ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ਉੜੀ ੨੧

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਇਕੀਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋ ਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ੪ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਦੀਆਂ ੨ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਨੂ ੰ ਪ੍ਹਰਭਾਹਸ਼ਤ ਕਰਹਦਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬੀ ਤੇ ਝੂ ਠੇ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਹਕਰਦਾਰ ਨੂ ੰ ਵੀ
ਉਭਾਹਰਆ ਿੈ। ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਉਿ ਿੁੰਦੀ ਹਜਸ ਹਵਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕੇ। ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ
ਉਸ ਕਪ੍ਟੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਨੂ ੰ ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪ੍ਰ ਉਸ ਦੇ ਿੁਕਮ ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਇਕ ਚਾਕਰ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਿੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹਵਚਰਨਾ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਾਤਮਕ
ਸੁਰ ਹਵਚ ਮਨੁ ਖ ਨੂ ੰ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਸਦਾ ਹਚਤ ਹਵਚ ਵਸਾਈ ਰਖਦੇ ਿੋਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ
ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਸਲੋ ਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਏਹ ਕਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥
ਚੰ ਗੈ ਚੰ ਗਾ ਕਕਰ ਮੰ ਨੇ ਮੰ ਦੈ ਮੰ ਦਾ ਹੋਇ ॥
ਆਸਕੁ ਏਹੁ ਨ ਆਖੀਐ ਕਜ ਲੇ ਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ॥੧॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਿ ਹਕਿੋ ਹਜਿੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਿੈ (ਹਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਕਸੇ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂ ੰ ਹਵਸਾਰ
ਕੇ) ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਜਾ ਲਗੇ।
ਨਾਨਕ! ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ (ਉਸ ਨੂ ੰ ਿੀ) ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, (ਹਜਿੜਾ) ਸਦਾ ਿੀ (ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਵਚ) ਲੀਨ ਿੋਇਆ
ਰਿੇ।
(ਹਜਿੜਾ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹਕਸੇ) ਚੰਗੇ (ਿੁਕਮ ਜਾਂ ਕੰਮ) ਨੂ ੰ (ਤਾਂ) ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਿੈ, (ਪ੍ਰ ਮਨ ਨੂ ੰ) ਮਾੜਾ ਲਗਣ ਵਾਲੇ
(ਿੁਕਮ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂ ੰ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਕੇ) ਬੇਮੁਖ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿੋ (ਹਜਿਾ ਮਨੁ ਖ ਸੱਚਾ) ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਨਿੀਂ ਆਖੀਦਾ, ਹਜਿੜਾ ਹਿਸਾਬਹਕਤਾਬ ਹਵਚ ਵਰਤਦਾ ਿੈ।
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਨਾਨਕ! ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਉਸ ਨੂ ੰ ਿੀ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਜਿੜਾ ਿਰ ਿਾਲਤ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਵਚ ਲੀਨ
ਿੋਇਆ ਰਿੇ।
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ਭਲਾ! ਇਿ ਹਕਿੋ ਹਜਿੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਿੋਈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਵਅਕਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਹਕਸੇ ਗਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂ ੰ ਹਵਸਾਰ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਲਗਾਉ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨਾਲ ਜਾ ਲਾਵੇ?
ਹਜਿੜਾ ਹਵਅਕਤੀ ਮਨ ਨੂ ੰ ਚੰਗਾ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹਕਸੇ ਿੁਕਮ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੂ ੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਿੈ,
ਪ੍ਰ ਮੰਦਾ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਿੁਕਮ ਜਾ ਕੰਮ ਨੂ ੰ ਮੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹਰਸ਼ਤੇ ਹਵਚ ਹਨਜੀ
ਲਾਭ-ਿਾਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ ਹਵਚ ਵਰਤਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਨਿੀਂ ਆਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਏਿ = ਇਿ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਆਸਕੀ ਦਾ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਏਿੁ/ਇਿੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਸ਼ਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)।

ਹਕਨੇ ਿੀ = ਹਕਿੋ ਹਜਿੀ?

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਆਸਕੀ ਦਾ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੇਿਾ/ਕੇਿੀ/ਕੇਿ/ੇ ਹਕਨੇ ਿਾ/ਹਕਨੇ ਿੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੇਿਾ (ਹਕਿੋ ਹਜਿਾ, ਕੈਸਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਇਸ (ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ
ਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੀਇਸ/ਕੀਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕੀਹਦਸ/ਕੀਹਰਸ (ਹਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ/ਦੇ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕੀਹਦਰ ਸ਼ (कीदृश - ਹਕਸ ਤਰ੍ਾਂ
ਦਾ, ਹਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ)।

ਆਸਕੀ = ਆਸ਼ਕੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ/ਫ਼ਾਰਸੀ - ਆਹਸ਼ਕੀ (ਪ੍ਰੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ-ਹਪ੍ਆਰ)।

ਦੂ ਜੈ = ਦੂ ਜੇ ਨਾਲ, ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਨਾਲ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਵਿੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਦੂ ਜਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੁ ੱਜਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁ ਇੱਜ/ਦੁ ਈ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁ ਹਤਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁ ਤੀਯ (दुतीय - ਦੂ ਜਾ)।
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ਲਗੈ ਜਾਇ = ਜਾ ਲੱਗ।ੇ

ਸੰਜੁਗਤ ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਗਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਲੱਗਣ; ਹਸੰਿੀ - ਲਗਣੁ (ਲਗਣਾ/ਜੁੜਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਗਇ (ਛੁ ੰਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ
ਲਗਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयतत - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿੈ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यातत - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਿਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਆਸਕੁ = ਆਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ, ਹਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ/ਫ਼ਾਰਸੀ - ਆਹਸ਼ਕ (ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੀਬਰ ਹਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ)।

ਕਾਂਢੀਐ = ਕਿੀਦਾ, ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -; ਪ੍ਰਾਹਿਤ -; ਸੰਸਹਿਤ - (-)।1

ਸਦ ਿੀ = ਸਦਾ ਿੀ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਿੀ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਦ/ਸਦਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਦਾ (सदा - ਿਮੇਸ਼ਾ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਂ (ह -िं ਇਸ
ਲਈ, ਹਕਉਂਜੁ, ਹਨਰਸੰਦੇਿ, ਹਨਸ਼ਚੇ ਿੀ, ਹਕਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।

ਸਮਾਇ ਰਿੈ = ਸਮਾਇਆ ਰਿੇ, ਜੁਹੜਆ ਰਿੇ, ਲੀਨ ਿੋਇਆ ਰਿੇ।

ਸੰਜੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

1

ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਹਮਲੀ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਮਾਉਣਾ; ਹਸੰਿੀ - ਸਮਾਇਜਣੁ (ਸੰਹਮਲਤ ਿੋਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਮਾਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਮਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ ਸੱਹਮਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਮਾਹਤ (सिंमातत - ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ/ਸੰਹਮਲਤ ਿੈ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ
(र तत - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)।

ਚੰਗੈ = ਚੰਗੇ ਨੂ ੰ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ (ਿੁਕਮ ਜਾਂ ਕੰਮ) ਨੂ ੰ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਿੁਕਮ/ਕੰਮ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਚੰਗਾ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਚੰਗੋ; ਅਪ੍ਭਰ ਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੰਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਙਗ੍ (चङ्ग - ਸਮਝਦਾਰ, ਸੋਿਣਾ, ਭਲਾ)।

ਚੰਗਾ ਕਹਰ = ਚੰਗਾ ਕਰ ਕੇ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਚੰਗਾ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਚੰਗੋ; ਅਪ੍ਭਰ ਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੰਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਙਗ੍ (चङ्ग - ਸਮਝਦਾਰ, ਸੋਿਣਾ, ਭਲਾ) +
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰ (ਕਰ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोतत - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਮੰਨੇ = ਮੰਨਦਾ ਿੈ, ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਮੰਨਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਨਣ (ਆਹਗਆ ਮੰਨਣਾ, ਸਵੀਕਾਰਨਾ; ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ) ਹਸੰਿੀ - ਮੰਨਣੁ (ਆਦਰ
ਕਰਨਾ, ਆਹਗਆ ਮੰਨਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਣਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੰਣਏ (ਵੀਚਾਰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਮੰਨਹਤ (ਵੀਚਾਰਦਾ ਿੈ, ਸਮਝਦਾ
ਿੈ; ਹਦਰ ੜ੍ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਨਯਤੇ (मन्यते - ਵੀਚਾਰਦਾ ਿੈ; ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਮੰਦੈ = ਮੰਦੇ/ਮਾੜੇ ਨੂ ੰ, ਮਾੜਾ ਲਗਣ ਵਾਲੇ (ਿੁਕਮ ਜਾਂ ਕੰਮ) ਨੂ ੰ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਿੁਕਮ/ਕੰਮ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਦਾ; ਹਸੰਿੀ - ਮੰਦੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੰਦ (ਮੰਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੰਦ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮੰਦ (मन्द - ਸੁਸਤ,
ਅਹਗਆਨੀ)।

ਮੰਦਾ = ਮਾੜਾ, ਬੇਮੁਖ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਦਾ; ਹਸੰਿੀ - ਮੰਦੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੰਦ (ਮੰਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੰਦ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮੰਦ (मन्द - ਸੁਸਤ,
ਅਹਗਆਨੀ)।

ਿੋਇ = ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

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

ਆਸਕੁ = ਆਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ, ਹਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ/ਫ਼ਾਰਸੀ - ਆਹਸ਼ਕ (ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੀਬਰ ਹਪ੍ਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ)।

ਏਿੁ = ਇਿ, ਇਿੋ ਹਜਿਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਆਸਕੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਏਿੁ/ਇਿੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਸ਼ਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)।

ਆਖੀਐ = ਆਖੀਦਾ ਿੈ, ਆਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਆਖਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਖਣ (ਕਹਿਣਾ); ਹਸੰਿੀ - ਆਖਣੁ (ਆਖਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਆੱਕਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਖਯਾਹਤ (आख्यातत - ਆਖਦਾ ਿੈ)।

ਹਜ = ਹਜਿੜਾ, ਜੋ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮੈਹਥਲੀ - ਹਜ; ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਿ (य: - ਹਜਿੜਾ)।
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ਲੇ ਖੈ = ਲੇ ਖੇ ਹਵਚ, ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੇ ਖਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੇ ਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੇ ਕ੍ਖਯ (लेक्खਯ - ਹਲਖਣ ਜੋਗ ਲੇ ਖਾ, ਹਲਖਣਾ)।

ਵਰਤੈ = ਵਰਤਦਾ ਿੈ, ਹਵਿਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ ਤਤੇ (व्रतते - ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ)।

ਸੋਇ = ਉਿ ਿੀ, ਉਿ (ਮਨੁ ਖ) ਿੀ।

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

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਜੁਗਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬੀ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂ ੰ ਅਹਭਹਵਅਕਤ
ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਸਲੋ ਕ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹਵਚ ਿੀ ਮਤਲਬੀ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਚੰਨ੍ ਲਗਾ ਿੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਵਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ ਸਲੋ ਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ
ਤੁ ਕਾਂ ਅਹਜਿੇ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਚਹਰੱਤਰਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂ ੰ ਉਭਾਰਨ ਸਮੇਤ ਇਸਤੋਂ ਹਵਰੋਿੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਹਵਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ
ਆਸ਼ਕ ਨੂ ੰ ਵੀ ਪ੍ਹਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ‘ਇਕਾਗਰਤਾ ਭਾਵ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਰਪ੍ਣ’ ਨੂ ੰ
ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਜਸ ਹਵਚ ਇਕਾਗਰ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਰਪ੍ਣ ਨਿੀਂ ਿੈ ਉਿ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿੀਂ ਅਖਵਾ
ਸਕਦਾ।
ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬੀ ਆਸ਼ਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁ ਲਨਾਤਮਕ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਨੂ ੰ
ਿੋਰ ਵਿੇਰੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਲੋ ਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂ ੰ ਵੀ ਪ੍ੂਰਣ ਭਾਂਤ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ
‘ਚੰਗੈ ਚੰਗਾ’, ‘ਮੰਦੈ ਮੰਦਾ’ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਹਵਚਲੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।
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ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਤੁ ਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਿਾਨ ੧੩+੧੧ = ੨੪ ਿੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ
ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਿੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਲੋ ਕ ਦੋ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਣਆ ਿੈ।

ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦੋਵੈ ਕਰੇ ਮੁੰ ਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਦੋਵੈ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਪਾਇ ॥੨॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ) ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਨਾਂਿ-ਨੁ ਕਰ ਦੋਵੇਂ (ਹਕਹਰਆਵਾਂ) ਕਰੇ, (ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਉਿ) ਮੁੱਢੋਂ ਿੀ
ਖੁੰਹਝਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਹਵਰੋਿੀ ਇਿ) ਦੋਵੇਂ (ਹਕਹਰਆਵਾਂ) ਕੂ ੜੀਆਂ ਿਨ; (ਇਨ੍ ਾਂ ਹਵਚੋਂ) ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਿੀਂ ਪ੍ੈਂਦੀ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਦਬ-ਸਹਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਸਰ ਝੁ ਕਾਉਣ ਦੀ ਹਕਹਰਆ (ਪ੍ਰਣਾਮ) ਅਤੇ ਿਉਮੈ ਅਿੀਨ
ਿੁਕਮ-ਅਦੂ ਲੀ ਦੀ ਹਕਹਰਆ (ਨਾਂਿ-ਨੁ ਕਰ) ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਹਵਰੋਿੀ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਉਿ ਅਹਿਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦੇ
ਮੁੱਢਲੇ ਨੇ ਮ, ਪ੍ੂਰਣ ਸਮਰਪ੍ਣ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਿੀ ਖੁੰਹਝਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ, ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਹਵਰੋਿੀ ਇਿ ਦੋਵੇਂ
ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਿੀ ਝੂ ਠੀਆਂ ਿਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕਹਰਆ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ।2

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਸਲਾਮੁ = ਸਲਾਮ, ਪ੍ਰਣਾਮ, ਅਦਬ-ਸਹਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਸਰ ਝੁ ਕਾਉਣ ਦੀ ਹਕਹਰਆ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ/ਫ਼ਾਰਸੀ - ਸਲਾਮ (ਪ੍ਰਣਾਮ, ਅਦਬ-ਅਦਾਬ)।

ਜਬਾਬੁ = ਜਵਾਬ, ਨਾਂਿ-ਨੁ ਕਰ, ਿੀਲ-ਿੁੱਜਤ, ਿਉਮੈ ਅਿੀਨ ਿੁਕਮ-ਅਦੂ ਲੀ ਦੀ ਹਕਹਰਆ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
2

ਚਾਕਰੁ ਕਿੀਐ ਖਸਮ ਕਾ ਸਉਿੇ ਉਤਰ ਦੇਇ ॥ ਵਜਿੁ ਗਵਾਏ ਆਪ੍ਣਾ ਤਖਹਤ ਨ ਬੈਸਹਿ ਸੇਇ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

੯੩੬
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ਅਰਬੀ - ਜਵਾਬ (ਇਨਕਾਰ)।

ਦੋਵੈ = ਦੋਵ।ੇਂ

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਲਾਮੁ ਜਬਾਬੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਦੋ/ਦੋਇ/ਦੋਵੈ; ਅਵਿੀ - ਦੁ ਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਦ/ਹਬ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੋ/ਬੇ/ਦੁ ਵੇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁ ਵੇ/ਦੁ ਹਵ/ਦੁ ਇ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਦਵ (दव - ਦੋ)।

ਕਰੇ = (ਜੇ) ਕਰੇ।

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

ਮੁੰਢਿੁ = ਮੁੱਢੋਂ ਿੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਿੀ।

ਨਾਂਵ, ਅਪ੍ਾਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਮੁਢ; ਲਹਿੰਦੀ - ਮੁੱਢ/ਮੁੰਢ; ਹਸੰਿੀ - ਮੁੰਢੁ (ਸਰੋਤ, ਸ਼ੁਰੁਆਤ, ਜੜ੍ ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁੰਡ੍ਢ/ਮੁੰਢ
(ਹਸਰ); ਪ੍ਾਲੀ - ਮੁਦ੍ਿਨ (ਹਸਰ, ਹਸਖਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮੂਰ੍ਿਨ੍ (मूर्धन् - ਖੋਪ੍ੜੀ, ਹਸਰ; ਸ਼ੁਰੁਆਤ)।

ਘੁਥਾ ਜਾਇ = ਖੁੰਹਝਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ।

ਸੰਜੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਘੁੱਸਣ/ਘੁੱਥਾ (ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ, ਭੁ ਲ ਜਾਣਾ); ਹਸੰਿੀ - ਗੁਸਣੁ /ਗੁਥੋ (ਅਸਫਲ ਿੋਣਾ, ਚੂਕ ਜਾਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘੁੱਸ
(घु्स्स - ਗਲਤੀ/ਭੁ ਲ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यातत - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਿਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਕੂ ੜੀਆ = ਕੂ ੜੀਆਂ, ਝੂ ਠੀਆਂ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਲਾਮ ਤੇ ਜਬਾਬ ਰੂਪ੍ੀ ਦੋਵਾਂ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੂ ੜੁ/ਕੂ ੜਾ/ਕੂ ੜੋ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੂ ੜ/ਕੂ ੜਾ; ਹਸੰਿੀ - 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, ਿੋਖਾ/ਜਾਲਸਾਜੀ, ਿੋਖੇਬਾਜੀ, ਚਲਾਕੀ)।

ਥਾਇ = ਥਾਂ (ਨਿੀਂ ਪ੍ੈਂਦੀ), ਪ੍ਰਵਾਣ (ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀ)।3

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਥਾਇ/ਥਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਥਾਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ੍ਥਾਨਮ੍ (स्थानम् - ਥਾਂ, ਸਥਾਨ)।

ਕਾਈ = ਕੋਈ ਵੀ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ( ਸਲਾਮ ਜਾਂ ਜਬਾਬ ਰੂਪ੍ੀ ਹਕਹਰਆ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮਾਰਵਾੜੀ - ਕਾਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਇਂ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕੋਹਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਸ਼ਹਚਦ੍ (कतिद् - ਹਕਸੇ ਨੂ ੰ ਵੀ, ਕੋਈ
ਵੀ)।

ਪ੍ਾਇ = (ਥਾਂ) ਪ੍ੈਂਦੀ, (ਪ੍ਰਵਾਣ) ਿੁੰਦੀ।

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

॥੨॥ = ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਰਾਿੀਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਮਰਪ੍ਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂ ੰ ਹਦਰ ੜਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਹਵਰੋਿੀ ਹਕਹਰਆਵਾਂ
‘ਸਲਾਮੁ’ (ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕਹਰਆ) ਅਤੇ ‘ਜਵਾਬੁ’ (ਨਾਿ-ਨੁ ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕਹਰਆ) ਦੇ ਹਚਤਰਨ ਰਾਿੀਂ ਦਹਸਆ ਜਾ ਹਰਿਾ
3

ਥਾਇ ਪ੍ੈਣਾ (ਕਬੂਲ ਿੋਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਣ ਿੋਣਾ) ਮੁਿਾਵਰਾ ਵਾਚਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਿੈ।
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ਿੈ ਹਕ ਕੇਵਲ ਗਰਜ਼ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਿਉਮੈ ਅਿੀਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਿੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਿਨੁ ਕਰ ਕਰਨੀ - ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਹਵਅਰਥ ਿਨ। ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਦੋਗਲਾ ਸੇਵਕ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਵਚ ਕਬੂਲ ਨਿੀਂ ਪ੍ੈ
ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਸਫਲ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ, ਹਕਉਂਹਕ ਅਹਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪ੍ਾਂਿੀ ਲਈ ਪ੍ੂਰਣ ਸਮਰਪ੍ਣ ਿੀ
ਦਰਕਰਾਰ ਿੈ।

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਿਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਿੀਨ ਰੱਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਪਉੜੀ ॥
ਕਜਤੁ ਸੇਕਵਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਕਹਬੁ ਸਦਾ ਸਮਾਾ੍ਲੀਐ ॥
ਕਜਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਕਉ ਘਾਲੀਐ ॥
ਮੰ ਦਾ ਮੂਕਲ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਕਰ ਕਨਹਾਲੀਐ ॥
ਕਜਉ ਸਾਕਹਬ ਨਾਕਲ ਨ ਹਾਰੀਐ ਤੇਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ॥
ਕਕਛੁ ਲਾਹੇ ਉਪਕਰ ਘਾਲੀਐ ॥੨੧॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਹਜਸ (ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਹਸਮਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪ੍ਾਈਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਹਜਸ (ਕਾਰ ਨੂ ੰ ਕਰਨ) ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕੀਤਾ (ਆਪ੍ ਿੀ) ਪ੍ਾਉਣਾ ਿੈ, ਉਿ ਮਾੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹਕਉਂ ਘਾਲੀ ਜਾਏ?
ਮਾੜਾ (ਕੰਮ) ਹਬਲਕੁ ਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ; (ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ) ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਹਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨਾ ਿਾਰੀਏ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ (ਿੀ) ਪ੍ਾਸਾ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਕੁ ਝ ਲਾਭ ਉਤੇ (ਿੀ ਘਾਲ) ਘਾਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਹਜਸ ਕਾਰ ਨੂ ੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪ੍ ਿੀ ਭੁ ਗਤਣਾ ਪ੍ੈਣਾ ਿੈ, ਉਿ ਮਾੜੀ ਕਾਰ ਹਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ?
ਹਜਸ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ਹਸਮਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਿਮੇਸ਼ਾ ਹਚਤ ਹਵਚ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
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ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਮੂਲੋਂ ਿੀ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਦੂ ਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ (ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ) ਵੇਖਹਵਚਾਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।4
ਜੀਵਨ ਰੂਪ੍ੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹਵਚ, ਉਿੋ ਹਜਿੀ ਖੇਡ ਿੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ (ਪ੍ਾਸਾ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ), ਹਜਸ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਨਾਲ ਨਾ ਿਾਰੀਏ।
ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਅਹਜਿੀ ਕਾਰ ਿੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਕੁ ਝ ਆਤਮਕ-ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਵੇ।5

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਹਜਤੁ = ਹਜਸ (ਦੇ ਸੇਵੇ ਜਾਣ) ਨਾਲ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਹਜਤੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਤੁ /ਹਜਤ੍ਥੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਜਤ੍ਥੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਤਰ (यत्र - ਹਜਥੇ/ਹਕਥੇ, ਹਜਸ ਜਗ੍ਾ
'ਤੇ)।

ਸੇਹਵਐ = ਸੇਵੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਹਸਮਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ।

ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ),ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸੇਵਣਾ; ਹਸੰਿੀ - ਸੇਵਣੁ (ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਨੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੇਵਇ (ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ ਸੇਵਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੇਵਤੇ (सेवते - ਜੁੜਦਾ ਿੈ, ਸੇਵਾ ਹਵਚ ਿਾਜ਼ਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਆਹਗਆ ਮੰਨਦਾ ਿੈ)।

ਸੁਖੁ = ਸੁਖ, ਆਤਮ-ਸੁਖ।

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

ਪ੍ਾਈਐ = ਪ੍ਾਈਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
4

ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਹਜਤੁ ਅੰਹਤ ਪ੍ਛੋਤਾਈਐ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੧੮

5

ਲਾਿੇ ਕਾਰਹਣ ਆਇਆ ਜਹਗ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੩੧
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਿੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪ੍ੇਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्रापयतत - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਸੋ = ਉਿ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਾਹਿਬੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁ/ਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।

ਸਾਹਿਬੁ = ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਸਾਹਿਬ (ਮਾਲਕ)।

ਸਦਾ = ਿਮੇਸ਼ਾ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਦਾ (सदा - ਿਮੇਸ਼ਾ)।

ਸਮਾ੍ਲੀਐ = ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਮ੍ਾਲਣਾ (ਸਿਾਰਾ ਦੇਣਾ/ਸੰਭਾਲਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਸਮ੍ਾਲਣ (ਸਵਾਉਂਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੰਭਾਲਇ
(ਸੰਭਾਲਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਭਾਰੇਇ (ਸਜਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਭਾਰਯਹਤ (सिंभारयतत - ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਹਤਆਰ
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਹਜਤੁ = ਹਜਸ (ਘਾਲ-ਕਮਾਈ) ਨਾਲ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਹਜਤੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਤੁ /ਹਜਤ੍ਥੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਜਤ੍ਥੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਤਰ (यत्र - ਹਜਥੇ/ਹਕਥੇ, ਹਜਸ ਜਗ੍ਾ
'ਤੇ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਕੀਤਾ = ਕੀਤਾ (ਿੋਇਆ)।

ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਅਵਿੀ - ਕੀਤਾ; ਹਸੰਿੀ - ਕੀਤੋ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੱਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤ (कृ त - ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ)।

ਪ੍ਾਈਐ = ਪ੍ਾਈਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

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

ਆਪ੍ਣਾ = ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨਜ ਦਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅਪ੍ਣਾ/ਆਪ੍ਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਪ੍ਣਾ/ਅਪ੍ਣੋ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਪ੍ਨ/ਅੱਪ੍ਨ/ਅੱਪ੍ਅ (ਅਪ੍ਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਅੱਤਣਅ/ਅੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨਕ (आत्मनक - ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨੱਜੀ)।

ਸਾ = ਉਿ (ਘਾਲ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਘਾਲ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਾ (सा - ਉਿ)।6

ਘਾਲ = ਘਾਲ-ਕਮਾਈ, ਕਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

6

ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਵਜੋਂ ‘ਸਾ’ (सा) ਅਤੇ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਵਜੋਂ ‘ਸਿ’ (स:) ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼

ਆਹਦ ਹਵਚ ਵੀ ਇਿੀ ਸਹਥਤੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਵੀ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਿੀ ਹਸਿਾਂਤ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ,
ਪ੍ਰ ਹਕਤੇ-ਹਕਤੇ ਇਸਦਾ ਅਪ੍ਵਾਦ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਹਵਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹਵਕਾਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਘਾਲਣਾ (ਘਲਣਾ; ਤਬਾਿ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਾਉਣਾ; ਹਪ੍ਘਲਾਉਣਾ, ਢਾਲਣਾ); ਮਰਾਠੀ - ਘਾਲਣੇ (ਪ੍ਾਉਣਾ,
ਚੁਆਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਾਲਯਹਤ (घालयतत - ਵਗਦਾ ਿੈ, ਚੋਂਦਾ ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ)।

ਬੁਰੀ = ਮੰਦੀ, ਮਾੜੀ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਘਾਲ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਬੁਰਾ/ਬੁਰੀ/ਬੁਰਾਈ/ਬੁਹਰਆਈ; ਹਸੰਿੀ - ਬੁਰੋ (ਨੱਕਿੀਣ, ਬੁਰਾ/ਦੁ ਸ਼ਟ); ਬਰਜ - ਬੁਰਾ/ਬੁਰੀ/ਬੁਰਾਈ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਰ (बुर - ਨੁ ਕਸਦਾਰ, ਦੋਸ਼ਪ੍ੂਰਣ)।7

ਹਕਉ = ਹਕਉਂ?

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਕਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਂ/ਹਕਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੇਵ/ਹਕਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕਮ੍ (ककम् - ਕੀ, ਹਕਵੇਂ)।

ਘਾਲੀਐ = ਘਾਲੀ ਜਾਏ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਘਾਲਣਾ (ਘਲਣਾ; ਤਬਾਿ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਾਉਣਾ; ਹਪ੍ਘਲਾਉਣਾ, ਢਾਲਣਾ); ਮਰਾਠੀ - ਘਾਲਣੇ (ਪ੍ਾਉਣਾ,
ਚੁਆਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਾਲਯਹਤ (घालयतत - ਵਗਦਾ ਿੈ, ਚੋਂਦਾ ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ)।

ਮੰਦਾ = ਮਾੜਾ, ਬੁਰਾ।
ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕੰਮ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਦਾ; ਹਸੰਿੀ - ਮੰਦੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮੰਦ (ਮੰਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮੰਦ (मन्द - ਸੁਸਤ, ਅਹਗਆਨੀ)।

ਮੂਹਲ = ਮੂੂ਼ਲੋਂ ਿੀ, ਉਕਾ ਿੀ, ਹਬਲਕੁ ਲ ਿੀ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
7

‘ਬੁਰਾਈ’ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ: ਬਰਜ - ਬੁਰਾਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਰੂਆਈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਰੂਆਯਾ;

ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਰੂਪ੍ਤਾ (तवरूपता - ਹਵਗਹੜਆ ਿੋਇਆ ਰੂਪ੍ ਿੋਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਹਵਰੂਪ੍)। -ਆਚਾਹਰਆ ਬੱਚੂ ਲਾਲ ਅਵਸਥੀ,
ਹਿੰਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਕੋਸ਼, ਖੰਡ ੪, ਬੁਕਸ ਐਂਡ ਬੁਕਸ, ਹਦੱਲੀ, ੨੦੦੫, ਪ੍ੰਨਾ ੨੧੦੩
© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

14

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਮੂਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੂਲ (मूल - ਮੂਲ, ਜੜ੍ )।

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਿੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਿੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਿ-ਬੋਿਕ)।

ਕੀਚਈ = ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ।

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

ਦੇ = (ਨਜ਼ਰ) ਦੇ ਕੇ, (ਨਜ਼ਰ) ਮਾਰ ਕੇ, (ਨਜ਼ਰ) ਕਰ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇ/ਦੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਏਇ/ਦਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ददातत - ਦੇਂਦਾ ਿੈ)।

ਲੰਮੀ = ਲੰਮੀ, ਦੂ ਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨਦਹਰ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲੰਮਾ/ਲੰਮੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਲੰਬਾ/ਲੰਮਾ/ਲੰਮੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੰਬ (ਲੰਮਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲਮ੍ਬ; ਸੰਸਹਿਤ ਲਮ੍ਬ (लम्ब - ਲਟਕਦਾ ਿੋਇਆ).

ਨਦਹਰ = ਨਜ਼ਰ, ਹਨਗਾਿ, ਹਦਰ ਸ਼ਟੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਨਜ਼ਰ (ਦੇਖਣਾ, ਹਦਰ ਸ਼ਟੀ)।
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ਹਨਿਾਲੀਐ = ਹਨਿਾਹਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਵੇਹਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਵੇਖ-ਹਵਚਾਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਨਿਾਲਣਾ/ਹਨਿਾਰਣਾ (ਵੇਖਣਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਿਾਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣਭਾਲੇ ਇ/ਹਣਭਾਲ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਭਾਲਯਹਤ (तनभालयतत - ਵੇਖਦਾ ਿੈ)।

ਹਜਉ = ਹਜਵੇਂ, ਹਜਸ ਤਰ੍ਾਂ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੇਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਥਾ (यथा - ਜੈਸੇ, ਹਜਵੇਂ)।

ਸਾਹਿਬ = ਮਾਲਕ, ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਿਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਸਾਹਿਬ ( ਮਾਲਕ)।

ਨਾਹਲ = ਨਾਲ, ਸਾਥ।

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

ਿਾਰੀਐ = ਿਾਰੀਏ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਾਹਰਯ (ਿਾਰ ਹਗਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਾਰੇਇ (ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਿਾਰ ਹਗਆ); ਪ੍ਾਲੀ - ਿਾਰੇਹਤ (ਿਰਾਉਂਦਾ ਿੈ);
ਸੰਸਹਿਤ - ਿਾਰਯਹਤ ( ारयतत - ਿਾਰਦਾ ਿੈ)।

ਤੇਵੇਿਾ = ਹਤਿੋ ਹਜਿਾ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ।

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

ਪ੍ਾਸਾ8 = (ਚਉਪ੍ੜ/ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ) ਪ੍ਾਸਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਪ੍ਾਸਾ (ਸੰਚਾ, ਠੱਪ੍ਾ ਆਹਦ); ਉੜੀਆ - ਪ੍ਾਸਾ (ਪ੍ਾਸੇ ਦਾ ਖੇਲ, ਚੌਪ੍ੜ ਦਾ ਖੇਲ); ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ/ਬੰਗਾਲੀ ਪ੍ਾਸਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਸਗ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਸਕ (ਠੱਪ੍ਾ, ਸੰਚਾ, ਪ੍ਾਸਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਸ਼ਿ/ਪ੍ਾਸ਼ਕ (पाश: - ਠੱਪ੍ਾ, ਸੰਚਾ; ਨਰਦਾਂ,
ਗੋਟੀਆਂ)।

ਢਾਲੀਐ = ਢਾਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਢਾਲਣਾ (ਸੁੱਟਣਾ, ਹਪ੍ਘਲਨਾ, ਰੋੜ੍ਣਾ, ਚੌਪ੍ੜ ਦਾ ਪ੍ਾਸਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਹਗਰਾਉਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਢਾਲ (ਥੱਲੇ
ਸੁਟਣਾ; ਪ੍ਾਸਾ ਢਾਲਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਢਾਲਇ (ਥੱਲੇ ਡੇਗਦਾ ਿੈ, ਿਾਂ ‘ਚ ਹਸਰ ਹਿਲਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਢਾਲਯਹਤ (ढालयतत
- ਮੋੜਦਾ ਿੈ, ਫੇਰਦਾ ਿੈ, ਹਡਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ)।

ਹਕਛੁ = ਕੁ ਝ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਲਾਿੇ ਦਾ), ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮੈਹਥਲੀ/ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਛੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੰਹਚ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਕਹਚਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕੰਹਚਤ੍ /ਹਕੰਹਚਦ੍ (ककिं तचत्/ककिं तचद् ਕੁ ਝ)।

ਲਾਿੇ = ਨਫ਼ੇ/ਲਾਭ (ਉਤੇ), ਨਫ਼ੇ/ਲਾਭ (ਲਈ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

8

“ਿਾਥੀ ਦੰਦ ਆਹਦ ਦੇ ਉਂਗਲ ਹਜੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਛੀ ਪ੍ਹਿਲੂ ਟੁ ਕੜੇ, ਹਜਨ੍ ਾਂ ਪ੍ੁਰ ਚੌਪ੍ੜ (ਚੌਸਰ) ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਬੰਦੀਆਂ ਦੇ

ਹਚੰਨ੍ ਬਣੇ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। ਹਖਲਾਰੀ ਇਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਹਸੱਟਕੇ ਅਤੇ ਹਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜਕੇ ਗੋਟੀਆਂ ਹਬਸਾਤ ਪ੍ੁਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਿਨ।” ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪ੍ੰਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪, ਪ੍ੰਨਾ ੭੫੮।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਾਿਾ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਗੁਜਰਾਤੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਅਵਿੀ - ਲਾਿੁ; ਹਸੰਿੀ - ਲਾਿੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਾਿ/ਲਾਿੁ;
ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਾਭ/ਲਾਿ; ਪ੍ਾਲੀ - ਲਾਭ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਾਭਿ (लाभ: ਲਾਭ/ਮੁਨਾਫ਼ਾ)।

ਉਪ੍ਹਰ = ਉਤੇ, ਲਈ/ਕਾਰਣ।

ਸੰਬੰਿਕ ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਗੁਜਰਾਤੀ/ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਪ੍ਹਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੱਪ੍ਹਰ (उप्परर - ਉਤੇ)।

ਘਾਲੀਐ = (ਘਾਲ) ਘਾਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, (ਘਾਲ-ਕਮਾਈ) ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਘਾਲਣਾ (ਘਲਣਾ; ਤਬਾਿ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਾਉਣਾ; ਹਪ੍ਘਲਾਉਣਾ, ਢਾਲਣਾ); ਮਰਾਠੀ - ਘਾਲਣੇ (ਪ੍ਾਉਣਾ,
ਚੁਆਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਾਲਯਹਤ (घालयतत - ਵਗਦਾ ਿੈ, ਚੋਂਦਾ ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ)।

॥੨੧॥ = ਇਕਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸੁਰ ਹਵਚ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਿ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਸ਼ੇ ਦੀ ਅਹਭਹਵਅਕਤੀ ਹਿਤ ਲੋ ਕ-ਕਥਨਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਹਿਅਮ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚਲਾ ਇਿ ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਕਰਨਜੋਗ ਤੇ ਨਾ-ਕਰਨਜੋਗ ਕਾਰਜਾਂ ਹਵਚ
ਇਕ ਹਸੱਿੀ ਲਕੀਰ ਹਖਚ ਕੇ ਚਲਦਾ ਿੈ। ਹਨਰਸੰਦੇਿ ਇਸ ਲਕੀਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰਮਹਤ ਹਸਿਾਂਤ ਿੀ ਿੈ। ਗੁਰਮਹਤ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਮਨੁ ਖ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਿਰ ਿਾਲਤ ਹਵਚ ਭੋਗਣਾ ਿੀ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂ ੰ ਇਸ ਲੋ ਕ ਹਵਚ
ਹਵਚਰਹਦਆਂ ਦੂ ਰਹਦਰ ਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਹਜਿੇ ਕੰਮ ਿੀ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ, ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂ ੰ ਆਤਮ-ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਵੇ।

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ‘ਕੀਤਾ ਪ੍ਾਉਣਾ’, ‘ਪ੍ਾਸਾ ਸੁਟਣਾ’ ਆਹਦ ਵਰਗੇ ਲੋ ਕ ਕਥਨਾਂ ਸਮੇਤ ਚੌਪ੍ੜ/ਚੌਸਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਿੀਂ
ਜੀਵਨ-ਖੇਡ ਨੂ ੰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ ਇਸਦੀ ਸੰਚਾਰ-ਯੋਗਤਾ ਹਵਚ ਵੀ
ਅਸੀਮ ਵਾਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤੁ ਕ ‘ਹਕਛੁ ਲਾਿੇ ਉਪ੍ਹਰ ਘਾਲੀਐ’ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਪ੍ੱਿਰੀ ਹਵਰਲਤਾ ਰਾਿੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਸਾਰ
ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਵਸ਼ੇ ਦੀ ਅਹਭਹਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਿੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਿਾਨ ੧੬+੨+੧੪ ਿੈ। ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ ਦੇ ਪ੍ੂਰਬ ਅੱਿ ਹਵਚ ੧੩ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿੀ ਿਨ। ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਤੁ ਕ
ਹਵਚ ੧੬ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਨ।
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