
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪਰੁਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵਰੈੁ ਅਕਾਲ ਮਰੂਤਿ ਅਜਨੂੀ ਸਭੈੰ ਗਰੁ ਪਰਸਾਤਿ ॥ 

ਪਿਅਰਥ:- 

ੴ  ਉੱਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਿੇ ਤਿੰਨ ਤ ਿੱਸ ੇਕੀਿੇ ਜਾਾਂਿੇ  ਨ- ੧, ਓ ਅਿੇ  ; ਇਸ ਿਾ ਪਾਠ  ੈ ‘ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ’। 

ਤਿੰਨ ਤ ਿੱਸ ੇਵਿੱਖੋ ਵਿੱਖਰ ੇਉੱਚਾਤਰਆਾਂ ਇਉਂ ਬਣਿੇ  ਨ:- 

੧ = ਇਿੱਕ। ਓ = ਓਅੰ।   = ਕਾਰ।  

‘ਓ’ ਸੰਸਤਿਿ ਿਾ ਸ਼ਬਿ  ੈ। ਅਮਰ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਿੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ  ਨ:- 

(1)  ਵੇਿ ਆਤਿ ਧਰਮ-ਪੁਸਿਕਾਾਂ ਿੇ ਅਰੰਭ ਅਿੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਵਚ, ਅਰਿਾਸ ਜਾਾਂ ਤਕਸੇ ਪਤਵਿੱਿਰ ਧਰਮ-ਕਾਰਜ ਿੇ 

ਅਰੰਭ ਤਵਚ ਅਿੱਖਰ 'ਓਂ' ਪਤਵਿੱਿਰ ਅਿੱਖਰ ਜਾਣ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਾਂਿਾ  ੈ।  

(2)  ਤਕਸੇ  ੁਕਮ ਜਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨ ਆਤਿਕ ਿੇ ਉੱਿਰ ਤਵਚ ਆਿਰ ਅਿੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਜੀ  ਾਾਂ’ ਆਖਣਾ। ਸੋ, ‘ਓਂ’ 

ਿਾ ਅਰਥ  ੈ 'ਜੀ  ਾਾਂ'।  

(3)  ਓਂ-ਬਰ ਮ।  

ਇ ਨਾਾਂ ਤਵਚੋਂ ਤਕ ੜਾ ਅਰਥ ਇਸ ਸ਼ਬਿ ਿਾ ਇਿੱਥ ੇਤਲਆ ਜਾਣਾ  ੈ-ਇਸ ਨੰੂ ਤਿਰੜਹ  ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਿ 'ਓਂ' ਿ ੇ

ਪਤ ਲਾਾਂ '੧' ਤਲਖ ਤਿਿੱਿਾ  ੈ। ਇਸ ਿਾ ਭਾਵ ਇ   ੈ ਤਕ ਇਿੱਥ ੇ'ਓਂ' ਿਾ ਅਰਥ  ੈ 'ਉ   ਸਿੀ ਜੋ ਇਕ  ੈ, ਤਜਸ 

ਵਰਗਾ  ੋਰ ਕੋਈ ਨ ੀਂ  ੈ ਅਿੇ ਤਜਸ ਤਵਚ ਇ  ਸਾਰਾ ਜਗਿ ਸਮਾ ਜਾਾਂਿਾ  ੈ। ' 

ਿੀਜਾ ਤ ਿੱਸਾ    ੈ, ਤਜਸ ਿਾ ਉੱਚਾਰਨ  ੈ 'ਕਾਰ'। 'ਕਾਰ' ਸੰਸਤਿਿ ਿਾ ਇਕ ਤਪਛੇਿਰ  ੈ। ਆਮ ਿੌਰ ਿੇ ਇ  

ਤਪਛੇਿਰ 'ਨਾਾਂਵ' ਿੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਵਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਾਂਿਾ  ੈ। ਇਸ ਿਾ ਅਰਥ  ੈ 'ਇਕ-ਰਸ, ਤਜਸ ਤਵਚ ਿਬਿੀਲੀ ਨਾ 

ਆਵੇ। ' 

ਇਸ 'ਤਪਛੇਿਰ' ਿੇ ਲਾਣ ਨਾਲ 'ਨਾਾਂਵ' ਿੇ ਤਲੰਗ ਤਵਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨ ੀਂ ਪੈਂਿਾ; ਭਾਵ, ਜੇ 'ਨਾਾਂਵ' ਪਤ ਲਾਾਂ ਪੁਤਲਗੰ 

 ੈ, ਿਾਾਂ ਇਸ 'ਤਪਛੇਿਰ' ਿੇ ਲਗਾਇਆਾਂ ਭੀ ਪਤੁਲੰਗ  ੀ ਰਤ ੰਿਾ  ੈ, ਜੇ ਪਤ ਲਾਾਂ ਇਸਿਰੀ ਤਲੰਗ  ੋਵੇ ਿਾਾਂ ਇਸ 

ਤਪਛੇਿਰ ਿੇ ਸਮੇਿ ਭੀ ਇਸਿਰੀ ਤਲੰਗ  ੀ ਰਤ ੰਿਾ  ੈ; ਤਜਵੇਂ, ਪੁਤਲੰਗ:- 

ਨੰਨਾਕਾਰ ੁਨ ਕੋਇ ਕਰੇਈ।  

ਰਾਖ ੈਆਤਪ ਵਤਿਆਈ ਿੇਈ।2।2।  (ਗਉੜੀ ਮ: 1 

ਕੀਮਤਿ ਸੋ ਪਾਵ ੈਆਤਪ ਜਾਣਾਵ ੈ

ਆਤਪ ਅਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲਏ।  

ਜੈ ਜੈਕਾਰੁ ਕਰਤ  ਿੁਧੁ ਭਾਵਤ  

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਤਿ ਅਮੁਲਏ।9।2।5।  (ਸੂ ੀ ਮ: 1 

ਸ ਜ ੇਰੁਣਝੁਣਕਾਰ ੁਸੁ ਾਇਆ।  

ਿਾ ਕੈ ਘਤਰ ਪਾਰਬਰ ਮੁ ਸਮਾਇਆ।7।3।  (ਗਉੜੀ ਮ: 5 

ਇਸਿਰੀ ਤਲੰਗ:- 

ਿਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿਤਨ ਧਾਰਣ ਾਰ।  

ਬੰਧਨ ਿੇ  ੋਈ ਛੁਟਕਾਰ।7।4।  (ਰਾਮਕਲੀ ਮ: 5 



ਮੇਘ ਸਮੈ ਮੋਰ ਤਨਰਤਿਕਾਰ।  

ਚੰਿੁ ਿੇਤਖ ਤਬਗਸਤ  ਕਉਲਾਰ।4।2।  (ਬਸੰਿ ਮ: 5 

ਿੇਤਖ ਰੂਪ ੁਅਤਿ ਅਨੂਪੁ ਮੋ  ਮ ਾ ਮਗ ਭਈ।  

ਤਕੰਕਨੀ ਸਬਿ ਝਨਿਕਾਰ ਖੇਲੁ ਪਾਤ  ਜੀਉ।1।6। (ਸਵਈਏ ਮ ਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ 

ਇਸ ਤਪਛੇਿਰ ਿੇ ਲਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇ ਨਾਾਂ ਸ਼ਬਿਾਾਂ  ਿੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰਨੇ  ਨ:- 

ਨੰਨਾਕਾਰ—ੁ ਇਕ-ਰਸ ਇਨਕਾਰ, ਸਿਾ ਲਈ ਇਨਕਾਰ।  

ਜੈਕਾਰੁ— ਲਗਾਿਾਰ 'ਜੈ ਜੈ' ਿੀ ਗੂੰਜ।  

ਤਨਰਤਿਕਾਰ— ਇਕ ਰਸ ਨਾਚ।  

ਝਨਿਕਾਰ— ਇਕ-ਰਸ ਸੋ ਣੀ ਆਵਾਜ਼।  

ਤਪਛੇਿਰ 'ਕਾਰ' ਿੇ ਲਾਣ ਿੋਂ ਤਬਨਾ ਅਿੇ ਲਗਾਣ ਨਾਲ, ਿੋ ਾਾਂ ਿਰਹਾਾਂ ਿੇ ਸ਼ਬਿਾਾਂ ਿੇ ਅਰਥਾਾਂ ਤਵਚ ਫ਼ਰਕ  ਠ ਤਲਖੇ 

ਪਰਮਾਣ ਿੋਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ  ੋ ਜਾਾਂਿਾ  ੈ:- 

"ਘਰ ਮਤ  ਘਰ ੁਤਿਖਾਇ ਿੇਇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ।  

ਪੰਚ ਸਬਤਿ ਧੁਤਨਕਾਰ ਧੁਤਨ, ਿ  ਬਾਜੈ ਸਬਿੁ ਨੀਸਾਣੁ।1।27।  

ਧੁਤਨ-ਆਵਾਜ਼। ਧੁਤਨਕਾਰ-ਲਗਾਿਾਰ ਨਾਿ, ਅਿੁਿੱਟ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ੇਿਰਹਾਾਂ: 

ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਤਸਤਰ ਆਵ ੈਭਾਰੁ।  

ਮਨੁ ਮਾਨੈ  ਤਰ ਏਕੰਕਾਰ।2। 2।  (ਗਉੜੀ ਮ: 1 

ਏਕੰਕਾਰੁ-ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਉ  ਇਕ ਓਅ ੰਜੋ ਇਕ-ਰਸ  ੈ, ਜੋ  ਰ ਥਾਾਂ ਤਵਆਪਕ  ੈ।  

ਸੋ, "ੴ" ਿਾ ਉੱਚਾਰਨ  ੈ " ਇਕ (ਏਕ) ਓਅੰਕਾਰ" ਅਿੇ ਇਸਿਾ ਅਰਥ  ੈ "ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਇਕ-

ਰਸ ਤਵਆਪਕ  ੈ"।  

ਸਤਿਨਾਮ—ੁ ਤਜਸ ਿਾ ਨਾਮ 'ਸਤਿ'  ੈ। ਲਫ਼ਜ਼ 'ਸਤਿ' ਿਾ ਸੰਸਤਿਿ ਸਰੂਪ 'ਸਿਯ'  ੈ, ਇਸ ਿਾ ਅਰਥ  ੈ ' ੋਂਿ 

ਵਾਲਾ'। ਇਸ ਿਾ ਧਾਿੂ 'ਅਸ'  ੈ, ਤਜਸ ਿਾ ਅਰਥ  ੈ ' ੋਣਾ'। ਸੋ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਿਾ ਅਰਥ  ੈ "ਉ  ਇਕ 

ਓਅੰਕਾਰ, ਤਜਸ ਿਾ ਨਾਮ  ੈ  ੋਂਿ ਵਾਲਾ"।  

ਪੁਰਖੁ— ਸੰਸਤਿਿ ਤਵਚ ਤਵਉਿਪਿੱਿੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ ਿਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕੀਿਾ ਤਗਆ  ੈ, 'ਪੂਤਰ ਸ਼ੇਿੇ ਇਤਿ 

ਪੁਰੁਸ਼ ', ਭਾਵ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਤਵਚ ਲੇਤਟਆ  ੋਇਆ  ੈ'। ਸੰਸਤਿਿ ਤਵਚ ਆਮ ਪਰਚਲਿ ਅਰਥ  ੈ 'ਮਨੁਿੱਖ'। 

ਭਗਵਿ ਗੀਿਾ ਤਵਚ 'ਪੁਰਖੁ' 'ਆਿਮਾ' ਿੇ ਅਰਥਾਾਂ ਤਵਚ ਵਰਤਿਆ ਤਗਆ  ੈ। ‘ਰਘੂਵੰਸ਼’ ਤਵਚ ਇ  ਸ਼ਬਿ 

‘ਬਰ ਮਾਾਂਿ ਵਾ ਆਿਮਾ’ ਿੇ ਅਰਥਾਾਂ ਤਵਚ ਆਇਆ  ੈ, ਇਸ ੇਿਰਹਾਾਂ ਪੁਸਿਕ "ਤਸ਼ਸ਼ੂਪਾਲ ਵਧ" ਤਵਚ ਭੀ।  

ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਤ ਬ ਤਵਚ ‘ਪੁਰਖੁ’ ਿਾ ਅਰਥ  ੈ ‘ਓ ੁ ਓਅੰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਿ ਤਵਚ ਤਵਆਪਕ  ੈ, ਉ  

ਆਿਮਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਤਵਚ ਰਮ ਤਰ ਾ  ੈ’। 'ਮਨੁਿੱਖ' ਅਿ ੇ'ਆਿਮਾ' ਅਰਥ ਤਵਚ ਭੀ ਇ  ਸ਼ਬਿ ਕਈ ਥਾਈਂ 

ਆਇਆ  ੈ।  

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ— ਸ਼ਬਿ 'ਮੂਰਤਿ' ਇਸਿਰੀ ਤਲੰਗ  ੈ, 'ਅਕਾਲ' ਇਸ ਿਾ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  ੈ, ਇ  ਭੀ ਇਸਿਰੀ ਤਲੰਗ 

ਰੂਪ ਤਵਚ ਤਲਤਖਆ ਤਗਆ  ੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਿ 'ਅਕਾਲ' ਇਕਿੱਲਾ  ੀ 'ਪੁਰਖੁ', 'ਤਨਰਭਉ', ਤਨਰਵੈਰ'ੁ ਵਾਾਂਗ ੴ ਿਾ 



ਗੁਣ-ਵਾਚਕ  ੁੰਿਾ ਿਾਾਂ ਪੁਤਲੰਗ ਰੂਪ ਤਵਚ  ੁੰਿਾ; ਿਾਾਂ ਇਸ ਿੇ ਅੰਿ ਤਵਚ (ੁੁ)  ੁੰਿਾ।  

ਨੋਟ-ਸ਼ਬਿ 'ਮੂਰਤਿ' ਿੇ 'ਮੂਰਿੁ' ਿਾ ਭੇਿ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ  ੈ। 'ਮੂਰਤਿ' ਸਿਾ (ਤੁ) ਨਾਲ ਤਲਖੀਿਾ  ੈ ਅਿ ੇ

ਇਸਿਰੀ ਤਲੰਗ  ੈ। ਇਸ ਿਾ ਅਰਥ  ੈ 'ਸਰੂਪ'। ਸੰਸਤਿਿ ਿਾ ਸ਼ਬਿ  ੈ।  

ਲਫ਼ਜ਼ 'ਮੂਰਿੁ' ਸੰਸਤਿਿ ਿਾ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਮੁ ੂਰਿ'  ੈ। ਚਸਾ, ਮੁ ੂਰਿ ਆਤਿਕ ਸ਼ਬਿ ਸਮੇਂ ਿੀ ਵੰਿ ਤਵਚ ਵਰਿੀਂਿ ੇ

 ਨ। ਇ  ਸ਼ਬਿ ਪੁਤਲੰਗ  ਨ।  

ਅਜੂਨੀ— ਜੂਨਾਾਂ ਿੋਂ ਰਤ ਿ, ਜੋ ਜਨਮ ਤਵਚ ਨ ੀਂ ਆਉਂਿਾ।  

ਸੈਭੰ— ਸਵਯੰਭੂ (ਸਵ-ਸਵਯੰ। ਭੰ-ਭੂ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੋਂ  ੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਜਸ ਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੋਂ  ੋਇਆ  ੈ।  

ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ— ਗੁਰ ੂਿੇ ਪਰਸਾਿ ਨਾਲ, ਗੁਰ ੂਿੀ ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ, ਭਾਵ, ਉਪਰੋਕਿ 'ੴ' ਗੁਰ ੂਿੀ ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ 

(ਤਮਲਿਾ  ੈ)।  

ਅਰਥ:- ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਿੱਕ  ੈ, ਤਜਸ ਿਾ ਨਾਮ ' ੋਂਿ ਵਾਲਾ'  ੈ ਜੋ ਤਸਰਸ਼ਟੀ ਿਾ ਰਚਨ ਾਰ  ੈ, ਜੋ ਸਭ ਤਵਚ 

ਤਵਆਪਕ  ੈ, ਭੈ ਿੋਂ ਰਤ ਿ  ੈ, ਵੈਰ-ਰਤ ਿ  ੈ, ਤਜਸ ਿਾ ਸਰੂਪ ਕਾਲ ਿੋਂ ਪਰ ੇ ੈ, (ਭਾਵ, ਤਜਸ ਿਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ-

ਰਤ ਿ  ੈ), ਜੋ ਜੂਨਾਾਂ ਤਵਚ ਨ ੀਂ ਆਉਂਿਾ, ਤਜਸ ਿਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੋਂ  ੋਇਆ  ੈ ਅਿੇ  ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਿੀ 

ਤਕਰਪਾ ਨਾਲ ਤਮਲਿਾ  ੈ।  

ਨੋਟ-ਇ  ਉਪਰੋਕਿ ਗੁਰਤਸਿੱਖੀ ਿਾ ਮੂਲ-ਮੰਿਰ  ੈ। ਇਸ ਿੋਂ ਅਗਾਾਂ  ਤਲਖੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਿਾ ਨਾਮ  ੈ 'ਜਪ'ੁ। ਇ  

ਗਿੱਲ ਚੇਿੇ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੀ  ੈ ਤਕ ਇ  ਮੂਲ-ਮੰਿਰ ਵਿੱਖਰੀ ਚੀਜ਼  ੈ ਿੇ ਬਾਣੀ 'ਜਪ'ੁ ਵਿੱਖਰੀ  ੈ। ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਤ ਬ 

ਿੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਵਚ ਇ  ਮੂਲ-ਮੰਿਰ ਤਲਤਖਆ  ੈ, ਤਜਵੇਂ  ਰੇਕ ਰਾਗ ਿੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਵਚ ਭੀ ਤਲਤਖਆ ਤਮਲਿਾ  ੈ। ਬਾਣੀ 

'ਜਪ'ੁ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਆਤਿ ਸਚੁ' ਿੋਂ ਸ਼ੁਰੂ  ੁੰਿੀ  ੈ। ਆਸਾ ਿੀ ਵਾਰ ਿੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤਵਚ ਭੀ ਇ ੀ ਮੂਲ-ਮੰਿਰ  ੈ, ਪਰ 'ਵਾਰ' 

ਨਾਲ ਇਸ ਿਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨ ੀਂ  ੈ, ਤਿਵੇਂ  ੀ ਇਿੱਥ ੇ ੈ। 'ਜਪ'ੁ ਿੇ ਅਰੰਭ ਤਵਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਿੇ ਿੌਰ ਿੇ ਇਕ 

ਸਲੋਕ ਉਚਾਤਰਆ ਤਗਆ  ੈ। ਤਿਰ ‘ਜਪ’ੁ ਸਾਤ ਬ ਿੀਆਾਂ 38 ਪਉੜੀਆਾਂ  ਨ।  

  


