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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 

 

ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ 

'ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ' ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਦਰਜ ੨੨ ਵਾਰਾਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ ਅਹਜਿੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹਿਆਤਮਕ ਵਾਰ ਿ,ੈ ਹਜਿੜੀ ਇਕ 

ਅਕਾਲਪੁ੍ਰਖ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਸਿਾਰਨ ਮਨੁਖ ਨੰੂ ‘ਦੇਵਤਾ’ (ਦੈਵੀ-ਗੁਣ ਭਰਪੂ੍ਰ ਹਗਆਨਵਾਨ ਮਨੁਖ) ਬਨਾਉਣ ਹਿਤ 

ਜੀਵਨ ਦ ੇਿਰ ਇਕ ਪ੍ਖ; ਿਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ, ਰੂਿਾਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਹਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਲੋਕਾਾਂ ਹਵਚ ਹਜਥੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਹਿਲੂਆਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿੈ, ਉਥ ੇਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਹਵਚ ਹਨਰੰਕਾਰ ਦੀ 

ਉਸਤਹਤ ਿੈ। 

 

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਹਬੰਦੂ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਚਾਰ-ਘੇਰਾ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਦੀ ਹਵਆਪ੍ਕ ਹਸਰਸ਼ਟੀ-ਰਚਨਾ ਿੈ। ਇਸ 

ਦੀ ਸੁਰ ਰੂਿਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਾਂ ਵਾਲੀ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਹਜਥੇ ਗੁਰ ੂਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ, ਸੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 

ਵਹਿਆਈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ ਹਵਆਪ੍ਕਤਾ ਨੰੂ ਵੇਖ ਹਵਸਮਾਹਦਤ ਿੋਣ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਿੈ, ਉਥੇ ਮਨੁਖੀ ਹਵਕਾਰਾਾਂ, 

ਸਮਾਜ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਬੁਰਾਈਆਾਂ, ਿਾਰਮਕ ਕਰਮਕਾਾਂਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਖੰਿਾਾਂ ਉਪ੍ਰ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕ ਹਟਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ 

ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਿੈ। 

 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਰੇ ਹਵਚ, ਦੋ ਵਾਰਾਾਂ1 ਨੰੂ ਛੱਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਵਾਾਂਗ,2 ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਸਰਲੇਖ ਵੀ 'ਆਸਾ ਕੀ 

ਵਾਰ' ਹਲਹਖਆ ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਹਕਿਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰ੍ਨਾ ੪੬੨ ਤੋਂ ੪੭੫ ਉਪ੍ਰ ਦਰਜ ਇਿ ਵਾਰ,3 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀਆਾਂ ੨੪ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਅਤੇ 

                                                

1 ‘ਮਾਰ ੂਵਾਰ ਮਿਲਾ ੩’ ਅਤੇ ‘ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੫’। 

2 ਹਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੪, ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਮਿਲਾ ੧, ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੪, ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੫, ਆਸਾ ਕੀ 

ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੧, ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੩, ਗੂਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੫, ਹਬਿਾਗੜ ੇਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੪, ਵਿਿੰਸ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ 

੪, ਸੋਰਹਿ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੪, ਵਾਰ ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਮਿਲਾ ੫, ਵਾਰ ਸੂਿੀ ਕੀ ਮਿਲਾ ੩, ਹਬਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੪, ਰਾਮਕਲੀ 

ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੩, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੫, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਹਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਿੂਹਮ ਆਖੀ, ਮਾਰ ੂਵਾਰ ਮਿਲਾ 

੩, ਮਾਰ ੂਵਾਰ ਮਿਲਾ ੫, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲੁ ੫, ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੪, ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲਾ ੧, ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ 

ਮਿਲਾ ੪। -ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੭ 

3 ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀਆਾਂ ਦੋ ਿੋਰ ਵਾਰਾਾਂ ਿਨ: ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸਲੋਕ 

ਮਿਲਾ ੧ ਅਤੇ ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ ਮਿਲਾ ੧। 
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ਕੁਲ ੬੦ (੪੫ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੇ ੧੫ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ) ਸਲੋਕਾਾਂ4 ਦਾ ਸੰਗਰਹਿ ਿੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਿਰੇਕ ਪ੍ਉੜੀ ਤੋਂ 

ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ੨-੩ ਸਲੋਕ ਅੰਕਤ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਹਕਤੇ ਹਕਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਜਆਦਾ (੪-੫) ਵੀ ਿਨ। 

 

ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਿਰੇਕ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ਅੰਕਤ ਸਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ, ਚਉਥੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ, 

ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੇ ਛੰਤਾਾਂ5 ਹਵਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਛੰਤ ਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ6 ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਿੈ 

ਹਕ “ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸਹਤਗੁਰ ੂਦੇ ੨੪ ਛੱਹਕਆਾਂ ਨੰੂ ੨੪ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹਵਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਕੀਤਾ।”7 ਪ੍ਰ ਇਥੇ 

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ੨੪ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਿੋਏ ੬੦ ਸਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਹਲਆ ਿੈ। ਛੰਤਾਾਂ ਦੀ 

ਹਵਚਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

 

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਵਚਾਰ ਿੈ ਹਕ “ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਿੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਿ.ੈ..ਸਾਰੀ ਇਕੱਿੀ ਿੀ 

ਉਚਾਰੀ ਿੈ।”8 ਪ੍ਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਸੰਬਿੰਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹਜਕਰ ਕਰਦ ੇਿੋਏ 

ਹਲਖਦ ੇਿਨ ਹਕ “ਢਾਢੀ ਲੋਕ ਵਾਰਾਾਂ ਲਾਉਂਦ ੇਜੁੱਿਾਾਂ ਜੰਗਾਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਵਾਰਤਕ ਹਵਚ ਸੁਣਾਉਂਦ,ੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਦੇਂਦੇ ਿੁੰਦੇ 

ਸਨ। ਹਵਚ-ਹਵਚ ਸ਼ਲੋਕ ਹਦਆ ਕਰਦ ੇਸਨ, ਹਜੰਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਕਦ ੇਚਲ ਰਿੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਵਯੰਗ ਨਾਲ, ਕਦ ੇਿਵਨੀ ਹਵਚ, ਕਦੇ 

ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਹਵਚ ਸ਼ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਨਾਲ ਹਕਤੇ ਹਸੱਿਾ, ਹਕਤੇ 

ਵਯੰਗ, ਿਵਨੀ ਆਹਦ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਹਕਸੇ ਹਸਿਾਾਂਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਅਕਸਰ ਵਾਰਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਹਕਵੇਂ ਨਾ ਹਕਵੇਂ 

ਢੱੁਕਦ ੇਿੀ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।”9 

 

 

 

                                                

4 ਪ੍ਉੜੀ ਨੰਬਰ ੧੨ ਨਾਲ ਅੰਕਤ ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਰਿਾਉ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਾਂ ਵੀ ਿਨ। 

5 ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰ੍ਨਾ ੪੪੮-੪੫੧ ਉਪ੍ਰ ਦਰਜ ਛੰਤਾਾਂ ‘ਿਹਰ ਅੰਹਮਰਤ ਹਭੰਨੇ ਲੋਇਣਾ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਿਹਰ ਜੁਗ ੁਜੁਗ ੁਭਗਤ 

ਉਪ੍ਾਇਆ’ ਤਕ।  

6 ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੯੧ 

7 ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਛੰਤ ਗਾਇਣ ਦੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ ਹਕਸੇ ਇਹਤਿਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਹਦਤਾ। 

ਹਵਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।  

8  ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਟੀਕ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੬, ਪੰ੍ਨਾ ੯ 

9 ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ, ਸੰਥਯਾ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਪੋ੍ਥੀ ਛੇਵੀਂ), ਸੰਪ੍ਾ., ਿਾ. ਬਲਬੀਰ ਹਸੰਘ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ੧੯੯੭, 

ਪੰ੍ਨਾ  ੨੮੩੪ 
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ਇਹਤਿਾਸਕ ਪ੍ਖ 

ਇਹਤਿਾਸਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ੂਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੰਹਮਰਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਵਚ ‘ਆਸਾ ਕੀ 

ਵਾਰ’ ਗਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ।10 ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਦੇ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 

ਸਾਹਿਤ ਿੈ। ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ (ਰਚਨਾ ਕਾਲ ੧੬੫੭-੫੮ ਈ. ਰਚਨਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੈਦੋ, ਰਚਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਚਰਣ ਮਝਾਰ ਕੇ’ ਨੇੜੇ 

ਹਪ੍ਸ਼ਾਵਰ)11 ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ ੩੨ ਅਨੁਸਾਰ12 ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਸ਼ੇਖ ਬਰਿਮ ਨਾਲ ਿੋਈ ਗੋਸ਼ਹਟ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਿੈ। ਸ਼ੇਖ ਬਰਿਮ 

ਜਾਾਂ ਇਬਰਾਿੀਮ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ੍ਵੇਂ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਉਪ੍ਰ ਬੈਿਣ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ੧੫੧੧  ਤੋਂ ੧੫੫੨ ਈ. 

ਿੈ।13  

 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਚਲੀ ਸਾਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿ:ੈ 

 “...ਰਾਵੀ ਚਨਾਉ ਦੇਹਖ ਕਹਰ ਉਜਾਹੜ ਉਜਾਹੜ ਪੈ੍ ਚਹਲਆ ਪ੍ਟਣ ਦੇਸ ਹਵਹਚ ਆਇ ਹਨਕਹਲਆ॥ ਪ੍ਟਣ ਤੇ ਕੋਸ ਹਤਹਨ ਉਜਾਹੜ 

ਥੀ ਓਥ ੈਆਇ ਬੈਿਾ॥ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਹਲ ਆਿਾ॥ ਪ੍ਟਣ ਕਾ ਪ੍ੀਰੁ ਸੇਖ ਫਰੀਦੁ ਥਾ॥ ਹਤਸ ਕੈ ਤਖਹਤ ਸੇਖੁ ਹਬਰਿਮ ਥਾ॥ ਹਤਸ ਕਾ ਇਕੁ 

ਮੁਰੀਦੁ ਸੁਬਾ ਕੇ ਵੇਲੇ ਲਕੜੀਆਾਂ ਚੁਣਹਣ ਆਇਆ ਥਾ॥ ਹਤਸ ਕਾ ਨਾਉਂ ਸੇਖੁ ਕਮਾਲੁ ਥਾ॥ ਸੋ ਪ੍ੀਰ ਕੇ ਮੁਦਬਰਖਾਨੇ ਕੀਆਾਂ ਲਕੜੀਆਾਂ 

ਚੁਣਹਣ ਗਇਆ ਥਾ॥ ਦੇਖੈ ਤਾਾਂ ਅਕ ੈਕੋਹਲ ਬਾਬਾ ਅਤੈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਬੈਿੇ ਿਹਨ॥ ਤਾਾਂ ਮਰਦਾਨੈ ਰਬਾਬੁ ਵਜਾਇਆ॥ ਸਬਦੁ ਗਾਵਹਣ 

ਲਾਗਾ॥ ਸਲੋਕੁ ਹਦਤੋਸ ੁਰਾਗੁ ਆਸਾ ਹਵਚ॥ 

 

“ਸਲੋਕ 

ਆਪੇ੍ ਪ੍ਟੀ ਕਲਮ ਆਹਪ੍ ਉਪ੍ਹਰ ਲੇਖ ੁਹਭ ਤੰੂ॥  

                                                

10 ਉਿੀ।   

11ਸ. ਸ. ਪ੍ਦਮ, ਸਾਖੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ (ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ - ਸਾਖੀਕਾਰ ਸੈਦੋ ਜੱਟ), ਸੰਪ੍ਾ., ਹਸਘੰ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, 

੨੦੧੮, ਪੰ੍ਨਾ ੫੫ 

12 ਉਿੀ,  ਪੰ੍ਨਾ ੧੫੫-੫੬ 

13  ਿਾ. ਜਗਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਜਨਮਸਾਖੀਆਾਂ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰਹਕਕ ਅਹਿਐਨ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਿਮੀ, 

ਲੁਹਿਆਣਾ, ੧੯੭੦, ਪੰ੍ਨਾ ੧੧੨। ਇਸ ਪੁ੍ਸਤਕ ਹਵਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦੀਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਦੱਤ ੇਗਏ ਿਨ: 

ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ (੧੧੭੩ - ੧੨੬੮ ਈ.), ਖਵਾਜਾ ਬਦਰੁਦੀਨ, ਸ਼ਾਿ ਅਲਾਉਦੀਨ, ਦੀਵਾਨ ਮਇੁਜ਼ਦੀਨ, ਮੁਿੰਮਦ ਫਾਹਜ਼ਲ, 

ਮੁਨਵਰ ਸ਼ਾਿ, ਨੂਰ ਦੀਨ, ਬਿਾਉਦੀਨ, ਿਜ਼ਰਤ ਯੂਨਸ, ਅਿਮਦ ਸ਼ਾਿ, ਪ੍ੀਰ ਅਤਾਉਲਾ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਿੰਮਦ, ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਿੀਮ। 
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ਏਕ ੋਕਿੀਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਿੇ ਕੂ॥14 

 

“ਜਬ ਏਿੁ ਸਲੋਕ ਕਮਾਹਲ ਫਕੀਰ ਸੁਹਣਆਾਂ॥ ਤਬ ਲਕੜੀਆਾਂ ਛੋਹਿ ਕਹਰ ਆਇ ਗਇਆ॥ ਅਰਜ ੁਰਖੀਅਸੁ ਜੀਉ ਇਸ ਕਉ ਿੁਕਮੁ 

ਕੀਜੈ ਜੋ ਇਿ ੁਬੈਤ ਹਫਹਰ ਆਖੈ॥ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂ ਿੁਕਮੁ ਿੋਆ ਜੋ ਇਿ ੁਸਲੋਕ ਹਫਹਰ ਦੇਹਿ॥ ਤਾਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਸਲੋਕੁ ਹਫਹਰ ਹਦਤਾ॥ ਕਮਾਹਲ 

ਹਸਹਖ ਲੈਇਆ॥ ਜੋ ਕੁਛ ਲਕੜੀਆਾਂ ਚੁਣੀਆਾਂ ਥੀਆਾਂ ਸੋਈ ਹਘਹਨ ਕਹਰ ਸਲਾਮ ੁਕੀਤੋਸੁ॥ ਪ੍ਟਹਣ ਆਇਆ ਲਕੜੀਆਾਂ ਸੁਹਟ ਕਹਰ 

ਜਾਇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੀਰ ਕਉ ਸਲਾਮ ੁਕੀਤੀਅਸੁ॥ ਤਾਾਂ ਆਹਖਓਸ ੁਪ੍ੀਰ ਸਲਾਮਹਤ ਮੈਨੂੰ ਏਕ ਖੁਦਾਇ ਦਾ ਹਪ੍ਆਰਾ ਹਮਹਲਆ ਿੈ॥ ਤਾਾਂ ਪ੍ੀਰੁ 

ਕਹਿਆ॥ ਕਮਾਹਲ ਹਕਥਿੁਾਂ ਹਮਹਲਓ॥ ਤਾਾਂ ਕਮਾਹਲ ਕਹਿਆ॥ ਪ੍ੀਰ ਸਲਾਮਹਤ ਮੈਂ ਲਕੜੀਆਾਂ ਚੁਣਹਣ ਗਇਆ ਥਾ॥ ਉਸ ਕੈ ਨਾਹਲ 

ਇਕੁ ਰਬਾਬੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਉ ਨਾਨਕੁ ਿੈਸੁ॥ ਆਪ੍ਣੇ ਸਲੋਕ ਆਖਦਾ ਿੈ ਤਬ ਪ੍ੀਰ ਆਹਖਆ ਬਚਾ ਕੋਈ ਤੈਂ ਬੀ ਬੈਤੁ ਹਸਹਖਆ॥ ਤਬ 

ਕਮਾਹਲ ਆਹਖਆ ਜੀਵੈ ਪ੍ੀਰ ਸਲਾਮਹਤ ਹਿਕੁ ਬੈਤ ਮੈਨੋ ਭੀ ਿਾਸਲੁ ਥੀਆ ਿ॥ੈ ਪ੍ੀਰ ਆਹਖਆ ਅਲਾਇ ਿੇਖਾਾਂ ਕੇਿਾ ਿੈ॥ ਤਾਾਂ ਕਮਾਹਲ 

ਆਹਖਆ ਜੀ ਉਿ ੁਆਖਦਾ ਿੈ ਜੋ 

 

“ਆਪੇ੍ ਪ੍ਟੀ ਕਲਮ ਆਹਪ੍ ਉਪ੍ਹਰ ਲੇਖ ੁਹਭ ਤੰੂ॥ 

ਏਕ ੋਕਿੀਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਿੇ ਕੂ॥ 

 

“ਤਾਾਂ ਪ੍ੀਰ ਆਹਖਆ॥ ਬਚਾ ਹਕਛੁ ਸਮਹਝਓ ਹਕ ਨਾ ਇਸ ਬੈਤ ਦਾ ਹਬਆਨੁ॥ ਤਾਾਂ ਕਮਾਹਲ ਆਹਖਆ ਪ੍ੀਰ ਸਲਾਮਹਤ ਤੈਨੋ ਸਭ ਕੁਛੁ 

ਰੋਸਨ ਿ॥ੈ ਤਾਾਂ ਪ੍ੀਰ ਆਹਖਆ॥ ਬਚਾ ਹਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਆਹਖਆ ਿੋਆ ਇਿ ੁਬੈਤੁ ਿ ੈਹਤਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ੁਦੇਖਾਿੈ॥ ਓਿੁ ਖੁਦਾਇ ਦਾ ਫਕੀਰੁ 

ਿੈ॥ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਲੈ ਚਲੁ॥ ਓਹਸ ਤਾਾਂ ਖੁਦਾਇ ਦੀਆਾਂ ਗਲਾਾਂ ਕਰੀਆਾਂ ਿਹਨ॥ 

 

 “ਤਹਬ ਸੇਖ ੁਹਬਰਾਿਮ ੁਸੁਖਵਾਸਹਣ ਚਹੜ ਚਹਲਆ॥ ਕਮਾਲੁ ਨਾਹਲ ਲੀਤਾ॥ ਆਾਂਵਦਾ ਆਾਂਵਦਾ ਕੋਿ ਹਤਿੁਾਂ ਉਪ੍ਹਰ ਆਇਆ॥ ਜਾ ਦੇਖੈ 

ਤਾਾਂ ਬਾਬਾ ਬੈਿਾ ਿੈ॥ ਤਬ ਸੇਖ ੁਹਬਰਾਿਮ ੁਜਾਇ ਖੜਾ ਿੋਆ॥ ਆਹਖਓਸ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਾਅਲੇਕਮ॥ ਤਹਬ ਗੁਰ ੂਬਾਬ ੈਨਾਨਕ ਕਹਿਆ॥ 

ਅਲੇਖਮ ਅਸਲਾਮ ਪ੍ੀਰ ਜੀ ਸਲਾਮਹਤ॥ ਆਈਐ ਖੁਦਾਇ ਅਸਾ ਨੋ ਹਮਿਰਵਾਨੁ ਿੋਆ॥ ਤੁਸਾਿਾ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਾਇਆ॥ ਤਬ ਇਨੋ ਉਨੋ 

ਦਸਤਪੋ੍ਸੀ ਕਹਰ ਬਹਿ ਗਏ॥ 

  

“ਤਬ ਪ੍ੀਰ ਪੁ੍ਛਣਾ ਕੀਤੀ॥ ਜੋ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਇਕੁ ਬੈਤੁ ਸੁਹਣ ਕਹਰ ਿਰੈਾਨੁ ਿੋਆ ਿਾਾਂ॥ ਅਸਾਾਂ ਆਹਖਆ ਹਜਸੁ ਇਿ ੁਬੈਤੁ ਆਹਖਆ ਿੈ 

ਹਤਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ੁਦੇਖਾਿੈ॥ ਤਹਬ ਬਾਬੇ ਆਹਖਆ ਜੀਉ ਅਸਾਨੂ ਹਨਵਾਜਸ ਿੋਈ ਿ ੈਜੋ ਤੁਸਾਿਾ ਦੀਦਾਰੁ ਪ੍ਾਇਆ॥ ਤਬ ਪ੍ੀਰ ਕਹਿਆ 

                                                

14 (ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਪੱ੍ਟੀ ਿੈਂ, ਆਪ੍ ਿੀ ਕਲਮ ਿੈਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪ੍ਰ ਹਲਹਖਆ ਿੋਇਆ ਲੇਖ ਵੀ ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਿੈਂ। ਿੇ ਨਾਨਕ! 

ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ਸਲਾਿੁੰਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ;ੈ ਦੂਜਾ ਕਾਿਦੇ ਲਈ ਸਲਾਿੁੰਣਾ ਿ ੈ(ਜੋ ਜੰਮਦਾ-ਮਰਦਾ ਿ)ੈ? -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੯੧ 
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ਨਾਨਕ ਇਸ ਬੈਤ ਦਾ ਬੇਆਨੁ ਦੇਹਿ॥ ਤੂ ਜੋ ਆਖਦਾ ਿੈਂ ਹਿਕ ਿ ੈਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਕਾਿ ੈਕੰੂ॥  

 

“ਪ੍ਰੁ ਏਕੁ ਸਾਹਿਬ ੁਤੈ ਦੁਇ ਿਦੀ15॥  

ਕੇਿੜਾ ਸੇਵੀ ਤੇ ਕੇਿੜਾ ਰਦੀ॥ 

  

“ਤੂ ਆਖਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਿਕੋ ਜੋ ਇਕੋ ਹਿਕ ਿ ੈਪ੍ਰ ਹਿੰਦੂ ਆਖਦ ੇਿਨ ਜੋ ਅਸਾਾਂ ਹਵਹਚ ਸਿੀ ਿ ੈਅਤੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਦੇ ਿਹਨ ਜੋ ਅਸਾਾਂ 

ਿੀ ਹਵਹਚ ਸਿੀ ਿੈ॥ ਆਖ ੁਵੇਖਾਾਂ ਹਕਸੁ ਹਵਹਚ ਸਿੀ ਕਰੇਿਾਾਂ॥ ਅਰੁ ਹਕਸੁ ਹਵਹਚ ਅਣਸਿੀ ਕਰੇਿਾਾਂ॥ ਤਬ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ ਜੀ ਹਿਕ ੋ

ਸਾਹਿਬ ੁਹਿਕਾ ਿਹਦ॥ ਹਿਕੋ ਸੇਹਵ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਹਦ॥..... 

  

“...ਤਾਾਂ ਹਫਹਰ ਪ੍ੀਰ ਕਹਿਆ॥ ਨਾਨਕ ਹਿਕ ਖੁਦਾਇ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਇ॥ ਅਸਾ ਨੋ ਏਿ ਮਖਸੂਦੁ ਿੈ ਜੋ ਵਾਰ ਦੁਿ ੁਬਾਝੂ ਿੋਂਦੀ ਨਾਿੀਂ॥ 

ਅਤੇ ਤੂ ਹਿਕੋ ਹਿਕੁ ਆਖਦਾ ਿੈਂ॥ ਵੇਖਾਾਂ ਖੁਦਾਇ ਦਾ ਸਰੀਕੁ ਤੂ ਕਵਣ ਕਰਸੀ॥ ਤਬ ਬਾਬੇ ਆਹਖਆ ਮਰਦਾਹਨਆਾਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇ॥ 

ਤਾਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਕੀਤਾ॥ ਬਾਬ ੇਸਲੋਕੁ ਹਦਤਾ 

 

“ਬਹਲਿਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪ੍ਣੇ...ਕਹਰ ਆਸਣੁ ਹਿਿੋ ਚਾਉ॥16  

 

“ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਨਉਂ ਿੋਈਆਾਂ ਏਤੁ ਪ੍ਰਥਾਇ॥…17 

 

ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬੀ-੪੦18 ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ ੧੬ ਹਵੱਚ ਵੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਦੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਿਾ. ਹਕਰਪ੍ਾਲ ਹਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ੂ

ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਿੀਮ ਨੰੂ ਹਮਲੇ ਸਨ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੂ੍ਰਬ ਵੱਲ ਨੰੂ ਜਾਾਂਹਦਆਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੱ੍ਛਮ ਵੱਲ ਜਾਾਂਹਦਆਾਂ। ਆਸਾ 

                                                

15 ਹਿਦਾਇਤਾਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ। -ਿਾ. ਹਪ੍ਆਰ ਹਸੰਘ, ਆਹਦ ਸਾਖੀਆਾਂ, ਸੰਪ੍ਾ.,ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ੍, ਲੁਹਿਆਣਾ, ੧੯੭੨, ਪੰ੍ਨਾ 

੧੯੧ 

16 ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਚ ਇਥੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਪ੍ਉੜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗੇ ਹਤੰਨਾਾਂ ਸਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਪੂ੍ਰਾ ਪ੍ਾਿ ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ।  

17 ਸ. ਸ. ਪ੍ਦਮ, ਸਾਖੀ ਬਾਬ ੇਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ (ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ - ਸਾਖੀਕਾਰ ਸੈਦੋ ਜੱਟ), ਸੰਪ੍ਾ., ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, 

੨੦੧੮, ਪੰ੍ਨਾ ੧੫੨-੧੫੬  

18 ਹਪ੍ਆਰ ਹਸੰਘ,  ਬੀ-੪੦ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੰਪ੍ਾ., ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੧੯੮੯, ਪੰ੍ਨਾ  

੭੦-੭੧ 
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ਕੀ ਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਿੈ।19 ਆਪ੍ਣੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਹਦਰੜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਹਸੰਘ ਦੀ 

ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦਤਾ ਿੈ। ਹਮਿਰਬਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਚ ਵੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਇਬਰਾਿੀਮ 

ਫਰੀਦ ਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੱਹਸਆ ਿ।ੈ ਇਸ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹਵਚ ੧੨ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਹਦੱਤ ੇਿਨ।20 ਪ੍ਰੋ. 

ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਵੀ ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਿੀ ਇਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰ ੇਸਹਿਮਤ ਿਨ।21 

 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਂ  ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੰੂ ਹਦੱਤ ੇਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਿੋਈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲਾਿੌਰ ਦਾ 

ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਪ੍ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਹਤਰਪ੍ਤੀ ਲਈ ਬਰਿਮ ਭੋਜ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੋਲ ਪ੍ਿੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ 

ਨੰੂ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਹਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਹਿਤ, ਪ੍ਾਕਪ੍ਟਨ ਅਤੇ ਲਾਿੌਰ ਹਵਚ ਿੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੀ 

ਰਚਨਾ ਬਾਰ ੇਦੱਸ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਹਸੰਘ ਜੀ ਰਹਚਤ ਹਗਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਹਸੰਘ ਜੀ22 

ਹਲਖਦ ੇਿਨ ਹਕ ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਸ਼ੇਖ ਬਰਿਮ (ਇਬਰਾਿੀਮ) ਨੰੂ ਹਮਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ: 

 

ਸ਼ੇਖ ਬਰਿਮ ਕਹਿਆ: ... ਜੀ ਢਾਢੀ ਰਾਹਜਉਂ ਕੀਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਗਾਵਤੇ ਿੈਂ ਸੋ…ਮਿਾਰਾਜ ਭੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਿੋਤੇ ਿੈਂ। ਸੂਰਮੇ ਭੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਿ ੋਕੇ ਜੁਿ 

ਕਾ ਉਦਮ ਿੋਇ ਆਵਤਾ ਿ.ੈ..। 

 

ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ: ਤੈਸੇ ਜੋ...ਮਿਾਰਾਜ ਕੀ ਵਾਰ ਗਾਵਤ ੇਿੈਂ ਸੋ…ਮਿਾਰਾਜ ਭੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਿੋਤੇ ਿੈਂ ਅਰ…ਜਉਨ ਸੇ ਜਹਗਆਸੀ ਿੈਂ ਹਤਨ ਕਾ 

ਭੀ ਮਨ ਅਰ ਇੰਦਰੀਅਿੁਾਂ ਕੇ ਜੀਤਣੇ ਕਾ ਉਦਮ ਿੋਇ ਆਵਤਾ ਿੈ…। 

 

ਸ਼ੇਖ ਬਰਿਮ: …ਤਾਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ….ਮਰੇੇ ਤਾਈਂ ਕਾਈ...ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਵਉ...। 

 

ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ: ਮਰਦਾਹਨਆ! ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਿੈ…ਅਰ ਿਮਾਰ…ੇਸਭ ਿੀ ਰਾਗ ਿੈਂ ਪ੍ਰ…ਇਿ ਪ੍ੀਰ 

ਆਸਾ ਵੰਤ ਆਇਆ ਿ ੈਸ…ੋ‘ਆਸਾ ਕੇ ਰਾਗ’ ਹਵਚ ਵਾਰ ‘ਸੁਣਾਵਿੁ’...। 

 

                                                

19 ਿਾ. ਹਕਰਪ੍ਾਲ ਹਸੰਘ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ: ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੯, ਪੰ੍ਨੇ 

੨੯ ਅਤੇ ੧੧੮ 

20 ਿਾ. ਹਕਰਪ੍ਾਲ ਹਸੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਸਘੰ ਅਸ਼ੋਕ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ  (ਹਮਿਰਬਾਨ ਜੀ ਸੋਢੀ), ਸੰਪ੍ਾ., ਖਾਲਸਾ 

ਕਾਲਜ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੧੯੬੨, ਪੰ੍ਨਾ  ੪੮੮ 

21 ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਜੀਵਨ-ਹਬਰਤਾਾਂਤ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੫, ਪੰ੍ਨੇ ੧੫੫-੫੬ 

22 ਮਨਜੀਤ ਹਸੰਘ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੯, ਪੰ੍ਨਾ ੩੪ 
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[ਭਾਈ ਮਨੀ ਹਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਹਗਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ, ਪੰ੍ਨਾ ੩੦-੩੧ ਦੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਲਖਤ ਹਵਚੋਂ ‘ਸੁਣਾਵਉ’ ਪ੍ਦ 

ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਸ਼ੇਖ ਬਰਿਮ ਨੰੂ ਹਮਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ।]” 

 

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ “ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਿੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਿੈ, ਹਜਥੇ ਭੀ ਉਚਾਰੀ ਿੈ, ਸਾਰੀ ਇਕੱਿੀ ਿੀ ਉਚਾਰੀ ਿੈ।”23 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਿ ੇਕੋਲ ਿੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅਜੇ ਉਪ੍ਲੱਬਿ ਨਿੀਂ, ਹਜਿੜਾ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਿੀ ਸਮਾਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਸਕੇ। 

 

ਸਗੰੀਤਕ ਪ੍ਖ 

ਗਾਇਨ ਸ਼ਲੈੀ 

ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਮੌਹਲਕ ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਜੋਹਿਆਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਜਸ 

ਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਮਗਰੋਂ ਇਿ ਕੇਵਲ ਜੁੱਿ-ਕਾਹਵ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਤਹਤ-ਕਾਹਵ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਿਾਰ ਗਈ। ਵਾਰਾਾਂ ਗਾਇਨ ਦੀ 

ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਢਾਢੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਭੱਟਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ 

ਸੀ।24  

 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਰਾਗਾਾਂ ਹਵਚ ਦਰਜ ਕੁਲ ੨੨ ਵਾਰਾਾਂ ਹਵਚੋਂ ੯ ਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਬ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਕਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ 

ਕਾਲ ਹਵਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਲੋਕ ਵਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੁਨੀਆਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਦਰਜ ਿਨ। ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਨੰੂ ਵੀ ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ  ਟੰੁਿੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਿੁਨੀ ਉਪ੍ਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹਸੰਘ ਨੇ 

ਆਪ੍ਣੀ ਪੁ੍ਸਤਕ ‘ਰਤਨ ਸੰਗੀਤ ਭੰਿਾਰ’ ਹਵਚ ਟੰੁਿੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਿੁਨੀ ਨੰੂ ਹਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ।25 

 

ਆਸਾ ਿੁਨ ਤਾਲ ੩ 

ਭਬਹਕਓ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਇ ਰਣ ਮਾਰ ੂਬੱਜ॥ੇ 

ਖ          ੧    ੨         ੩      ਖ           ੧        ੨     ੩ 

ਭਬ ਹਕ ਓ ਸ਼ੇਰ ਸਰ ਦੂ ਲ ਰਾ ਇ ਵਾ ਲੇ ਵਾ ਲੇ   ਵਾ ਆ ਰਣ ਮਾਰ ੂ  ਬੱਜ।ੇ 

ਮਾ  ਮਾ   ਮਾ ਮਾ ਪ੍ਾ ਪ੍ਾ ਪ੍ਾ ਪ੍ਾ  ਸ+ਨੀ ਸ+ਨੀ  ਸ+ਸ ਨੀ ਿ ਮਾ ਪ੍ਾ ਪ੍ਾ। (ਨੋਟ: ਸ+ ਭਾਵ ਸਾਂ) 

 

                                                

23 ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਟੀਕ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੬, ਪੰ੍ਨਾ ੯ 

24 ਭੱਟ ਅਤੇ ਢਾਢੀ ਗਾਇਨ ਹਵਚ ਅੰਤਰ ਿ,ੈ ਹਜਥੇ ਢਾਢੀ ਸਾਜਾਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਾਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਓਥ ੇਭੱਟ ਹਬਨਾਾਂ ਸਾਜਾਾਂ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ 

ਕਰਦ ੇਸਨ।  

25 ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹਸੰਘ, ਗੁਰਮਹਤ ਸੰਗੀਤ ਭੰਿਾਰ, ਗੁਰਮਹਤ ਸੰਗੀਤ (ਭਾਗ ੨), ਿਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮਖਾਨਾ, 

ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੮, ਪੰ੍ਨਾ ੧੦੧-੧੦੨ 
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- ਪੂ੍ਰਵ ਉਕਤ ਸੁਰਾਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ।  

 

ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿ ਸੂਰਮ ੇਹਵਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜ॥ੇ 

ਖਤ ਹਲਖ ੇਟੰੁਿੇ ਅਸਰਾਜ ਨੰੂ ਪ੍ਤਸ਼ਾਿੀ ਅੱਜ॥ੇ 

ਹਟੱਕਾ ਸਾਰੰਗ ਬਾਪ੍ ਨੇ ਹਦਤਾ ਭਰ ਲੱਜੇ॥ 

ਫਤੇ ਪ੍ਾਇ ਅਸਰਾਇ ਜੀ ਸ਼ਾਿੀ ਘਰ ਸੱਜੇ॥ 

 

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ, ਰਾਗੀ ਹਸੰਘਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ 

ਰਾਗ ਹਵਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚ ੇਚਾਰ-ਚਾਰ ਬੰਦਾਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇ ਛੰਤਾਾਂ (ਇਕ ਛਕਾ)26 ਦੇ 

ਪ੍ਹਿਲੇ ਬੰਦ ‘ਿਹਰ ਅੰਹਮਰਤ ਹਭੰਨੇ ਲੋਇਣਾ’ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਰੰਭ ਿੁੰਦਾ ਿ।ੈ ਹਫਰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਬੋਲ-ਅਲਾਪ੍ ਰੂਪ੍ਾਾਂ 

ਹਵਚ ਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਤਬਲਚੀ ਛੇੜ ਦੇ ਬੋਲ ਿੀਮੀ ਲੈਅ ਹਵਚ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਅੰਤ ਹਵਚ ਪ੍ਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦਾ 

ਮੁਕਾਅ ਪ੍ਉੜੀ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਲੋਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਉੜੀ ਨੰੂ ਹਤਿਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਹਫਰ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਪ੍ਉੜੀ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ੜ੍ਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 

ਰਾਗੀ ਹਸੰਘ ਛੰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਅਰੰਭ ਕਰਦ ੇਿਨ। ਛੰਤਾਾਂ, ਸਲੋਕਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ੬ ਛੰਤਾਾਂ, ੬੦ 

ਸਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ੨੪ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ  ਦਾ ਗਾਇਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਛੰਤਾਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗੀ ਹਸੰਘਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਿੋਰ ਢੁਕਵੇਂ 

ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 

 

ਕੁਝ ਰਾਗੀ ਹਸੰਘਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਇਸ ਵਾਰ ਨੰੂ ਿੋਰਨਾਾਂ ਰਾਗਾਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ, ਜੋ ਹਕ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ 

ਜਾਪ੍ਦਾ। ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ  ਇਸ ਵਾਰ ਨੰੂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਹਵਚ ਉਚਾਰਣਾ ਿੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਨੰੂ ਆਸਾ ਰਾਗ 

ਹਵਚ ਿੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 

                                                

26 ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ, ਛੰਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਸਟਪ੍ਦੀਆਾਂ ਦੇ ਸਮੂਿ ਨੰੂ ‘ਛਕਾ’ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪੰ੍ਨਾ ੫੨੮, 

੫੩੦, ੫੩੧ ਆਹਦ ਉਪ੍ਰ। ਇਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਹਵਚ ਪੰ੍ਨਾ ੪੪੮-੪੫੧ ਉਪ੍ਰ, ‘ਮਿਲਾ ੪ ਘਰ ੪’ 

ਹਸਰਲੇਖ ਅਿੀਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦਾਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇ ਛੰਤ ਿਨ ਅਥਵਾ ਇਕ ਛਕਾ ਿ।ੈ ਪ੍ਰ ਇਿਨਾਾਂ ਛੰਤਾਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਬੰਦ ਨੰੂ ਵੀ ਸਮੂਿ ਦੇ 

ਨਾਾਂ ‘ਤੇ ‘ਛਕਾ’ ਹਕਿਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੈ, ਜੋ ਇਕ ਹਵਆਪ੍ਕ ਉਕਾਈ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਾਸੇ ਖਾਸ ਹਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਹਵਸਥਾਰ 

ਲਈ ਵੇਖੋ: ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੋ੍ਥੀ ਦੂਜੀ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੭ ਅਤੇ 

ਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਿ, ਭਾਗ ੧, ਬਾਣੀ ਹਬਉਰਾ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੪, ਪੰ੍ਨਾ 

੪੬ 
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ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਉੜੀ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਖਾਵਜ ਦੀ ਗਤ ਨਿੀਂ ਵਜਾਈ ਜਾਾਂਦੀ, ਸਾਥ ਵਜਾਈਦਾ ਿ ੈ(ਭਾਵ, 

ਪ੍ਖਾਵਜ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲ ਨਿੀਂ ਵਜਾਈ ਜਾਾਂਦੀ, ਬੋਲ ਿੀ ਵਜਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਪ੍ਖਾਵਜ ਜਾਾਂ ਤਬਲੇ ਨੰੂ ਛੇੜਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦ ੇ

ਿਨ)।  ਇਸ ੇਲਈ ਪ੍ਉੜੀ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਾਿ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਹਕ ਸਰੋਤ ੇਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਪ੍ਰ ਸ਼ੋਕ ਿੈ 

ਹਕ ਿੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਿਾਰਨਾ ਭੁਲਦੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪ੍ਾਉਣ 

ਵੇਲੇ ਹਬਲਾਵਲ, ਕਾਨੜੇ ਆਹਦ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਰੀਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੀਂ ਗਾਉਂਦੇ।27 

 

ਨੋਟ: ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਚਾਰ ਜਾਾਂ ਪੰ੍ਜ ਤੁਕਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਿਨ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਛੋਟੀ (ਦੂਜੀਆਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਅੱਿੀ) ਿੋਣ ਕਾਰਣ, 

ਉਸ ਨੰੂ ਦੁਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਹਕ ਕਾਹਵ-ਤੋਲ ਪੂ੍ਰਾ ਰਹਿ ਸਕ।ੇ ਪ੍ਉੜੀ ਗਾਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਾਿ ਉਚਾਰ ਕੇ 

ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਜੁ ਸਰੋਹਤਆਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਅਰਥ-ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਸਮਝ-ਗੋਚਰੇ ਿ ੋਜਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ, ਰਾਗੀ ਹਸੰਘਾਾਂ ਨੰੂ 

ਅਗਲੀ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਾਂ ਵੀ ਹਮਲ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।  

 

ਆਸਾ ਰਾਗ 

ਆਸਾ ਰਾਗ ਨੰੂ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਆਏ ੩੧ ਮੁਖ ਰਾਗਾਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹਵਚ ਚਉਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਾਵਨ ਅੰਕਾਾਂ ੩੪੭ ਤੋਂ ੪੮੮ ਤੱਕ ਰਾਗ ਆਸਾ ਹਵਚ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ੧੭੦, ਗੁਰ ੂਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ੪੮, 

ਗੁਰ ੂਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ੩੦, ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ੧੮੮, ਗੁਰ ੂਤੇਗਬਿਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ੧, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ੩੭, 

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੫, ਭਗਤ ਰਹਵਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ੬, ਭਗਤ ਿੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ੨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ੨ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਿਨ।28 

ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਹਵਚ ਿੀ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੇ ਿਨ। 

 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਸਹਮਆਾਂ ਹਵਚ ਰਾਗੀ ਹਸੰਘ ਇਸ ਰਾਗ ਨੰੂ ਬਾਖੂਬੀ ਵਖ-ਵਖ ਅੰਗਾਾਂ ਸਹਿਤ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਿੋਰ ਅਨੇਕ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿਨ, ਜੋ ਵਖ-ਵਖ ਅੰਗਾਾਂ ਨਾਲ ਗਾਏ-ਵਜਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪ੍ਿਾੜੀ ਅੰਗ ਨਾਲ, ਹਬਲਾਵਲ ਅੰਗ ਨਾਲ, 

ਕਹਲਆਣ ਅੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੰਗ ਨਾਲ।  

 

ਆਸਾ ਰਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਹਸੱਿ ਅਤੇ ਹਮੱਿਾ ਰਾਗ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਾਂ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋਈ ‘ਟੰੁਿੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ 

ਵਾਰ’ ਵੀ ਇਸ ਰਾਗ ਹਵਚ ਿੀ ਗਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂ੍ਰਬਲੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਗ ਹਵਚ 

ਰਚੀ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਇਿ ਤੱਥ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿ ੈਹਕ ਇਿ ਰਾਗ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। 

ਇਸ ਰਾਗ ਹਵਚ ਗਾਈਆਾਂ-ਸੁਣਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਲੋਕ ਗਾਥਾਵਾਾਂ, ਗੀਤ, ਹਕੱਸੇ ਅਤੇ ਿੁਨਾਾਂ ਅਹਤਅੰਤ ਮਨਮੋਿਕ ਸਨ/ਿਨ। ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ 

                                                

27 ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੭੨੬ 

28 ਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਿ, ਭਾਗ ੧, ਬਾਣੀ ਹਬਉਰਾ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੪ 
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ਖਾਸ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਕਰਕੇ ਇਿ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ, ਅਰਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹਫਲਮੀ ਸੰਗੀਤ 

‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿ।ੈ 

 

ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਭਗਤੀ ਰਸ ਵਾਲੀ ਿ।ੈ ਪ੍ਹਟਆਲਾ ਹਰਆਸਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਕਵੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹਸੰਘ ‘ਰਤਨ 

ਸੰਗੀਤ ਭੰਿਾਰ’ ਹਵਚ ਹਲਖਦ ੇਿਨ ਹਕ ਰਾਗ ਆਸਾ, ਹਸਰੀਰਾਗ,ੁ ਮੇਘ ਰਾਗ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਿ ਸੰਿੀ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਗਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ 

ਉਤਰਾਾਂਗ ਵਾਦੀ ਰਾਗ ਿ।ੈ 

 

ਥਾਟ: ਹਬਲਾਵਲ     ਸਵਰ: ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਿ     

ਵਰਜਤ ਸਵਰ: ਅਰੋਿ ਹਵਚ ਗ ਤੇ ਨੀ 

ਜਾਤੀ: ਅੋੜਵ-ਸੰਪ੍ੂਰਨ   ਵਾਦੀ: 'ਮ'  ਸੰਵਾਦੀ: ‘ਸਾਂ’   

ਅਰੋਿ: ਸ, ਰ ਮ, ਪ੍ ਿ, ਸਾਂ   ਅਵਰੋਿ: ਸਾਂ ਨੀ, ਿ ਪ੍ ਮ, ਗ ਰੇ ਗ ਸ 

 

ਗਾਇਨ ਸਮਾਾਂ: ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਹਿਲਾ ਪ੍ਹਿਰ।  

 

ਟੁਿੰ ੇਅਸਰਾਜ ੈਕੀ ਿੁਨੀ 

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੰੂ, ਅੰਹਮਰਤ ਵੇਲੇ, ਪੰ੍ਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਿਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ੇਅਸਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਲੋਕ ਗਾਇਨ-ਰੀਤ 

(ਟੰੁਿੇ ਅਸਰਾਜ ੈਕੀ ਿੁਨੀ) ਉਪ੍ਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹਵਿਾਨ ਿੈ। ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਿੱਥ ਕੱਹਟਆ ਿੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਟੰੁਿਾ 

ਹਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ।  

 

ਹਵਦਵਾਨਾਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਖ-ਵਖ ਢੰਗਾਾਂ ਨਾਲ ਹਬਆਨ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਹਪ੍ਰ. ਤੇਜਾ ਹਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹਲਹਖਆ 

ਿੈ: 

“‘ਅਹਸਰਾਜ’ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਵੱਿਾ ਪੱੁ੍ਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਿੋਰ ਮਤਰਏ ਭਰਾ ਸਰਦੂਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਨ। ਈਰਖਾ ਕਰ 

ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਬਿਾਨੇ ਅਹਸਰਾਜ ਨੰੂ ਬਾਿਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਕੇ ਖੂਿ ਹਵਚ ਸੁੱਟ ਹਦਤਾ, ਹਫਰ ਹਪ੍ਤਾ ਨੰੂ ਆ 

ਕੇ ਕਹਿ ਹਦਤਾ ਹਕ ਅਹਸਰਾਜ ਨੰੂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਵਣਜਾਹਰਆਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟੋਲਾ ਉਸ ਖੂਿ ਕੋਲੋਂ  ਲੰਹਘਆ। ਪ੍ਾਣੀ 

ਭਰਹਦਆਾਂ ਅਹਸਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਿਾਲਤ ਉਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਵਣਜਾਹਰਆਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੱਢ ਹਲਆ ਅਤੇ ਮਲ੍ਮ-ਪੱ੍ਟੀ 

ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਹਲਆ। ਹਜਸ ਦੇਸ ਹਵਚ ਓਿ ਗਏ, ਉਥ ੇਦਾ ਰਾਜਾ, ਭਾਗ ਜੱਸ, ਹਨਰਸੰਤਾਨ ਮਰ ਹਗਆ; ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਾਂ ਨੇ 

ਇਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਕ ਹਜਿੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤ ੇਪੱੁ੍ਜੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
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ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਦੀ ਕਰਨੀ! ਜਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰ ੀ ਉਿੀਕ ਕਰ ਰਿੇ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੰੁਿਾ ਅਹਸਰਾਜ ਿੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤ ੇਪੁ੍ਜਾ। ਮੰਤਰ ੀਆਾਂ ਨੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਹਲਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਹਦਤਾ। ਅਹਸਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਕਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਸ ਦੇ ਹਪ੍ਤਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ, ਤਕ 

ਜਾ ਪੁ੍ਜੀ। ਉਿ ਬਿੁਤ ਪ੍ਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪੱੁ੍ਤਰ ਅਹਸਰਾਜ ਨੰੂ ਖ਼ਤ ਹਲਖ ਕੇ ਬੁਲਾ ਘਹਲਆ। ਜਦ ਇਿ ਖ਼ਬਰ ਅਹਸਰਾਜ ਦੇ 

ਮਤਰਏ ਭਰਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਹਮਲੀ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਹਤਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੜਾਈ ਹਵਚ ਅਹਸਰਾਜ ਹਜੱਤ ਹਗਆ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਪ੍ਤਾ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ੀਆਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਜੱਦੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹਣਆ। ਢਾਿੀਆਾਂ ਨੇ ਟੰੁਿੇ ਅਹਸਰਾਜ ੇਦੀ ਵਾਰ ਪੰ੍ਜਾਬੀ 

ਹਵਚ ਬਣਾਈ।”29 

 

ਇਸ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਹਕਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਿਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਤਾ ਨਿੀਂ ਲਗਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਉੜੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਿੈ 

ਅਤੇ ‘ਵਾਰ’ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਦਾ ਛੰਦ ਿ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਹਕਸੇ ਹਖੱਤ ੇਦੇ ਰਾਜ ੇਦੀ ਕਿਾਣੀ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਪੂ੍ਰਨ 

ਭਗਤ ਅਤੇ ਰੂਪ੍-ਬਸੰਤ ਆਹਦ ਪ੍ਾਤਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਿ ਪ੍ੜਤਾਲ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਿੈ।  

 

ਪ੍ਰ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਵੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਇਕਤਵ ਦੇ ਗੁਣਾਾਂ ਨੰੂ ਉਭਾਰਦੀ ਇਿ ਵਾਰ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹਮਲਦੀ ਸੀ। 

ਢਾਢੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਿਾਦਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਲੋਕਾਾਂ ਹਵਚ ਇਕ ਬੇਿੱਦ ਲੋਕਹਪ੍ਰਅ ਿੁਨੀ ਹਵਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰ ੂ

ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਿੋਰਨਾਾਂ ਕਾਰਣਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਾਂ ਪੰ੍ਜ-ਪੰ੍ਜ ਤੁਕਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ੇਅਸਰਾਜ 

ਦੀ ਉਸਤਹਤ ਹਵਚ ਗਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹਵਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਗਾਉਣ ਲਈ 

ਇਿ ਿੁਨੀ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿੈ।30  

 

ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਤ ਸਲੋਕ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਹਵਚ ਿੀ ਗਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ। 

 

ਹਸਖ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਰਾਜਾ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੈ, ਉਿ ‘ਟੀਕਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ’ (ਤਕਰੀਬਨ ੧੮੮੦ ਈ.)  ਹਵਚ 

ਅੰਕਤ ਿ।ੈ ਇਿ ੋਸੂਚਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਭੰਨਤਾ ਨਾਲ ਿਾਕਟਰ ਚਰਨ ਹਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪੁ੍ਸਤਕ ‘ਬਾਣੀ ਹਬਉਰਾ’ 

(੧੯੦੨ ਈ.) ਹਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿ।ੈ31 ਸਾਰੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਰੋਤਾਾਂ ਹਵਚ ਹਦਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਿੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਦਤਾ ਿੈ, 

ਪ੍ਰ ਹਕਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਾਲਾ ਨਿੀਂ ਹਦਤਾ, ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਦਾ ਹਕਤੇ ਿੋਰ ਕੋਈ ਿਵਾਲਾ ਹਮਹਲਆ ਿੈ।  

                                                

29 ਹਪ੍ਰ. ਤੇਜਾ ਹਸੰਘ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਟੀਕ, ਿਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੧੯੯੯, ਪੰ੍ਨਾ ੧੦-੧੧ 

30 “ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਿਹਰਗੋਹਬੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਾਿੀਆਾਂ ਤੋਂ ਇਿ ਨੌ ਿੁਨੀਆਾਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਹਵਰਿੀ ਲਈ ਗਵਾਈਆਾਂ, ਜੋ ਿੁਣ ਤੀਕ ਟਕਸਾਲੀਏ 

ਰਾਗੀ ਰਬਾਬੀ ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਬਿੁਤ ਲੇਖਕਾਾਂ ਨੇ ਹਲਹਖਆ ਿ ੈਹਕ ਿੁਨੀਆਾਂ ਛੀਵੇਂ ਸਹਤਗੁਰ ੂਨੇ ਚੜ੍ਾਈਆਾਂ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਅਸਤਯ ਿੈ।” 

-ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ਪੰ੍ਨਾ ੬੬੯ 

31 ਿਾ. ਚਰਨ ਹਸੰਘ, ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਬਾਣੀ ਹਬਉਰਾ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਇਜੰਸੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੧੯੨੨, ਪੰ੍ਨਾ ੨੬ 
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ਿਾਕਟਰ ਚਰਨ ਹਸੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਨਮੂਨਾ ਿੇਿਾਾਂ ਹਦਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ:  

ਭਬਹਕਓ ਸ਼ੇਰ ਸਰਦੂਲ ਰਾਇ ਰਣ ਮਾਰ ੂਬੱਜ॥ੇ 

ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿ ਸੂਰਮ ੇਹਵਚ ਰਣ ਦੇ ਗੱਜ॥ੇ  

ਖਤ ਹਲਖ ੇਟੰੁਿੇ ਅਸਰਾਜ ਨੰੂ ਪ੍ਹਤਸਾਿੀ ਅੱਜ॥ੇ 

ਹਟੱਕਾ ਸਾਰੰਗ ਬਾਪ੍ ਨੇ ਹਦਤਾ ਭਰ ਲੱਜੇ॥ 

ਫਤੇ ਪ੍ਾਇ ਅਸਰਾਇ ਜੀ ਸ਼ਾਿੀ ਘਰ ਸੱਜੇ॥32  

 

ਮਿਤੱਵਪ੍ਰੂਨ ਪ੍ਦ 

ਵਾਰ 

‘ਵਾਰ’ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਹਵਚ ਰਹਚਆ ਬੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਾਹਵ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰ ਿ।ੈ33 ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ: “ਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਿੈ ਅਹਜਿੀ ਰਚਨਾ, 

ਹਜਸ ਹਵਚ ਯੁਿ ਸੰਬੰਿੀ ਵਰਣਨ ਿੋਵੇ। ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਉੜੀ (ਹਨ:ਸ਼ਰੇਣੀ/ਹਨਸ਼ੇਨੀ/ਹਨਸ਼ਾਨੀ) ਛੰਦ ਵੀ ਿ ੋਹਗਆ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ 

ਜੋਹਿਆਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਜਸ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਕਵੀਆਾਂ ਨੇ ਬਿੁਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ੇਛੰਦ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਿੈ।” 

 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਾਰਾਾਂ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੁਹਨਆਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਨ-ਪ੍ਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ 

ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਿੀ ਿੈ। ਗੁਰਮਹਤ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹਸਰਜੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਾਰਾਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਅਨੇਕ ਹਵਹਸ਼ਆਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਦਾਇਰ ੇਹਵਚ 

ਲੈਂਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਮੂੂ਼ਲ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਰੂਿਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਮਨੁਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿ ੇਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਨੰੂ ਿੀ 

ਆਪ੍ਣਾ ਹਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਇਲਾਿੀ ਿੋਂਦ ਦੀ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਕਰਦੀਆਾਂ ਇਿ ਵਾਰਾਾਂ ਸਹਤ-

ਮਾਰਗ ਦ ੇਪ੍ਾਾਂਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਹਵਚ ਉਸ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਗੁਰੂ, ਦੀ ਉਸਤਹਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ।  

 

ਮੂਲ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਦਰਜ ਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੋਈ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 

ਸੰਪ੍ਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਜੋ ਹਕ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਿੈ, ਨੰੂ 

                                                

32 ਜਦੋਂ ਇਿ ਵਾਰ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਿੁਨੀ (ਅੱਿਕ) ਅਤੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੁਨੀਆਾਂ (ਸ਼ ਆਹਦ) ਦਾ ਅਭਾਵ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਮੌਜੂਦਾ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹਲਖਤਾਾਂ ਹਵਚ ਇਿ ਹਚੰਨ੍ ਲਗੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਕਸ ੇਪੁ੍ਰਾਤਨ ਿਥ ਹਲਖਤ ਖਰੜੇ ਨੰੂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

33 ਤੇਰ੍ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਵਚ ਚਾਾਂਦ ਬਰਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਹਲਖ ੇ‘ਹਪ੍ਰਥਵੀ ਰਾਜ ਰਾਸੋ’ ਨਾਮਕ ਗਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਸਿ 

ਕਰਦੀ ਿ ੈਹਕ ‘ਪ੍ਉੜੀ’ ਵਾਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਵਾਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਜਸ-ਮਈ ਕਹਵਤਾ’ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੰੂ ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ 

‘ਰਾਇਸ’ ਵੀ ਹਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ‘ਰਾਇਸਾ’ ਪ੍ਦ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਲਈ ਿੀ ਵਰਹਤਆ ਿੈ: ਰਾਇਸਾ 

ਹਪ੍ਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ   ਹਜਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖ ੁਿੋਈ ॥ ਰਿਾਉ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੨੫ 
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ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਹਦਤੇ। ਜੋ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਾਂ ਹਵਚ ਸਮਾਅ ਨਾ ਸਕ,ੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਪੰ੍ਨਾ 

੧੪੧੦-੧੪੨੬ ਉਪ੍ਰ 'ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਾਂ ਤੇ ਵਿੀਕ' ਹਸਰਲੇਖ ਅਿੀਨ ਅੰਕਤ ਕਰ ਹਦਤਾ ਹਗਆ।  

 

ਵਾਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹਵਚ ਉਸ ਦੇ ਰਚਣਿਾਰ ਮਿਲੇ ਬਾਰੇ ਹਦਤੀ ਸੂਚਨਾ (ਮਿਲਾ ੧, ਮਿਲਾ ੫ ਆਹਦ) ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਸ ਵਾਰ ਦੀਆਾਂ 

ਸਮੁੱਚੀਆਾਂ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਰਚਣਿਾਰ (ਕਰਤਾ) ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਿੈ। ਹਜਥੇ ਹਕਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਉੜੀ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਮਿਲੇ ਦੀ ਿੋਵੇ, ਉਥੇ ਉਸ 

ਪ੍ਉੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੀ ਸੂਚਨਾ (ਪ੍ਉੜੀ ਮ: ੫ ਆਹਦ) ਹਦਤੀ ਿੋਈ ਹਮਲਦੀ ਿ।ੈ  

 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਕੁਲ ੨੨ ਵਾਰਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਹਵਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰਾਾਂ34 ਹਵਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਿੀ ਿਨ, ਸਲੋਕ ਕੋਈ ਨਿੀਂ 

ਿੈ। ਬਾਕੀ ੨੦ ਵਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਦ ੇਵਖ-ਵਖ ਮਿਹਲਆਾਂ ਦੇ ਜਾਾਂ ਉਸ ੇਮਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 

ਆਹਦ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪ੍ਾਦਨਾ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ੨ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦੀ ਿ।ੈ  

 

ਵਾਰਾਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਹਫਰ ਪ੍ਉੜੀ। ਿਰੇਕ ਪ੍ਉੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਹਵਚ ਹਦਤਾ ਿਇੋਆ ਅੰਕ ਕੇਵਲ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ 

ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਦਾ ਿੀ ਸੂਚਕ ਿੈ, ਸਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਦਾ ਨਿੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ, ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦਾ ਗਣਨ-ਅੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤਕ 

ਿਮਵਾਰ (੧, ੨, ੩, ੪…) ਚਲਦਾ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਸਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਅੰਕ ਉਸ ਪ੍ਉੜੀ ਤਕ ਿੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਦੰਾ ਿ।ੈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 

ਅੰਕਤ ਸਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਹਫਰ ਨਵੇਂ ਹਸਹਰਓਂ (੧ ਤੋਂ) ਅਰੰਭ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।”35 

 

ਪ੍ਉੜੀ 

‘ਪ੍ਉੜੀ’ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਬੀਰ-ਰਸੀ ਕਾਹਵ (ਵਾਰ) ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਬਹਿਰ ਜਾਾਂ ਚਰਨ-ਪ੍ਰਬੰਿ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਹਵਚ, ਪ੍ਉੜੀ ਕਾਹਵ ਦਾ ਉਿ 

ਛੰਦ ਿੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। “ਅਸਲ ਹਵਚ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਗਤ ਸੰਬੰਿ 

ਚਹਲਆ ਆ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਜੁੱਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਕਾਹਵ ਤਦ ਤਕ ‘ਵਾਰ’ ਨਿੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਉੜੀ ਛੰਦ 

ਹਵਚ ਨਾ ਿੋਈ ਿੋਵੇ। ‘ਨਾਦਰਸ਼ਾਿ ਦੀ ਵਾਰ’ ਨੰੂ ਿੁਣ ਤਕ ‘ਨਾਦਰਸ਼ਾਿ ਦੀ ਪ੍ਉੜੀ’ ਕਰਕੇ ਹਲਹਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿ।ੈ ‘ਲਉ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ’ 

ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਵਚ ਕਈ ਥਾਵਾਾਂ ਉਤੇ ਹਲਹਖਆ - ਕੀਰਹਤ ਦਾਸ ਸੁਣਾਈ ਪ੍ਹੜ ਪ੍ਹੜ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ; ਦਾਸ ਥੀਆ ਕੁਰਬਾਣੇ 

ਪ੍ਉੜੀ ਆਹਖ ਆਹਖ। ‘ਚੰਿੀ ਦੀ ਵਾਰ’ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਹਕਤ ਿੈ - ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਾਿ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ੇਪ੍ਉੜੀਆਾਂ। ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਿੈ ਪ੍ਉੜੀ 

ਛੰਦ ਵਾਰ ਦਾ ਅਹਨੱਖੜਵਾ ਅੰਗ ਿੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਅਿਾਹਰਤ ਿਨ।...ਿਾ. ਚਰਨ ਹਸੰਘ ਨੇ ‘ਬਾਣੀ ਹਬਉਰਾ’ 

                                                

34 'ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਹਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਿੂਹਮ ਆਖੀ' ਅਤੇ 'ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਿਲੁ ੫’। 

35 ਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ ਮਾਰ ੂਿਖਣੇ ਸਟੀਕ,  ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੦, 

ਪੰ੍ਨਾ ੭-੮ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਹਲਆ। 
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ਹਵਚ ਪ੍ਉੜੀ ਨੰੂ ‘ਵਾਰ’ ਦਾ ਛੰਦ ਮੰਹਨਆ ਿੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨੇ ‘ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼’ ਹਵਚ ‘ਵਾਰ’ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਪ੍ਉੜੀ ਕਹਢਆ 

ਿੈ।”36  

 

ਪ੍ਉੜੀ ਨੰੂ ਹਕਸ ੇਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੰਦ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਹਸਰਖੰਿੀ’ ਅਤੇ ‘ਹਨਸ਼ਾਨੀ’ 

ਛੰਦ ਵਰਹਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਜਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਰਦੂ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚ ‘ਮੁਸੱਦਸ’ (ਛੇ ਤੁਕਾਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਹਵਤਾ ਜਾਾਂ ਕਾਹਵ-ਬੰਦ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਉਸ ੇਤਰ੍ਾਾਂ ਪੰ੍ਜਾਬੀ-ਕਾਹਵ ਹਵਚ ਲਮੇਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹਨਭਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਉੜੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। 

 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਅੰਕਤ ਵਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਹਵਚ ਦੋਿਰਾ, ਚੌਪ੍ਈ, ਦਵਈਆ ਆਹਦ ਕਾਹਵ/ਛੰਦ-ਰੂਪ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਹਵਚ ਤੁਕਾਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਇਕਸਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹਵਚ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਹਜਆਦਾਤਰ ਚਾਰ 

ਜਾਾਂ ਪੰ੍ਜ ਤੁਕਾਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਿਨ। ਅੰਤਮ ਤੁਕ ਅੱਿੀ ਿੈ। ਿਾ. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ37 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵ ਨੰੂ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ 

ਚਰਣ ਛੋਟਾ ਕਰ ਹਦਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।   

 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪ੍ਾਦਨ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ੍ ‘ਪ੍ਉੜੀ’ ਨੰੂ ਿੀ ਮੁਖ ਰਹਖਆ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਰੇ ਹਵਚ ‘ਸਲੋਕਾਾਂ’ ਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਪ੍ਉੜੀ’ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ਨੰੂ ਿੀ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

 

ਸਲੋਕ 

‘ਸਲੋਕ’ ਇਕ ਕਾਹਵ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਉਸਤਹਤ’। ਸੰਸਹਿਤ  ਹਵਚ ਅਨੁਸ਼ਟੁਪ੍੍ (अनुषु्टप्) ਛੰਦ ‘ਸ਼ਲੋਕ’ ਨਾਾਂ 

ਿੇਿ ਰਚ ੇਜਾਾਂਦ ੇਸਨ। ਵਰਣਕ-ਛੰਦਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਤਾ ਿੋਣ ਕਾਰਣ, ਇਿ ਛੰਦ ਵੀ ਵਰਣਕ ਪ੍ਰਬੰਿ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ 

ਵੇਗ ਨਾਲ, ਲੋਕ-ਕੰਿ ਦੀ ਕਰਵਟ ਨੇ ਹਜਥੇ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ੜਾਅ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਵਰਣਕ ਦੀ ਥਾਾਂ ਮਾਤਰਕ ਛੰਦਾਾਂ ਨੇ 

ਆਪ੍ਣੀ ਿੋਂਦ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਪ੍ਰਾਹਿਤਾਾਂ ਹਵਚ ਇਕੋ ਹਸਰਲੇਖ ‘ਸਲੋਕ’ ਿੇਿ ਕਈ ਛੰਦ ਵਰਤੋਂ ਹਵਚ ਆਉਣ ਲਗ ਪ੍ਏ। 

ਸਲੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹਿਤਾਾਂ ਹਵਚ ‘ਗਾਥਾ’ ਅਤੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ਾਾਂ ਹਵਚ ‘ਦੋਿਾ’ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਿੈ।  

 

ਮਿਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ‘ਸਲੋਕ’ ਕਾਹਵ ਰੂਪ੍ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀਆਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਖਤਾਾਂ 

ਹਵਚ ਸਲੋਕ ਹਸਰਲੇਖ ਅਿੀਨ ‘ਦੋਿਾ’ ਛੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿੁਤ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵੀ ਇਿੀ ਸਹਥਤੀ ਿੈ।  ਉਦਾਿਰਣ 

                                                

36 ਿਾ. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਹਸਖ ਪੰ੍ਥ ਹਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼, ਭਾਗ ੩, ਪ੍ਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਬਊਰ,ੋ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੨, 

ਪੰ੍ਨਾ ੧੨੫੫ 

37 ਿਾ. ਰਤਨ ਹਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਗੁਰਮਹਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੧੪, ਪੰ੍ਨਾ ੫੮ 
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ਲਈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਲੋਕ (ਪ੍ਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ) ਵੀ ‘ਦੋਿਾ’ ਛੰਦ ਹਵਚ ਿੀ ਰਚੇ ਗਏ ਿਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਕ 

ਮਾਤਰਾਵਾਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਇਕਸਾਰ ਨਿੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਹਵਕ ਬੰਦਸ਼ਾਾਂ 

ਨਾਲੋਂ  ਹਵਚਾਰ ਨੰੂ ਤਰਜੀਿ ਹਦਤੀ ਗਈ ਿੈ। ‘ਗੁਰ ੁਛੰਦ ਹਦਵਾਕਰ’ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਨੇ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ 

‘ਉਪ੍ਮਾਨ, ਅਨੁਸ਼ਟੁਪ੍, ਸਰਸੀ, ਦੋਿਾ ਰੂਪ੍ ਸਲੋਕ’ ਆਹਦ ਛੰਦਾਾਂ ਹਵਚ ਸਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਈ ਿੈ।  

 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਦਰਜ ਵਿੇਰੇ ਸਲੋਕ ਬੇਸ਼ਕ ਦੋ ਤੁਕ ੇਿਨ, ਪ੍ਰ ੧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੨੬ ਤੁਕਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਹਮਲਦ ੇਿਨ। ਸਲੋਕਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਤੁਕਾਾਂ ਹਵਚ ਹਗਣਾਤਮਕ ਪੱ੍ਿਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਇਸ ਹਵਹਭੰਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰ ੂਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰਕ 

ਬੰਿਨਾਾਂ ਦੀ ਥਾਾਂ ਭਾਵ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਨਤਾ ਹਦਤੀ ਿ,ੈ ਅਰਥਾਤ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਮੁਖ ਰਹਖਆ ਿੈ। 

 

ਮਿਲਾ 

‘ਮਿਲਾ' ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਸਰਲੇਖਾਾਂ ਹਵਚ ਗੁਰ ੂਬਾਣੀਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਗੁਰ-ੂਜੋਹਤ ਦਾ ਇਕ 

ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਦੂਜ ੇਜਾਮੇ ਹਵਚ ਇਕ-ਹਮਕ (ਿਲੂਲ) ਿੋਣ ਦੀ ਥਾਾਂ। ‘ਮਿਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਬਾਰੇ ਵਖ-ਵਖ 

ਰਾਵਾਾਂ ਿਨ। ਕਈ ਹਵਦਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਿਲੂਲ' (َمَحل) ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਿੋਏ, ਇਸ ਨੰੂ ‘ਜਾਇ ਿਲੂਲ, ਿਲੂਲ ਿੋਣ 

ਦੀ ਜਗਿ ਜਾਾਂ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ’ ਵਜੋਂ ਅਰਥਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਮ-ਿਲਾ (ਮਿੱਲਾ)’ ਸਿੀ ਮੰਨਦੇ ਿਨ।38 ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ, 

ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨ ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਸਹਿਤ 'ਮਿਲਾ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਸਰੀਰ' ਕਰਦ ੇਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਹਿਲਾ, ਗਹਿਲਾ ਆਹਦ 

ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪ੍ਰ 'ਮਹਿਲਾ' ਜਾਾਂ ‘ਮਿ-ਲਾ’ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਿਨ।  

 

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੁਝ ਵੀ ਿੋਵੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਨਾਲ ਿੀ ਜੁਹੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ ਅਗੋਂ ਇਸ ਹਵਚਲੇ 

ਅਖਰਾਾਂ ਦ ੇਹਨਖੇੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰਖਦਾ ਿੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਖੋਜ ਅਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਪ੍ਰ ਿਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦਾ ਿੱਲ ਇਿ ਿੋ 

ਸਕਦਾ ਿ ੈਹਕ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਮ-ਿਲਾ’ (ਮਿੱਲਾ) ਜਾਾਂ ‘ਮਿ-ਲਾ’ (ਮਹਿਲਾ) ਵਾਾਂਗ ਹਨਖੇੜਣ ਦੀ ਥਾਾਂ, ‘ਮ-ਿ-ਲਾ’ ਵਾਾਂਗ ਹਨਖੇੜਕ ੇਉਚਾਹਰਆ 

ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਸੰਬੰਿੀ ‘ਮਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੁੱਿ ਉਚਾਰਣ,’39 ‘ਬਾਣੀ ਹਬਉਰਾ’40ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਚ ਹਦਤੀ ਪੁ੍ਸਤਕ ਸੂਚੀ 

ਹਵਚਲੀਆਾਂ ਪੁ੍ਸਤਕਾਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ। 

                                                

38 “ਦਹਬਸ੍ਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਿਬ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਲਖਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹ਼ਲੂਲ (ََمَحل) ਦਾ ਥਾਾਂ ਮਿਲ ਿੈ। ਇਸ ੇਲਈ ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 

ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਕਿ ੇਜਾਾਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇੱਕ ਗੁਰ ੂਆਪ੍ਣੇ ਤਾਈਂ ਦੂਜੇ ਹਵੱਚ ਹ਼ਲੂਲ (ਉਤਾਰਦਾ) ਿੈ, ਭਾਵ ਲੀਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।” -ਭਾਈ 

ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੯੭੪। ਹਸਖ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਵਚ 

ਪ੍ਰਚਲਤ ਸ਼ਬਦ ਜੁਟ ‘ਿੋਲਾ ਮਿੱਲਾ’ ਵੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਉਚਾਰਣ ਦੀ ਿੀ ਿਾਮੀ ਭਰਦਾ ਿ।ੈ 

39 ਹਗ. ਗੁਰਹਦਤ ਹਸੰਘ (ਸੰਪ੍ਾ.), ਹਸਘੰ ਸਭਾ ਪ੍ਹਤਰਕਾ ਲੜੀ, ਚੰਿੀਗੜ੍, ੧੯੯੪  

40 ਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਿ, ਭਾਗ ੧, ਬਾਣੀ ਹਬਉਰਾ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੪   



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 
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ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ 'ਮਿਲਾ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਏ ਅੰਕ (੧, ੨, ੩ ਆਹਦ) ਿਮ-ਵਾਚਕ ਸੰਹਖਅਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਨ। ਇਿ ਮਿਲੇ ਦਾ ਿਮ 

ਜਾਾਂ ਦਰਜਾ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਿਮਵਾਰ ਪ੍ਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਆਹਦ ਬਣਦਾ ਿੈ, ਇਕ, ਦੋ, ਹਤੰਨ 

ਆਹਦ ਨਿੀਂ। ਅਹਜਿਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਪ੍ਾਦਕ, ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਨੇ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ 

ਹਕ: 

 

ਰਾਗ ੁਹਸਰੀਰਾਗ ੁਮਿਲਾ ਪ੍ਹਿਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥ -ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੪  

ਗੂਜਰੀ ਮਿਲਾ ੩ ਤੀਜਾ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੯੨ 

 

 


