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ਪ੍ਉੜੀ ੨
ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਦੂ ਜੀ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੩ ਸਲੋ ਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ੧੨, ਦੂ ਜੇ ਦੀਆਂ ੯ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ੫ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ
ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਵਰਣਨ ਿੈ ਹਕ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਹਚਆ ਿੋਇਆ ਸਮੁੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਰ ਇਕ ਹਿੁੱਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ
ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਦਾ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈ। ਦੂ ਜੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿੇ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੁੱਿੀ ਵਹਿਆਈ ਦਾ ਹਚੰਤਨ
ਕਰਾਇਆ ਿੈ। ਤੀਜੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਦਹਸਆ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਜਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਕਮ
ਅਧੀਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਭੇਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਹਿਆ ‘ਤੇ ਚੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਿ ਗੁਰਮੁਿ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਹਜਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹਗਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇ ਿਾ-ਜੋਿਾ ਸੁੱਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਸੁੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿੋ ਕੇ ਿੀ ਮਨੁ ਿਾ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਿੈ।
ਸਲੋ ਕੁ ਮਃ ੧ ॥
ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰ ਡ ਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰ ਡ ॥
ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ॥
ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ੍ ਬ੍ੀਚਾਰ ॥
ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬ੍ਾਣੁ ॥
ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥
ਸਚੇ ਤੁਧੁ ਆਖਹਹ ਲਖ ਕਰੋਹਿ ॥
ਸਚੈ ਸਹਿ ਤਾਹਣ ਸਚੈ ਸਹਿ ਜੋਹਰ ॥
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਹਸਫਹਤ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ॥
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਹਤ ਸਚੇ ਪਾਹਤਸਾਹ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਹਧਆਇਹਨ ਸਚੁ ॥
ਜੋ ਮਹਰ ਜੰ ਮੇ ਸੁ ਕਚੁ ਹਨਕਚੁ ॥੧॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਸੁੱਚੇ ਿਨ ਤੇਰੇ ਿੰਿ, ਸੁੱਚੇ ਿਨ ਬਰਹਿਮੰਿ।
ਸੁੱਚੇ ਿਨ ਤੇਰੇ ਲੋ ਕ, ਸੁੱਚੇ ਿਨ ਆਕਾਰ।
ਸੁੱਚੇ ਿਨ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ, (ਸੁੱਚੇ ਿਨ) ਸਾਰੇ ਵੀਚਾਰ।
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ਸੁੱਚਾ ਿੈ ਤੇਰਾ ਰਾਜ, ਸੁੱਚਾ ਿੈ ਦਰਬਾਰ।
ਸੁੱਚਾ ਿੈ ਤੇਰਾ ਿੁਕਮ, ਸੁੱਚਾ ਿੈ ਫ਼ੁ ਰਮਾਣ।
ਸੁੱਚਾ ਿੈ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ,1 ਸੁੱਚਾ ਿੈ ਹਨਸ਼ਾਨ।
ਸੁੱਚੇ ਿਨ (ਜੋ) ਤੈਨੂੰ ਆਿਦੇ ਿਨ, ਲਿ ਕਰੋੜ।
ਸਭ (ਤੇਰ)ੇ ਸੁੱਚੇ ਤਾਣ ਆਸਰੇ ਿਨ, ਸਭ (ਤੇਰ)ੇ ਸੁੱਚੇ ਜੋਰ ਆਸਰੇ ਿਨ ।
ਸੁੱਚੀ ਿੈ ਤੇਰੀ ਹਸਫ਼ਤ, ਸੁੱਚੀ ਿੈ ਸ਼ਲਾਘਾ।2
ਸੁੱਚੀ ਿੈ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਤ, ਿੇ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ!
ਨਾਨਕ! (ਜੋ) ਸੁੱਚ ਨੂ ੰ ਹਧਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਸੁੱਚ ਿਨ। ਜੋ ਮਰਦਾ-ਜੰਮਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਕੁੱਚਾ ਿੈ, ਹਨਰੋਲ ਕੁੱਚਾ ਿੈ।
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਿੇ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ! ਤੂ ੰ ਆਪ੍ ‘ਸੁੱਚਾ’ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹਸਰਜੇ ਿੋਏ ਸਾਰੇ ਬਰਹਿਮੰਿ ਅਤੇ ਬਰਹਿਮੰਿ ਦੇ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ ਹਿੁੱਸੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਚਸਰੂਪ੍ ਨੂ ੰ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਸੁੱਚੇ) ਿਨ।
ਤੇਰੇ ਰਚੇ ਿੋਏ ਬਰਹਿਮੰਿਾਂ ਹਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ/ਭਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਹਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਹਦਰ ਸ਼ਟ ਅਹਦਰ ਸ਼ਟ ਸਰੂਪ੍ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਨੂ ੰ
ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਸੁੱਚੇ) ਿਨ।
ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਨੂ ੰ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਵਾਲੇ (ਸੁੱਚੇ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਗਆਨ-ਹਵਚਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਨੂ ੰ
ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਸੁੱਚੇ) ਿਨ।
ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸੁੱਚ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਹਨਆਉਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਬਰਹਿਮੰਿੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਿੁਕਮ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਿੀ ਫ਼ੁ ਰਮਾਣ ਵੀ ਸੁੱਚ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈ।
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ਅਰਬੀ ਹਵਚ ‘ਕਰਮ’ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵੀ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ੁਹਲੰਗ

ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ: ਪ੍ਰਸਾਦ, ਫ਼ਜ਼ਲ ਆਹਦ ਿੀ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਹਕਰਪ੍ਾ, ਹਮਿਰ ਆਹਦ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਰੂਪ੍ ਿਨ। ਅਰਬੀ
ਹਵਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਰਮ’ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਨ੍ ਾਂ ਅਰਥਾਂ (ਪ੍ਰਸਾਦ/ਹਕਰਪ੍ਾ) ਹਵਚ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਸੰਸਹਿਤ
‘ਕਰ੍ਮਨ੍ ’ (कर्मन)् ਤੋਂ ਬਣੇ ‘ਕਰਮ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਕਾਰਜ, ਕੰਮ’ ਆਹਦ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
2

ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਹਸਫਹਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਲਾਿ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੁੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਿਨ (ਭਾਵੇਂ ਹਕ ਹਕਤੇ ਹਕਤੇ ਵੁੱਿੋ ਵੁੱਿ

ਵੀ ਆਏ ਿਨ)। ਇਿ ਹਜਥੇ ਸਮ-ਅਰਥੀ ਿਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਕਾਹਵਕ ਮਿੁੱਤਤਾ ਵੀ ਿੈ। ਸ਼ਬਦ-ਜੁਟਾਂ ਦੀ ਅਹਜਿੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ
ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਹਵ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀਗਤ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਹਵ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ
ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਸੀ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁ ਿਰੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਿੋਰ ਵੀ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਦੇਿੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ: ਸੈਲ-ਪ੍ਥਰ, ਤਨੁ -ਦੇਿ, ਤੁ ਹਲ-ਸਮਸਹਰ, ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਆਹਦ।
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ਤੇਰੇ ਵਲੋਂ ਜੀਵਾਂ ਉਪ੍ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਵੀ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਹਚੰਨ੍ (ਨਾਮ-ਹਨਸ਼ਾਨ)
ਵੀ (ਸੁੱਚਾ) ਿੈ।
ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ/ਹਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁੱਿਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਜੋ ਹਨਰੰਤਰ ਤੇਰਾ ਸੁੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪ੍ਦੇ (ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਆਿਦੇ ਿਨ) ਉਿ ਵੀ
ਸੁੱਚੇ ਿਨ।
ਤੇਰੇ ਰਚੇ ਿੋਏ ਬਰਹਿਮੰਿ, ਿੰਿ, ਲੋ ਕ, ਅਕਾਰ, ਜੀਵ ਆਹਦ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਚੇ ਬਲ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਚੇ ਜੋਰ ਆਸਰੇ ਹਟਕੇ ਿੋਏ
ਿਨ।
ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਹਿਆਈ ਸੁੱਚ ਹਵਚ ਸਮਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ (ਸੁੱਚੀ) ਿੈ।
ਿੇ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ! ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਿੋਈ ਸਾਰੀ ਕੁ ਦਰਤ-ਰਚਨਾ ਤੇਰੇ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਨੂ ੰ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਸੁੱਚੀ) ਿੈ।3
ਨਾਨਕ! ਹਜਿੜੇ ਮਨੁ ਿ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ਹਸਮਰਦੇ ਿਨ ਉਿ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਿੋ ਹਨਬੜਦੇ ਿਨ।4 ਹਜਿੜਾ ਮਨੁ ਿ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ
ਛੁੱਿ ਕੇ ‘ਕੁੱਚ’ ਹਵਿਾਝਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾ-ਜੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਕੁੱਚਾ ਿੈ, ਹਨਰੋਲ ਕੁੱਚਾ ਿੈ।
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਸਚੇ = ਸੁੱਚ;ੇ ਸੁੱਚ ਨੂ ੰ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਨੂ ੰ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਿੰਿ, ਬਰਿਮੰਿ ਆਹਦ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੁੱਚ)।

ਤੇਰੇ = ਤੇਰ।ੇ

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਿੰਿ, ਬਰਿਮੰਿ ਆਹਦ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤੇਰਾ/ਤੇਰੀ/ਤੇਰ;ੇ ਬਰਜ - ਤੇਰਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਰਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ੁੱਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वर्् - ਤੂ ੰ)।

ਿੰਿ = ਬਰਹਿਮੰਿ ਦੇ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ ਹਿੁੱਸੇ।5
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ਸੰਦੇਸ਼ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਸੰਸਾਰ, ਇਿ ਹਸਰਸ਼ਟੀ, ਹਮਹਥਆ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਪ੍ੂਰਬਲੀਆਂ ਕੁ ਝ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂ

ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਨ/ਿਨ। ਇਿ ਸੁੱਚ ਿੈ, ਇਿ ਅਸਲੀ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਹਕ ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਦਾ, ਹਬਨਸਦਾ ਅਤੇ ਨਹਵਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਿੈ। ਇਿ ਹਸਰਜਣਿਾਰ ਦਾ ਹਿੁੱਸਾ (ਅੰਸ਼) ਿੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਦੈਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਹਬੰਬ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ: ਰਚਨਾ ਸਾਚੁ ਬਨੀ ॥ ਸਭ ਕਾ ਏਕੁ ਧਨੀ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੧੪
4

ਵਾਕ ਹਵਚ ‘ਸਚੁ’ ਬੇਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਇਕਵਚਨ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਵਾਕ ਦੀ ਹਕਹਰਆ ‘ਹਧਆਇਹਨ’ ਬਿੁਵਚਨ

ਹਵਚ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਅਰਥ ਬਿੁਵਚਨ ਹਵਚ ਿੀ ਿੋਣਗੇ। ਇਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਿੋਈ ਹਮਲਦੀ ਿੈ।
5

ਪ੍ਰਚਲਤ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਂ ਿੰਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ: ਨਉ ਿੰਿ ਹਪ੍ਰਥਮੀ ਹਫਰੈ ਹਚਰੁ ਜੀਵੈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

੨੬੫
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿੰਿਾ/ਿੰਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੰਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿੰਿ (खण्ड - ਟੁ ਕੜਾ, ਹਿੁੱਸਾ, ਭਾਗ)।

ਬਰਿਮੰਿ = ਬਰਹਿਮੰਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਰਹਿਮੰਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਰਿਮਾਂਿ (ब्रह्मांड - ਬਰਿਮ ਦਾ ਬੀਜ)।6

ਲੋ ਅ7 = ਲੋ ਕ, ਭਵਨ, ਪ੍ੁਰੀਆਂ।8

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੋ ਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੋ ਕਿ (लोक: - ਲੋ ਕ, ਸੰਸਾਰ)।

ਆਕਾਰ = ਅਕਾਰ, ਸਰੂਪ੍, ਵਜੂਦ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਕਾਰ (ਰੂਪ੍, ਅਕਾਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਕਾਰ (आकमर - ਅਕਾਰ, ਹਦੁੱਿ)।

ਕਰਣੇ = ਕੰਮ-ਕਾਜ।

6

‘ਬਰਿਮਾਂਿ’ ਦਾ ਸੰਸਹਿਤ ਕੋਸ਼ਾਂ ਹਵਚ ਅਰਥ ‘ਬਰਿਮ ਦਾ ਬੀਜ-ਭੂ ਤ ਅੰਿਾ’ ਿੈ, ਹਜਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਿੋਈ ਮੰਨੀ

ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਮਨੂ ਹਸਹਮਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਾਣਾਂ ਹਵਚ ਕਥਾ ਿੈ ਹਕ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੋਨੇ ਰੰਗਾ ਆਂਿਾ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਇਆ, ਜੋ ਿਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ੇ
ਹਪ੍ਛੋਂ ਫੁ ੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਿੰਿ ਿੋ ਹਗਆ, ਹਜਸ ਤੋਂ ਸੁੱਤ ਉਪ੍ਰਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਤ ਿੇਠਲੇ ਲੋ ਕ ਬਣੇ । -ਭਾਈ ਕਾਨ੍ ਹਸੰਘ ਨਾਭਾ, ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼,
ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪ੍ੰਜਾਬ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੭੪, ਪ੍ੰਨਾ ੮੯੭
7

‘ਲੋ ਅ’ ਦੇ ਅੰਤਮ ‘ਅ’ ਨੂ ੰ ਅਕਸਰ ਉਚਾਰਣ ਰਹਿਤ ਮੰਨ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਆਕਰਣ ਅਨੁ ਸਾਰ ‘ਅ’ ਇਥੇ

ਬਿੁਵਚਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਿੈ। “ਅ ਤੋਂ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਆਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂ ੰ ਸਾਧਾਰਨ
ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨਾ ਿੈ। ਇਿ ਸੰਸਹਿਤ ਵਾਲੇ ‘ਪ੍ਲੂ ਤ ਸਵਰ’ ਨੂ ੰ ਅੰਹਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਿੈ।” -ਿਾ. ਿਰਕੀਰਤ
ਹਸੰਘ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਵਆਕਰਨ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੧੬, ਪ੍ੰਨਾ ੧੦੧-੧੦੨
8

ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਗਰੰਥਾਂ ਹਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਤੰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ (ਹਤਰ /ਤਰ ੈ ਲੋ ਕ ਜਾਂ ਹਤਰ -ਭਵਨ: ਸਵਰਗ ਲੋ ਕ,

ਭੂ /ਮਾਤ ਲੋ ਕ, ਪ੍ਤਾਲ ਲੋ ਕ) ਵੁੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਮਨੁ ਮਾਹਰ ਰੀਝੈ ਸਬਹਦ ਸੀਝੈ ਤਰ ੈ ਲੋ ਕ ਨਾਥੁ ਪ੍ਛਾਣਏ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ੮੪੪ ਅਤੇ ਹਗਆਨ ਪ੍ਦਾਰਥੁ ਪ੍ਾਈਐ ਹਤਰ ਭਵਣ ਸੋਝੀ ਿੋਇ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੬੦
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਰਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਣ (ਕੰਮ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰਣ (ਔਜ਼ਾਰ, ਸੰਦ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਰਣ (ਕੰਮ); ਸੰਸਹਿਤ ਕਰਣ (करण - ਕੰਮ, ਕਰਮ)।

ਸਰਬ = ਸਾਰੇ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਬੀਚਾਰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਸਰਬ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਰਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवम - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।

ਬੀਚਾਰ = ਵੀਚਾਰ; ਹਗਆਨ-ਵੀਚਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵੀਚਾਰ/ਬੀਚਾਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੀਚਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਚਾਰ (ववचमर - ਵੀਚਾਰ, ਚਰਚਾ)।9

ਸਚਾ = ਸੁੱਚਾ; ਸੁੱਚ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

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

ਤੇਰਾ = ਤੇਰਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਅਮਰੁ, ਦੀਬਾਣੁ ਆਹਦ ਦਾ); ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤੇਰਾ/ਤੇਰੀ/ਤੇਰ;ੇ ਬਰਜ - ਤੇਰਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਰਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ੁੱਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वर्् - ਤੂ ੰ)।10

ਅਮਰੁ = ਰਾਜ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

9

ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ਬੇਸ਼ਕ ਇਿ ਪ੍ਦ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਵਜੋਂ ਿੀ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਿ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਅਤੇ

ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪ੍ਾਂ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਅਜੋਕੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਹਵਚ ਵੀ ਇਿੀ ਸਹਥਤੀ ਿੈ, ਵੀਚਾਰ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਵੀ ਿੈ
ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਵੀ।
10

ਕੁ ਝ ਹਵਦਵਾਨ ਇਸ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ੁੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ: ਬਰਜ - ਤੇਰਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਰਅ; ਸੰਸਹਿਤ -

ਤਵਦੀਯ (त्वदीय - ਤੁ ਿਾਿਾ)। -ਆਚਾਹਰਅ ਬੁੱਚੂ ਲਾਲ ਅਵਸਥੀ, ਹਿੰਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ੁੱਤੀ ਕੋਸ਼, ਿੰਿ ੪, ਹਦੁੱਲੀ, ੨੦੦੮, ਪ੍ੰਨਾ
੨੦੩੨
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਅਰਬੀ - ਅਮਰ ( آمر- ਿੁਕਮ, ਰਾਜ)।11

ਸਚਾ = ਸੁੱਚਾ; ਸੁੱਚਾ ਹਨਆਉਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ।

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

ਦੀਬਾਣੁ = ਦਰਬਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਦੀਵਾਣ; ਅਰਬੀ/ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦੀਵਾਨ ( دیوان- ਸ਼ਾਿੀ ਦਰਬਾਰ)।

ਸਚਾ = ਸੁੱਚਾ।

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

ਿੁਕਮੁ = ਿੁਕਮ, ਆਦੇਸ਼।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ- ਿੁਕਮ; ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ ( حُکم- ਆਦੇਸ਼)।12

ਫੁ ਰਮਾਣੁ = ਫ਼ਰਮਾਨ/ਫ਼ੁ ਰਮਾਣ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ - ਫੁ ਰਮਾਣ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਫ਼ਰਮਾਨ ( فَرمان- ਸ਼ਾਿੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ)।

ਸਚਾ = ਸੁੱਚਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਰਮੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

11

ਅਰਬੀ ‘ਅਮਰ’ ਦਾ ਿੇਤਰੀ (ਬੋਲਚਾਲੀ) ਰੂਪ੍, ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਔਂਕੜ ਅੰਤਕ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ, ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ।

12

ਅਰਬੀ ਹਵਚ ‘ਿੁਕਮ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ‘ਿੁਕਮ’ ਅਤੇ ‘ਿੁਕਮ-ਉਦੂ ਲੀ’ ਕੇਵਲ ਦੋ ਿੀ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ੍ ਹਮਲਦੇ ਿਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ

ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਿੁਕਮ, ਿੁਕਮੁ, ਿੁਕਹਮ, ਿੁਕਮਿੁ, ਿੁਕਮੈ’ ਆਹਦ ਹਵਆਕਰਣਕ ਅਤੇ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੁੱਚ)।

ਕਰਮੁ = ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਕਰਪ੍ਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਕਰਮ ( کَرَم- ਫ਼ਜ਼ਲ, ਅਨੁ ਗਰਿ)।

ਨੀਸਾਣੁ = ਹਨਸ਼ਾਨ; ਹਕਰਪ੍ਾ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਹਚੰਨ੍।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਹਨਸਾਣ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਨਸ਼ਾਨ ( نیشان- ਹਚੰਨ੍)।

ਸਚੇ = ਸੁੱਚ;ੇ ਸਹਚਆਰ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਬੰਦਗੀ/ਹਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੁੱਚ)।

ਤੁ ਧੁ = ਤੁ ਧ ਨੂ ੰ, ਤੈਨੂੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ , ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਮਧਮ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਤੁ ਧ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੁ ੁੱਧਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ਬਮ/ਤੁ ਜ੍ਝ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वर्् - ਤੂ ੰ)।

ਆਿਹਿ = ਆਿਦੇ ਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ; ਹਬਆਨ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ , ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਿਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਕ੍ਿੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਿਾਯੰਹਤ (आख्यमवति - ਆਿਦੇ ਿਨ)।

ਲਿ = ਲਿ; ਲਿਾਂ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਬੰਦਗੀ/ਹਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੁੱਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਕਸ਼ (लक्ष - ਸੌ ਿਜ਼ਾਰ)।

ਕਰੋਹੜ = ਕਰੋੜ; ਕਰੋੜਾਂ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਬੰਦਗੀ/ਹਸਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰੋਹੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋਹਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੋਹਟ (कोटि - ਇਕ ਕਰੋੜ)।

ਸਚੈ = ਸੁੱਚੇ (ਤਾਣ) ਆਸਰੇ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤਾਹਣ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੁੱਚ)।

ਸਹਭ = ਸਭ, ਸਾਰੇ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਭ/ਸਭੇ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁੱਵ/ਸੁੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवम ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।

ਤਾਹਣ13 = ਤਾਣ ਆਸਰੇ, ਬਲ-ਬੋਤ।ੇ

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਤਾਣ (ਬਲ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਤਾਣ (ਬਲ, ਹਿੰਮਤ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਤਾਣ (ਪ੍ਨਾਿ, ਸ਼ਰਣ, ਸੁਰਹਿਆ, ਸੁਰਹਿਆ
ਕਵਚ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰ ਾਣ (त्रमण - ਸੁਰਹਿਆ, ਸੁਰਹਿਆ ਕਵਚ)।14

ਸਚੈ = ਸੁੱਚੇ (ਜੋਰ) ਆਸਰੇ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜੋਹਰ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੁੱਚ)।

ਜੋਹਰ = ਜੋਰ ਆਸਰੇ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜੋਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਜ਼ੋਰ ( زور- ਬਲ, ਤਾਕਤ)।

13

ਇਥੇ ‘ਤਾਣ’ ਨੂ ੰ ਹਸਿਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਣ ਕਾਰਕੀ ਰੂਪ੍ ‘ਤਾਹਣ’ ਬਣਾਇਆ ਿੈ। ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ਹਤਰ ਤੀਯਾ/ਤੀਜੀ ਹਵਭਕਤੀ

(ਕਰਣ ਕਾਰਕ) ਦਾ ਹਚੰਨ੍ ‘ਏਣ’ (ऐण) ਿੈ। ਇਿ ਹਚੰਨ੍ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ਕੇਵਲ ਹਸਿਾਰੀ ਰਹਿ ਹਗਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਿੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਤਾਹਣ’ ਅਤੇ ‘ਜੋਹਰ’ ਆਹਦ ਬਣੇ ਿਨ।
14

‘ਤਾਹਣ’ ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਤਵਾਨ’ ਦੇ ਹਵਕਹਸਤ ਰੂਪ੍ ‘ਤਾਣ’ (ਬਲ) ਦਾ ਕਰਣ ਕਾਰਕੀ ਰੂਪ੍ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

8
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸਚੀ = ਸੁੱਚੀ; ਸੁੱਚ ਹਵਚ ਸਮਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਸਫਹਤ, ਸਾਲਾਿ ਆਹਦ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੁੱਚ)।

ਤੇਰੀ = ਤੇਰੀ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਸਫਹਤ, ਸਾਲਾਿ ਆਹਦ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤੇਰਾ/ਤੇਰੀ/ਤੇਰ;ੇ ਬਰਜ - ਤੇਰਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਰਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ੁੱਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वर्् - ਤੂ ੰ)।

ਹਸਫਹਤ15 = ਹਸਫ਼ਤ, ਉਸਤਹਤ, ਮਹਿਮਾ।

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

ਸਾਲਾਿ = ਸ਼ਲਾਘਾ, ਵਹਿਆਈ।

ਨਾਂਵ ,ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਲਾਿਿ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਲਾਿਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਲਾਘਾ (शलमघम - ਸ਼ੇਿੀ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ)।

ਸਚੀ = ਸੁੱਚੀ; ਸੁੱਚ ਨੂ ੰ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਨੂ ੰ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕੁ ਦਰਹਤ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੁੱਚ)।

ਕੁ ਦਰਹਤ = ਕੁ ਦਰਤ-ਰਚਨਾ, ਹਸਰਸ਼ਟੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੁ ਦਰਹਤ; ਅਰਬੀ - ਕੁ ਦਰਤ (  قُدرَت- ਤਾਕਤ, ਰੁੱਬੀ ਤਾਕਤ, .ਕੁ ਦਰਤ)।16
15

ਹਸਫਹਤ ਦੇ ‘ਤ’ ਨੂ ੰ ਲਗੀ ਹਸਿਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਦੀ ਲਿਾਇਕ ਿੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਿਰ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ

ਿੈ।
16

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

ਿੈ। ‘ਤ’ ਅੰਤਕ ਹਜਿੜੇ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਨਾਂਵ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਆਏ ਿਨ, ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਸਿਾਰੀ
ਸਹਿਤ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ: ਹਿਕਮਹਤ, ਿੁਜਹਤ, ਹਸਫਹਤ, ਗੈਰਹਤ, ਮੁਿਲਹਤ, ਕਰਾਮਾਹਤ, ਆਹਦ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸਚੇ = ਿੇ ਸੁੱਚੇ! ਿੇ ਸਦਾ-ਹਥਰ (ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ)!

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਪ੍ਾਹਤਸਾਿ ਦਾ), ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੁੱਚ)।

ਪ੍ਾਹਤਸਾਿ = ਿੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ/ਪ੍ਾਦਸ਼ਾਿ ( پادِشاه- ਪ੍ਾਤ/ਪ੍ਾਦ = ਤਖ਼ਤ+ਸ਼ਾਿ = ਮਾਲਕ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ; ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਸਚੁ = ਸੁੱਚ ਨੂ ੰ; ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ (ਸਦਾ-ਹਥਰ) ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ।

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

ਹਧਆਇਹਨ = ਹਧਆਉਂਦੇ ਿਨ; ਹਸਮਰਦੇ ਿਨ, ਹਚੰਤਨ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਧਆਇਹਨ; ਹਸੰਧੀ - ਧਯਾਇਣੁ (ਵੀਚਾਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਧਯਾਯਹਤ (ध्यमयवि - ਹਧਆਨ ਹਦੰਦਾ ਿੈ)।

ਸਚੁ = ਸੁੱਚ; ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍।

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

ਜੋ = ਜੋ, ਹਜਿੜਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਿ (य: - ਹਜਿੜਾ)।
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ਮਹਰ17 = ਮਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਮਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਮਰਣੁ (ਮਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮਰਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮਰਹਤ (र्रवि - ਮਰਦਾ ਿੈ).

ਜੰਮੇ = ਜੰਮਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਜੰਮੈ/ਜੰਮੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੰਮਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੰਮ/ਜੰਮਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਨਯਹਤ (जनयवि - ਜੰਮਦਾ ਿੈ)।

ਸੁ18 = ਉਿ।

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

ਕਚੁ = ਕੁੱਚਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਚੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁੱਚ (कच्च - ਕੁੱਚਾ)।

ਹਨਕਚੁ19 = ਹਨਰੋਲ ਕੁੱਚਾ, ਹਬਲਕੁ ਲ ਕੁੱਚਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

17

‘ਮਹਰ’ ਇਥੇ ‘ਮਰ’ ਹਕਹਰਆ-ਮੂਲ ਨਾਲ ਹਸਿਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਹਕਹਰਆ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਮਰੇ’ ਦਾ ਕਾਹਵਕ-

ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਿੈ।
‘ਮਹਰ’ ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਥੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਹਕਹਰਆ-ਰੂਪ੍ ਵਜੋਂ ਅਰਥਾਉਣਾ
ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ। -ਿਉਮੈ ਹਵਹਚ ਜਗੁ ਹਬਨਸਦਾ ਮਹਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੩; -ਗੁਰੁ ਪ੍ੂਰਾ
ਹਜਸੁ ਭੇਟੀਐ ਮਹਰ ਜਨਹਮ ਨ ਰੋਵੈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੨੨
18

ਸੁ’ ਅਸਲ ਹਵਚ ‘ਸੋ’ ਦਾ ਿੀ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ੍ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ੍ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ।

19

ਇਥੇ ‘ਕਚੁ’ ਨਾਲ ਹਵਸ਼ੇਸ ਅਰਥਕ ਅਗੇਤਰ ‘ਹਨ’ ਲਾ ਕੇ ‘ਹਨਕਚੁ’ ਬਣਾਇਆ ਿੈ। ‘ਕਚੁ-ਹਨਕਚੁ’ ਨੂ ੰ ‘ਕਚੁਹਨ-ਕਚੁ’ ਸ਼ਬਦ-

ਜੋੜ ਨਿੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਕਉਂਹਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਮਾਤਰ ੀ ਨੇ ਮ ਇਸ ਦੀ ਆਹਗਆ ਨਿੀਂ ਹਦੰਦੇ। ‘ਕਚੁ’ ਦੇ
‘ਚ’ ਨੂ ੰ ਔਂਕੜ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਹਨ’ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ‘ਕਚੁਹਨ-ਕਚੁ’ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਕੁੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁੱਚਾ’ ਆਹਦ ਅਰਥ
ਕਰਨੇ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਨਕੁੱਚੁ (ਹਬਲਕੁ ਲ ਕੁੱਚਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁੱਚ (कच्च - ਕੁੱਚਾ)।

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਸਾਰ: ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਹਚਆ ਿੋਇਆ ਸਮੁੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਦਾ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਸਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਿ
‘ਸੁੱਚ’ ਹਵਚ ਸਮਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਿੈ। ਜੋ ਮਨੁ ਿ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ਹਨਰੰਤਰ ਹਧਆਉਂਦੇ ਅਥਵਾ ‘ਸੁੱਚ’ ਨੂ ੰ ਹਵਿਾਝਦੇ ਿਨ,
ਉਿ ਸਹਚਆਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਿੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਹਜਿੜੇ ‘ਕੁੱਚ’ ਨੂ ੰ ਹਵਿਾਝਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।

ਹਵਸਥਾਰ: ਹਦਰ ਸ਼ਟਮਾਨ ਅਤੇ ਅਹਦਰ ਸ਼ਟਮਾਨ ਸਭ ਕੁ ਝ ਕਾਦਰ (ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਿ) ਦੀ ਕੁ ਦਰਤ ਿੀ ਿੈ। ਕਾਦਰ ਵਾਂਗ ਕੁ ਦਰਤ ਵੀ
ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਕਾਦਰ ਿੁਦ ਆਪ੍ਣੀ ਕੁ ਦਰਤ ਹਵਚ ਵਰਤ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਕੁ ਦਰਤ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕਾਦਰ ਨੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼
ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਿ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਸੁੱਹਿਆ ਦੁ ਆਰਾ ਕੁ ਦਰਤ ਹਵਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿੈ। ਇਸ
ਅਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਿੁੰਚ ਕੇ ਿੀ ਕਾਦਰ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਮਨੁ ਿ, ਆਤਮਕ-ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਿੋਇਆ ਪ੍ਰਮ-ਅਨੰਦ ਹਵਚ ਲੀਨ ਿੋ ਸਕਦਾ
ਿੈ।20 ਇਸ ਹਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਿ ਦੇ ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਣੇ ਹਵਚ ਹਵਚਰਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਹਿਮੰਿ, ਿੰਿ,
ਲੋ ਅ, ਅਕਾਰ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਪ੍ਉਣ, ਪ੍ਾਣੀ ਆਹਦ ਸੁੱਚੇ ਿਨ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਰਚੇ ਿਨ। ਜੋ ਮਨੁ ਿ
ਕੁ ਦਰਤ ਹਵਚਲੇ ਇਸ ਸੁੱਚ ਨੂ ੰ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮ-ਸੁੱਚ ਹਵਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਅੰਤ ਨੂ ੰ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਿੀ ਿੋ ਹਨਬੜਦਾ ਿੈ।

ਪ੍ਰ ਦੂ ਜੇ ਹਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਹਿਆਂ, ਇਿ ਸਾਰਾ ਹਦਰ ਸ਼ਟਮਾਨ ਪ੍ਸਾਰਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਕੁੱਚ ਅਥਵਾ ਕੂ ੜ ਿੈ। ਇਿ ਬੇਿਦ
ਸੂਿਮ ਨੁ ਕਤਾ ਿੈ। ਕੁ ਦਰਤ ਨੂ ੰ ਵੇਿ ਕੇ ਕਾਦਰ-ਪ੍ਰਸਤ ਬਹਣਆਂ ਕੁ ਦਰਤ ਸੁੱਚ ਿੋ ਹਨਬੜਦੀ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਕਾਦਰ ਨੂ ੰ ਹਵਸਾਰ ਕੇ
ਕੁ ਦਰਤ ਦੀ ਬਾਿਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹਵਚ ਗਲਤਾਨ ਿੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਿ ਕੂ ੜ ਸਾਬਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਚਲਾਇਮਾਨ
ਿੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ‘ਕੂ ੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂ ੜੁ
ਪ੍ਰਜਾ’ ਹਵਚ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਾਇਆ ਿੈ।

20

ਕਰਤੇ ਕੁ ਦਰਤੀ ਮੁਸਤਾਕੁ ॥ - ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੨੪
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਿ
ਪ੍ਹਿਲੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਵਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ‘ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ’21 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਇਿ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ
ਹਕ ਕਰਤਾ ਪ੍ੁਰਿ ਆਪ੍ ਵੀ ‘ਸੁੱਚਾ’ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕੁ ਦਰਤ ਵੀ ‘ਸੁੱਚੀ’ (‘ਸੁੱਚ’ ਦਾ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ) ਿੈ।
ਪ੍ਹਿਲੀ, ਦੂ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਸਚੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ੰਜ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਸਚੇ’ ਸ਼ਬਦ ਬਿੁਵਚਨ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ‘ਬਰਹਿਮੰਿ’, ‘ਿੰਿ’, ‘ਲੋ ਅ’, ‘ਆਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਣੇ ’ ਵਰਗੇ ਬਿੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਚਉਥੀ,
ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਸਚੇ’ ਦੇ ਇਕਵਚਨੀ ਰੂਪ੍ ‘ਸਚਾ’ ਦੀ ਛੇ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਿ ‘ਅਮਰੁ’, ਦੀਬਾਣੁ , ‘ਿੁਕਮੁ’,
‘ਫੁ ਰਮਾਣੁ ’, ‘ਕਰਮੁ’ ਅਤੇ ‘ਨੀਸਾਣੁ ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਜੋ ਇਕਵਚਨ ਿਨ। ਸਤਵੀਂ ਤੁ ਕ
ਹਵਚ ਹਫਰ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਸਚੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੈ, ਜੋ ‘ਲਿ ਕਰੋਹੜ’ ਵਰਗੇ ਬਿੁਵਚਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਿੈ।
ਅਠਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਸਚਾ’ ਦਾ ਕਾਹਵਕ ਰੁਪ੍ਾਂਤਰ ‘ਸਚੈ’ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ, ਜੋ ‘ਤਾਹਣ’ (ਤਾਣ ਆਸਰੇ) ਅਤੇ ‘ਜੋਹਰ’ (ਜੋਰ
ਆਸਰੇ) ਲਈ ਆਇਆ ਿੈ। ਨਾਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਹਸਫਹਤ’, ‘ਸਾਲਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਕੁ ਦਰਤ’ ਵਰਗੇ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ,
ਇਕਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ‘ਸਚੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਦਸਵੀਂ ਤੁ ਕ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ
‘ਸਚੇ ਪ੍ਾਤਸਾਿ’ (ਿੇ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ!) ਸੰਬੋਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਇਥੇ ‘ਸਚੇ’, ‘ਸਚਾ’, ‘ਸਚੀ’, ‘ਸਚੈ’ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ (ਤੀਜੀ,
ਸਤਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਨੂ ੰ ਛੁੱਿ ਕੇ) ਹਵਆਕਰਣਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਿਨ।22 ਇਨ੍ ਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ
ਸ਼ਬਦ ਿੰਿ-ਬਰਹਿਮੰਿ, ਲੋ ਅ-ਆਕਾਰ, ਕਰਣੇ -ਬੀਚਾਰ, ਅਮਰੁ-ਦੀਬਾਣੁ , ਿੁਕਮ-ਫੁ ਰਮਾਣੁ ਕਰਮੁ-ਨੀਸਾਣੁ , ਤਾਹਣ-ਜੋਹਰ ਅਤੇ
ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਇਕ-ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਪ੍ੂਰਕ ਿਨ ਅਤੇ ਸਮਤਾ ਮੂਲਕ ਅਰਥ-ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ23 ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਰ,
ਹਗਆਰਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਹਵਪ੍ਥਨ24 ਕਰਕੇ ‘ਸਚੁ-ਕਚੁ’ ਵਰਗੇ ਹਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਰੋਧ ਮੂਲਕ

21

ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕ ਆਹਦ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁ ਿਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੇ ਜਾਂ ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਉਭਾਹਰਆ

ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਅਿਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਨਾ ਹਸਰਫ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਿੈ, ਸਗੋਂ ਕਥਨ ਹਵਚ
ਇਕ ਿਾਸ ਲੈ ਅ ਅਤੇ ਨਾਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।
22

ਇਿ ਰੂਪ੍ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਅਤੇ ਲੇ ਹਿਮ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਅਿਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਇਕੋ ਹਵਆਕਰਣਕ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕ

ਜਾਂ ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁ ਿਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
23

ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਵਿ-ਵਿ ਪ੍ਰ ਸਮਾਨ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁ ਿਰਾਈ ਸਮਤਾ ਮੂਲਕ ਅਰਥ-ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਅਿਵਾਉਂਦੀ

ਿੈ।
24

ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਨਕ ਤੋਂ ਵਿਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਵਪ੍ਥਨ ਅਿਵਾਉਂਦਾ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਅਰਥ-ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ25 ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੋ ਸੁੱਚੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਨੂ ੰ ਹਧਆਉਂਦੇ
ਿਨ, ਉਿੀ ਸੁੱਚੇ ਿਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਹਜਿਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਿ ਕੁੱਚੇ ਿਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਥੇ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇਿ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਵੀ ਸੁੱਚਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਰਚੀ ਕੁ ਦਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਸੁੱਚ,ੇ ਸੁੱਚ ਦਾ ਹਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ
ਲੈ ਅ ਅਤੇ ਨਾਦ ਵੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਦਸਵੀਂ ਤੁ ਕ ‘ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਸਚੇ ਪ੍ਾਤਸਾਿ’ ਸਾਰੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ
ਿੀ ਆਈ ਿੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਥੇ ਵਾਕ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਹਵਰਲਤਾ26 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ
ਿੈ।
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਕੁ ਲ ੧੨ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਦਸ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ੧੮+੧੮ ਮਾਤਰਵਾਂ ਆਈਆਂ ਿਨ। ਆਿਰੀ ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ
ਹਵਚ ਿਮਵਾਰ ੧੩+੧੪ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਿਨ।
ਮਃ ੧ ॥
ਵਡੀ ਵਹਡਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥
ਵਡੀ ਵਹਡਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਹਨਆਉ ॥
ਵਡੀ ਵਹਡਆਈ ਜਾ ਹਨਹਚਲ ਥਾਉ ॥
ਵਡੀ ਵਹਡਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਉ ॥
ਵਡੀ ਵਹਡਆਈ ਬ੍ੁਝੈ ਸਹਿ ਿਾਉ ॥
ਵਡੀ ਵਹਡਆਈ ਜਾ ਪੁਹਿ ਨ ਦਾਹਤ ॥
ਵਡੀ ਵਹਡਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਹਪ ॥
ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥
ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ੍ ਰਜਾਇ ॥੨॥

25

ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਵਿ-ਵਿ ਪ੍ਰ ਹਵਰੋਧ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਦੁ ਿਰਾਈ ਹਵਰੋਧ ਮੂਲਕ ਅਰਥ-ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਅਿਵਾਉਂਦੀ

ਿੈ।
26

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਹਸਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਹਤਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੁਚੇ ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ

ਇਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਿਾਰਤ ਹਵਰਲਤਾ ਅਿਵਾਉਂਦੀ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਵੁੱਿੀ ਿੈ ਵਹਿਆਈ, ਹਜਸ ਦਾ ਵੁੱਿਾ ਿੈ ਨਾਂ।
ਵੁੱਿੀ ਿੈ ਵਹਿਆਈ, ਹਜਸ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਿੈ ਹਨਆਂ।
ਵੁੱਿੀ ਿੈ ਵਹਿਆਈ, ਹਜਸ ਦਾ ਅਚੁੱਲ ਿੈ ਥਾਂ।
ਵਿੀ ਿੈ ਵਹਿਆਈ, (ਜੋ) ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਅਲਾਪ੍ ਨੂ ੰ।
ਵੁੱਿੀ ਿੈ ਵਹਿਆਈ, (ਜੋ) ਬੁੁੱਝਦਾ ਿੈ ਸਾਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂ ੰ।
ਵੁੱਿੀ ਿੈ ਵਹਿਆਈ, ਜੋ ਪ੍ੁਛ ਕੇ ਨਿੀਂ (ਦੇਂਦਾ) ਦਾਤ।
ਵਿੀ ਿੈ ਵਹਿਆਈ, ਜੋ (ਸਭ ਕੁ ਝ) ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ) ਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
(ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁ ਝ) ਕੀਤਾ ਿੈ (ਤੇ ਜੋ ਕੁ ਝ ਅਗੇ) ਕਰਨਾ ਿੈ, ਸਭ (ਉਸ ਦੀ) ਰਜ਼ਾਅ ਅਧੀਨ (ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਵੇਗਾ)।
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਹਿਆਈ ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿਾ ਿੈ।
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਹਿਆਈ ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੁੱਚਾ (ਹਨਰਪ੍ੁੱਿ) ਿੈ।
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਹਿਆਈ ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਹਟਕਾਣਾ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਿੈ।
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਹਿਆਈ ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿੀ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿਰ ਬੋਲ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦਾ ਿੈ।
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਹਿਆਈ ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿੀ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਦਲਾਂ ਹਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋ ਭਾਵਾਂ (ਵਲਵਹਲਆਂ) ਨੂ ੰ ਸਮਝ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਹਿਆਈ ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿੀ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ ਹਕਸੇ ਦੀ ਸਲਾਿ ਲੈ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਤ ਨਿੀਂ ਦੇਂਦਾ।
ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਹਿਆਈ ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿੀ ਿੈ, ਜੋ ਆਪ੍ ਿੀ ਸਭ ਕੁ ਝ (ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ) ਿੈ।27
ਨਾਨਕ! ਵੁੱਿੀ ਵਹਿਆਈ ਵਾਲੇ ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ ਰਚਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ (ਕਾਰ) ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਵਚ ਹਬਆਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁ ਝ ਰਹਚਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁ ਝ ਅਗੇ ਰਚਣਾ ਿੈ, ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਆਹਗਆ ਅਧੀਨ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਵਿੀ = ਵੁੱਿੀ; ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿੀ।

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

27

ਸਭੁ ਹਕਛੁ ਆਪ੍ੇ ਆਹਪ੍ ਿੈ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੯
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਿਾ/ਵਿੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਵੁੱਿਾ; ਹਸੰਧੀ - ਵਿੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੁੱਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਿਰ /ਹਵਰ ਦ੍ਧ
(वड्र/वृद्ध - ਵੁੱਿਾ, ਮਿਾਨ)।

ਵਹਿਆਈ = ਮਹਿਮਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਵਿਾਈ/ਵਹਿਆਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੁੱਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਿਰ (वड्र - ਵੁੱਿਾ, ਮਿਾਨ)।

ਜਾ = ਹਜਸ ਦਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾ (ਜਦੋਂ, ਜੋ, ਹਜਸ ਆਹਦ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यमवि् - ਜਦੋਂ, ਹਜੰਨਾ, ਹਜਤਨਾ)।

ਵਿਾ = ਵੁੱਿਾ; ਵੁੱਹਿਓਂ ਵੁੱਿਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨਾਉ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਿਾ/ਵਿੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਵੁੱਿਾ; ਹਸੰਧੀ - ਵਿੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੁੱਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਿਰ /ਹਵਰ ਦ੍ਧ
(वड्र/वृद्ध - ਵੁੱਿਾ, ਮਿਾਨ)।

ਨਾਉ = ਨਾਮ, ਨਾਂ; ਨਾਮਣਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਰਾਠੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਹਸੰਧੀ - ਨਾਉ; ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਮਰਾਠੀ - ਨਾਵ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਮ/ਨਾਵ;
ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨ੍ (नमर्न् - ਨਾਮ)।

ਸਚੁ = ਸੁੱਚਾ; ਹਨਰਪ੍ੁੱਿ।

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

ਹਨਆਉ = ਹਨਆਂ, ਇਨਸਾਫ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਹਨਆਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਆਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਯਾਯ (तयमय - ਹਵਧੀ, ਹਨਆਂ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਨਿਚਲ28 = ਅਚੁੱਲ, ਸਹਥਰ; ਸਦਾ-ਹਥਰ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਥਾਉ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਿਚਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਨਸਚਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਸ਼ਚਲ੍ (वनश्चचल् - ਹਨਿਚਲ, ਅਚੁੱਲ)।29

ਥਾਉ30 = ਥਾਂ, ਅਸਥਾਨ; ਹਟਕਾਣਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਥਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਥਾਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ੍ਥਾਨਮ੍ (स्थमनर्् - ਸਥਾਨ, ਥਾਂ)।

ਜਾਣੈ = ਜਾਣਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਜਾਣੈ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣੇ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जमनमवि - ਜਾਣਦਾ ਿੈ)।

ਆਲਾਉ = ਅਲਾਪ੍ ਨੂ ੰ, ਬੋਲ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਲਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਲਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਲਾਪ੍੍ (आलमप् - ਬੋਲ, ਗੁੱਲਬਾਤ)।

ਬੁਝੈ = ਬੁੁੱਝਦਾ/ਸਮਝਦਾ ਿੈ, ਬੁੁੱਝ/ਸਮਝ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬੁਝ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੁੁੱਝਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਧਯਤੇ (बुध्यिे - ਬੁੁੱਝਦਾ ਿੈ)।

ਸਹਭ = ਸਭ, ਸਾਰੇ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਭਾਉ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
28

‘ਹਨਿਚਲ’ ਇਥੇ ‘ਥਾਉ’ (ਨਾਂਵ) ਦੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਆਕਰਣ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪ੍ਣੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼

(ਨਾਂਵ/ਪ੍ੜਨਾਂਵ) ਦੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਕਸੇ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਤੋਂ ਹਬਨਾ ਿੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਮੁਕਤਾਅੰਤਕ ਰਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ‘ਹਨਿਚਲ’ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਅੁੱਿਰ ‘ਲ’ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਨਿੀਂ ਿੈ।
29

ਸੰਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ‘ਸ਼’ ਅਕਸਰ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਿ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

30

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਥਾਉ’ ਇਕਵਚਨ ਅਤੇ ‘ਥਾਵ’ ਬਿੁਵਚਨ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਭ/ਸਭੇ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁੱਵ/ਸੁੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवम ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।

ਭਾਉ = ਭਾਵਾਂ/ਮਨੋ ਭਾਵਾਂ ਨੂ ੰ, ਵਲਵਹਲਆਂ ਨੂ ੰ।31

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਵ (भमव - ਪ੍ਰੇਮ, ਸਨੇ ਿ)।

ਜਾ = ਜੋ, ਹਜਿੜਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾ (ਜਦੋਂ, ਜੋ, ਹਜਸ ਆਹਦ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यमवि् - ਜਦੋਂ, ਹਜੰਨਾ, ਹਜਤਨਾ)।

ਪ੍ੁਹਛ = ਪ੍ੁੁੱਛ ਕੇ; ਸਲਾਿ ਕਰਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ੁੁੱਹਛ (ਪ੍ੁੁੱਛ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ੁੁੱਛਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਪ੍ਰਚ੍ਛਹਤ (पृच्छवि - ਪ੍ੁਛਦਾ ਿੈ)।

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, ਹਨਿੇਧ-ਬੋਧਕ)।

ਦਾਹਤ = ਦਾਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦਾਹਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਾਤਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਾਤਵਯ੍ (दमिव्य् - ਦੇਣ ਜੋਗ; ਦਾਨ)।32

31

ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਆਕਰਣ ਅਨੁ ਸਾਰ ‘ਭਾਉ’ ਇਕਵਚਨ ਅਤੇ ‘ਭਾਵ’ ਬਿੁਵਚਨੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਕੀ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਇਥੇ

‘ਭਾਉ’ ਤੋਂ ਪ੍ੂਰਵ ‘ਸਹਭ’ ਬਿੁਵਚਨੀ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਆਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁ ਕਾਂਤ ਮੇਲ ਲਈ ‘ਭਾਵ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਉ’ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ‘ਭਾਉ’ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਮਨੋ ਭਾਵ, ਵਲਵਲੇ ਜਾਂ ਹਦਲੀ ਭੇਦ ਆਹਦ,’ ਹਜਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਿਨ: ਅਨਬੋਲੇ ਕਉ ਤੁ ਿੀ
ਪ੍ਛਾਨਹਿ ਜੋ ਜੀਅਨ ਮਹਿ ਦਾਤਾ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੨੩
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਆਪ੍ੇ ਆਹਪ੍33 = ਆਪ੍ ਿੀ ਆਪ੍।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍/ਆਪ੍ੁ/ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤਾ/ਆਯਾ/ਅੁੱਤਣ, ਅੁੱਪ੍ਾ/ਅੁੱਪ੍ਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੁੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨ੍
(आत्र्न् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਕਾਰ = ਕਾਰ; ਪ੍ਰਹਕਹਰਆ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਕਾਰ (ਕੰਮ); ਹਸੰਧੀ - ਕਾਹਰ (ਕੰਮ, ਹਕੁੱਤਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰ (कमर - ਕਾਰ, ਕੰਮ) ।34

ਨ = ਨਾਂ, ਨਿੀਂ।

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

ਕਥਨੀ ਜਾਇ = ਕਥੀ/ਕਿੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਥਨ/ਹਬਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੰਜੁਗਤ ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਕਥਨੀ (ਮੁਿ ਹਕਹਰਆ) = ਕਥੀ, ਕਿੀ: ਬਰਜ - ਕਥਨੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਨ (कथन - ਹਬਆਨ ਕਰਨਾ) + ਜਾਇ (ਸਿਾਇਕ
ਹਕਹਰਆ) = ਜਾਂਦੀ, ਜਾ ਸਕਦੀ: ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यमवि - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

32

ਸੰਸਹਿਤ ‘ਦਾਤੁੱਹਵਯ੍’, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਦਾਹਤ, ਦਾਤੀ’, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵੀ

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਵਾਂਗ ਇਿ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ (ਦਾਹਤ, ਦਾਤੀ) ਰੂਪ੍ਾਂ ਹਵਚ ਿੀ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।
33

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਇਿੀ ਸਰੂਪ੍ (ਆਹਪ੍) ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਕਈ ਵਾਰ

ਗੁਰਮਹਤ-ਕਾਹਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ‘ਆਹਪ੍’ ਤੋਂ ‘ਆਪ੍ੇ’ ਵੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਆਪ੍ੇ ਆਹਪ੍’ ਦੁ ਿਰੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਹਿਤ ਵਰਤੇ
ਗਏ ਿਨ।
34

‘ਕਾਰ’ (ਕੰਮ) ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਵਚ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਕੀਤਾ = (ਜੋ) ਕੀਤਾ ਿੈ/ਰਹਚਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਕੀਤਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੀਤੋ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੁੱਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤ (कृ ि - ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ)।

ਕਰਣਾ = (ਜੋ ਅਗੇ) ਕਰਨਾ ਿੈ/ਰਚਣਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਿ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ - ਕਰਣਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਣੀਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰਣੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰਣੀਯ (करणीय - ਜੋ ਕਰਨਾ ਿੈ)।

ਸਰਬ = ਸਭ, ਸਭ ਕੁ ਝ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਰਜਾਇ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਰਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सवम - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।

ਰਜਾਇ = ਰਜ਼ਾਅ ਅਧੀਨ, ਆਹਗਆ ਅਧੀਨ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਰਜ਼ਾ/ਹਰਜ਼ਾ (ਮਰਜ਼ੀ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ)।

॥੨॥ = ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਉਪ੍ਰਲੇ ਸਲੋ ਕ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹਮਲਦੀ ‘ਹਸਰੀਰਾਗੁ ਕੀ ਵਾਰ (ਮਃ ੪)’ ਹਵਚਲੀ ਇਿ ਪ੍ਉੜੀ ਵਾਚਣ ਜੋਗ ਿੈ:
ਿਹਰ ਕੀ ਵਹਿਆਈ ਵਿੀ ਿੈ ਿਹਰ ਕੀਰਤਨੁ ਿਹਰ ਕਾ ॥ ਿਹਰ ਕੀ ਵਹਿਆਈ ਵਿੀ ਿੈ ਜਾ ਹਨਆਉ ਿੈ ਧਰਮ ਕਾ ॥
ਿਹਰ ਕੀ ਵਹਿਆਈ ਵਿੀ ਿੈ ਜਾ ਫਲੁ ਿੈ ਜੀਅ ਕਾ ॥ ਿਹਰ ਕੀ ਵਹਿਆਈ ਵਿੀ ਿੈ ਜਾ ਨ ਸੁਣਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ ॥
ਿਹਰ ਕੀ ਵਹਿਆਈ ਵਿੀ ਿੈ ਅਪ੍ੁਹਛਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਕਾ ॥੬॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੪
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਿ
ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ35 ਦੇ ਵਿ-ਵਿ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦੀ ਿੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਕਾਹਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁਿ ਮਾਹਧਅਮ ਬਣੀ
ਿੈ। ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਸੁੱਤ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਹਜੁੱਥੇ ‘ਵਿੀ ਵਹਿਆਈ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਹਵਰ ਹਤਆਨੁ ਪ੍ਰਾਸ
35

ਅੁੱਿਰ ਜਾਂ ਅੁੱਿਰ-ਸਮੂਿ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਅਿਵਾਉਂਦੀ ਿੈ।
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ਅਲੰਕਾਰ36 ਪ੍ਰਗਟ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਉਥੇ ‘ਨਾਉ’, ‘ਹਨਆਉ’, ‘ਥਾਉ’, ‘ਆਲਾਉ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਉ’ ਸ਼ਬਦ ਅੰਹਤਆਨੁ ਪ੍ਰਾਸ37 ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ
ਕਰਦੇ ਿਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਕਾਰ’, ‘ਕਥਨੀ’, ‘ਕੀਤਾ’, ‘ਕਰਣਾ’ ਹਵਚ ‘ਕ’ ਅੁੱਿਰ ਦੀ ਦੁ ਿਰਾਈ ਦੁ ਆਰਾ
ਛੇਕਾਨੁ ਪ੍ਰਾਸ38 ਪ੍ਰਗਟ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਵਿ-ਵਿ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼
ਲੈ ਅ ਅਤੇ ਨਾਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ।
ਇਕੋ ਿੀ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ‘ਵਿੀ ਵਹਿਆਈ’ ਦੀ ਸੁੱਤ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਆਹਦ ਵਾਕੰਸ਼ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਵੀ ਿੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੁੱਿੀ
ਵਹਿਆਈ ਨੂ ੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹਵਚ ‘ਵਿੀ ਵਹਿਆਈ’ ਦਾ
ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਇਥੇ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਸੁੱਤ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਹਵ-ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਿੈ। ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਹਗਆ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੁੱਿੀ ਹਸਫਤ ਨੂ ੰ ਹਦਰ ੜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਹਬਆਨ
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਸਤਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਸ਼ਬਦ-ਜੁਟ ‘ਆਪ੍ੇ ਆਹਪ੍’ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਹਵਰਲਤਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੂਰੇ
ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਹਸਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਿੀ ਆਇਆ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਸਲੋ ਕ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ
ਸਾਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਜ਼ਾਅ ਅਨੁ ਸਾਰ ਰਚੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁ ਦਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰ-ਹਵਿਾਰ ਵੀ ਉਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਣੇ
ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਿੀ ਚਲਾ ਹਰਿਾ ਿੈ।
ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠਿੀ ਸਚੇ ਕਾ ਹਵਹਚ ਵਾਸੁ ॥
ਇਕਨਾਾ੍ ਹੁਕਹਮ ਸਮਾਇ ਲਏ ਇਕਨਾਾ੍ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਹਵਣਾਸੁ ॥
ਇਕਨਾਾ੍ ਿਾਣੈ ਕਹਿ ਲਏ ਇਕਨਾਾ੍ ਮਾਇਆ ਹਵਹਚ ਹਨਵਾਸੁ ॥
ਏਵ ਹਿ ਆਹਖ ਨ ਜਾਪਈ ਹਜ ਹਕਸੈ ਆਣੇ ਰਾਹਸ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਹਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕਉ ਆਹਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੩॥

36

ਇਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੁੱਿਰ-ਸਮੂਿ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹਵਰ ਹਤਆਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ।

37

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ਇਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੁੱਿਰ ਜਾਂ ਅੁੱਿਰ-ਸਮੂਿ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅੰਹਤਆਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਿੈ।

38

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹਵਚ ਇਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੁੱਿਰ ਜਾਂ ਅੁੱਿਰ-ਸਮੂਿ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਛੇਕਾਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਅਿਵਾਉਂਦੀ ਿੈ।
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਿ ਜਗਤ ਸੁੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਿੈ; ਸੁੱਚੇ ਦਾ (ਇਸ) ਹਵਚ ਵਾਸ ਿੈ।
ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ; ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਨਾਸ ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ।
ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ ਭਾਣੇ ਅਧੀਨ (ਬਾਿਰ) ਕੁੱਢ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ; ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਹਵਚ ਵਾਸ (ਕਰੀ ਰਿਦਾ ਿੈ)।
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਆਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿੀਂ ਜਾਪ੍ਦਾ, ਹਕ (ਉਿ) ਹਕਸ ਨੂ ੰ ਸਿੀ (ਰਾਿ) ’ਤੇ ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! (ਇਿ) ਗੁਰੂ ਦੁ ਆਰਾ (ਿੀ) ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, (ਉਿ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ) ਹਜਸ ਨੂ ੰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਇਿ ਜਗਤ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ‘ਸੁੱਚ’ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹਸਰਜੀ ਕੋਠੜੀ ਿੈ। ਇਸ ਜਗਤ-ਕੋਠੜੀ ਹਵਚ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਵਾਸਾ ਿੈ।
ਪ੍ਰਭੂ ਕਈਆਂ ਮਨੁ ਿਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸੁੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ;
ਕਈਆਂ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਹਵਰਵੇ ਮਨੁ ਿਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਨਾਸ ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਿੈ।
ਪ੍ਰਭੂ ਕਈਆਂ ਮਨੁ ਿਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਣੇ ਅਧੀਨ ਮਾਇਆ-ਮੋਿ ਦੇ ਜਾਲ ਹਵਚੋਂ ਬਾਿਰ ਕੁੱਢ ਲੈਂ ਦਾ (ਬਚਾਅ ਲੈਂ ਦਾ) ਿੈ; ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ
ਮਾਇਆ-ਮੋਿ ਹਵਚ ਉਲਝਾਈ ਰਿਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਆਪ੍ਣੀ ਹਨੁੱਜੀ ਅਲਪ੍ ਸੂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਿ ਕੇ ਵੀ ਇਿ ਨਿੀਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹਕਸ ਮਨੁ ਿ ਨੂ ੰ
ਸਿੀ ਰਾਿ ਉਤੇ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! ਇਿ ਰਿੁੱਸ ਗੁਰੂ ਦੁ ਆਰਾ ਿੀ ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਮਨੁ ਿ ਵਲੋਂ ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਹਗਆਨ ਦਾ
ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੇਵ।ੇ
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਇਿੁ = ਇਿ।

ਪ੍ੜਨਾਵੀਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜਗੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇਿੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਸ਼ਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)।

ਜਗੁ = ਜਗਤ, ਸੰਸਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਗਤ੍ (जगि् - ਸੰਸਾਰ)।
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ਸਚੈ39 = ਸੁੱਚੇ (ਦੀ); ਸਦਾ-ਹਥਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ)।

ਨਾਂਵ,40 ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੁੱਚ)।

ਕੀ = ਦੀ।

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

ਿੈ = ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਿੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਸ੍ਤ (अवस्ि - ਿੈ, ਿੋਣਾ)।
ਕੋਠੜੀ41 = ਕੋਠੀ, ਹਨਵਾਸ ਅਸਥਾਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੋਠੀ/ਕੋਠੜੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੋਠਾ/ਕੋਠੜੀ; ਮਰਾਠੀ - ਕੋਠਾ/ਕੋਠੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋਟਠ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੋਸ਼੍ਠ (कोष्ठ
- ਭਾਂਿਾ, ਅੰਨ-ਭੰਿਾਰ, ਅੰਦਰਲਾ ਕਮਰਾ)।

39

‘ਸਚੈ’ ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ‘ਸਚੇ’ ਦਾ ਿੀ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਇਿ ਹਵਆਕਰਣਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਨਿੀਂ

ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਹਵਆਕਰਣਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ‘ਸਚੇ’ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਕੁ ਝ ਿੁੱਥ ਹਲਿਤ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੀ ਸੁੱਤਵੀਂ
ਐਿੀਸ਼ਨ ਹਵਚ ਪ੍ਾਠ ‘ਸਚੇ’ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ।
40

‘ਸਚੈ’ ਬੇਸ਼ਕ ਹਵਸ਼ੇਸਣ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਥੇ ਨਾਂਵ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।

41

ਬਰਜ, ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਆਹਦ ਦੀਆਂ ਿੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਪ੍ਛੇ ਕੋਈ ਅਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹਪ੍ਆਰ ਜਾਂ ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ

ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਘਰਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਕੋਿਜ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਿੀ ਹਵਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਿੜ੍ ੀ ਬੋਲੀ ਹਵਚ ਵੀ ਨਾਂਵ ਦੇ ਹਪ੍ਛੇ ‘ੜਾ, ੜੀ’ ਆਹਦ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਨੂ ੰ ਛੋਟਾ/ਛੁ ਟੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੋ, ਇਥੇ ਵੀ
‘ਕੋਠੀ’ ਦਾ ਿੀ ‘ਕੋਠੜੀ’ (ਭਾਵ, ਹਨਕੀ ਹਜਿੀ ਕੋਠੜੀ) ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ।
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ਸਚੇ42 = ਸੁੱਚੇ (ਦਾ); ਸਦਾ-ਹਥਰ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ)।

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

ਕਾ = ਦਾ।

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

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੁੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੁੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਮਹਨ (वत्र्मवन - ਅੰਦਰ, ਹਵਚ)।

ਵਾਸੁ = ਵਾਸਾ, ਵਸੇਵਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਸ (वमस - ਵਾਸ, ਹਨਵਾਸ)।

ਇਕਨਾ੍ = ਕਈ ਇਕ ਨੂ ੰ, ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਕਨਾ; ਬਰਜ - ਇਕਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇਕ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੁੱਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਕ (एक - ਇਕ)।

ਿੁਕਹਮ = ਿੁਕਮ ਹਵਚ, ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ- ਿੁਕਮ; ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ ( حُکم- ਆਦੇਸ਼)।

ਸਮਾਇ ਲਏ = ਸਮਾ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ, ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।

ਸੰਜੁਕਤ ਹਕਹਰਆ,43 ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
42

‘ਸਚੇ’ ਬੇਸ਼ਕ ਹਵਸ਼ੇਸਣ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਥੇ ਨਾਂਵ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਮਾਉਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਸਮਾਇਜਣੁ ( ਸੰਹਮਲਤ ਿੋਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਮਾਇ (ਹਵਚ ਸੰਹਮਲਤ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ ਸੁੱਹਮਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਮਾਹਤ (सांर्मवि - ਹਵਚ ਸੰਹਮਲਤ ਿੈ)। + ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਇਅ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਲਾਹਤ (लमवि - ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ)।

ਇਕਨਾ੍ = ਕਈ ਇਕ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਕਨਾ; ਬਰਜ - ਇਕਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇਕ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੁੱਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਕ (एक - ਇਕ)।

ਿੁਕਮੇ44= ਿੁਕਮ ਹਵਚ, ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ- ਿੁਕਮ; ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ ( حُکم- ਆਦੇਸ਼)।

ਕਰੇ45 = ਕਰਦਾ ਿੈ।

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

ਹਵਣਾਸੁ = ਹਵਨਾਸ, ਨਾਸ, ਿਾਤਮਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਣਾਸੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਣਾਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਨਾਸ਼ (ववनमश - ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਸ, ਨਾਸ)।

43

ਕਈ ਹਕਹਰਆ ਰੂਪ੍ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਕਹਰਆਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਿਨ। ਅਹਜਿੇ ਹਕਹਰਆ-ਰੂਪ੍ਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਜੁਗਤ

ਹਕਹਰਆ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਮਿੁੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ (ਮੁੁੱਿ ਹਕਹਰਆ) ਅਰੰਭ ਹਵਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ (ਕਾਹਵਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ
ਬੇਸ਼ਕ ਮੁੁੱਿ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਇਿ ਮੁੁੱਢਲੀ ਸਹਥਤੀ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ)। ਅੰਤ ਹਵਚ ਸਿਾਇਕ ਹਕਹਰਆ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਸਮਾਇ’
ਮੁਿ ਹਕਹਰਆ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਲਏ’ ਸਿਾਇਕ ਹਕਹਰਆ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਸੰਜੁਗਤ ਹਕਹਰਆ ਦੇ ਮੁਿ ਅੰਸ਼ (ਹਜਵੇਂ, ਸਮਾਇ)
ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ਹਸਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।
44

‘ਿੁਕਹਮ’ ਦਾ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ।

45

ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਹਕਹਰਆ ਦੇ ‘ਐ-ਅੰਤਕ’ ਰੂਪ੍, ‘ਕਰੈ, ਗਾਵੈ, ਚਲੈ ’ ਆਹਦ ਿੀ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ

ਪ੍ਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਜੋਗਾਤਮਕਤਾ ਵੁੱਲ ਵਧ ਰਿੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਧੁਹਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ੍ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਹਗਆ
ਸੀ। ਸੋ, ‘ਕਰੇ’ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਹਕਹਰਆ ‘ਕਰੈ’ ਦਾ ਿੀ ਨਵੀਨ ਰੂਪ੍ ਿੈ।
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ਇਕਨਾ੍ = ਕਈ ਇਕ ਨੂ ੰ, ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਕਨਾ; ਬਰਜ - ਇਕਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇਕ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੁੱਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਕ (एक - ਇਕ)।

ਭਾਣੈ 46 = ਭਾਣੇ ਹਵਚ, ਰਜ਼ਾਅ ਅਧੀਨ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਭਾਣਾ (ਇੁੱਛਾ); ਹਸੰਧੀ - ਭਾਣੋ (ਰੁੱਬ ਦੀ ਇੁੱਛਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਨ (भमन - ਿਾਜ਼ਰੀ,
ਰੂਪ੍, ਪ੍ਰਤੀਤ)।47

ਕਹਢ ਲਏ = ਕਢ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ; ਬਚਾਅ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।

ਸੰਜੁਕਤ ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਢੈ (ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਢੈ/ਕੁੱਢਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿਢਇ (ਹਿੁੱਚਦਾ ਿੈ, ਲਕੀਰ ਮਾਰਦਾ ਿੈ,
ਿਲ ਵਾਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਡ੍ਢਹਤ (कड्ढवि - ਹਿੁੱਚਦਾ ਿੈ, ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ)। ) + ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਏ;
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਇਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਾਹਤ (लमवि - ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ)।

ਇਕਨਾ੍ = ਕਈ ਇਕ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਕਨਾ; ਬਰਜ - ਇਕਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਇਕ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇੁੱਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇਕ (एक - ਇਕ)।

ਮਾਇਆ48 = ਮਾਇਆ; ਮਾਇਆ-ਮੋਿ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਾਇਆ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਯਾ (र्मयम - ਧਨ, ਛਲ, ਹਮਹਥਆ)।49
46

‘ਭਾਣੈ ’, ‘ਭਾਣਾ’ ਦਾ ਿੀ ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕੀ ਰੂਪ੍ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਹਿਲਾਂ ਆਏ ‘ਿੁਕਹਮ/ਿੁਕਮੇ’ ਦਾ ਸਮ-ਅਰਥੀ ਵੀ ਿੈ।

47

ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵੀ ਹਵਉਤਪ੍ੁੱਤੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ: ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਭਾਉਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਭਾਇਣੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਵੇਇ; ਸੰਸਹਿਤ -

ਭਾਪ੍ਯਤੇ (भमपयिे - ਚਮਕਦਾ ਿੈ)।
48

ਸੰਸਹਿਤ ਦੇ ‘ਯ’ (ਮਾਯਾ - र्मयम) ਹਵਚੋਂ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਇ+ਆ’ (ਮਾਇਆ) ਸਵਰ-ਧੁਨੀਆਂ ਿੋਂਦ ਹਵਚ ਆ ਗਈਆਂ

ਸਨ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੁੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੁੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਮਹਨ (वत्र्मवन - ਅੰਦਰ, ਹਵਚ)।

ਹਨਵਾਸੁ50 = ਵਾਸ, ਵਾਸਾ।

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

ਏਵ = ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ।51

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਵਮ੍ (एवर्् - ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ)।

ਹਭ = ਭੀ, ਵੀ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
49

‘ਮਾਇਆ' ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਭਰਮ’ (ਇਕ ਕਲਪ੍ਤ ਿੋਂਦ/ਹਮਰਗ-ਹਤਰ ਸ਼ਨਾ, ਹਜਥੇ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੀਆਂ ਹਜਵੇਂ

ਉਿ ਹਦਿਾਈ ਹਦੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿਨ)। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂ ਹਵਚ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇ ਕ ਅਰਥ ਮੌਜੂਦ ਿਨ। ਗੁਰੂ ਗਰਥ
ੰ
ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਉਪ੍ਰਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਿੈ, ਇਸ ਨੂ ੰ ਪ੍ਦਾਰਥਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੋ
ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ (ਜਾਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰ ਅਸਲ ਹਵੁੱਚ ਹਭਰ ਸ਼ਟਕਾਰੀ) ਵੁੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਦੂ ਜੇ
ਸਬਦਾਂ ਹਵਚ, ਇਸ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਪ੍ਦਾਰਥਵਾਦ ਜਾਂ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਸੇ
ਤਰ੍ਾਂ, ‘ਮਾਇਆ ਮੋਿ’ (ਮਾਇਕੀ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਿ) ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕ ਿੋਰ ਸ਼ਬਦ ਿੈ। ‘ਮਾਇਆ’
ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹਵਚ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ‘ਲਕਸ਼ਮੀ’ ਦਾ ਇਕ ਉਪ੍ਨਾਮ ਵੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਹਵਚ
‘ਮਾਇਆ’ ਸ਼ਬਦ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਿਾਵਰੇ ਹਵਚ, ‘ਮਾਇਆ’ ਹਕਸੇ
ਵੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਇਕੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਿੁੱਹਚਤਤਾ ਵੁੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਮਨੁ ਿ ਨੂ ੰ ਹਵਕਾਰ ਗਰਸਤ ਕਰ ਕੇ ਰੁੱਬ ਅਤੇ
ਰੂਿਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਹਵਛੋੜ ਹਦੰਦੀ ਿੈ।
50

‘ਹਵਣਾਸੁ’ ਨਾਲ ਤੁ ਕਾਂਤ ਮੇਲ ਲਈ ‘ਹਨਵਾਸੁ’ ਵਰਹਤਆ ਿੈ, ਜੋ ਉਪ੍ਰ ਆਏ ਇਸ ਦੇ ਸੰਹਿਪ੍ਤ ਰੂਪ੍ ‘ਵਾਸੁ’ ਦਾ ਸਮ-ਅਰਥੀ

ਵੀ ਿੈ।
51

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਧਕ ਹਕਹਰਆ-ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਆਮ ਕਰਕੇ, ਆਪ੍ਣੇ ਮੂਲ-ਰੂਪ੍ ‘ਇਵ/ਏਵ, ਹਜਵ,

ਹਤਵ, ਹਕਵ’ ਵਜੋਂ ਿੀ ਆਏ ਿਨ। ‘ਇਉ, ਹਜਉ, ਹਤਉ, ਹਕਉ’ ਇਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਿੀ ਿੇਤਰੀ ਰੂਪ੍ ਿਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਨਾਸਕੀ
ਉਚਾਰਣ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਸੰਧੀ - ਭੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਹਵ/ਹਵ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅਹਪ੍; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਪ੍ (अवप - ਵੀ, ਅਤੇ, ਬਿੁਤ ਆਹਦ)।52

ਆਹਿ = ਆਿ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆੁੱਕਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਿਯਾਹਤ (आख्यमवि - ਆਿਦਾ ਿੈ)।

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, ਹਨਿੇਧ-ਬੋਧਕ)।

ਜਾਪ੍ਈ = ਜਾਪ੍ਦਾ, ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਜਾਪ੍ਣ (ਹਦਸਣਾ, ਪ੍ਤਾ ਲਗਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਿੋਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾੁੱਪ੍ਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਨਾਯਤੇ (जनमयिे - ਜਾਣਦਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਹਜ = ਹਕ।53

ਯੋਜਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਜ; ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ - ਜੇ (ਜੇਕਰ); ਬਰਜ - ਜੇ (ਇਿ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਹਦ; ਸੰਸਹਿਤ ਯਹਦ (यदद - ਜੇ, ਜੇਕਰ)।

ਹਕਸੈ = ਹਕਸ ਨੂ ੰ?

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਕਸੁ/ਹਕਸੈ; ਬਰਜ - ਹਕਸੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੁੱਸ/ਕੀਸ/ਕੀਸੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਸਯ (कस्य - ਹਕਸ)।

52

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਹਭ’ ਅਤੇ ‘ਭੀ’ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਕਾਹਵਕ ਹਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ‘ਹਭ’ ਇਕ ਮਾਤਰ ੀਆ ਅਤੇ

‘ਭੀ’ ਦੋ ਮਾਤਰ ੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਿੈ। ਅਜੋਕੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਹਵਚ ‘ਭੀ’ ਅਤੇ ‘ਵੀ’ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਇਥੋਂ ਿੀ ਿੋਇਆ ਿੈ।
53

‘ਹਜ’ ਜਦੋਂ ਯੋਜਕ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਅਰਥ ‘ਹਕ’ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਵਾਚਕ ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ,

ਤਾਂ ਅਰਥ ‘ਹਜਿੜਾ, ਹਜਿੜੀ’ ਆਹਦ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਆਣੇ = ਆਣਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਆਣੇ /ਆਣੈ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਹਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਣਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਨੇ ਹਤ (ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ ਆਨਯਹਤ (आनयवि - ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ)।54

ਰਾਹਸ = ਠੀਕ, ਸਿੀ; ਰਾਹਿ-ਰਾਸਤ ‘ਤੇ, ਸਿੀ ਰਾਿ ‘ਤੇ।55

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਰਾਹਸ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਰਾਸਹਤ/ਰਾਸਤ (ਠੀਕ, ਸਿੀ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਗੁਰਮੁਹਿ = ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਿ ਰਾਿੀਂ; ਗੁਰੂ ਦੁ ਆਰਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਗੁਰਮੁਹਿ;56 ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗੁਰੁ + ਮੁਹਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗੁਰ+
ੁ ਮੁਿਯ (गुरु+र्ुख्य - ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਿ)।57

ਜਾਣੀਐ = ਜਾਹਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਿਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

54

ਲਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ‘ਅਣਾਉਣਾ’ (ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਹਲਆਉਣਾ) ਹਕਹਰਆ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੈ। ‘ਆਣੇ /ਆਣੈ /ਅਣਾਇਆ’ ਆਹਦ ਰੂਪ੍ ਇਸੇ

ਹਵਚੋਂ ਿੀ ਹਵਕਸਤ ਿੋਏ ਿਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂ ੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਗੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਇੰਜ ਵਰਹਤਆ ਿੈ: ‘ਚੂੜਾ ਅਣਾ ਿੇ
ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ’।
55

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ‘ਰਾਿ’ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਵੀ ‘ਰਾਹਸ’ ਤੋਂ ਿੀ ਿੋਇਆ ਿੈ। ‘ਰਾਹਸ’ ਦਾ ਭਾਵ ਇਥੇ ‘ਰਾਹਿ-ਰਾਸਤ’ (ਠੀਕ ਰਾਿ) ਿੀ ਦਰੁਸਤ

ਿੈ।
56

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਥ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਗੁਰਮੁਹਿ’ ਸ਼ਬਦ ਹਦਰ ਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ: “ਹਪ੍ੰਹਿ ਪ੍ਹਿਚਾਨੈ ਗੁਰਮੁਹਿ

ਜੋਇ। ਬਾਿੁਹੜ ਆਵਾਗਵਣ ਨ ਿੋਇ। - ਹਪ੍ਆਰਾ ਹਸੰਘ ਪ੍ਦਮ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਲਮ ਮੰਹਦਰ ਲੋ ਯਰ ਮਾਲ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ,
੧੯੭੭, ਪ੍ੰਨਾ ੩੦
57

ਸੰਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ‘ਯ’ ਮਧਕਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਚ ਹਸਿਾਰੀ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ: ‘ਆਹਦਤਯ’ ਤੋਂ

‘ਆਹਦਹਤ’, ‘ਸਤਯ’ ਤੋਂ ‘ਸਹਤ’ ਆਹਦ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਜਾਣੀਐ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣੀਬੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जमनमवि - ਜਾਣਦਾ ਿੈ)।

ਜਾ = ਹਜਸ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾ (ਜਦੋਂ, ਜੋ, ਹਜਸ ਆਹਦ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਵਤ੍ (यमवि् - ਜਦੋਂ, ਹਜੰਨਾ, ਹਜਤਨਾ)।

ਕਉ = ਕੌ, ਕੋ, ਨੂ ੰ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਉ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਿ (क: - ਨੂ ੰ)।

ਆਹਪ੍ = ਆਪ੍, ਿੁਦ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍/ਆਪ੍ੁ/ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤਾ/ਆਯਾ/ਅੁੱਤਣ; ਅੁੱਪ੍ਾ/ਅੁੱਪ੍ਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੁੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨ੍
(आत्र्न् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)।

ਕਰੇ = ਕਰ ਦੇਵ।ੇ

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਿਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਕਰੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोवि - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਪ੍ਰਗਾਸੁ = ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ; ਹਗਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਰਗਾਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ (प्रकमश् - ਚਾਨਣ)।58

॥੩॥ = ਤੀਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

58

ਸੰਸਹਿਤ ਦਾ ‘ਕ’ ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਹਵਚ ‘ਗ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਵੇ: ‘ਆਕਾਸ਼’ ਤੋਂ ‘ਆਗਾਸ’, ‘ਪ੍ਰਕਟ’ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰਗਟ’ ਅਤੇ

‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰਗਾਸ’ ਆਹਦ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਿ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ59 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ‘ਜਗੁ’ ਨੂ ੰ ਉਪ੍ਮੇਯ60 ਅਤੇ ‘ਕੋਠੜੀ’ ਨੂ ੰ ਉਪ੍ਮਾਨ61
ਵਜੋਂ ਅਹਭਹਵਅਕਤ ਕਰਹਦਆਂ ਇਿ ਵੀਚਾਰ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਜਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਨਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍
ਕੁ ਦਰਤ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਹਵਚ ਸਮਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।

ਦੂ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਸਮਾਇ ਲਏ’ ਤੇ ‘ਹਵਣਾਸੁ’ ਅਤੇ ‘ਕਹਢ ਲਏ’ ਤੇ ‘ਹਨਵਾਸੁ’ ਹਵਚ, ਹਵਰੋਧ ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਪ੍ੁੱਧਰੀ
ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਣੀ ਰਜ਼ਾਅ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪ੍ ਿੀ ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੇ ਹਵਚ ਸਮੋ ਲੈ ਣ
ਵਾਲਾ, ਹਵਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਇਆ ਹਵਚੋਂ ਬਾਿਰ ਕੁੱਢ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਹਵਚ ਉਲਝਾਈ ਰਿਣ ਵਾਲਾ ਿੈ।

ਇਨ੍ ਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਇਕਨਾ’ (ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ) ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਿੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਦੂ ਜੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ
ਦਾ ਫੁ ਰਮਾਨ ਿੈ ਹਕ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਕਮ ਨਾਲ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂ ੰ
ਸੰਸਾਰਕ ਗੇੜ ਹਵਚ ਪ੍ਾਈ ਰੁੱਿਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਿੁਕਹਮ’, ‘ਿੁਕਮੇ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਣੈ ’ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋ ਿੀ ਅਰਥ ‘ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ’ ਲਈ ਵਰਤੇ
ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਸਮਤਾ ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਰਜ਼ਾਅ ਅਤੇ ਿੁਕਮ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਅਤੇ ਹਵਆਪ੍ਕ ਿਨ।
ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਹਕਸੈ ਆਣੇ ਰਾਹਸ’ ਅਤੇ ‘ਆਹਪ੍ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ’ ਤੁ ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਈ
ਿੈ। ਇਨ੍ ਾਂ ਕਥਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਕਸ ਜੀਵ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਹਕਉਂ ‘ਨਦਹਰ’ ਕਰਨੀ ਿੈ, ਇਿ ਉਿ ਪ੍ਰਭੂ
ਆਪ੍ ਿੀ ਜਾਣਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਗੁਰੂ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਿ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣੇ ‘ਗੁਰਮੁਹਿ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ
ਿੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸੁੱਹਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਿ ਤੋਂ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਿੂ ੰਘੇ ਅਰਥ ਰੁੱਿਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ
ਮਿੁੱਤਵ ਨੂ ੰ ਹਦਰ ੜ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇਿ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਅ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋ
ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਸੁੱਤ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ੧੭+੧੭ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੈ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ੧੫+੧੫
ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਿਨ।

59

ਉਪ੍ਮੇਯ ਤੇ ਉਪ੍ਮਾਨ ਦਾ ਅਭੇਦ ਆਰੋਪ੍ ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਅਿਵਾਉਂਦਾ ਿੈ।

60

ਉਪ੍ਮੇਯ - ਹਜਸ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

61

ਉਪ੍ਮਾਨ - ਹਜਸ ਨਾਲ ਤੁ ਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
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ਪਉਿੀ ॥
ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਹਲਹਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬ੍ਹਾਹਲਆ ॥
ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਹਚ ਹਨਬ੍ਿੈ ਚੁਹਣ ਵਹਖ ਕਿੇ ਜਜਮਾਹਲਆ ॥
ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਹਨ ਕੂਹਿਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲੈ ਾ੍ ਦੋਜਹਕ ਚਾਹਲਆ ॥
ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਹਜਹਣ ਗਏ ਹਾਹਰ ਗਏ ਹਸ ਠਗਣ ਵਾਹਲਆ ॥
ਹਲਹਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬ੍ਹਾਹਲਆ ॥੨॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਨਾਨਕ! ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਕੇ, (ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ) ਲੇ ਿਾ ਹਲਿਣ ਲਈ, ‘ਧਰਮ’ ਹਬਠਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਉਥੇ ਹਨਰੋਲ ਸੁੱਚ ਦੁ ਆਰਾ ਹਨਬੇੜਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ; (ਹਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਕੋੜ੍ ਵਾਲੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵੁੱਿ ਕਢ ਹਦਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।
ਕੂ ੜੇ (ਮਨੁ ਿ ਉਥੇ) ਥਾਂ ਨਿੀਂ ਪ੍ਾਉਂਦੇ,62 (ਉਿ) ਕਾਲੇ ਮੂੰਿ ਨਾਲ ਨਰਕ ਹਵਚ ਧੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 63
(ਜੋ) ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹਵਚ ਰੰਗੇ (ਸਨ), ਉਿ ਹਜੁੱਤ ਗਏ; (ਜੋ) ਠੁੱਗਣਵਾਲੇ (ਸਨ) ਉਿ ਿਾਰ ਗਏ।64
(ਲੇ ਿਾ) ਹਲਿਣ ਲਈ, ‘ਧਰਮ’ ਹਬਠਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾ ਪ੍ੁਰਿ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਕਰਮ-ਲੇ ਿਾ ਹਲਿਣ ਲਈ ਦੈਵੀ-ਹਸਧਾਂਤ (ਧਰਮ) ਮੁੰਸਫ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਮੁਕੁੱਰਰ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਉਥੇ ਹਨਰੋਲ ਸਚ ਦੁ ਆਰਾ ਿੀ ਹਨਬੇੜਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ; ਉਥੇ ਸੁੱਚੇ ਿੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ ਦੇ ਿਨ। ਹਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋੜ੍ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਹਵਰਵੇ
ਮਨੁ ਿ ਚੁਣ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ ਕਰ ਹਦਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।65
ਕੂ ੜ ਅਥਵਾ ਝੂ ਠ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੂ ੜੇ ਮਨੁ ਿਾਂ ਨੂ ੰ ਉਥੇ ਢੋਈ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੀ; ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਅਪ੍ਮਾਨਤ ਕਰ ਕੇ ਦੁ ੁੱਿ ਦੀ ਸਹਥਤੀ
ਹਵਚ ਧੁੱਹਕਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

62

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

63

ਕੁ ਝ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂ ਹਵਚ ਨਰਕ ਉਿ ਜਗ੍ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਹਜਥੇ ਮਨੁ ਿ ਨੂ ੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਮਾੜੇ

ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਭੋਗਣ ਲਈ ਭੇਹਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਸਿੀ ਹਵਚ ‘ਨਰਕ’ ਇਿੋ ਹਜਿੀ ਹਕਸੇ ਜਗ੍ਾ ਹਵਸ਼ੇਸ ਵੁੱਲ ਨਿੀਂ, ਬਲਹਕ
ਮਨੁ ਿਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਹਤ ਦੁ ਿਦਾਈ ਪ੍ਲਾਂ ਵੁੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।
64

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

65

ਹਜਨ ਅੰਦਹਰ ਕਪ੍ਟੁ ਹਵਕਾਰੁ ਝੂ ਠੁ ਓਇ ਆਪ੍ੇ ਸਚੈ ਵਹਿ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲੇ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੦੪

ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕਨਾ ਗੁਰੁ ਮੇਹਲ ਸੁਿੁ ਦੇਵੈ ਇਹਕ ਆਪ੍ੇ ਵਹਿ ਕਢੈ ਠਗਵਾਲੇ ॥੧॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੦੫
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ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਿੇ ਕਰਤਾ ਪ੍ੁਰਿ! ਹਜਿੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹਵਚ ਰੰਗੇ ਿੋਏ ਸਨ, ਉਿ ਸੁੱਚੇ ਮਨੁ ਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਜੁੱਤ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜਿੜੇ
ਠੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੂ ੜੇ ਮਨੁ ਿ ਸਨ, ਉਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਿਾਰ ਗਏ।
ਕਰਤਾ ਪ੍ੁਰਿ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਕਰਮ-ਲੇ ਿਾ ਹਲਿਣ ਲਈ ਦੈਵੀ-ਹਸਧਾਂਤ (ਧਰਮ) ਮੁਸ
ੰ ਫ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੁੱਰਰ
ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਜੀਅ = ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ, ਮਨੁ ਿਾਂ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੀਵ (जीव - ਜੀਵਤ, ਹਜਉਂਦਾ)।66

ਉਪ੍ਾਇ ਕੈ = ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਪ੍ਾਇ (ਪ੍ੈਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉਪ੍ਾਯਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉਤ੍ਪ੍ਾਦਯਹਤ (उत्पमदयवि - ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ) + ਪ੍ੁਰਾਤਨ
ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਇਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोवि - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਹਲਹਿ = ਹਲਿਣ ਲਈ।67

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਲਿੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਲਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਲਿਹਤ (वलखवि - ਹਲਿਦਾ ਿੈ)।
66

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਜੀਅ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਜੀਉ’ ਦੇ ਬਿੁਵਚਨ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ।

67

ਸਕਰਮਕ ਧਾਤੂ (Transitive verb) ਤੋਂ ਬਹਣਆ ‘ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ’, ਹਕਹਰਆ ਿੋਣ ਦੀ ਿੈਸੀਅਤ ਹਵਚ ਹਕਸੇ ‘ਕਰਮ’

(object) ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰਿਦਾ ਿੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹਵਚ ਇਿ ‘ਹਕਰਦੰਤ’ ਕਦੇ ‘ਨਾਂਵ’ ਅਤੇ ਕਦੇ ‘ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ’ ਵਾਂਗ
ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ ‘ਲੈ ਹਣ’ (ਲੈ ਣ ਲਈ): ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂ ੰ ਆਇਆ ਲਾਿਾ ‘ਲੈ ਹਣ’ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੩
‘ਹਲਹਿ’ (ਹਲਿਣ ਲਈ): ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪ੍ਾਇ ਕੈ ‘ਹਲਹਿ’ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਿਾਹਲਆ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੬੩
ਇਥੇ ‘ਲੈ ਹਣ’ ਅਤੇ ‘ਹਲਹਿ’ ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ ਿਨ। -ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਆਕਰਣ, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼,
ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੫, ਪ੍ੰਨਾ ੨੮੦
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਨਾਵੈ = ਨਾਉ (ਹਲਿਣ) ਲਈ, ਲੇ ਿਾ (ਹਲਿਣ) ਲਈ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਮਰਾਠੀ ਆਹਦ - ਨਾਵ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਮ/ਨਾਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨ੍ (नमर्न् - ਨਾਮ)।

ਧਰਮੁ = ਧਰਮ, ਧਰਮ-ਰਾਜ (ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹਵਚ ਧਰਮ-ਹਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ); ਦੈਵੀ-ਹਸਧਾਂਤ।68

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਮੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੰਮੋ/ਧੰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਰ੍ਮ (धर्म - ਕਰਤੁੱਵ, ਕਾਨੂ ੰਨ, ਦਸਤੂ ਰ ਆਹਦ)।

ਬਿਾਹਲਆ = ਹਬਠਾਹਲਆ/ਹਬਠਾਇਆ ਿੈ; ਮੁਕੁੱਰਰ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬਿਾਲ/ਬਿਾਲਣਾ (ਹਬਠਾਉਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਬਿਣ (ਬੈਠਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਸਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸਹਤ (वसवि ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਵਸਦਾ ਿੈ)।

ਓਥੈ = ਉਥੇ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
68

‘ਧਰਮ’ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ (ਧਰਮ-ਕਰਮ, ਧਰਮ-ਹਨਆਂ ਆਹਦ ਸਮੇਤ) ਅਨੇ ਕ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਮਲਦਾ

ਿੈ, ਹਜਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੋ ਮੁੁੱਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਹਵਚ ਵੰਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ:
੧. ਦੈਵੀ-ਹਸਧਾਂਤ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਨੇ ਮ/ਹਵਧਾਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ-ਪ੍ਸਾਰੇ ਨੂ ੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪ੍ੂਤੁ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩) ਅਤੇ ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ
ਦੀਬਾਣੁ ॥ (ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫)। ਦੈਵੀ-ਹਸਧਾਂਤ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਨੇ ਮ/ਹਵਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ‘ਧਰਮ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ-ਹਨਆਂ
ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਮਹਤ ਦੇ ਹਦਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂ ੰ ਿੇਠ ਹਲਿੀ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਬਾਿੂਬੀ ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ: ਅੰਦਹਰ ਰਾਜਾ ਤਿਤੁ ਿੈ ਆਪ੍ੇ ਕਰੇ
ਹਨਆਉ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦਰੁ ਜਾਣੀਐ ਅੰਦਹਰ ਮਿਲੁ ਅਸਰਾਉ ॥ ਿਰੇ ਪ੍ਰਹਿ ਿਜਾਨੈ ਪ੍ਾਈਅਹਨ ਿੋਹਟਆ ਨਾਿੀ ਥਾਉ ॥ ਸਭੁ
ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਸਦਾ ਸਚੁ ਹਨਆਉ ॥ ਅੰਹਮਰਤ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ਮਹਨ ਵਹਸਆ ਨਾਉ ॥੧੮॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੯੨
੨. ਹਿੰਦੂ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਵਚ ਧਰਮ-ਰਾਜ: ਧਰਮ-ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਮ-ਰਾਜ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਮਨੁ ਿ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ
ਹਨਆਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਹਨਆਂ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾਲ ਜਾਂ ਨਰਕ ਲੋ ਕ ਦਾ ਰਾਜਾ/ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ
ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਧਰਮ-ਰਾਜ ਲਈ ਧਰਮ, ਰਾਜਾ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਰਾਇ, ਜਮ, ਜਮ-ਰਾਜ, ਜਮ-ਕਾਲ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ
ਗਏ ਿਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਿੇਠਲਾ ਿਵਾਲਾ ਇਸ ਹਵਚਾਰ ਵੁੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ: ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੋ ਿੁਕਮੁ ਿੈ ਬਹਿ ਸਚਾ
ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਹਰ॥ -ਗੁਰ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੮
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਉਥੇ; ਲਹਿੰਦੀ - ਉੱਥ/ਇੁੱਥ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉੱਹਥ/ਇੁੱਥ (ਉਥੇ/ਇਥੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਥ/ਇੁੱਥ (ਇਥੇ); ਸੰਸਹਿਤ ਇਤ੍ਥਮ੍ (इत्थर्् - ਇਸ ਤਰ੍ਾ)ਂ ।

ਸਚੇ = ਸੁੱਚ ਦੁ ਆਰਾ।

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

ਿੀ = ਿੀ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿ (वि - ਹਨਰਸੰਦੇਿ, ਹਨਸ਼ਚੇ ਿੀ)।

ਸਹਚ69 = ਸੁੱਚ ਦੁ ਆਰਾ।

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

ਹਨਬੜੈ = ਹਨਬੇੜਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਨਬੜਣਾ (ਮੁਕੰਮਲ ਿੋਣਾ, ਹਨਬੇੜਾ ਿੋਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਣੁੱਵੁਿ (ਸ਼ਾਤ); ਪ੍ਾਲੀ - ਹਨੁੱਬੁਟ (ਪ੍ਰਸੰਨ); ਸੰਸਹਿਤ
- ਹਨਰਹਵਰ ਤ (वनवृमि - ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਸ਼ਾਤ, ਬੁਹਝਆ ਿੋਇਆ, ਸਮਾਪ੍ਤ ਿੋਇਆ)।

ਚੁਹਣ = ਚੁਣ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਚੁਣਨਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਚੁਣਣ (ਚੁਗਣਾ, ਚੁਣਨਾ, ਇੁੱਕਠਾ ਕਰਨਾ, ਛਾਂਟਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਚੁਣਣੁ (ਗੁੰਦਣਾ, ਤਹਿ
ਲਾਊਣੀ, ਬਨਾਉਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚੁਣ (ਚੁਗਣਾ, ਚੁਣਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੁਣਇ (ਚੁਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਚਨੋ ਹਤ (वचनोवि ਢੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਇੁੱਕਠਾ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

69

‘ਸਚੇ ਿੀ ਸਹਚ’ ਿੀ ਸ਼ੁੁੱਧ ਪ੍ਾਠ ਿੈ। ਕੁ ਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਸਚੋ ਿੀ ਸਹਚ’ ਪ੍ਾਠ ਛਾਹਪ੍ਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਲਗ-ਮਾਤਰ ੀ ਨੇ ਮਾਵਲੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਨਿੀਂ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਵਹਿ = ਵੁੱਿ, ਇਕ ਪ੍ਾਸੇ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਿ (ਪ੍ਾਸਾ), ਵੁੱਿੀ (ਵੁੱਿੀ); ਲਹਿੰਦੀ - ਵਿੀ/ਵੁੱਿੀ (ਵੁੱਿੀ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਕ੍ਿ; ਸੰਸਹਿਤ ਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ (वक्षस् - ਛਾਤੀ)।

ਕਢੇ = ਕਢ ਹਦਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।70

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਢੈ (ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਢੈ/ਕੁੱਢਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿਢਇ (ਹਿੁੱਚਦਾ ਿੈ, ਲਕੀਰ ਮਾਰਦਾ ਿੈ,
ਿਲ ਵਾਿੁੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਕਡ੍ਢਹਤ (कड्ढवि - ਹਿੁੱਚਦਾ ਿੈ, ਬਾਿਰ ਕਢਦਾ ਿੈ)।

ਜਜਮਾਹਲਆ71 = ਜਜ਼ਮਾਲੇ /ਕੋਿੜੇ, (ਹਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਕੋੜ੍ ਵਾਲੇ ; ਹਵਕਾਰੀ ਮਨੁ ਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਜੁਜ਼ਾਮ (ਕੋੜ੍) + ਹਪ੍ਛਤੇਰ - ਆਹਲਆ (ਆਲੇ /ਵਾਲੇ )।

ਥਾਉ = ਥਾਂ।

ਨਾਂਵ; ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਥਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਥਾਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ੍ਥਾਨਮ੍ (स्थमनर्् - ਸਥਾਨ, ਥਾਂ)।

ਨ = ਨਾਂ, ਨਿੀਂ।

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

ਪ੍ਾਇਹਨ = (ਥਾਂ ਨਿੀਂ) ਪ੍ਾਉਂਦੇ; (ਢੋਈ ਨਿੀਂ) ਹਮਲਦੀ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁ ਵਚਨ।

70

ਕਰਮਣੀ ਵਾਚਕ।

71

‘ਜਜਮਾਹਲਆ’ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਿੈ: ਕੋੜ੍ ਵਾਲੇ , ਭਾਵ, (ਹਵਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਕੋੜ੍ ਵਾਲੇ ਅਥਵਾ ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਹਵਰਵੇ ਮਨੁ ਿ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪ੍ੇਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्रमपयवि - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਕੂ ਹੜਆਰ72 = ਕੂ ੜ ਵਾਲੇ , ਕੂ ੜ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਝੂ ਠ ਹਵਚ ਹਲਪ੍ਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਕੂ ਹੜਆਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੂ ੜਾਯਾਰ /ਕੂ ੜਆਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂ ਿਆਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੂ ਟ+ਕਾਰ
(कू ि+कमर - ਝੂ ਠ+ਵਾਲਾ/ਵਾਲੇ )।

ਮੁਿ = ਮੂੰਿ (ਨਾਲ)।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਿ (र्ुख - ਮੂੰਿ)।

ਕਾਲੈ = ਕਾਲੇ (ਮੂੰਿ ਨਾਲ); ਅਪ੍ਮਾਨਤ ਿੋ ਕੇ।73

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮੁਿ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਕਾਲਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕਾਰੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਾਲ/ਕਾਲਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਾਲ/ਕਾਲਕ (ਕਾਲਾ, ਗੂੜ੍ਾ);
ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਲ (कमल - ਕਾਲਾ, ਗੂੜ੍ਾ ਨੀਲਾ)।

ਦੋਜਹਕ = ਨਰਕ ਹਵਚ; ਦੁ ੁੱਿ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਦੋਜਕ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦੋਜ਼ਖ਼; ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦੋਜ਼ਿਖ਼ (ਨਰਕ)।

72

‘ਕੂ ਹੜਆਰ’, ‘ਜਜਮਾਹਲਆ’ ਲਈ ਿੀ ਵਰਹਤਆ (ਲਗਭਗ ਸਮ-ਅਰਥੀ) ਸ਼ਬਦ ਿੈ।

73

ਕਰਣ ਕਾਰਕ ਹਵਚ ਕੰਨਾ-ਅੰਤਕ ‘ਕਾਲਾ’ ਦੋਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ੍ (ਕਾਲੈ ) ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੋ ‘ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ’ ਕਰਣ

ਕਾਰਕ ਦਾ ਜੋੜ ਿੈ। ਿੁੱਥ ਹਲਿਤ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ਇਥੇ ‘ਮੁਹਿ’ ਦਾ ਹਸਿਾਰੀ-ਅੰਤਕ ਸਰੂਪ੍ ਿੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ
ਿੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ-ਜੁਟ ਦਾ ਰੂਪ੍ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਿੀ ਆਇਆ ਿੈ: ਨਾਨਕ ਭੈ ਹਵਣੁ ਜੇ ਮਰੈ ‘ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ’ ਉਹਠ ਜਾਇ
॥੨॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੪੯
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਚਾਹਲਆ74 = ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਧੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਚਾਹਲਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਾਹਲਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲਹਤ (चलवि - ਚਲਦਾ ਿੈ)।

ਤੇਰੈ = ਤੇਰੇ (ਨਾਮ ਹਵਚ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨਾਇ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਤੇਰਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਰਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ੁੱਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्वर्् - ਤੂ ੰ)।

ਨਾਇ = ਨਾਉ ਹਵਚ, ਨਾਮ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਰਾਠੀ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਹਸੰਧੀ ਆਹਦ - ਨਾਉ; ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਮਰਾਠੀ ਆਹਦ - ਨਾਵ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ
- ਨਾਮ/ਨਾਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨ੍ (नमर्न् - ਨਾਮ)।

ਰਤੇ = ਰੁੱਤ,ੇ ਰੰਗ।ੇ

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੁੱਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਕ੍ਤ (रक्त - ਰੰਹਗਆ, ਲਾਲ)।

ਸੇ = ਉਿ।

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

ਹਜਹਣ ਗਏ = ਹਜੁੱਤ ਗਏ।

ਸੰਜੁਗਤ ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।

74

‘ਚਲ’ ਹਕਹਰਆ-ਮੂਲ ਨਾਲ ਅਹਨਸ਼ਹਚਤ ਭੂ ਤਕਾਲ, ਬਿੁਵਚਨ, ਦਾ ਵਾਚਕ ‘ਏ’ ਅਤੇ ਸਮੀਪ੍ੀ ਭੂ ਤਕਾਲ ਦਾ ਵਾਚਕ ‘ਆ’

(ਚਾਲੇ + ਆ) ਜੋੜ ਕੇ ‘ਚਾਹਲਆ’ ਬਿੁਵਚਨ ਦੀ ਹਕਹਰਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਮਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ
ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਆਇਆ, ਛਹਰਆ, ਸੋਹਧਆ’ ਆਹਦ ਇਸੇ ਰੂਪ੍ ਵਾਲੀਆਂ
ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਿਨ। ਹਜਵੇਂ ਹਕ: ਹਜਨ੍ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨ ਆਇਆ ਹਤਨ੍ ਹਕਉ ਰੈਹਣ ਹਵਿਾਣੀ ॥੬॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੧੮
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਜਣਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਯਹਤ (जयवि - ਹਜੁੱਤਦਾ ਿੈ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਯਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਤ
(गि - ਹਗਆ ਿੋਇਆ)।

ਿਾਹਰ ਗਏ = ਿਾਰ ਗਏ।

ਸੰਜੁਗਤ ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਾਹਰ (ਿਾਰ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਾਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਾਰਯਹਤ (िमरयवि - ਿਾਰਦਾ ਿੈ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਯਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ
- ਗਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਤ (गि - ਹਗਆ ਿੋਇਆ)।

ਹਸ75 = ਉਿ।

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

ਠਗਣ ਵਾਹਲਆ76 = ਠੁੱਗਣ ਵਾਲੇ , ਠੁੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਠਗਣ: ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਠਗੁਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਠਗ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਠੁੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਠਕ/ਠਗ (ठक/ठग - ਠੁੱਗ) + ਵਾਹਲਆ
(ਵਾਲੇ +ਆ): ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਲ (पमल - ਵਾਲਾ)।

ਹਲਹਿ = ਹਲਿਣ ਲਈ।

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਲਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਲਿੇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਲਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਲਿਹਤ (वलखवि - ਹਲਿਦਾ ਿੈ)।

ਨਾਵੈ = ਨਾਉ (ਹਲਿਣ) ਲਈ, ਲੇ ਿਾ (ਹਲਿਣ) ਲਈ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਮਰਾਠੀ ਆਹਦ - ਨਾਵ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਮ/ਨਾਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨ੍ (नमर्न् - ਨਾਮ)।

75

‘ਹਸ’ ਇਥੇ ‘ਸੇ’ ਦਾ ਿੀ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਿੈ।

76

‘ਜਜਮਾਹਲਆ’, ‘ਕੂ ਹੜਆਰ’ ਅਤੇ ‘ਠਗਣ ਵਾਹਲਆ’ ਲਗਭਗ ਸਮ-ਅਰਥੀ ਿਨ ਅਤੇ ‘ਸੁੱਚ ਤੋਂ ਹਵਰਵੇ ਕੂ ੜੇ ਮਨੁ ਿਾਂ’ ਲਈ ਿੀ

ਵਰਤੇ ਵੁੱਿ ਵੁੱਿ ਨਾਂਵ ਵਾਚਕ ਪ੍ਦ ਿਨ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਧਰਮੁ = ਧਰਮ, ਧਰਮ-ਰਾਜ (ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹਵਚ ਧਰਮ-ਹਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ); ਦੈਵੀ-ਹਸਧਾਂਤ।

ਨਾਂਵ; ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਮੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੰਮੋ/ਧੰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਰ੍ਮ (धर्म - ਕਰਤੁੱਵ, ਕਾਨੂ ੰਨ, ਦਸਤੂ ਰ ਆਹਦ)।

ਬਿਾਹਲਆ = ਹਬਠਾਹਲਆ/ਹਬਠਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ; ਮੁਕੁੱਰਰ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਿ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬਿਾਲ/ਬਿਾਲਣਾ (ਹਬਠਾਉਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਬਿਣ (ਬੈਠਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਸਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਸਹਤ (वसवि ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਵਸਦਾ ਿੈ)।

॥੨॥ = ਦੂ ਜੀ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਿ
ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਪ੍ਹਿਲੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਫੁ ਰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਰਬੀ-ਦਰਬਾਰ ਹਵਚ ਸੁੱਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਨਬੇੜਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਉਥੇ
‘ਜਜਮਾਹਲਆਂ’ ਨੂ ੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕੁੱਢ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਝੂ ਠ ਹਵਚ ਹਲਪ੍ਤ ‘ਕੂ ਹੜਆਰਾਂ’ ਨੂ ੰ ਜਗ੍ਾ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੀ ਅਤੇ ਉਿ ‘ਕਾਲੇ ਮੂੰਿ’
ਨਾਲ ਨਰਕ ਨੂ ੰ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਜੋ ਨਾਮ ਹਵਚ ਰੰਗੇ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਹਜੁੱਤ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਠੁੱਗਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀ ਿਾਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਇਥੇ ‘ਜਜਮਾਹਲਆ’, ‘ਕੂ ਹੜਆਰ’ ਅਤੇ ‘ਠਗਣ ਵਾਹਲਆ’ ਹਤੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨ ਅਰਥ: ‘ਸੁੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਜਾਂ ਸੁੱਿਣੇ
ਆਹਦ’ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਿ ਸਮਤਾ ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ।

‘ਮੁਿ ਕਾਲੈ ’ ਹਵਚ ਲੋ ਕੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ। ‘ਮੂੰਿ ਕਾਲਾ ਿੋਣਾ’ ਇਕ ਲੋ ਕ ਕਥਨ ਿੈ, ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਹਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਸੰਕੇਤ ਿੈ ਹਕ ‘ਕੂ ਹੜਆਰ’ ਅਰਥਾਤ ਝੂ ਠ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ , ਬਦਨਾਮੀ ਿੁੱਟਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਦੋਜਿ ਹਵਚ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣ
ਲਈ ਭੇਜ ਹਦੁੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।
‘ਹਜਹਣ ਗਏ’ (ਹਜੁੱਤ ਗਏ) ਅਤੇ ‘ਿਾਹਰ ਗਏ’ (ਿਾਰ ਗਏ) ਹਵਚ ਹਵਰੋਧ ਮੂਲਕ ਅਰਧ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਇਨ੍ ਾਂ ਰਾਿੀਂ
ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸੁੱਚ ‘ਤੇ ਚੁੱਲਣ ਵਾਲੇ , ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਵਚ ਰੰਗੇ ਿੋਏ ਮਨੁ ਿ, ਹਜੁੱਤ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਜਦਹਕ ਸੁੱਚ ਤੋਂ
ਸੁੱਿਣੇ , ਝੂ ਠ ਹਵਚ ਹਲਪ੍ਤ ਅਤੇ ਠੁੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ , ਿਾਰ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁ ਗਤਦੇ ਿਨ।

ਪ੍ਉੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵਚ ‘ਹਲਹਿ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਿਾਹਲਆ’ ਤੁ ਕ ਦੀ ਦੂ ਜੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ, ਜੋ ਵਾਕ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ।
ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਦੁ ਬਾਰਾ ਇਿ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਲੇ ਿਾ-ਜੋਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੈਵੀ-ਹਸਧਾਂਤ (ਧਰਮ) ਹਬਠਾਇਆ
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਿੋਇਆ ਿੈ, ਜੋ ਸੁੱਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹਨਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾ,ਂ ‘ਧਰਮ’ ਅਤੇ ਉਸ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁ ਿੀ ਕਰਮਾਂ
‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਧਰਮ-ਹਨਆਂ’ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰਕ ਵਰਣਨ ਰਾਿੀਂ ਸੁੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਪ੍ਰ ਚੁੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਦਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸੁੱਚ ਦਾ
ਧਾਰਨੀ ਿੋ ਕੇ ਿੀ ਮਨੁ ਿਾ-ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਸਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਵਚ ਪ੍ਾਰਬਰਿਮ ਿੀ ਦੈਵੀ-ਹਸਧਾਂਤਾਂ
ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ੂਰਨ ਹਨਆਂ ਕਰਦਾ ਿੈ।

© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

41

