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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ਉੜੀ ੨੨

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਬਾਈਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੫ ਸਲੋ ਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ੪, ਦੂ ਜੇ ਦੀਆਂ ੨, ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ੫ ਅਤੇ ਚਉਥੇ ਤੇ ਪ੍ੰਜਵੇਂ
ਦੀਆਂ ੨-੨ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਹਦਰ ੜਹ ਕਰਾਇਆ ਿੈ ਹਕ ਇਕ ਚਾਕਰ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆਪ੍ਣਾ
ਆਪ੍ਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਿੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੇ ੜਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ ਇਿ ਹਵਚਾਰ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ
ਭਾਵੇਂ ਹਕੰਨੇ ਪ੍ੜਦੇ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ, ਅਸਲੀਅਤ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਿੋ ਕੇ ਿੀ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ। ਤੀਜੇ, ਚਉਥੇ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਵੇਂ
ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਇਸ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਨੂ ੰ ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਬੱਹਚਆਂ ਵਰਗੀ ਿੋਛੀ ਸਮਝ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਮਨੁ ਖ ਨਾਲ
ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਕਸੇ ਿੰਕਾਰੀ ਮਨੁ ਖ ਨਾਲ ਹਪ੍ਆਰ ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਹਛਣ-ਭੰਗਰ ਵਰਤਾਰੇ ਿੁੰਦੇ ਿਨ।
ਇਿ ਮਨੁ ਖ ਦਾ ਬਿੁਤਾ ਕੁ ਝ ਨਿੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਉੜੀ ਇਕ ਸੇਵਕ ਨੂ ੰ ਸਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਹਵਚਰਨ ਦਾ
ਉਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਗਰ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜੋਦੜੀ ਿੀ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਿੁੰਦੀ ਿੈ।
ਸਲੋ ਕੁ ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਦੁ ॥
ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਰੀਆ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਦੁ ॥
ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾ ਕਕਛੁ ਪਾਏ ਮਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੋ ਲਗਾ ਕਤਸੁ ਕਮਲੈ

ਲਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨੁ ॥੧॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਜੇ ਕੋਈ) ਸੇਵਕ (ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਹਵਚ ਲਗੇ, (ਅਤੇ) ਨਾਲ ਿੀ ਿੰਕਾਰ (ਤੇ) ਝਗੜਾ (ਵੀ ਕਰੇ); (ਉਿ) ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ
ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰੇ, (ਪ੍ਰ) ਖਸਮ ਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ਾ ਨਿੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।
(ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ) ਆਪ੍ਾ-ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ (ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ (ਿੀ ਉਿ) ਕੁ ਝ ਮਾਨ ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਨਾਨਕ!
(ਉਿ ਹਫਰ) ਹਜਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਹਮਲ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ; ਉਿ (ਿੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਵਚ) ਲਗਾ ਕਬੂਲ (ਪ੍ੈਂਦਾ) ਿੈ।
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ ਹਵਚ ਲਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਿੰਕਾਰ ਵੱਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰੇ; ਉਿ
ਬਾਿਰੋਂ ਹਵਖਾਵੇ-ਮਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੋਮੋ-ਠੱਗਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜੇ ਉਿ ਆਪ੍ਾ-ਭਾਵ ਹਮਟਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹਦਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੁ ਝ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਨਾਨਕ! ਹਫਰ ਹਜਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਮਨ ਲਗਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰ ਅੰਤਰਆਤਮੇ ਹਮਲ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਅਹਜਿੀ ਸਮਰਪ੍ਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਉਿ ਸੇਵਕ ਿੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਵਚ ਲਗਾ ਿੋਇਆ ਕਬੂਲ ਪ੍ੈਂਦਾ
ਿੈ।
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਚਾਕਰੁ = ਨੌ ਕਰ, ਸੇਵਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਚਾਕਰ (ਨੌ ਕਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ)।

ਲਗੈ = ਲਗੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਗਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਲੱਗਣ; ਹਸੰਧੀ - ਲਗਣੁ (ਲਗਣਾ/ਜੁੜਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਗਇ (ਛੁ ੰਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ
ਲਗਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयति - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿੈ)।

ਚਾਕਰੀ = ਨੌ ਕਰੀ ਹਵਚ, ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਚਾਕਰੀ (ਨੌ ਕਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ)।

ਨਾਲੇ = ਨਾਲ ਿੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾਹਲ (ਸਾਥ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਲ (ਛਾਤੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਕਵਾਹਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਙ੍ਕਪ੍ਾਹਲਿ
(अङ्कपातल: - ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਗਲਵਕੜੀ ਪ੍ਾਉਣੀ)।
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ਗਾਰਬੁ = ਗਰਬ, ਿੰਕਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਗਰਬੁ/ਗਾਰਬੁ; ਹਸੰਧੀ - ਗਰਬੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਰਬ/ਗਾਬ (ਅਿੰਕਾਰ, ਘਮੰਡ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਗੱਬ/ਗੱਵ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਗਰਵਿ (गर्व: - ਘਮੰਡ, ਅਿੰਕਾਰ, ਆਕੜ)।

ਵਾਦੁ = ਵਾਦ-ਹਵਵਾਦ, ਝਗੜਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਵਾਦੁ (ਵਾਦ-ਹਵਵਾਦ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਦ (ਹਵਵਾਦ, ਝਗੜਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਯ (ਹਵਚਾਰ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ); ਪ੍ਾਲੀ ਵਾਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਦਿ (र्ाद: - ਬੋਲਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ; ਵਚਨ)।

ਗਲਾ = ਗੱਲਾਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਗੱਲ (ਗੱਲਬਾਤ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਗਲ (ਕੂ ਕਣਾ, ਚੀਕਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਗਰਿਾ/ਗਲਿਾ (गर्ाव/ गल्र्ा - ਦੋਸ਼,
ਹਨੰਦਾ)।

ਕਰੇ = ਕਰੇ, ਕਰਦਾ ਰਿੇ।

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

ਘਣੇ ਰੀਆ = ਬਥੇਰੀਆਂ, ਬਿੁਤੀਆਂ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਗਲਾ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਘਣਾ/ਘਣੇ ਰੀਆ; ਹਸੰਧੀ - ਘਣੋ (ਚੋਖਾ, ਬਿੁਤ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ- ਘਣ (ਸੰਘਣਾ, ਔਖਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਘਨ
(ਠੋ ਸ, ਹਨੱਗਰ, ਸੰਘਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਨ (घन - ਪ੍ੁਖਤਾ, ਹਦਰ ੜ; ਸੰਘਣਾ)।
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ਖਸਮ = ਮਾਲਕ (ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖ਼ਸਮ; ਅਰਬੀ - ਖ਼ਸਮ (ਮਾਲਕ, ਸੁਆਮੀ, ਪ੍ਤੀ, ਆਕਾ)।

ਪ੍ਾਏ = ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।

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 (प्रापयति - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਸਾਦੁ = ਸੁਆਦ, ਖ਼ੁਸ਼ਾ/ਖੁਸ਼ੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਦ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਾਦ/ਸਾਉ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸਾਦੁ ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਵਾਦੁ (स्र्ादु - ਹਮਠਾ, ਸੁਆਹਦਸ਼ਟ, ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ )।

ਆਪ੍ੁ = ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ੰ, ਆਪ੍ਾ-ਭਾਵ ਨੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍ੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਹਨਿ੍ (आत्मतनि् - ਆਪ੍)।

ਗਵਾਇ = ਗਵਾ ਕੇ, ਹਮਟਾ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਗਵਾਉਣਾ/ਗੁੰਮਾਉਣਾ (ਗੁਆਉਣਾ, ਨੁ ਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਵਅਰਥ ਸੁਟਣਾ ਆਹਦ); ਹਸੰਧੀ - ਗਵਾਇਣੁ (ਗੁੰਮ
ਕਰਣਾ, ਗੁਆਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਮੇਇ/ਗਮਾਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਮੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਮਯਹਤ (गमयति - ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।
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ਸੇਵਾ = ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ।

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

ਕਰੇ = ਕਰੇ।

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

ਤਾ = ਤਾਂ, ਤਦੋਂ, ਉਦੋਂ।

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

ਹਕਛੁ = ਕੁ ਝ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮਾਨੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮੈਹਥਲੀ/ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਛੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੰਹਚ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਕਹਚਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਕੰਹਚਤਿ੍ /ਹਕੰਹਚਦਿ੍ (ककिं तििि्/ककिं तिदि् ਕੁ ਝ)।

ਪ੍ਾਏ = ਪ੍ਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

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 (प्रापयति - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਮਾਨੁ = ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਕਸਮੀਰੀ - ਮਾਨ; ਲਹਿੰਦੀ - ਮਾਣ; ਹਸੰਧੀ - ਮਾਣੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਨ (मान - ਮਾਣ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਹਜਸ = ਹਜਸ (ਨੂ ੰ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ - ਹਜਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਇਸਉ/ਜਇਸਾ (ਜੈਸਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਹਰਸ (ਜੈਸਾ, ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਦਰ ਸ਼
(यादृश - ਹਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੈਸਾ)।

ਨੋ = ਨੂ ੰ।

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

ਲਗਾ = ਲਗਾ ਿੈ, ਲਗਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਜੁਹੜਆ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।।

ਭੂ ਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਗਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੱਗਾ/ਲੱਗ (ਨਾਲ ਲਗਾ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਗਇ (ਛੁ ੰਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਲੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयति - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿੈ)।

ਹਤਸੁ = ਹਤਸ ਨੂ ੰ, ਉਸ ਨੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੇਸ/ਤਸ/ਤੇਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤੇਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਿ (ि: - ਹਤਸ)।

ਹਮਲੈ = ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ਹਮਲ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਮਲੈ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਮਲੈ /ਹਮਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਮਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਲਹਤ (तमलति - ਹਮਲਦਾ ਿੈ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਲਗਾ = ਲਗਾ ਿੋਇਆ।

ਭੂ ਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਗਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੱਗਾ/ਲੱਗ (ਨਾਲ ਲਗਾ ਿੋਇਆ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਗਇ (ਛੁ ੰਿਦਾ ਿੈ/ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਲੱਗਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयति - ਲਗਦਾ ਿੈ/ਜੁੜਦਾ ਿੈ).

ਸੋ = ਉਿ।

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

ਪ੍ਰਵਾਨੁ = ਕਬੂਲ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸੋ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਰਮਾਣ/ਪ੍ਰਵਾਣ (ਮਾਪ੍, ਮਾਤਰਾ, ਉਮਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਰਮਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਪ੍ਹਰਮਾਣ (ਮਾਪ੍/ਪ੍ੈਮਾਨਾ, ਿੱਦ, ਸੀਮਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਮਾਣਮਿ੍ (पररमाण - ਮਾਪ੍/ਪ੍ੈਮਾਨਾ)।

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਜਿੜਾ ਸੇਵਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
ਿੋਇਆ ਿੰਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਹਜਿੇ ਹਕਰਦਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਜਿੜਾ ਸੇਵਕ
ਆਪ੍ਣਾ ਿੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਿੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ
ਫੁ ਰਮਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਿੰਕਾਰ ਹਤਆਗ ਕੇ ਹਨਮਰਤਾਈ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਿੋਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਕੁ ਲ ਚਾਰ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ = ੨੪ ਿੈ। ਚਉਥੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਨਾਨਕ’ ਮੁਿਰਛਾਪ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਲੋ ਕ ਦੋ ਦੋਿਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਣਆ ਿੈ।
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ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਿੋ ਿੀਇ ਹੋਇ ਸੁ ਉਗਵੈ ਮੁਹ ਕਾ ਕਕਹਆ ਵਾਉ ॥
ਬੀਿੇ ਕਬਖੁ ਮੰ ਗੈ ਅੰ ਕਮਿਤੁ ਵੇਖਹੁ ਏਹੁ ਕਨਆਉ ॥੨॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਜੋ (ਕੁ ਝ ਮਨੁ ਖ ਦੇ) ਮਨ ਹਵਚ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ (ਿੀ ਬਾਿਰ) ਪ੍ਰਗਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਮੂੰਿ ਦਾ ਬੋਹਲਆ (ਬੋਲ ਕੇਵਲ) ਿਵਾ ਿੈ। (ਮਨੁ ਖ)
ਬੀਜਦਾ (ਤਾਂ) ਜ਼ਹਿਰ (ਿੈ, ਪ੍ਰ) ਮੰਗਦਾ ਿੈ ਅੰਹਮਰਤ; (ਉਸ ਦਾ) ਇਿ ਹਨਆਂ ਵੇਖੋ!

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਜੋ ਕੁ ਝ ਮਨੁ ਖ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਿੀ ਪ੍ਰਗਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।1 ਮੂੰਿ ਦਾ ਬੋਹਲਆ ਬੋਲ ਿਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਿੁੰਦਾ ਿੈ;
ਭਾਵ, ਜੇ ਮਨ ਹਵਚ ਕੁ ਝ ਿੋਰ ਿੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਿੋਂ ਕੁ ਝ ਿੋਰ ਆਹਖਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਬੋਹਲਆ ਬਚਨ ਹਕਸੇ ਕੰਮ ਨਿੀਂ। ਅਹਜਿੇ
ਕਪ੍ਟੀ ਮਨੁ ਖ ਦਾ ਇਿ ਅਨੋ ਖਾ ਇਨਸਾਫ ਵੇਖੋ! ਉਿ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਮੰਗਦਾ ਅੰਹਮਰਤ ਿੈ!2

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਜੋ = ਜੋ, ਹਜਿੜਾ।

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

ਜੀਇ = ਜੀਉ ਹਵਚ, ਮਨ ਹਵਚ।

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

1

ਅੰਦਹਰ ਕਮਾਣਾ ਸਰਪ੍ਰ ਉਘੜੈ ਭਾਵੈ ਕੋਈ ਬਹਿ ਧਰਤੀ ਹਵਹਚ ਕਮਾਈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੧੬

2

ਫਰੀਦਾ ਲੋ ੜੈ ਦਾਖ ਹਬਜਉਰੀਆਂ ਹਕਕਹਰ ਬੀਜੈ ਜਟੁ ॥ ਿੰਢੈ ਉਂਨ ਕਤਾਇਦਾ ਪ੍ੈਧਾ ਲੋ ੜੈ ਪ੍ਟੁ ॥੨੩॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

੧੩੭੯
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ਿੋਇ = ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

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

ਸੁ = ਉਿ।

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

ਉਗਵੈ = ਉਗਦਾ ਿੈ, ਬਾਿਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਉਗਵੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਗੱਹਵਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉਗੱਮਇ (ਉਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉਦਗਮਹਤ (उदगमति - ਸਾਿਮਣੇ
ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਗਦਾ ਿੈ।)।

ਮੁਿ = ਮੂੰਿ (ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਖ (मुख - ਮੂੰਿ)।

ਕਾ = ਦਾ।

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

ਕਹਿਆ = ਆਹਖਆ, ਬੋਹਲਆ।

ਹਕਹਰਆਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਹਿਆ/ਹਕਿਾ(ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਿੁਕਮ ਕਰਨਾ ਆਹਦ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਿਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਿਯ; ਪ੍ਾਲੀ ਕਹਥਤ (ਹਕਿਾ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਹਥਤ (कतिि - ਹਕਿਾ ਿੋਇਆ; ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍; ਕਿਾਣੀ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਵਾਉ = ਿਵਾ (ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ); ਫ਼ਜ਼ੂਲ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮੁਿ ਕਾ ਕਹਿਆ ਬੋਲ ਦਾ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਯੁ/ਵਾਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਵਾਯੁ/ਵਾਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਯੁ/ਵਾਤ (र्ायु/र्ाि ਿਵਾ)।

ਬੀਜੇ = ਬੀਜਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬੀਜੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੀਜਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੀਜਯਹਤ (बीजयति - ਬੀਜਦਾ ਿੈ)।

ਹਬਖੁ = ਜ਼ਹਿਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਹਬਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਵਸ; ਸੰਸਹਿਤ - (तर्ष - ਜ਼ਹਿਰ)।

ਮੰਗੈ = ਮੰਗਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਗਣ (ਮੰਗਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੱਗਇ (ਪ੍ੁੱਛਦਾ ਿੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਮੱਗਹਤ (ਖੋਜਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ
ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਰ੍ਗਹਤ (मागवति - ਭਾਲਦਾ ਿੈ, ਲਭਦਾ ਿੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿੈ )।

ਅੰਹਮਰਤੁ = ਅੰਹਮਰਤ।3

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅੰਹਮਰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਮਰਤ (अमृि - ਹਜਿੜਾ ਮਹਰਆ ਨਿੀਂ; ਅਹਬਨਾਸ਼ੀ; ਹਰਗਵੇਦ - ਅਮਰ)।4
3

ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਪ੍ੀ ਕੇ ਅਮਰ ਿੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਅੰਹਮਰਤ’ ਿੈ। ਪ੍ੁਰਾਣ ਕਥਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ‘ਅੰਹਮਰਤ’ ਸਵਰਗ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ੀਣ ਜੋਗ

ਪ੍ਦਾਰਥ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪ੍ੀ ਕੇ ਵੀ ਦੇਵਹਤਆਂ ਦਾ ਹਵਨਾਸ਼ ਿੁੰਦਾ ਗਰੰਥਾਂ ਹਵਚ ਦੇਖੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗੁਰਮਤ ਹਵਚ ਕਰਤਾਰ
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿੱਸ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹਗਆਨ ਿੀ ਅੰਹਮਰਤ ਮੰਹਨਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। -ਭਾਈ ਕਾਨਹ ਹਸੰਘ
ਨਾਭਾ, ਗੁਰੁਮਤ ਮਾਰਤੰਡ, ਭਾਗ ਪ੍ਹਿਲਾ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੧੯੯੯, ਪ੍ੰਨਾ ੭੫
4

Comparable to the Greek ambrosia.
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ਵੇਖਿੁ = ਵੇਖ!ੋ

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਮੱਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਕਸ਼ਤੇ (तर्क्षिे - ਵੇਖਦਾ ਿੈ)।

ਏਿੁ = ਇਿ।

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

ਹਨਆਉ = ਹਨਆਂ, ਇਨਸਾਫ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਹਨਆਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਆਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਯਾਯ (न्याय - ਹਵਧੀ, ਹਨਆਂ)।

॥੨॥ = ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੋ ਕੁ ਝ ਮਨੁ ਖ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਉਿੀ
ਉਗਦਾ ਿੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਅਖੀਰ ਉਿੀ ਪ੍ਰਗਟ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਮੂੰਿ ਦਾ ਹਕਿਾ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਿਵਾ ਵਾਂਗ, ਭਾਵ
ਹਵਅਰਥ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਜੀਵ ਹਬਖ ਬੀਜ ਕੇ ਅੰਹਮਰਤ ਮੰਗਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਗਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਕ
ਅਸੰਭਵ ਿੈ।

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਉਚਾਰਨ ਅਨੁ ਸਾਰ ੧੩+੧੧ ਬਣਦਾ ਿੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਨਾਕਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਰਾਕਸ ॥
ਿੇਹਾ ਿਾਣੈ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਕਨਰਿਾਕਸ ॥
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ਵਸਤੂ ਅੰ ਦਕਰ ਵਸਤੁ ਸਮਾਵੈ ਦੂਿੀ ਹੋਵੈ ਪਾਕਸ ॥
ਸਾਕਹਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲੈ

ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਕਸ ॥

ਕੂਕਿ ਕਮਾਣੈ ਕੂਿੋ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਕਸਫਕਤ ਕਵਗਾਕਸ ॥੩॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਅੰਞਾਣੇ (ਹਵਅਕਤੀ) ਨਾਲ ਹਮੱਤਰਤਾ, ਕਦੀ ਸੂਤ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਿ ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ (ਿੀ) ਵਰਤੋਂਹਵਿਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਹਨਰਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ।
(ਭਾਂਡੇ ਹਵਚ ਪ੍ਈ ਹਕਸੇ) ਵਸਤੂ ਹਵਚ (ਉਸੇ ਹਕਸਮ ਦੀ) ਵਸਤੂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, (ਪ੍ਰ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਹਕਸਮ ਦੀ
ਵਸਤੂ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਉਿ) ਦੂ ਜੀ (ਹਕਸਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ) ਲਾਂਭੇ ਿੋਵੇ।
ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਿੁਕਮ ਨਿੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਆਖੀ (ਿੀ) ਫਬਦੀ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! ਝੂ ਠ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਝੂ ਠ (ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ) ਿੁੰਦਾ ਿੈ, (ਜਦਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਹਸਫ਼ਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਦੁ ਆਰਾ (ਮਨ) ਹਵਗਸ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਬੱਹਚਆਂ ਵਰਗੀ ਿੋਛੀ ਸਮਝ ਰਖਣ ਵਾਲੇ (ਅੰਞਾਣੇ ) ਮਨੁ ਖ ਨਾਲ ਪ੍ਾਈ ਿੋਈ ਹਮੱਤਰਤਾ ਕਦੀ ਸੂਤ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਕਉਂਹਕ
ਉਿ ਹਜਿੋ ਹਜਿੀ ਸਮਝ ਰਖਦਾ ਿੈ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ ਿੀ ਵਰਤੋਂ-ਹਵਿਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ!
ਹਕਸੇ ਭਾਂਡੇ ਹਵਚ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿੁੰਹਦਆਂ ਉਸੇ ਹਕਸਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਵਚ ਇਕ-ਹਮਕ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਜੇ
ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਹਕਸਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਾਉਣੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੂ ਜੀ ਹਕਸਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂ ੰ ਬਾਿਰ
ਕੱਹਢਆ ਜਾਵੇ। (ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਮਨ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਹਕ ਮਨ ਹਵਚ ਮੌਜੂਦ ਿਉਮੈ-ਭਾਵ
ਨੂ ੰ ਬਾਿਰ ਕੱਹਢਆ ਜਾਵੇ5, ਹਕਉਂਹਕ ਇਕੋ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਵਸਤਾਂ ਨਿੀਂ ਸਮਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।)6
ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੁਕਮ ਕਦੀ ਕਾਰਗਰ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਤਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿੀ
ਫਬਦੀ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! ਝੂ ਠ ਹਵਿਾਹਝਆਂ ਝੂ ਠ ਿੀ ਪ੍ੱਲੇ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ ਤੇ ਅੰਤ ਮਨੁ ਖ ਝੂ ਠ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਿੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ੍ ਕੇਵਲ
ਝੋਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਛਤਾਵਾ ਿੀ ਪ੍ੱਲੇ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਜਦਹਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਫ਼ਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਦੁ ਆਰਾ ਮਨ ਹਖੜ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ।

5

ਿਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾ ਕੰਤ ਸਮਾਈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੫੦

6

ਿਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਹਲ ਹਵਰੋਧੁ ਿੈ ਦੁ ਇ ਨ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾਇ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੬੦
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਨਾਹਲ = ਨਾਲ, ਸਾਥ।

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

ਇਆਣੇ = ਅੰਞਾਣੇ (ਨਾਲ), ਅਨਜਾਣ (ਨਾਲ), ਬੱਹਚਆਂ ਵਰਗੀ ਿੋਛੀ ਸਮਝ ਰਖਣ ਵਾਲੇ (ਮਨੁ ਖ ਨਾਲ)।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਆਣਾ/ਇਆਣੇ (ਅਣਜਾਣ, ਅੰਞਾਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਅਯਾਣਾ (ਮੂਰਖ, ਬੱਚਾ); ਹਸੰਧੀ - ਇਆਣੋ
(ਅਣਜਾਣ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਯਾਣੰਤ/ਅਯਾਣ (ਮੂਰਖ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅਜਾਨਤਿ੍ (अजानिि् - ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ/ਅਣਜਾਣ)।

ਦੋਸਤੀ = ਹਮੱਤਰਤਾ।

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

ਕਦੇ = ਕਦੇ ਵੀ, ਹਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਦ/ਕਦੇ ਬਰਜ - ਕਦ (ਕਦੋਂ, ਹਕਸ ਵੇਲੇ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -ਕਦਇ (ਕਦੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਦਾ/ਕਦਾਇ (ਕਦੋਂ, ਹਕਸ
ਵੇਲੇ/ਕਦੀ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਦਾ (ਕਦੋਂ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਦਾ (कदा - ਕਦੋਂ, ਹਕਸ ਵੇਲੇ)।

ਆਵੈ = (ਰਾਸ/ਸੂਤ) ਆਉਂਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਆਵੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਵਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਵੇਇ/ਆਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਪ੍ੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਪ੍ਯਹਤ
(आपयति - ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਿੁੰਚਦਾ ਿੈ)।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਰਾਹਸ = ਰਾਸ, ਸੂਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਰਾਸਹਤ/ਰਾਸਤ (ਠੀਕ, ਸਿੀ)।

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)।

ਜਾਣੈ = ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਸਮਝ ਰਖਦਾ ਿੈ।

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

ਤੇਿੋ = ਉਿੋ ਹਜਿਾ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਿਾ/ਤੇਿ/ਤਇਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾਹਦਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤਾਹਦਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਾਹਦਰ ਕ੍ਸ਼/ਤਾਹਦਰ ਸ਼ (िादृक्ष/िादृश - ਤੇਿਾ,
ਤੈਸਾ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ)।

ਵਰਤੈ = ਵਰਤਦਾ ਿੈ, ਵਰਤੋਂ-ਹਵਿਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।

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

ਵੇਖਿੁ = ਵੇਖ!ੋ ਵੇਖ ਲਵੋ!

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਮਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਕਸ਼ਤੇ (तर्क्षिे - ਵੇਖਦਾ ਿੈ)।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਕੋ = ਕੋਈ।

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

ਹਨਰਜਾਹਸ = ਹਨਰਣਾ ਕਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਖ/ਪ੍ਰਤਾ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਨਰਜਾਸ/ਹਨਰਜਾਹਸ (ਹਨਰਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣੱਜਾਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰਯਾਸ (तनयावस: - ਹਬਰਖ ਹਵਚੋਂ
ਹਨਕਹਲਆ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਜੋ ਗਾੜਹ ਾ ਿੋ ਕੇ ਗੂੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ; ਸਾਰ, ਹਨਚੋੜ)।

ਵਸਤੂ = ਵਸਤੂ 7।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਸਤੁ /ਵਸਤੂ ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸ੍ਤੁ (र्स्िु - ਆਸਣ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ; ਉਿ ਵਸਤੂ ਹਜਸ ਦੀ
ਿੋਂਦ ਿੋਵ)ੇ ।

ਅੰਦਹਰ = ਅੰਦਰ, ਹਵਚ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਦਹਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਅੰਦਰੂਨ (ਅੰਦਰ)।

ਵਸਤੁ = ਵਸਤੂ ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਸਤੁ /ਵਸਤੂ ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸ੍ਤੁ (र्स्िु - ਆਸਣ ਜਾਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ; ਉਿ ਵਸਤੂ ਹਜਸ ਦੀ
ਿੋਂਦ ਿੋਵ)ੇ ।

7

‘ਵਸਤੂ ’ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ‘ਤ’ ਨੂ ੰ ਲਗੇ ਦੁ ਲੈਂਕੜ ਕਾਹਵਕ ਿਨ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸਮਾਵੈ = ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਇਕ-ਹਮਕ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਮਾਉਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਸਮਾਇਜਣੁ (ਸੰਹਮਲਤ ਿੋਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਮਾਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਮਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ ਸੱਹਮਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਮਾਹਤ (सिंमाति - ਹਵਚ ਸ਼ਾਮਲ/ਸੰਹਮਲਤ ਿੈ)

ਦੂ ਜੀ = ਦੂ ਜੀ (ਵਸਤੂ )।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਵਸਤੂ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਦੂ ਜੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੁ ੱਜਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁ ਈ (ਦੂ ਜੀ); ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁ ਹਤੱਯਤਾ (ਹਮੱਤਰਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ ਦੁ ਤੀਯ (दुिीय - ਦੂ ਜਾ/ਦੂ ਜੀ)।

ਿੋਵੈ = (ਜੇ) ਿੋਵੇ/ਿੋ ਜਾਏ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿੋਵੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਬ/ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भर्ति - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।

ਪ੍ਾਹਸ = ਪ੍ਾਸੇ, ਲਾਂਭੇ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਸੇ (ਦੂ ਰ, ਲਾਂਭ)ੇ ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਸੇ (ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ੱਸ/ਪ੍ਾਸ (ਪ੍ਾਸਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ੱਸ (ਪ੍ਾਸਾ, ਪ੍ਿਾੜ ਦੀ
ਢਾਲ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਰ੍ਸ਼ਵਿ (पार्श्व: - ਪ੍ਾਸਾ, ਪ੍ੱਸਲੀਆਂ ਕੋਲ ਦੀ ਥਾਂ, ਵੱਖੀ; ਨੇ ੜਤਾ )।

ਸਾਹਿਬ = ਮਾਲਕ (ਅਗੇ, ਪ੍ਰਤੀ), ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ।

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

ਸੇਤੀ = ਨਾਲ, ਅਗੇ, ਪ੍ਰਤੀ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸੇਤ/ਸੇਤੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਹਿਤ (सतर्ि - ਨਾਲ, ਸਾਥ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਿੁਕਮੁ = ਿੁਕਮ, ਆਦੇਸ਼, ਫੁ ਰਮਾਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ ( حُکم- ਆਦੇਸ਼)।

ਚਲੈ = (ਿੁਕਮ ਨਿੀਂ) ਚਲ ਸਕਦਾ/ਕਾਰਗਰ ਿੋ ਸਕਦਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਚਲੈ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੱਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਯਹਤ (िलयति - ਚਲਦਾ ਿੈ)।

ਕਿੀ = ਆਖੀ, ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ।

ਭੂ ਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਰਦਾਹਸ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਹਿਆ/ਹਕਿਾ(ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਿੁਕਮ ਕਰਨਾ ਆਹਦ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਿਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਿਯ; ਪ੍ਾਲੀ ਕਹਥਤ (ਹਕਿਾ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਹਥਤ (कतिि - ਹਕਿਾ ਿੋਇਆ; ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍; ਕਿਾਣੀ)।

ਬਣੈ = ਬਣਦੀ ਿੈ, ਫਬਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬਣਨਾ (ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਹਤਆਰ ਿੋਣਾ, ਕੁ ਝ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਹਦ); ਲਹਿੰਦੀ - ਬੱਣਣ
(ਬਣਨਾ, ਸਜਣਾ, ਹਤਆਰ ਿੋਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਵਣਣੁ (ਪ੍ਸੰਦ ਆਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਣੇ ਇ (ਪ੍ੁੱਛਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ ਵਨਹਤ/ਵਨਾਯਹਤ/ਵਨੋ ਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਨਹਤ/ਵਨੋ ਹਤ (र्नति/र्नोति - ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਲਾਭ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ, ਹਤਆਰ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਅਰਦਾਹਸ = ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅਰਦਾਹਸ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ (ਹਬਨੈ -ਪ੍ੱਤਰ, ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਰਜ਼ੋਈ)।8

8

ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਹਵਚ ਇਸ ਨੂ ੰ ਸੰਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਅਦਰ (ਮੰਗਣਾ) + ਆਸ (ਆਸ਼ਾ), ਭਾਵ ‘ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਕਹਰਆ’ ਵਜੋਂ

ਹਵਕਹਸਤ ਿੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ। -ਭਾਈ ਕਾਨਹ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪ੍ੰਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪,
ਪ੍ੰਨਾ ੮੧, ਜਦਹਕ ਹਪ੍ਆਰਾ ਹਸੰਘ ਪ੍ਦਮ ਹਲਖਦੇ ਿਨ “ਮਧਕਾਲੀਨ ਹਲਖਾਈ ਹਵਚ ਇਿ ਨੇ ਮ ਸੀ ਹਕ ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਕੂ ਹੜ = ਕੂ ੜ ਨਾਲ, ਝੂ ਠ ਨਾਲ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ 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)।

ਕਮਾਣੈ = ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ, ਹਵਿਾਹਝਆਂ।

ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ),ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ - ਕਾਮਾਨ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕਮਾਵਣ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਕਮਾਵੁ ਨ (ਕਮਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੱਮਾਵੇਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਮਾਪ੍ਯਹਤ
(कमावपयति - ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਕੂ ੜ9ੋ = ਕੂ ੜ-ਕੁ ਸੱਤ, ਝੂ ਠ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ 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)।

ਿੋਵੈ = ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

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

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਹਸਫਹਤ = ਹਸਫਹਤ ਨਾਲ, ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਦੁ ਆਰਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਹਸਿਾਰੀ ਲਾ ਹਦਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਕੁ ਦਰਹਤ, ਕਰਾਮਾਹਤ, ਮੁਿਬਹਤ, ਮਸਜਹਦ ਜਾਂ
ਅਰਦਾਹਸ ਆਹਦ। ਅਸਲ ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਅਰਜ਼ ਦਾਸ਼ਤ’ ਦਾ ਬਦਹਲਆ ਰੂਪ੍ ‘ਅਰਦਾਸ’ ਿੈ।” -ਹਪ੍ਆਰਾ ਹਸੰਘ ਪ੍ਦਮ, ਗੁਰੂ
ਘਰ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੧੯੯੭, ਪ੍ੰਨਾ ੨੭੯
9

‘ਕੂ ੜੁ’ ਦਾ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਸਫਹਤ; ਅਰਬੀ - ਹਸਫ਼ਤ ( صِفَات- ਉਸਤਹਤ, ਵਹਡਆਈ)।

ਹਵਗਾਹਸ = ਹਵਗਾਸ ਹਵਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਖੜ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਗਾਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਗਾਸ/ਹਵਗਾਸੋ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਵਕਾਸ (ਫੈਲਾਉ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਕਾਸ (तर्कास - ਹਵਸਥਾਰ ਕਰ
ਹਰਿਾ, ਹਖੜ ਹਰਿਾ; ਵਾਧਾ, ਤਰੱਕੀ, ਖੇੜਾ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ)।10

॥੩॥ = ਤੀਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ੍ ਨੂ ੰ ਮਾਹਧਅਮ ਬਣਾਉਂਹਦਆਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ
‘ਇਆਣੇ ’ ਅਰਥਾਤ ਅਨਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਰਾਸ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਿ ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਉਿੋ ਹਜਿਾ ਿੀ ਹਵਿਾਰ
ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਕਥਨ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸੇ ਵਸਤੂ ਹਵਚ ਕੋਈ ਦੂ ਜੀ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਿੀ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂ ੰ
ਪ੍ਾਸੇ ਕਰ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿੋਵੇ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਿੀ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਉਥੋਂ ਿੋਰ ਦੂ ਜੀਆਂ
ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਪ੍ਾਸੇ ਕਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚਉਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਹਫਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੈ। ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਥਨ ਿੈ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਿੁਕਮ
ਨਿੀਂ ਚਲਦਾ, ਉਥੇ ਅਰਦਾਸ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਕੂ ੜ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਕੂ ੜ ਿੀ ਪ੍ੱਲੇ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਫਹਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੀ
ਆਤਮਕ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ, ਜਦਹਕ ਅਗਲੇ ਰੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁ ਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ
੧੬+੧੧ ਿੈ। ਇਥੇ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਦੇ ਇਕ ਚਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸੀ ਛੰਦ ਜੋਹੜਆ ਹਗਆ ਿੈ।
10

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਹਿਤ ਦਾ ‘ਕ’ ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਅਤੇ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਗ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ: ‘ਪ੍ਰਕਟ’ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰਗਟ’

ਆਹਦ। ਦੋਖੋ: - ਡਾ. ਉਦਯ ਚੰਦਰ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਭਾਗ ੧, ਹਨਊ ਭਾਰਤੀਯ ਬੁਕ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਦੱਲੀ,
੨੦੧੦, ਭੂ ਹਮਕਾ XXXIX
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਨਾਕਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਕਸਉ ਨੇਹੁ ॥
ਪਾਣੀ ਅੰ ਦਕਰ ਲੀਕ ਕਿਉ ਕਤਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥੇਹੁ ॥੪॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਅੰਞਾਣੇ (ਮਨੁ ਖ) ਨਾਲ (ਪ੍ਾਈ) ਹਮੱਤਰਤਾ (ਤੇ) ਵੱਡੇ (ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁ ਖ) ਨਾਲ (ਪ੍ਾਇਆ) ਹਪ੍ਆਰ, (ਇਉਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ) ਹਜਵੇਂ
ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚ ਲਕੀਰ (ਿੋਵੇ); ਉਸ ਦਾ (ਕੋਈ) ਨਾਮੋ-ਹਨਸ਼ਾਨ (ਨਿੀਂ ਰਹਿੰਦਾ)।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਬੱਹਚਆਂ ਵਰਗੀ ਿੋਛੀ ਸਮਝ ਰਖਣ ਵਾਲੇ (ਅੰਞਾਣੇ ) ਮਨੁ ਖ ਨਾਲ ਪ੍ਾਈ ਹਮੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਹ ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਕਸੇ ਿੰਕਾਰੀ ਮਨੁ ਖ ਨਾਲ ਪ੍ਾਇਆ ਹਪ੍ਆਰ ਇਉਂ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਜਵੇਂ ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚ ਹਖੱਚੀ ਿੋਈ ਲਕੀਰ ਿੋਵੇ। ਹਜਵੇਂ ਪ੍ਾਣੀ ਅੰਦਰ
ਹਖੱਚੀ ਿੋਈ ਉਿ ਲਕੀਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਮਟ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹਕਸੇ ਅੰਞਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਹਕਸੇ ਵੱਡਾਰੂ ਨਾਲ
ਪ੍ਾਇਆ ਮੋਿ-ਹਪ੍ਆਰ ਵੀ ਹਛਣ-ਭੰਗਰ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।11

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਨਾਹਲ = ਨਾਲ, ਸਾਥ।

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

ਇਆਣੇ = ਅੰਞਾਣੇ (ਨਾਲ), ਅਨਜਾਣ (ਨਾਲ), ਬੱਹਚਆਂ ਵਰਗੀ ਿੋਛੀ ਸਮਝ ਰਖਣ ਵਾਲੇ (ਮਨੁ ੱਖ ਨਾਲ)।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਆਣਾ/ਇਆਣੇ (ਅਣਜਾਣ, ਅੰਞਾਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਅਯਾਣਾ (ਮੂਰਖ, ਬੱਚਾ); ਹਸੰਧੀ - ਇਆਣੋ
(ਅਣਜਾਣ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਯਾਣੰਤ/ਅਯਾਣ (ਮੂਰਖ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅਜਾਨਤਿ੍ (अजानिि् - ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ/ਅਣਜਾਣ)।

11

ਮਨਮੁਖ ਸੇਤੀ ਦੋਸਤੀ ਥੋੜਹੜਆ ਹਦਨ ਚਾਹਰ ॥ ਇਸੁ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੁ ਟਦੀ ਹਵਲਮੁ ਨ ਿੋਵਈ ਇਤੁ ਦੋਸਤੀ ਚਲਹਨ ਹਵਕਾਰ ॥ -

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੮੭
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਦੋਸਤੀ = ਹਮੱਤਰਤਾ।

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

ਵਡਾਰੂ = ਵੱਡੇ (ਨਾਲ), ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਹ ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਿੰਕਾਰੀ ਮਨੁ ਖ ਨਾਲ)।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਡਾਰ/ਵਡਾਰੂ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵੱਡਾਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੱਡਯਰ (ਬਿੁਤ ਵੱਡਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਡਰਤਰ (र्डरिरਹਵਸ਼ਾਲ, ਵੱਡਾ)।

ਹਸਉ = ਨਾਲ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਸਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਸਉਂ/ਸਿੂ;ੰ ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸਆ/ਸਾਹਿ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਹਿਤ (सतर्ि - ਸਾਥ, ਨਾਲ)।

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 ਿਿ (स्नेर्: - ਪ੍ਰੇਮ, ਹਿਪ੍ਾਲਤਾ, ਸੁਸ਼ੀਲਤਾ)।

ਪ੍ਾਣੀ = ਪ੍ਾਣੀ (ਅੰਦਰ)।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਣੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਨੀਯ (पानीय - ਪ੍ਾਣੀ)।

ਅੰਦਹਰ = ਅੰਦਰ, ਹਵਚ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅੰਤਰੁ/ਅੰਤਹਰ/ਅੰਦਹਰ; ਹਸੰਧੀ - ਅੰਦਰੁ (ਅੰਦਰਲਾ), ਅੰਦਹਰ (ਅੰਦਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਤਰ (ਹਵਚ), ਅੰਤਹਰ
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(ਹਵਚਕਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤਰ/ਅੰਤਰਾ (ਅੰਦਰ), ਅੰਦਰੇ (ਹਵਚ, ਅੰਦਰ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅਚਤਰ (ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਾਲ/ਵਕਫ਼ਾ),
ਅਚਤਰਾ/ਅਚਤਰੇਣ/ਅਚਤਰੇ (ਹਵਚਕਾਰ, ਅੰਦਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਤਰ (अन्िर - ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ, ਨੇ ੜੇ; ਹਰਗਵੇਦ ਲਾਗਲਾ)।

ਲੀਕ = ਲਕੀਰ, ਰੇਖਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਲੀਕ (ਪ੍ੰਗਤੀ, ਹਮੱਟੀ ਹਵਚ ਦਰਾਰ); ਹਸੰਧੀ - ਲੀਕ (ਪ੍ੰਗਤੀ, ਲਕੀਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲੀੀੱਕਾ
(लीक्का - ਪ੍ਗਡੰਡੀ, ਪ੍ੰਗਤੀ)।

ਹਜਉ = ਹਜਵੇਂ।

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

ਹਤਸ = ਹਤਸ (ਦਾ), ਉਸ (ਦਾ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਤੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਿ (ितस्मनि् - ਉਸ ਹਵਚ)।

ਦਾ = ਦਾ।

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

ਥਾਉ ਨ ਥੇਿੁ = ਥਾਂ ਨਾ ਹਥੱਤਾ, ਥਾਂ ਨਾ ਹਟਕਾਣਾ, ਖੁਰਾ ਨਾ ਖੋਜ, ਨਾਮ ਨਾ ਹਨਸ਼ਾਨ।12

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

12

‘ਥਾਉਂ ਥੇਿੁ’ ਸਮਾਨ-ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਜੁਟ ਿੈ।
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਥਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਥਾਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ੍ਥਾਨਮਿ੍ (स्िानमि् - ਸਥਾਨ, ਥਾਂ) + ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਥੇਿ/ਥੇਿੁ (ਹਕਸੇ
ਕਸਬੇ ਦੇ ਖੰਡਿਰ ਦਾ ਬਹਣਆ ਹਟੱਲਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਥੇਿ (ਹਪ੍ੰਡ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ੍ਤਹਭਿ (तस्ितभ: - ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਝੁ ਰਮਟ,
ਸਮੂਿ, ਝੁ ੰਡ)।

॥੪॥ = ਚਉਥਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਉਪ੍ਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਰਾਿੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਨਆਣੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁ ਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਿੰਕਾਰੀ
ਨਾਲ ਹਪ੍ਆਰ ਪ੍ਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹਖੱਚੀ ਲੀਕ ਵਾਂਗ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮੋਂ-ਹਨਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਨਿੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ
ਹਨਆਣ-ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿੰਕਾਰੀ ਹਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹਮੱਤਰਤਾ ਹਜਆਦਾ ਦੇਰ ਨਿੀਂ ਹਟਕਦੀ। ਇਥੇ ਦੋ ਵਖ-ਵਖ ਸਹਥਤੀਆਂ ਦੀ
ਤੁ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੩+੧੧ ਿੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਹੋਇ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰ ਮੁ ਆਕਣ ਨ ਸਕੈ ਰਾਕਸ ॥
ਿੇ ਇਕ ਅਧ ਚੰ ਗੀ ਕਰੇ ਦੂਿੀ ਭੀ ਵੇਰਾਕਸ ॥੫॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁ ਖ) ਿੋਵੇ (ਤਾਂ) ਅਨਜਾਣ (ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਔਖਾ) ਕੰਮ ਕਰੇ, (ਤਾਂ ਉਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂ ੰ) ਰਾਸ ਨਿੀਂ ਹਲਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ
(ਉਿ) ਇਕ-ਅੱਧ (ਕਰਨੀ) ਚੰਗੀ ਕਰ (ਵੀ) ਲਵੇ, (ਤਾਂ) ਦੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲਤ-ਮਲਤ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁ ਖ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਜਾਣ ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂ ੰ ਹਸਰੇ ਨਿੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਉਿ ਕੋਈ ਇਕ-ਅੱਧੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਦੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲਟ-ਪ੍ੁਲਟ ਕਰੇਗਾ।
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਿੋਇ = (ਜੇ) ਿੋਵੇ।

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

ਇਆਣਾ = ਅੰਞਾਣ, ਅਨਜਾਣ, ਬੱਹਚਆਂ ਵਰਗੀ ਿੋਛੀ ਸਮਝ ਰਖਣ ਵਾਲਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮਨੁ ਖ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਆਣਾ/ਇਆਣੇ (ਅਣਜਾਣ, ਅੰਞਾਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਅਯਾਣਾ (ਮੂਰਖ, ਬੱਚਾ); ਹਸੰਧੀ - ਇਆਣੋ
(ਅਣਜਾਣ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਯਾਣੰਤ/ਅਯਾਣ (ਮੂਰਖ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅਜਾਨਤਿ੍ (अजानिि् - ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ/ਅਣਜਾਣ)।

ਕਰੇ = (ਜਤਨ) ਕਰੇ।

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

ਕੰਮੁ = ਕੰਮ, ਕਾਰਜ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੰਮ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੰਮਣ/ਕੰਮ/ਕੰਮਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕੰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਮਨਿ੍ (कमवनि् - ਕੰਮ, ਕਾਰਜ)।

ਆਹਣ ਸਕੈ = (ਰਾਸ) ਹਲਆ ਸਕਦਾ, (ਸੂਤ) ਕਰ ਸਕਦਾ, (ਹਸਰੇ) ਲਾ ਸਕਦਾ।

ਸੰਜੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਹਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਣਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਨੇ ਹਤ (ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਨਯਹਤ (आनयति - ਅਗਵਾਈ
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਰਾਹਸ = ਰਾਸ, ਸੂਤ।

ਹਵਸ਼ੇਸਣ (ਕੰਮ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਰਾਸਹਤ/ਰਾਸਤ (ਠੀਕ, ਸਿੀ)।
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ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ, ਭਾਵੇਂ।

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

ਇਕ ਅਧ = ਇਕ-ਅੱਧੀ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਰਨੀ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਕ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇਕ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੱਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਕ (एक - ਇਕ)।
ਲਹਿੰਦੀ - ਅੱਧ/ਅੱਧਾ; ਹਸੰਧੀ - ਅਧੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਦ੍ਧ (ਅੱਧਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਡ੍ਢ/ਅਦ੍ਧ (ਅੱਧਾ ਭਹਰਆ); ਪ੍ਾਲੀ ਅਡ੍ਢ/ਅਡ੍ਢਕ/ਅਦ੍ਧ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਰ੍ਧ (अर्व - ਅੱਧਾ, ਅੱਧਾ ਭਾਗ)।

ਚੰਗੀ = ਠੀਕ, ਦਰੁਸਤ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਰਨੀ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਚੰਗਾ/ਚੰਗੀ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਚੰਗੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੰਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਙਗਿ੍ (िङ्ग - ਸਮਝਦਾਰ, ਸੋਿਣਾ, ਭਲਾ)।

ਕਰੇ = ਕਰੇ, ਕਰ ਲਵੇ।

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

ਦੂ ਜੀ = ਦੂ ਜੀ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਰਨੀ ਦਾ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਦੂ ਜੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੁ ੱਜਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੁ ਈ (ਦੂ ਜੀ); ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁ ਹਤੱਯਤਾ (ਹਮੱਤਰਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ ਦੁ ਤੀਯ (दुिीय - ਦੂ ਜਾ/ਦੂ ਜੀ)।

ਭੀ = ਵੀ, ਜਰੂਰ।

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

ਵੇਰਾਹਸ13 = ਵੇ-ਰਾਸ, ਗਲਤ-ਮਲਤ, ਉਲਟ-ਪ੍ੁਲਟ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਰਨੀ ਦਾ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵੇ (ਹਬਨਾਂ, ਬਗ਼ੈਰ) + ਰਾਹਸ (ਠੀਕ, ਸਿੀ); ਫ਼ਾਰਸੀ - ਰਾਸਹਤ/ਰਾਸਤ (ਠੀਕ, ਸਿੀ)।

॥੫॥ = ਪ੍ੰਜਵਾਂ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਥਨ ਿੈ ਹਕ ਜੇਕਰ ਹਨਆਣ-ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹਵਅਕਤੀ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਿ ਉਸ ਨੂ ੰ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਕ-ਅੱਧ ਕੰਮ ਠੀਕ ਿੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਾਸੋਂ
ਦੂ ਜਾ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਿੀ ਉਲਟ-ਪ੍ੁਲਟ ਿੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ੧੪+੧੧ (ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ) ਅਤੇ ੧੩+੧੧ (ਦੂ ਜੀ ਤੁ ਕ) ਿੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੋਿਰਾ ਛੰਦ ਅਧੀਨ
ਰਹਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਪਉਿੀ ॥
ਚਾਕਰੁ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਿੇ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥
ਹੁਰਮਕਤ ਕਤਸ ਨੋ ਅਗਲੀ ਓਹੁ ਵਿਹੁ ਕਭ ਦੂਣਾ ਖਾਇ ॥
ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਫਕਰ ਗੈਰਕਤ ਅੰ ਦਕਰ ਪਾਇ ॥
ਵਿਹੁ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹੇ ਮੁਕਹ ਪਾਣਾ ਖਾਇ ॥
ਕਿਸ ਦਾ ਕਦਤਾ ਖਾਵਣਾ ਕਤਸੁ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਕਸ ॥
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾਕਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਕਸ ॥੨੨॥

13

‘ਰਾਹਸ’ ਦਾ ਹਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਵੇਰਾਹਸ’ ਿੈ।
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਜੇ ਕੋਈ) ਸੇਵਕ (ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਹਵਚ ਲਗੇ (ਤੇ) ਜੇ (ਉਿ) ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਹਵਚ ਚਲੇ , (ਤਾਂ) ਉਸ ਨੂ ੰ ਬਿੁਤੀ
ਇਜ਼ਤ (ਹਮਲਦੀ ਿੈ ਤੇ) ਉਿ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਵੀ ਦੁ ੱਗਣਾ ਖਾਂਦਾ ਿੈ।
(ਹਜਿੜਾ ਸੇਵਕ ਆਪ੍ਣੇ ) ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ, (ਉਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਦਲ) ਹਵਚ ਹਫਰ ਦੁ ਜੈਗੀ ਪ੍ਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।14 (ਉਿ
ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਹਿਲਾ) ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ (ਤੇ) ਮੂੰਿ-ੋਂ ਮੂੰਿ ਜੁੱਤੀਆਂ (ਵੀ) ਖਾਂਦਾ ਿੈ।
ਹਜਸ (ਮਾਲਕ) ਦਾ ਹਦਤਾ ਖਾਈਏ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ (ਿੀ) ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਅਗੇ) ਆਦੇਸ਼ ਨਿੀਂ ਚਲ
ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ (ਤਾਂ) ਬੇਨਤੀ (ਿੀ) ਚਲਦੀ ਿੈ ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ ਹਵਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਵਚ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਮਾਨਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ ਵੀ ਬਿੁਤ ਹਮਲਦੀ ਿੈ ਤੇ ਉਿ ਤਨਖਾਿ ਵੀ ਦੁ ੱਗਣੀ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ।
ਪ੍ਰ ਹਜਿੜਾ ਸੇਵਕ ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ ਕਰੇ, ਉਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਦਲ ਹਵਚ ਹਫਰ ਨਾਰਾਜਗੀ ਪ੍ੈਦਾ
ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤਨਖਾਿ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ ਤੇ ਦੁ ਖ ਵੀ ਭੋਗਦਾ (ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ) ਿੈ।15
ਹਜਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ ਖਾਈਏ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਵਾਿ-ਵਾਿ ਿੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਨਾਨਕ! ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਅਗੇ
ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਕਾਰਗਰ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਅਗੇ ਤਾਂ ਜੋਦੜੀ ਿੀ ਚਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਚਾਕਰੁ = ਨੌ ਕਰ, ਸੇਵਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਚਾਕਰ (ਨੌ ਕਰ, ਸੇਵਾਦਾਰ)।
14

‘ਗੈਰਹਤ’ (ਅਰਬੀ ਗ਼ੈਰਤ) ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ: ਬੇਗਾਨਾ ਿੋਣਾ, ਓਪ੍ਰਾ ਿੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ‘ਦੁ ਜੈਗੀ -

ਦੂ ਜਾ-ਭਾਵ’ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ‘ਰੋਸ, ਨਾਰਾਜਗੀ’ ਿੀ ਠੀਕ ਿਨ। ਸ਼ਬਦਾਰਥੀ ਹਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਦੇ-ਹਮਲਦੇ
ਅਰਥ ਿੀ ਹਦਤੇ ਿਨ: “ਇੱਜਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਦਲ ਹਵਚ ਰੋਿ ਪ੍ੈਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁ ਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਦਲ ਹਵਚ ਗੈਰਤ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਆਪ੍ਣੀ
ਹਨਰਾਦਰੀ ਿੋਈ ਸਮਝੇ।” -ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ੋਥੀ ਦੂ ਜੀ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ,
੨੦੧੨, ਪ੍ੰਨਾਂ ੪੭੪
15

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

੯੩੬
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ਲਗੈ = ਲਗੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਲੱਗਣ; ਹਸੰਧੀ - ਲਗਣੁ (ਲਗਣਾ, ਜੁੜਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੱਗਇ (ਛੁ ੰਿਦਾ ਿੈ, ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲੱਗਹਤ
(ਲਹਗਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲਗਯਹਤ (लगयति - ਲਹਗਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ; ਿੁੰਦਾ ਿੈ).

ਚਾਕਰੀ = ਨੌ ਕਰੀ ਹਵਚ, ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਚਾਕਰੀ (ਨੌ ਕਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ)।

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ।

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

ਚਲੈ = ਚਲੇ , ਚਲਦਾ ਿੋਵੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਚਲੈ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੱਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਯਹਤ (िलयति - ਚਲਦਾ ਿੈ)।

ਖਸਮੈ = ਖਸਮ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ/ਅਰਬੀ - ਖ਼ਸਮ (ਮਾਲਕ)।

ਭਾਇ = ਭਾਣੇ ਹਵਚ, ਿੁਕਮ ਹਵਚ, ਰਜ਼ਾ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਵ (भार् - ਪ੍ਰੇਮ, ਸਨੇ ਿ)।
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ਿੁਰਮਹਤ = ਇਜ਼ਤ, ਮਾਨ-ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਿੁਰਮਤ (ਇਜ਼ਤ, ਸਹਤਕਾਰ, ਮਾਣ-ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਠਾ; ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ, ਆਚਰਣ)।

ਹਤਸ = ਉਸ (ਨੂ ੰ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਤੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਿ (ितस्मनि् - ਉਸ ਹਵਚ)।

ਨੋ = ਨੂ ੰ, ਲਈ।

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

ਅਗਲੀ = ਬਿੁਤੀ, ਬਿੁਤ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਿੁਰਮਹਤ ਦਾ) ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਗਲ (ਪ੍ਹਿਲਾ; ਵਾਧੂ, ਬਿੁਤ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਗਰ (अग्र - ਅਗੇ/ਸਾਿਮਣੇ , ਪ੍ਰਮੁਖ,
ਹਸ਼ਖਰਲਾ; ਬਿੁਤ ਹਜਆਦਾ)।

ਓਿੁ = ਉਿ (ਚਾਕਰ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਓਿੁ (ਉਿ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਿੋ/ਅਮੁੱਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅਸੁ/ਅਮੁੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਸੁ (असु - ਉਿ,
ਉਸ)।

ਵਜਿੁ = ਰੋਜ਼ੀਨਾ, ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਮਲਣ ਵਾਲਾ ਧਨ, ਤਨਖਾਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਵਜਿ (ਨੌ ਕਰੀ, ਰੋਜ਼ੀਨਾ, ਤਨਖਾਿ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਭ = ਭੀ, ਵੀ।

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

ਦੂ ਣਾ = ਦੋ-ਗੁਣਾ, ਦੁ ੱਗਣਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਵਜਿੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਦੂ ਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਦੌਉਣੋ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੂ ਣ/ਦੂ ਣੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੂ ਣ (ਦੁ ੱਗਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁ ਗੁਣ/ਦਹਵਗੁਣ
(दुगुण/तिगुण - ਦੁ ੱਗਣਾ, ਦੋਿਰਾ)।

ਖਾਇ = ਖਾਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਯਹਤ (खादयति - ਖਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਖਸਮੈ = ਖਸਮ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ/ਅਰਬੀ - ਖ਼ਸਮ (ਮਾਲਕ)।

ਕਰੇ = ਕਰੇ, ਕਰਦਾ ਿੋਵੇ।

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

ਬਰਾਬਰੀ = ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਨਤਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬਰਾਬਰੀ (ਸਮਾਨਤਾ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਫਹਰ = ਹਫਰ, ਮੁੜ।

ਯੋਜਕ ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਫਹਰ/ਫੇਹਰ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਫਰ (ਮੁੜਣਾ, ਬਾਅਦ, ਹਫਰ); ਬਰਜ - ਹਫਹਰ (ਹਫਰ, ਬਾਅਦ); ਦਰਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਫਹਰ (ਘੁੰਮਣਕੇਰੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਫੇਰ (फे र - ਮੁੜਣਾ ਜਾਂ ਮੋੜਣਾ, ਘੁਮਾਉਣਾ)।

ਗੈਰਹਤ = ਦੁ ਜੈਗੀ, ਦੂ ਜਾ ਭਾਵ; ਰੋਸ, ਨਾਰਾਜਗੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਗ਼ੈਰਤ (ਬੇਗਾਨਾ ਿੋਣਾ, ਓਪ੍ਰਾ ਿੋਣਾ)।

ਅੰਦਹਰ = ਅੰਦਰ, ਹਵਚ।

ਸੰਬੰਧਕ।16
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅੰਤਰੁ/ਅੰਤਹਰ/ਅੰਦਹਰ; ਹਸੰਧੀ - ਅੰਦਰੁ (ਅੰਦਰਲਾ), ਅੰਦਹਰ (ਅੰਦਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਤਰ (ਹਵਚ), ਅੰਤਹਰ
(ਹਵਚਕਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤਰ/ਅੰਤਰਾ (ਅੰਦਰ), ਅੰਦਰੇ (ਹਵਚ, ਅੰਦਰ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅਚਤਰ (ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਾਲ/ਵਕਫ਼ਾ),
ਅਚਤਰਾ/ਅਚਤਰੇਣ/ਅਚਤਰੇ (ਹਵਚਕਾਰ, ਅੰਦਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਤਰ (अन्िर - ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ, ਨੇ ੜੇ; ਹਰਗਵੇਦ ਲਾਗਲਾ)।

ਪ੍ਾਇ = ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ।

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

ਵਜਿੁ = ਰੋਜ਼ੀਨਾ, ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਮਲਣ ਵਾਲਾ ਧਨ, ਤਨਖਾਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਵਜਿ (ਨੌ ਕਰੀ, ਰੋਜ਼ੀਨਾ, ਤਨਖਾਿ)।

16

‘ਖਸਮੈ’ ਦਾ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਗਵਾਏ = ਗਵਾ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਗਵਾਉਣਾ/ਗੁਮਾਉਣਾ (ਗੁਆਉਣਾ, ਨੁ ਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਵਅਰਥ ਸੁਟਣਾ ਆਹਦ); ਹਸੰਧੀ - ਗਵਾਇਣੁ (ਗੁੰਮ
ਕਰਨਾ, ਗੁਆਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਮੇਇ/ਗਮਾਵਇ(ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸਮਝਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਗਮੇਹਤ (ਜਾਂਦਾ ਿੈ; ਸਮਝਦਾ ਿੈ);
ਸੰਸਹਿਤ - ਗਮਯਹਤ (गमयति - ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਅਗਲਾ = ਪ੍ਹਿਲਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਵਜਿੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅਗਲਾ (ਪ੍ਹਿਲਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੱਗਲ (ਪ੍ਹਿਲਾ; ਵਾਧੂ, ਬਿੁਤ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ
- ਅਗਰ (अग्र - ਅਗੇ/ਸਾਿਮਣੇ , ਪ੍ਰਮੁਖ, ਹਸ਼ਖਰਲਾ; ਬਿੁਤ ਹਜਆਦਾ)।

ਮੁਿੇ ਮੁਹਿ = ਮੂੰਿ ਿੀ ਮੂੰਿ ਉਤੇ, ਮੁੰਿੋਂ-ਮੂੰਿ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਖ (मुख - ਮੂੰਿ)।

ਪ੍ਾਣਾ = ਜੁੱਤੀਆਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਹਾਣ/ਪ੍ਾਣਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉਵਾਣਿਾ/ਉਵਾਣਯਾ/ਉਵਾਿਣਾ/ਵਾਣਿਾ/ਪ੍ਾਣਿਾ/ਪ੍ਾਿਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਉਪ੍ਾਨਿ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਉਪ੍ਾਨਿ (उपानर् - ਜੁੱਤੀ, ਚੱਪ੍ਲ)।

ਖਾਇ = ਖਾਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਅਇ/ਖਾਇ ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦਹਤ (ਖਾਂਦਾ ਿੈ) ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਹਤ (खादति - ਚੱਬਦਾ ਿੈ, ਵਢਦਾ ਿੈ;
ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਂਦਾ ਿੈ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਜਸ = ਹਜਸ (ਦਾ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ - ਹਜਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਇਸਉ/ਜਇਸਾ (ਜੈਸਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਹਰਸ (ਜੈਸਾ, ਹਜਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਦਰ ਸ਼
(यादृश - ਹਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੈਸਾ)।

ਦਾ = ਦਾ।

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

ਹਦਤਾ = ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ।

ਹਕਹਰਆਫਲ ਹਕਰਦੰਤ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਹਦਤਾ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਦਯੁਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਦਤ/ਹਦਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦੱਤ (दत्त - ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ)।

ਖਾਵਣਾ = ਖਾਈਦਾ ਿੈ, ਖਾਈਏ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਖਾਵਣ (ਖਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਯਹਤ (खादयति - ਖਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਹਤਸੁ = ਉਸ (ਨੂ ੰ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਤੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਿ (ितस्मनि् - ਉਸ ਹਵਚ)।

ਕਿੀਐ = ਕਹਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਹਿਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕਿਣੁ (ਕਹਿਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿੇਇ/ਕਿਇ (ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ) ਪ੍ਾਲੀ ਕਥੇਹਤ (ਬੋਲਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਯਹਤ (कियति - ਕਥਦਾ ਿੈ, ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਿੈ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸਾਬਾਹਸ = ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵਾਿ-ਵਾਿ, ਧੰਨ-ਧੰਨ, ਧੰਨਵਾਦ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਸ਼ਾਬਾਹਸ਼ (ਵਾਿ ਵਾਿ, ਕਮਾਲ, ਬਿੁਤ ਖੂਬ); ਫ਼ਾਰਸੀ - ਸ਼ਾਦ (ਖ਼ੁਸ਼) + ਬਾਸ਼ (ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਿੁਕਮੁ = ਿੁਕਮ, ਆਦੇਸ਼, ਫੁ ਰਮਾਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ ( حُکم- ਆਦੇਸ਼)।

ਚਲਈ = (ਿੁਕਮ ਨਿੀਂ) ਚਲ ਸਕਦਾ/ਕਾਰਗਰ ਿੋ ਸਕਦਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਚਲਣਾ (ਜਾਣਾ, ਚਲਣਾ, ਹਵਵਿਾਰ ਕਰਨਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਚੱਲਣ (ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਚਲਣਾ, ਤੁ ਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ
- ਚਲਣੁ (ਜਾਣਾ, ਚਲਣਾ, ਮਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੱਲਇ (ਚਲਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਯਹਤ (िलयति ਚਲਦਾ ਿੈ)।

ਨਾਹਲ = ਨਾਲ, ਅਗੇ, ਪ੍ਰਤੀ।

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

ਖਸਮ = ਮਾਲਕ (ਪ੍ਰਤੀ)।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ/ਅਰਬੀ - ਖ਼ਸਮ (ਮਾਲਕ)।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਚਲੈ = (ਅਰਦਾਸ) ਚਲ ਸਕਦੀ ਿੈ/ਕਾਰਗਰ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਚਲੈ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੱਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਯਹਤ (िलयति - ਚਲਦਾ ਿੈ)।

ਅਰਦਾਹਸ = ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅਰਦਾਹਸ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ (ਹਬਨੈ -ਪ੍ੱਤਰ, ਅਰਜ਼ੋਈ)।

॥੨੨॥ = ਬਾਈਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਕਹਿਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਚਾਕਰ ਨੂ ੰ ਚਾਕਰੀ ਹਵਚ ਲਹਗਆ ਤਾਂ ਿੀ ਜਾਣੋ ਜੇਕਰ ਉਿ ਖਸਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੇ । ਐਸੇ ਚਾਕਰ ਨੂ ੰ
ਇਜ਼ਤ ਵੀ ਪ੍ੂਰੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਿ ਵੀ ਦੂ ਣੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਜੋ ਖਸਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪ੍ਵੇ, ਉਿ ਸ਼ਰਹਮੰਦਾ ਿੀ
ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਤਨਖਾਿ ਵੀ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮੂੰਿ ‘ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਜਸ ਦਾ ਹਦਤਾ ਖਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਉਸ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਗੇ ਿੁਕਮ ਨਿੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਚਲਦੀ ਿੈ।

ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀਆਂ ਕੁ ੱਲ ੬ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁ ਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਉਚਾਰਣ ਅਨੁ ਸਾਰ ੧੩+(੨)+੧੧ ਿੈ।
ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੁ ਕ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਵਧਾਨ ਉਚਾਰਣ ਅਨੁ ਸਾਰ ੧੩+੧੧ ਿੈ। ਅੰਤਲੀ ਤੁ ਕ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਅੱਧ ਹਵਚ ੧੨
ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਿਨ।
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