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ਪ੍ਉੜੀ ੧ 

 

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਪ੍ਹਿਲੀ ਪ੍ਉੜੀ1 ਨਾਲ ੩ ਸਲੋਕ2 ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ੨-੨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਲੋਕ ਦੀਆਂ ੪ ਤੁਕਾਂ ਿਨ। 

ਪ੍ਹਿਲੇ ਦੋ ਸਲੋਕਾ ਂਹਵਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਉਪ੍ਰ ਬਲ ਹਦਤਾ ਹਗਆ 

ਿੈ। ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰੂ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ) ਹਵਿੀਣ ਮਨੁਖ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਖੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਹਸਆਣੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਜ਼ਰ 

ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੂਿਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ, ਹਨ-ਫਲ (ਗੁਣ-ਿੀਨ) ਿੀ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ। ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਗੈਰ ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸੋਝੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਿੈ ਹਕ ਹਨਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ੍ ਿੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਸਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਫਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਵਚ ਹਵਆਪ੍ਕ ਿੋ ਹਗਆ। 

 

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਇਕ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ ਬਰਿਮ। ਸਦਾ-ਹਥਰ ਨਾਮ।3 ਹਸਰਜਣਿਾਰ-ਪੁ੍ਰਖ। ਡਰ-ਰਹਿਤ। ਵਰੈ-ਰਹਿਤ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ 

ਹਨਰਲੇਪ੍ ਿਸਤੀ। ਅਜਨਮਾ। ਸੁਤੇ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼। (ਹਗਆਨ/ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ/ਹਕਰਪ੍ਾ ਦੁਆਰਾ। 

                                            

1‘ਪ੍ਉੜੀ’ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਬੀਰ ਰਸੀ ਕਾਹਵ (ਵਾਰ) ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਬਹਿਰ ਜਾ ਂਚਰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ‘ਆਸਾ 

ਕੀ ਵਾਰ: ‘ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ’।  

2‘ਸਲੋਕ’ ਇਕ ਕਾਹਵ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਉਸਤਹਤ’। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਦਰਜ ਵਧੇਰ ੇਸਲੋਕ 

ਬੇਸ਼ਕ ਦ ੋਤੁਕ ੇਿਨ, ਪ੍ਰ ੧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੨੬ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਹਮਲਦੇ ਿਨ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ: ਜਾਣ 

ਪ੍ਛਾਣ’। 

3 ‘ਨਾਮ’ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਧਾਂਤ ਿੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂ੍ਰਨ ਹਸੰਘ ਦੇ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ, “ਨਾਮ ਇਕ ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਰਹਤਭਾ ਦਾ ਅਲੌਹਕਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੌਹਕਕ ਕਾਰਜ ਿ,ੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹਵਚ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 

ਹਦਨ-ਰਾਤ, ਿਰ ਸਮੇਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਆਤਮਕ-ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿੇਠ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।...ਇਿ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਠਨ 

ਿਾਲਤਾਂ ਹਵਚ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਪ੍ੜੀ ਿੇਠੋਂ  ਇਕੋ ਇਕ ਤੇ ਅਹਦੱਖ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਫੱੁਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਿੈ।” 

-ਪੂ੍ਰਨ ਹਸੰਘ, ਸਹਪ੍ਹਰਟ ਆਫ ਹਦ ਹਸਖ, ਭਾਗ ੨, ਹਜਲਦ ੨, ਪੰ੍ਨਾ ੩੬ 

 

ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ‘ਨਾਮ’ ਨੰੂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਹਜਸ ਨੰੂ ਸਾਧਕ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦੁਿਰਾਉਣਾ ਤੇ 

ਉਸ ਉਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣਾ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਬਦਕ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ‘ਨਾਮ’ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਛਾਣ ਹਚੰਨ ਿੈ, ਪ੍ਰ 

ਇਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਹਕਸੇ ਡੂਘੰੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ 
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ-ਸੱਤਾ-ਸੰਪ੍ੰਨ ਓਅੰਕਾਰ ਬਰਿਮ ਕੇਵਲ ਇਕ, ਭਾਵ ਅਦੁਤੀ ਿੈ। ਸਹਤ-ਸਰੂਪ੍ ਓਅੰਕਾਰ ਬਰਿਮ ਦਾ 

ਨਾਮ ਵੀ ਸਹਤ-ਸਰੂਪ੍ (ਸਦੀਵੀ ਿੋਂਦ ਵਾਲਾ) ਿੈ।4 ਉਿ ਓਅੰਕਾਰ ਬਰਿਮ ਸਾਰੀ ਸੂਖਮ ਤ ੇਸਥੂਲ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹਸਰਜਣਿਾਰ ਅਤੇ 

ਉਸ ਹਵਚ ਸਮਾਇਆ ਿੋਇਆ (ਹਲੰਗ-ਹਨਰਪੇ੍ਖ)5 ਿੈ। ਉਿ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਿੋਰ ਿੈ ਿੀ ਨਿੀਂ।6 

ਉਿ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਕੋਈ ਿੈ ਿੀ ਨਿੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਿੋਂਦ-ਿਸਤੀ (ਮੂਰਹਤ) ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 

                                                                                                                                       

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਨਾ ਂਜਾਂ ਸ਼ਬਦ (ਹਜਵੇਂ ਰਾਮ, ਿਰੀ, ਗੋਹਬੰਦ ਆਹਦ) ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਉਨ੍ਾ ਂਨਾਵਾ ਂਜਾ ਂਸ਼ਬਦਾ ਂ

ਦੀ ਥਾਂ 'ਨਾਮ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਹਤਆ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿੋਰਨਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ 'ਨਾਮ' ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਨਰਥੀ 

ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ।  

 

ਇਸ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਹਸਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਸਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਜਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਹਸਖ ਹਵਸ਼ਵ-ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਘੁੰਮਦੀ ਤ ੇ

ਹਵਗਸਦੀ ਿ,ੈ 'ਨਾਮ', ਕਰਤਾ ਪੁ੍ਰਖ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਛਾਣ ਹਚੰਨ੍ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਹਿਲੂ 

ਵੀ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਦੈਵੀ ਤਾਕਤ, ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਤੱਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਬਰਹਿਮੰਡ ਹਵਚ ਿਰ ਇਕ ਚੀਜ ਨੰੂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਦਾ, 

ਉਸ ਹਵਚ ਵੱਸਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾ ਿੈ: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ 

ਬਰਿਮੰਡ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੮੪  

 

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂ (ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿਦੂੰ ਧਰਮ) ਹਵਚ ‘ਰੂਪ੍’ (ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਿੋਂਦ-ਿਸਤੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਿੈ) ਦੇ ਉਲਟ ‘ਨਾਮ’ ਸ਼ਬਦ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਹਵਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਿਾਨੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿੈ।  

 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਨਾਮ ਇਕ ਨੇਮ ਜਾਂ ਹਸਧਾਂਤ ਵੀ ਿੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤ ੇ

ਵਹਡਆਈਆ ਂਦਾ ਜੋੜ-ਹਨਚੋੜ ਿੈ। 

4 ਹਕਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਹਜਿਬਾ ॥ ਸਹਤ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾ ਪੂ੍ਰਬਲਾ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੮੩ 

5 ਸ਼ਬਦ 'ਪੁ੍ਰਖ/ਪੁ੍ਰਸ਼' ਨੰੂ ਹਨਰੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਰਥਾਂ (ਪੁ੍ਹਰ ਦੇਿੇ ਸ਼ਤੇੇ ਇਹਤ ਪ੍ੁਰੁਸ਼ਿ-ਉਿ ਜੋ ਸਰੀਰ-ਨਗਰ ਹਵਚ ਹਨਵਾਸ 

ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਰਬ ਹਵਆਪ੍ਕ 'ਪੁ੍ਰਖ/ਪੁ੍ਰਸ਼' ਿੈ) ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਸਰਬ ਹਵਆਪ੍ਕ ਅਤੇ 

ਹਲੰਗ-ਹਨਰਪੇ੍ਖ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ‘ਹਲੰਗ-ਹਨਰਪੇ੍ਖ’ ਇਥੇ ਹਵਆਹਖਆ ਲਈ ਿੈ। ਇਿ ਤਾਂ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕ ੴ 

ਸਰਬ-ਹਵਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਹਲੰਗ-ਹਨਰਪੇ੍ਖ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਧਾਰਮਕ ਮੁਿਾਵਰੇ ਹਵਚ ਪ੍ਾਰਬਰਿਮ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਿਮੇਸ਼ਾ ਇਕ 

ਪੁ੍ਰਸ਼/ਮਰਦ (ਪੁ੍ਹਲੰਗ) ਵਜੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਿੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਸਖ ਧਾਰਣਾ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਿੈ, ਹਜਥੇ (ਚੇਤ ਜਾਂ 

ਅਚੇਤ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੀ ਵੇਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

6 ਹਨਰਭਉ ਸੋ ਹਸਹਰ ਨਾਿੀ ਲੇਖਾ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੪੨ 
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ਮੁਕਤ ਿੈ। ਉਿ ਜੂਨ-ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਅਜਨਮਾ) ਿੈ। ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤੋਂ ਿੋਂਦ ਹਵਚ ਆਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ; ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਸਰੋਤ 

‘ਤੇ ਹਨਰਭਰ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਉਸ ਦਾ ਹਗਆਨ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਹਕਰਪ੍ਾ) ਸਦਕਾ ਿੀ ਸਭੰਵ ਿੈ।7 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ  

ੴ8= ੧9: ਇਕ; ਕੇਵਲ ਇਕ, ਅਦੱੁਤੀ। 

                                            

7 ਇਥੇ, ‘ੴ’ ਤੋਂ ‘ਅਜੂਨੀ ਸੈਭ’ੰ ਤਕ, ਪ੍ਾਰਬਰਿਮ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ੍ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿੈ। ਉਸ ਦ ੇਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ‘ਤ ੇ

ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਚੱਤਰ ਹਖੱਚ ਕੇ, ਅੰਤਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁਟ (ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਹਦ) ਹਵਚ ਉਸ ਦੇ ਹਗਆਨ ਅਥਵਾ ਹਮਲਾਪ੍ ਦਾ ਰਿੱਸ 

ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

8 ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ’ ਿੈ। ੧ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇਕ, ਅਦੱੁਤੀ ਅਤੇ ਓਅੰਕਾਰ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ 

ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਿੈ ਜੋ ਸਰਬ-ਹਵਆਪ੍ਕ, ਹਨਰੰਤਰ, ਿਰ ਚੀਜ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੂਲ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਿੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 

ਹਵਚ ਹਬਆਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਖੇਪ੍ ਹਵਆਹਖਆ ਿੇਠਾਂ ਹਦਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ: 

 

“‘ਬਰਿਮ’ ਅਥਵਾ ‘ਮੂਲ-ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ’ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ੍ ਮੰਨੇ ਗਏ ਿਨ: ‘ਹਨਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ’। ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਹਵਰੋਧੀ 

ਨਿੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਿੀ ਿਸਤੀ ਦੇ ਦ ੋਹਵਹਭੰਨ ਪ੍ੱਖਾ ਂਦੇ ਸੂਚਕ ਿਨ।  

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਹਧਐਨ ਤੋਂ ਸਝੋੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਹਕ ‘ਹਨਰਗੁਣ ਹਨਰੰਕਾਰ’ ਨੇ ਸਵ-ੈਇੱਛਾ ਅਧੀਨ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤੋਂ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਜੋਹਤ-

ਸਰੂਪ੍ ਦੀ ਹਸਰਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਫਰ ਕੁਦਰਹਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਹਦਰਸ਼ਟ ਰੂਪ੍ 

ਹਵਚ ਆਸਣ ਜਮਾਅ ਹਲਆ: ਆਪ੍ੀਨੈੈ੍  ਆਪੁ੍ ਸਾਹਜਓ, ਆਪ੍ੀਨੈੈ੍ ਰਹਚਓ ਨਾਉ॥ ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਹਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਹਰ ਆਸਣੁ ਹਡਠੋ 

ਚਾਉ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੬੩                    

 

ਬਰਿਮ ਦੇ ਗੁਪ੍ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਿੋਣ ਅਤੇ ਹਫਰ ਇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਿੋਣ ਦੀ ਗੁਿਜ ਗਾਥਾ ਨੰੂ ਗੁਰਮਹਤ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਹਵਆਹਖਆਕਾਰ 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਖਬੂੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿੈ: ਹਨਰੰਕਾਰ ੁਆਕਾਰੁ ਿੋਇ, ਏਕੰਕਾਰ ਅਪ੍ਾਰੁ ਸਦਾਇਆ॥ ਏਕੰਕਾਰਿ ੁ

ਸਬਦ ਧੁਹਨ, ਓਅੰਕਾਹਰ ਅਕਾਰੁ ਬਣਾਇਆ॥ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੨੬ ਪ੍ਉੜੀ ੨ 

 

ਇਸ ਹਵਆਹਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ-ਚੇਤਨ-ਸੱਤਾ ਅਥਵਾ ਬਰਿਮ ਦੀ ਿੋਂਦ-ਿਸਤੀ ਦੇ ਹਤੰਨਾਂ ਪੱ੍ਖਾਂ ਬਾਰ ੇਟੋਿ ਹਮਲਦੀ ਿੈ: 

ਹਨਰੰਕਾਰ (ਹਨਰ+ੰਅਕਾਰ) - ਅਕਾਰ-ਰਹਿਤ ਹਨਰਗੁਣ ਬਰਿਮ। 

ਏਕੰਕਾਰ (ਏਕ+ੰਅਕਾਰ) - ਇਕ ਜੋਹਤ-ਸਰੂਪ੍ੀ ਅਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਰਿਮ। 

ਓਅੰਕਾਰ (ਓਅੰ+ਅਕਾਰ) - ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ-ਸੱਤਾ-ਸੰਪ੍ੰਨ ਬਰਿਮ। 

 



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 
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ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਜੁੜਤ-ਸ਼ਬਦ ‘ਓਅੰਕਾਰ’, ‘ਓਅੰ’ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਰ’ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਧੀ-ਰੂਪ੍ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ-ਘੇਰਾ ਬਿੁਤ 

ਹਵਸ਼ਾਲ ਿੈ। ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਹਵਚ ‘ਓਅੰ/ਓਅੰਕਾਰ’ ਦੇ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਮਲਦ ੇਿਨ: 

੧. ਰਹਖਆ ਕਰਨਾ, ਬਚਾਉਣਾ, ਹਤਰਪ੍ਤ ਿੋਣਾ, ਫੈਲਣਾ, ਆਹਦ। 

੨. ਓਅੰ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਣ। 

੩. ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਬੋਧਕ। (ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪, ਪੰ੍ਨਾ ੨੧) 

 

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚੋਂ ਸਾਰੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਦਾ, ਓਅੰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿੋਂਦ ਹਵਚ ਆਉਣਾ ਹਵਦਤ ਿੁਦੰਾ ਿੈ: ਓਅੰਕਾਹਰ ਬਰਿਮਾ 

ਉਤਪ੍ਹਤ॥ ਓਅੰਕਾਹਰ ਕੀਆ ਹਜਹਨ ਹਚਹਤ॥ ਓਅੰਕਾਹਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ॥ ਓਅੰਕਾਹਰ ਬੇਦ ਹਨਰਮਏ॥੧॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 

੯੨੯-੩੦ 

 

ਬਹਚਤਰ ਨਾਟਕ ਹਵਚੋਂ ਵੀ ‘ਓਅੰਕਾਰ’ ਤੋਂ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੋਣ ਬਾਰੇ ਅਥਵਾ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ-

ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਹਮਲਦਾ ਿੈ: ਹਪ੍ਰਥਮ ਕਾਲ ਜਬ ਕਰਾ ਪ੍ਸਾਰਾ॥ ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਹਸਰਸਹਟ ਉਪ੍ਾਰਾ॥੧੦॥  -ਬਹਚਤਰ ਨਾਟਕ, 

ਹਧਆਇ ੨ 

 

ਸਨਾਤਨੀ ਹਵਦਵਾਨ ‘ਓਅੰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਤੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ (ਓ, ਅ, ਮ) ਨੰੂ ਬਰਿਮਾ, ਹਬਸ਼ਨ, ਮਿੇਸ਼ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਰ 

ਗੁਰਮਹਤ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦਾ ਰਚਨਿਾਰ, ਪ੍ਾਲਨਿਾਰ ਅਤ ੇਸੰਘਾਰ-ਕਰਤਾ ਇਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਾਰਬਰਿਮ ਿੀ ਿੈ। 

ਬਰਿਮਾ, ਹਬਸ਼ਨ, ਮਿੇਸ਼ ਆਹਦ ਦਵੇਤੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਿੀ ਪੈ੍ਦਾ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਿੀ 

ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ: ਬਰਿਮਾ ਹਬਸਨੁ ਮਿੇਸ ਇਕ ਮੂਰਹਤ ਆਪੇ੍ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ॥੧੨॥੯॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੦੮; ਬਰਿਮਾ ਹਬਸਨੁ 

ਮਿੇਸੁ ਉਪ੍ਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਿੁ ਵਧਾਇਦਾ॥੧੪॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੩੬; ਕੋਹਟ ਹਬਸਨ ਕੀਨੇ ਅਵਤਾਰਾ॥...ਕੋਹਟ ਮਿੇਸ 

ਉਪ੍ਾਇ ਸਮਾਏ। ਕੋਹਟ ਬਰਿਮੇ ਜਗੁ ਸਾਜਣ ਲਾਏ॥੧॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੧੫੬ 

 

ਸੋ ‘ੴ’ ਦੀ ਸੰਖੇਪ੍ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਹਵਆਹਖਆ ਿੈ ਹਕ ‘ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ-ਸੱਤਾ-ਸੰਪ੍ੰਨ ਬਰਿਮ ਇਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ 

(ਅੱਦੁਤੀ) ਿੈ।” -ਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਹਨਤਨੇਮ ਸਰਲ ਵੀਚਾਰ-ਧਾਰਾ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੫, ਪੰ੍ਨਾ 

੨੧ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਹਲਆ। 

 

ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਬਰਹਿਮੰਡ ਹਵਹਗਆਨ ਹਤੰਨ ਦੈਵੀ ਤੱਤ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਸਰਜਣਿਾਰ, ਪ੍ਾਲਣਿਾਰ ਅਤੇ ਹਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ 

ਤੱਤਾਂ ਵਜੋਂ ਵਖਰੇ ਵਖਰ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਹਵਚ ਇਿ ਸਾਰ ੇਤੱਤ (ਓ, ਅ, ਮ) ਅਤੇ ਿੋਰ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ 

ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਤੱਤ, ਹਨਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਬਨਾਂ ਹਕਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਸਮਾਏ ਿੋਏ ਿਨ। ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇ



ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 
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ਓਅੰਕਾਰ: ਸਰਗੁਣ ਬਰਿਮ, ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ-ਸੱਤਾ-ਸੰਪ੍ੰਨ ਬਰਿਮ; ਮੂਲ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ। 

੧: ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਓਅੰਕਾਰ: ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

੧: ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ/ਗੁਜਰਾਤੀ/ਮਰਾਠੀ - ੧; ਉੜੀਆ - ʅ;  ਸ਼ਾਰਦਾ - ੭; ਖਰੋਸ਼ਟੀ - ⊺/੧; ਬਰਿਮੀ - १/↽  (ਇਕ ਬਰਿਮੀ10 

ਅੰਕ, ਹਗਨਤੀ ਵਾਚਕ ਇਕ)। 

ਓਅੰਕਾਰ: ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਓਅੰ (ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ-ਸੱਤਾ-ਸੰਪ੍ੰਨ ਬਰਿਮ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਕਾਰ (ਰੂਪ੍, 

ਅਕਾਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਕਾਰ (आकार - ਅਕਾਰ, ਹਦੱਖ); ਬਰਜ - ਓਂਕਾਰ (ਪ੍ਰਣਵ ਮੰਤਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਓਙ੍ਕਾਰਿ/ਓਙ੍ਕਾਰ 

(ओङ्कार:/ओङ्कार - ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਧੁਨੀ; ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜਿੜਾ ਵੇਦ ਪ੍ਾਠ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਹਵਚ ਉਚਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ 

ਿੈ)।  

 

ਸਹਤ = ਸਹਤ-ਸਰੂਪ੍; ਸਦੀਵੀ ਿੋਂਦ ਵਾਲਾ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਸਹਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਤ (ਸੱਚ, ਯਥਾਰਥ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯੈ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।11 

                                                                                                                                       

ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਿ ਇਕ ਮਿੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਅੰਤਰ ਿੈ ਹਜਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ੧-ਓਅੰਕਾਰ ਰਾਿੀਂ ਇਕ 

ਬਰਹਿਮੰਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਿੈ।  

 

ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਕ ੴ ਹਸਖੀ ਦਾ ਇਕ ਹਸਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹਚੰਨ੍ ਅਥਵਾ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਿੈ। ਇਿ ਜਦੋਂ 'ਸਹਤਗੁਰ 

ਪ੍ਰਸਾਹਦ' ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ‘ੴ ਸਹਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਹਦ’ ਸਮੁੱਚੇ ਮਗੰਲਾਚਰਣ (ਮੂਲ ਮੰਤਰ ) ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੋਰ ਸਾਰੀ 

ਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਿ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨਜੀ ਅਹਧਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅਹਭਹਵਅਕਤੀ ਿੈ, ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਅਗੰਮੀ ਬਲੋ 

ਿੈ। 

9 ‘੧’  ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਇਕ’ ਿੈ। ‘੧’ ਭਾਵੇਂ ਗਹਣਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅੰਕ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਸੰਹਖਆ ਵਾਚਕ ਹਵਸ਼ਸੇ਼ਣ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਥੇ ਇਿ 

‘ਏਕੰਕਾਰ’ ਅਥਵਾ ‘ਮੂਲ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ’ ਦੀ ਅਦਵੈਤਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦੱੁਤੀ ਹਦੱਬ-ਸਰੂਪ੍ਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਿੈ। ਇਿ ‘੧’ ਇਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿੈ ਹਕ ਓਅੰਕਾਰ ਬਰਿਮ ਅਦੱੁਤੀ ਿੈ; ਭਾਵ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਿਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੈ: 

ਇਕਸੁ ਹਵਣੁ ਿੋਰੁ ਦੂਜਾ ਨਾਿੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਿ ਮਹਤ ਸਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩੯॥੪੬॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੮ 

10 ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਸੰਹਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਜਥੇ ੧ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਹਸਧੀ ਲਕੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬੀ 

ਰਾਿੀਂ ਯੂਰਪ੍ ਹਵਚ ਸੰਚਾਰਤ ਿੋ ਹਗਆ। ਹਵਸਥਾਰ ਲਈ ਪੰ੍ਹਡਤ ਗੌਰੀਸੰਕਰ ਿੀਰਾਚੰਦ ਓਝਾ ਦੀ ਪ੍ੁਸਤਕ ‘ਭਾਰਤੀਯ ਪ੍ਰਾਚੀਨ 

ਹਲਪ੍ੀਮਾਲਾ’ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਾਲਾ ਹਸਘੰ ਬੇਦੀ ਦੀ ‘ਹਲਪ੍ੀ ਦਾ ਹਵਕਾਸ’ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
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ਨਾਮੁ = ਨਾਮ; ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨਾਮੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨੈ੍ (नामन् - ਨਾਮ, ਹਕਸੇ ਵਸਤੂ, ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਿ ਆਹਦ ਦਾ ਬੋਧਕ 

ਸ਼ਬਦ)।12 

 

ਕਰਤਾ = ਕਰਣਿਾਰ, ਹਸਰਜਣਿਾਰ/ਰਚਣਿਾਰ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਤਾ13 (कर्ाा - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)। 

 

ਪੁ੍ਰਖੁ = ਪੁ੍ਰਖ; ਹਵਆਪ੍ਕ, ਸਮਾਇਆ ਿੋਇਆ।14 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ 15(ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪੁ੍ਰਖੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪੁ੍ਰੁਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪੁ੍ਰੁਸ਼ਿ (पुरुष:16 - ਪੁ੍ਰਸ਼/ਪੁ੍ਰਖ; ਪੁ੍ਰੀ/ਸਰੀਰ ਹਵਚ ਲੇਹਟਆ ਿੋਇਆ)।17 

                                                                                                                                       

11 ਸੰਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦਾ ਅੰਤਲਾ ‘ਯ’ ਮਧਕਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਹਵਚ ਹਸਿਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ: ਆਹਦਤਯ ਤੋਂ ਆਹਦਹਤ, ਮੁਖਯ 

ਤੋਂ ਮੁਹਖ, ਧੰਨਯ ਤੋਂ ਧੰਹਨ ਆਹਦ। 

12 ਫਾਰਸੀ ਹਵਚਲਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਨਾਮ’ (ਹਕਸੇ ਚੀਜ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ ਦਾ ਨਾ;ਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਸ਼ੌਿਰਤ, ਚਲਨ ਆਹਦ) ਸੰਸਹਿਤ ‘ਨਾਮਨੈ੍’ ਦਾ 

ਸਜਾਤੀ ਿੈ। 

13  ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ਹਵਅੰਜਨ (ਿਲੈ੍ ) ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ-ਰਹਿਤ (ਅੱਧਾ) ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਠਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਹਜਿੜਾ ਹਚੰਨ੍ 

ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲੰਤ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਹਜਿੇ ਅਖਰਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪ੍ੀ ਹਵਚ ਹਲਪ੍ੀਅਤੰਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ 

ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ੍ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦ ੇਕੋਸ਼ਾ,ਂ ਹਵਆਕਰਣਾਂ ਆਹਦ ਵਾਂਗ ਇਿੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪ੍ਨਾਇਆ ਿੈ, 

ਹਜਵੇਂ ‘ਜਲਮੈ੍’ (जलम)्। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਅੱਧੇ ਅਖਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਚੰਨ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ 

ਿੈ: ‘ਜਨ੍ਮ’ (जन्म) ਆਹਦ। 

14 ਤੂ ਕਰਤਾ ਪੁ੍ਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਿੈ ਰਹਵਆ ਸਭ ਠਾਈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੯੧ 

15 ਹਵਆਕਰਣਕ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਪੁ੍ਰਖੁ’ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ‘ਪੁ੍ਰਸ਼/ਮਨੁਖ’ ਿਵੋੇ ਤਾਂ ਇਿ ਨਾਂਵ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਕੇਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 

‘ਹਵਆਪ੍ਕ’ ਿੋਵੇ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇਥੇ) ਤਾਂ ਇਿ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। 

16 ਸੰਸਹਿਤ ਦਾ ਮੂਰਧਨ ‘ਸ਼’ (ष)् ਲੌਹਕਕ ਬੋਲੀ ਹਵਚ ਦੋ ਰੂਪ੍ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਹਵਚ ਇਿ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ 

‘ਸ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਚ ਲਗਭਗ ‘ਸ਼’ ਦੀ ਿੋਂਦ ਿੀ ਸਮਾਪ੍ਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਦ ੇ
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ਹਨਰਭਉ = ਡਰ ਰਹਿਤ, ਹਨਡਰ। 

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

ਨਾਂਿਵਾਚੀ ਅਗੇਤਰ ‘ਹਨਰ’ + ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਯ (भय - ਡਰ)।18 

 

ਹਨਰਵੈਰੁ = ਵੈਰ ਰਹਿਤ। 

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

ਨਾਂਿਵਾਚੀ ਅਗੇਤਰ ‘ਹਨਰ’ + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵੈਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੈਰਮੈ੍ (वैरम् - ਵੈਰ)। 

 

ਅਕਾਲ19 = ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਤੀਤ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ। 

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

ਹਵਰੋਧ ਅਰਥਕ ਅਗੇਤਰ ‘ਅ’ + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਲ (काल - ਸਮਾ,ਂ ਮੌਤ)।  

                                                                                                                                       

ਸ਼ੌਰਸੈਨੀ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਇਿ ‘ਖ’ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰਥੰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਇਿ ਦੋਵੇਂ 

ਪ੍ਰਹਵਰਤੀਆਂ ਹਮਲਦੀਆ ਂਿਨ। ਸਸੰਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ੂਰਵ ‘ਵੈਹਦਕ’ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਚ ਵੀ (ष) ਨੰੂ ‘ਖ’ ਵਾਂਗ ਿੀ ਉਚਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  

17 ਸੰਸਹਿਤ ਕੋਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ‘ਪੁ੍ਰਸ਼ਿ’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਮਲਦੀ ਿੈ: ‘ਪੁ੍ਹਰ ਦੇਿੇ ਸ਼ੇਤੇ ਇਹਤ ਪ੍ੁਰੁਸ਼ਿ’ (पुरर दहे ेशेर्े 

इतर् पुरुष:), ਭਾਵ, ਜੋ (ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ) ਦੇਿ ਰੂਪ੍ੀ ਪੁ੍ਰੀ ਹਵਚ (ਸਯਨ) ਹਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ‘ਪੁ੍ਰਖ’ ਿੈ। 

18 ‘ਭਯ’ ਦੀ ‘ਭਉ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਮੁਖ-ਸੁਖ’ (ਮੂੰਿ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਉਚਾਰਣ) ਕਰਕੇ ਿੋਈ ਿੈ। ਸੰਸਹਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਕ 

‘ਯ’ ਪ੍ਰਾਹਿਤਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚਦਾ-ਪ੍ਿੁੰਚਦਾ ‘ਉ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਹਗਆ। ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਅਗਲੇਰੀਆ ਂਲੌਹਕਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਚ ਵੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾ ਂ ਹਵਚ ‘ਭਉ, ਭੈ’ ਆਹਦ ਰੂਪ੍ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 

ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਦਮੋਦਰ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਚਨਾ (ਿੀਰ) ਹਵਚ ‘ਭਉ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 

‘ਗੀਤ ਗੋਹਬੰਦ’ ਹਵਚ ਭਗਤ ਜੈਦਵੇ ‘ਭਯ, ਭਇਅ’ ਆਹਦਕ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ‘ਪ੍ਾਿੁਡ-

ਦੋਿਾ’ ਨਾਮਕ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ‘ਭਉ, ਭੈਯ’ ਆਹਦਕ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਮਲਦੇ ਿਨ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪ੍ਬੋਲੀਆ ਂ

ਹਵਚ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਭਉ’ ਿੀ ਉਚਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੋ, ‘ਭਯ’ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਰੂਪ੍ ‘ਭੈਯ, ਭੈ, ਭਉ’ ਆਹਦ ਸਥਾਪ੍ਤ 

ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਭਉ’ ਨਾਂਵ, ਇਕਵਚਨ ਹਵਚ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਕਰਣ, 

ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਅਤੇ ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ ਹਵਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਬੰਧਕ ਆਉਣ ‘ਤੇ ‘ਭਉ’ ਤੋਂ ‘ਭ’ੈ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਭਉ’ ਦਾ ਬਿੁਵਚਨੀ 

ਰੂਪ੍ ਵੀ ‘ਭੈ’ ਿੀ ਿੈ।  

19 ‘ਮੂਰਹਤ’ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਅਕਾਲ’ ਮੁਕਤਾ-ਅੰਤਕ (ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ) ਿੈ। 
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ਮੂਰਹਤ = ਿੋਂਦ, ਿਸਤੀ, ਸਰੂਪ੍। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੂਰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਰੂਹਤਿ (मूर्र्ा: - ਮੂਰਤੀ, ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਅਕਾਰ)। 

 

ਅਜੂਨੀ = ਜੂਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਜਨਮਾ; ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਜੋਹਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਯੋਹਨ (अयोतन - ਅਜਨਮਾ)। 

 

ਸੈਭੰ20 = ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼; ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤੋਂ ਿੋਂਦ ਹਵਚ ਆਇਆ ਿੋਇਆ। 

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

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਯਭੂ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਵਯ-ੰਭੂ (स्वयं-भू - ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਤੋਂ ਿੋਣਾ)। 

 

ਗੁਰ = ਗੁਰੂ ਦੇ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

 

ਪ੍ਰਸਾਹਦ = ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕਾ, ਹਕਰਪ੍ਾ ਦੁਆਰਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਸਾਦਿ (प्रसाद:- ਹਕਰਪ੍ਾ)। 

 

 

                                            

20 ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਸੈਭ’ੰ ੩੩ ਵਾਰ (ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਹਵਚ), ‘ਸੰਭਉ’ ੮ ਵਾਰ, ‘ਸੰਭਹਵਅਉ’ ੨ ਅਤੇ ‘ਸੰਭੌ’ ੧ ਵਾਰ 

ਆਇਆ  ਿੈ। ‘ਸੈਭੰ’ ਅਸਲ ਹਵਚ ਸੰਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਵਯੰਭੂ’ ਦਾ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਰੂਪ੍ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਇਿ ‘ਸਵਯਮੈ੍+ਭਵਮੈ੍’ 

(स्वयम्+भवम्) ਦੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿੈ। 
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ਭਾਈ ਗਰੁਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਗੰਲਾਚਰਣ ਅਥਵਾ ਮਲੂ ਮਤੰਰ  ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿੈ: 

ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰੁ ਹਲਹਖ ਦੇਖਾਹਲਆ।  ਊੜਾ ਓਅੰਕਾਰ ੁਪ੍ਾਹਸ ਬਿਾਹਲਆ।  ਸਹਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰ ਹਨਰਭਉ ਭਾਹਲਆ।  ਹਨਰਵੈਰਿ ੁ

ਜੈਕਾਰੁ ਅਜੂਹਨ ਅਕਾਹਲਆ।  ਸਚ ੁਨੀਸਾਣੁ ਅਪ੍ਾਰੁ ਜਹੋਤ ਉਜਾਹਲਆ।  ਪੰ੍ਜ ਅਖਰ ਉਪ੍ਕਾਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਹਲਆ।  ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ 

ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ਨਦਹਰ ਹਨਿਾਹਲਆ।  ਨਉ ਅੰਹਗ ਸੁੰਨ ਸੁਮਾਰ ਸੰਹਗ ਹਨਰਾਹਲਆ।  ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਵੀਚਾਹਰ ਹਪ੍ਰਮ ਹਪ੍ਆਹਲਆ 

॥੧੫॥ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੩ ਪ੍ਉੜੀ ੧੫ 

 

ਏਕੰਕਾਰੁ ਇਕਾਂਗ ਹਲਹਖ ਊੜਾ ਓਅੰਕਾਰੁ ਹਲਖਾਇਆ।  ਸਹਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁ੍ਰਖੁ ਹਨਰਭਉ ਿੁਇ ਹਨਰਵੈਰੁ ਸਦਾਇਆ।  ਅਕਾਲ 

ਮੂਰਹਤ ਪ੍ਰਤਹਖ ਸੋਇ ਨਾਉ ਅਜਨੂੀ ਸੈਭੰ ਭਾਇਆ।  ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਹਦ ਸ ੁਆਹਦ ਸਚ ੁਜੁਗਿ ਜੁਗੰਤਰ ੁਿੋਂਦਾ ਆਇਆ।  ਿੈਭੀ ਿਸੋੀ 

ਸਚ ੁਨਾਉ ਸਚ ੁਦਰਸਣ ਸਹਤਗੁਰੂ ਹਦਖਾਇਆ।  ਸਬਦੁ ਸੁਰਹਤ ਹਲਵਲੀਣੁ ਿੁਇ ਗੁਰ ੁਚੇਲਾ ਪ੍ਰਚਾ ਪ੍ਰਚਾਇਆ।  ਗੁਰ ੁਚੇਲਾ 

ਰਿਰਾਹਸ ਕਹਰ ਵੀਿ ਇਕੀਿ ਚੜ੍ਾਉ ਚੜ੍ਾਇਆ।  ਗੁਰਮੁਹਖ ਸੁਖ ਫਲੁ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ॥੧॥ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ 

੩੯ ਪ੍ਉੜੀ ੧ 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਦਾ ਅਰੰਭ ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਅਥਵਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ  ਨਾਲ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਸ਼ਬਦ ਇਕ 

ਓਅੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਹਭੰਨ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਹਡਆਈਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

 

ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਅਦੱੁਤੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਸਰਜਣਿਾਰ ਤੇ ਉਸ ਹਵਚ ਹਵਆਪ੍ਕ, ਡਰ ਤੇ ਵੈਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਮੇਂ 

ਤੇ ਜੰਮਣ-ਮਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਆਹਦ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਹਰਕਰ ਅਲੰਕਾਰ’21 ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਿਮਵਾਰ 

‘ਸਹਤਨਾਮ’ੁ, ‘ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖੁ’ ‘ਹਨਰਭਉ’, ‘ਹਨਰਵੈਰ’ੁ, ‘ਅਕਾਲ ਮੂਰਹਤ’, ‘ਅਜੂਨੀ’, ‘ਸੈਭੰ’ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਿੈ। ਓਅੰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਵਹਡਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਚਣੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਿੋਈ 

ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਕਾਹਵਕ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਹਤਅੰਤ ਮੌਹਲਕ ਅਤ ੇਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਿੈ। 

 

ਮੰਗਲਾਚਰਣ ਅਥਵਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ  ਹਵਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਂਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿਨ। ਪ੍ਰ 

ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ-ਜੁਟ ‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਹਦ’ ਆਪ੍ਣੀ ਹਵਆਕਰਣਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹਵਸ਼ਸੇ਼ਣ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਥੇ ਪ੍ੂਰਵ 

ਹਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੱਧਰੀ ਮਾਪ੍ਦਡੰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ22 ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਹਿਲੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਹਵਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ 

                                            

21 ਵਰਣਤ ਹਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਕਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਹਡਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਹਵ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ 

ਤੋਂ ਪ੍ਹਰਕਰ ਅਲੰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। 

22 ਪੂ੍ਰਵ ਹਨਰਧਾਰਤ ਮਾਨਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹਵਪ੍ਥਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ।   
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ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਿੈ ਹਕ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਂਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਹਕਰਪ੍ਾ ਸਦਕਾ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।  

 

ਇਸ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ ੇਸਿਾਇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾ ਂਹਕਹਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਹਗਆ;23 ਬਲਹਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਨੂੰ 

ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਧੀ ਰਾਿੀਂ ਓਅੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ 

ਸੰਘਣਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਅਨਤੰ ਹਵਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ 

ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਕਰਪ੍ਾ ਦਾ ਹਸੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਿੈ। 

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧॥  

ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਤਲ    

ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਤਹਲੇ ਕੇ ਤਲਖ ੇ

ਟੁੰ ਡੇ ਅਸਰਾਜ ੈਕੀ ਧੁਨੀ॥24  

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਆਸਾ, ਮਿਲਾ ਪ੍ਹਿਲਾ।  

ਵਾਰ25, ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ।  

ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਦ ੇਹਲਖ ੇਿਨ। 

ਟੰੁਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਧੁਨੀ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਆਸਾ ਰਾਗ ਹਵਚ, ਮਿਲਾ ਪ੍ਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ।  

ਇਸ ਵਾਰ ਹਵਚ ਪ੍ਉੜੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।26 

                                            

23 ਇਿ ਇਕ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੂੰ ਵਾਕ ਪੱ੍ਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ।  

24 ਕਰਤਾਰਪੁ੍ਰੀ ਬੀੜ ਹਵਚ “‘ਟੰੁਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ’ ਇਿ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਹਸਆਿੀ ਹਵਚ ਬਰੀਕ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹਲਖੇ 

ਿੋਏ ਿਨ।” -ਭਾਈ ਜੋਧ ਹਸੰਘ, ਕਰਤਾਰਪ੍ੁਰੀ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੬੮, ਪੰ੍ਨਾ ੭੨ 

25 ‘ਵਾਰ’ ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਹਵਚ ਰਹਚਆ ਬੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਹਵ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰ ਿੈ। 

26 ਹਸਖ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਾਰ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਇਿ ਸੂਚਨਾ ਅੰਕਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਵਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਉੜੀ-ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੀ ਿੁੰਦੀਆ ਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚਲੀਆਂ ਦ ੋ ਵਾਰਾ ਂ
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ਹਜਆਦਾਤਰ ਸਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਹਿਲੇ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਅੰਕਤ ਕੀਤੇ ਿਨ।27  

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆ ਂਪ੍ਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ‘ਟੰੁਡੇ ਅਸਰਾਜ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਵਾਰ = ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਰਹਿ; ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਹਵਚ ਰਹਚਆ ਬੀਰ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਹਵ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ੍। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਰੈ੍ੱਤਾ (वार्त्ाा - ਹਬਰਤਾਂਤ, ਗੱਲਬਾਤ)। 

 

ਸਲੋਕਾ28 = ਸਲੋਕਾਂ (ਨਾਲ/ਸਹਿਤ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

                                                                                                                                       

(ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵਹੰਡ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਹਮ ਆਖੀ’ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ) ਸਮੇਤ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਿਰਲੀਆ ਂ

ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਹਵਚ ਿੀ ਿਨ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਅੰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਸਾਹਿਬ/ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਿੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

27 ਕੁਝ ਹਵਦਵਾਨਾਂ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਹਗ. ਿਹਰਬੰਸ ਹਸੰਘ ਆਹਦ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ  ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ 

ਮੰਹਨਆ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਵਾਰ ਹਵਚ ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਮਿਲਾ ੧’ ਹਸਰਲੇਖ ਿੇਠ ਦਰਜ ਿੋਏ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 

ਆਪ੍ ਅੰਕਤ ਕੀਤੇ ਿਨ ਅਤ ੇ ਉਸ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ‘ਤੇ ਚਲਹਦਆਂ ਪੰ੍ਚਮ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਲੋਕ ਵੀ 

ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਤ ਕਰ ਹਦਤੇ। ਪ੍ਰ ਇਿ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਸੰਪ੍ਾਦਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਖਰੀ-ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਮੇਲ 

ਨਿੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ‘ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਿਲੈ ਪ੍ਿਲੈ ਹਲਖੇ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਿੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਿ ਪੱ੍ਖ ਦਰੁਸਤ ਮੰਹਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ, 

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸਘੰ ਆਹਦ ਦਾ ਮੱਤ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਹਵਚ ਗੁਰ ੂਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਿ ਕਹਿ ਰਿ ੇਿਨ ਹਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ‘ਮਿਲਾ ੧’ 

ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹਵਚ ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ‘ਮਿਲਾ ੧’ ਦੇ ਿੀ ਹਲਖੇ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਇਿ ਗਲੱ ਵੀ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਢੁਕਦੀ 

ਹਕਉਂਜੁ ਇਸ ਹਵਚ ‘ਮਿਲਾ ੨’ ਦੇ ੧੫ ਸਲੋਕ ਵੀ ਦਰਜ ਿਨ। ਸੋ, ਇਸ ਦਾ ਇਿ ਭਾਵ ਿੀ ਹਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈ ਹਕ ਗਰੁ ੂ

ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿ ੇਿਨ ਹਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਉੜੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਹਜਆਦਾਤਰ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਹਿਲੇ 

ਮਿਲੇ ਦੇ ਸੰਹਮਲਤ ਕੀਤੇ ਿਨ (ਭਾਵੇਂ ਹਕ ਇਸ ਹਵਚ ਦੂਜੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਿਨ)। ਕੁਝ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ਇਿ 

ਹਸਰਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ: ‘ੴ ਸਹਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਹਦ ਰਾਗ ੁਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਹਲ ਮਿਲਾ ੧ ਟੰੁਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ 

ਧੁਨੀ॥’ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਇਕ ਬੀੜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਸ ਮੌਜੂਦ ਿੈ। ਪੰ੍ਥ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਾਸੇ ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿੈ। 

28 ਸੰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਦ 'ਨਾਹਲ' ਆਉਣ ਕਾਰਣ 'ਸਲੋਕੁ' ਤੋਂ 'ਸਲੋਕਾ' ਬਹਣਆ ਿੈ। 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਲੋਕ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਲੋਕ (ਜਸ, ਕਹਵਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼੍ਲੋਕੈ੍  (श्लोक् - ਆਵਾਜ, ਉਸਤਹਤ ਦਾ ਗੀਤ; ਹਰਗਵੇਦ - 

ਛੰਦ)।  

 

ਨਾਹਲ = ਨਾਲ, ਸਹਿਤ। 

ਸੰਬੰਧਕ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾਹਲ (ਸਾਥ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਲ (ਛਾਤੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਕਵਾਹਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਙ੍ਕਪ੍ਾਹਲਿ 

(अङ्कपातल: - ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਗਲਵਕੜੀ ਪ੍ਾਉਣੀ)।29 

 

ਸਲੋਕ30 = ਕਾਹਵ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ੍।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ - ਸਲੋਕੁ; ਬਰਜ - ਸਲੋਕ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸਲੋਗ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਲੋਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਲੋਕਿ (श्लोक: - ਸ਼ਬਦ, ਅਵਾਜ; ਕਹਵਤਾ 

ਦਾ ਬੰਦ, ਛੰਦ, ਪ੍ਦ; ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ)। 

 

ਭੀ = ਵੀ।31  

ਹਨਪ੍ਾਤ।  

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

 

ਮਿਲੇ32 = ਮਿਲੇ (ਦੇ)। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

 

ਪ੍ਹਿਲੇ33 = ਪ੍ਹਿਲੇ (ਦੇ)। 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮਿਲੇ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                            

29 ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਿੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

30 ‘ਸਲੋਕ’ ਦਾ ‘ਸ਼ਲੋਕ’ ਵਾਂਗ ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ। ‘ਸਲੋਕ’ ਿੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਣ ਹਸੱਧ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

31 ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਦੋ ਮਾਤਰੀਏ ‘ਭੀ’ ਦਾ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਇਕ ਮਾਤਰ ੀਆ ‘ਹਭ’ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਅਜੋਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ 

ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ੍ ‘ਵੀ’ ਿੈ। 

32 ਸੰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਦ 'ਕੇ' ਆਉਣ ਕਾਰਣ ‘ਮਿਲਾ’ ਤੋਂ ‘ਮਿਲੇ’ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। 

33 ਸੰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਦ 'ਕੇ' ਆਉਣ ਕਾਰਣ ‘ਪ੍ਹਿਲਾ’ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਹਿਲੇ’ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। 
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ਬਰਜ - ਪ੍ਹਿਲਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਿਲਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਢਹਮਲ੍ਲਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਥੀਲ (परथील - ਪ੍ਹਿਲਾ) 

 

ਕੇ = ਦੇ। 

ਸੰਬੰਧਕ।  

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਹਲਖੇ = ਹਲਖੇ ਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਲਖਣੁ (ਹਲਖਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਲਖਯਤੇ (तलखयर्े - ਹਲਹਖਆ ਿੈ)। 

 

ਟੰੁਡੇ = ਲੁੰਜੇ (ਦੀ), ਹਬਨਾਂ ਿੱਥ ਵਾਲੇ (ਦੀ)।  

ਹਵਸ਼ੇਸਣ (ਅਸਰਾਜੈ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਟੰੁਡਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਟੰੁਡਾ;  ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਟੰੁਟ; ਸੰਸਹਿਤ - ਟੰੁਟ (टंुट - ਖਰਾਬ)। 

 

ਅਸਰਾਜੈ = ਅਸਰਾਜ (ਦੀ)।  

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਸਰਾਜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਸਵਰਾਜ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਅਸ਼ਵਰਾਜਿ (अश्वराज: - ਇਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ)। 

 

ਕੀ = ਦੀ।34 

                                            

34 ਸੰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਦ 'ਕੀ' ਆਉਣ ਕਾਰਣ, ‘ਟੰੁਡਾ’ ਤੋਂ ‘ਟੰੁਡੇ’ ਅਤੇ ‘ਅਸਰਾਜ’ ਤੋਂ ‘ਅਸਰਾਜ’ੈ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ‘ਅਸਰਾਜ’ੈ ਪ੍ਾਠ ਅਲਗ-ਅਲਗ (ਅਸ ਰਾਜੈ) ਹਪ੍ਰੰਟ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਜੋ 

ਹਕ ਇਕੱਠਾ ‘ਅਸਰਾਜੈ’ ਛਪ੍ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਅਸਲ ਹਵਚ ਇਿ ਪ੍ਦ ‘ਅਸਰਾਜ’ ਿੈ, ਜੋ ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ‘अश्वराज:’ ਪ੍ਰਾਹਿਤਾ ਂ

ਹਵਚ ‘अस्सवराज’ ਅਤੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ‘ਅਸਰਾਜ’ ਇਕੱਠਾ ਨਾਂ ਿੈ। ਮਧਕਾਲੀਨ ਉਤਰ-ਪੂ੍ਰਬੀ ਸਾਹਿਤ (ਸ਼ੌਰਸੈਨੀ ਆਹਦ) 

ਹਵਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਬਰਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਇਸਰਾਜ’ (इसराज) ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਲਹਖਆ ਿ।ੈ 

ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ਇਿੋ ਹਜਿ ੇਬਿੁਤ ਨਾਂਵ ਿਨ, ਹਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਹਪ੍ਛੇਤਰ ‘ਰਾਜ’ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਸ,ੋ ਮਧਕਾਲੀਨ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਾਗਤ ਰੂਪ੍ 

ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਅਸਰਾਜ’ ਿੀ ਦਰੁਸਤ ਿੈ। ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਲਖਣ ਨੇਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਿ ਇਕ ਜੁੜਤ ਪ੍ਦ ਿੀ ਿੈ। 
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ਸੰਬੰਧਕ।  

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

ਕਰਨਾ)।  

 

ਧੁਨੀ = ਤਰਜ਼, ਧਾਰਨਾ। 

ਨਾਂਵ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧੁਹਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧਅਹਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਵਹਨ (ध्वतन - ਧੁਨ, ਆਵਾਜ, ਲਯ)।35  

 

ਸਲੋਕੁ36 ਮਃ ੧ ॥37 

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ   ਤਿਉਹਾੜੀ ਸਿ ਵਾਰ ॥ 

ਤਜਤਨ ਮਾਣਸ ਿੇ ਿੇਵਿ ੇਕੀਏ   ਕਰਿ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਸਲੋਕ, ਮਿਲਾ ਪ੍ਹਿਲਾ। 

ਬਹਲਿਾਰ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਰ ੂਤੋਂ, ਹਦਿਾੜੀ ਹਵਚ ਸੈਂਕੜ ੇਵਾਰ; ਹਜਸ ਨੇ ਮਨੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤ ੇਕਰ ਹਦਤ ੇ(ਤੇ ਇਉਂ) ਕਰਹਦਆਂ (ਉਸ 

ਨੰੂ) ਦੇਰ ਨਿੀਂ ਲਗੀ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

                                                                                                                                       

‘ਅਸਰਾਜ’ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੋਾਵਾ ਂਕਾਹਵਕ ਿਨ, ਹਵਆਕਰਣਕ ਨਿੀਂ, ਹਕਉਂਜੁ ਇਥੇ ‘ਕੀ’ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਦ 

ਪ੍ਰਤਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਿੈ। ਗਰੁੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਲਖਣ ਨੇਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਦ ਪ੍ਰਤਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਿੋਣ 

ਕਾਰਣ ਦੁਲਾਵਾ ਂਦੀ ਥਾਂ ਲਾਂ ਿੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  

35 ਸੰਸਹਿਤ ਦਾ ਅਰਧ ‘ਵ’ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ਅਰਧ ‘ਉ’ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁਖ ਰਚਨਾ ‘ਕੀਰਤਲਤਾ’ ਹਵਚ 

ਇਿ ਸ਼ੈਲੀ ਆਮ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਅਗਾਂਿ ਇਿ ਧੁਨੀ ‘ਉ+ਅ’ ਹਵਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋ ਗਈ। 

36 ਕੁਝ ਿਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ਇਥੇ, ਲਗਭਗ ਿਰ ਇਕ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ਿੀ, ‘ਸਲੋਕ’ (ਬਿੁਵਚਨੀ ਰੂਪ੍) ਹਲਹਖਆ ਹਮਲਦਾ 

ਿੈ, ਜਦਹਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ‘ਸਲੋਕੁ’ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਉੜੀ ੧ ਤੇ ੨ ਨਾਲ) ਅਤੇ ਹਕਤੇ ‘ਸਲੋਕ’ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ 

ਪ੍ਉੜੀ ੩ ਤੇ ੪ ਨਾਲ) ਛਹਪ੍ਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

37 ‘ਮ:’ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਸਰਲੇਖਾ ਂਹਵਚ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ 'ਮਿਲਾ' ਦਾ ਸਹੰਖਪ੍ਤ ਰੂਪ੍ ਿੈ, ਇਸ 

ਲਈ ‘ਮ:’ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਿਰ ਥਾਂ ‘ਮਿਲਾ’ ਿੀ ਿੈ। 
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ਮਿਲਾ ਪ੍ਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸਲੋਕ।38  

ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਰੂ39 ਤੋਂ ਹਦਨ ਹਵਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ, ਹਜਸ ਨੇ ਸਧਾਰਣ ਮਨੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਭਰਪੂ੍ਰ ਹਗਆਨਵਾਨ 

ਮਨੁਖ ਬਣਾ ਹਦਤ4ੇ0 ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਰਹਦਆਂ ਉਸ ਨੰੂ ਰਤਾ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗੀ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਬਹਲਿਾਰੀ = ਬਹਲਿਾਰ ਿਾ,ਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਬਹਲਿਾਰਣੁ (ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਰਪ੍ਣ ਕਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬਹਲਿਾਰ  (बतलहार - ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 

ਅਥਵਾ ਬਹਲਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼)।41 

 

ਗੁਰ = ਗੁਰ ਹਵਟਿੁ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

 

ਆਪ੍ਣੇ = ਆਪ੍ਣੇ (ਗੁਰ)ੂ ਤੋਂ।42 

ਹਵਸ਼ੇਸਣ (ਗੁਰ ਦਾ), ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

                                            

38 ‘ਸਲੋਕੁ’ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿੈ। ਭਾਵ, ਹਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਮਿਲਾ ੨’ ਅਤੇ ‘ਮ: ੧’ 

ਹਸਰਲੇਖ ਅਸਲ ਹਵਚ ‘(ਸਲੋਕ) ਮਿਲਾ ੨’ ਅਤੇ ‘(ਸਲੋਕ) ਮ: ੧’ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਿਨ। 

39 ਇਥੇ ਪ੍ਾਰਬਰਿਮ ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਿੈ: ਅਪ੍ਰੰਪ੍ਰ ਪ੍ਾਰਬਰਿਮੁ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ   ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਹਮਹਲਆ ਸੋਈ ਜੀਉ ॥੫॥੧੧॥ 

-ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੯੯ 

40 ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਿੋਇ ਜਾਤ ਹਨਮਖ ਮ ੈ  ਸਹਤਗੁਰ ਬਹੁਧ ਹਸਖਲਾਈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੭੩ 

41 ਬਹਲਿਾਰ/ਬਹਲਿਾਰੀ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ (ਹਬਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ) ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵੀ ਹਦਤੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ: ਬਰਜ - ਬਹਲਿਾਰੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 

ਵਹਲਿਾਰੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਹਲਿਾਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਹਲਿਾਹਰਕਾ (वतलहाररका)। -ਆਚਾਹਰਅ ਬੱਚੂ ਲਾਲ ਅਵਸਥੀ, ਹਿੰਦੀ 

ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਕੋਸ਼, ਖੰਡ ੪, ਹਦੱਲੀ, ੨੦੦੮, ਪੰ੍ਨਾ ੨੦੩੨ 

42 ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ ਹਵਚ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ‘ਆਪ੍ਣੇ’ ਲਾਂ ਸਹਿਤ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਗੁਰ’ ਮੁਕਤਾ-ਅੰਤਕ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਸੰਬਧੰਕੀ ਪ੍ਦ ‘ਹਵਟਿੁ’ੰ ਦਾ 

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

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

 

ਹਦਉਿਾੜੀ43 = ਹਦਉਿਾੜ ਹਵਚ, ਹਦਨ ਹਵਚ।  

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਹਦਿਾੜਾ/ਹਦਿਾੜੀ (ਹਦਨ); ਹਸੰਧੀ - ਹਡਿਾੜੋ (ਸਾਰਾ ਹਦਨ ਤੇ ਰਾਤ), ਹਡਿਾੜੀ (ਇਕ ਹਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਿ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ 

- ਹਦਅਿਡਾ/ਹਦਅਿਡਅ/ਹਦਿ/ਹਦਿਾ (ਹਦਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਦਵਸ/ਹਦਸ/ਹਦਣਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਦਵਸ (ਹਦਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਦਵਸ 

(ददवस - ਅਕਾਸ਼/ਸਵਰਗ; ਹਦਨ)।44 

 

ਸਦ ਵਾਰ = ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ; ਅਣਹਗਣਤ ਵਾਰੀ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਸਦ: ਫਾਰਸੀ - ਸਦ (ਸੌ) + ਵਾਰ: ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਰਿ (वार: - ਵਾਰੀ, ਸਮਾਂ)। 

 

ਹਜਹਨ =  ਹਜਸ ਨੇ। 

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

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

 

ਮਾਣਸ = ਮਾਣਸਾਂ (ਤੋਂ), ਮਨੁਖਾਂ (ਤੋਂ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

                                            

43 ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਹਵਚ ਇਸ ਨੰੂ ‘ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ’ ਹਲਹਖਆ ਿੈ। 

44 ‘ੜ, ੜਾ, ੜੀ’ ਹਪ੍ਛੇਤਰ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਬਿੁਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਿ ਹਪ੍ਛੇਤਰ ਸੰਸਹਿਤ ‘ਟ’ (ट) ਤੋਂ 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਡ’ (ड) ਅਤੇ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ‘ੜ’ ਬਣ ਕੇ ਹਵਕਹਸਤ ਿੋਏ ਿਨ। ਦਰਾਹਵੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਬੋਲੀਆਂ 

ਹਵਚ ‘ੜ’ ਦਾ ਰੂਪ੍ ‘ਰ’ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਦਿਾੜੀ/ਹਦਿਾੜੇ/ਹਦਿਾੜ’ੈ ਆਹਦ ਰੂਪ੍ਾਂ ਹਵਚ 

ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਲਗੰ ਭੇਦ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪੂ੍ਰੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕੀ। ਅਜੋਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਹਦਿਾੜਾ’ 

(ਪੁ੍ਹਲੰਗ) ਅਤੇ ‘ਹਦਿਾੜੀ’ (ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ -  ‘ਹਦਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ’) ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿਨ।   
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਮਾਣਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਾਨੁਸ/ਮਨੁਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਣੁਸ/ਮਾਣੁਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮਨੁਸ (ਨਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨੁਸ਼ਿ 

(मनुष: - ਮਨੁਖ; ਨਰ)।45 

 

ਤੇ = ਤੋਂ। 

ਸੰਬੰਧਕ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੱਤੋ (ਉਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਲਈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਤਤੋ (ਉਥ,ੇ ਉਸ ਨਾਲ, ਉਸ ਲਈ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਤਤਸੈ੍ (र्र्स् - ਉਸ ਤੋਂ)। 

 

ਦੇਵਤੇ = ਦੇਵਤ;ੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਭਰਪੂ੍ਰ ਹਗਆਨਵਾਨ ਮਨੁਖ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪ੍ਾਲੀ - ਦੇਵਤਾ (ਦੇਵ, ਦੇਵਤਾ);  ਸੰਸਹਿਤ - ਦੇਵਤਾ (दवेर्ा - ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਭਰਪੂ੍ਰ ਿਸਤੀ, ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਟਾ, ਦੇਵ ਮੂਰਤੀ, 

ਦੇਵੱਤਵ, ਇੰਦਰ ਆਹਦ)। 

 

ਕੀਏ = ਕੀਤ,ੇ ਕਰ ਹਦਤੇ; ਬਣਾ ਹਦਤੇ।  

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਬਰਜ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੀਆ/ਕੀਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੀਅ/ਕੀਅਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੀਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृर्: - ਕੀਤਾ)।46 

 

ਕਰਤ = ਕਰਹਦਆਂ।  

ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਬਰਜ - ਕਰਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤ (ਕਰਦੇ ਿੋਏ)47; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿ (कृ - ਕਰਨਾ)। 

                                            

45 ਸੰਸਹਿਤ ਦਾ ਮੂਰਧਨ ‘ਸ਼’ (ष)् ਲੌਹਕਕ ਬੋਲੀਆਂ ਹਵਚ ਦੋ ਰੂਪ੍ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਹਵਚ ਇਿ 

ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ‘ਸ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਾ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਚ ਲਗਭਗ ‘ਸ਼’ ਦੀ ਿੋਂਦ ਿੀ ਸਮਾਪ੍ਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੌਰਸੈਨੀ ਖੇਤਰ ਹਵਚ ਇਿ ‘ਖ’ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚ ੇਮਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ 

ਹਵਚ ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਹਵਰਤੀਆਂ ਹਮਲਦੀਆਂ ਿਨ। ਸੰਸਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ੂਰਵ ‘ਵੈਹਦਕ’ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਚ ਵੀ (ष) ਨੰੂ ‘ਖ’ ਵਾਂਗ ਿੀ ਉਚਾਹਰਆ 

ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  

46 ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਬਰਜ ਹਵਆਕਰਣ ਹਵਚ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਆ, ਏ’ (आ, ए) ਲਗਾ ਕੇ ਭੂਤ ਹਕਰਦੰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਿੈ। 

ਅਜੋਕੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਇਿ ਭੂਤ ਹਕਰਦੰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਚ ਿਨ। 
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ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ। 

ਹਨਪ੍ਾਤ। 

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

ਸੰਸਹਿਤ -  ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)।48 

 

ਲਾਗੀ = ਲਗੀ। 

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

ਬਰਜ - ਲਾਗਨਾ/ਲਗਨਾ (ਨਾਲ ਲਗੱੇ ਰਹਿਣਾ); ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਲਾਗਇ (ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿ,ੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ); 

ਲਹਿੰਦੀ - ਲੱਗਣ; ਹਸੰਧੀ - ਲਗਣੁ (ਲਗਣਾ/ਜੁੜਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਗਇ (ਛੰੁਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿ)ੈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਲੱਗਹਤ; 

ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयतर् - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿੈ)। 

 

ਵਾਰ49 =  ਸਮਾ;ਂ ਦੇਰ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਰ (ਵੇਲਾ, ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਸਮਾ,ਂ ਅਵਸਰ, ਵਾਰੀ; ਹਚਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਰ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵਾਰ (ਸਮਾ,ਂ ਵਾਰੀ);  

ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਰਿ (वार: - ਨੀਅਤ ਸਮਾ,ਂ ਆਪ੍ਣੀ ਵਾਰੀ, ਿਫਤੇ ਦਾ ਹਦਨ)। 

 

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

 

 

                                                                                                                                       

47 ਇਥੇ ਹਕਹਰਆ ਮੂਲ ‘ਕਰ’ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤ‘ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ‘ਪ੍ਾਿੁਡ-ਦੋਿਾ’ ਹਵਚ 

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ  ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਵਆਕਰਣਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਧੀਨ ਬਿੁਤ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ਅਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਹਕਹਰਆ ਮੂਲ ਦੇ 

ਅੰਤ ‘ਤ’ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

48 ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਬੇਸ਼ਕ ‘ਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਾ’ ਦੋਵੋਂ ਿੀ ਰੂਪ੍ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਇਨ੍ਾਂ ਹਵਚਲਾ ਅਤੰਰ ਕੇਵਲ ਕਾਹਵਕ ਿੀ 

ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ‘ਨ’ ਇਕ ਮਾਤਰਕ ਅਤੇ ‘ਨਾ’ ਦੋ ਮਾਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਿੈ। 

49 ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਿ ਲਫਜ਼ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ਸੇ਼ਣ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਮੁਕਤਾ-ਅੰਤਕ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। 
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ‘ਲੋਕੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ’50 ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਬਹਲਿਾਰੀ ਜਾਣਾ’, ‘ਹਦਿਾੜੀ’, ‘ਸੌ ਵਾਰ’, ‘ਮਨੁਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਕਰਨਾ’, 

ਅਤੇ ‘ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗਣੀ’ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਕਥਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਉਿ ਲੋਕ-ਕਥਨ ਿਨ, ਹਜਨ੍ਾਂ ਦੀ 

ਲੋਕਾਈ ਵੱਲੋਂ  ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ/ਿੈ। 

 

ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਰ ਬਹਲਿਾਰੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬਹਲਿਾਰੀ ਗਰੁ ਆਪ੍ਣੇ’ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ। ‘ਬਹਲਿਾਰੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ 

ਦੇ ਅਰੰਭ ਹਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹਲਿਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਅਹਭਲਾਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ 

ਕਰਦੀ ਿੈ।51   

 

‘ਸਦ ਵਾਰ’ (ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ) ਵਾਕੰਸ਼ ਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਿੈ। ਹਜਥੇ ‘ਸੌ’ ਵਡੇਰੀ ਸਹੰਖਆ ਨੂੰ ਹਚਿਨਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, 

ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਪੂ੍ਰਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਸ ੌਹਵਚੋਂ ਿੀ ਕਹਢਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਸਦਵਾਰ’ ਦਾ 

ਇਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸੇ ਸੰਪੂ੍ਰਨਤਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਿੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਿੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਿੀਂ 

ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ-ੌਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪੂ੍ਰਨਤਾ ਨਾਲ ਬਹਲਿਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਲੂ ਅਹਭਲਾਖਾ ਪ੍ਰਗਟ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। 

 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਹਤਆਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਅਥਵਾ ਉੱਚਾ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਕਸੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ 

‘ਦੇਵਤਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਹਡਆਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਹਜਹਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ’ ਹਵਚ ‘ਮਾਣਸ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਵਤ’ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 

ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਿ ੈਹਜਸ ਰਾਿੀਂ ਗੁਰੂ ਮਨੁਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਵਚ ਅਨੰਤ 

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਹੰਗਆਈਆਂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ‘ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ’ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕਉਂਹਕ ਗੁਰੂ ਨੰੂ ‘ਮਨੁਖ’ 

ਤੋਂ ‘ਦੇਵਤ’ੇ ਬਨਾਉਣ ਹਵਚ ਹਬਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਰ ਨਿੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਕਥਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਸ ਦੀ 

ਹਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਸਖ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸਨੇਿ ਅਤੇ ਅਪ੍ਣਤ ਦੇ ਭਾਵ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ 

ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਹਗਆਨ ਹਖਣ ਭਰ ਹਵਚ ਹਸਖ ਨੂੰ ਦੇ ਹਦੰਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ।52 

 

                                            

50 ਜਦੋਂ ਕਾਹਵ ਹਵਚ ਲੋਕ ਕਥਨਾਂ ਜਾ ਂਲੋਕ ਕਿਾਵਤਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਲੋਕੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

51 ਵਾਕ ਦੀ ਆਮ ਤਰਤੀਬ ਹਵਚ ਿਈੋ ਇਸ ਹਵਆਕਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵਾਕ ਪੱ੍ਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

52 ਗੁਰਹਸਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਜਠੇਰੇ ਭਾਇਆ। ਗੁਰਹਸਖ ਮਾਂ ਹਪ੍ਉ ਵੀਰ ਕੁਟਬੰ ਸਬਾਇਆ। -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੨੦ ਪ੍ਉੜੀ 

੭ 
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ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਵਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹਿਜ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਦੋ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ53 ਰਾਿੀਂ 

ਕਾਹਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨਭਾਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ‘ਵਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਹਭੰਨ-ਹਭੰਨ 

ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੇ ‘ਵਾਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਵਾਰੀ’ ਿ,ੈ ਜਦਹਕ ਦੂਜੇ ‘ਵਾਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਦੇਰ’ ਿੈ।  

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੩(੪)+੧੧ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਨ। ਇਥੇ ਚਾਰ ਮਾਤਰਾਵਾ ਂਵੱਧ 

ਿੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਮਹਲਾ ੨ ॥ 

ਜ ੇਸਉ ਚੰਿਾ ਉਗਵਤਹ   ਸੂਰਜ ਚੜਤਹ ਹਜਾਰ ॥ 

ਏਿੇ ਚਾਨਣ ਹੋਤਿਆਂ   ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮਿਲਾ ਦੂਜਾ। 

ਜੇ ਸੈਂਕੜ ੇਚੰਦ ਉਗ ਪੈ੍ਣ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ ਜਾਣ ਿਜ਼ਾਰਾਂ। ਏਨੇ ਚਾਨਣ-ਸਰੋਤ ਿੁੰਹਦਆਂ (ਵੀ), ਗੁਰ ੂਹਬਨਾਂ ਘਪੁ੍ ਿਨੇ੍ਰ (ਿੀ ਰਹਿੰਦਾ) 

ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸਲੋਕ। 

ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਹਵਚ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਨ ਵੀ ਉਦੈ ਿੋ ਜਾਣ ਤ ੇਿਜ਼ਾਰਾ ਂਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ੍ ਪ੍ੈਣ; ਏਨੇ ਬਾਿਰ-ਮੁਖੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ 

ਦੇ ਿੁੰਹਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਵੀ, ਗੁਰ-ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ ਹਬਨਾਂ ਮਨੁਖੀ ਮਨ ਹਵਚ ਅਹਗਆਨਤਾ ਦਾ ਘੁੱਪ੍ ਿਨੇ੍ਰਾ ਿੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ 

ਿੈ।  

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ  

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ, ਭਾਵੇਂ।  

ਯੋਜਕ। 

                                            

53 ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਸਮੂਿ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਦੋਵਾ ਂਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਖ-ਵਖ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਉਥੇ 

ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 
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ਹਸੰਧੀ - ਜੇ (ਜੇਕਰ); ਬਰਜ - ਜੇ (ਇਿ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਹਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਹਦ (यदद - ਜੇ, ਜੇਕਰ)। 

 

ਸਉ = ਸ,ੌ ਸੈਂਕੜੇ।  

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਤੈ੍ (शर्् - ਸੌ)।  

 

ਚੰਦਾ = ਚੰਦ, ਚੰਨ, ਚੰਦਰਮਾ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚੰਦੁ/ਚੰਦਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੰਦ; ਪ੍ਾਲੀ - ਚੰਦ (ਚੰਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚੰਦਰਿ (चन्र: - ਚਮਕਦਾਰ, ਚੰਦ)। 

 

ਉਗਵਹਿ = ਉਗ ਪ੍ੈਣ, ਉਦੈ ਿੋ ਜਾਣ। 

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉੱਗਵਹਿਂ/ਉਗਵਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੱਗਵੰਤੁ (ਉਗਦੇ ਿਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉਦਗੰਹਤ (उदगतन्र् - ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਂਦੇ 

ਿਨ, ਉਗਦੇ ਿਨ)। 

 

ਸੂਰਜ = ਸੂਰਜ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੂਰਜ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੂਰਯ (सूया - ਸੂਰਜ)। 

 

ਚੜਹਿ = ਚੜ੍ ਜਾਣ, ਚੜ੍ ਪ੍ੈਣ।54  

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪੁ੍ਰਖ, ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਚੜ੍ਣ; ਹਸੰਧੀ - ਚਢਣੁ (ਉਗਣਾ, ਚੜ੍ਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਡਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਡਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਢਹਤ (चढतर् - 

ਉਗਦਾ ਿ,ੈ ਚੜ੍ਦਾ ਿੈ)। 

                                            

54 ਇਥੇ ‘ਉਗਵਹਿ’ ਅਤੇ ‘ਚੜਹਿ’ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਹਧਆਨ ਮੰਗਦੀਆ ਂਿਨ। ‘ਚੜ’ ਅਤੇ ‘ਉਗ’ ਧਾਤੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ‘ਅਹਿ’ ਅਨ 

ਪੁ੍ਰਖ, ਬਿੁਵਚਨ, ਕਰਤਰੀ ਵਾਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ, ਦੀ ਹਕਹਰਆ ਦਾ ਸੂਚਕ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਿਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ‘ਭਾਵੇਂ ਉਗ ਪੈ੍ਣ, ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ ਜਾਣ’ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਹਵਚ ਿੀ ਅਰਥਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਿੈ। 
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ਿਜਾਰ = ਿਜ਼ਾਰ, ਿਜ਼ਾਰਾਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਿਜਾਰ; ਫਾਰਸੀ - ਿਜ਼ਾਰ।  

 

ਏਤੇ = ਏਨੇ।  

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਏਤਾ/ਏਤੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇੱਤਅ/ਏਤਉ/ਏੱਤਯ (ਇੰਨਾ) ਏੱਤੇ (ਇੰਨੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੱਤਾ/ਏੱਤਾ/ਏੱਹਤਅ; 

ਪ੍ਾਲੀ - ਏੱਤਕ (ਇੰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਇਯੱਤਾ (इयर्त्ा - ਇੰਨਾ,ਂ ਇਤਨਾ)। 

 

ਚਾਨਣ = ਚਾਨਣ-ਸਰੋਤ, ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।   

ਲਹਿੰਦੀ - ਚਾਨੁਣ/ਚਾਨਣਾ (ਲੋਅ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ); ਹਸੰਧੀ - ਚਾਣਡਹਰਣੀ/ਚਾਣਡਰਾਣੀ/ਚਾਣਡਰਾਣੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਾਂਦਨ; 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਾਂਹਦਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਾਂਦਰਣ (चान्रण - ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ, ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)। 

 

ਿੋਹਦਆਂ = ਿੁੰਹਦਆ,ਂ ਿੁੰਹਦਆਂ ਿਇੋਆਂ।  

ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਿੋਹਦਆ;ਂ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਨ੍ਤ;ੇ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੁਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भवतर् - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।55  

 

ਗੁਰ = ਗੁਰ (ਹਬਨਾਂ), ਗੁਰੂ (ਬਗੈਰ); ਗੁਰ-ਉਪ੍ਦੇਸ਼ (ਕਮਾਏ ਹਬਨਾਂ)।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

 

                                            

55 ਅਜਕਲ ‘ਿੋਦਾ, ਿੋਦੇ, ਿੋਹਦਆਂ’ ਆਹਦ ਦੇ ਰੂਪ੍ ‘ਿੁੰਦਾ, ਿੁੰਦੇ, ਿੁੰਹਦਆਂ’ ਆਹਦ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿਨ। 
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ਹਬਨੁ56 = ਹਬਨਾ,ਂ ਬਗੈਰ।  

ਸੰਬੰਧਕ।  

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

 

ਘੋਰ57 = ਘੁਪ੍। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਘੋਰ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਘੋਰ (ਹਭਆਨਕ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਰੋ (घोर - ਡਰਾਉਣਾ, ਹਭਆਨਕ)। 

 

ਅੰਧਾਰ = (ਅਹਗਆਨਤਾ ਦਾ) ਿਨੇ੍ਰ/ਿਨੇ੍ਰਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਅੰਧਾਰ/ਅੰਧਾਰਾ (ਝੱਖੜ/ਿਨੇ੍ਰਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਧਾਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਧਾਯਾਰ/ਅੰਧਾਰ (ਿਨੇ੍ਰਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅਨ੍ਧਕਾਰ 

(ਅੰਨ੍ਾਪ੍ਣ, ਿਨੇ੍ਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਧਕਾਰਿ (अन्धकार: - ਿਨੇ੍ਰਾ)। 

 

॥੨॥ = ਦੂਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਸਾਰ:  ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਗੁਰੂ ਅਗੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁਖਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ ਿੈ। ਬੇਅੰਤ ਬਾਿਰਮੁਖੀ 

ਚਾਨਣ-ਸਰੋਤ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁਖੀ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਗਆਨ ਦਾ ਿਨੇ੍ਰਾ ਖਤਮ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਲਟਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਿੀ 

                                            

56 “ਸੰਸਹਿਤ ਦਾ ‘ਹਵਨਾ’ ਕਰਮ ਕਾਰਕ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ ਦੀ 

ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਭੀ ‘ਹਬਨਾ’ਂ ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਵਰਤੀਦਾ ਿ;ੈ ਹਜਵੇਂ ‘ਤੈਥੋਂ ਹਬਨਾਂ’। ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

‘ਕਰਮ ਕਾਰਕ’ ਨਾਲ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਮੁਕਤਾ -ਅੰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕ ਦੇ ਹਚਿਨ (ੁ,ੁ ੁ,ੈ ਹਿ) ਿਨ; ਇਿਨਾਂ ਹਵਚੋਂ 

ਹਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਹਚਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧਕ ‘ਹਬਨਾ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਵਖੇੋ: ਹਬਨ ‘ਬਾਦ 

ਹਬਰੋਧਹਿ’ ਕੋਈ ਨਾਿੀ॥੯॥੫॥ ਪ੍ਰਣਵਹਤ ਨਾਮਦੇਉ ‘ਨਾਕਹਿ’ ਹਬਨਾ॥੩॥੨॥ ਹਵਣੁ ‘ਨਾਵ’ੈ ਗਥੁ ਗਇਆ ਗਵਾਏ॥੯॥੭॥ ਹਬਨੁ 

‘ਨਾਵ’ੈ ਹਕਆ ਟੇਕ ਹਟਕੀਜੈ॥੧੧॥” -ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸਘੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਆਕਰਣ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੫, ਪੰ੍ਨਾ 

੩੩੨ 

57 ਕੁਝ ਿਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ‘ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਜੁਟ ਔਂਕੜ ਸਹਿਤ ‘ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੁ’ ਹਲਹਖਆ ਹਮਲਦਾ ਿ,ੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ 

ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਲਖਣ ਸ਼ਲੈੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁਧ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ: ਗੁਰ ਹਬਨੁ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੁ ਗੁਰੂ ਹਬਨੁ ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ॥ -

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੯੯ 
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ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਾਰਸ-ਛੋਿ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਮਨੁਖਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ, ਦੈਵੀ-ਗੁਣ ਸੰਪ੍ੰਨ, ਉਤਮ ਮਨੁਖ 

ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਗੁਰੂ  ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਹਵਅਹਤਰੇਕ ਅਲੰਕਾਰ’58 ਦਾ ਬਿੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੋਇਆ 

ਿੈ। ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਗਆਨ ਦਾ ਅਤੇ ਿਨੇ੍ਰੇ ਨੂੰ ਅਹਗਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਹਨਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਸਰਸ਼ਟੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ 

ਸਰੋਤ ਸੂਰਜ ਿੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੌਣ ਸਰੋਤ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਗਆਨ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਨੰੂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਸੱਧ ਉਪ੍ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ 

ਸਲੋਕ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਗਆਨ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਵਚ ਸੂਰਜ-ਚੰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਹਸੱਧ ਉਪ੍ਮਾਨਾਂ ਦਾ 

ਨੀਵਾਂਪ੍ਨ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਇਥੇ ਚੰਨ ਲਈ ‘ਸ’ੌ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਲਈ ‘ਿਜ਼ਾਰ’ ਵਰਗੇ ਸੰਹਖਅਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਅਹਤਅੰਤ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਿੈ, 

ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਨ੍ਾਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਸੱਧ ਉਪ੍ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇਪ੍ਨ ਨੰੂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਚੰਨ ਵਰਗੇ 

ਦੂਜੈਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਸਰਫ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੌ ਗੁਣਾ ਛੁਟੇਰਾ ਹਵਖਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤ ਨੂੰ 

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਿਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਨੀਵਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਚੰਨ ਲਈ ‘ਉਗਵਹਿ’ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਲਈ ‘ਚੜਹਿ’ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।59 ਇਨ੍ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 

ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕੋ ਿੀ ਅਰਥ ‘ਉਦੈ ਿੋਣ’ ਲਈ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਇਥੇ ‘ਪੁ੍ਨਰੁਕਤ ਵਦਾਭਾਸ’ ਅਲੰਕਾਰ60 ਿੈ। 

 

                                            

58 ਜਦੋਂ ਉਪ੍ਮੇਯ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪ੍ਮਾਨ ਨੰੂ ਨੀਂਵਾ ਹਵਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਹਵਅਹਤਰੇਕ ਅਲੰਕਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

59 ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਲਈ ‘ਉਗਣਾ’ ਅਤੇ ‘ਚੜ੍ਨਾ’ ਦੋਵਾਂ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਿੈ। ‘ਉਗਣਾ’ 

ਬਨਸਪ੍ਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਿ,ੈ ਜਦਹਕ ਹਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉੱਪ੍ਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ‘ਚੜ੍ਨਾ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਪੱ੍ਧਰ 

’ਤੇ ਹਵਚਲਨ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਰਜ-ਚੰਨ ਦੇ ਉਦੈ ਿਣੋ ਜਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਦੰਰਭ ਹਵਚ ਿੋਣ ਲੱਗ 

ਪ੍ਈ।  

60 ਦੋ ਵਖ-ਵਖ ਸ਼ਬਦਾ ਂਜਾਂ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੇ ਅਰਥ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ੁਨਰੁਕਤ ਵਦਾਭਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। 
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ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਚਾਨਣ’ ਅਤੇ ‘ਘਰੋ ਅੰਧਾਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਿੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਹਵਰੋਧੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਿੀਂ ਗੁਰ ੂਵਲੋਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆਤਮ-ਹਗਆਨ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇਜ ਨੰੂ ਿਰੋ ਵੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ 

ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਇਿ ਵੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕ ਸੌ ਚੰਨਾਂ ਅਤੇ ਿਜ਼ਾਰ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਿੋਣਾ ਸਭੰਵ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ‘ਜੇ’ 

ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਅਹਜਿੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸਹਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ, ਦੂਜੀ 

ਤੁਕ ਹਵਚ ਐਸੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸਹਥਤੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰ੍ਨ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੰੂ ‘ਏਤੇ ਚਾਨਣ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।  

 

ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ, ‘ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ’ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ‘ਘੋਰ’ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਿਨੇ੍ਰੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘਣਤਾ ਨੰੂ ਿੋਰ ਵੀ ਹਭਅੰਕਰ 

ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਿੈ ਹਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਹਥਤੀ ਵੀ ਅਨੰਤ 

ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਅਹਤਅਤੰ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਾਲ 

ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

 

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੨+੧੧ (ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ) ਅਤੇ ੧੩+੧੧ (ਦੂਜੀ ਤੁਕ) ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ 

ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 

ਮਃ ੧ ॥ 

ਨਾਨਕ  ਗੁਰ ੂਨ ਚੇਿਨੀ   ਮਤਨ ਆਪਣੈ ਸੁਚੇਿ ॥ 

ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਤਜਉ   ਸੰੁਞੇ ਅੰਿਤਰ ਖੇਿ ॥ 

ਖੇਿੈ ਅੰਿਤਰ ਛਤੁਟਆ   ਕਹ ੁਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥ 

ਫਲੀਅਤਹ ਫੁਲੀਅਤਹ ਬਪੜੁੇ   ਭੀ ਿਨ ਤਵਤਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮਿਲਾ ਪ੍ਹਿਲਾ।  

ਨਾਨਕ! (ਜੋ ਮਨੁਖ) ਗੁਰ ੂਨੰੂ ਚੇਤੇ ਨਿੀਂ ਕਰਦ ੇ(ਤੇ) ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਹਵਚ ਚਲਾਕ (ਬਣਦੇ) ਿਨ, (ਉਿ ਇਉਂ ਿਨ) ਹਜਵੇਂ ਛੁਟ ੇਿੋਏ 

ਬੂਆੜ ਹਤਲ, (ਜੋ) ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇੰ (ਪ੍ਏ ਿੁੰਦੇ ਿਨ)।61  

                                            

61 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ। 
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ਖੇਤ ਹਵਚ ਛੱੁਹਟਆਂ ਿੋਇਆ ਂ(ਉਨ੍ਾ ਂਹਤਲਾਂ) ਦ,ੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ, ਸੈਂਕੜ ੇਖਸਮ (ਿੁੰਦੇ) ਿਨ। 

(ਉਿ) ਹਵਚਾਰੇ ਫਲਦੇ (ਤੇ) ਫੁਲਦ ੇਿਨ, (ਪ੍ਰ ਹਫਰ) ਵੀ (ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ) ਤਨ ਹਵਚ ਸੁਆਿ (ਿੀ ਿੁੰਦੀ) ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਮਿਲਾ ਪ੍ਹਿਲਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਹਰਆ ਸਲੋਕ।  

ਨਾਨਕ! ਹਜਿੜੇ ਹਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਹਸਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਗੁਰ-ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਚਤ ਹਵਚ ਨਿੀਂ 

ਵਸਾਉਂਦ,ੇ ਉਿ ਇਉਂ ਿਨ ਹਜਵੇਂ ਖਾਲੀ ਖੇਤ ਹਵਚ ਕਾਲ ਅੰਹਗਆਰੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੜੀ ਫਲੀ ਵਾਲੇ ਹਤਲਾਂ ਦੇ ਛੱੁਟੜ ਬੂਟੇ 

ਿੁੰਦੇ ਿਨ।62  

ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ: ਖੇਤ ਹਵਚ ਛੱਹਡਆਂ ਿੋਇਆ ਂਉਨ੍ਾਂ ਸੜੀ ਫਲੀ ਵਾਲੇ ਹਤਲਾਂ ਦੇ ਬਹੂਟਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਲਕ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ; 

ਉਿ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦੇ ਿਨ।  

ਉਿ ਹਵਚਾਰੇ ਹਖੜਦੇ ਵੀ ਿਨ ਤੇ ਫਲਦੇ ਵੀ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਹਫਰ ਵੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਫਲੀ ਰੂਪ੍ ਸਰੀਰ ਹਵਚ ਸਆੁਿ ਿੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਦਾਣਾ 

ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ; ਉਿ ਹਨ-ਫਲੇ ਿੁਦੰੇ ਿਨ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!63  

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

 

ਗੁਰੂ = ਗੁਰੂ ਨੰੂ; ਗੁਰ-ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

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

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

 

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।  

ਹਨਪ੍ਾਤ।  

                                            

62 ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥ ਹਜਉ ਬੂਆੜੁ ਹਤਲੁ ਖੇਤ ਮਾਹਿ ਦੁਿਲੇਾ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੮੦ 

63 ਗੁਰੂ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ 'ਨਾਨਕ-ਜੋਹਤ ਦੀ ਲਖਾਇਕ' ਮੁਿਰ-ਛਾਪ੍। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ; 

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

 

ਚੇਤਨੀ64 = ਹਚਤਾਰਦ,ੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ; ਹਚਤ ਹਵਚ ਵਸਾਉਂਦੇ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਚੇਤਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚੇਤਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੇਦਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚੇਤਯੰਹਤ (चेर्यतन्र् - ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਿਨ।) 

 

ਮਹਨ = ਮਨ ਹਵਚ। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

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

 

ਆਪ੍ਣੈ = ਆਪ੍ਣੇ (ਮਨ ਹਵਚ)। 

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

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

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

 

ਸੁਚੇਤ = ਚਲਾਕ, ਹਸਆਣੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।  

ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਚੇਤ (सुचेर् - ਚਾਲਾਕ)। 

 

ਛੁਟੇ65 = ਛੱੁਟ,ੇ ਛੱੁਟੇ ਿੋਏ। 

ਭੂਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁ ਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਛੁਟਣ; ਹਸੰਧੀ - ਛੁਟਣੁ (ਹਢੱਲਾ ਿੋਣਾ, ਛੱੁਟਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੱੁਟਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਸ਼ੁਟਯਤੇ (क्षुटयर्े - ਛੱਹਡਆ 

ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਰਿਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 

                                            

64 ‘ਚੇਤਨੀ’ ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਿੋਇਆ ‘ਚੇਤਹਨ’ ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਿੈ। 

65 ‘ਛੁਟ’ ਤੋਂ ‘ਛੁਟਾ’ ਭੂਤ ਹਕਰਦੰਤ ਅਤੇ ‘ਛੁਟਾ’ ਤੋਂ ‘ਛੁਟੇ’ ਬਿੁਵਚਨ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 
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ਹਤਲ = ਹਤਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਤਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਤਲੈ੍  (तर्ल् -  ਹਤਲ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਛੋਟਾ ਕਣ)। 

 

ਬੂਆੜ = (ਕਾਲ ਅੰਹਗਆਰੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ) ਸੜੀ ਿੋਈ ਫਲੀ ਵਾਲੇ; ਥੋਥੇ, ਹਨਕੰਮੇ। 

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਬੂਆੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੂਆਰ; ਸੰਸਹਿਤ  - ਵਯੁਸ਼੍ਟ (व्युष्ट - ਸਹੜਆ ਿੋਇਆ)।  

 

ਹਜਉ =  ਹਜਵੇਂ। 

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਹਜਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਥਾ (यथा - ਜੈਸੇ, ਹਜਵੇਂ)। 

 

ਸੁੰਞੇ66 = ਸੁੰਨੇ, ਇਕੱਲੇ; ਛੱੁਟੜ।  

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

ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁੰਞ/ਸੁੰਞਾ (ਉਜਾੜ/ਬੰਜਰ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹਸ਼ਕਾਰ); ਹਸੰਧੀ - ਸੁਣੁ/ਸੁਣੋ (ਬਾਂਝ, ਸੁੰਨਾ) ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁੰਨ/ਸੂੰਝ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - 

ਸੁੰਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੂਨਯ (शून्य  - ਖਾਲੀ)। 

 

ਅੰਦਹਰ67 = ਅੰਦਰ, ਹਵਚ।  

ਸੰਬੰਧਕ। 

                                            

66 ਸੰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਦ 'ਅੰਦਹਰ' ਆਉਣ ਕਾਰਣ 'ਸੁੰਞਾ' ਦਾ 'ਸੁੰਞੇ' ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ। ਉਚਾਰਣ ਔਖੇਰਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂ੍ਰਬੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਹਵਚ 

‘ਞ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨ’ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਿੈ। ਲਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ਇਿ ਰੂਪ੍ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੈ। 

67 ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਅੰਦਹਰ’ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ੍ ਸਦਾ ਹਸਿਾਰੀ-ਅੰਤਕ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਿ ਿੈ ਹਕ 

ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ ਦਾ ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ਹਚੰਨ ‘ਏ’ (बाल)े ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ਇਿ ‘ਇ’ (बातल) ਿੋ ਹਗਆ। ਜਦੋਂ ਮਧਕਾਲ 

ਹਵਚ ਹਵਜੋਗਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਚ ਵੱਖਰੇ ਸੰਬੰਧਕ ਆਰੰਭ ਿਏੋ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਵੀ ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ ਹਵਚਲੇ ਨਾਂਵ ਦੇ 

ਰੂਪ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਿੋ ਹਗਆ।  
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅੰਤਰ/ੁਅੰਤਹਰ/ਅੰਦਹਰ; ਹਸੰਧੀ - ਅੰਦਰੁ (ਅੰਦਰਲਾ), ਅੰਦਹਰ (ਅੰਦਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਤਰ (ਹਵਚ), ਅੰਤਹਰ 

(ਹਵਚਕਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤਰ/ਅੰਤਰਾ (ਅੰਦਰ), ਅੰਦਰੇ (ਹਵਚ, ਅੰਦਰ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅਨ੍ਤਰ (ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਾਲ/ਵਕਫਾ), 

ਅਨ੍ਤਰਾ/ਅਨ੍ਤਰੇਣ/ਅਨ੍ਤਰੇ (ਹਵਚਕਾਰ, ਅੰਦਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਤਰ (अन्र्र - ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ, ਨੇੜੇ; ਹਰਗਵੇਦ - 

ਲਾਗਲਾ)।68 

 

ਖੇਤ69= ਖੇਤ (ਅੰਦਰ)।  

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਖੇਤਰ/ਖੇਤ; ਬਰਜ - ਖੇਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਖੇਤ;ਂ  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖੇੱਤ/ਹਖਤ/ਛੇੱਤ/ਹਛਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖੇੱਤ (ਖੇਤ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਕਸ਼ੇਤਰ  (क्षेत्र - ਜਮੀਨ land)। 

 

ਖੇਤ7ੈ0 = ਖੇਤ (ਹਵਚ)। 

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਖੇਤਰ/ਖੇਤ; ਬਰਜ - ਖੇਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਖੇਤ;ਂ  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖੇੱਤ/ਹਖਤ/ਛੇੱਤ/ਹਛਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖੇੱਤ (ਖੇਤ); 

ਸੰਸਹਿਤ - ਕਸ਼ੇਤਰ  (क्षेत्र - ਜਮੀਨ)। 

 

ਅੰਦਹਰ71 = ਅੰਦਰ, ਹਵਚ। 

ਸੰਬੰਧਕ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਅੰਤਰ/ੁਅੰਤਹਰ/ਅੰਦਹਰ; ਹਸੰਧੀ - ਅੰਦਰੁ (ਅੰਦਰਲਾ), ਅੰਦਹਰ (ਅੰਦਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਤਰ (ਹਵਚ), ਅੰਤਹਰ 

(ਹਵਚਕਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤਰ/ਅੰਤਰਾ (ਅੰਦਰ), ਅੰਦਰੇ (ਹਵਚ, ਅੰਦਰ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅਨ੍ਤਰ (ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਾਲ/ਵਕਫਾ), 

ਅਨ੍ਤਰਾ/ਅਨ੍ਤਰੇਣ/ਅਨ੍ਤਰੇ (ਹਵਚਕਾਰ, ਅੰਦਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਤਰ (अन्र्र - ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ, ਨੇੜੇ; ਹਰਗਵੇਦ -  

ਲਾਗਲਾ)। 

 

                                            

68 ‘ਅੰਦਰ’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਫਾਰਸੀ ‘ਅੰਦਰੂਨ’ (ਅੰਦਰ, ਹਵਚ) ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। 

69 ਸੰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਦ 'ਅੰਦਹਰ' ਆਉਣ ਕਾਰਣ 'ਖੇਤ' ਮੁਕਤਾ-ਅੰਤਕ ਿੈ। 

70 ‘ਖੇਤ’ ਤੋਂ ‘ਖੇਤੈ’ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ, ਗੁਰਮਹਤ-ਕਾਹਵ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਿੋਇਆ ਿੈ; ਇਿ ਹਵਆਕਰਣਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਨਿੀਂ। ਹਵਆਕਰਣਕ 

ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਿੋਣ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਸਬੰੰਧਕੀ ਪ੍ਦ ‘ਅੰਦਹਰ’ ਮੌਜੂਦ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ। 

71 ‘ਅੰਦਹਰ ਖੇਤ' ਅਤੇ 'ਖੇਤੈ ਅੰਦਹਰ' ਸਮਅਰਥੀ ਿਨ।  
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ਛੁਹਟਆ = ਛੱੁਹਟਆਂ ਿੋਇਆਂ ਦੇ।  

ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਲਹਿੰਦੀ - ਛੁਟਣ; ਹਸੰਧੀ - ਛੁਟਣੁ (ਹਢੱਲਾ ਿੋਣਾ, ਛੱੁਟਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੱੁਟਇ; ਕ੍ਸ਼ੁਟਯਤੇ (क्षुटयर्े - ਛੱਹਡਆ ਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ 

ਹਰਿਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਕਿ7ੁ2 = ਕਥਨ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਕਿੁ (ਕਥਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥੈ੍ (कथ् - ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ)। 

 

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ ਦਾ। 

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

 

ਸਉ = ਸ,ੌ ਸੈਂਕੜੇ। 

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

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਤ (शर् - ਸੌ)। 

 

ਨਾਿ = ਖਸਮ, ਮਾਲਕ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਨਾਿੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨਾਿ (ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਿ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾਥ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਥ (नाथ - 

ਸ਼ਰਣ, ਮਦਦ; ਰਾਖਾ, ਸੁਆਮੀ)। 

 

ਫਲੀਅਹਿ = ਫਲਦ,ੇ ਫਲਦਾਰ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

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

                                            

72 ‘ਕਿ’ੁ ਇਥੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਿੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਨਾਂਵ-ਹਕਰਦੰਤ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਕਿ’ੁ 

ਦਾ ਅਰਥ ‘ਕਥਨ’ ਿੀ ਹਮਲਦਾ ਿ।ੈ ਸੋ, ‘ਕਿੁ ਨਾਨਕ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ’ ਿੀ ਦਰੁਸਤ ਿ,ੈ ‘ਿੇ ਨਾਨਕ, ਆਖ’ 

ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਭਾਸਦਾ। 
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ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਫਲਣਾ (ਫਲਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਫਰਣੁ (ਫਲਦਾਈ ਿੋਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਫਲਇ (ਫਲਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਫਲਹਤ 

(ਪੱ੍ਕਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਫਲਹਤ (फलतर् -  ਫਲਦਾ ਿੈ)।  

 

ਫੁਲੀਅਹਿ = ਫੁਲਦੇ/ਹਨੱਸਰਦ,ੇ ਫੱੁਲਦਾਰ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਫੱੁਲਣਾ (ਫੱੁਲਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਫੱੁਲਣ; ਹਸੰਧੀ - ਫੁਲਣੁ (ਹਖੜਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਫੱੁਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - 

ਫੱੁਲਹਤ (फुल्लतर् - ਫੈਲਦਾ ਿ,ੈ ਫੱੁਲ ਦੇ ਤੌਰ ਖੁਲਦਾ ਿੈ/ਹਖੜਦਾ ਿ)ੈ। 

 

ਬਪੁ੍ੜ7ੇ3 = ਹਵਚਾਰੇ; ਤੱੁਛ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੱਪ੍/ਬੱਪੁ੍ਡਾ (ਮੂਰਖ, ਹਵਚਾਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ  - ਵਰਾਕ/ਬੱਪੁ੍ਡ (वराक/बप्पुड - ਹਵਚਾਰਾ/ਬਦਨਸੀਬ)।  

 

ਭੀ = ਵੀ  

ਹਨਪ੍ਾਤ।   

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

 

ਤਨ74 = ਤਨ (ਹਵਚ); (ਬੂਆੜ ਹਤਲਾਂ ਦੇ) ਫਲੀ ਰੂਪ੍ ਸਰੀਰ (ਹਵਚ)।  

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।   

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਨ/ਤਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਣ/ਤਣੂ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤਨੁ (ਸਰੀਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਨੁ (र्नु - ਸਰੀਰ, ਹਵਅਕਤੀ, ਸਵੈ)। 

 

                                            

73 ਬਾਰ੍ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਵਚ ਿੇਮਚੰਦਰ  ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ੁਸਤਕ ‘ਸ਼ਬਦਾਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼-ਹਵਆਕਰਣ’ ਹਵਚ ‘ਬੱਪੁ੍ਡਾ’ ਪ੍ਰਯੋਗ 

ਕੀਤਾ ਿੈ। ਪੂ੍ਰਬੀ ਹਿੰਦੀ, ਬਰਜ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਛਮੀ ਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ‘ਡ’ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ‘ਰ’ ਹਵਚ ਿ ੋਜਾਂਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਵੇਂ ‘ਬਪੁ੍ਡਾ’ 

ਤੋਂ ‘ਬਪੁ੍ਰਾ’ ਆਹਦ। ਲਹਿੰਦੀ-ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ‘ਡ’ ਦਾ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ‘ੜ’ ਹਵਚ ਿੋ ਕੇ ‘ਬਪੁ੍ੜਾ’ ਬਹਣਆ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਬਪੁ੍ੜਾ’ ਤੋਂ 

ਬਿੁਵਚਨ ‘ਬਪੁ੍ੜੇ’ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵਖ-ਵਖ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਬੋਲੀਆਂ ਹਵਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੂਪ੍ 

‘ਬਪੁ੍ੜਾ, ਬਪੁ੍ਰਾ, ਬਪੁ੍ਰੋ, ਬਾਪੁ੍ਰਾ’ ਆਹਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ।  

74 ਸੰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਦ 'ਹਵਹਚ' ਆਉਣ ਕਾਰਣ 'ਤਨ' ਮੁਕਤਾ-ਅੰਤਕ ਿੈ।  
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ਹਵਹਚ = ਹਵਚ।  

ਸੰਬੰਧਕ। 

ਹਸੰਧੀ - ਹਵਹਚ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਮਹਨੈ੍ (वत्मातन् - ਹਵੱਚ)। 

 

ਸੁਆਿ = ਸੁਆਿ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁਆਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਵਾਿਿ (स्वाह: - ਸੁਆਿ)।75 

 

॥੩॥ = ਤੀਜਾ ਸਲੋਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਪ੍ਰਲੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹਵਸਥਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਇਕ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਿੈ: 

ਖੇਤ ੈਅੰਦਹਰ ਜੰਹਮ ਕੈ ਸਭ ਦੰੂ ਉਚਾ ਿੋਇ ਹਵਖਾਲੇ॥ 

ਬੂਟੁ ਵਡਾ ਕਹਰ ਫੈਲਦਾ ਿੋਇ ਚੁਿਚੁਿਾ ਆਪੁ੍ ਸਮਾਲੇ॥ 

ਖੇਹਤ ਸਫਲ ਿੋਇ ਲਾਵਣੀ ਛੁਟਹਨ ਹਤਲੁ ਬਆੂੜ ਹਨਰਾਲੇ॥ 

ਹਨਿਫਲ ਸਾਰ ੇਖੇਤ ਹਵਹਚ ਹਜਉ ਸਰਵਾੜ ਕਮਾਦ ਹਵਚਾਲੇ॥ 

ਸਾਧਸੰਗਹਤ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸਹੁਣ ਕਪ੍ਟ ਸਨੇਿੁ ਕਰਹਨ ਬੇਤਾਲੇ॥ 

ਹਨਿਫਲ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥਾ ਿਲਹਤ ਪ੍ਲਹਤ ਿੋਵਹਨ ਮੁਿ ਕਾਲੇ॥ 

ਜਮਪੁ੍ਹਰ ਜਮ ਜੰਦਾਹਰ ਿਵਾਲੇ ॥੧੬॥ -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੧੭ ਪ੍ਉੜੀ ੧੬ 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਲੋਕ ਹਵਚ ਉਪ੍ਮਾ ਅਲੰਕਾਰ76 ਰਾਿੀਂ ਗੁਰੂ ਵਲੱੋਂ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹਸਹਖਆ ਦੇ ਅਤੱੁਲ ਮਿੱਤਵ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ 

ਹਗਆ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਜੋ ਮਨੁਖ ਗੁਰੂ ਨੂ ੰਯਾਦ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਹਖਆ ਵੱਲ ਹਧਆਨ ਨਾ 

ਦੇ ਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਬਿੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਹਸਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਿਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁੰਞੇ ਖੇਤ ਹਵਚ ਪ੍ਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੇ ਿੋਏ 

ਉਨ੍ਾਂ ਹਤਲਾਂ ਦੇ ਬਹੂਟਆਂ ਵਰਗੀ ਿ ੋਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਫਲਦੇ-ਫੁਲਦੇ ਤਾਂ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਹਵਚੋਂ ਸੁਆਿ ਿੀ 

                                            

75 ਸੰਸਹਿਤ ‘ਸਵਾਿ:’ (स्वाह:) ਹਵਚਲੇ ‘ਵ’ (व) ਦੀ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਉ’ ਅਥਵਾ ‘ਔਂਕੜ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿੋਣ ਨਾਲ 

‘ਸੁਆਿ’ ਬਣ ਹਗਆ। 

76 ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾ ਂਸਹਥਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਪ੍ਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 
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ਹਨਕਲਦੀ ਿੈ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਹਖਆ ਤੋਂ ਿੀਣੇ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖਾਲੀ ਖੇਤ ਹਵਚ ਛੱੁਟੇ, ਸੜੇ ਿੋਏ ਹਤਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹਟਆਂ ਦੀ 

ਮਾੜੀ ਿਾਲਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਹਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

 

ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਸੁਚੇਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ  ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੋ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਹਖਆ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਨਿੀਂ 

ਕਰਦ,ੇ ਉਿ ਭਰਮ ਅਧੀਨ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ‘ਸੁਚੇਤ’ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਿਨ, ਜਦਹਕ ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਿ ਐਸੇ ਿੁੰਦੇ ਨਿੀਂ।  

 

‘ਹਤਲ ਬੁਆੜ’ ਅਤੇ ‘ਸੁੰਝੇ ਖੇਤ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਿੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਨੇ 

ਖੇਤ ਵਾਂਗ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਆਪ੍ ਬਆੁੜ ਹਤਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨਰਾਰਥਕ ਿਨ। 

 

‘ਸਉ ਨਾਿ’ (ਸੌ ਖਸਮ) ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੈ। ਖਾਲੀ ਖੇਤ ਹਵਚ ਛੱੁਟੇ ਿੋਏ ਹਤਲਾਂ ਦ ੇਬੂਹਟਆਂ ਦ ੇਸੈਂਕੜੇ ਖ਼ਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦ ੇ

ਿਨ। ਅਰਥਾਤ, ਗੁਰ-ੂਹਕਰਪ੍ਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨੁਖਾ ਂਨੂੰ ਅਨੇਕ ਨਕਾਰਤਮਕ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪ੍ਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ 

ਿਨ। ਇਸੇ ਕਰਕ,ੇ ਇਨ੍ਾਂ ਹਨ-ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਬਪੁ੍ੜੇ’ (ਹਵਚਾਰੇ) ਵੀ ਬੜਾ 

ਸਟੀਕ ਿੈ।  

 

ਫਲਣਾ-ਫੁਲਣਾ ਇਕ ਪ੍ਰਹਸੱਧ ਲੋਕ-ਮੁਿਾਵਰਾ ਿੈ। ‘ਫਲੀਅਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ’ ਹਵਚ ਲੋਕੋਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਲੇਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ77 ਵੀ 

ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ‘ਫਲੀਅਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ’ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਿਨ। ਹਤਲਾਂ ਦ ੇਬੂਹਟਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ, ਫਲ ਅਤੇ ਫੱੁਲ 

ਲੱਗਣੇ। ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ, ਪ੍ਦਾਰਥਕ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਲੀਭੂਤ ਿੋਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ। 

 

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵਚ ਅੱਗੇ ਵਰਹਤਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੁਆਿ’ ਵੀ ਅਹਤਅੰਤ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਿੈ। ਗੁਰ-ੂਹਸਹਖਆ ਤੋਂ ਿੀਣੇ ਮਨੁਖ ਭਾਵੇਂ 

ਹਕੰਨੀ ਵੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਪ੍ਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ‘ਸੁਆਿ’ ਵਾਂਗ ਤੱੁਛ ਿੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਦਰਸ਼ 

ਹਵਧਾਨ78 ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਹਖਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਹਨ-ਆਸਰੀ ਿਾਲਤ, 

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪ੍ਣ ਅਤੇ ਭੌਹਤਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪ੍ਲਭਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਿਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆ ਂਦਾ ਬੜਾ ਸਟੀਕ ਹਚਤਰਣ ਿੈ।  

 

                                            

77 ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦ ੇਵਖ-ਵਖ ਸਦੰਰਭਾਂ ਹਵਚ ਵਖ-ਵਖ ਅਰਥ ਿੋਣ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਲੇਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

78 ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾ ਂਸਹਥਤੀਆ ਂਦੀ ਤੁਲਨਾ। 
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ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀਆ ਂਚਾਰੇ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ੧੩+੧੧ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ 

ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਲੋਕ ਦ ੋਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਣਆ ਿੈ। 

 

ਪਉੜੀ॥ 

ਆਪੀਨ ੈ੍ ਆਪ ੁਸਾਤਜਓ   ਆਪੀਨ ੈ੍ ਰਤਚਓ ਨਾਉ ॥ 

ਿੁਯੀ ਕੁਿਰਤਿ ਸਾਜੀਐ   ਕਤਰ ਆਸਣੁ ਤਡਠੋ ਚਾਉ ॥ 

ਿਾਿਾ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਿੂੰ    ਿੁਤਸ ਿੇਵਤਹ ਕਰਤਹ ਪਸਾਉ ॥ 

ਿੂੰ  ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ   ਿੇ ਲੈਸਤਹ ਤਜੰਿੁ ਕਵਾਉ ॥ 

ਕਤਰ ਆਸਣੁ ਤਡਠੋ ਚਾਉ ॥੧॥ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

(ਤੰੂ) ਆਪ੍ ਿੀ (ਆਪ੍ਣੇ) ਆਪ੍ ਨੰੂ ਸਾਹਜਆ, ਆਪ੍ ਿੀ (ਆਪ੍ਣੇ)ਨਾਮ ਨੰੂ ਰਹਚਆ।  

ਦੂਜੀ, (ਤੇਰ ੇਦੁਆਰਾ) ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਗਈ, (ਤੇ ਉਸ ਹਵਚ) ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ (ਤੰੂ) ਦੇਹਖਆ ਚਾਉ ਕਰ ਕੇ।  

ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਤੇ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ (ਿੈਂ; ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ) ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦੇਂਦਾ (ਤੇ) ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਥਵਾ ਪ੍ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈਂ।  

ਤੰੂ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਜਾਣਨਿਾਰ ਿੈਂ; (ਆਪ੍ਣਾ) ਿੁਕਮ ਦੇ ਕੇ (ਤੰੂ) ਹਜੰਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਿੈਂ।  

ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ (ਤੰੂ) ਦੇਹਖਆ ਚਾਉ ਕਰ ਕੇ।  

 

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਿੇ ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ! ਪ੍ਹਿਲਾ,ਂ ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਸਾਹਜਆ ਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ੍ ਬਣਾਇਆ।79  

ਹਫਰ, ਤੰੂ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਸਾਜੀ ਿੋਈ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਹਵਚ ਹਵਆਪ੍ਕ ਿੋ ਕੇ (ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ) ਆਪ੍ਣੀ ਰਚਨਾ ਅਥਵਾ ਆਪ੍ਣੇ ਚੋਜ-

ਪ੍ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਵੇਹਖਆ।  

ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਾ ਂਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ੍ ਿੀ ਿੈਂ। ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ 

ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ, ਉਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈਂ।  

ਤੰੂ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਜਾਣਨਿਾਰ ਿੈਂ; ਅਉਧ ਪ੍ੁੱਗ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੰੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਿੈ।80  

                                            

79 ਆਪੇ੍ ਆਹਪ੍ ਉਪ੍ਾਇਕੈ ਆਪੇ੍ ਅਪ੍ਣਾ ਨਾਉਂ ਧਰਾਇਆ॥ - ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ 7, ਪ੍ਉੜੀ ੧੮ 
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ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਾਜੀ ਿਈੋ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਹਵਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਰ ਵਰਤਾਰ ੇਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿ ਨਾਲ ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈਂ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ 

ਪ੍ਉੜੀ = ਇਕ ਕਾਹਵ ਰੂਪ੍। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਪ੍ਉੜੀ (ਪੌ੍ੜੀ ਦਾ ਡਡੰਾ, ਪੌ੍ਡਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਵੜੀ (ਪੌ੍ੜੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਦੁ (पाद ु- ਪੈ੍ਰ, ਮੰਜੇ ਦਾ 

ਪ੍ਾਵਾ)। 

 

ਆਪ੍ੀਨੈੈ੍81 = ਆਹਪ੍+ਿੀ/ਈ+ਨੈੈ੍, ਆਪ੍ ਿੀ ਨੇ, ਆਪ੍ ਿੀ।  

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਹਨੈ੍ (आत्मतन् - ਆਪ੍)।82 

 

ਆਪੁ੍ = ਆਪ੍ ਨੂੰ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ। 

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

                                                                                                                                       

80 ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ: ਕਵਾਉ ਦੇ ਹਜੰਦੁ ਲੈਸਹਿ। ‘ਕਵਾਉ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਿੁਕਮ’ ਿੀ ਠੀਕ ਿ,ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ 

ਿੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ‘ਕਵਾਇ/ਕਵਾਈ’ (ਸਰੀਰ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ੋਸ਼ਾਕ) ਵਜੋਂ 

ਅਰਥਾਉਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।  

81 ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਹਵਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਿ’ ਅੱਖਰ ਦੀ ਭਾਰ-ਹਚੰਨ੍ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਪੰ੍ਥ 

ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਸੰਬੰਧਤ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਭਾਰ ਸਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆ ਂਿਨ। ਇਸਦੇ ਉਚਾਰਣ 

ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਤ-ਭੇਦ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀੜਾ ਂਹਵਚ ‘ਨੈੈ੍ ’ ਦੇ ਿੇਠ ਲਗਾ ਇਿ ਭਾਰ ਹਚੰਨ੍ ‘ੁੈ੍’ 

(ਆਪ੍ੀਨੈੈ੍ ਅੰਤਲਾ ਅੱਧਾ ‘ਿ’) ਅਸਲ ਹਵਚ ‘ਿੀ’ ਹਵਚੋਂ ਹਨਕਲ ਕੇ ਇਥੇ ਆਇਆ ਿੈ। -ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸਘੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਹਵਆਕਰਣ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੫, ਪੰ੍ਨਾ ੨੧੪ 

82 ਸੰਸਹਿਤ ਦੇ ‘आत्मतन्’ ਤੋਂ  ਬਹਣਆ ਹਨੱਜਵਾਚੀ ਪ੍ੜਨਾਂਵ ‘ਆਪ੍’ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ‘ਆਹਪ੍’ ਬਣ 

ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਇਿੀ ‘ਆਹਪ੍’ ਸਰੂਪ੍ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਦੇ 

ਉਪ੍-ਰੂਪ੍ਾਂ ਹਵਚ ਹਨੱਜਵਾਚਕ ਪ੍ੜਨਾਂਵ ਦੇ ਹਪੱ੍ਛੇ ਪ੍ਰਹਤਯ ‘ਈ’ (ई) ਲਾ ਕੇ ‘ਿੀ’ ਦੇ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਿੀ ਸਹਥਤੀ ਇਥੇ 

ਿੈ: ‘ਆਹਪ੍ + ਿੀ/ਈ’ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਨੈੈ੍ ’ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਰੂਪ੍ ਜੋਹੜਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ‘ਨੈੈ੍ ’ ਤੋਂ ਿੀ ਅਜੋਕੇ ਸੰਬੰਧਕੀ 

ਹਚੰਨ੍ ‘ਨੇ’ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਿੋਇਆ ਿੈ। 
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍/ਆਪੁ੍/ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤਾ/ਆਯਾ/ਅੱਤਣ; ਅੱਪ੍ਾ/ਅੱਪ੍ਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨੈ੍ 

(आत्मन् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)। 

 

ਸਾਹਜਓ = ਸਾਹਜਆ, ਬਣਾਇਆ।  

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

ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਸਾਜਣੋ (ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਸਜਾਉਣਾ); ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਜ (ਸਜਾਉਣਾ, ਸੁਸ਼ੋਹਭਤ ਕਰਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਜੱਯਹਤ (सज्जयतर् - ਹਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਰਹਚਓ83 =  ਰਹਚਆ, ਹਸਰਹਜਆ।  

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

ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਰਹਚਓੜੋ (ਰਹਚਆ ਿੋਇਆ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਚ (ਰਚਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਚਇ (ਰਚਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ 

- ਰਚਯਹਤ (रचयतर् - ਰਹਚਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਨਾਉ = ਨਾਮ ਨੰੂ।   

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਮਰਾਠੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨੈ੍ (नामन् - ਨਾਮ)। 

 

ਦੁਯੀ = ਦੂਜੀ, ਿੋਰ; ਹਫਰ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਦੁਯੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੁਈ/ਦੂਈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁਵੇ/ਦੂਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁਹਵ/ਦੁਵੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਦਵ /ਦਵ (ति/दव - 

ਦੋ)। 

 

ਕੁਦਰਹਤ84 = ਕੁਦਰਤ-ਰਚਨਾ, ਹਸਰਸ਼ਟੀ। 

                                            

83 ‘ਸਾਹਜਓ’ ਅਤੇ ‘ਰਹਚਓ’ ਸਮ-ਅਰਥੀ ਿਨ। ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਅਤੇ ਬਰਜ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਬਿੁਤ 

ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ/ਿਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਿਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਵਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਹਕਹਰਆ (ਹਕਰਦੰਤ) ਬਿੁਤ ਿਨ। 
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ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕੁਦਰਹਤ; ਅਰਬੀ - ਕੁਦਰਤ (قُدرَت - ਤਾਕਤ, ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ, ਕੁਦਰਤ)। 

 

ਸਾਜੀਐ = ਸਾਜੀ ਗਈ, ਬਣਾਈ ਗਈ। 

ਹਕਹਰਆ, ਭੂਤ ਕਾਲ; ਮਧਮ ਪੁ੍ਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਸਾਜਣੋ (ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਸਜਾਉਣਾ); ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਜ (ਸਜਾਉਣਾ, ਸੁਸ਼ੋਹਭਤ ਕਰਨਾ); 

ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਜੱਯਹਤ (सज्जयतर् - ਹਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ) 

 

ਕਹਰ = (ਆਸਣ) ਕਰ ਕ,ੇ (ਆਸਣ) ਲਾ ਕੇ/ਜਮਾ ਕੇ; (ਹਵਆਪ੍ਕ) ਿੋ ਕੇ।  

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਆਸਣੁ = ਆਸਣ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ; ਹਵਆਪ੍ਕ (ਿੋ ਕੇ)।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ - ਆਸਣੁ (ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕਪ੍ੜਾ, ਆਸਣ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਸਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਸਨ/ਆਸਨਕ (ਆਸਣ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਆਸਨ (आसन - ਬੈਠਣਾ, ਆਸਣ)। 

 

ਹਡਠੋ = ਹਡਠਾ, ਦੇਹਖਆ।  

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

ਹਸੰਧੀ - ਹਡਠੋ (ਦੇਹਖਆ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਦਟ੍ਠ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਦਟ੍ਠ/ਦੇਟ੍ਠ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਦਟ੍ਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਦਰਸ਼ਟ (दषृ्ट - 

ਦੇਹਖਆ)। 

 

                                                                                                                                       

84 ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਕੁਦਰਹਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਹਵਚ ਿੋਣ ਕਾਰਣ, ਇਿ ਹਸਿਾਰੀ ਨਾਲ ਿੀ ਆਉਂਦਾ 

ਿੈ। ਹਜਿੜੇ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਨਾਂਵ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਆਏ ਿਨ ਅਤੇ ਹਜੰਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤ’ ਿੈ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਗਰਥੰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਆਮਮੂਨ 

ਹਸਿਾਰੀ ਸਹਿਤ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ: ਹਿਕਮਹਤ, ਿੁਜਹਤ, ਹਸਫਹਤ, ਗੈਰਹਤ, ਮੁਿਲਹਤ, ਕਰਾਮਾਹਤ, ਆਹਦ। 
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ਚਾਉ = ਚਾਉ (ਕਰਕੇ), ਉਤਸ਼ਾਿ (ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ); ਚਾਅ ਨਾਲ।85  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਚਾਉ (ਪ੍ਰਬਲ ਇਛਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਚਾਿ (ਇਛਾ); ਹਸੰਧੀ - ਚਾਿੁ (ਇਛਾ, ਹਪ੍ਆਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਾਿਇ 

(ਚਾਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਇਛਾ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਾਿਇ (ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਪੱੁ੍ਛਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਾਿ 

(चाह - ਦੇਖਣਾ, ਢੰੂਡਣਾ, ਇਛਾ ਕਰਨੀ)।  

 

ਦਾਤਾ = ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾਰ।  

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਆਹਪ੍ ਤੰੂ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦਾਤਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਾਤਾ/ਦਾਹਤਰ  (दार्ा/दार्ृ - ਦੇਣ ਵਾਲਾ)। 

 

ਕਰਤਾ = ਕਰਣਿਾਰ, ਹਸਰਜਣਿਾਰ/ਰਚਣਿਾਰ।   

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ  (ਆਹਪ੍ ਤੰੂ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਤਾ (कर्ाा - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।  

 

ਆਹਪ੍ = ਆਪ੍ ਿੀ।  

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

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

(आत्मन् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)। 

 

ਤੰੂ = ਤੰੂ।  

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੰੂ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮੈ੍ (त्वम् - ਤੰੂ, ਤੇਰਾ)। 

 

ਤੁਹਸ = ਤੱੁਸ ਕ,ੇ ਤਰੁੱਠ ਕ,ੇ ਖੁਸ਼ ਿ ੋਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।  

                                            

85 ਹਜਿ ਅੰਹਮਰਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪ੍ਹਿ ਕਹਰ ਹਬਹਚਹਤ ਚਾਓ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੪੦੧ 
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ਹਸੰਧੀ - ਤੁਸਣੁ (ਖੁਸ਼ ਿੋਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੱੁਸਇ/ਤੱੂਸਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤੱੁਸਹਤ (ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਿੈ, ਖੁਸ਼ ਿ)ੈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤੁਸ਼ਯਹਤ 

(र्ुष्यतर् -  ਸ਼ਾਂਤ ਿੁੰਦਾ ਿ,ੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਿੈ, ਖੁਸ਼ ਿੈ)। 

 

ਦੇਵਹਿ = (ਤੰੂ) ਦੇਂਦਾ ਿੈਂ।  

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

ਬਰਜ - ਦੇਵਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇਉਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਇਈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ददातर् - ਹਦੰਦਾ ਿੈ)।  

 

ਕਰਹਿ = (ਤੰੂ) ਕਰਦਾ ਿੈਂ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਹਿ/ਕਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोतर् - ਕਰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਪ੍ਸਾਉ = (੧) ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਕਰਪ੍ਾ86 (੨) ਪ੍ਸਾਰਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

(੧) ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਸਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਸਾਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਸਾਦਿ (प्रसाद: - ਹਕਰਪ੍ਾ)। 

(੨) ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਸਾਰ (पसार - ਫੈਲਾਅ, ਵਾਧਾ)। 

 

ਤੰੂ = ਤੰੂ। 

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

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੰੂ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮੈ੍ (त्वम् - ਤੰੂ, ਤੇਰਾ)। 

 

ਜਾਣੋਈ = ਜਾਣਨਿਾਰ ਿੈਂ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਿੈਂ।  

ਕਰਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ਸੇ਼ਣ ਤੰੂ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਜਾਣੋਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣੁਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जानातर् - ਜਾਣਦਾ ਿੈ)। 

 

                                            

86 ਪ੍ਸਾਇ (ਪ੍ਸਾਉ - ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਥਵਾ ਹਕਰਪ੍ਾ ਦੁਆਰਾ): ਧਹਨ ਸਹਤਗਰੁੁ ਸੇਹਵਓ ਹਜਸੁ ਪ੍ਸਾਇ ਗਹਤ ਅਗਮ ਜਾਣੀ ॥ -ਗੁਰੂ 

ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੯੩ 
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ਸਭਸੈ = ਸਭਸ ਦਾ, ਸਾਹਰਆ ਂਦਾ।  

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

ਬਰਜ - ਸਭਸ;ੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਭਾਸੈ/ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवा - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)। 

 

ਦੇ =  ਦੇ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਦ;ੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇਇ (ਦੇ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦਦਾਹਤ;  ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ददातर् - 

ਹਦੰਦਾ ਿੈ)। 

 

ਲੈਸਹਿ = (ਤੰੂ) ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਿੈਂ। 

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

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਲੈਸਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੇਸਇ (ਲਵੇਗਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਿਇ/ਲਿੇਇ/ਲਭਇ (ਲੈਂਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲਭਹਤ 

(ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲਭਤੇ (लभर्े - ਫੜਦਾ ਿੈ, ਲੈਂਦਾ ਿੈ)। 

 

ਹਜੰਦੁ87 = ਹਜੰਦ/ਜਾਨ, ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ ।  

ਹਸੰਧੀ - ਹਜੰਦੁ; ਫਾਰਸੀ - ਹਜ਼ੰਦ (ਰਿੂ, ਹਜੰਦੜੀ)।  

 

ਕਵਾਉ88 = ਬੋਲ, ਿੁਕਮ। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ - ਕਵਾਉ/ਕੁਆਉ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੋ (ਰੌਲਾ), ਕੁਆਵਣ (ਸੱਦਣਾ/ਬੁਲਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਵਾ (ਬੋਲਣਾ), 

ਕਵਇ (ਰੌਲਾ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਵਾ (कवा - ਚੀਕ), ਕਵਤੇ (कवर्े - ਚੀਕ ਮਾਰਦਾ ਿੈ/ਪੁ੍ਕਾਰਦਾ ਿੈ)।  

 

                                            

87 ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਔਂਕੜ ਸਹਿਤ (ਹਜੰਦੁ) ਿੀ ਰਹਿੰਦਾ ਿ,ੈ ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਦ ਆਉਣ ‘ਤੇ ‘ਹਜੰਦੁ’ 

ਤੋਂ ‘ਹਜੰਦੂ’ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

88 ਪੰ੍ਜਾਬੀ ‘ਕੂਅਣਾ/ਕੂਣਾ’ (ਬੋਲਣਾ) ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਆਇਆ ਿੈ। 
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ਕਹਰ = (ਆਸਣ) ਕਰ ਕ,ੇ (ਆਸਣ) ਲਾ ਕੇ/ਜਮਾ ਕੇ; (ਹਵਆਪ੍ਕ) ਿੋ ਕੇ। 

ਪੂ੍ਰਬ ਪੂ੍ਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)। 

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

 

ਆਸਣੁ = ਆਸਣ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ; ਹਵਆਪ੍ਕ (ਿੋ ਕੇ)। 

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਹਸੰਧੀ - ਆਸਣੁ (ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਕਪ੍ੜਾ, ਆਸਣ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਸਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਸਨ/ਆਸਨਕ (ਆਸਣ); ਸੰਸਹਿਤ - 

ਆਸਨ (आसन - ਬੈਠਣਾ, ਆਸਣ)। 

 

ਹਡਠੋ = ਹਡਠਾ, ਦੇਹਖਆ।  

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

ਹਸੰਧੀ - ਹਡਠੋ (ਦੇਹਖਆ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਦਟ੍ਠ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਟ੍ਠ/ਹਦਟ੍ਠ/ਦੇਟ੍ਠ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਦਟ੍ਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹ੍ਰਿ੍ਸ਼੍ਟ (दषृ्ट  - 

ਦੇਹਖਆ)। 

 

ਚਾਉ = ਚਾਉ (ਕਰਕੇ), ਉਤਸ਼ਾਿ (ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ); ਚਾਅ ਨਾਲ।  

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।  

ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਾਉ;  ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਾਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਚ੍ਸ਼ਾ (इच्छा - ਇੱਛਾ, ਰੁਚੀ)।   

 

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲੀ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ। 

 

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਇਕੋ ਹਜਿੀ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਹਵਆਕਰਣਕ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ 

ਨਾਦ-ਗਤ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਗਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪੰ੍ਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।89 ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਸਾਹਜਓ’, ‘ਰਹਚਓ’ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਚਉਥੀ 

ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਦੇਵਹਿ’, ‘ਕਰਹਿ’ ਤੇ ‘ਲੈਸਹਿ’ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਅ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ 

ਪ੍ਾਸੇ, ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। “ਤੰੂ ਹਸਰਜਨਿਾਰ ਿੈਂ (ਸਾਹਜਓ), 

                                            

89 ਸ਼ੈਲੀ ਹਵਹਗਆਨ ਹਵਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਿਾਰਤ ਨੰੂ ਰੂਪ੍ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
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ਰਚੈਤਾ ਿੈਂ (ਰਹਚਓ), ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਿੈਂ (ਦੇਵਹਿ), ਹਸ਼ਰਸਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਿੈਂ (ਕਰਹਿ), ਅਤੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ਸਭ-ਕੁਝ 

ਵਾਪ੍ਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਿੈਂ (ਲੈਸਹਿ)।” ਇਨ੍ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਿੀਂ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਦੀਆ ਂਅਸੀਮ ਅਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਸਾਉ’ ਅਤੇ ‘ਕਵਾਉ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿ,ੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦ ੋਿੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂ‘ਹਕਰਪ੍ਾ/ਪ੍ਸਾਰਾ 

ਕਰਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਿੁਕਮ ਦੇਣਾ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ‘ਨਾਉ’ ਅਤੇ ‘ਚਾਉ’ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ‘ਨਾਮ’ 

ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਚੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ‘ਚਾਅ’ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

 

ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਅੱਧ ਹਵਚ ‘ਦਾਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ ਤੇ ਉਸ ੇਿਮ ਹਵਚ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਹਵਚ 

ਇਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ‘ਦੇਵਹਿ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਹਿ’ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੈ।90 ਅਸਲ ਹਵਚ ਇਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ 

ਦੀਆਂ ਹਵਲੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਰੂਪ੍-ਗਤ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਾ ਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ-

ਰੂਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਭਾਵ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿ ੈ।  

 

‘ਕਹਰ ਆਸਣੁ ਹਡਠੋ ਚਾਉ’ ਤੁਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਅਹਤਅੰਤ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਿੈ। ਕਰਤਾਪੁ੍ਰਖ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਵ ਿੈ 

ਅਤੇ ਉਿ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਹਬਰਾਜਮਾਨ ਿੋ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਹਵਿਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਸਹਿਜ 

ਉਕਤੀ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ  ਕੁਦਰਤ ਹਵਚ ਿਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ‘ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਉਕਤੀ ਰਾਿੀਂ 

ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਾਰਣ’ ਇਥੇ ‘ਅਨਯੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ’91 ਆਇਆ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਉੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ਇਸੇ ਤੁਕ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੋਇਆ ਿ।ੈ92 ਇਸ ਦੁਿਰਾਉ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ 

ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ਹਸ਼ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਸਰਜਕ ਿੈ, ਉਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹਵਚ ਸਮਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ 

ਹਸਲਹਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਿੀ ਚਲਦਾ ਿੈ।  

 

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੪+੧੩ (ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁਕ), ੧੩+੧੩ (ਦੂਜੀ ਤੁਕ), ੧੩+੧੩ (ਤੀਜੀ ਤੁਕ), ੧੩+੧੩ 

(ਚਉਥੀ ਤੁਕ) ਿੈ। ਪ੍ੰਜਵੀ ਤੁਕ ਹਵਚ ੧੩ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਨ। 

                                            

90 ਕਾਹਵ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਹਜਿਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ‘ਯਥਾ ਸੰਖਯ ਅਲੰਕਾਰ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

91 ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਉਕਤੀ ਜਾਂ ਕਥਨ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਆਮ ਅਰਥ ਨਾਲੋਂ  ਵਖੱਰਾ ਿੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਨਯੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। 

92 ਇਿ ਹਵਉਂਤ ਵਾਕ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਮਾਨਤੰਰਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। 


