਦਾ ਹਾ ਬਾ 1 ਸਰਮ 

ਰਖ 

ਦਢਰਤ :-- 

ਫਿਰਿ Ana ਰਿਖਿ ਬੋਲਿਆ 
ਜੁਜਰ ਵੇਦ He ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ । 
ਕਰਮਾਂ @3 ਨਿਬੜੇ, 
ਦੇਹੀ ਮਧ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ।। 

(ਵਾਰਾਂ —gret ਗਰਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਕਰਮਾਂ ਦਿਆ ਬਲੀਆ, ਰਿੱਧੀ ਖੀਰ 
ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ vot 

ਭਾਵ :-- ਮਿਹਣਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੀ 
ਕੌਮ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਨੂੰ ਮੁਖ 
ਰਖ ਮਿਹਨਤ ad ਪਰ_ਫਲ ਦਖ ਨਿਕਲੇ । 

ਵਰਤ” :-- peer ਤੱਤ, _ਕੇਡੀ 

ਕਰਮਾਂ ਹਾਰੀ ਆਂ । ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਬ ਨਾਂ 

ਵੇਖਿਆ 1 ds ਰੋਲੋ, ਜਨ ਖਖਪਾਈ । ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ 

ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰਖ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਚੰਦਰਾ ਦੁਖ 

ਵੀ ਤੇ ਦੁਖ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ weg ਨਾ ਇਲਾਜ, 

ਪਰਫਾਵੇ` ਵਗ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆਂ । ਵਾਹ ਕਰਮਾਂ 

ਦਿਆ aston, ਰਿੱਧੀ ਬੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਲੀਆਂ ।, 

ਹੋ ਮੇਰਿਆ ਸਾਈਆਂ | 
(ਸੁਭਦਾ--ਆਈ. ਸੀ, ਨੰਦਾ) 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ dail, ਅਕਲ ਦਾ 

ਤੌਲਾ Het । 

ਭਾਫ :-- ਕਰਮ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਹੀ 

ਗਲ ਹੈ। ਅਕਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ 

ਰਖਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ । 

wos :-- ਉਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 

ਬਥੇਰਾ ਲੈ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਨਿਰਾ ਬਲੀ ਹੀ ਹੈ । 

ਵਿਚਾਰੇ ਢਾ ਇਕ ਹੱਥ nat ਤੇ fea fue ਹੀ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਰਮਾਂ ਢੀ ਰਤੀ salt 3 ਅਕਲ ਦਾ 

3m Het (ਸੰਗ) 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ । ਜਾਂ 
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ । ਜਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ 
ਕਰਮ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਮਸਤਕ ਪਰ ਹੋਤੀ ਜਾਇ 
ਨਾ ਧੋਤੀ । 

Ana ee le ed een ee et ee eee et 

ਭਾਵ :-- ਗਿ Bu ਲਿਖੋ ਹਨ, 
ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ i 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਣੀ ਜੀ, 'ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ 

ਕੋਣ ਮਿਟਾਵੇ' ? ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ a fed 

ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । (ਸੈਰ) 

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੌੜੈ a 

ਦੂਰਿ । 

ਭਾਵ :--- ਆਪੋ _ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਕਈਂ ਦੂਰ ਹਨ | 

ws :-- 

ਚਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ 

erg ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ।। 
ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ 

ਕੇ ਨੌੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ । 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ- -ਜਪੁਜੀ) 

ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲੋ" ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਗੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਲ ਜਲ 

ਰਖਣਾ ATH ਕਲ” vad 

~ 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਥ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ 
ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਂਪਣੇ 33 ਤੇੜੇ ਦੇ £ਭ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਜਾਨਣਾ ਇਕ ਕਰਾਮਾੜੀ_ ae ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਰ/ਮਾਤ 
ਕੰਮ ਨਹੀ ਆਉਦੀ, ਉਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਉਦੀ ਹੈ । 

(ਸੈਰ) 

ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਮਨ ਵਿਚ ਹਰ AH ਹਰੀ 
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਾ ਵਪਾਰ ਕਰ । 

= 3 = 

“ਉਸਤਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਿ fadara 11 

ਕਰਿ ਮਨ Hd ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ 11" 

(aa ਗੰਬ- ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ 
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ਕਰੀਰ fast ਵੀ ਸੜੇ, ਸੱਸ ਗ਼ਰੀਬਣੀ 

ਵੀ ਲੜੇ ॥ 

ਭਾਢ :-- ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਸੁਭਾ ਦੱਸਣ 

ਲਈ) ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- Wn ਦੇ ਤਾਹਨਿਆਂ ਨਾਲ ਥੈਣਾੰ 

at Flat ga ਫੇਕ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ou 

ਹੈ । 'ਕਰੀਰ ਰਿੱਲਾ ਵੀ ਜਲੋ, ਸੱਸ ਗ਼ਤੰ!ਬਣੀ ਵੀ 

ਲੜੇ ।' ਸੱਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਬੜਾ duel ਹੈ । 

(AGA ਦੁਨੀਆਂ--ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਸ਼ੇਟ) 
~ 

ਕਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰੇ ਕੌਈ ਜਾਂ _ ਕਰੋ 

wat ਤੋਂ ਭਰੇ ਬੀਬੀ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, 

ਪਰ ਫੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ (ਸਜ਼ਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤੇ) । 

ਵਰਤੋ :---ਪ੫ਿਉ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ 
੩ ਪ੍ਰੰਤਰ ਨੂੰ ad ਲੋ, ਖ਼ਾਵੇਦ ਦੇ ਵਰੌਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੀ feast 8 ਜੋਹਲ ਵਿਚ ਖਾ ਦਿਓ i “ਕਰੇ ਕੋਈ 

੩ ਡਰੇ ਕੋਈ” ਦਾ ਜਿਵਜ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ AH ਆਮ 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ । 
(ਕੁਲਵਾੜੀ-- ਹੀਰ: ਸਿੰਘ ਦਰਦ) 

ਕਰੇ ਵਾਹ ਤੇ ਲਏ ਗਾਹ । _ਵੇ8 -- 
'ਜਿਨੀ ਗੋਡੀ 1 ਓਨੀ aati? 

ਭਾਵ :-- ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਹੀ val ਕਰੋ, 
ਫ਼ਸਲ vat ਹੋਵੇਗੀ । 

ਫੁਰਤੀ 

ਗ਼ਾਹ i’ ਜਿਨੀ ਵਾਹੀ ਚੰਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ 

\Ha) 

ਕਰੇਲਾ ਕੌੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਧਰਿਝਿਆ । 

ਭਾਫ :-- ਇਕ ਅਗੇ ਹੀ ਔਕੜ ਹੋਵੇ, 

ਉਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕਰੜਾਈ (ਸਖ਼ਤੀ) ਆ 
ਪਵੇ । 

!== gare, ਕਰੇ ਵਾਹ, ਤੇ ਲਏ 

Bat ਹੋਵੇਗੀ | 

ਵਰਤੋ" :-- xvas ਕਰਤਾਰ Gt fen 
Fame ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋਬਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 
Wes ਆ ਗਏਂ, ger ਬਾਂਦੀ ਲਗ ਪਈ । ਇਸ ਨੇ 
ਤਾਂ ਉਰ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜੀਕਰ « ਕੌੜਾ ਕਰੇਲਾ, us Te 
ਅਧਰਿੜਿਆ + 

( ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ --ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

aut, ਨਿੱਜ ਧਰੋਹੀ । 

ਭਾਵ :-- Got ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਆਪੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਭਤੋਂ :-- ਚੌਧਰੀ--ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ af fee 
ਆਂ ਆਪਣੇ Cdl ਅਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆਂ । ਸਚੇ 

ਹੈ : ‘Sut ਨਿੱਜ ਧਰੋਹ ।” 
੧4 

(ਸੈਰ) ਯਾ 

ਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ਭੇਸ, ਅਜ ਸੁਝੀ da 
ਵਸ । 

ਭਾਵ :-- ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਖੀ ae, 
ਕਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋਂ। 

ਵਰਤੌ` :-- ਵਲਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਵਨ ਦੀ 

ਗਾਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ੨ ਮੌਜ ਮੋਲ ਨੂੰ ਵ੩ ਕੇ Ber ਬੇ- 

ਵਸਾ ਹੋ ਕੇਂ ਕਰਿ Goer ਹੈ £ “ਕਲ੍ਹ ਨ ਸਿਰ 3H, 

WAR ਹੋ ਕੇ ਵਸ ।” (ਸੰਗ) 

੧ ਕੱਲਰ ਖਤੇ 3 ਜੋਮਈ, ਘਨਹਰ 
ਵੱਰਸਤ 1 

ਭਾਵ :-- ਕੱਲਰ ਵਿਖੇ dst sat 
ਜੋਮਦੀ, ਭਾਂਵੇ” ਕਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮੀ'ਹ ਵਰ੍ਹੇ ! ਭਾਵ, 
ਮੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭਾ suf ਛਡਦਾ, ਭਾਵੇ” 
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚੋਗਿਆਈ ਵਰਤੇ । 

ਫ਼ਰੋਤੋਂ` :--- 

fe Aust ਨ ਥੀਐ, aes? 33 । 

ਕੱਲਰ 03 ਨ ਜੌਮਈ ਘਨਹਰ ਵਰਸੱਭੈ ।। 

(ਵਾਜ਼ੀ --ਭਾਈ ਗੁਟਦਾਸ) 



ਕਲਰ ਖੇਤ... 

ਪਠਾਣ ਨਾ ਪੌਤਾ, ਦਭ ਦਾ ਕਾਨਾ ਕਮਾਦ 

ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੇਂ ਰਹੋ feu ਵਿਚ ਖੜਤਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਵੇ ਕਲਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ 
ਖੇਤੀ ਨਹੀ" ਹ੍ਰੰਦੀ, ਰਾਈ" ਪਠਾਣ ਨਹੀ' 
ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਿਵੇਂ ਦਭ ਦਾ ਕਾਨਾ_ ਕਮਾਦ 

ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । ਅਸਲ ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ 

ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ , 

ਵਰਤੋ” :-- ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਖ aus ਦੀ ਕਹੀ 
ਜੇ । “ਕਲਰ ds ਨਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵਤ wel ਪਠਾਣ 

ਨਾ ਪੋਤਾ, va ਦਾ ਕਾਨਾ ਕਮਾਦ ਨਾ ਹੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ 
ਰਹੇ feu ਵਿਚ ਖੜੋਤਾ' । ਅਸਲ ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ 

ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ ।. ( ਸੋਗ) 

ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀਐ ਕਿਹ ਕਾਜ ਸਰੀਐ । 

ਭਾਵ :--ਕਲਰ ਵਿਚ yst ਕਰਨ 

ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਭਾਵ ਮੰਦੇ 
ਤੋ` ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਵੜੀਐ das ਕੋਠੜੀ ਮੁਹ ਕਾਲਖ-ਭਰੀਐ ti 
ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਨੀਐ ਕਿਹੁ ਕਾਜ ਨ ਸਰੀਐ ।। 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ! 

ਖਲਰ ਦਾ ਕੀ ਖੇਤ, ਕਪਟੀ ਦਾ ਕੀ 
ਹੇਤ । ai ਕਲਰ ਦਾ ਕੀ ਖੇਤ, ays 
ਦਾ ਕੀ ਹੇਤ ? = 

ਭਾਵ :-- ਜਿਵੇ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਖੋਤੀ 
ਕਿਸੇ ਕੋਮ ਦੀ ਨਹੀ, ਤਿਵੇਂ" ਕੁਪੱਤੀ ਜ਼ਨਾਨੀ 

ਜਾਂ ਕਖਟੀ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ far 

ਕੌਮ aut} 

ਵਰਤੋ” : — ਭਾਈ । ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀ 

ਜੇ ਕਿ “ਕਲਰ ਦਾ ਕੀ ਬੇਤ, ਕਪਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੇਤ ।' 

ਉਸ ਕੋਲੋ” ਕਿਸੀ ਚੰਗੀ ਗਲ 'ਦੀ ਆਸ sual ਹੀ 

ਨਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । (ਸੰ) 

REE 

ਕਲਰ us ਨਿਆਈ' ਨਾ des, ਰਾਈ” 

ਕਲਾ ਰੱਬ... 

ਕਲਰ ਵਿਚ ਕੌਲ (ਕੇਵਲ) 

| ਭਾਵ :-- ਭੈੜੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ Hae 
ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- pass ਜਿਉ“ ਜਿਉ” ass 
ਵਰਤ ਧਾਰਨੀ ਬਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਿਉ” ਤਿਉ 
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ-ਭਗਤੀ ਉਸ ਉਪਰ 
ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ 
ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ਼ ਨਹੀ ਸੀ । Gai ਏ ਘਰ “ਕਲਰ 

ਵਿਚ ਕੌਲ” Ga 'ਪਿਆ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ 

ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੋ ਪਿਡ ਵਾਲੇ ਆਪਿਣਿਆ ਨੂੰ | 
(ਮਿਠਾ ਮੋਹਰਾ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਲਰ ਵਿਚ ਬੀ । 
ਨਾ ਜੌਮਈ ਘਨਹਰ ਵਰਸੈੜੈ | 

ਵੇਖੋ :-- 'ਕਲਰ ਬੇੜ 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੋਂ ਅਨ-ਅਧਕਾਂਰੀ ਨੂੰ 
ਚੰਗੀ ਮਤ ਦਈਏ, ਪਰ ਫੱਲ ay ਨਾ 
ਨਿਕਲੇ | 

ਵਰਤੋ :--- ਕਰਮ ve ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ 
"ਕਲਰ ਵਿਚ ਬੀ” ਪਾਉਣ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ fea 
ਨਹੀ? ਪੋਹਣੀ । (ਸੰਗ) 

ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ, ਤੇ ਘੜਿਉ” ਪਾਣੀ 

ਨਜੇ । 

gre :-- ਘਰ ਵਿਚ ਦੁਬਧਾ ਪੈ ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਕੋਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਗ Ue ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :--ਤਸੀ” ਉਸ ਨੂੰ ਗਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ 
ਬਣਾਓ ! ਘਰ ਵਿਚ ਦੁਬਧਾ ਪਾਕੇ ਕਲ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁੰਹ 
ਨਾ ਜਾਓਂ । ਅਖੇ “ਕਲਾ ਕਲਚਰ ਵਸੇ ਤੇ wise 
ਪਾਣੀ ਨਸੇ 1” 
(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਲਾ: ਕਿਰਖਾ ਜਾਗਦ) 

ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਰੁਖ ਭੀ ਨ” ਹੋਵੇ 1 

॥੦੧੨ ਭਾਵ :-- ਇਕਲ ue ਦੇ ਦੁਖ 
ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 



ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਵੈ... 

ਵਰਤੋ” :--- ਰਸਾਲੂ ਦੇ _ ਘਰੋ” ਰਾਣੀ 
ਕੌਕਲਾ ਭੀ feds 3 sa ਸੀ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
'ਕਲਾ ਰੱਬ ਕਰਕੇ dy st ਨਾ ਹੋਵੇ ।' 

(ਪੰਜਾਬੀ ਭੌਰੇ - A: A: ਅਮੋਲ ਤੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ) 

ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਵੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ _ ਹਰੀ 

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ । 
-_ 

ਵਰਤ” : 

ਕਰਕੇ did ਸਦਾਵਣਾ ਤਾੰ 
ys Sa ਅੰਦਰ ਪਾਈ । 
ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਡਿਆਈ u 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮੁ VHS ਕੈ ਘਰਿ 
ਹੋਈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਲਿਜੁਗ ਦੇ ਸਮੋ Sat 
` ਵਿਚ ਚੰਡਾਲ ਵਾਲਾ ਸੁਭ ਵਰਤਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । 

=. 

ਵਰਤੋ :--- 

“ਇਸੁ afsna ਮਹਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ।। 
ਕਲੀ at ਜਨਮੁ ਚੰਡਾਲ a ਘਰਿ ਹੋਈ v 

(ਗੁਰੂ ਗੱਥ-- ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ) 

ਕਲ੍ਹ aut ਗਿਦੜੀ 3 ਅੱਜ ਹੋਇਆ 
ਢਿਆਹ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ det ਕਿਸੋਂ ਕੋਮ ਦੇ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਿਹਣੇ 
₹4% ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

wa ਦਲ ਦਲ ਰਲ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਦੱ ਦੇ ਦੇ ਦੇ 

ਵਰਤੇ” :— 'ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹੁ ਨੀ । az 
ਜੈਮੀ ਗਿੱਚੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ VY ਆਪਣਾ 
ਪਿੰਡਾ ਤਾਂ ਵੇਖ | (Hal) 

ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਫਕੀਰੀ, eufad ਧੁਣੀ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਬੋਠਕਵੀ` ਗਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ 
ਜਦੋ“ ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਬੇਦਾ ਵਡੀਆਂ 
ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੇ । 

੧੭੦ 
RT ee ee tee eee: 

arg ਨਾ... 

__ ਵਰਤੋ” :-- ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ- ਉਏ _ ਬਸ 
ਵੀ ਕਰ, ਐਂਡੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਨ ਮਾਰੇ, “ਕਲ ਦੀ 
ਛਕੀਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ yet’ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾਂ ਲੋਖਾ ਰੈ । _ 

(ਸੈਗ੍ਰ) 
ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧ । 

ਜਾਂ ਕਲ੍ਹ ਚੀ ਭੂਤਨੀ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ 
ਅੱਧ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਮਾਮੂਲ) ਹਸਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ 
ਗੱਪਾਂ We ਮਾਰਨੀਆਂ | ਰ੍ 

ਵਰਤੋ” :--- “ਕਲ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਤੇ ਮੜੀਆਂ 
ਵਿਚ ਐੱਧ /” ਕੀ ਹੈ ਓਹਦੇ da us, ਜੋ ਉਹਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਫੜਾ ਦੇਈਏ । (ਸੋਗ) 

ਕਲ੍ਹ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ । 

_ ਭਾਵ :-- ਕਿਸੋਂ ਕੋਮ ਵਿਚ fas ਨਾ 
ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀ” ਕਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ? 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਲ ਤੋ ਪਰਸੋ ਦੇ ਇਕਰਾਰ 
ਕਰਨ ਢੀ ਲੌੜ ਹੀ ਨਹੀ”, ਕਿਉਕਿ ag ਨਾਮ 
ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸੁਆਦ ufos 3 ਅਚਨਚੇਤ 

ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ fue ਹੋਇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਥੇ ? 
(ਮੇਰਾ ਵਲੈਤੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾਮਾ-- ਸ: ਲਾਲ ਸਿੰਘ) 

ਕਾਉ” ਕਪੂਰ ਨਾ ਚਖਈ _ਦ੍ਰਗੇਧ 
ਸੁਖਾਵੈ | 

ਭਾਵ :-- ਕਾਂ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਚਖਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀ' | ਉਸ ਨੂੰ deat ਹੀ val ਲਗਦੀ 
ਹੈ । ਮਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” : --- 
ਕਉ“ ਕਪੂਰ ਨ ਚਖਈ vada Here ।। 
ਹਾਥੀ ata ਨਵਾਲੀਐਂ, ਸਿਰ eva Ogre ।। 

(ਵਾਰਾਂ --ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਕਾਉ” aides ਉਜਲੇ, ਕਾਲੀ ਹੂੰ 
US ਸਿਰ ਆਏ । 



ਕਾਉਣੀ ਨੂੰ... 

ਭਾਵ :— ਕਾਂ ਕਦੀ fee suk ਹੌਦੇ 
ਭਾਵੇ' ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ gs ਸਿਰ ਤੇ 
ਆ ਜਾਣ । ਭਾਵ, 48 ਆਪ ਵੀ ਮੰਦਿਆਈ 
ਨਹੀ ਛਡਦੇਂ । 

ਵਰਤ :--- 

ਨਿਹਫਲ _ਸਿੰਮਲ ਜਾਣੀਐ, 
WSS RES ਕਰ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ I 

ਕਉ” ਨਾ jes ਉਜਲੇ, 
ਕਾਲੀ ਨੂੰ G8 ਸਿਰ ਆਏ 1੧ 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਕਾਉਣੀ ਨੂੰ ਕਾਂ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਉਣੀ ਨੂੰ 
ਰਾ ਪਿਆਰਾਂ | ਵੇਖੋ-- dy ont 
ਬਗ Balt | 

ਭਾਵ :— ਹਚ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਣ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ gd ਲਗਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” : -- ਤੁਸੀ” ਕਿਉ” ਖਿਬਦੀਆਂ ਹੋ, 
ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੀ ਨੇ । “ਕਉਣੀ 
ਨੂੰ ਕਾਂ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਉਣੀ ਨੂੰ ar’ (ਸੈਗ) 

ਕਾਇਆਂ ਰੋਸ ਵਿਛੁਨਿਆਂ ਤਿਸ as 
ਸਬੋਈ । 

ਭਾਵ :--- ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਆਤਮਾ gg 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਕੌਈ ਵੀ ਸਾਥੀ 
Sut | 

ਵਰਤ” :--- 

“ਕਾਇਆਂ dn ਵਿਛੂੰਨਿਆਂ ਤਿਸ as ਸਬੋਈ । 
ਬੇਮੁਖ He ਕੁਖ ਜਿਉ 8h ਸਤ 'ਲੋਈ । 

'ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਕਾਹਦੇ ਸਾਹੇ ਜੇ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਜ ag ar 
ਹੌਣੇ ਤੇ ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
us (ਜਾਂ ਗੁਣ) ਦੀ ਗਲ ਛੋੜੇ, ਤਦ ਉਹ 
ਉਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਵਿਆਹੇ । 

ee ee ee nee eens een ees venoms, ਕਿ ਦਰ ਦਲ Rte ene ਆਲ ne eee ੨ eeeemeeenenee <<<੨੩੨੩੨= ੨ = 

ਵਰਤ” : -- ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ sad ਧੰਨ 
ਨਾਲ ? “ਕਾਹਦੇ ਸਾਹੇ ਜੋ ਆਪ ਨਾਂ ਵਿਆਹੇ' | ਅਸੀ” 
31 ਉਝੋਂ ਦੇ O'R ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਕੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ । 

(ਸੰਗ) 

ਕਾਹਲੀ ਅਗੇ ਟੋਏ । ai __ਕਾਹਲੀ 
ਦੀ wet ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ | 

ਭਾਵ :-- ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੌਮ 
ਖ਼ਜ਼ਾਬ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਭਾਈ ਹਰ ਕੰਮ ਧੀਰਜ ਨਾਲ © 
ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ Sat ਜੋ “ਕਾਹਲੀ ਅਗੇ ਟੋਏ” । 

(ਸੋ) 

“ਕਾਰੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾ 
ਆਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਹੈ ਮਨ ! ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 
ਨ' ਕਰ । ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ । 

ਵਰਤ” : 
'ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ _1ਚਤ੩ਵ੯੫ ਉਦਮੁ, 

ਜਾ ਆਹਰ ਹਰਿ ਜੀਉ _ਪਰਿਆ ॥ 
ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜਤ ਉਪਾਏ, 
ਤਾਕ! fang ਆਗੈ ਕਰਿ ਬਰਿਆਂ ।1 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਰਾਂਗ ਗੁਜਰੀ) ` 

ਕਾਗਉ ਹੋਇ ਨਾ ਉਜਲਾ ਲੋਹੇ ਨਾਵ 
ਨਾਂ ਪਾਰੁ 1 

ਭਾਵ :--- ਕਾਂ ਤੋ ਚਿੱਟਾ JA ਨਹੀ” 
ਬਣਦਾ, Bd ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀ” J 
ਸਕੀਦਾ । ਮਾੜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਫੜਨਾ ਜਾ 
Hig 3° ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ ਠੀਕ 
Sal’ | 

ਵਰਤ :— 

“ਕਾਗਉ ਹੋਇ ਨ ਉਜਲਾ ਲੋਹੇ are ਨ ਪਾਣੁ । 
ਪਿਜੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਮਲਿ ਲੈ ਪੈਨ Rete gra | 

(a: ਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਮਾਰੂ ਵਾਰ) 



ਕਾਗਤ ਭਿੱਜੇ ... 
inet, ee ਵਨ ਤਦ ਅਆਛੰਲਦੱਕਜਲਲਛਲ-5 ਐ ੬੨ਲਲ ਲਤ 

ਕਾਗਤ fsa st ਸੁਕਾਇਆ ਫਿਰ 

wag ਦਾ ਕਾ=ਤ, ਪਰ ਅਫੀਮੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ 

faa ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ । 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਮਾੜੇ sel val 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ! 

eas :— ਹੱਥ ਪਾਣੀ _ ਕਰਕੇ _ ਪੰਜ 
ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਗੀਤਾਂ । ਨਾਉਣ ਵਲੋ” ਤਾਂ ਹਫੀਮੀ ਦੀ 

ਬੜੀ Gut ਗਲ ਹੈ । ‘was fea ਤਾਂ ਸੁਕਾਇਆ 

ਫਿਰ ਕਾਗਤ ਦਾ ਕਾਗੋਤ us wet ਜਾਂ ਘੋੜੇ 
faa ਢਾ ਕੱਖ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ।' ਅਫੀਮੀ ਨੇ ਪਾਣੀ 
ਡਿੱਠਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਪਿਆ | 

(ਸੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕਾਗਦ ਦੇ ਘੜੇ ਕਦ ਤੀਕ ਦੌੜਨਗੇ ' 

ਭਾਵ :--ਫੋਕੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ AH ਰਾਸ 
ਨਹੀ” ਰੋਣਾ । 

ਵਰਤ? :-- ਜੀ ਕਾਗਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਦ ਤਕ 

ਦੌੜਨਗੇ ? ਤੁਹਾਡੀਅ! ਹਵਾਈ #ਿਕੈੱਤਾਂ ਕਦੀ ਸਿਵੇ 
ਚੜ੍ਦੀਆਂ ਨਹੀ” ਦਸਦੀਆੰ । (Fa) 

ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੋੜੀ, ਅੱਗ ਮਲਾਹ । 
ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੋੜੀ, ਬਾਂਦਰ ਮਲਾਹ । 

ਭਾਵ :-- ਨਾਜ਼ਕ da ਦਾ ਕਿਸੋ 
ਮੂਰਖ ਪਾਸ" ਵਿਗੜ wer ਜਾਂ ਵਿਉ'ਤ 
ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ant ਵ। wast ਦੀ ਬੇੜੀ 
ਦਾ ਮਲਾਹ ਬਾਂਦਰ ਚੁਕ ਬਣਾਇਆ | ਏਨੀ ਨਾਜ਼ਕ 
ਕੁੜੀ ਏ ਏਸ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਦੁਖ ਤਾੰ 
ਉਸ ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਰੀ ਸੀ। (ਸੰਗ) 

ag ਕਰਵੈ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਨੀ । 

ਭਾਵ :-- au ਲੋਟੋ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀ` 

ਨਹਿਰ Haw | ਅਨਸਥਿਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਛ 
ਆਂਦਮੀ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ' । 

pn nnn een ee ਲਲਲਾਲਾਲਲਾਲਲਾਲਾਲਾ ਆਵਾ ਲਾਲਾ ਰਤ 

-ਕਾਂਠ ਕੀ ਪੁਤਰ... 

“ਕਾਚੈ aae ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਨੀ ॥ 

ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ i’ 

(ਗੁਰੂ ਗੌਬ-- ਰਾ=ਾ ਸੂਹ/) 

ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕਾਜੀ ਓਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 
ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਲੋ" ਮੌੜ ਲਵੇ | 

ਵਰਤੋ" :--- 
‘ant ਸੋ ਜੋ Seat adi 
ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ Ales He IW 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ੰਬ--ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 

ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ yar! 

ਭਾਵ :-- ਅਪਣੇ GH ਵਲ ਤਾਂ ਘਟ 

ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦਾ 
ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ । 

ਫਰਤੌ` :--- ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਭਲੀ ਨਿਬੇੜੋ । 
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ? me “ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਝੋਰਾ” ਇਹ ਕਿਉ” ? (ਸੰਗ) 

ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੈ quat 
ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਨੋ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇ" ਜੀ 
ਢਾਹੇ, ਪਤਲੀ ਵਾਂਗ ਨਚਾਵੈ । 

zis pu: 

੧. 'ਕਾਠ at ਪੁਤਰੀ ਕਹਾ ਫਰੇ 
ਬਪੁਰੀ ਖਿਲਾਵਨ ord ਜਾਨੈ । 

ਜੈਸਾ ਭੇਖੁ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀ Ta 
ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜੂ ਆਨੈ i 

(ਗੁਰੂ ਰੰੱਥ-- ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫) 

੨. ਇਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ 
ਬਨ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਜਿਵੇ ਨਚਾਂਦੀ ਸੀ, _ਉਹ 
ਨਚਦਾ ਸੀ । “ਕਾਠ ਕੀ usd} ਕਹਾ ਕਰੇ ਬਪੁਰੀ 
ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ।” 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ-- ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 



ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ (sat) fea ਵਾਰ ਹੀ . 
ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- faa ਭਰੋਸੋ ਵਾਲ ਥਾਂ ਤੋ” 
ਧੋਖਾ ਖਾ ਅਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ar 
ਕਰਨਾ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸਾਰੇ ਜਣੋ-ਹੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! 
ਇਹ ਹਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਹੀ । ਪਰ ਗਲ ਉਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਵੀ ਆਵੇ । ਨਹੀ” ੩੧ 
3Ht ਜਾਣਦੇ ਹੋ, “ਕਾਠ ਦੀ gist fed ਵਾਰ 
ਚੜ੍ਦੀ ਏ । 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ--ਬਲਵੇਤ ਸਿੰਘ) 

_ ਕਾਠ ਦੀ ਬਿੱਲੀ, fore ਕੌਣ ਕਰੇ । 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ws ਆਦਮੀ ਪਾਸ“ 

ਦਲੋਰੀ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀ” gual 
ਚਾਹੀਦੀ । 

ਵਰਤੋ” :--ਪੰਚਾ ! 5 ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੋਲਾ By 
ਆਖੇ ਕਾਠ ਦੀ ਬਿੱਲੀ, ਮਿਆਉ” ਕੌਣ ਕਰੇ” । ਗ਼ਰੀਬ 
ve ਪਾਸੋ” eset ਦੀ ਆਸ _ਰਖਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਵਿਚਾਰ/ ਤ ਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀ” ਸਕਦਾ । (Fa) 

aol ਤੋਂ ਜੇ ਕਾਠੀ ਮਗੀਜੇ, ਅੰਤ 
ਭਜੇਗੀ । 

ਭਾਵੈ :-- ਗੋਦਗੀ ਨਾਲ deat ਨਹੀ” 
ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਠਾ ਜੇ 
ਕਿ ਮਾੜੀ ਗਠ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਦਬਾਇਆ 
ਜਾਵੇ ? 'ਗਠੀ ਤੇ ਜੇ ਕਾਠੀ ਮਰੀਜੇ, ਅੰਤ ਭਜੇਗੀ ।” 
Halal ਵਖੇਗੀ ਹੀ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀ” । 

(Ag) 

ਕਾਣਾ ਕਣਾਵੋ ਤੇ Bs ਲੋਬਾਵੇ | 

ਭਾਫ :=- ਆਖੋ ਤਾਂ ਕੇਈ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੀ 
ਗਲ, ਪਰ ਸੁਣਨ VIS ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਲ 
ਖਿੱਚਣ । 

(ਸੰਗ) 
ਕਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਗ ਵਧੀਕ । 

_ ਭਾਵ :-- WE Gs ਦੀ (ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਕਿਸੇ ਅੰਗ-ਮਾਰੇ) ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਓਦੋਂ" MS ਦੀ ਥਾਂ 
SI, ਲੂਲਾ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਿ ਵਰਤ ਲੈਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੇ :— sad ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਥੋੜੀ 
ਜੇਹੀ ys ਗਈ 3 gost ਨਲ ਕਹਿਣ wae 
ਇਨੀ ਗਲੀ” ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ fe ad ਦੀ 
ਇਕ ਰਗ ਵਧੀਕ ਹੁੰਵੀ ਹੈ । 
(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡ£ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਹੋ ਕਦੀ `ਢੱਗੇ ਨਹੀ" 
ਮਰਦੇ । | 

ਭਾਵ :--- ਗਰਜ਼ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਣ sys _ਪੁਰੀਆਂ sgl 
ਹੁੰਦੀਆਂ | ਹੁ 

ਵਰਤ” :-- of ਸ਼ਾਹ=ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਜੋ ਜੀ 
ਆਵੇ ਕਹੀ ਜਾਉ, ਪੜ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਖੋ ਕਿ ਕਧੰਮਿਅ? 
ਦੇ ਕਹੇ ਕਦੀ edi ਨਹੀ ਮਰਦੇ । _ (Ha) 

ਕਾਮੁ ਕਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ars ॥ 
ਜਿਉਂ aus Ava ਢਾਲੈ ॥ 
ਭਾਵ :-- ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਸੀਰ 

ਨੂੰ ਇਉ” ਗਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ” ਅੱਗ ਸੋਨੇ ਨੂੰ 
ਢਾਲਦੀ ਹੈ । ਰ 

ਵਰਤ':--- ਰ 
ਕਾਮ ਕੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ara ।। 
ਜਿਉ” ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ea i’ 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ-- ਰਾਮ ਕਲੀ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ) 



ਕਾਮੇ ਲੜਨ... 

ਰ੍ ਕਾਮੇ ਲੜਨ 'ਬਖ਼ਤਾਵਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਲਦ 
ਲੜਨ ਕਮਬਖ਼ਤਾਂ ਦੇ । 

ਭਾਵ :--- ਅਮੀਰ ਦੇ ਪਿਛ-ਲੱਗ ਆਪੋ 
ਵਿਚ ਲੜਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਆਪੋ ਵਿਚ 
ਲੜਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨ ਹੀ ਹਾਨ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :--- ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 
ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦਾ fA ੩ । ‘ani 
ਲੜਨ ਬਖ਼ਤਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਬਲਦ ਲੜਨ ਕੌਮਬਖ਼ਤ ਦੇ ।” 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਲੜ ਪਏ, ਤਾਂ ਮੈ” 
ਕਿਹੜੇਂ ਖੂਹ ਡਿਗਾੰਗਾ । (Hat) 

ਕਾਰਜੁ ਸਾਢੇ ਤੀਨਿ ਹਥ wat ਤਾ 
ਪਾਉਨੇ ਚਾਰਿ 1 

‘STE :-- ਬਹੁਤਾ BI ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ 
ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਮ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿਨ ਹੱਥ 
ਜ਼ਿਮੀ (ਕਬਰ ਲਈ) ਆਉਣੀ ਹੈ । 'ਬਹੁਤੀ 
ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਥਾਂ ਮਿਲ 
ਜਾਏਗੀ 1 

ਵਰਤੋ :--- 

“ਕਬੀਰ ਕੋਠੇ Hau ਹੋਤੁ ਕਰਿ ਕਾਹੇ naa ਸਵਾਰਿ ।। 
ਕਾਰਜੁ Are ਤੀਨਿ ਹਥ wat ਤਾ ues ਚਸੰਰ il’ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ-- ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਕਾਲ ਦੀ ਬੱਧੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਬਾਲ 
ਦੀ ਬੱਧੀ ਨੇ ਮੇਗਿਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ ਕਾਲ ਦੇ ਹਥੋ` sa 
ਆ ਜਾਂ ਆਪਣ ਬਾਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੋਈ 
ਕਿਸੇ ਪਾਜੇ` ast ਚੀਜ਼ Hat 

ਵਰਤੋਂ :--- ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈ“ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 
ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਕਾਲ ਦੀ ਬੱਧੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 

ਤੇ ਬਾਲ ਦੀ dt ਨੇ ਮੰਗਿਆ ।” ਮੁੰਡਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ । 

ਓਹਦੇ ਦਾਰੂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ 
_ ਖ਼ਾਲੀ ਨ ਸੋੜੋ । (ਸੈਰ) 
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ਕਾਲਾ AUS"... 

ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ, ਬੁੱਢਾ 
ਜਵਾਨ | 

ਭਾਵ :-- ਕਾਲ ਮੰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ 
ਵੀ ਬਚ ਨਹੀ” ਸਕਦਾਂ । 

ਬਚੇ ਨ 

ਵਰਤ” :-- ਵੈਦ ਜੀ : ‘aw ਦੇ ਹਥ 
ਕਮਾਨ, Het ਬਚੇ ਨਾ ਜਵਾਨ” | ਹੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ । (ਸੰਗ) 

ਕਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, asl ਖਾਂ 
ਨਹੀ” 1 

ਭਾਵ :-- ਅੰਖਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਬੈਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 
ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਾਲ ਟੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ae 
ਖਾਂ ਨਹੀ | ਦੇਖ ਭਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀ ਝਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ | (ਸੋਗ) 

ਕਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਲ ਚਹਿ 
ਜਾਏਗੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਦੁਖ ਸਮੋ" ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਰਿਸ਼ਤੇਦਰ ਕੌਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਕੋਈ ਗਲ acl “ਕਾਲ ਤਾਂ 

ਨਿਕਲ ਹੀ wean, ਪਰ ਗਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ p 

ਮੈ ਵੀ ਚੇਤੇ si aia, ਕੌਣ ਮੇਰਾ, ਹੈ, ਕੌਣ 
ਬਿਗਾਨਾ । (Ha) 

ਕਾਲਾਂ ਕੰਬਲ ਉਜਲ" ਕਿਉ” ਹੋਇ 
Hu | 

ਭਾਵ :-- ave ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ dl 
nue ਲਾਓ, ਚਿੱਟਾ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ । ਭਾਵ 
He ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ dfam ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 
ਬਿਠਾਓ, ਮੈਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- 

ਲਸਣ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ we ਬਹਿ ਖਾਜੈ ae | 
ਕਾਲਾ ਕਬਲ _ਉਜਲ। ਕਿਉ” ਹੋਇ wees 

(ਵਾਰਾਂ-- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 



ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ... 

ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਗੋਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦੋਹਾਂ 
as ਭਲਾ ਨਹੀ' ਹੈਦਾ । 

_ _ ਭਾਵ - ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ gat ਵਿਚ” 
ਕੌਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਂ, ਦੇ ਇਹ ` ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਗੌਜੋ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੁੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ 
au ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨ ਨੂੰ , “ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਗੋਰਾ 
ਦੂੜ੍ਹਾ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਭਲਾ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ” । (ਸੰਗ) 

ਰ੍ ਕਾਲਿਆਂ ਕਾਲੇ ਵੈਨ । 

ਭਾਵ :-- ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕਾਲੇ 
ਹੀ ਰਚਿੰਦੇ ਹਨ । Hau ਆਪਣਾ ਸਭਾ ਨਹੀ” 
ਬਦਲਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

‘ast ਹੋਵਨਿ ਕਾਲੀਆਂ ਸੁਪੇਦਾ ਸੇ ਵਨ ॥ 

fed ਬਗਾ 30 wer ਕਾਲਿਆ/ ਕਾਲੇ ਵਨ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਗੱਬ-- ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 

ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਡਰਾਉਣੀ, dst ਵਸਣ 
ਹਾਰ। ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਘਣਾ ਡਰਾਉਣੀ, 
ਚਿੱਟੀ uta ਵਰਸਾਉਣੀ | 

ਭਾਵ :--- ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਘਟ ਹੀ ਸੋਆਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 
ਚੁਪੀਤੇ ਬਾਹਲਾ । 

ਵਰਤੌ` :--- ਉਹ ਬੋਲਦਾ we ਹੈ, ਖੋਰ ਕੌਮ 
etia ਕਰਢਾ ਹੈ i “ਕਾਲੀ ਘਣਾ ਡਰਾਉਣੀ, dst 
ਦਸਣ ਹਾਰ! | ਤੁਸੀ" ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ 
ਪਰਖੋ | (Ha) 

ਕਾਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਣ ਬਗੇ, ਭਾਵੇ” ਸੌ 
ਮਣ ਸਾਬਣ ਲਗੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕਾਲੇ ਰੋਗ we fre 
ਨਹੀ' ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇ“ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਬਣ ਲਾਓ । 

ਕਾਂਵਾਂ ਦੇ ਆਖੇ... 

-- ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ । 

ਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇਂ, ਭੂਤਾਂ as 
ਮੁਰਾਦਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਅਯੌਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਜਾਂ mad ਬੋਦੇ ਪਾਸੋ” 
fad ਨੇਕੀ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ, ਜਿਹੜਾ Gar 
ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । 

ਵਰਤੇ” :-- ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, _ ਤੁਸੀ” ਵੀ 
ਕਾਵਾਂ gs ਢੋਲ ਵਜਾਉ'ਢੇ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 
ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? ਕਰੀ Gea ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੀ ਸਣੀ 
ਮੰਨੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ 
ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਲਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 
ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਂ । 

= 

ਵਰਤ” :-- ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ 
_ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਲ ਤਕਿਆਂ । ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ 
ਸਗਦਾ ਸੀ ? 'ਕਾਵਾਂ ਦੀਆੰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ 

ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਲਏ ਪਰ ਵੇਲਾ ਖੋਬਾ ਕੇ | 
(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ=-ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ga ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕਿਸੇ ਨੰ 
ਬਦ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਤੇ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ 
ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

was :-- 

ਘਰਕ ਕਿਹ! ਉਸ “ud ਬੈਠ 
34 ਕਿਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਮਰ ਜਾਣਾ । 
‘ai ਦੇ faat ਢੋਰ ਨਹੀ” ਮਰਦਾ”, 
ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ । 

(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਸ: ਸ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



ਕਾਂਵਾਂ ਦੇ ਘਰ.. 

ਕਾਵਾਂ 
ਮਘੋਵਾਲ । 

ਭਾਵ :-- Hues fea ਪਿੰਡ ਦਾ 
ਨਾਂ ਹੈ। ਥਾਂ ਬਾਂ ਫਿਰਦੇ ge ਸਬੋਧੀ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਓਹ ਵੀ wed ਬੈਦੇ ਹਨ । 

ਅਜ ਕਿਤੇ ae ਕਿਤੇ, ਇਕ ai ਟਿਕਾਣਾ ਰਖਦੇ ਹੀ 

aot । ਉਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 
ਡੇਰਾ wiles’ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ । (Fa) 

ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਮੂਰਖੁ Aa! 
ਭਾਵ :-- ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ 

ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀ” 
ਆਉ'ਦਾ । 

ਵਰਤ : -- 
ਸਹੁਰੇ ਪੁਫਹੁ AR, ਕਉਣ por Sa ਉਤਰ ਸੰਗੇ ।। 
ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਮੂਰਖੁ ਸੌਗੈ ॥ 

(ਵ!ਰਾੰ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

fant 3 ਰਤਾ ਗਿਰਸਤ ਜਿਉ” ਸਭ 
ਫੁਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤਿ । 

ਭਾਵ :-- 3 ਗ੍ਰਹਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉ us 
ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਾਂਗ 
ag AH* ਲਈ ਹੀ ਸੁਹਣਾ ਹੈ । 

੫੦੨ ੪ 

ਵਰਤ` : 

“ਜੈਸੇ ਰੈਣਿ ਪਰਾਹੁਣੇ, 
ਉਠਿ ਚਲਸਹਿ ਪਰਭਾਤਿ ।1 

ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਗਿਰਸਤ ਜਿਉ', 

ਸਭੇ ਫੁਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਤਿ 1” 
(ਗਰੂ ਗੰ੧-- ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ) 

ਕਿਸ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਏ | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਗਲ ਜੋਗਾ ਵੀ Sal's 

ws :--- ਹਾਕਮ ਕਿਸ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ 
ਏ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਨਾਂਹ ਕਰਾਂ 
ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ । (ਸ) 

ਦੇ ਘਰ _ ਵਾਲਿਆਂ ਡੇਰਾ 

MH ae ਖੌਲੂ.. NE 

“fan 3 aa ਦੀ । ਪਰਜਾ | 

weenie tem tere 

ਭਾਵ :-- ਪਤ sat at war 
ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਜਾਂ, ਜਦ ਕਿਸ ਨੂੰ 
ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ wa ਦੀ ਮੂਲੀ 
ਹੈ” ? ਜਾਂ ਜਦ ਬਹੁਤ] ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਪਤਾ 
ਨਾ ਲਗ ਕਿ ਕੌਣ aia? 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀ”। ਉਸ ਨੂੰ 

ਹੁਣੇ ਮਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੁ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ 

ਪਰਜਾ ਹੈ ? (Ha) 

ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਵਲੱਲੀ ਝਗੜੇ । 

ਭਾਵ :--- ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ 

ਝਗੜੇ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦਸੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਗੜਨ ਦਾ ਕੀ 

ਲਾਭ ? ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀ” “ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ਼ ਵੱਲਲੀ 

gaa ਹੁੰਦਾ ੩ ਓਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ॥ (ria) 

ਕਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ 

ਚਲਣਹਾਰ | 

ਭਾਵ :---ਦਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਾਈਏ 1 

ਜਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਰ act । 

was :-- | 

“ਕੜ ਮੀਆਂ ag ਬੀਬੀ ਖਖਿ ਹੋਇ ug ni 
ਕੁੜਿ ਕੂੜੈ ਨਿਹ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰੁ I 
ਕਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਦਲਣ ਹਾਰ ।1” 

(a3 ਰੀਬ-- ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 
ਦੇਣ Ok 

ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਖੋਲਉ ਗਠੜੀ ਦੂਖੀ ਭਰ 
ਆਇਆ | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸ ਅਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ 
ਦੁੱਖ ਫੋਲਾਂ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ 
ਜ਼ਿਕਾਰ ਹੈ । 



ਕਿਸੇ ast ਵਾਹ... 

“ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ, 
ਸਭੇ ਦੋਸੁ ਪਰਇਆ ।੧ 
fan ਪਹਿ ਖੋਲਉ ਗੰਠੜੀ, 
aut ਭਰ ਅਮੋਇਆਂ ।” 

(aa ਗ੍ਰੰਥ-- ਸੂਹੀ ਰਾਗ) 

ਕਿਸੇ Yat ਵਾਹ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ det ਵਾਹ 
ਖਾਂਧੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕੋਮ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚਾ, 
ਭਾਵ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣ ਤੋ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੋਈ as ਨਹੀ”। “ਕਿਸੇ 
est ਵਾਹ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ tet ਵਾਹ ਖਾਧੀ ।' ਉਸ 
ਠੇਕੈਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸਾਂ ਮਜੂਰੀ ਕਰ ਲਈ । 
dat ਹੀ mre? ਹੈ ! ਫ਼ਰਕ at ਹੋਇਆ ? 

(Fa) 
ਕਿਸੇ ਛਾਬੇ ਪੁਰਾ sat ਹੁੰਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ 
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲ ਮੁਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਕੀ ਕਰੀਏ ਜ਼ੀ । ਉਹ ai 
ਕਿਸੇ era ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । aoa fea 
Hae ਹੀ ਨਹੀ” Fer (Ha) 

ਕਿਸੇ ਜੁਗ ਦਾ ਵੱਟਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ _ਭਲੇਮਾਣਸ ae 
ਕੌਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਂ, ਜਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਪ ਨੂੰ 
ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਵੇਖੋ : ਬਿਪਤਾ mt ਸੈ“ 
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸਹਾਇਤਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ 
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ । 
ਸ਼ਾਇਵ “ਕਿਸੇ ਜੁਗ ਦਾ ਵੱਟਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।' 

(ਸੰਗ) 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ 
ਚਲੇ । 

੧੭੭ _ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਅੰਬ.. 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਦੋ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ 
Je ਤੇ ਇਕ ਤਾਂ was Hal ਕਰੇਂ ਤੇ wat 
ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਜਾਵੇ ॥ 

ਵਰਤੋ” :--- 'ਫਿਸੇ er gg us, ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਮੂੰਹ eal ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”, ਮੈ“ wait 
ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਢ! ? (Rat) 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਥਰ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਥਰ 
ਵਡਾ । 

ਭਾਵ :-- (ਬੱਬਰ ਭਾਵ ਪੇਟ) 
ਇਕ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ 

ਸਾਰਾ dag ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਤਨੀ ਹੀ 
ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ- ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 
ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਖ਼ਰਚ ਰਾਮੋਂ ਦੇ ਬਾਕੀ Wd ਟੱਬਰ ਦਾ 
ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚ'ਚੇ ਦਾ ਹੈ । ਪੇਟੂ ਜੋ 
ਹੋਇਆ | ਸਿਆਫਿਆ ਨੇ Ha ਆਖਿਆ ਹੈ, far 

ਦਾ ਟੱਬਰ ਵੱਡਾ, 'ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਬਰ ਵੱਡਾ । (ਸੰਗ) 

ਕਿਸੇ ਦਾਂ ਧਨ ਕੋਈ ਖਾਏ, ਪਾਪੀ ਦਾ 
ਮਾਲ ਅਕਾਰਬ ਜਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ unit ਦੀ ਖੱਟੀ 
ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨਾਂ ਲਗੇ, se ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ZIT :-- ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਟੀ ਜੋ ਪਾ੫ 
ਦੀ ਸੀ fee’ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ,। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਕੋਈ 

| ਬਾ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਮਾਲ ਅਕਾਰਥ ਜਾਏ । __ (ਸੈਗ) 

ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਬੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ" ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਗਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- wns, ਸੈਸਾਰ vt ਇਹੀ 
ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘fan ਦੇ ਅੰਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਬੀ ।” ਕੋਈ 
ਖਣਫਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਆਂਦਾ ਹੈ । (He) 



ਕਿਸੇ ਇਿ ਸਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ | 
-' ਏਧਰ 

ਸ਼ 

ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਓਧਰ eqryini । 

ਭਾਵੇ :--- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਨਾ, F 
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ aay 

ਵਰਤੋ” :-- ਯਾਰ ! fea ਕੀ ਖੇਡ 
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੇ । 'ਕਿਸੇ ਨ ਸਾਈ, fen oi 
ਵਧਾਈ” । ਲਾਰਾ ਕਿਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ Sy ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਡਰਨਾ | (ਸੰਗ) 

`” ਵੇਖੋ, ਰੱਥ ਦੇ ਨੰਗ ! sy ਵ 
ad ਵਖ ਵਖ ਲਿਖੋ ਸੂ ।'ਕਿਸੇ é ਕੱਖ, fen ਨੂੰ ਲੱਖ 
ਦਿੰਦਾ ਲੇ । (ਸੈਰ) 

ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਕੁਸ਼ਤ ਦਾ Ger ਦਿਨ ਨੂੰ 
Sul, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ । ਜੋ ਕੌ ਆਇ ਫਿਰ 
ਕੋ ਜਾਏ, Ge} ਗੁਸਾਈ” ਦਾ gsr) 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 
ਹਾਲ ਦਰਮਾਦਆ' ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਦਿਸ਼ਤਵਾਰ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ-- 
ਕਸ਼ਤਵੇ।ਰ AHS ਦ। Gui, ਦਿਨ ਨੰ ਨ ਭੱਖਾ ਨਾੜ ਨੂ 

: ਸੈਕੋ ਆਏ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਏ, ਓਈ ਗੁਸਾਈ ਦਾ 
'ਡਾ”। 

ਹੂ 

ae =T ਦੇ 

a 

(ਜੀਵਨ ਮੈਦੇਸ਼- ਪਿੰ : ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ) 

ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਸਭਿ ! 
ਚ&।0 ਚਲਾਏ 1 

ਭਾਵ -- ਜਿਸ ਦੇ 
ਸਤ a8 ਹਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਕਿਥੋਂ ਰਾਜਾ ਭੇਜ... 

ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਕਿਸੈ ਦੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ, 
ਸਚਿ _ਚਲ£ਹ ame ।।” 

(ਗਟੂ ਰੋਥ- -ਆਸਾ ਰਾਗ) 

ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀ' । 

ਭਾਵ :-- ਕੋਈ ਬਹ Hal ਚੀਜ਼ ਤਾਂ 
Salt 

ਵਰਤੋ :-- ਰਮ ਲਾਲ--(ਕੋਲ ਮਾਰ ਕੋ) 
ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਅਜੇ ਕੇਂਸਾ _ਏ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਨ ਜੈ 
ਵੜੋਵੇਂ' ਤੋਲਦਾ ਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ‘ag ਕਿਤੇ 
ਸੋਨ ਤ ਨਹੀ” 1 

(ਦਿਲ ਦਰਿਆ-- ਹਰਚਫਨ ਸਿੰਘ) 

ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾਂ ਆਵਈ ਲਾਵਣ ਬਿਨ 
BE 1 

ਭਾਵ :-- ਭਾਜੀ ਵਿਚ ਲੂਣ ਨਾਂ ਪਾਉ, 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਆਦ ਨਹੀ Set ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ 
ਬਿਨਾ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਕਮ salt 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਕੇਮੂੰ ਬੇਖਰ ਜੇ sd ਦਿਸੈ ufa ਸੂਣੇ । 
(ਕੜੇ ਕੌਮ ਨਾ ਆਵਈ ਲਾਵਣ ਬਿਨ ਲੂਣੇ । 

(ਵਾਰ੧--ਭਾਈ ਰਗ੍ਰਰਵਾਸ) 

ਕਿਤੇ” ਦੀ ਲੀਰ ਕਿਤੋ` ਦਾ yater, 
ਜੋੜਾ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਮੜਾਦਾਂ | 

ਭਾਵ :-- ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਕੋ ਝਟ 
ਲੰਘਾਣਾ, Us ਬਾਹਰਮੁਖੀ sua al 

| ਵਿਖਾਈ] ਜਾਣ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 
ਹੀਜ ਧਿਆਜ ਨੂੰ ਸੈ, ‘fas? vt ਲੀਰ ਕਿਤੇ” ਦਾ 

ਦਾ, UBT ਕੀਤਾ ਮੜ ਮੜਾਦ । ਬਾਹਰ UTE 
ਇ ਦਾ ਰਖਣਾ ਤੇ ਔਦਰ SA pyar: (ਜੋਗ) 

[ਕਿੱਥੇ war ਭੋਜ, ਕਿਥੇ dar ਤੇਲੀ ? 



ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ far 
7੧ 

ਧਨੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ । ਅਜੋਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੇ 
ਇਕੋ aq ਤੋਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 
AIS ਨਾਹ ਸਕਣ | 

ਵਰਤੋ` :--- 

ਕਿਥੇ = Sa ਬਹਾਦਜ, 

ਕਿਥੇ ਗੰਗ ਤੇਲੀ । 
fag ਇਕ ਅੱਕ ਦਾ ਤੀਲਾ, 

fat tes ਗੋਲੀ । 
(ਬਾ ਦਫ਼ਾਹੀਅ-- ਸ: ਸ: ves ਸਿੰਘ) 

ਕਿੱਥੇ (ant) ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ (ਕੁਜਾ) 
ਟੱ। 

ਭਾਵ :-- ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ? 
ਜਦ volt ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾੜੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 1 

a 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ si ay ਵਿਗੜਿਆ 

ਜਾਪਦਾ ਏ ! ਸੀ ਮਤੀ ਜੀ, Aw ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੁਜਾਂ 
oo) ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ Sait ਨਾਲ al} 
ਟਾਕਰਾ ? 

(ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਕਿੰਨੀ Stat ਸੌ । 

ਭਾਵ :-- Ge ਤਾਂ ਸੌ ਪੰਜਾਂ ਵੀਹਾਂ ਦਾ 

dad, ਪਰ ਡਾਢੇ ਦਾ ਵਧੀਕ ਤੋ ਮਾੜੇ 
ਦਾ ਥੋੜਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ, ਜਿਸ Hel 

ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ fast ads 

ਵਰਤੋ -- ਜੇ ਮੋਰੇ ਵਟਗਾ ਕੰਗਲਾ ger 
3 ਪੈ ਜਾਂਦ, ਬੀਮਾਰੀ, ਫੇਰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ feat ਵੀਹਾਂ Fi 

ਹੁੰਦ ਹੈ। ਸਿ 
(ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ--੫ਿ: ਤੇਜਾ ਸਿਘ) 

ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੇਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ 
ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਵਿਹਲ fast ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਬਿਨਾ aH ਕੀਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀ ਖੁਆਈ ਜਾਂਦੀ । 

ਕੀਤੀ aad)... 

3235 ਕੇ ਤੇ ਨਹੀ? ਨਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 
ਮਿਹਨੜ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ Ce ਪਾਲੇ | 

a 

(H) 

ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪਾਂਧਾਂ, ਜਿਨ ਮੰਗ ਪਰਾਇਆ 
ਖਾਧਾ | ਰ 

ਭਾਵ :--- ਜਿਹੜਾ ਆਪ Aa fils 
ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ 
ਦੇਵੇਗਾ । 7 7 

ਵਰਤੋ” :--- ਛਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਸ ਮਨਹੁਸ ਦਾ 
ਜਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਜ ਦਾ ਆਪਣ! gz ਤਾਂ 

ਟਪਵਾ ਨਹੀ”, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ at ਇਸ 4 ਕਰਨੀ 

Aint 'ਕੀ acarvin, ਜਿਨ ਮੋਗੇ verfenn 

ਖਾਧਾ ।” (Hai) 

at ਪਿੱਦੀ ਤੇ ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ । 

ਵੇਖੋ :-- 'ਨੈਗੀ areal ਕੀ ਤੇ ਨਚੋੜੇਗੰ 
atl’ 

ਭਾਵ :-- ਨਿਰਧਨ ਜਾਂ ਨਿਰਬਲ 
ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ` ਕਰ 
ਸਕਦਾ। . 

eas :-- aa al, ਵਿਚਾਰੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ । 
“ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ' । ਉਹਦੇ ਆਖਣੇਂ ਖਾਣ 

ਲਈ ਹੈ ਨਹੀ', ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ faa’ ਲਿਆਵੈਗਾ ? 
(Ha) 

ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਿਰ ਸੁਆਹ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ, 

We 3 

ਵਰਤ” :-- ਮੈ' ਮਰ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤਾਂ 

ਕਰਵਾ । ਮੈਡੇਂ ਨੇ ਮੋਰੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਤੇ 

fag ਸੁਆਹ ਪਾ ਦਿਤੀ । ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਕਮਾਉਣ 

ਲਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋ" ਅੱਖਾਂ Sa ਬੈਠ! । (ਸੈ ) 



ਕੀੜੀ ਦੀ ਮੌਤ... 
| ਸਮ ਸਾ ਦਾਗ ਮਾਦਾ ਲਓ EERE EERE ਦਵਾ ਈਸਾ ohne one ee 

ਕੀੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

__ ਭਾਫ :- ਜਦ dag ਵਿਚ ਆ ਕੇ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ aut ਕਰੀਏ ਪਰ ਆਪ ਦੂਖ 

ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਮਾੜਾ Ger ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ 
ਕੋਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪਾਂਵੇ, 32 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ wu ਵਿਚ 
ਰਹਿ ਕੇ ਗਲ ਕਰਿਆ aa, ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ 
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਭੁਲ ਗਈ ਹੈ ਅਖੇ 'ਕੀੜੀ 
ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।” 

(Ha) 

ਕੀੜੀ ਦੇ ds ਨਿਕਲੇ ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ fag’ 
ਪਰ੍ਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੇ, ਤਦ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” : -- ਅਪਣੀ ਵਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ 
ਕਡੋਂ, 'ਕੀੜ੍ਹ ਦੇ ਖੰਭ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਹਦੀ 
ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ' (ਸੰਗ) 

ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਰੈਣ । 

ਭਾਵ — ਮਿਲਣ ਆਉਣ VWs ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰਨ ਸਮੋ” ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੋੜੀ--ਰਮ ਸਤ ਬੇਬੇ । 
ਪ੍ਰੇਮੀ-(ਉਠ ਕੇ ਗਲ ਮਿਲ ਕੇ) ਆ ਕੁੜਮਣੀ 

ਗਾਲੀ । ਜੀ ਅਸੰਏਆਂ ਨੂੰ, ਸਦਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ । 
ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਰੈਣ । 

(ਸੁਭਦਾ--ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਕੀੜੀ ਨੂੰ aor ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਥੋੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੋ_ਦਾ 
ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ga var 
ਹੈ । 

eas :-- ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ fewd ਧਰਮ 
ਦਾਸ ਦਾ ਥੋਂੜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੀੜੀ 
ਲਈ ਤਾਂ ਨੂਠਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਸੀ । ਪਲੇ 

ਓਹਦੇ ਭਲ: ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ? (Fa) 

ਕਕੜ, a, ag, ਕਬੀਲਾ ਪਾਲਦੇ । 
ਜੱਟ, Hai, ਸੰਸਾਰ, ਕਬੀਲਾ ਗਾਲਦੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਰਜਿਆ ਪੁਜਿਆ 
ਜੱਟ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਬਰ ਦੀ 
ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ 
Hid HA ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੀ ਗਾਹਕ ਕੋਈਂ 
ਨਾ ae, ਪਰ ਭੁਖ ਜਰਨੀ ਔਖੀ । ਸੋ ਦਾ ਦਸੀ” ਤੇ 
ਪੰਜਾਹ ਢਾ ਪੰਜੀ ਸੁਟ, ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਕਫੇ ਤੇ fea 
ਹਥਲ ਨੋ ਬੈਠੇ । ਓੜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ 
ਹੋ ਪਏ, ਪਰ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ -- 

‘faz, ਕਾਂ, 28, ਕਬੀਲਾ ਪਾਲਦੇ, ਜੱਟ, 
Hai, ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਲਾ ਗਾਲਦੇ ।” 

(ਨਵਾਬ ਖਾਨ-- ਪਿ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਕੁਕੜ, ਕੁਤਾ, ਕੋਹਲੀ fas ਜ਼ਾਤ 
anes । ਉਹ sa, ਉਹ faa ਮਰੇ, ਉਹ 
ਬੋਲੇ ਪਰਭਾਤ । 

ਭਾਵ:-- ਕੁਤਾ, ਕੁਕੜ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ 
ਜਾਤ ਦਾ ਲੜਾਕਾ ਸੁਭਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਮਾਮੀ ਜੀ ! ਛਡੋਂ ਪਰੇ 

Fastin ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਹ 
ਗਲੀ ਕਬੀ` ਲੜ ਪੈਦੇ ਹਨ | 'ਕੁਕੜ ast das} 

ਤਿਨੇ ਜ਼ਾਤ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਉਹ 3a ਉਹ faa ਮਰੇ, ਉਹ 
ਬੋਲੇ ਪਰਭਾਤ' । (ਸੰਗ) 

ਕੁਕੜ ਖੇਹ ਉਡਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 
(ਸਿਰ) ਝਾਟੇ ਪਾਈ । 

ਭਾਵ :-- qe’ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ 
ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇ 1 



~~ 

ਕੁਕੜ ਨਾ... ੧੮੧ 
= 
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ਕੁਕੜੀ ਨਾਈ... 
ਵਰਤੋਂ" :-- ਨੀ ਬਚੀਏ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ 

ਗਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਝ੍ਗੇ ਨੂੰ wry ਹੀ ਚੌੜ ਨਾ aa 
fe@* ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੇਖਾ ਬਣਨਾ ਨੈ ਕਿ 
‘aaa ਖੇਹ ਉਡਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਟੇ ਪਾਈ ।” 

| ਰ (ਸੋਗ) 

ਨਾ ਨਿਜ ਪੋਟ-ਪਾਲੂ ਧਰਮ ਹਿਤੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Sa) ਗ਼ਰਕ ਕਰਨ ਢ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ । 
(ਮੂੰਦਨੀ-- ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਰਵਾ ਨਹੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਥੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ aa ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹ” ਕੀਤੀ ਜਦ] ਉਥੇ ਇਹ ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਕੜ ਵੇਖਕੇ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ as ਉਸ ਨੂੰ 
ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੋ ਉਹ ਵਰਤੋਂ” :--- ਬੂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ ਅਗੋ` ਨਖ਼ਰੇ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰੇ । `ਦੇਂ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨ: ਦੇਣ । 'ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਰਵਾ ਨਹੀ” ।” (ਸੰਗ) 

ਕੁਕੜੀ ਦੇ we cu ਨਾਲ ਪੈਰ ਸੜਨ ਠਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ Gat ਹੋਠਾਂ ਲੰ ਲੱਦੀ ਹੈ। 

ਆ 

ਵਰਤ” ;--- ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਅਲ 
ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ al wad ਕੂੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀ” 
385 ਲਗੇ ? ਅਖੇ, ਕੁਕੜ ਨ ਬੋਲੇਗ ਤਾ ਲੌ ਨਹੀ” 
ਹੋਵੇਗੀ । (Fa) 

ਭਾਵੇ :--- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ oy ਦੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ . ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਖ) ਕਰੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਕੁਕੜ ਬਾਂਗ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਨ ਹੀ 
ਨਹੀਂ" ਚੜ੍ਹੇਗਾ ? (ਲੋ sat ਹਵੇਗੀ) 

ਭਾਵ :--ਜਦੇ` ਕੋਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ 
ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੇ 3 ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੀ 
ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਤਾਹਨੇ ਵਜੋ” ` ਕਹੇ | 

ਵਰਤੋਂ" :— ਇਕ ਦਮ Czy ਕੇ ਬੁਢੀ 
ਬੇਲੀ ‘as ਇਹ ਵੈ ਧੀਏ ਬਈ ਉੱਝ ਤੇ ਫ਼ਰਕ 
ਕੋਈ ਨਹੀ” ਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਤਾਈ ਵਿਚ, Ht at ਤੇ 
ਤਾਈਂ ਕੀ । ਪਰ ਦੇਖ ਨਾ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਕੁਕੜੀ ਢੇ 
ਜਦ ਬੁਪ ਨਾਲ ਪੈਰ ਸੜਨ ਲਗਦੇ ਨੇ, ੩੧ ਉਹ 
ਚੁਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੋਠਾਂ ਲੇ ਲੈ'ਦੀ ਨੇ p 

(ਲਵ- ਸੋਰਿਜ-- ame ਸਿੰਘ] 
ਕੁਕੜੀ ਨਾਈ ਦੀ, yaa ਮੁੱਕਦਮ 

(ਨੰਬਰਦਾਰ) ਦਾ । 
ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ; 

ਵਰਤੋ” :--- ਬਹੁਤੀਆਂ _ਵਡਿਆਈਆਂ ਨ। 
ਸਾੜੋਂ ਜੀ mat ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇ ਕਿਵੇ” ਹੋਵੇ 
ਬਣ ਲੈਂਘਾ ਲਵਾਂਗੇ । ਤੁਸੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸਾਡੀ । 
ਕੁਕੜ WA ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਨ ਨਹੀ” ਚੜੋਗਾ” $ 

(Ran) 
ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ । 

ਭਾਵ :-- ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ, ਖ਼ਾਹ is = 
ਮਖ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ | ਵਰਤ :--- , ਹਾਲ ਓਇ ਲੋਕੋ ! “ਕਕੜੀ 
ਰ੍ ਨਾਈ ਦੀ ਤੋਂ ਮੁਜਰਾ ਮੁਕੇਂਦਮ ev । ਰੋਟੀ ਜੈ” <ਆਂਦਾ 

ਰਿਹਾਂ ਤੇ ਹਸਾਨ ਮਾਮੇ : । ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਲਹ 
Hel ਏਂ । (ਸੰਗ੍ਰ) 

ਵਰਤੇ" :--- ਉਸ ਰਾਤ ਗੁਰਮਤਾ ਕੋਈ) 
ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ aed ਨਰੀ' ਸੀ, 



ਵਰਤੋਂ” :-- ni ਜੀ, fed ਜੇਹਾਂ ਲੇ ਕੈਮ 

ਕਦੀ ਰਾਸ aol ਹੁੰਦੇ । “ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਗਿਲੇ, ਕੂੜ 

fea fee) ਕੁਝ ਤਾਂ Hal ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਹੀ 

gy ਕਰਨ ਵੀ sat ਸੀ । ਉਤੋਂ' ਸੈ ਕਿਰਖੇ ਨੂੰ 

ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆਂ । ਬੋਂਸ, ay 

fen ਹੋ ਗਿਆ । (ਸਰ) 

__ ਕੁਛ ਅੰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਧਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਪਹਾਂੜਾਂ 
ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ । ਕਛ ਢੋਲ ਢਮਕਾ ਸਰਵਰ 

ਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਿੜਬਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇਂ ਮਨੁਖ ਦਾ ਇਕ 

ਇਸ਼ਟ ਉਪਰ ਨਿਸਚਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ 

ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਰਨੀ । 
ਕੁਝ ਵਤਾਉ' 33, ਕੁਝ ਲਾਲਾ ਜੀ 

ਤੱਤੇ । 

gre: — ਜਦ ਦੋਵੇ” ਪਾਸੋ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 
ਝਗੜਾਲੂ ਹੋਣ । 

ਵਰਤੋ :--- ਅਜ ਕਲ Bai ਦਾ ਇਕ 

[ਇਸ਼ਟ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ” ਰਿਹਾਂ । Je ਖਾਸੇ 

ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ | 'ਕੁਛ ਅੰਨ ਦੈ, ਕੁਛ ਧਨ ਦੇ, 

ਕੁਛ ਪਹਾੜ” ਵਾਲੀ Ea Zi ze ਢੋਲ `ਢਮਕਾ 

ਸਰਵਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਿੜਬਸ਼ BA ਨਾਨਕ ਦਾ ।” 

(ਸੋਗ) 

_ ਕੁੱਛੜ ਕਰੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ waar 

gre :--- ਜੱਦ ਨੇੜੇ ਪਈ va ਦੀ 

ਭਾਲ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ -ਕੇਸਿਆਂ ਤੇ ਘੜੀ 

ਅਪਣੀ ਜੇਬ fed ਹੀ ਨਿਕਲੀ । ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ 'ਕੌਂਛੜ 

ਕੁੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਢੋਡੋਰ' ਵਾਲ਼ਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈਂ | 
(Ha) 

aes ਚੁਕੀਦਾਂ ਭੁੰਜੇ ਪਾੱਦਾਂ | 

ਵਰਤੋ” :-- Hawes ਜੀ, _ ਭਾਂਬੜ ਤਾਂ 

ਮਚਣਾ ਹੀ Ali ‘ax ਵਤਾਉ” ਤੱਤੇ, ay ਲਾਲਾਂ 

ਜੀ 33’ । ਦੋਵੇ” ਪਾਸੇ ਇਕੋਂ ਜੇਹੇ ਬਗੜਾਲ ਜੂ ਸਨ | 

He 

agg ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ । 

ਭਾਵ:-- ਕਟੈਏ ਦੁਖ ਹੀ vet 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ :--- 

ਜਿਉ” ਜਿਉ” ਕੁਟੰਬ ਦੀਆਂ ਲਗਨ ਲੀਕਾਂ । 

ਦੇ ਦੇ ਰੋਸੀ ਉਚੀਆੰਂ ਡੀਕਾਂ । 
ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਦ੍ਖਾਂ ਦਾ ਘਰ । 

ਨਿਕਲ ਭਜ ਨਾਂ ਫਾਬਾ ਮੇਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲ 

ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ 

ਜਾਂ ਲੜਦਾ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹੋਨ ੧ 
(ਸੁਬਰਾ ਸ਼ਾਹ) 

ਕੁੱਟੀ ਚਿੜੀ ਕਪੂਰੀ ਨਾਉ” । 

ਭਾਵ :-- ਹੱਥ ਪਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ` 
ਪਰ ਦਿਖਲਾਵਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇ । 

ਫਰਤੋ” :-- ਮਾਂ -ਭਾਬੀ ਜੀ ! ਇਿਸ਼ 2 

ਹਰ ਗਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਤੋ” 

ਨਹੀ awe ।ਇਹ ਤਾਂ 'ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀਢਾ ਛੌਜੇ 

Yerd v va i ; ਹੁ 

wos’ :-- ਬਸ ਜੀ, at ਨੂੰ ਵਡੋਂ ਨੇ, 

a ਕੁੱਝ ਦਾਣੇ ‘fas, ਕੁਝ Aes ਕਪੂਰੀ ਨਾਉ' ਵਾਲਾ fore 2 (ਮਗ) 

ਢਿਲੇ । 

ਭਾਵ :-ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ - ਆਪ ਵੀ 

ਮਾੜਾ ਹੋਵ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ । 

ਕੁੱਤਾ ਸੌ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ws! 

ਕ੍ਰੱਤਾ ਦੌਹਤਾ ਘਰ ਨਨਿਹਾਲੇ 



ਵਡਾਂ ਕੁੱਤਾ, ਸੋਈ ਭਾਲ | 
ਜਹੁਰਾ ਫਿਰ ਜਵਾਈਏ ਨਾਲ । 

ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਹੌਰ ਵੀ ਭੱਕੇ । 

ਆਪ ਜੀ'ਦੇ ਧਨ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ॥ 

_ਭਾਵ ਤੇ ਵਰਤੋ” ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਨ 1 

(ਸੈ) 

_ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ fea ਚੱਕੀ 
Ue | 

ਭਾਵ :- ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ 
ਬਿਠਾਉ ਮੁੜ ਚੱਕੀ ਹੀ dear, ਅਰਥਾਤ 

ਨੀਚ Gat ਨੀਚ ਕੌਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇ” 

ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ।ਐ, 

ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ Fe । 

(ਵਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਕੁੱਤਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਗਿਆਂ aa ਮਾਈ ਤੋਰੇ 
ਨਾਂ॥ 

ਭਵ :-- AH ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹ ਜਾਏ 

ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੋਵੇ ਕਿ ਮੈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋਂ :-- ਅਪਣੇ del’ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਦ; 

ਇਕ ਬੋਲਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਦਿਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ 

ਨਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੈ 3 ਤੁਸੀ afge 3 fan 

ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਲਭੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, feud ਦੇ ਕੰਮ 

ਆਣਗੇ | ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗਲ ਹੋਈ qa ਰੋਟੀ ਲੈ 

ਗਿਆ, dal ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਂ । (Hat) 

ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖਾਧ ਤੇ ਢਿਡ ਵੀ ਨਾਂ 

ਭਰਿਆਂ | 

ਕੁਤੀ ਗਲ੍ਹਾਂ... 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ" ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰੇ ਪਰ ਸੁਖ ਫਿਰ ਵੀ 
ਨਾ ਮਿਲੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਅਖੇ “Agr ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ fes 

ਵੀ ਨਾ ਭਰਿਆ! । ਇਹੋਂ ਹਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਹੋਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਲਭ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ 

zi ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਾ at ਹੋਇਆ | 

(ਮਿਠਾ ਸੋਹਰਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਤਿਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀ', ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ 
ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੈ। 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋਂ" ਕਿਸੇ va ਸਾਥੀ ਦੇ 

ਲਿਹਾਜ਼ ਮੁਲਾਹਜੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕ GH ਦੇ 

33 ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ | 

ਵਰਤੋਂ :--- ਇਸ ਦੀ ਗਲ det ਤਾਂ ਸੈ 

ਦੋ ਫਕੇ ਵ) ਇਸ ਦੇ ਸੂਹ ਤੋ ਨਾ ਮਾਰਦਾ । ਪਰ 

ਇਸ ਦੇ ਪਿਉ ਦਾ ਲਿਹ'ਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਖੇ “ਕੂਤਿਆਂ 

ਤੋਰੇ ਮੂੰਹ 2 ਨਹੀ', ਤੇਰੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੈ ।' 

(ਸੰਗ) 

ਕੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਕਿਆਂ ਦਰਿਆ ਪਲੀਤ 

ਨਹੀ" Ger । 

ਭਾਵ -— 33 ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ 

ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ sal ਵਿਗੜਦਾ | 

ਵਰਤੋ” 

“ਕੁੜਿਆਂ ਦੇ ਲਕਿਆਂ ਦਰਿਆ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ” ਹੁਂਦਾ 1 

ਸੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ az ਨਹੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। 

(ਸੋਗ) 

:-- ਮਿਤਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋਂ, 

ਕੱਤੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਗਈ, wae at ai 

} wait, furs’ ਰੋਟੀ ਵੇਲਾ ਬੱਝ ਗਿਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ vat ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ 

ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਬਹਿਣੀ 3 



ਕ੍ਤੀ Se... 
ae ne ae ne re ee Oe ene 

MH ਕਝ ਲਭੁਣਾ ਵੀ ਨਾਂਹ i 

੧੪੦੦ SF :--- ਸਾਡੇ ਨਾਲ 33 ਉਹ ਗਲ 
ਬਣੀ ਅਖੇ 'ਕੁੱਤੀ ਗੋਲ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਗਈ, wai ਵਾ ਨ 
ਵਗੀ, ਪਿੱਛੋ Set ਵੇਲਾ ਬੰਝ ਗਿਆ” । ਘਰ ਬਾਰ 
ਵੇਚ ਕੇ Retard ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ, SS ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜੇ । 
ਇਧਰੋ ਸਿਰ seve ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ dar ਸੰ), ਉਹ 
ਵੀ ਗਿਆ । 

ਕੁੱਤ! oe ਮੌਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ) ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੌਮ ਉਪਰ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੋ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਤੁਸਾਂ ਵੀ ‘as Be 
ਮੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ' ਬਿਠਾ ਛਡੀ, ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ 

ਹੀ ਸੀ । (ਸੋਗ) 

a3 ਸੈਦੀ ਪੂਛਲੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਸਿਧੀ ਹੋਏ। 

ਭਾਂਢ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ 
ਆਦਤ Oat ਨਾਂ ਛੱਡੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਇਸ dest ਦੀ ਗਲ ਹੀ 
ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਏ ? 'ਕੂਤੇ Het ਪੂਛਲੀ, ਕਵੇ ਨ! ਸਿੱਧ 
Je’) ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾ ਤੋ ਕਦਾਚਿਤ sgt ਟੱਲੋਂਗੀ | 

ਕੁੱਤੇ ਖਾਣ ਜਲੋਬੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਭੁੱਖੇ 

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 
ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਾ, 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਤੇ ਦੂਜੇ Hat ਕਰਨ 

ਵਰਤੋਂ :--- ਚੋਧਰੀ ਜੀ, fea ਕਿਹੜੇ 
ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ‘aS ਖਾਣ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਪੋਹਤ 
sy’ । ਗੁਣਵਾਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪੁਛ ਪੁਤੀਤ ਹੀ 

(ਸੰਗ) 

ਕੁਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ... 
੩੨੩੫੦ ਕੇ ਅਲ == oe ਉਪ... ਹੀ ਮਾ ਮਾ ਮਾਰਨਾ 

ਨਹੀ” ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ 1 (Fa) 

ਕੁੱਤੇ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ st A ast 
ਧਾਤੂ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਤਸੀ' ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ 
ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚੋਦਨ ਲਾਉ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ 
ਖ਼ਸਲਤ SUP ssa । He ਨੂੰ val ਚੀਜ਼ 
ਵੀ ਦਿਉਂ, ਉਹ ਮੋਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ” 

"ਪੱਥਰ ਪਾਲਾ ਕਿਆ ad, 

ਖੁਸਰੇ ਕਿਆ ਘਰ ਵਾਸ ।। 

+ ਅਕਲ, 
. 

ਕੱਤੇ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ 

ਭੀ ਸੌ ਕੱਤ ਬਾਤ ip 

(ਗੁਰੂ dis—era ਮਾਬ) 

ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੈਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ 
ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕਰਨ i 

ਵਰਤੋ” :--- ਜੀ 'ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੈਰੀ" । ਮੈ 
ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ” ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ 

ਇਸੇ ਗਲ ਤੋ" ਸੜੇ, ਪਈ ਮੋਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਦੇ 

ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ” ਲਗੀ ? (Fa) 

ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੁਆਦ । ai 
“= 

ਕੱਤੇ ਨੇ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਖਹਿੜਾ sal ਛਡਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਬੁਰੀ Bel ਜਾਂ ਆਦਤ 
ਨਾ ਛੱਡਣੀ । 

ਵਰਤੋ“ : --- ਜਦ ਉਸ ਨੇ fea ਜਾਤਾ ਜੁ 
ਪ੍ਰਿਤਮਾਂ ਪਾਸੋ ਇਹ ਆਸ ਰੋਖਣੀ ਲੋਹੇਂ ਦੇ we 
ਚਬਾਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੀ 

ਹੋਂਦ ਨਾ ਰਹੀ । ਫਿ ਵੀ ਕੱਤ ਨੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ 

ਨਹੀ” ਛਡਿਆ । 

(ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਕੱਤ ਦੀ ੫ ਪੂਛ ਬਾਰਾਂ eg ਰ sual ਵਿੱਰ 
ਪਾ ਛੱਡੇ, ਸਿੱਧੀ sat ਹੁੰਦੀ । 

ਕਾਵ :--ਰੋੜ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ 
ਆਦੜ ਨਹੀ` ਛਡਦਾ । 

ਫਰਤੋ` :-- ਨਥੁ ਰਮ ਨੇ ਕੀ ਸੌਰਨਾ 3? 

ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਬਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਲਕੀ ਵਿਚ ਪਾ ਫੱਡੋ 

ਸਿੱਧੀ ਨਹੀ” det । ਛਡੋ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ 
ਬਹਿੜਾ । (ਸੰਗ! 

ਕੱਤੇ ਦੀ ਮੋਤ ਆਵੇਂ, ਤਦ ਮਸੀਤੀ` 
ਚੜ੍ਹਕ ਮੂਤਦਾ ਹੈ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਆ 
We, ਤਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਗੁ Wed: ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋ" ਤਕੜੇ 
ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ Bagi 

ਵਰਤੋ” :--ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦ ਕੁੱਤੇ ਦੀ 
ਮੌਤ ਆਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂਤਦਾ ਹੈ । 
ਇਸਨੂੰ ਵੀ nea ਮਿੱਟੀ ਢੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਏ। ੜਦੇ 
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ war ਲਾ! ਬੈਠਾ ਹੈ । (Ha) 

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਗਣੀ ਨਾ ਸਰਾਫ਼ੀ 
ਸਾਜ਼ । 

ਭਾਵ :--ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਾਸਣੀ ਬੰਨ੍ਹ 
ਦੇਈਏ, ਤਦ ਉਹ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ 
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਭਾਵ ਛੌਟ ਜਾਂ ਨੀਚ 
ਪ੍ਰਸ਼ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀ` ਬਣ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ :-- 

Yat ਬਿੰਡ ਬਹੈ ਕਿਉ” ਹੋਇ. ਬਜਾਜ । 
ਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਾਸਣੀ ਨਾਂ ਸਰਾਫੀ ਸਾਜ । 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਜਬ 

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਨਹੀ” ਪੱਚਦੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ 
ਨੂ ਘਿਉ Sut ਪੱਚਦਾ ॥ 

ara :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਹੋਛੋ ਜਾਂ ਕਮੀਨੇ 
ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ 

ਜੇ 

ਕੁ 

੧੮੫ at ਰੋੜ, ਕਿ 

ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । 

ਵਰਤੋ” :---ਜਾਹ ਜੋ ਜੋਰ ਲਗਦਾ ਈ। ਲੂ 
ਲੈ ਜਾ ਕੇ 1 ਟੁਲਦੀ ਖੁਲਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਕੇ ਤਖ਼ਤ ੩ 
ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਸਗੋ ਲਗੀ ਏ ਉਲਟਾ dae 
ਪਾਣ | 'ਕੱਤੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਨਹੀ” ਨਾ ੫ਚੀ ।' 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੂਨੀਆਂ---ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕੁੱਤੇ fae ਤਾਂ ge ਨੂੰ ਕੀ ? 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ । 
ਕੀ 

ਵਰਤ ̀ :---ਕੁੱਤੇ Fae ਤਾ ਚੋਦ ਨੂੰ ਕੀ" ? 
ਤੁਸੀ” ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਉ । ਮੋਗਾ ਕੈਂਝ ਨਹੀ” 
ਵਿਗੜਨਾ । (ਸੰਗ) 

asst ਹੇਠ ਲੁਕਾਇਆਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀ” 
ਰਹਿੰਦੇ । ਵੇਖੋ :--ਇਿਸ਼ਕ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕ EU sat 

ਰਹਿੰਦੇ । 

vee 

ਭਾਵ :--ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ait 
Ba ਨਹੀ ਸਕਦੀ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਸਸੀ ਦਾ fuera us ow 
ਹੁਣ “ਕੁਨਾਲੀ ਹੇਠ ਲੁਕਾਇਆ ਲਕਿਆਂ ਨਹੀ ਸੀ 
ਰਹਿੱਦਾ ।” ਹੁਣ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੰ ਮੁਸ਼ਕ ਫੈਲ ਚੁਕੀ 
ਸੀ । (ਸੰਗ) 

ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋੜ ਖੜਕਦਾ ॥ 

ਭਾਵ :---ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ 
ਹੈ । 

੧੪੫ 

ਵਰਤ” : 

“guj ਦੇ ਵਿਚ ਰੋੜ _ਖੜਕਦਾ, 

ਮੂਰਖ _ਆਖੋ _ਬੋਲੇ _ਕਉਣ ?” 

(ਕਹਣੀਆਂ--ਬੁਲ੍ੋ ਸ਼ਾਹ) 

aul ਰੋੜ Sears ਅਨਮੌੜ ॥ 

ਭਾਫ :--ਬੋ-ਅਰਥ ਗਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਲਭਣਾ । 



ਸਿ 

4 

ਕੇ ਨੰ ਲੱਤ... 
ਵਰਤੋਂ" 

ਕਹਿਕੇ ਚੁਪ ਹੋ ਪਿਆ; ਸਾਈ” ਮੰਨੂੰ ਤਾਂ ad feu 
3a wad ਹ ਸੁਣਾਈ ਢਿੱਤੇ 3 ।” 

(din ਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

aa ਨੂੰ ਲੱਤ ਕਾਰੀ ਆਈ | 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਕੌਈ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 
a, ਪਰ ਉਲਟਾ ਅਗੋ` ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਭ ਹੋ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਫਮ ਨੇ ਹਰ ਦੇ ag ਵਿੱਚ 
ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ fend 
ਉਲਟ। ਉਸ$ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਕੋ da ਅਗੋਰੋ yar 
ਏਂਤ । ਕੁੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਕਾਰੀ ਆਈ | (ਸੰਗ) 

ਕੁਮੋਤ ਟੱਟੂ, ਨਾ ਜਾਣੇ Hud । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ag! 
ਕਿਸੇ dal ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੋਕਦਰੀ ਹੌਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ upia ਦੀ 
wea ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਸੀ? ਉਸਨੇ ੩੧ Feng 
ਲੋਈ ਵਾਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਸਿਆਣੇ ਸਦਾ He ਹੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ : ahs de ਨਾ ਜਾਣੇ Hag! (Hal) 

aos" ਬੀਜ ਬੀਜੈ ਨਹੀ ਜੈਸੋ... 

ਭਾਵ :--ਨਠੀਕ ਰੁਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀ 
ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ag} ਜੰਮਦਾ। ਭਾਵ, 
ਹਰ ਕੌਮ ਸਮੇ' ਸਿਰ ਕਰੋ । 

ਵਰਤੋ" :-- 
“ਅਨਿਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁਤੇਰੇ ।। 
ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ gas 
ਕੁਰੁਤਾ ata ਬੀਜੈ ਨਹੀ ਜੌਸੋ 
ਸਭੁ ਲਾਹ! ਮੂਲੁ ਗਵਗੰਇਦ |’ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਮਾਰੂ ara) 
ਕੁਲਾਬੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੁਲਾਬ' ਮੁਲ । 
ਭਾਵ :--ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 

ਖ਼ਾਮੂਲੀ ਹੀ ਪੈੱ'ਦੀ ਹੈ । 

We 

ug unas ਕੇਵਲ ਨ haar ਰੀ 

ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 3 dat... 

ਵਰਤ” :- — ਲੀ ai, “fey oe ਸਗਾਤ 
ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ? ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵੇਖ । 

ਨਬੌ---ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਏ ? ਇਕ ਪੈਸਾ । wa 
“ਕੁਲਾਬੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੁਲਾਬਾ ਮੁਲ'--ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 
ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਲ ਵ) ਦਿੱਤਾ । __ (ਸੰਗ) 

ਕੁੜਮ feast wat ਤੇ _ਗਵਾਂਢ 
feast ਮੰਦਾ | ਜਾਂ ਕੁੜਮ aust gm ਤੇ 
ਗਵਾਂਢ aust ਮੰਦਾ | 

ਭਾਵ :--ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ st 
ਕਦੀ ਕਦਾਈ' ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ner gti 

ਵਰਤੋ" :-- ੧” ਕੀ ਕਰਾਂ ?. ਦੁਖੀ ਹੋ Ram 
ਹਾਂ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋ । 
‘aan ਵਿਗੁੱਤਾ var ਤੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿਰੁੱਤਾ ਮੰਢਾ ।” 
ਨਿਤ ਦਾ ਵਾਹ ਜੌ te: ਹੋਇਆ | (Ha) 

ਕੁੜੀ ਜੋਮੀ ਤੇ ਹੱਡ Be; 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਮ ਨੂ 

ਕਰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਾਟੋਵੈਦਾ gar 
ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” : 
— ver dan ਹੋਇਆ, teg 

ਕੌਮ as’ ਤਾਂ ਲੱਥਾ ; ‘ast ਜੰਮੀ ਤੇ ਹੱਡ ਛੁਟੇ' 
ਵਾਲ਼ਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਸੋਹੀ | (ਸੰਗ) 

ਕੁੜੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ, _ਬਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ 
ਜਾਤੀ ਅਥਰੀਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦਸਣ 
ਸਮੋ' ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ” i ਕਾਕਾ ਜੀ, ਚੁਪ ਕਰ ਛਡੋਂ, ਇਹ 
ਬਰੀਆ ਸਰ ਨੈ । ਬਥੇਰਾ ਇਨਾਂ ਨਲ਼ ਸਿਰ 
ਖਪਾਈ ਦਾ ਏ, _੫ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁ ਇਕ ਨਹੀ? 
ਪੋਹਦੀ । ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਏ nig “ਕੜੀਆਂ, 
ਚਿੜੀਆਂ, ਬਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ast ਅਥਠੀਅ ।' 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕੁੜੀਆਂ 3 ਧ੍ਰੇਕਾਂ ਵਧਦਿਆਂ ਚਿਰ ਨਹੀ 
ਲਗਦਾ । . 



as ਇੱਕ ,. 

ਚੌ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

Bos’ :--- ਵੇਖਿਆ ਈ, 

ਤੇ da 
3g uf ਰਆਂ fad aol sae | 

(ਲਵੇ ਸੈਰਿਜ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | 

aa ਇੱਕ, HAAG ਫੇਰੇ ।। 

ਭਾਵ :--ਕੂੜ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਛਪਾਉ, 
ਨ ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ । 

23° :--- ਰ੍ 

nla ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਿ ਵਿਣੁ ag ਨਾ, 

ਪਾਇਨ ਭਲੋਂ ਭਲੋਰੇ । 
ਕੂੜ fer _ ਗੰਢੀ ਸਉ ਫੇਰੇ ।। 

ਕੂੜ ਸੱਚ ਜਿਉ” ਵਟ watt 

ਦਾ ਵੌਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---- 

ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦਿਆਂ ਹੁਇ ਅਠ£ੰਡ ਪਵੈ sue! । | 

agi ਸੱਚ ਜਿਉ ee ਘੜੋਂਟਾਂ ।। 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) | 

qe Studs He ਨੋ ਸਉ ਘਾੜਤ | 
ਘੜੀਐ | 

ਭਾਵ :--ਕਝ ਵੀ ue ਕਰੀਏ, 

ਵਰਤ” :--- 

ਜਸ- ਠੀਕ ਹੈ ! ‘az 

ਹੋਣੀ ਹੈ | ; 
(ਕਮਲ antdt— ਹਚਚਰਨ fru) 

az ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕਿ ਸਚਿ 
ਰਹੀ ।` 

ਭਾਂਵੇ :-ਕੂੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਆਖ਼ਰ | 

੧੮੭ 
Ane tapaenenasbawaten = ance ta tena hoes sehen naesubbe nn en eeu rere mses eon 0 ਸਗ ਬਰਕਤ 

ਭਾਵ :--- ਧੀਆਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਡੀਆੰ | 
| ਭਾਰ | 

eal ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ de ਲਗ ਪੈਂਦਾ diy 

: alae Bela | 
ਵਾਂਗ ਵਧੀ ਏ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ । Hea ਕਹਿਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ | 

[ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । 

(ਵਾਰਾਂ-- ਭਾਈ ase) ਰਿ 

| ਸਨਬੋਧ ਸਭ 

= : | ਹੈ। 
23 ਸੱਚ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀ” ਕਰ ਬਿ ਿ 

ana ਦੀ ਕਿਆਰੀ... 
ਸਮਰ eS elem mabe ma: ੬੫ =-<=੬ 

sa ਸੱਚ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ । 

es :-- 
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨਾਂ ਸੁਬਈ sal aa ਚਹੀਂ ।1 
ਕੂੜ ਨਿਖੂਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ 11 

(aig ਗ੍ਰੌਥ---ਵਾਰ ਰਾਂਮ ਕਲੀ) 

ਕੂੜ ਬੋਲਿ ਮਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ॥ 
ਭਾਵ :-ਝੂਠ ਬੋਲ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਕੂੜ dfs ਮਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ।। 
ਅਵਟੀ ਨੇ ਸਮਬਾਵਣਿ ਜਾਇ ।। 

_ ਮੁੱਠਾ wry Hoe Rey 
ਨਾਨਕ _ ਐਸ nat Andy 

(az ਰੰਥ--ਵਾਰ ਮਾਬ) 

"ਕੂੜ ਰਾਜਾਂ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਛੁ _ 
ਰ HAG ॥' 

ਭਾਵ :-ਕੂੜ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਘੜੇ ਵੱਟੇ | ਭਾਵ :--ਰਾਜਾ, ਪਰਜਾ ਤੇ ਸੈਸਾਰਕ 
ਨਾਸ਼ਵੇਤ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :---- 

"ਕੂੜ ਰਾਜਾ aa 

aa ਮੰਡਪ ag 
ਪਰਲਾ 82 ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ । 
ਮਾੜੀ ax ਬੈਸਣ-ਹਾੜੁ 1” 
(a3 ਰ੍ਥ-- ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਕਰੜੇ ਯੂੜਾ ਜੌਰ ਹੈ । 

ਭਾਵ:--ਝੂਠਿਆਂ at ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਝੂਠਾ 

Ae 

eds ̀  :--= 

ਨਾ ਪਹੂੰਰੇ ਸੁਢ ਨੌ | ਤੂੜੇ Ae ਹੈ He ਸਤਾਲੀ ਗਰਬ ਗਰੂਰੀ 1 

ਸਉ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ'--ਆਖ਼ਰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਹੀ ਜਿਤ | ਕੂੜ ਨ/ ਦਰਗਹ Hah He ਦਹਾਵਾ-ਸਢਾ ਹਜ਼ੂਰੀ | 
(ਵਾਰਾੀ-- ਭਾਈਂ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਕੇਸਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ aad ਦਾ 
| ਬੂਟਾ । 

ਭਾਵ: ---ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੌਈ ਵਿਘਨ _ 
ਪੈਣ ਲਗ us । | 



ਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ 

ਢਨੂਣੀ ਦੇ am ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਮਿੱਠਾ ਮਹਰਾ--ਕਾਨਕ ਸਿੰਘ) | Rein 
oe ey | ਨਹੀਂ` ਪੀ'ਦਾ, 

| ਸੱਭ ਕੋਈ ਖੂਹ ਖੁਦਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਭਾਵ :--ਰੱਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 

ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਰਦਾ feds ਕੋਈ | ਲਈ ਹ ਰੰਗਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਇਕਰਾਰ ਤੋ" ਫਿਰ we ਜਾਂ ਲਹਿਣਾ ਨਾ | 
ਦੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ । | 2 vA ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ । | ਮੈ" ਕਿਸੈ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀ” 

| ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸੋ । ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੀਹ ਕੀਤਿਆਂ 

ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ । 

ਰੂ 
ਫ੍ਰਤੰ” :----- 

ਦੇ 

ਬਾਹੂਕਾਰ ਪਾਸੋ” ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਥਰੇ ਝਾ ਮੂਕਰ | 
ਜਾਣਾ we ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਣ ਤਾਂ ਆਖਣਾ, '“ਮੈ” । 

| ਦਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ । ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਪਰ ਚਲਦਾ ai: 
“ਕੋਤੇ ਲੈ ਲੋ wag ਖਾਹਿ” ।।'” 

(3H ਚੋਗ-- ge ਸਿੰਘ) 

ਕੈਰਾ und] 2 ਚੋਗਾ _ਹਲਵਾਈ, 
ਇਹਨਾਂ ਦੌਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਈ । 

ਭਾਵ :--ਪੇਟੂ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ | 
ਲਾਭ | ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ BS ਪਸਾਰੀ ਨੂੰ 

ਨਹੀ" ਪੁਜਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--- sya ਰਾਮੂ ਪਸਾਰੀ ਅਤੇ | 
ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ | 

ਇਕ | 
ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ear de | ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਤੇ | 
fea ਕਹਾਵਤ ਘੜੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਰਾ | 

ai fea ਢੋਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ | 

ਖਸਾਰੀ 3 ਚੋਗ ਹਲਵਾਈ, _ ਇਹਨ! agi 
ਢੀ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਈ |” (Ha) 

ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓਰੀ । 

ਭਾਵ :---ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ 
ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

wos :-- ਅਖ਼ੀਰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ 
ਵਿਚ ays ਦਾ ਬੂਣਾ ਉਗ ਹੀ ਪਿਆ | ਸਮਾਂ ਪਾ 

ਗਿਆ ਤੇ 
ਉਸਨੇ ਅੰਦਰਖਾਨੇ ਘਰ, a es ay ਬ ਨਵੀਂ” 1 

| ਹੋਵੇ । 

ਕੋਈ ਮਰੇ.. 
ਦਿਲ ਨਲ ਰਲ ਗਰਦਨ ਦਲਦਲ ਕਲਗੀ ਲਨ ਯਣਣਕ=ਲਣ ਲਵ ਕੇ ਗਲ ਅਣ 

` :-- ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਇਨ ਲੌਕਾਂ 
ਨੂੰ ਐਸਾ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਧਾ, fae ਮਕੜੀ ਦੇ ਪਿਅ! 
'ਕੋਈ ਹਰਿਆ ye ਰਹਿਓਰੀ' 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ--ਡ£ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕੌਈ fan ਦੀ ਛੀਹ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਣੀ 
ਪਰ ਆਪਣੀ ਤੋਹ ਲੱਗੀ ਤੇ 

was :--ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਲੋ 

ਵਰਤੋ" :-- ਮੋਹਣੀ--ਸੋਂਤ ਹੈ ਤਾਈ ਜੀ ! 

ਪਾਣ] ਨਹੀ” Wier, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤੇਹ ਲੌਗੀ ਤੇ 
ਸਭ ਕੋਈ ਖੂਹ ਪੁਟਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 

(ਚਰਣ ਹਰੈ ਵਿਸਥਾਰ -- ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀ" । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਖੀ ਗੱਲ 
ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਰੌਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਅਫੀਮੀ ਨੂੰ ਕੈ ਕਰਾਉਣੀ, 
ਜਲਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਸਤ ਮਰੋੜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ 
ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਦਵਾ ਡਰਨਾ, ਹਕੀਮ ਲਈ 

~ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀ” A es ਤੇ 
ਖਰਬੂਜਾ ਭੈਨ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। 

(ਢਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕੋਈ ਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰ ਏ। 

ਭਾਵ :--ਮਰਨ ਦੇ ਕੌਢੇ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ 
ਸਦੀਏ ! ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ । 

(Hat) 

_ਕੌਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ 
ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ । 



_, ਕੌਹ ਨ ਚਲੀ... 
(== ਕਰਨਲ ਦਲ ਅਕਲ =  “ਖ। 

we: :--ਕੌਈ far ae ਜਾਂ ਲਾਭ 
ਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ad 3 ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ | 

ਕੰਮ ਕਰੇ । 
Nee 

was :-- ਤੈਨੂੰ, ਆਮਣੇ ਬਨਾਓਂ ਸ਼ਿੰਗ੍ਰਾਰ | 
ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀ”। ‘et ਮਰੇ, | 

| ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦੀਆਂ ਨੇ 2” ਪਰ ਇਵੇਂ 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਏ ਕਿਥੋ ਲਿਆਵਾਂ । ਤੇਰੀ ਭਾ ਇਹੋ | 
ਭਾਵੇ“ ਜੀਵੇ, ਸੁਬਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ” ਹੁਣ ਮੈ 

Hod ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ aaa 
ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵਾਂ, ਉਡਾਵਾਂ । 

. (ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ--ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਪ) | 

ਕੌਹ ਨਾ ਚਲੀ ਤੇ ਬਾਬਲ (ਬਾਬਾ) | 
ਤਿਹਾਈ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ det ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਰ੍ 7 

3 ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ । ਹੁਣ ਥਕ ਗਈ ਏ”। nia ਤਾਂ 

ag fed ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀ” ਕੱਤੀ । ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਲੂਕ | 
ਜ਼ਾਦੀ 3 | 

(ਰਜਨੀ -ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | 
| ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਹਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ Sane ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 

ਫਿਰ sae ਫਿਰ ਮੋਹਕੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ | 
ਨੈ। 

_ ae :--ਕੋਹਲ] ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੱਕ as 
ਨ ਵਧਾ ਕੰ ਦਸਦੇ ਹਨ ॥ 

ਵਰਤ” :— ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਇਸ 
ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ ਕਿੱਥੋ ਲਗ adi ਪਤ 
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀ” । ਕੋਹਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 
ਵੈਂਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ Yae ਹੁੰਦੇ ਨੰ, ਫ਼ਿਰ [ 

(a) | ਜੋਸ਼ । 
ਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦੀਆਂ | 

ਹੂ | ool are’ ਅੱਗ ਦੇ ਕੌ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉਬਾਲੋਂ । 
ਭਾਵ :--ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” | 

Haasan ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ | 

ਕੋਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਗਰਿ 
3 । ਰ੍ 

ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ , ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ 

੧੮੯ 
(ਨ ਚ 6੦ ਅਪਨ ਰਨ ਜਰਾ tether attend 

“-- ਨੈਦ--ਪਿਆਰੀ ਕੋਹ ਨਾ Sst | 

ਰ੍ ਕੌਰੜ ਮੌਠ... 

(ਲਗ ਰਲਅਲਿਲਗਮਮਲਰਰਲਂ ਅਗਲਾ (ਆਲੇ ੨3 ਇਨਾਂ ਨਲ ਲਾਲਾ ਲਾ 

`ਗੁਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 1 

ws :---ਹੁਣ ਤਾਂ ' ਨਵਾਬੋਂ ਬੜੀ ਔਖੀ 

ਜਾਪਦੀ ਏ । ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ ਦੀ figs ਕਰਦੀ 
ਏ । ਅਗੇ ਧਨ we ਵਾਹ ਕੋੜ੍ਦੀ ਸੀ । “de 

ਕੀ ਬਣਦਾ ਏ । . (ਸੰਗ) 

ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ, _ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ । 

ਵੇਖੋ :--ਆਪਣਾ ਰੰ ਕੀਤਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖਾਇ 
ਜਮੀਤਾ । 

ਭਾਵ :--ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਰੋਣ ਤੇ ਸਬੰਧ 
। ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ at ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 
| ਵਿਸਾਜ਼ ਦੇਣਾ । 

mga ਵਿਚ ਹੀ aa ਜਾਂ ਅਕ ਜਾਵੇ, ਤਦ । 
was :-ਹੁਣ ਉਸ 2 ਸੋਰੀ ਕੀ ਕੌ aI 

ਆਪਣਾ aude ਜੌ ਚੁਕ ਹੈ । ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ 
ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ । ਹੂਠ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾ 

ਫੇਰੇ ? (Fay) 

a ਚਾੜ੍ਹ ਪੌੜੀ fie ਲੈਣੀ । 

ਭਾਫ :--ਪਹਿਲਾਂ fad ਨੂੰ gar 

ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ । 

was :-- ਉਹ ਤ! Qa ਹੋਇਆ ਸੋ 
ਹੋਇਆ । ਇਸ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ 

। ਕਹੇ ਕੋਂਈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਠੇ wa ਕੇ ਮਗਰੋਂ 
ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲਈ -ਸੂ । at § ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰਕ 

| ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ 3 ਕਰਤੂਤ Baz ਦੀ ਵਾਰੀ 

। ਏਹ । 
(ea ̀ਫੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕੌਰਕ us ਨ ਰਿਝੱਈ aa ਅਗਨੀ 

ਭਾਵ :--ਕੌਰੜ HS ਦਾ ਦਾਣਾ ਰਿੱਝਦਾ 

ਭਾਵ, ਜੇ ਇਕ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, gi 
ਚੰਗਿਆਂ er ਕੀ ਦੋਸ਼ । 



ਕੋਰਾ ਲੜੋ... 
es ਲਾਗਾ eee ree n een reer ਸਰ 

ਵਰਤੋ' 

aaa HS ਨ ਤਿਰੱਈ ਕਰ ਅਗਨੀ ਜੋਸ਼ । 

ਸਹਸ ਫਲਹੂੰ ਇਕ ਵਿਗੜੇ ਤਰਵਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ । 

(ਵਾਰਾਂ - ਭਾਝੀ ਗੁਰਦਾਸ) | 

ਕੌਰਾ ਲੜੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਲਾਬ | 

ਭਾਫ :-- ਬੇ-ਲੌੜਾ 

ਆਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖੀ । 

ਲਗੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ_ ਨੂੰ ਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਲੜੇ, ਸਹਾਇਕ ਸੈਲਾਬ 1” 

ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਘਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਹ ਕਾਲਾ। | . 
ਇ ਰਾ ਨ | ਸੰਭਾਲ 1 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ | 
ਦੇ'ਦਿਆਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ 

? ਦਲਾਲੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ । 

(ਰਜਨੀ--ਨਾਨਕ' ਸਿੰਘ) 

asl ਕੌਡੀ ਜੋੜਿਆਂ ਤਾਂ ਬਕਿਆ ਲੱਖ | 

ade । 

ਭਾਵ :---ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ 

ਕਰ, ਧਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ :-- ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ£” ਸਿੰਘ ਲੌਖਾਂ | 
ਵਿਚ ਖੋਡਦਾ ਹੈ । 'ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਲੱਖ | ਕੇਰਨੀ ਤੋ" ਕੌਣ ਰੌਕ ਸਕਦਾ ਹੈ £ 

ਕਹੋੜ ।' ਸੰਜਮ _ਨਾਲ ਉਸਨੇ _ਕਰਆੜ ਕਰ | 
ਵਿਖਾਈ ਹੈ ! (ਸੰਗ) | 

ਦੌਡੀ sdf ਪੱਲੇ ਸੈਰ ਬਾਗ਼ ਦੀ | 
ਚੱਲੋ । | 

ਭਾਵ :--ਪੈਸਿਆਂ fast ਮੌਜਾਂ sat 
ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਮ ਰਾਸ sal 

pwd 
oe 

| ਟੁਕਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ sol’ ਜੁੜਦਾ । 

aad ue ਤਾਂ | 9 
[ sey | 

ਦੁਖੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਲੌੜ਼ੀ'ਦਾ ਹੜ੍ਹ | ` ਸੋ 

ਕੋਰਾ | 
(ਸੰਗ) | 

ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ | 
| ਇੰਜ ਕਰ । 

ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ... 

। ge 

ਵਰਤੋ” :--- ਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 
'ਕੌਡੀ ਨਹੀ? ਪੱਲੇ ਤੇ fa ਬਾਗ਼ ਦੀ 

ਫੜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 3 ਘਰ 

(ਸੰਗ) 

ਕੌਡੀ ਨਾ ਹੋਇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ 

ਭਾਵ : - UH ਬਿਨਾਂ ਕੌਮ sat ਸੂਤ 

ਪਦ | ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸੌਰਦਾ । 
ਵਰਤੰ” :--ਕੌਂਕਰ ਵੀ ਜੌਮਿਆ ਪੂਣੀ ਹੈ, | 

ug aes ਮਿਲਦਾ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । | 

-ਪਰ ਜਦ Hab ਥੇਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :---ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
lade) ‘asl ਨ ਹੋਏ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲਗੇ 

| ਉਦਾਸ ।' ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਸਫਲਤਾ ਵਿਖਾਈ 

ਰਿ ਦੇਵੀ ਹੈ ! (Ha) 

ਕੌਡੀ ਲੱਭੀ ਏਣ ਚਾ, ਬੁਚਕੇ ਲੈਣ 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਮੁਲ ਦੀ 

| ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ; 

“--ਲਭੂ--ਭਲਾ ਵਸੋਂ ਖਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! | bi ਵਿ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਮ 

ਅਸੀ gs ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ” | 'ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ | ਨ 
ਵਰਤੇ :--- 

ਸੁਰਜਣ ਜਾਏ ਬਜ਼ਾਰ H ਡਿਠੋ ਹੋਰ ves 
ਕੌਡੀ ਲਭੀ ਦੇਣ ਚ, ਬੁਚਕੇ ਲੈਣ ਸਮਾਲ । 

(HS ਸੁਰਜਣ ਦਾਸ) 
a 

ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ : fea ਨਹੀਂ', 

ਭਾਵ :--ਰੱਬ ਨੂੰ (ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ) ਆਪਣੀ 

ਵਰਤ” : ਨ ਦਲ 

ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ । 
33 ਪੈਰ _ਪਿਆਦੇ we ਜੋੜਿਆਂ । 

ਕਰਦੇ ਸੁਘੜ ਮਜੂਰੀ Hay ਦੇ ਜਾਏ ਘਰ | 
ਵਜੀਦਾ ਕੋਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 

fen ਕਰ | (ਵਜੀਦ) 



ਕੌਣ ਸਿਆਣੀ, ਵੱ 

ਕੰਣ ̀ ਸਿਆਣੀ ? ਜੋ ਖਸਮੇ' ਭਾਣੀ । ਵੇ 

ਉਹੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖਸਮੇ ਭਾਣੀ ।” 

ਲਗੇ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ । 
si Ms a 3 

ਭਾਣੀ” ਵਿਦਾਰੀ ਬੜੀ dal ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ad, wa 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕੀ ਨਹੀ ਭਾਂਦੀ । 

ge :-- ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੁੱ 

ਵਰਤੋ" 

ਸ਼ ਦਿੱਤਾ 
:“> ਅਪਣੇ ਘਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੈ ਨਹੀਂ 

ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੋ; “ਰਾਣ)ਏ wan ਢੱਕ 2” 

ਪਾਣੀ ਲਿਆ | 

ਭਾਵ : -ਅੰਨ-ਜਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- “ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ wre ਜਾਵੇ, 

ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵੇ 7’ 

wife ਹੈ । 

RE Ga uy uaF ਦੇ | 

“—— 

ਵਰਤੋ” :---- ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭਾਰ ` ਚਾਣਾ 

ਨਹ" । ਇਹ ਭਾਰ ਨ west Hee An 
੧੧੨ 

“ਕੌਣ wa. ਪੂਤ UGS ਦੋ । 

aside, ਬੇੜੀ ਡੋਲ । 

Pe :-- ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ BIS 
feas ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

੧੬੧ 
ਆ ਪਗ ਉਮਰ ਜਾਣਨ ref ਦੀਦੇ Lm te ਲਾਟ ਪਨ ਲਾਲ ਕਲ Ne ਪਲ ਅਮਰ ਨਵ eH Hr 28 ਟਲ 

‘ae ਸਿਆਣੀ 9 ਜੋ up’ .&, 
| gat gol 

(fa) | 
ਕੌਣ ਕਹੇ : w ww, | ud ਉਲਟਾ ਦ੍ਰੱਖ ਸਹੇੜ ਬੈਠੀ ।. 
ਕੌਣ ਕਹੇ ose, ਨੀ ਅੱਗਾ ਢੱਗ । BSE ਦੁਖ ਸਹੌੜ ਬੈਠੀ । 

ਲ | € a 

| ae sar 
ane ਦੀ weal ਰੋਈ 1 ie 

[ ਦਿਲ dat ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਉਲਣਾ 
jada ਦੁਖੀ ਕਰ ਤੋਰਿਆ । 

ਤਾਂ fea ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ | 

ਤਾੰ @H ਦੇ Si ਪਰ ਸਮਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੈ ਨਾ, | zy 

(ਲਵ-ਸੈਰਿਜ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ | __`. 
| ਆਸ ਰੱਖਣੀ । 

ਕੌਣ ਕਿਸੇ @ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਦਾਣਾ | 

| ਕੰਮ ਤਾ ਮਾੜੇ aed, 
| ਰਖਣੀ । “ਕੇਡਿਆਂ ਤੋਂ“ ey ਇਕੱਠੀ fae’ de’ ? 

ਤੁਸਾਂ ਕਿੱਥੋ He wa | 
ਚਰਨ ਪਾਣੇ RSI ਅੰਨ ਜਲ ਹੀ Fag ਲੋ ] 

Hal) | 

-ਬੜਾਂ ਅੱਖਾ ਕੋਮ ਆਪਣੇ fa? ਰ 

ਗਿ | 

HET | 

੬ ੨ 
ਕੜੇ ਨੇ ਪੁਛ... 

ਪਲ & ਅਲ ਲਏ ਰਾਖ ਦਲ ਗਾਯ ਦਲਾਲ, ਲਾਲ ਆ ਦਯ # ਪਨ << ਜਲਣ ਦਲ ਦੇ ਆਲ ਨਲ ਨਦਰ 

wae — ga sd ਬੱਚੀ, ਹਰਬੰਸ ! 

੨ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ag ਇੱ ਨਹੀ” Hae, 'ਕੌੜਾ 

ਭਾਢ :--ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ dar | ਦੈ, ਬੇੜੀ ਡੋਲ ।” 
sae | ਹੂੰਦਾ ਹੈ । 

' ay ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ 
(ਸੰਗ) . 

ਕੌੜਾ Tere ਆਈ ਤੇ ਗੰਢੀ (ਗਰਦਨ) 

ਭਾਵ :--ਆਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹਟਾਣ ਨੂੰ, - 

ਵਰਤੇ” : -- ‘agi 
ਬੈਠੀ ।” 

ਕਢਾਣ ਔਈ 3 

ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 

(Fai) 
ਕੋਡਿਆਂ 3° ਦਾਖ fewest ਕਰਦੇ 

ਭਵ :--ਤੌੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਦੀ 

eae" :--- ਕਰਮ ਸਿੰਘ - ਨੌਥਡਦਾਰ ਜੀ ! 
ਫਿਰ ਸੋਭਾ ਦੀ ਆੜ 

(aq) 
az ਨਾਲ fas adie ਹੈ । 

ਤਾਫ :--ਦੂਖ ਉਠਾਕੇ ਹੀ ਦੁਖ ਦੂਫ 
ਕਰੀਦਾ ਹੈ | 

egg :---ਜਿਹਨੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ aM 
ਣਿਖੈ ? ਕੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ast ਕਵੀਦ ਹੈ । (Ha) 

ag ਨਾਂ ue east fora ਗਣਾਵੈ | 

ਭਾਫ :-- ਪਤੀ ਵਾਤ ਨਹੀ” ਪੁੱਛਦਾ 3 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਾਗਣ ਦਸਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ, 

। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ 
ਪੱਕੇ (gn ਚੋਗ -- ਬਲਾ ਬੁਧ ਸਿੰਘ) | 

a 4 

ਨਹੀ" ਹੁੰਦੇ । 

ਆਪ ਨ ਵੌਜੈ ਸਾਹੁਰੈ ਸਿਖ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੇ । 
ਕੌੜ ਨਾ ਪ੍ਛੈ ਵ> ੜੀ, ਸੋਹਾਗ ਗਛਾਵੇ | 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

S ਘਨਕ=ਅਤਣਨ 
® 



au ਵਿੱਥ aura ਵਿੱਥ ਜਾਂ au Gas 
ਪ੍ਰਦੇਸ | 

ਭਾਫ :-- ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ Bat ਜਾਂ 

ਪੜਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਲ ਜੌਲ wee 

ae ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਵਿਛੌੜਾ ਪੈ aed । 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਜਰਮਨ - ਦੀਵਾਰ ਨੌ ਦੋਹਾਂ 
ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ag ਵਿੱਥ 3 dove fea ਬਣਾ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ । (Hal) 

aui ਦੇ ਵੀ ਕੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋ az, 
ਉਹ ਛੁਪੀ ਨਹੀ' ਰਹਿੰਦੀ । 

ਫਰਤੋ” :--- ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ 
ਵੇਖ ਕੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ । ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਏ । 
ਕੌਥਾਂ ਨੂੰ ̀ਵੀ ਕੈਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ । ਇਹ ਨਾਂ ਸਮਝੋ 
a ਤੁਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ sal ਰਹਿ 

ਗਈ | (Ha) 

am ਉਤੇ gua 

ਧੀਰੁ / 
ਭਾਵ :--ਨਦੀ ਦੇ ae ਉਪਰ ਦਰਖ਼ਤ 

ਕਿੰਨਾ a ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, 
ਬੁਢੇਪੇ 3 ਪਿੱਛੋ ਮੌਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ 
ਹੈ । 

ਕਿਚਰਕੁ 9d 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਕੌਧੀ ਉੜੈ ਰੁਖੜਾ _ਕਿਚਰਕੁ 88 chai 
ਫਰੀਦਾ ad ਭਾਂਡੇ -ਖੀਐ fava ਤਾਈ ate ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ -ਸ਼ੋਲੋਕ ਫਰੀਦ) 

ਕੰਨਾ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਸੱਚਾ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋ" ਕੌਮ 
ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ 
ਅਮਲ ਕਰਨਾਂ | 

___ ਫਰਤੋ" :---ਸ਼ੇਜ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 

ਬੱਟ ਪੈਂਫ_ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ, ਜੋ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ Sergi Hed “ਕੰਨ: ww ਕੱਚਾ 
at ਹੁੰਦ ਕਦੀ var’ (Fa) 

ਕੰਬਲੀ ਨਹੀ” ਛੱਡਦੀ । 

_ ਭਾਫ :--ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 
Is ਲਾਹਣਾ WI, ਪਰ ਲਹ ਨਾ, 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਕੌਖਾ ਮਲ ਤਾਂ ਦਿਲੋ ਇਸ ਕੰਮ 
F ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦ' ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਬਲੀ 
ਨਹੀ” ਛੱਡਦੀ ।' (Ra) 

ਕੌਮ (ਮਤਲਬ) ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਖੋਤੀ 
ਸੁਟਿਆ ਭੂਰਾ । ਵੇਖੋ :-- ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ ਤਰਖਾਣ 
ਵਿਸਰਿਆ ।' 

ਭਾਵ :--ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਣ ਤੇ 
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਨੀ ਰਥੀਏ ! ਤੂੰ et ਕਮਾਲ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ‘an ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ 3 ਖੋੜੀ 
ਸੁਟਿਆ gar’ au ਕਢਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਰਤਘਣਤਾ 

ਤੈਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀ” | (ਸਗ) 

ਕੌਮ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਬਾਲਾ ਨਸ਼ੀਨ | 
ਭਾਫ :--ਅਜੇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਕਿ 

ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਬਾਹਲਾ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੁਘੜ 
ਹੈ “ਕੰਮ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਬਾਲਾ ania’ Rae ਵੀ 
ਕਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੈ । 

ਹੂ (Ha) 
ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਜ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਅਨਾਜ 

a | 

ਭਾਵ :--ਹੋਵੇ ਨਖੱਟੂ ਪਰ Ue ਭਰ 
ਕੇ ਖਾਵੇ । 

9 
su 

ਕਿਸੇ 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਰਮਾ ਤ੧ ਬਸ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾਂ 

ਹੈ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦਾ । ਦੋਵੇ” 

ਵੇਲੇ yrs ਚੌਗੇ sa ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ; ਕੰਮ 
ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤਾਂ GG est ਤੇ ਓਹੋ ਘੜੀ | 

| (Rai) 
a 



ਕਮ St us... 

ਕੌਮ ਨਾਂ ਆਵੇ ਭਾਂਡਾ ਭੋਨਾ 1 

ਭਾਵ :--ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਕੌਮ | 
ਨਹੀ” sar} 

ਵਰਤੰ` :--- 

ਕੰਮ at ਆਵੈ gigi Sat |} 
(ergi—-are} ਗੁਰਦਾਸ) 

SH ਨਾ ਕਾਰ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ | 

ਮਾੜੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- ਤੇਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ | 
~ a i ਵਿਘਨ ਭੂ <a ao pf 

ਤੇਰਾ ਵਿਹਲੜਪਣਾ ਹੈ । “ਕੌਮ ਨਾ ਕਾਰ ਤੇ ani | Sula ਉਸਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ | 

ਦੀ warp ਇਹ ੩੧ ਨੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ । 

“ ਸਾ (Fa) | “ਇਕ 3 ਕਰੀਮਾ, ਤੂੰ eas ਬੜਾ _ਜ਼ਇਆ 
ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, Su ਪਿਯਾਰਾ sat | as: ਏ । 38 ਕਿੱਠੀ ਵੇਰ ਸਮਥਾਇਿਆ 'ਏ, 

| ਪਈ ਕੰਮ ਵਿਚ wan at ਖਾਇਆ ਕਰ । ਜੇ 
| ਅਸਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਗ 

ਵਰਤੋ" :--- ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ | 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ wa ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, | 
“ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਿੱਥੋ ਆ ਗਈ | 
ਹੈ । ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, [ 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀ 
ਕਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਨਹੀ” । 

uy ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।” 

ਕੌਮ ਬਹੁਤੇ ਵੇਲ਼ਾ ਥੋੜਾ ! 

ਭਾਵ :--ਧੈਦੇ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਬਾਹਲੇ Je 
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ । 

ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਬੜਾ, 

Hd WH ਬੜਾ, 

ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਹੈ ਥਾਥਾਂ HR ਬੜਾ, 

ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਸ ਬੜਾ, 

ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਵੇਲਾ agi ਹੈ, 
ਇਕ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ । 

(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਸ: A: ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

TAA A ORTON NT eee ਮਾਜਜਾਜਾਬਲਜਲਾਜਵਲਸਲ ਵਰਕ ieee eens 

ae :---ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ at | 

ਕਾਂ ਕਿਰਾੜ... 

ਕੰਮ ਰਲੇ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ, ਨਾ ਰਜੇ ਤਾਂ ਪਾਜ਼ੀ ੧ 

ਭਾਵ :-- ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਸਮੋ” gi 
| ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ 

ok ed , | ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੌਣ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ । 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟ ਜਾਣੀਐ ਮਨਮੁਕ ਸਚ ਰਹੈ ਪਰਛੇਨਾ। ਰ੍ ਕੇ 

« =x ੪੪ ਵਰੜ ' :--- ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਫੀ ਮਿੜ੍ਤਾ 
| ਨਿਰੀ ,ਮਤਲਬ, ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ‘Gu af ੩੧ 
ਕਾਜੀ, ਨਾ ah ਤਾਂ ਪਾਜੀ ।' (Fa) 

ਕੌਮ ਵਿਚ ਘੜੋਮ । 

ਭਾਵ :--ਹੁੰਦੇ ਪਏ au ਵਿਚ ਕੌਈ 

ਵਰਤੇ :--- ਖਿਝਕੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, 
੬੩4 

ਕਬ _ਹਬੋ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗ/ ।”” 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬ਼ੈਕੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਾਂ ਹੈਸਾਂ ਦੀ get ਸਿਖਣ ਗਿਆ, 
। ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ । ਵੇਖੋ spi 

(ਨਵਾਬ ਖੀ--ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ) | ਚਾਲੇ ਵੇਖ ਕਾਗਾਂ ਫੀ ਟੋਰ ਕੁਲ at 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆਂ 
ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਗੁਆ ਬਹਿਣੀ ੧ 

ਵਰਤੋ :-= ਤੁਸੀਂ ma ਦੀ ਰੀਸ਼ ਕਰਦੈ 
ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ wens ਤੋ ਵੀ a ਡਿਗ we ॥ 

ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ at ਨੌਵੇ, wi ਕਾਂ dni ਦੀ 
ਬੋਲੀ ਸਿਖਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ 1 

(Ha) 

ਕਾਂ, ਕਿਰਾੜ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਵਿਸਾਹ ਨਾ 

ਕਰੀਏ ਸੁੱਤੇ ਦਾ । 



ਕਾਂ aa... 
ee Oe anne in ee Sennen. i iin 

arg :-ਕਾਂ, ਸਾਹੂਕਾਰ (ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ) 
ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਵੇ" ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, | ਟਸ਼ ਨਾ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾ 'ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਤੇ 

laa eg’ ਵਸੀ as ਹੀ ਹੋਈ । He ਲੱਗਣ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ | 

ਵਰਤ” :--- ਇਹਨ! ਕਿਰਾੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਟ | 
ਲਿਆ ਓਇ ਲੌਕੋ ! QS ਕੇਡੇ ਮੋਮੋਠਗਣੇ sae | 

ਨੇ, ਮਿਠ-ਜੀਭੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ । ਪਰ He ਸਿਆਣਿਆਂ | 
ਘਾਬਿਆ, "ਕਾਂ, ਕਿਰਾੜ, ਕੁੱਤੇ et, ਵਿਸਾਹ ਨਾਂ 

(ਸੰਗ) | 

ਕਾਂ ਦੀ ga ਵਿਚ ਅੰਗੂਰ । ਵੇਖ :--'ਹੂਰ | 

aie ਸੁਤੇ avy” 

ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲੰਗੂਰ ।' 

we, ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਨ: ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋਂ" ;---ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵਡਮੁੱਲੀ 
dia ਉਸਨੂੰ vest ਔਖੀ ਸੀ । ਸੋ, ਫਿੱਟ ਗਿਆਂ । | 
ਤੁਸਾਂ ਵੀ ‘ai ਦੀ ਬੁੰਜ ਵਿਚ ਅੰਗੂਰ” ਦੱਬ ਵਾੜਿਆ । 

(Han) | 
ਕਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ | 

ਭਾਵ :--ਮੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਭੈੜ ਨੂੰ ਹੀ 
WHE ਕਰਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ :---ਰਾਜਾ ਜੀ! ‘ati ਢੀ ਰੀਝ 

ਰੂੜੀਆਂ 37 ਇਸ ਭੈੜੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨੇਮ fae’ 

ਭਰਨਾ ਏ ? (ਸੰਗ) 

ਢੁਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀ” ਮਰਦੇ' | 

ਭਾਵ :--ਕਿਜੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਕਿਹਾਂ ਕਿਸੇ 
ਚੰਗੇ ਦਾ ਕੁੱਝ sal ਵਿਰੜਦਾਂ | 

-_= 

wee’ ਤੁਸੀ“ da ਦਿਲ ਨਾਲ au ad ਤੇ 

ਲੋਗ! ਦੀ ਚਿੰਤ) ਨ ਕਰੋਂ | (Ha) 

ਕਿੰਗ ਵਜੇ ਤੇ wags: 

ਭਾਵ : ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਸ਼ 
ਆਉਦੀ ਹੈ । 

oh a te ee ae | 3 a 142 

ਭਾਵ :-ਜਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੋਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ | ਖ਼ਰਚ fan ਹੋਰ ਦਾ de । 

ਵਰਤੋਂ :-- ‘ai ਦੇ ਕਿਹਾਂ ਢੋਰ ਨਹੀ” 
ig 

ay, 

੨ 

[ ਜੁ 

HAH ਵਾਂ ਕੁੱਤਾ... 

੧੪੮੦ 
ਲਾ ਨੇ ਤੌਂ” :-- ਰਾਣੋ--ਅੜੀਏ ਤੇਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 

ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ । (ਸੋਗ) 

ਯੋ 

MAH ਕਰੇ ਨਾਨੀ det ਦੌਹਤਿਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਮੌਜਾਂ wife ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੇ 

ਵਰਤੋ” :--- ਗੁਲਲਰੇ ਤੂੰ ਉਡਾਵੇ” ਤੇ ਭਹਤਾੰ 
Wile 

1” ਭਰਾਂ । ਇਹ ਕਿਉ!” ? 'ਖ਼ਸਮ aa ਨਾਨੀ 

ਚੌਟੀ ਦੋਹਤਿਆਂ ਦੇ fas । ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ 

ਭਲ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਬੋੜ । (ਸੰਗ) 

HAH ਕੀਤਾ ਚੁਗਤਾ, ਉਹੋ ਚੱਕੀ ਉਹੋ 
ਹੱਬਾ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ” ਤਾਂ ਉਨਤੀ ਦਾ 

ਜਤਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੋ ਪਹਿਲ] ਥਾਂ ਤੇ 

| ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਂ 1 

ਵਰਤੋ :--- ਉਸ ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ wre, 

ਮੋਤ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਹਾਲਤ Gs 

! ਟਹੀ । 'ਖ਼ਸਮ ਕੀਤਾ ਚੁਗਤ, ਓਹੀ ਚੱਕੀ, 8d 

ਕਾਂ ਢੇ ਕਿਹਾਂ Ga ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ । ਵੇਖੋ : | dav, ਸੈ” ਕੀ ਕਰੀਂ ? (ਸੈਰ) 

MAM ਦਾ ਕੁੱਤਾ, AVE ਸੁੱਤਾ । 

ਭਾਵ : -ਕਿਸੇ es ਆਦਮੀ ਦੀ gal 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਵਖ, ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਫਰਸ਼ਨ -- ਸੀਤਾ ! 2 ਤਾਂ 

ਸੁਦਟਸ਼ਨ ਦੀ ਆਓਂ-ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਦ ਕੇਕ 

ਸੁਣੀ ਹੈ । 

ਸੀਤਾ--ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅਬ ‘ARH ਵਾ 

ਤਾ; Age ਸੁੱਤਾ । He ਗਭਰੂ ਦਾ fuze 

ਹੋਇਆ | (ਜੋਰ) 



ਖ਼ਸਮ ਦੀਆਂ.. ੧੯੫ ਖੱਟਣ ਗਏ... | 

WRN ew ਸਫਾਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਾ [ ਹੈ, ਪਰ ਖਸਮ (ਸਾਈ') ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਤ Yee 
ਦੇਂਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ।. : [ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਵੱਡੋ-ਵਡੇਹੇ | 
ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਰੱਥ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ 'ਓਹੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖ਼ਸਮੇਂ ਭਾਣੀ ।” 
3 ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, 
ਡਦ ਇਹ ase ਹਨ । 

ce 

a Seni ਵਾਰੀਆਂ । 

ਨਾਰ । 

ਭਾਵ :--ਤੀਵੀ' (ਮਾਤਹਿਤ) ਦਾ ਤਾਂ : 
ਮਾਲਕ ਉਸਦੀ ਵਾਤ ਨਾ We ਤੇ ਉਹ 
ਬਣ ਬਣ ਕੰ ਬਹੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ust ਉਸ ਦਾ ਜੀਉ'ਦਾ ਨੈ, | 
ਪਰ Us ਨਹੀ” ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ । ਇਹ ਕੀ poe | 
ਹੋਇਆ ? ‘HHH ਨਾ ਪੁਛੇ eset, fez 
ਸੋਹਾਗਣ ਨਾਰ ।' (ਸੰਗ) | 

ਸ਼ਸਮਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸੈਆਂ ਆਂਦੀ, ਚੌਰਾਂ ਪਸੰਦ | 
| ਕਰਤਾਰ, ਸੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਜਰੇ ਬਣ ਜਾਏ 

: viva ੨ | ਤਲਵਾਰ । 
ਭਾਵ :--ਜਦੋਂ' ਕੋਈ eset ਹੇ | 

ਸੁਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ | _ 
[ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ set ਵਰਤਿਆ ਹੈ । 

- ਸੈ” ਤੇ ਇਹ ਕਪੜਾ ਪੰਦਰਾਂ | 
ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ | 

Aut ਆਂਦੀ, ਚੋਰਾਂ ਪਸੰਦ | 

ਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । 

ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ । 
ਵਰਤੋਂ” 

ਹੈ । ਖ਼ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ 

ਹੀ ਨਹੀ” ਕੀਤੀ । 

HAH! ਬਸ਼ੰ ਸੋਣ ਤਿਹਾਈਆਂ | 

(Hal) 

ਭਾਫ :---ਸਭ Ay ਹੁੰਦੇ He ਵੀ He | 
ਕੋਈ ਮਾਲ ਬਿਨਾ ਦੁਖੀ ਰੌਵੇ । 

ਵਰਤੋ” 

we 

:--ਰੱਬ 8 ਚੌਧਰੀ ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ Ga | 
ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ] _ 

ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ” । '਼ਸਮ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, wa | MME ਮਾਲਕ _ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ 3 ਨਕ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਸਿਆਣ੫ ਹੈ । ਜ਼ੋਰ 

| ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹਨ । 
MAH ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵਾਤੜੀ ਫਿਟ ਸੁਹਾਗਣ | 

—~ ਫ਼ਸਲ ਕਿਵੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਂ । | 

‘om aa ਸੌਣ ਤਿਹਾਈਆਂ ।' ਪੈਲੀ S39 | ਕੀਤੀ ਹੈ । 

MAH ਭਾਣਾ ਖਰਾ ਉਆ 1 ਵੇਖੋਂ 2--- 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ 
Sa ਓਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ । 

SOS “ਖ਼ਸਮੇ ਭਾਣਾ uot. fryer’ 

(ਸੰਗ) 
HAH ਭਾਣੀ ਸੋਈ ਰਾਣੀ | 

arg :--ਜਿਹੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਮਾਤਹਿਤ 
। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਓਹੀ 
[ ਚੰਗਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- WI ਕਾਕਾ ਜੀ ] ey sp 

| ਭਾਣੀ ਸੋਈ oat? ਤੁਸੀ ਉਹਦੇ = ਨ 
| ਕਿਉ” ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ng 
| ਕੁਝ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ; (ਸੰਗ) 

vi, ਤੱਤੇ, _ਰਾਰਿਓ” ਪਤ ਰੱਥੋਂ 

ਭਾਵ :--ਖਤਰੀ ਜਾਤ ਦੀ ਕਿਰਸ, 

ਵਰਤੋ” :--- ਲਾਲਾ ਜੀ, anita, ਤੱਤੇ 
ਰਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋ” ੩ ਅਸਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਏ । 

ਡਾਢੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਸੂਈ ਇੰਜਰੋ, ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ 
| ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜ ਕੌਡੀ ਦੀ ਰਾਸ ਪਾਉ, ag 
। sui ਵਿਚ ve । (ਮੰਗ) 

ਖੱਟਣ ਗਏ ਖਬਟਾਉ, ਘਰ ਕੀ ਖ਼ਟ ਲਿਆਏ, 
। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਂ ਸਿਰ ਮੌਨੀਉ” wa AIG ‘eS ਆਏ | 

-- ਵਿਹਲੜਾਂ ਉੱਪਰ ਮਸਖ਼ਰੀ 



ਖਟਣ ਨਾ ਖਾਣ... ੧੯੬ ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੌਂ... 

ਛਰੋਤੌ” :-- ਵਹੁਟੀ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ | ਵਰਤੋ” :-- ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਸਾਰੀ ਚੌਗਿਆਈ 

ਕੇ ਬੋਲ।--"ਖਟਾਉ ਨੇ ue ਆਂਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੰਗ, | ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਦੇ ਹਨ । ਤੁਲ ਸਿਆਂ sar 

ds ਦਿਉ ਪੋਸਤ ਥਲੇ, ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੋਸਤੀ | ਜੇ ਪਈ “der ore ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ । (Ha) 

at ਬੌਟੀ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਸੱਚ ਅਬਦੇ ਹਨ :-- : | de ਆਵੇ ਡਰਦਾ, ade (ਮਥੱਟੂ) ਆਵੇ 
we ਗਏ ਖਣਾਉ ਘਰ ਕੀ ਖਣ _ਲਿਆਏ, | ਲੜਦਾ । 

ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਂ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀਓ ਘਰ Ase ਆਏ 1 | ges ass = 

(ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) | ਭਾਵ AH ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾ ਡਰ 
ਇ ੪ | | ਵਿਚ ਰਹੇਂ, ਪਰ nde ਆਕੜਦਾ ਫਿਰ । 
YSE ਨਾ ਖਾਣ, ਭੜਾ ਚਦਰਾ ਜਜਮਾਨ | zs 

ਭਾਵ :--ਵਿਹਲੜਾਂ wel ਵਰਤਦੇ | __ੌਰੋਂਤੌ :-- ਚੌਟੂ, ਹੱਡ - ਹਰਾਮ, ਰੋਟੀਆਂ 
ਹਨ । | ਦਾ ਵੈਰੀ ! ਦੂਰ ਹੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣਿਓ” । ਜੀ via 

ss [ ਰਿੰਆ ਏ। “ua ਆਵੇਂ ਡਰਦਾ, ਨਿਖਣੂ ਆਵੇ 
ਵਰਤੋ” :-- ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੈ i ਇਹ | Ase x lee) 
ਨ as Suet Use = ਤਾਂ ਲਿਹ | ਲੜਦਾ 1” ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੈ ਤੂ ਆਫਰ 

ਹਾਲ ਹੈ ਅਖ “dae ਨਾ ਖਾਣ, SRI ਚੰਦਰਾ 1 :. sts 9 
ਰਿ ਨ ੧ ਗਿਆ ਏ” ਬਹੁਤਾ । (ਮੰਗ) 

mais? ਜਦੋ” 2a, ਵਿਹਲਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ [ ° 
fase: 31 (Ra) | ਖੱਡ, ਵੱਢ ਤੇ ਗੱਡ ਭਰੇ ਹੀ ਸੁਹਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਖਟਰ, ਮਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਲ, ਭਾਂਡਾ | __ ਭਾਵ :--ਸਖਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਭਾ ਨਹੀ 
ਭੌਨਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ | | ਦੇ'ਦੀ । ਇਵੇ" ਹੀ ਵਿਹਲਾ ger ਨਹੀਂ 

ਖਟਰ--ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ | FSS" | | 
ਵਰਤੋ” :-- gu ਕਰੇ, ਜੀਉ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇ । ਰ 

ਮਟਰ inal Ses ਵਿ See ae | ee ee | 
ਉਤਰਨ ਦੇਵੇ । ~ leg, ਵੱਢ ਤੇ ਗੱਡ ਭਰੇ ਹੀ ਸੂਹਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹਰਿਆਲ--ਜਿਹੜੀ ਭਾੜੇ ਬਿਨਾ ਧਾਰ | 
ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇਵੇਂ | 

(Fa) 

ਖੱਤਰੀ ਸਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਵਾਣ ! 

ਭਾਵ :-- ਦਿਸਣ ਪਿਸਣ ਨੂੰ ਸੁਹਣੀ, | ‘5 ਵਿ 6 ਤੇ 
se = [ 1114 ‘ 

ਅਸਲੋ" ਖੁਆਰ | | 7 ੪ 

me ਨੀ ਵਰਤੋ” :-- ਭਰਾਵਾ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 
ਫਰਤ? : -- ਦਿਸਣ ਪਿਸਣ ਨੰ ਜਾਣ ਦਿਉ । [ _ Be ਰਾ a ੨ 
ਕੱ = `` | ਜੌਟ ad? ਕਰ ਸਕਦਾ । ਖੋਂਤਰੀ ਸਿਣੀ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹ ਵੇਖੋ, ਬਈ, ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ । ] ee .... । ੧ pw ost 
- > es । ਜੱਟ ਵਾਣ। dset ਜਿੱਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੂਲਾ ਹੈ, ਓਨਾ 

ਉਹ at ਹੋਵੇ, ਪਈ “vga, ਮਫਰ ਤੇ ਹਰਿਆਲ | ਰਾ ey @ ਜੜ ਚੋ ਇੰ 2 (ar) 

ਭਾਂਡਾ ਭੌਨਦੀ ਸਿਰ date)’ ਰਿ ਰਨ “ 

| (la) | __ ਖੱਤਰੀ ਸੌ A ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ ।। 

ਖੱਟਾ ਖਾਵੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ । | 
7 | ਭਾਵ :--ਖਤਰੀ _ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 

ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ws ਕਰਕੇ 

| Salt 
ਭਾਵ:--ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਮਿਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ 

ਭੁਲਾ ਦੇ'ਦੇ ਹਨ। 



wad) ਖੰਡ... 

੦੨ ੪੬੪ 
ea = ਦੋ -ਦ 

o 

“੩੩੦੧ ਲੌ ਜੂ ਕਰਮਾ ਕਾਂ wa 
es ਕਾ ad wale 

a My 
193 ੨੧ 

ਅਤ ee 

fees) | 0 eee sangqed Nee 
idid Gab--HMea erqi s ਦਸਮ) 
੨ paid Ay 

mm ੮ 

are :-ਪੜਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭ! einer 
ਵੀ ਹਾ we . cat a X49 - sy f.. : ate RAL 
15੧ ਗਲਾ ਬੜੀਆਂ Moe 

ਸਦ << ਢਲ ੧ ੭ (“ਅਬੂ ਲਭ re ng ਦਾ ade Py ਖਟ ਹੁੰਦੇ ਹਠ ॥ 

Hrd BS ਪੁੰਚਕਾਰ ਨ-% 
hed ~ 

੮੬ 2a _tez | 

ਵਜੋ” : 2, ਨਰ 0002. ' ਨਾ 
ਦੇ ਓਟ ੮੭  " ””ਾ” ਅੱਜ Ass Het 21੮! 

ਰਵਿ ਭਿ << = ੬ wee? Tra ਚੜ ਲਿਆ । awd Heer 
“ ਵੇ ਚ ~ in << ਮਤ oh ~ 

33 ਆਪੇ de ਕੇ ਬੰਦਾ । ਬੱਤਰੀ ਦਾ ਫੌੜ਼ਾ ਤੇ 
Sa ੪੧2੧ ਨ ਜੰ ~ at ONS v= i; ee 2 

ਸਵਾਰ ਦਾ ਘੜਾ Ga ਛੀਰਆਂ Het yet 2 i 
ਨਾ eee ny, 

fe 

ww? < = ਕਹ << ty we en tm 

ਖ਼ੱਬਾ ਧੋਵੇ WA ਨੂੰ ਤੇ AA ce 
ਕੀ ਵੇ ey = 

ਫ :--ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਪਰਸਪਰ 
ਰਲ ਮਿਲ ਕੰ at gatas 

?-- ਪੁੱਛ ਕੁਝ ਨਾ। ਸਭ ਨੈ ਆਪੋ 
ਨੂੰ see ਦੀ Ust ਪਾਈ de 

ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਵਾਂ । tte 
ਯੋਵੇ Yagi. ਫ਼ਰਿਆਦ 

(Fa) 

SEEPS SNR FIT SEE TREE IO ALESSI IT 

"36੦੨੨ ਜ਼: 

REE? 

SINT 

SATS MERRIE TOT TEIN TPO LI OE 

Rats PUR RSE 

a 

TL TETRA EE SE MGT OTE A 2 ME EERE ET TE 

LNA DIT SE LT RS TED EE AEG GATT 18 IESE LITIR 

ਖਰੀ ਮਜੂਰੀ.... 

soon SS 
ਦਵਾ ah § 

3%, og 
‘Kova ee ak 
wR ats { 

ਆ cy cares ਨ, 40 ਕਿਆ ੦ ae :-- ਜਿਹੇਂ ਜਿਹੀ eae ਕਰੀਏ, 
ਪਿ ਗੀ Bee 
fad ਜਿਹੇ ਬਣ ਲਾਂਦਦਾ 4 

ਪਰੇ ice _ ੬ ਹੈ... ees dee 
wit ੩੮” ਜਾਂਣ) 'ਜੋ', ਹੈਰਾਨਕੀ ਦੀ 

4 

& 

ਦਰਿ: ਊ 

cS aes. ” - Reng ਅਰ, _ ੧42, on 
Wot Byes! Ad TEU MR Wed ਬਾਲ, 

9 3 ੯੩੧ unos Py Se "੨ $ 
we Af ae) Mee 12 Ge ੫੯ 

ਨ io Sees ਪ੍ਰ 
(ਣਾਰ--ਠਾਈ He} 

% ਭਰ og PETE et ਨੂ ਪੂ ੧= wai uel ਚੋਖਾ ਮਾਣ ੧ 

a 2S US & 

ਇਵ 9 
੬੫੨ 

‘adt ਆਸਾਸੀ ਚੋਲਾ ਮਾਲ ।” ` 

ਦਾ ਕਦੀ afunn ਨਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਂ 
sos 

ਕੋੜ 28 fen ਨਾਂਹ sat ਕੀਤੀ । 

੮ ਨਾਲ ਕਾਨ 
« 

ਬਾਹਲਾ ਕੋਮ ਜੂੰਦਾ ਹੈ । 

* ;---ਸ਼ਾਹ al, fad ਜਿਹਾ =ਹਾਡਾ 

Ga ਜਿਹਾ ਮੋਰਾ ਕੰਮ ਜਾਂਣੀ । 

ਚੋਖਾ ਕੰਮ । ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 

ਮਾਰ ਲਈ ਮੈ au ਵਿਚ wun ot ਪਾਣਾ 

ਹੋਇਆ ਨਾਂ । (ਸੰਗ) । 
a 



ਖਰੇ ਨਾਲ... 
dene ete ee heen een ee eee reer mene Un newer erie meen 

ਖਰੇ ਨਾਲ Yat ਦਰਗਾਹੋ' ਟੋਟਾ 

ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ eae 

ਵਰਤੋ" : — 'ਰਜਨੀ-- ਸੈ a 

fue ਪਿਛੇ ਲਗਾ ਆਇਆ ਏ” । 

ਖੋਟ ats: ਏ । ਖਰਿਆੰ 

word ਟੋਟਾ । 

Hula 

ਭਾ ਅਟੋ ਦ। ਤੇ ਜੇਹਾ ਲਾਚੀ ee ਦ੧ ।” 

gig 

ਪਰਖ ਨਾਂ ਹੋਵੇ । 

ਭਾ ਕਰ es ਨੇ । 

(ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) | 

use ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪੇ ਰ੍ 
ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । 

ਪਵੇ । 

ਵਰਤ” ---ਸਹਇਤਾ ੩੧ ਬੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ | 
‘ume ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ 
ਲਵਾਂਗੇ ।” ਹੋਸਲਾ Fa | 

ਖ਼ਵਾਜੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ । 
ਦਾ ਨਨਵਈਆ ai | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਈ 
ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਤਦ ਤਰਕ | 
ਵਜੋ“ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਰ 

ਵਰਤੋ :-ਕੋੜ)--ਜ਼ਲ ਨੀ ਚਲ, HOA ਦ! | 

ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ । ਆ ਗਈ ਏ” ਤੂੰ ਦਾਨਾਈਆਂ ਸਾੜਨ । | 

| ਦੌੜ ਜਾ 

ਮਿ _ . | ਵਾਸਤਾ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ? 
ਭਾਵ :--ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ Ae ਕੌਈ | 

ਮੇਰੇ | 
i ਮਿਹਰ ।” 

ਨਾਲ ਖੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ | 

ਰਜਨੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | ape ੨ 
\ ) ( ਦਿਲ ਹਾਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੋਇਆ । 

ਖਲ ਤੇ ਗੁੜ ਇਕੋਂ ਭਾ 1 ਦੇਖੋ :--' far | 

eum I ਜਤ ir; $ 39 : : bay ਸੰ ਜਿਥੇ ਚੁਗ 3 He a] ਕੋਈ ਰ ਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ad, ਤਦ 

i ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
ਵਰਤੋਂ" :--ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰੀ | 

ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀ । us ਗੜ ਇਕੋ | ਕੀ 
= ॥ St) SRT 

ਆਪੇ ਕਰੇ | 

(ਸੰਗ? | 

ਜੀ | ਪਛਤਾਇਆ । 
ਵੇਖੋ :--ਇਲ | 

~ 

ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ... 

ਘਰ ਆਪਣੇ gu ਕਰਕੇ । 3a ਕੀ 

(ਸੁਭਦਰਾ--- ਆਈ. ਸੀ ਨੰਦ) 

ua ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ । ਵੇਖੋ : --'ਹਾਜ਼ਰ a 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਵਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ 

SIS : -- ਖੜ੍ਹੇ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹੈ ਭਾਈ । 

(Fal) 
ug ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ? 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੌਈ urge ਆਉ”- 

ਵਰਤੋ" :---ਆਓ ਭਰਾ ਜੀ), ਬਹਿ et ਜਾਓ 
Ae . oe ਹੋ, ਇਸੇਂ ਤਰਾਂ 

‘aa PES? ਆਉਦੇ (fa) 

ਖੜੀ ਮਾਲੀ, ਡਾਢੀ ਸੁਖਾਲੀ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਖੋਚਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨਾ a 
eS ee ae 

ਭਾਵ :--ਖੋੜ੍ਹ' [ਜਹਾ Aurea? ਮਿਲਣ ਰ as ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ । 

ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਰਫੁ੍ਲਤ Je ਲਗ | ਵਰਤ” :---ਭੋਣ 1 wit ੩੧ ਹਰਜੀਤ 

॥ ਕੌਰ ਦਾ ਉਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਵਿਖਾਕੇ ਈ 
| ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ । ‘ast ਮਲੀ, ਡਾਢੀ 
। ਸੁਖਾਲੀ)” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ । (ਸੰਗ) 

ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ, ਨ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀ 

ਭਾਵ :---ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 
| ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, gaat gt ਲਈਏ ਤਾਂ 
| ਲਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਕਾਕਾ, ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਲ ਮਲ 
ਕੇ ਨਾਉ, ਪਾਣੀ ਢਿਚ ਬੈਠੋ, ਤਰੋ, ਖੋਡੋਂ । ਬਹੁਤਾ 

ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਈਦ! ਹੈ, ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀ” । 

ਰ (Ha) 



ਆਈ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਮੌਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ] . 
ਭਰਨ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ । 

ea" 

ਆਈ । 

ਖਾਂ ਗਏ we Vs, 

ਵੇਖੋ :--ਕਰੇ ਕੋਈ, ਭਰੇ ਕੋਈ । 

ਕਿਸੋ ਹੌਰ ਦਾ ) 

ਵਰਤੋਂ” 

ਬਦਨਾਮੀ । “ਖਾ ਗਏ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਤੇ ਨਾਂ ਪਰਾਹੁਣਿਆਂ 
wy ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ । 

ਰੋੜ ਗਏ | 

VS va ਹਨ ਤੇ aaa ਮਾੜੇ | 

ਫਰਤੇ” :---ਸ਼ਰਾਬੀ-'ਖਾ ਗਏ ਰੰਗ ਲਾ ਗਏ” | 
ਜੋੜ ਗਏ, ਸੋ Sa ae ine ਛਕੋ ਪਿਅਮਰਓਂ, ਭਰ | 
ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆਧ 1 ਮੀ ar 

| ਲਗਦਾ ਹੈ, Heal ਨਹੀ” । ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਂ । 

(ਮੰਗ). ਸਕ ਛਪ ਕੇ, ਪੀਸੂ ਨੂੰ asa ਲਈ, ਇਕ ਅਥ ਫੇਰਾ 

। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਾ ਹੀ ਆਉਦੀ ਸੀ । “ਖਾਈ ਭਲੀ ਖਾ ਚੂਰੀ, ਚੋ ਮੰਝ ਬੂਰੀ । 

_ਭਾਫ :--ਕਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਂ ਕੇ ਮੌਜਾਂ 

ਮਾਨਣ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ । 

ਖਾ ਗਈ ਲੁਕਾਈ, 3 fag 22? ਦੇ | 

:--ਸਾਰਾ wa ਥਾ ਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ | 
ਦੇ _ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤਾਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਮੋਰੇ Uani ਦੇ ] ਨ 
ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਖਾ ਗਈ ਲੁਕਾਈ, ਤੇ ਸਿਰ ਬੰਦੀ ਦੇ | 

Ha) | ai 
_ ” | ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੌ” 

ਾਂ ਪ੍ਰਾਰਣਿਆਂ ਦ' । । ਚਾਹੁਣੀ । 

:--ਝੁੱਗਾ dz ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ, 39 
ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ । ਸਾਡੇ ਹਿ`ਸੇ ਕੀਹ ਆਇਅ--ਬੋਂਸ, | 

ਤੋਂ ਨਾ ge; “A ਰੰ 

ਖਾ ਗਏ ਰੋਗ ਲਾ ਗਏ, ਜੋੜ ਗਏ ਸੌ | 

ਖਾਈ ਭੁਲੀ ... 

ਵਰਤੌ:--- 

ਬੱਚਾ ਖਾ gel, ਚੋ ਮੰਬ wsdl, 
ਜੀਉ ਵਿਚ ਨਾਂ ਹੋ ਦਲਗੀਰ ਮੀਆਂ । 

3a ਕਾਜ ਸਵਾਰਸੀ ਆਪ ਤੇਰੋ, 
ਕੌਈ ਤੁਖ ਨਾ den? ਭੀੜ ਮੀਆਂ । 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

_ਖਾਉ - ਪੀਉ . ਆਪਣਾ, an ag 

ag :--ਕਿਸੋ Sd] ਖ਼ਰਚ ay ਨਾ 
ਆਪਣੀ ਉਂਪਮਾ 

ਵ੍ਰਤੌ' :---ਉੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ fee 
ਭਾਵ :--ਨਕਸਾਨ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ xi | “ਟੇ ਬੜੇ ਸੰਬੈਧੀ ਹਨ, ue ਸਾਰੇ ਢਾਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਜੁ 

“ਥਾਉ ਪੀਉ nia, ਜਸ ਗਾਉ ਹਮਾਰਾ” । fed 

3 ਨੂੰ ਸੈ ਕੀ ਕਰਾਂ ? (ਸੰਗ) 

ਖਾਉ ਸੋ ਕਮਾਊ । 
ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਪੰਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ, 

| ਓਹੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ॥ 
_ ਵਰਤ” :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਉਣ 

ਖਾਉ Hel ਕਮਾਊ ।' (ਸੋਗ) 

ਖਾਉ ਭਲਾ ਕਿ ਕਮਾਊ ? 
ਭਾਂਵ :- ਕਮਾਣ ਵਾਲਾ, WE ਵਾਲੋਂ 

| ਪਾਸੋ” ਚੋਗਾ ਹੈ । 
ਭਾਵ :-ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਾਸ-ਰਸ | 

ਵਿਚ .ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਛਕਣ ‘gare | ve ਖਾਉ ਭਲਾ ਕਿ ਕਮਾਊ ? ਇਕ ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਟੀਆਂ 
[ ਦਾ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿਹਨਤ ws ਕੋ ਮੋਰਾ ਵੀ ਪੇਟ 

ਵਰਤੇ” :-- Usa sind ਹੀ ਹਨ ਦੋਵੇ” ; 

User ਹੈ । 

wre} ਭਲੀ ਕਿ ਜਾਈ (ਮਾਈ) ? 
ਭਾਵ '-- ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ 

(ਸੰਗ) 

ਵਰਤ” :-- ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਲੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 

ਕਿ ਮਾਈ” ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾ੨੧ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ 

ਵੀ ਲੋਭ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । : 
(ਲਵ Hfan—ataa ਸਿੰਘ) 



4. 3 AES . ਤੈ :531 % ਮਿਤ ਚੀਫ਼ 

x, ੦ aN 2 ੨ 

OP? we ely st Aug ਨਾਲ, 

ਖ਼ਾਹਦਾ ਪੀਤ... 

ਦਾ... eee Phe they eA. a coe ਊ੨੨੧ । ਮੂਹ Ha ਕੇ i leq ਵੇਲਾ ।ਫਰ ਹੱਥ ਨਨ? ਆਉਣ! । 

> £ RT ਦੇਤ ਤੱਡੈ 940 ret ae eee 
te Sy ie hs ok se .--- ਜਦ ੩ਟ੧ ਅਜੋਹੀ ਲਿਪਤ” ਮਿਲੋ ਤੇ Feb ਬੀਪਾਰੀ faa ਰੰ 

ਕੀ 1੨162“ wt oo) 5 oh en a ee 
ot MANS ਏ ਤਾਂ ਕੋਏ! ਯੋਰ ਵਰ sgl’ ਮਲ 

ਨੀ a ਪੜਾਉਦੇ gi ਡਾ f ਰ WA fees) ope ਭਰਤ > ] ਸੋ ue ਹਾਂ ਤਾ ਇਟ ਮਜ਼ਕਲਾ ਨੇ । ਅਖੇ woe (ase) ਦਾਲ, frost fae ੨ ਪਾ 

rat Pn ee ੯੦ Be :-- HH ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੋਣ ੨੩੧੧੬ << eee 
Sl) ਵਰਤਦੇ WS | 

ਦਿ Lo a Pes weet oT ots iad ਸੋਜਮੀ ਜੀਟਨ ਬੜ” ਗੁਣਕਾਰੀ 
era Sombie ` ੫੩੨ x cet ਦੈ । wae yee ਦਰ, ਜਿਹੜੀ fz3 

fes ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ਼ ga ah 
ਹਯਾਤੀ Fu ਨਾਲ azar A । (ਬੈਗ) 

SIS :--- ਮੈ” ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਬ ਨਹੀ” ੧ ਉਕਤ ਕੇ 2 ਖਾਈਏ ਮਨ Sa, ਖਹਿਨੀਏ ge ਤੇ 0 dale ee ਡੇ ਦਾ, ਪਹਿਨੀਏ ਜਗ ਕੀਤਾ, ਪਨ ਅੰਤ ਲਹੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ whet ਨਿਕਲਿਆ । 
ਦੀ j 2 ? = ਜਿ o, ai , ੫, ਤੱ oy om 2 ਲੀ ਕੱ ਹਾਏ ਪੀਵੇ ਹੋਵੇ ਮੋਟਾ, ਅੱਤ were ਦਾਏ er Os: 

ਦਾ, wee ਮਨ Pe ਜਰ ਭਉ" 

ਭਾਛ :--- ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋ" we 
av ਵੇ੧ ਹੋਵੋ ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਵਰਤੋ" gall 
gel ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

¥ 

੪ 3 

‘STORIE DI OSIRIS SERCO ARAN iA STONE NAIL ESE SEE SOOT A SAS AO NNN MOEA SLE LEENA BCU TR ANI NARL NOREEN (Bod REE SAME TET BSR Fea AND SIU SRSA ORM, IRM a Lie =੭ਣ= Mawar te ੦੨੦੨੨੫੪੬੨੧ `? 

¥ 2 “ 

7 a 1 ॥ si ‘ bP ot 

%:ਪਟੋ Wav ਨਾਲ ਹਲ 

(ਸੈਰ) 
ugar ਪੀੜਾ ਲਹ ਦਾ ਤੇ ain 

ਅਹਿਮਦਜ਼ਾਹੇ ਦਾ | ਰ੍ 

ਭਾਵ :--- ਦਿਤਿਹਾਜਕ ਅਖਾਣ ਨੈ ਕਿ 
ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਰ ਏ ea 
ਇਤਨੀ ਲੁਟ ਮਾਰ del ਰਹੀ ਕਿ ਜੌ ag 
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gre >— ਕਿਸੈ ਕੋਮ ਚ S'S 1੩੧ 

Sy ਰੋ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ੫ ਮ ਕਿਸੇ ਜੌ 
wt 

ot 

੨ <. ਪੋਲ, 
2a" ਹੂ 
ਗਿ <੮, ੩ 

ਫ਼ੜ ਕੈ ਗੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਐਡਾ ਫਡਾ ਹਾਰ ਮਿਲ 
foot 21 ੩੧ ਭਜ ਕੌ ਤੇ ਅਸੀ ਮਰ wa % 

a 

ave ਉਥੇ ਕਿਹੜੀ wel 2 

ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਣਦਾ 1 1? 

੪ 

ਲੋ (Ha) 



ਬਾਣਾ ਹਲਵ'ਈਆਂ ... 
wee. - Seer tr rte Tree eti trier rere eweveeuvrcsonetunwoune 

ਸਾਮੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਾਲ ਵੱਡ ਲੈਣ ਲੋਕੀ । | 
ਅਖੇ “ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਭਾਗ ਭਰੀ ਤੇ de ਭਨਾਉਣ ਨੂੰ | 
aH । ਓਹੀਓ ਗਲ ਹੋਈ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ | 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ fw) | 

ਬਾਣਾ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੈ, 
ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ । 

ਭਾਵ :--- ਸੁਖ ਲੈਣਾ fad ਤੋ" ਤੇ | 
ਦੇਣਾ fan ਹੌਰ ਨੂੰ, 

> SS 

“ਖਾਣਾ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ 

ਇਹ ਗਲ ਪੁਗਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਏ ਇਥੇ । 

ਖ਼ਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ use ਪਾਣੀ । 

ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ । 

ਗਲ vat ਨਹ” ਹੁੰਦੀ । 

“Ba । 

ਕੀਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਖਣਾ । 

ਉਹ, ਜੋ ਵੇਲੋਂ ਸਿਰ ਕਮ ਆਵੇਂ ! 

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ fexa fang | 
ਸੋਬਾਹਿ i 

gre :-- ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੌ ਰੱਬ ਨੇ | ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇਹ ਕਹਾਵਤ 
| ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ “ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਾਦਰ 
| ਸ਼ਾਹੇ er । 

ਰੌਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ । 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਈ । 
ਭਰਮ ਕਰਨਾ ਚੋਗਾ ਨਹੀ' | 

sae | 

ਖਾਧਾ ular... 

ਰਤੇ” :--- 
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ufes ਹੈ 
fess ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ।। 
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ afr 
ਤਿਨਾ ਸੂਤਕੁ _ਨਾਹਿ ।1 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਖਾਂਣਾ Ha ਕੇ. ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਡਕਾਰ । 
ਭਾਵੇ :-- ਹੱਥ ਪਲੇ ਕ੍ਰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 

on . _, | HR ਬੜੀ ਹੋਵੇ । 
TIT" :--- ਵਾਹ ! ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੋਈ, | 

Sas ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ' | _ 2 ਹੀ 
(8) | “ਸੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਖ ਹੈ ? we “ਖਾਣਾ ਸੰਗ ਕੇ ਤੇ 

| ਵੀ val ਹੈ । ਨਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਅਤ 
| Ser ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰੰਦਿਅ 

ਭਾਵ :-- ਮਤਲਬ ਕਢਣ ਸਾਰ ਹੀ | Ge ਹੈ #ਜਿਹੇ ਬੈਦਿਆਂ ਢਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਨੀ wad । ਇਹ _ਕਿਹੜੋ 

Hes Bara’ । ਜਿੱਠੀ ਵਿਤ ਹੋਵੇ, Gat al ਆਕੜ 

(Ha) 
ਖਾਣੇ €3 ਤੇ ਡਕਾਰ ਮਖਾਣਿਆਂ 

| (ਇਲਾਚੀਆਂ, ਬਦਾਮਾਂ) ਦੇ । 
ਵਰਤੋ” :— ਇਨ) ਛੋਤ wy ਨਹੀ” ਫੈਰਨੀ ਰਿ 

ਚਾਹੀਦੀ ੧ “ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪਤਲ wel’ ਵਾਲੀ | ਫ਼ਲ ਤੇ ਵਿਖਵ! ਬਹਤਾ ਵਡਾ ਕਰਨਾ । 
(ਸੇ) | 

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ, ਨਿਰੀ ਸਲਾਮ | 

ਭਾਵ :-- ਹੋਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈਸੀਅਤ 

ਵਰਤੋ" :-- ਬਸ ਜੀ ਬਸ, ਬਣ ਬਣ ਕੋ ਨਾ 
ਬਹੁ ਬਹੁਤੇ । ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ dla 

| ਪਿਆਜ, ਅੰਦਰ ਬਾਟਰ । 'ਖਾਣੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਡਕਾਰ 

ਭਾਵ :-- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤ; | Mem! ਦੇ' ਵਾ ਗਲ salt ਨਹੀ” । ਵੇ ;--- | (Ha ) 

ਖਾਧ ਪੀਤਾ ord ਦਾ, ਬਾਕੀ (ਰਹਿੰਦਾ) 
i | ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੇ (ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ) ਦਾ । 

ਵਰਤ :-- ਜੀ “ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਆਪਣਾ ਤੇ | 

fact ਸਲਾਮ nde’ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ ? ਮਿੱਤਰ | 

(Fa) | 
| ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹੀ 
| ਸਾਡਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--- ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦ 
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਤਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ 

ਵਰਤੋ” :- ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਨੀ ਦਾ ਇਹ 

(ਸ਼ਤਵੱਤ ਕੌਰ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 



ਖਾਨਾ ਦੇ ਪਾਨ, oe 

wat ਦੇ ਖ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ । 

ਭਾਵ :-- feq ਜਿਹੇ ਸਾਥੀਆਂ a ਹੀ । 
HS ਜੌਲ ਸੋਭਦਾ ਹੈ । 

ਜਿਹੀਆਂ dat ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉ'ਦੇ ਓ ? 
ਲ k (ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | Ae ਮੋ 

| ਨ।'ਦਰ ਬੜੀ ਜ਼ਨੁਰੀ ਹੈ । der 'ਖਾਵੇ gag? ਵਾਂਗ, 
| ਤੇ He ਲਕੜੀ ਵਾਂਗ' । ਤੁਸਾਂ ਪੈਣ ਵਧਾ ਕੌ 
| ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਸਹੇੜ ਲਈ ਜੇ । 

WS ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀ” । 

ਭਾਵ :- ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੌਮ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਥਾਣੇਵਾਰ--ਹੂਣ ਹਾਏ 
RII ਏ” । ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ 
ਖ਼ਾਲ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਏ 2 

wel Ay ਵਜਾਵੈ ਦੀਪਾਂ । 

ਜਾਣੀਆਂ | 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਤੂੰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ | 
Sol । ‘Mist Ry ਵਜਾਵੈ ਦੀਪਾ” | ਸਢਾ ਫੋਕੀਆਂ | 

(ਸੰਗ) | 

ਖ਼ਾਲੀ ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਕਰੇ ? wal 

ਟਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਚੁਕੇ ਓਥੇ ਧਰੇ । 

ਭਾਵ :--- ਵਿਹਲੜ 3 ਨਿਕੰਮੇ ge 
ਲਈ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ gs | 

ਛਰਤੋ” :--- ਵਿਹਲੜ ਜੂ ਹੋਇਆ | dan | 
adt ਤਾਂ ਮੰਦਾ au ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ । 'ਖ਼ਲੀ 
ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਐਥੋਂ ਚੁਕੇ ਓਥੇ ud ।” (Ha) 

ਖਾਵਹਿ ਖ਼ਰਚਹਿ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ ॥। 
gfe ਨਾ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ y 

ਭਾਵ :-- ਵੱਡ ਛਕੋ, ਕਦੀ Set ਨਹੀ” 
Mesa । 

ਵਰਤੋ" :-- ਪਿਗੌਲ--ਮੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ | Sta 
ਬਾ ਲਫ਼ਨਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀ` ਮੋਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਓ । | 
ਕੀ ਸੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਡੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਯੋਗ a7? | ੨ os ੧੨ ਕਾ Jes ਜਹੇ ਵਡੋ ਹਾਕਮ ਦੀ ਧੀ ਵੇ ਯੋਗ ਹਾਂ $ | foe ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦੇ ਹਨ | ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ” Te ਹਨ । ang fed | 

ਹਾਏ | 
eet | 

| ਵਿਰੁਧ ਵਰਤਦੋ ਹਨ । 
(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ-- ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) | 

ਖੀਸਾਂ ਖਾਲੀ... 
ਕਲ ਸਲਕਤਸਕਸਸਸੰਤਸਲਨ ਨਨ ੨... ਜਾਗ eee hoane sen eeeen—weneeneeneeenemne 

ਫਰਤੌ" :--- ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੇ । 

(ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੰਥ -- ਰਾਗ ਗੇੜੀ) 
ਖਾਵੇ ਬਕਰੀ ਵਾਂਗ, WS ਲਕੜੀ 

ਭਾਵ ?---- ਚੰਗੀ ote ਡੇ ਥੋੜ ਮਾਣਾ 

ਵਰਤ :--- ਹਕੀਮ--ਨਰੈਣ ਦਸ ਜੀ, 
ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਰਖਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਰੋਗੀ 

(Ha) 
ਖਾਵੇ ਮਾਸ, ਹੋਵੇ oy 

ਭਾਵ :- ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 

ਵਰਤੋ” :-- ਦਾਲ ਖਾਉ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲ 
| fas । “ਖਾਵੇ HH, ਹੋਵੇ ਨਾਸ” 1 ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਿਚ 

ਭਾਵੇ :-- ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ aut ਮਾਰੀ | ਘਾਣ ਹੀ ਘਾਣ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਉ ਨਾਲ ਭੁਖ ਨਹੀ" 
ਲਹਿੰਦੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ay us ਨਹੀ' ਪੈਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ 
| ਕਰਦਾ ਏ', ਪਰ ay ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਸੇ? ਤਾਂ ਅਸੀ” ਵੀ 
| ਜਾਣੀਏ, ਸਾਡਾ Usa ਜੰਮਿਆ ਏ ! “ਖਿਆਲੀ 

| ਪੁਲਾਉ ਨਾਲ ਭੁਖ sisal’ ਲਹਿੰਦੀ" । (ਸੰਗ) 
ਖੀਸਾ ਖ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਵਾਲੀ । 

ਭਾਫ :-- ਪਲੇ ਕਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਸਿਵਾਏ ਰੱਥ ਦੇ da ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ 
ਨਾਂ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਰਾਂਝਾ--ਬਾਬਾ ! oA ਪਲੇ 
ਵਲੋਂ ਤੇ ਖੀਸਾ ਖ਼ਾਲੀ ਤੇ de ਵਾਲੀ । 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ--- ਸ਼ਰਫ਼) 



ਖੀਰ utfenst... ਖੂਹ ਖਾਰਾ ,.. 
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ate ਖਾਂਦਿਆਂ feta ਦਾਲ । 

ee ਲਬ far ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੁਆਦ fers 

ਵਿਘਨ £ ਪੰ ਜਾਵੇ । 
2੨) and ਇਤ 
ਦੂ Pees 

cea 1 ਖੋ 
% ੨... ੬95 
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ਏ ਹਾ fee 
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32). Be 8 

TE ਦਿਤੇ Br ਬਾਗ 

mins ਜਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 
ay ਢਰਜਦਏੇ ਹਨ । 

Woe 

eds" :=- ਇਕ Zar ੧2੩, fea ਝੋਰੀ 

we ਵਸੀ et, ਉਤੇ” ca yod ea ਲੈ ਆਉਨ 
੧੦੯ 

Py ਕਾਰ ਰੂਜ਼ਗਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀ” 1 'ਘੂਡੇ ge 
He ਨ ਤੇ ਢਾਕੇ °S ਛਜ' Ht ਕਿਥੋ fey ਬਾਰ 

ਹੀ ਵੇ magi Sy 
੩੬੧੧ ' 

us ਨਿਕਲੇ ਢੱਕ 
ਆਪਣੀ ਰਾਹੀ" as | 

«Se i. We ਕੋਈ See ਜਾਂ ਜੱਥਾ 
aH ਭੁਗਤਾ a ਖਿੰਡ us ਜਾਵੇ । 

WIS : -- 7a ਸਾਥੀ ਕਿਥੇ ਹਨ ? ਦੁਖ 
wy’ 29 ਨਹੀ! fas ਵੀ । fas ਚਕ ਮਕੌੜੇ 
ਛਾਹੋਂ ਸਾਪਣੀ ਰਾਹੀ” 82” (ਸੰਗ) 

Fr NN ac ਤਤ ਦਲਾਲ ਨਕ ੩੮੧੭੬ ਡ੫੨੬੧0੬= 

— 

੦੨=੮੨੩੦੦੦੦੩੨੦੨੨੮ ਮਧ: 52॥2੧੨੨੭੨੭ ਤਨ? NSTC ਇਹਨ 

ਚੱਡਾ” SE TBS RATE 

REN TTT 

MELT, 

STRSTR: 

ger 38 fy wits i 

my Fe ਕੋਈ us 
ae sag § ਵਡਾ ਸਮਝੇ । 

aus" ਸਮਝਾ ਬਕੋ, WE) 
ae ਫ਼ਰਮ eer dy w ਭਉ ay: wa Ge 
“er 8 fa apis’ _ਦੀ ਅਲੌਭ ware 
ਆਪਣੀ pag ਦੇ wis ਵਿਚ ਰਿ ਰਾ 
% wean ਮਿ pT | (ਸੋਗ 

yale oi ਵੇਬੋਂ 
ay ett a 

ਨ ॥ ੩ x 
eke 

eee ਸਮਝਾ 

WS : ਜਾ 

ਪੰਡਤਾਂ ਲੈ ਜੀ, ਤੱਦ ped ਅਕਾਲ 
ਨ 

ae 8 eae 

ਵਲੋ” ੧--- fe ਬ੍ਲਾਰ-- ਕਾਨ foe 
fen ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ura 7 
wou ਹੈ tfener aver ਮੋਤਾ ਸ਼ਹਿ 
en ! ਤੂੰ ਡੀ ਨਿਹ! ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਤ ਡ 
ai, fax ਦੋ. ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ fee Ser dient ਹੈ । 
ਤਬਿ ਕਾਲ ਆਖਿਆ? y= 

“ਜੀ ਖੁ ਖੁਵਾਇ shut ਝੂ ਫੁਗੰਛ ade 
ਰ੍ (ਪੁਰਾਤਨ ਸੋਨਮ 

US ਬੋਲਣ, gat Tag : 

arg ;--- ਬੋਨੂਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ 
(ਜਾਂ ਨੀਵੇ" ਦਾ ਉੱਚੇ nae dee) 
ਮਾੜਾ ਕੋਮ ਹੈ ! ਵਾ 

ਵਰਤੋ" : 

_ਲਖ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵਿਚੇ ਅਧਿਕ/ਕੁ 
ਖੁਲਾ ਬੋਲਣ ant ਤੀ ੍ 

(saz ਹਤਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਸ਼ਲਬੀਰ ਸਿੰਘ] 

ya ਖਾਰਾ fant ਦਾ ਉਜਾੜਾ । 

_ਭਾਫ :-- ਖਾਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 
ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਚੇ'ਢਾ ਹੈ । 

9 

gS" :--- ਛਾਈ yg owas Pei ਦਾ 
ਉਜਾੜਾ । ਜਦੋਂ se fem ਗੁਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ'ਠਾ, 
ਘਾਣਾ ਹੀ wat ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ॥ Gi 

my ੧425” PEF RIG ਏਦਾ des 

eh 

ait} 
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ਖੂਹ ਤੇਂ sul ਖ਼ਲੋ ਚਲੋ । 

ਭਾਵ :-- ਕੌਈ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ 
ਪੈ ਚਲਿਆ | 

ਵਰੜੋ” 

ਨਹੀ” 

ਵਾਪਰਨੀ ਏ' । (ਸਤਰੰਗੀ ਪੀ੫--ਨਵਤੇਜ) 

ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨੂੰ । ਜਾਂ ਖੂਹ ਦੀ | 
ਮਿੱਟੀ ੪ ਖੂਹ ਤੈ ਹੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤੇ US ਘਟ ਹੀ ਪਵੇ । 

ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ Sa ਟੁਣ ਉਤੇ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

(Hat) | 

| ਨਿਕਲਦੀ । ਖੂਹ ਪਿਆਂ ਥਾਲ ਨਾ ਮਿਹਣਾ ਨ 
ਗਾਲ । 

ਠਾਵ ੧-- ਜਦ ਕੌਮ ਏਨਾਂ ਵਿਗੜ | ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਕਾ ਹੀ ਸੌਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ 
ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? 

ਵਰਤੋ” 

ਜਾਉ ਆਪਣੇ 

ਮਿਹਣਾ ਨ: ਗਾਲ” | (ਸੰਗ 

ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ 3 ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ 
ਬਿਪਤਾ ur ਦੇਣੀ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਮੀਆਂ ਜੀ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਅਗੇ 
ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਖ਼ਤ ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ‘yg ਪਏ ਵਹਿੜਕੇ ਨੂੰ ਖਸੀ ਕਰਨ” 
eal a ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ । (Hal) 

204 YS ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ... 

ਖੂਹ ਪੁਟਦੇ ਨੂੰ ਖਾੜ਼ਾ ਤਿਆਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ de ਦੇ“ਦਾ 
| ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

:-" ਕਉ” ਨਹੀ” । ਬਠ ਕੁ we | 
BIE ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਹ ਤੇ ਨਹੀ ਖਲੋਂ ਚਲੇ । ਨਾਲੋਂ | 

ਕੋਈ ਕੀਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏ, was ਪਲ ਕੀਹ | ਮਰੀ ਹੋਠੀ ਕਰਵਾਈ । ਅਜ ਉਹਦੀ us ਗਲੀ ਗਲੀ 
| ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :--- ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੂਹ ਪਟਿਆ, 
ਉਸ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਸੀ । ug few 

(Ha) 

yu ਵਿਚ ਚਾਲੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜੁਤੀਆਂ 
| ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ । 

ਭਾਵ :--- ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ | ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮ 
| ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਘਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ 

ਵਰਤੋ” :— ਕੀਹ west ਹੈ ਜੀ ਐਵੇ | 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ। “ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਵਿਚ ਹੀ | 
ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ” । ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਖ਼ਾਨੋ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ | 

ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਵਧੀਕ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਅਸਾਂ ਵੀ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

“ਦਹ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀਆੰ ਹਿੱਸਾਂ ਤੇ ਜੁਤੀਆੰਂ ਵਿਚ ਅੱਧਾ” 

ag ਵੇਲੇ da, wid ਵੇਲੋਂ ਅਸੀ” । (Hat) 

ua ਵਿੱਚ uel ਇੱਟ ਸੁਕੀ ਨਹੀਂ 

ਭਾਵ :-- ਕੌਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ 

gga’ :--- ‘ya ਵਿੱਚ ਪਈ fee ਵ 

ਮਦ Sh ois | ਕਦੀ ਸੁਕੀ ਨਿਕਲਦੀ” ਹੈ ਜੀ ? ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ var 

a ee ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਮਾਸ ਫੀ | ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਣਾ ਹੀ ਸੀ । 
ਬੋਟੀ ਲੱਥੀ ge ਕਿਥੋ” ਮੁੜਦੀ ਹੈ ? ਦੜ ਵੱਟ ਕੋ ਪੀ | 

ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ । “ਖੂਹ ਪਿਆ ਬਾਲ ਨਾ | 

(Fa) 
ਖ਼ੂਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ 3 ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਰਿ 
ya ਪਿਆ ਵਹਿੜਕਾ wit ਕਰ ਲੁਓ । | SUE" Sah 

ਭਾਵ !-- ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੋਈ fad ਕਾਰਨ | ਵਰਤੋ” :-- ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾ੫ ਲੁਕਾ ਇਆਂ 
aot exer । “ਖ਼ੂਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ।” 

(ਸੰਗ) 
ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ Sul deters 

ਭਾਵ :-- Heal ਨਾਲ deal ਸਾਫ਼ 

| ਨਹੀ' ਹੁੰਦੀ । ਧੱਕੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 
| ਨਹੀ” ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 



ਬੋਤੀ ਉਹਦੀ... 
ਹਕ ਨਲ ਆ ਆ ਦਲ a OY ਵਾਲਾ 

ਵਰਤੋ" :--- ਮੰਨਿਆ, 

ਮੁਅਫਫੀ ਦੇ ਦਿਓਂ । ਫਿਰ ਵੇਖੋ 
ਵੀ ਮਨ ਮੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ i 

ast ਓਹਦੀ, ਜੀਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਮੇ । 

__ ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਪਾਸ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
an ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਓਹੀ ਖੇਤੀ 3* ਲਾਭ | 
Gar ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟਪਰੀ | 
ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਨੋ fes wa ਜ਼ਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ | 

‘ast ਓਹਦੀ ਜੀਹਦੇ ਘਰ } 

(FD) । ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ । 
ਖੋਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ । ai ਖੇਤੀ ਸਿਰ | ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ 

| ਨਹੀ" ਸੌਰਦਾ । 

ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁਕਾ ਹੈ” 

ਦੇ ਕਾਮ” | 

Halt 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਕੌਮ ਆਪ ਧਿਆਨ de | im 
| ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁਂ 

ਕਫ਼ਨ” । ਯਤਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ੩1 ਫਲ faa 
ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੌਢਾਂ ਹੈ i 

ਵਰਤ" :--- ਆਰਾਮ ਏ ਕਾਕਾ । ਕੋਈ 

ਫ਼ਿਕਰ ਨਾਂ ਕਰ । ਸੈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਹੱਟੀ ਤੇ | 
“ਖੇੜੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਂਤੀ" ਹੁੰਦੀ ਏ | ਆਪ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰ | 

ਕਾਕਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ? ਕਭੀਦ | 

ਖੇਤੀ we ਦੀ, ਬਾਜ਼ੀ ਨੱਟ ਦੀ । 

`ਡਾਵ :-- ਜੱਟ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨੱਟ | 

ਵਰਗੀ ਬਾਜ਼ੀ da ਕੋਈ ਨਹੀ" ul ਸਕਦਾ । ` 

ਵਰਤੋ" 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖੇਤੀ wa ਦੀ, ਬਾਜ਼ੀ de ਦੀ” । 

feat ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ 

(Ral) | ਕਰ ਸਕਦਾ । 

ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ, ਖਲਢਾੜੇ ਕਿਆ 
ae u 

ਭਾਵ :- ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੋਤੀ | 
ਉਜਾੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਗਾਹ ਪਾਣ ਵੇਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ | 

ਰਚ ੨੦੬ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿ 

ਚੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 'ਖੂਨ ਨਾਲ HS ਨਹੀਂ Geter । 
ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ | 

(Ra) | 

:—- ਸ਼ਾਹ--ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ we | 

ਸੈਰ ਕਲੰਦਰਾਂ ... 

ਉਤ ਖਲਵਾੜੇ few. ਕਝ galt ਹੋਵੇਗਾ ' 
ਭਾਵ, ਜੌ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ. ਜਾਂ 
ਸਾਂਭਣ ਵਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ HRS, ਉਹ 
ਕਦੀ ਸੁਖ ਨਹੀ” ਪਾਉ”ਦੇ 

ਵਰਤੋ” :-- 

foq ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ 
ਜੇ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਵੈਚਹਿ ਨਾਉ ।। 

ਖੇਤੀ ਜਿਨ at Gna 
wes fant we ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗੋਬ--ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ) 

ਖੇਤੀ ਬੀਜੇ ਡਾਬਰ, ਨਾ ਗੋਰ ਨਾ ਕਫ਼ਨ । 

ਭਾਵ :-- ਢੀਮਾਂ fea gi ਸੁੱਟਣ 
gd, 

ਵਰਤੋਂ :=> ਤੁਸੀ' ਵੀ Wai ਨਾਲੋ' ਅੰਬ 
ਹੋ । 'ਬਤੀ ਬੀਜੇ ਡਾਬਰ ਨ! ਗੋਰ ਨਾਂ 

ਮਿਲੇ ? (ਸੋਗ) 

a3 ਖਾਇ ਵਾੜ ਕੋ, ਲਹੈ ਨਾਂ ਸਾਰਾ । 

ਭਾਵ :--- ਜੋਕਰ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | ਖਾਣ ਲਗ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਕੌਈ ਖਬਰ ear 
। ਲੰ ਸਕਦਾਂ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- 
ਜੇਕਰ ਖੇਤੈ ਖਾਇ ਵਾੜ ਕੋ 

ਲਹੈ ਨ੧ ਸਾਰ” 

ਜੋ ਗੁਰ ਭਰਮਾਏ ਸਾਂਗ ਕਰ 

fant ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ॥ 

(ਵਾਰਾਂ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਖ਼ੈਰ ਕਲੈਦਰਾਂ, dai ਬਾਂਦਰਾਂ । ਵੇਖੋ : 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਭਾਗਭਰੀ ਤੇ de ਭਨਾਉਣ ਨੂੰ ant । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ an ਵਿਚ ਲਾਭ 

ਤਾਂ fan ਨੂੰ ਹਜੇ, ਪਰ ਅਖ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਸੇ 

ਹੌਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 



ਲਨ ਕਮ one 

ਹਨ 1 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਪਈ 'ਸ਼ੈਰ 

ਕਲੰਦਰਾਂ, Jai ਬਦਰ ਔਖੇ 28 31 ਅਸੀ 

ਮਰਦੇ ਰਹੇਂ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀ' ਚੌਧਰੀ | 
(17 । 

(੧) । ਬਣ ਬੈਠੇ । 

ਖ਼ੌਹਣ ਨਾ ਖੁੱਸ, ਦੇਦੀਕੜਾ ਵੱਟੇ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ Fs" ਡ:ਢੇ ਨਾਲ | 
UH ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇਂ । 

‘doe ਨਾ SH, ddlaa fa’: ਖਿਛੋ' 

ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣ ਨਾਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ag ਕਹ | 

(ਸੰਗ) | ਮਰਨ! ਸੀ । 

ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ, get ਬਿਨਸੈ । 

gra :--- ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤਰ ਨਿਕਲਦਾ | 
ਪਰ SUNS ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । | 

ਫ੍ਰਤੋਂ” :--- 

ਸੇਵ! ਸੁਰਤਿ ਰਹਸਿ ਗੁਣ ਰਾਵਾ 
gar ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ ।। 

"ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ, _ਬਾਦੀ faa’ 
ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿਗੁਰ ਕਰਤਾਰ/ | 

(ਗੁਰੂ ਗਥ--ਮਲਾਰ ਰਾਗ? | 

ਖੋਟਾ He ਹੈਨ ਕਦੇ ਮਿੱਤ੍ਰ sal ਬਣਦਾ । 

ਰਾਵ :---ਤੰ੪ਹੜਾ ਜਰੀਕ ਮਨ ਦਾ 
ਖੋਟਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ VAS sal ਬਣ ਸਕਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੈਨ।ਪਤੀ--ਮਹਾਰ/ਜ ! 
ਸ਼ਰੀਕ ਕਦੇ ਮਿਤ oat weet । ਉਹ ਸਦਾ ਦਿਸ 

ਵਿਚ uy sys ਏ 
~ 

eh 

ਤੇ ਹਰ 28 ਦਾ% ਤੇ offer 

(ਰਾਜਾਂ ਪੋਰਸ-- ਹਰਚਟਨ ਸਿੰਘ) 

ਖੋਟਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਖੋਟਾ unt es fae 
oy, 

ਕੌਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਣ :-- ਮਾੜੀ See ਤੇ Me! 
ae ਵੀ ਅੱਖੋ ਵੋਲੋ ਕਮ ਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਖੌਹਣ ਨਾ ui. see 209 

vet । 

_ ਖੋਟੇ ਖਰੇ 

੍ ਵਰਤੋ” :--- ਮੁੰਡੇ 8 re ਸ੍ਭ ane ਬਈ ਲੱ ਲੱਚਾ 
| ਏ, ਵਿਹਲੜ ਏ, ਖ਼ਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ B, ਪਰ ਜਢ 

| ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਲੋਕੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਸ ਨੇ ਅਜੇਹੀ 

| sin ਵਰਸਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ । 
~ 

iva ਹੈ, Usa ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਟੇ ਵੀ de, ਤਦ ਵੀ 

॥ ਕੰਮ ਹੀ we ਹਨ | (Ha) 

ਖੌਟੀ ਧਾਂਤ ਮੁਲੇਮਾਂ ਬਾਜ਼ੀ 1 

ਭਾਵ :- ਅੰਦਰੋ" ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋ” 
| ਹੋਰ ਹੋਣਾਂ | 

2” ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ ] ਵਰਤੋ” :--- 
ਤੇਰੀ ਖਲਕੜ ਵਿਚ ਆਕੇ 
ਖਨੂਖੜਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਕੇ 
ਹਰ ਬਾ Sul ਥੋਖੇ ਬਾਜ਼ੀ 
ਖੋਟੀ ਧਾਤ ਮੁਲੌਮਾ ਬਾਜ਼ੀ । 
(ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ--ਧਨੀ ਰਾਮ wise) 

ਖੋਟੇ ਕਊਂ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ 
। ਜਾਣੇ | 

ਭਾਣ :--- ਕਲਜੁਗ ਦੇ AH ਦੇ 
| ਉਲਟੇ see ਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਜਦ gat 
| ਚਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 
| ਖਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀ' । 

ਕਉ ਬਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ i 

| wig ਕਾ ਨਾਉ uray ਕਲੀ am. ਵਿਡਾਣੈ ।। 

(ag ਰੀਬ---ਰਾਗ਼ ਰਉੜੀ) 

ਖੋਟੇ we ਪਰਖੀਅਨਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ 
Hane । ਰ 

ਭਾਵ :--- ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 
ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਬੋਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :--- 
ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲ ar 

| sists ਧਰਿਆ ਆਣਿ ।੧ 

ਖੋਟੇ oud _ ਪਰਖੀਅਨਿ 

niga ਕੈ _ਦੀਬਾਣਿ ।੧ 

(ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੌਕ-<ਵਾਰ ਸੂਹੀ) . 



ਬੰਟੇ ਦਿਲ ਜੌ Hee 
ਕਨਾਲ ਦਾਦ ee ਦਲ 

5੦੮ ਬੰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ 
1 127 ਦਾ ਚਾਲ ੧੧੧੧1 ਕਰਾਰ ਰਲਕੇ ਲ=== eerie eet ੭ ਨਲ % >> ie Ta (were ਕੰ ਲਏ 

ams ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ । 

ਕੌਮ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

_ ਵਰਤੋ” : i— ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਤੇ ਖੀਸਾ ua, 

ਚੰਗਾ ਨਹੀ” ਨਿਕਲਦ! । ‘dé ਦਿਲ ਜੋ ਭਲਾ ane, 
ਉਹ ons ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ" । 

ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇ" ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

___ ਫੌਰਤੋ” :--- 
G2 wefan _ਵਫੰਜਿਐ 
Wa 35 dar ਹੋਇ ॥੧ 
ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ 
ਦੂਖੁ ਘਣੋ fos ਰੋਇ ।! 

ਖੋਤਿਆ, ਆਵੇ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆ, 
ਨਹੀਉ" nae, 3 3 ਨਹੀਉਂ” sears 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਂਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੰਮ | 
ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ at ਹੀਲ | ਕਰਨਾ uz, ਬਿਨਾਂ 

dag ਦੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਮੈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨੂੰ 
ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ : 

ਤੇ ਖਲੋਤਿਆ, ਆਵੇ ਨਹੀਉ” Heer ਤੈ ਤੂੰ ਨਹੀਉ” 
ਛੁਟਣਾ” ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਵੀ ay ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਬਿਨਾਂ ਲਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਚੱਕ ਮਾਰੇ | 

ਖੋਤੀ ਥਾਣਿਉ“ (ਤਸੀਲੋ') ਹੋਂ ਆਈ i 

ਭਾਵ ;--- ਜਦ ਕੋਈ ਵੜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕੜ | 

ਖੋਟੇ ਦਿਲ ਜੋ ਭਲਾ ਕਮਾਵੇ, ਉਹ | 

ਭਾਵ :-- ਮੈਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨ | ਆ _ਭਾੜੈ ਹੀ ਕਫਨੀ ਹੈ 
| ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਏ” । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ“ ਕਿਉ” ਨਾ 

ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ । 

ਆਵੇ | 

ਵਰਤੋ” 2” ਜਿਹੜੀ ਥੋਡੀ = ਫ਼ਾਰ 
| ਥਾਣਿਉ' ਨੋ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ues 
13 

ਭਾਵ ੧= ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ | ਬਿ 
(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਖੇਤੀ ਭਾੜੇ ਕਰਨੀ ਏ', ਡਾਂ ਕ੍ਰੜਮਾਂ ਦੀ 
| ਹੀ ਕਰਨੀ ਦੇ । 

ਪਰ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ta ਰਖ ਕੇ au ਕਰੀਏ ਤਾੰ ਫੱਲ ਰ੍ ਭਾਵ :-- ਜੇ ਕੌਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਲ ਹੀ 
“ਵੈ, | ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੈ ਨਿਕਟੀਆਂ_ ਤੌ ਕਿਉ” 
(ਸਰ | S21; Ja ਕਿਸੇ 3° ਲਓ ਜਿਥੇ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ੀ 

| ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਗਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ । 
ਵਰਤੋ” ੧ ਆਪਣੇ ` ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉ 

‘as? ਭਾੜੇ ਹੀ ਕਟਨੀ ਹੈ ai 

(ਸੰਗ) 

ਖੋਤੀਆਂ ਨਾ ਵੰਚਿਓ, ਫ਼ਕੀਰੀ ਦਾ ਹਾਲ 
| ਕੁਝ ਨਹੀ" । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੌਟਾ ਕੰਮ ਵੀ 
| ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ--ਸਿਰੀ ਰਾਗ) | ਛੁਰਤੋ':--- ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛਡ ੩ Gar 

dt dat ਹੈ । ਮੋਰੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆ fed ਹੈ ਕਿ 

ਖੌਤੀਆਂ ਨਾ mee, ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁਬ ਨਹੀ” । 

(ਸੈ) 
ug ਚੜ੍ਹੀ 3 ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੋਂ ਨਾਂ 

ਗਈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੈ ਗੁਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ 
| ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾਂ । 

'ਬੌਤਿਆ, ਆਵੇ | ਵਰਤੋਂ” :-- ਪਰ, ਬਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲ 

| “ਖੋਤੇ ਚੜੀ ਤੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਨ ਗ=”--ਅਜ oot 

| si ਕਲ ਸਾਂਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਗ 

ਸਿ ਇਨ | ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਬਲ ਹੈ । 
(ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੰ--ਡਾ:- ਮੋਹਨ fry ਦੀਵਾਨਾ) | (ਮਣਕੋ--ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ) 

ਖੋਤੇ val ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮਕਦੀਆਂ । 

ਭਾਵ :--- ਸ਼ਾਂਹ-ਮ-ਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕਸੂਰ 

| ਖੋਪੰਣਾਂ । 



ਖੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ... 
ਦਲਦਲ ਲਲਕਾਰ ਅਲ, alee ee Cee 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਭਾਈ, _'ਖੋਤੇ ਚੜ੍ਹ) ਦੀਆਂ 
ਲੱਤਾਂ ਲੰਮਕਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ । ਤੁਸੀ” ਵੀ 
ਸ਼ਾਹ-ਮ'ਖ਼ਾਹ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਸੂਰ ਬਪਦੇ ਹੋ ! 

(ਸੌਗ੍ਰ) 
ਖੌਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਖਲ੍ਹੀਆਂ ਦਾ 

Hale । 

ਭਾਵ :-- ਹੋਣਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਿਖਾਵਾ 
ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਯਾਰ, fea ਕੀ ਬਣਾਇਆ 
A, ਅਖੇ 'ਖੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਣ” । 
fed ਜੇਹੀ est ਢੇਰ ai ਵਿਚ ਏਨੇ ਵਧੀਆ 
ਗ਼ਲੀਚੇ ਕੀ ਵਿਛਾਉਣੇ ਸਨ ? (ਸੋ) 

ਖੌਤੇ ਦੇ ਗਲ ਲਾਲ । 

ਭਾਵ :-- ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ 
ਹੱਥ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ da ਨਾ 

Jct 

gaz :-- 

ਬੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਲਾਲ ਦੀ ਮੈ ਪਰਖ ਸਿਖਾਵਾਂ । 
ਮੁਰਖ ਖੋਹ _ਰੁਲਾਈਉ', ਸਾਂਭੀ _ਦਸਨਾਵਾਂ । 

(ਚਾਤ੍ਰਿਕ) 
ਖੌਤੇ ਨੂੰ ਲੂਣ (ਘਿਉ) ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ 

Hd ਕੋਨ ਪੁਟਦੇ (ਮਰੜਦੇ) ਜੋ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ! ਕਰੋਂ, 
ug ਉਹ ਉਲਟਾ ਗੁੱਸੇ ਰੋਵੇ । 

ਵਰਤੌ :--- ਰਾਮਾ--ਛੜੋ ਪਰੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ! 
ਤੁਸੀ” ਕੀ ager ਪਾਉਣ ਏ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋ 
(ਇਕ ਪਾਸੇ) 'ਖੋਤੇ ਨੂੰ ge ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 
ਪੁਟਢੇ ਜੇ” । 
ਰ੍ (ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ"--ਹਰਚਟਨ ਸਿੰਘ) 

ਖੇਡ ਖੇਡ ਆਖਿਆਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀ 
ਹੁੰਦਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਰਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ 
ਕੋਈ ਕੋਮ ਸਿਰੇ sat ਚੜ੍ਹਦਾ । 

ਰੀ ਨਰ ਦੇਤ ਕਦ ਦੇਦੇ ਦੇ EN ਲੇ ਕਪ, ਅਲਗ ਨਲ ਲਵ "<< ਲ.& 

ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ... 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਨਿਰਾ 'ਖੰਡ ਖੰਡ ਆਖਿਆਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀ' Ser | 

(ਸੰਗ) 
ਖੰਡਾ, ਘੋੜਾ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਾਤ 

ਕੁਜ਼ਾਤ | ਰਿ 

ਭਾਵ :-- Us, ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ 
ਵਿਸਾਹ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। _ 

ਵਰਤੋ” : 

ਕਵੀ--ਖੰਡਾ, ਘੋੜਾ, fens, 
ਵੇ ਰਾਜਿਆ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਾਤ ਕੁਜ਼ਾਤ । 
ਖੰਡ _ਵਢੇਂ fa ਖਸਮ. ਦਾ” 
wat ਦਏ ਪਿਠ ਵਿਚ ਹਾਰ । 
ਇਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵਰ ਸੋਹਣਾ, 
ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਨ ਤੇ az 

(ਕਾਦਰਯਾਰ) 

ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ:-- feat ਜਿਹੀ ਗੱਲ 3 
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ“ :-- ‘isi ਦੀ ਹੀ ਡਾਰ ਬਣਦੀ 
ਹੈ' । ਗਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਹੀ ਗਿਆ । 

(ਸੰ) 
ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖੂਹ ਨਿਖੁਟ (ਖ਼ਾਲੀ 

ਹੋ) ਜਾਂਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਕਮਾਈ at ਕਰੇਂ 
ਤੇ ਪਿਛਲੀ uel ਕਮਾਈ ਉਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 

ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 
Yast ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਇੰਦਰ-- (ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ) ਕੋਈ 
ਨਿਆਣਾ ਏ...ਖਟੇ ਨਾ ਕਮਾਏ । ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ 
ਖੂਹ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ“-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



agus ਦੀ, da, ਕੌਣ ਗਿਣੇ ? 

ਭਾਵ :-- ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ 
ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੌਚਲ ਕੌਣ | 

oe | ਕੁੜਮਾਈ ਕਾਹਦੀ 7 
Je 

ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ" 

ਲੈਣੀ ਸੀ 1 ਪਰ 'ਗਉ ਪੁੰਨ ਦੀ ਦੰਦ ਕੇਣ ਗਿਣੇ” 

ਕਰਦਾ! 1 

ਪੰਡੀ । 

ਭਾਵ :-- WE ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ uv 

ਆਵੇ | 

ਵਰਤੋ" :--- at ent “ਗਈ ਸਾਂ ds | 
ਮਲਾਉਣ, sat ਆਈ wey da ਪਾਇਆ! ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ | 
ਨੂੰ, ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਚਮੋੜ ਲਿਆਈ । (ਸੋਗ) | 

ਗਏ ਉਠ ਸੋ ਇਜੜ ਰਲੇ । 

grec. ਇੱਕ ga do ਨਿਕਲੀ | 
ਮੁੜ da ਠਹੀ' ਆਉਦੀ । 

ਰਤ” :--- ਹੁਣ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨ? ਕਰੋਂ । “ਗਏ 

ਉਠ ਸੋ ferz ਰਲੇ” । ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥੋ ਨਿਕਲ 

ਗਿਆ ਹੈ । ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? (Ha) 

ਗਏ ਨਿਮਾਣੇ (ਵਿਚਾਰੇ) dns ਰਹਿ 
ਗਏ ਨੰ” ਤੇ ਵੀਹ । 

ਭਾਵ :— ਜਦ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਕੀ | 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਉ' 

ਚੁਕ ਹੈ, ਤਦ ਹਾਸ-ਤਸ | 

<< 

| ਲਈ fee’ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, 
ਹੈ । “ਗਏ ਨਿਮਾਣੇ dad ਰਹਿ ਗਏ ਨੌ ਤੇ ਵੀਹ” 

| ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੋਹੜੋ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ oat’ ਛੁਹੀ । 

੧ ਤੁਸੀ ਆਖਦੇ ਹੋਂ, ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ | _, ਨ 
। ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ 

ਉਸ | ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ' 
ਸੈ“ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤਾੰ ਨਹੀ” ਖ਼ਰਚੇ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਪਿਆ | ਦੀ ਗਲ ਨਹੀ” 1 

(ਸੰਗ) | 
ਵਰ — ( ow at ਕਰਕੇ eadt ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ । ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਗਈ ਸਾਂ ਕੰਡਾ ਮਲਾਉਣ, Sat ਆਈ | ₹% ਠੀ ਕਰਕੇ ਵਹੁਟੀ ਲ ਆਇਆ ਹੈ । sak ee 

| ਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦਾ, ਵੱਟੇ ਵੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕਾਹਦੀ” ? 

ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ | we 1 

। ਮਰਨ ਜਾਂ 
| ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ i 

a3 one 
OA ਨੀਦ ਦੇ ਦਲ ਹਨ ਦਮਨ ਵਲ ਲਗ ਜਨਤਾ ਲੀ ਨਾਭ ਹਦ ਅਮਦਨਾਲ=ਖਰ “ਨ ਨਨ EOE RS bom me 8੯ 0 ਲਹ 

ਵਰਤੋ" ਹਾਂ ਚਿੱਲ ਫੀ ਤਸੱਲੀ 
ਕਿ ay ਮੁਕ ਚੁਕਾ 

— ਹਾਂ, 

(ਸੰਗ) 

ਗਹਿਣੇ ਦਾ` ਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦਾ, ਵੱਟੇ ਦੀ 

ਭਾਵ :-- ਗਹਿਣੇ gud ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ 
ਕੜਮਾਈ ਕਰਨੀ 

ਵਰਤੋ" :-- ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨੈ ? 

(i) 
ਗਗਨ ਦਮਾਮਾਂ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਉ ਨੀਸਾਨੇ 

ਭਾਵ :--- ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੜ 
ਬਹਤ ਤੇਦਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਤੋ” — 

ਗਗਨ _ਦਮਾਮਾ fag 

ਖਰਿਓਂ alms ure it 
ਖੇਤ ਜੂ WEG ਸੂਰਮਾ 
ਅਬ ਜੁੜਨ ਕੋ ਦਾਉ । 

(ਗੂਰੂ ਰੂੰਬ--ਰਾਗ ws) 

ਗੜ ਨਾਲ do ਬਧਾ ਹੋਇਆ ਏ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ" ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 
Hae ਤੇ ਉਚ ਮਮੂਲੀ ਬਹਾਨਾ wag ਟਾਲ 
ਦੇਵੇ 1 | 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੰਮਿਆ, ਇਹ at 
ਬਣਾ ਘਤਿਓ et ? ਸਿੱਧੀ ਨਾਂਹ ਕਰ eve । ਤੂੰ St 
ਉਹ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ wt ‘as ਨਾਲ ਕੱਟ! ਬਧਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ' | (Ha) 

Stat 



ਗਡ ਗਾਹ asta ਰਾਹ । 

ਭਾਵ :-- qd ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਏ 
ਪੁਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਤੁਰੀ we ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਅਸੀਂ si 'ਗਡੇ ਗਾਹ ਗਡੀਤੇ | 
ਵਾਹ! ਹੀ zee ਹਾਂ ! ਨਾ ਇਥਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਂ | 
੍ ` ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪਾਏ ਪੁਰਨਿਆੰ | __ ੨ we 7 ਉਧਰ 1 ਅਸੀਂ 3 ° = | ਡਰ ਕੇ ofoer ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ‘ae ਚੀ ਗੁਣ ਤੇ 

(fa) | ਮਾਣੀ ਦਾ ਕ੍ਰਲੇਖ” । ਨਿਕੇ fad waa fea ਹੀ 
red i fag ਦਾ ਕਿਥੇ ਪਚਾ ਸਕਦੇ ਹੰ । 

ਗੱਦਹੁ des Seba ਨਹਿ ਗਾਂਧੀ | ri 

ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ad । 

ਰਾਜ । 

ਦਈਏ, ਤਦ ਉਹ ਗਾਂਧੀ 

ਨਵਾਂ ਪਨ ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ। 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਰਤਨਮਣੀ ਗਲ ated ਜਉਹਰੀ ਨ ਕਾਜ | 

ded ਚੰਦਨ ਲੱਦੀਐ afd ਗਾਂਧੀ ਗਾਜ ॥' 
(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗ੍ਰਰਦਾਸ) | 

de ਜਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ । 

ਜ਼ਿਮਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਵਾਰੀ Huet । 

ਓਹਨੇ us ਲੈ ਕੇ ਨਠਣਾਂ ਹੀ ਸੀ । 

ae ੩“ dae ਲੁਟਾਇਆ । 

ofan ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ਣ । 

ਵਖ : 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ faa ਦਾਨ | 
ਦੇਣਾ । 

gai ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਮਾਰੀਆਂ । (ਸੰਗ) 

ਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘am ਛੋੜ ਤਵੇਲੇ 

| ਘੋੜੀ" । Hoy ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ we ਰਹੇ ਹਨ 3 
| ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀ user) 

| ਖੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀ" ਛਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | 
ਵਰਤ” :--- ਤੁਸਾਂ ਭੀ ਡਾਢੀ ਸਿਆਣਪ 

“ਗੁਦ” & ਜਵਾਂ ਦਾ 7 tren 1 | j ਕੀਤੀ | ‘aie’ ਡੂੰ ਜਵਾਂ er ਰਾਖ” ਕਰ ਝਠਾਇਆਂ । । ਨੂਹ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ 
fea sd, ਕਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਫੀ Aru ਦਿੱਤੀ । । = 

ਸੈਰ) | 2. ene 
nel ॥ ਚ/ਹੀਏ । nie’ ਲਾਹਿਆ ਪਛਤਾਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । 

au ਦੇ fag... 

ਭੁਲੇਖਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ fad ਬਾਹਰ” ਦਿਸਦੀ 
HHS} ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੌਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ 
ਰੁਲਖਾ ਲਗਣ ਦਾ ਡਰ Je} 

ਵਰਤ” : -- ਬਾਬਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਾੜਾ ax 

(ਸੋਗ) 
ਗਧਾ #3 ਤਵਲੇ ਬਧਾ ਤੇ ਘਾਹ 

ਸਿ ; | ਢੋਦੀ ਘੋੜੀ । 
ਭਾਵ :-- ys ਉਪਰ ਚੰਦਨ Be | 

ਨਹੀ` ਅਖਵਾ | , ਨ 
ਸਕਦਾ । ਭਾਵ sla ਪੁਰਖ਼ ਪਾਸ ਜੋ ਕੋਈ | ਵਰ ਪਰ ਮੂਰਖ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ 
ਉਤਮ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ we, ਤਾਂ ਉਸਦਾਂ | 

ਭਾਵ :-- ਸਿਆਣੇ ਤੋ ਚੌਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ 

eds :-” ਹੈ ਰੱਬਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਿਆ 
ਬਧਾ ਤੇ ਘਾਹ ਵੋ ਦੀ 

(Ray) 
ਗਧੇ ਦਾ Uys ਲਦੀਣ ਵੇਲੇ ਹੀ 

_ | ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਏ । 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਲਾਲਚੀ ਜਾਂ ਗੁਰ । ਭਾਵ :-- ਮੂਰਖ ਨੂੰ saw es 

ਵਰਤੋ” :--- ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ 
ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਾਗਲ ਨਿਕਲਿਆ | 

Hed ‘ag ਦਾ dug ਲਦੀਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਾਹੁਣਾ 

(ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਬਾਰ--ਡ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਗਧੇ ਦੇ fad ਸਿੰਗ ਵਾਂਗ ਨੱਠਾ । 

ਭਾਵ :-- ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲਗਣਾ, 

ਵਰਤੋ” :-- ਤਹਾਡਾ al ਰਿਆ ? ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ | ਰਾ, 
‘ae ਤੋਂ ਬੋਹਲ ਲੁਣਾਇਆ/ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ | ਵਰਤੋ” :--- ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖੰਡ ਤੇ ਇਵੇ' 

ਨਠ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ad ਦੇ fad’ ਸਿੰਗ । (ਸੈ) 



ag ਦੇ ਗਲ... 
ਪਲ ਆਲ ਦਲ ਦਾਲ ਦਾਲ ਆਣ ਲਾਲ ਚਾਵਲ ਕਲ ਕਦ ਦਾਦ 

ad ਦੇ ਗਲ ਜੌਹਰ | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਬੇ-ਕਦਰੇ ਜਾਂ ਮੂਰਖ 
ਦੇ ਹੱਥ ਵਡ-ਮੁਲੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦੇਣੀ 1 

ਵਰਤ :--- 

ਕਹਿੰਦੇ Ba _ ਅਵਾਣ 

ਕਿਸੇ ਹਥ ਜਵਾਹਰ ਮਾਇਆ । 

ਜੋਹਰ ਦੀ ਕਿਆ ਕੀਮਤ ਜਾਣੇ, 
ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ । 

(ਹਾਸ਼ਮ) 

ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਨੂੰ ਸੈਨਤ । 

ਭਾਵ :-- ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰਾਹ 
ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਭਲੋਮਾਣਸ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਏ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘਾ, 
ਬਹੁਤੀ ਗਲ ਨਹੀ' ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ । wn ਗਧੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ 
ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਨੂੰ ਸੋੋਨਤ । 

(ਕਾਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ag 
UB । 

ਭਾਵ :-- ਨੀਚ ਮਨੁਖ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀ” Get 

ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਨਾ ਪਾਪ ਨਾ 

ਵਰਤੋ” :--- ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ at ਸੁਆਰਨਾ ਹੈ, 
ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ adi aa: ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਤੇ ਨੀਚ 
ਪੁਰਸ਼ ਹੈ । ‘did ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ, ਨਾ ਪਾਪ ਨਾਂ Ua’ | 

ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡ ਦਿਉ = (Ha) 

aa ਨੂੰ ਗੁਲਕੌਦ | 

ਭਾਵ :-- ਤਿਸੇ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਵਡਮ੍ਲੀ 
ਜਾਂ dat ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਹੈ 
ga ਨੂੰ asde’ ਕੀ ਆਖ ? ਤੁਸੀ" ਉਸ ਨਾਲ 

RAR 
ere mes ਵਾ 

ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਖਰਾ... 
wore: aware ee 11110 3 (8000 ਵਨ ਕਣ 

ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ । 
ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ, fat ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲ 

° 

Hout | (ਸੋ) 

ਭਾਵ :--- ਗਰਜ਼ ਪੋਣ ਤੇ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ 
ਨੂੰ ਹਦ” ਵਧ ਆਦਰ ਦੇਣਾ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਰਾਜਾ--ਮੈਨੂੰ ਵੀ 'ਿਸਦਾ ਤੋਂ 
ਸੀ, ਪਰ ਲੋੜ 28 ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਗੱਧੇ ਨੂੰ ਵ ਬਾਪ' 
ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਂ ? 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਗ਼ਮੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਂ ਆਈ । 

ਭਾਵ :-- ਦੂਖ ਪਿਛੋ” ਸੁਖ ਦੀ yusl 
ਹਣੀ ।' 

ਵਰਤੋ-- 
ਗਈ ਗ਼ਮੀ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ਾਦੀ 

ਪੜਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਟਾਨਾਂ । 
ning ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤਾਈ' 
ਵਡਿਆ ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ । 

(fant ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ--ਇਿਮਾਮ ਬਖਸ਼) 

ਗਰਧਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੈਗਿ ਹੋਇ i 

ਭਾਵ :-- ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਮੈਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ di ded । 

ਵਰਤੋ” :-- 

“Sea Bu _ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ।। 
ਯਰਧਬ Yifs ਭਸਮ ਸੈਗਿ ਹੋਇ in” 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 

ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਖਰਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬਾਰਾਂ 
ਆਨੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਕੁੰਦਨ 
ਵਿਚ ਸੌ ਸੌ ਨੁਕਸ । 

ਭਾਵ :--ਗ਼ਰੀਬ. Fei ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗੇ ਤੇ ਧਨੀ 
ਅੰਗਣਹਾਰਾ ਵੀ val ਲਗੇ | 



ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਰਬ... 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰੰਦਨ ਸਿੰਘ 
ਜੀ, ਅਜ ਕਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ 
ਹੈ । ਹਰ ਗਲ ਵਿਚ ਧਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁਛ ਹੈ । 
“ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸੁਚੇ “ਦਨ fed ਵੀ ਮੋ A ਨੁਕਸ” 
ae ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਨ ਔਗਣ; ਭਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ =} 
ਕੋਈ ਨਹੀ” ਪੁਛਦਾ | (ਸੰਗ) 

ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਰਬ ਰਾਖਾਂ । 

ਭਾਵ:- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਟ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- 28 ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਆਖ਼ਰ ਸਾਡਾ 'ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ et ਕੋਈ sa 

`` ਫਾਖਾ ਹੈ” । 
(ਬਾਲ ਸੁਨੇਹਾ--ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ) 

ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਆਹ, ਲੋਹਾ ਭਸਮ ਹੋ AT! 

ਭਾਵ :-- ਜ਼ਰੀਬ ਦੀ fea 
ਨਿਨਲ) ਬਦ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਤੋ' 
ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਕਰੀ _ ਚਲ __₹ਬੀਕੀਆਂ, 
` ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ua ਇਕ ਗਲ ਯਾਦ 
ਰਖੀ” “ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਆਹ, ਲੋਹਾ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾ' 

(Ha) 
ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ- ਜਵਾਨੀ'ਤੇ ua ਦੀ 

ਚਾਨਣੀ nS ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ val ਚੀਜ਼ 
ਬੇ-ਲੜੀ ਥਾਂ ਜਾਂ AH ਅਜਾਈ ਜਾਦੀ ਦਿਸੇ 

` ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਮਹ:ਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 
ਤਾਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ veer ਹੀ ਨਹੀ” । ਇਸ ਪਾਸੇ 
ਤਾਂ ਇਹ 'ਗ਼ਟੀਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੋਹ ਦੀ ਚਾਨਣੀ" 
ਵਾਂਗ ਐਵੇ” ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | (Hat) 

ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ag (ਤੀਮੀ) ਜਣੇ ve 
ਦੀ ਭਾਬੀ । ` ; 

ਭਾਵ :-- ਕਮਜ਼ੋਰ ai ਮਾੜੇ ge 

ਜਗਕਸਲਾਲਲਾਲਾਕਆਲਲਾਲਾਲਲਾਲਾਲਾਲਾਲਲਾਲਾਲਾਲਲਾਲਾਲਲਾਲਕਾਲਲਲਾਕਲਾਗਗਲਕਾਲਾਕਲਬਕਬਾਕਕਕਾਲਲਲਲਜਲੀਲਲਾਬਲਾਲਕਬਲਬਲਆਕਗਲਾਲਾਲਾਲਾਲਾਲਾਲਾਲਾਬਾਲਾਲਾ ਵਾਲਾ 40੩੫੩ ੩ ੩੩ ੩੩੩ 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਬ... 

ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਗ਼ਰੀਬ det ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ . 
dat ਵਡਾ ਪਾਪ ਹੈ । “ਗ਼ਰੀਬ ̀  ਦੀ Ag, ਜਣੇ ve 
ਦੀ ਭਾਬੀ” । ਜਿਸਦਾ ਤ੍ਰਾਣ ਲਗੇ ਓਹੀ ਨਿਤਾਣੇ ਦੀ 

ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਦਾ ਹੈ । (Hat) 

ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ । 
ਭਾਵ :- ਜਦ ਦੁਖੀਏ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ 

ਉਪਰ ਹੋਰ ਦੁਖ ਆ ਪੈਣ । 

ਵਰਤੋ” :--- “ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ca ਦੀ ਮਾਰ” । 
ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸਾਂ, ਉਤੋਂ ਡਾਕੇ ਆਣ ਪਏ । (8) 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ” 
ਵਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਗ਼ਰੀਬੀ ਰਦਾ ਹਮਾਰੀ । 
ਬੰਨਾ _ ਸਗਲ _ ਰੇਨੁ ਛਾਰੀ 1 

ਇਸ wal ਕੋ at ਟਿਕੈ ਵਿਕਾਰੀ | 
(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ--ਸੋਰਠ ਰਾਗ) 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਬੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਡਆਈ 
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ" :--- ਭਈ, “ਗ਼ਰੀਬੀ ਬੜੀ ਬੀਬੀ 
ਹੈ' । ਨਾ ਆਏ ਦਾ ਹਿਰਖ, ਨਾ ਗਏ ਦਾ ਸੋਗ । ਬੋਦਾ 
ਦਿਨ ਬੜੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਕਟਦਾ ਹੈ | (ਸੰਗ) 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀ ਗਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ava 
ਕਿਸੋ.ਗੱਲ ਤੱ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਉਸ 
ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ set fer ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਆਇਆ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, 
“os ਛੱਡ ਬੇਬੇਂ, ਨਹੀ ਸੂ ਸਲਾਹ 5 ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੇ 
ਖੀਰ ਖੁਆਨੀ ਏ” । ਉਹ ਜਾਣੇ “ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ca ਮਰ 

3 sat far ।” 
~ a 

(ਲਵ ਮੈਰਜ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ... 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਹੀ ਅੰਨ ਏ । ਜਾਂ 
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੜ ਕੜੀ ਹੈ । ai ਜ਼ਰ ਬਾਂ 
ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਕੜਾਹ ਹੀ ਚੋਗਾ ਏ, ਨਾ Sw 
ਤਾਂ ਘਿਉ ਦੇ ਘੁਟ ਨਾਲ Su ਲਵਾਂਗੇ । 

ਭਾਫ ?-- 
ਹਨ, ਜਦ vt ਤੇ ਲੋੜ ਅਨਸਾਰ ਚੀਜ਼ 
ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਮਿਆ | 
we । 

ਵਰਤੋ" 
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਈ nis ਏ' | 

(ਕਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ --ਹਰਜ਼ਰਨ ਸਿੰਘ) | 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਰਖੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਿਨ ਵਡੇ ਆਏ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਪੈਨ ਜਾਂ ਚੇਗਿਆਇਆਂ | 
ਜਾਂ ਭਲੋ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਤਾਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਯਤਨ | 
ad, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੌੜ ਤੇ" ਵਧੀਕ ਮਿਹਨਤ | 
ਕਰਨੀ ਪਏ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਕ ਵਿਚੋਂ 

ਖੋਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਅਸੀ ਵੀ ਆ ਰਲੇ । ਪਰ 

“ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਰਖੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਿਨ ਵਡੇ we’? । ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ | 
= 

ਵਿਚ ਪੈਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈ ਮੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ve 
a 

(ਸੰਰ) | ਕਰ ਦਿਤੇ । 

ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ, sae ਮਾਰ ਬੈਠੀ | 
ਸਵਾਂਣੀ | 

ਭਾਵ :-- ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤ 
ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵਾਰ ਸੱਚਾ ਬਣ ਬੋਠ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਵੇ ਬਣ 
ਬਣ ਬਹੁ, ਸਮਾਂ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ । “ਗਲ | 

ਹੋਈ vael, was ਮਾਰ ਬੈਠੀ ਸਵਣੀ” । ਪਰ | 
__ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੁਤਾਂ-ਅਜੋ ਭੁਲੀਆਂ sal । 

(ਸੰਗ) 

ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤ੍ਰੋ ਮੈਨੂੰ Ad ਕਢ | 
ਹੈ H ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋ' ਕਢਾਂਗੀ । 

ਹਾਸ-ਰਾਸ ਵਿਚ ਵਰਤਦ | 

2" ਜੁਮਾ--ਚੌਗੀ ਭਲੀ 2 । | 

ਭਾਵ :--- ਸਿਤ 2q 

ਹੋਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਛਪਾਈ sat ਜ 

ਵਰਤ” : 

37 ਕਸਮ ਅਲਾ wa ਦੀ, ਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਜੀ। ਜਿਹੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇਹੀ ਮੋਰੀ ।” 
(ਕਾਗਤ੧ ਦੀ ਬੇੜੀ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗਲ ਗੁਲਾਵਾਂ ਪੈਣਾ । 

ਭਾਵ :— ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ 
ਜਾਣੀ । 

ਵਰਤੋ” --- ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਨਾਲ as 
| ਗਲ? ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀ” । (Ha) 

ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਝਲ ਵਲੱਲੀ, ਪਰ ਜਿਸ 
| ਲਭੀ ਓਸ ਸੁਖੱਲੀ । 

ਭਾਫ :-- ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਈ ਗੱਲ ਬੋ- 
| ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿਸੇ ਪਰ, 
las ਹਣ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲਗ 
ue ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਸੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਲਣ ਆਪਣੀ 
ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ 

ਛੇੜਿਆ : “ਜਲਣ ca ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਲ ਬੜੀ 

ਔਖੀ ਹੈ ।” 

ਬੋਲੋ : as 3.9 ਬੁੱਲ ਵਲੱਲੀ, ਪਰ ਜਿਸ 

ਲਭੀ ਓਜ ਸੁਖੱਲੀ ।” 

(dn ਚੋਗ--ਬਾਵਾ ay ਸਿੰਘ) 

ਗੱਲ ਦਾ ਗਲੰਣ ਬਣਾਉਣਾ । ਵੇਖੋ : 

ਉਈ ਦੀ ਤੂਈ ਬਨਾਉਣੀ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ 
{| ਬਨ'ਉਣਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੂੰ ਐਵੇ' ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ । ਗਲ 
| ease ਬਨਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਅਦਤ ਹੈ। (ਸੰ) 



\ 

ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ... 

ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ । 
ਭਾਫ :--- ਜਵਾਖ 

ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰਨੀ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੈ“ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀ” 

ਕੀਤੀ । ਪਰ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ‘as ਨਾਲ as’ 

ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਦੀ ਹੈ | (ਸੋ) 

ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਲ ਨਾਲ 
ਨੱਕ ਵਢੀਏ । 

ਭਾਵ :-- ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ 
ਕਰੀਏ, ua Ga ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾੜਵੀ” 
3 ਤਾਹਨਿਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੋਂ ਕੇ 
ਮੈ ਕਹਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੋਂ ਕੀ ਗਿਆ ਏ ? 
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ : “ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 
ਵਲ ਨਾਲ ਨੱਕ Seth’ । . 

(ਫੁੱਟੀ ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗਲ ਪਈ ਸਲਾਹੀ' ਉਹ ਭੀ ਗਈ, 
go ਗਈ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਭੀ ਗਈ । 
ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰਹ ਗਈ, 
ਤੇ ਬਹੁਤੇ whe ਧੀ ਗਈ। 

ਭਾਵ :--- ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਲਾਡ ਜਾਂ 
ਖੁਲ੍ਹ ਕੌਮ ਵਿਗਾੜ ਦ ਦੀ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ :-- ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰ, 
ਘਰੋ ਘਰ ਫਿਰਨਾ ਚੋਗਾ ਨਹੀ” । ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ 

ਅਖ'ਣ ਹੈ ‘as ਪਈ ਸਲਾਹੀ` ਉਹ ਭੀ ਗਈ, ਰੌਨ 
ਗਈ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਭੀ act, ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਦੀ 

ਨੂੰਹ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹ.ਸਿਉ” ਧੀ ਗੋਈ ।” 
(ਸੋਗ) 

ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਈ ਪੈਦਾ 
ਦੇ । 

ਭਾਵ :-- ਮਜਬੁਰੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕੌਈ 
ਕੌਮ ਕਰਨਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਿਉ” ? ਇਤਨੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਂ 
ਗਏ ਹੋ ? ਵੇਖਦੇ ਨਹੀ” ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀ 
Fs | 9» 

“ਕੀ ਦਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ! ਇਹ ਸਿਟਫ ਗਲ 

Sa ਵਜਾ ਕੇ | ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਜੇ ।'” 
(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗਲ ਲਾਈਏ ਗਿੱਟੇ, ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ 
ਪਿੱਟੇ । 

ਭਾਵ :— ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਬੜੀ 
ਮਿੱਠੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਜ ਉਹ 
ਬੜੀ ਸਾੜਵੀ` ਤੇ ਤਾਹਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ 
ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਬਾਣੀਆਂ w ਸੂਭਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 
ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ “ਗਲ ਲਾਈਏ ਗਿੱਟੋ, ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਤੋ ਕੋਈ 
fies" ਵਾਲਾ ਲੋਖਾ ਹੈ ਇਨਾਂ ਦਾ । (ਸੋ) 

ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਲੁ ਤੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਘਾਹ । 

ਜਾਂ ਗਲ ਵਿਚ ue ਦਸਤ ਪੈਰਾਂ ਤੇ । 
ਭਾਵ :-- ਅਤਿਅਤ ਨਿਮਰਤਾ 

ਦਸਣੀ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਗਲ ws ਪੋਂਭਾ ਮੂੰਹ ਘਾਹ 
ਲੈ ਕੇ ਪੈਰੀ" ਲਗ ਕੇ ਪੀਰ ਮਨਾਈਏ ਨੀ | 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਗਲ ਨਾਲ, ਨਕ ਵਢਾਂ 
ਵਲ ਨਾਲ । 

ਭਾਵ :-- ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਬੜੀ 
ਮਿੱਠੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉੱਜ ਉਹ 
ਬੜੀ ਸਾੜਵੀ' ਹੋਏ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ 
ਮੈ ਕਹਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਏ । 
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ “ਗਲ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 
ਵਲ ਠਾਲ ਨਕ Tele’ । 

(ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾਧੜੀ । ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ 
ਗਲਾਧੜ ਤੇ ਟਕੇ ਦਾ ਮਣ 1 

ਭਾਵ :- ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ 
ਤੇ ਵਿਚੌ' ਗਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ det | 



ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਲਾਧੜੀ ਹੋ । 

ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇ, 
ਹਾਰੇ । ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ yfew ਖਾਂਦਾ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਨਿਕੇਮਾ 

ਮਾਰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੋਮ ਕਢ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਅੱਜ ਕਲ ਤਾਂ “ਗੱਲ ਵਾਲਾ | 
ਜਿੱਤੇ ਤੇ Sut ਵਾਲਾ ਹਾਰੇ”, ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ । ਲੋਕੀ | 

(ਸੰਗ) । 
| ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ । 

ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਗੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ust ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--- ਚੋਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਦੁਖ 
ਨਹੀ" ਮਹਿਸੂਸ ger । 

ਵਰਤੋ” :--- ਅਸ)“ ਸਤ ਅਠ ਜਣੇ ਹਾਂ ੧ 
ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ an ਕੀਤਾ, ਸੂਤ ਬੈਠੰਗਾ । 'ਗ਼ੱਲਾਂ ਵਿਚ | 

(ਸੰਗ) | 

ਚੌਗੀਆ ਆਚਾਰੀ | 

ਪੈਂਡਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦ ਹੈ 1” 

ਗਲੀ ਅਸੀ 
ਬੁਰੀਆਂਹ । 

ਭਾਵ :-- ਗਲੀ” adi ਤਾਂ 

ਖੋਟੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--- 

ਗਲ) ਅਸੀ ਦੌਗੀਆਂ ਆਢਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ।। 
ਮਨਹੁ SHU ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ।। . 
dim ਕਰਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਦੇਵਹਿ ਦਰ ਖੜੀਆਹ i] 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ) 
ਗੁੱਲੀ` ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਮੀ ਘੜੇ । 

ਭਾਵ :-- ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ay 
ਨਹੀ yeu, ਧਨ (ਜਾ ਉਦਮ) ਨਾਲ ਹੀ | 

BAT ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਫਰੋਤੋ” :-- ਕਾਕਾ, ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ 

ਕੋਠੇ sor ਉਸਰੇ । ‘ast ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਢੰਸੀ ਘੋੜੇ" । 

ਵਰਤ” :--- 4° ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਛੜਾ ਰੰਭੀਰ | 
ਪੂਰਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਸਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ" | 

(ਸੰਗ) | 

aH SS | 

ਅਸੀ” | 

ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਚਰਨ-ਨਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋ" | - : : 
। ਕੇ ਵਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ di ਥੋੜੀ ਗਲ ਨੂੰ 
ies) 

dz args... 

1 

(Fat) 
ਗਲੀ” ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਰ' ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 
_ | ਜੋਗੀ ਨਹੀ" ਹੌ ਜਾਈਦਾ । 

ਜਿੱਤੇ ਤੇ | 
ਕਮ ਵਾਲਾ ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ | 

ਵਰਤ” :--- 

ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ।। 
ਏਕ fenfe ਕਚਿ ਸਮਸਤ ਜਾਣੇ 
ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ।੧ 

(ag ਰੰਥ-- ਦੂਹੀ ਰਾਗ) 

adel ਬਾਤੀ ਮੈ” ਵੱਡੀ, ਕਰਤੂਤ” 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਅੱਗੋ ਵਧ ਵਧ oad ਪਰ ਜਿਮੋਵਾਰੀ 

| ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਸਟ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ‘dat ਬਾਤੀ 3 est, 
ਕਰਤੂਤੋ' ਵਡੀ ਜਠਾਣੀ” । ਕੌਮ 28 Ta ਕਰਨ, 
ਵਿਹਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੈ ਪਾੜ । _ (ਸੰਗ) 

ਗਲੌ” ASS, ਅਗੋ` mas । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੀ ਵਧ 

ਵਰਤੋਂ" :--- ‘ay’ ਗਲੈਣ, wat ਅਗੈਣ” 
ਗਲ ਵਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ra) 

ਗੜ੍ਹ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜੇ ਜਿੱਤਨ ਗੋਲੇ, 
ਭਠ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਜੇ ਚਾਰਣ ਫੋਲ ? 

ਭਾਵ :-- ਅਜਿਹਾ aH ਨਾ ਕੀਤਾ 
| ਜਾਏ, ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੰਮ ਓਹੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ = 
ਨਫ਼ਾ ਆਪ ਖਟੀਏ, ਨੌਕਰ ਚਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਕਣ 

ਜਾਣ ਸਭ ਕੁਝ । “ਗੜ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਜੇ ਜਿੱਤਣ 

ਗੋਲੇ, 35 HIS ਬਣਾਉਣੇ, ਜੇ ਚਾਰਣ ਛੋਲੇ 1 ` 
(ਸੰਗ) 



ਗਾਈ” ਮਾਨਕ .. 

ਗਾਈ” ॥%ਕ ਦਿਲਲਿਆ ਪਟ ਪਾੜ | ਦਾ ਕੀ ਲਾਭੁ ? 

ਨਾ ਮਾਰੇ । 

ਭਾਵ :- ਜੇ ਗਉ ਮਾਣਕ ਨਿਗਲ 
We ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਟ ੫ੜ ਕ ਕਈ ਮੌਤ 
Sut ਕਢ ਸਕਦਾ । ਭਾਵ vat ਪੁਰਸ਼ 
ਭੋੜ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤਦ ਉਸਦ ਭੌੜ ਨੂੰ 
ਚਿਤਾਰਨ' dar ਨਹੀ” । ਰ 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਜੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਟਨੀ ਕਿਉ” vs usd | 
HE ਮਾਨਕ ।ਨਰਮਲਆ, ਧੋਣ ਪਾੜ ਨਾ ਮਾਏ | 

(ਵ.ਫਾਂ--ਭਾਈ ਗਦਾ?) 

ਗਾਹਕ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲਾ sat | 

ਭਾਵ :-- ਗਾਹਕ ਤੇ ਮੌਤ ਬਿਨਾ ਪਤਾ 
ਜਦ ਜੀ ਆਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਤੇ 

ਵਰਤੋ :-- ਪੰਡਤ--ਟੁਲਦੂ ਸ਼ਾਹ ! ਤੁਸੀ” 
ਤ# ਨੌਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਜ!ਪਦੇ ਹੋ । ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 

ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ge aca ਅਰਾਮ 
wa ਲਿਆ ਕਰੋ । 

ਸ਼ਾਹ--੯ੰਡਤ ਜੀ 'ਗਾਹਕ 3 ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ 
ਵੇਲਾ ਹੈ” ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵੇ । ਅਰਾਮ ਕਰੀਏ 37 

a 

ਬਾਈਏ ਕਿਥੋ” ? (ਸੰ) 

Peat ਗਲ ਕਰੇ, ਸਿਆਣਾ ਕਿਆਸ 
ਕਹੇ । ਵੇਖੋ :-- fewer as ad, ਸਿਆਣਾ: 
ਕਿਆਸ ਕਰੇ | 

ਭਾਵ :- ਅੰਜਾਣੇ ਵਾਧੂ Tui ਮਾਰਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀ" ਪਰ 
ਸਿਆਣੇ ਅਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝ sea 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਸੋ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਪਰ ਟਿਕਾਣੇ 
ਦੀ ਇਕ ਵੀ sali ਸ਼ਾਹ ਹੁਰਾਂ ਇੱਕੋ ਠੁਕ ਵੀ 
aca ਏੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 

“ਗਾਲੜੀ ਗਲ ਕਰੇ, ਸਿਆਣਾ ਕਿਆਸ ਕਰੇ” _ 
(ਸੰਗ) 

ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀ“ ਆਉਦਾ । 

ਭਾਵ :- ਵਕਤ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ 

£ ੯੨. = 
ਤਾ ਘਟ ਦ੬ 

ਵਰਤ” :--- ਸੁਭਾਗ _ਕੋਰ -ਹੱਛਾ, ve 
ਜਦ ਤੁਸੀ ਘੜੀ ਡਿਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਭੀ 
ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ “ਗਿਆ 
ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀ' ਆਉਦਾ” । ਆਪਣੇ ਸਮੋ” ਨੰ 
ਚੰਗੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ 
ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਭਲ7 ਹੋਵੇ | 

(ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ--ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ) 

ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਣ, da ਗਲੋਂ 
ਪਏ । 

ਭਾਵ :-- ਕੌਮ ਤਾਂ ਕਰੇ ਲਾਭ ਲਈ . 
ਪਰ ਉਲਟਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ । ਜਾਂ as 
ਦਖ ਤੋ" ਬਚਦਾ ਬਚਦਾ ਵਧੀਕ ਦੁਖ ਵਿੱਚ 
ਜਾ ੫ਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ” :-- “ਗਏ ਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ auntie, 
ਰੋਜ਼ੇ ਗਲੇ ਪਏ" । ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਈ de 

ਤੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰੋਂ | Gai ਪਿਛਲਾ ਲਹਿਣਾ 

ਆਣ ਮੰਗਿਆ । (ਸੈ) 

ਗਿਆ ਮਾਲ ਜੇ ਖਾਧਾ Sar । 

ਭਾਵ :-- ਅਜਹੇ ਪਾਸੋ ਰਕਮ ਵਸੂਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰ<ਣੀ ਜਿਸਦੇ ਹਥ ਪਲੇ 
ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੰਡ 
ਵਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸਾਂ sas avez ਨਾਲੋਂ 
ਆਖਣਾ ਏ, “ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ fee ਹਜ਼ਾਰ sum ਹੀ ਲੈ 
32,37 ਸੈ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀ ਲਾਹ ਸਕਾਂਗਾ ।” 
ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ “ਗਿਆ ਮਾਲ ਜੇ ਖਾਧਾ ਨੰਗਾ” । 

(ਨਵਾਬ ਖਾਨ=-ਪਿੰ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਗਿਆਨ @ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ 
ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਇ । 

ਭਾਵ :--- ਮਨ ਗਿਆਨ fas ara 
ਨਹੀ" side, ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ 
ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । 



ਗਿਝੀ ਗਿਝੀ... ; 
ere ites ere me 

ਵਰਤੌ” :--- 
“ਕੁੰਭੇ ਬਧਾ ਜਲੁ ਰਹੈ ਜਲੁ ਬਿਨੁ ਕੰਭੁ ਨ ਹੋਇ ।। 
ਗਿਆਨ ਥਾ ਬਬਾ ਮਨੁ ਠਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨ ਨ 
ਹੋਇ 11” (ਗੁਰੂ ਰੰਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਗਿਝੀ ਗਿਝੀ ਲ੍ਰੈਬੜੀ ਰਵਾਹੀ` ਫਲੀਆਂ । 

__ ਭਾਵ “- ਜਦ ਕੋਈ ਨਿਤ ਦਾ fase 
ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ” ਨ ਮੁੜੇ । 

=~ ਛੱ ੯੦ SIF :-- ਧੀ- ਮਾਂ ਜੀ ! ag ਵੀ ad 
ਭਾਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ । ਅਖੇ 'ਗਿੜ 
fast ਲੂੰਬੜੀ sergt extn । (ਸੰ) 
A ਗਿਣਵੀਆਂ ਹਡੀਆਂ 3 ਮਿਣਵਾਂ 
Hag! । 

ਭਾਵ :-- ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤਾ i wa ਹੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਡੀਅੰ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ? “ਗਿਣਵੀਅ? ਹਡੀਆਂ ਤੇ ਮਿਣਵ; ਸ਼ੋਰਬਾ” ਵਾਲ! ਲੇਖ ਹੈ । 

ਗਿਦੱੜ any ਨ mus, ਆ 
ਕਉੜੀ । . 

my 
ua 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕੇ ar -ਪੰਰ ਦੋਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ guar ਕਿ ਹੈ ਹੀ Het । 
ਵਰਤੋ” :--- 

"ਗਿੱਦੜ ਦਾ੫ ਨ wud ਆਸ ਬੁ ਕਉੜੀ | 
Ove ਨਚ ਨ ਜਾਣਈ ਆਖੇ afe Fs? 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਗਿਦੜਾਂ ga _ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ 
ਪਹਾੜੀ” ਹਗਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ 
ਪਾਸੋ ਲੋੜ 23 ਕਿਸੇਂ ਮਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ua ਉਹ ਅਗੌ ਬੜੇ 
ਨਖ਼ਰੇ ਕਰੇ | 

੨੧੮ ਗੁਆਂਢ ਦੀ... 

ਵਰਤੋ :--- ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਆਉਦਾ ਹੈ, 
ਲਾਲਾ ਜੀ, ਬਿਨ! ਲੌੜ ਦੇ । ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਸੀ 
ਸਾਡੀ । ਪਰ ਤੁਸੀ” ਤਾਂ ਓਹੀ ਗਲ ਠੀਤੀ, ਅਖੇ 
“ਗਿਦੜਾ da ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ 
ਪਹਾੜੀ ਹਗਦੇ 3’ । ਬੜਾ ਰੂਖਾ ਤੇ ਨਖਰੇ ਭਰਿਆ 
ਉਤਰ ਦੇ ਘਲਿਆ ਜੇ । (Ha) 

ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ aay 
ਕਦੇ ਸੋਗੁ । 

ਭਾਵ :-- ਕ੍ਰਟੈਥ ਦੇ guar ਵਿਚ 
ਕਦੇ ਗ਼ਮੀ ਹੈ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ । 

ਵਰਤੋ` :--- 
“ਜਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬ_ਤੁ ਦੇਹੀ fennd ਟੋਂਗੁ ।। “ 
ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ-ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ) 
ਗਿਰਾਹੀ ਦਾਨ, ਸੂਤ ਉਡਾਣ । 

ਭਾਵ :- ਥੌੜ੍ੇ ਦਿਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਲ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪੰਡਤ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦਾਨ ਭਾਵੇ' 
ਥੋੜਾ dt de, ਉਸਦਾ ਫਲ ਕਈ ger fuser ਹੈ, 
'ਗਿਰਾਹੀ ਦਾਨ, ਸੂਤ ਉਤਾਣ' | (ਸੰਗ) 

ਗਿਲਾ ਪੀਹਣ ਨਹੀ ਪਾਈਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਐਵੇ" ਹੀ 
ਲਮਕਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁਕਣ ਨਾ dary 

ਵਰਤ” :--- wa “ਗਿਲਾ ਪੀਹਣ ਨਹੀ” 
ਪਾਈਦ' | fed ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਢੋ । 

(ਸੰਗ) 
ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਜਾਣ ਦੀ 

ਆਜ਼ਾਬੀ । 

ਭਾਵ :-- ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ g 
ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਖ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਹਜ਼ੂਰ, _ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਏ । 'ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਜਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਬੀ” । 
ਹਰ ਵੇਲੋ Hla ਤੇ ਅੜੌਬੀ ਰਖਦੀ ਏ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) 



ਗੁਆਢਣ ਦਾ gu ਨਹੀ” ਆਉਦਾ, 
ਚੱਜ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :- ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਪਾਸ deat 
ਰੋਗ ਪਕੜਦ' ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਆਪਣੀ ਮਤ ਘਟ ਸੀ, ਪਰ 

vat Has ਨੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 'ਗੁਆਂਢਣ ਦਾ 
su ਤਾਂ ਨਹੀ” ਆਉਦਾ, ਪਰ cA ਤਾੰ ਆ ਹੀ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ' । (ਸੋਗ) 

ਗੁੱਛਾ _ਹੋਇ _ਧ੍ਰਿਕੋਨਿਆਂ ਕਿਉ” 
ਵੜੀਐ ਦਾਖੋ | 

ਭਾਵ :-- ਝਕੁਨਿਆ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ 
ey ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਨਹੀ” ਆਖ ਸਕਦੇ 
ਭਾਵ ਮਦ ਨੂੰ ਚੇਗਾ ਕੌਣ ਆਖੋ ? 

ਵਰਤੋ” :-- 

dat ਹੋਇ ਧ੍ਰਿਿ ਨਿਆ ਕਿਉ” ਵੁੜੀਐ ere । 
na ਕੇਰੀ Yast ਕੋਈ ਅੰਬ ਨ wig | 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਗੁਜਰ ਗੌਰਸ ਵੋਚਕੋ ਖਲ, ਸੂੜੀ ਆਣੋ | 

ਭਾਵ -- ਗੁਜਰ ਦਧ ਵਚਕੇ ਖਲ 
`ਤੇ ਛਾਣ-ਬੁਰਾ Ss ਆਉ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਮੁਰਖ ਆਦਮੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ae ਦੋਕੇ 
ਘਟੀਆ ਲੈ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਗੁਜਰ ਗੋਰਖ ted ਖਲ nat ਆਣੈ ॥ 
ਬੇਮੁਖ ਮੂਲਹੁੰ ਘੁੱਥਿਆ ਦੁਖ Ad ਜਮਾਣੈ II 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਗੁਜਰ ਦੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤ 
ਕਰਾੜ ਦੇ ਛੋਟੇ । 

ਭਾਵ :- ਗੁਜਰ(ਨੀਵੀ` ਜ਼ਾਤ) ਆਪਣੇ 
ਵਡੇ ਤੇਂ fags (Gal ਜ਼ਾਤ) ਆਪਣੇ 
ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖ dard । 

ਵਰਤੋ” :— ਕਿਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਕੀ 
ਅਰਬ ? ਰਤਾ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ” ਹੇਠਾਂ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਜੀਉਣ 

ਨਹੀ” ਢੇ'ਦੇ । ਸਚ ਆਖਿਆ fan ਨੇ ਕਿ ‘ana 
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ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਈਏ” | 

(Fa) 
ਗੁਜਰਾਤ ਮਸ਼ਕਰੀ ਤੇ ਦੌਲਾ ਸ਼ਾਹ 

ਫ਼ਕੀਰ । 

ਭਾਵ :-- ਗੁਜਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸ- 
ਰਸ (ਮਸਕਰੀ) ਦੇ ਸੁਭਾ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਵਰਤ” :--- ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 
foe ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਥੋਰੇ ਹੌਸਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਸਰੇ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿੱਚ 
ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । fea ਤੀਕ ਕਿ ਗੁਰੁ 
ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 
ਗੁਜਰਾਤ ਮਸ਼ਕਰੀ ਤੇ ਦੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ” | 

(ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭੋਰੇ-- ਸ. ਸ. ਅਮੋਲ) 

ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ । 

ਭਾਵ ;- ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ 
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :--- 

ae ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ _ ਸੋਇ ।। 

‘ae ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ” 1 
(a2 ਰੈਥ--ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ) 

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੋਇ । 

` ਭਾਵ :- ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 

“ਗਣ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ afer | 
ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ i 

(ਗੁਰੂ ਰੰਬ-- ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ) 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ । 

ਭਾਵ :-- ਅਤੀ ਗੁਣਵਾਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਉਸ਼ਾ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ HT ਤੋੰ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਵੇ” ਨਾ 
ਸਮਝਣਾ 'ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਜੇ ।”” 

(ਜੀਵਨ ਸੈ ਸਗਰਾਮ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ fer ਲੌਕ 
ਕਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ । 

ਭਾਵ :- ਮੈ" ਤਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ ਪਰ Sat HS ਫਕੀਰ ਆਖਦੇ 
ਹਨ । va ਪੁਰਸ਼ ਨਿਮ੍ਰਤਾ-ਭਾਵ ਦਸਣ 
ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--- 
“ਫ਼ਰੀਦਾ ae ਮੈਡੇਂ ਕਪੜੇ ਕਲਾ ਮੈੱਡਾ ਵੇਸੁ ।। 
ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈ” feat ਲੋਕ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ 11” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ) 

ਗੁਪਤ ਖੇਡੇ ਸੌ ਨਾਥ ਕਾ ਚੋਲਾ । 

_ਜ਼ਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ 
ਰਖਣ ਦੀ Yaar ਕਰਨੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਮ ਸਿੰਘ- ਇਹ ਗਲ ਦਸਣ 
ਵਾਲੀ ਨਹੀ । ਇਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ 
ਲਾਭ ਹੈ । “aus ਖੇਡੇ ਸੋ ਨਾਥ ਕਾ ਚੇਲਾ" । (ਸੰਗ) 

ਗਰ ਸਮਾਨਿ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ । 

ਭਾਵ :- gel ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਵਡਿਆਈ ਦਸੀ ਹੈ । | 

ਵਰਤੋ” : 
“ਗਰ ਭਜਾ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ _ਕੋਇ " ੨ 
ਸਰੁ ਸੋਤੋਖ 318 ਗੁਰ ਹੋਇ।।” 

#_ (ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਪੁਭਾਤੀ ਰਾਗ) 

aa ਗੁਰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਮਿਤਾਂ । 

ਭਾਵ :- ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ 
ਹੋਏ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਦ 
ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸਲਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ | 

XN 

ਵਰਤੋ" :-- ਅਜ ਕਲ੍ਹ 'ਗੁਰ ਗੁਰ-ਵਿਦਿਆ, 
ਸਿਰ ਸਿਰ ਮਿਤ” 

ਜਾਉ ਵਖਰੀ ਹੀ dost ਵਜਾ ਤਹਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ, ਜਿਨਿ 
ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨੁ । 

ਪਲ ਦਲਦਦਲਲ ਲਾਲ ਗਲ ਲਗਦਾ ਲਨ ਲਾਣਾ ਲਾਲਾ ਲ ਦਲ ਰਲ ਦਮਨਦਨ ਦਲ ਆਦਰ ਦਾ ਕਦ ਕਲ ਦਲ ਲੱਦ ਆ ਦ 

ਵਲ ਲੇਖਾ ਹੈ । fan ਪਾਸ. 

ਭਾਵ :-ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕਈ ਦਾਤਾ ar 

ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” . 
ਰ੍ “ਜਿਨ 3 3 5 ਸੇਵਿਆ ਭਉ ata 
ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ।। 
ਤਿਨਾ ਪਿਛੈ ਛੁਟੀਐ 

ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ 1। 

ਗੁਰ Aes ੮'ਤ੧ ਕੋ ਨਹੀ 

ਜਿਨਿ fest ਆਤਮ ਦਾਨ 1" 

(ag ਗਰਥ--ਸ੍ੀ ਰਾਗ) 
ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ , 

ਭਾਵ - ਜਦ ਉਲਟੀ ਰੀਤ 3d 

ਪਵੇ 3. até ਪੁਰਸ਼ਾਂ (ਚਲਿਆਂ) ਪਿਛੇ 
ਗੁਰੂ (ਉਤਮ yan) ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਨ | 

ਵਰਤ” :--- ਜਿਉ” Pag? ਪਾਣੀ vas 

ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦ' ਹੈ, Sal da ਨਿਕੇ ਮੌਟੇ ਮੰਦਰ ਪਾਣੀ . , 
ਪਰ wel ਹੋਰੀ '' ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਦੇ ਹਨ । 

ਆਉਂਦੇ ed Wis ਭਰ ਪਰੇ ਹੀ ਡੋਰੇ ਲਾ SS ਹਨ | 

ਮਾਨੋ 'ਚੇਲੋਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਗੁਰੂ del ਨਸੇ Ale ਹਨ, ਗੁਰ 

ਲਾਗੋ US Sf ਪਾਈ" | 

(ਮੋਰਾ ਵਲੈਤੀ ਸਫਰ ਨਾਮਾ--ਲਾਲ ਸਿੰਘ) 

ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੀ ।। 

ਭਾਵ :-- ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ 

ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰਧ 
ਆਦਿ ਦੀ) ਬੁਝ ਗਈ । 

ਦਰਦ” ੧---- ਸਿ 

“ga ਵੀਢਾਰੀ _ਅਰਨਿ _ਨਿਵਾਰੀ i 

ਅਪਿਉ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖ ਥਾਰੀ i” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਰਾਅ Bt ਰਾਗ) 

ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ xa ਦੇਵ ਪਿਤਾਗੁਰ 

ਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੋਸੁਰਾ | 

ae :-- ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, 

ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਰੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਸੈਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 

ਕੂੜੇ ਹਨ ਇਕ ਰੱਬ ਦਾ ਫਿਸ਼ਤਾ ਸੱਚਾ ਹੈ । 



ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ... 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ 
ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ _ਪਰਮੇਸੁਰਾ ।। 
ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ _ਅਗਿਆਨ sas 
ਗੁਰਦੇਵ _ਬੋਧਿਪ _ਸਹੌਂਦਰਾ ।। 

(ਗੁਰੂ dis—aGat ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ) 

ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹੁ Vora 1 

ਭਾਵ :-- ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਣ 
ਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਰਾਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ 

`ਹੈ । ਭਾਵ ਚੰਗੇ usa ਸਦਾ ਵਡਿਆਂ ਦੀ 
ਬਣੀ ਗੀਤ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--- 

ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ 
“ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਗਹੁ ਚਲਾਯਾ” | 
ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਥਾਣ ਬਣਾਯਾ ।। 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਹੋਈਐ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ 
ANZ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਹੋਈਐ । 
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇ ਅਪਰਸ ਦਰਸ ਅਲੋਂਈਐ ।। 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ । 

ਭਵ :-- ਧਰਮੀ ਤੇ AAS ਪੁਰਸ਼ 
qe ਜਾਪਦੇ ge ਵੀ ye ਨਹੀ ga 
ਕਿਉ'ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ et _ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਲਚੇ 
ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਰਬਲ, ਤਟਾੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ 
ਜਾਦੇ ਹਨ । ਪਰ Yat ਦੀ ਕਾਠੀ ਤਕੜੀ ਤੇ 
ਚਿਹਰਾ ਲਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਤਦੋਂ ਸਾਡੇਂ ਸਤਿਗਰਾਂ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ. : “ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ” ਤੂੰ ਉਚ 
ਘਿਰਾਣੇ ਦੀ ਹੈ” । Sai ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ? 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ 
ਹੁੰਦ 
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ਗੁਰਮੁਖਿ war, ਮਨਮੁਖਿ ਗਵਾਇਆ । 

ਭਾਵ -- ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 
ਹਰੀ (ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਤੁ) ਨੂੰ 
ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
“ਗਫਮਖਿ sot ਮਨਮੁਖਿ ਗਵਾਇਆ ।। 
ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ। 1” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਆਸਾ ਰਾਗ) 

ਗੁਰੂ ਐਗ ਸੈਗ | 

ਭਾਵ :-- ਬਿਪਤਾ ਆ ਬਣੇ ਜਾਂ 
ਵਿਛੜਨ ਸਮੋ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਰੱਬ 
ਰਾਖਾ । 

ਵਰਤੋ :--- ਸੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋ” ਸਹਿਜੇ 
fag ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਏ | ਸੈ” feast ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ 2 

fan ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆਂ । asi ਵਿਚੋ ਬੋਲਿਆ 
‘ag ਅੰਗ Hal, ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ” । 

(ਬਿਜੈ fit. ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

fast at ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ a 
| 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਬੇ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਈ ਥਾਂ 
Rar ( 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਗੁਰੂ ਜਿਨਾਂ ਕਾ niger 
ਚੇਲੋਂ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 

ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ 
ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸੁਆਉ ।। 
ਆਇ ਗਇਆ ਪਛਤਾਵਣਾ 
ਜਿਉ ਸੁੰਬੈ ਘਰ are i 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ-- ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ) 
ag ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ ਚੋਲੇ ਜਾਣ 

ਛੰੜੌਪ | 

ਭਾਵ := ਜੇ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਆਗੂ 



ਭੈੜਾ ਹਵੇ ਤਾਂ ਮਤ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ (ਚੇਲੇ) ਤਾਂ 

ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਂੜੇ ਹੋਣਗੇ । ਸਗੋ” ਗੁਰੂ ਕੋਲੋ” 

aula ਚਲਾਕ Jed । ` 

ਵਰਤੋ :-- ਯਾਰ ! ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 

ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ` ਦਿਤਾ ਹੈ । ਕਿਉ? ਨਾ 

ਹੋਵੇ ‘ag ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ aus, 38 ਜਾਣ ਡੜਪ' | 

ਪਿਉ ਤਾਂ ਨਿਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਚੋਡੀ-ਬਾਜ਼ ਵੀ 

ਨਿਕਲਿਆ | (ਸੋਗ) 

ਗੁਰ ਧਾਰ ved, ਤੇ uel ਪੀ 

ਪੁਣਕੇ । 

ਭਾਵ :-- ਆਗੂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਚੁਣਕੇ 

ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ 

ਹੁੰਦਾ fad fad ਕੁਪੱਤੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉਹ ਲੜ ਜਾਂ 

ਲਗਾ ਸੀ $ He ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਖਿਆ : “ag ਧਾਰ 

ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੁਣ ਕੈ' | (ਸੰਗ) 

aa ਬਿਨਾਂ ਗਤ dl’, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ 

ਪਤ ਨਹੀ' । 

ਭਾਵ :- ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ sd Jet 

ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੀ । 

ਵਰਤੋ" :-- ga ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਰਬ 

“ ਉਰੇ ਸਾਡੀ ਓਟ ਕੌਣ ਏ । ਇਹ ਵੇਲਾ sat 

nite ਦਾ ਏ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਨਾ 'ਗੁਰੂ 

ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀ” ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ” ਹੁਣ 

ਕੁੜੀ ਦਾ ste’ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡ) 

ਆਪਣੀ ਥੀ ਏਂ । 
(ਸੁਭਦਾ--ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ase ਨੂੰ ਛੱਡ, ਹਡੀਆਂ ਚਬਣ ਗਲ 

ਪਵੇ । 

ਭਾਵ :-- vant ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ 
ਮੈਦੀਆਂ ਖਾਣ ਲਗ ਪੌਣਾਂ । 

ਵਰਤੋ :-- ਓਏ waar, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ 

ਈ $ 'ਗੁਲਫ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਹਡੀਆਂ vac ਲਗ ਪਿਉ” । 

ays ਰਾਹ ਫੜ ਲਏ ਨੀ । 

| (ਸੰਗ) 
ਗ੍ਰਲਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹ ਰਾਂ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋਂ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ 
ਬਹੁਲਤਾ Je, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ` !:-- ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ 
ਦਾ ਟੋਟਾ ਭਨ ਕੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੈ ਸਿਰ foster 
ਹੋਇਆ ਆਪ £ਹਾਰਾ ਬੋਲਿਆ 'ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ” । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ast, ast, ਜੁਲੀ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ 
ਭੁਲੀ | 

ਭਾਵ .-- ਰੋਟੀ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਪੜਾ 
ਸਭ Sat ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਅਸੀ” ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ 

ਨਹੀ ਚਾਹੂੰਦੇ । ਪਰ ‘ast, ast ਤੇ ਜੁਲੀ ਤੇ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ‘ast, ast, ਜੂਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ 

gat | (ਸੈ) 

ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਤੇ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਤੋ” 
ਪਰਹੇਜ਼ । 

ਭਾਵ :-- ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਤਾਂ ਕਰਾਂ 

ਲੈਣਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋ` ਘਟ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰਨ 

ਤੋ' ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ | 

‘was :-- ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਬਾਬ ਹੀ 

ਸੋਭਦਾ ਏ । ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਆਖ'ਤੇ eng at ਆਖ | 

'ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਰਾਲਗੁਲਿਆਂ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ? 
(ਸੰਗ 

ਗੁੜ fast do ਵਿਗੋਏ ਛੱਲੀ ਪੂਣੀ ` 
ਹੱਟੀ ਢੋਏ । * ਰ੍ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਟਬਰ ਦਾ ਜੀਅ 
ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆ ਹੱਟੀ `ਤ” ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਉਧਾਰ Sa ਸਭੋ ਕੁਝ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੂੰ 

Bs ਲਗ ਪਵੇ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 



A denen nen na nena een eee n nee e enemas en nen eee ennnenenawenen, 

ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਘਰ ਵਾਲਾ--ਭਲੀਏ ਲੌਕੇ । 
ਇਹ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ 
ਤੂੰ desea ਏ” । ਲੁਣੀ ਜਾਏ'ਗੀ । ‘az fast 
ਚੈਨ ਵਿਗੋਏ, ਛੱਲੀ ਪੂਣੀ ਹੱਫੀ ate’ | az ਮੋਰੀ 
ਪਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ । (Ja) 

ਗੁੜ, ul, ਮੈਦਾ ਤੇਰਾ, ਜਲ ਫੂਕ 
ਬਸਤਰ ਮੇਰਾ 1 

ਭਾਵ :-— oe ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੇ ਪਰ ਮੂਲ ਵਿਚ ਪਾਣ ਤੋਂ one ਦੀ 
ਕਰੇਂ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ Sat ਭਾਈਵਾਲ ਏ । 
ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ” ਕਰਾਂ, ਧਨ ਵੀ ਮੈ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ” Ha 
ਉਤੇ ਹਿਸਾ ਉਗਰਾਹੋ । ‘aa, ਘੀ, fie ਤੇਰਾ, ਜਲ, 
ਫੂਕ ਬਸੈਤਰ ਮੇਰਾ' | ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਵੇ” ਚਲ । 

ਰ (a) 
ਗੜ ਦਿਤਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 

ਉਸਨੂੰ ਮੁਹਰਾ ਕਿਉ“ ਦੇਈਏ | | 

ਭਾਵ- ਕਰੜਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ Foy 
ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤਦ ਕਰੜਾਈ ਕਿਉ” ਕਰੀਏ ? 

ਵਰਤੋਂ :---- ਰਚ 
ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ _ਸਵਾਰਨ Sy ਨੂੰ - 
ਕੌੜਾ ਮੂਲ ਨ ਕਹੀਏ । 
‘az ਦਿਤਿਆਂ ਜੇ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ 
ਫਿਰ ਮੋਹਰਾ ਕਿਉ” ਦੇਈਏ ।” 

(ਜੀਵਨ ਪੰਥ-- ਮੁਸਾਫਰ) 

ਗੁੜ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਮ 
ਨਾਲ ਕੌੜਾ । 

ਭਾਵ:-- ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਓਹੋਂ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਲੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ“ :--- ਭਾਈ ! ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਫਲ 
ਮੰਦਾ, at ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉ” ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 

੭ 

ਫਸਦਾ । “ਗੁੜ ਨਾਲ at ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਨਿੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌੜਾ” । (ਸੰਗ) 

ast ਭਾਹਿ ਜਲੈ ਸੈਸਾਰਾ ॥ 
ਭਾਵ:-- (ਮਾਇਆ ਦੀ) cael ਅਗ 

ਨਾਲ ਸਾਰਾ HATG ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ nus 
ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ।। 
ਗੂਬੀ _ਭਾਹਿ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ 
ਭਗਤ ਨ _ਬਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ--ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ) 

ਗੌਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਨਹੀ ਕਤੀ (ect) 
ਭਾਵ:-- ਜਦੋ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ 

ਹਿਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਵਰਤੋਂ" :-- ਨੱਟ--ਪਿਆਰੀ ਕੋਹ ਨ ਚਲੀ 

ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ । ਹੁਣੇ ਥਕ ਗਈ ਏ' । ਅਜੋ ੩੧ 
‘gga ਵਿਚੋ” ਪੂਣੀ ਨਹੀ” ast | ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਲੂਕ 
ਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ By 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ” ਮਿਟੀ ਲਾਹੁੰਦਾ ਏ | 
ਭਾਵ:-- ਵਾਧੂ ਦਮ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣੇ | 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਆਪ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀ” ਜੋ ਨੀਤ ਓਹਦੀ । 
ਕਾਹਨੂੰ ae ਤੋ” ਮਿਟੀ sizer ਹੈ । 
ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀ ਬੁਝਾਉਣ gan, 
ਪਾ ਪਾ ਤੇਲ ਕਿਉ” ਸੜਿਆ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ | 

(ਸੰਗ) 
ਗੌਡਾ ਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਟਾਇਆ | 
ਭਾਵ:-- ਥੋੜੀ ਖੇਚਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ 

ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਤੁਸੀ” ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ੩ 
ਥਾਂ ਬਥੇਰੀ ਹੈ । “ਗੋਡਾ ਚਾਇਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਟਾਇਆ'। 

(ਸੋ) 



ਵਕ ਜਲ ਡਡਲੜਣ ਨਲ ਕਤਲ ਅਲ ੨ ਨਲ ਅੜ ਅਠ ਅਲ ਜਲ ਆਲ ਆਲ ਈਦ eT 

ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਗ੍ਰੀਬ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਘਰ 

ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ gu dei ਦਾ 

ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋਂ' :--'ਗੋਦੜੀ ਵਿਚ ਲਾਲ' ਜੇ ਨਿਰਾਂ । 

ਤੂ ਉਸ ਦੇ gaat ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ । (ਸੈ) 

ਗੋਦੀ ਵਾਲ Usd ਜਗ | 

ਭਾਵ :--ਚਢੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਸ ਪਈ ਹੋਵੇ, 

ਪਰ ਨਾ ਲਭਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਲਾ ਪਾਈ 

ਜਾਣਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਤੂੰ ਇਹ gat ਗਲ ਕੀਤੀ, 

ਹਫ਼ਤ; ਹੋ ਗਿਆ eck aa ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਈ ਕਿਤਾਬ 

ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ੩ ਨਿਕਲੀ ਅਜ ਤੇਰੇ ਅਪਣੇ ਦਰਾਜ਼ 

ਵਿਚੋ | ਅਖੇ ‘Hel ਬਾਲ eam ਜਗ” | (ਸੋ) 

ਗੋਰਾ ਸਲਾਹੀਏ ਕਿ ਬੱਗਾ 1 

ਭਾਵ :- ਅਜੇਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ 

ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾਂ 

ਹੋਵੇ 

:- ਸਾਰੇ ਹੀ fea ਜਿਹੇ 3! 

“ਗੋਰ ਸਲਾਹੀਏ ਕਿ ਬੋਂਗਾ' 

(ਸੋ) 

ਵਰਤੋ” 
ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਕਿ 

ਗੌਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਚੁੰਢੀਆਂ ਜੋਗਾ । 

ਭਾਵ:- ਜਦ ਕਿਸੇ dat ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 

ਮੰਦਾ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ । ਹਾਸ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਜਤੋ' :-- ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਲੋੜ ਅਮੀਰੀ ਦੀ । 

ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ ਰੀ ਹਾਂ । ਕੋਈ ਪੁਛਦਾ ਬੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀ 

“ਗਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਚੂਫ਼ੀਆਂ ਜੋਗ” । ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 

ਲੋਕੀ” on va ਹੀ fe gl. wee | 

ਗੋਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਕਾਲਾ (ਕੁਲਫ਼ੀ) 
ਸਜਦਾ | 

(ਸੰਗ) 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ I 

ਵਰਤ” :--ਲੋਕੀ' ਐਵੇ sol ਕਹਿੰਦੇ 

Hai ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਗਲ ਹੌਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚੋ, aid 
ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੁਪੌਟਾ ਕਾਲਾ dt ਸਜਦਾ ਹੈਂ । (ਸ) 

ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਮ ਬਾਹਰ । ਜਾਂ ਗੋਲੀ 
ਅੰਦਰ 3 ਦਮ ASU! 

ਭਾਵ:- ਹਾਸ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਾਣ 
ਹਕੀਮ (ਜਾਂ ਆਗੂ) ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--- “ਬਸ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ; 

ਹਵਲਾਤ ਵਿਚੋ ਕਢਕੇ 3073 ਘਰੇ ਪਹੌਚਾ = 
ਜ:ਏਗਾ । ve Guat ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ 
ਬੀਮਾਰ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਸਖ਼ਤ Sa ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ fz 

= 

ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ 3 ਦਮ ਬਾਹਰ” ਵਾਲਾ ਮੁਆਮਲਾ ਹੀ 
ਹੌ ਜਾਏ | 

ae 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗੌਲੀ ਕਾਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਾਹਦੇ । 

ਭਾਵ:-- ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ 
MSA ਹੋਣਾ | 

ਵਰਤੋ ` :— ਚਲ _ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 
ਇਨਕਾਰ ਏ ? ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ nia’ ਦਲਨੇ ਆਂ ਗੋਲੀ 
ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ । ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 
ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸ਼ੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਗੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈਏ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ 
ਖਾਈਏ 1 ਵੇਖੋ ਕਰ ਮਜੂਣੀ ਤੇ ਖਾਹ ਦੂਰੀ । 

ਜਾਂ ੍ 
ਗੋਲੇ ਹੋਕੇ ਕਮਾਈਏ, ਮੀਆਂ ਬਣਕੇ 

ਖਾਈਏ । 

ਭਾਵ:- ਖੁਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਂ 3 ਫਿਰ 
ਸੁਖੀ ਦਿਨ ad : 

ਵਰਤੋ” :--ਦੋਸਤ ਐਵੇ” ਤਾਂ ਕੁਝ adi 
ਬਣੋਗਾ, ਦਿਲ ਲਾਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖ ਮੋਜਾਂ 

ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ । 'ਗੋਲੋ ਹੋ ਕੈ ਕਮਾਈਏ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ 

ਖਾਈਏ” । 



_ a ਕੱਢ ਘੁਮਿਆਰੀਏ fess 
ਥਥੁਆ ਲਾ | 
ਦੇਖੋ:-- ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ | 

ਭਾਵ:-- ਆਪਣਾ ਕੋਮ ਕਢਣ ਦੀ ਕਰ, 

ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ । 
ਵਰਤੋ” :-- ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ aes ਦਾਂ 

ਸਮ! ਨਹ, ਕੌਮ ave ਦੀ ad! ‘a ਕਢ 

ਘੁਮਿਆਰੀਏ ਚਿਤੜ Sanit ar | (ਸੋ) 

ਗੌ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਖ ਬਦਲ) | 

ਭਾਵ:- ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ we ਤੇ 
AYU ਤੋੜ ਲੌਣਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਹੁਣ ਤੁੰ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ 

ਕਰਦਾ ਏ' । ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ Ba ਗਿਆ ਏ । “a 

ਨਿਕਲ) ਅਖ ਬਦਲੀ” ਵਾਲੀ। ਗਲ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ” । 

(ਸੋ) 

_ਗੌਂ ਭੁਨਾਵੇ ਜੋ, ae ਗਿਲੇ ਹੀ 
dei 

ਭਾਵ:-ਲੋੜ ਸਮੇ” ਹਰ fea ਦੀ 
ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ | 

ਵਰਤ” :-- a sare a", ਜਦੋ” ਗੋ 

ਸੀ Ga ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ੍ 

ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਸਨ । ਪਰ 

ਜਦ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੂ ਕੋਣ ਤੋਂ ਮੈ ਕੋਣ । 

(ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ--ਭਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਗੋਗਾ Hal ਅਪਵਿਤ ਜਲ ਕਰਨ 
ਸਕੈ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਮਿਲਾਈ 1 

ਭਾਵ:--ਗੈਗਾ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਮੌਰੀਆਂ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਅਪਵਿਤ੍ ਨਹੀ" ਕਰ ਸਕਦਾ । . vai 
ਦਾ ਭੈੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀ 
ਬਣਾ ਸਕਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਪਾਰਸ ਅੰਦਰ ਪੇਂਥਰਾਂ ਅਸ਼ਟਧ!ਤ 

ਮਿਲ _ਵਿਗੜ ਨਾਂ ਜਾਈ । 

ਡ੨-੨====ਦ=ਦਣਦ==ਣਣਲਲ= ਦਲਦਲ <<<==<=====ਦਦ ਦਦ 

aa, ਕਾਣਾ . 

dat 

ਕਰ ਨ ਸਕੈ eit ਮਿਲਾਈ । 

| (ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

` ਗੋਗਾ ਗਏ Wat ਰਾਮ, ,ਜਮਨਾ 
ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ AH ਅਨੁਸਾਰ 
ਅਪਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 

ਇਤਬਾਰ ਹੈ $'ਗੌਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ 

ਜਮਨਾ ਦਾਸ” । fas ਲਾਈ ਗਲ, ਓਹਦੇ ਨਾਲ 

ਉਠ ਚਲੀ i (ਸੰਗ) 

ਗੈਗਾ ਗਈਆਂ ਹਡੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ 
ਮੁੜੀਆਂ ਹਨ । 

ਭਾਵ:--ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ ਚਲੀ 
ਜਾਵੇ faa ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” : ਰ੍ 
ਰੀਗਾ ਗਈਆਂ at ਹਡੀਆਂ £ੜਦੀਆਂ ਨੇ 
ਗਏ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇਂ ਨਾਂ ਮੌੜਿਆ ਈ । 
aa’ ਛੁਟਕੇ ਤੀਰ at ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ 

ਵਾਰਸ ਛਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀ” ਛੋੜਿਆ ਈ । 

(ਹੀਰ-ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

da, ਕਾਣਾ, ada’, ਛਾਤੀ 
ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਂ, ਨੀਵੀ ਥਾਂ ਬਹਾਲ ਕੇ 
ਗਿਣੀਏ ਪੂਰਾ ਸੌ । 

ਭਾਵ:--ਗੰਜੇ, we, ਨਹੁੰ sd 3 

ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 

ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ 

ਨਹੀ” | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਸੋਂ 
ਨੁਕਸਾਨ Un ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :— ਬੇਈਮਾਨ, ਕਮੀਨਾ, ਰਜਾ, 

ਵਿਲਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ । ਸੱਚ ਸਿਆਉਣਆਂ 

ਆਬਿਆ, “ਗੰਜਾ, ਕਾਣਾ, ਕਰਕਰਾ, ਛਾਤੀ ਵਾਲ ਨਾ 

ਹੋ । ਨੀਵੀ? ਥੀ ਬਹਾਲ ਕੇ fete ਪੂਰਾ ਸੌ ।” 

(Ha) 



ਗੈਜੀ ਗਈ ਪੇਕੇ,ਲੈ ਜੂੰਆਂ ਆਈ । 
ਭਾਵ:--ਜਦ ਨਿਕੌਮਾ ਆਦਮੀ ਚੌਗੀ | 

ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਕੇ 'ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਖੱਟੇ, ਤਦ ਇਹ | 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ | 
ਏਨਾ ਕੁੰਢ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ 
ਬਣਾ ਸਕਿਆ । ‘dat ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘਲਿਆ ਉਹ ਜੂੰਆਂ | 

(ਸੰਗ) | ਸਿੰਘ ਸਭੀਆ 1. ਲੈ ਆਈ)' । A ਕੀ ਕਰਦਾ ਊ 

ਗੇਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ od ਨਾ ਦੇਵੇ । 
ਭਾਵ:--ਕਮੀਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ਼- | 

ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਗ | 

| ‘ae’ ਖ਼ਾਲੀ ਤੋਂ da ਦਾ nest’ । ਸਾਧ ਨਾ 

ਵਰਤੋ” :--- ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ | ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ । ਘਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ? 
ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਨਹੀ" ਦਿੰਦਾ । “dia ਨੂੰ | ਅਖੇ ਮੁਕ ਗਏ we 'ਚੋ“ ਦਾਣੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਘ 

9 S59 = ਲੇ: ਉ ਰਬ ਨਹੁੰ ਨਾ ਦੇਵੇ" । ਸਚ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ | oot | 

ਕਰਦਾ ਹੈ । 

3 । (ਸੰ) 
ਗੰਢ _ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਅਕਲ ਦਾ 

Gar (ਅੰਨ੍ਹਾ) । 
ਭਾਵ:--ਬੇਵਕੂਫ਼ ਆਦਮੀ | 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਤੇਰੇ wd ਗੰਢ ਦੇ ਪੂਰੇ ੩ 
ਅਕਲ ਦੇ ਉਹੇ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣ ਸੱਦੇ ਹਨ । ਤੂੰ 
ਠਗਾਵਾਂ Het ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ” । ( 

ae ਪਰੀਤੀ ਮਿਠੇ ਬੋਲ ।। 

ਭਾਵ:-ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ | 
ਨਾਲ ਜੌੜ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਕਾਲ dig ਨਦੀਆਂ ਸੀਹ ਝੋਲ ।। 
dz _ਪਰੀਤੀ fxd ਬੋਲ ॥” 

ਹਿਕ fest 

ਭਾਵ:--ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ | 
ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ | 

| ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਢਿਲ ਨਹੀ” ਲਗਦੀ । 

| gat ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- 
ਚਲ `ਚਲਣ-ਹਾਰ _ ਵਿਚਾਰਾ safe _ ਮਨੋ 

ਗ਼ੰਢੇਦਿਆਂ ਛਿਅ ਮਾਹ ਤੁੜੌਦਿਆਂ ਹਿਕ ਖਿਨੋਂ । 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਆਸਾ ਫਰੀਦ) 

ae ਖਾਲੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਲੀ । 
ਵੇਖੋ:--ਮੁਕ ਗਏਂ ਘੜੇ ਚੋ ees ਬਣ ਗਿਆ 

ਭਾਵ:--ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਕੀਰ 
ਬਣ ਰਹੇ | 

ਵਰਤੋ :--- ਵੇਖਿਆ ਓਇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਧ 

(ਸੰ) 
ਗੋਦੀ Gas ee ਦੇਣੀ ਹੀ 

ਭਾਵ:-ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ S ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ - 
| ਵੀ ਪਲਾ ਛੁਡਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਦੀਵਾਨ -- ਬਾਉਲੀ ਹੋਂ ਗਈ.. 
[ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ 
| ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਰੀਦੀ 
[ ਉੱਗਲ ਜਾਣਕੇ ਵਢ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭਲੀ ਗਲ ਹੈ । 

(for ਸਿੰਘ--ਡਾ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸ਼ਿੰਘ) 

ਰੌਨਾ ਤੇ ਗੈਗਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਲਾ 
| are ਨਾਲ ਹੈ । 

ਭਾਵ:--ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਸ 
| ਵਿਚ ਦੁਖ ਵੀ ਹੈ । 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਵਾਰ ਮਾਝ) | 

ਹੀਢੇਦਿਆਂ ਗਿਆਂ ਮਾਹ ਤੁੜੇਦਿਆਂ | ਉਥੇ ਦੁਖ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ । 'ਗੰਨਾ ਤੇ dave ਹੈ । 
| Md ਛੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ”। 

ਵਰਤ” :—~ ਗ੍ਰਹਸਤ ਵਿੱਚ fad ਸੁਖ ਹੈ, 

(Hat) 
devs (ਜੱਟ) ਗੈਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ 

| ਤੇਲੀ ਦੇਵੇ 1 



ਗਾਂ ਨਾ . ੨੨੭ ast ਰੋਨ.-.- 

ਭਾਵ:--ਮੂਰਖ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ dd ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ we ਭਾਵੇ” 
ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੌਜ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ | ਨਾ ਘਲ । 

ਆ ਕੇ ਬਾਹਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--- gant ਵੀ ਇਕ de ਤਕ ਹੀ 
ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤੀ ਈਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉ'ਦੀ ਹੈ । 

ਫਿਰ ਭਰੋ ਘਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ । 'ਗੀਵਾਰ ਰੀਨਾਂ ਨਾਂ 

ਦਏ, ਭੋਲੀ ਦੇਵੇ' । ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕੀਤੀ, 

ਪਰਨਾਲਾ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ eat ਦਿੱਤਾ । (ਸੈ) 

ਗਾਂ ਨਾ dal, ਨੀਦ ਆਵੇਂ det | 

ਭਾਵ:--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਾਜ ਜਾਂ 
ਚਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਖੂਬ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇਂ 
He | 

ਵਰਤੋ” :-- ਵਰਿਆਮ--ਸਾਡੋ _ਕੋਲੋ” ਤਾਂ 

ਫਕੀਰ gaa ਚੰਗੇ ਨੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ 

ਹੋ ਕੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ‘ai ਨਾ ਵਡੀ, ਨੀਦ ਆਵੇ ਹੱਛੀ' | 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ੇਹਿਰੋ' - ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਗੁੜ ( ਮਠਿਆਈ ) 

--ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਆਨੰਦ 

dd ਦੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਬਰੋਬਰ ਹੈ-ਦਸਿਆ 

* ;---ਜਦ ਵਸਲ ਵਸਾਲ ਬਨਾਈਏਗਾ, 

ਤਦ ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਗੁੜ ਖਾਈਏਗਾ | 

(ਕਾਫ਼ੀਆਂ--ਬੁਲੋ ਸ਼ਾਹ) 

__ਗੌਗੀ ਪੇਕਿਉ ਗਈ 'ਨਾ ਗਈ 
ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ । 

ਭਾਵ:--ਨਿਕੇਮਾ ਬੋਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ 

ਰਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇ` ਬਾਹਿਰ, ਸੁਆਰ ਕੁਝ ਨਹੀ” 
ਸਕਦਾ | - 

ਵਰਤੋਂ :— ਬੈਠ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋ ̀ ਖਾਏ 
ਵਿਹਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ । ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕਿਹੜ) ਇਸ 
ਕਮਾਈ ਸਾੜਨੀ ਏ” । 'ਗੁੰਗੀ ਪੋਕਿਉ” ਗਈ, ਨ 
ਗਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ” ਹੈ । (Ha) 

ਭਾਵ:--ਗੁੰਗੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਘਲਣ ਦਾ 
ਕੀ ਲਾਭ ? ਭਾਵ ਜੌ ਕੌਮ ਕੋਈ ad ਨਹੀ” 
ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਣ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ । 

ਵਰਤੋ :— ਅਜੇਹੇ ਅਨਾੜੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ 
ਕਿਥੋ ਵਧੀਆ -ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ । ad 
ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਘਲ ste” ਨਾ ਘਲ” । ਇਸ 3° ਤਾਂ 
ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ | 

(Hat) 
3 ਸਭ ਸਬਦ 

ਸੁਭਾਇਮ਼ਾਨ 

ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ da ਦੀ ਜੀਭ oat 

ਗੁੰਗੇ ਦੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ (ਗੱਲਾਂ) ਜਾਂ 
dart ਜਾਣੇ ਜਾਂ dat ਦੀ ਮਾਂ (ਭੈਣ) । 

ਭਾਵ :-- ਹਮਦਰਦ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ 
ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਦੁਖੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾਂ ਦੀ 
ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀ 
ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀ” ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ' 

ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦੇ । ‘dial ਦੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ 

ਜਾਂ dan ਜਾਣੇ ਜਾਂ did ਦੀ ਮਾੰ | 

(Ha) 

ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਤੇ aust ਗੁਆਂਢ ਨਾ 
ਮਰੇ, ਨਾ ਪਿਛੋ ਲੱਥੇ । 

ਭਾਵ:--ਇਹ ਦੋਵੇ` ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਹਨ । 



ਵਰਤ `:--ਬੜੇ $3 ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜਦਾ 
ਦਾ ਵਾਹ ਧੈਂ ਗਿਆ ਹੈ । ਗਲ ਇਹ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 
dist ਨ ਤੇ ats ਰ੍ਰਰਆਂਢ ਨਾ ਮਰੇ at ਪਿਛੋਂ 
ਲੱਥੇ । (Ha) 

a _ਖਾਧਿਆਂ ams sat 
ਨਿਕਲਦਾ | 

ਭਾਵ:-ਪਾਪ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵਧੀਕ ਕਮਾਈ 
ਕਰ SE ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀ" ਬਣਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਫੌਕੇ ਲੈ ਕੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ 
ਨਾਲ਼ oA ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ? da vifeni ਵੀ ਕਦੀ 
ਕਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ 2 (ਸੋਗ) 

੫ 

ਘਸੁੰਨ ਨੇੜੇ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ । 
ਭਾਵ:--ਜਦ ਕੋਈ ਰੱਥ ਤੋ” ਤਾਂ ਨਾ 

ਡਰੇ Ud BB ਪਾਸੋ” ਡਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਇਸ ਲਈ wis ਨੇੜੇ ਹੈ, 
ਖ਼ੁਦਾ ਨਹੀ” । ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ । ਮਿੰਨਤ 
338 ਨਾਲ ਇਸ ਨਹੀ” ਜੇ ਮੰਨਣਾ । (Ha) 

ਘਗਗੀ ਦਾ ਸਾਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਗੜੀ 
ਦਾ ਸਾਂਕ ਪਿਛੇ । 

ਭਾਵ:--ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ CF ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਸਾਕ ਨੂੰ 
ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਇਸ ਵਿੱਚ_ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਏ ? 
ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀ” ward} ਦਾ ਸਾਕ ਅੱਗੇ 

ਪਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਪਿਛੋ । ਮੈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ 
ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਲ ਨਹੀ” ਰਖਣੀ ਚਹੁੰਦਾ । (Ha) 

ਘਟੀ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੀ ? ਜਾਂ ਘਟੀ ਦਾ 
ਕੋਈ ata. ਨਹੀ) 
ਭਾਵ--ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ 

ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀ" ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ | 

047 Ws 

ਵਰਤੋਂ” :---ਬੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ, ਕਈ 
ਹਕੀਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ua 'ਘਟੀ ਦਾ ਕੋਈ 
ਦਾਰੂ adt ।” ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ 
ਗਿਆ । (Hai) 

ਘੰਨਿਆਰ ਤਬ ਘਾਹ, ਜਿਸ ਵਲ 
ਪਿੰਡ ਉਸ ਵਲ ਰਾਹ । 

ਭਾਵ:--ਜਿਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਉਥੇ ਘਾਹ 
ਉਗ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਸੋਂ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ 
ਰਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਾਲ 
ਕਾਰਜ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

~ 

ਵਰਤ” :-- ਜਿੱਥੇ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਭੋਰੇ 
| ਆਉਣਗੇ “ਘਨਿਆਰ ਤਬ ਘਾਹ, ਜਿਸ ਵਲ ਪਿੰਡ, 
ਉਸ ਵਲ ਰਾਹ ।' ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੌਸ਼ ਹੈ? (fa) 

ਘਰ ਆਉਣਗੀਆਂ _ ਰੋਟੀਆਂ, 
ਭਜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ | 

ਭਾਵ:-- ਪੈਸੇ ਪਲੇ de ਤਾਂ ਕਿਸੇ 
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀ” । 

ਵਰਤੋ” :--ਭਰਾ, ਭੈਣਾਂ ਪੁਤਰ ਸਭ OF 
ਦੇ ਸਾਕਦਾਰ ਨੈ। ਘਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੋਟੀਅੰ 3i 
ਭਜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ । ਪਲਿਉ” we 
Ha, ਤੇ ਯਾਰ ਹੋਂਏ Ha । (Ha) 

_ ਘਰ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਗਈ ਗੜੋ`ਦੇ 
(ਬੇਰ) ਖਾਣ । 

ਭਾਵ:--ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਮ ਆ ਪੈਣ ਤੇ 
ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ । 

= 

ਵਰਤ”? :---ਚੰਗਾ ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਇਸ wa ਵਿੱਚ “ਘਰ wre ye ਗਈ ਗੜ਼ੋ”ਦੇ 
ਖਾਣ |’ ਘਰ ਦਾ ger ਅੰਦਰ ਇੱਕ sot ਦਿਸਦਾ । 

| (Ha) 

ਘਰ we yds, ਚਾੜ੍ਹ ਬੈਠੀ 
ਵੜੀਆਂ (ਦਾਲ) । 

ਭਾਵ:--ਸਮੇ' ਦੇ ਅਨਕਲ ਕੌਮ ਨਾ 
oe 

ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੇਢੁਕਵੀ` ਗਲ ਕਰਨੀ | 



ਵਰਤ :—uaw tes ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ 
ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮ ਸਮੇ ਦੇ ਅਨਕੁਲ ਨਹੀ” 
ਕਰਦੀ । ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ “ਘਰ ਆਏ 
ਪਾਹੁਣੇ wa ਬੈਠੀ ਦਾਲ '। (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਆਪਣਾ ਸੈਭਾਲੀਏ, ਚੋਰ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੀਏ । 

ਭਾਵ:--ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪ ਹੀ 
ਸੈਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਏ 
ਤੂੰ ਪਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗੜਿਆ 
ਪਰ "ਘਰ ਰਬੀਏ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ 3 ਚੋਰ ਕਿਸੇ 2 ਨੂੰ ਨਾ 
ਆਖੀਏ 1” ਮੁੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜਾਲ 
ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ? (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਸਭ 3 ਉਤਮ, ਭਾਵੇ" ਪੂਰਬ 
ਭਾਵੇ ਪੱਛਮ | ਰ੍ 

ਭਾਵ:--ਘਰ ਸਭ ਤੋ" vat ਥਾਂ ਹੈ 
ਇਸ ਵਰਗਾ ਸੁਖ ਕਿਤੋ ਨਹੀ” | 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਨ--ਵਰਿਆਮ, ਘਰ ਵਰਗੀ 
ਕੋਈ ਥ ਨਹੀ” | 'ਘਰ ਸਭ ਤੋ ਉਤਮ, ਭਾਵੇ” ਪੂਰਬ 
ve ten) ਨਾਲੋ af ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ 
ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਛਡਣਾ ਏ । ਟੋਕਰੀ ਹੀ ਢੌਣੀ 
ਪੈਣੀ ਏ | 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਘਰ ਸੂਤ ਨਾ ਪਤਾਣ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ 
ਦੀ ਟੈ' ਟੋ“। 

ਭਾਵ:-ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਾਤੇ 
ਰੌਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ | 

ਵਿ 

ਵਰਤੋ” :--ਛੌਜੂ--ਘਰ ਸੂਤ ਨਾ ਪਤਾਣ, 
ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ SS । ਸ਼ੁਦਾਈਓ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ । 

(ਕਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ--ਹਰਚਰਨ fru) 

_ ਘਰ ਹੋਵੇ ਵਸਣ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ 
ਹੱਸਣ ਨੂੰ । 

ਭਾਵ:--ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾਲ ਵਸਣ 
ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ BS ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ':--ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸਤੀ ਸਭ 
ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, “ਘਰ ਹੋਵੇ 

ਵਸਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ Jeane ਨੂੰ' ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ 
ਚਾਹੀਦ। ਹੈ $ (ਸੋਗ) 

ਘਰ ਕੋਠਾ, ਮਾਲ ਉਠਾ, ਪੁਤਰ 
ਜੇਠਾ, ਫਲ ਪੇਠਾ | 

ਭਾਵ:-ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ । | 

ਵਰਤੋ” :--ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਪੁੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੀ aig ਆਣ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੀ 

ਸਿਆਣਿਆਂ ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਘਰ ਕੋਠਾ, ਮਾਲ ਊਠਾ, 
ਪੁੱਤਰ ਜੇਠ” gs ਪੇਠਾ” । (Ha) 

Wg ਖਫਣ sat, ਰੀਝਾਂ ਮੌਤ 
ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਖਫਣ sat, ae 

ਉਤਾਵਲੇ | 

ਭਾਵ:--ਆਪਣੀ ਵਿਤ. ਤੋ ਵਧੀਕ 
ਉੱਚੀ ਨਿਸਫ਼ਲ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ । 

ਵਰਤੋਂ” : -- ਮੋਅ-ਓਇ ਨੂਰਿਆ, ਵਿਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਿਛੋ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ । 
ਤਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ” ਘਰ wee ਨਹੀ” ਤੇ 
dizi ਮੋਤ ਦੀਆਂ ।” (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀ, ਅੰਮਾ ਪੀਹਣ 
ਏ । ਵੇਖੋ :--“ਘਰ ਨਹੀ” ਖਾਣ ਕਾ ਤੇ ਤੇ a3 

ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਣਕਾ 1” 

ਵਰਤੋ” : - ਬੱਲੇ ਬੋਲੇ ਬਈ, ਬੱਲੇ ਬੇਲੇ ! 
“ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ sat ਮਾਂ ਪੀਹਣ ਗਈ ਏ ।” ਕਿਸੇ 
ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਵਿਖਾਉ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 
ਦੇ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ । (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਖੀਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੀਰ | 

ਭਾਵ:--ਘਰੋ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ 
ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

॥੨੧੭ 



ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ । (ਸੰਤ) 
ਘੁਰ ਘੁਰ-ਵਾਲੀ ਨਾਲ | 

ਭਾਵ:--ਘਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀ” | 
ਵਸ ਸਕਦਾਂ 1 

ਵਰਤੋ” :--- ਘਰ _ਘਰ-ਵਾਲੀ ਨਾਲ । 

ਵਹੁਟੀ ਬਿਨਾਂ wa ਉਜਾੜ ਹੀ ਹੈ | (ਸੰਗ) 

ਗਿਆਨ | 

ਉਤਨੇ ਹੀ ਵਖੋ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਵਰਤ :--ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਰਾਵ 

ਵਿਚ ਵਖੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ । “ਘਰ wa | 

ਵਿਦਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਗਿਆਨ'। ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਵੇ'-ਭੇਡਾਂ- | 

(ਸੋਗ) | 

ਘਰ ਘੋੜਾ, ਨਿਖਾਸ (ਮੰਡੀ) ਮੁਲ । | 

ਚਾਲ ਫੜ BE? 

ਭਾਵ:--(੧) ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣੀ 
ਤੇ ਉਸ ਸਬੇਧੀ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ । 

(੨) ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, st ਬਾਹਰ 
ਕਦਰ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਓ, ਫਿਰ | 
ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ “ਘਰ | 

ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਿਖਾਸ ਮਲ । ਆਖ਼ਰ ਚੀਜ਼ tla ਦਾ 
੩ is] 

ਮੁਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ? (ਸਰ) 

ਘਰ ਚੂਹੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮਸਾਲ | 
ਜਾਂ ਘਰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਨਾਂ ਧਰਮਸਾਲ | 

ਭਾਵ:--ਵਿੱਚੋ` ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ dg ਦੇਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਢੱਕੀ a) ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਬਸ । 

“ਘਰ ਚੂਹੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮਸਾਲ" ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਾਂ । 

ਜਾਉ । ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੈਖੋ, ਜੋ ਨਿਠ ਕਾਲਾ ਹੈ । (He) 

ਵਰਤੋ” :--੫ਰ ਖੀਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੀਰ । | 

ਘਰ ay ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋ ਦੀ asin ਹੀ | 

| Host a} 

ਘਰ ਤੀਵੀਆਂ .. 

ਘਰ ਛਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ UB?! 1 

ਭਾਵ:--ਘਰੋ” ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ 
ਬੜੀ ਪੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :---ਸਕ ਜਗ ਹੋ ਦੇ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ । 
ਘਰ ਛਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ Use, ਘਰ ਨਹ” ਤਾਂ ਬਾਹਜ 
ਵੀ ਨਹੀ” । (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਜਾਏ ee ਦੇ ਦੇਦ ਕੌਣ 
| ਵੇਖਦਾ ਹੈ ? 

ਘਰ ਘਰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ | ਗਾਵ:-ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਵਿ | ਪੜਚੋਲ ਨਹੀ” ਕਰਦਾਂ | 

ਭਾਵ:--ਜਿਤਨੇ us ਹੋਏ ਮਨੁਖ dé, | ਕਾ 

| ਗਿਣਦਾ ਹੈ ? ਆਪਣੇ ਮੂੰ; 
ਵਿਚਾਰੇ । ਸੋਗ) 

_ wa ਜੋਮਦਿਆਂ ਦੇ ਦੈਦ ਗਿਣੀ- 
ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ | 

ਭਾਵ :-- ਜਾਣਕਾਰ ਤੋ ਕੋਈ ਭੇਦ 
ਛੁਪਾ ਨਹੀ" ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 
| ਲਾਣ 63 ਵੀ nazar S ਇਸ ਤੋ” ਵਧ ਕੁਝ ਨਾ 
ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹੇ ਕਰਮਾਂ et és ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ 

। ਕਸਰ ਨਹੀ”। ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕੌਤਲਾ ਦੇ ya 
~ 

3 ਕੋਈ ਅਨਜਾਣ ਨਹੀ! pai “ਘਰ ਜੋਮਦਿਆੰ ਦੇ 

Uz ਗਿਣੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ' ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਹ ਜਾਣਦੀ%੧ ਸਨ ਕਿ ਇਹ fee dfewt ਤੱ 
ਹੀ ਹਦ ਦਰਜੋ ਦੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲ nes ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ- 

(ਮਿਠਾ ਮੋਹਫਾ-- ਨਾਨਕ fiw) 

ਘਰ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ, ਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ। 

ਭਾਵ:--ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਆਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ 
wg ਦੀ stet ਹਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਭਾ ਮਰਦ 
ਦੀ ਰੁਦੀ ਹੈ, ਕੈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਲਾਭ 
fan da § va । 

ਵਰਤੋ” :--ਬੀਬੀ aA ਨਾ ਹੋ । se 
ਬਣੀ ਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੈਵਾ ਲਈ ਸੀ । ‘wa ਤੀਵੀਆਂ 



ਦੇ । ਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ” । ਲੜੇ ਫੌਜ, ੫ਰ ਨਾ ਸਰਦਾਰ 
ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਘਰ 3a ਨਾ ਤਾਣੀ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ 
ਨਾਲ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ | 

ਭਾਵ :--ਕੌਮ ਕਰਨ Bel ਹਿੰਮਤ 
(ਜਾਂ ਵਸੀਲਾ) ਆਪਣੇ _ਪਾਸ ot gar 
3 ਕੋਸਣਾ 'ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀ” 
ਚੋਣ ਦਿੰਦੇ । 

=e 

ਵਰਤ :--ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪਾਸ Te ‘wa, 
ਤੌਚ ਨਾ ਤਾਣ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗੋ siail’ 
ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ans ਦਾ al ਲਾਭ. ਹੈ (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਦਾ aH 3 ਟੁੱਟ ਮੋਈ gs 
ਭਾਵ :--ਘਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੌਮ 

ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥਕ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

। ਵਰਤਾ 5 “ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਣ ਮੋਈ 
ਰੰਨ”! fear ਨਿਕਾ ਥੰਮ ਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ 
ਜਾਂਦੀ 'ਚੈ ਤੇ ਤੁਸੀ ਆਖਦੇ ਹੋ fed ਕਰਦੀ ਕੀ 
ਰਹਿਨੀ ਏ” ? (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਮੁਲਖੇ ਦੀ 
ਸ਼ਹਰਤ । 

ਭਾਵ :--ਘਰ Casa sai ਵਿੱਚ 
ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣੀ | 

ਵਰਤੋ" 5=-'ਇਕ ਘਰ ਦਾ ure 
ਮੁਲਖੇ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ” । ਕਿਉ” ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ 
anid ਹੋਂ, ਏਨਾਂ ਉਜਾੜ ਪਾ ਕੇ | (ਸੰਗ) | 

ਘਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਭ 3° ਚੇਗੇਰਾ। 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ wa ਵਿੱਚ 
ਮੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ZS ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

SIs :--ਚੌਧਰੀ--ਆਹੋ ! ਘਰ ਦਾ 

ਨਿਬੇੜਾ ਸਭ ਤੋਂ” ਚੰਗੇਰਾ | ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਾਮਲਾ 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਪਿਆ ਗਿਆ । ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾੰ 

Jats ਹੀ ਘੁਲਢਾ (Hal) 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ 
ਕਰ ਜਾਂ ਲੂਟਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਖਟੇ ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ :--ਜਾਂਦਿਆਂ ਈ ਭੰਡੀ ਨਾ ਪਾ 
aot ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਤੋਂ ਓਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਈ wa ਦਾ 

fants ਤੇ ਜਗ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ | 
(ਲਵ-ਮੈਰਜ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

_ _ਘਰ ਦਾ ਜੌਗੀ ਜੌਗੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ 
ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ, 
ਪਰਾਈ ਰੇ ae | 

” ?--ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 
gS ae ਉਚੇਚੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀ” ਭਾਸੀ, ਜਿਸ 

“ਮੋਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

“ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿਧ” 
ਅੰਗੋਜ਼ਾਂ 8 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ | ਰ੍ 

(ਵਲੈਤੀ ਸਫਰ ਨਾਮਾ--ਲਾਲ ਸਿੰਘ) 

ਘਰ ਦਾਣਾ ਨਾ gat, ਅਮੀ ਪੀਹਣ 
ਗਈ । 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਦਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ--੨ਰਾ ਪਿਉ ਤੇ 

ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਈ ਏਂ । “ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਤੋਂ ਮਾੰ 
ਚ&1 ਪੀਹਣ ਗਈ ।' ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲ । 
ਲੰਬੜੀ ਤੋ ਲਾਡ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੀ`।' ਇਕ ਦੀਆੰ ਦੋ 
ਸੁਣਾਉ'ਗਾ | (ਸੁਭਦਾ--ਆਈ., ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਘੁਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਗੀ 
ਜਾਂ 

ਘਰ ਦੀ ਖੰਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਨਾਲੇ vat ਹੈ । 



ਭਾਵ :- ਪ੍ਰਦੇਸ ae ਦੇਸ vd 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ dar ਹੈ, ਭਾਵੇ” ਕਿਸੇ ਵੀ 

ਹਾਲ ਵਿਚ ਰਹੀਏ । 

ਵਰਤੋ” :--ਕੇਸਰ--ਆਹੋ _ਜੀ ! ਭਜਾ 

ਭਜਾ ਜਾਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਟਿਆ ਖਾਹ । ਭਲਿਆ 

ਲੋਕਾ, ਘਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ vt ਸਾਰੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ 

ਹੁੰਦੀ ਏ । 
(ga ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬੂਰੇ ਵਰਗੀ, ਗੁੜ 
ਚੌਰੀ ਦਾ ਖਾਵੇ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਘਰ _ਦੀ ਚੰਗੀ 
ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾੜੀ 

ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ । | 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਸਸੜੀਏ ਸਮਝਾ ਲੈ ਪੁਤ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾ ਆਵੇ | 

ਘੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਰ ਬੂਰੇ ਵਰਗੀ ਗੁੜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਾਵੇਂ 

(ਸੰਗ) 

ਘਰ ਦੀ ਖੰਡ ਕਿਰਕਰੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ 
ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ । 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਦੀ vat ਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ 

ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੀ 

ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਨੀ ਰਾਣੋ, ਤੋਰੇ ਲਈ ਤਾਂ “ਘਰ 
ਦੀ ds ਕਿਰਕਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗ੍ੜ ਮਿੱਠਾ” । ਤੈਨੂੰ ਘਰ 
ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀ” ਲਗਦੀ । 

(ਸੰਗ) 
wa ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਘਰ ਨੂੰ 
੩ | 

__ਭਾਵ :--ਜਦ ਆਪਣਾ der ਹੀ ਤੌਗ 
ਕਰਨ ਲੱਗ Ue | 

ਵਰਤੋ” :---ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੀ ਗਲ 

ਹੈ ? “ਘਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ 3 ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਆਉ” ।' ਤਸੀੱ' 

ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਅਸਾਨੂੰ ਹੀ sa aes 3 

ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ । (He) 

ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ (ਕੁਕੜੀ) ਦਾਲ 
ਬਰਾਬਰ | 

ਭਾਵ :-ਘਰ ਦੀ val ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 
ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਾ | 

ਵਰਤ” "ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੋਦਿਆਂ 
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀ, “wa ਦੀ 
ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ 1” ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ । (Hal) 

we ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਸੀ' ਦੋ ਦੋ 
ਬਹਾਗ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, 
ਪਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :---ਓਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਹੈ ? 
Gua ਆਕੜਿਆ fed) 'ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮਨ, ਅਸੀ” 

ਦੋ ਦੋ ਬਹਾਂਗੇ' । ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ 

ਕੌਣ ਹੈ ? (ਸੈਰ) 

ਘਰ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ Hes 
Hate) 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੋਦਿਆਂ ਦਾ 
ਮਾਣ ਘੱਟ ਕਰਨਾ । 

ਵਰਤ :---'ਘਰ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ 
Hes’ ਏਨ। ਵਿਦਵ'ਨ ਸੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪਰ 

| ਆਪਣ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ Gal ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ | 

(ਲੰਗ) 

ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਠਹਿਕ ਪੈਦੇ 
ਹਨ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲ 

ਬੈਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਝਗੜ ਹੀ ue 

ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਕੋਈ ਨਹੀ” ਚੌਧਰੀ _ਕੋਈ 
ਨਹੀ” (Ne ਖੰਡੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਅਕਸਰ “ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 

ਵੀ ਠਹਿਕ Ve ਹਨ ।” (Hal) 



ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ | 
ਭਾਵ :--ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੌਣ 

ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : - ਅੰਤ)--ਹੌਰ ਸੁਣ _ ਲਓ । 
ਕਹਿੰਦੇ ‘wa ਦੇ ਭੇਤੀ ਦਹਿਸਰ ਮਰਿਆ” । ਵੇਖਣਾ 

`ਚੋਂ ਕੋਈ ਭਝੀਖਨ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ ead! 
(ਰਾਜ ਪੋਰਸ--ਹਫਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਘਰ ਦੇ ਮਾਹਣੂ ਭੁਖੇ ਮਰਦੇ ਬਾਹਿਰ 
ਸਦਕਾ ਵੋਡੀਏ। __ 

ਭਾਵ :-ਘਰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ 
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ | 

ਵਰਤੋ” : --੫ਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਪਰਾਏ । 

ਉਹ ਨਾ ਨੋਵੇ fa ‘wa ਦੇ HWE BY ਮਰਨ 

3 ਬਾਹਰ ਸਦਕਾ este’ | 

ਘਫ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਾਹਿਰ vot, ਘਰ 
sult ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀ`। 

ਕਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਜਾਂ ਘਰ US 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ 
ca ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :—3 pfent ਨਹੀ” ? ਸਿਆਣਿਆਂ 
ਐਵੇ” ਨਹੀ” ਜੇ ਆਖਿਆ “ਘਰ ਦੁਥ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਦਹੀ” 
ਘਰ ਨਹੀ” 3 ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀ” । ਘਰੋਂ ਰਜਿਅਂ- 
ufant 3 ਹੀ ਬਾਹਿਰ ਕੇਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ 
at (ਸੈ) 

ਘਰ ਨਹੀ ਖਾਣਕਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 
ਮਾਣਕਾ | 

ਭਾਵ :--ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 
ਦਿਖਲਾਵਾ ਬਾਹਲਾ TST | 

ਵਰਤੋ” : ਤੋਗਵਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਸੈ ਧੀ 
ਨੂੰ ਕੇਗਾਲ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀ” ਲਾਉਣਾ | ਅਖੇ “ਘਰ ਨਹੀ 
ਖਾਣਕਾ ਤੇ AZ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਣਕਾ |’ 

(ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ- ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

_ਘਰ ਨਾ ਸੂਤ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨਾਲ 
Bia ਡਾਂਗੀ | 

ਹੋਵੇ 

ਘਰ ਬਾਹਰ... 

ਭਾਵ :--ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ 
ਵਸੀਲਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸਣਾ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ । 

ਵਰਤੋ” :--੩ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ‘wa 

ਤੱਦ ਨਾ ਤਾਣੀ ਜੁਲਹਿਆਂ ਨਾਲ sia* ਡਗੀ” 

ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਥੇੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ! (ਸੋ) 

ਘਰ ਪਕਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਨੇ । 
ਭਾਵ :--ਸਾਰੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ 

Oo | 

ਵਰਤੋ” :--ਸਭੇ “ਘਰ ਪਕਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕ 
ਨੇ” ਜਦ ਤੋ” ਦੁਕਨ ਦਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੋਂ wae 
ਨਿਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਕ ਅੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀ” ਡਿੱਠਾ । 

(Ha) 

ਘਰ ਪਾਟਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਘਾਟਾ | 
ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਲੜਾਈ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਨੁਕਸਾਨ Je ਲਗ 
ਪੈੱਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਇਹ ਘਰ ਇਨੀਆਂ ਚੜ੍ਦੀਆਂ 
asi ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਨਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਲਾ 
ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀ` ਛਡਿਆ । ਸਿਆਣਿਆਂ 

ਸਚ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਘਰ ਪਾਣਾ ਰਿਜਕ ਦਾ ਘਾਟਾ” । (ਸ) 

ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ । 
ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ 

ਕੇ ਸੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ ਖੱਟਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :--ਵਾਹ ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ go ਅਸੀ” 

ਨਹੀ” ਬਈ ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ | ਤੁਸ਼ੀ' ਕੋਈ 

dd ਗਾਹ ਲੜੋ | (ਸੰ) 

wg ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 
BT Bret । , 

ਭਾਵ :--ਦਮ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਪਰ 
dae ਕੁੱਝ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ | 

ਵਰਤੋ :--ਮਾਈ--ਆਉ ਚੌਧਰਿਆਣੀ ਜੀ, 
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ । ਅਸੀ” ਤੁਸਾਥੋ' ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । 

ਚੌਬਰਾਣੀ--ਹਾਹੋਂ ਕਿ “ਘਰ aga Fa dat 
ਨੂੰ ਹਥ ਨਾ sel”, ਉੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ay ਮੋਰਾ 

ਹੀ । (Ha) 



Wa ਭੁੱਖ ਨੰਗ'ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਡੇਹੁੜੀ 
ਜਾਂ ਘਰ ਮਢਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਹਿਰ Sit 
ਧੋਤੀ | 

ਭਾਵ :--ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਪਰ ਦਿਖਾਵਾ ਬੜਾ gz । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਡੇ _ਰਾਟੀ- 
ਕੀਨ ਦੀ । “ਘਰ ਭੁਖ ਨੰਗ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅਗੇ ਡੈਹੁੜੀ' | 
ਬਸ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ । (Ha) 

ਘਰ ਰੱਖ ਪੱਕਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਚੌਰ 
ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਖ | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ 
ਲਾਣ ਨਾਲੋ" ਅਪਣਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਰਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਐਫ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਹਮਤਾਂ 
ਲਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀ । ਅਸਲ ae si ਇਹ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਈ “ਘਰ ਰੱਖ var ਆਪਣਾ ਚੋਰ ਨ 
ਕਿਸੇ ਆਖ ।' (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਲਗੇ ਤਦ ਹੀ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤੇ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ua 
ਤਦ ਹੀ ਦੁਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸੋਝੀ 
ਪੈੱਦੀ ਹੈ। 

੧੨੦ ੪ 

ਵਰਤ :— ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਅਗੋ ਠੋਕ ਕੇ . 
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ‘ant ਘਰ ਲਗੋ ਤਦ ਹੀ ਬਸੰਤਰ 
ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ” । fowl £ੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 
ਤਾਂ ਨਹੀ' ਉੱਡ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਹੇ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਲੋਹਾ 
ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ । (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਲੜਾਕੀ (ਪਕਲ)) ਬਾਹਰ 
ਸੰਘਣੀ, ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ | 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 

Sahat thie iene ed ਨ... ਨ... EE EE EE ee 

ਹੋਇਆ, 

ਸਤ Re Re CRRA et ene MeN NITE aOR we wesw ਬਸਾਗਲਾਲਾਲਕਲਾਲਾਲਾਲਲਲਲਗਲਾਲਲਗਗਗਂ ਨ5ਗਲਾਕਜ 

ਅਜੌੜ ਰਖਣਾ ਪਰ ਬਾਹਿਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਵਰਤੋਂ” 
_ਕਰਨੀ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ 
ਨਾਂ ਸਾੜ । “ਘਰ ਪੜਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਘਣੀ, ਮੋਲੋ 
ਮੇਰਾ am’ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ । ਵੇਖ, ਘਰ ਵਲੋ 
ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । (Fa) 

ਘਰ ਵਾਜਾ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਰਾਜਾ । 
ਵੇਖੋਂ : ਘਰੋ ਜਾਈਏ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗੇ ਮਿਲਣ ਪਕਾ 
ਕੈ । 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ 

ਵੀ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
= 

ਵਰਤ” :-- ਅਸਲ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਈ 
ਘਰ ਵਾਜਾ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਰਾਜਾ A ਘਰ ਹੀ ਇਹੋ 
ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਿਰ ਕੀ ਸੋਭ ਹੋਣੀ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 

ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ sal ਤੇ ਹੋਰ 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ” । ਵੇਖੋ : 
ਨਹੀ” ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਹਾਥੀ fed ਠੰਡਾ | 

ਸਿਰ 3 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸਿਰ 

ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ 3 ਜਦ ਕੋਈ ਮੰਨ-ਮਨੀਆਂ 

ਕਰਦਾ &s | 

SIS :-- ਅਜ ਅਫ਼ਸਰ ਜੂ ਕੋਈ ਨਾ 
ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਹੇ ਬਾਬੂ af ਫਿਰਦੇ 

ਹਨ । wy “ਘਰ ewer ਘਰ ਨਹੀ” 5 ਹੋਰ ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ ।” (ਸਗ) 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ ਕੰਧ _ਵਿੱਚ 
ਆਲਾ | 

ਭਾਵ :--ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀ ਤੇ 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਾੜੇ 

ਹਨ । 



ਵਰਤੋ” :-- ੩੩--ਕਾਕਾ ਜੀ, ਅਸੀ” ਬੜੇ 

ਦੁਖੀ ai, Sus ਵਿੱਚ ਸਾਲੋ ਨੂੰ du ਲਿਆ fea 

ਕਿਥੇ ਦ। ਸਿਆਣਪ ਹੈ $ ‘wa ਵਿਚ ਸਾਲਾ ਤੇ ਕੰਬ 

ਵਿਚ mar ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । _ (Hal) 

ਘਰ fea ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ 
fener | 

ਭਾਵ : -ਜਦ ਕੌਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ aH 

ਨਾ ਸੁਆਰ ਸਕੇ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ 
ਬਣ ਬਣ ਬਹੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਘਰ ਉਤੇ 
ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ । “ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਬਾਹਰ 

ਇਅਾਣਾ” ਚੀਨ ਤਕ ਗਏ ਪਰ de ਕੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਵੀ 

ਨਹੀ” ਲਿਆਂਦੀ | (Hal) 

ਘਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਹ 1 ਵੇਖੋ : 
ਘਰ VU ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਹੀ”, ਘਰ ਨਹੀ” ਤੇ ਬਾਹਰ 

et ਨਹੀ” । 

ਭਾਵ :--ਆਂਪਣੇ us ਜਾਂ ਘਰ ਧਨ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- “ਘਰਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਾਹਿਰ eat’, 

ਘਰ sot ਤਾਂ ਬਾਹਿਰ ਵੀ aol’ ਜੋ ਘਰ ਸ਼ਾਹ 

ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਦਾਉਦਾ ਹੈ । ਘਰੋ” 

ਟੋਲਾ ਸੋ. Aa ਹੌਲਾ | (Ha) 

ਘਰਿ ਮਹਿ ਸੂਖ ਬਾਹਰਿ ਫੁਨਿ 
AUT | 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ 
ਸੁਖ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਘਰਿ ਮਹਿ ਸੂਖ ਬਾਹਿਰ ਫੁਨਿ ਸੂਖਾ 
ys ਅਪਨੇ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, 

ਨਾਨਕ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਉ, 
ਮੋਰਾ ys ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲਾ | 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਰਾਗ Hes) 

ਭਾਵ :--ਗ੍ਰੰਡਾ ਗਰਦੀ BAH ਜਦ 
ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਬਣ ਬਫੋਂ। 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਉਠ ਦੇਸ ਦੇ ਜੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇ, 
ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਨਵੀ” ਸਟਕਾਰ ਹੋਈ । 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

wa wae defeat, ge 
ਨਾਉ ਰਖਾਇਆ | 

ਭਾਵ :--ਇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜਨਾ 
ਦੂਜੇ ਬਦਨਾਮੀ ਸਹੇੜਲੀ । 

ਵਰਤ `:-- ਨਾਲੋ ਉਜੜੇ, ਨਾਲੇ ਬਦਨਾਮ 

ਟੋਏ । “ਘਰੋ wa ਗਵਾਇਆ, _ਭੌੱਦੂ ਨਾਉ” 
ਰਖਾਇਆ' | (ਸੰਗ) 

_ ਘਰੋ ਘਰੁ ਗੁਆਈਏ, ਬਾਹਿਰੋ' 
HHS ਕਰਾਈਏ | 

ਭਾਵ :--ਹੈਸੀਅਤ ਤੋ" ਵਧ ਖਰਚ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ: | 

ਵਰਤੋ :--- ਸਿਧਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੋਂ ਅਰ 
ਕਪੜੇ ਉਹ ਪਾਓ ਜੌ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, 
ਨਹੀ” ਤਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਭਾਉਣਗੇ । ਸਗੋ ਲੋਕ 
ਵਡ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨਗੇ । “ਘਰੋ” ਘਰ ਗਆਈਏ ਤੇ 

ਬਾਹਰੋ” ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਾਈਏ' ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ । (ਸੰ) 

we ਜਾਈਏ ਖਾਕੇ 3 ' ਅਗੇ” 
ਮਿਲਣ ਪਕਾ ਕੇ | 

ਭਾਵ :--ਘਰੋ' ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ ਤਦ 
ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਘਰੋਂ ਤਕੜੋ, ਬਾਹਰੋ” te! 
ਘਰੋ ਹੋਲੇ na’ ਹੌਲੋ । “ਘਰੋ” ਜਾਈਏ we ਤੇ 

ਅਗੋ ਮਿਲਨ ਪਕਾ ਕੇ” । ਸੌ ਘਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋਂ । 

ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਦਾ ain ਆਪੋ ਮਿਲ ਜਾਉ । (ਸੋ) 



ਭਾਵ :--ਹਥ ਪੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਬਾਹਰ” ਬੜਾ ਨਖਰਾ ਕਰਨਾ | 

“so 

ਵਰਤ :-- ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਜਬ 
Sua, ‘wa ਭਖੋ ਨੰਗੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮਹਲ ere’ 
WUE! ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਟ। ਨਹੀ ਚਲਦਾ ਤੇ Bai 
wal ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੋ ਹੋਂ । 

we ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ Ae 
ਉਠੀ ਜਾਹਿ i 

ਭਾਵ :--ਜੀਵ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 
ਹੀ fea ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤ” :-- 
ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹਿ ।। 
ws ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ we ਉਠੀ ਜਾਹਿ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ) 

_ wat ਦਾ .ਘੁੱਥਾ, ਸੌ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ 
yar ਹੈ। 

ਭਾਵ :--ਸਮੇ' ਸਿਰ ਕੌਮ ਨਾ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

SIS :-- ਜ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਰੇ ਸਾਬੀ 
ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੜਬੂ amg ਪੈਦਾ “ਘੜੀ er 
we, Ho adi ਤੇ ater ਹੈ”। ਅੱਜ ਮੈ” ਨੋ 
ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀ” ਬਣਦਾ | (ਸੰਗ) 

ਘੜੀ (ਪਲ) ਵਿਚ ਤੋਲਾ, ਘੜੀ 
(ਪਲ) ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ । _ ਜਾਂ 

ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਟ ਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 
ਸੁਧ ਪਾਸਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦਾ ਕੁਝ 
ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ, ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ 

(8) 

3 ਘੜੀ ਵਿਚ ਤੱਤਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਉਨ? ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਡੂੰਘ ਕਿਸੇ 
ਪਾਈ ਈ ਨਹੀ” । “ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਾ, ਘੜੀ ਵਿੱਚ 
WH, ਘੜੀ ਵਿੱਚ ge ਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਥ ਪਾਸਾ ।” 
ਕਦੀ ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜਾਣ ; ਕਦੇ ਮਸਤ ਮੌਜੀ ਸੁਭਾ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਘੜੇ ਘੁਮਿਆਰ, ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ । 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪੁਜੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਪੁਲ ਤੋਂ WM ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾ 
ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੌਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । - 
“ਘੜੇ £ਮਿਆਰ ਭਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਾਲ) ਗੋਲ ਹੈ। (ਸੌ) 

ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ 
ਟੱਬਰ ਤਿਹਾਇਆ | 

ਭਾਵ :--ਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ 
ਲਗੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਗਣ ਲਗ ਪੈਣ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਹੁਣੇ ੧“ ਰੋਟ) ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ 
ਹਾਂ ਬਸ, ਮਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ ਕਿ 
ਅਸੀ et ag ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ 'ਘੜੇ ਨੂੰ 
ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਿਹਾਇਆ ਵਾਲੀ] 
ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਘੜੇ ਵਟੇ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ? 
ਭਾਵ:--ਦੋ ਵਿਰੌਧੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ? 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸੀ“ ਲਖ ਜਤਨ ਪੇ ਕਰੋ, 
ਉਨ? ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀ” ਜੇ ਬਣਨੀ । 'ਘੜੇਂ ee ਦਾ 
ਕੀ is’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ । (ਸੰਗ) 

ਘਾਹ ਤਜਾਰ ਦਾ ਢੇਰ ਤੇ ਅੰਨ 
ਥੋੜ੍ਹਾ | 

ਭਾਵ :--ਖਿਲਾਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ 
ਥੋੜੀ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਬਾਹਰ A Sh ਟਾ੫ ਤੇ 
Hal ਸ਼ਾਕੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਸ ag ਦਾ ਨਾਂ 



ਘਾਹ ਫੁਲੋਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਭੁਲੇ । ਵਖੋ : 
ast ਉਸਰਿਆ, ਤਤਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ | 

ਭਾਵ :--ਘਾਹ ਦੇ ਵਧ ve ਤੇ 
ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ | 

ਵਰਤੋ` :-- ਹੁਣ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ | ‘ura ਫੂਲੇ ਤਾਂ ਮੀ'ਹ gs’ ਸਾਲ? 
ਬਧੀ ਤਹਾ ਪਾਲਿਆ Uf pny ਲਿਖਾਇਆ, 

uaifent, ਕਾਰੇ ਲਮੰਇਆ | 
ਕੌਣ ? 

ਭਾਵ :-- ole (ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ) ਮਾਪਿਆਂ 
ਦੇ Yd ਵੀ ਜਦ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਨ । 

ਵਰਤੋ” 
ਹੈ ਪਰ “ਘਾਹੀਆਂ = 

>— ਸ਼ਹਿਰੀ-- ਅਜ਼ਾਦੀ 
ਰਾਈ 

a 
wry ਖਾਨਿ ਤਿਨਾ ਮਾਸੁ ਖਵ 

ਏਹਿ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ।। 

ਭਾਵ :--ਰੱਖ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ । 
ਉਹ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ Boat ਫਹੀਆਂ 

ਏਨਾ YSIS ਘਾਹ ॥ 
wig ਖਾਨ ਤਿਨਾ ਮਾਲ ਖਵਾਲੋ 

- ਏ(ਹ ਢਲਾਏ ਰਾਹ ॥ ੍ 
(ਗਟੂ ਰੌਥ--ਵਾਰ ਮਾਝ) 

ਘਾਣ ਬਚਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਣਾ । zi 
ਘਾਣ ਬਚਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀ' । 
ਭਾਵ :--੮ਿ a ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ 

ਦੇ ਦੁਖ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 

ਪਿਆਂ | 

ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੋ ਮੈੱ 

ਤਾ ਮੀ 

ਪਤਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਵਣੇ 
a’ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ” 

ਵਰਤੋ” :--- ਮੁਗਲਦਮਨ ਸਿੰਘ--ਜੀ ਸਚ 
ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ef ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ 

ਹਰ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 7ਘ ਸ਼ਹੀਦ 
ਨ ਅਰ ਸਿੰਘ ਦੇ wre ਬਚੇ ਪੀੜੀਦੇ ਹਨ | 

(ਬਿਜੈ ਸਿੱਘ- ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

CP om 

ਘਾਲ ਘਾਲ ਬੋਲ ਮਰੇ, ਖੇਤੀ ve 
ਤਰਗ | 

ਭਾਵ :--ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਪਰ 
ਲਾਭ ਕਈ ਹੋਰ ਲਵੇ | 

ਵਰਤ” :--- 
ਘਾਲ ਘਾਲ ਬੈਲ ਮੋਏ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਤਰੰਗ । 
ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ Her ਮੋ ਇਆ 
ਤੋ 8 ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ ਜਗ ॥ 

(ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ---ਡਾ. ਕੋਹਲੀ) 

fw ਸਵਾਰੇ ਸਾਲਣਾ, ਵੱਡੀ ay 
ਦਾ ਨਾਉ” | ਵੇਖੋ : By ਫੌਜ ਤੇ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ 

eT | 

ਭਾਵ :--ਕੌਮ ਕਰੇ ae ਹੋਰ ਤੇ ਨਾਂ 

ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇਂ | 

ਵਰਤੋ :--- ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਜ Has 
ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਐੱਜਨੀਅਰਾਂ । at ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ 
ਦਾ ਵਜਦਾ ਹੈ । He ਹੈ, “ਘਿਉ ਸਵਾਰੇ ਸਾਲਣਾ, 
ਵਡੀ ਬਹੂ ਦਾ ਨਉ” ।' (Hz) 

ਘਿਉ ਜੱਟੀ ਦਾ, 
ਦਾ। 

ਭਾਵ :—fwS ਜਦ ਤੀਕ ਸਿੱਧਾ 
ਬਨਾਣ ਵਾਲੇ IG ਨਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ 
ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਬਈ ਵਾਹ, ਜੱਟ) ਦ। ਘਿਉ 
ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਬਲਦੀਅ। ਹਨ । “ਘਿਉ 
ਜੱਟੀ ਦਾ 3 ਤੋਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ।' ਹੱਟੀ ਉਤੇ ਪਿਉ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਨਹੀ” ਰਹਿਣ Ber | (ਸੋਗ) 

333 ਹੱਟੀ 
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ਘਿਉ ਡੁਲ੍ਹਾ ਥਾਲ, ਨਾ ਮਿਹਣਾ 
ਨਾ ਗਾਲ | 

= ਦਾਣੇ ਰੀ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ aes । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ 
| ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਤੁਸੀ” ਕਿਵ" ਆਕੜਦੇ ? 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠਕਸਾਂਨ | 

ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ | 

ਨਾ ਹੋਵੇ । | 

(Ha) 

। __ਘੁਮਿਆਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ 

a | ਸਲਾਹੈਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ : ਆਪਣ) ਛਾਹ ਨੂੰ ae 

ਵਰਤ” :--- ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਖੋਟੀ ਆਖਦਾ ਹੈ । 

ਹੀ ਖਾਧਾ ਹੈ । “ਘਿਉ ਡੁਲਾ ਬਾਲ, ਨਾ ਮਿਹਣਾ ਨਾ | 

ਗਾਲ” । ਬਿਗਾਨੇ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ । ay ਭਾਵ :--ਹਰ det ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ 

ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਰ ਵਰਤੋ” :-- ਭਗਵਤੀ-- ਆਹੋ ਜੀ, ਘੁਮਿ- 
midi ਅਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਸਲਾਨੁਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ । 

| ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਦੋਂ, Ae ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ 
[ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਏ । __(ਵਰ ਘਰ-- ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

a pl ਕਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲ ਪੈਦਾ ਹੈ, tet | Wat ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀ 

oe । ਕੌਣ ਤੇ ਮੈ ਕੌਣ ? ਵ੧ :-ਕੋਠ _ਉਸਰਿਆ 
ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ । 

ਭਾਵ :--ਮਤਲਬ ਕਢ BE ਤੇ ਪੁਛ 

ਪਰਤੀਤ ਛਡ ਦੇਣੀ । 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਏਨਾ On ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ 

ਖਰਚ ਚੁਕੇ ਹੋ, ਹੂਣ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ Baz ਤਾਂ 
ਠੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ 'ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਂ 

ਨਾਲੋ gai ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਕ ਧਿਆਨ ee 
ਰਖਣ ਲਗ ਪਉ । (ਸੰਗ) ਵਰਤ” :--- ਸਚ: ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 

` । ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ At ਅਥੋ ਘੋਗਾ ਠੰਡਾਂ ਹੋ 
ਘਿਉ ਵਿਚ ਰਬਾ, ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ | ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੋਣ ਤੇ ਮੈ ਕੌਣ । (ਸੰ) 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਚੌਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਦ | 

ਵਧ ਵਰਤੋ” ਕਰਨੀ | ਘੋਰ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਅਸਵਾਰ | 

| ਭਾਵ :--ਘੋੜੇ 3 ਬਗੈਰ ਸਵਾਰੀ 
॥ ਕਾਹਦੀ । ਭਾਵ ਗੁਣਾ ਬਿਨਾ ਵਡਿਆਈ 

[ ਕਾਹਦੀ । 

ਘੁਮਿਆਰ ਸੁਪੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਲੀ ਰ 
aust ਨਹੀ'। | 

aia :--ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸਦਾ ਨਿਰਾਦਰੀ | 

gat ' ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--- ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ det | 
ਕਦਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀ” ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋਂ, “ਘੁਮਿਆਰ 

ਵਰਤੋ” :-- ਖਰਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸੋਜਮ ਨਾਲ | 

ਕਰਨਾ ਦੰਗਾ ਹੈ, “ਘਿਉ ਵਿੱਚ dar, ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ' | 

ਅਤ ਨਾਲ Ja ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੱਦਾ ਹੈ | (ਸੰਗ) 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਘੋਰ _ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ _ ਅਸਵਾਰ 

ਸਾਧੂ ਬਿਨਾਂ att ਦਰਵਾਰ | 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੋਥ-- ਰਾਗ ਗੋੱਡ) 

ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਰੇ ਤੋਂ 

ਖਾਵੇ ਕੀ ? 



ਘ੍ਰਤਾ ਫਿਰੈ . 

ਭਾਵ :--ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ੮ ਹਰ ia 
3 ਨਫਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । 

Ae 

eds 

_ Wt ਫਿਰੇ ਗਰਾਂ ਗਰਾਂ, ਜਿਸ er 
ਘੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ | 

ਭਾਵ :--ਸੋਭਾ ਵਡੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈਦੀ ਹੈ । 
ਵਰਤੋ 

ai ਕਿਸੇ ਨਹੀ' ਲੈਣ । ਮੇਰਾ ਹੀ Sed ਜਿਸ ਤੇ 
ਤੂੰ ਸਰ ਕੁਝ ਸਿਖਿਆ ਹੈ । ਘੋੜਾ ਫ਼ਿਰੇ ਗਰਾਂ ਗਰਾਂ 
ਜਿਸਦਾ ਘੋੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ । (ਸੰਗ) 

ਘੋੜਿਆ ਘਰ ਨੇੜੇ | 

ਭਾਵ ਜੱਦ ਪਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰ ua 
ਕੋਈ ਕੌਮ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਸਾਧਨ 
ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੌਮ ਛੋਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” 

841 ਪੈਸੇ ਪਲੇ de, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਹੀ” ਰੋ 
ਸਕਦਾ | 

ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ” ਡਿਠਾ | 

ਭਾਵ :--ਸਿਆਣਪ ਕੇਵਲ ਆਪ Sy | 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀ” ਆਉਦੀ । ਸੋਣ | 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ae 

deni fea ਨੌਹਾਂ .ਦੀਆਂ fess | Wall ਚੜ੍ਹੇ 
ਨਹੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀ” ਡਿੱਠਾ । ਸੈ ਉਠ 

uv ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ gi | 
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੂ ਕਿਸ ਆਖਣਾ ਏ । 

(ਬਾਮੂ ਸ਼ਾਹ : ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) | 

੨੩੯ 

“ਵਾ ਸੋ ਟਿਲ ਲਾ ਲੈ। ਡੇਰਾ | 

“ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਘੋੜਿਆ ਘਰ | ਵਰਿਆਮਾਂ | 

(Hal) 
ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀ” ਤਾਂ ਕੀ ਚੜ੍ੋ- | 23 ਲੋਕ ਹੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਘੋੜੇ ਬਾਨੀ. 

ਘੋੜੀ ਦੀ ug (ਵਡੀ ਹੋਊ ਤੀ 
| ਆਪਣਾ ਪਿਛਾ ਕਜਸੀ । 

"ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਨਾਲ gra? | 
ਕਰੇਂ 3 ਖਾਵੇ ₹। ਜੇ ਹਡ ਫਖੀਏ ੩੧ ਕਮਾਈਏ | 
at | (Hi f 

ਭਾਵ :--ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਮਸਾਂ ਆਪਣਾ 
aH ਹੀ ਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਸਾਡਾ at ਸੁਘਰਨਾ ਹੈ 
ਓਹਨੇ । “ਘੋੜ ਦੀ ਪੂਛ ਆਪਣੀ HAT gs ਕਜਸੀ ।” 

| ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿਡ ਭਰੇ, ਤਦ ਹੀ ਬੜੀ as 
ਹੈ। (ਸੰਗ) 

ਘੋੜੇ ਕੰਨ ਬਰੋਬਜ਼ ਹੋਇ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ 
| ਪਿਛੋ" sl ਉਹੀ ਕੁਝ us ਪਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 
। ਪੌਦਾ ਸੀ | 

ਵਰਤ” :--ਗ਼ਰੀਬ ਚੰਦ, ਪ੍ਰਦੇਸ ਵੀ ਗਿਆ 
| ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਚੋਖੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਅਗੋ ਵਟਗ 
ਹੀ ਹੈ । we ਕੌਨ ਬਰੋਬਰ ਹੋਇ” । ve ay 
ਵੀ ਨਹੀ” ਪਿਆਂ । (ਸੰਗ) 

ਘੋੜੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ st ਘਰ 

ਭਾਵ :--(1) ਖਰਚੀਲੀਆਂ _ ਚੀਜ਼ਾਂ 

(2) ਖ਼ਰਚੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਰਖਦੇ ਹਨ । ਲਾਭਵੈਦੀਆਂ ਸੂਰਮੇ 1 

ਵਰਤੋ” :— Fw ਸਿੰਘ--ਰੋਧਰੀ ਕੀ ਗੱਲ 
| ਹੈ, ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ੩ 

`” ਓਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਈ ਮੈ$ ਉਨ 
ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 

Hobe? ਬੜੀਆਂ ਲਿਸੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਚੌਧਰੀ-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ‘WS ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੇ 
Hg} ਘਰ ਵਰਿਆਮਾ” ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਆਪਣੇ 
we ਨੂੰ ਨਹੀ । ਡੰਗਰ ve ਨੂੰ ਕਿਥੋ ਖੁਆਏ । 

ਤੁ (Hal) 
ਘੋੜੇ ਥਾਨੀ ਤੇ ਮਰਦ ਮਕਾਨੀ 1 
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ਭਾਵ : :-ਘੌੜੇ ਕਿਲੋ ਬਝੇ ਹੀ ਮੁਲ 

ਪਾਉੱ'ਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਮਰਦ ਘਰ ਹੀ । 

ਵਰਤੋ: --ਬੀਬਾ ਜੀ, ਘਰ ਰਹਿਕੇ ved 

ਕਮਾਉ । ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੀ As! 

ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਘੋੜੇ ਥਾਨੀ ਤੇ ਮਰਢ _ਮਕਾਨੀ' ਹੀ 

ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । waa ਜਾਂ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀ 

ਲਾਮ ਦੀ vet ਮੋਲ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ | (Ha) 

ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲਾ ਤਵੇਲੇ ਉਤੇ । 

ਭਾਵ :--ਅਪ੍ਰਾਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ad ਪਰ 

ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੌਰ- ਨੂੰ ਮਿਲੋਂ । 

ਵਰਤੋ :== ਹਾਇ ਦੁਖੀ ਰਾਤ । ਤੇਰੀ ਤਾਂ 
ਹੁਣ ਛਾਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਹ ਕਲੌਜਾ ਪਾਣ 

ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਬਿਜਲੀ _ਕੜਕਣ ਲਗੀ, 

ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲਾ sag ਉਤੇ । ਕਈ ਡੰਗਰ ਪਸੂ 

ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ । | 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ--ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਤੇ ਖੌਤੇ ਖੂਦੀ' | 
ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਥਾਂ det ਤੇ 

---ਦੇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ‘ut 

ਚੰਗੇ 

(ਸੰਗ) 

ਘੰਟ ਬਣਾਇਆ ਚਰ ਹਿਆਂ, ਗਲ 
ਬਿਲੀ ਪਾਈਏ । 

ਭਾਵ :--ਅਣਹੋਣੀ ਗਲ ਨਹੀਂ J 

ਸਕਦੀ | 

Saga :--ਬੇਬੇ--ਨੀ ਧੀਏ, ਛਡ ਵੀ ਇਸ 

ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ । ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ aut ਸਿਰੇ 

ਚੜ੍ਨੀ । ਘੰਟ ਬਣਾਇਆ gfont ਗਲ fast 

ਪਾਈਏ । ਪਰ ਬਿਲੀ ਦੇ ਗਲ viet ਕੌਣ । ਤੂ 

ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹੁ । (ਸੰਗ) 
੬ 

ਵਰਤ” : 

ਮੰਦੀ ਹੈ । “ਘੋੜੇ ਰੁੜੀਆੰ ਤੋਂ ਖੋਤੇ wet 

Wa 3 fa da ਗਿਣੀਦੇ ਹਨ । 

an ਰਾਜੇ - 

ਨ 
_ ਭਾਵ :--ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲ ਨਾਂ 

ਕਰਨੀ ਤੇ feat ਜਿਹੀ ਗਲ ਜਤਾਣੀ ।. 

ਵਰਤੋ” :--ਤਸੀ' ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ 3 
ਗਲ ਨਹੀ” ਕਰਦੇ 3 ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ alded 

ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮਣ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਹਨ । my ਘਿੰਨ 

ਮੁਣਸਾ _ਘਗਰੀ, ਮੈ eat ਪਈਆਂ | (ਸੋਗ) 

wi ਕੇ ਪੀਹ ਘੰ` ਕੀ ਪੀਹ । ਨਾਲ 
ਪਿਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਹ । 

ਭਾਵ AGE ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ 

ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚੱਕੀ ਪੀ'ਹਦਿਆਂ 

ਡਿਠਾ_ਤਾਂ` ਉਸਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਸਮਝ _ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਕਹਿ ਦਿਤਾ । ਭਾਵ ਜੋ ਕਿਸ਼ੇ 3° 

ਅਯੋਗ ਵਿਗਾਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ 

ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | | 

ਵਰਤੋ” :—as fea ਸਿੱਖ vu ਕਰਕੇ 

ਦੁਖ ਜਾਲਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ fea wa 
ਰਖੀ ਸੀ uf ਕੇ ਪੀਹ Wi’ ਕੇ ਪੀਹ ਨਾਲ ਪਿਹਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਹ । _ਇਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਆਇਆ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਕੇ ਫਾਸ _ਦੇ ਵਾਲ] 
ਬਣ ਗਏ । (ਸੰ) 

J 

ਚਉਧਰੀ 
ਮੁਕਾਮ 

ਭਾਵ :--ਵਡੇ ਪੁਰਸ਼, ਰਾਜਿਆਂ, ਆਦਿ 
ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ | 

ਵਰਤੋ” : 
ਚਉਥਰੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀ” ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ।। 

ਸਾਹ ਮਰਹਿ seta ਮਾਇਆ ਦਾਮ ॥ 

ਮੈ ਧਨੂ ਧੀਜੈ ਹਰਿ ਐਸ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ॥ 
(ਗੁਰੂ ਗ਼੍ਰਸ--ਗਉੜੀ ਰਾਗ) 

ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ far 



ਚਸਕੌਰੀਆਂ... 

ਚਸਕੋਰੀਆਂ, ਹਡਹਰਾਮਣਾਂ, 
ਵੀ ਪਟੀਆਂ ਤੇ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਪਟੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜੇ aH ਦੇ ਚੌਰ ਤੋਂ 
ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਾਉਣਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 
ਦੀਆਂ ਹਟੀਆਂ | ਚਸਕੋਰੀਆਂ, ਹਡਹਰਾਮਣਾਂ ਅਜ ਵੀ 
ਪਟੀਆਂ ਤੇ ਕਲ, ਵੀ ਪਟੀਆਂ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਡੁਬਦਾ 
ਨਸ਼ਰ ਆਉਦਾ ਏ | 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) | 

ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੀਠਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ee ਦਾ | 
'ਪੀਠਾ ਮੰਦਾ ਜਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੀਠਾ ਭਾਵੇ' 
ਬਚ ਜਾਵੇ ਪਰ vei ਦਾ ਪੀਠਾ ਨਹੀ” 
ਬਚਦਾ | 

ਭਾਵ :-- ਦੁਖ ਉਠਾਉਣਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ 
ਬਦਨਾਮੀ ਉਠਾਣੀ gat if 

ਵਰਤੋ” : 

ਸਮਝਾਵਾਂ । ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ “dat ਦਾ 
ਪੀਠਾ ਭਾਵੇ” ਬਚ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਠ' ਨਹੀ” | 

(ਟੁਣੀ ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | ਬਚ ਸਕਦਾ |” 

ਚਕੌਰ ਨੂੰ ਚੰਨ ਆ ਮਿਲਿਆ । 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਦੇ 

ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਹੋਈ । 

ਨੂੰ ਚੰਨ ਆਂ ਮਿਲਿਆ ਏ । ਮੋ 

oat ਹੋ ਫਿਰੀ ਅਜ । 

_ਤਿਆਰ i 

ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

:--ਰਾਣੀ--ਵਸਦਿਆੰ ਦੇ ਘਰ ਟੋਰੇ | 
| ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ਼ ਕਰਨੀ | 

q yi 

ਵਰਤ” :--- ਚੱਜ ਨਾ ਚਾਰ ਤੇ ਘੁਲਣ ਨੰ 
| ਤਿਆਰ 1 ਤੇਰੇ ਭਲੌ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀ” ਕਿ ਤੂੰ 
॥ ਲਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀ” । ਜੇ ਏਨੀ ਹੀ ਅਣਖ ਹੈ, 

ਤਾਂ ag ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ | (ਸੋਗ) 

ਚੱਟ (ਝਟ) ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਟ ਦਾਲ । 
ate :-- ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਟ ਰੋਟੀ ਤੇ ue 
ਦਾਲ Hast ਏ” । as} ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ Wa’ ਕੰਮ 
ਨਹੀ” der (ਸੰਗ) 

vet ust _ਮਹਿਰ ਤੇ, ਮਹਿਰ 
ਘੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ । 

_ ਭਾਵ :-- 33 ਲਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਡੇ 
ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦੇਵੇ । 

ਵਰਤ :-- ਜਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡੌਨ 
| ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਗੌ” ਸਾਰੇ 

| ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । me Sz} ਪਈ ਮਹਿਰ 
| 3, ਮਹਿਰ Wat ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ । 

— ਇਸ ਪਰ ਦੀ ਕੋਈ. ਗਲ | ਹਿਰ Wt ਸ਼ਹਿ 

38° ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ” ਮੋ ਸੈ” ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ | 

(Ha) 
ਚਣਾ _ਚੇਤ ਘਣਾ, ਕਣਕ ਘਣੀ 

ਵਿਸਾਖ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਘਣੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ 
ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਢਾਕ । 

ਭਾਵ :-- ਛੋਲੇ ਚੇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 
। ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਣਕ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਓਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਬਾਲ 

| ਹੋਵੇ । 
ਵਰਤ :-- ਕਿਹੀ ਸੁਹਣੀ ਤੇ ਫੈਲ ਛਬੀਲੀ 

CN ਪੇ 

ਵਰਤੋਂ :-- ਦਿੱਤਾ :--ਬੌਂਕੋ wa ਤੋ ਚਕਰ | frst ਹੈ, ਪਰ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਹੈ । ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ 
ਰੇ ਦਿਲ ਦੀ pat ਪੈਲੀ [ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਆਂ ਵਿਚ aes ਭਰ ਲੈ ਦੀ ਹੈ, 

oe ee | ਇਸਤੀ ਘਣੀ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਢਾਕ ।” 
(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ---ਜ਼ੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) | ਰਿ 

ਚੱਜ ਨਾ ਚਾਰ ਤੇ ਘੁਲਣ ਨੂੰ | 

ਸੱਚ ਹੈ, “set ਦੇਤ ਘਣਾ, ਕਣਕ _ ਘਣੀ ਵਿਸਾਖ, 

(Hai) 

ver ਤਿੜਕ੍ਰ ਤੇ _ਪਹਾੜ ਢਾਹ 
| | ਲਉ ? 

ਭਾਵ :-- ਹਰ AH ਲੜਾਈ ਲਈ | _ਭਾਵ :-- ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ge ਦਾ 
am fad ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ | 



ਤੂੰ ਮੋਰਾਂ ! ਅਥੇ, ver ਤਿੜਕੂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਢਾਹ 

2 

ਚਤਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਭਲਾਂ, foc 

ਮੂਰਖ ਦਾ ਮੇਲ | 
ਭਾਫ :-- ਘਿਓ ਚਟਿਆ (ਰਤੀ 

ਜਿਨਾ) ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਰ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਚੌਗਾ | 
“ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੂਰਖ ਦੀ | p 3. ਰ੍ ਮਿ ਇਨ : 

oN । fat ਅਸੀ ਲਟਕਦੇ ਹਾਂ fae ਤੁਸੀ 

ਵਰਤੋ” :-- ਏਲਚੀ--ਮਹਾਂਰਾਜ ! Hoe | ਲਟਕ | 
ਦੋਸਤੀ ਨਾਲੋ gard 

ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ “A 

ਕਿਹਾ ਹੈ fx dal ਲਗਾ ਘਿਓ ਭਲਾ wor ਭਲਾ | ਨੀਵਾਂ ਹੀ ger Fer a 

ਨਾ ਤੇਲ । ਚਤਤਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਭਲਾ, ਫਿੱਟ ਮੁਰਖ ਦਾ 

ਮੇਲ । ਅਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਆਗਿਆ ਕਰੋ । (Ha) | 

ਚਤੁਰਾਈ ਨਹ ਚੀਨਿਆ ਜਾਏ | 

ਭਾਵ :--- ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਬ ਦਾ 

ਭੇਦ sol ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ । 

ਵਰਤ” 

ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤਰਭੁਜ ਪਾਈਐ । 

ਭਾਵ :-- ਚਤੁਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਹੀ? ਮਿਲਦਾ । 

ad 

Ae 

ਹੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ।। 

sare} ਨ ਢਤਨੁ 5a ਪਾਈਐ ।। 

॥੨੧੨ 
ਭਾਵ :-- ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ | 

ਪਲੋ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਖਾਵਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ | 

ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੇਂ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਰਹੁ, 

gue #8 ਤੇ ਚਟਣਾ ਉੱ'ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ । (Fa)! 

(Ha) 

੯== ਚਤੁਰਾਈ ਨਹ ਚੀਨਿਆਂ ਜਾਏ । । 

fas ਮਾਰੇ ਕਿਉ” ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ । | 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ,--ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ) | 

ਪਾਸ ਹੈ, 

ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ,ਹੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਦੀ ਸੂ wi 

ਦਾ ਕੀ ig $ “Bue ES ਤੋਂ ਡਕਾਰ ਬਦਾਆਂ ਦੇ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੇ | (ਸੋਗ) 

ਚਮਗਿਦੜਾਂ ਦੇ ਆਏ ਪਰਾਹੁਣੇ, 

ਰਾਵ :--- ale ਨਾਲ ਸਾਥ ਕੀਤਿਆਂ 

ਕਰਣ :-- ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ 
ਉਥੇ । ਈ ਫੁਜਦੀ ਸੀ । ਗਲ ਉਹੀਉ ਹੋਈ 

| nid, es ਦੋ wre ede, ਜਿਵੇ” ਅਸੀ” 

| ਲਟਕਦੇ ਹਾਂ fae ਤੁਸੀ” mea ।” (Ha) 

ਚਮੜੀ ਜਾਏ ਪਰ ਦਮੜੀ ਨ ਜਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਅਤਿ ਦੀ ਕੌਜੂਸੀ ਕਰਨੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੋ” ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਭਲੀਏ ਲੌਕੇ, 
ਰੁਪੀਆ ਤੋਰੇ ਕੌਲ ਬਬੇਰਾ ਪਿਆ ਏ । ਦੋ ਚਾਰ 
ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦੇਹ । 

| ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਦੁਧ ਤਾਂ ਨਹੀ` ਦਿੰਦਾ 1 ਪਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ 

ਨੂੰ ਰੱਬ ਢੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਏ । ਚੰਮੜੀ ਜਾਏ ਪਰ 

| ਦਮੜੀ ਨਾ ਜਾਏ । ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋ ਵਧਦੀ ਦੀ 

( ਵਧਦੀ ਗੋਲ ਵਧ ਗਈ । 
(ag ਗ੍ਰੰਥ--ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ) | 

ਚਬਣੇ ਛੋਲੇ ਤੇ acer ਉੱਗਲੀਆਂ | 
(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਚਮਿਆਰ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰ, ਉੱਸ 

ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਪਈ ਵਗਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੌ 

| ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਖਦਾਈ ਥਾਂ 

i ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਓਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਕੌਮ ਕਰਨਾ 
ਪਏ । 



ਵਰਤੋ” :-- Se ਨੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛਡਿਆ। 
ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜੀ! ਕੇ ag ਪੈਸਾ ਕੋਲਾ ਕਮਾਏ । ਪਰ 
ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਲੇਚਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਨਾ 
ਪਿਆ, ਅਖੇ ਚਮਿਆਂਰ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ 

ਵੀ ੫ਏ ਵਗਾਰ । (ਸੰਗ) 
ਚਮੂਣਾ ਟਪੇਗਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਢਾਹ 

Bear ? 
ਭਾਵ :-- ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜਾਂ anda 

ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ” :-- ਨਿਹਾਲਾ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁੱਕੇ ਦੀ 
ਮਾਰ ਏ । ਉਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ? 
ਬੁੜ੍ਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ । ਚਮੂਣਾ ਫਪੇਗਾ 3 
ਪਹਾੜ ਢਾਹ ਲਏੰਗਾ 2 (ਸੰਗ) 

ਚਰਖਾ ਰਾਜਾ, ਕਸੀਦਾ grat, 
ਚੱਕੀ ਦੋਜ਼ਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਜਾਂ 
ਸੁਖਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਹੋਰ ਸਭੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 
ਚਰਖਾ ਕਤਦੀ ਹਾਂ, ਕਸੀਦਾ ਕਢਦੀ _ ਹਾਂ; ਪਰ 
ਚੌਕੀ ਨਹੀ” F det ਸੈਥੋ । “ਚਰਖਾ _ਰਾਜਾ, 
ਕਸੀਦਾ ਰਾਣੀ, ਚੱਕੀ ਢੋਜ਼ਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ” । 

(Ha) 
ਚਰਾਂਦ ਚਾਹੇ ਨ ਚਾਹੇ ਤਿਰਨੀ ਭਰੇ 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬਿਨਾਂ Sa ਦੇ ਕਿਸੇ 

ਉਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੋਸੀ ਜਾਵੇਂ | 

ਵਰਤ ?---.ਇਹਦੀ de} ਸਾਡੇ ਸਿਰ 
_ ਹੀ ਪਈ । ਚਰਾੀਂਦ wad ਨਾ ਚਾਹੇਂ, ਤਿਰਨੀ 

ਭਰੇ । (ਸੰਗ) 
ਚਲਣ ਚਿਤ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ as 

ਦਿਤੇ ਵੰਡ । 

ਭਾਵ :-- ਤਨ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 
ਟੌਟ det | 

ਵਰਤੋ” :--- ਚਲਣ ਚਿਤ ਸਹੇਲਹਅ ਤੇ 
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ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ... 

doz ਦਿੱਤੇ ਵੱਡ, ਸੁੰਦਰੀ ਭਾਵੇ“ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋ” ਰਾਜ਼ੀ 
ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਾ ਆਈ, 
ਅਰ ਤਾਪ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ar ਛਡਿਆ | 

(ਸੁੰਦਰੀ--ਡ> ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਚਲਣੁ wa ਕਿ ਕਲਿ ਧੁਰਹੁ 

ਫੁਰਮਾਇਆ । 
ਭਾਵ :-- ਇਹ ਰਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 

ਇਥੋ ਹਰ ਇਕ ਨੈ ਕਲ ਜਾਂ ਅਜ ਤੁਰਨਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :— 
ਪੂਰਬਿ ਲਿਖੋ 3a ਸਿ ਆਏ ਮਾਇਆ ॥ 
ਚਲਣੂੰ ਅਜੂ ਕਿ ਕਲ੍ਹਿ ਧੁਰਹੁ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗਬ--ਆਸਾ ਰਾਗ) 

ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਈ ਸਭ 
ਝੁਠ ਦਰਬ Sur | 

ਭਾਵ :- ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਧਨ ਹੋਵੇ, 
ਮਰਨ AH ਨਾਲ ਨਹੀ' ਜਾਂਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਨ ਭੁਲੁ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖਾ |) 
ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਈ ਸਗੁ ਝੂਠ ਦਰਬੁ ਲਖਾ 11 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਆਰੂ ਰਾਗ) 
ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਡੀ । 
ਭਾਵ :-- gad ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ 

ਦਿਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪਰਸੂ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਚਲਦੀ 
ਦਾ ਨਾਂ ਗਡੀ ਏ । ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੋਡ ਹੈ । ਪੈਸੇ ਹੋਣ 
ਤਾਂ aus ਵੀ ਸਿਆਣੇ fas ਜਾਂਦੇ ਨੇ | 

(ਹੈਠਲੇ ਉਤੋ-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 
_ _ ਚਲਦੀ (ਤੁਰਦੀ) ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਮਰੇ, 
dat ਹੀ ਮਰੁ ਜਾ । ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ 
Hd, ਖੇੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾ । 

ਭਾਵ :-- ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ nosy 
ਤਕੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ sat ਮਰਦਾ । 
ਘਟ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਛੱਤੀ ਨਹੀ" ਮਰਦਾ 
HAHAH ਨਾਲ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ । 
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ਵਰਤੋ” :-- ਭੈਣ ਜੀ ! ਕੌਮ ਕਾਜ ਵਿਚ 

ਲਗੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੈਜਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਰੀਰ 

ਨਰੋਆ ਰਖਦਾ ਹੈ । “ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਮਰੇ, 

ਕੋਠੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾ । ਬੈਂਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਮਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ 

ary” (fa) 

ਚਲੀ ਗਈ _ਦਾਤ, ਰਹਿ ਗਈ 

ਕਮਜ਼ਾਤ | 

ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ We, ਤਦ ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਖਰਚ 

ਦੀ ਪਰਵਾਹ at ਕਰ । ਜਿਥੇ ਸੌ, ਉਥੈ ਇਕੋਤਰ ਸੌ । 

“ofan ਸੌ 3 sar ਭਉ ੧" ਸੈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ aad ਦੀ । (ਸੰਗ) 

ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੰਦ ਨਾ ਲੁਕਈ | 

ਭਾਵ :-- ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੁਕਿਆ 

ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ । ਭਾਵ, ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ 

ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਬਕਿਆ ਸਿੰਘ ਉਜਾੜ(ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਿਰਗਾਵਲ Sat ਜਾਈ 

ਚੜ੍ਹਿਆ ve ਨਾ ਲਕਈ as ਕੁਨਾਲੀ As ਛਪਾਈ | 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰ ਮਿਟ ਜਾਇ ਅੰਧਾਰਾ । 
ਸੂਰ = ਸ਼ੂਰਜ | 

ਭਾਵ :-- ਧਨ ਪਿਛੇ _ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ 

ਨਹੀ" ਵਿਹਾਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਦਿੱਤ ਦਾਜ ਨੂੰ ਮੱ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 

fi ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਕਟਣੀ ਹੈ । “ਚਲੀ ਗਈ ws 

ਰਹਿ ਗਈ anata’ । ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਮੂਕ ਜਾਏਗਾ, 

ਪਰ ਵਹੁਟੀ ਨ: Haat ਨਾ ਪਿਛੋਂ ਲਹੇਗੀ । (ਸੋਗ) 

ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੁਇ ਹਥ ਝਾਰਿ । 

ਭਾਵ :-- ਮੌਤ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਪਾਪੀ 

ਮਨੁਖ ਦੋਇ ਹਥ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ 

ਹੈ । ਨਾਲ ਕ੍ਰਝ ਨਹੀ ਲੰ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਭਾਵ ਭਾਵ :-- ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਪ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ | ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕਰਨੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਥਿਰ ਨਹੀ" ਰਹਿੰਦੇ | ਵਰਤੋ - 

ਵਰਤੋ :-- 
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਿਛੁ as ਬੀਚਾਰਿ ।। 

ਚਲੋ ਜੁਆਰੀ ਦੁਇ ਹਥ ਬਾਰਿ॥ _ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ) 

ਚੜ੍ ਜਾ ਬੱਚਾ ਸੂਲੀ, ਰਾਮ ਭਲੀ 
ਕਰੇਗਾ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਜਾਂ 

ਫੁਲਾਹੁਣੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣਾ ਜਾਂ eA 

ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਜਾਣਨਾ । 

ਗੁਰਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਹ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ | 

ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰ fhe ਜਾਇ ਅਔੰਧਾਰ । 
`ਵਾਰਾਂ-ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ag ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ, ਚੁੜੇਲ ਕਿਥੋ” 

ਬੋਲੀ । 

ਭਾਵ :-- ga ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ AH ਮਾੜੀ 

(ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਦੀ) ਗਲ ਕਰਨੀ । 

ਵਰਤੋ” : ₹<<= `ਰੀਲ। -- ਦਰਸ਼ਨ, ` ਵੇਲਾਂ 

ਕੁਵੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋ” ਕੋਈ ਗਲ ਕਢਿਆ ਕਰ ! 

ਵਰਤੋ” :-- ad ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ At was _ਚੰਗੀ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੀ । wt 

a ਜਾਨ ਮੋਰੀ ਜਿੱਚ ਹੋਣੀ ੬” । 'ਚੜ੍ਹ ਜ। ਬਚਾ “ਚਾਓ ਕਹਾਰੋਂ ਡੌਲੀ, ਚੁੜੇਲ ਕਿਥੋ” Sat’ (Aa) 

ਸੂਲੀ ਰਾਮ ਭਲੀ ਕਜੇਗਾ ।” ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਮਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਛਡੋ | 

~ ੨੮੬ 
oO & 

੫੪ 

ਵੇਖਣਾ ਏ 1 . (Hel) ਭਾਵ :-- fae ਜੀ _ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੌ ਤੇ ਲਥਾ ਭਉ | ਸਲੂਕ ਕਰੋ । 



ਚਾਕਰੀ ਛਿਡਾਣੀ... 

ਜਿਵੇ ਮਰਜ਼ੀ daa “ਚਾਹੇ 

(ਸੰ) 

ਚਾਕਗੀ ਵਿਡਾਣੀ ਖਰੀ ਦੁਖਾਲੀ 
ਆਪੁ ਵੇਚਿ ਧਰਮੁ Tee | | 

ਭਾਵ :-- ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ 
ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਵੇਚ 
ਕੇ ਆਦਮੀ ਧਰਮਹੀਨ ਹੋਣ ਲਗ ਪਵੇ | 

Hid, ਚਾਹੋ ਛਡੋ” । 

੯੦੨ ੦ 

ਵਰਤੰ`_---- ਬਿਖਿਆ 
ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ਉਹ ਕਿਉਕਰ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਚਾਕਰੀ 
festa} ਖਰੀ ਦੁਖਾਲੀ wu ਵੇਚਿ ਧਰਮੁ wer? 1” 

(ag ਗ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਗਉੜੀ) 

ਚਾਕਰ BI ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ 
YAH ਭਾਇ ।. 

ਭਾਵ :-- Hea ਓਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 

ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇ। _ 

੨੧ ੪ 

eds : -- wag ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੋਂ 
ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥ ਹੁਰਮਤਿ ਤਿਸ ਕੋ ਅਗਲੀ ਓਹ 
ead ਭਿ ਦੂਣਾ ਖਮਇ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗੱਬ-- ਆਸਾ ਰਾਗ) 

wal ਦਾਂਦ ਵੋਝਾਇਆ ਵਲ ਵਲ 
ਗੋਲੇ ਕਿੱਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ a ਕਿਤੇ ਤੇ ਲਭੁਂ 
fag । ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਨ ਪੁਛ 
ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਮੂਰਖ, “wat vie dar 
ਇਆ ਵਲ ਵਲ ਗੋਲੇ ਕਿਲ” ॥” ਜੇ ਸਾਹ ਹੈ ਛ 
ਤਾਂ ਸਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਕਰ ਲੈ । (ਸੈਰ) 

ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ ਜਾਂ 
ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਤਾਂ ਲਮਿਆਰੋ | 

ਲੋਭਿ sate | 

ਭਾਵ :-- ਵਿਤ 3 ਵਧ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾ 
ad | 

ਵਰਤੋਂ” : 
ade ਇਨ੍ਹਾ! ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਗਏ ਨੈ । ਸਿਰਾਂ 
ਉੱਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ata ਚੜ]ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ । ਜੇ 
Bed ਵੇਖਕੇ ਲਤਾਂ ਲੰਮੀਅ£ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭੁਖੋਂ ਕਿਉ” 
ਮਰਨ 7 (ਨਵਾਬ wa— fa: ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਚਾਰ ਚਾਵਲ ਚਾੜ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ ਪਿਛ ਪਈ । 
ਤਕੋ ਨੀ ਸ਼ਰੀਕਣੀਓ ਕਾਜ ਹਾ 

ਜਦੋ” StH ਕੀਤੀ ਨੀ ਮੈ" ਇਹੋ ਨ 
ਭਾਵ :-- We ਆਦਮੀ ਥੋੜੇ ਨੂੰ 

ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਡਿੱਠ: ਹੈ ਤੋਰ sa ਵੀ । 
ਬਹੁਤੇ ਵਡਿਆਰ ਨਾਂ ਸਾੜ । 'ਚਾਰ ਚਾਵਲ ਚਾਹੜੇ 
ਵਿਹੜੇ ਪਿਛ uxt । ਤਕੋ ਨੀ _ਸ਼ਰੀਕਣੀਓ ਵਿਆਹ 
ਨਹੀ, ਕੋਈ ਲੁਣ ਪਈ । ਜਦੋਂ” ਵ) ਸੈ” ਕੀਤਾ ਨੀ 
H ਇਹੋ ਜਿਹੀ ।” (ਸੋਗ) 

ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਮੁੜ ਓਹੀ 
ਕੁੱਤੇ sae । ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਾਨਣੀ, ਫਿਰ ਓਹੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ । 

ਭਾਵ :-- ਥੋੜੇ ਸਮੇ" ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ 
| ਜਾਂ ਸੁਖ ਪਿਛੋ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ 

ਹੋ ਜਾਣੀ । 

ਵਰਤੋਂ` :--- ਰਾਇ ਸਹਿਬ :-- ਸਵਾਦ 

ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਰਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਈ । ਪੜੀ det ge 
ge ਅਨਪੜ _ਹੋਂਵੇ, ਗਲ Got dt 8 ag 
ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ fea ਓਹੀ ਹਨੌਰੀ ਰਾਤ । 
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਨੰਦ ਨਾਲ sw 
ਜਾਦੀ ਏ ਤੇ ਪਤਾ ਪਿਛੋ ਆਣ ਕੇ ਲਗਦਾ ਏ । 

(ਵਰ ਘਨ--ਆਈ, ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਚਾਰੇ ਐਬ ਸ਼ਰਈ 
"ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗਣ 

ਹੋਣ, ਪਰ ਹਾਂਸ-ਰਸ ਵਿੱਚ BU! ਕੇ ਆਖਣਾ 



ਵਰਤੋ” :-- ਮੁਕਦੀ ਗਲ, ਐਮ੍ਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ 

ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਸਾਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ 

ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ । ਹੋਲੀ ਹੌਲ ਉਹ ਉੱਕੀ 

ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ । ਨਿਰਾ ਇਹ dt acl’, ਸਗੋ” 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਲੌਜਾ sxe 
ਲਗ ਪੈਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਕ ਲਈ ਜਾਣਾਂ 

3 ਅਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ --ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 
ਚਾਰੇ ਐਬ ਸ਼ਰਈ ਏ । 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਚਾਰੇ ਚਕ ਜਾਗੀਰ | 
ਭਾਵ :-- ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ 

ਹੌਣੀਆਂ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਸਾਡੀ _ਸਮਬੀ' ਬੇਲੀਆ, ਚਾਰੇ ਚਕ ਜਾਗੀਰ । 

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੁਧਰਮ ਦੇ, ਖਾਂ ਖਾ ਹੋਏ ਅਮੀਰ | 
(ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ-- ਕ੍ਰਿਖਾ ਸਾਗਰ) 

ਚਾਰੇ ਮੁੱਠੀ ਖੇਹ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਵੀ 
ਸੁਚੱਜਾ ਨਾ ਕਰੇ | 

'ਵਰਤੋ" :--ਚਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਤਾਂ ਚੱਜ 
ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰ । ਤੋਰਾਂ ਤਾਂ ‘sia ਮੁਠੀ ਖੋਹ” ਵਾਲਾ 

ਹਾਲ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਚਿਹਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਤ ਹੈ । ਜਾਂ 

ਚਿਹਰਾ ਦਿਲ ਦਾ Garg (ਗਵਾਹ) 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਚਿਹਰੇ GS ਮਨ ਦੀ 

ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

gar gr ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ gate, ਮਨ ਦੇ 

ਭਾਵ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਮਨ -- ਵਰਿਅਮ ਸ਼ਿੰਘ ! 

ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੇ । ਚਿਹਰਾ 
ਦਿਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਏ । ਤ੍ਰੰ hae ਗੱਲਾਂ ਨਾ 
ਛੁਪਾ । _ (ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'--ਟਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਚਿੱਟਾ ਸਿਰ (ਚਿੱਟੀਆਂ ਪਟੀਆਂ) 
ਤੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਗਾਜਰਾਂ | ਰ 

ਭਾਵ :— ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਿਹਾ 
ਬਜ਼ੁਰਗ Bast, ਪਰ ਪੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 

ਅੰਦਰੋ ਮਾੜਾ ਹੌਣਾ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸ਼ਰਮ _ ਨਹੀ ਆਉਦੀ, 

ਬਢਿਆ ਖੋਸੜਾ ਤੈਨੂੰ ? “ਚਿੱਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬ੩ ਵਿਚ 

ਗਾਜਰਾਂ ।' AUS az ਨਹੀ” ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ fre 

ਕਿਉ” ਏਨਾ ਚਿਰ ਖਪਾਈ ਰਖਿਆ ? (ਸੰਗ) 

ਚਿੱਟਾ ਕਪੜਾ, ਕਕੜ ਖਾਣਾ, ਉਸ 

ਜੱਟ ਦਾ ਨਹੀ” ਟਿਕਾਣਾ i 

ਭਾਵ :--- ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਜਟ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀ” ਲਗਦੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ 

ਲਤਾ ਲਮਿਆਰੇ ਤਾਂ pdt ਜਹੇ । 'ਚਿਟਾ ਕਪੜਾ, 

ਕਕੜ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਜੌਟ ਦਾ ਨਹੀ” ਟਿਕਾਣਾ i’ (Ha) 

ਚਿੱਟੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ । 

ਭਾਵ :-- ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੌਈ 

ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਜਾਪੇ, ਪਰ fed ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਮੀਏ' ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 'ਚਿੱਟੀ 
ਕਬਰ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ” ਵਾਲ ਹਾਲ ਹੈ । 

ਬ7ਹਰੋ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਬਣੀ _ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਅੰਦਰੋ” ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਕਾਲੇ ai ਹਨ | (na) 

ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਟਾ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ 
ਚਿੱਟੀਆਂ ਪਟੀਆਂ ਤੇ ਆਟਾ ਖ਼ਰਾਬ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋ ਸਿਆਣੇ 

ਦਿਸਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਸੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹ 

ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :---ਵਾਹ ਮੀਆਂ ਜੀ ਵਾਹ ! ਬੁਢੇ 
ਵਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ 



ਚਿਟੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ous 
wear (Fat) 

ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੁੱਲ 
ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਧਨ-ਪਾਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵਡਿਆਂ 

ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :— ਵਡਿਆਂ ਦੀ ਮਰ ਕੋ ਵੀ ਸੌਭਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਦੇ 
3, ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ AIG Pent ਢੋਈ ਨਾ ਮੋਇਆਂ । 

(ਸੰਗ) 
ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਖੀਸੇ ਖ਼ਾਲੀ । 

ਭਾਵ :-- gad ਬੜੀ ਸੂ ਸ਼ਾ ਤੇ 
US ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੌਣਾ । 

SIs :— ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ 
ਕਪੜੇ ਤੇ ਖੀਸੋ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

(ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ--ਪਿ: Fat ਸਿੰਘ) 

ਚਿੱਟੇ ਜਿਨਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿਤ 
ਕਠੋਰ ਜੀਓ । 

ਭਾਵ :-- wos ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਾਪਦੇ 
ਹਨ ਪਰ ਦਿਲ Hse ਹਨ । 

GQ. ਹੁ 

ਵਰਤ :--- 

faa ਜਿਨ ਕੈ ਕਪੜੇ He ਚਿਤ 

ਤਿਨ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਉਪਜੇ ਦੂ 
ਕਠੋਰ ਜੀਉ ॥ 

en ਵਿਆਪ ਚੋਰ ਜੀਉ ।। 
(ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ--ਸੂਹੀ ਰਾਗ) 

fad ਵਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ । 

ਭਾਵ :-- ਵਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸ feed 

ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- va, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਮੌਤ ਦਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਆ ਪੁਜੇ 

ਹਨ | ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੂੜ ਸ਼ਰਮ ਕਰ | (Han) 

ਚਿਤ ਵੀ ਮੇਰੀ 3 ਪਿਤ ਵੀ ਮੇਰੀ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਹਰ ਪਾਜਿਓ' ਕੋਈ 

ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ BS | 

ਵਰਤੋ':-- ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ J ਕਿ ਸਭ 
ਪਾਸਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ de, 'ਚਿਤ ਵੀ ਮੋਰੀ ਤੋ 
fiz ਵੀ ਮੇਰੀ” ਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਨਿਗਲ 
Bat ਚੰਗਾ ਨਹੀ” ।' (ਸੰਗ 

ਚਿੱਥ ਖਾਵਣ ਤੇ ਸਮਝ ਅਲਾਵਨ । 

ਭਾਵ :-- ਰੋਟੀ ਚਿੱਥ ਕੇ ਖਾਣੀ ਤੇ 
ਗਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :— ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, 
'ਚਿੱਥ ਖਾਵਣ ਤੇ ਸਮਬ ਅਲਾਵਨ” । ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 
ਜੋ ਘਾਂਈ ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀ” ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । 

(Hat) 

ਚਿਬਰੀ (G3) ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੋਂ 
ਨਾਂ ਨੂਰਭਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਸ਼ਕਲ ਮਾੜੀ det ਤੇ 

ਦਸਣਾ ਕਿ ਮੈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ । ਭਾਵ 
US ਗੁਣ (ਜਾਂ ਧਨ) ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵੀ 
ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ । 

ਵਰਤ” :---ਵਾਹ | ਭਈ ਵਾਹ ! “ਚਿਬਰਨੇ 

ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਨਾਂ ਨੂਰ ਭਰੀ ।' ਤੇਰੀ ਲਿਆਕਤ ਬਾਰੇ 
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾ ਕੌਰ । (Haq) 

ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੋਗ ਤੇ ਚੌਧਵਾਂ ਹਿੱਸਾ | 
ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਅਗੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ 

ਤੇ ਉੱਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਵੇਡਿਆ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਕੀ 
ਕਰਨ ਡਹੇ ਹੋ ? ਚੀਜ਼ ਤਾਂ wa ਹੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ 
ਜੇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਨੈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਵੰਡਣਾ Al ‘fast ਦੀ ਚੋਗ ਤੇ duel ਹਿੱਸਾ 

faS fad ਦਿਓਗੇ 2 (ਸੰਗ) 
ਚਿੜੀਆਂ ਮੌਤ, ਗਵਾਰਾਂ ਹਾਸਾ । 

ਵੇਖੋ : ਸਾਡੀ ਮੌਤ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾਂ 1 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ 
ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੌਣਾ | 



ਚੀਚੀ ਤੇ ਨਰੈਣ.. 
ਲਾਲਾ 

ਵਰਤੋਂ (ਰਲੀ 

ਮਸ਼ਕੂਲਾ ਈ wer ਲਿਆਂ ਏ । “ਚਿੜੀਆਂ ਮੌਤ, 

ਗਵਾਰਾ ਹਾਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਏਂ, 

ਇਹਨਾ ਸ਼ਤਲਾਂ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸ਼ੂਆ ਫ਼ਕਲ ਦੀਨ) 

ਚੀਚੀ ਤੇ ਨਰੇਣ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਕੌਮ ਨੂੰ 

ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਸਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੂੰ ਤਾਂ, “ANS ste” 
ਭਾਲਦਾ ਏ” । ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੜਾ on ਏ ਇਹ । ਬਹੁੜ 
ਧਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਏ । (ਸੋਗ) 

ਚੀਚੀ ਦਾ ਪਹਾੜ Sat ਬਣਾਈਦਾ | 

ਭਾਵ :-- ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ 
ਬਹੁਤਾ ਨਹੀ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ __ 

ਵਰਤੋ” :--- ਮਾਸਟਰ ਜੀ, “ਦੀਚੀ ਦਾ 
ਪਹਾੜ ਨਹੀ” sender’ । ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਦੀ 
ਗਲ ਹੈ । ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ । (Ha) 

ਚੀਨਾ ਛੜਦੀ ਪੇਕੇ ਗਈ, ਉਥੇ ਵੀ 
ਪਿਆ ਛੜਨਾਂ | 

ਭਾਵ :-- ਔਖੇ ਕੌਮ ਤੋ” 
ਸੌਖੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਂਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ 

ਔਖਾ ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਨਾ ue | 
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ਵਰਤ :--ਤਸੀ' ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਮਗਜੋ ਮਾਰਦੇ 
ਸੌ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਭਾ । 

ਉਹੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਭਦਾ ਸੀ।--ਮਜੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜੂਰੀ 
“ਦੀਨ ਛੜਦੀ Ua ਗਈ, ਉਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਛੜਨਾ ।' 

ਹੂ (Hat) 

ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਆਪਣੀ, ਚੋਰਾਂ 
ਗਾਲੀ ਦੇ। 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇ 

ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨੀ । 

_ ੨੪੮ 

`ਵਿਚਾਰੇ ਜਗੇ ਦਾ 

ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋ” ਦੁਬਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ | 

ਚੁਪਾਏ a iil 
ਰਲ ਕਲ ਰਲ eet ee ene eee! ot Ao naan eae 

ਵਰਤੋ” ਗਿ ਅਸਲ ਰੱਲ ਤਾਂ ਇਹ 
ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਆਪਣ ਚੀਜ਼ zl ਸੈਭਾਲ ਕਰੋ 3 
ਦੂਜੇ ਨੂੰ fae a, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ -- 

“Sta at Ais ਆਪਣੀ, Vai ਗਾਲੀ ਦੇ ।”' (A) 

ਚੁੱਕ ਮਰੇ ਜਾਂ ਖਾ ਮਰੇ । 
ਭਾਵ :-- ਬਹੁਤਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਖ ਆਂਦੇ ਹਨ । 
ਭਾਵ ਅਤ ਹਰ ਗਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” im ਮੂਰਖ, “ਚੁੱਕ ਮਰੇ ਜਾਂ ਖਾ 

ਮਰੇ ।” ਕਦੀ ਸੋਜ਼ ਕੈ ਉਹ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਮ 

ਨਹੀ” ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਚੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ | 
ਭਾਵ :-- ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ 

ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਵਰਤੋ” : ae 

Hii ਚੁਗਲਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਦੀ ਸੁਣਕੇ ਸਭ ਕੋ ਡਰਦਾ | 
ਚੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾਂ ਹੋਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਫਰਦਾ । 

(see) 
ਚੁੱਪ ਅੱਧੀ ਹਾਂ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨ ਜਾਣ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 
ਗੋਈ ? 

ਸੁੰਦਰੀ--ਮਹਾਰਾਜ, ਚੁੱਪ ਅਧੀ ਹਾਂ ਹੈ । ਉਹ 
ਸਭੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੈ ਚੁਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । (Ha) 

ਚੁੱਪ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੇ ਬੋਲ ਦੁਪਹਿਰੀ | 
ਵੇਖੋ : ਇਕ ਚੁਖ ਤੇ ਸੌ ਸੂਖ 1 

ਭਾਵ :--_ਕੇਵਲ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੀ 
ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਗਲ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ 

ਕਰੋ । ਚੁਪ £ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਬੋਲ ਦੋਪਹਿਰੀ । ea 
(Ha) 

ਚੁਪਾਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ eure ਦੀ ਨਹੀਂ” | 

$ -- ਮਹਾਰਾਜ-- ਕੀ ਉਹ ਮੰਨ 



ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ... 

ਭਾਵ :-- ਮਨੁਖ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 

ਕਰਨੀ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਦੁਜੀ -- ਚੰਗਾ ਜੋ ਭਾਣਾ 

ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਵਸ । ਜਦ ਖਬਰ ਸਾਰ ਹੀ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਚੁਪਾਏ ਦੀ 

ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ] ਹੈ ua Sure ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸੇ 

ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਣਾ ਹੀ ਸਿਰ 

go ਕੇ ਮੰਨਣ। ਹੈ | 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਚੁਬਾਰੇ (ਬਾਰੀ) ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ । 
ਭਾਵ :-- ਵੱਡੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਸਾਕ 

ale ਨਾਲ ਗੈਢਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ aves ਚਾ 
ਲਾਂਵਦੇ ਨੀ ਇੱਟਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ Adin ਦੇ । 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

dis ਦੂਰ, ਸੋ ਦੂਰ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮੇਲ ਜੋਲ ਘਟ ਰੋ 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੇਰੀ ਕਿਨ੍ਹੇ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈਣੀ 
ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ 'ਜ਼ੁਲਿਓ ਦੂਰ, ਸੌ ਦੂਰ' । 

ਮੈ ਰਤਾ Gas ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤ। ਤੇ ਭੂਲਾ 

| fast (Fa) 

ae ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲੋਂ, ਭੱਠ ਵਿਚ 
ਪਏ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ” 
ਛੁਟ ਉਸ ਤੋਂ" ਵੀ ਮਾੜੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ 

ਜਾਏ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਸ਼ਾਂਤ) ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਪੁਛਦੇ 

ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ we fed ਨਿਕਲ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾ 

ਪਈ ਹੈ । ਅਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਭਾਵੇ” 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਘਟ ਸੀ । ge ਨਾਂ ਖਾਣ ਨਾ 

ਪੂਛ ਪਰਤੀਤ । (ਸੋਗ) 

ਰਲ ਲਿਆ ਣਾ ਦਲ ਕਲ ਦਲ ਕਲ ਦਲ ਦਲ ਲੱਕ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਿ ਦਦ। 

| ਵਿਗਾਰ” । 

ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਜੰਜ... 
ਤਤ ਨਾ 

ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਈ “ਕੀਆ ਵੇਖੋ : ਚਮਿਆਗ 

ਗਿਆਂ ਪਰਵਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਪਈ ਵਿਗਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋ 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਖਦਾਈ ਥਾਂ 
ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਓਹੋਂ ਕੌਮ 
ਕਰਨਾ ue, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

JS | 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਛਡ, 
ਨਾਨਕੈ ਜਾ-ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਚਕੀ ਛੱਡ ਕੈ 
fost ਹੀ egat ਪਿਆ । ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। - 

‘gaa! ਗਿਆ ਪਰਵਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਉਥੇ # ust 
(fa) 

ਚੂਹੜਿਓ' ਮੁਸੱਲੀ ਕੀਤਾ, ਆਕੜ 
ਉਹਦੀ ਉਹਾ । 

ਭਾਵ :-- aie ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਕੜ 
ਨਹੀ” ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇ ਕਿੰਨਾ Ja ਨੀਵਾਂ ਹੋ 
ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਕੜ ਇਨ੍ਾਂ 

ਕੀ ਦੀ ਭਾਵੇ fas ਵੀ ਨਿਘਰ ਜਾਣ । ਬੂਹੜਿਓ 

da ਮੁਸੌਂਲੀ ਕੀਤਾ, ਆਕੜ ਓਹਦੀ” ਓਹਾ । ਇਨ 
ਨਾਲ Har ਲਾਣਾ ਸਾਉਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ” । (Hal) 

ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋਗ, ਚਮਿਆਰ ਲੈ 
ਲ ਜਾਣ | 

a giant ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ga 
ਹੀ ਹੁਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :--੫ੰ੪-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਸੋਚਣ 

| ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਹੈ ? ਭੈੜਿਆੰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰੇ 
ਹੀ de ਹਨੰ, “ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋਗ, ਚਸਿਆਰ 
SS ਜਾਣ ।” (ਸੰਗ) 

ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ aa ਵਿਚ HS 
ਸਾਉ । ਜਾਂ ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 
3 ਜਾਂਜੀ a3 | 



ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ” ਡਰੋਂ ... ` ਜੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਟਪਰੀ... ੨੫੦ ; 

ਭਾਵ :— ਭੈੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਭੈੜੇ BIS ਨਾਲ ਖਤਰੀ ਦਾ ਘੋਲ | 
ਹੀ ਹੌਣ । ਭਾਵ :-- ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਝਗੜਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਠਾਂ ਸੀ ? ਵਰਜੋ” :--- 
“ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 3 ਜਾਂਜੀ ਕੁਤੇ । ਛਕਿਆ 33 ਕੁਆਰ ਨੂੰ ਏਆਰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਸੀ, 
ਨਾਲ Vs ਹੀ GE ਸਨ | (ਸਗ) ਏਸ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਖੁਸਦਾ ਈ । 

ਚੂਹੜਿਆੰ ਦੀ cust, ਸ਼ਰੀਕਾਂ 
ਨਾਲੋ" ਵਖਰੀ | 

ਭਾਵ :--- ਨੀਵਾਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ 
Hod? ਪਾਸੋ" ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ -:--- me ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ 
ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ । ਪਰ 'ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ Sudl, ਸ਼ਰੀਕਾਂ 
ਨਾਲੋ” ਵਥਰੀ ।' (ਸੰਗ) 

ਚੂਹੜਿਆਂ (ਕਾਂ) ਦੇ ਕਹੇ ਡੈਗਰ 
(ਢੌਰ) sat ਮਰਦੇ | 

ਭਾਵ :-- ਭੈੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦ-ਅਸੀਸ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਗਦੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
wea ਕਿਹਾ ਉਸ ‘ud ਬੈਨ 

ਤੁਧ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ । 
ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾਂ ga sot ਮਰਦੇ, 

ਹੁੰਦਾ dyer ਭਾਣਾ” । 
(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਸ: ਸ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਚੂਹੜੇ ਕੋਲੋ“ (ਦਾ) ਲਹਿਣਾ, ਕੁੱਤੇ 
ਦੇ ਗਲ ਗਹਿਣਾ । 

ਭਾਵ: — aie ਮਨੁੱਖ 3 ਲੰਹਿਣਾ 
ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ 1 ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਕਦਰ 
ਨਹੀ” Jet | 

ਵਰਤੋ” :--- a ਕਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ta 
ਫਸਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ । ਅਖੇ “ਚੂਹੜੇ ae’ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਤੇ 
ਦੇ ਗਲ ਗਹਿਣਾ । ag ਦੇਣਾ 31 ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, 

ਨਾਲ ਚੂਹੜੇ ਦੇ ਖਤਰੀ wee ਲਗਾ, 
ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੈ ਹਸਣਾ ett 

(ਹੀਰ-- ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ ਠ ਪਾਵਈ sa ਛੱਜ 
Tra | 

ਭਾਵ :- ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਕਤ _ਥੋੜੀ 
ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਚੂਹਾ ਖੁਡ ਨ ਮਾਵਈ Ba ਛੱਜ ਵਲਾਵੈ | 
ਮੱਤ ਨ ਹੋਇ ਅਠੂਹਿਆਂ ਹੱਥ Huh ਪਾਵੈ । 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗ੍ਰਰਦਸ ਜੀ) 

ਚੂਹਾ ust ਮਿਟੇ ਨਾ ਤੇ ਸਪ- 
ਘਰੋਹ ਵੀ ਨਾਲੇ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੌਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ 
ਭੇਜਦਾ ਫਿਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤੁਸੀ” ਵੀ ਅਜੀ੩ 
ਸੁਭਾ ਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ si ਕੇਵਲ ਇਕ Ha ਦੀ . 
ਥੀਂ ਹੈ, wa yo ਕਿਥੇ ਬਿਠਾਵ” ? 'ਚੂਹਾ ਖੁਡੀ 

ਮਿਟੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਪ-ਘਰੋਂਹ ਵੀ ਨਾਲੋ ।” (ਸੋਗ) 

ਦੁਹਿਆਂ ਤੋ` ਡਰੇ ਤੇ ਲਠ-ਮਾਰਾਂ 
ਵਿਚ ਨਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਪਰ sax 
ge ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮ age ਦੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰੇ | 

ਵਰਤੋਂ :--- ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਸ਼ੇਖੀਆ ਭਾਈ 

ਹੁਰਾਂ ਦੀਆੰ | ਅਖੇ ਚੂਹਿਆਂ 3° ਡਠ ਤੇ ਲੇਠ ਮਾਰਾਂ 
` ਉਲਟ ਜਦ Hae ਜਾਓ, ਗਾਲ੍ਹ ਕਢਦੇ ਤੇ | ਵਿਚ ਨਾੰ' ਚੂਹੜਿਆਂ ਪਾਸੋ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ 

wae ਨੇ । (Ha) ਤੀਸ ਮਾਰ-ਖ਼ਾ ਬਣਨ ਬੈਠ ਹਨ ੧ (Ray 



ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋ... 

ਚੁਹਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋ` ਘਰ ਨਹੀ ਛਡ 
ਦਈਦੇ । 

ਭਾਵ :- ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ" ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੋਣ ਕਮਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ, ਉਹ 
33 ਸਾਹਮਣੇ | ਡੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ 
ਰਹੁ । ਰਤਾ ਭੈ ਨਾ ਰਖ । “ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਘਰ 

ਨਹੀ” ਛਡ ਦਈਦੇ' | (ਸਗ) 

ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਹਲਦੀ (Hz) ਦੀ ਗੈਢੀ 
Bal, Ca. ਪਸਾਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ । 

__ ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਗੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ 
JZ ਪਰ ਆਕੜ ਬਾਹਲੀ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ :--- ਸੁਸ਼ੀਲਾ-- ਉਸਤਾਦ ਭਰਾ | 
ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 3 ਬਣ yar 
ਉਸਤ।ਦ । ਤੇਰੀ weg det ਏ ਮੈ” ਤੋਰੇ ਖਸਮ 

ਅਗੇ ਮਥੇ gail ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਅਸੀ ਬਾਜ਼ ਆਏ 

fed ਜਿਹੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਤੋ । ਨਹੀ” ਸਿਖਾਂਢ) 37 

ਨਾਂ ਸਿਖਾਏ । ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੰਢੀ ਲਫ਼ੀ ਤੇ 
ਪਸਾਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਜੇ 

(ਕਾਗ!ਤਂ ਦੀ ਬੇੜੀ --ਸ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਥਹੀ, ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ 
ਭਣੇਈ । 

ਭਾਵ :-- ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਕ ਸੋਬੋਧੀ 
ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉ” ਪੁਛੇ 
ਵੇ ? ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ut, ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ 

aa ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ae) 

ਬਸ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈ” ਕੌਣ | (ਸੰਗ) 

ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਂਹ 
ਫੜਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵੱਡੀ 
ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ । 

ਚਆ ਚੰਦਨ ਪਰਹਰੈ... 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ _! ਇਹ ਕੋਈ 
set ਗਲ ਏ ? ਸਦਾ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲਾ 

ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਅਮਇਆ_ ਹੈ । ਉਹ ਦੋਵੇ ਹੋਏ 

ਜੋ ਵਡੀ ਸ਼ਨ ਵਾਲੋਂ । ਕਿਉ” ਨਾ ਇਕ 

ਤੁਲ੍ਹਦੇ ? 
ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਠਾਕਰ ਨਹੀ 

ਦੀਸੇ ।। 
ਵੇਖੋ : ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਦੁਰ । 

ਭਾਵ : — ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੈ, ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ 
Sul ਕਰਦੇ | 

Se ats 

ਚੋਰੀ at ਸੋਵਾ ਕਰਹਿ ਠਾਕਰੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ।। 

ug ਨੀਰ ਵਿਰੌਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ।। 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਗਤੈੜੀ ਰਾਗ) 

ਚੋ ਚਸ਼ਮੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਚੋ ਚਸ਼ਮੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਰੇ fea ਸੁਭਾ ਜਾਂ 
ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ Je | 

ਵਰਤੋ” :--- ਓਇ ਝਲਿਆ ! ਇਹ ਜੱਟ 

ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕਮਿਕ ਸੀ । até’ ਸਿਖ de 3 

ਭਾਵੇ” ਕੋਈ ਹੋਰ । ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਨੀ fea 
ਹੀ fea । “ਚੋ ਚਸ਼ਮੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਦੋ ਚਸ਼ਮੇ” । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸ਼ੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਚੋਆ ਚਦਨ ਪਰਹਰੇ wa ਖੇਹ 
UB" | 

__ ਭਾਵ :-- ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਭੈੜੇ ਕੌਮ ਤੋ” 
ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀ” veo, fae yar 
deo ਦੀ ਸੁਗੈਧੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਖੋਹ ਤੇ ਮਿਟੀ 
ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਚੋਆ deus ਪਰਹਰ va ਖੋਹ ਪਲੱਟੈ । 
ਤਿਉ” ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹਠਿ ਮੂਲ ਨ de 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 



ue ਸੇਤੀ ੨੫੨ ਚੌਰ vag... 

ਚੋਟੇ ਸੇਤੀ ਜੋ ਮਰੈ ਲਗੀ ਸਾ ਵਰਤੋ” :-- 

ਹਵਾਣ | ਬਾਹਰਿ us} syst ਅੰਦਰਿ fen ਨਿਕੋਰ it 

ਭਾਵ :-- ਪ੍ਰੀਤੀਵਾਨ Ga ਹੈ, ਜੋ | P38 ਅਫਨਾੜਿਆ ਚੋਰ ਸਿ ਚੋਰਾ ਚੋਰ ॥ 
ਵਿਛੌੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ | 

ਵਰਤ? :--- 

ਨਾਨਕ ਲਗੀ ਤੁਰਿ ud ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਤਾਣ ।। 
ਚੋਟੇ ਸੇਤੀ ਜੋ ਮਰੈ ਲਗੀ ਸਾ ਪਰਵਾਣੁ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ- ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕ) | 

ਚੋਟੀ eat, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ । 

ਭਾਵ :-- ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 
ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :--ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ us ਸੀ ਕਿ 
ਰਾਮ ਨਾਥ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਦੀ ਦਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉ” ਸੌਂਪੀ ? de} 

ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਲੋਬੀਆਂ ਦੀ ant ਕੋਣ ਬਿਠ”ਉੱਦਾ। 
ਹੈ ? (ਸਗ) 

ਚੌਰ Guat ਚੌਧਰੀ, Sst ਰੈਨ 
ਪ੍ਰਧਾਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਥੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ 
ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਸ ਸਵਾਰਥ ਦੀ 
ਅੰਗੀਠੀ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਈ । ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ 
ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਦਿਲ ਹੋਕੇ uss ਹੋਣ ਲਗ 
ਪਏ । “ਚੌਰ Sear ਚੌਧਰੀ Sst da ਪ੍ਰਧਾਨ” 
ਵਲੀ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਈ । 

(ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ-- ਪ੍ਰੋ: ਨਿਨੌਜਨ ਸਿੰਘ) 

ਚੋਰ ਸਿ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪੀ ਹੀ 
ਰਹਿਣਾ Jars ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੌ ਕਰਮ 
ਕਾਂਡ ਕਰਨ | 

a ae i gt eee 

(ag ਰੰਥ--ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 

ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਇ । 
ਭਾਵ :-- ਚੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀ” 

ਬਣਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀ” 
ਕਰਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਚੋਰ ਕੀ amt ਭਰੇ ਨ ਕੋਇ ।। 
ਚੋਰੁ ਕੀਆਂ ea ਕਿਉ ਹੋਇ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ) 

ਚੋਰ ਕਰਤੀ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਚੋਰ । ਵੇਖੋ: 
ਸਪਾਂ ਦੇ ਪੁਤ ਕਦੀ ਮਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇ' ਚੁਲੀਆਂ ਦੁਧ 
ਪਿਲ/ਈਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ fad ਜਿਹੀ 
MA ਜਾਂ ਬੱਚੇ । 

ਵਰਤੋ" ਨ-- ਪਿਉ ਜੁ ਰਾਮੂ ਦਾ Gut 

ਨਸ਼ਈ ਸੀ ! ਪੁਤਰ ਨੇ ਕੀ we ਕਰਨੀ ਸੀ ! ‘da 
ast ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਚੋਰ” | (ਸੰਗ) 

ਚੋਰ ਖਿੜਕੀ, ਘਰ ਦਾ ਨਾਸ । 
ਭਾਵ :-- ਘਰੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ 

ਹੋਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਗਿਆਨ--ਜੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਰਾ 
ਰਾਵਣ VISE ਨਾ ਦਸਦਾ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੌਣ 
ਮਾਰਦਾ ? ਚੌਰ ਖਿੜਕੀ, ਘਹ ਦਾ ਨਾਸ । (Ra 

ਚੌਰ vale ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, 
dat ਫੇਰੀਉ' ਨਹੀ' ਜਾਂਦਾ | 

ਭਾਵ :--ਮਾੜਾ ਕਪਟੀ ਤੋਂ ਵਲ 

ਛਲੀਆ get ਆਪਣਾ ਕਪਟ ਨਹੀ”.ਛਡਦਾ। 

ਇਕ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਛਡੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਫੜ 

ਲਏਗਾ । 



ਚੌਰ ਜਾਣੀ... 

ਵਰਤੋ” : -- ਕਾਕਾ, fa ਤਾਰੇ, aha ਡੌਥੇ, 
ਮੰਨਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । 
ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ' 
“ਚੋਰ BANE ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ । ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਓ” ਨਹੀ” 

ਜਾਂਦਾ | ਉਸ ਤੋ” ਸਦਾ ਬਚ ਕੈ ਰਵੀ” । (ਸੰਗ) 

ਚੋਰ ਜਾਂਝੀ, ਚੋਰ Hist, va 

ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ । 

ਭਾਵ :--ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਭੈੜੇ 

ਹੀ ਮਿਲ ud ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਗੁੰਡੇ gaa ਨੇ ਸਾਥੀ ਵੀ 
ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਚੋਰ ਜਾਂਝੀ, 

ਚੋਰ ਮਾਂਝੀ, ਚੌਰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ । ਕੋਈ ਉਸ ਉਤੇ 

ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਰਖੇ ? (ਸੈਗ) 

ਚੌਰ ਜਾਣੇ ਚੌਰ ਦੀ ਸਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਹੀ ਪਛਾਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ‘Sa we ਚੋਰ ਦੀ ਸਾਰ' : 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ az ਨਾ ud । ਮੈ” ਖੁਛਾਂਗਾ । ਇਨ੍ਹੇ 

ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀ” ਆਉਣਾ । ਮੋਰੀ ਡਾਰ! ਦੇ 

ਵਸ ਆਉਗਾ | (ਸਗ) 

ਚੌਰ ਤੇ ast dB ਹੋਏ ਨੇ । 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮੀਤ ਇਕੱਠੇ 

<< 

ਹਜਾਣ। 

Zags :— ਇਥੇ ਮੋਰੀ ਕੀ ਦਾਲ ase 

ਹੈ । ਇਥੇ ਤਾਂ ਚੌਰ ਤੇ ast am ਹੋਏ ਨੇ fea 

ਪੁਲਸ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 

ਚੋਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਦੋ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ 
(ਚਾਚਾ) ਬਾਬੂ IS । 

ਭਾਵ :--ਡਰਾਕਲ ye ਲਈ ਹਾਸ- 
ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :— ਮੋਹਣ ! ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪੁਛਦੇ 

ਹੋ, ਗੱਲ” ਨੇ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੀਅਂ, ਉੱਜ ਜੇ 

2U3 
worms ਲਾਲ ਲ ਦਾਦਾ ਆ ਪਲ ਦਲ ਦਲਦਲ en ਦਲ ਗਣ ਆਣ ਦਲਦਲ ਦਲਦਲ 

dd ਦੀ ਮਾਂ... 

ਕਬ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੋ ਤਾਂ da ਤੇ ਲੀ 
ਦੋ ਜੋ ਮੈ” ਤੇ ਬਾਪੂ as’ ਵਾਲ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ । 

| (ਸੰਗ) 
ਚੌਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ star 

(ਤਿਨਕਾ) । 
__ ਭਾਵ :-ਗਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੌਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ 
ਖਿਚੇਂ 1 

ਵਰਤੋ” :-- “ਹੈਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਨਹੀ 
weet |" ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਤਿਨਕਾ । ਵਤ 
ਜੋਰਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰ u ਗਿਆ । are 
ਸ਼ਟਤਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲਈ 
ਕਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਸਮੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 
ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਭਿਣਕ at ਗਈ ਹੋਵੇਂ । _ 

(ਮਿਠਾ Haat - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਚੌਰ (ਬਕਰੇ) ਦੀ ਮਾਂ ਕਦ ਤਕ 
ਸ਼ੋਰ (ਸੁਖ) Hare | 

ਭਾਵ :--ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਕਦ att 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ 
ਰਹੇਗਾ ? 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਦੋ ste ਤੂੰ ਆਖਣੀਆਂ 
ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ gure} aya ? da ਦੀ ਮਾਂ ਕਦ ga 
ਸ਼ੋਰ ਮਨਾਉ ? ਕਦੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਊ । 

twa 

(ਮਗ) 
ਚੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਠੀ fea,” 

ਭਾਵ :-- ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ 
ਲਜਿਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- F ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀੜਾ, 
ਪਰ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਠੀ fea । ਮੋਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਫਸਾਦ 
ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਤਾਂ ਮੈ” ਨਮੌਸ਼ੀ ਨਾਲ wea ਵੜਨਾ 
ਹੀ ਸੀ । (ਸੰਗ) 

ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ । 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਬੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 

ਪੁਟੋ । 



ZIT -- ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰੋ । ਉਹ 

ਚਾਰ ਦਿਨ-ਦਸ ਵਿਨ ਸਚਗਠਮੀ ase ਵਿਖਾਉ”ਦੇ 
ਹਨ । ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਜਦ ਕਿ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਮਾਰਿਅ: ਜਾਂਦਾ । 

(ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ--ਨਾਨਕ ।ਸੰਘ) 

ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | 
ਭਾਵ ;-ਮੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧੜਕੂ 

ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਤੇ 'ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ al, ਖਿਮਾ 
ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਖੋਰ ਨਹੀ” 
ਹੁੰਦੇ । ਸੌ ਦੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਚੋਰੀ 
ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇ ਕਿਹ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾ ਪਕੀਆਂ ਹਨ ।” 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਚੋਰ ਨਾਲ" ਪੰਡ ਕਾਹਲੀ | 
ਭਾਵ ;-- ਜਿਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ (ਜਾਂ 

ਚੀਜ਼ ਲੈਣ) ਦਾ da ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ 
ਰਹੇਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹ੧ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਗੇ 
ਹੋਂ ਹੋ ਬਹਿਣ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਰ£'--ਨੀ ਖਲੋ ਜਾ ਭੈਣ । 
ਰਤੀ ਸਾਹ ਲੈ । “ਚੋਰਾਂ ਨਾਲੋ ਪੰਡ ਕਾਹਲੀ” ਵਾਲੀ 
ਗਲ ਨਾ ਕਰ । (ਹੀਰ ਸਿਆਲ--ਸ਼ਰਫ) 

ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈ ਪਾਲਾ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ 
ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਗੰਡ ਸਿੱਘ--ਲੈ ਭਈ dy 
y 

; 'ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈ ਪਾਲਾ weg | ਮੋਹਣ ਤੇ 

ਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਵੇਖ ਖਿਸਕਿਆ ਜੋ । 
(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਚੋਰ ਮੁਕ ਗਏ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ? 
we 

ਵਰਤੋ” :--ਮੰਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

21 31 
॥ 

ਚੌਰੀ ਯਾਰੀ... 

ਵਰਤ” :-- ਕਾਹਲ ਕਿਉ” ਪੈਦੇ ਹੇ ? ‘da 
ਮੁਕ ਗਏ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ।' ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰੋ । 

(Ra) 
ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਭੀ, ਚੋਰੀ ਲੱਖ 

ਦੀ ਭੀ । 
ਭਾਵ ;--ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇ ਥੋੜਾ 

ਕਰੀਏ ਭਾਵ” ਬਹੁਤਾ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ? :--- “ਚੋਰੀ ਕਖ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਚੋਰੀ 
ਲਖ ਦੀ ਵੀ” | ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਡੋਂ 
net ਬਣੀਦਾ ਹੈ | (ਸੋਗ) 

ਚੋਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰੀ (ਸੀਨਾ 
Hal). | ਵੇਖੋ:-ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ 

ਭਾਵ ;-- ਨਾਲੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ 
ਨਾਲੋਂ ਡਾਂਟਣਾ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਓਏ ਮੂਰਖਾ i ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਏ, ? ਇਕ ਚੌਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੂੰਹ He? । ਉੱਠ, 
ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ | (4) 

ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੁੜ ਮਿ੍ਠਾ ਜਾਂ vat 
ਦਾ ਮਾਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਮਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 
ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” ---ਇਵੇ' ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੇ ਚੋਰੀ 
ਦਾ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, uw ਲਗੇ de ਤਦ ਪਤ 
ਲਗਦਾ ਹੈ । (ਸੰ) 

ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਚਾਕਰੀ ਬਾਂਝ ਵਸੀਲ 
ਨਾਹੀ' | 

ਭਾਵ ;-ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਸੀਲੇ 
ਨਾਲ ਹੌਦਾ ਹੈਂ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਤੁਸੀ“ ਲਈ fed ਆਪਣੀ 
ਲਿਆਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ । ਕੌਣ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ? ਭਾਈ 
ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ੫ਆ ਕੇ ਕੌਮ ad । “ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, 
ਚਾਕਰੀ ਬਾਬ ents ਨਹੀ” 1 (ਸੰਗ) 



ud ਕੁਤਬ... 

ਚੋਰੋ` ਕੁਤਬ ਬਣਦਾ ਜੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕੁਤਬ== ==ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ_ ਕਿਸੇ dd 
waa ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 
ਬੇ-ਅਰਥ ਤਾਣ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਿਹਣੇ ਵਜੋ” 
ਵਰਤਦੇ ਹੱਨ | 

ਵਰਤੋ” : - ਤੂੰ ਵੀ 'ਚੋਰੋ' ਕੁਤਬ ਬਨਣਾ 
ਲੋਚਦਾ By ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋ” ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ 2933 
Bat ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ । (Ha) 

ਚੋਰਾਂ ਟੋਲੀ fea gat 
ਭਾਵ ;--ਪਾਪੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾ- 
ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਗੋਲੀ 
“ਚੋਰਾਂ ਟੋਲੀ ਇਕੋ ਬੋਲੀ” । (ਸੋਗ 

ਚੌਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ (ਭਾਈ) ae 
ਕੁਤਰਾ । 

ਭਾਵ ;--ਰੈੜਿਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸਾਥੀ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ““ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰੇ ਸੋ ਕੇਹੋਂ 
ਪੈੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ” ਅਖੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਯਾਤ 
ਗੱਢ-ਕੁਤਰਾ । (Hal) 

dat ਦੇ ਕਪੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ | 
ਭਾਵ ; - ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 

ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ 
sage ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀ” 
ਹੁਦਾ । 

ਵਰਤੋ” ਕਬ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ot 
ਚੋਤਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਵਾਂਗ ਪਿਉ ਟੀ 

ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗੁਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ 
ਖ੍ਰੰਹੰਦੀ ਕਸਰ _ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਨੀਮ gel ਪੂਰੀ ਕਰ 
ਗਏ ਸਨ । = (ਠਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ - ਨਾਨਕ fou) 

ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀ' ਪੈਦੇ | 
ਭਾਵ :-- ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਖਟਿਆ 

ਧਨ ਅਜਾਈ” ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਤਾ 

= 

+ weno ower. 
° 

da ਹਿਸੇ ਦੀ... 

ਵਰਤ” :- - ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀ” Ta 
ਬੇਈਮਾਨੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਜਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । | (Ha) 

dai ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਗੋ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ 
ਕਹਿਣਾ (ਜਾਗੋ) ਆਏ ਜੇ । 
ae ਦੌ-ਬਾਜਰੇ `ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ 
ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ” । ਉਹ 
ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਰਖਣੀਆਂ Ie ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਕੋਈ ੩ਹਾਡਾ ਕੀ sam 
ad? ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ & 
ਕਿਹਾ, ਇਨੂੰ ਮਾਰ ਲਉ । ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੰ ਕਹਿੰਢੇ 
ਜੋ ਲਗੋ ਤੇ nai ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਜੋ', ਇਹ ਨੀਤੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋਗੀ । (ਸੰਗ) 

ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਮੋਰ ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ 
ਕਸਾਈ (ਬਲਾਈ) । 

ਭਾਵ :--ਇੱਕ ਬੁਰੇ 
2੨੫ 

ਆ" cade! fl 
ਨੂ 

ਹੋਰ ਆਣ ਵੈਰ ਕਢੇਗਾ । oo 

ਚੌਰਾਂ, ਯਾਰਾਂ, ਲਪਰਾਂ Ade ਨਾ 
ਬੁਢਿਆਂ ਖ਼ਪਰਾਂ | 

ਲਪਰਾਂ == =ਮੁਰਖਾਂ i 

ਭਾਵ :--ਮਾੜੇ ਬੋਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ 
ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ` । 

ਫ੍ਰਤੋ” :--- ਭੋੜੇ ਆਦਮੀ Aude ਦਾ 

ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ? “ਚੋਰਾਂ, 
ਨਾ ਬਢਿਆਂ ਬਪਰਾੰ 1” 

ਯਾਰਾਂ Budi, Hale 

(ਸੰਗ) 

ਚੌਥੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਤੇ Sat 
ਡਾਹਵੇ ਅੱਧਾ | 

ਭਾਵ :--ਹਕਦਾਰ ਤਾਂ 

ਮੰਗ ਬਾਹਲੇ ਦੀ ਕਰੇ । 



ਵਰਤ :-- ਫੇਸਲ fae ਹੋਵੇ ? “'ਚੋਥੇ 
ਹਿਸੇ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਤੇ Sor ਡਾਹਵੇ ਐਂਧਾ ।”' ਕੂੜ 
ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਚੁਕੇ । 

ਚੌਦਾਂ ਬਰਸ ਕਵਾਰੀ ਰਹੀ । 

ਚੋਲਾ ਪਾਂਦਿਆਂ ਉਧਲ ਗਈ । 

ਭਾਵ :--ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ 
ਗਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਤੇ 
ਥੋੜੀ ਗਲ ਤੋ feed ਜਾਏ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੇ ਲਖਾਂ 
ਵਿੱਚੋ ay ਨਹੀ” ਚੁਕਿਆ ! ਅੰਤ ਡਿਗਣ ਲਗਾ ਤੋਂ 
ਦਸ ਰੁਪਿਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਚੌਦਾਂ ਬਰਸ 
ਕਵਾਰੀ dot 3 ਚੋਲਾ ਪਾਂਦਿਆਂ Gus ਗਈ । (ਸੌ) 

ਚੌਪਾਏ ਨੂੰ gear sa ਲੈਦਾ, 
ਦੁਪਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਢੰਗਾ ਪਾ 
ਸਕਦਾ । 

ਭਾਵ :- ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਤੋ" ਰੋਕ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀ” 
ਵੇਖਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਸੁਠਿਆ ਨਹੀ” 
ਜੇ, wa ਚੋਪਾਏ ਨੂੰ ਬੰਦਾ sa ਲੈਦਾ, ਦੁਪਾਇ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਨਹੀ” ਢੰਗਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹਰਕਤ 
3 ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ । ` (Fa) 

ਚੌਲ ਛੜਦਿਆਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ Te ਨੇ । 
ਭਾਵ :-- vu 3 ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾ ਕੇ 

ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਘਾਬਰਨ ਦੀ ਕੋਈ _ਗਲ 
ਨਹ” । ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਲ 
ਸਾਫ ਤੇ ਤ੍ਰਿਖੀ det ਹੈ । “ਚੌਲ ਛੜਦਿਆਂ ਹੀ 
ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । (ਸੰਗ) 

ਚੰਗਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਕੰਮ ਸੁਧ । 

(ਸੰਗ) 

ਵਰਤੋ” ?`""ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਲ ਚੰਗਾ ue 3 ਕੰਮ ਸੁਧ ਵਾਲ) ਗਲ ਬਣ ਗਈ 
dine ਵਿਚ ਤੁਸਾਂ ਸਹਾਇਤ/ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਤਾਂ 
ਚਲ ਸੋਂ ਚਲ ਸੀ । (ਸੋਗ) 

ਚੰਗੀ ਕਚ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਪੇੜੇ ਲਏ 
ਚੁਰਾ | 

_ ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਦੋ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ 
3 ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਜਦ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰੋਂ । 

ਵਰਤੋ :---ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, 
ਹੁਣ ਸਾਨੀ ਰਾਤ et ਐਵੇ" ਲੰਘ ਗਈ, ਤੋ ਫੇਰ ds 
vem ਮੈਨੂੰ Fat । dar ਕਰ ਬਹਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪੇੜੇ 
ਲਏ ਛੁਪਾ । ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਤਰ ਹੀ wer ਏ, 
ਵਡਾ ਚੌਧਰੀ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ-- gmt ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਚਗੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ । ਵੇਖ, 
ਆਪ ਭਲੋਂ, ਸਭ ਜਰ] ਭਲ | 

ਭਾਵ :--ਚੋਗੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹਰ 
ਕੌਈ gar ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- su ਲਾਲ -- ਇਹ ਕਰਮ 
ਪੁਰੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਦਾਈ 
ਤਾ ਨਹੀ“ ਨਾ ਹੁੰਦੇ । ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ! ਚੰਗਾ 
ਹੁੰਦਾ ਏ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ-- ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਚੰਦ ਉਤੇ ਥੁਕਿਆਂ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਪਊ। 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ val ਚੀਜ਼ ਦੀ 

ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ must _ ਬੇਕਦਰੀ 
ਕਰਨੀ ਹੈ । ਰ 

ਵਰਤ” :-- ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ 
ਦੀ ਇਤਨੀ ਲਗਣ ਹੋਵੇ । aa ਘਰ ਪੂਰ ਇਤਨਾ 
ਭਾਰੀ ਸਿਦਣ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਲ ਉੱਗਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ 

ਭਾਵ :-- ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ | Beni ਉਪਰ ਥੁਕਠਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੌਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੇਪਤੀ ਹੈ। (ਪ੍ਰੇਮ ਸੈਗੀਤ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਰਹਿੰਦੇ । 7 ਚੋਦ ਚੜ੍ਹਿਆ =e 

WISH ਵੇਖੇ । 

ਭਾਵ :--ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰ 

ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ :— ਤਸੀ' ਪੁਛਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ | 

ayers} ਦਾ ਪੜਾ ਕਿਵੇ ਲਗਾ? ਭਾਈ ਜਾਨ, | 

dz ਚੜ੍ਹੇ ਤੋ ਪੁਤਰ ਜੰਮੇ ਕਦੀ ਗੂਝੇ ਰਹੇ ਨੇ ? (ਸੈ) 

ਚੋਦ ਚੜ ਨੂੰ Se ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਏ, 
ਪਿਛੋ' ਭਾਵੇ“ ਪਗ ਲਾਹ ਲਾਹ AS | 

ਭਾਵ '--ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਿਕੀ ਜਹੀ ਗਲ 

-ਵੀ sat | 

(ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ag ਨਵਾਂ ਚੜ੍ਰਿਆਂ | 

ਚੌਨ ਵੇਖਣ HH ਚੋਦ ਨੂੰ ਸਥਾਂ ਵੀ ਟੇਕਦੇ | 

ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ US ਜਾਂ UT ae se 
Ya ਕੇ ਚੰਦ ਵਲ Hed ਹਨ) । 

ਵਰਤੋ” ;-- ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, 
ਤੁਸਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਹੁਣ ਮੈ 
ਕੀ ਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ, 

ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਏ, ਪਿਛੋ ਭਾਵੇ ਪਗ ਲਾਹ ਲਾਹ 

ਸੁਣੇ ।” (ਸੰਗ) 

ਚੰਦਨ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਭਲੀ, ਗੱਡੀ | 
ਭਲੀ ਨਾਂ ਕਾਰ | 

ਭਾਵ :--ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਵੀ dat 

ਹੈ । ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹ” । 

ਭਲੀ, dist ਭਲੀ ਨਾ ਕਾਰ । 

ਹਈਆ 
~ 

ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲਦਲ ਦ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦੇ eee eC Cee ee eS 

| ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

“ਚੋਦ ਚੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਦ | 

fags ਹੁੰਦਾ 4 3 8a ਇਕ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ 

। ਆਪ ਵੀ gus jg ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ vat 

ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗਾ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ :-- 
ਭਾਰ ਅਨਾਰਹ ਮਹਿ wea ਉਤਮ 
ees ਨਿਕਟਿ ਸਭ des ਹੁਈਆ । 

(ਗੁਰੁ aa— ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ) 

ged ਦਾ ਝਾੜਾਂ ਛਿਤਰ ਨਾਲ 
EN 

ਚੌਦਣਾ--ਇਕ ਕਿਸਮ a ਉੱਠਾ- 

ਕੀਤੀ ਹੀ Gat ਲਗਦੀ ਏ ਪਿਛੋ” - ਵੱਡੀ | ਮੈਂਹਰੀ ਜੌ ਉੱਗਲ ਤੌ ਉਠਦਾ ਹੈ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੇਈ Ha ਕੁਟਾਈ 

ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ--ਨਥੁ ਨੂੰ ਮਾਰ 
। ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀ, “dea ਦਾ ਝਾੜਾ ਛਿਤਰ ਨਾਲ ਹੀ 

। ਕਰੀਦਾ ਹੈ।' ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕੀ 

ਹੋਈ ਸੀ ! 

ਚਨ wai 

(ਸੰਗ) 

ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੜ੍ਹਨ 
| B35, ਨਾਂ YES 3 at ਚੜ੍ਹਨ | 

giz :-- ਵਡਿਆਂ Sat ਦਾ ਕੀ 
ਭਰੋਸਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਹੁੜਨ ਜਾਂ ਨਾਂ ਬਹੁੜਨ | 

ਵਰਤ”? :--- ਗਲ ਕੀ ਏ, ਰੁਪਿਆ ਜਾਡਾ 
| ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਲਗਦਾ ਏ ! ਉਹ ਜਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ 
ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ au ਮਾਫ ਕੈ ਬਹਿ ਗਿਆ ! 

a er Ra tae | we ਭਾਵੇ” ਨਾ ਆਵੇ, ਦੰਦ vai ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੜ੍ਹਨ 
SIS :--- at ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਤਰ ਹੈ | atte ਚੜ੍ਹਨ ਤੈ ਨਾ ਈ' ੩ 

ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹਾ ਇੱਕ । ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੂਰਖ ਸਾਂ [ ia, 
`_ att ਸੈਭਾਲ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦੀ । ves ਦੀ ਟਰ ਕੜੀ 

(ਸਗ | 

ges _ਨਿਕਟਿ ਸਭ ves | 

ਚੜ੍ਨ । ਪੜਾ ਕੋਈ! 
ਨਹੀ” | (any ਸ਼ਾਹ--ਯਆਈ. ਸੀ. Set) 

ਚੇਨ ਦਾ ਥੁਕਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ । ਵੇਖੋ -- 
ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬੁਕਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ Yet ਹੈ । 

ਭਾਫ :--ਵਡੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ 
| ਕੀਤਿਆਂ ger ਆਪ ਹੀ ਲੱਜਤ ਹੁੰਦਾ ਪੈ । 



. 

ਵਰਤ :-- ਕੋਈ mz ਇਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ aa | 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆ ਆਖੇ “ਚੇਨ ਦਾ ਚੁਕਿਆ ਮੂੰਹ | 
ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ' । (ਸਗ ) 

ਚੰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, 
ਸਾਨੂੰ ਸਜਣਾ ਬਾਝ ਅਨ੍ਹੇਰਾ | 
ਭਾਵ :--ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ de | 

_ਨਾਂਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਸ਼ੀ J ਸੁੱਖੀ ਨਹੀ" ਹੁੰਦਾ । 
we 

ਵਰਤ” :-- ਅਨੋਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਸ ਜਾਂਦੀ । 
ਹੈ-- ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ wae ਲਈ ਇਿਜਲੀਆਂ 

ਬੜੀਆਂ 3 ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ, ਚੰਨਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ 
ਮੁਥਾਜ ਨਹੀ” ਉੱਥੇ ਤਾਂ : 

va ਭਾਵੇ” ਨਿਤ ਚੜ੍ਹ ਦਾ । 
ਪਰ HAST ਬਾਬ ਅਨ੍ਰੈਰਾ । 

(ਪੰਜ/ਬੀ ਸਾਹਿੱਤ-- ਜਰਨੈਲ fru ਅਰਜ਼) | 

ਚੰਬਾ ਅਚੰਤਾ | 

ਭਾਵ '--ਚੋਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੈਦਰਤਾ 
ਦਸੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਵੇਖਦਿਆਂ at, “ਚੰਬਾ 
wags’ ਕਰ ਏ'ਦਾ ਹੈ । ਏਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । | 

(Hal) ॥ 

oa ਦੀ ਹਾਕ, asa ਦੀ ਫਕ, | 
ਨੂਰਪੁਰ ਦੀ ਗਪ । 

ਭਾਵ :--ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ | 
| ਚੜਿਆ sat । 

ਵਰਤ :-- ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ | 

ਦੇ Sai ਦੀ ਨਿਖੜਵੀ` ਸਿਫਤ ਦਸੀ ਹੈ । 

ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ NI । ਚੰਬੇ ਦੀ ਹਾਕ, 

ਚੰਮ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ । 

ਭਾਫ :--ਜਦ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ | ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਣ ਸਮਝਾਏ ? ਕੌਣ ਚੂੰ ਕਰੇ ! 

ਮੁੜ ਸੋੱਪੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਭੈੜੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ | 
ਵਰਤਣਾ | 

ਵਰਤ” :-- ਅਸਾਂ ਵੀ “Sy mci’ 
Ha ਮੜ੍ਹ” | ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਉਨ! ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

| ਕੀਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ te ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ j (ਸੰਗ) 

ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ । 

ਭਾਵ :--ਚਿੰਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ 

॥ ਕਰ ਦਾਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ੍ 
| fies ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਲਨ sea | 

ਲੰਘੇ wel ਉਸ 3°, wa ast ਦੂਰ । 

(Ha ) 

: ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ al ਕੀਜੀਐ ਜੋ 

| ਅਨਹੋੌਣੀ ਹੋਇ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ 

ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੌਣੀ ਹੋਵੇ । ਭਾਵ ਜੋ 

logs ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 

| ਕਿਉ” ਕਰੀਏ ? 

ਚਿੰਤਾਂ 

ਵਰਤੇ` :-- 
ਚਿੰਤ ਤਕੀ ਕੀਜੀਐ A ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਇ ॥ 
ਇਹ ਮਾਰਗੁ ਸੌਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ fag ਨਹੀ ਕੋਇ ॥। 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰ ---ਸਲੋਕ) 

ਚੂੰ vat ਕੀਤੀ ਨਹੀ” ਸੂਲੀ 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 

| ਮਾੜੇ ਦੀ ਟਕਰ ਹੋਈ ਨਹੀ” ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ 
ava ਦ। ਫੱਕ, ਨੂਰ ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਪ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ ।(ਸੰਗ) | ਕੰਦਿਆ। ਨਹੀਂ” । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ--ਅੜੀਏ | 

18੨ 

ਚਰਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀ” ਕਿ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ । 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਛਛੂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ... 
ਰਲ ਦਾ ਕਲ ਦਲ ਕਲ ਆਲ ਦਲ ਲਤ ਲਨ ਆ ਲੀਕ ਆ. ਨਕਦ 

ਛਛੂੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ 
ਤੇਲ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਚੀਜ § ਅਯੋਗ ਥਾਂ 

ਵਰਤਣਾ | 

ਵਰਤੋ : --ਭਾਵੇ' ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝੋ, “ਪਰ 

ਛਛੂੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੌਬੇਲੀ a ਤੇਲ" ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀ” 

ਵਰਤਦਾ । ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਗ ਡੌਰ ਨੌਕਰਾਂ 

ਚਾਕਰਾਂ ਦੇ ਹਥ ਫੜਾ ਦਿਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਨਾ 

- ਹੀਸੀ । (ਸੰਗ) 

ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲ ? 
ਜਾਂ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇਕ ਵਾਲੀ 

ਕੀ ਬੋਲੇ | 
ਭਾਵ ;--ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਚੇਗਿਆਂ ਦੇ 

ਅੰਗੁਣ ਦਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀ” ਰਖਦਾ | 

ਵਰਤੋ :--ਮੀਆਂ ਜੀ, ਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ 

ਕਰਤ੍ਰਤਾਂ ਵਲ ਤਾਂ ਬਾੜੀ ਮਾਰੋ । ਭਲਾ, ਵੱਜ ਤਾਂ 

ਬੋਲੋ, ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੋ ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌ ਸੋ 

ਛੇਕ ਹਨ | (Ha ) 

ਛੱਜ ਨਾ ਬਹਾਰੀ 3 ਕਾਹਦੀ 

ਭਣਿਆਰੀ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਾਸ ਕੌਮ 
eee ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੌਣ ਤਾਂ ਉਹ 
ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਹਦਾ । 

ਵਰਤੋ :--ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਤਰਖਾਣ ਏ | 

ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀ” । ਅਖੇ, 

“ga ਨਾ ਬਹਾਰੀ ਤੋ ਕਾਹਦੀ ਭਠਿਆਂਰੀ ?” (ਸੈ) 

ਛਜਾ ਵੇ ਛੇ ਕਾਲਿਆ ! gat 
ਮਾਸੀ ਅਣਵਿਧੀਏ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਉੱਘਾ net ਕਿਸੇ 

੨੫੯ 
Oe WH Ree ਚ ਦਲਾਲ ੬6੮ ਆਨਾ ਐਲਾਨ ਉਵ ਕਦਰ ਦਲ ਲਾਲ ਜਲ awe: 

ਭਲੇਮਾਣਸ ਦੇ ਤੋ ਔਗੁਣ : ਛਾਂਟੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਵਾਨ fea 
ਤਾਂ ਬਾੜੀ ਨਹੀ” ਪਾਈ । ua ਸਭ _ਪਤਵੈਤਿਆਂ 

ਦੀਆਂ ਪਗਾ aad ਫਿਰਦੇ ਹੋ । ਓਹੀਓ ਗਲ ਤੁਸਾਂ 
ਕੀਤੀ ਜਿਵੇ“ ਛਾਨਣੀ ਆਥੀ ਛਜ ਨੂੰ. “ਛੱਜਾ ਵੇ 
ਛੇਕਾਲਿਆ ।” ਛੱਜ ਬੋਲਿਆ, “as ਨੀ ਮਾਸ 

(ਸੰਗ ) ਅਣਵਿਧੀਏ ।”” 

ਛਡਿਆ ਗਿਰਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਕੀ at 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗ ਹੀ 

ਦਿਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 

ਦਾ ਕੀ ਲਾਭੁ ? 

ਵਰਤ? :--ਜਦ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵ” ਨੇ ਅੱਖ! 

ਫੇਰੀਆਂ ਹਨ ਸੈ” ਵੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀੱ 
ਗਿਅ/। ਮੈ ਆਖਿਆ ਮਨਾਂ ਛਿਡਿਆ fat ਤੋ 

ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ।' (Ha) 

ਛਡੀ ਤੇਰੀ ਛਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ 
ਤੋ" ਛੁਡਾ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬ 
ਕਰੇ ਤਦ ਉਹ ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ 
ਪਾਸੋ` ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੇਂ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ । ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ 

ut 

। ਨਾ ਲਗੋ । ਮੈਂ" ਕੁਝ ਨਹੀ” ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਬੋ” । “ਛਡੀ 

ਤੇਰੀ ਛਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਤਿਆਂ ਤੋ ਛਡ” । __ (Ha) 

ਛਡੇ ਭਰਾ ਸਹੇੜੇ ਗੁਰਭਾਈ, ਟਪਣਾ 
ਸੀ ਟੋਇਆ ga ਮੋਏ ਵਿਚ ਖਾਈ | 

ਭਾਵ ;-ਕੌਮ ਕਰੇ ਸੁਖਾਲਾ Jes 
ਉਲਟਾ ਔਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਇਸ ਵੇਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮੋਹ 
ਫਾਤਮਾ et ਫ਼ਿਰ ਪਿਆਂ ਤਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ 
ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹ ਹਾਨੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ । 
ਇਸੇ ਮੋਹ 3° ਸਤਸੈਗੀ ਗ੍ਹਸਤ ਤੋਂ” ਛੁਟ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ 
ਬੋਧਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਛੜੇ ਭਰਾ ਸਹੇੜੇ 



ਗ੍ਰਰਭਾਈ, suet ਸੀ ਟੋਇਆ ਡੂਬ ਮੋਏ ਵਿਚ 
ਖਾਈ ।' ਰ੍ 

(ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਛਪੜ ਵਿਚੋ“ uff ਕਢਣੀ 3 
ਠਠੀ ਵਿਚੇ" ਚੂਹੜਾ wee" ਬੜਾ 
ਔਖਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ ;--ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਬੜਾ 
ਔਖਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਜੁੰਮਿਆਂ, uz ਵਿਚੋ ਮਹਿੰ 
ਕਢਣੀ ਤੇ ਠਠੀ ਵਿਚੋ” Boat ਕਢਣਾ ਛੜਾ ਔਖਾ 
ਕੰਮ ਹੈ ।' ਆਪਣੀ asi ਵਿਚ ਕੁੱਤਾ et wai 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ | (Hal) 

ਛਪੇ ਨਾਂਹਿ ਛਪਾਇਆ ਚੜ੍ਹਿਆ 
ਸੂਰਜ ਜਗ ਰੁਸ਼ਨਾਈ । 

ਭਾਵ :--ਉਘੱ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ 
ਬਿਨਾਂ sot ਰਹਿੰਦੀ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ 
ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁ ਆਈ 1’ 
eu ਨਾ ਛਪਾਇਆ 

ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਜਗ ਰੁਖਨਾਈ | 
(ਵਾਰਾਂ- ਭਾਈ) ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

__ ਛਲੀ ਪੁਣੀ ਸਭ ਵਿਕਾਣੀ 'ਤੇ ਜੀ 
ਬਚਾ ਪਰਨੀਦੜਿਆ | 

ਭਾਵ :--ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ wet 
ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣੀ । 

ਵਰਤੋ” ;-- ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਆਹ gen gui 

ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ । ਪਰ ਹੋਈ ਉਹ 

ਗਲ, ਅਖੋ sat ਪੂਣੀ ਸਭ _ਵਿਕਾਣੀ ਜੀ ਬਚਾ 

ਪਰਨੀਦੜਿਆਂ | 
ਨ 5 ~ oO 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ 

੦ ਕਰੀ ਕਣ-ਕਣ ====== ੬੨੩ ਦਰ ਜਕ ਆ = ਗਰਲ ਗਤ ਗਲ 8 none ਆਲ ਗਲ ਕਦ ਦਲ ਦਲ ਕਵਲ ਦਲ ਕੀ ਕੀ ਚ. ਦਲਾਲ ਗਲ ਰਨਾਲ ਦਲ ਲਗ ਕਨਣ== ਦੇ ੨੨ ਲ ਲਗ ਤਕ 

ਡਿੱਕਾ ger ਬਿਲੀ ਦੇ ਭਾਗੀ' | 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਦਾ ਠਕਸਾਨ Jes 

ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ UA | 

ਵਰਤੋ” "ਖੁਸ਼ੀਆਂ _ਮਨਾਓ, _ ਤੁਸੀ” 
ਖੁਸ਼ੀਆਂ | ਮੋਰੇ ਸੋਗ ਦੀ use ਨਾ ਕਰੋਂ । 
‘fast ਦੋ ਭਾਗੀ" ਛਿੱਕਾ ear’ ਮੈ“ ਉਜੜਾਂਗਾ ਤਦੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ us ਕਹੋਗਾ । (Ha) 

ਛਿੱਕੇ (ਦਾਖਾਂ) ਹਥ ਨ mus 
ਥਹ,ਕੜੀ ਆਖੇ | 

ਭਾਵ :--ਚੀਜ ਹਥ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਗ ਪੈਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ । 
3d ਹਥ ਜੂ ਨਾ ਆਈ । og 'ਛਿਕੇ ਹੱਥ ਨ mua 
ao ਕੋੜੀ ।' (ਸੋਗ ) 

got ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਡੁਬ 
ਮਰਣਾ । 

ਭਾਵ :--ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਵੀ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਣ ਦੀ ਕਰਨੀ । 

ਵਰਤੋ” :--ਚਰ ਚੁਫੇਰੇ _ਤੋ` ਲਾਹਨਤਾਂ 
ਪਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ‘gat ਵਿਚ ਖਾਣੀ 
ਪਾ ਕੇ ਡੁਥ ਮਰ” ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ 'ਮੂੰਹ 3 ਕਾਲਖ 
ਮਲ 8’ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਂ 
ਸੀ । ਲੱਜਤ ਜੂ ਦਬ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । (ਸੰ) 

ਛੇਕੜ (ਆਖਰ) ਬਚਾ ਮੂਲਿਆ 
ਤੁਧ ਹਟੀ ਬਹਿਣਾ | 

ਭਾਵ :-ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਥ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਤ 
ਨੂੰ ਆਂਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ (ਤੇ ਘਟੀਆ) an 
ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਬਬੇਰੇ ਪਾਪੜ 2s, ਪਰ 
‘Baa ਬਚਾ ਮੁਲਿਆ ਤੁਧ get ਬਹਿਣਾ । 
fad ਤੁਰੇ ਸਾ” ਉਥੇ ਹੀ ਆ yas । (Hal) 



acd ਗਿਲ ਲਾਲਲਜਲਲਲੀਲਿਬਆਾਲਾ 

ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਟਪ 
ਨਾਮਾਰ। 

ਭਾਵ: --ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ 

ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਕੌਮ ਕਰ 
ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋ` ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਪੰਚ--ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਤਾਂ dat 
ਰਾਮ ਮਾੜ੍ਹਆ ਜਿਹਾ det ਦੀਹਦਾ ਹੈ va fed 

ਤਕੜਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥ 
ਨਾ ਘ ਬਹੀ” । ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਡਾ cu 

ਨਾਂ ਮਾਰ । (ਸੰਗ ) 

ਛੋਟਾ ਮੂਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈਸੀਅਤ a 

ਆਦਮੀ ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਗਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੱਪ 
Hrd | 

ਵਰਤੋ” :--ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ 
ਕਦੀ ਨਹੀ” ਸੀ ਕੀਤਾ! । “'ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖਿਆਲ 
am ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ, ਵਡੀ ਗਲ, ਮੈਨੂੰ ਅਜ 
ਵਰਗੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੈ ਗਲ 

ਦਸਣੋ” ਕਦੀ ਨਾ ਰੁਕਦਾ 1” 
(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਛੋਟੀ ਨਾ ਵੇਖ, ਪਤਾਲ ਕਰੇ ਛੇਕ । 
ਭਾਵ :--ਹੋਵੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਪਰ 

ਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀ ਦੀਆੰ ਕਰੋਂ | 

ਵਰਤੋ” :--ਇਹ ਗਿਠਮੁਠਣੀ ਨੌ“ਸਰਬਾਜ 
fiat ਧਰਤੀ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ] 
ਛੋਟੀ ਨਾ ਵੇਖ, uss ਕਰੇ ਛੇਕ, ਇਸ ਬਲਾ ਨੂੰ 
ant ਨਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ 1 (ਸੈਗ ) 

___ ਛੋਡਹਿ na ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ ।। 
ਨਾ ਸੋਹਾਗਨਿ at ਓਹਿ ਰੈਡ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਦਾ ਖਾਣਾ 

ਛਡ ਕੇ ਪਖੰਡ add ਹਨ, ਉਹ ਉੱਸ 

2& ਕੀ ਜਾਣਨ... 

fens} ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੋਂਹਾਗਣ ਹੈ 

3 ਨਾ ਰੰਡੀ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਛੌਡਹਿ ਅੰਨੁ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ । 
ਨਾ ਸੋਹਾਗਨਿ ਨਾ ਓਹਿ ਕੋਡ ।' 
ਜਗ ਮਹਿ ਬਕਤੇ ਦੂਧਾ ਧਾਰੀ ।। 
ਗੁਪਤੀ ਖਾਵਹਿ efe ਕਾਸਾਰੀ ।। 

(ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਬ--ਗੋੱਡ ਕਬੀਰ) 

ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਹਲ ad’ ਰਾਖਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ _ਬੋਇਤਬਾਰੀ 

ਮਨੁਖ ਨੂੰ fated ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ” :---ਸ਼ਾਹ--ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀ” 

ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ, “ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਹਲ ਤੇ ad* ger 

ਵਾਲ਼ਾ ਲੋਖਾ ਕੀਤਾ ਨੈ । Te ੨ ਬੋਈ ਮਾਨ ਸਾਥੀਆਂ 

ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ Hus ਨਾਲ ਘਾਣਾ 3st Yer 

ਹੀ ਸੀ । | (Ha) 

ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ we ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 
ਭਾਵ :--ਭਾਵ ਵਤਿਆਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿਚ 

ਛੋਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

Ses :---ਰਜੋ ਤਾਂ ਮਰੇ ਰਾਜ ਲੈਦੇ, 
ਪਰ ਅਸੀ” ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਲੇਂਲਿਆੰ ਨਾਲ we ਵਾਂਗ 

_ਖ਼ਾਹ-ਸ-ਸ਼ਾਹ WS ਗਏ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ? 

(Ha ) 
ਛੋਲੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਵਾਹ ਨੂੰ, 3 Wa 

ਕੀ ਜਾਣੇ ਗਾਹ ਨੂੰ । 
ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮ, ਹੋਵੇ ਓਹੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਅੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ :---ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 

ਕੈਮ ਨਹੀ । ਤੁਸੀ” da ਪਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ded । 

ਛੋਲੇ ਕੀ ਜਾਨਣ ਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਢਾ ਕੀ ਜਾਣੋ ਗਾਹ 
ਨੂੰ । ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮ, ਓਹੀ ਸਾਜੇ । (ਸੰਗ ) 



ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ-- ਓਹ ਭਈ 

ਡਾਂਗਾ ਅਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਮੁਸ਼ਕਲ deli és 
ਝੰਬ ਕੇ Ge sete ਨੇ । ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ sat ਹੁੰਦੇ ? 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੌਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 

ਛੋੜਨਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ, 
AH ਜੁਲਾਹਿਆ | 

ਭਾਵ :--ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸੈਗਤ a 
ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨੀ | 

ਵਰਤੋ” :--ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ 
ਭਾਈਵਗਨੀ ਛਡ ਕੇ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਹਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ 
ਲਿਆ ਈ । ਅਗੇ ਨਹੀ” ਜਾਣਦਾ wy ਨੇ fas 

ਘਰ ਡੌਬੋ ਹਨ । ਵਾਹ, ਛੋੜਨਾ ਪੀਰ- ਬਾਬਾ 

Yass! AH ਜੁਲਾਹਿਆ | (Ha ) 

ਛਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੈਦਿਆਂ 
ਦੀ । 

ਭਾਵ :--ਬੋਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ 
ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਛੇਤੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 

‘gi ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 

ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾੜਨਾ ਸੀਵਨਾ St 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਜ 

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੋਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 
ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ ॥ 

ਭਾਵ :-ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਖ਼ੇਡਣਾ ਹੈ । 

ਪਕੜਨਾਂ 

2. ਦਲਦਲ ਦੇ cers ਲਦ= ਦੇ ਦਲ ਦਵਾ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆ ਦਲਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲਦਲ ਕਲ ਦਲ ਦਲਦਲ 

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ।। 

faa ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਉ । 

ਇਤੁ wef tg ual 
ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ) 

ਜਉ ਦਿਲ ਮਹਿ ਕਪਟ ਨਿਵਾਜ 

ਗੁਜਾਰਹੁ, ਕਿਆ ਹਜ ard ਜਾਈਐ ॥ 

ਭਾਵ :--ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ gud ਤਾਂ 
ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, AY ਜਾਣ ਤੇ ਹਜ ਕਰਨ 
ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ $ 

ਵਰਤੋ” :--- 
“ਕਿਆ Ga ਪਾਕੁ ਕੀਆ ਮੁਹੁ 
ਧਇਆ fant ਮਸੀਤਿ fra ਲਾਇਆ ।। 
ਜਉ ਦਿਲ ਮਹਿ ਕਪਟੁ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਹੁ 
ਕਿਆ ਹਜ ava ਜਾਇਆ ।! 

(az ਗ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਪੁਭਾਤੀ) 

ਜਸ ਜੀਵਣਾ, ਅਪਜਸ ਮਰਣਾਂ । 

ਭਾਵ :--ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਮੌਤ 
ਵਰਗਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਇਸ 2 ਮੌਤ ਆਈ ਸਮਝ 
ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੋਦ ਡਰ ਗਿਆ । ਭਜ ਪਿਆਂ “ਜਸ 

ਜੀਵਣਾ ਅਪਜਸ ਮਰਣਾ” ਸੋ ਮਰ ਚੁਣਾ ਹੈ । ਹੁਣ 
ਕੀ ਜਿੰਦ ਬਾਕੀ ਹੈ । 

(ਡਾ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਹਾਂ He ਤਹਾਂ ਰਸ ਨਹੀ | 
ਭਾਵ :--ਟੁਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੰਢਣ ਨਾਲ 

ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਰਸ ਨਹੀ” ਆ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :---ਭੈਣ ਜੀ ! ਜਿਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ 
ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੋਂ ਉਹ ੫ਹਿਲੋ 
ਵਰਗ ਸੁਆਦ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ । ‘nat ਗੰਢ 
Zui ਰਸ ਨਹੀ” ।” (ਸੰਗ ) 
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ਜਹਾਂ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰ ਤਹਾਂ 

ਸਮਾਵੇ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਥੋ' ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈ, 

ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : -- 

ਚਾਰੋਂ ਅਛਰ ਇਕ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਤ ਜਪਾਵੈ 11 

ਜਹਾਂ ਤੇ ਉਪਜਿਆ fag _ਤਹਾਂ _ਸਮਾਵੈ ॥ 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ 

ਸਚੁ JI 

ਭਾਵ :--ਸਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ੀ 

ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਥੇ-ਖਾਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਨਕਿ ਨਥ ਖਸਮ ofa ਕਿਰਤ va ਦੇ ।। 
ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਹੋ !। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਸੋਰਨ aa) 

ਜਹਾਨ ਕਿਸੇ ਛਾਬੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਹਾਨ ਦੀ ਦੋ gat ਚਾਲ 

ਔਖਾ ਹੀ ਕਰੀ ਰਖਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਹਾਰਾਣੀ -- ਦੀਵਾਨ ਜੀ, 
gi ਤੁਸੀ` ਆਪਣੀ ਵਲੋ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋ ਕੌਮ 

ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤ ਰਖਣਾ 'ਜਹਾਨ ਕਿਸੇ ਛਾਬੇ 
ugt ਨਹੀ” ਉਤਰਦਾ | Fai ਨੇ ਕੁਝ ਨ? ey ਟੀਕਾ 

ਟਿਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਜਹੇ ਸਿਰ ਤਹੀਆਂ ਸਿਰ ਪੀੜਾਂ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ 

ਦਾਣੇ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੂਖ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ 

ਉਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :--ਰਮੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ates 
faa" ? fad ਸਿਰ ਤਹੀਆਂ ਸਿਰ ਪੀੜਾਂ । GH.) 

ਭਾਵ :--ਸੋਸਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਗਰਬ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇਹ ਖੋਹ ਖਾਜ ਅਖਾਜ ਅਕਾਜ ਕਰਸੀ । 

ਜਗ _ ਆਇਆ __ਸਭ ਕੋਈ] ਮਰਸੀ 11 

(ਵਾਰ/--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਜਗ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਰਸੀ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਸੋ 

ਵਖ | 82. 2 

ਭਾਵ :--ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ fad ਜਿਹਾ 

ਵਰਤੋਗੇ ਉਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਤੁਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਹੌਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ‘aa ਸ਼ੀਸ਼ਾ 

ਆਰਸੀ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਸੋ ਵੇਖ" ਵਾਲ਼ਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ'ਗਾ; ਓਹੋ ਜਿਹਾ a nial” 

wal’ ਵਰਤਣਗੇ.। (ਸੋਗ ) 

ਜਗ ਜੀਉ ਦਿਆਂ ਦੇ HS | 

ਭਾਵ :--ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ 

ਜੀਉਂਦੇ (ਜਾਂ sas) ਦਾ ਹੈ 1 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੀ, ‘an _ਜੀਉ”ਦਿਆਂ ਦੇ 

iz ਮੋਇਆਂ ਗਿਆਂ § ae ਕੋਈ ਵਿਸਾਰ 

ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । (ਸੰ) 

ਜਗ ਨਾਲ ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ 
ਪਲ । 

ਭਾਵ :--ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ 
ਚਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਖ ਹੈ 

ਵਰਤੋ” :--ਲੋਕਾਰਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨ” ਵੀ fee 
ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 

ਸਮੇ ਤਰਨਾ ਹੀ ਧੈੱਦਾ ਹੈ । ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ! ਜਗ 

ਨਾਲ we ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ Us’ | (ਸੰਗ ) 

ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਅਹਿ 

ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ । 



ਜਗਤ ਮਹਿ... 

ਭਾਵ :--ਜਗਤ ਵਿੱਚ fees ਹੀ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
‘ay ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੋ ਇਹ a ਦੇਇ ॥ 

ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ _ਕਾਢੀਅਹਿ ਦਿਟਲੇ ਕੈਈ ਕੇਇ ॥' | 

(aa ਗ੍ਰੰਥ--ਗ੍ਰਜਰੀ ਫਾਰ) 

ਜਗਤ ਮਹਿ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤਿ i 
Me ta yar ਜੈ f a ਭਾਵ :ਡਜਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ । ਪੂਰ ਬਾਹਿਰ ਮੁਖੀ ਭੋਲਾ ਜਾਂ uae ਬਣ 

| ਬਹਿਣਾ । ਵਰਤੋ” :-- 
“ਜਗਤ ਮਹਿ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤਿ 1 
ਅਪਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ 
ਕਿਆ ਦਾਰਾ fans ਮੀਤ ।। 

(aa ਗ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਦੇਵ ਰੀਧਾਰੀ) 

ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ 

ਕੋਇ | 

ਭਾਵ :--ਸੌਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ | 
(ਭਗਤ ਜਨ) ਹੀ ਸੁਖੀ ਹਨ । 

ਵਰਤ :-- 

ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਸੁਖੀਆ ਜਨੁ ਕੌਇ uy 
ਜਗੁ cat sat ae dieu 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਆਸਾ ਫਾਗ) 
a ਜਹਾਨ ਬਾਹਰੀ, As 

ਖ਼ਲਕਤ ਟਕਰ ਹਾਰੀ | 

ਭਵ :--ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਜਾਂ ਅਨੌਖੀ 
ਗੱਲ ue ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਆਉਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :--6ਹਨੂੰ ਕਿਉ” ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ? 
ਉਹ ਬੜਾ wg ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ । 

“ਜਹੀ” Aas ਬਾਹਰੀ, HS _ਖ਼ਲਕੜ _ਫਟਕਰ | 
ਹਰੀ” | ਉਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ eas ਹੈ।.। 

(Aa ) | 
ਜੱਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਲਾ fuss ਦਾ। | 

ਭਾਵ :--ਬਾਹਰੋ` ਚੰਗਾ, ਵਿਚੋ gar | 

੨੬੪ ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ... 

ਵਰਤੋ” :--ਜਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ੩ 
ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾ ਪਿਤਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਕੀ 
ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਉਤੇ । ਮੈਨੂੰ ਦੋਏ ਹਥ” 
ਲਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ | (ਸ਼ੋਰ ) 

ਜੱਟ ਕਮਲਾ, ਯਮਲਾ” ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ 
। ਗਏ ਚੌਰ । _ 

gra :--ਵਿਚੇ` ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ, 

eds :--'ਕੀ ਪਛਿਆ ਏ 
੮ 

ਤੂੰ ? ਉਸ 
ਦੀ ਗਲ ਤੇ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ tu ਮਾਰ ਕੇ wast 

asl, ‘Ae ਕਮਲਾ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਲੰ ਗਏ ਚੋਰ” ਅਠ 
[ ਦਿਨ ਖਪਦਿਆਂ 3 ਸਮਝਾਦਿਆਂ ਹੋਇ ਨੇ, ਅਜੈ 

ਸੁਖੀਆ ਜਨੁ | ਕਹਿੰਦੀ ਏ fa at ust & $ 
(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜੱਟ ਕੀ Wes ਕੋਕਲੇ ਪਦ 
। ਬਹੇੜੇ ਖਾਹ । ਜਾਂ ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਨਣ 
| ਗੁਲਗਲੇ ਪਦ FIs ਖਾਹ | 

ਭਾਵ :-ਮੂਰਖ ਕੀ ਜਾਣੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ 
| ਦਾ ਭੇਦ ? ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿਚ ਜਟਾਂ 

| ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ 
| ਦਸਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--“ਆਓ ਉਰਸ਼ੀ ਦੇਵੀ, <ਕਾਸ਼ 
| 3 ਪਿਛਾਂਹ ué3 ਕੇ ਕਿਹਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾਂ vA ਏ 
`ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਣ ਦਾ “Ae ਕੀ ਜਾਣੇ daw ਤੇ 

| ਪਦ ਬਹੇੜੇ ਖਾਹ” । 

(ਰੀਗਾ ਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਲੋਹਾ ਕੀ 
ਜਾਣੇ ਘੁਣ ਨੂੰ 7 

ਭਾਵ :---ਜਟ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀ” 

ਪਾ ਸਕਦਾ । 



ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ... 

iH ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੂੜ । 
ਪਰ ‘Ae ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ, Bat | 

ਵਰਤ” 
ਨਹੀ” ਕੀਤਾ | 
ਕੀ ਜਾਣੇ ਘੁਣ ਨੂੰ` ਤੁਸਾਂ ਮੋਰੀ Gat ਪਰਵਾਹ so! 
ਕੀਤੀ । 

ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ, Sai ਦਾ ਭਾ । 

ਭਾਵ:--ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਮਾਮਲੇ 
ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 

aA val ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ | 
ਵ ਰੋ” 

Sais ਅਕਲ ਆਵੇਗੀ । ਹੱਛਾ, 

ਚਲਦਾ ਹਾਂ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) | 
| ਹਰਨਾਮੋ ਜੌਂਟ ਨਾਲ ਖਹਿਝੜਨ ਤੋਂ 

ਜੱਟ dar ਨਹੀਂ wea, ਭੋਲੀ । 
ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ | 
ਪਰ Ha ਵਿਚ ਆਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਂ ਵਡਮੁਲੀ | 
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ । 

Bas :--ਤੇਰਾ ਵੀ ਭੈਠ, ਅਜਬ ਹੀ । 
Asi ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋ ਮੂੰਹ 
ਮੋੜ Set ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣ) ਮੌਜ ਵਿਚ ਜਦ ਹੋਵੇ 
ਤਦ ਵਡ-ਮੁਲ) ਚੀਜ਼ ਵੀ ਝਟ ਦੇ SHA ਤੇਰਾ 

ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ “ਜਣ dat ਨਹੀ” Ber, ਭੋਲੀ | 
ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਸੋਗ ) 

ae ਜੱਟਾਂ a ਸਾਲੇ , ਕਰਦੇ ਘਾਲ 

HTS j 

ਭਾਵ :--ਜੱਟ wu ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ 
qe su ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੋ ਦੀ । 

| ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁਦਾ ਹੈ । ਨਹੀ” ਚਲਣ ਦੇਦੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਤੁਸੀ' ਨਾ ਆਓ, ਵਿ a | 
| ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਖੋ 
| “ਜੇਂਟ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਕੌਨ ਜੁਟੇ ਪਾਸ਼ਾ” aA ਹਾਸੇ 
॥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ । 

ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ । ਜਟ Acie ਸਗ, 

ਕਰਦੈ ms wei ਇਹ ਤੁਸਾਡੀ tn ਨਹੀ” 

ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ । (Hal ) 

:--ਵਰਿਆਮ--ਜੌਂਟ ਕੀ ਜਾਣਨ | 

ਲੌਗਾਂ ਦਾ ਭਾ । ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆ੧ । ਜਿਉ” ਜਿਉ f 

ਬਾਊ ਜੀ, ਸੀ 

ee ਮਮ ਦਾ ਮਾਮਾ ਮਮ 1. ਮਮਅਆਲਾਲਾਆਲਾਲਾਲਾਲਾਲਾਆਆਲਾਲਵਾਲਲਲੀਲਲਾਕਾਲਾਆਲਾਲਲਆਲਾਂਗਲਦਲਅਗਸ੧੧ ਗਲ 

ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੋਲੂ ਨਰੈਣ ਦਾ 4 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਸਦਾ ਜਟ ਦਾ ਹੀ 
੮] uy ਕਰਦਾ ਹੈ । 

(HE) । 
ਵਰਤ” :--ਅ੩ ਨੂੰ 8 ਰੋਹੀ ਹੋਈ “ਜਟ wet 

ਭੋਲ ਨਹੈਣ eT ਮੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵਾੜ ਨਾ uel ਤੇ 

ਉਹ ਆਪੋਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ । _ (Ha) 

ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀ 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਤੇ He ਦਾ ਸਭਾ 
| ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :---ਸਰਦਾਰ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! srt 
ਹਟ ਜਾਉ ‘Fe 

| ਤੇ ਸੰਢੇ ਦਾ ea ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ” ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 
| ਤਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ | (ਸੋਗ) 

ਜੱਟ ਤੋ" ਰਾਜ ਨਹੀ, ਮੋਠੋ ਕਾਜ 
| ਨਹੀਂ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ unt ਵਡੀ 
[ ਆਸ ਰਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ 
| ਹੋਂ ਸਕੇ | 

ਵਰਤੋ” :-ਸਰਦਰ ਜੀ, ਇਸ wage 
ਪਾਸੋ SAY ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾ ਰਖੋ 1 Ae ਤੋ 

| ਰਾਜ ਨਹੀ”, ਮੌਠੋ ਕਾਜ ਨਹੀ` । (Ha) 

ਜੱਟ (ਮੂਰਖ) ਦਾ ਹਾਸਾ, ਭੈਨ AS 
। ਪਾਸਾ | 

ਭਾਵ :--ਮੁਰਖ਼ UA ਮਖੰਲ ਵਿੱਚ 

ਵਰਤ` :--ਇਸ ਮੁਰਖ ਨਾਲ ਮਬੌਲ ਨਾ 

(ਸੈਗ੍ਰ ) 



ਜੱਟ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਕਾਰਾ, var 

ਨਾਂ ਜਾਣੇ ਵਾਹ, ਉਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਸੁਹਾਗਾ, 
ਉਸਦਾ ਗੁਰੁ ਸ਼ਾਹ । 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਗ਼ੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀ 

ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ as ਚੰਗੀ ਵਾਹੀ ਸੈਗਦੇ 
ਹਨ । ਜਟ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆਂ ਸੂਤ 
ਰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਲ ਸੁਹਾਗ ਨਾਲ | 

ਵਰਤੋ” :- wa - _ਨਬੈਰਦਾਰ ਜੀ ! 

az ਨੈ fuss ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀ” ਜੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀ” 
ਰਤਾ wig ਹੀ fem ਰਹਿਣ! । 'ਜੱਂਟ ਨਾ ਜਾਣੇ 

ਗੁਣਕਾਰਾਂ, dar ਨਾ ਜਾਣੇ ਵਾਹ, ਉਸਦਾ Ag 

ਸੁਹਾਗਾ, ਉਸਦ। ਗੂਟੂ ਸ਼ਾਹ ।' ਮੈ ਉਸ ਨਾਲ 

ਨਜਿੱਠਾਂਗਾ । | (ਸੰਗ) 

ਜੱਟ ਪਿਲਾਈ ਲੱਸੀ ਤੇ ਗਲ ਵਿਚ 
ਪਾਈ ਰੱਸੀ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ 

ਦੇਕੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀ Sat ਗਲ 

ਬੀਤੀ ਅਖੇ Az ਪਿਲਾਈ ਲੱਸੀ ਤੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਈ 

Sf’ Hust fad ਲਾਭ fue ਮੈ” ਆਪਣਾ 

ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਲਿਆਂ । (Ha) 

ਜੱਟ ਫੱਟ ਬਿਨ ਬਧਿਆ ਕਦੀ ਨਾ 

ਆਵੇ ਰਾਸ। ਜਾਂ ਜੱਟ, ਪੱਟ ਤੇ ਫੱਟ 

ਬੱਧੇ ਹੀ ਕੈਮ ਆਉਦੇ ਹਨ | 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਜੇ 

ਵਿਚ ਹੀ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖੀ jer = 

ਨਹੀ” ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ :--ਜੌਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਟ ਹਾਲ ਏ । 

ਨਰਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਮੰਨਦਾ ਏ । ਪਰ ਜਦੋਂ 

EN 

ਰੱਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੌੜ ਹੋਂ ਛਆ । ਸਾਡੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 

ਅਖਾਣ ਵੀ ਏ ‘Ae, ga ਬਿਨ ਬਧਿਆ ਕਦ; ਨਾ 

ਆਵੇ ਰਾਸ।” __, (ਨਵਾਬ ਖਾਂ--ਪ੍ਰਿੰ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

= 

ਜੱਟ ਫੱਟ ਤੇ ਬਕਰਾ, ਚੌਥੀ ਵਿਧਵਾ 

ਨਾਰ, ਇਹ ਚਾਰੇ gd ਭਲੋਂ, ਰਜੇ 
ਕਰਨ ਵਿਕਾਰ ai ਜੱਟ, ਬੇਲ ਤੇ ਬਕਰਾ 
ਚੌਥੀ gat ਨਾਰ, ਚਾਰੇ ਹੀ੍ ਭੁਖੇ ਭਲੇ 
ਰਜੋ ਕਰਨ ਵਿਗਾੜ 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਭੈੜੀ ਜਨਾਨੀ ਵਾਂਗ 
ਭੁਖਾ ਹੀ dad) ਰੱਜ ਕੇ ਖਰੂਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ । 

ਵਰਤ :--ਜੌਂਟ ਭੁਖਾ ਹੀ ਚੋਗਾ ਹੈ । 
dame ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀ” ਦਿੰਦਾ । “ਜੌਟ 
ਬੈਲ, ਤੇ ਬਕਰਾ, ਚੌਥੀ sat ਨਾਰ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਕੁਖੇ 
ਭਲੇ, dH ਕਰਨ ਵਿਗਾੜ 7 । ਸੈਰ) 

ਜੱਟ ਮਹਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਲਾ 
ਗਾਲਣਾ । 

ਭਾਵ :--ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ 
ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 

‘gag, ਕਾਂ, a9 ਕਬੀਲਾ ਪਾਲਦੇ, 
ਜੌਟ fai, ਸੋਸਾਰ ਕਬੀਲਾ ਗਾਲਦੇ,” 

ਜੱਟ ਮਲੂਕ, ਤਲਰੂਆ ਰੁਮਾਲ । 
ਭਾਵ :--ਹਥ us ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ 

ਨਖਰਾ ਬਾਹਲਾ ਦਸਣਾ | 

ਵਰਤੋ” : - ਬੋਤਂ- ਅੜੀਏ ! ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 
ਰਾਹ ਦੀ ਗਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਵੀ 31 ਇਹੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 

ਜੱਟ HBR, ਤਲਰੂਆ ਰੁਮਾਲ ।” (Hal) 

ਜੱਟ ਮੋਇਆ st ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ 
ਕਿਰਿਆ Jz । 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕੜਾਈ 
3 ਜੀਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ | 
ਭਾਵ, ਜਟ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀ” ਦਿਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ | 



" “--ਤਸੀ” ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸੈ ਹਾਰਕੇ 
ਨੱਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ? ਨਹੀ! ਕਦੀ ਨਹੀ' ‘Ae ਮੋਇਆ ਤਾਂ 

ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ । ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਦਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀ” । __ (ਸੋਗ) 

ਜੱਟ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਗ ਹਥਿਆਰ 
ਨਹੀ” | 

ਭਾਵ :-ਅਖੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਜਟ aH 

ਨਾ ਆਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ” :--'ਜੌਟ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਗ 
ਹਥਿਆਰ ਨਹੀ” Vat gant ਏ ਜੌਂਟ ਦੀ ਯਾਰੀ 

ਦਾਂ ? (ਸੰਗ) 

ਜੱਟ ਵਜਾਵੇ ਤੂਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, 
ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਹਥ sat, ਉਹ ਭੀ 
ਬੁਰਾ, ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਗੇ ਪੁਰਾ ਉਹ 
ਭੀ ਬੁਰਾ | 

ਭਾਵ :--ਚੇਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾ ਵਗਣਾ, 

ਬਾਹਮਣ ਹਥ ਛੁਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਟ ਦਾ 
ਤੁਤੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ । 

ਵਰਤੇ` :--ਸਰਦਾਰ-- vss ਜੀ ! ਇਹ 

ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪੁਰਾ ead ਹੈ, ਸੂਖ ਹੋਣੇ 

ਸਹੀ | ‘Ad ਵਜਾਵੇ 331, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਬਾਹਮਣ 

ada ea, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ed 

ਪਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ।'ਪਤਰੀ ਤਾਂ ਕਢਕੇ ਵੇਥੌ । 

(Ral) 

ਜੱਟ ਵੱਧੇ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਬੱਧੇ, ਕਿਰਾੜ 
ਵਧੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਬੱਧੇ । 

ਭਾਵ :-ਜੱਟ ਤੇ ਕਿਰਾੜ ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ । ਜਟ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਆਕੜ 
ਕੇ ਦਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮਲ weer ਹੈ । 
ਜੇ fags ਵਧੇ, ਤਾਂ ਜਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਦਾ ਹੈ । 

ਜੱਟੀ ਫਸਾਈ ... 

ਵਰਤੋ` :--ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜੋਂਟ ਤੇ ਕਿਰਾੜ 
ਦੋਵੇ ਇਕੋ ਹੀ ਕਸ ਵਿਚ ਬੰਨਣ ਜੋਗੇ ਹਨ । “ਜੈਂਟ 
ey ਤਾਂ ਰਾਹ ਬੱਧੇ, ਕਰਾੜ ਵੱਧੇ ਤਾਂ fe ਬੱਥੇ ।” 

(ਸੰਗ) 
ਜੱਟ ਵਿਗਾੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ, ਜਾਂ 

ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਗਾਲ | 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਦਾ ਲੜਾਕਾ Hat 
ਦਸਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-੭ ਸ਼ਹ-- fiw ਸਿੰਘ ! ਸਿਆਣੇ 
ਵਿਆਣੇ ਹੋਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲ ot aa’ ਕਰਨ 
ਚ'ਹੀਦੀ ਕਿ ‘He fe? ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੋਲੋ 
ਤਾ ਕਢੇ ਗਾਲ । (Fa) 

ਜੱਟਾਂ ਸੌਦੇ ਖੱਟੀ ਤੇ fears ਕਰਨ 
ਰਾਜ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਰਾੜ ਜਟਾਂ ਪਾਸੋ“ ਕਮਾਈ 
ਤਾਂ ag Sardi ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਨ 
ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਕਾਜ (ਜਾਂ ਜਗ ਦਿਖਲਾਵੇ) 
ਉਤੋਂ wear Ferd) 

ਵਰਤੋ :--ਖਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਵੀ ਜਿਸ 
ਜਿਸ ਭਾ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । “ਜਾਂ 
He ਖੋਟੀ ਤੇ ਕਿਰਾੜ ਕਰਨ ਕਾਜ ।” ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ 
ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ] ਹੈ 1 

(Ha) 

ਜੱਟੀ _ਫਸਾਈ _ ਅੱਟੀ, ਕਿਰਾੜ 
ਫੁਸਾਈ ਵੱਟੀ । 

ਭਾਵ :--ਜੱਟੀ ਤਾਂ ਸੂਤ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਏ, ਪਰ 
ਕਿਰਾੜ md ਆਪਣੇ ਵਟਿਆਂ ਦਾ ਤੋਲ 
es ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਖਦਾ 

ਵਰਤ” :--ਅਸੀ” ਖਤਰੀ sat ਲਈ 
ਜੱਟਾਂ ਡੋ । ਜੱਟੀ ਫਸਾਈ viet _ਕਿਰਾੜ ਫੁਸਾਈ) 
ਵੱਟੀ i’ ਅੰਤ ਨੂੰ ਥੱਟੀ ਖ਼ਤਰੀ dt ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 



ਜਣੇ us ਦੀ ਰੋਨ 
ਖਣੇ ਦੀ ਭਾਬੀ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੋ 
ਲਗਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--- ਅਸੀ” ਲੋਕ ਜਣੇ ve ਦੀ ਰੇਨ 

ਹੋਏ ਕੀ ਕਰੀਏ । ਰੁਜ਼ਾਰਾ A ਕਰਨ: ਹੋਇਆ | 

(fea: 3g - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

zi ਜਣੇ 

ਜਣੇ ਜਣੇ ਦੀ ਲਕੜੀ, ਇਕ ਦ 
ਦਾ ਬੋਝ | 

_ ਭਾਫ !--ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਕੌਮ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ । 

eds :--ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਧੈਸਾ ਮੰਗ 

_ - ਕੇ ਸਾਬੂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੁਪਈਏ ਇਕਠੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ । 
ਸਬ" ਬਣ 
(ਸੋਗ ) 

FE AE ਢੀ ਲਕੜੀ ਇਕ ਜਣੇ ਦਾ 

ਗੋਈ । 

ਜੱਥਾ ਕਾਲੀ', ਤਥਾ gar । 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਹਾਲ 

ਵਿੱਚ fea ਜਿਹਾ dati 

ਵਰਤੋ” :--ਟੇਕਮਣੀ-- ਸਜੀ ! ਤੁਸੀ” ਜਿਹੋ 

fad ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ we ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਣ 
wey €3 Sd, ਤੁਸ/ਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 
‘Aa ਕਾਲੀ: ਤੇਂਥਾ Us} gat ਜਿਨਾ et see 

(ਸੋਗ ) ਨਹੀ” [੫ਆ । 

ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪੁਰਜਾ | 

gia :---ਜਿਹ ਜਿਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ 
ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਜਾ 
ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਵਰਤੋ :— nat ਪਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 

ਸਫਾਈ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ੩ “ਜਥਾ ਰਾਜਾ set usar 

ਹੋਣਾ ਢ਼ਾਂਹੀਦਾ ਹੈ | 

ਜਦ ਤਕ ਸਾਜ ਤਦ ਤਕ ਆਸ । 

ਇਸਗਗਹਾਗਗਬ180208080831ਨ ਤਾ ਤਗਮਾ 12112 1666ਲ600ਲਣਾਨਾਲਾਗ11ਡ ਰਤ 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਤਕ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-ਨਿਕੀ ਦਾ ਹਲ wear ਹੀ ਹੈ, 
ਪਰ “ਜਦ ਤਕ ਸਾਸ ਤਦ ਤਕ ਆਸ' । ਮਤਾਂ Sa 
ਖੋਰ ਹੀ ਕਰੇ । (Ha, ) 

ਜਦ SHH ਬੋਦੀਉ” ਲੰਮੇ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ feat ਤੌਂ ਕੋਈ ਭੈੜੀ 
ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ! 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਮ ਕੋਰ--ਮਾਸੀ ਜੀ ! 
ਅਫੀਮ ਦੀ dest ਆਦਤ ਕਦ ਤੋ ਪਾ ਲਈ ਜੋ ? 

ਮਾਸੀ--ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਓ । “ਜਦ ੩” AH ਬੌਦੀਓ' 
ਲੰਮੇ ।' ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਮੋਸ਼ ਹੀ fed ਹਾਲ ਰਿਹ) ਏ । 

(Fa) 
ਜਦ ਦਰਗਾਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਤਾਂ 

ਮਜੌਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੁਛਣਾ ? 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਪੁਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਹੈ ਤਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ 
Bs? 

ਵਰਤੋ” :---ਕਿਰਤੀ -- ਸਾਥੀਆ, _ਜਦ 
ਮਿਥੈ ਹੋਏ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਅਪੜਨਾ ਹੈ, 38a 

ਮਾਹਜੇ ਢੀ ਕੀ ਮੁਥਾਜੀ ? ਜਦ ਦਰਗਾਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ 
ਏ ਤਾ ਮਜੌਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ user ? 

(ਸੰਗ) 

ਜਦ a AH ਚਦਰ ਭਾਨ, as 

ਅੰਗ ਨਾ ਮੰਜੇ ਵਾਣ | 

ਭਾਵ :-ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ .ਆਦਮੀ ਦੇ 
HHS ਨਾਲ (ਜਾਂ ਮੇਲ ਸਮੇ ਤੋਂ) ਘਰ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਅਗੇ ਨਾਲੋ! ਬਹੁਤ wal ਹੋ 
ਜਾਵੇ ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ada :---ਸ਼ੁਖੀ--ਭੌਣ ! ਬੁਰਾ ਨਾ 

ਜਾਣੀ, ਜਦ ਤੋ ਇਹ 4st ਹੋਇਆ: ਹੈ ਤਦ ਤੌ" 
ਹਥ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਪਿਛੇ ਹੈ । ਅਖੋ “ਜਦ ਤੋਂ ਜੰਮੇ sea 
ਭਾਨ BS ਅਗ ਨਾਂ vA ਵਾਣ” ਵਾਲਾ ਲੋਖਾ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 



nd 

ਜਦ dy ਦੇਣ gues ਛੱਤ 
ਪਾੜ ਕੇ fate | 

ਭਾਵ :--ਰਬ ਦੇਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਸੌ ਰਾਹ 

ਠਢ ਕੇ ਦੇੱਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਬਨਤੇ § ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ 
ਔਖ! ਸੀ । ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਆਖੇ | 

Nn 

ਸਚਮਚ ‘Ae ਰਬ ਦੇਣ ਲਗਦਾ ਏ ਛਤ ਪਾੜ ਕੇ 
ਦੇ/ਦਾ ਏ ।' 

(ਅਦਬੀ ਅਫ਼ਸਾਨੇ--ਜੌਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 

qe ਸਪ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਦੀ =, 

ਚੋਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੌਦਾ ਏ। 

ਭਾਵ :--ਜਦ fax ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ 

ਖਹਿਬੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਨਵਾਬ ਅੱਛਾ fea ਗਲ ? | 
ਜਦੋਂ” ਸਪ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਦੀ ਏ, ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਆ | 
ਆ ਕੇ Herd, ਗਿਦੜ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭਉ'ਦਾ | 
ਏ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਿਕਲ ਆਉਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋ” | 

: ~ (੧ ; front ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਵੇ ਜਿੰਦੜੀ ਨਾਲ wat) 29 2s: ੩੧ 
Bie ਨੇ । 

ਖਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ std 

ਨਾਲ ਛੌੜਖਾਨੀ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-ਵਸ--ਜਦੋ' WS Fa a en : 
eee ਤਤ | ਕਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਕਰਦੀ, 

| ਵਿਗੜਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਅਖੇ ਹੋਇਆ' । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ . ਆਉਦੀ ਏ ਜੱਟ ਦੀ Haat ਨਾਲ ਆ ਖਹਿੰਦਾ ਏ । 

ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਏ । 

ਰਾਜ। ਪੋਰਸ--ਖੋ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ] | ॥ i 

a ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਤੇ vole 
| ਖਰਾਬ । 

ਭਾਵ ਜਦ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੇ ਬਹੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਘਰ ਵਲ 
ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ--“ਜ਼ਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ੩ ester 
ਖਰਾਬ', ਜ਼ਨਾਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲਗ! ਕੇ ਉਸ ਨੇ yar 

ਚੌੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । (Hat ) 

ਜਨ (ਨਾਂ) ਵੱਡਾ, ਦੇਹ ਸੁੰਜ । 
ਭਾਵ--ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ Jes ਬਾਹਰੋ” 

ਸਕਾ ਸਾਂਕੀ ਬੜੀ ਹੋਵ । 

ਵਰਤੋ” :--੪ਸ੧ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ 

। ਅਖੇ “ਜਨ ਵੱਡ, ਦੇਹ NA । `ਪਲੈ ਠੀਕਰੀਆਂ, 

ਆਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ । ਨੀਂ se ਫਾਸ । on au ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ ।(ਸੈਗ ) 

ਜਨਮ ਨਾ aut ਵਾਹੀ ਸਵਾਧਾ 

ਭਾਵ :-ਕੋਮ ਤਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀ” 
ਠੀਕ ਕਿਵੇ ga ? 

ਵਰਤ” :--ਸਵਰਨ--ਕਾਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ 

ਜਾਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮ 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ--ਬਾਬੁ ਫੀਰੋਜ਼ ਦੀਨ ਸ਼ਰਣ) | ed i eRe oe "i 7 | “ਜਨਮ ਨਾਂ Gut ਵਾਹੀ ਤੇ ਸਵਾਬਾ fea’ ge 
am ਗਿਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਦੀ | ;, ੪੪ & aves 

ਏਂ, ਜੱਟ ਦੀ ਮਹੋੜੀ ਨਾਲ ਆ। ਤੁ 
(HE) 

ਜਨਮ at ਕਘੀ ਦਾਹੀਤੇ ਸਿਰ 

। ਬੁਕ ਬੁਕ ਲੀਖਾਂ 1 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ 33 ਦਿਨ | ਕਾਫ਼ :--ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੌਮ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ 

J i 

ਵਰਤ” :--ਪਾਰਬੜੀ--ਭੈਣ ਲੱਛਮੀ; ਤੂੰ 

Bi aul ਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੁਕ ਬੁਕ shui, 

ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ । (Ra) 



ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਮੱਤ ..- 
2 2 = ਛਲ ਦਲ ਦਲ ਛਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਆ ਦਲ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਾ 

ਦਲਦਲ ਨਦੀ 
ਦਲ ਦਾਦ 

ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਮੱਤ ਖੁਰੀ ਪਿਛੇ । 

ਭਾਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਜਦ ਸਿਆਣਪ ਤੋ” 

ਕੌਮ ਨਾ ਲੈਟੇ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ, ਤਾਂ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” ;-- 
ਲਾਨਤ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਖੁਰੀ ਜਿਨ ਦੀ ਮੌਤ । 

ਸਾਇਤ ਵੇਲਾ ਗ੍ਰੂਸ਼ਰਿਆ ਹੱਥ ਨਾਂ ਆਵੇ ਵੱਤ | 

[ਮੁਕਬਲ ਸ਼ਾਹ] 

ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਧਨੁ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕਉ 

ਸੋਗੁ ਛਾਡਿ ਸਭ ਭਾਗੇ II 
ਭਾਵ :-ਜਦ ਆਦਮੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛਡਕੇ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ" : 

“ਦਾਰਾ ਰਾ ਪੂਤ ਸਨਬੰਧੀ 

Fala ਧਨ ਸਿਉ' ਲਗੇ ।1 

ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਧਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕਉ 

fa ਛਾਡਿ ਸਭਿ ਭਾਂਗੇ i 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਸੋਰਠ ਰਾਗ] 

ਜਬ ਧਾਰੇ a@ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ ॥ 
ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ।। 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਤਕ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਤੋ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣਾਉਂਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲਗਾ 
ਰਹਿਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਜਾਂ ਟਿਕਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ' Jet । 

੩. 

ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ ।। 

ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ । । 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ---ਸੂਖਮਨੀ) 

ਜਬ ਲਗ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਬਨ ਮਾਹਿ ।। 

ਤਬ ਲਗੁ ਬਨ ਫੂਲ ਹੀ ਨਾਹਿ ॥ 

ਭਾਵ:--ਜਦ ਤਕ data gu ਸ਼ੇਰ 

Rig aul ਬਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਦ 
ਤਾਈ` ਇਹ Ha ਪਰਫੁੱਲਤ _ ਨਹੀ” 

ਹੋ ਸਕਦਾ । 

ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਜਬ ਲਗ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਬਨ ਮਾਹਿ ।। 
ਤਬ ਲਗੂ as eS ਹੀ ਨਾਹਿ । 

(a ਗੁਰੂ _ਗ੍ਰੰਥ--ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਜਬ ਲਗੁ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ॥ 
ਤਬ ਲਗੁ ਕਾਜੁ ਏਕੁ ਨਹੀ ਸਰੇ ।। 
ਭਾਵ-:-ਜਦ ਤਕ ਬੋਦਾ yard ਵਿਚ 

ਮਤਾ di ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀ” ਚੜ੍ਹ 
ਸਕਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 
ਹੈ...ਹੁਣ ਇਹ ‘nal’ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 
ਗੁਨ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ :--ਜਬ sa ਮੋਰੀ ਮੋਰੀ 
ਕਰੈ ।। ਤਬ ਲਗ ata ਏਕ ਨਹੀ ਸਕੈ ।। 

(ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ fea ਹੀ 

ਬਰਕਤ 3 ਵਡਿਆਈ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--“ਜਮਾਤ ਕਰਮਾਤ ਹੈ' ਜਿਸ ਕੌਮ 
ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋਂ 
ਜਦ ਹੈ । (Ha ) 

ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ ਏ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਕੌਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 
ਸਿਖਿਆ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ 
ਹੀ ਗਲ ਕਰੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :— ਇੰਦਰ--ਬਸ ਇਕ ਤੁੰ ਹੀ 

ਚਤਰ ਜੌਮ ਪਿਆ । da ਤਾਂ ਸਭ ਮੂਰਖ ਬਣ Te 

(ਗੁਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ga ਪਾਸੇ ਫੋਰ ਕੇ) aur, 3d 

ਵਸ ਦੀ ਗਲ sol, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗੀ ਹੋਈ 

ਏ । ਪੜ, ਲਿਖ ਕੈ, ਖੋਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕੀ 

ਹੋ niet ਹੈ । 
[ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ] 



ਜ਼ਮੀਨ ਓਹੋ ਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ | 

ਪਾਣੀ | 

ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੋਂ । 

ਕਿਵੇ ਹੋਵੇ ? 

ਖਾਹ । ਵੇਖੋ :--ਜਿਨੀ dst ਉੱਨੀ sat । 

ਖ਼ਾਓ | 

ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ | 

ਭਾਵ :--ਬਢੇਪਾ 
ਜੋਬਨ ਚਲ ਗਿਆ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
ata ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ 
ਵੇਖ ਮਹਲਤਿ ਮਰਣੂ ਵਿਸਸ਼ੰਰਆਂ ॥ 
ag ਆਈ ਜੋਬਨਿ ofan i 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ--ਆਸਾਂ ਰਾਗ) 

ਦਾ ਮੂਲ । 

ਹਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--ਪੰਚ--ਸਜਨੋ ! ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ | 
ਦੀ ਜੜ੍ ਤਾਂ ਜਾਨਕੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ wet 

ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਨੇ ਅਪਤਾ ਦਾ ਮੂਲ' ਸੋ ਜਾਨਕੀ ਵਾਲਾ 
ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਜਨੋ । (ਸੋਗ ) 

ਆਉਣ ਕਰਕੇ ] .& -.. ਨ 
| ਰੱਬ ys ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਭਾਵ :--ਧਨ, ਇਮਤ੍ਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, | 

ਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਕ SS । 
ਭਾਵ :--ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੌਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 

ete ਉਹ ਗੀ ਹੈ | ਸੁਆਦ ਨਹੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਨੱਠ ਗਈ ਏ ਵਹੁਟੀ ਵਿਚਾਰੇ 
ਦਾ * Lal ੯੦੦ 4 =] ੬ = ST €੬ ਤੈ“ ਤੈ” ਵਰਤ” :--ਸਰਦਾਰ ai! ais ਓਹੋ | ਗਰੀਬ ਦੀ । ਸੇਂਚ ਹੈ “ਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਕ ਟੈ” as 

ਰਾਣੀ, fan ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀ”; ਪਾਣੀ ਬਾਂੜੌ” ਖੇਤੀ | 

(ਸੰਗ ) | 

ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਤੇ ਖੰਡ ਖੀਰ | TT! 

(ਸੋਗ ) 

ਜ਼ਰ ਭੀ ਗਿਆ 3 ਯਾਰੀ ਭੀ 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਧਨ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ 

ਭਾਵ Sat ਵਾਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰਜ ਕੇ | Se ਕਿੱਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ । 

ਵਰਤ? :---ਗੌਗਾ ਰਾਮ ! ‘aa ਭੀ ਗਿਆ 
ਵਰਤੋਂ :---ਦਲਤਾਂ | ਤੋੰ ਸਣਿਆ ਨਹੀਂ a, | ਤ ਯਾਰੀ ਭੀ ਗਈ' ਸਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, 

ਕਿ ਸਮ _ | ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਜਾਦੀ ਰਹੀ । ਹੁਣ ਉਹ Ro ਮੱਥੇ 
nd ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਤੇ ਖੰਡ ਖੀਰ ਖਾਹ ! ਜਿੱਨੀ | ਰਸ ਨ 

. | ਹੀ ਨਹੀ` ਲਗਦਾ । 
ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਏੱਗਾ । (ਸਗ) | 

(Ha ) 

ਜਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮੈਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ 1 

ਭਾਵ :-ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 

ਵਰਤੋ” :---ਪਾਣ] ਪੀਣ ਨਾਲ ਫਿੰਨੀ ਠੰਢ 
[ ਪੈੱਦੀ ਹੈ । “ਜਲ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ” 
| ਵਲੀ ਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਸੰਗ ) 

ASE ਜੱਟ ਗਲ ਗੋਢਿਆ ਦੀ 
। ਮਾਲਾ, ਜਪੂ AU sat ਤੇ ਖਾਉ 

ਜ਼ਰ, ਜੰਰੂ, ਜ਼ਮੀਨ, fas ਅਪਤਾ | ਸੁਖਾਲਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ 
ਬਾਹਲਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤ” :--ਮਸਟਰ ਜੀ ! ਖਿਆਲ ਤੇ 
ਹੈ ਕਿ ਬੰਸ ਪਾਸੋ” ਕੁਝ ਨਾ ay ਕੈਮ ਮੈ” ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 

ਥੋੜਾ 

| ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ; ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ sal" 
ਨਿਪਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਹੋਂ west । ਜ਼ਰ; ਜੋਠੂ, | 

[ ਗਲ ਰੀਢਿਆ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਜਪੂ ਜਪੂ ਨਹੀ ਤੇ ਖਾਉ 
[ ਸੁਖਾਲਾ ।' 

ਅਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਲਣ Ae 

(Raq ) 



ਜਵਾਂ, ਕੂੰਜਾਂ.. 
ਉਦਾਸ! 

ਬਿਸਾਖ | 

ਭਾਵ :-ਕ੍ੰਜਾਂ ਦੇ ਡਾਰ ਜਾਂ ਜੌ" ਵਿਸਾਖ 
ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ us _ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਠੀਕ 

ਨਹੀ” । 

ਵਰਤੋ” :--ਚੋਧਰੀ ਜੀ, ਵਿਸਾਖ ਕੀ ਆਖ 

ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਛਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆਖ ? 

ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ fer ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘pei 

dar ਮਿਹਣਾ, ਜੇ ਰਹਿਣ ਬਿਸਾਖ ।'' (ਸੋਗ ) 

ਜਵਾਂ ਤੋ ਕਣਕ ਵਟਾ ਲੌ, ਘਰੋ” 
ਲੜ ਕੇ ਆਈਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਖੋੜੇ ਮੁਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ 

ਬਾਹਲੇ HS ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ 

ਕਰਨੀ । 

eds :--'ਜਵਾਂ ਤੋਂ ਕਠਕ ਵਟਾ ਲੋ, 

ਕੀ ਮੈ ਘਰੋ” ਲੜ ਕੇ ਆਈ ni? ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 

ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ, _ਓਨਾ dt ਮੁਲ ਮੈ ਵੀ 

ਤਾਰਾਂਗੀ । (ਸ਼ੋ ) 

ਜਵਾਂ ਦਾ GIs, ਖੌਤਾ ਰਖਵਾਲਾ | 

ਭਾਵ :--ਲਾਲਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ fay 

ਵਾਰੀ Huet | 

SIs :---ਤਸੀ' ਵੀ ਵਹ) ਖਾਤਾ ਚਮਨ 

ਲਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭੁਲ ਕੀਤੀ di ਉਸ 

ਪਾਸੋ ਅਜੇਹਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ̀  ਕੌਮ HU ਈਮਾਨ- 

ਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸ cue} ‘nei ਦੇ ਬੋਹਲ ਲਈ ਬਤਾ 

gue)’ ਬਿਠਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ | (Hat) 

ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਦ (ਦੂਰ) 

ਬਲਾਈ'” | 

'ਭਾਵ :--ਜਵਾਨ, ਅਰੋਗੀ 

ਗਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ? | 

ਵਰਤ 

ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੌਮ ਕਰ । ਤੂੰ 

too 
ਨਹਾ q 

:--- gag ਨਾਂ ਕਰ । 

ਜਵਾਨ ਏ” । 

੨੭੨ 

ae, a, ਮਿਹਣਾ a ਰਹਿਣ 

_ ਜਾਏ ਕੁਲੂ.. 

ਕਾਹਦਾ ਏ ਤੈਨ ਹੋ. Heal ( an ਸਭ vs 

ਖਲ! | (Aq, ) 

ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜੇ ਜੀਵੀਐ, ਕਿਉ” 
ਮਰੇ ਧਨੰਤਰ | 

ਭਾਵ `--ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ 

ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਨ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਧਨੰਤਰ 

ਵੈਦ ਕਿਉ” ਮਰਦਾ । ਭਾਵ, ਰੱਬ _ਹੀ ਸਭ 
ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹ ਆਂ 
ਬੂਟੀਆਂ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜੇ ਜੀਵੀਐ fas" ਮਹੈ ਧਨੌਤਰ | 

$3 ਮੰਤ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਓਇ ਭਵਹਿ ਢਿਸੈਤਨ | 

(ਵਾਰ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ! 

ਜਾ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਸਨਾ ਪੂਜ 
ਖੁਆਰ I 

ਭਾਫ :--ਜੇ ਰੱਥ ਦਰਗਾਹ fev 
ਇਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ge ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ 
ਬੇਅਰਥ ਹੈ । 

ਵਰਤ 
ਨਾਉਂ ਸਦਾਏ ਆਪਣ ਹੋਵੈ faa ਸੁਮਾਰੁ ।। 

ਜਾ ਪੜਿ ਲੋਯੈ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭਾ ਪੂਜ UN ।। 

(aa ਗ੍ਰੰਥ--ਸੀੀ ਰਾਗ) 

ਜਾਏ nas ਹੋਇ ਪ੍ਰੇਤ । 

ਭਾਵ :--ਸਕਤ ਰਿਆਸਤ 
ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 

ਦੇ ਇਲਾਕੇਂ 

:--ਸੁਕੇਤ ਦ। ਵੀ ਲੋਕ ਡਾਢਾ 

ਮਬੋਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ Fe Bas 

ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਤ । (ਸੋਗ ) 
੧੦੦ ੬੫ ਉ 

ਜਾਏ ਕੁਲ, ਹੋਇ Sa! 
ਭਾਵ :-- ay ਦੇ ।ਏਲਾਕੇ a 

ਮੂਰਖਤਾ ਦਸੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--ਕੁਲ ਮੂਟਖਾਂ ਦੀ ਵਸਤੀ ਹੈ । 

ਜਿਹੜਾ ਜਏ ਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਇ 8s । Hal / 



ਜਾਏ ਲਾਖ... 

ਜਾਏ ਲਾਖ, ਰਹੇ ਸਾਖ । 

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼) ਹੈ, a Fotis 

ਰਹੇਂ ਸਾਖ” ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ । 

ਜਾਏਗਾ ses, ਆਏਗਾ ਕੌਣ | 

ਦਸਿਆ & | 

ਆਏਗਾ ਕੌਣ” | 

ਜਾਹ ਜਾਂਦੀਏ ਭਾਵੇ eS ਗਏ 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੰ` : -- ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਂਰਾ | 
ਕਿਸ ਜਿਉ” ਦਾ ਤਿਉ” ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ । ਵੀਣਾ । 
ਦਾ ਹੇਂਠਲਾ.ਸਾਹ ਹੈਠ ਤੇ ਉਤਲਾ ਉਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆਂ 

“ਜਾਹ ਜਾਂਦੀਏ, ਭਾਵੇ” SS" ਗਏ” 

(ਪਵਿਤਰ ਪਾਪੀ--ਨਭਨਕ ਸਿੰਘ) | 

ਜਾਹ ਧੀਆ ਰਾਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ | 
ਆਵੀ, ਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਵੀ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਦੂਰ we ਕੇ ਕਿਸੇ 
ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਤੇ ਛਡ ਦਿਤਾ 

੨੨ 

ਨੂੰ 
ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤ” :---ਬਚੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਬਰ | 

ਦਾ ਘੁਟ ਕੌੜਾ ਕਸੇਲਾ ਹੋਂ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ...ਹਾਏ | 

ਕੋਈ ਸੋ, ਧੀ ਦੀ ਨਹੀ” ਧੈਦੀ...ਬਚੀ ਚੰਗੀ ਗਈਓ” | 

“ਜਾਹ ਥੀਆ ਰਾਵ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੀ at ਕੋਈ 

ਜਾਵੀ” । (ਸਤਵਤ ਕੌਰ--ਭਾਈ! ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜ਼ਾਤ ਦੀ ag... 

ਦੀਆਂ _ ਕਟੀਆਂ, 

ਭਾਵ :--ਧਨ ਨਾਲੋ ਪਤ ਨੂੰ ਵਧੀਕ | ਮੈਂਤਿਆਂ ਦੇ ਕਟੇ । ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਲਖ, 
| ਸੁਤੇ ਦਾ ਕਖ ! 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਚੀਜ਼ ੮ ਲਾਭ Iss 
| ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਨ- 

ofp ਗਈ, ਯੈਸੇ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ । “ਜਾਏ ਲਾਖ, | 
(ਸੋਗ ) | 

ਗਦਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਰੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :--ਹੀਰਾ ਸਿੰਘਾ! ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ 
Rts ਬੜਾ ot ਰੁਪਈਆ ਖਟਿਆ ਹੈ ।_ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 

ਭਾਵ :--ਨਦੌਣ ਦੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਸਬੰਧੀ | ਕਹਿਣ ਲਗਾ --ਸੇੱਚ ਹੈ “ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਲਖ, ਸੁਤੇ ਦਾ 
lau’ ਖਟਦੇ ਕਿਉ” ਨਾ । ਕੌਮ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 

ਦਾ | ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਵਰਤੋ :--ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ ਨਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ | 

ਏਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੂ ਆਖਦੇ ਹਨ । “ਜਾਏਗਾ ade | 
(Hat) | 

(Ra) 
ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਵਸ ਤੇ ਆਉਣਾ 

ਪਰਾਏ ਵਸ । 
ਭਾਵ :--ਕਿਤੋ ਜਾਣਾ _ ਆਪਣੇ 

| ਅਖਤਿਆਰ der ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਦੂਜੋਂ 

Ste :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ | 
ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਅੰਤ ਦੁਖ ਪੁਜੇ, | 

nN 

ਸਿ 

ਵਰਤੋ" :--ਮੁੜ , ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ usr? 
“ਜਾਣ ਅਪਣੇ ਵਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਰਾਏ ਵਸ? ਕੀ 

ਦਸਾਂ ? (Aa. ) 

ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ, ਸ਼ਤੀਰਾਂ 
| ਨੂੰ ਜੱਫੇ | 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਵਿਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਰੀਸ ਵੜਿਆੰਂ ਜਾਂ ਤਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਰੋਧਰੀ ਫਤਹ ਦੀਨ — (ਆਪਣੇ 

| ਆਪ ਨਾਲ) ਕੁਤਾ, ਕਮੀਨਾ, ag ਦੀ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ 

ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ AZ । ਆਇਆ ਏ ਮੋਰਾ ਕੁੜਮ 
। ਬਣਨ । ਸ਼ੋਹਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ । ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ 

| ਕੀ ਸਾਨੂੰ ? 
(fits ਦੇ ਵੈਰੀ-- ਜੋਬੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ) 

ਜ਼ਾਤ ਦੀ ag, ਬੋਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ | 

ਭਾਵ :--ਲਾਲਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਛਡਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇ | 



ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ 
ਕੌਮ HUST | 

ਵਰਤ -:--- ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਅਸਲੀ | 

ਜ਼ਿਸਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀ" ਆਪ ਹੀ ਹੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਮੂ ਨੂੰ 
ਇਹ on ਸੌੱਪਿਆ । ਤੁਸਾਡੋਂ. ਪਾਸੋ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ | 

ਕੋਈ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ? ਫਿਰ ਤੁਸੀ” ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ | 

aud ਨੂੰ ਬੋਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਿਉ” ਬਿਠਾ ਛਤਿਆ' । 

(Ha ) 

ਜਾਤਾ ਪੋਹ ਨਾ ਮਾਂਹ, ਜਾਤਾ ਵਾਉ | 
ਕਾ । (ਜਾਤਾ = ਪਾਲਾ) 

ਭਾਵ :--ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਗਲ | 
ਦਾ Wag ਹੈ, ਨਾਂ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ sol । ਜਿਵੇ 

ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਨਾ ਚਲੋਂ । 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਭਰ ਜੌਬਨ ਪੀ ਪੂਜ, ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ । 

ਸੋਚ ਕੀਏ ਮਦ ਜ਼ਾੜ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਫ਼)ਏ । 

ਕਰਨੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਮੌਸਮ ਭਾਉ ਕਾਂ | 

ਜਾਤ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਂਹ, ਜਾਤਾ ਵਉ ਕਾ । 

are ਉਹ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੇ | 
ਭਾਵ :--ਭੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮ 

ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹੋ” 
'ਹੈ। 

ਵਰਤੋ ;--ਅਸਾਂ 38 ਕੁਝ ਨਹੀ” ਆਖਿਆ, 
ਤੋੰ ਆ੫ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਏ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਬਾਬ 
ਨੂੰ, “ਜਾਦੂ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ vz 88 ।' ਨਹੀ | 
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ a} ust ਲਗਣਾ ਸੀ $ 

ਜਾਨ ਜਾਇ ਪਰ ਆਨ ਨਾ ਜਾਇ । 

ਭਾਵ :--ਸਤ ਕੁਝ ਜਾਇ ud fens | 
ਤੇ ਅਣਖ ਨਾ ਜਾਇ । 

ਵਰਤ” :--ਇ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ, 
“ਜਾਨ ਜਾਇ ਪਰ ਆਨ ਨਾ ਜਾਇ' ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਾਂ 

aaa ਵਿੱਚ ਲੀੜੀ ਹੈ । (ਸੈ) 

ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵੇ'ਦਾ | 
| ਨਸੇ, ਰੇਲ ਦੇ ਸਟੋਸ਼ਨ 2 ਜਾਂ ਕੈ ਸਹ ਲਿਆਂ । 

(ਸਗ) ] 
। (ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਗੇ) ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ 

ਜਾਨ ਨਾਲੋ” ਪੱਤ Vat | 

ਭਾਵ :--ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ 
ਨਾ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਅਸ! ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਰਮੇ 
ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨ ਨਾਲੋ ਪਤ ਚੰਗੀ ਏ । 

| (8) 

ਜਾਨ ਪਾਲਨ ਤਰਕਾਲਨਾ ਤੇ 

Adal ਮਾਰੇ ਛਾਲਾਂ | 

ਭਾਵ :--ਕਵੇਲ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰਨੀ | 

ਵਰਤੋ” : + unt ਜੀ ! ਰਤੀ ਬਹਿ ਜਾਓ; 

ਰੀ fog ਨਉ ਕਿਥੇ ਚਲੇ A, ਹਾਲੀ ਤਰਕਾਲ) ਤਾਂ ਨਹੀ ਪਈਆਂ | 

ਆ ਅਤ ee ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਅਖਾਣ ਕਿਹ: ਕਰਦ ਹੋ wy, 
“ਜਾਨ ਪਾਲਨ ਤਰਕਾਲਨਾ ਤੇ ਕੁਚੇਂਜ! ਮਾਰੇ Bary 

(ਸੈਰ! ) 

ਜਾਨ ਬਚੀ, ਲਾਖੋ' ਪਾਏ | 

ਭਾਵ :---ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅੰਕੜ fed ਜੇ 
«| ਕੋਈ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤਦ 

(ਗੁਲਾਮ ABS) ਰੋਹਤਕੀ) | ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :--ਭਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ waa ਕੇ 
| ੩੫੩ Up ਥਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ‘ats ਬਚੀ 

am ਪਏ” ਵਾਲ ਭੇਟ ਲੰ ਕੇ ਜਿਉ sat vet 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

Wa ਖਸਮੁ ਤ ਰਾਖੇ ਕਵਨਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਾਲਕ--ਹਰੀ--ਸਾੜੇ, 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਆਪੇ urea nm ਪਵਨਾ । 
Ftd ਖਸਮੁ ਤਾ avy ਕਵਨਾ । 

(ag ਗ੍ਰੰਥ-ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ) 



ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜੁਲਮ... ੨ 

ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਵੈਰੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਜ਼ਾਲਮ ਤੋ ਜ਼ੁਲਮ ਰੱਬ ਦੇ 
ਕਹਿਰ 3° ਬਚ ਨਹੀ” ਸਕਦੇ | 

ਦੀ 33 ਨਹੀ? । ਜ਼ਾਲਮ ੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਵੈਰੀ ਏ 
ਤੇ ਗਰੀਬ? ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ । 

(ਸੰਗ ) 

ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਜੱਫੀ ਮੌਤ ਦੀ । 
ਕੰੜਿਕੀ | 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਜੇ _ਸੌਭਲੋ | 
ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ere ਤੋ ਬਚੋਂ । ਤਹ ਨੂੰ 
daz aol? ਕੀ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈਕਿ 

ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਜੱਫੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੁੜਿਕੀ ਹੈ । 

(ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਾ--ਪ੍ਰੇ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿ ਸਭ ਮੋ ਜਿਤਿਆ ਤੇ ਟੋਕ ਤੋ 
ਹਾਰਿਆ | | 

ਭਾਵ :--ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਾਂ Ss ਜਿੱਤ 
ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲ (ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ) 

ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :---ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਗਲ ਏ, ਜਿ ਸਭ 
ਜਿਤਿਅ ਤੇ ਟੋਕ ਤੋ“ ਹਾਰਿਆ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਕਤਾਚੀਟੀ So ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ 

ਕਮ ਨੂੰ Gd ਹੋ, ਤੌੜ WS | (Ha) 

ਜਿਉ ਚਾਈ (ਲਾਈ) ਤਿਉ” ਤੌੜ 
ਨਿਭਾਈ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਨੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ 

ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਓਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ 

ਚੜ੍ਹਿਆ । | 

24 sty { 

॥ 
ਵਰਤ --- ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, wise | 

ਵਰਤੇ :-- 
ਪੂਰੀ ਭਈ ਕਥਾ a ਦੀ; 

ਇਸ ਸਮ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕੋਈ । 

ਜਿਉ” ਚਾਈ ਤਿਉ” ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ, 

wes _ਹੈ 5 ਲੋਈ । 
(ਹੀਰ--ਦਮੌਢਰ) 

ਜਿਉ ਜਿਉ” ਫੱਲ ਲਗਦਾ, ਰੁੱਖ 
wat ਨਿਉ'ਦਾ । 

ਭਾਵ :--ਚੋਗੇ 
ਵਧੀਕ Hat ਮਿਲੇ, 

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉ' ਜਿਉ 
ਤਿਉ ਤਿਉ” ਉਹ 

ਕੇ | ਵਧੀਕ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ ਤੋਂ । 
ਪੋਪਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਾਲ ਦੂਖ | 

ਵਰਤੋ” :--ਜੋ ਚਾਰ tA ਖੋਟ ਲਏ ਜੇ । 

ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਆਕੜੋਂ ਨਾਂ । “ਜਿਉ” ਜਿਉ ds ਲਗਦਾ, 

ਰੁੱਖ ਸਗੋ' ਨਿਉ'ਦਾ ਹੈ” । (ਸੋਗ ) 

ਜਿਉ ਜਿਉ” ਭਿੱਜੇ ਕੇਬਲੀ fae 
ਤਿਉ” ਭਾਰੀ ਹੋ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨੇ ਕਿਸੇ § ਦੂਖ 
ਸਹਿਣੇ US ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ 
gerd} 

ਵਰਤੋ” :--੩ਦ ਮਾਪਿਆਂ ਆਪਣੀ us 
ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ 

ਭਾਈ ਤੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲ) ਸਮਝ ਜਾਂਦੀਅ? ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ । ਇਹ ਭੀ 
ਆਪੇ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ‘fast ਜਿਉ” ਭਿਜੇ 

gaat, ਤਿਉ” ਤਿਉ” ਭਾਰੀ ਹੋ” । 
(ਨਵਾਬ ਖਾਨ : ਪ੍ਰਿੰ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

faS ਰੱਬ ਰਖੇ, @S ਰਹਿਨਾ । 
ਭਾਵ :--ਰੱਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ wont 

ਜੀਵਨ Ad | 
ਵਰਤੋ” :-- 

feast ਰਿਜ਼ਕ ਘਰੀ” ware, 
ਹਿਕ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ _ਵੇੱਹਦੈ । 

ਜਿਉ” ਰੋਬ ਰਖੇ G2 ਰਹਿਨ, 
ਕੁਝ dat odiet ਦੇ । 

(Hea ਬਰਖੁਰਦਾਰ) 



ਜਿਸ ਪ੍ਰ ud ਅਉਧ, ਤਿਸੈ ਕੁਉਣ 
ਰਾਖਈ ।। 

ਭਾਵ--ਜਿਸ ਦੀ ਆਯੂ ਪੁਗ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਰ੍ ਵਰਤੋਂ“ :-- 
ਜਿਸ ਕੀ ua ਅਉਧ ਤਿਸੈ ਕਉਣ ਰਾਂਖਈ ।। 
Bea ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਹਾਂ ਲਉ ਭਾਖਈ il 

(ag ਗੰਥ--ਫੁਨਹੇ) 

ਜਿਸ ਕੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹ 
ਗੋਹੇ ਚੁਗਣ ਗਈ । 

ਭਾਵ ੧=-ਜਦ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘dH 
ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਸਕ ae, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਇਹ ਖੂਬ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, 
wi “ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹੋ ਗੋਹੇ ਚੁਗਣ 
ਗੋਈ” ਉਹਦੀ ਲੋੜ te ਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਐਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਮਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, fa ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੋਹ ਨਹੀਂ 
ਆਉਦਾ | (ਸੋਗ ) 

ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਸਮ ਨਾਂ ਜਾਵੇ, 
ਉਹ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ | 

ਭਾਵ :— ਖੇਤੀ ਖਸਮਾ ਸੇੜੀ | 

ਵਰਤੋ” :--ਤਸੀ' ਅਪ'`ਤੇ ਕਚੇ ਹਿਸਾਬ 
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਮੁਨੀਮਾਂ ਪਾਸੋ ਹੋਰ 
ਕੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹੋਂ ਹੋਂ । ਜਿਸ a 3 ਖਸਮ ਨਾਂ 

ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾੰ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ! (ਸੰਗ ) 

ਜਿਸ ਤਨ ਲਗੇ ਮ ਤਨੇ ਜਾਣੇ, 
ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਈ i 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਦੂਖ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਆਪ ot ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਹੋਰ ਕੋਈ oy | 

ਵਰਤੋ :--ਲਖਪਤ -- ਭਰਾਵੋ ! wd 

ਆਬਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਨ ਲਗੇ ,ਨੋਈ-ਜਾਣੇਂ, Fe 
ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ? । ਭਰਾ ਮੋਏ ਦਾ ਸਲ ਤਾਂ 

੨੭੬ ਜਿਸ ਰੁਖ ਦੀ... 
ਕਸਰ 1 2੧੧੧੯17:567 ਲਾਲੀ ee ee 

। ਮੈਨੂੰ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀ” । (Hal) 
ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁੱਧੂ ਜੋਮਿਆ, ਕੇਧਾਂ 

ਵਹਿ ਪਈਆਂ। ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਆਈਆਂ, 
ਪਿੱਟਣ ਡਹਿ ਪਈਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਨਿਕੰਮੇ ਪੁਤਰ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ 
ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ afene 
ਵੇਚ ਛਡੀ ਹੈ, ਅਖੇ ਜਿਸ fes ag ਜੈਮਿਆ, ਕੰਧਾਂ 
ਢਹਿ ਪਈਆਂ, ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਆਈਆਂ, fuze 
afa ਪਈਆਂ | (Ra ) 

| ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਛਪਾਇਆ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
es ਮਰਤਬੇ ਜਾਂ ਗੁਣ) ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, 
ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੜਾ ਨਹੀ” ਮਾਜ਼ਦਾ, 
ਸਗੋ” ਨਿਮਾਣਾ ਹੂਦਾ ਹੈ ! 

ਵਰਤੋ” :--. 
ਜਿਸ ਪਾਇਆ! ਤਿਸ ਚਾ ਛਪਾਇਆ, 
ਸੰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ Rat 
ਵਾਕਫ dd ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ, 

ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਕ edgar | 

(ਕਿਸਾ ਯੂਸਫ --ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦਯਾਰ) 

_ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਾ 
ਰਾਹ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਹੈ | 
ਭਾਵ :--ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? 

ਵਰਤੋ :--ਤਸੀ“ ਕਰੋ _ਮੈ'ਬਰੀਆਂ ਤੇ 
ਬਣਾਓ ਪਾਰਟੀਆਂ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ Sa ਨਹੀ, ਅਸਾਂ 
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀ ਜਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ aad 
ਪੁਛਣਾ ਹੈ $ (ਸੋਗ) 

ਜਿਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ste ਬੇਠਣਾ, 
ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਈਏ, 
ਉਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨੀ | 



mavecuneacacsaanaucscansssacsannaqansorscrassnan
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ਤੈਨੂੰ 
QA ਦੀਆੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਡਹਿ ਪਿਉਂ | 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ--ਸ਼ਰਫ਼) 

ਜਿਸ ਲਾਈ ਗਲੀ, GH ਨਾਲ 

ਉਠ ਚਲੀ । 
gre :--ਜਿਧਰ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਏ, 

ਉਧਰ ਹੀ ਲਗ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 
ਤ” ਕੋਈ GH ਨਾ ਲਵੇ |} 

ਵਰਤੋ” :--ਗੁਰਦੇਈ ਹੁਣ ਬੇਵਸ ਸੀ । 
ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਸਹੁਰੀ' ਥਾਂ ਨਾ ਪੇਕੀ` । ਉਸ ਤੋ” 

ਛੁਟ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ 3 niga ਸੀ । ਉਸ ਦੀ 

ਮਤ 'ਜਿਸ ਲਾਈ ਗਲੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਠ ਚਲੀ” 

ਵਾਲ਼ੀ ਗਲ ਸੀ । 
(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੱਘ) 

ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜੇ, 
Ja ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀ`ਗਾ ਬਾਜੇ | 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾਂ 

ਵਾਕਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਉਸ GH Sad ਤਾਂ 

ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੌਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਘਾਟਾ 

ਪੈਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ je ਦਾ ਡਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਅਜ ਮੈ“ Get ਫੜ ਟੂਲ ਸਾਫ 
ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਥ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ 

font i ਠੀਕ ਹੈ fan ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜੋ, 

ਹੌਰ ਕਰੇ ਤਾ ਠੀ'ਗਾ ਬਾਜੇ ।” (ਸੰਗ ) 

ਜਿਸਦਾ ਖਾਈਏ, ਉਸ ਦਾ 

ਕਤੀਏ । (ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ) 
ਭਾਵ :--ਜ਼ਿਸਦਾ ਖਾਈਏ, _ਉਸੇਂ 

ਦਾ an ਕਰੀਏ | 

ਵਰਤੋ :---ਅਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹ 

at ਗਾਇ 3i ਕੀ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਿਆ 

ਹੈ, ਅਖੇ ਜਿਸਦਾ ਬਾਈਏ, ਉਸੇ ਦਾ ਕਤੀਏ । 

(ਸੋਗ ) 

ਜਿਸਦੀ ਨਾਂ..- 

ਮਖਣ ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਢੇ ? 
_ ਭਾਵ :-ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੇਚਲ ਧਨ 

ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖੇਚਲ ਕਿਉ” ਕਰੇ ? 

ਵਰਤੋ” :--'ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਖਣ ਕਾਹਨੂੰ aes ਜਦ wads ਹੀਰਾ 
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਆ ad ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਹੱਲ 

ਕਿਉ” ਵਾਹੇ ? (Fa ) 

ਜਿਸਦਾ ਲੂਣ ਖਾਈਏ, ਉੱਸ ਦਾ 
ਗੁਣ ਗਾਈਏ । 

ਭਾਵ :--ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਗੁਣ 
ਗਾਣੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- wet ਜ਼ੈਲਦਾਰ Sai ਨੂੰ 
ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਂਦਾ 

je ਹੈ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਜਿਸ ਦਾ ਲੂਣ 

ਖਾਈਏ, ਉਸ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ।' (AZ ) 

ਜਿਸਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ, ਉਸ ਦੇ 

ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ | | 

ਭਾਵ :--ਧੈਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਔਗਣ ਢਕੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ _ਟਬਰ 2 ਕਈ 

ਆਦਸੀ ਬਪਾਰੀ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲਖਾਂ 

ਨੁਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੈਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ fed ਸਨ । 

ਅਜੇਹੇ Zac ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. 

ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀ” ਸੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਘਰ we ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ and ਵੀ ਸਿਆਣੇ | 
(ਪ੍ਰਭਾ--ਜੋਸ਼ਆ ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਜਿਸਦੀ ਨਾ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 
ਚਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀ । ਜਿਸ ਦੀ 

ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਏ, ਉਹ 

ਵੀ oat | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਕਰਨ 



fe ਲਾਠੀ... 

` ਦੀ ਹੋਵੇ, a ਉਹ ਨਾਂ ਕਰੇ : ਤਦ ਉਹ a 
ਮਾੜਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ot ਹੋਵੇ, 
ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ । 

me 

ਵਰਤੰ' :-- ਰਾਣੀ-- ਮਹਾਰਾਜ ੩ ਜੋ | 
ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀ! । ਇਹ | 
ਦੀ ਮਾੜਾ ਹੈ । ‘fan ਦੀ ਨਾ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 
ਚਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਦੀ ਸਿ [ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
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ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਭੈੱਸ | 
ਉਹ ਨਾਂ wate, ਉਹ ਵੀ ਨਰੀ” । 

(us) । 
ਭਾਵ :--ਤਕੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ag ਹੈ। 

ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਜੈ । ਦੂਤ= 
ਵਿਗਿਆਨ (Biology) ਨੂੰ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਯਮ “ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ” 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹ we ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਧੂਰੀ । , ee 
| ਬੰਦਾ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

(ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ--ਸੰਸ, ਪੀ. ਕਨਲ) | 
ਤਸਵੀਰ ਹੈ । 

ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, -ਉਹ ਬਤੀ 

ਸੁਲੱਖਣਾ । ਜਿਸ ਦੇ US ਪਵੇ, ਉਹ 

ਤੇਤੀ ਸੁਲੱਖਣਾ । 

ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

3, ਹਰ ਕੈਮ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੌ 

_ ਸਾਚੇ ਨੌਕਰ ਮੁਨੀਮ ਦਾ ਵੀ wat ਹੀ ਸਤਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਚ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ws ਹੋਵੈ ਉਹ ast] 
ਸੁਲਖਣਾ, ਜਿਸ vs ਪਵੈ, ਉਹ ਤੇਤੀ ਸੁਲਖਣਾ | 

_ (ਸੰਗ ) 

ਜਿਸਦੇ ਪੈਰ ਨ set ਬਿਆਈ, 
ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੁੱਖ ਨਾ | 
ਪੁਜੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀ 
ਜਾਣ ਸਕਦਾ । 

RIC 

ਲਉ, ਇਸ ਦਾ । Op ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਮੱਤ 

। ਆ ਗਏ ਸਨ, ਬੁਧ ਹੀ 
| ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇ” ਤਾਂ 

: — ] ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਮੜ' । 
ਭਾਵ :--ਜਿਸ 3 ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ | 

ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ... 

ਵਰਤੋਂ - iar ah Sgt ane ਨਾ ਬੋਲ, 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 1 ਸਿਆਣਿਆਂ 
ਆਖਿਆ ਹੈ “ਜਿਸ਼ਦੇ ਪੈਰ ਨ ਛੁਟੀ ਬਿਆਈ ਉਹ 
ਕੀ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ।” (A 

ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਸਭੇ ਰਾਹ । 

ਭਾਵ :--ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ aH 

ਵਰਤੋਂ" :--ਰਘੋਨਾਥ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ et ਤੀਬਰ ਇਛਿਆ ਹੌਵੇ, ਉਹ 
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[ ਉਸ ਏ ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਢ ਹੀ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
| ‘frm ਨੂੰ ਚਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਸਭੇ ਰਾਹ” ਵਲੀ as ਹੈ । 

eas :--ਸਾਇੰਸ me ਕਈ ਕੁਰਾਹੇ | (ਸੰਗ ) 

ਜਿਸੋਨੂੰ ys ਦੁਖ ਦੇਵੇ ਅੱਤ । 

ਭਾਵ :--ਦੁਖ ਪਾਉਣ 3 ਪਹਿਲਾਂ - 

ਵਰਤੋ" :--ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਜੂ 
ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੰ 

ਨਹੀ” ਆਖਿਆ :--- 

ਦੇਵੇ ਅਤ, ਉਸ ਦੀ 

(Hay) 
ਰਖੋ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ, 

'ਜਿਸ ਨੂੰ ys ਦੁਖ 

ਜਿਸੁ ਪਤਿ 
eo ee | ਨਾਨਕ ਮੋਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ 
ਵਰਤੰ` :---ਸ਼:ਹ ਜੀ Be ਵਡੇ ਆਦਮੀ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਬ 
ਰਖੇ ਉੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ" :-- 
33 ਸਿਮਰਿ gs ਕਿਛੁ ਲਧਮੁ 
fag, 3 ਡਿਠਮੁ ਕੋਈ ।। 
fan ਪਤਿ ad ਮਚਾ ਸਾਹਿਬ 

awa ਮੋਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ।। 
___ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਰਾਂਗ ਗੁਜਰੀ) 

ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ 3a ਤਿਸ 
| ਅਗੇ ਮਰਿ ਚਲੀਐ ।। 
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ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ dz, 

ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ 3° ਪਹਿਲਾਂ at ਮਰ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ { 
ਵਰਤੋ” : © ਗਲ 

ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਤਿ ਚਲੀਐ ।। | 

ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੌਸਾਰਿ ਤਾ ਕੈ we ates ।। 

(ਗੁਰੂ da—Ht ਰਾਗ) 

__ ਜਿਹ ਜਿਹ ਡਾਲੀ ਪਗ _ਧਰਉਂ 
ਸੋਈ ਮੁਰਿ ਮੁਰਿ ਜਾਇ ॥। 

gre :--ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ wer ਹੈ, 
ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਫ੍ਰਤੋ :- | 
ਕਬੀਰ ਕਾਰਨੁ aust fant ad 

ਜਉ ਚਾਮ ਨ ਕਰੈ ਸਹਾਇ ।। 

ਜਿਹ ਜਿਹ sist va _ਧਰਉ 

ਸੋਈ _ਮੁਰ ਮੁਰਿ ave 

(ag ਗਰੰਥ-ਸ਼ਲੋਕ cue | 

ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਖੁਲ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ 
_ ਖ਼ੈਰ ਸੱਲਾ । 

ਭਾਵ :--ਸੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ | 
ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” ?-"ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਓ ਖੁਆਉ ‘gi 

wa ਵੀ ਕੋਈ te adi 'ਜਿਹਦਾ ਹਥ ਖੁਲ੍ਹ । 

ਉਹਨੂੰ ਸੌ ਬੋਰ RST ਤੁਸੀ gag ਗੋਢ ਮਾਰ ਕੇ 

ਬੈਠੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਪੁਛੇ | (Hat ) 

ਜਿਹਦਾ ਹਥ ਡੋਈ, ਭੁੱਖਾਂ ਮਜ਼ੇ 

ਸੋਈ । 
ਭਾਵ :--ਵਰਤਾਵਾ 

ਭੁਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 

ਲਈ ਘਟ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਲਾਂਗਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਵੀ ਕੁਬ ਬਚਿਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ 

ਵਰਤੀ ਅਖੇ 'ਜਿਹਦੇ ਨੱਧ get, gui Hd 

ਸੋਈ । (Hay ) 
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| ਕੋਈ ਪੁਛ ਹੀ ਨਹੀ' । 
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ਆਮ ਤੌਰ ਤੋ | ਦੀ ਖਤਨ ਵੀ ਨਾਂ । 

ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ... 

| ਨੂੰ ਨਾਥਾਂ। 
ਭਾਵ :--ਜਦੋ' ਸਭ Ss ਵਧੀਕ 

| ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਆਦਰ ਨਾ 
। ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਰੌਸ en ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਮਰ ਗਿਆ ਮੈ ਤੁਸਾਂ ਤਰਾਂ 

ਤੇ -ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ । ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 

। ਹਥੋ' ਇਹ ਦੁਰਗਤੀ ? 'ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਗਰਾਂ, Gad 

| ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾ a? 

| ਉਡਾਣ | 

ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ dai ਮੌਜਾਂ 

ਰ (Ha, ) 
ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ vs, ਉਹਦੇ 

। ਲਖ ਪਲੇ । 
ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦਾ ਪੜਦਾ ਬਣਿਆ 

ਰਹੇ, ਉਸ a _ਲਖ-ਪਤੀਆਂ ਵਰਗਾ 
| ਇਤਬਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ ---'ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ ਚਲੋ, ਉਹਦੇ 

lay us’ ਜੀਵਣ ਸਿੰਘ et ਇਤਬਾਰ ਹਾਲ ਦੀ 

| ਘੜੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ syst ਹੀ 

ਅਥਵਾਂਦਾ ਹੈ 1. (Rat) 

ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੀ uss 
ਵੀਨਾ। 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋ" ਵਧ ਹੱਕ 
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ - ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਕ 

ਹਕ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜੋਠੇ ਪੁਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 
‘fan ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਸ 

ਰੱਬ ਦੇ ਖੋਲ ਨਿਆਰੇ ਹਨ । 

(ay ) 

__ ਜਿਹਦੀ ਕੌਠੀ ਦਾਣੇ, ਉਹਦੇ aus 

ਵੀ ਸਿਆਣੇ । ਵੇਖੋ ‘far ਦੀ ਕੋਠੀ 

ਦਾਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ 

ਭਾਵ :--ਧੋਨ ਕਈ wae ਢਕ 
ear ਹੈ | 



ਜਿਹਦੀ ਤੇਗ... 

ਦੀ ਕੇਠੀ ਦਾਣੇ, ਉਹਦੇ ang ਵੀ ਸਿਆਣੇ”, 

fe3t dt (ਸੈ) 

ਜਿਹਦੀ ਤੇਗ, ਉਸੇ ਦੀ aa । 
ਭਾਵ :--ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਸ ਹੀ ਸਭੋ 

ਕਝ ਹੁੰਦਾ ਚ i 

ਦੀ sa’ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ re 
ਨਹੀ Bas ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਧਨ ਕਦੀ 
ਨਿਖੁਣੋਗਾ ਨਹੀ” | 

ਜਿਹਦੀ ast, ਉਸ ਦੀ Hat | 
ਭਾਣ :— ਜਿਸ ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਖਾਦ | 

ਪਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

eat ਉਸ ਦੀ wat ।” 

deat । 

ਸਭ ਕੋਈ । | 
ਭਾਵ :--ਧਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹ 

ਯਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-ਕਿਉ” ਨਾ ਹੋਵੇ, 'ਜਿਹਦੇ ਹਥ 
ਡੌਈ ਓਹਦਾ ਸਭ ਕੋਈ” । ਧਨ-ਪਾੜਰ ਦੀਆੰ 
ਬੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਸਭੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ | (ਸੋ) 

ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਪਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੌ 
Yer | 

ਭਾਂਵ :-- ਗ਼ਹੀਬ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 
ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਈ । ਠੀਕ ਹੈ 'ਸਿਹਦੇ ਗਲ ust, 
ਉਹਨੂੰ Hua’ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਕਿਤੇ 2} de ਨਹੀ” 

a (Fa 

| ਮਾਲਕ ਸਮਝੀਏ, 
| ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? 

IW ਅਮਲੌਂਕ ਰਾਮ ਦੀ ਬੜੀ | 

ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ... 
i ee ee 

"aig ਮਲ-ਸ਼ਾਹ ਜੀ, 'ਜਿਸ | 
ਰਾਮ 

ਸਹਾਏ ਦੇ ਧਨ ਨੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਚ ਵੀ ਬਣਾ | 

ਜਿਹਦੇ ਰਾਹ ਨਾ Sat ਉਹਦਾ 
| ਪੰਧ ਨਾ ਪੁਛ । 

_ਭਾਵ :--ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਹ ਵਰਤਣੀ 
: ਨਹੀ',ਉਸ ਤੋ ਪੁਛਣ ਦੀ ਹ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਵਰਤੋ" "ਜਦ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਉਤੇ 
| ਅਮਲ ਨਹੀ” ਕਰਨਾ ਤਦ ਉਹਨ? ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ 
ਲਾਭ ? 'ਜਿਹਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ea, Gare ਪੰਥ ਨਾ 

(Ha ) 
ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ sat ਢੋਈ; ਉਹਨੂੰ 

| ਅਗੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਕੋਈ । 
(Hal | ਭਾਵ :---ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ sara 

| ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ 
ਵੀ ਸੁਖ ਨਹ" ਮਿਲਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--> ਗੋਰ੧ੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੱਥ 

ਵਰਤੋ” :--#ਬਰਦਾਰ — ਮਿਤ “ਜਿਹਦੀ | ਨਹੀ" ਪਾਂਦੇ । wed ਜਿਨ ਏਂ ਭੂਤ ਏ ? ਜਮ ਰਾਜ 
ਪੈਲੀਆਂ ਵਿਚ San ਖਾਦ ] 

ਜਿਨੀ Sa ਕੇ ਪਾਉਗੇ ਓਨੀ st teers ਵਖੋਜੇ | 

ਜਿਹਦੇ ਹਥ ਡੋਈ (ਲੋਈ), ਉਹਦਾ ਇੱ 

ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹ” 

ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀ” 
gaz sla ਹੈ 

ਢੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗੇ ਵੀ ਥਾਂ 
_ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾਂ ਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 

ਭਾਵ :- ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 
ਉਸ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਕਰਨ 

ਵਰਤੋ” :--6ਮ, ਜੀ we ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਣੇ 
ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਾ aca ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ $? ਜਿਸ 
ਨੂੰ nei ਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ Ser ਕਿਹਾ ? (ਸੌ) 

ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ, ਓਹੀ ਝੜਿਆ | 
_ ਭਾਵ :-ਜਿਸ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, 

ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ । 

ਵਰਤੋ” :--#੦੨ a Sai ਨੈ ਹਜ਼ਰਤ 
ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 
ਮਿਲਵਰਤਨ fest । ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਬੜਾ 

। ਦਾਧਾ ਹੋਇਆ 'ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਓਹੀ ਬੜਿਆ/” 
ਵਾਲ] ਗਲ ਹੋਈ । (Ha) 



eee eee en meen ewe me nnn ਵਾ nee ee ree neren ae en wel a remeryeen enews newer ewe rn naan 

ਆਡ aol ਟੱਪਦਾ, 
ਦਰਿਆ fas ਤਰਸੀ ? 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ foal ਜਿਹੀ ਅੰਕੜ ] 
3 ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ | 
ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ | 

ਟਿਕ ਕੈ ਬਹੁ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ | “ਜਿਹੜਾ 

ਵਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਟ7ਕਰ। ਕਿਵੇ ਕਰੋਗੇ ? 

Sar | 

ਕਰਦਾ : ਰੱਬ ਉਸ 
fad 

ਵਰਤੋਂ — 
ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ ਜੋ ਐਬ ਨਾ ਕਜਦਾ ਏ, 
ਰੱਬ ਓਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇੱਦਾ ਹੈ । 

(ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ) | 

ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ 
ਆਪ ਵੀ ਅਗ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਏ | 

ਭਾਵ :-ਜਿਹੜ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 
ਗਲ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿਚ 

ਕਹਿੰਦੀ, “ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂਦਾ 8, 

ਓੜਕ, ਆ੫ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਏ ।” 

(ਖ੍ਭਾ--ਜੋਟੂਆ eae ਦੀਨ) | ਇਤ ਕਰੇ, ਤੁਸੀ ਉਹਦੀ ਸੌ ਗੁਣਾ ਕਰੋਂ । 
ਜਿਹੜਾ ਕੇਡੇ ਬੀਜੇ ਓਹੀ sus ਦੀ | 

ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ --ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋਂ, 
ਓਹੀ ਦੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। : 

: -- ਥਾਣੇਦਾਰ--ਢਿਲੜ ani ਜੀ ! | 

| ਉਹਨੂੰ Haar ਕਿਉ” 
ਆਡ ਨਹੀ” ਟਪਦਾ, ਦਰਿਆ ਕਿਵੇ“ ਤਰਸੀ” । ਤੁਸੀ” | 

i ਨਿਕੀ Pre a ee. 
| 

ਤਾਂ ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਤੋ” ਘਬਰਾ Ate ਦੀ | aH ਨਿਕਲ ਸਕੇਂ, ਤਦ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉ” ਕਰਨੀ 

ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬ ਨੂੰ ਜਰਦਾ | 
oot, ਰਬ ਓਸ ਦਾ ਅੰਬ ਛੁਪਾਉ'ਦਾ । ਹਜ ਦੂਤ ਘਲ ਕੇ ਅਸੀ” ਰਾਣੇ 

ਰਲਾ ਲਈਏ, ਤਦ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਭ ? “ਜਿਹੜਾ 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ 

ਨੂੰ ਵੀ Sat 
ad ਰ 

ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ... 

ਵਰਤ :--ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ 
| ਵਿਚ ਦਾਸੀ ਦੰ: ਕੋਈ aga ਨਹ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ 
ਨੋ ਆਪ ਹੀ as ਬੀਜੇ ਸਨ, ਉਸ ਲਈ gud 
ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਈ । 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਬਾਰ--ਡ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ _ਦਿਤਿਆੰ ਮਰੇ, 
ਦੇਈਏ । | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਮਿੰਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਹੋਈ । | 

ਵਰਤੋ” :--"ਰਾਣੀ--ਮਹਾਰਾਜ | A ਕੋਈ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਗੁੜ ਦਿਤਿਆਂ ਮਰੇ, ਉਹਨੂੰ noe ਕਿਉ” ਦੇਣਾ $? 

(Hal) 

ਜਿਹੜਾ wa ਪਿੱਟੇ, ਓਹੋ ਘਰ 
| ਲੁੱਟੇ । ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ fee, ਓਹੋ 
| ਘਰ ਲੁੱਟੇ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਕਲਾ, ਫੁੱਟ 
| ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਆ ਵੜੇ, ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ 

Pdi 

ਵਰਤੋ” :--'ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਿੱਟੇ, ਓਹੋ 
॥ ਘਰ ਲੁਟੋ', ges ਲੜਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਦੇ 

ਸਰ . । ਹਨ । 
:-ਦ ਪਰ HH ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ | 

(ਸੰਗ੍ 
ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ (ਚਾਹਵੇ) ਆਪ ਨੂੰ, 

| ਓਹਦੇ ਜਾਣੀਏ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ । 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ fea ਗੁਣਾ 

ਵਰਤੋ :--ਸੋਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਮੋ” ਸਿਰ 
। ਉਤੇ fasts ਹੈ । ਮੈ ਵੀ ਅਗੋਂ ਓਹਦੀ A ਗੁਣਾ 
| ਵਧ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! “ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, 

ਓਹਦੇ ਜਾਣੀਏ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ' । (ਸੰਗ) 



Perr ਨਲਕੇ 

ਜਿਹੜਾ ਝਾਲ ਝਲਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤੇ 

ਪੇੱਂਦੀ ਹੈ। 

_ ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਸਹਾਰ 
ਸਕੇ, ਓਸੇ ਉਪਰ ਬਿਪਤਾ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਵਾਣ ਵਿਚਾਰਾ gu _ਕਣੀ, 
ਮੀਂਹ, ਪਾਲਾ ਸਹਿ ਲੈਦਾ ਹੈ gu ਚੁਪੀਤਿਆਂ । 
ਗਲ ਓਹੀ ਹੈ “ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੁਲਦ਼ਾ ਹੈ ਓਸੇ ਤੇ 

_ ਖੈੱਢੀ ਹੈ! । 
(ਚਵਿੰਦ ਬਤੀਸੀ--ਡ: ਮੋਹਨ 'ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਸੋਈਓ 
ਭੇੜਾ ਸਹੁੰ ਨੂੰ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਉੱਕਾ ਚੋਗਾ ਨਾ 
ਲਗੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 
Bet | 

ਵਰਤੋ” :--ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਮਾਂ was 
ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਸੋਈਓ ਭੈੜਾ 
ਸਹੁੰ ਨੂੰ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀ” Ft ਲਾਇਆ, 
ਓਸੇ wal Ja Set ਪਾਇਆ | (Ha ) 

ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ, ਓਹੋ ast us | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਝਲਣੀ . 
ਪਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਓਹੀ ਗਲ 
ਕੀਤੀ ਅਖੇ 'ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋ, ਓਹੋਂ ਕੁੰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਸੈ” 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ, ਪਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹਾਲੀਆਂ 

ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ" ਮੋਰੇ fue att ਗਏ, ਪਈ 
ਮੈਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉ” ਨਹੀ' ਕੀਤੀ | (Ha) 

fags ਭਾਂਡਾ ਸਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਓਹੀ ਬਹੁਤ ਖੜਕਦਾ ਹੈ | 

ਭਾਵ :--ਔਗਣਿਆਰੇ 3 dé ਮਨੁਖ 
ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸਿਆਣੇ ਸਦਾ de ਵਿਚਾਰ 

ਗਿ cenecenenndd bbbanndaDhORAh wah amcnshadannanenean soos nan aenanraa rman esemanee 

ਤੋਂ” ਕੰਮ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰਖ. cat ਹੀ wet 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ i ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ fed ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ; 

“ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ pve) det ਹੈ, ਓਹੀ ਬਹੁਤਾ 

ਖੜਕਦਾ ਹੈ” । (Ha) 

ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਣਾ Al ਢੋਲ ਵਜ 
TI 

ਭਾਵ :-ਕਿਸੇ ਨਮੌਸ਼ੀ ਦੇ ਢਕਣ ਦਾ 

ਬੇਅਰਥ ਜਤਨ ਕਰਨ' | 

ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਣਾ es ਸੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, 
ਅਜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ feat 
ਵਾਰਸ ਨੰਗ ਨਮੂਸ ਨਾ ਰਹੇ ਓਥੇ, 
ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਗ ਬਜ਼ਾਰ fear | 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ ਘਿਉ, ਨਾ ਮਾਂ ਕਰੇ 
ਨਾਂ ਪਿਉ। 

ਭਾਵ :--ਘਿਓ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੜੀ 

ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” --ਦਾਲ, ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਸਲੂਣਾ ਜੋ 
ਭੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀ” ਹਰ ਰੋਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 
ਵਿਚ ਘਿਉ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਘਿਉ ਬੜੀ ਤਾਕਤ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ 'ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ 

ਘਿਉ ਨਾਂ ਮਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਪਿਉ ।” (ਸੰਗ ) 

` ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਬੀਤ ਗਈ, ਉਹਦੀ 

ਘਸੀਟ ਕੀ ? 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਬਾਤ ਮੁਕ 

ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ 

ਲਾਭ ? 

BIT :--ਉਠ far! ਸੈ“ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ 
...ਇੱਸ ਨਿਕੈਮੋ ਰੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? ਜਿਹੜੀ 

ਗਲ ਬੀਤ ਗਈ ਉਹਦੀ ਘਸੀਟ ਕੈਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ? 

(ਸ੍ਰੀ ਢਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 



ਜਿਹੜੇ ured... 

ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਗੇ aad, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰੇਗਾ, 
ਓਹੀ ਦੂਖ ਪਾਵੇਗਾ | 

ਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ edt ਹੋਵੇ,'ਜਿਹੜੇ wed ਗਾਜਰਾਂ; 
ਪੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜ' ਅਸਲ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਜਿਹੜੇ wea _ਚੋਪੜੀ, ਸੋਈ 
ਸਹਿਣਗੇ ਦੁਖ । ਵੇਖੋ :- ਜਿਨਾ ਖਾਧੀ | 
ਚੋਪੜੀ, ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁਖ ।' 

ਭਾਵ :- ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਦ ਲੁਟਣਗੇਂ, | 
॥ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ । wed “ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਔਖੇ ਵੀ ਓਹੀ ਹੋਣਗੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਬੇੜਾ | 

“ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਗੇ ਚੋਪੜੀ ਸੋਈ ਸਹਿਠਗੇ ` 

ਜਿਹੜੇ ਗਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਰ੍ਹਦੇ | 
Sut । ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ sae ਹਨ, ਉਹ | 

ਸਖ 

ey = 

ਹੈ 
ਸੋ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ fod ਨਾ । 

ਵਢਦੇ Sat | 

ਭਾਵ :-ਬਹੁਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ | 
ਨਿਗਰ ਕੋਮ ਘਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ ---ਜਿਹੜੇ ਗਜਦੇ ਹਨ, ਓਹ eae | 
ਨਹੀ` । ਤੁਸੀ' ਓਹਦੇ ds ea ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, 

ਵਿਚੋ” ਉਹ vat ਹੈ । (Ha ) 

ਦੀ 3 | 
ਭਾਵ :--ਸਾਰੇ ਟਬਰ ਦੀ ਸੈਦਰਤਾ 

ਤੇ ਆਦਤਾਂ, fea ਜਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :— 'ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਿਹੀ | 
ਵੋਹ 

੪, ੯੧੬ ` =% $ ਭੂ => ੨੯ ~ 9 

mg ਢੀ ਭੈਣ” 1 ਉਹ ਵੀ ਅਠਵੀ' ਤੋ ਅਗੇ ਨਹੀ” | ਜੋ ਪਿਛੋ ਪਾਏ ਭਸ' । 

Sy ਸਕਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ at ਅਕਲ det ਸੀ ! (ਸੌ) 

ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਨ 
ਬਲਖ ਨਾਂ ਬੁਖਾਰੇ । 

ie enn rien awww ener eee eas ਲੀ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲਦਲ 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਵਰਗਾ 
ਕਿਤੇ out ਮਿਲਦਾ । ਰ 

ਵਰਤੋ“ -- wa ਵਰਗਾ ਸੁਖ` ਕਿਤੇ ਨਹੀ” 
i ਮਿਲਦਾ । “ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਛਜੂ ਚੁਬਾਰੇ ਨਾ ਬਲਖ 

ime a ~ | ਨਾ-ਬੁਖਾਰੇ ।” 
ZIT :--ਬੀਬੀ ਜੀ, ਨਾ ਦੋਂਪਤੀ ਮਾੜੇ | _` 

(Ha) 

ਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, faut ਭਰੇਗਾ । 
ਵੇਖੋ :--ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ABS । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ ਕੌਮ ਕਰੇਗਾ, _ਓਹੋ 
ਜਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏਗਾ । | 

ਵਰਤੋ” :--ਕਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ A az 
ਭਰਜਾਈ ਨਾਨ ਵੰਡ ਸਮੋ ̀  ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ 

ਕਰੇਗਾ, ਤਿਹਾ ਭਰੇਗਾ” । (ਸੰਗ ) 

ਜਿਹਾ ਕੋਈ _ ਕਰੇਗਾ fem 
ਪਾਵੇਗਾ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ ਕੋਈ aH ਕਰੇ, fad 
ਜਿਹਾ ਫੱਲ ਮਿਲੇ । 

ਵਰਤੋ” : 
ਸਾਨੂੰ ਠਗਿਓਈ ਹੀਰੇ ਦਗਾ ਦੇ ਕੈ, 

ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ । 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇਮਿਆ ਜੋ ਪਿਛੋ 

el 

| ਪਾਏ ਭੱਸ I 
ਜਿਹਾ ਸਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤਿਹੀ ਸਾਲੇ | 

| ਇਤਬਾਰੀ ਦਸਣੀ ਹੋਵੇ । 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਪੱਕੀ ਬੇ- 

ਵਰਤੋ” :--ਐਵੇ' ਗਲਾਂ ਹੀ ਗਲਾਂ ਹਨ । 
| G'S ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਨਹੀ” ਤਾਂ ਮਰਨ 
ਪਿਛੋ” ਕਿਸੇ ਕੀ ਏ'। “ਜਿਹਾ ਕੋਂਈ ਨਾਜੌਮਿਆਂ, | ਪਿਛੋ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏਂ,। ਜਹਾ Ae ਨਾਜੌਮਿਆਂ, . 

[ - 

(Hz) 
ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਲਖ ਦਾ, ਤਿਹਾ ਕਖ 
ਦਾ। 



ਭਵ :--ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਮਾੜਾ ਹੀ ger 
ਹੈ, ਭਾਵੇ" ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇ" ਬਾਹਲਾ | 

ਵਰਤੋ" :--ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਲਖ ਦਾ _ਤਿਹਾ 
ਕਖ ਦਾ । Het ਕੇਮ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਏ, 3 ਥੋੜਾ 
ਵੀ ਮਾੜਾ । (fa ) 

. ਜਿਹਾ _ਡੱਡਾ _ਪਿਆ, fear 
ਚਿੜੀਆਂ ga ਗਈਆਂ । ਵੇਖੋ :-- ਜਿਹਾ 
ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਤਿਵੇਹਾ uu ਚੁਗ 
ਗਿਆਂ | | 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਖਟੀ ਕਮਾਈ ਆਈ, 
ਉਹ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ । 

ਵਰਤੋ :--ਇਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ-ਚਲਾਤੀ ਹੀ 

ਹੈ । ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਢਾ ਹੈ, 'ਜਿਹਾ 
Sat ਪਿਆ, ਤਹਾ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗੰਈਆੰ' । (ਸੈਂ) 

___ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਪਾਣੀ, far 
ਮੇਰਾ ਕੇਮ ਜਾਣੀ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ੂਰੀ ਦਿਉਗੇ, 
ਓਹੋ ਜਿਹਾਂ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਫਰਤੋ` :--'ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਪਾਣੀ, 
ਤਿਹ! ਮੋਰ: ਕੰਮ ਜਾਣੀ” ਕੈਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਢਿਡ 

ਭਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਦਿਓ | (ਸੋਗ ) 

ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਵੇਖਿਆ, fear 

ਬਹੁਤਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--ਭਰਾ ਛਡ ਹੁਣ, WE ਸ਼ਾਮ 

੩ਕ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਫਿਡ ਤਾਂ ਭਰ ਨਹੀ 

ਜਾਣਾ । 'ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਤਿਹਾ ਬਹੁਤ!'। (ਸੌ) 

ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਤਿਵੇਹਾ uly 
ਚੁਗ ਗਿਆਂ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨਾ ` ਕੋਈ _ਕਮਾਵੇ, 

ਉਤਨਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ Ae | 

ਜਿਹਾ ਵਿਹੀਜ... 

ਵਰਤੋਂ” :-- fesi ਵਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕੀ ਗੱਲ! ਕਰਦੇ ਹੋ । ਕਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚ 

ਭੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ । 'ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਪਿਆ fata: ਘੁਘੂ 
vai ਗਿਆ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਤਾਂ। (ਸੰ) 

ਜਿਹਾ ਦੁਧ, ਤੇਹੀ ਬੁੱਧ | 

ਭਾਵ :--ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਜਿਹਾ ਦੁਧ, ਤੇਹੀ an’ ਪਿਓ 
ਤੇ ਕਿਉ” ਨਾ ਜਾਇ ਭਲਾ ? (ਸੰ) 

ਜਿਹਾ ਦੇਵਤਾ, ਤਿਹੀ ਪੂਜਾ । 7 
ਜਿਹੀ ਰੂਹ, ਤੇਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਦਾ ਹੈ, 
ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਹੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਮਹੰਤ ਜੀ, fad ਜਿਹ ਮਨੁੱਖ 

ਤੁਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਦ! ਜੈ, ਤੁਸ!" Ga ਜਿਹਾ ਉਸ 
ਨਾਲ Raa ਕਰਦੇ ਹੋਂ 'ਜਿਹਾ des, ਭਿਹੀ ਪੂਜਾ” 
ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ | (Hat) 

ਜਿਹਾ ਬੀਉਂ ਤਿਹ ਫਲ ਪਾਓ । 
ਜਾਂ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ । ਜਾਂ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ 
ਤਿਹਾ ਵੱਢੇ । 

_ ਭਾਵ :--ਜਿਹੋਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਮ ਕਰੋ 
ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- 
ਜਿਹਾ ਬੀਜੀਏ ਵਾਰਸਾ ਵੱਢ ਲਈਏ, 
gaze ਵਿਚ ਹਦੀਸ ਦੇ ਆਇਆ ਈ । 

| (ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਜਿਹਾ ਵਿਹੀਜ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਤੇਹਾ 
ਕੁਆਰਾ ਪਾਇਆ | 

ਭਾਵ ;--ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ fea 
ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ” ਡਿੱਠਾ 

wri ਤਾਂ । ਜਿਹ ਵਹੀਜ ਕੈ ਪਾਇਆ, ਤੇਹਾ 



ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ... 
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$ Ne ਕਆਰਾ ਪਾਇਆ |’ ਐਵੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 
ਵਲੰਤ ਤੋ ਆਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿਚ ਬੜਾ 
ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 1 (ਸੰਗ ) 

_ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਤਿਹਾ 
ਹੋਉ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ । 

ਭਾਵ :--ਜ਼ਦ ਇਕ gat ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ nd ਹੌਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜੀ 
ਨਾ ਕਰੇ | 

ਵਰਤ” :``'ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ 'ਚਾਟੀਵਿੰਡ 
ਤਿਹਾ ਹੋਉ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ", ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਣਾ 
ਅਗੇ । ਜੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਓਨਾ ਹੀ Ye ਜਾਏ zi 
ਕਾਫੀ ਹੈ | (ਸੰਗ ) 
ਜਿਹੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ, ਤਿਹਾ ਖੋਤੇ 
ਦਾ ਵਾਹਨ । ਜਾ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਤਾਬੜੇ 
ਤਿਹੇ 33 ਪੂਜ । ਵਾਹਨ = ਸਵਾਰੀ 
_ ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ger 
ਹੋਇ, Gg ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਏ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਧਰਮ ਦੇਵ--ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਰਮ 
ਰਖਾਂ ਮਲ ਆਪ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵੀ 
ਆ fue, ਜਿਹੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਤਿਹ ਖੋਤੇ ਦਾ 
ewe ਵਲੀ ਗਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ । (ਸੰ) 

ਜਿਹੀ ਸੈਗਤ, ਤਿਹਾ ਫਲ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ Aas 
ਕਰਦਾ ਹੈ, fad ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮਾਤਾ--ਪੁਤਰ | ਤੇਰੀ ਕੈਣ ਨੂੰ 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਖ ਮੜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁਟੀ ਹੌਣ ਤੇ 
ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ ਤੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 
ਪਾਸ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਕਿ 

“ਜਿਹੀ Has ਤਿਹਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਇਸ 
ae. 2 ਚੇਤੇ ਨਹੀ” ਰਖਦੀ । (Ha ) 

ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ, ਤਿਹੀ ਭਰਨੀ । 
ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ ay ਕੋਈ ager ਹੈ, 

ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਬਚੇ । 

12 । ਪਰ 

ਜਿਹੀ ਗ਼ਰੀਬਣੀ... 
ਸਗ ਅਸ ਰ0 00004, ee Ee Tee EE ee eee eee eee LLL! (ਦੇ 

ਜੇਹਾ _ ਬੀਜੈ ਸੋ OS, 
ਸਮੇ ਬਿਨਾ ਫਲ ਹਥਿ ਨ mie | 

ਹੁਕਮੇ _ ਅੰਦਰ _ ਸਭ ਕੋ; 

HS ਹੁਕਮ ਸੋ ਸਹਜ ਸਮਾਵੈ | 
(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ). 

ਜਿਹੀ ਕਿਲੋਂ ਬਧੀ, ਤਿਹੀ ਚੋਰਾਂ 
ਖੜੀ । ਜਾਂ ਜਿਹੇ ਕੈਤਾ ਘਰ ਰਹੇ fad 
ਗਏ ਪਰਦੇਸ । 

ਭਾਵ :--ਨਿਕੌੰਮਾ ਆਦਮੀ _ ਭਾਵੇ" 
ਜਿਥੇ ਵੀ ਰਹੇਂ, fed ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮਮੱਏਆ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਰੌਰਹਾਜ਼ਰੀ “ਜਿਹੇ ਕੌੜਾ ਘਰ ਰਹੇ ਤਿਹੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੇਸ 
ਵਾਲੀ ਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ger ਨਾ 

ਹੋਣਾ ਬਰ/ਬਰ ਸੀ । (ਸੋ) 

ਜਿਹੀ aa, faa ਬਚੇ । 

ਭਾਵ “--ਜਦੋ` ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਪਰਵਾਰ 
go ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਦਾ ਪਰਵਾਰ gat 
ਨਿਕਲੇ ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--'ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ ਤਿਹੇ ਬਚੇ,! ਰਾਮ 
ਦੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੀ Ht, ਤਾਹੀਏ' 

ਰਾਮ ਭੀ ਝੂਠ ਨਹੀ” ਬੋਲਦਾ ਸੀ । ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਤਿਹੇਂ 

(Ha ) 
ਜਿਹੀ ਗ਼ਗੀਬਣੀ ਬਾਹਮਣੀ, ਤਿਹੀ 

ਮਸ਼ੇਹਗੀ ਚੂਪ । 
ਭਾਵ — ad ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਆਪਣੀ 

fez ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ wear ਹੈ । 

ਵਰਤੌ” :--ਰੂੜੁ ਸਿੰਘ--ਐਹ, ਵੇਖ ਲੌ, 
ਖਰਚ ਤਾਂ ਸ਼ਵਾਕਬੀ_ ਦੇ ay ਨੇ, HS Baler 

“ਜਿਹੀ ਗਰੀਬਣੀ ਬਾਰਮਣੀ, fact 
ਮਸ਼ੈਹਰੀ gu’ dal as ਏ | fae fete’ ਹੋਉ 

ye cul asia 1 ੍ 

(ਸੁਭਦਾ-ਆਈ. ਸੀ. ਲੰਦਾ) 



ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ... 
ਲਨ ਦੇ ਦਰ ਲ=ਦਦਲ ਠੰਦ ਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਦ ਦਦਣਦ ਦੇ error ਦਊਦਨੀਦਦ 

ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ, ਤਿਹੀ ਮੁਰਾਦ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ oH 

ਕਰੇਗਾ, ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ “--ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਸੀ, Ga ਹੋਈ । “ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ, ਤਿਹੀ vate’ 

ਵਾਲਾ Bul ਹੋ ਗਿਆਂ । (ਸੋਗ ) 

ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਤਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ । 

ਭਾਵ :--ਤੈੜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ 

ਭੈੜੇ ge ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸਚ ਹੈ ! ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ 

ਤਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਿਹੀ ਕਿਕਰ ਦੇ. ਜ਼ੁੜੇਲ ਰਾਣੀ, 

ਤਿਹ dai ਦਾ 33 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤੀ” | 

(ਸੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਤਿਹੇ ਬਚੇ । 

ਭਾਵ :-- ਅੰਲਾਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਹੀ 

ga ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--੫ਿਓ ਕੋਈ ਘਟ ਬੋੜਾ ਜੀ ? 
ਪੁਤ ਆਪੇ ਹੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗੇ ਜਾਇਗਾ । _ (Fay ) 

ਜਿਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੀ _ਭਰ 
. ਦਿਤੀ । 

ਭਾਵ :-ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬੰਦਾ Wo 
ਆਖੇ, ਓਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ--ਸੋਗਤ ਅਗੇ 

ਬੇਨਤੀ ਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਗਏ 

ਨੈ । ਜਿਹੀ Ha’ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੀ ਭਰ fest ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਗਤ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ gat ਦੀ 

ਏਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਏ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਮਸੰਘ-- ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਤਿਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ । 

_ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਕਰਦਾ, 

ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” .---ਮੈ' ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ 

at, ਪਈ ਸੈ? ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਈ, ਪਰ a 

ਅਗਲੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ _ਈ_ਟਕਰੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਆਪੋ _ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 
ਆਖਣਗੋ 'ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤਿਹੀ ਚਪੇੜ” “ਜਿਹੀ ਰੂਹ, 
ਤਿਹੇਂ ਫਰਸ਼ਤੇ” । ਰ੍ : 

(any ਸ਼ਾਹ-- ਆਈ, ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ Sat H* ਚੋਟੀ । 

__ਭਾਵ :- ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 33 
Je | 

Sas :---ਜਦੋ” ਚੋਰ ਤੀਵੀ' ਪਾਸੋ ਖੋਹਣ 
sa ਤਾਂ ਤੀਵੀ” ਨੇ ਅੱਖਿਆ--ਭਈ ਜੋਰਾ Act 

ਤਾਂ ਮਸੂਸ੪ਨਹੀ' ਦਿਆਂਗੀ, ਜਿਹੇ ਤੁਸੀ” va ਤੋਹੀ 
H ਚੋਟੀ । 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਰਲੀਏ, ਤੇਚੇ ਹੋ 

ਜਾਈਏ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, fag 
ਜਿਹੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । ਰ 

ਫਰਤੋ” :---ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੁਣ 

ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਕੂਲ 

ਢਾਲ ਲੈ, ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਰਲੀਏ, ਤੇਹੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ । 

(fig, ) 

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਂ ਸੀ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ 

ਮੁੜ ਆਇਆ । 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੌਈ ਖਟ ਕਮਾ, ਕੂਝ 

ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ | 

___ਫਰਤੋ” :-- ਕੁਝ ਨਾ ve । ਧੋਕੇ ਹੀ ਖਾਧੇ 
ਬਾਹਰ ਤਾਂ । ਬਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਂ ਸੀ, Ga ' 

ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਆਇਆ a । (ਸੰਗ ) 
ਜਿਹੋ faa ਜੀਵਨ, ਓਹੋ ਜਿਹੀ 

ਮੂਰਤ | 

gra :--ਜੋ ਅੰਦਰ get 

ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । 
ਹੈ ਸੋਈ 



ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਊਂ... 

ਵਰਤੋ” :-- ਹਰਿੰਦਰ--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 3a 
ਜੀਵਨ ਏ, Gd ਜਿਹੀ ਮੂਰਤ ਬਣਨੀ ਏ । 

(ਸੁਫਨੇ ਸਾਜ਼--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਉ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ | 
ਪੁੱਤਰ | 

ਸੇ ee ੯੭੭੮ ਲਾ  ! ਸੰ ਨ ਗਿ ਸਬ ਉ a | ਲਵੇਗਾ, `ਪਰ `ਜਿਤਨਾ' det ਉਤਨਾ ਖੋਫਾ । ਉਸ ਦੇ 
ਨ, ਵਹ ਅਖਾਣ | ਨਨੂੰ ਨਨੂੰ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੜੀ ਹੋਈ ਸੀ । (ਸੈ) 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ̀ 

ਵਰਤੋਂ :--ਭਾਬੋ--(ਰੋ'ਦੀ ਹੋਈ) ਇਹ 

ਸੀ । fad ਜਿਹਾ ਪਿਉ, Ga ਜਿਹਾ ਪੁਤ ।” 

ਦੀਵਾਨ (ਵਜ਼ੀਰ) । 
ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਸੁਭਾ ਦਾ ਰਾਜਾ dz, 

ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁਦਾ ਹੈ ।ਜਥਾ 
ਰਾਜਾ ਡਥਾ ਪਰਜਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ .ਰਾਜੇ fed ਜਹੇ | 
ਦੀਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਏਹੋ ਬਣਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ | 
ਏਹੋ ਕਰਦੇ ਨੇੰ । 

ਅੱਖੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਤ | 
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਲ di ਲਗਾ gz । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਮਾਹੀ ਛਿੜ ਗਿਆਂ ਨਾਲ dl ਦੇ, 
ਹੁਣ ਕਤਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ? 

ਜਿਤ ਵਲ ਯਾਜ ਉਤੇ ਵਲ ਯੋਖੀਆਂ, 
ਮੋਰਾ ਦਿਲ ਬੋਲੋ ਨੂੰ ਧਾਵੈ | 

(ਕਾਣੀਆਂ--ਬੁਲ੍ ਸ਼ਾਹ) 

fazer ਛੋਟਾ, ਉਂਤਨਾ ਖੋਟਾ | 

Le : ~ ੪ 4 ~ ~ . ਇਤਨਾ west ਵਾਤ, 

ਵੀ ਨਹੀ” ਰਹਿਣ/ ਸਾਡੇ ਹਥਾਂ 'ਚ । ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ | 
som te _” “੨ ੨੮ ੭ 4 ਰਾਤ 

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਚਮਟ' ਮਾਰਿਆ | ੪ 

(ਦਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੀ--ਡ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) | ਰੇ 
| ad, sot ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਤਨੀ ਚਾਦਰ 

ਜਿਤ ਵਲ ਯਾਰ ਉਤੇ =u | ਹੋਵੇ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਖੈਰ und) (ਸੇ) 

| ਕਰੇਗਾ, ਉਤਨਾ g 
| ਕਰੇਗਾ | 

ਜਿਤਨੀ ਵਾਹ... 
Wane tek aan cen ਲਗਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਜਾ ਲਤ ਨ ਆਲਾ ਭਲਾ ਗਲੀ ਨਾ a 

ਭਾਵ :--ਮੱਧਰੇ ਕਦ ਵਾਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ 
dm ਨਹੀ" ਹੁੰਦਾ । Hud, ਨੀਵੇ ਜਾਤ ਜਾਂ 
ਰੁਤਬੇ, ਜਾਂ ਘਟ ਉਮਰ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਨਿਦਣ 
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮ' ਜਾਤਾ, ਇਹ ਗਿਠਮੁਠੀਆ, 
ਛੋਟੂ ਜਿਹਾ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਆਦਮੀ Hat ਕੀ ਵਿਗਾੜ 

ਦਿਆਂ ਮੰਗਤਿਆਂ, ਜੇ 
ਸੁਖੱਲੀ Bu 

_ ਜਿਤਨ/ 

ਭਾਵ :--ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋ 
(ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ--ਸੌਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ) । ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਝੱਟ ਸੁਖਾਲਾ 

ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ fad fag} 
ਵਰਤੋ” :--ਜਾਓ, ਓਇ ਜਾਓ, ਹਰੜਕਣਿਓ 

| ਵਿਹਲੜੋਂ; ਨਹੀ” Ser ਮੈ” ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਾਨ 
ਦੂਨ | 'ਜਿਤਨਾ ਦਿਆਂ ਮੰਗਤਿਆਂ, ਜੇ ਇਤਨਾ wat 
ਵਾਤ, Hast ਲੰਘੇ ਰਾਤ ।” (A) 

_ ਜਿਤਨੀ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਤਨੇ ਹੀ 
Ud ਪਸਾਰ | 

He :--ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ad | 

ਵਰਤ” :--ਤੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ 

ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਤਨਾ ਫਲ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਕ ay 
ਵਧੀਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਵਰਤੋ” :-- ਫਸਲ ਉਸ ਦੀ ਅਫ਼ੀ ਹੈ, 
ਮਿਹਨਤ ਜੂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਜੂ 
ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਤਨਾ ਫੱਲ । (ਸੰ) 

ਜਿਤਨੀ ਵਾਹ, ਉਤਨੀ ਗਾਹ | 

ਭਾਵ :--ਪੌਲੀ ਜਿਤਨੀ waa, ਜਾਂ 



ਜਿਤਨੀ ਵਧੀਕ edd, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ 

ਫ਼ਸਲ ਆਵੇਗੀ | ਰ੍ 

ਵਰਤੋ` : -- ਜਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਧੈਲੀ ਵਾਹੋਂ, 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲ dar ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਜਿਤਨੀ ਵਾਹ, 

ਉਤਨੀ ava’ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇ” ਨਹੀਂ ਜੋ | 

(ਸੰ) 
ਸਿਰ 

._ ਆਖਿਆ | | 

ਜਿਤਨੇ ਸਿਰ, ਉਤਨੀਆਂ 

ਪੀੜਾਂ । 
ਭਾਵ :--ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ es) ਬਣਦਾ 

ਹੈ, ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ, ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਗ਼ਰੀਬ naa ਹਾ= ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ 

ਤਾਣ ਸੌਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰਤ ਨੀਂਦ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ । ਹਰ ਵੋਲੋ ਚਿੰਤ ਹੀ ਲਗੀ 

` ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਸਿਰ ਉਤਨਆਂ ਸਿਰ 

ਪੀੜ? । (4) 

ਜਿਤਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤਨੀਆਂ ਗਲਾਂ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਹਰ ਕੱਟੀ ਆਪ 

ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣ 

ਖਿਆਲ ਹੀ ਦਈ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਜਦ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾਰ 

ਕਰ ਜੁਕੈ, ਤਾਂ ਕੁਲ 88 ਉਠਕੇ ਘਰਾਂ ਨ ਮੁੜ ae ਤੇ 

ਕਬ ਉੱਥੇ ਹੀ as ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁੜਾਣ ਲਗ 

ਪਏ । ਜਿਤਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤਨ)ਆਂ Hat । (੧) 

ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਖਣਾ ਸਾਂ 

ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ 

ਫੱਲ ਆਪ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੇਮ 

ਕਿਉ” ਕਰੀਏ ? 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਅਪਣਾ, 

ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ” ਘਾਲੀਐ ।' 

ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚਈਏਂ; 

suit ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ 
(ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ-- ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਗੋ .. 

ਦਾ ਦਿਲ । | 

ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਵਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੋੱਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” : - ਮਨ--ਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ 
ਲਗ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 

ਲਗੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਦੇ ਹਨ । faa 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ | ਹੁਣ ਅਸੀ” 

ਬੜੀ ਫ਼ੇਤੀ ਚਵੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਇਲ ਇੰਜਨ 

ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿਚ ਲਾ ਰਹੇਂ ਹਾਂ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ - ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

fag ਆਸਾ, fsa ਵਾਸਾ | 
ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਕੌਈ ਆਸ ਪੂਰੀ det 

ਦਿਸੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--'ਜਿਥੇ ਆਸਾ ਤਿਥੇ evr’ 

ਜਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ eS Ge uA, ਉਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ 

ਹੋਇਆ ? (ਸੰਗ) 

ਜਿੱਥੇ ਇਹ oot, ਉੱਥੇ ਕੁਕੜ 

ਬਾਂਗ out ਦੇਦੇ | 

ਭਾਵ :--ਜਦੋ` ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇਂ, 
ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਮ ਥੁੜ੍ਹਿਆ 
ਹੈ | ਰ੍ 

ਵਰਤੋ :--ਜਠਾਣੀ--ਸ਼ਕ੍ਰੰਤਲਾ, ਤਾਰੋ AA 

ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲ ਅੜੀ ਖੜੋਂਤੀ ਹੈ ? ਤੀ ਤੁਸਾਡੀ 

ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ “ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀ” ਉਲੇ gaz ਬਾਂਗ 

ਨਹੀ' ਦੇਦੇ ? ਇਹ ਨਿਰਾ ਵਹਿਮ ਜੋ । _ (Ha) 

ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਗੇ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ 

ਭਾਗ udd | 
ਭਾਵ ---ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸਮਤ ਦਾ 

ਮਾਰਿਆ ਜਿਥੇ awe Ga’ ਹੀ ਦੂਖ ਪਾਵੇ, 

ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

was :--ਵਵਿੰਦ ਘਰ ਦੇ vt ਨੌੱਠ ਕੇ 
ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮੰਦਾ ਹੀ ਹਾਲ 



3 । ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਗੋ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਭਾਗ ਪਟੇਰੇ, 

ਵਾਲੀ ਗਲ ਵਰਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ (B 

ਜਿੱਥੇ ਸੰ, ਉੱਥੇ ਇਕੌਤ੍ਰ ਸੌ । ਵ 
Qual ਵਿੱਚ ਮਿਰ ਦਿਤਾ, ਦੋ ਘਟ ਕੀ ਦੋ ਵਧ ਨ 

ਭਾਵ --ਜਿਥੇ ਖ਼ਰਚ ਅਗੇ da 
ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਥੋੜਾ ਹੌਰ ਵਧ ਹੋਣ ਦਾ 
ਕੀ saa? 

ਵਰਤੋ --ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਉ ਖ਼ਰਚ । ਵਿਆਹ 
ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਚ fee’ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਸੌ, ਉਥੇ 
fess FI (ਸੋ) 

ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਏ 
ਨ ਵਪਾਰ, ਜੇ ਕਰੀਏ ਵਪਾਰ, ਨ 
ਕਰੀਏ ਉਧਾਰ, ਜੇ ਕਰੀਏ ਉਧਾਰ ਤਾਂ 
ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਰਾਰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਕਰਾਰ 
ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਨਕਾਰ | 

ਭਾਵ : -ਮਿਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ 
ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਭੂਲ ਜਾਓ | 

ਵਰਤੋ” :---ਮੈ” ਮਿਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਕੇ 
ਪਛਤਾਇਆ । fea ਮਿਤਰ ਗੁ ਆਇਆ ਇੱਕ 

ਰੁਪਈਆ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈਆ । Hed, 'ਜਿਥੇ ਹੋਵੇ 
ਪਿਆਰ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵਪਾਰ, A ਕਰੀਏ ਤਾਂ 

ਦੇਈਏ ਵਿਸਾਰ” । (ਸੰਗ) 

ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ, ਉੱਥੋਂ ਮਖੀਆਂ | 
ਭਾਵ :--ਲੌਕੀ` ਰੂਪਵਾਨ, ਗੁਣਵਾਨ, 

ਜਾਂ ਧੋਨਦਾਨ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--ਸੁਦਰਸ਼ਨ-- ਅੜੀਏ | ਨਿਹੋਰੋ 

ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਹੈ ? ‘fad ਗੁੜ ਉਥੇ ਮਖੀਆੰ” 

ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਲ ਖਿਚਣਾ 

ਹੀ ਸੀ । (ਸੰਗ) 

ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਹ । 

ਭਾਵ :-ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਗੋਂ 
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

. ਵਰਤੋ” :---ਹਿੰਮਤ ਅਗੇ est ਤੋਂ ਵਡੀ 
ਔਕੜ ਵੀ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉਥੇ ਰਾਹ । 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) “ 

ਜਿੱਥੇ wee ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ yaa 
ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਪੇ ਹੀ 
ਕਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ 2” ਤੀਜੀ--ਠਾਣੇਦਾਰ ਛਡ ਕੇ 
ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੌਚਾ 
ਏ । ਜਿੱਥੇ ਚੰਨਣ de, ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੋਂ ਆਪੋ ਆ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (Ha) 

ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤਤ gest, ਭਾਂਡੇ 
ਨਾਂ ਵਿਕੇ ਉਸ ਹੱਟੀ | 

_ ਭਾਵ: --ਜਿੱਥੇ ਭੈੜਾ ena ਵੜੇ, 
ਉੱਥੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਹੀ ਵਿਗੜਨ ਲਗ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਉਨਾਂ ਨੂੰ fede ਸੀ । ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ. ਸਾਡਾ 
ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ “fad ਜਾਏ ਤਤ ਭਲਤੀ, 
aig ਨਾ ਵਿਕੇ ਉਸ ਹੱਟੀ ।” (2) 

ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੱਤ ਭੜੱਤੀ, ਓਹੋ 
ਚਰਖਾ, ਓਹੋ ਚੱਕੀ । | 

ਭਾਵ :-ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋ" ਨੱਠ ਕੇ ਕੋਈ 
dd ਥਾਂ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਓਹੀ ਦੁਖ 
ਮਿਲੋ, ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--ਸਰਦਾਰ--ਸ਼ੰਦਰ ਦਾਸ _ਤਾਂ 
ਇਥੋਂ” ਜਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆ ਓਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਉਥੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਖੇ ‘fad ਜਾਵੇ ਤੱਤ 
3x31 ਓਹੋ veut ਓਹੋਂ val’ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵਾਪਰੀ 
ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ । (ਸੇ) 

ਜਿੱਥੇ ਦਰਖ਼ਤ (ਰੁਖ) sat, ਉੱਥੇ 
ਅਰਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ | ਵੇਖੋ :--ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਭੜੋਲਾ 
ਮਹਿਲ | 



ਜਿੱਥੇ ਦੀ dat... 

__ ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦ! ਘਾਟਾ 

ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਡਮੁਲੀ 
ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ ‘fad ਦਰਖਤ ਨਹੀ? ਉੱਥੇ 

ਅਦਿੰਡ ya’, ਜਣਾ ver ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆਂ 

faut ਹੈ | (Ra) 

ਜਿਥੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉਥੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ । 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 

ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ | 
| ਜਿਥੇ ਵਸਣਾ ਓਥੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ug ਲਾਉਣੇ ਲਗਾਉਣੇ, 

੨ .. . ` , aa | ਜਿਥੋਂ ਸਾਕ ਹੋਣੇ, ਓਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੁ aie 

Saag :--ਉਸ wh’ ਇਹ ay ਕਿਥੋ pee ? 3 a 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ weet | 

ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਪਾਂਡੀ ਬਣਿਆਂ ਹੈ । fra ਦੀ | 

(ਸੰਗ) | 

ਜਿਥੇ ਪਈ ਫੁਟ, ਉਥੇ uel BE! | ਪਰਾਏ | 

ਘਟੀਆ gu ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ gerd! 

ਖੋਤੀ, ਉਥੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ । 

aij :--ਘਰ get ਦਹਿਸਰ ਮਾਰਿਆ । 

ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- ਇਤਫਾਕ ਵਿਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ | 
j ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

_ ਜੋ । ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੈ ਤੇ ਮਿਤਰ ਨੂੰ ਆਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦੁ 

ਜਿਥੇ ਫੁੱਲ, ਉਥੇ aS 

ਵੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਰਾਣੀ-- ਮਹਾਂਤਾਜ ! 

ਕੁਈ ਨਵੀ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ, ਉਥੇ ਕੰਡਾ । 
| ਓਸਦੇ ਗੁਣ aes । 

aga ਵੀ ਹੋਣਾ dient | 

ਜਿਥੇ ਮਣਾ ਦਾ ਘਾਟ” ਹੋਵੇ, ਉਥੇ | 
| ਗਾਇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੌ ਉਸ ਬਣਾਈ | ਅਸਲ 

| ਗਲ ਵੀ ੩੧ ਇਹੇਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ । we ਜਿਥੇ ਵੇਖਾਂ 

| get ਪਰਾਂਤ ਉਥੇ mei ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ | (ਸੈ) 
ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? 

ਭਾਵ :--ਬਹੁਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਂ ਜਾਣ 
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ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਕੀ see ਹੈ । 

3 ਪਾਜ ‘faa ਪਈ ਫੁਟ ਉਥੇ ਪਈ Be" । (ਸ) | 

ਜਿਥੇ dui... 

ਸੁਆਰ ਸਕਦੀ । 

ਵਰਤੋ? :---ਜਿੱਨੀ wee ਤੁਸੀ” ਸੁੰਦਰ 
ਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ 

ਬਣਦਾ । ‘fad net ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਂ, ਉਥੇ 

(Ha) 

fas ਰਹਿਣਾ, ਓਥੇ ਵਰਤਣਾ 1 

3 ₹---ਦੇ੧ ਦੀ ` ਵਰਤੋ” ਕਰਨ 

ਹੀ vet ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :---ਜਿਬੈ ਰਹਿਣਾ, ਉਥੇ ਵਰਤਣਾ | 

(ਸ੍ਰੀ ਚਟਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡੋ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਥੇ SSS ਆਪਣੇ, ਭਜ ਜਾਣ 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੌਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ 

। ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਖੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਝੇਪਰਵਾਹੀ 

ਭਾਵ :--ਫੁਟ ਸੰਦਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ । ਹੌਣ ਨਾਲ ਚਲੇ WE! 

ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਰਹਿਣ, ਤਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ 28 ਆਪਣੀ ਹੀ vel 
“ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਏ ਆਪਣੇ, SA ਜਾਣ 

(੧) 

ਜਿਥੇ ਵੇਖਾਂ ਤਵਾ ਪਰਾਂਤ, ਉੱਥੇ 
ਪਰਾਏ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ =ੁਹਾਂਡੀ ਤਾਂ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੁਖ । ਗਾਵਾਂ (det) ਦਿਨ ma ਰਾਂਤ । 

ਹੀ -" `" ” | ਵੇਖੋ =-ਜਿਸ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ 

[ ਗਾਈਏ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਈਏ, 

ਵਰਤੋ” :-- ਉਹ ਕਿਉ” at ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ 



ਜਿਥੇ ਬੋਲਣ... 

fae ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ, ਤਿਥੈ vail | 
ਚੁਪ । 

ਭਾਵ '--ਜਿਥੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਲਾਭ 
ਨਹੀ. ਉਥੇ ਚੁਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 

Ry ਦੁਖ ਦੁਇ ਦਰਿ aug, 
ਪਹਿਰਹਿ ਜਾਇ ਮਨੁਖ oH 

ਜਿਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ, 

ਤਿਥੈ tat ਚੁਪ . 11 
(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰ੫---ਵਾਰ ਮਾਬ਼) ਰ੍ ibe 

ਸਿ ae ਆਸਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਂ । 
ਜਿਧਰ ਸੋਹਣੀ ਉਧਰ ਮਹੀਂਵਾਲ | | 

ਰਾਵ :--ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀ da seid । ਉਨ” ਦੇ feau ਨਹੀ” ਤਰ ਸਕਦੇ । 

| ‘fags ਲਾੜਾ, ਉਧਰ Aa’) ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਸਰਾ 

ਵਰਤ” :--ਚੌਥਰੀ, ਜਿਧਰ ਤੁਸੀ” ਹੋਵੋਗੇ, | 

ਅਸ) ਉਸੋ ਪਨ ਜਾਵਾਂਗੇ । “ਜਿਧਰ ਸੋਹਣੀ ਉਧਰ | 

ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਮਹੀ”ਵਾਲ', WH ਤੁਹਾਡਾ Fs ਅਤੁਟ ਹੈ । (Hal) 

ਜਿਧਟ ਗਿਆ eer (ਲਾੜਾ) | 

ਉਧਰ ਲਗ ਘਰ Sax faa 
ਗਿਆ ਬਾਣੀਆ, 

ਉਧਰ ਗਏ ਮਲਾਹ । 

ਭਾਫ :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ] 
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਚੋ ਖੁਚੇ ਦਾ i} 

MUTE | 

6 | ਅਹਿਨਿਸ ਫਿਰਹਿ ase 1 
ਵਰਤ` :--ਪਰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਜੂ | 

Sat ਸੀ | ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 38 ale ਕੌਮ ਚਲਿਆ ਤਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੋਲੋਂ ਦੂਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀ'ਹ BAS ਪੈਣ ass “For ਪਿਠ § 
ਪੈ ਰਿਅ।। ਮਾਲਕ ਿਦਾਰਾ Ga ਪੁੰਜੀਆ ਜੀ । | 
ਘਾਟ। st ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ । ਨਠ ਗਿਆ । ਸਾਨੂੰ f 
ਵੀ ਪਹਿਲੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ । | 
ਬਾਕੀ ਜਿਧਰ ਗਈਆ ਬੜੀਆਂ ਉਧਰ ਗਏ ਮਲਾਹ, | 

ਖਿਆਲ ਨਾ od, ਤਦ ਇਹ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਈ । 

ਉਧਰ ਗਿਆ” | 
ਬਜਾਰ । ਜਾਂ ਜਿਧਰ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, | 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | 

ਜਿਨ ਕੇ ਕਤ... 

ਜਿਧਰ ਰੱਥ, ਉਧਰ ਸਭ 1 
ਭਾਵ :--ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ 

| Hed ਕਰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ” :-- ਈਸ਼ਰ ਦੇਈ--ਧਨ ਭਾਗ ਹਨ, 
| ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਰਾਸ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, 

| “ਸਿਧਰ ਰਬ, ਉਧਰ ਸਭ” । ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੂ 
i ਸਚਿਆਈ ਹੈ । (Hal) 

ਜਿਧਰ Bist, ਉਧਰ ਜੋਜ । 

ਰਾਵ :--ਜਦੋ“ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ 

ਵਰਤ :-- ਅਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਰਨਾ ਓਹੀ ਹਨ । (ਸੋਗ) 

| fasal eu ਪਤਿ ਪਵੇ ad 
| Hel ਕੋਇ । 

gre :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤ ਰਸ਼ ਦੀ 
| ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਆਵੇਂ, ਓਹੀ dd 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ Aad wa ਜੀਉ ਨਵੇ ।। 

ਜਿਨ ਕੀ ਲੋਥੋ ਪਤਿ ਪਵੈ dh ਸੇਈ ਕੋਇ | 
(wa ਰੰਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਜਿਨ ਕੇ as ਦਿਸਾਪਰੀ ਸੇ 

ਭਾਵ :-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਨਾਨਕ _ ਤਿਨਾ _ ਬਸੰਤ _ ਹੈ 
ਜਿਨ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ।। 

ਜਿਨ _ਕੇ _ਕੈਂਤ ਦਿਸਾਪਰੀ 
ਸੇ ਅਹਿਨਿਸ ਫਿਰਹਿ Ass ।1 

(ਗੁਰੂ ਕ੍ਰੋਬ--ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 



ਜਿਨ ਜੀਵੰਦਿਆ... ੨੯੨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾਂ... 

ਜਿਨ ਜੀਵੇਦਿਆਂ ਪਤਿ ਨਹੀ, | ਮਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਠਗਾਂ ਦੇ 28 ਦੇ ਚਲਤੇ 

ਮਇਆਂ ਮੰਦੀ ਸੋਇ | yaa ਹਨ । 'ਜਿਨ ਮਨਿ ਹੌਰ ਮੁਖਿ da ਸਿ ae 

ਭਾਵ :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 
ਆਂਦਰ ਨਹੀ', 3 ਮਰਨ ਮਗਰੋ” qd ਭਾਵਾਂ 

ਨਾਲ ਯਾਦ ਜੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ? 

zs — ਰ੍ 

ਜਿਨ ਜੀਵੈਦਿਆਂ ਪਤਿ ਨਹੀ” ਮੁਇਆ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥ 

ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ? ਕਰਤ: ਕਰੇ ਸ ਹੋਇ tl 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸਾਰੌਗ ਕੀ ਵਾਰ) 

ਜਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਨ 

aot ਜਾਂਦਾ | 

ਭਾਵ :--ਵਹਿਮ ਤੋ” ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੈ । 

ਵਰਤੋ” ;--ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾਂ--ਪਿਆਰੀ | 

ਐਵੇ“ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਨਾ ੫ਓ । ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 'ਜਿਨ 

ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰ ਜਨ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ? 

(ਰਜਨੀ ਨਾਣਕ--ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਉ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ 

_ ਪਾਇਓ । 
ਭਾਵ : :--ਜਿਲ੍ਹਾਂ 3 ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” tH 

ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀ : 

ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ i 

ਜਿਨ ਮਨਿ ਹੋਰ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁਸਿ 

area ਕਚਿਆ। 

ਭਾਵ :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ 

ਹੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤ ਕੁਝ ਹਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” -—-feg ਠਗ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 37 

ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੈ ਖਿਸਕ ਗਏ । ਇਹ niet ਜੀ 

ਜਾਣਨੀ wi, ਹਰ ਇਕ 

ਚਾਹੀਦਾ ਏ । ਗ੍ਰਰਬਾਣੀ 

: “ਜਿਨ ਪ੍ਰੈਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ 

(ਚਿਟਾ ਲਨੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਚਿਆ ॥ 
(ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ - ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਨਾ Al ਉਨਾ ਪਾਲਾ, ਜਿੱਨਾਂ 
ਕ੍ਟੈਬ (ਟੱਬਰ) ਉਨਾ ਮੁਕਾਲਾ | 

ਭਾਵ :--ਵਡ ਪਰਵਾਰੀ ਨੂੰ Far 
ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--੯੫ਖ ਹੀ ਦੁਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੜੋਂ 

੫ਰਵਾਰ ਦਾ । ਸੱਚ ਹੈ, “ਜਿਨਾ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਪਾਲਾ, 

ਜਿਨ ਟੱਬਰ, ਉਨਾ ਮੁਕਾਲਾ ।” (ਸੋਗ ) 

ਜਿਨਾ ਗੁੜ ਪਾਈਏ, ਓਨਾ ਹੀ 

ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਨਾਂ ਜਿਨੀ ast, 

ਉਨੀ sat | 
ਭਾਵ :--ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜਿਨ ਗੁੜ we ਓਨਾ ਹੀ 

ਮਿਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸਾਂ fad fra ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਓਹੋ 

ਜਿਹਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । __(ਸੈਗੂ ) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਆਪਣੇ, ਫੂਕ ਦੇਣ 

ਪਰਾਏ । ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢਾਹੇ ਆਪਣੇ ਫੂਕ 

ਦੇਣ ਪਰਾਏ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੇ _ ਆਪਣਿਆਂ et 

ਨੁਕਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਕਦ ਫਰਕ ਕਰਦੇ Ja? 

ਵਰਤੋ” :--ਕਰਮ ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਹ | ਗੁਲਾਬ 

ਚੌਦ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ? ਉਸਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ 

ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਚਲਾ 

ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦੁਖ ? 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਆਪਣੇਂ, 

ਫੂਕ ਦੇਣ ਪਰਾਏ ।' (Ha ) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ wu ਗੜੱਪੀ, ਉਹ 
ਕੀ ਜਾਣਨ Gas ਚਟੀ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਛਕਣ fay 



ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ Guat... 
peter te ਰਸ ਮਮ ਮਾਮਾ Leet 1 1111711 15771 eer eer eer ere 

ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ” :--ਅਮਲ ਵੀ ਖਾਸਾ ਆਇਆ ਸੀ 
ਪਰ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਲੱਖ azul, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ 
Sas dey? ਵਾਲਾ Bali ਸੋਂਤ-ਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 
ਈਨ ਕੈ ਤੇ ਗੇਡਿਆਂ ਉਤੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਧਰ ਕੇ ae ae 
HI VSS ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਲ]ਆਂ ਚੜ੍ਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ 

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਥੇ ? (feet ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਨਗੇ 
ਦੁਖ | | 

ਭਾਵ :- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਸ-ਆਰਾਮ ਦਾ 
ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਫਰੀਦ ਰੋਟੀ ਮੋਰੀ are ਕੀ, 
Bree ਮੋਰੀ _ ਭੁਖ ।1 

ਜਿਨ mgt __ਚੋਪੜੀ, 

ਘਣੇ __ਸਹਿਨਗੇ ਦੁਖ il 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ--ਸ਼ਲੌਕ ਫਰੀਦ) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਣੀਆਂ, Gat ਬਣੀਆਂ | 
ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਜਣੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ 
ਗੱਲਾਂ ਘਣੀਆਂ | 

ਭਾਵ :--ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ ਜਣਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਇੰਦਰ--ਦੇਖੋ ਨ _ਬੋਂਚਾ ! 

ਬਿਗਾਨੀ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ, fara 

ਦੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ? ‘fast ਜਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

੩੨੧)” । ਪਹਿਲੋਂ” ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਪੁੱਜ ਕੇ 
ਦੁਖੀ ਹਾਂ । fone ਸਿ 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ-- ਹਰਚਟਨ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਨਾਂ yx ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਘਰ 
ਦੇ ਕੌਮ ਗਈਆਂ | 

ਭਾਵ :—UH ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 
ਮੱਤ ਜਾਂ ਆਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ” ਤੁਰਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--੧੧--(ਹਾਹੁਕਾ ਲੈ ਕੇ) ਬੋਚਾ ! 
ਸੱਚ ਹੈ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਮ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਘਰ ਦੇ aH 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ... 
ee een a ae nnn} 

agin’ । ua ga ਵੀ ਐਸਾ an ਕਰੀਏ, ਕਿ 
ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਭਨੀ ਭੀ ਬਚ ਜਾਏ | 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿੰਨਾਂ ਫੁੱਲ Gar ਝੂਕੇ । 
__ ਭਾਵ :-- ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ deers 
ਹੋਵੇ. ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧੀਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸੋ | 

ਵਰਤੋ" :--ਸਿਆਣਪ੫ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ 
ਕਿ ਜਿੰਨਾ 28, ਉਨਾਂ ze dag wu u 
ਮੂਲ ਹੈ। (ਸੰ) 

ਜਿਨ੍ਹਾ ਭਉ, ਤਿਨ ਨਾਹਿ ਭਉ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ" । 

ਵਰਤੋ” :--ਡਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਭਾਰ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ We’ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਰੇਤਲੀ ਨੀਂਹ ਤੈ 
ਉਸਾਰਨਾ । ‘fast ਭਉ ਤਿਨ ਨਹਿ ਭਉ ਅਸਲੀ 

ਟੀਚਾ ਤਾ ਸਭ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ fase 

ਨਿਰਭਉ ਹੋਂ ਜਾਵੇ । 

(ਮੇਰਾ ਵਲੈਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ--ਲਾਲ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਨ੍ਹਾ ਮੁਹਬਤਿ ਇਕ ਸਿਉ, 3 

ਮਾਣਸ ਪ੍ਰਧਾਨ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਕ 
ਹਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ HA! ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
yer er du ਜੀਵੰਦੈ ਮਰਿ ਜਾਨਿ 0 _ 

ਜਿਨਾ ਮੁਹਬਤਿ ਇਕ ਸਿਉ 3 ਮਾਣਸ ਪਰਥਮੰਨੇ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਵ a ਮਾਰੂ) 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਸੁ 
ਸੋਗੁ ਨਾ ਸੇਤਾਪੈ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਹਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 

ਮੰਨੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ; 

ਤਿਸੁ ਸੋਗੁ ਨ HB । 



ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ... 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਿਤ ਹੈ, 

ਸਭ ਜਾਣਹਿ ਆਪੈ i 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਵਾਰ ਮਾਰੂ) 

ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤਾ, [ ੩ _.= ਤੇ 
ਨ । 3 ਭਲ ਸੈਸਾਰਿ | 

ਉਹ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਫਰਤੋ” :-- 

ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਜ ਹੀ ਜੋਹਾਂ । 

ਅਤ ਨਿਰਮਾਇਲ ਸੀਝਸਿ ਏਹ' ॥ 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ-- ਰਾਗ ਰ'ਮਕਲੀ) ਰ 

ਹਾ _ _ | fas ਖਟੁ ਅੰਢਰਿ ਬਾਹਰਿ ਗਦੜ 3 ਭਲੋ Ana ।। 

fast ਸਾਕੀ ਸਾਕ, ਸੋਈ । i 

ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਚਾਕ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ | 
ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ ਉਹ ਹੌਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ | a = ne 

: । ਨੇ ਜੋਤਰਾ ae ਲਾਇਆ ? 
ਪਿਆਰ ਦਸਣ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕਰਨ ! 

ਵਰਤ” :--ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਤ ਘਾਉਣ ul ਸਿ ਸਿ d 

ਕੀ ਸੁਆਦ £ ਤੂੰ ਤਾਂ deat ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ | ee ਹੀ co ees ga ਨੇ ਕਮ 

ਸਾਡੇ ਨਲ ਨਖਰੇ ਦਸਣ ਲਗ ਪਈ ਏ” 1 “ਜਿਨ੍ਹੀਂ | © ਗਰ ਕ। ਚਾੜ੍ਹਨਾ diem 1 

ਸਾਕੀ ਸਾਕ, ਸੋਈ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਚਾਕ” ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਕੀ । 

(ਸਗ ) | 
੮ ~ = ~. | uet ‘fad ud ਫੜ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਨੰ ਜੋਤਰਾ 

fist ast, ਓਨੀ ਡੋਡੀ ! = | s: s z 
ਮਾਣ ਕਰੀਏ ? 

ਹਲ Be ਚਾਰ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ | 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮਨ--ਫੇਰ Go ਗਲ । ਭਾਈ | Lo. ਸਦ ੯ de, 

| 7 ੩ gl 3 7 

ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ot ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ gh] ਨੰਆਂ ਹੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ | 

ਜਿਆਣੇ %ਂਹਦੇ ਹਨ “ਦਬ ਕੇ Bas ਰਜ ਕੇ । 

wa’ ਜਿਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਨਾ ਫਲ । ਜਿਨੀ ast, 

ਓਨੀ ਡੋਂ ਡ । 

੍ (ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਜਿੱਨੀ ਨ੍ਰਾਤੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੁੰਨ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ | 
las ਵੀ ਨਾਲ Hus । ਹੌਣ ਤੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣਾ | 

| ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਂ, | 

” ੯-= ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਾਹ -- ਢੋਰ ਖਟ 

| ਖਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋ, ਜਿੱਨੀ ai ਉੱਨਾਂ 

| ਹੀ ਪੁਨ, ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ, Ba ਚੌਧਰੀ । 
(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ, Haw ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 

fas ue ਅੰਦਰਿ ਬਾਹਰਿ aes 

ਭਾਵ :--ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਓਹੀ va 

| ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿਤਰਤਾਂ ਹੈ, 
| ਭਾਵੇ' ਬਾਹਿਰੋ” ਸਾਫ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਪਣ | 

ਵਰਤ” :-- 

ਤਿਨ 3a ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵੀਚਾਰ ।। 

(aa ਗੱਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਜਿਨੂੰ us" ਫੜ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾਂ .ਕੌਮ ਦੇ 

ਵਰਤ :--ਤੁਸੀ ਵੀ ਮੂਤਰ fed 
ਮੌਡੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ we ਹੋ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋਂ 

ਕਦੋ ਲਾਇਆ” $ ਕਦੀ ਢਿਲ ਮਿਲ ਯਕੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 

(Ra) 

fas ਮੂੰਹ, ਓਨੀਆਂ ਗਲਾਂ । 
ਭਾਵ :-- ਜਿਤਨੇ ਬੋਦੇ ਹੋਣ, ਉਤ- 

ਵਰਤੋ” :--ਪੀਰ ਗਾਲੜ wa ਵਿੱਚ a=} 

ਕਰਾਮਾਤ 2? ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਲ 

ਉਥੇ ਹੀ ਨਾ ਪਥਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ । ਵੇਖੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ 
ਗਲ ਕੀ ‘fad ਮੁੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗਲ” | 

(ਪੀਰ ਗਾਲੜ ਸ਼ਾਹ--ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ) 

fad ਸਿਰ Afi ਏਂ, ਓਹਨੇ 



a ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ | 

_ ਵਰਤ _:-ਮੰਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ Bt ਮੈ ਦੁਖ । ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਣਾ । 
ਨਹੀ', faa ਸਿਰ Amn ਏ, ਕੌਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ | 
HO । ਮੈ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਕੌਨੀ ॥ 

(fa) | 
7 ਦਾ [ ਤੂੰ ਬਰੇ ਬੋਲ ਕਿਉ” ਬੋਲਣੀ 8 ਜੌ wai ਆਪ 

ਜਿਨ੍ਹੇ ਲਾਈ ਗਲੀ, GA SS । ਨਹੀ” yea ose 
ਉਠ ਚਲੀ । ਵੇਖੋ :--ਜਿਸ ਲਈ ਗਲੀ ਉਸੇ | 

ਸੁਣੀਏ” । ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ? 

ਨਾਲ ਉਠ ਚਲੀ । 

ਬਾਵ :-- ਹਰ ਇਕ 
ਲਗਣਾ । 

ਨਾਲ ਉਠ ਚਲੀ' ਵਾਲ! ਲੋਖਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ । 

ਕਾਰ | 

ਤਿਵੇ` Garaget J । 

ਵਰਤੋ” :--ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, 1 | ਹੇ ਵਿ 
Be he 25 a ( ਖਤ ਨਾ ਬਣੋ । ਕਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਓ । ਕੋਈ ax 

ਉਸੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰ [ ੨ ਸਾ 

ਰਿਹਾ ਨੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ | 
ਆਪਣੀ ਹਉਮੰ ਦੂਰ ਕਜਕੈ ਬਚਨ ਮਨ, ‘fae ਜਿਵੇ | 

ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ” | 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) | 

ਜੀ ਸੁਖੀ, ਜਹਾਨ ਸੁਖੀ । ਜਾਂ ਜੀ | 
ਦੁਖੀ, ਜਹਾਨ ਦੁਖੀ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨਾਲ | ਨ 
| ਤਿਹਾ ਮਿੱਠਾ । 

ਜਹਾਨ ਦਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :---ਵੀਰ ਜੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿੱਚ | 

dist ਕਬੀ' ਖਿੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਰਨ ਵੀ at? 

ਦੁਖੀ ਜੋ ਹੋਏ wa “ਜੀ ਸੁਖੀ, Ag ਸੁਤੀ । 

ਜੀ ਦੁਖੀ, ਜਹਾਨ ਦੁਖੀ” | 

ਭਾਫ :--ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਨੀ ਸੁਣ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਵੇ' ਰੱਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ] _ 2 ne 
| fon ਜਾਂ ਬੇ-ਸਾਹ Je | 

(Hal) | 

Ws docu 
&<====<= reece ee nda ਅਲ ਣਾ 

ਲਨ 

ਜੀ ਕਹਿ ਤੇ ਜੀ ਕਹਾ 1 

ਭਾਵ :---ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਈ ਵਰਤੋਂ, 

ਫਰਤੋ” :--ਰ:ਣੋ--ਅੜੀਏ ! ah ਹੋਣ 

ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਏ $? 'ਜੀ ਕਹਿਤੇ ਜੀ ਕਹਾ` । 

(Ha) 

ਜੀ ਵੇ ਢਿਡਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ 

=; ਰ yu = ਚੁ 8 

ਦੇ ਆਖ ਰ੍ Usd, ਦੂ 
at Hal ui 

i 

ਭਾਫ :--ਪੇਟੂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ 

ਵਰਤੋ” :---ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ : ao 

ਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਏ ! Pas ਲਾਈ ਗਲੀ, ਉਜੇ | 

(6) | sete 
੩ | ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਰਾ ਪੁਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਰੀ ਧੀ' । (ਸੋਗ) 

fae fae ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ[ ੍ 

ਵਰਤ?” :--ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ay ਨਹੀਂ 

ਬਚਾਇਆ, ਉਸਦਾ Sut ਤੇ ਇਹ ਹੈ “ਜੀ ਵੇ fest 

ਜੀਉ'ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ । 

ਭਾਵ :--ਜੀਉ'ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ 

ਵਰਤੋ” :-- Ae ਜਾਗਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ 

| Gur ad ! ਨਹੀ” ਤਾਂ ਦੁਖ ਪਾਓਗੇ । (ਸੋਗ) 

ਜੀਉ'ਦਿਆਂ ਦੇ Hs | 

ਭਾਵ :--ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੀਉ ਦੇ ਜੀ 

ਹੀ dd ਹਨ | ਰ 

ਵਰਤੋ” :--ਸਾਰੇ “ਜੀਉ'ਦਿਆੰ ਦੇ Ha” 

| ੧ਏ ਗਏ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਸੋ) 

ਜੀਭੋ' ਹੇਠ ਲੱਥਾ, ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ 

ਭਾਵ :--ਸਵਾਦ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ 

ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ 

| ਕੋਈ ਸਵਾਦ ool ਰਹਿੰਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਸਾਨੂੰ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ? 



ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ, ਤਿਹਾ ਮਿਠਾ । (Ha ) 

Mes ਕਉ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੋ, ਮੂਏ 
ਕਉ Hut | 

ਭਾਵ :--ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਪਿਆਰੇ 
ਹੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਜੀਵਤੇ ਕਉ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੈ, ਮੂਏ ਕਉ ਮੂਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਨਿ ਕਾਰਣਿ ਕੀਆ ।1 

(ag dis -- ਵਾਰ ਦਹੀ) 
ਜੀਵਨ ਤੋ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਚੌਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 

੩“ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਬਣਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਜੀਵਨ ਤੋਂ` ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਕੋਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਿੱਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਠਬਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ atm ਮਿਸਾਲ 

ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | (Hal) 

ਜੀਵੇ ਆਸਾ, Ha ਨਿਰਾਸਾ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਣ ਦੀ 

ਚਾਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਉ'ਦਾ ਹੈ । ਆਸ-ਹੀਨ 

ਮਰ ਜਾਂਦ/ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਭਾਈ, ਜਦ ਤਕ ਸਾਸ, ਤਦ 

ਤਕ ਅਸ । ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸ'', ਫਿਰ 

ਆਸ ਕਿਉਂ” ਲਡੀਏ | (Hal) 

ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਿਤਰ ਨਾਂ ਮਿਤਰਿਆ, 

ਮੋਇਆ ਤੋ ਤੋਰ ਪਿਟੜਿਆ | 

__ ਭਾਵ :-- ਜੀਵਦਿਆ ਤਾਂ get 

ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਮਗਰੋ“ ਕਈ 

ਬਣ ਜਾਣ । 

ਵਰਤੋ :---ਸਰਦਾਰ--ਜਦ ਤੀਕ ਆਸਾਂ 

ਸਿੰਘ aster ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਦੋਸੜ ਨਾ 

ਜੁਗਤ ਨਾਲ... 
oreo reer er errr Terr erer errr rT Serer errr ਣਾ ਨਾਤਾ ਅਰ 

ਬਣਿਆ । wa ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਈ 
ਉਸਦੀ _ਮਿਤਰਤਾ ਦਾ eu ਭਰਦੇ ਹਨ, a 
'ਜੀ'ਵਦਿਆ ਮਿਤਰ ਨਾਂ ਮਿਤਰਿਆ, ਸੋਇਆਂ ਤੌ 3 
ਪਿਟਿੜੀਆਂ 7 (ਸੋ) 

ਜੁਆਰ ਦੇ sus (Sus) ਕੋਈ 
ਅੰਗਿਆਰ Sat ਭਖਦਾ | 

ਭਾਵ :--ਯੌਗ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਸੀਲੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋ” ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋ' ਕੌਮ ਲਓ । 
“ਜੁਆਰ ਦੇ ਭੋਖੜੇ ਕੋਈ ਔਂਗਿਆਰ ਨਹੀ” gue’ 

ਨਾ ਸੌਨੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਵੈਖ ਕੈ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ 

ਖੋਭ ਲੰ'ਦਾ ਹੈ | (ਸ) 

ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਉਮਰੇ ਤੀਰਾਂ (ਰੌੜਾਂ) 
ਦੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏਂ । 

ਭਾਵ :--ਅਰੋਗ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਔਖੀ ਤੋ” 
ਔਖੀ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਜੁਆਨੀ _ਦੀ 

ਉਮਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਉਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਆਂ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ' । ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦਾ ਨੋਇਆ' । 

ਨੀ'ਦਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਣ ਸਨ | 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ-ਨਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜੁਗਤ ਨਾਲ VS ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੁਛ 
ਪਲ । 

__ਭਾਵ :--ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਨਾਲ 

ਕੇਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀ” ਪੈੱਦਾਂ । 

ਵਰਤ” :--ਮਨ--ਜੇ ਚਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ 
ਪਸਾਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਏ 2 “ਜੁਗਤ ਨਾਲ 

ਚੱਲੋ. ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ us’ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ । 

ਬਤੇਰ/ ਦੁਖ ca ਲਿਆ ਏ । Bs ਬੂਠਿਆਂ 

ਵਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ । ਦੁਨੀਆਂ ਕਿ ਨੂੰ ਕੁਬ ਨਹੀੱ 

ਕਹਿੰਦੀ । 
(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'-- ਪ੍ਰੋ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



ਵਿਕਹੁ ਜਾਏ । | 

ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਵਿਹੂਣਾ ਆਦਮੀ, ਓੜਕ | ਸਜ 
| ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ' । 

ਜੁਗਤ ਵਿਹੂਣਾ, 

ਬਿਖੜ ਜਾਏ । 

ਭਾਵ :--ਜਗਤ ਨਾਲੋ ਬਾਹਲਾ ਤੁਰਨ | 

ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋਂਈਦਾ ਹੈ । 

ਹੈ | ਜੀਵਨ PY ਦਾ ਕਫਦਾ' 

feag ਜਾਏ” | 

ਭਾਵ :--ਹੱਲ ਜੋਤ ਕੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ 

ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤੀ ਪਰ menn fa ਸਾਰੀ ਕਿਰਾੜ 

(ਬਾਣੀਏ) ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦਾ । 

ਜੂਤਮ ਜੋੜ ਪਾਨੀ ਲਮਏਮ BIZ ਕੂ, _ਦੁਬੇ” 

gaat, ਵੰਬ ਦੇਸੂ ਕਿਰਾੜ ਕੂੰ ।” ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ 

ਕਟਕੇ ਅੰਤ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜਾ ਭਰ] ਦਾ ਹੈ । (ਸੰ) 

ਜੁੱਤੀ ਸੌੜੀ, ust Yer, ਰਨ 

gat ਜੀਉਣਾ ਔਖਾ | 

ਭਾਵ :--ਸੌੜੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਰਨ 

ਬੁੜ' ਦੁਖ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ । 

ਗਲੌ“ ਤੋਟਿਉ` ਬਲਾ ਲਬੀ, ਨਹੀ” 

ਰਹਿੰਦੀ ਤਾ ਅਜੇ ਖਬਰੇ ਕੀ ਕੀ ਭੋਗਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੰ 

End ! ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ “ਜੁੱਤੀ Pat, U's 

ਖੋਟਾ, ਚੈਨ ਭੈੜੀ, ਜੀਉਣਾ ਔਖਾ” । 

(edt ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | 

ਜੁਲ weal ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ ' 

ਭਾਵ :--ਸਾਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ 
ਬਹਿਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ :--ਚਲੋੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ | ਭਾਵੇ' ਹਰ ਵੇਰ ਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੈ । 

ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਉ' = | a 
| ਪਾੜ ਸੁਟੀਦ । 

ਵਰਤੋ” : — ਨਾਨਕੀ--ਭੈਣ ਚੰਦੋ ਬੜੀ ਹੀ 
ਸੰਜਮੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਖ ਵੀ ਹੈ । ‘as ਖਦੂਲੀ 

(ਸੰ) 
ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਪਠਾਣ ਵਿਗਾਰੀ । 
ਭਾਵ :--ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਦ 

ਤੋ | ਕੋਈ Sas ਖਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੇ 
ਵਰਤੋ” :--ਨੁਗਤੀ ਨਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ | ਕੂ ਆ ATS, ਜਾਂ ਸੰਵਾ 

“ਜਗਤ ਵਿਹੂਣਾ, | 
(ਸੋ) | Bias is ਨ 

ਦਿ [ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਪਹੁਚਦ” । “ਜੁਲਾ/ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਠਾਣ ਵਿਗਾਰੀ” 
T [| <, << ੭੨ ੯ ਜੁਤਮ ਜੋੜਾ ਪਾਨੀ ਲਾਇਮ ਝਾੜ | ਜ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਫੁਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਟੇ' 

ਕੰ । ey ਦਾ ਗੋਗੜਾ ਵੈਝ CH | ਉਪਰੋਂ (3) 

ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--ਕੋਈ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ 

ਜੂਆ ਕਿਨੇ ਨਾਂ ਜਿਤਿਆ ਸਭ 
| ਜੂਏ ਜਿਤੇ । 

ਭਾਵ :--ਜੂਆ use ਵਿੱਚ ਹਾਨ 
ਹੀ ਹਾਨ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :---ਗਏ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ | 
ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ Us ਤਾਂ ਐਤ ਨੂੰ ਸੁਆਹ at Oe 
ਹੈ “ਜੂਆ ਕਿਨੇ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸਭ ਜੂਏ ਜਿਤੇ" (ਸੰਗ ) 

ਜੂਆ ਮਿੱਠੀ ਹਾਰ । 
ਭਾਵ :--ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਆ ਖੇਡਦਿਆਂ 

ਭਾਵੇ" ਹਾਂਰ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ 
ਤੌ" ਨਹੀ" ਹਟਦਾ । 

ਵਰਤ” :--'ਜੂਆ ਮਿੱਠੀ oa’ ਜੇ । 
ਮਨੁੱਖ ਜਿਤ ਦੀ ਆਸ ਉਤੇ ਖੋਡਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

(Ha) 

ਜੂਆਂ ਤੋ" ਡਰਦੇ ਕਪੜੇ sat 

ਭਾਵ :-- ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱ 
ਡਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ” ਕਰਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ | ਰ੍ 

ਵਰਤੋ” :--ਜਸੌਦਾ ਸੌਚੀ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ nad 
ਘਰ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਭਾਂ ਮਾਰਦੇ 4, ਖਰ “ਜੂਆ ਤੋ” 

ਡਰਦੇ ਕਪੜੇ ਨਹੀ ਪਾੜ ਸੁਟੀਦੇ' ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ 

ਉਸ ਲਈ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । (ਸੰਗ) 



ਜੇਡ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕੌਈ ਜੇ 
ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਭਾਈਆਂ ਜੇਡ 

ਪਿਆਰ ਨਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਨਾ 

ਮਹ 

ਜੇ ਬਦਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ | 
ਭਾਵ :--ਜੁਆ ਖੇਡਣ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 

ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੀਵੀ` 

ਮੰਦੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ । 
ਵਰਤੋ” :-- ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਲਾਲਚ ਕਰਕ ਹੀ ਕੋਈ 
ਮਾੜਾ GH ਕਜਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” 

ਨਾਂ । “ਜੂਠ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ gre’ 

ਜੂਠ, ਝੂਠ, ਤੇ us aus | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਹਰ ਪਾਸਿਓ” 
ਹੋਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ” 
ਲਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ $ 'ਜੂਠ, ਝੂਠ ਤੇ us aus’ 

_ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲ ਹੈ । ਸੰਗ 

ਜੂਠ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰੇ । 

giz :--ਝਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 

ਜੂਠਾ ਖਾਣਾ (ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨੀ) 
ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਆਉ'ਦੇ ਹਨ । 

ਥੋੜਾ 

੩. Pin 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਦੋਹੀਂ ੫7” at 
ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਜੇ ਅੰਨ੍ਹਾ 
efe ਟੋਇ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪੈਣਗੇ | 

ਭਾਵ :--ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਤੋ ਵਧੀਕ | 
ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 

। ਮਿਲਿਆ ! ਉਸ ਕੌਲੋ 

। ad ਜੌ “ਜੇ ਅਨਾ ਅਨੂੰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇ ਤਾਂ ਦੋਇ ਟੋਇ 

ਹੋਵੇ । Set ਜੇਡ_ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਕੋਈ | M8 ਤਿਨ “ਦੀ 

[ ਜੀਵੀ । 
ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜੈ ਕਿ | 

ਦੀ ੨ ; 7 + = ss k iG ee vai ਕਿੱਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ fea de ਰਨ ਤੇ | ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ । 

!-- 3y ਕੁਲਹਿਣੀ ਪਾਸੋ” da 

| ਤਾ ਜਸਿਰ ਖੁਲੀ ਪਈ ਆਵੇ 

'ਜੂਠ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਝੂਠ 
ਮਾਰੇ' (ਸੰਗ) | 

ਅਨੂੰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇ ਤਾਂ । 

ਵਰਤ” :-- ਓਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀ” 3 
“ਤੁੰ ਕੀ ਸਿਖੇਗਂ ? ਸੁਣਿਆ 

(ਸੈ) 

ਜੇ ਸਹੁ ਆਖੇ fee ਮੂੰਹ, ਤਾਂ ਮੈ 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਾ 

ਵਰਤ” :---ਨਿਹਾਲੀ--ਸਤਵੇੜ, ਤੇਰੀ ਰੀਸ 
[ ੮ ਘਾ ~ ~ om 

Bo Lise | ਕੌਣ ਕਰੇ ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਖੇ ‘A ਸਹ 
ਜੁਠ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, f DOG cna hee gene ee HS ਖਾਈਦਾ ਹੇ, IHS ਦੇ ਤ੍ਰਾਣ । । ਆਖੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਤਾਂ ਮੰ ਜੀਵੀ', ust ਤੇਰਾ ਭਾਂਵੇ” 

| ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, 
| ਕਰਨੋ` ਨਹੀ ਰਜਦੀ । 

“ਲਾਲਚ ਹੀ ਮਾੜੇ ani ies | 

ਫਸਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀ” ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰੇ ਹੀ | ੨ 
: fc (ia) | ਆਵੇ | 

3 ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ 
(ਸੋਗ) 

ਜੇ ਸਹੁ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਪਈ 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ Get ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਚਂ lua ਲਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ fe 

| ਰਹੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ 
ਲਗਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ” ਜਿਵੇ“ ਵੀ ਰਹੇ । ‘A ਸਹੁ ਭਾਵੇਂ 

”। ਸਾਨੂੰ sa ਕੀ ? 

(ਸੋਗ) 
ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ਤਾ 

। ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਨ ਹੋਈ ।। 
ਭਾਵ :--ਜ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ 

ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ ਨਹੀ ਹੁਦਾ । ਪਰ ਜਦ 
| ਤਾਕਤਵਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਤਦ ਰੋਣ ਹੋਣਾ 
ਕੁਦਰਤ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 

`ਕਰੜਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ at ਸੋਈ ॥ 
A _ਸਕੜਾ Has ਕਉ ਮਾਰੇ 

ਤਾ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਨ ਹੋਈ ।' 
(ਗੁਰੂ ਗਥ--ਆਸਾ ਵਾਰ) 



ਜੇ ਸਜਣ ਬਾਂਹ ਦਏ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੀ 
Sul ਨਿਗਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | 

giz :--ਜਦ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ad, 

ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੜਪ ਨਹੀ 

ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 

ਵਰਤ :--ਸ ਡੇ ਗਿਰਾਵਾਂ ਵਿਚ afte. 
ਹਨ, ‘A ਸਜਣ Big ve ਤਾਂ ਪੁਰੀ ਹੀ ਨਹੀ” 
ਨਿਗਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ” । ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ | 
ਇਤਨੀ ਤਮੀਸ਼ fad ? 

(ਮਵੇਰ ਸਾਰ--ਕਰਤਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ) 

ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘੁੱਥਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ 
ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ gard | 

ਕਾਫ਼ :-- ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਹੋਇਆ Hey 

ਜੇ 
ਹੈ 

ਨਾਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਖਿਆ ਏ, 'ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘੁੱਬਾ 

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ' । (ਸੋ) 

ਜੇ ਸੁਖ ਲੋੜੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 
ਮਗ ਨਾਂ ਪੀ । ਜਾਂ A ਸੁਖ ਚਾਂਹੇ` ਜੀ, 
ਪਾਣੀ ਮਗ ਨਾ ਪੀ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ust ਉੱਤੇ ਹੀ 
ਖਲੌਣਾ ਸੁਖੀ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਪਰਾਇਆ 
ਆਸਰਾ ਨ ਤਕ । 

ਵਰਤ” :--ਅਮੋਲਕ ਇੰਘ--ਭਰਾ ਜੀ, ਜੇ 
ਸੁਖ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ । 
ਮਥਾਜੀ ਮਾਰ ਦੇੱਦੀ ਹੈ । “A ਸੁਖ ਲੌੜੇ ਆਪਣਾ, 

31 ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਨਾਂ ਪੀ” । (Ra) 

ਜੇ ਹੋਣ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਥੋੜ੍ਹੇ । ੯੧ --ਇਕ ਇਕਲਾ ਦੋ ਯਾਰਾਂ | 

ਭਾਵ :--ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਕਤ 
cy 

ਛੌਤੀ ਹੀ ਸਿਧੇ ਰਾਹ ਪ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਚੋਗਾ । 
| ਹੀ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ del 

SIs :--ਹੁਣ ਛੱਡ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਦੀ | 
ਕੁਲ ਨੂੰ । ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਛਤਾਂਦਾ ਹੈ | 

a ਖਤਰੀ ਸਿਰ... 

ਵਰਤ ;--ਰਾਜਦੂਤ--- ਮਹਾਰਾਜ ! "ਜੇ 
de ਸਿਰ ਜੋੜੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਥੋੜੇ” ਏਕੇ ਵਿੱਚ 
a3] ਬਰਕਤ ਜੇ । (ਸੰਗ) 

ਜੇ ਹੋਵਨ ਦਿਨ ਪਧਰੇ, ਭੁਜੇ Cue 
HS | 

ਭਾਵ :--ਨਸੀਬ da de, ਤਾਂ 
ਵਿਗੜੇ oH ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

' ਵਰਤੋ” :--ਰਾਧ--ਮਾਈ ਜੀ; ਜੇ ਭਾਰ 

ga de ਤਾਂ usini ਵੀ ਸਿਧੀਆਂ ਪੈਣ ਲਗ ਜਾਣ- 

ਗੀਆਂ, “A ਹੋ:ਨ ਦਿਨ ਪਬਰੇ ਭੂਜੇ ਉਗਣ ਮੌਨ” | 

(ਸੇ — 

ਜੇ ਕਰ ਖੇਤੇ ਖਾਇ ਵਾੜ ਕੋ ਨ ਲਹੈ 

ਸਾਗ | 

ਭਾਵ :--ਜੇਕਰ ਵਾੜ (ਰਖਵਾਲਾ) 

ਉਸਦਾ ਬਚਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ':-- . 
Sag aS ਖਾਇ ਵਾੜ ਕੇ wd ਨਾ ਸਾਰਾ। 

ਜੇ ਗੁਰ ਭਰਮਾਏ ਸਾਂਗ ਕਰ ਕਿਆ ਸਿਖ ਵਿਚਾਰਾ i 
(ਵਾਰਾਂ -ਭਾਈ ਗ੍ਰਰਦਾਸ) 

ਜੇ ਕਰਿ ਸੂਤਕ ਮਨੀਐ ਸਭ ਤੇ 
ਸੂਤਕ ਹੋਇ ।। 

ਭਾਵ :--ਜੇ usa. vale ਤਾਂ ਹਰ 
ਥਾਂ ਮੂਤਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 
ਕਰਿ ਸੂਤਕਿ voli HSS ਸੂਤਕ ਹੋਇ I 
ਹੇ ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਅੰਦਿਰ ਭੀੜਾ ਹੋਇ ।। 

(ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਆਸ' ਦੀ ਵਾਰ) © 

ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਰ ਘੱਟਾ ਪਾਵੇ, ਤਦ 
ਭੀ ਖਤਰੀ ਖਟ ਘਰ ਆਵੇਂ | 

ਭਾਵ :--ਖਤਨ] ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਛੋਟੇ S ਛੋਟਾ ਕੈਮ 
ਕਰੇ | 



ਜੇ ਘਰ ਭੈਨੈ . ੩੦੦ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨ ਪਏ... 

ਵਰਤੋ“ : - ਖਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀਏ, ਅੰਧਾ 
ਹੋ ? ਖਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੋਹੀ ਗਲ sat ਕਰਦਾ ਜਿਸ | ਦਈਏ ਲੁਟਾ । ਜਾਂ ਜੇ ਧਨ _ਰੁੜਦਾ 
ਵਿਚ ਨਫ਼ਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨ। ਹੋਂਵੇ ‘A ਖਤਰੀ ਸਿਰ dar ਵੇਖੀਏ ਅਧਾ ਦੇਈਏ Ss | ਹੂ 
ਪਾਵੇਂ, ਤਦ ਭੀ ਖਤ੍ਹੀ ਖਣ ਘਰ ਆਵੇ' । _ (ਸੰਗ) = 

= 4, ਭਾਵ :-ਜਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਜੰ ਘਰ 8S UT, ਕਉਣ | der ds ਤਾਂ ਅੱਧ. ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾ 

ਰਖਣ ਹਾਰਾ । 

ਭਾਵ :--ਜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਘਰ ਭੰਨੇ 
ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਕੰਣ ਕਰੇ ? 

ਵਰਤੋ” : 
ਜੇ ਮਾਂ us ਵਿਸ ਦੇਇ ਤਿਸਤੇ ਕਉਣ ਪਿਆਰਾ । 
ਜੇ ਘਰ 38 Uda ਕਉਣ ਰਖਣ _ਹਾਰਾ 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਟਦਾਸ ਜੀ) 

ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ ਵਾਲੀ, ਸਟੋ 
ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾੜੋ ਹੱਲ ਪੰਜਾਲੀ । 

ਭਾਵ :- ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਮੀਨ 
ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ । 

੦੦੦੪੦ 

ਵਰਤ” :--ਭੀਮਸੋਨ--ਪੰਚੋ ! ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ 
ees ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀ! A ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ 
ਵਾਲੀ, ਸਟੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾੜੋਂ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਲ)' ਸੌ ਜਾਂ 
ਦੇਸ ਛਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ | (ਸੰਗ) 

ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕ 
ਹਿਆਉ ਨਾ arg ਕਹੀਦ' ।। 

ਭਾਵ :- ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਣ 
ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰ 
ਨਾਲਾ । 

੪ 

ਵਰਤੋ :--ਕ£ ਵੀਹ ਕੂ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ੩੧ 

ਇਕ ਰਾਤ fan ਸਿੰਘ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ dan ਨੇ 
ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਹਨ । ਔਰ gst 'ਰੋਈ । 
fry ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ear ਆ ਗਈ । ਸੋਚਣ 
ਲਗੀ ਕਿ ag da ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-- 

“ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆਂ ਦੀ fre ਹਿਆਉ ਨ od ਕਹੀਢਾ' 

(fan ਸਿੰਘ--ਡਾ. ਭਾਈ ਵੀਤ ਮਿੰਘ) 

ਲੈਣਾ ਸਿਆਣਪ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਰਾਜਾ-- ਕੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ” । 
ਸਿਆਣੋਂ ਆਂਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 

ਗੌਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਿਰ ਤੇ ਕਢੋਂ | 
(ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਜੇ ਪਿਰ ਬਹੁ ਘਰ gee, ਸਤ 
ਰਖ ਨਾਰੇ | 

ਭਾਵ :=-ਜੇ ਪਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਨਾਂ 
ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ, ਤਦ ਵੀ ਪਤੀ fax 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਭਵੇ' ਪਤੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ 

ਦੁਖ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਛਾਵਾਨ ਨਹੀ` 
ਸੀ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ae 
ਕੁਟ ਕੈ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੀ:- ‘A ਪਿਰ ਬਹੁ ਘਰ ਹੈਢਣਾ, 

ਸਤ ਰਬੈ ਨਾਰੇ,”” 
(ਸਤਵੌਤ ਕੋਰ--ਡਾ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜੇ Fear ਹੈ` ਮਾਈਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ 
ਖਾਈ” ਅਰਾਈ' ਦਾ 1 

___ ਭਾਵ :--ਅਰਾਈ” ਦਾ, ਸੁਭਾ ਦਸਿਆ 
ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ । . 

ਵਰਤੋ” ?"-ਪੁੱਤ ! ਅਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਸਣਾ 
ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦੇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ aad ਦਾ ਵਿਸਾਹ sat 
ਸਿਅਮਣਆਂ ਦੀ ਇਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਜੇ ਬੰਦਾ 
ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਖਾਈ” ਔਅਰਾਈ' a’ (Hay) 

ਜੇ ਮੀਂਹ ਨ ਪਏ ਲੋਹੜੀ, ਹਾੜੀ 
ਹੋਇਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ । 

ਭਾਵ :--ਲੋਹੜੀ ਦੇ AH’ Ht 

ਧਨ gael ਵੇਖੀਏ ਤਦ 
ww ~ ੪੮੮ _(੧ ੯੩ ੯੫ oo! ony a 

ਅੱਧਾ ਦੇਈਏ ਵੰਡ । ਚਲੋਂ ਏਕਨ ਹੀ ਸਹੀ । ufss 



ਜੋ ਰੁੱਖ ਵਧਣ ੩੦੧ ਜੇਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰ... 

ਪੈਣਾ, ਹਾੜੀ ਦੇ ae ਲਈ ਬੜਾ ਗੁਣ- ਜੇਹਾ ਭਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੇਹਾ ਲਾਚੀ 
ਕਾਰੀ ਹੈ । | ਦਾਣੇ ary 

ਵਰਤੋ :-- ਐਤਕੀ” ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਹੀ | __ ਭਾਵ :-ਜਿਥੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸੰਘ ਗਈ । da ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ | ਪਰਖ ਨ ਹੋਇ । 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ “ਜੇ ਮੀਹ ਏ ਲੋਹੜੀ, : ae 
ਹੋਗੀ aa । ra ਨਾ ue ਲੋਹੜੀ ਇੱ | ਵਰਤੋ” :-- ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਹੈ ਪਈ 

ਪੋ ਨ “ਜੇਹਾ ਭਾ ਆਟੋ ar ਤੇਹਾ ਲਾਚੀ we ਦ!' । ਕਿਸੇ 

ਜੋ ਰੁਖ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ | ਗੁਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਲੋ ਦਾ 

ਨਾ ਜਾ ਲਗਣ । | ਸੜਿਕਾਰ ਨਹੀ ਇਥੇ ਤਾਂ । (na) 

ਭਾਵ :--ਜੋ _ਹੋਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਹਾ ਬੀਉ ਤੇਹਾ ਦਿ ਪਾਗਾ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਗ Ye ਤਦ _ ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ dla faa ਫਲ 

ਉਹ ਉਪਦਵ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਣ , ਮਿਲੇਗਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਵਰਤ” :---੧ਠ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਘਾਟਾ 

ਧੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਤ ਲਾਈ ਹੋਈ 

ਸੀ । ‘A ਰੁਖ ਵਧਣ ਲਗਣ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗ। 

qe ਜੋ ਘਾਟਾ ਨਾ tet, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਤ 

ਆਉਣੀ ,ਸੀ ।” (ਸੋਗ) 

ਜੇ ਵੇਖੇ' ਤੇ ਪਾਵੇ', ਬਾਹਰ ਨਾ MBS ॥ 

ਭਾਵ :--ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ | 

ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਲੁਕਾਈ ਰਖਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 
੦੬ $ 

“ਜੋ eg ਤੋਂ ਪਾਵੇ" ਬਾਹਰ ਨ! ਅਲਾਵੇ' 

ਕਿਵੇ ਲੁਕਦੀ ? 
(dn ਚੋਗ-- 

ਜੇਹਾ ਸੇਵੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੇ ॥। 

ਭਾਵ :--ਜਿਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਓਹੋ 

ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- eras 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਂਕਰੀ ਭੈ ਰਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ।। 

ਜੇਹਾ ਸੇਵੈ ਤੇਹੋ Te ਜੇ ਚਲ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ- 

ਪਰ 38 | 
ਹੋਰੀ ਮਨਸੂਰ ਵਾਂਗ ਖੁਲ੍ਹੇ ਨਿਕਲ ਤੇ He ਦਾ ਸੋਮਾ 

“ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੈ ਵਗ ਨਿਕਲਿਆ । ਭਲਾ ਸਚਾਈ | 

ਬਾਵਾ ਬੁਧ ਸਿੰਘ) | 

ਬਿਹਾਗੜੀ ਕੀ ਵਾਰ) ' 

ਭਾਇ ਭਗਤ ਗ੍ਰਪੁਰਬ ad 
ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ fea । 

ਜੇਹਾ ਬੀਉ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਯਾ tt 

(ਵਾਰੀ-- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ SS ਕਰਮਾ ਸੈਦੜਾ 

ਖੇਤ ।। 
ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਵਢਦਾ' ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

“ਹਥ ਮਹੋੜੈ ਤਨੁ a ਲਿਆਹਹੁ ਹੋਇਆ AZ It 

ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ BE ਕਰਮਾ Heat ਖੇਤੁ ।' 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ) 

ਜੇਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰ _ਭਾਲੀਐ ਤੇਹੋ 

ਵੇਖਾਲਾ | 
ਭਾਵ :-ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, 

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ । 

। ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ 

| ਫਲ feat । 

ਵਰਤੋ :-- 

ਜੇਹਾ ਮੁੰਹ ਕਰ ਭਾਲੀਐ ਤੋਹੌ ਵੇਖਾਲਾ | 

ਸੇਵਕ ਦਰਗਹ ਸੁਰਖਰੂ ਵੇਮੁਖ ਮੁਹ ਕਾਲਾ ।। ` 

(ਵਾਰ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 
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ਜੇਹਾ ਵੋਖਹਿ, ਤੇਹਾ ਵੇਖੁ 11 
ਵੇਖੋ : ਜਗ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਰਸੀ ਜੋ OY ਸੌ ਵੇਖ | 

gra :--ਅਸੀ` ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਬ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਨਾਨਕ gat ਲਿਬੀਐ se ।! 
ਜੋਹਾ ਵੇਖਹਿ ਤੇਹਾ ਵੇਖੂ 1” 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ fad ਕੋਈ ਕੰਮ | 
ਕਰੇਗਾ, ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਮਤੁ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਇ ਅਗੈ when ।। 

Ad ਕਰਮ ਕਮਾਇ Sat ਹੋਇਸੀ i 

ਜੇਹੇ ਪੀਰ ਤੇਹੇ ਮੁਰੀਦ । 

ਭਾਵ :--ਜੋਹੀ ਰੂਹ ਤਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ :--ਉਹ ਦੋਵੇ” ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ । | 

(੧) | ਰੋਵੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ A der ਹੈ । ਜੋਹਾ ਪੀਰ Zar ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਸ) । 

ਜੇਤੀ ਵਾਉ, ਤੇਹਾ ਓਹਲ ti 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨ) ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਦੁਖ 
ਆਵੇ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ 
=~ 

J} 

Sas :--ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾ 38, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ | 
~ > 3੩) ਫ1 2੩ ਰ੍ ੍ ਹੁ 2. ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰੋਂ । ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਵੇ ਉ, ਤੋਤਾ | ager ਹੈ, ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਓਹਲਾ ਬਣਾਓ' ਫਿਰ ਸਭ ਠੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | (Ha) | 
~ + ੨੩ We T T ਇਮ ] ਲੇ ੪ a 

ਜੇਠ ਹਾੜ ਕੁਖੀਂ ਸਾਵਣ ਭਾਦ' | ਆਪਹੂ ਕਛੁ ਨ Jeet ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹਿ ਮੰਨੈ ਵਸਾਵੇ। 
aut । ਜਾਂ AS ਹਾੜ WS, ਸਾਵਣ | ਜੈਸਾ ਕਰੇ SH ਲਹੈ ਹਿਖਿ ਕਣਦਿਕ ਭਾਖ ਸੁਣਾਵੈ | 
gre ad | 

BOR 

| ਤਪੇ, ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ” ਵਸੇ । 

aR? ਕਰੇ ... 

ਭਾਵ :--ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ 
ਲੰਆਂ ਤੋ“ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਰਹੋ 
3 ਸਾਵਣ ਭਾਂਦ' ਦੇ ਹੁਸੜ ਤ` ਬਚਣ ਲਈ 
ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਉ | 

ਵਰਤ” :--ਹਾਏ ਕਰਮੀ ! ਅਜ ਕਲ ਤਾਂ 
ਗੁਠਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦਗਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਹੈ “ਜੋਠ 
ਹਾੜ TS, ਸਾਵਣ gid’ ਰੂਬੋਂ । (ਸੋਗ) 

ਜੇਠ ਹਾੜ ਤਪੇ, ਸਾਵਣ get 
: ੧੨. | SHI 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ--ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰ) | 

ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਤੇਹਾ ਜੋਇਸੀ ।। । 
ਭਾਵ :--ਦੁੱਖ fue ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ; ਚੌੜ 
[ ਨੰਹੀ' । ਨੱਬ ਆਪੇ ਕਾਰਜ ਸੁਆਵੇਗਾ । ਜੇਠ ਹਾੜ 

(Hg) 
ਜੇਡਾ ਸਪ SH, feat wa ਚੌੜੀ । 
ਭਾਵ :--ਸਰੀਰ S ਕਿਸੇ Oda 

ਰ: | ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸ਼ੂਹੀ ਰਾਗ) | ; gs :— Asi fu ਲੰਮਾ, ਤਿਹੀ ਘੋਹ 

| ਹੌੜ)' । ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਭਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ | ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਾ 
| ਕੇਈ ae ਨਹੀ', 

ਜੇਹਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੌਸਾ ਹੀ ਚੋਲਾ | 

ਜੇ US ਸਾਦਗੀ ਤੇ ye 

(ਸੰਗ) 

ਜੇਡਾ ਸਿਰ ਤੇਡੀਆਂ ਸਿਰ ਪੀੜਾਂ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ faders} 

at oe! 

ਵਰਤੋ' --ਤੇਰ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸੁਖੀ 
| ਸੋਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ 'ਜੋਡਾ ਸਿਰ 

| ਤੋਡੀਆਂ fre ਪੀੜਾ” ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । (ਨਰ) 

HAT ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਲਹੈ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਮ 

ਵਰਤੋ” :-- 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਸ ਜੀ) 
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AAT HS ਅਪਣਾ, UT ਮਨ SAT ਜੇਸੀ ਮਨਸਾ Jat ਦਸਾ 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵ '--ਜਿਵੇ' ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 
ਸੋਚੌਗੇ, ਉਰੋ ਜਿਹਾ ਉਹ sag ਸੰਬਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । fas ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਸੋਚਣਗੇ | = ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਏਕ ਰੂ = ਤੋ” ਨ . 

eda :--- ਬਾਬਾ--'ਜੋਸਾ ਮਨ ਅਪਣਾ Ud | ee ਨਗ ie Sie 

ਮਨ SR’) ਦੇਖੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਸੁਲ ਹੈ । nue | te ne ES ae 
aaa ony = (8) AAT ਮਨਸਾ SH eH । 

(ਗੁਨ ਰ੍ਰੰਬ--ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ) 

ਜੈਸੇ ਗੋਇਲ _ਗੋਇਲੀ 3H 
। ਸੈਸਾਰਾ ੧੧ 

ਛਾਣ :--ਜਿਵੇ` ਚਰਾਂਦ ਵਿਚ ਗਵਾਲਾ' 

a3 ਸਮੋ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 

(ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਜਿੰਘ) | 

ant ਕਰਨੀ ਵੇਸੀ ਭਰਨੀ | 

gra: .--ਜਿਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਿਹਾ 

ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ । | 
ਵਰਤੋ” :--'ਕੋਸੀ ਕਰਨੀ Ext ਭਟਨੀ', | HS ਦੀ ਖੱਲ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਹੈ । 

ਪੇਮ ਨਗਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ | eds 3 

(ਕਾਫ਼ੀਆਂ--ਬੁਲੋ ਲਾਹ) | AR ਗੋਇਲ ਗੋਇਲ ਤੈਸੇ ਸੋਸਾਰਾ ।। 
ਵੇਸ aa ਪਿਉ, sat St ਕਰੇ ਕੂੜ ਕਮਵ0ਿ ਅਦਮੀ Hate ਘਨ ਬਾਰਾ ।। 

(ਗੁਰੁ ਗੇਬ--ਆਸਾ ਰਾਰ) 
ਘਿਉ | ਰੀ ae 

: ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ” ਹੈ : vet ad! 
ਭਾਵ :--ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁਕਾ ਪਿਆਰ = ae 

ae —H oH ਕਰਨਾ 3 : ਵੀ ਘਿਉ ਦਰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । | faery a 

ਵਰਤ ---ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤਾਂ Wat । ਵਰਤੋ :--ਵੇਖੋ:-- 'ਜੋ ਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਪਿਆਰ ਵੰ ਅਮੁਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। “ਜੈਸੀ ਕਰੇ Fug" | | ਅਜਕਰ ਲੋ' ਅਜ ਦਾ ਕੌਮ ਕਲ੍ਹ ਉਤੇ ਨਾਂ ਫਡੋਂ, ਜੋ ਕਲ 

Sula! ਰੇ NS ed MES ਤੂ Mel el | ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜ ਕਫੋ, ਜੋ a ਕਰਨਾ ਹੈ, ed 
` ਹੋਵੇਗੀ । (Ha) | 2 ge ।ਕ ਰੋ (far) 

ਜੈਸੀ ਗਠੜੀ ਆਪ ਦੀ ਐਸਾ। ਜੋ ਮਿ ਮੋ ਝੜਿਆ | 
= i = 

ਮਿਤ ਨ ਕੋਇ । 1 ge: ਤਾਕਤਵਰ _ ਨਾਲ OF 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇਂ ਪਲੇ ਪੂੰਜੀ ਵਰਗਾ ਖਹਿਬੜਦਾ ਹੈ eal ਹਾਰਦਾ ਹੈ । 
ਕੋਈ ਮਿਤਰ ਨਹੀ” । zs 

D 
Ha ਵਿਚਾਰ ਸਿਆਣੇ Sal, 

ਇਹ faxat ਹੈ ਘੜਿਆ | 

Gna ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ea, 

'ਨੋ ਅੜਿਆ ਸੋ ਭੜਿਆ' | 
r ts ੯੦੮ ॥੧_ $ rin ta a] ਦਾ is 21 ਨ 

ਆਪਦੀ nt ਮਿਤ ਨ! ਕੋਇ” । (Ral) (ਜੀਵਨ Uo—fa. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ) 

ਵਰਤ :-- ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ 

ਕਠਨ। ਚਾਹੀਦਾ । ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਧਨ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ 

ਫਿਰ ਮਬਾਜੀ ਕਾਹਦੀ ? ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ‘An ਗਠੜੀ 



errr rer err rrerrtt ttt itt t teeter ie ਮਰਤਾ ree eens 

ਜੋ ਅਦਰ A ਬਾਹਰ । 
ਭਾਵ :--ਅਐਦਰੋ` ਬਾਹਰੋ” ਇੱਕ ਹੋਣਾ | 

ਵਰਤੋਂ :--ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸ 
ਕੋਚਨੀ ਏ $ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੋ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਕੋਈ 

2s ਛਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀ? ਕਰਦਾ । (ਸੰਗ) 

ਜੋ ਇਛਹਿ ਸੇ ਫਲੂ ਪਾਇਸੀ i 
ਭਾਵ :---ਰੱਥ Ss ਜੋ fa Gal 

ਮਿਲਗਾ | 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਜੋ ਇਛਹਿ ਸੇ ਫਲੁ ਪਾਇਸ) 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਲਗਾਂ ਧਿਆਨ ।। 

ਕਿਲ fey ury ਸਭਿ ਕਟੀਅਹਿ 

ਹਉਮੈ va ਗੁਮਾਨੁ | 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ) 

ਜੋ ਏਥੇ gua (ਭੈੜੇ) ਉਹ ਲਾਹੌਰ 
ਵੀ ਕੋਹੜੇ (ਭੈੜੇ) 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਭੈੜੇ 

_ਹਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ gut ਜਾਂ gs 

ਹੁਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--'ਜਿਹੜੇ 84 ਕੋਹੜ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ 

ਕੋਹੜੇ' । ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ 

ਹੀ ਰਿਹਾਂ । (ਸੈਰ) 

ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੈਠਿ 
Bre | 

ਭਾਵ :--ਰੱਥ (ਜਾਂ ਵਡੇ Sat) ਵਿਚ 
ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 

yaar ਆਉਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉ”ਦਾ 

ਹੈ ਰ 
ਵਰਤੋ” :-- 

ਜੋ ਜਰਣ ਆਵੈ faq ਕਠਿ me, 
ਇਹੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ Wet ॥ 

ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ as ਮਿਲਿਆ, 
Wer ਕੇਲ adel !। 

(ਗੁਰੁ ਗੋਥ--ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜ) 

੨) ਰਜਨੀ ਦਾ ਪੜੀ-- ਸਤਿਗਰ ਜੀ ! ਜੋ ਕੁਝ 
ਆਪ ਫਰਮਾਉ”ਦੇ ਓ, ਠੀਕ ਏ । ਪਰ “ਸ਼ਰਨ ਅਇਆਂ 
ਦੀ ਲਾਜ ਆਪਨੇ ਹੀ ਰਖ੨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ 

ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਇਹ faad ਦੁਆਮੀ Fern’ 
(ਹਜਨੀ ਨਾਟਕ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜੋ ਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨ ਆਵੇ, ਜੋ” 
ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸਕੇ । | 

ਭਾਵ : =-ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--ਭਰ ਜੀ ! ਦੁਨੀਆਂ ਮਤਲਬ 
ਦੀ ਹੈ, ਉੱਝ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹੈ । “ਜੋ” ਸਾਵੇ 
ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੌ” ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸਕੇ” । (ਸ) 

ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਨਾ 
ਬਲਖ ਨਾਂ ਬੁਖਾਰ | 

ਭਾਵ :--੫ਰ ਵਰਗਾ 

ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ | 

ਵਰਤੋ : - ਘਰ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਟੌਰ ਕਿਤੇ 

ਨਹੀ” ਮਿਲਦਾ । 'ਜਿਹਾ ਸੂਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਉਹ 

ਬਲਬ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ' (ਸੋਗ) 

ਜੋ ਸੈਤਾਨਿ ਵੋਝਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ 
ਫੇਰਹਿ ਚਿਤ ।। 

ਭਾਵ :-ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨੇ ਖੁਆਰ 
ਕਰ ਦਿਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇ ਠੀਕ ge | 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਫ਼ਰੀਢਾ ਕੂਕੇਦਿਆਂ ਚਾਕੋਦਿਆਂ ਮੜੀ ਦੇਦਿਆਂ ਨਿਤ 1 
ਜੋ ਸੈਂਤਾਨਿ eagle ਸੈ fas ਫੋਰਹਿ ਚਿਤ i’ 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ-- ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ) 

ਜੋ ਹੱਲਿਆ ਸੋ ਸੱਲਿਆ। 
ਭਾਵ :-ਜਿਸ ਨੇ ਰਤਾ ਜਿਨਾ ਵੀ 

ਕਾਨੂੰਨ sa ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ, Gal 
ਮਾਰਿਆ ਗਿਆਂ । 

ਵਰਤੋ” ;--ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 
‘a dieu ਸੋ ਸੋਲਿਆ” ਰੇਤ ਤੇ ਤਰਫ਼ਢਰੀ ਦ) 
fea ਕੋਈ as sat । ਹੂ 

ਸੁਖ ਕਿਤੇ 

(R) 



ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ... ੩੦੫ ਜੋ ਘੜਿਆ... 

ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭ ਖਟਏ, ਜੋ ਕੱਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਮਾਈ । 
ਮਾਣ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਪਾਈਏ । ਜੋ ਖੱਟ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਭਾਈ | } = 

ਲੁਕ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ, 
33 ਆਉਦਾ ਚਲਿਆ | 

ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਬਰਛੀ, 
ਜੋ ਹੱਲਿਅ! ਸੌ ਸੱਲਿਆ | 
(ਜੀਵਨ ਤਤ--ਗਿ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਫਰ) 

ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਭਾਵ :--ਹੌਣੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :---ਸ਼ਾਮ ਮੁੰਦਰ--ਸਚ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ 
ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਛਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ A ਹੋ ਗਿਆ 

(ਸ਼ੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੋਗ ਸੋ ਹੋ । 
ਭਾਵ :--ਜੋ ਹਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, Gal 
ਹੋਣਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

'ਛਨਿਛਰ ਵਾਰ ਉਤਾਵਲੇ, ਵੱਖ ਸਜਣ ਦੀ ਸੋ। 

ਅਸਾਂ ਮੁੜ ਘਰ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵਣਾ ਜੋ ਹੋਣੀ ਸੋ ਹੋ । 

(38 ਸਾਹ) 
ਜੌ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ : 

ਭਾਵ :--੫ਪਰਵਾਹ 

ਸਿੱਟਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ । 
ਨਹੀਂ _ ਭਾਵੇ” 

ਵਰਤ” :--ਚੰਗਾ ! ਹੁਣ ‘Ade ਸੋ ਹੋਵੇ”. 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ Came’ fata ਗਲ ag 
ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖੀ ਸੂਣੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

(ਸ਼ੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ --ਡਾ. ਬਲਬੀਰ 1੫) 

ਜੋ ਕਹੇ ਸੇ ਬੁੱਢੀ ਸੱਚ ਹੈ । 
ਭਾਵ :-ਕਿਸੇ ਦਾ Hy ਬਨਾਣ ਲਈ 

ਉਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਗਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ । 

ਵਰਤੋ” :--ਫ਼ਤਹ ਸਿੰਘ--ਨਹੀ' ਜੀ, ਝੂਠ 
ਕਿਉ” ਹੋਣਾ ਸੀ ? 'ਜੋ ਕਹੋ ਸੋ ਬੌਂਢੀ He’ । 

(ਛੇ ਘਰ-- ਪ੍ਰੋ: ਸੌਤ ਸਿੰਘ ਸੇਏਂ) 

ਭਾਵ :--ਨਿੰਕਮਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 
ਜੌ ਆਪਣਾ ਕੋਮ ਨਾਂ ਸਵਾਰਨ ਤੋਂ ਹੌਰਾਂ ਦੇ 
ਸਵਾਰਦੇ ਫਿਰਨ । | 

ਵਰਤ? :---ਸੈ' ਤੁਹਾਡੀਆਂ asi ਵਿਚ 
aol ਆਣ | ਚਾਚਾ ਆਖਿਆਂ ਕੌਣ ਪੰਡ ਚੁਕਦਾ ਜੇ | 

ਤਸੀ` ਫੁਝਾਉਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮ deer 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਪਰ Gai fed’ ਨਹ!” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 
ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘Ads ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮਾਈ, ਜੋ ਖੱਟ 

at ਜਾਣੇ, ਉਹ ਭਾਈ' । (ਸਗ) 

`ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਾਇਆ iad 
ਕਰਰਾ ਸ.ਭਰਗਾ | 

ਭਾਵ --ਜੋ Se ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਸਦਾ ਫਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਸੋਗ । 
ਹੁਣ ਲੰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਆਖਰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਗ | 

(ਕਿੱਸਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀ”ਵਾਲ--ਕਾ ਦਰਯਾ ਟ) 

ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--ਹੁਕਮ ਹੈ 'ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ” ॥ 
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈ” ਉੱਢਮ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 

(ਸ਼ੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡ': ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭੱਜਸੀ | 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਜੋਮਿਆ ਹੈ, ਉਹ 
Hdd" | 

ਵਰਤੋ” : —a ਕੋਈ ਜੈਮਿਆ ਮਹੇਗ', ਸਭ 
ਕੌਈ, ਘੜਿਆ ਭਜਸੀ ਵਾਹ ਸਭ ਵਹਿਨਗੇ ਵੇ | 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਹ) 



ਸੜਿਆ । ਵੇਖੋ :-- ਸਿ ਅਗੇ ਟੋਏ । 

ਭਾਵ :--ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ aH | 

ਛ਼ੋਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਅੜੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਈ ਹੋਈ 

ax ਹੈ; ਕਿ ‘A ਜਲਦੀ ਪਕਿਆ, ਓਹੋਂ ਜਲਦੀ 

ਸੜਿਆ ਸੋ ਕਾਹਲੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ” । (Hal) 

ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹੀ ਖਿਲਾੜੀ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ 

ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ 

ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ । 

ਵਰਤੋ :--ਇਹ ਗੱਲ Fut ਹੈ ਕਿ 'ਜੋ ॥ 

ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਲਾੜੀ' ਹਰ ਕੈਮ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ | 

(Hal) | : 
॥ ਨਾਂ ad । 

ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । 

ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ Gad ॥ 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ded, 

ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 

ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲੈ, ASA 
ਫ਼ਲ ਖਾ/ਦ 11 

ager ਹੈ, fad ਜਿਹਾ ਫਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- 
ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਢੇਡਿ ਉਡਿ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ। 

ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲੋ ਸੋ 3H ਫਲੁ ਖਾਇ । | 

-ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) | 

ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਤੁਧ ਹੀ As a | 
(ag Ae 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਉਹ ਓਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

| ਓਹੀ ਸਿਆਣਾ | 

ਗਾਵਾ ਦਾਗ errr rrerrrererirerrirerrrerrrrrrerr i iit rer ri 10 

ਜੋ ਤੁਧ ਸੋਵਹਿ ਸੇ ਤੁਧ ਹੀ ਜੇਹੇ, 
ਨਿਰਭਉ ਬਾਲ ਸਖਾਈ di 

(ag ਗ੍ਰੌਥ--ਮਾਜੂ ਰਾਗ) 

ਜੋ ਤੇਰਾ, ਜਗ ਤਿਸਦਾ ger 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ 
| ਗਿਆ ਹੈ ਦਨੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
| ਜਗ das ves’ ਸਾਇਰ sae ਅਨੌਦ eters 

ਜੋ sai ਜਗ ਤਿਸਦਾ ਬੋਦਾ 1੧ 

(ਵਾਰੀ -- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਜੋ ਡਿਠਾ, ਸੋ ਨਾਹੀ ਮਿੱਠਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵ 
ਵਾਹ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹ wo ਚੋਗਾ ਵਰਤਾਉ 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਹੈ; ਨਾ ਦੂਖ ਹੈ ਨਾ 
। ਸੁਖ di ਪਿਆਰੇ ਦਾ as ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਓਹ ਭੀ 

| ਝਿਠਾ 3 ਇਹ ਭੀ ਡਿਠਾ 'ਜੋ ਡਿਠਾ, ਸੋਂ ਨਾਹੀ 

| ਮਿੱਠਾ” । ਮਿਠੇ ਦੀ ਛੱਡ set ਆਸ, 

ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ x ਉਗਵੇ ਮੁਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ it | 

ਤੀਜ fay ਮੰਗੈ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਨਿਆਉ ।। 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਆਸ ਦੀ ਵਾਰ) | 

ਕਾਰਜ ਤੇਰਾਂ 

ਛਿਨ fea ਰਾਸ | 

(arm ਨੋਧ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ।। 
giz :-ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ 

| sag ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ Aas 2 ਵਰਤੋ” 
ਜੋ ਦੀਜੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ 
ਜਿਉ weg ਕੀ ਛਾਈ i 

ਜਨ se _ ਜਗ _ ਜਾਨਿਓ 
ਮਿਬਿਆ ਰਹਿਓ ਰਾਮ _ਸਰਨਾਈ) । 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ-- ਗਉੜੀ ਵਾਰ) 

ਜੋ ਪੱਟੀ, ਸੋ ਸੁਆਦ" ਪੱਟੀ । 

ਭਾਵ :--ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ _ਚਸਕਿਆਂ 
| ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ । 



ਜੋ ਪਾਸੀ... 

ਨਹੀ” ਰਿਹਾ । ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਨੋ 
ਬੈਠ ਹੈ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ, ‘A । 

(ਸੰ) | 

ਜੋ ਪਾਸੀ ਫੇਰਾ, ਉਹਦਾ `ਹੋ ਜਾਸੀ | 
tet, ਸੋ ਸੁਆਦ” ਪੱਟੀ' । 

ਮੁਜੇਰਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਲਾਗੇ wae 
ਨਾਲ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਲਗ ਪਵੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਇਸ ਘਰ ਢਾ ਤਾਂ ਇਹ aera 

ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ Hee ਕਰਨ ਲਗ UE, 

ਹੈ ਅਖੇ ‘A ਪਾਸੀ ਫੇਰਾ, ਓਹਦਾ ਹੋ ਜਾਸੀ >ੂਜੇਰਾ' । 
(ਸੰਗ? | 

ਜੋ ਫੇੜੇ ਸੌ ਫੜੀਦਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ 
ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” : 
= nD ~ 

ਜੋ ਫੋੜੈ _ਸੋ _ਫੜੀਵਾ 

asta Het ਨਿਆਉ' ਕਰਾਏ । 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) | 

ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਉਗਵੇ ।1 

ਭੁਣਾਂ -.--- ਹੂ. ic | : ਤੂ = z ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ ਕੌਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, । o, ਲਹੂ ਪੀ'ਦੇ ਹਨ, ਸਵੱਛ _ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ 
| ਕਿਵੇ” ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਤਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ` :- 
ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੇ ਪੁੰਨ ਖਾਪ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਕਾ ਬੀਓ ।। 
ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ Cae ਖਾਂਦਾ _ਜਾਣੈ ਜੀਓ ।। 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ੱਥ--ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ) 

ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋਇ ਫਲ ਖਾਏ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ | 
ਕਰੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲਵੇਗਾ | 

੩੦੭ 

ਵਰਤ :-- ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਹੁਣ ay 

ਐਂ 
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ਓਹੋ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਸਮਝੋ । ਇਥੇ sit ਇਹ ਹਾਲ । 

ਜੌ ਰਤ .. 

੧੯੦੪ 

ਵਰਤ .--- 
ਦਰਗਹ _ ਸਚੁ __ਕਬੂਲ _ ਹੈ 
aad ਦਰਗਹ _ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ | 

ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਇ ਫਲ we" 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ । 
ਭਾਵ :--ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌ ਹੋ ਗਿਆ। 

| ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ । 
ਵਰਤੋ” :-- ਥੇਰ, ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦਾ = 

ਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਕਰ ਤੇ 

(ਸ਼ੁੰਦਰੀ=-ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜੋ ਮੈ" ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ' ਪਾਇਆ i 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ fas ਮੈ ਕੀਤਾ 

| ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ । 

ਪਾਪ ਕਰੇ, ਉਹ | 

| ਸ਼ਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੈਠਾ ਰ% ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ । 
| ਸਭਨ! ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
| Ser ਹੈ ਰ 
| otuet ਹੈ fad’ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਿਵੇ' ਹੀ ਭਰੋਗਾ | 

ਵਰਤੋ :-- (੧) ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਬੁੱਧੀ 

i 

ਜੋ ਸੈ! ਕੀਆਂ HOH ਪਾਇਆ ਤੇ 

(ਇਕ ਸਿਖ ਘਰਾਣ=--ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ) 

ਜੋ ਰਤ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ, 
ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ ।। 
ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸਨ੍ਖਾਂ 

ਵਰਤ :--ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖ ਦੇਣ 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਈ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ yar 

| ਪਲਟ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ Sal ਹੈ । ਸਤਿਗੂਰ ਨੇ 

ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ :-- 
ਜੇ 33 ਲਗੈ ਕਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤ | 

ਜੋ ਰਤੁ Wied went ਤਿਨ ਕਿਉ 
ਨਿਰਮਲ ਚੀਤਿ | 

(ਬਾਬਾ ਨੋਧ ਸਿੰਘ--ਡ: ਭਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 



ਜੌ ਰਾਂਤੀ', oe 

meee 

ਖਾਣ ਸੁਖਾਲੀਆਂ | ਵੇਖੋ :-- 'ਕਰ wadt ਤੇ 
ਖਾਹ ਚੂਰੀ” । 

ਭਾਵ :-ਜਿਹੜੇ ਰਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ 
ਕਰਦੇਂ ਹਨ, ਓਹੀ awe ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ :--ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕੀ sda 
ਕਟਨੀ ਹੈ i ਨਿਰਾ ਆਲਸੀ 3 ars, ਤਰੌਕੀ ਤਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾੰ ਦੇ ਪੈਰ duet ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ-ਰਾੜ 
fea ਕਰਦੇ ਹਨ | ੧ਣਿਆ ਨਹੀ” ਜੇ :-- 

ਜੋ ਰਾਤੀ wae ਕਾਲੀਆਂ | 

ਸੋਈ _ਖਾਣ __ ਸੁਖਾਲੀਆ । (ਸੋਗ) 
* ~ wo 

-~ 

ਸੋਹ। 

ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੇ, 
ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਰਦਾਰਾ--ਨੱਬੂ ਅਜ ਕਲ 

ਦਾ ਸਮਾਂ Si ਜ਼ਨਹਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। Ads 

ਕਟੇ ਸੋ ਹੋ, ਜੋ ਰਬ ਕਰੈਸਂ ਨੋ। (Ra) 

an ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ aul’ ਰਹਿੰਦੀ | 
giz :--ਗੁਸੇ ਵਿਚ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ 

ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੀ । 

ਵਰਤੋ" :---ਪੋਰਸ- an ਵਿਚ da sat 
ਰਹਿੰਦੀ । ਕਈ ਵਾਰ faa ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ 
feze-use ਹੋ ਪੈਦੇ ਨੇ । ਵੈਰੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ 

& ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹਿਰੀ ਏਕ! ca ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ | 
(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਪ੍ਰੋ: ਹਰਚਟਨ ਸਿੰਘ) 

Aa ਦੀ Aurel, AW ਗੁੜ ਤੇ 
ਚਾਰ ਬੁਕ ਛਾਈ । 

ਭਾਵ -ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ BSB ਦੇ ਪਲੇ 
az ਵੀ ਨਾਂ ਪਵੇ | 

ਵਰਤੋਂ” :--ਸ਼ਾਹ--ਨੱਤੂ, ਔਖਾ fa! 
'ਏੋ ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਨੱਬੂ-- 

ਸਹ ਜੀ; ਸਵਾਹ ਸਿਲਿਆ ਹੈ । ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ 

੩੦੮ 

ਜੋ ਰਾਤੀ ਜਾਗਨ ਕਾਲੀਆਂ, ਸੋਈ 
ere} |’ 

a ਰਨ ਕਰੇ AG, ਜੋ ਰੱਬਕਰੇ 

ਜੋਗੀ ਭੁਲਾ... 

ਹੈ, ਅਖੋ 'ਜੋਖੋਂ ਕੀ ਜੁਖਾਈ, ਸ਼ਾਹ ਗੁੜ ਤੇ ਚਾਰ ਬੁਕ 
(ਸਤ) 

ਜਗਨ ਗਈ ਤੇ sae ਆਈ | 

ਭਾਵ :--ਸੋਜਮ ਘਰੋ` ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ 
ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਆ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ“ :--ਮੇਰੀ wast ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ 
ਬੜੀ ਭਲੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬਣੀ, ਜਾਦੀ ਤੇ 
ਸੈਜਮੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ‘Aaa ਗਈ ਤੇ ਭੌਗਨ ਆਈ' 

eet ਹਿਸਾਬ ਹੈ । ਨਵੀ ਵਿਆਂਹਦੜ ਤਾਂ ਬੜ' ਹੀ 

ਧਨ vl ਨਾਸ ਕਰਈੀ ਹੈ । (Ha) 

ਜੋਗੀ ਸਨ ਸੋ ਉਠ ਗਏ, ਆਸਨ 
ਜਹੀ ਭਿਬੂਤ | 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 
ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋ` ਪਿਛੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਈ 

ਚੀਜ਼ at ਰਹਿ ਜਾਵ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

Ws ਆਥੇ ਸਾਇਰਾ ਕਿਤ ਵਲ ਗਿਆ ਜਹਾਨ । 

ਬਹਿ ਬਹਿ ਰਈਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਲਗ ਲਗ ਗਏ ਦੀਵਾਨ | 

ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਉਠ ਗਏ, ਆਸਨ ਰਹੀ ਛਬੂਤ । 
(ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ--ਬਾਵਾ ਬੁਧ ਸਿੰਘ) 

ਜੋਗੀ ਜੋਗੀ ਲੜ ਮੋਏ ਖਪਰ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ | 

ਭਾਵ :---ਜਦ ਝਗੜਾ ਕੌਈ ਕਰਨ 

ਤੇ ਹਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ de । 

ਵਰਤੋ" :--੯ਚ--ਸ਼ਾਹ, ਬੋਲ ਚਾਲ ੩! 

ਤੇਰੀ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ 
ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਹਾਲ et ਅਖੇ “ਜੋਗੀ ਜੋਗੀ ਲੜੇ ਤੇ 
ਖਪਰ et ਨੁਕਸਾਨ' । ਉੱਸ ਵਿਚਾਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ 

feanfant ਸੀ ? (Far) 

ਜੋਗੀ ਭੁਲਾ, ਦੂਣਾ ਲਾਹ । 
ਭਾਵ :--ਜਾਹਿਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਤਾਂ 

ਨਕਸਾਨ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਵਿੱਚੋ” ਹੋਵੇ ਲਾਭ | 



da ਰਲੀ... 

ਵਰਤ” :— srt ਕਿਥੋ ਨੁਕਸਾਨ Gar- 
ਉਣ ਵਲੋ ਹੋ ? ‘Hal ਭੂਲਾ, vel ਲਾਹ” ਤੁਸੀ” 
ਤਾਂ ਕੁਲੋਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਭ ਸੋਚਦੇ ਹੋ । 

(ਸੋਗ) 

ਜੋਗੇ ਰਲੀ ਜੋਗ, ਇਕ ਨ ਨੂੰ ਗਿਲੜ 
ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਾਨਾ ਰੋਗ । 

_ ਭਾਵ :-- ਜਦ fea ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ 
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ । 

ਵਰਤੋ` : ਣ ਤਾਂ me, ਸਾਰੇ fea ag 
at, FA ਸਲਾਹ ਸੋਠਾ ws, ਨਿਤ ਨਿਤ ਇਹ 
ਇਕੱਠੇ _ਡਿੜੇ ਹੋ sfsnn ਜੇ, one ‘fat 
ast Aa, fea ਨੂੰ faz, ਦੂਜੀ ਨੂੰ war 
dar’ | 

HS ਹਲ, ਤਾਂ ਪਾਏ ਫਲ । 
ਗਰ ਮਸੂਰੀ 3 ਖਾ ਚੂਰੀ । 

ਭਾਵ “ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ - ਹੈ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਨਰੇਣ ਦਾਸ--ਕੌਮ ਕਰੋਂ ਤਾਂ 
ਕਿਸੇ ਗਲ er ਘਾਣਾ ਨਹੀ, “ਜੋੜੇ ਹਲ ਤਾੰ 
ਪਾਏ ਫਲ” । (ਸੰਗ) 

ਜ਼ੋਰ ਥੋੜਾ ਤੇ ਹੁੱਥ ਬਹਤੀ | 
ਭਾਵ ---ਤਾਕਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹ 

ਵੱਡੀ Je । 

ਵਰਤ” :--੬ਨ੧ “Fe ਥੋੜਾ ਤੇ ਹੁੱਬ 
gost ਵਾਲਾ ਲੋਖਾ ਨਾ ਬਣਾ । ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਕੀਤਾ ਕਰ । (Fat) 

ਜੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀ" ਵੀਹ ਸੌ । 
ਭਾਵ 

ਜੁਲਮ ਹੋਵੇਂ, ਤਦ ਆਖਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ 

“ਜੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀ' ਵਹ ਸੌ'। 
ਨਿਘਭੋਜਾਂਗੀ ! 

:” ਸ਼ਾਂਤੀ--ਧੀਏ at ਕਰੀਏ, 
ਜੇ ਦਾ ਲਗਾ Wa 

(ਰਾਜਾ ਖੋਰਸ--ਹਰਢਰਨ ਸਿੰਘ) 

੩੮੦੯ 

: -ਜੋਰਾਵਰ es fat ਉਪਰ | 

ਜੋੜ ਗਏ.., 

ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ faa ਤੇ । 
ਰਾਵ ਬਰਾ ਦਾ ਮਾੜੇ ਉਤੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਬਾ ਰਹਿੰਦ' ਹੈ 

ਵਰਤੋ“ :--"ਕੇਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼--ਸ਼ਾਹ ! ਨਾਈ 
ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥ। ਕਿਵੇ” ਲਵੋ ? fee 
ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੋ ‘ages ਦੀ At ਸਿਰ 3’ ਵਾਲਾ 
ਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । (ਜੰਗ) 

ਜ਼ੌਰਾਵਰ (ਡਾਢੇ) ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ, 
ਉਹ ਮੰਗੇ ਹਿੱਸਾ (ਲਹਿਣਾ) ਉਹ ਕਢੇ 
ਗਾਲੀ a ਜ਼ਰਾਵਰ ਦੀ ਭਿਆਲੀ, ਉਹ 
ਮੰਗੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਢੇ ਗਾਲੀ । 

ਭਾਵ TUS ਨਾਲ" ਤਕੜੇ OB 

ਭਿਆਲੀ) ਪਾਣੀ ਦੂਖ ਦਾ ਕਾਰਨ geld 

ਵਰਤੋ” '`""ਲੋਫੇਂਦਾ-- ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਭਰਾ? 
ਉਹ ਤੋਂ ਘਰ /ਵਚ ge ਵਾਰ 'ਮਾਣਸ dig, ਮਾਣਸ 
ay ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ । ਅਖੋ “ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾਲ , 
ਭਿਆਲੀ, Ga ਮੰਗੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਢੇ ਗਾਲੀ", 
ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ Hs ਵੀਹ ਸੌ । ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੋਈ 

ਨਹੀ” ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੌਮ ਵੀ ਕਟਨੀ wi 

ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗਾਲ) ਛੱਡ ਮਾਰ ਪੈਦੀ ਏ । 
(ਸੁਭਦਾ=--ਆਈ, ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਜ਼ੋਰਾਵਰ (ਢਾਡਾ) ਮਾਰੇ ਭੀ ਤੇ ਰੋਣ 
ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ । ਵੇਖੋ :--ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦ ਸਤੀ” 
ਵੀਹ Fi 

ਭਾਵ :- ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ 
i ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾ | 

ਵਰਤ” :---ਰਮ ਸਚਾ ਹੈ । ਇਹ fee! 
ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ 
ਇਹ oe ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਕਗੰਏਤ 

। ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਖੋ Goes we ਭੀ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ - 
੯. ੯੨ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ” | (ਸਗ) 

ਜੋੜ ਗਏ ਸੋ ਛੋੜ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ 
Gal ਲਾ ਗਏ | 



ਭਾਵ :-ਕੇਜੂਸੀ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :---ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੋੜੀਏ ? ਜੋ 
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ | 

‘Fa ਗਏ ਸੋ ਛੋੜ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ ਰੋਗ ਲਾਂ ae’ । 

(Ha) 
ਜੋੜ ਜੋੜ ਮਰ Wed, ਮਾਲ 

ਜਵਾਈ Wed | 
ਭਾਵ :--ਬਹੁਤ THN ਸੰਬੋਧੀ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, fa ਉਸਦਾ ਸਨ 
ਲੋਕੀ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--ਦਲੋ wa Gad ਸ਼ੂਮ ਹੈ । 

Sat ਕੋਡੀ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ । ਰਾਮ ਸਿੰਘ 

ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ''ਕੋਈ ਗਲ adi “ਜੋੜ ਜੋੜ ਮਰ 

ਜਾਣਗੇ, ਮਾਲ ਜਵਾਈ wedi’ ਓਹਦੇ fen ਕੰਮ 2” 

(Ha) 

ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ, ਨਰੜ 
ਬਥੇਰੇ । 

ਭਾਵ :---ਪੰਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਜੋੜ 
ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਸੈਜਮੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤ? :--ਵਰਿਆਮ-- ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋ 
ਮਤਲਬ ਦੀ ਜੁੜੇ, ਤਾਂਹੀਓ” ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਢਾ ਏ । 

Afs ਵਿਚ ਦੇਖੀਦਾ ਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ Al 'ਜੌੜੀਆਂ 

ਜਗ ਥੋੜੀਆੰ ਨਰੜ aga’ | 

(ਦੂਰ vars ਸ਼ਹਿਰੋ'-- ਪ੍ਰ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 
ਪਰ. 9੩੧੨ 

ਜੋ ਲਾਲੇ ਬਾਕਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਸੋ 
ਮਹਾੜੇ ਬਿਆਨ 1 

ਭਾਵ :--ਵੱਡੇ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ 
ਮਿਲਾਣੀ | 

ਵਰਤੋ :-- ਛੋਟਾ -- ਸਰਦਾਰਾ, ਚਿੰਤ: 
ਕਾਹਦੀ, ਜੋ ਆਗ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਖੇ 'ਜੋ 
ਲਾਲੋ wad ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੋ nas ਬਿਆਨ” 

ਅਸਾਂ 3. ਵਡਿਆਂ ਦੇ fue ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। (ਸੋਗ) 

ਜੋ', ਜੁਆਰ, ਕਪੜਾ, ਡਿਠੇ ਉਤੇ 

at | 

ਭਾਵ :--ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਕਪੜੇ ਦਾ ਮੁਲ 
aya ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ` :--ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇ” 

ਕਰ ਲਵਾਂ ? ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੈ ਹੀ 

ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ di “A, ਜੁਆਰ ਕਪੜਾ ਡਿੱਠੇ 
ਉਤੇ ਭਾ” | (ਸੰਗ) 

ਜੌ ਲਿਛੋਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਖਿਸਕੇ : 
ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 3 ਜਦੋ” 

ਕੋਈ ਖਿਸਕ ਜਾਏ | 

ਵਰਤੋ” :---ਸਰਨ)--ਰਾਧਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮ 
ਲੈ ਕੇ ane ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਖੇ ‘FH ਲਿਛਕੇ ਤੇ ਯਾਰ 
funy ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । (Ha) 

HAS ਗਏ ਨਾਂ ਬਾਹੁੜੇ, ਜੋਗੀ ਨਾ 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੀਤ । ਜ/ਜੋਗਲ ਗਏ ਨਾ 
ਬਾਹੁੜੇ, ਜੋਗੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ । ਰ 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ/ 
ਪਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ a 
ਹੋਂਵੇ । / 

ਵਰਤੋ” :-- ; 
ਸੈ" ਭੁਲੀ ai 

ਲਾਈਓ ਜੋਗੀਆਂ ars ਪ੍ਰੀਤ ਲੌਕੋ | 

ਜੈਗਲ ਗਏ ਨਾ ਬਾਹੁੜੇ ਸੁਦਰਾਂ ਨੂ 

ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ” a ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੀਤ ਲੋਕੋ। 
(ਪੂਰਨ ਭਗਤ-- ਕਾਦਰਯਾਰ) 

HAS ਜੱਟ ਨਾਂ ਛੇੜੀਏ, ਹੱਟੀ ਤੇ 
ਕਿਰਾੜ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਮਲਾਹ ਜੇ, ਭੇਨ 
ਦੇਸਨ ਬ੍ਥਾੜ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 
ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਛੋੜਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 
ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 

SHY ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 



` ਵਰਤੋ ——Sgn alist A a ਤੁਸੀੱ 

ਖਿਸਕ ਆਏ, ਨਹੀ” ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਖੇੜਾ ਪੈ Aten 

Sam ਜੋਂਟ ਨਾ ਛੇੜੀਏ, ਹੱਟੀ ਤੇ ਕਿਰਾੜ, ਬੇੜੀ ਤੋ 

'ਮਲਾਹ, ਜੇ ਭੌਨ ਦੇਸਨ ENT (Hat) 

wae ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੌਈ _ਮਮੂਲੀ ਥਾਂ' ਜਾਂ 

ਟਿਕਾਣੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ 

ਰਿਹਾਂ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਮਾਹਾਂ ਸਿੰਘ--ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 

ਜੀ, ਕਿਵੇ” ਬੀਤਦੀ ਹੈ $ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ--'ਜੋਗਲ 

ਵਿਚ ਮੰਗਲ” ਲਗਾ ਪਿਆਂ ਹੈ । ag ਦੀ ਬੜੀ 

ਕਿਰਪਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

a aust, ਸੁਥਰਾ ਭਲਾਮਾਨਸ | 

ਭਾਵ ਜਦ OS ਆਦਮੀ 

ਚੰਗਿਆੰ ਦੀ ਨਿੰਦਆ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :-= ਹਨੋਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਏ । ਹੁਣ 

ਤਾਂ Se ਕਪੇਂਤੀ ਸੁਥਰਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ” ਵਾਲ ਹਾਲ 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ । wa ga ਦਾ ਭੋਢ ਹੀ ਮੁਕ 

ਗਿਆ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ 

ਤੇ ਟਪਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :--₹੫ ਨੀ seri, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ 

ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਣੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁਲੀ 

ਨਹੀ“ ਸਮਾਉ”ਦੀ । 'ਜੋਵ ਪਰਾਈ ਮੂਰਖ ਨਚੇ 

ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ । (ਸੰਗ) 

an ਬਿਗਾਨੀ, ਮੂਰਖ ਨਚੇ । 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 

ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ | 
ਵਰਤੋ” 

:=-=ਜੈ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 

......4444.4.442444444=-=44 ਲਕੜੀ
 ਲਲਕਲਲਤਲਕਲਕ ਤਦ ਕਲਲਕਣ ਦ ਤ  ਦਨਦਲ 

Aut ਜਾਈ.. 

ਚੁਖ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਵਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਲਾ 

ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬੋਲਣ ਦਾ ? ਨਾ ਪੜਾ ਨਾ ਬੰਹ। 

ਖੇ ‘fa ਬਿਗਾਨੀ; ਮੂਰਖ ਨਚੇ” । 
(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੱਘ) 

ਜਦਰੇ ਸਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ, fa di 
ਵਾਸਤੇ ? 

ਭਾਵ :-- gent ਭਲੇ ਮਾਣਸਾਂ ਲਈ 
Sat ਸਗੋ ਮਾੜਿਆਂ ਲਈ _ਹਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--ਸਾਉ ਪੁਤਰ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ 

ਤਾੜ ਕੇ ਨਾ ਰਖਿਆ ਕਰੋ । ‘Hed ਸਾਥਾਂ ਵਸ ੜ 

ਨਹੀ” ਵੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ Ja ਹਨ 1’ (ਸੰਗ) 

ਜੇਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੋ | 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਬਾਲਕ ਦੇ de 

ਜਦ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ । 

ਵਰਤੋ” :--- “ਜੋਮਰੀਆਂ hei ਦੇ wa 

faq’ | ਉਮਰ ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂ, ੫੪ ਜ਼ਬਾਨ ਕੈੱ “ਚੀ 

ਵਾਂਗ ਚਲਦੀ ਸੂ । ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਂ । 
(Ha) 

fio ਬਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ । 
ਜਾਂ AH ਲਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਚਟਕ ਲਗ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਓ ਮਾਸਟਰ, ਤੂੰ ven ਨਾਲ 
ਨਿਰਾ ਹੀ ਵਹਿਮੀ ਏ` । ਓਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 
ਆਖਿਆ ਸੀ, wid 'ਜੇਮਿਆ ਬਾਲ ਤੇਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ।? 

ਜਦ ਤੂੰ ਚੋਗਾ ਭਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ” ਕਿ fea ਸਹੁਰੀ 
ਇਲਤ ਨਹੀ” ਹਟਦੀ, ਤਾਂ ਦਸ ਹੁਣ ' ਕੀ ਕਰਾਂ ? 

(ਗੰਗਾ ast ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

at ਜਾਈ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ | 
_ਭਾਵ :--ਕੋਈ ਕੌਮ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ 

Had ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦ ਖਰਾਬ 



HH ਲਾਲ... 

ਹੋ ਜਾਏ । 

ਵਰਤੋ“ :--ਬੜ% ਰੀਝਾਂ ਮਗਰੋ” ਇਹ 

ਗਲ ਸਿਰੇ aga ਲਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ 

ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ fest । ਸਾਂਡੀ ਤੀ ਹੁਣ ਇਹ was 

ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ we (ਜੰਮੀ ਜਾਈ ਤੇ ਗੜਿਆਂ s 

ਮਾਰ! । (ਸੈਰ) 

aH ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਰੇਂਦੇ 

ਆਏ । ਰ 

__ ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਜੋਰ ਜੋਰੀ ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਣਿਕਟਵਰਤੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇ | | 

Zsa :- ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ 

ਪਈ ਰਹੀ--ਆਹੋ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਹਨੂੰ ...ਨਾਲੈ ਅਖੋ 

ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ੫ਿਉ ਏ । Av ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ 

ਮਾ ad's ਆਏ । ̀ ਖਬਰੇ ਕਿਥੋ” ਸਹੁਰੀ ਝੱਖਾਂ 

ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਏ । 

`(੬ਣੀ ਵੀਣਾ--ਨਨਕ ਸਿੰਘ) 

FH ਲਾਲ ਤੇ ਵੇਡੇ ਕੌਲ | 

ਭਾਵ :--ਨਿਕੰਮੇ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖ 
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" : -- ਕੁਝ ਨਾ uz ਜੀ । ਅਖੇ 
‘Sh ਲਾਲ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਨਿਲੋਂਜ ਤੇ _ਬ-ਹਯਾ 

ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ । (ਸੰਗ) 

ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਢੇਰ, ਜਾਂ ਦਮੀ' ਢੇਰ ! 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋ” 
fan ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਂ ਡਰੇ, ਭਾਵੇ' 
ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਖ ਉਠਾਣਾ uz | 

ਵਰਤੋ :-- ਰਾਂਝਾ -- ਗ ਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀ” 
ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ ਦੇ ਚਿਲੋਂ age ਦਸਦੇ ਓ, ਪਰ 
ਏਥੇ ਇਸ mat uss ਨੂੰ ਦਮ ਆਇਆ ਤੇ 
wren, ਨਹੀ” ਤਾਂ ਸਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ । ਸਚੀ ਗਲ 
ਤਾਂ ਇਉ ਜੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗ ਲਿਆਂ ade ਤੁਹਾੜੇ 
fafaG ਨਹੀ ਜੇ ਉਤਰਨਾ । ‘ni ast ਢੋਰ ਜਾਂ 

੩੧੨ Was... 

ਦਮੀ ਢੇਰ । 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ-- nee 

ਜਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੋਨੋ। 

ਭਾਵ :--ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ aH ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ gs । 

ਵਰਤੋ” -- ਹਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ! 
ਜਾਂ ਹੰਨੇ ਜਾ 83 ਕਰੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ । (Ha) 

_ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾ ਚਾਉ, ਵੀਵਾਹੀ 
ਤਾ ਮਾਮਲ ।। 

ਭਾਵ :---ਜਦੇ' ਕੁਆਰੀ ਸਾਂ, ਤਦ 
ਚਾਉ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਪਰ ਵਿਆਹ 
ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ 
ਪਈਆਂ | ਭਾਵ ਆਦਰਸ਼ Ger ਤੀਕ ਹੀ 
ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਦੂਰ ਹੋਵੇ । 

` ਵਰਤੋ -- 7 
ਜਾਂ ਕੁਆਰ ਤਾਂ ਚਾਉ ਵਿਵਹੀ ਤਾਂ ਮਅਲੋ । 
ਫ਼ਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛੌਤਾਉ ਵਤਿ ਕੁਆਰੀ at ਥੀਐ । 

(ਸ਼ਲੋਕ--ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ) 

ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਣੇ, ਨਹੀ” ਤਾਂ ਪੈ 
ਬਾਰਾਂ | _ 

ਭਾਵ :--ਜਾਂ ਘਾਟਾ, 

ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫ | 

ਵਰਤੋਂ :---ਜਾਂ-ਹੈਨੇ ਜਾਂ G8 1 ਜਾਂ ਤਿੰਨ 

ਕਾਟੋ ਜਾਂ ਪੇ ਬਾਰਾਂ, ua ਇਕ ਵੇਰ ਖੇਡ ਤਾਂ ਕਰ 

ਵੇਖੀਏ | (ਮਗ) 

ਜਾਂ 3S ਤਾਂ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ | 
ਭਾਵ :--ਰਭਲ ਆਦਮੀ ਸਦਾ ਹੀ 

ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੁਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--$ਹ ਮਹਾਂ ੫ਟਖ 'ਜਾਂ ਬੋਲੈ, 
ਤਾਂ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ” ਇਸ ਲਈ ਉਹ _ਰੈਦੀਆਂ 
ਹੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ faa’ ਲਿਆਵਨ - ਤੇ 
ਕੀਕਰ ਕਢਣ £ 

(ਸੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਨਹੀ ਤਾਂ 



ਜਾਂ ਰਹੀ ਮਾਈ ਕਾਲਕਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ 
ਸਾਲਗਰਾਮ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ਼ ust ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ 
ਰਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਰਹੇ । 

wis 

Bas :---ਕੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ । 
ਹਰ ਵੇਲ ਬਸ ਤੂੰ ਤ੍ਰੰ ਮੈਂ ਸੈਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 
ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਰਹੀ ਮਾਈ ਕਾਲਕਾ ਜਾਂ fear 
ਸਾਲਿਗੱਰਮ” । ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਪਰ ਲਾ ਕੈ vs 

ਗਈ ਹੈ । (Hat) 

ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹ 
ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ eas 
ਵਿਹਾਂਰ,ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਸੁਭਾ 
ਪਤਾ ਨਹੀ” ਲਗਦਾ | 

ਵਰਤੋ” --ੈ$ aA ਪੜਾ ਸੀ, ਇਹ 
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਪੱਤਾ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ 

ਹੁਣੇ ਹੈ । “ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ ਵਾਹ 
ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ" । (ਸੰਗ) 

ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲਸ਼ਕਰੀ ਤੇ ਕਰ 
ਗਿਆ ਮਸ਼ਕਰੀ । 

ਭਾਵ :-ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ns 
ad ਜਾਣਾ i 

ਵਰਤੋ“ :-- ਉਹ ਵੀ ਆਦਤ ਤੋ" ਮਜਬੂਰ 
ਹੈ । ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ । 'ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ 

`ਲਸ਼ਕਰੀ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਮਸ਼ਕਰੀ' ਉਸ ਦਾ ਕੀ 
ਕਰੀਏ ? (He) 

ਜਾ। 

ਭਾਵ :--ਟਲਦੀ ਖੇਚਲ ਜਾਣ ਬੁਝ 
a ਆਪ ਸਹੇੜ Bel । 

ਵਰਤੋ” :--ਵੇਖੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ । 
ਨਾਲੋਂ ਤੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋਰਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੋ ਤੇ ਨਾਲੋ ਮੇਰੇ fad cas 

ਜਾਂਦੀਏ _ਬਲਾਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਕਟ 

॥ 

fad Hae... 

ਪਾੜਨਾ eye ਹਨ | ਭਲਾ ਮੈ ਕੋਈ ਐਡਾ 
ਬੈ-ਸਮਝ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉੱ'ਦਾ। 

' ਦੇ ਕੈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂ । ਅਥੋ ਜਾਂਦੀਏ 
- ਬਲਾਏ ਦੁਪਹਿਰ ਕਟ ਜਾ ।” 

(ਲਲਕਾਰ -- ਘਨੱਈਆ ਲਾਲ ਕਪੂਰ) 

ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ Saal ਹੀ ਸਹੀ । 
ਜਾਂ Pe ਚੋਰ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਹੀ ਸਹੀ । 

__ ਭਾਵ :--ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲ fed 
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਂ va ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਸੇ ਲਈ _ਉਹ _ਕਈਆਂ 
ਦਿਨਾਂ ਤੋ Te ਰਿਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇ” ਸੈ ਪ੍ਰੋਮ ਦਾ 
ਝੁਗ ਚੌੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਸਰ ਨਹੀ” est, ਪਰ 
ਹੁਣ ਇਸ gaz ਦੀ ਲੁੱਟ fed ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 

ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । “ਜਾਂਦੇ da ਦੀ ਲੰਗੋਂਟੀ 

fisi dl ਸਹੀ” ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਜੀ ਨਹੀ” ਸੀ ਭਰਿਆ | | 

(ਕਾਗਤ ਦੀ ਬੇੜ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਭੀ ਦੇਸੀ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਰੱਥ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ” :---ਬਬਾ--ਬੇਟਾ ਘਾਬਰੋ ਨਹੀ” । 
ਰੱਬ ਉਤੇ ਨਿਸਚਾ ਰਖੋ ਜਿਸ ‘fae fest, ਟੋਸ਼ੀ 

at ਦੇਸੀ! । (ਸੋ) 

ਜਿੰਦ ਦੀ ਭੀ ਜਿੰਦ । 
ਭਾਵ --ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੋਟੀ ‘fife ਦੀ 
fe Wa ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੈ” ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਾ ? 
(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਏ 
ਢੇਰੀਏ | 

ਭਾਵ :--ਸਰੀਰ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ | 



ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਮਿਟੀ ਦੀਏ ਢੇਰੀਏ, 
da ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। 
ਕੋਈ ਦਮ et, 
ਏਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀ” ਰਹਿਣਾ | 

(ਸ਼ਰਫ ਸੁਨੇਹੇ--ਫੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ਼) 

~ 

ਲਾ 

3 

ਝਗਰੁ ਕੀਏ ਝਗਰਉ ਪਾਵਾ । 
ਭਾਵ :--ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 
ਕਤ ਲਖਿ ਲਖਿ ਅਉਰਨ ਸਮਝਬਾਵਾ II 

gaa ਕੀਏ, ਬਗਰਉ ਹੀ wei 
(ag ਗੁੰਥ--ਗਉੜੀ ਰਾਗ) 

ਝਟ yest ਪੱਟ BSI ਜਾਂ ਝਟ 
Harel ਪੱਟ ਵਿਆਹ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਕੌਮ ਝਟ ਪੱਟ 
ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸਲੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈ” aa 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭੀ ਨਹੀ? ਦਿਖਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਖਾਂ 
ems ਦੀ 'ਬਟ ਮੰਗਨੀ ਪਟ ਵਿਆਹ” ਵਾਹ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ ! 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ--ਬਾਬੂ ਫੀਟੋਜ਼ ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ) 

yal ਗਈ ਨਾਉਣ ਤੇ AS ਆਈ 

Sree | 

ਫਾਵ :--ਮੂਰਖ ਜੇ ਇਕ ਗੱਲ ਚੋਗੀ 
ਵੀ ਕਰੇ ਤਦ ਦੂਜੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇੱਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਤੁਲਸਾਂ- ਨੀ His 13 ਓਹੀ 

ਗਲ ਕੀਤੀ ਨਾ me “ਬਲੀ ਗਈ ਨਾਵਣ ਤੇ ਸੇਕ 

ਆਈ ਲਾਵਣ” । ਇਕ ਕੌਮ ਤਾਂ ਕਰ ਆਈ ਏ” 

ਪਰ Sai ਉਤੋਂ ਪਾਲੀ ਵੀ ਪਾ ਆਈ ਏ”। _ (ਸੇ) 

ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਬਿਰਹੀ, 
ਜਿਨਾ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ i 

_ ਭਾਵ :--ਕਚੇ _ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਝੜ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ YH ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀ” । 

ਵਰਤੋ” :-- 

a3 ਸੋਈ A ਮੁਖ ਨ ਮੌੜਨਿ, 
ਜਿਨੀ ਸਿਫਤ ਸਾਈ ।1 

ਬੜਿ ਝੜਿ ਪਵਦੇ ad ਬਿਰਹੀ" 
ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ ।!' | 

(aa ਗ੍ਰੰਥ-- ਸਲੋਕ) 

ਝਾੜਿਆ ਝੈਬਿਆ, ਭੂਰਾ fae 
ਕਾ ਤਿਉਂ । 

ਭਾਵ: --ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਗਰਮ 
ਆਖਣ ate ਵੀ ਜਦ ਉਹ fea ਜਿਹਾ 
ae | 

ਵਰਤੋ” :---ਇਸ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਨਰਮ ਰਹੋਂ 

ਜਾਂ ਗਰਮ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀ” ਪੋ'ਹਦਾ, ਇਸ ਦਾ 
ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ 'ਬਾੜਿਆ ਝੱਬਿਆ ਭੂਰਾ ਜਿਉ” 
ਕਾ ਤਿਉ” । (ਸੰਗ) 

Sa ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ | 
ਭਾਵ :--ਆਪਣਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ 

ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਦਸਣ ਕਾਰਨ ਛਾਪ ਮਿਰਾਸਣ, 

ਘਰ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਈ । 
ਬੱਗਾ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡਿੱਠਾ, 

ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ? 
(ਨਵਾਬ ਖਾਨ--ਪ੍ਰਿੰ. ਜੋਂਧ ਸ਼ਿੰਘ) 

$a ਦੀ ਚੋਣ, ਤੇਲ ਤੇ ਲੂਣ । 
ਭਾਵ :--ਘਟ ਮਿਹਨਤ ਵਾਂਲਾ ਕੌਮ, 

ਲਾਭਵੰਦ ਵੀ ਘਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਕਪਾਹ 



ਵਰਤ” 

ਹੱਥ US ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਪਦਾ, ‘dd ਦੀ ਚੋਣ, 

ਦੀ edi ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੌਣ ਜੋ ਸੀ । 

ਭਲਾ । 

ਤਾਵ :-- ਝੂਠ ਨੂੰ gue ਲਈ | 

ਕਈ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨੇ FS ਹਨ, ਪਰ 

ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ” ਪੈਦੀ । 

ਵਰਤੇ” 

ਵਵਚ ਹੀ ਹੁੰਦ ਹੈ । “ਝੂਠ ਚਾਹੇ ਭੇਸ, He ad 

*Zat ਭਲਾ” । 

ਝੂਠ ਦੇ ਪੁੱਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਢਦੇ | 

ਹਨ । ਜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ । | 

ਬੁਠ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਥੇ ? 

ਭਾਵ :--ਝੁਠਾ ger ਇਕ ਥਾਂ ਖੜਾ 

ਨਹੀ” ਰਹਿ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ :-- ਦਸਖ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਲਾ ਜੀ ! 

'ਬੁਠ ਦੇ ਪੈਰ ਹਹੀੱ age’, ਸਚ ਨਿਤਰ ਆਇਆ ਹੈ । 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ofa ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) | 

gat ਦੁਰਮਤਿ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਭਾਵ : --ਦੌਬਾਜਰਾ 
ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ Sana 

ਆਦਮੀ Ja 2S ਚਤੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ | 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ ‘gst ਦੁਰਮੜਿ ਕੀ । 

azar’ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ us ਫਿਰ ਵੀ ay 
ਨਹੀਂ Ter । (sig) 

en cane ene nn REAR ERA ERR een Ae HAR Ratan ਨ ਦਲਦਲ ਲੂ 

a ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁਲ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) | | 

!-ਨੀ waif | ਸਾਰਾ ਦਿਨ | ਦਾ ਦਾਰੂ ਮਈ ਮਈ । 

ਲਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਟੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ | 
| ਲਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । 

ਤੇਲ ਤੇ ਲੂਣ' ਵਾਲਾ ਲੌਖਾ ਹੀ ਟੋਣਾ ਸੀ। ਕਪਾਹ | 
ਸੈਗ) | 2 a3 (Ral) | ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਬਾਬਤ ਚੁਗਲੀ aaa 

9S ਚਾਹੇ ਭੇਸ, ਸਚ ਕਹੇ ਸੈ" ਨੰਗਾ | 

:--ਪੰਚ--ਸ਼ਾਹ | He ਕਹਿਨ | 

ਵਿਚ Ge} ਬਿਜਕ acl ਹੁੰਦੀ, ਡਰ ਤਾਂ ਝੁਠ ਕਹਿਣ | 

(na) | 

I P ੨ a ੪ 
ਰਸੀਦਾਂ | ਪਰਣੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਆਧੇ ਨਿਬੜ ਲੈਣਗੀਆਂ 

| ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱੜੌ ਨੂੰ ਸਮਝਾ we ਕਿਤੇ “ਝੋਂਟਿਆਂ 

ਝੂਠੀ ਚਤ੍ਰਰਤਾ | 

ਸਾਕ ਲਲਾਲਾਵਾਵਲਾਬਵਦਾਲਵਾਵਾਗਸਇਓਗਦਾਆਂਆ ਲਾ ਆਲਮਦਂਦਈ11002056ਡਟਗਗਗਸਾਮਾ ਨ ੧੧ਆਮਲਾਅਲਾਲਲਲਾਲਲਕਗਿਰਗਲਾਲ ਕਲ 

ਝੂਠੇ ਦਾ ਦਾਰੂ wet ਯਈ । ਜਾਂ ਝੂਠੇ 

ਭਾਵ :---ਝਠਾ ਅਪਣਾ 3S Gale 

ਵਰਤੋ” :-- ਇੱਕ-- ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ] ਜਦ 

ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੈ ਕੀ ਆਖਿਆ ? ਦੂਜ£-- 
ਆਖਣਾ ਕੀ ਸੀ ? ਝੂਠੇ ਦਾ wel wets an 
ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਗੇ ਪਿਆ । = (Ha) 

3S ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ | 

ਸੈ ਭਾਵ 20 ਬਲਣ ਵਾ>;7 ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਠੀਕ ਹੈ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਪ ਫਲਦੇ 
ਬੜੇ ਹਨ ਪਰ “ਝੂਠੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ' Jer ਹੈ 
ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲੇਗਾ । | (Ha) 

ਝੋਟਿਆਂ ਦਾ ਭਿੜਨ 3 ਝਾੜਾਂ ਦਾ 
ਉਜਾੜ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਤਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 
| ਵਿੱਚ ਮਾਡਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” ---ਰਮ ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! Se 

ਦਾ ਭਿੜਨ ਤੇ gigi ਦਾ ਉਜਾੜ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਾ 

ਹੋਵੇ ਤੇ fed ਉਹ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ । (ਸੰਗ) 

ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ wo ਲੱਸੀ 
ਭਾਲਣੀ । 

ਭਾਂਵ :--ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ 
| ਰਖੱਣੀ 

ਵਰਤੋਂ” :--ਸ਼ਹ--ਸਰਦਾਰ ਜੀ, A 
ਸਿੰਘ ਪਾਸੋ ਦੀ ਆਬ ਰਖਣੀ, “ਝੋਂ ਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 
ਘਰੋ ਲੱਸੀ ਭਾਲਣ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੇ । 

ਉਸ ਦੇ us ਤਾਂ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀ” । (Ra) 



< 
_ ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾ ਕਉ firs 
ਜਾ ਕਉ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । 
ਭਾਵ --ਸੇੱਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਦਵੀ 

GH ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ HAZ 
ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ । 

੩ :__ 

ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ, 
ਜਾ ਕਟ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ।। 
ਸਾਧੂ ਸੌਗਤਿ ਭਉ ਬਸੈ, 
ਜਉ ਆਪਨ ਹੋਹਿ ਦਇਆਲ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਗਤੇੜੀ ਬਾਬਨ ਅਖਰੀ) 
ਟੱਕੇ ਸਹਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਰੁਪਈਏ 

ਸਹਿਆ ਸਸਤਾ | 
gre '--ਪੈਸੇ us ar ਹੋਣ, ਤਦ 

ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਅਜ ਕਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ 
ਨੇ, ਪਰ ਪਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ% ਗਲ! ਨੇ, “ਟਕੈ ਸਹਿਆ 
ਮਹਿੰਗਾ, ਰੁਪੀਏ ਸਹਿਆ ਸਸਤਾ। ਜਦ ਪੈਸੇ ਕੌਲ 
ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ | (Fa) 

22 ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ_ ਤੇ ਕੁੱਤੇ a 

ਜ਼ਾਤ ਪਰਖੀ ਗਈ | 

ਭਾਵ :--ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ 
ਵੱਡਾ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ _ਤਜਰਬਾ _ਹਾਸਲ 
ਕਰਨਾ । 

੧ & 

ਵਰਤ ̀ :-- ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਸ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਲ੍ੜ ਕੁੜੀ ਪਾਸੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭੇਦ 
US ਜਾਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ । ਚਲੋ ਇਹ var 
ਹੋਂਇਆ। ਕਿ ‘ea ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ ਤੋਂ ਕੁਤੇ ਦੀ 
ਨੀਤ ਪਛਾਤੀ ਗਈ । ਨਹੀ” ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ 

ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਦ! ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ । 
(ਟੁਟੀ ਵੀਣਾ - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

੩੧੬ ਟੱਪਾ fait. 

ze ਭਾੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ੜਮਾਂ 
ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? 

ਭਾਵ :--ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ 
ਖਰਚਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ. ਅੰਗ ਸਾਕ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ 
ਦੀ ਕੀ ਲੌੜ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ” :---ਰਾਜ ਦੇਈ — ਮਾਸੀ . ਜੀ; 
ਤੁਸੀ" ਹੀ ਚਾ en, ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਟਚਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਦੀ at ਲੌੜ੍ 2 
‘eg ਭਾੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਕਰਨਾ 9 2” (Ha) 

__ਟਟੂਆ ਗਿਆ ਪਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਤ 
ਆਏ ਨਾ ਟਟੂਆ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ fsa Ger ਕਿਸੇ 
ਕੌਮ ਘਲਿਆ ਮੁੜਕੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਚੌਧਨ--ਕੌਨੇ ਖ਼ਨ ਦਾ ਕੀ 
ਦੋਸ਼ ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ fed ਜਿਹਾ। ਉਸ ਤੋ ਆਸ 
ਰਖਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਲ ਹੈ । ਉਸ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਹ 
ਕਹਾਵਤ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਅਖੇ “ਟਟੂਆ ਗਿਆ ਪਤਾਂ ਨੂੰ, 
ਨਾ ਪਤ ਆਏ ਨਾਂ een |’ (ਸ) 

ਟਟੂਆ ut ਗਿਆ ਬਟੂਆ, ਫਿਰ 
ਟਟੂਏ ਦਾ ਟਣੂਆ । 

ਭਾਵ :--ਮਾੜੇ ਨੂੰ vat ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 
ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਹੋ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸ਼ਾਹ--ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀ” 
ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁਆਇਆ 
ਪਿਆਇਆ ua @a ਉਹੋਂ ਜਿਹਾ ot ਰਿਹਾ । 
ਅਖੇ ‘cent ਖਾ ਗਿਆ went, ਫਿਰ ਟਣੂਏ er 
ਟਟੂਆ ’ (He) 

ਟੱਪਾ ਜ਼ਿਮੀਂ er ਇੱਕ, ਤੇ ਨਾਂ 
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ | 

ਭਾਵ <TH ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 
ਅਖਵਾਣਾ ਬੜਾ ST | 



ਵਰਤੋਂ” :--ਸ਼ਾਹ--ਓਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਵਾਬਾ | 

ਤੇਰੇ da us ਕੀ ਹੈ ਜੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ 

ਏ” $ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੋ ‘aut fmt 

ਦਾ ਇੱਕ, 3 ਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀ'ਦਾਰ 1’ (ਸੈਰ) 

ਟਬੱਰ ਭੁਖਾ ਮਰੇ ਤੇ ਬੈਨਾਂ ਸੋਲਾਂ 
ad | 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਘਰ ਵਾਲਾ Bs ਸੈਰ ਕਰਦਾ fed । 

__ ਵਰਤੋ” :--ਚਚੀ--ਬੱਚੀ | ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ 
ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤੇ ਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 

-ਕੌਮ ਕਾਜ ਕਰੇ । ਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੈ 

ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਆਉ'ਦੀ.ਹੈ ਅਖੇ 'ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ 3 

ਬੰਨਾ Ast ਕਰੇ” Sat ਮਿਹਣੇ,ਮਾਰਦੇ ਹਨ | 

(ਸੰਗ) 

ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਤੇ, ਤੇ ਸਧੇਂ 
ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ cat | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਜ਼ਿੱਦੀ ge for 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਛਡ, ਤਦ fed ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” 
ਤਾਂ ਕਿਸੈ as 2} ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀ? ese, 

ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ'ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੋ “ਫਾਹਲੀ ਦੇ ਤਿੱਨੇ 

ਪਤੇ, ਤੇ ਸਾਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਟੰਗਾਂ ।” (ਸੋਗ) 

ਟਾਕੀ ਕਪੜੇ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਨਾਂ 
ਸਰਵਰਾਜ਼ ਖ਼ਾਨ । 

“ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ--ਮਾਲਕ ਜੀ ug 

ਭਾਵ :--ਹੱਥ ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰੇ । 

ਵਰਤ :--ਯਾਰ, 38 ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਖ 

ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਥ ve ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਤੇ 

ਤੁ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਆਕੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰਾਂ 

ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ wa “ਟਾਕੀ ਕਪੜੇ ਦੀ fre 3, 

ਨਾਂ ਸਰਫਰਾਜ ਖ਼ਾਨ ।” (ਸੰਗ) 

ਟਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀਆ, ਕਛ ਵਾਲ 
ਜੱਟ, AS ਵਾਲਾ ਪਨਸੇਰਾ, ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ 
ਦਾ ਪਟ | 

ਭਾਵ :- ਧਰਮ ਦਾ urs ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. 

ਠੱਗਦੇ ਹਨ । ਇਵੇ' ਹੀ as ਵਾਲਾ.ਡੋਲ 

ਜਿਸ ਨਾਲੋ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੰਡਾ ਲਾਹ ਲਿਆ 

3 ਲੈਣ Faas ਲਿਆ | 

ਵਰਤੋ” :---ਬਈ, ਠੱਗੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 

ਦਿਸਦੀ ਨਹ)”, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ 

“ਟਿਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀਆ, as ਵਾਲਾ Ae, a 

ਵਾਲ ਪਨਜੋਰਾ, ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟ । = (Fa) 

fest cual ਤੇ ਪਹਾੜ ਢਾਹੇਗੀ । 

ਭਾਵ :--ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਤੋ 

ਬੋਹਿੰਮਤਾ ਤੇ ਲਾਫ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਹੀਰ -- ਖਵਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 

ਕਿਹੜੀ ਨਿਆਮਤ ਆਵੇਗੀ । ਟਿੱਡੀ eu ਤੇ ਪਹਾੜ 

ਢਾਹ ਦੇਵੇਗੀ 2 ਜਾ ਜਾ ਉਸ Aa ਖਾਨ ਖਰਾਬ 

ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਦੇਵੀ” । ਪਈ ਜੇਕਰ 

ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ wis ਹੌਂਵੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਮੰਦਾਨ 

ਵਿਚ ਹੱਥ ewe ਤੇ ਬੇੜੀ ਲੰ we | 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ -- ਸ਼ੇਰਫ਼) 

ਟਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਮੇ ਲਗ ਪਏ ਨੇ । 
ਵਰਤੋ“--ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ 

ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸਹਿਤੀ--ਹਲਾ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 
ਵੀ ਮਮੇ ਲਗ ਗ£ ? ਤੇਹੇ ਜਿਹੇ ਮੰਗਤੇ ਜੇਕਰ ਉਠਕੇਂ 

ਸਾਉਜਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀ te sa ਪਏ, ਤਾਂ ਤੇ 
ਗਲ ਈ ਆਈ ਗਈ । 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ - ਸ਼ਰਫ਼) 

ਟਿੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਲਗ 
ਪਈਆਂ । 



fee ਨੀਰ... 

ਭਾਵ :--ਜਦੋਂ' ਬੇ _ਹਿੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ 
ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤ੍ਰਾਣ ਰੋ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” —s ਲਾਲ--ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 

ਫੌਜ ਕੇ wh ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ 3 ਅਜ । 

ਤਾਇਆ--ਓਏ an ਕਰ ਟਿੜੀਆੰ ਵੀ 
ਮਕੇ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈਆਂ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ Hu ਵਾਂਗ 
ਏਠੇ ਹੋ ਮਾਇਆ ਤੇ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ --ਜੋਂਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ). 

ਟਿਬੈ ਨੀਰ ਨ ਠਾਹਰੈ ਘਟ San 

ਗਇਓਸ it | 

ਭਾਵ :-ਉਚਿਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ 

ਨਹੀ ਠਹਿਰਦਾ, ae ਕਿੰਨਾ ਮੀ'ਹ ਵਸ 

ਰਿਆ ਹੋਵੇ । ਭਾਵ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ 
ਕ੍ਝ ਨਹੀ ਪੈਦਾ , 

ਤਰ ..- 

ਸਾਸ ਫਲਹੁ ਇਕ ਵਿਗੜੈ ਤਰਵਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ।। 

ਟਿਬੈ ਨੀਰ ਨ ਠਾਹਰੈ we ਵਰਸ ਗਇਓ i 

(ਵਾਰਾਂ-- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਦਿਨ ਵਲਾਏ, ਕਪੜੇ 

ਪਾਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਜਾਂ ਅੰਗ 

ਸਾਕ ਪਾਸ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਫ਼ਹਕ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਭੇੜੀ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵੇਂ | 

ds :-ਤਸਾਂ fig ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, 

ਬੜੇ ਅੰਗਾਂ wat wa ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸਾਡੀ 

ਕਮਾਈ] ਵਿਚ ਤਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀ” ਦਿਸਿਆ, 

ਤੁਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ‘eae ਖਾਂਦੇ 

ਦਿਨ ਵਲਾਏ, ਕਪੜੇ ਪਾਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ ! (Ha) 

ਟੁੱਟੀ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ aot 
ਪੁਛਦਾ । 

ਭਾਵ :--ਬੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਕੌਈ ਕਦਰ 
ਨਹੀ” ਕਰਦਾ । 

੩੧੮ 
ਆ ਦਲ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲਦਲ ਲਨ ਆ ਦਲ ਲਓ ਦਲ ਕਲ ee (ਮਲ ਲਾ 

ਵਰਤੋ” : —_ 

ਪੋਕੇਂ 3 nga ਘਰ ਆਦਰ ਹੀ ਆਦਰ ਸੀ, 
ਸਦਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਭੌਲੋਂ ਤੋ”, 
ਪੁਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਣੁੱਟੀ ਹੋਈ ਟਹਿਣਾ ਨੂੰ । 

(ਕੈਸਰ ਕਿਆਰੀ--ਧਨੀ ਰਾਮ afza) 

ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ He? 
ਭਾਵ :--ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਈ ਨਹੀ” da 

ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :---ਭੇਠ ਜੀ ! ਕਾਕੇ ਦਾ waar 

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਤਤਾਰ ਦਾ । ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ 

de die ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਸਗ) 

ਟੁੱਟੀ ਪੀਘੇ ਪੀਘਐ, u ਟੋਇ 
Haba | 

ਭਾਵ :- ਟੁੱਟੀ utu ਦੇ ਝੂਟੇ 
BS faut ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਕੱਲਰ ਖੋਤੀ ਬੀਜੀਐ fag ਕਾਜ ਨ ਸਰੀਐ ।। 

ਟੁੱਟੀ ਪੀ'ਘੈ ਪੀਘੀਐ ਪੰ éfe ਮਰੀਐ ॥। 
(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਟਟੀਆਂ _ ਬਾਹਾਂ 
ਆਉ'ਦੀਆ ਨੇ | 

ਰਾਵ :--ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਵੀ 
ਕੌਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ 
ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਕਰ, ਆਖ਼ਿਰ Hs ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਹੈ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ=- ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹੀ 
ਗਲੋਂ ਨੂੰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ | (ਸੋਗ) 

ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੁਲ as 
ਕੀ ਗੀਤ । 

ਭਾਵ :--ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਸੋਨਾ 
ਮੁੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀ” ਜੁੜਦੇ । 

ਗਲੋਂ ਨੂੰ 



ਵਰਤੋ : --ਜੇ ਪਿਛੋ” ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਕਰਨ | 

ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉ” ਤੌੜਨਾ ਸੀ ? 
ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੋ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੁਲ ਕੌਚਨ at ਰੀਤ । 
ਦਿਲ ਟੁਟੈ ਵੀ ਕਦੀ va ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ a2 ਹਨ ? 

(a) | 
ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ae | 

anes 

a, IQ] Cds m 

ਨੂ 
ਵਿਚੋ" ਵੱਟ sat ਜਾਂਦਾ | 

ਵਰਤੋ :--ਸਜਣੀ, ਤੁਸੀ” ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ | 
ਮੁੜ ਮਨੋਵਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ waa] 

ਪਈਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ed | 

| ਵੇਖੋ :---ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ । 

ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਗੰਢ dws ਹੋਏ ।” 

ਟੂਟੀ ਗਢਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ।। 

ਵਰਤੋ” :--ਵਾਹਿਗੁਰੂ _ਟੁਟਿਆਂ 
ਗੈਢਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵ'ਲਿਆਂ 
ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- _ 
ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨਹਾਰ ਗੌਪਾਲ ।। 

noe ਜੀਆਂ ਆਖੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ !। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) ] 

ਟੂਟੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗਈ ga ਬੋਲਿ ॥ 

ਨਾਲ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
zat ਪਰੀਤਿ ਗਈ ਬੂਰ ਬੋਲਿ ।। 
ਦੁਰਮਤਿ ਪਰ ਹਰਿ est ਫੋਲਿ । 

ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅਧ ਬੀਚ i 

ਹੀ ge ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

NOt 

: _ ਨਾਂ ਹੋਵੋ, ਭਗਵਾਨ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ 
_ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ) । ਜਿਆਣਿਆ ਢਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿੰਡਾਂ ਕਦੇ 

| ਭਰੀਆਂ ਕਦੇ ਸਖਣੀਆਂ ਯਾਉ”ਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੇ 
| _ | fea fea ਜਿਹੇ adi Ja । 

ਭਾਵ :—fseq ਦੀ ਅਧਵਾਇਿਓ” | 

ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅਧਬੀਚ 11 
ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ਬੇਮੁਖ ਕਉਂ ਆਇ 
ਪਹੁਚੀ ਮੀਚ i 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸਾਰੋਗ ਰਾਗ) 
a 

ਟੇਫੀ ਪਾਗ ਟੇਢੇ ਚਲੇ ਲਾਗੇ ਬੀਰੇ 

ਜਿ ee 
ਭਾਵ :--ਦੇ ਰੁਸਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਜਣਾਂ | 

HS ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ | 
ਭਾਵ :--ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਦਸਣੀ । 

ਵਰਤ” :--- 

eal ua ਟੇਢੇ ਚਲੈ ਲਾਗੇ ਬੀਟੋ ਖਾਨ ।। 

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨ ਕਛੂਐ HE ਕਾਮ 
ਦੀਵਾਨ ।।' (ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਕੈਢਾਰਾ ਰਾਗ) 

ਟਿੰਡ ਦਾਣੇ, ਘੁਰਾਟੀ ਸਾਈਆਂ 1 

ਭਾਵ :--ਹੱਥ ug ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੌਣਾ 

| ਤੇ ਦਸਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਬਣਾ ਕੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਨੂਤ ਨਿਸ਼ਾਂ 'ਟਿੰਡ we, 
| ਘੁਰਾਟੀ ਸਾਈਆ' ਹਥ us ਤਾਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਕੁੱਝ 

| ਦੀ ਨਹੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਐਡ! ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ad 
- 

a 

| ਨਮ dy ਦਾ । (ਸ) 

ਟਿੰਡਾਂ _ਕਦੇ _ ਭਰੀਆਂ, ਕਦੇ 

| ਸਖਣੀਆਂ | 
ਭਾਵ :--ਪਿਆਂਰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣ | ਭਾਵ :--ਕਦੀ ਕੰਮ Sud ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ 

| ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀ । ਕਦੀ ਦੂਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 
ਰ੍ ਕਦੀ ਸੁਖ । 

ਵਰਤ `? — ਮਹਾਤਮਾ--ਮਾਈ ਜੀ, ਨਿਰਾਸ 
| ਵੇਖੋ ਨਾ, 

(Fa) 

gat ਬਾਂਹ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ । 



ਟਿਡਾਂ ਪਥਨ... 

ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਚਾਹ ਕਰਨੀ । 

ਵਰਤ” :--ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ--ਜਦੋ' ਵੇਖੋ, ਉਸ 
ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੂਟ ਦੀ ਹੀ ਨੰਗ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੈਰ 
ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ 23 ਹਨ, ਪਰ ਹਿਰਖ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ? 
ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ ‘dst sig ਤੇ 
gaint ਦੀ wa’ (ਸੰਗ) 

ਟਿੰਡਾਂ ਪਥਨ ਨ ਜਾਣਦਾ ਤੇ 
ਮਘੀਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ । ai ਟਿੰਡਾਂ 
ਘੜਨ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਘੀਆਂ ਦਾ 
ਉਸਤਾਦ । ਵੇਖੋ :--ਮੰਤਰ ਨ ਹੋਇ ਅਣੂਹਹਿਆਂ 
ਹੱਥ ਸੇਂਪੀ ਪਾਵੈ । 

ਭਾਵ :--ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਵਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ye ਬਣ ਦਸੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜਦ _ਅਠਵੀ' 

ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ Bat ਤਦ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮਗਰੋ” 

ਹੀ ਘਾਬਰ ਗਿਆ । ਉਸ ਦ: ਸਾਥੀ ਬੋਲ _ਪਿਆ 
ਉਹ ਤਾਂ Unet ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ” ਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ । 
ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਹੈ “ਟਿੰਡਾਂ ua ਨਾ ਜਾਣਦਾ, 

ਮਘੀਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ।' (ਸੋ) 

fo) 

ਠੱਗਣਹਾਰ ਅਣਠਗਦਾ ਠਾਗੇ ।1 

ਭਾਵ :--ਮਾਇਆ ਜੀਵ ਨੂੰ ਠਗਦੀ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਠਗਣਹਾਰ ਅਣਨਗਦ' ਠਾਰੀ ।। 

ਬਿਨੁ gua ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਉਠਿ ਲਾਰੀ ।। 
(qq ਰ੍ਰੌਥ--ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ) 

ਠਗਿ ਮੁਠੀ ਕੜਿਆਰ ਬਨ 
ਚਲਾਈਐ | 

ਭਾਵ :--ਕੂੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਠੱਗੀ ਜਾ ਕੇ 
Bel ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ual ਜਾਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਮਨਮੂਬੀਆਂ ਸਿਰਿ ਮਾਰ ਵਾਦਿ ਖਪਾਈ ?ੱ ।। 
ofa ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰ ਬੈਨ ਦਲਾਈਐ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ - ਆਸਾ ਰਾਗ) 

od ਸੇਤੀ aa ਰਲਿ ਆਇਆ 
ਸਾਥ ਭਿ ਇਕੋ ਜਿਹਾ y 

ਭਾਵ :--ਭੇੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ 
ਵੀ 33 ਹੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- 

‘sai ਸੋਤੀ 3a ਰਲਿ ਆਇਆ ਸਾਬੁ ਭਿ 
fea ਜਿਹਾ i ਸਤਿਗਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰੀ 
ਵਿਚ ਦੋ ad ਤਾਂ Gufs ਆਇਆ ਲੋਹਾ ।!” 

(ਗੁਰੂ Ja—oa ਰਾਮਕਲੀ) 

ਠਠਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ wet | 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 
ਨਾ ਕਰਨੀ ੩ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰੀ 
ਜਾਣਾਂ । 

ਵਰਤੋ” :--ਰਖੀ--ਭੈਣ ਕੀ ਪੁਛਦੀ ਏ', 
ਨਿਕੇ.ਦੇ ਪਿਉ ਦਾ ਤਾ ਅਖੇ “ਠਠਆਰਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ 
ਚੋਦ)” ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਏ । use fad ਕੌਮ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਰਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | (ਸਗ) 

ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ a ਮਨਿ 
ਪਰਤਤਿ | 

ਭਾਵ :--ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਰੱਥ ਦਾ ਦਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।' 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਠਾਕਰ ਕੇ fea ਕੈ ਮਨਿ vests n 
ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗਰਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 



ਠਾਕਰ By fas... 
baht latte ete eee ee eee eee ee eee 

ਦੂਸਰਾ get ਨਹੀ" | 

ਵਰਤੋ” : 
ਠਾਕਰ ਤੁਝ he aint at dd | 

ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਹਰਿ ਰਸਨ ਅਰਾਧਉ ਨਿਰਖਉਂ 

ਤੁਮਾਰੀ ਓਰ । ਤੁ 
(ਗੁਰੂ ਗਥ--ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ) 

ਗੋ ਸਭ ਰੋਗ ਮਾਣਾ 11 
ਭਾਵ .--ਮਾਲਕ ਹਰੀ 

ਉਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਠਾਕਰ ਗੁਣੀ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਤਿਨ ਹੀ 

ਸਭ ST ਮਾਣਾ ।। ਨਾਨਕ ਦੀ ya 33° 

ਠਾਕਰ ਤੁ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਾਣਾ ।। 

(ਗੁਰੂ dja ਸੂਹੀ ਰਾਗ) 

ਠਾਕੁਰ ਮਾਂਨੇ ਸੇ ਪਰਧਾਨੇ ॥ 
ਭਾਵ :-=ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਵਾਨ 

ਕੀਤੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ । 

ਵਰਤ :-- . | 
ਠਾਕਰੁ «HIS `“ਸੇ _ਪਠਧਾਲੇ 

ਹਰਿ ਸੇਤੀ sf asi 
ਹਰਿ ਰਸਹਿ ਆਘਾਏ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ 

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਜਾਤੇ i 
(ag ਗੀਥ--ਵਡਹੈਸ ਰਾਂਗ) 

wats ਏ fa ਸਬਾਈ ਨਾਰਿ 11 
ਭਾਵ :--ਮਾਲਕ (ਰੱਥ) ਇੱਕ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ Sa ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਨ । 

ਵਰਤ” : -- 

` ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੂ ਸਬਾਈ ਨਾਰਿ ॥ 
aos ਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥ 

_ (ਗੁਰੂ ਗੱ੧--ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ) 

aaah hate alah etd 

ਠਾਕੁਰ 33 ਬਿਨ ਬੀਆ ਨਾ ਹੋਰ ॥ | 

ਭਾਵ :--ਹੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਤੋਰੇ ਬਿਨਾਂ | 

ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ | 
ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਤੇ | 

Safa ਹਾਥਿ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜੈ 
ਭਾਵੇ 3 ਦੇਇ ॥। 

ਭਾਵ :--ਇਜ਼ੱਤ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ 
| ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ 
। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਰ 

ਵਰਤ” :--- 
| ਬਿਰਲੇ ਗਿਆਨੀ ave ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਚਿ ਮਿਲੋਇ ।। 

ਠਾਕਰ ਭਾਣੀ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਤਿਨ | ਠਾਕੁਰਿ ਹਥ ਵਡਿਆਈਆਂ A ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ।। 
= AS al ਹੈ 1 5 

(ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ--ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ) 

ਠੁਲੇ ਕਪੜੇ, ਹੋਡਨ Va | 
ਭਾਵ :--ਜੋ ਮਨੁਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਟ 

| un? ਹੋਣ, ਉਹ ਚੋਗਾ ਕੌਮ ਦੇਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--ਅਸੀ` ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਨਹੀ 
wa ਨਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ AIS ਹਾਂ । ਸੀਰ ਨੂੰ ਸਾਬ 

ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉ” ਜੂ ae ਕਪੜੇ, 
। ਹੌਡਣ ਚੰਗੇ । ਸੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਲੈਦੇ 

[ ਹਾਂ । (Hal) 
ਠੂਹਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਸਭੋ ਸਰਦਾਰ | 
ਭਾਵ :--ਭੈੜੇ ਮਨੁਖਾਂ ਵਿੱਚੋ” ਜਿਸ ਨੂੰ 

| ਟੀ 23 ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | 

ਵਰਤ : --ਅੜਵੈੱਗਾਂ w ਇੱਕ ਟੋਲਾ 
ਮੌਜੀ ਮਾਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ 

| ਤਸਾਡ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ 

| ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 
। ਅਸੀ” ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 

‘Sfami ਦੀ ਕਤਾਰ, ਸਭੋ ਸਰਦਾਰ' | 
ਜਬੈਦਾਰ 

ਹਾਂ । (ਸੋਗ) 

3 

ਡਗਨ ਗਡ ਤੇ ਮਲ੍ਹਰ ਪਾ, ਐਸ਼ਾਂ 
ਕਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਹ । 



ਭਾਵ :--ਕਣਕ val ਬੀਜ ਤੇ ਰੂੜੀ 

ਪਾ, ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਪਿਆ ਕਰ | 

ਵਰਤੋ” : 
ਪਾਵੇ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ 

ਹਨ | ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ot ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਡਗਨ | 

az 3 red pe ਐਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਹ । 

(ਸੰਗ | 

ਡੱਡ ਚੜ੍ਹੀ ਢੀਮੇ, ਆਖੇ ਮੈ' ਕਸ਼ਮੀਰ | 
| ਸਿਵਾਣੈ । 

ਭਾਵ coo lat 3s | ਤੇਗ oda | 

ਡਿਠਾ | 

ਮਨੁਖ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋਂ i ਡੀ' ਗਾਂ ਮਾਰੇ । 

ਵਰਤ” 
ਤੋ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । 

33 cunt asel, sia ਡਾਂਗ | 
ਕਪਾਹ, ਲੋਫ ਦੀ was ਮਾਰਕੇ | 
ਛਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਹ । 

ਭਾਵ :--ਕੌਝਣ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ fea ਤੇ, 
ਕਪਾਹ ਡਾਂਗ ਡਾਂਗ ਜਿਨੀ ਵਿਥ ਤੇ ਅਤੇ | 

ਮਕਈ ਕਾਫ਼ੀ fea ਤੇ ਬੀਜਾਈ AH 
ਬੀਜੋ।' 

ਵਰਤ” :--ਓਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜੀ, 

suet ਚਾਹੀਦੀ 

‘33 cunt ਕੰਬਣੀ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗ ਕਪਾਹ, 
ਲੋਫ ਦੀ ਬੁਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਹ। | 

(ਮੰਗ) | Hae? ਕੀ ਨਾਂ ਕਰਦ! । 

ਹੱਡਾਂ ੨ ਤੇ | sai ਦੀ ਪਨਸੇਰੀ ਕਦੀ ਇਕ ਤੇ | ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । 
ਕਦੀ ਢੇਰੀ । 

ਭਾਵ :--ਨਿਰਾਰਥ ਗਲ fan ਦਾ 

ਕੁੱਝ ਨਾਂ ਬਣੇ | 

ਇੱ Oo 4 1 7 bx 
ਰਿ ਨ dal ਸਾਪਦਾ a 

fa ਨੂੰ vall । ਹਰ ਚੀਜ਼ Re ਗਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀ' | soy ਰੋਈ । ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ‘sae 
| gaa ਮੋਈ ਤੇ ਪੌਕੈ ਨਾ ust | 

[ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ” 
| aes ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾ ਵੀ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ha) 

ਡਰਦਾ ਕੀ... 

__ ਵਰਤੋਂ” :--- 
ਏਹ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਸੂੰਹ-ਟਡੂਆਂ ਦੀ, 

ਪੱਸੋਰੀ ਹੈ, fea sani ਦੀ । 

ਹੈ ਭਰੀ ਬੂਰ ਦੇ ਲੜੂਆਂ ਦੀ, 
ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਗ- sant ਦੀ । 

ਹੁਣ ਸ਼ੋਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ । 

Ha ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। _- 

(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਹਰਢਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਡੱਡੂ ਚਿਕੱਡ ਵਾਸ ਹੈ ਕਵਲੇ ਨਾ 

ਭਾਵ :--ਤੱਡੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਚਿਕੜ 

| ਵਿਚ ਹੈ । ਕੌਵਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 
ਰਿ 0 | UE ਡੱਡੂ ਨੂੰ 

:-- ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਤੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ | 
ਕੰਵਲ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਨਹੀ । ਭਾਵ, ਮਾੜਾ ਚੌਗੇ ਦੇ ਕੌਲ ਰਹਿਦਾ 

ie : wll ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀ sia sat ਜਾਣਦਾ | 
‘33 ਚੜ੍ਹੀ ਢੀਮੋ, ਆਖੋ ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿੱਠ:" 1 (ਸਗ੍) | 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਡੱਡ ਚਿਕੜ ਵਾਸ ਹੈ, ਕੈਵਲੈ ਨ ਸਿਵਾਣੈ । ' 
ਨਾਭਿ ਕਬੂਰੀ ਮਿਰਗ। ਦੇ ਫਿਟਦਾ ਹੈਰਾਣੈ । 

(ਵਾਰਾਂ--ਭ੭ਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

| ਤਰਕ ਡਰਕ ਮੋਈ ਤੇ ਪੇਕੇ ਨਾ ਪੁਨੀ। 

ਪੂਰਾ ge ਲਾਉਣ ਭਾਵ : 

| ਤੇ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ” :---ਸ਼ਹ ! ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਣ ਤਾਂ ਪੁਰਾ 

ਪਰ ਤੋਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ 

(ਸੰਗ) 

ਡਰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕਰਦਾ । ਵੇਖੋ :-- 

ਕੁਾਵ :---ਤਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ger ਸਭੋ 

ਵਰਤ” :---ਥਣੇਦਾਰ--ਸੱਂਚ ਨੇ, “ਡਰਦਾ 

ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ Sal ਕਈ ਨਾਂ 
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ਧੰਨਵਾਦ 

ਪੱਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਿਣੀ ਹੈ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ few ਅਖਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ eas sel ਗਈ ਹੈ । 

ਯਰਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ef ਵੀ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਲਿਈਆਂ 

ਅਮੁਲ ਰਚਨਾਵਾਂ fed ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੌਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ 

ਸਾਂਫੇ ਦੈਨਿਕ, ਸਪਤਾਰਕ, ਅਰਧ-ਮਾਸਕ 3 ਮਾਸਕ ਪਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋ” ਵੀ ਅਖਾਣ ਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਤੋਂ` ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਭਾਰੀ ਹੈ । 



ਅਖਾਣ BIE ਦੀ ਜੁਗਤ 

ਕਰਮ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਅਖਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ S ਕੇ ਅਖਾਣ ਲਭਣਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ 
‘i ਕੋ ਤੈਸਾ ਮਿਲੇ ਜੈਸੇ ਬਾਹਮਣ ਕੌ _ਨਾਈ' ਅਖਾਣ ਲਭਣਾ ਹੈ ; ਸਭ 
3 ਪਹਿਲਾਂ ay’ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲੱਭੀ ਜਾਇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ uel ਵਿਚ 'ਐ' ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ Sst wheal: ਫਿਰ 'ਐਸ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਭੀ ਜਾਇਗੀ 
ਤੇ fed 'ਐਸੇ' ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ wat ਜਾਇਗੀ । 

ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ fees ਹੀ ਚਲੋਗਾ ਅਥਵਾ ਪਹਿਲਾਂ 

ਅਖਰ, ਫੇਰ ਅਖਰ ਨਲ ‘Has’ ਫੇਰ ‘gsr ਅਤੇ ਫੇਰ 'ਸਿਆਫ਼ੀ' 
ਆਦਿ ਆਦਿ | 



ਹਵਾਲੇ 

ਜੋ ਅਖਾਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ eds ਗੁਰੂ dia ਸਾਹਿਬ fed ਲਏ ਗਏ ਹਨ, 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਲੋ (ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੋਮਾ THE ਲਈ) ਕਮਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ‘ag ਗ੍ਰੰਥ ੩ ਅਗੇ ਰਾਗ 

ਦਾ ਨਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇ -- Cad ਹ੍ਰੋਸ--ਰਾਗੁ TAT) I 

੧ਦਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਖਾਣ ਭਾਈ ee? ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ fed ਲਏ ਹਨ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਲੇ “ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ'' ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਰ ਵਾਰ ਤੇ ਪਉੜੀ ਟਰ 

ਨੌਬਰ edt ਦਿਤਾ ਗਿਆਂ । 
ਰ 

fas ਹੀ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਅਖਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤ” ਦਸਣ 

ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ੩ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ fae’ 'ਬਾਦਜ਼ਾਹੀਆਂ ... 

...ਸ: ਸ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ 1. 

ਕੁਝ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਦੇ, ਜਨਾਨੀ ਕੋਲੋ" ਸੁਣੇ Te ਜਾ' 

ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ-ਰਸਾਲੇ ਵਿਚੋ ਮਿਲੇ us ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੇ" weed ਜੀ ਨੇ ਆਪ 

ਕਰਕੇ ਦੁਰਜਾਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਲੇ ਕਮਾਨ ਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ATL ਲਿਖਿਆ ਹੈ । 

ਭਾਵ ਇਹ eas ਮਾਸਟਰ ਜੀ (ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ । 

ਕੁਝ ਵਰਤੋ ਸੈਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋ ਆਪ ਕਰ ਕੇ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਦਿਲਾ 

ਫਰਤੋ` ਜਾਂ ਤਾਂ again ਰਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੈਮੀਆਂ ਸੋਨ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਲੇ ਕਮਾਨੀਆਂ ਵਿਚ 'ਸੋ ਲਿਖਿਆਂ ਗਿਆਂ ਹੈ, faa ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

faq ਵਰਤੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋ” ਹੈ । 



ਸੰਖਾਂਦਕਾੰ ਵਲੋ” 

ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਅਖਾਉਤ ਲੌਕ-ਸੂਝ wi ਤੱਤ ਹੈ । ਅਖਾਣ ਜਾਂ megs 

ਸਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਆਮ ਆਖੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਤੇ 

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਜਿਆਣੇ ਬੈਦੇ ਦੇ 

wt ਇਹ ਅਲਾਪ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ । fed ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਅਲਾਪ ਨੂੰ ਜਨ-ਉਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੌਕ-ਉਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਮੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 

ਅਖਾਉਤ ਨੂੰ ਲੋਕੋ-ਕਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਹਦੂ ਵਿਚ ਕਹਾਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈ । 

WIAs ਦੇ ਸਮੇ” ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਜ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਾਣ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕੇਂ । ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ-ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ 

ਅਖਾਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਹੀ were ਮੰਨਿਆ, far 

ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਤਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸੀ' ਅਖਾਣ 

ਸਬੋਧੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਲੈਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ :-- 

੧. ਇਕ ਦੀ ਕਾਂਟ (Wit) ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ :.. ... Russel 

੨. ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋ" ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ....... -. Cervantes 

੩. ਆਮ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋ ਮੰਨੇ ਹੋਇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਚ-ਭਰੇ 

ਬਚਨ ........-...-.. 2੬ Valera 

eh, ॥2੧੭ 

ਇਕ ਅਖ-ਣ ਲਈ Gate ਗੁਣ ਸੋਖੋਪਤਾ ਤੇ ਭਾਵ-ਪੁਰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਹਨ | ਅਖਾਣ 

ਦਾ Sui ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੋਣਾ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ect ਯਾਦ ਹੋ 
ਜਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ 

ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਆਮ ਵਰਤੋ” ਵਿਚ 

ਆ ਸਕਣਾ ਭ) ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦ ਤੀਕ ਇਕ fore ਬਚਨ ਵਿਚ 

ਵਖ ਵਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀ, ਉਹ ਅਖਾਣ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ | 

ਜਿੱਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੇਈ ਆਖੇ "ਕਲਮ ਵੀ ਇਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ'' ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, 

ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸੇਖੋਪਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖਾਣ ਨਹੀ ਬਣ 

ਸਕਦੀ | Ae ਕਦੇ ਅਸੀ" ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਕਲਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ge ਹੀ ਇਹਦੀ 

(8) 



ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋ' 

ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਅਖਾਉਤ ਲੋਕ-ਸੂਝ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਅਖਾਣ ਜਾਂ _ਅਖਾਉਤ 

ਸਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਆਮ ਆਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰਝ eS ਤ 

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਬੈਦੇ ਦੇ 

uit ਇਹ ਅਲਾਪ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ । ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 

ਇਸ ਅਲਾਪ & ਜਨ-ਉਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ-ਉਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੈਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ 

ਅਖਾਉਤ ਨੂੰ ਲੌਕੋ-ਕਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਕਹਾਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਸਮੋ” ਤੋ” ਲੈਕੇ ਅਜ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਖਾਣ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕੇ । ਠਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ-ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ 

ਅਖਾਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖਾਣ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਤਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆਂ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸ ਅਖਾਣ 

ਸੋਬੋਧੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਬਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਟੋਕ ਲੈਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੰ :-- 

੧. ਇਕ ਦੀ ਕਾਟ (Wit) ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ... ... Russel 

2, BH ਤਜਰਬੇ ਤੋ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ....... .. Cervantes 

3, ਅਮ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋ ਮੰਨੇ ਰੋਇ ਛੋਟੇ ਛੋਟ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਸਚ-ਭਰੇ 

ਬਚਨ ............... 0੬ Valera 

॥2੧ 

ਇਕ nee Bel Sate ਗੁਣ Aus ਤੇ ਭਾਵ-ਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣਾ ਹਨ | ਅਖਾਣ 

ਦਾ Sei ਦੀ ਜੀਭ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ders} ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛੇੜੀ ਯਾਦ 2 
ਜਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ 

ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਆਮ ਵਰਤੋ” ਵਿਚ 

ਆ ਸਕਣਾ ਭੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣ Ji ਜਦ ਤੀਕ ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਬਚਨ ਵਿਚ 

ਵਖ ਵਖ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਖਾਣ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ “ਕਲਮ ਵੀ ਇਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ'' ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, 

ਮਿਰਚ-ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਸੈਖੋਪਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਥਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖਾਣ ਨਹੀ ਬਣ 

ਸਕਦੀ । Ae ਕਦੇ ਅਸੀ" ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਕਲਮ ad ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਦ” ਹੀ ਇਹਦੀ 

(ਓ) 



ਮਹੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਖਾਣ ਇਕ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਨਾਨਬਾਈ ਕੋਲ ਵੀ । 

ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ded ਬਰਨ ਭਾਵੇ" ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿਆਂਣਪ-ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਖੇ ਤੇ 

Agu ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ । ਅਖਾਣ 

ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਖਾਣਾ ਦਾ Ad ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, 

ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀ । ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਅਖਾਣ ਤੇ ਬਿਰਹਾ 

ਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫਰਕ ਰਹਿ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਿਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਚਨ-ਹਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇ' 

ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅਖਾਣ ਨਹੀਂ`_ਬਣਾਇਆ | 

ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਭਾਵੇ" OS ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ 

ਨੂੰ ਅਖਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ eH ਬਾਹਰ ਸਨ । ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੈ ਕੇਈ 

ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਹ 

ਮੰਨ Sat et ਇਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਖਾਣ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ 

ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਕੁਝ ਅਖਾਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧ ਤੋ” ਵਧ AYU 

ਪਸ਼ੂ-ਕਹਾਣੀਆਂ (Fables) ਹਨ ਜਿਵੇ” :-- 

੧. ਜਦੋ ਕੀੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

੨. ਚੂਹਾ ਖ੍ਡੀ ਮਿਟੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਪੰ wa ਵੀ ਨਾਲੋਂ | 

੩. ਉਠ ਲਹਾਈ ਭਲੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਆਖੇ ਹਰ ਦੂ ਲਾਹਨਤ | 

fog ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀ, ਕਿ ਅਖਾਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਢ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸਾਦਗੀ ਵਿਚ ਕਈ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋ" ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ 

ਪੁਰਾਤਨ HY ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੀਵੀ' ਨੇ ਜੋ ਅਪਣੇ ਪੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 

ਚਾਹੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਪਣੀ ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ey ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ :-- 

'ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਕੌਈ, ਜਿਸ ਆਇਆਂ ਵਸਨੀ ਹੋਈ । 

ਪਰ Sat ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਗ 

ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬਣ ਗਿਆ । 

ਅਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਪਣੇ ਵਡਿਆਂ 

ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾਂ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਮੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ, 

ਭਾਵ ਨੂੰ Adu ਕਰਕੇ ਦਸਣਾ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵਲ ਮੌੜਨਾ ਤੇ ਉਸ 

(ਅ) 



ਵਿਚ ਚੁਸਤੀ ਭਰਨੀ ws ਵਾਪਰ ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾਂ | ਸਾਰੀਆਂ 

ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਖਾਣ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ 6 ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਪ ਦੀ YAH ਕਰਦਾਂ 

ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘se ਕਰਨੇ' ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਹੈ, fae ਕੋਈ ਬਹੁਤ 

ਸਿਆਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ “AHS! ਅਥਵਾ ਬਰਾਬਰੀ'' ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਵਾਰਾ ਅਪਣੀ 

ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਚਿੱਟੀ ਦਾਹੜੀ ਵਾਲਾਂ 

ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰਾ edi ‘eq Gast ਬਰਾਬਰ 

sor ge | 

ਹਰ ਅਖਾਣ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 

ਹੈਰਾਨ ਜਾਂ ਚਕਾਚੂੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ HVE ਲਈ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ 

ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ad! den ਉਪਰ” ford ਹਨ , fae ‘oe ਪਾਂ ਖਿਚੜੀ 

ਚੁਬਾਰੇ ਰਸੋਈ' ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੌਟੀ ਗਲ ਨੂੰ ਵਡੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਤਰਕ 

ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਅਖਾਣ ਦਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਤਮੋਲ 

ਨਹੀ de, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਅਖਾਣ ਬੌਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹਿਜ 

ਸਭਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਟੱਬਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਾਸ 

ਅਖਾਣ ਨਾ ਹੌਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ad ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ 

ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ge ਵਿਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 28° ਵਰਤੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੱਦ ਤਕ 

ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋ' ਜਾਣੂੰ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਜੋ ag fea ਟੱਬਰ ਲਈ 

ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਵ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅਪਣ ਚਾਲੂ ਅਖਾਣ, 

ਹਵਾਲੇ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਭਾਵ-ਪੁਰਤ ਹਨ । 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ za’ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ 

ਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਠੀਕ ਅਖਾਣ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ cu ਕੇ 

ਕੋਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮਨੁਖੀ ਤਜਰਬਾ ਅਖਾਣ ਘੜਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰ faz 

fos ਕੋਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈਦਾ ਜਾਂਦਾ 3, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ dat ਵਿਚ ਅਖਾਣ ਵੀ 

ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨੁਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦ' ਹੋਇਆ we ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ HOY ਨੂੰ 

ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਕਾਰ- -ਵਿਹਾਰ, ਵਰਤਾਓ mic $ ਗਹੁ 
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ਨਾਲ ਜਾਂਚਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋ“ ਕੁਝ ਸਿਟੇ ਕਢਦਾ ਹੈ । Haut ਆਦਤਾਂ 
ਤੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਭੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਟਲ ਸਚਾਈਆਂ 
ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਿਟੇ ਮਨੁਖੀ ਸਮਝ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟਿਆਂ ਨੂੰ 
ਲੱਛੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਖਾਣ ਹੈ । 

fre ਅਖਾਣ ਇਕ ਟੱਬਰ ਤੋ" ਕਬੀਲੇ ਵਿਚ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁਜਦੇ 
ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮ ਵਿਚੋ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਕਲ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਨਿਰੋਲ ਕੌਮੀ ਅਖਾਣ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਥਾਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ 
ਵਾਰੀ ਵੱਖੋ-ਵਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ fea ਜਿਹੇ ਅਖਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਿਰਨਾ 
ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਿਸ ਤੋ' ਪੁਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ fea ਵੀ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ont ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਸੁਝਿਆ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਇਹ 
ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ 
ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਹਨ । 

ਕੌਮੀ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ Wu ਰਖਦਿਆਂ ਸਪੋਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵਧ ਅਖਾਣ 
ਹਨ । ਕਿਸੇ 'ਹੌਰ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ੫੦੦੦ ਜਾਂ ੬੦੦੦ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ Fas ਹੋਵੇਗਾ, 
ਪਰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਇਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਇਕ aa ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਅਖਾਣਾਂ 
ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੨੫੦੦੦ 3* ੩੦੦੦੦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ । 

ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੂਰਬੀ 
ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ" ਵਧ ਤੇ Sd ਅਖਾਣ ਹਨ, ua ਫ਼ਾਰਸੀ 
3 ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਚੰਗੇ ਅਖਾਣ ਨਹੀ | 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਖੌ-ਵਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 

ਤੋਂ ਅਖਾਣ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬੜੇ ਅਖਾਣ ਹਨ । ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ _ ਅਖਾਣ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਲ ਵਿਚ ਹਨ । ਇਹ ਲੱਛਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ few 
ਸਹਾਇਕ gu ਹਨ | 

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਪਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 
ਅਖਾਣਾਂ ul 'ਡਤਸ਼ਨਰੀ' ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਅਰੈਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 
aa ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ aH ਅਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 
ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ 
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ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੈਭਿਆ । ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ Ba ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ =-- 

"ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ feast ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” Use ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਔਕੜਾਂ 
ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ fed* ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਾ 

ਕਿ “ਮਹਾਨ-ਕੋਸ਼'' ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਭੈਡਾਰ' ਭਾਈ) 
ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪੁਰੀ । ‘edt ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ” ਨੇ ਕਾਂਫ਼ੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ 1 feat 

ਦੇ ਮਗਰੋ ਸ਼ਬਦਾਰਥ (ਸੀ| ਗੁਰੂ ਗਰੈਥ ਸਾਹਿਬ) ਦਾ ਪਾਠ ਜਦ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਦੂੰਡ-ਭਾਲ 
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਾਣ ਲੱਭ ਪਏ । ਇਸੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ 
‘gens ਅਖਾਣ' ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ fe ਤਰਨ 

ਤਾਰਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਮਿਲੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਖਾਣ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤ 

Gat ਨਹੀ” | ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ` ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਾਣ ਤੇ Gat ਦੀ ਵਰਤ” 

ਲਿਤੇ ਗਏ” ਢੇਰ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਮਰਦਾਂ ਪਾਸੋ“ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ua ਜਿਹੜੇ _ਅਖਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ fed’ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ eas ਵੀ OF ਹੀ ਉਥੋਂ 

ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ 
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਂ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋ` ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ₹। 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋ` ਹੀ ਲਈ ਹੈ । ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਇਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੁਝ ਅਖਾਣਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋ” ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਸੀ ਹੈ” । ਜਿਹੜੇ ਅਖਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਵਾਰਾਂ fed ਲਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਵਾਰਾਂ fea ਹੀ wet a" 

ਅਖਾਣਾ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋ“ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 

ਅਜਿਹੇ ਅਖਾਣ ਹਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Sat ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ 

ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਨਾਲ aga ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ag ਵੈਨਗੀਆਂ ਇਹ ਹਨ : 

# ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਖਾਣ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਛਡ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਅਖਾਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਇ ਹਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । (F:) 

੩# FE ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ Adt ਤੇ ਕੁਝ ਅਖਾਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ge ਗਈ 

ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ" ਅਸੀ ਆਪ ਕਠਕੇ ਦਸੀ ਹੈ । ਅਧਾਰ-ਸੋਮਾ (Source- 
book) ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਫਜ਼ “ਸੰ” ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਪੜਾ ਲਗ ਜਾਏ fa ਇਹ ਵਰੜੋਂ' 
ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹੈ । (ਸੰ) 

(ਹ) 
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ਜੱਟਾਂ ਦੇ Hag ਵਿੱਚ :-- 

ਜਟ, ਫਟ ਤੇ ਪਟ ਬੱਧੇ ਹੀ VT | 

ਜਟ ਬੋਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ, ਕਢੇ WS | 

ਜਟ, Aci ਦੇ, ਭੋਲ੍ਹ ਨਰੈਣ ਦਾ । 
He ਮੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਚੌਵੇ | 

ਆਈ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸੈਨ੍ਹੇ | 
ਜੱਟਾਂ ਲਏ _ਮੜਾਸੇ 8G । 
az ਭੇਲੀ ਦੇਇ, dat ਨਾ ਦੋਇ । 

ਚਿੱਟਾ ਕਪੜਾ, ਕੁਕੜ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਜੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠਿਕ': ' 1 

ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ Wet :-- 

ਸਪ ਕੰਜ es, fey sdf as | 

ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾਂ ਖਾਏ ਅਰਾਈ' ਦਾ । 

ਅਠ ਠਗ ਤੇ ਅਠ ਠਠਿਆਰ, ਅਠ ਸੁਨਿਆਰ ਤੇ ਅਨ Bad, 

ਆਨੁ dat ਬਤਰੀ, ਇਕ ਝਲਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰੀ | 

ਕਕੜ, ਕਾਂ, ae ਕਬੀਲਾ ਪਾਲਦੇ 

ਜੱਟ, Hoi, ਸੋਸਾਰ ਕਬੀਲਾ ਗਾਲਦੇ । 

ਪੋਲੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮੌਲਾ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ | 
ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ det ਲਿਪਣ ਬਾਣੀਏ । 

ਤੀਵੀਆਂ Haat :-- 

ਜੱਟ, ਬੋਲ ਤੇ ਬਕਰਾ, vat ਭੈੜੀ ਨਾਰ, 

ਚਾਰੇ ਹੀ ਭੁਖੇ 38, ਰੱਜੇ ਕਰਨ fears! 

ਰਨ ਜੱਟੀ ਹੋਰ ਸਭ det i 

ਇਲਾਕਿਆਂ Haat :-- 

ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਤਿਹਾ ਹੋਉ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ । 

ਢੱਲਾ ੫ਟਿਆ ਗਾਜਰਾਂ, ਬੋਦਿਆਲ ਅਧਵਾਟੇ | 

Hat ਖਟਿਆ dat, _ਕਸਾਲਾਂ ASS | 
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fgugem ans ਦਾ ਖੰਦਾ ਟੁਕ ਨੂੰ ਭੁਖਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਢਾ, 

ਜੋ ਕੋਟੀ ਆਇ ਫਿਰ ਕੈ ਜਾਇ ਓਹੀ ਗੁਸਾਈ w ਝੰਡਾ । 

2. dat dg । 

GQ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਰਦਾ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸਰਦਾ । 

੬_ ਸਾਲ, ਸ਼ਾਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਬਾਦ ਬਾਦੀ, ਟਟੂ, Ud, VE (ਕਸ਼ਮੀਟ ਦੀਆਂ £ਗਾਤਾਂ ਹਨ) 
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ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂਆ ਦੇ ਮਿਹਣੇ 3 oS :-- 

੧_ ਜ਼ਹਿਰੀ” ਵਸਦੇ ਦੇਵਤੇ fust ਵਸਣ ਜਿੰਨ । 

ਸਹਿਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ । 

eng ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਵੇ” de ਕਹਿਰ | 
A} 

ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੈਧੀ :-- 

੧. ਲਾਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ | 

੨. ਲਾਹੌਰ ਕਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ । 

੨. ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਕੀਤੇ, ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ | 

2. ਹੁਕਮ ਨਾਦਰ ਤਕਦੀਰ ਕਾਦਰੀ | 

੯. ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹੇ ਦਾ । 

é ad ਦੀ ਸੋਭਾ ਗਈ, ਗ੍ਰੱਜਰ ਦਾ ਗਿਆਂ ਮਾਲ | 

ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਹੋਏ age | 

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇਕ ਜੀਉ'ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ । ਜੀਉ'ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ fea ਵੱਡਾ ਗੁ 

(ਦਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਵਿੱਚ da ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣ ਅਸ਼ੰਦ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾ Sel ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਰਦ੍ਰ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ-ਸੰਸਜ਼ਰਿਤ 

ਦੇ ਕਈ ਅਖਾਣ ਅਪਣਾਏ gat ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ as ਵੈਨਗੀਆਂ ਹੋਠ fering 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ : 

ਉਰਦੂ-ਫ਼ਾਰਸੀ :-- 

੧. ado ਹਮ ਜਿਨਸ ef ਹਮ ਜਿਨਸ ਪਤਵਾਜ਼, 

ਕਬੂਤਰ ਬਾ ਕਬ੍ਰਤਰ, ਬਾਜ਼ ਬਾ ਬਾਜ਼ । 

(ਖ) 



ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ-ਕੋਸ਼ 

ਉ 

ਸਿ _ ਉਸਤਾਕਾਰ (ਉਸਤਾਦ) dar, 
US ਚੌੜ Bes । ਵੇਖੋ : ਗੁਰੂ (ਪੀਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਟੱਪਣੇ, ਚੇਲੇ ਜਾਣ BTU । 

ਭਾਵ--- ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 
ਆਪ ਵਧੇਰੇ ਭੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰ੍ 

ਵਰਤੋ:-- ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ! ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ 
eae wig fag ਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ ਨੂੰ 
ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀ” $ ਸਾਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾਂ ਛਟਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ a ਉਸਤਾਦ ਹੀ Gear 

de, ਉਸ ਦੇ 8S ਚੌੜ we ਕਿਉ ਨਾ 

de ? ।ਸੈਗ ) 

ਉਸ਼ਨਾਕ ਬਾਹਮਣੀ, He ਦਾ 
ਤੜਕਾ । 

ਭਾਵ:-- ਬਾਹਰਲ। ਭੜਕ ਬਹੁਤ, ਪਰ 
ਵਿਚੋ ਖ਼ਾਲੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ 

deve ਜਾਂ ਜੂਠ ਦੀ ਪਰਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ 
_ ਪਰ wag ਕਿਸੇ ਦੇ da ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ 

ਨਕ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂ Qs ਉਤੇ" ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਹਣਾ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਪਰ 
fag ਬੜਾ ਗੋਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ: -- ਕਰਮੋ' ਨੂੰ ਵੇਕੋ ਨਾ, ਘਰ ਵਿਚ 
ਤਾਂ ਬਿਲੀਆਂ ਕੂਤਿਆਂ ਦੀ ਜੂਠ ਤੋੜੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ 
ਏ, ਪਰ wa ਮੈ ਕਿਹ ਲੈ ਨੀ, we va 

ਲੈ ਤਾਂ ਆਂਹਦੀ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਮੜੋ ਲਗ 

ਗਈ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਤਾਂ 'ਉਸ਼ਨਾਕ ਬਾਹਮਣੀ, Ale 

ਦਾ ਤੜਕਾ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਉਹ _ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਗੇ 
ਨਹੀ” ਖਲੀ ' ਵੇਖੋ : ਹਰ ਮਸਾਲੇ ਪਿਪਲਾ ਮੂਲ । 

ਭਾਂਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 
ਅਗੇ ਹੀ ਅਗੇ ਜਾਂ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿਚ ਲੱਤ 
ਅੜਾਉ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :— ਆਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉ! ਨ 
ਆਉਂਦੇ । ਅਖੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ fad ਭਾਗੋ 
Sat ਖਲੀ । ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਮ ਭਲਾ 
ਤੁਰਦਾ ਹੈ ? (ਸੰਗ ) 
_ Ba ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ਼ (ਖੇਤ) ਦੀ ਮੂਲੀ 
di 

ਭਾਵ: - ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਤ 
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫੜ 
ਮਾਰੇ, ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ 
ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ 
ਮਾੜੇ ਤੌ ਮਾੜਾ aH ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ 
ਹੋ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ Jai 

ਵਰਤੰ':-- ਉਹ ਕਿਹੜੇ aa ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ, 
fed ਜਿਹੇ ਸਮੇ ਤੇ ਚੰਗਿ%ਂ ਚੌਗਿਆਂ ਦੀ oe ਭੁਲ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (Ra) 

ਉਹ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

ਭਾਵ: ਜਦ ਕੌਈ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚੋ” ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



ਉਹ 38 ਉਹ ਚੀਰੀਐੰ... 5 
= 

233°:— ਜੀ ਅਜ ਕਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ 
ਸੁਖੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਦ ਹੈ । 

ਕਲ ਤਕ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਮਿਲਦਾ । (ਸੋਗ 

“ਉਹ Be ਉਹ ate mwas 
Wa ਨਾ ਹੇਰਿ i” | 

ਭਾਵ:-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, 
faz ਕੇਲਾ ਬਰੀ ਦੇ ਨੌੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੁਖ 
ਪਾਂਦਾ ਹੈ ; (ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੇਰੀ sue} 
ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੋ ਦੇ ਪੱਤਰ 
ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) fae ct ਮਾੜੀ Aas 
ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵੋਰ੩ੋ:--- “ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰਉ ada 
ਕੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਟ ਜੁ ਥੇਰਿ ।( ਉਹ 38 ਉਹ 
ਚੀਰੀਐ ਸਾਕਤ ਸੰਗੁ ਨਾ ਹੇਰਿ 1” 

(ag ਰੱਥ : ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ) 

ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਪੈਣ 
ਦਿੰਦਾ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਦੌਸ਼ੀ ਹੈਦਿਆਂ ਵੀ 
ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਾਂ ਮੈਨੇ । 

ਵਰਤੋ: — ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਛਿਆ 
ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਂ 3 ਪਾਣੀ ਨਹੀ” ਪੈਣ fea, 
ਤਤਾ ਜਿੰਨਾ ਭੀ 33 ਨਹੀ ਦਸਦਾ । (ਸੋਗ ) 

ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ne’ ਕੌਮ ਸਵਾਰੇ 
Qe | ਜਾਂ 

ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ 
zat | 

ਭਾਵ:-- ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ ਨਾ 
ਰੋਵੇ, ਪਰ ਫੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੇ । 

ਵਰਤ੩£-- ਬੜਬੀਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਿਤਰਾਂ ਵਿਚ 
ਬੇਠਿਆਂ ਰਣਬੀਰ ਬਾਰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 

ਥਹੇ : ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ” as 

ਚੋਂ ਰੁਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਫ਼ਨੇ Sw ਹੈ ਮੋਜਿਸਟਰੇਟ ਬਣਨ 
ਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਮਿਲ areal । ਪਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜ' gat ਜਦੋ ਘੋੜੀ 
ਚਾੜਿਆ SAT । (ਸੈ) 

ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਾ ਜਾਣੀਏ, ਜੋ ਸ਼ਾਮੀ" 
ਮੁੜ ਘਰ ਆਵੇ | ਜਾਂ 

ਉਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕਾ... 7 

ਉਹ at ਨਾਹੀ ਭੁਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ 
ਪੈ ਜਾਵੇ | Rl 

ਉਹ ਭੀ ਭੁਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਜੇ ਮੁੜ 
ਘਰ ਆਵੇ | 

ਭਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਭੁਲ ਕਰਕੇ 
ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ ਤੋ ਮੁੜ ਸਿਧੇ ਰਾਂਹ ਧੈ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ , 

ਵਰਤੋ: -- (a) ਦੁਨੀ ਚੌਦ-- ਬਦੀਏ ! 
ਅਜੇ ਵੀ AHS, ਡੁਲਿਆੰਂ Sai ਦਾ ag ਨਹੀ” 
ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹ ਭੁਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਜੋ ਮੁੜ ਘਰ 
ਆਵੇ। ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਨਹੀ” । ਹੋਸ਼ ਕਰ । 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ) 
(੨) ਭਾਈ--ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰ) ds ਹੈ, ਜੋ 

ਤੇਰ ਪਿਆਰ, ਤੋਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਕਰ fa 
ਹੈ, ਪਰ dat! ਉਹ ਭੀ ਕੁਲਾ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ 
ਮੁੜ ਘਰ ਆਵੇਂ । (ਸੀ ਹਰਿਚਰਣ ਵਿਸਥਾਰ 

ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਉਹ ਫਿਰੇ ਨਬ ਘੜਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ 
ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਨ ਨੂੰ | ਜਾ 

ਉਹ ਨੱਥ ਘੜਾਂਦੀ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਨੱਕ 
ਵਢਾਂਦੀ ਫਿਰੇ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਇਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ uit 
ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇ, ਪਰ mai? 
Ga ਉਸਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤਦ ਇਹ 
MWe ਵਰਤਦੇ ਹਨ : 

ਵਰਤ”: -- ਆਤਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮੋਰੀ 
ਤਨੌਂਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ”, ਉਸਦਾ ਅਫ਼ਸਰ 
੩ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓ” ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ 
=; wa ਉਹ ਫਿਰੇ aa ਘੜਾਉਣ & ਨੂੰ ਤੇ 

ਉਹ ਫਿਰੇ da ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ (fig ਹੋਏ ਫੁਲ- 
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਉਹ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਕੇਹਾ, ਜਿਸਦੇ 
ਪਲ ਨਹੀ` ਰੁਪਇਆ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ we? 
ਪਾਪ ਢਕੇ ਰਹਿਣ, ਪਤ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮਨਖ 
ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



ਉਹੀ ਮਾਂ ਮਰ ae? ਜਿਹੜੀ .. 

ਵਰਤੋ:- sme ਸਿੰਘ : ਸ਼ਾਹੇ ! ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਾਮਾਣਸ ਕੇਹਾ ਜਿਸ ਦੇ uw 
ਨਹੀ ਰੁਪਿਆ, ਪਰ ਭਾਵੇ' ਅਸੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾੜੇ 
ਵਿਚੋ ਨਾਂ ਅਣਖ ਮਰੀ ਹੈ ar ਭਲਮਣਸਉ । (ਸੰਗ ) 

ਉਹ ਮਾਂ ਮਰ ਗੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀ” 
ਨਾਲ da ਦਿੰਦੀ ਸੀ । 

ਭਾਵ:--- ਜਦ gel ਅਖੇ ਸਮੇ ਵਿਚ 
ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਭੋੜੇ ਮਨਖ ਪਾਸੋ ਆਦਰ ਜਾਂ ਸੁਖ ਦੀ ਆਸ 
ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ:--- ਅਫ਼ਸਰ ਬੜਾ ਦਿਆਲੁ ਜੀ, 
ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ em ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੋ ਮੰਜਾ 
ਦੀਤੀਆਂ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ” ਸੀ, 
ud ਜਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਇਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ 
ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਕ fes ਮੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਛ ਬੈਠਾ, 
“Wet ਯਾਰ ! ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ?” ਤਾਂ ਝਟ ਅਗੇ 
ਕਹਿਣ ਲਗਾ, “Sa ਸੰ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀ” 
ਨਾਲ ae ਦਿੰਦੀ ਸੀ।” (8) 

ਉਹੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖਸਮੇ ਭਾਣੀ । 
ਭਾਵ: -- ਜਦ ਕਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਝਾ 

ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਰੋਇਆ ਭੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ une 
ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- ਦੂਸਰੇ ਕਵੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਚੜ 
ਮਚੀ ਵੇਖ, ਜੀ fee ਖਿਬਦੇ, ua ਕੀ wa 
ਸਕਦੇ ਸਨ । 'ਉਹੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖਸਮੈ ਭਾਣੀ ।' 
ਜਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੱਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਵਾਨ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ? (data ਬੋਲ= 

ਬਾਵਾ ਬਧ ਸਿਘ) 

ਉਹੀਓ wer ਮਿੱਠਾ ਜੋ xii 
ਨਹੀ” ਡਿਠਾ । ਜਾਂ ਓਹੀਓ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ 
ਝੁਲਾਂ ਨਾਹੀ" ।ਡੱਠਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਮੇਲ ae 
ਹੋਣ ਨਾਲ fea ਪਵੇ ਪਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ 
ਪਿਆਰ ਦੋਵੱਲੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੂਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਬੜੇ 
hE ਗਾਉਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਠਰਤਾਜ਼ੋ 

ਉੱਕੀ ਜੀਭ ਨਾਂ ਰਖ. 

ਬੋਲੀ, « ne #2 ਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨ 'ਉਹੀਓ war ਮਿੱਠਾ 
ਜੋ ਅੱਖੀ` at ਤਿੱਠ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਉਹ 
ਘਰ ਵਮੰਲਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਕੁਲਖਣੀ ਏ (Hat) 

ਉਹੋ ਕੁੜੀ ਸੁਚੌਜੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ 
dat Het | 

as -- ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੀ ਚੋਗਾ ਸਮਝਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

eas ਰਹਿਮੜੇ ਭਜੀ ਭਜੀ ਆਈ ਅਤੇ 
ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਣ sat ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਰਮੋ” vet ਨੂੰ 
ਜਾਣਦੇ ot ਹੋਂ, ਕੱਖ 88 ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀ” ਕਰ 
ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਜ ਵੱਡੀ Heat ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ I ਮਾਸੀ 
ਬੋਲੀ-- ਅੜੀਏ ਤੂੰ 
ਸੁਚੋਜੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ Jai Her’ । ਉਹ ਹੁਣ 
ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਜੂ ਹੋਈ । (8) 

ਉਹੋ wat ds}, ਉਹੋ ਰਾਮ 
ਦਿਆਲ : ̀ 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿੱਚ 
ae} ਤਥਦੀਲ ਨ ਜਾਪੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਲ 

ਵਰਤੋ': -- ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਬੜੇ 
ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪੁਜ ਗਏ ਹਨ, wa ਉਹ ਆ੫ QF ਹੀ 
ਖਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਗਰਦਾ ਹੈ । 
ਕਲ ਇਕ fun ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹਾ, 
“ਭਾਈ ਸ਼ਿਦਲਾਬ ! ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਖਰ ਤੂੰ 
ਨਾ ਬਦਲਿਓ' । ਉਹੋਂ ਬੂੜੀ ਖੋਤੀ, ਉਹੋ ਰਮਿਅਗਲ if 

(ਸੰ) 
ਉੱਕੀ ਜੀਭ ਨਾਂ ਰਖੇ ਤੇ ਆਖਣ 

ਹਕਲ7ਏ | 

ਭਾਵ:-- ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਲਈ 
Gal ਯੋਗਤਾ ਨਾ Iz, ਪਰ ex ਉਹਦੇ 
ਬਾਰੇ ਅਲਤ ਅਨਮਾਨ ਲਗਾਣ । 

ਵਰਤੋ: -- ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾ Wai 
ਵੱਟਾ ਹੈ, fea ਦਾ: ਨ? ag ਨਹੀ” ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਦੋ 
ਕਿਸੇ ਨੰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕੈਲਾਈ fa ਸ਼ਹਿਫ਼ 
ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਕਰੀਕ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ Ha ਮਿਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਜੀਭ 
ਨਾ ਰਖੋ ਤੇ ਆਖਣ ਹਲਕਾਏ' | (8) 



_ ਉਖਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ... 

Gust ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਵਧ | 
ਕੀ, ਦੋ ਘਟ ਕੀ ? ਜਾਂ 

ਮੋਹਲਿਆਂ ੩” ਕੀ ਡਰ ? 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਪੁਰਸ਼ ਔਖਾ qu 

mga ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਨਨਾਈਆਂ ਤੋ” 
ਡਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਡਾ 

ਲਾ ot ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਹਲ ਤੋ” ਕੀ ਡਰਨਾ । ਜੇ 
ਉਖਲੀ fea ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਹਲਿਆਂ ਤੋ ਕੀ 

ਡਰਨਾ ਹੈ । (Hal) 
ਉਗਲੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ, 

ਕੋਹੜੀ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ an 

ਨੂੰ ਆਰੈਭ ਕੇ ਅਜੇਹੀ ਔਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ, 
ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਸਕੇ ਤੇਨਾਹੀ 
ਉਸ ਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਸ_ ਹੋਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ'ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ 
ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਦੁਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਂਸੇ ਰੋਵੇ ਤਦ 
ਵੀ ਦੁਖ | 

ਵਰਤੋ”:--- wa, ag ਨਾ ਪੁਛ ! ਸ਼ਾਮ 
ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ Sai ਕਾਹਦਾ ਲਿਆ ਏ ਮੁਸੀਬਤ 
ਸਹੇੜ ਲਈ ਸੂ, ਉਸ §. ‘as ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਨਿਗਲੇ 
ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ' । ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ, ਸਰਗਾਰ 
ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈੱਦੀ ਹੈ । ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀ” 
ਆਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ । (ਸੰ) 

ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ | 
ਭਾਵ:-- ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇ' 

ਚੈਦਰਮਾ ਮਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇ“ ਜਿਥੇ 
ਗਿਆਨ se ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਾਂ ਜਦ ea ਜਾਂ ਵਧੇਰੀ 
ਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ 
ਫੋਟੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀ ਵਟੀ'ਦੀ । 

ਵਰਤੋ':-- ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ | 
wat ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ at ਲੋੜ ਹੈ ? Cae ਸੂਰ 
st atl de’ । (ਸੰਗ) 

fans ਤਾਂ 

ਉਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ . 

_ ਉਘਰਿ ਗਇਆ ਜੈ ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ 
| ਨਦਰਿ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ | 

ਉਖਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ (ਗੁਰੂ Ha: ਆਸਾ ਮ: ੫) 
ਭਾਵ:-- ਜਿਵੇ" ਸਰਾਫ-ਪਾਰਖੁ ਦੀ 

ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਉਸਦਾ ਪਤਾ Ba ਜਾਂਦਾ ਹੈ, fae ਮਨੁਖ 
ਆਪਣੇ ਅੰਗਣ ਸੱਚੇ ਸਰਾਫ਼ - ਰੱਥ ਪਾਸ਼' 
ਨਹੀ” ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ | 

@d3°: — ਇਕ ਕਲਰਕ ਐਡੀਟਰ ਬਣਿਆ 
ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਅਸਲੀ ਐਡੀਟਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, 
ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ saat ਐਡੀਟਰ ਦਾ ਪਾਜ ਖੁਲ 
ਗਿਆ | “ਉਘਰਿ ਗਇਆ _ਜੈਸਾ ਖੋਟਾ ਢਬੁਆ 
ਨਦਰਿ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ 1”? (ਸੰਗ) = 

ਉਘਰੀ A ਪਈ, ਪਈ ਸੋ ਸਹੀ | 
ਭਾਵ:-- ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਸਹਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਧੰਨੋ--ਭੈਣੋ ! ਹੁਣ _ਹੋਸਲਾ 
ਕਰੋ । “ਉਘਰੀ ਸੋ ਪਈ, ਪਈ ਸੋ ਸਹੀ' । ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ 
az ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖ 
ਹੈ । (Fa) 

ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗਭਰੂ, ਪਲੇ ਠੀਕਰੀਆਂ। 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 

ਸਹਣਾ ਅਤੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਪੇ ਪਰ ਵਰਤੋ” 
28 ਕਰਤੂਤ ਗਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ as ਦਿਖਾਵੇ ਪਰ 
ਪਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭੇਖ ` 
ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਚਮੁਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ 

ਜਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 
ਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪਿਛੇ ਛਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਉਚਾ ਲੰਮਾ 
ਗਭਰੂ us stadini” ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । (ਸੰ) 

ਉਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ 

ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੱਥ usas ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਜਾਂ ਗੁਣ ਕੌਂਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



gal ਮਾੜੀ ਤੇ fee... ੫ 

ਵਰਤੋ”: -- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ; ! ਇਹ zu 

ਟਾਪ ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵਲ ਹੀ ਨਾ eu । ਜ਼ਰਾ nea 

ਝਾਤੀ waa ਫੇਰ ੫੩੭ ਲਗੂਗ ਅਸਲੀਅਤ ਦੋ । 

“ਉਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪੜਵਾਨ” ਹੈ feat ਲੋਕਾਂ 
ਦੀ ਹਾਲਤ । (ਸੈ) 

ਉਚੀ ਮਾੜੀ 3 fee ਨਾ ਧਰੀਏ, 
ਧੀ ਨਾ ਦਈਏ ea ਇਟ ਡਿਗਗੀ, 
He Saat, ਧੀ ਮਰੂਗੀ ਝੂਰ। _ 

ਭਾਵ:-- ਧੀ ਦੂਰ ਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬਧੀ 
ਕਵੀ ਨੌ ਖਿਆਲ ਦਸੇ ਹਨ । 

(ਵਰਤੋ Ge ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ) 
ਉਜੜ ਖੇੜਾ, ਨਾਉ” ਨ” ਬੇੜੀ ਜਾਂ 
ਉਜੜ ਖੇੜਾ, ਚੌੜ ਮਸੀਤ | 
ਭਾਵ:-- ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ':--- ਕਮਾਲਦੀਨ--ਇਥੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ 
ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, 'ਉਜੜ dar, ਨਾਉ” ਨਾ 

ਬੇੜੀ !' ਇਥੇ ਵਸੋਂ ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ । (Fal) 

ਉਜੜੀਆਂ _ਭਰਜਾਈਆਂ, eat 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਠ (ਦੇਰ) । 

ਭਾਵ:-- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੋਧੀ, ਨਿੱਕੇ ਜਾਂ 
ਵੱਡੇ, ਭੌੜੇ ਹੌਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੋਂ ਰਹਿਣ 
ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੁਦ' ਹੈ । 

ਵਰਤ”:--- ਭਾਰ! ਭਰੀ--(ਗੁਸੇ ਵਿਚ) at 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ । 'ਉਜੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ 

ਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਠ" । ਕਿਰਪੀ ਦੇ 62 ਦੇ ਸਾਕਾਂ ਦਾ 
< ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੁਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, we a ਠੰਡੀਆਂ ਰੋ 

ਜਾਵੇਂਗੀਆਂ | (ਸੋਗ) 

ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ saat ਮਹਿਲ । ਜਾਂ 
ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਟਵਾਰੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ val eng ਨਾਂ 
HB ਤੇ ਨਿਕੌਮੀ ਵਸਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ”:-- ਸ਼ਾਹ--(ਜੋਸ਼ ਵਿਚ) _ਉਜੜੇ 
ਪਿੰਡ ਭੜੌਲ' ਮਹਿਲ । ਜਿੱਤ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ 

. & ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ, azeas ਸਿੰਘ) 

ਉਠ ਮੇਰੀ ਚਪਣੀ”'' 
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ਉਠ ਨਾ ਸਕੇ, fee ਮੁੰਹ ਗੋਡਿਆਂ 
ਦਾ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਤ 
ਕੌਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ da 
ਬਹ'ਨੇ ਪਿਆ ad, ਤੱਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ':-- ‘Os ਨਾ ਸਕੇ fe ਫੈ ਮੂ 
ਗੋਡਿਆਂ at । ਖੇਡਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ios 

ਆਖਦੇ ਹਨ fa ਸੈਦਾਨ Ate ਨਹੀ” । 

ਉਠ ਨੀ ਨੂੰਹੇ' fans 
ਛੱਡ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਝੋ । 

ਭਵ:--ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ 
ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਾਸੋ' ਸੌਖਾ aH ese" 
ਕੇ ਔਖਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ! 

ਵਰਤੋ”-- ਹੈ de, ਮੈ” ਕਿਉ” ਜੌਮਿਆ 
ਸਾ । ast ue ਦਾ ਅਰਾਮ oat ਮਿਲਦਾ । 

'ਉਠ st od ਨਿਸਲ ਹੋਂ, ਚਰਖਾ ਛਡ 3 

ਚੌਕੀ ਬੋ । ਹਰ ਵੌਲੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ 

ਮਰੀਦਾ ਹੈ 1 (ਸੈਗ) 

ਉਠ ਨੀ ਲੋਹੀਏ ਬਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ 
ਸਬ ਗਿਆ। 

ਭਾਵ:-- ਕਿਸੇ ਆਲਸੀ ਨੂੰ ਉਦਮ 
ਦਿਵਾਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵ੍ਰਤੋ”:---- ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ! ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, 
ਹੌਸਲਾ ਰਖੋ । ਸਾਰੇ ਕੋਮ ਨੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ‘Ga at 

ਲੋਹੀਏ ਬਕਣੀਏ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਗਿਆ! । ਤੁਸੀ” ਕਰਮ 

ਸਿੰਘ ਵਲ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਰਸੂਖ 
ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ । (Ha) 

ਉਠ ਮੇਰੀ suet, ਉਠ ਮੋਰੀ Set, 
ਚਾਰ ਦਿਨ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ, ਫੋਰ ਦਿਨ 
ਓਹੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਕੋਈ um _ਤਬਦੀਲੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤਿਆਂ 
ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

੭ 

(ਸੈਰ 

ਹੋ, ਚਰਖਾ 



Regu ਮਨਾਂ... 

ਹਨ ।` 

ਵਰਤੋ”:-- ਫਿਸਮਤ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਨਿਰੀ 
ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨਹੀ” । ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 
uate ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ 
fed ਹੈ 'ਉਠ ਮੇਰੀ ਚਪਣੀ, ਉਠ ਮੇਰੀ ਡੋਈ, ਚਾਰ 
fee ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਫੇਰ ਦਿਨ ਓਹੀ" । (ਸੋਗ) 

ਉਠ ਵੇ ਮਨਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨਾ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਾਧੀਨ 

ਹੋਕੇ ਕੌਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ”: - ਜਸੋ-- 'ਉਠ ਵੇ ਮਨਾ ਪਰਾਇਆ 

ਧਨਾ', ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਇਆ ਪੁਤਰਾਂ ਸਾਬੋ” ਕੌਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, 
ਉਹ es ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਿੰਦੇ ਹਨ ? (ਸੰਗ) ` 

ਉੱਠੋ ਮੁਰਦਿਓ ਖੀਰ ਖਾਉ । 
ਭਾਵ:- ਕਿਸੇ ਆਲਸੀ ਨੂੰ 

ਆਪ ਸੁਆਰਨ ਲਈ ਆਖਣਾ | 

ਵਰ੨”:-- ਮਿਤਰ--ਉਠੋ ਮੁਰਵਿਓ ਖੀਰ 
ਖਾਓ ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਦ੫ਹਿਰ ਆ ਚਲੀ ਜੇ । ਨਹਾਓ GG, 
ਕਿਸੇ ਆਹਰ ਲਗੋਂ । (ਸੌਗ) 

Sai ਲਈ ਕਿਨ ਛਪਰ ਛਾਏ ? 
ਭਾਵ--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈਸੀਅਤ 

ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ 
ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਬੜਾ ay ਖਰਚ ਕਰਨ 
ਕਰ ਕੇ ਅੰਖਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰੋਤੋ':--- ਧਨੀ ਰਾਮ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਹੁਣ 
ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਹਥੋਂ ਚੀਕਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਂ, ਮੱਥਾ ਵਡਿਆਂ ਨਾਲ 
ਲਾ ਕੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਸ਼ ਤੋਂ aH ਲੈਣਾ ਸੀ ‘Cai ਲਈ 
ਕਿਨ sug ਛਾਏ” । ਵਡਿਆੰ Sei ਦਾ ਆਦਰ ਕਾ 
ਵੀ ਸਸਤੇ He ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । (Ha) 

ਉਡ ਕਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀ ਪਾਵਾਂ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹਵੇ 

ਤਾਂ ਕਾਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 
ਵਰਤੋ”:--- ਸੁਭੋਦਰ---ਆ ਵੀਰ ! SH 

ਆ ! ਰਾਹ sa ਤਕ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ua 

ਆਪਣਾ 

੬ ਉਤਮ ਖੇਤੀ... 

ਗਈਆਂ 29 1 att ਕਾਂ ! ਸੂਖ ਦਾ ਲਉ” । ਸੁਲਖਣਾ 
ਲਉ” । ਉੱਡ ਉੱਡ ਕਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਘਿਉ a ਚੂਰੀ ਪਾਵਾਂ । 
ਦੇਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਦ ਆਉਦਾ ਹੈ ? 

(ਸੁਭਂਦਰਾ : ਈਸ਼ੂਰ ved ਨੰਦਾ) 

ਉਡ ਭੇਬੀਰੀ, ਸਾਵਣ ਆਇਆ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਠੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ 

ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਮ ਕਰਨ 3 ਆਲਸ 
ਕਰੇ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 
ਕਰਨ AH ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਯੰਗ ਸੋਮੇ" ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪੇਰਨਾ ਦੇਣ 
Bel ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ`.--- ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ--ਉਡ ਭੋਬੀਰੀ 
ਸਾਵਣ ਆਇਆ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਸ ਹਿੰਮਤ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । (Ra) 

ਉਡੀਕ ars’ ਕਾਲ ਚੋਗਾ | 
ਭਵ₹:-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾਲ` ਜਦ 

ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ JS |. 

ਵਰਤੋ”:-- ਸੁਲੌਖਣੀ - se ਜੀ ! ਉਡੀਕ 
ਨਾਲੋ” ਲਾਲ ਚਗਾ । ਰਾਹ ਤਕ ਤਕ ਕੇ ਅਯ ਵੀ us 
ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਤੁਸਾਂ sot ਸੀ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈ 
ਏਨਾਂ ਹੋਰਵਾ ਨਾ ਕਰਦੀ । (ਸੈਰ) 

Gs ਪੰਖੀ, de ਲੂਣ we ? 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਈ ਨਸਦਿਆਂ 

ਭਜਦਿਆ ਪਾਸੋ” ਕੇਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ--ਮਾਂ ਜੀ ! ਤਸੀਂ 
ਤਾਂ ਉਡਦੇ Udi ਉਤੇ se ਲਵਦੇ ਹੋ । .ਨਠੜਾਂ 
ਭਜੜਾਂ 3° ਭਦੀ ਕੈਮ ਸਰੇ ਨੇ ? (ਸੰਗ) 

ਉਤਮ ਖੋਤੀ, CGH ਵਪਾਰ, ਨਖਿਧ 
ਚਾਕਰੀ, ਭੀਖ ਦਵਾਰ (ਨਦਾਰ ai 
dera) 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 
ਬਾਬਤ ਪੜਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਾਹੀ ਸਭ 



| ਉਤਾਵਲਾ ਸੇ ੨ 

sz ‘aa, OH ਤੋ" ਘਟ ਟ ਹੱਟੀ ਅਤੇ । ਸਭ 3 
ਘਟਾ ਨੌਕਰੀ 

ਵੋਰਤੋ':--- ਮਨ--(ਬੜੇ ਠਰ੍ਹੋਮੇ ਨਾਲ) ਇਹ 
ਤਾਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ । ਤੁਸੀ” ਭਾਵੇ” ਹੁਣ ਨਾ ਮੰਲੋਂ, 
ਵਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਤਮ ਕੱਮ ਨਹੀ” । ਦਸਾਂ 
dai ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਏਂ । 

'ਉਤਮ ਖੋਤੀ, HOH ਵਪਾਰ, ਨਖਿਧ ਚਾਕਰੀ 
ਭੀਖ vera’ ! ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੋਕਰੀ ਨਹੀ ਗੁਲਾਮੀ 
ਨਹ. ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀ” । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨੋ'-- 

ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਉਤਾਵਲ” ਸੋ WEBI । ਵੇਖੋ : 'ਸਹਿਜ 
ua ਸੋ ਮੀਠਾ” । 

ਭਾਵ.-- ਜਦ ਕੌਈ ਆਦਮੀ ਕਾਹਲੀ 
ਵਿਚ ਕੌਈ ਕੋਮ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ':--- 'ਉਤਾਫਲਾ ਜੋ ਬਾਵਲਾ' gate 
ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋ” 

_ ਨਹੀਂ ਲਾਹ ਸਠਿਆ । ; ਸੈਰ) 

Cs ਆਲੇ ਭੋਲੇ ਤੇ ਵਿਚੋ gue 
ਗੋਲ । ਵੇਖੋ : QS" ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ” 
ਕਾਲੇ ar | 

ਭਵ: -- ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ` ਬੜਾ 
ਭਲਮਾਣਸ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਬੜਾ ਭੇੜਾ 
ਹੋਵੇਂ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਂਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ:--- ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀ” ਸੀ ਪਤ 
ਗੁਪਾਲ ਉਤੋਂ ਆਲ! des ਵਿਚੋ ਬੋਬ ਦਾ ਗੋਲਾ 
ਨਿਕਲੇਰਾ i ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਹ aus ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ 
ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ । (Ha) 

ਉਤੋ' ਹੋਇਆ ਸੋਤਾ, 
ਧੋਤਾ । 

ਭਾਵ:-- AH ਸਿਰ ਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ 
ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਬਣਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ । 

ਵਰਤੋ: -- ਮਸਟਰਿਆਣੀ--ਰਾਧਾ St 
ਅਕੋਤੀ ਕੁੜ। ਹੈ। ਕਰ)” wh ਸਿਰ ਕੌਮ sat 
ਕਰਦੀ । ਪਰ ਸਮਾਂ une ਤੇ Ae ਆਉਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 

ਕੁਚੋਜੀ ਕੁੰਨਾ 

ਉਥੇ ਜਾਈ” _ਭੱਲਿਆ, ਆ 

ਟੀ ਫੀ ੫ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ae Zi ਇਹ ਰਲ ਦੂ 

'ਉਤੋ` ਹੋਇਆ ਸੋਤਾ, ਕੁਚੇਂਜੀ ਕੰਨਾ ਧੋਤਾ" । (ਸਗ) 

ਉਤੋ ਤਲੇ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਨ ਕੋਲੋ” 
ਚੋਗੇ ਹਾਂ | ਸਿਰ ਗੋਦਾਇਆ ਰੰਗੇ ਦਾ ੩ 
ਆਣਾ ਨਹੀ' Sa ਦਾ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਥ us ਤਾਂ 
ay ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੂੰ ਫਾਂ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ 
giz’ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰ੩”:-- ਵੇਖਿਆ ਓਇ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ 
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਮ ਚੋਦ ਵੀ, ਅਖੇ, 'ਉਤੋ ਤਲੋਂ” ਨੰਗੇ ਹਾਂ 

ਜਹਾਨ ਕੋਲੋ” ed ਹਾਂ, ਸਿਰ ਰੈ ਦਰਇਆ dd ਦਾ ਤੇ 

nitet sot Sa ਦਾ ।' ਪਲੇ ਦੇਮੜੀ ਨਹੀ” ਤੇ es 

ਰਾਫੀਭੀਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । (Hat) 

_ਉੜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ, 
ਕਾਲੇ ai | 

ਭਾਵ:-- ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋ ਤਾਂ ਬੜਾ 
ਚੋਗਾ ਲਗੇ. ਪਰ AH ਮਾੜੇ ਕਰੇ । 

ਵਰਤੋ--- ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਚਮਕ, ਗਰਮਾਇਸ਼ 3 feeal ਨਹੀਂ, ਐਵੇ” 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ HSU ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ | “ਉਤ ਬੀਬੀਆਂ 

ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਿਚੋ ਕਾਲੇ ਕਾਂ” । (Hat) 

(ਉ) ਉੱਥੇ ਜਾਈ ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 
ਪਿਉ ਤੇ ਦਾਦਾ ਚਲਿਆ | (ਅੰ) ਉੱਥੇ 
ਜਾਈ” ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ fue ਤੇ ਦਾਦਾ 
ਕਦੇ ਨਾ ਚਲਿਆ । 

ਭਾਵ:- (8) ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਂ ਦੀ 
ਰਹੁ=ਰੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। (ਅ) ਆਪਣ 
ਵਡਿਆਂ ਦੀ ਰਹੁ-ਹੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨ ਚਲਣਾ । 

ਵਜੋਤੋ':--- ਮਨ--(ਹਸਦਾ ਹੋਇਆ) ਮਾਤਾ 
ਜੀ ! ਵਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਅਜ 

ਕਲ ਗੁਣ ਨਹੀ ਰਿਹ । ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਣੇ ਨਹੀ” 

ਹੋਲੇ | ge ਤਾਂ ਅਖਾਣ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਅਖੇ 'ਉਥੇ 

ਨਾ ਜਾਈ ਭਲਿਆ fad ਪਿਉ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜ਼ਲਿਆ' 
ਹੁਣ Sot ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ । ਪਿਛੇ ਨਹੀ” 
ਲਗਦੇ ਲਿਸੇ ਦੇ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਵਿੱਚੋ” 



ਉੱਦਮ ਅੱਗੇ ਲਛਮੀ... 

ਉੱਦਮ ਅਗੇ ਲਛਮੀ, ਪੱਖੇ ਗੇ 
ਪੌਣ 1 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਮ 
ਦਿਵਾਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰੋਤੋ':-- ਭਗਤ ਜੀ--ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਜੇ 
ਧਨ ਲੈਕੇ ਨਹੀ” ANS, ਧਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ari ਵਿਚ 
ਏ 1 ਠਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਉੱਦਮ ਅੱਗੋਂ ਲਛਮੀ, 
ਪੱਖੇ ਗੌਗੇ We । 

ਰ੍ (ਵਰ ਘਰ | ਈਸ਼ਵਰ dea ਨੰਦਾ) 

Ged ਕਾਰਣਿ ਆਪਣੇ gue ਭੇਖ 
ਕਰੇਨਿ | 

ਭਵ :-- ਆਪਣਾ ue ਭਰਨ ਦੀ 
ਖਾਤਰ ਕਈਂ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”-- ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਥੀ- 
nfs ਜਿ ਪਰ ਘਰਿ ਭੋਜਨ ਕਨੋਨਿ ।। Gea ਕਾਠਣਿ 
ਆਪਣੇ ਬਹਲੇ ਭੇਖਿ ਕਰੋਨਿ ।। ਅਭਿਆਗੜ ਸੋਈ 
ਨਾਨਕਾ ਜਿ ਆਤਮ ਗਉਣ ਕਰੋਨਿ ! ਭਾਲਿ ਲਹਨਿ 

ng ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਘਰੇ ਰਹਣੁ ਕਰੇਨਿ । 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ : ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ) 

Sud’ Stel feast, Gad ਕਾਂ, 
ਕੁੱਤਾ, ਇਲ ਪੈ ਗਈ । 

ਭਾਵ:-- ਤੀਵੀ” ਵਿਗੜੀ, ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ 
ਹੋਈ ਨਹੀ” ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀ" । 

ਵਰੋਤੋ:--- ਇਹ ਸਹੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਹੋ 
ਜਿਹੀ ਹੈ । ਗਲ ਉਘੜੀ ਉਧਰੋ” set ਵਿਗੜੀ, 
Gua’ ai, ਕੁੱਤਾ, ਇਲ ਪੈ ਗਈ । 

(ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੀ--ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਉਧਲ ਗਈਆਂ ਨੂੰ em ਕੌਣ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੇਈ An ਸਿਰ ਚੀਜ਼ 
Ses ਘੁਸ ਜਾਂਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ de 
ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ 
ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਨ ਨੂੰ ਦਾਜ 
ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

੮ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਉ... 

ਵਰਤੋ: -- ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ : ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਟ ਨੂੰ | 
ਹੀ ਮਿਹਰ cet ਹੈ । Gus ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਕੌਣ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? (ਸੰਗ) 

ਉਧਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ! 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾਂ 

vt ਤੋਂ” ਨਾਂਹ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ UE 
ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੋ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- ਇਕ ਜਟ--ਸ਼ਾਹ a ! 
ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਗੌਤੇ ਲਾਉਣ ਲਗ ye 
ਹੋਂ । ਕੀ ਉਧਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀ” ਮੇਰ ਗਈ ? 
ਤਕੜੇ de, ਮੈ“ ਮੁੜਰ ਨਹੀ ਚਲਿਆ । (Hat) 

ਉਧਾਰ (deta) ਦੇਇ, ਦੋਨੋ” 
ਗਏ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
ਹੁਦਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਤੋ ਯਾਰੀ 
ed ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਤਦ ਇਹ ' ਅਖਾਣ ` 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰ੩ੋ”--- ਮਾਨ ਜਿੰਘ-ਵੇਖੋ ਜੀ, ‘gee 
ਦੇਇ ਦੋਨੋ" ਗਏ” । ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਿਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ 
ਦੀ ਸਹਧੰਏੜਾ ਕੀਤੀ 1 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀ 
ਲਾਉ”ਦਾ । ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ੨੧ ਕਿਤੇ ਰਹੋ । (ਸੰਗ) 

ਉਧਾਰ ਦੇਣ”, ਲੜਾਈ ਮੁਲ Set | 

ਭਾਵ:--- ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਹੈ । 

ਵਰ੩ੋ:-- ਭਾਈ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ 
ਪਾਸੋ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ, ਉਹ wa ਲੜਨ ਨੂੰ 
ਪਿਆ । ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੈਨੂੰ ਠੀਕ at ਵਰਜਦੇ 
ਸਨ । ਭਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਲੜਾਈ ਮੁਲ ਲੈਣੀ ਹੈ | 
fea _ਪਲਿਓਂ` ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਬਿੜਨਾਂ ਸਹੋ । (Hat) 

ਉਧਾਰ (ਹੁਦਾਰ) ਨਾ ਲਉ ਤੇ 
ਕਾਹਦਾ ਭਉ ? ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਬੁਰੀ ਬਲਾ! 
ਹੈ । ਰ | 

ਭਾਵ:-- ਉਧਾਰ ਨਾ Se ਨਾਲ gar 
ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । | 

ਵਰ੩”:-- ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ--ਸੈਪੂਰਨ ਸਿੰਘ 
ਕਰਜ਼ਾ Ja ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਹੀ ਗੁਆ ਬੋਠਾ ਹੈ । 



ਉਪਕਾਰੀ ਧਰਮ-ਧਾਰੀ ... 

ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ we ਕਿਹਾ ਹੈ ‘Gare ਨਾਂ ਲਉ ਤੇ 

ਕਾਹਦਾ ਭਉ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ gael, ਤਦ ਨਾ ਠਿਸੇ 

ਦਾ ਭਉ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਣਖ ਹੀ ਗੁਆਉ'ਦਾ । (ਸੈਰ) 

ਉਪਕਾਰੀ, ਧਰਮ-ਧਾਰੀ | 

ਭਾਵ:-- ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ 
ਹੋਦਾ ਹੈ । 

ds: — asi ਸਿੰਘ--''ਪਈ ਉਪਕਾਰੀ, 

ਧਰਮ-ਧਾਰੀ” । ਜੋ ਠਿਸੇ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਹੀ” 

ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ । (ਸੰਗ) 

ਉੱਪਰ ਕਾਨੇ, HS ਟੋਏ । 
ਭਾਵ:--- ਜਿਹੜਾ aad’ ਸਾਫ਼ ਦਿਸੇ 

ਤੇ ਦਿਲੋ" ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ । 

ਰ੍ eas’: ਉੱਪਰ wd, FS ਟੋਏ, 

BS ਸਾਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ । 

(ਕੇਸਰ ਤਿਆਰੀ : ਬਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਿਕ) 

ਉਰਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਵਿਚ ਸੰਝਦਾਰ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਈ fax fees 
ਵਿਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਵੇ, aw ਦੂਰ ਜਾਪ ਤੇ 

ਹੌਲ ਉਠਦੇ ਹੌਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਠ | 

ਵਰਤੋ:-- ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾੜੀਆਂ 

ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਰੀ ਨਿਸ਼ਾ 

ਨਹੀ” ਹੋਈ । ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਹਾਲੀ se ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, 

“ਉਰਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਵਿਚ ਮੰਬਦਾਰ ।” (Fel) 

ਉਲਟਾ ਚੋਰ _ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ 33 
(StS) । ਵੇਖੋ : 'ਅੱਖੇਰ ਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੂ, ਜੋ 

ਚੋਰ ਬਧੇ ਕੁੜਵਾਲ a । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਸੱਚੇ ਨੂੰ 

Hig ਤ ਆਪ ਸੱਚ' ਜਾਂ ਚਗਾ ਬਣ as, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ':--- ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ-- ਸਮੋ” ਦਾ ਚਕਰ 

ਵੇਖੋ, 'ਸਾਧ ਬਬਦੇ ਤੇ ਚੋਰ Bee ਹਨ ।' ਉਲਟਾ ਚੌਰ 

ਕੁਤਵਾਲ ਨੂੰ 38 (Biz) । ਝੂਠੇ ਗ੍ਰਸਚੇਹੂਬਣ ਬਣ ਪਏ 

ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ | (Hat) 

ਉਲਟੀ ਵ ਵਾੜ... 

_ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਪਹੋਏ :% । ਜਾਂ 

ਉਲਟੀ ਰੰਗਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕੁਝ ਲਗੇ 

ਤੇ ang ਕਿਸੇ ਉਲਟੇ ਪੈ ਜਾਵੇ | 

ਵਰੜੋ':--- ਰਾਮ : ਉਸ ਨੇ ਇਕਰ:ਰ 

ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮੋਰੀ ਜਾਨ 

ਹੈ, ਸੌ ਉਹਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ 37 

ਉਲਟੀ dat ਪਹੋਏ ਨੂੰ । 
ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਹੈ (4) 

ਉਲਟੀ da ਵਹਾਈਉਨ | 
ਭਵ:-- ਉਹ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 

ਕਿਸੇ ਨਹੀ” ਸੀ ਅਗੇ ਕੀਤਾ । 

ਵੋਰ੩--- “ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ aud ਮੱਜੀ 
#5 ਕੀਆ ਅਵਤਾਰ! । ਉਲਟੀ da ਵਹਾਈਉਨ 
ag wate ਸਿਰ ਉਪਰ ਧਾਰਾ ॥ 

(ਵਾਰਾਂ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਉਲਟੀ dort ਜੇ ea, aul 
ਬਸ ਨਾ ate | 

ਭਾਵ:-- ਕੋਹਲੀ, ਖੁਖਰਾਣਾ ਦੀ ਇਕ 

ਜ਼ਾਤ ਹੈ । ਕੋਹਲੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ del ਸੁਭਾ 
ਦਸਿਆ ਹੈ 1 

ਵਰ੩"--- ਰਮ ਰਖੀ--ਭਾਈ _ਜੀ ! 

ਤਸੀਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉ” ਨਿਰਾ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਹਲੀ 

ਕੋਈ ਘਟ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ । 'ਉਲਫੀ dia ਜੇ ed, ਕੋਹਲੀ 

ਬੋਸ ਨਾ ਹਾਰੇ | (Ha) 

ਉਲਟੀ ਵਾੜ ds ਕਉ ਖਾਈ | 
ਭਾਵ:--- ਜਦ ਹਾਕਮ ਪਰਜਾ ਦੇ Te 

ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪਰਜਾ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ 

ਕਰਨ ਉੜੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ, ਤਦ fea 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰੜੌਂ:-- “ਕਲ ਆਈ ਕੁਤੇ vd ਖਾਜ 

ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ | ਰਾਜੇ ਪਾ੫ ਕਮਾਵਦੇ, 

ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਥੌਤ ਕਉ ਖਾਂਈ ।' 

(ਵਾਰਾਂ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧) 



ਉਲਟੇ gin... 

ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ adsl ਨੂੰ । ਜਾਂ 
ਉਲਟਾ ਲੂਣ Hos!" (ਮਿਆਣੀ) © 
ਭਾਵ:-- ਜਿੱਥੇ ਅਗੇ ਹੀ ਕੌਈ 

ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸੇ ਥਾਂ 
ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੋਰ ਘਲੋਂ ਜਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ':-- ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਹਾਰਨਪਰ 
ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲਗ, “nus 7ਬਥੀਆਂ 
ਵਾਸਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ fea ਟੋਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ।” ਮੈਨੂੰ 
ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਉਲਟੇ ਬੀਸ ਰੋਲੀ 
& | “ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ 1' 

(ਸੰ) 
ਉਲਰ ਬਾਂਹ ਸੁਲਖਣੀ, ਵਿਚੋ” 

ਪੱਛੀ ਸਖਣੀ । 

ਭਾਵ:-- 63° ਉਤੋ` ਕੁਝ ਦਸਣਾ ਤੇ 
ਵਿਚੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ । 

ਵਫਰਤੋ:-- ਚ/ਚੀ--ਰਹਿਮੜੋ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ 
ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਅਖੇ 'ਉਲਰ ਬਾਂਹ ਸੁਲਖਣੀ, ਵਿੱਚੋਂ 
ਪੌਡੀ weet ਨਿਰਾ act ot ਮਾਰਦੀ ਹੈ । ਹੱਥ 
ਖਲੋ ਤਾਂ ਸੂਣਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ” । (ਸੰਗ) 

ਉਈ ਦੀ set ਬਨ!ਉਣੀ । ਵੇਖੋ : 
ਗਲ ਦਾ ae ਬਣਾਉਣ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੇਈ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ 
me ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਐਵੇਂ ਉਈ ਦੀ get ਨਹੀ 
ਬਣਾਈ ਦੀ', ਗਲ ਸਮੇਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਉਹੋ ਬਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੋਲ ਘਾਲ 
ਲਾਹੀ । ਜਾਂ 

ਉਹੋ ਬਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ufaa ਕੇ 
Brat | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ 
a 

ਨੂੰ 
ਕੈਦੀ ਚੀਜ਼ dal ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਡੇਟ 

ਉਠ ਕਣਕੀ ਛੋੜੀਏ... 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 

ਵਰਤੋ: -- ਕਰਮੋ ਨੇ ws ਨੂੰ ਮਿਹਣ। 
ਮਾਰਿਆ, “ਭੈਣੇ | ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ! Set ਸੀ ੩੧ 

ਨਵ)” ਛਤਰੀ ਦਿੰਦੀ, ਮੋਰੀ ਧੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਛਤਰੀ 
ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ । ਉਹੋ ਬਾਹ] ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ 
ਲਾਹੀ ।” (ਸੇ) 

ਉਚਾ ਚੜੈ, ਸੁ ਪਵੈ ਪਇਆਲ | 
(dla ਗਰੰਥ ਆਸਾ ਮ: ੫) 

ਭਾਵ:-- ਹੈਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। 
ਘਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ | 

ਵਰਤ?:-- ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ 
ਅੰਤ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਖੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਕੇ 
ਛਡਣਾ ਹੈ ਪਰ “ਉਚਾ ਚੜੈ ਸੂ ਪਵੈ ਪਇਆਲਾ' 
ਅੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ । (Fal) 

ਉਠ ume ਹੀ weld ਹਨ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ aH ਵੋਲੋ ਕਈ 

ਆਦਮੀ ਚੀਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ BE 
ਵਾਲਾ ਚੀਕ fags ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ॥ 

ਵਰਤੋ':-- ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਕੇਮ 
ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ua ਉਠ ware ਹੀ 
sere ਹਨ । ਡੁਸੀ" ਉਸ ਦੀ ਬੇ-ਦਿਲੀ ਦੀ yer 
ਨ aed ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਉ । (ਸੰਗ) 

ਉਨ ਕਣਕੀ Sale, ਚੁਣ ਜਵਾਰੀ 
ਖਾਏ | ਜਾਂ 

ਉਠ ਕਣਕਾ ਛੋੜੇ, ਵਤ ਜਵਾਂ ਨੂੰ 
ਖਾਹ | 

fed ad, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਤੇ ਹੀ 
ਆ ued), ਤਦ ਇਹ mute ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 



ਉਠ ਕਿਸ ਘੜੀ... 

`ਵਰਤੋਂ:--- ਜਿਓ ਉਠੇ ਦਾ ਖਾਵਣਾ, ਪਰ | ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੈ। 

ਹਰ ਭੱਠਲ ਜਵਾਹਾਂ ਖਾਵੇ | 

(ਵਾਰਾਂ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਉਠ ਕਿਸ ਘੜੀ (ਪਾਸੇ) ਬਹੂ ? 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਠੀਕ 

ਥਹੁ ust at ਲਗੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 2s ਹੋਵੇਗੀ, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ:--- ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਉਠ ਕਿਸ ਘੜੀ 

ਬਹੂ, ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਾਟ ਤਾਂ Suat ਏ i ਵਾਰਸ- 

ਸ਼ਾਹ ਇਸ fens ਦੇ ਵਣਜ fed ਕਿਸੇ us ਨਾ 

ਬਧੜੀ ਦਮੜੀ ਏ | (ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਉਠ wat ਭੀ ਅੜਾਵੇ 3 afew 
ਭੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਚੀਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੋ 

ਹਨ । 

ਵਰ੩2--- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ 

ਦਸੀਏ । “ਉਠ ਖਾਲੀ ਭੀ ਅੜਾਏ 3 ਲਦਿਆ at 
ਧਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭੀ, ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭੀ ਰੋਦਾ ਹੀ 

ਰਹਿੱਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਉਠ ਚਾਲੀ ਤੇ ਬੋਤਾ ਬਤਾਲੀ (ਜਾਂ 
ਪੰਜਤਾਲੀ) 

ਭਾਵ:--- ਜਦ fue ਨਾਲੋ ਪੁੱਤਰ ਵਧ 

ਜਾਵੇ ਜਾਂ dat ਚੀਜ ਨਾਲੋ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 

ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ । 

ਵਰ>”:-- Gu ਚੋਦ ਤਾਂ ਜੂਏ ਬਾਜ਼ ਹੀ 

ਸੀ, ਪੁਤਰ ਉਸ ਦਾ Hast ਵੀ ਹੈ ਤੇ sion ਦੇ ਲਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਉਠ ਚਾਲੀ ਤੇ ਬੋਤਾ _ਬਤਾਲੀ” 
8) 

ਉਠ dart ਮਾਲ, We ਸੋਨਾ 3 

ਖਾਏ ਜਾਲ | 

ਭਾਵ:-- ਉਠ ਬੜਾ ga ਜਨੇਰ ਹੈ । 

ਧਨ ਬੜਾ ਕਮਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ,ਖਾਂਦਾ ਝਾੜੀਆਂ 

੧੧ ਉਠ ਤੋ ਚੜੇ 102੧੨ 

ਵਰਤੋ:--- ਸਰਦਾਰ ਜੀ--ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਣਾ 

ਤਾਂ ਉਠ ਵਰਗਾ ਮਾਲ ਹੈ, veut Hats ਖਾਂਦਾ 

ਜਾਲ ਹੈ । ਢੇਰ ਕੌਮ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਉ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, 

ਪਰ ਖਰਚ ਬੜਾ ਹੀ ਘਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । (Ha) 

ਉਠ ਤੌ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹਿਆਂ ਭਾਰ 
ਹੌਲਾ a ਜਾਉ ? 

__ ਭਾਣੇ: - ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਧੈਦਿਆਂ ਜਾਂ ani ਵਿਚੋ” ਥੋੜਾ ਜਿਨਾ an 
ਘਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ Ad, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤ; ਹਨ | 

ਵਰਤੋ”:-- ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ--''ਸਰਦਾਰ ਜੀ, 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ge 
ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਰੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਵਿਚ 

ਕਿਹਾ, “ਉਠ 3° set ਲਾਹਿਆਂ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ 
ਜਾਉ ? ਕਾਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਹਥ ਵਟਾਏਗਾ ? 

(ਸੈ) 
ਉਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ast ਲੜ ਜਾਊ ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ 
Hu ਹੈਦਿਆ ਵੀ ਦੁਖ une ਦਾ ਸ਼ਕ ਹੋਵੇਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ: -- ਸ਼ਾਂਤੀ : ਸੁਭਦਾ ! “ਉਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ 
ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਜਾਊ ?' ਤੇਰਾ ਐਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, 

ਹੈ ? (Ha) 
ਉਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਸਖੀ ਜਾਪਣ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰ 
st ਲਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ease 
ਹਨ । 

ਵਰ੨':-- ਮਾਸੀ-- ਬੀਬੀ ਜੀ, Fe ਹੈ, 
ਉਠ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਂ ਦੋ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ 
ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਹੋਏ । ਉਹ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ 

ਕਿਉ” ਵਾਤ US ? (ਸੰਗ) 



8 ਦਾ ਮੂੰਹ... 

ਉਠ < ਦਾ ਮੁੰਹ ਹ ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਰ 
ਉਠੇ ? ਵੇਖੋ: 

ਭਵ.-- ਵਖੀਏ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ 
ਪਲਟਦਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ? 

'ਉਠ ਕਿਸ ਘੜੀ ਬਹੇਗਾ ?' 

ਵਰਤੋ':-- ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 
ਅਖੀ _ਬਰਲਨ _ਵਲ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆ! ਹਨ | 

“ਉਨ ਦਾ ਮੂੰਹ at ਜਾਣੀਏ ਕਿਧਰ ਉਠੇ' ਫਬ 
ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਉਠ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ | 

ਭਾਵ:-- ੧) ਜਦ ਵਿਹਾਂਦੜ ਕੂੜ] 
ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ 3 ਮੁੰਡਾ ਚੋਗੋ ਕਦ-ਬੁਤ ਦਾ ge: 
੨) ਜਦ ਜੁਆਨ ਕੜੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ 
ਆਕੇ ਮਾਪ ਕਿਸੇ gs ਧਨਾਢ ਨਾਲ ਵਿਆਹ 
ਦੇਣ । 

ਵਰਤੋ: -- ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ Qua Aa ਬਾਪੁ 
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ! ਉਨ” ਦੇ aged ਤਕ ਚਿੱ'ਟੇ 
ਸਨ ।--ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵ) 
ਇਹ ਨਾ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉ” ‘Go ਦੇ ਗਲ ਟਲ! 

ਬਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ : ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਉਠ ਦੇ ਮੁੰਹ ਜੀਰਾ। ਜਾਂ ਉਠ ਦੇ 
ਮੁੰਹ ਗੁੜਤੀ | 

ਭਵ:-- ਜਦ ਕਿਸ ਪਟੂ ਦੇ ਅਗੇ ਬੜੀ 
ਹੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ 
ae} ਚੀਜ਼ ਘਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ 
ਬੜੀ ਘਟ ਹੋਵੋ | 

ਵਰੜੌ':-- sat ਉਤੇ ਵ ਬਹੁਤ ਲਾਗਤ 
sal ਸੀ, ua ਵੇਚਣ ਲਗਿਆਂ ਤਾਂ ਸਰਾਣ਼ੀ ਨੇ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਚੰਕਜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਡਬਲ ਨਹੀ” ਦੇਣਾ । 

ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜਿਸ ਗਹਿਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੌਲਾ ਨਗ 
ਹੋਣਗੇ, ਉਸ el Bi ਉਨ ਨੇ ਫਾਈ 38 ਕਾਟ az 

ਠੰਣੀ ਹੈ । ਸੋ ਇਸ ਲੇਖੇ ਤਾਂ ਉਠ ਦੇ ਮੁੰਹ ਜੀਕੇ ਵਾਲੀ 
ਗਲ weal । 

(ਕਾਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀ : ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

_ ੧੨ _ ਉਠਾ ! ਲਹਾਈ ਭਲ1.. 

ਊਠ ਦੇ ਦੇ ਨਕ ਨਕੀਰੀਆਂ (ਨਠੇਲ) 
ਕਾਵ:--- ਜਦ ਕੌਈ ਅੜਬ ਪੁਰਸ਼ 

ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:--- ਜੋਗ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਜਿਵੇ” ਉਠ ਦੇ ਨਕ ਨਕੀਰੀਆਂ ਜੀ । 

(ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਰ) 

ਉਠ ਨਾ ਰੈਨੈ. ਬੋਰੇ 38) ਜਾਂ ਉਠ 
ਨਾ ae, ਬੋਰੇ ਕੁੱਦੇ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਚੋਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ 
ਗਲ” ਚੁਪ ਰਹੇ ਤੇ ਮੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ 
ਜਾਂ ਜਿਸਦਾ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ 

ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਪ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਖਾਹ 

Hug ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਗ ਪੈਣ ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰ੩ਤੋ”:-- ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਕ ਨੈ ਉਹ 
ਤਾਂ wud ਪਰ ਰਾਮਿਆਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਐਵੇ ਚਲੀ 
ਜਾਂਦੀ di ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਹੋਈ ਅਖੇ ਉਠ ਨਾਂ 
ਕੁੱਢੇ ਬੋਰੇ ਕੇਂਦੇ । (ਸੈ) 

at! ਲਹਾਈ ਭਲੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ? 
ਆਖ ਹਰ ਦੂ ਲਾਅਨਤ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਦੇ 
ਕਰਤਵ ਤੋ ਉਲਟ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 
ਦੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- (੧) ਇਹ ਤਾਂ ਉਠ ਵਾਲਾ 
ਹਿਸਾਬ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ fa 38 

ਲਹਾਈ ਭਲੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ? ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੁ 
ਲਾਅਨਤ | ਅੜੀ dz ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ 1 

ud ਓੜਕ ਓਹੋ ਚੋਗਾ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਂਪਣੇ ਰਾਜ _ 
ਦਾ ਹਿਤ ਵੀ ਹੋਂਵੇ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ-ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ) 

(੨) ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਠ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ 

ਲਈ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਅਨਤ 3 ਲਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ 



ਉਨਾਂ ਵਗੱਲਆਂ ਨਾਲ . ™ 

Bras । qd ਨਾਲ ਖ੍ਨ ar reve ਧਤ੧ ਜ! ਸਕਿਆ 

ਹੈ, ਨਾ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | 

(ਲੋਕ ਸਹਿਤ, ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੫੦-ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

Gai ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ 3 
ਦਰਵਜ਼ੇ ale । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ gaat ਤਾਂ ਬੜੇ 
ਵਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢੇ, ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਸਮੇ” 
ਚੀਕੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:-- wate: ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਵਿਆਹ 
ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੌਜੂਸੀ ਏਨੀ, 
ਅਖੇ ਕੜੇ ਨਹੀ` ਘੜਾਨੇ | ਦੋਸਤੀ ਉਨਾਂ ਵਗੱਲਿਆਂ ਨਾਲ 
ਲਾਕੇ eden ala ਨਹੀ” ਫਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । (Aq) 

Soi ਵਾਲੇ ਸਦਾ ees, ਮਹੀਆਂ 
ਵਾਲ ਆੱਧੇ | ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਾ AUS, 

fast ਗਏ ਰੁਪਈਏ BT | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਛੋਟ ਤੇ ale ਬਣਕੇ 

ਸੁਖ ਜਾਪੇ ਅਤੇ es ਬਣ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਦੁਖ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਅਰਥਾਤ 
ਮੋਏ ਉਠ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ” ਵਟੀ'ਦਾ । ਮੱਝ 
ਦਾ ਉਠ ਨਾਲੋ' ay ਵਧੇਰੇ ਪਰ ਭੋਡਾਂ ਦਾ 
ਮਾਸ, ਉਨ me ਖਲ eu ਕੇ ge ਪੈਸੇ 
ਵਟੇ ਜਾਂਦ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- ਬ੍ਰੋਧਾਂ - ਮਾਈ wt ਗ਼ਰੀਬੀ 
ਵਿਚ ਬੜੀ Rut ਜਾਪਦੀ ਸੀ; ਪਰ ਜਦ ਤੋ ਇਹਦਾ 
uz ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤੇ 
'ਦਿੰਤਾਤਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ 
ਗਲ ਹੈ ਭੀ ਠੀਕ । “Gat ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਦਵਾਲੇ, 

ਮਹੀਆੰ ਵਾਲੇ we । ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੋ ਸਦਾ Aus ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਗਏ ਰੁਪਈਏ aq” ਵਡਪਣੇ ਵਿਚ ਦੁਖ ਤੇ ਢਿੰਤਾ 
ਵੱਧਦੀ ਹੈ । (Hal) 

Gai fed 33 ਸਿਵਾਣਨ ਵਾਲ! 
.ਭਾਵ:--- ਜਦ fan ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ 

ਸਮਝ ਤਾਂ Gal ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ 
ਬਣ ਦਸੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰ੩ਤ:--- ਉਸਤਾਦ--ਜਾਹ ਓਇ ud, 

ਅਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਬੈਠ, ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਣਾ ਵਡਾ 'ਉਠਾਂ 
fed ਭੇਡਾਂ frees ਵਾਲਾ” । (ਸੋਗ) - 

ਓ ਤ੍ਰੰ ਆਪਣੀ ਨਿਬੋੜ.. 

ਉਣਾ ਹੋਇਆ _ਖੜ ਖੜ ਬੋਲੇ, 
ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲੇ ! 

ਭਾਵ:-- ਜਦ del ਘਟੀਆ ga 
ਵੀ ਵਡਾ ਬਣ ਬਣ ਬਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ”: - ਰਾਮ ਸਿੰਘ--€ਣਾ ਖੜ ਖੜ 
ਬੋਲੇ | ਭਰਿਅ: ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲੇ' । ਉਸਦੇ ਹਥ ਪਲੇ 

ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਕੜ 
ਬਲੀ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀ । (ਸੋਗ) 

Ge ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਛਲਕਦੇ ਹਨ । 
ਭਾਵ:--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ ੩ 

ਕਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ud ਵਡਾ ਬਣ ਬਣ ਦਸੋ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦ ਹਨ । ਰ੍ 

ਵਰਤੋ”: _ਸੁਭਦਰਾ ਵਿਚਾਰੀ wu ਸੀ । 
ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ 

ਹੀ ਚੋਗਾ ਸਮਝਿਆ । ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਕੌੜੀ ਨੇ 
ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਦੋਂ _ 
ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਧੰਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਲਾਂ ਕਵੀਆਂ | 
ਸੁਭਦਜਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਨੂਤ ਚੋਗਾ ਆਦਮੀ ਸੀ । 
ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ''ਸਭਦਰਾ ਪੁੱਤਰ ! ਤੂੰ ਹੀ ਸਬਰ 
ਕਰ 1 ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ aistd, Se ਭਾਂਡੇ ਹੀ 
ਛਲਕਦ ਹਨ i"? (ਸੈ?) 

‘a ਭਾਂਡੇ fea ਨਾ ਕੋਇ 1’ 
(ag ਗਰਥ-ਗਉੜੀ ਗਆਰੇਰੀ) 

ਭਾਵ:-- ਅਮੜ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ 
ਨਹੀ wae । 

ਵਰੋਤੋ?:-- ਜਦ ਤੋੜੀ ਇਹ ਸਿਧਾ ਨਹੀ` 
ਹੂੰਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀ` ਸ਼ਿਖਣੀ । “ਉੱਥੇ 
aig fea ਨਾ ਕੋਇ ।' (Ra) 

ਓ ਤੁ ਆਪਣੀ ਨਿਬੈੜ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ 
ਨਾਲ ਕੀ, ਓ ਤੂੰ ਗਠੜੀ ਸੈਭਾਲ ਤੈਨੂੰ 
ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ? 

ਭਾਵ:-- 3 ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਨਾਲ 

ਮਤਲਬ ਰਖ । ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ । 
ਫਰੜੋ”:-- ਕੋਵੇ--ਅਸਾਂ _ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ । ਅਖੇ 



ਓਹ ਇਕੋ ਆਵੇਂ ਦੇ... 

ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜੇ ਤੈਨੂੰ da ਨਾਲ ਕੀ ਗਿ ਤੂੰ ਗਠੜੀ 
fas 38 ਚੋਰ ਨਾਲ਼ at? 

ਹੁ (ਹੀਰ ਸਿਆਲ : ਸ਼ਰਫ਼) 
ਓਹ ਇਕੋ ਆਵੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ | ਜਾਂ 
ਓਹ ਇਕੋ ਸੋਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ। ਜਾਂ 
ਓਹ ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ we ਵੱਟੇ 

ਹਨ । 
gte:— ਜਦ ਕਿਸੇ 23 ਜਾਂ ਜੱਥ 

ਦੇ ਮੈਂਬਰ fed? ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, 
ਤਦ ਇਹ ਆਖਾਣ ਵਰਤਦ ਹਨ । 

₹ਵ੪੩”:-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! at ਚਰਨ ਸਿੰਘ 
ਤੇ ਕੀ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ nae ਇਕੋ ਆਵੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ | 

ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ? (ਸੰਗ) 

ਓਹ ਕੀ ਦੇਊ ਮਾਧੋ, ਜਿਨ ਪਿੰਨ 
ਗਲੋਲਾ wy | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ 
ਮਨਖ uA ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਸ 
ad faust ਦੂਜਿਆਂ un ਮੰਗ fils ਕੇ 
ਆਪਣਾ ਝਟ ਟਪਾਉ”ਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” -- ਰਜੋ-ਉਹ at ਕਰੇਂਗਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਮਰ 

ਕੇ ਬਟ Surge ਹੈ । “ਉਹ ਕੀ ਦੇਉ ਮਾਧੋ, ਜਿਲ 
ਪਿੰਨ ਗਲੋਲਾ ਖਾਧੋ” । (Hat) 

ਓਹਦਾ ਸਿਰ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਮ ਉਸਦੇ 
ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ" ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ: - sara ਹੀ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘਾਟਾਂ 
ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ 
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ । (ਸੋਗ) 

ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ 
aa ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ Ha | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋ” 
ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਰ 
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਖ-ਰੋਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸ 

ਕਾਹਦਾ, 

੧੬ ਓਹੋਂ ਤ੍ਣਤ੍ਣੀ.. 

ਕਰੇ, ਤਦ ̀ ਤਸਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ‘fea 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ :-- ਮਾਲਵਿੰਦਧ--ਅਜ ਕਲ ਉਸਦੀ 
ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਤੇ val ਹੋਈ ਏ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ Ny wee ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? ਓਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਾਹਵਾ, ਰਬ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ | (ਸੰਗ) 

(ਓਹੀ) Hat ਦੇ `ਦੋ ਕਪੜੇ, ਸੁਥਣ 
STH? UG | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, 
ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ਮੀ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਜਾਪ, 
ਤਦ fey ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:--- €ਹ ਜਦ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਭੀ 
ਉਹਦਾ fed ਖੁਬੜ ਜਿਹਾ ਹਾਲ Ht wa ਹੁਣ ਜੋ 
ਅਫ਼ਸਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੂ ਤਾਂ ਭੀ ਓਹੋਂ 'ਮਨੀ ਦੇ ਦੋ 
aus, Wee ਨਾਲਾ ਹੱਥ ।' (Fa) 

ਓਹੀ ਲਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਗਰਾਹ | 
ਭਾਵ: - ਜੋ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਪੇ we, ਉਹ 

ਹੀ ਚੇਗਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਜੌ ਚੀਜ਼ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆ 
ਜਾਵੇ, ਓਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ':-- ma ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ 

“ਉਹੀ ਲਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਟ ਗਰਾਹ' | ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਦੂਜਿਆਂ 
ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਧਨ ਹੋਵੇਂ । (ਸੱ) 

ਓਹੀਓ fits: ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਨਾ 
ਡਿੱਠਾ । ਵਖੋ : ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ oa 
ਪਿਆਂ ਜਾਣੀਏ | 

ਭਾਵ -- ਜਦ ਕੋਈ usa ਇਕ ws 
ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਕਫ਼ਕਾਰ 
ਅਗੇ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਹ ma ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰ੩':-- ਕਈ ਸਜਣ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦ 
ਉਸਤਤੀ ਪਏ oad ਸਨ Ya ਇਕ ਵਾਕਫ਼ਕਾਰ ਨੇ 
ਕਿਹਾ : ਭਾਈ ਛੜੋ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ “ਓਹੀਓ ਮਿੱਠਾ 
ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਨਾਂ ਡਿੱਠਾ ।” (ਸੋਗ) 

ਓਹੋ ਤੁਣਤੁਣੀ, Gate ਰਾਗ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ del ਘੜੀ ਮੜੀ ਓਹੀ 

ਗਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤੋ' ਉਸਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, 



_ਓਂਛੀ ਪੂੰਜੀ. in ____ ਅਉਰ ਮਏ... 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡੇ zal ਮਦਦ WAS 

ਵ੪੩":-- ata ਵਰਜਿਆ ਮੁੰਡੇ 38, va] ਕਰ ਲਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
ਉਸ ਦੀ 'ਓਨੀ ਤੁਣਤਣੀ ਤੇ ਓਹੀ ਰਾਗ” ਹੈ । ਉਨਾਂ ਵਰਤੋਂ:-- ਸੋ” ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਘਲੀ ਫੜੀ, 
ਹੀ asufent vi ਸੋਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, SF ਹੀ ਅੱਥੀ ਤੁਸਾਂ U's! ਫੜ ਲਿਆਂ । ਸਜਣ ਜੋ ਬਾਂਹ ਦਏ, Si 
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਘਰ ਨਹੀ” ਆਉਂਦਾ । (Ha) ਸਾਰੀ ਨਹੀ ।ਨਗਲ ਲਈਦੀ । (Ra) 

Gat ਪੂੰਜੀ ਖਸਮਾਂ ਖਾਈ । Sas ਵੱਢੀ, ਚੀਚੀ ਵੋਢੀ, ਸਾਡੇ 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ | ਸਭਬੀ ਹੋਰ ae । ਰ੍ 

ਵਪਾਰੀ ਤਬ!ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਭਾਵ:-- He far ਔਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਦ ਉਹ 

Zags": ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸੌ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 
‘Sal ਪੂੰਜੀ ਖਸਮ ਖਾਈ" ਵਲ ਗਲ ਹੋਈ । oer ਵਰਤ”:-- vari ਨੂੰ vant ਮਿਲੋ, 
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਸੀ, ਮੂਲ ਤੋ ਵੀ au Ge ਪਏ । (ਸੰਗ | ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਭੰਗੀ । fact ਏ ola ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਓਹੀ 

ਓੜਕ ਬਚਾ ਮੂਲਿਆ ! ਤੂੰ del | ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੇ ਸੀ ਮੰਗੀ । ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ, ਚੀਜ 
ਬਹਿਣਾ । ਵੱਢੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ja ਰਲੇ । ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਹਦ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ 3 | ਗ਼ਮ ਏ ? (fa) 
mda ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ 
ਪਿਉ ered ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮ ਕਰਨ 
ਲਗ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:--- ਜਦ ਚੋਧਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਹ 
ਦਾ ਛਮ ਛਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈ“ es 
ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਓੜਕ Ser yin 
dat ਬਹਿਣਾ', ਸੋ ਉਹੀ ਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, FF 
ਮੁੜ ਘਰ ਆ ਵੜਿਆ ਨੈ । (ਸੌ) 

Gas Gas ਨੇੜੇ, gue ਚੌਪਾ 
di! ai 

Cas Gas ea ਚੱਪੇ 
au ਵਿੱਬ । 

ਭਾਵ: -- ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਥਾਂ gaia 
ਦੂਰ ਹੋਣ, Ga ਵੀ ਕੁਝ stay ਫ਼ਰਕ ਪੈ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵੋਰਤੋਂ:-- ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ--ਗਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ 
odt । ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਇਆ ਜੀ 
Hd ਹਨ, ‘Gas Gas ਵੇਰਵ), wal ਵਿੱਬ 
He ਮਾਮਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ua ਫ਼ਰਕ de ਵਾ ਡਰ 
ਤੀ ਹੈ ਨਾਂ । (ਸੰਗ) 

Gast ਫੜ, ਪੋਚਾ ear 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ 

m 

ਅਉਸਰ Yat dy ਨਾ ਆਵੋ । 
ਭਾਵ:-- ਬੀਤ gar ਸਮਾਂ ਹੱਥ sot 

ਆਉਦਾ | 

ਵਰਤੋ':--- frg ਜੁਗ ਕੇ ਕਰਮ aa 
ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੈਸ ਨਾ ਚੁਕਾਵੈ । ਫਿਰ ਕਲਿਜੁਗ 
ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਧਰ ਕਰਮਾਂ ਐਦਰ ਫੇਰ ਛਸਾਵੈ । ਅਉਸਰ 
ਚੱਕਾ Ga ਨਾ ਆਵੇ | 

(ਵਾਰਾਂ : ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧) 

“ਅਉਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ aP 
ਆਪਾਂ ਥਿਰ ਨ aafe ॥” 

ਭਾਵ:-- ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮੈਨੰ 
ਰੋਣ OSs ਨਹੀ, ਜਦ ਆਂਪ ਵੀ fag 
ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ । 

_ਵਰਤੋ'!-- a ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ 
ag ਆਪਾ faa ਨਾ ਰਹਾਇ ।। ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸਿ 
dev ਕਰਿ ਰੋਵੈ ਬਲਾਇ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਗੌਥ :ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੰ) 

RY) Wada 

ut 



ਅਸਮਾਨ ਕਤੂਰੇ.. 

ਅਸਮਾਨ a Fae ਨੰ। ਜਾਂ 

ਅਸਮਾਨ ਕਤ੍ਰੇ ae ਨੇ ! 

ਭਾਵ:-- ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ Yas 

ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਲਈ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ”:--- ਨੰਬਰਦਾਰ : ਓਏ _ਕਰਮੂੰ ! 

ਹਰ ਫੇਲੇ ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ । ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ 

ਅੱਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ wat ਜਾ । 

ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਕਤਰੇ Sav ਨਹੀ Hse | (ਸੈ) 

ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬੁੰਕਿਆ ਮੂੰਹ ਤੋਂ । ਜਾਂ 

ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਥੌਂਕਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ 
Wet ਏ । ਵੇਖੋ : ਚੰਨ ਦਾ ਬੁੱਕਿਆ Wa ਤੇ 

ਭਾਵ:-- Ae ਕਈ fan ਵਿਦਵਾਨ 

ਜਾਂ ਗੁਣਵਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇ ਹੀ Gat ਪਿਆ 

ਲਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰ੩”:-- ਰਾਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ! ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਦਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ” | ਅਸਮਾਨ 3 fant 

ਮੂੰਹ ਤੋ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਨੀ ਨਹੀ” 

dat । ਆਪਣ ਹੀ ਹੋਛ-੫ਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । (ਸੈਗ) 

ਅਸਮਾਨੋ” ਡਿੱਗਾ, wad ਤੇ 

ਅਟਕਿਆ (ਅੜਿਆ) 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਇਕ ਬਿਪਤਾ 

ਵਿਚੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ | 

ਫ਼ਰਤੋ”!-- ਅਜੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ass 

ਦੇ ਮੁਕਦਸੇ fed ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 

ਉਹਦੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚਾਣਚਕ ਮੌਤ ਨਾਲ We 

ਘਰ ਦੀ _ਜ਼ਿਮੋਫਾਰੀ ਉਹਦੇ 83 ਆ ਪਈ | 

ਵਿਚਾਰਾ ਇਕ ਬਿਪਤਾ ਚੋ” ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 

ਦੂਜੀ ਬਿਪਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਅਆ ਪਈ । waa 

ਡਿਗਾ wad ਤੇ ਅੜਿਆ । (ਸੰ:) 

MANS ਡਿੱਗੀ, ਭੂ ਭੜਿੱਚੀ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਈ ਪਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ 
ਪਦਵੀ ਤੋ` ਹਟ ਕੇ ਕਿਸ ਨੀਵੀ' ਥਾਂ ਉਤੇ 

ਲਗ ਜਾਏ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਖਤੇ agg. 

_ ਵਰਤੋਂ: _ Sta gz Re ਲੀ ਦਾ 

ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ । ਵੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਦੇ diaz, ਇਕ ਮੁਕੇਂਦਮਾ 
ਬਣਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਭੀ ਗਈ ਤੇ ਧਨ ਭੀ । ਅਜ ਤਾਂ 

ਉਸ ਨਾਲ 'ਅਸਮਾਨੋ' ਡਿੱਗੀ, ਝੂ ਭੜਿੱਚੀ' ਵਾਲੀ 
ਗਲ ਬਣੀ ਹੈ । 

ਅਸਮਾਨ ਟਾਕੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਲਾਹਵੇ | 
ਭਾਵ---- ਜਦ ਕੇਈ ਬੜਾ at ਚਲਾਕ 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ Ja! 

Bes: ਬੰਤੇ ਢੀ ਥੀ _ਚਲਾਕੜੀ ਜਿਹੀ 
ਸੀ ‘nia’ ਟਾਕੀ ਲਾਵੇ ਤੇ se’ ਤੇ ਕਿਸੋਂ ਨੈ 

ਪੜਾ ਵੀ ਨਾ ਲਗੇ | ਇੰ 
(ਅਦਬੀ ਅਫ਼ਸਾਨੇ--ਜੋ: ਫ਼ਜ਼ਲ- 

ਦੀਨ) 

ਅਸਾਂ ਪਾੜਿਆ, ਤੁਸੀ" ਸੀਓ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ 

ਵਿਗਾੜੇ ਤਾਂ ਆਪ, ਪਰ ਉੱਸ ਦੇ ਸੈਵਾਰਨ 
Bel jd ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- fue ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਿਤੀ, 
ਲਜ ਤੋ ਗਲ ਹੋਈ । whan ਅਸਾਂ, ਸੀਆ ਜਿਉਂ 
ਜਾਣੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ।। (ਹੀਰ ਦਮੋਦਰ) 

ਅਸੀ' ਤਾਂ ਚੀਮੇ ds, ਖਾਉਣ ਨੂੰ 
ਵਖ ਵਖ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਇਕਨੇ | 

ਭਾਵ:-- ਚੀਮਿਆਂ ਤੇ ਚੱਠਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਓ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ 
ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਖੋ ਵਖ ਹੁੰਦੇ de ਵੀ 
nas ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਣ । 

ਵਰ੩ੋ”:--- ਚੌਧਰੀ--ਇਹ ਚਾਰ ਭਰਾ a 

ਅਨੋਖੇ ਸੁਭਾ ਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਕੋਈ ਉਨਾਂ fed ਕਿਸੇ 

ਵਲ Gas ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ feas ਹੋ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ' । are ਉੱਥੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤਕ ਵੀ ਨਾ, 

we ‘oi ਤਾਂ ਚੀਮੈ ਚੇਠੂੰ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਖ ਵਯ, 

ਲੜਨ ਨੂੰ feas । (ਸੰਗ) 

ਅਸੀ US ਬਹੁਤੁ ਕਮਾਵਦੇ | 
ਭਾਵ:-- ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ 

ਹਾਂ । 



ail ਚਲਦੇ ਭ ਭਲੇ .. 

ear: ਦਾ 

ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ੧ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿਕੇ ਬਖਸ 
ਲੈਹੁ ਹਉ ਪਾਪੀ ਵਡ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ।। ਹਰਿ ਜੀਉ Be 
ਵਾਤ at ਆਵਈ ਤੂੰ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰੁ 1’ 

(ਗੁਰੂ de: ਸਲੋਕ ਮ: ੩ 

ਅਸੀ” ਚਲਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀ' ਵਸਦੇ 
ਭਲ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ” ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ 
ਆਸ dua ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ me ਤੋ ਉਹ 
Mal nasi ਦਸੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਲ ਅੱਡ ਕੇ 
23S ਸਮੇ" ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ”:--- ਰਾਂਝਾ--ਨਾਥ ਜੀ ! ਪਿਆਰੀ 
ਹੀਰ ਤੇ ਮੋਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਦਾ Hav ਜੇ; ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ 
ਤੋ ਬਿਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ads ਨਹੀ” ਜੋ ਰਹਿਣਾ । 
ਜੇਕਰ ਮੋਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਉ, ਤਾਂ 
ਤੇ ਤੁਸਾਡਾ ਜੋਗ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਨਹ“ si ਆਹ 
ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਲਾਹ BG ਤੇ Aa ਕੌਨ ਉਜੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਕਰ ਦਿਉ । ਅਸੀ` ਚਲਦੇ ਭਲੇ ਤੇ 
ਤੁਸੀ ਵਸਦੇ 9S } 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ-- ਸ਼ਰਫ਼) 

ਅਸੂ ਮਾਹ fone, fea ਧੋਂਪ ਤੇ 
ਰਾਤੀ ਪਾਲੇ | 

ਭਾਵ:-- ਮਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਨੋ ਰਾਤ ਦਿਨ 
ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਦਿਨ ਨੂੰ ਧੁੱਪ gat ਕੜਕਵੀ` ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 
ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਦੇ ਨਿਤ ਬਦਲਦੇ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ 2} 
ਵਰਤਦ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- west ਸੁਭਾ ਹੈ ਚੌਦਰਕਾਂਤਾ 
ਦਾ ਵੀ 1 ਅਖੇ ਅਸੂ ਮਾਹ ਲਿਰਾਲੇ, fed ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ 
ost we) ਕਦੀ ਹੱਸੂ du ਕਰਦੀ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ 
ਕਦੀ ਔਖੀ ਵੀ ਨਹੀ' ਮਿਲਦੀ । (ਸ) 

ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੱਟ, ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ 
Hua | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਭੋੜੀਆਂ ਤੇ 

੧੭ ਅਹਿਕਰੁ ਕਰੇ., 

ਅਸੀ ` ਖੜੇ ਬਹੁਤ ; ales ਨਿਕਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਪਰ 
ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ we, ਤਦ ਇਹ mus 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- ਰਮ ਦਿੱਤ--ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ? “ਅਸ਼ਰਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ 
Yoo" ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ । wuz ਪਾਟੇ ਹੋਇ ਚਖਣੇ ਤੇ 
ਰਾਤੀ” ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਉਡਾਣੇਂ । (Ral) 

ਅਹਿਮਕ ਭੋਲਾ ਆਖੀਐ, ਸਭ ਗੌਲ 
ਅਪੁੰਠੀ । 

ਭਾਵ.--- ਮੁਰਖ ਦੀ ਹਰ ਗਲ ਪੁੱਠੀ 
ਹੀ ਰੁਢੀ ਹੈ । 

ਵਰੜ”:-- 
ਜਲਿਆ', ਨੰਡੇ ਗੋਈ ਨੋ ਆਈ ਤੇ ਉਠੀ । 
ਅਹਿਮਕ ਭੋਲਾ ਆਖੀਐ ਸਭ ਗਲ Cust 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਅਹਿਮਕ ਕਪੇ ਆਪਣ ਪੈਰ | 
ਭਵ:-- Hay ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਆਪ ਹੀ 

ਬੱਸਮਝੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ward । 

ਵਰਤੋ:-- sdi— ਮੀਆਂ att ਡੂੰ ਤਾਂ 

ਅਹਿਮਕਾਂ ਵਗ ਆਪਣਾ Ua ਹੀ au ਰਿਹਾ! ਨੈ । 

Wa ਉੱਤੇ ਵਾਰ oda ਤਾਂ ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਬਾਂਹ 
gaat? (ਸੰ) 

mad ਘਟਆ ਉਹ ਭੀ ਗਿਆ | 
ਵਿਹਾਰੋ' ਘਟਿਆ ਉਹ ਭੀ ਗਿਆ | 

ਭਾਵ:-- ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਵਪਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ) ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ । 

Sas: -- ਥਾਉ ਜੀ ! 'ਅਹਾਰੋ' ਘਟਿਆ 
ਉਹ ਭੀ ਗਿਆ, ਵਿਹਾਰੋ ਘਟਿਆ! ਉਹ ਭੀ ਗਿਆ ।” 

ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਕੋਈ ਸੋਖੀ ਖੰਡ ਨਹੀ” । ds ਦੀ ਬਾਰ 
ਉਤੇ ਤਨ ਪੈਦਾ ਹੈ । (A) 

ਅਹਿਕਰੁ ਕਰੇ ਸੁ ਅਹਿਕਰੁ ਪਾਏ | 
ਭਾਵ:-- ਕਰਨੀ ਦਾ ਫੱਲ ਜਰੂਰ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕੌਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 



ਅੱਕ ਬੀਜੇ 

z ਰਡੈੱ£-- 

ਸੁ ਅਹਿਕਣੁ ਪਾਏ, ਇਥੇ 33 JS ga ਨਬੇੜਾ 
ਹੁੰਢਾ ਹੈ । (Hat) 

na ਬੀਜੇ ਤੋਂ ਅੰਬ wie (ਲੋੜੇ) 

ਭਵ:-- ਇਹ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 
ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਫੱਲ ਚੰਗਾ 
ਮੰਗੇ । 

ਵਰਤੋ':--- ਸੁਰਸਤੀ--ਨਿਹਾਲੀ ਸੋਚੀ ਹੈ । 
ਇਹ fad ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਜ ਤਾਂ ਅੱਕ ਪਰ ਆਸ 

ਕਰੌ ਅੰਬ ਖਾਉਣ ਦੀ । ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤਾਂ 

ਵੇਖੋ | ਹਾਲਤ ਓਹਦੀ ਕਿਵੇ' ਚੰਗੀ ਹੋਵੈ ? (ਸੰਗ) 

ਅਕਸਰ ਤਾਰੂ ਹੀ ਡੁ<ਦਾ ਹੈ | 
ਭਾਵ:-- ਜੌ ਵਡੇ ਖਤਰੇ ਸਹੋੜਦੇ ਹਨ, 

ਓਹੀਓ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਂਦੇ ਹਨ | 

ada: gat ਜੀ, ਅਕਸਰ ਤਾਣੂ ਹੀ 

Suet ਹੈ । ਜਿਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ 3 

ਘਰ Sat ਉਬਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਦਾ ਹੈ, ਓਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ 

ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ? (Ha) 

ਅਕਲ ਦਾ: ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ die ਦਾ ਪੂਰਾ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਹੋਵੇ ਮੁਰਖ, ਪਰ 

ਹੋਵੇ ਧਨ ਪਾਤਰ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ । 

ਵਰ੩”-- aH ਸਰਨ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ 

ਜੋੜੀ Gai ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋ” ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 

ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤੇ diz ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 

ਹਨ । (ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੂਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅਕਲ vice ਕਿਚਰਕ ਬਲੈਂ, 
ਬਿਰਹਰੋ” ਹਨੋਰੀ ਝੁੱਲੀ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 
ਵਿਚ Ha ਵਿਚਾਰ ਕੌਈ ਪੇਸ਼ ਨਾਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇ 
ਜਾਂ ਦੁਖ AH ਅਕਲ ਦੀ ਕੌਈ un ਨਾਂ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ edad ਹਨ । 

was: gi—se A ਦਸਾਂ ? 
ਸਤਵੌਤ ਦੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋ ਉਸ ਦਾ ਪੜੀ ਬਲਵੇਤ 

ae 

ਕੱਲ ਕਲਜੁਗ ਗ ਹੈ "ਅਹਿਕਰੁ ਗ aa | ਸਿ 

ਅਕਲ WS SS... 

ਸਿੰਘ ates ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੈ ਤੇ wins ਵਿਅਸਤ 

dist ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਅਕਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਚਰਕ ਬਲੋਂ, 
ਬਿਰਹੇ” ਹਨੇਰੀ ਬੱਲੀ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ । 

(Hal) 
ਅਕਲ ear ਚੋਗਾ ਤੇ <a eat 

ਮੰਦਾ I 

ਭਾਵ:-- ਜਦ del ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ 
ਜਾਂ ਵਡੋਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ 
ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ:--- ਕਰਮ ਦੇਈ--੫ਤ, ਆਪਣੇ 
ਚਾਚੇ ਅਗੇ ਮੁੜ ਨ! ਬੋਲ) । “ਅਕਲ Ser ਚੰਗਾ ਤੇ 
ਟੁਕ verve) ਉਹ ਜੇ ਗੁਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾ 
ਤੈਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ । 

(Fat) 
ਅਕਲ ਵੱਡੀ (ਬੜੀ) fe ਭੈ'ਸ 

(ਮਹਿ) 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਦ gs ਅਤੇ 
ਜਿਆਣਪ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਾਕਰਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ':--- ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਬਣੜਰ ਤਾਂ 
vast ਪੜਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਾ ਗੁਣਾਂ 

ਦ' TES), ਰਮ ਦੰਦ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਬਲ 
ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, mas ਮੋਟੀ ਹੈ ਅੜੇ ਲੜਨਾ 
fgzat ਐਵੇ ਮੁਲ Sut ਹੈ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹ 
ਹੈ, 'ਅਕਲ ਬੜੀ ਕਿ ਕੈਸਾ i (ਸੰ) 

ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਿਖ Ha ਲਈ 
ਚੰਗੀ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ੮ਜ ਮਾਣਿਆ 
Het | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੁਰਖ ਨਾਲ ਵਾਹ 
ਪੈਣ ਤੇ ਦੁਖ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਦਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ } 

ਵਰ3':--- ਸਦਾ ਕੌਰ--ਭਰਾ ਜੀ, ਸੋ” 
ਤਹਾਨੂੰ ਵਡਜਦੀ ਰਹੀ, ਬਸੌਤੇ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ at 
ਪਾਉ । ਤੁਸੀ” ਆਖਦੇ ਸੋ, ਬੜਾ ਨਫਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ 
‘yas ਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਭਿਖ ਮੰਗ ਲਈ ਚੌਗੀ ਤੇ ਮੂਰਖ? 



ਅਕਲਾਂ ay... 

ਨਾਲ ਰਾਂਸ ਮਾਣਿਆ ਮੰਦਾ” ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ 
ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ-ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ? (ਸੋਗ) 

ਅਕਲਾਂ ਬਾਝੂ' ਖਹ ਖਾਲੀ। ਜਾਂ 
ਅਕਲ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਸੁਟੀ 9 

ਭਾਵ:-- ਅਕਲ ਬਿਨਾ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ 
ਲਾਭ ਨਹੀ', ਕਿਉ'ਕਿ ਅਕਲ ਤਿਨਾ ਧਨ ਉਡ 
ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੋਮ ਵਿਗੜਦ' ਜਾਪ 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ:-- ਹੈ ਮੇਰੇ Sart ਸਿਆਣਿਆਂ 
ਨਕ ਆਖਿਆ ਏ ਅਕਲਾਂ ane ਖੂਹ ਖਾਲੀ” । ਸ਼ਾਰ 
ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ । ਅਕਲ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 
ਪਾਈ ਸੂ । 

(ay ਸ਼ਾਹ--ਈਸ਼ਵਰ dea ਨੰਦ) 

“ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ Hela mys} 
ਪਾਈਐ ਮਾਨ IP 

ਭਾਵ:-- ਜਿਆਣਪ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ 
ਮਾਲਕ ਦੀ Aer ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਲ 
ਨਾਲ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ!-- “nafs ਏਹ ਨਾ ਆਖੀਐ 
ਅਕਲਿ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦਿ ॥ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ 
ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ` ਮਾਨ । ਅਕਲੀ ਪੜਿ ਕੈ ਬੁਝੀਐ 
ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਨੁ ।। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹੁ ਏਹੁ ofa 
ਗਲਾਂ ਸੈਤਾਨੁ ।।” (ਗੁਰੂ ਗਰੋਬ ਸਾਰਗ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੧) 

wa ਕੇਰੀ ਖੌਖੜੀ ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ 
ਆਖੋ | | 

ਭਾਵ:-- ਅੱਕ ਦੀ ਖੱਖੜੀ ਨੂੰ ਕਈ 
ਅੰਬ ਨਹੀ" ਆਖ ਸਕਦਾ । ਅਰਥਾਤ ਅਸਲੀ 
ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀ' ਰਲ ਸਕਦੀ | 

ਵਰਤੋ”:--- ਗੁਛਾ ਹੋਇ ਧ੍ਰਿਕੋਨਿਆ fag 
ਵੜੀਐ ਦਾਖੈ । wa ਕੇਰੀ teat ਕੋਈ ਅੰਬ ਨਾ 
nit | (ਵਾਰਾਂ : sre} age ਜੀ) 

ਔਖ ਤੋ ਅੰਨੀ, ਮਮੀਰੇ ਦਾ ਸੁਰਮਾ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਜੋਹੀ 

ਅੱਖ ਨਾਂ UE... 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ 
ਹੀ ਨ' ਹੋਵ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰੜਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ:-- ਬੌਸੋ--ਨੀ ਕੋਈ ਚੌਜ ਦੀ ਗੱਲ 
ਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਖੇ “ਅੱਖੋਂ ਅੰਨੀ, 
ਮਮੀਰੇ ਦਾ ਸੁਰਮਾ” । ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ Sz ਹੀ 
ਕੀ ਹੈ ? ਉੱਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਭਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਂਦੀ 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ” । (sa) 

ny ਹੈ ਤਾਂ ਲਖ ਹੈ । 

ਭਾਵ:-- ਅੱਖ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜਾਂ 
ਵਡਿਆਈ ਦਸੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ?-- ਜੋ ਸਿੰਘ--ਬਲਵੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ! 
ਇਹ ਸਚ ਜੇ ਕਿ ਅੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਲਖ ਹੈ । ਅੱਖ ਦੀ 

ਕੀਮਤ ਦਾ: ਪਤਾ ny feags ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਦਾ 

ਹੈ । (Hal) 
ਅੱਖ al ਰਹੀ, das ਲੈ ਗਿਆ 

at | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੇਮ ਨੂੰ ਹੱਕ fed 
BE ਦਾ ਉਪਰ'ਲਾ ਤਾਂ ਕੇਈ ਕਰੇ ਤ ਉਹ ਕੋਮ 
ਬੋਖਬਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ Je ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਂ, 
3e ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਰਨ | 

ਵਰਤੋ :--- ਅਖੇ ‘ay Sst ਰਹੀ ਤੇ das 
ਲੈ ਗਿਆ ਕੰ” vom ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤ, ਪਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 

੨/ਆ ਕੇ Sar ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੋ ਲੈ ਲਿਆ । (Ha) 

wey ਨਾ ਪੂਛ, ਵਹੁਟੀ sats 
ਵਰਗੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਦਸਣਾ 
ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ':-- ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ--ਸਾਡੀ on 

ਤਾਂ ਐਨੀ ਸੁਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ Ger ਕਹਿ 

ਉਠਦਾ ਹੈ ਅਖੇ wy ਨਾ ਪੂਛ, ਵਹੁਟੀ ਨਗੀਨੇ ਵਰਗੀ | 

ਅਸੀ ਕਦੀ ਢੇਰ ਉਪਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਫਈਏ ਤਾਂ 

ਕਾਂ dn ਨਹੀ? ਮਾਰੇਗਾ । (ਸੰਗ) 



ਅੱਖਰ ਇਕ ਨਾ... ੨੦ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ. 

ਔਖਰ ਇਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਨਾਉ” _ਵਰੜੋੱ:-- ਲਾਹੋਰ 2 use wat 
ਇਲਮਦੀਨ । - ਹਰਜਸ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪੌਤਨੀ ਮਾਈ ਸਭਰਾਏ), 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ mee ਬੇ 
ਨਾ ਆਉਦੀ ਹੌਵੇ ਤੋ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈ' ਬੜਾ 
ਵਿਦਵਾਨ di ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ us ਤਾਂ 
ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਰ ਪਾਸ ਬਹੁਤ 

ਕੁਝ ਹੈ 1 

ਵਰ੨”:-- ਉਹ ਨਿਰਾ ਮਾਧੋ ਏ ਮਾਧੋ । ਨਾ 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਚੌਧਰਪੁਣ/ ਵੇਖੋ ਤਾੰ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ । ਉਸ 

ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਖੋ “ਔਖਰ ਇਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ 

ਨਾਉ” ਇਲਮਦੀਨ” । (A) 

viva Bu ਦੇ ਲਿਖੋ ਨਾਂ ਮੁੜਨ 
ਹਰਗਿਜ਼ । 

ਭਾਵ:-=- ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇਗਾ । 

ਵਰ੨”-- wea ਲੇਖ ਦੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਮੁੜਨ 

ਹਰਗਿਜ਼, ਕਿਉ” Jar ਏ ਸਮਝ ਗੁਮਰਾਹ ਕਾਜ਼ੀ | 

(ਹੀਰ ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ) 

ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੀ, ਤੇ ਨਾਂ ਨੌਣ ਸੁਖ । 
ਜਰਾ 

ਅਖਾਂ ਤੋ' nisl ਤੇ ਨਾਂ ਨੂਰ ਭਰੀ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ ਕੁਝ 

ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ aut ਬਾਹਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

₹ਰ੩”:-- ਜ਼ੈਨਾ--ਵਾਹ ਵਾਹ ! ਬਰਕਤ 

ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾ ਨੇ ? ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ st ਅਜੇ ਕਲ 

ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ 8 ਤੇ 

ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇ dal ਲਾਏਗੀ । ਐੱਥੀਓ' ਅੰਨ੍ਹੀ ਤੇ 

ਨਾਂ sa ਭਰੀ { (ਸੰਗ ) 
(ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ-ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੱਘ) 

nit! ਸੁਖ, aA ਠੰਡ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੈ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ 

ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਔਖਾਂ ਤੋ 

ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੂੰ enim ਜੀ ਦੇ ਦੈਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 

ਨਾਲ Wel ਸੁਖ, ਕਲੇਜੇ Ss’ U ਗਈ । 
(ਬਬਾ Sua ਸਿੰਘ-- ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

“ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ yas 
ਪਰਧਨ dul’ (ਗੁਰਬਾਣੀ) 

ਭਾਵ:-- ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੰਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ 
ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ gal ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ 
ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 
“ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ Sg ਹੈ ਜਿਹਵ। ਸੂਤਕ ਕੂੜ ॥ 
ਅਥੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ fam ਪਰਧਨ ਤੂਪ HN” 

(ਗੁਰੂ ਕ੍ਰੌਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

dt ਕੌਜਲਾ ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਸੋਗ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ" ਕਿਸੇ 

ਦਾ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋ ਸੋਗ ਦਸੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰ੨":--- ਸੁਰਸਤੀ-- ਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ 
ਜੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ੩੧ nea ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੜੀ 

ਮਰ ਗਿਆ out Aas ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਸੋਗ” । ਜਿਸ 

ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ, ਲਣਾਕੋ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ । A ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ 
ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਹਾਵੇ ਨੇ ਮਾਰ ਛਡਿਆਂ ਹੈ । 

(ਸੰਗ ) 
ਔਖੀ' ਘੋਟਾ ਤੇ ਮੁੰਹ det (ਡੱਟਾ, 

er) a 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ' ਕੋਈ ਦੁਖੀ 

ਹੌ ਬਦਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ:--- ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਾਂ ਲਗੇ । ਇਸ des ਵੈਰੀ ਦੀ 

ont Wat ਤੇ ਮੂੰਹ der ਹੀ ਰਹੇਂ | 

(ਕੋਮੀ ਪਰਵਾਨਾ-- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) 

ਅੱਖੀ' ਡਿੱਠਾ ਭਾਵੇ' ਨਾ ਤੇ ABZ 
ਬਹੇ ਨਿਲੱਜ |! 



mae ਦਿਸੇ ਨਾਂ.. ੨੧ 

= 

ਉੱਕਾ os gan ਨਾ ਲਗੋ ਤੇ ਉਹ aut ਮਾਰੇ 
ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੈਬੋਧ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 
ਜੀ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਸੋ" ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । 

ਵ੪੩:-- ਗੂਟਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 
ਤਾਂ Suet ਹੀ ਨਹੀ” ager ਤੇ ਓਹ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀ 

5 ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਉਸ wh ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ 

ਹਾਂ । ਅਖੋ ‘ay ਡਿੱਠਾ ਭਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛੜ ਬਹੇ 

fama’ + (ਸੈਰ ) 

ਔਖੀ” ਦਿਸੇ ਨਾ, ਨਾਚ ਚਿਰਾਂਗੇ | 
ਭਾਵ ਭੇ ਵ8੩” : 

(ਦੇਖੋ : ਔੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਤੇ ਨਾਂ ਨੂਰ ਭਰੀ) 

nil’ ਦੇਖ ਮੱਖੀ ਨਿਗਲੀ ਨਹੀ” 
ਜਾਂਦੀ | ai 

ਔਖੀ ਦੇਖ ਮੋਹਰਾ ਖਾਧਾ sal’ 
ਜਾਂਦਾ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਮਣੇਂ 
ਕੋਏਈ। ਮਾੜਾ ਕੋਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ 
ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤਦ ਅਗ” ਉਹ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ:-- ਕਾਕਾ ਜੀ ! ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਜੋ ਜੀ 

ਆਵੇ ਕਰੋ । ਪਰ ‘ot ਵੇਖ ਕੇ Ave Wut ਨਹੀ 

ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ” / ਸੈ ਅਪਣੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ zag 
ਕਦੀ ਜਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ । 

(Ha) 

'ਅਖੀ ਤ ਮੀਟਹਿ ata ਪਕੜਹਿ 
ਠਗਣ ਕਉ Ants ।।” 

ਭਾਵ:-- ਪਖੰਡੀ Ba ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ 
ਨਕ ਪਕੜੀ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਵੋਰ੩ੋ':--- “ge ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ।। 
ਅਖੀ 3 ਮੀਟਹਿ ara _ਪਕੜਹਿ sae ਕਉ 
ਸੱਸਾਰ /।” (ag ਰੰਥ--ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧) 

MAG ਦੂਰ ਸੋ ਦਿਲੋ ਦੂਰ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਦੂਰ ਰਿਹਾਂ ਪਿਆਰ 

ਅੱਗ ਅੱਗ ਕਿਹਾਂ.. 

ਘਟ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ:--- ਗੁਰਨਾਮ ਨੂ ਘੁ੨ ਨਿਕਲਿਆਂ 

ਅਜ ਪੂਰੇ ਛੀ ਸਾਲ ਹੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਖਤ ਪਤਰ 
sat ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਖ ਸੁਨੋਹਾ ਨਹੀ” । ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ 
ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੜਫੀ, ਪਰ ਹੁਣ “ਐੱਖੀਓ” 

ਦੂਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੂਰ” ਵਾਲਾ ਜਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਰ 
ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ । (ਸੋ) 

ਔਖੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁਲ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਤੇ 
ਨਾਂ 'ਗੁਲ-ਬੀਬੀ” 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ 
ਹੋਰ ਤੇ ਦਸੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ |} 

ਵਰ੩”:-- ਕਰਤਾਰੋ--ਜਸੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੀ 
ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ । 'ਔੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁਲ ਨਾ ਡਿੱਠਾ 
ਤੇ ਨਾਂ ਗੁਲਾਬ-ਬੀਂਬੀ', ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਉਹ Bard ast 
ਨਹੀਂ । Sud’ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਣ ਬਣ ਬਹੇ । (Ha) 

wy ਉਹਲੇ, ਪਹਾੜ Cas । ai 
ਅੱਖੋਂ Sas, ਪਈ ਭੜੋਲੇ | 
ਭਾਵ:--- ਜਦ ਕੇਈ ਮਿਲੋ fas ਨਾ, 

ਤਦ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ:--- ਤੇਜਵੈਤ ਕੌਰ--ਸਰਦਾਰ ਜੀ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਢੋਰ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ 
ਯਾਦ ਭੁਲ ਸਾਣੀ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗਲ sat’ 'ਔਖੋ ਉਹਲੇ, 
ਪਈ ਭੁੜੇਂਲੇਂ । ਗਿਆਂ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ 1 (Ha) 

wal ਅੱਗ ਕਿਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀ" ਜੜਦਾ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ 

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ Se ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ 
ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:-- ਮੋਹਣੀ--ਨੀ ਸ਼ੀਲਾ ! ga 
ਦੋਲੇ ਮੁਰਕੀਆਂ, ਮੁਰਕੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ 
ਮੁਰਕੀਆਂ ਤੋਰੇ asi ਵਿਚ ਤਾਂ ੫ ਨਹੀ ਜਾਣੀਆਂ | 
“ਅੱਗ ਅੰਗ ਕਿਹਾਂ ਸੂੰਹ ਨਹੀ” ਸੜਦਾ", ਨਾਂ ਖੰਡ ਖੰਡ 
fast ਮੂੰਹ fist det ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਮੰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ 



ਅੱਗ ਖਾਉ”... 

ਨਾਂ ਲਿਆਏ'ਗੀ, ਕੋਮ sat ਬਣਨਾ । (ਸੰ) 

ਅੱਗ ਖਾਉ, ਅੰਗਿਆਰ ਹਗੂ | 
ਭਾਵ: -- ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਮ ਕਰੇਗਾ, 

faa ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੱਲ ਮਿਲਗਾ । 

ਵਰਤੌ:--- ਕਰਮ ਸਿੰਘ--ਜਿਹੜਾ ta 

ਖਾਂਦਾ ਨੈ, ਉਹ ਅੰਗਿਆਜ ਹਗਦ' ਹੈ” ਨਿਤ ਕੋਈ ਨ। 
ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਠਰ ਬਹਿਣਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ 

ਫੜਨਾ ਹੀ ਸੀ । (ਸੈ) 7 

ਅਗ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆਂ ਕੀ 
[ਚਰ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ:-- ਅੱਗ ਤੇ ਲੜਾਈ ਛੋਤੀ ਹੀ 
ay uel ਹੈ । 

ਛਰ੩ੋ:-- ਹਰਬੈਸ ਕੋਰ--ਚਾਂਚੀ ! ਤੂੰ ਹੀ 
ਧੀਰਜ ਕਰਿਆ ਭਰ | ‘wal 3 ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ 

ਕੀ ਚਿਰ ਲਗਦਾ ਏ' । ਜੋ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, 
ਤਾਂ ara ਆਪੇ ਬੋਲ ਕੇ yu ਹੋ ਜਾਉ । (Hz) 

ਅੱਗ ਦੀ nat, feet ਕੋਲੋ” 

ਡਰਦੀ ਹੈ । ਜਾਂ 
ma _ਦਾ ਡਰਿਆ (eat), 

ਟਟਹਿਣਿਆਂ ਤੋ ਡਰਦ7 ਹੈ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗਲੇ" 

ਆਖਾ ਰੋਵੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਤੋ” 

ਡਰਦਾ Jd | 

ਵਰਤੜੋ“:--- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ--ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ 

ਵਾ । ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ ? “ਅੱਗ ਦੀ ਸੜੀ ਟਿਫਾਣੇ 

ਲੋ ਡਰਦੀ ਹੈ' । ਉਸ ਨੇ wa ਇਹਦੇ ਹਥੋਂ” ਦੁਖ 

a Aiea ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਹਚ ਗਲ ਤੋ ਡਰੇ 

ਕਿਉ ਨਾਂ । (ਸੰਗ 

na ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬਧੀ 

ਲੰਬੂ ਲਾਣ (ਮੁਰਦਾ ਫੂਕਣ) ਜੌਗਾ ਵੀ ਨਾ 

ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ: -- ਦੂਖ ਲਾਲ--ਪਰ ਫੇਰ ਬਰ 

ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ‘via ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ 

ਕੋਈ ਨਹੀ” । 
(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ) 

RR ਅਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ.. 

ਅੱਗ a3 7 ਬੁਝਗਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
ਪਰ ਬਸਤਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੁਜਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । - 

ਭਵ:-- ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ as 
ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗੁਲ ਪਰਾਏ wg 

ਲਈ val ਲਗੇ । 

ਵਰ3“-- ਸਾਡੇ ਘਰ sa ਤਾਂ ਬਮੋਤਰ, 
ਤੁਹਾਡੇ we ਲਗੇ ਤਾਂ ਔਂਗ । 'ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ awe ਤੇ 
ਬਸਤਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ' । ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ 
ਹਮਦਰਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ | (ਸੋਗ) 

ਔਗ fast Gat at ਹੋਇ | 
__ਭਾਵ:-- ates ਬਿਨਾ ਕਾਜ wal 
ਹੁੰਦਾ । 

ਵਰ੩”:-- ਸੁਰਸਤੀ--ਬੇਬੇ ਜੀ ! ਇਹ 
ਗਲ ਸਚੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਆਇਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ 

ਕੇ ਜੀਜਾ ਜੀ and ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਨਾ “ਅਗ ਬਿਨਾ 

duit ਨਹੀ dev | (ਸੰਗ) 

ਅਗ ਲਗਿਆਂ. €ਹਪ॥ਟਏ। ਜਾਂ 

ਅੱਗ ਲਗਿਆਂ, via ਕਿਥੇ ? 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕੋਮ ਤਬਾਹ ਹੋਣ 

ਲਗੇ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਸ 

ag ਸੋਚੇ ਜਾਣ, ਤਦ ਇਹ nue 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰ੩?-- ਮਾਂ ਜੀ ! ‘wa ਲਗਿਆਂ ਵੀ 

ਕਦੀ” ya ud’ dy #805? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੇ ਰਹ 

ਸੀ ? ਹੁਣ ਆ ਬੱਠੀ ਤੇ ਚੀਲਦੇ ਹੋ ? (ਸੈਗ) 

wa ਲੱਗੇ ਤਾਂ HEAT ਦਾ ਭਾ ਕੌਣ 

ਪੁਛਦਾ ਏ ? 

ve: ਔਖੋ ਵੇਲ ਤਾਂ ਗੜ ਬੜ ਪੰ 

ਜਾਂਦੀ ਏ, ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 7 

ਜਿਵੇ” fad" ਵੇਲਾ ਟਪਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ 

ਜੱਦੀ ਏ । 

ਵਰਤੋ-- ਜਸ--ਮਹਾਰਾਜ, ਖੁਛਣਾ ਸੁਖ 

28, ਦੁਖ ਸਮੋ ਤਾਂ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ । ‘via 

ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਾ ਕੌਣ ਪੁਛਦਾ ਏ ?' 
(age ਦੇ ਢਿਨ ਚਾਰ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



ਅੱਗ ਲਗ... on 23 ਅੱਗਾ ਦੌੜ.. 

ਵਰਤ -- oe ਸਿੰਘ-- ਤਾਰ! Fu, 3 

__ ਭਾਵ:-- ਦੁਖ ਲੀ ਹਰ ਦੁਖ ਆ 
Us | 

ਵਰਤੋ '!--- ileal ਜੀ ! ਸੈ ਅੱਗੇ 
ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, @F ਉਨਾਂ ਦੈ ਬੀਮਾਰ ਹੋਂ ਜਾਣ ਦੀ 

ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ Bt 'ਐਂਗ ਲਗੀ, ਕਤ 

ਨਿਆਈ'” ਵਾਲੀ ਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਸੋ ਸੈ at 

ਕਾ ? (ਸੋਗ) 

Wa ਲਾ ਤਮਾਸ਼! ਵੇਖ | 

ਭਾਵ:-- ਘਰ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਵਾ ਘਰ 
ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾਂ । 

ਵਰ੩ੋ”:---- ਤਹਾਡਾ ਮੜਲਬ ਸਿਵਾਏ ਇਸ 

3 ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ” ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ st 
ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੋ । - 

(ਜੀਵਨ ਸੈਗਰਅ--ਨਾਲਕ ਸਿੰਘ) 

ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ 
(ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ) ਬਣ ਬੇਠੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ 
ਜਾਂ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੁਰੀ det ਵੇਖ 
ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਰੇਂ | 

(੨) ਜਦ ae? ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੌਮ 
ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ GH ਕਢ ਲੈ 
ਆਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ”: -- 
ਅੱਗ ਲੈਣ nist ਘਰ Hifas ਈ, 

ਏਹ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ । 

ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੀ ਵਗੇ ਹੀਰੇ, 

ਜਿਹਾ ਖੋਹਿਆ ਈ Sea ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ । 

(ਹੀਰ ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ) 

ਅਗਲੀ ਲੈਣ ਗਿਐ, ਪਿਛਲੀ] 
ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ। 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਹਥ ਆਇਆ 

ਕੌਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਗਰ oA ਤੇ ਪਹਿਲਾ 

ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ। 

ਅਨੌਖੀ ਜਿਹਾ ਪੁਰਸ਼ ਏ', ਤੂੰ ਹੱਥ ਆਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ 

ਚੜਨ ਨਹੀ” ਦੋੱਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏਂ” । 

ਵੇਖੀ" ! ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਹਾਲ st ਕਰਾ ਬੈਠੀ” ਅਖੇ “ਅਗਲੀ 
ਲੈਣੇ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ a1 ਲੈ ਗਿਆ ।” (ਸੰਗ) 

ਅਗ Sd ਸਨ ਭਾਂਵਦੇ, ਹੋਰ 
ਢਿੱਡ ਕਢੀ ਆਉ'ਦੇਂ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ was ਤੋ" ਕੇਈ 

ਅਗੇ ਹੀ ਅੰਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹਣੇ ਆਂ 
ਜਾਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰ3':-- ਕੀ ਕਰੀ ua ਦੇ ਚਾਰ 

ਪਾਹੁਣੇ ਆਏ 83 ਹਨ, da ਜਿੰਦ ਕਰ est 3, ਅਜ 

ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆਂ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਗਲੇ sat ਸਨ ਭਾਵਦੇ, 

ਜੋਰ ਢਿੱਡ ਕਢੀ ਆਉਦੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਸਾਡੇ 

ਨਾਲ ਤੋਂ । (Hal) 

ਅੱਗਾ ਤੇਰਾ, ਪਿੱਛਾ ਮੇਰਾ | 

ਭਾਵ:-- ਮੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ 

ਤਰਾਂਗਾ । 

ਵਰਤੋ':-- ਉਸ ਨੋ am ਫਤਨ ਨੂੰ ਜੌਫੀ 

ਵਿਚ ਘੁਣ ਲਿਆਂ 3 ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ gata ਕੇ 

ਰਿਹ ‘fae ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗੇ Ge" ਗਰ “ਔਗਾ ਤੇਰਾਂ 

ਤੇ (wet ਮੋਰਾ 1” 
(gat ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅੱਗਾਂ ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ । ਜਾਂ 

wat ਵੱਟਾਂ ਜੇਵੜੀ, ਪਿਛੋ” ਵੱਡਾ 

ਖ਼ਾਏ । 

gre: — ਜਦ agi ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ 

ਦਾ ਜਤਨ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ fues ਵਿਗੜਦੇ 

Sui ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ dd, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”: -- ਧਰਮ ਕੌਰ-ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲਾਇਕ 

ਪਰ ਉਹ ਪਿਫ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀ 

ਦਿੰਦਾ, War ਦੌੜ, ਪਿੱਛਾ ਦੌੜ” ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 

ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘਟ ਆਏ ਹਨ । (ਸੰ) 



ਅੱਗੀ Ure... 

mat ਪਾਲ' ਕਿ ad ਸੂਰਜ ਕੇਹੀ 
ਰਾਤਿ ॥ (ਗੁਰੂ ਰੌਥ-ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ) 

ਭਾਵ:-- ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਕੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਜ ਦੋ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇ” 
ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ”:--- “wet ਪਾਲਾ ਕਿ ਕਰੇ ਸੂਰਜ 
ਕੋਟੀ ਰਾਤਿ !। de waar ਕਿ ਕਰੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ 
ਕਿਆ ਜਾਤਿ 1,” 

Wa ਅੱਗੇ ਜਾਹ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਖੱਟਿਆ ਖਾਹ | 

ਭਭਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਧਨ ਕਮਾਉਣ 
ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਝਾਗੇ ਪਰ ਪੱਲੇ ਘਰ ਵਾਲ਼ 
ਮਜੂਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ”:-- ਮੀਆਂ ਜੀ ! ਕਿਹੜਾ ਪਾਪੜ 
ਨਹੀ ਵੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸੈ । eH ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ 1 
Ud 'ਅੱਗੇ wa ਜਾਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਟਿਆ ਖਾਹ” 

ਉਥੇ ਵੀ ਉਹੀਉ ਠਹਾੜੀ ਤੇ ਉਹੀਉ ger) ਭੈੜਾ 

ਹਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ । (ਸੰਗ) 

ਅੱਗੇ ਕਮਲੀ, HR ਪੈ ਗਈ 
ਮੜ੍ਹੀਆਂ 'ਦੇ ਰਾਹ । 

ਭਾਵ:--- ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇ ਹੀ 
ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮਾੜੀ Aas ਵਿਚ ਜਾ 
ਰਲ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ`:-- ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਢੂੰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, 
Gd ਤਾਂ ਗੁਆਚਾ । 'ਅੱਗੇ ਕਮਲੀ ਸੀ, ਉਤੋ' ਪਈ 
ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ” । ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਤ 
ਬੁਧ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ee ਕਣੀਆਂ ਗਈਆਂ | 

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਚਰਣ ਵਿਸਖਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓ” 

ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ unt 

ਵਰਤੌ'!--- ਪੁਸ਼ਪਾ-ਮਾਂ ਜੀ ! ਉਸ ਦੇ 
ਦੁਖ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਦਸਾਂ ? “ਅਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ" 
ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । (Ha) 

ਅੱਗੋਂ ਪਿਛੋ gait... 

ਅੱਗੇ Sut ਸੀ ਮਾਨ, Had Su 
ਚੜ੍ਹੀ ਅਸਮਾਨ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੀ 
ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਡ 
ਪਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣ-ਮੌੜ ger 
ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ | 

ਵਰਤੋ':--- ੩ਜੀ-- ਨ ਬੀਬੀਏ ! dust 
ਨੈ ਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲਾਡ ਲੜਾ ਕੇ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂ fae 
ਢੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਏ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆੰ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੋ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ - 
ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀ” ਛੱਡੀ, ਅਖੇ 
‘wal ਈ ਨਹੀ” ਸੀ ਮਾਨ, vad? dy ਚੜ੍ਹੀ 
ਅਸਮਾਨ ।` (ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਨਾਟਕ--ਫੀਟਜ਼ਦੀਨ) 

ਔਗੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਭੀ adi 
ਖ਼ਾਂਦਾ। 

ਭਵ:-- ਨਿਮਰਤਾ 
ਓਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਕੋ:-- ਬੇਬੇ--ਬੋਂਚੀ ! dest ਕਰ ਤੇ 
ਨਿੰਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ । 'ਐਂਗੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਭੀ 
ਨਹੀ” ਖਾਂਦਾ 7 vd ਢਹਿ ural 37 ਕੋਈ ਨਹੀ” 
ਉਠਾਏਗਾ । (ਸੰਗ) 

ਅਗੇ fue sal, ਦਿਨ ਦਿਹਾਰ 
ਸੰਦੀ । 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
gat ਭਲੀ ਵਰਤ” ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ 
ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਗੜ ਬੈਠੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ ?-- Ga ਮੋਰਾ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਸੀ, 
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੀ ਮਾਸੀ ਜਿਹੜੀ da ਸਾਡੇ ਘਰ 
ਆਉਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਆਈ । Ha ਮਾੜਾ ਜੀ 

ਸੋਭ 3° ਵੱਡੀ 

| ਉਚੇਚਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ । ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਮਾਸੀ 
ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਜ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਸੇ 
fea ਕਈ ਗਲਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਗੇ 
ਖਿਛੇ ਚੈਗੀ, ਦਿਨ fears ਮੰਦੀ । (8) 



ਅੱਗੇ i ਭੱਸ ਤੋ.. 

ਅੱਗੇ ਡੌਸ 3 ਹੁਣ ਣ ਛਾਈ । { 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾਂ ੫ਵ, ਤਦ ied ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦ ਹਨ । 

ਵਰ੩”:-- ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ 
ਨੌਕਰੀ ਲਗ ਗਈ, va ਤਨਖਾਹ ਅਗੇ Up 

ਤੋ” ਹੁਣ xd ਵਿਚ ਤੀਹ aque ਕੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । 

ਚਾਰ ਅਸੀ” ਵਡੀਆਂ gai ਤੇ ਪੰਜ ਮੋਰ ਨਿਕੇ faa, 

fs fue ਵੀਰ nai oa SH ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਈ' 
ਹਾਲਤ si ਵੀ Ja ਮੁੰਹ ਤਕ ਸੀ । 

(ਸਵੇਰ ਸਾਰ-- ਛਰਤਾਰ ਸਿੰਘ vas) 

ਔਗੇ ਭਾਬੋ (ਜਾਂ ਨਾਨੀ) Suet, 
ਨਾਲ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਕ੍ੜਕੁਂਟ 1 zi 

ਅੰਗੇ ਬੀਬ] ਟੌਂ੫ਣੀ, ਮਗਰੋ ਢੋਲਾ 
ਦੀ ਗੜਗੌਜ i 

ਭਾਵ:--- ਜਦ faq ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦ 
ਅੰਗਣਾਂ Sud wee ਰਲ a ਵਧੀਕ 
ਕਰ ਦੇਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ:-- sa ਨਾਨੀ sect, ਉਤੇ 
ast ਦੀ aad’ ਵਾਲੀ ਗਲ ਆ ਬਣੀ 1 ਇਸ 

28 ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਜਨਾਵਰ ਭੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਹਲਣੇ 

ਦੂੰਡਦੇ ਬਕ ਰਹੇ ਹਨ । 
(Hi ਹਰਿਚਰਣ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਅਗੇ ਵਹੁਟੀ ਸੁਹਣੀ, ਉਤ” ਸਤੀ 
ਉੱਠੀ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਇਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ 
ਬਦਸ਼ਕਲ ਹੌਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭਾ ਦ ਵੀ ਭੈੜ' 
ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ: -- ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੈੜਾ ਮੂੰਹ 
ਬਣਾਈ ayer ਹੈ । ਇਕ ਦਿਨ ਭੁਲ ਭੁਲੇਖੇ ਮੈੱ 
ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠ 1 ਆ _ਬਲਾਈਏ Ms ਲਗ -- ਮੈਨੂੰ 
ਤ੧ ਉਹ ਚਮੁਫ ਹੀ ਗਿਆ । ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 
“ਅੱਗੇ ਵਹੁਟੀ ਸੁਹਣੀ, ਉਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ।' (ਸੋ) 

WA ATE ਤੇ Us’ ਗਲੰਣ | 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ 

RY ਅੱਜ faud... 

ਤ ਬਹੁਤ ag ਵਧਾ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰ੩-- ਕਰਮ ਦੇਈ--ਭੈਂਣ, ਹਰ Be 
ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ sat ਬਣਾਈਦਾ । ‘nit ਅਗੈਣ ਤੇ 

ae ae, ਦਹੂਤੀ ਗਲ ਵਧਾ ਕੇ ਆਖਣੀ ਚੰਗੀ 

ਨਹੀਂ det । (ਸੋਗ) 
wal ਸਿੰਗ ਤੇ fue ess | 
gre:— ve’ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਪਾਸੀ ਦੁਖ 

ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋੱ:--- ਰਤਨ ਕੋਰ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੱਘ ਨੇ 

ਤਾਂ ਘਰੋ` ਕਢ ਦਿਤਾ ਪਰ ਵਿਚਾਂਰੀ 2 ਮਾ£ ਵੀ ee 

ਵਢ ਖਾਣ | nid ਸਿੰਗ ਤੇ ਪਿਛੋ” ਦੁਲੱਤੇ ।' (ਸੌ) 

ME! STH ਖੁਦਾ ਦਾ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ 
ਦਾ) 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗੁਣੇਵਾਨ ਨੂੰ a 
ਅੰਗਣਹਾਰਾ GAS! ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ:--- ਭੈਣ ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ 
ਗੁਣ ਗਾਉ'ਦੀ adr ਰਜਦੀ, va ਵੇਖੀ” ਖਾਂ ਕਲ੍ਹ 
ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਿਆਂ । ਅਗੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੋਲੀ, 
get ‘wer ਨਾਮ fea ਪਰਮੋਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨ 

gu are’ ਕਿੱਨਾ ਚੰਗਾ de, ਉਸ wit ਭੁਲ ਹੋਣੀ 

ਸੈਭਵ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਔਜ ਏਥੇ ਕਲ ਉਥੇ, ਹੇਰਾ dat 
ਕਿਸੇ a1 ਲੇਖੇ ਜਾਂ 

ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕਲ ਹੋਰ | 

ਭਾਵ: - ਜਦ ਕਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣ' 

ਸਭਾ ਬਦਲਦਾ eg ਤੇ ਲਾਭ ਨਾ Garg, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦ ਹਨ | 

ਵ3੩'--- ਰਜਿੰਦਰ--ਮੀਆਂ ! ਦੁਨੀਆਂ 

ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ । ‘via da ਤੇ ag da “ 

ਕੋਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੈ ? (fa) 

nia ਕਿਧਰੇ ਮੀ'ਹ ਪਿਆ | 
ma ਕਿਧਰੇ ਰੋਂਬ ਤੁੰਨਾਂ । 
ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੌਈ ਮਿੱਤਰ ਚਿਰਾਂ 

ਜਾਂ 



ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ... 

ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਗਲ ਰੋਈ 
ਦਿਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਟਨ 1 

ਵਰਤ”:-- ਆਓ, ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ 
ਨੂੰ ! ਇਨ ਖੜ ਪਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀ” ! ਇਉ' 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਕਿਧਰੇ Su ਤੁਠਾ ਹੈ । (ਸੈਗ) 

ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ as ਉਤੇ ਨਾਂ es | 
ਭਾਵ:-- ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, 

ਝਟਾ ਪਟ ਕਰ | 

ਵਰ3': -- ਮਾਸਟਰ -- ਬਚਿਉਂ | ਇਹ ਗਲ 

ਪੱਲੇ 85 ਲਵੋ ਕਿ “ਅਜ ਦਾ ਕੰਮ ay ਉਤੇ ਨਹੀ” 
ਛਡਣਾ ।” (Ha) 

na ਦਾ ਦਿਨ fiat ਤੇ ਕਲ 
ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ । 

ਭਾਵ:-- ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ 
ਕਰੌ ਤੇ ਕਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁੱਟੋ | 

ਪਿਛੋ" ਮਿਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋ 

ਵਰਤੋ”:-- sa ਜਾਣੇ ਫੋਰ ਇਹ ਦਿਨ 
ਦੇਖਣਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ‘aia ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਠ' ਤੇ ਕਲ 
ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ !” fea ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਜ 4 
ਵੇਖ ਲਈਏ | (ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸ਼ਵਾ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

_ ਔਜ ਮੇਰੀ, ਕਲ ਤੇਰ।, ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ 
ਹੇਰਾ ਫਰੀ | 

ਭਾਵ:-- ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ 3 
ਵਰਤਦੇ ਦਨ | 

ਵਰਤੋ: -- ਠੰ੪--ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਫ We 
ਉਤਰ ਦਿਉ i ‘iia ਮੋਰੀ, ਕਲੂ ਤੇਰੀ, ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ 
ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ॥ ਸੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗਲ ਦਾ ਗਾਹਕ ai, 

fea 282" ਦਾ ਨਹੀ” । (Ha) 

ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ 3 ਕਲ ਮੇਰਾ 
ਵਿਆਹ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਟੀ ਕੋਮ 
ਝਟਾਂਪਟ ਹ We, ਤਦ fer ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

₹ਰ੩”-- ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ “ਅੱਜ ਮੋਰੀ 
ਮੰਗਣੀ 3 ਕਲ ਮਰਾ ਵਿਆਂਹ' ਵਾਲ਼ਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ । 

੨੬ _ ਅਜੈ ਤਾਂ ਗੌਹੜੇ ਕੇ ਵਿਚਾਂ... 

ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੀ ਕੌਮ ਹੋਂ ਗਿਆ 3 ਬਣਪਟ ਪਰਤ 
ਆਏ । (ਸੈਰ) 

ਅਜ ਮੋਏ, ਕਲ੍ਹ ਚੌਥਾ । 

ਭਾਵ :-- ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 
ਕਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ 
ਹੜੀਆਂ ਚੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ 
ਸਵਾਹ ਸਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ 
ਮਰ ਗਏ ਨੂੰ ਛੋਤੀ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੌ` :-- ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ-- ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 
ਨਾਲ ਤਾ “ਅਜ ਮੋਏ, ਕਲ dav ਵਾਲੀ as wet 

ਹੈ । ਹਾਲੀ nea ਠੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀ” ਹੋਈ ਕਿ ਘਰ 
ਵਿਚ ਸੋਗ! ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ fener । (ਸੰਗ) 

ਅਜ ਮੋਏ ਤੇ ਕਲ੍ਹ ਦੂਆ ਦਿਹਾੜਾ (ਦਿਨ) 

ਭਾਵ - ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ fue 

ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਾਂ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | ਸ 

ਵਰਤੋ” :-- ats ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ 
ਕੁ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਵੀ” ਵਹੁਟੀ 
ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ | 
ਬਸੈਤ ਨਾਲ ‘oA He ਤੋਂ ਕਲ੍ਹ ਦੂਆ ਦਿਹਾੜਾ (ਦਿਨ)' 

ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਈ । (ਸੈ) 
ਅਜਹੁ ਸੁ ਨਾਉ ਸਮੁਦ ਮਹਿ ਕਿਆ 

ਜਾਨਉ ਕਿਆ ਹੋਇ ।। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਿਰੇ ਨਾ 
ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਜਤਨ fest ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ 
ਚਾਹੀਦਾ । ਜਾਂ ਆਪਣੈ ਭਵਿਖਤ ਬਾਰੇ ਨਿਸਚਾ 
ਨਾ Gat । 

ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕ ਨਾਂ ਹਸੀਐ afe ।। 
ਅਜਹੁ ਸੁ ਨਾਉ ਸਮੁਦ ਮਹਿ ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥ 

(ਗੁਰੂ da ; Hae ਕਬੀਰ) 

ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੋਹੜੇ ਵਿਚੋ" ਰੂ ਭੀ sat 
ਕੱਤੀ । ਜਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੋਹੜੇ fed ਪੁਣੀ ਭੀ 
Sut got 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fan oH ਨੂੰ HHT ਹੱਥ 



ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ay yas ਥੋੜਾ 
ਹੋਇਆ gz, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ | ਰ੍ 

ਵਰਤੋ :-- ਤੁਸ ਪਹਿਲੀ ga ਵੇਖਿਆ ਵੇ, 
ਸੈ ਤਂ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੇਖ ਚੁਕੀ 
ਹਾਂ । 'ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੋਹੜੇ fed ਪੂਣੀ ਵੀ sat ਛੁਹੀ ।” 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਅਜੇ ਤੀਹ ਮੀਲ ਅਗੇ ਜਾਕੇ 

ਤਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ । 
(ਜੀਵਨ ਸਗਰਾਮ--ਨਾਨਕ ਸਿਘ) 

ਅਜੇ ਦਿਲੀ ਦੂਰ ਏ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ GH ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਕੌਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਗ ud, ਜਾਂ at 
ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰੇਂ ਜਾਂ 
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ 
ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ | 

ਵਹਤੋਂ` :-- ਸਨਦਾਰ ਜੀ ! ਕਾਹਲੇ ਨਾ ue ! 
‘wl ਦਿਲੀ ਦੂਰ ਏ” ਏਨੀ ਛੋਤੀ és ਨਹੀ” ਮਿਲਣਾ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ । (ਸੰਗ) 

ਅਜੇ ਵੀ 3B ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ 
ਵਿਗੜਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋਦ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ay 
ਥੋੜੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਤੀਜਾ-- “ਬਈ _ਭਰਾਓ, ਮੈ 
ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗਲ ਸੂੰਹ ਤੋ afger as 'ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹ 
ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਿਗੜਿਆ” ਜੇ fer ਗਿਆਨੀ 

ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੋਰੇ ਰਵਾਣੀ em 

aus ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹੂ?” 
(ਚਿਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅਜੋਹੇ ਸੁਹਾਗ ਨਾਲੋਂ” ਰੇਡੇਪਾ ya । 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੇੜੀ ਤਾਂ 
ਹੋਵੇ HY ਲਈ, ਪਰ ਉਲਟੀ ਦੁਖਦਾਈ 
ਸਾਬਤ Jd, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸੈ” ਰੋਡੀਓ ਘਰ ਕੀ ਆਂਦਾ, 

ਮੁਸ਼ਕਲ ”ਜ਼ ਫਸ ਰਿੰਆ aii ਬੌਂਚੇ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ WS ਦੁਕਸਾਂ ਤੇ ਖਜਲ-ਖਆਰ Jet 
ਪੈਦਾ ਹੈ । 'ਅਜੇਹੋ ਸੁਹਾਗ ਨਾਲੋ” gu var’ 
ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ 33 ਇਹ ਹੈ । (ਸੰ) 

wa ਗਈ, ਧਜੋ ਗਈ, ਗਲਾਂ ਤੱ" ਨ 
ਗਈ । 

ਭਾਵ :-- ਸਭ as ਗਵਾ 
ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾ ਛਡਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਣੀ--ਮਹਾਰਾਜ, ਕਮਲਾ ਨੰ 

ਕੌ ਵੀ 

ANB । “ਅਜੋ ਗੋਈ, UA ਗੋਈ, ਗਲ ਤੋ ਨ: 
ਗਈ । ਸੋਭ ਖਹਿ ਖੂਹ: ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਠ 
ਨਹੀ” ਛਡਦੀ । (ਸੋਗ) 

ਅਵਾਣ ਵੇਦ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਖੋ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਵੈਦ ਸਿਆਣਾ 

ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ 
ਵਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੌ':-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ--ਤਸੀ ਵੀ ਵਕੀਲ 
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਜਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ 

“ਅਵਾਣ ਦੈਦ, ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਖੋ” । ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ | 

(ਸੰਗ) 
ਅਜ਼ਮਾਏ ਦਾ ਕੀ ਅਜ਼ਮਾਣਾ ? 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ on ਵਿਚ 
ਕਈ ਵੇਰ ਪਰਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ 
ਨਾ ਉਤਰੇ, 3 ਜਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ 

ਅਜ਼ਮਾਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- 'ਬਈ _ ਅਜ਼ਮਾਏ ਦਾ ਕੀ 

ਅਜ਼ਮਾਣਾ ?” vial ਥੋੜੀ ਵੇਰ ਓਹਨੇ ਸਾਨੂੰ es ਸਿਰ 

ਹਾਰ ਦਿਤੀ ਏ ? (Hal) 

ਅਟਕਲ Ud, ਚੌੜ We । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ an ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 

ਖੁਣੌ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ge ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 

ਸੋਚਕੇ ਕਦਮ ਰਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤ! ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ at ਸੁਣੀ । 

ਹਣ ਕਿਉ” ਰੋੱਦੇ ਹੋ ?” 'ਅਟਕਲ Ue ਚੌੜ og? 

ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ । (ਸੇਰ) 



ਅਟਕੇ H ਭਟਕੇ.. 

ਅਟਕੇ ਸੌ ਭਟਕੇ । ਜਾਂ 

ਅਟਕਿਆ ਸੋ ਫਟਕਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਵਿਚ 
ਟਰਦਾ da ਗਿਆ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਦੋਸਤ 1 ਹੱਥ 3 
ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੈਮ ਨਹੀ” ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ । ਹਿੰਮਤ 
ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮ ਪੂਰਾ ਸਿੱਕੇ war) “ਅਣਕਿਆ ਜੌ 
ਫਟਕਿਆ>”, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ । (8) 

med ਪਾਰ ਗਿਆ ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਰਿਹਾ । 
ਭਾਵ :-- ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਤੋ` ਪਾਰ 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ_ਬੜਾ ਜੋਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਇਹ 
ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਅਟਕ ਤੋ` 
ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਂਹ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀ 
ਜਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਜਿੱਏ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ Ba ਤੀਰਬ 
ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਜਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ 

` ਨੇ ਕਹਿ ਢਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਣ ਹੋਣ ਤਲ ਹੈ, 
` ਪਾਰ ਗਿਆ ਸੋ fee ਨਾਂ ਰਿਹਾ” | 

(ਸਤਵੇਤ ਕੋਰ-- ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਅੱਠ Sa ਤੇ ਅੱਠ ਠਠਿਆਰ, ਅੱਠ 

` ਸੁਨਿਆਜ਼ੇ 3 ਅੱਠ ਲੁਹਾਰ । ਅੱਠ gar 
`ਬਤਰੀ, ਇਕ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰੀ (ਦੁਕਾਨ- 
ਦਾਰ ਜਾਤ) ਵੀ ਬਹੁਤੇ. ਕੇਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜ ਵਿਚ 
ਠਗ Sat ਹੈ । 

ਵਰਤ :-- ਓਇ, ਤੇਸੀ` ਬ੩ਜੀਆਂ ਨਾਲ 

ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਉ । ਇਹ ਉਤੋ` us ਤੇ ਵਿਚੋ ਪੀਢੇ ਜੋ । 
ਇਵੇ' sad ਮੁੰਨਣਰੀ, fa ਪਤਾ ਵੰ ਨਹੀ” ਲਗਣ 

ਲਗਾ । ਸੁਣਿਆ ਨਹੀ” ਤੁਸਾਂ : 'ਅੱਠ Sa ਤੇ vis 
ਨਠਿਆਰ । We ਸੁਨਿਆਰੇ 3 nis ਲੁਹਾਰ ਅੱਠ 

Sat ਬ਼ਤਰੀ, ਇਕ ਬੱਲ ਜਿਹਾ ਖ>ਰੀ' (Ha) 

HS ਖਾਏ ਸੋ SS ਖਾਏ, ਵਡ ਖਾਏ 
ਸੋ ਖੰਡ ਖਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ Ss ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ 

ਹੱਥ ਧਰ ਕੇਂ 

€ ਅਟਕੋ” 

੨੮ ਅਣਜਾਣ = ਵਿੱਦਿਆ... 

ਉਪਮਾ ਤੇ ਅੱਡ ਖਾਂਣ ਵਾਲੇ a ̀ਨਿਖੋਧੀ 
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੇ" :-- ਬਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ੫ ਹੀ at 
ਵਲੋਟੀ mg । ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ad । os 
ਖਾਏ ਸੌ ga ਖਾਏ, ਵੱਡ ਖਾਏ ਸੋ ਖੰਡ ਖਾਏ | (Fat) 

med et ਆਪ ਗਣਾਇੰਦਾ. ਉਹ ਵਡਾ 
ਅਜਾਣਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸਦੇ ਹਥ us ਕੁਝ ਨਾ 
ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਾ ਦਸੇ ਓਹ 
ਬੋੜਾਂ ਮੁਰਖ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- 

ਪਰ ਘਰ ਸਾਣੈ ਆਪਣਾ ਮੂਰਖ _ਮਿਹਮਾਣਾ it 
ਅਣਹੋ'ਦਾ ਆਪ He er Sa ਵਡਾ ਅਜਾਣਾ ।। 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

med eT ਆਪ ਵੋਡਾਏ । (ਠਗਾਏ) 

ਭਾਵ - ਜਦ ਕੌਈ ਭਲਾ ਲੋਕ fan 
ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿਤ ਤੋ” 
ਵਧ ਕੇ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ mye gage 
JS | 

eds :-- ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਸਨ ਸਹਾਰ 
ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਰਹੇ 3 ਉਹ 
ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ 1 ਉਹ ਤਾਂ 'ਆ੫ 

sre ਲੋਕਾਂ gre’ ਦੀ de ਤੋ ਵੀ Sw ਕੋ ਕਈ 
ਵਾਰੀ ‘med et ਅਪ sare ਦੀ de ਤੀਕ ਜੀ: 

Und ਸਨ । 
(ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੰਹਤ-- ਸ: ਸ: ਅਮੌਲ) 

ਅਵਗਣਿਆਰਾ ਗੁਣ ਨ ਸੱਰਸੋ । 
ਭਾਵ : ਅਔਗਣਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਨਹੀ” 

Ja ਲਗਦੇ | 

ਵਰਤੋ“ :--- ਹੂ 
ਕੁਤਾ ਚਉਂਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉ# ਚੱਕੀ dee ਕਾਰਨ BH ॥ 
ਅਵਰਣਿਆਰਾ ਗੁਣ ਨਾ ਸਹਸੈ ੧॥ 

: (ਵਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਅਣਜਾਣ ਵਿਦਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਖੋ । 

ਭਾਵ:-- :-- ਜਦ ਕਿਸੇਂ wa ਮੁਰਖ- 



ਅਣ-ਮੰਗੇ ਮੌਤੀ... ੨੯ ਅੱਧ ਪਾ ਖਿਚਤੀ... 

ਤਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਂ ਅਤਿ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭੋ ਵਿਆਪੇ ॥ 

ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਸੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬਹੁਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 

ਹਨ । ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣ ਆਵੇ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਵਰਤ.:-- ਭੈਣ ! ਉਸ ਮੂਰਖ ਦਾਈ 

ਪਾਸੋ ਇਲਾਜ ਕਰਉਣ ਨਾਲ 3t “ਅਣਜਾਣ ਵਿਦਿਆ, 

ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਖੋ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗਲ ਬਣਨ ਲਗੀ ਸੀ । ਬਸ 

ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਬਚੀ । (ਸੇਰ) 

ਅਣ-ਮੰਗੇ _ਮੌਤੀ _ਮਿਲਣ, ਮੰਗਿਆਂ 

ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ | 

ਭਾਵ :- ਮੰਗਣ ਗਿਆਂ ਹੌਲੇ ਹੀ 
aster ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ--ਬੀਬ) at! 

ਸੌਂਚੀ ਗਲ ਜੇ 'ਅਣ-ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਣ, ਮ`ਗਿਆਂ 

ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ” । ewes ਆਪੇ Gu ਬੋਲ!ਆਂ ਭਰ ਭਰ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ aw eats ਕਿਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਘਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ 

ਜਿਹਾ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ । (Ral) 

ਵਰਤੋ` :- ਭਾਈ ਜੀ ! ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 
feg ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ । ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਤੇ ਸਿਧ 
ਕੀਤਾ ਕਰੋਂ । ਬਾਹਲੀ ਛਾਣੇ gle ਦਾ ਕੋਈ sg 

adt 1 ਸਿਅਣਿਆਂ ਨੋ Ae ਆਥਿਆ ਹੈ “ਅਤਿ 

ਸਿਆਪ ਜਮ ਕਾ ਭੋ ਵਿਅ੫' । (ਸੋਗ) 

ਅਤਿ ਭਗਤੀ, ਚੌਰ ਦੇ ਲਛਣ । 

ਭਾਵ :- ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਤ 
ਚੋਗੀ ਨਹੀ” Ga) ਬਹੇਤੀ ਭਗਤੀ ਦਾ 
ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੱਗੀ ਹੈ । 

ਫਰਤੋ” :- ਹਰਨਾਮ ਦਾਂਸ agi ਮਿਨੀਆਂ, 
ਨਰਮ, ਗਲਾਂ ਕਰਦਾ ati ਪਰ wAl ਜਾਣਦੇ ਸਾਂ ਜੁ 

“ਅਤਿ ਭਗਤੀ, ਚੋਰ ਦੇ see’ । ਕਲ ਨਿਹ'ਲੇ ਨਾਲ ਉਹ 

ਲੜਿਆ, ਜੂ ਉਸ ਦੋ ਸਿਰ ਦਾ ਘੱਗਰ ਹੀ ਖੋਲ 

ਦਿੱਤਾ । (fa) ਰ੍ 
ਗੀ ਕਲ MES ਦਾ ਬਦਲਾ । 

ਅਣੀਆਂ ਢਾਈ ਭਾਵ :- ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਤਿਹੀ ਭਰਨੀ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਵਰਤੌ` :- ਚੌਧਰੀ- ਮਾਹਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸਾਲ 

ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । | ੩ ਕੈਦ ag ਗਈ । ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ wed ਦਾ ਬਲਾ” 

ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਅੱਧ ਗਭਰੇ ਤੇ ਅੱਧ ਟਬਰੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਉ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 
ਵਧੀਕ ਚੀਜ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦ ਹਨ | 

eas :-- ਰਾਮੋ ਭੈਣ ! fea ਕੀ ਰੌਲਾ 

ਹੋਇਅ' : ਕਮਾਈ ਵਾਲੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਧੀਕ ਹਿਸਾ 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਤਾਹੀਉ” ਤਾਂ ਵਡਿਆੰਂ 3 faa ਹੈ : 

“ig ਗਭਰੇ' ਤੇ wu ਟਬਰੇ” । (ਸੈਪ:) 

ਅੱਧ ਪਾ ਖਿਚੜੀ, ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਰਸੋਈ । 

eas :- ਬੇਂਢੀ--ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਅਸੀ ਕਰ 

ਰੀ ਕੀ ਸਕਦੀਆਂ ais Wa 'ਅਣੀਆਂ ਮਣੀਆਂ 

ਤੇ ਫਾਈ aha? | ਦੜ ਢਟ ਕੈ ਸਮਾਂ ad । (ਸੰਗ) 

ਅੱਤ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ed ਹੁੰਦਾ 

ਏ। ਜਾਂ ਅਤਿ ਖੁਦਾਈ ਵੈਰ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ 

ਅੱਤ ਚੁਕ ਲਏ, ਤਦ ਰਬ ਉਸਦੀ ਮਦਦ 

ਨਹੀ ਕਰਦਾ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਅਭੀ -- 'ਔੱਤ ਦਾ OS YS 

ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਏ' । ਮੈਂ' ਤਾਂ ਕਹਿਨਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵ :- ਜਦ fon ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ ਥੋੜਾ 
ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ wel ਸਿਖੌਦਰ ਨੂੰ Sfa ਏ। | ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੱਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਤਦ ਇਹ 

(ਰਾਜ' ਪੋਰਸ- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) _ਐਅੱਖਾਂਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



ਹੋਈ । ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਢਕਣ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹਥ 

ਪਲੇ ਨਹੀ; ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਡੀ ਚੌਧੰਰਆਣੀ ਬਣ 

ਬਣ ਦਸਦੀ ਹੈ। “Hu ਪਾ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ । 
ਰਸੋਈ” । ਪਤਾ ਨਹੀ” ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚੋ ਕੀ 
ਲਭ! ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਅੱਧਾ ਤਿੱਤਰ, ਅੱਧਾ aed । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ an ਵਿਚ 
ਪਰਪੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੌਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- Jar ਰਮ ਜੋ ਅਜ ਡਾਕਟਰੀ 

ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ ds} ਬਾੜੀ 

ਦੀਅ! । fon ਕੌਮ ਵਿਚ ਉਹਦਾ fas ਨਹੀ” 
ਖ੍ਭਦਾ । ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ nig ਤਿੱਤਰ, ਔਧਾ 
ਬਟੋਰ” ਵਾਲਾ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਅੱਧੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ Ure, ਨਾ ਅੱਧੀ 
ਰਹੇ ਨਾਂ ਸਾਰੀ ਆਵੇ । Hi 

ਅੱਧੀ ਛਡ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ure, ਨਾ ਅੱਧੀ 
ਰਚੇ, ਸਾਰੀ ਭੀ ਜਾਵੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ us 
dfent ਬਹੁਤ SE ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਤੇ 
ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ gs, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੇ” :— ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀਹ ਰੁਪਏ 
ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ । ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਹ, 
ਸੋ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭਮਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ 3 ਤੁਰ fam, 

ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਂ ਕੇ ਮੁੜਿਆ । wa der ਵੀ 

ਪਿਛੇ ਉਜੜ ਚੁਕਾ ਸੀ । ਜੇ ਬੋਝ ਔਧੀ ਖੀਦਾ ਸਰੀ 

ਨੂੰ He ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਖੀ. ਸਾਰੀ ਵੀ ਜਾਵੇ । 
(ਸੰਗ) 

ਅੱਧੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਟਕਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾਈ । 
ਜਾਂ 0S ਦੀ ਬੁਢੀ ਟਕਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾਈ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੌਈ ਚੀਜ ਬੜੀ ਘਟ 
ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ 

੨੦ ਅਪਤ ਕਰੀਰ ਨ7... 

ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :- ਤਿੰਨ ਜੁਪਏ ਦੀ fia, va 
dais ਉਪਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ । 'ਅੱਥੀ ਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਟਕਾ 
ਸਿਰ ਮੁਨਾਈ” | ਮੈ" ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ 8S ਪੈਸੇ ha) 

ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ, ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਸੌ 
ਕੁਖ । 

ਭਾਵ :- ਕੁੱਖ ਸਭ ਤੋ" ਔਖਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ. :-- ਬਈ AF ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ । ਰੋਟੀ 
ਦੀ ਭਾਲ ਹੀ ਬਕੋਵੇ' ਨਲ ਚੂਰ ਕਰ Bet ਹੈ । ੫ਰ 
ਜੇ ਅਰੋਂ` ਮਿਲੇ ਨ, ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੂੰਹਦਾ ਸਾਹ ਵੀ 
ਸੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 'ਔਧੀ ਮੌਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ, ਸਾਰੀ ਮੌਤ 
ਸੋ ਭੁਖ' । (Hat) 

ਅਨਤ ਕਉ Ws ਜੋ ਗਏ ਸੋ ਆਏ 
ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥ 

ਭਾਵ :- ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰ 
ਕੱ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ Ga ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ 
ਆਏ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- “yest gs ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ 
ਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ ।। ਅਨਤ ਕੋ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੋ 
ਆਏ ਅਨਤ Tete 1।” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਗਾਉੜੀ ਬ਼ੈਰਾਗਣ) 

ਅਨਾੜੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ust ਹੀ ਖਤਾ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਬੇਸਮਝ ਨਾਲ ਵਾਹ 
ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :— ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਜਦ ਸੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ' 

ਨਾਲ ਵਣਜ ਕਰਨ ਤੋ” ਰੋਕਿਅ, ਤਦ ਤੁਸੀ` ਗੁੱਸੇ ਹੋ 
ਗਏ । ਹੁਣ ਕਿਉਂ” ਚੀਕਦੇ ਹੋਂ ? 'ਅਨਾੜੀ ਦੇ Ae ਵਿਚ 
ਸਦਾ ust ਹੀ use det ਹੈ । (ਜੋਗ) 

ਅਪਤ ada ਨਾ ਮਉਲੀਐ ਦੇ ਦੋਸ਼ 
SHS । 

ਭਾਵ :- ਬੇਰੁੱਤਾ ਜਦ ਕਰੀਰ SHES 



ਅਪਨਾ ਘਰੁ ... ੩੧ 

ਤਦ ਬਸੈਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ? ਭਾਵ 
ਮਾੜਾ ਜੋ ਗੁਣ ਨਾ ਦਸੇ, ਤਾਂ va ਨੂੰ ਕੀ 
en ? 

ਵਰਤੋਂ” :- 

ਅਪਤ ਕਰੀਰ ਨਾ ਮਉਲੀਐ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਸਤੇ ॥ 
He _ਸਪੁਤੀ ਨ ਥੀਐ ਕਣਤਾਵੇਂ ਕੌਤੋ । ; 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਅਪਨਾ ਘਰ ਮਸਤ ਰਾਖਿ ਨਾ ਸਾਕਹਿ 
ਕੀ ਪਰ ਘਰੁ ਜੌਹਨ ਲਾਗਾ 1 

ਭਾਵ :- ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ wera 
ਬਚਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉ ਪਰਾਏ ਘਰ 
ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ sae ਲਗ 
ਪਿਆ ਹੈ” ? 

੧੦੦੪ 

ਵਰਤ :-- “ਅਪਨਾ ਘਰ ਮੂਸਤ ਜਾਖਿ ਨਾ 
ਸਾਕਹਿ ਕੀ ਪਰ wa ਜੌਹਨ_ਲਰਾ! ।। ਘਰ wa 
ਰਾਖਿਹ ਜੇ ਰਸੁ ਚਖਹਹ ਜੋ ਗ੨ਮ ਖਿ fea ਲਾਰਮ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਰਥ--ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ) 

ਅਪਣੀ ਖਾਹ, ਨਾ ਤਕ ਪਰਾਈ । 

ਭਾਵ :- ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ “ਹੀ 
ਵਾਸਤਾ ਰਖ, ਪਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ | 

ਵਰਤੋ :- ਸਬਰ 3 Wey ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਵਿਚ ਨਹੀ । “ਅਪਣੀ ਖਾਹ, ਨਾ ਤਕ ਪਰਾਈ" ਦੇ 

WPS ਤੇ ਚਲ ਤੇ ਬੋਸ ਫੋਰ ਅਨੰਦ ਹੀ ਅਨੰਦ ਹੈ । 

[0 

(ਸੋ) 
ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੰਨਣ, ਕਰ ਦਵੇ THE | 

ਜਾਂ 

ਆਪ ਸੂਝੇ ਤਾਂ ਬਤੀ ਸੁਲਖਣਾ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ atl ਭੁਲ ਕਰਕੇ 
ਪਛਤਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਕਰਮ ਸਿੰਘ--ਕਾਕੇ. ਨੂੰ ਹੁਣ 
ਮੁਆਫ਼ ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੜਾ ussite ਹੈ । 
"ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੌਨਣ, ਕਰ ਦੇਵੇ eae: ਜਦ ਓਹਨੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ” ਹੋਰ ਅੜੀ 
ਨਾ ਕਰੋਂ । (Har) 

ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੀ.. 

` ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ 

ਭਾਵ :- ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ 
ਪਖੰਡ ad GAS ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

੨੯੦ 

ਵਰਤ :-- 

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ fee A ਹੋਤਾ _ਮਿਰਗਾਹਿ i 
ਸੀਸ ਨਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਰਿਦੈ ano ਜਾਹਿ ।। 

(az, ਗ੍ਰੰਥ ਆਸ! ਦੀ ਵਾਰ, ਮਹਲ! ੧) 

-_ ਅਫ਼ੀਮ wae ਰੋਵੜੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸਤ 
ਚਬਾਏ ਗੈਨੇ । ga ਵਿਚਾਰੀ ਆਲੀ ਭੋਲੀ, 
ਜੌ ਆਵੇ ਸੋ ਬੇਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਅਫ਼ੀਮ, ਧਸਤ ਅਤੇ ਭੈਗ 
ਦੇ ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਛੈਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ 
ਨਹੀਂ, A SHE ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬਸ ਨਹੀ, sat ਦੇ ਭੋਜਨ 
ਦਾ ਅਚਰਜ ਹਾਲ ਹੈ । “ਅਫ਼ੀਮ gare ਟੋਵੜੀਆਂ ਤੇ 

Uns ਚਬਏ dd ਭੋਗ ਵਿਦਾਰੀ ਆਲੀ ਭੋਲੀ ਜੋ 
ਆਵੇ ਸੋ ਬੈਨੋ” । 

(ਡਾਕਟਰ ਚਟਨ ਸਿੰਘ) 

ਅਬ ਤਉ ad ਮਰੇ ਸਿਧਿ ਪਾਈਐ, 
até ਹਾਥਿ ਸੈਧਉਰਾ ॥ (ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ) 

ਭਾਵ :-- ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਇਸ na ਵਿਚੋ Ewer ਆਪ 

ਨੈ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ acs ਜਾਪਿਆ”, ਕੱਢੇ ਤੇ uz 
ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਅੰਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੂਫਮਿਆਂ 

ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਬ ਤਉ ਜਹੇ ਮਰੇ ਸਿਧਿ ਪਾਈਐ, 
ala ਹਾਥਿ ਸੱਧਉਰ1” । 

(at ਹਰਿਚਰਣ ਵਿਸਥਾਰ-- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੀ ਜੜ ਸਰਪਰ ਜਾਏ ॥ 
ਭਾਵ :-- ਹੈਕਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਟੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- 

ਸੁਣਿ ਸਾਜਨ Hd ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ 1। 
ਸਤਿ ਬਚਨ ਵਰਤਰਿ ਹਰਿ ਦੁਆਰੇ 1 
ਜੈਸ ਕਰੇ ਸੁ ERT ਪਾਏ 11 



ਅਸਲਾਂ ਬਾਝ. . 

ਬਿਨ ਗੀ! 3 ਜੜ ਸਰਪਰ ਜਾਏ ।। 

(ag ਗੰਥ--ਰਾਗ ds ) 

ਅਮਲਾਂ ਬਾਝ ਖ਼ੁਆਰੀ । 

ਭਾਵ :- dal ਕੌਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ 
ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀ fea ਖੁਆਰੀ ਹੀ 

ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ge ਲਗੋਗੀ ਪਿਆਰੀ । 
ਨ ਫਕੀਠ WET ਦੇ, ਅਮਲਾਂ ਬਾਬ ਖ਼ੁਆਰੀ | 

(ਕਾਫੀਆਂ- ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ) 

ਅਮਲਾਂ ਬਾਝ ̀  ਢੋਈ ਨਹੀ' । 

ਭਾਵ :-- ਚੰਗੇ oH ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮਾਣ 
sot det 

ਵਰਤੋਂ` :-- 

ਕੂੜੀ det ਕੁਝ ਨਾ ਵੱਖੇ,ਬਖ਼ਸ਼ ਕਦਾਈ' ਭੋਰਾ ।। 
ਅਸਲਾ Be ਢੋਈ ਨਾਹੀ,ਨਾ ਕਰ edt ਸ਼ੋਰ 1 

(ਹਾਫ਼ਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ) 

ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਨਤ | 
. ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸ 
ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣ ਲਈ 
ਰਖੀ We ਤੇ ਜਦ ਜੀ ਆਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ 
ਲਈ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਅਮਾਨਤ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਜੇ 
ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲ 
ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ As ਨਾਲ ਮਿਲੇ 
ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ । ਪਰ ਮਨੌਰਮਾਂ ! ' ਅਮਾਨਤ 
ਵਿਚ ਖ਼ਿਆਨਤ' ! ਕੀ ਸੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ Haat ? 
ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀ', ਮੈ ਸੋਤ ਦੇ ਆਉਣ 3° ufosi 
ਹੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਨਣੂੰ ਬੈਨ ਲਵਾਂਗਾ । 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ -ਨਾਨਲ ਸਿੰਘ) 

ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਅਗਾੜੀ. 
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਪਿਛਾੜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕਰੇ, 
ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- 'ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਵਲ ਅਗਾੜੀ, 

3R ਅਲਫ਼ ਬੇ... 

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਫ਼ fuer fea ਅਸੂਲ ਗੁਰ- 
ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ-ੰਸਖ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸੂਲ 
ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (A) 

ਅਰਾਕੀ ਨੂੰ ਸੋਨਤ, ਗੱਧੇ ਨੂੰ ਡੋਡਾ । 

ਭਾਵ :- ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ 
ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖ 33 ਬਿਨਾ 
ਨਹੀ ਸੁਧਰਦਾ | 

ਵਰਤੋ` :-- ਉਤਮ de ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਿਚ 
ਅਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ” । ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ “ਅਰਾਕੀ 
ਨੂੰ ਸੇਨਤ, dd ਨੂੰ ਡਡਾ” ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਹ 
ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀ । (Hal) 

ਅਰਾਮ ਦੇਹ, ਅਰਾਮ ਲੈ । 

gig :-- ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ 

ਓਹਾ ਜਿਹਾ ਫੱਲ ਮਿਲੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਅਸੀ” ਤਾਂ ਏਜੇ ਗਲ ਉਤੇ ਅਮਲ 
ade ਹ ਬਈ 'ਅਰਾਮ ਦੇਹ 3 ਅਰਾਮ ਲੈ” | ਤੌੜੀ 

sot ਹੱਥੀ ਵਜਦੀ ਏ । ਅ:੫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 

ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਕਟਦਾ ਹੈ ? (Ha) 

ਅਲ MHA, ਨੀਮ ਰਜ਼ਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੋ ਪਛ ਦਾ 
ਉਤਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੁਪ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੁਪ 
ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਾਸਟਰ as ਛੁਟੀ ਲੈਣ ਲਈ 
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅ!ਇਆਂ | ਮਾਸਟਰ ਉੱਸ ਦੀ East 

wed Bu ਕਰ ofan । “ਅਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੀਮ ਰਜ਼ਾ” 

ਸਮਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਲ! Sami । (ਸੈ) 

ਅਲਫ਼ ਬੇ ਸੁਲਖਣਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ 
ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ay sat ਰਖਣਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਅਤੀ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- giug ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ 
ਵੀ 1 ਅਖੋ “ਅਲਫ਼ ਬੇ-ਸੁਲਖਣਾ, ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਦਾੜੀ 
ਵਿਚ ay ਨਹੀ aver । ਤੇ ਬੋਸ ! (ਸੋਗ) 



ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ.. 

eter ਤੇ: ਸੋਰ wet 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਭੇਦ ਦਸਣ ਵੇਲੋਂ 

ਟਾਲ ਮਟੌਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ 

ਸਾਫ਼ ਉੱਤਰ wd, ਤਦ fed ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | — 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਿੱਠੂ on — aarest | 

ਉਰਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ 

ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਏ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲੈਣ ਲਗਾ ਏ', 

ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈ । HS ਚੋਟੀ fad 

ਲੈਦਾ 2 ‘vis ਔੱਲਾ ਤੇ ਖ਼ੈਰ Har | 

(ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ--ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਅੱਲਾ ਦਏ ਤੇ ਬੈਦਾ ਸਹੇ | 
AT 

ਅੱਲਾ ve ਤੇ ਬੋਦਾ BE । 

ਭਾਵ -- ਜਦ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਸਿਰ ਤੇ 

ਆ ਪੈਣ ਜਾਂ ਰਬ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ gar 
ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਤੋ` ਲਾਭ ਪਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਕੀ ਹਾਲ Wee ਹੋ “ਅੱਲਾ ਦਏ 

੩ ਬੈਦਾ ਸਹੇ' ਬਸ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ” ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ 

ਹਨ | (Ha) 
mS ਕਰੇ ਵਲੱਲੀਆਂ, ਰੱਬ ਸਿਧੀਆਂ 

ਪਾਵੇ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਵਿਗੜੇ 
ਕੰਮ ਵੀ ਅਚਣਚੇਤ ਸਵਰਨ ਲਗ ਪੈਣ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ--ਵੇਖੋ, ਰੌਬ ਦੇ 

da ਕਲ੍ਹ ਤੀਕ ਕੀ ਸੀ ਬੱਲ । ਅਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 

ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉੱਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਕੋਈ du ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ । “ਅਲੂ ਕਰੇ ਵਲੱਲੀਆਂ, 

ਰੱਬ ਸਿਧੀਆਂ ਪਾਵੇ” 1 (Hal) 

ਅਵਰ Quen, ਆਪਿ ਨਾਂ ਕਰੈ ।। 

ਭਾਵ :-- ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦ 
ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀ 

ਕਰਦਾ । 

ਵਰਤ !-- 

33: ਅੜੀ ਸਕੀ ਨ 

“ਅਵਰ gual ਆਖਿ ਨਾ ਕਰੈ, 

ਆਵਤ ATES ASH ਮਰੇ ।,੭ 

(ਗੁਰੂ ਰ,੫--ਸੂਖਮਨੀ ਗਉੜੀ) 

ਅਵਲ ਖੇਸ਼ਾਂ ਬਾਦ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮ 

ਰਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮਗਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ a at 

ਬਣੇਗਾ ? ਕੁਲ ਦੋ ਢਾਈ ਹਫਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ | 

#8 ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ, “wes ਖੋਸਾ 

ਬਾਦ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ।” Gat Vat, ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ | 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅਵਲ ਮਰਨਾ ਆਖ਼ਰ Heat, fed 

ਮਰਨੇ ਤੌ ਕੀ ਡਰਨਾਂ i 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਜਾਂ ਚੇਗੇ ਕੌਮ 

ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੌਣ ਲਗੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 

ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੇਖਕੇ ਬੋਲੀ “ਹੇ ਮੋਰੇ sated! 

ਮਰਨਾ ਆਖ਼ਰ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਰਨੇ ਤੌ ਕੀ ਡਰਨਾ ?”` 

ਉਠੋ, ਕਮਰ an ਕਰੋ ਤੇ Be! ਮਾਰੋ | (ਸੰਗ) 

ਅੜਾਹੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਪੜਾਹੇ ਨੂੰ 3s । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਭੁਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਤੇ 

ਡੌਠ fan ਹੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

= 

was :-- ਚੋਧਰੀ ਜੀ ! ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਡੱਤੂ ਨੇ 

ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੜ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਸ oi ਨੂੰ । ‘nad 

ਦੀ ਕੁੜੀ, ਪੜਾਹੇ ਦਾ ਡੰਨ” । ਇਹ ਚੌਗਾ fears 

ਏ ? (Ha) 

ਅੜੀ ਮੜੀ ਤੇ ਭੇਛਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹੀ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਣ 

da ਕ੍ੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇਵੇ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

was :-- ਚੰਗੇ ਸਾਕੇਦਾਰ ਨੇ । ਵਿਚਾਰੀ 

ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਆਣ ਫਾਹਿਆ ਨੇ ? ਇਹ ਤਾਂ ਓਹੀ ਗਲ 



ਅੰਡੇ ਸੈਂ ਝੜੋ.. 

ਹੋਈ ਅਖੇ “ਅੜੀ ਮੜੀ ਤੇ ਭੇਛਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜੀ” । (ਸੰਗ) 

ਅਤੇ ਸੌ ਝੜੋ । 

ਭਾਵ :-- ਇਹ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, 
ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਹਾਰ 
ਖਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 'ਅੜੇ ਸੋ ਬੜੇ” ਇਹ ਬੋਲੇ ਬੋਲਾ, 

ਤੇ ਜੈਕਾਰ ਅਕਾਲ ।।' 
(ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਣ ਵਿਸਬਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਆ ਨੀ ਅਹੀਏ ਤਹੀਏ, ਕਰ es 

_ ਆਪਣੇ ਜਿਹੀਏ । 
___ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋ 
ਧਨਪਾਤਰ ਜਾਂ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ CAS 
ਮਾੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੋਦ de ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ .ਹਨ | 

ਵਰਤੋ" :-- ਅਖੇ ‘wale ਤਹੀਏ, ਕਰ ws 
ਆਪਣੇ ਜਿਹ!ਏ” ਜਿਹੜਾ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ SA 

ਦਾਂ ਝੁਗਾ ਗਲਿਆ | (Haq) 

ਆ ਬਣੀ ਦਾ ਕੀ ਦਾਰੂ ? 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੀ 

ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮਾਂਚਾਰ ਸੁਣ 

ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਕੰਬ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ as ਤੇ 

ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰੰਜ ਭਰ ਗਿਆ । ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਸਨ ? 'ਆ ਬਣੀ ਦਾ ਕੰ eta ?' 

(fan ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। 

ਆ ਬਲਾਈਏ ਗਲ ਲਗ । 
ਜੀ 

ਆ ਬਲਾਈਏ ਪਿੰਡੇ ਲਗ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ge ਬਦੀ 
ਮਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ Ads, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਤੁਹਾਡੀ ਤੀ ਉਹ ਗਲ ਹੈ ਅਖੇ 

wt ਬਲਾਈਏ ਗਲ sav’ ਰਤਾ ਵਿਚਾਫ ਤੋ" aH 

az | ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਕਿਉ” ਅੱਗ ਵਿਚ da ਖਾਂਦੇ ਹੋ ? 

(ਸੰਗ) 

੩੪ ਆਉਲੇ ਦ ਦਾ ਖਾਧਾ . 
<< 

ਆ ae _ ਪਿਆਰ ਕਰੂ, Wat ਹੇਠਾਂ 
ਅੰਗਿਆਰ ਧਰੂ । ਜਾਂ 

ਅੰਦਰੋ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋ ਹੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤਾਂ 
ਪਿਆਰ ad, ਪਰ ਅੰਦਰੋ” ਵੈਰ ਕਰੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਮਸੀ ਜੀ ! ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ 
ਕੀਤੀ ਅਖੇ to ਡੈਣੇਂ ਪਿਆਰ ag, ਪੈਰਾਂ gai 
ਅੰਗਿਆਰ Ud । ਏਨੀ ਸੈਂਧਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ।ਗਮਇਅ! 
ਤੇ ਆਉਦੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਗਲ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ ! _ .ਸੈ) 

ਆ ਲੜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ । _ 
ਸਾ 

ਆ ਲੜਾਈਏ ਗਲ ਲੱਗ 1 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ge ਬਦੀ ਲੜਨ 

ਨੂੰ ਫਿਰੇ, ਤਦ fea ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
ਵਰਤੋ” :-- ਅਖੇ 'ਆ ਲੜਾਈਏ ਗਲ ਲੱਗ” 

ਮੋ ਏਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀ” ਤੇ ਉਹ ਹੂਰੇ ਮਾਰਨ ਲਗ 
ਪਿਆ ਹੈ ॥ (ਸੈਰ) 

ਆਉਣ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਈਆਂ, 
(ਨਿਖੋੜਨ) ਸਕਿਆਂ ਭਾਈਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਕਿਆੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਿਛੋੜਨ 

ਵਰਤੋ` :-- ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਂਹਦੜਾਂ ਆ ਕੇ 

ਖ਼ੀਵਦਾ & ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਪਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ 

ਹਨ fa ਸਕੈ ਭਾਈਆਂ ਦਿਆ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀ ਤਟੋੜਾਂ 
ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । “ਆਉਣ _ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਈਆਂ 

ਵਿਛੋੜਨ ਸਕਿਆ ਭਾਈਆਂ ।” (ਸੈਰ) 

ਆਉਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ 
ਆਖਿਆ ਮਗਰੋ” ਸੁਆਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ 

ਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤ SE ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
ਕੌੜੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



Was :-- ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਖਿਆਂ 

ਐਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ 1 ਤਿਵੇਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੋ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਕੌੜੇ ਲਗੇ ਹਨ। ਪਤ fame ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ 

. ਆਉਲੇ ਦੇ ਖਾਧੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪਿਛੋ” ਹੀ ਮਲੂਮ 

aa ਹੈ । 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਆਇਆ ਸਾਵਣ ਮਾਹ ਕਿ dts ਗਲ 

ਗਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮਿਤ ਕਿ ਵੇਲੇ 
ਛਲ ਗਏ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਵਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੁਲਦੀਆਂ ਫਲਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਪਰ dis (ਖਰਬੂਜ਼ੇ) ਗਲ we ਹਨ । 
ਅਰਥਾਤ a ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਮਾਲਣ--ਮਾਈ ! ਕਲਪਣਾ ਛਡ 

ਦੇਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਸਮਾਂ ਜਦ 

ਸਾਥ ਨਾਂ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ 

ਜਾਪਣ 3a ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ । “ਆਇਆ ਸਾਂਵਣ 

ਮਾਂਹ ਕਿ dS ਗਲ ਗਏ, _ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਿਆਂ ਮਿਤ 

ਕਿ 28 ਛਲ ਗਏ v (ਸੈਗ) 

ਆਇਆ ਕੈਮ ਥੁੜੇ ਨਾਂ, ਪਿੱਛੇ Aa 
ਜੁੜੇ ਨਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 
ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਲਈ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਦਾ 
ਲੋਭ ਨਹੀ । ਕਿਰਜ ਅਸੀ” ਨਹੀ” ਕਰਦੇ । ਪਿਛੇ 

ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀ” । 'ਆਇਆ' an az ਨਾਂ, ਪਿਛੇ 
ਜੋਗਾ ਜੁੜੇ ਨਾਂ ” ਬਸ ਏਨਾ ਹੀ ਰੱਬ 3° ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ, 

ਜ ਹਥਲੀ ਕਾਰ ਨਾ ਬੇਦ ਕਰੇ । (ਸੰਗ) 

ਆਇਆ' ਨਾ ਘਾਓ, ਤੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਓ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਡਰਾਕਲ ਆਦਮੀ 
ਖ਼ਤਰਾ ਆਉਣ ਤੋ“ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਂਦਾ 

ਦਿੱਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । | 

ਵਰਤੋ" :-- ਬੁੱਧਾਂ-ਨੀ ਪਾਰੋ; 38 ਕੀ ਹੋ 
ਗਿਆ ਹੈ ? ਇਤਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ? ਅਜੇਹੀਆਂ 
ਗਲਾਂ ਤੀ ਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਖ 
"ਆਇਆ ਨਾ _ਘਾਓ, ਤੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਓ” ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਲਾ 
ਸੁਣ ਕੇਂ ਹੀ ਵਿਆਕ੍ਰਲ ਹੋ ਗਈ ਏ' । (ਨੰਗ) 

ਆਈ ਸ਼ਿਵਰਾਤ, fast ਦਿਨ Gat 
ਰਾਤ t 

ਭਾਵ :-- ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ 
ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲ 
ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :— ਬਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ w ਰਾਜ 
ਕਾਹਦਾ ਸੀ--“ਆਈ ਸ਼ਿਵਰਾਤ, fiat fea Gat 
ਰਾਤ i’ ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੋਂ ਜਿਹਾ ਵਰੜਾਉ ਸੀ । 

(ਸੰਨ) 

ਆਈ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸੌ ਰਾਹ ਸੁਝ ye 
ਨੇ। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ay ਦੇ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲ ਪਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ 
ਰਾਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | 

_ਵਰਤੋਂ` :-- ਪੋਰਸ--ਰਾਣੀ ਜੀ ... ਆਪਣੀ 
'ਆਈ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸੌ ਰਾਹ ਸੁਬ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ।” ਅੰਭੀ 
Sy at ਮੈਨੂੰ 3i ਅਸੀ ਕੀ He ਹੋਂ ਜਾਂਗੇ ? ਸਾਡਾ 
ਕੀ fear ਚਲਿਆ ਏ ? 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਈ ਪੌਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸੈਨ, Het ਲਏ 
ਮੜ੍ਹਾਸੇ YS । 

ਭਾਵ :-- ਸਰਦੀ ਦੇ ਸਮੋ ਜੱਟਾਂ ਦੀ 
ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਸੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਬੇਥੇ, ਮੜਾਸੇ ਨਾ Bole ਤਾਂ ਕੀ 
ਕਰੀਏ । “ਆਈ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸੈਨ, "sat ਲਏ 
wath ਝੰਨ ।' ਏਨੀ ਠੰਡ fea dst ਵਿਚ ਕਮ 

ਹੋਰ fad ਹੋਵੇ 2 (ਸੰਗ) 



ਆਈ ਬਸੋਤ ਤੇ ਪਾਲਾ ਉਡੇਤ । 
ਭਾਵ :-- ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆਉਣ 

ਉਤੇ ਸਰਦੀ (ਠੰਡ) ਘਟਣ ਲਗ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- wal, en ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਨ 
ਸਰਦੀ 3, “ਆਈ ਬਸੰਤ 3 ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ । ਹੁਣ 
ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਂਲ ਹੀ ਗਮ ਕੋਟ ਸੁਆਵਾਂਗੇ । (ਸੰ) 

ਆਈ ਮਾਈ ਮਸਿਆ ਜਿਨ ਖਾਣਾ 
ਪੀਣਾ ਦਸਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਜੂਸ ਕਦੀ ਪੈਸੇ 
ਨਾ ਖਰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾਰ 
ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੋਲਿਆ,“ਮਿਤੋ | 
ਧੈਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਕੀ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਅਲਾਂਭਾ ਲਾਹ 
ਦਿੱਤਾ । ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਜ ਪਲਿਓ” ਰੋਟੀ ਖੁਆ 
ਦਿਤੀ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਫੀ _ਖੁਆਈਆਂ, asta ਵੀ 
ਧੁਆਇਅ' :”” ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ 'ਸ਼ਾਵਾ ਆਈ ਮਾਈ 

ਮਜਿਆ।, ਜਿਨ wer ਪੀਣਾ ਦਸਿਆ ।' (ਸੰਗ) 

ਆਈ ਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਨ 1 

ਭਾਵ :- ਇਸਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਜਦ ਕੋਈ ਰੋਕ ਪੈ ਜਾਵੇਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਡਰ Ud, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ :— ਜਿਉ ਜਿਉ gar ਲਿਓ ਤਿਉ” 

ਤਿਉ” ਕਹੀਏ Ua | 'ਆਈ ਚੌਨ ੜੇ ਹੋਏ ao | 
(ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ) 

ਆਏ ਜੇ ਕਬਰ ਵਿਚ, ਜਾ ਭਾਵੇ` Ast 
ਤੇ ਭਾਵੇ" ਮੇਕਲੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿਚ 
ਦੱਬਣ ਲਈ ਕਬਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਟੀ ਹੋਈ 
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ 
ਵਾਸਤਾ । ਆਪਣੀ ਨਿਰਬਲਤਾ, ਹੀਣਤਾ ਜਾਂ 
ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਸਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਪਈ ਬਟ ਟਪਾਂਣਾ ਹੈ । ਕਬਰ 

ਚ ਥਾਂ Rat ਕੀ ਤੇ ਮੋਕਲੀ ਕੀ ? ਦਿਲੀ ਜੇਹੇ 

ਆਸ਼ਿਕ ਏਹੁ ਨਾ ਆਖੀਐ... 

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ca ਕਿੰਨੀ ਕੂ ਥਾਂ ਮਿਲੋ ? 

(Ha) 
ਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹਿਜਾ, ਗਏ ਦਾ ਨਾਂ 

ਮੁਕਤਾ | 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉ ਦਿਆਂ 
ਆਦਰ ਨਾ ਮਿਲੋ ਤੇ ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ 
ਨਾ ਰੋਕੇ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਮਾਣਾਪਨ 
ਦਸਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਠੀ ਕਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾਂ 

ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਕੇ ! “ਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹਿਜਾ, ਗਏ 

ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਕਤਾ yp ਆਏ ਤਾਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਤਾਂ 

Ys ਨਹੀ” (ਸੰਗ) 

ਆਏ ਨੀ ਨਿਹੇਗ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ੋਗ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਹੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 

ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ade ਇਤਨਾ 

ਸਤਿਕ!ਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ wa vs 

ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਭਾਗ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ 'ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ' ਆਖਦਾ ਸੀ । ਕਈ 

ਅਜ ਕਲ ਹਾਸ-ਗ੧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

eos :-- ਜਿਸ ਘਰ ਨਿਹੈਗ ਵੜ ਜਾਣ 

ਉਹ ਆਪਣੇਂ Ga ਭਾਗ ਸਨਬਦਾ ਸੀ, ਤਦੋਂ” ਹੀ ਇਹ 

ਕਹਾਵਤ ਅਜੇ ਤਕ ਮੂੰਹ 3 ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ-- “ਆਏ ਨੀ 

faca, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ੋਗ ।' 

(ਸਤਵੈਤ ਕੋਰ- ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਆਸਕ ਏਹੁ ਨਾਂ ਆਖੀਐ fa ਲੇਖੈ 
ਵਰਤੋ ਸੋਇ । 

ਭਾਵ :- ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀ 
ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ vd 

ਮੰਦੇ ਦਾ Bul ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- 
“Sy ਰਿਨੈਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਜਮਇ !1 
ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਵੀਐ ਸਦ ਹੀ ad ਸਮਸੰਇ ।! 
on Oo tea aa oO = 

dai gar ਕਰ HS HE Her ਹੋਇ ।! 

ਆਸਣ Bg ਨਾ ਆਖੀਐ ਜਿ ਲੇਖੈ ਵਰਤੇ ਸੋਇ 1” 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਆਸ ਦੀ ਵਾਰ) 



ਆਸਾ Ale... 

MNT aR, ਨਿਰਾਸਾ ਮਰੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣ 
ਵਾਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾਸਾ ਮਰ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ--ਢਿੰਤਾ ਨਾ ਕਹੋ 
`ਆਸ' ਜੀਵੇ, fsa ਮਰੇ 7 ਭਰੋਂਸਾ gd! ਸਭ 
ਔਕੜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ya ਜਾਣਗੀਆਂ । (He) 
_ ਆਸਾਂ ਪਰਬਤ ਜੇਡੀਆਂ, ਮੌਤ ਤਣਾਵਾਂ 
ਹੋਠ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 
ਕੌਮ ਅਧੂਰੇ ਛਡ, ਮਰਦਾ ਵੇਖ; ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

a ਵਰਤੋ` :- fai ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕੁਝ 
ਬਣਨਾ ਉਹ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ 
ਨਾ ਚਲਣ ਦਿੱਤੀ | “ਆਸਾਂ ਪਰਬਤ Asin, 'ਮੌਤ 

ਤਣਾਵਾਂ ਹੇਠ ।' (Ha) 

ਆਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਅਜੋਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ 

ਮੰਗ ਕਰੇ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਭਾਈ ਜੀ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹੁ । “ਆਹ 
ਮੁੰਹ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ' । ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਾ 
ਵੇਖ । (ਸੰਗ) 

ਆਕੜ ਚੂੜ੍ਰੇ ਦੀ, SA SHS ਦੀ । 

ਭਾਵ :- ਜਿਵੇ ਲਸੂੜਾ ਆਪਣੀ SA 
ਨਹੀ ਛਡਦਾ fae ਚੂੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਆਕੜ 
ਨਹੀਂ ਛਡਦਾ । ਜਦ ਕਿਸੇ ate ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 
ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ ਡਿੱਠਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ--ਉਏ ਸੁੰਦਰਿਆ ! ਤੂੰ 
ਹਰ ਵੇਲੋ ਹੈਂਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਏ' ਅਖੇ 'ਆਕੜ ਚੂੜੇ ਦੀ 
3 ਲੇਸ ਲਸੂੜੇ ey । ਪਰ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂ 

ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆਂ ਗਰ । (ਸੋਗ) 

ਆਖ਼ਰ (ਓੜਕ) ਬਚਾ ਮੁਲਿਆ 3 ਹੱਟੀ ਬਹਿਣਾ ' 

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁਤਰ ਹੋਇ... 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦਾ 
aH ਛਡ att dd an ਕਰ ਬਹੇ ਪਰ ਉਸ 
ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਪਿਉ 
ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਮ ਹੀ ਕਰਨ Ba ud, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਦਰਤੋ” :-- ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ - ਫ਼ਤਹ de ਨੇ ਪਿਉ 
ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਮ ਛਡ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੋਂ, ਪੁਦੇਸ ਵੀ 

ਗਿਆਂ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਬਚਾ ਮੂਲਿਆ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਬਹਣਾ' 
ਮੁੜ ਓਹੀਉ Just Fa ਫੜਨੇ ਪਏ । (ਸੰਗ) ` 

ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਮੈ ਸੋਵੈ । 

ਭਾਵ :-- ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਦ fad ਦੀ 
ਅਗ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਕਿਥੇ ? 

ਵਰਤੋ :-- ua “ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਸੈ 
He ਇਹ ਕਿਥੋ ਤਕ ਨਿਭਣੀ nt? ਉੱਸ er 

ਜੀਵਣ ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ fa ਮੰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕਰਨ Bal ਪਿਆ 1 4 

(ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗੀਤ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਆਗਿਆ ਕਾਰੀ ਪਤਰ ve, ਘਰ fe 
ਬੋਲੀ ਨਾਰ, ਧਨ ਪਲੇ, ਸੈਤੋਖ ਮਨ, ਚਾਰ 
ਸੁਰਗ ਸੰਸਾਰ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 
ਪੁਤਰ, ਮਿਠ ਬੋਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ds ਅਤੇ 
Hau ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਸ ਲਈ 
HAT ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਵਰਿਆਮ-- ਇਹ _ ਗਲ ਤਾਂ 

ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ! ਆਨੇ ਠੀਕ ਜੇ । ਆਖਦੇ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੇ 

oy ਰਿਆਕਾਰੀ ਪੁਤਰ ਟੋਇ, wa ਮਿਠ ਬੋਲੀ ਨਾਰ, 

ਧਨ us ਸੰਤੋਖ ਮਨ, ਚਾਰ ਸੁਰਗ ਨਸਾਰ ।”_ਬੈਦਾ 

ge greg ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧੂਪ ਵਿਚ dae ਜੋਤਰਾ 

ਲਾ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਅਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 

ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਅਗੇ ਹਸ ਕੇ ਮਿਲ we ਤਾਂ ਸਾਰਾ 

ਥਕੋਵਾਂ ਲਬ ਜਾਂਦਾ ਏ | 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਟ'--ਪੋ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



ਪਵੈ... ੩੮ ਆਥਿ ਹੋਇ ਤਾਂ ਮੁਗਧੁ... 

qe ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ” :--- ਤਰੋ--ਫਾਹੇ ਜਾਣਾ, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ 
ਕੈਦ ਹੋਣੋ' ਬਚਿਆ, ਨਹੀ” ਤਾਂ ਲਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ‘wre 
ਨਾਲ ਪਲੈਬਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ : 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 

ਦੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਦਸਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਭਤੜ ਵਿਚ _ਪਾਰਸੀਆਂ ਦ) 
ਗਿਣਤੀ ਆਟੋ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । 

ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਮਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ॥ 
.. ਮਰ 

ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ । 
ਭਾਵ -- ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਸਭ 

ਤੋ ਵਡਾ ਪਾਪ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਅਤਮ ਘਾਤ ? ਨਹੀ ਨਹੀ 
ਇਹ ਡਰਪੋਕਾਂ, Asai, ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 
"ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ।” fea ਅਸੀ ਆਪਣੇ 
ਜੀਅ ਦਾ ਹੀ ਘਾਤ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, fue ਸਾਰੇ 
ਸੌਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਗ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । 

ਆਤਮਾ TH, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਜੇ । 

az :-- ਭਗਤੀ ਵੀ ਤਦ ਹੀ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ fue 
ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਰਹੇ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਸੌਤ ਜੀ ! ਜੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਾ 
ਰਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ fae’ ਰਜੇਗਾ ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 
ਰੋਟੀ ea ਦਾ ਆਹਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਉ । ਫੋਰ ਭਗਤੀ 
ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । (ਸੰਗ) 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਆਗੂ (ਲੀਡਰ) ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਹੋਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਈਏ । 

ਵਰਤੋ :-- 

ਜੇ ਘਰ ਭੰਨੈ ਪਾਹਰੂ ਕਉਣ ਰਖਣ ਹਾਰਾ । 
ਬੇੜੀ Fa ਪਤਣੀ ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ 1 

ਆਗੂ ਲੈ Gas ਪਵੈ, fan ad ਪੁਕਾਰਾ । 
(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ) 

ਆਟਾ ula’. Sot ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗੋਂ 
ਵਧੀ ਫਿਰਾਂ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ 
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਸਦਾ ਪਤਰ 
ਘਲ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਂਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਮਾਸ)---ਸ਼ੀਬੀ 1 ਕਿਤੇ “ਆਟਾ 
ਪੀਠਾ ਨਹੀ 3 ਕਹਿੰਦੀ ਅਗੇ ਵਧੀ! ਫਿਰਾਂ' ਵਾਲਾ 
ਲੇਖਾ ਨਾਂ ਬਣੇ । ਤੁਸੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ 
ਨਹੀਂ”, ਪਰ ਨਿਉੱਦਾ ਸਭ ਨੂੰ we ਦਿਤਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਆਟੋ ਦੀ ਤੌਣ । 

ਭਾਵ :- ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣਾਵੇ 
ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰੇ। __ 

__ ਵਰਤੋਂ” :-- ਭਲਾ Stet ਕੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀ ? 
ਭੀਵੀ' ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਤੌਣ ਹੈ । ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਤੇ 
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ ਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। _ 

(faa ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਆਟੋ ਨਾਲ ਘੁਣ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾਂ ਏ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇਂ ਤਕੜੇ ਨਾਲ 

ਰਲਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਦੌਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

947 Qh 

ਨੀ ਕਰ ਸਿ ਦਾ ਤਦ ਕਿ  ___ ਆਬ ਹੋਇ ਤਾਂ ਮੁਗਧ ਸਿਆਣਾ । ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆਂ । ਹੌਰ ਤਾਂ da ਆਟੋ ਨਾਲ ee Miro ae 
ਵਿਜ਼ਾਰੇ we ਵੀ ਪੀਠੇਂ ਗਏ । (ਸੰਗ) ਸਿ a asl 

St a : ਸਿਆਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 
ਆਟੇ ਨਾਲ ਪਲੋਥਣ | pe es 

‘onfe ਸੈਲ ਨੀ ਘਰ ਹੋਇ ti 

ਆਬਿ ਦੇਖਿ foe ਜਿਸੁ ਦੋਇ ।। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਦੀ 
ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ 



~ 

੪੮<<-< ੪੪੬ cern ee nnn cb eae memes rere ee see es ereneysaeemmwmsenrs semaseencsssser causes 

ਆਥਿ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਗਧੁ ਸਿਆਣਾ ।1 
ਭਗਤਿ ਬਿਹੂਨਾ ਜਗ ਬਉਰਨਾ i’ 

(ag ਗ੍ੰਥ-- ਰਾਮਕਲੀ) 

ਆਦ ਬਰਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਬੁਰਾ, ਆਦ 
ਭਲਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਭੁਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਗਲ ਦਾ ਮੁਢ var 
ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਟਾ ਵੀ gar ਜਾਂ ਮੰਦਾ 
ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- ਮਹਾਤਮਾ--ਮਿਤਰੋ ! ਹਰ an 
wire ਚੰਗਾ ਬੰਨ੍ਹੋ । ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ dav ਨਿਕਲੇਗਾ 
“ਆਦ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਅੰਤ tal, ਆਦ ਭਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤ 

ਭਲਾ yp (Hq) 

ਆਦ ਮਰਨਾ ਅੰਤ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਮਰਨੇ 
ਤੌ ਕੀ ਡਰਨਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਮੌਤ 
ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ a ਡਰ fae ? 

ਵਰਤੌ" :-- ਡਰੋ ਨਾ । ਸੂਰਿਆਂ ਵਾਂਗ 
ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤ ਕੇ Hew ਵਿਚ ਕੁਦ ਪਉ । 'ਆਦ 
ਮਰਨਾ ਅੱਤ ਮਰਨਾ, fea ਮਰਨੇ ਤੋ ਥੀ ਡਰਨਾ ।” 

ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਗਾ ਉਹੀ ਮਰੇਂਗਾ । (Ral) 

ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਅੰਤਰ, ਕੋਈ ਗੀਰਾ 
ਤੇ ਕੌਈ ਕੌ ਕਰ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ fea ਸੁਭਾਉ 
ਦੇ ਨਹੀਂ । ਪੰਜੇ _ਉੱਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ 
ਨਹੀ” ਹੁੰਦੀਆਂ । 

ਵਰਤੋ :-- ਭਾਈ ਸਕ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੀ ਨਾਲ 

ਨਾ 83, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦੇ । 
“ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਅੰਤਰ, ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਤੇ ਕੋਈ 

&ਕਰ | (Rai) 
ਆਦਮੀ ਅੰਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਮਨੁਖ ਅੰਨ ਬਿਨਾ ਰਹਿ sot 
ਸਕਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੰਬਰਦਾਰ--ਭਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ 

ਕੀ ਭਾਵ ? “ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦਾ ਕੀੜਾਂ ਹੈ ।' ਅੰਨ 

ਆਣਿ ਦੇ ਜਦ ਲੇ ਦੇ ਦੇਕੇ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ et 

ਬਿਨਾ ਕਿਵੇ' ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਂ, Ra ਤਾਂ ਸਹੀ । (ਸੋਗ 

ਆਦਮੀ ਚਿਹਰਿਉ” ਮੋਹਰਿਉ`” at 
ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਚਰਨ 
3 ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿਸ ud, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ “- ਕਰਮ _ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਜੀ ! 
“ਆਦਮੀ ਚਿਹਰਿਉ” ਮੋਂਹਟਿਉ” ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ 
di ਅਸੀ” ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 
ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ fa ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਜਣ 
ਹਨ । (Ha) 
ਆਦਮੀ ਨਹੀ` ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਦਮੀ 

_ਦੀ ਗਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਆਂਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਰਦਾਰ ਜੀ--ਪਈ ਮੰਦਾ ਨ 
ਬੋਲੋ । 'ਆਦਮੀ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆੰ 
ਗਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।' ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖ਼ਾਣਾ 

ਚੰਗਾ ਨਹੀ” । (Hat) 

ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ud 

ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ua ਨਹੀ” ਮਿਲਦੇ | 
ਭਾਵ :— ਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 

ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲ ਮਿਲ 
ਬੈਠ a ਦੁਖ ਸੁਖ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ 

ਜੜ੍ਹ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਾਂ ਮੂਰਖ) ਇਉਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਬੌਂਧ ਸਿੰਘ--ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 

ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੂਖ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਜੁੜ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਪਰ Had ਆਪੋ ਆਪਣ। ਮਾਰਦੇ ਹਨ ! Ste ਹੀ ਤਾਂ 

ਹੈ “ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ _ਕਦੀ ਖੂਹਾਂ 

ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ? (ਸੈਗ) 
ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fed _ ਸਮਝਾਉਣ 



ਆਪ ਹੋਵੇ ਤਕੜੀ... 

ਹੋਵੇ ਕਿ vat ਫਬਣੀ (ਜਾਂ ਅਮੀਰੀ) ਨੂੰ 
ਚੋਗਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । : 

! wit ਕਿ “aga Sat 
ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ p ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂ 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਹੋ 
ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇਰੇ 
ਕੌਣ ਪੁਛਦਾ ਏ ? (Hal) 

ਆਪ ਹੋਵੇ ਤਕੜੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਲਾਏ 
ਫਕੜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਪਾਸੋ" ਕੁਲ, 
ਹੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੇ 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਚੌਧਰੀ-- ਸਰਦਾਨ ਜੀ ! ਵਤਿਆਂ 
ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ, ਭਾਵੇ' ਕਬ ਕਰਨ , “ਆਪ ਹੋਵੇ 
ਤਕੜੀ ਤਾਂ ਕੋਣ ਲਾਏ ਫ਼ਕੜੀ” । ਅਸੀ ote ਕੁਝ ਵੀ 
ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । (ਸੰਗ) 

ਆਪ ਕਰੀਏ ਸੋ ਕੈਮ, us ਹੋਵੇ dy । 

ਭਾਵ :-- ਧਨ ਨਾਲ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 
aH ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਮ ਸਿੰਘ--ਸੁਣਾਓ ਕੌਮ ਕਾਜ 
ਦਾ ਗੀ ਹਾਲ ਹੈ ? ; 

ਮਾਨ ਸਿੰਘ--ਚੰਗਾ ਹੈ “ਆਪ ਕਰੀਏ ਕੌਮ, ਪਲੇ 
ਹੋਵੇ ew’ । Us ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਰਨ ਜੌਂਗਾ ਬੜਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਆਪ ਕਾਜ, ਮਹਾਂ ਕਾਜ । ਜ੧ 

ਆਪਣੇ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੋ ਹੀ ਕਾਜ 
ਸਿਵਾਰੀਐ । 

ਭਾਵ :-- ਸਭ ਤੋ` ਅੱਛੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਆਪਣਾ aH ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਏ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ! ਠੀਕ ਗਲ 
ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ ।'ਆਪ੫ ਕਾਜ 
ਮਹਾਂ ਕਾਜ ।” ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਿਤਾ ਨਹੀ', ਕਿ ਚੌੜ 
ਜੋਇਆ ਨਹੀ । (Haj 

ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ ਨਾ, ਟਕੌਰ ade 

(ਨਕਲ ਲਾਣੋ) ਰਹੀ ਨਾ । 
ਜਾ 

ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ at ਤੇ ਨੱਕ age 
ਰਹੀ ਨਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾਂ 
ਕਰ ਸਕੇ, ud ਦ੍ਰਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਨ ਕਢੀ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਦਿ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਬਸ ਨੀ ਬਸ । 'ਆਪ ਕਿਜੇ ਜਹੀ 
ਨਾ ਤੇ ਨਕਲ HE ਰਹੀ ary’ ਜਾਣਦੀ ਆਂ ਤੇਜੇ 
ਪਿਉ ਦੇ ਕਿਨੇ ਕੂ ਹੱਲ ਵਗਦੇਂ ਸਨ ? ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ 
ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਖੋਲ ਸੂਣਾਉ'ਗਾ | (ਸੰਗ) 

ਆਪ adel, ਧੀਆਂ ਪੁਤਰਾਂ ਕੱਜੀ । 

ਭਾਵ -- ਜਦ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ge ਦੀ 
ਪਤ ਉਸਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁਤਾਂ (ਮਿਤਰਾਂ ਜਾਂ - 
ਸੰਬੈਧੀਆਂ) ਦੇ ਚੈਗਿਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢੱਕੀ 
ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

une 

PIF :-— ਮੈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ੩੧ ਤਸੀ' ਢਕ 
ਲਉ । 'ਮਾਂ ਕੁਚੇਂਜੀ dint ਪੁਤਾਂ ਕੱਜੀ ।” ਤੁਸੀ” ਸਰੇ 
ਬੱਚਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਂ 1 ਮੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ar 
ਰੋਲਾਉ | (ਸੰਗ) 

ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ, ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ । 
ਡੀ 

ਆਪ Ada, ਗੋਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ aH ਕਰਨ ਨੂੰ 
ਜੀ ਨਾ ad, ਅਤੇ we ਬਹਾਨੇ ਪਿਆ Uz, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ" :-- ਨੀ ਅੜੀਏ _'ਆਂਪ _ ਚੌੱਜੀ, 
ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ।” ਇਹ ਤਾਂ ਐਂਵੇ ਬਹਾਨੈ wae ਹੈ । 
ਤੈਨੂੰ Ya ਵੀ ਹੈ on ਕਰਨ ਦਾ ? (ਸੈਰ) 

ਆਪ ਗਏ ਵਿਸਾਖੀ, ਮੈ ਰਹੀ ਜਵਾਂ ਦੀ 
_ਰਾਖੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਮੌਜ 
ਮੋਲਾ ਮਾਣੇ ਤੋ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ 
ਪਿੱਛੋ ਛਡ ਜਾਵੇ | 
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ਵਰਤੋ :-- ਤਸੀ' ਵਹੁਟੀ asa ਬਾਹਰ 

ਹੌਟਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਖਾਉ, 3H ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਘਰ ਬੈਠ 

ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਵੇਖਾਂ ? “ਆਪ ਗਏ ਵਿਸਾਂਢੀ ਤੇ ਸੋ 

ਰਹੀ ਜਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ।' at ਨਹੀ ਇਹ ਸਹਸਰਿਆਂ 

ਜਾਂਦਾ । (ਸੰਗ) | 

ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ । 

` ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹਉਮੈ, 
ਮਾਰ ਦੇਈਏ, ਤਦ ਹੀ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 

"ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾੰ Hg ਪਾਈਐ, _ਐਉਰ 

ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ । ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਬੈ ਸੋ fea BY 

ਕਾਮਣਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਆਪਣੇ as ਪਿਆਰੀ 

ਸਾ ਸੋਹਾਗੰਣ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਕੁਰਾਈ 1” 

੍ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ) 

2 ਵਾਰਸ ਯਾਰ ਦਾ se ਦੀਦਾਰ ਪਾਈਏ, ਜਦੋਂ 

ਆਪਣਾ ਆਪ੫ ਗਵਾਈਏ ਜੀ । 

(dta ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ) 

ਆਪ ਤਾਂ ਗਲਿਉ” ਬਾਹਮਣਾ, ਨਾਲ 
ਜਜਮਾਨ ਵੀ WS । ਜਾਂ 

ny Bt SE (ਮੋਇਉ') ਬਾਹਮਣਾ, 
ਜਜਮਾਨ ਵੀ as । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਮਾੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ 
ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ 
ਮਾੜੇ ਕੈਮ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਤਾਰੋ--ਔੜੀਏ, ਮਾੜੀ Has 
ਵਿਗਾੜ Bet ਏ ਬੈਦੇ ਨੂੰ । ਉਹ ਲੜਾ ਚੌਧਰੀ ਲੈ 

ਲਥਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ wd “ਆਪ ਤਾਂ ਗਲਿਉ” 
ਬਾਹਮਣਾ, ਜਜਮਾਨੇ ਵੀ ਗਾਲੇ ।” 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ“-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ, ਮੰਗ 
ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ | 

ਭਾਵ :-- ਦਾਨ ਓਹੀ ਚੋਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 

ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਕੋਈ ਦੋਵੇ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਤਦੇ ਮਿਲਦਾ 
ਹੈ, ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਦੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਦਰਦ 

ਹੋਂਵੇ । ਜੇ ਦਿਲੋ ਦਾਨ ਕਹਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਉਠੋਂ, ਤਾਂ ਨੰ 

ਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ via ਮੰਗੀ ਅਤ ਤੁਸਾਂ ਦਾਨ 

ਕਰ ਦਿਤੀ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਦਨ ਨਹੀ । “ਆਪ ਦਿਤਾ 
ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ, ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ।” 

ਆਪ ਨਾ ee ਸਾਹੁਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਮੱਤੀ` ਦੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 
ਕੌਮ ਜਾਂ ਗਲ ਨਾ ag ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 
ਓਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ SITE ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- 
| ਆਪ ਨਾ ਵੇਝੇ tad Sai ਮਤੀ ਦੇ ਸਮਝਾਏ । 
ਚਾਨਣ ਘਰ fea wend ,ਹੋਠ ਹਨੌਰ ਨਾ ਸਕੈ free 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਆਪ ਨਾ ਜੋਗੀ dete ਵਲਾਵੇ (Gare) 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਤਾਂ 
ਸਵਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੋ' ਕੰਮ 
ਸਵਾਰਨ ਦੀਆਂ `ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ, ge ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਚੌਧਰੀ-- ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ' 
ਰੁਲਦ ਨੂੰ, ਨਿਰੀਆੰਂ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । 
ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਖੇਂ ‘ory ਨਾ ਜੋਗੀ 
ਗਵਾਂਢ este’ । ਆਪਣਾ aH ਉਸ ਤੋ” ਤਾਂ ਕਦੀ 
ਸੈਵਾਰਿਆਂ ਨਹੀ” ਗਿਆਂ । ਤੁਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰੇ ਗਾ। 

(ਸੰਗ) 

ਆਪ ਨਾਂ ਮਰੀਏ ਸੁਰਗ ਨਾ ਜਾਈਐ | 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਤਕ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਨਾ 
ਸਹਾਰੀਏ, ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਤੀਕ 
AY ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵਿਰਗਰ ਟਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਲ 
Bai} ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੁਤਿਆਂ ਦੇ ਚੌਂਟੇ ਹੋਏ ਮਲੂਮ 

ਹੁੰਦੇ ਸਨ “ਆਪ ਨ ਮਰੀਏ Haat ਨਾ ਜਾਈਏ” । 
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3a ਘੁਰਾੜੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ । 

(ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰਹ--ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪ ਪੌਲੀ ਤੇ ਸਯੱਦ ਨੌਕਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ AB ਦਾ sad 
ਸਯੱਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ gar ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ 
ਉਤੇ ਹਾਕਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਲੌੜ ਨਾਲੋ” 
ਵਧ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਆਸ ਰਖੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ Gs ਏ । “ਆਪ 
ust ਤੇ aude ਨੌਕਰ ।” ਵਿਚਾਠੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ ag 

ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਹੁਣੀ ਵਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋ” 
ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ ਏ | (Ha) 

ਆਪ feat ਨੰਗੀ, wet fad ਦਿਆਂ 
ਮੰਗੀ । 

ਭਾਵ --- ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੁਝ 
ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਢਸੇ ਕਿ ਮੈ” ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਨ 
ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ :-- ਸੱਚੀ ਗਲ zi ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਆਪ feat Sait, ast fad ਦਿਆਂ ਮੰਗੀ ।” 
ਆਪ ਤਾਂ ਝਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ । ਤਸਾਡੀ 
ਜੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ? (ਸੰਗ 

“ਆਪ ਬੀਚਾਰੇ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ i” 
(ਗੁਰਬਾਣੀ) 

ਭਾਵ :- ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ 
we, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- “gaz ਬਕਤਾ ਸੁਨਤਾ ਸੋਈ !। 
ny ਬੀਰਾਰੇ ਸੂ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ।।” 

(ਗੁਰੂ dia: ਗਉੜੀ ਰਾਤ) 

ਆਪ ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਜਗ ਬੁਰਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਭੌੜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਭੈੜੇ ਜਾਪਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਸੈ” ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਗਇਆ 

ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨੂੰ fad ਰਾਹ ਪਾ ਤੇ 
ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾ eased 1 “ਆਪ ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਜਗ 

ਬੁਰਾ! ਵਾਲਾ ਅਖਾਣ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਖੋ | (R:) 

ਆਪ 3B ਸਭ ਜਗ ਭਲਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪ val ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 
ਹੀ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- 

ਆਪ ਭਲਾ HS ਜਗ ਭਲਾ 
ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਕ ਜਗ ਕਰ ਦੇਖੇ ।। 

ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ 

ਸਭ ਕੋ Yar ud ਦੇ BY ।। 
(ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਠਦਾਸ ਜੀ) 

ਆਪ HE ਜਗ UTS । 
ਜਾ 

ਆਪ ਮਰੇ, ਜਗ ਪਰਲੋਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋਦ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ _ਦੀ 
ਆਸ ਘਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਵਲੋ” 
det ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਇੰਦਰ-- ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀ” 
ਸੋਚਦਾ, ਪਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪਗਾ ਬੈਠੇ ਨੇ । 
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਏ ? 'ਆਪ ਮਰੇ 
ਜਗ ਪਰਲੋ 1” 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ--ਹਰਚ ਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪ ਲੌਘੇਦੀ Swe ਤੇ ਯਾਰ ਪਰਾਲੇ 
ਮੰਗਣ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ 
ਝਟ ਟਪਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਤਰ ਜਾਂ 
Haut ਚੋਗਾ ਚੋਖਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਣ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀ ਜੀ ਧਨ 
ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਂਬਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਲਈ । wre ‘nau _ 
ਲੰਘੇਦੀ Sue ਤੇ ਯਾਰ umd ਮੰਗਣ” । ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ 
ਤਾਂ ay ਲੈ ਆਉ ਨਹੀ' ਤਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅਣ 



ਆਪ ਵਡਾ ` ੪੩ __ | ਆਪਣਾਂ ਗੁੜ.. 
ਨਹੀ” । ਕਿਸੇ ਸਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ `ਡੇ ‘Sees ਦਿਆਂਗੇ | (ਸੋਗ) | ਪਰਾਇਆ । 

ਆਪ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ 1 ਭਾਵ -- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਦਾ 
ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋ" ਵਧੇਰੇ ਪਖ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ 

~ ਆਪ ਮੀਆਂ ਮੰਗਤੇ wa us 
ਦਰਵੇਸ਼ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ 
ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਪ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੰਗਤਾ 
ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ 
ਮਾਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- a3 ਨੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ 
ਮਾਰ, ਤੋਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੋ 'ਆਪ 
ਵਡੇ ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ ।” ਉਸਟੂੰ ਵਿਤ ਵਿਚ 
ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਤ ਦੇਹ । (fa) 

‘came TaP ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ 
ਸਵਾਰੀਐ ॥'' ਵੇਖੋ ਆਪ ਕਾਜ ਮਹਾਂ ਕਾਜ | 

ਭਾਵ :-- ਆਪ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਕਰੀਏ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਜਿਸ _ਕੇ ਜੀਅ uae ਹਹਿ 
ਕਿਉ” ਸਾਹਿਬ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ | 
ਆਪਣ od ਆਪਣਾ 
ਆਪੇ _ਹੀ ਕਾਜੁ _ਸਵਾਰੀਐ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ : ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 
ਆਪਣ gat ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹ _ਆਪ 

ਉਪੱਟੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਆਪ ਦੁਖੀ ਕਰੇ । 

'ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ੧ 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸੌਚ ਹੈ, 'ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, 
ਪਰਾਇਆ ਪਰਗਇਆ? । ਮੋਰੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂ ਤੁਸੀਂ 
fad ਵੇਖਦੇ, ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ Hd ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 
ਸੀ । (ਸੋਗ) 

ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਕੀਤਾ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ 
ਜਮੀਤਾ । wa ਕੌਠਾ ਉਸਰਿਆ, ਤਰਖਾਣ 
ਵਿਸਰਿਆ । ਰ੍ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ 
ਕਢ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਰਮ ਸਿੰਘ--ਭਲਿਆ ga 1 
ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਆਪਣਾ Gu ass 
ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ apis । ਹੋਰਨਾ ਵਾਂਗ_ਤੂੰ ਵੀ 
ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਢ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋਇਆ । (A: 

— 

ਆਪਣਾ ਖਾਏ ਬਿਗਾਨਾ ਤੱਕੇ, ਉਸ ਨ 
ਮਿਲਣ esa ਥੱਕੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਖਾ ਕੇ ਵੀ, ਹੁੰਦੇ ਸੌਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ tt ਇਹ ae 
ਠੀਕ ਨਹੀ? i 'ਆਪਣਾ ਖਾਏ ਬਿਗਾਨਾ $3, ਉਸਨੂੰ 
ਮਿਲਣ ਦਰਗਾਹੋਂ` ਥੱਕੇ । ਤਹਾਡੇ ਘਰ Jy ਦਾ ਦਿੱਤਾ 
ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ । ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਿਉ” ? 

(ਸੰਗ 
ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਖਾਈਏ, ਪਰ ਛੁਪਾ ਕੇ । 

ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਵੀ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀ` ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । 

OTs 

ਵਰਤੋ” :-- ਰ੍ 
ਚੋਆ ges _ਪਰਹਰਹੈ ਖਰ ਖੇਹ ued 
ਤਿਉ ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹਠ ਮੁਲ ਨਾ ਹੱਦੇ 
ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ers i 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 



ਅਪਣਾ Ud... 

sat : ਤਾਂ ਸਾੜਾ ਪੈਦਾ getd ਤੇ ਕੀ 

ਖੁਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਠੀਕ ਹੀ ਸਿਅੰਣਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 

੨, “ਆਪਣ ਗੁੜ ਖਾਈਏ, ਪਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ੭ ਬਹੁਤੀ 

ਛਲ Seal ਨਲ Sal mite ਹਨ, ਹੋਛਾ ਹੈ ਤੇ 

ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁਖ ਪੁਚਾਉਦੇ ਹਨ | (ਸੰਗ ) 

ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖੀਏ ਤੇ ਚੌਰ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੀਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ a 
ਆਪ ਧਿਆਨ ਰਖੀਏ, ਤਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ 
eal ਕਹਿਣਾ ਪੈਦਾ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਪਤ ਨਹੀ” ਤੈਨੂੰ ਕਿਉ” a 
28 33 ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦ ਏ ? we’ ਵੇਖੋ wg Ra 
watt ਰਹਿਨੀ ਏ । ਖਿਆਲ out, ਸੌ“ ਨਾ ਜਾਈ” 

.ਸੋਰੋ ਆਉ'ਦਿਆਂ ਨੂੰ । 'ਆਪਣ' ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ate 

3 ਚੋਰ ਤਿਸੈ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੀਏ ।” ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ 
ਸਤ det} 

2 al 

(ay ਸ਼ਾਹ--ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ) 

ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੌ ਕੌਹਾਂ ਤੇ` ਦਿਸਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ 
ਰੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਹੋ ਜੀ, ਅਪਣਾ wa ਸਭ 
ਨੂੰ ਸੌ ਕੋਹਾਂ ਤ` ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾਂ 
ਅੱਖ! ਸਾਹਮਣੇ ਵਖ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਦੀਆਂ ਹਨ | 

(ਸੋਗ) 
ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰ । 

ਜਾਂ 

ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਹਗ ਹਗ ਭਰ । 

(#4 : 'ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੂਖੀ ਰਹੇ, 
ਕੋਈ aut’) 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਜੌਂ ਜੀ 
ਆਵੇ ad ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖ 
ਹੈ, ਜਿਵੇ ਜੀ ਆਵੇ ਵਰਤੋ | 

___ਵਰਤੌ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਮ ਵਿਚ 
ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ | “ਆਖਣਾ ਘਰ 3 ਹਕ ਹਗ 
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ਭਰ 17 0 ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ? (ਸੰਗ) 

ਆਪਣਾ ਜਾਇਆ, ਬਿਗਾਨਾ ਢੀਗਰ | 
ਜਾਂ 

ਆਪਣਾ stad, ਪਰਾਇਆ ਢੀ`ਗਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ 
ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰਵਾਹ ad ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ 
ਦੁਖੀ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--ਕਿਉ” at ਆਪਣਾ ਨੀਰ 3 
fears: dina ਏ ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੰਡੋ ਨੇ 

ਮਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਲਣ' ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਰੇ ਹੀ os ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ 

(Ba) ਕਢੀ ਜਾਨੀ B ? 

ਆਪਣਾ ਤੋਸਾਂ, ਆਪ ਭਰੋਸਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜਿਸ ਪਾਂਸ ਆਪਣੀ 
ਪੂੰਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਝਟ ਕੈਮ ਸੋਵਾਰ ਲਏ ਪਰ 
ਪਰਾਈ ਪੂੰਜੀ ਵਲ, sae ws ਦਾ 
ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ va, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੌਮ ਕਿਉ” ਨ ਰਾਸ ਹੋਵੇ 

ਉਹਦਾ । “ਆਪਣਾ ਤੋਸਾ, ਆਪ ਭਰੋਸਾ aH ਤਾ 

ਆਪੋ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ । ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਬਾਜੀ ਜੋ 
ਨਹੀ” | (ਸੰਗ) 

ਆਪਣਾ ਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੋ ਕੀ 
ਧਰੇ ? ਜਾਂ 

ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੜਮਾਂ ਅੱਗੇ 
ਕੀ ਧਰਿਆ ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਗਾ 
aH ਕਰਨ ਲਈ ਵੌਗਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ 
ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਉਹੀ ਕੇਮ ਕਰਨਾ 
ਲੋੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ. ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ aH ਕਰਨ 'ਤ” 
ਜੀ ਚੁਰਾਵੇ, ਤਦ ਦਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵੇਖੋ ਜੀ, ਘਿਲ ਨ। ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ 
ਕੀ ਕਰਾਂ | 'ਆਪਣਾ at ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾਂ ਅਗੇ ਕੀ 
ਧਰਿਆ ।” ਜਦ ਤੀਕ ਆਪਣ! ਕੌਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, 

ਦੂਜੇ ਦਾ: ਕਿਵੇ ਕਰਾਂ ? (ਸੰਗ) 



ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ, AZ ਸਮਾਨ | 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਭ ਤੌ var 
ਹੈ । ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 
wen ਹੈ । = 

ਵਰਤ :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ, 

“ਕੋਟ ਸਮਾਨ” | gerd, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਹੈ ਤਾ 
ਆਪਣਾ । (Hat) 

ਆਪਣਾ _ਮਾਰੇਗਾ ਤਦ ਵੀ ਛਾਵੇ` 
ਸੁੱਟੇਗਾ । ਵੇ੧ੋ ਮਾਂ Ze ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ 
ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਵੇ ।' 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਨੇਹੀ ਦਖ 
ਦੇਕੇ ਵੀ ਪੁਛ ਗਿਛ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਉਸਤਾਦ--ਕਾਕਾ ! ਚੇਤੇ ਰਖੋ 
ਕਿ “ਆਪਣ ਮਾਰੋਗਾ ਤਦ ਵੀ ਛਾਵੇਂ" ea । ਮਾਪੇ 
an ਵੀ ਹੋਣ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲ! ਹੀ 

Hee ਹਨ | (ਸਗ) 

ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸੀਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ 
ਪਸੇਦੀ ਆਵੋ ਨਾ । ਦੇਖੋ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜਹੀ 
ਨਾ ਤੇ ਨਕਲ BS ਰਹੀ ar’ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ 
ਸੈਵਾਰ ਨਾਂ ਸਕੋ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ 
ਛਾਂਟਦਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਫਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੌ` :-- ਇਉ ਨ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ 
ਬੁਕਲ ਵਿਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ । ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ 
fa 'ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸੀਵੇ ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦੀ ਆਵੇ 
ਨਾ” | ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਫੀਕਾ feuet 8 
dan sat ਸਮਝਦੀਆਂ । (ਸੈਰ) 

ਆਪਣਾਂ BI ਪੰਘਰਨੋ' sat ਫਹਿੰਦਾ । 
ਦੇਖੋ “ਆਪਣਾ ਮਾਰੇਗਾ _ਤਾਂ _ਵੀ ਛਾਵੇ' 
ਸੁਟੇਗਾ । 

ਭਾਵ -- ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
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ਵਰਤੋ :-- ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਜੁ ਹੋਇਆ 

ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਉਤਾਵਲੇ 

ਹੋਂ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇਂ 22 ਵਣ ਲਈ । Ha ਹੈ 

“ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪੰਘਰਨੋ” ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ । _ (ਸੋਗ) 

ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮੁ ਨਾਂ ਲਗਈ 
a Se ਸਭ ਕੋਇ । 

ਭਾਂਵ :-- ਸਭ ਰਬ sre ਪਿਆਰ 

ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ fea ਪਿਆਰ ਨਿਰਾ 
ਆਪਣੇ ਲਾਇਆਂ ਨਹੀ ਲਗਦਾ | 

ras :-- 

ਛਰੀਦ' ਕਾਲੀ ਧਤ੍ਰਲੀ ਸਾਹਿਬ 

ne ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿਤਿ ਕਰੇ ।1 

ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮੁ ਨਾ 
ਲਗਈ ਜੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਇ ॥ 

(aa ਰੰਥ--ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ) 

ਆਪਣਾ Zug ਆਪ ਤੋਂ” ਗੁੱਝਾ ਨਹੀ 
ਹੁੰਦਾ | 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਧਨ ਦਾ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸੀ” AR me ਕੁਝ ਪਏ 
ਸਮਝੋ, ਪਰ 'ਆਪਣਾ ਵਖਰ ਆਪ ਤੋ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦਾ ।' ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਆਪਣਿਆਂ _ਖਰੀਂਢਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ 
ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਰਚਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 
ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ | 

ਵਰਤੋ - us ga ਕੀ, “ਆਪਣਿਆਂ - 

ਖਰੀ'ਢਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਂਦਰ ਵੀ sat ਖੂਰਚਢਾ', 
ਪਰ ਦੂਜੇ ਬਾਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਰਚਦੇ ਨੇ ਭਾਂਵੇ" । 

(ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੀ--ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ gar, sui ਪੈਰ 
ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ 
ਤਾਂ ਦੁਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਰਾਇਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ 



ਆਣ ਤਲ ਤਲ ਦਲ ਦਲਦਲ ਲਤ ਕੂਕ ਦਲ ਦਲ ਕੇ ਲੇ ਦਲ ਰਲ ਲੱਦ ਦਲ ਦਲ ਦਿ ਦਦਦ ਦੇ ਦੇ ਦਿ ਦਦ ਇਦ eT 

ear :-- ਓਏ ਹਰਨਾਮਿਆ ! ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ 

ਵਰਤ ਦੀ ਨਬੀ ਏ, ਅੱਖੋਂ “ਮਾਪਣਿਆੰ ਦੇ fad 

ਝੰਨਾ, ai ਪੈਰ ਪਰਸੰਏਆਂ ਦੇ 1” ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ 

| ਮਿਤ੍ਤਾ dizer ਫਿਰਨਾ ਏ” 3 ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 

ਨੈਂਕ ਚਾੜ੍ਦਾ ਏ” ? (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੰਝਲੀ, _ਆਪਣਾ 

ਆਪਣਾ ਰਾਗੇ § 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 

ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 

ਸਾਰ ਨਾ ਲਵੇਂ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ, ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ । 

eax :-- ਅਜ ਕਲ ਤਾਂ ਹਤ ਕਿਸੇ ਦੀ 

“ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ Saat, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ 

$। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੈ । 

ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾੜ ਨਹੀ' ਪੁਛਦਾ । 

ਆਪਣੀ ਅਕਲ 3 ਪਰਾਇਆ ਧਨ 

ਬਹੁਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਂਪਣੀ ਅਕਲ 

ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਵੇਂ, [ਤਦ ਇਸਨੂੰ 

ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ed ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦਾ ਹੈ ! 

ਵਰਤੋ` :--- ਮਨ--ਵਰਿਆਮਾ ! ਦੂਰ ਦੇ ਢੌਲ 

ANE । 'ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਇਆ ਧਨ ਕੋਈ 

ae ਵਧੀਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਨੇ p ਭਲਿਆ Bar | 

ਪਰਾਈ ਚਾਕਰੀ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ । 

(ਦੁਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ -- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪਣੀ adit, ਆਪੇ ਸੜਨਾ 1 ਦੇਖੋ 

ਆਪੇ ਫਾਬੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ess ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ 

ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਸ਼ਾਹ--ਹਣ ਕਿਉ” gaan 

87 ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 'ਆਪਣੀ adi’ ਆ੧ ਸੜਨ” 

ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ at ਆਖਿਆ 

ਏ?; (ਸੰਗ) 

(ਸੰਗ) 

ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਖੇ ਹੀ arg’ 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੋ 
ਜਿਹਾ ਭਰੇਗਾ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਜੇ ਚੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗਜ 

ਜਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ? “ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ _ 

ਆਪੇ ਭਰਨੀ ।” ਸਾਂਡਾ atm : ਸਾਡੇ ਅਗੇ ਆਇਅ. ਹੈ । 

(ਸੋਗ) 

ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਗੇ । _ ਵੇਖੋ 

'ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਬੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ 
ਫਲ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

= 

Sos: yg “ਆਪਣਾ _ ਠੀਤਾਂ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਅਗੇ ਆਇਆ ਹੈ', ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦਿਆਂ ? 

(Hat) 

ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਕੁੱਤਾ ਭੀ ਸ਼ੇਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ 

ਹਰ ਕੋਈ ਆਕੜ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਟੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ 

ਚਖਾਵਾ । “ਆਪਣੀ ਗਲੀ fea ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ 

ਹੁੰਦ ਹੈ” । ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ evga! ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ wre 

ਲੈਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀ ਛ'ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ sot 
ਕਹਿੰਦਾ । ਦੇਖੋ “ਘਮਿਆਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ 

ਹੀ ਸਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਅਮਰੋ ਆਪਣੀ _ਧੀ ਦੀਆਂ 

ਜਿਫ਼ਤਾਂ ਨਾ ਸਾੜੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ | “ਆਪਣੀ ਛਾਹ ਨੂੰ 

ਕੌਣ ਖੱਟੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ?' (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀ ate ਸਉਣਾ 3 ਆਪਣੀ 

ava ਜਾਗਣਾ (ਉਠਣਾ) 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਹਰ ਕੌਮ ਆਪਣੀ 

ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 



ਬਹੁਤੀ ਦੇ aise ਨੇ fas 
ae ਸ਼ਹਿਰ zs ਧਕਿਆਂ । 
ਸਹੁੰ ਤੇਰੀ ਹੈ ਮਿਤਰਾ ਕਿਕਰਾ, 
ਦਿਲ 3 sre _ਅਕਿਆਂ | 
ਆਪਣੀ ated ਸੋ ਨਹੀ ਸਕਦਾ, 
ਜਾਗ ਨਾਂ ਆਪਣੀ _ ਜਾਗੇ । 
W ਉਹ ਨੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਆ, 
ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ gat ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ । 

(ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਆਪਣੀ ਪਈ, ਪਰਾਈ ਵਿਸਰੀ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਤੋ` ਹਟ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਲੀਲਾ--ਭਾਈ ਜੀ ! ਸ਼ੀਲਾ ਦੇ 
ਵੀਰ ਦੇ dz ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ 'ਆਪਣੀ ਪਈ, ਪਰਾਈ 

fend! ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਘਟ ਵਧ ਹੀ ਔਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 1 (ਸੋਗ) 

ਆਪਣੀ ਪਗ ਆਪਣੇ ਹੱਥ । ਜਾਂ ਆਪਣੀ 
ਪਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ 
ਆਪਣੀ ਪਤ ਵਿਗਾੜੇ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 
ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਸੱਚੀ” net 
ਪਗ ਆਪਣੇ ਹਥ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਤ ada 
ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟ ਨਹੀ' ਕਵੇਗਾ | (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀ ਭਾਹ gan, ਬਿਆ ਪਟਾਖੀ 
Mar । ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ dat ਆਪਣਾ 
ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ | 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਆਪ ਹੀ 
ਬਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਲੇਗੀ । ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪੁ 
ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੀ ਕਰਮ ਦੇਈਏ 1 “ਆਪਣੀ 

ਭਾਹ ਬਲੌਂਸੇ', ਬਿਆ yer] ਚੜ੍ਹੋਸੇਂ” ਆਪਣਾ ਕੌਮ 

ਆਪ ਕਰੇਂਗੀ ਤਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ । (Fa) 

ਆਪਣੀ ਭਾਵੇ' ਮੱਝ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਰੀਕ 
ਦਾ ਘਲਿਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਰਾਉਣਾ ਏ ਜਾਂ 
ਕਢਾਉਣਾ ਏ । 

ਭਾਵ -- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਫ਼ੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਕਰਨ ਉਤੋ ਤੁਲਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪਈ 
“ਆਪਣੀ ਭਾਵੇ” ਮੱਝ ਚਲੀ we, ਸ਼ਰੀਕ ਢਾ 

ਘਲਿਆਰਾ ged ਚੁਰਾਉਣਾ ਏਂ ।' ਆਖਣੇ ਨਾਲ ਜੋ 
ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਏ । 

(ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁਧ ਸੌ ਕੌਹ ਤੇ ਜਾ 
ਪੀਵੀਦਾ ਏ | ਜਾਂ 

ਆਪਣੀ ਲਸੀ ਚਾਹੇ ਸੰ ਕੌਹਾਂ ਤੋ ਪੀ 
ਲਵੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 
ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ' ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਦ 
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸ wed ਤਦ ਉਹ ਭੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕਰੋਗਾ | ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਛਾਕਾ ਜੀ ! 'ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ 
ਦੁਧ ਸੌ ਕੌਹ ਤੇ ਜਾ ਪੀਵੀਦਾ ਹੈ । ਆਏ ਗਏ ਦੀ 

ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤ ਕਰੋ । ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ 

ਸਾਉਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੁਛ ਪਠਤੀਤ 
aged ! (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣੇ we a 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖ ud, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ 
ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਓੜਕ ਮੀਆਂ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ 

ਅਗ 



ਪੁਛਿਆ=-ਤੁਸੀ` ਬਰਕਤ ਵਿਚ al ਐਬ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਾਥ, ਜਗਨ ਨਾਥੁ । 

ਬੈਂਕ fast ਸੀ । ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਝਿਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ 

ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰ ਏ 1” 

(ਨਵਾਬ ਖਾਨ-- wet HO ਸਿੰਘ) 

ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਕਰ 

ਕਰ ਹੱਸਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ 

ਤਾਂ gud, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਫੋਲਦਾ fed, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਭਾਈ--ਮਚਲੀਏ gS! ਹਰ 

ਲੇ pani ਦੇ ਔਗੁਣ ਹੀ festaet ਫਹਿਨੀ ਏ', 

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤੀ wlan ਕਰ : ਸਚ 

aot sat get A "ਆਪਣੀਆ ਨਾ ਦਸੀ ਤੇ 

ਪਰਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰ ਹੱਸਾਂ । (Ha) 

ਆਪਣੀਆਂ ਮੈ ਕੱਛੇ ਮਾਰਾਂ, ਬਹਿ 

ਪਰਾਈਆਂ Sat । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਮ 

ਤਾਂ gate, ud ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ oma a 

ਮੁੜਰੋਲ ad, ਤਦ fed ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ | 

wos — we ਬੜੀ ਚਾਲਕ ਹੈ । ਉਂਹਦਾਂ ' 

ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ “ਅਪਣੀਆਂ ਸੈ ke ਮਾਰਾਂ, 

` ਬਹਿ ਪਰਾਈਆਂ ਫੋਲਾਂ' । wa ਘਰੇ ਹਦ ਕਿਸੇ ਢੀ 

ਟਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਕਦੀ 

ਨਹੀ? ਵੇਖਦੀ । (Rai) 

ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਭੀ ਗੁਣ ਜਾਪਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ — ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਤ 

ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ We, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-= ਜਿਰੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੀਆਂ 

fis ad, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ Wale ਭੀ ਗੂਣ ਜਾਪਦੇ 

ਹਨ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ va aH ਆਪਣੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :- ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸ 

ਕਰਨੀ ਹੋਈ ? ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ 

ਹੈ ਨਹੀ | ਸੋ 'ਆਪਣੇ ae ਜਗਨ ਨਾਥ” ਵਾਲਾ ਲੇਖਾਂ 

ਬਠਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਰ੍ _ (ਸੰਗ 

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਵੱਢੋ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ aw ਫੱਲ 

ਆਪ dt ute | 

ਵਰਤੋ” :-- ਪਰ ਰਥ ਨੂੰ fea ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ 

ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ f eas ਸਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ 

“ਆਪਣੇ dai ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਓਹ ਆਪ =a} 

ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ _ਫ਼ਸੋਲ ਓਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਢ 

ਚੁਕੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾ ਬੋਹਲ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ । 

(ਅਦਬੀ ਅਫ਼ਸਾਨੋ--ਜੋਸ਼ੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਆਪਣੇ a ਨੂੰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਭੀ fue 

ਆਖੀਦਾ ਹੈ । 

gre — ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ 

ਪਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਪਣੇ Fale 

ਅਗੇ ਭੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ 'ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :=- ਕਾਕਾ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ? “ਆਪਣੀ 

a ਨੂੰ ਗਧੇ ਨੂੰ ਭੀ ਬਾਪ ਆਬੀਦਾ ਹੈ ।' ਮੜਲਬ ਜੋ 

ਉਸ ਪਾਸੋ ਕਢਣਾ ਹੋਇਆ; ਸੋ ਜਾਹ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ 

ਆਂ। (Hai) 

ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਕੋਈ 

ਦੁਖੀ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਾਵੇ" ਕੋਈ 

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ad । 

aus’ :-- ਤੇਜੋ--ਚੋਗਾ 2 ਰੋਜ਼ ਢੇ fuee 

ਨ । 'ਆਪਣੇ wa ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ” । 

ਬਿਗਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ fens ? (Fa) 



ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਛੱਜ ਵਜਾਏ, ਕੋਈ 
ਛਾਨਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 
ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਗੇ, se ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ :-- ਕੋਲ ਰਾਮ ਜੀ ! ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ 

ਮਮਲਿਆਂ fea ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ? । “ਆਪਣੇ 

ਘਰ ਕੇਈ ਛੱਜ ਵਜਾਏ ਕੋਈ ਛਾਨਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ?” 

(ਸੈਗ੍) 
ਆਪਣੇ ਘਰ uate ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 

ਘਰ ਆਈ” ਨਾਂ 1 

ਭਵ -- ਜਦ ਕੋਈ ।ਕਸੇ ਨੂੰ ਹਰ 
ਵੋਲੋ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਰਖੇ ਤੇ ਅੱਗ ਪਿੱਛੇ 
ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

Zs" :--- Hast HS SAT ਕਰਨ ਨਹੀ 

ਦੇਦੇ, wy ਮਦਦ ਕੋਈ aed ਨਹੀਂ । ਸੈ“ ਕੀ 

ਕਣਾਂ ? ਤੁਸਾਡਾ ਇਹ gia ਹੈ nd 'ਆਪਣੇ ਘਰ 

vars} ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਨ mel ਨਾ! । fed ug 

ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ 1 (Ha) 

ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗ, ਦੂਏ ਦੇ 
ਘਰ ਬਸੋਤਰ । 

ਭਾਵ : - ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ 
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝੇ ਪਰ ਦਜੇ 
ਲਈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਸਮਝੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" : Saws ਮੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਤਦੇ 
ਤੁਸੀ” ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਡਰਦੇ di “ਅਪਣੇ wa ਲਗੇ 
ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੂਏ ਦੇ ਘਰ ਬਸੰਤਟ' । ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ 

ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈ” ਤੁਸੀ” ਚਿੱਤ ਪਏ 

ਦੀ (ਸੈਰ) 
== 
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ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ast ਤੇ ਪਰਾਏ 
ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਲ ਇਕ ਬਰਾਬਰ Je ਹਨ | 

:--- ਦੇਸ ਪਿਆਰ ਲਈ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ee ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- ਘਰ ਦੀ vit, ਬਾਹਰ ਦੀ 
ਸਾਰੀ | ਅਸੀ” ਨਹੀ Sadi ਕਰਨੀ, ਪਰਦੇਸ ਜਾਂ 

ਕੇ ਭਾਵੇ' ਲਖ ਦੁਪਈਆ ਦੇਣ । “ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ 
ਕੰਡਾ ਤੇ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੁੱਲ fea ਬਰਾਬਰ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।” ਘਰ ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ pet 
ਚਵਾਂਗੇ | 

ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਾਏ ਚੇਸ 

ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵਤਨ ਦੀ 
ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗਲਾਂ 
ਪਛਦੇ ਹੋ ? “ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ 
ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ ਟੁੰਦਾ ਹੈ 1” fy ਹੈ ਕਿਥੇ ਸਾਡਾ 
ਪੰਠੌਹਾਰ ਤੇ ਕਿਬੇ ਏਹ ਰੋਂਤਲੀ ਤੇ ਸੁਕੀ ਧਰਤੀ _ਉਹ 
ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਸਵਰਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ । (ਸੋਗ) 

ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋਹ, ਤੂੰ ਟਮਕੇ ਦੀ 
ਫਿਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ” 
ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ od, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ 
ਆਪ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

eas :-- ਵਾਹ ਨੀ ਚਲਾਕੋ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ 
ਏ” ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਖੇ “ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ, ਤੂੰ cua ct 
fas’ ,ਆਪਣਾ ਚਰਖਾ 58 ਦੇ ਦਿਆੰ ਤੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ 
ਨੰਗਾ Sat ? (ਸੈਰ) 

ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋ' ਜਾਣੀਐ ਅਗਲੇ ਮਨ 
ਦੀ ਬਾਤ । ਵੇਖੋ : ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ arg 
det ਹੈ | 

ਭਾਵ :- ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ sel 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਚਿਤਵੋਗੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਹ 
ਤੁਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿਤਵਣਗੇ | 



ਆਪੋ ਹੀ... 
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ਵਰਤੋ” :-- ਹਰੀ ਸਿੰਘ--ਤੁਸੀ` ਤਾਂ ਵਡੀ 
ਉਮਰਾਂ aS ਹੋ । ਤੁਸਾਡੀਆਂ asi ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਾੰ । 

ਸਰਦਾਰ ਜੀ--ਪਡੀ ‘wud ਮਨ ਤੋ ਜਾਣੀਏ 
ਅਗਲੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ” । ਅਸੀ” ਵੀ ਤੁਸਾਡੇ ਗੁਣ ਪਏ 

ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ । (ਸੰਗ) 

ਭਾਵ :-- ਮਨ sel ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- % ਹੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਐ । “ਆਪਣੇ 
ਮਨ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਹਲਾ ਵੀ ਸਪ ਰੀ”, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗੀ 
ਲਗੀ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਗਾ ਨਹੀ 
ਲਗਾ । (He) 

_ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ । ਖੋਵੇ : ਘੁਮਿਆਰੀ 
ਆਪਣਾ ਭਾਡਾ ਹੀ ਸਲਾਹਦੀ ਹੈ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਅਪਣੀ ਉਪਮਾ 
ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਹਰਨਾਮੋ ਦੀ RH ਤਾਂ ne 

ਪਹਿਰ 'ਆਪਣੇ ਮੂਹੋਂ “ਮੀਆਂ fils’ ਬਣਾਂਦੀ ਗਹਿੰਦੀ 
EN 

ਹੈ, ਜਦ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸੋਹਲੇ ਹੀ ਗਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾਂ 
ve ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ 
ਪੈਂਦੀ । ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਲੂਮ ਰੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 2” ਸ਼ਾਹ ਜੀ, “ਅਪਣੇ ਵੇੱ 
ee ਆਪ ਤੋ ਗੂਝੇ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੇ !” ਸੌ” ਨਹੀ” 
ਜਾਣਦਾ, Ha ਭਤੀਜ' ਕਿੰਨਾ ਬਦ ਏ ? __ (ਸੰਗ) 

ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ ਵਿਛੁੜਿ 

ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ।1 
* 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 
_ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਤੋ` ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਖ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :---- “a fru ਸਖਾ aqu ਹੈ 

ਭਾਈ ਜਿ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੈ ਵਿਚਿ ਆਵੈ । ਆਪਣੈ 
ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ fesfa ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ 11” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ : ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ) 
ਆਪਿ ਨਾਂ ਦੇਹਿ va ਭਰਿ ਪਾਨੀ, ਤਿਹ 

ਨਿੰਦਹਿ ਜਿਹ ਗੋਗਾ ਆਨੀ rT} 

ਭਾਂਵ :-=- nny ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ 
ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ । 

੦ 

ਵਰਤ” :-- “ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ 
ਰਹੀਐ ।। ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਏ ਭਗਤਿ 3 ਬਾਹਜ ਤਿਨ 
ਤੇ ਸਦਾ sad aot '।। ੧ 1 ਰਹਾਉ 1੧ ਅਾ੫ਿ 
ਨ ਦੇਹਿ ਚੁਰੂ ਭਰਿ ਪਾਨੀ ॥ ਤਿਹ ਨਿੰਦਹਿ ਜਿਹ 
dan wrt” ॥੨। _ (ਗੁਰੂ ਗੰੱਬ- ਗਉੜੀ ਕਬੀਣ) 

ਆਪਿ ag ਕਿਉ ਪਿਤਰਾਂ ਤਾਰੈ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ (ਜਾਂ ਮੂਰਖ) 
ਆਪ ਤਾਂ ਡੁਬਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਤਰਾਂ 
(ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ) fas ਤਾਰੇਗਾ ? 

ਵਰਤੋ” :-- “ਵਾਹੇ we ਨਾ ਬੇਦੁ ਬੀਚਾਰੇ 1 
ਆਪਿ ਤੂਬੈ ਗਿਉ ਪਿਤਰਾ arg ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ 
ਬਹਮ ਚੀਨੈ ਜਨ ਕੋਇ ।। ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸੋਝੀ 
ਹੋਇ i (ag ਗੌਥ-- ਰਅਕਲੀ ਰਾਗ) 

ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੋ ਜੋ ਜੇਠ ਪੈਣਗੇ 
ਰਾਹ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੇਈ ਜਾਣ asa ਉਲਟੇ 
ਰਾਹ ਪਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਖ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ _। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤ 
ਨਾ ਕਰੋ, “oti ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਜੇਠ ਪੈਣਗੇ 
ag" । ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਕ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਨਹੀ' 

ਨਿਕਲਣਾ | (ਸਗ) 



ਆਪੇ ਚੋਰ.. 

“wm ਚੋਰ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਧ 1 

ਭਾਵ :-- ਦੋਬਾਜਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਕੋਈ 
ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਬਹੇਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :--- 
ਤੇਰੇ ਵਸਬ ਮਾਲਮ ਨੇ ਸ੍ਭ ਸਾਨੂੰ, 

ਲਾਹੜੀ ਵੱਡਾ ਹੈ” ਲੱਗ ਲਵੇੜਿਆਂ ਦਾ । 
ਆਪ ਚੋਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧ de, 

ਖੋਜ ਤਾੜ ਕੇ ਦੂਰ ਤੇ ਨੋੜਿਆਂ ery 
(ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਆਪੇ ਜਾਂਵੀ ਆਪੇ ਮਾਂਵੀ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਥਾਂ 

ਪਰਧਾਨ ਹੋਵੇਂ 1 

ਵਰਤੋ :-- ਆਪੇ _ ਜਾਂਵੀ _ਆਪੇ 
ਮਾਂਵੀ ਆਪਿ ਜੁਆਸੀ ਅਗ੫ ਦੇਵਾ । ਆਪਣਾ 
ਕਾਰਜੁ ਆਪਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪੋ ਧਾਰਨ md ਕਹੁ 
ਨਾਨਕ Ag ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਠਾ ਸੋਲੋ ਬੈਕ ਦੁਆਰੇ | 

` (ਗੁਰੂ ਗੰਬ---ਆਸਾ ਰਾਗ) 

ਆਪੇ Sa frye, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ 
ਆਏ । ਵੇਖੋ 

ਗਲ ਪਾਂਏ | 

ਆਪੇ ਵਿਹਾਜੇ ਮਾਮਲੇ wus 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣਾ ਸਿਖਾਇਆ 
ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Vet ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ” :--- ਭਈ ਇਹ 'ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸ 
frase ਆਪਣ nid ਆਏ” ਵਾਲਾ ਲੋਖਾ ਹੈ, 

ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਰੀਵਾ ਆਪੇ ਖੋਲ੍ਹੋ । __(ਸੈਗ੍ਰ) 
ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਏ | 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ 

ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਵੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਦ 
ਇਹੀ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਭਈ 38 fags ਕਿਹਾ ਸੀ 
fa ਇਸ fase ਵਿਚ ਫਸ । ਆਪੇ ਫਾਬੜੀਏ 38 
ਕੋਣ ਛਡਾਏ | (ਸੈ) 

Yq ਆਪੇ gat... 

ਆਪ ਬੀਜਿ ਆਧੇ ਹੀ ਖਾਰ । 
ਭਾਵ :-- ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੋ 

ਜਿਹਾ ਪਾਇਗਾ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਸਜਨਾ ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ 
| ਹੈ ਭਈ “ਆਪੋ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ag’, “Art ਕਰਨ] 
eH ਭਰਨੀ” । 

ਆਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਵਾਏ | 
ਕਵ .:-- ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਜਿਵਾਣਾ ਰੱਥ ਦੇ 

ਹੱਥ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਦੇ ਜੋ ਦੁਖ ਦੇਵੇ, ਓਹੀ ਸੁਖ 
ਵੀ ਦੇਵੇ | 

ਵਰਤੋ" :--- 

ਆਪੋ ਮਾਰੇ - ੜੇ ਆਪ ਜੀਵਾਇ, 
ਅਤੇ _ਅਜਨਾਈਲ _ਬਹਾਨੜ _ਈ- 1 

ਸੈਂਕੀ ਜਾਣਾ ਰਮਜ਼ ਯਾਰ ਦੀ ਹੈਦਰ, 
ਤ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕ ` ਦੀਵਾਨੜਾ ਈ । 

(ਅਲੀ ਹੈਦਰ) 

ਆਪੇ ਮੈ” ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 
ਜੀਵਣ । ਵੇਖੋ : “ਘੁਮਿਆਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ 
ਸਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 1” 

ਭਾਵ :-- ਜੌਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ 
ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਅਖੇ 'ਆਧੇ ਜੈ“ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ, 
ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬਚੜੇ ਜੀਵੇਣ' । ਗੁਣ ਸੋਈ ਜੁ ਲੋਕੀ 
ਸਲਾਹੁਣ | ਆਪਣੇ ਮੂਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ 
ਬਣਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਆਪੇ dat ਮੋਹਰਾ ਦੇਵਨ, ਆਪੇ ਕਰਨ 
ਸਿਆਪੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੌਈ. ਕਿਸੋ ਦੀ ਮੌਤ 
ਜਾਂ ਦਖ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ 
ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਦੇ fena ਵਿਚ ਦਿਖਲਾਵੇ 
ਲਈ ਕੀਰਨੇ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

(ਸੰ) 

~ 

ਵਰਤੋ” :-- ਛੱਡ ਤੂੰ ਰੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੰ । 
wii dai ਮੋਹਰਾ Sea, ਆਪੋ ਕਰਨ ਜਿਆ | 



cian cee seem aa ਲਕਾਕਾਲਾਲਾਕਾਲਾਲਾਲਾਲਾਲਲਲਲਲਾਲਲਾਲਾਲਨਾਾਲਲਾਗਾ[020੬੬੧5₹ been ਸਤ 

ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ eget 3 ਪਰਦੇਸ ਘਲਿਆਂ, ਅਖੋ ਖੋਟ 
ਕੇ ਲਿਆ । ਆਪ ਹੀ fue’ ਰੋਣ ਲਗੀ, 

feast ਹਾਂ । (Ha) 

ਆਪੇ (ਆਪ) ਵਿਹਾਜੇ ਮਾਮਲੇ, ਆਪੇ ਹੱਡ 
ਪਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਹੀ 

ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੈ ਕਿਨਾਂ ea ਨੂੰ ਫੜੀ 

ਗਈ ? “ਆਪ ਵਿਹਾਜੇ ਮ'ਮਲੇ ਆਪੋ as Ue’ । 

ਹੋ ਦਿਆ ! ਤੂੰ ਡਸ਼ਾਇਣ ਹੋ ਦੁਕੀ । ਸੈ ਦਿਆਂ ਹੀ 

ਕੀੜੀ ਤਾਂ ਸੈ" ਫਸੀ । 

(ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਆਬ ਆਂਬ ad Hfe@ ਬੱਚਾ, 

ਵਾਰਸੀਆਂ ਘਰ ਗਾਲ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂਤ- 

ਭਾਸ਼ਾ (ਦੇਸੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਆਦਤਾਂ) 
ਛੱਡ Jas ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਖ ule, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ |! 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦਾ 

ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀਗੀਰੀ ਕਹਨ ਲਗਾ: ਕੀ ਲਭਣਾਂ 

ਸੀ ਉਸ 8 ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ? ? ਬਸ “ਆਬ ਆਬ ਲਾਰ 

Wee Fa, ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਘਰ we’ ਵਾਲੀ ਗਾਲ 

Sei । ਨੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕਿਫਸਾਨੀ aes ਲਗਾ | 

(Ha) । 

ਆਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਦੇ ਨੇ, ਜਹਾਨ 
ਨੂੰ ਦਹੀ ਪਾਸੀ 1 

giz :--- ਸਮਾਜ fan ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀ” 

ਛਡਦਾਂ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਭੈਠ ਜੀ, _ਆਰੀ ਨੂੰ ਇਕ 

wi G3 ਨੇ, ਜਹਾਨ ਨੂੰ Bat ਖਾਸੀ ।' ਲੋਕੀ” 
= 

md [ 

ਆਣੇ (Se... 
ne tet tre ier tt ete iter ieee Torr tlk oa 

fat ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀ” ਟੌਲ ਫੈ। 

ਆਫਤ fas ਨਾ ਰਾਖਿਆ wes 
ਗਿਉ” ਰਾਖਿਆਂ ਜਾਇ । 

ਭਾਵ :--- ਜੈਮਣ ਵੇਲੋਂ ਕਿਸੇ 
ਅਟਕਾਇਆ sit ਤੇ ਮਰਣ ਤੋ“ ਕੌਣ ਬਚਾਂ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ :-- “mes ਠਿਨੈ ਨਾ ਰਾਖਿਆ 
ਜਾਵਤੁ ਕਿਉਂ” ਰਾਂਖਿਆ ਜਾਇ” । ਜਿਸ 3 ਹੋਆ 
ਜੋਈ wa ਜਾਣੈ ਸਾਂ ਉਸਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਖ੍ਭਾਤੀ ਟਾਗ) 

ਆਵਾ ਗਉਂਣ ਹੈ ਸੋਸਾਰਾ | 

ਭਾਵ :-- HAG ਜਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :--- '“ਆਵਾਗਉਣ ਹੈ ਸੈਸਾਰਾ | 

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਟੁ ਚਿੜੈ ਿਕਾਰਾ । faa ਸਾਚਾ 

ਸਾਲਾਹੀ ਸਫ ਹੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਪਛਾਤਾ 

ਰੈ ।” (ae ਗ੍ੰਥ--ਮਾਰੂ ਰਾਗ) 

ਆਵੋ ਮੋਰਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਆਇਆਂ ਵਸਨੀ 

ਹੋਈ। 

ਭਾਵ :-- ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ 

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 
- 

ਵਰਤੋ” :-- ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੋਂ 

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਠੁਕਰਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ । UG ਤਲਵਾਰ 

ਦਾ ਡਰ, wat ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਭੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਏ 

ਜਾਣ ਦਾ ਸਹਿਮ, wife ਪੀਤ ਵਿਚ wad ਹੋਇ 

ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ” Wa ਸਕਦੇ । ਕਿਸ ਬੀਬੇ ਦਿਲ 

ਵਿਚੇ” aed ਅਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾੰਦੀ ਹੈ : ਆਵੇ ਮੇਰਾਂ 

ਕੌਈ, ਜਿਸ wifent ਵਸਨੀ ਹੋਈ । 

(ਪੰਜਾਬੀ ਲੋ-ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਅਖਾਉ ਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸ-ਰੇਸੋ- 

ਸੁਟਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ) 

ਆਵੇ ਨਿੱਛ ਤੇ ਡਕਾਰ, ਵੈਦ ਦੇ ਸਿਰ 

ਤੇ ਪੋਲਾ ਮਾਰ । 



ਭਾਫ :-- ਨਿੱਛ 3 sata ਸਿਹਤ 
ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ ਤ ਡਾਕਟਰ 
ਵਦ ਦੀ BS ਨਹੀ | 

ਲੇ SIs :-- ਅਖੇ ! ਆਵੇ ਨਿੱਛ ਤੇ ਡਕਾਰ, 
ਵੇਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਲਾ ਮਾਰ । ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਣਾਂ ਦੀ 
ਮੁਬਾਜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ? (ਸੋ: 

ਐਸ ਕੋਨ ਪਾਈ ਤੇ ਓਸ aa ਕਢੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲ 
ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਨੈਣ- Rass! ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜੀਬ 
ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਏ” । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਖ ਮਤ ਸਣਦੀ ਹੀ 

ਨਹ” । ‘we ਐਸ ਕੌਨ ਪਾਈ ਤੇ ਓਸ as ਕਢੀ ,” 

(ਸੈ) 

ਐਸਾ GH HB ਨਾਂ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤਿ 
ਪਛੌਤਾਦੀਐ 11 

ਭਾਵ :--- ਅਜਿਹਾ aH ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਾਂ 
ਕਜੇਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤਿ ਨੂੰ 
ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏ 1 

ਵਰਤੋ" :-- ਏਹੁ gen ਤੁ ਜਿ Byer Bs 
ਨਾਹੀ _ਤੇਰੈ ਨਾਲੋ ।। ਸਮੰਥ 33 ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ 
ਨਮੱਲ ਕਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ '। ਐਸ ਕੌਮ ਮੂਲੇ ਨਾ 
ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੱਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ।। ਸਤਿਗੁਰੂ at Susy 
ਸੁਣਿ ਤੂ ਹੋਵੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ । ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਪਿਆਰੇ 
2 ਸਦਾ ਸਦੁ ਸਮਾਲੇ !। 

(ਗੁਰੂ da --ਰਾਮਕਲੀ) 

ਅੰਸੇ ਕੌ sw ਮਿਲੋ, ਜਿਉ gone 
ਕੌ ਨਾਈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ 
ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋ“ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਮੈ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੇ ':--- ਵੈਲਿਸ: ਸਰਦਾਰ । ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

ਦੀ ਸ਼ਾਨ 3 ਹੋਠਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ war ਅਸੀ ਵੀ ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ "ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ da ਟਕਰੀਏ, ਜਿਉ 
ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਾਈ” ਤੇ ਤਾਜੇ ਡੁਗਲੇ ਦੇ ਬਾਬਰ ਦਾ 

wad ਕੈਦ ਰਖ ਲਈਏ ।” 
(ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨ/--2: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) 

ਮੈਸੇ ਕੌ ਤੋਸਾ ਮਿਲੇ ਸੁਣ ਲੈ ਰਾਜਾ 
ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਲੜਕਾ ਲੋ 

ਚੀਲ ॥ | 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ 
ਨਾਲ ਠਗਣਾ VI ਤੇ msi ਦੂਜਾ ਵੀ 

ਭੀਲ, 
ਗਏ 

ਉਸਨੂੰ GS ਹੀ ਹੋ ਕੇ ead | 

ਵਰਤੋਂ :--- ਤੁਸੀ' ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਹੋ । ਮੈ 

ਵੀ ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ । fes ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ 
ਨਹੀਂ” ਦਿਤਾ, ਆਖੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀ” । ਅਸੀਂ feet 43 

ਨਹੀ” coed, ਪਈ ਤਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਗਿਆਂ ਹੈ, 

ਜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ we ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ utes 

ਕਿਉ” sat ta ਸਕਦੀ ? (ਸੰਗ) 

ਐਸੇ Had fa ਬਹੁਰਿ ਨਾਂ ਮਰਨਾਂ । 

ਭਾਵ :--- ਅਜੇਹੀ ਮਰਨੀ ਮਰੋ, ਜਿਸ 

ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ । 

ਵਤਤੋਂ :--- “ਸੋ ਗੁਰੁ ਠਰਹੁ ਜਿ ਬਹੁਰਿ 

ਨਾ ਕਰਨ ॥। ਸੋ ਪਦੁ veg ਜਿ ਥਹੁਰ ਨਾ ਰਵਨਾ ।! 

ਸੋ ਧਿਆਨ uaa ਜਿ ਬਹੁਰ ਨਾ ਧਰਨ 11 ਐਸੇ 

vod ਜਿ ਬਹੁਨਰ ਨੌ ਮਰਨਾ ॥” 
(ਗੂਰੂ ਗੈਬ- ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ) 

ਐਸੋ ਰਾਜ਼ ਨਾ fas ਕਾਜਿ ਜਿਤੁ ਨਹ 
ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ aH 
ਦਾ ਨਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- dina vim ਓਢਿ wel 

ਸੁਖ ਮਨ ਸੈਤੋਖਾਏ ॥ ਐਸੋ ਰਾਜੁ ਨਾ ਕਿਤੈ ਕਮੰਜ 

faz ਨਹ ਤਿਖਤਾਏ ।। 

| (ag ਗ੍ਰੰਥ-- ਰਾਗ ਸੂਹੀ) 



nized ਤਾਂ... ihe 

___ ਐਡਵਾਰ ਤਾਂ i ਜਾਣੀਏ ਜਾ net (a) 
ਲਿੰਬਣ ਬਾਣੀਏ । _ਜਾਂ _ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ 

ਜਾਣੀਏ, ਜੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨ ਬਾਣੀਏ । 

ਭਾਵ :-- ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਮੀਆਂ 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ da IS ਨੂੰ Ua Belt 

ਹਨ । ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਦਸੀ ਹੈ । ਹਾਸੇ 

ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 

ਅਮਕੀ ਗਲ ਤਦ Hata, ਜਦ ਅਮਕੀ 

` (ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੀਤੀ) ਹੌਵੇਗੀ । 

Zaz :-- ਅਸੀ ਨਹੀ” ਮੰਨਦੇ, ਪਈ 

2 ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਹੈ । ਐਤਵਾਰ ਤਾੰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ 

ਡੋਟਾਂ ਸਿੰਬਣ ਬਾਣੀਏ--ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ wg ਹੀ 
ਨਹੀ ! (ਸੰਗ) 

ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਾ ਕੋਠਾ ਨਾ 

ਕੜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੀਹ 

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗ ਕੇ ਭਈ ਦਿਨ ਪਵੇ ਤੇ 

ਕੋਠੇ ਡਿਗਣ ਲਗ ਪੈਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

gos :-- ਪਹਿਲੋਂ ` ਵਡੇ B ਬੋਤਲ 

ਆਈ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਤ fea da ਆਈ, ਅੱਜ ਤੇ 

ਮਾਸਟਰ ਜੀ, “ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਾ ਕੌਠਾ ਨਾ 
ਕੜੀ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਗਾ ਖਿੜ fuera ਹਸ 

"ਪਿਆ । ਰ੍ 
(ਕੌਗਾ-ਜਲੀ fee ਬ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਐਥੇ ਸਾਚੇ ਸੁ ਆਗੇ ਸਾਚੇ । 

. ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜੇ ਇਸ AA ਵਿਚ 
ਸਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਓਹ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 
ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਵਾਦੀ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ --- “ਐਥੇ ਸਚੇ ਸੁ ਆਗੇ ਸਾਚੇ । 
ਮਨੁ Wane ਸਬਦਿ ਰਾਚੈ । ਸਚਾ ਸੇਵਹਿ ਸਦ 
ਕਮਾਵਹਿ ਸਚੋ ਸਚ ਕਮਾਵਣਿਆ 1)” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਮਾਬ ਰਾਗ) 
ਐਥੇ ਪਾਈ ਫੁੱਟੀ, ਕਾਂ ਮਾਰੀ ਝੁੱਟੀ । 

ਅੰਤ qd... 

ਛਾਣ : - ਬਵਿਆਂ ਨ ਨੂੰ me ਣ ਖਿਡਾਣ 

ਵੇਲੇ ਲੌਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਥੋ ਹਥ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, si ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- (੧) ਓਹ ਉਸਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ 

ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਕੇ ''ਐਥੇ ਪਾਈ ਫੁੱਟੀ, ਕਾਂ 

ਮਾਫੀ ਝੁੱਟੀ” afve ਉਸ$ a3 ਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕਢਦਾ 

ਸੀ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਹਸਦੀ ਹਸਦੀ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

੧੨) ਕੁਝ ਨਾ ਪੁਛੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ 

ਹੋਇਆ ਬਈ "ਐਥੇ ਪਾਈ ਫੁੱਟੀ ਕਾਂ ਮਾਰੀ Fat VF 

ਉਧਰੇ” est ਪਈ, Gua’ gail ਗਈ । (Ral) 

ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਜੋ ਦੇਵੇ, ਸੋਈ ਮੀਤ 

ਮੁਛਾਣੀਏ | 

ਭਾਵ :-- ਮਿਤਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 

nig ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਸਰਦਾਰ _ਜੀ--ਹੁਕਮ _ਸਿੰਘ 

ਜੀ ! ਸੋਚੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ny HH ਸਾਬ 

ਜੋ ਦੇਵੇ, ਸੋਈ ਮੀਤ ਪਛਾਣੀਏ । ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਜੇ 

ਆਣ ਯਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ । ` (Hat) 

ਅੰਗੁਠੇ ਵੱਢੀ, ਆਰਸੀ ਮੰਗੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜਿਸ ot ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ: --- ਧਰਮ ਕੌਰ-ਬਦਨੀ ! ਤੇਰੀ 

ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਹੈ : ‘wed eel, ਆਰਸੀ _ਮੀਗੇ'” 
ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਵਾਲ act, 3 ਮੰਗ aut ਦੀ seal 

= | 

ਅੰਤ ਬੁਰਾ ਸੋ ਬੁਰਾ। ਜਾ 

ਭਲਾ ਸ ਭਲਾ । 

ਭਾਵ :--- ਜਿਹੜੇ ay ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਚੰਗਾ 

fsad, ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
wa ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ । 

੧ 



ਅੰਤ ਭਲੋ... ੫੫ 

ਵਰਤੋ” :--- ਜਸਵੋਤ--ਮੈ' ਭੈੜਾ sat 

ਮਹਾਰਾਜ ! ਤਾਂ ਚੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀ” । ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਨਤੀਜੇ 
3 upfem ਜਦ _ਏ । ਅੰਤ ਭਲ' ਸੋ ਭਲਾ । 
ਅੱਤ ਬੂਰਾ Heat । 

(ਕਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ--ਪ੍ਰ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ fad as 
aH ਵਿਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਵੀ ਅੰਤ 
ਚੋਗਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਪੂਰਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ name 
ਨਗੰਏਕ ਜਾਂ ਨਾਇਕਾ ਦੇ ਦੂਖਾਂ ਦਾ gag ns ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਏ । ਇਸ ਤੋ Hs ਲੋਕ “ws ਭਲੋ ਦਾ 
ਭਲਾ'' alae ਸੁਬੀ ਹੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

(ਮਹਾਂਰਾਜ' ਰਣਜੀਤ 'ਸਿੰਘ--ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਅੰਤ ਮਤਾ, ਸੋ ਮਤਾ । 

ਭਾਵ :-- ਆਖ਼ਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ । 

as :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੰਤ ਮਤਾ ਜੋ ਮਤਾ । 
ਚਲੋ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏਨੇ ਰੇੜਕੇ ਪਿਫ਼ੇ'। 

(Ha) 

ਅੰਤਰਿ ਜੂਠਾ, ਕਿਉਂ ਸੁਚਿ ਹੋਏ । 
ਭਾਵ :-- ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਕੀ 

ਮੌਲ ਹੈ, Od ਪਵਿਤਰਤਾ fas ਆ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ? 

ਨਾ 

ਅੱਤਰ ਜੂਠਾ ਕਿਉ” ਸੂਚਿ ਹੋਇ ।' 
ਸਬਦੀ de ਵਿਰਲਾ ਕੋਇ । 

(ag ਗੈਂਥ--ਪ੍ਭਾਤੀ ਰਾਗ) 

ਅੰਤਰਿ ਬਹਿਕੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਚਹੁ 
ast ਜਾਣੀਐ | 

He :-- ਅੰਦਰ ਵੇੜਕੇ ਜੇ ਜੋਈ ਮਾੜੇ 
ਕੌਮ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । aa | 

ਅੰਦਰ ਪਈ... 

ਵਰਤੋਂ :-- ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਚੜਰਾਈ ੩੧ at 
ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖ ਵਖਾਣੀਐ ।। ਅੰਤਰਿ ਬਹਿ ਕੈ 

ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਚਹੁ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀਐ A ਧਰਮੁ 
ਕਮਾਵੈ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾਉ ਹੋਵੈ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ 

ਜਾਣੀਐ | ਰ੍ 

(ag ਗੱਬ--ਵ।ਰ ਮਾਬ) 

ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਭਾਵੇ ਨਾ ਤੇ des 
ag ਨਿਲੱਜ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੰਗਾ 
ਨਾਂ ਲਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹੋ ਪਿਆਰ ਦੱਸੋ ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ — ਮਾਈ--ਸੱਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿਕ ਵੀ _ਗਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀ” ਜੋ 
ਲਗਦੀ, ਓਹ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਵੱਸ ਜਾਵੇ । ਉਡਦੀ ਤਾਂ 
ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ‘wea ਆਇਆ ਭਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 
az ਬਹੇ ਲਿਲੱਜ ।” (Fa) 

ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤਾਂ as ਚੜ੍ਹ ਕੇ 
ਨਚ। yi ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸਚ ਤਾਂ ਨੰਗਾ 
ਹੋਕੇ ਨਚ । 

ਭਾਵ :-- ਸਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰ ਆਖਣ 
ਤੌ ਕੀ ਡਰ । 

ਵਰਤੋ :--- ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ-ਮਿੜੋ | ਡਰਨ ਅਤੇ 
wae ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, nied ਹੋਂਵੇ ਸਚ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ` 
ਹੋਕੇ ਨੱਚ ! ਸੇਂਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ? (ਸੰਗ) 

ਅੰਦਰ ਪਈ ਨੂੰ ਚੂਹੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਾ ਰਹਿਣ fest ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਸੈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹਾਂ । 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਟੇ ਦੀ 3e ਹੈ । ਅੰਦਰ ਪਈ ਨੂੰ gd 
ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਪਈ ਨੂੰ aii ਮੈ ਭਲਾ ਕੀ 

(ਬਾਬਾ Sq ਲਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 



ਅੰਦਰ ਪਕੀਆਂ... 

ਅੰਦਰ ਪਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉ”ਦੀਆਂ 

ਛਪਾਇਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ 
ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਦਾ ਨਹੀ' । 

| ਵਰਤੋ” :-- ਅੰਤ ਨੂੰ viva ਪਕੀਆਂ ਬਾਹਰ 

ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ । ਜਿਰਾਂ ਤੋ" ਉਹ RS ਮਾਰਨ et 

ਗੋਦ de ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅੰਤ ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ 
ਫੜਕੇ ਘਸੀਟਣ ਲਗ । (ਸੰਗ ) 

ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਦੁੱਧ sears £ 

ਭਾਵ :-- ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ 
ਲਾਭ, ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਘਸਦੀ ਨਹੀਂ | 

ਵਰਤੋ“ :-- ਤਸੀ` ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸੰਦ ਲੈ 
ਜਾਉ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। 1 

ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਕੋਈ ਦੁਧ etd ! __ (ਸ:) 

ਅੰਦਰ ਪੈਣ ਕ੍ੜੱਲਾਂ, ਬਾਹਰ srt ਵਾਲੇ 
ਨਾਲ਼ ਗੱਲਾਂ । 

ਭਾਵ ;-- ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈਸੀਅਤ 
ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਫੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਮਾਂ ਨੂੰ 
ਮਾਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋਂ -— ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ--ਔਖਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 

ਹੌਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਹੱਥ us ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਰ 
ਸੰ ਸ਼ਾਂ ਓਹਾਂ ਜਿਹੀ ਅਖੇ “ਅੰਦਰ Ue ਕੁੜੱਲਾਂ, ਬਾਹਰ 
ਬੋਸੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ।” (fa) 

wefa ਹੋਇ ਸੁ ਨਿਕਲੈ ਨਹ su 
ਛੁਪਾਇਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜੈ ਮੰਦਾ ਚੋਗਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ. 
ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਇਆ ਛੁਪਦਾ 
ਨਹੀ” | 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੈਲ ave 
ਹੈ wag ਧੋਵਾਇਆ ।। ਕੂੜ ਕੋਪਟੂ ਕਮਾਵਦੇ ਕੂੜ੍ 
ਪਰਗਣਟੀ ਆਇਆ ।' ਅੰਦਰਿ ਹੋਇ ਸੁ ਨਿਕਲੈ ਨਹ 
eu ਛੁਪਾਇਆਂ ।4 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਬ--ਸਾਟੰਂਗ ਕੀ ਵਾਰ) 

ਵੇਖੋ : ਅੰਦਰਿ ਹੋਇ ਸੁ ਨਿਕਲੈ, ਨ' BY - 
ਅੰਦਰੋ` ਬਾਹਰੋ“ ਇਕ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ gai! 

ਵਰਤੋ” :--- sad ਵੀ ਵਰਿਆਮਿਆ, 
ਲਗਦੀ ਵਾਹ, AY ਕਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ 
ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ | edi ! fF ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾੰ 

ਵਿਚ ਨਾਂ ਆ ਜਾਵੀ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਏਂ । ਤੂੰ ਏਂ ਲਿੰਧਾ 
aut '“ਅੰਦਰੋ ufos fee’, Gos ਲਗੀ ਹੋਈ 
ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ।” 

(ਦੂਰ vad ਸ਼ਹਿਰੋ' --ਹਰਦਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਧ ਨਗਰੀ, ਬੇਦਾਦ ਰਾਜਾ । ਜਾਂ 
ਅੰਧਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਬੇਦਾਦ ਨਗਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਪਜ਼ਜਾ fan ਜਬਰ ਤੇ 

ਅਨਿਆਈ` ਹਾਕਮ ਦੇ de ਬੜੀ eal 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
tw. 

zs ion 

ਕੈਦੋ ਆਖਦਾ Ubi ਦੇ ਵਲ ਹੋਕੇ, 
ਦੋਖੋ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਿਘਾਰਿਆ ਨੇ । 

ਵਾਰਸ ਅੰਧ ਰਾਜਾ ਤੇ Here ਨਗਰੀਂ, 
351 ਦੇ _ਦਿਲਾਸੜਾ wife _ ਨੇ । 

(ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਅੰਧਾ (ਅੰਨ੍ਹਾ) ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਸਭ 
ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ । 

_ ਭਾਵ :-- ਜੋਂ ਆਗੂ (ਜਥੇਦਾਰ) ਅੰਨ੍ਹਾ 
ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਦੁਖਾਂ 
ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਿੰਮਲ ਜੁਖ ਸੇਵੀਐ ae 
da ਨਾ: ਆਵੈ ।। ਨਿੰਚਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਨਿਆ ਸਤਿਸੈਰ 
ਨਾ ਭਾਵੈ if ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇ ਬੀਐ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਟੈ ।। 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੋ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ 
ਜਾਣੈ ।॥ 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਆਗੂ wat ਹੋਵੇ, ਤਦ 
ਸਾਫ਼ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ fas ਲਗੇ ? 



Is :— ‘vin ਆਗ A ਥੀਐ ਕਿਉ = fs 
ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ।। ਆਪਿ ਮੁ 
ਪਛਾਣੈ ॥ _ (ਗੂਰੂ 

ਅੰਧਾ ਸੋਇ ਜਿ ਅੰਧੁ ਕਮਾਵੈ ॥। 

ਭਾਵ :-- ਅੰਨ੍ਹਾ ਉਹ, ਜੋ ਭੜਾ ਕੌਮ 
ਕਰੇ । | 

ਵਰਤੋ` :-- ਨਾਨਕ ਅੱਖੇ ਸਿਉ ਕਿਆ 

ਕਹੀਐ ਕਹੈ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੂਝੈ ।। . ਅੱਧਾ ਸੋਇ ਜਿ 
ਅੱਧ ਕਮਾਵੈ ਤਿਸੁ `ਰਿਵੈ ਸੋ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ 11 

ਰ੍ (ਗੁਰੂ ਰ੍ੰਥ-ਵਾਰ ਮਲਾਰ ) 

ਅੰਧੀ ਚੂਹੀ aa ਧਾਨ । 

_ ਭਾਫ :--- ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ Ad | 
ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਈ aH ਕਰਕੇ 
ਨੁਕਸਾਨ Gord, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। 

ਵਰਤੋ” :--- ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਤਬ ਕਰੇ fas 

ਕਹਿਨੇ fag ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਧਰੈ । ਇਸ ਕਰਨੀ ਕਾ ਮੜ 

ਕਰ ਧਿਆਨ | ਅੰਧੀ edt BE ਧਾਨ | 
ਰ੍ (ਗੁਲਮ ਜੀਲਨੀ ਰੋਹਤਕੀ) 

` ਅੰਧੇ ਸੋਈ ਨਾਨਕਾ _ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੇ 
ਜਾਹਿ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਅੰਨ੍ਹੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲਕ- 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤ` ਕੁਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--- hq ਏਹਿ ਨਾਂ ਆਖੀਅਨਿ 
ਜਿਨ ਮੁਖਿ ਲੋਇਣ ਨਹਿ ॥ ਅੰਧੇ ਸੋਈ staan 
ਖਸਮਹੁ we ਜਾਹਿ ।” 

(az ਰੰਬ-- ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ era) 

ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ॥ 

ਭਾਵ :-- (ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੋ" ਦੀ ਇਹ 
ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੈ) ਕਿ ਅੰਧੇ (ਅਗਿਆਨ]) ਨੂੰ 
Sai way (ਸਿਆਣਾ) ਸਮਝਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਖੋਟੇ ਕਉ ys ਕਹੈ wa ਸਾਰ 

੫ 

ਨਾਂ ਜਾਣੈ ।। ਅੱਥੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕੀ ਕਾਲ 

ਅੰਨ੍ਹਾ hese 

ਵਿਡਾਣੈ 1 (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਗਉੜੀ ਬੈਰਗਠ) 

ਅੰਧੇਰ ਪਿਆ eo ਕੇ ਜੋ ਚੋਰ ਬਧੇ 
ਕੁਤਵਾਲ a 1 : ਉਲਟ ਢੋਰ ਕੋਤਵਾਲ 

ਨਹ ਡ੭ਟ | 

ਭਾਵ :-- ਉਸ oa ਵਿਚ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ 
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਰ ਕਤਵਾਲ ਨੂੰ 
ਡਾਂਟੇ । 

Bas" :-- wat ਮਚੀ ਹੋਈ ਏ । ਚੋਰ 
ਸਾਧ-ਦੀ ume ਨਹੀ” ਜਹੀ । 'ਅੰਧੋਣ ਪਿਆ 

ਸਟਕਾ੨ a, ਜੋ ਜੋਰ ਬਧੇ ਕੁੜਵਾਲ ਕੂੰ ।” ਚੰਗੇ ਫੜੀ'ਦੇ 
ਨੈ ਤੇ dd ਛੁਟਦੇ ਨੇ | (ਸੋਗ! ̀  

ਅੰਨ ਵਾਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ast ਨਹੀਂ 
ਮਾਰੀਦਾ । 

ate :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤ ਦਰਜੇ 
ਦਾ aah ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ mre 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਭਾਨ ਸਿੰਘ-ਸ਼ਾਹ ! ਰੋਸ਼ ਕਨ ! 
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਪੱਤ ਆਬਰੂ ਚਹਿ ਗਈ ਜੈ । 

ਆਖਦੇ ਹਨ “nis ਵਾਲੋ Jess £3 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ` 
ਮਾਰੀਦਾ 1” (ਸੈਰ) 

ਅੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਭੁਖਾਖਾਪੀ ਕੇ 
ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। | 

ਵਰਤ” :--- ਹਰੀ ਸਿੰਘ-ਸਰਦਾਰ ਜੀ He 
ਹੈ, ‘vis ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ” । ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨ 
ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਰ ਪੈਸੇ ਆਮਦਨੀ de 
ਨਾਲ > gnet det ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੇਹਾ ਸੋਹਣਾ 

aga ਨਿਸਰਿਆ ਹੈ । (Han) 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅਖੀਆਂ ? ਜਾਂ 
ਨੈ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ (ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ), 
ਅਥੀਆਂ । 



ਅੰਨ੍ਹਾ . 

ਭਾਵ : :=- ਜਦ = ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਢੀ | 
aa ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਾਸ 
ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵ੍ਰਤੋ` :--- ਪਾਲ। ਸਿੰਘ---'ਬਬ mst at 

ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ?' ਯਾਨ si ਅਗੇ ਹੀ ar Bg 
ਸੀ । ਮੈ ਆਖਿਆ Hedte । ਸੈ ਵੀ ਮਖਿਆਂ ਦਾ 
feg ਇਕ uz ਹਾਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ deifed ਕਢੇ'ਗਾਂ, 

ਖੂਹੀ ਕਗੀਗਾ । (ਚਿੱਟ ਲਹੂ--ਸ: ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਨੂੰ Fa । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ 

saat ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਣ ਸਿਆਣ' 
ਆਖੇ । ਉਸਦੀ ਤਾਂ “ਅੰਨਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਨੂੰ ga’ ਵਾਲੀ 
ਗਲ ਹੈ । ਵਿਅਰਥ ਟੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਸਗ) 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ | 
we 

ਅੰਨ੍ਹਾ _ਜੁਲਾਹਿਆ ਤੋਂ ਮਾਂ ਨਾਲ 
ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ । 

_ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਤੋ“ ਵਡੇ 
ਸਨੌਹੀ ਦੀ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ, ਬੋ-ਪਤੀ ਕਰੇ ] 

ਵਰਤੌ` :-- ਰਾਜੋ --ਵਾਹ ਵੇ ਚੌੜ ਚਾਨਣਾ ! 
“ਅਨ ਜੁਲਾਹਿਆ ਤੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ' ਹੁਣ, 3 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ $3 ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਨ । (ਸੈ) 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਦੋਜ਼ਖੀ ਤੇ sar ਬਹਿਸ਼ਤੀ | 

ਭਾਵ :-- ਇਕੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 
ਵਿਚੋ” ਇਕ ਨੂੰ vat ਤੇ a ਨੂੰ ਮਾੜਾ 

ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ' :-- ਏ੩ ੩੧ nat ਦੌਜ਼ਖੀ ਤੇ ਡੋਰ 
ਮੋ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗਲ ਠੀਕ ਲਿਗਲੀ ਹੈ । ਕਟ 

ਧਰਮੇ ਨੂੰ ਸੋਟੋ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੌ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਨੇ 

ਪ੮ ਅੰਨ੍ਹਾ es... 

ਹੁਣ ਧਰਮ' ਕਰਮੋਂ ਉਤੇ ਮਕੇਂਦਮ' act far ਹੈ, ਪਰ 
ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜੋਫੀਆਂ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । (Hal) 

ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਾਈ ਤੇ ਕਾਠ ਦਾ ਉਸਤਰਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਅਜਾਣ ਜਾਂ ਮੂਰਖ 
ਉਲਟੇ ਕੌਮ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਰਮ ਕੋਰ--ਕਾਕਾ | ਤੈਨੂੰ ਪੜਾ 
ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੇ ਕੋਈ Geran ਹੀ 
ਕਰਨਾ ਹੈ lows ਨਾਈ ਪਾਸ ਕਾਠ ਢਾ ਹੀ 
ਉਸਤਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ । (Pai) 

<< ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਾਰੇ . ਅੰਨੀ ਨੂੰ, wis ਵਜੇ 
wt ਨੂੰ J 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖਾਂ 
ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ad ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਓਇ ਮੂਠ੧ ! ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ; 
ਤੁਹਾਨੂੰ ? ਅਖੋਂ “ਅੰਨਾ ਮਾਰੇ ਅੰਨੀ ਨੂੰ, wes ਮਾਰੇ 
ਥੈਮੀ ਨੂੰ” । ਕੋਈ ਗਲ ਵੀ ਹੌਵੇ, ਜਿਜ fue ਲੜੋ । 
ਹਵਾ ਵਿਚ ਕਿਉ” ਡਾਂਗਾਂ wae ਹੋ ? (ਸੈ) 

ਅੰਨ੍ਹਾ Se ਰੱਸੀ ਤੇ fue ਵੱਛਾ ਖਾ 
ਗਿਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਥ 
ਪਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਉਲਟਾ: 
ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

__ ਵਰੜੋ” :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ : ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਇਹ 
ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 'ਅੱਨ 24 ਰਸੀ 3 fue’ ger ਖਾ 

ਗਿਆ” । ਸਦਾ 'ਔਂਗਾ ਦੌੜ 'ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ” ਵਾਲ਼ਾ 
ਹਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । (Fa) 

ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੇਵੜਆਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ (ਤੌ 
ਭੋਂ) ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ । ai ਅੰਨ੍ਹਾ Bs 
ਸ਼ੀਰਨੀਆਂ, ਮੁੜ ਘਿੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ । 



ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 

ਵੰਡਣ ਸਮੇ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ 

ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਹੀ fawn ਰਖੇ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- “nist 
ਆਪਣਿਆ ਨੂੰ” । ਵਜ਼ੀਰ ਫ਼ਜ਼ਲ da after vA 

ਮੋਰੋ ਸਾਰੇ ਭਤੀਜੇ ਹੀ ਲਪਇਕ ਹੋਣ, ਤ! ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ 

ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ ਛਿਉ” ਨਾ ਮਿਲਣ” ? (ਸੰਗ' 

ਅੰਨ੍ਆਂ ਵਿਚ ਕਾਣਾ ੦ ਜਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੌਣ ਤੇ 
ਹਦ 

ਇਕ ਅੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ few ਰਤੀ ਚੋਗਾ ਹਵੇ ਤੇ 

ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਬਹੇ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਵਸੁ--ਅੰਨਿਿਆ ਵਿਚ ਕਾਣਾ 

ਰਾਜਾਂ । ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੜੇ | 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਪ੍ਰੋ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 
a 

~ 

ਅੰਨੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਲਿਆ 3 ਸਾਰਾ gar 
ਗਲਿਆਂ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ ਦੋਵੇ” 
ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਰਖ ਰੋਣ ਤੋਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ 
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ | 

eds :-- ਬਰਨ ਸਿੰਘ si ਵਿਚਾਰਾ 
nares ਹੈ ਹੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਵਨੁਟੀ ਵੀ eg 
ਜਿਹੀ Suet ਆ ਗਈ ਹੈ । “ਅੰਨੀ ਅੰਨਾ ਰਲਿਆ 

3 ਸਾਰਾ Yan ਗੰਲਿਆ |" ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਜੈ ਸੀਤਾ 

am ਹੀ ਹੈ । ਰ੍ (ਸੋਗ) 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ੁਕੀਨ ਤੋ ard ਵਿਚ ਲੱਤਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਹੱਥ ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ 

ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਦਸੇ । 

ਵਰਤੋ :--- ਇਤਨੇ fae ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ 

ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦ: ਪੰਚਰ ਲ ਦਿਤਾ । ਮੈ” Ha 

੩ਕੋ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ fea ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕੀ 

ਘਣੇ ਦਲੀਲ ਲੇ ਦਲ ਕਦ ਦ ਦ-ਦ-ਦਲਲਦਦ ਦ crore” 

“Visi ਵੰਡੇ ਹੇਵੜੀਆਂ, wa ਘਿੜ | 

ਅਨਦ ਲਰਲਲਲਲਲ=ਲ===ਦਲ= ਰਲੀ ਲ ਰਲ scenes cere res nen nnn tanner nnn ane =ਨਲ ਦਲ cerca -<<%੨ਦਕਦਨਲ 

ਆਖੋਗਾ, “nat ਸ਼ੁਕੀਨ ਤੇ ਗਾਰੇ ਵਿਚ ਲੱਤ!” | £ਸਾ 

fea et US ਨਹੀਂ ਸੀ । (ਮਣਕੇ-ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਕੁਕੜੀ, ਖਸ MA ਦਾ ਚੋਗਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ _ਮੁਰਖ unt 
ਅਜੇਹੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ 
ਉਹ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਨੂੰ 
ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” .— ਓਇ ਏਸ “ਅੰਨੀ gaat ਤ 
ਕਿਉ” un un ਦਾ ਚੋਗਾ” ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ! ਫਿੱਟ ਜਾਏਗੀ 

| ਬਹੁਤੀ । ਰਹਿਣ.ਦਿਉ, ਜਿਵੇ” ਹੈ । (He) 

nigt ਕੁੱਤੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਬੀ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 
ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਮ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ 
ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ aH ਖ਼ਰਾਬ 
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਹੁਣ ਕਲ<ਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ, 
ਨੂ. ਤੂ = fl ਹਿਹ ~ 3 

ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ੁਝ ਕੇ “ਅੰਨੀ ਕੁੱਤੀ ਜਲੋਬੀਆਂ ਦੀ 

ਰਾਖੀ” ਬਹਾ ਛੜੀ ਸੀ । ਤੁਸਾਡਾ ਮੁਨੀਮ ਤੁਸਾਥੋ' ਕੋਈ 
digi ਛਿੱਖਾਂ ਸੀ? ਬੋਸ, ਵੇਲਾ ਮਿਲਦਿਆਂ at 

ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ । (ਸੋਗ) 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਹੇ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੇ । ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ 

ਪੀਹਦੀ ਗਈ ਤੇ ast ਲਕੋ'ਦੀ ਗਈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬੇਓੜਕ ਕਮਾਈ nfs 
ਹੀ ਉਜੜਦੀ ਦਿਸੋਂ ਜਾਂ ਨਾ aH ਕਰਨ 
we ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਲਾਭ Gare ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨਾਲ sania 
ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

~ 

ਵਰਤੋ --- ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 

we Suse ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀ” 4 

ਨੌਕਰ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰਨ । 'ਅੰਨੀ ਪੀਹੇ 3 ਕੜੀ 

ਚੱਟੇ', ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ 

(ਸੰਗ) 



ਅੰਨ੍ਹੀ ea... 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਵੀ, ਨਕ ਵਢੇ ਨਵ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 
ਸਾਥੀ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪੈਣ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀ ਗਲ ਨਹੀ” 
‘wt ਦੇਵੀ, ਨਕ VB ਪੁਜਾਰੀ ।' ਏੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਦਰੇ 
ਸੋ ਕੋਹ tet ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਮਿਲਏ ਹਨ ' (ਸੰਗ) 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਨੈਣ, SF ਦਾ ਨਹੇਰਨਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਫੁਠਿੰਨ ਕਮ ਨੂੰ 
ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ 
ਦੇ ਸੈਦ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--- ਚੋਧਰੀ--ਕੰਮ ਤਾ ਵਿਗੜਨਾ 
ਹੀ ਸੀ । ਤੁਸਾਡਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੋ ਬੜ' ਸਿਆਣਾ ਸੀ । 
ਅਸੀ si ਜਾਣਦੇ ਸੰ ਛਿ ਇੱਥੇ ੩ “ਅੰਨੀ ae 
ਵਬ ਦਾ ਨਹੋਰਨਾ” ਵਲ ਲੇਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । 

(ਸਰ) 

ਅੰਨ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾ une ਹੈ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ us ਇਕ ag je 

ਹੋਣ, ਪਰ ਇਕ. ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਵਧੀਕੀ ਕ? । 
ਵਰਤੇ :-- ਅਜ oss ਤਾਂ ਅੰਨ] ਨੂੰ ਬੋਲ! 

ਯੁਸਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ nae ਕੋਈ ਨਹੀ” ਵੇਖਦਾ । 
ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਫਦ' ਹੈ । (Hat) 

ਅੰਨੀ ਮਾਂ ਪੁਤ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾਂ ਧੋਵੇ । 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕੇਈ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਤਾਨ 
ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਪਰ ਪੜਦਾ 
ਪਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ — ਰਾਮ ਰਖੀ--ਹਣ ਮਾਸੀ ਜੀ । 
ਕਿਉ” ਕਲਪਦੇ ਹੋ ? ਜਦ ਵੀ ਤੁਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਚਿਆਂ 

ਦੇ ਸੁਭਾ ਲਈ ਸਿਖ ਮਤ ਦਿਤੀ, ਤੁਸੀ ਸਦਾ 'ਅਨੀ 
ਸਾਂ, ਪੁਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨ: Ge nee ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੋਏ 
ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਾਂਹ । ਸਿੱਟਾ | 
ਇਹ ਨਿਕਲਨਾ ਹੀ ਸੀ 1 (ਲਗ) 

੬੦ ਅੰਨ੍ਹੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ.., 

wig ਰੂਹ ਤੇ ਗੰਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ 
ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪੈਣ । 

ਵਰੋਤੋ` :--- ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ । ਜੇਹੀ 
3a, ਤੇਹੇ ਫ਼ਤਿਸ਼ਤੇ । 25 ਲਫੌਡੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁਰੀ, 

ਓਹੋ ਜੇਹੀ ਉਨ ਦੀ ਵਹੁਟੀ । ਅੰਨੀ 3d ਨੂ ae 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ" ਹਾਂ ਣਕਰਨੇ ਸਨ । (fa) 

nf § ਅਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਉਜਾਲਾ fea । 

ਭਾਵ :-- ਮੁਰਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਸਭ 
ਬਰਾਬਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ--ਚੇਚਲ ਸਿੰਘ 

Be) 'ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਗੇ ਅਧੇਰਾ ਤੇ ਉਜਾਲਾ_ਇਕੋ' ਵਾਲ' 
ਹਿਸ'੫ ਹੈ। ਜੇਹੇ ਉਸ ਲਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਤੋਹਾ 

ਵਣਜ ਕਰਨਾ । (ਸੈਨ) 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਅਗੇ ਰ, ਆਪਣੇ ਦੀਦੇ ਖੋਹ । 
ਜਾਂ MS ਅਗੇ ਰੌਣਾ, ਅਖੀਆਂ ਦਾ ਖੋ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 
ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਫੋਲੋ ਜਿੱਥੇ ਉਲਟਾ ਧੀਰਜ ਦੀ 
ਥਾਂ ਹਰ ਦੁਖ ਪੁੱਜੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

Sas :-- ਰ% ਸਿੰਘ--ਮਾਮੀ ਜੀ ! ਤੁਸਾਨੂੰ 
HE ਅਗੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਣ ਦਾ ਕੀ ਲਭ, ਇਥੇ ਤਾਂ 
‘aS ਅਗੇ ਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੀਦੇ ਖੋਹ? ਵਾਲਾ Bur 
ਹੈ । ਰਾਣੋ ਨੇ ਕੋਈ Heard ? (ਸੋ) 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਖੂਹੇ SS । 
ਭਾਵ : FH ਰਸਤਾ ਦਸਣ ਵਾਲਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਠੇਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਣੇ 
ਦੋਨੋ | 

ਵਰਤੋ` :--- orga ਪੰਥ ਚਲਾਇੰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ 
ਵੀ ਖਰੇ ਦੁਹੋਲੋ । fee ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ot ਸਿਬਨੀ 

ਬਾਜੀਗਰ ਬਰ ਬਾਜ਼ੀ ਖੋਲੇ । ਅੰਨੇ ਅੰਨਾ wd ਕੇਲੇ / 
(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 



ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੁੱਤੇ ਹਿਰਨਾ ਮਗਰ (ਜਾਂ ਹਿਰਨਾ 
ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ) 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ aH ਨੂੰ ਅਯੋਗ 
ge ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿਗੜ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋਂ“ :-- ਨ/ਇਣ=-'ਅੰਨ੍ਹੰ ਕੁੱਤੇ ਹਿਰਨਾ 
ਮਗਰ ।” ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਸ਼ਿਕਾਰ va ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ | ਹੋਰ 
ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੇ ? (ਹੀਰ ਸਿਆਲ) 

wd ਖੂਹ fee ਇੱਟਾਂ sof 
ਮਾਰੀਦੀਆਂ 1 

ਭਾਵ :-- ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਕੌਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਾਂ--ਪੇਤ ! ਹਰ ਗਲ ਪੂਰੀ 
ਵਿਚਾਰ aia ਹੀ ਕਰਨੀ _ਚਾਟੀਵੀ ਹੈ । ਐਨ ਖੂਹ 
ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀ ਮਾਰੀਦੀਆਂ, ਇਉ” ਕੌਮ 

ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (Ha) 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਦਾ ਜੱਫਾ, ਰੋਹੀ ਦਾ ਖੜੱਪਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈ 
ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਫਾ ਔਖਾ ਜਾਪੇ, ਤਦ fed 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ge ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ 
ਛਡਣੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ । ਹੁਣ ਤਾਂ “WS ਦਾ ' Het, ਰੋਹੀ 
ਦਾ ਖੜੱਪਾ' ਵਾਲ ਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆਂ ਹੈ । 

(Ha) 

WS ਦੀ ਜੌਰੂ, ਰੱਬ ਰਖਵਾਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ 
ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ Has 
ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ | 

ਵਰਤੋ" :- Ms ਦੀ ਜੋਰੂ, ਰੱਬ ਰਖਵਾਲਾ” 
ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । fed ਤਾਂ ਮਨ-ਪਸੈਦ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਖਰ ਹੁਣ ਸਾਂਭੇ ਕਿਸ 

-ਦੀ ਸਮਬ ਨਾਲ਼ । 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਂਬੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ 
ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ Hae ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ 
ਜਣਾ ਖਣਾ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ung ਕਰਨ 
ਲਗ ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- sera ਸਿੰਘ--ਮਸਤਨ ਸਿੰਘ 
ਦੀ ਥੇਤੀ ਕੇਹੀ ਚੰਗੀ ਉਗੀ ਸੀ, ua ਉਸ ਦੀ 
ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ors ਦੀ ag, ਸਗੰਰਆਂ _ਦੀ 
gt ਵਾਲੀ ਗਲ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ 
ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 _(ਸੈਗ੍) 

ਅੰਨ ਦੀ ay, ase ਉਤੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਰਖ ਕਿਸੇ ਔਖੇ 
ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹਾਸ- 
ਰਸ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸ਼ਾਹ--ਓਏ ਕਿਰਪਿਆ ! wd 
ਦੀ dz ass ਉਤੇ' ਵਲੀ ਗਲ ਨ: ਕਰ । ਆਪਣੀ 
ਮਤ ਅਨਸਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ, sar ਤਾ 

ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ । (ਸੰਗ੍ 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ WS ਖੂਹ ਤੇ ਦੇਖਕੇ ਨਾ 
IMs ard’ ਡਿਗਦਾ ਹੌਵੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੂਝ a 
ਗ਼ਲਤੀ'ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ 
ਨਹੀ” ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ va ਤੇ ਦੇਖਕੇ ਨਾ 
ਹੋੜੀਏ, ਭਾਵੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਾਣ axa ਹੀ ਡਿਗਦਾ 

ਹੋਵੇ, ਪਰ ਢੇਖ ਕੇ ਨਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾ੫ ਹੈ । 

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਰਿਰਰਣ ਵਿਸਬਾਰ-- ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਤੋਂ aad fea 
ਜਿਹਾ ਹੈ । 

` ਭਾਵ :-- ਜਦ fad ਮੂਰਖ ਨੂੰ val 
ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ Gat ਹੀ ਪਰਖ ਨਾਂ 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਕਟਮ ਸਿੰਘ 

ਦੀ ਕੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਅ ਨੂੰ ਲਈ ਤਾਂ 

ਹੀਰਾ ਕੈਕਰ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਹਨ । (Hal) 



ਭਾਵ :- ਜਦ fea _ਜੇਹੇ 38 
ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ Hs ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਚਾਚੇ ਦੀ ਨੀਤ ਖੋਟੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ 
fants ਆਕੇ ਸਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ 3 ਵੀ ਚਾਜ wa 

ਵਧੀਕ । ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਸੋ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | 
0 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮੁਰਖ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ 

ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਜ਼ਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ger si ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ 

ਅਗੇ ਹੀ del ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦਿਮਾਗ Ja ਅਤੇ 

ਨਸਵਾਰ ਢੇ ਚੁਟਕਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦ ਕਰ ਛਡਿਆ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ । ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ “ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੋਲਾ GA, at ਉਸਨੂੰ 
ਸੁਣੇ ਤੇ at ਉਸਨੂੰ fen’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌਗੀ 

ਡਾਂਗ ਚਲਦੀ ਹੈ । 

(ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ--ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਸੀਤੀਂ ਛਡ ਗਈ _ ਜ? 
uv 

ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਸੀਤੀ ਸੁਟਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੈਦ ਨੂੰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 

ਵਾਤ ਤਕ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਤਦ fea ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” : -- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ--ਸੈਨੂੰ ਰਾਮ 
Se ਵਲੋ vee tne ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 

ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੇਗ ਮਸੀਤੀ Fee ਵਾਲੀ 

ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਤ ਹੀ ਨਹੀ' ਪੁੱਛੀ । (ਸੰਗ) 

ਅੰਨ੍ਹੇ ve ਨਾਂ ਦਿਸਈ ਜਗ ਜੋਤ 

(Ha) - 

. Fe— ਸਾਜ਼ਾਂ HATd ਚੋਨ ਵੇਖਦਾ 
ਹੈ ਪਰ ਆਨੂੰ ਨੂੰ sat ਦਿਸਦਾ, ਅਰਥਾਤ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ 
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਇਕੋ 
ਜਿਹੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- wd ਚੋਦ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਜਗ 
ਜੌਤ ਸਬਾਈ । ਬੋਲ) ਰਾਗ ਨਾ ਸਮਝਈ fag ਘਟ 
ਘਣ ਨਾ ਜਾਈ 1। ਵਾਸ ਨਾਂ ਆਵੇ ਗੁਣਗਣੈ ਪਰਮਲ 
ਮਹਕਾਈ ।। (ਵਾਰਾਂ- -ਭਾਈ Dee ਜੀ) 

MS ਬਿਨਾ ਨਾਂ ਹੋਇ ਸੁਕਾਲ it 

ਭਾਵ :-- ਅੰਨ ਘਟ Ut ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਸੁਕਾਲ ਨਹੀਂ Ja । 

ਵਰਤੋਂ” :-- “ਅੰਨ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਇ ਸੁਕਾਲ | 

ਤਜਿਐ ਅੰਨਿ at ਮਿਲੈ ਗੁਪਾਲ ।। 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਗੋੱਡ ਕਬੀਰ) 

ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕਿ us ਗਿਣਨੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ 
ਮਨੋਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਜਤਾ ਕਰਨ ਲਗ uz, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੀ ਸ਼ੀਲੋ ! ਤੂੰ ਅੰਬ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕਿ 

Ga fared ਨੇ ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਲ ਧਿਆਨ a i 
ਹੁਜਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਭਣਾ ਏ ? (Aa) 

ਅੰਬ ਵੱਢ ਅੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਣੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ val ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਡ ਕੋਈ 
ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਝਲ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵੋਰਤਢੇ ਹਨ | 

zs :-- 

ਸੀਨ ਸਮਝ ਰਾਜਾ ਤੋਰੀ ਬੁਧ ਮਾਤੀ, 
ਕਹਿੰਦੀ ਇਛਰਾਂ ਵਾਸਤਾ whet ਜੀ । 
ਅੰਬ ਵੱਢ ਕੇ wai ਨੂੰ .ਵਾਂੜ ਦੇਣੀ, 
ਪਛੋਤਾਇੰਗਾ ens ਵਿਹਾਇਕੇ Ft 

(ਕਾਦਰਯਾਰ) 



ਅੰਬਾਂ AUG... 

ਅੰਬਾਂ ਸਧਰ ਨਾ ਲਹੈ ਆਣ ਅੰਬਾਕੜੀਆਂ | ਸਾਰੀ we us ਰੋਲ ਘੜੀ ਹੈ । 
ਜ਼ੇ.ਖਾਏ । ai ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅੰਬਾਕ- 
ੜੀਆਂ 3° (ਨਾਲ) ਨਹੀ" ਲਹਿੰਦੀ (ਮਿਟਦੀ) 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਭਲੰ ਲੋਕ' ਦੀ 
Has ਛਡ, ਭੈੜੀ Aas fea ਨੇਕੀ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰੇ, ਜ਼ਾਂ ਆਸ ਤਾਂ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਨੋਹੀ 
ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ; 
ਤਦ ਇਹ ਆਖਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

= 

ਵਰਤ” :-- 

ਮਾਉ ਹੇਤੁ ਨਾ unal ਹੋੜ ਨਾ ਮਾਮੇ ਮਾਈ ਜਾਏ ।1 
ਅੰਬਾਂ ਸਧਰ ਨਾ ਲਹੈ ਆਣ ਅੰਬਾਕੜੀਆਂ ਜੇ ਖਾਏ ।। 

ਰ੍ (ਵਾਰਾਂ-- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 
a we ~ woe 

ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ nat ਨਾਲ-ਜੀ-ਪਰ 
ਚਾਵਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ far ਅਤਿ ਚੰਗੀ 
eas ਜਾਂ ਬੋਦੇ ਨੂੰ ਛਡ ਮਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀ 
ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਹ 
mo fed ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੇ :-- ੫੩--(ਮਾਂ ਦੇ Oa ਫੜਕੋ) 
ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ! ਮੋਟੇ ਪਿਛੇ ਆਪਣੀ us ਨਾ ਗੁਆ 
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ! ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 
ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਧੀਰਜ 

ਕਰ | 

ਮਾਂ--ਬਰਾਂ ! ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ wai ਨਾਲ ਜੀ- 

ਪਰਚਾਵ ਮੋਕੇ ਵਸ ਨਹੀ । 

(fan ਸਿੰਘ--ਡਾ! ਭਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਬਾਂ ਵਿਚੋ ਅੱਕ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ vo ਘਰਾਣੇ ਵਿਚੋ” 
ਕੌਈ ਮਾੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਖਾ _ਸਿੰਘ ਦਾ 
ware ਬੜਾ ਟੀ ਸਉ ਤੇ ਭੜਾਮਾਣਸ ਸੀ. ਪਰ 
dq 233 ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ''ਅੱਬਾਂ 
ਵਿਚੋ wisn” ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ । ਨਲੈਕ ਨੇ 

be 

੬੩ ਅਮਾਂ ਨਾਲੋ... 

(Fa) 

nad ਡਿੱਗੀ, ਧਰਤ ਪੜ੍ੁੱਛੀ । 

ws :-- ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 
3 ਡਿੱਗ, ਨੀਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :-- ਆਹ ! ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਭਾਗ ! 
ਪਤੀ ਦੇ ਚਲਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 
ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 'ਅੰਬਰੋ ਡਿੱਗੀ ਧਰਤ ਪੜੁੱਛੀ” । ਕਿਥੇ 
ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵਾਜਾਂ md ਰਜਦੇ adi 
ਸਨ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਤ ਵੀ ਨਹੀ` user 

(ਸੋਗ) 

ਅੰਮਾਂ ਜਾਏ ਪੰਜ us, ਕਰਮ ਨਾ ਦੇ'ਦੀ 
ਵੱਡੇ 1 

ਭਾਵ — ਜਦ ਇਕੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਪੁੱਤਾਂ 
ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ms ਅਡਰੀ ਹੌਵੇਂ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ” :-- ਇਹ ਪੰਜ ਭਰਾ ਜੇ । ਇਕ 

ਠਰਨੈਲ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਫੇਲ ਦਾ ਫੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਤੀਜਾ 
ਸਕੁਲ ਮਾਸਟਰ, ਚੌਥਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਮਾਂ 

ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਕੌੜੇ ਤਲਢਾ ਹੈ । whi ਜਾਏ ਪੰਜ 

ਪੁਤ, ਕਰਮ ਨਾ ਦੇ'ਦੀ ਵੰਡ । (ਸੋਗ) 

ਅੰਮਾਂ ਨਾਲੋ ਧੀ ਸਿਆਣੀ, ਰਿੱਧੇ ਪੱਕੇ 
ਵਿਚ we ਪਾਣੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ Bs 
ਵਧੀਕ ਚਤਰਾਈ ਢ਼ਸਦਿਆਂ an ਵਿਗਾੜ 

ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

-ਵਰਤੌ” :-- ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਡਰ ਨੌਕਰ ਦਸਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੋ ਹੁਣ ਤਾਈ” ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਾਸ 

ਨਹੀ” ਹੋਇਆ । ਉਸਦਾ ਤਾਂ 'ਅੰਮਾਂ ਨਾਲੋ” ਬੀ 

ਸਿਆਣੀ, fag ਪੱਕੇ fea we ਪਾਣੀ" ਵਾਲਾ 

_ਹਾਲ ਜੈ । 



ਅੰਮਾਂ ਨੀ... ੬੪ ਆਂਗਲਾ.., 

ਅੰਮਾਂ ਨੀ ਅਮਾਂ, ਮੈ' ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ | ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਧੀ । ਭਾਵ, ga ਕੱਮਾਂ ਨੂੰ ਛਡ 
ਨਿਕੋਮਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ feast ਆਦਮੀ 
ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਵਰਿਆਮ---ਅਖੇ “ਅੰਮਾਂ ਨੀ ਅੰਮਾਂ 

ਮੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕੋਮਾ” । ਭਾਬੀ !ਸੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਏ | 

ਜੇ ਵਿਹਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਗੋ ਬਹੁਤਾ ਕੋਮ ਹੁੰਦਾ ਏ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਿਰੋਂ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਮਾਂ ਨਾਲੋ ਹੇਜਲੀ, ਸੋ ਫੱਫੇਕੁੱਟਣ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨ 

ਵਿਚ ਤਾਂ eg ਰਖੇ ਪਰ want 
ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਸੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” : -- ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲਣ zi 

Rar ਮਿਲਿਆ' ਮੋਰੇ ਘਰੋਗੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 

ਦਲਾਲ ਪੈਣ ਦ1 ਲੋੜ Sot । 'ਅੰਮਾਂ ਨਾਲੋ ਹੇਜਲੀ, 

ਸੋ ਫੌਫੇ ਟੁੱਟਣ ।” 

(ਔਧ-ਖਿੜਿਆ es — ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਿ 

ਅੰਮਿ੍ਤ at ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਉ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਅੰਮਿ੍ਤ ਦੀ ਕਦਰ ਉਸੇ ਨੂੰ 

ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ _ਵਸਤ੍ਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ 

ਗਾਹਕ ਹੈ । ਰ 
੫ 

ਵਰਤ :-- 

“fan ਨੇ ਸਾਚਾ ਸਿਫਤੀ ਲਾਏ ।। 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੇ _ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ i 
wis ਕੀ ma ਸੋਈ ਜਾਣੈ ।। 
ਜਿ ਅੰਸ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਜੀਉ ।।” 

ਫੁਰੂ ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਮਾਰੂ) 
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡਿ fad ਬਿਖੁ ਥਾਈ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਅੰਮਿ੍ਤ ਨੂੰ ਛੋੜ ਸ਼ਹਿਰ 
= 

ਮਾੜੇ als । 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਹਮ ਅਵਗੂਣਿ ad ਏਕ ‘HE ਨਾਹੀ ।। 
ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਾਡਿ ਬਿੱਖੋ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ।।" 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚੌਥੇ ) 

ਅੰਮੂ ਭਾਲੋ ਮੇਘਲਾ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੋਂ ਅਜਿਹੇ AH’ ਕਿਸੇ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ 
ਮਿਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਲਛਮੀ ਭਜਦੀ ਭਜਦੀ ਆਈ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਪਾਸੋ Sat ਜਿਹੀ ਬਰਾੀਡੀ ਮੰਗੀ । 
। ਬਰਾਂਡੀ ਘਰ ਖਤਮ ਸੀ ਤੇ ੯ਿਡ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 
ਪਾਸੋ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ । ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜ 'ਅੰਮੂ 
ਭਾਲੇ ਮੋਘਲਾ, ਕੂਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ” ਵਾਲ਼ੀ ਗਲ ਹੋਈ । 

ਰਾਤੀ” ਝਬਰਾਂਡੀ ਦੀ ਲੌੜ 0 ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਘਰ 
Fei, PIS ਆਥਣ Hal ਹੋਈ ਏ । (Ra) 

ਆਂਗਲਾ _ਤੜਾਂਗਲਾ, ਪਰਾਈ fee 

ਕੋਈ ਨਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ 

ae ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਮਖੌਲ ਕਰਨ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ 
wie ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋੜ ਛਾੜ ਕਰ 

ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨ ਢੂਜੀ ਨੂੰ ਥੇਂਕਾ ਦੇ ਕੇ 
ਉਸ ਉਤ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋ” ਉੱਗਲ' ਦਾ ਅੜਾਂਗੜਾ 

ਪਾ ਕੈ ਕਹਿਣ sa ਪੈਣ 'ਆਂਗਲਾ ਤੜਾਂਗਲ' ਪਰਾਈ 

ਭਿੱਟ ਕੋਈ ਨਾ” ਤੇ face ਵਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਦ 

aw ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਹਣ ਲਈ ਦੌੜਨਾ | 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਆਂਡੇ (ਕੋ, 

ਆਂਡੇ ae ਤੇ ਕੁੜ az ਕਿ 4 i 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਖਤਾਂ ਕਿਸੇ 
Jd ਨੂੰ ਦੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਖ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿਸੋ ਜੋਰ 
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ Us, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤੋ” :-- wet ਲੋਕ--ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ! ਤੁਸ/ਡੀ ਤ) ਇਹ wes ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 
“ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ az ਕੁੜ ਕਿਤੇ' ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕੇ 
ਸਾ ਵਸਦੇ ਹੋ, ੫ਰ ਔਕੜ ਆ ਏਣਨ 38 ਸਾਨੁਰੇ ਘਰ 
ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ fea ਠੀਕ ਨਹ” । (ਸੰਗ) 

ਆਂਦਰਾਂ ਭੁਖੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਚੋਲ । 

ਭਾਵ :--ਅੰਦਰੋ` ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਬਾਹਰ ਸੁਖੀ ਬਣ ad, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ 
ਤੇ ਬਾਹਰੋ” ਕੁਝ | 

eos :-- ਦਿਖਾਵੇ ae ਕੀ ਬਣਦਾ 
ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੂਝ ਵੇ) ਨਾ ਹੋਂਵੇ । 'ਆਂਦਰਾਂ ਕੂਖੀਆਂ 
ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਚੌਲ” । ਕਦ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ | (ਸੋਗ) 

ਦ 

fears ਬਾਤ ਕਰੇ ਸਿਆਣਾ ਕਿਆਸ 
ਕਰੇਂ 

_ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਅਜੇਹੀ ਗਲ 
ad, ਜਿਹੜੀ ਢੁਕਦੀ ਫਬਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਤਾਂ 
ਗੱਪ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਸੋਚ ਕੇ 
ਗਲ ਕਰਦੇ as} 

ਵਰਤੋ" :--''ਇਆਣਾ ਬਾਤ a3, ਸਿਆਣਾ 
ਕਿਆਸ ਕਰੇ 1” ਬਸ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ dis ਜਾਣਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਦੜ te ਜਾਉ । ਖੋਲ ਕੇ ਝ੪ ਮਾਰਨੀ ਚੰਗੀ 
ਨਹੀ” । (ਸੋਗ) 

੬੫ ਇਸ ਬਾਬਲ... 

ਇਆਣੇ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ । 

ਭਾਵ : --ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਆਣੇ ਨਾਲ 
ਦੌਸਤੀ Je ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇ, ਜਾਂ 
ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ! 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਭਰ ਜੀ ! “fen? ₹) ਯਾਰੀ, 
ਸਦਾ ਬੁਆਰੀ ,'' ਸ਼ੋਰ ਦੀਨ ਨੇ ਮੋਰੀ ਕੀ ues 
ਕਰਨੀ ਸੀ ? ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 8 
ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਾ । (ਸੰਗ) 

ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਨਾਲੋ ਰੋਡੇਪਾ ਚੰਗਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ fax ਦੀ 
ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਜਾਂ Aad 3° ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਿਆ 
ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :---ਦਸ--ਰੌਂਬ ਹੀ ਦਇਆ ਕਹਤੇ | 
ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀ ! ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ 
ਪਿਆ ਸੜਦਾ Brag) ਦੇ ਉਬਾਲ eid ਉਬਲ 
Gas ਕੌਢੇ ਪਿਆ ਲੂੰਹਦਾ ਏ । ਭਈ ਮਨਾ, ਇਹੋ 
ਜਿਹੇ ਮਾਲਕ 83°37 ਰੱਬ ਦੀ ਪਨਾਹ । ਇਸ 
ਸੁਹਾਗ ਨਾਲੋ” GI ਚਗਾ | 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ-- axes ਮਿ 
€$ 

ਘ 

ਇਸ ਹੱਥ ਦੇਹ, ਉਸ ਹੱਥ ਲੈ । ਵੇਖੋ : 
ਇਹ ਕਲਜੁਗ ਟੀ, ਇਹ ਕਰ ਜਗ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਛੋਤੀ 
ਹੀ ਮਿਲੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਹੋਮ aa ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ 

ਮੋਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਛੁਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਓਹ 

ਛੋਤੀ ਹੀ ਵੱਢੀ ਲੈਦਾ sige ਗਿਆ । ਕੀਤੇ = 

ਫਲ sigaze ਹ ਪੈਦਾ ਹੈ । “fer ਹੱਥ ਵੇਹ 
ਤੇ ਉਸ da ਲੈ ।” (Ha) 

ਇਸ ਬਾਬਲ ਦਾ ਕੀ ਭਰਵਾਸਾ, ਡੋਲੀ 
ਪਿਆਂ ਵੀ ਕੱਢੇ 1 

ਜਦ ਅਖ਼ੀਰ ; 2s 
ott ਜ 

ਭਾਵ : 

ਉੜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ 



ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ... 

ਵਰਤ” :-- ਹ! ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ gar, ਬੜਾ 
ਚਗਾ, ਪਰ “fen ਬਾਬਲ ਦਾ ਕੀ ਭਨਵਸਾ, ਇਹ 

ਡੋਲੀ ਪਿਆਂ ਵੀ ਕਢੇ ।'' ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਦ 
ਵੇਖੀਗੇ | (ਸਰ!) 

ਇਸਤ੍ਰੀ gu ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ । 

ਭਾਵ :-- ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ, ਇਹ 
ਪਤੀ ਬਿਨ' ਸੋਭਾ ਨਹੀ” ur et | 

zis :-- 

“oyu ਤਟ) ਬਰ ਸੁਆਮੀਆ ਮੇਰੇ 
੩ fa@ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੇ ।। 

fens} su ਚੇਰੀ ਕੀ _ਨਿਆਈ 
ਸੋਭ ਨਹੀ tao _ਭੋਰਤਾਰੇ ।। 

(ag ਗ੍ਰੌੰਥ--ਮਲਾਰ ਰਾਗ) 

ਇਹ ਕਲਜਗ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਜੁਗ ਹੈ । Se: 

“ਅਹਿ ag ਕਟੇ ਜੂ ਅਹਿ ਕਹੁ ਪਾਏ ।` 

ਭਾਵ :-- ਦਿਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਈ 
ਕਰੇਗਾ, ਓਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਗਾ Hea ਕਰਨ 
ਦਾ ਜੁਗ di ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਹਾ ਫਲ 
ਮਿਲੇਗਾ | 

ਵਰਤੋ :- ਰਮਲੀਆ--ਮਟਾਰਾਜ ! ‘fea 
ਕਲਦਗ! ਨਹੀ, ਇਹ ਕਰ ਜੁਗ ਏ”, ਇਹ ਖੂਬ ਸੌਦਾ 

ਨਕਦ ਏ। ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ, ਇਸ da ਲੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ 

ਦੇ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਲੈ । ਆਹਮ ਦੇ, ਆਰਾਮ ਲੈ । 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ --ਬਲਵੌਤ ਸਿੰਘ) 

ਇਹ ਜਗੁ ਧੂਏ ਕਾਂ urd 

ਭਾਵ ---ਇਹ HHT Ue ਦੇ ਪਹਾੜ | 
ਵਾਂਗੂ ਅਸਬਿਰ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ । 

wos: 

“ਇਹੁ ਜਗ Ue ਕਾ ume ।। 
ਤੈ ਸਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਿਹ ਬਿਚਾਓਿ 1! 

(ਗੁਫੂ ਗੰਬ--ਰਾਗ HAR) 

ਇਹ ad} ਚਿੜੀ ਹੈ, ਆਪ fag 
ਜਾਉਗੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਝੀ ਕੱਦ ਵਿਚ ਜਾਂ 

੬੬ 

ਜਾਵੇਗੀ 1' 

ame 1 ਅਪਣੇ Ys ਕੁੜੀਆਂ. ਹੀ we ਨ 

ਇਕ ਅੱਖ... 

ਦਖ ਵਿਚ ਤੁਝ ਨਾ ਬੌਲੋ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਖਾਵੇ 
ਪੀਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਗ 

` ਪਵੇਗਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- fei ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਸਾਹ 
ਭਰਦੀ ਹੈ । ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋ oe ਕਿਰ TE ਹਨ । 
ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬਲਾਉੱ”ਦੰਅ੧ ਹਨ, uae ਇਹ fra 
ਹੀ ਨਹੀ' ਚੁਕਦੀ । ਇਕ net ਨੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ast 
ਵਿਚ ਕਿਹਾ : 'ਇਹ ਨਵੀ” ਦਿੜੀ ਹੈ, ਆਖੇ fars 

(ਸੋਗ) 

ਇਹ ਮੁਹ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ 3° 
ਵਧੀਕ ਦੀ ਆਸ ਰਖੋ | 

ਵਰਤੋਂ :-- ਅਨੌਦ ਜਨਕ ਸਗਮਾ ਬ੍ਹਮਾਨੰਦ 
2 ਵੀ ਦੋ ਹੌਥ ਪਿਛੈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ vex 

ਬ੍ਹਮਾਨੰਦ ਦਿਖਾਉੱਦ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਗੇਲ ਕਿਥੇ ? 
ਕਿਹੜਿਆਂ ਭਾਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ? ਕੋਏ! 

ਨਾ! “ਇਹ ਮੂਹ ਤੇ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਵਾਲ' ਵਾਲ 
ds ਹੈ । 

(ਸੀ ਹਰਚਰਣ 'ਿਸਬਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਇਹੋ ਮਡੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਨੈਣ ude । 

ਭਾਵ :-- ਜਿੱਥੇ ਹਰ 25 ਲੜਾਈ 
ਭਿੜਾਈ ਹੀ ਪਈ ਰਹੇਂ, Ga ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਤੋਣ ਕੀ ਅਖਾਂ ? ਕਲ aM 
faq ਨੂੰ ਵੀ dat ਨਹੀ” ਲਗਦੀ ੫੩ ‘fed ਮੁੱੜੇ 
ਹੱਥੋਂ ਤੇ fed Se uce’ ਵਾਲ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇ 

ijt 
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ਲੜਦੇ ਹਨ, ਕਿਨੂੰ Gai? (ਸੈਰ) 

ਇਕ ਅੱਖ vet ਹੈ ਇਕ ਹਸਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਵ :-- ਸੁਖ ਦੁਖ Ho ਹੀ ॥ਹਣ 



ਇਕ ਅਨਾਰ... ੬੭ 

ਕੁ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਿਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ cut ਹੈ ਇਕ | pos ਹਨ । 
ਹਸਦੀ ਹੈ, A at ਵੀ ਹਸਦੀ ਹੋਦੇ signet 
te get Wa ਹੈ । 

(ਸੀ ਹਰਿਚਰਣ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ' ਅਨਾਰ ਤੇ ਸੌ ਬੀਮਾਰ । ਵੇਖੋ: 
‘fea ਨਿੰਬੂ, ਪਿੰਡ ਭੇਂਸਿਆਂ wy 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਵਰਤਨ ਵਾਲ ਬਹਤੇ Je, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਵੀਹ cue ਵਿਚ fad ਕਿਨੂੰ 
ਰਜਾਵ) ? ਅਨ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪਤਰ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਜੀ ਆਪ 
ਵੀ ਹਾਂ । nd ‘fea ਅਨਾਰ ਤੇ ਸੌ ਬੀਮਾਰ ,! (ਸ:) 

ਇਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕ ਕਾਣਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ fea ਤੇ 
ਇਕ ਵਧ ਮਾੜੋ` ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ds -- ਬਾਬੂ ਵੀ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੂਰਮਾ 
ਹੈ, fra ਜਿਹਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ । ਇਕ wai, ਇਕ 

ਠਾਣਾ 1” ਕੌੜੋ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਜੌ ਕੋਹ ਵਲ! ਮਾਰ ਕੋ ਮਿਕ 
ਜਿਆ । ਰ੍ 

(ਉਤਮ ਕਹਾਂਣੀਆਂ-- at: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਆੜੀ, ਸੋ ਕੋਮੀ । 

ਭਾਵ :--- ਸੌ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲੇ 
ਇਕ ਪੱਕਾ ਆਦਮੀ (ਸਾਥੀ) ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁ੪" ਵੀ ਤਾਂ Fe ਕਰਦੇ ਹੋ । 
ਜਿਸ ਲਾਈ ਗਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚਲੀ । ਭਾਈ 
“ਇਕ ਆੜੀ ਤੇ ਸੋ ਕੰਮੀ ।' fee Hat ਸਾਥੀ ਹਜ਼ਾਰ 

ਵਾਕਫ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋ ਦੰਗਾ Jed । (ਸੋਗ) 

ਇਕ ਇਕਲਾ ਤੋਂ ਦੋ ਯਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਕ 
ਇਕ ਤੇ ਦੇ ਯਾਰਾਂ। ਜਾਂ ਇਕ ਦਾ ਦਾਰੂ 
ਦੇ । wi ਇਕ ਨਾਲ ਦੋ ਭਲਂ । 

ਭਾਵ :-- ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ 
ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਮਿਲ a ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ 

ਇਕ ਸਪ... 

ਵਰਤੋਂ” :--ਸੌ ਤੂੰ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇਂਗੀ ਕਿ ਇਸ 
ਕੰਮ wet ਹਰ sgi ਕਮਰ-&ਨ og ਲਏ ਹਨ 
ਤੇ ਅਸੀ' ਹੁਣ ਇਸ an ਵਿਚ ਇਕ fea 3 ਦੋ 
ਯਾਰਾਂ ਨੋਵਾਂਗੇ । (ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ _ਇਕੱਲਾ ਦੂਜਾ ਭਲਾ, ਤੀਜਾ 
ਰਲਿਆ sa ਗਲਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ge ਨੂੰ ਤੀਜੇ 
(ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ) ਦੇ as ਤਕ ਪੁਚਾਣ ਤਾ 
ਰੋਕਣਾ ਹਵ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਂਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” — ਮਿਤਰੋ ! ਦੁਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 

ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ' ਗੱਲ ਕਈ fuse? ਪਾਸ ਕਰ ਬੈਠਾ । 

fea ਇਕੱਲਾ, ਦੂਜਾ ਭਲ'. stm ਫਲਿਆ Yar 

ਗਲਿਆ । ਮੋਈ ਮੈ>ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਇਕ ਲੇ fed 

A ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਢਸ਼ ਦਿਤਾ. ਤੇ ਬਾਣਾ ਮੋਰੇ ਬੂਹੇ 3 
ਆ ਬੋਠਾਂ । (ਸੋਗ) 

ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਕੋਠੜੀ, ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ 
feed । 

ਭਾਵ :- ਦੁਖ ਤੇ ਦੁਖ ਪੀਂਦਾ 
ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

=x 

we, 

ਵਰਤੋ` :-- ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ © 

ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਂ ਗਿਆ, na Cn et ਖੀਸਾ <t 

ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ 

ਇਕ feast ਕੇਠੜੀ, ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ fees । 

(ਸੰਗ) 
ਇੱਕ nu ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਡਣਾ । aa: 

ਇਕ ਕਜੇਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ fax ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ । ਰ੍ 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਅਗੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਸਭਾ 
ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ Ud ਤਾਕਤ ਮਿਵ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਉਹ ਤਾ ਅਗੇ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀ' 
ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ >ਗ ਕਰਨ ਵਿਚ । ਹੁਣ ਆਨਜੇੜ਼ੀ 
ਮੌਸਿਸਟ੍ਰਟ ae ਗਿਆ ਹੈ । ‘fea Hus ਦੂਜਾ 
ਉਡਣ:' ਹੋ ਕੇ ਲਗੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ । (Ha) 

ਹਾ 



ਇਕ ਸਿਖ... 
ਦ-=--੬= =੮=੮੮੨= ੯੯੬ ਵਵ੧੨੨੨੨੮੮੮੨੮ 

ਇੱਕ ਸਿਖ ਦੁਇ ਸਾਧ ja ust’ 
ਪਰਮੇਸ਼ਰ । 

ਭਾਵ :-- ਇਕ ਇਕੱਲਾ ਸਿਖ ਹੈ, ਦੋ 
ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਤਸੈਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ 
ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਹਰੀ-ਹੈਦਾ 
ਹੈ । ਭਾਵ ਏਕੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- 

‘fea ਸਿਖ, ਦਇ ਸਾਧ Hal, val ਪਰਸੋਸਰ । 
ਨਉ” wal ਨੀਲ nists ਸੁੰਨ ਅਵਤਾਰ ਮਹੇਸ਼ਰ । 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਇਕ ਹੱਥ ਆਟੇ ਤੇ ਇਕ ਹੱਥ ਝਾਟੇ । 

ਭਾਂਵ -- ਜਦ ਕੋਈ addi ਤੀਵੀ' 

(ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼) ਕੋਈ ਕੌਮ ਵੀ ਸੁਚੱਜਾ ਨਾ ਕਰੇ, 
ਜਾਂ ਫੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :--ਤ:ਲਿਆ--ਹਾਇ ਨੀ ! ਇਹ si 

ਕੋਈ aa ਮੱਠੀ ਥੇਹ ! ਨੀ ਇਸਦਾ ੩ ‘fea ਹੱਥ 

wa ਤੋ fea da we’ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨੀ” 

ਹੱਥੀਂ ਆਣ' ਰ੍ਰੰਨਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ । 

(ਨਵਾਬ ਖਾਨ--ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਹੱਥ ਤਾੜੀ ਨਹੀ" ਵਜਦੀ । 

ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਨਹੀ uteri 

ਭਾਵ :-- (੧) ਦੋਵਲੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ 
ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵਧਦਾ ਹੈ । (੨) ਲੜਾਈ ਜਾਂ 
ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ oa 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਜਾਂ 

ਵਰਤੋ” :--- ਰਾਜ--ਬਸ ਕਰ ਨੀ ਮਾਇਆ ! 
ਬਹੁਤ Py ਹਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। “ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾੜੀ 

ਨਹੀ” ਵਜਦੀ ।” ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 

ਹੋਲਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਭਬੜ ਮਚਿਆ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਕੌਠੜੀ, eat ਮਿਤਰ 
ਵਿਛੈਨੇ 

੬੮ ਇਕ ਗੇਗਾ.. 

ਭਾਵ : :-= ਇਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ੮ ਹਾਂ ਤੇ 
ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ (ਸਹਾਰਾ) ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀ” । 

ਵਰਤੋ` :--- 
'ਡਿਕ ਹਨੈਰੀ ਕੋਠੜੀ, ਦੂਜਾ ਮਿਤਰ feed । 
ais gost ਚਰ ਗਿਉ” ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ 8d । 

(ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ -- ਕਾਫ਼ੀਆਂ) 

ਇਕ ਕਮਲੀ ਦੂਜੇ ਪੈ ਗਈ' ਮੀਆਂ 
ਦੇ ਰਾਹ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੰ 
ਹੋਰ ਔਗੁਣ ਰਲ ਕੇ su ਕਰ ਦੇਣ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- “ਇਕ ਕਮਲ) ਦੂਜੇ ੫ ਗਈ 

ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹ । wa ਹੀ ਓਹਵੇ ਉਤੇ ਅਕਲ 

ਵਲੋ“ ਰਬ 2a ਰਹਿਮ ਸੀ । ਉਤ” ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ 

ਚਲਾਕਾਂ ਨਾਲ । ਕੀ ਕਰਦੀ ? (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਕਰੇਲਾ, ਦੂਜਾ ਨਿੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fad ਦਾ ਸੁਭਾ ਅਗੋਂ ਹੀ 
ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਪਿਠ Sal We, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ, ਜਦ 
ਬਹੁਤੇ ਔਗੁਣ ਜਾਂ ਦੁਖ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਾਣ । 

ਵਰਤੋ :-- ਇਕ ਤਾ ਪੰਜਾਬਣ ਜੌਂਟੀਆਂ, 
ਦੂਜਾ HH ਨਿਨਾਣਾ, ਤੀਜਾ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੰਡ ਹੌਲੀ, 
ਚੋਥਾ ਘਰ ਦੇ ਮਧਕ ਦਾ ਜੀ ਖੱਟ ਵੇਖਿਆ । ਬਸ 

faa ਤਾਂ ਉਹੋਂ ਗਲ ਆ ਵਾਪਰੀ ‘fea ਕਠੋਲਾ, ਦੂਜਾ 

ਨਿੰਮ ਚੜਿਆ” | 
(ਨਵਾਬ ਖਾ--ਭਾਈ ਜੋਬ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ dat ਦਾ ਰਾਹੀ, ਇਕ ua 
ਮਦੀਨੇ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ us ਅਤ 
Je} 

ਵਰਤ” :--- ਮਹੱੰਤ--ਇਹ ਆਪਦੀ ਅਚਰਜ 

ਜੋੜੀ ਹੈ । ‘fea ਗੰਗਾ ਦਾ ਰਾਹੀ, fea ਮਦੀਨੇ 

ਦਾ, ਇਕ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਬ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸਚੇ 



fea (AS) ਪਰ... 

ਪਦਾਰਬ ਲਭਦਾ 3, ਜਾ 2 ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ada 

ਤਾਂ ਨਿਭੇਗੀ । 

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਣ ਵਿਸਬਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ (ਸੱਤ) ਘਰ ਤਾਂ sea ਛਡ 
ਦੇ'ਦੀ ਹੈ। ` 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਅਜੇਹੀ ae 'ਤਸੇ 
ਅੰਗ ਸਾਕ ਦੇ ad ਦੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 
ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ, 
ਹਨ | 

ees" :--- ਓਏ ਰਾਮਿਆ ! ‘fea ਘਰ 
31 ਡੈਣ ਵੀ ਛਡ ਦੇੱਦੀ ਏ', ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀ ਨਾ 
ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੀਂ-ਜਾਈ ਭੈਣ ਦਾ 
ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ । ਬਸ ਅਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਨ 
ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤ੍ਰ ਤੂੰ ਭਾਂ। (H:) 

fea ਚਣਾ, ਹੋੜ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ । ਵੇਖੇ 
‘fea ਨਿੰਬੂ ਪਿੰਡ ਭੁਸਿਆਂ ਦਾ ।' 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ 
ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਚੋਧਰ]--ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਨੀਨ 
ਵੱਡਾਂ ! zd fed ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਝੀ ਹਨ । ਪਿੰਡ 
ਸਾਰਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ । ਇਥੇ ਤਾਂ “ਇਕ var, 

da ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ' ਵਾਲ: ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸੈ” ਕੀ 

(ਸੰਗ) 

ਭਾਵ :-- ਜੱਦ ਕੌਈ ਵਧ ਘਟ ਬੋਲੀ 
ਜਾਏ `ਤੇ ਅਗਲਾ vu dd, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਰ 

ਵਰਤੋ“ :--- ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ve ਤੇ ਮੂੰਹ 
ਖੋਲਣ ਚਾਂਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗਲ ਪੂਰੀ 

ਹੋਂ ਗਈ ਤਦ uu ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । gu 

ਸੀਨਾ gat 

_ ੬੬ ਇਕ Sa... 

ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ? 'ਇਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ ਸੁਖ ।” 

(ਸੋ) 
ਇਕ ਚੋਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਕਾਰੀ । ਜਾਂ ਇਕ 

ਚੌਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ । ਵੇਖੋ 
S18 ਚਤਰ । ਰ੍ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਇਕ ਤਾਂ ਪਾਪ 
ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੋ 
da ਦੇ ਸਿਰ 3 He ਜਾਂ ਆਕੜ ਕਰੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- fea ਤੁਸਾਂ war win 
ਏਨਾਇਆ । ਉਤੋਂ ਹੁਣ WS ਸਿਰ ਅਲਜ਼ਾਮ qué 
a ‘fy ਲੜਾਈ ਮੋ” ਪੁਆਈ ! “ਇਕ dd? ਤੇ ਦੂਜੇ 

(fia) 
ਇਕ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਠੇ 3 ਨਹੀ” 

ਚੜ੍ਹੀਦਾ । 

ਭਵ :-- ਨਿਰਾ ਪਰਾ ਗਲਾਂ ਨਾਲ 
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਜਾਂ ਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ 
ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਖ ਲੈਣ Bel ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਦਾਦੀ-- ਬੱਚੀ ! 'ਇਕ ਛਾਲ 
ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਠੇ ਤੇ ਨਹੀ” ਚੜੀਦਾ ।” ਹਾਲੇ ਤਾਂ 3 ਕੌਮ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਤ ਹੈ । ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲ 
ਦੀ az ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਜੋੜੀਆਂ de, ਇਕ ਨਰੜ ga । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਵਿਚ 

fes* ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਨਾਲੋ ਚੋਰ 

ਵਰਤੋ” :-- 

‘fea ਜੋੜੀਆਂ fe, fea saz ਹੁੰਦੇ', 
ਢੌ gat ਲਿਖਿਆਂ  ਅਖਰਾਂ ay 
ਖੋੜੇ _ਸਿਆਲ _ਕਰਤੂੜ 8 ust ਦੋਵੇ 
ean aa ਸਿਰ ਸਾਉਆਂ ਟਕਰਾ ਦੇ । 

` (ਹੀਰ ਵਾਰਸਸ਼ਾਂਹ) | 
ਇਕ ਡਗੇ, ਪਿੰਡ ਮੰਗਿਆ । 

ਭਾਵ :- ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਬਾਹਲੇ ਕੌਮ 



ਇਕ ਢਰਕਦੀ... 

ਨੇਪਰੇ ਨਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤਸੀ' ਤਾਂ ‘fea sa ਪਿੰਡ 
ਮੰਗਦੇ ਹੋ”, ਬਾਹਲੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਸੋੱ 
ਅਤੇ ਬਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਰਾ dd, cal ਹੌਲੀ ਸਭ 

ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ” ' (Hai) 

fea ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਆਂ ਦੋ ਪਰਨਾਏ । 

ਭਾਵ ;- ਜਦੋ` ਕੋਈ ਚੀਜ਼ fan 
ਮਿਲ ਨਾਂ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ 
ਮਲਣ ਦੀ ਬਹਤ ਆਸ ਰਖੋ | 

is) 
ਦੇ 

ਵਰਤੋਂ :-- ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਦੀ ਕਿ 
ਤੂੰ ਕਿਉ fen ਗਲ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਤਨੀ 
ਸ਼ਮਰਬ! ਹੋਵੇ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀਦੇ ਹਨ । ਤਹਾਡੀ 

ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ‘fea ਢੁਕਦੀ ਨਹੀ”, ਮੀਆਂ ਦੋ 
ਪਰਨਾਏ ।” (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਤੀਰ ਤੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ । ਜਾਂ ਇਕ 

ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਢਾਹੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ fea ਵਿਉੱਤ ਨਾਲ 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਅਡੇ ਅਡ ਕਾਰਜ ਜ਼ਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਅਖੀਰ ਸੋਚਦਿਆੰ _ਸੋਚਦਿਆਂ 
ਉਸਨੂੰ ਇਕ da ਲਭ ਹੀ ਪਿਆਂ । ‘fex ਤੀਰ ਨਾਲ 
ਦੂਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ” gas ਵਾਲਾ । 

(ਕਾਗਤਾ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਤੇਦ ਖਲੋ, ਦੂਜੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :- ਇਕ mas ਵਿਚੋ” ਨਿਕਲੋਂ, 
ਦਜੀ ਹੋਰ wr Yet ਰੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਹੈ ‘fea 
32 ਖੋਲੋ, ਦੂਜੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ” । (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਦਰ ਬਦ, ਸਹੈਸਰ ਦਰ ਖੁਲ੍ਹਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ 
ਅੱਧ ਤਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਦਦ ਬਾਹਲੇ 
ਕਰਨ BS ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

੭੨ ਇਕ ਦਿਨ... 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ 
3 ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ 
ਆਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਹਾਨੂੰ dea ਨਹੀ age 
ਚਾਹੀਦਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੂਸਫ਼ ਸਨੀ ਨੌਜਵਾਨ 

ਲਈ ਹੋਰ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ? “fea ਦਰ de 
ਸਹੇਸਰ ਦਰ Yer ।” 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਨੀਅ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰ 
ਸਕੀਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਹ ਨਾਲ ਭ) 
ਨਹੀ” ਭਰਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਸ ਤੋ" yas ਵਧੀਕ 
ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ust ਖ਼ਾਤਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇ” ਜਾਂਦੇ । ਜੰਵ 
ਦੀ ae ਆ ਵੜੀ, ਅਖੇ ‘fea ਦਾ ਮੂਹ ਤੇ oe ਨਾਲ 
ਭਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ua ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਨਾਲ 
ਭੀ ਨਹੀ” ਭਰ ਸਕੀਦਾ । (Hat) 

ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ, A ਦਿਨ ਚੌਰ 
ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ 
ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਕੜਿਆਂ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਫੌਜਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ 
ਗਿਆਂ | ‘fea ਦਿਨ ਸਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸੋ ਦਿਨ ਢੋਰ ਦਾ 1 
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪਾਪ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ । (Fa) 

ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, en ਦਿਨ 
ਡਰਾਉਣਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾਦੇ ਮਗਾਉਣਾ ॥ 
ਜਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਦੂਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, 
ਤੀਜੇ fea ਦਾਦੇ ਮੈਗਾਉਣਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ fan 2 
ਘਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕ ue, ਤਦ ਅਕ ਕੇ _ 



ਇਕ ਨਾਲੀ . ੭੧ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ZIT :--ਕ਼ੈਣ ਜੀ ! ਕਲਪਣ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ, 
ਅਖੇ 'ਇਕ ਵਿਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਰਾਉਣਾਂ, 
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾਦੇ (ਰੀ | ਇਥੇ ਤਾਂ ਅਜ ਪੰਜਵਾਂ 
ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆਂ ਹੋ 
fone ਹੈ, ਕਲਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ? (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਨਾਨੀ set, ccs ਢੌਲਾਂ ਦੀ 
ਕ੍ੜਕੁਟ ̀। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਅਗੇ 
ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੌਵੇ 3 Gs ਉਸਨੂੰ ਵਧੀਕ 
HGH ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਉਪਰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ og ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ 
ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ub ਸਨ । ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ 
ਪਿੰਡ ਨਹੀ” ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ fiw ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ, 
ਮਿਲਦਾ ‘fea ਨਾਨੀ suet, ਉਤੋ` dai ਦੀ 
ange, ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਜੇ ਹਣ 

ਬਕਰੀਦ ਆ ਗਈ । : 

(faa ਸਿੰਘ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਨੂਰ ਆਦਮੀ, ਸੌ ਨੂਰ ਕਪੜਾ, 
ਹਜ਼ਾਰ ay ਗਹਿਣਾ, ਤੇ ਲਖ ਰੂਪ ਨਖਰਾ । 

ਭਾਵ — yal ਫਬਣੀ ਨਾਲ ਮਨੁਖ 
H ਗੁਣਾ dart ਲਗਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ" ~~ ਮਨੋਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੁਰਤ ਤਾਂ 
ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਣ-ਠਣ ਕੇ guest ਬਣ ਬਣ 
ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ “ਇਕ ਨਰ ਆਦਮੀ, 
ਸੋ ਨੂਰ audi, ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਪ ਗਹਿਣਾ, ਲਖ ਰੂਪ 

ਨਖ਼ਰਾਂ |’ (Ra) 
ਇਕ ਨਾਂਹ ਤੇ ਸੌ ਸੁਖ । 

ਭਾਵ ;-- ਜੇ ਹੁਦਾਰ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ 
ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਝ ਮੰਗੇ 
ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਦਾ 
ਹੈ 1 

_ਇਕ ਪਲ... Soo ey 

ਵਰਤੋਂ” : -- ae ਉਸ ਨੇ ਨੇ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਮੈ” 
ਠਹਿ ਦਿਤਾ yd ਪਾਸ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀ” at, ge 

ਦੇ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰੇ । fear ਨਾਹ ਤੇ ਸੌ ਸੁਖ ।' 

ਰੱ (੧) 
ਇਕ ਨਿੰਬੂ ਪਿੰਡ ਭੁਸਿਆਂ ਦਾ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ 
ਗਾਹਕ ਬਹੁਤੇ Je, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਰ੍ 

ਵਰਤੋਂ :--- ਵਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ) 
ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਡੀ ਉਮੀਦ 3° ਨੀਵੀਆਂ ਹੌਦੀਆਂ ਨੇ, 

ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਦੋਸ਼? ਜਦ ਕਿ 

“ਇਕ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ afin ਦਾ” ਵਲੀ 
eas ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ sual ਦੇ 
ਗਾਹਕ ਨੇ । (ਲੋਠ ਸਾਹਿਤ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) : 

ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਨੀ ਏ', ਉਤ ਗਿਆ 
ਏਦੀ ਆਵਾ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਟੌਲੀ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ge ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ“ :-- ਵੀਵਾਨ (ਸੱਬੇਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੋ`- 

“ਇਕ ਨੂੰ ਕੀ gate’, ਉਤ ਗਿਆਂ ਈ ਆਵਾ । 

W ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿਉ ਹੀ ਮਾੜਾ ਏਂ, 
ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਤੋ ਚਾਰ ਚੁਕੇ ਵਧ ਨਿਕਲੇ । (Fan) 

ਇਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੌ ਸੌ ਹਕੀਮ । 

ਭਾਵ :--- ਪਰਹੇਜ਼ ਸਭ Ss ਵੱਡਾ 
ਦਾਰੂ ਹੈ 1 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ ਗਲ ਪਜ਼ਖੀ ਹੋਈ ਏ ਕਿ 

‘fea ਪਰਹੋਸ਼ ਨੌ ਸੋ ਹਕੀਮ! । ਪਰਹੇਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ 

ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋ ਵਡਾ ਦਾਰੂ A (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਪਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ 

ਦਾ ਅਧਾਰ । 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ 

ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਟ ਲਾਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 



_ਇਕ ਪ ਪਾਸੇ... 

ਵਰਤੋ" 

ਪਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ware’ ਨੁੰਦੀ 
ਹੈ, ਪਰ 3018 ਕੋਈ ਜਿੱਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਸ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ 
ਪਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀ” ਪੈਣ ਵਿੰਦੇ । (ਸੰਗ) 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਤਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 
ਵਿਚ ਔਕੜ ਹੀ ਅੰਕੜ fen, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਜ਼ਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ :--- Hot ਕਰਾਂ ? ‘fea ਪਾਸੇ 

ਦਹ ਤੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਤਾ” । ਜਿਧਰ wei, ਦੂਖ ਹੀ 
ਦਖ ਹਨ । (Ra) 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਝਾਣੀ 1 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੋਈ Ho ਰਖਣੀਆਂ 
ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੋਂ saint ਵੀ sel 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

» ਵਰਤੋ” :-- “ਹੈ” 1 ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਨਾ 
ਆਉਣ ਲੱਗਾ । ਉਹ ਝੁਠਾ ਬਦਮਾਸ਼..-ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ 

`ਦਾ ਅਵਤਾਰ _ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੂਝਾਟੀ, 
ਮੋ ਅਗੇ ਉਸ ਪਾਸੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, 
ਮਾਂ ਜੀ ।” _ (ਅੱਧ ਖਿੜਿਆ ਫੁਲ - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ । ਜਾ 
ਇਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਕੋਮ ਕਰਦਿਆਂ 
ਦੇ ਕੋਮ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ gaa ਜਾਂ ਵਧੀਕ 
ਫਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ de, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੇਂ` :--- ਖੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ । 

ਇਹ ਤਾਂ “ਇਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ” ਵਾਲਾ ay ਹੋਇਆ । 

ਨਾਲੇ ਜੀ ਪਰਚ!ਵ£ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲੋ Hel ਕਰਨ 

ਦੇ va ਸਿਖ ਲਏ' । (ਸੋ) 

fea as ਵਿਚ ਦੇ ਸ਼ੋਰ sult ਰਹਿੰਦੇ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ 
ਪੈਂਚ ਬਣ ਬਹਿਣ, ਤਦ saat ਮਿਟਾਉਣ 

੭੨ 

so ਵੇਖੋ ਖੋ ਜੀ ਨੇ a [= 

_ ਇਕ ਮੱਛੀ... ਨ 

ਲਈ ਦਿਰ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” — ਸਜਣੋ ! ਇਕ ਬੋਲੇਂ ਵਿਚ ਦੋ 
ਸ਼ੋਰ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੇ । ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ 
ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ, ਦੋ ਹੋਏ ਨਹੀ” ਕਿ ਝਗੜਾ 

ਪਿਆ sat । (Ha) 

ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਭਨ, gu ਦਸ ਕਰ, sat 
ਆੰ ਨੀਤ ਸਾਨੂੰ ਵਖ ਕਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸੱਸ 
ਨਾਲ (ਜਾਂ ਭਾਈ ਭਿਆਲ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਦੂਜੇ 
ਨਾਲ) ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਵ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਉਤੇ 
ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੇ" :-- ਉਹਨੂੰ ਕੀ ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਦ 
ਉਹਨ ਬੋੜਾ ਏ ? ਇਕ ਬੂਹਾ ਭੌਨ, ਬੂਹੇ ਦਸ ਕਰ । 
ਨਹੀ? ਆਂ ਨੀਤ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ । ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 
ਘਰ ਦੀ ਇੱਟ ਇਟ ਭਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਹੋਈ ਨੈ । (ਸੰਗ) 

ਵੇਖੋ 

ਇਕ ਬੋਟੀ, ਸੌ ਕੁਤੇ । ਵੇਖੋ 
ਪਿੰਡ ਭਸਿਆਂ et । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 
age ਬਹੁਤੇ Je, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

: ਇਕ ਨਿੰਬੂ, 

ਵਰਤੋ" :--- ਜੀ ਰੌਲ ਤਾਂ te ਹੀ 

ਹੋਇਆ । ਇਕ ਸੈਰ ਮਿਨਾਈ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਾ wo 

ਸਕੂਲ । ‘fea dd} ਸੋ az, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇ” 

ਇਕ ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਜਲ (ਪਾਣੀ) Her 

ਕਰਦੀ ਹੈ ॥ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੋ ਭੈੜਾ 
aH ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

wos :-- ਪਰ ਵੇਖ ਨਾ ਬੀਥੀ_ ਅਸੀ 

ਲੋਕ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਲੋ ਹੋਏ । ੨ ਜਾਣਦੀ ਏ', 

ਇਜ਼ਤ ਆਦਮੀ ਦੀ a ਲੱਖੀ? ਨ। ਕਰੋੜੀ” । fas 



ਇਕ ਮਝ... 

ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ diet ਕਰ Det ਏ । ਤੂੰ ਆਪ 
ਸਿਆਣੀ ਏਂ । (gal ਵੀਣਾ---ਨਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਮਝ ਲਿਬੜੀ, ਸੱਤ ਸੌ ਨੂੰ ਲਬੇੜ 

ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :— ਜਦ fan ਇਕ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਲ੍ਰੰਣੀ ਦੇ 
ਬਦਨਾਮ Je ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਰਦਾਰ--ਵੇਖ ਓਏ ਨਯੁ ! 
ਤੋਠੀ ਇਕ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਸਾਰੀ as ਨੂੰ ਇ਼ਰਮਿੰਦਾ 
ਲਰ ਦਿੜਾ ਨੈ । ਮੂਰਖਾ fea ve feast, ਸਤ 
ਸੌ ਨੂੰ ਲਬੇੜ feet dV ਆਪਣਾ adi ਤਾਂ ਜਾਡਾ 

4 ਰ੍ (9 
ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਠਨਾਂ ਸੀ । (ਸੰ:) 

ਇਕ ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ sat 
ਸਮਾਉ ਦੀਆਂ । 

` ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਥਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ 
ਵਿਚ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ 

$ ਸਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਉ” ਬਣ ਨਹੀਂ” Saar, 

‘fea ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀ” ਸਮਾ 

nsdn ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਮੈ 1 (ਮਹ) 

ਇਕ ਮੁੱਕੀ ਚੁਕ ਲੈ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ i 

ਭਾਵ :-- ਜੱਦ ਇਕ nas ਵਿਚੋ” 
ਨਿਕਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੈ ਉਸ ਵਲ ਤਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, 
ਜ਼ਿੰਦਗੀ fea ਕਈ ਖੁਭਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ 

ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ us ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । ‘fea Hai 
ਚੁਕ 8, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ।” ਇਕ use ਵਿਚੋ” 

ਨਿਕਲੇ 3 ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਧੈ ਗਏ । ਰ 

(ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਿਤ--ਨਚਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੋਚ) 

D3 fea ਸ਼ਿਕਾਰ... 

fea ਲਤ ਲਾਹੌਰ ਤੇ fea ਪਿਸ਼ੋਰ 
(ਲਖਨਊ) 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ fad ay ct 
ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਨਠ ਭਜ 
ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ. ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ |! 

__ ਵਰਤ” :-- ...ਮੋਰੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਮੋਰੋ 

ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ । 
ਪਸ਼ਪਾ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰ'ਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ 
ਮਹੀਨਿਆਂ aut ‘fea ਲਤ ਲਾਹੌਰ 3 ਇਕ sua’ 
ਰਹੀ । ਨਾ Gad ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾਂ ਰਾਤ | 

(ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਕ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਦੇ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਤੀਜੀ 
ਵਾਰੀ ਪਿਆਂ ਘੱਟਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਕਈ 
ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੋ" ਨਾਂ ਹਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਡਾ 
gat ਹੀ ਫੜਨਾ ud, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ'। 

ਵਰਤੋ" :--- ਨੰਬਰਦਾਰਾ ! ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ 
ਹੋਰ ਸਮਝ: ਲੈ, ਅਸੀ' ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਹੀਆਂ 
ਹਨ । ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ 
ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । “ਇਕ ਵੇ fa, ਦੋ ਦੇ 

fat, ਤੀਸੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਘੱਟਾ 7 ਤੁਸੀ" ਫਿਰ ਸਨੂੰ 

Quist ਨਾ ਦੇਠਾ। `.._ (ਸੈਰ) 
ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜੱਦ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ 
ਆਦਮੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ree ਇਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਤੇ ਦੇਜ਼ਾਂ 
ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ alu ਸੀ ਤੇ ਅੱਤ fed ag ਹੋਇਆਂ | 
ਸੰਤ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ 
ਹੋਇਆ 1 ਅਰਥਾਤ ਇਸ ae ਸ਼ਿਕਾਰ (ਮਨੋਰਮਾ) 
ਉਤੇ ਸੌਤ ਤੋਂ ਲਾਲਾ yg ਦਿਆਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ 
ਅਬਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ` (ਸੋਗ) 



feast ਦ੍ਧੂ... 

feast ea ਸਮ'ਈਐ fea 3B 
ਰਹਿਨ ਚੜ੍ਹੇ । ਜਾੰ 

ਇਕਿ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨਿ ਇਕਿ ਉਪਰ 
ਰਹਿਨ ਖੜੇ । 

ਭਾਫ :-- ਕਈ ਤੁਲਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ 
“ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ 

ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ 
ਦਾ ਭੇਦ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ" :-- 

“ਆਪੇ _ਭਾਂਡੇ _ਸਾਜਿਅਨ ਆਪੋ ਪੂਰਣ ਦੇਇ | 
feasten ਸਮਾਈਐ ਇਕਿ as ਰਹਨਿ ez | 
ਇਕਿ ਨਿਹਾਲੀ U ਸਵਨਿ ਇਕਿ ਉਪਰਿ cata ਖੜੇ | 
ਤਿਨ! ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ acl 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

fea ਮਾਰ ਜਾਸੀ, fea ਤਾਰ ਜਾਸੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਵਿਚ 
ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸੋਂ ਨੂੰ 
ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ - ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ“ :-- ਇਕੇ ਮਾਰ ਜਾਸੀ, ਇਕੈ ਤਾਰ 
ਦਾਸੀ, fea ਮਸੀਹ ਨਿਆਉ” ਦਾ ਆਇਆ ਈ । 

(ਹੀਰ ਵ੧ਨਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਇਕ ਸਜਣ ਸਭਿ ਸਜਣਾ, fea ਵੈਰੀ 
ਸਭਿ ਵਾਦਿ । 

ਭਾਵ :- ਇਕ sy ਮਿਤਰ ਹੈ, ਤਦ 
ਸਾਰੇ ਮਿਤਰ ਹਨ, sal ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ 
ਹਨ । ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ 
ਭਰੋਸਾ CHE ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

wa: 

“ਇਕ ਸਜਣ ਸਭਿ ਸਜਣਾ ਇਕੁ ਵੈਰੀ Afs fe ੧1 
afa 23 ਦੇਖਾਲਿਆ fee ਨਾਵੈ ਸਭ Ble 1” 

(ਗੁਰੂ ਰੰਬ--ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ) 

fea nia’, ਉਹ ਭੀ aes 

28 ਇਕੋ ere... 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fan ਦਾ ਇਕੋ ਇਕਾ 
ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ, Ga ਭੀ ਹਥੋ` ਜਾਂਦਾਂ ਦਿਸਦਾ 
ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀ ਕਰੇ । 
wd “ਇਕੋ ਅੰਡਾ, ਉਹ ਭੀ ae | ਇਸ ਦਾ ਵੀਰ 
ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ wird ਅਖਾਏ ਵਿਗੜ 

ਬੈਠਾ ਹੈ | (Fa) 

ਇਕੋ ਹੀ ਚੂਢੀ ਵੱਢਾਂ, ਨੌ” ਮਣ ਲਹੂ 
ਕੱਢਾਂ । 

ਭਾਵ -— ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ 
ਰਚੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ fea ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ 
ਕਸਰ ਕਢ es, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਜੋਦ ਇਕੋ ਵਰ ਕਸੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਦੁਖ de ਨਾਲ dd ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕੋ 
ਵੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮੋਰੀ ਵਿਠੋਧਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । "ਅਖ 

ਇਕੋ ਹੀ cdl ਢੱਫਾਂ, ਨੋ ਮਣ ਲਹੂ ਕੱਢ” । ਪਰ 

ਹੁਣ ਮੋਰਾ ਪਿਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ; ਹੈ । ਹੌਰ ਵੀ ਜੋ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲਉ । (ਸਗ) 

ਇਕੋ ਤਵੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੀ ਵਡੀ ਕੀ 

ਛੋਟੀ । 3 

ge: ਜਦ de ਆਦਮੀ ਇਕੋ 

ਜਿਹੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇ” fea ਤਕੜਾ 

ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਸੁਭਾ feo ਜਿਹਾ 

ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੌ` :-- ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋਵੇ" FR ਹਨ । 

“ਇਕ ਤਵੇ ਦੀ act, ਕੀ ਵਡੀ ਕੀ ਛੋਟੀ'। ਅਸੀ 

ਕਿਉ ਇਹਾਜ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ? (ਸੰਗ) 

ਇਕੋ we ਬਾਹਰੇ, _ਖੋਹ _ਉੱਡੀ 
HBSS । 

ਭਾਵ :-- ਦਾਦੂ ਭਗਤ ਜੀ ਮਿਰਾਸੀਆਂ 

ਦੇ da ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ । ਜਦ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ 



ਮਿ ਪਰਤ... 

ਗਏ ਤਦ ਕੋਈ ਮਿਰਾਸੀ < ਦਾਦ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਪਿੰਤ 
(ਮੁਲਾਵਲੇ) ਗਿਆ ug ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 
ਕਦਰ ਨਾਂ ਕੀਤੀ । ਉਸੇ sau ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਖਾਟ ਗਿਆ । ਜਦ fod ਇਕ ਦੇ 
ਨਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

sox 

ae 

eux : ਕਠਮ ਸਿੰਘ--ਸਨਦਾਰ at 
ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਛ fan ਕਰ” 
ਹੋਈ ' ‘Tee ਦਾਦੂ aad, tg ਉਡੀ 
ਮੁਕਵ/ਨ” ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ 
feat d । 

ਅਖ 

(ਸਰ) 
fea ਪੁਤ, ਸੰ ਬਲੀ' ਵਿਆਹਿਆ | 

ਭਾਵ :-- ਬਲੀ” ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਾਤ 
ਹੈ। ਇਹ ਨੀਵੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ae 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੋ ਪੁਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ dat 
ਥਾਂ ਨਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏ, at ਔਕੜ ਵਿਚ 
ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਿਟਰ ਬੈਠੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- “ਇਕੋ ਪੁਤ ਸੀ ! ਉਹ ਵੀ ਬਲ 
ਵਿਅ/ਟਆ 1” ਮੋਰੀ ਵੜ ਕਿਨ੍ਹੇ ਪੁਛਣੀ ਸੀ । (ਸੰਗ੍ਰ 

ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਾ, ਨਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹਾਸਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ fad ਦ ਗੰਲ 
ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਦਾ ਅਪਣੀ ਮੋਜ 
ਵਿਚ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਲਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਅਸੀ, “ਇਕਾਂਤ 
ਵਾਸਾ, ਨਾ ਬਗੜਾ ਨਾਂ aH! 1 ਕਿਸੇ ਦੀ aw ਵਿਚ 
ਆਉਦੇ ਨਹੀ” । ਅਪਣੀ ਨਬੇੜੀ ੨ 
vidal । ਬਸ ਫਿਰ ਮੌਜ ਹ ਮੌਜ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ 

(ਸੰਗ) 

ਇਚਰ ਪਤਰ ਪਿਉ ਦਾ, frag ਮਹ 
Bat ਡਿੱਠਾ wel ਧੀਉਂ ਦਾ । 

ਭਾਵੇ :-- ਜਦ ਵਿਆਹ Had ਪੁੱਤਰ 

ਹੁਣ ਇਥੋ ਵੀ ਨੋ 

੭੫ 

ਦੇ ਦਿਲ fea ਪਿਆਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਾ 
ਰਹ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 7 

233° :-- ਹੁਣ ਉ ਹਦ: ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਕੀ $ 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ nee ਗਿਆ 2 ਹੈ । 'ਇਚਰ "ize 
ful ਦਾ fava ਮੂੰਹ aut ਪਾਈ 
fal ev (Ra) 

ਡਿੱਠਾ 

ਇੱਟ ਘੜੇ ਦਾ ਵੈਰ । 

Sie ੭ ਆਦਿ 3 ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ 
ਸਿਹ-ਵੱਢ ਵੇਰ । 

ਵਰਤੋ” :-- ay ਸ਼ਾਮ ਵੀ ad 

ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ | Gat ਦਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ੜੀ ਇ 
ਦ/ ਵੌਰ ਤਰਿਆ ਆਉਦ। ਹੈ । 

ਇੱਟ wad ਨੂੰ ਪਥੱਰ ਤਿਆਰ ai 
ਦੀ Get udg ਦੀ ਲਣੀ । 

Ady 9 

ਫਲ ੨ 

ਏਟ ਘ 

(ਸੋ) 
ns 
we 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾ 
ਕਰੋਗੇ ਤੇ mdi ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀ ਕਰਨਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸੀ” ਇਹ ਨ। ਸਮਝਣ! ਕਿ 
ਤੁਹਾਨੂ ਕੋਈ ਦੂਮ ਚਟਕੇ wea । ਜਿਨੇ fan ਤਜੀ' 
easel ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ tA cased: ਕਿਉਕਿ 
“ਇੱਟ wae ਨੂੰ Uae ਤਿਆਰ ਜੁਦਾ ਹੈ | 

ਇੱਟ ਪਿੱਛੋ ਪਰਦੇਸ । 

ਭਾਵ :-- Fe ae ss > 
ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੰ 
ਜਾਈਏ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” : 

ਦੇ 

ਕਫਮੋ--ਨੀ Gar i 
ਸਾਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੀ ਏ' । 

98 . 2 
3 31 

ਉਸ਼ਾ--ਝੈਣ ! ਕੀ ਕਰਾਂ, ‘fee ਪਿਛੇ ੫ਪਰਦੇਸ' 
ਵੀ ਤਾਂ anes de ਲੈਂਦੇ ਕਦੋ) 

ਨਹੀ” ਆਏ | (ਸੋਗ) 

ਤਸੀ' 

ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ sul ਖਾਈਦੇ । 

_ ਭਾਲ :-- ਜਦ ਕੋਈ mas ਗੱਲ 



feat ਘਰਾਟੀ... 

ad, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲ ਦੀ 
ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਨ ਅੜੀਏ | “ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ 

ਪਠੌੜੇ ਨਹੀ“ ਖਾਈਦੇ' । ਤੁਸੀ” ਤਾਂ ਔਂਗ ਪਾਣੀ ਦੇ 

fe ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ | (ਸੋਗ) 

ਇਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤ ਕੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਂਦੇ 
ਗੁਤਕੇ । 

ਭਾਵ :-- (ਨਾ ਘਰ ਕੇ ਨਾ ਘਾਟ ਕੇ) 

ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੌਗਾ ਨਾ ਰਹੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਨ। ਤੇ ਅਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ 

ਦੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ । ਹੁਣ ਔਕੜ ਵੇਲੋਂ 

ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੌਣ ਫੜੇ | ਇਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤ ਕੇ, ਵਿਚਕਾਰ 

ਖਾਂਦੇ ਕੁੜਕੇ | (ਸੋਗ) 

ਇਥੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਈਐ । 

__ ਭਾਵ :- ਜੇਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਮਨੁਖ 
ਇਥੇ ਕਰੇਗਾ, _ਉਹੋ far ਫਲ ਅਗੇ 

ਪਾਵੇਗਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਨੇਖ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ 

ਇਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਠੱਗੀ 3 Gat ਅਪਣੇ ਔਸੂਲ 

ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, uaa ਇਹ ਕੁਲਿਆ ਹੋਇਆ 

5 ਕਿ 'ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪਾਈਐ” ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ 82 ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਅਗੇ ਪਰ੧ ਜਾਣੈ ਹਨ । 
(Fa) 

ਇਥੇ ਘਾੜ wate ਹੋਰ, ਫੜੀਅਨ 

wa ਛਡੀਦੇ ਚੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ਇਥੇ ਅਨੌਖੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ 

2 । ਸਾਧ, da ਆਦਮੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਚੋਰ, ਮਾੜੇ Fe ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਣੋ - ਠੰਕ ਏ, ਅਜਬ ਸਮਾਂ 

$ੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਗੇ ae ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । 

ਹੁਣ ਤਾਂ fed ਘਾੜ ਘੜੀ'ਦੇ ਹੋਰ, ਫੜੀਅਨ ਸ:ਧ, 

gare ਚੌਰ” | 

ਇਧਰ ਇੱਲ ਝੂਟਾ ਲਈ ਰੋਟੀ FS 
we ਲਈ ਪਿੰਨੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਬਿਪਤਾ 

ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ FA ਤਾਪਲ, 
ਡਿਗ _ਢਹਿ dat flats 
ਇਧਰ ਇਲ sat ਲਈ ਰੋਟੀ, 
ਕੁੱਤੇ ਵੱਢ ਲਈ _ਪਿਨੀ । 

(ਨਵਾਬ ਖਾਂ--ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ । 

ਭਾਵ :--- ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਾ dé 

ਵਰਤੋਂ` :--- ਵੀਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀ wie ਖਪਦੇ 

ਹੋ ! ਇਥੋਂ sng a} ਲਭਣਾ 3 । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾੰ 

ਵਿਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ । (ਸ:) 

ਇੰਨਾ ਨਾ ਪੱਕਾ, ਜੋ ਬੋਹਾ ਤਰੱਕਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਪੂਜੀਆ 
ਹੋਣ ਉਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ 
ਬੜੀ Bs ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੂੰ ਜੋਰ ਪਾਏ” ਮੰਗਦਾ ਹੈ” । 
ਮੇਰੇ us ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ‘feat ਨਾਨੂਪੱਕਾ, ਜੇ 

ag saan’ | (ਸੰਗ) 

ਇਨ੍ਹੀਂ ਘਰਾਟੀ' fed ਜਿਹਾ,ਪੀਸਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ` ਚੇਗਾ aH 

ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਕੋਈ ds adt, wes 
ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭਰੇ da ਵਿਚ _ਏਲਿਆ, “feat 

ਘਰਾਟਾਂ ਵਿਚ ta ਹੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੀਸਦਾ ਏ!। 

ਅਜ ਕੋਈ ਨਵੀ” ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਏ 1” 

(ਗੈਗਾਜਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



Res ਚੁਰਾਈ. ਨ 

‘es ̀ਚੁਰਾਈ 'ਸਾੜ੍ਹੀ, ̀ ਜਠੋਰਿਆਂ 2 

ਸਿਰ ਚਾੜ੍ਹੀ । ਜਾਂ fos ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਈ, 

ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ । ਵੇਖੋ : ਕੁੱਤਾ del ਲੈ ਗਿਆ, 

ਗੰਗਾ ਮਾਈ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ) 3d ਨੰ । 

gre :-- ਜਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ 

3 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ 3d 

ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਾਂ ਜਾਣ BY ਕੇ 

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਮੈ ਤਾਂ ਨਹੀ” ਨਾ ਖਾਂਧਾ । ਖਾਂ 

ਗਈ ਲਕਾਈ 3 ਸਿਰ ਬਦੀ ਦੇ ਆਈ । ਪੈਸਾ 

ਉਜਾੜਿਆ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ । ‘few ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਈ, 

ਜਨੇਂਰਿਆਂ ਦੇ av । fed’ HS ਕੀ Sat ? (ਸੋਗ) 

ਇੱਲ ਦਾ ਨਨਾਣਵਈਆ att ਵੇਖੋ : 

ਖਵਾਜੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੜ੍ਹ | 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ye ਦੀ 

ਮਦਦ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ':-- ਬੇਠ ਉਇ fea ਕੇ । ਆਇਆ 

ਕਿਤੋ ਵੱਡਾ ਇੱਲ ਦਾ ਨਨਾਣਵਈਆ ਕਾਂ । (Ral) 

fis ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ 

ਇੱਲ ਦੇ ਥਾਂ ਕੁਕੜ sal ਜਾਣਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮੂਰਖ 
ਤੇ mous dé, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ --- ਰਜਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਧੂ ਹੈ 

ਇੱਲ ਦ ਨਾਂ ਕੋਕੋਂ ਨਹੀ” ਜਾਣਦੀ । (ਸੋਗ) 

ਇਲਤਿ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕਲਜੁਗ fea ਸ਼ਰਾਰਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 
_ 'ਇਲਤਿ ਕਾ ਨਾਉ ਚਉਬਰੀ” ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਉ ॥ 

। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ਕਲਿ ਕਾ ਏਹੁ ਨਿਆਾਉ ।। 

| (ਗੁਰੂ ਗੌਥ-ਵਾਚ ਮਲ੍ਹਾਰ) 
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ਡੇ 

aad ਹੁਰਾਂ... 

` ਇੱਲ ਦੇ ਆਲੂਣੇ ਡੌੱ ਮਾਸ ਦੀ 

Hoard | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ ਤੋ" ਕਿਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 

ਦੀ a3 ਹੋਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ” :--- wast ਸਿੰਘ ਪਾਸੋ ਦਮੰਣਆਂ 

ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ fest ਦੇ ਆਲਣੇ ਤੋ ਮਾਸ ਦੀ 

ਮੁਰਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲ ਰੱਲ ਹੈ । ਉਸ ਪਾਸ ਦਾਣੇ 

fat? ? ਉਹ wy Sai ਪਾਸੋ Maret ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 

ਇੱਲਾਂ ਕਿਸ ਪਰਣਾਈਆਂ, ਕਿਸ ਪਿੰਜਰੇ 
ws ਕਾਂਉ` | 

ਭਾਵ :-- ਅਨਹਣੀਆਂ 
ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ | 

Zaz :- ਤੂੰ ਭਾਵੇ' ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ag ਪਰ 
ਮੈ$ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ au ਉਹ sat aa 

ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ 

naa । ਕੁਲਾ _ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ _ਕਿਰਾ ਗਲਤ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ : 'ਇੱਲਾਂ ਕਿਸ ਪਰਣਸੰਏਆਂ fan 

ਪਿੰਜਰੇ ੫ਤੇ ਕਾਉ” ।” (ਸੋਗ) 

ਇੱਲਾਂ (ਚੀਲਾਂ) ਦੇ Ha fed ਮਾਸ 
ਖੋਹਿਆ । 7 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ un ਅਨਹੌਣੀ ਗੱਲ 
ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ । 

ਵਰਤੋਂ“ : -- ਜਮਨਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੀ 
ਸੀ, uaa! ਤੁੰ ਜਿਹੜਿਆੰ ਵਿਚ ਹੈ ? fest 
(ਚੀਲਾਂ) ਦੇ da ਵਿਚੋ ਮਾਸ ਖੋਹਣਾ ace ਹੈ” 

(ਕਾਂਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ :-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਇਸ਼ਕ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਡੇਬਰ । 
ਬਹਿਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਂ 
ਇਸ਼ਕ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤਮੱਇਆ (ਹੱਸ &)— 
ਇਸ਼ਕ gai ਦੇ ਬੜੇ ਅਡੰਬਰ । 

ਬਹਿਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ । 



fena ਛੁਪਾਇਆਂ,... 

ਦਿਤਿਆਂ ! ਤੂੰ ਘਾਬਰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ 8° ? ਅਸੀ 
ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ fed* ਆਪ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਜੇ 

ਕੜੀ ਰਾਜੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ Gai ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 
_ ਇਸ਼ਕ gufeyt gue ਨਹੀ', 

ਸ਼ਹਿਰੀ` ਵਜ ਗਏ ਢੋਲ । 

ਭਾਵ :-- ਇਸ਼ਕ ਲੁਕਾਇਆਂ ਨਹੀ 
Baw | 

ਵਰਤੋ” :— ਇਸ਼ਕ ਛੁਪਾਇਆਂ ਛੁਪਦਾ at’ 
ਸ਼ਹਿਰੀ” ਵੱਸ ਗਏ ਢੋਲ | (੬ਲਾ ਸ਼ਾਹ) 

ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਲੁਕਾਇਆਂ ਨਹੀ' 
Bae (ਛੁਪਾਇਆਂ sat oe) ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ 
3 ਖੰਘ ਲੁਕਾਇਆਂ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀ? । ਜਾਂ 
ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ poe 

ਭਾਵ :-- ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਢਰਜ ਪੁਜ gat 
ਪ੍ਰੀਤ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀ` sa ਸਕਦੀ, ਜਾਂ 
ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਘਾ ਕਮ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾ 
ਸਕੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

faa ਮੁਹਬੁਤ ਆਸ਼ਕੀ 
ਇਸ਼ਕ wna ਕਿਉ ਲਕੋ ਲਕਇਆ | 
ਚੰਦਨ __ਵਾਸ __ਵਣਾਸਪਤਿ 
ਹੋਇ ਸਗੀਧਿ ਨਾ ਆਪ ਰਗੋਣਾਇਆ | 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ) 
ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀ, ਲਾਵਣ 

ਸੌਖਾ ਤ ਪਾਲਣ ਔਖਾ ਹੈ । 

__ ਭਾਵ :-- ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ 1 
ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ <- ਰਣਬੀਰ--ਸਜਨੀ ! ਇਸ਼ਕ ਦ7 
ਜਾਹ ਬੜਾ ਕਠਨਨ ਹੈ । ਇਜ਼ਕ weer fut ਤੇ 

ਪਾਲਣ ਔਖਾ ਹੈ 1 (Ha) 

ਦਸ਼ਕੋ` fee: ਜਗੀ ਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਟਿਆ ਜੋਗੀ 
Gat | 

One ਈਦ ਪਿਛੋਂ. 

— = ਹੀਰ ਮੁੜਨਾ, aie ਨੇ 
ਇਕ ਦਾਗ਼ ਜੇਤਾ । ਕੁਝ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਤਾਇਆ, 
ਕੁਝ ਖੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੀਰ ਲੈ ars ਤੋ ਭੁਨਿਆ ਤੇ 
ਨਿਰਾਸ ਹੋਇਆ dfem fas ਜਾ ਕੈਨ ਪੜਵ'ਏ, 
nd ‘tesa’ fear ਜੋਗ] ਜਾ ਬਣਦਾ ਡੀ” & ਸੋਚ 
ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ । (ਕੋਇਲ ਕ--ਥਾਵਾ gy ਸਿੰਘ) 

PAWS, ਕਝ ਨਾ ਫੋਲ । 

ਭਾਵ :--- fan ਦਾ ge 
ਖੌਲ੍ਹਿਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀ = ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਭੈਣ ਗੱਲ ਛਪ) ਹੀ ਚੌਗੀ ਹੈ । 
‘ana ਗੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ da’ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ । (ਸੰ) 

_ਈਸਰ SH ਹੋਰਨਾ ਘਰ ਖਪਰ ਛਾਰਾ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਸਿਵਜੀ ਹੋਰਨਾ @3 ਤਾਂ 
ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇਂ 
ਘਰ ਸੁਆਹ ਹੀ ਉਡਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ 
ਦੂਜਿਆਂ ਲਈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੇ ਪਰ 
ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੇ :-- ਉਹ ਆਪ ਲੱਖ-ਪਤੀ ਨੇ, ਪਰ 
ਹੈ BAT ਸਾਦਾ । ਨਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ 
ਇਕ ਗ਼ਨੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ua ਅਸਲੋ' ਉਹ ਹੈ 
ਸ਼ਿਵਜੀ <i ਪਰਉ ਪਰੀ । ਉਸ ਬਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹ 
ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ : ‘sha FA daar, wa ਖਪਰ 

ਛਾਰਾ” | (੧) 

ਈਸੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਮੂਸਾ 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿਤਰ 

ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਫਰਤ” :--- ਜੀ ਹਾਂ 'ਈਸੋ ਦਾ ਗਣਾਹ 
HWY ਤੁਸੀ” ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ant ਭਰਨ] 
ਹੀ ਹੋਈ । ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ? (ਸੰਗ) 

ਈਦ ਪਿੱਛੋ ਤੋਬਾ ਫੁਕਣਾ । ਜਾਂ ਈਦ 
ਪਿਛੋਂ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ । ਜਾਂ ਈਦ ਪਿਛੋ za, 
ਮੁੜ ਕੀ ਕਰੁ । 



ਏਸ vated... 

aH ਨਾਂ ਆਵੇਂ J ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿਛੋ” 

ਉਹ ਮਿਲੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਰੁੜ ਸਿੰਘ--ਲੈ ਸ਼ਾਹ, ਈਦ 
a & (੪੯੧ ੬ __ oo = RO 
Su ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਬੇ ਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਐਜ । 

ਅਸੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਈਏ $ ਵਡਿਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ 

ਘਰੋੜੀ ਨਹੀ” ਮਾਣ | He rar ਬਬੋਰਾ | ਕਿਸੇ 
Hea ਦੀ aac ਨਿਕਲ ਆਊ | 

(ਸੂਭੇਂ ਦਰਾ-- ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਏਸ ਹਨੇਰਿਉ` sear ਘੀਕਾ, ਤਾਂ ga 
ਵਖੇਗਾ ਘਰ ਕਾ ata । 

ਭਾਵ :-- ਘਰ 3 ਦੂਰ ਬਿਪਤਾ ਦੇ 
Hy ਜਦ ਘਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਇਕ ਇਕ ਪੈਰ ਤੋਂ ਦਮ ਫੁਲਦਾ 
ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਰਮ ਵਿਛੋਣ! UVF ਆਉਦਾ! ਸੀ । 

ਦਿਲ ਵਿਚ ਘੜੀ ust ਅਉੱਦਾ ਸੀ, “ਏਸ ਹਨੌਰਿਉ” 
ਛੁਟੇਗਾ ਘੀਕਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੇਖੋਗਾ wa ਕਾ Ste’ | 
ਅਰਦਾਸ age ਸਾ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ! ਕਦ ਏਸ 

ਮਸ਼ਣਲ fed ਨਿਕਲਾਂਗੋ” | 

(ਐਲ Yas ਦੀ ਦੜ੍ਹਾਈ- -ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ) 

ਏਹ ਹਾਲ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਲਾ ਬੇਲੀ 
ਮਾਲ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ 

ARS ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਲਿਆਂਰ 
ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ 

ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਹੀ ਦਾ, ੩ ਅਲ: ਵੇਲ) ਮਾਲ ਦਾ । 

ਜੇ at fee ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਟਹਿਲ' ਹੈ, ਤਦ ਇਹ | 

` ਅਡੰਬਰ ਔਖਾ ਹੀ ਸੈਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 1 (ਸੈਤ) 

ਏਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ fas ਡਿੱਠਾਂ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇ" ਤੋ” 
ਅਯੋਗ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਭਵਿਖਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ | 

“ste: i—~ HE ਵੇਲੇ Stig. aan “sitet 

2੯. ਏਕਾ ਨਾਰੀ... 

ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਤੁ ਇੰਹ » ਅਖਾਣ ਨ ਵਰਤਦੀ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਹ ਪੁਲੌਕ । 
ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਹਾਨ ਚੌਰੈ । ‘fea ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ 
ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾਂ । (ਛੇ ਘਰ--ਸੌਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ) 

ਏਹੁ ਨਿਦੌਸਾ ਮਾਰੀਐਂ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ 
ਕਿਆ ਹਾਲ । 

gre :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ 
Yet ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਢਸ਼ਾਂ ਦਾ 

dst ada ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਫਰੀਦਾ ਦਰਿ ਦਤਵਾਜੈ ਜਾਇ ਕੀ ਡਿਠੋ ਘੜਿਆਲ ॥ 

‘fea ਨਿਵੋਸ ਮਾਰੀਐ ਹਮ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ iv 

(ata ਗ੍ਰੰਥ--ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ) 

ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਦੇ ਜੀਵ ਦਿਸਣ ਵਿਚ 
ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਪਣ, ud ਜੋਤ ਇਕ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” : 

ਧਨ fug ਏਹਿ ਨਾ ਆਬੀਅਨਿ ਬਹਨਿ ਇਕਠੇ ਹੋਇ । 

"ਏਕ ਸੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ” ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਇ । 

:ਬ-ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 

— 

ਏਕਾ std} ਸਦਾ ਜਤੀ ॥ 

wre :--- ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਨਾਰ ਨੂੰ 
ਧੀ ਜਾਂ ge ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ,ਇਸੜ੍ਰੀ 
ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ad, ਉਸ Haut fea 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ IS! 

ਵਰਤੋ” :--- 

"ਏਕਾ ਨਾਹੀ ਜੋਤੀ ਹੋਇ, 
ਪਰ ਨਾਗੀ ਥੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੈ । 

ਪਰ US ਸੂਅਰ _ਰਸਇ fag 
ਮਕਰਹੂ __ਹਿੰਦੁ _ ਮੁਸਲਮਾਣੈ | 

(ਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਂਸ ਜੀ) 



ਏਧਰ ਸਦੀ 

(ਓਧਰ ਸੀਸ aac 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਦੌ-ਰੁੱਖ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋ 

ਪੱਖੀ ਗਲ ad, ਇਕ ਪਾਸ ਕੁਝ ਲਾਰਾ 

ਲਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ dd, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :--- ਅਮਰ ਸਿੰਘ-ਵਾਹ ! “ਏਧਰ 

ਸਾਈਆਂ 3 ਓਧਰ ਵਧਾਈਆ” । ਸੈਸਾਰ ਚੋਦ ਦੋ ਪਾਸੇ 

ਤੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਨਾ mS ਗਿਲਾ ਵੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ 

at cans ਸਿੰਘ ਨੂੰ । ਲੜਾਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਕਢਣਾ 

ਉਹਦੀ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਚਾਲ ਏ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਟਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕਿਰਖਾ ਸਾਗਰ) 

eS ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਠ ਨਾ ਖਾਵੇ । 

ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਅਜਾਈ” ਚਲੀ ਜਾਵ, 
ਪਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦ GH ਨਾ ਆ ਸਕੇ J 

ਵਰਤੇ” :-- ਉਸ ਵੋਟ va ਵਿਚ ਸੁਟ ਦੇਣੀ 
ਹੈ, ਪਰ ਤਹਾਨੂੰ ਨਹੀ” ਦੇਣੀ | ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ 
sfenn ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਏਵੇ” ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਠ ਨਾ 

ਖਾਵੇ" | (ਸੋਗ) 

A 

ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੁਤਵਾਲ ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ 

ਕਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ 
ਸਬੋਧੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 
ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਰੋਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਮਾਰੇ, HS was ਮਾਰੋ | ਕਿਉ” 
ਨਾਂ uid, ਸਈਆਂ ਭਏ ਕੁਤਵਾਲ, ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ 

avy ਤੁਹਾਡਾ gt ਜੂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਗ! ਗਿਆਂ | 
(Ha) 

to AA । ਦੀਆਂ,.._ 

ਸੱਸ a ਡਿਓਢੀਉ” “aut ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੈਣ 
ਮਟਕਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ 
ਦਾਬਾ ਹਟਣ ਤੇ gel ਆਕੜ ਬੋਠੇ, ੩ਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ” :--- ਉਸ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿਚ 
ਪੱਕਾ ਫੈਂਸਲ। ਕਰ ਲਿਆਂ ਕਿ ਠੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਉ'ਦੇ 
ਜੀ ਸਹੁਰੇ sat’ ਤੋਰਨ = ਅਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲ' 
ਲਈ ਕੋਈ ਔੱਸੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਓਧਰ ਤਾ ਆਖੋ 
‘sin ਡਿਉਢੀਉ` Sut ਤੇ 8a ਨੈਣ ਮਟਕਾਏ” । ਦੋਹਾਂ 
ਦੇ ਰਾਹ ਵਾ ਸਗੋ ਦੇੜਾ ਹਟ ਗਿਆ । 

(ਮਿਠਾ ਮਹੁਰਾ-ਨਾਨਕ ਜਿੱਘ) 

ਸੱਸ ਤੋ ਚੋਰੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਵਾਂ ਤੋ” 
ਕਣਕ ਵੋਟਾ ਦੇ। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ” ਤਾਂ ਇਹ 
ਦਸੇ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ 
wed ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਪੜੇ sae ਦੀ ਕਰੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫ਼ਰਤੋਂ :-- ਬੌਸ ਨੀ ਬੇਸ, es ਚਲਾਕੀਆਂ 
ਸ ਤੋ” ਚੋਰੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਵਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵਟ ਦੇ ।” 

“ ਨਹੀ” ਜਾਣਦੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਯੂਖਦਾ 

9 (Hal) (7 xy xk 

ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਮੋਲਣਾ, ਜੁਲਾਹੀਆਂ ਤੇ 
BBS" । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਗਤ 
ਵੇਖਕੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- fad ਆਖੀਏ ਇਸ ਅਪੁੱਨੀ 
ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਾਹ wes ‘HA ਦੀਆਂ Hae, 
ਜਲਾਨੀਆਂ 3 Sear ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ । ਇਸ 

ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਇਸ 3° ਵੀ _ਨਿਘਰੀਆਂ Tete 

ਹਨ । (ਸੰਗ) 



ਸੱਸ ਨਹੀਂ . 

ਬੋਸ ਨਹੀਂ Ha ਚਲਾਂ, ਸਹੁਰਾ ਨਹੀ 

Ws ਕਦਾਂ । 

~ 

_.. Se ਜਿਸ ਤੀਵੀ` ਦੇ 

ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਕੌਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਜਿਰ ਉਤੇ 
ਉਸ ਲਈ 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਰਾਜ ਬੜੀ ਸਿਰ-ਲੌਥ ਹੋ ਗਈ 
ਹੈ । ਕੁੰਡਾ ਜੋ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ । “ਸੱਸ 

ਨਹੀ” Hal ਚਲ, wget ਨਹੀ' ਘੁੰਡ dei’ | 
(ਸੋਗ) 

ਸੱਜ ਨਾ ਨਨਾਣ, ਵਹੁਟੀ (ਨੂੰਹ) ਆਪ 
ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ । | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਨੂੰਹ (ਜਾਂ ਕਈ ਹਰ 
nad) ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ead ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਰ 
ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

dds :--- ਸਰ ਲੈ ਜੋ ਜੀ ਆਏ ਤੋਰੇ ! 

"ਸੱਸ ਨਾ sare, ਵਹੁਟੀ ਆਪ fed ਪ੍ਰਧਾਨ ।” 
fea ਖੁ ਤੈਨੂੰ ca da ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ | (ਸੋਗ) 

ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਮਹਿੰਗ' ਰੋਵੇ 
ਇਕ ਵਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਸਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ 
ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਥਾਣੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :-- ਇਸ sus ਨੇ ਦਸ ਵਿਨ ਵੀ 

ਨਹੀ ਕਢੇ । ਸੈ! ਸਸਤੀ) ਵੇਖ ਮੁਲ 8 ਲਈ । ਇਹ 
ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 'ਮਸਤਾ dé ਵਾਰ ਵਾਰ, ਸਹਿੱਗਾ 

(Fa) eats ML. — 

ae ikea ਵਾਜੇ । 

HA ਨੀ H ਥੱਕੀ, ਛਡ ਚਰਖਾ ਤੋ 
¥ ਚੱਕੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੋ ਸੌਖਾ aH ਛੁਡਵਾ ਕੇ 
ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਥਿਆ ਜਾਵੋ, ਤਦ 
Toy MUS ਹਨ । 
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ded 

Uta ਸਹਸ Het... 

ਵਰਤੋ“ ;-- ਮੈ sri ਹੁਣ ਬਸੇ ਕਰੋ । 

aa at ਸੜਾਉ । ਉਨ? na ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, 

me ‘RA ਨੀ ਮੈ” dal, ਛੱਡ ਚਰਖਾ ਤੋਂ ਬੋ ਚੌਕੀ” 

ਸਗੋ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਅਰੈਭ fest | (Ha) 

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਇ ਤਾ ਇਕ 

ਨਾਂ ਚਲੈ ਨਾਲਿ। 

ਭਾਵ :-- ਚਤਰਾਈ ਕੁਝ ਕੌਮ ਨਹੀਂ 

ਜੁਆਰਦੀ । ਜਦ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਸਚੇ 

ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ 

ਫ਼ਰਤਦੇ ਹਨ | 

_ਗੱਰਤੈ :--- _ 
“ਜਦ ਸੋਢਿ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ । 

gy ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲ਼ਿਵਤਾਰ ।॥ 

ਛੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੋਨਾ ਪਰੀਆਂ ਭਾਰ । 

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤਾ feas ਚਲ ਨਾਲਿ y 

(ਜਪੁਜੰ। ਸਾਹਿਬ) 

ਸਹਸ uz ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਨੁਖ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਸੇ 

ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤ” :-- 

“ਸਹਜ ye By ਕਉ ਉਨਿ ue n 

ਤ੍ਰਿਪਤ ਨੰ ਆਵੈ ਮਇਆ ute urd ।” 

(ਗੁਰੂ ਰੰਬ-- ਸੁਖਮਨੀ) 

ਇੱਟ 
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ਸਹਸ ਮਣਾ det as, ਚਿਨਗਾਰੀ 
ad | 

ਭਾਵ :-- ਨਿਕੀ ਜਹੀ, ਮਾਮੂਲੀ !ਜੀਜ਼ 

ਵੀ ਬੜਾ ਵਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇ ਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਵਿਗੜੇ oer ਦੁੱਧ ਦਾ ata} wi Be 

ਸਹਸ ਮਣਾ ctl ਜ& ਦਿਨਣਾਰੀ BRI 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 



ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ... 

ਉਹ ਵੀ ਡਿੰਗ ਫੜਿੰਗਾ । 

ਭਾਫ :-- ਜਦੋ` ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮਗਰੋ” 
ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ 
ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੌਈ san ਰਹਿ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ` :--- ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ” ਉਨ? ਦੇ 

ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ feed ਦੀਆਂ dat ਖ਼ਰਾਬ 

ਹਨ । “ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਚੈਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 

ਡਿੱਗ ਫੜਿੰਗਾ' । 

ਸਹਿਕਦੀ ਸੁੱਤੀ ਤੋ Saat ਉੱਠੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ det ਗ਼ਰੀਬ ਤੋ” 
ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਕੜ ਕਰੇ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਅਸੀ” ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ 

ਹੀਜ ਪਿਆਜ । ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ, ਵਡਿਆਰ ਸਾੜ 

ਲਉ । ਅਖੋ “ਸਹਿਤਦੀ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਭੋਂਕਦੀ Gor | 

ਕਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਹੜਿਆਂ ਚਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ 

ਬਹਿਣ ਨਹੀ? Hi eet । (ਸੰਗ) 

ਸਹਿਜ ਪਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾਂ । ਵੋਖੋ : ਉਤਾਵਲਾ 
ਸੋ ਬਾਵਲਾ | 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੋਈ aH ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 
ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 

ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

੪ 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ,ਇਕ- 

ਵਾਰਗੀ ot, ਨਾਂ ਅਸੀ” ਤੇ ਨ! ਕੋਈ da uur 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ “ਸਹਿਜ ua ਸੋਂ His" ਦੇ 

ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ । 

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਉਤਨੀ 
at ਸਿਆਣੀ ਹੌਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 
ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ । ਸ਼ਹਿਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਜਿਆ 

ਵਰਤੰ' :-- ਠੀਕ ਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਏ । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਨਕ ਸਿੰਘ) 

੮੨ ਸਹੁਰਾ ਨਾਂ... 

ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਚੈਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ | 'ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ” । ਤੁਸਾਂ 
ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ Hs ਕਿਥੇ ? (Fa) 

ਸ਼ਹਿਰੀ” ਵੱਸਣ ਦੇਵਤੇ, ਪਿੰਡੀ` ਵੱਸਣ 

ਜਿੰਨ । ai ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਦੇ ਦੇਵਤੇ 3 ਬਾਹਰ 
ਭੂਤ U3 

ਭਾਵ :--- ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ S ਆਪਣੀ 
ਚਿਕਨੀ ਚੌਪੜੀ ਜ਼ਿੱਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 
ਦੀ ਖਰ੍ਹਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ` ਚੋਗਾ ਦਰਸਾਇਆ 
ਹੈ। 

ਵਰਤ" :-- ਨੀ wate! ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 
ਵਡਿਅਤ ਤਾਂ ag ਨਹੀ” ਵੇਖਿਆ, ਤਸੀ` ਅਪਣੀ 

ਸੋਭਾ ਲਈ ਐਵੇ! ਡੀ'ਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਂ, ਅਖੇ 'ਸ਼ਹਿਰੀ” 
ਵਸਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਪਿੰਡੀ' ਵਸਣ ਜਿੰਨ” । ਸਾਡੀ weal 
ਤੇ '%-ਭਾਵ ਅਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਖੀ dtu au ਕਿਸ 
ਕੌਮ ? (Ha) 

ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ, ਅਪਣਾ ਕੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਮੰਦਾ ਫਲ ਮਿਲੋ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

“ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਪੜ੍ਹਿਆਂ 3371 ਕੜਿਆਂ ।। 

ਬਹੁ ਤੀਰਥ _ਭਵਿਆਂ ਤੇਤੇ _ਲਵਿਆਂ 1 
ਬਹੁ sy ਕੀਆਂ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ।। 
ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ _ ਅਪਣ _ਕੀਆਂ ।” 

(ਗੁਰੂ ਗੌਬ-- ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 33 ad, ਸੱਸ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਸੈਗ ਕਰੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕੌਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਡਰ ਹੋਵੇ ! 

ਵਰਤੋਂ :-- ਸੁਲੌਖਣੀ ਡਰੇ fan 3°? ਅਖ 

ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੁੰਡ ਕਢੇ, a ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਗ 

av’ । ਕੋਈ use ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀ” । _ (ਸੋਗ) 

ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਸਾਲਾ, ਸੈ" ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ 
ਵਾਲਾ । 



Pe ਛੂਹ... 

ਭਾਵ ; :-- ਜਦ ਘਰ ਰ ਵਿਚ add ਵੱਡਾ 

ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ gar ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 
ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਭਰਾ ਜੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਨ ਮਰਜੀ 

ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ? 'ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਨਾ 

ਸਾਲਾ, ਹੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ” । ਵਾਲਾ Bet ਹੈ 

ਉਥੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਦੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਾ (ਸੰਗ) 

ਸਹੁਰਾ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੂੰਹ 

ਰੈਨ ਭੌਂਕ ਭੰਕ ਮਰੇ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ faa ਨੂੰ 

ag ਨਾ ਆਖੇ, ua ਨਿੱਕਾ ਉਸ ਦੇ ve 

ਤੌਗ de ਤੇ ਕੀਰਨੇ we, ge ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ i 

ਵਰਤੋ -- ਨੀ S| ਇਹ dee ਸਾਡੇ 

ਅਗੇ at ਠਚਿਆ ਕਰ । ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ 

ਹੈ,ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ aa ਤੰਗ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਖਾਂਦੀ 

ਰਹਿੰਦੀ ਏ” । ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਅਖੇ : 

‘Rast ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਗਲ ਨਾਂ ਕਰੇ, ਨੂੰਹ ਰੰਨ Sa Se 

wa" । (ਸੰਗ) 

ਸਹੁਰਾ ਬੱਧਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਾਉ ਲੱਧਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ fan esd ਦੀ 

ਅੰਖਿਆਈ ਤੋ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ` :-- ਕਿਉ! ਨਾ ਮੌਜਾਂ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੰਤਰ 

dint) 'ਸਹੁਰਾ du, ga ਨੂੰ ਢਾਉ aa । 

ਸਜਰਾ ਸਜਰਾ ਹੀ Fue ਮਰਿਆਂ ਹੈ feat ਦਾ । (Hal) 

ਸਹੁਰਾ Wd ਨਾ ਧਰੇ, ਤੇ ਨੂੰਹ ਹਗ 
ਹਗ ਭਰੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਕਾ 

ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦਸੇ 

ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ' :-- ਅਖੇ 'ਸਹੁਰਾ ਮੁੰਹ ਨਾਂ ਧਰੇ, ਤੇ 

_ ਨੂੰਹ ਹਗ ਰਗ ਭਰੇ" ਤੂਸੀ'_ਤਾੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ 

ਵਿ ਸਰੇਲੀ ਦਾ... 

ਲਿਖ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲ, ਉਹ ਅਖੋ, ਮੇ ਸਰਦਾਰ 

ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । (ਸੰਗ੍ਰ) 

ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਭੈਣ ਘਰ 
ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਸਨੇਹੀ 
ਪਾਸ ਬੜੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ _ਬੋੜੀਤ 
ਕਰਦਾਂ ਹੋਵੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਲੋਕੋ ! ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ । os ਫੜਾ 

ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰਹਿਣਾ” ਮੌੜ 

ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । _(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ud ਦੀ ਪਈ ਏ । ਜਾਂ 
ਸਹੇ ਨੂੰ oot Tet, ud ਨੂੰ ਰੋਨੀਆਂ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ an ਦੀ ਲੀਰ 

ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਪੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ few 

ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਪੜਦਾ ਕਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 

fat ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘nd ਦੀ 

ਛਡ ud ਦੀ ਪੈ ਗਈ' । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਰੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ 

sit ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਪੋਰਸ--ਸਹੇ ਦੇ _ਸ਼ਿਫਾਫ 

ਲਈ ਜ਼ੇਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਛ 1 

faged ਵਡਾ ਭਾਰਾ ਜੋਧਾ ਏ । ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ te 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ੌਰ ਲਗੇ ਉਨਾਂ Gat ਏਂ । 

` (ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਸੱਪ 

ਭਾਵ :-- ਜੱਦ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦਸ 

ਕੇ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੋਈ aH 



ਸ਼ਕਲ ਮੰਮਨਾਂ.. 

ਸ਼ਕਲ ਮੰਮਨਾ ਕਰਤੂਤ , ਕਾਫ਼ਰਾਂ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋ” ਦਿਸਣ 

ਵਿਚ ਬੜਾ ਚੋਗਾ ਜਪੋ, ਪਰ fed ਬੜਾ 

ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ ge ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ' :-- ਵਾਹ! ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਹ ! ਮੈੱ 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾਮਾਣਜ ਸਮਝਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 

ਟਾਖੀ Fu ਗਿਆਂ ਸਾਂ, Ud SRT ਤਾਂ 'ਸ਼ਕਲ WHAT 

ਕਰਤੁਤ ਕਾਫ਼ਰ ਵਾਲ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ । ਆਪ ਹੀ 

ਨਾਲ ਹੋਂ ਕੇ ਦੋਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਮੋਰੀ । (Fa) 

ਸਖਣ' ਭਾਂਡ' ਤੇ ਖੜਕਾ sad __ ਜਾ 

AUS! ਤੋ ਹੋਲਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਖੜਕਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਹੋਛਾ ਆਦਮੀ ਹੀ agar 
aw ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

` !"” ''ਸਖਣਾ ਭਾਂਡਾ 3 ਖੜਕਾ 

ਬਾਹਰ dat Said: ਅੰਦਰੋ” 
ਲ ਵਾਂਗ _ਸਖਣਾ ਹੈ । (Hat) 

ਸਖ਼ੀ HH ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਰਾਬਰ ॥ 

ਭਾਵ :-- aan ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 
ਕੋਟੀ ਚੀਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਖੀ fea ਵਾਰ, ਜਾਂ 
fea ਸਖ਼ੀ ਹੌਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ AH ਤੇ AH ਨੂੰ ਵੀ 
ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਂ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਨਿਹਾਲ hy ਬੜਾ ਸ਼ੂਮ ਸੀ । 

gat ast Aa wa ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦਾ । ਬੈਕ 
ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ਼ ਬਰਬ'ਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀ ਟੱਜ ਕੇ 
ਖਾਧ, ਲੁਟਾਇਆ, ਦਾਨ ਕੀਤ।, ਫਿਰ ਸਖੀ ਸ਼ੂਮ 
ਦਾ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਾਂਬਰ ਕੋਰ ਚਿੱਤਾਂ । __ (ਸੰਗ 

ਸਖ਼ੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਸਖ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਾਵਤ ਦਾ ਫੱਲ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” 

ਬੇੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ay ਨਹੀ ਘਟਦਾ | 

:- ਦਾਤਾ, ਹੱਥ ਨ ਖਿਚੋ “ਸਖ਼ੀ ਦਾ 
if ਦੈੱਤਿਅ ਕਿਸੇ ਦਾ 

(ਸੰਗ) 
a 

੮੫ aig i ie 

`ਸਸ਼ੀ 2 ਨਾਲ HH ਭਲਾ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਤੁਰਤ 
ਜਵਾਬ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਨਾਂਹ 
ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛੋ 
ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

STS :-- fis ਰਾ%-ਨਹੀ” ਚੋਧਰੀ ! 

ਐਵੇ” ਬੂਠ। ਲ।ਰਾ ਲਾਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕਣਾਂ । 

ਮੇਰੇ ਕੋਝ ਕੋਈ! ਨ੫ਈ)ਆ ਨਹੀ” । fad? ਆਖਣਾ 
ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, de ਲੈ ‘nul ਨਾਲੋ” 

ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੜ ਦੇ ਜਵਾਬ ।” 

(ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ---ਭਾਈ ਜੌਧ ਸਿੰਘ) 

ਸਗਲ. ਸਿ੍ਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 

“ਸਗਲ _ਸਿਿਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ eter ।। 

ਹਰਿ at ਨਾਮੂ ਜਪਤ ਹੋਇ adden iv 

EH ਭਲ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ - ਰਾਗ ਗਤ੍੍ੜੀ) 

ਸੱਚ ਆਖਣਾ mot ਲੜਾਈ । _ਜਾਂ 
HY ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ । qi 
ਸੱਚ ਆਖਣ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਲਗਦੀਆਂ 

ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਸਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਆਖਣਾ ਝਗੜਾ ਸਹੇੜਨਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ" :-- ਹੁਣ He _ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ war 
ਲਗਦਾ ਹੈ । 'ਸਚ਼ ਆਖਣਾ ਅਧੀ ਲੜਾਈ ਸਹੇੜਨ 

ਵਾਲੀ asd’ | ਪਰ ਝੂਠ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀ; 
ਬੋਲਣਾ । ਖਣੀ ਖਰੀ ਸੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ । (ਸੰਗ) 

ਸੱਚ ਸਚਾਵਾਂ ਕਾਢੀਐ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਪਾਜ । 

ਭਾਵ :-- ਸੱਚ' ਪੁਰਸ਼ ਸਚਾ ਹੀ 
ਨਿਕਲੰਗਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪੜਦਾ ਫਟ 
ਜਾਏਗਾ | 



<< ਲਾਲੀ 

ਸਚ ਸਾਬਤ... 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਜੋ ਮੱਖੀ ਮੁਹਿ ਮਕੜੀ ਕਿਉ ਹੋਵੈ ਬਾਜ । 
ਮੇਚ ਸਚਾਵਾ ਕਾਢੀਐ ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਪਾਜ । 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਸੱਚ ਸਾਬਤ as ਫਿਰਦਾ ਫਾਫਾ ॥ ਜਾਂ 
ਸੱਚ ਦਾਤਾ, ਕੂੜ ਮੰਗਤਾ । 

_ ਭਾਵ :-- ਸੱਚਾ ਸਦਾ fase, ਰਜਿਆ 
ਪੁਜਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ud 
ਕੜਾ ਗਿਰਦਾ, ਡਿਗ ਪੈਦਾ ਤੇ ਥੁੜ ਵਿਚ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” : 
ਸੱਚ ਹੀਰ ਕੂੜਾ ਫਟਕ ਹੈ, 
ਜੜੈ AST ਨ AR ਜੁੜਾਂਵਾ । 
He __ਦਾਤਾ ਕੂੜ _ ਮੰਗਤਾ, 

ਦਿਹੁੰ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਾਵਾ । 

He ਸਾਬਤ az ਫਿਰਦਾ ਫਾਵਾ । 
(erat ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਸੱਚ Pet, ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ । 

ਭਾਵ :-- ਸਚ ਚੈਨ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਝੂਠ ਹਨੌਰੇ ਵਾਂਗ ਛੁਪਦਾ ਹੈ । 

ਫ਼ਰਤੋਂ` :--- 
ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਸਚ ਜੈਦ੍ਰਮਾ ਕ੍ੜ ਅੰਧਾਰਾ । 

ਕੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹਉਂ ਭਾਲਣ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਸਾਰ॥ 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਸੱਚ sot ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਵਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 
ਡਹਿਣਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸੱਚ ਨੂੰ Bale ਲਈ 
ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਵੇ, ਤਦ 
ਦਰ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ws ਚੈਦ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! 
zon ਕਿਉ” ਫ਼ੋਲਦੇ ਹੋ ! wee ਤੁਸੀ" ਵੀ ਹੋ 

ਤੇ ਮੈ ਵੀ, ਕਿ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲ ਕਿੰਨਾ ! 
‘A ਸਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਵਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਹਿਣ' 

੮੬ ਸਚ ਦੀ... 

ਤਾਂ ਮੋਰੀ ਤੋਂਬਾ ! ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ads aa 
fee । _ (Fa) 

_ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਂਚ ਕੀ ? ਸਾਂ ਸਚ ਨੂੰ ਕੀ 
ਅੰਗ ਦਾ ਡਰ ? 

_ , ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ 
Was ਤ ਨਾ ਘਾਬਰੰ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ“ :-- ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ve ਉਸ ਦੇ 
ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, 'ਸਚ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀ', 
Won’ । ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 
ਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ । 

(ਅਧ-ਖਿੜਿਆ ਫੁਲ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸੱਚ ਬਿਨੁ ਸਾਬੀ, ਮੂਲੋ' ਨ ਬਾਕੀ । 

ਭਾਵ :--- ਸਚ os ਸ੧੪ਣੀ ਸਿਖਿਆ 
ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਰੈਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

“ਗੁਰ fas ਗਿਆਨ _ਥਰਮ fas ਧਿਆਨ ।। 
ਸਚ fas _ਸਾਂਖੀ Hs ਨੇ ਬਾਕੀ 1੧” 

(ag ਗ੍ਰੌਥ--ਸਲੋਕ) 
ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ 

ਖੋ ਹੈ 

ਭਾਵ :-- ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ । ਇਹ 
ਸੌ ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- fa ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੈ। 
ealu ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਵੇ” ਸ਼ਕੂਤਲਾ ਵਲੋ ਪਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 
atte ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ _ਸਚਾਈ ਸੌ 

ਪੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ woe ਹੋ ਹੀ net: ਜੋ 

ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ea Leet ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋ 
ਡੂੰਘਾ ug ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਪਾਪੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ 
ਹੈ। ੫੫ ਕਦੇ ਤਰਿਆ ਨਹੀ” ਤੇ ਸਚ ਕਦੇ ਡੁਬਿਆ 

ਨਹੀ” | 

(Mat ਮਹੁਰਾ --ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਸਚਹੁ GZ... 

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ a ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰ 

ਭਾਵ :-- Hes ਸਭ ਕੁਝ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, 
a ਸੱਚ ਤੋ" ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਹਿਣੀ 

ਵਰਤੇ :--- 
ਮਨ ਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ge ਬੀਚਾਰ | 
a3 ਬਧਨ ਜੀਆ ਕੇ ਗੇਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ।। 
Tea Ga ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਜ਼ ਆਚਾਰ II bak 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ-- ਸਿਰੀ ਰਾਗ) 

ਸੱਚਾ ਨਾਉ” ਸਾਈ ਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ BMW'S 
ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਟੱਲ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਖਿਰ aq st ਹੋਇ, He 

ਨਾਉ” pret ਦਾ ਹੀ ਹੈ in ਤਾਂ ਸਚ ਹੀ 

ਬੋਲਣਾ ਹੈਂ । (ਸੈ) 

ਸਚਾਈ ਸੌ ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵੇਖ : ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਏ, 
ਬੂਠ ਦੀ ਬੋ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਸੱਚ ਛੁਪਾਇਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀ” 
ਛੁਪੰਦਾ | 

ਵਰਤੋ :-- ਨਗੀਨਾ _ਸਿੰਘ--ਸਚ ਹੈ, 
“ਸਚਾਈ ਸੋ ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁ੍ਸਾਡਾਂ ਪੁਤ 

ਸੱਚਾ ਸ਼ੀ । ਕਲ ਇਹੋ ਹੀ ਜੌ ਸੋ ਗਲਾਂ ਬਣਾਉ ਦੇ 

ਸਨ । (ਸੰਗ) 

ਸਚੀ ਕਹੇ, ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੇ । 

ਭਾਵ :--- ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲ 
ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । 

ਵਰਤੋ' :-- ਵੇਖੋ : 'ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਚ' | 

ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ. uu we 
ਧੋਇ 

ਭਾਵ :--- ਸਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪਾਪ 

ਖੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ 

ad 02੧੨ 

ਦਿ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਫਰਤੌ" :-- 
“ਸਚੁ ਭਨ ਹੋਇ ਦਾਰੂ wu ae ਧੋਇ !। 

ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ weg us ਹੋਇ' ।। 

(ਗੁਰੂ Fa—nnar ਦੀ ਵਾਰ) 

AY ante Het ਕਾਜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਮਹਾਨ ਪੁਰਜ਼ Ga ਹੀ ਹੈ, 

ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ" : 

ਸੋਈ ਕਾਜੀ ।। 

ਸੋਈ gat ।੧ 

(ag ਗ੍ਰੌਥ--ਮਾਫੂ ਰਾਗ) 

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰ ਜਾਡੀਐ ਜਾਂ ਰਿਦੈ ਸਚਾ 

ਹੋਇ i 

ਭਾਵ :-- ਹਿਰਦੇ fea ys de 

ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ | 

zs :-- 

HQ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ at ਰਿਦੇ ਸਚਾ ਹੋਇ. ।। 

ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਬੋਇ ॥” 

(aa ਗ੍ਰੰਥ--ਆਸਾ dt ਵਾਰ) 

ਗਾਵ — 

ਸੱਚੀ ਹੈ । 
ਵਰਤ” — 

ਅੰਤਰਿ ਜਿਸਕੈ ਸਚੁ =F 
ਸਚੇ _ਸਚੀ ਸੋਇ।' 

ਸਚਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੜਹਿ 
ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ।। 

(ag dis ~frat ਰਾਗ) 

ਸਚੇ ਹੀ ਸਚਿ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਿ ਵਖਿ ਕਦੇ 
ਜਜਮਾਲਿਆ | 

ਭਾਵ :-- ਅੰਤ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ 



Ad ਦਾਂ -. 

3 ਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ । 

<— 

6h wea ਹੀ nfs _ਨਿਬੜੋ 

ਦਣਿ ਵਖ _ ਕਵੋਂ _ਜਜਮਾਲਿਆਂ 11 

ਬਾਉ ਨ ਪਾਇਨਿ ਕੁੜਿਆਰ 

ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜੰਕ ਚਲਿਆ ।। 

(ਗੁਰੂ ਨੰ ਬ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 
~ 

ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੋਗ ਰੁਖਾ ॥ _ ਵੇ੧ੋ:-- ਸੱਚ 
“ਮਰਚ? ਤੇ ਝੂਠ ਗੁੜ | 

ਭਾਵ :--ਸੱਚ ਆਖਣ ਨਾਲ.” ਜਦ 
ਕਿਸੋ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ud, ਤਾਂ ਇਹ ene ਲਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾ Qua’ ਭਾਵੇ" ਰੁਖਾ 
ਹੈ ਪਰ ਵਿਚੋ” ਮਿਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

way :-- ਦੋਸਤ ! ਸੱਚੀ as ਕੌੜੀ 
ਸਗਦੀ 3, ਪਰ ਆਖ਼ਰ Reve ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ 
ਦਾ ਰੰਗ du ਜ਼ਕੂਰ ਹੈ ua ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 

ਮਾਰੂ ਨਹੀ | 

ਸਚੇ HS ਨ ਲਗਈ | 

ਭਾਵ :-- ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮੌਲਾ sul 
ਹੈ ਸਕਦਾਂ ਜਾਂ ਸੱਚ ਮੇਲਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । 
(ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀ` ਵਿਗੜਦਾ । 

ਵਰਤ” :-- 
ਸਚੇ ਸੌਲ ਨ ਲਗਈ 
ਮਲ Bra ਦੂਜੈ ਕਾਇ ।। 
ਠੋਤੀ ਮੁਲਿ 3 ਉਤਰੇ 
ਨੇ ਅਠਸਠਿ stag ਨਾਇ 11 

(ਗੁਰੂ ੧ ਬ- ਜੀ ਰਾਗ। 
ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ 

ਜਹਾਨ । ਰ੍ 

_ ਭਾਵ :-- ਸਚੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਸਚਾ 
ਜੀਵਨ ਬਤ।ਤ ਕਰਦਿਆਂ Ama ਉਸਤਤੀ 
SG ਹੈ । 

` ੮੮ 
ਸਜਣ ਤਾਂ 

ਵਰਤ” Mea 

“ਕਮਿ ਕਣੋਧਿ ਨ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ Kors ।। 
ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨ” ।। 

(ਗਰੂ Ha - ਬਾਰਾਂ ਮਾਂਹ ਮਾਝ) 

ਸੱਜਣ ਆਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਦਿਲ ਸਰਾਂਦੀ 
ਵਾਟ ਵਾਟ ] 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਾਹਣਾ aes 
ਆ ਜਾਵੇ ਤੋ ਉਹਦੀ us fae ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ” :-- ਬੜੇ ਕਵੇਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ua | 

ag 
+} ਆਉ ਭਰਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ । Hae ਆਏ wid 

ਰਾਤ, ਦਿਲ ਸਰਦੀ we we’! ਬੋਸ, ਕੰਨ 
a 

eae ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ । ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ Yet (Aa) 

ਸੱਜਣ ਛਡੀਏ ga ਸਿਉਂ, a ਫਿਰ 
(ਬਹੁੜ) ਵੀ ਆਵੇ ਕੇਮ । 

ਭਾਵ :-- ਸੱਜਣ ਨਾਲ GA ਸਮ 
ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ” :-- ੫੦ ਵੇਖੋ ਨ, ਤਸੀ' ਸਿਆਣੇ ̀  
ਹੋਂ, ‘Hae ਛੋੜੀਏ ca ਇਉ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਵੇ 
ਕੰਮਾ । ਅਜੋਂ ਹੀਂ ਸਾਜੇ eos ਨਿਥੋੜ ਜਾਉ । ਫਿਰ 
ਵੀ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀ” । (Ha) 

Hae ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਵੈਹੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸਮਾਉ ਦੇ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਮਿਤਰ, ਮਿਤਰ ਨੂੰ 
ਆਖੇ, ਕਿ Hg ਆਇਆਂ ਤ੍ਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੋਈ) 
ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੋ" ਮਿਤਰ ਉਤਰ ਵਿਚ fea 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : -- wa ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਸ ਸਾਨੂੰ 
ਕਮੀਨਾ ਸਮਝਿਆ ਏ 2 ਤੁਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਸਾਨੂੰ 
ਏਦਲ ਹੋਵੇ ? ਸਾਡੇ Os ਭਾਗ, ABR ਚਰਨ ਪਾਏ | 
“ਸਜਣ ੩੧ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੈਟੀ 
ਵਿਹੜੇ ਵਿਦ ਵੀ ਨਹੀ mee । ਤੁਸ ਕੋਈ 

ਸਾੜੋ %ਜ ਦੇ ਮੇਲ ਗੋਲੀ ਹੋ ? (ਸੰਗ) 



ਸਜਣ ਬਾਂਹ... ce 

ਸਜਣ ਬਾਂਹ ee 

ਨਿਗਲ ਲੈਣੀ ੨"ਮੈਦੀ । | 

ਭਾਵ :--:;.- ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ aa ਦਧੀਕ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਸ Gere, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸਦਾ ਅਯੋਗ 

ਲਾਭ ਉਠਾਣ ਦੀ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

was :- ਪੇਮ ਦ' ਵਾਲ ਵਾਲ ਉਸਦੇ 

ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲਢਿਆ _1 !ਆਂ। ਦੋਸਤ ਲਈ 

ਇਤਨੀ ਕ&ਰਬਨੀ ? ਪਰ ਸਜਨ ੨ ਬਾਂਹ fest d 

ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ Be ਜ਼ਾਰੀਦੀ ਹੈ $ 

ਕਦਮਚਤ ਨਹੀ” | 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕੇ ਸਿਘ) 

ਸਜਣ ਭਲੋ Hess ਆਇ । 

ਭਾਵ :-- a3 ਦਾ Bal ਢੁਕਣ AH 

unt ਵਿਚ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈ। 

aa ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕੋਈ 

ਆਦਮੀ UES ਕੰ ਆਵੇ 

ਵਰਤੋ" --: ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3s ਵੇਲੋਂ FS 

3 ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ del ਰਹੀ, ਕਦੀ 

ਕਿਜੇ ਪਾਜਿਓ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ‘ane Be 

nese ਆਇ ਗਾਉਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੀ 

ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ । 
(ਨਵਾਬ ਖਾਂ -ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਸਜਰੀ ਨ ਬਹੀ, ਹਮੇਸ਼ fea ਜਿਹੀ । 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਦਾ feo 

ਜਿਹੀ ਕੌੜੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਰਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ” :-- ne ਵਖੋ ,ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਹਾਲ 

ase 31 'ਸਜਰੀ a adil, ਹਮੇਸ਼ਾ fea 

ਜਿਹੀ ।' ust ਨਹੀ” da ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਪਾਪਾਂ 

ਦਾ ਡੱਡ ਦੇ ਰਿਹਾ di (ਸੰਗ) 

ਸੱਜਾ ਧੋਵੇ Wa ਨੂੰ ਤੇ ਖੱਬਾ Ge ਸੱਜੇ 
[ KOH? 

ਸਤਿ ਰਮੁ... 

ਭਾਵ :-- ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਾਇਤਾ (ਖ਼ਾਸ 
ਕਰ ਮਾੜੇ ਕੋਮ ਵਿਚ) de ਸਮੋ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਓਥੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੋਟੀ ਮਚੀ ਹੋਈ 
ਹੈ, ਵੱਢੀ ਚਲਦੀ ਜੈ ਜਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ । ‘Hace 

wa ਨੂੰ ਡੇ ਖੋਬਾ ਖੋਵੇ HAS | ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ, 
He 3s ਨੂੰ 1 (ਸੋਗ) 

Hol Het ਗਾਜਰਾਂ ਸੋ ਸੇਵੀ' ਕਮਾਦ, 
ਬਾਰਾਂ ਸੇਵਾਂ ਪਾਇਕੇ ਦੇਖ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ । 

ਭੁਾਫ :-- ਗਾਜਰਾਂ, ਕਮਾਦ ਤੇ ਕਣਕ 
ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੋਧੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਵਰਤੋ` ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 

Hal ua ਸੱਠ" ਦਿਨੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ 
mat ਦਿਨੀ । 

gi ਸਾਰੀ ਨਹੀ : 

ਭਾਵ :-- 93, ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜਲਦੀ ਹੀ 
ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 
ਛੇਤੀ gai ਮਿਲੋ । 

ਵਰਤ” :-- ਬੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਡਾਫ਼ੀ ਪਕਦੀ, 

ਪਰ ਕੀ ਕਜ਼ੀਏ, 'ਸੈਂਠੀ ਪਕੇ Hot feat, ਜੇ wei 

ਮਿਲੋ ਅਠੀ ਦਿਨੀ, ਪਾਣੀ we ਸਾਰੀ ਸੜ 

ਗਈ 3 (Ha) 

ਸਤ ਡਿਗਾ ਤੇ ਜਹਾਨ ਡਿਗਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਧਰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭੋ 

as ਗਿਆ । cat ਹੀਨ ਤੋਂ ਸਭ as 

ਹੀਨ 1 

ਵਰਤੋ :-- ਥੇਬੇ ਜੀ 'ਸਤੋ' lar ਤੇ ਜਹਾਨ 

ਡਿੱਗਾ” । ਧਰਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ wa ਨਹੀ” । ਸੈ 

ਧਰਮ ਵੇਚ ਕੋ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । 

(Hal) 
ਸਤਿ au, ਝੁਠਾ ਸਭ ਧੈਧਾ ॥ 
ਭਾਵ -- ਜਦ ਦਸਣਾ ਹੋਵੈ ਕਿ 

ਦੁਨਿਆਵੀ Ud ਸਭ ਝਠੇ ਹਨ ਤਦ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



Hat ੜੀਆਂ... 

ਵਰਤ" :--- 

“393 ਕਬੀਰ ਚੇੜਿ ਕੇ wat !। 

ਸਤਿ ਰਾਮੁ ਝ੍ਰਠਾ Ha ਸੋਧਾ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਸਤਾਂ ਪੀਹੜੀਆਂ, Gast ਵੈਰੀ 1 

ਭਾਵ :-- ਧੀ ਦੇ ਪੁਤ (ਦਹਤਰੇ) =) 
ਸੁਭਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 

Zaz" :--- ਜਿੰਨਾ ਜੀ 

ਆਵੇ, ਦੋਹਤਰੇ ਨਾਲ ਹਿਤ ਕਰੌ.$ ਪਰ _'ਸੈਂਤਾਂ 

ਪੀਹੜੀਆਂ ਦੋ ਦੋਹਤਾ ਵੈਰੀ” । ਅੰਤ é fea fea ਉਹ 

ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! 

ਤਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਟਕਟੇਗਾ ' (Fai! 

ਸ਼ਤਾਂਬੀ ਕਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ | 

ਭਾਵ :-- ਕਾਹਲੀ ਕੀਤਿਆਂ ax 

ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ :-- ਰਾਜ ! ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ 

wa, 'ਸ਼ਤਾਬੀ ad ਖਰਾਬੀ' । ਕਮ ਦੋਰ ਨਾਲ ਹੋਂ 

ਜਾਵੇ, ua ਹੋਵੇ ਠੀਕ । (ਸੋਗ) 

ਸੱਤਾਂ ਪਤਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਏ । ਜਾਂ 

ਸੱਤਾਂ ਪਤਣਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ 

ਚਾਲਾਕ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ese 

JS । 

ਵਰਤ” :-- ਧੀ ਕਿਸ ਦੀ ਏ । ਮ ਨੇ Ai 

ਪਤਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤ ਏ, ਤਾਂ ਧੀ fae {iar del 

੫ਤਣ? ਦਾ ਪੀਵੇਗੀ | 
(ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਦ! ਨਾ adit ਬੁਲਬਲ ਬੋਲੋ, ਸਦਾ 
ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ | 

gra :-- ਸੱਦਾ ਖੁਸ਼ੀ sat ਰਹਿੰਦੀ । 

ਵਰਤੋ” :- ਕਲੂ at ਸੀ ? ਅਜ ਕੀ ਹੋ 

ਠਆ । ਕਲੁ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਦੇ ਸਨ, ਅਜ ਉੱਥੇ 

ਹੋਤ ਦੇ ਵੈਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਏ “ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ” 

ਈਲਛਲ ES, ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਰ ਬਹਾਰਾਂ” । _ (ਸੰਗ) । 

Hu, fan... 

ਸਦਾ ਨੀਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ acai ਨੌ । 
ਵੇਖੋ : ਨੀਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ । 

ਭਾਵ :-- fad ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ais 
ਹੋਵੇ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕ ਸੋਬੋਧੀ (ਜਾਂ 
ਫਲ) ਮਿਲ ug, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ" :- ਸਦਾ ਨੀਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 
ਨੇ । ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਕੈਮ ਵਿਚ fae ਘਾਣਾ ਨਾ 

| Wer? (ਸਗ) 

ਸਦਾ ਭਵਾਨੀ, ਚੱ੫ ਜਿੰਨੀ । 

__ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬੜੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋ 
ਭੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸਰੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਬੜਾ ੧ਆਇਆ ਪਿਅਆਇਆ 

ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, “ਸਦਾ 

ਭਵਾਨੀ, SU ਜਿਨੀ, wat ਨਹੀ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ 

ਇਸ ਦੇ ੧ਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਧਾ ਲਗਣ ਨਹੀ' 

ਦੇਦੇ । (ਸੰਗ 

ਸੱਦੀ ਨਾਂ ਬੁਲਾਈ, ਮੈ` ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਂਈ । 
ai ਸਦੀ ਨਾ ਕਵਾਈ, ਮੁੰਡੇ (ਨੀ'ਗਰ) ਦੀ 
ਭੁਆ ਆਈ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਸਦੇ ਜਾਂ 

ਬਲਾਏ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਮ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ੨ ਹੋ 

ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ` :--- ਨਬੋ--'ਸੇਂਢੀ ਨਾ ਬਲਾਈ, ਮੈ 

ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ', ਵੱਡੀ ਆਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣ । 

ਅਜੇ ਤਮ ੩੭ ਲੈ । ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹ 

ਲਾਇਆ | (ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ--ਹਰਜ਼ਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਪ, _ਸੁਠਿਆਰਾ, _ਸਾਹਣੀ, ਨਾਲੇ 

ਸਭਰਵਾਲ, FS ਕ੍ਠਾਲੀਉ” ਕਢ ay, 

ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵਨ ਸਾਲ । 

ਭਾਵ :-- AU, ਸੁਨਿਆਰੇਂ, ਸਾਹਣੀ ਤੋ 

ਸਭਰਵਾਲ ਦਾ ਸੁਭਾ ਦਸਿਆ ਹੈ । 



AY ਦਾਂ.. 

“wad : — ae { Ye} ss 

ਪਰੇ ਖਹਿੜਾ, ਸਾਹਣੀ ਤੇ at naczwte ਇਹ 

ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲੋ” ਸਾਫ਼ adt dd । ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ 

ਅਖਾਣ ਹੈ, “ਸੱਪ, ਸੁਨਿਆਰ, ਸਾਹਣੀ, ਨਾਲੋਂ 

Hades, ਭਾਵੇ ਕੁਠਾਲੀਉ” ae ud, wel ਨਾਂ 

ਹੋਵਨ ਸਾਲ” 1 (wa) 

ਸਪ ਦਾ ਅਧਾ ਨਿਗਲਿਆ, ਡੱਡੂ ਮੱਛਰ 
ਖਾਣ ਲਈ ਮੂਹ us । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਤਕੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਔਖਾ 
ਕਮ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਕਲਜੁਗੀ 
ਕਰਮ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਕੌਨ ਲਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ 

ਆਸ.ਕਰਦਾ ਹੈ, Alaa “AYU ਦਾ wo ਨਿਗਲਿਆ 

33 ਮੱਛਰ ਖਾਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ” । 

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਣ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸੱਪ ਦਾ ਬਾਧਾ ਬਚੇ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਖਾਧਾ 

ਨਾ ਬਚੇ । 

ਭਾਵ :-- ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ 
eet ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਰਾਮ ਵੇਈ--ਕਰਤਾਰ ਸਿਘ 

<i ui ਦੀ ਨਜ਼ਰ 3 ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ wu ਸਕਿਆ 

3। ਸਾਰੇ ਮਿੰਡ ਵਿਚ ਭੈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਈ 

ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਸੂੰਹ ਨਹੀ' ਦੇਦੇ । 

ਜਿਆਣਿਆਂ ਨੇ we ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਪ ਦਾ ਬਾਧਾਂ 

ਬਚੇ, ਨਜ਼ਰ ਦਾਂ.ਖਾਧਾ ਨਾ ਬਚੇ” 1 (Hal) 

gu ਦਾ ਡਸਿਆ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ । 

ਜਾਂ AY ਦਾ ਖਾਧਾ ਸੋਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ॥ 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ'ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 
zs ਦੁੱਖ ਪੁਜੇ ਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 
ਪਰਛਾਵੇ' SF ਵੀ ਡਰਨ ਲਗ uz, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਅੰ AY Bis 
= oe 

ਵਰਤੋ :-- ਸਤਵੰਤ 5. ਦਿਤੀ) ਕੀਕਰ ? 

wai ਉਸ ਨਾਲ am ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ J, ade 

ਵੀ ਉਸ 3° ਆਪਣਾ ਬੋਢਾ ਨਾਂ ਕਰੇ । '੧੫ ਢਾ: 

ਡਸਿਆ ਰੱਸੀ ਤੋ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ | (Hat) 

ਸਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੇਲਾ । ਜਾਂ ਸਪ ਦੀ 

ਓਲਾਦ ਸਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ । ਵੇਖੋ : Au ਦੇ 
use, ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਤਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਭੈੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 
ਸੰਤਾਨ ਭੈੜੀ ਨਿਕਲੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ IS) 

Zo :--- ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ fazer 
ਹੈ $ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ fan ਪਿਉ ਦਾ usa 

ਹੈ । ‘Hue ਥੋਂਚਾ wis’ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ 1 (ਸੰ) 

ਜਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ Sul ਬਲਦਾ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ 

@ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ 

ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ nut da ਵਰਤੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਕੁਲਵੈਤ--ਬੇ ਜੀ, ਉਸੇ Vas 

ਨੇ fifty ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੱਥਾ ਡਾਹਿਆਂ, ਪਰ 

Un ਕੁਝ ਨਾ ਗਈ । ਸੱਚ ਹੈ, “ਸ੫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 

ਦੀਫ ਨਹੀ ਬਲਦਾ” । ਪੰਡਤ ਹੋਰੀ de ਕੇ ਖਿਮਾਂ 

Hae ਲਗ ਪਏ” । Ha 

ਸੱਪ ਦੇ wads ਕਿਰਲੀ, we ਤਾਂ 

ਕੋਹੜੀ, ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ aH ਦੇ ਕਰਨ 

ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ wail ਹੀ 

ਹੋਵ । 

ਵਰਤੋਂ“ :--- ਕੀ ਕਰੀ ? ਨਾ ਇਹ set 

ese del ਏ, ਪਈ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਕੀ ਆਖੋਗ', ਨਾ ਰਖਣ 

ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, Sst ਏ ਨਿਰੀ । Rus ਸੂੰਹ ay 

(ਕਰਲੀ, ਖਾਦੇ ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ, SF ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ । (ਸੋਗ) 

ਸਪ ਨੂੰ ਸਪ ਲੜੇ, ਤੇ ਵਿਸ ਕਿਸਨੂੰ 
ਚੜ੍ਹੇ । 



We hes 

_— ae ey I _ ਭੋਵੀ ਫ਼ਡ 

ਪਰੇ ਖਹਿੜਾ, ਸਾਹਣੀ ਤੇ ਕੀ ਸਭਰਵ/&1ਏ ਇਹ 

ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲੋ ਸਾਫ਼ adit ਹੁੰਦੇ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ 

ਅਖਾਣ ਨੈ, “ਸੱਪ, ਸੁਨਿਆਰ, ਸਾਹਣੀ, ਨਾਲੋਂ 

ਸਭਰਵਲ਼, ਭਾਵੇ” ਕੁਠਾਲੀਉ” ਕਢ vad, ਕਦੀ ਨਾਂ 

ਹੋਵਨ ਸਾਲ” | (ਸੋਗ) 

ਸਪ ਦਾ wat ਨਿਗਲਿਆ, ਡੱਡੂ ਮੱਛਰ 
ਖਾਣ ਲਈ ਮੂਹ ਖੌਲ੍ਹੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਤਕੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਔਖਾ 
ਕਮ ਹੈ 1 

ਵਰਤੋ” :--- ੫੩ ਮੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਕਲਜੂਗੀ 

ਕਰਮ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ Hd ਕੌਨ ਲਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ _ਬਥਸ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ 

nip. gow ਹੈ, ਜੀਕਰ “AY ਦਾ ਔਧਾ ਨਿਗੱਲਿਆ 

ag nse ਖਾਣ ਲਈ ਮੂੰਹ US? । 

(ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਣ ਵਿਸਬਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸੱਪ ਦਾ ਖਾਧਾ ਬਚੇ, 
ਨਾ ਬਚੇ । 

ਭਾਵ :-- ga] ਨਜ਼ਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ 
Vat ਹੈ । 

ਨਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਥਾ 

ਵਰਤੋ` :-- ਰਾਮ ਦੇਈ---ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 

ਦੀ yi ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚ ਸਕਿਆ 

3 । ਸਾਫੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭੈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ! ਕਈ 

ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਵਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ । 

ਜਿਆਣਿਆ ਨੇ ਸੇਂਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸ੫ ਦਾ ਬਾਧਾ 

ਬਚੇ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ.ਖਾਧਾਂ ਨਾਂ ਬਚੇ” | (Hat) 

ਸਪ ਦਾ ਤਸਿਆ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ । 

ਜਾਂ ਸਪ ਦਾ ਖ਼ਾਧਾ ਸੋਲੀ ਤੋ ਡਰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕਿਸੋ ਨੂੰ'ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 
ਵਲੋ ਦੁੱਖ ud ਤੇ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ 
ਪਰਛਾਵੇ' 3 ਵੀ ਡਰਨ ਲਗ ue, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

੯੧ ਸਪ ਨੂੰ.. ੪ 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਤਵੰਤ “ਦਰੀ ਕੀ ਕਰੈ ? 

ਅਗੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਰਾਮੋ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੂ ਹੁਣ 

ਵੀ ਉਸ ਤੋ” ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਨਾਂ ਕਰੇ । 'ਸੋਂਪ ut 

ਡਸਿਆ ਰੱਸੀ ਤੋ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ | (ਸੰਗ) 

ਸਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੇਲਾ । ਜਾਂ AU ਦੀ 

Gare Rudi deter ਵੈਖੋ : AW ਦੇ 
Usd, ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਤਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਭੈੜੇ _ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 
ਸੰਤਾਨ ਭੈੜੀ ਨਿਕਲੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ :-- ਕਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ fazer 
ਹੈ ? ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ fan ਘਿਉ ਦਾ ਪੁੱਡਰ 

ਹੈ । 'ਸੈਂਪ ਦਾ ker ਸੰਧੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ । (A) 

ਸਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀ ਬਲਦਾ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ 

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾਂ ਜਾਵੇ 

ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਔਖਾ ਢੰਗ ਵਰਤੇ, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ” :-- ਕੁਲਵੈਤ--ਬੇ ਜੀ, ਉਸ ਪੰਡਤ 

ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ Hg ਡਾਹਿਆਂ, ਪਰ 

ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਗਈ । ਸੱਚ ਹੈ, @ ਸਾਹਮਣੇ 

ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ? 1 ਪੰਡਤ ਹੋਰੀ de ਕੈ ਖਿਮਾਂ 

ਮੈਗਣ BA ਪਏ” | Hal 

ਸੱਪ ਦੇ wads facet, ਖਾਵੇ ਤਾਂ 

aust, ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ aH ਦੇ ਕਰਨ 

ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ gal ਹੀ 

de] 

gaa :-- ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਨਾ ਇਹ ster 

ਛਡਣ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਈ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, at ਰਖਣ 

ਹੀ Set ਏ, est ਏ ਨਿਰੀ । 'ਸੋਂਪ ਦੇ ਮੁੰਹ a3 

(ਕਰਲੀ, ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਂਹੜੀ, BF ਤਾੰ vig" । (ਸੋਗ) 

ਸਪ ਨੂੰ ਸਪ 3a, ਤੋਂ ਵਿਸ ਕਿਸਨੂੰ 

ਚੜ੍ਹੇ । 



AU / ਭੀ... | ੯੨ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਦ, ̀ ਇਕ ̀  3 _ ਇਕ 
ਵਧ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਗਲੇ ਆਪੋ ਵਿਚ 
sas ਪੈਣ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ 
fan ਨੂੰ ਵੀ sat der । 

ਵਰਤ” :— ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਵੇ ਇਕ ਤੋ 

ਇਕ ਵਧ ਕੋ ਹਨ । 'ਸਂਪ § Au ਲੜੋ ਤੇ ਵਿਸ 

ਕਿਸਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ” ਵਾਲੀ de faasait, Gai ਵੀ 

ਖਹਿਬੜ fed । (A) 

ਸਪ ਭੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਠੀ (ਸੋਟਾ) 
ਭੀ ਬਚ we । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜ ਵਿੱਚੋ” 
ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੌਈ ਅਜੋਹੀ ਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਕੜ ਜਾਂ ਦੁਖ ਭੀ ਹਟ ਜਾਏ 
3 a3 ਨੁਕਸਾਨ ਭੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ fea 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਮਾਂ--(ਹਾਉਕ' ਲੈ ਕੇ) Far 
ਮੌਰ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲੇ ਪੀੜੇ, ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ” | 

ਗਈਆਂ, ਖਰ ਫੋਰ ਭੀ ਐਸਾ ਕੌਮ ਕਰੀਏ ਕਿ Siu 
ਟੀ ਮਰ ਜਾਏ 3 ਲਾਠੀ ਭੀ ਬਚ we’ । 

(faa ਸਿੰਘ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

` ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰ, ਕਦੀ ਨਾ ge ਮਿੱਤਰ । 
ai ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਦੇ, 
ਭਾਵ“ ਚਲੀਆਂ ਦੱਧ ਪਿਆਈਏ 1 

ਭਾਵ :--- ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਭਲਾਈ 
Su ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਖੋਟਾ ਕਦੀ fan ਨਾਲ 
ਕੱਲਿਆਈ sat ਕਰਦਾ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਮਹਾਹਾਜ ! My ਦੇ ੫੩ 
ਦਬ ਪਿਆਉਣ ਨਲ fsa ਨਹੀ ਬਣਦੇ । ਸਦਾ 

ਨਗ DT ਮਾਰਦੇ ਹਨ । (Hat) 

ad ਦੁਧ ਪਲਾਈਐੰ, fed ਮੁਖ df 
ad : 

ਭਾਵ :-- ਤੋੜੇ ਪੁਰਫ਼ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ 
ਵੀ ਮਿਆਰ ਕਰੋਂ, ਉਹ yee} ਕਰਨ ਤੋ” 
Soh ਟਲਦਾ I 

ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ... 

੧. 831 en ਬਹਾਲੀਐ, fea dat 32 
RU ਦੁਧ ਪਲਾਈਐ ਵਿਹੁ ua ਥੀ” ' ਸੱਟੈ । 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਰਾਰਦਾਸ) 

੨. aig ਆਖਦਾ gai ਥੀ” ਨਫ਼ਾ ਨਾਂਹੀ', 
ਦੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਈਏ 

dai ਸਚਿਆ ਨੂੰ at ਕਰਨ 

ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜੀ । 
AY ਮਾਹਨ ਡੰਗ ਨਾ ad HS 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਦੁਧ ਪਿਲਾਈਏ 

"ਮਕਬਲ' ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ, 
ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜੀ । 

(ਹੀਰ ਮੁਕਬਲ) 

ਸਬੋਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ 1 

ਭਾਵ :-- ae) ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ 
ਹੋ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋ ਵਧੀਕੀ 
ਕੀਤੀ । ਮੈ ਉੱਕ! ਨਹੀ” ਬੋਲੀ । ਅੰਤ 'ਸਬਰ ਦੇ 

ਬੇਕੇ ਪਾਰ ਹੋਏ । ਮੋਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਿਗੜਿਆ | 

ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੈ ਲੱਥਾ | (Ral) 

ਸਬਜ਼ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਮੜ, ਵਾਹ ਸ਼ਾਦ 
ਦਾ ਖਾਣਾ । 

ਭਾਵ: -- ਜਦ ਵਿਆਹ ਦੇ AH et 

ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਣਾ ਮਿਲੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਖ਼ਾਤਰ ਹੋਈ ast ਕੁੜੀ 

ਵਾਲੇ ਘਰ, ਬੜੀ vail | “ਸਬਜ਼ ਭਾਜੀ ਤ Hel HZ, 
ਵਾਹ ਸ਼ਾਦੀ.ਦਾ ਖਾਣਾ" ਵਾਲਾ ਹੀ Sut ਸੀ । 

(ਸੰਗ) 
ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ ਨਾਨਕਾ Sur ਕਰਤੇ 

ਪਾਸ 1 ਜ' ਜਬਰ ਸਬੁਰੀ ਨਾਨਕਾ ਦਰਗਾਹੇ 
ਲੇਖ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਦੀ ਨੁਕਸਾਨ Gar 
ਕੇ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 



ਸਭੁ fag... ੯੩ ਸਭਨਾ Hdd... 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ |} ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਝਟ ਪਟ 

ਵਰਤੋ :-- ਨ੩ ਸ਼ਾਹ ਦ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ | Pad ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈ । 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਂਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਬਰ ਦ' ਕਰੜਾ 

ਘੁਣ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੂ । 
ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ । “ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ 
Boal ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸ” । (ਸੋਗ) 

ਸਭ ਕਿਛੁ ਜੀਵਤ a ਬਿਵਹਾਰ | 

ਭ/ਵ:-ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 

ਜੀਵਦਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :-- | 
ਸਭ fag Aes ਕੋ ਬਿਵਹਾਰ਼ ।। 
ਮਾਤ ਖਿਤਾ ਭਾਈ ਸੂਤ YoU ਅਰੁ ਫੁਨਿ fad ਕੀ 

aif ।। 

(ਗੁਰੂ ਰੀਥ--ਰਾਗ ਦੇਫਰੀਧਾਰੀ ) 

ਸਭ ਕੌ fos? ਆਪ ਕਉ, ਪਰ ਕਉ 
fez ਨ ਕੋਇ। 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ 
Bel ਨਿਵਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀ” । 

zs": 

ਸਭ a ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ua ਕਉ fad ਨ ਕੋਇ 1 
ufa ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ fae ਸੋ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ।। 

(ਗੁਨੂ ਗੋਥ--ਆਸ' ਦੀ ਵਾਰ) 

— 

ਸਭ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ । 

ਭਾਵ - ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ 
ਤਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- 0ਭੀ--ਓ wal, ਤੇਰਾ ਅਜ 

ਕੋਣ ਹੈ ? ਸਭ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ । 

(am ਪੋਰਸ-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨ ਬਲਵੇਤ ॥ ਖਿਨ 
ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤੁ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 

é 

ਵਰਤ” : 

ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨਂਖ ਉਪਰ ad ਆਸ । 
ਪਲ ਭੀਤਰਿ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ | 

ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ _ਸ਼ਲਵੇਤੁ । ਜਭ ਤੇ 

ਖਿਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੰਤ । 

ee 

(ag ਰਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 

ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ 1 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰਾ ਸੋਸਾਰ AHS ਮਰਨ 
ਦੇ ads ਵਿਚ ਲਗਾ ਪਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤ ' :-- 

ਇਤ ਤਨਿ ਲਾਰੈ ਬਾਣੀਆ | 
Ru ge ਸੇਵ _ਕਮਾਣੀਆ/ | 
ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆਂ । 

(ag ਰੈਥ--ਸੀ ਰਾਗ) 

ਸਤ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਉ ਨ ਜਾਗ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ 
ਮਸਤ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ Sal । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ ਕੋਉ ਨ ਜਾਰ! !। 

ਸੰਗ ਹੀ da ਘਰੁ ਮੁਸਨ ਲਾਗ 1! 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-- ਬਸੌਤ ਕਬੀਫ ਜੀ) 

ਸਭਨਾ _ ਸਹੁਰੇ _ਵੌਝਨਾ ਸਭਿ 
ਮਕਲਵਣਹਾਤ | 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦੇਸ 
wet ਹੈ 3 ਸਭ ਦਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਹੋਣ£ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 

“ਸਭਨਾ Hdd ਵੱਝਣਾ ਸਭਿ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ' ।। 

` ਨਾਨਕ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹ ਨਾਲ ੧ਿਆਰ'। 

(ag ਗੱਥ--ਲ੍ਰੀ ਰਾਰ) 



ਸਭਨਾ wet... ੯੪ 

ਸਭਨਾ ਘਟੀ” ਸਹੁ ਵਸੈ ।। 

ਹਰੀ ਸਾਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਰੈ । 

zis :-- 
“ਸਭਨਾ wel ਸਹੁ ਵਸੈ ਸਹੁ ਬਿਨੁ we ਨ ਕੌਇ' ।। 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੁਗੋਟ ਹੋਏ ।! 

(ਗੁਰੂ ੍ੰਥ-- ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ) 

ਸਭਨਾ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵਣੀ, _ਲੰਗੜੀ 
ਲੰਗੜਾਵੇ | 

ਭਾਵ :-- ਮਾੜੋ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਵਰਤੋ” :-- 

ਸਭਨ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਲੋਗੜੀ ਲੰਗੜਾਦੈ 1 
ਗਣਤ ae asee ਦੀ ਤਿਸ tu teas ॥ 

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

_ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਗ੍ੌਂਦੀਅਨ at 
ਗੁਰੜਾਵੈ । 

ਭਾਵ :-- ਮਾੜੇ ਸੁਭਾ ae ਚੀਕਦੇ 
ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਰ੍ਰੰਦੀਅਨ alt ਗਰੜਾਵੈ ।! 
as _ਤਨਉੜੇ __ਕਾਮਣੀ ਬੂੜੀ _ਬਰੜਾਵੈ ।। 

(ਵਾਰ! ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲਿ 
ਮਚਾਂਗਵਾ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਤੀ ਰੈ, 
fan ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣ' ਚੋਗਾ ਨਹੀ" । 

ਵਰਤ :-- 

ਸਭਨ ਮਨ ਮਾਣਿਕ SUE ਮੂਲਿ _ਮਚਾਂਗਵਾ ।! 
ਜੇ ਤਉ fudh ਦੀ fre ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਰੋਂ ਕਹੀਦਾ ।। 

(ag da— ਸ਼ਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦ) 

ਸਭਨਾ Hae ਆਇਆ ਵੇਛ਼ੌੜਾ 
Hear | 

ਭਾਵ —: ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 

ਸਭੂ ਕੌ... 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਸਭਨਾ Hast ਆਇਆ Bea! _ਸਭਨਾਹ ।। 
ugg ਜਾਇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਗੈ ਮਿਲਣੁ ਕਿ ਨਾਹ ।। 
ਜਿਨ ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਸਰੈ ਵੜੜੀ ਵੇਵਨ ਤਿਨਾਹ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-- ਰਾਗ Has) 

ਸਭਨਾ ਰਿਜਕ ਸੇਬਹਿਦਾ 1 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 
'ਸਭਨੇ। ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਹਿਦਾ” ਤੇਰਾ aay ਨਿਰਾਲਾ it 
ਆਪੈ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ _ ਆਖੇ yfau i 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ--ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 

ਸਭੁ fae ਅਪਨਾ ਇਕ ਰਾਮੁ 
ਪਰਾਇਆ 1 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ 
ਜੀਵ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਨਾਂਹ 
ਕਰੇ । ਜਦ ਕੌਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ 
ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਕਰੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

- ve — 

'ਸੁਤ des ਸਿਉ ਹੋੜ ਵਧਾਇਆ । 
ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਅਪਨਾ ਇਕ ਰਾਮੁ ਪਰਾਇਆ” | 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਰਾਗ ysist) 

ਸਭੁ ਕੌ ਪੁਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਘਟਿ ਨਾ ਕੋਈ 
ਆਖੈ । 

ਭਾਵ :-- Ad ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
HAHS ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੋ ਘਟ ਕੋਈ ਨਹੀ 
ਅਖਵਾਂਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

‘Rg 8 ਪੁਰਾ my de 
ਘਟਿ ਨੋ _ਕੋਈ wiry | 

ਪਤਿ ਪਰਵ7ਣ॥ ਪਿਛੈ ਪਾਈਐ 

ਤਾ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ _ ਜਾਬੈ” । 

(HQ ਰੱਬ-- ਆਸਾ ਦੀ ਵਾ) 



ਸਭੁ ਕੌ... ੯੫ ਸਭ ਵਸਤੂ.. 

ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ । ਜਾਣ, ਪਰ ਇਕ ਰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨ fend | 
ਜਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ । 

ਭਾਵ :-- ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ fan ਦੇ 
ਸਜਨ ਹਾਂ । 

< 

ਵਰਤ” :-- 

“ਸਭੇ ਕੋ ਮੀਤੁ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, 

ਹਮ _ ਸਭਨਾ aA ਸਾਜਨ ।੧ 
ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, 

ਤਾ ਮੋਲੂ ਕੀਓ HG ਜਾਜਨ” II 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ) 

ਸਭੇ (ਪਜੋ) ਐਬ ਸ਼ਰਈ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹ 'ਦੇ 
ਅੰਗੁਣ ਹੋਣ । ਹਾਸ-ਰਸ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ‘at ਮਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ? ਵਿਆਹ 

ਨਹੀ” ਸੀ ਨੰਦਾ । ਏਧਰ ਉਹ ਭਾਵੇ“ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ 
ਦਿੰਦਾ । ਬੋੜੇ ਅਰਗੀ ਐ, ਜਿਹੜੀ ਛੋ ਸੌ ਨੰ ਲੈ 
ਦਿਤੀ ਐ' । 'ਸਭੇਂ ਲਬ ਸ਼ਰਈ ਐ' ਬਾਬਾ ਪੋਤੇ ਨੇ 

ਜਾਣੋ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹਾ । 

ir] 

2 
3 

(ਸਮਾਚਾਰ (ਬਾਬਾ ਜੋਮਲ)--ਸੋਤ ਸਿੰਘ AY 

ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਜਦਾਇਨਿ | 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸੋਦਾਰ ਹਨ, 
ea ਜਿਹੇ ਹਨ । 

gs :-- 

ਘਟ we ਅੰਤਰਿ _ਤੂੰ ਹੈ esr 
'ਸਕੋ __ਸਾੰਬਝੀਵਾਲ __ਸਢਾਇਨਿ” | 
3 ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰ ਜੀਉ । 

(ਤਾਰੂ ਗੰਥ-- ਰਾਗ ਮਾਂਝ) 

ਸਭੇ ਗਲਾ ਵਿਸਰਨ fea ਵਿਸਰਿ ਨ 
we | 

ਭਾਂਵ :-- ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ge ਵਿਸਰ 

ਵਰਤੋ :--- 

“ਸਭੈ ਗਲਾ ਵਿਸਰਨੂ fea ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਉ” ।। 
Gui ਸਭੁ ਜਲਾਇਕੈ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚੁ ਸੁਆਉ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਰੌਥ--ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ) 

ਸਭੇ ਭੇਡਾਂ ਮੁਕਾਲੀਆਂ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜੱਥੇ , 

ਦੇ ਸਾਰੇ Hag d3 ਹੋਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ" :---ਇਕ ਮੱਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ 
ਪਾਣੀ diet ਕਰ Yet ਹੈ, ua ਜਿਥੇ ‘ne ਭੇਡਾਂ 

ਮੁਕਾਲੀਆਂ” ਹੋ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਚਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ 
ਇਕ ਅਧ as ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਕੋਣ ਪਸੀਜਦਾ ਹੈ | 

(ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਭੇ ast ਚੰਗੀਆਂ fas ਸਚੇ ਸਿਉ” 
ਨੇਹੁ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਚੋ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ gat 
ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਗਨ ਅਪ-ਸ਼ਗਨ ਜੋੜਨ ct 
ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ $3 ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ` :-- 

ਸਭੇ ਰੁਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਸਿਉ” ਨੋਹੂ' । 
ਸਾ ਧਨ ਕੇਤੁ ਪਛਸੰਨਆਂ ਸੁਖਿ ਸੁਤੀ ਲਿਸਿ ਡੇਹੁ ।। 

(az ਰੱਥ- ਰਾਗ ਮਾਰੂ) 

ਸਭੇ ਵਸਤੁ ਕਉੜੀਆਂ ਸਚੇ ਨਾਉ 
ਮਿਠਾ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌੜੀਆਂ 
ਹਨ, ਕਵਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

“ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਕਉੜੀਆਂ AU ਨਾਉ. fre 

ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਤਿਨ ਹੀਰ wat efy ਸਾਦੀ - fe. 

(ਗੁਰੂ ਗੱਥ-- ਵਾਰ TER 



PPP ਲਲ==ਣਣਦਣ=ਨ= meer irr titer rrr etree eee 

ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ Ba ਸਭ ਅਸਰਾਉ 5 
ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰਬ੍ਹਮੁ ਲਗੋ ਨ ਤਤੀ 
ਵਾਉ। 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਟੁਟ 

ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ, 

ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਦ ਨਹੀ ਰੇ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ : 

“ਜ਼ਾਕ _ਮੁਸਕਲ ਅਤਿ Be 

get ਕੋਇ ਨ ਦੋਇ । 

ਲਾਰ ਹੋਇ ਦਸਮਨਾ 

ਸਾਗ” ਭਿ afr ਬਲੇ । 

ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ VA ਸਭ ਅਸਰਾਉ | 

ਚਿਤਿ we ਉਸ ਪਾਰਏਹਮ 

Bai ਲਨ st oe | 

(ag ਗ੍ਰਥ--ਸੀ ਰਾਗ) 
ਸਮਝ ਦੀ ਗਲ, ਸਦਾ ਸੁਖੱਲ | 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਗਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨ 

ਚੋਗੀ ਹੈ । 

Zoe :-- 'ਸਮਬ ਦੀ ਗਲ, ਸੰਦਾ ਸੁਖੌਲ” | 

ਇਕ ਵੇਰ ਸੋਜ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਬਸ ਅਗੇ ਸੜਕ ਹਿੱਸੀ ਹੈ । 

(ਸਗ) 

Aes ਵੀ ਪੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਠ 

ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ 
ਵਾਲੀ ਗਲ Bat ਰਖਣ ਲਈ ਤਾਕ 

ਤਦ ਉਹ ਅਗ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਣ ਲੀ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਅਯਾਲੀ--ਮਹਾਰਾਜ ! ਅਸੀ 

ਆਜੜੀ 'ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 

js ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ' | ਤਹਾਡੀ as ਮੋਰੀ ਜਿੰਦ 

_ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ । (ਹੀਰ ਸਿਆਲ-- ਸ਼ਰਫ) 

ਸਮਾਂ-ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀ ਉਡੀਕਦਾ । 
ਭਾਵ :— ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ Sw ਜਾਂਦਾ 

ਸ਼ਰਲਾ ਕਰ.. 

ਹੈ, ਉਡੀਕ ਨਹੀ ਕਰਦਾ । 

ਰਤ :-- 'ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ata ਨਹੀ” 

ਉਡੀਕਦਾ' । ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ua 
Hava! ਲਈ mies ਇਹ ਕਦੇ ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ 
ਵਲੀ ਮਸਿਆ ਦੀ ers ਸੀ । 

(G08 ਪਰਛਾਵੇ'-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਰਹਾਂਦੀ ਸੋ, uel ਸੌ, ਲਕ 
| ਵਿਚਕਾਰੇ ਹੀ ਆਉ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ges ਕੋਈ) 
ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੇ, ਨਤੀਜਾ ਓਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ! 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੰਬਰਦਾਰ--ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਜੋ 
ਸੀ ਆਉਦਾ ਜੋ ਜਤਨ ਕਰ ਵੇਖੋ, ਲੇਖਾ ਉਥੋ ਹੀ 
ਆਉਂਣ ਹੈ, “ਸਰਹਾਂਦੀ ੧”, ਪਵਾਂਦੀ ਸੋ” ਲਕ 
ਵਿਚਕਾਰੇ ਹੀ ਆਉ” । ਅੰਤ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ । 

(ਸੰਗ) 
ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ _ਅੰਧਾਰ, ਸਾਧੂ ਕੁੜਾ, 

ਚੋਰ ਸਚਿਆਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 

ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਬਝਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੌਰ 
ਛੁਟਦੇ Je ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ae 

ਵਰਤੋ :-- OS ਦੀਆਂ at ਗੱਲ? ਕਰਦੇ 
ਹੋ, “ਸਰਕਾਰ ec ਅੰਧਾਰ, AM aR, ਚੌਰ 

ਸਚਿਆਰ” ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਉਹ ਮਿਆਰ ਕਾਇਮ ਲੀਤਰ 

ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਹਮੋਸ਼ਾਂ wre ਕਰੇਗੀ | (ਸੋ) 

ਸਰਫ਼ਾ ਕਰ ਕਰ ਸੁੱਤੀ ਤੋ ਆਟਾ ਖਾ 
ਗਈ ਕੁੱਤੀ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਸ਼ੂਮਾਂ ਵਾਂਗ ਧਨ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾ 
fan ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ We, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 



ਸਰਬ ਦੂਖ... 

ਵਰਤ` :-- ਪੰਚ--ਗੋਕਲ ve ਨੇ ਧਨ 

ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਕੇਂਠ/ ਕ।ਤਾ, ua ਐਤਕ` ਅੰਜਹਾਂ 

ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ 

ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਆ set ਹੈਕਿ 
‘Hast ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਤੇ ਆਫਾ ਖਾ ਗਈ ਕੁੱਤੀ” । 

(3 

(ਸੋਂ) 

ਸਰਬ ਦੂਖ ਜਬ ਬਿਸਰਹਿ ਸੁਆਮੀ । 

ਭਾਵ :- ਹੋ ਮਾਲਕ ! ਜਦ ਤੁੰ fend 
ਤਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖ ਆ vase ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਸਰਬ ਦੂਖ ਜਬ ਬਿਸਰਹਿ ਸੁਆਮੀ" | 
ਈਹਾ Ga afk ਨ ਪ੍ਰਾਨੀ ।! 

(ਗੁਰੂ de -ਆਸ। ਰਾਗ) 

ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦ any । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 
“ਸਰਬ da ਕਾ ਅਉਬਦੁ ਨਾਮੁ" । 

ਕਲਿਆ5 ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ । 

(ਗੁਰੂ ਗੈੱਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 

Hd fas ਪੱਠੇ sat ges 

ਭਾਵ :-- ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਅਣਹੋਣੀ ਗਲ 

ਦਸਣੀ ਜਾਂ ਜਦ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਹੂ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲੋ” ਗਾੜ੍ਹਾ ਰੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਗੁਲੋ-- ਅੜੀਓ ! “ਸਕੋ” fas 

YS ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਆਪਣਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਿਗਾਨਾ 

ਬਿਗਾਨਾ | (Ha) 

ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ ? wing 
ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ Sot ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ 
ਕੀਤਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ da ਹੋਵੇ, se ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਰਨ । 

| ਸ਼ਰੀਕ ਉਜੜਿਆ... 

ਵਰਤੋ” :-- ਦਸੋ ਜੀ, ਮਝ ਦੇ ਕਿੰਡੇ ae 
Sed? ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਗਲ ਕਹਿ ਦਿਉ । ‘war ਵਿਚ 
ਸ਼ੋਰਮ ਕਾਹਦੀ ? (ਸੰਗ) 

ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਪਰ ਝਗੜਾ 
ਕਰਦੇ SU ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ | 

ਭਾਵ :-- ਸੌਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 
ਚੁਪ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ada es ਝਗੜਾ 
ਪਾਏ ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ” ਤਾਂ 
ਡਰੋ ਪਰ ਝਗੜਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- sd ਨੀ ! ਇਹਦੇ _ ਵਿਚ 
ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜੀ dis ਏ ! ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇ- 
ਮੁਹਾਰੇ ਬੇ`ਚੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋ ਬਹੁਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ 
ਹੋ ਗਈ ? Hd ਗੌਲ ਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ‘Wat ਕਰਦੇ 

ਸ਼ਰਮਾਉ'ਦੇ ਪਰ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀ” ਸ਼ਰਮਾਉ'ਦੇ' 
ਮੈ ਆਪ ਕਹਿਨੀ ਆਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਉਠੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ste ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ fae 
ਸਕੋ | 

(ਦੁਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ”--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਾਨਾਂ ਖ਼ਰਾਬ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋ” ਘਰ 
ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ" :-- ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਾਬ 
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘੰਮਰ ਘੋਰੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕਲਾ 

ਪਾਂਏਗੀ । 

(ਨਵੀਆਂ ਸੋਂਚਾਂ--ਪਿਿ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ) 

ਸ਼ਰੀਕ ਉਜੜਿਆਂ ਵਿਹੜਾ ਮੌਕਲਾਂ । 

ਭਾਵ :- ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਠੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ 
ਤੋ” ਖੁਸ਼ੀ ਦਸਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :--- "ਸ਼ਰੀਕ ਉਜੜਿਆ, ਵਿਹੜਾ 
Hasty ਉਸਦੀ ਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਗੋ” 

ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਂਵੇਗ, ਬਈ ਇੱਠ da ਸੰਬੈਧੀ 
ਥਲੇ Sa ਤੇ ਉਹਦੀ wa ਮਚੀ । (Ha) 



ਸ਼ਰੀਕ ਸਿਹਰਾ... ext Hed ਦਾ... 

ਸ਼ਰੀਕ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ sat ਢੁਕਦਾ ਹੌਰ | ਲਗਦੀ ਹੈ । 
ਸਭ ay ਕਰਦਾਂ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣਾ ਸਾਕ ਸਨੇਹੀ 
ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- 'ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਰ ਸਭ ae ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਇਕ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀ? ਢੂਕਦਾ ।' ਬਦਨਾਮੀ 
ਜਿੰਨੀ ad, ਉਹਦੇ 3 ਕਰਵਾ ਲਉ । ਕੌਮ ਪਿਆ 
ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੱਚੇ ਨਹੀ” । (Ha) 

ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਿਆਂ ਵੀ 
Wet | 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਜਦ ਸਾੜੇ ਨਾਲ 
ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਣਾ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ |} 

ਵਰਤੋ" :— ਸਿਰ ਮੱਥੋ ਉਤੇ ਭਾਬੀ ਜੀ, 
ਤੁਹਾਡੀ ws mg ਕਿੱਥੋ ? 'ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ 
ਦਾਣਾ, ਸਿਰ ਦੁਖ'ੱਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣ” 1 ਅਸੀ” ade 

ਹਾਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲੋਂ । 

ਆਹੋ ਜੀ, ਕਰ ਲਉ ਮੌਜਾਂ, ਖਚਾਈਆ ਕਮਾਈਆਂ 

ਤੇ 'ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀ” ਛਡਣਾ ਭਾਵੇ ਸਿਰ 

ਦੁਖ ਜਾਏ 1’ (Hat) 

ਸ਼ਰੀਕ ਲਾਉਣ ਲੀਕ, ਪੁੱਜੇ fra 
ਤੀਕ । 

ਭਾਢ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕ 
ਅੰਗ ਪੂਰਾ ਤ੍ਰਾਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਨੂੰ 
ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੋਂ 
ਹਨ । 

ਵਰਤ" :-- ਕ ਕਰਾ ? ਕਿਥੇ ਜਾਵਾਂ ? 

'ਸ਼ਰੀਕ we ਲੀਕ, UH fad sla’ । ਆਪਣੇ ਹੀ 
ga ਵਧ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ ਹੋਏ ਹਨ | 

(ਸੰਗ 
Aad det ਖਿਚੜੀ vei 

(2੪੭ ਲਾਲਾ” 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 
ਉਹ ਫਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ge ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਮੈ ਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਨੰ ਸਲਾਹੁੰਦ 
ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ @nd ਫਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ 
ਵਿਰੁਧ ਹੀ vow ਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਚ ਹੀ ਆਖਦੇ 
ਹਨ “ਸਲਾਹੀ ਹੋਈ ਖਿਚੜੀ vei ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਹੈ ।” 

(ਸੰਗ) 
ਸਲਾਹੀ ਦਾ ਗ੍ਰੜ wet ਲੱਗਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੀਏ, 
ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਂਬਤ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :— ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਅਸੀ Zi 
ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੀਆੰ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਥਕਦੇ ਨਹੀ 
ਸਾਂ, ua ਉਹ us ਰੱਖੋ eas! “ਸਲਾਹੀ ਦਾ ਗੁੜ 

vet ਲੱਗਾ ।” (ਸੋਗ) 

ਸਵਾਲ ਕਣਕ, ਜਵਾਬ SS! 

ਭਾਵ :-- uel? ਕੁਝ ਤੇ ਉਤਰ ag 
ਮਿਲੋਂ | 

ਵਰਤੋ :--- ਮੈ' ਪੁਛਿਆ ax, ਤਸਾਂ ਉਤਰ 
ਕੁਝ ਦਿਤਾ । “ਸਵਾਲ ਕਣਕ, ਜਵਾਬ ਛੋਲੇ" ਵਾਲੀ 

ਗਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ । (Ha) 
ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ (ਰਾਤੀ) 

ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ 
ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ, ਉਸ 
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮ ਨੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉਦਿਅ? 
ਆਖਿਆ, ''ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀ” ਪੁਤਰ, ਤੂੰ ਜੇ ਗ਼ਲਤੀ 
ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ” ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ 

ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ‘neg ਦਾ ਭੁਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ” 
tha: 

ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀ” ਕਪਿ/ਦੇ' । 

(ਸੰ) 



ਸਵੇਰੇ ਸਵੇ' ... ੯੯ 

ਸਵੇਰੇ AS ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਹੀ ਜਾਗੇ, ਸੁਖ 
ਸਪਤ ਅਰ ਬਧ ਆਗੇ । 

_ ਭਾਵ :--- ਸਵੇਰੇ A ਜਾਣ ਤੇ ਆੰਮ੍ਰਿਤ 
ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਪੈਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਇਆ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :— ਬੇਬੇ-- ਬਚੀਓਂ | galt ਨੁੰਹ 
ਧੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਗੁਣ ਜੇ ਕਿ 'ਸਵੇਰੇ 

He 3 ਐਨ੍ਹੇਰੇ ਜਾਗੇ, ਸੁਖ, ਸੈਪਤ, ਅਰ ਬੁਧ ਹੀ 
ਆਨੇ 1” was, ਉਮਰ ਵਥਦੀ ਹੈ, &% ਵਧਦਾ ਹੈ, 
ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । = (Ha) 

ਸੜੇ ਘਰ ਦੇ aS ਹੀ ਸਹੀ । 

ਭਾਵ :- ਸਾਰੀ ਹਥੋ” ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ 
aan UA ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲਵੇ । 

ਵਰਤੇ” :-- ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ--ਭਈ ਹੀਰ ਮੈਨੂੰ 
ਕੁਲਦੀ ਏ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾਂ ਲ: ਦੇਨਾਂ ਵਾਂ, 
ਕਹੋ ਤੇ । 

ag fed'—ta vat, ਛਲ 31 ਸਦਾਂ 
ਹੀ ਸਹੀ । 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਘ--'ਸੜੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸਹੀ” | 

(ਸੁਭਦਰਾ--ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

na fis de ਵਾਂਗ ਨਚ ਆਏ । 

ਭਾਵ :-- faa ਆਸ ਕੁਝ ਨਾ dz, 
Ca ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹੀ ਚੋਗਾ ਏ । 

ਵਰਤ :-- ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਭਰ ਹੋ 3 

ਕੋਲ । 'ਸੜੇ ਪਿੰਡੋਂ de ਵਾਂਗ ਨਚ ਆਏ” ਵਾਲ 
ਲੇਖ ਹੀ ਹੋਇਆ । ਕੁਝ ਹੱਥ us sat ਪਿਆ । 

(ਸੰਗ) 
ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪਤਿ ਹੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ 

ਕਮਾਇ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਜਨਮ ada 
ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ Get । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹ ਪੁਛੀਐ 
ਸਚ wa ਲੋਹੁ ਬਤਮੰਏ i 

ਸਾਇਰ ਅੱਗ... 

'ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪਤਿ ਹੈ 

ਜੋਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੰਥ--ਪ੍ਭਾਤੀ ਰਾਗ) 

ਸਾਉਣ ਦੇ we ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ 
ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । 

_ ਭਾਵ :-- ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿਚ ਜਦ 
ਕਿਸੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਖ਼ਮਾਰੀ ਵਿਚ Set ਸਮਝ ਤੋ” ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ । 
ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇ ਸ਼ਪਨੇ 
ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋ ਬੇਖਬਰ 
ਹੋ ਜਾਏ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੋਚੇ ਕਿ ਦੋ 
ਘੜਿਆ ਦੀ dst @F ਛੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋ“ ਵਧੀਕ 

ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀ” । ਇਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰਬੇਸ਼ੂਰੀ 
ਦਾ ਪਰਤਾਪ, “ਸਾਉਣ ਦੇ was ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ 
ਹਰਿਆਉਲ' ! ਦੱਸ ਬਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਏਨੇ, ਬੈਠ ਗਏ । 

(ਸਰੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਸਾਉ ਸੋ H ਚੁਪ। ਵੇਖੋ: ਇਕ gu 

ਸੌ ਸੂਖ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲੇ ਓਹੋ ਹ 
ਚੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਭਰਾ ਜੀ, 'ਸਾਊ ਸੋ ਜੋ oY 
ਬੜ ਬੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਛਾਪਨ ਹੀ ਖਰਗਟ 
ਹੂੰਦਾ ਹੈ । (ਸੌ) 

ਸਾਇਰ ਅੱਗ ਨ ਲੱਗਈ ਮੋਰ ਸੁਮੇਰ ਨ 
ਵਾਉ ਡੁਲਾਈ । 

sf ਪੰ 
ਡੁਲਾ ਨਹੀ' ਸਕਦੀ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੂ 
ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
da fa _ਅਪਵਿਤ _ ਕਲ 
ਕਰ ਨ na wufes ਮਿਲਾਈ ।। 



ਸਾਇਰ ਅੱਗ _ਨ ਲਗਈ 
ਸੈਰ ਸੁਮੇਰ ਨ ਵਾਉ ਡੁਲਾਈ ।। 

(erai—aret ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਸਾਇਰ ge ਬਰਾਬਰੀ, ਕਿਉ” ਆਖ 
ਵਧਾਣਾ | 

ਭਾਵ :-- ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਚਾਨਣ des ਪੁਜਈ _ਚਮਕੈ waren 
ਸਾਇਰ fe ਬਰਾਬਣੀ ਕਿਉ” ਆਖ ਵਖਾਣਾ ॥ 

(ਵਾਰਾਂ - ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ । 

ਭਾਵ :--- ਓਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀ- 
ਪਤੀ ਨੂੰ vat ਲਗੇ । ਜਾਂ ਓਹੀ ਚੰਗਾ ਜੋ 
ਮਾਲਕ ਨੂੰ 'ਪਸੰਦ ਆਵੇ 1 

ਵਰਤੋ` :-- 

“ਸਾਈ ਸੁਹਾਗ਼ਣਿ ਜੋ ਪੂਭ sre? 1 
ਤਿਸ ਕੈ Hai ਮਿਲਉ ਮੋਰੀ ਮਾਈ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ--ਆਸਾ ਤਾਗ) 

ਸਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ : 
ਏਧਰ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਓਧਰ ਵਧਾਈਆਂ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਆਸ ਕਿਸੋ ਨੂੰ 
age ਤੇ ਕੌਮ UA ਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਦ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਉਸ ਦੀ ਕੀ use ਹੋ, ਉਸ ਦੀ 
aust 3 ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, Gud 
ਓਪਰੀ ਤਾਂ ਆਸ ਮੈਨੂੰ ਬਨਾਈ ਰਖੀ, ਪਰ ਸੌਕੇ ਸਿਰ 
ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਖੇ “ਸਾਈਆਂ 
ਕਿਤੇ, ਵਧਾਈਆ fed 1’ (ਸੰਗ) 

ਸਾਈ' ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀ ਕੁਲ ਜਹਾਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਮਸੀਬਤਾਂ 
ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁਟ us, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਸਾਂਹ ASS... 

ਵਰਤੋਂ” :- ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ 
ਹਾਲਤ 'ਸਾਂਈ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀ ਕੁਲ ਜਹਾਨ” 
ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 3 Magi ਹਨ ਉਸ ਲਈ 
3i ਹੁਣ 1 (ਸੇ) 

ਸਾਈ" ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਵਿੱਚੇ aa 
ਰਖ । 

ਭਾਵ :-- ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸਮੋ” ਪੂਰਾ ਲਾਭ 
ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਕਿਰਤੀ--ਦਿਨ oa ਜੇ, fier 

ਲਾਭ ਲੋਣਾ ਜੇ, ਲੈ ਲਵੋਂ AST ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ 
ਵਿੱਚੇ eat ਰੱਖ i’ (ਸੰਗ) 

Hel ਨਾ ਲਹਿਨ ਰੁੱਖੀ 3 ਕੁੱਤਾ uit 
ਖਾਵੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ 
ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮੌਜਾਂ 
ਮਾਣਨ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਜਾਂ ਕਲ ਕੁਝ at ਹੋਵੇ, 3 du ਬਹੁਤੀ 
ਮਾਰੇ | 

ਵਰਤ':-- ਵੇਖਿਆ at ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ 
ਘਰ “ਸਾਈ ਨਾਂ ਲਹਿਨ ਠੁੱਖੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਘੀ ਖਾਵੇ” । 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਖਰਾਂ 
ਵੇਖੇ । (ਸੋਗ) 

net age ਮਾਲ dds, ਹੱਥ ਨਾ 
ਫਾੜੇ ਕੋਈ 

ਭਾਵ :-- ਮਾਲਕ ਬਿਨਾ ਮਾਲ sad 
ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀ” det 

ਵਰਤੋ :-- ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ 
ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ 
“ਜਾਈ gy ਮਾਲ ਦੋਹੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ea ਕੋਈ । 

(ਸੈ) 

ਸਾਹ ਸਤੋੜ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ us 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ 
ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਾ ਦਸੋ ਪਰ ਅਗਲਾ ਸੱਕਾ ਸਾਕ 



AIS AMS... ੧੦੧ ਸਾਹਿਬ ਓਹੁ . 

ਅੰਗ ਬਣ ਬਣ ਦਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ | ਖਤਿਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਤੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੇ ।। 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਹ ਸੁਹੇਲੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੇ ।1 

__ ਵਰਤੋ :-- ਹੀਰ-ਹਾਂ, ਤੁਸੀ" ਮੋਰੇ ਕੀ (ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਲਗਦੇ ਓ, ਸ਼ਾਹ ਸਤੋੜ ਤੇ ਹਾਥੀ oo Ua । ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀ' ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ--ਸ਼ਰਫ) ਗਤ ਨਹੀਂ | 

ਸਾਹਨ ਸਾਹਨ ਲੜਨ ਤੇ ਬੁਟਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 

ਖਉ । ai _ਸਾਹਨਾ ਦਾ ਭੇੜ ਤੋ ਝਾੜੀਆਂ | TA ade ਲਏ ਬਿਨਾ ਝਟ ਨਾ Bu, 

ਦਾ ਖੋ । gi ਸ਼ਾਰਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਫਿਚ ਕੌਣ | “੯ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਆਵੇ ? ਵਰਤੋ` :-- ੨9੬੫--ਨਹੀ” ਸ਼ਾਹ ! sah 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਤਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈ | ਕਿਓਂ ਹੋਨ: ਏਂ--ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ us ਨਹੀਂ ਡੇ ਗੁਰ 

ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਬੈਦੇ ਦਾ | ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀ” | ਭਲਾ ਸ਼ਾਹ ! ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਅਸਾਂ 

ਨਕਸਾਨ ad ਜਾਵੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਥਾਂ ਹੈ ? 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । (ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈ ਰੀ-- ਜੇਸ਼ੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ) 

_ ਰਤ ਸਾਹਣਾ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿਚ ae ਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰੰਬਰੀ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਚੋਟਾਂ 
ਆਵੇ | ਨਾਲੇ ਬੂਰਾ ad, ਨਾਲੇ ਅਪਣੀ ਪੌਤ | ਖ਼ਾਂਹ । 

` Bare । ਮੋ > ਲ੍ਹਾਵੇ (ਸੋਗ) ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ o 
ਹਕ ਸਲਾਮਤ ਦੂਰ ਦੀ, ਤੇ ਗਲ [ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਕਰਾ ਹੋ ਪਵੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ 

ਕਰੀਏ ਸ਼ਊਰ ਦੀ । ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, se ਇਹ ਅਖਾਣ 

a . . | ਵਰਤਦ ਹਨ ! 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ az 

“ ਵਰਤ” :--- ਫਤਹ ਚੋਦ-ਮਿਤਾਂ ! ਨਾਲ 
ਮਾੜੀ ਗਲ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਸਉ 
aay zag ਲਾਉਂਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਖਟਲਾ ਹੈ, “ਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ 

ਰ੍ ਬਤੋਬਰੀ, faa ਸਿਰ dei ਖਾਹ” 1 we’ et 

ਵਰਤ” :-- fea 3 ਜੋ ਆਖ ਦਿਤਾ, | dea । (ਸੰਗ) 
ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਸਾਕ ਸ਼ਰੀਕਾ ਏ, ਖੋਰੇ ਜਾਤ ਦਾ ਕੌਣ 

ਏ--ਚੂਹੜਾ ਏ ਕਿ ਚਮਿਆਰ ਤੇ ਝਟ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਮੋਰਾ 

ਸਾਕ ਚਕ ਬਣਾਇਆ | ਸਿਆਣੇ ਆਂਹਦੇ Je ਨੇ ਪਈ, 

`ਸਾਹਥ ਸਲਾਮਤ ਦੂਰ ਦੀ, ਤੇ ਰਲ ਕਰੀਏ wa ਦੀ” । ਭਾਵ :-- ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ 

(ਲਵ ਮੈਰਿਜ--ਨਾਨਕ ਜਿੰਘ) ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ss ਤੋਂ” ਨਾ 
ਬਚਾਵੇ । ਭਾਵ, Hea ਵੱਡਾ ਸਹੇੜੀਏ, . 

ਹੋਛਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਸਾਹਿਬ Ga ਨ ਸੋਵੀਐ ਜਮ Us 

ਸਹਾਈਐ | 

ਸ਼ਾਹ ਸੁਹੇਲੇ ਆਂਦਿ Fars । 

ਭਾਵ :-- ਸ਼ਾਹ (ਧਨੀ va ਪੁਰਸ਼) ਫਰਤੋਂ' ,--- 

ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਰ੍ a tl 
in je ਸ਼ਾਹ a _ਕੀਚੀਈ fea ਪਛੌਤਾਈਐ ।। 

ਵਰਤ” :-- mfga ਓਹੁ ਨ ਸੇਵੀਐ ਜਮ es ਸਹਾਈਐ ।। 

ਅਗੇ ਢੋਈ ਸੇ ਲਹਿਨ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ANTS it (ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 



ਸਾਹਿਬ fea, ਰਾਹ ਦੇਇ । 

ਭਾਵ :-- ਮਾਲਕ fea ਹੈ, ਪਰ 
ਹੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਣਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 
ਦ ਅੱਡੇ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- 

ਸੂਈ ਸੀਵੈ ਜੌੜ ਕੇ ਵਿਛੜਿਆਂ aa ਮੋਲ ਪਿਲਾਣਾ 1 
ਸਾਹਿਬ ਇਕੋ ਰਾਹ ਦੁਇ, ਜਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣਾ' 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ| ਗੁਰਢਾਸ ਜੀ) 

ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇ ਸੋ ਥੀਐ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਮਾਲਕ (ਹਰੀ) ਨੂੰ 
`_ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

“ae 

“ਤੈਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤ ਹੈਨ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਇ । 

ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਝੈ ਨ ਹੋਵਈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ | 
ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ufen ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਮੰਹ 1” 

(ਗੁਰੂ ਘਬ--ਰਾਗ਼ ਮਲਾਰ) 

ਸਾਹਿਬੀ ਕੀ ਤੇ ਸਰਫ਼ਾ ਕੀ ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ 
ਕੇਜੂਸੀ ਜਾਂ Hav ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

was :- ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! 'ਸਾਹਿਬੀ ਕੀ ਤੇ 
ਸਰਫ਼ਾ ਕੀ” । ਤੁਸੀ ns ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੰਨਾ 

fad ਕਿਉ” ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜੈਮਣ ਤੇ ਮਿਠਾਈ 

ਵੀ ਨਹੀਂ” ਵੇਡੀ | (Hal) 

ਸਾਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਪੋਈਐ ਨਾਹੀ 
ਥਾਉ । 

ਭਾਵ :-- ਇਸ Hata ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ 
ਨਹੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀ` ਲਭਣੀ । 
ਜਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, 
ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

= 
ਵਰਤ” — 

Wad ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਪੇਈਐ ਨਾਹੀ wg ।। 
fua eset ਨ ਪੁਛਈ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਉ ।। ̀ 

(ਸ਼ਲੋਕ=--ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰੀਦ) 

TTR AR nnn meee nee ee eee ates ਦਲਦਲ ਲੇ ਦਦਦ= 

ਸ਼ਾਹੁਕਾਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਿਰ was ਦੀ 
ਪੱਗ, ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਓਏ ਕਹਾਵੇਣ, ਧਰ 
ਧਰ ਦੇਣੀ ਅੱਗ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਗ਼ਰੀਬ fan 
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਤ੍ਰਤਾ de, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਧਨੀ ਨਾਲ 
ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ? Gast ਦੀ ਆਕੜ we 
ਜ਼ੋਰੀਬਾਂ 3° ਨਹੀ” ਸਹਿਣ ਹੁੰਦੀ । 'ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ 
ਦੋਸਤੀ ਸਿਰ ਲਾਨਤ ਦੀ ਪੇਂਗ, ਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਓਏ 
age, ਧਰ ਧਰ ਦੇਣੀ ਮੱਗ', ਦੋਸਤੀ ਕਰੀਏ, 

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇਹਾਂ ਨਾਲ । (Ha) 

ਸਾਹੇ ਬੱਧੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਧੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਉਚ 
ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਆਕੜੇ ਤੇਲੀਆਂ 
ਦਾ at | ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖੋ 'ਸਾਹੇ Sot ਤਾਂ ਹੁਣ Sal’ 
ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਤਸੀਲਦਾਰ ਜੂ ਹੋ ਗਿਆ । (Fal) 

ਸਾਹੇ Ge ਲਿਖਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜੀਵਣ ਦਾ ਸਮਾਂ fous ਹੈ | 

ਵਰਤੋ" --- 

‘fas ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਇ ॥ 
ਮਲਕੁ ਜਿ aot rele: ਮੁਹੁ ਦੇਖਾਲੇ ਅਗਇ ।੧ 

(ਸ਼ਲੋਕ-- ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ) 

ਸਾਕ ਸੋਨਾ ਪਰੀਤ fuss ਜਾਂ ਸਾਕ 
ਸੁਲਾਕ 3 ਪ੍ਰੀਤ ਪਲੀਤ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਪਰਾਇਆ | 

ਵਰਤੋ" :-- ਜਦੋਂ“ ਉਸ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਹਾ 
ਤਾਂ ਸਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੌਮ 
ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ । ਸੱਚ 
ਹੈ, “ਸਾਕ ਸੋਨਾ, ਪਰੀਤ ਪਿਤਲ ।” (ਸ) 



ਸਾਕ ਨਾ ਹਰ ਜਾਣੀਏ ਮਾੜਾ, ਮੀਂਹ ਨਾ 

ਜਾਣੀਏ ਗਾੜਾ । 

ਭਾਵ :--- ਸਖੇਧੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਭਲਾ ਹੀ 

ਕਰਦੇ ਨੰ । 

ਵਰਤੋਂ“ :-- ਚਾਚੀ : ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ 

ਅਖ, 'ਸਾਕ ਨ ਜਾਣੀਏ war, ਮੀਹ ਨਾ ਜਾਣੀਏ 

ara’ । ਸੌਥੋਧੀ HO wa ਹੋਣ, fea `ਪਰਾਇਆਂ 

ਨਾਲੋ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | (Fa) 

«mag ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਇ ਹੋਇ ਨ 

HS । 

ਭਾਵ :-- ਭੈਤਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ var 

ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ 

ਧੋਣ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀ' det । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪਰ fest ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ 

duet, ‘Haz ਕਾਰੀ ਕਾੰਬਰੀ ਬੋਇ ਹੋਇ ਨਾ 

RZ’ । ਕਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਗੋਦ ਬਕਦੀਆਂ ਤੇ 

de ਉਡਾਂਦੀਆਂ, ਪਵਿਤ ਨਹੀ! ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ofa ਵਿਸਥਾਰ-- ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਖ ਬਣਾ, ਪਰਤੀਤ AHI । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸਦੀ ਸਾਖ ਬਣ ਜਾਵੇਂ, 

Sat ਆਪ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ 

ਲਗ ue ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ“ :--- da _ ਸਿੰਘਾ ! _ ਪਰਤੀਤ 

ਜਮਾਉਣ ਲਈ wu ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । lea 

ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੀ" । 

ਤੂੰ ਅਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਵੇਰ 

“ਸਾਖ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਰਤੀਤ ਜੰਮੀ”, ਕੋਈ fea ਬੂਹੇ 

ਟੇ ਨਹੀ ਮੋੜਦਾ । (Hal) 

ਸਾਗਰ ਗਾਗਰ ਵਿਚ sat meet 

ਭਾਫ :--- ਵਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕੀ 

ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵਿਚ sat ਆ ਸਕਦੀ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵੀਰ ਜੀ ! “ਸਾਗਰ ਸਾਗਰ 

ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸਮਾਉਂਦਾ' । ਸੁੰਡੋ ATS ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ 

ਸਾਡੀ ਹਾਰ.., 

ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੋ 
Wa ਬਹਾ ਲੈ ਦੀ । (ਨਗ) 

ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਸੂਚਾ ਕੌ ਨਾਂਹੀ` । 

_ ਭਾਵ :— ਸੱਚ ਕਮਾਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ 
ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀ' ਹੋ ਸਕਦਾ । ਭੇਖ ਨੂੰ 
ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਰਾ 

ਵਰਤੋ" :-- 
“ਵਰਨ su ਅਸਰੂਪੁ H ਏਕੋ 
ਏਕੋਂ ਸਬਦ ਵਿਡਾਣੀ 1 

ਸਾਚ fast wat a ਨਾਹੀ 

ਨਾਨਕ __ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ।।” 

(az &ਬ-- ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ) 

ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਘਰ ਨਹੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ” । 

_ਭਾਵ :-- ਜਦ ਹਾਕਮ, ਪਤੀ 
ਵਡਿੱਕਾ 23 ਨਾ de ਕਰ ਕੇ gar 
ਮਨ-ਮਾਂਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਤਦ ਆਖਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੌ` :--ਮਿੱਟ ਕੇ wg । ਕੂਬ ਸ਼ਰਮ 

ਕਰਿਆ ag 1 ''ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਘਰ,ਨਹੀਂ', ਤੇ ਸਾਨੂੰ 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ” । ਤੇਰੇ ਸਿਰ 3 ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ 

ਕੋਈ act, wa ਜੋ fee ਹੀ ਮੰਨ-ਮੰਨੀਆਂ 

ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ੧ਆਰ ਹੋਵੇਂਗੀ । (ਸੰਗ) 

ਸਾਡੀ ਹਾਥ, ਤੁਸਾਡੀ ਜੋਤ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੈ ਨੂੰ el 
ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 

ਵਰਤੋ :-- 
ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਆਯਾ ਚੇਤ, 
ਬਨ ਤਿਨ ਫੁਲ ਰਹੇ ਸਭ ਖੇਤ । 

ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਭੇਤ, 
ਜਾਡੀ ਹਾਰ ਤੁਸਾਡੀ ਜੇਤ । 

ਹੁਣ ਮੈਂ` ਹਾਰੀਆੰ | (ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ) 



ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ... 

ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈ ਮਿਆਉ' । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਸਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੈ ਆਖਿਆ--ਓਏ ‘Hat 
ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈ ਮਿਆਉ”” ? ਬੱਚਾ ਸਾੜੇ ਹੀ ਹਥਾਂ 
ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਪਿਆ & ? 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ 
ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤ" :-- 

ge ਵੇਖੇ ਖਲ! ਤਮਾਸ਼ਾ, 
ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ । 
ਮੋਰੇ ਦਿਲ ਵਿਜ ਆਜੋ ਸਾਸਾ, 
ਵੇਖਾਂ ਦੇਸੀ ਕਦੋ ਦਿਲਾਸਾ, 

ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ । 
~~ 

(3% ਸ਼ਾਹ) 

ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ ਮੀਂਹ ਤੋ ਸਾਡੇ 3 at 
ਵੱਸੇ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਆਪਣੀ ਚੀਜ ਹੀ 
ਦੁਖੀ ਕਰੇ, ਤਦ ਹਾਸ ਰਸ ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- “ਮੋਰੇ ਉੱਤੇ ਮੀਹ ex 

ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ੋਂ ਓਵੇਂ ਹੀ GS Hat Ue? on 

ਸਾਲ ਦਾ Se ਕਮਲੋਸ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਿਆ । ‘ATS 

ਹ ਦਾ ਮੀ'ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਤੇ dt SH । ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ 
ਮਟਕਾਂਦੇ ਹੋਇ ਰੋਸ਼ਮਾ ਬੋਲੀ । 

(ਸਵੇਰ ਸਾਰ--ਕਤਤਾਰ ਸਿੰਘ Yas) 

ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕ) ਲਆਓਗੇ 
ਤੇ ਅਸੀ` ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ alg 
ਦਿਓਗੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਹਰ 2s ਤੇ 

ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ 
ਰੱਖ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ma wi ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ 

ਹੈ, ‘od wis ਘਰ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਗੋ 

3 ਅਸੀ” ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾੰ ਕੀ ਢਿਓਗੇ” | 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣ! ਹੀ ਲਾਭ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ । 

(Hal) 

nm’ (ਸਾਡੇ aH) ਗਈਏ” dale, 
ਭਾਵੇ” yd ਖੜਨ ਨੀ ਚੋਜ । ਜਾਂ Ae 
ਗਈਏ” ਗੋਰੀਏ ਪਰੇ ਪਰੇਡੇ ਜਾਹ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 
ਅਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਰਤੋ” 
ਬੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 
ਦਸਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ, HB ਭਾਵੇ” 
ਤਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ? ਖੋ “ਸਾਬੋ ਗਈਏ ਗੋਰੀਏ, ਭਾਵੇ” 

wa ਖੜਨ ਨੀ ਚੋਰ” । 

(ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ-- ਨਾਨਕ ਸਿੱਘ) 

ਸਾਧ 3B ਅਣਨ੍ਹਾਤਿਆਂ, ਚੌਰ ਸਿ 
ਚੋਰਾ ਚੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜੇ ਚੌਰ, ਹਨ, ਉਹ 
ਤੀਰਬਾਂ ਉਤੇ ਨਹਾ ਕੇ et ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ 
ਤੇ ਸਾਧ ਨਹਾਏ ਬਿਨਾ Fda ਹਨ । ਕਰਮ 
ਕਾਂਡ ਨੂੰ fave ਜਾਂ ਭਲੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਦੇ ਮੈਲ ਵੇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ i ਹਾਸਰਸ ਵਿਚ ਨਾ ਨਹਾਉਣ 
ਲਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਬਾਹਰ U3t ਤੂਮੜੀ ਅੰਦਰਿ fen ਨਿਕੋਰ ॥ 
ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਣਨ੍ਹਾਤਿਆ ਚੋਰ ਸਿ ਚੋਰ ਚੋਰ” । 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 
ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਚੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ਬਾਹਰੋ ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ” । 
ਹੋਰ । 



ਵਰਤੋ" :-- ਕੁਮਾਰ-ਮਾਸਟੇਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ een 

ਅਜਕਲ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਚੋਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 1 
(ਢੋਸ਼-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ? ਜਾਂ 

ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਣੇ ਮਲਾਈ 
ਆਉਣ ਦਿਉ । ਜਾਂ ਸਾਧ (AS) a 

yds ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਨ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜੋ ay ਕਿਸੇ ਅਗੇ 
ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰਖੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ 
ਛਕੇ ਜਾਂ ਜਦ ਕਈ val ਚੋਖੀ ਢੀਜ਼ ਖਾਣ 

ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹਾਸ ਰਸ 

ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ--'ਸਾਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 
ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ? AS ਮਲਾਈ ਹੀ ਆਉਣ fed’: 

ਭੁਆਂ ਜੀ | ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀ ਮਖਣ ਹੋਰ ਵ ਦਾਲ 

ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ । ਔਖੇ Re ਖਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ । 

(ਸੋਗ 

ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗੋ ਤੇ ਚੋਰਾਂ 

ਕਹਿਣਾ ਲਗੇ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fan ਦੋ ਸੁਭਾ ਦਾ ay 
ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਪਾਸੜ ਹਮਦਰਦੀ 

ਦਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

eas :- ਤੁਸੀ” ਵੀ ਅਨੌਖੇ ਹੋ, ਸਮਝ 

ਨਹੀ” ਪੈਦੀ ਤੁਸਾਡੇ ਅਲਬੇਲੇ ਸੁਭਾ ਦੀ, “ਸਾਥਾਂ 

ਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗੋ, ਤ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਗੋ" । ਗੀ 

ਸਮਝੀਏ, ਤੁਹ'ਡਾ ਮਨ ਕਿਥੇ 3 (ਸੰਗ) 

ਸਾਧੁ aS ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ, ਸਾਧ ਕਾ 
ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾ । 

ਭਾਵ :- ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਧੁ ਜਨ (3S 
ਪੁਰਸ਼) ਦੇ ਸੂਹ ਤੋ” ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 
ਸੱਚ ਹੋ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਦੁਨੀ _ਚਦੌਦ--ਮਹਾਰਾਜ | 

ਸਤ ਰੌਖ ਵਿਚ ਮੋਖ ਮਾਰਦੇ ਨੈ । “ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ 

ਹੋ 

੨ 

ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਖੋਰ | 
ਸੁਭਾ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ — ਨਾ ਸਾ” ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ 
ਦਿਓ ai ਬੂਟੀ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ane ਦੂਰ ਹੋਵੇ | 

(ਰਜਨੀ ਨਾਣਕ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਨੀ ਸੇਤੀ ਕੀਜੀਏ, ਨਾਤਾ ਵੋਰ 
ਪਰੀਤ । 

ਭਾਵ :-- ਵਰਤੋ” ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ 
ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸੋਚਿਆ si ਸੀ, ua 38 
ਪਤਾ ਏ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਡਾ ਆਦਮੀ, ਦੋ ਢਾਈ 
ਸੰ ਤਨਖਾਹ ਪਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਨ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣ 

ਜੋਗਾ ਵੀ । ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ nid “ਸਾਨੀ 
ਸੇਤੀ ਕੀਜੀਏ, atst ਵੈਰ ਪਰੀਤ” _ਉਹਨੂੰ wai ਦੀ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਈ ਏ ਜੁ uct ਬਾਂਦਰੀ ਜੋ ਜੂੜੀ ਲੌ 
ਲਵੇਗ' | (ਤਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ A ਮਿਲੋ, ਗੱਲ ਲੱਗੀ 
ਬਾਹੀ', ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਜੁਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ 
ਉਹ ਭੀ sat । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਤੋਂ` ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਗ ਸਾਕ ਜੁੜ 
ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ” :--- al ਜ਼ਾਚੀ ! ਕੰ ਦਸਾਂ, ਸਾਕ 
ਕਿਉ” ਕੀਤਾ ? “ਸਾਨੂੰ ਸਜਣ ਸੋਂ _ਸਿਲੇ dis ਲੱਗੀ 

ਬਾਹੀ', mgs ਉਤੇ ਜੁੱਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਹ st 
ਨਾਹੀ” । ਬਜ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਟਨ । 

(Ha) 
ਸਾਪ aa es, ਬਿਖੁ ਨਹੀ ਛਾਡੋ । 

ਭਾਵ :-- ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਕੁਜ-ਖਲੜੀ 
ਲਾਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀ ਛਡਦਾ । 
ਭਾਵ ਮਾੜਾ dar ਭਾਵੇ' ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, 
ਭੈੜ odt ਛਡਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

pry ae 23, fay adt ਛਾਡੈ । 
ਉਦਕ ਮਾਹਿ ਜੇਸੇ ਬਰ੍ਹ ਧਿਆਨੁ ਮਾਡੈ" ॥ 

(aa ਰੋਥ-- ਆਸਾ ਨਾਮ ਦੇਓ) 



ਸਾਮੀ aad... ਸਾਰੀ ਖਾਧੀ... 

ਸਾਮੀ ਕੈਜਟ ਤੇ gfe gaa | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ae ਬੋਦੇ ਨੂੰ 
ਦਿਤਾ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਮੁੜੇ ਜਾਂ ਬੋਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 
fxs, ਜਿਸ fed? ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, 
ਤਟ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ` :--- ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਫ਼ਸਲ ' 

ਤਾਂ Gal adi ਹੋਈ, ਨਿਰਾ ਬਜਰ ਹੈ, "ਸਾਮੀ 

ਕੰਜਰ ਤੇ afe Sno ਪਾਸੋ ਕੀ ਲਭਣਾ ਹੋਇਆ ? 

(ria) 
ਸਾਮੂਣੇ ਵੇਖ ਮੱਖੀ feast sal 

ਜਾਂਦੀ । - 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ aH ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਚੰਗਾ ਜਾਪੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗੇ 
ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਉਹ GA 
ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਪਰਮਾਨੰਦ--ਮਾਂ ਜੀ ! ਸੈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮੜਿਆ ਆਂ । ਪਰ ‘AME ਵੇਖ 

ਕੈ ਮੱਖੀ ਨਿਗਲੀ sat ਜਾਂਦੀ ।” ਸੈ” ਸਾਮੂਣੇ ਜ਼ਲਮ 

ਵੇਖ ਕੇ du ਕਰ get ਤਾਂ fon ਮੋਰਾ ਜੀਵਨਾ । 

ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੋਗੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ RU ਸੋਚੋ | 

ਦੁਨੀਆ ਦੀ got ਇਜ਼ਤ ਵਲ ਨਾ ਜਾਓ ।' 

(ਸੁਭਦਹਾ- ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਸਾਰ ਚੁਰ ਢਹੁ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਨਾ ਰਹੂ । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰ-ਤੂਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ 
ਨਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਕੌਈ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਮਾੜਾ 

ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਪਾਸੋ” 

ਸੁਖੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ :--- ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ fe 23 

ਸਰਦਾਰ Jai ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 

ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀ” ਰਹੀ, ਪਰ “ਸਾਰ vs ਢਹੂ ਤੇ 

ਪਿੰਡ ਜਿਨਾ aa’ । ਭਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਘਰੌੜੀ 

ਵੀ ਨਹੀ” ਮਾਣ । (ਸੰਗ) 

ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਰੁਤ, ਨਾ ਛਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਧੁਪ | 

ਭਾਵ :<- ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ 'ਾਂ 
ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਗੁੱਪ (ਇਹ ਬਸੈਤ ਦੇ 
ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਸੂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਸਾਰਾਹ ਦੀ 
ਰੁਤ, ਨਾਂ ਛਾਂ ਭਾਵੇ ਨਾ dw ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਹ ਔਖਾ 
ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਵਾਂਰੀ ਰਹੀਂ, ਮੜੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀ ਉਧਲ ਗਈ । 

ਭਾਵ :-- qe ਵਾਰੇ gett ਇਸਤਰੀ 
ਜਦ ਵਿਆਹ ad, ਤਦ fea ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤ” :-- “ਛੇਕੜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ 
ਏ ਨਾ ਪਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ aerdt ਰੀ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀ Gus ਗਈ 1” 

(ਟੁਣੀ ਵੀਣਾ=-ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ 
ਗਈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋ 
ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :--- west “ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ 

ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ” । ਇੱਕੋ ਬਾਲ ਅਜੇਹਾ 

ਜੈਮਿਆ, ਜੁ ਜਣਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪੈ ਗਈ | 

(Fa) 

ਸਾਰੀ ਖਾਧੀ, ਅੱਧੀ ਖਾਏ, ਮਰੇ sul 

ਪਰ HS ਜਾਏ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੋ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੋ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ... 

` ;-- ਜੀਉੱਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ, ve 
ਕਿਸ ਹਾਲ ? "ਬਾਰੀ ਖਾਧੀ, nut ਖਾਏ, ਮਰੇ 

ਨਹੀ”, ਪਰ He ਜਾਏ” । ਇਛ ਫ਼ਟਾਂਕ ws 
ਦਿਹਾੜੀ ਖਾਣ ais ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂਗੀ ? 

(ਸੰਗ) 

_ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਦੇਈਏ 
23 | 

ਭਾਵ :- ਰੜ੍ਹਦੀ WHY ਪਾਸੋ' ਜੋ ਮਿਲ 
ਜਾਵੇ, ਓਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨੰਗ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ 
ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋ ਪੰਜ ਸੌ ਭੀ sat’ ਲਭਣਾ | ਜਿਆਣੇ 
ਆਖਦੇ 5, “ਸਾਨੀ ਜਾਦੀ ਵੇਖੀਏ si ਅਧੀ ਦੇਈਏ 
ਵੰਡ | (ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ--ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ। 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀ'ਹਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ 
ਗੋਗੀ ਨਾਂ ਪੱਕੀ । ai _ਸਾਰੀ ਰਾਤ Tet 
ਰਹੀ ਤੇ ਮੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਸਿਰ 
ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲ ਦੀ 
ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ i 

ਵਰਤੋਂ` :-- “ਸਾਰੀ as ਰੋੱਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 
ਖੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ । ਏਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 
ਤੈਨੂੰ ਸੈਥਾ ਪੜ੍ਹਾਦਿਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ” ਕਿ ਇੱਕ 
ਸ਼ੱਖਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀ? ਹੋਇਆ । (Har) 

ਸਾਰੀ ਰਾਤ gat ਤੇ ਜੋਮ ਪਈ ਅੰਨ੍ਹੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 
ਤੇ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸ਼ਾਹ-- ਰਤਨ ਸਿੰਘ ! ਐਤਕੀ” 

ਤਾਂ ਤੁਸੀ da ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਾਸ fag 

ug ਕੇ ਹੀ ਹੋਏ । ਅਖੇ “ਸਾਰੀ ਰਾਂਤ sat ਤੇ ਜੌਮ 

ਪਈ ਅੰਨ੍ਹੀ । ਗਲ ਕੀ ਬਣੀ ? (Ha) 

ਸਾਰੀ gS ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ, Jagat ਦੀ ਧੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਪਣੀ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਨ 
ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਲੂ 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਹਾਨੋ ਕਿ. 'ਸਾਰੀ ਰੰਨ ਜੁਲਾਹੇ 
ਦੀ, ਹੋਰਨਾ ਦੀ ਥੀ" ! ਤੇਰੀ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਲਾਲ FF 
ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਪਿੱਤਲ a ਨਾਲੋਂ ਵਟ: 
ਲਈਏ, ਨਾਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਪਲਿਉ” ਦੇਵੀਏ | 

(੯ 

(ਮੋਗਾ) 
Wd ਇਕੋਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਢਲੇ ਹੋਏ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਹੀ 
ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਆਖਣ । 

ਵਰਤ :-- ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੀ । ਕਿਸ fon 
ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਂਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ asi? ਇਹ ਤ 
“ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਸੱਚੇ ਦੇ es ਹੋਏ ਨੇ” । ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 
3 ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁਟਿਆ ਏ । (ਸੰਗ) 

ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ 33 ਕੇ, ਇਕ ਹੱਸ 
ਘੜਾਇਆ | 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇੱਕ ਦਾ 
ਲੜ ਫੜਿਆ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਜ਼ੀਲਾ--ਸਾਈ' ਜੀ ! ਜੋ ਜੀਂ 
ਆਵੇ ਆਖੋ, ਮੈ ਤਾਂ Ma ਗਹਿਣੇ ਭਨ ਕੇ ਇਕ ਹੱਸ 
ਘੜਾਇਆ” ਹੈ ਤੇ ਤਸਾਡਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ। 

(Ha) 

ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ se 
ਹਨ I 

ਭਾਵ :-- ਸਾਰੇ ਤਾਕਤ we ਅੱਗੋਂ 
ਹੀ ਨਿਵੇਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸ਼ਾਹ-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਇਹ 
ਕੋਈ ਨਵੀ” ਗੱਲ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਚੜਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ 
ਪਾਂਣੀ ਦੇਦੇ ਨੇ । ਐਸ ਵੇਲੇ ਉਨ! ਦਾ ਤੇਜ ਪੁਤਾਪ 
ਜੂ ਹੋਇਆ । ਸਾਰੇ ਕਿਉ” ਨਾ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ? 

(Rai) 



ਸ਼ਾਲ, ਸ਼ਾਲੀ... 

ਸ਼ਾਲ, Wel, ਸ਼ਲਗਮ, ਬਾਦ, ਬਾਂਦੀ, | ਕਦੀ ਖੀਰ vat ਵੀ ਖੁਆ ਦਿਆ ai | 
ਬਲਗਮ, ਟੱਟੂ, UE, ਚੱਟੂ । 

ਭਾਵ :-- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 
Hast ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਦੁਨੀਆਂ _ਉਤੋ 
ਉਤਰੀ ਸਵਰਗ ! ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ nasi | ਪਰੋ 

ਬਾਦੀ ਦਾ ਘਰ । ਕੀ ਕੀ ਨਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੇ ? 

‘ats, ਸ਼ਾਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਬਾਦ, ਬਦੀ, ਬਲਗਮ, 

2, We, dz ।” (Hay) 

ਸਾਲਣਾ ਘਰ ਗਾਲਣਾ | 

ਭਾਵ :-- ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਘਰ ਦੀ 
ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਸ਼ਾਹ--ਹੁਣ at ਬਣੋ ? ਮੁੰਡਾ 

ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੋਬਾਬਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ । “ਸਾਲਣਾ 

ਘਰ wee’ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ada । 

ਰ (ਸਗ ) 
ਸਾਵਣ ਸੁੱਤੀ, ਸਦਾ ਵਿਗੱਤੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ 
ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ gS ਦਾ ਧਿਆਨ 
ਨ ad ਜਾਂ ਕੋਈ ger ਵੇਲੇ ਸਿਰ aH ਨਾ 
ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਕਾਕਾ, ‘wee ਸੁੱਤੀ, ਸਦਾ 
ਵਿਗੇਂਤੀ ।” ਹੁਣ ਪਛਤਾਇਆਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? ਵੇਲਾ 

ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ! ge ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆਂ ਕੀ 
ਬਣਦਾ ਹੈ ? (ਸੰਗ) 

ਸਾਵਣ ਖੀਰ ਨਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿਉ” 
HG? ਅਪਰਾਧੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਘਰ ਵਿਚ ਪਕਵਾਨ 
ਪਕਾਉਣ Bel Yast ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹਾਸ-ਰਸ 
ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

= 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਿਉ, ਸਾਡਾ ਸਾਵਣ ser 
ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਏ” । ਰੋਸ਼ ਓਹੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ । “ਸਾਵਣ 
ਖੀਰ ਨਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿਉ” ਨਮਿਉ” ਅਪਰਾਧੀਆਂ ।” 

੧੮੦੮ 

ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 

ਸਾਵਣ ਵਸੇ... 

(ਸੋਗ) 

ਸਾਵਣ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਾ ਕੋਠਾ at ਕੜੀ । 

ਵੇਖੋ : ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਝੜੀ, ਨਾਂ ਕੋਠਾ ਨਾ ਕੜੀ | 

ਭਾਵ :-- ਸਾਵਣ ਦੀ ਤਕੜੀ ਝੜੀ 
ਦਾ ਹਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਜਾਂ ਜਦ ਦੁਖ ਬਹੁਤੇ 
ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, “ਸਾਵਣ ਦੀ 

ਬੜੀ, ਨਾ ਕੋਠਾ ਨਾ ਕੜੀ'। ਇੱਕੋ ਵੇਰ ਦੁਖਾਂ ਦੇ 

ਪਹਾੜ dz ue ਹਨ ! (ਸੋਗ) 

ਸਾਵਣ Het ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ as 
ਕੱਢੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ nd ਸਮੋ ਕਿਸੇ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ va ਦਿਨ ਆਉਂਣ 
ਤੇ ਉਹੋ edt ਉਸਦੀ ਭੀ ਮਦਦ ad, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਸੋ“ ਨਹੀ” ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? “ਸਾਵਣ Het ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜ' ਹਾੜੇ” 
ਕੱਢੇ' । ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਨੇੜੇ ਮੋਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ 

ਢੁਕੇ । ਹੁਣ ਮੈ ਕਿਉ” ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗ.ਵਾਂ । 

(Ha) 

ਸਾਵਣ en ਨਿਤ ਨਿਤ 3 ਭਾਦਰੋ' ਦੇ 
ਦਿਨ ਚਾਂਰ, ਅਸੂ ਮੰਗੇ ਮੇਘਲਾ ਤੇ ਭੁਲੀ ਫਿਰੇ 
aed । 

ਭਾਵ :-- ਸਾਵਣ ਵਿਚ ਮੀਹ ਨਿਤ 
ਪੈਦਾ ਹੈ, ਭਾਦਰੋ” ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਅਸ 
ਵਿਚ ਨਿਰੇ ਬਦਲ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਬੇਸਮਝ 
ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀ'ਹ ਪਵੇਗਾ । ਜਦ 
ਕੋਈ ਕਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸੀ ਵੀ ਜੈਗਲ ਵਿਚ ual 
ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, fed ਹੋਟ ਕਿਥੋ” ? 

'ਸਾਵਨ _ ਵਸੋਂ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ, 

3 sea ਦੇ ਦਿਨ ਚਾਰ 



ਸਾਵਣ ਵਹਾਏ... 

ਅਸੁ ਮੰਗੇ ਮੋਘਲਾ, 
3 ਭੋਲੀ ਫਿਰੇ ਗਵਾਰ | 

ਕਦੀ ਅਸੂ feu ਵੀ ਮੀਹ ਪਿਆ ਏ ? 

(ਸੰਗ) 
ਸਾਵਣ ਵਹਾਏ ਤੇ ਕਤਕ TNS ਅਰ 

ਪੰਹ fuse, ਘਾਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚਾਏ | 

ਭਾਵ :-- ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਣ 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ fea ਦਰਸਾਈ 
ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਲੋਂ ਸਿਰ ਹੀ ਕਮ ਕਰਨਾਂ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਰੋ । 
“ਸਾਵਣ ਵਹਾਏ, asa ਗਹਏ, ਅਰ ta ਪਿਲਾਏ, 

ਘਾਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਚਾਏ ।” (ਸੋਗ) 

ਸਾਵਣ ਵਣ ਹਰੀਆਂਵਲੋਂ, ma A 
ਅਉੜੀ । 

ਭਾਵ :- ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਪਰ ਅਕ ਔੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਦਾ ਹੈ । 
ਭਾਵ 33 ਚੰਗਿਆਂ oe `ਤਹਿਕੇ ਵੀ ਭੈੜ 
ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- 

MEE ਵਣ ਹੁਰੀਆਵਲੇ nia AA ਅਉੜੀ ।” 

“HY Ha ਨ ਦੇਬਈ ਜਿਤੇ" ਛੁਟੜ ਛਉੜੀ । 

(ਵਾਰਾਂ - ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੀ! 

ਸਾਵਣ ਵਣ ਹਰੀਆਵਫ਼ਲੇ, va 
ਜਾਵਾਹਾਂ । : 

ਭਾਵ :-- ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰੁੱਖ ਹਰੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਵਾਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਅਰਥਾਤ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇ' 
ਕਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰੋ ! 

ਵਰਤੋ” :--- ਰ੍ 

“ਸਾਵਣ ਵਣ ਹਰੀਆਵਲੇ HA ਜਾਵਾਹ) ।” 
ਸਭ ਕੋ ਸਰਸਾ ਵਰਸਦੇ gd ਜੋਲਾਹਾਂ | 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

--੯੯੮੮੮੨=੮੮੮੮੮੮੮=੮=੮੮ eee nr ee ne nr eee eee npe. 

ਜਿਆਹੀ ਗਈ ਸੁਪੇਦੀ ਆਈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 
ਬਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ | 

ਫਰਤੋ” '-- 
ਸਿਆਹੀ _ ਗਈ _ ਸੁਪੇਂਦੀ __ ਆਈ), 
eat ਹਾਂ aus _ਵਿਹਾਣੇ 81 
ਕਹੈ uns ਫਕੀਰ ਸਾਈ” ਦਾ, 
ਕੀ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। 

(ਕਾਫ਼ੀਆਂ--ਸ਼ਾਂਹ ਹੁਸੈਨ) 

ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ Heat ਤੋਂ ਡਿਗਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ yer 
ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕੁਲ ਕਰੇ, “ਤਦ ਇਹ wwe 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਵੇਖੋ ! ਮਰਾਂ ਸਿੰਘ _ਕਿਤਨਾ 
ਚਤਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਢਾ ਸੰ ਪਰ “ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ 

ਅਖ਼ੀਰ avait ਤੇ ਹੀ ਭਿਗਦਾ ਹੈ” । ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਏਂਧੀ 
ਸੋਚ Hua ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕ 

ਲੱਚੇ ਘਰੋ । (Har) 

ਸਿਆਣਾ ਵੈਰੀ ਮੁਰਖ ਮਿੱਤਰ 3 
ਚੰਗਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ fan ਮੂਰਖ ਮਿੱਤਰ 
ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੌਣ ਤੇ ਦੁਖ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਛਡ ਜੀ ਪਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇਹੀ 
ਮ਼ਿਤ੍ਤਾਂ ਨੂੰ 1 “ਸਿਆਣਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਮੂਰਖ ਮਿੱਤਰ 
3 ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।” ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀ”, ਜਦ ਸੈ” 
ਇਸ ਭਲੌਮਾਣਸ ਤੋ Ua ਨਾ ਲੂਹਾਈ ਨੋਵੇ । (Ha) 

ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਉਲੇ ਦੇ ਖਾਧੇ 
ਦਾ ਸੁਆਦ fue’ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਵੇਖੋ : 
ਆਉਂਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਪਿਛੋ” 
ante Set ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ gail 
ਮਤ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮਤ ਉਸ AN ਕੌੜੀ 
ਲਗੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 



~ 

ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ... ੧੧੦ ਸਿਰ Gust... 

ਵਰਤੋ :-- ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਾ ਕਿਹਾ | ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਤੀ ਹਲਕਾਈ । 
ਕੌੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, va ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਪੇ 
ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ fa ਮੈ" ਕਿੰਨ ਠੀਕ ਅਮੱਖਿਆ 
ਸੀ । “ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ wes ਦੇ ਖਾਧੇ ਦਾ 
ਸੁਆਦ ਪਿੱਛੋ” ਆਉ'ਦਾ ਹੈ ।' (Hal) 
ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾ । ਜਾਂ 
ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ Has, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸੋਟਾ । 

ਭਾਵ :-- ਸਿਆਣੇ ਬੋਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਕੈਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰਖ BB ਨਾਲ । 

eds :-- ਤੁਸੀ" ਨੌਕਰ ਦੇ aa" ਕਲਪਿਆ 
ਨਾ ਕਰੋਂ । ਜ਼ਰਾ wy ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਸੂਤ 
ਨੋ mea । ਤੁਸੀ” ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਂ ਕਿ ‘fame 
ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ wa ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਫਿਟਗਾਰਾ ਅਤਿ 
Sater ਹੈ ।' (ਸੋਗ) 

'ਜਿਆਲ ਸੋਨਾ ਹਾੜ ਰੁੱਪਾ ਸਾਉਣ AS 
we ਬਾਹੀ ਗਈ fare 

ਭਾਵ :-- ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਵਿਚ 
ਸੰਵਾਰਨਾ AS ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਾੜ ਵਿਚ 
ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ, ਸਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਚੌਗਾ ਪਰ 
amet ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਹੈ । 

was :-- ਕਿਰਸਾਨੋ ! ਧਿਆਨ ਨਾਲ 
ਸੁਣੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਕਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿਆਲ 
ਜੋਨ, ਹਾੜ on, ਸਾਉਣ ਸਾਵੇ ਭਾਦੋਂ ਬਾਹੀ ਗਈ 
ਨਿਥਾਵੇਂ' ੧” 28 faa ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨਾ ਲਾਭ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਸਿਆਲ ਦਾ ਕੋਰਾ dat ਦਾ gary 
ਭਾਵ :-- ਸਿਆਲ ਵਿਚ ਕੱਕਰ ਫਸਲਾਂ 

ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਦਾ an Sarg । 

ਵਰਤੋ :-- ਸਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 
ਠੰਢੇ ਵਧੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੜਾ gag ter ਹੈ । 
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ 

_ ਹਨ “ਸਿਆਲ ਦਾ ਕੋਰਾ, ast ਦਾ ਬੋਰ” | ਫਸਲਾਂ 
ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਕਰ ਚੰਗੀ ਰੂੜੀ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੇਲੇ ast ਹਗਾਈ ਜਾਂ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ 2s ਸਿਰ ਤਾਂ 
ਕੌਮ ਨਾ ਆਵੋ ਤੇ ਅਗੇ fue ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ 
ਦੱਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- nam ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 'ਸ਼ਿਕਾਰ 
ਵੇਲੇ ਕੁੱਤੀ ਹਗਾਈ” ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੀਤਾ । ਲੋੜ 
ਪੈਣ ਤੇ ਅਜੇਹ ਖਿਸਕਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀ 
ਅਧਇਆ | (Ha) 

ਸਿਦਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਰੱਬ 
ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣ Bel ya ਸਮੇ" ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ' :---. 
“ਹਬਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਕਮਤ 3 ਸੁਥਰਾ ਕੱਬਿਆ ਤੇ ਥਰਾਯਾ, 
“ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ,” 

ਰਗ ਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਯਾ | 

(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਸ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਿਧੀਆਂ ਉੱਗਲਾਂ ਨਾਲ fue ਨਹੀਂ 
ਨਿਕਲਦਾ 1 | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ WE ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਿਆ ਨਾਂ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇਂ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ--ਅਦਾਲਤ ਜੋ ag 
ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ । fea ਸਿਧੀਆਂ ਉੱਗਲਾਂ 

ਨਾਲ ਘਿਉ ਨਹੀ” ਨਿਕਲਦਾ । ਮੈ ਇਥੇ .ਆ ਕੇ 
ਪਛਤਾਇਆ ਹਾਂ । 

(ਇਕ ਸਿਖ ਘਰਾਣਾ--ਭਾਈ ਮੋਂਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ) 
ਸਿਰ ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਧਮਕਲਾਂ 

(ਮੰਹਲਿਆਂ) 3 ਡਰਨਾ ! 

ਭਾਵ :-- ਔਖੇ ਕੌਮ ਨੂੰ da ਪਾ ਕੇ 

ਫਿਰ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ. 

ਵਰਤੋ” :-- ura! ‘faa Gust ਵਿਚ 
ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਮਕਲਾਂ 3 ਡਰਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ 
ਅਨੌਖੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ay ਸਹਿਣਾ ਹੀ 
ਪਵੇਗਾ । (ਸੰਗ) 



ਸਿਰ ਕਾਇਮ... 

ਭਾਵ :-- ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕੁਝ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਾਕੇ ਦੇ ਸਿਰ. ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਮਨਾਓ, 
ਪੈਸੇ ਲੂਣ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ । ‘faa ਕਾਇਮ 

ਤੇ ਜਗ afew । (ਜੰਗ! 

ਸਿਰ ਚੁਕੀ'ਦਾ ਭੁੰਜੇ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਦਵੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜੱਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ 
ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗਲ 
Hal ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਸਿਆ ਰਹੋ, 
ਤਦ fea ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਦ 
ਕਿਸੇ 6 ਉਚੀ ਥਾਂ ਦੇਵੀਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਪਹਿਲੀ.ਥਾਂ ਉਤੇ at ਆਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--- “ਸਿਰ pater $A ਡਿਗਦ। ਏ 
ਤਾਂ ਡਿਗੇ' । ਬਥੇਰੀ ua ੫ਚ ਕੀਤੀ ਏ । ਉਹ 
ਸਗੋ? ਹੋਰ ਟੌਰ ਆਕੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | (ਸੋਗ) 

ਸਿਰ ਜਾਏ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨ' ਜਾਏ 1 

ਭਾਵ :-- ਪਿਆਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ 

ਨਾਂ ਟੁੱਟੇ । 

os :--- ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 

ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਉਹ 'ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਜਾਏ ਪਰੋ ਸਿਟੜ 

ਨਾਂ ਜਾਏ” ਵਾਲ ਅਖਾਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਟੇ | (ਸੈ) 

faa 3 ਨਹੀ` ਕੌਡਾ ਤੋ ਹਾਥੀ fea 
Bat | ਰ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ 
ਨਹਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਜਦੋ ਦਾ ਚੌਧਤੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 
5° ਮਰ ਗਿਆ ਏਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ Use ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀ” ਰਿਹਾ ਅਖੇ ‘fra 3 sat ਕੁੰਡ ਤੇ ਹਾਥੀ 

fed Say (ਹੀਰ ਸਿਆਲ ater -- ਸ਼ਰਫ਼) 

ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀ ਦੇਣਾ । 

੧੧੧ 

| ਵਿਆਹ ੧ ਕਦੀ Gai ਵਾਤ ust ? 

ਜਿਰ ਮਨਾ... 

ਭਾਵ :-- ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਧਰਮ Sd} ਛੜਣਾ | 

ਵਰਤੇ` :-- ਕਰਤਾਰ _ ਆਪੇ ਸਹਾਇਤਾ 
wear, 'ਉਸਨੂੰ fase ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ । ਪਰ ਸੈ ae 
ਹਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । “ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਜੈ aay 
aot dei yp 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸਿਰ ast, ਧੋਤੀ, aut ਵਾਹੀ ਤੇ 
BS ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 
Ye ਬਣ ਠਣ ਬੋਠੇ, ਪਰ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਵੇਖ ਨੀ ਤੇਰੇ ਏਕੇ ਵ ! “ਸਿਰ 
ਨਾੜੀ ast, quit ਵਾਹੀ ਤੋ ਲੈਣ at ਕੋਈ mess 

(ਸੋਗ) 

ਸਿਰ ਪਈ ਤੋਂ ਆਵੇ an, Gd ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ 
ਨਿਸ਼ੋਗ । 

ਭਾਵ :-- ਮਿੱਤਰ ਓਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਪਤਾ 
2B ਮਦਦ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਨ“ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ at ਕਰਾਂ ? 
‘fra ue} ਤੇ ਆਵੇਂ ਕੈਮ, ਓਹੋਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ faker 1 
ਇਸ ਵੇਲ ਮੋਰੀ ਮਦਦ fags ਕਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਓਹੀ ਸੋਰੇ ਲਿੱਤਰ ਹਨ । (ਸੋਗ) 

ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ ਭਦਰਾਂ ਪੁਛਣੀਆਂ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ an fer 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰੋ` ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ 
ਲਾਭ ਦੀ us ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਖੈਨ ਹੋ ਤੁਸੀ, 
ਜਿਹੜੇ ‘fre var ਕੇ gesi ਪੁਛਦੇ ਹੋਂ ।' ਇਸ an 

ਨੂੰ da ਪਾਉਣ 3° ਪਹਿਲ ਕਿਉ” ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ 
ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, _ਦਿਵਾਲਾ ਕਢ ਕੇ ge ਦਲੀਲਾਂ 
ਕਰਦੇ ਹੋਂ | (ਸੈਰ) 

&' 



ਸਿਰ ਮੁਨਾਂਦਿਆਂ... ੧੧੨ ਜਿਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ... 

ਸਿਰ ਮੁਨਾਂਦਿਆਂ ਈ ਗੜੇ ਪਏ । “ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਰਿਜਕੁ ਸੈਬਾਹੇ ਠਾਕੁਰੁ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ 1 

ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਬਣੋ । __ (ag ਰ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਗੂਜ ਤੀ) 

ਵਰਤੋ" :-- ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ ਦੌਸਤ ! ਅਜੇ ਸਿਰੋ` Hats ਕੋਘੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ । 

ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਈਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ | ਵੈਥੋਂ : Wei ਤੇ vist ਤੇ ਨਾਂ ਨੂਰ ਭਰੀ ।' 

ਪਾਇਆ, ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟ: ਪੈ ਚੇਂਕਿਆ ਹੈ । 

wat ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਸਿ ਮੁਨਾਿਆਂ 

ਹੀ ਗੜੇ ਪਏ । (ਸੰਗ) 
ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੈਰ ਵੱਡੇ 

ਗਵਾਰਾਂ ਦੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ Hoy ਦੇ ਪੈਰ 
ਵੱਡੇ dz, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

han 1 

ਵਰਤ” :--- ਪਈ _ ਠੀਕ _ ਸਿਆਣਿਆਂ 

ਆਖਿਆ,'ਜਿਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਗਵਾਰਾਂ 

ਦੇ । ਇਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਤੀ He ਨਹੀਂ 

ਆਉਦੀ । (ਸੰਗ) 

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ Ga ਆਪੇ ਲਾਏ । 

gre :-— ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਕੌਮ ਤੇ ਹਰੀ ਆਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- 

ਜਿਨਿ ਬ੍ਰਹਮਾ fara woR Swe, 

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ GG md _ਲਾਏ ! 

ਜਿਸ _ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪੇ _ਮੌਲੋ, 

ਜਿਨਿ _ਗੁਰਖਿ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਹੈ । 

(ag ਗ੍ਰੰਥ--ਮਾਰੂ ਰਾਰ) 
ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ fana Ha ਠਾਕਰ 

ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਹਰ ਇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ 

ਰਿਜ਼ਕ ਪੁਚਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਵਿਚ 
ਡਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ? 

ਵਰਤ” ; 

ਜਨਨਿ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, . 

ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। 

ਆਲੇ 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ag 
ਨਾ, ਤੇ ਨਖ਼ਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 
ਪੌਲੇ । ਟੈ' ਟੈ' ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਸਿਰੋਂ ਗੌਜੀ ਤੇ 
ਕੇਘੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ” ਵਾਲੀ ਰੱਲ ਹੈ । (ਸੈਗ) 

ਸਿਰੋਂ" Us ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਨ ਨਾਲੋ ਚੇਗੇ 
ਹਾਂ। 

_ ਭਾਵ ੨== ਜਦ ਕੌਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗੁਣਾਂ 
ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਅਆ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
dal ਦਸੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਵਰਿਆਮ (ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੌਂਸ ਕੇ) 

ਆਖੋ ‘faa’ a ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਨ ਨਾਲੋ” ਚੰਗੇ 

av । ਬਾਊ ਜੀ ! ਡੰਗ ਦੀ ਡੰਗ det ਤਾਂ ' ਨਸੀਬ 

aot ਹੁੰਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀ” ਕਿਧਰੋ” ਦੇ ਹੋ ਗਏ । 

ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਟਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ 

ਬਣਾਈਅ' ਹੋਈਆਂ ਨੇ । 

(ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਸਿਲੇਹਾਰ ਨੂੰ ਸਿਲੇਹਾਰ ਨਹੀ ਭਾਉ”ਦੀ 

ਵੇਖੋ : 'ਕੱਤੇ ਢਾ ਕੁੱਤਾ ਵੈਰੀ ।' 

ਭਾਵ :--- (ਜਿਲੇਹਾਰ--ਵਾਢੀਆਂ ਪਿਛੋ” 

ਸਿੱਟੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ) ਜਦ fea ਕੋਮ ਕਰਨ 

ae ਆਦਮੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੈ ਵਿਰੁਧ ae 

dive, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਮੋਂ--ਨੀ ਰੰਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ 

ਨਵੀ ਗੱਲ ਏ, “ਸਿਲੇਹਾਰ ਨੂੰ _ਸਿਲੇਹਾਰ sat 

ਭਾਉੱਦੀ' । ਕੈਮ ਜੋ ਇਕੋ ਹੋਇਆ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ 

ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਈ । (ਸੋਗ) 



ਸੀਸਿ ਨਿਵਸੰਦਿਐ... 

ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ] ਨੇ ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਕੇ 
ਰਿਦੈ ang ਜਾਹਿ । 

ਭਾਵ :-- ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆਂ at 
ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਮੈਲ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੇ” : -- 

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ dat ਸਿਰਗਾਹਿ । 

'ਜੀਸਿ ਨਿਵਾਇਸਐ ਕਿਆ ਬੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ang ਜਾਹਿ” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਸੀਸ ਜਾਏ ua ਸਿਰੜ ਨਾ ਜਾਏ । 

ਵੇਖੋ : ਸਿਰ ਜਾਏ ua ਸਿਰੜ ਨਾ ਜਾਏ | 

ਜਦ un ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ 
ਦੇਣ ੩ ਵੀ ਸੋਕੇਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ 
dS ਨਾ ਛਡੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਅਖੀਰ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ 

fest, ua ਸਿਰੜ ਨਾ ਛੱਡਿਆ । 
(ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ--ਬਾਵਾ ਛਧ ਸਿੰਘ) 

Ata, ਸੱਪ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਦੇਸ ਕੇਹਾ £ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਮਤੇ 

(ਫ਼ਕੀਰ ਜਾਂ ਅਨਾਥ) ਪਾਸੋ" ਉਸਦਾ ਵਤਨ 
ud, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- 
‘gia enfant _ਖਿਆਲ ਨਾ ue HS, 

ਸ਼ੀਂਹ Ru, ਫ਼ਕੀਰ ਦਾ eH ਕੇਹਾ ?' 
(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਸੀਖ ਨ ਦੀਜੈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਜੋ fad ਕਾ ਘਰ 

ਖਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਮੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ dat 

gat ਨਹੀ । ਉਹ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ 

ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਅਖਾਣ arg ਇਹ _ਕਹਾਣੀ 

ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖਕੇ fans 

ਨੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਤ HS, 

ਦੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਤੁੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ 

ਬਣਾ ਛਡਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉ” ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਬਾਂਦਰ 

ਨਹੀ? ਹਥ ਆਉਦਾ । 

ਉਸਦਾ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ । 

ਵਰਤੌ` :-- ute ਮਲ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ` 
ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਭਰਾਂ ate ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਸੀ | 
ਨੀਰੂ ees ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋਇਆ, 
ਉਹ ਧੀਰੂ ਮਲ ਕੋਲ ਸਹਾਇਤ। ਲਈ ਗਿਆ । ਧੀਰੂ 
ਮਲ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਣ 
ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ an fea ਆ ਗਿਆਂ ਅਤੇ ute ਦੇ 
ਬੋਹਲ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ । an 
ਨੂੰ sae ਵੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੀਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ “Hl ਨ ਢੀ੩ 
ਬਾਂਦਰਾਂ ਜੋ fag ਕਾ ਘਰ ਖਾਏ” (ਸ:) 

ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਰਖਣ, ਸਵਾਦ ਚਖਣ । 

ਭਾਵ :-- ਭੇਦ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਖਣ 
ਦਾ ਹੀ ਸੁਆਦ ਹੈ । 

ਫਰਤੋ` :--ਭਲੋ ਓਹੀ ਜਿਹੜੇ 'ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ 

ਰਖਣ, ਸੁਆਦ ਚਖਣ,' ਬੜ ਬੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ay 

(ਸੰਗ) 
ਸੁਆਦਾਂ ਪੱਟੀ ਸਰਹਿੰਦ, ਬੱਸੀ ਦੇ ਹੋ 

ਗਏ as । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ger 
ਜੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਪਟਿਆ, ਹਟਵਾਣੀਏ 
ਤੋ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤ ਦੇਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲਗ 
ਪਵੇ ਤਦ ਘਰ ਦੇ esd ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 
ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਤੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 

ਘਰ ਦੇਖੀ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਟੀ ਜਾ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾਸ 
ਸੁਆਦ ਰਖ ਲਿਆਂ । ਇਉ” ਤਾਂ ਅਸੀ” ਅਜ ਵੀ 
ਉਜੜੇ ਤੇ ਕਲ ਵੀ ਉਜੜੇ, 'ਸੁਆਦਾਂ Vet ਸਟਹਿੰਦ, 
ਬਸੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ae: ਸੋਈ ਹਾਲ fea ਦਿਨ 
ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । (Fa) 

HIS! ਤਕ ਕੇ ਭੁੱਲੀ, ਚੌਥਾ ਲੰਘਣ 
ਚੱਲੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ Hug ust ag 
ਕਮਾਈ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਘਰ ਖਾਣ ਪੀਣ 



Hat ਸਿਉਂ... 

ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ | 

ਵਰਤੋ" :--ਕੀ ਦੁਖ ਵਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ । 'ਸੁਹਣਾ 
ਤੱਕ ਕੇ gst) ਚੋਬ ਲੰਘਣ pai ਸੈ' aaa ਦੀ 

Ay ay ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਤਾ, ਕੁਝ wed ਵੀ ਹੌਂਣਾ ਹੈ | 
ਪਰ ਵਿਚੋਂ” ਸੌਦੇ ਸ਼ਾਨੂਕੇ Ts ਹੀ ਸਨ। __ (Hal) 

Rat ਸਿਉ, ਹਰੀ ਹੋ ਰਹੇਗੀ | 

ਭਾਵ :--ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾੜਾ 
ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਨਾਨਕ ਚੰਦ-- ਤਾਈ ਜੀ ! 

ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ‘Rat ਸਿਉ” ਹਰੀ ਹੋ ਰਹਗੀ” ਮਿਹਨਤ 
ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ SHY ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਉਗੇ । 

(al) 
Ha ਉਤੇ ਮਿਲ ਮਾਹੀਆ । 

az :-- ਹਥ ਪਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇ 
ਆਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਣ । 

ਵਰਤੋ :--- ਉਸ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀ' 
3 ਆਸਾਂ ਇਹ ਰਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ra usa ਨੂੰ ਵਲੈਤ 
ਪੜਨ Bet sna । ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗਲ ਹੋਈ fa 

“ਸਕੇ ਉਤੋਂ ਮਿਲ ਮਾਹੀਆ ।' (ਸੈਰ) 

na ਢਿੰਗਰ੍ਹੇ ਆਂਡੇ ਲਹਾਵੇ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਕੇਮੀ da 3 ਕਦੀ 
ਲਾਭ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋ” 
dd ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਏਸ 
ਵਣਜ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਫਾ Ay ਪਤ ਤੁਸੀ” ਤਾਂ 
“ਸਕੋ ਢਿੰਗਦੂੰ ਆਂਡੇ Boe’ ਵਾਲ) ਗਲ ਲੋੜਦੇ ਹੋ । 
ਭੋਓ, ਕਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਦੀ ਦੁਧ ਵਿੱਤ! ਹੈ ? 

(Faq) 

ਸੁਖ ਮਹਿ ਆਨਿ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਦੁਖ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 
ਦਾ WY ਨਾਂ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

੧੧੩ ਸੁਖੀਏ ਕਉ... 

ਵਰਤੋਂ” :--- 

“ny ਮਹਿ ਆਨਿ ਬਹੁਤੁ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ, 
ਟਹਿੜ va ਦਿਸਿ ue ।। 
ਬਿਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸਰਾ ਛਾਡਿਤ 
ਕਉ ਨ ਆਵਤ ਨੌਰੈ 1” 

(ag ਗੁੰਥ-- ਸੋਰਠ ਰਾਗ) 

ਸੁਖ ਮਾਂਗਤ SY ਆਗੈ ਆਵੈ ॥ 

gra :-- ਜਿਸ ਸੁਖ ਦੇ ਮੋਗਿਆਂ ਸਗੋ” 
ਦੁਖ ਮਿਲੋ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੋਂ ਮਨ ਨ 

ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ BA! 

ਮਿੱਠਾ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜ' ਸੁਆਦ ਦੋ ਮਾਰੇ ਮਨ 

ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਣ: ਹੈ, ਇਹ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਅਨਦ ਦ ਕ 

ਅਨੌਕਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਵੇਵੇਗਾ ! “ਸੁਖੁ ਮਾਂਗਤ ਦੁਖੁ 

ਆਗੇ ਆਵੈ । ਸੋ ਸੁਖ ਹਮਹੁਨ ਮਾਗਿਆ ਭਾਵੈ 1” 

(far ਸਿੰਘ੍ਰੇ-ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸੁਖੀ ਸੌਣ ਸ਼ੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ee ਨਾ 
Hd । 

ਭਾਵ -- ਜਦ ਧਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਾਡੇ ਅਮੀਰਾਂ F ਤ ਗ਼ਰੀਬ 
ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਖੀ ਨੇ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਹਸਦੇ ਹਸਦੇ, 

1 eH ਪੂਜੇ । ਠੀਕ ਹੈ, ‘uel ਸੋਣ ਸ਼ੇਖ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ 
ਟਟੂ ਨਾ ਮੋਖ ।' wt? ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਾ ਤੇ 

ਦੂਜਾ dar (ਸਗ) 
ਸੁਖੀਏ ਕਉ yd ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ 

a ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ ॥ ਰ੍ 

ਭਾਵ :--ਸ੍ਖੀਏ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁਬੀ ਜਾਪਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਰੋਗੀ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । 
ਭਾਵ, ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਸਭ ਚੋਗਾ ਤੇ ਮਦੇ ਨੂੰ ਸਭ 
He ਦਿਸਦ: ਹੈ । 



Huy ਦਾ... ੧੧੫ 

ਵਰਤ” :-- 

“ਸੁਖੀਏ ਕਰੋ UG ਸਭ ਸੁਖੀਆ, 

al ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਭ cal 11 

ਕਰਣ _ਕਰਠਾਵਨਹਾਰ ਸਆਸੀ, 

ਆਪਨ afa = Healt ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੌਥ--ਸੋਰਠ ਰਾਂਗ) 

ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਇਕ us adh, ਦੁਖਾਂ ਦੇ 
ਖਲਵਾੜ । 

ਭਾਵ :-- ਜੀਵਨ ਜਦ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ 
et ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ` :-- 
ਵਾਫੇਲਾ ਕੀ ਕਰਨ' ਏਂ, ਜਿੰਦ ਸਾੜੇ ਜੋ ਸਾੜੇ, 
ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਲ ਨਹੀ”, ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਖਲਵਾੜੇ | 

(ਕਈੀਆਂ--ਬੁਲਹੋ ਸ਼ਾਹ) 

ਸੁਘੜ ਨਾਲ ਭੀਖ ta ਲਈ ਚੌਗੀ 3 
Had ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ ਮੰਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਅਕਲਮੋਦ ਨਾਲ Ha ਖਾਣਾ 

ਚੋਗ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ 
ਹੋ । 

ਵਰਤੋ :-- ਵੇਖੋ ਜੰ) 'ਸੁਘੜ ਨਾਲ sty 
Ya ਲਈ ਚੰਗੀ, ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ 
Wer । ਸਿਆਣਾ ਵੈਰੀ ਮੂਰਖ ਮਿਤ ਨਲ dar 
ਹੁੰਦ ਹੈ । ਮੈ” sat ਭਿਆਲੀ ਖਾਣੀ ਇਸ ਪਾਚੜ, 
ਕਢ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ਼ । (ਸੰਗ) 

ਸਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਚੁ ਪਾਈਐ । 

ਭਾਵ :- ਸੱਚ ਤਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 
ਦਿਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ । ਜਦ ਇਹ 
ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੀਅਤ Ate ਕਰੋਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ 
ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--- 
“ag ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ।। 
ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ।” 

(ਗੁਰੂ ਗੌੱਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ... 

ਭਾਵ :- ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹਣੇ ਕਪੜਿਆਂ 
ਦੀ ਲੌੜ ਨਹੀ`। ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 
ਲਾਗ ਲਪੇੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ" । - 

ਵਰਤੌ` :-- weal ਇਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ 
ਨਹੀ” ਨਿਖਾਰ ਰਹ--ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਗੇ, ਜੇ ਕਦੀ 
ਸਾਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇਂ ਵਿਜ ਹੋਵੇ । “ਸੁੱਚੇ wat ਨੂੰ ਭਲਾ 
ਮੁਲੌਖ਼ੋ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ।” 

(dian ਜਲੀ fea ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਅਕਾਸਿ ਕੀ, ata ਆਈ 
ਰੀਸ । 

ਭਾਵ :-- (ਰਬ ਦੀਆਂ) ਉਚੀਆਂ ਗਲਾਂ 
He ਕੇ ale ਤੱ ale ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੀ, ਰਬ 
ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਅਖਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦ 
ਨੀਵਾਂ es ਦੀ ਰੀਸ ads 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਠੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ 
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ atm” । 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ--ਜਪਜੀ) 
ਸੁਤੜੇ ਅਸੈਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰਣੇ | 

ਭਾਵ :-- ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ vat ਮਾਇਆ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿਚ 
ਸੁਤੇ ਪਏ ਹਨ । ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਿੰਦਣ RH ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- 

“ਸੁੜੜੇ way _ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ arse ।। 
ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਰੀਨਿ, ਜਿ ਰਸਨਾ ਨਾਮ Gere ।।” 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ-- ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫) 

ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵੇਨਿ A ਰਤੇ ਸਹ 
ਆਪਣੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ 
ਸੁਖੀ ਓਹੀ ਸੌਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੈਦਿਆਂ ਵਿਚ was 
ਹੋਏ ਜੀਵ ਨਹੀ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
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''ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ Refs ਜੋ ਰਤੇ ਸਹ ਆਪਣੈ ॥ 
UH ਵਿਛੋਂਹਾ ਧਨੀ ਸਉ ਅਠੇ ਪਹਰ Refs ।੧੭ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸਲੋਕ ਮ: ੫) 
ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ॥ 
ਭਾਵ :-- `ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ Ger ਮੋਏ 

ਵਾਂਗ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਵਰਤੋਂ :--- ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ, ਚੌਰ ਜੇ 

ਆਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਸੀ ? 
ਭਾਈ--ਕਾਕਾ ! “ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ” 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।' ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੂਡੀ det ਸੀ । ਉੱਕਾ ਪਤਰ 
ਹੀ ਨਹੀ” ਲਗਾ । (Hap 

ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕਟੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇ 
ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੌਮ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, 
ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਚ ਜੂ ਆਖਿਆ 
ਹੈ, ਪਈ “ਸੁਤਿਆੰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕਣੀਆੰ । ਤੂੰ ਆਪ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜੂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ 
ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ । (ਸੰ) 

ਸੁੱਤੀ ਨੇ ਕਤਿਆ ਹੀ ਸਹੀ । 
ਭਾਵੇ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਪੁਰਸ਼: 

ਕੱਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ 
ਕੌਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਧੰਧਾ ਗਲ 
ਪਾ ਲਿਆਂ ਜੇ, ਤਦ ਉਹ ਉਤਰ ਵਿਚ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਰੌਖੀ--ਨ _ਕਰਤਾਰੋ ! ਇਹ 
ਨਵਾਂ ਅਡੌਬਰ ਕੀ ਰਚ ਬੈਠੀ ਏ” । ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ 
ਕੀ ? 

ਕਰਤਾਰੋ--ਵਿਹਲੀ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ na ਗਈ 
ਹਾਂ । ਕੂਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ 

AS ਬਾਲ... 

ਚਲੋ, “ਸੁਤੀ ਨੇ ਕਤਿਆ ਹੀ ਸਹੀ” । ਕੁਝ ਤਾਂ 
ਕਰੀਏ । (ਸੋਗ) 

ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ । ਜਨਨੀ 
ਚੀਤਿ ਨਾ ਰਾਖਿਸ 33 ॥ 

ਭਾਵ :-- ਪੁੱਤਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੌਮ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ (ਜਨਨੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ 
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀ" ਰਖਦੀ । ਕਿਸੇ ਵਡਿਕੇ ਤੋ" 
ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵੇਲੋ ਵੀ ਵਰਤਦੋ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- 
"ਸਤੁ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥ 
ਜਨਨੀ ਚੀਤਿ ot _ਰਾਖਸਿ 33” ॥ 
ਰਾਮਈਆ _ਹਉ  ਬਾਰਿਕੂ ਤੇਗ ।। 
ਕਹੇ 8 ਖੰਡਸਿ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰ n 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਆਸਾ ਕਬੀਰ ਜੀ) 
ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ig afin, ਨਾ 

ਮੁੰਡਾ ਰਾਜੀ, ots ਦੀ ਮਾਂ। ਜਾਂ ਸੁਤੇ 
ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ Shinai, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀ" 
ਮੰਨਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਪਤ 
ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 
ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਚਲ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਵੇਖੋ ਜੀ ! ਗੁਪਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ 
ਲਾਡ ? HS ਪਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ Wa Sfmt, ਨਾ ਮੁੰਡਾ 
ਰਾਜੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰ” । ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 
ਨਾਂ ਲਗੋ, ਤਦ ਲੋਕੀ ਤੁਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਵੇ” 
Hae । (ਸੰਗ) 

ਸੁੱਤੇ ਬਾਲ ਦਾ ਮੁੰਹ ਚੁਮਣਾ । 
ਭਾਵ :-- ਉਹ aH agai ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । 
Was :--- =H ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ fist 

ਖਰਚ ਕਰੀ'ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ 'ਸੁਤੇ ਬਾਲ ਦਾ 
ig que ਵਾਲੀ ਗਲ । ਕਿਉ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
2 ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀ” । (Hat) 



ਭਾਵ :— ਜਦ ਸਜ-ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ 

ਲਈ ਸਹੁਰੇ ud ਮਾਮੂਲੀ ਜੋਹੇ aus 
ਆਉਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਹਾਸ-ਰਸ fed 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੌ` :-- ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਲੜਾਕੋਂ, 

‘Rae ਤੇ ਨਾਲਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ava ਆਏ v ਸੈ” ਨਹੀਂ 
ine . ੮ ੬ 

ਜਾਣਦੀ, fed ਤੂਸੀ' ਕੌਣ ਓ ? (Ha) 

ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ salt ਤੇ ਰਿਉੜੀ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀ । ਜਾਂ _ ਸੁਨਿਆਰ ਹੋਂਵੇ 
ਪਾਰ ਤੇ de ਸੈਭਾਲੀਏ ਉਤਾਰ । ਜੋ 
ਸਠਿਆਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਚੇ” 
ਵੀ ਸੋਨਾ ea ਲੈਦਾ ਹੈ 1 

ਭਾਵ :---ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ” ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਦ mad ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਸੂਰਮਪੁਣਾ 
ਦਸਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਖਾਉਤ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਬਰ ਕਰ ਭੈਣ । ਐਵੇਂ ਰੋ ਰੋ 
ਕੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦੁਖਾ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ai 
ਆਖਿਆ ਹੈ, “ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰ, 3 az 
ਸੰਭਾਲੀਏ ਉੜਾਰ ਇਹ ਤਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ gut 
ਕੀਤੇ fast sat ਰਹਿੰਦੇ । 38 fae ਧੋਖਾ ਨਾ 
ਹੁੰਦਾ 1 (ਸੰਗ) 

ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਲਾਰੇ, ਵਿਆਹੇ ਵੀ 
az | 

ਰ are :-- ਜਦ ਕੋਈ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 
ਹੀ ਰਖੋ ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 
ਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ, ਇਹ ਦੋਵੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਣ 
ਵਿਚ ag3 ਬਦਨਾਮ ਹਨ | ਸੁਨਿਅਮੰਰਆੰ ਬਾਥਤ 

ਸਰਮਾ ਪਾਉਣਾ... 

ਤਾਂ ਠਿਸੇ 4 ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਲਾਰੇ, 
ਵਿਆਹੇ ਵੀ gerd ।” (ਟੁੱਟੀ ਵੀਣ-- ਨਾਨਕ ਜਿੰਘ) 

ਸੁਪਨੇ ਆਇਆਂ ਭਾਵੇ ਨਾਂ, ਤੇ ਕੁੱਛੜ 
ਬਹੇ ਨਿਲੱਜ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀਅ 
ਨਾ ad, ਪਰ ਉਹ ਅਗੇ ਹੋ ਹੋ ਬਹੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਮ ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਸੱਚੀ 
ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿ 'ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ 
ਕਛੱੜ ਬਹੇ ਨਿਲੱਜ” i ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ ਓਹਦੇ ਨਾਲ 
ਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਖ ਹੀ ਅਗੇ ਹੋ 
ਹੋ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ । (Hap) 

ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ws ਦੇਵੇ ਰੋਈ । 

ਭਾਵ :- ਨੈਕ ਜੀਵਨ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵੇਂ 
(ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੁਖੀ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ" : 

ਪੁਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ । 

ਬਾਬਾ ਆਖੋ ਹਾਜੀਆਂ ਸਭ ਅਮਲਾਂ ay ਦੋਵੇਂ ਰੋਈ । 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖ਼ਲਕਤ 
ਮਰ ਗਈ ਸਚ ਨੂੰ । 

Oya 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਜ਼ਨਾਨੀ 

ਸੁਰਮਾ ਜਾਂ ਚਗਾਂ ਕਪੜਾ ਪਾਵੇ ਤਦ ਅ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਬਈ wa ਤਾਂ ਬੁਵੀ ua 
ਚਮਕੀ ਜੇ । 'ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖਲਕਤ 

ਮਰ ਗਈ ਸੋਚ ਨੂੰ' । ਪਤਾ ਨਹੀ ਕੀ ਕਰ 

ਵਿਖਾਏਂਗੀ । (ਸੋਗ) 

ਸਰਮਾ ਪਾਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਏ ਪਰ ਮਟਕਾ- 
ਉਣਾ ਔਖਾ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ 3n ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ' 
ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਤੜ ਨਿਬਾਹੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। 



ਸ਼ੁਲਤਾਨ ਖ਼ਾਨ... 

ਇਤਨਾ ੧ 
ਪਰ ਜੇ ਵਹੁਣੀ ਦ ਪਾਰਟ ਖੇਡਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮ- 
wa ਹੋਈਓ' ਤਾਂ Haig । ਕੀਕਣ aloe ਨੇ ਅਖੇ 
“ਸੁਰਮਾ ਪਾਣਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਏ, ਪਰ ਮਟਕ-ਣਾ ਔਖਾ ਏ " 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸੁਲਤਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕਰੇ ਖਿਨ ald | 

ਭਾਵ :-- ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਰੱਬ ਛਿਨ ਵਿਚ ਕੌਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਜਦ ਕੌਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ SF 
ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਦੇ ਕੇ ਸਰਮਾਵੇ, ਤਾਂ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- 

“ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਕਰੇ fea std ।। 
ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਮੰਜ ad ਪ੍ਰਭ ਮੀਰੇ” 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌੋਥ--ਮਾਰੂ ਸੋਹਲੇ) 

ਸੂਈ ਦੇ aa fea Gai ਦੀ ਕਤਾਰ 
ਲੰਘ Set ਹੈ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਸਵਰਗ ਵਿਚ 
oot ਵੜ ਸਕਦਾ । (ਬਾਈਬਲ ਵਿਚੋ) 

ਭਾਵ :-- ਵਾਧੂ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ ਗਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ‘vey 
ਦੇ da fed ਉਠਾ ਦੀ ਕਤ/ਰ Sy ਵੈ'ਦੀ ਹੈ, ਪਰ 
ਅਮੀਤ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਵੜ ਸਕਦਾ । ਸੈਨ ਦਾ 
ਪੁਜਾਰੀ ਕੀ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਵਲ ਤੁਰਨਾ ਕੀ ? ਇਹ 
ਅਨਜੋੜ ਗਲ ਹੈ । (Ha) 

ne ਖੋਤੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਘੁਮਿਆਰ । 

aS ;--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ne ਹੀ ਦੁਖ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ 
ਫਿਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ I ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 
ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ : ਪਈ “ਜੂਏ ਖੋਤੀ (ਕਿਲੋ ਘੁਮਿਆਰ” | 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ fea ਤ ਬੰਤਾ ਫੁਸਿਆ ਹੋ!ਏਆ ਹੈ ਅਤ 
ਤੁਸ” ਐਵੇ” ਰੋ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ । (ਸੋਗ) 

3੧੮ 

— ਦਰੀ ਚ ਬਣ ਤਾੰ ਨ ਸੀ! 4 ਏ”, 

Hada ual. 

ਸਚੇ ਸੋਈ ਨ ਨਾਨਕਾ ਰਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ 
ਸਇ । 

ਭਾਵ :-- ਪਵਿੱਤਰ ਓਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ d 
ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ salt) 

hn 

ਵਰਤ” :--- 

ਏਹ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਨਨਿ ਜਿ ਪਿੰਡਾ ਧੋਇ ।। 
ਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ 1੭” 

dy 

37 %੭ 

(ਗੁਰੂ ਰੈਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਸੁਮਹਿ ਧਨ aus ਕਉ ਦੀਆ, ਮੁਗਧੁ 
ਕਹੈ ਧਨ ਮੇਰਾ । 

ਭਾਵ :- ਸਮ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕੇਵਲ 
ਅਮਾਨਤ ਰਖਣ ਲਈ, ਪਰ HOY ਮਾਲਕ 
ਬਣ ਬੈਠਾ । 

ਵਰਤੇ :-- 
“HHfa ਧਨੁ amas ਕਉ ਦੀਆ 
wg ad ਧਨੁ ਮੋਰ ।੧ 

is] ਜਮ at ਡੰਡੂ Ms ਮਹਿ ਲਾਗੈ 
ਖਿਨ ਮਹਿ ad fader p> 

(ਗੁਰੂ ਗੌੱਥ-- ਆਸਾ ਕਬੀਰ) 
ਸੂਮਾਂ ਦੀ ਖਟੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਗਏ (ਜਾਣ) 

ਗਵਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ gan ਦਾ 
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਅਚਨਚੇਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ 
ਜਾਵ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :— ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰਨ 
ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਪੁੱਤਾਂ 3 ਉਜਾੜ ਦਿਤਾ | 
'ਸੂਮਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੈਵਾਣਾ ਸੀ” । 

(ਸੇਰ) 
Bey ust wed, ਚੈਨ ਬਣਾਵੇ 

ਜ fea es ਨਾ fs, ast ਹੋਵੇ 
a | 

ਭਾਵ :- ਖੇੜੀ ਦੇ ਸਬੋਧ ਵਿਚ ਸੂਰਜ 



ਸੂਰਜ | ਜੋਤਿ... 

ਅਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਤ "pad “get 

ਪਾਇਆ ਹੈ । 

ਫ਼ਰਤੋ` :-- ਅਖਾਉੜ ਤੋ” ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ 1 

Aan ਜੋਤਿ ਨ ਲੁਕੇ ਲੁਕਾਈ । 

ਭਾਵ :-- ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਂ ਉੱਪ ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਕੌਈ ਛੁਪਾ ਨਹੀ ਸਕਦਾ | 

ਫਰਤੋਂ` : 

AY Fed ਸਖਣਾਂ de ਬਾਹਾਂ ਮਾਫ ਸੁਣਾਈ | 

yu HF ਨ ਸੁਝਈ ਸੂਰਜ ਜੋਤਿ ਨ Ba ਲੁਕਾਈ 

(ਵਾਰਾਂ -- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਟਿਹਣਾ (ਦੀਵਾ) 

ਭਾਵ :-= ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲੇ ਗੁਣ 

ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਦੇ 

ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤਾ ਕਰੇ ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :---ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਕਾਉਰਆਂ 

ਬਾਬਤ, ਤੇ ਈਰਖਾ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਸ੍ਹਪਣ ਦਾ ਅਹਿ- 

ਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 

ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਇੰਜ ਜਾਪਦੀ ਸੀ 

ਜਿਵੇਂ 'ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਣਹਿਣਾ' | 

(ਲੌਕ ਸਾਹਿਤ-- ਨਾਨਕ ਜਿੰਘ) 

ਸੁਰਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਭੂਲੁ ਗਵਾਰਾ । 

ਭਾਵ :-ਹੇ ਮੁਰਖ ! ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ 

ਵੇਖਕੇ ਕੁਲਨਾਜਾਂ। 
੦੮੪ 

ਵਰਤੋ" :-- 

“ਸੁਰਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਭੂਲ ਗਵਾਰਾ ।। 

ਮਿਥਨ ਮੋਹਾਰਾ ਝੂਠੁ ਸਾਰਾ 1!” 

(ag dog ਰਾਗ) 
Hd ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਅਹੇਕਾਰਿ 

ਮਰਹਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ । 

ਭਾਵ ;--- ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ 

Hae | 

ਹੌਕਾਰ oat 

ae 

॥243 

Hat ਚੜ੍ਹਿਆ... 

ਵਰਤੋ” :--- ਹਾਂ ੧ ਛੋਲਿਆਂ ! Jala . ਦੇ 

ਆਸਰੇ _ਆਦਮੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰ _ਗੁਜ਼ਰਵਾ ਹੈ, 

ਕੁਰਬਾਨ ਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੇਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ 

ਨੂੰ 2 ਡਰ ਹਨ । (a) ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਹੈਕਾਰੀ ਨਾਲ 

zaa ਸਮੋ ਹਾਰ ਜਾਵੇ (੨) ਇਸ ਦ/ ਫਲ ਗੁਲਾਮੀ 

ਨੋਵੇਗਾ (੩) ਜੇ ਜਿਤ ਜਾਏ ਤਦ ਸ਼ਾਲਮ ਹੋਂ Weal | 

ਗੁਰ ਬਾਬੇ ਨੈ ਦਸਿਆ ਹੈ, ‘Hd ਏਹੁ ਨੇ ਆਬੀਅਹਿ 

ਅਹੋਕਾਰ ਮਫਹਿ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ।” 

(ਬਾਬ ਨੌਧ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ 

ਖਵਾਉ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਦ । 

ਭਾਵ :-- ਮੂਰਖਾਂ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ 33 

ਦਵਾਓ ਤੇ ਭਲੇ Gai ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਂ । 

ਵਰਤੋ` :--ਬਾਬ/ At! ਦਲੋ ਹੁਣ ਮਿਣ 

ਮਿਣ oF ‘nai ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ 

weg ਤੇ ਕਮਾਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ”, ਸੂਰ ਖਾਂਦੇ 

ਫਿੱਟ nid ਹਨ | 

(ਬਾਬ Su ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

Hat ਨੂੰ ਖੀਰ ਤੇ ਬੈਦਰਾਂ ਨੂੰ 'ਬਨਾਤ 

ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ। ਨਾਂ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੌਨੇ ਤੇ 

ਬੈਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਤਾਂ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ, 

ਜਿਹੜੀ ਉੱਕੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋ fea 

ਨਾ ਆਵੇ | 

Recs :--- wat ਮਚੀ ਹੋਈ ਏ ਏਥੇ ਤਾਂ, 

ਦੇ ਦੀ ਉੱਕੀ ਖਛਾਣ ਨਹੀ” | ‘Hat ਨੂੰ ਖੀਰ 

=e ai ਨੂੰ ਬਨਾਤ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆੰ' ਵੈਡੀਦੀਆਂ ਨੇ 

ਸਾਉ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ytd ਹਨ। (Fa) 
0੭ 007 > 

ਸੁਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੌਰ, ਹਸਨ ਹਾਰਾ ਲੋਕ । 

` ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਮੋਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ 

ਲਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਲਾਜ 

ਦਾ ਭੈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
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ਵਰਤੋ" :-- ਮੈ 38 ਆਖਦਾ ਹਾਂ, 

ਕਰਤਤਾਂ ਛਡ ਦੇ wal ਚੜਿਆ ਚੋਰ 3 ਹੱਸਨ 

ਹਾਰਾ ਲੋਕ ।” fue! ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਪੁਛਣੀ | 

ਸਾਰੇ ਹਾਸੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ | (ਸੰਗ) 

ਸੁਲਾਂ ਜੇਮਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ faut 

ਵਰਤੋ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ 

ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾੜੇ aH ਕਰਨ ਲਗ 

ਪਵੇ । 

aay .--- ਹਾਂ, ਨਿੱਕਾ ਜੇਹਾ ਹੈ, ਪਰ 

aga ਦਾ ਬੋ-ਹਯਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਗ । ਢਡਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 

ਇਹੋ ਕਬ ਕਰੇਗਾ । 'ਸੂਲ” ਜੋਮਦੀਆਂ ਦੇ Ho ਤਿੱਖੋ” । 

ਵਾਲੀ ਰਲ ਹੈ । (Ha) 

ਸੋਈ ਪੂਰੇ ਸਾਂਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ । 

ਭਾਵ :-- ਉਹ ud ਤਕੜੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨ, 

ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਰੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ । 
=. 

ਵਰਤ :-- 

esa ua ਸਾਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ _ਪਾਇਆਂ । 

wal ਵੇਖਰਵਾਹ _ਰਹਨਿ fea 3 ofan 

ਦਰਸਨਿ ਰੂਪਿ ਅਥਾਹ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਅਹਿ”” ।। 

(ag ਰੋਥ--ਵਾਰ ਮਾਝ) 

ਸੇਈ ਭਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਉ” ਨਾਂ ਹਲੇ । 

ਭਾਵ :-- ਪਹਾੜ se ਹੀ ਭਾਰੇ ਹਨ, 

ਜੇ ਚਲ ਕੇ ਨਹੀ ਆਉਦੇ । ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਆਦਰ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵ਼ਰਤੋ` :- ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾ ਸੋ 

ਵਾਰੀ na ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀ' । ਸਚ ਹੈ, 

“ਸੇਈ ਭਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਉ” ਨਾ om? । (ਨਗ) 

ਸ਼ੇਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ 
ਸਿਫ਼ਤ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- Fea ! ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ fa 
ਮੀਆਂ fig ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰ । 'ਸ਼ੋਖੀ ਦਾ ਮੂੰਹ 
ਕਾਲ” ਹੁੰਢਾ ਹੈ । ਨੀਵਾਂ ਜਿੱਤਦ। ਹੈ, ਉਚੇਰਾ ਹਾਰਢ 

ਹੈ । (ਜੋਗ) 
ਸੋਜ ਬਿਗਾਨੀ ਸੁੱਤਾ, ਹੋਇਆ ਖਰਾ 

ਵਿਗੁੱਤਾ । 

ਭਾਵ :-- ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਮਨ ਕਰਨਾ 
ਬੜਾਂ 331 ਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦ ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੇ 
we ਲਗ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਵਿਗਾੜ 
ਲਵੇ । 

wos :-- ਹੁਣ nd ਲਈ ਤਾੰ ਹੋਸ਼ 
wd | ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋ” ਤੁਰਨ ਸਮੋ” ਸਮਝਾ dd ਸਾਂ fa 
“ਸੇਜ ਥਿਗਾਨੀ ਸੁੱਤਾ, ਹੋਇਆ yer ਵਿਗੁੱਤ" ਪਗ 
ਤਸੀ' ਇਕ ਨਾਂ ਮੰਨੀ । ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਟੀਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ 
ਲਗਣ ਬਾਜ਼ ਆਓ ਤੇ ਜੋ ਮਨ ਆਖਦ ਜੇ ਕਰੋ । 

| (Fa) 
Ha ਖਾਂਦਾ ਪਾ ਖਾਵੇ, ਮਰੇ ਨਹੀ, ਪਰ 

aH ਜਾਵੇ i 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਝਟ ਪਟ ਆਪਣੀ 
ਖ਼ੁਰਾਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਲਗ ue, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

= 

ਵਰਤ` :-- ਹਾਂ, ਮਰਦਾ ਕੇਈ aul ਥੋੜੇ 

ਨਾਲ ਪਰ ‘Ad ਖਾਦਾ ਖਾ ਖਾਵੇ, ਮਰੇ ਨਹੀ” ua 

ait ਜਾਵੇ ।” ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਜੋਗ ਨਹੀ" ਰਹਿੰਦਾ (Aa) 

ਸ਼ੇਰ ਨੋ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਦਤ 
ਤੋ" ਨਾ 23 ਤਦ feu ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾ at? 

ਦਿਲ ੩੧ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ । 'ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ 

ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ' ਤੇ ਰਬ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ee ਵੰ 
0੩ (Hat) 

ਸ਼ੋਰ ਪੁੱਤ fea ਭਲਾ, ਸੌ ਗਿਦੜ ਕਿਸ 
aH | 



ਭਾਵ :-ਸੌਤਾਨ (ਜਾਂ ਮਿਤਰ ਸੈਬੋਧੀ) 
ਥੋੜੀ ਪਰ val ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰੁਤੇ ਨਿਕੰਮਂ 
ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹਛੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- Ga us fea ਭਲਾ, ਸੋ 
fares fan ow ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਅ! ar ਆਓ Sar 

ਚਾਹੀਦਾ । ਇਕੋ ਤਕੜਾ ਸਾਥੀ ਸਕੇ ਕੌਮ ਸ਼ਾਰ Ber 

a (a) 
ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੂਧ ਸੋਨੇ ਦੇ sig ਵਿਚ 

ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--- ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਲਈ ਪਾਤਰ 
ਵੀ ਚੋਗਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ 
ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਮਿਲੋ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸੈਭਾਲ ਨਾ ਸਕੇ । ( ਪੁਰਾਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ 
ਕਿ ਸ਼ਰਨੀ ਦਾ ਦਧ AS ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਿਠਾ 
ਫੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ) 

੫ 

ਵਰਤ” :--- ਪਈ ਜੇਹਾ ਆਪਣ ਘਰ ਸੀ 
3d ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Rod ਵੀ ਮਿਲੇ । ਠੀਕ 8 ‘Haat 

ਦਾ ਦੁੱਧ Hd ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕਦ dp 

(Fa) 
Ha ਖਾਹ ਨਾਂ ਖਾਹ, ਮੂੰਹ ਲਾਲ । 
ਭਾਵ :-- ਭੌੜੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਰਨ 

ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- 'ਸ਼ੇਰਾ ਖਾਹ ਨਾ ਖਾਹ, ਮੂੰਹ 
ਲਾਲ ।" ਇਕ ਵੇਰ ਅਸੀ' ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ । ਹੁਣ 
ਮਾੜੀ ਗਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਦ ਵੀ wean ਸਭੇ 
ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੀ uz ਹਨ । (ਸੈਗ) 

ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ fas ਧੋਤੇ ? 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤ 

ਦਾ ਮੁਹ ਨਾ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਛੇ ਤਦ 
ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਸੌਤੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :— 'ਨੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ fas ਧੋਤੇ' 
ਮੋਰਾ Hat ਬਿਨ G3 ਹੀ ਸੁਹਣਾ, Cast ਪਿਆ 

ਲਗਦ: ਹੈ । (fa) 

ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ a ਵਿਚੋਂ ਮਾਸ ਦੀ ਆਸ | 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ" ਅਨਹੋਣੀ ਗਲ 

ਦੀ ਚਾਹ sual ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਤੋ“ ਲੌੜ 
ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਦੁਨੀ ਚੋਦ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਚ 
ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਨੁਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਪਤੀ ਜੀ ! 
ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਗੌਤੇ ਖਾ ਰਹੋ ਹੋ । 'ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ 
ਮੁੰਹ ਵਿਚੋ ਮਾਸ ਦੀ ਆਸ” ਰਖਣੀ ਭੂਲ ਹੈ । ਹੁਣ 
ਜੋ ਗਿਆ ਸੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛਡ Pee | 

(Hal) 
Ha ਨਹੀਓ” ਪਟੀ ਨਹੀਓ” ace 

ਤਿਨ _ਟਿਕਾਊ । ਵਿਚਲਾ _ਝਾਮੜ fer. 
ਨਹੀਓ” ਮੰਜੀ ਲਓ ਵਿਕਾਉ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ 
ਵੀ ਨਾ ਹਵੇ ਤੇ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਗੱਪਾਂ 
ਹੋਣ I 

ਵਰਤੋ“ :-- ਕਰਤਾਨ ਤੁਹਾੜੇ ਗਲ ਵਿਚ 
Yer ਪਾਵੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ san ਦੇਵੇਂ, ਭਈ 
ਨਿਰੀਆਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਬਪਦੇ ਹੋ ਜੀਕੁਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਅ/ 
ਸੀ, “ਸੇਰ ਨਹੀਓ”, ual ਨਹੀਓ”, ਨਹੀਓ” ਤਿਨ 
ਟਿਗਾਉ i feast ਬਾਮੜ ਬਿਲਾਂ ਨਹੀਓ” ਮੰਜੀ ਲਓ 
ਵਿਕਾਉ ।” 

(Ht ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੇਕਾਰਾ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਸੋਵਕ ਦੀ ਹਰੀ 
ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਵੈ ਭਰੋਸੇ ਲਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਖ 

ਵਰਤੋ" : 
“ਸੇਵਕ 

Hee 

ਕਉ ous weegs ॥ 
ਕੀ ਰਾਖੈ _ਨਿਰੌਕਾਰਾ ॥ 

(ag ਗ੍ਰੌਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਦੁਰ । 

ਭਾਵ :-- Ae ਕੌਈ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ 



HS? ਬਹਿ ੧੨੨ ਸੌ fag’... 

Gael ਗਲ ਕਰੇ । _ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ 

ਵਰਤੋਂ :-- ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ fed ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ | FBP ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 

ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਅਯੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਕਰ 

ਸਕਦੇ । 'ਸੋਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂ 

ਦੂਰ ਦੁਰ ॥ (ਸੋਗ) 

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ n ਤਿਸੁ 

ਕਉ ਹੌਂਤਿ ਪਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ 1 

ਭਾਫ :-- ਜਿਹੜਾ Hea ਨਿਸ਼ਕਾਮ 

ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੁੰ ਹਰੀ ਮਿਲ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਸਦਾ ਕਰ a ਹੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ` :-- 

“ਜੋਵ ਕਰਤ _ਹੋਇ _ਨਿਹਕਾਂਮੀ i 

ਤਿਸ ਕਉ ds ਖਰਾਪਿੜ ਸੁਆਮੀ ।. 

ਅਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਕਰੇਇ ੧ 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੋਇ” ॥ 

` (ਗੁਰੂ ਟਰੰਘ--ਸੁਖਮਨੀ) 

ਭਾਵ :- fer ਲਈ ਅਣਥੋਕ ਹੋਣਾ 

ਪੈਂਦਾਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੀ ਇੰਦ੍ਰਪਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀ' 

ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਪੌਬਰ ਦਾ 3 

ਦਿਲ ਫ਼ੌਲਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ adie: 3 ਤਾਂ fea 

ਮੋਰੇ ਵਰਗੀ ਸੁਹਲ ਜਿੰਦੜੀ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ 

al ਸਕਦੀ ਹੈ । (ਲਵਮੈਰਿਜ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

024੨ ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ as ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ 

fora ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ। 

ਭਾਵ :-- ਰਬ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਪਹੁੰ- 
ਚਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- 

“ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਜਿਤਵਹਿ ਉਦਮੁ 

ਜਾ ਆਹਿਜ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ।। 

Pe uae ਮਹਿ ਜੋਤ _ਉਪਾਏ 

ਤਾ ਕਾਂ ਰਿਜਕੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ ।” ` ਸੇਵਾ ਬੋਰੀ, ਮਾਂਗਨੁ ਬਹੁਤਾ । 

ਭਾਫ :-- ਸੋਵਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, 3 ਮੰਗ 

ਬੁਹਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਮ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾਂ, 

ਮਜੂਰੀ ਬਹੁਤੀ ਮੰਗਣੀ । 

ਵਰਤੋ :-- 

“Her ਬੋਰੀ Hie 8st | 

ਮਹਲ ਨ We _ਕਹਤੋਂ ਪਹੁਤਾ Ht 

(ag ਗ੍ਰੰਥ-ਸੂਹੀ ਰਾਗ) 
ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਮੇਵਾ ਨਹੀ” ਜਾਂ Het 

a ਮੇਵਾ । 

ਭਾਵ :-- ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭ 

ਪੁਜਦਾ ਹੈ । 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ--ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ) 

ਸੋ ਕਤ ਡਰੈ ਜਿ ਖਸਮੁ ਸਮਾਰੈ । 

ਭਾਵ :-- ਉਹ ਮਨੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੋਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- 

'“ਜੋ ਕ੩ ਡਰੇ ਜਿ ਖਸਮ ਸਮਾਰੈ ।। 

ਡਰਿ ਡਰ wd ਮਨਮੁਖ ਵੇਚਾਰੇ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-- ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 

ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐਂ, ਜਾਕੇ 

~ | ਜੀਅ ਪਰਾਣ,। 

ਵਰਤੋ` :-- ਬਈ ! Hai fee ਨਾ ਲਵੇ, 

“ਜੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ । ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਰਜ ਕੇ stat ਹੈ 

ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ । 

ee ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਭਾਵ :--ਉੱਸ ਹਰੀ (ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾਤੇ) 

ਨੂੰ ਮਨ ਤੱ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਖਾ Jt 



ਸੰ ਕਿਉਂ... 

ਵਰਤ" :-- 
“ਜੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਦੀਐ 

ਜਾਕੇ ਜੀਅ uae ।। 
fan fee ਸਭਿ ਅਪਵਿਤ ਹੈ 
ਮੋਤਾ _ਪਹਿਨਣੂ we ।੧ 
ਹੋਰ ਗਲਾਂ _ਸੰਡਿ ਕੂੜੀਆਂ 
੩ we ਪਰਵਾਣ 11 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਸੀ ਵਾਗ) 
ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੋਮਹਿ 

ਰਾਜਾਨ । 

ਭਾਵ :--ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉ” 
ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵ ਡੇ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗਬਰਾਂ 
ਰਾਜਿਆਂ ਜੋਧਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ -- 

‘siz pit afs ਨਿੰਮੀਐ of ਮੰਗਣ ਵੀਆਹੁ । 
ਡਹੁ ge ਦੋਸਤੀ sag ਚਲੈ wat 
ਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡ gixin ਭੇਡਿ ਹੋਦੈ ਬੀਨ ॥ 
fa? ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੌਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ।। 

(ਗੂਰੂ ਰੀਬ-- ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਸੋ faz ਕਰੇ ਜੁ ਚਿਤਿ ਨ ਹੋਈ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਓਹ as ਕਰਦਾ ਹੈ 
fas ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀ del ਜਦ 

ਅਚਾਨਕ ਕੌਈ ਹੋਣੀ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਤਾਂ 
ਆਖਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” “-- 

ਜੋ faz aa ਜੁ ਚਿਤਿ ਲਨ ਹੋਈ ॥ 
ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੋਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ 
ਹੁਕਮੇ _ ਵਰਤੈ _ ਅਮਿਤ _ ਬਾਣੀ 1੧ 
ਹੁਕਮੈ afk __ਪੀਆਵਣਿਆ 11” 

(ਗੁਰੂ ਗੱਥ--ਰਾਗ ਮਾੜ) 

ਸੌ ਗਿਰਹੀ ਜੌ ਨਿਗ੍ਦੁ ਕਰੇ 1 

ਭਾਵ :--ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਲੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 
ਕਰ । 

੧੨੩ ਸੌ ਡਰੈ... 

“H ਗਿਰਹੀ ਜੋ ਨਿਗਹੁ ਕਹੈ ॥ 
ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੁ ਭੀਖਿਆਂ ਕਰੇ ॥ 
Cs ਦਾਨ ਕਾ ਕਹੇਂ ਸਰੀਰ ।੧ 

ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ at ਨੀਰ ॥ 
(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-- ਨਾਅਕਲੀ ਵਾਰ) 

H we ਜਿਸੁ ਵੇਦਨ ਹੋਵੈ | 
ਭਾਵ :- ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਉਹ ਹ 

ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੀੜ Jz, ਦੁਖੀ 
ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ । 

੨ 

ਵਰਤੋਂ` :-- 

'ਅਹਿਨਸਿ ਜਾਗੈ ਨੀਦ ਨ He । 
ਜਾਣੈ ਜਿਸ ਵੇਦਨ de ॥। 

ਮੂ ਕੋ ਕਾਨ ਲਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰਿ 
ਦ ਕਿ ਜਾਣੈ ਕਾਰੀ ਜੀਉ” ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਮਾਨੂ ਰਾਗ) 

ਸੌ ਜੌਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ । __ 

) ms 

ਨ 

ਨਉ 

ਭਾਵ :--ਜੋਗੀ Gat ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ । ਭੇਖਧਾਰੀ 
ਜਾਂ ਪਖੰਡੀ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

“ਸੋ ਜੋਗੀ A ਜੁਗਤਿ ਪਛਾਣੈ ।। 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ _ਏਣੋਂ ਜਾਣੈ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਰੌਥ--ਬਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 

ਸੋ ਤਰੇ fa ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ । ਵੇਖੋ : 
“U3 ਹੋਵੀ ya ਤੇ ਨੰਗਾ ca ਨੱਚ ।” 

ਭਾਵ :-—-3d ਉਹ, ਜਿਹੜਾ 
aH ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਕਿਉ” ਡਰੇ । 

ਮਾੜੇ 

ਵਰਤ” :--- 

ਸੋ ਡਰੋਂ ਜਿ uy ਕਮਾਂਵਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ ।। 
ਤੂੰ ਸਚਾ ਆਪਿ ਨਿਆਉ ਸਚੁ ਤਾ ਡਰੀਐ ਕੇਤ ।। 
ਜਿਨ: ਨਾਨਕੁ ਸਚ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸਚਿ asx । 

(ag ਗੌਬ--ਵਾਰ ਸਿ ਰਾਗ) 



ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪਰਬੋਧੈ | 

ਭਾਵ :-- ਪੰਡਤ Gat ਹੈ ਜਿਹੜਾ 

ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ । ਅਖਾਣ eq ਉਦੋ” 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਦਸਣਾ de fa ਨਿਰਾ 

HOH ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ 

ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋ` ਆਪਾ ਪਛਾਣਨ ਕਰਕੇ 

ਬਣਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 

ਜੋ ਪੰ ਡਿਤ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਏਧੈ ।। 

Siam ਆਤਮ ਸਹਿ ਸੋਬੈ । 

੍ (ag dia - ਸੁਖਮਨ) 

ਸੋ ਬਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੇ | 

ਭਾਵ :-- ਬਾਹਮਣ ਉਹ ਦੇ ਜੀ dal 

ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਾਤ, ਜਨਮ, 

ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ । 

ਵਰਤੋ` : 

'ਸੋ ਬਾਹਮਣ ਜੋ SdH ਬ।ਚਾਫੋ I 

ਆਗ, sa Ras ਕੁਲ aid ii 

(aa ਰੌਬ- ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 

ਜੋ ਰੋਵੈ ਜਿਸੁ aes ਹੋਇ । 

ਭਾਵ :-- ਮੋਏ ਹੋਇ ਨੂੰ ਉਹੀ vu 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

--ਆਸਾ ਰਾਂਗ) 

ਸੋਈ ਗਾਵਨ ਸੋਹਿਲੇ, ਵਿਵਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਘਰ । 

ਭਾਵ :-- ਓਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਨ । ਮੌਜਾਂ ਓਹੀ 

ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ us ਧਨ ਹੈ। 

ਵਰਤੌ` :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਢੇਰ 

ਦਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ । ਮੁੰਡ ਕਰਨੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । “ਸੋਈ 

ਸਈ ਰਾਣੀ... 

ਜਿਥੇ ਸਾਂ, ਉਥੇ ਹੀ ug3 ਹਾਂ । (Ha) 

Hel ਭਲ, ਜੋ fea ਇਕਲਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਲਕ ਮਿਲ ਜਾਣ 
ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਪੱਦਰ ys ਕਰ ਦੇਣ, 
ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ais} ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੋ” 

ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ga: ਆਮ fea ਜਿਹੇ ਹਾਟ 

ਮਿਲੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਬਹਿੰਦੇ । ਮਨੁਖੀ ਸੁਭਾ 

ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ । “ਸੋਈ ਭਲਾ, A ਇੱਕ ਇਕਲ। v 

(Hal) 

Hel ਮੇਰਾ ਸੱਕਾਂ ਜੋ ਦੇਵੇ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ । 

ਵੇਖੋ : ਜਿਸ ਦਾ ਲਣ ਖਾਈਏ, ਉਸਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ 
ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਬੋਧੀ ਜਾਣੋ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹ 
ਸੋਭਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣ ਖਰਚਣ 
ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

SIS :--- “ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕੈਮ 
ਕਰਨਾ ਮੰਨਦੀ 3” ਮੈਂ ਪਛਿਆ । ਉਨਾਂ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ 
ਕਿ ਅਸੀ” ਆਤਮ ਉਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਮੰਨਦੇ | 
ਅਸੀ” ਤਾਂ Wet ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ 'ਸੋਈ As Far 
ਜੋ ਦੇਵੈ ਰਿੱਥਾ Yar’ (Fa) 

ਸੋਈ deta ਖਸਮੇ ਭਾਣੀ । ਵੇਖੋ : 

ਉਹੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖਸਮੇ ਭਾਣੀ । 

ਭਾਵ -- ਓਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ vat ਹੈ ਜਿਹੜੀ 
ਆਪਣ ਪਤੀ ਨੂੰ val ਲਗਦੀ ਹੈ । ਜਾਂ 
ਓਹੀ ਬੰਦਾ ਚੋਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੋਗ 
ਲਗੋ | 

ਵਰਤ” :-- ਤਹਾਨੂੰ ਮੰਦੀ ਲਗਦੀ 3 ਤਾਂ 
ਲਗ । ਖਰ “ਸੋਈ ਰਾਣੀ ਜੋ any ਭਾਣੀ ।” ਉਸਦਾ 

ਪਤੀ ਤਾ ਉਸ ਪਿਛੋ ਮਰਦਾ ਹੈ । ਆਪੇ ਉਹ call 

ਹੋਈ । (ਸੈਰ) 



AST ਸ਼ਾਹ... 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ 
ਕਰਨ 3 ਵੀ ਸਕਚ ਕਰੇ ਤੇ ਧਨੀ ਅਖਵਾਏ, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- wa att ਤੁਸੀ' ਮੁੰਡੇ ਦੀ | 
ਮੁੰਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਾਂ ! ਕੁੜਮਾਈ ਲੀਤੀ, ਪਰ 

ਕਰਵਇਆ | ਤੁਸੀ” ਤਾਂ 'ਸੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ats 

aut ਵਿਆਹ” ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ । nest 
arnt | (Fat) 

Hog ea, ਜਿਹੜੀ ਛੜਦੀ os । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਖਾ ula et at ey, ਪਰ 
ਵਿਹਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਸੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋਂ -- ਤਲਸਂ ast ਆਗਿਆਕਾਰ 
ਸੋਵਾਦਾਟਨੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ" ਖਰਚ ਬਾਹਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਕੌਮ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ : ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ as 
adt ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਕਿ “ਸੋਈਓ da, ਜਿਹੜੀ ਛੜਦੀ 
va) ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਲਸਾਂ ਨ ਝਾੜ 

Hee ਹਨ | (Ra) 
ਸੋਗ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ । 3a: 'ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ 

ਬਰਾਬਰੀ 1 

ਭਾਵ :-- ਚਿੰਤਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਗੀ 
dag Sat ਹੈ । 

ਵਰਤ :--- ਮਾਤ ਜੀ ! ਹਰ ਸਮੇ” ਚਿੰਤ- 

ਤੁਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ad | “ਸੋਗ ਦਿਲ ਦਾ day. der ਹੈ । 
fea ਅੰਦਫੋ ਅੰਦਟੀ ਖਾ ਜਾਂਢ: ਹੈ । (ਸੰਗ) 

_ਸੋਚ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਘੜ ਨਰ, ਕਰ AG 

ਭਾਵ :-- ਕਮ ਕਰਨ 3 ਪਹਿਲਾਂ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮ 

੧੨੫ 

_ਸੋਈ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਰ । | 
ਸੋਨ ਦੀ... 

mds ਕਰਨ Hod ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ] 
ਮੂਰਖਤਾ J । 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਸੀ ਚੰਗੇ 
He ਨੂੰ । ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । 'ਸੋਚ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਘੜ 
ਨਰ, ਕਰ ਸੌਂਚੇ ਸ ਮੂੜ" | ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇ” 
ਕਿਵੇਂ" ਸਰੇ i (ਸੋਗ) 

ਸੋਟਾ ਵਡਾ ਇਲਾਜ ਕੁਪਤਿਆੰਂ ਦਾ ਜਾਂ 

He ਦੇ ਡਰ ਬਾਂਦਰ ਨੱਚੇ । ਵਖ : ਡੰਡਾ ਪੀਰ 
ਹੈ ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਿਗੰੜਿਆਂ ਦਾ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਸੂਤ 
ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 33 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਂ ਜਾਵੇ 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਸੋਟਾ ਵਡਾ ਇਲਾਜ aufsni ਦਾ, 

ਤੇਰੀਆਂ ਕੈੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਵੋ । 

(ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

HS ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਚਮਕਾ 
ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾ ਦੇਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਜੇ ਮਗ਼ਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ 
Fs ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ” ਢਾ ਕੈਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । (Aa) 

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਰ fes ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਨਹੀ ug et | 

ਭਾਵ :-- ਸੋਹਣੀ ਕਧ ਵੇਖਕੇ ne 

ਕਈ ਨਹੀ! Haart | 

ਵਰਤੋ :--- ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 
ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਇਨੀ ਹੀ 
ਸਹਿਲ ਹੈ ਉਥੇਂ । ‘HS ਦੀ ਕਟਾਕ ਢਿਡ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਨਹੀ” ਖੋਭਦਾ ।” ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀ 

ਵਿਚ ਭੇਜੇ । (Ha) 



ਜੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਵੇਖਕੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ 

Sat ਦੇ ਲਈਦੀ । 

ਭਾਵ :-- ਬਾਹਰ ਦੀ elu ਟਾਪ ਵੇਖ 

3 ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਟ ਨੂੰ ਭੁਲ ਨਹੀ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆਂ । 

ਪਰ ਸੋਨੇ di ਕਟਾਰ ਵੇਖਕੇ ਢਿੱਡ fee ਨਹੀ” ਦੇ 

ਲਈਦੀ | ਉਸਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਤਾਂ aul ਘਰ wd 

ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । (ਸੋਗ) 

ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗੀ ਉਥੇ 

ਕਾਰੀ । 

ਭਾਵ -- ਧਨ ਨਾਲ (ਵੱਢੀ ਆਦਿ ਦੇ 

ਕੇ) ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ‘fs ਦੀ ਕਟਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗੀ 

ਉਥੇ ਕਾਰੀ ੭ ਕਿਹੜਾ aH HS ਨਾਲ ਅਜ ਕਲ 

ਨਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ? ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ । ਮੁਲ 

ਦਿਉ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਉ । (Ha) 

HS gu ਲੱਦੀ, ਮੁੜ (ਅੰਤ) ਘਮਿਆਰਾਂ 

ਸੱਦੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਉਚ ਪਦਵੀ ਪਾਕੇ 

ਤੇ ਰਜਿਆ ਪੁਜਿਆ ਰੋ ਕੇ et ਕਮੀਨੀਆਂ 

ਗਲਾਂ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

Land 

ਵਰਤੋ :-- ਅੰਤ ਓਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੋਣਾਂ 

ਸੀ, ‘HS ਰੁੱਖੇ Bel, ਖੜ ਘੁਮਿਆਰਾਂ Het ।” 

ਜਿਥੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ ਮੂੜ ਉਥੇ ਹੀ ਆ wast | (ਸੰਗ) 

ਜੋਨੇ ਵਿਚ Haat । 

ਭਾਵ :-- ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੀ 

ਸੰਦਰਤਾ ਏ fea ਦੀ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਲੇ ਧ੧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ 

ਪ੍ਰਜਿਧੀ ਖੁਸਬੋ ਵਾਂਗ, ਦੂਰ ਦੂਨ ਤਕ ਫੈਲ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :--- ਇਹ ਬਗੀਚੀ wa xa 

ਸਵਰਗ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ । ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਇਹ 

al ਹ।ਕਾਫੀ ਰਮਣੀਕ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 

ਅਜਥਾਨ 8 “ਸੋਨੇ red naa ਭਰ fest ਹੋਈ 

BT I (ਅਧ-ਖਿੜਿਆ-ਫੁੱਲ--ਨਾਨਕੇ ਸਿੰਘ) 

ਸੋਭਾ ate’ ਕਸੋਭਾ ਛੇਤੀ ਫੌਲਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਬਦਨਾਮੀ ਛੇਤੀ ਫੌਲਦੀ ਹੈ 

ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੌਲੀ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ‘ast ਨਾਲੋਂ 

ਕਸੋਕਾ ਛੇਤੀ ਛੈਲਦੀ ਹੈ” usa ਨਿਸ਼ਤਮਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਫੈਲਦੀ 

ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ sat 

ਕਰ ਸਕਦੀ । (ਲਵ ਮੈਰਜ--ਨਾਨਣ ਸਿੰਘ) 

ਸੋ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇਕ ਮਾੰ । 

ਭਾਵ :- ਮਾਂ ਸਭ ਤੋ ਵਡੀ ਉਸਤਾਦ 
ਹੈ । ਰ 

ਵਰਤ :-- ਸੋਚ ਹੈ, 'ਸੋਂ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇਕ 

wiv ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਖਿਆ Fd 6 

ਮਿਲਦੀ 3, ਉਸਦਾ ਅਸਰ Var ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 
ਸੌ ਸਜਨ, ਸੌ ਵੈਰੀ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਸੱਜਨ ਹਨ, Ga ਕਈ 

ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਕੁੜਮਾਈ ਤੇਲ ਗਈ ਏ, ਪਰ 

ਜੀ $ ਧੁੜਕੀ ਈ ਲਗੀ ਹੋਈ ਏ । ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਈ 

ਦਿਆਹ ਹੋਂ ਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ dat, ‘A ਸਜਨ ਸੋ ਵੈਰੀ' 

ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਨੀ ਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ । 

ਸ਼ _ਸ਼ਾਹ--ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

੧ ਸਾਲ ਨ. asa, ਦਾਲ fan 

ਰਹੇਗਾ | ਰ੍ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ 

ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ 

ਹੈ, ua ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ 



ਸੌ ਸਿਆਣੇ... 

ਕੁੜੇ ਦੀ ਪੂਛ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ‘AWS ਨ Aga, 
ਦਾਲ ਜਿਹਾ ਰਦੇਗਾ |’ ਉਸ ਨੋ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋ” 
ਨਹੀ” ਟਲਣ' | (Ha) 

ਸੌ ਸਿਆਣੇ ਇਕੋ ਮਤ, ਮੂਰਖ ਆਪੋ 
ਆਪਣੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਰੇ ਜਿਆਣੇ fea 
ਖਿਆਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ 
ਜ਼ਿਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤਦ fea ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

~*~ 

ਵਰਤੇ :-- ਸ਼ਾਹ-- ਸਰਦਾਰ a! ਇਹ 
ਤਾਂ ਕੋਈ sat ਛਿਪੀ ਗਲ ਨਹੀ','ਸੋ ਸਿਆਣੇ fea 
ਮਤ, You ਆਪੋ ਆਪਣੀ ।' ਜੇ ਉਹ ਗੁਸੋ ਹੈ ਤਾਂ 
ਗੁਸੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇ । ਬਾਕੀ ਸਭੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ । (ਸੰਗ) 

ਸੌ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ, ਇਕ Bare 
(ਠਠਿਆਰ) ਦੀ । 

ਭਾਵ -— ਜਦ ਕਈ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ 
ਇਤਨਾ ਕੌਮ ਇਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ 
ਮਾੜਾ ਢੇਰ ਸਮੋ" ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰ na, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :--- ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੋ ਸੁਨਿਆਰ dt, 
2 =~ a, ~ Gard 

ਇਕ Bald ਦੀ । ਤਾ Be ਜਿਨਾਂ fee ਸੈਨੂੰ 
ਤਾਣਾ ਏ ! ੪੩ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੇਹੀ He ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿ 

ਇਕ ਦੇ € ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ | (ਸੰਗ) 

ਸੌ ਸੇਂਵਾਂ, ਇਕ ਸੁਹਾਗਾ । 

gre :--- ਪੋਲੀ ਵਾਹ a ਸਹਾਗਾ ਫੋਰ 

ਦੇਣਾ ਸੋ ਸੋਂਵਾਂ ਤ` ਚਗਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ“ :-- ‘A ਸੇਵੀ fee ਸੁਹਾਗਾ ।” 
ਸੁਹਾਗਾ ਵੱਤਰ ਨੂੰ Sut ਰਖਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਸੈਂ ਹਥ ਰਸਾ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੋਢ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ 
ਕੌਮ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਹੇਰ ਫਰ ਕਰੋ ਪਰ 
ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ, se 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਜਾਂ ਜਦ ਇਹ 
ਸਮਝਾਣਾ Je, ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਟੋਕ 
ਅੰਦਰੋ” ਅਖ਼ਲਾਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- 

a ~~ ਇੱ 7" vy ੨੪ 

“ug ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ™, 
ਦੁਨੀਆੰ ਦੇ ਲੋਭ ਵਾਲ ਮੋਢਿਉ” ਉਤਾਰ ਗੰਢ । 
‘nda’ ਤੋਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨੋਕ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, 
Aue dm, ਉਹਦੇ fad ਉਤੇ ਮਾਰ die’ । 

(ਸ਼ਰਫ਼) 

ਸੌ ਚਾਚਾ ਤੇ ਇਕ ਪਿਉ, ਸੌ ਦਾਰੁ ਤੇ 
ਇਕ ਘਿਉ 1 

ਭਾਵ :-- ਪਿਤਾ ਸਭ ਤੋ` ਪਿਆਰਾਂ ਸਾਕ 
ਹੈ ਤੇ ਘਿਉ ਸਭ ਤੋ ਉਤਮ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਪਿਅਮਓ ! ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, 
ਬਿਗਾਨ। ਬਿਗਾਨਾ । ida ਮੰਦੇ ਇਕੋ ਰਸੀ ਵਿਚ ਨਾ 
ਬਨ੍ਹੋ । 'ਸੋ ਚਾਚਾ ਤੇ ਇਕ ਪਿਉ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਤੇ ਇਕ 
fy” | (ਸਗ) 

ਸੌ ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚਲੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਈ ਆਦਮੀ ਸਦਾ 
ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੋਮ ਕਰਦਾ ਰੋਹ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੋਲੋ 
ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ aH ਕਰਨ ਲਗੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

=. 

us (5 

ਬਿੱਲੀ dai dad, df ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰ । 
ਦੇਖੋ ਬੋਟ! Aa ਏਹ ਕਰਦ: ਨਹੀ! ਇਤਬਾਰ । 

(ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ--ਕਿਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਸੌ ਦਾਰੁ ਤੇ ਇਕ ਘਿਉ, ਸੌ ਚਾਚਾ ਤੇ 
ਇਕ ਪਿਉ । 

ਭਾਵ :-- ਘਿਉ ਖਾਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ 
ਉਪਮਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । 



ਵਰਤੋ” :-- ਬਾਬਾ--ਕਾਕਾ ! ਅਸੀ” ਏਸ 

ਉਮਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋ ਤਕੜੇ ਹਾਂ । ਖ਼ਾਲਸ ਘਿਉ ਅਸਾਂ 

Sq ਕੇ ਖਾਧਾ Got gst ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁਣ 

ਤੀਕ ut Gest ਹੈ। 'ਸੌ ਦਾਰੂ ਤੇ ਇਕ ਘਿਉ, 

ਸੋ ਚਾਚਾ 3 ਇਕ ਪਿਉ ।” (ਸੋਗ) 

ਸੌ ਦਾਰੁ ਤੇ ਇਕ ਪਥ । ਜਾਂ ਸੌ ਦਾਰੂ ਤੇ 

fea gan । | 
ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਦਾਰੂ 

ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋ ਪਰਹਜ਼ 

ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸੋਂਚੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ, ਬਈ 

'ਜੋ ਦਾਰੂ ਤੇ ਇਕ ਪੋਂਬ ।' ਤੁਸੀ” ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬੜਾ 

ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੂੰਹ adt ਰਖਿਆਂ 1 ਖਾਣ 

ਪੀਣ ਦ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਖੋ, ਤਦੇਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ are 

ਕਰੇਗੀ । (ਸੰਗ) 

ਸੌ ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਚੌਰ ad ਨ ਕਦੀ 
ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- wat ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ 

ni ਕਿ ਇਕ ਨਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਚੰਨ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ es, 
“ਜੋ ਦਿਨ ਚੌਰ ਦਾ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ।' ਭਲਾਂ 

ਪਾਪ ਲੁਕਾਇਆਂ ਕਦੀ ਲੁਕਿਆ ਏ । 

(ਚਿੱਠਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਸੋ ਨਿਆਮਤ, ਇਕ ਤੇਦਰੁਸਤੀ | 

ਭਾਵ :-— ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਨਰੋਆ ਹੋਣਾ ਸਭ 
ਤੋ ਵਡੀ ਨਿਆਖ਼ਤ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਬਾਪੂ--ਬੌਂਚਾ ! ਕਸਠਤ ਕੀਤਾ 

ਕਰ ਤੋਂ ਘਿਉ ਵਰਤਿਆ ਕਰ । ‘A ਨਿਆਮਤ ਇਕ 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ” ਵਾਲੀ ਗੋਲ die aa ਲੈ । (Ra 

ਸੌ (ਸੈ) ਮਣ ਸਾਬਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੇ ਕਦੇ 
ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਗੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ 
AAS ਹਟਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਹੀਏ ਪਰ ਬਣੇ 

। ਹੀ ਹੋਈ । 

ਕੁਝ ਨਾ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਜੱਸੋ-ਕਿਦਾਂ west _ ਏਂ । 
fret ਵੱਟੇ ਦੀ) ਘੜੇ ਨਾਲ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ 
ਕਦੀ dat ਹੀ ਨਾ det 'ਸੋਂ ਸਬੂਣਾ ਦੇ ਲਗੇ, ਕਾਲ 
ਕਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦੇ Sai । 

(ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ--ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 
ਸੌ ਵਲਾਵਾਂ ਤੇ fed ae | 

ਭਾਵ :- ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦਾ 
ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੀਕ ਗਲ 
ਨੂੰ ਜਾਣੋ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਠਹਿਰ ਜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ! ਤੂੰ 3 
ਪਾ ਬੈਠਾ B ਲੰਮਾ Far । 3 ਫਿਰ ਖੁਤਿਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 
ਲਗਾ, “A ਵਲਾਵਾਂ ਤੇ fea de ਵਾਲੀ ਗਛ 
ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਮੈ । ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸ, ਪਈ ਤੂੰ 
ਉਸੇ ਤੀਵੀ ਦੀ ਧੀ ਏ” ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ fas? 
ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ? 

ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

Hae ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਲਬਾਣਾ ਬੇਲੀ 
Sat । | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ Hae ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ 
ਰਖੋ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮਿਤ੍ਰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :—- ਮਾਨ ਕੌਰ--ਸਤਵੱਤ ! ਇਹ 

ਸਚੀ ਗੋਲ ਜੇ ਕਿ 'ਸੋੱਕਣ ਸਹੇਸ। ਨਹੀ, . ਲੁਬਾਣਾ 

ਬੇਲੀ ਨਹੀ” । ਸੋਕਣ ਨੇ ਤਾਂ da ਭਾਵਨਾ ਰਖਣੀ 

(ਸੋਗ) ' 

Hat ਤੇ ਸੋਹਾਗਣ ਕੇਹੀ, ਕਰ ਦੇ 
ਸਾਈਆਂ fea ਜੋਹੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਸੌਕਣ ਤੋ" ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ 
ਕਈ ਸੋਹਾਗਣ ਆਪਣਾ ਸੋਹਾਗ ਖੋਹ ਬਹੇ, 
ਤਦ ਦਖੀ ਹੋ ਕੋ ਉਹ ਬਦ ਅਸੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 
ਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੀ ਹੈ । 



ਸੌਕਣਤਾਂ... 

<< ੪ 

ਵਰਤੋ“ :-- ਮਰ। ਜੋਹਾਗ 

ਸੁਖ ਨਾਲ ਨਹੀ” gaa} 1H ਵੀ ਦੋਵੇ” 

ਆਖਾਂਗੀ, “Fae 3 ਸੋਹਗਣ ਕਹੀ, 
ਸਾਈਆਂ ਇਕੋ ਜੇਹੀ” | (ਸਗ) 

ਸਕਣ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀ' ਸੁਖਾਂਦੀ । 

ਭਾਵ :- Hae ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੌਵੇ, 
val Sat ਲਗਦੀ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਮਰ ਜਾਣਾ gas, ਪਰ fae 
ਦੀ ਗੋਲੀ west ਕਦੀ vase sot arte | 
Hae, “ਸੌਕਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂਖਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀ” 
ਸੁਖਾਂਦੀ” | 

(ਸੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਬਾਰ--ਡਾ: ਸ਼ਲਬੀਜ ਸਿੰਘ) 

ਸੌਣ Ha ਨਾਂ ਹਾੜ (sas) ਹਰੇ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਸਦੀਵ ਕਿਸੇ ਦੀ fea 
ਜੋਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੇਂ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਵੀਰ ਜੀ ! ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਨੋ ? 
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਂ HE RA ਨਾਂ ਹੜ ਹਰੇ” ਵਾਲਾ ਹਾਲ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਬਸ ਸਦਾ ਹੀ Sag ਮਸਤਾਨੇ ਹਨ । 

(Ral) 
ਸੌਣ ਸੁੱਤੇ, ਖਰੇ ਵਿਗੁਤੇ ॥ 

_ ਭਾਵ :- ਜਿਹੜਾ ਸਮੋ ਸਿਰ ਕੌਮ sat 
ਕਰਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਉਨਾਂਦਾ | 

ਵਰਤੋ" :-- ਸ਼ੀਲ।--ਕਿਸੇ 3 
ਹੋਇਆ, ਸਮੇ ਸਿਰ ਤ੧ ਕੋਈ as ਕੀਤੀ ਨਾ । 
He 3, ਖਰੇ ਵਿਗੁੱਤੇ।' ਹੁਣ ਪਛਤਾਇਆਂ ਕੀ 
ਬੋਣਦ। ਹੈ ? (He) 

ਸੌਣਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ, ਸੁਫ਼ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ 
ਦੋ ॥ ਵੇਖੋ : ਖਾਣੇ FS ਡਕਾਰ ਲਾਚੀਆਂ ਦੇ | 

ਭਾਵ :- ਹੱਥ ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰੌਵੇ ਤੇ 
ਆਸਾ ਬਹੁਤ ਵਡੀਆਂ ਰਖੇ | 

॥ 

Hal ਤਾਰੇ... 

ਵਰਤੋ” :-- ਚਾਚੀ ! ਤੇਰੀ ੩ ਓਹ ਗਲ ਹੈ 
ਅਖੇ 'ਸੌਣਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ।” 
ਕਮਾਈ 3) ਕੌਈ ਹੈ sot oust ਏ ੫ਈ ਪੁੱਤ 
ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਵਲੈਤ ਭੇਜਣਾ ਏ” 1 (ਸੰਗ) 

He ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਪਿਆਰ at ਇਸ਼ਕ ਦਿਲੋ" 
ਇਕ UH ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰ ਨਾਲ 
ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ । 

ਵਰਤੋ" :-- He fest ਦੇ Ja asp 
fod ਨਾ ਲਗਦੇ ਜੋਰੀ । ਪਿਆਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭ: ਦਿਲ” 
fea ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਪਿਆਰਿਐਂ ਨੂੰ 
fea ਦੂਜੇ ਦੇ 32 ਲੈ ਆਉ'ਝਾ 41 ਪਰ ਇਜ 
ਪਿਆਰ ਦੇ tga ਵਿਚ ਢੇਰ ਕ੍ਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ 
ਪੈਂਦੀ ਹੈ । (ਸੋ) 

Ha ਦੇਈਏ ਜੀਅ ਦੀ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀ 
ਨਾਂ ਧੀ ਦੀ । ਰ੍ 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੋਦਾਰੀ ai 
ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ da ਕਿਸੋ ਦੀ 
ਨਹੀ” । 

ਵਰਤੋ” :-- ਅਸੀ” ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹੰ 
ਸ਼ਿਸੇਵਾਰ ਹਾਂ, da ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀ” । ਸੌਂਹ ਦੇਈਏ 
aby ਦੀ, ਨਾ ਪੂਤ ਦੀ ਨਾ ਧੀ ਦੀ । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢ੪ 
at uz), ਕੋਈ fae ਕਠੇ ? (ਸੈਗ) 

ਸੋਗ ਤਾਰੋਂ, ਕਸੋਗ 3g । ar 

ਡਬੋ, ਸੋਗ ਤਾਰੇ । 

ਭਾਣ :--- ਚੋਗੀ ਸੋਗਤ ਸੋਭਾ Sat 
ਹੈ । ਮਾੜੀ ਸੋਗਤ seal ਠੜਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਨੇ । 

ਸੋਗ 

“se 

SIS :- ਜੇਹਾ Ra, Ba ਨੰਗ । ਸੰਗ 
ਤਾਰੇ, ava ਡੋਂਬੇ ! ਜੇਹੇ Bi ਦਿਚ west ਪਾਉਗੇ, 
Gd ਜੇਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । 

(Ha ) b 



ਸੌਗਲਾਂ ਦੇ... 

ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆਏ ਹਨ । ਵੇਖ : -- ਸੋਟਾ ਵੱਡਾ 

ਇਲਾਜ ਕੁਖਤਿਆਂ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਡੋਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ sat Ag । 

ਵਰਤੇ” : -- ਬਾਬਾ dt, __ਵਿਗੜਿਆਂ 

[ਤਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਡੋਡੇ ਦੇ ਜ਼ੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ 
ਕਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ Ye ਪੌਂਚ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੋਂ । 

ਕਦੀ fami ਦੇ ਨਨ ਵੀ ਜਫੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਾਬੂ 

ਆਏ ਹਨ ? 

(ਸਗ) 
Afa ਨ ਕੋਈ ਭਈਆ ਬੇਬਾ । 

ਭਾਵ :-- ਮਰਨ ਮਗਰੋ” ਕਿਸੇ ਸਾਕ 
ਜਾਂ ਸਨੇਹੀ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀ” ਦੇਣਾ । ਜਾਂ, ਜਦ 
ਦੁੱਖ AH ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੇ” :--- 

“fa os ਕੋਈ _ ਭਈਆ ਬੇਬਾ ।। 

ਮਾਲੁ ਜੋਬਨੁ US gfe _ਵਵੱਸਾ ।” 

(aa ਹੀਥ-- ਮਾਣੂ ਰਾਗ) 

ਸੰਗੇ ਦੀ ਬਕਰੀ, ana ਦੀ ਮੱਝ | 

ਭਾਵ :-- ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਈ (ਜਾਂ gan 
ਸਾਬ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ) ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ 
ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ 
ਪਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਸਾਥ ਨਾ 
UTS | 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ ਕਿਹੜੇ ou at 
ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਆਈ ਚੀਜ਼ ai yeu 

ਨਾ ਕਰੀਏ ua _ਉਡਦੀਆਂ fire ਭਜੀਏ । 
(ਸਅਗੰਣਆਂ ਨੋ ਸਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ; 'ਸੌਗੇ ਦੀ ਬਕਰੀ, 

ons << ॥ 
a ਕੁਸਗਾਂ ਦੀ ਮੱਝ | (ਸਗ)? 

੧੩੦ 

ਸੈਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਵੀ ਕਦੇ ਜਫੀਆਂ 

Had "11 .. 

Au ਲੱਥਾ, ਜਿਹਾ Bs ਤਿਹਾ ਮੱਠਾ 

ਭਾਵ :-- ਜੀਭ ਦੇ ਸਆਦਾਂ = 
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ i 

ਵਰਤੋਂ :-- ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਨੋ, natn’ 

ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ue! ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, 

ਅੱਮਿ੍ਤ ਕਰਕੇ ਛੱਕ ਲਉ । ਗਲ at dete 'ਸ਼ੌਘੋਂ 
ਲੱਥਾ, ਜਿਹ! ਲੱਡੂ ਤਿਹਾ ਮੱਠਾ ।” 

(ਸੈਰ 

HAH ਕਰਕੇ ਖਾਹ ਤੇ ਨਕ ਦੀ ਸੋਧੇ 
ਜਾਹ I ਹੂ 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਵਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਧੇ ਰਾਹ ਤਰੋ 
ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ" :--- ਮਸ-ਬੌਰੀ ! ਸਹੁਰੇ waz 

& ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਤ fea ਰਹੀ” ਤੇ ਸੱਜ 3 

=ਰੀ? ! ‘HAN ਕਟਕੇ ਖਾਹ ਤੇ ਨਕ ਦੀ AU ਜਾਂਹ ।' 

ਫਿਰ ਕਦੀ dy ਨਹੀਂ det 

(Fa) 

ਸੋਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ । 

ਭਾਵ :-- ‘Hs ਤੇ “ਵਿਛੜ ਦੇਵੇਂ 
ਅਸੂਲ HATS ਦਾ ਕੈਮ ਢਲਾ ਰਹੇ ਹਨ 
ਦੁਖ ਸਮੇਂ ਧੀਰਜ ase ਲਈ ਵਰਤਦੇ 
ਹਲ । 

ਵਰਤੋ':--- 

'“ਆ੫ਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ Al ਕੀ 

fafo ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ 11 

ਸੋਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ 
aa ow’ BY ਆਵਹਿ 

(ਗੁਰੂ ਗੌੱਬ--ਜਪੁਜੀ) 



He ਸਪੁੱਤੀ ਨ ਥੀਐ ਕਣਤਾਵੈ ਕੌਤੋ । 

ਭਾਵ := ਬਾਂਝ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ us ਨ 
dH ਤਾਂ ਉਹ ਪੜੀ ਨੂੰ ਉਜ ਲਉੱਦੀ ਹੈ । 
ਜਦ ਅੰਗੁਣਿਆਰੇ ਗੁਣੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ, ਤਦ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- 
“Hus ਕਰੀਰ ਨ ਮਉਲੀਐ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਸੋਤੈ ! 
He ਸਪੁੰਤੀ ਨ ਥੀਐ ਕਠਤਾਵੈ ਕੇਤੇ 1” 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਸੈਢਿਆੰ ਦਾ ਭੇੜ, ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖਉ i 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਤਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲੜਾਈ 

ਝਗੜੋ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਵੇ, ਤਦ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਦਯ 

ਵਰਤ? :-- “ਜੋਢਿਆਂ esa ਤੇ ਜਾਨਾਂ 
ਦਾ ਖੋ ।” ਲੜਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 
ਆਪੋ ਵਿਦ, ਮੈ ਕਿਉ" ਵਿਚ U ਕੇ ਆਪਣੀ te 
ਲ੍ਹਾਵਂ | (ਨਗ) 

He ਅਗੇ ਬੀਨ ਬਜਾਏ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਉਲਟੀ ਜਾਂ 
ਅਜੇਹੀ ਗਲ ad ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਸਾ ਨਾ 
ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੰਬਰਦਾਰ-- mg ਜੀ! 
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ un ਕਰਨਾ ਤਾਂ ‘He ma ਬੀਨ 

ਵਜਾਣ” ਵਾਲ! ਹੀ Burd । ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ_ਨਹੀ` 
ਸੁਣਦਾ । ਹਰਦਮ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਸੈਤੇਖੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ । 

ਭਾਵ :- ਸੋਤਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖ Sat 

ਵਰਤੋ” :-- gg ਖੇਂਟਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਂਵੇ 
ਹਾਂ, ਖਰ wa ਰਹਿਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ead ਮਾਰਦੇ ਨਾਂ । 
'ਸੈਟੇਖੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ” । ਨ। ਬਹੁਤੀ ਦੀ ਹਿਰਸ ਹੈ, 
ਨਾ ਬੋੜੀ ਦੀ ਚਿੰਤ । (Ha) 

ਸਾਂਵਲਿਆਂ 2... 

ਸਾਂਈ' ਬਾਸ ਸੌਣ ਤਿ੍ਹਾਈਆਂ । 
ਭਾਵੇ :- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਕ੍ਰੌਤੀ-- ਇਹ ਗਲ fist ਆਲੋਂ 
Hut ਹੈ ਕਿ “ਸਾਈ” gry? ਸੌਣ ਤ੍ਰਿਹਿਈਆਂ । ਜਦ 
ਦੇ ਤੁਸਾਡੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 
ਤੁਸਾਡੇ ਵਲ ਵੱਟੀ ਨਹੀ ਵਾਹੀ । (ਸੰਗ) 

Hig ਜੱਟ ਦੀ ਜੋ ਭਵੇ' ਨਾ, Tar ਭੂਤ 
ਦਾ ਜੋ aS ਨਾ। 

ਭਾਵ :-- Ae ਜੱਟ fad ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ 
ਮਦਦ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

= 

ਵਰਤ” :-- ਸ਼ਾਹ-- Az ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ । 
ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਝੱਟ ਕੋਕਰਦਾ ਹੈ । "ਸਾਂਝ Se 
ਦੀ ਜੋ ਭਵੇ' ਨਾ, ਤੋੜਾ 93 ਦਾਂ ਜੋ ae ਨਾ” । ਤੁਸੀਂ 
ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ AMS ਹਖਿਆ ਹੈ ? (Frai) 

ਸਾਂਝਾ ਅੱਬਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਥਾ ai 
ਸਾਂਝਾ ਬਬ ਨਾਂ ਪਿਟੈ ਕੋ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ gig 
ਚੁਰਾਹੇ ਫੁੱਟੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ 
ਆਸ dd, ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਛ 
ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ‘Hig ਅੱਬੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਬੇ” 
ਹਨ ? nig} ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ Hate ਨਹੀ” ਕਰਦ । 
ਆਪਣੀ ਹੋਂਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ । ਸੁੰਢ ate ਵ ਲੋਕੀ 
ਡੱਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ । (Fa) 

ਸਾਂਵਲਿਆਂ ਦੇ ਨੈਣ ਸਾਂਵਲੇ । 
ਭਾਵ :-- ਸੇਹੰਇਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵੀ 

ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਚੰਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- “ਸਾਂਵਲਿਆਂ ਦੇ ਨੈਣ nies 
Hat ਦਪੌਣਾ ਗੋਰੀ ਦਾ, ਇਕ ਰਾਂਝ” HS ਲੌੜੀਦਾ । 

(ਕਗਣੀਆਂ ਬਲੇ!ਸ਼ਾਹ) 



a ਨਾਲ... ੧੩ 

` ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੌਸਤੀ ਤੇ ਦੰਮ ਨਾਲ ਵੈਰ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 

ਦੋਸਤੀ ਰਖੋ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਨੇਹੀ ਜਾਂ ਸਾਕ 

ਨਾਲ ਟੈਰ ਕਰੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- faa ਦਾਸ--ਗੌਕਲ ce ਜੀ ! 

ਤਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਦੀ । 

ਅਜਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ saat ਮਿਤ੍ਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ 

ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ Bu. ਸਿੰਗਾਂ ਨਾਲ `ਵੇਜਤ) ਤੇ ਦੂੰਮ ਨਾਲ 

Sy ਵਾਲ) ਗਲ ਹੋਈ fed ਤਾਂ । (Hai 

ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ ot, 

ਐਮਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਲੋਂ ਤ੍ਰਦੀ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਇਕ ਮਾਣ-ਮਤੀ ਤੀਵੀ` ਦਾ 

ਜਭਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 

was :-- AS ਤਿਹੜੀ ਘਾਣ ਏ, ਜੇ 

faz ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਰ ਤਰ ਕੇ Sai ast । “ਸਿੰਘ ਦੀ 

ਜਜੰਘਣੀ, US ਦੀ ਮੀ । ਰੱਬਾ ਕਿਉ” ਖਾਂ, ਤੁਰਦੀ 

ਕਾਹਨੂੰ At?’ (Ha! 

tq ਬੱਕਰੀ ਇਕੋ wre ਪਾਣੀ : 

ute ਨੇ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ੨ਕੜ ਅਦੇ 

ਨਾਲ ਇਕੋ ਜੌਹਾ Hea Js 

ਵਰਤੋ” ਰਾਜ 

ਗਏ ਇਕ ਬਾਰੀ, ਸੀ'ਹ ਝੌਕਰੀ ਇਕੋ ਘਾਟ wet 

ਪਲਾਂ ਦਿਤੇ', ਬਈ ਨਹੀ ਫ਼ੀਸ dat ਦੀਆਂ ।” 

(ਪੰਜ ਦਰਿਆ, ਚਾਰ ਯਾਰ-- ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ; 

ਕਮਜ਼ੌਰ 

:- ਬੋਲੇ Fe, ਤਾਂ ਕਣ 

Hg ਘਰ ਦਾ ਪਾਹਣਾ ਜਿਉ ਆਇਆਂ 
ਤਿਉ ਜਾਇ । 

ਭਾਵ :-- deny ਘਰ ਦੇ yas 
ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਣਾ ਜਾ ਹਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ 
HH ਦੇ eo az ਨਾਂ ਮਿਲਣ 3 ਵੀ 

ਵੋਰਤਦ ਹ 

4 
a 

ਵਰਤ” : 

“੧ਝੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ 

ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਇ 1! 

ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਇਆ 

ਕਿਆ wa ਦੇਸੀ ਜਾਇ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਰੋਬ--ਸ੍ੀ ਵਾਗ) 

He ਘਰ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ । 

ਭਾਵ :-- ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--- ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀ Re 

ਹੈ ? '#੩ੇ ਘਰ, Sai ਦਾ ਰਾਜ ਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ BH 

ਪਏ adie ਹੈ । ਕੋਈ user ਬੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀ” ' 
(ਸੰਗ) 

ies 
€ ਝੜ ag ਪਿੰਡ sae ਮਹਿਲ । ਵੈਖੋ-- 

ਪਿੰਡ ਭੜੋਲਾ ਮਹਿਲ ? 

ਜਾਂ ਪਿੰਡ 
ਜ਼ੀਜ਼=ਭੜਲਾ-ਵੀ ਵੱਡੀ 

ਭਾਵ :-- ਉਜੜ ਪਈ ਥਾਂ 
ਵਵਚ ਮਾਮ੍ਹਲੀ 
ਲਗਦੀ ਹੈ । 

ਵ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ” ਇਸ ਉਜਾੜ fee 

fast fua ਪਾਂਦੀ ਹੈ ? 

ਭੜੋਲਾ ਹੀ ਮਹਿਲ 

ਇਹ ami ਵ) 

(ਸੰਗ) 

੩” 7 fe Af 

Go :-- 'ਮਬੇ ਪਿੰਡ 

He ਮਹਿਲ sae, ਬਰਕਤ ਮਰਦਾਂ 

ਨਾਲ਼ । 

“ਰਾਵ :-- ਜਦ fan ਉਘੇ ਪਟਲ 

ਦੇ ਨਾਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੋਣਕੀ ਹੋ We, ਤਦ 

fed ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :--- ਅੱਜ, fea Hfos ਅਤੇ 

ਮਾੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਹ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਂਣ ਨਾਲ 

ਸੰਵੀਆਂ #ਗੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਤੁਸੀ” ਵੀ ਨੌਕਰੀ aaa 

ਬਾਹਿਰ ਹੀ ਹੋਏ, ‘He ਮਹਿਲ sage, ਬਰਕਤ 

ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ।' (ਸੈਰ) 



Het ਦੀ... ੧੩੩ ਹਜਾਏ ar, 

Hut ਦੀ det ਲੱਭੀ, _ਪਨਸਾਰੀ ਬਣ ਹਉਮੇ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧ 3 ਦਇ 
ਬੈਠਾ । ਨਾ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾਇ। 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਵ :--- ਹੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲਗ | ਨਾਲ ਫੌਰ ਹੈ । ਦੋਵੇਂ-ਇਕ ਥ=ਹਿਰਦੇ 
ਪਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਵਿਚ ਵਸ ਨਹੀ ਸਕਦੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- za Ge ਦੀ ਕੀ ਗੋਲ ਵਰਤੋ :--- 
ade ਹੋਂ । He ਦੀ ge ਲੱਭੀ, ਵਡਾ ਖਨਸਾਰੀ ਬਣ 
Yar’ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ned ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ 
ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ । 

(hal) 

d 

ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੌਤ ਸਮਾਈ । 

ਭਾਵ :-- Jag ਮਿਟਣ ਨਾਲ ਮੋਨ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- 

“OSH ਜਾਈ 31 ਕੌਤ ਸਮਾਈ ।। 
38 ਕਾਮਣਿ ਪਿਆਰੇ ਨਵ fafa ਪਾਈ ।।” 

(ਗੁਰੂ da — ਸੂਹੀ ਅਸਣਪਦੀਆਂ! 

ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ wa st ਇਸੁ 
ਮਾਹਿ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਹੈਕਾਰ ਬੜਾ gear ਰੋਗ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ 
ਹੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 

ah ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ 4, 
ਦਾਰੂ st ਇਸ ਮਾਹਿ ।। 
ਕਿਰਪਾ _ ਕਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ, 
ਤਾੰ ਗੁਰੁ ਕਾਂ ਸਬਦ at ।1 
ਨਾਨਕ ਕਹੈ Hed ਜਨਹੁ, 
ਇਤੁ ਸੌਜਮਿ ਦੁਖ ਜਾਹਿ i” 

(ਗੁਰੂ ਗ.ਬ-- ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, 
ਦੁਇ ਨ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾਇ ।। 
asH ਵਿਚ Her ਨਾ ਹੋਵਈ, 
ਤਾ ਮਨੁ _ ਬਿਰਥਾ _ਜਾਇ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ -ਵਡਹੌਸ ਰਾਗ) 

JAE ਘਰ ਵਸਣ । ai 
ਹਸਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ 
ਖ਼ਰਾਬ । 

ਭਾਵ :-- ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ . ਜਾਂ ਖੁਸ਼ 
ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੋਤੀ-ਮਾਂ att ਹੱਸਣੇ ਘਰ 
ene । ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ we ਵੇਖੋ at ve ਹੀ 
ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ Cai 
ਦਾ ਘਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

(ਸੋਗ) 

ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਆਏ 
ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ 
ਕਰੋ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਖੋ ਪਰ ਜੇ ਰਤੀ ਕ ਵੀ ਕੋਈ 
ਗਲ ਉਸਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 
ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

was :-- ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਛੋਤੀ ਹੀ ਇਸ 
ਦਾ ਪਤਾ ਫਿਕਾਣਾ ਮਾਲਮ ਹੋਂ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਜਾਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆਵੀਏ । ਬੱਚੀ ! ਜ਼ਮਾਨਾ A ਚੰਦਰਾ 

ਹੋਇਆ | ‘aM’ ਦਾ ਨ ਨਹੀਂ der ਤੇ ਰੁਆਏ 
ਦਾ ਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ।” 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੁ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



i 

ਹੱਸੀ ਤੇ... ੧੩੪ ਹੱਟੀ ਕਿਰਾੜ... 
ਨ =e = ਅਖ ਅਸਲ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ stet ਹੱਸ ਪਵੇ 
ਤੋ ਫੈਰ a ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋਂ--- ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ 

ਤੀਵੀ' wa ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿ 'ਹੋੱਸੀ ਤੇ 

Sat yp ਪਰਦੇਸੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ seh ਨਾਲ 

ਰਸੋ ਏਡੋਂ, ਬੋਲੋ ਚਾਲੋ, ਮਿਲੋ ਗਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੇ 

ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਵੇ ਸਮਝਣਾ ਵਡੀ ਭੁਲ ਹੋਵੇਗੀ । 

(ਸੰਗ) 

ਹਸੋ` ਕੜੀ ਤੇ ਕੜੀਉ” ਛਾਪ, ਹੁਣ 

au ਵੀ ਜਵਾਬ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨਾਲ” ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ 

ਨੂੰ ਬਚਾਉ'ਦਿਆਂ ਬਚਾਉ'ਦਿਆਂ ਉੱਕਾ ਹੀ 

ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਧੈਨਾ ਸਿੰਘ-- ਵਾਹ ਸ਼ਾਂਹ ! 

wa ਧਰਮ ਪਮੱਲਓ ef, we `ਹਲੋਂ ਕੜੀ 3 

ane ਛਾਪ, ਤੇ ਛਾਪੋ' ਵੀ ਜਵਾਬ” ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ 

ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੌ ਰ੫ਈਏ ਵੀ ਦੇਣ 

3 ਮੁਕਰ ਬੈਠਾ ਏੱ ! (ਸੰਗ) 

ਹਕੀਮ ਦਾ ਯਾਰ ਰੌਗੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ 
ਯਾਰ ਸੋਗੀ । 

ਭਾਵ :- ਬਿਨਾ ay ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੋਈ 
ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ | 

ਵਰਤੋ :-- ਫ਼ਭੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ! 'ਹਕੀਮ ਦਾ 

ਯਾਰ ਰੋਗੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਯਾਰ Rat £ ਨਹੀ” si 
ਅਜ ਕਲ ਲੋੜ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 

(ਸੋਗ) 
‘ga ਪਰਾਇਆ saat ਉਸੁ ਸੂਅਰ 

ਉਸ ਗਾਇ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਕ ਮਾਰਨਾ 
ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਗਾਂ 
ਖਾਣ ਦੀ ਸਗੈਧ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । 

“gq ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੁਅਰ ਉਸ ਗਗੰਏ ।। | 
ਗੁਰ ਖੀਰ OH! ਤਾ ad ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਇ ii 

(aa ਗੰਬ--ਸ਼ਲੋਗ ) 

ਹਗਦਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧਰ । 

_ ਭਾਵ :-- ਝੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋ” ਦੂਰ 
od । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮ-ਕਾਕਾ ! “ਹਗਦਿਆਂ ਦੇ 

ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀ” ਧਰੀਦਾ ! ਸਿਹੜੇਂ sha ਕਰਦੇ 

ਹਨ” ਸਦਾ ext de ਹਨ । 
(Hal) 

ਹੱਛਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੱਛਾ । 

ਭਾਵ - ਭਲੋਮਾਣਸ ਉਪਰ ਹਰ ਕੋਈ 
ਦਬਾ ਪਾ Bat ਹੈ | 

' ਵਰਤੋ :-- ਜ਼ਾਹ-ਬੈਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡ' 
ਵੀਰ ਤਾਂ ‘de, ਸਭ ਦਾ dev ਬਣਿਆ ਹੈ 

ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਆਕੇ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 
(ਸੰਗ) 

ਹੱਟ ਕਰਾਏ ਕੈਮ ਬਿਆਜੀ, ਉਸ 33 
ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਜੀ । 

ਭਾਵ :-- ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਜਦ ਵਿਆਜ 
ਅਤੇ ਕਰਾਇਆ ਦਖਦਾਈ ਜਾਪਣ, ਤਦ 
ਇਹ ਆਖਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ :-- ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ-ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ । 

ਵਪਾਰ ਕੀਕਰ ਚਲੇ ? ਤੁਸਾਡੀ ਮੜੀ Bat ਹੈ, 

ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸਿਰ ਪ੍ਰੌਣਣ ਨਹੀ” ee, 

ਜਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ aoa ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਹੱਟ 

ਕਰਾਏ ਕੰਮ ਬਿਆਜੀ, ਉਸ 82 ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਜੀ ।? 

(Faq) 
ਹੱਟੀ ਕਿਰਾੜ ਤੇ ਜੌਗਲ ਬਘਿਆੜ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਰਾੜ (ਬਾਣੀਆਂ) ਹੱਟੀ 
ਉਪਰ ਤੇ ਬਘਿਆੜ wae ਵਿਚ ਤਕੜੇ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ 



ਹੱਟੀ ਤੇ... 

ਵਰਤੋ" :--- ਧੰਨ! ਸਿੰਘ-ਸੋ ਉਹਦੇ ਘਰ 
ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗੇ ge ਚੜ ਪਿਆਂ । 

ਕਰਮ ਸਿੰਘ-- “ਪਈ ਹੱਟੀ ਕਿਰਾੜ ਤੇ ਜੌਗਲ 
ਬਘਿਆੜ' ਨਹੀ” ਛੇੜੀਦੇ । ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ 

ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ? ਬਾਹਰ ਹੌਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ 1 

(Ha) 

ਹੱਟੀ ਤੋ ਬਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੋਰਾ ਸੋਦਾ 
ser! si det ਵੜਨਾ fe ਨਾ, 
ਮਹਿਤਿਆ ਪੁਰਾ ਤੋਲ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛ faz 
ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਤਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਨਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਸ਼ਾਹ-ਮੀਆਂ | 3 ਤਾ we 

at ਵਡਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ B ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ 

ਹੈ ਕਿ “ਹੱਟੀ ਵੜਨਾ ਮਿਲੋ ਨਾ, ਮਹਿਤਿਆ ਪੁਰਾ 

ਤੋਲ ।” (ਸੋਗ) 
੫ 

ਹੱਟੀ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਣੀ ਤੇ 
ਲਾਹ । 

ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਯ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫੱਲ ਮੰਗੇ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੂਕਮਹਿਆ-ਮਿਟਜ਼ਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ 
Ga ਗਲ ਕੀਤੀ ਅਖੇ ‘Sat ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੋਰੀ 
ਤਾਣੀ ਦੇ ਲਾਹ ।” ਸੁਤ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਆਣੀ ਨੇ ਹਾਲ] 
ਮੰਨੂੰ ਪੁਚਾਇਆ ਨਹੀ” ਤੇ 2 ਖਦਰ ਲੈਣ ਆ 
ਗਿਆ ਏ” ? 

ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਹੁਜਤਾਂ ਢੇਰ | 

ਭਾਵ :-- ਕੌਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਤੇ ਬਹਾਨੇ ws i 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਚੋਧਰੀ-- --ਕਰਠਮੁ ਗਿਆ ਹੋਇਆ 
ਸੀ ਤੇਂ ਹੋਰ ਤਰਖਾਣ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ 
‘as ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਹੁਜਤਾ ਫੇਰ” । Jer ਜਾ, Jz 
ਸ਼ੋਰ ਖਾਂ'ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਜਾਕੇ, ਚੁਕਵਾ 
ਲਿਆਂ | 

(Hal) 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ---ਸ਼ਰਫ) 

੧੩੫ ਹੱਥ ਕੌਝਨ.. 

ਹੱਡ ਰੀ dere, ਕਰਮ | ਸ਼ਰੀਕਾਂ 
ਨਹੀ Ter । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੌਰ ਕਿਸੇ -- | 
ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ” :--- ਡਾਕਟਰ--ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ! 
‘Ss ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਹੂੰਦਾ ਏਂ, ਕਰਮ ਸ਼ਕੀਕਾ ਨਹੀ” dev 
ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਕੀ 

ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਏਂ ? (Hal) 

Jat ਢੇਰ ਜਾਂ ਦੇਮੀ ਢੇਰ । 
ਵੇਖੋ :--'ਹਨੋਂ ਜਾਂ ga" 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ 
ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈਨ HS ਕਰ ਕੇ ਛਡਣਾ ਹੈ 
ਭਾਵੇ" ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 3i ਮੈਂਦਾ ਸੀ, 

ਪਰ ਸੈਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਲ ਸੋਗਵਾ ਲਿਆ 

ਹੈ । ਅਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ‘gat ਢੇਰ ਜਾਂ Si ਢੇਰ” ਵਾਲੀ 
ਗੱਲ dt ਕਰਨੀ ਹੈ । ਜੋ ਹੋਉ ਸੋ ਦੇਖੀ ਜਾਉ । 

(ਸੈਰ) 
ਹੱਥ ਕਾਰਜ਼ ਵਲ, ਦਿਲ ਯਾਰ ਵਲ । ਜਾਂ 

ਹੱਥ ਕਾਰ ਵਲ, ਦਿਲ ਕਰਤਾਰ ਵਲ । 
ਭਾਵ :-- ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ atg 

ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਚਿਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕਰਤਾਰ 
ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ag | 

ਵਰਤ” :--- ਨੰਦ ਕੋਰ ਜੂਤ ਕਤਣਾ, ਮਖਣ 
ਕੱਢਣਾ, ਘਿਉ ਬਨਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਗਈ ਸੀ । ਸੋ ‘de 

ਕਾਰ ਵਲ ਤੇ ਦਿਲ waza es’ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ | 

ਰ (Hal) 
ਹੱਥ ASS S ਆਰਸੀ ਕੀ | 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ 

ਪਈ ਦਿਸੇ ਪਰ ਦੂਜਾ ਉਸਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ay, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ` :-- ੩੪ਵ ! ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਪਰਦੇ 

ਕਿਉ” ਪਾਂਦਾ ਹੈ” ! ‘de asa ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ !” 

(ਸੰਗ) 



ਹੱਥ SS! .. 

ਹੱਥ ਠੁਠਾ ਤੇ ਦੇਸ ਮੌਕਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਧੋ- 
ਰੀਆਂ ਬ'ਵਾਂ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਮੋ“ ਕ ਆਖਾਂ ਜੇ Ae ਅਕਲ 
ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ €a3 37 ਸਾਫੀਆਂ ਤੋਫ਼ੀਾਂ 

ਉਹਨੂੰ ਹਨ, ਪਨ ਜ was ਲੌਲੋ' ਕੌਮ ਨਾ ਲਏ ਡਾ 
ਫਿਰ ‘oa Got ਤੇ ਦੇਸ ਮੌਕਲਾ” ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ 

(ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ--ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਹਥ ਦੀ ਹਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੁੰਹ 
ਵਿਚ ਰਿਹਾ ad, ਲਖ ਲ੍ਰਾਨਤ ਉਸ ਨੂੰ 
ਸੁਥਰਿਆਂ ਜੋ ਦਮ ਦਾ ਕਰੇ ਵਿਸਾਹ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕਈ ਅਰੋਗੀ 
ਅਚਨਚਤ di ਮਰ ਜਾਏ | 

ਵਰਤੋ” :--- 22 ਸਿੰਘ-- ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ 

ਜੀ 1 ਜ਼ਾਈ ਹੋਮ” ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਟ une ਸਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 

va 38 ਬਾਹਰ fess ਗਏ, ਅਜ ਸਫਰ ਨੂੰ ਪੜਾ 

ਲਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲ ਬਸੇ । 'ਕਹੇ ਕਾਗਾੰ ਵਾਲੇ ਸਨ | 

ਇਕ ਦਮ ਦਾ ਵਿਸਾਹ sat ਸਨ ਕਰਦੇ, ਹਰੇ ਵੇਲ 

ਭਜਨ ase afde ਸਨ । ਕਿਸ ਨੇ ਸਚ ਹੀ ਕਿਹਾ 

ਹੈ ਕਿ “ਹਥ ਦੀ ਹਥ ਵਿਚ ofa ਗਈ ਮੂੰਹ ਵਿਚ 
ਰਿਹਾ qs, ਲਖ ਲਾਨਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਬਰਿਆ ਜੋ. ਦਮ 
ਦਾ ਕਰੇ ਵਿਸਾਹ 1? (ਸੰਗ) 

ਹੱਥ ਨ ਪੱਲੋ, ਬਜ਼ਾਰ ਖ਼ੜੀ ਹਲੋਂ । 

ਭਾਵ :-- ਹਥ ਪਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, 
ਪਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੜਾ ਜਸ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰੈ | 

ਪੁਰਸ਼ 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਰਮਦੇਈ--ਨੀ we! ਛਡ 
ud ਧਨੋ dni ਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਪੌੜੀ ਹੈ ਨਿਰੀ 
ਪੁਣੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ as ਹੈ ਪਈ “ਹੱਥ ਨਾ 

us, ਬਜ਼ਾਰ ਖੜੀ ਹਲੋ ੧” (ਸੰਗ) 

ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-— ਜਦ ਇਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ 
ਹਰ ਸਮੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ 

ਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋ ay ਨਾ ਵੇਖ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ 
ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
2 

Ie |. ੨... 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਹਰਨਾਮੋ!ਗੀ ਰੱਲ ਹੈ ? 
ਔਤਕੀ SHY ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ vt ਥੀ ਨੂੰ ਸੇਲ tes 
ਨਹੀ” ਸਦਿਆ ? 

my ਭੈਣ ! ad ਵਾਰੀ ਸਫਦੇ ਹ 
0 ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਤ ਨੂੰ 37 dq Sf 
da ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ । (ਸਗ) 

ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫਲਾਂ ਕਾਜਣ, gar 
ਹੱਥੀ ਆਇਆ । 

ਭਾਫ :-- ਕੌਮ ਤਾਂ fen ਨੀਅਤ ਨਾਲ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਕੋ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ ੫3 fret 
ਉਲਟਾ ਨਿਕਲੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- 82 ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ <i 
ਪੁਰਜ਼ ਹਥ ਫੜਕੇ ਫੇਰਿਆ ਪੀਤਾ wae ਨਿਕਲ 
ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਸ fum ਤੇ 
ਫਿਦ wot ਮਾਰ a Se za funn) ‘da 
ਪਮੰਏਆ ਮੀ ਫਲਾਂ ਕਾਰਨ, tar ਹੱਥੀ ਆਇਆ ।” 

(ਨਵਾਬ ਖਾਂ--ਪ੍ਰਿ: ਜੋਧ ਮਿੰਘ) 

ਹੱਥ-ਪ੍ਰਾਣੇ YHA ਬਸੈਤਾ Tal ਆਏ 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ as 
ਨਾ ਹਵੇ, ਪਰ ਆਕੜ ਆਕੜ ਤੁਰੇ । 

ਵਰਤੋ” :— ਇਸ ਉ2 ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਹੈ ਉਹ une Hie । ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ gu ਤੇ 

ਲਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ 
ਹੋ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੜ 'ਹੱਥ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਸੜੇ 
BAS ਹੋਰੀ ਆਏ” ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ gs 

(ਅਧ-ਖਿੜਿਆ ਫੁਲ--ਨਾਨ੨ ਲਿੰਘ) 

ਹੱਥ ਪੰਰ ਨਰਏ ਤੇ ਸੱਭੇ Fe ਹੋਏ । 

ਭਾਵ :-- ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੋ ਕੁਝ 
ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਚੌਧਰੀ, ਤਕੜਾ ਹੋ । ਮਾਮੂਲੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ` waa ਨਾ । ‘da Ug ਨਰੋਏ ਤਾਂ ਸੋਂ ਭੇ 
ਸੌਦੇ ਹੋਏ | ਰੱਬ ਨੇ ਨਰੋਈ ਜਾਨ fest det 

ਹੋ, fea ਕਮਾਂ ਲਵੇਗਾ | (ਸੇਰ! 



- ਇਹ ਅਖਾਂਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਹੱਥ ਵਿਚ ਗੁੱਤ 3 Sd ਸੋਟਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਤ 
ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹ੍ਰੰਦੀ ਰਹੇ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਓਹ ues ਦਰਜੇ ਦੇ! ਬੀ, 

ਅਮੋੜ ਤੇ ਕਲ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ 

ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘Sa ਵਿਚ ਗੁੱਤ ਤੋ 

Sa ਸੋਟਾ' ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਨਹੀ? ਬੀ ਖੇਡਿਆ 

ਜਾਦਾ । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 4 

ਹਥੜਿਉ` ਨਾ fact ਤੇ ਮੁਖੜਿਉ' ਪਈ 

ਤਿੜਾਂ । 

ਭਾਵ :--- ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰੀ) 

ਜਾਣਾ, ਪਰ de ਦੇਣਾ ਕ੍ਰਝ ea 

= 

ਵਰਤੋਂ“ :--- 'ਹਥੜਿਉ” ਨਾ ਕਿਰੀਏ ਤੇ 

ਮੁਖੜਿਉ” ਵੀ ਨਾ ਤਿੜੀਏ ।' ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਨਾ, 

ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਜਮ ਖਰਚ ਕਿਉ” ਕਰੀਏ ? 

(ਸੋਗ) 

ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ vel ਨਾਲ 

ਖੋਹਲਣੀਆਂ ਪੈ'ਦੀਆਂ ਹਨ । ai Tat 

ਦੀਆਂ dar Tai ਨਾਲ ਖੌਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈ“ਦੀਆਂ 
ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਈ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ 

au ਵਿਗਾੜ ਲਵੇ ਤੇ .ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 

ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਤਦ 

ਵਰਤੋ :--- ਮਹੁੰਮਦਾ-ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਏ ! 

ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਗਲ ਨ ਆਉਣ vet, fas 

‘Sut! ਢਿਤੀਆਂ Ser ਨਾਲ ਨਾ ਖੋਹਲੂਣੀਆਂ ਪੈਣ 1” 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ-ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 

ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ, ਵੈਰੀ ਮਿਤ ਨ 

ਹੋਣ। 

ਭੁਖੋ ਦੇ via ਪਾਵਨਾ & 

ਹੱਥੀ' ਲਾਉ”ਦ9... 

ਭਾਵ :-- ਵੈਰੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ary 
ਨਹੀ” ਆਉਦੇ । 

ਵਰਤ” :-- ਕਿਰਪੇ ਵਾਲ He = ਤਾ 

ਵਾਹ ਵਹ ਲਗ ਸੂ । Ye ਹੁਣ ਸੁਆਦ Bea 
ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬਣ। ਕੇ | Jai ਬਾਬ ਕਰਜਿਆਂ ਵੈਰੀ fus 

ਨ ਹੋਣ ।' ਇਹ ਵੀ ਨਿਤ ਮੋਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੌੜੇ 

ਪਿਆ dines ਸੀ | 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੈਰੀ-- ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 

ਹਸ਼ਿਆਰ ਉਹ ਜੋ ਵੇਲੋ ਸਿਰ ਕੌਮ 
ਆਵੋ । 

ਭਾਵ :--- Fe ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਲੇ 

fag aH ਦੇ ਦੇਵੇ । 

ਵਰਟਤੋ-- ਧੋਰਸ-- ਵੇਖੋ, “ਹਥਿਆਰ ਉਹ 

ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਸੂਰਾ ਉਹ ਜੋ Hers ਜੋਗ 

ਵਿਚ ਲੜੋ । (ਰਾਜਾ ਖੋਰਸ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਹੱਥੀ ਦੇਈਏ, ਹੱਥੀ ਲਈਏ, 
det =ਨ੍ਰੀਏ US ॥ 

ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, 
ਜੋ his ਵੀ ws । 

ਭਾਫ :- ਜੋ ਭਲਾ ਕਰਨਾਂ ਹੈ, ਹੁਣੇ 

ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਛਡੋ | 

zag :-- 

ਏ gs ਹੈ ਤੇਰੀ Yeti 

ਧੀਆਂ ਪੁਤਾਂ ਤੇ ਲਾਵਨਾ B ਭਰੇ' Ana ਦੀ ਚੋਂਟੀ । 

ਰੱਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ wes ਏਂ age ਲਿਉ wa vate 

ਤਠੀ 1 

‘Sql ਦੇਈਏ Te ਲਈਏ dal’ Gale ਪਲੇ ! 

ਐਸ: ਕੋਈ ਨਾਂ ABST ਜੋ ਮੋਇਆ ਨੰ wav 

(ਜਲਣ ਜੀ) 

dat ਲਾਉ'ਦਾ ਪੌਰੀ ਬੁਝਉ'ਦਾ ਏ । 



ਭਾਵ:-- ਬੜੇ ਚਲਾਕ Hau ਲਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- 

ਹੀਰ _ ਆਖਦੀ _ ਮੋਰਾ _ਚੌੰਡਾਲ _ ਚਾਚਾ, 

‘Sat wet ਪੈਰੀ” ਬੁਬਾਉ'ਦਾ Bp 
ਤੀਵੀ” ਮਰਦ fea ਰਾਂਬਿਆ ਪਾਏ we, 

ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਵਿਖਾਉ”ਦਾ _ਏ | 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ) 

ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਿਬੇੜਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ sar uz ਕਿਸੇ ਗਲ 
ਦਾ ਫ਼ੋਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਭਾਨ--ਰੌਂਬ ਬੜਾ ਥੇਅੰਤ 8. 
“ਹੱਥੋ ਹੱਥ fata’ ਕਰਾਂਦਾ ਏ | 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਹਿਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਹੱਥੋ' ਹੱਥ ਨਿਬੇੜਾ, 
ਝੇੜਾਂ । 

ਨਾ ਝਗੜਾ ਨਾਂ 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਉਤਰ ਉਸੇ 
ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਝਟ ਪਟ 
ਬਦਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੜਖੇੜ 

ਪਾ ਛਡਣੀ vail ਨਹੀ` । ਅਸੀ” ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਕੋ 
ਗਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ‘a ਹੱਥ ਨਿਬੇੜ, ਨਾ ਝਗੜਾ ਨਾ 

ਬੇੜਾ ।” (Hal) 

ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ । 

ਭਾਵ :-- ਅਸੀ" ਇਕ ਦਮ ਦੇ ਪਰਾਹੁਣੇ 
ਹਾਂ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

੧ “ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ 

ਮਹਲਤਿ Hos ਨਾ ਜਾਣਾ ।। 

ਹਮਦਰਦੀ ਪਿਆਰ ... 

ਨਾਨਕੁ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵਹੁ 
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(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਬਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 
ਹਮ ਨ ਵਿਆਹੇ an ਸਾਹੇ ? 
ਹਮ ਨ ਵਿਆਹੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਸਾਹੇ ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੇ ਨਾਲ 
ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੇ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ gta, ge 
ਉਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
ਜਾਂ ਜੇ fan ਅਸਫ਼ਲ ਮਨ੍ਹਖ ਨਾਲ ਯਿਸੇ 
ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ । 

ਵਰਤੋ” :-- es ਯਾਰ, “ਹਮ ਨਾ ਵਿਆਹੇ 
ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਸਾਹੇ ।' ਪੰਡਤ ਹੁਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਰ/ਏ Zi 
ਸਾਨੂੰ ਕੀ ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੁਰਾਣੇ ਖੋਸੜੇ ਹੀ ਹਨ । 

(Ha) 

ਹਮ adt ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ sal ਕੋਇ । 

ਭਾਵ :--ਅਸੀ” va sat, 
ਭੈੜਾ ਵੀ ਕੋਈ sat | 

“ 

ਵਰਤ” :— 

“ਹਮ sdt ud ਬੁਰਾ ਨਹੀ” ਕੋਇ । 
ਪ੍ਰਠਵਤਿ ਨਾਨਕੁ _ ਤਾਰੇ _ਸੋਇ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਸੂਹੀ ਰਾਗ) 

ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਉ ਜਾਏ 1 

ਭਾਵ :-- ਗਵਾਂਢੀ ਤਾਂ ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ 
ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” : 

ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਕ ਹਮਸਾਇਆ, 
ਹਕ ਹਮਸਾਇਆ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਜਾਇਆ, 

(ਸ਼ਰਫ਼-ਸੁਨੇਹੇ--ਫ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੀਨ 'ਸ਼ਰਫ਼') 

ਹਮਦਰਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 
ਹੈ। 

ਭਾਵ :-- ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰ੍ਹਰੀ ਹੈ । 

ਪਰ ਬੁਰਾ- 



ਹਮਾ ਯਾਰਾਂ... 

ਵਰਤੋ" :--- ਉਸਦਾ ਚਿਹਰ। ਕਦੇ ਲਾਲ 
ਤੇ ਕਦੇ ਪੀਲਾ cer ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਪਾਈ 

ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮਸਤੀ ਦੀ ਕੁਲ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਕੇ 

ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਈ ਜਾ ਦਹੀ ਸੀ । ਠੀਕ ਹੈ :-- 

'ਹਮਦਰਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋੜ੍ਹੀ ਹੈ । 

(ਪੰਜਾਬੀ ਭੌਟੇ=--ਸ: We ਅਮੋਲ) 

ਹਮਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਹਮਾਂ ਯਾਰਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ 

ਭਾਵ :-- ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ wu ਸੁਖ 
estat ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੋ, ਪਦ ਸੁਣ ਕੇ 

ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੌਫੇਗਾ 1 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । 

‘out ਯਾਰਾਂ Say ਹਮਾਂ ਯਾਰਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ” ਸਗੋਂ ਦੋਵੇ 

ਜਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਖ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਦ ਆ ਵੇਗਾ 

3 ਇਹ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ | 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੂਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੂ ਹੀ sue ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰ 
ਚੰਗਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਂ | 

ਵਰਤੋਂ` :-- “ਠੀਕ ਏ”, ਇਕ ਹੋਰ ਬੋਲ 

ਉਠਿਆ “ua ain ਤਾਰੂ ਹੀ ਡੁਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ 

ਹੀ ਢਹਿੰਦੇ ਨੇ ੭” ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਬ ਕੀੜਾਂ ਹੀ 

ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ wet ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ? 
(ਸੰਗ) 

ਹਰ ਇਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ a 

ਹਰ ਕਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਰਦਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੋਂ 

ਵਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਚੋਧਰੀ-ਭਾਈ ! ast Aas 

ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾ ਸਰਦਾਰ” ਹੂੰਦਾ ਹੈ 1 

ਐਨੀ ਹੈੱਕੜ ਨਾ fear | 
(Ha) 

ਹਰ ਹਰ ਪੌਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਦੌਸਤ । 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾਂ 

ਪਿਆਰਾ ਹੀ fer । 

ਵਰਤੋ` : -- 

ਹਰ ਹਰ ਹਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋਸਤ, 

ਉਹ _ ਦੋਸਤ ਰੂਪ ਵਫਾਵੇ । 
ਦੋਸਤ sla ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ, 

ਇਹ ਪੌਸਤ ਚਾ _ਕੂਲਾਵੇਂ । 

(ਹਾਸ਼ਮ). 

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ 
ਕੀਤੇ ਕੌਮਾਂ ਕਰਕੋ ਦੁਖੀ gerd 

ਵਰਤੋ :-- _ਅੰਡੀ---ਮੈਂ ਆਪਣਾ _ ਆਪ 
ਕਾਤਲ ਹਾਂ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ ਮਾਰਦਾ ! “ਹਰ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ।” 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ-ਗਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ 

ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ast ਆਪਣੀ ata ਹੀ 
ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਕਮਲੀ-ਇਹ ਕੋਈ act ਗੱਲ 
ਨਹੀ” tad ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ 

2 ।' ਜੇਂ ਕਰੜਾਰੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਪਈ ਕਰੇ । 

(Ha) 

ਹਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਲ ਤਕਦਾ 
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ਭਾਵ :-- ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਯਾਰਾ ! ਏਬੋ ਬਦਲ ਜਾਣ 
ਪਿਛੋ” fad ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਏ 1 ਨਵਾਂ ਅਛਸਰ 
ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਚ ਪੁਚ ass sa 

ਪੈਣਗੇ । “ਹਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਦਾ ਹੈ । 
(ਸੈਰ) 



ਹਰ ਦਰਖਤ ... 

ਹੌਰ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ws ਪਛਾਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਰੈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰੜੋ` 3° ਉਸ 
ਦਾ ਚਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰਖਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ॥੧੧-੧ਨ aa! “ਹਰ ਦਰਖਤ 
ਆਪਣੇ SR ਪਛਾਤਾ Ries ਹੈ । ਰਾਧੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” 
ਆਪੋ ਉਸਦੀ ਸੋਭਾ yet ਵਧਾਏਗੀ । (ਸੈਰ) 

ਹਰ ਦਿਨ ਈਦ ਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਸ਼ਬਰਾਤ । 

ਭਾਵ :--ਜਜਿਥੇ ਦਿਨ ਰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ 
“Al ਰੋਵੋ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਗਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 
ਵਿਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ! ਉਸਦਾ ਹਰ ਢਿਨ ਈਦ 
ਵੇ ਹਰ ਰਾਤ ਸ਼ਬਰਾਤ ਵਾਂਗ ਬੀਤਦੇ ਸਨ। 

(ana ਕਿਆਰੀ-- ਬਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ) 

ਹਰ ਮਸਾਲੇ ਪਿਪਲਾ ਮੂਲ Fi ya 
ਮਸਾਲੇ ਧਨੀਆ । 

ਵੇਖੋ :-- ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿਥੇ ਭਾਗੋ” 
ਨਹੀ” ਖਲੀ । 

ਭਾਵ --- ਹਰ ਗਲ ਜਾਂ ਕੌਮ ਵਿਚ 
ਅੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਮਤਾ ਜੀ-ਬੰਨ ਦੇਈ 7 “ਹਰ 
ਮਸਾਲੇ ਪਿਪਲਾ' ਮੂਲ ਜੇ । ਕੋਈ ਗਲ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ 
ਹੋਵੇ ਉਹ ਝਟ ਵਿਚ ਆ ਖੜਦੀ ਹੈ । 

(Re) 

ਹਰਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਏ | 
ਭਾਵ :-- Jag ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ 

ਖੁਆਰੀਊਦਾ ਕਾਰਨ_ਬਣਦਾ ਹੈ । 

TIS: ਜੇ ਉਹ !ਸਮਝ ਕ ਗੁਜ਼ਾਰ 
ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਉ” ਯੋਖਾ ਨੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ 
ਨਾਲ Wee ਲੱਗ” ਸੀ । ‘gay ਦਾ ਮਾਰਿਆ 
ਸਦਾਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।” (ਸੰਗ) 

੧੪੦ ਹਰਿ ਜੀਉ... 

ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਹਰਾਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ Sat ਪੱਚਦਾ । 
ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਰਾਮ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਭੈੜੇ GT ਨਾਲ ਆਈ 
ਖੱਟੀ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਪੰਚ--ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੀ ! fea 
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 33 ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ਼ਟੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਟ 
ਕੇ ਬੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਪਰ “ਹਰਾਮ ot ਕਮਾਈ 

ਹਰਾਮ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ' । ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ as 

aad? ਦੇ wa ਵੜਨ ਲਗ ਗਿਆਂ ॥ (`ਗ) 

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਨੀਚ ਚਹੁਕੰਟ ਜਾਤੇ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ate Hay ਵੀ Avr ਵਿਚ ਉੱਘੇ 
ਹ ਗਏ । 

ਛ੍ਰਤੇਂ` : 

“ofa ਸਿਮਤਨਿ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ '। 

ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ।। 
(aa ਗ੍ਰੰਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤਿਆ ਕਛੁ ਨਾ 
੩੫ 

ਕਹ WHat | 

ਭਾਵ :--- ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ 
ਸੰਤ ਕੁਝ oot ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ । 

— 

ਵਰਤ” : 

“ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪੋਤਿਆ ag ਨਾ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲ । 
ਨਾਨਕ HS ਤਨੁ ਸੂਖੀ ਹੋਇ wis ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ।।”” 

(ਗੁਰੂ ਗੋਥ--ਆਸ। ਰਾਗ) 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਹੰਕਾਰ ਨ ਭਾਵਈ 11 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ dar 
ਨਹੀ” ਲਗਦਾ | 

ਵਰਤੋ” : 

“ ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਹੈਕਾਰ ਨ ਭਾਵਈ, 
ਵੇਦ ਕੂਕਿ ਸੂਣਾਵਹਿ i 

— 



ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਫਿਰਿ ਆਵਹਿ 1 
(ag ਗ੍ਰੰਥ--ਮਾਰੂ ਵਾਰ) 

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ । 

ਬੇਪਤੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ“ —~ 

“ofa ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ।। 
ਤਾਂ ਕਉਂ Gyr ਕਹਾ ਬਿਆਪੈਂ, 
ਜਾ _ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ੧੧” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-- est ਰਾਗ) 

ਹਲ ਚਲਾਓ ਹੱਲ, ਜਿਨਾਂ ਵਾਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਕਾਂ ਹੱਲ ਦੇਵੇਂ ਚਾਰ, ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਫੁਲ । 

ਮਾਰੋ ਮਾਰ । 

ਵੇਖੋ :-- ਜਿੰਨੀ” ਗੋਡੀ, ਓਨੀ Sst । 
ਭਾਵ :-- ਜਿਤਨੀ . ਵਾਰੀਂ fart 3 

ਵਾਹ ਕੇਂ ਸਵਾਰੀਏ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧੀਕ ਫਸਲ 
Sat ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਕਾਹਨ ਚੌਦ--ਨੰਬੂ | ਜਿੰਨਾ 

“ਹੱਲ wed, Go ss ਮਿਲੇਗਾ” । ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ 
ਪਾਉਗੇ, ਓਨਾ ਮਿੱਠਾ । ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੁਝ adi’ 
ਜੇ ਲੱਭਣਾ | (Fa) 

ਹੱਲ ਦਾ ਕੀ ਵਾਹੁਣਾ, ਫੜ gull ਢੱਗਾ 
ਢਾਹੁਣਾ । 

ਭਾਵ : ਜਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਮ ਨੂੰ ਕੌਦੀ 
ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਸੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :— ਕਾਮਾ-ਫਡ ਓਏ, ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਹਲ 
ਦਾ ਕੀ woe ਫੜ qut gan ਢਾਹੁਣ । wrt 
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੌਣੀ ਬੈਠੋ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । 

(ਸੰਗ) 
ਹਲ ਨਾ ਪੰਜਾਲੀ, ਆਇਆ ਮੇਰੀ 

ਭਿਆਲੀ । 

ਭਾਵ :-- UB ਕਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਣਾ ਸਦਾਂ 

Me ਹੀ ਪਿਆ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੇ । 

ਵਰਤੋਂ :-- gutta ਕੀ ਲਿਆਣਾ ਸੀ 
ਉਸਨੇ ?ਉਸਦਾਤਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈਕਿ "dim a 

ਪੰਜਾਲੀ ਖਾਇਆ ਮੋਰੀ ਭਿਅਲੀ । 

(a) 
si ਵਾਂਹਦੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਮੰਦੇ । 

>- ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ_ਹੈ 
ਤੇ ast ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੈਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--- ਹੱਲ ਵਾਂਹਦੇ ਚੰਗੇ 2 ਨੌਕਰ 

ਮੰਦੇ । ਪਰ-ਈ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋ” ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੋ 
ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਕਿੱਨੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਹੋਵੇਂ | 

ਹਲਦੀ ਦੀ aut ਲੈ ਕੇ ਚੂਹਾ ਪਸਾਰੀ 
ਬਣ ਬੈਠਾ । 

ਭਾਵ :--- ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ 'ਥ ਆ 
ਜਾਣ'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਸਣਾ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ-ਕਭ ਹਰੀ ਨਿੰਘ 
ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕੂਟਦ: ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 

ਇਕ ਦੇ aud ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ valu ਬਣ 

ਬੈਠਾ । ਅਖੇ “ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੰਢੀ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹਾ ਪਸਾਰੀ 
ਬਣ ਬੈਠਾ' ਹੈ । (ਸੰਗ 

ਹਵੇਲੀ He’ ਬਾਕਰ ਦੀ, ਵਿਚ ਸਲੋਮੋ” 

ਆਕੜਦੀ । | 

ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ de ਤੇ 
ਆਕੜ ਕੋਈ ਪਿਆ ads 

ਵਰਤੋ” :- ਰਲਾ ਸਿੰਘ--ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ! ਫਤਹ ਚੈਦ ਦੀ ਤਾਂ. ਉਹ ਗਲ ਹੈ fe “ਹਵੇਲੀ 

ਮੀਏ” ਬਾਕਰ ਦੀ, ਵਿੱਚ AEH ਆਕੜਵ0 1 ਕੋਠਾ 
ਤਾਂ ਤੁਸਾਥੋ ਮੰਗਵਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, va ਆਕੜ ਆਕੜ 

ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ । (Fa) 

ਹਾਸੇ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਾਂ ਹਾਸੇਦਾ 
ਮੜਾਸਾ । ਜਾਂ ਹਾਸ ਦਾ ਵਿਣਾਸਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ੰਲ 
ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਏ | 



= 

i— ਬਚੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ A deer 
ਹੋਇਆ | ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਵਾਏ ਦਾ ਝਟ 
ਪਟ ਹੋ ਜਾੰਦਾ ਹੈ । etl ga ਕੋ saat fas 

ਹਾਸੇ a feem ਨਾ ਹੋ ਜਗਇ | 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਾਕਮ ਦੇ ਅਗੇ ਦੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ fue 
ਦੀ ਨਹੀ ਲੰਘੀਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਗੇ ਲੰਘਣ 
ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੩ ਘੌੜੋ ਦੇ 
ਪਿਛੋ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਦੁਲੱਤੇ ਦਾ ਡਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਬਾਬਾ, ਜੇ wees ਨੇ 

ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ, sidim ਨ ਠਰ ! ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 
ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਘਟ ਕੀਤੀ ਏ ? ਹਾਕਮ ਦੇ ਅਗੋਂ ਦੀ 

ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿਛੋ" ਦੀ adi ਲੰਘੀਦਾ । ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ 
ਆਂ ਲੜੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਯੋਗ ਹੈ ? (Fa) 

ਹਾਕਮ ਦੇ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਚਿਕੱੜ ਦੇ ਤਿਲਕੇ 
ਦਾ ਕਾਹਦਾ FR | 

ਭਾਵ :-- ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਝਿੜਕ ਅਤੇ 
ਚਿਕੱੜ ਨਾਲ ਤਿਲਕਣ 3 ਗੁੱਸੇ ਨਹੀ” 
ਹੌਈਦਾ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਚੌਧਰੀ-- ਚੋਕੀਦਾਰ ॥ 
ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਲ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਠੌਜ ਨਾ ਹੋ। 
‘man ਦੇ ਭਿੜਕੇ 3 ਚਿਕੱੜ 3 ਤਿਲਕੋ on 
ਕਾਹਦਾ dint ?” (ਸੈਰ) 

ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ । 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ 
ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਕੋ ਜਿਹਾਂ ਵਿਚ 
ਪਿਆਰ u ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ" :-- ਓਹ ਇਹ ਵੀ ਟਸਣ: ਚਾਟੰਦਾ 

ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ free ਇਕੋ ਟਕੋਰ ਦ 
ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪੇ vay ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ‘oe 8 
ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਗੇ ਸੋਹਣਪ 

ਜਾਂ ਕੋਝ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀ” । 
(ਪ੍ਰੀਤਮ ਫ਼ਰਵਰੀ, ੧੯੫੦-ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ) 

ਹਾਥੀ ਜੀਉ'ਦਾ ਲੱਖ ਦਾ, ਮੋਇਆ ਸਵਾ 
BY ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 
ਲਾਭ ਹੈ ਲਾਭ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੌਕਰੀ _ ਫੁਣੀ si ਲੋਕਾਂ 
ਸਮਝਿਆ, ਗੇਂਪੀ ਚੋਦ ਦਾ ਹੁਣ as ਨਹੀ” ਬਣਨਾ । 
ud ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਣ ਏਨੇ ਸਨ, ਕਿ ' ਹਾਥੀ Wee 
ਲੱਖ ਦਾ, ਮੋਇਆ ਸਵ! ਲੱਖ ਦਾ' | 

(ਸੰਗ) 
_ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੇਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੌਰ, ਵਿਖਾਣ 

ਦੇ ਹੌਰ। 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋ` ਚੌਗੀਆਂ 
ਗਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋ" ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ । 

- 

ਵਰਤ” :— ̀ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ 
ਚੋਂਪੜੀਆਂ ਗਲ! ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ 
sat ਚਾਹੀਦਾ । ਤੂੰ ਅਜੇ ਬਾਲੜੀ ਏ' । ਤੂੰ ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹਾਥੀ ਦੇ te ਨੋ we 
ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ । 

ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ--- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 
ud ਏ । 

ਭਾਵ :--- faq ਤਕੜੇ ਦੇ ਕਾਬੂ, ਆ 
WE ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਤਾਬ/ਂ-ਸੈਰ fea ਤਾ ਗਲ” 
ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ 3H ਇਹ ਕਰੋਂ, ਰਬ ਸ਼ੋਰ ਰਖੇ, 
ਸਗਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਬਣ ਸਾਏ, sla ਕਹਿੰ'ਢੇ 
ਨੇ, “ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੈਰ ਆ 
ਜਾਂਦੇ ਨੇ ।? 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ-- ਜੋਸ਼ੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ) 

ਹਾਥੀ ਨੀਰ seein, ਸਿਰ ara 
Gare | 



ਹਾਥੀ ਫਿਰੇ ੧੪੩ ਹਾਲਾਆਂ ਤਾਂ 

ae :-- ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ | ਕਾਹਦਾ ਅਖੋ “ਹਾਰ ਮੰਨ, ਝਗੜਾ ਚੁੱਕਾ" ai ਦਾ 

ਪਾਸੇ ug, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ 
ਜਾਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ :--- 
‘are aya ਨ due) vada ਸੁਖਾਵੈ ।। 
ਹਾਥੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀਐ ਜਿਰ ਫ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ 1’ 

(erai— ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਹਾਥੀ fed ਗਿਰਾਂ ਗਿਰਾਂ, ਜਿਸਦਾ 
ਹਾਬੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ। 

ਭਾਵ :-- ਤਕੜੋ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮਣਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਚੋਧਰੀ-ਘਮੰਡਾ ਲਿੰਘ ਜੋ ਜੀ 
ਆਵੇ ਪਿਆ ਕਰੇ । ਨਾਂ ਤਾਂ ਵੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ 
ਹੋਇਆ ਨਾ । wa ਵਿਚ ਤਕੜੇ ਜੋ ਹੋਇ। 

ਸਿਆਣਿਆ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਹਾਥੀ fea 
ਗਿਰਾਂ ਗਿਠਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਹਾਥੀ ਉਸਦਾ ਨ” ।” 

(Fa) 
ਹਾਬੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਛ (ਰਹਿ) ਅੜ 

ਗਈ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਕੋਮ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ 
ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਕਰਕੇ 
ਕੌਮ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕ ਜਾਵੋ । 

FIT :-- ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ 
ust ਨੂੰ ਕਿਹਾ “ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ, us ਰਹਿ 
ਗਈ ਏ' । ਜਿਥੇ ਅਗੇ are ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ Sure ਜੋ, 
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੜ ਵਣ es | 

(ਲਦੇ ਮੋਹਜ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਝਗੜਾ ਚੁੱਕਾ । 

ਵੇਖੋ :-- “ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਤਹਾਡੀ ਜੀਤ 1’ 

ਭਾਵ :-- ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਟ ਤੇ ਝਗੜਾ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ | 

ਵਰਤ” :-- ਚੌਧਰੀ ਜੀ ! ਹੁਣ waa 

ਆਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਦਮਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 

(ਸੋਗ) 

ਹਾਰੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 
ਵਿੱਚ । 

ਭਾਵ :-- ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ 
ਇਨਸਾਫ਼ ਰਬ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” ;-- ਜਵਾਨ ਪੁਤਰ ਓਹਦਾ । ਪਿੰਡ 
ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਰੀਆਂ 5 ਨੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਮਾਈ 
3 ਸੋਚਿਆ, “ਹਾਰੀ ਦਾ font ਰੱਬ dt ਕਚਿਹਰੀ 
ਵਿੱਚ ਨਹੀ” । fae ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ Tet । 

(ਦੇਵਿੰਦਰ ਬੜੀਸੀ-- ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਹਾਂਰੀਏ ਨ ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ ਰਾਮ 

ਭਾਵ :-- ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਖੋ ਤੇ ਹਿੰਮਤ 
ਕਰੀ ਜਾਓ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਹਰੀ ਸਿੰਘ-ਚਾਚੀ ਜੀ ! ਜੇ 
“ਹਾਰੀਏਂ ਨਾਂ ਹਿੰਮਤ, ਵਿਸਾਰੀਏ ਨਾ am’, ੜਾਂ ਹਰ 
ਮੈਦਾਨ ਫਤਹ ਹੀ ਛਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

(ਸੋਗ) 

ਹਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੇ, ਪਾਲੀਆਂ ਤਾਂ aut 
ਛੱਡ ਦੇਣੇ । ਜੰ Welt ਤ੍ਰਾਹ ਦਿਤੀਆਂ, 
ਪਾਲੀਆਂ ਤਾਂ sat ga ਦਿਤੀਆਂ : 

-- ਕਿਸੇ ਵਿਆਂਹਦੜ ਇਸਤਰੀ 
ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੱਡ ਬਹੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ 
ਨਾਂ Bs | 

ਵਰਤੋ” :--- ਚੋਧਰੀ-- ਵਰਯਾਮ ਤਾਂ Har 
Badin ਯਾਰ ਏ । ਮਾਮੂਲੀ ਗਲ ਏ ਜੇ SH ਰਾਜ਼ੀ 
ਹੋ ਗਿਆਂ, “ਹਾਲੀਆ ਤਾਂ ਛੱਡੇ, went ਤਾਂ ਨਹੀ” 
ਛਡ ਦੇਣੇ ।” 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



ਹਾੜ ਹਰੇ ਨਾਂ ਸੌਣ ਸੁੱਕੇ । 

ਆਦਿ ਦਲਦਲ ਦੇ ਦਲ ਲਵ ਦਿ ਦੇਦੇ eee ਦਲਦਲ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਦੇ ਦਾ 

fast ors... 

ਵਰਤੋ” :-- ਭਿਆਲੀ ਕਾਹਦੀ wet ਏ, 

ਭਾਵ :- ਸਦਾ ਕੇਈ ਇਕ ਹਾਲਤ ਨਿਰੀ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਏ । ‘fam ਚੌਬਾ ਤੇ 

ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਂ । 

ਵਰਤੋ` :-= ਉਮਰ--ਕਾਹਦਾ _ ਹਾਲ ਏ 

ਜਥੇਫਾਰਾ । 'ਹਾਂੜ ਹਰੇ St ਸਾਵਣ ਸੁੱਕੇ dat 

ਰੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ | a 

(ga ਢੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ -- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

gaa ਕੋ ਮਿਹਰ । 

gre :-- ਜਦ ਕਕਸੇ din ਦੀ ਵੰਡ 

ਸਮੋ ਰਾਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਿੱਛ' 

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਪਈ ਦਸੋ, ਅਜਾਡਾ ਮਿਨਾਈ 

ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ AQ ਇਹ ਤਾਂ 'ਹਾਜ਼ਰ ਕੋਂ ਮਿਹਨ' 

ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਰਤਾ ਪਛੜ ਕੇ UA, ਤਾਂ ਸੱਭ 

aA ਤੋ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ । (ਸੈਰ) 

ਹਾਂਡੀ Gus 3 _ਆਪਣੇ ਕੰਢੇ ਹੀ 

ਸਾੜ੍ਹ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ 

age ad, ਜਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇ dA 

ax ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਸੇ ਕਿ ਉਸ 

aan ਮੋਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜੇ ਗਾ, ਤਦ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਕੈਲਾਸ਼ ਲਾਲ ਬਿੰਬ ਹੋ ਗਿਆ | 

ਪਰ ਲੀ ਕਰਦਾ ? 'ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢੇਂ ਹੀ 

ag । ਵਿਚਾਰਾ ਮੱਥੇ ੜੇ da ਰੱਖ ਕ੍ਰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ 

ਗਿਆਂ । 

(ਸਵੇਰ ਸਾਰ-- ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ) 

ਹਿਸਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਜੁਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧ । 

ਭਾਵ-- ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿਚ far 

ਬੋੜਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸ਼ੁਆਰੀ ਵਧੀਕ | 

ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿਚ wa, Gar ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਫ਼ਾ ਬੋੜਾ 

(ਸੰਗ) 

ਹਿਕ ਦਮੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਬੀਬੀ ਹਾਰ 

fwoe ਚਲੀ । 

ਭਾਵ :-- ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ 
ਬਾਹਰੋਂ“ ਸ਼ੂਕਾ ਸ਼ਾਕੀ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋਂ :-- ਰਾਣੋ--ਮੈ” ਨਹੀ” ਆਪਣੀ 

ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਕਰਨੀ ਉਨ ਦੇ । “ਹਿਕ ਦਮੜੀ 

ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੇਲੋ, ਬੀਬੀ ਹਾਰ fuse ਚਲ] 1” 

(ਸੰਗ) 
ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਚਲਾਕੀਆਂ 

ਹੁਕਮ ਕਰਨ 
ਜਾਂਦਾ । 

ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਨਾਲ da sat ਪਾਇਆ 

ਵਰਤੋ" :-- 

'ਹਿਲਮਤਿ ਹੁਕਮਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ i 

ਕਿਉਕਰਿ ਸਾਚਿ ਮਿਲਉ ਸੋਰੀ ਮਾਇ ।।' 

(ਗੁਰੂ ਗੰਖ-- ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 

fast ws ਕਿਰਾੜਾਂ ਵੱਗੇ 1 

ਭਾਵ :-- ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੋ ਜਿਹੇ ge 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੱਠ US ਹਨ । 

ਵਰਤੌ` :-- ਕਿਕਰ ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ! 

ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪਈ ‘fast wa 

ਕਿਰਾੜਾਂ vai । fost ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਟੱਬਰ ਸੀ, 

ਪਰਸੋ ਕਿਧਰੇ fea ₹ ਚੌਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵੜੋਂ, 

ਸਾਰ Sus ਹੀ ao ਤੁਰਿਆਂ । 
(Ra) 



fase fare . 

‘fase ਜਿਕਦੈ । ਸਚ  ਹੈੜ ਤਨ ਮਨੁ | 
ਸਚਾ ਹੋਇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ 
ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਸੱਚੀ 

ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
ss 

“ਹਿਰਦੈ fanned ਸਚੁ ਹੈ, 

ਤਨੁ ਮਨ ਭੀ ਸਚਾ ਹੋਇ ।। 

ਨਨਕ ਸਚੈ ਨੁਕਮਿ fon, 
ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਇ ।? 

(ag ਗ੍ਰੰਥ-ਰਾਗ ਮਾਰੂ) 
ਹਿਲਿਆਂ ਨਹੀ` ਤੇ ਸਲਿਆ sat । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਡਾਢੇ ਅਗੇ ਆਕੜੇ ਉਹ 
ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਾਂ ਜਦੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ 
੮ ਦੌਰ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਨਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ 

ਜਖ਼ਤ ਅਇਆ ਹੈ । ਬਸ ਕੋਈ ਹਿਲਿਆ ਨਹੀ 

੩ ਸਲਿਆ sat । ਕਿਨੇ ਹੀ Sea ਉਸ ਨੇ ਕਢ 

ਦਿਤੇ ਹਨ । (Ha) 

ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ 
ਜਾਇ । 

ਭਾਵ :-- ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ 
ਜਨਮ ਭੋਹ ਦੇ ata ਰਿਹਾ ਹੈ। 

=. 

ਵਰਤ ̀  !-- 

“ਟੈਣਿ ਗਵਾਈ fea, 
faen ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ।। 

ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ, 
ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ 1” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ-ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣ) 

ਹਲ ਨਾਂ ਦਲੀਲ i 

ਭਾਵ :- fad ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਵੇਖ, 
ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਜਦੋ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ, 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ । 

੧੪੫ ਹੁਕਮ aad... 
ਕਦ ਆਣ ਕਦ ਦਲ ਦਲ ਲੇ ਦਲ ne, 

ਵਰਤੋ" :--- 33 ਪਾਸੋ ਮਾਸੂਮ FS ਦੀ 
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਗਈ । ਉਸ 8 dis ਕੀਤੀ ਨਾ 
ਦਲੀਲ ਉਵੇ” ਹੀ ਕਪੜੇ wis ਬਾਲ ਨੂੰ ਚੁਕ 8 
ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹੀਲੇ ਰਿਜ਼ਕ, ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ । 
ਭਾਵ :-- ਕੋਈ an ਨਾ ਕਰੇ 3 

ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ aed ਜਾਵੇ 
ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਕਕਾ ਜੀ ! ਹੀਲੇ ਰਿਜ਼ਕ fuser 
ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌੜ । ਕੰਮ ਕਰੋਂਗੇ ੩੧ ਖਾਓਂਗੇ । ਬਹਾਨੇ 
ਬਣਾਉਗੇ, xi ਪਛੋਤਾਉਗੇ । (Pal) 

JAS SS ਭੁੱਸੜ gat ॥ 

ਭਾਵ :--- ਗਰਮੀ ste’ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, 
ਪਰ ਜੇ ਹਵਾ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ 
ਨਹੀ” ਹੋਈਂਦਾ | 

ਵਰਤੋ” : - ਸਾਵਣ ge ਦੋ ਹੁੱਸੜ 3 

ਘਬਰਾ a ਹੀ ਜਟ ਫ਼ਕੀਰ weet ਹੈ । ਉਹ ਜੇਠ 
ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾ 3° ਨਹੀ? ਡਰਦਾ । ‘ong 
ਨਾਲੋ” gna dat ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਹੁਸ਼ ਹੁਸ਼ ad, ਪਰ ਉਠ ਨ ਬਹੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਜਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ 
aH ਸਿਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹੋ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੰਬਰਦਾਰ :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ । 
ਨਿਸਚੇ ਜਾਣੋ ਕਿ az ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ay ਦੇ 

ਸਿਰੇ vas ਦਾ ਕੋਝੀ >ੰਗ ਨਹੀ” ਦਿਸਦ' | ‘OH ਹੁਸ਼ 
ad, ua ਉਠ ਨ ਬਹੇ' ਵਲ। ਹੀ ਲੋਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । 

(Fai) 

ਹਕਮ ਨਾਦਰੀ, ਤਕਦੀਰ ਕਾਦਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਨਾਦਰ-ਸ਼'ਹੀ Jan ਰੱਖ ਦੇ 
ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਾਂਗ ਅਟੱਲ ਹੈ । 



ae 

aay BS ee We ਰਨਾਲੇ ਦੀ .. 

ਵਰਤੋ : -- ਅਜ ਛਲ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਸਮ” 

ਵਿਚ 'ਹੁਕਮ sect, zetia ਕਾਦਰੀ । ਵਾਲੀ 

ਗਲ ਨਹੀ” ਚਲਦੀ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ 

ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ Ferd । (ਨਰ) 

ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੁ । 

ਹੁਣ ਦਾ ਹੁਣ, ਫੇਰ ਦਾ gai 

ਵੇਧੋ :-- wa a fes ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਕਲ 

ਕਿਨੇ ਡਿਠਾ. 4 

ਭਾਵ :--ਅਜ ਦਾ ਕੌਮ ਅਜ ਹੀ ਕਰੋ.। 

ਭਾਵ :-- ਿਹੜ' ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਬੁਝ od es et aka 
af Gat aes ਹੈ। OY । ਹੁਣ, ਫੇਰ ਦਾ ਫੇਰ” ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਜੋ । ਅਜ 

ਉਹੀ ਦਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ੧ (ਸੋਗ) 

ਵਰਤੋ` .-- 

‘gan ga ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੁ ।। 

ਸਾਚੁ ਸ਼ਬਦੁ ਜ' ਕਾ ਨੀਸਾਨੁ Ww 

{ag ਰ੍ਰੰਥ--ਆਸਾਂ ਰਾਗ) 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਲਗ 

ਪਦੇਨ ॥ 

`ਭਾਫ :-- ਜਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ 2 

ਹੁਣ ussfeni ਕੀ ਬਣੇ, ਜਦ 

ਚਿੜੀਆਂ ਚਗਿਆ ਖੇਤ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਜਾਂ 

ਨੁਕਸਾਨ saa fue’ _ ਸੋਚਾਂ. ਜ' ਵਿਚਾਰਾਂ 

ਕਰਨ Ba ਜਾਂ ਪਛਤਾਵ ਤਦ ਇਹ wwe 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

sia fae fede ਲੈ ਨ ਵਰਤੋ: — ਚੌਧਰੀ-- ਕਰਮਦੀਨਾ ! ਜੋ 

ਤਕੜੇ ਕਮਾਂ ਵਿਚ ।ਹੱਸਾ SE ਲਰ ਪਵੇ । | saw ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ । ‘ge ਪਛਤਾਏ ਕੀ ਬਣੋ, 

eos :-- ਕਰਮ ਦੇਈ--ਨੀ ਤਾਰੋ ! ‘ae | ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਰਿਆ ਏਤ 1” (ਸੋਗ) 

33 ਟਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ue ਲਗ us SV ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਦਾਜ ਦਿਤਾ, ਗਾਹਕ ਪਸਿੱਤਾਂ । 

ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲ ਦਾ ਕੌਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ । (na) 
ਭਾਫ਼ : 18 ਗਲ ਦੇ ਲਮਕ ਜਾਣ 3 

ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰਹ ਜਾਂ gets 

ਦੇਣ ਨਾਲ na’ ਆਪ ਵਿਚ Za ਭਾਵੇ 

ਵਧ ਜਾਵੈ । 

Zoe :-- ਸ਼ਾਹ- 'ਹੁਦਾਰ ਦਿਤ' ਨਹੀ, 

ਕਿ ਗਾਹਕ ਪਸਿੱਤਾ ਨਹੀ` ਹੋਇਆ !' ਇਕ ਖਲਿਉ' 

ਦਿਉ, fga ਜਦ ਮੰਗਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ, a" 

ਹੁਰੀਂ" ਘਰ ਨਹੀ! ।'” (ਸੋਗ) 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਿਉ ਵਿਚ ਰੋਬਾ ਹੈ 

ਭਾਵ --ਕਿਸੋ ਮਾੜੇ ge ਦੇ Ja 

ਦਿਨ ਫਿਰ ue: 

ਵਰਤੋ” :-- ਨਥੁ ਮਲ- ਕਿਹਰ ਹਿੰਘ ! “ਹੁਣ 

ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਘਿਉ ਵਿਚ Sur ਹੈ! ! ge ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ #ਹੀ`। ਚਾਚਾ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ । ਹੁਣ 

ਜੋ ਮਨ ਆਵੇ, ad! (Ral 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਚਲੀਆਂ ਨੇ । ਨ ੨ ef ਝੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ 

ਮੈਂ = ea ਸਿੰਗ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸੁੱਕਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗਲ a ਠੀਕ 

ਬਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ (ਸਾਵਣ ਦੇ ਸਿ ਦਾ 

4 

ਭਾਫ:--ਜਦ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਨਕੇਮੇ 

ਆਦਮ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਮਰ 

ਕਸ ਲੈਣ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ Us: 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਰਤਾਰੋ--ਨੀ ਬਸ ! ਤੂੰ ਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਧਰੇ 28 ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਵੱਸੋ । 

ਜਿੰਮਤ ag, ‘de ਤਾੰ ei et ਮੱਕੇ ਚਲੀਆਂ 3 ਲੋ” es: 

ਵੋਖਦੀ'ਨਹੀ', iat ਤਾਬੋ ਵੀ ਹੁਣ 3) ਢੌਧਰਾਣੀ “ਹੁਨਲੇ ਢੀ ਝੜੀ 3 ਕਿਹਾ ਪੜਾ, 

ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਏ | _ (ਸੋਗ) fig ਦਾ ਇਕ ਸਿੰਗ frat ਤੇ ਇਕ ਲੁੱਕਾ । 



ਜਿਸ... 
acl fae td ਸਰਦਾਰ dai ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ay ਪਤਾ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਗਡ ਤੇ 

ਵਰ ਪੌਣ 1 

(ਕੋਇਲ ਕੂ--- ਬਾਵਾ ਬਧ ਸਿੰਘ) 

ਹੂਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲੰਗੂਰ । _ਵੇਖੋ:-- 
ਕਾਂ ਦੀ da ਵਿਚ ਅੰਗੂਰ | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਕਿਸੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣਾ gi ਕਿਸੇ ਸੁਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ daz ਦੋ ਪੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤ” :-- ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਜਦ ਸ਼ਾਮ 
ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ 3i ਲਖਨਉ ਦੇ ਮਨਚਏ ਨੌ- 

ਜਵਾਨ fest ਵਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ fea ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਦੇ: . 
'ਹੂਰ ਕੀ ਗੋਦੀ ਮੋ aa, yer ਕੀ ਕੁਦਰਤ | 
age ਕੀ ਚੋ'ਚ ਮੈ ਅਗੂਰ, Yet ਕੀ gees |’ 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ - ਨਨਕ ਸਿੰਘ 

ਹੂਰਾ (ਮੁੱਕਾ) ਨੇੜੇ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ । 

ਭਾਵੇ :- ਜਦੋ ਸੋਟੋ ਜਾਂ ਡੋਡੇ 3 ਹ 
ਕੌਈ ਡਰ । 

ਵਰਤੋ" — ਅਜ ਕਲ ਤਾ ਜ਼ੋਰਵਰ an at 
ਰਾਜ ਹੈ 1 ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀ” uses | 
ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ: ਹੈ, ‘aan SZ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ $' 

ਹੇਠਾਂ ਜਲ੍ਹਾ, ਉਤੇ ਅੱਲਾ । 
ਭਾਵ :- ਪੰਡਤ qs ਦੇ aqy ਨੂ 

ਦਸਿਆ ਹੈ 1 
੧੦੦੭ 

ਵਰਤ _:-- ਪੰਡਤ ਜਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ 
ਵਿਚ ਏਨਾ ਰਸੂਖ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਹੇ ਨਾਮ dq ਦਾ । ਬਸ, 
'ਹੋਠਾਂ ਜਲ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤੇ vise ਹੀ ener ਸੀ । 

(ਸੰਗ) 
ਹੇਠਾਂ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੌਣ (ਥਾਂ), ਉਤੇ ਮੋਚੀ 

ਦੀ ਹੱਟੀ । 

TF :- ਪਲੇ ਕੁਝ ਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸੇ ਕਿ ਮੈ ਬੜਾਂ ਵੱਡ: ਹਾਂ । 
ਵਰਤੋ" :-- ਨੰਬਤਦਾਰ : £ਨਸ਼ੀ ਜੀ । ਕਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ? ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ‘da? ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੋਣ, ਉਤੋਂ ਮੋਚੀ ਦੀ gap Us ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀ/ ੜੇ ਬੜਾ ਵਡਾ ਬਣ ਬਣ 

ਬਹਿੰਦਾ ਨੈ । 
(ਸੰਗ) _ ਹੋਠਾਂ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਸੈ” ਅੱਧ ਵਿਚ ਸੋ-ਦ ਹਾਂ । ਵੇਖੋ :-- 'ਸਦੀ ਨ ase, ਸੈ' ਲੜੋ ਫੀ ਤ ਈ । 

_ਵਰੜ: — ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਛ fag ode, ਪਰ ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਵੱਡਾ ਬਣ] ਫਿਰੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 
ਵਰਤ” :— Fz) ਭਾਬੀ | ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 

ਵਾਤ ਨਹ” ਪੁਛਦਾ, ੫ਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੁ) ums ਬਣੀ 
facet &, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕ ਹੈ, ਅਖੇ ‘Gai ar 
83 ਮੈ“ ਅਧ ਵਿਚ ਸੌ ਦੀ ਹਾਂ । (Hay) 

ਹੇਠਾਂ ਮਸੀਤ, ਉੜੇ ਚੁਬਾਰਾ । 
ਭਾਵ :-- ਅਣਜੋੜ ਚੀਜ਼' ਦਾ ਮੇਲ । ਅਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਲ । 
ਵਰਤੋਂ” :— ds ਦਈ-- ਮ੧ ਜ [ਇਹ 

ਗਲ del ਨਹੀਂ” . ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ 
ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਹੋਠਾਂ ਮਸੀਤ 3 ਉਤੇ ਚੁਬਾਰਾ” । 
ਇਹ wal ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਡ ਕਿਵੇ ga, _ (Hai) 

dot ਵਿਛਾਈਏ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲਈਏ ? 
ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਥੋੜੀ 

ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਟੀ ਕੌਮ ਸੁਆਹ ਨ ਸਕੋ । 
ਵਰਤ” :-- ਈਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜ 

ਅਸੀ” ਰੁਪਈਏ ਕਿਸੇ ਭਲੋ ਕੰਮ 3 ਸਣ ਲਈ ਲੈ ਵੀ 
ਲਈਏ, ੨ ਤੂੰ ਹੀ ਦਸ, ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਿਆਂ aw ਕੀ 
ਬਣਾਈਏ ? ‘dai ਵਿਛਾਈਏ ਕਿ ਉੜੇ ਲਈਏ ry 
ਵਾਹ ਬੋਈ ਵਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਆ ਗਿਆ ਏ' । 

(ਨਿਰਾਲੀ ਵਗਣੀ--ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 



ਰੋਡੇ ਦੇ ਪੁਰੇ, fas ਦੇ Ad 1 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਜਿੱਦੀ ਦਾ Hat 

ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ" :-- 'ਹੇਡੇ ਦੇ ਪੁਰੇ, ਸਿੱਡੇ ਦੇ Be 
ge ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ az ਜਾਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ fae 

udl ਹੌਣੋ ਨ ਰਹੇ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਚ ਹੈ ਤੇ 

ਸਦਾ ਹੀ ਸਚ ਹੀ dda 

ਦ਼ 2 ਸਾ 

“ਆਦਿ na ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ I 
ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ 1” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ -ਜਪੁਜੀ) 
ਹੈਨਿ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ we | 

gre :-- ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹਨ । 

gal ਸਭ ਦਿਖਲਾਵੇ ਖ਼ਾਤਰ saga ਹੀ 
ਹੈ। 

ਵਰਤੋਂ” :-- | 

“ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ cag ਸੈਸਾਰ 1” 

(ਗੁਰੂ ਗੁੰਬ--ਸਲੋਕ _ਵਾਰਾਂ ਤੋ ਵਧੀਕ) 

ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੌਮ ਆਣ ਨਾਂ 
ਸਕੋ ਰਾਸਿ । 

ਭਾਵ :-- ਇਆਣਾ (ਮੂਰਖ) ਜਦ ਕੌਈ 
ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵਿਗਾੜ Seg) 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਸਿ ।।” 

a ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਭੀ ਵੌਰਾਸਿ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਵਾਰ ਆਸਾ) 

ਹੋਇਗ' ਖਸਮੁ ਤਾਂ ਲਇਗਾ ਰਾਖਿ ॥ 

ਭਾਵ :-- Aaa ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਨੈ 
ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਰਖ ਲਵੇਗਾ । 

“aq ਛਬੀਰ wud ਦੁਇ arty ti 
ਹੋਇਗਾ ਖਸਮੁ si ਲਇਰ ate ੧1” 

(ਗੁਰੂ ਗੁੰਬ-ਗਾਉੜੀ axis ਜੀ) 

ਹੌਛਾ ਕੀ ਸੰਵਾਰੇ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਦਸ 
ਵਾਰੀ usd | 

ਭਾਵ :-- Jel ਆਦਮੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਆਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਬਹੁਤੀ 

ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਦਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 

ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- adi ਜ਼ੀ ਨਹੀ, ਸਾਨੂੰ en 

ਲੌੜ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾ ਦੀ ! ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੁਆਰੋਗੇ ? 

ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋ” ਦਸ ਵਾਰੀ ਪਤਾਰੋਗੇ | 

(ne) 

ਹੋਛੀ ਮਤਿ ਭਇਿਆ ਮਨੁ ਹੋਛਾ । 

ਭਾਫ :-- ਹੌਲੀ ਅਕਲ ਕਰ ਕੇ ਮਨ 

ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ 

ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

‘3 ਹੋਡੀ ਮਤਿ ਭਇਆ ਮਨੁ cet 

ਗੁੜ ਸਾ ਮਖੀ ਬਾਇਆ ।' 

ਨਾਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲਿ, ਭੀਤਰਿ 

ਨਾਗੋ afy ਚਲਾਇਆ i 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ-ਵਡਹੰਸ ਰਾਰ) 

ਹੋਛੀ ax ਦੀ ਨੱਥ, ਕਦੀ” ਨੱਕ 3 

ਕਦੀ ਹੱਥ । 

ਭਾਵ :--ਹੋਛਾਂ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਵਾ 

ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਹੋਡੀ ਹੰਨ ਵਾਂਗ Get ਨੌਥ 

ਕਦੀ ਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ Ju ਜਦੋ” ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ 

wa ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

(Hal) * 



A 

ਹੋਛੇ ਜੱਟ... 

de ਜੱਟ ਕਟੋਰਾ ਲੱਧਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ 

ਆਫਰਿਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ Ja ਆਦਮੀ ਦੇ 
ਹੱਥ ਕੋਈ ਚੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ wes ਓਹ 
ਉਸਦੀ ਵਰਤੋ Je ਵੱਧ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ 
ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਜੋਗਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ! ਸ਼ੀਲਾ, 

ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇਂ wa 'ਹੋਛੇ Ade aga au, 

ਪਾਣੀ ਪੀ ut _ਆਫਜਿਆਂ ।' ਚਾਰ ਕੌੜੀਆਂ ਕੀ 

ਉਸਨੂੰ ਲਭ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ _ਗਲ ਨਹੀ ਕਰਨ 

ਦੇ ̀ਢੀ । (ਸੰਗ) 

Ja ਦੀ ਯਾਰੀ, ਸਦਾ ਖ਼ੁਆਰੀ । 

ਭਾਵ :- ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸਦਾ 
da ਦਾ ਕਾਰਨ ded 

ਵਰਤੋ” :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਤੁਸਾਂ ਸੈਨੂੰ UR ਵੀ 
ਦਿਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਤੇ ? ਗਲ ਗਲੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ 

ਪਈ ਏ । 'ਹੋਛੇ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਸਦਾ ਖ਼ੁਆਰੀ ।” ਮੈਨੂੰ 
us! der ਤਾਂ sora ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾ fas" 
ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਦਾ । (ਸੋਗ) 

ਹੋਣੀ ਅਮਿਟ ਹੈ । ai _ ਹੋਣੀ ਨਾਲ 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀ ai ਹੋਣੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ | 
ਜਾ _ਹੋਣਹਾਰ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ 
ਹੈ, ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । 

ਢਰਤੋ" :-- ਮੌਡਿਆੰ ਨੇ _ਰਾਜ-ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ 

ਇਸਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ fest: ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ 

ਹੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਗ਼ਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿਗ ਪਈ । ਇਹ 

ਅਜੇਹੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਮੁੜ ਨਾ ਉੱਠੀ । “ਹੋਣੀ ਬਲਵਾਨ 

ਹੈ”। (Fat) 

ਹੌਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੇਟੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਰੱਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । 

੧੪੯ 

ਨੂੰ ਕੌਣ fe ਸਕਦੈ ।' 
ਨ 

ਹੋਗੀ ¢ ਨੂ [ ਹਰੀ, ਸਤ 

— ਮੋਫ--ਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, 5a 
ਨਹਿ ਨਹਿ ਮਿਟੜ ਭਾਵਨੀ, 

੨੪ 

ਲਥੀ ਜੋ ਦੇਵ ਨਿਰੌਜਨ | 

(ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੀ--ਡ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਰੋਨਹਾਰ ਸੋ ਹੋਇ ਹੈ ਸਾਕਤ Alas 

ਜਾਉ । 

ਭਾਵ :--- ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ; 
ਮਾੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੋ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ at ਸੰਗਿਤ ਰੇਹਉ | 
ਜਉਕੀ _ਛੂਸੀ _ ਖਾਉ 11 
ਹੋਨਹਾਰ ਸੋ ਹੋਇ ਹੈ, 

ਸਾਕਤ Hfa ਨਾਂ ਜਾਉ ॥” 
(ਗੂਰੂ ਰੰਥ--ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

jews ਬਿਰਵਾ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ 

ਪਾਕ | 

ਭਾਵ :-- ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਜਦ 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ JE ਲਗ us | 

ਵਰਤੋ -- ਮਾਸਟਰ-- ਸਰਦਾਰ _ ਜੀ, 

ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਡਾ ਹੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇਗਾ । 

“ਹੋਣਹਾਰ ਬਿਰਵਾ ਕੇ feat faas ਪਾਤ ।” ge 

ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿੱਸਣ ਲਗੇ ਪਏ 

ਹਨ । (ਸੰਗ) 

ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੋ, ਨਵੇਂ ve ਦੀ ਰਾਮ 

ਰਾਮ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ 

ਗਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ de | 

ਵਰਤੋ :-= ਮਡਤ--ਲਉ ਜੀ, ae ve 

ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਸ ਰਾਮ । ਮੁੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਆਂ 

ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਗਿਆਂ ਏ । ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਅਖੇ ਰਬ ਨੂੰ 

ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਏ । (ਸੰਗ) 
~ .$ 

ਹੌਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦੀ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ saat ਦੀ । 



pe ama er ee nnn ee en ee ਵਾਹ roe n nn nn te 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਜ ਹਰ ਦੀ 
ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵ ਤੇ ਆਪਣ 
ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਖ਼ਾ੧ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖ । 

Zs :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਅਸੀ“ ਤਾਂ ਗਲਾ 
ਕਰਦਿਆਂ qa ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ =ੁਸੀ” ਧਿਆਨ ਹੀ adi 
ਦੇਂਦੇ ? ਸਚ ਹੈ “ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਤੀ ਦੀ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ seat 
ਦੀ' । ਤੁਸੀ” ਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਚ; 
ਪਏ ਜਾਪਦੇ ਹੋ । (ਸੰਗ) 

ਹੋਵਣਹਾਰ ਸੋ ਹਗ । 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕੇ ਹੀ 
ਰਹੌਗਾ । 

zz :--- 

ਘਰ ਹੀ med ਜੋਗ ?ਗੁਰਊਖ ਪਾਇਆ । 
ਹੋਵਣਹਾਰ ਸੋ da ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ।। 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਸ ਜੀ) 

ਹੋਵੇਗਾ ਰਲਿਆ, ਆਵੇਗਾ ਚਲਿਆ । 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ 
ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋਗਾ । | 

ਵਰਤੋਂ :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ--ਫ਼ਿਕਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ । 
“ਹੋਵੇਗਾ ਰਲਿਆ, ਆਵੇਗਾ efsor ਜੋ ਕਿਸਮਤ 

ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਵੱਤ ਮਿਲੋਗ । (ਸੰਗ) 

ਹੋਵੈ ਸਰਵਣ ਵਿਰਲਾ`ਕੋਈ | 

ਭਾਵ :-- ਸਰਵਣ ਵਰਗਾ ਪਤ ਕੋਈ 
ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---- 

ਲਕ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਕੁਪੱਤ ਚੱਕੀ ਉਨ ਬੋਈ । 
ਹੋਵੈ ਸਰਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ । 

(ਵਰਾਂ-- ਭਾਈ! ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਹੋਲੇ ਭਾਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਮੋਹਰੇ । 

ਭਾਵ :-- ਸੌਖਾ aH ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਥੀਆਂ ਨਾਲੋ ਅਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਹੋ ਜੀ, wa ਜੀ ! ਤਸ” 
ਕਿਉ” ਨਾ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਗਲਾਂ ਕਰੋਂ  ਹੌਲੋਂ ਭਾਰ 3 

ਅਲ ਦੇ ਦਲਦਲ none rennet ae canes ਕਦ ਲਨ ੮ == ੨੨ ਲਾ ਨ nse 

ani ਹੀਰਾ... 

ਸਾਥ ਦੇ ਸੋਹਰੇ । ਪੁਛੋਂ me, fas ਨੂੰ ਸਾਹ ਨੈਣਾ 
ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀ” ਹੁੰਦ । ਅਸੀਂ fae wan 
ਕਰੀਏ ? (ਸਗ) 

ਹੌਲਾ ਭਾਂਡਾ ਬਹੁਤ ਖੜਕਦਾ ਹੈ | 

ਭਾਵ :-- ਗੁਣਹੀਨ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ 
ਪਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ” :--- waa ਸਿੰਘ-- ਮਿਤਰੋ ! “ਹੋਲਾ 

gig: ਬਹੁਤਾਂ ਬੜਕਦਰ ਹੈ ined ਉਹ da ਹੈ ਤ 
ਪੈਸਾ dar ਪੱਲੇ za ਨਹੀ” ੧੧ । ਬਾਹਰੋ” ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ 

ਹੈ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਣੇ | (ਮਗ) 
aat dnt ਚਲ ਗਿਆ ਕਾਗ ਭਇਆ 

ਦੀਵਾਨ । 

ਭਾਵ: - ਜਦ ਕਿਸੇ va ਦੇ ਮਰ 
ਜਾਣ ਮਗਰੋ” ਉਸਦਾ ਥਾਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ | 

ਫ਼ਰਤੌ“ :--- ਸਕੇਂਤਰ-ਚੋਧਰੀ ਜੀ । yas 
ਜੀ ਜਲ ਵਸੇ, Gai ਦੀ ਥਾਂ ਜੋ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ 
ana ਭੁਲ ਨਹੀ', ou ਸੁਤ ਕਿਵ” ਪਵੇ ਹੰਸਾ ਹੈਸਾ 
ਢੋਲ ਗਿਅ', ਕਾਰ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲਾ fora 

ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

JA ਹੋਸ' ਬਗ ਬਗਾ | 

ਭਾਂਵ :-- 33 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਲ ਭਲੇ 
ਪੋਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਮਾੜਿਆਂ a 
ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਵਰਤੋ” :-- ‘Ga on ਬਗ aa ਲਹੈ 

ਮਨ ਕੀ ਚਾਲ ।' (ਗੁਰੂ ਗੌਥ--ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ) 

gni ਹੀਰ' ਮੋਤੀ `ਚੁਗਣਾ aa gat 
ਭਾਲਣ ਜਾਵੇ । 

ਭਾਵ :-- JAS ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਮੋਲ 
ਅਸੋਭਵ ਹੈ । dai ਨੇ ਮਤੀ ਚੁਗਣੇ ਹਨ ਤੇ 
_ਬਗਲ ਨੇ ਡਡਾਂ ਢੂਤਣ ਜਾਣਾ ਹੈ । 

ਉਤ 

ਵਰਤ` 2-- 

“ਜਾ dn ਸਭਾ ਵੀਚਾਰੁ ਕਰਿ ਦੇਖਨਿ ਤਾ ਬਗਾ ਨਾਲਿ 
ਜੋੜ ਕਦੇ ਨ ਆਵੋ ।। 

Jar ਹੀਰ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ, wa ਡਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੈ ।; 
(ag da - ਰਾਮਗਲੀ ਕੀ ਵਾਰ) 



ਹੇਸਾਂ ਦੇ ਚਾਲੇ ਵੇਖ ਕਾਗਾਂ ਦੀ ਟੋਰ 

ਭੁਲ ਗਏ । | 

gtz:—faq ਵਡੇ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ 

ਰੀਸ _ਕਰਦਿਆਂ _ ਆਪਣਾ ਆਪ gal 

ਬਹਿਣਾ । 

was: 

ਪਿਆਰਾ nity ਜਮਾਲ fers, 

ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ de ਮਤਵਾਲ ' 

ਹੈਸ੧ ਦੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ we, 

ਬੁਲਾ ਭੁਲ ਗਏ ala ਦੀ ਟੋਰ । 

(ਕਾਫ਼ੀਆਂ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ) 

ant ਦੇਖ _ਤਰੇਦਿਆ dat ਆਇਆ 
wg | ਰ੍ 

ਭਾਵ :=- sui ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀ 
ਬਣਦਾ । ਅਸਲੀਅਤ ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 

Sui _ਢੇਖ = safe, 
ਏਗਾ ਆਇਆ ਚਾਉ । 
ਡੁਬਿ ਮੁਝੇ wa ਬਪੁੜੈ, 
faa ਤਲਿ ਉਪਰਿ we I 

(aq ਗੰਥ--ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ) 

ant ਨਾਲ _ਟਟੀਹਰੀ ਕਿਉ” usd 
ਦਉੜੀ । 

ਭਾਵ :-- Ut ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਾੜਾ ਰੀਸ 
Sal ਕਰ ਸਕਦਾ 1 

ਵਰਤ” ;-- 

ਬੋਲੈ wa ਗਾਵੀਐ, ਭੈਰਉ ਸੌ ਗਤੋੰੜੀ । 

ਹੈਸ ਨਾਲ ਫਟੀਹਰੀ, fag’ ਪਨੁੰਝੈ ਦਉੜੀ । 

(ਵਾਟਾਂ- ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ) 

ਹੁਕਾਰਿਆ 
ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ। 

ਸੋ ਮਾਰਿਆ zi garg 

ਭਾਵ :-- Jalg ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਖ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--- ਵੇਖੋ ਭਾਈ, meni ਦੇ 
ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਿੰਮਰੜਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 
'ਹੈਕਾਰਿਆੰ ਸੋ ਮਾਰਿਆ ।” Sy dara ਢਾ ਸਿਠ 

He ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ue ਉਨ ਕਤਾਇਦਾ, Go Sa ਪੱਟ । 

giz :--- ਉੱਨ ਕਤਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਪਟ ਪਹਿਨਣ' ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

- 

ws :— 

`_ “ਫ਼ਰੀਦਾ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜਾਉਰੀਆ 
ਕਿਕਰਿ ਬੀਜੇ __ ਜੈਂਟੁ ।। 
om w 

ue ਉਨ __ ਕਤਾਇਦਾ, 
au aa va 

__ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸਲੋਕ ਛਰੀਦ) 

ਹੋਨੇ ਹੋਨੇ ਮੀਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਧਨ ਜਾਂ 
ਸਰਦਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ Je । 

ਵਰਤੋਂ“ :— ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ-- ਅਲਾ ਰਖਿਆ | 

ਜਾਬ ਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਥੇ sida ਹੈਨੇ 

ਮੀਰੀ” ਹੈ । ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਾਂਦਾ'ਨਹੀ” । 

(ਸੰਗ) 
ਹੈਨੇ ਜਾਂ ਬੇਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਦੀ ਗੋਦ dea ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਪਰ ਭਾਉ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ | ਇਸ 

ਵਿਚ wa ਸਿਰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ । ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ 

me ae ਕਰੀ wat । ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 

ਪਈ 'ਹੌਨੋ ਜਾਂ ਬੇਨੇ' ਵਾਲੀ ਗਲ dé ਤਾਂ ਈ ਸੂਤ 

ਆਉ ਕੌਮ । (ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ -- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਸਬ 

ਰਹਿਣਾ । 



ਹਿੰਗ ਲਗੋ . ੧੫੨ ਕਉਨ ਵਡਾਂ.. 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ fan “at ਭਾਵ :-- ਮਾਣ- ੩ਾਕਤ੩- ਧਨ- 3a 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ! ਹੋਇ ਨਿਪਾਣਾ oe | 
ਵਿਚ at ਮਿਲਾਂਦਾ de, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤੇ :--- 
ਵਰਭਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- Mans! 'ਹਾਂ ਜ 1 ਹਾਂ ਜੀ ! 
ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ । ਤਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ 
ਵਡਿਆਂ ਨਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਈਨ ਮੰਨੀ ਤੇ 
ਝਗੜਾ ਚੁਣਿਆ | (Ha) 

ਹਿੰਗ ਲਗੋ ਨਾ ਫਟਕੜੀ । 

ਭਾਵੇ :- ਖਰਚ ਕੁਝ ਨਾ mia ਤੋ 
ਲਾਭ ਬੇਅੰਤ ua 

ਵਰਤੋ” :-- ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਨਵੀ” 
ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆਂ 3 
ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਉ” ਨਾ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ diag 
ਸੀ i ਹਿੰਗ ਫਟਕੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀ sare? ਹੀ ਨਹੀ” 
ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ 28° agai 
aga ਰਹਿਣਾ ਚਾਨੂੰਦੀ ਸੀ । 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਹਿੰਮਤ ਅਗੇ ਫ਼ਤਹ ਨਜ਼ਦੀਕ । 

ਭਾਵ :- ਹਿੰਮਤ ਕੀਤਿਆਂ ਕੌਮ ਵਿਚ 
ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਰਤੋਂ“ :-- am ਸਿੰਘ ਭਾਵੇ” ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 
ਬੀਮਾਰ ਰਿਹ, ਤਦ ਵੀ ਪਾਸ ਨੋ ਗਿਆ । 'ਜਿੰਮਤ 
ਅਗੇ ਫ਼ਤਹ ਸਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (Ha) 

ge ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ । 

ਭਾਵ :-- ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ 8 
ਬੜਾ ਦਿੱਤ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਚ ਹੈ 'ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਨਮ 
ਹੀ ਹਿੰਦ੍' ਹੈ, ਸਾਡੇ fre ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ 
_ਸਮਰਬਾ ਕਿਥੇ ? (Fa) 

ਹੁੰਦੇ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਾ । 

= o> ? ਜੋ ‘gd we fewer ਹੈ, 
ਉਹ ਸੁਬਰਾ ਲਤਫ਼ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਦੇ o 

(੩ ਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਸ. ਸ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

a 

ਕਉਣ We ਪੀਰ ਪਰਾਈ | 

ਭਾਵ :-- ਦੂਜ ਦੇ ਦੁਖ ਦਾ faq 
ਪਤਾ ਨਹ, ਲਗਦਾ | 

ਵਰੋਤੌ` :-- 
“ਮਨੂੰ ਬੋਧਿਆ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਮੋਰੀ ਮਾਈ । 

ਕਉਣੁ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਈ 1” 

॥221੭ 

(a ਫਥ-- ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ) 

_ ਕਉਨ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ Afar 

ਭਾਵ :-- ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂ ਨਾਲ ਲੈ 
ਕੇ ਆਇਆ ? 

ਵਰਤੋ" : 
“ਕਉਨ ਬਸਤੁ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੈਗਿ ।। 
ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਰਜਿ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ i 

(ਗੁਰੂ ag --ਗਉੜ) ਸੁਪਮਨ)) 

ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ iy 
ਸੌ ਵਡਾ ਜਿਨਿ on ਲਿਵ ਲਾਈ ।। 

ਭਾਵ !-- ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 
ਕਰਕ ਕੋਈ ਵਡਾ ਨਹੀ, ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, 
ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : --- 
“es ਵਡੇ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਲੋਗ ॥ 

ਤਿਨ ਕਉ ਬਿਆਪੈ ਚਿੱਤ dats 
ਕਉਨ ਵਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ।। 

ਸੋ ਵਡਾ ਜਿਨਿ ਜਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ।,” 
(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਰਾਗ ਗਉੜੀ) 



aga ਕੋਇ... 

_ਕਉੜਾ ਕੋਇ ਨਾ “Hid Hise ਸਭ 
ਮਾਂਗੈ । 

ਭਾਵ :-- ਦੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀ ਮੰਗਦਾ, 
ਸਭ ਕੋਈ ਸੁਖ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । 

੯ 

ਵਰਤ” :--- 

“ਕਉੜਾ ਕੋਇ ਨਾ ਮਾਂਗੇ ਮੀਠਾ ਸਭ nid ।। 
ਸਭੁ ਕੋਇ ਮੀਠਾ ਮੰ`ਗਿ 8 ਖਸਮ ਭਾਵੈ ਮੋ ਕਰੇ ।। 

ਕਿਛੁ Us ਦਾਨ wee ਕਰਣੀ ਨਾਮ ਤੁਲਿ 
ਨਾ ਸਮਸਰੇ ॥” 

(aa ਗੋਬ-- ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ!) 

ਕਊਆ ਕਹਾ 

ਭਾਵ :--- ਕਾਂ 
ਕੀ Brg ? 

ਵਰੋਤੋ` :-- 

“ਕਊਉਆ ਕਹਾ aug _ਚਰਾਏ ।। 
ਕਹ ਬਿਸੀਅਰ ਕਉ eg ਪੀਆਏ ।। 

(ਗੁਰੂ @a— ਆਸਾ ਕਬੀਰ) 

ਕਸਬੀ” ਰਹਿਣ ਮਨੁੱਖ, ਪਿੰਡੀ` ਵਸਣ 
ਕੁਤਨੇ, ਢਾਹ ਢਾਹ Aza ਰੁੱਖ । ay 
ਸ਼ਹਿਰ ene ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਬਹਰ ਕੂੜ U3 | 

ਭਾਵ :-- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾ 
ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ 

ਕਪੂਰ ਚਰਾਏ । 

ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਖੁਆਣ ਦਾ 

ਪੱਡੂਆਂ _ਦੇ ਲੜਾਕੇ _ ਸੁਭਾ ਨੂੰ fed 
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਓਇ, _ ਤੁਹਾਨੂੰ Ten 
ਭੂਤਨਿਆੰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੀ ot ae 
ਨੋ। ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀ” ਜੋ ! 'ਕਸਬੀ` ਰਹਿਣ 

ਮਨੁੱਖ, Ps ਵਸਣ 333, ਢਾਹ ਢਾਹ Hee 
eu’ (a) 

ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਬਕਰੀਆਂ | 

ਭਾਵ:-- ਜਦ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੈ.। 
ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮਾੜੋ ਕੋਲ dat ਢੀਜ 
ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋ' 

੧੫੨੩ _ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਨ 

ਕਰਨ] Je} 

ਵਰਤੇ” — ੧੯੪੭ Se 
ਨਹੀ” gue, ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਸ਼ੋਬੂਪ>ੇ 
ਕਟੇ । ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ fay ਇਉ” 
ਜਿਵੇ “ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਬਕਹੀਆਂ |’ 

ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ wie, ਪਿੰਡ ਜੇਡ 
~ 

ਰਹੇਗਾ 1 

ਭਾਵੇ :-- ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਮਾੜਾ ਵ। 
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋ" ਤਕੜਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸੁੱਖਾ ਜਿੰ੫--ਯਾਨੋ, ਅਨਰਕ 
ਕੀ ਹੋਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੁਵੈਣ ਸਿੰਘ vier ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ, 
ਅਖੇ 'ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਟੋਗਾ, ਪਿੰਡ ਜੋਡਾ aden ।” 
ਉਹ ਕਈਆਂ ਪਾਸੋ ਹਾਲ” ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੈ । 

(Fai) 
ਕਹ ਸ਼ਿਸੀਅਜ ਕਉ ਦੂਧੁ ਪੀਆਏ 

ਭਾਵ :-- ਜ਼ਹਿਰੀ Au ਨੂੰ 
ਪਿਆਉਂਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? 

ਵਰਤੋ“ :--- 

'ਕਉਆ ਕਹਾ ਕਪੂਰ sae ॥। 
ਕਹ faxing ਕਉਂ ey ਪੀਆਏ 1 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ - ਆਸਾ ਕਬੀਰ) 
ਕਹਿਣ ਕਮਲੇ, ਸੁਣਤ gd (ਬਾਉਰੇ) 
ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਾਂ 

Hoe ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਵੇ । 

vw 

ਦੁੱਧ 

ਵਰਤੋ" :-- ਨਹੀ” ਤ੧ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨਣ 
zis} ਗੋਲ ਏ ? 'ਕਹਿਤ ਕਮਲੇ wes a ।” ਕੋਈ 
ਸੁਦਾਈ ਵੀ ਨਹੀ ਮੋਨ ਸਕਦਾ । ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇ= 
ਬਵੀ ਬੋ-ਪੈਣੀ dis | 

(ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ--ਆਈ. ਸੀ, Ser) 
ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਰਾਹ ਰਾਹ er 

ਹੁੰਦਾ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਜਾਂ ਮੱਤ 



ad ਹੁ ਕਬੀਰ. 
ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ... ੧੦੪ 

AWS ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ del aatel ਹੈ। `ਕਹਿਰੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਰ ਜਾਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ | 

ਵਰਤੋ` :-= ਹਰ ਟੋਰ - --ਬੀਬੀ, 38 ਸੈ ਕੰ ਭਾਵ :-- ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ aint ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ 

ਆਖਾ ? ਜਿਉ! ਜਿਉ” ਤੂੰ ਜਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ', 

ਖੋਰੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ । “ਕਹਿਣਾ 

ਸੁਣਨ ਵੀ ਰਾਹ ਰਾਹ ਦਾ ਹੁੰਢਾ ਏ।” ਜਿੱਫਾਂ 3 

ਭਰਨੀ ਏ', feet ਕੋਈ sal sae ਬਰੋਬਰ ਦੇ 

ਧੀਆਂ ਪਤ! ਨਾਲ । 

(ਦੂਰ vals ਜ਼ਹਿਰੋ'--ਹਰਢਚਟਨ ਸਿੱਘ) 

ਕਹਿਣਾ ਸੋਖਾ, ਕਰਨਾ ਔਖਾਂ । ਜਾਂ 

ਕਹਿਣਾ ਸਹਿਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾਂ | 

ਭਾਵ :--- ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾਂ 

ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ad, ਪਰ Gu ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਬਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਰੈ, ਪਰ 

ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦ ਹੈ । ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬਚਨ fess 

ad । (Pai) 

ਕਹਿਣਆਂ ਵੀ ਘਰ ਬੱਧੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ 

333! ਕੈਮ ਕਰਨ ਦ' ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲਏ । 

ਵਰਤੋ :-- ਮਹਾਰਾਜ ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੋ 

ਚਲੀਆਂ ਨੇ । wa 'ਕਹਣਿਆਂ ਵੀ ਘਰ Aor 

ਔਜ ਕਲ ਚੂਹੜੇ ਢਮਿਆਰ ਵ ਹਾਕਮ ਬੋਣ ਰਹੇ FI 

(ਸੋਗ) 

ਕਹਿਬੇ ਕਉ Aa ਨਹੀ', ਦੇਖਾ al 

ਪਰਵਾਨ | 

ਭਾਵ :=- ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ 

ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀ` ਲਗਦਾ, ਦੇਖਣ ਨਾਲ 

ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

— ਵਰਤੋ” : 

“ses ave ਕੀ ਮਉਜ ਕੋ, ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਉਨਮਾਨ ।! 

ਕਹਿਖੋ ਕਤ ਸੋਭਾ ਨਹੀ, Sed) yaea on” 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ-- ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ) 

ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- “ਮਾਰਿਆਂ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ।” 

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਗਈ, ੫੩ ਉਸ ਦੇ 

ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਡੌਬ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ । ‘afad 

ਦਰਵੇਸ਼ ਬਰ ਜਾਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਲੋ 

adet ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾਂ ਵਾਕ ਨਾ 

ਕਹੋ । 
(ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ-- ਨਾਨਕ ਸਿੱਪ) 

ਕਹੀ` ਕੀ ਈਟ, adt ਕਾ ਰੋੜਾ, 

ਭਾਨਮਤੀ ਨੇ AW ਜੋੜਾ | 

ge: ਅੱਡੋ nis ਚੀਜ਼ਾਂ _ਨੂੰ 

ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਕ ਬੇ-ਡੌਲ ਜੇਹੀ 

ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” : ਪਿਛਲੇ ues _ ਜਿਹੜਾ 

ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਬੇੋਲ ਸੀ 

ਕਿ ਨਾ ਸੁਰ ਰਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਂ ਰਾਂਗ । ਵਾਜੇ ਦਾ 

ਅਲਾਪ ਕੁਝ, ਤਬਲੇ Stayz । ‘gat at ਈਟ 

ਕਹੀ` ਕਾ ਕੋੜਾ, ਭਠਮੜੀ 3 gat ਜੋੜ” eal 

ਗੱਲ ਸੀ । (Ha) 

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ WE ਬੋਲੋ । ਭਰਿਆ 

ਹੋਇ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨਾਂ BS । 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ fa 

ਖ਼ਾਲੀ ਘੜਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ Stet ਹੈ, ਭਰਿਆ 

ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ।ਜਾਂ ਜਦ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਾਂ 

ਚੁਪ ad, ਪਰ ਅਗਿਆਨੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ । 

zs i 

“ਬੋਲ੩ ਬੋਲਤ ਬਢਹਿ _ਬਿਕਾਰਾ ।: 

fas ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰਉ ਬੀਦਾਰਾਂ ।! 

ਕਹੁ _ਕਬੀਰ _ਛੂਛਾ we ਬੋਲੈ ।' 

ਭਰਿਆ ਹੋਇ ਸੁ ਕਬਹੁ ਨ ਡੌਲੈਂ ।" 

(ਗੁਰ ਰੀਥ--ਰਾਗ . vg) 
\=—s 



ਕਹੂ ਕੁਹਾੜਾ... 

`ਕਹੂ ਕੁਹਾੜਾ ਟੁੱਕੀਏ, goal ਗਈ ਚੀੜ । 
ਛੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਹਿਲ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ । 

ਭਾਫ :-- ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 

ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ, waa ਵਾਲੀ 

ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਸੀ, ਐਵੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਪੈ 

fant । ਅਖੇ ‘ag ਕੁਹਾੜਾ ਫੁੱਠੀਏ, dat ਗਈ ਚੀੜ 
ਛੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹਿੰਲਿਆ, ਹਿਲ ਗਈ ਕਬਮੀਰ ।' 

_ (Ra) 

ਕਹੇ ਤੇ ਘਮਿਆਂਰੀ aut ਉਤੇ ਨਹੀ 
ਝ੍ੜ੍ਦੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ 

ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਤ ਓਹੀ aH ਕਰੇ, ਪਰੇ ਆਂਖਣ 

ਉਤੇ ਭਾਰ' ਪੈ ਜਾਂਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਮਾਸੀ ਜੀ! ae ਜੋ ਜੀ 
ਆਵੇ ਕਰ BS, BIS ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸਾਡੀ ਇਕ sot’ 

ਜੈ ਮੰਨਣੀ 1 'ਘੁਮਿਆਰੀ ਛਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ dct 
ਉਤੇ ਨਹੀ' ਚੜ੍ਦੀ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ । 

(Ral) 

dat, Aa, SI ਭੁਰਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਨਾਂਹ 
ਵਾਲ । ਚਾਰੇ ਖੋਟੇ ਜੇ ਮਿਲਣ, ea ge 
HIS | 

ਭਾਵ :--- Aa ਰੋਗ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਭੁਰੇ SI ਵਾਲਾ, ਛਾਤੀ ਉਤੇ 
ਵਾਲ ਨ de ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ 
@ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾ ਦੇ ਉਲਟ HIS ਸਮਝੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਅਜੇਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ ਨੁਕਸਾਨ 
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ” : -- ਤੁਸੀ” ਕਿਵੇ` ਵੱਸ ਪੈ ਗਏ ਇਸ 
ਬੱਲੇ ਮੈਂਕਾਰ ਦੇ ? ਸੁਣਿਆਂ ਨਹੀ” ਤੁਸਾਂ ? ‘dar 

at ਭਰਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਨਾਂਹ ਵਾਲ਼ ਚਾਰੇ ਖ਼ੋਟੇ ਜੇ 

(Ra) 

ayy ਕੱਖਾਂ ਦੱਬੀ... 

ਸਿ ਭਾਵ:--- ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥੋੜੇ 
ਧਨ ਨਾਲ AS ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਵੋ । 

ਫਲ ਮਿੱਠਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । A ਰਬ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਖ F ਲਖ 

ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਮਿਹਨਤ ਦਾ 

(ਸੰਗ 
ਕਖ ਦੇ ਓਹਲੇ ਲੱਖ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ" ਥੋੜਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲਗ 
ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ du ਵਿਚ as ਲਾਭ 
ਪੁੱਜੇ, ਜਾਂ ਥੋਤ Aa ਜਤਨ ਨਾਲ ਔਖਾ ਜਾਂ 
ਵੰਡਾ ਕੰਮ ਰਸ ਹੋ ਜਾਵੋ। 

ਵਰਤ !--- ਰੱਬ ਦੀਆਂ _ਬੋਪਰਵਾਹੀਆਂ 

ਅਨੇਕ ਵਾਰ YY ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 

ਵਡਿਆਈ 33 ਭਰੋਸਾ ਥੋੜ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 

ਸੀ । ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੋ, ‘ax ਦੇ ਓਹਲੇ ਲਖ” 
ਪਿਆ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ fea ਸਿਦਕ-ਹਨ, ਅਣ” 

fan fed ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ag ਹੈ, ਮਨੂੰਖ 

ਹੀ ਹੈ। 

(ਮੋਰਾ ਵਲ/ਇਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ-- ਕਮਲ! ਅਕਾਲੀ) 

ਕੱਖ ਨਾਲ ਭੀ ਰੱਖ । 

ਭਾਵ :-- ਮਾੜੇ ਤੱ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਵੀ 

ਬਣਾਈ ਰੱਖ । 

ਵਰਤੋ :— ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ aa ਇਕ 

ਨਾਲ ਚੰਗਾ nea ਹੈ 1 ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ 

_ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ Rah ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਂ 

ਕਦੇ Sa ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'ਕੱਖ ਨਾਲ 

ਵੀ ਰੱਖ ਵਾਲੇ , ਅਬੂਲ ਤੇ weet ਹੈ । 

(ਸੇਰ) 

ਕੱਖਾਂ ਦੱਬੀ ਅੱਗ ਜਿਉ”, ਉਹ ਰਹੇ 
ਨਾ ਰੱਖੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ 
ਸ਼ਰਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣ' ਫੱਲ ਦੇ a 
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਰ੍ 



ਕੱਖ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ... 

ਰਾਤ ਸੁਖਾਲਾ ਕਿਉ” ਸਵੈ', 

se wea nett 

gui vat ਅੱਗ ਜਿਉ”, 

ਉਹ dd at ਜ਼ੱਖੀ | 
(ਵਾਰੀ--ਭਾਈ agen ਜੀ) 

ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ, ae us ਦਾ 
ਦਰਵਾਜ਼ਾ । _ ਜਾਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ, ee 
ਖੇਡੇ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ (ਪਾੜਫ਼ਾ) ਜਾਂ ਕੱਖਾਂ 
ਦੀ ਝੁੱਗੀ, ve gs ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ । 

ਕਾਵ:-- ਬਾਹਰਲੀ glu ਟਾਪ ਤਾਂ ਬੜੀ 
ਰੋਵੇ ਪਰ fed ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ZIT :--- Gist zi ਹੀ ਹੈ, ਉੱਜ 
ਵਿਚੋ ਭਾਈ Jai ਦਾ ਦਿਵਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲ! ਹੈ । 
ਅਖੇ “ਕੱਖਾਂ ਦੀ Xe}, ਦੰਦ us ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 1” 

Pag) 

(ਸਰ) 

ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਖ । ਜ ਕੱਖ ਤੋ" ਲੱਖ । 

ਭਾਵ :-- ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਧਨ ਨਾਲ 
ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ | 

ਵਰਤੋ --- ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋ” 
ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ‘gui ਦੇ ਲੱਖ 

ਵਾਲ: By ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਸ ਨਾਲ । ਦਿਨਾਂ ਚੋਗਿਆਂ 
ਦੀ dis ਹੈ । (ਸਗ੍ਰ) 

ਕੱਖਾਂ ਭਾਅ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੋਸਤੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਵ” ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਸੇ 
ਕੌਮ ਦੀ sat ਹੁੰਦੀ, fsa ਹੀ ਗੁਲਾਮਾਂ 
ਦੀ ਦੌਸਤੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀ ਰੁੰਦੀ । 
ਗ਼ਰਲਾਮੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ 1 

ਵਰਤੋ” :--- ਮਹਾਰਾਣੀ-ਮਹਾਰਾਜ !'ਕੱਖਾਂ 
ਭਾਅ, ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੋਸਤੀ ।' ment ਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ: 
ਮੁਲ az sat geri ਜਿਧਰ ਤਾਕਤ ਵੇਖੀ, ਓਧਰ 
ਦੇ ਹੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣ ਗਏ । (ਸੰਗ) 

ਕੱਚ 3a... 

ay ਹੌਲੇ, ਪਾਣੀਓ” ਪਤਲੇ । 

ਭਾਵ:-- ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ 
ਹੌਲਾ ਜਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤ ਹੋਣਾਂ | 

ਵਰਤੋਂ :--- ਪੇਮੀ-- ਪੁੱਤਰ ! ਜ਼ਿੱਦੋਂ ge 
ਜਾ । ਅਸੀ” ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਗੜਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 

ਜੀਉ'ਦਿਆਂ ਈ ਮਾਰਨ wai 1 ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਲ] 

ਅਗੇ Ast) ad ਹੌਲੇ, wets’ ਪਤਲੇ ਕਰ 
ਛੱਡਿਆ ਈ ! ਹੂ 

(ਸੁਭਦਾ-- ਆਈ. ਸੀ. Aer) 

ਕਚ wax ਹਕੀਮ, ਜਾਨ ends 

ਵੇਖੋ :-- ਨੀਮ ਹਕੀਮ, ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਨ 1 ਨੀਮ 

ਮੁੱਲ, ਖਤਰਾ ਈਮਾਨ | 

ਭਾਫ :- ਮਾੜੇ ਹਕੀਮ (ਜਾਂ ਅਨਾੜੀ 
ਮਿੱਤਰ) ਪਾਸੋ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ --: GA ਭਾਵੇ ਵਧ ਲਗ ਜਾਲ, 
festa ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਰਾਣਾ, ਕਿਸੇ nae 
ਦੋ ਵਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਹੀ” ਤੇ ਕਿਤੇ 'ਕਚ wor 
ਹਕੀਮ, ਜਾਨ ਦਾ ਖੋ” ਵਾਲ! ਲੇਖਾ ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਏ । 

€$ ੯ 

(HE) 

ਕੱਚ ਵਾਂਗ ਕੱਚਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਨ'ਜ਼ਕ-ਡਰਪੋਕ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹ- 
ਦਿਲਾ ਹਣਾ । 

੪੦੦ 

ਫਰਤੋ` :-- ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਵਰਗੀ ae} 
ਲਗਦੀ ਸੀ । ਜੇ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦਾ ਇਕ ਤਕੜਾ ਬੁਲ੍ਹਾ 
ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਕ ਤੌੜ ਦੇਵੇ, A ਪਿਆਰ ਨਲ 
ਦਿਲ fea ਆਖਿਆ । 

(ਸਮਾਚਾਰ--ਸੰਤ ਸਿੱਘ ਸੇਖੋਂ) 

ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਦਾ ਧਾਗਾ । ਨਾ ਟੁਟਦਿਆਂ 
ਚਿਰ Sa, ਨਾ ਗੈਢਦਿਆਂ | 

ਭਾਵ :-- ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਦੀ 

ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਿਰ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 



Peete i i in. i a ee ਦਲ ਦੇ ਦਲ 

ਵਰਤੋ':-- Sua ਆਦਮੀ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ‘adt ਤਵ at man, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ 
ਟੁਫਦਿਆਂ ਚਿਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੰਢੀਦਿਆਂ ।” 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੂਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਨਿੱਘ) 

ਕੱਚੇ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕਦੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀ' 
ਹੁੰਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ata ਮਾੜੀ 
ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਮਿਸਤੀ ਜੀ ! ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਕ 
ਬਿਆਨ sta ਵਲ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇ“ ਮੋਰਾ ਕੁਝ ਲਗ 

_ਜਾਏ, ਤਦੇ ਉਪਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਲੇਗੀ । 
‘a9 ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗ/ ਕਈ dar ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । 

(na) 
ਕੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਚੀ । ਕਦੀ ਨਾ det 

ਸੱਚੀ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ 
ਨਹੀ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ | 

PIS: ani ਰਾਮ ਲਾਲ ਬਾਬਤ ਗਿੱਲਾ 
ਹੀ ਕਿਉ” ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਉਸ ਨਾਲ Het ead ੩੧ 
ਇਹੋ ਹੀ ਦਸਦੀ ਹੈ 'ਕੇ ਤੇ ਦੀ ਗਲ ਕੱਚੀ, ਕਦੀ 
ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ।” (ਸਰ) 

aa ਕੋਚਨ । 

ਭਾਵ :-- ਮਾਮੂਲੀ ge 3° ਬੜਾ 
ਗੁਣਵਾਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਂ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤ :-- ਇਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ” 
ਆਪਣੇ ਪਾਸੋ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਕੋਚ 
ਤੋ Gea’ ਬਣਾ ਸਕੋ । 

(ਗੌਂਗਾ-ਜਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਛ 3S ਕੁਰਾਨ, ਨਜ਼ਰ ਬਲਦ ਤੇ 

ਵੇਖੋ:-- “ਸ਼ਕਲ ਮੋਮਨਾ ass ਕਾਫਰ£” 

ਭਾਵ :-- ਬਾਹਰ” ਬੜਾ ਚੌਗਾ, ਪਰ 
ਵਿੱਚ” Yet । 

ਵਰਤੋ” :--- ਮੀਆਂ ਜੀ ! ਅਜ ਕਲ ਕੀ 
ਈਮਾਨ ਫਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ । ਹਰ ਕੋਈ 

ਆਪਣੇਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋ” ਭਾਵੇ 
ਕਿੰਨਾ ਵ ਬਫਮੀ ਬਣੋ i 'ਕਛ 3B ਕੁਰਾਨ, ond 
ਬਲਦ ਤੇ” ਵਾਲਾਂ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ । 

(Rat) 
ae ਸੋਟਾ, ਨਾਉ” ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਸ । Ai 

de ਛੁਰੀ, ਮੂਹ" ਰਾਮ ਰਅ । ਵੇਖੋ : ਸਾਖਾਂ ਦੇ 

ਭੇਸ ਵਿਚ ਚੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ned ay ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋ” 
ਕੁਝ ਹੋਰ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਦ ਬੜਾ ਪਾਬੰਡੀ ਹੈ । 
ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ seus ਤੇ ਨਾ Well ਉਸਦਾ 
ਹਾਲ ਤਾਂ 'ਕੱਛੇ ਸੋਟਾ, ਨਾਉ” ਗ਼ਰੀਬ ਦਾਸ' ਵਾਲਾਂ 

ਹੈ। (ਸੰਗ) 
dé ਤੋਸਾ, ਕਿਸਦਾ ਭਰੋਸਾ । 

ਭਾਫ :--- ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪੂੰਜੀ 
ਤਦ fan ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ sot dat: 

ਹੋਵੇ, 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ‘ae ਤੋਸਾ, ਕਿਸ 
ਦਾ ਭਰੋਸਾ” । ਜੇ ਧਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇ 37 ਤੁਹਾਡੀ HATH 
ਕਿਉ“ ਲਰੀਏ ? (ਸੰਗ) 

ਕਜਲ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਸਦਾ ਖੌਟੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕੈੜੀ ਸੈਗਤ ਦਾ ਸਦਾ! sar 
ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- st asd! 38 ਣਿਤਨ 
ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ Kars 3° ਦੂਰ ਰਿਹਾਂ 
ਕਰ ane ਦੀ ਕੌਠੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੋਟੀ'। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤਦ 
ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਜਦ ਕੋਈ vs ਚਾੜ ਵਿਖਾਏ'ਗੀ ? 

(Ha) 

ਕਾਣੀ ਕਜਲਾਖੇ __ਹਰਨਾਖੀਆਂ, 
ਕੁਰਲਾਵੈ ॥ 

ਭਾਵ :- ਹਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਣੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਜਲ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕਾਣੀ ਦਖੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ : ਮਾੜਾ va ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੌ 
ਸੜਦਾ ਹੈ । 



_ਕੱਟੋ ਕਦੀ... 

ਵਰਤੋ :--- ਰ੍ 

ਨੱਥਾਂ Sa ਨਵੇਲੀਆਂ, sad! ਨ AYE । 
“ਕਜਲਾਖੇ ਹਰਨਾਖੀਆਂ, ਕਣੀ ਕੂਰਲਾਵੈ !” 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਕੱਟੇ ਕਦੀ ਨਾ gue ਵੱਟੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ' ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ 
ਆਜ duet! dat, ਮੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀ” 
ਡਿਗਦਾ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜਤਨ 

ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆਂ । ਪਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਆਪਣੀ 

ਆਦਤ ਤੋਂ“ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ । ਨਾਲੋ ਉੱਸ ਨੈ ਆਪ 

ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾ ਖਾਣ ਦੀ wires ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ 

ਹੁਣ ਇਕ ou du ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ । ਆਖਜ ਕੇ ਟਿਆਂ 

ਨੇ ਵਟੇ ਤ ਨਹੀ! ਸਨ Gwe! ਜੋਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 

gia ਕੇ Uf ਜੇਬ ਵਿਚ ਰਖਣੇ ਛੋਡ ਦਿੱਤੇ । 

(ਮਿੱਠਾ ਮੋਹਰਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕੱਢ ਕਮਾਦੋ' ਮਾਰੀਉ, ਗਈਊ ad 
fas | 

ਭਾਵ :-- ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ edt ਦਾ 
ਇੰਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--ਉਸ Ws ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ 

ਕੀਤੀ । ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ‘ae ane 

ਮਾਰੀਉ ਗਈਉ dd fas” ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਕਿ ਉਸਦਾ tue ਵੀ ner dyer ਹੀ ada | 
(ਸਰ) 

ਕਣਕ, ਕਮਾਂਦੀ ਸੰਘਣੀ, 
feqg _ਵਿਥ ਕਪਾਹ । 
ਕੋਬਲ ਦੀ ਝਬ ਮਾਰਕੇ, 
ਛੋਲਿਆਂ fact (ਵਿਚ ਹੀ) ਜਾਹ । 

ਭਾਵ :-- ਕਣਕ, ਕਮਾਦ, ਕਪਾਂਹ ਤੇ 
ਛੌਲਿਆ ਦੀ ਬੀਜਾਈ naa} ਦਸਿਆ ਹੈ 

ਰਾਵ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਵਰਤਾਓ 
ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀ' । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਈ ਸੂਤ 
gout ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ । 

੧੫੮ ਕਣਕ ਘਟੇ'ਦਿਆ... 

ਵਰਤੋ" :--- ਅਡੋ ਅਡ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ 
ਵੀ fea ਤਰਾਂ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੀ । ਨਾ ਹਰ #8 ਨਾਲ 
ਇਕੋ ਜਿਹਾ nga ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਕਣਕ, 
ਕਮਾਦੀ, ਸੰਘਣੀ, fed ਵਿਥ ਕਪਾਹ । ਕੰਬਲ ਦੀ 
ਝੋਬ ਮਾਰਕੇ, ਛੋਲਿਆਂ fact ਜਾਹ” 

ਰ (Ha) 

ਕਣਕ _ਕਮਾਦੀ ਮਿਹਣਾ, ਜੇ ਰਹਿਣ 
ਵਿਸਾਖ । 

ਭਾਵ :-- ਜੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 
ਕਣਕ ਤੇ ਕਮਾਦ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕੇ ਨਾ, ਤਦ 
ਮਾੜੀ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । adsl ਜਾਂ ਬੇ-ਮੌਕਾ 
ਗਲ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਭਾਈ | ‘zea ਕਮਾਦ ਮਿਹਣਾ, 
ਜੇ ਰਹਿਣ fen’) 28 ਸਿਰ dtm ਨਾਂ Yat ੩ 

ਕੀ vat । (ਸੋਗ) 

__ ਕਣਕ ਖੇਤ, ਕੁੜੀ ਪੇਟ, ਆ ਜਵਾਈਆ 
ਮੰਡੇ ਖਾਹ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 
ਦੀ ਇਛਿਆਂ 

ਭਾਵ :-- ਕਰਨ ਤੋ” 

ਕਿਸੈ ਕੌਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 
ਕਰਨੀ i 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਅਜੇ ਕੀ ਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕੀ 

ਹੋਣ ਹੈ ? “ਕਣਕ ds, ਕੁੜੀ Ue ਆ ਜਵਈਆ 
ਮੰਡੋ ula’ | ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਨਹੀ 

ਆ Fs ~ th, . 

exit ਮੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਯੀਰਜ ware ? 

(ਸੋਗ) 

ਕਣਕ ਘਟੇ'ਦਿਆਂ ਗੁੜ we ਤੇ ਮੋਢੀ 
ਪਏ ਕਪਾਹ | | 

ਭਾਵ :-— ਕਣਕ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- vat ਕਿਵੇ“ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ 
a ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾ ੫ਈ ਵਿਕਦੀ ਹੋਈ । ‘eee 
ਘਣੋਦਿਆਂ ਗੁੜ ਘਟੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਪਏ _ਕੇਪਾਹ ।` 



ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾ ੩) ਕਣਕ 2 ad 31 । 

(ਸੈਰ) 

ਕਣਕ fsa ਕਮਬਖ਼ਤ ਦੀ, ਡੰਨਾ 

fadi ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਦਾਂ । 

ਭਾਵ ;-- ਕਣਕ ਡਿੰਗੇਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਝਨਾ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਲਾਭ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ 

ਇਕੋ ਦਿਨ ਇਕੋ Qu ਆਹੈਭ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਉਹ ਖਟ 

ਗਿਆ ਤੇ ਮੈ“ Gaia ਹੋ ਉਠਿਆ । 'ਕਣਕ ਡਿਗੇ 

ਕਮਬਖ਼ਤ ਦੀ, ਬੋ fad ਬਖ਼ਤਵਰ el’ (Fa) 

ਕਣਕ ਨਾਲ we ਵੀ ਪੀਠਾ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਗੁਨਹਗਾਰ ਨਾਲ ਬੋ- 

ਗੁਨਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ | 

ਵਰਤੋ :-- ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤ ? 

ਬੋਕੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਸ-ਚੋਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲਾ 

ਦਿੱਤੀ ਗਈ । “ਆਟੋ ਨਾਲ we ਪਿਸਣ” eso । 

am ਹੋਈ । (Ha) 

ਕਣਕ ਪੁਰਾਣੀ, ਘਿਰੇ ਨਵਾਂ, ਘਰ 

ਕੁਲਵੇਤੀ ਨਾਰ, ਤੁਰਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲਣਾ, ਚਾਰੇ 

ਸੁਰਗ HATS | 

ਭਾਵ :-- ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ, ਨਵਾਂ ਘਿਉਂ, 

ਚੰਗੀ ਤੀਵੀਂ, ਪਰਵਾਨ ਸਮਾਜੀ ਰਿਵਾਜਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋ” ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਗਲ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਜੌ ਵਡੇ 

ਵਡੇਰੇ ਕਰ ਗਏ ਹਨ । ਹਰ ਥਾਂ ਨਵੀ” ਗਲ ਨਹੀ” 

ਜੋਭਦੀ । ‘wea ਪੁਰਾਣੀ, ਘਿਉਂ ਨਵਾਂ, ਘਰ ਕੁਲਵੈ=) 

ਨਾਰ, ਤਰਿਆ ਉਤੇ ਚਲਣਾ wig REI ਸੰਸਾਰ :” 

(ਸਗ) । 

ਕਣਕ ਫਿੱਟੇ ਤੇ ਗੈਢੇਲ, ਆਦਮੀ fee 

ਤਾਂ ਜਾਂਝੀ । 

ਭਾਵ :-- ਰੀਦਲ--ਕਣਕ ਵਰਗਾ ਹੀ 

ਇਕ ਪੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ au 

੧੫੯ ਕਦ ਬਾਬਾ... 

ਆਉਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ, ਕਣਕ feet ਹੋਈ 

ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਦੀ ਹੈ । ਬੇਦਾ ਫਿੱਟ x ਵਾਧੂ 
ਦੀ ਆਕੜ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਪਈ ਬੇਦੇ ਦੀ ਗਲ ਨ ਕੋ । 

ਆਕੜ ਬਹੇ, ਤਾਂ ਹੌਂਬ ਹੀ ਰਾਬਾ ਹੈ । 'ਕਣਕ fee 

ਤੇ Gas, went fF 2 ਤਾਂ visi ਬਸ ਜ਼ਿਮੀ ਤੇ 

Ga ਨਹੀ ਰਖਦਾ । (ਸੰਗ 

ਕਤਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵਤਦਿਆਂ ਵੀ 

ਖਾਣਾ । 

ਭਾਵ :-- ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝਨਾ 
ਕੁਝ ਕੰਮ ave ad ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਨਾਂ ਬਹੇ, 
ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਪੋਟ ਪਾਲਣਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : -- 'ਕਤਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਵਤ- 
ਦਿਆਂ ਵੀ ਖਾਣ” ! ਪੇਟ ਜੂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ fest | 

ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ fad* ਬੈਠੀਏ ? (ਸੋਗ) 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤਟਿ ॥ 

ਭਾਫ :-- ਕੋਈ ਗਲ ਕਥਨ ਤੋਂ ud 
ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਦਸਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ 
ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ । ਦਲ।ਲ-ਬਾਜੀ 

3 ਚੁੱਪ ਕਰਾਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤ” ;-- 

“ਕਬਨਾ ast ਨਾ nie ਤਣਿ i 

ਕਥਿ afs ਕਬੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਫਿ wv 

(ਗੁਰੂ 3੫ -- ਜਪੁਜੀ) 

ae ਉਪਰ ਲੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 

ਭਾਵ :-- ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਮ ਕਰਨਾਂ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਫਰਤੌ` :-- 29 ਜੀ, ‘ae ਉਪਰ ਲੱਦ 

ee ਨੈ ਗ਼ਜੀਬਾਂ ਕੋਲੋ ਵੀ ਉਨੀ dt ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ 

ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਸੋ” ਵ ਓਨੀ ਹੀ jet ਥੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਵੋ । 

(Fa) 

ਕਦ ਬਾਬਾ ਮਰੇ ਤੇ ਕਦ ਬੈਲ ester 



ਕਦੀ ਅਗ... 940 ਕਦੇ us... 
ਦਲਦਲ ਦੰਦ ਦ ਦਿ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ << << =-੨੪ ੨੦੦੦੦ ੨੦੦੨੦੦੦੨੩੨੦ ੩੦੦੨੨ 

ਭਾਵ: -- ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀ` | ਵਰਤੇ :-- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਸਦਾ ਇਕੋ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । pe alee iS 'ਕਦੀ gu, ਕਦੀ si’ ਇਸ 

ਇਟ aa no ਦੇ 

ਵਰਤ :-- ਨ' ਕਿਨਾ ਕੂ ਚਿਰ ਉਡੀਕਦ! ਚਾਹੀਦੀ | cel eee fi 
ਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ gfuat aga ਆਉਣ ਨੂੰ । “ਕਦ ਕਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਕਦ ਬੈਲ ਦੰਡੀਏ” ਮੈ ੩! ge ਨਕਦੋ ਟਿਕੀ ਹੈ ? lat ਕੱਧਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਛੱਤ 
ਨਕਦ Ser B । ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੈ ਤਾਂ ਗਲ ਕਰੋ (Fa) 

ਪਾ - ; 5 ~fd#ade ਹੋਵੇ, Ga ਕੋਈ 
ਕਦੀ ਅੱਗ ਕਦੀ ਪਾਣੀ । ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੱਤਾਂ | gy ਸ੍ਰ ਨਹੀ” ਚੜ੍ਹਦਾ । 

ਓਦੀ ਠੰਡਾ । ਜਾਂ ਕਦੀ ਤਲਾ ਕਦੀ ਮਾਸਾ, 
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਭਰਵਾਸਾਂ । ਵਰਤੋ" :— ਸੁਆਣੀ--- ਇਹ ਸਾਰਾ Hat 

ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ । 'ਕਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਕੌਥਾਂ ਉਪਰ ਵੀ 
ਛੱਤ festa? ਮਿਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਹਿਲ 
ਬਣਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸਦਾ ਸੁਭਾ ਕਦੀ ਨਰਮ 
ਕਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਗੱਲ 

ਤਲ ਇਮ ਰ1 (ਇਜੈ ਸਿੰਘ -ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਵਰਤੇ :-- ਛਡੋਂ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਗਲ ਕਦੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ? 

ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ? ਉਹ ਤਾਂ “ਕਦੀ Fat ਭਦੀ gig ਵਿਨ ਤਮ ਜਰ aS 

ਮਾਸਾ' ਵਾਲ਼ਾ ਸਰਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ । ਵਲ ੨ on 
us ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ | oo: tea ਕਰੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ । ਵਜ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ? (ਸੈਰ) 
ਦਿ ਨਾ ie : ਵਰਤੋ” :-- ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪਾਸੋ” ਜੇ ਤੰ ਇਹ 

ਕਦੀ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ za ud ਨੇ । ਕੰਮ ਫ਼ੁੜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆਂ, ਤਦ ਉਹ 
ਭਾਵ :- ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ | ਕੀ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ ? ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਈ ‘wel 

ਨਹੀ' ਬਣਦਾ । ਮੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੀਜ ਖਾਧੀ ਹੈ $” (ਸੰਗ) 

ਵਰਤੋ" :- ਮੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ. 
ਆਪਣੀ ਵਲੋ” ਤਹ'ਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ nist ਭਾਵ : - AY ਸੁਦਾ Sart’ ਰਹਿੰਦਾ | 

ਚੋਟੀ ਢ। ਜੋਰ ਲਾਈ ਚਲਾ ਜੋ: ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ । ਪਰ ਇਹ | .- , ਜਾ uy ਕਦੀ ਛਾਂ 1”' 
ਗਲ ਦਸੋਂ,'ਕਦੀ ਥੋਂਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਵੜੇ uae ਹੁੰਦੈ ਨੇ ?' yt ਧਪ, 

(ਲੌਕ ਸਮੰਹੱਤ-- ਨਨਕ ਸਿੰਘ) ਵਰਤੋ ee . 

ਸੁਹਣੇ ਅੰਦਰਿ Sa ਰਾਜ ਕਮਾਇਆ | 
ਕਦੀ we ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ । ਕਦੇ dae ਕਦੇ ਸੋਗ ਤਰੁਵਰ ਛਾਇਆ ! 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ AH ਹੋਂ ਚੁਕੀ ਵਧੀਕ (ਵਾਰਾਂ --ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 
ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੌਣਾ। ਕਦੇ us ਵੀ ਪਚਿਆ ਏ ? 

ਵਰਤੋਂ" — ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਮੈ ਡਾਢ ਠੀਤਾ, ਭਾਵ :-- ਖ਼ੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਤਾਂ ਕਿਉ” ਢੀਕਦੇ ਹੋ ? ਤਰਸੀ ਵਿਆਜ ਲੈਣ 28 ਕੀ [ ਹੈ । ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਜ Gus ਆਉ'ਦਾ ਹੈ । 
ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ? “ਕਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪੋਤੇ eas eae --- ack ਜੀ. 
ਦੀਆਂ | (ਸਗ੍) 

] ਧੁ 4 ਛੁ ੍ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ । "ਕਦੀ wa ਵੀ ufenn ਏ । 
ਗਿ ਦੀ, ਅਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ । 
ਭਾਵ :-- ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ । (ਪਿੰਡ ਦੇ gel --ਦੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 



ਕਦੇ gar... 

ਕਦੇ ਡੋਬਾ, ਕਦੇ ਸੋਕਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੋਗਾ 
ਚੌਖਾ ਮਿਲੋਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂ ਕਦੀ 
ਸਹਤਾ ਆਦਰ ਮਿਲੋ, ਕਦੀ ਉੱਕੀ ਨਿਰਾ- 
ਦਰੀ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਰੱਬ ਦੀਅ! ਬੇ-ਪਰਵਾਹੀਆਂ 
ਨੇ । “ਕਦੀ ਡੋਬ, ਕਦੀ ਸੋਕਾ ।' ਕਦੀ ਉਪਰ, ਕਦੀ 
ਹੋਠਾਂ । ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ ? (ਸੰਗ) 

ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਫਲ ਨਾ ਲਹੰਦੇ । 

ਭਾਵ:-- ਪਖੰਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀਵਾਨ 
ਨਹੀ” ਮਿਲਦਾ । 

ਵਰਤ” : -- 

ਸਾਧ ਸੈਗਤ TS ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ Tony ਪੰਥ 
ਨ/ ਚਾਲ ਚਲੌਦੇ ।। 

Wz ਸਨੇਹੀ ਫਲ ਨ ਲਹੈਦੇ ।। 
(ਵਾਰਾਂ ~~ gre} ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਰਲ 02੧੨ 

ਕਪਟੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਸਤੀ ਦਾ 
ਤੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਨ” ਹਵੇ ਪੁਰਾ । 

ਭਾਵ :-- `ਕਪਣੀ 3 ਕਸੱਤੀ ਸਦਾ 
ਘਾਟੋਵੇਦੀ ਗਲ ਹੀ ਕਫਦਾ ਹੈ । 

- 

ਵਰਤ“ :-- ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਦੀ ਏਸ ਕਪਟ 
ਦੇ ਲਪੌਰਆਂ ਨੂੰ । “ਕਪਟੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਸੌਤੀ 
ਦਾ ਤੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ” (ਸੰਗ) 

ਕਪੜਾ ਆਖੇ (ਆਖੋ) ਤ੍ਰੈ ਮੈਨੂੰ ਰਖ sw 
ਕਰ । ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਢਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ । 

ਭਾਵ :-- ਕਪੜੇ ਦੀ ਸੋਭਾਲ ਕਰ, ਤਾਂ 
aw ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 

ਵਰਤੋ :-- ਮੈਭਾ੨ ਕੇ ਵਰਤੋ, ੩੧ ਇਨਾ 
ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਤ ਨੋਰ ਦੇ ਨੋਰ ub ਲਗੋ । 
'ਕਖੜਾ ਆਥੇ (ਆਸੇ) ਤੂੰ ਮੌਨੂੰ ey aig ਕਰ । ਮੈ“ 
38 Bei ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ।” ਵਾਲੀ ਗਲ ਸਿਆਣਿਅ/ 

: (Fa) 
ਐਟ“ 

ਵੇ ਨਹੀ ਜੇ ਆਥੀ । 

ਕਬਰ ਕ੍ਰੱਤੇ... 

ਕਪੜਾ ਚੁਕੀਏ ਤਾਂ ਢਿਡ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਨੰਗਾ ger ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਗਲ ਕੀਤਿਆਂ 
ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੀ 
ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ। 

ਵਰਤ” : — ਅਵਤਾਰੋ--ਭੈਣ ਜੀ ! ਜਦ 
ਤੇਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੁੰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀ” 
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਤਾ ਖਾਨੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵ) ਕਹਿ ਕੋ ਆਪਣ: 
est ਲੰਘਾ ਲੈ । ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਨੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਲ 
ਜਾਣੇ | ਕਾਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ 328 ਪਾਨੀ ਏ ? ਜਿਨ 
ਨਹੀ” ਸੁਣਿਆ. ਉਨ ਨੂ ਸੁਣਾਉਨੀ ਹੈ ? “ਕਪੜਾ 
vale ਤਾ ਢਿਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਢ ਹੈ ।” 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ --ਬਲਵੇਤ ਸਿ! : 

ਕਪੜੇ ਸਬੂਣੀ ਤੇ ਦਾਲ ਅਲੂਣੀ । 

ਭਾਵ :--ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ 
ਦਾ ਦਿਖਾਵ' ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ" :--- ਰੁਕਮਣੀ-ਭੈਣ, WS ਦੀ ਤਾ 
ਉਹ ਗਲ ਹੈ, we ਛਪੜੋ ਸਬੁਣੀ ਤੇ ਦਾਲ ਅਲੂਣੀ । 
WS ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀ”, wa war 
ਸ਼ਾਂਕੀ ਬੋੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਕਪਾਹ ਦੀ ਫੁੱਟੀ, ਜਿਥੇ ਧਰੀ. ਉੱਥੇ 
'ਲੱਟੀ । 

ਭਾਵ :--- ਚੋਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ 
ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇ" fag ag । 

ਵਰਤੋ :-- ਸੁੰਦਰ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਇਕ 
ਬਿਮਾਰੀ ਏ/ ‘aug ਦੀ ਫੁੱਣੀ, ਜਿਥੇ ਧਰੀ, ਉਥੇ 
ਲੱਟੀ' । ਹਰਦਮ ਉਸ ਦੀ ਰਖੀ ਭਰਦੇ fea । 

(Ra) 
ਕਬਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਛਾੜ ਮੁਸਹਿਰੇ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ age 
ਵਰਤੋ” ਕਰਨੀ 1 



ਵਰਤ” :--- get, nai ਨੂੰ U3 ar WG, 
ਅਖੇ “ਕਬਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਛਾੜ ਮਸਹਿਰੇ ਢਾ” । ਜੋ ਕਿਸੇ 

ਚੀਜ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਓਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉ । (ਸੰਗ) 

ਕਬਰ ਚੂਨੇ ਗਚ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ 1 
ਭਾਵ :-- ਉੱਤੋ` ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ 

ਵਿਚ ਕਾਲ ਕਾਂ । 

ਵਰਤੋ“ :- ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਨੋ, “ਕਬਰ ve 
avs ਮਰਦ ਬੇਈਮਾਨ” ਵਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ । 
wee fsa da, ਪਰ ਬਾਹ?” ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ad 
fat ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। _ (ਸੰਗ) 

ਕਬਰ ਵਿਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ । 

ਭਾਫ :-- ਮਰਨ Had ਸਭ fea 

ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ 
ਫ਼ਰਕ sat ਰਹਿੰਦਾ । 

ਵਰਤ” :-- ਚੋਧਰੀ ਛਡੋਂ, ਮਰਨ ਪਿਛੋ” ਡੀ 
ਕਿਸੇ ਨ fSeat ਹੋਇਆਂ | “ਕਬਰ ਵਿਚ ਸਭ Bat 
ਬਜ ਹੌੰਦੇ ਨੌ । (Hal) 

'ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜਿ 

ਕਲ ਸਭੁ ਕੌੋਇ॥' 

ਭਾਵ :--- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਅਸੀ ਸਭ ਤੋ” ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਛਡ ਬਾਕੀ 
ਜਾਰੇ ਹੀ ਚੋਗੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” : 
“ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ Bd 

ਹਮ ਤਜਿ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਇ ti 

ਜਿਨਿ ਐਸ ਕਰਿ ਬੁਝਿਆ 

ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ _ਸੋਇ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗੌਥ--ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ) 

ਕਬੀਰ Was ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੈ 
met ਗਾਉ i 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਸਾਕਤ ਪੁਰਖ ਨਾਲ” ਸੂਰ ਚੋਗਾ ਹੈ, ਉਹ 

ਕਬੀਰ ਸੋਈ... 

ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : -- 

“ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੁਕਰ 
ਭਲਾ ਰਾਖੈਂ ਆਛਾ ਗਾਉ ।। 
ਉਹੁ ਸਾਕਤ aya ਮਰ afent 
ਕੋਇ ਨਾ Sa ਨਾਉ iy’ 

(ag &ਬ--ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ) 

‘ada ਸਾਧੂ ਕਉ ਮਿਲਨੇ mete 
ਸਾਥ ਨਾ Bla ਕੋਇ ॥' 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ । 
ਜਦ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਈਏ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ FASB ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਹੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ Ss 
ਨਹੀ` । 

ਵਰਤੋ :-- 
“ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਲਉ ਮਿਲਨੈ ਜਾਈ% 

ਸਾਥ _ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਇ ॥ 
ਪਾਛੈ ug ਨਾ _ ਦੀਜੀਐ 

ਆਗੈ ਹੋਇ ਸੋ ਹੋਇ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਗਬ--ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ) 

ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ ਜਾ ਕੁਲ ਹਰਿ 
ਕੋ ਦਾਸੁ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 
ਉਹੀ ਕੁਲ ਢੌਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦੇ 
ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। | 

=. 

ਵਰਤ :-- 

“ਕਬੀਰ ਸੋਈ ae ਭਲੀ 
ਜਾਂ ਕੂਲ ਹਰਿ ਕੋ ਢਦਾਸੂ 1 

ਜਿਹ ਕੁਲ ਦਾਸ at ਉਪਜੇ 
ਸੋ ਕੁਲ ea usin ॥” 

(ਗੁਰੁ ਗੌਬ--ਸ਼ਲੋਂਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

“ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖੁ ਧੈਨਿ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖ 
ਕਹੀਐ ਰਾਮ ॥` 



_ ਕਬੀਰ ਕਉਡੀ .. 

ਭੁ :— ਕਬੀਰ ਜ਼ੀ ̀ਫ਼ੁਰਮਾਂਦੇ ਹਲ 
ਉਹ ਮੁਖ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜ' ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ 
ਉਗਰਦਾ ਹੈ : 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨਿ ਹੈ 

ਜਾਂ ਮੁਖੇ ਕਹੀਐ ਰਾਮ tt 

ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪੁਰੀ 

ਪਵਿਤ੍ ਹੋਇਗੋ ਗ੍ਰਾਮ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਰੰਬ---ਸ਼ਲੋਕ ake 

“ats ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਜੋਰਿ ਕੇ ਜੋ 
ਲਾਖ ਕਰਰਿ i 

west ਬਾਰ ਨਾ ਕਛੁ ਮਿਲਿਓ ਕਦੀ 
ਲੰਗੋਟੀ ਤੌਰਿ ॥'' 

ਭਾਵ :--- ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ 
ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਟਨ, ਕਿ ਕਉਡੀ ਕਉਡੀ ਜੋੜ 
ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਰਨ 
Had ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਲਟਾ ਨਾਂਗਾ 
ਤਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਵਰਤ :--- 

“ਕਬੀਰ ਕਉੜੀ ਕਉਡੀ ਜੋਤਿ ਕੈਂ 
ਜੋਰੇ ਲਾਖ _ਕਰੋਰਿ ।। 

ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛੁ ਮਿਲਿਓ 
ਲਈ Baie} ਤੋਰਿ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਬ--ਸ਼ਲੋਂਕ ਕਬੀਰ ਜੀ 

ਕਬੀਰ ਗਰਬੁ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ga ਨਾ 
ਹਸੀਐ ਕੋਇ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, 
daa ਨਾ ਕਰੋਂ ! ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਹਸੋ 
ਨਾਂ। 

ਵਰਤੋ :-- 

“ਕਬੀਰ ਗ਼ਰਬੁ ਨ ਕੀਜੀਐ 

cq ਨਾਂ ਹਸੀਐ ਕੋਇ ।। 

_ ੧੬੩ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ 

“wa a ਨਾਉ ਸਮੁਦ ਮਹਿ 

ਕਿਆ ਜਾਨਉ ਕਿਆ ਹੋਇ 1” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ-- ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ eat ਸਿਉ 
ਦੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਥਿ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼੍ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ : 
ਹੋ ਪੁਰਸ਼ਾ ! ਤੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਆਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ 
ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛਡਿਆਂ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 
6 ਤੇਰਾ ਸਾਬ ਨਹੀ” ਦੇਣਾ । 

ਵਰਤੋ" :-- 

“ਕਬੀਰ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, 
gal ਨਾ ਚਾਲੀ wife ।। 
ਪਾਇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ; 
Wes wus ਹਾਥ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੁਥ-- ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰਉ ਕ੍ਰਸੋਗ ਕੀ ਕੇਲੇ 
ਨਿਕਟਿ ਜੁ afa । 

ਭਾਵ :-- ਕਬੀਰ ਜੀ ਫ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹਨ, 
ਜਿਵੇ" ਕੇਲੇ ਦੇ ਨੌੜੇ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੀ 
ਝੂਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਹਦੇ ਕੰਡਿਆ ਨਾਲ ਕੇਲਾ 
ਚਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, fee’ ਹੀ ਮਾੜੀ Aas 
qe ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

Me 

gs :--- 

“ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰਉ ਕੁਸੈਗ ਕੀ, 
as ਨਿਕਟ ਜੁ ਬੇਰਿ ॥ 

ਉਹ ਝੁਲੈ ਉਹ ਚੀਰੀਐ, 
ਸਾਕਤ Had ਹੇਰਿ wn’ 

(ਗੁਰੂ ਕੋਥ- ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗ ce ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਮੂਰਖ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾਈ 
ਤੋ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ 
ਨਿਸ਼ਾਨ] 3° ਨਹੀ” । 



ਵਰਤ :— ਤੇ ਹੋਰ ਲਬ ਦੇ ਕੋਈ 

ਸਿੰਗ _ਹੈਵੇ ਹਨ ?” ਇਨ੍ਹਾਂ _ਮੂਰਖਤਾਈਆਂ 
ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੀ ਉਸਨੇ ਪਿਤ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨ? ਗੁਆ ਲਿਆ 

ਹੈ । | (Aa) 

ਕਮਾਦ BB, ਕਪਾਹ HB! 

ਭਾਵ :-- ਕਮਾਦ ਨੀਵੀ ਜਮੀਨ fed 
ਤੇ ਕਖਾਹ Sul ਵਿਚ ਚਗੀ ਹੁਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- ਇਏ ਕਮਾਂਦ ਕੀ der ਸੀ, 

ਇਹ ਤੇ ਇਨੀ eal ai ਹੈ। ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀ 

‘quia ਚਲੇ, ਕਪਾਹ yey (ਸੋਗ) 

ਕਮਾਦ ਵਿਚੋ ਹੀ ਕਾਂਗਿਆਹੀਆਂ ਨਿਕ- 
ਲਦੀਆਂ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕਾਂਹਿਆਰੀਆਂ -- ਮਾੜਾ 

doin ਕਿਸੇ ਚੋਗ ਘਰਾਣੇ fea ਕੋਈ 

ਭੋੜਾ HOW yar J ਜਾਣੇ | 

ਫਰਤੋ” :-- wel. ਜੀ ! ਤਿਸੇ ਉਤਮ 

ਟੱਬਰ ਵਿਚੋ wot ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਮੂਰਖ 
ਦੇ fue ਦੀ ਆਸ ਘਟ ਸੀ, ਪਰ ane fed ਹੀ 
ਕਮਗਿਅ!ਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ । (ਸੰਗ) 

ਕਮੀਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਠੁੰਹਿਆਂ ਦਾ ਡੰਗ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ 
ਪਿਆਰ ਦੇਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ | 

ਵਰਤ” :-- ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ । ‘ais ਦ) 
ਜ਼ਾਰੀ, Sfanit ਦਾ zal ।' ਅਜਿਹ' ਮੀਨਾ ਮਿਤਰ 

ਜਹੇੜਿਆ, fa wd ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ gar! 

(ਸਗ) 

ਕਰ ਸੇਵਾ, ਖਾ ਮੇਵਾ । 

ਕਾਵ :-- AS ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਗ 
ਜਾਗਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਬਿਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰ 

ਕਮਾਦ ਚਲ. ws ੧੬੬ add 2 ਤਿਸ 

ਨਹੀਂ: ਲਗਦੇ ! “ਕਰ ਸੋਵਾ ਤੇਂ ਖਾ ਮੇਵਾ” (ਸੰਗ) 

ਕਰ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਛਡ ਸ਼ਤਾਨੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ 
ਚੋਖਾ ga, ਛਡ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਸ਼ਤਾਨੀ 
ਹਾਲ Gat ਦਾ ਮੰਦਾ । 

ਭਾਵ :-- gst ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ 

ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ 
ਨਿੰਦਿਆ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਜ਼ਿਮੀਦਾਨੀ ਦਾ ਕੌਮ ਛੱਡ 
ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਡਾਢਾ ਫੁਤਿਆ। ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਹਲੜ ਜੋ 
ਹੋ ਬੈਠ: । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਏਹ ਅਖਾਣ 

ਕਿਹਾ ਹੈ ‘ag ਕਿਰਸਾਨੀ, ਛਡ ਸ਼ਤਨ, ਕਿਸਾਨੀ 

ਚੋਖਾ og, ਛਡ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਸ਼ਤਾਨੀ, ਹਾਲ 

ਉਨ ਦਾ ਮੰਦਾ । (ਸੰਗ) 

ਕਰ ਪਰਾਇਆਂ ਤੇ ਆਵਨੀ (ਆਉਣਾ) 
ਜਾਇਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ 

ਕਰੇ, ਤਦ _ਬਦਅਸੀਜਾਂ ਦੇੱ'ਢਿਆਂ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਅ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” _:-- ̀  ਭਾਗ ਭਰੀ-- ਉਨ Het 

ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ... #31 ਬਾਣ]ਆਂ, Hel ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਥੀ ਨੂ 

dat ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਏ । wal ਜਾਈਆਂ ਦੇ us 

ਆਵੇ ਨੈ,'ਕਰ ਪਰਾਇਆ ਤੇ ਆਵਨ ਜਾਇਆੰ' । ae 

ਮਰਣ ਨੇ ਤੈ ਮੂਲੀ ufew ਟੋਆ ਹੋਵੇ ਨੇ । 

(ਨਵਾਬ ਖ਼ਾਨ-- AP: ਜੋਧ ਸਿਘ) 

ਕਰ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋਵੀ ਭਲਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਚੌਗੇ ਕਮ ਕਰਨ ਨਲ 

ਆਪਣਾਂ ਭੁਲਾ gerd । 

| ਵਰਤੋਂ: — “ਕਰ ਭਲਾ ਤੇ ae ਭਲ” 

ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਹੁ, ਸਦਾ ਸਖੀ vas | 

(Ral) 



ਕਰ ਮਜ਼ੂਰੀ... 

ਕਰ ਮਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਖਾਹ ਚੂਰੀ । 
ਭਾਵ :--- ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਸੁਖੀ 

ਦਿਨ ਕਟ । 

Bas :-- ਵਿਹਲੋ 3d, ਦੱਲਤੇ ਖਾਉ 
“ਕਰ ਮਜੂਰੀ ਤੇ ਖਾਹ eat 1 

(fa) 

ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ am, ਭੱਜ ਲਿਆ ਸੌ 
ਰਾਮ । 

__ ਭਾਵ :-- ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਮ ਹੀ 
ਲਖ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ` ਪਆਇਓ, gui ਨਾਲ ਨਬੇੜ 

adt ਹੁੰਦਾ । 'ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਕਾਮ, ਭਜ fear 
ਜੋ ਕਾਮ ।” (ਸੈਰ!) 

aod Se, Ta ਨਹਏ | 

giz :-— ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾਂ 
ਵਡਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਤੋ ਬੜਾ 
ਭਾਰ ਲਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ? :-- ਜੋਟੀ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਸ਼ੁਕਰ 
‘gon we, ਰੀਗਾ ਨਹਾਏ | ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਦੇ 

ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ । ਰ੍ ( 

ਕਰਣੀ ਦਾ ਉਰਾ, ਕਹਿਣੀ (ਕਥਨੀ) ਦਾ 
ਰਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਕਥਨ ਵਿਚ਼ ਤਾਂ 
Hig, ਪਰ ਕਰਣੀ ay ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤ” :--- ae ਤਾਂ ਨੌਮਵਾਨ ਖਾਲਸ ਤਾੰ 
ਸੂਖ ਨਾਲ er et Wal ਅਤੇ ਕਰਣੀ zi 

ਹੈ ਪਰ ace} ਦ 

ਦ£ਗਜੇ ਮਾਰਨ ae ਤਾਂ ਜੋਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ” । 

(ਚਰਣ ofa ਵਿਸਥਾਰ -- ਡ. ਬਲਬੰ!ਰ ਮਿੰਘ) 

ਕਰਣੀ ਨਾਂ ਕਰੜੁਤ, ਚਲ ਮਰੇ UZ! 

ਦਮਗਜੇ 

ਦਾ “Ay za = , 

. ਵੇਖੋ :-- mu ot ਵੱਝੇ ਸਾਹੁਰੈ, ਲੋਕਾਂ ਮਤੀ 

ure | 

੧੬੫ ਕਰਤਾ ਕਾਰਜ.. 

ਭਾਵ :-- ਆਪ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ, ud 

ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦੋਣੀ । 

SIs :-- ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ une ਨਹੀ" । 

ਆਪ ਜ਼ੀ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨ! ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਤਾੰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਮਹਨੇ | ‘ace! ਨ: ਕਰਤੂਤ 

ਚਲ Hd us? ਵਾਲ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਦਥੇ res sat 

(Ha) 

ae ਬਾਝਹੁ ਤਰੈ ਨਾਂ ਕੋਇ । 
ਭਾਵ :-- ਬਿਨਾਂ val ਕੌਮ ਕੀਤੇ gel 

ਮੁਕਤ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
‘fas! ਕ! ਦਰਿ Ba ਹੋਇ i 
ਕਰਣ ਬਾਝਹੁ ਤਰੇ ਨ ਕੋਇ ।। 

(aa ਰੰਥ — amas} ਵਰ) 

ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ OST 

ਭਾਵ :-- ਜੋ ਰੱਬ wae ਹੈ, ਓਹੀ 

get ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 
“ਰਨਮਖਿ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, 

agat ਕਰੇ ਸੂ ਹੋਈ ॥ 

(aa ਰੰਬ--ਵਾਚ ਸੂਹੀ) 

ਕਰਤਾ ਕਾਰਜ _ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ, At 

ਸਏੱਕਾਂ ਦੇ ਪਲ ਵਿਚ ਜੜੇ । 

ਰਾਵ :-- ਜਦ da del ਕਾਰਜ 

fag ਚਾੜ੍ਨਾਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਝਟਾ ਪਟ ਕੇਈ 

ਬਾਨਣ ds eat ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 
ਨਗਰ ਦਾ ਰਜ ਸੋ 
ਮੰਤਨ] ਇਹ ਸਲਾਹ 

fan ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 

grat ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਦੇਂ । 

ਲੋੜੇ, ਸੈ ਸਬੋਬਾਂ ਦੇ ੫੦ ਵਿਢ ਜੋੜੇ” 

ਦੈਵਨੋਤ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਉੱਸ 
ਲਾਵਾਰਸ ਸੀ, wa ਗਿਐ! | 

ਗਿਣ ਕੇ fa ਜੋ ਪਰਖ Fea 

dja ਨੂੰ ਲਾਕੇ 08, ਉੱਸ ਜੌਂ 
ਕੀਤਾ “ਕਰੜਾ ator 

ਵਾਲ਼) ਰਲ 



age ਪਸੁ ਹਕ 

ਹੋਈ Rae ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ 'ਖੁਲ੍ਆ, ਮ ਮਾਨੋ Panu 
ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲ ਗਿਆਂ । 

(ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ-- ਡ. ਬੋਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

“ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ, ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ 1” 

ਭਾਵ :-- ਜਾਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮਨ੍ਖ ਹਾਂ, ਪਰ 
ਰਹਿਣੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 

“ਕਰਤੂਤਿ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ।। 

ਲੌਕ ਪਢਾਰਾ adfes ਟਾਤਿ । 

(ag ਗੌਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 

ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ । 

ਡਾਵ :-- ਕੌਮ ਓਹੋ ਕਰ ਸਕਦਾ 3 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਵਾਕਫ਼ ਕੌਮ 
ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਚੀ ਤਾਂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ est 
dar ਮਿਸਝਰੀ ਸੀ, ud ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ia dt 
ਬਿਨਾ ਨੁਕਸ sot ਬਣਾ ਸਕਿਆ । ਸੌਂਚ ਹੈ ਭਾਈ 
ਸਭ “ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ GV ਹਰਨਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 
axes ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 
aan ਕਿਵੇ ਨਾਂ ਹੋਣ । (Hal) 

ਕਰਨਗੇ A ਭਰਨਗੇ ।' ਵੇਖੋ :--“ਆਪੇ 
ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜੇਠ ਖੋਣਗੇ ਜਾਹ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਮ 
ਕਰੇਗਾ, ਤਿਹ ਜਿਹਾ ਫੱਲ ਪਾਵੇਗਾ 

ਵਰਤੇ : -- 

ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ gust 

ਰਲ ਕਟਿਖ਼ਾ ਕੇ ਖਾਸ ।। 

ਕਰਨਗ਼ੇ ਸੋ saad 

ਤੂੰ ਕਿਉ ਫ਼ਇਓ ਉਦਾਸ ।”” 
' ਬਾਣੀ --ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਕਰਨੀ ਕੱਖ ਦੀ, ਗਲ ਲੱਖ ਦੀ । 

ਭਾਵ :-- ਗੱਪਾਂ ys ਮਾਰਨੀਆਂ, ਪਰ 
aH ਕੁਝ ਨਾਂ ਕਰਨਾ। 

ਹਮ is 
Bax ਉਤ. 

:-- 'ਕਰਨੀ ਕੱਖ ਢੀ ਹੋ ਗੀ, ਗਲ 
ਲਖ ਦੀ ਮਾੜੀ । ਨਬੇੜਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ @3 gad 
dui ਉਤੇ ਨਹੀ” । (Fa) 

ਵਰਤ” : 

ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਕਮਾਲ । 

ਭਾਵ :--- val ਕਰਨੀ ਔਖੇ ਰਾਹ 
AWS ਕਰ det 31 

ਵਰਤੋ" :-- ਸਤਿਗੁਰ vt feu ਹੌਵੇ si 
‘ote ate ਨਿਮਰਤਾ wat, ਕਰਨੀ ਕਮਲ ਕਮਾਲ ।' 

(far ਸਿੰਘ, --ਭਾ? ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕਰਨੀ ues, ਕਿਆ ਹਿੰਦ ਕਿਆ 

ਮੁਸਲਮਾਨ 1 8s 

ਰੋਈ ।” 

ਭਾਵ :-- ਗੁਣਾ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ Jet 

ਹੈ, ਜਾਤ ਕੰਮ ਦੀ sat 

ਵਰਤੋ" :-- va ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ga 
ਹਨ,ਮਲ਼੍ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਪੁਛਦਾ । “ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ 

ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ।' ਕਰਮ ਹੀਣ ਜੋ 
ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ag ਪੈਣ ਜਾਂ ਬੈਲ ਮਰੇ । (ਸੰਗ) 

-- “BS ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ” ਦੋਵੇ 

ਕਰਮ ਫਲ ਤਾਂ ਸਭ ਫਲ, ਭੀਖ ਵਣਜ 
ਵਿਹਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸਮਤ; dat ਨਾ ਹੋਵੇ, 

ਤਦ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ gas 

ਵਰਤੋਂ :— ਭਾਈ, ਜਦੋ” Ba ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਾ 
de, ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਕੌਮ ਭੀ us ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆ- 

ਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ :--- 

'ਕਰਮ ਫਲ ਤਾਂ ਸਭ ਫ਼ਲ, ਭੀਖ ਵਣਜ ਵਿਹਾਰ” 

(ਸੰਗ) 

ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਬੜੇ । 

ਭਾਵ :-- ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਮਾਂ nang 
ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀ' | 



ਕਰਮਾਂ ਦਿਆ ਬਲੀਆ... 
ਸਿ ਲਿਲਿਕਕਲਾਲਾਲਾਲਲਲਾਲਾਆਆਾਲਾਲਾਵਾਦਾ ਹਾ ਬਾ 1 ਸਰਮ 

ਰਖ 

ਦਢਰਤ :-- 

ਫਿਰਿ Ana ਰਿਖਿ ਬੋਲਿਆ 
ਜੁਜਰ ਵੇਦ He ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ । 
ਕਰਮਾਂ @3 ਨਿਬੜੇ, 
ਦੇਹੀ ਮਧ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ।। 

(ਵਾਰਾਂ —gret ਗਰਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਕਰਮਾਂ ਦਿਆ ਬਲੀਆ, ਰਿੱਧੀ ਖੀਰ 
ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ vot 

ਭਾਵ :-- ਮਿਹਣਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੀ 
ਕੌਮ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਨੂੰ ਮੁਖ 
ਰਖ ਮਿਹਨਤ ad ਪਰ_ਫਲ ਦਖ ਨਿਕਲੇ । 

ਵਰਤ” :-- peer ਤੱਤ, _ਕੇਡੀ 

ਕਰਮਾਂ ਹਾਰੀ ਆਂ । ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਬ ਨਾਂ 

ਵੇਖਿਆ 1 ds ਰੋਲੋ, ਜਨ ਖਖਪਾਈ । ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ 

ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰਖ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਚੰਦਰਾ ਦੁਖ 

ਵੀ ਤੇ ਦੁਖ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ weg ਨਾ ਇਲਾਜ, 

ਪਰਫਾਵੇ` ਵਗ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆਂ । ਵਾਹ ਕਰਮਾਂ 

ਦਿਆ aston, ਰਿੱਧੀ ਬੀਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਲੀਆਂ ।, 

ਹੋ ਮੇਰਿਆ ਸਾਈਆਂ | 
(ਸੁਭਦਾ--ਆਈ. ਸੀ, ਨੰਦਾ) 

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਤੀ dail, ਅਕਲ ਦਾ 

ਤੌਲਾ Het । 

ਭਾਫ :-- ਕਰਮ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਹੀ 

ਗਲ ਹੈ। ਅਕਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ 

ਰਖਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ । 

wos :-- ਉਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 

ਬਥੇਰਾ ਲੈ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਨਿਰਾ ਬਲੀ ਹੀ ਹੈ । 

ਵਿਚਾਰੇ ਢਾ ਇਕ ਹੱਥ nat ਤੇ fea fue ਹੀ 

ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਰਮਾਂ ਢੀ ਰਤੀ salt 3 ਅਕਲ ਦਾ 

3m Het (ਸੰਗ) 

ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ । ਜਾਂ 
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ । ਜਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ 
ਕਰਮ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜੋ ਮਸਤਕ ਪਰ ਹੋਤੀ ਜਾਇ 
ਨਾ ਧੋਤੀ । 

Ana ee le ed een ee et ee eee et 

ਭਾਵ :-- ਗਿ Bu ਲਿਖੋ ਹਨ, 
ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ i 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਣੀ ਜੀ, 'ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ 

ਕੋਣ ਮਿਟਾਵੇ' ? ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ a fed 

ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । (ਸੈਰ) 

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੌੜੈ a 

ਦੂਰਿ । 

ਭਾਵ :--- ਆਪੋ _ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਰਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਤੇ ਕਈਂ ਦੂਰ ਹਨ | 

ws :-- 

ਚਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ 

erg ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ।। 
ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ 

ਕੇ ਨੌੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ । 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ- -ਜਪੁਜੀ) 

ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲੋ" ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਗੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਲ ਜਲ 

ਰਖਣਾ ATH ਕਲ” vad 

~ 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਥ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ 
ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਂਪਣੇ 33 ਤੇੜੇ ਦੇ £ਭ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਜਾਨਣਾ ਇਕ ਕਰਾਮਾੜੀ_ ae ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕਰ/ਮਾਤ 
ਕੰਮ ਨਹੀ ਆਉਦੀ, ਉਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਉਦੀ ਹੈ । 

(ਸੈਰ) 

ਕਰਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਮਨ ਵਿਚ ਹਰ AH ਹਰੀ 
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਾ ਵਪਾਰ ਕਰ । 

= 3 = 

“ਉਸਤਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਿ fadara 11 

ਕਰਿ ਮਨ Hd ਸਤਿ ਬਿਉਹਾਰ 11" 

(aa ਗੰਬ- ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ 
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ਕਰੀਰ fast ਵੀ ਸੜੇ, ਸੱਸ ਗ਼ਰੀਬਣੀ 

ਵੀ ਲੜੇ ॥ 

ਭਾਢ :-- ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਸੁਭਾ ਦੱਸਣ 

ਲਈ) ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- Wn ਦੇ ਤਾਹਨਿਆਂ ਨਾਲ ਥੈਣਾੰ 

at Flat ga ਫੇਕ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ou 

ਹੈ । 'ਕਰੀਰ ਰਿੱਲਾ ਵੀ ਜਲੋ, ਸੱਸ ਗ਼ਤੰ!ਬਣੀ ਵੀ 

ਲੜੇ ।' ਸੱਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਬੜਾ duel ਹੈ । 

(AGA ਦੁਨੀਆਂ--ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਸ਼ੇਟ) 
~ 

ਕਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰੇ ਕੌਈ ਜਾਂ _ ਕਰੋ 

wat ਤੋਂ ਭਰੇ ਬੀਬੀ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, 

ਪਰ ਫੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ (ਸਜ਼ਾ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤੇ) । 

ਵਰਤੋ :---ਪ੫ਿਉ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ 
੩ ਪ੍ਰੰਤਰ ਨੂੰ ad ਲੋ, ਖ਼ਾਵੇਦ ਦੇ ਵਰੌਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ 

ਦੀ feast 8 ਜੋਹਲ ਵਿਚ ਖਾ ਦਿਓ i “ਕਰੇ ਕੋਈ 

੩ ਡਰੇ ਕੋਈ” ਦਾ ਜਿਵਜ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ AH ਆਮ 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ । 
(ਕੁਲਵਾੜੀ-- ਹੀਰ: ਸਿੰਘ ਦਰਦ) 

ਕਰੇ ਵਾਹ ਤੇ ਲਏ ਗਾਹ । _ਵੇ8 -- 
'ਜਿਨੀ ਗੋਡੀ 1 ਓਨੀ aati? 

ਭਾਵ :-- ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਹੀ val ਕਰੋ, 
ਫ਼ਸਲ vat ਹੋਵੇਗੀ । 

ਫੁਰਤੀ 

ਗ਼ਾਹ i’ ਜਿਨੀ ਵਾਹੀ ਚੰਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ 

\Ha) 

ਕਰੇਲਾ ਕੌੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਧਰਿਝਿਆ । 

ਭਾਫ :-- ਇਕ ਅਗੇ ਹੀ ਔਕੜ ਹੋਵੇ, 

ਉਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕਰੜਾਈ (ਸਖ਼ਤੀ) ਆ 
ਪਵੇ । 

!== gare, ਕਰੇ ਵਾਹ, ਤੇ ਲਏ 

Bat ਹੋਵੇਗੀ | 

ਵਰਤੋ" :-- xvas ਕਰਤਾਰ Gt fen 
Fame ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋਬਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 
Wes ਆ ਗਏਂ, ger ਬਾਂਦੀ ਲਗ ਪਈ । ਇਸ ਨੇ 
ਤਾਂ ਉਰ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜੀਕਰ « ਕੌੜਾ ਕਰੇਲਾ, us Te 
ਅਧਰਿੜਿਆ + 

( ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ --ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

aut, ਨਿੱਜ ਧਰੋਹੀ । 

ਭਾਵ :-- Got ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਆਪੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਭਤੋਂ :-- ਚੌਧਰੀ--ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ af fee 
ਆਂ ਆਪਣੇ Cdl ਅਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆਂ । ਸਚੇ 

ਹੈ : ‘Sut ਨਿੱਜ ਧਰੋਹ ।” 
੧4 

(ਸੈਰ) ਯਾ 

ਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ਭੇਸ, ਅਜ ਸੁਝੀ da 
ਵਸ । 

ਭਾਵ :-- ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਖੀ ae, 
ਕਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋਂ। 

ਵਰਤੌ` :-- ਵਲਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਵਨ ਦੀ 

ਗਾਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ੨ ਮੌਜ ਮੋਲ ਨੂੰ ਵ੩ ਕੇ Ber ਬੇ- 

ਵਸਾ ਹੋ ਕੇਂ ਕਰਿ Goer ਹੈ £ “ਕਲ੍ਹ ਨ ਸਿਰ 3H, 

WAR ਹੋ ਕੇ ਵਸ ।” (ਸੰਗ) 

੧ ਕੱਲਰ ਖਤੇ 3 ਜੋਮਈ, ਘਨਹਰ 
ਵੱਰਸਤ 1 

ਭਾਵ :-- ਕੱਲਰ ਵਿਖੇ dst sat 
ਜੋਮਦੀ, ਭਾਂਵੇ” ਕਿੰਨਾਂ ਹੀ ਮੀ'ਹ ਵਰ੍ਹੇ ! ਭਾਵ, 
ਮੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭਾ suf ਛਡਦਾ, ਭਾਵੇ” 
ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਚੋਗਿਆਈ ਵਰਤੇ । 

ਫ਼ਰੋਤੋਂ` :--- 

fe Aust ਨ ਥੀਐ, aes? 33 । 

ਕੱਲਰ 03 ਨ ਜੌਮਈ ਘਨਹਰ ਵਰਸੱਭੈ ।। 

(ਵਾਜ਼ੀ --ਭਾਈ ਗੁਟਦਾਸ) 



ਕਲਰ ਖੇਤ... 

ਪਠਾਣ ਨਾ ਪੌਤਾ, ਦਭ ਦਾ ਕਾਨਾ ਕਮਾਦ 

ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੇਂ ਰਹੋ feu ਵਿਚ ਖੜਤਾ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਵੇ ਕਲਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ 
ਖੇਤੀ ਨਹੀ" ਹ੍ਰੰਦੀ, ਰਾਈ" ਪਠਾਣ ਨਹੀ' 
ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਿਵੇਂ ਦਭ ਦਾ ਕਾਨਾ_ ਕਮਾਦ 

ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । ਅਸਲ ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ 

ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ , 

ਵਰਤੋ” :-- ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੱਖ aus ਦੀ ਕਹੀ 
ਜੇ । “ਕਲਰ ds ਨਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵਤ wel ਪਠਾਣ 

ਨਾ ਪੋਤਾ, va ਦਾ ਕਾਨਾ ਕਮਾਦ ਨਾ ਹੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ 
ਰਹੇ feu ਵਿਚ ਖੜੋਤਾ' । ਅਸਲ ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ 

ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ ।. ( ਸੋਗ) 

ਕੱਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀਐ ਕਿਹ ਕਾਜ ਸਰੀਐ । 

ਭਾਵ :--ਕਲਰ ਵਿਚ yst ਕਰਨ 

ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਭਾਵ ਮੰਦੇ 
ਤੋ` ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਵੜੀਐ das ਕੋਠੜੀ ਮੁਹ ਕਾਲਖ-ਭਰੀਐ ti 
ਕਲਰ ਖੇਤੀ ਬੀਨੀਐ ਕਿਹੁ ਕਾਜ ਨ ਸਰੀਐ ।। 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ! 

ਖਲਰ ਦਾ ਕੀ ਖੇਤ, ਕਪਟੀ ਦਾ ਕੀ 
ਹੇਤ । ai ਕਲਰ ਦਾ ਕੀ ਖੇਤ, ays 
ਦਾ ਕੀ ਹੇਤ ? = 

ਭਾਵ :-- ਜਿਵੇ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਖੋਤੀ 
ਕਿਸੇ ਕੋਮ ਦੀ ਨਹੀ, ਤਿਵੇਂ" ਕੁਪੱਤੀ ਜ਼ਨਾਨੀ 

ਜਾਂ ਕਖਟੀ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ far 

ਕੌਮ aut} 

ਵਰਤੋ” : — ਭਾਈ । ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀ 

ਜੇ ਕਿ “ਕਲਰ ਦਾ ਕੀ ਬੇਤ, ਕਪਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੇਤ ।' 

ਉਸ ਕੋਲੋ” ਕਿਸੀ ਚੰਗੀ ਗਲ 'ਦੀ ਆਸ sual ਹੀ 

ਨਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । (ਸੰ) 

REE 

ਕਲਰ us ਨਿਆਈ' ਨਾ des, ਰਾਈ” 

ਕਲਾ ਰੱਬ... 

ਕਲਰ ਵਿਚ ਕੌਲ (ਕੇਵਲ) 

| ਭਾਵ :-- ਭੈੜੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ Hae 
ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- pass ਜਿਉ“ ਜਿਉ” ass 
ਵਰਤ ਧਾਰਨੀ ਬਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਿਉ” ਤਿਉ 
ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ-ਭਗਤੀ ਉਸ ਉਪਰ 
ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ 
ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ਼ ਨਹੀ ਸੀ । Gai ਏ ਘਰ “ਕਲਰ 

ਵਿਚ ਕੌਲ” Ga 'ਪਿਆ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ 

ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੋ ਪਿਡ ਵਾਲੇ ਆਪਿਣਿਆ ਨੂੰ | 
(ਮਿਠਾ ਮੋਹਰਾ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਲਰ ਵਿਚ ਬੀ । 
ਨਾ ਜੌਮਈ ਘਨਹਰ ਵਰਸੈੜੈ | 

ਵੇਖੋ :-- 'ਕਲਰ ਬੇੜ 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੋਂ ਅਨ-ਅਧਕਾਂਰੀ ਨੂੰ 
ਚੰਗੀ ਮਤ ਦਈਏ, ਪਰ ਫੱਲ ay ਨਾ 
ਨਿਕਲੇ | 

ਵਰਤੋ :--- ਕਰਮ ve ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ 
"ਕਲਰ ਵਿਚ ਬੀ” ਪਾਉਣ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ fea 
ਨਹੀ? ਪੋਹਣੀ । (ਸੰਗ) 

ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ, ਤੇ ਘੜਿਉ” ਪਾਣੀ 

ਨਜੇ । 

gre :-- ਘਰ ਵਿਚ ਦੁਬਧਾ ਪੈ ਜਾਣ 

ਨਾਲ ਕੋਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲਗ Ue ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :--ਤਸੀ” ਉਸ ਨੂੰ ਗਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ 
ਬਣਾਓ ! ਘਰ ਵਿਚ ਦੁਬਧਾ ਪਾਕੇ ਕਲ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁੰਹ 
ਨਾ ਜਾਓਂ । ਅਖੇ “ਕਲਾ ਕਲਚਰ ਵਸੇ ਤੇ wise 
ਪਾਣੀ ਨਸੇ 1” 
(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਲਾ: ਕਿਰਖਾ ਜਾਗਦ) 

ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਰੁਖ ਭੀ ਨ” ਹੋਵੇ 1 

॥੦੧੨ ਭਾਵ :-- ਇਕਲ ue ਦੇ ਦੁਖ 
ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 



ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਵੈ... 

ਵਰਤੋ” :--- ਰਸਾਲੂ ਦੇ _ ਘਰੋ” ਰਾਣੀ 
ਕੌਕਲਾ ਭੀ feds 3 sa ਸੀ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 
'ਕਲਾ ਰੱਬ ਕਰਕੇ dy st ਨਾ ਹੋਵੇ ।' 

(ਪੰਜਾਬੀ ਭੌਰੇ - A: A: ਅਮੋਲ ਤੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ) 

ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਵੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ _ ਹਰੀ 

ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ । 
-_ 

ਵਰਤ” : 

ਕਰਕੇ did ਸਦਾਵਣਾ ਤਾੰ 
ys Sa ਅੰਦਰ ਪਾਈ । 
ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਡਿਆਈ u 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮੁ VHS ਕੈ ਘਰਿ 
ਹੋਈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਲਿਜੁਗ ਦੇ ਸਮੋ Sat 
` ਵਿਚ ਚੰਡਾਲ ਵਾਲਾ ਸੁਭ ਵਰਤਿਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ । 

=. 

ਵਰਤੋ :--- 

“ਇਸੁ afsna ਮਹਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ।। 
ਕਲੀ at ਜਨਮੁ ਚੰਡਾਲ a ਘਰਿ ਹੋਈ v 

(ਗੁਰੂ ਗੱਥ-- ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ) 

ਕਲ੍ਹ aut ਗਿਦੜੀ 3 ਅੱਜ ਹੋਇਆ 
ਢਿਆਹ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ det ਕਿਸੋਂ ਕੋਮ ਦੇ 
ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਿਹਣੇ 
₹4% ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

wa ਦਲ ਦਲ ਰਲ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਦੱ ਦੇ ਦੇ ਦੇ 

ਵਰਤੇ” :— 'ਨਿੱਠ ਕੇ ਬਹੁ ਨੀ । az 
ਜੈਮੀ ਗਿੱਚੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ VY ਆਪਣਾ 
ਪਿੰਡਾ ਤਾਂ ਵੇਖ | (Hal) 

ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਫਕੀਰੀ, eufad ਧੁਣੀ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਬੋਠਕਵੀ` ਗਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ 
ਜਦੋ“ ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਬੇਦਾ ਵਡੀਆਂ 
ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੇ । 

੧੭੦ 
RT ee ee tee eee: 

arg ਨਾ... 

__ ਵਰਤੋ” :-- ਸੁਰੈਣ ਸਿੰਘ- ਉਏ _ ਬਸ 
ਵੀ ਕਰ, ਐਂਡੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਨ ਮਾਰੇ, “ਕਲ ਦੀ 
ਛਕੀਰੀ ਦੁਪਹਿਰੇ yet’ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾਂ ਲੋਖਾ ਰੈ । _ 

(ਸੈਗ੍ਰ) 
ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧ । 

ਜਾਂ ਕਲ੍ਹ ਚੀ ਭੂਤਨੀ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ 
ਅੱਧ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਮਾਮੂਲ) ਹਸਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ 
ਗੱਪਾਂ We ਮਾਰਨੀਆਂ | ਰ੍ 

ਵਰਤੋ” :--- “ਕਲ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਤੇ ਮੜੀਆਂ 
ਵਿਚ ਐੱਧ /” ਕੀ ਹੈ ਓਹਦੇ da us, ਜੋ ਉਹਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਫੜਾ ਦੇਈਏ । (ਸੋਗ) 

ਕਲ੍ਹ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ । 

_ ਭਾਵ :-- ਕਿਸੋਂ ਕੋਮ ਵਿਚ fas ਨਾ 
ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀ” ਕਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ? 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਲ ਤੋ ਪਰਸੋ ਦੇ ਇਕਰਾਰ 
ਕਰਨ ਢੀ ਲੌੜ ਹੀ ਨਹੀ”, ਕਿਉਕਿ ag ਨਾਮ 
ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸੁਆਦ ufos 3 ਅਚਨਚੇਤ 

ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ fue ਹੋਇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਥੇ ? 
(ਮੇਰਾ ਵਲੈਤੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾਮਾ-- ਸ: ਲਾਲ ਸਿੰਘ) 

ਕਾਉ” ਕਪੂਰ ਨਾ ਚਖਈ _ਦ੍ਰਗੇਧ 
ਸੁਖਾਵੈ | 

ਭਾਵ :-- ਕਾਂ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਚਖਦਾ ਹੀ 
ਨਹੀ' | ਉਸ ਨੂੰ deat ਹੀ val ਲਗਦੀ 
ਹੈ । ਮਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” : --- 
ਕਉ“ ਕਪੂਰ ਨ ਚਖਈ vada Here ।। 
ਹਾਥੀ ata ਨਵਾਲੀਐਂ, ਸਿਰ eva Ogre ।। 

(ਵਾਰਾਂ --ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਕਾਉ” aides ਉਜਲੇ, ਕਾਲੀ ਹੂੰ 
US ਸਿਰ ਆਏ । 



ਕਾਉਣੀ ਨੂੰ... 

ਭਾਵ :— ਕਾਂ ਕਦੀ fee suk ਹੌਦੇ 
ਭਾਵੇ' ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ gs ਸਿਰ ਤੇ 
ਆ ਜਾਣ । ਭਾਵ, 48 ਆਪ ਵੀ ਮੰਦਿਆਈ 
ਨਹੀ ਛਡਦੇਂ । 

ਵਰਤ :--- 

ਨਿਹਫਲ _ਸਿੰਮਲ ਜਾਣੀਐ, 
WSS RES ਕਰ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ I 

ਕਉ” ਨਾ jes ਉਜਲੇ, 
ਕਾਲੀ ਨੂੰ G8 ਸਿਰ ਆਏ 1੧ 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਕਾਉਣੀ ਨੂੰ ਕਾਂ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਉਣੀ ਨੂੰ 
ਰਾ ਪਿਆਰਾਂ | ਵੇਖੋ-- dy ont 
ਬਗ Balt | 

ਭਾਵ :— ਹਚ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਣ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ gd ਲਗਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” : -- ਤੁਸੀ” ਕਿਉ” ਖਿਬਦੀਆਂ ਹੋ, 
ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੀ ਨੇ । “ਕਉਣੀ 
ਨੂੰ ਕਾਂ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਉਣੀ ਨੂੰ ar’ (ਸੈਗ) 

ਕਾਇਆਂ ਰੋਸ ਵਿਛੁਨਿਆਂ ਤਿਸ as 
ਸਬੋਈ । 

ਭਾਵ :--- ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਆਤਮਾ gg 
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਕੌਈ ਵੀ ਸਾਥੀ 
Sut | 

ਵਰਤ” :--- 

“ਕਾਇਆਂ dn ਵਿਛੂੰਨਿਆਂ ਤਿਸ as ਸਬੋਈ । 
ਬੇਮੁਖ He ਕੁਖ ਜਿਉ 8h ਸਤ 'ਲੋਈ । 

'ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਕਾਹਦੇ ਸਾਹੇ ਜੇ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਜ ag ar 
ਹੌਣੇ ਤੇ ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
us (ਜਾਂ ਗੁਣ) ਦੀ ਗਲ ਛੋੜੇ, ਤਦ ਉਹ 
ਉਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਜੇ ਆਪ ਨਾ ਵਿਆਹੇ । 

ee ee ee nee eens een ees venoms, ਕਿ ਦਰ ਦਲ Rte ene ਆਲ ne eee ੨ eeeemeeenenee <<<੨੩੨੩੨= ੨ = 

ਵਰਤ” : -- ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ sad ਧੰਨ 
ਨਾਲ ? “ਕਾਹਦੇ ਸਾਹੇ ਜੋ ਆਪ ਨਾਂ ਵਿਆਹੇ' | ਅਸੀ” 
31 ਉਝੋਂ ਦੇ O'R ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਕੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ । 

(ਸੰਗ) 

ਕਾਹਲੀ ਅਗੇ ਟੋਏ । ai __ਕਾਹਲੀ 
ਦੀ wet ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ | 

ਭਾਵ :-- ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੌਮ 
ਖ਼ਜ਼ਾਬ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਭਾਈ ਹਰ ਕੰਮ ਧੀਰਜ ਨਾਲ © 
ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ Sat ਜੋ “ਕਾਹਲੀ ਅਗੇ ਟੋਏ” । 

(ਸੋ) 

“ਕਾਰੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾ 
ਆਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਹੈ ਮਨ ! ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 
ਨ' ਕਰ । ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ । 

ਵਰਤ” : 
'ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ _1ਚਤ੩ਵ੯੫ ਉਦਮੁ, 

ਜਾ ਆਹਰ ਹਰਿ ਜੀਉ _ਪਰਿਆ ॥ 
ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜਤ ਉਪਾਏ, 
ਤਾਕ! fang ਆਗੈ ਕਰਿ ਬਰਿਆਂ ।1 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਰਾਂਗ ਗੁਜਰੀ) ` 

ਕਾਗਉ ਹੋਇ ਨਾ ਉਜਲਾ ਲੋਹੇ ਨਾਵ 
ਨਾਂ ਪਾਰੁ 1 

ਭਾਵ :--- ਕਾਂ ਤੋ ਚਿੱਟਾ JA ਨਹੀ” 
ਬਣਦਾ, Bd ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਪਾਰ ਨਹੀ” J 
ਸਕੀਦਾ । ਮਾੜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਫੜਨਾ ਜਾ 
Hig 3° ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ ਠੀਕ 
Sal’ | 

ਵਰਤ :— 

“ਕਾਗਉ ਹੋਇ ਨ ਉਜਲਾ ਲੋਹੇ are ਨ ਪਾਣੁ । 
ਪਿਜੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਮਲਿ ਲੈ ਪੈਨ Rete gra | 

(a: ਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਮਾਰੂ ਵਾਰ) 



ਕਾਗਤ ਭਿੱਜੇ ... 
inet, ee ਵਨ ਤਦ ਅਆਛੰਲਦੱਕਜਲਲਛਲ-5 ਐ ੬੨ਲਲ ਲਤ 

ਕਾਗਤ fsa st ਸੁਕਾਇਆ ਫਿਰ 

wag ਦਾ ਕਾ=ਤ, ਪਰ ਅਫੀਮੀ ਜਾਂ ਘੋੜੇ 

faa ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ । 

ਭਾਫ :-- ਜਦ ਮਾੜੇ sel val 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ! 

eas :— ਹੱਥ ਪਾਣੀ _ ਕਰਕੇ _ ਪੰਜ 
ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਗੀਤਾਂ । ਨਾਉਣ ਵਲੋ” ਤਾਂ ਹਫੀਮੀ ਦੀ 

ਬੜੀ Gut ਗਲ ਹੈ । ‘was fea ਤਾਂ ਸੁਕਾਇਆ 

ਫਿਰ ਕਾਗਤ ਦਾ ਕਾਗੋਤ us wet ਜਾਂ ਘੋੜੇ 
faa ਢਾ ਕੱਖ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ।' ਅਫੀਮੀ ਨੇ ਪਾਣੀ 
ਡਿੱਠਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਪਿਆ | 

(ਸੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕਾਗਦ ਦੇ ਘੜੇ ਕਦ ਤੀਕ ਦੌੜਨਗੇ ' 

ਭਾਵ :--ਫੋਕੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ AH ਰਾਸ 
ਨਹੀ” ਰੋਣਾ । 

ਵਰਤ? :-- ਜੀ ਕਾਗਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਦ ਤਕ 

ਦੌੜਨਗੇ ? ਤੁਹਾਡੀਅ! ਹਵਾਈ #ਿਕੈੱਤਾਂ ਕਦੀ ਸਿਵੇ 
ਚੜ੍ਦੀਆਂ ਨਹੀ” ਦਸਦੀਆੰ । (Fa) 

ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੋੜੀ, ਅੱਗ ਮਲਾਹ । 
ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੋੜੀ, ਬਾਂਦਰ ਮਲਾਹ । 

ਭਾਵ :-- ਨਾਜ਼ਕ da ਦਾ ਕਿਸੋ 
ਮੂਰਖ ਪਾਸ" ਵਿਗੜ wer ਜਾਂ ਵਿਉ'ਤ 
ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ant ਵ। wast ਦੀ ਬੇੜੀ 
ਦਾ ਮਲਾਹ ਬਾਂਦਰ ਚੁਕ ਬਣਾਇਆ | ਏਨੀ ਨਾਜ਼ਕ 
ਕੁੜੀ ਏ ਏਸ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਦੁਖ ਤਾੰ 
ਉਸ ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਰੀ ਸੀ। (ਸੰਗ) 

ag ਕਰਵੈ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਨੀ । 

ਭਾਵ :-- au ਲੋਟੋ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀ` 

ਨਹਿਰ Haw | ਅਨਸਥਿਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਛ 
ਆਂਦਮੀ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ' । 

pn nnn een ee ਲਲਲਾਲਾਲਲਾਲਲਾਲਾਲਾ ਆਵਾ ਲਾਲਾ ਰਤ 

-ਕਾਂਠ ਕੀ ਪੁਤਰ... 

“ਕਾਚੈ aae ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਨੀ ॥ 

ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ i’ 

(ਗੁਰੂ ਗੌਬ-- ਰਾ=ਾ ਸੂਹ/) 

ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕਾਜੀ ਓਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 
ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਲੋ" ਮੌੜ ਲਵੇ | 

ਵਰਤੋ" :--- 
‘ant ਸੋ ਜੋ Seat adi 
ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ Ales He IW 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ੰਬ--ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ) 

ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ yar! 

ਭਾਵ :-- ਅਪਣੇ GH ਵਲ ਤਾਂ ਘਟ 

ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦਾ 
ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ । 

ਫਰਤੌ` :--- ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਭਲੀ ਨਿਬੇੜੋ । 
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ? me “ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ 
ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਝੋਰਾ” ਇਹ ਕਿਉ” ? (ਸੰਗ) 

ਕਾਠ ਕੀ ਪੁਤਰੀ ਕਹਾ ਕਰੈ quat 
ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਨੋ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇ" ਜੀ 
ਢਾਹੇ, ਪਤਲੀ ਵਾਂਗ ਨਚਾਵੈ । 

zis pu: 

੧. 'ਕਾਠ at ਪੁਤਰੀ ਕਹਾ ਫਰੇ 
ਬਪੁਰੀ ਖਿਲਾਵਨ ord ਜਾਨੈ । 

ਜੈਸਾ ਭੇਖੁ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀ Ta 
ਉਹ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸਾਜੂ ਆਨੈ i 

(ਗੁਰੂ ਰੰੱਥ-- ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫) 

੨. ਇਸ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਠ ਦੀ ਪੁਤਲੀ 
ਬਨ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਜਿਵੇ ਨਚਾਂਦੀ ਸੀ, _ਉਹ 
ਨਚਦਾ ਸੀ । “ਕਾਠ ਕੀ usd} ਕਹਾ ਕਰੇ ਬਪੁਰੀ 
ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ।” 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ-- ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 



ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ (sat) fea ਵਾਰ ਹੀ . 
ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- faa ਭਰੋਸੋ ਵਾਲ ਥਾਂ ਤੋ” 
ਧੋਖਾ ਖਾ ਅਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ar 
ਕਰਨਾ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸਾਰੇ ਜਣੋ-ਹੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! 
ਇਹ ਹਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਹੀ । ਪਰ ਗਲ ਉਹ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਵੀ ਆਵੇ । ਨਹੀ” ੩੧ 
3Ht ਜਾਣਦੇ ਹੋ, “ਕਾਠ ਦੀ gist fed ਵਾਰ 
ਚੜ੍ਦੀ ਏ । 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ--ਬਲਵੇਤ ਸਿੰਘ) 

_ ਕਾਠ ਦੀ ਬਿੱਲੀ, fore ਕੌਣ ਕਰੇ । 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ws ਆਦਮੀ ਪਾਸ“ 

ਦਲੋਰੀ ਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀ” gual 
ਚਾਹੀਦੀ । 

ਵਰਤੋ” :--ਪੰਚਾ ! 5 ਤਾਂ ਬੜਾ ਭੋਲਾ By 
ਆਖੇ ਕਾਠ ਦੀ ਬਿੱਲੀ, ਮਿਆਉ” ਕੌਣ ਕਰੇ” । ਗ਼ਰੀਬ 
ve ਪਾਸੋ” eset ਦੀ ਆਸ _ਰਖਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, 
ਉਹ ਵਿਚਾਰ/ ਤ ਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀ” ਸਕਦਾ । (Fa) 

aol ਤੋਂ ਜੇ ਕਾਠੀ ਮਗੀਜੇ, ਅੰਤ 
ਭਜੇਗੀ । 

ਭਾਵੈ :-- ਗੋਦਗੀ ਨਾਲ deat ਨਹੀ” 
ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਠਾ ਜੇ 
ਕਿ ਮਾੜੀ ਗਠ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰਕੇ ਦਬਾਇਆ 
ਜਾਵੇ ? 'ਗਠੀ ਤੇ ਜੇ ਕਾਠੀ ਮਰੀਜੇ, ਅੰਤ ਭਜੇਗੀ ।” 
Halal ਵਖੇਗੀ ਹੀ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀ” । 

(Ag) 

ਕਾਣਾ ਕਣਾਵੋ ਤੇ Bs ਲੋਬਾਵੇ | 

ਭਾਫ :=- ਆਖੋ ਤਾਂ ਕੇਈ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੀ 
ਗਲ, ਪਰ ਸੁਣਨ VIS ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਲ 
ਖਿੱਚਣ । 

(ਸੰਗ) 
ਕਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਗ ਵਧੀਕ । 

_ ਭਾਵ :-- WE Gs ਦੀ (ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਕਿਸੇ ਅੰਗ-ਮਾਰੇ) ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਓਦੋਂ" MS ਦੀ ਥਾਂ 
SI, ਲੂਲਾ, ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਿ ਵਰਤ ਲੈਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੇ :— sad ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਥੋੜੀ 
ਜੇਹੀ ys ਗਈ 3 gost ਨਲ ਕਹਿਣ wae 
ਇਨੀ ਗਲੀ” ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ fe ad ਦੀ 
ਇਕ ਰਗ ਵਧੀਕ ਹੁੰਵੀ ਹੈ । 
(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡ£ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਹੋ ਕਦੀ `ਢੱਗੇ ਨਹੀ" 
ਮਰਦੇ । | 

ਭਾਵ :--- ਗਰਜ਼ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਣ sys _ਪੁਰੀਆਂ sgl 
ਹੁੰਦੀਆਂ | ਹੁ 

ਵਰਤ” :-- of ਸ਼ਾਹ=ਪੰਡਤ ਜੀ ! ਜੋ ਜੀ 
ਆਵੇ ਕਹੀ ਜਾਉ, ਪੜ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰਖੋ ਕਿ ਕਧੰਮਿਅ? 
ਦੇ ਕਹੇ ਕਦੀ edi ਨਹੀ ਮਰਦੇ । _ (Ha) 

ਕਾਮੁ ਕਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ars ॥ 
ਜਿਉਂ aus Ava ਢਾਲੈ ॥ 
ਭਾਵ :-- ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਸੀਰ 

ਨੂੰ ਇਉ” ਗਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ” ਅੱਗ ਸੋਨੇ ਨੂੰ 
ਢਾਲਦੀ ਹੈ । ਰ 

ਵਰਤ':--- ਰ 
ਕਾਮ ਕੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ara ।। 
ਜਿਉ” ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ea i’ 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ-- ਰਾਮ ਕਲੀ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ) 



ਕਾਮੇ ਲੜਨ... 

ਰ੍ ਕਾਮੇ ਲੜਨ 'ਬਖ਼ਤਾਵਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਲਦ 
ਲੜਨ ਕਮਬਖ਼ਤਾਂ ਦੇ । 

ਭਾਵ :--- ਅਮੀਰ ਦੇ ਪਿਛ-ਲੱਗ ਆਪੋ 
ਵਿਚ ਲੜਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਆਪੋ ਵਿਚ 
ਲੜਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨ ਹੀ ਹਾਨ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :--- ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 
ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦਾ fA ੩ । ‘ani 
ਲੜਨ ਬਖ਼ਤਾਵਰਾਂ ਦੇ, ਬਲਦ ਲੜਨ ਕੌਮਬਖ਼ਤ ਦੇ ।” 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਲੜ ਪਏ, ਤਾਂ ਮੈ” 
ਕਿਹੜੇਂ ਖੂਹ ਡਿਗਾੰਗਾ । (Hat) 

ਕਾਰਜੁ ਸਾਢੇ ਤੀਨਿ ਹਥ wat ਤਾ 
ਪਾਉਨੇ ਚਾਰਿ 1 

‘STE :-- ਬਹੁਤਾ BI ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ 
ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਮ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿਨ ਹੱਥ 
ਜ਼ਿਮੀ (ਕਬਰ ਲਈ) ਆਉਣੀ ਹੈ । 'ਬਹੁਤੀ 
ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਥਾਂ ਮਿਲ 
ਜਾਏਗੀ 1 

ਵਰਤੋ :--- 

“ਕਬੀਰ ਕੋਠੇ Hau ਹੋਤੁ ਕਰਿ ਕਾਹੇ naa ਸਵਾਰਿ ।। 
ਕਾਰਜੁ Are ਤੀਨਿ ਹਥ wat ਤਾ ues ਚਸੰਰ il’ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ-- ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਕਾਲ ਦੀ ਬੱਧੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਬਾਲ 
ਦੀ ਬੱਧੀ ਨੇ ਮੇਗਿਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ ਕਾਲ ਦੇ ਹਥੋ` sa 
ਆ ਜਾਂ ਆਪਣ ਬਾਲ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੋਈ 
ਕਿਸੇ ਪਾਜੇ` ast ਚੀਜ਼ Hat 

ਵਰਤੋਂ :--- ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈ“ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 
ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਕਾਲ ਦੀ ਬੱਧੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 

ਤੇ ਬਾਲ ਦੀ dt ਨੇ ਮੰਗਿਆ ।” ਮੁੰਡਾ ਬੀਮਾਰ ਹੈ । 

ਓਹਦੇ ਦਾਰੂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ 
_ ਖ਼ਾਲੀ ਨ ਸੋੜੋ । (ਸੈਰ) 
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ਕਾਲਾ AUS"... 

ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ, ਬੁੱਢਾ 
ਜਵਾਨ | 

ਭਾਵ :-- ਕਾਲ ਮੰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ 
ਵੀ ਬਚ ਨਹੀ” ਸਕਦਾਂ । 

ਬਚੇ ਨ 

ਵਰਤ” :-- ਵੈਦ ਜੀ : ‘aw ਦੇ ਹਥ 
ਕਮਾਨ, Het ਬਚੇ ਨਾ ਜਵਾਨ” | ਹੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ । (ਸੰਗ) 

ਕਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, asl ਖਾਂ 
ਨਹੀ” 1 

ਭਾਵ :-- ਅੰਖਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ 
ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਬੈਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 
ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਾਲ ਟੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ae 
ਖਾਂ ਨਹੀ | ਦੇਖ ਭਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਨਹੀ ਝਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ | (ਸੋਗ) 

ਕਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਲ ਚਹਿ 
ਜਾਏਗੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਦੁਖ ਸਮੋ" ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਰਿਸ਼ਤੇਦਰ ਕੌਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਕੋਈ ਗਲ acl “ਕਾਲ ਤਾਂ 

ਨਿਕਲ ਹੀ wean, ਪਰ ਗਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ p 

ਮੈ ਵੀ ਚੇਤੇ si aia, ਕੌਣ ਮੇਰਾ, ਹੈ, ਕੌਣ 
ਬਿਗਾਨਾ । (Ha) 

ਕਾਲਾਂ ਕੰਬਲ ਉਜਲ" ਕਿਉ” ਹੋਇ 
Hu | 

ਭਾਵ :-- ave ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ dl 
nue ਲਾਓ, ਚਿੱਟਾ ਨਹੀ” ਹੁੰਦਾ । ਭਾਵ 
He ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ dfam ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ 
ਬਿਠਾਓ, ਮੈਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- 

ਲਸਣ ਲੁਕਾਇਆ ਨਾ we ਬਹਿ ਖਾਜੈ ae | 
ਕਾਲਾ ਕਬਲ _ਉਜਲ। ਕਿਉ” ਹੋਇ wees 

(ਵਾਰਾਂ-- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 



ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ... 

ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਗੋਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦੋਹਾਂ 
as ਭਲਾ ਨਹੀ' ਹੈਦਾ । 

_ _ ਭਾਵ - ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ gat ਵਿਚ” 
ਕੌਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਂ, ਦੇ ਇਹ ` ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਗੌਜੋ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੁੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਨਾ 
au ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨ ਨੂੰ , “ਕਾਲਾ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਗੋਰਾ 
ਦੂੜ੍ਹਾ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਭਲਾ ਨਹੀ' ਹੁੰਦਾ” । (ਸੰਗ) 

ਰ੍ ਕਾਲਿਆਂ ਕਾਲੇ ਵੈਨ । 

ਭਾਵ :-- ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕਾਲੇ 
ਹੀ ਰਚਿੰਦੇ ਹਨ । Hau ਆਪਣਾ ਸਭਾ ਨਹੀ” 
ਬਦਲਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

‘ast ਹੋਵਨਿ ਕਾਲੀਆਂ ਸੁਪੇਦਾ ਸੇ ਵਨ ॥ 

fed ਬਗਾ 30 wer ਕਾਲਿਆ/ ਕਾਲੇ ਵਨ ॥” 

(ਗੁਰੂ ਗੱਬ-- ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 

ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਡਰਾਉਣੀ, dst ਵਸਣ 
ਹਾਰ। ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਘਣਾ ਡਰਾਉਣੀ, 
ਚਿੱਟੀ uta ਵਰਸਾਉਣੀ | 

ਭਾਵ :--- ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ 
ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਘਟ ਹੀ ਸੋਆਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 
ਚੁਪੀਤੇ ਬਾਹਲਾ । 

ਵਰਤੌ` :--- ਉਹ ਬੋਲਦਾ we ਹੈ, ਖੋਰ ਕੌਮ 
etia ਕਰਢਾ ਹੈ i “ਕਾਲੀ ਘਣਾ ਡਰਾਉਣੀ, dst 
ਦਸਣ ਹਾਰ! | ਤੁਸੀ" ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ 
ਪਰਖੋ | (Ha) 

ਕਾਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਣ ਬਗੇ, ਭਾਵੇ” ਸੌ 
ਮਣ ਸਾਬਣ ਲਗੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕਾਲੇ ਰੋਗ we fre 
ਨਹੀ' ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇ“ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਬਣ ਲਾਓ । 

ਕਾਂਵਾਂ ਦੇ ਆਖੇ... 

-- ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ । 

ਕਾਵਾਂ ਕੋਲ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣੇਂ, ਭੂਤਾਂ as 
ਮੁਰਾਦਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਅਯੌਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਜਾਂ mad ਬੋਦੇ ਪਾਸੋ” 
fad ਨੇਕੀ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ, ਜਿਹੜਾ Gar 
ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । 

ਵਰਤੇ” :-- ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, _ ਤੁਸੀ” ਵੀ 
ਕਾਵਾਂ gs ਢੋਲ ਵਜਾਉ'ਢੇ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ 
ਮੰਗਦੇ ਹੋ ? ਕਰੀ Gea ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੀ ਸਣੀ 
ਮੰਨੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ 
ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਲਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 
ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇਂ । 

= 

ਵਰਤ” :-- ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ 
_ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਲ ਤਕਿਆਂ । ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ 
ਸਗਦਾ ਸੀ ? 'ਕਾਵਾਂ ਦੀਆੰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ 

ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਲਏ ਪਰ ਵੇਲਾ ਖੋਬਾ ਕੇ | 
(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ=-ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ga ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ 1 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕਿਸੇ ਨੰ 
ਬਦ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਉਸ ਤੇ ਬੇ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ 
ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

was :-- 

ਘਰਕ ਕਿਹ! ਉਸ “ud ਬੈਠ 
34 ਕਿਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਮਰ ਜਾਣਾ । 
‘ai ਦੇ faat ਢੋਰ ਨਹੀ” ਮਰਦਾ”, 
ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ । 

(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਸ: ਸ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



ਕਾਂਵਾਂ ਦੇ ਘਰ.. 

ਕਾਵਾਂ 
ਮਘੋਵਾਲ । 

ਭਾਵ :-- Hues fea ਪਿੰਡ ਦਾ 
ਨਾਂ ਹੈ। ਥਾਂ ਬਾਂ ਫਿਰਦੇ ge ਸਬੋਧੀ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਓਹ ਵੀ wed ਬੈਦੇ ਹਨ । 

ਅਜ ਕਿਤੇ ae ਕਿਤੇ, ਇਕ ai ਟਿਕਾਣਾ ਰਖਦੇ ਹੀ 

aot । ਉਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 
ਡੇਰਾ wiles’ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ । (Fa) 

ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਮੂਰਖੁ Aa! 
ਭਾਵ :-- ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਵਿਚ 

ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀ” 
ਆਉ'ਦਾ । 

ਵਰਤ : -- 
ਸਹੁਰੇ ਪੁਫਹੁ AR, ਕਉਣ por Sa ਉਤਰ ਸੰਗੇ ।। 
ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੀ ਮੂਰਖੁ ਸੌਗੈ ॥ 

(ਵ!ਰਾੰ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

fant 3 ਰਤਾ ਗਿਰਸਤ ਜਿਉ” ਸਭ 
ਫੁਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤਿ । 

ਭਾਵ :-- 3 ਗ੍ਰਹਸਤ ਵਿਚ ਕਿਉ us 
ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਾਂਗ 
ag AH* ਲਈ ਹੀ ਸੁਹਣਾ ਹੈ । 

੫੦੨ ੪ 

ਵਰਤ` : 

“ਜੈਸੇ ਰੈਣਿ ਪਰਾਹੁਣੇ, 
ਉਠਿ ਚਲਸਹਿ ਪਰਭਾਤਿ ।1 

ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਗਿਰਸਤ ਜਿਉ', 

ਸਭੇ ਫੁਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਤਿ 1” 
(ਗਰੂ ਗੰ੧-- ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ) 

ਕਿਸ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਏ | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਗਲ ਜੋਗਾ ਵੀ Sal's 

ws :--- ਹਾਕਮ ਕਿਸ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ 
ਏ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਨਾਂਹ ਕਰਾਂ 
ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ । (ਸ) 

ਦੇ ਘਰ _ ਵਾਲਿਆਂ ਡੇਰਾ 

MH ae ਖੌਲੂ.. NE 

“fan 3 aa ਦੀ । ਪਰਜਾ | 

weenie tem tere 

ਭਾਵ :-- ਪਤ sat at war 
ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ? ਜਾਂ, ਜਦ ਕਿਸ ਨੂੰ 
ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ wa ਦੀ ਮੂਲੀ 
ਹੈ” ? ਜਾਂ ਜਦ ਬਹੁਤ] ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਪਤਾ 
ਨਾ ਲਗ ਕਿ ਕੌਣ aia? 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀ”। ਉਸ ਨੂੰ 

ਹੁਣੇ ਮਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੁ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀ 

ਪਰਜਾ ਹੈ ? (Ha) 

ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਵਲੱਲੀ ਝਗੜੇ । 

ਭਾਵ :--- ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ 

ਝਗੜੇ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦਸੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਗੜਨ ਦਾ ਕੀ 

ਲਾਭ ? ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀ” “ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ਼ ਵੱਲਲੀ 

gaa ਹੁੰਦਾ ੩ ਓਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 

ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ॥ (ria) 

ਕਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ 

ਚਲਣਹਾਰ | 

ਭਾਵ :---ਦਸਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਾਈਏ 1 

ਜਾਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਰ act । 

was :-- | 

“ਕੜ ਮੀਆਂ ag ਬੀਬੀ ਖਖਿ ਹੋਇ ug ni 
ਕੁੜਿ ਕੂੜੈ ਨਿਹ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰੁ I 
ਕਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਦਲਣ ਹਾਰ ।1” 

(a3 ਰੀਬ-- ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 
ਦੇਣ Ok 

ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਖੋਲਉ ਗਠੜੀ ਦੂਖੀ ਭਰ 
ਆਇਆ | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸ ਅਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ 
ਦੁੱਖ ਫੋਲਾਂ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ 
ਜ਼ਿਕਾਰ ਹੈ । 



ਕਿਸੇ ast ਵਾਹ... 

“ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ, 
ਸਭੇ ਦੋਸੁ ਪਰਇਆ ।੧ 
fan ਪਹਿ ਖੋਲਉ ਗੰਠੜੀ, 
aut ਭਰ ਅਮੋਇਆਂ ।” 

(aa ਗ੍ਰੰਥ-- ਸੂਹੀ ਰਾਗ) 

ਕਿਸੇ Yat ਵਾਹ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ det ਵਾਹ 
ਖਾਂਧੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕੋਮ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਚਾ, 
ਭਾਵ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣ ਤੋ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੋਈ as ਨਹੀ”। “ਕਿਸੇ 
est ਵਾਹ ਖਾਧੀ, ਕਿਸੇ tet ਵਾਹ ਖਾਧੀ ।' ਉਸ 
ਠੇਕੈਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸਾਂ ਮਜੂਰੀ ਕਰ ਲਈ । 
dat ਹੀ mre? ਹੈ ! ਫ਼ਰਕ at ਹੋਇਆ ? 

(Fa) 
ਕਿਸੇ ਛਾਬੇ ਪੁਰਾ sat ਹੁੰਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ 
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਲ ਮੁਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਕੀ ਕਰੀਏ ਜ਼ੀ । ਉਹ ai 
ਕਿਸੇ era ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । aoa fea 
Hae ਹੀ ਨਹੀ” Fer (Ha) 

ਕਿਸੇ ਜੁਗ ਦਾ ਵੱਟਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ _ਭਲੇਮਾਣਸ ae 
ਕੌਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਂ, ਜਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਂਪ ਨੂੰ 
ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਵੇਖੋ : ਬਿਪਤਾ mt ਸੈ“ 
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸਹਾਇਤਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ 
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ । 
ਸ਼ਾਇਵ “ਕਿਸੇ ਜੁਗ ਦਾ ਵੱਟਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।' 

(ਸੰਗ) 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚਲੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ 
ਚਲੇ । 

੧੭੭ _ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਅੰਬ.. 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਦੋ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ 
Je ਤੇ ਇਕ ਤਾਂ was Hal ਕਰੇਂ ਤੇ wat 
ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਜਾਵੇ ॥ 

ਵਰਤੋ” :--- 'ਫਿਸੇ er gg us, ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਮੂੰਹ eal ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”, ਮੈ“ wait 
ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਢ! ? (Rat) 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਥਰ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਥਰ 
ਵਡਾ । 

ਭਾਵ :-- (ਬੱਬਰ ਭਾਵ ਪੇਟ) 
ਇਕ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ 

ਸਾਰਾ dag ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਤਨੀ ਹੀ 
ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ- ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 
ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਖ਼ਰਚ ਰਾਮੋਂ ਦੇ ਬਾਕੀ Wd ਟੱਬਰ ਦਾ 
ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਨਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚ'ਚੇ ਦਾ ਹੈ । ਪੇਟੂ ਜੋ 
ਹੋਇਆ | ਸਿਆਫਿਆ ਨੇ Ha ਆਖਿਆ ਹੈ, far 

ਦਾ ਟੱਬਰ ਵੱਡਾ, 'ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਬਰ ਵੱਡਾ । (ਸੰਗ) 

ਕਿਸੇ ਦਾਂ ਧਨ ਕੋਈ ਖਾਏ, ਪਾਪੀ ਦਾ 
ਮਾਲ ਅਕਾਰਬ ਜਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ unit ਦੀ ਖੱਟੀ 
ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨਾਂ ਲਗੇ, se ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ZIT :-- ਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਟੀ ਜੋ ਪਾ੫ 
ਦੀ ਸੀ fee’ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ,। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਕੋਈ 

| ਬਾ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਮਾਲ ਅਕਾਰਥ ਜਾਏ । __ (ਸੈਗ) 

ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਬੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ" ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਗਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- wns, ਸੈਸਾਰ vt ਇਹੀ 
ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘fan ਦੇ ਅੰਬ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਬੀ ।” ਕੋਈ 
ਖਣਫਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਆਂਦਾ ਹੈ । (He) 



ਕਿਸੇ ਇਿ ਸਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ | 
-' ਏਧਰ 

ਸ਼ 

ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਓਧਰ eqryini । 

ਭਾਵੇ :--- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਨਾ, F 
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ aay 

ਵਰਤੋ” :-- ਯਾਰ ! fea ਕੀ ਖੇਡ 
ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੇ । 'ਕਿਸੇ ਨ ਸਾਈ, fen oi 
ਵਧਾਈ” । ਲਾਰਾ ਕਿਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ Sy ਕਿਸੇ ਦਾ 
ਡਰਨਾ | (ਸੰਗ) 

`” ਵੇਖੋ, ਰੱਥ ਦੇ ਨੰਗ ! sy ਵ 
ad ਵਖ ਵਖ ਲਿਖੋ ਸੂ ।'ਕਿਸੇ é ਕੱਖ, fen ਨੂੰ ਲੱਖ 
ਦਿੰਦਾ ਲੇ । (ਸੈਰ) 

ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਕੁਸ਼ਤ ਦਾ Ger ਦਿਨ ਨੂੰ 
Sul, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡਾ । ਜੋ ਕੌ ਆਇ ਫਿਰ 
ਕੋ ਜਾਏ, Ge} ਗੁਸਾਈ” ਦਾ gsr) 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 
ਹਾਲ ਦਰਮਾਦਆ' ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਦਿਸ਼ਤਵਾਰ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ-- 
ਕਸ਼ਤਵੇ।ਰ AHS ਦ। Gui, ਦਿਨ ਨੰ ਨ ਭੱਖਾ ਨਾੜ ਨੂ 

: ਸੈਕੋ ਆਏ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਏ, ਓਈ ਗੁਸਾਈ ਦਾ 
'ਡਾ”। 

ਹੂ 

ae =T ਦੇ 

a 

(ਜੀਵਨ ਮੈਦੇਸ਼- ਪਿੰ : ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ) 

ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਸਭਿ ! 
ਚ&।0 ਚਲਾਏ 1 

ਭਾਵ -- ਜਿਸ ਦੇ 
ਸਤ a8 ਹਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਕਿਥੋਂ ਰਾਜਾ ਭੇਜ... 

ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਕਿਸੈ ਦੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ, 
ਸਚਿ _ਚਲ£ਹ ame ।।” 

(ਗਟੂ ਰੋਥ- -ਆਸਾ ਰਾਗ) 

ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀ' । 

ਭਾਵ :-- ਕੋਈ ਬਹ Hal ਚੀਜ਼ ਤਾਂ 
Salt 

ਵਰਤੋ :-- ਰਮ ਲਾਲ--(ਕੋਲ ਮਾਰ ਕੋ) 
ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਅਜੇ ਕੇਂਸਾ _ਏ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਨ ਜੈ 
ਵੜੋਵੇਂ' ਤੋਲਦਾ ਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ‘ag ਕਿਤੇ 
ਸੋਨ ਤ ਨਹੀ” 1 

(ਦਿਲ ਦਰਿਆ-- ਹਰਚਫਨ ਸਿੰਘ) 

ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾਂ ਆਵਈ ਲਾਵਣ ਬਿਨ 
BE 1 

ਭਾਵ :-- ਭਾਜੀ ਵਿਚ ਲੂਣ ਨਾਂ ਪਾਉ, 
ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਆਦ ਨਹੀ Set ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ 
ਬਿਨਾ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਕਮ salt 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਕੇਮੂੰ ਬੇਖਰ ਜੇ sd ਦਿਸੈ ufa ਸੂਣੇ । 
(ਕੜੇ ਕੌਮ ਨਾ ਆਵਈ ਲਾਵਣ ਬਿਨ ਲੂਣੇ । 

(ਵਾਰ੧--ਭਾਈ ਰਗ੍ਰਰਵਾਸ) 

ਕਿਤੇ” ਦੀ ਲੀਰ ਕਿਤੋ` ਦਾ yater, 
ਜੋੜਾ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਮੜਾਦਾਂ | 

ਭਾਵ :-- ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਕੋ ਝਟ 
ਲੰਘਾਣਾ, Us ਬਾਹਰਮੁਖੀ sua al 

| ਵਿਖਾਈ] ਜਾਣ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 
ਹੀਜ ਧਿਆਜ ਨੂੰ ਸੈ, ‘fas? vt ਲੀਰ ਕਿਤੇ” ਦਾ 

ਦਾ, UBT ਕੀਤਾ ਮੜ ਮੜਾਦ । ਬਾਹਰ UTE 
ਇ ਦਾ ਰਖਣਾ ਤੇ ਔਦਰ SA pyar: (ਜੋਗ) 

[ਕਿੱਥੇ war ਭੋਜ, ਕਿਥੇ dar ਤੇਲੀ ? 



ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ far 
7੧ 

ਧਨੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ । ਅਜੋਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੇ 
ਇਕੋ aq ਤੋਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 
AIS ਨਾਹ ਸਕਣ | 

ਵਰਤੋ` :--- 

ਕਿਥੇ = Sa ਬਹਾਦਜ, 

ਕਿਥੇ ਗੰਗ ਤੇਲੀ । 
fag ਇਕ ਅੱਕ ਦਾ ਤੀਲਾ, 

fat tes ਗੋਲੀ । 
(ਬਾ ਦਫ਼ਾਹੀਅ-- ਸ: ਸ: ves ਸਿੰਘ) 

ਕਿੱਥੇ (ant) ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ (ਕੁਜਾ) 
ਟੱ। 

ਭਾਵ :-- ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ? 
ਜਦ volt ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾੜੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 1 

a 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ si ay ਵਿਗੜਿਆ 

ਜਾਪਦਾ ਏ ! ਸੀ ਮਤੀ ਜੀ, Aw ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੁਜਾਂ 
oo) ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ Sait ਨਾਲ al} 
ਟਾਕਰਾ ? 

(ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕ-ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਕਿੰਨੀ Stat ਸੌ । 

ਭਾਵ :-- Ge ਤਾਂ ਸੌ ਪੰਜਾਂ ਵੀਹਾਂ ਦਾ 

dad, ਪਰ ਡਾਢੇ ਦਾ ਵਧੀਕ ਤੋ ਮਾੜੇ 
ਦਾ ਥੋੜਾ ਗਿਣਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ, ਜਿਸ Hel 

ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, 

ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ fast ads 

ਵਰਤੋ -- ਜੇ ਮੋਰੇ ਵਟਗਾ ਕੰਗਲਾ ger 
3 ਪੈ ਜਾਂਦ, ਬੀਮਾਰੀ, ਫੇਰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ feat ਵੀਹਾਂ Fi 

ਹੁੰਦ ਹੈ। ਸਿ 
(ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ--੫ਿ: ਤੇਜਾ ਸਿਘ) 

ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬੇਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ 
ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਵਿਹਲ fast ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਬਿਨਾ aH ਕੀਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀ ਖੁਆਈ ਜਾਂਦੀ । 

ਕੀਤੀ aad)... 

3235 ਕੇ ਤੇ ਨਹੀ? ਨਾ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 
ਮਿਹਨੜ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ Ce ਪਾਲੇ | 

a 

(H) 

ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪਾਂਧਾਂ, ਜਿਨ ਮੰਗ ਪਰਾਇਆ 
ਖਾਧਾ | ਰ 

ਭਾਵ :--- ਜਿਹੜਾ ਆਪ Aa fils 
ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ 
ਦੇਵੇਗਾ । 7 7 

ਵਰਤੋ” :--- ਛਡੋ ਪਰਾਂ, ਇਸ ਮਨਹੁਸ ਦਾ 
ਜਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਜ ਦਾ ਆਪਣ! gz ਤਾਂ 

ਟਪਵਾ ਨਹੀ”, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ at ਇਸ 4 ਕਰਨੀ 

Aint 'ਕੀ acarvin, ਜਿਨ ਮੋਗੇ verfenn 

ਖਾਧਾ ।” (Hai) 

at ਪਿੱਦੀ ਤੇ ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ । 

ਵੇਖੋ :-- 'ਨੈਗੀ areal ਕੀ ਤੇ ਨਚੋੜੇਗੰ 
atl’ 

ਭਾਵ :-- ਨਿਰਧਨ ਜਾਂ ਨਿਰਬਲ 
ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀ` ਕਰ 
ਸਕਦਾ। . 

eas :-- aa al, ਵਿਚਾਰੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ । 
“ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ' । ਉਹਦੇ ਆਖਣੇਂ ਖਾਣ 

ਲਈ ਹੈ ਨਹੀ', ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ faa’ ਲਿਆਵੈਗਾ ? 
(Ha) 

ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਿਰ ਸੁਆਹ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ, 

We 3 

ਵਰਤ” :-- ਮੈ' ਮਰ ਗਿਆ ਮਿਹਨਤਾਂ 

ਕਰਵਾ । ਮੈਡੇਂ ਨੇ ਮੋਰੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਤੇ 

fag ਸੁਆਹ ਪਾ ਦਿਤੀ । ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਕਮਾਉਣ 

ਲਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋ" ਅੱਖਾਂ Sa ਬੈਠ! । (ਸੈ ) 



ਕੀੜੀ ਦੀ ਮੌਤ... 
| ਸਮ ਸਾ ਦਾਗ ਮਾਦਾ ਲਓ EERE EERE ਦਵਾ ਈਸਾ ohne one ee 

ਕੀੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉ'ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

__ ਭਾਫ :- ਜਦ dag ਵਿਚ ਆ ਕੇ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ aut ਕਰੀਏ ਪਰ ਆਪ ਦੂਖ 

ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਮਾੜਾ Ger ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ 
ਕੋਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪਾਂਵੇ, 32 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ wu ਵਿਚ 
ਰਹਿ ਕੇ ਗਲ ਕਰਿਆ aa, ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੈਨੂੰ 
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਭੁਲ ਗਈ ਹੈ ਅਖੇ 'ਕੀੜੀ 
ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।” 

(Ha) 

ਕੀੜੀ ਦੇ ds ਨਿਕਲੇ ਹਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ fag’ 
ਪਰ੍ਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੇ, ਤਦ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” : -- ਅਪਣੀ ਵਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ 
ਕਡੋਂ, 'ਕੀੜ੍ਹ ਦੇ ਖੰਭ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤਾ ਉਹਦੀ 
ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ' (ਸੰਗ) 

ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਰੈਣ । 

ਭਾਵ — ਮਿਲਣ ਆਉਣ VWs ਦਾ 
ਆਦਰ ਕਰਨ ਸਮੋ” ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੋੜੀ--ਰਮ ਸਤ ਬੇਬੇ । 
ਪ੍ਰੇਮੀ-(ਉਠ ਕੇ ਗਲ ਮਿਲ ਕੇ) ਆ ਕੁੜਮਣੀ 

ਗਾਲੀ । ਜੀ ਅਸੰਏਆਂ ਨੂੰ, ਸਦਕੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ । 
ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਰੈਣ । 

(ਸੁਭਦਾ--ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਕੀੜੀ ਨੂੰ aor ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਥੋੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੋ_ਦਾ 
ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ga var 
ਹੈ । 

eas :-- ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ fewd ਧਰਮ 
ਦਾਸ ਦਾ ਥੋਂੜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੀੜੀ 
ਲਈ ਤਾਂ ਨੂਠਾ ਹੀ ਦਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਸੀ । ਪਲੇ 

ਓਹਦੇ ਭਲ: ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ? (Fa) 

ਕਕੜ, a, ag, ਕਬੀਲਾ ਪਾਲਦੇ । 
ਜੱਟ, Hai, ਸੰਸਾਰ, ਕਬੀਲਾ ਗਾਲਦੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਰਜਿਆ ਪੁਜਿਆ 
ਜੱਟ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਬਰ ਦੀ 
ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ 
Hid HA ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੀ ਗਾਹਕ ਕੋਈਂ 
ਨਾ ae, ਪਰ ਭੁਖ ਜਰਨੀ ਔਖੀ । ਸੋ ਦਾ ਦਸੀ” ਤੇ 
ਪੰਜਾਹ ਢਾ ਪੰਜੀ ਸੁਟ, ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਕਫੇ ਤੇ fea 
ਹਥਲ ਨੋ ਬੈਠੇ । ਓੜਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ 
ਹੋ ਪਏ, ਪਰ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ -- 

‘faz, ਕਾਂ, 28, ਕਬੀਲਾ ਪਾਲਦੇ, ਜੱਟ, 
Hai, ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਲਾ ਗਾਲਦੇ ।” 

(ਨਵਾਬ ਖਾਨ-- ਪਿ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਕੁਕੜ, ਕੁਤਾ, ਕੋਹਲੀ fas ਜ਼ਾਤ 
anes । ਉਹ sa, ਉਹ faa ਮਰੇ, ਉਹ 
ਬੋਲੇ ਪਰਭਾਤ । 

ਭਾਵ:-- ਕੁਤਾ, ਕੁਕੜ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ 
ਜਾਤ ਦਾ ਲੜਾਕਾ ਸੁਭਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਮਾਮੀ ਜੀ ! ਛਡੋਂ ਪਰੇ 

Fastin ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਹ 
ਗਲੀ ਕਬੀ` ਲੜ ਪੈਦੇ ਹਨ | 'ਕੁਕੜ ast das} 

ਤਿਨੇ ਜ਼ਾਤ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਉਹ 3a ਉਹ faa ਮਰੇ, ਉਹ 
ਬੋਲੇ ਪਰਭਾਤ' । (ਸੰਗ) 

ਕੁਕੜ ਖੇਹ ਉਡਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 
(ਸਿਰ) ਝਾਟੇ ਪਾਈ । 

ਭਾਵ :-- qe’ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ 
ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇ 1 



~~ 

ਕੁਕੜ ਨਾ... ੧੮੧ 
= 
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ਕੁਕੜੀ ਨਾਈ... 
ਵਰਤੋਂ" :-- ਨੀ ਬਚੀਏ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ 

ਗਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਝ੍ਗੇ ਨੂੰ wry ਹੀ ਚੌੜ ਨਾ aa 
fe@* ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੇਖਾ ਬਣਨਾ ਨੈ ਕਿ 
‘aaa ਖੇਹ ਉਡਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਟੇ ਪਾਈ ।” 

| ਰ (ਸੋਗ) 

ਨਾ ਨਿਜ ਪੋਟ-ਪਾਲੂ ਧਰਮ ਹਿਤੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਿਛੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Sa) ਗ਼ਰਕ ਕਰਨ ਢ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ । 
(ਮੂੰਦਨੀ-- ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਰਵਾ ਨਹੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਥੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ aa ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹ” ਕੀਤੀ ਜਦ] ਉਥੇ ਇਹ ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਕੜ ਵੇਖਕੇ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ as ਉਸ ਨੂੰ 
ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੋ ਉਹ ਵਰਤੋਂ” :--- ਬੂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਰਜ਼ ਅਗੋ` ਨਖ਼ਰੇ ਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰੇ । `ਦੇਂ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨ: ਦੇਣ । 'ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਰਵਾ ਨਹੀ” ।” (ਸੰਗ) 

ਕੁਕੜੀ ਦੇ we cu ਨਾਲ ਪੈਰ ਸੜਨ ਠਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ Gat ਹੋਠਾਂ ਲੰ ਲੱਦੀ ਹੈ। 

ਆ 

ਵਰਤ” ;--- ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਅਲ 
ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ al wad ਕੂੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀ” 
385 ਲਗੇ ? ਅਖੇ, ਕੁਕੜ ਨ ਬੋਲੇਗ ਤਾ ਲੌ ਨਹੀ” 
ਹੋਵੇਗੀ । (Fa) 

ਭਾਵੇ :--- ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ oy ਦੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ . ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਖ) ਕਰੋ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਕੁਕੜ ਬਾਂਗ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਨ ਹੀ 
ਨਹੀਂ" ਚੜ੍ਹੇਗਾ ? (ਲੋ sat ਹਵੇਗੀ) 

ਭਾਵ :--ਜਦੇ` ਕੋਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ 
ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੇ 3 ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੀ 
ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਤਾਹਨੇ ਵਜੋ” ` ਕਹੇ | 

ਵਰਤੋਂ" :— ਇਕ ਦਮ Czy ਕੇ ਬੁਢੀ 
ਬੇਲੀ ‘as ਇਹ ਵੈ ਧੀਏ ਬਈ ਉੱਝ ਤੇ ਫ਼ਰਕ 
ਕੋਈ ਨਹੀ” ਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਤਾਈ ਵਿਚ, Ht at ਤੇ 
ਤਾਈਂ ਕੀ । ਪਰ ਦੇਖ ਨਾ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਕੁਕੜੀ ਢੇ 
ਜਦ ਬੁਪ ਨਾਲ ਪੈਰ ਸੜਨ ਲਗਦੇ ਨੇ, ੩੧ ਉਹ 
ਚੁਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੋਠਾਂ ਲੇ ਲੈ'ਦੀ ਨੇ p 

(ਲਵ- ਸੋਰਿਜ-- ame ਸਿੰਘ] 
ਕੁਕੜੀ ਨਾਈ ਦੀ, yaa ਮੁੱਕਦਮ 

(ਨੰਬਰਦਾਰ) ਦਾ । 
ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ; 

ਵਰਤੋ” :--- ਬਹੁਤੀਆਂ _ਵਡਿਆਈਆਂ ਨ। 
ਸਾੜੋਂ ਜੀ mat ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇ ਕਿਵੇ” ਹੋਵੇ 
ਬਣ ਲੈਂਘਾ ਲਵਾਂਗੇ । ਤੁਸੀ ਨਾ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸਾਡੀ । 
ਕੁਕੜ WA ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਨ ਨਹੀ” ਚੜੋਗਾ” $ 

(Ran) 
ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ । 

ਭਾਵ :-- ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ, ਖ਼ਾਹ is = 
ਮਖ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ | ਵਰਤ :--- , ਹਾਲ ਓਇ ਲੋਕੋ ! “ਕਕੜੀ 
ਰ੍ ਨਾਈ ਦੀ ਤੋਂ ਮੁਜਰਾ ਮੁਕੇਂਦਮ ev । ਰੋਟੀ ਜੈ” <ਆਂਦਾ 

ਰਿਹਾਂ ਤੇ ਹਸਾਨ ਮਾਮੇ : । ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਲਹ 
Hel ਏਂ । (ਸੰਗ੍ਰ) 

ਵਰਤੇ" :--- ਉਸ ਰਾਤ ਗੁਰਮਤਾ ਕੋਈ) 
ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ aed ਨਰੀ' ਸੀ, 



ਵਰਤੋਂ” :-- ni ਜੀ, fed ਜੇਹਾਂ ਲੇ ਕੈਮ 

ਕਦੀ ਰਾਸ aol ਹੁੰਦੇ । “ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਗਿਲੇ, ਕੂੜ 

fea fee) ਕੁਝ ਤਾਂ Hal ਆਪਣੀ ਨੀਤ ਹੀ 

gy ਕਰਨ ਵੀ sat ਸੀ । ਉਤੋਂ' ਸੈ ਕਿਰਖੇ ਨੂੰ 

ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆਂ । ਬੋਂਸ, ay 

fen ਹੋ ਗਿਆ । (ਸਰ) 

__ ਕੁਛ ਅੰਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਧਨ ਦੇ, ਕੁਛ ਪਹਾਂੜਾਂ 
ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ । ਕਛ ਢੋਲ ਢਮਕਾ ਸਰਵਰ 

ਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਿੜਬਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇਂ ਮਨੁਖ ਦਾ ਇਕ 

ਇਸ਼ਟ ਉਪਰ ਨਿਸਚਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ 

ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਰਨੀ । 
ਕੁਝ ਵਤਾਉ' 33, ਕੁਝ ਲਾਲਾ ਜੀ 

ਤੱਤੇ । 

gre: — ਜਦ ਦੋਵੇ” ਪਾਸੋ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 
ਝਗੜਾਲੂ ਹੋਣ । 

ਵਰਤੋ :--- ਅਜ ਕਲ Bai ਦਾ ਇਕ 

[ਇਸ਼ਟ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ” ਰਿਹਾਂ । Je ਖਾਸੇ 

ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ | 'ਕੁਛ ਅੰਨ ਦੈ, ਕੁਛ ਧਨ ਦੇ, 

ਕੁਛ ਪਹਾੜ” ਵਾਲੀ Ea Zi ze ਢੋਲ `ਢਮਕਾ 

ਸਰਵਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਿੜਬਸ਼ BA ਨਾਨਕ ਦਾ ।” 

(ਸੋਗ) 

_ ਕੁੱਛੜ ਕਰੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ waar 

gre :--- ਜੱਦ ਨੇੜੇ ਪਈ va ਦੀ 

ਭਾਲ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ -ਕੇਸਿਆਂ ਤੇ ਘੜੀ 

ਅਪਣੀ ਜੇਬ fed ਹੀ ਨਿਕਲੀ । ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ 'ਕੌਂਛੜ 

ਕੁੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਢੋਡੋਰ' ਵਾਲ਼ਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 

ਹੈਂ | 
(Ha) 

aes ਚੁਕੀਦਾਂ ਭੁੰਜੇ ਪਾੱਦਾਂ | 

ਵਰਤੋ” :-- Hawes ਜੀ, _ ਭਾਂਬੜ ਤਾਂ 

ਮਚਣਾ ਹੀ Ali ‘ax ਵਤਾਉ” ਤੱਤੇ, ay ਲਾਲਾਂ 

ਜੀ 33’ । ਦੋਵੇ” ਪਾਸੇ ਇਕੋਂ ਜੇਹੇ ਬਗੜਾਲ ਜੂ ਸਨ | 

He 

agg ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ । 

ਭਾਵ:-- ਕਟੈਏ ਦੁਖ ਹੀ vet 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ :--- 

ਜਿਉ” ਜਿਉ” ਕੁਟੰਬ ਦੀਆਂ ਲਗਨ ਲੀਕਾਂ । 

ਦੇ ਦੇ ਰੋਸੀ ਉਚੀਆੰਂ ਡੀਕਾਂ । 
ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਦ੍ਖਾਂ ਦਾ ਘਰ । 

ਨਿਕਲ ਭਜ ਨਾਂ ਫਾਬਾ ਮੇਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲ 

ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ 

ਜਾਂ ਲੜਦਾ ad, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹੋਨ ੧ 
(ਸੁਬਰਾ ਸ਼ਾਹ) 

ਕੁੱਟੀ ਚਿੜੀ ਕਪੂਰੀ ਨਾਉ” । 

ਭਾਵ :-- ਹੱਥ ਪਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ` 
ਪਰ ਦਿਖਲਾਵਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇ । 

ਫਰਤੋ” :-- ਮਾਂ -ਭਾਬੀ ਜੀ ! ਇਿਸ਼ 2 

ਹਰ ਗਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਤੋ” 

ਨਹੀ awe ।ਇਹ ਤਾਂ 'ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀਢਾ ਛੌਜੇ 

Yerd v va i ; ਹੁ 

wos’ :-- ਬਸ ਜੀ, at ਨੂੰ ਵਡੋਂ ਨੇ, 

a ਕੁੱਝ ਦਾਣੇ ‘fas, ਕੁਝ Aes ਕਪੂਰੀ ਨਾਉ' ਵਾਲਾ fore 2 (ਮਗ) 

ਢਿਲੇ । 

ਭਾਵ :-ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ - ਆਪ ਵੀ 

ਮਾੜਾ ਹੋਵ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ । 

ਕੁੱਤਾ ਸੌ ਜੋ ਕੁੱਤਾ ws! 

ਕ੍ਰੱਤਾ ਦੌਹਤਾ ਘਰ ਨਨਿਹਾਲੇ 



ਵਡਾਂ ਕੁੱਤਾ, ਸੋਈ ਭਾਲ | 
ਜਹੁਰਾ ਫਿਰ ਜਵਾਈਏ ਨਾਲ । 

ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਹੌਰ ਵੀ ਭੱਕੇ । 

ਆਪ ਜੀ'ਦੇ ਧਨ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ॥ 

_ਭਾਵ ਤੇ ਵਰਤੋ” ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਨ 1 

(ਸੈ) 

_ ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ fea ਚੱਕੀ 
Ue | 

ਭਾਵ :- ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ 
ਬਿਠਾਉ ਮੁੜ ਚੱਕੀ ਹੀ dear, ਅਰਥਾਤ 

ਨੀਚ Gat ਨੀਚ ਕੌਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇ” 

ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ।ਐ, 

ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ Fe । 

(ਵਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਕੁੱਤਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਗਿਆਂ aa ਮਾਈ ਤੋਰੇ 
ਨਾਂ॥ 

ਭਵ :-- AH ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹ ਜਾਏ 

ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੋਵੇ ਕਿ ਮੈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋਂ :-- ਅਪਣੇ del’ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਦ; 

ਇਕ ਬੋਲਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਦਿਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ 

ਨਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੈ 3 ਤੁਸੀ afge 3 fan 

ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਲਭੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, feud ਦੇ ਕੰਮ 

ਆਣਗੇ | ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗਲ ਹੋਈ qa ਰੋਟੀ ਲੈ 

ਗਿਆ, dal ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਂ । (Hat) 

ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖਾਧ ਤੇ ਢਿਡ ਵੀ ਨਾਂ 

ਭਰਿਆਂ | 

ਕੁਤੀ ਗਲ੍ਹਾਂ... 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋ" ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ 
ਖ਼ਾਤਰ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰੇ ਪਰ ਸੁਖ ਫਿਰ ਵੀ 
ਨਾ ਮਿਲੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਅਖੇ “Agr ਵੀ ਖਾਧਾ ਤੇ fes 

ਵੀ ਨਾ ਭਰਿਆ! । ਇਹੋਂ ਹਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਹੋਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਲਭ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ 

zi ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਾ at ਹੋਇਆ | 

(ਮਿਠਾ ਸੋਹਰਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਤਿਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀ', ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ 
ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੈ। 

ਭਾਵ :-- ਜਦੋਂ" ਕਿਸੇ va ਸਾਥੀ ਦੇ 

ਲਿਹਾਜ਼ ਮੁਲਾਹਜੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕ GH ਦੇ 

33 ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ | 

ਵਰਤੋਂ :--- ਇਸ ਦੀ ਗਲ det ਤਾਂ ਸੈ 

ਦੋ ਫਕੇ ਵ) ਇਸ ਦੇ ਸੂਹ ਤੋ ਨਾ ਮਾਰਦਾ । ਪਰ 

ਇਸ ਦੇ ਪਿਉ ਦਾ ਲਿਹ'ਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਖੇ “ਕੂਤਿਆਂ 

ਤੋਰੇ ਮੂੰਹ 2 ਨਹੀ', ਤੇਰੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੈ ।' 

(ਸੰਗ) 

ਕੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਕਿਆਂ ਦਰਿਆ ਪਲੀਤ 

ਨਹੀ" Ger । 

ਭਾਵ -— 33 ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ 

ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ sal ਵਿਗੜਦਾ | 

ਵਰਤੋ” 

“ਕੁੜਿਆਂ ਦੇ ਲਕਿਆਂ ਦਰਿਆ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ” ਹੁਂਦਾ 1 

ਸੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ az ਨਹੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। 

(ਸੋਗ) 

:-- ਮਿਤਰੋ | ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋਂ, 

ਕੱਤੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਗਈ, wae at ai 

} wait, furs’ ਰੋਟੀ ਵੇਲਾ ਬੱਝ ਗਿਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ vat ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ 

ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਬਹਿਣੀ 3 



ਕ੍ਤੀ Se... 
ae ne ae ne re ee Oe ene 

MH ਕਝ ਲਭੁਣਾ ਵੀ ਨਾਂਹ i 

੧੪੦੦ SF :--- ਸਾਡੇ ਨਾਲ 33 ਉਹ ਗਲ 
ਬਣੀ ਅਖੇ 'ਕੁੱਤੀ ਗੋਲ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਗਈ, wai ਵਾ ਨ 
ਵਗੀ, ਪਿੱਛੋ Set ਵੇਲਾ ਬੰਝ ਗਿਆ” । ਘਰ ਬਾਰ 
ਵੇਚ ਕੇ Retard ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ, SS ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜੇ । 
ਇਧਰੋ ਸਿਰ seve ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ dar ਸੰ), ਉਹ 
ਵੀ ਗਿਆ । 

ਕੁੱਤ! oe ਮੌਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ) ? 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੌਮ ਉਪਰ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੋ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਤੁਸਾਂ ਵੀ ‘as Be 
ਮੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ' ਬਿਠਾ ਛਡੀ, ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ 

ਹੀ ਸੀ । (ਸੋਗ) 

a3 ਸੈਦੀ ਪੂਛਲੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਸਿਧੀ ਹੋਏ। 

ਭਾਂਢ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ 
ਆਦਤ Oat ਨਾਂ ਛੱਡੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਇਸ dest ਦੀ ਗਲ ਹੀ 
ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਏ ? 'ਕੂਤੇ Het ਪੂਛਲੀ, ਕਵੇ ਨ! ਸਿੱਧ 
Je’) ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾ ਤੋ ਕਦਾਚਿਤ sgt ਟੱਲੋਂਗੀ | 

ਕੁੱਤੇ ਖਾਣ ਜਲੋਬੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਭੁੱਖੇ 

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 
ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਾ, 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 
ਤੇ ਦੂਜੇ Hat ਕਰਨ 

ਵਰਤੋਂ :--- ਚੋਧਰੀ ਜੀ, fea ਕਿਹੜੇ 
ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ‘aS ਖਾਣ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਪੋਹਤ 
sy’ । ਗੁਣਵਾਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪੁਛ ਪੁਤੀਤ ਹੀ 

(ਸੰਗ) 

ਕੁਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ... 
੩੨੩੫੦ ਕੇ ਅਲ == oe ਉਪ... ਹੀ ਮਾ ਮਾ ਮਾਰਨਾ 

ਨਹੀ” ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ 1 (Fa) 

ਕੁੱਤੇ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ st A ast 
ਧਾਤੂ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਤਸੀ' ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ 
ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਚੋਦਨ ਲਾਉ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ 
ਖ਼ਸਲਤ SUP ssa । He ਨੂੰ val ਚੀਜ਼ 
ਵੀ ਦਿਉਂ, ਉਹ ਮੋਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ” 

"ਪੱਥਰ ਪਾਲਾ ਕਿਆ ad, 

ਖੁਸਰੇ ਕਿਆ ਘਰ ਵਾਸ ।। 

+ ਅਕਲ, 
. 

ਕੱਤੇ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ 

ਭੀ ਸੌ ਕੱਤ ਬਾਤ ip 

(ਗੁਰੂ dis—era ਮਾਬ) 

ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੈਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਇਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ 
ਸ਼ਰੀਕ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਕਰਨ i 

ਵਰਤੋ” :--- ਜੀ 'ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੈਰੀ" । ਮੈ 
ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ” ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ 

ਇਸੇ ਗਲ ਤੋ" ਸੜੇ, ਪਈ ਮੋਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਦੇ 

ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ” ਲਗੀ ? (Fa) 

ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸੁਆਦ । ai 
“= 

ਕੱਤੇ ਨੇ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਖਹਿੜਾ sal ਛਡਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਬੁਰੀ Bel ਜਾਂ ਆਦਤ 
ਨਾ ਛੱਡਣੀ । 

ਵਰਤੋ“ : --- ਜਦ ਉਸ ਨੇ fea ਜਾਤਾ ਜੁ 
ਪ੍ਰਿਤਮਾਂ ਪਾਸੋ ਇਹ ਆਸ ਰੋਖਣੀ ਲੋਹੇਂ ਦੇ we 
ਚਬਾਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੀ 

ਹੋਂਦ ਨਾ ਰਹੀ । ਫਿ ਵੀ ਕੱਤ ਨੇ ਹੱਡੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ 

ਨਹੀ” ਛਡਿਆ । 

(ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਕੱਤ ਦੀ ੫ ਪੂਛ ਬਾਰਾਂ eg ਰ sual ਵਿੱਰ 
ਪਾ ਛੱਡੇ, ਸਿੱਧੀ sat ਹੁੰਦੀ । 

ਕਾਵ :--ਰੋੜ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ 
ਆਦੜ ਨਹੀ` ਛਡਦਾ । 

ਫਰਤੋ` :-- ਨਥੁ ਰਮ ਨੇ ਕੀ ਸੌਰਨਾ 3? 

ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਬਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਲਕੀ ਵਿਚ ਪਾ ਫੱਡੋ 

ਸਿੱਧੀ ਨਹੀ” det । ਛਡੋ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ 
ਬਹਿੜਾ । (ਸੰਗ! 

ਕੱਤੇ ਦੀ ਮੋਤ ਆਵੇਂ, ਤਦ ਮਸੀਤੀ` 
ਚੜ੍ਹਕ ਮੂਤਦਾ ਹੈ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਆ 
We, ਤਦ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਗੁ Wed: ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋ" ਤਕੜੇ 
ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ Bagi 

ਵਰਤੋ” :--ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦ ਕੁੱਤੇ ਦੀ 
ਮੌਤ ਆਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂਤਦਾ ਹੈ । 
ਇਸਨੂੰ ਵੀ nea ਮਿੱਟੀ ਢੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਏ। ੜਦੇ 
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ war ਲਾ! ਬੈਠਾ ਹੈ । (Ha) 

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਗਣੀ ਨਾ ਸਰਾਫ਼ੀ 
ਸਾਜ਼ । 

ਭਾਵ :--ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਾਸਣੀ ਬੰਨ੍ਹ 
ਦੇਈਏ, ਤਦ ਉਹ ਸਰਾਫ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ 
ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਭਾਵ ਛੌਟ ਜਾਂ ਨੀਚ 
ਪ੍ਰਸ਼ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀ` ਬਣ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ :-- 

Yat ਬਿੰਡ ਬਹੈ ਕਿਉ” ਹੋਇ. ਬਜਾਜ । 
ਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਾਸਣੀ ਨਾਂ ਸਰਾਫੀ ਸਾਜ । 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਜਬ 

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਨਹੀ” ਪੱਚਦੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ 
ਨੂ ਘਿਉ Sut ਪੱਚਦਾ ॥ 

ara :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਹੋਛੋ ਜਾਂ ਕਮੀਨੇ 
ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ 

ਜੇ 

ਕੁ 

੧੮੫ at ਰੋੜ, ਕਿ 

ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । 

ਵਰਤੋ” :---ਜਾਹ ਜੋ ਜੋਰ ਲਗਦਾ ਈ। ਲੂ 
ਲੈ ਜਾ ਕੇ 1 ਟੁਲਦੀ ਖੁਲਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਕੇ ਤਖ਼ਤ ੩ 
ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਤੇ ਸਗੋ ਲਗੀ ਏ ਉਲਟਾ dae 
ਪਾਣ | 'ਕੱਤੇ ਨੂੰ ਖੀਰ ਨਹੀ” ਨਾ ੫ਚੀ ।' 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੂਨੀਆਂ---ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕੁੱਤੇ fae ਤਾਂ ge ਨੂੰ ਕੀ ? 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ । 
ਕੀ 

ਵਰਤ ̀ :---ਕੁੱਤੇ Fae ਤਾ ਚੋਦ ਨੂੰ ਕੀ" ? 
ਤੁਸੀ” ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਉ । ਮੋਗਾ ਕੈਂਝ ਨਹੀ” 
ਵਿਗੜਨਾ । (ਸੰਗ) 

asst ਹੇਠ ਲੁਕਾਇਆਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀ” 
ਰਹਿੰਦੇ । ਵੇਖੋ :--ਇਿਸ਼ਕ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕ EU sat 

ਰਹਿੰਦੇ । 

vee 

ਭਾਵ :--ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ait 
Ba ਨਹੀ ਸਕਦੀ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਸਸੀ ਦਾ fuera us ow 
ਹੁਣ “ਕੁਨਾਲੀ ਹੇਠ ਲੁਕਾਇਆ ਲਕਿਆਂ ਨਹੀ ਸੀ 
ਰਹਿੱਦਾ ।” ਹੁਣ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੰ ਮੁਸ਼ਕ ਫੈਲ ਚੁਕੀ 
ਸੀ । (ਸੰਗ) 

ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋੜ ਖੜਕਦਾ ॥ 

ਭਾਵ :---ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ 
ਹੈ । 

੧੪੫ 

ਵਰਤ” : 

“guj ਦੇ ਵਿਚ ਰੋੜ _ਖੜਕਦਾ, 

ਮੂਰਖ _ਆਖੋ _ਬੋਲੇ _ਕਉਣ ?” 

(ਕਹਣੀਆਂ--ਬੁਲ੍ੋ ਸ਼ਾਹ) 

aul ਰੋੜ Sears ਅਨਮੌੜ ॥ 

ਭਾਫ :--ਬੋ-ਅਰਥ ਗਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਲਭਣਾ । 



ਸਿ 

4 

ਕੇ ਨੰ ਲੱਤ... 
ਵਰਤੋਂ" 

ਕਹਿਕੇ ਚੁਪ ਹੋ ਪਿਆ; ਸਾਈ” ਮੰਨੂੰ ਤਾਂ ad feu 
3a wad ਹ ਸੁਣਾਈ ਢਿੱਤੇ 3 ।” 

(din ਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

aa ਨੂੰ ਲੱਤ ਕਾਰੀ ਆਈ | 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਕੌਈ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 
a, ਪਰ ਉਲਟਾ ਅਗੋ` ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਭ ਹੋ 
ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਫਮ ਨੇ ਹਰ ਦੇ ag ਵਿੱਚ 
ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ fend 
ਉਲਟ। ਉਸ$ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਰਕੋ da ਅਗੋਰੋ yar 
ਏਂਤ । ਕੁੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਕਾਰੀ ਆਈ | (ਸੰਗ) 

ਕੁਮੋਤ ਟੱਟੂ, ਨਾ ਜਾਣੇ Hud । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇ ag! 
ਕਿਸੇ dal ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੋਕਦਰੀ ਹੌਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਉਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ upia ਦੀ 
wea ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਸੀ? ਉਸਨੇ ੩੧ Feng 
ਲੋਈ ਵਾਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਸਿਆਣੇ ਸਦਾ He ਹੀ 
ਆਖਦੇ ਹਨ : ahs de ਨਾ ਜਾਣੇ Hag! (Hal) 

aos" ਬੀਜ ਬੀਜੈ ਨਹੀ ਜੈਸੋ... 

ਭਾਵ :--ਨਠੀਕ ਰੁਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀ 
ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ag} ਜੰਮਦਾ। ਭਾਵ, 
ਹਰ ਕੌਮ ਸਮੇ' ਸਿਰ ਕਰੋ । 

ਵਰਤੋ" :-- 
“ਅਨਿਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁਤੇਰੇ ।। 
ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ gas 
ਕੁਰੁਤਾ ata ਬੀਜੈ ਨਹੀ ਜੌਸੋ 
ਸਭੁ ਲਾਹ! ਮੂਲੁ ਗਵਗੰਇਦ |’ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਮਾਰੂ ara) 
ਕੁਲਾਬੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੁਲਾਬ' ਮੁਲ । 
ਭਾਵ :--ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 

ਖ਼ਾਮੂਲੀ ਹੀ ਪੈੱ'ਦੀ ਹੈ । 

We 

ug unas ਕੇਵਲ ਨ haar ਰੀ 

ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 3 dat... 

ਵਰਤ” :- — ਲੀ ai, “fey oe ਸਗਾਤ 
ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ? ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵੇਖ । 

ਨਬੌ---ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਏ ? ਇਕ ਪੈਸਾ । wa 
“ਕੁਲਾਬੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੁਲਾਬਾ ਮੁਲ'--ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 
ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਲ ਵ) ਦਿੱਤਾ । __ (ਸੰਗ) 

ਕੁੜਮ feast wat ਤੇ _ਗਵਾਂਢ 
feast ਮੰਦਾ | ਜਾਂ ਕੁੜਮ aust gm ਤੇ 
ਗਵਾਂਢ aust ਮੰਦਾ | 

ਭਾਵ :--ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ st 
ਕਦੀ ਕਦਾਈ' ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ner gti 

ਵਰਤੋ" :-- ੧” ਕੀ ਕਰਾਂ ?. ਦੁਖੀ ਹੋ Ram 
ਹਾਂ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋ । 
‘aan ਵਿਗੁੱਤਾ var ਤੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿਰੁੱਤਾ ਮੰਢਾ ।” 
ਨਿਤ ਦਾ ਵਾਹ ਜੌ te: ਹੋਇਆ | (Ha) 

ਕੁੜੀ ਜੋਮੀ ਤੇ ਹੱਡ Be; 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਮ ਨੂ 

ਕਰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਾਟੋਵੈਦਾ gar 
ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਲਾਸੀ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” : 
— ver dan ਹੋਇਆ, teg 

ਕੌਮ as’ ਤਾਂ ਲੱਥਾ ; ‘ast ਜੰਮੀ ਤੇ ਹੱਡ ਛੁਟੇ' 
ਵਾਲ਼ਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਸੋਹੀ | (ਸੰਗ) 

ਕੁੜੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ, _ਬਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ 
ਜਾਤੀ ਅਥਰੀਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦਸਣ 
ਸਮੋ' ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ” i ਕਾਕਾ ਜੀ, ਚੁਪ ਕਰ ਛਡੋਂ, ਇਹ 
ਬਰੀਆ ਸਰ ਨੈ । ਬਥੇਰਾ ਇਨਾਂ ਨਲ਼ ਸਿਰ 
ਖਪਾਈ ਦਾ ਏ, _੫ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁ ਇਕ ਨਹੀ? 
ਪੋਹਦੀ । ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਏ nig “ਕੜੀਆਂ, 
ਚਿੜੀਆਂ, ਬਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ast ਅਥਠੀਅ ।' 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕੁੜੀਆਂ 3 ਧ੍ਰੇਕਾਂ ਵਧਦਿਆਂ ਚਿਰ ਨਹੀ 
ਲਗਦਾ । . 



as ਇੱਕ ,. 

ਚੌ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

Bos’ :--- ਵੇਖਿਆ ਈ, 

ਤੇ da 
3g uf ਰਆਂ fad aol sae | 

(ਲਵੇ ਸੈਰਿਜ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | 

aa ਇੱਕ, HAAG ਫੇਰੇ ।। 

ਭਾਵ :--ਕੂੜ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਛਪਾਉ, 
ਨ ਪਾਜ ਖੁਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ । 

23° :--- ਰ੍ 

nla ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਿ ਵਿਣੁ ag ਨਾ, 

ਪਾਇਨ ਭਲੋਂ ਭਲੋਰੇ । 
ਕੂੜ fer _ ਗੰਢੀ ਸਉ ਫੇਰੇ ।। 

ਕੂੜ ਸੱਚ ਜਿਉ” ਵਟ watt 

ਦਾ ਵੌਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---- 

ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦਿਆਂ ਹੁਇ ਅਠ£ੰਡ ਪਵੈ sue! । | 

agi ਸੱਚ ਜਿਉ ee ਘੜੋਂਟਾਂ ।। 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) | 

qe Studs He ਨੋ ਸਉ ਘਾੜਤ | 
ਘੜੀਐ | 

ਭਾਵ :--ਕਝ ਵੀ ue ਕਰੀਏ, 

ਵਰਤ” :--- 

ਜਸ- ਠੀਕ ਹੈ ! ‘az 

ਹੋਣੀ ਹੈ | ; 
(ਕਮਲ antdt— ਹਚਚਰਨ fru) 

az ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕਿ ਸਚਿ 
ਰਹੀ ।` 

ਭਾਂਵੇ :-ਕੂੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਆਖ਼ਰ | 

੧੮੭ 
Ane tapaenenasbawaten = ance ta tena hoes sehen naesubbe nn en eeu rere mses eon 0 ਸਗ ਬਰਕਤ 

ਭਾਵ :--- ਧੀਆਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਡੀਆੰ | 
| ਭਾਰ | 

eal ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ de ਲਗ ਪੈਂਦਾ diy 

: alae Bela | 
ਵਾਂਗ ਵਧੀ ਏ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ । Hea ਕਹਿਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ | 

[ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । 

(ਵਾਰਾਂ-- ਭਾਈ ase) ਰਿ 

| ਸਨਬੋਧ ਸਭ 

= : | ਹੈ। 
23 ਸੱਚ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀ” ਕਰ ਬਿ ਿ 

ana ਦੀ ਕਿਆਰੀ... 
ਸਮਰ eS elem mabe ma: ੬੫ =-<=੬ 

sa ਸੱਚ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ । 

es :-- 
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨਾਂ ਸੁਬਈ sal aa ਚਹੀਂ ।1 
ਕੂੜ ਨਿਖੂਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ 11 

(aig ਗ੍ਰੌਥ---ਵਾਰ ਰਾਂਮ ਕਲੀ) 

ਕੂੜ ਬੋਲਿ ਮਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ॥ 
ਭਾਵ :-ਝੂਠ ਬੋਲ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਕੂੜ dfs ਮਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ।। 
ਅਵਟੀ ਨੇ ਸਮਬਾਵਣਿ ਜਾਇ ।। 

_ ਮੁੱਠਾ wry Hoe Rey 
ਨਾਨਕ _ ਐਸ nat Andy 

(az ਰੰਥ--ਵਾਰ ਮਾਬ) 

"ਕੂੜ ਰਾਜਾਂ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਛੁ _ 
ਰ HAG ॥' 

ਭਾਵ :-ਕੂੜ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਘੜੇ ਵੱਟੇ | ਭਾਵ :--ਰਾਜਾ, ਪਰਜਾ ਤੇ ਸੈਸਾਰਕ 
ਨਾਸ਼ਵੇਤ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ :---- 

"ਕੂੜ ਰਾਜਾ aa 

aa ਮੰਡਪ ag 
ਪਰਲਾ 82 ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ । 
ਮਾੜੀ ax ਬੈਸਣ-ਹਾੜੁ 1” 
(a3 ਰ੍ਥ-- ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਕਰੜੇ ਯੂੜਾ ਜੌਰ ਹੈ । 

ਭਾਵ:--ਝੂਠਿਆਂ at ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਝੂਠਾ 

Ae 

eds ̀  :--= 

ਨਾ ਪਹੂੰਰੇ ਸੁਢ ਨੌ | ਤੂੜੇ Ae ਹੈ He ਸਤਾਲੀ ਗਰਬ ਗਰੂਰੀ 1 

ਸਉ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ'--ਆਖ਼ਰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਹੀ ਜਿਤ | ਕੂੜ ਨ/ ਦਰਗਹ Hah He ਦਹਾਵਾ-ਸਢਾ ਹਜ਼ੂਰੀ | 
(ਵਾਰਾੀ-- ਭਾਈਂ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਕੇਸਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ aad ਦਾ 
| ਬੂਟਾ । 

ਭਾਵ: ---ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕੌਈ ਵਿਘਨ _ 
ਪੈਣ ਲਗ us । | 



ਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ 

ਢਨੂਣੀ ਦੇ am ਕਰ ਦਿੱਤਾ । 

ਮਿੱਠਾ ਮਹਰਾ--ਕਾਨਕ ਸਿੰਘ) | Rein 
oe ey | ਨਹੀਂ` ਪੀ'ਦਾ, 

| ਸੱਭ ਕੋਈ ਖੂਹ ਖੁਦਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਭਾਵ :--ਰੱਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ 

ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਰਦਾ feds ਕੋਈ | ਲਈ ਹ ਰੰਗਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
ਇਕਰਾਰ ਤੋ" ਫਿਰ we ਜਾਂ ਲਹਿਣਾ ਨਾ | 
ਦੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਵਰਤੀਂਦਾ ਹੈ । | 2 vA ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ । | ਮੈ" ਕਿਸੈ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀ” 

| ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸੋ । ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੀਹ ਕੀਤਿਆਂ 

ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ । 

ਰੂ 
ਫ੍ਰਤੰ” :----- 

ਦੇ 

ਬਾਹੂਕਾਰ ਪਾਸੋ” ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਥਰੇ ਝਾ ਮੂਕਰ | 
ਜਾਣਾ we ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਛਣ ਤਾਂ ਆਖਣਾ, '“ਮੈ” । 

| ਦਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ । ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਪਰ ਚਲਦਾ ai: 
“ਕੋਤੇ ਲੈ ਲੋ wag ਖਾਹਿ” ।।'” 

(3H ਚੋਗ-- ge ਸਿੰਘ) 

ਕੈਰਾ und] 2 ਚੋਗਾ _ਹਲਵਾਈ, 
ਇਹਨਾਂ ਦੌਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਈ । 

ਭਾਵ :--ਪੇਟੂ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ | 
ਲਾਭ | ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ BS ਪਸਾਰੀ ਨੂੰ 

ਨਹੀ" ਪੁਜਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--- sya ਰਾਮੂ ਪਸਾਰੀ ਅਤੇ | 
ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ | 

ਇਕ | 
ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ear de | ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਤੇ | 
fea ਕਹਾਵਤ ਘੜੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਰਾ | 

ai fea ਢੋਰ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ | 

ਖਸਾਰੀ 3 ਚੋਗ ਹਲਵਾਈ, _ ਇਹਨ! agi 
ਢੀ ਪੂਰੀ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਈ |” (Ha) 

ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓਰੀ । 

ਭਾਵ :---ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ 
ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 

wos :-- ਅਖ਼ੀਰ ਕੇਸਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ 
ਵਿਚ ays ਦਾ ਬੂਣਾ ਉਗ ਹੀ ਪਿਆ | ਸਮਾਂ ਪਾ 

ਗਿਆ ਤੇ 
ਉਸਨੇ ਅੰਦਰਖਾਨੇ ਘਰ, a es ay ਬ ਨਵੀਂ” 1 

| ਹੋਵੇ । 

ਕੋਈ ਮਰੇ.. 
ਦਿਲ ਨਲ ਰਲ ਗਰਦਨ ਦਲਦਲ ਕਲਗੀ ਲਨ ਯਣਣਕ=ਲਣ ਲਵ ਕੇ ਗਲ ਅਣ 

` :-- ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਇਨ ਲੌਕਾਂ 
ਨੂੰ ਐਸਾ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਧਾ, fae ਮਕੜੀ ਦੇ ਪਿਅ! 
'ਕੋਈ ਹਰਿਆ ye ਰਹਿਓਰੀ' 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ--ਡ£ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕੌਈ fan ਦੀ ਛੀਹ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਣੀ 
ਪਰ ਆਪਣੀ ਤੋਹ ਲੱਗੀ ਤੇ 

was :--ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਲੋ 

ਵਰਤੋ" :-- ਮੋਹਣੀ--ਸੋਂਤ ਹੈ ਤਾਈ ਜੀ ! 

ਪਾਣ] ਨਹੀ” Wier, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤੇਹ ਲੌਗੀ ਤੇ 
ਸਭ ਕੋਈ ਖੂਹ ਪੁਟਾਉ'ਦਾ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 

(ਚਰਣ ਹਰੈ ਵਿਸਥਾਰ -- ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀ" । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਖੀ ਗੱਲ 
ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਰੌਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਅਫੀਮੀ ਨੂੰ ਕੈ ਕਰਾਉਣੀ, 
ਜਲਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਸਤ ਮਰੋੜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ 
ਸਿਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਦਵਾ ਡਰਨਾ, ਹਕੀਮ ਲਈ 

~ ਕੋਈ ਖ਼ਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀ” A es ਤੇ 
ਖਰਬੂਜਾ ਭੈਨ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। 

(ਢਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਕੋਈ ਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰ ਏ। 

ਭਾਵ :--ਮਰਨ ਦੇ ਕੌਢੇ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ 
ਸਦੀਏ ! ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ । 

(Hat) 

_ਕੌਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ 
ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ । 



_, ਕੌਹ ਨ ਚਲੀ... 
(== ਕਰਨਲ ਦਲ ਅਕਲ =  “ਖ। 

we: :--ਕੌਈ far ae ਜਾਂ ਲਾਭ 
ਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ad 3 ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ | 

ਕੰਮ ਕਰੇ । 
Nee 

was :-- ਤੈਨੂੰ, ਆਮਣੇ ਬਨਾਓਂ ਸ਼ਿੰਗ੍ਰਾਰ | 
ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀ”। ‘et ਮਰੇ, | 

| ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦੀਆਂ ਨੇ 2” ਪਰ ਇਵੇਂ 
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਏ ਕਿਥੋ ਲਿਆਵਾਂ । ਤੇਰੀ ਭਾ ਇਹੋ | 
ਭਾਵੇ“ ਜੀਵੇ, ਸੁਬਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ” ਹੁਣ ਮੈ 

Hod ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ aaa 
ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵਾਂ, ਉਡਾਵਾਂ । 

. (ਸਿਆਣੀ ਮਾਤਾ--ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਪ) | 

ਕੌਹ ਨਾ ਚਲੀ ਤੇ ਬਾਬਲ (ਬਾਬਾ) | 
ਤਿਹਾਈ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ det ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ 

ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਰ੍ 7 

3 ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ । ਹੁਣ ਥਕ ਗਈ ਏ”। nia ਤਾਂ 

ag fed ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀ” ਕੱਤੀ । ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਲੂਕ | 
ਜ਼ਾਦੀ 3 | 

(ਰਜਨੀ -ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | 
| ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਦਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਹਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ Sane ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 

ਫਿਰ sae ਫਿਰ ਮੋਹਕੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ | 
ਨੈ। 

_ ae :--ਕੋਹਲ] ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੱਕ as 
ਨ ਵਧਾ ਕੰ ਦਸਦੇ ਹਨ ॥ 

ਵਰਤ” :— ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਇਸ 
ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ ਕਿੱਥੋ ਲਗ adi ਪਤ 
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀ” । ਕੋਹਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 
ਵੈਂਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ Yae ਹੁੰਦੇ ਨੰ, ਫ਼ਿਰ [ 

(a) | ਜੋਸ਼ । 
ਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦੀਆਂ | 

ਹੂ | ool are’ ਅੱਗ ਦੇ ਕੌ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਉਬਾਲੋਂ । 
ਭਾਵ :--ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” | 

Haasan ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ | 

ਕੋਟ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਗਰਿ 
3 । ਰ੍ 

ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ , ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ 

੧੮੯ 
(ਨ ਚ 6੦ ਅਪਨ ਰਨ ਜਰਾ tether attend 

“-- ਨੈਦ--ਪਿਆਰੀ ਕੋਹ ਨਾ Sst | 

ਰ੍ ਕੌਰੜ ਮੌਠ... 

(ਲਗ ਰਲਅਲਿਲਗਮਮਲਰਰਲਂ ਅਗਲਾ (ਆਲੇ ੨3 ਇਨਾਂ ਨਲ ਲਾਲਾ ਲਾ 

`ਗੁਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ 1 

ws :---ਹੁਣ ਤਾਂ ' ਨਵਾਬੋਂ ਬੜੀ ਔਖੀ 

ਜਾਪਦੀ ਏ । ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ ਦੀ figs ਕਰਦੀ 
ਏ । ਅਗੇ ਧਨ we ਵਾਹ ਕੋੜ੍ਦੀ ਸੀ । “de 

ਕੀ ਬਣਦਾ ਏ । . (ਸੰਗ) 

ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ, _ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ । 

ਵੇਖੋ :--ਆਪਣਾ ਰੰ ਕੀਤਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖਾਇ 
ਜਮੀਤਾ । 

ਭਾਵ :--ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਰੋਣ ਤੇ ਸਬੰਧ 
। ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ at ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 
| ਵਿਸਾਜ਼ ਦੇਣਾ । 

mga ਵਿਚ ਹੀ aa ਜਾਂ ਅਕ ਜਾਵੇ, ਤਦ । 
was :-ਹੁਣ ਉਸ 2 ਸੋਰੀ ਕੀ ਕੌ aI 

ਆਪਣਾ aude ਜੌ ਚੁਕ ਹੈ । ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ 
ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ । ਹੂਠ ਵੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾ 

ਫੇਰੇ ? (Fay) 

a ਚਾੜ੍ਹ ਪੌੜੀ fie ਲੈਣੀ । 

ਭਾਫ :--ਪਹਿਲਾਂ fad ਨੂੰ gar 

ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ । 

was :-- ਉਹ ਤ! Qa ਹੋਇਆ ਸੋ 
ਹੋਇਆ । ਇਸ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ 

। ਕਹੇ ਕੋਂਈ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਠੇ wa ਕੇ ਮਗਰੋਂ 
ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲਈ -ਸੂ । at § ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰਕ 

| ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ 3 ਕਰਤੂਤ Baz ਦੀ ਵਾਰੀ 

। ਏਹ । 
(ea ̀ਫੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕੌਰਕ us ਨ ਰਿਝੱਈ aa ਅਗਨੀ 

ਭਾਵ :--ਕੌਰੜ HS ਦਾ ਦਾਣਾ ਰਿੱਝਦਾ 

ਭਾਵ, ਜੇ ਇਕ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, gi 
ਚੰਗਿਆਂ er ਕੀ ਦੋਸ਼ । 



ਕੋਰਾ ਲੜੋ... 
es ਲਾਗਾ eee ree n een reer ਸਰ 

ਵਰਤੋ' 

aaa HS ਨ ਤਿਰੱਈ ਕਰ ਅਗਨੀ ਜੋਸ਼ । 

ਸਹਸ ਫਲਹੂੰ ਇਕ ਵਿਗੜੇ ਤਰਵਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ । 

(ਵਾਰਾਂ - ਭਾਝੀ ਗੁਰਦਾਸ) | 

ਕੌਰਾ ਲੜੇ ਸਹਾਇਕ ਸੈਲਾਬ | 

ਭਾਫ :-- ਬੇ-ਲੌੜਾ 

ਆਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖੀ । 

ਲਗੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ_ ਨੂੰ ਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਲੜੇ, ਸਹਾਇਕ ਸੈਲਾਬ 1” 

ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਘਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਹ ਕਾਲਾ। | . 
ਇ ਰਾ ਨ | ਸੰਭਾਲ 1 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ | 
ਦੇ'ਦਿਆਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ 

? ਦਲਾਲੀ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ । 

(ਰਜਨੀ--ਨਾਨਕ' ਸਿੰਘ) 

asl ਕੌਡੀ ਜੋੜਿਆਂ ਤਾਂ ਬਕਿਆ ਲੱਖ | 

ade । 

ਭਾਵ :---ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ 

ਕਰ, ਧਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ :-- ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ£” ਸਿੰਘ ਲੌਖਾਂ | 
ਵਿਚ ਖੋਡਦਾ ਹੈ । 'ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਲੱਖ | ਕੇਰਨੀ ਤੋ" ਕੌਣ ਰੌਕ ਸਕਦਾ ਹੈ £ 

ਕਹੋੜ ।' ਸੰਜਮ _ਨਾਲ ਉਸਨੇ _ਕਰਆੜ ਕਰ | 
ਵਿਖਾਈ ਹੈ ! (ਸੰਗ) | 

ਦੌਡੀ sdf ਪੱਲੇ ਸੈਰ ਬਾਗ਼ ਦੀ | 
ਚੱਲੋ । | 

ਭਾਵ :--ਪੈਸਿਆਂ fast ਮੌਜਾਂ sat 
ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੌਮ ਰਾਸ sal 

pwd 
oe 

| ਟੁਕਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ sol’ ਜੁੜਦਾ । 

aad ue ਤਾਂ | 9 
[ sey | 

ਦੁਖੀ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਲੌੜ਼ੀ'ਦਾ ਹੜ੍ਹ | ` ਸੋ 

ਕੋਰਾ | 
(ਸੰਗ) | 

ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ | 
| ਇੰਜ ਕਰ । 

ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ... 

। ge 

ਵਰਤੋ” :--- ਸ਼ੀਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 
'ਕੌਡੀ ਨਹੀ? ਪੱਲੇ ਤੇ fa ਬਾਗ਼ ਦੀ 

ਫੜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 3 ਘਰ 

(ਸੰਗ) 

ਕੌਡੀ ਨਾ ਹੋਇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ 

ਭਾਵ : - UH ਬਿਨਾਂ ਕੌਮ sat ਸੂਤ 

ਪਦ | ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸੌਰਦਾ । 
ਵਰਤੰ” :--ਕੌਂਕਰ ਵੀ ਜੌਮਿਆ ਪੂਣੀ ਹੈ, | 

ug aes ਮਿਲਦਾ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । | 

-ਪਰ ਜਦ Hab ਥੇਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :---ਬਿਨਾਂ ਧਨ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 
lade) ‘asl ਨ ਹੋਏ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲਗੇ 

| ਉਦਾਸ ।' ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਸਫਲਤਾ ਵਿਖਾਈ 

ਰਿ ਦੇਵੀ ਹੈ ! (Ha) 

ਕੌਡੀ ਲੱਭੀ ਏਣ ਚਾ, ਬੁਚਕੇ ਲੈਣ 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਮੁਲ ਦੀ 

| ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ; 

“--ਲਭੂ--ਭਲਾ ਵਸੋਂ ਖਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! | bi ਵਿ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਮ 

ਅਸੀ gs ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ” | 'ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ | ਨ 
ਵਰਤੇ :--- 

ਸੁਰਜਣ ਜਾਏ ਬਜ਼ਾਰ H ਡਿਠੋ ਹੋਰ ves 
ਕੌਡੀ ਲਭੀ ਦੇਣ ਚ, ਬੁਚਕੇ ਲੈਣ ਸਮਾਲ । 

(HS ਸੁਰਜਣ ਦਾਸ) 
a 

ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ : fea ਨਹੀਂ', 

ਭਾਵ :--ਰੱਬ ਨੂੰ (ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ) ਆਪਣੀ 

ਵਰਤ” : ਨ ਦਲ 

ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ । 
33 ਪੈਰ _ਪਿਆਦੇ we ਜੋੜਿਆਂ । 

ਕਰਦੇ ਸੁਘੜ ਮਜੂਰੀ Hay ਦੇ ਜਾਏ ਘਰ | 
ਵਜੀਦਾ ਕੋਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 

fen ਕਰ | (ਵਜੀਦ) 



ਕੌਣ ਸਿਆਣੀ, ਵੱ 

ਕੰਣ ̀ ਸਿਆਣੀ ? ਜੋ ਖਸਮੇ' ਭਾਣੀ । ਵੇ 

ਉਹੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖਸਮੇ ਭਾਣੀ ।” 

ਲਗੇ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ । 
si Ms a 3 

ਭਾਣੀ” ਵਿਦਾਰੀ ਬੜੀ dal ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ad, wa 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕੀ ਨਹੀ ਭਾਂਦੀ । 

ge :-- ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੁੱ 

ਵਰਤੋ" 

ਸ਼ ਦਿੱਤਾ 
:“> ਅਪਣੇ ਘਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੈ ਨਹੀਂ 

ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੋ; “ਰਾਣ)ਏ wan ਢੱਕ 2” 

ਪਾਣੀ ਲਿਆ | 

ਭਾਵ : -ਅੰਨ-ਜਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- “ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ wre ਜਾਵੇ, 

ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵੇ 7’ 

wife ਹੈ । 

RE Ga uy uaF ਦੇ | 

“—— 

ਵਰਤੋ” :---- ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭਾਰ ` ਚਾਣਾ 

ਨਹ" । ਇਹ ਭਾਰ ਨ west Hee An 
੧੧੨ 

“ਕੌਣ wa. ਪੂਤ UGS ਦੋ । 

aside, ਬੇੜੀ ਡੋਲ । 

Pe :-- ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ BIS 
feas ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

੧੬੧ 
ਆ ਪਗ ਉਮਰ ਜਾਣਨ ref ਦੀਦੇ Lm te ਲਾਟ ਪਨ ਲਾਲ ਕਲ Ne ਪਲ ਅਮਰ ਨਵ eH Hr 28 ਟਲ 

‘ae ਸਿਆਣੀ 9 ਜੋ up’ .&, 
| gat gol 

(fa) | 
ਕੌਣ ਕਹੇ : w ww, | ud ਉਲਟਾ ਦ੍ਰੱਖ ਸਹੇੜ ਬੈਠੀ ।. 
ਕੌਣ ਕਹੇ ose, ਨੀ ਅੱਗਾ ਢੱਗ । BSE ਦੁਖ ਸਹੌੜ ਬੈਠੀ । 

ਲ | € a 

| ae sar 
ane ਦੀ weal ਰੋਈ 1 ie 

[ ਦਿਲ dat ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਉਲਣਾ 
jada ਦੁਖੀ ਕਰ ਤੋਰਿਆ । 

ਤਾਂ fea ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ | 

ਤਾੰ @H ਦੇ Si ਪਰ ਸਮਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੈ ਨਾ, | zy 

(ਲਵ-ਸੈਰਿਜ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ | __`. 
| ਆਸ ਰੱਖਣੀ । 

ਕੌਣ ਕਿਸੇ @ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਦਾਣਾ | 

| ਕੰਮ ਤਾ ਮਾੜੇ aed, 
| ਰਖਣੀ । “ਕੇਡਿਆਂ ਤੋਂ“ ey ਇਕੱਠੀ fae’ de’ ? 

ਤੁਸਾਂ ਕਿੱਥੋ He wa | 
ਚਰਨ ਪਾਣੇ RSI ਅੰਨ ਜਲ ਹੀ Fag ਲੋ ] 

Hal) | 

-ਬੜਾਂ ਅੱਖਾ ਕੋਮ ਆਪਣੇ fa? ਰ 

ਗਿ | 

HET | 

੬ ੨ 
ਕੜੇ ਨੇ ਪੁਛ... 

ਪਲ & ਅਲ ਲਏ ਰਾਖ ਦਲ ਗਾਯ ਦਲਾਲ, ਲਾਲ ਆ ਦਯ # ਪਨ << ਜਲਣ ਦਲ ਦੇ ਆਲ ਨਲ ਨਦਰ 

wae — ga sd ਬੱਚੀ, ਹਰਬੰਸ ! 

੨ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ag ਇੱ ਨਹੀ” Hae, 'ਕੌੜਾ 

ਭਾਢ :--ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ dar | ਦੈ, ਬੇੜੀ ਡੋਲ ।” 
sae | ਹੂੰਦਾ ਹੈ । 

' ay ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ 
(ਸੰਗ) . 

ਕੌੜਾ Tere ਆਈ ਤੇ ਗੰਢੀ (ਗਰਦਨ) 

ਭਾਵ :--ਆਈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹਟਾਣ ਨੂੰ, - 

ਵਰਤੇ” : -- ‘agi 
ਬੈਠੀ ।” 

ਕਢਾਣ ਔਈ 3 

ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 

(Fai) 
ਕੋਡਿਆਂ 3° ਦਾਖ fewest ਕਰਦੇ 

ਭਵ :--ਤੌੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭਲੇ ਦੀ 

eae" :--- ਕਰਮ ਸਿੰਘ - ਨੌਥਡਦਾਰ ਜੀ ! 
ਫਿਰ ਸੋਭਾ ਦੀ ਆੜ 

(aq) 
az ਨਾਲ fas adie ਹੈ । 

ਤਾਫ :--ਦੂਖ ਉਠਾਕੇ ਹੀ ਦੁਖ ਦੂਫ 
ਕਰੀਦਾ ਹੈ | 

egg :---ਜਿਹਨੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ aM 
ਣਿਖੈ ? ਕੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ast ਕਵੀਦ ਹੈ । (Ha) 

ag ਨਾਂ ue east fora ਗਣਾਵੈ | 

ਭਾਫ :-- ਪਤੀ ਵਾਤ ਨਹੀ” ਪੁੱਛਦਾ 3 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਾਗਣ ਦਸਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ, 

। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ 
ਪੱਕੇ (gn ਚੋਗ -- ਬਲਾ ਬੁਧ ਸਿੰਘ) | 

a 4 

ਨਹੀ" ਹੁੰਦੇ । 

ਆਪ ਨ ਵੌਜੈ ਸਾਹੁਰੈ ਸਿਖ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੇ । 
ਕੌੜ ਨਾ ਪ੍ਛੈ ਵ> ੜੀ, ਸੋਹਾਗ ਗਛਾਵੇ | 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

S ਘਨਕ=ਅਤਣਨ 
® 



au ਵਿੱਥ aura ਵਿੱਥ ਜਾਂ au Gas 
ਪ੍ਰਦੇਸ | 

ਭਾਫ :-- ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ Bat ਜਾਂ 

ਪੜਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਲ ਜੌਲ wee 

ae ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਵਿਛੌੜਾ ਪੈ aed । 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਜਰਮਨ - ਦੀਵਾਰ ਨੌ ਦੋਹਾਂ 
ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ag ਵਿੱਥ 3 dove fea ਬਣਾ 
ਦਿੱਤਾ ਹੈ । (Hal) 

aui ਦੇ ਵੀ ਕੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋ az, 
ਉਹ ਛੁਪੀ ਨਹੀ' ਰਹਿੰਦੀ । 

ਫਰਤੋ” :--- ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ 
ਵੇਖ ਕੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ । ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਏ । 
ਕੌਥਾਂ ਨੂੰ ̀ਵੀ ਕੈਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ । ਇਹ ਨਾਂ ਸਮਝੋ 
a ਤੁਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ sal ਰਹਿ 

ਗਈ | (Ha) 

am ਉਤੇ gua 

ਧੀਰੁ / 
ਭਾਵ :--ਨਦੀ ਦੇ ae ਉਪਰ ਦਰਖ਼ਤ 

ਕਿੰਨਾ a ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, 
ਬੁਢੇਪੇ 3 ਪਿੱਛੋ ਮੌਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ 
ਹੈ । 

ਕਿਚਰਕੁ 9d 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਕੌਧੀ ਉੜੈ ਰੁਖੜਾ _ਕਿਚਰਕੁ 88 chai 
ਫਰੀਦਾ ad ਭਾਂਡੇ -ਖੀਐ fava ਤਾਈ ate ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ -ਸ਼ੋਲੋਕ ਫਰੀਦ) 

ਕੰਨਾ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਸੱਚਾ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋ" ਕੌਮ 
ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ 
ਅਮਲ ਕਰਨਾਂ | 

___ ਫਰਤੋ" :---ਸ਼ੇਜ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 

ਬੱਟ ਪੈਂਫ_ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ, ਜੋ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ Sergi Hed “ਕੰਨ: ww ਕੱਚਾ 
at ਹੁੰਦ ਕਦੀ var’ (Fa) 

ਕੰਬਲੀ ਨਹੀ” ਛੱਡਦੀ । 

_ ਭਾਫ :--ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 
Is ਲਾਹਣਾ WI, ਪਰ ਲਹ ਨਾ, 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਕੌਖਾ ਮਲ ਤਾਂ ਦਿਲੋ ਇਸ ਕੰਮ 
F ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦ' ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਬਲੀ 
ਨਹੀ” ਛੱਡਦੀ ।' (Ra) 

ਕੌਮ (ਮਤਲਬ) ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਖੋਤੀ 
ਸੁਟਿਆ ਭੂਰਾ । ਵੇਖੋ :-- ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ ਤਰਖਾਣ 
ਵਿਸਰਿਆ ।' 

ਭਾਵ :--ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਣ ਤੇ 
ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਨੀ ਰਥੀਏ ! ਤੂੰ et ਕਮਾਲ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ‘an ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ 3 ਖੋੜੀ 
ਸੁਟਿਆ gar’ au ਕਢਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਰਤਘਣਤਾ 

ਤੈਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀ” | (ਸਗ) 

ਕੌਮ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਬਾਲਾ ਨਸ਼ੀਨ | 
ਭਾਫ :--ਅਜੇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਕਿ 

ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਬਾਹਲਾ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੁਘੜ 
ਹੈ “ਕੰਮ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਬਾਲਾ ania’ Rae ਵੀ 
ਕਰਦ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੈ । 

ਹੂ (Ha) 
ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਜ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਅਨਾਜ 

a | 

ਭਾਵ :--ਹੋਵੇ ਨਖੱਟੂ ਪਰ Ue ਭਰ 
ਕੇ ਖਾਵੇ । 

9 
su 

ਕਿਸੇ 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਰਮਾ ਤ੧ ਬਸ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾਂ 

ਹੈ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦਾ । ਦੋਵੇ” 

ਵੇਲੇ yrs ਚੌਗੇ sa ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ; ਕੰਮ 
ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤਾਂ GG est ਤੇ ਓਹੋ ਘੜੀ | 

| (Rai) 
a 



ਕਮ St us... 

ਕੌਮ ਨਾਂ ਆਵੇ ਭਾਂਡਾ ਭੋਨਾ 1 

ਭਾਵ :--ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਕੌਮ | 
ਨਹੀ” sar} 

ਵਰਤੰ` :--- 

ਕੰਮ at ਆਵੈ gigi Sat |} 
(ergi—-are} ਗੁਰਦਾਸ) 

SH ਨਾ ਕਾਰ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ | 

ਮਾੜੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- ਤੇਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ | 
~ a i ਵਿਘਨ ਭੂ <a ao pf 

ਤੇਰਾ ਵਿਹਲੜਪਣਾ ਹੈ । “ਕੌਮ ਨਾ ਕਾਰ ਤੇ ani | Sula ਉਸਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ | 

ਦੀ warp ਇਹ ੩੧ ਨੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ । 

“ ਸਾ (Fa) | “ਇਕ 3 ਕਰੀਮਾ, ਤੂੰ eas ਬੜਾ _ਜ਼ਇਆ 
ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, Su ਪਿਯਾਰਾ sat | as: ਏ । 38 ਕਿੱਠੀ ਵੇਰ ਸਮਥਾਇਿਆ 'ਏ, 

| ਪਈ ਕੰਮ ਵਿਚ wan at ਖਾਇਆ ਕਰ । ਜੇ 
| ਅਸਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਗ 

ਵਰਤੋ" :--- ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ | 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ wa ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, | 
“ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਿੱਥੋ ਆ ਗਈ | 
ਹੈ । ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, [ 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀ 
ਕਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਨਹੀ” । 

uy ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।” 

ਕੌਮ ਬਹੁਤੇ ਵੇਲ਼ਾ ਥੋੜਾ ! 

ਭਾਵ :--ਧੈਦੇ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਬਾਹਲੇ Je 
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ । 

ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਬੜਾ, 

Hd WH ਬੜਾ, 

ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਹੈ ਥਾਥਾਂ HR ਬੜਾ, 

ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਸ ਬੜਾ, 

ਕੰਮ ਬਹੁਤੇ ਵੇਲਾ agi ਹੈ, 
ਇਕ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ । 

(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਸ: A: ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

TAA A ORTON NT eee ਮਾਜਜਾਜਾਬਲਜਲਾਜਵਲਸਲ ਵਰਕ ieee eens 

ae :---ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ at | 

ਕਾਂ ਕਿਰਾੜ... 

ਕੰਮ ਰਲੇ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ, ਨਾ ਰਜੇ ਤਾਂ ਪਾਜ਼ੀ ੧ 

ਭਾਵ :-- ਮਤਲਬ ਕੱਢਣ ਸਮੋ” gi 
| ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ 

ok ed , | ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੌਣ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ । 
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟ ਜਾਣੀਐ ਮਨਮੁਕ ਸਚ ਰਹੈ ਪਰਛੇਨਾ। ਰ੍ ਕੇ 

« =x ੪੪ ਵਰੜ ' :--- ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਫੀ ਮਿੜ੍ਤਾ 
| ਨਿਰੀ ,ਮਤਲਬ, ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ‘Gu af ੩੧ 
ਕਾਜੀ, ਨਾ ah ਤਾਂ ਪਾਜੀ ।' (Fa) 

ਕੌਮ ਵਿਚ ਘੜੋਮ । 

ਭਾਵ :--ਹੁੰਦੇ ਪਏ au ਵਿਚ ਕੌਈ 

ਵਰਤੇ :--- ਖਿਝਕੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, 
੬੩4 

ਕਬ _ਹਬੋ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗ/ ।”” 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬ਼ੈਕੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਾਂ ਹੈਸਾਂ ਦੀ get ਸਿਖਣ ਗਿਆ, 
। ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ । ਵੇਖੋ spi 

(ਨਵਾਬ ਖੀ--ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ) | ਚਾਲੇ ਵੇਖ ਕਾਗਾਂ ਫੀ ਟੋਰ ਕੁਲ at 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆਂ 
ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਗੁਆ ਬਹਿਣੀ ੧ 

ਵਰਤੋ :-= ਤੁਸੀਂ ma ਦੀ ਰੀਸ਼ ਕਰਦੈ 
ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ wens ਤੋ ਵੀ a ਡਿਗ we ॥ 

ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ at ਨੌਵੇ, wi ਕਾਂ dni ਦੀ 
ਬੋਲੀ ਸਿਖਣ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਵਾ ਆਇਆ 1 

(Ha) 

ਕਾਂ, ਕਿਰਾੜ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਵਿਸਾਹ ਨਾ 

ਕਰੀਏ ਸੁੱਤੇ ਦਾ । 



ਕਾਂ aa... 
ee Oe anne in ee Sennen. i iin 

arg :-ਕਾਂ, ਸਾਹੂਕਾਰ (ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ) 
ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭਾਵੇ" ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, | ਟਸ਼ ਨਾ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾ 'ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਤੇ 

laa eg’ ਵਸੀ as ਹੀ ਹੋਈ । He ਲੱਗਣ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ | 

ਵਰਤ” :--- ਇਹਨ! ਕਿਰਾੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਟ | 
ਲਿਆ ਓਇ ਲੌਕੋ ! QS ਕੇਡੇ ਮੋਮੋਠਗਣੇ sae | 

ਨੇ, ਮਿਠ-ਜੀਭੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ । ਪਰ He ਸਿਆਣਿਆਂ | 
ਘਾਬਿਆ, "ਕਾਂ, ਕਿਰਾੜ, ਕੁੱਤੇ et, ਵਿਸਾਹ ਨਾਂ 

(ਸੰਗ) | 

ਕਾਂ ਦੀ ga ਵਿਚ ਅੰਗੂਰ । ਵੇਖ :--'ਹੂਰ | 

aie ਸੁਤੇ avy” 

ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲੰਗੂਰ ।' 

we, ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਯੋਗ ਨ: ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋਂ" ;---ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਵਡਮੁੱਲੀ 
dia ਉਸਨੂੰ vest ਔਖੀ ਸੀ । ਸੋ, ਫਿੱਟ ਗਿਆਂ । | 
ਤੁਸਾਂ ਵੀ ‘ai ਦੀ ਬੁੰਜ ਵਿਚ ਅੰਗੂਰ” ਦੱਬ ਵਾੜਿਆ । 

(Han) | 
ਕਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ | 

ਭਾਵ :--ਮੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਭੈੜ ਨੂੰ ਹੀ 
WHE ਕਰਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ :---ਰਾਜਾ ਜੀ! ‘ati ਢੀ ਰੀਝ 

ਰੂੜੀਆਂ 37 ਇਸ ਭੈੜੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨੇਮ fae’ 

ਭਰਨਾ ਏ ? (ਸੰਗ) 

ਢੁਹੜਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀ” ਮਰਦੇ' | 

ਭਾਵ :--ਕਿਜੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਕਿਹਾਂ ਕਿਸੇ 
ਚੰਗੇ ਦਾ ਕੁੱਝ sal ਵਿਰੜਦਾਂ | 

-_= 

wee’ ਤੁਸੀ“ da ਦਿਲ ਨਾਲ au ad ਤੇ 

ਲੋਗ! ਦੀ ਚਿੰਤ) ਨ ਕਰੋਂ | (Ha) 

ਕਿੰਗ ਵਜੇ ਤੇ wags: 

ਭਾਵ : ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਸ਼ 
ਆਉਦੀ ਹੈ । 

oh a te ee ae | 3 a 142 

ਭਾਵ :-ਜਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੋਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ | ਖ਼ਰਚ fan ਹੋਰ ਦਾ de । 

ਵਰਤੋਂ :-- ‘ai ਦੇ ਕਿਹਾਂ ਢੋਰ ਨਹੀ” 
ig 

ay, 

੨ 

[ ਜੁ 

HAH ਵਾਂ ਕੁੱਤਾ... 

੧੪੮੦ 
ਲਾ ਨੇ ਤੌਂ” :-- ਰਾਣੋ--ਅੜੀਏ ਤੇਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 

ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ । (ਸੋਗ) 

ਯੋ 

MAH ਕਰੇ ਨਾਨੀ det ਦੌਹਤਿਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਮੌਜਾਂ wife ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੇ 

ਵਰਤੋ” :--- ਗੁਲਲਰੇ ਤੂੰ ਉਡਾਵੇ” ਤੇ ਭਹਤਾੰ 
Wile 

1” ਭਰਾਂ । ਇਹ ਕਿਉ!” ? 'ਖ਼ਸਮ aa ਨਾਨੀ 

ਚੌਟੀ ਦੋਹਤਿਆਂ ਦੇ fas । ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ 

ਭਲ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਬੋੜ । (ਸੰਗ) 

HAH ਕੀਤਾ ਚੁਗਤਾ, ਉਹੋ ਚੱਕੀ ਉਹੋ 
ਹੱਬਾ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਵੱਲੋ” ਤਾਂ ਉਨਤੀ ਦਾ 

ਜਤਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੋ ਪਹਿਲ] ਥਾਂ ਤੇ 

| ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਂ 1 

ਵਰਤੋ :--- ਉਸ ਬੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ wre, 

ਮੋਤ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਹਾਲਤ Gs 

! ਟਹੀ । 'ਖ਼ਸਮ ਕੀਤਾ ਚੁਗਤ, ਓਹੀ ਚੱਕੀ, 8d 

ਕਾਂ ਢੇ ਕਿਹਾਂ Ga ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ । ਵੇਖੋ : | dav, ਸੈ” ਕੀ ਕਰੀਂ ? (ਸੈਰ) 

MAM ਦਾ ਕੁੱਤਾ, AVE ਸੁੱਤਾ । 

ਭਾਵ : -ਕਿਸੇ es ਆਦਮੀ ਦੀ gal 

ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਵਖ, ਇਹ ਅਖਾਣ 

ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਫਰਸ਼ਨ -- ਸੀਤਾ ! 2 ਤਾਂ 

ਸੁਦਟਸ਼ਨ ਦੀ ਆਓਂ-ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਦ ਕੇਕ 

ਸੁਣੀ ਹੈ । 

ਸੀਤਾ--ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਅਬ ‘ARH ਵਾ 

ਤਾ; Age ਸੁੱਤਾ । He ਗਭਰੂ ਦਾ fuze 

ਹੋਇਆ | (ਜੋਰ) 



ਖ਼ਸਮ ਦੀਆਂ.. ੧੯੫ ਖੱਟਣ ਗਏ... | 

WRN ew ਸਫਾਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਾ [ ਹੈ, ਪਰ ਖਸਮ (ਸਾਈ') ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਤ Yee 
ਦੇਂਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ।. : [ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਵੱਡੋ-ਵਡੇਹੇ | 
ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਰੱਥ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ 'ਓਹੀ ਰਾਣੀ ਜੋ ਖ਼ਸਮੇਂ ਭਾਣੀ ।” 
3 ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, 
ਡਦ ਇਹ ase ਹਨ । 

ce 

a Seni ਵਾਰੀਆਂ । 

ਨਾਰ । 

ਭਾਵ :--ਤੀਵੀ' (ਮਾਤਹਿਤ) ਦਾ ਤਾਂ : 
ਮਾਲਕ ਉਸਦੀ ਵਾਤ ਨਾ We ਤੇ ਉਹ 
ਬਣ ਬਣ ਕੰ ਬਹੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ust ਉਸ ਦਾ ਜੀਉ'ਦਾ ਨੈ, | 
ਪਰ Us ਨਹੀ” ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ । ਇਹ ਕੀ poe | 
ਹੋਇਆ ? ‘HHH ਨਾ ਪੁਛੇ eset, fez 
ਸੋਹਾਗਣ ਨਾਰ ।' (ਸੰਗ) | 

ਸ਼ਸਮਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸੈਆਂ ਆਂਦੀ, ਚੌਰਾਂ ਪਸੰਦ | 
| ਕਰਤਾਰ, ਸੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਜਰੇ ਬਣ ਜਾਏ 

: viva ੨ | ਤਲਵਾਰ । 
ਭਾਵ :--ਜਦੋਂ' ਕੋਈ eset ਹੇ | 

ਸੁਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ | _ 
[ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ set ਵਰਤਿਆ ਹੈ । 

- ਸੈ” ਤੇ ਇਹ ਕਪੜਾ ਪੰਦਰਾਂ | 
ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ | 

Aut ਆਂਦੀ, ਚੋਰਾਂ ਪਸੰਦ | 

ਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । 

ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ । 
ਵਰਤੋਂ” 

ਹੈ । ਖ਼ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ 

ਹੀ ਨਹੀ” ਕੀਤੀ । 

HAH! ਬਸ਼ੰ ਸੋਣ ਤਿਹਾਈਆਂ | 

(Hal) 

ਭਾਫ :---ਸਭ Ay ਹੁੰਦੇ He ਵੀ He | 
ਕੋਈ ਮਾਲ ਬਿਨਾ ਦੁਖੀ ਰੌਵੇ । 

ਵਰਤੋ” 

we 

:--ਰੱਬ 8 ਚੌਧਰੀ ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ Ga | 
ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ] _ 

ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ” । '਼ਸਮ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, wa | MME ਮਾਲਕ _ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ 3 ਨਕ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਸਿਆਣ੫ ਹੈ । ਜ਼ੋਰ 

| ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹਨ । 
MAH ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਵਾਤੜੀ ਫਿਟ ਸੁਹਾਗਣ | 

—~ ਫ਼ਸਲ ਕਿਵੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਂ । | 

‘om aa ਸੌਣ ਤਿਹਾਈਆਂ ।' ਪੈਲੀ S39 | ਕੀਤੀ ਹੈ । 

MAH ਭਾਣਾ ਖਰਾ ਉਆ 1 ਵੇਖੋਂ 2--- 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ 
Sa ਓਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ । 

SOS “ਖ਼ਸਮੇ ਭਾਣਾ uot. fryer’ 

(ਸੰਗ) 
HAH ਭਾਣੀ ਸੋਈ ਰਾਣੀ | 

arg :--ਜਿਹੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਮਾਤਹਿਤ 
। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਓਹੀ 
[ ਚੰਗਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- WI ਕਾਕਾ ਜੀ ] ey sp 

| ਭਾਣੀ ਸੋਈ oat? ਤੁਸੀ ਉਹਦੇ = ਨ 
| ਕਿਉ” ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ng 
| ਕੁਝ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ; (ਸੰਗ) 

vi, ਤੱਤੇ, _ਰਾਰਿਓ” ਪਤ ਰੱਥੋਂ 

ਭਾਵ :--ਖਤਰੀ ਜਾਤ ਦੀ ਕਿਰਸ, 

ਵਰਤੋ” :--- ਲਾਲਾ ਜੀ, anita, ਤੱਤੇ 
ਰਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋ” ੩ ਅਸਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਏ । 

ਡਾਢੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਸੂਈ ਇੰਜਰੋ, ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ 
| ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜ ਕੌਡੀ ਦੀ ਰਾਸ ਪਾਉ, ag 
। sui ਵਿਚ ve । (ਮੰਗ) 

ਖੱਟਣ ਗਏ ਖਬਟਾਉ, ਘਰ ਕੀ ਖ਼ਟ ਲਿਆਏ, 
। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਂ ਸਿਰ ਮੌਨੀਉ” wa AIG ‘eS ਆਏ | 

-- ਵਿਹਲੜਾਂ ਉੱਪਰ ਮਸਖ਼ਰੀ 



ਖਟਣ ਨਾ ਖਾਣ... ੧੯੬ ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੌਂ... 

ਛਰੋਤੌ” :-- ਵਹੁਟੀ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ | ਵਰਤੋ” :-- ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਸਾਰੀ ਚੌਗਿਆਈ 

ਕੇ ਬੋਲ।--"ਖਟਾਉ ਨੇ ue ਆਂਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੰਗ, | ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਦੇ ਹਨ । ਤੁਲ ਸਿਆਂ sar 

ds ਦਿਉ ਪੋਸਤ ਥਲੇ, ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੋਸਤੀ | ਜੇ ਪਈ “der ore ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ । (Ha) 

at ਬੌਟੀ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਸੱਚ ਅਬਦੇ ਹਨ :-- : | de ਆਵੇ ਡਰਦਾ, ade (ਮਥੱਟੂ) ਆਵੇ 
we ਗਏ ਖਣਾਉ ਘਰ ਕੀ ਖਣ _ਲਿਆਏ, | ਲੜਦਾ । 

ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਂ ਸਿਰ ਮੁੰਨੀਓ ਘਰ Ase ਆਏ 1 | ges ass = 

(ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) | ਭਾਵ AH ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾ ਡਰ 
ਇ ੪ | | ਵਿਚ ਰਹੇਂ, ਪਰ nde ਆਕੜਦਾ ਫਿਰ । 
YSE ਨਾ ਖਾਣ, ਭੜਾ ਚਦਰਾ ਜਜਮਾਨ | zs 

ਭਾਵ :--ਵਿਹਲੜਾਂ wel ਵਰਤਦੇ | __ੌਰੋਂਤੌ :-- ਚੌਟੂ, ਹੱਡ - ਹਰਾਮ, ਰੋਟੀਆਂ 
ਹਨ । | ਦਾ ਵੈਰੀ ! ਦੂਰ ਹੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣਿਓ” । ਜੀ via 

ss [ ਰਿੰਆ ਏ। “ua ਆਵੇਂ ਡਰਦਾ, ਨਿਖਣੂ ਆਵੇ 
ਵਰਤੋ” :-- ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪੈ i ਇਹ | Ase x lee) 
ਨ as Suet Use = ਤਾਂ ਲਿਹ | ਲੜਦਾ 1” ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੈ ਤੂ ਆਫਰ 

ਹਾਲ ਹੈ ਅਖ “dae ਨਾ ਖਾਣ, SRI ਚੰਦਰਾ 1 :. sts 9 
ਰਿ ਨ ੧ ਗਿਆ ਏ” ਬਹੁਤਾ । (ਮੰਗ) 

mais? ਜਦੋ” 2a, ਵਿਹਲਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ [ ° 
fase: 31 (Ra) | ਖੱਡ, ਵੱਢ ਤੇ ਗੱਡ ਭਰੇ ਹੀ ਸੁਹਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਖਟਰ, ਮਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਲ, ਭਾਂਡਾ | __ ਭਾਵ :--ਸਖਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਭਾ ਨਹੀ 
ਭੌਨਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ | | ਦੇ'ਦੀ । ਇਵੇ" ਹੀ ਵਿਹਲਾ ger ਨਹੀਂ 

ਖਟਰ--ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ | FSS" | | 
ਵਰਤੋ” :-- gu ਕਰੇ, ਜੀਉ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇ । ਰ 

ਮਟਰ inal Ses ਵਿ See ae | ee ee | 
ਉਤਰਨ ਦੇਵੇ । ~ leg, ਵੱਢ ਤੇ ਗੱਡ ਭਰੇ ਹੀ ਸੂਹਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਹਰਿਆਲ--ਜਿਹੜੀ ਭਾੜੇ ਬਿਨਾ ਧਾਰ | 
ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇਵੇਂ | 

(Fa) 

ਖੱਤਰੀ ਸਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਟ ਵਾਣ ! 

ਭਾਵ :-- ਦਿਸਣ ਪਿਸਣ ਨੂੰ ਸੁਹਣੀ, | ‘5 ਵਿ 6 ਤੇ 
se = [ 1114 ‘ 

ਅਸਲੋ" ਖੁਆਰ | | 7 ੪ 

me ਨੀ ਵਰਤੋ” :-- ਭਰਾਵਾ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 
ਫਰਤ? : -- ਦਿਸਣ ਪਿਸਣ ਨੰ ਜਾਣ ਦਿਉ । [ _ Be ਰਾ a ੨ 
ਕੱ = `` | ਜੌਟ ad? ਕਰ ਸਕਦਾ । ਖੋਂਤਰੀ ਸਿਣੀ ਹੈ ਤੇ 

ਇਹ ਵੇਖੋ, ਬਈ, ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ । ] ee .... । ੧ pw ost 
- > es । ਜੱਟ ਵਾਣ। dset ਜਿੱਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੂਲਾ ਹੈ, ਓਨਾ 

ਉਹ at ਹੋਵੇ, ਪਈ “vga, ਮਫਰ ਤੇ ਹਰਿਆਲ | ਰਾ ey @ ਜੜ ਚੋ ਇੰ 2 (ar) 

ਭਾਂਡਾ ਭੌਨਦੀ ਸਿਰ date)’ ਰਿ ਰਨ “ 

| (la) | __ ਖੱਤਰੀ ਸੌ A ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ ।। 

ਖੱਟਾ ਖਾਵੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ । | 
7 | ਭਾਵ :--ਖਤਰੀ _ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 

ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ws ਕਰਕੇ 

| Salt 
ਭਾਵ:--ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਮਿਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ 

ਭੁਲਾ ਦੇ'ਦੇ ਹਨ। 



wad) ਖੰਡ... 

੦੨ ੪੬੪ 
ea = ਦੋ -ਦ 
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“੩੩੦੧ ਲੌ ਜੂ ਕਰਮਾ ਕਾਂ wa 
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ਅਤ ee 

fees) | 0 eee sangqed Nee 
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are :-ਪੜਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭ! einer 
ਵੀ ਹਾ we . cat a X49 - sy f.. : ate RAL 
15੧ ਗਲਾ ਬੜੀਆਂ Moe 

ਸਦ << ਢਲ ੧ ੭ (“ਅਬੂ ਲਭ re ng ਦਾ ade Py ਖਟ ਹੁੰਦੇ ਹਠ ॥ 

Hrd BS ਪੁੰਚਕਾਰ ਨ-% 
hed ~ 

੮੬ 2a _tez | 

ਵਜੋ” : 2, ਨਰ 0002. ' ਨਾ 
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ਰਵਿ ਭਿ << = ੬ wee? Tra ਚੜ ਲਿਆ । awd Heer 
“ ਵੇ ਚ ~ in << ਮਤ oh ~ 

33 ਆਪੇ de ਕੇ ਬੰਦਾ । ਬੱਤਰੀ ਦਾ ਫੌੜ਼ਾ ਤੇ 
Sa ੪੧2੧ ਨ ਜੰ ~ at ONS v= i; ee 2 

ਸਵਾਰ ਦਾ ਘੜਾ Ga ਛੀਰਆਂ Het yet 2 i 
ਨਾ eee ny, 

fe 

ww? < = ਕਹ << ty we en tm 

ਖ਼ੱਬਾ ਧੋਵੇ WA ਨੂੰ ਤੇ AA ce 
ਕੀ ਵੇ ey = 

ਫ :--ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਪਰਸਪਰ 
ਰਲ ਮਿਲ ਕੰ at gatas 

?-- ਪੁੱਛ ਕੁਝ ਨਾ। ਸਭ ਨੈ ਆਪੋ 
ਨੂੰ see ਦੀ Ust ਪਾਈ de 

ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਵਾਂ । tte 
ਯੋਵੇ Yagi. ਫ਼ਰਿਆਦ 

(Fa) 

SEEPS SNR FIT SEE TREE IO ALESSI IT 

"36੦੨੨ ਜ਼: 

REE? 

SINT 

SATS MERRIE TOT TEIN TPO LI OE 

Rats PUR RSE 

a 

TL TETRA EE SE MGT OTE A 2 ME EERE ET TE 

LNA DIT SE LT RS TED EE AEG GATT 18 IESE LITIR 

ਖਰੀ ਮਜੂਰੀ.... 

soon SS 
ਦਵਾ ah § 

3%, og 
‘Kova ee ak 
wR ats { 

ਆ cy cares ਨ, 40 ਕਿਆ ੦ ae :-- ਜਿਹੇਂ ਜਿਹੀ eae ਕਰੀਏ, 
ਪਿ ਗੀ Bee 
fad ਜਿਹੇ ਬਣ ਲਾਂਦਦਾ 4 

ਪਰੇ ice _ ੬ ਹੈ... ees dee 
wit ੩੮” ਜਾਂਣ) 'ਜੋ', ਹੈਰਾਨਕੀ ਦੀ 

4 

& 

ਦਰਿ: ਊ 

cS aes. ” - Reng ਅਰ, _ ੧42, on 
Wot Byes! Ad TEU MR Wed ਬਾਲ, 

9 3 ੯੩੧ unos Py Se "੨ $ 
we Af ae) Mee 12 Ge ੫੯ 

ਨ io Sees ਪ੍ਰ 
(ਣਾਰ--ਠਾਈ He} 

% ਭਰ og PETE et ਨੂ ਪੂ ੧= wai uel ਚੋਖਾ ਮਾਣ ੧ 

a 2S US & 

ਇਵ 9 
੬੫੨ 

‘adt ਆਸਾਸੀ ਚੋਲਾ ਮਾਲ ।” ` 

ਦਾ ਕਦੀ afunn ਨਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਂ 
sos 

ਕੋੜ 28 fen ਨਾਂਹ sat ਕੀਤੀ । 

੮ ਨਾਲ ਕਾਨ 
« 

ਬਾਹਲਾ ਕੋਮ ਜੂੰਦਾ ਹੈ । 

* ;---ਸ਼ਾਹ al, fad ਜਿਹਾ =ਹਾਡਾ 

Ga ਜਿਹਾ ਮੋਰਾ ਕੰਮ ਜਾਂਣੀ । 

ਚੋਖਾ ਕੰਮ । ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 

ਮਾਰ ਲਈ ਮੈ au ਵਿਚ wun ot ਪਾਣਾ 

ਹੋਇਆ ਨਾਂ । (ਸੰਗ) । 
a 



ਖਰੇ ਨਾਲ... 
dene ete ee heen een ee eee reer mene Un newer erie meen 

ਖਰੇ ਨਾਲ Yat ਦਰਗਾਹੋ' ਟੋਟਾ 

ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ eae 

ਵਰਤੋ" : — 'ਰਜਨੀ-- ਸੈ a 

fue ਪਿਛੇ ਲਗਾ ਆਇਆ ਏ” । 

ਖੋਟ ats: ਏ । ਖਰਿਆੰ 

word ਟੋਟਾ । 

Hula 

ਭਾ ਅਟੋ ਦ। ਤੇ ਜੇਹਾ ਲਾਚੀ ee ਦ੧ ।” 

gig 

ਪਰਖ ਨਾਂ ਹੋਵੇ । 

ਭਾ ਕਰ es ਨੇ । 

(ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) | 

use ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪੇ ਰ੍ 
ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । 

ਪਵੇ । 

ਵਰਤ” ---ਸਹਇਤਾ ੩੧ ਬੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ | 
‘ume ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ 
ਲਵਾਂਗੇ ।” ਹੋਸਲਾ Fa | 

ਖ਼ਵਾਜੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ । 
ਦਾ ਨਨਵਈਆ ai | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਈ 
ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਤਦ ਤਰਕ | 
ਵਜੋ“ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਰ 

ਵਰਤੋ :-ਕੋੜ)--ਜ਼ਲ ਨੀ ਚਲ, HOA ਦ! | 

ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ । ਆ ਗਈ ਏ” ਤੂੰ ਦਾਨਾਈਆਂ ਸਾੜਨ । | 

| ਦੌੜ ਜਾ 

ਮਿ _ . | ਵਾਸਤਾ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ? 
ਭਾਵ :--ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ Ae ਕੌਈ | 

ਮੇਰੇ | 
i ਮਿਹਰ ।” 

ਨਾਲ ਖੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ | 

ਰਜਨੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | ape ੨ 
\ ) ( ਦਿਲ ਹਾਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੋਇਆ । 

ਖਲ ਤੇ ਗੁੜ ਇਕੋਂ ਭਾ 1 ਦੇਖੋ :--' far | 

eum I ਜਤ ir; $ 39 : : bay ਸੰ ਜਿਥੇ ਚੁਗ 3 He a] ਕੋਈ ਰ ਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ad, ਤਦ 

i ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 
ਵਰਤੋਂ" :--ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰੀ | 

ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀ । us ਗੜ ਇਕੋ | ਕੀ 
= ॥ St) SRT 

ਆਪੇ ਕਰੇ | 

(ਸੰਗ? | 

ਜੀ | ਪਛਤਾਇਆ । 
ਵੇਖੋ :--ਇਲ | 

~ 

ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ... 

ਘਰ ਆਪਣੇ gu ਕਰਕੇ । 3a ਕੀ 

(ਸੁਭਦਰਾ--- ਆਈ. ਸੀ ਨੰਦ) 

ua ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ । ਵੇਖੋ : --'ਹਾਜ਼ਰ a 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਵਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ 

SIS : -- ਖੜ੍ਹੇ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹੈ ਭਾਈ । 

(Fal) 
ug ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ? 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੌਈ urge ਆਉ”- 

ਵਰਤੋ" :---ਆਓ ਭਰਾ ਜੀ), ਬਹਿ et ਜਾਓ 
Ae . oe ਹੋ, ਇਸੇਂ ਤਰਾਂ 

‘aa PES? ਆਉਦੇ (fa) 

ਖੜੀ ਮਾਲੀ, ਡਾਢੀ ਸੁਖਾਲੀ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਖੋਚਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨਾ a 
eS ee ae 

ਭਾਵ :--ਖੋੜ੍ਹ' [ਜਹਾ Aurea? ਮਿਲਣ ਰ as ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ । 

ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਰਫੁ੍ਲਤ Je ਲਗ | ਵਰਤ” :---ਭੋਣ 1 wit ੩੧ ਹਰਜੀਤ 

॥ ਕੌਰ ਦਾ ਉਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁਮਾਲ ਵਿਖਾਕੇ ਈ 
| ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ । ‘ast ਮਲੀ, ਡਾਢੀ 
। ਸੁਖਾਲੀ)” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ । (ਸੰਗ) 

ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ, ਨ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀ 

ਭਾਵ :---ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 
| ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, gaat gt ਲਈਏ ਤਾਂ 
| ਲਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਕਾਕਾ, ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮਲ ਮਲ 
ਕੇ ਨਾਉ, ਪਾਣੀ ਢਿਚ ਬੈਠੋ, ਤਰੋ, ਖੋਡੋਂ । ਬਹੁਤਾ 

ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਈਦ! ਹੈ, ਨਹਾ ਕੇ ਨਹੀ” । 

ਰ (Ha) 



ਆਈ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਮੌਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ] . 
ਭਰਨ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ । 

ea" 

ਆਈ । 

ਖਾਂ ਗਏ we Vs, 

ਵੇਖੋ :--ਕਰੇ ਕੋਈ, ਭਰੇ ਕੋਈ । 

ਕਿਸੋ ਹੌਰ ਦਾ ) 

ਵਰਤੋਂ” 

ਬਦਨਾਮੀ । “ਖਾ ਗਏ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਤੇ ਨਾਂ ਪਰਾਹੁਣਿਆਂ 
wy ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ । 

ਰੋੜ ਗਏ | 

VS va ਹਨ ਤੇ aaa ਮਾੜੇ | 

ਫਰਤੇ” :---ਸ਼ਰਾਬੀ-'ਖਾ ਗਏ ਰੰਗ ਲਾ ਗਏ” | 
ਜੋੜ ਗਏ, ਸੋ Sa ae ine ਛਕੋ ਪਿਅਮਰਓਂ, ਭਰ | 
ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਆਧ 1 ਮੀ ar 

| ਲਗਦਾ ਹੈ, Heal ਨਹੀ” । ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਂ । 

(ਮੰਗ). ਸਕ ਛਪ ਕੇ, ਪੀਸੂ ਨੂੰ asa ਲਈ, ਇਕ ਅਥ ਫੇਰਾ 

। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਾ ਹੀ ਆਉਦੀ ਸੀ । “ਖਾਈ ਭਲੀ ਖਾ ਚੂਰੀ, ਚੋ ਮੰਝ ਬੂਰੀ । 

_ਭਾਫ :--ਕਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਂ ਕੇ ਮੌਜਾਂ 

ਮਾਨਣ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ । 

ਖਾ ਗਈ ਲੁਕਾਈ, 3 fag 22? ਦੇ | 

:--ਸਾਰਾ wa ਥਾ ਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ | 
ਦੇ _ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤਾਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਮੋਰੇ Uani ਦੇ ] ਨ 
ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਖਾ ਗਈ ਲੁਕਾਈ, ਤੇ ਸਿਰ ਬੰਦੀ ਦੇ | 

Ha) | ai 
_ ” | ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੌ” 

ਾਂ ਪ੍ਰਾਰਣਿਆਂ ਦ' । । ਚਾਹੁਣੀ । 

:--ਝੁੱਗਾ dz ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ, 39 
ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ । ਸਾਡੇ ਹਿ`ਸੇ ਕੀਹ ਆਇਅ--ਬੋਂਸ, | 

ਤੋਂ ਨਾ ge; “A ਰੰ 

ਖਾ ਗਏ ਰੋਗ ਲਾ ਗਏ, ਜੋੜ ਗਏ ਸੌ | 

ਖਾਈ ਭੁਲੀ ... 

ਵਰਤੌ:--- 

ਬੱਚਾ ਖਾ gel, ਚੋ ਮੰਬ wsdl, 
ਜੀਉ ਵਿਚ ਨਾਂ ਹੋ ਦਲਗੀਰ ਮੀਆਂ । 

3a ਕਾਜ ਸਵਾਰਸੀ ਆਪ ਤੇਰੋ, 
ਕੌਈ ਤੁਖ ਨਾ den? ਭੀੜ ਮੀਆਂ । 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

_ਖਾਉ - ਪੀਉ . ਆਪਣਾ, an ag 

ag :--ਕਿਸੋ Sd] ਖ਼ਰਚ ay ਨਾ 
ਆਪਣੀ ਉਂਪਮਾ 

ਵ੍ਰਤੌ' :---ਉੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ fee 
ਭਾਵ :--ਨਕਸਾਨ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ xi | “ਟੇ ਬੜੇ ਸੰਬੈਧੀ ਹਨ, ue ਸਾਰੇ ਢਾਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਜੁ 

“ਥਾਉ ਪੀਉ nia, ਜਸ ਗਾਉ ਹਮਾਰਾ” । fed 

3 ਨੂੰ ਸੈ ਕੀ ਕਰਾਂ ? (ਸੰਗ) 

ਖਾਉ ਸੋ ਕਮਾਊ । 
ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਪੰਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ, 

| ਓਹੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ॥ 
_ ਵਰਤ” :-- ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਉਣ 

ਖਾਉ Hel ਕਮਾਊ ।' (ਸੋਗ) 

ਖਾਉ ਭਲਾ ਕਿ ਕਮਾਊ ? 
ਭਾਂਵ :- ਕਮਾਣ ਵਾਲਾ, WE ਵਾਲੋਂ 

| ਪਾਸੋ” ਚੋਗਾ ਹੈ । 
ਭਾਵ :-ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹਾਸ-ਰਸ | 

ਵਿਚ .ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਛਕਣ ‘gare | ve ਖਾਉ ਭਲਾ ਕਿ ਕਮਾਊ ? ਇਕ ਤਾਂ ਬਸ ਰੋਟੀਆਂ 
[ ਦਾ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿਹਨਤ ws ਕੋ ਮੋਰਾ ਵੀ ਪੇਟ 

ਵਰਤੇ” :-- Usa sind ਹੀ ਹਨ ਦੋਵੇ” ; 

User ਹੈ । 

wre} ਭਲੀ ਕਿ ਜਾਈ (ਮਾਈ) ? 
ਭਾਵ '-- ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ 

(ਸੰਗ) 

ਵਰਤ” :-- ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਲੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 

ਕਿ ਮਾਈ” ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾ੨੧ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ 

ਵੀ ਲੋਭ ਹੂੰਦਾ ਹੈ । : 
(ਲਵ Hfan—ataa ਸਿੰਘ) 



4. 3 AES . ਤੈ :531 % ਮਿਤ ਚੀਫ਼ 

x, ੦ aN 2 ੨ 

OP? we ely st Aug ਨਾਲ, 

ਖ਼ਾਹਦਾ ਪੀਤ... 

ਦਾ... eee Phe they eA. a coe ਊ੨੨੧ । ਮੂਹ Ha ਕੇ i leq ਵੇਲਾ ।ਫਰ ਹੱਥ ਨਨ? ਆਉਣ! । 

> £ RT ਦੇਤ ਤੱਡੈ 940 ret ae eee 
te Sy ie hs ok se .--- ਜਦ ੩ਟ੧ ਅਜੋਹੀ ਲਿਪਤ” ਮਿਲੋ ਤੇ Feb ਬੀਪਾਰੀ faa ਰੰ 

ਕੀ 1੨162“ wt oo) 5 oh en a ee 
ot MANS ਏ ਤਾਂ ਕੋਏ! ਯੋਰ ਵਰ sgl’ ਮਲ 

ਨੀ a ਪੜਾਉਦੇ gi ਡਾ f ਰ WA fees) ope ਭਰਤ > ] ਸੋ ue ਹਾਂ ਤਾ ਇਟ ਮਜ਼ਕਲਾ ਨੇ । ਅਖੇ woe (ase) ਦਾਲ, frost fae ੨ ਪਾ 

rat Pn ee ੯੦ Be :-- HH ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੋਣ ੨੩੧੧੬ << eee 
Sl) ਵਰਤਦੇ WS | 

ਦਿ Lo a Pes weet oT ots iad ਸੋਜਮੀ ਜੀਟਨ ਬੜ” ਗੁਣਕਾਰੀ 
era Sombie ` ੫੩੨ x cet ਦੈ । wae yee ਦਰ, ਜਿਹੜੀ fz3 

fes ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ਼ ga ah 
ਹਯਾਤੀ Fu ਨਾਲ azar A । (ਬੈਗ) 

SIS :--- ਮੈ” ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਬ ਨਹੀ” ੧ ਉਕਤ ਕੇ 2 ਖਾਈਏ ਮਨ Sa, ਖਹਿਨੀਏ ge ਤੇ 0 dale ee ਡੇ ਦਾ, ਪਹਿਨੀਏ ਜਗ ਕੀਤਾ, ਪਨ ਅੰਤ ਲਹੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ whet ਨਿਕਲਿਆ । 
ਦੀ j 2 ? = ਜਿ o, ai , ੫, ਤੱ oy om 2 ਲੀ ਕੱ ਹਾਏ ਪੀਵੇ ਹੋਵੇ ਮੋਟਾ, ਅੱਤ were ਦਾਏ er Os: 

ਦਾ, wee ਮਨ Pe ਜਰ ਭਉ" 

ਭਾਛ :--- ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋ" we 
av ਵੇ੧ ਹੋਵੋ ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਵਰਤੋ" gall 
gel ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

¥ 

੪ 3 

‘STORIE DI OSIRIS SERCO ARAN iA STONE NAIL ESE SEE SOOT A SAS AO NNN MOEA SLE LEENA BCU TR ANI NARL NOREEN (Bod REE SAME TET BSR Fea AND SIU SRSA ORM, IRM a Lie =੭ਣ= Mawar te ੦੨੦੨੨੫੪੬੨੧ `? 

¥ 2 “ 

7 a 1 ॥ si ‘ bP ot 

%:ਪਟੋ Wav ਨਾਲ ਹਲ 

(ਸੈਰ) 
ugar ਪੀੜਾ ਲਹ ਦਾ ਤੇ ain 

ਅਹਿਮਦਜ਼ਾਹੇ ਦਾ | ਰ੍ 

ਭਾਵ :--- ਦਿਤਿਹਾਜਕ ਅਖਾਣ ਨੈ ਕਿ 
ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਨਾਦਰਸ਼ਰ ਏ ea 
ਇਤਨੀ ਲੁਟ ਮਾਰ del ਰਹੀ ਕਿ ਜੌ ag 
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gre >— ਕਿਸੈ ਕੋਮ ਚ S'S 1੩੧ 

Sy ਰੋ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ੫ ਮ ਕਿਸੇ ਜੌ 
wt 

ot 

੨ <. ਪੋਲ, 
2a" ਹੂ 
ਗਿ <੮, ੩ 

ਫ਼ੜ ਕੈ ਗੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਐਡਾ ਫਡਾ ਹਾਰ ਮਿਲ 
foot 21 ੩੧ ਭਜ ਕੌ ਤੇ ਅਸੀ ਮਰ wa % 

a 

ave ਉਥੇ ਕਿਹੜੀ wel 2 

ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਣਦਾ 1 1? 

੪ 

ਲੋ (Ha) 



ਬਾਣਾ ਹਲਵ'ਈਆਂ ... 
wee. - Seer tr rte Tree eti trier rere eweveeuvrcsonetunwoune 

ਸਾਮੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਾਲ ਵੱਡ ਲੈਣ ਲੋਕੀ । | 
ਅਖੇ “ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਭਾਗ ਭਰੀ ਤੇ de ਭਨਾਉਣ ਨੂੰ | 
aH । ਓਹੀਓ ਗਲ ਹੋਈ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ | 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ fw) | 

ਬਾਣਾ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੈ, 
ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ । 

ਭਾਵ :--- ਸੁਖ ਲੈਣਾ fad ਤੋ" ਤੇ | 
ਦੇਣਾ fan ਹੌਰ ਨੂੰ, 

> SS 

“ਖਾਣਾ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ 

ਇਹ ਗਲ ਪੁਗਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਏ ਇਥੇ । 

ਖ਼ਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ use ਪਾਣੀ । 

ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੁਲਾ ਦੇਣੀ । 

ਗਲ vat ਨਹ” ਹੁੰਦੀ । 

“Ba । 

ਕੀਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਖਣਾ । 

ਉਹ, ਜੋ ਵੇਲੋਂ ਸਿਰ ਕਮ ਆਵੇਂ ! 

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ fexa fang | 
ਸੋਬਾਹਿ i 

gre :-- ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੌ ਰੱਬ ਨੇ | ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇਹ ਕਹਾਵਤ 
| ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ “ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਾਦਰ 
| ਸ਼ਾਹੇ er । 

ਰੌਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ । 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਈ । 
ਭਰਮ ਕਰਨਾ ਚੋਗਾ ਨਹੀ' | 

sae | 

ਖਾਧਾ ular... 

ਰਤੇ” :--- 
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ufes ਹੈ 
fess ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ।। 
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ afr 
ਤਿਨਾ ਸੂਤਕੁ _ਨਾਹਿ ।1 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਖਾਂਣਾ Ha ਕੇ. ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਡਕਾਰ । 
ਭਾਵੇ :-- ਹੱਥ ਪਲੇ ਕ੍ਰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 

on . _, | HR ਬੜੀ ਹੋਵੇ । 
TIT" :--- ਵਾਹ ! ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੋਈ, | 

Sas ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ' | _ 2 ਹੀ 
(8) | “ਸੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਖ ਹੈ ? we “ਖਾਣਾ ਸੰਗ ਕੇ ਤੇ 

| ਵੀ val ਹੈ । ਨਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਅਤ 
| Ser ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰੰਦਿਅ 

ਭਾਵ :-- ਮਤਲਬ ਕਢਣ ਸਾਰ ਹੀ | Ge ਹੈ #ਜਿਹੇ ਬੈਦਿਆਂ ਢਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਨੀ wad । ਇਹ _ਕਿਹੜੋ 

Hes Bara’ । ਜਿੱਠੀ ਵਿਤ ਹੋਵੇ, Gat al ਆਕੜ 

(Ha) 
ਖਾਣੇ €3 ਤੇ ਡਕਾਰ ਮਖਾਣਿਆਂ 

| (ਇਲਾਚੀਆਂ, ਬਦਾਮਾਂ) ਦੇ । 
ਵਰਤੋ” :— ਇਨ) ਛੋਤ wy ਨਹੀ” ਫੈਰਨੀ ਰਿ 

ਚਾਹੀਦੀ ੧ “ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਪਤਲ wel’ ਵਾਲੀ | ਫ਼ਲ ਤੇ ਵਿਖਵ! ਬਹਤਾ ਵਡਾ ਕਰਨਾ । 
(ਸੇ) | 

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ, ਨਿਰੀ ਸਲਾਮ | 

ਭਾਵ :-- ਹੋਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈਸੀਅਤ 

ਵਰਤੋ" :-- ਬਸ ਜੀ ਬਸ, ਬਣ ਬਣ ਕੋ ਨਾ 
ਬਹੁ ਬਹੁਤੇ । ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ dla 

| ਪਿਆਜ, ਅੰਦਰ ਬਾਟਰ । 'ਖਾਣੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਡਕਾਰ 

ਭਾਵ :-- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤ; | Mem! ਦੇ' ਵਾ ਗਲ salt ਨਹੀ” । ਵੇ ;--- | (Ha ) 

ਖਾਧ ਪੀਤਾ ord ਦਾ, ਬਾਕੀ (ਰਹਿੰਦਾ) 
i | ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੇ (ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ) ਦਾ । 

ਵਰਤ :-- ਜੀ “ਖਾਣਾ ਪੀਣ ਆਪਣਾ ਤੇ | 

fact ਸਲਾਮ nde’ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ ? ਮਿੱਤਰ | 

(Fa) | 
| ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹੀ 
| ਸਾਡਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--- ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦ 
ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਤਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ 

ਵਰਤੋ” :- ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਨੀ ਦਾ ਇਹ 

(ਸ਼ਤਵੱਤ ਕੌਰ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 



ਖਾਨਾ ਦੇ ਪਾਨ, oe 

wat ਦੇ ਖ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ । 

ਭਾਵ :-- feq ਜਿਹੇ ਸਾਥੀਆਂ a ਹੀ । 
HS ਜੌਲ ਸੋਭਦਾ ਹੈ । 

ਜਿਹੀਆਂ dat ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉ'ਦੇ ਓ ? 
ਲ k (ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | Ae ਮੋ 

| ਨ।'ਦਰ ਬੜੀ ਜ਼ਨੁਰੀ ਹੈ । der 'ਖਾਵੇ gag? ਵਾਂਗ, 
| ਤੇ He ਲਕੜੀ ਵਾਂਗ' । ਤੁਸਾਂ ਪੈਣ ਵਧਾ ਕੌ 
| ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਸਹੇੜ ਲਈ ਜੇ । 

WS ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀ” । 

ਭਾਵ :- ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੌਮ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਥਾਣੇਵਾਰ--ਹੂਣ ਹਾਏ 
RII ਏ” । ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ 
ਖ਼ਾਲ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਏ 2 

wel Ay ਵਜਾਵੈ ਦੀਪਾਂ । 

ਜਾਣੀਆਂ | 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਤੂੰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ | 
Sol । ‘Mist Ry ਵਜਾਵੈ ਦੀਪਾ” | ਸਢਾ ਫੋਕੀਆਂ | 

(ਸੰਗ) | 

ਖ਼ਾਲੀ ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਕਰੇ ? wal 

ਟਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਚੁਕੇ ਓਥੇ ਧਰੇ । 

ਭਾਵ :--- ਵਿਹਲੜ 3 ਨਿਕੰਮੇ ge 
ਲਈ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ gs | 

ਛਰਤੋ” :--- ਵਿਹਲੜ ਜੂ ਹੋਇਆ | dan | 
adt ਤਾਂ ਮੰਦਾ au ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ । 'ਖ਼ਲੀ 
ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਐਥੋਂ ਚੁਕੇ ਓਥੇ ud ।” (Ha) 

ਖਾਵਹਿ ਖ਼ਰਚਹਿ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ ॥। 
gfe ਨਾ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ y 

ਭਾਵ :-- ਵੱਡ ਛਕੋ, ਕਦੀ Set ਨਹੀ” 
Mesa । 

ਵਰਤੋ" :-- ਪਿਗੌਲ--ਮੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ | Sta 
ਬਾ ਲਫ਼ਨਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀ` ਮੋਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਓ । | 
ਕੀ ਸੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਡੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਯੋਗ a7? | ੨ os ੧੨ ਕਾ Jes ਜਹੇ ਵਡੋ ਹਾਕਮ ਦੀ ਧੀ ਵੇ ਯੋਗ ਹਾਂ $ | foe ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦੇ ਹਨ | ਖ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ” Te ਹਨ । ang fed | 

ਹਾਏ | 
eet | 

| ਵਿਰੁਧ ਵਰਤਦੋ ਹਨ । 
(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ-- ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) | 

ਖੀਸਾਂ ਖਾਲੀ... 
ਕਲ ਸਲਕਤਸਕਸਸਸੰਤਸਲਨ ਨਨ ੨... ਜਾਗ eee hoane sen eeeen—weneeneeneeenemne 

ਫਰਤੌ" :--- ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੇ । 

(ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੰਥ -- ਰਾਗ ਗੇੜੀ) 
ਖਾਵੇ ਬਕਰੀ ਵਾਂਗ, WS ਲਕੜੀ 

ਭਾਵ ?---- ਚੰਗੀ ote ਡੇ ਥੋੜ ਮਾਣਾ 

ਵਰਤ :--- ਹਕੀਮ--ਨਰੈਣ ਦਸ ਜੀ, 
ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਰਖਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਰੋਗੀ 

(Ha) 
ਖਾਵੇ ਮਾਸ, ਹੋਵੇ oy 

ਭਾਵ :- ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 

ਵਰਤੋ” :-- ਦਾਲ ਖਾਉ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲ 
| fas । “ਖਾਵੇ HH, ਹੋਵੇ ਨਾਸ” 1 ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਿਚ 

ਭਾਵੇ :-- ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ aut ਮਾਰੀ | ਘਾਣ ਹੀ ਘਾਣ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਉ ਨਾਲ ਭੁਖ ਨਹੀ" 
ਲਹਿੰਦੀ । 

ਭਾਵ :--- ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ay us ਨਹੀ' ਪੈਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ 
| ਕਰਦਾ ਏ', ਪਰ ay ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਸੇ? ਤਾਂ ਅਸੀ” ਵੀ 
| ਜਾਣੀਏ, ਸਾਡਾ Usa ਜੰਮਿਆ ਏ ! “ਖਿਆਲੀ 

| ਪੁਲਾਉ ਨਾਲ ਭੁਖ sisal’ ਲਹਿੰਦੀ" । (ਸੰਗ) 
ਖੀਸਾ ਖ਼ਾਲੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਵਾਲੀ । 

ਭਾਫ :-- ਪਲੇ ਕਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਸਿਵਾਏ ਰੱਥ ਦੇ da ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਵੀ 
ਨਾਂ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਰਾਂਝਾ--ਬਾਬਾ ! oA ਪਲੇ 
ਵਲੋਂ ਤੇ ਖੀਸਾ ਖ਼ਾਲੀ ਤੇ de ਵਾਲੀ । 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ--- ਸ਼ਰਫ਼) 



ਖੀਰ utfenst... ਖੂਹ ਖਾਰਾ ,.. 
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ate ਖਾਂਦਿਆਂ feta ਦਾਲ । 

ee ਲਬ far ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੁਆਦ fers 

ਵਿਘਨ £ ਪੰ ਜਾਵੇ । 
2੨) and ਇਤ 
ਦੂ Pees 

cea 1 ਖੋ 
% ੨... ੬95 
ਆ mes ਵਾਂ 

at ਵਟ A tee 

eae ne 
eS TOE | 

rah ਕਦ 
| ਤੀਹ ਲਏ 

ਹਾੰ 
ਦੁ “ am kine oe anya ਦੇ 

a ੩੧2 | 
wise ੧9$$ ੪ 

ਏ ਹਾ fee 

‘ nes) biel ids abe] ary? cat bg) 

ee? ਨੂ 
ਲੁ ee? ਪੰ ੨ 

ਦੀ ਦੇ (੨੨ 5} 
gh tty 
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TE ਦਿਤੇ Br ਬਾਗ 

mins ਜਾਂ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ 
ay ਢਰਜਦਏੇ ਹਨ । 

Woe 

eds" :=- ਇਕ Zar ੧2੩, fea ਝੋਰੀ 

we ਵਸੀ et, ਉਤੇ” ca yod ea ਲੈ ਆਉਨ 
੧੦੯ 

Py ਕਾਰ ਰੂਜ਼ਗਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀ” 1 'ਘੂਡੇ ge 
He ਨ ਤੇ ਢਾਕੇ °S ਛਜ' Ht ਕਿਥੋ fey ਬਾਰ 

ਹੀ ਵੇ magi Sy 
੩੬੧੧ ' 

us ਨਿਕਲੇ ਢੱਕ 
ਆਪਣੀ ਰਾਹੀ" as | 

«Se i. We ਕੋਈ See ਜਾਂ ਜੱਥਾ 
aH ਭੁਗਤਾ a ਖਿੰਡ us ਜਾਵੇ । 

WIS : -- 7a ਸਾਥੀ ਕਿਥੇ ਹਨ ? ਦੁਖ 
wy’ 29 ਨਹੀ! fas ਵੀ । fas ਚਕ ਮਕੌੜੇ 
ਛਾਹੋਂ ਸਾਪਣੀ ਰਾਹੀ” 82” (ਸੰਗ) 

Fr NN ac ਤਤ ਦਲਾਲ ਨਕ ੩੮੧੭੬ ਡ੫੨੬੧0੬= 

— 

੦੨=੮੨੩੦੦੦੦੩੨੦੨੨੮ ਮਧ: 52॥2੧੨੨੭੨੭ ਤਨ? NSTC ਇਹਨ 

ਚੱਡਾ” SE TBS RATE 

REN TTT 

MELT, 

STRSTR: 

ger 38 fy wits i 

my Fe ਕੋਈ us 
ae sag § ਵਡਾ ਸਮਝੇ । 

aus" ਸਮਝਾ ਬਕੋ, WE) 
ae ਫ਼ਰਮ eer dy w ਭਉ ay: wa Ge 
“er 8 fa apis’ _ਦੀ ਅਲੌਭ ware 
ਆਪਣੀ pag ਦੇ wis ਵਿਚ ਰਿ ਰਾ 
% wean ਮਿ pT | (ਸੋਗ 

yale oi ਵੇਬੋਂ 
ay ett a 

ਨ ॥ ੩ x 
eke 

eee ਸਮਝਾ 

WS : ਜਾ 

ਪੰਡਤਾਂ ਲੈ ਜੀ, ਤੱਦ ped ਅਕਾਲ 
ਨ 

ae 8 eae 

ਵਲੋ” ੧--- fe ਬ੍ਲਾਰ-- ਕਾਨ foe 
fen ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ura 7 
wou ਹੈ tfener aver ਮੋਤਾ ਸ਼ਹਿ 
en ! ਤੂੰ ਡੀ ਨਿਹ! ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮਤ ਡ 
ai, fax ਦੋ. ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ fee Ser dient ਹੈ । 
ਤਬਿ ਕਾਲ ਆਖਿਆ? y= 

“ਜੀ ਖੁ ਖੁਵਾਇ shut ਝੂ ਫੁਗੰਛ ade 
ਰ੍ (ਪੁਰਾਤਨ ਸੋਨਮ 

US ਬੋਲਣ, gat Tag : 

arg ;--- ਬੋਨੂਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ 
(ਜਾਂ ਨੀਵੇ" ਦਾ ਉੱਚੇ nae dee) 
ਮਾੜਾ ਕੋਮ ਹੈ ! ਵਾ 

ਵਰਤੋ" : 

_ਲਖ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵਿਚੇ ਅਧਿਕ/ਕੁ 
ਖੁਲਾ ਬੋਲਣ ant ਤੀ ੍ 

(saz ਹਤਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਸ਼ਲਬੀਰ ਸਿੰਘ] 

ya ਖਾਰਾ fant ਦਾ ਉਜਾੜਾ । 

_ਭਾਫ :-- ਖਾਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 
ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਚੇ'ਢਾ ਹੈ । 

9 

gS" :--- ਛਾਈ yg owas Pei ਦਾ 
ਉਜਾੜਾ । ਜਦੋਂ se fem ਗੁਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ'ਠਾ, 
ਘਾਣਾ ਹੀ wat ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ॥ Gi 

my ੧425” PEF RIG ਏਦਾ des 

eh 

ait} 
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ਖੂਹ ਤੇਂ sul ਖ਼ਲੋ ਚਲੋ । 

ਭਾਵ :-- ਕੌਈ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ 
ਪੈ ਚਲਿਆ | 

ਵਰੜੋ” 

ਨਹੀ” 

ਵਾਪਰਨੀ ਏ' । (ਸਤਰੰਗੀ ਪੀ੫--ਨਵਤੇਜ) 

ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਨੂੰ । ਜਾਂ ਖੂਹ ਦੀ | 
ਮਿੱਟੀ ੪ ਖੂਹ ਤੈ ਹੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤੇ US ਘਟ ਹੀ ਪਵੇ । 

ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ Sa ਟੁਣ ਉਤੇ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

(Hat) | 

| ਨਿਕਲਦੀ । ਖੂਹ ਪਿਆਂ ਥਾਲ ਨਾ ਮਿਹਣਾ ਨ 
ਗਾਲ । 

ਠਾਵ ੧-- ਜਦ ਕੌਮ ਏਨਾਂ ਵਿਗੜ | ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਂਦਾ ਹੈ । 
ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਕਾ ਹੀ ਸੌਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ 
ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? 

ਵਰਤੋ” 

ਜਾਉ ਆਪਣੇ 

ਮਿਹਣਾ ਨ: ਗਾਲ” | (ਸੰਗ 

ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ 3 ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ 
ਬਿਪਤਾ ur ਦੇਣੀ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਮੀਆਂ ਜੀ, ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਅਗੇ 
ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਖ਼ਤ ਉਸਨੂੰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ‘yg ਪਏ ਵਹਿੜਕੇ ਨੂੰ ਖਸੀ ਕਰਨ” 
eal a ਹ ਕੀਤੀ ਹੈ । (Hal) 

204 YS ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ... 

ਖੂਹ ਪੁਟਦੇ ਨੂੰ ਖਾੜ਼ਾ ਤਿਆਰ | 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ de ਦੇ“ਦਾ 
| ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

:-" ਕਉ” ਨਹੀ” । ਬਠ ਕੁ we | 
BIE ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਹ ਤੇ ਨਹੀ ਖਲੋਂ ਚਲੇ । ਨਾਲੋਂ | 

ਕੋਈ ਕੀਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏ, was ਪਲ ਕੀਹ | ਮਰੀ ਹੋਠੀ ਕਰਵਾਈ । ਅਜ ਉਹਦੀ us ਗਲੀ ਗਲੀ 
| ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :--- ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੂਹ ਪਟਿਆ, 
ਉਸ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਸੀ । ug few 

(Ha) 

yu ਵਿਚ ਚਾਲੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜੁਤੀਆਂ 
| ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ । 

ਭਾਵ :--- ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ | ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮ 
| ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਘਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ 

ਵਰਤੋ” :— ਕੀਹ west ਹੈ ਜੀ ਐਵੇ | 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ। “ਖੂਹ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੂਹ ਵਿਚ ਹੀ | 
ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ” । ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਖ਼ਾਨੋ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ | 

ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਵਧੀਕ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਅਸਾਂ ਵੀ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

“ਦਹ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀਆੰ ਹਿੱਸਾਂ ਤੇ ਜੁਤੀਆੰਂ ਵਿਚ ਅੱਧਾ” 

ag ਵੇਲੇ da, wid ਵੇਲੋਂ ਅਸੀ” । (Hat) 

ua ਵਿੱਚ uel ਇੱਟ ਸੁਕੀ ਨਹੀਂ 

ਭਾਵ :-- ਕੌਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ 

gga’ :--- ‘ya ਵਿੱਚ ਪਈ fee ਵ 

ਮਦ Sh ois | ਕਦੀ ਸੁਕੀ ਨਿਕਲਦੀ” ਹੈ ਜੀ ? ਡਾਢਿਆਂ ਨਾਲ var 

a ee ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਮਾਸ ਫੀ | ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਣਾ ਹੀ ਸੀ । 
ਬੋਟੀ ਲੱਥੀ ge ਕਿਥੋ” ਮੁੜਦੀ ਹੈ ? ਦੜ ਵੱਟ ਕੋ ਪੀ | 

ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ । “ਖੂਹ ਪਿਆ ਬਾਲ ਨਾ | 

(Fa) 
ਖ਼ੂਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ 3 ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਰਿ 
ya ਪਿਆ ਵਹਿੜਕਾ wit ਕਰ ਲੁਓ । | SUE" Sah 

ਭਾਵ !-- ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੋਈ fad ਕਾਰਨ | ਵਰਤੋ” :-- ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾ੫ ਲੁਕਾ ਇਆਂ 
aot exer । “ਖ਼ੂਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ।” 

(ਸੰਗ) 
ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ Sul deters 

ਭਾਵ :-- Heal ਨਾਲ deal ਸਾਫ਼ 

| ਨਹੀ' ਹੁੰਦੀ । ਧੱਕੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 
| ਨਹੀ” ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 



ਬੋਤੀ ਉਹਦੀ... 
ਹਕ ਨਲ ਆ ਆ ਦਲ a OY ਵਾਲਾ 

ਵਰਤੋ" :--- ਮੰਨਿਆ, 

ਮੁਅਫਫੀ ਦੇ ਦਿਓਂ । ਫਿਰ ਵੇਖੋ 
ਵੀ ਮਨ ਮੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ i 

ast ਓਹਦੀ, ਜੀਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਮੇ । 

__ ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਪਾਸ ਕੌਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
an ਆਪਣੇ ਹੋਣ, ਓਹੀ ਖੇਤੀ 3* ਲਾਭ | 
Gar ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟਪਰੀ | 
ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਨੋ fes wa ਜ਼ਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹ | 

‘ast ਓਹਦੀ ਜੀਹਦੇ ਘਰ } 

(FD) । ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ । 
ਖੋਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ । ai ਖੇਤੀ ਸਿਰ | ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ 

| ਨਹੀ" ਸੌਰਦਾ । 

ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਚੁਕਾ ਹੈ” 

ਦੇ ਕਾਮ” | 

Halt 

ਭਾਵ :-- ਹਰ ਕੌਮ ਆਪ ਧਿਆਨ de | im 
| ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁਂ 

ਕਫ਼ਨ” । ਯਤਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ੩1 ਫਲ faa 
ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੌਢਾਂ ਹੈ i 

ਵਰਤ" :--- ਆਰਾਮ ਏ ਕਾਕਾ । ਕੋਈ 

ਫ਼ਿਕਰ ਨਾਂ ਕਰ । ਸੈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਹੱਟੀ ਤੇ | 
“ਖੇੜੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਂਤੀ" ਹੁੰਦੀ ਏ | ਆਪ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰ | 

ਕਾਕਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ? ਕਭੀਦ | 

ਖੇਤੀ we ਦੀ, ਬਾਜ਼ੀ ਨੱਟ ਦੀ । 

`ਡਾਵ :-- ਜੱਟ ਵਰਗੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨੱਟ | 

ਵਰਗੀ ਬਾਜ਼ੀ da ਕੋਈ ਨਹੀ" ul ਸਕਦਾ । ` 

ਵਰਤੋ" 

ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖੇਤੀ wa ਦੀ, ਬਾਜ਼ੀ de ਦੀ” । 

feat ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ 

(Ral) | ਕਰ ਸਕਦਾ । 

ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ, ਖਲਢਾੜੇ ਕਿਆ 
ae u 

ਭਾਵ :- ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੋਤੀ | 
ਉਜਾੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਗਾਹ ਪਾਣ ਵੇਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ | 

ਰਚ ੨੦੬ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿ 

ਚੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 'ਖੂਨ ਨਾਲ HS ਨਹੀਂ Geter । 
ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ | 

(Ra) | 

:—- ਸ਼ਾਹ--ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ we | 

ਸੈਰ ਕਲੰਦਰਾਂ ... 

ਉਤ ਖਲਵਾੜੇ few. ਕਝ galt ਹੋਵੇਗਾ ' 
ਭਾਵ, ਜੌ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ. ਜਾਂ 
ਸਾਂਭਣ ਵਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ HRS, ਉਹ 
ਕਦੀ ਸੁਖ ਨਹੀ” ਪਾਉ”ਦੇ 

ਵਰਤੋ” :-- 

foq ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ 
ਜੇ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਵੈਚਹਿ ਨਾਉ ।। 

ਖੇਤੀ ਜਿਨ at Gna 
wes fant we ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗੋਬ--ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ) 

ਖੇਤੀ ਬੀਜੇ ਡਾਬਰ, ਨਾ ਗੋਰ ਨਾ ਕਫ਼ਨ । 

ਭਾਵ :-- ਢੀਮਾਂ fea gi ਸੁੱਟਣ 
gd, 

ਵਰਤੋਂ :=> ਤੁਸੀ' ਵੀ Wai ਨਾਲੋ' ਅੰਬ 
ਹੋ । 'ਬਤੀ ਬੀਜੇ ਡਾਬਰ ਨ! ਗੋਰ ਨਾਂ 

ਮਿਲੇ ? (ਸੋਗ) 

a3 ਖਾਇ ਵਾੜ ਕੋ, ਲਹੈ ਨਾਂ ਸਾਰਾ । 

ਭਾਵ :--- ਜੋਕਰ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | ਖਾਣ ਲਗ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਕੌਈ ਖਬਰ ear 
। ਲੰ ਸਕਦਾਂ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- 
ਜੇਕਰ ਖੇਤੈ ਖਾਇ ਵਾੜ ਕੋ 

ਲਹੈ ਨ੧ ਸਾਰ” 

ਜੋ ਗੁਰ ਭਰਮਾਏ ਸਾਂਗ ਕਰ 

fant ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ॥ 

(ਵਾਰਾਂ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਖ਼ੈਰ ਕਲੈਦਰਾਂ, dai ਬਾਂਦਰਾਂ । ਵੇਖੋ : 

ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਭਾਗਭਰੀ ਤੇ de ਭਨਾਉਣ ਨੂੰ ant । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ an ਵਿਚ ਲਾਭ 

ਤਾਂ fan ਨੂੰ ਹਜੇ, ਪਰ ਅਖ ਜਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਸੇ 

ਹੌਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 



ਲਨ ਕਮ one 

ਹਨ 1 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਪਈ 'ਸ਼ੈਰ 

ਕਲੰਦਰਾਂ, Jai ਬਦਰ ਔਖੇ 28 31 ਅਸੀ 

ਮਰਦੇ ਰਹੇਂ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀ' ਚੌਧਰੀ | 
(17 । 

(੧) । ਬਣ ਬੈਠੇ । 

ਖ਼ੌਹਣ ਨਾ ਖੁੱਸ, ਦੇਦੀਕੜਾ ਵੱਟੇ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇ Fs" ਡ:ਢੇ ਨਾਲ | 
UH ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇਂ । 

‘doe ਨਾ SH, ddlaa fa’: ਖਿਛੋ' 

ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣ ਨਾਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ag ਕਹ | 

(ਸੰਗ) | ਮਰਨ! ਸੀ । 

ਖੋਜੀ ਉਪਜੇ, get ਬਿਨਸੈ । 

gra :--- ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤਰ ਨਿਕਲਦਾ | 
ਪਰ SUNS ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । | 

ਫ੍ਰਤੋਂ” :--- 

ਸੇਵ! ਸੁਰਤਿ ਰਹਸਿ ਗੁਣ ਰਾਵਾ 
gar ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ ।। 

"ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ, _ਬਾਦੀ faa’ 
ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿਗੁਰ ਕਰਤਾਰ/ | 

(ਗੁਰੂ ਗਥ--ਮਲਾਰ ਰਾਗ? | 

ਖੋਟਾ He ਹੈਨ ਕਦੇ ਮਿੱਤ੍ਰ sal ਬਣਦਾ । 

ਰਾਵ :---ਤੰ੪ਹੜਾ ਜਰੀਕ ਮਨ ਦਾ 
ਖੋਟਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ VAS sal ਬਣ ਸਕਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੈਨ।ਪਤੀ--ਮਹਾਰ/ਜ ! 
ਸ਼ਰੀਕ ਕਦੇ ਮਿਤ oat weet । ਉਹ ਸਦਾ ਦਿਸ 

ਵਿਚ uy sys ਏ 
~ 

eh 

ਤੇ ਹਰ 28 ਦਾ% ਤੇ offer 

(ਰਾਜਾਂ ਪੋਰਸ-- ਹਰਚਟਨ ਸਿੰਘ) 

ਖੋਟਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਖੋਟਾ unt es fae 
oy, 

ਕੌਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਣ :-- ਮਾੜੀ See ਤੇ Me! 
ae ਵੀ ਅੱਖੋ ਵੋਲੋ ਕਮ ਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਖੌਹਣ ਨਾ ui. see 209 

vet । 

_ ਖੋਟੇ ਖਰੇ 

੍ ਵਰਤੋ” :--- ਮੁੰਡੇ 8 re ਸ੍ਭ ane ਬਈ ਲੱ ਲੱਚਾ 
| ਏ, ਵਿਹਲੜ ਏ, ਖ਼ਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ B, ਪਰ ਜਢ 

| ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਲੋਕੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਸ ਨੇ ਅਜੇਹੀ 

| sin ਵਰਸਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ । 
~ 

iva ਹੈ, Usa ਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਟੇ ਵੀ de, ਤਦ ਵੀ 

॥ ਕੰਮ ਹੀ we ਹਨ | (Ha) 

ਖੌਟੀ ਧਾਂਤ ਮੁਲੇਮਾਂ ਬਾਜ਼ੀ 1 

ਭਾਵ :- ਅੰਦਰੋ" ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋ” 
| ਹੋਰ ਹੋਣਾਂ | 

2” ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ ] ਵਰਤੋ” :--- 
ਤੇਰੀ ਖਲਕੜ ਵਿਚ ਆਕੇ 
ਖਨੂਖੜਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਕੇ 
ਹਰ ਬਾ Sul ਥੋਖੇ ਬਾਜ਼ੀ 
ਖੋਟੀ ਧਾਤ ਮੁਲੌਮਾ ਬਾਜ਼ੀ । 
(ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀ--ਧਨੀ ਰਾਮ wise) 

ਖੋਟੇ ਕਊਂ ਖਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨ 
। ਜਾਣੇ | 

ਭਾਣ :--- ਕਲਜੁਗ ਦੇ AH ਦੇ 
| ਉਲਟੇ see ਦਰਸਾਏ ਹਨ, ਜਦ gat 
| ਚਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 
| ਖਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀ' । 

ਕਉ ਬਰਾ ਕਹੈ ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ i 

| wig ਕਾ ਨਾਉ uray ਕਲੀ am. ਵਿਡਾਣੈ ।। 

(ag ਰੀਬ---ਰਾਗ਼ ਰਉੜੀ) 

ਖੋਟੇ we ਪਰਖੀਅਨਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ 
Hane । ਰ 

ਭਾਵ :--- ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 
ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਬੋਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :--- 
ਨਾਨਕ ਬਦਰਾ ਮਾਲ ar 

| sists ਧਰਿਆ ਆਣਿ ।੧ 

ਖੋਟੇ oud _ ਪਰਖੀਅਨਿ 

niga ਕੈ _ਦੀਬਾਣਿ ।੧ 

(ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੌਕ-<ਵਾਰ ਸੂਹੀ) . 



ਬੰਟੇ ਦਿਲ ਜੌ Hee 
ਕਨਾਲ ਦਾਦ ee ਦਲ 

5੦੮ ਬੰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ 
1 127 ਦਾ ਚਾਲ ੧੧੧੧1 ਕਰਾਰ ਰਲਕੇ ਲ=== eerie eet ੭ ਨਲ % >> ie Ta (were ਕੰ ਲਏ 

ams ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ । 

ਕੌਮ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

_ ਵਰਤੋ” : i— ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਤੇ ਖੀਸਾ ua, 

ਚੰਗਾ ਨਹੀ” ਨਿਕਲਦ! । ‘dé ਦਿਲ ਜੋ ਭਲਾ ane, 
ਉਹ ons ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ" । 

ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇ" ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

___ ਫੌਰਤੋ” :--- 
G2 wefan _ਵਫੰਜਿਐ 
Wa 35 dar ਹੋਇ ॥੧ 
ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ 
ਦੂਖੁ ਘਣੋ fos ਰੋਇ ।! 

ਖੋਤਿਆ, ਆਵੇ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆ, 
ਨਹੀਉ" nae, 3 3 ਨਹੀਉਂ” sears 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਂਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੰਮ | 
ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ at ਹੀਲ | ਕਰਨਾ uz, ਬਿਨਾਂ 

dag ਦੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਮੈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇਂ ਆਪ ਨੂੰ 
ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ : 

ਤੇ ਖਲੋਤਿਆ, ਆਵੇ ਨਹੀਉ” Heer ਤੈ ਤੂੰ ਨਹੀਉ” 
ਛੁਟਣਾ” ਤਾਂ ਖੋਤਾ ਵੀ ay ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਬਿਨਾਂ ਲਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਚੱਕ ਮਾਰੇ | 

ਖੋਤੀ ਥਾਣਿਉ“ (ਤਸੀਲੋ') ਹੋਂ ਆਈ i 

ਭਾਵ ;--- ਜਦ ਕੋਈ ਵੜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕੜ | 

ਖੋਟੇ ਦਿਲ ਜੋ ਭਲਾ ਕਮਾਵੇ, ਉਹ | 

ਭਾਵ :-- ਮੈਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨ | ਆ _ਭਾੜੈ ਹੀ ਕਫਨੀ ਹੈ 
| ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਏ” । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ“ ਕਿਉ” ਨਾ 

ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ । 

ਆਵੇ | 

ਵਰਤੋ” 2” ਜਿਹੜੀ ਥੋਡੀ = ਫ਼ਾਰ 
| ਥਾਣਿਉ' ਨੋ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ues 
13 

ਭਾਵ ੧= ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ | ਬਿ 
(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਖੇਤੀ ਭਾੜੇ ਕਰਨੀ ਏ', ਡਾਂ ਕ੍ਰੜਮਾਂ ਦੀ 
| ਹੀ ਕਰਨੀ ਦੇ । 

ਪਰ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ta ਰਖ ਕੇ au ਕਰੀਏ ਤਾੰ ਫੱਲ ਰ੍ ਭਾਵ :-- ਜੇ ਕੌਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਲ ਹੀ 
“ਵੈ, | ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੈ ਨਿਕਟੀਆਂ_ ਤੌ ਕਿਉ” 
(ਸਰ | S21; Ja ਕਿਸੇ 3° ਲਓ ਜਿਥੇ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ੀ 

| ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਗਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ । 
ਵਰਤੋ” ੧ ਆਪਣੇ ` ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉ 

‘as? ਭਾੜੇ ਹੀ ਕਟਨੀ ਹੈ ai 

(ਸੰਗ) 

ਖੋਤੀਆਂ ਨਾ ਵੰਚਿਓ, ਫ਼ਕੀਰੀ ਦਾ ਹਾਲ 
| ਕੁਝ ਨਹੀ" । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਮੌਟਾ ਕੰਮ ਵੀ 
| ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ--ਸਿਰੀ ਰਾਗ) | ਛੁਰਤੋ':--- ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛਡ ੩ Gar 

dt dat ਹੈ । ਮੋਰੀ ਤੇ ਸਿਖਿਆ fed ਹੈ ਕਿ 

ਖੌਤੀਆਂ ਨਾ mee, ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁਬ ਨਹੀ” । 

(ਸੈ) 
ug ਚੜ੍ਹੀ 3 ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੋਂ ਨਾਂ 

ਗਈ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੈ ਗੁਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ 
| ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾਂ । 

'ਬੌਤਿਆ, ਆਵੇ | ਵਰਤੋਂ” :-- ਪਰ, ਬਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲ 

| “ਖੋਤੇ ਚੜੀ ਤੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਨ ਗ=”--ਅਜ oot 

| si ਕਲ ਸਾਂਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਗ 

ਸਿ ਇਨ | ਜਾਏਗਾ, ਪਿੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਬਲ ਹੈ । 
(ਦੇਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੰ--ਡਾ:- ਮੋਹਨ fry ਦੀਵਾਨਾ) | (ਮਣਕੋ--ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ) 

ਖੋਤੇ val ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲੰਮਕਦੀਆਂ । 

ਭਾਵ :--- ਸ਼ਾਂਹ-ਮ-ਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕਸੂਰ 

| ਖੋਪੰਣਾਂ । 



ਖੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ... 
ਦਲਦਲ ਲਲਕਾਰ ਅਲ, alee ee Cee 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਭਾਈ, _'ਖੋਤੇ ਚੜ੍ਹ) ਦੀਆਂ 
ਲੱਤਾਂ ਲੰਮਕਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ । ਤੁਸੀ” ਵੀ 
ਸ਼ਾਹ-ਮ'ਖ਼ਾਹ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਸੂਰ ਬਪਦੇ ਹੋ ! 

(ਸੌਗ੍ਰ) 
ਖੌਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਖਲ੍ਹੀਆਂ ਦਾ 

Hale । 

ਭਾਵ :-- ਹੋਣਾ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਿਖਾਵਾ 
ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ । 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਯਾਰ, fea ਕੀ ਬਣਾਇਆ 
A, ਅਖੇ 'ਖੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਣ” । 
fed ਜੇਹੀ est ਢੇਰ ai ਵਿਚ ਏਨੇ ਵਧੀਆ 
ਗ਼ਲੀਚੇ ਕੀ ਵਿਛਾਉਣੇ ਸਨ ? (ਸੋ) 

ਖੌਤੇ ਦੇ ਗਲ ਲਾਲ । 

ਭਾਵ :-- ਅਜੇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ 
ਹੱਥ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ da ਨਾ 

Jct 

gaz :-- 

ਬੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਲਾਲ ਦੀ ਮੈ ਪਰਖ ਸਿਖਾਵਾਂ । 
ਮੁਰਖ ਖੋਹ _ਰੁਲਾਈਉ', ਸਾਂਭੀ _ਦਸਨਾਵਾਂ । 

(ਚਾਤ੍ਰਿਕ) 
ਖੌਤੇ ਨੂੰ ਲੂਣ (ਘਿਉ) ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ 

Hd ਕੋਨ ਪੁਟਦੇ (ਮਰੜਦੇ) ਜੋ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ! ਕਰੋਂ, 
ug ਉਹ ਉਲਟਾ ਗੁੱਸੇ ਰੋਵੇ । 

ਵਰਤੌ :--- ਰਾਮਾ--ਛੜੋ ਪਰੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ! 
ਤੁਸੀ” ਕੀ ager ਪਾਉਣ ਏ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋ 
(ਇਕ ਪਾਸੇ) 'ਖੋਤੇ ਨੂੰ ge ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 
ਪੁਟਢੇ ਜੇ” । 
ਰ੍ (ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ"--ਹਰਚਟਨ ਸਿੰਘ) 

ਖੇਡ ਖੇਡ ਆਖਿਆਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀ 
ਹੁੰਦਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਰਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ 
ਕੋਈ ਕੋਮ ਸਿਰੇ sat ਚੜ੍ਹਦਾ । 

ਰੀ ਨਰ ਦੇਤ ਕਦ ਦੇਦੇ ਦੇ EN ਲੇ ਕਪ, ਅਲਗ ਨਲ ਲਵ "<< ਲ.& 

ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ... 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 
ਨਿਰਾ 'ਖੰਡ ਖੰਡ ਆਖਿਆਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀ' Ser | 

(ਸੰਗ) 
ਖੰਡਾ, ਘੋੜਾ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਾਤ 

ਕੁਜ਼ਾਤ | ਰਿ 

ਭਾਵ :-- Us, ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ 
ਵਿਸਾਹ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। _ 

ਵਰਤੋ” : 

ਕਵੀ--ਖੰਡਾ, ਘੋੜਾ, fens, 
ਵੇ ਰਾਜਿਆ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਾਤ ਕੁਜ਼ਾਤ । 
ਖੰਡ _ਵਢੇਂ fa ਖਸਮ. ਦਾ” 
wat ਦਏ ਪਿਠ ਵਿਚ ਹਾਰ । 
ਇਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਵਰ ਸੋਹਣਾ, 
ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦਿਨ ਤੇ az 

(ਕਾਦਰਯਾਰ) 

ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ:-- feat ਜਿਹੀ ਗੱਲ 3 
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ“ :-- ‘isi ਦੀ ਹੀ ਡਾਰ ਬਣਦੀ 
ਹੈ' । ਗਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਹੀ ਗਿਆ । 

(ਸੰ) 
ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖੂਹ ਨਿਖੁਟ (ਖ਼ਾਲੀ 

ਹੋ) ਜਾਂਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਕਮਾਈ at ਕਰੇਂ 
ਤੇ ਪਿਛਲੀ uel ਕਮਾਈ ਉਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 

ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ 
Yast ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਇੰਦਰ-- (ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ) ਕੋਈ 
ਨਿਆਣਾ ਏ...ਖਟੇ ਨਾ ਕਮਾਏ । ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ 
ਖੂਹ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ“-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



agus ਦੀ, da, ਕੌਣ ਗਿਣੇ ? 

ਭਾਵ :-- ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ 
ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੌਚਲ ਕੌਣ | 

oe | ਕੁੜਮਾਈ ਕਾਹਦੀ 7 
Je 

ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ" 

ਲੈਣੀ ਸੀ 1 ਪਰ 'ਗਉ ਪੁੰਨ ਦੀ ਦੰਦ ਕੇਣ ਗਿਣੇ” 

ਕਰਦਾ! 1 

ਪੰਡੀ । 

ਭਾਵ :-- WE ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ uv 

ਆਵੇ | 

ਵਰਤੋ" :--- at ent “ਗਈ ਸਾਂ ds | 
ਮਲਾਉਣ, sat ਆਈ wey da ਪਾਇਆ! ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ | 
ਨੂੰ, ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਚਮੋੜ ਲਿਆਈ । (ਸੋਗ) | 

ਗਏ ਉਠ ਸੋ ਇਜੜ ਰਲੇ । 

grec. ਇੱਕ ga do ਨਿਕਲੀ | 
ਮੁੜ da ਠਹੀ' ਆਉਦੀ । 

ਰਤ” :--- ਹੁਣ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨ? ਕਰੋਂ । “ਗਏ 

ਉਠ ਸੋ ferz ਰਲੇ” । ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥੋ ਨਿਕਲ 

ਗਿਆ ਹੈ । ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? (Ha) 

ਗਏ ਨਿਮਾਣੇ (ਵਿਚਾਰੇ) dns ਰਹਿ 
ਗਏ ਨੰ” ਤੇ ਵੀਹ । 

ਭਾਵ :— ਜਦ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਕੀ | 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਉ' 

ਚੁਕ ਹੈ, ਤਦ ਹਾਸ-ਤਸ | 

<< 

| ਲਈ fee’ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, 
ਹੈ । “ਗਏ ਨਿਮਾਣੇ dad ਰਹਿ ਗਏ ਨੌ ਤੇ ਵੀਹ” 

| ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੋਹੜੋ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ oat’ ਛੁਹੀ । 

੧ ਤੁਸੀ ਆਖਦੇ ਹੋਂ, ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ | _, ਨ 
। ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ 

ਉਸ | ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ' 
ਸੈ“ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤਾੰ ਨਹੀ” ਖ਼ਰਚੇ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਪਿਆ | ਦੀ ਗਲ ਨਹੀ” 1 

(ਸੰਗ) | 
ਵਰ — ( ow at ਕਰਕੇ eadt ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ । ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਗਈ ਸਾਂ ਕੰਡਾ ਮਲਾਉਣ, Sat ਆਈ | ₹% ਠੀ ਕਰਕੇ ਵਹੁਟੀ ਲ ਆਇਆ ਹੈ । sak ee 

| ਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦਾ, ਵੱਟੇ ਵੀ ਕੁੜਮਾਈ ਕਾਹਦੀ” ? 

ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ | we 1 

। ਮਰਨ ਜਾਂ 
| ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ i 

a3 one 
OA ਨੀਦ ਦੇ ਦਲ ਹਨ ਦਮਨ ਵਲ ਲਗ ਜਨਤਾ ਲੀ ਨਾਭ ਹਦ ਅਮਦਨਾਲ=ਖਰ “ਨ ਨਨ EOE RS bom me 8੯ 0 ਲਹ 

ਵਰਤੋ" ਹਾਂ ਚਿੱਲ ਫੀ ਤਸੱਲੀ 
ਕਿ ay ਮੁਕ ਚੁਕਾ 

— ਹਾਂ, 

(ਸੰਗ) 

ਗਹਿਣੇ ਦਾ` ਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦਾ, ਵੱਟੇ ਦੀ 

ਭਾਵ :-- ਗਹਿਣੇ gud ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ 
ਕੜਮਾਈ ਕਰਨੀ 

ਵਰਤੋ" :-- ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨੈ ? 

(i) 
ਗਗਨ ਦਮਾਮਾਂ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਉ ਨੀਸਾਨੇ 

ਭਾਵ :--- ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੜ 
ਬਹਤ ਤੇਦਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਤੋ” — 

ਗਗਨ _ਦਮਾਮਾ fag 

ਖਰਿਓਂ alms ure it 
ਖੇਤ ਜੂ WEG ਸੂਰਮਾ 
ਅਬ ਜੁੜਨ ਕੋ ਦਾਉ । 

(ਗੂਰੂ ਰੂੰਬ--ਰਾਗ ws) 

ਗੜ ਨਾਲ do ਬਧਾ ਹੋਇਆ ਏ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ" ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 
Hae ਤੇ ਉਚ ਮਮੂਲੀ ਬਹਾਨਾ wag ਟਾਲ 
ਦੇਵੇ 1 | 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੰਮਿਆ, ਇਹ at 
ਬਣਾ ਘਤਿਓ et ? ਸਿੱਧੀ ਨਾਂਹ ਕਰ eve । ਤੂੰ St 
ਉਹ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ wt ‘as ਨਾਲ ਕੱਟ! ਬਧਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ' | (Ha) 

Stat 



ਗਡ ਗਾਹ asta ਰਾਹ । 

ਭਾਵ :-- qd ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਏ 
ਪੁਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਤੁਰੀ we ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਅਸੀਂ si 'ਗਡੇ ਗਾਹ ਗਡੀਤੇ | 
ਵਾਹ! ਹੀ zee ਹਾਂ ! ਨਾ ਇਥਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਂ | 
੍ ` ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪਾਏ ਪੁਰਨਿਆੰ | __ ੨ we 7 ਉਧਰ 1 ਅਸੀਂ 3 ° = | ਡਰ ਕੇ ofoer ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ‘ae ਚੀ ਗੁਣ ਤੇ 

(fa) | ਮਾਣੀ ਦਾ ਕ੍ਰਲੇਖ” । ਨਿਕੇ fad waa fea ਹੀ 
red i fag ਦਾ ਕਿਥੇ ਪਚਾ ਸਕਦੇ ਹੰ । 

ਗੱਦਹੁ des Seba ਨਹਿ ਗਾਂਧੀ | ri 

ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ad । 

ਰਾਜ । 

ਦਈਏ, ਤਦ ਉਹ ਗਾਂਧੀ 

ਨਵਾਂ ਪਨ ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ। 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਰਤਨਮਣੀ ਗਲ ated ਜਉਹਰੀ ਨ ਕਾਜ | 

ded ਚੰਦਨ ਲੱਦੀਐ afd ਗਾਂਧੀ ਗਾਜ ॥' 
(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗ੍ਰਰਦਾਸ) | 

de ਜਵਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ । 

ਜ਼ਿਮਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਵਾਰੀ Huet । 

ਓਹਨੇ us ਲੈ ਕੇ ਨਠਣਾਂ ਹੀ ਸੀ । 

ae ੩“ dae ਲੁਟਾਇਆ । 

ofan ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ਣ । 

ਵਖ : 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ faa ਦਾਨ | 
ਦੇਣਾ । 

gai ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਮਾਰੀਆਂ । (ਸੰਗ) 

ਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘am ਛੋੜ ਤਵੇਲੇ 

| ਘੋੜੀ" । Hoy ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ we ਰਹੇ ਹਨ 3 
| ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾੜ ਨਹੀ user) 

| ਖੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀ" ਛਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | 
ਵਰਤ” :--- ਤੁਸਾਂ ਭੀ ਡਾਢੀ ਸਿਆਣਪ 

“ਗੁਦ” & ਜਵਾਂ ਦਾ 7 tren 1 | j ਕੀਤੀ | ‘aie’ ਡੂੰ ਜਵਾਂ er ਰਾਖ” ਕਰ ਝਠਾਇਆਂ । । ਨੂਹ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ 
fea sd, ਕਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਫੀ Aru ਦਿੱਤੀ । । = 

ਸੈਰ) | 2. ene 
nel ॥ ਚ/ਹੀਏ । nie’ ਲਾਹਿਆ ਪਛਤਾਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । 

au ਦੇ fag... 

ਭੁਲੇਖਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ fad ਬਾਹਰ” ਦਿਸਦੀ 
HHS} ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੌਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ 
ਰੁਲਖਾ ਲਗਣ ਦਾ ਡਰ Je} 

ਵਰਤ” : -- ਬਾਬਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਾੜਾ ax 

(ਸੋਗ) 
ਗਧਾ #3 ਤਵਲੇ ਬਧਾ ਤੇ ਘਾਹ 

ਸਿ ; | ਢੋਦੀ ਘੋੜੀ । 
ਭਾਵ :-- ys ਉਪਰ ਚੰਦਨ Be | 

ਨਹੀ` ਅਖਵਾ | , ਨ 
ਸਕਦਾ । ਭਾਵ sla ਪੁਰਖ਼ ਪਾਸ ਜੋ ਕੋਈ | ਵਰ ਪਰ ਮੂਰਖ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ 
ਉਤਮ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ we, ਤਾਂ ਉਸਦਾਂ | 

ਭਾਵ :-- ਸਿਆਣੇ ਤੋ ਚੌਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ 

eds :-” ਹੈ ਰੱਬਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਿਆ 
ਬਧਾ ਤੇ ਘਾਹ ਵੋ ਦੀ 

(Ray) 
ਗਧੇ ਦਾ Uys ਲਦੀਣ ਵੇਲੇ ਹੀ 

_ | ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਏ । 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਲਾਲਚੀ ਜਾਂ ਗੁਰ । ਭਾਵ :-- ਮੂਰਖ ਨੂੰ saw es 

ਵਰਤੋ” :--- ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ 
ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਾਗਲ ਨਿਕਲਿਆ | 

Hed ‘ag ਦਾ dug ਲਦੀਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਾਹੁਣਾ 

(ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਬਾਰ--ਡ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਗਧੇ ਦੇ fad ਸਿੰਗ ਵਾਂਗ ਨੱਠਾ । 

ਭਾਵ :-- ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲਗਣਾ, 

ਵਰਤੋ” :-- ਤਹਾਡਾ al ਰਿਆ ? ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ | ਰਾ, 
‘ae ਤੋਂ ਬੋਹਲ ਲੁਣਾਇਆ/ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ | ਵਰਤੋ” :--- ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖੰਡ ਤੇ ਇਵੇ' 

ਨਠ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ad ਦੇ fad’ ਸਿੰਗ । (ਸੈ) 



ag ਦੇ ਗਲ... 
ਪਲ ਆਲ ਦਲ ਦਾਲ ਦਾਲ ਆਣ ਲਾਲ ਚਾਵਲ ਕਲ ਕਦ ਦਾਦ 

ad ਦੇ ਗਲ ਜੌਹਰ | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਬੇ-ਕਦਰੇ ਜਾਂ ਮੂਰਖ 
ਦੇ ਹੱਥ ਵਡ-ਮੁਲੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦੇਣੀ 1 

ਵਰਤ :--- 

ਕਹਿੰਦੇ Ba _ ਅਵਾਣ 

ਕਿਸੇ ਹਥ ਜਵਾਹਰ ਮਾਇਆ । 

ਜੋਹਰ ਦੀ ਕਿਆ ਕੀਮਤ ਜਾਣੇ, 
ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ । 

(ਹਾਸ਼ਮ) 

ਗਧੇ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਨੂੰ ਸੈਨਤ । 

ਭਾਵ :-- ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰਾਹ 
ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਖਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਭਲੋਮਾਣਸ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਏ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘਾ, 
ਬਹੁਤੀ ਗਲ ਨਹੀ' ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ । wn ਗਧੇ ਨੂੰ ਮੋਟਾ 
ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਨੂੰ ਸੋੋਨਤ । 

(ਕਾਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ag 
UB । 

ਭਾਵ :-- ਨੀਚ ਮਨੁਖ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀ” Get 

ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਨਾ ਪਾਪ ਨਾ 

ਵਰਤੋ” :--- ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ at ਸੁਆਰਨਾ ਹੈ, 
ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ adi aa: ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਤੇ ਨੀਚ 
ਪੁਰਸ਼ ਹੈ । ‘did ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ, ਨਾ ਪਾਪ ਨਾਂ Ua’ | 

ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡ ਦਿਉ = (Ha) 

aa ਨੂੰ ਗੁਲਕੌਦ | 

ਭਾਵ :-- ਤਿਸੇ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਵਡਮ੍ਲੀ 
ਜਾਂ dat ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭੁਲ ਹੈ 
ga ਨੂੰ asde’ ਕੀ ਆਖ ? ਤੁਸੀ" ਉਸ ਨਾਲ 

RAR 
ere mes ਵਾ 

ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਖਰਾ... 
wore: aware ee 11110 3 (8000 ਵਨ ਕਣ 

ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ । 
ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ, fat ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲ 

° 

Hout | (ਸੋ) 

ਭਾਵ :--- ਗਰਜ਼ ਪੋਣ ਤੇ ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ 
ਨੂੰ ਹਦ” ਵਧ ਆਦਰ ਦੇਣਾ । 

ਵਰਤੋ" :--- ਰਾਜਾ--ਮੈਨੂੰ ਵੀ 'ਿਸਦਾ ਤੋਂ 
ਸੀ, ਪਰ ਲੋੜ 28 ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਗੱਧੇ ਨੂੰ ਵ ਬਾਪ' 
ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਂ ? 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਗ਼ਮੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਂ ਆਈ । 

ਭਾਵ :-- ਦੂਖ ਪਿਛੋ” ਸੁਖ ਦੀ yusl 
ਹਣੀ ।' 

ਵਰਤੋ-- 
ਗਈ ਗ਼ਮੀ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ਾਦੀ 

ਪੜਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਟਾਨਾਂ । 
ning ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤਾਈ' 
ਵਡਿਆ ਉਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ । 

(fant ਬਹਿਰਾਮ ਸ਼ਾਹ--ਇਿਮਾਮ ਬਖਸ਼) 

ਗਰਧਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੈਗਿ ਹੋਇ i 

ਭਾਵ :-- ਨੀਚ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਮੈਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ di ded । 

ਵਰਤੋ” :-- 

“Sea Bu _ਉਤਾਰੈ ਧੋਇ ।। 
ਯਰਧਬ Yifs ਭਸਮ ਸੈਗਿ ਹੋਇ in” 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 

ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਖਰਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਬਾਰਾਂ 
ਆਨੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਕੁੰਦਨ 
ਵਿਚ ਸੌ ਸੌ ਨੁਕਸ । 

ਭਾਵ :--ਗ਼ਰੀਬ. Fei ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 
ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗੇ ਤੇ ਧਨੀ 
ਅੰਗਣਹਾਰਾ ਵੀ val ਲਗੇ | 



ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਰਬ... 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰੰਦਨ ਸਿੰਘ 
ਜੀ, ਅਜ ਕਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ 
ਹੈ । ਹਰ ਗਲ ਵਿਚ ਧਨ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁਛ ਹੈ । 
“ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਸੁਚੇ “ਦਨ fed ਵੀ ਮੋ A ਨੁਕਸ” 
ae ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਨ ਔਗਣ; ਭਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ =} 
ਕੋਈ ਨਹੀ” ਪੁਛਦਾ | (ਸੰਗ) 

ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਰਬ ਰਾਖਾਂ । 

ਭਾਵ:- ਜਦ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਟ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :-- 28 ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਆਖ਼ਰ ਸਾਡਾ 'ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ et ਕੋਈ sa 

`` ਫਾਖਾ ਹੈ” । 
(ਬਾਲ ਸੁਨੇਹਾ--ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ) 

ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਆਹ, ਲੋਹਾ ਭਸਮ ਹੋ AT! 

ਭਾਵ :-- ਜ਼ਰੀਬ ਦੀ fea 
ਨਿਨਲ) ਬਦ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਤੋ' 
ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- ਕਰੀ _ ਚਲ __₹ਬੀਕੀਆਂ, 
` ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ua ਇਕ ਗਲ ਯਾਦ 
ਰਖੀ” “ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਆਹ, ਲੋਹਾ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾ' 

(Ha) 
ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ- ਜਵਾਨੀ'ਤੇ ua ਦੀ 

ਚਾਨਣੀ nS ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ val ਚੀਜ਼ 
ਬੇ-ਲੜੀ ਥਾਂ ਜਾਂ AH ਅਜਾਈ ਜਾਦੀ ਦਿਸੇ 

` ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ" :--- ਮਹ:ਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 
ਤਾਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ veer ਹੀ ਨਹੀ” । ਇਸ ਪਾਸੇ 
ਤਾਂ ਇਹ 'ਗ਼ਟੀਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੋਹ ਦੀ ਚਾਨਣੀ" 
ਵਾਂਗ ਐਵੇ” ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | (Hat) 

ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ag (ਤੀਮੀ) ਜਣੇ ve 
ਦੀ ਭਾਬੀ । ` ; 

ਭਾਵ :-- ਕਮਜ਼ੋਰ ai ਮਾੜੇ ge 

ਜਗਕਸਲਾਲਲਾਲਾਕਆਲਲਾਲਾਲਲਾਲਾਲਾਲਾਲਲਾਲਾਲਾਲਲਾਲਾਲਲਾਲਕਾਲਲਲਾਕਲਾਗਗਲਕਾਲਾਕਲਬਕਬਾਕਕਕਾਲਲਲਲਜਲੀਲਲਾਬਲਾਲਕਬਲਬਲਆਕਗਲਾਲਾਲਾਲਾਲਾਲਾਲਾਲਾਬਾਲਾਲਾ ਵਾਲਾ 40੩੫੩ ੩ ੩੩ ੩੩੩ 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਬ... 

ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਗ਼ਰੀਬ det ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ . 
dat ਵਡਾ ਪਾਪ ਹੈ । “ਗ਼ਰੀਬ ̀  ਦੀ Ag, ਜਣੇ ve 
ਦੀ ਭਾਬੀ” । ਜਿਸਦਾ ਤ੍ਰਾਣ ਲਗੇ ਓਹੀ ਨਿਤਾਣੇ ਦੀ 

ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਦਾ ਹੈ । (Hat) 

ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰ । 
ਭਾਵ :- ਜਦ ਦੁਖੀਏ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ 

ਉਪਰ ਹੋਰ ਦੁਖ ਆ ਪੈਣ । 

ਵਰਤੋ” :--- “ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ca ਦੀ ਮਾਰ” । 
ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸਾਂ, ਉਤੋਂ ਡਾਕੇ ਆਣ ਪਏ । (8) 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ” 
ਵਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਗ਼ਰੀਬੀ ਰਦਾ ਹਮਾਰੀ । 
ਬੰਨਾ _ ਸਗਲ _ ਰੇਨੁ ਛਾਰੀ 1 

ਇਸ wal ਕੋ at ਟਿਕੈ ਵਿਕਾਰੀ | 
(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ--ਸੋਰਠ ਰਾਗ) 

ਗ਼ਰੀਬੀ ਬੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :- ਜਦ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਡਆਈ 
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ" :--- ਭਈ, “ਗ਼ਰੀਬੀ ਬੜੀ ਬੀਬੀ 
ਹੈ' । ਨਾ ਆਏ ਦਾ ਹਿਰਖ, ਨਾ ਗਏ ਦਾ ਸੋਗ । ਬੋਦਾ 
ਦਿਨ ਬੜੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਕਟਦਾ ਹੈ | (ਸੰਗ) 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀ ਗਿਆ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ava 
ਕਿਸੋ.ਗੱਲ ਤੱ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਉਸ 
ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ set fer ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :-- ਆਇਆ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, 
“os ਛੱਡ ਬੇਬੇਂ, ਨਹੀ ਸੂ ਸਲਾਹ 5 ਕਾਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੇ 
ਖੀਰ ਖੁਆਨੀ ਏ” । ਉਹ ਜਾਣੇ “ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ca ਮਰ 

3 sat far ।” 
~ a 

(ਲਵ ਮੈਰਜ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ... 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਹੀ ਅੰਨ ਏ । ਜਾਂ 
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕੜ ਕੜੀ ਹੈ । ai ਜ਼ਰ ਬਾਂ 
ਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਕੜਾਹ ਹੀ ਚੋਗਾ ਏ, ਨਾ Sw 
ਤਾਂ ਘਿਉ ਦੇ ਘੁਟ ਨਾਲ Su ਲਵਾਂਗੇ । 

ਭਾਫ ?-- 
ਹਨ, ਜਦ vt ਤੇ ਲੋੜ ਅਨਸਾਰ ਚੀਜ਼ 
ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦਮਿਆ | 
we । 

ਵਰਤੋ" 
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਈ nis ਏ' | 

(ਕਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ --ਹਰਜ਼ਰਨ ਸਿੰਘ) | 

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਰਖੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਿਨ ਵਡੇ ਆਏ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਪੈਨ ਜਾਂ ਚੇਗਿਆਇਆਂ | 
ਜਾਂ ਭਲੋ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਤਾਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਯਤਨ | 
ad, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੌੜ ਤੇ" ਵਧੀਕ ਮਿਹਨਤ | 
ਕਰਨੀ ਪਏ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਕ ਵਿਚੋਂ 

ਖੋਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਅਸੀ ਵੀ ਆ ਰਲੇ । ਪਰ 

“ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਰਖੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਿਨ ਵਡੇ we’? । ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ | 
= 

ਵਿਚ ਪੈਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈ ਮੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ve 
a 

(ਸੰਰ) | ਕਰ ਦਿਤੇ । 

ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ, sae ਮਾਰ ਬੈਠੀ | 
ਸਵਾਂਣੀ | 

ਭਾਵ :-- ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤ 
ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵਾਰ ਸੱਚਾ ਬਣ ਬੋਠ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਵੇ ਬਣ 
ਬਣ ਬਹੁ, ਸਮਾਂ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ । “ਗਲ | 

ਹੋਈ vael, was ਮਾਰ ਬੈਠੀ ਸਵਣੀ” । ਪਰ | 
__ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੁਤਾਂ-ਅਜੋ ਭੁਲੀਆਂ sal । 

(ਸੰਗ) 

ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਤ੍ਰੋ ਮੈਨੂੰ Ad ਕਢ | 
ਹੈ H ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋ' ਕਢਾਂਗੀ । 

ਹਾਸ-ਰਾਸ ਵਿਚ ਵਰਤਦ | 

2" ਜੁਮਾ--ਚੌਗੀ ਭਲੀ 2 । | 

ਭਾਵ :--- ਸਿਤ 2q 

ਹੋਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਛਪਾਈ sat ਜ 

ਵਰਤ” : 

37 ਕਸਮ ਅਲਾ wa ਦੀ, ਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਜੀ। ਜਿਹੀ 

ਤੁਹਾਡੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇਹੀ ਮੋਰੀ ।” 
(ਕਾਗਤ੧ ਦੀ ਬੇੜੀ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗਲ ਗੁਲਾਵਾਂ ਪੈਣਾ । 

ਭਾਵ :— ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ 
ਜਾਣੀ । 

ਵਰਤੋ” --- ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਨਾਲ as 
| ਗਲ? ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 

ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀ” । (Ha) 

ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਝਲ ਵਲੱਲੀ, ਪਰ ਜਿਸ 
| ਲਭੀ ਓਸ ਸੁਖੱਲੀ । 

ਭਾਫ :-- ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਈ ਗੱਲ ਬੋ- 
| ਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿਸੇ ਪਰ, 
las ਹਣ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲਗ 
ue ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਸੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਲਣ ਆਪਣੀ 
ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ 

ਛੇੜਿਆ : “ਜਲਣ ca ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਲ ਬੜੀ 

ਔਖੀ ਹੈ ।” 

ਬੋਲੋ : as 3.9 ਬੁੱਲ ਵਲੱਲੀ, ਪਰ ਜਿਸ 

ਲਭੀ ਓਜ ਸੁਖੱਲੀ ।” 

(dn ਚੋਗ--ਬਾਵਾ ay ਸਿੰਘ) 

ਗੱਲ ਦਾ ਗਲੰਣ ਬਣਾਉਣਾ । ਵੇਖੋ : 

ਉਈ ਦੀ ਤੂਈ ਬਨਾਉਣੀ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ 
{| ਬਨ'ਉਣਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੂੰ ਐਵੇ' ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ । ਗਲ 
| ease ਬਨਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਅਦਤ ਹੈ। (ਸੰ) 



\ 

ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ... 

ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ । 
ਭਾਫ :--- ਜਵਾਖ 

ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰਨੀ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੈ“ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀ” 

ਕੀਤੀ । ਪਰ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ‘as ਨਾਲ as’ 

ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਦੀ ਹੈ | (ਸੋ) 

ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਲ ਨਾਲ 
ਨੱਕ ਵਢੀਏ । 

ਭਾਵ :-- ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ 
ਕਰੀਏ, ua Ga ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾੜਵੀ” 
3 ਤਾਹਨਿਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੋਂ ਕੇ 
ਮੈ ਕਹਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੋਂ ਕੀ ਗਿਆ ਏ ? 
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ : “ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 
ਵਲ ਨਾਲ ਨੱਕ Seth’ । . 

(ਫੁੱਟੀ ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗਲ ਪਈ ਸਲਾਹੀ' ਉਹ ਭੀ ਗਈ, 
go ਗਈ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਭੀ ਗਈ । 
ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰਹ ਗਈ, 
ਤੇ ਬਹੁਤੇ whe ਧੀ ਗਈ। 

ਭਾਵ :--- ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਲਾਡ ਜਾਂ 
ਖੁਲ੍ਹ ਕੌਮ ਵਿਗਾੜ ਦ ਦੀ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ :-- ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰ, 
ਘਰੋ ਘਰ ਫਿਰਨਾ ਚੋਗਾ ਨਹੀ” । ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ 

ਅਖ'ਣ ਹੈ ‘as ਪਈ ਸਲਾਹੀ` ਉਹ ਭੀ ਗਈ, ਰੌਨ 
ਗਈ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਭੀ act, ਘਰ ਘਰ ਫਿਰਦੀ 

ਨੂੰਹ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹ.ਸਿਉ” ਧੀ ਗੋਈ ।” 
(ਸੋਗ) 

ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਈ ਪੈਦਾ 
ਦੇ । 

ਭਾਵ :-- ਮਜਬੁਰੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਕੌਈ 
ਕੌਮ ਕਰਨਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਿਉ” ? ਇਤਨੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਂ 
ਗਏ ਹੋ ? ਵੇਖਦੇ ਨਹੀ” ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀ 
Fs | 9» 

“ਕੀ ਦਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ! ਇਹ ਸਿਟਫ ਗਲ 

Sa ਵਜਾ ਕੇ | ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਜੇ ।'” 
(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗਲ ਲਾਈਏ ਗਿੱਟੇ, ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ 
ਪਿੱਟੇ । 

ਭਾਵ :— ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਬੜੀ 
ਮਿੱਠੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਜ ਉਹ 
ਬੜੀ ਸਾੜਵੀ` ਤੇ ਤਾਹਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ 
ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਬਾਣੀਆਂ w ਸੂਭਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 
ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ “ਗਲ ਲਾਈਏ ਗਿੱਟੋ, ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਤੋ ਕੋਈ 
fies" ਵਾਲਾ ਲੋਖਾ ਹੈ ਇਨਾਂ ਦਾ । (ਸੋ) 

ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਲੁ ਤੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਘਾਹ । 

ਜਾਂ ਗਲ ਵਿਚ ue ਦਸਤ ਪੈਰਾਂ ਤੇ । 
ਭਾਵ :-- ਅਤਿਅਤ ਨਿਮਰਤਾ 

ਦਸਣੀ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਗਲ ws ਪੋਂਭਾ ਮੂੰਹ ਘਾਹ 
ਲੈ ਕੇ ਪੈਰੀ" ਲਗ ਕੇ ਪੀਰ ਮਨਾਈਏ ਨੀ | 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਗਲ ਨਾਲ, ਨਕ ਵਢਾਂ 
ਵਲ ਨਾਲ । 

ਭਾਵ :-- ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਬੜੀ 
ਮਿੱਠੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਉੱਜ ਉਹ 
ਬੜੀ ਸਾੜਵੀ' ਹੋਏ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੋ ਕੇ 
ਮੈ ਕਹਿਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਏ । 
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ “ਗਲ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 
ਵਲ ਠਾਲ ਨਕ Tele’ । 

(ਟੁੱਟੀ ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾਧੜੀ । ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ 
ਗਲਾਧੜ ਤੇ ਟਕੇ ਦਾ ਮਣ 1 

ਭਾਵ :- ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ 
ਤੇ ਵਿਚੌ' ਗਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ det | 



ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਲਾਧੜੀ ਹੋ । 

ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇ, 
ਹਾਰੇ । ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ yfew ਖਾਂਦਾ ਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਨਿਕੇਮਾ 

ਮਾਰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਕੋਮ ਕਢ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਅੱਜ ਕਲ ਤਾਂ “ਗੱਲ ਵਾਲਾ | 
ਜਿੱਤੇ ਤੇ Sut ਵਾਲਾ ਹਾਰੇ”, ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ । ਲੋਕੀ | 

(ਸੰਗ) । 
| ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ । 

ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਗੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ust ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--- ਚੋਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਦੁਖ 
ਨਹੀ" ਮਹਿਸੂਸ ger । 

ਵਰਤੋ” :--- ਅਸ)“ ਸਤ ਅਠ ਜਣੇ ਹਾਂ ੧ 
ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ an ਕੀਤਾ, ਸੂਤ ਬੈਠੰਗਾ । 'ਗ਼ੱਲਾਂ ਵਿਚ | 

(ਸੰਗ) | 

ਚੌਗੀਆ ਆਚਾਰੀ | 

ਪੈਂਡਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦ ਹੈ 1” 

ਗਲੀ ਅਸੀ 
ਬੁਰੀਆਂਹ । 

ਭਾਵ :-- ਗਲੀ” adi ਤਾਂ 

ਖੋਟੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--- 

ਗਲ) ਅਸੀ ਦੌਗੀਆਂ ਆਢਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ।। 
ਮਨਹੁ SHU ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ।। . 
dim ਕਰਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਦੇਵਹਿ ਦਰ ਖੜੀਆਹ i] 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ) 
ਗੁੱਲੀ` ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਮੀ ਘੜੇ । 

ਭਾਵ :-- ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ay 
ਨਹੀ yeu, ਧਨ (ਜਾ ਉਦਮ) ਨਾਲ ਹੀ | 

BAT ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਫਰੋਤੋ” :-- ਕਾਕਾ, ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ 

ਕੋਠੇ sor ਉਸਰੇ । ‘ast ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਢੰਸੀ ਘੋੜੇ" । 

ਵਰਤ” :--- 4° ਤਾਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਛੜਾ ਰੰਭੀਰ | 
ਪੂਰਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਸਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ" | 

(ਸੰਗ) | 

aH SS | 

ਅਸੀ” | 

ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਚਰਨ-ਨਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋ" | - : : 
। ਕੇ ਵਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ di ਥੋੜੀ ਗਲ ਨੂੰ 
ies) 

dz args... 

1 

(Fat) 
ਗਲੀ” ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਰ' ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ 
_ | ਜੋਗੀ ਨਹੀ" ਹੌ ਜਾਈਦਾ । 

ਜਿੱਤੇ ਤੇ | 
ਕਮ ਵਾਲਾ ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ | 

ਵਰਤ” :--- 

ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ।। 
ਏਕ fenfe ਕਚਿ ਸਮਸਤ ਜਾਣੇ 
ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ।੧ 

(ag ਰੰਥ-- ਦੂਹੀ ਰਾਗ) 

adel ਬਾਤੀ ਮੈ” ਵੱਡੀ, ਕਰਤੂਤ” 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 
ਕੋਈ ਅੱਗੋ ਵਧ ਵਧ oad ਪਰ ਜਿਮੋਵਾਰੀ 

| ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਸਟ, ਤਦ 
ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ‘dat ਬਾਤੀ 3 est, 
ਕਰਤੂਤੋ' ਵਡੀ ਜਠਾਣੀ” । ਕੌਮ 28 Ta ਕਰਨ, 
ਵਿਹਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੈ ਪਾੜ । _ (ਸੰਗ) 

ਗਲੌ” ASS, ਅਗੋ` mas । 

ਭਾਵ :-- ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਹੀ ਵਧ 

ਵਰਤੋਂ" :--- ‘ay’ ਗਲੈਣ, wat ਅਗੈਣ” 
ਗਲ ਵਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ra) 

ਗੜ੍ਹ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜੇ ਜਿੱਤਨ ਗੋਲੇ, 
ਭਠ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਜੇ ਚਾਰਣ ਫੋਲ ? 

ਭਾਵ :-- ਅਜਿਹਾ aH ਨਾ ਕੀਤਾ 
| ਜਾਏ, ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੰਮ ਓਹੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ = 
ਨਫ਼ਾ ਆਪ ਖਟੀਏ, ਨੌਕਰ ਚਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਕਣ 

ਜਾਣ ਸਭ ਕੁਝ । “ਗੜ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਜੇ ਜਿੱਤਣ 

ਗੋਲੇ, 35 HIS ਬਣਾਉਣੇ, ਜੇ ਚਾਰਣ ਛੋਲੇ 1 ` 
(ਸੰਗ) 



ਗਾਈ” ਮਾਨਕ .. 

ਗਾਈ” ॥%ਕ ਦਿਲਲਿਆ ਪਟ ਪਾੜ | ਦਾ ਕੀ ਲਾਭੁ ? 

ਨਾ ਮਾਰੇ । 

ਭਾਵ :- ਜੇ ਗਉ ਮਾਣਕ ਨਿਗਲ 
We ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਟ ੫ੜ ਕ ਕਈ ਮੌਤ 
Sut ਕਢ ਸਕਦਾ । ਭਾਵ vat ਪੁਰਸ਼ 
ਭੋੜ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤਦ ਉਸਦ ਭੌੜ ਨੂੰ 
ਚਿਤਾਰਨ' dar ਨਹੀ” । ਰ 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਜੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਟਨੀ ਕਿਉ” vs usd | 
HE ਮਾਨਕ ।ਨਰਮਲਆ, ਧੋਣ ਪਾੜ ਨਾ ਮਾਏ | 

(ਵ.ਫਾਂ--ਭਾਈ ਗਦਾ?) 

ਗਾਹਕ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਲਾ sat | 

ਭਾਵ :-- ਗਾਹਕ ਤੇ ਮੌਤ ਬਿਨਾ ਪਤਾ 
ਜਦ ਜੀ ਆਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਤੇ 

ਵਰਤੋ :-- ਪੰਡਤ--ਟੁਲਦੂ ਸ਼ਾਹ ! ਤੁਸੀ” 
ਤ# ਨੌਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਜ!ਪਦੇ ਹੋ । ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 

ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ge aca ਅਰਾਮ 
wa ਲਿਆ ਕਰੋ । 

ਸ਼ਾਹ--੯ੰਡਤ ਜੀ 'ਗਾਹਕ 3 ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ 
ਵੇਲਾ ਹੈ” ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਵੇ । ਅਰਾਮ ਕਰੀਏ 37 

a 

ਬਾਈਏ ਕਿਥੋ” ? (ਸੰ) 

Peat ਗਲ ਕਰੇ, ਸਿਆਣਾ ਕਿਆਸ 
ਕਹੇ । ਵੇਖੋ :-- fewer as ad, ਸਿਆਣਾ: 
ਕਿਆਸ ਕਰੇ | 

ਭਾਵ :- ਅੰਜਾਣੇ ਵਾਧੂ Tui ਮਾਰਦੇ 
ਹਨ ਤੇ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀ" ਪਰ 
ਸਿਆਣੇ ਅਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝ sea 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ` :-- ਸੋ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਪਰ ਟਿਕਾਣੇ 
ਦੀ ਇਕ ਵੀ sali ਸ਼ਾਹ ਹੁਰਾਂ ਇੱਕੋ ਠੁਕ ਵੀ 
aca ਏੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 

“ਗਾਲੜੀ ਗਲ ਕਰੇ, ਸਿਆਣਾ ਕਿਆਸ ਕਰੇ” _ 
(ਸੰਗ) 

ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀ“ ਆਉਦਾ । 

ਭਾਵ :- ਵਕਤ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ 

£ ੯੨. = 
ਤਾ ਘਟ ਦ੬ 

ਵਰਤ” :--- ਸੁਭਾਗ _ਕੋਰ -ਹੱਛਾ, ve 
ਜਦ ਤੁਸੀ ਘੜੀ ਡਿਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਭੀ 
ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ “ਗਿਆ 
ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀ' ਆਉਦਾ” । ਆਪਣੇ ਸਮੋ” ਨੰ 
ਚੰਗੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਉ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ 
ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਭਲ7 ਹੋਵੇ | 

(ਸੁਭਾਗ ਕੌਰ--ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ) 

ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਣ, da ਗਲੋਂ 
ਪਏ । 

ਭਾਵ :-- ਕੌਮ ਤਾਂ ਕਰੇ ਲਾਭ ਲਈ . 
ਪਰ ਉਲਟਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ । ਜਾਂ as 
ਦਖ ਤੋ" ਬਚਦਾ ਬਚਦਾ ਵਧੀਕ ਦੁਖ ਵਿੱਚ 
ਜਾ ੫ਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ” :-- “ਗਏ ਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ auntie, 
ਰੋਜ਼ੇ ਗਲੇ ਪਏ" । ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਈ de 

ਤੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰੋਂ | Gai ਪਿਛਲਾ ਲਹਿਣਾ 

ਆਣ ਮੰਗਿਆ । (ਸੈ) 

ਗਿਆ ਮਾਲ ਜੇ ਖਾਧਾ Sar । 

ਭਾਵ :-- ਅਜਹੇ ਪਾਸੋ ਰਕਮ ਵਸੂਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰ<ਣੀ ਜਿਸਦੇ ਹਥ ਪਲੇ 
ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੰਡ 
ਵਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸਾਂ sas avez ਨਾਲੋਂ 
ਆਖਣਾ ਏ, “ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ fee ਹਜ਼ਾਰ sum ਹੀ ਲੈ 
32,37 ਸੈ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀ ਲਾਹ ਸਕਾਂਗਾ ।” 
ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ “ਗਿਆ ਮਾਲ ਜੇ ਖਾਧਾ ਨੰਗਾ” । 

(ਨਵਾਬ ਖਾਨ=-ਪਿੰ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਗਿਆਨ @ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ 
ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਇ । 

ਭਾਵ :--- ਮਨ ਗਿਆਨ fas ara 
ਨਹੀ" side, ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ 
ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । 



ਗਿਝੀ ਗਿਝੀ... ; 
ere ites ere me 

ਵਰਤੌ” :--- 
“ਕੁੰਭੇ ਬਧਾ ਜਲੁ ਰਹੈ ਜਲੁ ਬਿਨੁ ਕੰਭੁ ਨ ਹੋਇ ।। 
ਗਿਆਨ ਥਾ ਬਬਾ ਮਨੁ ਠਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨ ਨ 
ਹੋਇ 11” (ਗੁਰੂ ਰੰਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਗਿਝੀ ਗਿਝੀ ਲ੍ਰੈਬੜੀ ਰਵਾਹੀ` ਫਲੀਆਂ । 

__ ਭਾਵ “- ਜਦ ਕੋਈ ਨਿਤ ਦਾ fase 
ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ” ਨ ਮੁੜੇ । 

=~ ਛੱ ੯੦ SIF :-- ਧੀ- ਮਾਂ ਜੀ ! ag ਵੀ ad 
ਭਾਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ । ਅਖੇ 'ਗਿੜ 
fast ਲੂੰਬੜੀ sergt extn । (ਸੰ) 
A ਗਿਣਵੀਆਂ ਹਡੀਆਂ 3 ਮਿਣਵਾਂ 
Hag! । 

ਭਾਵ :-- ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤਾ i wa ਹੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ । 
ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਡੀਅੰ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ? “ਗਿਣਵੀਅ? ਹਡੀਆਂ ਤੇ ਮਿਣਵ; ਸ਼ੋਰਬਾ” ਵਾਲ! ਲੇਖ ਹੈ । 

ਗਿਦੱੜ any ਨ mus, ਆ 
ਕਉੜੀ । . 

my 
ua 

ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਮਿਲ ਤਾਂ ਸਕੇ ar -ਪੰਰ ਦੋਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ guar ਕਿ ਹੈ ਹੀ Het । 
ਵਰਤੋ” :--- 

"ਗਿੱਦੜ ਦਾ੫ ਨ wud ਆਸ ਬੁ ਕਉੜੀ | 
Ove ਨਚ ਨ ਜਾਣਈ ਆਖੇ afe Fs? 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਗਿਦੜਾਂ ga _ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ 
ਪਹਾੜੀ” ਹਗਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ 
ਪਾਸੋ ਲੋੜ 23 ਕਿਸੇਂ ਮਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ua ਉਹ ਅਗੌ ਬੜੇ 
ਨਖ਼ਰੇ ਕਰੇ | 

੨੧੮ ਗੁਆਂਢ ਦੀ... 

ਵਰਤੋ :--- ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਆਉਦਾ ਹੈ, 
ਲਾਲਾ ਜੀ, ਬਿਨ! ਲੌੜ ਦੇ । ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਸੀ 
ਸਾਡੀ । ਪਰ ਤੁਸੀ” ਤਾਂ ਓਹੀ ਗਲ ਠੀਤੀ, ਅਖੇ 
“ਗਿਦੜਾ da ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ 
ਪਹਾੜੀ ਹਗਦੇ 3’ । ਬੜਾ ਰੂਖਾ ਤੇ ਨਖਰੇ ਭਰਿਆ 
ਉਤਰ ਦੇ ਘਲਿਆ ਜੇ । (Ha) 

ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ aay 
ਕਦੇ ਸੋਗੁ । 

ਭਾਵ :-- ਕ੍ਰਟੈਥ ਦੇ guar ਵਿਚ 
ਕਦੇ ਗ਼ਮੀ ਹੈ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ । 

ਵਰਤੋ` :--- 
“ਜਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੁ ਬ_ਤੁ ਦੇਹੀ fennd ਟੋਂਗੁ ।। “ 
ਗ੍ਰਿਸਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗ ।।” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ-ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ) 
ਗਿਰਾਹੀ ਦਾਨ, ਸੂਤ ਉਡਾਣ । 

ਭਾਵ :- ਥੌੜ੍ੇ ਦਿਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਲ 
ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪੰਡਤ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦਾਨ ਭਾਵੇ' 
ਥੋੜਾ dt de, ਉਸਦਾ ਫਲ ਕਈ ger fuser ਹੈ, 
'ਗਿਰਾਹੀ ਦਾਨ, ਸੂਤ ਉਤਾਣ' | (ਸੰਗ) 

ਗਿਲਾ ਪੀਹਣ ਨਹੀ ਪਾਈਦਾ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਐਵੇ" ਹੀ 
ਲਮਕਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁਕਣ ਨਾ dary 

ਵਰਤ” :--- wa “ਗਿਲਾ ਪੀਹਣ ਨਹੀ” 
ਪਾਈਦ' | fed ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਢੋ । 

(ਸੰਗ) 
ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਜਾਣ ਦੀ 

ਆਜ਼ਾਬੀ । 

ਭਾਵ :-- ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ g 
ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਖ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਹਜ਼ੂਰ, _ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਏ । 'ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਜਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਬੀ” । 
ਹਰ ਵੇਲੋ Hla ਤੇ ਅੜੌਬੀ ਰਖਦੀ ਏ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) 



ਗੁਆਢਣ ਦਾ gu ਨਹੀ” ਆਉਦਾ, 
ਚੱਜ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :- ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਪਾਸ deat 
ਰੋਗ ਪਕੜਦ' ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਆਪਣੀ ਮਤ ਘਟ ਸੀ, ਪਰ 

vat Has ਨੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 'ਗੁਆਂਢਣ ਦਾ 
su ਤਾਂ ਨਹੀ” ਆਉਦਾ, ਪਰ cA ਤਾੰ ਆ ਹੀ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ' । (ਸੋਗ) 

ਗੁੱਛਾ _ਹੋਇ _ਧ੍ਰਿਕੋਨਿਆਂ ਕਿਉ” 
ਵੜੀਐ ਦਾਖੋ | 

ਭਾਵ :-- ਝਕੁਨਿਆ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ 
ey ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਨਹੀ” ਆਖ ਸਕਦੇ 
ਭਾਵ ਮਦ ਨੂੰ ਚੇਗਾ ਕੌਣ ਆਖੋ ? 

ਵਰਤੋ” :-- 

dat ਹੋਇ ਧ੍ਰਿਿ ਨਿਆ ਕਿਉ” ਵੁੜੀਐ ere । 
na ਕੇਰੀ Yast ਕੋਈ ਅੰਬ ਨ wig | 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਗੁਜਰ ਗੌਰਸ ਵੋਚਕੋ ਖਲ, ਸੂੜੀ ਆਣੋ | 

ਭਾਵ -- ਗੁਜਰ ਦਧ ਵਚਕੇ ਖਲ 
`ਤੇ ਛਾਣ-ਬੁਰਾ Ss ਆਉ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 
ਮੁਰਖ ਆਦਮੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ae ਦੋਕੇ 
ਘਟੀਆ ਲੈ ਆਉਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਗੁਜਰ ਗੋਰਖ ted ਖਲ nat ਆਣੈ ॥ 
ਬੇਮੁਖ ਮੂਲਹੁੰ ਘੁੱਥਿਆ ਦੁਖ Ad ਜਮਾਣੈ II 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਗੁਜਰ ਦੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤ 
ਕਰਾੜ ਦੇ ਛੋਟੇ । 

ਭਾਵ :- ਗੁਜਰ(ਨੀਵੀ` ਜ਼ਾਤ) ਆਪਣੇ 
ਵਡੇ ਤੇਂ fags (Gal ਜ਼ਾਤ) ਆਪਣੇ 
ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖ dard । 

ਵਰਤੋ” :— ਕਿਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਕੀ 
ਅਰਬ ? ਰਤਾ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ” ਹੇਠਾਂ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਜੀਉਣ 

ਨਹੀ” ਢੇ'ਦੇ । ਸਚ ਆਖਿਆ fan ਨੇ ਕਿ ‘ana 

ਤੌੱ 
3 

ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਈਏ” | 

(Fa) 
ਗੁਜਰਾਤ ਮਸ਼ਕਰੀ ਤੇ ਦੌਲਾ ਸ਼ਾਹ 

ਫ਼ਕੀਰ । 

ਭਾਵ :-- ਗੁਜਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸ- 
ਰਸ (ਮਸਕਰੀ) ਦੇ ਸੁਭਾ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਵਰਤ” :--- ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 
foe ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਥੋਰੇ ਹੌਸਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਸਰੇ 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿੱਚ 
ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । fea ਤੀਕ ਕਿ ਗੁਰੁ 
ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 
ਗੁਜਰਾਤ ਮਸ਼ਕਰੀ ਤੇ ਦੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ” | 

(ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭੋਰੇ-- ਸ. ਸ. ਅਮੋਲ) 

ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ । 

ਭਾਵ ;- ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ 
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :--- 

ae ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ _ ਸੋਇ ।। 

‘ae ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ” 1 
(a2 ਰੈਥ--ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ) 

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੋਇ । 

` ਭਾਵ :- ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 

“ਗਣ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ afer | 
ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ i 

(ਗੁਰੂ ਰੰਬ-- ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ) 

ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ । 

ਭਾਵ :-- ਅਤੀ ਗੁਣਵਾਨ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਉਸ਼ਾ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ HT ਤੋੰ 
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਵੇ” ਨਾ 
ਸਮਝਣਾ 'ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਜੇ ।”” 

(ਜੀਵਨ ਸੈ ਸਗਰਾਮ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ fer ਲੌਕ 
ਕਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ । 

ਭਾਵ :- ਮੈ" ਤਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ 
ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ ਪਰ Sat HS ਫਕੀਰ ਆਖਦੇ 
ਹਨ । va ਪੁਰਸ਼ ਨਿਮ੍ਰਤਾ-ਭਾਵ ਦਸਣ 
ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--- 
“ਫ਼ਰੀਦਾ ae ਮੈਡੇਂ ਕਪੜੇ ਕਲਾ ਮੈੱਡਾ ਵੇਸੁ ।। 
ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈ” feat ਲੋਕ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸੁ 11” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ) 

ਗੁਪਤ ਖੇਡੇ ਸੌ ਨਾਥ ਕਾ ਚੋਲਾ । 

_ਜ਼ਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ 
ਰਖਣ ਦੀ Yaar ਕਰਨੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਾਮ ਸਿੰਘ- ਇਹ ਗਲ ਦਸਣ 
ਵਾਲੀ ਨਹੀ । ਇਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ 
ਲਾਭ ਹੈ । “aus ਖੇਡੇ ਸੋ ਨਾਥ ਕਾ ਚੇਲਾ" । (ਸੰਗ) 

ਗਰ ਸਮਾਨਿ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ ਕੋਇ । 

ਭਾਵ :- gel ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ 
ਵਡਿਆਈ ਦਸੀ ਹੈ । | 

ਵਰਤੋ” : 
“ਗਰ ਭਜਾ ਤੀਰਥੁ ਨਹੀ _ਕੋਇ " ੨ 
ਸਰੁ ਸੋਤੋਖ 318 ਗੁਰ ਹੋਇ।।” 

#_ (ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਪੁਭਾਤੀ ਰਾਗ) 

aa ਗੁਰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਮਿਤਾਂ । 

ਭਾਵ :- ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ 
ਹੋਏ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਦ 
ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸਲਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ | 

XN 

ਵਰਤੋ" :-- ਅਜ ਕਲ੍ਹ 'ਗੁਰ ਗੁਰ-ਵਿਦਿਆ, 
ਸਿਰ ਸਿਰ ਮਿਤ” 

ਜਾਉ ਵਖਰੀ ਹੀ dost ਵਜਾ ਤਹਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ, ਜਿਨਿ 
ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨੁ । 

ਪਲ ਦਲਦਦਲਲ ਲਾਲ ਗਲ ਲਗਦਾ ਲਨ ਲਾਣਾ ਲਾਲਾ ਲ ਦਲ ਰਲ ਦਮਨਦਨ ਦਲ ਆਦਰ ਦਾ ਕਦ ਕਲ ਦਲ ਲੱਦ ਆ ਦ 

ਵਲ ਲੇਖਾ ਹੈ । fan ਪਾਸ. 

ਭਾਵ :-ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕਈ ਦਾਤਾ ar 

ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” . 
ਰ੍ “ਜਿਨ 3 3 5 ਸੇਵਿਆ ਭਉ ata 
ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ।। 
ਤਿਨਾ ਪਿਛੈ ਛੁਟੀਐ 

ਜਿਨ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ 1। 

ਗੁਰ Aes ੮'ਤ੧ ਕੋ ਨਹੀ 

ਜਿਨਿ fest ਆਤਮ ਦਾਨ 1" 

(ag ਗਰਥ--ਸ੍ੀ ਰਾਗ) 
ਗੁਰ ਲਾਗੋ ਚੇਲੇ ਕੀ ਪਾਈ , 

ਭਾਵ - ਜਦ ਉਲਟੀ ਰੀਤ 3d 

ਪਵੇ 3. até ਪੁਰਸ਼ਾਂ (ਚਲਿਆਂ) ਪਿਛੇ 
ਗੁਰੂ (ਉਤਮ yan) ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਨ | 

ਵਰਤ” :--- ਜਿਉ” Pag? ਪਾਣੀ vas 

ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦ' ਹੈ, Sal da ਨਿਕੇ ਮੌਟੇ ਮੰਦਰ ਪਾਣੀ . , 
ਪਰ wel ਹੋਰੀ '' ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਦੇ ਹਨ । 

ਆਉਂਦੇ ed Wis ਭਰ ਪਰੇ ਹੀ ਡੋਰੇ ਲਾ SS ਹਨ | 

ਮਾਨੋ 'ਚੇਲੋਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਗੁਰੂ del ਨਸੇ Ale ਹਨ, ਗੁਰ 

ਲਾਗੋ US Sf ਪਾਈ" | 

(ਮੋਰਾ ਵਲੈਤੀ ਸਫਰ ਨਾਮਾ--ਲਾਲ ਸਿੰਘ) 

ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰੀ ।। 

ਭਾਵ :-- ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ 

ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰਧ 
ਆਦਿ ਦੀ) ਬੁਝ ਗਈ । 

ਦਰਦ” ੧---- ਸਿ 

“ga ਵੀਢਾਰੀ _ਅਰਨਿ _ਨਿਵਾਰੀ i 

ਅਪਿਉ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖ ਥਾਰੀ i” 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਰਾਅ Bt ਰਾਗ) 

ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ xa ਦੇਵ ਪਿਤਾਗੁਰ 

ਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੋਸੁਰਾ | 

ae :-- ਗੁਰਦੇਵ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, 

ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਰੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਸੈਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 

ਕੂੜੇ ਹਨ ਇਕ ਰੱਬ ਦਾ ਫਿਸ਼ਤਾ ਸੱਚਾ ਹੈ । 



ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ... 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ 
ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ _ਪਰਮੇਸੁਰਾ ।। 
ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ _ਅਗਿਆਨ sas 
ਗੁਰਦੇਵ _ਬੋਧਿਪ _ਸਹੌਂਦਰਾ ।। 

(ਗੁਰੂ dis—aGat ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ) 

ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹੁ Vora 1 

ਭਾਵ :-- ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਣ 
ਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਰਾਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਿਆ 

`ਹੈ । ਭਾਵ ਚੰਗੇ usa ਸਦਾ ਵਡਿਆਂ ਦੀ 
ਬਣੀ ਗੀਤ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--- 

ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ 
“ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਗਹੁ ਚਲਾਯਾ” | 
ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਥਾਣ ਬਣਾਯਾ ।। 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਹੋਈਐ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ 
ANZ ਹੋਈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 

“ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਹੋਈਐ । 
ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇ ਅਪਰਸ ਦਰਸ ਅਲੋਂਈਐ ।। 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ । 

ਭਵ :-- ਧਰਮੀ ਤੇ AAS ਪੁਰਸ਼ 
qe ਜਾਪਦੇ ge ਵੀ ye ਨਹੀ ga 
ਕਿਉ'ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ et _ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਲਚੇ 
ਕਮਜ਼ੋਰ, ਨਿਰਬਲ, ਤਟਾੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ 
ਜਾਦੇ ਹਨ । ਪਰ Yat ਦੀ ਕਾਠੀ ਤਕੜੀ ਤੇ 
ਚਿਹਰਾ ਲਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਤਦੋਂ ਸਾਡੇਂ ਸਤਿਗਰਾਂ 
ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ. : “ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ” ਤੂੰ ਉਚ 
ਘਿਰਾਣੇ ਦੀ ਹੈ” । Sai ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ? 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ 
ਹੁੰਦ 

ਕ=ਲ==੨੨੬੨੨੦=੦੨੦੦੧੦੧੦॥੦੨੦੨੦੨੭੭੨੦੦੨੦੦੦੦੦੩੧੧੨੦੭੭੨੨੨੦੦੦੦੦੦੦੦੨੨੨੨੨੬੨੨੨੨੦੨੭੦੦੦੭੦੦੦੬੦੧੨੭੬੬੦ 

ਗੁਰਮੁਖਿ war, ਮਨਮੁਖਿ ਗਵਾਇਆ । 

ਭਾਵ -- ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 
ਹਰੀ (ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸਤੁ) ਨੂੰ 
ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
“ਗਫਮਖਿ sot ਮਨਮੁਖਿ ਗਵਾਇਆ ।। 
ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ। 1” 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਆਸਾ ਰਾਗ) 

ਗੁਰੂ ਐਗ ਸੈਗ | 

ਭਾਵ :-- ਬਿਪਤਾ ਆ ਬਣੇ ਜਾਂ 
ਵਿਛੜਨ ਸਮੋ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਰੱਬ 
ਰਾਖਾ । 

ਵਰਤੋ :--- ਸੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋ” ਸਹਿਜੇ 
fag ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਏ | ਸੈ” feast ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ 2 

fan ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆਂ । asi ਵਿਚੋ ਬੋਲਿਆ 
‘ag ਅੰਗ Hal, ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ” । 

(ਬਿਜੈ fit. ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

fast at ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ a 
| 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ 
ਬੇ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਈ ਥਾਂ 
Rar ( 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਗੁਰੂ ਜਿਨਾਂ ਕਾ niger 
ਚੇਲੋਂ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 

ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ 
ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸੁਆਉ ।। 
ਆਇ ਗਇਆ ਪਛਤਾਵਣਾ 
ਜਿਉ ਸੁੰਬੈ ਘਰ are i 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ-- ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ) 
ag ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ ਚੋਲੇ ਜਾਣ 

ਛੰੜੌਪ | 

ਭਾਵ := ਜੇ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਆਗੂ 



ਭੈੜਾ ਹਵੇ ਤਾਂ ਮਤ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ (ਚੇਲੇ) ਤਾਂ 

ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਂੜੇ ਹੋਣਗੇ । ਸਗੋ” ਗੁਰੂ ਕੋਲੋ” 

aula ਚਲਾਕ Jed । ` 

ਵਰਤੋ :-- ਯਾਰ ! ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ 

ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ` ਦਿਤਾ ਹੈ । ਕਿਉ? ਨਾ 

ਹੋਵੇ ‘ag ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ aus, 38 ਜਾਣ ਡੜਪ' | 

ਪਿਉ ਤਾਂ ਨਿਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਚੋਡੀ-ਬਾਜ਼ ਵੀ 

ਨਿਕਲਿਆ | (ਸੋਗ) 

ਗੁਰ ਧਾਰ ved, ਤੇ uel ਪੀ 

ਪੁਣਕੇ । 

ਭਾਵ :-- ਆਗੂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਚੁਣਕੇ 

ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ 

ਹੁੰਦਾ fad fad ਕੁਪੱਤੇ ਆਗੂ ਦੇ ਉਹ ਲੜ ਜਾਂ 

ਲਗਾ ਸੀ $ He ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਖਿਆ : “ag ਧਾਰ 

ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੁਣ ਕੈ' | (ਸੰਗ) 

aa ਬਿਨਾਂ ਗਤ dl’, ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ 

ਪਤ ਨਹੀ' । 

ਭਾਵ :- ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ sd Jet 

ਤੇ ਗੁਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦੀ । 

ਵਰਤੋ" :-- ga ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! ਰਬ 

“ ਉਰੇ ਸਾਡੀ ਓਟ ਕੌਣ ਏ । ਇਹ ਵੇਲਾ sat 

nite ਦਾ ਏ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਨਾ 'ਗੁਰੂ 

ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀ” ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ” ਹੁਣ 

ਕੁੜੀ ਦਾ ste’ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡ) 

ਆਪਣੀ ਥੀ ਏਂ । 
(ਸੁਭਦਾ--ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ase ਨੂੰ ਛੱਡ, ਹਡੀਆਂ ਚਬਣ ਗਲ 

ਪਵੇ । 

ਭਾਵ :-- vant ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ 
ਮੈਦੀਆਂ ਖਾਣ ਲਗ ਪੌਣਾਂ । 

ਵਰਤੋ :-- ਓਏ waar, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ 

ਈ $ 'ਗੁਲਫ਼ੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਹਡੀਆਂ vac ਲਗ ਪਿਉ” । 

ays ਰਾਹ ਫੜ ਲਏ ਨੀ । 

| (ਸੰਗ) 
ਗ੍ਰਲਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹ ਰਾਂ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋਂ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ 
ਬਹੁਲਤਾ Je, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ` !:-- ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ 
ਦਾ ਟੋਟਾ ਭਨ ਕੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੈ ਸਿਰ foster 
ਹੋਇਆ ਆਪ £ਹਾਰਾ ਬੋਲਿਆ 'ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ” । 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ast, ast, ਜੁਲੀ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ 
ਭੁਲੀ | 

ਭਾਵ .-- ਰੋਟੀ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਪੜਾ 
ਸਭ Sat ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਅਸੀ” ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ 

ਨਹੀ ਚਾਹੂੰਦੇ । ਪਰ ‘ast, ast ਤੇ ਜੁਲੀ ਤੇ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ‘ast, ast, ਜੂਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ 

gat | (ਸੈ) 

ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਤੇ ਗੁਲਗੁਲਿਆਂ ਤੋ” 
ਪਰਹੇਜ਼ । 

ਭਾਵ :-- ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਤਾਂ ਕਰਾਂ 

ਲੈਣਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋ` ਘਟ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰਨ 

ਤੋ' ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ | 

‘was :-- ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਬਾਬ ਹੀ 

ਸੋਭਦਾ ਏ । ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਆਖ'ਤੇ eng at ਆਖ | 

'ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਤੇ ਰਰਾਲਗੁਲਿਆਂ ਤੋਂ” ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ? 
(ਸੰਗ 

ਗੁੜ fast do ਵਿਗੋਏ ਛੱਲੀ ਪੂਣੀ ` 
ਹੱਟੀ ਢੋਏ । * ਰ੍ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਟਬਰ ਦਾ ਜੀਅ 
ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆ ਹੱਟੀ `ਤ” ਚੀਜ਼ਾਂ 

ਉਧਾਰ Sa ਸਭੋ ਕੁਝ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੂੰ 

Bs ਲਗ ਪਵੇ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 



A denen nen na nena een eee n nee e enemas en nen eee ennnenenawenen, 

ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਘਰ ਵਾਲਾ--ਭਲੀਏ ਲੌਕੇ । 
ਇਹ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ 
ਤੂੰ desea ਏ” । ਲੁਣੀ ਜਾਏ'ਗੀ । ‘az fast 
ਚੈਨ ਵਿਗੋਏ, ਛੱਲੀ ਪੂਣੀ ਹੱਫੀ ate’ | az ਮੋਰੀ 
ਪਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ । (Ja) 

ਗੁੜ, ul, ਮੈਦਾ ਤੇਰਾ, ਜਲ ਫੂਕ 
ਬਸਤਰ ਮੇਰਾ 1 

ਭਾਵ :-— oe ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੇ ਪਰ ਮੂਲ ਵਿਚ ਪਾਣ ਤੋਂ one ਦੀ 
ਕਰੇਂ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ Sat ਭਾਈਵਾਲ ਏ । 
ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ” ਕਰਾਂ, ਧਨ ਵੀ ਮੈ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ” Ha 
ਉਤੇ ਹਿਸਾ ਉਗਰਾਹੋ । ‘aa, ਘੀ, fie ਤੇਰਾ, ਜਲ, 
ਫੂਕ ਬਸੈਤਰ ਮੇਰਾ' | ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਵੇ” ਚਲ । 

ਰ (a) 
ਗੜ ਦਿਤਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 

ਉਸਨੂੰ ਮੁਹਰਾ ਕਿਉ“ ਦੇਈਏ | | 

ਭਾਵ- ਕਰੜਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ Foy 
ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤਦ ਕਰੜਾਈ ਕਿਉ” ਕਰੀਏ ? 

ਵਰਤੋਂ :---- ਰਚ 
ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ _ਸਵਾਰਨ Sy ਨੂੰ - 
ਕੌੜਾ ਮੂਲ ਨ ਕਹੀਏ । 
‘az ਦਿਤਿਆਂ ਜੇ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ 
ਫਿਰ ਮੋਹਰਾ ਕਿਉ” ਦੇਈਏ ।” 

(ਜੀਵਨ ਪੰਥ-- ਮੁਸਾਫਰ) 

ਗੁੜ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਮ 
ਨਾਲ ਕੌੜਾ । 

ਭਾਵ:-- ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਓਹੋਂ ਜਿਹਾ ਲਾਭ ਲੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ“ :--- ਭਾਈ ! ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਫਲ 
ਮੰਦਾ, at ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉ” ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 

੭ 

ਫਸਦਾ । “ਗੁੜ ਨਾਲ at ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 
ਨਿੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌੜਾ” । (ਸੰਗ) 

ast ਭਾਹਿ ਜਲੈ ਸੈਸਾਰਾ ॥ 
ਭਾਵ:-- (ਮਾਇਆ ਦੀ) cael ਅਗ 

ਨਾਲ ਸਾਰਾ HATG ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ nus 
ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ।। 
ਗੂਬੀ _ਭਾਹਿ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ 
ਭਗਤ ਨ _ਬਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੌਥ--ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ) 

ਗੌਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਨਹੀ ਕਤੀ (ect) 
ਭਾਵ:-- ਜਦੋ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ 

ਹਿਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 
ਵਰਤੋਂ" :-- ਨੱਟ--ਪਿਆਰੀ ਕੋਹ ਨ ਚਲੀ 

ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਿਹਾਈ । ਹੁਣੇ ਥਕ ਗਈ ਏ' । ਅਜੋ ੩੧ 
‘gga ਵਿਚੋ” ਪੂਣੀ ਨਹੀ” ast | ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਲੂਕ 
ਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ By 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ” ਮਿਟੀ ਲਾਹੁੰਦਾ ਏ | 
ਭਾਵ:-- ਵਾਧੂ ਦਮ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣੇ | 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਆਪ ਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀ” ਜੋ ਨੀਤ ਓਹਦੀ । 
ਕਾਹਨੂੰ ae ਤੋ” ਮਿਟੀ sizer ਹੈ । 
ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀ ਬੁਝਾਉਣ gan, 
ਪਾ ਪਾ ਤੇਲ ਕਿਉ” ਸੜਿਆ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ | 

(ਸੰਗ) 
ਗੌਡਾ ਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਟਾਇਆ | 
ਭਾਵ:-- ਥੋੜੀ ਖੇਚਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ 

ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਤੁਸੀ” ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ੩ 
ਥਾਂ ਬਥੇਰੀ ਹੈ । “ਗੋਡਾ ਚਾਇਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਿਟਾਇਆ'। 

(ਸੋ) 



ਵਕ ਜਲ ਡਡਲੜਣ ਨਲ ਕਤਲ ਅਲ ੨ ਨਲ ਅੜ ਅਠ ਅਲ ਜਲ ਆਲ ਆਲ ਈਦ eT 

ਗੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਗ੍ਰੀਬ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਘਰ 

ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ gu dei ਦਾ 

ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋਂ' :--'ਗੋਦੜੀ ਵਿਚ ਲਾਲ' ਜੇ ਨਿਰਾਂ । 

ਤੂ ਉਸ ਦੇ gaat ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ, ਉਸ ਦੇ 

ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ । (ਸੈ) 

ਗੋਦੀ ਵਾਲ Usd ਜਗ | 

ਭਾਵ :--ਚਢੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਸ ਪਈ ਹੋਵੇ, 

ਪਰ ਨਾ ਲਭਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਲਾ ਪਾਈ 

ਜਾਣਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਤੂੰ ਇਹ gat ਗਲ ਕੀਤੀ, 

ਹਫ਼ਤ; ਹੋ ਗਿਆ eck aa ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਈ ਕਿਤਾਬ 

ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ੩ ਨਿਕਲੀ ਅਜ ਤੇਰੇ ਅਪਣੇ ਦਰਾਜ਼ 

ਵਿਚੋ | ਅਖੇ ‘Hel ਬਾਲ eam ਜਗ” | (ਸੋ) 

ਗੋਰਾ ਸਲਾਹੀਏ ਕਿ ਬੱਗਾ 1 

ਭਾਵ :- ਅਜੇਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ 

ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾਂ 

ਹੋਵੇ 

:- ਸਾਰੇ ਹੀ fea ਜਿਹੇ 3! 

“ਗੋਰ ਸਲਾਹੀਏ ਕਿ ਬੋਂਗਾ' 

(ਸੋ) 

ਵਰਤੋ” 
ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਕਿ 

ਗੌਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਚੁੰਢੀਆਂ ਜੋਗਾ । 

ਭਾਵ:- ਜਦ ਕਿਸੇ dat ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 

ਮੰਦਾ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇ । ਹਾਸ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਜਤੋ' :-- ਸਾਨੂੰ ਨਹੀ ਲੋੜ ਅਮੀਰੀ ਦੀ । 

ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ ਰੀ ਹਾਂ । ਕੋਈ ਪੁਛਦਾ ਬੁਲਾਂਦਾ ਨਹੀ 

“ਗਰੀ ਦਾ ਮਾਸ ਚੂਫ਼ੀਆਂ ਜੋਗ” । ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 

ਲੋਕੀ” on va ਹੀ fe gl. wee | 

ਗੋਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟਾ ਕਾਲਾ (ਕੁਲਫ਼ੀ) 
ਸਜਦਾ | 

(ਸੰਗ) 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ I 

ਵਰਤ” :--ਲੋਕੀ' ਐਵੇ sol ਕਹਿੰਦੇ 

Hai ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਗਲ ਹੌਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚੋ, aid 
ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੁਪੌਟਾ ਕਾਲਾ dt ਸਜਦਾ ਹੈਂ । (ਸ) 

ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਮ ਬਾਹਰ । ਜਾਂ ਗੋਲੀ 
ਅੰਦਰ 3 ਦਮ ASU! 

ਭਾਵ:- ਹਾਸ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਾਣ 
ਹਕੀਮ (ਜਾਂ ਆਗੂ) ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--- “ਬਸ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ; 

ਹਵਲਾਤ ਵਿਚੋ ਕਢਕੇ 3073 ਘਰੇ ਪਹੌਚਾ = 
ਜ:ਏਗਾ । ve Guat ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ 
ਬੀਮਾਰ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਸਖ਼ਤ Sa ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ fz 

= 

ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ 3 ਦਮ ਬਾਹਰ” ਵਾਲਾ ਮੁਆਮਲਾ ਹੀ 
ਹੌ ਜਾਏ | 

ae 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਗੌਲੀ ਕਾਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਾਹਦੇ । 

ਭਾਵ:-- ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ 
MSA ਹੋਣਾ | 

ਵਰਤੋ ` :— ਚਲ _ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 
ਇਨਕਾਰ ਏ ? ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ nia’ ਦਲਨੇ ਆਂ ਗੋਲੀ 
ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ । ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 
ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸ਼ੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਗੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈਏ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ 
ਖਾਈਏ 1 ਵੇਖੋ ਕਰ ਮਜੂਣੀ ਤੇ ਖਾਹ ਦੂਰੀ । 

ਜਾਂ ੍ 
ਗੋਲੇ ਹੋਕੇ ਕਮਾਈਏ, ਮੀਆਂ ਬਣਕੇ 

ਖਾਈਏ । 

ਭਾਵ:- ਖੁਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਂ 3 ਫਿਰ 
ਸੁਖੀ ਦਿਨ ad : 

ਵਰਤੋ” :--ਦੋਸਤ ਐਵੇ” ਤਾਂ ਕੁਝ adi 
ਬਣੋਗਾ, ਦਿਲ ਲਾਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖ ਮੋਜਾਂ 

ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ । 'ਗੋਲੋ ਹੋ ਕੈ ਕਮਾਈਏ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ 

ਖਾਈਏ” । 



_ a ਕੱਢ ਘੁਮਿਆਰੀਏ fess 
ਥਥੁਆ ਲਾ | 
ਦੇਖੋ:-- ਕੋਠਾ ਉਸਰਿਆ ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ | 

ਭਾਵ:-- ਆਪਣਾ ਕੋਮ ਕਢਣ ਦੀ ਕਰ, 

ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ । 
ਵਰਤੋ” :-- ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ aes ਦਾਂ 

ਸਮ! ਨਹ, ਕੌਮ ave ਦੀ ad! ‘a ਕਢ 

ਘੁਮਿਆਰੀਏ ਚਿਤੜ Sanit ar | (ਸੋ) 

ਗੌ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਖ ਬਦਲ) | 

ਭਾਵ:- ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ we ਤੇ 
AYU ਤੋੜ ਲੌਣਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਹੁਣ ਤੁੰ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ 

ਕਰਦਾ ਏ' । ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ Ba ਗਿਆ ਏ । “a 

ਨਿਕਲ) ਅਖ ਬਦਲੀ” ਵਾਲੀ। ਗਲ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ” । 

(ਸੋ) 

_ਗੌਂ ਭੁਨਾਵੇ ਜੋ, ae ਗਿਲੇ ਹੀ 
dei 

ਭਾਵ:-ਲੋੜ ਸਮੇ” ਹਰ fea ਦੀ 
ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ | 

ਵਰਤ” :-- a sare a", ਜਦੋ” ਗੋ 

ਸੀ Ga ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ੍ 

ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਹੱਥ ਧਰਦੇ ਸਨ । ਪਰ 

ਜਦ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੂ ਕੋਣ ਤੋਂ ਮੈ ਕੋਣ । 

(ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ--ਭਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) 

ਗੋਗਾ Hal ਅਪਵਿਤ ਜਲ ਕਰਨ 
ਸਕੈ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਮਿਲਾਈ 1 

ਭਾਵ:--ਗੈਗਾ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਮੌਰੀਆਂ ਦਾ 
ਪਾਣੀ ਅਪਵਿਤ੍ ਨਹੀ" ਕਰ ਸਕਦਾ । . vai 
ਦਾ ਭੈੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀ 
ਬਣਾ ਸਕਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਪਾਰਸ ਅੰਦਰ ਪੇਂਥਰਾਂ ਅਸ਼ਟਧ!ਤ 

ਮਿਲ _ਵਿਗੜ ਨਾਂ ਜਾਈ । 

ਡ੨-੨====ਦ=ਦਣਦ==ਣਣਲਲ= ਦਲਦਲ <<<==<=====ਦਦ ਦਦ 

aa, ਕਾਣਾ . 

dat 

ਕਰ ਨ ਸਕੈ eit ਮਿਲਾਈ । 

| (ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

` ਗੋਗਾ ਗਏ Wat ਰਾਮ, ,ਜਮਨਾ 
ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ AH ਅਨੁਸਾਰ 
ਅਪਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 

ਇਤਬਾਰ ਹੈ $'ਗੌਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ 

ਜਮਨਾ ਦਾਸ” । fas ਲਾਈ ਗਲ, ਓਹਦੇ ਨਾਲ 

ਉਠ ਚਲੀ i (ਸੰਗ) 

ਗੈਗਾ ਗਈਆਂ ਹਡੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ 
ਮੁੜੀਆਂ ਹਨ । 

ਭਾਵ:--ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ ਚਲੀ 
ਜਾਵੇ faa ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” : ਰ੍ 
ਰੀਗਾ ਗਈਆਂ at ਹਡੀਆਂ £ੜਦੀਆਂ ਨੇ 
ਗਏ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇਂ ਨਾਂ ਮੌੜਿਆ ਈ । 
aa’ ਛੁਟਕੇ ਤੀਰ at ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ 

ਵਾਰਸ ਛਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀ” ਛੋੜਿਆ ਈ । 

(ਹੀਰ-ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

da, ਕਾਣਾ, ada’, ਛਾਤੀ 
ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਂ, ਨੀਵੀ ਥਾਂ ਬਹਾਲ ਕੇ 
ਗਿਣੀਏ ਪੂਰਾ ਸੌ । 

ਭਾਵ:--ਗੰਜੇ, we, ਨਹੁੰ sd 3 

ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 

ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ 

ਨਹੀ” | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਸੋਂ 
ਨੁਕਸਾਨ Un ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :— ਬੇਈਮਾਨ, ਕਮੀਨਾ, ਰਜਾ, 

ਵਿਲਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ । ਸੱਚ ਸਿਆਉਣਆਂ 

ਆਬਿਆ, “ਗੰਜਾ, ਕਾਣਾ, ਕਰਕਰਾ, ਛਾਤੀ ਵਾਲ ਨਾ 

ਹੋ । ਨੀਵੀ? ਥੀ ਬਹਾਲ ਕੇ fete ਪੂਰਾ ਸੌ ।” 

(Ha) 



ਗੈਜੀ ਗਈ ਪੇਕੇ,ਲੈ ਜੂੰਆਂ ਆਈ । 
ਭਾਵ:--ਜਦ ਨਿਕੌਮਾ ਆਦਮੀ ਚੌਗੀ | 

ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਕੇ 'ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਖੱਟੇ, ਤਦ ਇਹ | 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ | 
ਏਨਾ ਕੁੰਢ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ 
ਬਣਾ ਸਕਿਆ । ‘dat ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘਲਿਆ ਉਹ ਜੂੰਆਂ | 

(ਸੰਗ) | ਸਿੰਘ ਸਭੀਆ 1. ਲੈ ਆਈ)' । A ਕੀ ਕਰਦਾ ਊ 

ਗੇਜੇ ਨੂੰ ਰੱਬ od ਨਾ ਦੇਵੇ । 
ਭਾਵ:--ਕਮੀਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ਼- | 

ਤਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਗ | 

| ‘ae’ ਖ਼ਾਲੀ ਤੋਂ da ਦਾ nest’ । ਸਾਧ ਨਾ 

ਵਰਤੋ” :--- ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ | ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ । ਘਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ? 
ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਨਹੀ" ਦਿੰਦਾ । “dia ਨੂੰ | ਅਖੇ ਮੁਕ ਗਏ we 'ਚੋ“ ਦਾਣੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਘ 

9 S59 = ਲੇ: ਉ ਰਬ ਨਹੁੰ ਨਾ ਦੇਵੇ" । ਸਚ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ | oot | 

ਕਰਦਾ ਹੈ । 

3 । (ਸੰ) 
ਗੰਢ _ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਅਕਲ ਦਾ 

Gar (ਅੰਨ੍ਹਾ) । 
ਭਾਵ:--ਬੇਵਕੂਫ਼ ਆਦਮੀ | 

ਵਰਤੋਂ" :-- ਤੇਰੇ wd ਗੰਢ ਦੇ ਪੂਰੇ ੩ 
ਅਕਲ ਦੇ ਉਹੇ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣ ਸੱਦੇ ਹਨ । ਤੂੰ 
ਠਗਾਵਾਂ Het ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ” । ( 

ae ਪਰੀਤੀ ਮਿਠੇ ਬੋਲ ।। 

ਭਾਵ:-ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ | 
ਨਾਲ ਜੌੜ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਕਾਲ dig ਨਦੀਆਂ ਸੀਹ ਝੋਲ ।। 
dz _ਪਰੀਤੀ fxd ਬੋਲ ॥” 

ਹਿਕ fest 

ਭਾਵ:--ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ | 
ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ | 

| ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਢਿਲ ਨਹੀ” ਲਗਦੀ । 

| gat ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- 
ਚਲ `ਚਲਣ-ਹਾਰ _ ਵਿਚਾਰਾ safe _ ਮਨੋ 

ਗ਼ੰਢੇਦਿਆਂ ਛਿਅ ਮਾਹ ਤੁੜੌਦਿਆਂ ਹਿਕ ਖਿਨੋਂ । 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਆਸਾ ਫਰੀਦ) 

ae ਖਾਲੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਲੀ । 
ਵੇਖੋ:--ਮੁਕ ਗਏਂ ਘੜੇ ਚੋ ees ਬਣ ਗਿਆ 

ਭਾਵ:--ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਕੀਰ 
ਬਣ ਰਹੇ | 

ਵਰਤੋ :--- ਵੇਖਿਆ ਓਇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਧ 

(ਸੰ) 
ਗੋਦੀ Gas ee ਦੇਣੀ ਹੀ 

ਭਾਵ:-ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ S ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ - 
| ਵੀ ਪਲਾ ਛੁਡਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਦੀਵਾਨ -- ਬਾਉਲੀ ਹੋਂ ਗਈ.. 
[ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ 
| ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਰੀਦੀ 
[ ਉੱਗਲ ਜਾਣਕੇ ਵਢ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭਲੀ ਗਲ ਹੈ । 

(for ਸਿੰਘ--ਡਾ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸ਼ਿੰਘ) 

ਰੌਨਾ ਤੇ ਗੈਗਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਛੱਲਾ 
| are ਨਾਲ ਹੈ । 

ਭਾਵ:--ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਸ 
| ਵਿਚ ਦੁਖ ਵੀ ਹੈ । 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਵਾਰ ਮਾਝ) | 

ਹੀਢੇਦਿਆਂ ਗਿਆਂ ਮਾਹ ਤੁੜੇਦਿਆਂ | ਉਥੇ ਦੁਖ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ । 'ਗੰਨਾ ਤੇ dave ਹੈ । 
| Md ਛੱਲਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੈ”। 

ਵਰਤ” :—~ ਗ੍ਰਹਸਤ ਵਿੱਚ fad ਸੁਖ ਹੈ, 

(Hat) 
devs (ਜੱਟ) ਗੈਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ 

| ਤੇਲੀ ਦੇਵੇ 1 



ਗਾਂ ਨਾ . ੨੨੭ ast ਰੋਨ.-.- 

ਭਾਵ:--ਮੂਰਖ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ dd ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ we ਭਾਵੇ” 
ਤਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੌਜ ਜਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ | ਨਾ ਘਲ । 

ਆ ਕੇ ਬਾਹਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--- gant ਵੀ ਇਕ de ਤਕ ਹੀ 
ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਹੁਤੀ ਈਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉ'ਦੀ ਹੈ । 

ਫਿਰ ਭਰੋ ਘਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ । 'ਗੀਵਾਰ ਰੀਨਾਂ ਨਾਂ 

ਦਏ, ਭੋਲੀ ਦੇਵੇ' । ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਕੀਤੀ, 

ਪਰਨਾਲਾ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ eat ਦਿੱਤਾ । (ਸੈ) 

ਗਾਂ ਨਾ dal, ਨੀਦ ਆਵੇਂ det | 

ਭਾਵ:--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਾਜ ਜਾਂ 
ਚਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਖੂਬ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇਂ 
He | 

ਵਰਤੋ” :-- ਵਰਿਆਮ--ਸਾਡੋ _ਕੋਲੋ” ਤਾਂ 

ਫਕੀਰ gaa ਚੰਗੇ ਨੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ 

ਹੋ ਕੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ‘ai ਨਾ ਵਡੀ, ਨੀਦ ਆਵੇ ਹੱਛੀ' | 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ੇਹਿਰੋ' - ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਗੁੜ ( ਮਠਿਆਈ ) 

--ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਆਨੰਦ 

dd ਦੇ ਗੁੜ ਖਾਣ ਬਰੋਬਰ ਹੈ-ਦਸਿਆ 

* ;---ਜਦ ਵਸਲ ਵਸਾਲ ਬਨਾਈਏਗਾ, 

ਤਦ ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਗੁੜ ਖਾਈਏਗਾ | 

(ਕਾਫ਼ੀਆਂ--ਬੁਲੋ ਸ਼ਾਹ) 

__ਗੌਗੀ ਪੇਕਿਉ ਗਈ 'ਨਾ ਗਈ 
ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ । 

ਭਾਵ:--ਨਿਕੇਮਾ ਬੋਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ 

ਰਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇ` ਬਾਹਿਰ, ਸੁਆਰ ਕੁਝ ਨਹੀ” 
ਸਕਦਾ | - 

ਵਰਤੋਂ :— ਬੈਠ ਰਹੇ ਘਰ ਤੋ ̀ ਖਾਏ 
ਵਿਹਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ । ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕਿਹੜ) ਇਸ 
ਕਮਾਈ ਸਾੜਨੀ ਏ” । 'ਗੁੰਗੀ ਪੋਕਿਉ” ਗਈ, ਨ 
ਗਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ” ਹੈ । (Ha) 

ਭਾਵ:--ਗੁੰਗੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਘਲਣ ਦਾ 
ਕੀ ਲਾਭ ? ਭਾਵ ਜੌ ਕੌਮ ਕੋਈ ad ਨਹੀ” 
ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਣ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ । 

ਵਰਤੋ :— ਅਜੇਹੇ ਅਨਾੜੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ 
ਕਿਥੋ ਵਧੀਆ -ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ । ad 
ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਘਲ ste” ਨਾ ਘਲ” । ਇਸ 3° ਤਾਂ 
ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ | 

(Hat) 
3 ਸਭ ਸਬਦ 

ਸੁਭਾਇਮ਼ਾਨ 

ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ da ਦੀ ਜੀਭ oat 

ਗੁੰਗੇ ਦੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ (ਗੱਲਾਂ) ਜਾਂ 
dart ਜਾਣੇ ਜਾਂ dat ਦੀ ਮਾਂ (ਭੈਣ) । 

ਭਾਵ :-- ਹਮਦਰਦ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ 
ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਦੁਖੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾਂ ਦੀ 
ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀ 
ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਂ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀ” ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ' 

ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਨਹੀ” ਕਰ ਸਕਦੇ । ‘dial ਦੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ 

ਜਾਂ dan ਜਾਣੇ ਜਾਂ did ਦੀ ਮਾੰ | 

(Ha) 

ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਤੇ aust ਗੁਆਂਢ ਨਾ 
ਮਰੇ, ਨਾ ਪਿਛੋ ਲੱਥੇ । 

ਭਾਵ:--ਇਹ ਦੋਵੇ` ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਹਨ । 



ਵਰਤ `:--ਬੜੇ $3 ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜਦਾ 
ਦਾ ਵਾਹ ਧੈਂ ਗਿਆ ਹੈ । ਗਲ ਇਹ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 
dist ਨ ਤੇ ats ਰ੍ਰਰਆਂਢ ਨਾ ਮਰੇ at ਪਿਛੋਂ 
ਲੱਥੇ । (Ha) 

a _ਖਾਧਿਆਂ ams sat 
ਨਿਕਲਦਾ | 

ਭਾਵ:-ਪਾਪ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵਧੀਕ ਕਮਾਈ 
ਕਰ SE ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀ" ਬਣਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਫੌਕੇ ਲੈ ਕੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ 
ਨਾਲ਼ oA ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ? da vifeni ਵੀ ਕਦੀ 
ਕਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ 2 (ਸੋਗ) 

੫ 

ਘਸੁੰਨ ਨੇੜੇ ਕਿ ਖ਼ੁਦਾ । 
ਭਾਵ:--ਜਦ ਕੋਈ ਰੱਥ ਤੋ” ਤਾਂ ਨਾ 

ਡਰੇ Ud BB ਪਾਸੋ” ਡਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਇਸ ਲਈ wis ਨੇੜੇ ਹੈ, 
ਖ਼ੁਦਾ ਨਹੀ” । ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ । ਮਿੰਨਤ 
338 ਨਾਲ ਇਸ ਨਹੀ” ਜੇ ਮੰਨਣਾ । (Ha) 

ਘਗਗੀ ਦਾ ਸਾਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਗੜੀ 
ਦਾ ਸਾਂਕ ਪਿਛੇ । 

ਭਾਵ:--ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ CF ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਸਾਕ ਨੂੰ 
ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਇਸ ਵਿੱਚ_ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਏ ? 
ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀ” ward} ਦਾ ਸਾਕ ਅੱਗੇ 

ਪਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕ ਪਿਛੋ । ਮੈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ 
ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਲ ਨਹੀ” ਰਖਣੀ ਚਹੁੰਦਾ । (Ha) 

ਘਟੀ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੀ ? ਜਾਂ ਘਟੀ ਦਾ 
ਕੋਈ ata. ਨਹੀ) 
ਭਾਵ--ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ 

ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀ" ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ | 

047 Ws 

ਵਰਤੋਂ” :---ਬੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ, ਕਈ 
ਹਕੀਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ua 'ਘਟੀ ਦਾ ਕੋਈ 
ਦਾਰੂ adt ।” ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੌਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ 
ਗਿਆ । (Hai) 

ਘੰਨਿਆਰ ਤਬ ਘਾਹ, ਜਿਸ ਵਲ 
ਪਿੰਡ ਉਸ ਵਲ ਰਾਹ । 

ਭਾਵ:--ਜਿਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਉਥੇ ਘਾਹ 
ਉਗ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਸੋਂ” ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ 
ਰਾਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਾਲ 
ਕਾਰਜ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

~ 

ਵਰਤ” :-- ਜਿੱਥੇ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਭੋਰੇ 
| ਆਉਣਗੇ “ਘਨਿਆਰ ਤਬ ਘਾਹ, ਜਿਸ ਵਲ ਪਿੰਡ, 
ਉਸ ਵਲ ਰਾਹ ।' ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੌਸ਼ ਹੈ? (fa) 

ਘਰ ਆਉਣਗੀਆਂ _ ਰੋਟੀਆਂ, 
ਭਜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ | 

ਭਾਵ:-- ਪੈਸੇ ਪਲੇ de ਤਾਂ ਕਿਸੇ 
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀ” । 

ਵਰਤੋ” :--ਭਰਾ, ਭੈਣਾਂ ਪੁਤਰ ਸਭ OF 
ਦੇ ਸਾਕਦਾਰ ਨੈ। ਘਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੋਟੀਅੰ 3i 
ਭਜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ । ਪਲਿਉ” we 
Ha, ਤੇ ਯਾਰ ਹੋਂਏ Ha । (Ha) 

_ ਘਰ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਗਈ ਗੜੋ`ਦੇ 
(ਬੇਰ) ਖਾਣ । 

ਭਾਵ:--ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਮ ਆ ਪੈਣ ਤੇ 
ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ । 

= 

ਵਰਤ”? :---ਚੰਗਾ ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਇਸ wa ਵਿੱਚ “ਘਰ wre ye ਗਈ ਗੜ਼ੋ”ਦੇ 
ਖਾਣ |’ ਘਰ ਦਾ ger ਅੰਦਰ ਇੱਕ sot ਦਿਸਦਾ । 

| (Ha) 

ਘਰ we yds, ਚਾੜ੍ਹ ਬੈਠੀ 
ਵੜੀਆਂ (ਦਾਲ) । 

ਭਾਵ:--ਸਮੇ' ਦੇ ਅਨਕਲ ਕੌਮ ਨਾ 
oe 

ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੇਢੁਕਵੀ` ਗਲ ਕਰਨੀ | 



ਵਰਤ :—uaw tes ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਔਗੁਣ 
ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮ ਸਮੇ ਦੇ ਅਨਕੁਲ ਨਹੀ” 
ਕਰਦੀ । ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ “ਘਰ ਆਏ 
ਪਾਹੁਣੇ wa ਬੈਠੀ ਦਾਲ '। (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਆਪਣਾ ਸੈਭਾਲੀਏ, ਚੋਰ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੀਏ । 

ਭਾਵ:--ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪ ਹੀ 
ਸੈਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਏ 
ਤੂੰ ਪਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਗੜਿਆ 
ਪਰ "ਘਰ ਰਬੀਏ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ 3 ਚੋਰ ਕਿਸੇ 2 ਨੂੰ ਨਾ 
ਆਖੀਏ 1” ਮੁੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜਾਲ 
ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ? (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਸਭ 3 ਉਤਮ, ਭਾਵੇ" ਪੂਰਬ 
ਭਾਵੇ ਪੱਛਮ | ਰ੍ 

ਭਾਵ:--ਘਰ ਸਭ ਤੋ" vat ਥਾਂ ਹੈ 
ਇਸ ਵਰਗਾ ਸੁਖ ਕਿਤੋ ਨਹੀ” | 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਨ--ਵਰਿਆਮ, ਘਰ ਵਰਗੀ 
ਕੋਈ ਥ ਨਹੀ” | 'ਘਰ ਸਭ ਤੋ ਉਤਮ, ਭਾਵੇ” ਪੂਰਬ 
ve ten) ਨਾਲੋ af ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ 
ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਛਡਣਾ ਏ । ਟੋਕਰੀ ਹੀ ਢੌਣੀ 
ਪੈਣੀ ਏ | 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਘਰ ਸੂਤ ਨਾ ਪਤਾਣ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ 
ਦੀ ਟੈ' ਟੋ“। 

ਭਾਵ:-ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਾਤੇ 
ਰੌਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ | 

ਵਿ 

ਵਰਤੋ” :--ਛੌਜੂ--ਘਰ ਸੂਤ ਨਾ ਪਤਾਣ, 
ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ SS । ਸ਼ੁਦਾਈਓ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ । 

(ਕਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ--ਹਰਚਰਨ fru) 

_ ਘਰ ਹੋਵੇ ਵਸਣ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ 
ਹੱਸਣ ਨੂੰ । 

ਭਾਵ:--ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾਲ ਵਸਣ 
ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ BS ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ':--ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸਤੀ ਸਭ 
ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, “ਘਰ ਹੋਵੇ 

ਵਸਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ Jeane ਨੂੰ' ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ 
ਚਾਹੀਦ। ਹੈ $ (ਸੋਗ) 

ਘਰ ਕੋਠਾ, ਮਾਲ ਉਠਾ, ਪੁਤਰ 
ਜੇਠਾ, ਫਲ ਪੇਠਾ | 

ਭਾਵ:-ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ 
ਕੀਤੀ ਹੈ । | 

ਵਰਤੋ” :--ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਪੁੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਤਾ 
ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੀ aig ਆਣ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੀ 

ਸਿਆਣਿਆਂ ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਘਰ ਕੋਠਾ, ਮਾਲ ਊਠਾ, 
ਪੁੱਤਰ ਜੇਠ” gs ਪੇਠਾ” । (Ha) 

Wg ਖਫਣ sat, ਰੀਝਾਂ ਮੌਤ 
ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਖਫਣ sat, ae 

ਉਤਾਵਲੇ | 

ਭਾਵ:--ਆਪਣੀ ਵਿਤ. ਤੋ ਵਧੀਕ 
ਉੱਚੀ ਨਿਸਫ਼ਲ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ । 

ਵਰਤੋਂ” : -- ਮੋਅ-ਓਇ ਨੂਰਿਆ, ਵਿਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਿਛੋ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ । 
ਤਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ” ਘਰ wee ਨਹੀ” ਤੇ 
dizi ਮੋਤ ਦੀਆਂ ।” (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀ, ਅੰਮਾ ਪੀਹਣ 
ਏ । ਵੇਖੋ :--“ਘਰ ਨਹੀ” ਖਾਣ ਕਾ ਤੇ ਤੇ a3 

ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਣਕਾ 1” 

ਵਰਤੋ” : - ਬੱਲੇ ਬੋਲੇ ਬਈ, ਬੱਲੇ ਬੇਲੇ ! 
“ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ sat ਮਾਂ ਪੀਹਣ ਗਈ ਏ ।” ਕਿਸੇ 
ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਵਿਖਾਉ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 
ਦੇ ਜਾਣੂੰ ਹਾਂ । (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਖੀਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੀਰ | 

ਭਾਵ:--ਘਰੋ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ 
ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

॥੨੧੭ 



ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ । (ਸੰਤ) 
ਘੁਰ ਘੁਰ-ਵਾਲੀ ਨਾਲ | 

ਭਾਵ:--ਘਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀ” | 
ਵਸ ਸਕਦਾਂ 1 

ਵਰਤੋ” :--- ਘਰ _ਘਰ-ਵਾਲੀ ਨਾਲ । 

ਵਹੁਟੀ ਬਿਨਾਂ wa ਉਜਾੜ ਹੀ ਹੈ | (ਸੰਗ) 

ਗਿਆਨ | 

ਉਤਨੇ ਹੀ ਵਖੋ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਵਰਤ :--ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਤੇ ਰਾਵ 

ਵਿਚ ਵਖੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ । “ਘਰ wa | 

ਵਿਦਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਗਿਆਨ'। ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਵੇ'-ਭੇਡਾਂ- | 

(ਸੋਗ) | 

ਘਰ ਘੋੜਾ, ਨਿਖਾਸ (ਮੰਡੀ) ਮੁਲ । | 

ਚਾਲ ਫੜ BE? 

ਭਾਵ:--(੧) ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣੀ 
ਤੇ ਉਸ ਸਬੇਧੀ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ । 

(੨) ਪੱਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, st ਬਾਹਰ 
ਕਦਰ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਓ, ਫਿਰ | 
ਸੌਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ “ਘਰ | 

ਘੋੜਾ ਤੇ ਨਿਖਾਸ ਮਲ । ਆਖ਼ਰ ਚੀਜ਼ tla ਦਾ 
੩ is] 

ਮੁਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ? (ਸਰ) 

ਘਰ ਚੂਹੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮਸਾਲ | 
ਜਾਂ ਘਰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ, ਨਾਂ ਧਰਮਸਾਲ | 

ਭਾਵ:--ਵਿੱਚੋ` ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ dg ਦੇਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਢੱਕੀ a) ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਬਸ । 

“ਘਰ ਚੂਹੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮਸਾਲ" ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਾਂ । 

ਜਾਉ । ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੈਖੋ, ਜੋ ਨਿਠ ਕਾਲਾ ਹੈ । (He) 

ਵਰਤੋ” :--੫ਰ ਖੀਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੀਰ । | 

ਘਰ ay ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋ ਦੀ asin ਹੀ | 

| Host a} 

ਘਰ ਤੀਵੀਆਂ .. 

ਘਰ ਛਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ UB?! 1 

ਭਾਵ:--ਘਰੋ” ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ 
ਬੜੀ ਪੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :---ਸਕ ਜਗ ਹੋ ਦੇ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ । 
ਘਰ ਛਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ Use, ਘਰ ਨਹ” ਤਾਂ ਬਾਹਜ 
ਵੀ ਨਹੀ” । (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਜਾਏ ee ਦੇ ਦੇਦ ਕੌਣ 
| ਵੇਖਦਾ ਹੈ ? 

ਘਰ ਘਰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਰ ਸਿਰ | ਗਾਵ:-ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ 
ਵਿ | ਪੜਚੋਲ ਨਹੀ” ਕਰਦਾਂ | 

ਭਾਵ:--ਜਿਤਨੇ us ਹੋਏ ਮਨੁਖ dé, | ਕਾ 

| ਗਿਣਦਾ ਹੈ ? ਆਪਣੇ ਮੂੰ; 
ਵਿਚਾਰੇ । ਸੋਗ) 

_ wa ਜੋਮਦਿਆਂ ਦੇ ਦੈਦ ਗਿਣੀ- 
ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ | 

ਭਾਵ :-- ਜਾਣਕਾਰ ਤੋ ਕੋਈ ਭੇਦ 
ਛੁਪਾ ਨਹੀ" ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਤ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ 
| ਲਾਣ 63 ਵੀ nazar S ਇਸ ਤੋ” ਵਧ ਕੁਝ ਨਾ 
ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹੇ ਕਰਮਾਂ et és ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ 

। ਕਸਰ ਨਹੀ”। ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕੌਤਲਾ ਦੇ ya 
~ 

3 ਕੋਈ ਅਨਜਾਣ ਨਹੀ! pai “ਘਰ ਜੋਮਦਿਆੰ ਦੇ 

Uz ਗਿਣੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ' ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਹ ਜਾਣਦੀ%੧ ਸਨ ਕਿ ਇਹ fee dfewt ਤੱ 
ਹੀ ਹਦ ਦਰਜੋ ਦੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ੀਲ nes ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ- 

(ਮਿਠਾ ਮੋਹਫਾ-- ਨਾਨਕ fiw) 

ਘਰ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ, ਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ। 

ਭਾਵ:--ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਆਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ 
wg ਦੀ stet ਹਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਭਾ ਮਰਦ 
ਦੀ ਰੁਦੀ ਹੈ, ਕੈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਲਾਭ 
fan da § va । 

ਵਰਤੋ” :--ਬੀਬੀ aA ਨਾ ਹੋ । se 
ਬਣੀ ਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੈਵਾ ਲਈ ਸੀ । ‘wa ਤੀਵੀਆਂ 



ਦੇ । ਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ” । ਲੜੇ ਫੌਜ, ੫ਰ ਨਾ ਸਰਦਾਰ 
ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਘਰ 3a ਨਾ ਤਾਣੀ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ 
ਨਾਲ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ | 

ਭਾਵ :--ਕੌਮ ਕਰਨ Bel ਹਿੰਮਤ 
(ਜਾਂ ਵਸੀਲਾ) ਆਪਣੇ _ਪਾਸ ot gar 
3 ਕੋਸਣਾ 'ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀ” 
ਚੋਣ ਦਿੰਦੇ । 

=e 

ਵਰਤ :--ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪਾਸ Te ‘wa, 
ਤੌਚ ਨਾ ਤਾਣ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗੋ siail’ 
ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ans ਦਾ al ਲਾਭ. ਹੈ (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਦਾ aH 3 ਟੁੱਟ ਮੋਈ gs 
ਭਾਵ :--ਘਰ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੌਮ 

ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥਕ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

। ਵਰਤਾ 5 “ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਟੁਣ ਮੋਈ 
ਰੰਨ”! fear ਨਿਕਾ ਥੰਮ ਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ 
ਜਾਂਦੀ 'ਚੈ ਤੇ ਤੁਸੀ ਆਖਦੇ ਹੋ fed ਕਰਦੀ ਕੀ 
ਰਹਿਨੀ ਏ” ? (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਦਾ ਘਾਣ ਤੇ ਮੁਲਖੇ ਦੀ 
ਸ਼ਹਰਤ । 

ਭਾਵ :--ਘਰ Casa sai ਵਿੱਚ 
ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣੀ | 

ਵਰਤੋ" 5=-'ਇਕ ਘਰ ਦਾ ure 
ਮੁਲਖੇ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ” । ਕਿਉ” ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ 
anid ਹੋਂ, ਏਨਾਂ ਉਜਾੜ ਪਾ ਕੇ | (ਸੰਗ) | 

ਘਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸਭ 3° ਚੇਗੇਰਾ। 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ wa ਵਿੱਚ 
ਮੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ZS ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

SIs :--ਚੌਧਰੀ--ਆਹੋ ! ਘਰ ਦਾ 

ਨਿਬੇੜਾ ਸਭ ਤੋਂ” ਚੰਗੇਰਾ | ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਾਮਲਾ 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਪਿਆ ਗਿਆ । ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾੰ 

Jats ਹੀ ਘੁਲਢਾ (Hal) 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ 
ਕਰ ਜਾਂ ਲੂਟਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਖਟੇ ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ :--ਜਾਂਦਿਆਂ ਈ ਭੰਡੀ ਨਾ ਪਾ 
aot ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਤੋਂ ਓਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਈ wa ਦਾ 

fants ਤੇ ਜਗ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ | 
(ਲਵ-ਮੈਰਜ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

_ _ਘਰ ਦਾ ਜੌਗੀ ਜੌਗੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ 
ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ, 
ਪਰਾਈ ਰੇ ae | 

” ?--ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 
gS ae ਉਚੇਚੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀ” ਭਾਸੀ, ਜਿਸ 

“ਮੋਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 

“ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿਧ” 
ਅੰਗੋਜ਼ਾਂ 8 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ | ਰ੍ 

(ਵਲੈਤੀ ਸਫਰ ਨਾਮਾ--ਲਾਲ ਸਿੰਘ) 

ਘਰ ਦਾਣਾ ਨਾ gat, ਅਮੀ ਪੀਹਣ 
ਗਈ । 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਦਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ--੨ਰਾ ਪਿਉ ਤੇ 

ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਈ ਏਂ । “ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਤੋਂ ਮਾੰ 
ਚ&1 ਪੀਹਣ ਗਈ ।' ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲ । 
ਲੰਬੜੀ ਤੋ ਲਾਡ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੀ`।' ਇਕ ਦੀਆੰ ਦੋ 
ਸੁਣਾਉ'ਗਾ | (ਸੁਭਦਾ--ਆਈ., ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਘੁਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਗੀ 
ਜਾਂ 

ਘਰ ਦੀ ਖੰਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ 
ਨਾਲੇ vat ਹੈ । 



ਭਾਵ :- ਪ੍ਰਦੇਸ ae ਦੇਸ vd 
ਹਾਲਤ ਵਿਚ dar ਹੈ, ਭਾਵੇ” ਕਿਸੇ ਵੀ 

ਹਾਲ ਵਿਚ ਰਹੀਏ । 

ਵਰਤੋ” :--ਕੇਸਰ--ਆਹੋ _ਜੀ ! ਭਜਾ 

ਭਜਾ ਜਾਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਟਿਆ ਖਾਹ । ਭਲਿਆ 

ਲੋਕਾ, ਘਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਾਹਰ vt ਸਾਰੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ 

ਹੁੰਦੀ ਏ । 
(ga ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬੂਰੇ ਵਰਗੀ, ਗੁੜ 
ਚੌਰੀ ਦਾ ਖਾਵੇ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਘਰ _ਦੀ ਚੰਗੀ 
ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾੜੀ 

ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ । | 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਸਸੜੀਏ ਸਮਝਾ ਲੈ ਪੁਤ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਾ ਆਵੇ | 

ਘੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਰ ਬੂਰੇ ਵਰਗੀ ਗੁੜ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਾਵੇਂ 

(ਸੰਗ) 

ਘਰ ਦੀ ਖੰਡ ਕਿਰਕਰੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ 
ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ । 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਦੀ vat ਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ 

ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੀ 

ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਨੀ ਰਾਣੋ, ਤੋਰੇ ਲਈ ਤਾਂ “ਘਰ 
ਦੀ ds ਕਿਰਕਰੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗ੍ੜ ਮਿੱਠਾ” । ਤੈਨੂੰ ਘਰ 
ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀ” ਲਗਦੀ । 

(ਸੰਗ) 
wa ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਘਰ ਨੂੰ 
੩ | 

__ਭਾਵ :--ਜਦ ਆਪਣਾ der ਹੀ ਤੌਗ 
ਕਰਨ ਲੱਗ Ue | 

ਵਰਤੋ” :---ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੀ ਗਲ 

ਹੈ ? “ਘਰ ਦੀ ਬਿੱਲੀ 3 ਘਰ ਨੂੰ ਮਿਆਉ” ।' ਤਸੀੱ' 

ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਅਸਾਨੂੰ ਹੀ sa aes 3 

ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜੇ । (He) 

ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ (ਕੁਕੜੀ) ਦਾਲ 
ਬਰਾਬਰ | 

ਭਾਵ :-ਘਰ ਦੀ val ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 
ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਾ | 

ਵਰਤ” "ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੋਦਿਆਂ 
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀ, “wa ਦੀ 
ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ 1” ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੈ । (Hal) 

we ਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਸੀ' ਦੋ ਦੋ 
ਬਹਾਗ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, 
ਪਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :---ਓਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਹੈ ? 
Gua ਆਕੜਿਆ fed) 'ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਮਨ, ਅਸੀ” 

ਦੋ ਦੋ ਬਹਾਂਗੇ' । ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ 

ਕੌਣ ਹੈ ? (ਸੈਰ) 

ਘਰ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ Hes 
Hate) 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੋਦਿਆਂ ਦਾ 
ਮਾਣ ਘੱਟ ਕਰਨਾ । 

ਵਰਤ :---'ਘਰ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ 
Hes’ ਏਨ। ਵਿਦਵ'ਨ ਸੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪਰ 

| ਆਪਣ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ Gal ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ | 

(ਲੰਗ) 

ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਠਹਿਕ ਪੈਦੇ 
ਹਨ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲ 

ਬੈਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਝਗੜ ਹੀ ue 

ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਕੋਈ ਨਹੀ” ਚੌਧਰੀ _ਕੋਈ 
ਨਹੀ” (Ne ਖੰਡੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਅਕਸਰ “ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 

ਵੀ ਠਹਿਕ Ve ਹਨ ।” (Hal) 



ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ | 
ਭਾਵ :--ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੌਣ 

ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : - ਅੰਤ)--ਹੌਰ ਸੁਣ _ ਲਓ । 
ਕਹਿੰਦੇ ‘wa ਦੇ ਭੇਤੀ ਦਹਿਸਰ ਮਰਿਆ” । ਵੇਖਣਾ 

`ਚੋਂ ਕੋਈ ਭਝੀਖਨ ਵਾਲੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ ead! 
(ਰਾਜ ਪੋਰਸ--ਹਫਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਘਰ ਦੇ ਮਾਹਣੂ ਭੁਖੇ ਮਰਦੇ ਬਾਹਿਰ 
ਸਦਕਾ ਵੋਡੀਏ। __ 

ਭਾਵ :-ਘਰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ 
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ | 

ਵਰਤੋ” : --੫ਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਪਰਾਏ । 

ਉਹ ਨਾ ਨੋਵੇ fa ‘wa ਦੇ HWE BY ਮਰਨ 

3 ਬਾਹਰ ਸਦਕਾ este’ | 

ਘਫ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬਾਹਿਰ vot, ਘਰ 
sult ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀ`। 

ਕਾਵ :-- ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਜਾਂ ਘਰ US 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ 
ca ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :—3 pfent ਨਹੀ” ? ਸਿਆਣਿਆਂ 
ਐਵੇ” ਨਹੀ” ਜੇ ਆਖਿਆ “ਘਰ ਦੁਥ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਦਹੀ” 
ਘਰ ਨਹੀ” 3 ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀ” । ਘਰੋਂ ਰਜਿਅਂ- 
ufant 3 ਹੀ ਬਾਹਿਰ ਕੇਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ 
at (ਸੈ) 

ਘਰ ਨਹੀ ਖਾਣਕਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ 
ਮਾਣਕਾ | 

ਭਾਵ :--ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 
ਦਿਖਲਾਵਾ ਬਾਹਲਾ TST | 

ਵਰਤੋ” : ਤੋਗਵਰੀ ਨਾ ਕਰ। ਸੈ ਧੀ 
ਨੂੰ ਕੇਗਾਲ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀ” ਲਾਉਣਾ | ਅਖੇ “ਘਰ ਨਹੀ 
ਖਾਣਕਾ ਤੇ AZ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਣਕਾ |’ 

(ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ- ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

_ਘਰ ਨਾ ਸੂਤ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਨਾਲ 
Bia ਡਾਂਗੀ | 

ਹੋਵੇ 

ਘਰ ਬਾਹਰ... 

ਭਾਵ :--ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ 
ਵਸੀਲਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸਣਾ 
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ । 

ਵਰਤੋ” :--੩ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ‘wa 

ਤੱਦ ਨਾ ਤਾਣੀ ਜੁਲਹਿਆਂ ਨਾਲ sia* ਡਗੀ” 

ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਥੇੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ! (ਸੋ) 

ਘਰ ਪਕਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਨੇ । 
ਭਾਵ :--ਸਾਰੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ 

Oo | 

ਵਰਤੋ” :--ਸਭੇ “ਘਰ ਪਕਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਕ 
ਨੇ” ਜਦ ਤੋ” ਦੁਕਨ ਦਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੋਂ wae 
ਨਿਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਕ ਅੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀ” ਡਿੱਠਾ । 

(Ha) 

ਘਰ ਪਾਟਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਘਾਟਾ | 
ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ 

ਲੜਾਈ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਨੁਕਸਾਨ Je ਲਗ 
ਪੈੱਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਇਹ ਘਰ ਇਨੀਆਂ ਚੜ੍ਦੀਆਂ 
asi ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਨਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਲਾ 
ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀ` ਛਡਿਆ । ਸਿਆਣਿਆਂ 

ਸਚ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਘਰ ਪਾਣਾ ਰਿਜਕ ਦਾ ਘਾਟਾ” । (ਸ) 

ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ । 
ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ 

ਕੇ ਸੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ ਖੱਟਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :--ਵਾਹ ! ਐਹੋ ਜਿਹੇ go ਅਸੀ” 

ਨਹੀ” ਬਈ ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ | ਤੁਸ਼ੀ' ਕੋਈ 

dd ਗਾਹ ਲੜੋ | (ਸੰ) 

wg ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 
BT Bret । , 

ਭਾਵ :--ਦਮ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਪਰ 
dae ਕੁੱਝ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ | 

ਵਰਤੋ :--ਮਾਈ--ਆਉ ਚੌਧਰਿਆਣੀ ਜੀ, 
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ । ਅਸੀ” ਤੁਸਾਥੋ' ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਹੈ । 

ਚੌਬਰਾਣੀ--ਹਾਹੋਂ ਕਿ “ਘਰ aga Fa dat 
ਨੂੰ ਹਥ ਨਾ sel”, ਉੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ay ਮੋਰਾ 

ਹੀ । (Ha) 



Wa ਭੁੱਖ ਨੰਗ'ਤੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਡੇਹੁੜੀ 
ਜਾਂ ਘਰ ਮਢਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਾਹਿਰ Sit 
ਧੋਤੀ | 

ਭਾਵ :--ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਪਰ ਦਿਖਾਵਾ ਬੜਾ gz । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਡੇ _ਰਾਟੀ- 
ਕੀਨ ਦੀ । “ਘਰ ਭੁਖ ਨੰਗ ਤੇ ਬੂਹੇ ਅਗੇ ਡੈਹੁੜੀ' | 
ਬਸ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ । (Ha) 

ਘਰ ਰੱਖ ਪੱਕਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਚੌਰ 
ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਖ | 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ 
ਲਾਣ ਨਾਲੋ" ਅਪਣਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਰਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਐਫ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਹਮਤਾਂ 
ਲਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀ । ਅਸਲ ae si ਇਹ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਈ “ਘਰ ਰੱਖ var ਆਪਣਾ ਚੋਰ ਨ 
ਕਿਸੇ ਆਖ ।' (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਲਗੇ ਤਦ ਹੀ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤੇ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ua 
ਤਦ ਹੀ ਦੁਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪੀੜਾ ਦੀ ਸੋਝੀ 
ਪੈੱਦੀ ਹੈ। 

੧੨੦ ੪ 

ਵਰਤ :— ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਅਗੋ ਠੋਕ ਕੇ . 
ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ‘ant ਘਰ ਲਗੋ ਤਦ ਹੀ ਬਸੰਤਰ 
ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ” । fowl £ੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 
ਤਾਂ ਨਹੀ' ਉੱਡ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੂਹੇ ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਲੋਹਾ 
ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ । (ਸੰਗ) 

ਘਰ ਲੜਾਕੀ (ਪਕਲ)) ਬਾਹਰ 
ਸੰਘਣੀ, ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ | 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ 

Sahat thie iene ed ਨ... ਨ... EE EE EE ee 

ਹੋਇਆ, 

ਸਤ Re Re CRRA et ene MeN NITE aOR we wesw ਬਸਾਗਲਾਲਾਲਕਲਾਲਾਲਾਲਲਲਲਗਲਾਲਲਗਗਗਂ ਨ5ਗਲਾਕਜ 

ਅਜੌੜ ਰਖਣਾ ਪਰ ਬਾਹਿਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਵਰਤੋਂ” 
_ਕਰਨੀ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ 
ਨਾਂ ਸਾੜ । “ਘਰ ਪੜਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਘਣੀ, ਮੋਲੋ 
ਮੇਰਾ am’ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ । ਵੇਖ, ਘਰ ਵਲੋ 
ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । (Fa) 

ਘਰ ਵਾਜਾ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਰਾਜਾ । 
ਵੇਖੋਂ : ਘਰੋ ਜਾਈਏ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗੇ ਮਿਲਣ ਪਕਾ 
ਕੈ । 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ 

ਵੀ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
= 

ਵਰਤ” :-- ਅਸਲ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪਈ 
ਘਰ ਵਾਜਾ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਰਾਜਾ A ਘਰ ਹੀ ਇਹੋ 
ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਿਰ ਕੀ ਸੋਭ ਹੋਣੀ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 

ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ sal ਤੇ ਹੋਰ 

ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ” । ਵੇਖੋ : 
ਨਹੀ” ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਹਾਥੀ fed ਠੰਡਾ | 

ਸਿਰ 3 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਸਿਰ 

ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ 3 ਜਦ ਕੋਈ ਮੰਨ-ਮਨੀਆਂ 

ਕਰਦਾ &s | 

SIS :-- ਅਜ ਅਫ਼ਸਰ ਜੂ ਕੋਈ ਨਾ 
ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਹੇ ਬਾਬੂ af ਫਿਰਦੇ 

ਹਨ । wy “ਘਰ ewer ਘਰ ਨਹੀ” 5 ਹੋਰ ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ ।” (ਸਗ) 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾ ਕੰਧ _ਵਿੱਚ 
ਆਲਾ | 

ਭਾਵ :--ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀ ਤੇ 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਾੜੇ 

ਹਨ । 



ਵਰਤੋ” :-- ੩੩--ਕਾਕਾ ਜੀ, ਅਸੀ” ਬੜੇ 

ਦੁਖੀ ai, Sus ਵਿੱਚ ਸਾਲੋ ਨੂੰ du ਲਿਆ fea 

ਕਿਥੇ ਦ। ਸਿਆਣਪ ਹੈ $ ‘wa ਵਿਚ ਸਾਲਾ ਤੇ ਕੰਬ 

ਵਿਚ mar ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । _ (Hal) 

ਘਰ fea ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰ 
fener | 

ਭਾਵ : -ਜਦ ਕੌਈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ aH 

ਨਾ ਸੁਆਰ ਸਕੇ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ 
ਬਣ ਬਣ ਬਹੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਘਰ ਉਤੇ 
ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ । “ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਬਾਹਰ 

ਇਅਾਣਾ” ਚੀਨ ਤਕ ਗਏ ਪਰ de ਕੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਵੀ 

ਨਹੀ” ਲਿਆਂਦੀ | (Hal) 

ਘਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਹ 1 ਵੇਖੋ : 
ਘਰ VU ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਹੀ”, ਘਰ ਨਹੀ” ਤੇ ਬਾਹਰ 

et ਨਹੀ” । 

ਭਾਵ :--ਆਂਪਣੇ us ਜਾਂ ਘਰ ਧਨ 

ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- “ਘਰਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਾਹਿਰ eat’, 

ਘਰ sot ਤਾਂ ਬਾਹਿਰ ਵੀ aol’ ਜੋ ਘਰ ਸ਼ਾਹ 

ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸਦਾਉਦਾ ਹੈ । ਘਰੋ” 

ਟੋਲਾ ਸੋ. Aa ਹੌਲਾ | (Ha) 

ਘਰਿ ਮਹਿ ਸੂਖ ਬਾਹਰਿ ਫੁਨਿ 
AUT | 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ 
ਸੁਖ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਘਰਿ ਮਹਿ ਸੂਖ ਬਾਹਿਰ ਫੁਨਿ ਸੂਖਾ 
ys ਅਪਨੇ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, 

ਨਾਨਕ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕਉ, 
ਮੋਰਾ ys ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲਾ | 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਰਾਗ Hes) 

ਭਾਵ :--ਗ੍ਰੰਡਾ ਗਰਦੀ BAH ਜਦ 
ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਕਮ ਬਣ ਬਫੋਂ। 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਉਠ ਦੇਸ ਦੇ ਜੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇ, 
ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਨਵੀ” ਸਟਕਾਰ ਹੋਈ । 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

wa wae defeat, ge 
ਨਾਉ ਰਖਾਇਆ | 

ਭਾਵ :--ਇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜਨਾ 
ਦੂਜੇ ਬਦਨਾਮੀ ਸਹੇੜਲੀ । 

ਵਰਤ `:-- ਨਾਲੋ ਉਜੜੇ, ਨਾਲੇ ਬਦਨਾਮ 

ਟੋਏ । “ਘਰੋ wa ਗਵਾਇਆ, _ਭੌੱਦੂ ਨਾਉ” 
ਰਖਾਇਆ' | (ਸੰਗ) 

_ ਘਰੋ ਘਰੁ ਗੁਆਈਏ, ਬਾਹਿਰੋ' 
HHS ਕਰਾਈਏ | 

ਭਾਵ :--ਹੈਸੀਅਤ ਤੋ" ਵਧ ਖਰਚ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਣ: | 

ਵਰਤੋ :--- ਸਿਧਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੋਂ ਅਰ 
ਕਪੜੇ ਉਹ ਪਾਓ ਜੌ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, 
ਨਹੀ” ਤਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਭਾਉਣਗੇ । ਸਗੋ ਲੋਕ 
ਵਡ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਨਗੇ । “ਘਰੋ” ਘਰ ਗਆਈਏ ਤੇ 

ਬਾਹਰੋ” ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਾਈਏ' ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ । (ਸੰ) 

we ਜਾਈਏ ਖਾਕੇ 3 ' ਅਗੇ” 
ਮਿਲਣ ਪਕਾ ਕੇ | 

ਭਾਵ :--ਘਰੋ' ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ ਤਦ 
ਬਾਹਿਰ ਵੀ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਘਰੋਂ ਤਕੜੋ, ਬਾਹਰੋ” te! 
ਘਰੋ ਹੋਲੇ na’ ਹੌਲੋ । “ਘਰੋ” ਜਾਈਏ we ਤੇ 

ਅਗੋ ਮਿਲਨ ਪਕਾ ਕੇ” । ਸੌ ਘਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋਂ । 

ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਦਾ ain ਆਪੋ ਮਿਲ ਜਾਉ । (ਸੋ) 



ਭਾਵ :--ਹਥ ਪੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਬਾਹਰ” ਬੜਾ ਨਖਰਾ ਕਰਨਾ | 

“so 

ਵਰਤ :-- ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਜਬ 
Sua, ‘wa ਭਖੋ ਨੰਗੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮਹਲ ere’ 
WUE! ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਟ। ਨਹੀ ਚਲਦਾ ਤੇ Bai 
wal ਬਣ ਬਣ ਬਹਿੰਦੋ ਹੋਂ । 

we ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ Ae 
ਉਠੀ ਜਾਹਿ i 

ਭਾਵ :--ਜੀਵ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਹੀ ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 
ਹੀ fea ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤ” :-- 
ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹਿ ।। 
ws ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ we ਉਠੀ ਜਾਹਿ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ) 

_ wat ਦਾ .ਘੁੱਥਾ, ਸੌ ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਜਾ 
yar ਹੈ। 

ਭਾਵ :--ਸਮੇ' ਸਿਰ ਕੌਮ ਨਾ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

SIS :-- ਜ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਰੇ ਸਾਬੀ 
ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੜਬੂ amg ਪੈਦਾ “ਘੜੀ er 
we, Ho adi ਤੇ ater ਹੈ”। ਅੱਜ ਮੈ” ਨੋ 
ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀ” ਬਣਦਾ | (ਸੰਗ) 

ਘੜੀ (ਪਲ) ਵਿਚ ਤੋਲਾ, ਘੜੀ 
(ਪਲ) ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ । _ ਜਾਂ 

ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਟ ਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 
ਸੁਧ ਪਾਸਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦਾ ਕੁਝ 
ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ, ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ 

(8) 

3 ਘੜੀ ਵਿਚ ਤੱਤਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਉਨ? ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਡੂੰਘ ਕਿਸੇ 
ਪਾਈ ਈ ਨਹੀ” । “ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਾ, ਘੜੀ ਵਿੱਚ 
WH, ਘੜੀ ਵਿੱਚ ge ਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਥ ਪਾਸਾ ।” 
ਕਦੀ ਬਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਜਾਣ ; ਕਦੇ ਮਸਤ ਮੌਜੀ ਸੁਭਾ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਘੜੇ ਘੁਮਿਆਰ, ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ । 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪੁਜੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਪੁਲ ਤੋਂ WM ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾ 
ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਚੌਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । - 
“ਘੜੇ £ਮਿਆਰ ਭਰੇ ਸੈਸਾਰ ਵਾਲ) ਗੋਲ ਹੈ। (ਸੌ) 

ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ 
ਟੱਬਰ ਤਿਹਾਇਆ | 

ਭਾਵ :--ਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ 
ਲਗੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਗਣ ਲਗ ਪੈਣ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਹੁਣੇ ੧“ ਰੋਟ) ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ 
ਹਾਂ ਬਸ, ਮਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਪਏ ਕਿ 
ਅਸੀ et ag ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤਾਂ 'ਘੜੇ ਨੂੰ 
ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਿਹਾਇਆ ਵਾਲੀ] 
ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਘੜੇ ਵਟੇ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ? 
ਭਾਵ:--ਦੋ ਵਿਰੌਧੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ? 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸੀ“ ਲਖ ਜਤਨ ਪੇ ਕਰੋ, 
ਉਨ? ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀ” ਜੇ ਬਣਨੀ । 'ਘੜੇਂ ee ਦਾ 
ਕੀ is’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ । (ਸੰਗ) 

ਘਾਹ ਤਜਾਰ ਦਾ ਢੇਰ ਤੇ ਅੰਨ 
ਥੋੜ੍ਹਾ | 

ਭਾਵ :--ਖਿਲਾਰਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ 
ਥੋੜੀ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਬਾਹਰ A Sh ਟਾ੫ ਤੇ 
Hal ਸ਼ਾਕੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਸ ag ਦਾ ਨਾਂ 



ਘਾਹ ਫੁਲੋਂ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਭੁਲੇ । ਵਖੋ : 
ast ਉਸਰਿਆ, ਤਤਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ | 

ਭਾਵ :--ਘਾਹ ਦੇ ਵਧ ve ਤੇ 
ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ | 

ਵਰਤੋ` :-- ਹੁਣ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ | ‘ura ਫੂਲੇ ਤਾਂ ਮੀ'ਹ gs’ ਸਾਲ? 
ਬਧੀ ਤਹਾ ਪਾਲਿਆ Uf pny ਲਿਖਾਇਆ, 

uaifent, ਕਾਰੇ ਲਮੰਇਆ | 
ਕੌਣ ? 

ਭਾਵ :-- ole (ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ) ਮਾਪਿਆਂ 
ਦੇ Yd ਵੀ ਜਦ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਨ । 

ਵਰਤੋ” 
ਹੈ ਪਰ “ਘਾਹੀਆਂ = 

>— ਸ਼ਹਿਰੀ-- ਅਜ਼ਾਦੀ 
ਰਾਈ 

a 
wry ਖਾਨਿ ਤਿਨਾ ਮਾਸੁ ਖਵ 

ਏਹਿ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ।। 

ਭਾਵ :--ਰੱਖ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ । 
ਉਹ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਸੀਹਾ ਬਾਜਾ Boat ਫਹੀਆਂ 

ਏਨਾ YSIS ਘਾਹ ॥ 
wig ਖਾਨ ਤਿਨਾ ਮਾਲ ਖਵਾਲੋ 

- ਏ(ਹ ਢਲਾਏ ਰਾਹ ॥ ੍ 
(ਗਟੂ ਰੌਥ--ਵਾਰ ਮਾਝ) 

ਘਾਣ ਬਚਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਣਾ । zi 
ਘਾਣ ਬਚਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀ' । 
ਭਾਵ :--੮ਿ a ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ 

ਦੇ ਦੁਖ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 

ਪਿਆਂ | 

ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੋ ਮੈੱ 

ਤਾ ਮੀ 

ਪਤਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਵਣੇ 
a’ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ” 

ਵਰਤੋ” :--- ਮੁਗਲਦਮਨ ਸਿੰਘ--ਜੀ ਸਚ 
ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ef ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ 

ਹਰ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 7ਘ ਸ਼ਹੀਦ 
ਨ ਅਰ ਸਿੰਘ ਦੇ wre ਬਚੇ ਪੀੜੀਦੇ ਹਨ | 

(ਬਿਜੈ ਸਿੱਘ- ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

CP om 

ਘਾਲ ਘਾਲ ਬੋਲ ਮਰੇ, ਖੇਤੀ ve 
ਤਰਗ | 

ਭਾਵ :--ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਪਰ 
ਲਾਭ ਕਈ ਹੋਰ ਲਵੇ | 

ਵਰਤ” :--- 
ਘਾਲ ਘਾਲ ਬੈਲ ਮੋਏ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਤਰੰਗ । 
ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ Her ਮੋ ਇਆ 
ਤੋ 8 ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ ਜਗ ॥ 

(ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿੱਤ---ਡਾ. ਕੋਹਲੀ) 

fw ਸਵਾਰੇ ਸਾਲਣਾ, ਵੱਡੀ ay 
ਦਾ ਨਾਉ” | ਵੇਖੋ : By ਫੌਜ ਤੇ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ 

eT | 

ਭਾਵ :--ਕੌਮ ਕਰੇ ae ਹੋਰ ਤੇ ਨਾਂ 

ਕਿਸੇ ਹੌਰ ਦਾ ਹੋਵੇਂ | 

ਵਰਤੋ :--- ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਜ Has 
ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਐੱਜਨੀਅਰਾਂ । at ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ 
ਦਾ ਵਜਦਾ ਹੈ । He ਹੈ, “ਘਿਉ ਸਵਾਰੇ ਸਾਲਣਾ, 
ਵਡੀ ਬਹੂ ਦਾ ਨਉ” ।' (Hz) 

ਘਿਉ ਜੱਟੀ ਦਾ, 
ਦਾ। 

ਭਾਵ :—fwS ਜਦ ਤੀਕ ਸਿੱਧਾ 
ਬਨਾਣ ਵਾਲੇ IG ਨਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ 
ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਬਈ ਵਾਹ, ਜੱਟ) ਦ। ਘਿਉ 
ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਬਲਦੀਅ। ਹਨ । “ਘਿਉ 
ਜੱਟੀ ਦਾ 3 ਤੋਲ ਹੱਟੀ ਦਾ ।' ਹੱਟੀ ਉਤੇ ਪਿਉ ਨੂੰ 

ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਨਹੀ” ਰਹਿਣ Ber | (ਸੋਗ) 

333 ਹੱਟੀ 
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ਘਿਉ ਡੁਲ੍ਹਾ ਥਾਲ, ਨਾ ਮਿਹਣਾ 
ਨਾ ਗਾਲ | 

= ਦਾਣੇ ਰੀ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ aes । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ 
| ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਤੁਸੀ” ਕਿਵ" ਆਕੜਦੇ ? 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠਕਸਾਂਨ | 

ਹੁੰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ | 

ਨਾ ਹੋਵੇ । | 

(Ha) 

। __ਘੁਮਿਆਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ 

a | ਸਲਾਹੈਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ : ਆਪਣ) ਛਾਹ ਨੂੰ ae 

ਵਰਤ” :--- ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। ਖੋਟੀ ਆਖਦਾ ਹੈ । 

ਹੀ ਖਾਧਾ ਹੈ । “ਘਿਉ ਡੁਲਾ ਬਾਲ, ਨਾ ਮਿਹਣਾ ਨਾ | 

ਗਾਲ” । ਬਿਗਾਨੇ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ । ay ਭਾਵ :--ਹਰ det ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ 

ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਰ ਵਰਤੋ” :-- ਭਗਵਤੀ-- ਆਹੋ ਜੀ, ਘੁਮਿ- 
midi ਅਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਸਲਾਨੁਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ । 

| ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਦੋਂ, Ae ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ 
[ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਏ । __(ਵਰ ਘਰ-- ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

a pl ਕਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲ ਪੈਦਾ ਹੈ, tet | Wat ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀ 

oe । ਕੌਣ ਤੇ ਮੈ ਕੌਣ ? ਵ੧ :-ਕੋਠ _ਉਸਰਿਆ 
ਤਰਖਾਣ ਵਿਸਰਿਆ । 

ਭਾਵ :--ਮਤਲਬ ਕਢ BE ਤੇ ਪੁਛ 

ਪਰਤੀਤ ਛਡ ਦੇਣੀ । 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਏਨਾ On ਇਮਾਰਤ ਉਤੇ 

ਖਰਚ ਚੁਕੇ ਹੋ, ਹੂਣ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ Baz ਤਾਂ 
ਠੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ 'ਘਿਉ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਂ 

ਨਾਲੋ gai ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਕ ਧਿਆਨ ee 
ਰਖਣ ਲਗ ਪਉ । (ਸੰਗ) ਵਰਤ” :--- ਸਚ: ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ 

` । ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ At ਅਥੋ ਘੋਗਾ ਠੰਡਾਂ ਹੋ 
ਘਿਉ ਵਿਚ ਰਬਾ, ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ | ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੋਣ ਤੇ ਮੈ ਕੌਣ । (ਸੰ) 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਚੌਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਦ | 

ਵਧ ਵਰਤੋ” ਕਰਨੀ | ਘੋਰ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਅਸਵਾਰ | 

| ਭਾਵ :--ਘੋੜੇ 3 ਬਗੈਰ ਸਵਾਰੀ 
॥ ਕਾਹਦੀ । ਭਾਵ ਗੁਣਾ ਬਿਨਾ ਵਡਿਆਈ 

[ ਕਾਹਦੀ । 

ਘੁਮਿਆਰ ਸੁਪੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਲੀ ਰ 
aust ਨਹੀ'। | 

aia :--ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਸਦਾ ਨਿਰਾਦਰੀ | 

gat ' ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--- ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ det | 
ਕਦਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀ” ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹੋਂ, “ਘੁਮਿਆਰ 

ਵਰਤੋ” :-- ਖਰਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸੋਜਮ ਨਾਲ | 

ਕਰਨਾ ਦੰਗਾ ਹੈ, “ਘਿਉ ਵਿੱਚ dar, ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ' | 

ਅਤ ਨਾਲ Ja ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੱਦਾ ਹੈ | (ਸੰਗ) 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਘੋਰ _ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ _ ਅਸਵਾਰ 

ਸਾਧੂ ਬਿਨਾਂ att ਦਰਵਾਰ | 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੋਥ-- ਰਾਗ ਗੋੱਡ) 

ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਰੇ ਤੋਂ 

ਖਾਵੇ ਕੀ ? 



ਘ੍ਰਤਾ ਫਿਰੈ . 

ਭਾਵ :--ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ੮ ਹਰ ia 
3 ਨਫਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । 

Ae 

eds 

_ Wt ਫਿਰੇ ਗਰਾਂ ਗਰਾਂ, ਜਿਸ er 
ਘੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ | 

ਭਾਵ :--ਸੋਭਾ ਵਡੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈਦੀ ਹੈ । 
ਵਰਤੋ 

ai ਕਿਸੇ ਨਹੀ' ਲੈਣ । ਮੇਰਾ ਹੀ Sed ਜਿਸ ਤੇ 
ਤੂੰ ਸਰ ਕੁਝ ਸਿਖਿਆ ਹੈ । ਘੋੜਾ ਫ਼ਿਰੇ ਗਰਾਂ ਗਰਾਂ 
ਜਿਸਦਾ ਘੋੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ । (ਸੰਗ) 

ਘੋੜਿਆ ਘਰ ਨੇੜੇ | 

ਭਾਵ ਜੱਦ ਪਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰ ua 
ਕੋਈ ਕੌਮ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਸਾਧਨ 
ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੌਮ ਛੋਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” 

841 ਪੈਸੇ ਪਲੇ de, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਹੀ” ਰੋ 
ਸਕਦਾ | 

ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ” ਡਿਠਾ | 

ਭਾਵ :--ਸਿਆਣਪ ਕੇਵਲ ਆਪ Sy | 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀ” ਆਉਦੀ । ਸੋਣ | 
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ae 

deni fea ਨੌਹਾਂ .ਦੀਆਂ fess | Wall ਚੜ੍ਹੇ 
ਨਹੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀ” ਡਿੱਠਾ । ਸੈ ਉਠ 

uv ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਕਰਾਂ ਦਿਤੀਆਂ gi | 
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੂ ਕਿਸ ਆਖਣਾ ਏ । 

(ਬਾਮੂ ਸ਼ਾਹ : ਆਈ. ਸੀ. ਨੰਦਾ) | 

੨੩੯ 

“ਵਾ ਸੋ ਟਿਲ ਲਾ ਲੈ। ਡੇਰਾ | 

“ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਘੋੜਿਆ ਘਰ | ਵਰਿਆਮਾਂ | 

(Hal) 
ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀ” ਤਾਂ ਕੀ ਚੜ੍ੋ- | 23 ਲੋਕ ਹੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਘੋੜੇ ਬਾਨੀ. 

ਘੋੜੀ ਦੀ ug (ਵਡੀ ਹੋਊ ਤੀ 
| ਆਪਣਾ ਪਿਛਾ ਕਜਸੀ । 

"ਘੋੜਾ ਘਾਹ ਨਾਲ gra? | 
ਕਰੇਂ 3 ਖਾਵੇ ₹। ਜੇ ਹਡ ਫਖੀਏ ੩੧ ਕਮਾਈਏ | 
at | (Hi f 

ਭਾਵ :--ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਮਸਾਂ ਆਪਣਾ 
aH ਹੀ ਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਸਾਡਾ at ਸੁਘਰਨਾ ਹੈ 
ਓਹਨੇ । “ਘੋੜ ਦੀ ਪੂਛ ਆਪਣੀ HAT gs ਕਜਸੀ ।” 

| ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿਡ ਭਰੇ, ਤਦ ਹੀ ਬੜੀ as 
ਹੈ। (ਸੰਗ) 

ਘੋੜੇ ਕੰਨ ਬਰੋਬਜ਼ ਹੋਇ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ 
| ਪਿਛੋ" sl ਉਹੀ ਕੁਝ us ਪਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 
। ਪੌਦਾ ਸੀ | 

ਵਰਤ” :--ਗ਼ਰੀਬ ਚੰਦ, ਪ੍ਰਦੇਸ ਵੀ ਗਿਆ 
| ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਚੋਖੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਅਗੋ ਵਟਗ 
ਹੀ ਹੈ । we ਕੌਨ ਬਰੋਬਰ ਹੋਇ” । ve ay 
ਵੀ ਨਹੀ” ਪਿਆਂ । (ਸੰਗ) 

ਘੋੜੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ st ਘਰ 

ਭਾਵ :--(1) ਖਰਚੀਲੀਆਂ _ ਚੀਜ਼ਾਂ 

(2) ਖ਼ਰਚੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਰਖਦੇ ਹਨ । ਲਾਭਵੈਦੀਆਂ ਸੂਰਮੇ 1 

ਵਰਤੋ” :— Fw ਸਿੰਘ--ਰੋਧਰੀ ਕੀ ਗੱਲ 
| ਹੈ, ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ੩ 

`” ਓਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਈ ਮੈ$ ਉਨ 
ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 

Hobe? ਬੜੀਆਂ ਲਿਸੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਚੌਧਰੀ-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ‘WS ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੇ 
Hg} ਘਰ ਵਰਿਆਮਾ” ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਆਪਣੇ 
we ਨੂੰ ਨਹੀ । ਡੰਗਰ ve ਨੂੰ ਕਿਥੋ ਖੁਆਏ । 

ਤੁ (Hal) 
ਘੋੜੇ ਥਾਨੀ ਤੇ ਮਰਦ ਮਕਾਨੀ 1 
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ਭਾਵ : :-ਘੌੜੇ ਕਿਲੋ ਬਝੇ ਹੀ ਮੁਲ 

ਪਾਉੱ'ਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਮਰਦ ਘਰ ਹੀ । 

ਵਰਤੋ: --ਬੀਬਾ ਜੀ, ਘਰ ਰਹਿਕੇ ved 

ਕਮਾਉ । ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹੀ As! 

ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਘੋੜੇ ਥਾਨੀ ਤੇ ਮਰਢ _ਮਕਾਨੀ' ਹੀ 

ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ । waa ਜਾਂ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀ 

ਲਾਮ ਦੀ vet ਮੋਲ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ | (Ha) 

ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲਾ ਤਵੇਲੇ ਉਤੇ । 

ਭਾਵ :--ਅਪ੍ਰਾਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ad ਪਰ 

ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੌਰ- ਨੂੰ ਮਿਲੋਂ । 

ਵਰਤੋ :== ਹਾਇ ਦੁਖੀ ਰਾਤ । ਤੇਰੀ ਤਾਂ 
ਹੁਣ ਛਾਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਹ ਕਲੌਜਾ ਪਾਣ 

ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਬਿਜਲੀ _ਕੜਕਣ ਲਗੀ, 

ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲਾ sag ਉਤੇ । ਕਈ ਡੰਗਰ ਪਸੂ 

ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ । | 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ--ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਤੇ ਖੌਤੇ ਖੂਦੀ' | 
ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਥਾਂ det ਤੇ 

---ਦੇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ‘ut 

ਚੰਗੇ 

(ਸੰਗ) 

ਘੰਟ ਬਣਾਇਆ ਚਰ ਹਿਆਂ, ਗਲ 
ਬਿਲੀ ਪਾਈਏ । 

ਭਾਵ :--ਅਣਹੋਣੀ ਗਲ ਨਹੀਂ J 

ਸਕਦੀ | 

Saga :--ਬੇਬੇ--ਨੀ ਧੀਏ, ਛਡ ਵੀ ਇਸ 

ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ । ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ aut ਸਿਰੇ 

ਚੜ੍ਨੀ । ਘੰਟ ਬਣਾਇਆ gfont ਗਲ fast 

ਪਾਈਏ । ਪਰ ਬਿਲੀ ਦੇ ਗਲ viet ਕੌਣ । ਤੂ 

ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹੁ । (ਸੰਗ) 
੬ 

ਵਰਤ” : 

ਮੰਦੀ ਹੈ । “ਘੋੜੇ ਰੁੜੀਆੰ ਤੋਂ ਖੋਤੇ wet 

Wa 3 fa da ਗਿਣੀਦੇ ਹਨ । 

an ਰਾਜੇ - 

ਨ 
_ ਭਾਵ :--ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲ ਨਾਂ 

ਕਰਨੀ ਤੇ feat ਜਿਹੀ ਗਲ ਜਤਾਣੀ ।. 

ਵਰਤੋ” :--ਤਸੀ' ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ 3 
ਗਲ ਨਹੀ” ਕਰਦੇ 3 ਮੁੜ ਮੁੜ ਇਹ alded 

ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮਣ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਹਨ । my ਘਿੰਨ 

ਮੁਣਸਾ _ਘਗਰੀ, ਮੈ eat ਪਈਆਂ | (ਸੋਗ) 

wi ਕੇ ਪੀਹ ਘੰ` ਕੀ ਪੀਹ । ਨਾਲ 
ਪਿਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਹ । 

ਭਾਵ AGE ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੀ 

ਇਸਤੀ ਨੂੰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚੱਕੀ ਪੀ'ਹਦਿਆਂ 

ਡਿਠਾ_ਤਾਂ` ਉਸਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਸਮਝ _ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਕਹਿ ਦਿਤਾ । ਭਾਵ ਜੋ ਕਿਸ਼ੇ 3° 

ਅਯੋਗ ਵਿਗਾਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ 

ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | | 

ਵਰਤੋ” :—as fea ਸਿੱਖ vu ਕਰਕੇ 

ਦੁਖ ਜਾਲਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ fea wa 
ਰਖੀ ਸੀ uf ਕੇ ਪੀਹ Wi’ ਕੇ ਪੀਹ ਨਾਲ ਪਿਹਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਹ । _ਇਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਆਇਆ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਕੇ ਫਾਸ _ਦੇ ਵਾਲ] 
ਬਣ ਗਏ । (ਸੰ) 

J 

ਚਉਧਰੀ 
ਮੁਕਾਮ 

ਭਾਵ :--ਵਡੇ ਪੁਰਸ਼, ਰਾਜਿਆਂ, ਆਦਿ 
ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ | 

ਵਰਤੋ” : 
ਚਉਥਰੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀ” ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ।। 

ਸਾਹ ਮਰਹਿ seta ਮਾਇਆ ਦਾਮ ॥ 

ਮੈ ਧਨੂ ਧੀਜੈ ਹਰਿ ਐਸ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ॥ 
(ਗੁਰੂ ਗ਼੍ਰਸ--ਗਉੜੀ ਰਾਗ) 

ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ far 



ਚਸਕੌਰੀਆਂ... 

ਚਸਕੋਰੀਆਂ, ਹਡਹਰਾਮਣਾਂ, 
ਵੀ ਪਟੀਆਂ ਤੇ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਪਟੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜੇ aH ਦੇ ਚੌਰ ਤੋਂ 
ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਾਉਣਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 
ਦੀਆਂ ਹਟੀਆਂ | ਚਸਕੋਰੀਆਂ, ਹਡਹਰਾਮਣਾਂ ਅਜ ਵੀ 
ਪਟੀਆਂ ਤੇ ਕਲ, ਵੀ ਪਟੀਆਂ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਡੁਬਦਾ 
ਨਸ਼ਰ ਆਉਦਾ ਏ | 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) | 

ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੀਠਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ee ਦਾ | 
'ਪੀਠਾ ਮੰਦਾ ਜਾ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੀਠਾ ਭਾਵੇ' 
ਬਚ ਜਾਵੇ ਪਰ vei ਦਾ ਪੀਠਾ ਨਹੀ” 
ਬਚਦਾ | 

ਭਾਵ :-- ਦੁਖ ਉਠਾਉਣਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ 
ਬਦਨਾਮੀ ਉਠਾਣੀ gat if 

ਵਰਤੋ” : 

ਸਮਝਾਵਾਂ । ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ “dat ਦਾ 
ਪੀਠਾ ਭਾਵੇ” ਬਚ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਠ' ਨਹੀ” | 

(ਟੁਣੀ ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | ਬਚ ਸਕਦਾ |” 

ਚਕੌਰ ਨੂੰ ਚੰਨ ਆ ਮਿਲਿਆ । 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ਦੇ 

ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਹੋਈ । 

ਨੂੰ ਚੰਨ ਆਂ ਮਿਲਿਆ ਏ । ਮੋ 

oat ਹੋ ਫਿਰੀ ਅਜ । 

_ਤਿਆਰ i 

ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

:--ਰਾਣੀ--ਵਸਦਿਆੰ ਦੇ ਘਰ ਟੋਰੇ | 
| ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ਼ ਕਰਨੀ | 

q yi 

ਵਰਤ” :--- ਚੱਜ ਨਾ ਚਾਰ ਤੇ ਘੁਲਣ ਨੰ 
| ਤਿਆਰ 1 ਤੇਰੇ ਭਲੌ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀ” ਕਿ ਤੂੰ 
॥ ਲਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀ” । ਜੇ ਏਨੀ ਹੀ ਅਣਖ ਹੈ, 

ਤਾਂ ag ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ | (ਸੋਗ) 

ਚੱਟ (ਝਟ) ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਟ ਦਾਲ । 
ate :-- ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਟ ਰੋਟੀ ਤੇ ue 
ਦਾਲ Hast ਏ” । as} ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ Wa’ ਕੰਮ 
ਨਹੀ” der (ਸੰਗ) 

vet ust _ਮਹਿਰ ਤੇ, ਮਹਿਰ 
ਘੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ । 

_ ਭਾਵ :-- 33 ਲਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਡੇ 
ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦੇਵੇ । 

ਵਰਤ :-- ਜਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡੌਨ 
| ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਗੌ” ਸਾਰੇ 

| ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । me Sz} ਪਈ ਮਹਿਰ 
| 3, ਮਹਿਰ Wat ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ । 

— ਇਸ ਪਰ ਦੀ ਕੋਈ. ਗਲ | ਹਿਰ Wt ਸ਼ਹਿ 

38° ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ” ਮੋ ਸੈ” ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ | 

(Ha) 
ਚਣਾ _ਚੇਤ ਘਣਾ, ਕਣਕ ਘਣੀ 

ਵਿਸਾਖ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਘਣੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ 
ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਢਾਕ । 

ਭਾਵ :-- ਛੋਲੇ ਚੇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 
। ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਣਕ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ 
ਓਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਬਾਲ 

| ਹੋਵੇ । 
ਵਰਤ :-- ਕਿਹੀ ਸੁਹਣੀ ਤੇ ਫੈਲ ਛਬੀਲੀ 

CN ਪੇ 

ਵਰਤੋਂ :-- ਦਿੱਤਾ :--ਬੌਂਕੋ wa ਤੋ ਚਕਰ | frst ਹੈ, ਪਰ ਗੋਦ ਖਾਲੀ ਹੈ । ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ 
ਰੇ ਦਿਲ ਦੀ pat ਪੈਲੀ [ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਆਂ ਵਿਚ aes ਭਰ ਲੈ ਦੀ ਹੈ, 

oe ee | ਇਸਤੀ ਘਣੀ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਢਾਕ ।” 
(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ---ਜ਼ੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) | ਰਿ 

ਚੱਜ ਨਾ ਚਾਰ ਤੇ ਘੁਲਣ ਨੂੰ | 

ਸੱਚ ਹੈ, “set ਦੇਤ ਘਣਾ, ਕਣਕ _ ਘਣੀ ਵਿਸਾਖ, 

(Hai) 

ver ਤਿੜਕ੍ਰ ਤੇ _ਪਹਾੜ ਢਾਹ 
| | ਲਉ ? 

ਭਾਵ :-- ਹਰ AH ਲੜਾਈ ਲਈ | _ਭਾਵ :-- ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ge ਦਾ 
am fad ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ | 



ਤੂੰ ਮੋਰਾਂ ! ਅਥੇ, ver ਤਿੜਕੂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਢਾਹ 

2 

ਚਤਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਭਲਾਂ, foc 

ਮੂਰਖ ਦਾ ਮੇਲ | 
ਭਾਫ :-- ਘਿਓ ਚਟਿਆ (ਰਤੀ 

ਜਿਨਾ) ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਰ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਚੌਗਾ | 
“ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੂਰਖ ਦੀ | p 3. ਰ੍ ਮਿ ਇਨ : 

oN । fat ਅਸੀ ਲਟਕਦੇ ਹਾਂ fae ਤੁਸੀ 

ਵਰਤੋ” :-- ਏਲਚੀ--ਮਹਾਂਰਾਜ ! Hoe | ਲਟਕ | 
ਦੋਸਤੀ ਨਾਲੋ gard 

ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ “A 

ਕਿਹਾ ਹੈ fx dal ਲਗਾ ਘਿਓ ਭਲਾ wor ਭਲਾ | ਨੀਵਾਂ ਹੀ ger Fer a 

ਨਾ ਤੇਲ । ਚਤਤਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਭਲਾ, ਫਿੱਟ ਮੁਰਖ ਦਾ 

ਮੇਲ । ਅਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਆਗਿਆ ਕਰੋ । (Ha) | 

ਚਤੁਰਾਈ ਨਹ ਚੀਨਿਆ ਜਾਏ | 

ਭਾਵ :--- ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਬ ਦਾ 

ਭੇਦ sol ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ । 

ਵਰਤ” 

ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤਰਭੁਜ ਪਾਈਐ । 

ਭਾਵ :-- ਚਤੁਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਨਹੀ? ਮਿਲਦਾ । 

ad 

Ae 

ਹੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ।। 

sare} ਨ ਢਤਨੁ 5a ਪਾਈਐ ।। 

॥੨੧੨ 
ਭਾਵ :-- ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ | 

ਪਲੋ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਖਾਵਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ | 

ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੇਂ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਰਹੁ, 

gue #8 ਤੇ ਚਟਣਾ ਉੱ'ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ । (Fa)! 

(Ha) 

੯== ਚਤੁਰਾਈ ਨਹ ਚੀਨਿਆਂ ਜਾਏ । । 

fas ਮਾਰੇ ਕਿਉ” ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ । | 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ,--ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ) | 

ਪਾਸ ਹੈ, 

ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ,ਹੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਦੀ ਸੂ wi 

ਦਾ ਕੀ ig $ “Bue ES ਤੋਂ ਡਕਾਰ ਬਦਾਆਂ ਦੇ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੇ | (ਸੋਗ) 

ਚਮਗਿਦੜਾਂ ਦੇ ਆਏ ਪਰਾਹੁਣੇ, 

ਰਾਵ :--- ale ਨਾਲ ਸਾਥ ਕੀਤਿਆਂ 

ਕਰਣ :-- ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ 
ਉਥੇ । ਈ ਫੁਜਦੀ ਸੀ । ਗਲ ਉਹੀਉ ਹੋਈ 

| nid, es ਦੋ wre ede, ਜਿਵੇ” ਅਸੀ” 

| ਲਟਕਦੇ ਹਾਂ fae ਤੁਸੀ” mea ।” (Ha) 

ਚਮੜੀ ਜਾਏ ਪਰ ਦਮੜੀ ਨ ਜਾਏ । 

ਭਾਵ :-- ਅਤਿ ਦੀ ਕੌਜੂਸੀ ਕਰਨੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੋ” ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਭਲੀਏ ਲੌਕੇ, 
ਰੁਪੀਆ ਤੋਰੇ ਕੌਲ ਬਬੇਰਾ ਪਿਆ ਏ । ਦੋ ਚਾਰ 
ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦੇਹ । 

| ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਦੁਧ ਤਾਂ ਨਹੀ` ਦਿੰਦਾ 1 ਪਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ 

ਨੂੰ ਰੱਬ ਢੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਏ । ਚੰਮੜੀ ਜਾਏ ਪਰ 

| ਦਮੜੀ ਨਾ ਜਾਏ । ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋ ਵਧਦੀ ਦੀ 

( ਵਧਦੀ ਗੋਲ ਵਧ ਗਈ । 
(ag ਗ੍ਰੰਥ--ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ) | 

ਚਬਣੇ ਛੋਲੇ ਤੇ acer ਉੱਗਲੀਆਂ | 
(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਚਮਿਆਰ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰ, ਉੱਸ 

ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਪਈ ਵਗਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੌ 

| ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਖਦਾਈ ਥਾਂ 

i ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਓਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਕੌਮ ਕਰਨਾ 
ਪਏ । 



ਵਰਤੋ” :-- Se ਨੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛਡਿਆ। 
ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜੀ! ਕੇ ag ਪੈਸਾ ਕੋਲਾ ਕਮਾਏ । ਪਰ 
ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਲੇਚਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਨਾ 
ਪਿਆ, ਅਖੇ ਚਮਿਆਂਰ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ 

ਵੀ ੫ਏ ਵਗਾਰ । (ਸੰਗ) 
ਚਮੂਣਾ ਟਪੇਗਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਢਾਹ 

Bear ? 
ਭਾਵ :-- ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜਾਂ anda 

ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ” :-- ਨਿਹਾਲਾ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁੱਕੇ ਦੀ 
ਮਾਰ ਏ । ਉਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ? 
ਬੁੜ੍ਕ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ । ਚਮੂਣਾ ਫਪੇਗਾ 3 
ਪਹਾੜ ਢਾਹ ਲਏੰਗਾ 2 (ਸੰਗ) 

ਚਰਖਾ ਰਾਜਾ, ਕਸੀਦਾ grat, 
ਚੱਕੀ ਦੋਜ਼ਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ । 

ਭਾਵ :-- ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਜਾਂ 
ਸੁਖਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਹੋਰ ਸਭੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 
ਚਰਖਾ ਕਤਦੀ ਹਾਂ, ਕਸੀਦਾ ਕਢਦੀ _ ਹਾਂ; ਪਰ 
ਚੌਕੀ ਨਹੀ” F det ਸੈਥੋ । “ਚਰਖਾ _ਰਾਜਾ, 
ਕਸੀਦਾ ਰਾਣੀ, ਚੱਕੀ ਢੋਜ਼ਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ” । 

(Ha) 
ਚਰਾਂਦ ਚਾਹੇ ਨ ਚਾਹੇ ਤਿਰਨੀ ਭਰੇ 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਬਿਨਾਂ Sa ਦੇ ਕਿਸੇ 

ਉਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੋਸੀ ਜਾਵੇਂ | 

ਵਰਤ ?---.ਇਹਦੀ de} ਸਾਡੇ ਸਿਰ 
_ ਹੀ ਪਈ । ਚਰਾੀਂਦ wad ਨਾ ਚਾਹੇਂ, ਤਿਰਨੀ 

ਭਰੇ । (ਸੰਗ) 
ਚਲਣ ਚਿਤ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ as 

ਦਿਤੇ ਵੰਡ । 

ਭਾਵ :-- ਤਨ ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 
ਟੌਟ det | 

ਵਰਤੋ” :--- ਚਲਣ ਚਿਤ ਸਹੇਲਹਅ ਤੇ 

00000 0੩042... 2... ਜਾਗ ਨਾ ਵਾਵਾਵਾਜਲਾਲਾਵਜਾਲਾਲਾਲਵਰਲਲੀਲਵਵਲ En AAAae 

ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ... 

doz ਦਿੱਤੇ ਵੱਡ, ਸੁੰਦਰੀ ਭਾਵੇ“ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋ” ਰਾਜ਼ੀ 
ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਾ ਆਈ, 
ਅਰ ਤਾਪ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ar ਛਡਿਆ | 

(ਸੁੰਦਰੀ--ਡ> ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 
ਚਲਣੁ wa ਕਿ ਕਲਿ ਧੁਰਹੁ 

ਫੁਰਮਾਇਆ । 
ਭਾਵ :-- ਇਹ ਰਬੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 

ਇਥੋ ਹਰ ਇਕ ਨੈ ਕਲ ਜਾਂ ਅਜ ਤੁਰਨਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :— 
ਪੂਰਬਿ ਲਿਖੋ 3a ਸਿ ਆਏ ਮਾਇਆ ॥ 
ਚਲਣੂੰ ਅਜੂ ਕਿ ਕਲ੍ਹਿ ਧੁਰਹੁ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗਬ--ਆਸਾ ਰਾਗ) 

ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਈ ਸਭ 
ਝੁਠ ਦਰਬ Sur | 

ਭਾਵ :- ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਧਨ ਹੋਵੇ, 
ਮਰਨ AH ਨਾਲ ਨਹੀ' ਜਾਂਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਨ ਭੁਲੁ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖਾ |) 
ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਈ ਸਗੁ ਝੂਠ ਦਰਬੁ ਲਖਾ 11 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਆਰੂ ਰਾਗ) 
ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਡੀ । 
ਭਾਵ :-- gad ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ 

ਦਿਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪਰਸੂ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਚਲਦੀ 
ਦਾ ਨਾਂ ਗਡੀ ਏ । ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੋਡ ਹੈ । ਪੈਸੇ ਹੋਣ 
ਤਾਂ aus ਵੀ ਸਿਆਣੇ fas ਜਾਂਦੇ ਨੇ | 

(ਹੈਠਲੇ ਉਤੋ-- ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 
_ _ ਚਲਦੀ (ਤੁਰਦੀ) ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਮਰੇ, 
dat ਹੀ ਮਰੁ ਜਾ । ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ 
Hd, ਖੇੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾ । 

ਭਾਵ :-- ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ nosy 
ਤਕੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ sat ਮਰਦਾ । 
ਘਟ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਛੱਤੀ ਨਹੀ" ਮਰਦਾ 
HAHAH ਨਾਲ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ । 
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ਵਰਤੋ” :-- ਭੈਣ ਜੀ ! ਕੌਮ ਕਾਜ ਵਿਚ 

ਲਗੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੈਜਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਰੀਰ 

ਨਰੋਆ ਰਖਦਾ ਹੈ । “ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਾ ਮਰੇ, 

ਕੋਠੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾ । ਬੈਂਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਮਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ 

ary” (fa) 

ਚਲੀ ਗਈ _ਦਾਤ, ਰਹਿ ਗਈ 

ਕਮਜ਼ਾਤ | 

ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ We, ਤਦ ਉਹ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਖਰਚ 

ਦੀ ਪਰਵਾਹ at ਕਰ । ਜਿਥੇ ਸੌ, ਉਥੈ ਇਕੋਤਰ ਸੌ । 

“ofan ਸੌ 3 sar ਭਉ ੧" ਸੈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ 

ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ aad ਦੀ । (ਸੰਗ) 

ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੰਦ ਨਾ ਲੁਕਈ | 

ਭਾਵ :-- ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੁਕਿਆ 

ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ । ਭਾਵ, ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ 

ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਬਕਿਆ ਸਿੰਘ ਉਜਾੜ(ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਿਰਗਾਵਲ Sat ਜਾਈ 

ਚੜ੍ਹਿਆ ve ਨਾ ਲਕਈ as ਕੁਨਾਲੀ As ਛਪਾਈ | 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰ ਮਿਟ ਜਾਇ ਅੰਧਾਰਾ । 
ਸੂਰ = ਸ਼ੂਰਜ | 

ਭਾਵ :-- ਧਨ ਪਿਛੇ _ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ 

ਨਹੀ" ਵਿਹਾਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਦਿੱਤ ਦਾਜ ਨੂੰ ਮੱ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 

fi ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਨਾਲ ਕਟਣੀ ਹੈ । “ਚਲੀ ਗਈ ws 

ਰਹਿ ਗਈ anata’ । ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਮੂਕ ਜਾਏਗਾ, 

ਪਰ ਵਹੁਟੀ ਨ: Haat ਨਾ ਪਿਛੋਂ ਲਹੇਗੀ । (ਸੋਗ) 

ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੁਇ ਹਥ ਝਾਰਿ । 

ਭਾਵ :-- ਮੌਤ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਪਾਪੀ 

ਮਨੁਖ ਦੋਇ ਹਥ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ 

ਹੈ । ਨਾਲ ਕ੍ਰਝ ਨਹੀ ਲੰ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਭਾਵ ਭਾਵ :-- ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਪ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ | ਅਗਿਆਨਤਾ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਕਰਨੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਥਿਰ ਨਹੀ" ਰਹਿੰਦੇ | ਵਰਤੋ - 

ਵਰਤੋ :-- 
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕਿਛੁ as ਬੀਚਾਰਿ ।। 

ਚਲੋ ਜੁਆਰੀ ਦੁਇ ਹਥ ਬਾਰਿ॥ _ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ) 

ਚੜ੍ ਜਾ ਬੱਚਾ ਸੂਲੀ, ਰਾਮ ਭਲੀ 
ਕਰੇਗਾ । 

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਜਾਂ 

ਫੁਲਾਹੁਣੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣਾ ਜਾਂ eA 

ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਜਾਣਨਾ । 

ਗੁਰਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਕ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਹ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ | 

ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਰ fhe ਜਾਇ ਅਔੰਧਾਰ । 
`ਵਾਰਾਂ-ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ag ਕਹਾਰੋ ਡੋਲੀ, ਚੁੜੇਲ ਕਿਥੋ” 

ਬੋਲੀ । 

ਭਾਵ :-- ga ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ AH ਮਾੜੀ 

(ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਦੀ) ਗਲ ਕਰਨੀ । 

ਵਰਤੋ” : ₹<<= `ਰੀਲ। -- ਦਰਸ਼ਨ, ` ਵੇਲਾਂ 

ਕੁਵੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋ” ਕੋਈ ਗਲ ਕਢਿਆ ਕਰ ! 

ਵਰਤੋ” :-- ad ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ At was _ਚੰਗੀ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੀ । wt 

a ਜਾਨ ਮੋਰੀ ਜਿੱਚ ਹੋਣੀ ੬” । 'ਚੜ੍ਹ ਜ। ਬਚਾ “ਚਾਓ ਕਹਾਰੋਂ ਡੌਲੀ, ਚੁੜੇਲ ਕਿਥੋ” Sat’ (Aa) 

ਸੂਲੀ ਰਾਮ ਭਲੀ ਕਜੇਗਾ ।” ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਮਾਰੋ, ਚਾਹੇ ਛਡੋ | 

~ ੨੮੬ 
oO & 

੫੪ 

ਵੇਖਣਾ ਏ 1 . (Hel) ਭਾਵ :-- fae ਜੀ _ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੌ ਤੇ ਲਥਾ ਭਉ | ਸਲੂਕ ਕਰੋ । 



ਚਾਕਰੀ ਛਿਡਾਣੀ... 

ਜਿਵੇ ਮਰਜ਼ੀ daa “ਚਾਹੇ 

(ਸੰ) 

ਚਾਕਗੀ ਵਿਡਾਣੀ ਖਰੀ ਦੁਖਾਲੀ 
ਆਪੁ ਵੇਚਿ ਧਰਮੁ Tee | | 

ਭਾਵ :-- ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ 
ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਵੇਚ 
ਕੇ ਆਦਮੀ ਧਰਮਹੀਨ ਹੋਣ ਲਗ ਪਵੇ | 

Hid, ਚਾਹੋ ਛਡੋ” । 

੯੦੨ ੦ 

ਵਰਤੰ`_---- ਬਿਖਿਆ 
ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ਉਹ ਕਿਉਕਰ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਚਾਕਰੀ 
festa} ਖਰੀ ਦੁਖਾਲੀ wu ਵੇਚਿ ਧਰਮੁ wer? 1” 

(ag ਗ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਗਉੜੀ) 

ਚਾਕਰ BI ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੈ 
YAH ਭਾਇ ।. 

ਭਾਵ :-- Hea ਓਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ 

ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 
ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੇ। _ 

੨੧ ੪ 

eds : -- wag ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚਲੋਂ 
ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥ ਹੁਰਮਤਿ ਤਿਸ ਕੋ ਅਗਲੀ ਓਹ 
ead ਭਿ ਦੂਣਾ ਖਮਇ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗੱਬ-- ਆਸਾ ਰਾਗ) 

wal ਦਾਂਦ ਵੋਝਾਇਆ ਵਲ ਵਲ 
ਗੋਲੇ ਕਿੱਲਾ । 

ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ a ਕਿਤੇ ਤੇ ਲਭੁਂ 
fag । ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਨ ਪੁਛ 
ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਮੂਰਖ, “wat vie dar 
ਇਆ ਵਲ ਵਲ ਗੋਲੇ ਕਿਲ” ॥” ਜੇ ਸਾਹ ਹੈ ਛ 
ਤਾਂ ਸਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਕਰ ਲੈ । (ਸੈਰ) 

ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ ਜਾਂ 
ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਤਾਂ ਲਮਿਆਰੋ | 

ਲੋਭਿ sate | 

ਭਾਵ :-- ਵਿਤ 3 ਵਧ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾ 
ad | 

ਵਰਤੋਂ” : 
ade ਇਨ੍ਹਾ! ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਗਏ ਨੈ । ਸਿਰਾਂ 
ਉੱਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀਆਂ ata ਚੜ]ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ । ਜੇ 
Bed ਵੇਖਕੇ ਲਤਾਂ ਲੰਮੀਅ£ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭੁਖੋਂ ਕਿਉ” 
ਮਰਨ 7 (ਨਵਾਬ wa— fa: ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

ਚਾਰ ਚਾਵਲ ਚਾੜ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ ਪਿਛ ਪਈ । 
ਤਕੋ ਨੀ ਸ਼ਰੀਕਣੀਓ ਕਾਜ ਹਾ 

ਜਦੋ” StH ਕੀਤੀ ਨੀ ਮੈ" ਇਹੋ ਨ 
ਭਾਵ :-- We ਆਦਮੀ ਥੋੜੇ ਨੂੰ 

ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :-- ਡਿੱਠ: ਹੈ ਤੋਰ sa ਵੀ । 
ਬਹੁਤੇ ਵਡਿਆਰ ਨਾਂ ਸਾੜ । 'ਚਾਰ ਚਾਵਲ ਚਾਹੜੇ 
ਵਿਹੜੇ ਪਿਛ uxt । ਤਕੋ ਨੀ _ਸ਼ਰੀਕਣੀਓ ਵਿਆਹ 
ਨਹੀ, ਕੋਈ ਲੁਣ ਪਈ । ਜਦੋਂ” ਵ) ਸੈ” ਕੀਤਾ ਨੀ 
H ਇਹੋ ਜਿਹੀ ।” (ਸੋਗ) 

ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਮੁੜ ਓਹੀ 
ਕੁੱਤੇ sae । ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ 
ਚਾਨਣੀ, ਫਿਰ ਓਹੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ । 

ਭਾਵ :-- ਥੋੜੇ ਸਮੇ" ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ 
| ਜਾਂ ਸੁਖ ਪਿਛੋ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ 

ਹੋ ਜਾਣੀ । 

ਵਰਤੋਂ` :--- ਰਾਇ ਸਹਿਬ :-- ਸਵਾਦ 

ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਰਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਈ । ਪੜੀ det ge 
ge ਅਨਪੜ _ਹੋਂਵੇ, ਗਲ Got dt 8 ag 
ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ fea ਓਹੀ ਹਨੌਰੀ ਰਾਤ । 
ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਨੰਦ ਨਾਲ sw 
ਜਾਦੀ ਏ ਤੇ ਪਤਾ ਪਿਛੋ ਆਣ ਕੇ ਲਗਦਾ ਏ । 

(ਵਰ ਘਨ--ਆਈ, ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਚਾਰੇ ਐਬ ਸ਼ਰਈ 
"ਭਾਵ :-- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਗਣ 

ਹੋਣ, ਪਰ ਹਾਂਸ-ਰਸ ਵਿੱਚ BU! ਕੇ ਆਖਣਾ 



ਵਰਤੋ” :-- ਮੁਕਦੀ ਗਲ, ਐਮ੍ਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ 

ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਸਾਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ 

ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ । ਹੋਲੀ ਹੌਲ ਉਹ ਉੱਕੀ 

ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ । ਨਿਰਾ ਇਹ dt acl’, ਸਗੋ” 

ਕਦੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਲੌਜਾ sxe 
ਲਗ ਪੈਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਾਕ ਲਈ ਜਾਣਾਂ 

3 ਅਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ --ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 
ਚਾਰੇ ਐਬ ਸ਼ਰਈ ਏ । 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਚਾਰੇ ਚਕ ਜਾਗੀਰ | 
ਭਾਵ :-- ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ 

ਹੌਣੀਆਂ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਸਾਡੀ _ਸਮਬੀ' ਬੇਲੀਆ, ਚਾਰੇ ਚਕ ਜਾਗੀਰ । 

ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੁਧਰਮ ਦੇ, ਖਾਂ ਖਾ ਹੋਏ ਅਮੀਰ | 
(ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ-- ਕ੍ਰਿਖਾ ਸਾਗਰ) 

ਚਾਰੇ ਮੁੱਠੀ ਖੇਹ 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਵੀ 
ਸੁਚੱਜਾ ਨਾ ਕਰੇ | 

'ਵਰਤੋ" :--ਚਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਤਾਂ ਚੱਜ 
ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰ । ਤੋਰਾਂ ਤਾਂ ‘sia ਮੁਠੀ ਖੋਹ” ਵਾਲਾ 

ਹਾਲ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਚਿਹਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਤ ਹੈ । ਜਾਂ 

ਚਿਹਰਾ ਦਿਲ ਦਾ Garg (ਗਵਾਹ) 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਚਿਹਰੇ GS ਮਨ ਦੀ 

ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

gar gr ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ gate, ਮਨ ਦੇ 

ਭਾਵ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਮਨ -- ਵਰਿਅਮ ਸ਼ਿੰਘ ! 

ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੇ । ਚਿਹਰਾ 
ਦਿਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਏ । ਤ੍ਰੰ hae ਗੱਲਾਂ ਨਾ 
ਛੁਪਾ । _ (ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'--ਟਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਚਿੱਟਾ ਸਿਰ (ਚਿੱਟੀਆਂ ਪਟੀਆਂ) 
ਤੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਗਾਜਰਾਂ | ਰ 

ਭਾਵ :— ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਿਹਾ 
ਬਜ਼ੁਰਗ Bast, ਪਰ ਪੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 

ਅੰਦਰੋ ਮਾੜਾ ਹੌਣਾ । 

ਵਰਤੋ :-- ਸ਼ਰਮ _ ਨਹੀ ਆਉਦੀ, 

ਬਢਿਆ ਖੋਸੜਾ ਤੈਨੂੰ ? “ਚਿੱਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬ੩ ਵਿਚ 

ਗਾਜਰਾਂ ।' AUS az ਨਹੀ” ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ fre 

ਕਿਉ” ਏਨਾ ਚਿਰ ਖਪਾਈ ਰਖਿਆ ? (ਸੰਗ) 

ਚਿੱਟਾ ਕਪੜਾ, ਕਕੜ ਖਾਣਾ, ਉਸ 

ਜੱਟ ਦਾ ਨਹੀ” ਟਿਕਾਣਾ i 

ਭਾਵ :--- ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖ਼ਰਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਜਟ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀ” ਲਗਦੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ 

ਲਤਾ ਲਮਿਆਰੇ ਤਾਂ pdt ਜਹੇ । 'ਚਿਟਾ ਕਪੜਾ, 

ਕਕੜ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਜੌਟ ਦਾ ਨਹੀ” ਟਿਕਾਣਾ i’ (Ha) 

ਚਿੱਟੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ । 

ਭਾਵ :-- ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੌਈ 

ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਜਾਪੇ, ਪਰ fed ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ :-- ਮੀਏ' ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 'ਚਿੱਟੀ 
ਕਬਰ ਤੋਂ ਮੁਰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ” ਵਾਲ ਹਾਲ ਹੈ । 

ਬ7ਹਰੋ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਬਣੀ _ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 

ਅੰਦਰੋ” ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਕਾਲੇ ai ਹਨ | (na) 

ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਟਾ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ 
ਚਿੱਟੀਆਂ ਪਟੀਆਂ ਤੇ ਆਟਾ ਖ਼ਰਾਬ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋ ਸਿਆਣੇ 

ਦਿਸਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਸੋ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹ 

ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :---ਵਾਹ ਮੀਆਂ ਜੀ ਵਾਹ ! ਬੁਢੇ 
ਵਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ 



ਚਿਟੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ous 
wear (Fat) 

ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੁੱਲ 
ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ । 

ਭਾਵ :-- ਧਨ-ਪਾਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵਡਿਆਂ 

ਨੂੰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :— ਵਡਿਆਂ ਦੀ ਮਰ ਕੋ ਵੀ ਸੌਭਾ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੁਲ ਚੜ੍ਹਦੇ 
3, ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ AIG Pent ਢੋਈ ਨਾ ਮੋਇਆਂ । 

(ਸੰਗ) 
ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਖੀਸੇ ਖ਼ਾਲੀ । 

ਭਾਵ :-- gad ਬੜੀ ਸੂ ਸ਼ਾ ਤੇ 
US ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੌਣਾ । 

SIs :— ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ 
ਕਪੜੇ ਤੇ ਖੀਸੋ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

(ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ--ਪਿ: Fat ਸਿੰਘ) 

ਚਿੱਟੇ ਜਿਨਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿਤ 
ਕਠੋਰ ਜੀਓ । 

ਭਾਵ :-- wos ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਾਪਦੇ 
ਹਨ ਪਰ ਦਿਲ Hse ਹਨ । 

GQ. ਹੁ 

ਵਰਤ :--- 

faa ਜਿਨ ਕੈ ਕਪੜੇ He ਚਿਤ 

ਤਿਨ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਉਪਜੇ ਦੂ 
ਕਠੋਰ ਜੀਉ ॥ 

en ਵਿਆਪ ਚੋਰ ਜੀਉ ।। 
(ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ--ਸੂਹੀ ਰਾਗ) 

fad ਵਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ । 

ਭਾਵ :-- ਵਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸ feed 

ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- va, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਮੌਤ ਦਾ 
ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਆ ਪੁਜੇ 

ਹਨ | ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੂੜ ਸ਼ਰਮ ਕਰ | (Han) 

ਚਿਤ ਵੀ ਮੇਰੀ 3 ਪਿਤ ਵੀ ਮੇਰੀ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਹਰ ਪਾਜਿਓ' ਕੋਈ 

ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ BS | 

ਵਰਤੋ':-- ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ J ਕਿ ਸਭ 
ਪਾਸਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ de, 'ਚਿਤ ਵੀ ਮੋਰੀ ਤੋ 
fiz ਵੀ ਮੇਰੀ” ਖਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਨਿਗਲ 
Bat ਚੰਗਾ ਨਹੀ” ।' (ਸੰਗ 

ਚਿੱਥ ਖਾਵਣ ਤੇ ਸਮਝ ਅਲਾਵਨ । 

ਭਾਵ :-- ਰੋਟੀ ਚਿੱਥ ਕੇ ਖਾਣੀ ਤੇ 
ਗਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :— ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, 
'ਚਿੱਥ ਖਾਵਣ ਤੇ ਸਮਬ ਅਲਾਵਨ” । ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 
ਜੋ ਘਾਂਈ ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀ” ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । 

(Hat) 

ਚਿਬਰੀ (G3) ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੋਂ 
ਨਾਂ ਨੂਰਭਰੀ । 

ਭਾਵ :-- ਸ਼ਕਲ ਮਾੜੀ det ਤੇ 

ਦਸਣਾ ਕਿ ਮੈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ । ਭਾਵ 
US ਗੁਣ (ਜਾਂ ਧਨ) ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵੀ 
ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ । 

ਵਰਤ” :---ਵਾਹ | ਭਈ ਵਾਹ ! “ਚਿਬਰਨੇ 

ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਨਾਂ ਨੂਰ ਭਰੀ ।' ਤੇਰੀ ਲਿਆਕਤ ਬਾਰੇ 
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾ ਕੌਰ । (Haq) 

ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੋਗ ਤੇ ਚੌਧਵਾਂ ਹਿੱਸਾ | 
ਭਾਵ :-- ਚੀਜ਼ ਅਗੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ 

ਤੇ ਉੱਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਵੇਡਿਆ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ! ਕੀ 
ਕਰਨ ਡਹੇ ਹੋ ? ਚੀਜ਼ ਤਾਂ wa ਹੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ 
ਜੇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤਨੈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 
ਵੰਡਣਾ Al ‘fast ਦੀ ਚੋਗ ਤੇ duel ਹਿੱਸਾ 

faS fad ਦਿਓਗੇ 2 (ਸੰਗ) 
ਚਿੜੀਆਂ ਮੌਤ, ਗਵਾਰਾਂ ਹਾਸਾ । 

ਵੇਖੋ : ਸਾਡੀ ਮੌਤ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾਂ 1 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੇਖ 
ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੌਣਾ | 



ਚੀਚੀ ਤੇ ਨਰੈਣ.. 
ਲਾਲਾ 

ਵਰਤੋਂ (ਰਲੀ 

ਮਸ਼ਕੂਲਾ ਈ wer ਲਿਆਂ ਏ । “ਚਿੜੀਆਂ ਮੌਤ, 

ਗਵਾਰਾ ਹਾਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਏਂ, 

ਇਹਨਾ ਸ਼ਤਲਾਂ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸ਼ੂਆ ਫ਼ਕਲ ਦੀਨ) 

ਚੀਚੀ ਤੇ ਨਰੇਣ । 

ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੇ ਔਖੇ ਕੌਮ ਨੂੰ 

ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਸਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੂੰ ਤਾਂ, “ANS ste” 
ਭਾਲਦਾ ਏ” । ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੜਾ on ਏ ਇਹ । ਬਹੁੜ 
ਧਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਏ । (ਸੋਗ) 

ਚੀਚੀ ਦਾ ਪਹਾੜ Sat ਬਣਾਈਦਾ | 

ਭਾਵ :-- ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ 
ਬਹੁਤਾ ਨਹੀ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ __ 

ਵਰਤੋ” :--- ਮਾਸਟਰ ਜੀ, “ਦੀਚੀ ਦਾ 
ਪਹਾੜ ਨਹੀ” sender’ । ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਦੀ 
ਗਲ ਹੈ । ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ । (Ha) 

ਚੀਨਾ ਛੜਦੀ ਪੇਕੇ ਗਈ, ਉਥੇ ਵੀ 
ਪਿਆ ਛੜਨਾਂ | 

ਭਾਵ :-- ਔਖੇ ਕੌਮ ਤੋ” 
ਸੌਖੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਂਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ 

ਔਖਾ ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਨਾ ue | 
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ਵਰਤ :--ਤਸੀ' ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਮਗਜੋ ਮਾਰਦੇ 
ਸੌ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਭਾ । 

ਉਹੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲਭਦਾ ਸੀ।--ਮਜੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜੂਰੀ 
“ਦੀਨ ਛੜਦੀ Ua ਗਈ, ਉਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਛੜਨਾ ।' 

ਹੂ (Hat) 

ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਆਪਣੀ, ਚੋਰਾਂ 
ਗਾਲੀ ਦੇ। 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇ 

ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨੀ । 

_ ੨੪੮ 

`ਵਿਚਾਰੇ ਜਗੇ ਦਾ 

ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋ” ਦੁਬਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ | 

ਚੁਪਾਏ a iil 
ਰਲ ਕਲ ਰਲ eet ee ene eee! ot Ao naan eae 

ਵਰਤੋ” ਗਿ ਅਸਲ ਰੱਲ ਤਾਂ ਇਹ 
ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਆਪਣ ਚੀਜ਼ zl ਸੈਭਾਲ ਕਰੋ 3 
ਦੂਜੇ ਨੂੰ fae a, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ -- 

“Sta at Ais ਆਪਣੀ, Vai ਗਾਲੀ ਦੇ ।”' (A) 

ਚੁੱਕ ਮਰੇ ਜਾਂ ਖਾ ਮਰੇ । 
ਭਾਵ :-- ਬਹੁਤਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਖ ਆਂਦੇ ਹਨ । 
ਭਾਵ ਅਤ ਹਰ ਗਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” im ਮੂਰਖ, “ਚੁੱਕ ਮਰੇ ਜਾਂ ਖਾ 

ਮਰੇ ।” ਕਦੀ ਸੋਜ਼ ਕੈ ਉਹ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਮ 

ਨਹੀ” ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਚੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ | 
ਭਾਵ :-- ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ 

ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 
ਵਰਤੋ” : ae 

Hii ਚੁਗਲਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਨਦੀ ਸੁਣਕੇ ਸਭ ਕੋ ਡਰਦਾ | 
ਚੁਗਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾਂ ਹੋਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਫਰਦਾ । 

(see) 
ਚੁੱਪ ਅੱਧੀ ਹਾਂ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਚੁਪ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨ ਜਾਣ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 
ਗੋਈ ? 

ਸੁੰਦਰੀ--ਮਹਾਰਾਜ, ਚੁੱਪ ਅਧੀ ਹਾਂ ਹੈ । ਉਹ 
ਸਭੋ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੈ ਚੁਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । (Ha) 

ਚੁੱਪ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੇ ਬੋਲ ਦੁਪਹਿਰੀ | 
ਵੇਖੋ : ਇਕ ਚੁਖ ਤੇ ਸੌ ਸੂਖ 1 

ਭਾਵ :--_ਕੇਵਲ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੀ 
ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਗਲ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ 

ਕਰੋ । ਚੁਪ £ਨਹਿਰੀ ਤੇ ਬੋਲ ਦੋਪਹਿਰੀ । ea 
(Ha) 

ਚੁਪਾਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ eure ਦੀ ਨਹੀਂ” | 

$ -- ਮਹਾਰਾਜ-- ਕੀ ਉਹ ਮੰਨ 



ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ... 

ਭਾਵ :-- ਮਨੁਖ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 

ਕਰਨੀ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਦੁਜੀ -- ਚੰਗਾ ਜੋ ਭਾਣਾ 

ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਵਸ । ਜਦ ਖਬਰ ਸਾਰ ਹੀ 

ਕੋਈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਚੁਪਾਏ ਦੀ 

ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ] ਹੈ ua Sure ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸੇ 

ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਭਾਣਾ ਹੀ ਸਿਰ 

go ਕੇ ਮੰਨਣ। ਹੈ | 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਚੁਬਾਰੇ (ਬਾਰੀ) ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ । 
ਭਾਵ :-- ਵੱਡੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਸਾਕ 

ale ਨਾਲ ਗੈਢਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ aves ਚਾ 
ਲਾਂਵਦੇ ਨੀ ਇੱਟਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ Adin ਦੇ । 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

dis ਦੂਰ, ਸੋ ਦੂਰ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮੇਲ ਜੋਲ ਘਟ ਰੋ 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੇਰੀ ਕਿਨ੍ਹੇ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈਣੀ 
ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ 'ਜ਼ੁਲਿਓ ਦੂਰ, ਸੌ ਦੂਰ' । 

ਮੈ ਰਤਾ Gas ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤ। ਤੇ ਭੂਲਾ 

| fast (Fa) 

ae ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲੋਂ, ਭੱਠ ਵਿਚ 
ਪਏ । 

ਭਾਵ :--- ਜਦ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ” 
ਛੁਟ ਉਸ ਤੋਂ" ਵੀ ਮਾੜੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ 

ਜਾਏ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋਂ” :--- ਸ਼ਾਂਤ) ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਪੁਛਦੇ 

ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ we fed ਨਿਕਲ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਜਾ 

ਪਈ ਹੈ । ਅਗੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਭਾਵੇ” 

ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਘਟ ਸੀ । ge ਨਾਂ ਖਾਣ ਨਾ 

ਪੂਛ ਪਰਤੀਤ । (ਸੋਗ) 

ਰਲ ਲਿਆ ਣਾ ਦਲ ਕਲ ਦਲ ਕਲ ਦਲ ਦਲ ਲੱਕ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਿ ਦਦ। 

| ਵਿਗਾਰ” । 

ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਜੰਜ... 
ਤਤ ਨਾ 

ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਈ “ਕੀਆ ਵੇਖੋ : ਚਮਿਆਗ 

ਗਿਆਂ ਪਰਵਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਪਈ ਵਿਗਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋ 

ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਖਦਾਈ ਥਾਂ 
ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਓਹੋਂ ਕੌਮ 
ਕਰਨਾ ue, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

JS | 

ਵਰਤੋਂ` :-- ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਛਡ, 
ਨਾਨਕੈ ਜਾ-ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਚਕੀ ਛੱਡ ਕੈ 
fost ਹੀ egat ਪਿਆ । ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। - 

‘gaa! ਗਿਆ ਪਰਵਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਉਥੇ # ust 
(fa) 

ਚੂਹੜਿਓ' ਮੁਸੱਲੀ ਕੀਤਾ, ਆਕੜ 
ਉਹਦੀ ਉਹਾ । 

ਭਾਵ :-- aie ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਆਕੜ 
ਨਹੀ” ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇ ਕਿੰਨਾ Ja ਨੀਵਾਂ ਹੋ 
ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਕੜ ਇਨ੍ਾਂ 

ਕੀ ਦੀ ਭਾਵੇ fas ਵੀ ਨਿਘਰ ਜਾਣ । ਬੂਹੜਿਓ 

da ਮੁਸੌਂਲੀ ਕੀਤਾ, ਆਕੜ ਓਹਦੀ” ਓਹਾ । ਇਨ 
ਨਾਲ Har ਲਾਣਾ ਸਾਉਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ” । (Hal) 

ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋਗ, ਚਮਿਆਰ ਲੈ 
ਲ ਜਾਣ | 

a giant ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ga 
ਹੀ ਹੁਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ :--੫ੰ੪-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਸੋਚਣ 

| ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਹੈ ? ਭੈੜਿਆੰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰੇ 
ਹੀ de ਹਨੰ, “ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋਗ, ਚਸਿਆਰ 
SS ਜਾਣ ।” (ਸੰਗ) 

ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ aa ਵਿਚ HS 
ਸਾਉ । ਜਾਂ ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 
3 ਜਾਂਜੀ a3 | 



ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ” ਡਰੋਂ ... ` ਜੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਟਪਰੀ... ੨੫੦ ; 

ਭਾਵ :— ਭੈੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਭੈੜੇ BIS ਨਾਲ ਖਤਰੀ ਦਾ ਘੋਲ | 
ਹੀ ਹੌਣ । ਭਾਵ :-- ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਝਗੜਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਠਾਂ ਸੀ ? ਵਰਜੋ” :--- 
“ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 3 ਜਾਂਜੀ ਕੁਤੇ । ਛਕਿਆ 33 ਕੁਆਰ ਨੂੰ ਏਆਰ ਸੰਸਾਰ ਕਰਸੀ, 
ਨਾਲ Vs ਹੀ GE ਸਨ | (ਸਗ) ਏਸ ਜੋਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਖੁਸਦਾ ਈ । 

ਚੂਹੜਿਆੰ ਦੀ cust, ਸ਼ਰੀਕਾਂ 
ਨਾਲੋ" ਵਖਰੀ | 

ਭਾਵ :--- ਨੀਵਾਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ 
Hod? ਪਾਸੋ" ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ -:--- me ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ 
ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ । ਪਰ 'ਚੂਹੜਿਆਂ ਦੀ Sudl, ਸ਼ਰੀਕਾਂ 
ਨਾਲੋ” ਵਥਰੀ ।' (ਸੰਗ) 

ਚੂਹੜਿਆਂ (ਕਾਂ) ਦੇ ਕਹੇ ਡੈਗਰ 
(ਢੌਰ) sat ਮਰਦੇ | 

ਭਾਵ :-- ਭੈੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦ-ਅਸੀਸ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਲਗਦੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
wea ਕਿਹਾ ਉਸ ‘ud ਬੈਨ 

ਤੁਧ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ । 
ਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾਂ ga sot ਮਰਦੇ, 

ਹੁੰਦਾ dyer ਭਾਣਾ” । 
(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਸ: ਸ: ਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਚੂਹੜੇ ਕੋਲੋ“ (ਦਾ) ਲਹਿਣਾ, ਕੁੱਤੇ 
ਦੇ ਗਲ ਗਹਿਣਾ । 

ਭਾਵ: — aie ਮਨੁੱਖ 3 ਲੰਹਿਣਾ 
ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ 1 ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਕਦਰ 
ਨਹੀ” Jet | 

ਵਰਤੋ” :--- a ਕਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ta 
ਫਸਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ । ਅਖੇ “ਚੂਹੜੇ ae’ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਤੇ 
ਦੇ ਗਲ ਗਹਿਣਾ । ag ਦੇਣਾ 31 ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, 

ਨਾਲ ਚੂਹੜੇ ਦੇ ਖਤਰੀ wee ਲਗਾ, 
ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਨੈ ਹਸਣਾ ett 

(ਹੀਰ-- ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ ਠ ਪਾਵਈ sa ਛੱਜ 
Tra | 

ਭਾਵ :- ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਕਤ _ਥੋੜੀ 
ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਚੂਹਾ ਖੁਡ ਨ ਮਾਵਈ Ba ਛੱਜ ਵਲਾਵੈ | 
ਮੱਤ ਨ ਹੋਇ ਅਠੂਹਿਆਂ ਹੱਥ Huh ਪਾਵੈ । 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗ੍ਰਰਦਸ ਜੀ) 

ਚੂਹਾ ust ਮਿਟੇ ਨਾ ਤੇ ਸਪ- 
ਘਰੋਹ ਵੀ ਨਾਲੇ । 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੌਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ 
ਭੇਜਦਾ ਫਿਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਚਾਚੀ ਜੀ, ਤੁਸੀ” ਵੀ ਅਜੀ੩ 
ਸੁਭਾ ਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ si ਕੇਵਲ ਇਕ Ha ਦੀ . 
ਥੀਂ ਹੈ, wa yo ਕਿਥੇ ਬਿਠਾਵ” ? 'ਚੂਹਾ ਖੁਡੀ 

ਮਿਟੇ ਨਾ ਤੇ ਸੱਪ-ਘਰੋਂਹ ਵੀ ਨਾਲੋ ।” (ਸੋਗ) 

ਦੁਹਿਆਂ ਤੋ` ਡਰੇ ਤੇ ਲਠ-ਮਾਰਾਂ 
ਵਿਚ ਨਾਂ । 

ਭਾਵ :-- ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਪਰ sax 
ge ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮ age ਦੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰੇ | 

ਵਰਤੋਂ :--- ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਸ਼ੇਖੀਆ ਭਾਈ 

ਹੁਰਾਂ ਦੀਆੰ | ਅਖੇ ਚੂਹਿਆਂ 3° ਡਠ ਤੇ ਲੇਠ ਮਾਰਾਂ 
` ਉਲਟ ਜਦ Hae ਜਾਓ, ਗਾਲ੍ਹ ਕਢਦੇ ਤੇ | ਵਿਚ ਨਾੰ' ਚੂਹੜਿਆਂ ਪਾਸੋ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ 

wae ਨੇ । (Ha) ਤੀਸ ਮਾਰ-ਖ਼ਾ ਬਣਨ ਬੈਠ ਹਨ ੧ (Ray 



ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋ... 

ਚੁਹਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋ` ਘਰ ਨਹੀ ਛਡ 
ਦਈਦੇ । 

ਭਾਵ :- ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ" ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕੋਣ ਕਮਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ, ਉਹ 
33 ਸਾਹਮਣੇ | ਡੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ 
ਰਹੁ । ਰਤਾ ਭੈ ਨਾ ਰਖ । “ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਘਰ 

ਨਹੀ” ਛਡ ਦਈਦੇ' | (ਸਗ) 

ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਹਲਦੀ (Hz) ਦੀ ਗੈਢੀ 
Bal, Ca. ਪਸਾਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ । 

__ ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਗੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ 
JZ ਪਰ ਆਕੜ ਬਾਹਲੀ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ :--- ਸੁਸ਼ੀਲਾ-- ਉਸਤਾਦ ਭਰਾ | 
ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 3 ਬਣ yar 
ਉਸਤ।ਦ । ਤੇਰੀ weg det ਏ ਮੈ” ਤੋਰੇ ਖਸਮ 

ਅਗੇ ਮਥੇ gail ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਅਸੀ ਬਾਜ਼ ਆਏ 

fed ਜਿਹੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਤੋ । ਨਹੀ” ਸਿਖਾਂਢ) 37 

ਨਾਂ ਸਿਖਾਏ । ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੰਢੀ ਲਫ਼ੀ ਤੇ 
ਪਸਾਰੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਜੇ 

(ਕਾਗ!ਤਂ ਦੀ ਬੇੜੀ --ਸ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਥਹੀ, ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ 
ਭਣੇਈ । 

ਭਾਵ :-- ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਕ ਸੋਬੋਧੀ 
ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉ” ਪੁਛੇ 
ਵੇ ? ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ut, ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ 

aa ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ae) 

ਬਸ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈ” ਕੌਣ | (ਸੰਗ) 

ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਂਹ 
ਫੜਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਵੱਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵੱਡੀ 
ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ 

ਹੈ । 

ਚਆ ਚੰਦਨ ਪਰਹਰੈ... 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਰਦਾਰ ਜੀ _! ਇਹ ਕੋਈ 
set ਗਲ ਏ ? ਸਦਾ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲਾ 

ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਅਮਇਆ_ ਹੈ । ਉਹ ਦੋਵੇ ਹੋਏ 

ਜੋ ਵਡੀ ਸ਼ਨ ਵਾਲੋਂ । ਕਿਉ” ਨਾ ਇਕ 

ਤੁਲ੍ਹਦੇ ? 
ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਠਾਕਰ ਨਹੀ 

ਦੀਸੇ ।। 
ਵੇਖੋ : ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਦੁਰ । 

ਭਾਵ : — ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 
ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੈ, ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ 
Sul ਕਰਦੇ | 

Se ats 

ਚੋਰੀ at ਸੋਵਾ ਕਰਹਿ ਠਾਕਰੁ ਨਹੀ ਦੀਸੈ ।। 

ug ਨੀਰ ਵਿਰੌਲੀਐ ਮਾਖਨੁ ਨਹੀ ਰੀਸੈ ।। 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਗਤੈੜੀ ਰਾਗ) 

ਚੋ ਚਸ਼ਮੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਚੋ ਚਸ਼ਮੇ । 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਸਾਰੇ fea ਸੁਭਾ ਜਾਂ 
ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ Je | 

ਵਰਤੋ” :--- ਓਇ ਝਲਿਆ ! ਇਹ ਜੱਟ 

ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕਮਿਕ ਸੀ । até’ ਸਿਖ de 3 

ਭਾਵੇ” ਕੋਈ ਹੋਰ । ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਨੀ fea 
ਹੀ fea । “ਚੋ ਚਸ਼ਮੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਦੋ ਚਸ਼ਮੇ” । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੋਸ਼ੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਚੋਆ ਚਦਨ ਪਰਹਰੇ wa ਖੇਹ 
UB" | 

__ ਭਾਵ :-- ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਭੈੜੇ ਕੌਮ ਤੋ” 
ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀ” veo, fae yar 
deo ਦੀ ਸੁਗੈਧੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਖੋਹ ਤੇ ਮਿਟੀ 
ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਚੋਆ deus ਪਰਹਰ va ਖੋਹ ਪਲੱਟੈ । 
ਤਿਉ” ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹਠਿ ਮੂਲ ਨ de 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 



ue ਸੇਤੀ ੨੫੨ ਚੌਰ vag... 

ਚੋਟੇ ਸੇਤੀ ਜੋ ਮਰੈ ਲਗੀ ਸਾ ਵਰਤੋ” :-- 

ਹਵਾਣ | ਬਾਹਰਿ us} syst ਅੰਦਰਿ fen ਨਿਕੋਰ it 

ਭਾਵ :-- ਪ੍ਰੀਤੀਵਾਨ Ga ਹੈ, ਜੋ | P38 ਅਫਨਾੜਿਆ ਚੋਰ ਸਿ ਚੋਰਾ ਚੋਰ ॥ 
ਵਿਛੌੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ | 

ਵਰਤ? :--- 

ਨਾਨਕ ਲਗੀ ਤੁਰਿ ud ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਤਾਣ ।। 
ਚੋਟੇ ਸੇਤੀ ਜੋ ਮਰੈ ਲਗੀ ਸਾ ਪਰਵਾਣੁ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ- ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰ ਤੇ ਵਧੀਕ) | 

ਚੋਟੀ eat, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ । 

ਭਾਵ :-- ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 
ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :--ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ us ਸੀ ਕਿ 
ਰਾਮ ਨਾਥ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ 
ਘਰ ਦੀ ਦਾਬੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉ” ਸੌਂਪੀ ? de} 

ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਲੋਬੀਆਂ ਦੀ ant ਕੋਣ ਬਿਠ”ਉੱਦਾ। 
ਹੈ ? (ਸਗ) 

ਚੌਰ Guat ਚੌਧਰੀ, Sst ਰੈਨ 
ਪ੍ਰਧਾਨ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਥੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ 
ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਸ ਸਵਾਰਥ ਦੀ 
ਅੰਗੀਠੀ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਈ । ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ 
ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਦਿਲ ਹੋਕੇ uss ਹੋਣ ਲਗ 
ਪਏ । “ਚੌਰ Sear ਚੌਧਰੀ Sst da ਪ੍ਰਧਾਨ” 
ਵਲੀ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਈ । 

(ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ-- ਪ੍ਰੋ: ਨਿਨੌਜਨ ਸਿੰਘ) 

ਚੋਰ ਸਿ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰ । 

ਭਾਵ :-- ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪੀ ਹੀ 
ਰਹਿਣਾ Jars ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੌ ਕਰਮ 
ਕਾਂਡ ਕਰਨ | 

a ae i gt eee 

(ag ਰੰਥ--ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 

ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਇ । 
ਭਾਵ :-- ਚੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀ” 

ਬਣਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀ” 
ਕਰਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਚੋਰ ਕੀ amt ਭਰੇ ਨ ਕੋਇ ।। 
ਚੋਰੁ ਕੀਆਂ ea ਕਿਉ ਹੋਇ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ) 

ਚੋਰ ਕਰਤੀ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਚੋਰ । ਵੇਖੋ: 
ਸਪਾਂ ਦੇ ਪੁਤ ਕਦੀ ਮਿਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇ' ਚੁਲੀਆਂ ਦੁਧ 
ਪਿਲ/ਈਏ । 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੇ ਮਾਪੇ fad ਜਿਹੀ 
MA ਜਾਂ ਬੱਚੇ । 

ਵਰਤੋ" ਨ-- ਪਿਉ ਜੁ ਰਾਮੂ ਦਾ Gut 

ਨਸ਼ਈ ਸੀ ! ਪੁਤਰ ਨੇ ਕੀ we ਕਰਨੀ ਸੀ ! ‘da 
ast ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਚੋਰ” | (ਸੰਗ) 

ਚੋਰ ਖਿੜਕੀ, ਘਰ ਦਾ ਨਾਸ । 
ਭਾਵ :-- ਘਰੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ 

ਹੋਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਗਿਆਨ--ਜੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਰਾ 
ਰਾਵਣ VISE ਨਾ ਦਸਦਾ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੌਣ 
ਮਾਰਦਾ ? ਚੌਰ ਖਿੜਕੀ, ਘਹ ਦਾ ਨਾਸ । (Ra 

ਚੌਰ vale ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, 
dat ਫੇਰੀਉ' ਨਹੀ' ਜਾਂਦਾ | 

ਭਾਵ :--ਮਾੜਾ ਕਪਟੀ ਤੋਂ ਵਲ 

ਛਲੀਆ get ਆਪਣਾ ਕਪਟ ਨਹੀ”.ਛਡਦਾ। 

ਇਕ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਛਡੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਫੜ 

ਲਏਗਾ । 



ਚੌਰ ਜਾਣੀ... 

ਵਰਤੋ” : -- ਕਾਕਾ, fa ਤਾਰੇ, aha ਡੌਥੇ, 
ਮੰਨਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । 
ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ' 
“ਚੋਰ BANE ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ । ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਓ” ਨਹੀ” 

ਜਾਂਦਾ | ਉਸ ਤੋ” ਸਦਾ ਬਚ ਕੈ ਰਵੀ” । (ਸੰਗ) 

ਚੋਰ ਜਾਂਝੀ, ਚੋਰ Hist, va 

ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ । 

ਭਾਵ :--ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਭੈੜੇ 

ਹੀ ਮਿਲ ud ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਗੁੰਡੇ gaa ਨੇ ਸਾਥੀ ਵੀ 
ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਚੋਰ ਜਾਂਝੀ, 

ਚੋਰ ਮਾਂਝੀ, ਚੌਰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ । ਕੋਈ ਉਸ ਉਤੇ 

ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਰਖੇ ? (ਸੈਗ) 

ਚੌਰ ਜਾਣੇ ਚੌਰ ਦੀ ਸਾਰ । 

ਭਾਵ :-- ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਹੀ ਪਛਾਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ‘Sa we ਚੋਰ ਦੀ ਸਾਰ' : 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ az ਨਾ ud । ਮੈ” ਖੁਛਾਂਗਾ । ਇਨ੍ਹੇ 

ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀ” ਆਉਣਾ । ਮੋਰੀ ਡਾਰ! ਦੇ 

ਵਸ ਆਉਗਾ | (ਸਗ) 

ਚੌਰ ਤੇ ast dB ਹੋਏ ਨੇ । 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਵੈਰੀ ਤੇ ਮੀਤ ਇਕੱਠੇ 

<< 

ਹਜਾਣ। 

Zags :— ਇਥੇ ਮੋਰੀ ਕੀ ਦਾਲ ase 

ਹੈ । ਇਥੇ ਤਾਂ ਚੌਰ ਤੇ ast am ਹੋਏ ਨੇ fea 

ਪੁਲਸ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 

ਚੋਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਦੋ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ 
(ਚਾਚਾ) ਬਾਬੂ IS । 

ਭਾਵ :--ਡਰਾਕਲ ye ਲਈ ਹਾਸ- 
ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :— ਮੋਹਣ ! ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਪੁਛਦੇ 

ਹੋ, ਗੱਲ” ਨੇ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੀਅਂ, ਉੱਜ ਜੇ 

2U3 
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dd ਦੀ ਮਾਂ... 

ਕਬ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੋ ਤਾਂ da ਤੇ ਲੀ 
ਦੋ ਜੋ ਮੈ” ਤੇ ਬਾਪੂ as’ ਵਾਲ਼ਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ । 

| (ਸੰਗ) 
ਚੌਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ star 

(ਤਿਨਕਾ) । 
__ ਭਾਵ :-ਗਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ 
ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੌਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ 
ਖਿਚੇਂ 1 

ਵਰਤੋ” :-- “ਹੈਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੇਕੇ ਨਹੀ 
weet |" ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਤਿਨਕਾ । ਵਤ 
ਜੋਰਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰ u ਗਿਆ । are 
ਸ਼ਟਤਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲਈ 
ਕਹੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਸਮੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 
ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਭਿਣਕ at ਗਈ ਹੋਵੇਂ । _ 

(ਮਿਠਾ Haat - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਚੌਰ (ਬਕਰੇ) ਦੀ ਮਾਂ ਕਦ ਤਕ 
ਸ਼ੋਰ (ਸੁਖ) Hare | 

ਭਾਵ :--ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਕਦ att 
ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ 
ਰਹੇਗਾ ? 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਦੋ ste ਤੂੰ ਆਖਣੀਆਂ 
ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ gure} aya ? da ਦੀ ਮਾਂ ਕਦ ga 
ਸ਼ੋਰ ਮਨਾਉ ? ਕਦੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਊ । 

twa 

(ਮਗ) 
ਚੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਠੀ fea,” 

ਭਾਵ :-- ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ 
ਲਜਿਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- F ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀੜਾ, 
ਪਰ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਠੀ fea । ਮੋਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਫਸਾਦ 
ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਤਾਂ ਮੈ” ਨਮੌਸ਼ੀ ਨਾਲ wea ਵੜਨਾ 
ਹੀ ਸੀ । (ਸੰਗ) 

ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ । 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਬੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 

ਪੁਟੋ । 



ZIT -- ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰੋ । ਉਹ 

ਚਾਰ ਦਿਨ-ਦਸ ਵਿਨ ਸਚਗਠਮੀ ase ਵਿਖਾਉ”ਦੇ 
ਹਨ । ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 
ਜਦ ਕਿ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਮਾਰਿਅ: ਜਾਂਦਾ । 

(ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ--ਨਾਨਕ ।ਸੰਘ) 

ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | 
ਭਾਵ ;-ਮੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧੜਕੂ 

ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ਤੇ 'ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ al, ਖਿਮਾ 
ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਖੋਰ ਨਹੀ” 
ਹੁੰਦੇ । ਸੌ ਦੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਚੋਰੀ 
ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇ ਕਿਹ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾ ਪਕੀਆਂ ਹਨ ।” 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਚੋਰ ਨਾਲ" ਪੰਡ ਕਾਹਲੀ | 
ਭਾਵ ;-- ਜਿਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ (ਜਾਂ 

ਚੀਜ਼ ਲੈਣ) ਦਾ da ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ 
ਰਹੇਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹ੧ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਗੇ 
ਹੋਂ ਹੋ ਬਹਿਣ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਕਰ£'--ਨੀ ਖਲੋ ਜਾ ਭੈਣ । 
ਰਤੀ ਸਾਹ ਲੈ । “ਚੋਰਾਂ ਨਾਲੋ ਪੰਡ ਕਾਹਲੀ” ਵਾਲੀ 
ਗਲ ਨਾ ਕਰ । (ਹੀਰ ਸਿਆਲ--ਸ਼ਰਫ) 

ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈ ਪਾਲਾ 
ਮਾਰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :-- ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ 
ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਗੰਡ ਸਿੱਘ--ਲੈ ਭਈ dy 
y 

; 'ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈ ਪਾਲਾ weg | ਮੋਹਣ ਤੇ 

ਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਉਦਾ ਵੇਖ ਖਿਸਕਿਆ ਜੋ । 
(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਚੋਰ ਮੁਕ ਗਏ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ? 
we 

ਵਰਤੋ” :--ਮੰਦਾ ਕੌਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

21 31 
॥ 

ਚੌਰੀ ਯਾਰੀ... 

ਵਰਤ” :-- ਕਾਹਲ ਕਿਉ” ਪੈਦੇ ਹੇ ? ‘da 
ਮੁਕ ਗਏ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ।' ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰੋ । 

(Ra) 
ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਭੀ, ਚੋਰੀ ਲੱਖ 

ਦੀ ਭੀ । 
ਭਾਵ ;--ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇ ਥੋੜਾ 

ਕਰੀਏ ਭਾਵ” ਬਹੁਤਾ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ? :--- “ਚੋਰੀ ਕਖ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਚੋਰੀ 
ਲਖ ਦੀ ਵੀ” | ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਡੋਂ 
net ਬਣੀਦਾ ਹੈ | (ਸੋਗ) 

ਚੋਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰੀ (ਸੀਨਾ 
Hal). | ਵੇਖੋ:-ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ 

ਭਾਵ ;-- ਨਾਲੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ 
ਨਾਲੋਂ ਡਾਂਟਣਾ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਓਏ ਮੂਰਖਾ i ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ 
ਕਰਨਾ ਏ, ? ਇਕ ਚੌਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੂੰਹ He? । ਉੱਠ, 
ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ | (4) 

ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੁੜ ਮਿ੍ਠਾ ਜਾਂ vat 
ਦਾ ਮਾਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਮਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 
ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” ---ਇਵੇ' ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੇ ਚੋਰੀ 
ਦਾ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, uw ਲਗੇ de ਤਦ ਪਤ 
ਲਗਦਾ ਹੈ । (ਸੰ) 

ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, ਚਾਕਰੀ ਬਾਂਝ ਵਸੀਲ 
ਨਾਹੀ' | 

ਭਾਵ ;-ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਸੀਲੇ 
ਨਾਲ ਹੌਦਾ ਹੈਂ | 

ਵਰਤੋ” :--- ਤੁਸੀ“ ਲਈ fed ਆਪਣੀ 
ਲਿਆਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ । ਕੌਣ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ? ਭਾਈ 
ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ੫ਆ ਕੇ ਕੌਮ ad । “ਚੋਰੀ, ਯਾਰੀ, 
ਚਾਕਰੀ ਬਾਬ ents ਨਹੀ” 1 (ਸੰਗ) 



ud ਕੁਤਬ... 

ਚੋਰੋ` ਕੁਤਬ ਬਣਦਾ ਜੇ । 

ਭਾਵ :-- ਕੁਤਬ== ==ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ_ ਕਿਸੇ dd 
waa ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 
ਬੇ-ਅਰਥ ਤਾਣ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਿਹਣੇ ਵਜੋ” 
ਵਰਤਦੇ ਹੱਨ | 

ਵਰਤੋ” : - ਤੂੰ ਵੀ 'ਚੋਰੋ' ਕੁਤਬ ਬਨਣਾ 
ਲੋਚਦਾ By ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋ” ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ 2933 
Bat ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ । (Ha) 

ਚੋਰਾਂ ਟੋਲੀ fea gat 
ਭਾਵ ;--ਪਾਪੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾ- 
ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਗੋਲੀ 
“ਚੋਰਾਂ ਟੋਲੀ ਇਕੋ ਬੋਲੀ” । (ਸੋਗ 

ਚੌਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ (ਭਾਈ) ae 
ਕੁਤਰਾ । 

ਭਾਵ ;--ਰੈੜਿਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਸਾਥੀ । 

ਵਰਤੋਂ" :--- ““ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰੇ ਸੋ ਕੇਹੋਂ 
ਪੈੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ” ਅਖੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਯਾਤ 
ਗੱਢ-ਕੁਤਰਾ । (Hal) 

dat ਦੇ ਕਪੜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ | 
ਭਾਵ ; - ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਿਆਂ 

ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ 
sage ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀ” 
ਹੁਦਾ । 

ਵਰਤੋ” ਕਬ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ot 
ਚੋਤਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਵਾਂਗ ਪਿਉ ਟੀ 

ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗੁਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ 
ਖ੍ਰੰਹੰਦੀ ਕਸਰ _ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਨੀਮ gel ਪੂਰੀ ਕਰ 
ਗਏ ਸਨ । = (ਠਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ - ਨਾਨਕ fou) 

ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀ' ਪੈਦੇ | 
ਭਾਵ :-- ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਖਟਿਆ 

ਧਨ ਅਜਾਈ” ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਇਤਾ 

= 

+ weno ower. 
° 

da ਹਿਸੇ ਦੀ... 

ਵਰਤ” :- - ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀ” Ta 
ਬੇਈਮਾਨੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖਜਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । | (Ha) 

dai ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਗੋ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ 
ਕਹਿਣਾ (ਜਾਗੋ) ਆਏ ਜੇ । 
ae ਦੌ-ਬਾਜਰੇ `ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ 
ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ” । ਉਹ 
ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਰਖਣੀਆਂ Ie ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--- ਕੋਈ ੩ਹਾਡਾ ਕੀ sam 
ad? ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ & 
ਕਿਹਾ, ਇਨੂੰ ਮਾਰ ਲਉ । ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੰ ਕਹਿੰਢੇ 
ਜੋ ਲਗੋ ਤੇ nai ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਜੋ', ਇਹ ਨੀਤੀ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋਗੀ । (ਸੰਗ) 

ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਮੋਰ ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ 
ਕਸਾਈ (ਬਲਾਈ) । 

ਭਾਵ :--ਇੱਕ ਬੁਰੇ 
2੨੫ 

ਆ" cade! fl 
ਨੂ 

ਹੋਰ ਆਣ ਵੈਰ ਕਢੇਗਾ । oo 

ਚੌਰਾਂ, ਯਾਰਾਂ, ਲਪਰਾਂ Ade ਨਾ 
ਬੁਢਿਆਂ ਖ਼ਪਰਾਂ | 

ਲਪਰਾਂ == =ਮੁਰਖਾਂ i 

ਭਾਵ :--ਮਾੜੇ ਬੋਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ 
ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀ` । 

ਫ੍ਰਤੋ” :--- ਭੋੜੇ ਆਦਮੀ Aude ਦਾ 

ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ? “ਚੋਰਾਂ, 
ਨਾ ਬਢਿਆਂ ਬਪਰਾੰ 1” 

ਯਾਰਾਂ Budi, Hale 

(ਸੰਗ) 

ਚੌਥੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਤੇ Sat 
ਡਾਹਵੇ ਅੱਧਾ | 

ਭਾਵ :--ਹਕਦਾਰ ਤਾਂ 

ਮੰਗ ਬਾਹਲੇ ਦੀ ਕਰੇ । 



ਵਰਤ :-- ਫੇਸਲ fae ਹੋਵੇ ? “'ਚੋਥੇ 
ਹਿਸੇ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਤੇ Sor ਡਾਹਵੇ ਐਂਧਾ ।”' ਕੂੜ 
ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਚੁਕੇ । 

ਚੌਦਾਂ ਬਰਸ ਕਵਾਰੀ ਰਹੀ । 

ਚੋਲਾ ਪਾਂਦਿਆਂ ਉਧਲ ਗਈ । 

ਭਾਵ :--ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ 
ਗਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਤੇ 
ਥੋੜੀ ਗਲ ਤੋ feed ਜਾਏ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੇ ਲਖਾਂ 
ਵਿੱਚੋ ay ਨਹੀ” ਚੁਕਿਆ ! ਅੰਤ ਡਿਗਣ ਲਗਾ ਤੋਂ 
ਦਸ ਰੁਪਿਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਚੌਦਾਂ ਬਰਸ 
ਕਵਾਰੀ dot 3 ਚੋਲਾ ਪਾਂਦਿਆਂ Gus ਗਈ । (ਸੌ) 

ਚੌਪਾਏ ਨੂੰ gear sa ਲੈਦਾ, 
ਦੁਪਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀ” ਢੰਗਾ ਪਾ 
ਸਕਦਾ । 

ਭਾਵ :- ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਤੋ" ਰੋਕ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ 
ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀ” 
ਵੇਖਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਬਈ ਤੁਸਾਂ ਸੁਠਿਆ ਨਹੀ” 
ਜੇ, wa ਚੋਪਾਏ ਨੂੰ ਬੰਦਾ sa ਲੈਦਾ, ਦੁਪਾਇ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਨਹੀ” ਢੰਗਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਹਰਕਤ 
3 ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ । ` (Fa) 

ਚੌਲ ਛੜਦਿਆਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ Te ਨੇ । 
ਭਾਵ :-- vu 3 ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾ ਕੇ 

ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ :-- ਘਾਬਰਨ ਦੀ ਕੋਈ _ਗਲ 
ਨਹ” । ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਲ 
ਸਾਫ ਤੇ ਤ੍ਰਿਖੀ det ਹੈ । “ਚੌਲ ਛੜਦਿਆਂ ਹੀ 
ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ । (ਸੰਗ) 

ਚੰਗਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਕੰਮ ਸੁਧ । 

(ਸੰਗ) 

ਵਰਤੋ” ?`""ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ 
ਨਾਲ ਚੰਗਾ ue 3 ਕੰਮ ਸੁਧ ਵਾਲ) ਗਲ ਬਣ ਗਈ 
dine ਵਿਚ ਤੁਸਾਂ ਸਹਾਇਤ/ ਕੀਤੀ । ਫਿਰ ਤਾਂ 
ਚਲ ਸੋਂ ਚਲ ਸੀ । (ਸੋਗ) 

ਚੰਗੀ ਕਚ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਪੇੜੇ ਲਏ 
ਚੁਰਾ | 

_ ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਦੋ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ 
3 ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 
ਜਦ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰੋਂ । 

ਵਰਤੋ :---ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, 
ਹੁਣ ਸਾਨੀ ਰਾਤ et ਐਵੇ" ਲੰਘ ਗਈ, ਤੋ ਫੇਰ ds 
vem ਮੈਨੂੰ Fat । dar ਕਰ ਬਹਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪੇੜੇ 
ਲਏ ਛੁਪਾ । ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਤਰ ਹੀ wer ਏ, 
ਵਡਾ ਚੌਧਰੀ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ-- gmt ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਚਗੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ । ਵੇਖ, 
ਆਪ ਭਲੋਂ, ਸਭ ਜਰ] ਭਲ | 

ਭਾਵ :--ਚੋਗੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹਰ 
ਕੌਈ gar ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- su ਲਾਲ -- ਇਹ ਕਰਮ 
ਪੁਰੀ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਦਾਈ 
ਤਾ ਨਹੀ“ ਨਾ ਹੁੰਦੇ । ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ! ਚੰਗਾ 
ਹੁੰਦਾ ਏ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ-- ਜੋਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਚੰਦ ਉਤੇ ਥੁਕਿਆਂ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਪਊ। 
ਭਾਵ :-- ਕਿਸੇ val ਚੀਜ਼ ਦੀ 

ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ must _ ਬੇਕਦਰੀ 
ਕਰਨੀ ਹੈ । ਰ 

ਵਰਤ” :-- ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ 
ਦੀ ਇਤਨੀ ਲਗਣ ਹੋਵੇ । aa ਘਰ ਪੂਰ ਇਤਨਾ 
ਭਾਰੀ ਸਿਦਣ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਲ ਉੱਗਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ 

ਭਾਵ :-- ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ | Beni ਉਪਰ ਥੁਕਠਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ 
ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੌਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੇਪਤੀ ਹੈ। (ਪ੍ਰੇਮ ਸੈਗੀਤ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਰਹਿੰਦੇ । 7 ਚੋਦ ਚੜ੍ਹਿਆ =e 

WISH ਵੇਖੇ । 

ਭਾਵ :--ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗਲ ਜ਼ਰੂਰ 

ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ :— ਤਸੀ' ਪੁਛਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ | 

ayers} ਦਾ ਪੜਾ ਕਿਵੇ ਲਗਾ? ਭਾਈ ਜਾਨ, | 

dz ਚੜ੍ਹੇ ਤੋ ਪੁਤਰ ਜੰਮੇ ਕਦੀ ਗੂਝੇ ਰਹੇ ਨੇ ? (ਸੈ) 

ਚੋਦ ਚੜ ਨੂੰ Se ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਏ, 
ਪਿਛੋ' ਭਾਵੇ“ ਪਗ ਲਾਹ ਲਾਹ AS | 

ਭਾਵ '--ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਿਕੀ ਜਹੀ ਗਲ 

-ਵੀ sat | 

(ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ag ਨਵਾਂ ਚੜ੍ਰਿਆਂ | 

ਚੌਨ ਵੇਖਣ HH ਚੋਦ ਨੂੰ ਸਥਾਂ ਵੀ ਟੇਕਦੇ | 

ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ US ਜਾਂ UT ae se 
Ya ਕੇ ਚੰਦ ਵਲ Hed ਹਨ) । 

ਵਰਤੋ” ;-- ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, 
ਤੁਸਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਹੁਣ ਮੈ 
ਕੀ ਕਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ, 

ਹੀ ਪਰਵਾਣ ਏ, ਪਿਛੋ ਭਾਵੇ ਪਗ ਲਾਹ ਲਾਹ 

ਸੁਣੇ ।” (ਸੰਗ) 

ਚੰਦਨ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਭਲੀ, ਗੱਡੀ | 
ਭਲੀ ਨਾਂ ਕਾਰ | 

ਭਾਵ :--ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਵੀ dat 

ਹੈ । ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹ” । 

ਭਲੀ, dist ਭਲੀ ਨਾ ਕਾਰ । 

ਹਈਆ 
~ 

ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲਦਲ ਦ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦੇ eee eC Cee ee eS 

| ਕਰੀਦਾ ਹੈ 

“ਚੋਦ ਚੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਦ | 

fags ਹੁੰਦਾ 4 3 8a ਇਕ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ 

। ਆਪ ਵੀ gus jg ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ vat 

ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗਾ 
ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ :-- 
ਭਾਰ ਅਨਾਰਹ ਮਹਿ wea ਉਤਮ 
ees ਨਿਕਟਿ ਸਭ des ਹੁਈਆ । 

(ਗੁਰੁ aa— ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ) 

ged ਦਾ ਝਾੜਾਂ ਛਿਤਰ ਨਾਲ 
EN 

ਚੌਦਣਾ--ਇਕ ਕਿਸਮ a ਉੱਠਾ- 

ਕੀਤੀ ਹੀ Gat ਲਗਦੀ ਏ ਪਿਛੋ” - ਵੱਡੀ | ਮੈਂਹਰੀ ਜੌ ਉੱਗਲ ਤੌ ਉਠਦਾ ਹੈ । 
ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੇਈ Ha ਕੁਟਾਈ 

ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬੂ ਆਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ--ਨਥੁ ਨੂੰ ਮਾਰ 
। ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀ, “dea ਦਾ ਝਾੜਾ ਛਿਤਰ ਨਾਲ ਹੀ 

। ਕਰੀਦਾ ਹੈ।' ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਤ ਹੀ ਚੁੱਕੀ 

ਹੋਈ ਸੀ ! 

ਚਨ wai 

(ਸੰਗ) 

ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੜ੍ਹਨ 
| B35, ਨਾਂ YES 3 at ਚੜ੍ਹਨ | 

giz :-- ਵਡਿਆਂ Sat ਦਾ ਕੀ 
ਭਰੋਸਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਹੁੜਨ ਜਾਂ ਨਾਂ ਬਹੁੜਨ | 

ਵਰਤ”? :--- ਗਲ ਕੀ ਏ, ਰੁਪਿਆ ਜਾਡਾ 
| ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਲਗਦਾ ਏ ! ਉਹ ਜਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ 
ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ au ਮਾਫ ਕੈ ਬਹਿ ਗਿਆ ! 

a er Ra tae | we ਭਾਵੇ” ਨਾ ਆਵੇ, ਦੰਦ vai ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੜ੍ਹਨ 
SIS :--- at ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਤਰ ਹੈ | atte ਚੜ੍ਹਨ ਤੈ ਨਾ ਈ' ੩ 

ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹਾ ਇੱਕ । ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੂਰਖ ਸਾਂ [ ia, 
`_ att ਸੈਭਾਲ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦੀ । ves ਦੀ ਟਰ ਕੜੀ 

(ਸਗ | 

ges _ਨਿਕਟਿ ਸਭ ves | 

ਚੜ੍ਨ । ਪੜਾ ਕੋਈ! 
ਨਹੀ” | (any ਸ਼ਾਹ--ਯਆਈ. ਸੀ. Set) 

ਚੇਨ ਦਾ ਥੁਕਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ । ਵੇਖੋ -- 
ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬੁਕਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ Yet ਹੈ । 

ਭਾਫ :--ਵਡੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ 
| ਕੀਤਿਆਂ ger ਆਪ ਹੀ ਲੱਜਤ ਹੁੰਦਾ ਪੈ । 



. 

ਵਰਤ :-- ਕੋਈ mz ਇਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ aa | 
ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆ ਆਖੇ “ਚੇਨ ਦਾ ਚੁਕਿਆ ਮੂੰਹ | 
ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ' । (ਸਗ ) 

ਚੰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, 
ਸਾਨੂੰ ਸਜਣਾ ਬਾਝ ਅਨ੍ਹੇਰਾ | 
ਭਾਵ :--ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ de | 

_ਨਾਂਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਸ਼ੀ J ਸੁੱਖੀ ਨਹੀ" ਹੁੰਦਾ । 
we 

ਵਰਤ” :-- ਅਨੋਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਸ ਜਾਂਦੀ । 
ਹੈ-- ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ wae ਲਈ ਇਿਜਲੀਆਂ 

ਬੜੀਆਂ 3 ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ, ਚੰਨਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ 
ਮੁਥਾਜ ਨਹੀ” ਉੱਥੇ ਤਾਂ : 

va ਭਾਵੇ” ਨਿਤ ਚੜ੍ਹ ਦਾ । 
ਪਰ HAST ਬਾਬ ਅਨ੍ਰੈਰਾ । 

(ਪੰਜ/ਬੀ ਸਾਹਿੱਤ-- ਜਰਨੈਲ fru ਅਰਜ਼) | 

ਚੰਬਾ ਅਚੰਤਾ | 

ਭਾਵ '--ਚੋਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੈਦਰਤਾ 
ਦਸੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਵੇਖਦਿਆਂ at, “ਚੰਬਾ 
wags’ ਕਰ ਏ'ਦਾ ਹੈ । ਏਨਾ ਸੁੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । | 

(Hal) ॥ 

oa ਦੀ ਹਾਕ, asa ਦੀ ਫਕ, | 
ਨੂਰਪੁਰ ਦੀ ਗਪ । 

ਭਾਵ :--ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ | 
| ਚੜਿਆ sat । 

ਵਰਤ :-- ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ | 

ਦੇ Sai ਦੀ ਨਿਖੜਵੀ` ਸਿਫਤ ਦਸੀ ਹੈ । 

ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ NI । ਚੰਬੇ ਦੀ ਹਾਕ, 

ਚੰਮ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ । 

ਭਾਫ :--ਜਦ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ | ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਣ ਸਮਝਾਏ ? ਕੌਣ ਚੂੰ ਕਰੇ ! 

ਮੁੜ ਸੋੱਪੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਭੈੜੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ | 
ਵਰਤਣਾ | 

ਵਰਤ” :-- ਅਸਾਂ ਵੀ “Sy mci’ 
Ha ਮੜ੍ਹ” | ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਉਨ! ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

| ਕੀਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ te ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ j (ਸੰਗ) 

ਚਿੰਤਾ ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ । 

ਭਾਵ :--ਚਿੰਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ 

॥ ਕਰ ਦਾਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :-- ੍ 
| fies ਚਿਖਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਲਨ sea | 

ਲੰਘੇ wel ਉਸ 3°, wa ast ਦੂਰ । 

(Ha ) 

: ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ al ਕੀਜੀਐ ਜੋ 

| ਅਨਹੋੌਣੀ ਹੋਇ ॥ 

ਭਾਵ :-- ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ 

ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੌਣੀ ਹੋਵੇ । ਭਾਵ ਜੋ 

logs ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 

| ਕਿਉ” ਕਰੀਏ ? 

ਚਿੰਤਾਂ 

ਵਰਤੇ` :-- 
ਚਿੰਤ ਤਕੀ ਕੀਜੀਐ A ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਇ ॥ 
ਇਹ ਮਾਰਗੁ ਸੌਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ fag ਨਹੀ ਕੋਇ ॥। 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰ ---ਸਲੋਕ) 

ਚੂੰ vat ਕੀਤੀ ਨਹੀ” ਸੂਲੀ 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 

| ਮਾੜੇ ਦੀ ਟਕਰ ਹੋਈ ਨਹੀ” ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ 
ava ਦ। ਫੱਕ, ਨੂਰ ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਪ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੈ ।(ਸੰਗ) | ਕੰਦਿਆ। ਨਹੀਂ” । 

ਵਰਤੋ” :--- ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ--ਅੜੀਏ | 

18੨ 

ਚਰਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀ” ਕਿ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ । 

(ਰਜਨੀ ਨਾਟਕ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 



ਛਛੂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ... 
ਰਲ ਦਾ ਕਲ ਦਲ ਕਲ ਆਲ ਦਲ ਲਤ ਲਨ ਆ ਲੀਕ ਆ. ਨਕਦ 

ਛਛੂੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ 
ਤੇਲ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਚੀਜ § ਅਯੋਗ ਥਾਂ 

ਵਰਤਣਾ | 

ਵਰਤੋ : --ਭਾਵੇ' ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝੋ, “ਪਰ 

ਛਛੂੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੌਬੇਲੀ a ਤੇਲ" ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀ” 

ਵਰਤਦਾ । ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਗ ਡੌਰ ਨੌਕਰਾਂ 

ਚਾਕਰਾਂ ਦੇ ਹਥ ਫੜਾ ਦਿਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜਨਾ 

- ਹੀਸੀ । (ਸੰਗ) 

ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲ ? 
ਜਾਂ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇਕ ਵਾਲੀ 

ਕੀ ਬੋਲੇ | 
ਭਾਵ ;--ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਚੇਗਿਆਂ ਦੇ 

ਅੰਗੁਣ ਦਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀ” ਰਖਦਾ | 

ਵਰਤੋ :--ਮੀਆਂ ਜੀ, ਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ 

ਕਰਤ੍ਰਤਾਂ ਵਲ ਤਾਂ ਬਾੜੀ ਮਾਰੋ । ਭਲਾ, ਵੱਜ ਤਾਂ 

ਬੋਲੋ, ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੋ ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌ ਸੋ 

ਛੇਕ ਹਨ | (Ha ) 

ਛੱਜ ਨਾ ਬਹਾਰੀ 3 ਕਾਹਦੀ 

ਭਣਿਆਰੀ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਾਸ ਕੌਮ 
eee ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੌਣ ਤਾਂ ਉਹ 
ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਹਦਾ । 

ਵਰਤੋ :--ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਤਰਖਾਣ ਏ | 

ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀ” । ਅਖੇ, 

“ga ਨਾ ਬਹਾਰੀ ਤੋ ਕਾਹਦੀ ਭਠਿਆਂਰੀ ?” (ਸੈ) 

ਛਜਾ ਵੇ ਛੇ ਕਾਲਿਆ ! gat 
ਮਾਸੀ ਅਣਵਿਧੀਏ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਉੱਘਾ net ਕਿਸੇ 

੨੫੯ 
Oe WH Ree ਚ ਦਲਾਲ ੬6੮ ਆਨਾ ਐਲਾਨ ਉਵ ਕਦਰ ਦਲ ਲਾਲ ਜਲ awe: 

ਭਲੇਮਾਣਸ ਦੇ ਤੋ ਔਗੁਣ : ਛਾਂਟੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਰਵਾਨ fea 
ਤਾਂ ਬਾੜੀ ਨਹੀ” ਪਾਈ । ua ਸਭ _ਪਤਵੈਤਿਆਂ 

ਦੀਆਂ ਪਗਾ aad ਫਿਰਦੇ ਹੋ । ਓਹੀਓ ਗਲ ਤੁਸਾਂ 
ਕੀਤੀ ਜਿਵੇ“ ਛਾਨਣੀ ਆਥੀ ਛਜ ਨੂੰ. “ਛੱਜਾ ਵੇ 
ਛੇਕਾਲਿਆ ।” ਛੱਜ ਬੋਲਿਆ, “as ਨੀ ਮਾਸ 

(ਸੰਗ ) ਅਣਵਿਧੀਏ ।”” 

ਛਡਿਆ ਗਿਰਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਕੀ at 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗ ਹੀ 

ਦਿਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ 

ਦਾ ਕੀ ਲਾਭੁ ? 

ਵਰਤ? :--ਜਦ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵ” ਨੇ ਅੱਖ! 

ਫੇਰੀਆਂ ਹਨ ਸੈ” ਵੀ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀੱ 
ਗਿਅ/। ਮੈ ਆਖਿਆ ਮਨਾਂ ਛਿਡਿਆ fat ਤੋ 

ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ।' (Ha) 

ਛਡੀ ਤੇਰੀ ਛਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ 
ਤੋ" ਛੁਡਾ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬ 
ਕਰੇ ਤਦ ਉਹ ਖਲਾਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ 
ਪਾਸੋ` ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੇਂ, ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ । ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ 

ut 

। ਨਾ ਲਗੋ । ਮੈਂ" ਕੁਝ ਨਹੀ” ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਬੋ” । “ਛਡੀ 

ਤੇਰੀ ਛਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਤਿਆਂ ਤੋ ਛਡ” । __ (Ha) 

ਛਡੇ ਭਰਾ ਸਹੇੜੇ ਗੁਰਭਾਈ, ਟਪਣਾ 
ਸੀ ਟੋਇਆ ga ਮੋਏ ਵਿਚ ਖਾਈ | 

ਭਾਵ ;-ਕੌਮ ਕਰੇ ਸੁਖਾਲਾ Jes 
ਉਲਟਾ ਔਕੜ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ“ :-- ਇਸ ਵੇਲ ਕੁਝ ਕੁ ਮੋਹ 
ਫਾਤਮਾ et ਫ਼ਿਰ ਪਿਆਂ ਤਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ 
ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹ ਹਾਨੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ । 
ਇਸੇ ਮੋਹ 3° ਸਤਸੈਗੀ ਗ੍ਹਸਤ ਤੋਂ” ਛੁਟ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ 
ਬੋਧਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਛੜੇ ਭਰਾ ਸਹੇੜੇ 



ਗ੍ਰਰਭਾਈ, suet ਸੀ ਟੋਇਆ ਡੂਬ ਮੋਏ ਵਿਚ 
ਖਾਈ ।' ਰ੍ 

(ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਛਪੜ ਵਿਚੋ“ uff ਕਢਣੀ 3 
ਠਠੀ ਵਿਚੇ" ਚੂਹੜਾ wee" ਬੜਾ 
ਔਖਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ ;--ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣਾ ਬੜਾ 
ਔਖਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਜੁੰਮਿਆਂ, uz ਵਿਚੋ ਮਹਿੰ 
ਕਢਣੀ ਤੇ ਠਠੀ ਵਿਚੋ” Boat ਕਢਣਾ ਛੜਾ ਔਖਾ 
ਕੰਮ ਹੈ ।' ਆਪਣੀ asi ਵਿਚ ਕੁੱਤਾ et wai 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ | (Hal) 

ਛਪੇ ਨਾਂਹਿ ਛਪਾਇਆ ਚੜ੍ਹਿਆ 
ਸੂਰਜ ਜਗ ਰੁਸ਼ਨਾਈ । 

ਭਾਵ :--ਉਘੱ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ 
ਬਿਨਾਂ sot ਰਹਿੰਦੀ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀਏ 
ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੁ ਆਈ 1’ 
eu ਨਾ ਛਪਾਇਆ 

ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਜਗ ਰੁਖਨਾਈ | 
(ਵਾਰਾਂ- ਭਾਈ) ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

__ ਛਲੀ ਪੁਣੀ ਸਭ ਵਿਕਾਣੀ 'ਤੇ ਜੀ 
ਬਚਾ ਪਰਨੀਦੜਿਆ | 

ਭਾਵ :--ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ wet 
ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਣੀ । 

ਵਰਤੋ” ;-- ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿਆਹ gen gui 

ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ । ਪਰ ਹੋਈ ਉਹ 

ਗਲ, ਅਖੋ sat ਪੂਣੀ ਸਭ _ਵਿਕਾਣੀ ਜੀ ਬਚਾ 

ਪਰਨੀਦੜਿਆਂ | 
ਨ 5 ~ oO 

(ਕਾਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ 

੦ ਕਰੀ ਕਣ-ਕਣ ====== ੬੨੩ ਦਰ ਜਕ ਆ = ਗਰਲ ਗਤ ਗਲ 8 none ਆਲ ਗਲ ਕਦ ਦਲ ਦਲ ਕਵਲ ਦਲ ਕੀ ਕੀ ਚ. ਦਲਾਲ ਗਲ ਰਨਾਲ ਦਲ ਲਗ ਕਨਣ== ਦੇ ੨੨ ਲ ਲਗ ਤਕ 

ਡਿੱਕਾ ger ਬਿਲੀ ਦੇ ਭਾਗੀ' | 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਦਾ ਠਕਸਾਨ Jes 

ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ UA | 

ਵਰਤੋ” "ਖੁਸ਼ੀਆਂ _ਮਨਾਓ, _ ਤੁਸੀ” 
ਖੁਸ਼ੀਆਂ | ਮੋਰੇ ਸੋਗ ਦੀ use ਨਾ ਕਰੋਂ । 
‘fast ਦੋ ਭਾਗੀ" ਛਿੱਕਾ ear’ ਮੈ“ ਉਜੜਾਂਗਾ ਤਦੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ us ਕਹੋਗਾ । (Ha) 

ਛਿੱਕੇ (ਦਾਖਾਂ) ਹਥ ਨ mus 
ਥਹ,ਕੜੀ ਆਖੇ | 

ਭਾਵ :--ਚੀਜ ਹਥ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ 
ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਗ ਪੈਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ । 
3d ਹਥ ਜੂ ਨਾ ਆਈ । og 'ਛਿਕੇ ਹੱਥ ਨ mua 
ao ਕੋੜੀ ।' (ਸੋਗ ) 

got ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਡੁਬ 
ਮਰਣਾ । 

ਭਾਵ :--ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਵੀ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਣ ਦੀ ਕਰਨੀ । 

ਵਰਤੋ” :--ਚਰ ਚੁਫੇਰੇ _ਤੋ` ਲਾਹਨਤਾਂ 
ਪਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ‘gat ਵਿਚ ਖਾਣੀ 
ਪਾ ਕੇ ਡੁਥ ਮਰ” ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ 'ਮੂੰਹ 3 ਕਾਲਖ 
ਮਲ 8’ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਂ 
ਸੀ । ਲੱਜਤ ਜੂ ਦਬ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । (ਸੰ) 

ਛੇਕੜ (ਆਖਰ) ਬਚਾ ਮੂਲਿਆ 
ਤੁਧ ਹਟੀ ਬਹਿਣਾ | 

ਭਾਵ :-ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਥ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਤ 
ਨੂੰ ਆਂਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ (ਤੇ ਘਟੀਆ) an 
ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ । 

ਵਰਤੋਂ :--- ਬਬੇਰੇ ਪਾਪੜ 2s, ਪਰ 
‘Baa ਬਚਾ ਮੁਲਿਆ ਤੁਧ get ਬਹਿਣਾ । 
fad ਤੁਰੇ ਸਾ” ਉਥੇ ਹੀ ਆ yas । (Hal) 



acd ਗਿਲ ਲਾਲਲਜਲਲਲੀਲਿਬਆਾਲਾ 

ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਟਪ 
ਨਾਮਾਰ। 

ਭਾਵ: --ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾ 

ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਕੌਮ ਕਰ 
ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋ` ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਪੰਚ--ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਤਾਂ dat 
ਰਾਮ ਮਾੜ੍ਹਆ ਜਿਹਾ det ਦੀਹਦਾ ਹੈ va fed 

ਤਕੜਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥ 
ਨਾ ਘ ਬਹੀ” । ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਡਾ cu 

ਨਾਂ ਮਾਰ । (ਸੰਗ ) 

ਛੋਟਾ ਮੂਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈਸੀਅਤ a 

ਆਦਮੀ ਹੈਕਾਰ ਦੀ ਗਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗੱਪ 
Hrd | 

ਵਰਤੋ” :--ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ 
ਕਦੀ ਨਹੀ” ਸੀ ਕੀਤਾ! । “'ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖਿਆਲ 
am ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ, ਵਡੀ ਗਲ, ਮੈਨੂੰ ਅਜ 
ਵਰਗੀ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੈ ਗਲ 

ਦਸਣੋ” ਕਦੀ ਨਾ ਰੁਕਦਾ 1” 
(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਛੋਟੀ ਨਾ ਵੇਖ, ਪਤਾਲ ਕਰੇ ਛੇਕ । 
ਭਾਵ :--ਹੋਵੇ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ ਪਰ 

ਗਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀ ਦੀਆੰ ਕਰੋਂ | 

ਵਰਤੋ” :--ਇਹ ਗਿਠਮੁਠਣੀ ਨੌ“ਸਰਬਾਜ 
fiat ਧਰਤੀ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ] 
ਛੋਟੀ ਨਾ ਵੇਖ, uss ਕਰੇ ਛੇਕ, ਇਸ ਬਲਾ ਨੂੰ 
ant ਨਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ 1 (ਸੈਗ ) 

___ ਛੋਡਹਿ na ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ ।। 
ਨਾ ਸੋਹਾਗਨਿ at ਓਹਿ ਰੈਡ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਦਾ ਖਾਣਾ 

ਛਡ ਕੇ ਪਖੰਡ add ਹਨ, ਉਹ ਉੱਸ 

2& ਕੀ ਜਾਣਨ... 

fens} ਵਾਂਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੋਂਹਾਗਣ ਹੈ 

3 ਨਾ ਰੰਡੀ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਛੌਡਹਿ ਅੰਨੁ ਕਰਹਿ ਪਾਖੰਡ । 
ਨਾ ਸੋਹਾਗਨਿ ਨਾ ਓਹਿ ਕੋਡ ।' 
ਜਗ ਮਹਿ ਬਕਤੇ ਦੂਧਾ ਧਾਰੀ ।। 
ਗੁਪਤੀ ਖਾਵਹਿ efe ਕਾਸਾਰੀ ।। 

(ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਬ--ਗੋੱਡ ਕਬੀਰ) 

ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਹਲ ad’ ਰਾਖਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ _ਬੋਇਤਬਾਰੀ 

ਮਨੁਖ ਨੂੰ fated ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ, 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ” :---ਸ਼ਾਹ--ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀ” 

ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ, “ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਹਲ ਤੇ ad* ger 

ਵਾਲ਼ਾ ਲੋਖਾ ਕੀਤਾ ਨੈ । Te ੨ ਬੋਈ ਮਾਨ ਸਾਥੀਆਂ 

ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ Hus ਨਾਲ ਘਾਣਾ 3st Yer 

ਹੀ ਸੀ । | (Ha) 

ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ we ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ। 
ਭਾਵ :--ਭਾਵ ਵਤਿਆਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿਚ 

ਛੋਟੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

Ses :---ਰਜੋ ਤਾਂ ਮਰੇ ਰਾਜ ਲੈਦੇ, 
ਪਰ ਅਸੀ” ਗ਼ਰੀਬ ਤਾਂ ਲੇਂਲਿਆੰ ਨਾਲ we ਵਾਂਗ 

_ਖ਼ਾਹ-ਸ-ਸ਼ਾਹ WS ਗਏ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ? 

(Ha ) 
ਛੋਲੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਵਾਹ ਨੂੰ, 3 Wa 

ਕੀ ਜਾਣੇ ਗਾਹ ਨੂੰ । 
ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮ, ਹੋਵੇ ਓਹੀ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਅੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ :---ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 

ਕੈਮ ਨਹੀ । ਤੁਸੀ” da ਪਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ded । 

ਛੋਲੇ ਕੀ ਜਾਨਣ ਵਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਢਾ ਕੀ ਜਾਣੋ ਗਾਹ 
ਨੂੰ । ਜਿਸ ਦਾ ਕੌਮ, ਓਹੀ ਸਾਜੇ । (ਸੰਗ ) 



ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- ਤੀਜਾ ਆਦਮੀ-- ਓਹ ਭਈ 

ਡਾਂਗਾ ਅਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਮੁਸ਼ਕਲ deli és 
ਝੰਬ ਕੇ Ge sete ਨੇ । ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ sat ਹੁੰਦੇ ? 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ--ਜੌਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 

ਛੋੜਨਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ, 
AH ਜੁਲਾਹਿਆ | 

ਭਾਵ :--ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸੈਗਤ a 
ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸੈਗਤ ਕਰਨੀ | 

ਵਰਤੋ” :--ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ 
ਭਾਈਵਗਨੀ ਛਡ ਕੇ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਹਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ 
ਲਿਆ ਈ । ਅਗੇ ਨਹੀ” ਜਾਣਦਾ wy ਨੇ fas 

ਘਰ ਡੌਬੋ ਹਨ । ਵਾਹ, ਛੋੜਨਾ ਪੀਰ- ਬਾਬਾ 

Yass! AH ਜੁਲਾਹਿਆ | (Ha ) 

ਛਾਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੈਦਿਆਂ 
ਦੀ । 

ਭਾਵ :--ਬੋਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ 
ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਛੇਤੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 

‘gi ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 

ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾੜਨਾ ਸੀਵਨਾ St 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਜ 

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੋਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 
ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ ॥ 

ਭਾਵ :-ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਖ਼ੇਡਣਾ ਹੈ । 

ਪਕੜਨਾਂ 

2. ਦਲਦਲ ਦੇ cers ਲਦ= ਦੇ ਦਲ ਦਵਾ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆ ਦਲਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲਦਲ ਕਲ ਦਲ ਦਲਦਲ 

ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ।। 

faa ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਉ । 

ਇਤੁ wef tg ual 
ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ) 

ਜਉ ਦਿਲ ਮਹਿ ਕਪਟ ਨਿਵਾਜ 

ਗੁਜਾਰਹੁ, ਕਿਆ ਹਜ ard ਜਾਈਐ ॥ 

ਭਾਵ :--ਜੇ ਦਿਲ ਵਿਚ gud ਤਾਂ 
ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, AY ਜਾਣ ਤੇ ਹਜ ਕਰਨ 
ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ $ 

ਵਰਤੋ” :--- 
“ਕਿਆ Ga ਪਾਕੁ ਕੀਆ ਮੁਹੁ 
ਧਇਆ fant ਮਸੀਤਿ fra ਲਾਇਆ ।। 
ਜਉ ਦਿਲ ਮਹਿ ਕਪਟੁ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਹੁ 
ਕਿਆ ਹਜ ava ਜਾਇਆ ।! 

(az ਗ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਪੁਭਾਤੀ) 

ਜਸ ਜੀਵਣਾ, ਅਪਜਸ ਮਰਣਾਂ । 

ਭਾਵ :--ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਮੌਤ 
ਵਰਗਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਇਸ 2 ਮੌਤ ਆਈ ਸਮਝ 
ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੋਦ ਡਰ ਗਿਆ । ਭਜ ਪਿਆਂ “ਜਸ 

ਜੀਵਣਾ ਅਪਜਸ ਮਰਣਾ” ਸੋ ਮਰ ਚੁਣਾ ਹੈ । ਹੁਣ 
ਕੀ ਜਿੰਦ ਬਾਕੀ ਹੈ । 

(ਡਾ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਹਾਂ He ਤਹਾਂ ਰਸ ਨਹੀ | 
ਭਾਵ :--ਟੁਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੰਢਣ ਨਾਲ 

ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਰਸ ਨਹੀ” ਆ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :---ਭੈਣ ਜੀ ! ਜਿਥੇ ਇਕ ਵਾਰੀ 
ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੋਂ ਉਹ ੫ਹਿਲੋ 
ਵਰਗ ਸੁਆਦ ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦਾ । ‘nat ਗੰਢ 
Zui ਰਸ ਨਹੀ” ।” (ਸੰਗ ) 
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ਜਹਾਂ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਫਿਰ ਤਹਾਂ 

ਸਮਾਵੇ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਥੋ' ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈ, 

ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : -- 

ਚਾਰੋਂ ਅਛਰ ਇਕ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮੰਤ ਜਪਾਵੈ 11 

ਜਹਾਂ ਤੇ ਉਪਜਿਆ fag _ਤਹਾਂ _ਸਮਾਵੈ ॥ 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ 

ਸਚੁ JI 

ਭਾਵ :--ਸਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ੀ 

ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਥੇ-ਖਾਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਨਕਿ ਨਥ ਖਸਮ ofa ਕਿਰਤ va ਦੇ ।। 
ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਹੋ !। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਸੋਰਨ aa) 

ਜਹਾਨ ਕਿਸੇ ਛਾਬੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ 
ਉਤਰਦਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਹਾਨ ਦੀ ਦੋ gat ਚਾਲ 

ਔਖਾ ਹੀ ਕਰੀ ਰਖਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਹਾਰਾਣੀ -- ਦੀਵਾਨ ਜੀ, 
gi ਤੁਸੀ` ਆਪਣੀ ਵਲੋ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋ ਕੌਮ 

ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤ ਰਖਣਾ 'ਜਹਾਨ ਕਿਸੇ ਛਾਬੇ 
ugt ਨਹੀ” ਉਤਰਦਾ | Fai ਨੇ ਕੁਝ ਨ? ey ਟੀਕਾ 

ਟਿਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ । (ਸੋਗ) 

ਜਹੇ ਸਿਰ ਤਹੀਆਂ ਸਿਰ ਪੀੜਾਂ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ 

ਦਾਣੇ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੂਖ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ 

ਉਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :--ਰਮੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ates 
faa" ? fad ਸਿਰ ਤਹੀਆਂ ਸਿਰ ਪੀੜਾਂ । GH.) 

ਭਾਵ :--ਸੋਸਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਗਰਬ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇਹ ਖੋਹ ਖਾਜ ਅਖਾਜ ਅਕਾਜ ਕਰਸੀ । 

ਜਗ _ ਆਇਆ __ਸਭ ਕੋਈ] ਮਰਸੀ 11 

(ਵਾਰ/--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਜਗ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਰਸੀ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਸੋ 

ਵਖ | 82. 2 

ਭਾਵ :--ਸੈਸਾਰ ਵਿਚ fad ਜਿਹਾ 

ਵਰਤੋਗੇ ਉਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਤੁਸਾਡੇ ਨਾਲ 

ਹੌਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ‘aa ਸ਼ੀਸ਼ਾ 

ਆਰਸੀ, ਜੋ ਦੇਖੇ ਸੋ ਵੇਖ" ਵਾਲ਼ਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੋ 

ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ'ਗਾ; ਓਹੋ ਜਿਹਾ a nial” 

wal’ ਵਰਤਣਗੇ.। (ਸੋਗ ) 

ਜਗ ਜੀਉ ਦਿਆਂ ਦੇ HS | 

ਭਾਵ :--ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ 

ਜੀਉਂਦੇ (ਜਾਂ sas) ਦਾ ਹੈ 1 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੀ, ‘an _ਜੀਉ”ਦਿਆਂ ਦੇ 

iz ਮੋਇਆਂ ਗਿਆਂ § ae ਕੋਈ ਵਿਸਾਰ 

ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । (ਸੰ) 

ਜਗ ਨਾਲ ਚਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ 
ਪਲ । 

ਭਾਵ :--ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ 
ਚਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਖ ਹੈ 

ਵਰਤੋ” :--ਲੋਕਾਰਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨ” ਵੀ fee 
ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 

ਸਮੇ ਤਰਨਾ ਹੀ ਧੈੱਦਾ ਹੈ । ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ! ਜਗ 

ਨਾਲ we ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ Us’ | (ਸੰਗ ) 

ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਅਹਿ 

ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ । 



ਜਗਤ ਮਹਿ... 

ਭਾਵ :--ਜਗਤ ਵਿੱਚ fees ਹੀ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
‘ay ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੋ ਇਹ a ਦੇਇ ॥ 

ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ _ਕਾਢੀਅਹਿ ਦਿਟਲੇ ਕੈਈ ਕੇਇ ॥' | 

(aa ਗ੍ਰੰਥ--ਗ੍ਰਜਰੀ ਫਾਰ) 

ਜਗਤ ਮਹਿ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤਿ i 
Me ta yar ਜੈ f a ਭਾਵ :ਡਜਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ । ਪੂਰ ਬਾਹਿਰ ਮੁਖੀ ਭੋਲਾ ਜਾਂ uae ਬਣ 

| ਬਹਿਣਾ । ਵਰਤੋ” :-- 
“ਜਗਤ ਮਹਿ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤਿ 1 
ਅਪਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ 
ਕਿਆ ਦਾਰਾ fans ਮੀਤ ।। 

(aa ਗ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਦੇਵ ਰੀਧਾਰੀ) 

ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ 

ਕੋਇ | 

ਭਾਵ :--ਸੌਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ | 
(ਭਗਤ ਜਨ) ਹੀ ਸੁਖੀ ਹਨ । 

ਵਰਤ :-- 

ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਸੁਖੀਆ ਜਨੁ ਕੌਇ uy 
ਜਗੁ cat sat ae dieu 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ੰਥ--ਆਸਾ ਫਾਗ) 
a ਜਹਾਨ ਬਾਹਰੀ, As 

ਖ਼ਲਕਤ ਟਕਰ ਹਾਰੀ | 

ਭਵ :--ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਜਾਂ ਅਨੌਖੀ 
ਗੱਲ ue ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਆਉਣੀ | 

ਵਰਤੋ” :--6ਹਨੂੰ ਕਿਉ” ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ? 
ਉਹ ਬੜਾ wg ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ । 

“ਜਹੀ” Aas ਬਾਹਰੀ, HS _ਖ਼ਲਕੜ _ਫਟਕਰ | 
ਹਰੀ” | ਉਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ eas ਹੈ।.। 

(Aa ) | 
ਜੱਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਲਾ fuss ਦਾ। | 

ਭਾਵ :--ਬਾਹਰੋ` ਚੰਗਾ, ਵਿਚੋ gar | 

੨੬੪ ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ... 

ਵਰਤੋ” :--ਜਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ੩ 
ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਲਾ ਪਿਤਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਕੀ 
ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਨਾਂ ਉਤੇ । ਮੈਨੂੰ ਦੋਏ ਹਥ” 
ਲਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ | (ਸ਼ੋਰ ) 

ਜੱਟ ਕਮਲਾ, ਯਮਲਾ” ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ 
। ਗਏ ਚੌਰ । _ 

gra :--ਵਿਚੇ` ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ, 

eds :--'ਕੀ ਪਛਿਆ ਏ 
੮ 

ਤੂੰ ? ਉਸ 
ਦੀ ਗਲ ਤੇ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ tu ਮਾਰ ਕੇ wast 

asl, ‘Ae ਕਮਲਾ ਖ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਲੰ ਗਏ ਚੋਰ” ਅਠ 
[ ਦਿਨ ਖਪਦਿਆਂ 3 ਸਮਝਾਦਿਆਂ ਹੋਇ ਨੇ, ਅਜੈ 

ਸੁਖੀਆ ਜਨੁ | ਕਹਿੰਦੀ ਏ fa at ust & $ 
(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜੱਟ ਕੀ Wes ਕੋਕਲੇ ਪਦ 
। ਬਹੇੜੇ ਖਾਹ । ਜਾਂ ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਨਣ 
| ਗੁਲਗਲੇ ਪਦ FIs ਖਾਹ | 

ਭਾਵ :-ਮੂਰਖ ਕੀ ਜਾਣੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ 
| ਦਾ ਭੇਦ ? ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿਚ ਜਟਾਂ 

| ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਖਾਣ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ 
| ਦਸਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--“ਆਓ ਉਰਸ਼ੀ ਦੇਵੀ, <ਕਾਸ਼ 
| 3 ਪਿਛਾਂਹ ué3 ਕੇ ਕਿਹਾ । ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾਂ vA ਏ 
`ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਣ ਦਾ “Ae ਕੀ ਜਾਣੇ daw ਤੇ 

| ਪਦ ਬਹੇੜੇ ਖਾਹ” । 

(ਰੀਗਾ ਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਲੋਹਾ ਕੀ 
ਜਾਣੇ ਘੁਣ ਨੂੰ 7 

ਭਾਵ :---ਜਟ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀ” 

ਪਾ ਸਕਦਾ । 



ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ... 

iH ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੂੜ । 
ਪਰ ‘Ae ਕੀ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਨੂੰ, Bat | 

ਵਰਤ” 
ਨਹੀ” ਕੀਤਾ | 
ਕੀ ਜਾਣੇ ਘੁਣ ਨੂੰ` ਤੁਸਾਂ ਮੋਰੀ Gat ਪਰਵਾਹ so! 
ਕੀਤੀ । 

ਜੱਟ ਕੀ ਜਾਣੇ, Sai ਦਾ ਭਾ । 

ਭਾਵ:--ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਮਾਮਲੇ 
ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ 

aA val ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ | 
ਵ ਰੋ” 

Sais ਅਕਲ ਆਵੇਗੀ । ਹੱਛਾ, 

ਚਲਦਾ ਹਾਂ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) | 
| ਹਰਨਾਮੋ ਜੌਂਟ ਨਾਲ ਖਹਿਝੜਨ ਤੋਂ 

ਜੱਟ dar ਨਹੀਂ wea, ਭੋਲੀ । 
ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ | 
ਪਰ Ha ਵਿਚ ਆਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਂ ਵਡਮੁਲੀ | 
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ । 

Bas :--ਤੇਰਾ ਵੀ ਭੈਠ, ਅਜਬ ਹੀ । 
Asi ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋ ਮੂੰਹ 
ਮੋੜ Set ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣ) ਮੌਜ ਵਿਚ ਜਦ ਹੋਵੇ 
ਤਦ ਵਡ-ਮੁਲ) ਚੀਜ਼ ਵੀ ਝਟ ਦੇ SHA ਤੇਰਾ 

ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ “ਜਣ dat ਨਹੀ” Ber, ਭੋਲੀ | 
ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਸੋਗ ) 

ae ਜੱਟਾਂ a ਸਾਲੇ , ਕਰਦੇ ਘਾਲ 

HTS j 

ਭਾਵ :--ਜੱਟ wu ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ 
qe su ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੋ ਦੀ । 

| ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁਦਾ ਹੈ । ਨਹੀ” ਚਲਣ ਦੇਦੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਤੁਸੀ' ਨਾ ਆਓ, ਵਿ a | 
| ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਖੋ 
| “ਜੇਂਟ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਕੌਨ ਜੁਟੇ ਪਾਸ਼ਾ” aA ਹਾਸੇ 
॥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ । 

ਵਿਗੜਿਆਂ ਤਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ । ਜਟ Acie ਸਗ, 

ਕਰਦੈ ms wei ਇਹ ਤੁਸਾਡੀ tn ਨਹੀ” 

ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ । (Hal ) 

:--ਵਰਿਆਮ--ਜੌਂਟ ਕੀ ਜਾਣਨ | 

ਲੌਗਾਂ ਦਾ ਭਾ । ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆ੧ । ਜਿਉ” ਜਿਉ f 

ਬਾਊ ਜੀ, ਸੀ 

ee ਮਮ ਦਾ ਮਾਮਾ ਮਮ 1. ਮਮਅਆਲਾਲਾਆਲਾਲਾਲਾਲਾਲਾਆਆਲਾਲਵਾਲਲਲੀਲਲਾਕਾਲਾਆਲਾਲਲਆਲਾਂਗਲਦਲਅਗਸ੧੧ ਗਲ 

ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੋਲੂ ਨਰੈਣ ਦਾ 4 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਸਦਾ ਜਟ ਦਾ ਹੀ 
੮] uy ਕਰਦਾ ਹੈ । 

(HE) । 
ਵਰਤ” :--ਅ੩ ਨੂੰ 8 ਰੋਹੀ ਹੋਈ “ਜਟ wet 

ਭੋਲ ਨਹੈਣ eT ਮੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵਾੜ ਨਾ uel ਤੇ 

ਉਹ ਆਪੋਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ । _ (Ha) 

ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀ 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਤੇ He ਦਾ ਸਭਾ 
| ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :---ਸਰਦਾਰ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! srt 
ਹਟ ਜਾਉ ‘Fe 

| ਤੇ ਸੰਢੇ ਦਾ ea ਨਹੀ” ਜਾਂਦਾ” ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 
| ਤਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ | (ਸੋਗ) 

ਜੱਟ ਤੋ" ਰਾਜ ਨਹੀ, ਮੋਠੋ ਕਾਜ 
| ਨਹੀਂ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ unt ਵਡੀ 
[ ਆਸ ਰਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ 
| ਹੋਂ ਸਕੇ | 

ਵਰਤੋ” :-ਸਰਦਰ ਜੀ, ਇਸ wage 
ਪਾਸੋ SAY ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਾ ਰਖੋ 1 Ae ਤੋ 

| ਰਾਜ ਨਹੀ”, ਮੌਠੋ ਕਾਜ ਨਹੀ` । (Ha) 

ਜੱਟ (ਮੂਰਖ) ਦਾ ਹਾਸਾ, ਭੈਨ AS 
। ਪਾਸਾ | 

ਭਾਵ :--ਮੁਰਖ਼ UA ਮਖੰਲ ਵਿੱਚ 

ਵਰਤ` :--ਇਸ ਮੁਰਖ ਨਾਲ ਮਬੌਲ ਨਾ 

(ਸੈਗ੍ਰ ) 



ਜੱਟ ਨਾ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਕਾਰਾ, var 

ਨਾਂ ਜਾਣੇ ਵਾਹ, ਉਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਸੁਹਾਗਾ, 
ਉਸਦਾ ਗੁਰੁ ਸ਼ਾਹ । 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਗ਼ੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀ 

ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ as ਚੰਗੀ ਵਾਹੀ ਸੈਗਦੇ 
ਹਨ । ਜਟ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆਂ ਸੂਤ 
ਰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਲ ਸੁਹਾਗ ਨਾਲ | 

ਵਰਤੋ” :- wa - _ਨਬੈਰਦਾਰ ਜੀ ! 

az ਨੈ fuss ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀ” ਜੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀ” 
ਰਤਾ wig ਹੀ fem ਰਹਿਣ! । 'ਜੱਂਟ ਨਾ ਜਾਣੇ 

ਗੁਣਕਾਰਾਂ, dar ਨਾ ਜਾਣੇ ਵਾਹ, ਉਸਦਾ Ag 

ਸੁਹਾਗਾ, ਉਸਦ। ਗੂਟੂ ਸ਼ਾਹ ।' ਮੈ ਉਸ ਨਾਲ 

ਨਜਿੱਠਾਂਗਾ । | (ਸੰਗ) 

ਜੱਟ ਪਿਲਾਈ ਲੱਸੀ ਤੇ ਗਲ ਵਿਚ 
ਪਾਈ ਰੱਸੀ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਭ 

ਦੇਕੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀ Sat ਗਲ 

ਬੀਤੀ ਅਖੇ Az ਪਿਲਾਈ ਲੱਸੀ ਤੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਈ 

Sf’ Hust fad ਲਾਭ fue ਮੈ” ਆਪਣਾ 

ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਲਿਆਂ । (Ha) 

ਜੱਟ ਫੱਟ ਬਿਨ ਬਧਿਆ ਕਦੀ ਨਾ 

ਆਵੇ ਰਾਸ। ਜਾਂ ਜੱਟ, ਪੱਟ ਤੇ ਫੱਟ 

ਬੱਧੇ ਹੀ ਕੈਮ ਆਉਦੇ ਹਨ | 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਜੇ 

ਵਿਚ ਹੀ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖੀ jer = 

ਨਹੀ” ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ :--ਜੌਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਟ ਹਾਲ ਏ । 

ਨਰਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਮੰਨਦਾ ਏ । ਪਰ ਜਦੋਂ 

EN 

ਰੱਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੌੜ ਹੋਂ ਛਆ । ਸਾਡੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 

ਅਖਾਣ ਵੀ ਏ ‘Ae, ga ਬਿਨ ਬਧਿਆ ਕਦ; ਨਾ 

ਆਵੇ ਰਾਸ।” __, (ਨਵਾਬ ਖਾਂ--ਪ੍ਰਿੰ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

= 

ਜੱਟ ਫੱਟ ਤੇ ਬਕਰਾ, ਚੌਥੀ ਵਿਧਵਾ 

ਨਾਰ, ਇਹ ਚਾਰੇ gd ਭਲੋਂ, ਰਜੇ 
ਕਰਨ ਵਿਕਾਰ ai ਜੱਟ, ਬੇਲ ਤੇ ਬਕਰਾ 
ਚੌਥੀ gat ਨਾਰ, ਚਾਰੇ ਹੀ੍ ਭੁਖੇ ਭਲੇ 
ਰਜੋ ਕਰਨ ਵਿਗਾੜ 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਭੈੜੀ ਜਨਾਨੀ ਵਾਂਗ 
ਭੁਖਾ ਹੀ dad) ਰੱਜ ਕੇ ਖਰੂਦ ਕਰਦਾ 
ਹੈ । 

ਵਰਤ :--ਜੌਂਟ ਭੁਖਾ ਹੀ ਚੋਗਾ ਹੈ । 
dame ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀ” ਦਿੰਦਾ । “ਜੌਟ 
ਬੈਲ, ਤੇ ਬਕਰਾ, ਚੌਥੀ sat ਨਾਰ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਕੁਖੇ 
ਭਲੇ, dH ਕਰਨ ਵਿਗਾੜ 7 । ਸੈਰ) 

ਜੱਟ ਮਹਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਕਬੀਲਾ 
ਗਾਲਣਾ । 

ਭਾਵ :--ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ 
ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਸੁਭਾ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 

‘gag, ਕਾਂ, a9 ਕਬੀਲਾ ਪਾਲਦੇ, 
ਜੌਟ fai, ਸੋਸਾਰ ਕਬੀਲਾ ਗਾਲਦੇ,” 

ਜੱਟ ਮਲੂਕ, ਤਲਰੂਆ ਰੁਮਾਲ । 
ਭਾਵ :--ਹਥ us ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੋਂ 

ਨਖਰਾ ਬਾਹਲਾ ਦਸਣਾ | 

ਵਰਤੋ” : - ਬੋਤਂ- ਅੜੀਏ ! ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 
ਰਾਹ ਦੀ ਗਲ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਵੀ 31 ਇਹੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 

ਜੱਟ HBR, ਤਲਰੂਆ ਰੁਮਾਲ ।” (Hal) 

ਜੱਟ ਮੋਇਆ st ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ 
ਕਿਰਿਆ Jz । 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕੜਾਈ 
3 ਜੀਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ | 
ਭਾਵ, ਜਟ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀ” ਦਿਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ | 



" “--ਤਸੀ” ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸੈ ਹਾਰਕੇ 
ਨੱਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ? ਨਹੀ! ਕਦੀ ਨਹੀ' ‘Ae ਮੋਇਆ ਤਾਂ 

ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ । ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 

ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਦਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀ” । __ (ਸੋਗ) 

ਜੱਟ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਗ ਹਥਿਆਰ 
ਨਹੀ” | 

ਭਾਵ :-ਅਖੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਜਟ aH 

ਨਾ ਆਵੇ ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ 

ਹਨ 1 

ਵਰਤੋ” :--'ਜੌਟ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਗ 
ਹਥਿਆਰ ਨਹੀ” Vat gant ਏ ਜੌਂਟ ਦੀ ਯਾਰੀ 

ਦਾਂ ? (ਸੰਗ) 

ਜੱਟ ਵਜਾਵੇ ਤੂਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, 
ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਹਥ sat, ਉਹ ਭੀ 
ਬੁਰਾ, ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਗੇ ਪੁਰਾ ਉਹ 
ਭੀ ਬੁਰਾ | 

ਭਾਵ :--ਚੇਤ ਵਿਚ ਪੁਰਾ ਵਗਣਾ, 

ਬਾਹਮਣ ਹਥ ਛੁਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਟ ਦਾ 
ਤੁਤੀਆਂ ਵਜਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ । 

ਵਰਤੇ` :--ਸਰਦਾਰ-- vss ਜੀ ! ਇਹ 

ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪੁਰਾ ead ਹੈ, ਸੂਖ ਹੋਣੇ 

ਸਹੀ | ‘Ad ਵਜਾਵੇ 331, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਬਾਹਮਣ 

ada ea, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ed 

ਪਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ।'ਪਤਰੀ ਤਾਂ ਕਢਕੇ ਵੇਥੌ । 

(Ral) 

ਜੱਟ ਵੱਧੇ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਬੱਧੇ, ਕਿਰਾੜ 
ਵਧੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਬੱਧੇ । 

ਭਾਵ :-ਜੱਟ ਤੇ ਕਿਰਾੜ ਇਕ ਦੂਜੇ 
ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ । ਜਟ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਆਕੜ 
ਕੇ ਦਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮਲ weer ਹੈ । 
ਜੇ fags ਵਧੇ, ਤਾਂ ਜਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਦਾ ਹੈ । 

ਜੱਟੀ ਫਸਾਈ ... 

ਵਰਤੋ` :--ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜੋਂਟ ਤੇ ਕਿਰਾੜ 
ਦੋਵੇ ਇਕੋ ਹੀ ਕਸ ਵਿਚ ਬੰਨਣ ਜੋਗੇ ਹਨ । “ਜੈਂਟ 
ey ਤਾਂ ਰਾਹ ਬੱਧੇ, ਕਰਾੜ ਵੱਧੇ ਤਾਂ fe ਬੱਥੇ ।” 

(ਸੰਗ) 
ਜੱਟ ਵਿਗਾੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ, ਜਾਂ 

ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਗਾਲ | 

ਭਾਵ :--ਜਟ ਦਾ ਲੜਾਕਾ Hat 
ਦਸਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-੭ ਸ਼ਹ-- fiw ਸਿੰਘ ! ਸਿਆਣੇ 
ਵਿਆਣੇ ਹੋਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲ ot aa’ ਕਰਨ 
ਚ'ਹੀਦੀ ਕਿ ‘He fe? ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੋਲੋ 
ਤਾ ਕਢੇ ਗਾਲ । (Fa) 

ਜੱਟਾਂ ਸੌਦੇ ਖੱਟੀ ਤੇ fears ਕਰਨ 
ਰਾਜ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਰਾੜ ਜਟਾਂ ਪਾਸੋ“ ਕਮਾਈ 
ਤਾਂ ag Sardi ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਨ 
ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਕਾਜ (ਜਾਂ ਜਗ ਦਿਖਲਾਵੇ) 
ਉਤੋਂ wear Ferd) 

ਵਰਤੋ :--ਖਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਵੀ ਜਿਸ 
ਜਿਸ ਭਾ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । “ਜਾਂ 
He ਖੋਟੀ ਤੇ ਕਿਰਾੜ ਕਰਨ ਕਾਜ ।” ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ 
ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ] ਹੈ 1 

(Ha) 

ਜੱਟੀ _ਫਸਾਈ _ ਅੱਟੀ, ਕਿਰਾੜ 
ਫੁਸਾਈ ਵੱਟੀ । 

ਭਾਵ :--ਜੱਟੀ ਤਾਂ ਸੂਤ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਏ, ਪਰ 
ਕਿਰਾੜ md ਆਪਣੇ ਵਟਿਆਂ ਦਾ ਤੋਲ 
es ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਰਖਦਾ 

ਵਰਤ” :--ਅਸੀ” ਖਤਰੀ sat ਲਈ 
ਜੱਟਾਂ ਡੋ । ਜੱਟੀ ਫਸਾਈ viet _ਕਿਰਾੜ ਫੁਸਾਈ) 
ਵੱਟੀ i’ ਅੰਤ ਨੂੰ ਥੱਟੀ ਖ਼ਤਰੀ dt ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 



ਜਣੇ us ਦੀ ਰੋਨ 
ਖਣੇ ਦੀ ਭਾਬੀ । 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੋ 
ਲਗਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--- ਅਸੀ” ਲੋਕ ਜਣੇ ve ਦੀ ਰੇਨ 

ਹੋਏ ਕੀ ਕਰੀਏ । ਰੁਜ਼ਾਰਾ A ਕਰਨ: ਹੋਇਆ | 

(fea: 3g - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

zi ਜਣੇ 

ਜਣੇ ਜਣੇ ਦੀ ਲਕੜੀ, ਇਕ ਦ 
ਦਾ ਬੋਝ | 

_ ਭਾਫ !--ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਕੌਮ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ । 

eds :--ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਧੈਸਾ ਮੰਗ 

_ - ਕੇ ਸਾਬੂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੁਪਈਏ ਇਕਠੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ । 
ਸਬ" ਬਣ 
(ਸੋਗ ) 

FE AE ਢੀ ਲਕੜੀ ਇਕ ਜਣੇ ਦਾ 

ਗੋਈ । 

ਜੱਥਾ ਕਾਲੀ', ਤਥਾ gar । 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਹਾਲ 

ਵਿੱਚ fea ਜਿਹਾ dati 

ਵਰਤੋ” :--ਟੇਕਮਣੀ-- ਸਜੀ ! ਤੁਸੀ” ਜਿਹੋ 

fad ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ we ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਣ 
wey €3 Sd, ਤੁਸ/ਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 
‘Aa ਕਾਲੀ: ਤੇਂਥਾ Us} gat ਜਿਨਾ et see 

(ਸੋਗ ) ਨਹੀ” [੫ਆ । 

ਜਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪੁਰਜਾ | 

gia :---ਜਿਹ ਜਿਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ 
ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਜਾ 
ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਵਰਤੋ :— nat ਪਛਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 

ਸਫਾਈ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ੩ “ਜਥਾ ਰਾਜਾ set usar 

ਹੋਣਾ ਢ਼ਾਂਹੀਦਾ ਹੈ | 

ਜਦ ਤਕ ਸਾਜ ਤਦ ਤਕ ਆਸ । 

ਇਸਗਗਹਾਗਗਬ180208080831ਨ ਤਾ ਤਗਮਾ 12112 1666ਲ600ਲਣਾਨਾਲਾਗ11ਡ ਰਤ 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਤਕ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਬਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-ਨਿਕੀ ਦਾ ਹਲ wear ਹੀ ਹੈ, 
ਪਰ “ਜਦ ਤਕ ਸਾਸ ਤਦ ਤਕ ਆਸ' । ਮਤਾਂ Sa 
ਖੋਰ ਹੀ ਕਰੇ । (Ha, ) 

ਜਦ SHH ਬੋਦੀਉ” ਲੰਮੇ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ feat ਤੌਂ ਕੋਈ ਭੈੜੀ 
ਆਦਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ! 

ਵਰਤੋ” :-- ਰਮ ਕੋਰ--ਮਾਸੀ ਜੀ ! 
ਅਫੀਮ ਦੀ dest ਆਦਤ ਕਦ ਤੋ ਪਾ ਲਈ ਜੋ ? 

ਮਾਸੀ--ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਓ । “ਜਦ ੩” AH ਬੌਦੀਓ' 
ਲੰਮੇ ।' ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਮੋਸ਼ ਹੀ fed ਹਾਲ ਰਿਹ) ਏ । 

(Fa) 
ਜਦ ਦਰਗਾਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਤਾਂ 

ਮਜੌਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੁਛਣਾ ? 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਪੁਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਹੈ ਤਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ 
Bs? 

ਵਰਤੋ” :---ਕਿਰਤੀ -- ਸਾਥੀਆ, _ਜਦ 
ਮਿਥੈ ਹੋਏ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੀ ਅਪੜਨਾ ਹੈ, 38a 

ਮਾਹਜੇ ਢੀ ਕੀ ਮੁਥਾਜੀ ? ਜਦ ਦਰਗਾਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ 
ਏ ਤਾ ਮਜੌਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ user ? 

(ਸੰਗ) 

ਜਦ a AH ਚਦਰ ਭਾਨ, as 

ਅੰਗ ਨਾ ਮੰਜੇ ਵਾਣ | 

ਭਾਵ :-ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ .ਆਦਮੀ ਦੇ 
HHS ਨਾਲ (ਜਾਂ ਮੇਲ ਸਮੇ ਤੋਂ) ਘਰ ਦੀ 
ਹਾਲਤ ਅਗੇ ਨਾਲੋ! ਬਹੁਤ wal ਹੋ 
ਜਾਵੇ ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ada :---ਸ਼ੁਖੀ--ਭੌਣ ! ਬੁਰਾ ਨਾ 

ਜਾਣੀ, ਜਦ ਤੋ ਇਹ 4st ਹੋਇਆ: ਹੈ ਤਦ ਤੌ" 
ਹਥ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਪਿਛੇ ਹੈ । ਅਖੋ “ਜਦ ਤੋਂ ਜੰਮੇ sea 
ਭਾਨ BS ਅਗ ਨਾਂ vA ਵਾਣ” ਵਾਲਾ ਲੋਖਾ ਹੈ । 

(ਸੰਗ) 



nd 

ਜਦ dy ਦੇਣ gues ਛੱਤ 
ਪਾੜ ਕੇ fate | 

ਭਾਵ :--ਰਬ ਦੇਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਸੌ ਰਾਹ 

ਠਢ ਕੇ ਦੇੱਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਬਨਤੇ § ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ 
ਔਖ! ਸੀ । ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਆਖੇ | 

Nn 

ਸਚਮਚ ‘Ae ਰਬ ਦੇਣ ਲਗਦਾ ਏ ਛਤ ਪਾੜ ਕੇ 
ਦੇ/ਦਾ ਏ ।' 

(ਅਦਬੀ ਅਫ਼ਸਾਨੇ--ਜੌਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 

qe ਸਪ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਦੀ =, 

ਚੋਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੌਦਾ ਏ। 

ਭਾਵ :--ਜਦ fax ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ 

ਖਹਿਬੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਨਵਾਬ ਅੱਛਾ fea ਗਲ ? | 
ਜਦੋਂ” ਸਪ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਦੀ ਏ, ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਆ | 
ਆ ਕੇ Herd, ਗਿਦੜ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭਉ'ਦਾ | 
ਏ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਿਕਲ ਆਉਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋ” | 

: ~ (੧ ; front ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਵੇ ਜਿੰਦੜੀ ਨਾਲ wat) 29 2s: ੩੧ 
Bie ਨੇ । 

ਖਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਆਉਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ std 

ਨਾਲ ਛੌੜਖਾਨੀ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-ਵਸ--ਜਦੋ' WS Fa a en : 
eee ਤਤ | ਕਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀ” ਕਰਦੀ, 

| ਵਿਗੜਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਅਖੇ ਹੋਇਆ' । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ . ਆਉਦੀ ਏ ਜੱਟ ਦੀ Haat ਨਾਲ ਆ ਖਹਿੰਦਾ ਏ । 

ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਏ । 

ਰਾਜ। ਪੋਰਸ--ਖੋ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ] | ॥ i 

a ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਤੇ vole 
| ਖਰਾਬ । 

ਭਾਵ ਜਦ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਦਾ 
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੇ ਬਹੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਘਰ ਵਲ 
ਉੱਕਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਫਰਤੋ--“ਜ਼ਨ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ੩ ester 
ਖਰਾਬ', ਜ਼ਨਾਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲਗ! ਕੇ ਉਸ ਨੇ yar 

ਚੌੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । (Hat ) 

ਜਨ (ਨਾਂ) ਵੱਡਾ, ਦੇਹ ਸੁੰਜ । 
ਭਾਵ--ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ Jes ਬਾਹਰੋ” 

ਸਕਾ ਸਾਂਕੀ ਬੜੀ ਹੋਵ । 

ਵਰਤੋ” :--੪ਸ੧ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ 

। ਅਖੇ “ਜਨ ਵੱਡ, ਦੇਹ NA । `ਪਲੈ ਠੀਕਰੀਆਂ, 

ਆਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ । ਨੀਂ se ਫਾਸ । on au ਹੀ ਭਲੀ ਹੈ ।(ਸੈਗ ) 

ਜਨਮ ਨਾ aut ਵਾਹੀ ਸਵਾਧਾ 

ਭਾਵ :-ਕੋਮ ਤਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀ” 
ਠੀਕ ਕਿਵੇ ga ? 

ਵਰਤ” :--ਸਵਰਨ--ਕਾਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ 

ਜਾਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮ 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ--ਬਾਬੁ ਫੀਰੋਜ਼ ਦੀਨ ਸ਼ਰਣ) | ed i eRe oe "i 7 | “ਜਨਮ ਨਾਂ Gut ਵਾਹੀ ਤੇ ਸਵਾਬਾ fea’ ge 
am ਗਿਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਦੀ | ;, ੪੪ & aves 

ਏਂ, ਜੱਟ ਦੀ ਮਹੋੜੀ ਨਾਲ ਆ। ਤੁ 
(HE) 

ਜਨਮ at ਕਘੀ ਦਾਹੀਤੇ ਸਿਰ 

। ਬੁਕ ਬੁਕ ਲੀਖਾਂ 1 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ 33 ਦਿਨ | ਕਾਫ਼ :--ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੌਮ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ 

J i 

ਵਰਤ” :--ਪਾਰਬੜੀ--ਭੈਣ ਲੱਛਮੀ; ਤੂੰ 

Bi aul ਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੁਕ ਬੁਕ shui, 

ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ । (Ra) 



ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਮੱਤ ..- 
2 2 = ਛਲ ਦਲ ਦਲ ਛਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਆ ਦਲ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਾ 

ਦਲਦਲ ਨਦੀ 
ਦਲ ਦਾਦ 

ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਮੱਤ ਖੁਰੀ ਪਿਛੇ । 

ਭਾਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਜਦ ਸਿਆਣਪ ਤੋ” 

ਕੌਮ ਨਾ ਲੈਟੇ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ, ਤਾਂ 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” ;-- 
ਲਾਨਤ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਖੁਰੀ ਜਿਨ ਦੀ ਮੌਤ । 

ਸਾਇਤ ਵੇਲਾ ਗ੍ਰੂਸ਼ਰਿਆ ਹੱਥ ਨਾਂ ਆਵੇ ਵੱਤ | 

[ਮੁਕਬਲ ਸ਼ਾਹ] 

ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਧਨੁ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕਉ 

ਸੋਗੁ ਛਾਡਿ ਸਭ ਭਾਗੇ II 
ਭਾਵ :-ਜਦ ਆਦਮੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ 

ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛਡਕੇ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ" : 

“ਦਾਰਾ ਰਾ ਪੂਤ ਸਨਬੰਧੀ 

Fala ਧਨ ਸਿਉ' ਲਗੇ ।1 

ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਧਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕਉ 

fa ਛਾਡਿ ਸਭਿ ਭਾਂਗੇ i 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਸੋਰਠ ਰਾਗ] 

ਜਬ ਧਾਰੇ a@ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ ॥ 
ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ।। 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਤਕ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਤੋ 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣਾਉਂਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲਗਾ 
ਰਹਿਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 
ਜਾਂ ਟਿਕਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ' Jet । 

੩. 

ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ ।। 

ਤਬ ਲਗ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ । । 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰ---ਸੂਖਮਨੀ) 

ਜਬ ਲਗ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਬਨ ਮਾਹਿ ।। 

ਤਬ ਲਗੁ ਬਨ ਫੂਲ ਹੀ ਨਾਹਿ ॥ 

ਭਾਵ:--ਜਦ ਤਕ data gu ਸ਼ੇਰ 

Rig aul ਬਨ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਦ 
ਤਾਈ` ਇਹ Ha ਪਰਫੁੱਲਤ _ ਨਹੀ” 

ਹੋ ਸਕਦਾ । 

ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਜਬ ਲਗ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਬਨ ਮਾਹਿ ।। 
ਤਬ ਲਗੂ as eS ਹੀ ਨਾਹਿ । 

(a ਗੁਰੂ _ਗ੍ਰੰਥ--ਭੈਰਉ ਕਬੀਰ ਜੀ) 

ਜਬ ਲਗੁ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ ॥ 
ਤਬ ਲਗੁ ਕਾਜੁ ਏਕੁ ਨਹੀ ਸਰੇ ।। 
ਭਾਵ-:-ਜਦ ਤਕ ਬੋਦਾ yard ਵਿਚ 

ਮਤਾ di ਕੋਈ ਕੌਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀ” ਚੜ੍ਹ 
ਸਕਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 
ਹੈ...ਹੁਣ ਇਹ ‘nal’ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 
ਗੁਨ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ :--ਜਬ sa ਮੋਰੀ ਮੋਰੀ 
ਕਰੈ ।। ਤਬ ਲਗ ata ਏਕ ਨਹੀ ਸਕੈ ।। 

(ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ fea ਹੀ 

ਬਰਕਤ 3 ਵਡਿਆਈ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--“ਜਮਾਤ ਕਰਮਾਤ ਹੈ' ਜਿਸ ਕੌਮ 
ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋਂ 
ਜਦ ਹੈ । (Ha ) 

ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ ਏ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਕੌਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 
ਸਿਖਿਆ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ 
ਹੀ ਗਲ ਕਰੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :— ਇੰਦਰ--ਬਸ ਇਕ ਤੁੰ ਹੀ 

ਚਤਰ ਜੌਮ ਪਿਆ । da ਤਾਂ ਸਭ ਮੂਰਖ ਬਣ Te 

(ਗੁਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ga ਪਾਸੇ ਫੋਰ ਕੇ) aur, 3d 

ਵਸ ਦੀ ਗਲ sol, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਗ ਲਗੀ ਹੋਈ 

ਏ । ਪੜ, ਲਿਖ ਕੈ, ਖੋਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕੀ 

ਹੋ niet ਹੈ । 
[ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ] 



ਜ਼ਮੀਨ ਓਹੋ ਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ | 

ਪਾਣੀ | 

ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੋਂ । 

ਕਿਵੇ ਹੋਵੇ ? 

ਖਾਹ । ਵੇਖੋ :--ਜਿਨੀ dst ਉੱਨੀ sat । 

ਖ਼ਾਓ | 

ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ | 

ਭਾਵ :--ਬਢੇਪਾ 
ਜੋਬਨ ਚਲ ਗਿਆ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
ata ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਇਆ 
ਵੇਖ ਮਹਲਤਿ ਮਰਣੂ ਵਿਸਸ਼ੰਰਆਂ ॥ 
ag ਆਈ ਜੋਬਨਿ ofan i 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ--ਆਸਾਂ ਰਾਗ) 

ਦਾ ਮੂਲ । 

ਹਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--ਪੰਚ--ਸਜਨੋ ! ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ | 
ਦੀ ਜੜ੍ ਤਾਂ ਜਾਨਕੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ wet 

ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਨੇ ਅਪਤਾ ਦਾ ਮੂਲ' ਸੋ ਜਾਨਕੀ ਵਾਲਾ 
ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਜਨੋ । (ਸੋਗ ) 

ਆਉਣ ਕਰਕੇ ] .& -.. ਨ 
| ਰੱਬ ys ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਭਾਵ :--ਧਨ, ਇਮਤ੍ਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, | 

ਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਕ SS । 
ਭਾਵ :--ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੌਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 

ete ਉਹ ਗੀ ਹੈ | ਸੁਆਦ ਨਹੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਨੱਠ ਗਈ ਏ ਵਹੁਟੀ ਵਿਚਾਰੇ 
ਦਾ * Lal ੯੦੦ 4 =] ੬ = ST €੬ ਤੈ“ ਤੈ” ਵਰਤ” :--ਸਰਦਾਰ ai! ais ਓਹੋ | ਗਰੀਬ ਦੀ । ਸੇਂਚ ਹੈ “ਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ਕ ਟੈ” as 

ਰਾਣੀ, fan ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀ”; ਪਾਣੀ ਬਾਂੜੌ” ਖੇਤੀ | 

(ਸੰਗ ) | 

ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਤੇ ਖੰਡ ਖੀਰ | TT! 

(ਸੋਗ ) 

ਜ਼ਰ ਭੀ ਗਿਆ 3 ਯਾਰੀ ਭੀ 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਧਨ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ 

ਭਾਵ Sat ਵਾਹੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰਜ ਕੇ | Se ਕਿੱਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ । 

ਵਰਤ? :---ਗੌਗਾ ਰਾਮ ! ‘aa ਭੀ ਗਿਆ 
ਵਰਤੋਂ :---ਦਲਤਾਂ | ਤੋੰ ਸਣਿਆ ਨਹੀਂ a, | ਤ ਯਾਰੀ ਭੀ ਗਈ' ਸਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, 

ਕਿ ਸਮ _ | ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਜਾਦੀ ਰਹੀ । ਹੁਣ ਉਹ Ro ਮੱਥੇ 
nd ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਤੇ ਖੰਡ ਖੀਰ ਖਾਹ ! ਜਿੱਨੀ | ਰਸ ਨ 

. | ਹੀ ਨਹੀ` ਲਗਦਾ । 
ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਏੱਗਾ । (ਸਗ) | 

(Ha ) 

ਜਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮੈਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ 1 

ਭਾਵ :-ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 

ਵਰਤੋ” :---ਪਾਣ] ਪੀਣ ਨਾਲ ਫਿੰਨੀ ਠੰਢ 
[ ਪੈੱਦੀ ਹੈ । “ਜਲ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ” 
| ਵਲੀ ਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਸੰਗ ) 

ASE ਜੱਟ ਗਲ ਗੋਢਿਆ ਦੀ 
। ਮਾਲਾ, ਜਪੂ AU sat ਤੇ ਖਾਉ 

ਜ਼ਰ, ਜੰਰੂ, ਜ਼ਮੀਨ, fas ਅਪਤਾ | ਸੁਖਾਲਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋ 
ਬਾਹਲਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤ” :--ਮਸਟਰ ਜੀ ! ਖਿਆਲ ਤੇ 
ਹੈ ਕਿ ਬੰਸ ਪਾਸੋ” ਕੁਝ ਨਾ ay ਕੈਮ ਮੈ” ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ 

ਥੋੜਾ 

| ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ; ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ sal" 
ਨਿਪਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਹੋਂ west । ਜ਼ਰ; ਜੋਠੂ, | 

[ ਗਲ ਰੀਢਿਆ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਜਪੂ ਜਪੂ ਨਹੀ ਤੇ ਖਾਉ 
[ ਸੁਖਾਲਾ ।' 

ਅਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਲਣ Ae 

(Raq ) 



ਜਵਾਂ, ਕੂੰਜਾਂ.. 
ਉਦਾਸ! 

ਬਿਸਾਖ | 

ਭਾਵ :-ਕ੍ੰਜਾਂ ਦੇ ਡਾਰ ਜਾਂ ਜੌ" ਵਿਸਾਖ 
ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ us _ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਠੀਕ 

ਨਹੀ” । 

ਵਰਤੋ” :--ਚੋਧਰੀ ਜੀ, ਵਿਸਾਖ ਕੀ ਆਖ 

ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਛਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਆਖ ? 

ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ fer ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘pei 

dar ਮਿਹਣਾ, ਜੇ ਰਹਿਣ ਬਿਸਾਖ ।'' (ਸੋਗ ) 

ਜਵਾਂ ਤੋ ਕਣਕ ਵਟਾ ਲੌ, ਘਰੋ” 
ਲੜ ਕੇ ਆਈਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਖੋੜੇ ਮੁਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ 

ਬਾਹਲੇ HS ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੱਦ 

ਕਰਨੀ । 

eds :--'ਜਵਾਂ ਤੋਂ ਕਠਕ ਵਟਾ ਲੋ, 

ਕੀ ਮੈ ਘਰੋ” ਲੜ ਕੇ ਆਈ ni? ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ 

ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ, _ਓਨਾ dt ਮੁਲ ਮੈ ਵੀ 

ਤਾਰਾਂਗੀ । (ਸ਼ੋ ) 

ਜਵਾਂ ਦਾ GIs, ਖੌਤਾ ਰਖਵਾਲਾ | 

ਭਾਵ :--ਲਾਲਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ fay 

ਵਾਰੀ Huet | 

SIs :---ਤਸੀ' ਵੀ ਵਹ) ਖਾਤਾ ਚਮਨ 

ਲਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭੁਲ ਕੀਤੀ di ਉਸ 

ਪਾਸੋ ਅਜੇਹਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ̀  ਕੌਮ HU ਈਮਾਨ- 

ਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸ cue} ‘nei ਦੇ ਬੋਹਲ ਲਈ ਬਤਾ 

gue)’ ਬਿਠਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ | (Hat) 

ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਦ (ਦੂਰ) 

ਬਲਾਈ'” | 

'ਭਾਵ :--ਜਵਾਨ, ਅਰੋਗੀ 

ਗਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ? | 

ਵਰਤ 

ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੌਮ ਕਰ । ਤੂੰ 

too 
ਨਹਾ q 

:--- gag ਨਾਂ ਕਰ । 

ਜਵਾਨ ਏ” । 

੨੭੨ 

ae, a, ਮਿਹਣਾ a ਰਹਿਣ 

_ ਜਾਏ ਕੁਲੂ.. 

ਕਾਹਦਾ ਏ ਤੈਨ ਹੋ. Heal ( an ਸਭ vs 

ਖਲ! | (Aq, ) 

ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜੇ ਜੀਵੀਐ, ਕਿਉ” 
ਮਰੇ ਧਨੰਤਰ | 

ਭਾਵ `--ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ 

ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਨ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਧਨੰਤਰ 

ਵੈਦ ਕਿਉ” ਮਰਦਾ । ਭਾਵ, ਰੱਬ _ਹੀ ਸਭ 
ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹ ਆਂ 
ਬੂਟੀਆਂ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਜੇ ਜੀਵੀਐ fas" ਮਹੈ ਧਨੌਤਰ | 

$3 ਮੰਤ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਓਇ ਭਵਹਿ ਢਿਸੈਤਨ | 

(ਵਾਰ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ! 

ਜਾ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਸਨਾ ਪੂਜ 
ਖੁਆਰ I 

ਭਾਫ :--ਜੇ ਰੱਥ ਦਰਗਾਹ fev 
ਇਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ge ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ 
ਬੇਅਰਥ ਹੈ । 

ਵਰਤ 
ਨਾਉਂ ਸਦਾਏ ਆਪਣ ਹੋਵੈ faa ਸੁਮਾਰੁ ।। 

ਜਾ ਪੜਿ ਲੋਯੈ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭਾ ਪੂਜ UN ।। 

(aa ਗ੍ਰੰਥ--ਸੀੀ ਰਾਗ) 

ਜਾਏ nas ਹੋਇ ਪ੍ਰੇਤ । 

ਭਾਵ :--ਸਕਤ ਰਿਆਸਤ 
ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 

ਦੇ ਇਲਾਕੇਂ 

:--ਸੁਕੇਤ ਦ। ਵੀ ਲੋਕ ਡਾਢਾ 

ਮਬੋਲ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ Fe Bas 

ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੇਤ । (ਸੋਗ ) 
੧੦੦ ੬੫ ਉ 

ਜਾਏ ਕੁਲ, ਹੋਇ Sa! 
ਭਾਵ :-- ay ਦੇ ।ਏਲਾਕੇ a 

ਮੂਰਖਤਾ ਦਸੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--ਕੁਲ ਮੂਟਖਾਂ ਦੀ ਵਸਤੀ ਹੈ । 

ਜਿਹੜਾ ਜਏ ਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਇ 8s । Hal / 



ਜਾਏ ਲਾਖ... 

ਜਾਏ ਲਾਖ, ਰਹੇ ਸਾਖ । 

ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼) ਹੈ, a Fotis 

ਰਹੇਂ ਸਾਖ” ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ । 

ਜਾਏਗਾ ses, ਆਏਗਾ ਕੌਣ | 

ਦਸਿਆ & | 

ਆਏਗਾ ਕੌਣ” | 

ਜਾਹ ਜਾਂਦੀਏ ਭਾਵੇ eS ਗਏ 

ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੰ` : -- ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਂਰਾ | 
ਕਿਸ ਜਿਉ” ਦਾ ਤਿਉ” ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ । ਵੀਣਾ । 
ਦਾ ਹੇਂਠਲਾ.ਸਾਹ ਹੈਠ ਤੇ ਉਤਲਾ ਉਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆਂ 

“ਜਾਹ ਜਾਂਦੀਏ, ਭਾਵੇ” SS" ਗਏ” 

(ਪਵਿਤਰ ਪਾਪੀ--ਨਭਨਕ ਸਿੰਘ) | 

ਜਾਹ ਧੀਆ ਰਾਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ | 
ਆਵੀ, ਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਵੀ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਦੂਰ we ਕੇ ਕਿਸੇ 
ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਤੇ ਛਡ ਦਿਤਾ 

੨੨ 

ਨੂੰ 
ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤ” :---ਬਚੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਬਰ | 

ਦਾ ਘੁਟ ਕੌੜਾ ਕਸੇਲਾ ਹੋਂ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ...ਹਾਏ | 

ਕੋਈ ਸੋ, ਧੀ ਦੀ ਨਹੀ” ਧੈਦੀ...ਬਚੀ ਚੰਗੀ ਗਈਓ” | 

“ਜਾਹ ਥੀਆ ਰਾਵ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੀ at ਕੋਈ 

ਜਾਵੀ” । (ਸਤਵਤ ਕੌਰ--ਭਾਈ! ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜ਼ਾਤ ਦੀ ag... 

ਦੀਆਂ _ ਕਟੀਆਂ, 

ਭਾਵ :--ਧਨ ਨਾਲੋ ਪਤ ਨੂੰ ਵਧੀਕ | ਮੈਂਤਿਆਂ ਦੇ ਕਟੇ । ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਲਖ, 
| ਸੁਤੇ ਦਾ ਕਖ ! 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਚੀਜ਼ ੮ ਲਾਭ Iss 
| ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਨ- 

ofp ਗਈ, ਯੈਸੇ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ । “ਜਾਏ ਲਾਖ, | 
(ਸੋਗ ) | 

ਗਦਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਰੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ" :--ਹੀਰਾ ਸਿੰਘਾ! ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ 
Rts ਬੜਾ ot ਰੁਪਈਆ ਖਟਿਆ ਹੈ ।_ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 

ਭਾਵ :--ਨਦੌਣ ਦੇ ਔਖੇ ਰਾਹ ਸਬੰਧੀ | ਕਹਿਣ ਲਗਾ --ਸੇੱਚ ਹੈ “ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਲਖ, ਸੁਤੇ ਦਾ 
lau’ ਖਟਦੇ ਕਿਉ” ਨਾ । ਕੌਮ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 

ਦਾ | ਕੀਤਾ ਹੈ । 
ਵਰਤੋ :--ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ ਨਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ | 

ਏਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੂ ਆਖਦੇ ਹਨ । “ਜਾਏਗਾ ade | 
(Hat) | 

(Ra) 
ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਵਸ ਤੇ ਆਉਣਾ 

ਪਰਾਏ ਵਸ । 
ਭਾਵ :--ਕਿਤੋ ਜਾਣਾ _ ਆਪਣੇ 

| ਅਖਤਿਆਰ der ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਦੂਜੋਂ 

Ste :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ | 
ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਅੰਤ ਦੁਖ ਪੁਜੇ, | 

nN 

ਸਿ 

ਵਰਤੋ" :--ਮੁੜ , ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ usr? 
“ਜਾਣ ਅਪਣੇ ਵਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਰਾਏ ਵਸ? ਕੀ 

ਦਸਾਂ ? (Aa. ) 

ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ, ਸ਼ਤੀਰਾਂ 
| ਨੂੰ ਜੱਫੇ | 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੀ ਵਿਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਰੀਸ ਵੜਿਆੰਂ ਜਾਂ ਤਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਰੋਧਰੀ ਫਤਹ ਦੀਨ — (ਆਪਣੇ 

| ਆਪ ਨਾਲ) ਕੁਤਾ, ਕਮੀਨਾ, ag ਦੀ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ 

ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ AZ । ਆਇਆ ਏ ਮੋਰਾ ਕੁੜਮ 
। ਬਣਨ । ਸ਼ੋਹਦ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ । ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ 

| ਕੀ ਸਾਨੂੰ ? 
(fits ਦੇ ਵੈਰੀ-- ਜੋਬੂਆ ਫ਼ਜ਼ਲਦੀਨ) 

ਜ਼ਾਤ ਦੀ ag, ਬੋਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ | 

ਭਾਵ :--ਲਾਲਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 
ਰਾਖਾ ਛਡਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਲੋੜ 
ਹੋਵੇ | 



ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ 
ਕੌਮ HUST | 

ਵਰਤ -:--- ਇਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਅਸਲੀ | 

ਜ਼ਿਸਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀ" ਆਪ ਹੀ ਹੋਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਮੂ ਨੂੰ 
ਇਹ on ਸੌੱਪਿਆ । ਤੁਸਾਡੋਂ. ਪਾਸੋ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ | 

ਕੋਈ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ? ਫਿਰ ਤੁਸੀ” ਸ਼ਾਂਤ ਦੀ | 

aud ਨੂੰ ਬੋਹਲ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਿਉ” ਬਿਠਾ ਛਤਿਆ' । 

(Ha ) 

ਜਾਤਾ ਪੋਹ ਨਾ ਮਾਂਹ, ਜਾਤਾ ਵਾਉ | 
ਕਾ । (ਜਾਤਾ = ਪਾਲਾ) 

ਭਾਵ :--ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਗਲ | 
ਦਾ Wag ਹੈ, ਨਾਂ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ sol । ਜਿਵੇ 

ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਨਾ ਚਲੋਂ । 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਭਰ ਜੌਬਨ ਪੀ ਪੂਜ, ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ । 

ਸੋਚ ਕੀਏ ਮਦ ਜ਼ਾੜ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਫ਼)ਏ । 

ਕਰਨੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਮੌਸਮ ਭਾਉ ਕਾਂ | 

ਜਾਤ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਂਹ, ਜਾਤਾ ਵਉ ਕਾ । 

are ਉਹ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਬੋਲੇ | 
ਭਾਵ :--ਭੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੌਮ 

ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹੋ” 
'ਹੈ। 

ਵਰਤੋ ;--ਅਸਾਂ 38 ਕੁਝ ਨਹੀ” ਆਖਿਆ, 
ਤੋੰ ਆ੫ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਏ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਬਾਬ 
ਨੂੰ, “ਜਾਦੂ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ vz 88 ।' ਨਹੀ | 
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ a} ust ਲਗਣਾ ਸੀ $ 

ਜਾਨ ਜਾਇ ਪਰ ਆਨ ਨਾ ਜਾਇ । 

ਭਾਵ :--ਸਤ ਕੁਝ ਜਾਇ ud fens | 
ਤੇ ਅਣਖ ਨਾ ਜਾਇ । 

ਵਰਤ” :--ਇ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ, 
“ਜਾਨ ਜਾਇ ਪਰ ਆਨ ਨਾ ਜਾਇ' ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਾਂ 

aaa ਵਿੱਚ ਲੀੜੀ ਹੈ । (ਸੈ) 

ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵੇ'ਦਾ | 
| ਨਸੇ, ਰੇਲ ਦੇ ਸਟੋਸ਼ਨ 2 ਜਾਂ ਕੈ ਸਹ ਲਿਆਂ । 

(ਸਗ) ] 
। (ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਗੇ) ਤਾਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ 

ਜਾਨ ਨਾਲੋ” ਪੱਤ Vat | 

ਭਾਵ :--ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ 
ਨਾ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਅਸ! ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਰਮੇ 
ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨ ਨਾਲੋ ਪਤ ਚੰਗੀ ਏ । 

| (8) 

ਜਾਨ ਪਾਲਨ ਤਰਕਾਲਨਾ ਤੇ 

Adal ਮਾਰੇ ਛਾਲਾਂ | 

ਭਾਵ :--ਕਵੇਲ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰਨੀ | 

ਵਰਤੋ” : + unt ਜੀ ! ਰਤੀ ਬਹਿ ਜਾਓ; 

ਰੀ fog ਨਉ ਕਿਥੇ ਚਲੇ A, ਹਾਲੀ ਤਰਕਾਲ) ਤਾਂ ਨਹੀ ਪਈਆਂ | 

ਆ ਅਤ ee ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਅਖਾਣ ਕਿਹ: ਕਰਦ ਹੋ wy, 
“ਜਾਨ ਪਾਲਨ ਤਰਕਾਲਨਾ ਤੇ ਕੁਚੇਂਜ! ਮਾਰੇ Bary 

(ਸੈਰ! ) 

ਜਾਨ ਬਚੀ, ਲਾਖੋ' ਪਾਏ | 

ਭਾਵ :---ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅੰਕੜ fed ਜੇ 
«| ਕੋਈ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਤਦ 

(ਗੁਲਾਮ ABS) ਰੋਹਤਕੀ) | ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" :--ਭਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ waa ਕੇ 
| ੩੫੩ Up ਥਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ‘ats ਬਚੀ 

am ਪਏ” ਵਾਲ ਭੇਟ ਲੰ ਕੇ ਜਿਉ sat vet 

(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

Wa ਖਸਮੁ ਤ ਰਾਖੇ ਕਵਨਾ | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਮਾਲਕ--ਹਰੀ--ਸਾੜੇ, 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਆਪੇ urea nm ਪਵਨਾ । 
Ftd ਖਸਮੁ ਤਾ avy ਕਵਨਾ । 

(ag ਗ੍ਰੰਥ-ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ) 



ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜੁਲਮ... ੨ 

ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਵੈਰੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਜ਼ਾਲਮ ਤੋ ਜ਼ੁਲਮ ਰੱਬ ਦੇ 
ਕਹਿਰ 3° ਬਚ ਨਹੀ” ਸਕਦੇ | 

ਦੀ 33 ਨਹੀ? । ਜ਼ਾਲਮ ੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਵੈਰੀ ਏ 
ਤੇ ਗਰੀਬ? ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ । 

(ਸੰਗ ) 

ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਜੱਫੀ ਮੌਤ ਦੀ । 
ਕੰੜਿਕੀ | 

ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਜੇ _ਸੌਭਲੋ | 
ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ere ਤੋ ਬਚੋਂ । ਤਹ ਨੂੰ 
daz aol? ਕੀ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਲੌੜ ਹੈਕਿ 

ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਜੱਫੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕੁੜਿਕੀ ਹੈ । 

(ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਾ--ਪ੍ਰੇ: ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿ ਸਭ ਮੋ ਜਿਤਿਆ ਤੇ ਟੋਕ ਤੋ 
ਹਾਰਿਆ | | 

ਭਾਵ :--ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਾਂ Ss ਜਿੱਤ 
ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲ (ਜਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ) 

ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :---ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਗਲ ਏ, ਜਿ ਸਭ 
ਜਿਤਿਅ ਤੇ ਟੋਕ ਤੋ“ ਹਾਰਿਆ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਕਤਾਚੀਟੀ So ਨਾ ਡਰੋ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ 

ਕਮ ਨੂੰ Gd ਹੋ, ਤੌੜ WS | (Ha) 

ਜਿਉ ਚਾਈ (ਲਾਈ) ਤਿਉ” ਤੌੜ 
ਨਿਭਾਈ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਨੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ 

ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਓਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰੇ 

ਚੜ੍ਹਿਆ । | 

24 sty { 

॥ 
ਵਰਤ --- ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, wise | 

ਵਰਤੇ :-- 
ਪੂਰੀ ਭਈ ਕਥਾ a ਦੀ; 

ਇਸ ਸਮ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕੋਈ । 

ਜਿਉ” ਚਾਈ ਤਿਉ” ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ, 

wes _ਹੈ 5 ਲੋਈ । 
(ਹੀਰ--ਦਮੌਢਰ) 

ਜਿਉ ਜਿਉ” ਫੱਲ ਲਗਦਾ, ਰੁੱਖ 
wat ਨਿਉ'ਦਾ । 

ਭਾਵ :--ਚੋਗੇ 
ਵਧੀਕ Hat ਮਿਲੇ, 

ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉ' ਜਿਉ 
ਤਿਉ ਤਿਉ” ਉਹ 

ਕੇ | ਵਧੀਕ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਠੀਆਂ ਤੋਂ । 
ਪੋਪਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਨਾਲ ਦੂਖ | 

ਵਰਤੋ” :--ਜੋ ਚਾਰ tA ਖੋਟ ਲਏ ਜੇ । 

ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਆਕੜੋਂ ਨਾਂ । “ਜਿਉ” ਜਿਉ ds ਲਗਦਾ, 

ਰੁੱਖ ਸਗੋ' ਨਿਉ'ਦਾ ਹੈ” । (ਸੋਗ ) 

ਜਿਉ ਜਿਉ” ਭਿੱਜੇ ਕੇਬਲੀ fae 
ਤਿਉ” ਭਾਰੀ ਹੋ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨੇ ਕਿਸੇ § ਦੂਖ 
ਸਹਿਣੇ US ਹਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਣਾ 
gerd} 

ਵਰਤੋ” :--੩ਦ ਮਾਪਿਆਂ ਆਪਣੀ us 
ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ 

ਭਾਈ ਤੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਵਾਣੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲ) ਸਮਝ ਜਾਂਦੀਅ? ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ । ਇਹ ਭੀ 
ਆਪੇ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ‘fast ਜਿਉ” ਭਿਜੇ 

gaat, ਤਿਉ” ਤਿਉ” ਭਾਰੀ ਹੋ” । 
(ਨਵਾਬ ਖਾਨ : ਪ੍ਰਿੰ: ਜੋਧ ਸਿੰਘ) 

faS ਰੱਬ ਰਖੇ, @S ਰਹਿਨਾ । 
ਭਾਵ :--ਰੱਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ wont 

ਜੀਵਨ Ad | 
ਵਰਤੋ” :-- 

feast ਰਿਜ਼ਕ ਘਰੀ” ware, 
ਹਿਕ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ _ਵੇੱਹਦੈ । 

ਜਿਉ” ਰੋਬ ਰਖੇ G2 ਰਹਿਨ, 
ਕੁਝ dat odiet ਦੇ । 

(Hea ਬਰਖੁਰਦਾਰ) 



ਜਿਸ ਪ੍ਰ ud ਅਉਧ, ਤਿਸੈ ਕੁਉਣ 
ਰਾਖਈ ।। 

ਭਾਵ--ਜਿਸ ਦੀ ਆਯੂ ਪੁਗ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਰ੍ ਵਰਤੋਂ“ :-- 
ਜਿਸ ਕੀ ua ਅਉਧ ਤਿਸੈ ਕਉਣ ਰਾਂਖਈ ।। 
Bea ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਹਾਂ ਲਉ ਭਾਖਈ il 

(ag ਗੰਥ--ਫੁਨਹੇ) 

ਜਿਸ ਕੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹ 
ਗੋਹੇ ਚੁਗਣ ਗਈ । 

ਭਾਵ ੧=-ਜਦ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘dH 
ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਸਕ ae, ਤਦ ਇਹ 
ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਇਹ ਖੂਬ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, 
wi “ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹੋ ਗੋਹੇ ਚੁਗਣ 
ਗੋਈ” ਉਹਦੀ ਲੋੜ te ਤੇ ਹਮੇਸ਼ ਐਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਮਾਰ ਵਗਦੀ ਹੈ, fa ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੋਹ ਨਹੀਂ 
ਆਉਦਾ | (ਸੋਗ ) 

ਜਿਸ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਸਮ ਨਾਂ ਜਾਵੇ, 
ਉਹ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ | 

ਭਾਵ :— ਖੇਤੀ ਖਸਮਾ ਸੇੜੀ | 

ਵਰਤੋ” :--ਤਸੀ' ਅਪ'`ਤੇ ਕਚੇ ਹਿਸਾਬ 
ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਮੁਨੀਮਾਂ ਪਾਸੋ ਹੋਰ 
ਕੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹੋਂ ਹੋਂ । ਜਿਸ a 3 ਖਸਮ ਨਾਂ 

ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਖਸਮਾੰ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ! (ਸੰਗ ) 

ਜਿਸ ਤਨ ਲਗੇ ਮ ਤਨੇ ਜਾਣੇ, 
ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਈ i 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਦੂਖ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਆਪ ot ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਹੋਰ ਕੋਈ oy | 

ਵਰਤੋ :--ਲਖਪਤ -- ਭਰਾਵੋ ! wd 

ਆਬਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਨ ਲਗੇ ,ਨੋਈ-ਜਾਣੇਂ, Fe 
ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ? । ਭਰਾ ਮੋਏ ਦਾ ਸਲ ਤਾਂ 

੨੭੬ ਜਿਸ ਰੁਖ ਦੀ... 
ਕਸਰ 1 2੧੧੧੯17:567 ਲਾਲੀ ee ee 

। ਮੈਨੂੰ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀ” । (Hal) 
ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁੱਧੂ ਜੋਮਿਆ, ਕੇਧਾਂ 

ਵਹਿ ਪਈਆਂ। ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਆਈਆਂ, 
ਪਿੱਟਣ ਡਹਿ ਪਈਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਨਿਕੰਮੇ ਪੁਤਰ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ 
ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ afene 
ਵੇਚ ਛਡੀ ਹੈ, ਅਖੇ ਜਿਸ fes ag ਜੈਮਿਆ, ਕੰਧਾਂ 
ਢਹਿ ਪਈਆਂ, ਦੇਣ ਵਧਾਈ ਆਈਆਂ, fuze 
afa ਪਈਆਂ | (Ra ) 

| ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਛਪਾਇਆ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
es ਮਰਤਬੇ ਜਾਂ ਗੁਣ) ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, 
ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੜਾ ਨਹੀ” ਮਾਜ਼ਦਾ, 
ਸਗੋ” ਨਿਮਾਣਾ ਹੂਦਾ ਹੈ ! 

ਵਰਤੋ” :--. 
ਜਿਸ ਪਾਇਆ! ਤਿਸ ਚਾ ਛਪਾਇਆ, 
ਸੰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ Rat 
ਵਾਕਫ dd ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ, 

ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਕ edgar | 

(ਕਿਸਾ ਯੂਸਫ --ਮੀਆਂ ਅਹਿਮਦਯਾਰ) 

_ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਾ 
ਰਾਹ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਹੈ | 
ਭਾਵ :--ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 
ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? 

ਵਰਤੋ :--ਤਸੀ“ ਕਰੋ _ਮੈ'ਬਰੀਆਂ ਤੇ 
ਬਣਾਓ ਪਾਰਟੀਆਂ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ Sa ਨਹੀ, ਅਸਾਂ 
ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀ ਜਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ aad 
ਪੁਛਣਾ ਹੈ $ (ਸੋਗ) 

ਜਿਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ste ਬੇਠਣਾ, 
ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਈਏ, 
ਉਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨੀ | 
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ਤੈਨੂੰ 
QA ਦੀਆੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਡਹਿ ਪਿਉਂ | 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ--ਸ਼ਰਫ਼) 

ਜਿਸ ਲਾਈ ਗਲੀ, GH ਨਾਲ 

ਉਠ ਚਲੀ । 
gre :--ਜਿਧਰ ਕੌਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਏ, 

ਉਧਰ ਹੀ ਲਗ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ 
ਤ” ਕੋਈ GH ਨਾ ਲਵੇ |} 

ਵਰਤੋ” :--ਗੁਰਦੇਈ ਹੁਣ ਬੇਵਸ ਸੀ । 
ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਸਹੁਰੀ' ਥਾਂ ਨਾ ਪੇਕੀ` । ਉਸ ਤੋ” 

ਛੁਟ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ 3 niga ਸੀ । ਉਸ ਦੀ 

ਮਤ 'ਜਿਸ ਲਾਈ ਗਲੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਉਠ ਚਲੀ” 

ਵਾਲ਼ੀ ਗਲ ਸੀ । 
(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੱਘ) 

ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜੇ, 
Ja ਕਰੇ ਤਾਂ ਠੀ`ਗਾ ਬਾਜੇ | 

ਭਾਵ :-- ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾਂ 

ਵਾਕਫ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਉਸ GH Sad ਤਾਂ 

ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੌਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਦ ਘਾਟਾ 

ਪੈਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ je ਦਾ ਡਰ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਅਜ ਮੈ“ Get ਫੜ ਟੂਲ ਸਾਫ 
ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਥ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ 

font i ਠੀਕ ਹੈ fan ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜੋ, 

ਹੌਰ ਕਰੇ ਤਾ ਠੀ'ਗਾ ਬਾਜੇ ।” (ਸੰਗ ) 

ਜਿਸਦਾ ਖਾਈਏ, ਉਸ ਦਾ 

ਕਤੀਏ । (ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ) 
ਭਾਵ :--ਜ਼ਿਸਦਾ ਖਾਈਏ, _ਉਸੇਂ 

ਦਾ an ਕਰੀਏ | 

ਵਰਤੋ :---ਅਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹ 

at ਗਾਇ 3i ਕੀ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਿਆ 

ਹੈ, ਅਖੇ ਜਿਸਦਾ ਬਾਈਏ, ਉਸੇ ਦਾ ਕਤੀਏ । 

(ਸੋਗ ) 

ਜਿਸਦੀ ਨਾਂ..- 

ਮਖਣ ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਢੇ ? 
_ ਭਾਵ :-ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੇਚਲ ਧਨ 

ਮਿਲੇ, ਉਹ ਖੇਚਲ ਕਿਉ” ਕਰੇ ? 

ਵਰਤੋ” :--'ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮਖਣ ਕਾਹਨੂੰ aes ਜਦ wads ਹੀਰਾ 
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਆ ad ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਹੱਲ 

ਕਿਉ” ਵਾਹੇ ? (Fa ) 

ਜਿਸਦਾ ਲੂਣ ਖਾਈਏ, ਉੱਸ ਦਾ 
ਗੁਣ ਗਾਈਏ । 

ਭਾਵ :--ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਗੁਣ 
ਗਾਣੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- wet ਜ਼ੈਲਦਾਰ Sai ਨੂੰ 
ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾਂਦਾ 

je ਹੈ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ “ਜਿਸ ਦਾ ਲੂਣ 

ਖਾਈਏ, ਉਸ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ।' (AZ ) 

ਜਿਸਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ, ਉਸ ਦੇ 

ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ | | 

ਭਾਵ :--ਧੈਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਔਗਣ ਢਕੇ 
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :-- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ _ਟਬਰ 2 ਕਈ 

ਆਦਸੀ ਬਪਾਰੀ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲਖਾਂ 

ਨੁਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੈਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ fed ਸਨ । 

ਅਜੇਹੇ Zac ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. 

ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀ” ਸੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ 

ਦੇ ਘਰ we ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ and ਵੀ ਸਿਆਣੇ | 
(ਪ੍ਰਭਾ--ਜੋਸ਼ਆ ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ) 

ਜਿਸਦੀ ਨਾ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 
ਚਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀ । ਜਿਸ ਦੀ 

ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਏ, ਉਹ 

ਵੀ oat | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਕਰਨ 



fe ਲਾਠੀ... 

` ਦੀ ਹੋਵੇ, a ਉਹ ਨਾਂ ਕਰੇ : ਤਦ ਉਹ a 
ਮਾੜਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ot ਹੋਵੇ, 
ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ । 

me 

ਵਰਤੰ' :-- ਰਾਣੀ-- ਮਹਾਰਾਜ ੩ ਜੋ | 
ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀ! । ਇਹ | 
ਦੀ ਮਾੜਾ ਹੈ । ‘fan ਦੀ ਨਾ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 
ਚਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਦੀ ਸਿ [ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

[9 | 

ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਭੈੱਸ | 
ਉਹ ਨਾਂ wate, ਉਹ ਵੀ ਨਰੀ” । 

(us) । 
ਭਾਵ :--ਤਕੜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ag ਹੈ। 

ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਜੈ । ਦੂਤ= 
ਵਿਗਿਆਨ (Biology) ਨੂੰ 

ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਯਮ “ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ” 

ਹੈ, ਪਰ ਇਹ we ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਧੂਰੀ । , ee 
| ਬੰਦਾ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੌਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

(ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ--ਸੰਸ, ਪੀ. ਕਨਲ) | 
ਤਸਵੀਰ ਹੈ । 

ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ, -ਉਹ ਬਤੀ 

ਸੁਲੱਖਣਾ । ਜਿਸ ਦੇ US ਪਵੇ, ਉਹ 

ਤੇਤੀ ਸੁਲੱਖਣਾ । 

ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

3, ਹਰ ਕੈਮ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੌ 

_ ਸਾਚੇ ਨੌਕਰ ਮੁਨੀਮ ਦਾ ਵੀ wat ਹੀ ਸਤਕਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਚ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ws ਹੋਵੈ ਉਹ ast] 
ਸੁਲਖਣਾ, ਜਿਸ vs ਪਵੈ, ਉਹ ਤੇਤੀ ਸੁਲਖਣਾ | 

_ (ਸੰਗ ) 

ਜਿਸਦੇ ਪੈਰ ਨ set ਬਿਆਈ, 
ਉਹ ਕੀ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੁੱਖ ਨਾ | 
ਪੁਜੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਨਹੀ 
ਜਾਣ ਸਕਦਾ । 

RIC 

ਲਉ, ਇਸ ਦਾ । Op ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਮੱਤ 

। ਆ ਗਏ ਸਨ, ਬੁਧ ਹੀ 
| ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇ” ਤਾਂ 

: — ] ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਮੜ' । 
ਭਾਵ :--ਜਿਸ 3 ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ | 

ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ... 

ਵਰਤੋਂ - iar ah Sgt ane ਨਾ ਬੋਲ, 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ 1 ਸਿਆਣਿਆਂ 
ਆਖਿਆ ਹੈ “ਜਿਸ਼ਦੇ ਪੈਰ ਨ ਛੁਟੀ ਬਿਆਈ ਉਹ 
ਕੀ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ।” (A 

ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਸਭੇ ਰਾਹ । 

ਭਾਵ :--ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ aH 

ਵਰਤੋਂ" :--ਰਘੋਨਾਥ — ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ et ਤੀਬਰ ਇਛਿਆ ਹੌਵੇ, ਉਹ 

/2੧੦ 

[ ਉਸ ਏ ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਢ ਹੀ ਲੈਦਾ ਹੈ। 
| ‘frm ਨੂੰ ਚਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਸਭੇ ਰਾਹ” ਵਲੀ as ਹੈ । 

eas :--ਸਾਇੰਸ me ਕਈ ਕੁਰਾਹੇ | (ਸੰਗ ) 

ਜਿਸੋਨੂੰ ys ਦੁਖ ਦੇਵੇ ਅੱਤ । 

ਭਾਵ :--ਦੁਖ ਪਾਉਣ 3 ਪਹਿਲਾਂ - 

ਵਰਤੋ" :--ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਜੂ 
ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੰ 

ਨਹੀ” ਆਖਿਆ :--- 

ਦੇਵੇ ਅਤ, ਉਸ ਦੀ 

(Hay) 
ਰਖੋ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ, 

'ਜਿਸ ਨੂੰ ys ਦੁਖ 

ਜਿਸੁ ਪਤਿ 
eo ee | ਨਾਨਕ ਮੋਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ 
ਵਰਤੰ` :---ਸ਼:ਹ ਜੀ Be ਵਡੇ ਆਦਮੀ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਬ 
ਰਖੇ ਉੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ" :-- 
33 ਸਿਮਰਿ gs ਕਿਛੁ ਲਧਮੁ 
fag, 3 ਡਿਠਮੁ ਕੋਈ ।। 
fan ਪਤਿ ad ਮਚਾ ਸਾਹਿਬ 

awa ਮੋਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ।। 
___ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਰਾਂਗ ਗੁਜਰੀ) 

ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ 3a ਤਿਸ 
| ਅਗੇ ਮਰਿ ਚਲੀਐ ।। 



mndamaaapsccdacacnbhthbeddncasecaencdannganaran
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ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ dz, 

ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ 3° ਪਹਿਲਾਂ at ਮਰ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ { 
ਵਰਤੋ” : © ਗਲ 

ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਤਿ ਚਲੀਐ ।। | 

ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੌਸਾਰਿ ਤਾ ਕੈ we ates ।। 

(ਗੁਰੂ da—Ht ਰਾਗ) 

__ ਜਿਹ ਜਿਹ ਡਾਲੀ ਪਗ _ਧਰਉਂ 
ਸੋਈ ਮੁਰਿ ਮੁਰਿ ਜਾਇ ॥। 

gre :--ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ wer ਹੈ, 
ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਫ੍ਰਤੋ :- | 
ਕਬੀਰ ਕਾਰਨੁ aust fant ad 

ਜਉ ਚਾਮ ਨ ਕਰੈ ਸਹਾਇ ।। 

ਜਿਹ ਜਿਹ sist va _ਧਰਉ 

ਸੋਈ _ਮੁਰ ਮੁਰਿ ave 

(ag ਗਰੰਥ-ਸ਼ਲੋਕ cue | 

ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਖੁਲ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ 
_ ਖ਼ੈਰ ਸੱਲਾ । 

ਭਾਵ :--ਸੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ | 
ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” ?-"ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਓ ਖੁਆਉ ‘gi 

wa ਵੀ ਕੋਈ te adi 'ਜਿਹਦਾ ਹਥ ਖੁਲ੍ਹ । 

ਉਹਨੂੰ ਸੌ ਬੋਰ RST ਤੁਸੀ gag ਗੋਢ ਮਾਰ ਕੇ 

ਬੈਠੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਪੁਛੇ | (Hat ) 

ਜਿਹਦਾ ਹਥ ਡੋਈ, ਭੁੱਖਾਂ ਮਜ਼ੇ 

ਸੋਈ । 
ਭਾਵ :--ਵਰਤਾਵਾ 

ਭੁਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 

ਲਈ ਘਟ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਲਾਂਗਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਵੀ ਕੁਬ ਬਚਿਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ 

ਵਰਤੀ ਅਖੇ 'ਜਿਹਦੇ ਨੱਧ get, gui Hd 

ਸੋਈ । (Hay ) 
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| ਕੋਈ ਪੁਛ ਹੀ ਨਹੀ' । 
2 7 ~ | : t 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੋ | ਦੀ ਖਤਨ ਵੀ ਨਾਂ । 

ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ... 

| ਨੂੰ ਨਾਥਾਂ। 
ਭਾਵ :--ਜਦੋ' ਸਭ Ss ਵਧੀਕ 

| ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਆਦਰ ਨਾ 
। ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਰੌਸ en ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਮਰ ਗਿਆ ਮੈ ਤੁਸਾਂ ਤਰਾਂ 

ਤੇ -ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ । ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 

। ਹਥੋ' ਇਹ ਦੁਰਗਤੀ ? 'ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਗਰਾਂ, Gad 

| ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾ a? 

| ਉਡਾਣ | 

ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ dai ਮੌਜਾਂ 

ਰ (Ha, ) 
ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ vs, ਉਹਦੇ 

। ਲਖ ਪਲੇ । 
ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦਾ ਪੜਦਾ ਬਣਿਆ 

ਰਹੇ, ਉਸ a _ਲਖ-ਪਤੀਆਂ ਵਰਗਾ 
| ਇਤਬਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ ---'ਜਿਹਦਾ ਭਰਮ ਚਲੋ, ਉਹਦੇ 

lay us’ ਜੀਵਣ ਸਿੰਘ et ਇਤਬਾਰ ਹਾਲ ਦੀ 

| ਘੜੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ syst ਹੀ 

ਅਥਵਾਂਦਾ ਹੈ 1. (Rat) 

ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੀ uss 
ਵੀਨਾ। 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋ" ਵਧ ਹੱਕ 
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ - ਸਭ ਤੋ ਵਧੀਕ 

ਹਕ, ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜੋਠੇ ਪੁਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 
‘fan ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਸ 

ਰੱਬ ਦੇ ਖੋਲ ਨਿਆਰੇ ਹਨ । 

(ay ) 

__ ਜਿਹਦੀ ਕੌਠੀ ਦਾਣੇ, ਉਹਦੇ aus 

ਵੀ ਸਿਆਣੇ । ਵੇਖੋ ‘far ਦੀ ਕੋਠੀ 

ਦਾਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ 

ਭਾਵ :--ਧੋਨ ਕਈ wae ਢਕ 
ear ਹੈ | 



ਜਿਹਦੀ ਤੇਗ... 

ਦੀ ਕੇਠੀ ਦਾਣੇ, ਉਹਦੇ ang ਵੀ ਸਿਆਣੇ”, 

fe3t dt (ਸੈ) 

ਜਿਹਦੀ ਤੇਗ, ਉਸੇ ਦੀ aa । 
ਭਾਵ :--ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਸ ਹੀ ਸਭੋ 

ਕਝ ਹੁੰਦਾ ਚ i 

ਦੀ sa’ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ re 
ਨਹੀ Bas ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਧਨ ਕਦੀ 
ਨਿਖੁਣੋਗਾ ਨਹੀ” | 

ਜਿਹਦੀ ast, ਉਸ ਦੀ Hat | 
ਭਾਣ :— ਜਿਸ ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਖਾਦ | 

ਪਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 

eat ਉਸ ਦੀ wat ।” 

deat । 

ਸਭ ਕੋਈ । | 
ਭਾਵ :--ਧਨ ਪਾਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹ 

ਯਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-ਕਿਉ” ਨਾ ਹੋਵੇ, 'ਜਿਹਦੇ ਹਥ 
ਡੌਈ ਓਹਦਾ ਸਭ ਕੋਈ” । ਧਨ-ਪਾੜਰ ਦੀਆੰ 
ਬੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਸਭੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ | (ਸੋ) 

ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਪਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੌ 
Yer | 

ਭਾਂਵ :-- ਗ਼ਹੀਬ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ 
ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 
ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਈ । ਠੀਕ ਹੈ 'ਸਿਹਦੇ ਗਲ ust, 
ਉਹਨੂੰ Hua’ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਕਿਤੇ 2} de ਨਹੀ” 

a (Fa 

| ਮਾਲਕ ਸਮਝੀਏ, 
| ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? 

IW ਅਮਲੌਂਕ ਰਾਮ ਦੀ ਬੜੀ | 

ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ... 
i ee ee 

"aig ਮਲ-ਸ਼ਾਹ ਜੀ, 'ਜਿਸ | 
ਰਾਮ 

ਸਹਾਏ ਦੇ ਧਨ ਨੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਚ ਵੀ ਬਣਾ | 

ਜਿਹਦੇ ਰਾਹ ਨਾ Sat ਉਹਦਾ 
| ਪੰਧ ਨਾ ਪੁਛ । 

_ਭਾਵ :--ਜਿਸਦੀ ਸਲਾਹ ਵਰਤਣੀ 
: ਨਹੀ',ਉਸ ਤੋ ਪੁਛਣ ਦੀ ਹ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਵਰਤੋ" "ਜਦ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਉਤੇ 
| ਅਮਲ ਨਹੀ” ਕਰਨਾ ਤਦ ਉਹਨ? ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੀ 
ਲਾਭ ? 'ਜਿਹਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ea, Gare ਪੰਥ ਨਾ 

(Ha ) 
ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ sat ਢੋਈ; ਉਹਨੂੰ 

| ਅਗੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਕੋਈ । 
(Hal | ਭਾਵ :---ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ sara 

| ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ 
ਵੀ ਸੁਖ ਨਹ" ਮਿਲਦਾ । 

ਵਰਤੋ” :--> ਗੋਰ੧ੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੱਥ 

ਵਰਤੋ” :--#ਬਰਦਾਰ — ਮਿਤ “ਜਿਹਦੀ | ਨਹੀ" ਪਾਂਦੇ । wed ਜਿਨ ਏਂ ਭੂਤ ਏ ? ਜਮ ਰਾਜ 
ਪੈਲੀਆਂ ਵਿਚ San ਖਾਦ ] 

ਜਿਨੀ Sa ਕੇ ਪਾਉਗੇ ਓਨੀ st teers ਵਖੋਜੇ | 

ਜਿਹਦੇ ਹਥ ਡੋਈ (ਲੋਈ), ਉਹਦਾ ਇੱ 

ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹ” 

ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀ” 
gaz sla ਹੈ 

ਢੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗੇ ਵੀ ਥਾਂ 
_ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹਨੂੰ ਸਦਾਂ ਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 

ਭਾਵ :- ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 
ਉਸ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਕਰਨ 

ਵਰਤੋ” :--6ਮ, ਜੀ we ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਣੇ 
ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਾ aca ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ $? ਜਿਸ 
ਨੂੰ nei ਮੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ Ser ਕਿਹਾ ? (ਸੌ) 

ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ, ਓਹੀ ਝੜਿਆ | 
_ ਭਾਵ :-ਜਿਸ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, 

ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ । 

ਵਰਤੋ” :--#੦੨ a Sai ਨੈ ਹਜ਼ਰਤ 
ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 
ਮਿਲਵਰਤਨ fest । ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਬੜਾ 

। ਦਾਧਾ ਹੋਇਆ 'ਜਿਹੜਾ ਅੜਿਆ ਓਹੀ ਬੜਿਆ/” 
ਵਾਲ] ਗਲ ਹੋਈ । (Ha) 
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ਆਡ aol ਟੱਪਦਾ, 
ਦਰਿਆ fas ਤਰਸੀ ? 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ foal ਜਿਹੀ ਅੰਕੜ ] 
3 ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ | 
ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ | 

ਟਿਕ ਕੈ ਬਹੁ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ | “ਜਿਹੜਾ 

ਵਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਟ7ਕਰ। ਕਿਵੇ ਕਰੋਗੇ ? 

Sar | 

ਕਰਦਾ : ਰੱਬ ਉਸ 
fad 

ਵਰਤੋਂ — 
ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ ਜੋ ਐਬ ਨਾ ਕਜਦਾ ਏ, 
ਰੱਬ ਓਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇੱਦਾ ਹੈ । 

(ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ) | 

ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ 
ਆਪ ਵੀ ਅਗ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਏ | 

ਭਾਵ :-ਜਿਹੜ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 
ਗਲ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿਚ 

ਕਹਿੰਦੀ, “ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂਦਾ 8, 

ਓੜਕ, ਆ੫ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਏ ।” 

(ਖ੍ਭਾ--ਜੋਟੂਆ eae ਦੀਨ) | ਇਤ ਕਰੇ, ਤੁਸੀ ਉਹਦੀ ਸੌ ਗੁਣਾ ਕਰੋਂ । 
ਜਿਹੜਾ ਕੇਡੇ ਬੀਜੇ ਓਹੀ sus ਦੀ | 

ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ --ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋਂ, 
ਓਹੀ ਦੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। : 

: -- ਥਾਣੇਦਾਰ--ਢਿਲੜ ani ਜੀ ! | 

| ਉਹਨੂੰ Haar ਕਿਉ” 
ਆਡ ਨਹੀ” ਟਪਦਾ, ਦਰਿਆ ਕਿਵੇ“ ਤਰਸੀ” । ਤੁਸੀ” | 

i ਨਿਕੀ Pre a ee. 
| 

ਤਾਂ ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਤੋ” ਘਬਰਾ Ate ਦੀ | aH ਨਿਕਲ ਸਕੇਂ, ਤਦ ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉ” ਕਰਨੀ 

ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬ ਨੂੰ ਜਰਦਾ | 
oot, ਰਬ ਓਸ ਦਾ ਅੰਬ ਛੁਪਾਉ'ਦਾ । ਹਜ ਦੂਤ ਘਲ ਕੇ ਅਸੀ” ਰਾਣੇ 

ਰਲਾ ਲਈਏ, ਤਦ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਭ ? “ਜਿਹੜਾ 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ 

ਨੂੰ ਵੀ Sat 
ad ਰ 

ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ... 

ਵਰਤ :--ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ 
| ਵਿਚ ਦਾਸੀ ਦੰ: ਕੋਈ aga ਨਹ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ 
ਨੋ ਆਪ ਹੀ as ਬੀਜੇ ਸਨ, ਉਸ ਲਈ gud 
ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਈ । 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਬਾਰ--ਡ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ _ਦਿਤਿਆੰ ਮਰੇ, 
ਦੇਈਏ । | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਮਿੰਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ 

ਹੋਈ । | 

ਵਰਤੋ” :--"ਰਾਣੀ--ਮਹਾਰਾਜ | A ਕੋਈ 

ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਗੁੜ ਦਿਤਿਆਂ ਮਰੇ, ਉਹਨੂੰ noe ਕਿਉ” ਦੇਣਾ $? 

(Hal) 

ਜਿਹੜਾ wa ਪਿੱਟੇ, ਓਹੋ ਘਰ 
| ਲੁੱਟੇ । ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ fee, ਓਹੋ 
| ਘਰ ਲੁੱਟੇ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਕਲਾ, ਫੁੱਟ 
| ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਆ ਵੜੇ, ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ 

Pdi 

ਵਰਤੋ” :--'ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਿੱਟੇ, ਓਹੋ 
॥ ਘਰ ਲੁਟੋ', ges ਲੜਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਦੇ 

ਸਰ . । ਹਨ । 
:-ਦ ਪਰ HH ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ | 

(ਸੰਗ੍ 
ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ (ਚਾਹਵੇ) ਆਪ ਨੂੰ, 

| ਓਹਦੇ ਜਾਣੀਏ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ । 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ fea ਗੁਣਾ 

ਵਰਤੋ :--ਸੋਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਮੋ” ਸਿਰ 
। ਉਤੇ fasts ਹੈ । ਮੈ ਵੀ ਅਗੋਂ ਓਹਦੀ A ਗੁਣਾ 
| ਵਧ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ! “ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, 

ਓਹਦੇ ਜਾਣੀਏ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ' । (ਸੰਗ) 



Perr ਨਲਕੇ 

ਜਿਹੜਾ ਝਾਲ ਝਲਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਤੇ 

ਪੇੱਂਦੀ ਹੈ। 

_ ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਸਹਾਰ 
ਸਕੇ, ਓਸੇ ਉਪਰ ਬਿਪਤਾ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- ਵਾਣ ਵਿਚਾਰਾ gu _ਕਣੀ, 
ਮੀਂਹ, ਪਾਲਾ ਸਹਿ ਲੈਦਾ ਹੈ gu ਚੁਪੀਤਿਆਂ । 
ਗਲ ਓਹੀ ਹੈ “ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੁਲਦ਼ਾ ਹੈ ਓਸੇ ਤੇ 

_ ਖੈੱਢੀ ਹੈ! । 
(ਚਵਿੰਦ ਬਤੀਸੀ--ਡ: ਮੋਹਨ 'ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਸੋਈਓ 
ਭੇੜਾ ਸਹੁੰ ਨੂੰ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਉੱਕਾ ਚੋਗਾ ਨਾ 
ਲਗੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 
Bet | 

ਵਰਤੋ” :--ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਮਾਂ was 
ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਸੋਈਓ ਭੈੜਾ 
ਸਹੁੰ ਨੂੰ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀ” Ft ਲਾਇਆ, 
ਓਸੇ wal Ja Set ਪਾਇਆ | (Ha ) 

ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ, ਓਹੋ ast us | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 
ਹੀ ਕੌਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਝਲਣੀ . 
ਪਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਓਹੀ ਗਲ 
ਕੀਤੀ ਅਖੇ 'ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋ, ਓਹੋਂ ਕੁੰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਸੈ” 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ, ਪਈ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹਾਲੀਆਂ 

ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ" ਮੋਰੇ fue att ਗਏ, ਪਈ 
ਮੈਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉ” ਨਹੀ' ਕੀਤੀ | (Ha) 

fags ਭਾਂਡਾ ਸਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਓਹੀ ਬਹੁਤ ਖੜਕਦਾ ਹੈ | 

ਭਾਵ :--ਔਗਣਿਆਰੇ 3 dé ਮਨੁਖ 
ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸਿਆਣੇ ਸਦਾ de ਵਿਚਾਰ 

ਗਿ cenecenenndd bbbanndaDhORAh wah amcnshadannanenean soos nan aenanraa rman esemanee 

ਤੋਂ” ਕੰਮ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰਖ. cat ਹੀ wet 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ i ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ fed ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ; 

“ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ pve) det ਹੈ, ਓਹੀ ਬਹੁਤਾ 

ਖੜਕਦਾ ਹੈ” । (Ha) 

ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਣਾ Al ਢੋਲ ਵਜ 
TI 

ਭਾਵ :-ਕਿਸੇ ਨਮੌਸ਼ੀ ਦੇ ਢਕਣ ਦਾ 

ਬੇਅਰਥ ਜਤਨ ਕਰਨ' | 

ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਣਾ es ਸੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, 
ਅਜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ feat 
ਵਾਰਸ ਨੰਗ ਨਮੂਸ ਨਾ ਰਹੇ ਓਥੇ, 
ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਗ ਬਜ਼ਾਰ fear | 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ ਘਿਉ, ਨਾ ਮਾਂ ਕਰੇ 
ਨਾਂ ਪਿਉ। 

ਭਾਵ :--ਘਿਓ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੜੀ 

ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” --ਦਾਲ, ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਸਲੂਣਾ ਜੋ 
ਭੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀ” ਹਰ ਰੋਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 
ਵਿਚ ਘਿਉ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਘਿਉ ਬੜੀ ਤਾਕਤ 
ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ 'ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ 

ਘਿਉ ਨਾਂ ਮਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਪਿਉ ।” (ਸੰਗ ) 

` ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਬੀਤ ਗਈ, ਉਹਦੀ 

ਘਸੀਟ ਕੀ ? 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਬਾਤ ਮੁਕ 

ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ 

ਲਾਭ ? 

BIT :--ਉਠ far! ਸੈ“ ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ 
...ਇੱਸ ਨਿਕੈਮੋ ਰੋਣ ਵਿਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? ਜਿਹੜੀ 

ਗਲ ਬੀਤ ਗਈ ਉਹਦੀ ਘਸੀਟ ਕੈਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ? 

(ਸ੍ਰੀ ਢਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 



ਜਿਹੜੇ ured... 

ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਗੇ aad, 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰੇਗਾ, 
ਓਹੀ ਦੂਖ ਪਾਵੇਗਾ | 

ਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ edt ਹੋਵੇ,'ਜਿਹੜੇ wed ਗਾਜਰਾਂ; 
ਪੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜ' ਅਸਲ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

ਜਿਹੜੇ wea _ਚੋਪੜੀ, ਸੋਈ 
ਸਹਿਣਗੇ ਦੁਖ । ਵੇਖੋ :- ਜਿਨਾ ਖਾਧੀ | 
ਚੋਪੜੀ, ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁਖ ।' 

ਭਾਵ :- ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਦ ਲੁਟਣਗੇਂ, | 
॥ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ । wed “ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਔਖੇ ਵੀ ਓਹੀ ਹੋਣਗੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਬੇੜਾ | 

“ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਗੇ ਚੋਪੜੀ ਸੋਈ ਸਹਿਠਗੇ ` 

ਜਿਹੜੇ ਗਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਰ੍ਹਦੇ | 
Sut । ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ sae ਹਨ, ਉਹ | 

ਸਖ 

ey = 

ਹੈ 
ਸੋ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ fod ਨਾ । 

ਵਢਦੇ Sat | 

ਭਾਵ :-ਬਹੁਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ | 
ਨਿਗਰ ਕੋਮ ਘਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ ---ਜਿਹੜੇ ਗਜਦੇ ਹਨ, ਓਹ eae | 
ਨਹੀ` । ਤੁਸੀ' ਓਹਦੇ ds ea ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, 

ਵਿਚੋ” ਉਹ vat ਹੈ । (Ha ) 

ਦੀ 3 | 
ਭਾਵ :--ਸਾਰੇ ਟਬਰ ਦੀ ਸੈਦਰਤਾ 

ਤੇ ਆਦਤਾਂ, fea ਜਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :— 'ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਿਹੀ | 
ਵੋਹ 

੪, ੯੧੬ ` =% $ ਭੂ => ੨੯ ~ 9 

mg ਢੀ ਭੈਣ” 1 ਉਹ ਵੀ ਅਠਵੀ' ਤੋ ਅਗੇ ਨਹੀ” | ਜੋ ਪਿਛੋ ਪਾਏ ਭਸ' । 

Sy ਸਕਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ at ਅਕਲ det ਸੀ ! (ਸੌ) 

ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਨ 
ਬਲਖ ਨਾਂ ਬੁਖਾਰੇ । 

ie enn rien awww ener eee eas ਲੀ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲ ਦਲਦਲ 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਵਰਗਾ 
ਕਿਤੇ out ਮਿਲਦਾ । ਰ 

ਵਰਤੋ“ -- wa ਵਰਗਾ ਸੁਖ` ਕਿਤੇ ਨਹੀ” 
i ਮਿਲਦਾ । “ਜਿਹਾ ਸੁਖ ਛਜੂ ਚੁਬਾਰੇ ਨਾ ਬਲਖ 

ime a ~ | ਨਾ-ਬੁਖਾਰੇ ।” 
ZIT :--ਬੀਬੀ ਜੀ, ਨਾ ਦੋਂਪਤੀ ਮਾੜੇ | _` 

(Ha) 

ਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, faut ਭਰੇਗਾ । 
ਵੇਖੋ :--ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ABS । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ ਕੌਮ ਕਰੇਗਾ, _ਓਹੋ 
ਜਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏਗਾ । | 

ਵਰਤੋ” :--ਕਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਨੇ A az 
ਭਰਜਾਈ ਨਾਨ ਵੰਡ ਸਮੋ ̀  ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ 

ਕਰੇਗਾ, ਤਿਹਾ ਭਰੇਗਾ” । (ਸੰਗ ) 

ਜਿਹਾ ਕੋਈ _ ਕਰੇਗਾ fem 
ਪਾਵੇਗਾ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ ਕੋਈ aH ਕਰੇ, fad 
ਜਿਹਾ ਫੱਲ ਮਿਲੇ । 

ਵਰਤੋ” : 
ਸਾਨੂੰ ਠਗਿਓਈ ਹੀਰੇ ਦਗਾ ਦੇ ਕੈ, 

ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ । 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੇਮਿਆ ਜੋ ਪਿਛੋ 

el 

| ਪਾਏ ਭੱਸ I 
ਜਿਹਾ ਸਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਤਿਹੀ ਸਾਲੇ | 

| ਇਤਬਾਰੀ ਦਸਣੀ ਹੋਵੇ । 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਪੱਕੀ ਬੇ- 

ਵਰਤੋ” :--ਐਵੇ' ਗਲਾਂ ਹੀ ਗਲਾਂ ਹਨ । 
| G'S ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਨਹੀ” ਤਾਂ ਮਰਨ 
ਪਿਛੋ” ਕਿਸੇ ਕੀ ਏ'। “ਜਿਹਾ ਕੋਂਈ ਨਾਜੌਮਿਆਂ, | ਪਿਛੋ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏਂ,। ਜਹਾ Ae ਨਾਜੌਮਿਆਂ, . 

[ - 

(Hz) 
ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਲਖ ਦਾ, ਤਿਹਾ ਕਖ 
ਦਾ। 



ਭਵ :--ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਮਾੜਾ ਹੀ ger 
ਹੈ, ਭਾਵੇ" ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇ" ਬਾਹਲਾ | 

ਵਰਤੋ" :--ਜਿਹਾ ਚੋਰ ਲਖ ਦਾ _ਤਿਹਾ 
ਕਖ ਦਾ । Het ਕੇਮ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਏ, 3 ਥੋੜਾ 
ਵੀ ਮਾੜਾ । (fa ) 

. ਜਿਹਾ _ਡੱਡਾ _ਪਿਆ, fear 
ਚਿੜੀਆਂ ga ਗਈਆਂ । ਵੇਖੋ :-- ਜਿਹਾ 
ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਤਿਵੇਹਾ uu ਚੁਗ 
ਗਿਆਂ | | 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਖਟੀ ਕਮਾਈ ਆਈ, 
ਉਹ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ । 

ਵਰਤੋ :--ਇਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ-ਚਲਾਤੀ ਹੀ 

ਹੈ । ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਢਾ ਹੈ, 'ਜਿਹਾ 
Sat ਪਿਆ, ਤਹਾ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗੰਈਆੰ' । (ਸੈਂ) 

___ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਪਾਣੀ, far 
ਮੇਰਾ ਕੇਮ ਜਾਣੀ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ੂਰੀ ਦਿਉਗੇ, 
ਓਹੋ ਜਿਹਾਂ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਫਰਤੋ` :--'ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਲੂਣ ਪਾਣੀ, 
ਤਿਹ! ਮੋਰ: ਕੰਮ ਜਾਣੀ” ਕੈਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਢਿਡ 

ਭਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਦਿਓ | (ਸੋਗ ) 

ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਵੇਖਿਆ, fear 

ਬਹੁਤਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--ਭਰਾ ਛਡ ਹੁਣ, WE ਸ਼ਾਮ 

੩ਕ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਫਿਡ ਤਾਂ ਭਰ ਨਹੀ 

ਜਾਣਾ । 'ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਵੇਖਿਆ, ਤਿਹਾ ਬਹੁਤ!'। (ਸੌ) 

ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਪਿਆ ਤਿਵੇਹਾ uly 
ਚੁਗ ਗਿਆਂ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨਾ ` ਕੋਈ _ਕਮਾਵੇ, 

ਉਤਨਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ Ae | 

ਜਿਹਾ ਵਿਹੀਜ... 

ਵਰਤੋਂ” :-- fesi ਵਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 

ਕੀ ਗੱਲ! ਕਰਦੇ ਹੋ । ਕਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚ 

ਭੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ । 'ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਪਿਆ fata: ਘੁਘੂ 
vai ਗਿਆ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਤਾਂ। (ਸੰ) 

ਜਿਹਾ ਦੁਧ, ਤੇਹੀ ਬੁੱਧ | 

ਭਾਵ :--ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਜਿਹਾ ਦੁਧ, ਤੇਹੀ an’ ਪਿਓ 
ਤੇ ਕਿਉ” ਨਾ ਜਾਇ ਭਲਾ ? (ਸੰ) 

ਜਿਹਾ ਦੇਵਤਾ, ਤਿਹੀ ਪੂਜਾ । 7 
ਜਿਹੀ ਰੂਹ, ਤੇਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਦਾ ਹੈ, 
ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਹੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਮਹੰਤ ਜੀ, fad ਜਿਹ ਮਨੁੱਖ 

ਤੁਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਦ! ਜੈ, ਤੁਸ!" Ga ਜਿਹਾ ਉਸ 
ਨਾਲ Raa ਕਰਦੇ ਹੋਂ 'ਜਿਹਾ des, ਭਿਹੀ ਪੂਜਾ” 
ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ | (Hat) 

ਜਿਹਾ ਬੀਉਂ ਤਿਹ ਫਲ ਪਾਓ । 
ਜਾਂ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ । ਜਾਂ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ 
ਤਿਹਾ ਵੱਢੇ । 

_ ਭਾਵ :--ਜਿਹੋਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਮ ਕਰੋ 
ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :-- 
ਜਿਹਾ ਬੀਜੀਏ ਵਾਰਸਾ ਵੱਢ ਲਈਏ, 
gaze ਵਿਚ ਹਦੀਸ ਦੇ ਆਇਆ ਈ । 

| (ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ) 

ਜਿਹਾ ਵਿਹੀਜ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਤੇਹਾ 
ਕੁਆਰਾ ਪਾਇਆ | 

ਭਾਵ ;--ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ fea 
ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ” ਡਿੱਠਾ 

wri ਤਾਂ । ਜਿਹ ਵਹੀਜ ਕੈ ਪਾਇਆ, ਤੇਹਾ 



ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ... 
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$ Ne ਕਆਰਾ ਪਾਇਆ |’ ਐਵੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ 
ਵਲੰਤ ਤੋ ਆਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਿਚ ਬੜਾ 
ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 1 (ਸੰਗ ) 

_ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਤਿਹਾ 
ਹੋਉ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ । 

ਭਾਵ :--ਜ਼ਦ ਇਕ gat ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 
ਵੇਖ ਕੇ nd ਹੌਰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜੀ 
ਨਾ ਕਰੇ | 

ਵਰਤ” :``'ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ 'ਚਾਟੀਵਿੰਡ 
ਤਿਹਾ ਹੋਉ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ", ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਣਾ 
ਅਗੇ । ਜੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਓਨਾ ਹੀ Ye ਜਾਏ zi 
ਕਾਫੀ ਹੈ | (ਸੰਗ ) 
ਜਿਹੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ, ਤਿਹਾ ਖੋਤੇ 
ਦਾ ਵਾਹਨ । ਜਾ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਤਾਬੜੇ 
ਤਿਹੇ 33 ਪੂਜ । ਵਾਹਨ = ਸਵਾਰੀ 
_ ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ger 
ਹੋਇ, Gg ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਏ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਧਰਮ ਦੇਵ--ਜਿਹ ਜਿਹਾ ਰਮ 
ਰਖਾਂ ਮਲ ਆਪ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵੀ 
ਆ fue, ਜਿਹੀ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਤਿਹ ਖੋਤੇ ਦਾ 
ewe ਵਲੀ ਗਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ । (ਸੰ) 

ਜਿਹੀ ਸੈਗਤ, ਤਿਹਾ ਫਲ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਕੋਈ Aas 
ਕਰਦਾ ਹੈ, fad ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮਾਤਾ--ਪੁਤਰ | ਤੇਰੀ ਕੈਣ ਨੂੰ 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਖ ਮੜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁਟੀ ਹੌਣ ਤੇ 
ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ ਤੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 
ਪਾਸ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਕਿ 

“ਜਿਹੀ Has ਤਿਹਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਇਸ 
ae. 2 ਚੇਤੇ ਨਹੀ” ਰਖਦੀ । (Ha ) 

ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ, ਤਿਹੀ ਭਰਨੀ । 
ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ ay ਕੋਈ ager ਹੈ, 

ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਬਚੇ । 

12 । ਪਰ 

ਜਿਹੀ ਗ਼ਰੀਬਣੀ... 
ਸਗ ਅਸ ਰ0 00004, ee Ee Tee EE ee eee eee eee LLL! (ਦੇ 

ਜੇਹਾ _ ਬੀਜੈ ਸੋ OS, 
ਸਮੇ ਬਿਨਾ ਫਲ ਹਥਿ ਨ mie | 

ਹੁਕਮੇ _ ਅੰਦਰ _ ਸਭ ਕੋ; 

HS ਹੁਕਮ ਸੋ ਸਹਜ ਸਮਾਵੈ | 
(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ). 

ਜਿਹੀ ਕਿਲੋਂ ਬਧੀ, ਤਿਹੀ ਚੋਰਾਂ 
ਖੜੀ । ਜਾਂ ਜਿਹੇ ਕੈਤਾ ਘਰ ਰਹੇ fad 
ਗਏ ਪਰਦੇਸ । 

ਭਾਵ :--ਨਿਕੌੰਮਾ ਆਦਮੀ _ ਭਾਵੇ" 
ਜਿਥੇ ਵੀ ਰਹੇਂ, fed ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮਮੱਏਆ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 
ਰੌਰਹਾਜ਼ਰੀ “ਜਿਹੇ ਕੌੜਾ ਘਰ ਰਹੇ ਤਿਹੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੇਸ 
ਵਾਲੀ ਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ger ਨਾ 

ਹੋਣਾ ਬਰ/ਬਰ ਸੀ । (ਸੋ) 

ਜਿਹੀ aa, faa ਬਚੇ । 

ਭਾਵ “--ਜਦੋ` ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਪਰਵਾਰ 
go ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਦਾ ਪਰਵਾਰ gat 
ਨਿਕਲੇ ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--'ਜਿਹੀ ਕੋਕੋ ਤਿਹੇ ਬਚੇ,! ਰਾਮ 
ਦੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੀ Ht, ਤਾਹੀਏ' 

ਰਾਮ ਭੀ ਝੂਠ ਨਹੀ” ਬੋਲਦਾ ਸੀ । ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਤਿਹੇਂ 

(Ha ) 
ਜਿਹੀ ਗ਼ਗੀਬਣੀ ਬਾਹਮਣੀ, ਤਿਹੀ 

ਮਸ਼ੇਹਗੀ ਚੂਪ । 
ਭਾਵ — ad ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਆਪਣੀ 

fez ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ wear ਹੈ । 

ਵਰਤੌ” :--ਰੂੜੁ ਸਿੰਘ--ਐਹ, ਵੇਖ ਲੌ, 
ਖਰਚ ਤਾਂ ਸ਼ਵਾਕਬੀ_ ਦੇ ay ਨੇ, HS Baler 

“ਜਿਹੀ ਗਰੀਬਣੀ ਬਾਰਮਣੀ, fact 
ਮਸ਼ੈਹਰੀ gu’ dal as ਏ | fae fete’ ਹੋਉ 

ye cul asia 1 ੍ 

(ਸੁਭਦਾ-ਆਈ. ਸੀ. ਲੰਦਾ) 



ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ... 
ਲਨ ਦੇ ਦਰ ਲ=ਦਦਲ ਠੰਦ ਦਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਦ ਦਦਣਦ ਦੇ error ਦਊਦਨੀਦਦ 

ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ, ਤਿਹੀ ਮੁਰਾਦ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ oH 

ਕਰੇਗਾ, ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ “--ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 

ਸੀ, Ga ਹੋਈ । “ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ, ਤਿਹੀ vate’ 

ਵਾਲਾ Bul ਹੋ ਗਿਆਂ । (ਸੋਗ ) 

ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਤਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ । 

ਭਾਵ :--ਤੈੜੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ 

ਭੈੜੇ ge ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸਚ ਹੈ ! ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ 

ਤਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਿਹੀ ਕਿਕਰ ਦੇ. ਜ਼ੁੜੇਲ ਰਾਣੀ, 

ਤਿਹ dai ਦਾ 33 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤੀ” | 

(ਸੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਤਿਹੇ ਬਚੇ । 

ਭਾਵ :-- ਅੰਲਾਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਹੀ 

ga ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--੫ਿਓ ਕੋਈ ਘਟ ਬੋੜਾ ਜੀ ? 
ਪੁਤ ਆਪੇ ਹੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅਗੇ ਜਾਇਗਾ । _ (Fay ) 

ਜਿਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੀ _ਭਰ 
. ਦਿਤੀ । 

ਭਾਵ :-ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬੰਦਾ Wo 
ਆਖੇ, ਓਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ :--ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ--ਸੋਗਤ ਅਗੇ 

ਬੇਨਤੀ ਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਗਏ 

ਨੈ । ਜਿਹੀ Ha’ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੀ ਭਰ fest ਇਸ 

ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਗਤ ਕੁਝ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ gat ਦੀ 

ਏਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਏ । 

(ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਮਸੰਘ-- ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਤਿਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ । 

_ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਕਰਦਾ, 

ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” .---ਮੈ' ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ 

at, ਪਈ ਸੈ? ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਈ, ਪਰ a 

ਅਗਲੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ _ਈ_ਟਕਰੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਆਪੋ _ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 
ਆਖਣਗੋ 'ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤਿਹੀ ਚਪੇੜ” “ਜਿਹੀ ਰੂਹ, 
ਤਿਹੇਂ ਫਰਸ਼ਤੇ” । ਰ੍ : 

(any ਸ਼ਾਹ-- ਆਈ, ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ Sat H* ਚੋਟੀ । 

__ਭਾਵ :- ਜਦ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 33 
Je | 

Sas :---ਜਦੋ” ਚੋਰ ਤੀਵੀ' ਪਾਸੋ ਖੋਹਣ 
sa ਤਾਂ ਤੀਵੀ” ਨੇ ਅੱਖਿਆ--ਭਈ ਜੋਰਾ Act 

ਤਾਂ ਮਸੂਸ੪ਨਹੀ' ਦਿਆਂਗੀ, ਜਿਹੇ ਤੁਸੀ” va ਤੋਹੀ 
H ਚੋਟੀ । 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਰਲੀਏ, ਤੇਚੇ ਹੋ 

ਜਾਈਏ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, fag 
ਜਿਹੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । ਰ 

ਫਰਤੋ” :---ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੁਣ 

ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਕੂਲ 

ਢਾਲ ਲੈ, ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਰਲੀਏ, ਤੇਹੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ । 

(fig, ) 

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਂ ਸੀ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ 

ਮੁੜ ਆਇਆ । 
ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੌਈ ਖਟ ਕਮਾ, ਕੂਝ 

ਨਾ ਲੈ ਆਵੇ | 

___ਫਰਤੋ” :-- ਕੁਝ ਨਾ ve । ਧੋਕੇ ਹੀ ਖਾਧੇ 
ਬਾਹਰ ਤਾਂ । ਬਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਂ ਸੀ, Ga ' 

ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਆਇਆ a । (ਸੰਗ ) 
ਜਿਹੋ faa ਜੀਵਨ, ਓਹੋ ਜਿਹੀ 

ਮੂਰਤ | 

gra :--ਜੋ ਅੰਦਰ get 

ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । 
ਹੈ ਸੋਈ 



ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਊਂ... 

ਵਰਤੋ” :-- ਹਰਿੰਦਰ--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 3a 
ਜੀਵਨ ਏ, Gd ਜਿਹੀ ਮੂਰਤ ਬਣਨੀ ਏ । 

(ਸੁਫਨੇ ਸਾਜ਼--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਉ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ | 
ਪੁੱਤਰ | 

ਸੇ ee ੯੭੭੮ ਲਾ  ! ਸੰ ਨ ਗਿ ਸਬ ਉ a | ਲਵੇਗਾ, `ਪਰ `ਜਿਤਨਾ' det ਉਤਨਾ ਖੋਫਾ । ਉਸ ਦੇ 
ਨ, ਵਹ ਅਖਾਣ | ਨਨੂੰ ਨਨੂੰ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੜੀ ਹੋਈ ਸੀ । (ਸੈ) 

ਵਰਤਦੇ ਹਨ । ̀ 

ਵਰਤੋਂ :--ਭਾਬੋ--(ਰੋ'ਦੀ ਹੋਈ) ਇਹ 

ਸੀ । fad ਜਿਹਾ ਪਿਉ, Ga ਜਿਹਾ ਪੁਤ ।” 

ਦੀਵਾਨ (ਵਜ਼ੀਰ) । 
ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਸੁਭਾ ਦਾ ਰਾਜਾ dz, 

ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁਦਾ ਹੈ ।ਜਥਾ 
ਰਾਜਾ ਡਥਾ ਪਰਜਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ .ਰਾਜੇ fed ਜਹੇ | 
ਦੀਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਏਹੋ ਬਣਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ | 
ਏਹੋ ਕਰਦੇ ਨੇੰ । 

ਅੱਖੀਆਂ । 

ਭਾਵ :-ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਤ | 
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਲ di ਲਗਾ gz । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਮਾਹੀ ਛਿੜ ਗਿਆਂ ਨਾਲ dl ਦੇ, 
ਹੁਣ ਕਤਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ? 

ਜਿਤ ਵਲ ਯਾਜ ਉਤੇ ਵਲ ਯੋਖੀਆਂ, 
ਮੋਰਾ ਦਿਲ ਬੋਲੋ ਨੂੰ ਧਾਵੈ | 

(ਕਾਣੀਆਂ--ਬੁਲ੍ ਸ਼ਾਹ) 

fazer ਛੋਟਾ, ਉਂਤਨਾ ਖੋਟਾ | 

Le : ~ ੪ 4 ~ ~ . ਇਤਨਾ west ਵਾਤ, 

ਵੀ ਨਹੀ” ਰਹਿਣ/ ਸਾਡੇ ਹਥਾਂ 'ਚ । ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ | 
som te _” “੨ ੨੮ ੭ 4 ਰਾਤ 

ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਚਮਟ' ਮਾਰਿਆ | ੪ 

(ਦਵਿੰਦਰ ਬਤੀਸੀ--ਡ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) | ਰੇ 
| ad, sot ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਤਨੀ ਚਾਦਰ 

ਜਿਤ ਵਲ ਯਾਰ ਉਤੇ =u | ਹੋਵੇ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਖੈਰ und) (ਸੇ) 

| ਕਰੇਗਾ, ਉਤਨਾ g 
| ਕਰੇਗਾ | 

ਜਿਤਨੀ ਵਾਹ... 
Wane tek aan cen ਲਗਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਜਾ ਲਤ ਨ ਆਲਾ ਭਲਾ ਗਲੀ ਨਾ a 

ਭਾਵ :--ਮੱਧਰੇ ਕਦ ਵਾਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ 
dm ਨਹੀ" ਹੁੰਦਾ । Hud, ਨੀਵੇ ਜਾਤ ਜਾਂ 
ਰੁਤਬੇ, ਜਾਂ ਘਟ ਉਮਰ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਨਿਦਣ 
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮ' ਜਾਤਾ, ਇਹ ਗਿਠਮੁਠੀਆ, 
ਛੋਟੂ ਜਿਹਾ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਆਦਮੀ Hat ਕੀ ਵਿਗਾੜ 

ਦਿਆਂ ਮੰਗਤਿਆਂ, ਜੇ 
ਸੁਖੱਲੀ Bu 

_ ਜਿਤਨ/ 

ਭਾਵ :--ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲੋ 
(ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ--ਸੌਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ) । ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਝੱਟ ਸੁਖਾਲਾ 

ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ fad fag} 
ਵਰਤੋ” :--ਜਾਓ, ਓਇ ਜਾਓ, ਹਰੜਕਣਿਓ 

| ਵਿਹਲੜੋਂ; ਨਹੀ” Ser ਮੈ” ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਾਨ 
ਦੂਨ | 'ਜਿਤਨਾ ਦਿਆਂ ਮੰਗਤਿਆਂ, ਜੇ ਇਤਨਾ wat 
ਵਾਤ, Hast ਲੰਘੇ ਰਾਤ ।” (A) 

_ ਜਿਤਨੀ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ, ਉਤਨੇ ਹੀ 
Ud ਪਸਾਰ | 

He :--ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ ad | 

ਵਰਤ” :--ਤੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ 

ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਤਨਾ ਫਲ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਕ ay 
ਵਧੀਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਵਰਤੋ” :-- ਫਸਲ ਉਸ ਦੀ ਅਫ਼ੀ ਹੈ, 
ਮਿਹਨਤ ਜੂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਜੂ 
ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਤਨਾ ਫੱਲ । (ਸੰ) 

ਜਿਤਨੀ ਵਾਹ, ਉਤਨੀ ਗਾਹ | 

ਭਾਵ :--ਪੌਲੀ ਜਿਤਨੀ waa, ਜਾਂ 



ਜਿਤਨੀ ਵਧੀਕ edd, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ 

ਫ਼ਸਲ ਆਵੇਗੀ | ਰ੍ 

ਵਰਤੋ` : -- ਜਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਧੈਲੀ ਵਾਹੋਂ, 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲ dar ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਜਿਤਨੀ ਵਾਹ, 

ਉਤਨੀ ava’ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਐਵੇ” ਨਹੀਂ ਜੋ | 

(ਸੰ) 
ਸਿਰ 

._ ਆਖਿਆ | | 

ਜਿਤਨੇ ਸਿਰ, ਉਤਨੀਆਂ 

ਪੀੜਾਂ । 
ਭਾਵ :--ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ es) ਬਣਦਾ 

ਹੈ, ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ, ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਗ਼ਰੀਬ naa ਹਾ= ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ 

ਤਾਣ ਸੌਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰਤ ਨੀਂਦ 

ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ । ਹਰ ਵੋਲੋ ਚਿੰਤ ਹੀ ਲਗੀ 

` ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਸਿਰ ਉਤਨਆਂ ਸਿਰ 

ਪੀੜ? । (4) 

ਜਿਤਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤਨੀਆਂ ਗਲਾਂ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਹਰ ਕੱਟੀ ਆਪ 

ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣ 

ਖਿਆਲ ਹੀ ਦਈ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਜਦ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾਰ 

ਕਰ ਜੁਕੈ, ਤਾਂ ਕੁਲ 88 ਉਠਕੇ ਘਰਾਂ ਨ ਮੁੜ ae ਤੇ 

ਕਬ ਉੱਥੇ ਹੀ as ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੁੜਾਣ ਲਗ 

ਪਏ । ਜਿਤਨੇ ਮੂੰਹ ਉਤਨ)ਆਂ Hat । (੧) 

ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਖਣਾ ਸਾਂ 

ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ 

ਫੱਲ ਆਪ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੇਮ 

ਕਿਉ” ਕਰੀਏ ? 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਅਪਣਾ, 

ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ” ਘਾਲੀਐ ।' 

ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚਈਏਂ; 

suit ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ 
(ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ-- ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਗੋ .. 

ਦਾ ਦਿਲ । | 

ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਵਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੋੱਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” : - ਮਨ--ਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ 
ਲਗ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 

ਲਗੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਦੇ ਹਨ । faa 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ | ਹੁਣ ਅਸੀ” 

ਬੜੀ ਫ਼ੇਤੀ ਚਵੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਇਲ ਇੰਜਨ 

ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿਚ ਲਾ ਰਹੇਂ ਹਾਂ । 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ - ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

fag ਆਸਾ, fsa ਵਾਸਾ | 
ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਕੌਈ ਆਸ ਪੂਰੀ det 

ਦਿਸੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--'ਜਿਥੇ ਆਸਾ ਤਿਥੇ evr’ 

ਜਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ eS Ge uA, ਉਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ 

ਹੋਇਆ ? (ਸੰਗ) 

ਜਿੱਥੇ ਇਹ oot, ਉੱਥੇ ਕੁਕੜ 

ਬਾਂਗ out ਦੇਦੇ | 

ਭਾਵ :--ਜਦੋ` ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇਂ, 
ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਮ ਥੁੜ੍ਹਿਆ 
ਹੈ | ਰ੍ 

ਵਰਤੋ :--ਜਠਾਣੀ--ਸ਼ਕ੍ਰੰਤਲਾ, ਤਾਰੋ AA 

ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲ ਅੜੀ ਖੜੋਂਤੀ ਹੈ ? ਤੀ ਤੁਸਾਡੀ 

ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ “ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀ” ਉਲੇ gaz ਬਾਂਗ 

ਨਹੀ' ਦੇਦੇ ? ਇਹ ਨਿਰਾ ਵਹਿਮ ਜੋ । _ (Ha) 

ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਗੇ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ 

ਭਾਗ udd | 
ਭਾਵ ---ਜਦ ਕੌਈ ਕਿਸਮਤ ਦਾ 

ਮਾਰਿਆ ਜਿਥੇ awe Ga’ ਹੀ ਦੂਖ ਪਾਵੇ, 

ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

was :--ਵਵਿੰਦ ਘਰ ਦੇ vt ਨੌੱਠ ਕੇ 
ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮੰਦਾ ਹੀ ਹਾਲ 



3 । ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਭਾਗੋ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਭਾਗ ਪਟੇਰੇ, 

ਵਾਲੀ ਗਲ ਵਰਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ (B 

ਜਿੱਥੇ ਸੰ, ਉੱਥੇ ਇਕੌਤ੍ਰ ਸੌ । ਵ 
Qual ਵਿੱਚ ਮਿਰ ਦਿਤਾ, ਦੋ ਘਟ ਕੀ ਦੋ ਵਧ ਨ 

ਭਾਵ --ਜਿਥੇ ਖ਼ਰਚ ਅਗੇ da 
ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਥੋੜਾ ਹੌਰ ਵਧ ਹੋਣ ਦਾ 
ਕੀ saa? 

ਵਰਤੋ --ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਉ ਖ਼ਰਚ । ਵਿਆਹ 
ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਚ fee’ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਸੌ, ਉਥੇ 
fess FI (ਸੋ) 

ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਏ 
ਨ ਵਪਾਰ, ਜੇ ਕਰੀਏ ਵਪਾਰ, ਨ 
ਕਰੀਏ ਉਧਾਰ, ਜੇ ਕਰੀਏ ਉਧਾਰ ਤਾਂ 
ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਰਾਰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਕਰਾਰ 
ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਨਕਾਰ | 

ਭਾਵ : -ਮਿਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰ 
ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਭੂਲ ਜਾਓ | 

ਵਰਤੋ” :---ਮੈ” ਮਿਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਕੇ 
ਪਛਤਾਇਆ । fea ਮਿਤਰ ਗੁ ਆਇਆ ਇੱਕ 

ਰੁਪਈਆ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈਆ । Hed, 'ਜਿਥੇ ਹੋਵੇ 
ਪਿਆਰ, ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵਪਾਰ, A ਕਰੀਏ ਤਾਂ 

ਦੇਈਏ ਵਿਸਾਰ” । (ਸੰਗ) 

ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ, ਉੱਥੋਂ ਮਖੀਆਂ | 
ਭਾਵ :--ਲੌਕੀ` ਰੂਪਵਾਨ, ਗੁਣਵਾਨ, 

ਜਾਂ ਧੋਨਦਾਨ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ :--ਸੁਦਰਸ਼ਨ-- ਅੜੀਏ | ਨਿਹੋਰੋ 

ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਹੈ ? ‘fad ਗੁੜ ਉਥੇ ਮਖੀਆੰ” 

ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਲ ਖਿਚਣਾ 

ਹੀ ਸੀ । (ਸੰਗ) 

ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਹ । 

ਭਾਵ :-ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਗੋਂ 
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

. ਵਰਤੋ” :---ਹਿੰਮਤ ਅਗੇ est ਤੋਂ ਵਡੀ 
ਔਕੜ ਵੀ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉਥੇ ਰਾਹ । 

(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) “ 

ਜਿੱਥੇ wee ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ yaa 
ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣਾ ਆਪੇ ਹੀ 
ਕਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ 2” ਤੀਜੀ--ਠਾਣੇਦਾਰ ਛਡ ਕੇ 
ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੌਚਾ 
ਏ । ਜਿੱਥੇ ਚੰਨਣ de, ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੋਂ ਆਪੋ ਆ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (Ha) 

ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤਤ gest, ਭਾਂਡੇ 
ਨਾਂ ਵਿਕੇ ਉਸ ਹੱਟੀ | 

_ ਭਾਵ: --ਜਿੱਥੇ ਭੈੜਾ ena ਵੜੇ, 
ਉੱਥੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਹੀ ਵਿਗੜਨ ਲਗ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਰਤੋ” :-- ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ 
ਉਨਾਂ ਨੂੰ fede ਸੀ । ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ. ਸਾਡਾ 
ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ “fad ਜਾਏ ਤਤ ਭਲਤੀ, 
aig ਨਾ ਵਿਕੇ ਉਸ ਹੱਟੀ ।” (2) 

ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੱਤ ਭੜੱਤੀ, ਓਹੋ 
ਚਰਖਾ, ਓਹੋ ਚੱਕੀ । | 

ਭਾਵ :-ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋ" ਨੱਠ ਕੇ ਕੋਈ 
dd ਥਾਂ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਓਹੀ ਦੁਖ 
ਮਿਲੋ, ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--ਸਰਦਾਰ--ਸ਼ੰਦਰ ਦਾਸ _ਤਾਂ 
ਇਥੋਂ” ਜਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆ ਓਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 
ਉਥੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਖੇ ‘fad ਜਾਵੇ ਤੱਤ 
3x31 ਓਹੋ veut ਓਹੋਂ val’ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵਾਪਰੀ 
ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ । (ਸੇ) 

ਜਿੱਥੇ ਦਰਖ਼ਤ (ਰੁਖ) sat, ਉੱਥੇ 
ਅਰਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ | ਵੇਖੋ :--ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ ਭੜੋਲਾ 
ਮਹਿਲ | 



ਜਿੱਥੇ ਦੀ dat... 

__ ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦ! ਘਾਟਾ 

ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਡਮੁਲੀ 
ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ 

ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ ‘fad ਦਰਖਤ ਨਹੀ? ਉੱਥੇ 

ਅਦਿੰਡ ya’, ਜਣਾ ver ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆਂ 

faut ਹੈ | (Ra) 

ਜਿਥੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉਥੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ । 

ਭਾਵ :--ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 

ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ | 
| ਜਿਥੇ ਵਸਣਾ ਓਥੇ ਹੀ ਧੀਆਂ ug ਲਾਉਣੇ ਲਗਾਉਣੇ, 

੨ .. . ` , aa | ਜਿਥੋਂ ਸਾਕ ਹੋਣੇ, ਓਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੁ aie 

Saag :--ਉਸ wh’ ਇਹ ay ਕਿਥੋ pee ? 3 a 

ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ weet | 

ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਪਾਂਡੀ ਬਣਿਆਂ ਹੈ । fra ਦੀ | 

(ਸੰਗ) | 

ਜਿਥੇ ਪਈ ਫੁਟ, ਉਥੇ uel BE! | ਪਰਾਏ | 

ਘਟੀਆ gu ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ gerd! 

ਖੋਤੀ, ਉਥੇ ਜਾ ਖਲੋਤੀ । 

aij :--ਘਰ get ਦਹਿਸਰ ਮਾਰਿਆ । 

ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- ਇਤਫਾਕ ਵਿਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ | 
j ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 

_ ਜੋ । ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੈ ਤੇ ਮਿਤਰ ਨੂੰ ਆਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਦੁ 

ਜਿਥੇ ਫੁੱਲ, ਉਥੇ aS 

ਵੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਰਾਣੀ-- ਮਹਾਂਤਾਜ ! 

ਕੁਈ ਨਵੀ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ, ਉਥੇ ਕੰਡਾ । 
| ਓਸਦੇ ਗੁਣ aes । 

aga ਵੀ ਹੋਣਾ dient | 

ਜਿਥੇ ਮਣਾ ਦਾ ਘਾਟ” ਹੋਵੇ, ਉਥੇ | 
| ਗਾਇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੌ ਉਸ ਬਣਾਈ | ਅਸਲ 

| ਗਲ ਵੀ ੩੧ ਇਹੇਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ । we ਜਿਥੇ ਵੇਖਾਂ 

| get ਪਰਾਂਤ ਉਥੇ mei ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ | (ਸੈ) 
ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? 

ਭਾਵ :--ਬਹੁਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਂ ਜਾਣ 
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ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਕੀ see ਹੈ । 

3 ਪਾਜ ‘faa ਪਈ ਫੁਟ ਉਥੇ ਪਈ Be" । (ਸ) | 

ਜਿਥੇ dui... 

ਸੁਆਰ ਸਕਦੀ । 

ਵਰਤੋ? :---ਜਿੱਨੀ wee ਤੁਸੀ” ਸੁੰਦਰ 
ਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ 

ਬਣਦਾ । ‘fad net ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਂ, ਉਥੇ 

(Ha) 

fas ਰਹਿਣਾ, ਓਥੇ ਵਰਤਣਾ 1 

3 ₹---ਦੇ੧ ਦੀ ` ਵਰਤੋ” ਕਰਨ 

ਹੀ vet ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :---ਜਿਬੈ ਰਹਿਣਾ, ਉਥੇ ਵਰਤਣਾ | 

(ਸ੍ਰੀ ਚਟਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡੋ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਥੇ SSS ਆਪਣੇ, ਭਜ ਜਾਣ 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੌਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ 

। ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਖੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਝੇਪਰਵਾਹੀ 

ਭਾਵ :--ਫੁਟ ਸੰਦਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੀ । ਹੌਣ ਨਾਲ ਚਲੇ WE! 

ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਰਹਿਣ, ਤਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ 28 ਆਪਣੀ ਹੀ vel 
“ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਏ ਆਪਣੇ, SA ਜਾਣ 

(੧) 

ਜਿਥੇ ਵੇਖਾਂ ਤਵਾ ਪਰਾਂਤ, ਉੱਥੇ 
ਪਰਾਏ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ =ੁਹਾਂਡੀ ਤਾਂ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੁਖ । ਗਾਵਾਂ (det) ਦਿਨ ma ਰਾਂਤ । 

ਹੀ -" `" ” | ਵੇਖੋ =-ਜਿਸ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ 

[ ਗਾਈਏ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਈਏ, 

ਵਰਤੋ” :-- ਉਹ ਕਿਉ” at ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ 



ਜਿਥੇ ਬੋਲਣ... 

fae ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ, ਤਿਥੈ vail | 
ਚੁਪ । 

ਭਾਵ '--ਜਿਥੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਲਾਭ 
ਨਹੀ. ਉਥੇ ਚੁਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :-- 

Ry ਦੁਖ ਦੁਇ ਦਰਿ aug, 
ਪਹਿਰਹਿ ਜਾਇ ਮਨੁਖ oH 

ਜਿਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ, 

ਤਿਥੈ tat ਚੁਪ . 11 
(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰ੫---ਵਾਰ ਮਾਬ਼) ਰ੍ ibe 

ਸਿ ae ਆਸਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਂ । 
ਜਿਧਰ ਸੋਹਣੀ ਉਧਰ ਮਹੀਂਵਾਲ | | 

ਰਾਵ :--ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਸਲੀ da seid । ਉਨ” ਦੇ feau ਨਹੀ” ਤਰ ਸਕਦੇ । 

| ‘fags ਲਾੜਾ, ਉਧਰ Aa’) ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਸਰਾ 

ਵਰਤ” :--ਚੌਥਰੀ, ਜਿਧਰ ਤੁਸੀ” ਹੋਵੋਗੇ, | 

ਅਸ) ਉਸੋ ਪਨ ਜਾਵਾਂਗੇ । “ਜਿਧਰ ਸੋਹਣੀ ਉਧਰ | 

ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਮਹੀ”ਵਾਲ', WH ਤੁਹਾਡਾ Fs ਅਤੁਟ ਹੈ । (Hal) 

ਜਿਧਟ ਗਿਆ eer (ਲਾੜਾ) | 

ਉਧਰ ਲਗ ਘਰ Sax faa 
ਗਿਆ ਬਾਣੀਆ, 

ਉਧਰ ਗਏ ਮਲਾਹ । 

ਭਾਫ :--ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ] 
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਚੋ ਖੁਚੇ ਦਾ i} 

MUTE | 

6 | ਅਹਿਨਿਸ ਫਿਰਹਿ ase 1 
ਵਰਤ` :--ਪਰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਜੂ | 

Sat ਸੀ | ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 38 ale ਕੌਮ ਚਲਿਆ ਤਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੋਲੋਂ ਦੂਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ 
ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀ'ਹ BAS ਪੈਣ ass “For ਪਿਠ § 
ਪੈ ਰਿਅ।। ਮਾਲਕ ਿਦਾਰਾ Ga ਪੁੰਜੀਆ ਜੀ । | 
ਘਾਟ। st ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ । ਨਠ ਗਿਆ । ਸਾਨੂੰ f 
ਵੀ ਪਹਿਲੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਈ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ । | 
ਬਾਕੀ ਜਿਧਰ ਗਈਆ ਬੜੀਆਂ ਉਧਰ ਗਏ ਮਲਾਹ, | 

ਖਿਆਲ ਨਾ od, ਤਦ ਇਹ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਈ । 

ਉਧਰ ਗਿਆ” | 
ਬਜਾਰ । ਜਾਂ ਜਿਧਰ ਗਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, | 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | 

ਜਿਨ ਕੇ ਕਤ... 

ਜਿਧਰ ਰੱਥ, ਉਧਰ ਸਭ 1 
ਭਾਵ :--ਰੱਬ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ 

| Hed ਕਰਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤ” :-- ਈਸ਼ਰ ਦੇਈ--ਧਨ ਭਾਗ ਹਨ, 
| ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਰਾਸ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, 

| “ਸਿਧਰ ਰਬ, ਉਧਰ ਸਭ” । ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੂ 
i ਸਚਿਆਈ ਹੈ । (Hal) 

ਜਿਧਰ Bist, ਉਧਰ ਜੋਜ । 

ਰਾਵ :--ਜਦੋ“ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ 

ਵਰਤ :-- ਅਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਪਰਨਾ ਓਹੀ ਹਨ । (ਸੋਗ) 

| fasal eu ਪਤਿ ਪਵੇ ad 
| Hel ਕੋਇ । 

gre :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤ ਰਸ਼ ਦੀ 
| ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਆਵੇਂ, ਓਹੀ dd 
ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ Aad wa ਜੀਉ ਨਵੇ ।। 

ਜਿਨ ਕੀ ਲੋਥੋ ਪਤਿ ਪਵੈ dh ਸੇਈ ਕੋਇ | 
(wa ਰੰਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਜਿਨ ਕੇ as ਦਿਸਾਪਰੀ ਸੇ 

ਭਾਵ :-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਨਾਨਕ _ ਤਿਨਾ _ ਬਸੰਤ _ ਹੈ 
ਜਿਨ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ।। 

ਜਿਨ _ਕੇ _ਕੈਂਤ ਦਿਸਾਪਰੀ 
ਸੇ ਅਹਿਨਿਸ ਫਿਰਹਿ Ass ।1 

(ਗੁਰੂ ਕ੍ਰੋਬ--ਵਾਰ ਸੂਹੀ) 



ਜਿਨ ਜੀਵੰਦਿਆ... ੨੯੨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾਂ... 

ਜਿਨ ਜੀਵੇਦਿਆਂ ਪਤਿ ਨਹੀ, | ਮਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਠਗਾਂ ਦੇ 28 ਦੇ ਚਲਤੇ 

ਮਇਆਂ ਮੰਦੀ ਸੋਇ | yaa ਹਨ । 'ਜਿਨ ਮਨਿ ਹੌਰ ਮੁਖਿ da ਸਿ ae 

ਭਾਵ :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 
ਆਂਦਰ ਨਹੀ', 3 ਮਰਨ ਮਗਰੋ” qd ਭਾਵਾਂ 

ਨਾਲ ਯਾਦ ਜੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 

ਜੀਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ? 

zs — ਰ੍ 

ਜਿਨ ਜੀਵੈਦਿਆਂ ਪਤਿ ਨਹੀ” ਮੁਇਆ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥ 

ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ? ਕਰਤ: ਕਰੇ ਸ ਹੋਇ tl 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸਾਰੌਗ ਕੀ ਵਾਰ) 

ਜਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਜਨ 

aot ਜਾਂਦਾ | 

ਭਾਵ :--ਵਹਿਮ ਤੋ” ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੈ । 

ਵਰਤੋ” ;--ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾਂ--ਪਿਆਰੀ | 

ਐਵੇ“ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਨਾ ੫ਓ । ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 'ਜਿਨ 

ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਰ ਜਨ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ? 

(ਰਜਨੀ ਨਾਣਕ--ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਉ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ 

_ ਪਾਇਓ । 
ਭਾਵ : :--ਜਿਲ੍ਹਾਂ 3 ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ 

ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” tH 

ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ 

ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀ : 

ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ i 

ਜਿਨ ਮਨਿ ਹੋਰ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁਸਿ 

area ਕਚਿਆ। 

ਭਾਵ :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ 

ਹੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤ ਕੁਝ ਹਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 

ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 
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ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੈ ਖਿਸਕ ਗਏ । ਇਹ niet ਜੀ 

ਜਾਣਨੀ wi, ਹਰ ਇਕ 

ਚਾਹੀਦਾ ਏ । ਗ੍ਰਰਬਾਣੀ 

: “ਜਿਨ ਪ੍ਰੈਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ 

(ਚਿਟਾ ਲਨੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਕਚਿਆ ॥ 
(ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ - ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਨਾ Al ਉਨਾ ਪਾਲਾ, ਜਿੱਨਾਂ 
ਕ੍ਟੈਬ (ਟੱਬਰ) ਉਨਾ ਮੁਕਾਲਾ | 

ਭਾਵ :--ਵਡ ਪਰਵਾਰੀ ਨੂੰ Far 
ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--੯੫ਖ ਹੀ ਦੁਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੜੋਂ 

੫ਰਵਾਰ ਦਾ । ਸੱਚ ਹੈ, “ਜਿਨਾ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਪਾਲਾ, 

ਜਿਨ ਟੱਬਰ, ਉਨਾ ਮੁਕਾਲਾ ।” (ਸੋਗ ) 

ਜਿਨਾ ਗੁੜ ਪਾਈਏ, ਓਨਾ ਹੀ 

ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਨਾਂ ਜਿਨੀ ast, 

ਉਨੀ sat | 
ਭਾਵ :--ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਜਿਨ ਗੁੜ we ਓਨਾ ਹੀ 

ਮਿਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸਾਂ fad fra ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਓਹੋ 

ਜਿਹਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । __(ਸੈਗੂ ) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਆਪਣੇ, ਫੂਕ ਦੇਣ 

ਪਰਾਏ । ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢਾਹੇ ਆਪਣੇ ਫੂਕ 

ਦੇਣ ਪਰਾਏ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੇ _ ਆਪਣਿਆਂ et 

ਨੁਕਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਜਿਆਂ ਨਾਲ 

ਕਦ ਫਰਕ ਕਰਦੇ Ja? 

ਵਰਤੋ” :--ਕਰਮ ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਹ | ਗੁਲਾਬ 

ਚੌਦ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ? ਉਸਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ 

ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਚਲਾ 

ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦੁਖ ? 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਆਪਣੇਂ, 

ਫੂਕ ਦੇਣ ਪਰਾਏ ।' (Ha ) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ wu ਗੜੱਪੀ, ਉਹ 
ਕੀ ਜਾਣਨ Gas ਚਟੀ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਛਕਣ fay 



ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ Guat... 
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ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ” :--ਅਮਲ ਵੀ ਖਾਸਾ ਆਇਆ ਸੀ 
ਪਰ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਲੱਖ azul, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ 
Sas dey? ਵਾਲਾ Bali ਸੋਂਤ-ਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 
ਈਨ ਕੈ ਤੇ ਗੇਡਿਆਂ ਉਤੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਧਰ ਕੇ ae ae 
HI VSS ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਲ]ਆਂ ਚੜ੍ਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ 

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਥੇ ? (feet ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਨਗੇ 
ਦੁਖ | | 

ਭਾਵ :- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਸ-ਆਰਾਮ ਦਾ 
ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਫਰੀਦ ਰੋਟੀ ਮੋਰੀ are ਕੀ, 
Bree ਮੋਰੀ _ ਭੁਖ ।1 

ਜਿਨ mgt __ਚੋਪੜੀ, 

ਘਣੇ __ਸਹਿਨਗੇ ਦੁਖ il 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ--ਸ਼ਲੌਕ ਫਰੀਦ) 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਣੀਆਂ, Gat ਬਣੀਆਂ | 
ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਜਣੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ 
ਗੱਲਾਂ ਘਣੀਆਂ | 

ਭਾਵ :--ਧੀਆਂ ਦਾ ਦੁਖ ਜਣਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਇੰਦਰ--ਦੇਖੋ ਨ _ਬੋਂਚਾ ! 

ਬਿਗਾਨੀ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ, fara 

ਦੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ? ‘fast ਜਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 

੩੨੧)” । ਪਹਿਲੋਂ” ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਪੁੱਜ ਕੇ 
ਦੁਖੀ ਹਾਂ । fone ਸਿ 

(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ-- ਹਰਚਟਨ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਨਾਂ yx ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਘਰ 
ਦੇ ਕੌਮ ਗਈਆਂ | 

ਭਾਵ :—UH ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 
ਮੱਤ ਜਾਂ ਆਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ” ਤੁਰਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--੧੧--(ਹਾਹੁਕਾ ਲੈ ਕੇ) ਬੋਚਾ ! 
ਸੱਚ ਹੈ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਮ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਘਰ ਦੇ aH 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ... 
ee een a ae nnn} 

agin’ । ua ga ਵੀ ਐਸਾ an ਕਰੀਏ, ਕਿ 
ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਭਨੀ ਭੀ ਬਚ ਜਾਏ | 

(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ--ਡਾ: ਭਾਈ ਵਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿੰਨਾਂ ਫੁੱਲ Gar ਝੂਕੇ । 
__ ਭਾਵ :-- ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ deers 
ਹੋਵੇ. ਉਤਨੀ ਹੀ ਵਧੀਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੱਸੋ | 

ਵਰਤੋ" :--ਸਿਆਣਪ੫ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ 
ਕਿ ਜਿੰਨਾ 28, ਉਨਾਂ ze dag wu u 
ਮੂਲ ਹੈ। (ਸੰ) 

ਜਿਨ੍ਹਾ ਭਉ, ਤਿਨ ਨਾਹਿ ਭਉ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ" । 

ਵਰਤੋ” :--ਡਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਕੂੜਾ ਭਾਰ 
ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ We’ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਰੇਤਲੀ ਨੀਂਹ ਤੈ 
ਉਸਾਰਨਾ । ‘fast ਭਉ ਤਿਨ ਨਹਿ ਭਉ ਅਸਲੀ 

ਟੀਚਾ ਤਾ ਸਭ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ fase 

ਨਿਰਭਉ ਹੋਂ ਜਾਵੇ । 

(ਮੇਰਾ ਵਲੈਤੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ--ਲਾਲ ਸਿੰਘ) 

ਜਿਨ੍ਹਾ ਮੁਹਬਤਿ ਇਕ ਸਿਉ, 3 

ਮਾਣਸ ਪ੍ਰਧਾਨ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਕ 
ਹਰੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ HA! ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
yer er du ਜੀਵੰਦੈ ਮਰਿ ਜਾਨਿ 0 _ 

ਜਿਨਾ ਮੁਹਬਤਿ ਇਕ ਸਿਉ 3 ਮਾਣਸ ਪਰਥਮੰਨੇ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਵ a ਮਾਰੂ) 

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਸੁ 
ਸੋਗੁ ਨਾ ਸੇਤਾਪੈ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਹਰੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 

ਮੰਨੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ; 

ਤਿਸੁ ਸੋਗੁ ਨ HB । 



ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ... 

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਿਤ ਹੈ, 

ਸਭ ਜਾਣਹਿ ਆਪੈ i 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਵਾਰ ਮਾਰੂ) 

ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਤਾ, [ ੩ _.= ਤੇ 
ਨ । 3 ਭਲ ਸੈਸਾਰਿ | 

ਉਹ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ । 

ਫਰਤੋ” :-- 

ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਜ ਹੀ ਜੋਹਾਂ । 

ਅਤ ਨਿਰਮਾਇਲ ਸੀਝਸਿ ਏਹ' ॥ 

(ਗੁਰੂ ਰੰਥ-- ਰਾਗ ਰ'ਮਕਲੀ) ਰ 

ਹਾ _ _ | fas ਖਟੁ ਅੰਢਰਿ ਬਾਹਰਿ ਗਦੜ 3 ਭਲੋ Ana ।। 

fast ਸਾਕੀ ਸਾਕ, ਸੋਈ । i 

ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਚਾਕ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ | 
ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ ਉਹ ਹੌਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ | a = ne 

: । ਨੇ ਜੋਤਰਾ ae ਲਾਇਆ ? 
ਪਿਆਰ ਦਸਣ ਤੇ ਨਖਰਾ ਕਰਨ ! 

ਵਰਤ” :--ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਤ ਘਾਉਣ ul ਸਿ ਸਿ d 

ਕੀ ਸੁਆਦ £ ਤੂੰ ਤਾਂ deat ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ | ee ਹੀ co ees ga ਨੇ ਕਮ 
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ਸਾਕੀ ਸਾਕ, ਸੋਈ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਚਾਕ” ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਕੀ । 

(ਸਗ ) | 
੮ ~ = ~. | uet ‘fad ud ਫੜ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਨੰ ਜੋਤਰਾ 

fist ast, ਓਨੀ ਡੋਡੀ ! = | s: s z 
ਮਾਣ ਕਰੀਏ ? 

ਹਲ Be ਚਾਰ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ | 

ਉਤਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮਨ--ਫੇਰ Go ਗਲ । ਭਾਈ | Lo. ਸਦ ੯ de, 

| 7 ੩ gl 3 7 

ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ot ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ gh] ਨੰਆਂ ਹੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ | 

ਜਿਆਣੇ %ਂਹਦੇ ਹਨ “ਦਬ ਕੇ Bas ਰਜ ਕੇ । 

wa’ ਜਿਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉਨਾ ਫਲ । ਜਿਨੀ ast, 

ਓਨੀ ਡੋਂ ਡ । 

੍ (ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ--ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਜਿੱਨੀ ਨ੍ਰਾਤੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੁੰਨ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ | 
las ਵੀ ਨਾਲ Hus । ਹੌਣ ਤੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣਾ | 

| ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਂ, | 

” ੯-= ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਾਹ -- ਢੋਰ ਖਟ 

| ਖਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋ, ਜਿੱਨੀ ai ਉੱਨਾਂ 

| ਹੀ ਪੁਨ, ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ, Ba ਚੌਧਰੀ । 
(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ, Haw ਫਜ਼ਲਦੀਨ) 

fas ue ਅੰਦਰਿ ਬਾਹਰਿ aes 

ਭਾਵ :--ਸੈਸਾਰ ਵਿੱਚ ਓਹੀ va 

| ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿਤਰਤਾਂ ਹੈ, 
| ਭਾਵੇ' ਬਾਹਿਰੋ” ਸਾਫ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਪਣ | 

ਵਰਤ” :-- 

ਤਿਨ 3a ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵੀਚਾਰ ।। 

(aa ਗੱਥ--ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ) 

ਜਿਨੂੰ us" ਫੜ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾਂ .ਕੌਮ ਦੇ 

ਵਰਤ :--ਤੁਸੀ ਵੀ ਮੂਤਰ fed 
ਮੌਡੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ we ਹੋ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋਂ 

ਕਦੋ ਲਾਇਆ” $ ਕਦੀ ਢਿਲ ਮਿਲ ਯਕੀਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 

(Ra) 

fas ਮੂੰਹ, ਓਨੀਆਂ ਗਲਾਂ । 
ਭਾਵ :-- ਜਿਤਨੇ ਬੋਦੇ ਹੋਣ, ਉਤ- 

ਵਰਤੋ” :--ਪੀਰ ਗਾਲੜ wa ਵਿੱਚ a=} 

ਕਰਾਮਾਤ 2? ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਲ 

ਉਥੇ ਹੀ ਨਾ ਪਥਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ । ਵੇਖੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ 
ਗਲ ਕੀ ‘fad ਮੁੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗਲ” | 

(ਪੀਰ ਗਾਲੜ ਸ਼ਾਹ--ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ) 

fad ਸਿਰ Afi ਏਂ, ਓਹਨੇ 



a ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ | 

_ ਵਰਤ _:-ਮੰਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ Bt ਮੈ ਦੁਖ । ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਣਾ । 
ਨਹੀ', faa ਸਿਰ Amn ਏ, ਕੌਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ | 
HO । ਮੈ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਕੌਨੀ ॥ 

(fa) | 
7 ਦਾ [ ਤੂੰ ਬਰੇ ਬੋਲ ਕਿਉ” ਬੋਲਣੀ 8 ਜੌ wai ਆਪ 

ਜਿਨ੍ਹੇ ਲਾਈ ਗਲੀ, GA SS । ਨਹੀ” yea ose 
ਉਠ ਚਲੀ । ਵੇਖੋ :--ਜਿਸ ਲਈ ਗਲੀ ਉਸੇ | 

ਸੁਣੀਏ” । ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ? 

ਨਾਲ ਉਠ ਚਲੀ । 

ਬਾਵ :-- ਹਰ ਇਕ 
ਲਗਣਾ । 

ਨਾਲ ਉਠ ਚਲੀ' ਵਾਲ! ਲੋਖਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ । 

ਕਾਰ | 

ਤਿਵੇ` Garaget J । 

ਵਰਤੋ” :--ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, 1 | ਹੇ ਵਿ 
Be he 25 a ( ਖਤ ਨਾ ਬਣੋ । ਕਬ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਓ । ਕੋਈ ax 

ਉਸੇਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰ [ ੨ ਸਾ 

ਰਿਹਾ ਨੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ | 
ਆਪਣੀ ਹਉਮੰ ਦੂਰ ਕਜਕੈ ਬਚਨ ਮਨ, ‘fae ਜਿਵੇ | 

ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ” | 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) | 

ਜੀ ਸੁਖੀ, ਜਹਾਨ ਸੁਖੀ । ਜਾਂ ਜੀ | 
ਦੁਖੀ, ਜਹਾਨ ਦੁਖੀ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨਾਲ | ਨ 
| ਤਿਹਾ ਮਿੱਠਾ । 

ਜਹਾਨ ਦਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” :---ਵੀਰ ਜੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਿੱਚ | 

dist ਕਬੀ' ਖਿੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਰਨ ਵੀ at? 

ਦੁਖੀ ਜੋ ਹੋਏ wa “ਜੀ ਸੁਖੀ, Ag ਸੁਤੀ । 

ਜੀ ਦੁਖੀ, ਜਹਾਨ ਦੁਖੀ” | 

ਭਾਫ :--ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਨੀ ਸੁਣ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਵੇ' ਰੱਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ] _ 2 ne 
| fon ਜਾਂ ਬੇ-ਸਾਹ Je | 

(Hal) | 

Ws docu 
&<====<= reece ee nda ਅਲ ਣਾ 

ਲਨ 

ਜੀ ਕਹਿ ਤੇ ਜੀ ਕਹਾ 1 

ਭਾਵ :---ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਈ ਵਰਤੋਂ, 

ਫਰਤੋ” :--ਰ:ਣੋ--ਅੜੀਏ ! ah ਹੋਣ 

ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਏ $? 'ਜੀ ਕਹਿਤੇ ਜੀ ਕਹਾ` । 

(Ha) 

ਜੀ ਵੇ ਢਿਡਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ 

=; ਰ yu = ਚੁ 8 

ਦੇ ਆਖ ਰ੍ Usd, ਦੂ 
at Hal ui 

i 

ਭਾਫ :--ਪੇਟੂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ 

ਵਰਤੋ” :---ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ : ao 

ਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਏ ! Pas ਲਾਈ ਗਲੀ, ਉਜੇ | 

(6) | sete 
੩ | ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਰਾ ਪੁਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਰੀ ਧੀ' । (ਸੋਗ) 

fae fae ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ[ ੍ 

ਵਰਤ?” :--ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ay ਨਹੀਂ 

ਬਚਾਇਆ, ਉਸਦਾ Sut ਤੇ ਇਹ ਹੈ “ਜੀ ਵੇ fest 

ਜੀਉ'ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ । 

ਭਾਵ :--ਜੀਉ'ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ 

ਵਰਤੋ” :-- Ae ਜਾਗਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ 

| Gur ad ! ਨਹੀ” ਤਾਂ ਦੁਖ ਪਾਓਗੇ । (ਸੋਗ) 

ਜੀਉ'ਦਿਆਂ ਦੇ Hs | 

ਭਾਵ :--ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੀਉ ਦੇ ਜੀ 

ਹੀ dd ਹਨ | ਰ 

ਵਰਤੋ” :--ਸਾਰੇ “ਜੀਉ'ਦਿਆੰ ਦੇ Ha” 

| ੧ਏ ਗਏ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਸਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਸੋ) 

ਜੀਭੋ' ਹੇਠ ਲੱਥਾ, ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ 

ਭਾਵ :--ਸਵਾਦ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ 

ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ 

| ਕੋਈ ਸਵਾਦ ool ਰਹਿੰਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :--ਸਾਨੂੰ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ? 



ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ, ਤਿਹਾ ਮਿਠਾ । (Ha ) 

Mes ਕਉ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੋ, ਮੂਏ 
ਕਉ Hut | 

ਭਾਵ :--ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਪਿਆਰੇ 
ਹੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--- 

ਜੀਵਤੇ ਕਉ ਜੀਵਤਾ ਮਿਲੈ, ਮੂਏ ਕਉ ਮੂਆ ॥ 
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਨਿ ਕਾਰਣਿ ਕੀਆ ।1 

(ag dis -- ਵਾਰ ਦਹੀ) 
ਜੀਵਨ ਤੋ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਚੌਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 

੩“ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਬਣਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--ਜੀਵਨ ਤੋਂ` ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ 

ਕੋਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਿੱਤ 

ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਠਬਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ atm ਮਿਸਾਲ 

ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | (Hal) 

ਜੀਵੇ ਆਸਾ, Ha ਨਿਰਾਸਾ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਣ ਦੀ 

ਚਾਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਉ'ਦਾ ਹੈ । ਆਸ-ਹੀਨ 

ਮਰ ਜਾਂਦ/ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਭਾਈ, ਜਦ ਤਕ ਸਾਸ, ਤਦ 

ਤਕ ਅਸ । ਜੀਵੇ ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਿਰਾਸ'', ਫਿਰ 

ਆਸ ਕਿਉਂ” ਲਡੀਏ | (Hal) 

ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਿਤਰ ਨਾਂ ਮਿਤਰਿਆ, 

ਮੋਇਆ ਤੋ ਤੋਰ ਪਿਟੜਿਆ | 

__ ਭਾਵ :-- ਜੀਵਦਿਆ ਤਾਂ get 

ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਮਗਰੋ“ ਕਈ 

ਬਣ ਜਾਣ । 

ਵਰਤੋ :---ਸਰਦਾਰ--ਜਦ ਤੀਕ ਆਸਾਂ 

ਸਿੰਘ aster ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਦੋਸੜ ਨਾ 

ਜੁਗਤ ਨਾਲ... 
oreo reer er errr Terr erer errr rT Serer errr ਣਾ ਨਾਤਾ ਅਰ 

ਬਣਿਆ । wa ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਈ 
ਉਸਦੀ _ਮਿਤਰਤਾ ਦਾ eu ਭਰਦੇ ਹਨ, a 
'ਜੀ'ਵਦਿਆ ਮਿਤਰ ਨਾਂ ਮਿਤਰਿਆ, ਸੋਇਆਂ ਤੌ 3 
ਪਿਟਿੜੀਆਂ 7 (ਸੋ) 

ਜੁਆਰ ਦੇ sus (Sus) ਕੋਈ 
ਅੰਗਿਆਰ Sat ਭਖਦਾ | 

ਭਾਵ :--ਯੌਗ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਸੀਲੇ ਦੀ 
ਵਰਤੋ” ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਤੁਸੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋ' ਕੌਮ ਲਓ । 
“ਜੁਆਰ ਦੇ ਭੋਖੜੇ ਕੋਈ ਔਂਗਿਆਰ ਨਹੀ” gue’ 

ਨਾ ਸੌਨੇ ਦੀ ਕਟਾਰ ਵੈਖ ਕੈ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ 

ਖੋਭ ਲੰ'ਦਾ ਹੈ | (ਸ) 

ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਉਮਰੇ ਤੀਰਾਂ (ਰੌੜਾਂ) 
ਦੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏਂ । 

ਭਾਵ :--ਅਰੋਗ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਔਖੀ ਤੋ” 
ਔਖੀ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖ ਮਿਲ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ :--ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਜੁਆਨੀ _ਦੀ 

ਉਮਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਉਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਆਂ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ' । ਇਹੋ ਹਾਲ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦਾ ਨੋਇਆ' । 

ਨੀ'ਦਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਣ ਸਨ | 

(ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ-ਨਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜੁਗਤ ਨਾਲ VS ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੁਛ 
ਪਲ । 

__ਭਾਵ :--ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਨਾਲ 

ਕੇਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀ” ਪੈੱਦਾਂ । 

ਵਰਤ” :--ਮਨ--ਜੇ ਚਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ 
ਪਸਾਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਏ 2 “ਜੁਗਤ ਨਾਲ 

ਚੱਲੋ. ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ us’ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ । 

ਬਤੇਰ/ ਦੁਖ ca ਲਿਆ ਏ । Bs ਬੂਠਿਆਂ 

ਵਿਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ । ਦੁਨੀਆਂ ਕਿ ਨੂੰ ਕੁਬ ਨਹੀੱ 

ਕਹਿੰਦੀ । 
(ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੋ'-- ਪ੍ਰੋ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 



ਵਿਕਹੁ ਜਾਏ । | 

ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਵਿਹੂਣਾ ਆਦਮੀ, ਓੜਕ | ਸਜ 
| ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ' । 

ਜੁਗਤ ਵਿਹੂਣਾ, 

ਬਿਖੜ ਜਾਏ । 

ਭਾਵ :--ਜਗਤ ਨਾਲੋ ਬਾਹਲਾ ਤੁਰਨ | 

ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋਂਈਦਾ ਹੈ । 

ਹੈ | ਜੀਵਨ PY ਦਾ ਕਫਦਾ' 

feag ਜਾਏ” | 

ਭਾਵ :--ਹੱਲ ਜੋਤ ਕੇ ਪੈਲੀ ਨੂੰ 

ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਿਆਰ 

ਕੀਤੀ ਪਰ menn fa ਸਾਰੀ ਕਿਰਾੜ 

(ਬਾਣੀਏ) ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦਾ । 

ਜੂਤਮ ਜੋੜ ਪਾਨੀ ਲਮਏਮ BIZ ਕੂ, _ਦੁਬੇ” 

gaat, ਵੰਬ ਦੇਸੂ ਕਿਰਾੜ ਕੂੰ ।” ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ 

ਕਟਕੇ ਅੰਤ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜਾ ਭਰ] ਦਾ ਹੈ । (ਸੰ) 

ਜੁੱਤੀ ਸੌੜੀ, ust Yer, ਰਨ 

gat ਜੀਉਣਾ ਔਖਾ | 

ਭਾਵ :--ਸੌੜੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਰਨ 

ਬੁੜ' ਦੁਖ ਦੇ'ਦੀ ਹੈ । 

ਗਲੌ“ ਤੋਟਿਉ` ਬਲਾ ਲਬੀ, ਨਹੀ” 

ਰਹਿੰਦੀ ਤਾ ਅਜੇ ਖਬਰੇ ਕੀ ਕੀ ਭੋਗਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤੰ 

End ! ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ “ਜੁੱਤੀ Pat, U's 

ਖੋਟਾ, ਚੈਨ ਭੈੜੀ, ਜੀਉਣਾ ਔਖਾ” । 

(edt ਵੀਣਾ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) | 

ਜੁਲ weal ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ ' 

ਭਾਵ :--ਸਾਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ 
ਬਹਿਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ :--ਚਲੋੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ | ਭਾਵੇ' ਹਰ ਵੇਰ ਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੈ । 

ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਉ' = | a 
| ਪਾੜ ਸੁਟੀਦ । 

ਵਰਤੋ” : — ਨਾਨਕੀ--ਭੈਣ ਚੰਦੋ ਬੜੀ ਹੀ 
ਸੰਜਮੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਖ ਵੀ ਹੈ । ‘as ਖਦੂਲੀ 

(ਸੰ) 
ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਪਠਾਣ ਵਿਗਾਰੀ । 
ਭਾਵ :--ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਦ 

ਤੋ | ਕੋਈ Sas ਖਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸੇ 
ਵਰਤੋ” :--ਨੁਗਤੀ ਨਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ | ਕੂ ਆ ATS, ਜਾਂ ਸੰਵਾ 

“ਜਗਤ ਵਿਹੂਣਾ, | 
(ਸੋ) | Bias is ਨ 

ਦਿ [ ਨੂੰ ਨਹੀ” ਪਹੁਚਦ” । “ਜੁਲਾ/ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਠਾਣ ਵਿਗਾਰੀ” 
T [| <, << ੭੨ ੯ ਜੁਤਮ ਜੋੜਾ ਪਾਨੀ ਲਾਇਮ ਝਾੜ | ਜ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਫੁਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਟੇ' 

ਕੰ । ey ਦਾ ਗੋਗੜਾ ਵੈਝ CH | ਉਪਰੋਂ (3) 

ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--ਕੋਈ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬਾਂ 

ਜੂਆ ਕਿਨੇ ਨਾਂ ਜਿਤਿਆ ਸਭ 
| ਜੂਏ ਜਿਤੇ । 

ਭਾਵ :--ਜੂਆ use ਵਿੱਚ ਹਾਨ 
ਹੀ ਹਾਨ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :---ਗਏ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ | 
ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ Us ਤਾਂ ਐਤ ਨੂੰ ਸੁਆਹ at Oe 
ਹੈ “ਜੂਆ ਕਿਨੇ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸਭ ਜੂਏ ਜਿਤੇ" (ਸੰਗ ) 

ਜੂਆ ਮਿੱਠੀ ਹਾਰ । 
ਭਾਵ :--ਜੁਆਰੀਆ ਜੂਆ ਖੇਡਦਿਆਂ 

ਭਾਵੇ" ਹਾਂਰ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ 
ਤੌ" ਨਹੀ" ਹਟਦਾ । 

ਵਰਤ” :--'ਜੂਆ ਮਿੱਠੀ oa’ ਜੇ । 
ਮਨੁੱਖ ਜਿਤ ਦੀ ਆਸ ਉਤੇ ਖੋਡਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

(Ha) 

ਜੂਆਂ ਤੋ" ਡਰਦੇ ਕਪੜੇ sat 

ਭਾਵ :-- ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱ 
ਡਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ” ਕਰਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ | ਰ੍ 

ਵਰਤੋ” :--ਜਸੌਦਾ ਸੌਚੀ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ nad 
ਘਰ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਭਾਂ ਮਾਰਦੇ 4, ਖਰ “ਜੂਆ ਤੋ” 

ਡਰਦੇ ਕਪੜੇ ਨਹੀ ਪਾੜ ਸੁਟੀਦੇ' ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ 

ਉਸ ਲਈ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ । (ਸੰਗ) 



ਜੇਡ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕੌਈ ਜੇ 
ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਭਾਈਆਂ ਜੇਡ 

ਪਿਆਰ ਨਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਨਾ 

ਮਹ 

ਜੇ ਬਦਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ | 
ਭਾਵ :--ਜੁਆ ਖੇਡਣ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ 

ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੀਵੀ` 

ਮੰਦੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ । 
ਵਰਤੋ” :-- ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਲਾਲਚ ਕਰਕ ਹੀ ਕੋਈ 
ਮਾੜਾ GH ਕਜਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ” 

ਨਾਂ । “ਜੂਠ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ gre’ 

ਜੂਠ, ਝੂਠ, ਤੇ us aus | 

ਭਾਵ :-- ਜਦ ਕੌਈ ਹਰ ਪਾਸਿਓ” 
ਹੋਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ” 
ਲਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ $ 'ਜੂਠ, ਝੂਠ ਤੇ us aus’ 

_ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲ ਹੈ । ਸੰਗ 

ਜੂਠ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰੇ । 

giz :--ਝਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 

ਜੂਠਾ ਖਾਣਾ (ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨੀ) 
ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਆਉ'ਦੇ ਹਨ । 

ਥੋੜਾ 

੩. Pin 

ਵਰਤੋ” :-- ਜੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਦੋਹੀਂ ੫7” at 
ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਜੇ ਅੰਨ੍ਹਾ 
efe ਟੋਇ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪੈਣਗੇ | 

ਭਾਵ :--ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਤੋ ਵਧੀਕ | 
ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 

। ਮਿਲਿਆ ! ਉਸ ਕੌਲੋ 

। ad ਜੌ “ਜੇ ਅਨਾ ਅਨੂੰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇ ਤਾਂ ਦੋਇ ਟੋਇ 

ਹੋਵੇ । Set ਜੇਡ_ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਕੋਈ | M8 ਤਿਨ “ਦੀ 

[ ਜੀਵੀ । 
ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜੈ ਕਿ | 

ਦੀ ੨ ; 7 + = ss k iG ee vai ਕਿੱਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ fea de ਰਨ ਤੇ | ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ । 

!-- 3y ਕੁਲਹਿਣੀ ਪਾਸੋ” da 

| ਤਾ ਜਸਿਰ ਖੁਲੀ ਪਈ ਆਵੇ 

'ਜੂਠ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਝੂਠ 
ਮਾਰੇ' (ਸੰਗ) | 

ਅਨੂੰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਸੇ ਤਾਂ । 

ਵਰਤ” :-- ਓਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀ” 3 
“ਤੁੰ ਕੀ ਸਿਖੇਗਂ ? ਸੁਣਿਆ 

(ਸੈ) 

ਜੇ ਸਹੁ ਆਖੇ fee ਮੂੰਹ, ਤਾਂ ਮੈ 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਾ 

ਵਰਤ” :---ਨਿਹਾਲੀ--ਸਤਵੇੜ, ਤੇਰੀ ਰੀਸ 
[ ੮ ਘਾ ~ ~ om 

Bo Lise | ਕੌਣ ਕਰੇ ? ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਖੇ ‘A ਸਹ 
ਜੁਠ ਖਾਈਦਾ ਹੈ, f DOG cna hee gene ee HS ਖਾਈਦਾ ਹੇ, IHS ਦੇ ਤ੍ਰਾਣ । । ਆਖੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਤਾਂ ਮੰ ਜੀਵੀ', ust ਤੇਰਾ ਭਾਂਵੇ” 

| ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, 
| ਕਰਨੋ` ਨਹੀ ਰਜਦੀ । 

“ਲਾਲਚ ਹੀ ਮਾੜੇ ani ies | 

ਫਸਾਉ'ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀ” ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੌਮ ਕਰੇ ਹੀ | ੨ 
: fc (ia) | ਆਵੇ | 

3 ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ 
(ਸੋਗ) 

ਜੇ ਸਹੁ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਪਈ 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ Get ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਚਂ lua ਲਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ fe 

| ਰਹੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ 
ਲਗਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇ” ਜਿਵੇ“ ਵੀ ਰਹੇ । ‘A ਸਹੁ ਭਾਵੇਂ 

”। ਸਾਨੂੰ sa ਕੀ ? 

(ਸੋਗ) 
ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ ਤਾ 

। ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਨ ਹੋਈ ।। 
ਭਾਵ :--ਜ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ 

ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ ਨਹੀ ਹੁਦਾ । ਪਰ ਜਦ 
| ਤਾਕਤਵਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਤਦ ਰੋਣ ਹੋਣਾ 
ਕੁਦਰਤ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 

`ਕਰੜਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ at ਸੋਈ ॥ 
A _ਸਕੜਾ Has ਕਉ ਮਾਰੇ 

ਤਾ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਨ ਹੋਈ ।' 
(ਗੁਰੂ ਗਥ--ਆਸਾ ਵਾਰ) 



ਜੇ ਸਜਣ ਬਾਂਹ ਦਏ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੀ 
Sul ਨਿਗਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | 

giz :--ਜਦ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ad, 

ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਸਭੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੜਪ ਨਹੀ 

ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 

ਵਰਤ :--ਸ ਡੇ ਗਿਰਾਵਾਂ ਵਿਚ afte. 
ਹਨ, ‘A ਸਜਣ Big ve ਤਾਂ ਪੁਰੀ ਹੀ ਨਹੀ” 
ਨਿਗਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ” । ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ | 
ਇਤਨੀ ਤਮੀਸ਼ fad ? 

(ਮਵੇਰ ਸਾਰ--ਕਰਤਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ) 

ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘੁੱਥਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ 
ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ gard | 

ਕਾਫ਼ :-- ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਹੋਇਆ Hey 

ਜੇ 
ਹੈ 

ਨਾਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਆਖਿਆ ਏ, 'ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘੁੱਬਾ 

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ' । (ਸੋ) 

ਜੇ ਸੁਖ ਲੋੜੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 
ਮਗ ਨਾਂ ਪੀ । ਜਾਂ A ਸੁਖ ਚਾਂਹੇ` ਜੀ, 
ਪਾਣੀ ਮਗ ਨਾ ਪੀ । 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ust ਉੱਤੇ ਹੀ 
ਖਲੌਣਾ ਸੁਖੀ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਪਰਾਇਆ 
ਆਸਰਾ ਨ ਤਕ । 

ਵਰਤ” :--ਅਮੋਲਕ ਇੰਘ--ਭਰਾ ਜੀ, ਜੇ 
ਸੁਖ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ । 
ਮਥਾਜੀ ਮਾਰ ਦੇੱਦੀ ਹੈ । “A ਸੁਖ ਲੌੜੇ ਆਪਣਾ, 

31 ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਨਾਂ ਪੀ” । (Ra) 

ਜੇ ਹੋਣ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 
ਥੋੜ੍ਹੇ । ੯੧ --ਇਕ ਇਕਲਾ ਦੋ ਯਾਰਾਂ | 

ਭਾਵ :--ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਕਤ 
cy 

ਛੌਤੀ ਹੀ ਸਿਧੇ ਰਾਹ ਪ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਚੋਗਾ । 
| ਹੀ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ del 

SIs :--ਹੁਣ ਛੱਡ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਦੀ | 
ਕੁਲ ਨੂੰ । ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਛਤਾਂਦਾ ਹੈ | 

a ਖਤਰੀ ਸਿਰ... 

ਵਰਤ ;--ਰਾਜਦੂਤ--- ਮਹਾਰਾਜ ! "ਜੇ 
de ਸਿਰ ਜੋੜੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਥੋੜੇ” ਏਕੇ ਵਿੱਚ 
a3] ਬਰਕਤ ਜੇ । (ਸੰਗ) 

ਜੇ ਹੋਵਨ ਦਿਨ ਪਧਰੇ, ਭੁਜੇ Cue 
HS | 

ਭਾਵ :--ਨਸੀਬ da de, ਤਾਂ 
ਵਿਗੜੇ oH ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | 

' ਵਰਤੋ” :--ਰਾਧ--ਮਾਈ ਜੀ; ਜੇ ਭਾਰ 

ga de ਤਾਂ usini ਵੀ ਸਿਧੀਆਂ ਪੈਣ ਲਗ ਜਾਣ- 

ਗੀਆਂ, “A ਹੋ:ਨ ਦਿਨ ਪਬਰੇ ਭੂਜੇ ਉਗਣ ਮੌਨ” | 

(ਸੇ — 

ਜੇ ਕਰ ਖੇਤੇ ਖਾਇ ਵਾੜ ਕੋ ਨ ਲਹੈ 

ਸਾਗ | 

ਭਾਵ :--ਜੇਕਰ ਵਾੜ (ਰਖਵਾਲਾ) 

ਉਸਦਾ ਬਚਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ':-- . 
Sag aS ਖਾਇ ਵਾੜ ਕੇ wd ਨਾ ਸਾਰਾ। 

ਜੇ ਗੁਰ ਭਰਮਾਏ ਸਾਂਗ ਕਰ ਕਿਆ ਸਿਖ ਵਿਚਾਰਾ i 
(ਵਾਰਾਂ -ਭਾਈ ਗ੍ਰਰਦਾਸ) 

ਜੇ ਕਰਿ ਸੂਤਕ ਮਨੀਐ ਸਭ ਤੇ 
ਸੂਤਕ ਹੋਇ ।। 

ਭਾਵ :--ਜੇ usa. vale ਤਾਂ ਹਰ 
ਥਾਂ ਮੂਤਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 
ਕਰਿ ਸੂਤਕਿ voli HSS ਸੂਤਕ ਹੋਇ I 
ਹੇ ਅਤੇ ਲਕੜੀ ਅੰਦਿਰ ਭੀੜਾ ਹੋਇ ।। 

(ਗੂਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-- ਆਸ' ਦੀ ਵਾਰ) © 

ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਰ ਘੱਟਾ ਪਾਵੇ, ਤਦ 
ਭੀ ਖਤਰੀ ਖਟ ਘਰ ਆਵੇਂ | 

ਭਾਵ :--ਖਤਨ] ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇ ਛੋਟੇ S ਛੋਟਾ ਕੈਮ 
ਕਰੇ | 



ਜੇ ਘਰ ਭੈਨੈ . ੩੦੦ ਜੇ ਮੀਂਹ ਨ ਪਏ... 

ਵਰਤੋ“ : - ਖਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀਏ, ਅੰਧਾ 
ਹੋ ? ਖਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੋਹੀ ਗਲ sat ਕਰਦਾ ਜਿਸ | ਦਈਏ ਲੁਟਾ । ਜਾਂ ਜੇ ਧਨ _ਰੁੜਦਾ 
ਵਿਚ ਨਫ਼ਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨ। ਹੋਂਵੇ ‘A ਖਤਰੀ ਸਿਰ dar ਵੇਖੀਏ ਅਧਾ ਦੇਈਏ Ss | ਹੂ 
ਪਾਵੇਂ, ਤਦ ਭੀ ਖਤ੍ਹੀ ਖਣ ਘਰ ਆਵੇ' । _ (ਸੰਗ) = 

= 4, ਭਾਵ :-ਜਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਜੰ ਘਰ 8S UT, ਕਉਣ | der ds ਤਾਂ ਅੱਧ. ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾ 

ਰਖਣ ਹਾਰਾ । 

ਭਾਵ :--ਜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਘਰ ਭੰਨੇ 
ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਕੰਣ ਕਰੇ ? 

ਵਰਤੋ” : 
ਜੇ ਮਾਂ us ਵਿਸ ਦੇਇ ਤਿਸਤੇ ਕਉਣ ਪਿਆਰਾ । 
ਜੇ ਘਰ 38 Uda ਕਉਣ ਰਖਣ _ਹਾਰਾ 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਟਦਾਸ ਜੀ) 

ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ ਵਾਲੀ, ਸਟੋ 
ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾੜੋ ਹੱਲ ਪੰਜਾਲੀ । 

ਭਾਵ :- ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਮੀਨ 
ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ । 

੦੦੦੪੦ 

ਵਰਤ” :--ਭੀਮਸੋਨ--ਪੰਚੋ ! ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ 
ees ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀ! A ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ 
ਵਾਲੀ, ਸਟੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾੜੋਂ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਲ)' ਸੌ ਜਾਂ 
ਦੇਸ ਛਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਬਦਲ ਦਿਓ | (ਸੰਗ) 

ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕ 
ਹਿਆਉ ਨਾ arg ਕਹੀਦ' ।। 

ਭਾਵ :- ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਣ 
ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰ 
ਨਾਲਾ । 

੪ 

ਵਰਤੋ :--ਕ£ ਵੀਹ ਕੂ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ੩੧ 

ਇਕ ਰਾਤ fan ਸਿੰਘ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ dan ਨੇ 
ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਹਨ । ਔਰ gst 'ਰੋਈ । 
fry ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ear ਆ ਗਈ । ਸੋਚਣ 
ਲਗੀ ਕਿ ag da ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-- 

“ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆਂ ਦੀ fre ਹਿਆਉ ਨ od ਕਹੀਢਾ' 

(fan ਸਿੰਘ--ਡਾ. ਭਾਈ ਵੀਤ ਮਿੰਘ) 

ਲੈਣਾ ਸਿਆਣਪ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਰਾਜਾ-- ਕੁਝ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ” । 
ਸਿਆਣੋਂ ਆਂਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 

ਗੌਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਿਰ ਤੇ ਕਢੋਂ | 
(ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ--ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਗਰ) 

ਜੇ ਪਿਰ ਬਹੁ ਘਰ gee, ਸਤ 
ਰਖ ਨਾਰੇ | 

ਭਾਵ :=-ਜੇ ਪਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਨਾਂ 
ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵ, ਤਦ ਵੀ ਪਤੀ fax 
ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਭਵੇ' ਪਤੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ 

ਦੁਖ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਛਾਵਾਨ ਨਹੀ` 
ਸੀ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ae 
ਕੁਟ ਕੈ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ੀ:- ‘A ਪਿਰ ਬਹੁ ਘਰ ਹੈਢਣਾ, 

ਸਤ ਰਬੈ ਨਾਰੇ,”” 
(ਸਤਵੌਤ ਕੋਰ--ਡਾ. ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜੇ Fear ਹੈ` ਮਾਈਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ 
ਖਾਈ” ਅਰਾਈ' ਦਾ 1 

___ ਭਾਵ :--ਅਰਾਈ” ਦਾ, ਸੁਭਾ ਦਸਿਆ 
ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਨ । . 

ਵਰਤੋ” ?"-ਪੁੱਤ ! ਅਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਸਣਾ 
ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦੇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ aad ਦਾ ਵਿਸਾਹ sat 
ਸਿਅਮਣਆਂ ਦੀ ਇਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, “ਜੇ ਬੰਦਾ 
ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਖਾਈ” ਔਅਰਾਈ' a’ (Hay) 

ਜੇ ਮੀਂਹ ਨ ਪਏ ਲੋਹੜੀ, ਹਾੜੀ 
ਹੋਇਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ । 

ਭਾਵ :--ਲੋਹੜੀ ਦੇ AH’ Ht 

ਧਨ gael ਵੇਖੀਏ ਤਦ 
ww ~ ੪੮੮ _(੧ ੯੩ ੯੫ oo! ony a 

ਅੱਧਾ ਦੇਈਏ ਵੰਡ । ਚਲੋਂ ਏਕਨ ਹੀ ਸਹੀ । ufss 



ਜੋ ਰੁੱਖ ਵਧਣ ੩੦੧ ਜੇਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰ... 

ਪੈਣਾ, ਹਾੜੀ ਦੇ ae ਲਈ ਬੜਾ ਗੁਣ- ਜੇਹਾ ਭਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੇਹਾ ਲਾਚੀ 
ਕਾਰੀ ਹੈ । | ਦਾਣੇ ary 

ਵਰਤੋ :-- ਐਤਕੀ” ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਹੀ | __ ਭਾਵ :-ਜਿਥੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ 

ਸੰਘ ਗਈ । da ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ | ਪਰਖ ਨ ਹੋਇ । 

ਹੁੰਦੇ ਹਨ “ਜੇ ਮੀਹ ਏ ਲੋਹੜੀ, : ae 
ਹੋਗੀ aa । ra ਨਾ ue ਲੋਹੜੀ ਇੱ | ਵਰਤੋ” :-- ਇਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਹੈ ਪਈ 

ਪੋ ਨ “ਜੇਹਾ ਭਾ ਆਟੋ ar ਤੇਹਾ ਲਾਚੀ we ਦ!' । ਕਿਸੇ 

ਜੋ ਰੁਖ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ | ਗੁਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਲੋ ਦਾ 

ਨਾ ਜਾ ਲਗਣ । | ਸੜਿਕਾਰ ਨਹੀ ਇਥੇ ਤਾਂ । (na) 

ਭਾਵ :--ਜੋ _ਹੋਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਹਾ ਬੀਉ ਤੇਹਾ ਦਿ ਪਾਗਾ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਗ Ye ਤਦ _ ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ dla faa ਫਲ 

ਉਹ ਉਪਦਵ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਣ , ਮਿਲੇਗਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਵਰਤ” :---੧ਠ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਘਾਟਾ 

ਧੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਤ ਲਾਈ ਹੋਈ 

ਸੀ । ‘A ਰੁਖ ਵਧਣ ਲਗਣ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗ। 

qe ਜੋ ਘਾਟਾ ਨਾ tet, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਤ 

ਆਉਣੀ ,ਸੀ ।” (ਸੋਗ) 

ਜੇ ਵੇਖੇ' ਤੇ ਪਾਵੇ', ਬਾਹਰ ਨਾ MBS ॥ 

ਭਾਵ :--ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ | 

ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਲੁਕਾਈ ਰਖਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਮਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 
੦੬ $ 

“ਜੋ eg ਤੋਂ ਪਾਵੇ" ਬਾਹਰ ਨ! ਅਲਾਵੇ' 

ਕਿਵੇ ਲੁਕਦੀ ? 
(dn ਚੋਗ-- 

ਜੇਹਾ ਸੇਵੈ ਤੇਹੋ ਹੋਵੇ ॥। 

ਭਾਵ :--ਜਿਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਓਹੋ 

ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :- eras 

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਂਕਰੀ ਭੈ ਰਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ।। 

ਜੇਹਾ ਸੇਵੈ ਤੇਹੋ Te ਜੇ ਚਲ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ- 

ਪਰ 38 | 
ਹੋਰੀ ਮਨਸੂਰ ਵਾਂਗ ਖੁਲ੍ਹੇ ਨਿਕਲ ਤੇ He ਦਾ ਸੋਮਾ 

“ਪੜਦੇ ਪਾੜ ਕੈ ਵਗ ਨਿਕਲਿਆ । ਭਲਾ ਸਚਾਈ | 

ਬਾਵਾ ਬੁਧ ਸਿੰਘ) | 

ਬਿਹਾਗੜੀ ਕੀ ਵਾਰ) ' 

ਭਾਇ ਭਗਤ ਗ੍ਰਪੁਰਬ ad 
ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ fea । 

ਜੇਹਾ ਬੀਉ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਯਾ tt 

(ਵਾਰੀ-- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਜੇਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ SS ਕਰਮਾ ਸੈਦੜਾ 

ਖੇਤ ।। 
ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, 

ਉਹੀ ਵਢਦਾ' ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

“ਹਥ ਮਹੋੜੈ ਤਨੁ a ਲਿਆਹਹੁ ਹੋਇਆ AZ It 

ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ BE ਕਰਮਾ Heat ਖੇਤੁ ।' 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ) 

ਜੇਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰ _ਭਾਲੀਐ ਤੇਹੋ 

ਵੇਖਾਲਾ | 
ਭਾਵ :-ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, 

ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਖਾਲਦਾ ਹੈ । 

। ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ 

| ਫਲ feat । 

ਵਰਤੋ :-- 

ਜੇਹਾ ਮੁੰਹ ਕਰ ਭਾਲੀਐ ਤੋਹੌ ਵੇਖਾਲਾ | 

ਸੇਵਕ ਦਰਗਹ ਸੁਰਖਰੂ ਵੇਮੁਖ ਮੁਹ ਕਾਲਾ ।। ` 

(ਵਾਰ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 



ਦੋਹਾ SHfdses 

ਜੇਹਾ ਵੋਖਹਿ, ਤੇਹਾ ਵੇਖੁ 11 
ਵੇਖੋ : ਜਗ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਰਸੀ ਜੋ OY ਸੌ ਵੇਖ | 

gra :--ਅਸੀ` ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਬ 

ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਨਾਨਕ gat ਲਿਬੀਐ se ।! 
ਜੋਹਾ ਵੇਖਹਿ ਤੇਹਾ ਵੇਖੂ 1” 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ fad ਕੋਈ ਕੰਮ | 
ਕਰੇਗਾ, ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਮਤੁ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਇ ਅਗੈ when ।। 

Ad ਕਰਮ ਕਮਾਇ Sat ਹੋਇਸੀ i 

ਜੇਹੇ ਪੀਰ ਤੇਹੇ ਮੁਰੀਦ । 

ਭਾਵ :--ਜੋਹੀ ਰੂਹ ਤਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ :--ਉਹ ਦੋਵੇ” ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ । | 

(੧) | ਰੋਵੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ A der ਹੈ । ਜੋਹਾ ਪੀਰ Zar ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣਾ ਸ) । 

ਜੇਤੀ ਵਾਉ, ਤੇਹਾ ਓਹਲ ti 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨ) ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਦੁਖ 
ਆਵੇ, ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ 
=~ 

J} 

Sas :--ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਾ 38, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ | 
~ > 3੩) ਫ1 2੩ ਰ੍ ੍ ਹੁ 2. ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰੋਂ । ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਵੇ ਉ, ਤੋਤਾ | ager ਹੈ, ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਓਹਲਾ ਬਣਾਓ' ਫਿਰ ਸਭ ਠੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | (Ha) | 
~ + ੨੩ We T T ਇਮ ] ਲੇ ੪ a 

ਜੇਠ ਹਾੜ ਕੁਖੀਂ ਸਾਵਣ ਭਾਦ' | ਆਪਹੂ ਕਛੁ ਨ Jeet ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹਿ ਮੰਨੈ ਵਸਾਵੇ। 
aut । ਜਾਂ AS ਹਾੜ WS, ਸਾਵਣ | ਜੈਸਾ ਕਰੇ SH ਲਹੈ ਹਿਖਿ ਕਣਦਿਕ ਭਾਖ ਸੁਣਾਵੈ | 
gre ad | 

BOR 

| ਤਪੇ, ਸਾਵਣ ਭਾਦੋ” ਵਸੇ । 

aR? ਕਰੇ ... 

ਭਾਵ :--ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ 
ਲੰਆਂ ਤੋ“ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਰਹੋ 
3 ਸਾਵਣ ਭਾਂਦ' ਦੇ ਹੁਸੜ ਤ` ਬਚਣ ਲਈ 
ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਉ | 

ਵਰਤ” :--ਹਾਏ ਕਰਮੀ ! ਅਜ ਕਲ ਤਾਂ 
ਗੁਠਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦਗਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਹੈ “ਜੋਠ 
ਹਾੜ TS, ਸਾਵਣ gid’ ਰੂਬੋਂ । (ਸੋਗ) 

ਜੇਠ ਹਾੜ ਤਪੇ, ਸਾਵਣ get 
: ੧੨. | SHI 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ--ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰ) | 

ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਤੇਹਾ ਜੋਇਸੀ ।। । 
ਭਾਵ :--ਦੁੱਖ fue ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ; ਚੌੜ 
[ ਨੰਹੀ' । ਨੱਬ ਆਪੇ ਕਾਰਜ ਸੁਆਵੇਗਾ । ਜੇਠ ਹਾੜ 

(Hg) 
ਜੇਡਾ ਸਪ SH, feat wa ਚੌੜੀ । 
ਭਾਵ :--ਸਰੀਰ S ਕਿਸੇ Oda 

ਰ: | ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ । 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸ਼ੂਹੀ ਰਾਗ) | ; gs :— Asi fu ਲੰਮਾ, ਤਿਹੀ ਘੋਹ 

| ਹੌੜ)' । ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਭਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ | ਧਨਵਾਨ ਹੋਣਾ 
| ਕੇਈ ae ਨਹੀ', 

ਜੇਹਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੌਸਾ ਹੀ ਚੋਲਾ | 

ਜੇ US ਸਾਦਗੀ ਤੇ ye 

(ਸੰਗ) 

ਜੇਡਾ ਸਿਰ ਤੇਡੀਆਂ ਸਿਰ ਪੀੜਾਂ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ faders} 

at oe! 

ਵਰਤੋ' --ਤੇਰ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸੁਖੀ 
| ਸੋਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ 'ਜੋਡਾ ਸਿਰ 

| ਤੋਡੀਆਂ fre ਪੀੜਾ” ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । (ਨਰ) 

HAT ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਲਹੈ | 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਮ 

ਵਰਤੋ” :-- 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਸ ਜੀ) 



EN a 2੩ "gy 

AAT HS ਅਪਣਾ, UT ਮਨ SAT ਜੇਸੀ ਮਨਸਾ Jat ਦਸਾ 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵ '--ਜਿਵੇ' ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 
ਸੋਚੌਗੇ, ਉਰੋ ਜਿਹਾ ਉਹ sag ਸੰਬਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । fas ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 

ਸੋਚਣਗੇ | = ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਏਕ ਰੂ = ਤੋ” ਨ . 

eda :--- ਬਾਬਾ--'ਜੋਸਾ ਮਨ ਅਪਣਾ Ud | ee ਨਗ ie Sie 

ਮਨ SR’) ਦੇਖੋਂ ਇਹ ਇਕ ਅਸੁਲ ਹੈ । nue | te ne ES ae 
aaa ony = (8) AAT ਮਨਸਾ SH eH । 

(ਗੁਨ ਰ੍ਰੰਬ--ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ) 

ਜੈਸੇ ਗੋਇਲ _ਗੋਇਲੀ 3H 
। ਸੈਸਾਰਾ ੧੧ 

ਛਾਣ :--ਜਿਵੇ` ਚਰਾਂਦ ਵਿਚ ਗਵਾਲਾ' 

a3 ਸਮੋ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 

(ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਜਿੰਘ) | 

ant ਕਰਨੀ ਵੇਸੀ ਭਰਨੀ | 

gra: .--ਜਿਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਿਹਾ 

ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ । | 
ਵਰਤੋ” :--'ਕੋਸੀ ਕਰਨੀ Ext ਭਟਨੀ', | HS ਦੀ ਖੱਲ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਹੈ । 

ਪੇਮ ਨਗਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ | eds 3 

(ਕਾਫ਼ੀਆਂ--ਬੁਲੋ ਲਾਹ) | AR ਗੋਇਲ ਗੋਇਲ ਤੈਸੇ ਸੋਸਾਰਾ ।। 
ਵੇਸ aa ਪਿਉ, sat St ਕਰੇ ਕੂੜ ਕਮਵ0ਿ ਅਦਮੀ Hate ਘਨ ਬਾਰਾ ।। 

(ਗੁਰੁ ਗੇਬ--ਆਸਾ ਰਾਰ) 
ਘਿਉ | ਰੀ ae 

: ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ” ਹੈ : vet ad! 
ਭਾਵ :--ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁਕਾ ਪਿਆਰ = ae 

ae —H oH ਕਰਨਾ 3 : ਵੀ ਘਿਉ ਦਰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । | faery a 

ਵਰਤ ---ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤਾਂ Wat । ਵਰਤੋ :--ਵੇਖੋ:-- 'ਜੋ ਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਪਿਆਰ ਵੰ ਅਮੁਲ ਵਸਤੂ ਹੈ। “ਜੈਸੀ ਕਰੇ Fug" | | ਅਜਕਰ ਲੋ' ਅਜ ਦਾ ਕੌਮ ਕਲ੍ਹ ਉਤੇ ਨਾਂ ਫਡੋਂ, ਜੋ ਕਲ 

Sula! ਰੇ NS ed MES ਤੂ Mel el | ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜ ਕਫੋ, ਜੋ a ਕਰਨਾ ਹੈ, ed 
` ਹੋਵੇਗੀ । (Ha) | 2 ge ।ਕ ਰੋ (far) 

ਜੈਸੀ ਗਠੜੀ ਆਪ ਦੀ ਐਸਾ। ਜੋ ਮਿ ਮੋ ਝੜਿਆ | 
= i = 

ਮਿਤ ਨ ਕੋਇ । 1 ge: ਤਾਕਤਵਰ _ ਨਾਲ OF 

ਭਾਵ :-- ਆਪਣੇਂ ਪਲੇ ਪੂੰਜੀ ਵਰਗਾ ਖਹਿਬੜਦਾ ਹੈ eal ਹਾਰਦਾ ਹੈ । 
ਕੋਈ ਮਿਤਰ ਨਹੀ” । zs 

D 
Ha ਵਿਚਾਰ ਸਿਆਣੇ Sal, 

ਇਹ faxat ਹੈ ਘੜਿਆ | 

Gna ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ea, 

'ਨੋ ਅੜਿਆ ਸੋ ਭੜਿਆ' | 
r ts ੯੦੮ ॥੧_ $ rin ta a] ਦਾ is 21 ਨ 

ਆਪਦੀ nt ਮਿਤ ਨ! ਕੋਇ” । (Ral) (ਜੀਵਨ Uo—fa. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ) 

ਵਰਤ :-- ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ 

ਕਠਨ। ਚਾਹੀਦਾ । ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਧਨ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ 

ਫਿਰ ਮਬਾਜੀ ਕਾਹਦੀ ? ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ‘An ਗਠੜੀ 



errr rer err rrerrtt ttt itt t teeter ie ਮਰਤਾ ree eens 

ਜੋ ਅਦਰ A ਬਾਹਰ । 
ਭਾਵ :--ਅਐਦਰੋ` ਬਾਹਰੋ” ਇੱਕ ਹੋਣਾ | 

ਵਰਤੋਂ :--ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸ 
ਕੋਚਨੀ ਏ $ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੋ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਕੋਈ 

2s ਛਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀ? ਕਰਦਾ । (ਸੰਗ) 

ਜੋ ਇਛਹਿ ਸੇ ਫਲੂ ਪਾਇਸੀ i 
ਭਾਵ :---ਰੱਥ Ss ਜੋ fa Gal 

ਮਿਲਗਾ | 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਜੋ ਇਛਹਿ ਸੇ ਫਲੁ ਪਾਇਸ) 
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਲਗਾਂ ਧਿਆਨ ।। 

ਕਿਲ fey ury ਸਭਿ ਕਟੀਅਹਿ 

ਹਉਮੈ va ਗੁਮਾਨੁ | 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ) 

ਜੋ ਏਥੇ gua (ਭੈੜੇ) ਉਹ ਲਾਹੌਰ 
ਵੀ ਕੋਹੜੇ (ਭੈੜੇ) 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਭੈੜੇ 

_ਹਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ gut ਜਾਂ gs 

ਹੁਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--'ਜਿਹੜੇ 84 ਕੋਹੜ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ 

ਕੋਹੜੇ' । ਪ੍ਰਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ 

ਹੀ ਰਿਹਾਂ । (ਸੈਰ) 

ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੈਠਿ 
Bre | 

ਭਾਵ :--ਰੱਥ (ਜਾਂ ਵਡੇ Sat) ਵਿਚ 
ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 

yaar ਆਉਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗਲ ਲਾਉ”ਦਾ 

ਹੈ ਰ 
ਵਰਤੋ” :-- 

ਜੋ ਜਰਣ ਆਵੈ faq ਕਠਿ me, 
ਇਹੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ Wet ॥ 

ਬਿਨਵੈਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ as ਮਿਲਿਆ, 
Wer ਕੇਲ adel !। 

(ਗੁਰੁ ਗੋਥ--ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜ) 

੨) ਰਜਨੀ ਦਾ ਪੜੀ-- ਸਤਿਗਰ ਜੀ ! ਜੋ ਕੁਝ 
ਆਪ ਫਰਮਾਉ”ਦੇ ਓ, ਠੀਕ ਏ । ਪਰ “ਸ਼ਰਨ ਅਇਆਂ 
ਦੀ ਲਾਜ ਆਪਨੇ ਹੀ ਰਖ੨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ 

ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਇਹ faad ਦੁਆਮੀ Fern’ 
(ਹਜਨੀ ਨਾਟਕ-- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜੋ ਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨ ਆਵੇ, ਜੋ” 
ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸਕੇ । | 

ਭਾਵ : =-ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ :--ਭਰ ਜੀ ! ਦੁਨੀਆਂ ਮਤਲਬ 
ਦੀ ਹੈ, ਉੱਝ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹੈ । “ਜੋ” ਸਾਵੇ 
ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੌ” ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸਕੇ” । (ਸ) 

ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਨਾ 
ਬਲਖ ਨਾਂ ਬੁਖਾਰ | 

ਭਾਵ :--੫ਰ ਵਰਗਾ 

ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ | 

ਵਰਤੋ : - ਘਰ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਟੌਰ ਕਿਤੇ 

ਨਹੀ” ਮਿਲਦਾ । 'ਜਿਹਾ ਸੂਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਉਹ 

ਬਲਬ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ' (ਸੋਗ) 

ਜੋ ਸੈਤਾਨਿ ਵੋਝਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ 
ਫੇਰਹਿ ਚਿਤ ।। 

ਭਾਵ :-ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨੇ ਖੁਆਰ 
ਕਰ ਦਿਤਾ ਉਹ ਕਿਵੇ ਠੀਕ ge | 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਫ਼ਰੀਢਾ ਕੂਕੇਦਿਆਂ ਚਾਕੋਦਿਆਂ ਮੜੀ ਦੇਦਿਆਂ ਨਿਤ 1 
ਜੋ ਸੈਂਤਾਨਿ eagle ਸੈ fas ਫੋਰਹਿ ਚਿਤ i’ 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਥ-- ਸਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ) 

ਜੋ ਹੱਲਿਆ ਸੋ ਸੱਲਿਆ। 
ਭਾਵ :-ਜਿਸ ਨੇ ਰਤਾ ਜਿਨਾ ਵੀ 

ਕਾਨੂੰਨ sa ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ, Gal 
ਮਾਰਿਆ ਗਿਆਂ । 

ਵਰਤੋ” ;--ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 
‘a dieu ਸੋ ਸੋਲਿਆ” ਰੇਤ ਤੇ ਤਰਫ਼ਢਰੀ ਦ) 
fea ਕੋਈ as sat । ਹੂ 

ਸੁਖ ਕਿਤੇ 

(R) 



ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ... ੩੦੫ ਜੋ ਘੜਿਆ... 

ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭ ਖਟਏ, ਜੋ ਕੱਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਮਾਈ । 
ਮਾਣ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਪਾਈਏ । ਜੋ ਖੱਟ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਭਾਈ | } = 

ਲੁਕ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸੁਖ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ, 
33 ਆਉਦਾ ਚਲਿਆ | 

ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਬਰਛੀ, 
ਜੋ ਹੱਲਿਅ! ਸੌ ਸੱਲਿਆ | 
(ਜੀਵਨ ਤਤ--ਗਿ: ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਫਰ) 

ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ । 
ਭਾਵ :--ਹੌਣੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :---ਸ਼ਾਮ ਮੁੰਦਰ--ਸਚ ਹੈ, ਨਾਨਕੇ 
ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਛਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ A ਹੋ ਗਿਆ 

(ਸ਼ੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੋਗ ਸੋ ਹੋ । 
ਭਾਵ :--ਜੋ ਹਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, Gal 
ਹੋਣਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

'ਛਨਿਛਰ ਵਾਰ ਉਤਾਵਲੇ, ਵੱਖ ਸਜਣ ਦੀ ਸੋ। 

ਅਸਾਂ ਮੁੜ ਘਰ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵਣਾ ਜੋ ਹੋਣੀ ਸੋ ਹੋ । 

(38 ਸਾਹ) 
ਜੌ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ : 

ਭਾਵ :--੫ਪਰਵਾਹ 

ਸਿੱਟਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ । 
ਨਹੀਂ _ ਭਾਵੇ” 

ਵਰਤ” :--ਚੰਗਾ ! ਹੁਣ ‘Ade ਸੋ ਹੋਵੇ”. 
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ Came’ fata ਗਲ ag 
ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖੀ ਸੂਣੀ ਜਾਵੇਗੀ । 

(ਸ਼ੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ --ਡਾ. ਬਲਬੀਰ 1੫) 

ਜੋ ਕਹੇ ਸੇ ਬੁੱਢੀ ਸੱਚ ਹੈ । 
ਭਾਵ :-ਕਿਸੇ ਦਾ Hy ਬਨਾਣ ਲਈ 

ਉਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਗਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ । 

ਵਰਤੋ” :--ਫ਼ਤਹ ਸਿੰਘ--ਨਹੀ' ਜੀ, ਝੂਠ 
ਕਿਉ” ਹੋਣਾ ਸੀ ? 'ਜੋ ਕਹੋ ਸੋ ਬੌਂਢੀ He’ । 

(ਛੇ ਘਰ-- ਪ੍ਰੋ: ਸੌਤ ਸਿੰਘ ਸੇਏਂ) 

ਭਾਵ :--ਨਿੰਕਮਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 
ਜੌ ਆਪਣਾ ਕੋਮ ਨਾਂ ਸਵਾਰਨ ਤੋਂ ਹੌਰਾਂ ਦੇ 
ਸਵਾਰਦੇ ਫਿਰਨ । | 

ਵਰਤ? :---ਸੈ' ਤੁਹਾਡੀਆਂ asi ਵਿਚ 
aol ਆਣ | ਚਾਚਾ ਆਖਿਆਂ ਕੌਣ ਪੰਡ ਚੁਕਦਾ ਜੇ | 

ਤਸੀ` ਫੁਝਾਉਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮ deer 

ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਪਰ Gai fed’ ਨਹ!” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 
ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘Ads ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮਾਈ, ਜੋ ਖੱਟ 

at ਜਾਣੇ, ਉਹ ਭਾਈ' । (ਸਗ) 

`ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਾਇਆ iad 
ਕਰਰਾ ਸ.ਭਰਗਾ | 

ਭਾਵ --ਜੋ Se ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਉਸਦਾ ਫਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਸੋਗ । 
ਹੁਣ ਲੰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ਆਖਰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਗ | 

(ਕਿੱਸਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀ”ਵਾਲ--ਕਾ ਦਰਯਾ ਟ) 

ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ 
ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--ਹੁਕਮ ਹੈ 'ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੈ” ॥ 
ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈ” ਉੱਢਮ ਕੀ ਕਰਾਂ ? 

(ਸ਼ੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡ': ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭੱਜਸੀ | 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਜੋਮਿਆ ਹੈ, ਉਹ 
Hdd" | 

ਵਰਤੋ” : —a ਕੋਈ ਜੈਮਿਆ ਮਹੇਗ', ਸਭ 
ਕੌਈ, ਘੜਿਆ ਭਜਸੀ ਵਾਹ ਸਭ ਵਹਿਨਗੇ ਵੇ | 

(ਹੀਰ--ਵਾਰਸ ਸ਼ਹ) 



ਸੜਿਆ । ਵੇਖੋ :-- ਸਿ ਅਗੇ ਟੋਏ । 

ਭਾਵ :--ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ aH | 

ਛ਼ੋਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਅੜੀਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਈ ਹੋਈ 

ax ਹੈ; ਕਿ ‘A ਜਲਦੀ ਪਕਿਆ, ਓਹੋਂ ਜਲਦੀ 

ਸੜਿਆ ਸੋ ਕਾਹਲੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ” । (Hal) 

ਜੋ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹੀ ਖਿਲਾੜੀ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ 

ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ 

ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ । 

ਵਰਤੋ :--ਇਹ ਗੱਲ Fut ਹੈ ਕਿ 'ਜੋ ॥ 

ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਬਿਲਾੜੀ' ਹਰ ਕੈਮ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ | 

(Hal) | : 
॥ ਨਾਂ ad । 

ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । 

ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ Gad ॥ 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ded, 

ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” 

ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲੈ, ASA 
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ager ਹੈ, fad ਜਿਹਾ ਫਲ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” :--- 
ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਢੇਡਿ ਉਡਿ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ। 

ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੈਗਤਿ ਮਿਲੋ ਸੋ 3H ਫਲੁ ਖਾਇ । | 

-ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ) | 

ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਤੁਧ ਹੀ As a | 
(ag Ae 

ਭਾਵ :--ਜੋ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਉਹ ਓਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

| ਓਹੀ ਸਿਆਣਾ | 

ਗਾਵਾ ਦਾਗ errr rrerrrererirerrirerrrerrrrrrerr i iit rer ri 10 

ਜੋ ਤੁਧ ਸੋਵਹਿ ਸੇ ਤੁਧ ਹੀ ਜੇਹੇ, 
ਨਿਰਭਉ ਬਾਲ ਸਖਾਈ di 

(ag ਗ੍ਰੌਥ--ਮਾਜੂ ਰਾਗ) 

ਜੋ ਤੇਰਾ, ਜਗ ਤਿਸਦਾ ger 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ 
| ਗਿਆ ਹੈ ਦਨੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
| ਜਗ das ves’ ਸਾਇਰ sae ਅਨੌਦ eters 

ਜੋ sai ਜਗ ਤਿਸਦਾ ਬੋਦਾ 1੧ 

(ਵਾਰੀ -- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਜੋ ਡਿਠਾ, ਸੋ ਨਾਹੀ ਮਿੱਠਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵ 
ਵਾਹ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹ wo ਚੋਗਾ ਵਰਤਾਉ 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਹੈ; ਨਾ ਦੂਖ ਹੈ ਨਾ 
। ਸੁਖ di ਪਿਆਰੇ ਦਾ as ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਓਹ ਭੀ 

| ਝਿਠਾ 3 ਇਹ ਭੀ ਡਿਠਾ 'ਜੋ ਡਿਠਾ, ਸੋਂ ਨਾਹੀ 

| ਮਿੱਠਾ” । ਮਿਠੇ ਦੀ ਛੱਡ set ਆਸ, 

ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ x ਉਗਵੇ ਮੁਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ it | 

ਤੀਜ fay ਮੰਗੈ ਅੰ ਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਨਿਆਉ ।। 
(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਆਸ ਦੀ ਵਾਰ) | 

ਕਾਰਜ ਤੇਰਾਂ 

ਛਿਨ fea ਰਾਸ | 

(arm ਨੋਧ ਸਿੰਘ--ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ।। 
giz :-ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ 

| sag ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ Aas 2 ਵਰਤੋ” 
ਜੋ ਦੀਜੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ 
ਜਿਉ weg ਕੀ ਛਾਈ i 

ਜਨ se _ ਜਗ _ ਜਾਨਿਓ 
ਮਿਬਿਆ ਰਹਿਓ ਰਾਮ _ਸਰਨਾਈ) । 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ-- ਗਉੜੀ ਵਾਰ) 

ਜੋ ਪੱਟੀ, ਸੋ ਸੁਆਦ" ਪੱਟੀ । 

ਭਾਵ :--ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ _ਚਸਕਿਆਂ 
| ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ । 



ਜੋ ਪਾਸੀ... 

ਨਹੀ” ਰਿਹਾ । ਸੁਆਦਾਂ ਦਾ ਪਟਿਆ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਨੋ 
ਬੈਠ ਹੈ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ, ‘A । 

(ਸੰ) | 

ਜੋ ਪਾਸੀ ਫੇਰਾ, ਉਹਦਾ `ਹੋ ਜਾਸੀ | 
tet, ਸੋ ਸੁਆਦ” ਪੱਟੀ' । 

ਮੁਜੇਰਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਲਾਗੇ wae 
ਨਾਲ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਲਗ ਪਵੇ । 

ਵਰਤੋ :-- ਇਸ ਘਰ ਢਾ ਤਾਂ ਇਹ aera 

ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ Hee ਕਰਨ ਲਗ UE, 

ਹੈ ਅਖੇ ‘A ਪਾਸੀ ਫੇਰਾ, ਓਹਦਾ ਹੋ ਜਾਸੀ >ੂਜੇਰਾ' । 
(ਸੰਗ? | 

ਜੋ ਫੇੜੇ ਸੌ ਫੜੀਦਾ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੜਾ 
ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ” : 
= nD ~ 

ਜੋ ਫੋੜੈ _ਸੋ _ਫੜੀਵਾ 

asta Het ਨਿਆਉ' ਕਰਾਏ । 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) | 

ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਉਗਵੇ ।1 

ਭੁਣਾਂ -.--- ਹੂ. ic | : ਤੂ = z ਭਾਵ :--ਜਿਹਾ ਕੌਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, । o, ਲਹੂ ਪੀ'ਦੇ ਹਨ, ਸਵੱਛ _ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ 
| ਕਿਵੇ” ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਤਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤ` :- 
ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੇ ਪੁੰਨ ਖਾਪ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਕਾ ਬੀਓ ।। 
ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ Cae ਖਾਂਦਾ _ਜਾਣੈ ਜੀਓ ।। 

(ਗੁਰੂ ਰ੍ੱਥ--ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ) 

ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋਇ ਫਲ ਖਾਏ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ | 
ਕਰੇਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲਵੇਗਾ | 

੩੦੭ 

ਵਰਤ :-- ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਹੁਣ ay 

ਐਂ 

3 | ਸੈਕਲ੫ ਛੱਡ 21 
ਓਹੋ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਸਮਝੋ । ਇਥੇ sit ਇਹ ਹਾਲ । 

ਜੌ ਰਤ .. 

੧੯੦੪ 

ਵਰਤ .--- 
ਦਰਗਹ _ ਸਚੁ __ਕਬੂਲ _ ਹੈ 
aad ਦਰਗਹ _ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ | 

ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਇ ਫਲ we" 

(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ । 
ਭਾਵ :--ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌ ਹੋ ਗਿਆ। 

| ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ । 
ਵਰਤੋ” :-- ਥੇਰ, ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦਾ = 

ਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਕਰ ਤੇ 

(ਸ਼ੁੰਦਰੀ=-ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜੋ ਮੈ" ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ' ਪਾਇਆ i 

ਭਾਵ :--ਜਿਹੋ fas ਮੈ ਕੀਤਾ 

| ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ । 

ਪਾਪ ਕਰੇ, ਉਹ | 

| ਸ਼ਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੈਠਾ ਰ% ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ । 
| ਸਭਨ! ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ 
| Ser ਹੈ ਰ 
| otuet ਹੈ fad’ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਿਵੇ' ਹੀ ਭਰੋਗਾ | 

ਵਰਤੋ :-- (੧) ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਬੁੱਧੀ 

i 

ਜੋ ਸੈ! ਕੀਆਂ HOH ਪਾਇਆ ਤੇ 

(ਇਕ ਸਿਖ ਘਰਾਣ=--ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ) 

ਜੋ ਰਤ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ, 
ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲੁ ਚੀਤੁ ।। 
ਭਾਵ :--ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸਨ੍ਖਾਂ 

ਵਰਤ :--ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖ ਦੇਣ 
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਈ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ yar 

| ਪਲਟ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ Sal ਹੈ । ਸਤਿਗੂਰ ਨੇ 

ਲਿਖਿਆਂ ਹੈ :-- 
ਜੇ 33 ਲਗੈ ਕਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤ | 

ਜੋ ਰਤੁ Wied went ਤਿਨ ਕਿਉ 
ਨਿਰਮਲ ਚੀਤਿ | 

(ਬਾਬਾ ਨੋਧ ਸਿੰਘ--ਡ: ਭਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 



ਜੌ ਰਾਂਤੀ', oe 

meee 

ਖਾਣ ਸੁਖਾਲੀਆਂ | ਵੇਖੋ :-- 'ਕਰ wadt ਤੇ 
ਖਾਹ ਚੂਰੀ” । 

ਭਾਵ :-ਜਿਹੜੇ ਰਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ 
ਕਰਦੇਂ ਹਨ, ਓਹੀ awe ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ :--ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕੀ sda 
ਕਟਨੀ ਹੈ i ਨਿਰਾ ਆਲਸੀ 3 ars, ਤਰੌਕੀ ਤਾਂ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਾੰ ਦੇ ਪੈਰ duet ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ-ਰਾੜ 
fea ਕਰਦੇ ਹਨ | ੧ਣਿਆ ਨਹੀ” ਜੇ :-- 

ਜੋ ਰਾਤੀ wae ਕਾਲੀਆਂ | 

ਸੋਈ _ਖਾਣ __ ਸੁਖਾਲੀਆ । (ਸੋਗ) 
* ~ wo 

-~ 

ਸੋਹ। 

ਭਾਵ :--ਜਿਥੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰੇ, 
ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਵਰਤੋ” :-- ਸਰਦਾਰਾ--ਨੱਬੂ ਅਜ ਕਲ 

ਦਾ ਸਮਾਂ Si ਜ਼ਨਹਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। Ads 

ਕਟੇ ਸੋ ਹੋ, ਜੋ ਰਬ ਕਰੈਸਂ ਨੋ। (Ra) 

an ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ aul’ ਰਹਿੰਦੀ | 
giz :--ਗੁਸੇ ਵਿਚ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ 

ਨਹੀ” ਰਹਿੰਦੀ । 

ਵਰਤੋ" :---ਪੋਰਸ- an ਵਿਚ da sat 
ਰਹਿੰਦੀ । ਕਈ ਵਾਰ faa ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ 
feze-use ਹੋ ਪੈਦੇ ਨੇ । ਵੈਰੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ 

& ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹਿਰੀ ਏਕ! ca ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ | 
(ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ--ਪ੍ਰੋ: ਹਰਚਟਨ ਸਿੰਘ) 

Aa ਦੀ Aurel, AW ਗੁੜ ਤੇ 
ਚਾਰ ਬੁਕ ਛਾਈ । 

ਭਾਵ -ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ BSB ਦੇ ਪਲੇ 
az ਵੀ ਨਾਂ ਪਵੇ | 

ਵਰਤੋਂ” :--ਸ਼ਾਹ--ਨੱਤੂ, ਔਖਾ fa! 
'ਏੋ ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਨੱਬੂ-- 

ਸਹ ਜੀ; ਸਵਾਹ ਸਿਲਿਆ ਹੈ । ਮੋਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ 

੩੦੮ 

ਜੋ ਰਾਤੀ ਜਾਗਨ ਕਾਲੀਆਂ, ਸੋਈ 
ere} |’ 

a ਰਨ ਕਰੇ AG, ਜੋ ਰੱਬਕਰੇ 

ਜੋਗੀ ਭੁਲਾ... 

ਹੈ, ਅਖੋ 'ਜੋਖੋਂ ਕੀ ਜੁਖਾਈ, ਸ਼ਾਹ ਗੁੜ ਤੇ ਚਾਰ ਬੁਕ 
(ਸਤ) 

ਜਗਨ ਗਈ ਤੇ sae ਆਈ | 

ਭਾਵ :--ਸੋਜਮ ਘਰੋ` ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ 
ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਆ ਜਾਵੇ | 

ਵਰਤੋ“ :--ਮੇਰੀ wast ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ 
ਬੜੀ ਭਲੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬਣੀ, ਜਾਦੀ ਤੇ 
ਸੈਜਮੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ‘Aaa ਗਈ ਤੇ ਭੌਗਨ ਆਈ' 

eet ਹਿਸਾਬ ਹੈ । ਨਵੀ ਵਿਆਂਹਦੜ ਤਾਂ ਬੜ' ਹੀ 

ਧਨ vl ਨਾਸ ਕਰਈੀ ਹੈ । (Ha) 

ਜੋਗੀ ਸਨ ਸੋ ਉਠ ਗਏ, ਆਸਨ 
ਜਹੀ ਭਿਬੂਤ | 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 
ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋ` ਪਿਛੇ ਕੌਮ ਦੀ ਕਈ 

ਚੀਜ਼ at ਰਹਿ ਜਾਵ | 

ਵਰਤੋ” :-- 

Ws ਆਥੇ ਸਾਇਰਾ ਕਿਤ ਵਲ ਗਿਆ ਜਹਾਨ । 

ਬਹਿ ਬਹਿ ਰਈਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਲਗ ਲਗ ਗਏ ਦੀਵਾਨ | 

ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਉਠ ਗਏ, ਆਸਨ ਰਹੀ ਛਬੂਤ । 
(ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ--ਬਾਵਾ ਬੁਧ ਸਿੰਘ) 

ਜੋਗੀ ਜੋਗੀ ਲੜ ਮੋਏ ਖਪਰ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ | 

ਭਾਵ :---ਜਦ ਝਗੜਾ ਕੌਈ ਕਰਨ 

ਤੇ ਹਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ de । 

ਵਰਤੋ" :--੯ਚ--ਸ਼ਾਹ, ਬੋਲ ਚਾਲ ੩! 

ਤੇਰੀ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ 
ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਹਾਲ et ਅਖੇ “ਜੋਗੀ ਜੋਗੀ ਲੜੇ ਤੇ 
ਖਪਰ et ਨੁਕਸਾਨ' । ਉੱਸ ਵਿਚਾਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ 

feanfant ਸੀ ? (Far) 

ਜੋਗੀ ਭੁਲਾ, ਦੂਣਾ ਲਾਹ । 
ਭਾਵ :--ਜਾਹਿਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਤਾਂ 

ਨਕਸਾਨ ਜਾਪੇ, ਪਰ ਵਿੱਚੋ” ਹੋਵੇ ਲਾਭ | 



da ਰਲੀ... 

ਵਰਤ” :— srt ਕਿਥੋ ਨੁਕਸਾਨ Gar- 
ਉਣ ਵਲੋ ਹੋ ? ‘Hal ਭੂਲਾ, vel ਲਾਹ” ਤੁਸੀ” 
ਤਾਂ ਕੁਲੋਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਾਭ ਸੋਚਦੇ ਹੋ । 

(ਸੋਗ) 

ਜੋਗੇ ਰਲੀ ਜੋਗ, ਇਕ ਨ ਨੂੰ ਗਿਲੜ 
ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਾਨਾ ਰੋਗ । 

_ ਭਾਵ :-- ਜਦ fea ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ 
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ । 

ਵਰਤੋ` : ਣ ਤਾਂ me, ਸਾਰੇ fea ag 
at, FA ਸਲਾਹ ਸੋਠਾ ws, ਨਿਤ ਨਿਤ ਇਹ 
ਇਕੱਠੇ _ਡਿੜੇ ਹੋ sfsnn ਜੇ, one ‘fat 
ast Aa, fea ਨੂੰ faz, ਦੂਜੀ ਨੂੰ war 
dar’ | 

HS ਹਲ, ਤਾਂ ਪਾਏ ਫਲ । 
ਗਰ ਮਸੂਰੀ 3 ਖਾ ਚੂਰੀ । 

ਭਾਵ “ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਕਰਦਾ - ਹੈ, 
ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਨਰੇਣ ਦਾਸ--ਕੌਮ ਕਰੋਂ ਤਾਂ 
ਕਿਸੇ ਗਲ er ਘਾਣਾ ਨਹੀ, “ਜੋੜੇ ਹਲ ਤਾੰ 
ਪਾਏ ਫਲ” । (ਸੰਗ) 

ਜ਼ੋਰ ਥੋੜਾ ਤੇ ਹੁੱਥ ਬਹਤੀ | 
ਭਾਵ ---ਤਾਕਤ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹ 

ਵੱਡੀ Je । 

ਵਰਤ” :--੬ਨ੧ “Fe ਥੋੜਾ ਤੇ ਹੁੱਬ 
gost ਵਾਲਾ ਲੋਖਾ ਨਾ ਬਣਾ । ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ 
ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹ ਕੀਤਾ ਕਰ । (Fat) 

ਜੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀ" ਵੀਹ ਸੌ । 
ਭਾਵ 

ਜੁਲਮ ਹੋਵੇਂ, ਤਦ ਆਖਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ“ 

“ਜੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀ' ਵਹ ਸੌ'। 
ਨਿਘਭੋਜਾਂਗੀ ! 

:” ਸ਼ਾਂਤੀ--ਧੀਏ at ਕਰੀਏ, 
ਜੇ ਦਾ ਲਗਾ Wa 

(ਰਾਜਾ ਖੋਰਸ--ਹਰਢਰਨ ਸਿੰਘ) 

੩੮੦੯ 

: -ਜੋਰਾਵਰ es fat ਉਪਰ | 

ਜੋੜ ਗਏ.., 

ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ faa ਤੇ । 
ਰਾਵ ਬਰਾ ਦਾ ਮਾੜੇ ਉਤੇ 

ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਬਾ ਰਹਿੰਦ' ਹੈ 

ਵਰਤੋ“ :--"ਕੇਰੀਮ ਬਖ਼ਸ਼--ਸ਼ਾਹ ! ਨਾਈ 
ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥ। ਕਿਵੇ” ਲਵੋ ? fee 
ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੋ ‘ages ਦੀ At ਸਿਰ 3’ ਵਾਲਾ 
ਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । (ਜੰਗ) 

ਜ਼ੌਰਾਵਰ (ਡਾਢੇ) ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ, 
ਉਹ ਮੰਗੇ ਹਿੱਸਾ (ਲਹਿਣਾ) ਉਹ ਕਢੇ 
ਗਾਲੀ a ਜ਼ਰਾਵਰ ਦੀ ਭਿਆਲੀ, ਉਹ 
ਮੰਗੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਢੇ ਗਾਲੀ । 

ਭਾਵ TUS ਨਾਲ" ਤਕੜੇ OB 

ਭਿਆਲੀ) ਪਾਣੀ ਦੂਖ ਦਾ ਕਾਰਨ geld 

ਵਰਤੋ” '`""ਲੋਫੇਂਦਾ-- ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਭਰਾ? 
ਉਹ ਤੋਂ ਘਰ /ਵਚ ge ਵਾਰ 'ਮਾਣਸ dig, ਮਾਣਸ 
ay ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਏ । ਅਖੋ “ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨਾਲ , 
ਭਿਆਲੀ, Ga ਮੰਗੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਢੇ ਗਾਲੀ", 
ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ Hs ਵੀਹ ਸੌ । ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੋਈ 

ਨਹੀ” ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੌਮ ਵੀ ਕਟਨੀ wi 

ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗਾਲ) ਛੱਡ ਮਾਰ ਪੈਦੀ ਏ । 
(ਸੁਭਦਾ=--ਆਈ, ਸੀ. ਨੰਦਾ) 

ਜ਼ੋਰਾਵਰ (ਢਾਡਾ) ਮਾਰੇ ਭੀ ਤੇ ਰੋਣ 
ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ । ਵੇਖੋ :--ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦ ਸਤੀ” 
ਵੀਹ Fi 

ਭਾਵ :- ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ 
i ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾ | 

ਵਰਤ” :---ਰਮ ਸਚਾ ਹੈ । ਇਹ fee! 
ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ 
ਇਹ oe ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਕਗੰਏਤ 

। ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਖੋ Goes we ਭੀ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ - 
੯. ੯੨ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ” | (ਸਗ) 

ਜੋੜ ਗਏ ਸੋ ਛੋੜ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ 
Gal ਲਾ ਗਏ | 



ਭਾਵ :-ਕੇਜੂਸੀ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :---ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੋੜੀਏ ? ਜੋ 
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ | 

‘Fa ਗਏ ਸੋ ਛੋੜ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ ਰੋਗ ਲਾਂ ae’ । 

(Ha) 
ਜੋੜ ਜੋੜ ਮਰ Wed, ਮਾਲ 

ਜਵਾਈ Wed | 
ਭਾਵ :--ਬਹੁਤ THN ਸੰਬੋਧੀ ਇਹ 

ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, fa ਉਸਦਾ ਸਨ 
ਲੋਕੀ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--ਦਲੋ wa Gad ਸ਼ੂਮ ਹੈ । 

Sat ਕੋਡੀ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀ” ਕਰਦਾ । ਰਾਮ ਸਿੰਘ 

ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ''ਕੋਈ ਗਲ adi “ਜੋੜ ਜੋੜ ਮਰ 

ਜਾਣਗੇ, ਮਾਲ ਜਵਾਈ wedi’ ਓਹਦੇ fen ਕੰਮ 2” 

(Ha) 

ਜੋੜੀਆਂ ਜਗ ਥੋੜੀਆਂ, ਨਰੜ 
ਬਥੇਰੇ । 

ਭਾਵ :---ਪੰਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਜੋੜ 
ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਸੈਜਮੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤ? :--ਵਰਿਆਮ-- ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋ 
ਮਤਲਬ ਦੀ ਜੁੜੇ, ਤਾਂਹੀਓ” ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਢਾ ਏ । 

Afs ਵਿਚ ਦੇਖੀਦਾ ਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ Al 'ਜੌੜੀਆਂ 

ਜਗ ਥੋੜੀਆੰ ਨਰੜ aga’ | 

(ਦੂਰ vars ਸ਼ਹਿਰੋ'-- ਪ੍ਰ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) 
ਪਰ. 9੩੧੨ 

ਜੋ ਲਾਲੇ ਬਾਕਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਸੋ 
ਮਹਾੜੇ ਬਿਆਨ 1 

ਭਾਵ :--ਵੱਡੇ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ 
ਮਿਲਾਣੀ | 

ਵਰਤੋ :-- ਛੋਟਾ -- ਸਰਦਾਰਾ, ਚਿੰਤ: 
ਕਾਹਦੀ, ਜੋ ਆਗ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਖੇ 'ਜੋ 
ਲਾਲੋ wad ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੋ nas ਬਿਆਨ” 

ਅਸਾਂ 3. ਵਡਿਆਂ ਦੇ fue ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। (ਸੋਗ) 

ਜੋ', ਜੁਆਰ, ਕਪੜਾ, ਡਿਠੇ ਉਤੇ 

at | 

ਭਾਵ :--ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਕਪੜੇ ਦਾ ਮੁਲ 
aya ਪਾਈਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਤੋ` :--ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੌਦਾ ਕਿਵੇ” 

ਕਰ ਲਵਾਂ ? ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੈ ਹੀ 

ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ di “A, ਜੁਆਰ ਕਪੜਾ ਡਿੱਠੇ 
ਉਤੇ ਭਾ” | (ਸੰਗ) 

ਜੌ ਲਿਛੋਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਖਿਸਕੇ : 
ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 3 ਜਦੋ” 

ਕੋਈ ਖਿਸਕ ਜਾਏ | 

ਵਰਤੋ” :---ਸਰਨ)--ਰਾਧਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮ 
ਲੈ ਕੇ ane ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਖੇ ‘FH ਲਿਛਕੇ ਤੇ ਯਾਰ 
funy ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । (Ha) 

HAS ਗਏ ਨਾਂ ਬਾਹੁੜੇ, ਜੋਗੀ ਨਾ 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੀਤ । ਜ/ਜੋਗਲ ਗਏ ਨਾ 
ਬਾਹੁੜੇ, ਜੋਗੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ । ਰ 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ/ 
ਪਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ a 
ਹੋਂਵੇ । / 

ਵਰਤੋ” :-- ; 
ਸੈ" ਭੁਲੀ ai 

ਲਾਈਓ ਜੋਗੀਆਂ ars ਪ੍ਰੀਤ ਲੌਕੋ | 

ਜੈਗਲ ਗਏ ਨਾ ਬਾਹੁੜੇ ਸੁਦਰਾਂ ਨੂ 

ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ” a ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੀਤ ਲੋਕੋ। 
(ਪੂਰਨ ਭਗਤ-- ਕਾਦਰਯਾਰ) 

HAS ਜੱਟ ਨਾਂ ਛੇੜੀਏ, ਹੱਟੀ ਤੇ 
ਕਿਰਾੜ, ਬੇੜੀ ਤੇ ਮਲਾਹ ਜੇ, ਭੇਨ 
ਦੇਸਨ ਬ੍ਥਾੜ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 
ਜਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਛੋੜਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 
ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 

SHY ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 



` ਵਰਤੋ ——Sgn alist A a ਤੁਸੀੱ 

ਖਿਸਕ ਆਏ, ਨਹੀ” ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਖੇੜਾ ਪੈ Aten 

Sam ਜੋਂਟ ਨਾ ਛੇੜੀਏ, ਹੱਟੀ ਤੇ ਕਿਰਾੜ, ਬੇੜੀ ਤੋ 

'ਮਲਾਹ, ਜੇ ਭੌਨ ਦੇਸਨ ENT (Hat) 

wae ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੌਈ _ਮਮੂਲੀ ਥਾਂ' ਜਾਂ 

ਟਿਕਾਣੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ 

ਰਿਹਾਂ ਹੋਵੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਮਾਹਾਂ ਸਿੰਘ--ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 

ਜੀ, ਕਿਵੇ” ਬੀਤਦੀ ਹੈ $ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ--'ਜੋਗਲ 

ਵਿਚ ਮੰਗਲ” ਲਗਾ ਪਿਆਂ ਹੈ । ag ਦੀ ਬੜੀ 

ਕਿਰਪਾ ਹੈ । (ਸੰਗ) 

a aust, ਸੁਥਰਾ ਭਲਾਮਾਨਸ | 

ਭਾਵ ਜਦ OS ਆਦਮੀ 

ਚੰਗਿਆੰ ਦੀ ਨਿੰਦਆ ਕਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :-= ਹਨੋਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਏ । ਹੁਣ 

ਤਾਂ Se ਕਪੇਂਤੀ ਸੁਥਰਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ” ਵਾਲ ਹਾਲ 

ਜਾਪਦਾ ਹੈ । wa ga ਦਾ ਭੋਢ ਹੀ ਮੁਕ 

ਗਿਆ ਹੈ । 

ਭਾਵ :--ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ 

ਤੇ ਟਪਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰੇ | 

ਵਰਤੋ” :--₹੫ ਨੀ seri, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ 

ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਣੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁਲੀ 

ਨਹੀ“ ਸਮਾਉ”ਦੀ । 'ਜੋਵ ਪਰਾਈ ਮੂਰਖ ਨਚੇ 

ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ । (ਸੰਗ) 

an ਬਿਗਾਨੀ, ਮੂਰਖ ਨਚੇ । 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 

ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ | 
ਵਰਤੋ” 

:=-=ਜੈ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 

......4444.4.442444444=-=44 ਲਕੜੀ
 ਲਲਕਲਲਤਲਕਲਕ ਤਦ ਕਲਲਕਣ ਦ ਤ  ਦਨਦਲ 

Aut ਜਾਈ.. 

ਚੁਖ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਵਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਲਾ 

ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਬੋਲਣ ਦਾ ? ਨਾ ਪੜਾ ਨਾ ਬੰਹ। 

ਖੇ ‘fa ਬਿਗਾਨੀ; ਮੂਰਖ ਨਚੇ” । 
(ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ--ਨਾਨਕ ਸਿੱਘ) 

ਜਦਰੇ ਸਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ, fa di 
ਵਾਸਤੇ ? 

ਭਾਵ :-- gent ਭਲੇ ਮਾਣਸਾਂ ਲਈ 
Sat ਸਗੋ ਮਾੜਿਆਂ ਲਈ _ਹਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--ਸਾਉ ਪੁਤਰ ਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ 

ਤਾੜ ਕੇ ਨਾ ਰਖਿਆ ਕਰੋ । ‘Hed ਸਾਥਾਂ ਵਸ ੜ 

ਨਹੀ” ਵੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ Ja ਹਨ 1’ (ਸੰਗ) 

ਜੇਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੋ | 
ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਬਾਲਕ ਦੇ de 

ਜਦ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ । 

ਵਰਤੋ” :--- “ਜੋਮਰੀਆਂ hei ਦੇ wa 

faq’ | ਉਮਰ ਨਿਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂ, ੫੪ ਜ਼ਬਾਨ ਕੈੱ “ਚੀ 

ਵਾਂਗ ਚਲਦੀ ਸੂ । ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਂ । 
(Ha) 

fio ਬਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ । 
ਜਾਂ AH ਲਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ । 

ਭਾਵ :-ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਚਟਕ ਲਗ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਓ ਮਾਸਟਰ, ਤੂੰ ven ਨਾਲ 
ਨਿਰਾ ਹੀ ਵਹਿਮੀ ਏ` । ਓਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 
ਆਖਿਆ ਸੀ, wid 'ਜੇਮਿਆ ਬਾਲ ਤੇਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ।? 

ਜਦ ਤੂੰ ਚੋਗਾ ਭਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ” ਕਿ fea ਸਹੁਰੀ 
ਇਲਤ ਨਹੀ” ਹਟਦੀ, ਤਾਂ ਦਸ ਹੁਣ ' ਕੀ ਕਰਾਂ ? 

(ਗੰਗਾ ast ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

at ਜਾਈ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ | 
_ਭਾਵ :--ਕੋਈ ਕੌਮ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ 

Had ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦ ਖਰਾਬ 



HH ਲਾਲ... 

ਹੋ ਜਾਏ । 

ਵਰਤੋ“ :--ਬੜ% ਰੀਝਾਂ ਮਗਰੋ” ਇਹ 

ਗਲ ਸਿਰੇ aga ਲਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ 

ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰ fest । ਸਾਂਡੀ ਤੀ ਹੁਣ ਇਹ was 

ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ we (ਜੰਮੀ ਜਾਈ ਤੇ ਗੜਿਆਂ s 

ਮਾਰ! । (ਸੈਰ) 

aH ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਮਾਂ ਕਰੇਂਦੇ 

ਆਏ । ਰ 

__ ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਜੋਰ ਜੋਰੀ ਕਿਸੇ 
ਦਾ ਣਿਕਟਵਰਤੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇ | | 

Zsa :- ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅੱਡੇ ਤੇ 

ਪਈ ਰਹੀ--ਆਹੋ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਹਨੂੰ ...ਨਾਲੈ ਅਖੋ 

ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ੫ਿਉ ਏ । Av ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ 

ਮਾ ad's ਆਏ । ̀ ਖਬਰੇ ਕਿਥੋ” ਸਹੁਰੀ ਝੱਖਾਂ 

ਮਾਰਦੀ ਆਈ ਏ । 

`(੬ਣੀ ਵੀਣਾ--ਨਨਕ ਸਿੰਘ) 

FH ਲਾਲ ਤੇ ਵੇਡੇ ਕੌਲ | 

ਭਾਵ :--ਨਿਕੰਮੇ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖ 
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ" : -- ਕੁਝ ਨਾ uz ਜੀ । ਅਖੇ 
‘Sh ਲਾਲ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਨਿਲੋਂਜ ਤੇ _ਬ-ਹਯਾ 

ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ । (ਸੰਗ) 

ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਢੇਰ, ਜਾਂ ਦਮੀ' ਢੇਰ ! 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋ” 
fan ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਂ ਡਰੇ, ਭਾਵੇ' 
ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਖ ਉਠਾਣਾ uz | 

ਵਰਤੋ :-- ਰਾਂਝਾ -- ਗ ਨੂ ਜੀ ਤੁਸੀ” 
ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ ਦੇ ਚਿਲੋਂ age ਦਸਦੇ ਓ, ਪਰ 
ਏਥੇ ਇਸ mat uss ਨੂੰ ਦਮ ਆਇਆ ਤੇ 
wren, ਨਹੀ” ਤਾਂ ਸਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ । ਸਚੀ ਗਲ 
ਤਾਂ ਇਉ ਜੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗ ਲਿਆਂ ade ਤੁਹਾੜੇ 
fafaG ਨਹੀ ਜੇ ਉਤਰਨਾ । ‘ni ast ਢੋਰ ਜਾਂ 

੩੧੨ Was... 

ਦਮੀ ਢੇਰ । 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ-- nee 

ਜਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੋਨੋ। 

ਭਾਵ :--ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ aH ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ gs । 

ਵਰਤੋ” -- ਹਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ! 
ਜਾਂ ਹੰਨੇ ਜਾ 83 ਕਰੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ । (Ha) 

_ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾ ਚਾਉ, ਵੀਵਾਹੀ 
ਤਾ ਮਾਮਲ ।। 

ਭਾਵ :---ਜਦੇ' ਕੁਆਰੀ ਸਾਂ, ਤਦ 
ਚਾਉ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਪਰ ਵਿਆਹ 
ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ 
ਪਈਆਂ | ਭਾਵ ਆਦਰਸ਼ Ger ਤੀਕ ਹੀ 
ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਦੂਰ ਹੋਵੇ । 

` ਵਰਤੋ -- 7 
ਜਾਂ ਕੁਆਰ ਤਾਂ ਚਾਉ ਵਿਵਹੀ ਤਾਂ ਮਅਲੋ । 
ਫ਼ਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛੌਤਾਉ ਵਤਿ ਕੁਆਰੀ at ਥੀਐ । 

(ਸ਼ਲੋਕ--ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ) 

ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਣੇ, ਨਹੀ” ਤਾਂ ਪੈ 
ਬਾਰਾਂ | _ 

ਭਾਵ :--ਜਾਂ ਘਾਟਾ, 

ਖੁਲ੍ਹੇ ਗੱਫ | 

ਵਰਤੋਂ :---ਜਾਂ-ਹੈਨੇ ਜਾਂ G8 1 ਜਾਂ ਤਿੰਨ 

ਕਾਟੋ ਜਾਂ ਪੇ ਬਾਰਾਂ, ua ਇਕ ਵੇਰ ਖੇਡ ਤਾਂ ਕਰ 

ਵੇਖੀਏ | (ਮਗ) 

ਜਾਂ 3S ਤਾਂ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ | 
ਭਾਵ :--ਰਭਲ ਆਦਮੀ ਸਦਾ ਹੀ 

ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੁਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :--$ਹ ਮਹਾਂ ੫ਟਖ 'ਜਾਂ ਬੋਲੈ, 
ਤਾਂ ਬ੍ਹਮ ਗਿਆਨ” ਇਸ ਲਈ ਉਹ _ਰੈਦੀਆਂ 
ਹੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ faa’ ਲਿਆਵਨ - ਤੇ 
ਕੀਕਰ ਕਢਣ £ 

(ਸੀ ਚਰਣਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਨਹੀ ਤਾਂ 



ਜਾਂ ਰਹੀ ਮਾਈ ਕਾਲਕਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ 
ਸਾਲਗਰਾਮ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ਼ ust ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ 
ਰਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਛਿੜੀ ਰਹੇ । 

wis 

Bas :---ਕੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ । 
ਹਰ ਵੇਲ ਬਸ ਤੂੰ ਤ੍ਰੰ ਮੈਂ ਸੈਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 
ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਰਹੀ ਮਾਈ ਕਾਲਕਾ ਜਾਂ fear 
ਸਾਲਿਗੱਰਮ” । ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਪਰ ਲਾ ਕੈ vs 

ਗਈ ਹੈ । (Hat) 

ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਵਾਹ 
ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ eas 
ਵਿਹਾਂਰ,ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਸੁਭਾ 
ਪਤਾ ਨਹੀ” ਲਗਦਾ | 

ਵਰਤੋ” --ੈ$ aA ਪੜਾ ਸੀ, ਇਹ 
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਪੱਤਾ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ 

ਹੁਣੇ ਹੈ । “ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ ਵਾਹ 
ਪਿਆ ਜਾਣੀਏ" । (ਸੰਗ) 

ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲਸ਼ਕਰੀ ਤੇ ਕਰ 
ਗਿਆ ਮਸ਼ਕਰੀ । 

ਭਾਵ :-ਰਾਹੇ ਰਾਹੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ns 
ad ਜਾਣਾ i 

ਵਰਤੋ“ :-- ਉਹ ਵੀ ਆਦਤ ਤੋ" ਮਜਬੂਰ 
ਹੈ । ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ । 'ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ 

`ਲਸ਼ਕਰੀ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਮਸ਼ਕਰੀ' ਉਸ ਦਾ ਕੀ 
ਕਰੀਏ ? (He) 

ਜਾ। 

ਭਾਵ :--ਟਲਦੀ ਖੇਚਲ ਜਾਣ ਬੁਝ 
a ਆਪ ਸਹੇੜ Bel । 

ਵਰਤੋ” :--ਵੇਖੀ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ । 
ਨਾਲੋਂ ਤੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋਰਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੋ ਤੇ ਨਾਲੋ ਮੇਰੇ fad cas 

ਜਾਂਦੀਏ _ਬਲਾਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਕਟ 

॥ 

fad Hae... 

ਪਾੜਨਾ eye ਹਨ | ਭਲਾ ਮੈ ਕੋਈ ਐਡਾ 
ਬੈ-ਸਮਝ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉੱ'ਦਾ। 

' ਦੇ ਕੈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂ । ਅਥੋ ਜਾਂਦੀਏ 
- ਬਲਾਏ ਦੁਪਹਿਰ ਕਟ ਜਾ ।” 

(ਲਲਕਾਰ -- ਘਨੱਈਆ ਲਾਲ ਕਪੂਰ) 

ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ Saal ਹੀ ਸਹੀ । 
ਜਾਂ Pe ਚੋਰ ਦੀ ਤੜਾਗੀ ਹੀ ਸਹੀ । 

__ ਭਾਵ :--ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲ fed 
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਂ va ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਇਸੇ ਲਈ _ਉਹ _ਕਈਆਂ 
ਦਿਨਾਂ ਤੋ Te ਰਿਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇ” ਸੈ ਪ੍ਰੋਮ ਦਾ 
ਝੁਗ ਚੌੜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਸਰ ਨਹੀ” est, ਪਰ 
ਹੁਣ ਇਸ gaz ਦੀ ਲੁੱਟ fed ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 

ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । “ਜਾਂਦੇ da ਦੀ ਲੰਗੋਂਟੀ 

fisi dl ਸਹੀ” ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ 

ਜੀ ਨਹੀ” ਸੀ ਭਰਿਆ | | 

(ਕਾਗਤ ਦੀ ਬੇੜ--ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਭੀ ਦੇਸੀ । 

ਭਾਵ :--ਜਿਸ ਰੱਥ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ । 

ਵਰਤੋ” :---ਬਬਾ--ਬੇਟਾ ਘਾਬਰੋ ਨਹੀ” । 
ਰੱਬ ਉਤੇ ਨਿਸਚਾ ਰਖੋ ਜਿਸ ‘fae fest, ਟੋਸ਼ੀ 

at ਦੇਸੀ! । (ਸੋ) 

ਜਿੰਦ ਦੀ ਭੀ ਜਿੰਦ । 
ਭਾਵ --ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ | 

ਵਰਤੋ” :-- ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੋਟੀ ‘fife ਦੀ 
fe Wa ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ 

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੈ” ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਾ ? 
(ਬਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ) 

ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਏ 
ਢੇਰੀਏ | 

ਭਾਵ :--ਸਰੀਰ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ | 



ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਮਿਟੀ ਦੀਏ ਢੇਰੀਏ, 
da ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। 
ਕੋਈ ਦਮ et, 
ਏਥੇ ਬੈਠ ਕਿਸੇ ਨਹੀ” ਰਹਿਣਾ | 

(ਸ਼ਰਫ ਸੁਨੇਹੇ--ਫੀਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ਼) 

~ 

ਲਾ 
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ਝਗਰੁ ਕੀਏ ਝਗਰਉ ਪਾਵਾ । 
ਭਾਵ :--ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” : 
ਕਤ ਲਖਿ ਲਖਿ ਅਉਰਨ ਸਮਝਬਾਵਾ II 

gaa ਕੀਏ, ਬਗਰਉ ਹੀ wei 
(ag ਗੁੰਥ--ਗਉੜੀ ਰਾਗ) 

ਝਟ yest ਪੱਟ BSI ਜਾਂ ਝਟ 
Harel ਪੱਟ ਵਿਆਹ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਕੋਈ ਕੌਮ ਝਟ ਪੱਟ 
ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸਲੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਈ” aa 
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭੀ ਨਹੀ? ਦਿਖਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਣੀ ਖਾਂ 
ems ਦੀ 'ਬਟ ਮੰਗਨੀ ਪਟ ਵਿਆਹ” ਵਾਹ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹ ! 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ--ਬਾਬੂ ਫੀਟੋਜ਼ ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ) 

yal ਗਈ ਨਾਉਣ ਤੇ AS ਆਈ 

Sree | 

ਫਾਵ :--ਮੂਰਖ ਜੇ ਇਕ ਗੱਲ ਚੋਗੀ 
ਵੀ ਕਰੇ ਤਦ ਦੂਜੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇੱਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਤੁਲਸਾਂ- ਨੀ His 13 ਓਹੀ 

ਗਲ ਕੀਤੀ ਨਾ me “ਬਲੀ ਗਈ ਨਾਵਣ ਤੇ ਸੇਕ 

ਆਈ ਲਾਵਣ” । ਇਕ ਕੌਮ ਤਾਂ ਕਰ ਆਈ ਏ” 

ਪਰ Sai ਉਤੋਂ ਪਾਲੀ ਵੀ ਪਾ ਆਈ ਏ”। _ (ਸੇ) 

ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਬਿਰਹੀ, 
ਜਿਨਾ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ i 

_ ਭਾਵ :--ਕਚੇ _ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਝੜ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ YH ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀ” । 

ਵਰਤੋ” :-- 

a3 ਸੋਈ A ਮੁਖ ਨ ਮੌੜਨਿ, 
ਜਿਨੀ ਸਿਫਤ ਸਾਈ ।1 

ਬੜਿ ਝੜਿ ਪਵਦੇ ad ਬਿਰਹੀ" 
ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ ।!' | 

(aa ਗ੍ਰੰਥ-- ਸਲੋਕ) 

ਝਾੜਿਆ ਝੈਬਿਆ, ਭੂਰਾ fae 
ਕਾ ਤਿਉਂ । 

ਭਾਵ: --ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਗਰਮ 
ਆਖਣ ate ਵੀ ਜਦ ਉਹ fea ਜਿਹਾ 
ae | 

ਵਰਤੋ” :---ਇਸ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਨਰਮ ਰਹੋਂ 

ਜਾਂ ਗਰਮ । ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀ” ਪੋ'ਹਦਾ, ਇਸ ਦਾ 
ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ 'ਬਾੜਿਆ ਝੱਬਿਆ ਭੂਰਾ ਜਿਉ” 
ਕਾ ਤਿਉ” । (ਸੰਗ) 

Sa ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ | 
ਭਾਵ :--ਆਪਣਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ 

ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
ਦਸਣ ਕਾਰਨ ਛਾਪ ਮਿਰਾਸਣ, 

ਘਰ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਈ । 
ਬੱਗਾ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡਿੱਠਾ, 

ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ? 
(ਨਵਾਬ ਖਾਨ--ਪ੍ਰਿੰ. ਜੋਂਧ ਸ਼ਿੰਘ) 

$a ਦੀ ਚੋਣ, ਤੇਲ ਤੇ ਲੂਣ । 
ਭਾਵ :--ਘਟ ਮਿਹਨਤ ਵਾਂਲਾ ਕੌਮ, 

ਲਾਭਵੰਦ ਵੀ ਘਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਕਪਾਹ 



ਵਰਤ” 

ਹੱਥ US ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਪਦਾ, ‘dd ਦੀ ਚੋਣ, 

ਦੀ edi ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੌਣ ਜੋ ਸੀ । 

ਭਲਾ । 

ਤਾਵ :-- ਝੂਠ ਨੂੰ gue ਲਈ | 

ਕਈ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨੇ FS ਹਨ, ਪਰ 

ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ” ਪੈਦੀ । 

ਵਰਤੇ” 

ਵਵਚ ਹੀ ਹੁੰਦ ਹੈ । “ਝੂਠ ਚਾਹੇ ਭੇਸ, He ad 

*Zat ਭਲਾ” । 

ਝੂਠ ਦੇ ਪੁੱਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਢਦੇ | 

ਹਨ । ਜਾ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ । | 

ਬੁਠ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿਥੇ ? 

ਭਾਵ :--ਝੁਠਾ ger ਇਕ ਥਾਂ ਖੜਾ 

ਨਹੀ” ਰਹਿ ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ :-- ਦਸਖ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਲਾ ਜੀ ! 

'ਬੁਠ ਦੇ ਪੈਰ ਹਹੀੱ age’, ਸਚ ਨਿਤਰ ਆਇਆ ਹੈ । 

(ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ofa ਵਿਸਥਾਰ--ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) | 

gat ਦੁਰਮਤਿ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ 

ਭਾਵ : --ਦੌਬਾਜਰਾ 
ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :---ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ Sana 

ਆਦਮੀ Ja 2S ਚਤੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ | 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ ‘gst ਦੁਰਮੜਿ ਕੀ । 

azar’ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ us ਫਿਰ ਵੀ ay 
ਨਹੀਂ Ter । (sig) 

en cane ene nn REAR ERA ERR een Ae HAR Ratan ਨ ਦਲਦਲ ਲੂ 

a ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁਲ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) | | 

!-ਨੀ waif | ਸਾਰਾ ਦਿਨ | ਦਾ ਦਾਰੂ ਮਈ ਮਈ । 

ਲਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫੁੱਟੀ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੇ | 
| ਲਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । 

ਤੇਲ ਤੇ ਲੂਣ' ਵਾਲਾ ਲੌਖਾ ਹੀ ਟੋਣਾ ਸੀ। ਕਪਾਹ | 
ਸੈਗ) | 2 a3 (Ral) | ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਬਾਬਤ ਚੁਗਲੀ aaa 

9S ਚਾਹੇ ਭੇਸ, ਸਚ ਕਹੇ ਸੈ" ਨੰਗਾ | 

:--ਪੰਚ--ਸ਼ਾਹ | He ਕਹਿਨ | 

ਵਿਚ Ge} ਬਿਜਕ acl ਹੁੰਦੀ, ਡਰ ਤਾਂ ਝੁਠ ਕਹਿਣ | 

(na) | 

I P ੨ a ੪ 
ਰਸੀਦਾਂ | ਪਰਣੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਆਧੇ ਨਿਬੜ ਲੈਣਗੀਆਂ 

| ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱੜੌ ਨੂੰ ਸਮਝਾ we ਕਿਤੇ “ਝੋਂਟਿਆਂ 

ਝੂਠੀ ਚਤ੍ਰਰਤਾ | 

ਸਾਕ ਲਲਾਲਾਵਾਵਲਾਬਵਦਾਲਵਾਵਾਗਸਇਓਗਦਾਆਂਆ ਲਾ ਆਲਮਦਂਦਈ11002056ਡਟਗਗਗਸਾਮਾ ਨ ੧੧ਆਮਲਾਅਲਾਲਲਲਾਲਲਕਗਿਰਗਲਾਲ ਕਲ 

ਝੂਠੇ ਦਾ ਦਾਰੂ wet ਯਈ । ਜਾਂ ਝੂਠੇ 

ਭਾਵ :---ਝਠਾ ਅਪਣਾ 3S Gale 

ਵਰਤੋ” :-- ਇੱਕ-- ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ] ਜਦ 

ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੈ ਕੀ ਆਖਿਆ ? ਦੂਜ£-- 
ਆਖਣਾ ਕੀ ਸੀ ? ਝੂਠੇ ਦਾ wel wets an 
ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਗੇ ਪਿਆ । = (Ha) 

3S ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ | 

ਸੈ ਭਾਵ 20 ਬਲਣ ਵਾ>;7 ਖ਼ੁਆਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਠੀਕ ਹੈ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਪ ਫਲਦੇ 
ਬੜੇ ਹਨ ਪਰ “ਝੂਠੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ' Jer ਹੈ 
ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲੇਗਾ । | (Ha) 

ਝੋਟਿਆਂ ਦਾ ਭਿੜਨ 3 ਝਾੜਾਂ ਦਾ 
ਉਜਾੜ । 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਤਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 
| ਵਿੱਚ ਮਾਡਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਂ, 
ਤਦ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” ---ਰਮ ਸਿੰਘ--ਸ਼ਾਹ ਜੀ ! Se 

ਦਾ ਭਿੜਨ ਤੇ gigi ਦਾ ਉਜਾੜ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਾ 

ਹੋਵੇ ਤੇ fed ਉਹ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ । (ਸੰਗ) 

ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ wo ਲੱਸੀ 
ਭਾਲਣੀ । 

ਭਾਂਵ :--ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ 
| ਰਖੱਣੀ 

ਵਰਤੋਂ” :--ਸ਼ਹ--ਸਰਦਾਰ ਜੀ, A 
ਸਿੰਘ ਪਾਸੋ ਦੀ ਆਬ ਰਖਣੀ, “ਝੋਂ ਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 
ਘਰੋ ਲੱਸੀ ਭਾਲਣ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੇ । 

ਉਸ ਦੇ us ਤਾਂ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀ” । (Ra) 



< 
_ ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾ ਕਉ firs 
ਜਾ ਕਉ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । 
ਭਾਵ --ਸੇੱਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਦਵੀ 

GH ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ HAZ 
ਪੁਰਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ । 

੩ :__ 

ਟਹਲ ਮਹਲ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ, 
ਜਾ ਕਟ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ।। 
ਸਾਧੂ ਸੌਗਤਿ ਭਉ ਬਸੈ, 
ਜਉ ਆਪਨ ਹੋਹਿ ਦਇਆਲ ॥ 

(ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਗਤੇੜੀ ਬਾਬਨ ਅਖਰੀ) 
ਟੱਕੇ ਸਹਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਰੁਪਈਏ 

ਸਹਿਆ ਸਸਤਾ | 
gre '--ਪੈਸੇ us ar ਹੋਣ, ਤਦ 

ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :--ਅਜ ਕਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ 
ਨੇ, ਪਰ ਪਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ% ਗਲ! ਨੇ, “ਟਕੈ ਸਹਿਆ 
ਮਹਿੰਗਾ, ਰੁਪੀਏ ਸਹਿਆ ਸਸਤਾ। ਜਦ ਪੈਸੇ ਕੌਲ 
ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ | (Fa) 

22 ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ_ ਤੇ ਕੁੱਤੇ a 

ਜ਼ਾਤ ਪਰਖੀ ਗਈ | 

ਭਾਵ :--ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ 
ਵੱਡਾ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ _ਤਜਰਬਾ _ਹਾਸਲ 
ਕਰਨਾ । 

੧ & 

ਵਰਤ ̀ :-- ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਸ ਇਹ 
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਲ੍ੜ ਕੁੜੀ ਪਾਸੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭੇਦ 
US ਜਾਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ । ਚਲੋ ਇਹ var 
ਹੋਂਇਆ। ਕਿ ‘ea ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ ਤੋਂ ਕੁਤੇ ਦੀ 
ਨੀਤ ਪਛਾਤੀ ਗਈ । ਨਹੀ” ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ 

ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਦ! ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ । 
(ਟੁਟੀ ਵੀਣਾ - ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ) 

੩੧੬ ਟੱਪਾ fait. 

ze ਭਾੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ੜਮਾਂ 
ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? 

ਭਾਵ :--ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ 
ਖਰਚਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ. ਅੰਗ ਸਾਕ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ 
ਦੀ ਕੀ ਲੌੜ ਹੈ ? 

ਵਰਤੋ” :---ਰਾਜ ਦੇਈ — ਮਾਸੀ . ਜੀ; 
ਤੁਸੀ" ਹੀ ਚਾ en, ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਟਚਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਦੀ at ਲੌੜ੍ 2 
‘eg ਭਾੜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਹੀ 
ਕਰਨਾ 9 2” (Ha) 

__ਟਟੂਆ ਗਿਆ ਪਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਤ 
ਆਏ ਨਾ ਟਟੂਆ | 

ਭਾਵ :--ਜਦ fsa Ger ਕਿਸੇ 
ਕੌਮ ਘਲਿਆ ਮੁੜਕੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ । 

ਵਰਤੋ” :--ਚੌਧਨ--ਕੌਨੇ ਖ਼ਨ ਦਾ ਕੀ 
ਦੋਸ਼ ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ fed ਜਿਹਾ। ਉਸ ਤੋ ਆਸ 
ਰਖਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਲ ਹੈ । ਉਸ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਹ 
ਕਹਾਵਤ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਅਖੇ “ਟਟੂਆ ਗਿਆ ਪਤਾਂ ਨੂੰ, 
ਨਾ ਪਤ ਆਏ ਨਾਂ een |’ (ਸ) 

ਟਟੂਆ ut ਗਿਆ ਬਟੂਆ, ਫਿਰ 
ਟਟੂਏ ਦਾ ਟਣੂਆ । 

ਭਾਵ :--ਮਾੜੇ ਨੂੰ vat ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ 
ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਹੋ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸ਼ਾਹ--ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਤੁਸੀ” 
ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੁਆਇਆ 
ਪਿਆਇਆ ua @a ਉਹੋਂ ਜਿਹਾ ot ਰਿਹਾ । 
ਅਖੇ ‘cent ਖਾ ਗਿਆ went, ਫਿਰ ਟਣੂਏ er 
ਟਟੂਆ ’ (He) 

ਟੱਪਾ ਜ਼ਿਮੀਂ er ਇੱਕ, ਤੇ ਨਾਂ 
ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ | 

ਭਾਵ <TH ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ 
ਅਖਵਾਣਾ ਬੜਾ ST | 



ਵਰਤੋਂ” :--ਸ਼ਾਹ--ਓਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਵਾਬਾ | 

ਤੇਰੇ da us ਕੀ ਹੈ ਜੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ 

ਏ” $ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੋ ‘aut fmt 

ਦਾ ਇੱਕ, 3 ਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀ'ਦਾਰ 1’ (ਸੈਰ) 

ਟਬੱਰ ਭੁਖਾ ਮਰੇ ਤੇ ਬੈਨਾਂ ਸੋਲਾਂ 
ad | 

ਭਾਵ :--ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਘਰ ਵਾਲਾ Bs ਸੈਰ ਕਰਦਾ fed । 

__ ਵਰਤੋ” :--ਚਚੀ--ਬੱਚੀ | ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ 
ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤੇ ਲਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 

-ਕੌਮ ਕਾਜ ਕਰੇ । ਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੈ 

ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਆਉ'ਦੀ.ਹੈ ਅਖੇ 'ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇ 3 

ਬੰਨਾ Ast ਕਰੇ” Sat ਮਿਹਣੇ,ਮਾਰਦੇ ਹਨ | 

(ਸੰਗ) 

ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਤੇ, ਤੇ ਸਧੇਂ 
ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ cat | 

ਭਾਵ :--ਜਦ ਜ਼ਿੱਦੀ ge for 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਛਡ, ਤਦ fed ਅਖਾਣ 
ਵਰਤਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” 
ਤਾਂ ਕਿਸੈ as 2} ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀ? ese, 

ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ'ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੋ “ਫਾਹਲੀ ਦੇ ਤਿੱਨੇ 

ਪਤੇ, ਤੇ ਸਾਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਟੰਗਾਂ ।” (ਸੋਗ) 

ਟਾਕੀ ਕਪੜੇ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਨਾਂ 
ਸਰਵਰਾਜ਼ ਖ਼ਾਨ । 

“ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ--ਮਾਲਕ ਜੀ ug 

ਭਾਵ :--ਹੱਥ ਪਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 

ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰੇ । 

ਵਰਤ :--ਯਾਰ, 38 ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਖ 

ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਥ ve ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਤੇ 

ਤੁ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਆਕੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰਾਂ 

ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ wa “ਟਾਕੀ ਕਪੜੇ ਦੀ fre 3, 

ਨਾਂ ਸਰਫਰਾਜ ਖ਼ਾਨ ।” (ਸੰਗ) 

ਟਿੱਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀਆ, ਕਛ ਵਾਲ 
ਜੱਟ, AS ਵਾਲਾ ਪਨਸੇਰਾ, ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ 
ਦਾ ਪਟ | 

ਭਾਵ :- ਧਰਮ ਦਾ urs ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. 

ਠੱਗਦੇ ਹਨ । ਇਵੇ' ਹੀ as ਵਾਲਾ.ਡੋਲ 

ਜਿਸ ਨਾਲੋ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੰਡਾ ਲਾਹ ਲਿਆ 

3 ਲੈਣ Faas ਲਿਆ | 

ਵਰਤੋ” :---ਬਈ, ਠੱਗੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 

ਦਿਸਦੀ ਨਹ)”, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ 

“ਟਿਕੇ ਵਾਲਾ ਬਾਣੀਆ, as ਵਾਲਾ Ae, a 

ਵਾਲ ਪਨਜੋਰਾ, ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਟ । = (Fa) 

fest cual ਤੇ ਪਹਾੜ ਢਾਹੇਗੀ । 

ਭਾਵ :--ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਤੋ 

ਬੋਹਿੰਮਤਾ ਤੇ ਲਾਫ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੇ । 

ਵਰਤੋ” :-- ਹੀਰ -- ਖਵਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 

ਕਿਹੜੀ ਨਿਆਮਤ ਆਵੇਗੀ । ਟਿੱਡੀ eu ਤੇ ਪਹਾੜ 

ਢਾਹ ਦੇਵੇਗੀ 2 ਜਾ ਜਾ ਉਸ Aa ਖਾਨ ਖਰਾਬ 

ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਦੇਵੀ” । ਪਈ ਜੇਕਰ 

ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ wis ਹੌਂਵੇ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਮੰਦਾਨ 

ਵਿਚ ਹੱਥ ewe ਤੇ ਬੇੜੀ ਲੰ we | 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ -- ਸ਼ੇਰਫ਼) 

ਟਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਮੇ ਲਗ ਪਏ ਨੇ । 
ਵਰਤੋ“--ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ 

ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--ਸਹਿਤੀ--ਹਲਾ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 
ਵੀ ਮਮੇ ਲਗ ਗ£ ? ਤੇਹੇ ਜਿਹੇ ਮੰਗਤੇ ਜੇਕਰ ਉਠਕੇਂ 

ਸਾਉਜਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀ te sa ਪਏ, ਤਾਂ ਤੇ 
ਗਲ ਈ ਆਈ ਗਈ । 

(ਹੀਰ ਸਿਆਲ - ਸ਼ਰਫ਼) 

ਟਿੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਲਗ 
ਪਈਆਂ । 



fee ਨੀਰ... 

ਭਾਵ :--ਜਦੋਂ' ਬੇ _ਹਿੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ 
ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤ੍ਰਾਣ ਰੋ ਜਾਵੇ । 

ਵਰਤੋ” —s ਲਾਲ--ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 

ਫੌਜ ਕੇ wh ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ 3 ਅਜ । 

ਤਾਇਆ--ਓਏ an ਕਰ ਟਿੜੀਆੰ ਵੀ 
ਮਕੇ ਜਾਣ ਲਗ ਪਈਆਂ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ Hu ਵਾਂਗ 
ਏਠੇ ਹੋ ਮਾਇਆ ਤੇ । 

(ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਰੀ --ਜੋਂਸ਼ੂਆ ਫਜ਼ਲ ਦੀਨ). 

ਟਿਬੈ ਨੀਰ ਨ ਠਾਹਰੈ ਘਟ San 

ਗਇਓਸ it | 

ਭਾਵ :-ਉਚਿਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ 

ਨਹੀ ਠਹਿਰਦਾ, ae ਕਿੰਨਾ ਮੀ'ਹ ਵਸ 

ਰਿਆ ਹੋਵੇ । ਭਾਵ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਲੇ 
ਕ੍ਝ ਨਹੀ ਪੈਦਾ , 

ਤਰ ..- 

ਸਾਸ ਫਲਹੁ ਇਕ ਵਿਗੜੈ ਤਰਵਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ।। 

ਟਿਬੈ ਨੀਰ ਨ ਠਾਹਰੈ we ਵਰਸ ਗਇਓ i 

(ਵਾਰਾਂ-- ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਦਿਨ ਵਲਾਏ, ਕਪੜੇ 

ਪਾਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ | 

ਭਾਵ :--ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਜਾਂ ਅੰਗ 

ਸਾਕ ਪਾਸ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ 

ਕੋਈ ਫ਼ਹਕ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਭੇੜੀ ਅਵਸਥਾ 

ਵਿਚ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵੇਂ | 

ds :-ਤਸਾਂ fig ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, 

ਬੜੇ ਅੰਗਾਂ wat wa ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸਾਡੀ 

ਕਮਾਈ] ਵਿਚ ਤਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀ” ਦਿਸਿਆ, 

ਤੁਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ‘eae ਖਾਂਦੇ 

ਦਿਨ ਵਲਾਏ, ਕਪੜੇ ਪਾਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ ! (Ha) 

ਟੁੱਟੀ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ aot 
ਪੁਛਦਾ । 

ਭਾਵ :--ਬੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਕੌਈ ਕਦਰ 
ਨਹੀ” ਕਰਦਾ । 

੩੧੮ 
ਆ ਦਲ ਦਲ ਦਲਦਲ ਦਲ ਦਲਦਲ ਲਨ ਆ ਦਲ ਲਓ ਦਲ ਕਲ ee (ਮਲ ਲਾ 

ਵਰਤੋ” : —_ 

ਪੋਕੇਂ 3 nga ਘਰ ਆਦਰ ਹੀ ਆਦਰ ਸੀ, 
ਸਦਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਭੌਲੋਂ ਤੋ”, 
ਪੁਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਣੁੱਟੀ ਹੋਈ ਟਹਿਣਾ ਨੂੰ । 

(ਕੈਸਰ ਕਿਆਰੀ--ਧਨੀ ਰਾਮ afza) 

ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕੌਣ He? 
ਭਾਵ :--ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਈ ਨਹੀ” da 

ਸਕਦਾ | 

ਵਰਤੋ” :---ਭੇਠ ਜੀ ! ਕਾਕੇ ਦਾ waar 

ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਤਤਾਰ ਦਾ । ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ 

de die ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਸਗ) 

ਟੁੱਟੀ ਪੀਘੇ ਪੀਘਐ, u ਟੋਇ 
Haba | 

ਭਾਵ :- ਟੁੱਟੀ utu ਦੇ ਝੂਟੇ 
BS faut ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :--- 
ਕੱਲਰ ਖੋਤੀ ਬੀਜੀਐ fag ਕਾਜ ਨ ਸਰੀਐ ।। 

ਟੁੱਟੀ ਪੀ'ਘੈ ਪੀਘੀਐ ਪੰ éfe ਮਰੀਐ ॥। 
(ਵਾਰਾਂ--ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) 

ਟਟੀਆਂ _ ਬਾਹਾਂ 
ਆਉ'ਦੀਆ ਨੇ | 

ਰਾਵ :--ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਵੀ 
ਕੌਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | 

ਵਰਤੋ” :--ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ 
ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਕਰ, ਆਖ਼ਿਰ Hs ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ 
ਹੈ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ=- ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹੀ 
ਗਲੋਂ ਨੂੰ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ | (ਸੋਗ) 

ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੁਲ as 
ਕੀ ਗੀਤ । 

ਭਾਵ :--ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਸੋਨਾ 
ਮੁੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀ” ਜੁੜਦੇ । 

ਗਲੋਂ ਨੂੰ 



ਵਰਤੋ : --ਜੇ ਪਿਛੋ” ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਕਰਨ | 

ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉ” ਤੌੜਨਾ ਸੀ ? 
ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੋ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕੁਲ ਕੌਚਨ at ਰੀਤ । 
ਦਿਲ ਟੁਟੈ ਵੀ ਕਦੀ va ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ a2 ਹਨ ? 

(a) | 
ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ae | 

anes 

a, IQ] Cds m 

ਨੂ 
ਵਿਚੋ" ਵੱਟ sat ਜਾਂਦਾ | 

ਵਰਤੋ :--ਸਜਣੀ, ਤੁਸੀ” ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ | 
ਮੁੜ ਮਨੋਵਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ waa] 

ਪਈਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ed | 

| ਵੇਖੋ :---ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ । 

ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਗੰਢ dws ਹੋਏ ।” 

ਟੂਟੀ ਗਢਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ।। 

ਵਰਤੋ” :--ਵਾਹਿਗੁਰੂ _ਟੁਟਿਆਂ 
ਗੈਢਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵ'ਲਿਆਂ 
ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ | 

ਵਰਤੋ” :-- _ 
ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨਹਾਰ ਗੌਪਾਲ ।। 

noe ਜੀਆਂ ਆਖੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ !। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) ] 

ਟੂਟੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗਈ ga ਬੋਲਿ ॥ 

ਨਾਲ ਟੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
zat ਪਰੀਤਿ ਗਈ ਬੂਰ ਬੋਲਿ ।। 
ਦੁਰਮਤਿ ਪਰ ਹਰਿ est ਫੋਲਿ । 

ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅਧ ਬੀਚ i 

ਹੀ ge ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

NOt 

: _ ਨਾਂ ਹੋਵੋ, ਭਗਵਾਨ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ 
_ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ) । ਜਿਆਣਿਆ ਢਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿੰਡਾਂ ਕਦੇ 

| ਭਰੀਆਂ ਕਦੇ ਸਖਣੀਆਂ ਯਾਉ”ਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੇ 
| _ | fea fea ਜਿਹੇ adi Ja । 

ਭਾਵ :—fseq ਦੀ ਅਧਵਾਇਿਓ” | 

ਟੂਟੀ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਅਧਬੀਚ 11 
ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਆਪਿ ਸੁਆਮੀ ਬੇਮੁਖ ਕਉਂ ਆਇ 
ਪਹੁਚੀ ਮੀਚ i 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ--ਸਾਰੋਗ ਰਾਗ) 
a 

ਟੇਫੀ ਪਾਗ ਟੇਢੇ ਚਲੇ ਲਾਗੇ ਬੀਰੇ 

ਜਿ ee 
ਭਾਵ :--ਦੇ ਰੁਸਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਜਣਾਂ | 

HS ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ | 
ਭਾਵ :--ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਦਸਣੀ । 

ਵਰਤ” :--- 

eal ua ਟੇਢੇ ਚਲੈ ਲਾਗੇ ਬੀਟੋ ਖਾਨ ।। 

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨ ਕਛੂਐ HE ਕਾਮ 
ਦੀਵਾਨ ।।' (ਗੁਰੂ ਗੰਥ--ਕੈਢਾਰਾ ਰਾਗ) 

ਟਿੰਡ ਦਾਣੇ, ਘੁਰਾਟੀ ਸਾਈਆਂ 1 

ਭਾਵ :--ਹੱਥ ug ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੌਣਾ 

| ਤੇ ਦਸਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਬਣਾ ਕੇ । 

ਵਰਤੋ” :--ਨੂਤ ਨਿਸ਼ਾਂ 'ਟਿੰਡ we, 
| ਘੁਰਾਟੀ ਸਾਈਆ' ਹਥ us ਤਾਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਕੁੱਝ 

| ਦੀ ਨਹੀ ਤੇ ਨਖਰਾ ਐਡ! ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ad 
- 

a 

| ਨਮ dy ਦਾ । (ਸ) 

ਟਿੰਡਾਂ _ਕਦੇ _ ਭਰੀਆਂ, ਕਦੇ 

| ਸਖਣੀਆਂ | 
ਭਾਵ :--ਪਿਆਂਰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣ | ਭਾਵ :--ਕਦੀ ਕੰਮ Sud ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ 

| ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀ । ਕਦੀ ਦੂਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 
ਰ੍ ਕਦੀ ਸੁਖ । 

ਵਰਤ `? — ਮਹਾਤਮਾ--ਮਾਈ ਜੀ, ਨਿਰਾਸ 
| ਵੇਖੋ ਨਾ, 

(Fa) 

gat ਬਾਂਹ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ । 



ਟਿਡਾਂ ਪਥਨ... 

ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਚਾਹ ਕਰਨੀ । 

ਵਰਤ” :--ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ--ਜਦੋ' ਵੇਖੋ, ਉਸ 
ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੂਟ ਦੀ ਹੀ ਨੰਗ ਪਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੈਰ 
ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ 23 ਹਨ, ਪਰ ਹਿਰਖ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ? 
ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ ‘dst sig ਤੇ 
gaint ਦੀ wa’ (ਸੰਗ) 

ਟਿੰਡਾਂ ਪਥਨ ਨ ਜਾਣਦਾ ਤੇ 
ਮਘੀਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ । ai ਟਿੰਡਾਂ 
ਘੜਨ ਨ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਘੀਆਂ ਦਾ 
ਉਸਤਾਦ । ਵੇਖੋ :--ਮੰਤਰ ਨ ਹੋਇ ਅਣੂਹਹਿਆਂ 
ਹੱਥ ਸੇਂਪੀ ਪਾਵੈ । 

ਭਾਵ :--ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 
ਵਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ye ਬਣ ਦਸੇ | 

ਵਰਤੋ” :--ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜਦ _ਅਠਵੀ' 

ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ Bat ਤਦ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮਗਰੋ” 

ਹੀ ਘਾਬਰ ਗਿਆ । ਉਸ ਦ: ਸਾਥੀ ਬੋਲ _ਪਿਆ 
ਉਹ ਤਾਂ Unet ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ” ਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ । 
ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲ ਹੈ “ਟਿੰਡਾਂ ua ਨਾ ਜਾਣਦਾ, 

ਮਘੀਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ।' (ਸੋ) 

fo) 

ਠੱਗਣਹਾਰ ਅਣਠਗਦਾ ਠਾਗੇ ।1 

ਭਾਵ :--ਮਾਇਆ ਜੀਵ ਨੂੰ ਠਗਦੀ 
ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਠਗਣਹਾਰ ਅਣਨਗਦ' ਠਾਰੀ ।। 

ਬਿਨੁ gua ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਉਠਿ ਲਾਰੀ ।। 
(qq ਰ੍ਰੌਥ--ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ) 

ਠਗਿ ਮੁਠੀ ਕੜਿਆਰ ਬਨ 
ਚਲਾਈਐ | 

ਭਾਵ :--ਕੂੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਠੱਗੀ ਜਾ ਕੇ 
Bel ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ual ਜਾਦੀ ਹੈ । 

ਵਰਤੋ” :-- 
“ਮਨਮੂਬੀਆਂ ਸਿਰਿ ਮਾਰ ਵਾਦਿ ਖਪਾਈ ?ੱ ।। 
ofa ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰ ਬੈਨ ਦਲਾਈਐ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ - ਆਸਾ ਰਾਗ) 

od ਸੇਤੀ aa ਰਲਿ ਆਇਆ 
ਸਾਥ ਭਿ ਇਕੋ ਜਿਹਾ y 

ਭਾਵ :--ਭੇੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ 
ਵੀ 33 ਹੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ । 

ਵਰਤੋਂ” :-- 

‘sai ਸੋਤੀ 3a ਰਲਿ ਆਇਆ ਸਾਬੁ ਭਿ 
fea ਜਿਹਾ i ਸਤਿਗਰ ਸਰਾਫ ਨਦਰੀ 
ਵਿਚ ਦੋ ad ਤਾਂ Gufs ਆਇਆ ਲੋਹਾ ।!” 

(ਗੁਰੂ Ja—oa ਰਾਮਕਲੀ) 

ਠਠਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ wet | 

ਭਾਵ :--ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ 
ਨਾ ਕਰਨੀ ੩ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਕਰੀ 
ਜਾਣਾਂ । 

ਵਰਤੋ” :--ਰਖੀ--ਭੈਣ ਕੀ ਪੁਛਦੀ ਏ', 
ਨਿਕੇ.ਦੇ ਪਿਉ ਦਾ ਤਾ ਅਖੇ “ਠਠਆਰਾਂ ਦੀ ਗਾਗਰ 
ਚੋਦ)” ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਏ । use fad ਕੌਮ ਦੀ 
ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਰਦਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | (ਸਗ) 

ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ a ਮਨਿ 
ਪਰਤਤਿ | 

ਭਾਵ :--ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਰੱਥ ਦਾ ਦਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।' 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਠਾਕਰ ਕੇ fea ਕੈ ਮਨਿ vests n 
ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ।। 

(ਗੁਰੂ ਗਰਥ--ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ) 



ਠਾਕਰ By fas... 
baht latte ete eee ee eee eee ee eee 

ਦੂਸਰਾ get ਨਹੀ" | 

ਵਰਤੋ” : 
ਠਾਕਰ ਤੁਝ he aint at dd | 

ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਹਰਿ ਰਸਨ ਅਰਾਧਉ ਨਿਰਖਉਂ 

ਤੁਮਾਰੀ ਓਰ । ਤੁ 
(ਗੁਰੂ ਗਥ--ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ) 

ਗੋ ਸਭ ਰੋਗ ਮਾਣਾ 11 
ਭਾਵ .--ਮਾਲਕ ਹਰੀ 

ਉਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਠਾਕਰ ਗੁਣੀ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਤਿਨ ਹੀ 

ਸਭ ST ਮਾਣਾ ।। ਨਾਨਕ ਦੀ ya 33° 

ਠਾਕਰ ਤੁ ਨਾਨਕ ਕਾ ਮਾਣਾ ।। 

(ਗੁਰੂ dja ਸੂਹੀ ਰਾਗ) 

ਠਾਕੁਰ ਮਾਂਨੇ ਸੇ ਪਰਧਾਨੇ ॥ 
ਭਾਵ :-=ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਰਵਾਨ 

ਕੀਤੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ । 

ਵਰਤ :-- . | 
ਠਾਕਰੁ «HIS `“ਸੇ _ਪਠਧਾਲੇ 

ਹਰਿ ਸੇਤੀ sf asi 
ਹਰਿ ਰਸਹਿ ਆਘਾਏ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ 

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਜਾਤੇ i 
(ag ਗੀਥ--ਵਡਹੈਸ ਰਾਂਗ) 

wats ਏ fa ਸਬਾਈ ਨਾਰਿ 11 
ਭਾਵ :--ਮਾਲਕ (ਰੱਥ) ਇੱਕ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ Sa ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਨ । 

ਵਰਤ” : -- 

` ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੂ ਸਬਾਈ ਨਾਰਿ ॥ 
aos ਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥ 

_ (ਗੁਰੂ ਗੱ੧--ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ) 

aaah hate alah etd 

ਠਾਕੁਰ 33 ਬਿਨ ਬੀਆ ਨਾ ਹੋਰ ॥ | 

ਭਾਵ :--ਹੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਤੋਰੇ ਬਿਨਾਂ | 

ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ | 
ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਤੇ | 

Safa ਹਾਥਿ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜੈ 
ਭਾਵੇ 3 ਦੇਇ ॥। 

ਭਾਵ :--ਇਜ਼ੱਤ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ 
| ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ 
। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ'ਦਾ ਹੈ । ਰ 

ਵਰਤ” :--- 
| ਬਿਰਲੇ ਗਿਆਨੀ ave ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਚਿ ਮਿਲੋਇ ।। 

ਠਾਕਰ ਭਾਣੀ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਤਿਨ | ਠਾਕੁਰਿ ਹਥ ਵਡਿਆਈਆਂ A ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ।। 
= AS al ਹੈ 1 5 

(ਗੁਰੂ ਗੁੰਥ--ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ) 

ਠੁਲੇ ਕਪੜੇ, ਹੋਡਨ Va | 
ਭਾਵ :--ਜੋ ਮਨੁਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਟ 

| un? ਹੋਣ, ਉਹ ਚੋਗਾ ਕੌਮ ਦੇਦੇ ਹਨ । 

ਵਰਤ” :--ਅਸੀ` ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਨਹੀ 
wa ਨਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ AIS ਹਾਂ । ਸੀਰ ਨੂੰ ਸਾਬ 

ਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉ” ਜੂ ae ਕਪੜੇ, 
। ਹੌਡਣ ਚੰਗੇ । ਸੋਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਲੈਦੇ 

[ ਹਾਂ । (Hal) 
ਠੂਹਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਸਭੋ ਸਰਦਾਰ | 
ਭਾਵ :--ਭੈੜੇ ਮਨੁਖਾਂ ਵਿੱਚੋ” ਜਿਸ ਨੂੰ 

| ਟੀ 23 ਦੁਖਦਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | 

ਵਰਤ : --ਅੜਵੈੱਗਾਂ w ਇੱਕ ਟੋਲਾ 
ਮੌਜੀ ਮਾਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਛਿਆ 

| ਤਸਾਡ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਇੱਕ ਨੇ ਉੱਤਰ 

| ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 
। ਅਸੀ” ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 

‘Sfami ਦੀ ਕਤਾਰ, ਸਭੋ ਸਰਦਾਰ' | 
ਜਬੈਦਾਰ 

ਹਾਂ । (ਸੋਗ) 

3 

ਡਗਨ ਗਡ ਤੇ ਮਲ੍ਹਰ ਪਾ, ਐਸ਼ਾਂ 
ਕਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਹ । 



ਭਾਵ :--ਕਣਕ val ਬੀਜ ਤੇ ਰੂੜੀ 

ਪਾ, ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਪਿਆ ਕਰ | 

ਵਰਤੋ” : 
ਪਾਵੇ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ 

ਹਨ | ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ot ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਡਗਨ | 

az 3 red pe ਐਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਹ । 

(ਸੰਗ | 

ਡੱਡ ਚੜ੍ਹੀ ਢੀਮੇ, ਆਖੇ ਮੈ' ਕਸ਼ਮੀਰ | 
| ਸਿਵਾਣੈ । 

ਭਾਵ coo lat 3s | ਤੇਗ oda | 

ਡਿਠਾ | 

ਮਨੁਖ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋਂ i ਡੀ' ਗਾਂ ਮਾਰੇ । 

ਵਰਤ” 
ਤੋ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀ” ਹੋ ਸਕਦਾ । 

33 cunt asel, sia ਡਾਂਗ | 
ਕਪਾਹ, ਲੋਫ ਦੀ was ਮਾਰਕੇ | 
ਛਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਹ । 

ਭਾਵ :--ਕੌਝਣ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ fea ਤੇ, 
ਕਪਾਹ ਡਾਂਗ ਡਾਂਗ ਜਿਨੀ ਵਿਥ ਤੇ ਅਤੇ | 

ਮਕਈ ਕਾਫ਼ੀ fea ਤੇ ਬੀਜਾਈ AH 
ਬੀਜੋ।' 

ਵਰਤ” :--ਓਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜੀ, 

suet ਚਾਹੀਦੀ 

‘33 cunt ਕੰਬਣੀ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗ ਕਪਾਹ, 
ਲੋਫ ਦੀ ਬੁਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਛਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਹ। | 

(ਮੰਗ) | Hae? ਕੀ ਨਾਂ ਕਰਦ! । 

ਹੱਡਾਂ ੨ ਤੇ | sai ਦੀ ਪਨਸੇਰੀ ਕਦੀ ਇਕ ਤੇ | ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । 
ਕਦੀ ਢੇਰੀ । 

ਭਾਵ :--ਨਿਰਾਰਥ ਗਲ fan ਦਾ 

ਕੁੱਝ ਨਾਂ ਬਣੇ | 

ਇੱ Oo 4 1 7 bx 
ਰਿ ਨ dal ਸਾਪਦਾ a 

fa ਨੂੰ vall । ਹਰ ਚੀਜ਼ Re ਗਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀ' | soy ਰੋਈ । ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ‘sae 
| gaa ਮੋਈ ਤੇ ਪੌਕੈ ਨਾ ust | 

[ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ” 
| aes ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾ ਵੀ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ha) 

ਡਰਦਾ ਕੀ... 

__ ਵਰਤੋਂ” :--- 
ਏਹ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਸੂੰਹ-ਟਡੂਆਂ ਦੀ, 

ਪੱਸੋਰੀ ਹੈ, fea sani ਦੀ । 

ਹੈ ਭਰੀ ਬੂਰ ਦੇ ਲੜੂਆਂ ਦੀ, 
ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਗ- sant ਦੀ । 

ਹੁਣ ਸ਼ੋਕ ਸੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ । 

Ha ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। _- 

(ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ--ਹਰਢਰਨ ਸਿੰਘ) 

ਡੱਡੂ ਚਿਕੱਡ ਵਾਸ ਹੈ ਕਵਲੇ ਨਾ 

ਭਾਵ :--ਤੱਡੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਚਿਕੜ 

| ਵਿਚ ਹੈ । ਕੌਵਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 
ਰਿ 0 | UE ਡੱਡੂ ਨੂੰ 

:-- ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਤੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ | 
ਕੰਵਲ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਨਹੀ । ਭਾਵ, ਮਾੜਾ ਚੌਗੇ ਦੇ ਕੌਲ ਰਹਿਦਾ 

ie : wll ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀ sia sat ਜਾਣਦਾ | 
‘33 ਚੜ੍ਹੀ ਢੀਮੋ, ਆਖੋ ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿੱਠ:" 1 (ਸਗ੍) | 

ਵਰਤੋ” :-- 

ਡੱਡ ਚਿਕੜ ਵਾਸ ਹੈ, ਕੈਵਲੈ ਨ ਸਿਵਾਣੈ । ' 
ਨਾਭਿ ਕਬੂਰੀ ਮਿਰਗ। ਦੇ ਫਿਟਦਾ ਹੈਰਾਣੈ । 

(ਵਾਰਾਂ--ਭ੭ਈ ਗੁਰਦਾਸ) 

| ਤਰਕ ਡਰਕ ਮੋਈ ਤੇ ਪੇਕੇ ਨਾ ਪੁਨੀ। 

ਪੂਰਾ ge ਲਾਉਣ ਭਾਵ : 

| ਤੇ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ । 

ਵਰਤੋ” :---ਸ਼ਹ ! ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਣ ਤਾਂ ਪੁਰਾ 

ਪਰ ਤੋਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ 

(ਸੰਗ) 

ਡਰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕਰਦਾ । ਵੇਖੋ :-- 

ਕੁਾਵ :---ਤਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ger ਸਭੋ 

ਵਰਤ” :---ਥਣੇਦਾਰ--ਸੱਂਚ ਨੇ, “ਡਰਦਾ 

ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ Sal ਕਈ ਨਾਂ 




