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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ਉੜੀ ੧੦

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋ ਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ੯ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਦੀਆਂ ੧੨ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋ ਕ ਹਦਰ ੜ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਿੋਰ ਸਭ ਕੁ ਝ ‘ਕੂ ੜ’, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਥਵਾ ਹਛਣ-ਭੰਗਰ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਝੂ ਠ ਹਵਚ ਗਰਸਤ ਿੋਣ
ਕਾਰਣ ਮਨੁ ਖੀ ਮਨ ਦਾ ਮੋਿ-ਹਪ੍ਆਰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਹਵਚ ਿੀ ਹਪ੍ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਵਜੋਂ ਦੂ ਜੇ ਸਲੋ ਕ
ਹਵਚ ‘ਕੂ ੜ’ ਨੂ ੰ ਹਤਆਗਣ ਅਤੇ ‘ਸਚ’ ਨੂ ੰ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਕੂ ੜੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁ ਖ ਦਾ
ਨੇ ਿੁ ਤਦ ਿੀ ਟੁ ਟਦਾ ਿੈ, ਜਦ ਉਸ ਨੂ ੰ ‘ਸਚ’ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ, ਸਚ ਨਾਲ ਹਪ੍ਆਰ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਚ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜੀ ਲਈ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਹਕਉਂਜੁ ਐਸੇ ਸਹਚਆਰ ਮਨੁ ਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਿੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ
ਹਸਮਰੀਦਾ ਅਤੇ ਕੂ ੜ ਦਾ ਹਤਆਗ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਿੈ।
ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ ੧ ॥
ਕੂੜੁ1 ਰਾਜਾ ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰ ਸਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਮੰ ਡਪ2 ਕੂੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂੜੁ ਪੈਨ੍ਣਹਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂੜੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਮੀਆ ਕੂੜੁ ਬੀਬੀ ਖਪਪ ਹੋਏ ਖਾਰੁ ॥
ਕੂਪੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਪਿਸਪਰਆ ਕਰਤਾਰੁ ॥
ਪਕਸੁ ਨਾਪਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਪਮਠਾ ਕੂੜੁ ਮਾਪਖਉ ਕੂੜੁ ਡੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਿਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜੋ ਕੂੜੁ ॥੧॥
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‘ਸ਼ਬਦ ‘ਕੂ ੜੁ’ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਿੀਂ ਿੈ, ‘ਨਾਂਵ’ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਿੈ। ਇਿੀ ਕਾਰਨ ਿੈ ਹਕ ‘ਮਾੜੀ’, ‘ਕਾਇਆ’, ‘ਬੀਬੀ’ ਆਹਦਕ

ਇਸਤਰ ੀ ਹਲੰਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੂ ੜੁ’ ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ, ਿੀ ਿੈ।’ -ਪ੍ਰ.ੋ ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪ੍ਣ,
ਪ੍ੋਥੀ ਦਸਵੀਂ, ਰਾਜ ਪ੍ਬਹਲਸਰਜ਼, ਜਲੰਧਰ, ੧੯੬੩, ਪ੍ੰਨਾ ੬੪੭.
2

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਿੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵ ਪ੍ਦਾਂ ਵਾਂਗ, ‘ਮੰਡਪ੍’ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ਇਕਵਚਨੀ ਸਰੂਪ੍

(ਮੰਡਪ੍ੁ) ਿੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਹਪ੍ੰਡ ਹਵਚ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸੰਨ ੧੭੩੩ ਈਸਵੀ ਦੀ ਬੀੜ ਹਵਚ।
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ ਰਾਜਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ ਪ੍ਰਜਾ; ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ।
ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿਨ ਸ਼ਾਹਮਆਨੇ , ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ ਅਟਾਰੀ; ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ (ਉਨ੍ ਾਂ ਹਵਚ) ਬੈਠਣਵਾਲਾ (ਮਨੁ ਖ)।
ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ ਸੋਨਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ ਚਾਂਦੀ; ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ (ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ) ਪ੍ਹਿਨਣ ਵਾਲਾ (ਮਨੁ ਖ)।
ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ ਦੇਿੀ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ ਜਾਮਾ; ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ (ਦੇਿ ਦਾ) ਅਥਾਿ ਸੁਿੱਪ੍ਣ।
ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ ਮੀਆਂ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ ਬੀਵੀ, (ਜੋ) ਖਪ੍ ਕੇ ਖੁਆਰ ਿੋਏ (ਰਹਿੰਦੇ) ਿਨ।
ਕੂ ੜੇ (ਮਨੁ ਖ) ਦਾ ਹਪ੍ਆਰ ਕੂ ੜ ਹਵਚ ਲਗਾ ਿੋਇਆ ਿੈ; ਕਰਤਾਰ ਹਵਸਰ ਹਗਆ ਿੈ।
(ਤਾਂ ਹਿਰ) ਹਕਸ ਨਾਲ ਹਮੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? (ਹਕਉਂਹਕ) ਸਾਰਾ ਜਗਤ (ਿੀ) ਚਲਾਇਮਾਨ ਿੈ।
(ਅਸਲ ਹਵਚ) ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਮਠਾ ਿੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸ਼ਹਿਦ (ਵਾਂਗ) ਿੈ; ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਡੋਬ ਹਦੰਦਾ ਿੈ (ਸਾਰੇ) ਸਮੂਿ ਨੂ ੰ।
ਨਾਨਕ (ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਅੱਗੇ ਿੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ (ਹਕ ਿੇ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ!) ਤੇਰੇ ਹਬਨਾਂ, (ਸਭ) ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ
ਿੈ।
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਰਾਜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ; ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਿੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ।
ਸ਼ਾਹਮਆਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿਨ, ਅਟਾਰੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ; ਤੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਹਵਚ ਬੈਠਣਵਾਲਾ ਮਨੁ ਖ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ।
ਸੋਨਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ, ਚਾਂਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ; ਤੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਆਹਦ ਦੇ ਬਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁ ਖ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ।
ਮਨੁ ਖਾ ਦੇਿੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ, ਦੇਿੀ ਨੂ ੰ ਢੱਕਣ/ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਹਿਰਾਵਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ; ਦੇਿੀ ਦਾ ਉਿ
ਅਥਾਿ ਸੁਿੱਪ੍ਣ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ, ਹਜਸ ਉਪ੍ਰ ਮਨੁ ਖ ਬਿੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਪ੍ਤੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ, ਪ੍ਤਨੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ, ਜੋ ਹਛਣ-ਭੰਗਰ ਭੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪ੍ਦੇ ਤੇ ਖਜਲ-ਖੁਆਰ ਿੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।
ਕੂ ੜ ਹਵਚ ਗਰਸਤ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁ ਖ ਦਾ ਮੋਿ-ਹਪ੍ਆਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਹਵਚ ਹਪ੍ਆ ਿੋਇਆ
ਿੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਣਿਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਂ ਭੁ ਹਲਆ ਹਪ੍ਆ ਿੈ।
ਅਹਜਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਿੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਿੈ ਤਾਂ ਹਿਰ ਹਕਸ ਨਾਲ ਹਮੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਭਾਵ,
ਹਸਰਜਣਿਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਹਨਭਣਵਾਲਾ ਸਦੀਵੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿੀਂ ਿੈ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਮਨੁ ਖ ਨੂ ੰ ਹਪ੍ਆਰਾ ਲਗਦਾ ਿੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗ ਹਮਠਾ ਲਗਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਅਖੀਰ ਇਿ
ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਖਚਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਿ ਨੂ ੰ ਡੋਬ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।
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ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਹਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਿੇ ਕਰਣਿਾਰ ਕਰਤਾਰ! ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁ ਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੀ
ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ; ਇਕ ਤੂ ੰ ਿੀ ਹਥਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਿੈਂ।3

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਕੂ ੜੁ = ਅ-ਸਹਤ, ਝੂ ਠ; ਚਲਾਇਮਾਨ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ।4

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜਾ/ਕੂ ੜੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂ ਡ; ਸੰਸਹਿਤ
- ਕੂ ਟ/ਕੂ ਟਕ (कू ट/कू टक - ਹਮਹਥਆ, ਝੂ ਠ/ਭਰ ਮ, ਧੋਖਾ/ਜਾਲਸਾਜੀ, ਧੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲਾਕੀ)।

ਰਾਜਾ = ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਜਾ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਾਕਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਾਜਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਜਨ੍ (राजन् - ਰਾਜਾ)।

ਪ੍ਰਜਾ = ਪ੍ਰਜਾ, ਰਾਜੇ ਅਧੀਨ ਲੋ ਕਾਈ/ਜਨਤਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਪ੍ਰਜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਰਜਾਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਜਾ (प्रजा - ਔਲਾਦ, ਹਕਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਰਾਜ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੋ ਕਾਈ)।

ਸਭੁ = ਸਾਰਾ, ਸਮੁੱਚਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸੰਸਾਰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।

3

ਹਬਨੁ ਸਚੇ ਸਭ ਕੂ ੜੁ ਿੈ ਅੰਤੇ ਿੋਇ ਹਬਨਾਸੁ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੯

4

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ‘ਕੂ ੜੁ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਿੈ ਅ-ਸਹਤ, ਜੋ ਸਹਤ (ਸਹਥਰ) ਨਿੀਂ, ਚਲਣਿਾਰ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੈ। ਵੇਖੋ

ਇਸੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀ ਤੁ ਕ: ਹਕਸੁ ਨਾਹਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ‘ਚਲਣਿਾਰੁ’ ॥ ਦੂ ਜੇ ਸਲੋ ਕ (ਸਚੁ ਤਾ ਪ੍ਰੁ ਜਾਣੀਐ) ਹਵਚ ਸ਼ਬਦ
‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ‘ਕੂ ੜੁ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਚੁ’ (ਸਦਾ-ਹਥਰ) ਦੇ ਉਲਟ ਅਰਥਾਂ ਲਈ
ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਭੁ ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सर्व - ਸਭ,
ਿਰ ਕੋਈ)

ਸੰਸਾਰੁ = ਜਗਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਸਾਰ (संसार - ਜੋ ਚਲਾਇਮਾਨ ਿੈ, ਜਗਤ)।

ਮੰਡਪ੍ = ਸ਼ਾਹਮਆਨੇ ।5

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੰਡਪ੍; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਣ੍ਡਪ੍ਿ (मण्डप: - ਹਕਸੇ ਪ੍ੁਰਬ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਾਂਸ, ਿੂ ਸ, ਕਪ੍ੜੇ ਆਹਦ
ਤਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਸਥਾਨ, ਦੇਵ ਮੰਦਰ, ਤੰਬ)ੂ ।

ਮਾੜੀ = ਅਟਾਰੀ, ਚੁਬਾਰਾ।6

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਮਾੜੀ; ਹਸੰਧੀ - ਮਾੜੀ (ਉਪ੍ਰਲੀ ਮੰਜਲ, ਮੰਡਪ੍); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਾਹਡਅ/ਮਾਲ (ਉਸਾਹਰਆ ਿੋਇਆ ਘਰ, ਸਭਾ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਮਾਲ (ਮੰਡਪ੍, ਤੰਬ,ੂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਾਿਰਲਾ ਸਹਜਆ ਭਾਗ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਡ (माड - ਘਰ ਦੀ ਉਪ੍ਰਲੀ ਮੰਜਲ)।
ਬੈਸਣਿਾਰੁ = ਬੈਠਣਵਾਲਾ।

ਕਰਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬੈਸਣਿਾਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੈਸਣ (ਬੈਠਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉਪ੍ਵੇਸ਼ਨਮ੍+ਕਾਰ (उपर्ेशनम्+कार - ਬੈਠਣ ਦੀ
ਹਕਹਰਆ, ਬੈਠਣਾ+ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।

5

ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਸਹਮਆਂ ਹਵਚ ਹਵਆਿ ਆਹਦ ਹਕਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲ੍ਾ ਚੌਂਤਰੇ ਨੁ ਮਾ ਸਜਾਵਟੀ ਮੰਦਰ

‘ਮੰਡਪ੍’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਤੰਬੂਆਂ, ਟੈਂਟਸ ਆਹਦ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਿੈ।
6

ਇਥੇ ‘ਮਾੜੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਚਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ-ਨੁ ਮਾ ਘਰ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸੁਇਨਾ = ਸੋਨਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸੁਇਨਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁਇਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੋੋੱਣ/ਸੁਅ
ੱ ਣ (ਸੋਨਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਵੱਣ (ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਸੋਨਾ);
ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਵਰ੍ਣ (सुर्र्व - ਹਚਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਚਮਕੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਸੋਨਾ)।

ਰੁਪ੍ਾ = ਚਾਂਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਰੁੱਪ੍ਾ; ਹਸੰਧੀ - ਰੁਪ੍ੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰੁੱਪ੍ (ਚਾਂਦੀ ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੁੱਪ੍ (ਹਸੱਕਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਰੂਪ੍ਯ (रूप्य - ਸੁੰਦਰ,
ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਸੱਕਾ)।

ਪ੍ੈਨ੍ਣਿਾਰੁ = ਪ੍ਹਿਨਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲਾ।

ਕਰਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ੈਨ੍ਣਿਾਰੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਪ੍ਿਨੁ ਨ (ਕਪ੍ੜੇ ਪ੍ਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਪ੍ਨਿਹਤ+ਕਾਰ (पपनहपि+कार ਪ੍ਹਿਨ ਕੇ+ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।

ਕਾਇਆ7 = ਦੇਿੀ, ਸਰੀਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਾਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਯਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਯ (काय - ਦੇਿ)।

ਕਪ੍ੜੁ = ਕਪ੍ੜ, ਜਾਮਾ, ਪ੍ਹਿਰਾਵਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਕਪ੍ੜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕਪ੍ੜੁ /ਕਪ੍ੜੋ (ਕਪ੍ੜਾ, ਮੋਟਾ ਕਪ੍ੜਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੱਪ੍ਡ/ਕੱਪ੍ਡੁ /ਕਾਪ੍ਡ (ਕਪ੍ੜਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਕੱਪ੍ਡ (ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਕਪ੍ੜਾ, ਕਪ੍ੜਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕੱਪ੍ਟ (ਗੰਦਾ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਕਪ੍ੜਾ ਜਾਂ ਟਾਕੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਪ੍ਟਮ੍ (कपवटम् ਿਹਟਆ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਹਗਆ ਕਪ੍ੜਾ, ਕਪ੍ੜੇ ਦਾ ਟੁ ਕੜਾ ਜਾਂ ਟਾਕੀ, ਚੀਥੜਾ)।

7

ਅਜੋਕੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਣ ‘ਕਾਇਆਂ’ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਿੈ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਰੂਪ੍ੁ = ਰੂਪ੍, ਸੁਿੱਪ੍ਣ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਰੂਪ੍ (रूप - ਰੂਪ੍)।

ਅਪ੍ਾਰੁ = ਅ-ਪ੍ਾਰ, ਪ੍ਾਰ ਰਹਿਤ, ਅਥਾਿ।

ਹਵਸ਼ੇੇੇਸ਼ਣ (ਰੂਪ੍ੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅਪ੍ਾਰ (अपार - ਹਜਸ ਦਾ ਪ੍ਾਰ ਨਾ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ)।

ਮੀਆ = ਮੀਆਂ, ਪ੍ਤੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਮੀਆ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਹਮਯਾਂ/ਹਮਯਾਨ (ਸਰਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਤੀ, ਖਸਮ, ਸੁਆਮੀ, ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ/ਖਾਵੰਦ); ਅਰਬੀ
- ਅਮੀਰਾਨਾ (ਅਮੀਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗ)।

ਬੀਬੀ = ਬੀਵੀ, ਪ੍ਤਨੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬੀਬੀ (ਘਰ ਦੀ ਸੁਆਣੀ, ਬੇਗਮ, ਪ੍ਤਨੀ)।

ਖਹਪ੍ = ਖਪ੍ ਕੇ, ਖਚਤ ਿੋ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਖੱਹਪ੍ (ਖਪ੍ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖੱਹਪ੍ਅ (ਖਪ੍ਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਸ਼ਪ੍ਯਤੇ (क्षपयिे - ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਿੋਏ = ਿੋਏ (ਰਹਿੰਦੇ) ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਮਰਾਠੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भर्पि - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਖਾਰੁ = ਖੁਆਰ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮੀਆ, ਬੀਬੀ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਖਾਰੁ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖ਼ਾਰ/ਖ਼ਵਾਰ (ਜ਼ਲੀਲ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ)।

ਕੂ ਹੜ = ਕੂ ੜ ਹਵਚ; ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਾਇਕੀ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੂ ੜ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੂ ੜੋ/ਕੂ ੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂ ੜਾ/ਕੂ ੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂ ਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੂ ਟ (कू ट - ਝੂ ਠ)।

ਕੂ ੜੈ8 = ਕੂ ੜੇ ਦਾ; (ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਾਇਕੀ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਹਵਚ ਗਰਸਤ) ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁ ਖ ਦਾ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੂ ੜਾ/ਕੂ ੜ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੂ ੜੋ/ਕੂ ੜ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂ ੜਾ/ਕੂ ੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂ ਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੂ ਟ (कू ट ਝੂ ਠ)।

ਨੇ ਿੁ = ਸਨੇ ਿ, ਹਪ੍ਆਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਨੇ ਿ; ਮੈਹਥਲੀ - ਨੇ ਿ/ਨੇ ਿੁ; ਹਸੰਧੀ - ਨੇ ਿੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੇ ਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਨੇ ਿ/ਹਸਣੇ ਿ (ਹਪ੍ਆਰ); ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਨੇ ਿ
(ਮੁਲਾਇਮ, ਹਪ੍ਆਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸ੍ਨੇ ਿਿ (स्नेह: - ਪ੍ਰੇਮ, ਹਿਪ੍ਾਲਤਾ, ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ)।

ਲਗਾ = ਲਗਾ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਹਪ੍ਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਗਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੱਗਾ/ਲੱਗ (ਨਾਲ ਲਗਾ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਗਇ (ਛੁ ੰਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਲੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयपि - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿੈ)।

8

ਕੁ ਝ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਸਰੂਪ੍ਾਂ ਹਵਚ ‘ਕੂ ੜੇ’ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਲਖਣ ਨੇ ਮਾਵਲੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸ਼ੁਧ ਜਾਪ੍ਦਾ

ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਹਵਚ 'ਕੂ ੜਾ' ਤੋਂ 'ਕੂ ੜੇ' ਬਣਦਾ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ; ਕੂ ੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਿਾਠੀਸਾ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੩੮
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਵਸਹਰਆ = ਹਵਸਰ ਹਗਆ ਿੈ, ਭੁ ਹਲਆ ਹਪ੍ਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਵਸਹਰਆ; ਬੰਗਾਲੀ - ਹਬਸਰਾ (ਹਵਸਹਰਆ); ਲਹਿੰਦੀ - ਹਵਸਰਣ (ਹਵਸਹਰਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਹਵੱਸਰਇ/ਹਵਮਿਰਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਵਸੱਰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਸਮਰਹਤ (पर्समरपि - ਭੁ ਲਦਾ ਿੈ, ਹਵਸਰਦਾ ਿੈ)।

ਕਰਤਾਰੁ = ਕਰਣਿਾਰ, ਹਸਰਜਣਿਾਰ ਪ੍ਰਭੂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਰਤਾਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾਰੁ/ਕੱਤਾਰੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱਤਾਰੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਹਰਤ (कृ िव - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।

ਹਕਸੁ = ਹਕਸ (ਨਾਲ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਹਕਸੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੱਸੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱਸ (ਹਕਸ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਸਯ/ਕਸਯੈ (कस्य/कस्यै - ਹਕਸ ਦਾ)।

ਨਾਹਲ = ਨਾਲ, ਸਾਥ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾਹਲ (ਸਾਥ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਲ (ਛਾਤੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਕਵਾਹਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਙ੍ਕਪ੍ਾਹਲਿ
(अङ्कपापल: - ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਗਲਵਕੜੀ ਪ੍ਾਉਣੀ)।

ਕੀਚੈ = ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਕੀਚੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਚ੍ਛਇ/ਕੀਚਇ (ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੱਜਅਇ (ਕੀਤਾ
ਹਗਆ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕਰਯਤੇ (ककरयिे - ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ)।

ਦੋਸਤੀ = ਹਮੱਤਰਤਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦੋਸਤੀ (ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਹਮੱਤਰਤਾ, ਮੁਿੱਬਤ)।
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ਸਭੁ = ਸਾਰਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜਗੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਭੁ ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सर्व - ਸਭ,
ਿਰ ਕੋਈ)

ਜਗੁ = ਜਗਤ, ਸੰਸਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਗਤ੍ (जगि् - ਸੰਸਾਰ)।

ਚਲਣਿਾਰੁ = ਚਲਾਇਮਾਨ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ।

ਕਰਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਚਲਣਿਾਰੁ; ਲਹਿੰਦੀ - ਚਲਣਿਾਰ (ਚਲਣ ਵਾਲਾ); ਹਸੰਧੀ - ਚਲਣੁ (ਚਲਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਚੱਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਯਹਤ+ਿਾਰ (चलयपि+हार - ਚਲਦਾ ਿੈ+ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।

ਕੂ ੜੁ = ਅ-ਸਹਤ, ਝੂ ਠ; ਚਲਾਇਮਾਨ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜਾ/ਕੂ ੜੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂ ਡ; ਸੰਸਹਿਤ
- ਕੂ ਟ/ਕੂ ਟਕ (कू ट/कू टक - ਹਮਹਥਆ, ਝੂ ਠ/ਭਰ ਮ, ਧੋਖਾ/ਜਾਲਸਾਜੀ, ਧੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲਾਕੀ)।

ਹਮਠਾ = ਸੁਆਦਲਾ, ਹਪ੍ਆਰਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕੂ ੜੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਹਮਠਾ; ਹਸੰਧੀ - ਹਮਠੋ (ਹਮਠਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਮਟ੍ਠਾ/ਹਮਟ੍ਠ (ਮਨ ਨੂ ੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲਾ,
ਹਮੱਠਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਮਸ੍ਟੋ/ਹਮੱਟ੍ਠਾ/ਮੱਟ੍ਠਾ (ਸਾਫ਼, ਹਨਰਮਲ, ਹਮਠਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਰਸ਼੍ਟ (मृष्ट - ਹਨਰਮਲ, ਸ਼ੁੱਧ, ਧੋਤਾ
ਿੋਇਆ, ਮਾਂਹਜਆ ਿੋਇਆ, ਹਮਠਾ)।
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ਮਾਹਖਉ = ਸ਼ਹਿਦ (ਵਾਂਗ ਹਮਠਾ)।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕੂ ੜੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਮਾਹਖਉ; ਲਹਿੰਦੀ - ਮਾਹਖਉ/ਮਾਹਖਓਂ; ਹਸੰਧੀ - ਮਾਹਖ (ਸ਼ਹਿਦ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਾਹਕ੍ਖਅ (ਸ਼ਹਿਦ, ਹਮਠਾ);
ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਹਕ੍ਸ਼ਕ (मापक्षक - ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ/ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ, ਸ਼ਹਿਦ)।

ਡੋਬੇ = ਡੋਬਦਾ ਿੈ, ਡੋਬ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਡੋਬ;ੇ ਬਰਜ - ਡੋਬਨਾ; ਹਨਪ੍ਾਲੀ - ਡੋਬਣ; ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਡੋਬਣਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਡੁ ੱਬ/ਡੋੋੱਬ ( डु ब्ब/डोब्ब ਡੁ ਬਣਾ/ਡੋਬਣਾ)।

ਪ੍ੂਰੁ = ਪ੍ੂਰ ਨੂ ੰ, ਸਮੂਿ ਨੂ ੰ।9

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ
ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੂਰੁ (ਨਦੀ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇੜੀ ਹਵਚ ਬੈਠੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਿ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ੂਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ੂਰ੍ (पूर् ਭਹਰਆ, ਪ੍ੂਰਾ)।

ਨਾਨਕੁ = ਨਾਨਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਵਖਾਣੈ = ਵਖਾਣਦਾ ਿੈ, ਆਖਦਾ ਿੈ, ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਖਾਣੈ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਖਾਹਣਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਕ੍ਖਾਣਅਇ (ਵਖਾਣਦਾ ਿੈ, ਵਰਨਨ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ ਵਯਾਖਯਾਨਮ੍ (व्याख्यानम् - ਭਾਸ਼ਨ, ਹਵਹਖਆਨ)।

ਬੇਨਤੀ = ਹਬਨੈ , ਅਰਜ਼।

9

‘ਪ੍ੂਰ’ ਬੇੜੀ ਹਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਦੀ ਆਹਦ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਿ ਨੂ ੰ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ।
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ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਬੇਨਤੀ/ਬੇਨਹਤ; ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ - ਬੇਨਹਤ; ਅਵਧੀ - ਹਬਨਤੀ; ਹਸੰਧੀ - ਹਵਨਤੀ (ਬੇਨਤੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਬਣਹਤ/ਹਵਣਹਤ (ਸੂਚਨਾ, ਬੇਨਤੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਣੱਹਤ (ਬੇਨਤੀ); ਪ੍ਾਲੀ - ਹਵੱਨੱਹਤ (ਸੂਚਨਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੇਨਤੀ); ਸੰਸਹਿਤ
- ਹਵਜਨ੍ਪ੍ਹਤ (पर्जन्पपि - ਸੂਚਨਾ, ਇਤਲਾਿ, ਹਸ਼ਕਾਇਤ, ਬੇਨਤੀ)।

ਤੁ ਧੁ = ਤੇਰੇ (ਹਬਨਾਂ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਮਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਤੁ ਧ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੁ ੱਧਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ੱਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्र्म् - ਤੂ ੰ)।

ਬਾਝੁ = ਹਬਨਾਂ, ਬਗੈਰ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬਾਝੁ ; ਲਹਿੰਦੀ - ਬਾਝ/ਬਾਝੂ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਾਝ (ਹਬਨਾ, ਬਗੈਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਜ੍ਝਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਾਿਯ
(बाह्य - ਬਾਿਰੀ)।

ਕੂ ੜੋ ਕੂ ੜੁ = ਕੂ ੜ ਿੀ ਕੂ ੜ, ਝੂ ਠ ਿੀ ਝੂ ਠ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜਾ/ਕੂ ੜੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂ ਡ; ਸੰਸਹਿਤ
- ਕੂ ਟ/ਕੂ ਟਕ (कू ट/कू टक - ਹਮਹਥਆ/ਝੂ ਠ, ਭਰ ਮ, ਧੋਖਾ/ਜਾਲਸਾਜੀ, ਧੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲਾਕੀ)।

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਨੌਂ ਤੁ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ ਸਾਹਿਤਕ ਜੁਗਤ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ, ਦੂ ਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚਉਥੀ ਅਤੇ ਅਠਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਹਤੰਨ-ਹਤੰਨ ਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ
ਦੋ ਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਕੁ ੱਲ ਸਤਾਰਾਂ ਵਾਰ ‘ਕੂ ੜ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁ ਿਰਾਈ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਹਕਉਂਹਕ ਇਨ੍ ਾਂ ਛੇ ਤੁ ਕਾਂ ਦੀ
ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇਕੋ ਹਜਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਵੀ ਿੈ। ‘ਕੂ ੜੁ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਰ-
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ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾਵਾਂ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਹਦਰ ੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਿਰ ਪ੍ਦਾਰਥ ਅਤੇ ਜੀਵ
‘ਕੂ ੜ’ ਅਰਥਾਤ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਹਛਣ-ਭੰਗਰ ਿੈ।

ਇਨ੍ ਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਾਜਾ-ਪ੍ਰਜਾ’ (ਪ੍ਹਿਲੀ), ‘ਮੰਡਪ੍-ਮਾੜੀ’ (ਦੂ ਜੀ), ‘ਸੁਇਨਾ-ਰੁਪ੍ਾ’ (ਤੀਜੀ), ‘ਕਾਇਆਕਪ੍ੜੁ ’ (ਚਉਥੀ), ‘ਮੀਆ-ਬੀਬੀ’ (ਪ੍ੰਜਵੀਂ) ਅਤੇ ‘ਹਮਠਾ-ਮਾਹਖਓ’ (ਅਠਵੀਂ) ਹਕਉਂਹਕ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ-ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਪ੍ੂਰਕ
ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਸਮਤਾ ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਵੀ ਿੈ। ਇਨ੍ ਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਅੰਤਲਾ ਸ਼ਬਦ
ਪ੍ਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿੈ।
‘ਰਾਜਾ-ਪ੍ਰਜਾ’

-

‘ਸੰਸਾਰ’

‘ਮੰਡਪ੍-ਮਾੜੀ’

-

‘ਬੈਸਣਿਾਰੁ’ (ਦੂ ਜੀ)

‘ਸੁਇਨਾ-ਰੁਪ੍ਾ’

-

‘ਪ੍ੈਨ੍ਣਿਾਰੁ’ (ਤੀਜੀ)

‘ਕਾਇਆ-ਕਪ੍ੜੁ ’ -

(ਪ੍ਹਿਲੀ)

‘ਰੂਪ੍ੁ-ਅਪ੍ਾਰੁ’ (ਚਉਥੀ)

ਸਲੋ ਕ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤੁ ਕ ‘ਤੁ ਧੁ ਬਾਝੁ ਕੁ ੜੋ ਕੁ ੜੁ’ ਸਮੁਚੇ ਸਲੋ ਕ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਿੋਰ ਸਭ ਕੁ ਝ
ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਿੈ। ਇਿ ਤੁ ਕ ਹਜਥੇ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਉਸਰੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂ ੰ ਖੋਲ੍ਦੀ ਿੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਸੰਸਾਰਕ
ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹਵਚੋਂ ਬਾਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ
ਤੁ ਕ ਹਵਚਲਾ ‘ਤੁ ਧੁ ਬਾਝੁ ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਿੋਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪ੍ੰਚ ਿੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ
ਿੈ।

ਇਿ ਸਲੋ ਕ ਨੂ ੰ ‘ਰੂਪ੍ਮਾਲਾ ਛੰਦ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੀਆਂ ੧੪+੧੦ = ੨੪ ਮਾਤਰ ਾਵਾਂ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿਨ।

ਮਃ ੧ ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਪਰਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਪਚ ਧਰੇ ਪਪਆਰੁ ॥ ਨਾਉ ਸੁਪਣ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਪਤ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥ ਧਰਪਤ ਕਾਇਆ ਸਾਪਧ ਕੈ ਪਿਪਚ ਦੇਇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥
ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਪਸਖ ਸਚੀ ਲੇ ਇ ॥ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਪਕਛੁ ਪੁੰ ਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥
ਸਚੁ ਤਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਪਿ ਕਰੇ ਪਨਿਾਸੁ ॥ ਸਪਤਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਪਛ ਕੈ ਬਪਹ ਰਹੈ ਕਰੇ ਪਨਿਾਸੁ ॥
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ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਿਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਪਜਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਸੱਚ ਨੂ ੰ ਤਦੋਂ ਿੀ ਜਾਣੀਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਸੱਚਾ (ਨਾਮ) ਿੋਵੇ; ਕੂ ੜ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਿ ਕਰੇ।
ਸੱਚ ਤਦੋਂ ਜਾਣੀਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ (ਕੋਈ) ਸੱਚ (ਨਾਮ) ਹਵਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਾਵੇ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ (ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ) ਮਨ ਹਖੜ ਪ੍ਵੇ, ਤਾਂ (ਉਿ)
ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਰ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ ।
ਸੱਚ ਤਦੋਂ ਜਾਣੀਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ (ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੀ) ਜੁਗਤੀ ਜਾਣਦਾ ਿੈ; ਧਰਤੀ ਰੂਪ੍ੀ ਦੇਿੀ ਨੂ ੰ ਸਵਾਰ ਕੇ, (ਉਸ) ਹਵਚ
ਕਰਤਾਰ ਦਾ (ਨਾਮ ਰੂਪ੍) ਬੀਜ ਪ੍ਾਵੇ।
ਸੱਚ ਤਦੋਂ ਜਾਣੀਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ (ਮਨੁ ਖ) ਸੱਚੀ ਹਸਹਖਆ ਲਵੇ; ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਦੀ ਦਇਆ ਜਾਣੇ (ਤੇ) ਕੁ ਝ ਪ੍ੁੰਨ-ਦਾਨ ਕਰੇ।
ਸੱਚ ਤਦੋਂ ਜਾਣੀਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ (ਕੋਈ) ਆਤਮ-ਤੀਰਥ ਉਤੇ ਹਨਵਾਸ ਕਰੇ; ਸਹਤਗੁਰੂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੁੱਛ ਕੇ (ਉਥੇ) ਬੈਠਾ ਰਿੇ, ਹਨਵਾਸ ਕਰ
ਲਵੇ।
ਸੱਚ (ਨਾਮ10 ਿੀ) ਸਾਹਰਆਂ (ਰੋਗਾਂ) ਦਾ ਔਖਧ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, (ਜੋ) ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ (ਦੀ ਮੈਲ) ਨੂ ੰ ਧੋ ਕੇ (ਬਾਿਰ) ਕਢ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। (ਇਸ
ਲਈ) ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, (ਹਕ ਅਹਜਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮਲੇ ) ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ੱਲੇ ਸੱਚ (ਨਾਮ) ਿੋਵੇ।11

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਸਦਾ-ਹਥਰ ਕਰਤਾਰ ਨੂ ੰ ਉਦੋਂ ਿੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਉਸਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਿੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨੁ ਖ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ੰ ਧੋ ਕੇ ਹਨਰਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂ ੰ ਲਗੀ ਿੋਈ ਝੂ ਠ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ।
ਸਦਾ-ਹਥਰ ਕਰਤਾਰ ਉਦੋਂ ਿੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁ ਖ ਉਸਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਹਵਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂ ੰ ਹਨਤਾਪ੍ਰਹਤ
ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਖੇੜੇ ਹਵਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਹਜਿੀ ਅਵਸਥਾ ਹਵਚ ਉਿ ਮਨੁ ਖ ਹਵਕਾਰਾਂ ਆਹਦ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ (ਮੋਖ ਦੁ ਆਰ) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।
ਸਦਾ-ਹਥਰ ਕਰਤਾਰ ਉਦੋਂ ਿੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤੇ ਮਨੁ ਖਾ-ਦੇਿੀ
ਰੂਪ੍ੀ ਧਰਤੀ ਨੂ ੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਸ ਹਵਚ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਰੂਪ੍ ਬੀਜ ਪ੍ਾਵੇ।
ਸਦਾ-ਹਥਰ ਕਰਤਾਰ ਉਦੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁ ਖ ਗੁਰੂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਸੱਚੀ ਹਸਹਖਆ ਗਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ
ਭਾਵਨਾ ਰਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕ ਕਰਮ (ਪ੍ੁੰਨ-ਦਾਨ) ਵੀ ਕਰੇ।
10

ਸੰਸਾਰੁ ਰੋਗੀ ਨਾਮੁ ਦਾਰੂ ਮੈਲੁ ਲਾਗੈ ਸਚ ਹਬਨਾ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੮੭

11

ਹਬਨਵੰਹਤ ਨਾਨਕੁ ਹਜਨ ਨਾਮੁ ਪ੍ਲੈ ਸੇਈ ਸਚੇ ਸਾਿਾ ॥੩॥ - ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੪੩

ਹਤਨ੍ ਮੰਗਾ ਹਜ ਤੁ ਝੈ ਹਧਆਇਦੇ ॥੯॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੬੮
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ਸਦਾ-ਹਥਰ ਕਰਤਾਰ ਉਦੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁ ਖ ਆਤਮਕ-ਹਗਆਨ ਦੇ ਤੀਰਥ12 ਉਤੇ ਵਾਸਾ ਕਰੇ। ਸਹਤਗਰੂ ਦੇ
ਉਪ੍ਦੇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਸੁਹਦਰ ੜ ਰਵ੍ ੇ, ਮਨ ਨੂ ੰ ਜਰਾ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵ।ੇ 13
ਅਸਲ ਹਵਚ, ਸਦਾ-ਹਥਰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਿੀ ਸਾਹਰਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂ ੰ ਧੋ
ਕੇ ਬਾਿਰ ਕਢ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿੇ ਕਰਤਾਰ! ਨਾਨਕ ਹਨਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ
ਸੰਗਤ ਹਮਲੇ ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ੱਲੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਿੋਵੇ।
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਸਚੁ = ਸੱਚ ਨੂ ੰ; ਸਦਾ-ਹਥਰ ਕਰਤਾਰ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਤਾ ਪ੍ਰੁ = ਤਾਂ ਿੀ, ਤਦੋਂ ਿੀ, ਉਦੋਂ ਿੀ।

ਯੋਜਕ ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਿ (िि: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)।

ਜਾਣੀਐ = ਜਾਣੀਦਾ ਿੈ, ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਜਾਣੀਐ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣੀਬੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जानापि - ਜਾਣਦਾ ਿੈ)।

ਜਾ = ਜਦੋਂ।

ਯੋਜਕ ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यार्ि् - ਜਦੋਂ, ਹਜੰਨਾ, ਹਜਤਨਾ)।

12

ਗੁਰ ਹਗਆਨੁ ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਤੀਰਥੁ ਦਸ ਪ੍ੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾਿਰਾ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੮੭

13

ਆਤਮ-ਤੀਰਥ ਉਪ੍ਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਹਵਧੀ ਜਪ੍ੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਉਂ ਦੱਸੀ ਿੈ: ਸੁਹਣਆ ਮੰਹਨਆ ਮਹਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥

ਅੰਤਰਗਹਤ ਤੀਰਹਥ ਮਹਲ ਨਾਉ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਰਦੈ = ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਰਦੈ; ਬਰਜ - ਹਰਦੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਰਦਯੇ (हृदये - ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ)।

ਸਚਾ = ਸੱਚਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਿੋਇ = ਿੋਵ,ੇ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮਰਾਠੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भर्पि - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।

ਕੂ ੜ = ਝੂ ਠ (ਦੀ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜਾ/ਕੂ ੜੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂ ਡ; ਸੰਸਹਿਤ
- ਕੂ ਟ/ਕੂ ਟਕ (कू ट/कू टक - ਹਮਹਥਆ/ਝੂ ਠ, ਭਰ ਮ, ਧੋਖਾ/ਜਾਲਸਾਜੀ, ਧੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲਾਕੀ)।

ਕੀ = ਦੀ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਕਾ/ਕੀ/ਕੇ (ਦਾ/ਦੀ/ਦੇ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਰ (ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਰਤੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृ ि:ਕਰਨਾ)।

ਮਲੁ = ਮੈਲ, ਗੰਦਗੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਮਲ; ਹਸੰਧੀ - ਮਲੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਮਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਲਿ (मल: - ਗੰਦਗੀ, ਮੈਲ,
ਅਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ)।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਉਤਰੈ = (ਜੇ/ਜਦੋਂ) ਉਤਰ ਜਾਵੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਉਤਰੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਤਰੈ/ਉਤਰਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੋੱਤਰਅਇ (ਬਾਿਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਤਰਦਾ
ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਉੋੱਤਰਹਤ (ਪ੍ਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚੋਂ ਬਾਿਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉੋੱਤਰਹਤ (उत्तरपि - ਉੋੱਚਾ ਿੁੰਦਾ
ਿੈ; ਉੋੱਤਰਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਪ੍ਾਰ ਲੰਘਦਾ ਿੈ)।

ਤਨੁ = ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ; ਹਨਜ/ਸਵੈ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਨ/ਤਣੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਣ/ਤਣੂ ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤਨੁ (ਸਰੀਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਨੁ (िनु - ਸਰੀਰ, ਹਵਅਕਤੀ, ਸਵੈ)।

ਕਰੇ = (ਜੇ/ਜਦੋਂ) ਕਰ ਲਵੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਕਰੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोपि - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਿਛਾ = ਚੰਗਾ, ਹਨਰਮਲ, ਸਾਿ-ਸੁਥਰਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤਨੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿਛਾ (ਚੰਗਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਿੱਛਾ (ਸਾਫ਼); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੱਚ/ਅਚ੍ਛ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਚਅ/ਅਚ੍ਛ
(ਸਾਫ਼/ਹਨਰਮਲ, ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਕ, ਸ਼ੁੱਧ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅਚ੍ਛ (अच्छ - ਸਾਫ਼/ਹਨਰਮਲ, ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਕ)।

ਧੋਇ = ਧੋ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਵ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਧੋਇ (ਧੋ ਕੇ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧੋਯਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੋਇਅ/ਧੋਵਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਧੋਵਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧੌਵਹਤ
(धौर्पि - ਧੋਂਦਾ ਿੈ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸਹਚ = ਸੱਚ ਹਵਚ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਧਰੇ = (ਜਦੋਂ) ਧਰੇ, (ਜਦੋਂ) ਪ੍ਾਵੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਧਰੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਇ (ਿੜਦਾ ਿੈ, ਧਰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੱਰਅਇ (ਿੜਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਧਰਹਤ (ਿੜਦਾ ਿੈ,
ਸਿਾਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਧਰਹਤ (धरपि - ਿੜਦਾ ਿੈ, ਰਖਦਾ ਿੈ)।

ਹਪ੍ਆਰੁ = ਪ੍ਰੇਮ, ਸਨੇ ਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਪ੍ਆਰ (ਹਪ੍ਆਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਪ੍ਆਰ (ਹਪ੍ਆਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਪ੍ਰਯਕਾਰ
(पप्रयकार - ਹਦਆਲਤਾ ਕਰਨੀ)।

ਨਾਉ = ਨਾਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਰਾਠੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨ੍ (नामन् - ਨਾਮ)।

ਸੁਹਣ = ਸੁਣ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁਣਣ; ਹਸੰਧੀ - ਸੁਣਣੁ (ਸੁਨਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਹਣਇ/ਸੁਣਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਣਾਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਣੋਹਤ (शृर्ोपि ਸੁਣਦਾ ਿੈ)।

ਮਨੁ = ਮਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

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

ਰਿਸੀਐ = (ਜਦੋਂ) ਹਖੜ ਪ੍ਵੇ, (ਜਦੋਂ) ਖੇੜੇ ਹਵਚ ਆ ਜਾਵੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਰਿਸੀਐ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿਸਇ (ਉਤੇਹਜਤ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿੱਸਇ (ਪ੍ਰਸੰਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ);
ਸੰਸਹਿਤ - ਰਭਸਯਹਤ/ਰਭਸਹਤ (रभस्यपि/रभसपि - ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਗਲੇ ਹਮਲੇ ਗਾ)।

ਤਾ = ਤਾਂ/ਤਦੋਂ/ਉਦੋਂ (ਿੀ)।

ਯੋਜਕ ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਿ (िि: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)।

ਪ੍ਾਏ = ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪ੍ੇਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्रापयपि - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਮੋਖ = ਮੋਖ ਦਾ, ਛੁ ਟਕਾਰੇ ਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਮੋਖੁ/ਮੋਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੋਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੋੋੱਖ/ਮੁੱਖ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮੋੋੱਖ (ਛੁ ਟਕਾਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮੋਕ੍ਸ਼੍ (मोक्ष् - ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਸੰਸਾਰਕ ਿੋਂਦ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਰਾ)।

ਦੁ ਆਰੁ = ਦਰਵਾਜਾ, ਦਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁ ਆਰ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦਵਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਵ ਾਰ (द्वार - ਦਰਵਾਜਾ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਜੁਗਹਤ = ਜੁਗਤੀ, ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤੀ/ਹਵਧੀ/ਢੰਗ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੁਗਹਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੁਗਹਤ/ਜੁਗੁਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੁਹਕ੍ਤ (युपि - ਹਮਲਾਪ੍; ਤਰੀਕਾ, ਹਵਧੀ,
ਤਰਕੀਬ)।

ਜਾਣੈ = (ਜਦੋਂ) ਜਾਣੇ /ਜਾਣ ਲਵੇ, (ਜਦੋਂ) ਸਮਝ ਲਵੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣੇ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जानापि - ਜਾਣਦਾ ਿੈ)।

ਜੀਉ = ਜੀਵ, ਮਨੁ ਖ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਬੰਗਾਲੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ - ਜੀਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੀਵ (जीर् - ਜੀਵਤ, ਹਜਉਂਦਾ)।

ਧਰਹਤ = ਧਰਤੀ, ਜਮੀਨ।

ਨਾਂਵ , ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਤੀ/ਧਰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਹਰਤਰ ੀ (धररत्री - ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਧਰਤੀ)।

ਕਾਇਆ = ਦੇਿੀ, ਸਰੀਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਾਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਯਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਯ (काय - ਦੇਿ)।

ਸਾਹਧ ਕੈ = ਸਾਧ ਕੇ, ਸਵਾਰ ਕੇ, ਹਤਆਰ ਕਰ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਵ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
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ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਾਧਣਾ (ਸਵਾਰਣਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਸਾਧੁਨ (ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਹਧ (ਸਾਧਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਾਧ੍ਨੋ ਹਤ
(साध्नोपि - ਹਨਬੇੜਦਾ ਿੈ, ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ) + ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਇਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਕਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोपि - ਕਰਦਾ ਿੈ) ।

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ, ਅੰਦਰ।

ਸਬੰਧਕ।
ਹਸੰਧੀ - ਹਵਹਚ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍੍ਮਹਨ੍ (र्त्मवपन् - ਹਵਚ)।

ਦੇਇ = (ਜਦੋਂ) ਦੇਵ;ੇ (ਜਦੋਂ) ਪ੍ਾਵੇ/ਬੀਜੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇ/ਦੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਏਇ/ਦਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ददापि - ਦੇਂਦਾ ਿੈ)।

ਕਰਤਾ = ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ (ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਤਾ (किाव - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।

ਬੀਉ = ਬੀਜ; ਨਾਮ ਰੂਪ੍ ਬੀਜ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬੀਉ; ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ - ਬੀਉ/ਬੀਯੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੀਅ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੀਜ (ਬੀਜ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬੀਜਮ੍ (बीजम् ਬੀਜ, ਵੀਰਜ)।

ਹਸਖ = ਹਸਹਖਆ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਸਖੀ/ਹਸਖਾ/ਹਸਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਕਖਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਕਸ਼ਾ (पशक्षा - ਹਸਹਖਆ, ਪ੍ੜ੍ ਾਈ)।

ਸਚੀ = ਸੱਚੀ, ਸੱਚ ਹਵਚ ਸਮਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਸਖ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਲੇ ਇ = ਲਵੇ, ਗਰਹਿਣ ਕਰੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲੇ ਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੇ ਅਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੇ (ਲੈ ਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਿਏਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਲਭਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ ਲਭਯਤੇ (लभयिे - ਿੜਦਾ ਿੈ, ਲਭਦਾ ਿੈ, ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ)।

ਦਇਆ = ਦਇਆ, ਰਹਿਮਹਦਲੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਦਇਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦਅਯਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਯਾ (दया - ਤਰਸ, ਕਰੁਣਾ)।

ਜਾਣੈ = (ਜਦੋਂ) ਜਾਣੇ , (ਜਦੋਂ) ਸਮਝੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣੇ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जानापि - ਜਾਣਦਾ ਿੈ)।

ਜੀਅ = ਜੀਵ ਮਾਤਰ (ਦੀ), ਿਰ ਇਕ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੀਵ (जीर् - ਜੀਵਤ, ਹਜਉਂਦਾ)।

ਕੀ = ਦੀ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਕਾ/ਕੀ/ਕੇ (ਦਾ/ਦੀ/ਦੇ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਰ (ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਰਤੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृ ि:ਕਰਨਾ)।
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ਹਕਛੁ = ਕੁ ਝ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਪ੍ੁੰਨੁ, ਦਾਨੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਮੈਹਥਲੀ/ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਛੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੰਹਚ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਕਹਨ੍ਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕੰਹਚਤ੍ /ਹਕੰਹਚਦ੍ (ककं पचि्/ककं पचद् ਕੁ ਝ)।

ਪ੍ੁੰਨੁ = ਭਲਾ ਕਰਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੁੰਨ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੁਨੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ੁੰਨੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ੁੰਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ੁੱਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ੁਣਯ (पुण्य - ਪ੍ਹਵਤਰ, ਚੰਗਾ,
ਮਨੋ ਿਰ, ਲਾਭਦਾਇਕ)।

ਦਾਨੁ = ਦਾਨ, ਖੈਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਹਬ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦਾਨੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦਾਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਾਨਮ੍ (दानम् - ਦੇਣਾ; ਉਪ੍ਿਾਰ/ਦਾਨ)।

ਕਰੇਇ = (ਜਦੋਂ) ਕਰੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਕਰੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोपि - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਆਤਮ = ਆਤਮ (ਦੇ), ਆਤਮਕ ਹਗਆਨ (ਦੇ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਆਤਮ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਤਮਾ/ਆਤਮ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤੱਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆ੍ਮਨ੍ (आत्मन् - ਆਤਮਾ,
ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍, ਜੀਵ)।

ਤੀਰਹਥ = ਤੀਰਥ ਉਤੇ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਬਰਜ - ਤੀਰਥ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤੀਰ੍ਥਮ੍ (िीर्वम् - ਮਾਰਗ, ਰਸਤਾ, ਪ੍ਹਵਤਰ ਸਥਾਨ)।

ਕਰੇ = (ਜਦੋਂ) ਕਰੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਕਰੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोपि - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਹਨਵਾਸੁ = ਹਨਵਾਸ, ਵਾਸਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਵਾਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣਵਾਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਵਾਸ (पनर्ास - ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ)।

ਸਹਤਗੁਰੂ = ਸਹਤਗੁਰੂ (ਨੂ ੰ), ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ (ਨੂ ੰ); ਸਹਤਗਰੂ ਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ;ੂ ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍+ਗੁਰੁ (सत्य्+गुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)।

ਨੋ = ਨੂ ੰ

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨੋ ; ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨੂ ੰ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਓ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਕਸ਼ (कक्ष् - ਹਕਸ)

ਪ੍ੁਹਛ ਕੈ = ਪ੍ੁੱਛ ਕੇ, ਸਲਾਿ ਲੈ ਕੇ; ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ੁਹਚ੍ਛ (ਪ੍ੁੱਛ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ੁਚ੍ਛਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਚ੍ਛ੍ (प्रच्छ् - ਪ੍ੁੱਛਣਾ) + ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੈ;
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਇਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोपि - ਕਰਦਾ ਿੈ) ।

ਬਹਿ ਰਿੈ = (ਜਦੋਂ) ਬੈਠਾ ਰਿੇ; ਹਟਹਕਆ ਰਿੇ, ਸੁਹਦਰ ੜ੍ ਰਵ੍ ੇ।

ਸੰਜੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬਹਿਣਾ (ਬੈਠਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਬਿਣ (ਬੈਠਣਾ, ਗੱਦੀ/ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਸਇ; ਪ੍ਾਲੀ ਵਸਹਤ (ਹਜਉਂਦਾ ਿੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸਹਤ (र्सपि - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਵਸਦਾ ਿੈ ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रहपि - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)।

ਕਰੇ = (ਜਦੋਂ) ਕਰੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਕਰੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोपि - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਹਨਵਾਸੁ = ਹਨਵਾਸ, ਵਾਸਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਵਾਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣਵਾਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਵਾਸ (पनर्ास - ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ)।

ਸਚੁ = ਸੱਚ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਸਭਨਾ = ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਭਨਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सर्व ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)

ਿੋਇ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮਰਾਠੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भर्पि - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।
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ਦਾਰੂ = ਔਖਧ, ਦਵਾ, ਇਲਾਜ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਾਰੂ (ਦਵਾ, ਔਖਧ)।

ਪ੍ਾਪ੍ = ਪ੍ਾਪ੍ਾਂ (ਦੀ ਮੈਲ) ਨੂ ੰ, ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ (ਦੀ ਮੈਲ) ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਪ੍ਾਪ੍ੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਪ੍ (ਪ੍ਾਪ੍); ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਪ੍ (पाप - ਬਦਮਾਸ਼, ਬੁਰਾ, ਪ੍ਾਪ੍)।

ਕਢੈ = ਕਢਦਾ ਿੈ, ਕਢ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਢੈ (ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਢੈ/ਕੱਢਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਡਢਇ (ਹਖੱਚਦਾ ਿੈ, ਲਕੀਰ ਮਾਰਦਾ ਿੈ,
ਿਲ ਵਾਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਡ੍ਢਹਤ (कड्ढपि - ਹਖੱਚਦਾ ਿੈ, ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ)।

ਧੋਇ = ਧੋ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਧੋਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧੋਯਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੋਇਅ/ਧੋਵਅਇ;ਪ੍ਾਲੀ - ਧੋਵਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧੌਵਹਤ (धौर्पि ਧੋਂਦਾ ਿੈ)।

ਨਾਨਕੁ = ਨਾਨਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਵਖਾਣੈ = ਵਖਾਣਦਾ ਿੈ, ਆਖਦਾ ਿੈ, ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਖਾਣੈ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਖਾਹਣਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਕ੍ਖਾਣਅਇ (ਵਖਾਣਦਾ ਿੈ, ਵਰਨਨ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ ਵਯਾਖਯਾਨਮ੍ (व्याख्यानम् - ਭਾਸ਼ਨ, ਹਵਹਖਆਨ)।
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ਬੇਨਤੀ = ਹਬਨੈ , ਅਰਜ਼।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਬੇਨਤੀ/ਬੇਨਹਤ; ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ - ਬੇਨਹਤ; ਅਵਧੀ - ਹਬਨਤੀ; ਹਸੰਧੀ - ਹਵਨਤੀ (ਬੇਨਤੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਬਣਹਤ/ਹਵਣਹਤ (ਸੂਚਨਾ, ਬੇਨਤੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੱਣੱਹਤ (ਬੇਨਤੀ); ਪ੍ਾਲੀ - ਹਵੱਨੱਹਤ (ਸੂਚਨਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੇਨਤੀ); ਸੰਸਹਿਤ
- ਹਵਜਨ੍ਪ੍ਹਤ (पर्जन्पपि - ਸੂਚਨਾ, ਇਤਲਾਿ, ਹਸ਼ਕਾਇਤ, ਬੇਨਤੀ)।

ਹਜਨ = ਹਜਨ੍ ਾਂ (ਦੇ)

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਜਨ੍ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੇਨ (येन - ਹਜਸ ਦੁ ਆਰਾ)।

ਸਚੁ = ਸੱਚ, ਸੱਚਾ-ਨਾਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਪ੍ਲੈ = ਪ੍ੱਲੇ ਹਵਚ,14 ਕੋਲ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਲੈ /ਪ੍ਲਾ; ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ - ਪ੍ਲਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੱਲੋ/ਪ੍ੱਲਾ (ਝੋਲੀ, ਕੱਪ੍ੜੇ ਦਾ ਦਾਮਨ, ਲੜ ਆਹਦ);
ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਲੁ (ਕੱਪ੍ੜੇ ਦਾ ਹਕਨਾਰਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਪ੍ਲਵ (ਕੱਪ੍ੜਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ੱਲਵ (पल्लर् - ਕੱਪ੍ੜੇ ਦਾ ਟੁ ਕੜਾ)।

ਿੋਇ = ਿੋਵੇ, ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮਰਾਠੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भर्पि - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।

14

ਕਪ੍ੜੇ (ਪ੍ਰਨੇ /ਦੁ ਪ੍ੱਟੇ ਆਹਦ) ਦਾ ਬਟੂ ਏ/ਪ੍ਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਧਾ ਹਕਨਾਰਾ।
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॥੨॥= ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਪ੍ਹਿਲੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਨੇ ਿੁਕਮ ਿੁ ਰਮਾਇਆ ਿੈ ਹਕ ਸਦਾ ਹਥਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਚ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ਹਕਵੇਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ? ਸਮੁੱਚੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਇਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਖ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਹਵਦਮਾਨ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਾਚਕ ਭਾਵ ਰੂਪ੍ੀ ਕਥਨ ਦੇ ਉਤਰ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ‘ਸਚੁ ਤਾ ਪ੍ਰੁ ਜਾਣੀਐ’ ਅਰਥਾਤ ‘ਸਚ ਤਾਂ ਿੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ’ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵਖ-ਵਖ ਪ੍ੰਜ ਪ੍ਰੋਕਤੀਆਂ
ਹਵਚ ਪ੍ੰਜ ਵਖ-ਵਖ ਉਤਰ ਹਦਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਉਤਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਦੀ ਬਿੁਤ ਿੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ
ਰਾਿੀਂ ਹਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਿਰ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਜਾਂ ਕਥਨ ਹਵਚ ਦੋ-ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਿਰ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ‘ਸਚੁ ਤਾ ਪ੍ਰੁ ਜਾਣੀਐ’ ਤੋਂ ਿੋਇਆ
ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਕਥਨ ਦਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਅਰਧ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਦੀ ਦੂ ਸਰੀ
ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਅਗਲੇ ਰੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ‘ਸਚੁ ਤਾ ਪ੍ਰੁ ਜਾਣੀਐ’ ਅਰਥਾਤ ‘ਸਚ ਤਾਂ ਿੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ’ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਕਥਨ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਪ੍ੰਜ
ਪ੍ਰੋਕਤੀਆਂ ਹਵਚ ਪ੍ੰਜ ਵਖ-ਵਖ ਉਤਰ ਹਦਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਹਿਰ ਉਨ੍ ਾਂ ਉਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਥਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਹਵਸਥਾਰ
ਨਾਲ ਅਰਥ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ੰਜ ਪ੍ਰੋਕਤੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਦਸਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਇਿੀ ਹਵਉਂਤ ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ
ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਹਵਲੱਖਣ ਅਰਥ ਅਤੇ ਨਾਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪ੍ੰਨ ਕਰ
ਹਦੰਦੀ ਿੈ।

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ; ਇਥੇ ਉਪ੍ਮੇਯਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਮਾਨਾਂ ਨੂ ੰ ਇਕ ਿੀ ਮੰਨ ਹਲਆ
ਹਗਆ ਿੈ:
ਤੁ ਕ

-

ਉਪ੍ਮੇਯ

ਉਪ੍ਮਾਨ

‘ਧਰਹਤ ਕਾਇਆ’ (ਛੇਵੀਂ)

-

ਧਰਹਤ

ਕਾਇਆ

‘ਕਰਤਾ ਬੀਉ’ (ਛੇਵੀਂ)

-

‘ਆਤਮ ਤੀਰਹਥ’ (ਨਾਵੀਂ)

-

‘ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਿੋਇ ਦਾਰੂ’ (ਹਗਆਰਵੀਂ) -
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ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਕਥਨਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਇਕ ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ ‘ਕੂ ੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ
ਿਛਾ ਧੋਇ’ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਤਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕੂ ੜ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਨ ਰਾਿੀਂ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਤੋਂ ਝੂ ਠ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂ ਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ਹਮਲਦੇ
ਿਨ।

ਚਉਥੀ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਅਰਥਾਤ ਸਤਵੀਂ-ਅਠਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਥੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ
ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸੱਚ ਤਾਂ ਿੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਹਸਹਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਕੇ ਦਾਨ ਆਹਦ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਉੜੀ ॥
ਦਾਨੁ ਮਪਹੰ ਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕੁ ਜੇ ਪਮਲੈ ਤ ਮਸਤਪਕ ਲਾਈਐ ॥
ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛਡੀਐ ਹੋਇ ਇਕ ਮਪਨ ਅਲਖੁ ਪਧਆਈਐ ॥
ਫਲੁ ਤੇਿੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇਿੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥
ਜੇ ਹੋਿੈ ਪੂਰਪਬ ਪਲਪਖਆ ਤਾ ਧੂਪੜ ਪਤਨਾਾ੍ ਦੀ ਪਾਈਐ ॥
ਮਪਤ ਿੋੜੀ ਸੇਿ ਗਿਾਈਐ ॥੧੦॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਿੈ (ਪ੍ੈਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ; ਜੇਕਰ ਹਮਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾ ਲਈਏ।
ਝੂ ਠਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇਈਏ (ਤੇ) ਇਕ ਮਨ ਿੋ ਕੇ ਅਲਖ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ਹਧਆਈਏ।
ਉਿੋ ਹਜਿਾ ਿਲ (ਿੀ) ਪ੍ਾਈਦਾ ਿੈ, ਹਜਿੋ ਹਜਿੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਦੀ ਿੈ।
ਜੇ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਹਖਆ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ 15ਪ੍ਾਈਦੀ ਿੈ।

15

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ-ਸਹਭਆਚਾਰ ਹਵਚ ‘ਪ੍ੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ’ ਹਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਤਕਾਰ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ

ਇਸ ਨੂ ੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਪ੍ਰ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਾਂਧੀਆਂ ਲਈ ਡੂ ੰਘੇ ਹਪ੍ਆਰ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਜਹਗਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨ,
ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਸਰਜਣਿਾਰ ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਨੂ ੰ ਹਪ੍ਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਹਜਿੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਮਨੁ ਖ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁ ਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ, ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਿੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।
https://awordathought.com/dhoo%E1%B9%9B/ ਤੋਂ ਅਨੁ ਕੂਹਲਆ।
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ਥੋੜ੍ੀ ਮਹਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਗਵਾ ਲਈਦੀ ਿੈ।
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਿੈ, ਉਨ੍ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਿੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਦਾਨ
ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਦਾਨ ਹਮਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾ ਲਈਏ।16
ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂ ੰ ਹਧਆਉਣ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਵਚ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਝੂ ਠਾ
ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਅਲਖ ਕਰਤਾਰ ਨੂ ੰ ਹਧਆਈਏ।
ਉਿੋ-ਹਜਿਾ ਿੀ ਹਜੰਦਗੀ ਹਵਚ ਿਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੀਦਾ ਿੈ, ਹਜਿੋ-ਹਜਿੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।
ਉਨ੍ ਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਪ੍ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤਾਂ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਜੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਿੋਂ ਭਾਗਾਂ ਹਵਚ ਅਹਜਿਾ ਸ਼ੁਭ-ਲੇ ਖ
ਹਲਹਖਆ ਿੋਵ।ੇ
ਪ੍ਰਭੂ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਆਪ੍ਣੀ ਅਲਪ੍ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਹਵਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।17

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਦਾਨੁ = ਦਾਨ, ਖੈਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਹਬ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦਾਨੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦਾਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਾਨਮ੍ (दानम् - ਦੇਣਾ, ਉਪ੍ਿਾਰ,
ਇਨਾਮ)।

ਮਹਿੰਡਾ = ਮੈਂਡਾ, ਮੇਰਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਮਹਿੰਡਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਮੈਂਡਾ/ਮੈਡਾ/ਮਇੰਡਾ/ਮਇਡਾ (ਮੇਰਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੇਰਾ/ਮੇਰਅ/ਮਿ/ਮਅਇ/; ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਮਇ/ਮੰ/ਮਮੰ/ਮਏ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮਯਮ/ਮਯ/ਮੰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਮ/ਮਯਾ (मम/मया - ਮੇਰਾ)।

16

"ਪ੍ੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾ ਲਈਏ" ਵਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਹਵਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ। ਇਿ

ਇਕ ਜਹਗਆਸੂ ਦੀ ਹਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਿੋਰਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਹਤਕਾਰ ਦੀ ਹਨਸ਼ਾਨੀ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਪ੍ਆਹਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ੈਰੀਂ ਪ੍ੈਣ ਦੀ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਹਸੱਹਖਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਸਮਰਪ੍ਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਿਾਂ।
17

ਏਨੈ ਹਚਹਤ ਕਠੋ ਹਰ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੪੬
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ਤਲੀ = (ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ) ਤਲੀਆਂ (ਦੀ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਤਲੀ/ਤਲਾ/ਤਲ (ਜਮੀਨ ਦਾ ਤਲ, ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਲਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਤਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਤਲ (ਪ੍ਧਰਾ, ਨੀਵਾਂ,
ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਲਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਲਿ (िल: - ਥੱਲਾ, ਆਧਾਰ, ਨੀਂਿ, ਿੱਥ ਦੀ ਤਲੀ)।

ਖਾਕੁ = ਹਮੱਟੀ, ਧੂੜੀ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮਾਰਵਾੜੀ - ਖਾਕ; ਹਸੰਧੀ - ਖਾਕੁ ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖ਼ਾਕ (ਧੂੜ, ਸਵਾਿ)।

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ।

ਯੋਜਕ
ਹਸੰਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਹਦ (यकद - ਜੇਕਰ)।

ਹਮਲੈ = (ਜੇ) ਹਮਲੇ , (ਜੇ) ਹਮਲ ਜਾਵੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਮਲੈ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਮਲੈ /ਹਮਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਮਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਲਹਤ (पमलपि - ਹਮਲਦਾ ਿੈ)।

ਤ = ਤਾਂ।

ਯੋਜਕ
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਿ (िि: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)।

ਮਸਤਹਕ = ਮੱਥੇ ਉਤੇ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਮਸਤਕ; ਬਰਜ - ਮਸਤਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਸ੍ਤਕਿ (मस्िक: - ਹਸਰ, ਮੱਥਾ, ਖੋਪ੍ੜੀ)।
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ਲਾਈਐ = ਲਾ ਲਈਏ।18

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਲਾਵਣ (ਖੇਤ ਨੂ ੰ ਪ੍ਾਣੀ ਲਾਉਣਾ/ਲਗਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਲਾਇਣੁ
(ਲਾਉਣਾ/ਲਗਾਉਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਾਇਈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਾਏਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਾਗਯਹਤ (लागयपि - ਲਗਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਕੂ ੜਾ = ਝੂ ਠਾ; ਨਾਸ਼ਵਾਨ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਲਾਲਚੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜਾ/ਕੂ ੜੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂ ਡ; ਸੰਸਹਿਤ
- ਕੂ ਟ/ਕੂ ਟਕ (कू ट/कू टक - ਹਮਹਥਆ/ਝੂ ਠ, ਭਰ ਮ, ਧੋਖਾ/ਜਾਲਸਾਜੀ, ਧੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲਾਕੀ)।

ਲਾਲਚੁ = ਲਾਲਚ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਾਲਚੁ; ਬਰਜ - ਲਾਲਚ/ਲਾਲਚੁ (ਪ੍ਰਬਲ ਇਛਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਾਲਚ੍ਛੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਾਲਚ੍ਛੋ (ਤਮ੍ਾ,
ਹਿਰਸ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲਾਹਲਤਯ (लापलिय - ਹਪ੍ਆਰ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮਧੁਰਤਾ)।

ਛਡੀਐ = ਛੱਡ ਦੇਈਏ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਛਡਣਾ (ਹਤਆਗਣਾ/ਛੱਡਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਛਡਣ (ਛੱਡਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਛਡਣੁ (ਹਤਆਗਣਾ/ਛੱਡਣਾ);
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛੱਡਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਛੱਡੇਹਤ (ਹਤਆਗਦਾ ਿੈ/ਛੱਡਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਛਰ੍ਦਹਤ (छदवपि - ਵਗਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਿੋਇ = ਿੋ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਮਰਾਠੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भर्पि - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।

18

ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ।
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ਇਕ ਮਹਨ19 = ਇਕ ਮਨ (ਿੋ ਕੇ), ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਕ/ਇਕਾ; ਹਸੰਧੀ - ਏਕੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏੋੱਕ; ਪ੍ਾਲੀ - ਏਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਕ (एक - ਇਕ, ਕੇਵਲ)। +
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਨੇ /ਮਣੇ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਣ/ਮਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨਸ੍ (मनस् - ਮਨ)।

ਅਲਖੁ = ਅ-ਲਖ (ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਵੇਹਖਆ ਜਾਂ ਸਮਹਝਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ) ਨੂ ੰ, ਅਲਖ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਗੁਜਰਾਤੀ/ਬਰਜ - ਅਲਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਲੱਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਲਕ੍ਸ਼ਯ (अलक्ष्य - ਅਹਦੱਖ, ਅਹਗਆਤ)

ਹਧਆਈਐ = ਹਧਆਈਏ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਧਆਉਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਧਯਾਇਣੁ (ਹਚੰਤਨ ਕਰਨਾ/ਹਧਆਉਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਧਆਵਇ/ਹਧਆਅਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ
- ਹਧਆਅਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਧਯਾਯੰਹਤ (ध्यायपि - ਹਧਆਨ ਹਦੰਦਾ ਿੈ)।

ਿਲੁ = ਿਲ; ਹਸੱਟਾ, ਨਤੀਜਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਿਲ (ਿਲ, ਹਸੱਟਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿਲ (फल - ਿਲ, ਦਾਣਾ, ਿਲ ਦਾ
ਬੀਜ)।

ਤੇਵੇਿ20
ੋ = ਤੇਿੋ ਹਜਿਾ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤੇਵੇਿ;ੋ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਵ/ਤੇਿਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੇਹਿ/ਤੇਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਾਹਦਰ ਸ਼ (िादृश - ਹਤਿੋ ਹਜਿਾ, ਉਸ
ਵਰਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ)।

19

ਇਥੇ ‘ਇਕ ਮਹਨ’ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਚੀ ਸਮਾਸੀ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੈ।

20

ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਚੀ ਸਮਾਸੀ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
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ਪ੍ਾਈਐ = ਪ੍ਾਈਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪ੍ੇਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्रापयपि - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਜੇਵੇਿੀ21 = ਹਜਿੋ ਹਜਿੀ, ਹਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਜੇਵੇਿੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਵ/ਜੇਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਦਰ ਸ਼ (यादृश - ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ, ਹਜਸ ਵਰਗਾ,
ਹਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ)।

ਕਾਰ = ਕਾਰ, ਕਰਨੀ, ਕੰਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਕਾਰ (ਕੰਮ); ਹਸੰਧੀ - ਕਾਹਰ (ਕੰਮ, ਹਕੱਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰ (कार - ਕਾਰ, ਕੰਮ)।22

ਕਮਾਈਐ = ਕਮਾਈਦੀ ਿੈ, ਕਮਾਈਏ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਮਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕਮਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਮਾਇਣੁ ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਕਮਾਵੁ ਨ (ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਉਣਾ);
ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱਮਾਵੇਇ; ਦਰਦ - ਕਮਾਵਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ ਕਰ੍ਮਾਪ੍ਯਹਤ (कमावपयपि - ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ।

ਯੋਜਕ।
ਹਸੰਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਹਦ (यकद - ਜੇਕਰ)।

21ਪ੍ਰਕਾਰ
22

ਵਾਚੀ ਸਮਾਸੀ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।

‘ਕਾਰ’ (ਕੰਮ) ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ।
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ਿੋਵੈ ਹਲਹਖਆ = ਹਲਹਖਆ ਿੋਵੇ, ਉਕਹਰਆ ਿੋਵੇ।

ਸੰਜੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਹਬ - ਿੋਵੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਬ/ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भर्पि - ਿੁੰਦਾ ਿੈ) + ਪ੍ੁਰਾਤਨ
ਪ੍ੰਜਾਬੀ -ਹਲਖਣੁ (ਹਲਖਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਲਖਯਹਤ (पलखयपि - ਹਲਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।23

ਪ੍ੂਰਹਬ = ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਿ ਤੋਂ।

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ੂਰਹਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ੂਰਵ (पूर्व - ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਥਮ, ਪ੍ੂਰਬ ਹਦਸ਼ਾ, ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਪ੍ੁਰਾਣਾ)।

ਤਾ = ਤਾਂ, ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ।

ਯੋਜਕ ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਿ (िि: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)।

ਧੂਹੜ = ਧੂੜੀ, ਚਰਨ-ਧੂੜ; ਸੰਗਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਹਸੰਧੀ - ਧੂਹੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੂਲੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧੂਹਡ/ਧੂਹਲ (धूपड/धूपल - ਧੂੜੀ, ਧੂੜ, ਚੂਰਨ)।

ਹਤਨਾ੍ = ਉਨ੍ ਾਂ (ਦੀ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਨ੍ ਾ/ਹਤਨ੍ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੇਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤੇਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਿ (ि: - ਹਤਸ)।

ਦੀ = ਦੀ

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਦੇ/ਦੀ/ਦਾ; ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਕਾ/ਕੀ/ਕੇ (ਦਾ/ਦੀ/ਦੇ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਰ (ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਹਰਤੋ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृ ि:- ਕਰਨਾ)।
23

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਲਹਖਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਲਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਲਖਹਤ (पलखपि - ਹਲਖਦਾ ਿੈ)।
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ਪ੍ਾਈਐ = ਪ੍ਾਈਦੀ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪ੍ੇਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्रापयपि - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਮਹਤ = ਮਹਤ ਆਸਰੇ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਮਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਹਤਿ (मपि: - ਬੁਧੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ)।

ਥੋੜੀ = ਅਲਪ੍, ਘੱਟ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮਹਤ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਥੋੜੀ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਥੋਰੀ/ਥੋਰੋ; ਹਸੰਧੀ/ਗੁਜਰਾਤੀ/ਦਰਦ - ਥੋੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਥੋਡ/ਥੋਹਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਥੋਗ/ਥੋ;
ਪ੍ਾਲੀ - ਥੋਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ੍ਤੋਕ (स्िोक - ਅਲਪ੍, ਥੋੜਾ)।

ਸੇਵ = ਸੇਵਾ, ਘਾਲ-ਕਮਾਈ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਸੇਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੇਵਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੇਵਾ (सेर्ा - ਟਹਿਲ, ਸੇਵਾ, ਹਖਦਮਤ)।

ਗਵਾਈਐ = ਗਵਾ ਲਈਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਗਵਾਉਣਾ (ਗੁਆਉਣਾ, ਨੁ ਕਸਾਨ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਗਵਾਇਣੁ (ਗੁਆਉਣਾ, ਉਜਾੜਨਾ/ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ);
ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਮੇਇ/ਗਮਾਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਮੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਮਯਹਤ (गमयपि - ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

॥ ੧੦ ॥ = ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ‘ਦਾਨੁ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕੁ ’ ਇਕ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਕਥਨ ਿੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ-ਹਪ੍ਆਹਰਆਂ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਦੀ
ਖਾਕ ਅਰਥਾਤ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਨੂ ੰ ਮੱਥੇ ਉੋੱਪ੍ਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਹਦਆਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਤਅੰਤ ਸਮਰਪ੍ਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ
ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਕਥਨ ਲੋ ਕ-ਅਖਾਣ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਉਦਾਿਰਣ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਦੂ ਜੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਲਖੁ’ (ਭਾਵ, ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਵੇਹਖਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ), ਹਕਉਂਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਸੋ
ਇਥੇ ਪ੍ਹਰਕਰ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ।

ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਵੈਸਾ
ਿੀ ਿਲ ਹਮਲਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਤ-ਪ੍ੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ-ਧੂੜ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਪ੍ੂਰਹਬ ਹਲਹਖਆ’ ਸ਼ਬਦਜੋੜ ਦੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਹਵਚ ਇਿ ਮੰਹਨਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੀਵ ਦੇ ਭਾਗ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਿੀ
ਹਲਖ ਹਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਥੇ ਉਸੇ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਕਥਨ ਵਜੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਭਾਗ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।

‘ਮਹਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ’ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀਂ ਦਹਸਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਨਜੀ ਅਲਪ੍-ਮਹਤ ਦੇ
ਆਸਰੇ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਕਮਾਈ ਹਵਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
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