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ਪ੍ਉੜੀ ੩
ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਤੀਜੀ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋ ਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ੧੬ ਅਤੇ ਦੂ ਸਰੇ ਦੀਆਂ ੯ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ
‘ਹਵਸਮਾਦੁ ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਨਾਦ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਰਜੀ ਗਈ
ਸਮੁੱਚੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਹਵਚ ਵਾਪ੍ਰ ਰਿੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨੂ ੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਦੂ ਸਰੇ ਸਲੋ ਕ
ਹਵਚ ਦਹਸਆ ਿੈ ਹਕ ਸਾਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਅਤੇ ਕੁ ਦਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਸਾਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਹਵਚ
ਵਰਤ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚੋਂ ‘ਬਹਲਿਾਰੀ ਕੁ ਦਰਹਤ ਵਹਸਆ’ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹਦਰ ਸਟੀਗੋਚਰ ਿੁੰਦਾ
ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਇਕ ਮਾਦਾ-ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਅਹਗਆਨੀ ਮਨੁ ਖ ਵਲੋਂ ਆਪ੍ਣਾ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁ ਖਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲੈ ਣ
ਉਪ੍ਰੰਤ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਦੁ ਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਹਚਤਰਣ ਿੈ।
ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੧ ॥
ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦੁ ਿੇਦ ॥ ਵਿਸਮਾਦੁ ਜੀਅ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੇਦ ॥
ਵਿਸਮਾਦੁ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦੁ ਰੰ ਗ ॥ ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਗੇ ਵਿਰਵਿ ਜੰ ਤ ॥
ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਉਣੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਾਣੀ ॥ ਵਿਸਮਾਦੁ ਅਗਨੀ ਖੇਡਵਿ ਵਿਡਾਣੀ ॥
ਵਿਸਮਾਦੁ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦੁ ਖਾਣੀ ॥ ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਾਵਦ ਲਗਵਿ ਪਰਾਣੀ ॥
ਵਿਸਮਾਦੁ ਸੰ ਜੋਗੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਵਿਜੋਗੁ ॥ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੁਖ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੋਗੁ ॥
ਵਿਸਮਾਦੁ ਵਸਿਵਤ ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਾਲਾਿ ॥ ਵਿਸਮਾਦੁ ਉਝੜ ਵਿਸਮਾਦੁ ਰਾਿ ॥
ਵਿਸਮਾਦੁ ਨੇੜੈ ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੂਵਰ ॥ ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੇਖੈ ਿਾਜਰਾ ਿਜੂਵਰ ॥
ਿੇਵਖ ਵਿਡਾਣੁ ਰਵਿਆ ਵਿਸਮਾਦੁ ॥ ਨਾਨਕ ਬੁਝਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਵਗ ॥੧॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਅਸਚਰਜ, ਧੁਨਾਂ; ਅਸਚਰਜ, ਹਗਆਨ। ਅਸਚਰਜ, ਜੀਵ; ਅਸਚਰਜ, ਭੇਦ।
ਅਸਚਰਜ, ਰੂਪ੍; ਅਸਚਰਜ, ਰੰਗ। ਅਸਚਰਜ, ਨੰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਿਨ ਜੰਤ।
ਅਸਚਰਜ, ਪ੍ਉਣ; ਅਸਚਰਜ, ਪ੍ਾਣੀ। ਅਸਚਰਜ, ਅਗਨੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਿਨ ਅਸਚਰਜ (ਖੇਡਾਂ)।
ਅਸਚਰਜ, ਧਰਤੀ; ਅਸਚਰਜ, ਉਤਪ੍ਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ। ਅਸਚਰਜ, ਸਵਾਦ ਹਵਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ ਪ੍ਰਾਣੀ।
ਅਸਚਰਜ, ਸੰਜੋਗ; ਅਸਚਰਜ, ਹਵਜੋਗ। ਅਸਚਰਜ, ਭੁ ਖ; ਅਸਚਰਜ, ਭੋਗ।
ਅਸਚਰਜ, ਹਸਿਹਤ; ਅਸਚਰਜ, ਸਾਲਾਿ। ਅਸਚਰਜ, ਔਝੜੇ; ਅਸਚਰਜ, ਰਾਿਾਂ ’ਤੇ।
ਅਸਚਰਜ, ਨੇ ੜੇ; ਅਸਚਰਜ, ਦੂ ਰ। ਅਸਚਰਜ, (ਹਕ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂ ੰ) ਦੇਖਦਾ ਿੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਮ੍ਣੇ।

© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

1

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਅਸਚਰਜ, (ਹਕ ਉਿ ਆਪ੍) ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈ (ਆਪ੍ਣੇ ) ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੂ ੰ। ਨਾਨਕ! (ਇਸ ਅਸਚਰਜ ਭਾਵ ਦਾ) ਬੋਧ ਪ੍ੂਰੇ
ਭਾਗ ਦੁ ਆਰਾ (ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਇਿ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ1 ਹਕ ਹਬਸਮ-ਹਬਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਦਭੁ ਤ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਅਨੇ ਕ ਧੁਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇ ਕ ਿੀ ਹਗਆਨਵੀਚਾਰਾਂ ਿਨ; ਅਨੇ ਕ ਜੀਵ ਅਤੇ ਅਨੇ ਕ ਿੀ ਉਨ੍ ਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕਸਮਾਂ ਿਨ।2
ਇਿ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਹਬਸਮ-ਹਬਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਦਭੁ ਤ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇ ਕ ਰੂਪ੍ ਅਤੇ ਅਨੇ ਕ ਿੀ
ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਿਨ; ਇਿ ਵੀ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਅਨੇ ਕ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੁ ਦਰਤੀ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ (ਨੰਗ)ੇ ਿੀ ਹਿਰਦੇ
ਿਨ।
ਇਿ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਹਬਸਮ-ਹਬਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਦਭੁ ਤ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਿਵਾ, ਪ੍ਾਣੀ ਆਹਦ ਅਨੇ ਕ ਪ੍ਰਹਤਤਕ ਤੱਤ
ਿਨ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਅਸਚਰਜ ਭੂ ਹਮਕਾਵਾਂ ਹਨਭਾਉਦੀਆਂ ਿਨ।
ਇਿ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਹਬਸਮ-ਹਬਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਦਭੁ ਤ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ
ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਲਈ ਅਨੇ ਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪ੍ਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਿਨ; ਇਿ ਵੀ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਅਨੇ ਕ ਜੀਵ ਜੀਭ ਦੇ
ਚਸਕੇ ਹਵਚ ਖੱਚਤ ਿੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।
ਇਿ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਹਬਸਮ-ਹਬਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਦਭੁ ਤ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਪ੍ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਹਕਤੇ ਹਵਛੋੜਾ; ਇਿ ਵੀ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਹਕਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਭੁ ੱਖ ਸਤਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ
ਦਾ ਭੋਗ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ।
ਇਿ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਹਬਸਮ-ਹਬਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਦਭੁ ਤ ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਹਕਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ੂਜਾ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਕਤੇ
ਸ਼ਲਾਘਾ; ਇਿ ਵੀ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਉਸ ਦੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਕੁ ਝ ਜੀਵ ਗਲਤ ਰਾਿਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ੈ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕੁ ਝ
ਠੀਕ ਰਾਿਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।3
ਇਿ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਹਬਸਮ-ਹਬਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਕਸੇ ਨੂ ੰ ਨੇ ੜੇ ਅਤੇ ਹਕਸੇ ਨੂ ੰ ਦੂ ਰ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ; ਇਿ ਵੀ ਹਕੰਨਾ
ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂ ੰ ਿਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਿਰ ਵੇਲੇ ਿਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਇਿ ਹਕੰਨਾ ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ ਹਕ ਹਵਸਮਾਦ-ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਣਾ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕੀ ਖੇਲ (ਹਵਡਾਣੁ ) ਆਪ੍ ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈ।4
ਪ੍ਰ, ਨਾਨਕ! ਇਸ ‘ਹਵਸਮਾਦ’ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਕਰਪ੍ਾ (ਪ੍ੂਰੇ ਭਾਗਾਂ) ਨਾਲ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
1

ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ‘ਹਵਸਮਾਦੁ ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਨਾਦ, ਵੇਦ, ਜੀਅ, ਭੇਦ’ ਆਹਦ ਿਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਿੋਈ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ

ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂ ੰ ‘(ਇਿ ਹਕੰਨਾ) ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ ਿੈ’ ਵਜੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਿੀ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ
ਿੈ।
2

ਤੂ ਅਚਰਜੁ ਕੁ ਦਰਹਤ ਤੇਰੀ ਹਬਸਮਾ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੬੩

3

ਭਾਣੈ ਉਝੜ ਭਾਣੈ ਰਾਿਾ ॥ ਭਾਣੈ ਿਹਰ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਹਖ ਗਾਵਾਿਾ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੮

4

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ: ਵੇਖੋ: ਨਾਨਕ ਸੁਹਣ ਵੇਹਖ ਰਹਿਆ ਹਵਸਮਾਦੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਵਆ ਸਰਬ ਥਾਈ ॥੨੧॥੫॥੧੪॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ

ਸਾਹਿਬ ੯੧੨
© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

2

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਵਸਮਾਦੁ 5 = ਅਸਚਰਜ, ਅਚੰਭਾ; ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ/ਹਵਸਮਾਦ-ਪ੍ੂਰਨ, ਅਸਚਰਜ-ਜਨਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਸ੍ਮਾਦ/ਹਬਸ੍ਮਾਦ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਵਿਮਿ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਵਸ੍ਮਯ (विस्मय - ਅਸਚਰਜ, ਅਚੰਭਾ)।6
ਨਾਦ = ਧੁਨਾਂ, ਅਵਾਜਾਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਨਾਦ; ਸੰਸਹਤਤ - ਨਾਦਿ (नाद: - ਉਚੀ ਦਿਾੜ, ਧੁਨੀ)।
ਵੇਦ = ਹਗਆਨ; ਹਗਆਨ-ਵੀਚਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਵੇਦ; ਸੰਸਹਤਤ - ਵੇਦ੍ (िेद ् - ਹਗਆਨ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਗਆਨ)।7

ਜੀਅ = ਜੀਵ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਤਤ - ਜੀਵ (जीि - ਜੀਵਤ/ਜੀਉਂਦਾ)।
ਭੇਦ = ਪ੍ਰਕਾਰ, ਹਕਸਮਾਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਭੇਦ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭੇਦਿ (भेद: - ਤੋੜਣਾ; ਹਕਸਮ, ਪ੍ਰਕਾਰ)।
ਰੂਪ੍ = ਰੂਪ੍, ਅਕਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਰੂਪ੍; ਪ੍ਾਲੀ - ਰੂਪ੍ (ਰੂਪ੍, ਆਕਾਰ); ਸੰਸਹਤਤ - ਰੂਪ੍ (रूप - ਰੂਪ੍, ਅਕਾਰ; ਸੁੰਦਰਤਾ)।
5

ਮਨ ਦਾ ਉਿ ਅਸਚਰਜਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਭਰਪ੍ੂਰ ਭਾਵ ਜੋ ਹਕਸੇ ਹਵਸ਼ੇਸ, ਹਵਲੱਖਣ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ

ਮਨਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ੈਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਅਜੋਕੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਹਵਚ ‘ਹਵਸਮਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂ ੰ ‘ਨਾਂਵ’ (ਿੈਰਾਨੀ) ਅਤੇ ‘ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ’ (ਿੈਰਾਨ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਇਥੇ ਸਲੋ ਕ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁ ਸਾਰ ‘ਹਵਸਮਾਦੁ ’ ਨੂ ੰ ਨਾਂਵ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਅਰਥਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ‘ਹਵਸਮਾਦੁ ’ ਦੇ ਔਂਕੜ-ਅੰਤਕ ਿੋਣ ਦੀ ਅਜੇ ਪ੍ੂਰੀ ਸਮਝ ਨਿੀਂ ਪ੍ਈ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕ ਇਿ
‘ਨਾਦ, ਵੇਦ, ਜੀਅ’ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜੇ ਅਹਜਿਾ ਿੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਲੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿੋਣੀ ਸੀ।
6

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਹਵਸਮਾਦ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿੁਤ ਹਮਲਦਾ ਿੈ। ਹਵਉਤਪ੍ੱਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਿੋਰ ਖੋਜ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ।
7

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਿ ਹਜਥੇ ‘ਹਗਆਨ’ ਦੇ ਅਰਥ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਥੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ‘ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ

ਹਵਚ ਵੀ ਵਰਹਤਆ ਹਮਲਦਾ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਰੰਗ = ਰੰਗ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਰੰਗ (ਹਦਨ; ਰੰਗ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਰੰਗ (ਰੰਗ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਰੰਗ (ਲਾਲ ਰੰਗ); ਪ੍ਾਲੀ - ਰਙ੍ਗ; ਸੰਸਹਤਤ - ਰਙ੍ਗਿ
(रङ्ग: - ਹਦਨ; ਰੰਗ)।
ਨਾਗੇ = ਨਾਂਗੇ, ਨੰਗ;ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕੁ ਦਰਤੀ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜੰਤ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨਾਗਾ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਣੱਗ; ਸੰਸਹਤਤ - ਨਗਨ (नग्न - ਹਬਨਾ ਬਸਤਰ)।
ਹਿਰਹਿ = ਹਿਰਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਿਰਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਿਰੰਤ (ਹਿਰਦੇ ਿਨ); ਸੰਸਹਤਤ - ਹਿਰੰਹਤ/ਹਸ੍ਿਰੰਹਤ (फिरवति/वस्िरवति ਹਿਰਦੇ ਿਨ, ਭਟਕਦੇ ਿਨ)।
ਜੰਤ = ਜੰਤੂ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਜੰਤ; ਸੰਸਹਤਤ - ਜੰਤੂ (जतिु - ਜਾਨਵਰ)।
ਪ੍ਉਣੁ = ਪ੍ਉਣ, ਿਵਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਉਣੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਉਣ/ਪ੍ਉਨ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਪ੍ਵਣ/ਪ੍ਯਣ; ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ਵਨ੍ (पिन् - ਿਵਾ)।
ਪ੍ਾਣੀ = ਪ੍ਾਣੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਪ੍ਾਣੀਅ; ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ਾਨੀਯ (पानीय - ਪ੍ਾਣੀ)।
ਅਗਨੀ = ਅਗਨੀਆਂ, ਅੱਗਾਂ।8

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅਗਹਨ; ਸੰਸਹਤਤ - ਅਹਨਨਿ (अवग्न: - ਅੱਗ)।

8

‘ਖੇਡਹਿ’ ਬਿੁਵਚਨੀ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਅਗਨੀ’ ਵੀ ਬਿੁਵਚਨ ਿੈ।
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ਖੇਡਹਿ = ਖੇਡਦੀਆਂ ਿਨ; ਭੂ ਹਮਕਾਵਾਂ ਹਨਭਾਉਦੀਆਂ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਖੇਡਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਖੇਡਣ; ਹਸੰਧੀ - ਖੇਡਣੁ (ਖੇਡਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਖੇੇੱਡਇ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਤਡਹਤ
(फिडवि - ਖੇਡਦਾ ਿੈ)।
ਹਵਡਾਣੀ9 = ਅਸਚਰਜ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਖੇਡਾਂ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਵਡਾਣੀ/ਹਵਡਾਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਡਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਵਡਾਣ (ਕੌਤਕ); ਸੰਸਹਤਤ - ਹਵਡੰਬਨ੍ (विडंबन् ਨਕਲ, ਛਲ)।
ਧਰਤੀ = ਧਰਤੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮੈਹਥਲੀ/ਬਰਜ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਤੀ; ਸੰਸਹਤਤ - ਧਹਰਤਰ ੀ (धररत्री - ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਧਰਤੀ)।
ਖਾਣੀ = ਖਾਣੀਆਂ, ਉਤਪ੍ਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ,ਬਿੁਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਅਵਧੀ/ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਖਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਖਾਹਣ/ਖਾਣੀ; ਸੰਸਹਤਤ - ਖਾਹਨ੍ (खावन् - ਖਾਣ10)।
ਸਾਹਦ = ਸੁਆਦ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਦ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਸਾਯ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸਵਾਦ੍ 11 (स्िाद् - ਸੁਆਦਲਾ)।
ਲਗਹਿ = ਲਗਦੇ ਿਨ, ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ/ਖੱਚਤ ਿੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
9

‘ਅਗਨੀ’ ਦਾ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ‘ਹਵਡਾਣ’ ਤੋਂ ‘ਹਵਡਾਣੀ’ ਬਹਣਆ ਿੈ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਹਵਸਥਾਰ ਿੋਣ ਕਾਰਣ

ਕੌਤਕ, ਅਸਚਰਜ ਆਹਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਿੈ।
10

ਹਜੱਥੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਧਾਤੂ ਆਂ ਆਹਦਕ ਕਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਥੋਂ ਿੀ ਅਰਥ-ਹਵਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਿ ‘ਉਤਪ੍ਤੀ ਦੇ

ਸਰੋਤਾਂ: ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਭੁ ਜ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋ ਹਗਆ।
11

ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਹਤਤ ਹਵਚ ਹਵਅੰਜਨ (ਿਲ੍ ) ਅਖਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸਵਰ-ਰਹਿਤ (ਅੱਧਾ) ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਠਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਹਜਿੜਾ ਹਚੰਨ੍

ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂ ੰ ਿਲੰਤ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਹਜਿੇ ਅਖਰਾਂ ਨੂ ੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪ੍ੀ ਹਵਚ ਹਲਪ੍ੀਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ
ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ੍ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂ, ਹਵਆਕਰਣਾਂ ਆਹਦ ਵਾਂਗ ਇਿੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪ੍ਨਾਇਆ ਿੈ,
ਹਜਵੇਂ ‘ਜਲਮ੍’ (जलम्)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਸੰਸਹਤਤ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਅੱਧੇ ਅਖਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਸ ਹਚੰਨ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਿੈ: ‘ਜਨ੍ਮ’ (जतम) ਆਹਦ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਗਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੱਗਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਲੱਗੰਹਤ (ਛੁ ੰਿਦੇ ਿਨ/ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਿਨ; ਸੰਸਹਤਤ - ਲਗਯੰਹਤ
(लगयवति - ਲਗਦੇ ਿਨ/ਜੁੜਦੇ ਿਨ)।
ਪ੍ਰਾਣੀ = ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੀਵ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਰਾਣੀ; ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ਰਾਣੀ (प्राणी - ਜੀਵ)।
ਸੰਜੋਗੁ = ਹਮਲਾਪ੍।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ , ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੰਜੋਗ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸੰਯੋਗ (संयोग - ਹਮਲਾਪ੍)।
ਹਵਜੋਗੁ = ਹਵਛੋੜਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਜੋਗ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਵਯੋਗ੍ (वियोग् - ਹਵਛੋੜਾ)।
ਭੁ ਖ = ਭੁ ਖ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਭੁ ਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੁ ੱਖ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਭੁ ਕਖ; ਸੰਸਹਤਤ - ਬੁਭੁਕ੍ਸ਼ਾ (बुभुक्षा - ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਭੁ ੱਖ)।
ਭੋਗੁ = ਭੋਗ; ਇੰਦਹਰਆਵੀ ਸੁਖ-ਭੋਗ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੋਗ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭੋਗਿ (भोग: - ਭੋਜਨ, ਖਾਣਾ ਪ੍ੀਣਾ)।
ਹਸਿਹਤ = ਹਸਫ਼ਤ, ਉਸਤਹਤ, ਮਹਿਮਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਸਿਹਤ; ਅਰਬੀ - ਹਸਫ਼ਤ (ਉਸਤਹਤ, ਵਹਡਆਈ)।
ਸਾਲਾਿ = ਸ਼ਲਾਘਾ, ਵਹਡਆਈ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਲਾਿਿ੍; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਸਲਾਿਾ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸ਼ਲਾਘਾ (शलाघा - ਸ਼ੇਖੀ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ)।
ਉਝੜ = ਔਝੜੇ, ਕੁ ਰਾਿੇ; ਗਲਤ ਰਾਿਾਂ ‘ਤੇ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਉਜੜ/ਉਝੜ; ਹਸੰਧੀ - ਉਜੜੁ ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਉੇੱਜਡ (ਉਜਾਹੜਆ ਿੋਇਆ, ਉਜਾੜ); ਸੰਸਹਤਤ - ਉੇੱਜਟ
(उज्जट - ਉਖਾਹੜਆ ਿੋਇਆ, ਉਜਾਹੜਆ ਿੋਇਆ)।
ਰਾਿ = ਰਾਿਾਂ ‘ਤੇ; ਠੀਕ ਰਾਿਾਂ ‘ਤੇ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਰਿ (ਰਾਿ)।
ਨੇ ੜੈ = ਨੇ ੜ,ੇ ਨਜਦੀਕ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨੇ ੜ;ੈ ਲਹਿੰਦੀ - ਨੇ ੜ;ੇ ਬਰਜ - ਨੇ ਰੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਅਡ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਣਅਡ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਨਕਟਮ੍ (वनकटम्
- ਨੇ ੜੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ)।
ਦੂ ਹਰ = ਦੂ ਰ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੂ ਹਰ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਦੂ ਰ; ਸੰਸਹਤਤ - ਦੂ ਰ੍ (दूर् - ਦੂ ਰ)।
ਦੇਖੈ = ਦੇਖਦਾ ਿੈ; ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਦੇਖੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਦੇਕਹਖਯ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਦਰ ਕਸ਼ਹਤ/ਦੇਕਸ਼ਹਤ (दृक्षवि/देक्षवि - ਦੇਖਦਾ
ਿੈ)
ਿਾਜਰਾ = ਿਾਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ, ਸਾਮ੍ਣੇ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿਾਜਰਾ/ਿਾਦਰਾ; ਅਰਬੀ - ਿਾਹਜ਼ਰ (ਿਾਜ਼ਰ, ਮੌਜੂਦ, ਪ੍ਰਤੱਖ, ਸਾਮ੍ਣੇ)।
ਿਜੂਹਰ = ਪ੍ਰਤੱਖ, ਸਾਮ੍ਣੇ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਅਰਬੀ - ਿੁਜ਼ੂਰ (ਿਾਜ਼ਰ)।
ਵੇਹਖ ਰਹਿਆ = ਵੇਖ ਹਰਿਾ ਿੈ।

ਸੰਜੁਗਤ ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਵੇਿਇ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਵਕਸ਼ਤੇ (विक्षिे - ਵੇਖਦਾ ਿੈ) + ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਰਹਿਆ;
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਿਅ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਤਤ - ਰਿਹਤ/ਰਿਯਹਤ (रहवि/रहयवि - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)।
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ਹਵਡਾਣੁ = ਕੌਤਕ; ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ, ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕੀ ਖੇਲ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਵਡਾਣੀ/ਹਵਡਾਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਡਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਵਡਾਣ (ਕੌਤਕ); ਸੰਸਹਤਤ - ਹਵਡੰਬਨ੍ (विडंबन् ਨਕਲ, ਛਲ)।
ਹਵਸਮਾਦੁ = ਅਸਚਰਜ, ਅਚੰਭਾ; ਹਵਸਮਾਦ-ਜਨਕ/ਹਵਸਮਾਦ-ਪ੍ੂਰਨ, ਅਸਚਰਜ-ਜਨਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਸ੍ਮਾਦ/ਹਬਸ੍ਮਾਦ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਵਿਮਿ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਵਸ੍ਮਯ (विस्मय - ਅਸਚਰਜ, ਅਚੰਭੇ ਦਾ ਭਾਵ)।
ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬੁਝਣੁ = ਬੋਧ, ਹਗਆਨ; ਅਨੁ ਭਵ।

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਬੁਝਣੁ (ਸਮਝਣਾ; ਸੁਹਣਆ ਜਾਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੁੱਝਇ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਬੁਜ੍ਝਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੁਜ੍ਝਹਤ;
ਸੰਸਹਤਤ - ਬੁਧਯਤੇ (बुध्यिे - ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਸਮਝਦਾ ਿੈ)।
ਪ੍ੂਰੈ = ਪ੍ੂਰ।ੇ

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਭਾਹਗ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੂਰਾ (ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਪ੍ੂਰ (ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ, ਪ੍ੂਰਾ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਪ੍ੂਰ (ਿੜ੍ );
ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ੂਰ (ਭਹਰਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ੂਰ (पूर - ਭਰਾਈ; ਿੜ੍ )।12
ਭਾਹਗ = ਭਾਗ ਰਾਿੀਂ; ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਰਾਿੀਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਭਾਗ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭਾਗਿ (भाग: - ਹਕਸਮਤ )।
॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

12

ਇਸਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ੱਤੀ ਿਾਰਸੀ ‘ਪ੍ੁਰ’ (ਪ੍ੂਰਾ, ਭਹਰਆ) ਤੋਂ ਵੀ ਿੋਈ ਸੰਭਵ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿੈ।
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਭਾਰਤੀ ਰਸ-ਹਸਧਾਂਤ ਦੇ ਨੌਂ ਰਸਾਂ ਹਵਚੋਂ ‘ਅਦਭੁ ਤ ਰਸ’13 ਆਪ੍ਣੀ ਿੈਰਾਨਕੁ ੰਨ ਪ੍ਰਹਤਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਾਠਕ/ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਹਧਆਨ
ਆਪ੍ਣੇ ਵੱਲ ਹਖੱਚਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ‘ਹਵਸਮਾਦ’ ਿੈ। ਹਵਸਮਾਦ ਉਿ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਿੈ, ਹਜਿੜੀ ਹਕਸੇ
ਅਦਭੁ ਤ ਝਲਕਾਰੇ, ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਵੀਚਾਰ ਆਹਦ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਕ ਗਤੀ ਦੇ ਕੁ ੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਤਮ-ਰਸ ਮਾਨਣ ਹਵਚੋਂ
ਪ੍ੈਦਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।
ਸਹਤਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਥੇ ‘ਹਵਸਮਾਦੁ ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਨਾਦ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੀ ਿੈ।
ਸੋਲਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ੨੫ ਵਾਰ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਿੈ। ਚਉਥੀ, ਛੇਵੀਂ, ਅਠਵੀਂ, ਚੌਦ੍ਵੀਂ, ਪ੍ੰਦਰ੍ਵੀਂ ਅਤੇ
ਸੋਲ੍ਵੀਂ ਤੁ ਕ ਨੂ ੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦਸਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਹਵਸਮਾਦੁ ’ ਸ਼ਬਦ ਆਹਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਿੈ। ਹਜਸ
ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਹਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਚਉਥੀ, ਛੇਵੀਂ, ਅਠਵੀਂ ਅਤੇ ਚੌਦ੍ਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਿ ਹਸਰਿ ਆਹਦ ਹਵਚ ਿੀ ਆਇਆ ਿੈ। ਇਿ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੱਧਰੀ
ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਪ੍ੰਦਰ੍ਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਿ ਤੁ ਕ ਦੇ ਅੰਤ ਹਵੱਚ ਿੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
‘ਹਵਸਮਾਦੁ ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨੇ ਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਰਜੀ ਗਈ ਸਮੁੱਚੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਹਵਚ ਵਾਪ੍ਰ ਰਿੇ ਬੇਅੰਤ
ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨੂ ੰ ਬੇਿਦ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।
ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ‘ਨਾਦ-ਵੇਦ’ (ਪ੍ਹਿਲੀ), ‘ਜੀਅ-ਭੇਦ’ (ਦੂ ਜੀ), ‘ਰੂਪ੍-ਰੰਗ’ (ਤੀਜੀ) ਅਤੇ ‘ਹਸਿਹਤਸਾਲਾਿ’ (ਹਗਆਰ੍ਵੀਂ) ਅਰਥ-ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ-ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਪ੍ੂਰਕ ਿਨ। ਇਥੇ ਸਮਤਾ ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ‘ਸੰਜੋਗ-ੁ ਹਵਜੋਗੁ’ (ਨਾਵੀਂ), ‘ਭੁ ਖ-ਭੋਗੁ’ (ਦਸਵੀਂ) ‘ਉਝੜ-ਰਾਿ’ (ਬਾਰ੍ਵੀਂ) ਅਤੇ ‘ਨੇ ੜੈ-ਦੂ ਹਰ’ (ਤੇਰ੍ਵੀਂ) ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰ
‘ਤੇ ਇਕ-ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਹਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਿਨ। ਇਥੇ ਹਵਰੋਧ ਮੂਲਕ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਇਨ੍ ਾਂ ਪ੍ੂਰਕ ਅਤੇ ਹਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸਮੁੱਚੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਗ ਜਾਂ ਅੰਗ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ
ਹਸਰਜੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਿੋਵੇ।
ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਅਠਵੀਂ ਤੁ ਕ ਤਕ ‘ਪ੍ਉਣੁ ’, ‘ਪ੍ਾਣੀ’, ‘ਅਗਨੀ’, ‘ਧਰਤੀ’, ‘ਖਾਣੀ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਾਣੀ’ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯਗ
ੋ ਿੋਏ ਿਨ। ਇਿ
ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਪ੍ਾਤਸ਼ਾਿ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਿੈ ਹਕ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ‘ਹਵਸਮਾਦੁ ’ ਉਤਪ੍ੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨ।
ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਚੌਦਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚੋਂ ਚਉਥੀ, ਛੇਵੀਂ, ਅਠਵੀਂ ਅਤੇ ਚੌਦ੍ਵੀਂ ਤੁ ਕ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ
ਦਸਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ ਵੀ ਇਕੋ ਹਜਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਰੂਪ੍ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
13

ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨੌ ਰਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ ‘ਅਦਭੁ ਤ ਰਸ’ ਜੋ ਿੈਰਾਨੀ-ਜਨਕ ਵਰਤਾਹਰਆਂ ਤੋਂ

ਉਤਪ੍ੰਨ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
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ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਹਵਚ ਵਾਪ੍ਰ ਹਰਿਾ ਹਵਸਮਾਦ ਭਰਪ੍ੂਰ ਕੌਤਕ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਹਨਰੰਤਰ ਚੱਲਣ
ਵਾਲਾ ਿੈ।
ਇਿ ਸਲੋ ਕ ‘ਪ੍ੱਧਰੀ ਛੰਦ’ ਦੀ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦੀਆਂ ੮+੮=੧੬ ਮਾਤਰ ਾਵਾਂ ਿੁੰਦੀਆਂ ਿਨ।
ਮਃ ੧ ॥
ਕੁਦਰਵਤ ਵਦਸੈ ਕੁਦਰਵਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਵਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥
ਕੁਦਰਵਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਵਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰੁ ॥
ਕੁਦਰਵਤ ਿੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਵਤ ਸਰਬ ਿੀਚਾਰੁ ॥
ਕੁਦਰਵਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨ੍ਣੁ ਕੁਦਰਵਤ ਸਰਬ ਵਪਆਰੁ ॥
ਕੁਦਰਵਤ ਜਾਤੀ ਵਜਨਸੀ ਰੰ ਗੀ ਕੁਦਰਵਤ ਜੀਅ ਜਿਾਨ ॥
ਕੁਦਰਵਤ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਰਵਤ ਬਦੀਆ ਕੁਦਰਵਤ ਮਾਨੁ ਅਵਭਮਾਨੁ ॥
ਕੁਦਰਵਤ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕੁਦਰਵਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕੁ ॥
ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਵਤ ਤੂੰ ਕਾਵਦਰੁ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ ॥
ਨਾਨਕ ਿੁਕਮੈ ਅੰ ਦਵਰ ਿੇਖੈ ਿਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ ॥੨॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ (ਿੈ ਜੋ) ਹਦਸਦਾ ਿੈ, (ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ (ਿੈ ਜੋ) ਸੁਣੀਦਾ ਿੈ; (ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ (ਿੈ ਤੇਰਾ) ਭਉ (ਜੋ) ਸੁਖਾਂ ਦਾ
ਤੱਤ-ਸਾਰ ਿੈ।
(ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ ਪ੍ਤਾਲਾਂ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਹਵਚ; (ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ ਸਾਰਾ ਹਦਰ ਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ।
(ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿਨ ਵੇਦ, ਪ੍ੁਰਾਣ (ਤੇ) ਕਤੇਬਾਂ; (ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ ਸਾਰਾ ਹਗਆਨ।
(ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ ਖਾਣਾ, ਪ੍ੀਣਾ, ਪ੍ਹਿਨਣਾ; (ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਹਪ੍ਆਰ।
(ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ ਜਾਤਾਂ, ਹਜਣਸਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਹਵਚ; (ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ (ਸਾਰੇ) ਜੀਵ।
(ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿਨ ਚੰਹਗਆਈਆਂ, (ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿਨ ਬੁਹਰਆਈਆਂ; (ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ ਮਾਨ, (ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ)
ਅਪ੍ਮਾਨ।
(ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ ਪ੍ਉਣ, ਪ੍ਾਣੀ, ਅੱਗ; (ਤੇਰੀ) ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਮੱਟੀ।
(ਿੇ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ!) ਸਾਰੀ (ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ) ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ, ਤੂ ੰ (ਇਸ ਦਾ ) ਕਾਦਰ (ਤੇ) ਕਰਣਿਾਰ ਿੈਂ; ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿੈ (ਤੇਰੀ)
ਵਹਡਆਈ, ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿੈਂ (ਤੂ ੰ)।
ਨਾਨਕ! (ਰਚਣਿਾਰ ਕਰਤਾਰ ਕੁ ਦਰਤ ਨੂ ੰ ਰਚ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ) ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ (ਇਸ ਨੂ ੰ) ਵੇਖਦਾ ਿੈ (ਅਤੇ ਉਿ) ਇਕੋ ਇਕ
(ਮਾਲਕ ਆਪ੍ ਿੀ ਿਰ ਥਾਂ) ਵਰਤਦਾ ਿੈ।
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਿੇ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ! ਇਸ ਜਗਤ-ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਜੋ ਕੁ ਝ ਵੀ ਹਦਸਦਾ ਿੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁ ਝ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ ਿੈ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਿੋਈ ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ।
ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇਰਾ ਭਉ-ਅਦਬ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ।14
ਧਰਤੀ ਦੇ ਿੇਠਲੇ ਲੋ ਕਾਂ (ਪ੍ਤਾਲਾਂ) ਅਤੇ ਪ੍ੁਲਾੜਾਂ (ਅਕਾਸਾਂ) ਹਵਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਿੀ ਕੁ ਦਰਤ ਵਰਤ ਰਿੀ ਿੈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਰਾ
ਹਦਰ ਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੀ ਿੀ ਬਣਾਈ ਿੋਈ ਰਚਨਾ ਿੈ।15
ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥ ਵੇਦ, ਪ੍ੁਰਾਣ ਅਤੇ ਸਾਮੀ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਹਕਤਾਬਾਂ ਕੁ ਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ, ਤੌਰੇਤ ਅਤੇ ਜਬੂਰ ਆਹਦ
ਤੇਰੀ ਿੀ ਸਾਜੀ ਿੋਈ ਕੁ ਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਗਆਨ-ਵੀਚਾਰ ਤੇਰੀ ਿੀ ਕੁ ਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਿੈ।
ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਪ੍ੀਣਾ ਤੇ ਪ੍ਹਿਨਣਾ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਿੋਈ ਕੁ ਦਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਿਨ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਹਪ੍ਆਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਿੀ ਕੁ ਦਰਤ
ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਿੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁ ਖੀ ਜਾਤਾਂ, ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਦਾਰਥਕ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ (ਹਕਸਮਾਂ) ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਹਵਚ ਤੇਰੀ ਿੀ
ਕੁ ਦਰਤ ਦਾ ਜਲੌ ਿੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਤੇਰੀ ਿੀ ਰਚਨਾ ਿਨ।
ਚੰਹਗਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਹਰਆਈਆਂ ਤੇਰੀ ਿੀ ਕੁ ਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿਨ। ਮਾਨ ਤੇ ਅਪ੍ਮਾਨ ਦਾ ਦਵੰਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਿੀ ਕੁ ਦਰਤ ਦਾ
ਵਰਤਾਰਾ ਿੈ।16
ਪ੍ਉਣ, ਪ੍ਾਣੀ, ਅੱਗ ਆਹਦ ਪ੍ਰਹਤਤਕ ਤੱਤ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਿਨ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਮੱਟੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਿੀ ਕੁ ਦਰਤ ਿੈ।
ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਤੇਰੀ ਿੈ; ਤੂ ੰ ਇਸ ਦਾ ਕਰਣਿਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਿੈਂ। ਤੂ ੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਸਿਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਹਵੱਤਰ ਿੈ।17
ਨਾਨਕ! ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਦਾ ਰਚਣਿਾਰ (ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ) ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਨੂ ੰ ਰਚ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ
ਹਨਗਾਿ-ਬਾਨੀ (ਸਾਰ-ਸੰਭਾਲ) ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਇਕੋ ਇਕ ਮਾਲਕ ਆਪ੍ ਿੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਸਾਰੇ ਹਵਚ ਵਰਤ ਹਰਿਾ ਿੈ।
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਕੁ ਦਰਹਤ = ਕੁ ਦਰਤ/ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ; ਕੁ ਦਰਤ-ਰਚਨਾ, ਹਸਰਸ਼ਟੀ।18
14

ਬਰਿਮੁ ਦੀਸੈ ਬਰਿਮੁ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੪੬

15

ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਹਗ ਹਮਰਹਤ ਪ੍ਇਆਹਲ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੯੧

16

ਸੰਸਹਤਤ ਦਾ ‘ਅਹਪ੍’ (अवप - ਭੀ/ਵੀ) ਪ੍ਾਲੀ ਹਵਚ ‘ਅਹਵ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹਤਤ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ ਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਚ ‘ਅਹਵ, ਹਵ,

ਹਬ/ਬੀ, ਹਭ/ਭੀ’ ਆਹਦ ਹਵਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਰਾਮਾਇਣ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹਤਤ ਹਵਚ ‘ਅਪ੍ਮਾਨ’ ਦਾ ਰੂਪ੍ ‘ਅਵਮਾਨ’ ਵੀ ਹਮਲਦਾ ਿੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ, ਹਜਥੇ ‘ਅਹਭਮਾਨ’ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ‘ਚੋਟ ਪ੍ਿੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ’ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ‘ਅਪ੍ਮਾਨ’ ਦਾ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਿੈ,
ਉਥੇ ਪ੍ਾਲੀ ਹਵਚ ‘ਅਪ੍ਮਾਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਅਹਭਮਾਨ/ਿੰਕਾਰ’ ਿੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ‘ਅਹਭਮਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਅਪ੍ਮਾਨ’ ਦਾ
ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਾਿੀ ਪ੍ੁਰਾਣਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ‘ਅਹਭਮਾਨੁ ’ ਨੂ ੰ ਇਥੇ ‘ਮਾਣ-ਿੰਕਾਰ’ ਵਜੋਂ ਅਰਥਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਿੀਂ।
‘ਨੇ ਕੀਆ-ਬਦੀਆ’ ਦੇ ਹਵਰੋਧ ਮੂਲ
ੂ਼ ਕ ਸ਼ਬਦ-ਜੁਟ ਵਾਂਗ ਿੀ ‘ਮਾਨੁ ਅਹਭਮਾਨੁ ’ ਵੀ ਇਥੇ ‘ਮਾਨ-ਅਪ੍ਮਾਨ’ ਦੇ ਦਵੰਦ ਲਈ
ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। -ਮਾਨ ਅਹਭਮਾਨ ਮੰਧੇ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਨਾਿੀ ॥ ਤਤ ਸਮਦਰਸੀ ਸੰਤਿੁ ਕੋਈ ਕੋਹਟ ਮੰਧਾਿੀ ॥੨॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ੫੧
17

ਕਰਤੇ ਕੁ ਦਰਤੀ ਮੁਸਤਾਕੁ ॥ ਦੀਨ ਦੁ ਨੀਆ ਏਕ ਤੂ ਿੀ ਸਭ ਖਲਕ ਿੀ ਤੇ ਪ੍ਾਕੁ ॥ ਰਿਾਉ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੨੪
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ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੁ ਦਰਹਤ; ਅਰਬੀ - ਕੁ ਦਰਤ (  قُدرَت- ਤਾਕਤ; ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ)।
ਹਦਸੈ = ਹਦਸਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਦਸੈ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਦੱਸਇ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਦਰ ਸ਼ਯਤੇ (दृशयिे - ਹਦਖਦਾ ਿੈ)।
ਸੁਣੀਐ = ਸੁਣੀਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁਣਣ; ਹਸੰਧੀ - ਸੁਣਣੁ (ਸੁਨਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਸੁਹਣਇ/ਸੁਣਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਣਾਹਤ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਸ਼ਰਣੋਹਤ (शृणोवि ਸੁਣਦਾ ਿੈ)।
ਭਉ = ਭੈ/ਡਰ; ਰੱਬੀ-ਭੈ/ਅਦਬ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਉ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭਯ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭਯ (भय - ਡਰ)।
ਸੁਖ = ਸੁਖਾਂ (ਦਾ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸੁਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਸੁਕ੍ਖ (ਸੁਖ/ਖੁਸ਼ੀ); ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਖ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸੁਖ (सुख - ਸੁਿਾਵਣਾ, ਅਸਾਨ,
ਅਰਾਮ, ਖੁਸ਼ੀ)।
ਸਾਰੁ = ਤੱਤ-ਸਾਰ; ਮੂਲ
ੂ਼ ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।ਕਵਚਨ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਸਾਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਰੁ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਸਾਰ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸਾਰ (सार - ਸਰੇਸ਼ਟ)।
ਪ੍ਾਤਾਲੀ = ਪ੍ਤਾਲਾਂ ਹਵਚ; ਧਰਤੀ ਦੇ ਿੇਠਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਹਵਚ।19

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਤਾਲ; ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ਾਤਾਲਮ੍ (पािालम् - ਪ੍ਤਾਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਿੇਠਲੇ ਲੋ ਕ)।
18

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

ਿੈ। ਅਰਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ‘ਤ’ ਅੰਤਕ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਆਮੂਮਨ ਹਸਿਾਰੀ ਸਹਿਤ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ
ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ: ਹਿਕਮਹਤ, ਿੁਜਹਤ, ਹਸਿਹਤ, ਗੈਰਹਤ, ਮੁਿਲਹਤ, ਕਰਾਮਾਹਤ, ਆਹਦ।
19

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 ਆਹਦ) ਹਵਚਲੇ ‘ਪ੍ਤਾਲ ਲੋ ਕ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿੈ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਆਕਾਸੀ = ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਹਵਚ; ਪ੍ੁਲਾੜਾਂ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਕਾਸ; ਸੰਸਹਤਤ - ਆਕਾਸਿ (आकास: - ਆਸਮਾਨ)।
ਸਰਬ = ਸਾਰਾ, ਸਮੁੱਚਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਆਕਾਰੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਸਰਬ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਰਬ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸਰਵ (सिव - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।
ਆਕਾਰੁ = ਅਕਾਰ; ਵਜੂਦ, ਹਦਰ ਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਕਾਰ; ਸੰਸਹਤਤ - ਆਕਾਰ (आकार - ਰੂਪ੍; ਸੰਸਾਰ)।
ਵੇਦ = ਵੇਦ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਕ ਗਰੰਥ।20

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ,ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਵੇਦ; ਸੰਸਹਤਤ - ਵੇਦ੍ (िेद ् - ਹਗਆਨ, ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਗਆਨ)।21
ਪ੍ੁਰਾਣ = ਪ੍ੁਰਾਣ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ੌਰਾਹਣਕ (ਹਮਹਥਿਾਸਕ) ਗਰੰਥ।22

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ੁਰਾਣ (पुराण - ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਪ੍ੁਰਾਣਾ)।
ਕਤੇਬਾ = ਕਤੇਬਾਂ, ਸਾਮੀ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਹਕਤਾਬਾਂ।23

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਕਤੇਬ; ਅਰਬੀ - ਹਕਤੇਬ/ਹਕਤਾਬ (ਹਕਤਾਬ)।24

20

ਹਰਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ ਅਤੇ ਅਥਰਵਵੇਦ।

21

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਿ ਹਜਥੇ ‘ਹਗਆਨ’ ਦੇ ਅਰਥ ਹਵਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਥੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ‘ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ

ਹਵਚ ਵੀ ਵਰਹਤਆ ਹਮਲਦਾ ਿੈ।
22

‘ਪ੍ੁਰਾਣ’ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਧਕ ਿੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ੁਰਾਣ ੧੮ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਉਪ੍-ਪ੍ੁਰਾਣਾਂ ਨੂ ੰ ਹਮਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ ਾਂ

ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਇਸਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਿੈ।
23

ਕੁ ਰਾਨ, ਅੰਜੀਲ, ਤੌਰੇਤ ਅਤੇ ਜੰਬੂਰ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸਰਬ = ਸਾਰਾ, ਸਮੁਚਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਵੀਚਾਰੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਸਰਬ; ਅਪ੍ਭੰਸ਼ - ਸਰਬ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸਰਵ (सिव - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।
ਵੀਚਾਰੁ = ਵੀਚਾਰ; ਹਗਆਨ-ਵੀਚਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੀਚਾਰ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਵਚਾਰ (विचार - ਵੀਚਾਰ, ਚਰਚਾ)।
ਖਾਣਾ = ਖਾਣਾ।

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ - ਖਾਨਾ; ਗੁਜਰਾਤੀ - ਖਾਣੁ ; ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਖਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਤਤ - ਖਾਦਨ (खादन - ਭੋਜਨ
ਖਾਣਾ; ਭੋਜਨ)।
ਪ੍ੀਣਾ = ਪ੍ੀਣਾ।

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੀਣਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਪ੍ਅਣਾ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਪ੍ਅਣ; ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ੀ/ਪ੍ਾਨ (पी/पान - ਪ੍ੀਣਾ)।
ਪ੍ੈਨ੍ਣੁ 25 = ਪ੍ਹਿਨਣਾ।

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਹਿਣਨਾ/ਪ੍ੈਨ੍ਣਾ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਪ੍ਿਨੁ ਨ (ਵਧੀਆ ਕਪ੍ੜੇ ਪ੍ਹਿਨਣਾ); ਸੰਸਹਤਤ - ਹਪ੍ਨਿਹਤ (वपनहवि ਬੰਨ੍ਦਾ ਿੈ/ਪ੍ਹਿਨਦਾ ਿੈ)।26
ਸਰਬ = ਸਭ, ਸਾਰਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਪ੍ਆਰੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਸਰਬ; ਅਪ੍ਭੰਸ਼ - ਸਰਬ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸਰਵ (सिव - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।
24

‘ਕਤੇਬ’ ਅਰਬੀ ‘ਹਕਤੇਬ’ ਦਾ ਲੌ ਹਕਕ ਰੂਪ੍ ਿੈ। ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਲੁ ਗਾਤਾਂ ਮੂਜਬ ‘ਹਕਤੇਬ’ ਲਫ਼ਜ਼ ‘ਹਕਤਾਬ’ ਦਾ ਕੰਨੇ ਨੂ ੰ ਲਾਂ

ਹਵਚ ਬਦਲਣਾ (ਇਮਾਲਿ) ਿੈ, ਹਜਵੇਂ, ‘ਜਿਾਜ਼’ ਤੋਂ ‘ਜਿੇਜ਼’ ਬਣਦਾ ਿੈ। ‘ਕਤੇਬਾ’ ਇਥੇ ‘ਕਤੇਬ’ ਦਾ ਬਿੁਵਚਨ ਰੂਪ੍ ਿੈ।
25

ਹਕਹਰਆ-ਮੂਲ ‘ਖਾ, ਪ੍ੀ, ਪ੍ੈਨ੍’ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਣਾ/ਣੁ ’ ਜੋੜ ਕੇ ‘ਖਾਣਾ, ਪ੍ੀਣਾ, ਪ੍ੈਨ੍ਣੁ ’ ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨ।

26

ਜੀ. ਐਸ. ਹਰਆਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ੱਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਸਾਈ ਿੈ: ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਹਿਰਨਾ (ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ

ਕਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਿਰਣੁ ; ਮਰਾਠੀ - ਪ੍ਹਿਰਣੇ ; ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ਹਰਧਾ (पररधा - ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਧਰਨਾ; ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ
ਕਰਨਾ)। -ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਰੁਕਤ ਕੋਸ਼, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੬,ਪ੍ੰਨਾ ੩੯੯
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਪ੍ਆਰੁ = ਪ੍ਰੇਮ, ਸਨੇ ਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਪ੍ਆਰ (ਹਪ੍ਆਰ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਪ੍ਆਰ (ਹਪ੍ਆਰ); ਸੰਸਹਤਤ - ਹਪ੍ਰਯਕਾਰ
(वप्रयकार - ਹਦਆਲਤਾ ਕਰਨੀ)।
ਜਾਤੀ27 = ਜਾਤਾਂ ਹਵਚ।28

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਤਤ - ਜਾਹਤ (जावि - ਜਨਮ; ਜਨਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗੋਤ/ਪ੍ਰਵਾਰ/ਵੰਸ਼, ਜਾਤ)।
ਹਜਨਸੀ29 = ਹਜਣਸਾਂ ਹਵਚ, ਵੰਨਗੀਆਂ/ਹਕਸਮਾਂ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਹਜਨਹਸ/ਹਜਨਸੀ; ਅਰਬੀ - ਹਜਨਸ (ਹਕਸਮਾਂ)।
ਰੰਗੀ30 = ਰੰਗਾਂ ਹਵਚ; ਹਭੰਨਤਾਵਾਂ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ਰਾਹਤਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਰੰਗ; ਸੰਸਹਤਤ - ਰਙ੍ਗਿ (रङ्ग: - ਰੰਗ)।
ਜੀਅ = ਜੀਵ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਤਤ - ਜੀਵ (जीि - ਜੀਵਤ, ਜੀਉਂਦਾ)।
ਜਿਾਨ = ਸੰਸਾਰ ਦੇ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
27

ਇਥੇ ‘ਜਾਹਤ’ ਤੋਂ ਿੀ ‘ਜਾਤੀ’ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਕਾਹਵ ਹਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕਰ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ

‘ਜਾਹਤ’ ਦੀਆਂ ਹਤੰਨ ਅਤੇ ‘ਜਾਤੀ’ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਤਰ ਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਿਨ।
28

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹਵਚ ਜੱਦੀ-ਪ੍ੁਸ਼ਤੀ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਜੋ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਕੱਤੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ

ਆਪ੍ਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂ ੰ ਹਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।
29

ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ੍, ਇਸਤਰੀ-ਹਲੰਗ ਿੋਣ ਕਾਰਨ, ਹਸਿਾਰੀ-ਅੰਤਕ ‘ਹਜਨਹਸ’ ਿੈ।

ਇਥੇ ‘ਹਜਨਹਸ’ ਤੋਂ ਿੀ ‘ਹਜਨਸੀ’ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਕਾਹਵ ਹਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕਰ ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ
‘ਹਜਨਹਸ’ ਦੀਆਂ ਹਤੰਨ ਅਤੇ ‘ਹਜਨਸੀ’ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਤਰ ਾਵਾਂ ਿਨ।
30

ਇਥੇ ‘ਰੰਗ’ ਤੋਂ ਿੀ ‘ਰੰਗੀ’ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਫ਼ਾਰਸੀ - ਹਜਿਾਨ (ਸੰਸਾਰ)।31
ਨੇ ਕੀਆ = ਨੇ ਕੀਆਂ; ਨੇ ਕ ਕਰਣੀਆਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਨੇ ਕੀ (ਭਲਾਈ, ਖ਼ੂਬੀ)।
ਬਦੀਆ = ਬਦੀਆਂ, ਬੁਹਰਆਈਆਂ; ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬਦੀ (ਬੁਹਰਆਈ)।
ਮਾਨੁ = ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਆਦਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਕਸਮੀਰੀ - ਮਾਨ; ਲਹਿੰਦੀ - ਮਾਣ; ਹਸੰਧੀ - ਮਾਣੁ ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਮਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਤਤ - ਮਾਨ (मान - ਮਾਣ)।
ਅਹਭਮਾਨੁ = ਅਪ੍ਮਾਨ, ਅਨਾਦਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਅਵਮਾਨ; ਸੰਸਹਤਤ - ਅਪ੍ਮਾਨਿ (अपमान: - ਅਨਾਦਰ)।
ਪ੍ਉਣੁ = ਪ੍ਉਣ, ਿਵਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਉਣੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਉਣ/ਪ੍ਉਨ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਪ੍ਵਣ/ਪ੍ਯਣ; ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ਵਨ੍ (पिन् - ਿਵਾ)।32
ਪ੍ਾਣੀ = ਪ੍ਾਣੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਪ੍ਾਣੀਅ; ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ਾਨੀਯ (पानीय - ਪ੍ਾਣੀ)।

31

‘ਜਿਾਨ’ ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਹਜਿਾਨ’ ਦਾ ਲੌ ਹਕਕ ਰੂਪ੍ ਿੈ, ਜੋ ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਹਜਿੀਦਨ’ (ਉਛਲਣਾ, ਕੁ ੱਦਣਾ) ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਿੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਦਾ

ਸਹਥਰ ਨਿੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਿ ਉਛਲਦਾ-ਕੁ ੱਦਦਾ, ਭਾਵ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ‘ਹਜਿਾਨ/ਜਿਾਨ’ ਲਫ਼ਜ਼
ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੋਣ ਲਗ ਹਪ੍ਆ।
32

ਸੰਸਹਤਤ ਦਾ ‘ਵ’ ਅੱਖਰ ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਹਵਚ ‘ਉ’ ਹਵਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਹਵਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਵਨ’

ਦੀ ਥਾਵੇਂ ‘ਪ੍ਉਣ/ਪ੍ਉਨ’ ਵਧੇਰੇ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਸੰਸਹਤਤ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਵਨ੍ ’ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਿੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ
ਮਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਵੀ ਇਿ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਿੀ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ ਰੂਪ੍ ‘ਪ੍ਉਣ/ਪ੍ਉਨ’ ਅਤੇ ਸੰਸਹਤਤ ‘ਪ੍ਵਨ’ ਦੀ ਬਜਾਏ,
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਉਣੁ /ਪ੍ਉਣ’ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਬੈਸੰਤਰੁ = ਪ੍ਾਵਕ, ਅੱਗ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮਾਰਵਾੜੀ/ਹਡੰਗਲ/ਬਰਜ - ਬੈਸੰਤਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੈਸੰਦਰ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਬੈਸਵਾਣਰੋ; ਸੰਸਹਤਤ - ਵੈਸ਼ਵਾਨਰਿ (िैशिानर: ਅੱਗ)।33
ਧਰਤੀ = ਧਰਤੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮੈਹਥਲੀ/ਬਰਜ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਤੀ; ਸੰਸਹਤਤ - ਧਹਰਤਰ ੀ (धररत्री - ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਧਰਤੀ)।
ਖਾਕੁ = ਹਮੱਟੀ, ਧੂੜ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਖਾਕੁ ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਖ਼ਾਕ (ਧੂੜ, ਸਵਾਿ)।
ਸਭ = ਸਭ, ਸਾਰੀ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕੁ ਦਰਹਤ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਭ/ਸਭੇ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸਰਵ (सिव ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।
ਤੇਰੀ = ਤੇਰੀ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਮਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤੇਰਾ/ਤੇਰੀ/ਤੇਰੇ; ਬਰਜ - ਤੇਰਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਰਯ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਤੁ ੱਬਮ; ਸੰਸਹਤਤ - ਤਵਮ੍ (त्िम् - ਤੂ ੰ)।
ਤੂ ੰ = ਤੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਮਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੂ ੰ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਤੁ ਮ; ਸੰਸਹਤਤ - ਤਵਮ੍ (त्िम् - ਤੂ ੰ, ਤੇਰਾ)।
ਕਾਹਦਰੁ = ਕਾਦਰ, ਕੁ ਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ; ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤੂ ੰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਕਾਹਦਰ (ਕੁ ਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਕੁ ਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਰਖਣ ਵਾਲਾ)।

33

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਬੈਸੰਤਰ, ਵੈਸੰਤਰ, ਬੈਸੰਤਰੰ, ਬੈਸੰਤਰੋ’ ਆਹਦਕ ਅਨੇ ਕ ਹਿੰਦੀ ਉਪ੍ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਮਲਦੇ ਿਨ।

ਪ੍ਰ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਨਾਂਵ, ਇਕਵਚਨ ਲਈ ‘ਬੈਸੰਤਰੁ’, ਬਿੁਵਚਨ ਲਈ ‘ਬੈਸੰਤਰ’ ਅਤੇ ਕਾਰਕੀ-ਰੂਪ੍ ਲਈ ‘ਬੈਸੰਤਹਰ’
ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਕਰਤਾ = ਕਰਣਿਾਰ, ਹਸਰਜਣਿਾਰ/ਰਚਣਿਾਰ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾ; ਸੰਸਹਤਤ - ਕਰ੍ਤਾ (किाव - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।
ਪ੍ਾਕੀ = ਪ੍ਹਵੱਤਰ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨਾਈ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਪ੍ਾਕੀ (ਪ੍ਹਵੱਤਰਤਾ)।
ਨਾਈ = ਵਹਡਆਈ, ਹਸਿਹਤ-ਸਾਲਾਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ/ਫ਼ਾਰਸੀ - ਸ਼ਨਾਈ (ਉਸਤਤ, ਵਹਡਆਈ)।34
ਪ੍ਾਕੁ = ਪ੍ਹਵੱਤਰ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤੂ ੰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਪ੍ਾਕ (ਪ੍ਹਵੱਤਰ)।
ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਿੁਕਮੈ35 = ਿੁਕਮ (ਅੰਦਰ/ਅਧੀਨ), ਿੁਕਮ (ਅਨੁ ਸਾਰ)।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ (ਆਦੇਸ਼)।
ਅੰਦਹਰ = ਅੰਦਰ, ਹਵਚ; ਅਧੀਨ, ਅਨੁ ਸਾਰ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅੰਤਰੁ/ਅੰਤਹਰ/ਅੰਦਹਰ; ਹਸੰਧੀ - ਅੰਦਰੁ (ਅੰਦਰਲਾ), ਅੰਦਹਰ (ਅੰਦਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੰਤਰ (ਹਵਚ), ਅੰਤਹਰ
(ਹਵਚਕਾਰ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਅੰਤਰ/ਅੰਤਰਾ (ਅੰਦਰ), ਅੰਦਰੇ (ਹਵਚ, ਅੰਦਰ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅਨ੍ਤਰ (ਅੰਦਰ, ਅੰਤਰਾਲ/ਵਕਫ਼ਾ),

34

ਹਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸੰਸਹਤਤ ਦੇ ‘ਸਥਾਨ’ (स्थान) ਦਾ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਹਵਚ ‘ਅਸਥਾਨ’ (अस्थान) ਅਤੇ ‘ਥਾਨ’ (थान) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ,

ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ‘ਸਨਾਈ’ ਦਾ ਵੀ ‘ਅਸਨਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਈ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਲੌ ਹਕਕ ਸ਼ੈਲੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵੀ
ਵਰਤੀ ਗਈ ਿੈ।
35

‘ਿੁਕਮ’ ਦੇ ਅੰਤ ਲੱਗੀਆਂ ਦੁ ਲਾਵਾਂ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਵਜੋਂ ਿਨ, ਹਵਆਕਰਣਕ ਨਿੀਂ ਹਕਉਂਹਕ ‘ਅੰਦਹਰ’ ਸੰਬੰਧਕ ਮੌਜੂਦ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਅਨ੍ਤਰਾ/ਅਨ੍ਤਰੇਣ/ਅਨ੍ਤਰੇ (ਹਵਚਕਾਰ, ਅੰਦਰ); ਸੰਸਹਤਤ - ਅੰਤਰ (अतिर - ਅੰਦਰਲਾ ਭਾਗ, ਨੇ ੜੇ; ਹਰਗਵੇਦ ਲਾਗਲਾ)।
ਵੇਖੈ = ਵੇਖਦਾ ਿੈ; ਹਨਗਾਿ-ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸਾਰ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ/ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣਾ); ਸੰਸਹਤਤ - ਵੀਕਸ਼ਤੇ/ਵੀਕਸ਼ਹਤ (िीक्षिे/िीक्षयवि - ਵੇਖਦਾ ਿੈ)।
ਵਰਤੈ = ਵਰਤਦਾ ਿੈ, ਵਰਤ ਹਰਿਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਰਤਣਾ; ਸੰਸਹਤਤ - ਵਰ ਤਤੇ (व्रििे - ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ/ਹਿਰਦਾ ਿੈ)।
ਤਾਕੋ ਤਾਕੁ 36 = ਇਕੋ ਇਕ, ਅਦੁ ੱਤੀ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਅਕਾਲ ਪ੍ੁਰਖ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਤਾਕ (ਇਕੋ ਇਕ, ਲਾਸਾਨੀ, ਅਦੁ ੱਤੀ)।
॥੨॥ = ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਵੀ ਹਪ੍ਛਲੇ ਸਲੋ ਕ ਵਾਂਗ ‘ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਨੌ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਕੁ ਦਰਹਤ’ ਸ਼ਬਦ
ਦੀ ੧੬ ਵਾਰ ਦੁ ਿਰਾਈ ਿੋਈ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੀ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੁ ਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਿਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦੂ ਜੀ, ਤੀਜੀ,
ਚਉਥੀ, ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਤੁ ਕ ਵੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ੱਖੋਂ ਇਕ ਰੂਪ੍ ਿਨ। ਇਿ ਰੂਪ੍ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ।
ਦੂ ਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚਉਥੀ, ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਸਤਵੀਂ ਤੁ ਕ ਦੇ ਪ੍ਹਿਲੇ ਅੱਧ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹਜਥੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਹਭੰਨਹਭੰਨ ਰੂਪ੍ਾਂ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਉਥੇ ਿੀ ਤੁ ਕ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਅੱਧ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨਤਾ ਵੱਲ
ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਿਨ:
ਤੁ ਕ

ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਹਭੰਨ-ਹਭੰਨ ਰੂਪ੍ਾਂ

ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰ
ੂ ਨਤਾ ਵੱਲ

ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਸੰਕਤ
ੇ ਕਰ ਰਿੇ ਸ਼ਬਦ/ਵਾਕੰਸ਼

ਦੂ ਜੀ

ਪ੍ਾਤਾਲੀ, ਆਕਾਸੀ

ਸਰਬ ਆਕਾਰੁ

ਤੀਜੀ

ਵੇਦ, ਪ੍ੁਰਾਣ, ਕਤੇਬਾ

ਸਰਬ ਵੀਚਾਰੁ

ਚਉਥੀ

ਖਾਣਾ, ਪ੍ੀਣਾ, ਪ੍ੈਨਣੁ

ਸਰਬ ਹਪ੍ਆਰੁ

36

‘ਤਾਕੁ ’ ਦਾ ਿੀ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ‘ਤਾਕੋ’ ਿੈ। ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਦੇ ਇਕੱਤਵ (ਇੱਕਤਾ) ਉਪ੍ਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁ ਿਰਾਅ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। “ਦੇਖੇ ਿੈ ਸਭ ਕੋ ਏਕ ਕਾ ਏਕ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਿੀ।” -ਪ੍ੰਹਡਤ ਤਾਰਾ ਹਸੰਘ ਨਰੋਤਮ, ਗੁਰੁ ਹਗਰਾਰਥ ਕੋਸ਼
(ਪ੍ੁਨਰ ਸੰਪ੍ਾਹਦਤ), ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੧੦, ਪ੍ੰਨਾ ੭
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੰਜਵੀਂ

ਜਾਤੀ, ਹਜਨਸੀ, ਰੰਗੀ

ਜੀਅ ਜਿਾਨੁ

ਸਤਵੀਂ

ਪ੍ਉਣ, ਪ੍ਾਣੀ, ਬੈਸੰਤਰੁ

ਧਰਤੀ ਖਾਕੁ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਹਦਸੈ-ਸੁਣੀਐ’ ਇਕ-ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਪ੍ੂਰਕ ਸ਼ਬਦ ਿਨ, ਜਦਹਕ ਏਸੇ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਭਉ-ਸੁਖ’ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ
ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਨੇ ਕੀਆਂ-ਬਦੀਆਂ’ ਤੇ ‘ਮਾਨੁ -ਅਹਭਮਾਨੁ ’ ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਦੇ ਹਵਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਿਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ
ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਹਤ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਿਰ ਵਸਤੂ ,
ਉਸਦਾ ਿਰ ਅੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਚ ਮੌਜੂਦ ਿਰ ਭਾਵ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਹਸਰਜੀ ਗਈ ‘ਕੁ ਦਰਤ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੀ ਿੈ।
ਅਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਕੰਸ਼ ‘ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁ ਦਰਹਤ’, ‘ਤੂ ੰ ਕਾਹਦਰੁ ਕਰਤਾ’, ‘ਿੁਕਮੈ ਅੰਦਹਰ’ ਅਤੇ ‘ਤਾਕੋਤਾਕ’ ਸਮੁੱਚੇ ਸਲੋ ਕ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਸਾਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਅਤੇ ਕੁ ਦਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ ਿੀ ਸਾਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਹਵਚ ਵਰਤ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਸਾਰੀ ਕੁ ਦਰਤ ਉਸ ਦੇ ਿੁਕਮ ਹਵਚ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਉਂ ਇਸ
ਸਲੋ ਕ ਹਵਚੋਂ ‘ਬਹਲਿਾਰੀ ਕੁ ਦਰਹਤ ਵਹਸਆ’ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹਦਰ ਸਟੀਗੋਚਰ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
ਪਉੜੀ ॥
ਆਪੀਨੈ੍ ਭੋਗ ਭੋਵਗ ਕੈ ਿੋਇ ਭਸਮਵੜ ਭਉਰੁ ਵਸਧਾਇਆ ॥
ਿਡਾ ਿੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰੁ ਗਵਲ ਸੰ ਗਲੁ ਘਵਤ ਚਲਾਇਆ ॥
ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਵਤ ਿਾਚੀਐ ਬਵਿ ਲੇ ਖਾ ਕਵਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥
ਥਾਉ ਨ ਿੋਿੀ ਪਉਦੀਈ ਿੁਵਣ ਸੁਣੀਐ ਵਕਆ ਰੂਆਇਆ ॥
ਮਵਨ ਅੰ ਧੈ ਜਨਮੁ ਗਿਾਇਆ ॥੩॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਜੀਵ) ਆਪ੍ ਿੀ ਭੋਗਾਂ ਨੂ ੰ ਭੋਗ ਕੇ (ਅੰਤ) ਭਸਮ ਦੀ ਮੜੀ ਿੋ ਹਗਆ (ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪ੍ੀ) ਭਉਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ
ਹਗਆ।
(ਅਹਜਿਾ) ਦੁ ਨੀਆਦਾਰ (ਜਦੋਂ) ਮਰ ਹਗਆ,37 (ਜਮਦੂ ਤਾਂ ਨੇ ) ਗਲ ਹਵਚ ਸੰਗਲ ਪ੍ਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਹਲਆ।
ਅੱਗ,ੇ ਕਰਨਜੋਗ (ਕਾਰ), ਪ੍ਰਭੂ-ਕੀਰਤੀ, ਵਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ; ਬਹਿ ਕੇ ਲੇ ਖਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝਾ ਹਦਤਾ।
ਥਾਉਂ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ (ਮਾਰ) ਪ੍ੈਂਹਦਆਂ; ਿੁਣ, (ਉਸ ਦਾ) ਰੋਣਾ ਕੀ ਸੁਹਣਆ ਜਾਏ?38
ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਨੇ੍ ਨੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਹਲਆ।

37

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

38

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਸੰਸਾਰ ਹਵਚ ਰਹਿੰਹਦਆਂ ਿੋਇਆਂ, ਜੀਵ ਆਪ੍ ਿੀ ਇੰਦਹਰਆਵੀ ਸੁਖ-ਭੋਗਾਂ ਹਵਚ ਖੱਚਤ ਿੋ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸੱਹਤਆ ਖੀਣ ਕਰ
ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹਵਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਸੁਆਿ ਦੀ ਢੇਰੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ।
ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਦੁ ਨੀਆ-ਦਾਰ ਮਨੁ ਖ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਾਲਤ ਬਿੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ (ਜਮਦੂ ਤ ਗਲ ਹਵਚ
ਸੰਗਲ ਪ੍ਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ)।
ਅੱਗ,ੇ 39 ਕੇਵਲ ਕਰਨ-ਜੋਗ ਕਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ-ਕੀਰਤੀ, ਿੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।40 ਉਥੇ, ਦੁ ਨੀਆਦਾਰ ਮਨੁ ਖ ਦੇ ਭੋਗੀ ਹਵਵਿਾਰ ਦਾ
ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਹਨੱਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਆਹਖਰਕਾਰ, ਉਨ੍ ਾਂ ਨਤੀਹਜਆਂ (ਮਾਰ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਿੀਂ ਲਭਦੀ; ਉਥੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦਾ ਜੋ
ਉਸ ਦੀ ਪ੍ੁਕਾਰ ਸੁਣ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਉਿ ਅਹਗਆਨੀ ਮਨੁ ਖ ਮਾਇਕੀ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਹਵਚ ਖੱਚਤ ਿੋ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁ ਖਾ-ਜਨਮ ਹਵਅਰਥ ਿੀ ਗਵਾ
ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਆਪ੍ੀਨੈ੍ = ਆਪ੍+ਈ+ਨੈ੍ , ਆਪ੍ ਿੀ ਨੇ ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਅੱਪ੍ਣ; ਸੰਸਹਤਤ - ਆਤ੍ਮਹਨ੍ (आत्मवन् - ਆਪ੍)।
ਭੋਗ = ਭੋਗਾਂ ਨੂ ੰ; ਇੰਦਹਰਆਵੀ ਸੁਖ-ਭੋਗਾਂ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ; ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੋਗ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭੋਗਿ (भोग: - ਭੋਜਨ, ਖਾਣਾ ਪ੍ੀਣਾ)।
ਭੋਹਗ ਕੈ = ਭੋਗ ਕੇ; ਖੱਚਤ ਿੋ ਕੇ ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਭੋਹਗ: ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭੋਗ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭੋਗਿ (भोग: - ਭੋਜਨ, ਖਾਣਾ ਪ੍ੀਣਾ) + ਕੈ: ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਇਅ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਕਰਇ; ਸੰਸਹਤਤ - ਕਰੋਹਤ (करोवि - ਕਰਦਾ ਿੈ)।
ਿੋਇ = ਿੋਇ (ਹਗਆ), ਿੋ (ਹਗਆ)।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮਰਾਠੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭਵਹਤ (भिवि - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।

39

ਵੇਖੋ ਪ੍ਉੜੀ ੨।

40

ਿਹਰ ਕੀਰਹਤ ਉਤਮੁ ਨਾਮੁ ਿੈ ਹਵਹਚ ਕਹਲਜੁਗ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੧੪
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਭਸਮਹੜ = ਭਸਮ+ਮਹੜ, ਭਸਮ ਦੀ ਮੜ੍ ੀ; ਸੁਆਿ ਦੀ ਢੇਰੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਸਮ+ਮਡੀ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਭਸਮ+ਮਠ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭਸਮਨ੍ +ਮਠ (भस्मन्+मठ - ਸੁਆਿ+ਮਠ, ਮੜੀ)।
ਭਉਰੁ = ਭਉਰ; ਜੀਵਾਤਮਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਭਉਰ; ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਉਰੁ; ਲਹਿੰਦੀ - ਭਵਰ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭੰਵਰ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭਰ ਮਰ੍ (भ्रमर् - ਭੌਰਾ)।
ਹਸਧਾਇਆ = ਹਸਧਾ ਹਗਆ, ਚਲਾ ਹਗਆ; ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਹਗਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤਕਾਲ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਸਧਾਰਨਾ; ਬਰਜ - ਹਸਧਾਰਨਾ (ਹਵਦਾ ਿੋਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਹਸਧਾਰਣੁ (ਜਾਣਾ); ਸੰਸਹਤਤ - ਹਸਦ੍ਧ (वसद्ध ਹਗਆ ਿੋਇਆ)।
ਵਡਾ = ਵੱਡਾ/ਪ੍ੂਰਾ (ਿੋ ਹਗਆ); ਮਰ ਹਗਆ।41

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਦੁ ਨੀਦਾਰੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਡਾ/ਵਡੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਵੱਡਾ; ਹਸੰਧੀ - ਵਡੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਡ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਵੱਡ; ਸੰਸਹਤਤ - ਵਡਰ /ਹਵਰ ਦ੍ਧ
(िड्र/िृद्ध - ਵੱਡਾ, ਮਿਾਨ)।
ਿੋਆ = ਿੋਇਆ, ਿੋ ਹਗਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤਕਾਲ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਆ/ਿੋਇ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭਵਹਤ (भिवि - ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।
ਦੁ ਨੀਦਾਰੁ = ਦੁ ਨੀਆਦਾਰ, ਦੁ ਨੀਆ ਦੇ ਧੰਹਦਆਂ ਹਵਚ ਖੱਚਤ ਹਵਅਕਤੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ/ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦੁ ਨਯਾ+ਦਾਰ (ਸੰਸਾਰ+ਵਾਲਾ)।
ਗਹਲ = ਗਲ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਪ੍ਰਾਹਤਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਗਲ; ਸੰਸਹਤਤ - ਗਲਿ (गल: - ਗਲਾ/ਗਲ)।
41

ਇਥੇ ‘ਵਡਾ ਿੋਆ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵਡਾ ਿੋਣਾ, ਭਾਵ ਮਰ ਜਾਣਾ’ ਿੈ। ਅਜੋਕੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਵਡਾ ਿੋ ਹਗਆ’

ਮੁਿਾਵਰਾ ਮਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ’ ਨੂ ੰ ਵੀ ‘ਵਡਾ ਿੋਣਾ’ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (‘ਵਡਾ ਿੋਣਾ’ ਨਾਮ
ਮਰਨੇ ਕਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ ਕਹਿਤੇ ਿੈਂ ਦੀਵਾ ਵਡਾ ਿੂਆ ਿੈ’ -ਸੁਆਮੀ ਅਨੰਦਘਨ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਹਸਟੀ,
ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੯, ਪ੍ੰਨਾ ੫੮)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸੰਗਲੁ = ਸੰਗਲ, ਜ਼ੰਜੀਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੰਗਲ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਸੰਕਲ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੰਕਲਾ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸ਼ਰੰਙ੍ਖਲ੍ (श्रँङ्खल् - ਲੋ ਿੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ, ਬੇੜੀ)।
ਘਹਤ = ਘੱਤ ਕੇ, ਪ੍ਾ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਮਰਾਠੀ - ਘੱਤਣਾ (ਉਲੱਦਣਾ, ਸੁੱਟਣਾ, ਪ੍ਾਉਣਾ, ਪ੍ਹਿਨਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਘੱਤਣ (ਉਲੱਦਣਾ, ਡੇਗਣਾ, ਿੈਲਾਉਣਾ);
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਘੱਤਇ (ਉਲੱਦਦਾ ਿੈ, ਸੁੱਟਦਾ ਿੈ, ਭੇਜਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਤਤ - ਘਲਹਤ (घलवि - ਉਲੱਦਦਾ ਿੈ)।
ਚਲਾਇਆ = ਚਲਾ ਹਲਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਹਲਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੁ ਤਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਚੱਲਣ (ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਚਲਣੁ (ਜਾਣਾ, ਹਵਦਾ ਿੋਣਾ; ਮਰ ਜਾਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਚਲਇ (ਚਲਦਾ
ਿੈ); ਸੰਸਹਤਤ - ਚਲਯਹਤ (चलयवि - ਦੂ ਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ/ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।
ਅਗੈ = ਅੱਗ,ੇ ਪ੍ਰਲੋ ਕ ਹਵਚ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ - ਅਗੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅੱਗ;ੈ ਪ੍ਰਾਹਤਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਗ/ਅੱਗ;ੇ ਸੰਸਹਤਤ - ਅਗਰ/ਅੱਗਰੇ (अग्र/अग्रे - ਅੱਗ)ੇ ।42
ਕਰਣੀ = ਕਰਣੀਅ, ਕਰਨ ਜੋਗ (ਕਾਰ)।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕੀਰਹਤ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਰਣੀ; ਹਸੰਧੀ - ਕਰਣੀ (ਕੰਮ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਕਰਣੀਅ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਰਣੀਯ (ਕਰਤੱਬ; ਕਾਰੋਬਾਰ); ਸੰਸਹਤਤ
- ਕਰਣੀਯ (करणीय - ਕਰਨ ਜੋਗ; ਕੰਮ)।
ਕੀਰਹਤ = ਕੀਰਤੀ, ਉਸਤਹਤ, ਹਸਿਹਤ-ਸਾਲਾਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੀਰਹਤ; ਸੰਸਹਤਤ - ਕੀਹਰ੍ਤ (कीर्िव - ਕੀਰਤੀ, ਜੱਸ)।43
ਵਾਚੀਐ = ਵਾਚੀਦੀ ਿੈ/ਵਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ; ਪ੍ਰਵਾਨ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।
42

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ‘ਅਗੈ, ਆਗੈ, ਆਗੇ’ ਆਹਦ ਰੂਪ੍ਾਂ ਹਵਚ ਆਇਆ ਿੈ।

43

‘ਕੀਰਹਤ’ ਦੀ ਅੰਤਕ ਹਸਿਾਰੀ ਮੂਲ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਗੁਰੂ ਗਰਥ
ੰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਹਸਿਾਰੀ-ਅੰਤਕ ਿੀ

ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਵਾਚਇ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਵਾਚਯ; ਸੰਸਹਤਤ - ਵਾਚਯਹਤ (िाचयवि - ਪ੍ੜ੍ ਦਾ ਿੈ)।
ਬਹਿ = ਬਹਿ ਕੇ; ਹਨੱਠ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬਹਿਣਾ (ਬੈਠਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਬਿਣ (ਬੈਠਣਾ, ਗੱਦੀ/ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਵਸਇ; ਪ੍ਾਲੀ ਵਸਹਤ (ਹਜਉਂਦਾ ਿੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਤਤ - ਵਸਹਤ (िसवि - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਵਸਦਾ ਿੈ )।
ਲੇ ਖਾ = ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ; ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਕਤਾਬ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲੇ ਖਾ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਲੇ ਖ; ਸੰਸਹਤਤ - ਲੇ ਕ੍ਖਯ (लेक्खਯ - ਹਲਖਣ ਜੋਗ ਲੇ ਖਾ, ਹਲਖਣਾ)।
ਕਹਰ = ਕਰ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰ (ਕਰ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਤਤ - ਕਰੋਹਤ (करोवि - ਕਰਦਾ ਿੈ)।
ਸਮਝਾਇਆ = ਸਮਝਾ ਹਦਤਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਮਝਾਉਣਾ; ਬਰਜ - ਸਮਝਾਨਾ (ਸਮਝਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਸੰਬੁਜ੍ਝਾਵਇ/ਸਮਝਾਵਇ (ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਿੈ);
ਸੰਸਹਤਤ - ਸੰਬੋਧਯਹਤ (सम्बोधयवि - ਸੰਬੋਹਧਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਿੈ)।
ਥਾਉ44 = ਅਸਥਾਨ, ਥਾਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਥਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਥਾਨ; ਸੰਸਹਤਤ - ਸ੍ਥਾਨਮ੍ (स्थानम् - ਸਥਾਨ, ਥਾਂ)।
ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਮਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ;
ਸੰਸਹਤਤ - ਨਿ (न: - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)।45

44

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

45

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਭਾਵੇਂ ਹਕ ‘ਨ’ ਅਤੇ ‘ਨਾ’ ਦੋਵੇਂ ਿੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਇਨ੍ ਾਂ ਹਵਚ ਅੰਤਰ ਹਸਰਿ ਕਾਹਵਕ ਿੀ ਿੈ;

ਹਕਉਂਹਕ ‘ਨ’ ਇਕ ਮਾਤਰ ਕ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਨਾ’ ਦੋ ਮਾਤਰ ਕ ਿੈ।
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ਿੋਵੀ46 = ਿੁੰਦਾ; ਹਮਲਦਾ, ਲਭਦਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੋਇਵੀ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਤਤ - ਭਵਹਤ (भिवि - ਿੁੰਦਾ ਿੈ )।
ਪ੍ਉਦੀਈ = ਪ੍ੈਂਹਦਆਂ; (ਮਾਰ) ਪ੍ੈਂਹਦਆਂ।

ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ੈਣਾ/ਪ੍ਉਣਾ (ਹਡਗਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੇਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਵਣੁ (ਹਡਗਣਾ, ਿੋਣਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਤਹਤ (ਉਤਰਦਾ
ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਤਤ - ਪ੍ਤਹਤ (पिवि- ਉਡਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਹਡਗਦਾ ਿੈ)।
ਿੁਹਣ47 = ਿੁਣ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੁਣ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਅਿੁਣ/ਅਿੁਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਤਤ - ਅਧੁਨਾ (अधुना - ਿੁਣ)।
ਸੁਣੀਐ = ਸੁਹਣਆ ਜਾਏ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ
ਲਹਿੰਦੀ - ਸੁਣਣ; ਹਸੰਧੀ - ਸੁਣਣੁ (ਸੁਨਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਸੁਹਣਇ/ਸੁਣਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁਣਾਹਤ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਸ਼ਰਣੋਹਤ (शृणोवि ਸੁਣਦਾ ਿੈ)।
ਹਕਆ = ਕੀ?

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਬਰਜ - ਹਕਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਯ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਹਕਅ; ਸੰਸਹਤਤ - ਹਕਮ੍ (फकम् - ਕੀ)।
ਰੂਆਇਆ48 = ਰੋਣਾ, ਰੋਣਾ-ਧੋਣਾ।

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਰੂਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਰੂਅ; ਸੰਸਹਤਤ - ਰੁਧ੍ (रुध् - ਰੋਣਾ, ਕੁ ਰਲਾਉਣਾ)।

46

‘ਿੋਵੀ’ ਇਥੇ ‘ਿੋਵਈ’ ਦਾ ਸੰਹਖਪ੍ਤ ਰੂਪ੍ ਿੈ। ‘ਥਾਉ’ (ਪ੍ੁਹਲੰਗ) ਨਾਲ ਵਰਹਤਆ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਿੁੰਦਾ,

ਹਮਲਦਾ’ ਆਹਦ ਿੈ।
47

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਿੁਹਣ’ ਹਸਿਾਰੀ-ਅੰਤਕ ਅਤੇ ਕਾਲ-ਵਾਚੀ ਹਕਹਰਆ-ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਿੈ। ਅਜੋਕੀ

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ੍ ‘ਿੁਣੇ’ ਿੋ ਹਗਆ ਿੈ।
48

ਇਥੇ ਤੁ ਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਜੋਂ ‘ਰੂਆ’ ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਕਰਕੇ ‘ਰੂਆਇਆ’ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਮਹਨ = ਮਨ ਕਰਕੇ।49

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਮੰਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਮਨੇ /ਮਣੇ ; ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਮਹਣ/ਮਣ; ਸੰਸਹਤਤ - ਮਨਸ੍ (मनस् - ਮਨ)।
ਅੰਧੈ = ਅੰਧੇ ਨੇ ; ਅਹਗਆਨੀ (ਮਨੁ ਖ) ਨੇ ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਮਨੁ ਖ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਅੰਨ੍ਾ/ਅੰਧਾ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਅੰਧ; ਸੰਸਹਤਤ - ਅੰਧ (अतध - ਅੰਧਾ)।
ਜਨਮੁ = ਜਨਮ, ਮਨੁ ਖਾ ਜਨਮ; ਮਨੁ ਖਾ ਜੀਵਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਨਮ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜੰਮਨ; ਸੰਸਹਤਤ - ਜਨ੍ਮਨ੍ (जतमन् - ਜਨਮ)।
ਗਵਾਇਆ = ਗਵਾ ਹਲਆ, ਗਵਾ ਹਦਤਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਗਵਾਉਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਗਵਾਇਣੁ (ਗਵਾਉਣਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਤਤ - ਗਮੇਇ/ਗਮਾਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ ਗਮੇਹਤ; ਸੰਸਹਤਤ - ਗਮਯਹਤ (गमयवि - ਭੇਜਦਾ ਿੈ)।
॥੩॥ = ਤੀਜੀ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਲੋ ਕ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਬੇਿਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ‘ਭੋਗ ਭੋਹਗ ਕੈ’, ‘ਿੋਇ ਭਸਮਹੜ’, ‘ਭਉਰੁ
ਹਸਧਾਇਆ’, ‘ਵਡਾ ਿੋਆ’, ‘ਗਹਲ ਸੰਗਲੁ ਘਹਤ ਚਲਾਇਆ’, ‘ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਹਤ ਵਾਚੀਐ’, ‘ਬਹਿ ਲੇ ਖਾ ਕਹਰ
ਸਮਝਾਇਆ’, ਅਤੇ ‘ਥਾਉ ਨ ਿੋਵੀ ਪ੍ਉਦੀਈ’ ਐਸੇ ਲੋ ਕ ਕਥਨ ਿਨ, ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਹਵਚ ਮੁਿਾਵਹਰਆਂ ਜਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ
ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ/ਿਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਲੋ ਕ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੜੀ ਿੀ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਹਸਰਜਨਾਤਮਕ ਿੈ। ਅਹਗਆਨੀ ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਹਸੱਧੇ ਤੇ ਸਾਫ਼
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਹਵਚ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ ਾਂ ਲੋ ਕ ਕਥਨਾਂ ਨੂ ੰ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਲੋ ਕ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਲੋ ਕੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ।
ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਭ’ ਅੱਖਰ ਦੀ ਦੁ ਿਰਾਈ ਿੈ, ਸੋ ਇਥੇ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ
ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਭਉਰੁ’, ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਅਗੈ’ ਅਤੇ ‘ਲੇ ਖਾ’ ਸ਼ਬਦ ਆਪ੍ਣੇ ਹਸੱਧੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੋਏ,
ਸਗੋਂ ਇਿ ਤਮਵਾਰ ‘ਜੀਵਾਤਮਾ’, ‘ਪ੍ਰਲੋ ਕ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਹਕਤਾਬ’ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਿਨ।50

49

‘ਮਹਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ’ (ਮਨ ਕਰਕੇ ਿੈ ਅੰਨ੍ਾ, ਨਾਮ ਿੈ ਸੁਜਾਣ - ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੭੧) ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋਏ ‘ਮਹਨ’ ਦਾ

ਅਰਥ ਇਥੇ ‘ਮਨ ਕਰਕੇ’ ਕਰਨਾ ਿੀ ਠੀਕ ਿੈ।
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‘ਮਹਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ’ ਤੁ ਕ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਹਸਰਿ ਇਕ ਵਾਰ ਆਈ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਸਮੁਚੀ ਪ੍ਉੜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ
ਰਿੀ ਿੈ।51

50

ਅਹਜਿੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਿਾਰਤ ‘ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਚਲਨ’ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ।

51

ਅਹਜਿੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਿਾਰਤ ‘ਵਾਕ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਰਲਤਾ’ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ।
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