ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ਉੜੀ ੧੨

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਬਾਰਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੫ ਸਲੋ ਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ੨, ਦੂ ਜੇ ਦੀਆਂ ੩, ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ੪, ਚਉਥੇ ਦੀਆਂ ੩ ਅਤੇ
ਪ੍ੰਜਵੇਂ ਦੀਆਂ ੨ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਿਾਉ’1 ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੀਆਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਦੋ ਸਲੋ ਕਾਂ
ਹਵਚ ‘ਦੁ ਖ’ ਤੇ ‘ਸੁਖ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ੍ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਮਹਤ ਹਦਰ ਸਟੀਕੋਣ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਤੀਜੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਹਦਰ ੜਹ ਕਰਾਇਆ ਿੈ ਹਕ
ਇਕ ਸਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਿੀ ਸਾਹਰਆਂ ਵਰਨਾਂ ਅਥਵਾ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਿੈ। ਚਉਥਾ
ਸਲੋ ਕ ਇਕ ਿਰੀ ਨੂ ੰ ਿੀ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤ, ਹਸਰਮੌਰ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਚੇਤਨਾ ਸਰੋਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ।
ਪ੍ੰਜਵਾਂ ਸਲੋ ਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਨੂ ੰ ਕੇਂਦਰੀਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਕ ਹਟਕਾਅ ਲਈ ਆਤਮਕ ਹਗਆਨ ਨੂ ੰ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਹਗਆਨ
ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂ ੰ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਐਲਾਨਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਦੁ ਹਨਆਵੀ ਹਵਹਦਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁ ਖੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂ ੰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਕਲੌ ਤੀ ਕਸਵੱਟੀ ਮੰਨਦੀ ਿੈ।
ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ ੧ ॥2
ਦੁਖੁ ਦਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖੁ ਤਾਮਮ ਨ ਹੋਈ ॥
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਰਿਾਉ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਗਾਂ ਹਵਚ ਰਚੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸੰਗੀਤਕ ਹਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਰਿਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ‘ਟੇਕ’ (ਸਥਾਈ) ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ; ਭਾਵ, ਉਿ ਤੁ ਕ ਜਾਂ ਤੁ ਕਾਂ, ਜੋ
ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁ ਿਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਾਉ ਵਾਲੀ ਤੁ ਕ ਜਾਂ ਤੁ ਕਾਂ,
ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।
‘ਰਿਾਉ’ ਦੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਗਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ
ਹਵਚ ਦੋ ਰਿਾਉ (ਰਿਾਉ/ਰਿਾਉ ਦੂ ਜਾ) ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਹਿਲਾ ‘ਰਿਾਉ’ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੁਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂ ਸਰਾ
ਰਿਾਉ (ਰਿਾਉ ਦੂ ਜਾ) ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਰ ਨੂ ੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਇਕ ‘ਰਿਾਉ’ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਪ੍ਰ ਹਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਚ ਕਈ 'ਰਿਾਉ' ਵੀ ਿੋ ਸਕਦੇ
ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਹਥਤੀਆਂ ਹਵਚ ਸਬੰਧਤ ‘ਰਿਾਉ’ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਹਸ਼ਆਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਿਨ। -ਡਾ ਜਸਵੰਤ
ਹਸੰਘ, ਐਸ. ਜੀ. ਜੀ. ਐੱਸ., ਦੀ ਆਡੋਬ ਔਫ਼ ਗੌਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਹਸੱਖ ਗੁਰਦੁ ਆਰਾ ਬੋਰਡ, ਹਸੰਗਾਪ੍ੁਰ, ੨੦੦੮, ਪ੍ੰਨਾ ੧੧
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ਕੁ ਝ ਹਵਦਵਾਨ (ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਦੇ (ਦੁ ਖੁ ਦਾਰੂ...ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਹਰ ਰਹਿਆ॥੨॥

ਤਕ) ਨੂ ੰ ਹਗਣਤੀ ਪ੍ੱਖੋਂ ਇਕ ਸਲੋ ਕ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਇਸ ਪ੍ਦੇ ਨਾਲ ਹਦਤੇ ਅੰਕ (੧, ੨) ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਇਿ ਦੋ ਸਲੋ ਕ
ਿਨ। ਕੁ ਝ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮ: ੧’ ਵੀ ਹਲਹਖਆ ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ ਹਕ ਦੋ ਸਲੋ ਕਾਂ ਵਾਲੀ
ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਿੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਗਲੇ ਸਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹਦਤੇ ਅੰਕ (੩, ੪, ੫) ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਸ
ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ਸਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਹਗਣਤੀ ੫ ਬਣਦੀ ਿੈ।
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ਤੂੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥
ਬਮਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਮਤ ਵਮਸਆ ॥ ਤੇਰਾ ਅੂੰ ਤੁ ਨ ਜਾਈ ਲਮਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਾਮਤ ਮਮਹ ਜੋਮਤ ਜੋਮਤ ਮਮਹ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਮਰ ਰਮਹਆ ॥
ਤੂੂੰ ਸਚਾ ਸਾਮਹਬੁ ਮਸਫਮਤ ਸੁਆਮਿ੍ਉ ਮਜਮਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਮਰ ਪਇਆ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਮਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਮਰ ਰਮਹਆ ॥੨॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਦੁ ਖ ਦਵਾ (ਤੇ) ਸੁਖ ਰੋਗ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ, (ਹਕਉਂਹਕ) ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਿੈ ਤਦੋਂ (ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਦਾ ਚੇਤਾ) ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ।
(ਿੇ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ!) ਤੂ ੰ (ਿੀ ਸਭ ਕੁ ਝ) ਕਰਣਜੋਗ ਕਰਤਾਰ ਿੈਂ, ਮੈਂ ਨਿੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ (ਕੁ ਝ) ਕਰਦਾ ਿਾਂ, (ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁ ਝ) ਨਿੀਂ
ਿੁੰਦਾ।
ਿੇ ਕੁ ਦਰਤ ਹਵਚ ਵਸੇ ਿੋਏ (ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ) ਸਦਕੇ ਿਾਂ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਿੀਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(ਸਾਰੀ) ਉਤਪ੍ਤੀ ਹਵਚ (ਤੇਰੀ) ਜੋਹਤ (ਤੇ ਤੇਰੀ) ਜੋਹਤ ਹਵਚ (ਿੀ ਸਾਰੀ) ਉਤਪ੍ਤੀ ਿੈ; (ਤੂ ੰ ਆਪ੍ਣੀ) ਅਖੰਡ ਸੱਤਾ ਸਦਕਾ (ਿਰ
ਥਾਂ) ਹਵਆਪ੍ਕ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈਂ।
ਤੂ ੰ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਿੈਂ, (ਤੇਰੀ) ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਸਰਬ ਸਰੇਸ਼ਟ ਿੈ; ਹਜਸ (ਮਨੁ ਖ) ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਿ ਪ੍ਾਰ ਪ੍ੈ ਹਗਆ।
ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ (ਹਕ) ਕਰਤਾ ਪ੍ੁਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਅਹਤ ਗੁਿਜ ਿਨ; ਉਸ ਨੇ ) ਜੋ ਕੁ ਝ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਉਿ ਕਰੀ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਦੁ ਖ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸੁਖ ਰੋਗ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਦੁ ਖ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਨ-ਮਨ ਅਰੋਗ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਉਦੋਂ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਚੇਤੇ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਤਨ-ਮਨ ਰੋਗੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਭਾਵ ਇਿ ਿੈ ਹਕ
ਦੁ ਖ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਹਵਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਿੀ ਦੁ ਖ ਦੂ ਰ ਿੋਕੇ ਸਦੀਵੀ
ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਿੇ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ! ਸਭ ਕੁ ਝ ਕਰਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਕੇਵਲ ਤੂ ੰ ਿੀ ਿੈਂ, ਮੈਂ ਨਿੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਕ-ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਿੋ ਕੇ ਕੁ ਝ ਕਰਨ
ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁ ਝ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ; ਭਾਵ, ਿਰ ਇਕ ਕਾਰਜ ਨੂ ੰ ਕਰਣਜੋਗ ਹਸਰਫ ਤੂ ੰ ਿੀ ਿੈਂ।
ਿੇ ਕੁ ਦਰਤ ਹਵਚ ਵਸੇ ਿੋਏ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁ ਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਿਾਂ! ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹਕਸੇ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਹਵਚ ਤੇਰੀ ਿੀ ਚੇਤਨਾ ਵਰਤ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਚੇਤਨਾ ਹਵਚ ਿੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂ ੰ
ਆਪ੍ਣੀ ਅਖੰਡ ਸੱਤਾ (ਅਕਲ-ਕਲਾ) ਕਰਕੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹਵਆਪ੍ਕ ਿੋਇਆ ਹਪ੍ਆ ਿੈਂ।
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ਤੂ ੰ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਮਾਲਕ ਿੈਂ, ਤੇਰੀ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਸਰਬ ਸਰੇਸ਼ਟ ਿੈ; ਹਜਸ-ਹਜਸ ਮਨੁ ਖ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਕੀਤੀ, ਉਿ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਿੋ ਹਗਆ।
ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਥਨ ਿੈ ਹਕ ਕਰਤਾ ਪ੍ੁਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਹਤ ਬੇਿਦ ਰਮਜ ਭਰੀਆਂ ਿਨ; ਉਿ ਆਪ੍ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦਾ ਿੈ। ਜੋ
ਕੁ ਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਆਪ੍ਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹਵਚ ਕਰੀ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ।

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਦੁ ਖੁ = ਦੁ ਖ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਦੁ ਖ; ਹਸੰਧੀ - ਦੁ ਖੁ (ਦੁ ਖ, ਪ੍ੀੜ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੁ ਖ/ਦੁ ਖੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁ ਕ੍ਖ (ਦੁ ਖ/ਕਸ਼ਟ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁ ਿਖ
(दु:ख - ਮੁਸ਼ਹਕਲ, ਪ੍ੀੜ)।

ਦਾਰੂ = ਔਖਧ, ਦਵਾ, ਇਲਾਜ।

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

ਸੁਖੁ = ਸੁਖ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸੁਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਕ੍ਖ (ਸੁਖ/ਖੁਸ਼ੀ); ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਖ (सुख - ਸੁਿਾਵਣਾ, ਅਸਾਨ,
ਅਰਾਮ, ਖੁਸ਼ੀ)।

ਰੋਗੁ = ਰੋਗ, ਹਬਮਾਰੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਰੋਗ;ੁ ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੋਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰੋਗਿ (रोग: - ਰੋਗ, ਹਬਮਾਰੀ)।

ਭਇਆ = ਿੋਇਆ, ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਭਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਇਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਹਵਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਹਵਤ (भवित - ਿੋਇਆ, ਿੋਣ ਵਾਲਾ)।

ਜਾ = ਜਦੋਂ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾ (ਜਦੋਂ, ਜੋ, ਹਜਸ ਆਹਦ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (याित् - ਜਦੋਂ, ਹਜੰਨਾ, ਹਜਤਨਾ)।

ਤਾਹਮ = ਤਾਂ, ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤਾਹਮ; ਅਪ੍ਭਰ ਸ਼ - ਤਾਮ/ਤਾਵ (ਤਦੋਂ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਤਾਵ (ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਾਵਤ (ताित ਬਿੁਤ ਹਜਆਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਚ)।

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।
ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)।

ਿੋਈ = ਿੁੰਦਾ।

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

ਤੂ ੰ = ਤੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਮੱਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੂ ੰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्िम् - ਤੂ ੰ)।

ਕਰਤਾ = ਕਰਨਵਾਲਾ, ਕਰਨਿਾਰ/ਰਚਨਿਾਰ ਕਰਤਾਰ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤੂ ੰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

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

ਕਰਣਾ = ਕਰਣਜੋਗ, (ਸਭ ਕੁ ਝ ਕਰਨ ਹਵਚ) ਸਮਰਥ।

ਕਰਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਰਤਾ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬੰਗਾਲੀ - ਕਰਣਾ (ਕੰਮ, ਫਰਜ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰਣ (ਸੰਦ/ਸਾਧਨ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਰਣ (ਕਰਨਾ/ਬਣਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰਣ
(करण - ਕਾਰਜ)।

ਮੈ = ਮੈਂ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਉਤਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਮੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੈ/ਮਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਮਇ/ਮਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਯਾ (मया - ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ)।

ਨਾਿੀ = ਨਿੀਂ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਨਾਿੀ/ਨਾਹਿ/ਨਿੀ/ਨਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਹਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਹਿ (नवि - ਨਿੀਂ)।

ਜਾ = ਜਦੋਂ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾ (ਜਦੋਂ, ਜੋ, ਹਜਸ ਆਹਦ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (याित् - ਜਦੋਂ, ਹਜੰਨਾ, ਹਜਤਨਾ)।

ਿਉ = ਮੈਂ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਉਤਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਬਰਜ - ਿਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਉਂ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਿਮ੍ (अिम् - ਮੈਂ)।

ਕਰੀ = ਕਰਾਂ, ਕਰਦਾ ਿਾਂ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਉਤਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

5
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਰਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਰਣੁ (ਕਰਨਾ, ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੇਇ/ਕਰਇ; ਪ੍ਾਲੀ ਕਰੋਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोवत - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)।

ਿੋਈ = ਿੁੰਦਾ, ਿੋ ਸਕਦਾ।

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

ਬਹਲਿਾਰੀ = ਬਹਲਿਾਰ ਿਾਂ, ਸਦਕੇ ਿਾਂ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਉਤਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬਹਲਿਾਰਣੁ (ਕੁ ਰਬਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਰਪ੍ਣ ਕਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਬਹਲਿਾਰ (बवििार - ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਅਥਵਾ ਬਹਲਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼)।

ਕੁ ਦਰਹਤ = ਕੁ ਦਰਤ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੁ ਦਰਹਤ; ਅਰਬੀ - ਕੁ ਦਰਤ ( قُدرَت- ਤਾਕਤ, ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ, ਕੁ ਦਰਤ)।

ਵਹਸਆ = ਵਸੇ ਿੋਏ।

ਭੂ ਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਹਸਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਹਸਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉਹਸ਼ਤ (उवित - ਵਹਸਆ ਿੋਇਆ)।3

3

‘ਵਹਸਆ’ ਦਾ ਹਨਕਾਸ ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਬਾਸ਼ੀਦਨ’ (ਿੋਣਾ, ਵਸਣਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਿੋਇਆ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਤੇਰਾ = ਤੇਰਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਮਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤੇਰਾ/ਤੇਰੀ/ਤੇਰ;ੇ ਬਰਜ - ਤੇਰਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਰਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ੱਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्िम् - ਤੂ ੰ)।

ਅੰਤੁ = ਅੰਤ, ਿੱਦ-ਬੰਨਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਤ (अन्त - ਨਜ਼ਦੀਕ, ਅਖੀਰ, ਅੰਤਮ)।

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)।

ਜਾਈ ਲਹਖਆ = ਲਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਜਾਈ/ਜਾਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यावत - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਿੈ) +
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਹਖਆ; ਬਰਜ - ਲਹਖਯਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਹਕ੍ ਖਯਾ (ਦੇਹਖਆ, ਸਮਹਝਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਕ੍ਖਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ ਲਕ੍ਖਇ (ਦੇਖਦਾ ਿੈ, ਜਾਣਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲਕ੍ਸ਼ਹਤ (िक्षवत - ਪ੍ਛਾਣਦਾ ਿੈ)।

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਰਿਾਉ = ਠਹਿਰਾਉ, ਟੇਕ, ਸਥਾਈ, ਉਿ ਤੁ ਕ ਜਾਂ ਬੰਦ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤਰੇ ਹਪ੍ਛੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਰਿਣਾ, ਰਿਾਉ (ਉਿ ਤੁ ਕ ਜਾਂ ਬੰਦ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤਰੇ ਹਪ੍ਛੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ); ਲਹਿੰਦੀ ਰਿਣ (ਰਹਿਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रिवत - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਜਾਹਤ = ਉਤਪ੍ਤੀ (ਹਵਚ), ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ (ਹਵਚ)।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਹਤ (जावत - ਜਨਮ, ਜਨਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗੋਤ/ਪ੍ਰਵਾਰ/ਵੰਸ਼, ਜਾਤ)।

ਮਹਿ = ਹਵਚ

ਸੰਬੰਧਕ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਹਿ/ਮਹਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਜਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮਧਯ (मध्य - ਹਵਚ)।

ਜੋਹਤ = ਜੋਤ, ਚੇਤਨਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੋਹਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੋੱਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਯੋਹਤਸ੍ (ज्योवतस् - ਚਾਨਣ, ਚਮਕ, ਲਾਟ, ਆਤਮਹਵਹਦਆ)।

ਮਹਿ = ਹਵਚ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਹਿ/ਮਹਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਜਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮਧਯ (मध्य - ਹਵਚ)।P8-12

ਜਾਤਾ4 = ਉਤਪ੍ਤੀ, ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਹਤ (जावत - ਜਨਮ, ਜਨਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗੋਤ/ਪ੍ਰਵਾਰ/ਵੰਸ਼, ਜਾਤ)।

ਅਕਲ = ਅਖੰਡ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਲਾ ਦਾ) ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਸੰਸਹਿਤ - ਅਕਲ (अकि - ਅਖੰਡ, ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਭਾਗਾਂ ਹਵਚ ਵੰਹਡਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ)।
4

‘ਜਾਤਾ’ ਇਥੇ ‘ਜਾਹਤ’ ਦਾ ਿੀ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਿੈ।
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ਕਲਾ = ਸ਼ਕਤੀ, ਸੱਤਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ (ਕਲਾ, ਿੁਨਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਲਾ (किा - ਕੋਈ ਹਵਿਾਰਕ ਕਲਾ)।

ਭਰਪ੍ੂਹਰ = ਭਰਪ੍ੂਰ, ਹਵਆਪ੍ਕ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਭਰਪ੍ੂਰ; ਬਰਜ - ਭਰਪ੍ੂਰ (ਪ੍ਰੀਪ੍ੂਰਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਰਪ੍ੂਰ (ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ ਭਰ+ਪ੍ੂਰ੍ਣ (भर+पूणा - ਭਹਰਆ+ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ, ਪ੍ੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ; ਪ੍ਾਲਨ ਪ੍ੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।

ਰਹਿਆ = (ਭਰਪ੍ੂਰ ਿੋ) ਹਰਿਾ ਿੈਂ, (ਹਵਆਪ੍ਕ) ਿੋਇਆ ਹਪ੍ਆ ਿੈਂ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਰਹਿਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿਆ (ਹਰਿਾ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रिवत - ਰਹਿੰਦਾ
ਿੈ)।

ਤੂ ੰ = ਤੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਮੱਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੂ ੰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्िम् - ਤੂ ੰ)।

ਸਚਾ = ਸਚਾ, ਸਦਾ-ਹਥਰ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਾਹਿਬੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸਚ)।

ਸਾਹਿਬੁ = ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਸਾਹਿਬ (ਮਾਲਕ)।
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ਹਸਫਹਤ = ਹਸਫਤ, ਉਸਤਹਤ, ਮਹਿਮਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਸਫਹਤ; ਅਰਬੀ - ਹਸਫ਼ਤ ( صِفَات- ਉਸਤਹਤ, ਵਹਡਆਈ)।

ਸੁਆਹਲ੍ ਉ = ਸੁੰਦਰ, ਸਰਬ ਸਰੇਸ਼ਟ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਸਫਹਤ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸੁਆਹਲਉ (ਸੁੰਦਰ); ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਗੁਜਰਾਤੀ - ਸੁਆਂਲਉ (ਸਜਣ, ਪ੍ਤਵੰਤਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਸੁੱਮਾਰ/ਸੂਮਾਲ/ਸੁਮਾਰ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਕੁਮਾਰ/ਸੁਕੁਮਾਲ (सुकुमार/सुकुमाਲ - ਨਾਜੁਕ, ਮੁਲਾਇਮ)।5

ਹਜਹਨ = ਹਜਸ ਨੇ , ਹਜਸ-ਹਜਸ ਨੇ ।
ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਜਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੇਨ (येन - ਹਜਸ ਦੁ ਆਰਾ)।

ਕੀਤੀ = (ਹਸਫਤ) ਕੀਤੀ, (ਮਹਿਮਾ) ਗਾਈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਕੀਤੀ/ਕੀਤਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੀਤੋ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੱਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤ (कृ त - ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ)।

ਸੋ = ਉਿ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।

ਪ੍ਾਹਰ = ਪ੍ਾਰ, ਪ੍ਾਰਲੇ (ਬੰਨੇ), (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਪ੍ਾਰ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
5

ਕੁ ਝ ਹਸਖ ਕੋਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ‘ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁ+ਆਲਯ (सु+आिय - ਸੁੰਦਰ/ਸਰੇਸ਼ਟ+ਘਰ)’ ਦਾ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ੀ ਰੂਪ੍ ਵੀ ਮੰਹਨਆ

ਿੈ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਰ (ਦਹਰਆ ਦਾ ਦੂ ਜਾ ਹਕਨਾਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਰਿ (पार:
- ਪ੍ਾਰ ਹਲਆਉਣਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਨਦੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਸਾਿਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਕਨਾਰਾ, ਸਭ ਤੋ ਦੂ ਰ ਦਾ ਹਸਰਾ/ਬੰਨਾ)।

ਪ੍ਇਆ = (ਪ੍ਾਰ) ਹਪ੍ਆ/ਪ੍ੈ ਹਗਆ; (ਪ੍ਾਰ) ਿੋ ਹਗਆ/ਲੰਘ ਹਗਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ੈਣਾ/ਪ੍ਉਣਾ (ਹਡਗਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੇਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਵਣੁ (ਹਡਗਣਾ, ਵਾਪ੍ਰਨਾ/ਿੋਣਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਤਹਤ
(ਉਤਰਦਾ ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਤਹਤ (पतवत- ਉਡਦਾ ਿੈ ; ਹਰਗਵੇਦ - ਹਡਗਦਾ ਿੈ )।

ਕਿੁ = ਕਥਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਕਿੁ (ਕਥਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥ੍ (कथ - ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ ਦਾ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਕਰਤੇ = ਕਰਤੇ (ਦੀਆਂ), ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ (ਦੀਆਂ)।

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

ਕੀਆ = ਕੀਆਂ, ਦੀਆਂ।

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

ਬਾਤਾ = ਬਾਤਾਂ, ਗੱਲਾਂ, ਰਮਜਾਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
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ਲਹਿੰਦੀ - ਬਾਤ; ਹਸੰਹਧ - ਵਾਤੁ ; ਬਰਜ - ਬਾਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵੱਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਤਾ/ਵੱਤ (ਗੱਲ-ਬਾਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਰ੍ਤਾ
(िाताा - ਹਬਰਤਾਂਤ, ਬਾਤ-ਚੀਤ, ਸਮਾਚਾਰ, ਗੱਲ)।

ਜੋ = ਜੋ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਿ (य: - ਹਜਿੜਾ)।

ਹਕਛੁ = ਕੁ ਝ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮੈਹਥਲੀ/ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਛੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੰਹਚ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਕਹਚਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕੰਹਚਤ੍ /ਹਕੰਹਚਦ੍ (ककिं वित्/ककिं विद् ਕੁ ਝ)।

ਕਰਣਾ = ਕਰਨਾ (ਿੁੰਦਾ) ਿੈ, ਕਰਨਾ (ਬਣਦਾ) ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਰਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਰਣੁ (ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੇਇ/ਕਰਇ; ਪ੍ਾਲੀ ਕਰੋਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोवत - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਸੁ = ਉਿ (ਕੁ ਝ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।

ਕਹਰ ਰਹਿਆ = ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਕਰੀ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोवत - ਕਰਦਾ ਿੈ) + ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਰਹਿਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਰਿਆ (ਰਹਿ ਹਰਿਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रिवत - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)।
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॥੨॥ = ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਦੁ ਖੁ’ ਨੂ ੰ ‘ਦਾਰੂ’ ਅਤੇ ‘ਸੁਖ’ੁ ਨੂ ੰ ‘ਰੋਗ’ੁ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਵ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ
ਪ੍ਹਰਪ੍ੇਖ ਹਵਚ ‘ਦੁ ਖੁ’ ਤੇ ‘ਸੁਖ’ੁ ਉਪ੍ਮੇਯ ਅਤੇ ‘ਦਾਰੂ’ ਤੇ ‘ਰੋਗ’ੁ ਉਪ੍ਮਾਨ ਨੂ ੰ ਇਕ ਰੂਪ੍ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀ ਇਿ
ਤੁ ਕ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਬਸੂਰਤ ਉਦਾਿਰਣ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਦੂ ਜੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਹਦਆਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਣਿਾਰ ਕਰਤਾ ਿੈ, ਹਜਸਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਿੈ।

‘ਰਿਾਉ’ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਹਵਚ ਕੁ ਦਰਹਤ ਹਵਚ ਵਸ ਰਿੇ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ‘ਜਾਹਤ ਮਹਿ
ਜੋਹਤ, ਜੋਹਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ’ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਧੁਨੀ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਹਦਰ ੜਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ੍ ਿੈ ਅਤੇ
ਸਮੁੱਚੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਹਵਚ ਸਮਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੂ ਰ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂ ਰਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਿੈ। ਜੋ
ਉਸ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ‘ਹਸਫਹਤ ਸਾਲਾਿ’ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਪ੍ਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਿੋ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਹਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਭਰਮ-ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋ ਕੇ ਇਲਾਿੀ ਜੋਤ ਹਵਚ ਹਵਲੀਨ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਕਾਹਵਕ ਹਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ‘ਤੂ ੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ, ਹਸਫਹਤ ਸੁਆਹਲਉ’ ਅਤੇ ‘ਕਿੁ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ, ਜੋ ਹਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ
ਕਹਰ ਰਹਿਆ’ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ।

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੬+੧੨ ਿੈ, ਜੋ ਦੋ ਚਰਣੀ ਸਰਸੀ ਛੰਦ ਦਾ ਹਵਧਾਨ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਭਾਗ ਨੂ ੰ ‘ਪ੍ਦ’ ਛੰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਹਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਮਃ ੨ ॥
ਜੋਗ ਸਬਦੂੰ ਮਗਆਨ ਸਬਦੂੰ
ਖਤਰੀ ਸਬਦੂੰ ਸੂਰ ਸਬਦੂੰ
ਸਰਬ ਸਬਦੂੰ ਏਕ ਸਬਦੂੰ

ਬੇਦ ਸਬਦੂੰ ਬਰਾਹਮਣਹ ॥

ਸੂਦਰ ਸਬਦੂੰ ਪਰਾ ਮਕਰਤਹ ॥
ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥

ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਮਨਰੂੰ ਜਨ ਦੇਉ ॥੩॥
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ) ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਿੈ ਹਗਆਨ-ਧਰਮ (ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ) ਤੇ ਬਰਾਿਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਿੈ ਵੇਦ (ਦਾ ਪ੍ਠਨ-ਪ੍ਾਠਨ
ਕਰਨਾ)।
ਖਤਰ ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਿੈ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਧਰਮ (ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ), ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਿੈ ਪ੍ਰਾਈ ਹਕਰਤ-ਕਾਰ (ਕਰਨੀ)।
(ਪ੍ਰ ਅਸਲ ਹਵਚ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਿੀ) ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਧਰਮ ਿੈ, ਜੇ ਕੋਈ (ਇਸ) ਭੇਦ ਨੂ ੰ ਜਾਣ
ਲਵੇ। ‘ਨਾਨਕ’ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਿੈ (ਹਕਉਂਹਕ) ਉਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍ ਿਰੀ (ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ੍ ਿੋ ਹਨਬੜਦਾ)
ਿੈ।
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਜੋਗੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਿਮਣ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਠਨ-ਪ੍ਾਠਨ ਕਰਨਾ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਖਤਰ ੀ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦੂ ਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦਹਸਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।6
ਅਸਲ ਹਵਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਹਵਚੋਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਕਰਤੱਵ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਸੱਚ-ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ, ਸਦਾ-ਹਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਿੀ ਿੈ।7 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁ ਖ ਇਸ ਰਿੱਸ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍ ਿਰੀ
ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ੍ ਿੋ ਹਨਬੜਦਾ ਿੈ। ‘ਨਾਨਕ’ ਅਹਜਿੇ ਮਨੁ ਖ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਿੈ।

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਜੋਗ = ਜੋਗੀ (ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਜੋਗ/ਜੋਗੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੋਗਡਾ/ਜੋਗ/ਜੋਗੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੋਹਗਨ੍ (योवगन् - ਜੋਗ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ,
ਜੋਗੀ)।

6

ਸੂਦੁ ਵੈਸੁ ਪ੍ਰ ਹਕਰਹਤ ਕਮਾਵੈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੬੪

7

ਏਕੋ ਧਰਮੁ ਹਦਰ ੜੈ ਸਚੁ ਕੋਈ ॥ ਗੁਰਮਹਤ ਪ੍ੂਰਾ ਜੁਹਗ ਜੁਹਗ ਸੋਈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੧੮੮
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ਸਬਦੰ8 = ਉਪ੍ਦੇਸ, ਧਰਮ, ਕਰਤੱਵ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਬਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਬਦ (शब्द - ਧੁਨੀ/ਅਵਾਜ, ਸ਼ੋਰ)।

ਹਗਆਨ = ਹਗਆਨ, ਬੋਧ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਗਆਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜ੍ਞਾਨਮ੍ (ज्ञानम् - ਜਾਨਣਾ, ਸਮਝਣਾ)।

ਬੇਦ = ਵੇਦ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੇਦ੍ (िेद ् - ਹਗਆਨ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਗਆਨ)।

ਬਰਾਿਮਣਿ = ਬਰਾਿਮਣ9 (ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਰਾਹ੍ਮਣ/ਬਰਾਹ੍ਮਣੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਾਿਮਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਰਾਿਮਣਿ (ब्राह्मण: - ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਚਾਰ
ਵਰਨਾਂ ਹਵਚੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾ ਵਰਣ, ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ੁਰੋਹਿਤ, ਬਰਿਮ ਨੂ ੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ, ਹਬਪ੍ਰ)।

ਖਤਰ ੀ = ਖੱਤਰੀ10 (ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

8

‘ਸਬਦੰ’ ਦੀ ਅੰਹਤਮ ‘ਹਟੱਪ੍ੀ’ ਸੰਸਹਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ਉਚਾਰਣ ‘ਮ੍’ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ

ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਹਿਤਾਂ, ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ਾਂ ਆਹਦ ਹਵਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਧੂਕੜੀ (ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ)
ਹਵਚ ਇਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ੀ ਹਵਆਕਰਣਾਂ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਸਬਦੰ’ ਵਰਹਤਆ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਵਚ
ਅੰਤਮ ‘ਹਟੱਪ੍ੀ’ ਦੀ ਇਿ ਧੁਨੀ ਨਰਮ ਤਾਲੂ ਏ ‘ਤੇ ਿੀ ਸਮਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਮ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਙ’ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਿੈ।
9

ਸਨਾਤਨੀ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਕ ਸ਼ਰੇਣੀ, ਹਜਸ ਦਾ ਧਰਮ (ਕਰਤੱਵ) ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਠਨ-ਪ੍ਾਠਨ ਕਰਨਾ ਹਮਹਥਆ ਿੋਇਆ

ਿੈ।
10

ਸਨਾਤਨੀ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਕ ਸ਼ਰੇਣੀ, ਹਜਸ ਦਾ ਧਰਮ (ਕਰਤੱਵ) ਦੂ ਹਜਆਂ ਦੀ ਰਹਖਆ ਕਰਨਾ ਹਮਹਥਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਲਹਿੰਦੀ - ਖਤਰੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਖੱਹਤਅ/ਖੱਹਤਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖੱਹਤਅ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕ੍ਖੱਤਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕ੍ਸ਼ਹਤਰ ਯ (क्षविय - ਦੇਸ਼
ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਕ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਹਵਚੋਂ ਦੂ ਜੇ ਵਰਣ ਦਾ ਹਵਅਕਤੀ)।

ਸੂਰ = ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਸੂਰਮਗਤੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੂਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੂਰ (शूर - ਬਿਾਦਰ)।

ਸੂਦਰ = ਸ਼ੂਦਰ11 (ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸੂਦਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੂਦਰਿ (शूद्र: - ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹਵਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਹਵਚੋਂ ਬਰਾਿਮਣ, ਖੱਤਰੀ ਤੇ
ਵੈਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੇਠਲੇ /ਚਉਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਰਣ ਦਾ ਹਵਅਕਤੀ; ਸੇਵਕ, ਦਾਸ)।

ਪ੍ਰਾ = ਪ੍ਰਾਈ, ਦੂ ਜੇ ਦੀ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਰਾਜਸਥਾਹਨ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਰਾਈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਕੀਯ (परकीय - ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਦੂ ਜੇ ਦਾ,
ਪ੍ਰਾਇਆ)।

ਹਿਤਿ = ਹਿਤਯ, ਹਕਰਤ-ਕਾਰ, ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤ (कृ त - ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ, ਕਾਰਜ, ਕਰਮ)।

ਸਰਬ = ਸਾਰੇ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਬਦੰ ਦਾ),ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਸਰਬ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਰਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सिा - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।

11

ਸਨਾਤਨੀ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਕ ਸ਼ਰੇਣੀ, ਹਜਸ ਦਾ ਧਰਮ (ਕਰਤੱਵ) ਦੂ ਹਜਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹਮਹਥਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
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ਸਬਦੰ = ਉਪ੍ਦੇਸਾਂ ਦਾ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਬਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਬਦ (शब्द - ਅਵਾਜ਼, ਧੁਨ)।

ਏਕ = ਇਕ, ਕੇਵਲ ਇਕੋ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਬਦੰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਕ/ਇਕਾ; ਹਸੰਧੀ - ਏਕੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏੱਕ; ਪ੍ਾਲੀ - ਏਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਕ (एक - ਇਕ, ਕੇਵਲ)।

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਹਸੰਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਹਦ (यदद - ਜੇਕਰ)।

ਕੋ = ਕੋਈ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੋ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋ/ਕਾ (ਕੋਈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਿ (क: - ਹਕਥੇ, ਕੋਈ)।

ਜਾਣੈ = ਜਾਣੇ , ਜਾਣ ਲਵੇ।

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

ਭੇਉ = ਭੇਦ (ਨੂ ੰ), ਰਿੱਸ (ਨੂ ੰ)।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਅਵਧੀ - ਭੇਉ (ਭੇਦ, ਰਿੱਸ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੇਅ/ਭੇਆ (ਭੇਦ, ਪ੍ਰਕਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭੇਅ (ਅਲਹਿਦਗੀ, ਪ੍ਰਕਾਰ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਭੇਦ (ਖੰਹਡਤ, ਹਵਛੋੜਾ, ਮਤਭੇਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭੇਦਿ (भेद: - ਦਰਾੜ, ਵਖਰਤਾ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਨਾ, ਤੋੜਣਾ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਨਾਨਕੁ = ਨਾਨਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਤਾ = ਉਸ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਤਾ (ਉਸ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਦ੍ (तद् - ਉਿ, ਤਦੋਂ)

ਕਾ = ਦਾ।

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

ਦਾਸੁ = ਦਾਸ, ਗੁਲਾਮ, ਸੇਵਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਦਾਸ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦਾਸ (ਸੇਵਕ, ਨੌ ਕਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦਾਸਿ (दास: ਗੁਲਾਮ, ਸੇਵਕ, ਨੌ ਕਰ)।

ਿੈ = ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਿੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अवतत - ਿੈ, ਿੋਣਾ)।

ਸੋਈ = ਉਿੀ, ਉਿ ਿੀ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੋਇ/ਸੋ/ਸੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।
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ਹਨਰੰਜਨ = ਹਨਰੰਜਨ (ਦਾ), ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਿਰੀ ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਰੰਜਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰੰਜਨ (वनरिं जन - ਅੰਜਨ/ਕਾਲਖ ਰਹਿਤ, ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹਨਰਲੇ ਪ੍)।

ਦੇਉ = ਦੇਵ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸੋਈ ਦਾ),ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਦੇਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇਉ/ਦੇਵ (ਦੇਵਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਅ/ਦੇਵ; ਪ੍ਾਲੀ ਦੇਵ (ਰੱਬ, ਮੀਂਿ ਦਾ ਦੇਵਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦੇਵ (देि - ਦੈਵੀ, ਆਕਾਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਮ, ਦੇਵ ਪ੍ੁਰਖ, ਦੇਵਤਾ)।

॥੩॥ = ਤੀਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਸਿਸਹਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਿਾਵਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਹਤੰਨ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਸਬਦੰ’ ਦੀ ਅੱਠ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਣ
ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅਰਧ ਤੁ ਕ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਿੈ, ਹਜਸ
ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਵੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੂਿ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਦ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪ੍ੰਨ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ।

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਇਕਹਿਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਿੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਵਖ-ਵਖ ਮਤਾਂ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਵਰਣਾਂ ਆਹਦ ਦੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਵਖ-ਵਖ ਿਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਿ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਅਸਲ ਹਵਚ
ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਿੀ ਿੈ। ਜੋ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਜੀਵ ਆਪ੍
ਹਨਰੰਜਨ ਰੂਪ੍ ਿੋ ਹਨਬੜਦਾ ਿੈ।

ਸਲੋ ਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ‘ਹਨਰੰਜਨ’ (ਹਨਰ+ਅੰਜਨ: ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ।
ਇਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੈ। ਸੋ ਇਥੇ ਪ੍ਹਰਕਰ ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ।
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ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੫+੧੩ ਿੈ। ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲੇ ਅੱਧ ਹਵਚ ੧੫ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ
ਅੱਧ ਹਵਚ ੧੧ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਨ। ਚਉਥੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ੧੩+੧੧ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ ਸਰਸੀ ਛੰਦ ਅਤੇ
ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ ਦੋਿਰੇ ਛੰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।
ਮਃ ੨ ॥
ਏਕ ਮਕਰਸਨੂੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤ ਆਤਮਾ ॥
ਆਤਮਾ ਬਾਸੁਦੇਵਮਸਿ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥
ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਮਨਰੂੰ ਜਨ ਦੇਉ ॥੪॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ-ਪ੍ਰਭੂ (ਿੀ) ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਰੋਤ (ਿੈ, ਉਿ ਿੀ ਸਾਰੇ) ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਤੇ (ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ)
ਚੇਤਨਾ-ਸਰੋਤ ਿੈ।
(ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ) ਚੇਤਨਾ-ਸਰੋਤ ਵਾਸੁਦੇਵ (ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ) ਿੈ, ਜੇ ਕੋਈ (ਇਸ) ਭੇਦ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਲਵੇ।
‘ਨਾਨਕ’ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਿੈ (ਹਕਉਂਹਕ) ਉਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍ ਿਰੀ (ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ੍ ਿੋ ਹਨਬੜਦਾ) ਿੈ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਰੋਤ ਿੈ। ਉਿ ਿੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਹਸਰਮੌਰ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਚੇਤਨਾਸਰੋਤ ਿੈ।
ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ ਚੇਤਨਾ-ਸਰੋਤ ਸਰਬ-ਹਵਆਪ੍ਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ਿੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁ ਖ ਇਸ ਰਿੱਸ ਨੂ ੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਮਾਇਆ ਦੀ
ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍ ਿਰੀ ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ੍ ਿੋ ਹਨਬੜਦਾ ਿੈ। ‘ਨਾਨਕ’ ਉਸ ਮਨੁ ਖ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਿੈ।

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਏਕ = ਇਕ, ਇਕ ਿੀ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਿਸਨੰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਕ/ਇਕਾ; ਹਸੰਧੀ - ਏਕੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏੱਕ; ਪ੍ਾਲੀ - ਏਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਕ (एक - ਇਕ, ਕੇਵਲ)।
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ਹਿਸਨੰ = ਹਿਸ਼ਨ, ਆਕਰਸ਼ਕ-ਪ੍ਰਭੂ।12

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਿਸਨੰ/ਹਿਸਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਸ਼੍ਣ (कृ ष्ण - ਕਾਲਾ, ਸਾਂਵਲਾ, ਗੂੜਹਾ ਨੀਲਾ; ਆਕਰਸ਼ਕ; ਹਿਸ਼ਨ)।

ਸਰਬ = ਸਾਹਰਆਂ ਦਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਸਰਬ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਰਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सिा - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।

ਦੇਵਾ = ਦੇਵ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਰੋਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਦੇਵਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇਉ/ਦੇਵ (ਦੇਵਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਅ/ਦੇਵ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦੇਵਤਾ (ਦੇਵ, ਦੇਵਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ
- ਦੇਵਤਾ (देिता - ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਭਰਪ੍ੂਰ ਿਸਤੀ, ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਟਾ, ਦੇਵ ਮੂਰਤੀ, ਦੇਵੱਤਵ, ਇੰਦਰ ਆਹਦ)।

ਦੇਵ ਦੇਵਾ = ਦੇਵਾ-ਦੇਵ, ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਦੇਵਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇਉ/ਦੇਵ (ਦੇਵਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਅ/ਦੇਵ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦੇਵਤਾ (ਦੇਵ, ਦੇਵਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ
- ਦੇਵਤਾ (देिता - ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਭਰਪ੍ੂਰ ਿਸਤੀ, ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਟਾ, ਦੇਵ ਮੂਰਤੀ, ਦੇਵੱਤਵ, ਇੰਦਰ ਆਹਦ)।

ਤ = ਤਾਂ, ਿੀ।

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

ਆਤਮਾ = ਆਤਮਾ, ਚੇਤਨਾ-ਸਰੋਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

12

किावत सिा कृ ष्ण: ਭਾਵ ਜੋ ਸਭ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੇ ਵੱਲ ਹਖੱਚਦਾ, ਆਕਰਹਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਹਿਸ਼ਨ ਿੈ।

© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

21

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਆਤਮਾ/ਆਤਮ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਤਮ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਤਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨ੍
(आत्मन् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)।

ਆਤਮਾ = ਆਤਮਾ, ਚੇਤਨਾ-ਸਰੋਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਆਤਮਾ/ਆਤਮ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਤਮ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਤਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨ੍
(आत्मन् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)।

ਬਾਸੁਦੇਵਹਸਹ = ਵਾਸੁਦੇਵ, ਸਾਹਰਆਂ ਹਵਚ ਵਹਸਆ ਿੋਇਆ, ਸਰਬ-ਹਵਆਪ੍ਕ ਪ੍ਰਭੂ।13

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਬਾਸੁਦੇਵ/ਬਾਸੁਦੇਵਾ/ਵਾਸੁਦੇਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਸੁਦੇਵਾਿ (िासुदि
े ा: - ਸਾਹਰਆਂ ਹਵਚ ਹਨਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ
ਵਾਲਾ; ਵਸੂਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ੁੱਤਰ ਵਾਸੁਦੇਵ - ਹਿਸ਼ਨ)।14

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ।

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

ਕੋ = ਕੋਈ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੋ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋ/ਕਾ (ਕੋਈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਿ (क: - ਹਕਥੇ, ਕੋਈ)।

13

‘ਸ’ ਦੇ ਪ੍ੈਰੀਂ ਅੱਧਾ ਯ (ਯਕਸ਼ ਹਚੰਨਹ) ਿੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਬਾਸੁਦੇਵਹਸੵ’ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ਬਾਸੁਦੇਵਹਸਅ’ ਵਾਂਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ਬਦ

‘ਬਾਸੁਦੇਵ+ਅਹਸ’ (ਿੈ) ਦਾ ਸੰਧੀ ਰੂਪ੍ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ।
14

(੧) ਬਾਸੁਦੇਵ ਬਸਤ ਸਭ ਠਾਇ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੯੭

(੨) सिािासौ समततिं ि िसत्यिेवत िै यत:। तत: स िासुदि
े ेवत विद्बदवभ: पररपठ्यते॥१२ (ਉਿ ਸਾਹਰਆਂ ਹਵਚ
ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਚ ਸਾਰਾ ਹਵਸ਼ਵ ਵਹਸਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਦਵਾਨ ਉਸ ਨੂ ੰ ਵਾਸੁਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ।) -ਹਵਸ਼ਨੂ ਪ੍ੁਰਾਣ,
ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਗੋਰਖਪ੍ੁਰ, ੨੦੧੮, ਪ੍ੰਨਾ ੧੦
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ਜਾਣੈ = ਜਾਣੇ , ਜਾਣ ਲਵੇ।

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

ਭੇਉ = ਭੇਦ (ਨੂ ੰ), ਰਿੱਸ (ਨੂ ੰ)।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਅਵਧੀ - ਭੇਉ (ਭੇਦ, ਰਿੱਸ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੇਅ/ਭੇਆ (ਭੇਦ, ਪ੍ਰਕਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭੇਅ (ਅਲਹਿਦਗੀ, ਪ੍ਰਕਾਰ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਭੇਦ (ਖੰਹਡਤ, ਹਵਛੋੜਾ, ਮਤਭੇਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭੇਦਿ (भेद: - ਦਰਾੜ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਨਾ, ਵਖਰਤਾ, ਤੋੜਣਾ)।

ਨਾਨਕੁ = ਨਾਨਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਤਾ = ਉਸ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਤਾ (ਉਸ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਦ੍ (तद् - ਉਿ, ਤਦੋਂ)

ਕਾ = ਦਾ।

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

ਦਾਸੁ = ਦਾਸ, ਗੁਲਾਮ, ਸੇਵਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਦਾਸੁ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦਾਸ (ਸੇਵਕ, ਨੌ ਕਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦਾਸਿ (दास: ਗੁਲਾਮ, ਸੇਵਕ, ਸ਼ੂਦਰ, ਮੁਲਾਜਮ)।
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ਿੈ = ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਿੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अवतत - ਿੈ, ਿੋਣਾ)।

ਸੋਈ = ਉਿੀ, ਉਿ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੋਇ/ਸੋ/ਸੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।

ਹਨਰੰਜਨ = ਹਨਰੰਜਨ (ਦਾ), ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (ਿਰੀ ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਰੰਜਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰੰਜਨ (वनरिं जन - ਅੰਜਨ/ਕਾਲਖ ਰਹਿਤ, ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹਨਰਲੇ ਪ੍)।

ਦੇਉ = ਦੇਵ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸੋਈ ਦਾ),ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਲਹਿੰਦੀ ਦੇਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇਉ/ਦੇਵ (ਦੇਵਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ੍); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਅ/ਦੇਵ; ਪ੍ਾਲੀ ਦੇਵ (ਰੱਬ, ਮੀਂਿ ਦਾ ਦੇਵਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦੇਵ (देि - ਦੈਵੀ, ਆਕਾਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਮ, ਦੇਵ ਪ੍ੁਰਖ, ਦੇਵਤਾ)।

॥੪॥ = ਚਉਥਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀਦੇਵਹਤਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਰਥਾਤ ਮੂਲ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਹਿਸਨੰ’ ਅਤੇ ‘ਬਾਸੁਦੇਵਹਸੵ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ
ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੪+੧੩ (ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ), ੧੩+੧੧ (ਦੂ ਜੀ ਤੁ ਕ) ਅਤੇ ੧੩+੧੧
(ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ) ਿੈ।
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ਮਃ ੧॥
ਕੁੂੰ ਭੇ ਬਧਾ ਜਲੁ ਰਹੈ ਜਲ ਮਬਨੁ ਕੁੂੰ ਭੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ਮਗਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਮਬਨੁ ਮਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਹਜਸ ਤਰਹਾ)ਂ ਘੜੇ ਹਵਚ ਬੱਝਾ ਿੋਇਆ ਿੀ ਪ੍ਾਣੀ (ਹਟਹਕਆ) ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, (ਪ੍ਰ) ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਘੜਾ ਨਿੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
(ਉਸੇ ਤਰਹਾ)ਂ ਹਗਆਨ ਦਾ ਬੱਧਾ ਿੋਇਆ (ਿੀ) ਮਨ ਹਟਕਦਾ ਿੈ, (ਪ੍ਰ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਹਗਆਨ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਘੜੇ ਹਵਚ ਡੱਹਕਆ ਿੋਇਆ ਿੀ ਪ੍ਾਣੀ ਹਟਹਕਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਘੜਾ ਨਿੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ
ਤਰਹਾਂ ਮਨੁ ਖੀ ਮਨ ਗੁਰ-ੂ ਹਗਆਨ ਦਾ ਬੱਧਾ ਿੋਇਆ ਿੀ ਹਟਹਕਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਹਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ।15

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਕੁ ੰਭੇ = ਘੜੇ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁ ੰਭ (ਹਮੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ/ਘੜਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕੁ ਮ੍ਭ (ਪ੍ਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਘੜਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁ ਮ੍ਭਿ (कु म्भ: ਘੜਾ, ਹਮੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ)।

ਬਧਾ = ਬੱਝਾ ਿੋਇਆ, ਹਪ੍ਆ ਿੋਇਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਬਧਾ; ਹਸੰਧੀ - ਬਧੋ; ਬਰਜ - ਬਦ੍ਧਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਬਦ੍ਧ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਦ੍ਧ (बद्ध - ਬੱਧਾ ਿੋਇਆ,
ਬੰਹਨਹ ਆ ਿੋਇਆ)।

15

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਹਬਨੁ ਹਗਆਨੁ ਨ ਿੋਇ ॥ ਪ੍ੂਛਿੁ ਬਰਿਮੇ ਨਾਰਦੈ ਬੇਦ ਹਬਆਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੯
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ਜਲੁ = ਪ੍ਾਣੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਜਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਲਮ੍ (जिम् - ਪ੍ਾਣੀ )।

ਰਿੈ = (ਹਟਹਕਆ) ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, (ਸਹਥਰ) ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -ਰਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रिवत - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)।

ਜਲ = ਪ੍ਾਣੀ (ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ)।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਜਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਲਮ੍ (जिम् - ਪ੍ਾਣੀ )।

ਹਬਨੁ = ਹਬਨਾਂ, ਬਗੈਰ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਅਵਧੀ/ਮੈਹਥਲੀ/ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ - ਹਬਨੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਣੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਣਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਨਾ (विना - ਹਬਨਾਂ)।

ਕੁ ੰਭੁ = ਘੜਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁ ੰਭ (ਹਮੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ/ਘੜਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕੁ ਮ੍ਭ (ਪ੍ਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਘੜਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁ ਮ੍ਭਿ (कु म्भ: ਘੜਾ, ਹਮੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ)।

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ - ਬੋਧਕ)।
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ਿੋਇ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਬਣਦਾ ਿੈ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ।

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

ਹਗਆਨ = ਹਗਆਨ (ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਗਆਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜ੍ਞਾਨਮ੍ (ज्ञानम् - ਜਾਨਣਾ, ਸਮਝਣਾ)।

ਕਾ = ਦਾ।

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

ਮਨੁ = ਮਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਨੇ /ਮਣੇ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਹਣ/ਮਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨਸ੍ (मनस् - ਮਨ)।

ਗੁਰ = ਗੁਰ (ਹਬਨਾਂ), ਗੁਰੂ (ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ); ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ (ਤੋਂ ਬਗੈਰ)।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗੁਰੁ (ਵਡਾ, ਮਿਾਨ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੁਰ/ੁ ਗੁਰੁਅ (ਭਾਰੀ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ); ਪ੍ਾਲੀ - ਗੁਰੁ (ਅਹਧਆਪ੍ਕ);
ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁਰੁ (गुरु - ਭਾਰੀ, ਦੀਰਘ; ਅਹਧਆਪ੍ਕ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਮੁਰਸ਼ਦ)।

॥੫॥ = ਪ੍ੰਜਵਾਂ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
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ਕਾਹਵ-ਸੁਦ
ੰ ਰਤਾ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਹਦਰ ਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਸੰਬੋਹਧਤ ਹਧਰ ਨੂ ੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ
ਹਜਵੇਂ ਜਲ ਘੜੇ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਬੱਝਾ ਜਾਂ ਹਟਹਕਆ ਨਿੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਤਵੇਂ ਿੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਏ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਮਨੁ ਖੀ ਮਨ
ਵੀ ਹਟਕਾਓ ਦੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਹਵਚ ਹਟਹਕਆ ਨਿੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਪਉੜੀ ॥
ਪਮੜਆ ਹੋਵੈ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ਤਾ ਓਮੀ ਸਾਧੁ ਨ ਮਾਰੀਐ ॥
ਜੇਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ ॥
ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ ਮਜਤੁ ਦਰਗਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਐ ॥
ਪਮੜਆ ਅਤੈ ਓਮੀਆ ਵੀਚਾਰੁ ਅਗੈ ਵੀਚਾਰੀਐ ॥
ਮੁਮਹ ਚਲੈ ਸੁ ਅਗੈ ਮਾਰੀਐ ॥੧੨॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਜੇ (ਕੋਈ) ਪ੍ਹੜਹ ਆ (ਹਲਹਖਆ ਮਨੁ ਖ) ਦੋਸ਼ੀ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ (ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕਸੇ )ਅਨਪ੍ੜਹ ਸਾਧੂ ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ ਮਾਹਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(ਸੰਸਾਰ ਤੇ) ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ (ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮਨੁ ਖ) ਘਾਲ ਘਾਲਦਾ ਿੈ, ਹਤਿੋ ਹਜਿਾ (ਿੀ ਉਸਦਾ) ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ।16
ਇਿੋ ਹਜਿੀ (ਜੀਵਨ) ਖੇਡ ਨਿੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਿਾਰ ਜਾਈਏ।
ਪ੍ਹੜਹ ਆਂ ਅਤੇ ਅਨਪ੍ੜਹ ਾਂ (ਦਾ) ਵੀਚਾਰ, ਅਗੇ (ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ) ਵੀਚਾਰੀਦਾ ਿੈ।
(ਹਜਿੜਾ ਮਨੁ ਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ) ਠੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਅਗੇ (ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ) ਮਾਰੀਦਾ ਿੈ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਹੜਹ ਆ-ਹਲਹਖਆ ਮਨੁ ਖ ਦੋਸ਼ੀ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਉਸ ਨੂ ੰ ਿੀ ਮਾਰ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ; ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕਸੇ ਹਨਰਦੋਸ਼
ਅਨਪ੍ੜਹ ਸਾਧ ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ ਮਾਹਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਭਾਵ, ਪ੍ਹੜਹ ਆ ਹਲਹਖਆ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਗੁਨਾਿ ਮਾਫ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਗੁਨਾਿ ਕਰਦਾ
ਿੈ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂ ੰ ਿੀ ਭੁ ਗਤਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ।

16

ਜੋ ਧਰਮੁ ਕਮਾਵੈ ਹਤਸੁ ਧਰਮ ਨਾਉ ਿੋਵੈ ਪ੍ਾਹਪ੍ ਕਮਾਣੈ ਪ੍ਾਪ੍ੀ ਜਾਣੀਐ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੮
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ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮਨੁ ਖ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ ਿੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ
ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਜੀਵਨ-ਖੇਡ ਨਿੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਹਜਸ ਨਾਲ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਿਾਰ ਿੋਵੇ।
ਕੌਣ ਅਸਲ ਹਵਚ ਪ੍ਹੜਹ ਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਤੇ ਕੌਣ ਅਨਪ੍ੜਹ ਿੈ? ਇਸ ਦਾ ਹਨਰਣਾ ਅਗੇ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਹਜਿੜਾ ਮਨੁ ਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਲੁ ਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਅਗੇ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਮਾਰ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ, ਉਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਹੜਹ ਆ
ਿੋਵੇ ਜਾਂ ਅਨਪ੍ੜਹ ।17

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਪ੍ਹੜਆ = ਪ੍ਹੜਹ ਆ, ਪ੍ਹੜਹ ਆ ਿੋਇਆ, ਪ੍ਹੜਹ ਆ-ਹਲਹਖਆ (ਮਨੁ ਖ)।

ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੜਹ ਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੜਹ ਣੁ (ਪ੍ੜਹ ਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਢਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਢਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਠਹਤ (ਪ੍ੜਹ ਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ
- ਪ੍ਠਹਤ (पठवत - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ ਪ੍ੜਹ ਦਾ ਿੈ, ਪ੍ੜਹ ਦਾ ਿੈ)।

ਿੋਵੈ = ਜੇ ਿੋਵੇ ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਹਬ - ਿੋਵੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਬ/ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भिवत - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।

ਗੁਨਿਗਾਰੁ = ਗੁਨਾਿਗਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਾਪ੍ੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਗੁਨਾਿਗਾਰ (ਅਪ੍ਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਾਪ੍ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੋਸ਼ੀ); ਗੁਨਾਿ (ਅਪ੍ਰਾਧ, ਪ੍ਾਪ੍, ਦੋਸ਼) + ਗਾਰ (ਕਰਨ
ਵਾਲਾ)।

ਤਾ = ਤਾਂ, ਤਦੋਂ।
ਯੋਜਕ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤਿ (तत: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)।
17

ਜੇ ਮੋਿਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਿੈ ਘਰੁ ਮੁਹਿ ਹਪ੍ਤਰੀ ਦੇਇ ॥ ਅਗੈ ਵਸਤੁ ਹਸਞਾਣੀਐ ਹਪ੍ਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੭੨
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਓਮੀ = ਉੱਮੀ, ਅਨਪ੍ੜਹ ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਾਧੁ ਦਾ),ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਉੱਮੀ (ਹਨਰਅਖਰ, ਅਨਪ੍ੜਹ )।18

ਸਾਧੁ = ਸਾਧੂ, ਭਲਾ ਪ੍ੁਰਸ਼।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਾਧੂ/ਸਾਧੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਧੂ/ਸਾਿੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਾਧੁ (साधु - ਉੱਤਮ, ਸ਼ਰੇਸ਼ਟ, ਪ੍ੂਰਨ)।19

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)।

ਮਾਰੀਐ = ਮਾਰੀਦਾ ਿੈ, ਮਾਹਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਮਾਰਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਮਾਰਣ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਮਾਰੁਨ (ਮਾਰਨਾ, ਵਾਰ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਾਰੇਇ/ਮਾਰਇ;
ਪ੍ਾਲੀ - ਮਾਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰਯਹਤ (मारयवत - ਮਾਰਦਾ ਿੈ, ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

18

ਅਨਪ੍ੜ, ਹਨਰਅਖਰ ਜਾਂ ਅਹਜਿਾ ਹਵਅਕਤੀ ਹਜਸਨੇ ਹਕਸੇ ਪ੍ਾਸੋਂ ਹਸਹਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ। ਿਜ਼ਰਤ ਮੁਿਮੰਦ ਸਾਹਿਬ

ਨੂ ੰ ਵੀ ‘ਉੱਮੀ’ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ ਹਕਉਂਹਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਕਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮ ਨਿੀਂ ਹਸਹਖਆ। ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂ ੰ
ਲਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਿਨ, ਹਜਵੇਂ ‘ਉਸਤਾਦ’ ਨੂ ੰ ‘ਓਸਤਾਦ’ ਤੇ ‘ਇਸਤਾਦਨ’ (ਖੜਹ ੇ ਿੋਣਾ) ਨੂ ੰ ‘ਈਸਤਾਦਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ।
‘ਉੱਮੀ’ ਅਤੇ ‘ਓਮੀ’ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਲਗਦੇ ਿਨ। -ਡਾ. ਬਲਵੰਤ ਹਸਘ ਹਢਲੋਂ (ਸੰਪ੍ਾਦਕ), ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
ਅਰਬੀ-ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੪, ਪ੍ੰਨਾ ੩-੪ ਤੋਂ ਅਨੁ ਕੂਹਲਆ ਹਗਆ
19

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋਸ਼ ਅਨੁ ਸਾਰ ‘ਸਾਧੁ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀਆਂ ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਂ ਦੋ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀਆਂ ਹਮਲਦੀਆਂ ਿਨ:

੧. ਧਰਮ ਆਹਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਪ੍ਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (सादयवतधमााददकायावमवत) ੨. ਜੋ ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਸੱਧ ਕਰਦਾ ਿੈ
(साध्नोवत पर कायाणीवत)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਜੇਿਾ = ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਜੇਿਾ; ਹਸੰਧੀ - ਜੇਿੋ/ਹਜਿੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਿ/ਜਇਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਯਾਹਦਸ; ਸੰਸਹਿਤ ਯਾਹਦਰ ਕ੍ਸ਼/ਯਾਹਦਰ ਸ਼ (यादृक्ष/यादृश - ਜੈਸਾ, ਹਜਿਾ, ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ)।

ਘਾਲੇ = ਘਾਲਦਾ ਿੈ, ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਘਾਲਣਾ (ਘੱਲਣਾ; ਤਬਾਿ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਾਉਣਾ; ਹਪ੍ਘਲਾਉਣਾ, ਢਾਲਣਾ); ਮਰਾਠੀ - ਘਾਲਣੇ (ਪ੍ਾਉਣਾ,
ਚੁਆਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਾਲਯਹਤ (घाियवत - ਵਗਦਾ ਿੈ, ਚੋਂਦਾ ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ)।20

ਘਾਲਣਾ = ਘਾਲ, ਕਮਾਈ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਘਾਲਣਾ (ਘੱਲਣਾ; ਤਬਾਿ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਾਉਣਾ; ਹਪ੍ਘਲਾਉਣਾ, ਢਾਲਣਾ); ਮਰਾਠੀ - ਘਾਲਣੇ (ਪ੍ਾਉਣਾ,
ਚੁਆਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਾਲਯਹਤ (घाियवत - ਵਗਦਾ ਿੈ, ਚੋਂਦਾ ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ)।

ਤੇਵੇਿੋ = ਹਤਿੋ ਹਜਿਾ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ।

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

ਨਾਉ = ਨਾਮ, ਨਾਮਣਾ, ਪ੍ਰਹਸੱਧੀ।

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

20

‘ਘਾਲਣਾ’ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਜਾਨ ਮਾਰਨੀ, ਆਪ੍ਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈ ਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਹਦ ਿੈ। ਹਵਸਤਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ: ਜੀ. ਐਸ.

ਹਰਆਲ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਰੁਕਤ ਕੋਸ਼, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੬, ਪ੍ੰਨਾ ੨੫੪
© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

31

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ਚਾਰੀਐ = ਪ੍ਰਚਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਚਾਰਣੁ (ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਚਲਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਚਾਰਯਹਤ (प्रिारयवत - ਪ੍ਰਚਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ,
ਪ੍ਰਾਪ੍ੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਐਸੀ = ਇਿੋ ਹਜਿੀ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਐਸੀ; ਬਰਜ - ਐਇਸੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਇਸੀ (ਐਸੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਇਸਅ/ਈਇਸਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਈਹਦਰ ਸ਼ੀ
(ईदृशी - ਐਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਿੋ ਹਜਿੀ)।

ਕਲਾ = ਖੇਡ, ਜੀਵਨ-ਖੇਡ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਕਲਾ (किा - ਹਿੱਸਾ, ਭਾਗ, ਸ਼ਕਤੀ, ਿੁਨਰ)।

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ -ਬੋਧਕ)।

ਖੇਡੀਐ = ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਖੇਡਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਖੇਡਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਖੇਡਣ; ਹਸੰਧੀ - ਖੇਡਣੁ (ਖੇਡਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਖੇੱਡਇ/ਖੇੱਹਡਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖੇੱਡਅਇ
(ਖੇਡਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਖੇੱਡ (खेड्ड - ਖੇਡ, ਤਮਾਸ਼ਾ)।

ਹਜਤੁ = ਹਜਸ ਨਾਲ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਹਜਤੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਤੁ /ਹਜਤ੍ਥੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਜਤ੍ਥੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਤਰ (यि - ਹਜਥੇ, ਹਜਸ ਸਥਾਨ ਹਵਚ,
ਹਜਧਰ)।

ਦਰਗਿ = ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰਗਾਿ/ਦਰਗਿ (ਕਹਚਿਰੀ, ਮਕਬਰਾ, ਸ਼ਾਿੀ ਦਰਬਾਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ)।

ਗਇਆ = ਗਇਆਂ, ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਜਾਣ ਕਰਕੇ।

ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਗਇਆ; ਬਰਜ - ਗਯਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਅ/ਗਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਤਿ (गत: - ਹਗਆ)।

ਿਾਰੀਐ = ਿਾਰੀਏ, ਿਾਰ ਜਾਈਏ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿਾਹਰਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਾਹਰਯ (ਿਾਰ ਹਗਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਾਰੇਇ (ਉਜਾੜਦਾ ਿੈ/ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਿਾਰ
ਹਗਆ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਿਾਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਾਰਯਹਤ (िारयवत - ਿਰਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਪ੍ਹੜਆ = ਪ੍ਹੜਹ ਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਹੜਹ ਆਂ ਿੋਇਆਂ ਦਾ।

ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੜਹ ਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੜਹ ਣੁ (ਪ੍ੜਹ ਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਢਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਢਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਠਹਤ (ਪ੍ੜਹ ਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ
- ਪ੍ਠਹਤ (पठवत - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ ਪ੍ੜਹ ਦਾ ਿੈ, ਪ੍ੜਹ ਦਾ ਿੈ)।

ਅਤੈ = ਅਤੇ।

ਯੋਜਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅਤੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੈ/ਅਤੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਥਾਹਪ੍/ਅਰ (तथावप/अर - ਸੋ, ਹਫਰ, ਅਤੇ)।
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ਓਮੀਆ = ਉੱਮੀਆਂ ਦਾ, ਅਨਪ੍ੜਹ ਾਂ ਦਾ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਉੱਮੀ (ਹਨਰਅਖਰ, ਅਨਪ੍ੜਹ )।

ਵੀਚਾਰੁ = ਵੀਚਾਰ, ਹਨਰਣਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੀਚਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਚਾਰ (वििार - ਵੀਚਾਰ, ਚਰਚਾ)।

ਅਗੈ = ਅਗੇ, ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੱਗ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਗ/ਅੱਗ;ੇ ਸੰਸਹਿਤ - ਅਗਰ/ਅੱਗਰੇ (अग्र/अग्रे - ਅਗੇ)।

ਵੀਚਾਰੀਐ = ਵੀਚਾਰੀਦਾ ਿੈ, ਵੀਚਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਵਚਾਰਣਾ (ਸੋਚਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਚਾਰਇ (ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਚਾਰਹਤ (वििारवत - ਇਧਰਉਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ, ਹਵਚਾਰਦਾ ਿੈ)।

ਮੁਹਿ = ਮੁੱਸ ਕੇ, ਠੱਗ ਕੇ, ਲੁ ਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਮੁਸਨਾ (ਚੁਰਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਮੁੱਸਣ (ਬਰਬਾਦ ਿੋਣਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਮੁਸੁਨ (ਚੁਰਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ ਮੁਸ਼ਯਤੇ ( मुियते - ਲੁ ੱਹਟਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਚਲੈ = ਚਲਦਾ ਿੈ, ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਚਲੈ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੱਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਯਹਤ (िियवत - ਚਲਦਾ ਿੈ)।

ਸੁ = ਉਿ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।

ਮਾਰੀਐ = ਮਾਰੀਦਾ ਿੈ, ਮਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਮਾਰਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਮਾਰਣ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਮਾਰੁਨ (ਮਾਰਨਾ, ਵਾਰ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਾਰੇਇ/ਮਾਰਇ;
ਪ੍ਾਲੀ - ਮਾਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰਯਹਤ (मारयवत - ਮਾਰਦਾ ਿੈ, ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

॥੧੨॥ = ਬਾਰਹਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ੜਹ ੇ-ਹਲਖੇ ਗੁਨਿਗਾਰ ਦੀ
ਥਾਂ ਅਨਪ੍ੜਹ ਸਾਧ ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ ਮਾਹਰਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨੁ ਖ ਜੈਸੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ ਿੈ ਉਸਨੂ ੰ ਉਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੀ ਨਾਉ ਹਮਲਦਾ ਿੈ।
ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਨਿੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਹਜਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਿਾਰ ਿੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਪ੍ੜਹ ੇ-ਅਨਪ੍ੜਹ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਨਬੇੜਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਜੀਵ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਅਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਿ ਹਵਚ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ।

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਲੋ ਕੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ; ‘ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ’, ‘ਨਾਉ ਪ੍ਚਾਰੀਐ’, ‘ਕਲਾ ਨ
ਖੇਡੀਐ’, ‘ਮੁਹਿ ਚਲੈ ’ ਆਹਦ।

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੪+੧੬ ਿੈ। ਅੰਤਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ੧੬ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਨ।
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