ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ਉੜੀ ੫
ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋ ਕ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ੪ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਦੀਆਂ ੨੬ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਕੁ ਦਰਤ
ਹਵਚ ਪ੍ੈ ਰਿੀ ਰੱਬੀ-ਰਾਸ ਦਾ ਹਚਤਰਣ ਿੈ। ਦੂ ਜੇ ਸਲੋ ਕ ਦੇ ਹਤੰਨ ਭਾਗ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਭਾਗ ਹਵਚ ਰਾਸ ਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਨਾਟਕੀ-ਰਾਸ (ਰਾਸ ਲੀਲਾ1) ਦਾ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕ ਵਰਣਨ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਦਹਸਆ ਿੈ ਹਕ ਲੋ ਕਾਈ ਕੁ ਦਰਤੀ ਰਾਸ ਦੇ
ਰਿੱਸ ਨੂ ੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨੁ ਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂ ੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣਾਉਟੀ ਰਾਸਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ ਖੁਆਰ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਦੂ ਜੇ
ਭਾਗ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰਸ ਹਭੰਨੀ ਜੀਵਨ-ਰਾਸ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਿੈ। ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਹਵਚ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਚ
ਉਪ੍ਰ ਹਵਅੰਗ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਦਹਸਆ
ਿੈ ਹਕ ਪ੍ੂਰਨ ਸਮਰਪ੍ਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਨ ਿੋਕੇ ਜਹਪ੍ਆ ਹਨਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਿੀ ਮਨੁ ਖ ਦੇ ਪ੍ਾਰ-ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਸਿੀ
ਸਾਧਨ ਿੈ।
ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੧ ॥
ਘੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ ਪਹਰ ਕੰ ਨ੍ ਗੋਪਾਲ ॥
ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਚੰ ਦੁ ਸੂਰਜੁ ਅਵਤਾਰ ॥
ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਵਰਤਣਣ ਸਰਬ ਜੰ ਜਾਲੁ ॥
ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਣਗਆਨ ਣਵਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਇਆ ਜਮਕਾਲੁ ॥੧॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਘੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪ੍ੀਆਂ ਿਨ; ਪ੍ਹਿਰ ਹਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਆਲੇ ਿਨ।
1

‘ਰਾਸਲੀਲਾ’ ਨਾਟਕੀ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਇਕ ਸੁਿਜਾਤਮਕ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਧਾ-ਹਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੋਪ੍ੀਆਂ ਦਾ

ਅਨੰਦਮਈ-ਹਨਰ ਤ (ਪ੍ਰੇਮ-ਿੀੜਾ) ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਗਰੰਥਾਂ ਹਵਚ ਵਰਣਤ ਹਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੇਮਲੀਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਿੈ। ਇਿ ਰਾਸਲੀਲਾ ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਦੋਂ ਿੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਬਰੰਦਾਬਨ ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਣੀਆਂ (ਗੋਪ੍ੀਆਂ) ਹਿਸ਼ਨ ਦੀ
ਬੰਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹਨਰ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਣ ਨੂ ੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ੧੫ਵੀਂ
ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹਵਚ, ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਥੁਰਾ-ਹਬਰੰਦਾਬਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਹਵਚ, ਇਿ ਲੋ ਕ-ਨਾਟਕ ਦਾ ਇਕ
ਪ੍ਰਹਸੱਧ ਰੂਪ੍ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈ। ਲੋ ਕ-ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਰੂਪ੍ਾਕਾਰ ਨੂ ੰ ਅਹਧਆਤਮਕ
ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ-ਹਦਨ ’ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਸਲੀਲਾ ਦੌਰਾਨ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਭਾਵ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਰਾਧਾ-ਹਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੋਪ੍ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਕਰਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਾਟਕੀ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਸਮੂਿ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਆਗੂ (ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਗੁਰ)ੂ ਕਰਦਾ ਿੈ। -ਹਵਕੀਪ੍ੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਨੂ ਕੂਹਲਆ।
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ਪ੍ਉਣ, ਪ੍ਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਗਹਿਣੇ ਿਨ; ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਿਨ।
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਿੈ; ਸਾਰਾ ਮਾਇਕੀ-ਜੰਜਾਲ ਵਰਤਣ-ਵਲੇ ਵਾ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ (ਲੋ ਕਾਈ) ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ; ਜਮਕਾਲ (ਇਸ ਨੂ ੰ) ਖਾ ਹਗਆ ਿੈ। 2
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੁ ਆਰਾ ਰਚੀ ਿੋਈ ਕੁ ਦਰਤ ਰੂਪ੍ੀ ਰਾਸ ਹਵਚ, ਹਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਾਨੋ ਰਾਸ ਹਵਚ ਨੱਚਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ (ਗੋਪ੍ੀਆਂ) ਿਨ ਅਤੇ ਹਦਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਹਿਰ ਮਾਨੋ ਹਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖੇ (ਗੋਪ੍ਾਲ/ਗੁਆਲੇ )
ਿਨ।
ਪ੍ਉਣ, ਪ੍ਾਣੀ, ਅੱਗ ਆਹਦਕ ਪ੍ਰਹਕਰਤਕ ਤੱਤ ਮਾਨੋ ਉਨ੍ ਾਂ ਗੋਪ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਹਲਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਿਨ। ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ
ਮਾਨੋ ਹਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਿਨ, ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸਧਾਰੀ ਰਾਸਾਂ ਹਵਚ ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ।
ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਨੋ ਉਨ੍ ਾਂ ਗੋਪ੍ੀਆਂ ਤੇ ਗੁਆਹਲਆਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁ ਹਨਆਵੀ ਝਮੇਲਾ ਮਾਨੋ ਉਨ੍ ਾਂ
ਦਾ ਵਰਤਣ-ਵਲੇ ਵਾ ਿੈ।3
ਨਾਨਕ! ਜਗਤ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ ਹਵਚ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਲੋ ਕਾਈ ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਮੌਤ ਰੂਪ੍ੀ ਡਰ ਇਸ ਨੂ ੰ ਖਾ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਖਾ ਹਰਿਾ ਿੈ; ਮਾਇਕੀ ਝਮੇਲੇ ਹਵਚ ਖੱਚਤ ਲੋ ਕਾਈ ਨੂ ੰ ਪ੍ਤਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਲਗਦਾ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂ ੰ ਦਬੋਚ ਲੈਂ ਦੀ
ਿੈ।
ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਘੜੀਆ = ਘੜੀਆਂ, ਹਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ੬੦ ਘੜੀਆਂ।4

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਘੜੀ (ਘੜੀ, ਚੌਵੀ ਹਮੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਘੜੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਘਡੀ (ਛੋਟਾ ਘੜਾ, ਜਲਘੜੀ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਘਟੀ (ਛੋਟਾ ਘੜਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਘਟੀ (घटी - ਛੋਟਾ ਘੜਾ, ਜਲ-ਘੜੀ; ਚੌਵੀ ਹਮੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ)।

2

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

3

ਵਰਤਹਣ ਵਰਹਤਆ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲੁ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੮੭

4

‘ਘੜੀ’ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੇਹਲਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੂਚਕ ਇਕਾਈ ਿੈ, ਜੋ ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁ ਸਾਰ ੨੪ ਹਮੰਟਾਂ ਦੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ

ਨਾਲ ਇਕ ਹਦਨ-ਰਾਤ ਹਵਚ ੬੦ ਘੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਘੜੀ ੨੨
ਹਮੰਟਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹਦਨ-ਰਾਤ ੬੪ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ: ਆਠ ਜਾਹਮ ਚਉਸਹਠ ਘਰੀ ਤੁ ਅ ਹਨਰਖਤ ਰਿੈ ਜੀਉ॥ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੭੭
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ਸਭੇ5 = ਸਭ, ਸਾਰੀਆਂ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਗੋਪ੍ੀਆ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਭ/ਸਭੇ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सर्व ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।

ਗੋਪ੍ੀਆ = ਗੋਪ੍ੀਆਂ, ਗਆਲਣਾਂ; ਹਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ।6

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਗੋਪ੍ੀਆ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗੋਪ੍ੀ (गोपी - ਗੁਆਲਣ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ)।

ਪ੍ਿਰ = ਪ੍ਹਿਰ, ਹਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ੮ ਪ੍ਹਿਰ।7

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁ ਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਿਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਿਰ (प्रहर - ਹਦਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਹਤੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ
ਸਮਾਂ)।

ਕੰਨ੍ = ਕਾਨ੍ ਦੇ, ਹਿਸ਼ਨ ਦੇ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੰਨ੍/ਹਕੰਨ੍/ਹਕਸਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਣ੍ ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਸ਼ਣ (कृ ष्ण - ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ, ਕਾਲਾ; ਹਿਸ਼ਨ)।

ਗੋਪ੍ਾਲ = ਗਊਆਂ ਦੇ ਪ੍ਾਲਕ, ਗੁਆਲੇ ; ਹਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖੇ/ਸਾਥੀ।8

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
5

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਸਹਭ’ ਬਿੁਵਚਨ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਥੇ ਕਾਹਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਸਹਭ’ ਤੋਂ ‘ਸਭੇ’ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ।

6

‘ਗੋਪ੍ੀ' ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਬਰੰਦਾਬਨ ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਹਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਕਲ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ

ਉਨ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਹਡਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। -ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਹਸੰਘ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪ੍ਣ (ਹਜਲਦ ਤੀਜੀ), ਰਾਜ ਪ੍ਬਹਲਸ਼ਰਜ਼,
ਜਲੰਧਰ, ੧੯੬੩, ਪ੍ੰਨਾ ੬੨੮
7

‘ਪ੍ਿਰ’ ਹਦਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ (੩ ਘੰਹਟਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

8

‘ਗੋਪ੍ਾਲ’ ਬੇਸ਼ਕ ਹਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁ ਸਾਰ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਿਰ’ ਬਿੁਵਚਨੀ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੋਣ

ਕਾਰਣ ‘ਗੋਪ੍ਾਲ’ ‘ਗਊਆਂ ਦੇ ਪ੍ਾਲਕ, ਗੁਆਲੇ ; ਹਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖੇ/ਸਾਥੀ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਿੀ ਦਰੁਸਤ ਿੈ।
© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

3

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਗੋਪ੍ਾਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗੋਪ੍ਾਲ (गोपाल - ਗਊਆਂ ਦੇ ਪ੍ਾਲਕ, ਗੁਆਲੇ )।

ਗਿਣੇ = ਗਹਿਣੇ ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਗਿਣੇ ; ਉੜੀਆ - ਗਿਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਗਿਨਾ (गहना - ਆਭੂ ਸ਼ਣ, ਭੂ ਸ਼ਣ)।

ਪ੍ਉਣੁ = ਪ੍ਉਣ, ਿਵਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਉਣੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਉਣ/ਪ੍ਉਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਵਣ/ਪ੍ਯਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਵਨ੍ (पर्न् - ਿਵਾ)।

ਪ੍ਾਣੀ = ਪ੍ਾਣੀ।

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

ਬੈਸੰਤਰੁ = ਅੱਗ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮਾਰਵਾੜੀ/ਹਡੰਗਲ/ਬਰਜ - ਬੈਸੰਤਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੈਸੰਦਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੈਸਵਾਣਰੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੈਸ਼ਵਾਨਰਿ (र्ैशर्ानर: ਅੱਗ)।

ਚੰਦੁ = ਚੰਦ, ਚੰਨ, ਚੰਦਰਮਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚੰਦੁ/ਚੰਦਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੰਦ; ਪ੍ਾਲੀ - ਚੰਦ (ਚੰਦ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚੰਦਰਿ (चन्द्र: - ਚਮਕਦਾਰ, ਚੰਦ)।

ਸੂਰਜੁ = ਸੂਰਜ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੂਰਜ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੂਰਯ (सूयव - ਸੂਰਜ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਅਵਤਾਰ = ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪ੍ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ; ਹਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ।9

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਵਤਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਵਤਾਰਿ (अर्तार: - ਉਤਰਨਾ, ਜਨਮ ਲੈ ਣਾ, ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ
ਉਪ੍ਰ ਆਉਣਾ)।

ਸਗਲੀ = ਸਾਰੀ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਧਰਤੀ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਗਲੀ/ਸਗਲ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਗਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਗਲ/ਸਯਲ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਕਲ (सकल - ਸਾਰਾ)।

ਧਰਤੀ = ਧਰਤੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮੈਹਥਲੀ/ਬਰਜ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਤੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਹਰਤਰ ੀ (धररत्री - ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਧਰਤੀ)।

ਮਾਲੁ ਧਨੁ = ਮਾਲ-ਅਸਬਾਬ, ਧਨ-ਦੌਲਤ।10

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਮਾਲ ( مال- ਧਨ, ਦੌਲਤ) + ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਨੁ ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਨਮ੍ (धनम् - ਸੰਪ੍ਤੀ, ਦੌਲਤ,
ਧਨ)।

ਵਰਤਹਣ11 = ਵਰਤਣ, ਵਰਤਣ-ਵਲੇ ਵਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਰਤਹਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤਨਮ੍ (र्तवनम् - ਜੀਵਨ ਹਨਰਵਾਿ, ਜੀਵਨ ਹਨਰਵਾਿ ਦੇ ਸਾਧਨ; ਵਰਤੋਂਹਵਿਾਰ)।
9

ਅਵਤਾਰ ਹਕਸੇ ਨਾ ਹਦਸਣ ਵਾਲੀ ਿਸਤੀ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ੍ ਨੂ ੰ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ। ਸਮਾਂ ਇਕ ਅਹਦੱਖ ਚੀਜ਼ ਿੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ, ਜੋ

ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਨ ਅਤੇ ਹਨੱਗਰ ਿਸਤੀਆਂ ਿਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। -ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਥ
ੰ
ਸਾਹਿਬ, ਹਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੭, ਪ੍ੰਨਾ ੪੬੫
10

‘ਮਾਲੁ ’ ਤੇ ‘ਧਨੁ ’ ਸਮ-ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਿਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਧਨ-ਸੰਪ੍ਤੀ ਆਹਦ ਿੀ ਿੈ।

11

ਅੰਤਮ ਹਸਿਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਵਜੋਂ ਆਈ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸਰਬ = ਸਾਰਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜੰਜਾਲੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਸਰਬ; ਅਪ੍ਭੰਸ਼ - ਸਰਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सर्व - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।

ਜੰਜਾਲੁ = ਮਾਇਕੀ ਜੰਜਾਲ/ਬੰਧਨ; ਦੁ ਹਨਆਵੀ ਝਮੇਲਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਉੜੀਆ/ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ - ਜੰਜਾਲ; ਹਸੰਧੀ - ਜੰਜਾਲੁ ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਨ੍ਜਾਲ (जन्द्जाल - ਹਚੰਤਾ, ਕੰਮ, ਬੰਧਨ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਮੁਸੈ = ਲੁ ੱਟੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ, ਠੱਗੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਮੁਸੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਸਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਸ਼ਯਤੇ (मुष्यते - ਲੁ ਹਟਆ ਹਗਆ ਿੈ)।

ਹਗਆਨ = ਹਗਆਨ (ਹਵਿੂਣੀ), ਹਗਆਨ (ਤੋਂ ਸਖਣੀ)।

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

ਹਵਿੂਣੀ = ਵਾਂਝੀ, ਸਖਣੀ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਿੂਣੀ/ਹਵਿੂਣ (ਹਬਨਾਂ, ਬਗੈਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਧੂਨ/ਹਵਿੂਨ (वर्धून/वर्हून - ਛਹਡਆ ਿੋਇਆ, ਹਬਨਾਂ)।

ਖਾਇ ਗਇਆ = ਖਾ ਹਗਆ ਿੈ।

ਸੰਜੁਗਤ ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਅਇ/ਖਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦਹਤ (ਖਾਂਦਾ ਿੈ) ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਹਤ (खादवत - ਚੱਬਦਾ ਿੈ, ਵਢਦਾ ਿੈ;
ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਂਦਾ ਿੈ) + ਲਹਿੰਦੀ - ਗਇਆ; ਬਰਜ - ਗਯਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਯਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਤ; ਸੰਸਹਿਤ ਗਤਿ (गत: - ਚਲਾ ਹਗਆ)।

ਜਮਕਾਲੁ = ਜਮਕਾਲ; ਮੌਤ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ।12

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਮਕਾਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਮਕਾਲ (यमकाल - ਜਮਕਾਲ, ਜਮਰਾਜ)।

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
ਸਾਰ: ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਇਕ ਰਾਸ ਦੀ ਹਨਆਈਂ ਿੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹਦਨ, ਪ੍ਹਿਰ, ਘੜੀਆਂ ਆਹਦ
ਇਸ ਰਾਸ ਦੇ ਪ੍ਾਤਰ ਿਨ। ਿਵਾ, ਪ੍ਾਣੀ, ਅੱਗ ਆਹਦ ਕੁ ਦਰਤੀ ਤੱਤ, ਇਨ੍ ਾਂ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਿਨ। ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ,
ਇਸ ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ (ਅਵਤਾਰ) ਿਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਦਾਰਥ ਪ੍ਾਤਰਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਿੈ ਅਤੇ ਮਾਇਕੀ ਧੰਧਾ ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਵਰਤਣ
ਵਲੇ ਵਾ ਿੈ। ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਮਨੁ ਖ ਹਵਸ਼ੇ-ਹਵਕਾਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਠਹਗਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪ੍ਤਾ ਿੀ ਨਿੀਂ
ਲਗਦਾ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਰੂਪ੍ੀ ਜਮ ਆ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਚਾਰ ਤੁ ਕੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਹਤੰਨ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਉਪ੍ਮਾਨ ਨੂ ੰ ਉਪ੍ਮੇਯ ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ੍ ਮੰਨ ਲੈ ਣ ਸਦਕਾ ਰੂਪ੍ਕ
ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ:

ਉਪ੍ਮੇਯ

ਉਪ੍ਮਾਨ

ਘੜੀਆ

ਗੋਪ੍ੀਆ

ਪ੍ਿਰ

ਕੰਨ੍ ਗੋਪ੍ਾਲ

ਪ੍ਉਣੁ ਪ੍ਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ

ਗਿਣੇ

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ

ਅਵਤਾਰ

12

ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ‘ਯਮ ਜਾਂ ਯਮਰਾਜ’ (ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਜਮ, ਜਮਰਾਇ/ਰਾਜਾ, ਜਮਕਾਲ’ ਆਹਦ) ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤੇ

ਅਤੇ ਨਰਕ (ਪ੍ਤਾਲ ਲੋ ਕ) ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਇਸ ਨੂ ੰ ‘ਧਰਮਰਾਜ/ਰਾਇ’ (ਧਰਮ-ਹਨਆਂ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ) ਜਾਂ ਕੇਵਲ ‘ਧਰਮ’ ਆਹਦ ਵੀ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹਵਚ ਇਸ ਨੂ ੰ ਜੀਵਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ
ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰਮ-ਹਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਹਨਆ ਹਗਆ ਿੈ।
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ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ

ਮਾਲੁ ਧਨੁ

ਜੰਜਾਲ

ਵਰਤਹਣ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੂਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਰਾਿੀਂ ਦੋ ਹਵਹਭੰਨ ਹਬੰਬਾਂ ਨੂ ੰ ਜੋਹੜਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਕ ਹਬੰਬ ਕੁ ਦਰਤ ਹਵਚ ਚਲ ਰਿੇ
ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਿੈ ਤੇ ਦੂ ਜਾ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿੇ ਨਾਟਕ/ਰਾਸ ਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਦੋਵਾਂ ਹਬੰਬਾਂ ਰਾਿੀਂ ਕੁ ਦਰਤ ਦੇ ਹਵਸ਼ਾਲ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਉੱਪ੍ਰ
ਚੱਲ ਰਿੇ ਅਦੁ ੱਤੀ ਨਾਟ ਨੂ ੰ ਰੂਪ੍ਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਿੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ।
ਚਉਥੀ ਤੁ ਕ ਇਸ ਰਾਸ ਦੀ ਹਸਖਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੋਵੇਂ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਥੇ ਪ੍ਿੁੰਚ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ੍ਦੀ ਿੈ।
ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਹਵਿੂਣੇ ਲੋ ਕ ਇਸ ਰਾਸ ਹਵਚ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਜਮ ਰੂਪ੍ੀ ਕਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਰਾਸ ਦਾ
ਇਿ ਅੰਤ ਬੇਸ਼ਕ ਸਤਿੀ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁ ਖਾਂਤਕ ਤੇ ਹਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਅਮਲੀ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਿ ਸਹਥਤੀ-ਪ੍ਹਰਵਰਤਨ
ਦੀਆਂ ਸਮੂਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਿੈ। ਇਨ੍ ਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਣ ਦਾ ਮਾਹਧਅਮ ਗੁਰੂ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਵਾਲਾ
ਆਤਮ-ਹਗਆਨ ਿੈ।

ਇਸ ਚਉਥੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਜਾਲ ਹਵਚ ਫਸੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ‘ਮੁਸੈ’ ਅਰਥਾਤ ‘ਠੱਗੇ ਜਾਣਾ’ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ;
ਦੂ ਜੇ ਪ੍ਾਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ‘ਖਾਇ ਗਇਆ ਜਮਕਾਲੁ ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ‘ਠੱਗੇ ਜਾਣਾ’, ਠੱਗ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਨਾਲ
ਜੁੜੀ ਹਕਹਰਆ ਿੈ, ਜਦਹਕ ‘ਖਾ ਲੈ ਣਾ’ ਭਹਖਅਕ ਦੀ ਹਕਹਰਆ ਿੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਇਥੇ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਰਾਿੀਂ ਇਨ੍ ਾਂ
ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਨੂ ੰ ‘ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਜਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਜਮ ਰੂਪ੍ੀ ਕਾਲ’ ਲਈ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।

ਮਃ ੧ ॥
ਵਾਇਣਨ ਚੇਲੇ ਨਚਣਨ ਗੁਰ ॥ ਪੈਰ ਹਲਾਇਣਨ ਫੇਰਣਨ੍ ਣਸਰ ॥
ਉਣਿ ਉਣਿ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਇ ॥ ਵੇਖੈ ਲੋ ਕੁ ਹਸੈ ਘਣਰ ਜਾਇ ॥
ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਣਣ ਪੂਰਣਹ ਤਾਲ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾੜਣਹ ਧਰਤੀ ਨਾਣਲ ॥
ਗਾਵਣਨ ਗੋਪੀਆ ਗਾਵਣਨ ਕਾਨ੍ ॥ ਗਾਵਣਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ॥
ਣਨਰਭਉ ਣਨਰੰ ਕਾਰੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥
ਸੇਵਕ ਸੇਵਣਹ ਕਰਣਮ ਚੜਾਉ ॥ ਣਭੰ ਨੀ ਰੈਣਣ ਣਜਨਾਾ੍ ਮਣਨ ਚਾਉ ॥
ਣਸਖੀ ਣਸਣਖਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਣਰ ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਣਮ ਲਘਾਏ ਪਾਣਰ ॥
ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥ ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ॥
ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥ ਪੰ ਖੀ ਭਉਦੀਆ ਲੈ ਣਨ ਨ ਸਾਹ ॥
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ਸੂਐ ਚਾਣੜ ਭਵਾਈਅਣਹ ਜੰ ਤ ॥ ਨਾਨਕ ਭਉਣਦਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ ॥
ਬੰ ਧਨ ਬੰ ਣਧ ਭਵਾਏ ਸੋਇ ॥ ਪਇਐ ਣਕਰਣਤ ਨਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
ਨਣਚ ਨਣਚ ਹਸਣਹ ਚਲਣਹ ਸੇ ਰੋਇ ॥ ਉਣਿ ਨ ਜਾਹੀ ਣਸਧ ਨ ਹੋਣਹ ॥
ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਨਾਨਕ ਣਜਨ੍ ਮਣਨ ਭਉ ਣਤਨਾਾ੍ ਮਣਨ ਭਾਉ ॥੨॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਚੇਲੇ (ਸਾਜ) ਵਜਾਉਂਦੇ ਿਨ; ਗੁਰੂ ਨੱਚਦੇ ਿਨ, ਪ੍ੈਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਿਨ ਤੇ ਹਸਰ ਫੇਰਦੇ ਿਨ।13
ਘੱਟਾ ਉਡ ਉਡ ਕੇ (ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ) ਝਾਟੇ ਹਵਚ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਿੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਿੱਸਦਾ ਿੈ।
(ਉਿ ਰਾਸਧਾਰੀਏ) ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਣ, ਤਾਲ ਪ੍ੂਰਦੇ ਿਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਟਕਾਉਂਦੇ ਿਨ।14
(ਉਿ) ਗੋਪ੍ੀਆਂ ਦੇ (ਗੀਤ) ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਹਿਸ਼ਨ ਦੇ (ਗੀਤ) ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਦੇ (ਗੀਤ) ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ।15
ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਕੇਵਲ ਇਕ) ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਿੈ, (ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ (ਿੀ) ਸੱਚਾ ਿੈ; ਹਜਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਹਚਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ।
(ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਸੇਵਕ (ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ) ਸੇਂਵਦੇ ਿਨ; (ਉਸ ਦੇ) ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕਾ (ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਰੱਬੀ-ਰੰਗਤ ਦਾ) ਚੜ੍ ਾਉ (ਚੜ੍ ਦਾ ਿੈ)।16
(ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ) ਰਾਤ ਰਸ-ਹਭੰਨੀ (ਿੋ ਜਾਂਦੀ) ਿੈ, ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ (ਅਹਜਿਾ) ਚਾਅ-ਉਤਸ਼ਾਿ (ਿੁੰਦਾ) ਿੈ।17
(ਹਜਨ੍ ਾਂ ਨੇ ) ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀਚਾਰ ਰਾਿੀਂ ਹਸਹਖਆ ਹਸਖੀ ਿੈ, ਹਕਰਪ੍ਾਲੂ -ਪ੍ਰਭੂ (ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੀ) ਹਮਿਰ ਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਂਦਾ
ਿੈ।18
ਕੋਿਲੂ , ਚਰਖਾ, ਚੱਕੀ, ਚੱਕ (ਅਤੇ) ਥਲਾਂ ਦੇ ਅਣਹਗਣਤ (ਤੇ) ਬੇਅੰਤ ਵਾ-ਵਰੋਲੇ।
ਲਾਟੂ , ਮਧਾਣੀਆਂ, ਅੰਨ ਗਾਿੁਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ (ਅਤੇ) ਭਉਂਦੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਪ੍ੰਛੀਆਂ (ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ) ਸਾਿ ਨਿੀਂ ਲੈਂ ਦੀਆ।19
(ਕਈ ਿੋਰ) ਜੰਤਰ ਸੂਏ ਉਪ੍ਰ ਚਾੜ੍ ਕੇ ਭਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਨਾਨਕ! ਭਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਹਗਣਤੀਆਂ ਿਨ, ਨਾ ਅੰਤ।
ਉਿ (ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ) ਬੰਧਨਾਂ ਹਵਚ ਬੰਨ੍ ਕੇ ਭਵਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਏ ਿੋਏ ਹਕਰਤ-ਲੇ ਖ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਿਰ ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ ਿੈ।

13

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

14

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

15

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

16

ਓਥੈ ਅੰਹਮਰਤੁ ਵੰਡੀਐ ਕਰਮੀ ਿੋਇ ਪ੍ਸਾਉ ॥ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ ਵੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਉ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੪੬

17

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

18

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

19

‘ਲੈ ਹਨ ਨ ਸਾਿ’ (ਸਾਿ ਨਿੀਂ ਲੈਂ ਦੀਆ) ਮੁਿਾਵਰਾ ਵਾਚਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ਿੈ ‘ਥਕਦੀਆਂ ਨਿੀਂ’ (ਹਨਰੰਤਰ

ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਿਨ)।
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(ਜੋ) ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਿੱਸਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਰੋਂਦੇ ਿੋਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। (ਉਿ) ਉਡ ਕੇ ਨਿੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਸੱਧ ਨਿੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਿਨ।20
ਨੱਚਣਾ ਕੁ ੱਦਣਾ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਿੈ। ਨਾਨਕ! ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਰੱਬੀ-ਭੈ ਿੈ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ (ਿੀ) ਰੱਬੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਿੈ।
ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੁ ਆਰਾ ਰਚੀ ਿੋਈ ਕੁ ਦਰਤੀ ਰਾਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋ ਕ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਹਿਸ਼ਨ ਆਹਦ ਅਵਤਾਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਚੇਲੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ (ਗੁਰ)ੂ ਨੱਚਦੇ ਿਨ। ਨੱਚਣ ਵੇਲੇ ਉਿ
ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਨੂ ੰ ਬੱਧੇ ਘੁੰਘਰੂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਵੰਗੇ ਟੇਢੇ ਿੋਕੇ ਹਸਰਾਂ ਨੂ ੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ।
ਨੱਚਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੱਟੀ-ਘੱਟਾ ਉਡ-ਉਡ ਕੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਹਸਰ ਹਵਚ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਉਥੇ ਇਕੱਠਾ ਿੋਇਆ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਿਜੂਮ, ਇਿ ਸਭ ਕੁ ਝ ਵੇਖਦਾ ਿੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਉਪ੍ਰ ਿੱਸਦਾ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਉਿ ਰਾਸ-ਧਾਰੀਏ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈਸੇ ਉਗਰਾਿੁਣ ਲਈ (ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਣ) ਿੀ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪ੍ਦੇ
ਿਨ;21 ਇਸ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਜਿਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿੀਂ ਹਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।22
ਰਾਸਾਂ ਹਵਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਉਿ ਰਾਸ-ਧਾਰੀਏ, ਇਕ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਵਤਾਰਾਂ (ਹਿਸ਼ਨ,
ਰਾਮ ਚੰਦਰ) ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ (ਗੋਪ੍ੀਆਂ, ਸੀਤਾ) ਆਹਦ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ
ਿਨ।
ਇਕੋ-ਇਕ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਿੀ, ਹਜਸ ਦਾ ਇਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ-ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਿਸਤੀ ਿੈ; ਹਕਸੇ ਦੇ
ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਨਿੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਿੈ।
ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਇਕੋ ਇਕ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਫਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ-ਉਤਸ਼ਾਿ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਸੇਵਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ
ਨੂ ੰ ਿੀ ਹਸਮਰਦੇ ਿਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਮਿਰ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਰੱਬੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਅਨੂ ਠਾ ਚੜ੍ ਾਉ ਚੜ੍ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ
(ਰਾਤ-ਹਦਨ) ਆਤਮ-ਰਸ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਿੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।
ਹਜਨ੍ ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਗਆਨ-ਵੀਚਾਰ ਰਾਿੀਂ ਗੁਰਮਹਤ ਹਸਹਖਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਿੁੰਦੀ ਿੈ, ਹਮਿਰਵਾਨ-ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਣੀ
ਹਮਿਰ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਂਦਾ ਿੈ।
ਕੋਿਲੂ , ਚਰਖਾ, ਚੱਕੀ, ਕੁ ਹਮ੍ਆਰ ਦਾ ਚੱਕ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਵਾ-ਵਰੋਲੇ।

20

‘ਉਹਡ ਨ ਜਾਿੀ’ (ਉਡ ਕੇ ਨਿੀ ਜਾ ਸਕਦੇ) ਅਤੇ ‘ਹਸਧ ਨ ਿੋਹਿ’ (ਹਸੱਧ ਨਿੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ) ਮੁਿਾਵਰਾ ਵਾਚਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਿਨ,

ਹਜਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਿਮਵਾਰ ‘ਹਕਸੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਨਿੀਂ ਪ੍ਿੁੰਚ ਸਕਦੇ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮ-ਹਗਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਨਿੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ’ ਬਣਦੇ ਿਨ।
21

ਮਾਇਆ ਕੈ ਅਰਹਥ ਬਿੁਤੁ ਲੋ ਕ ਨਾਚੇ ਕੋ ਹਵਰਲਾ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੀ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੦੬

22

ਸਕਤੀ ਘਹਰ ਜਗਤੁ ਸੂਤਾ ਨਾਚੈ ਟਾਪ੍ੈ ਅਵਰੋ ਗਾਵੈ ਮਨਮੁਹਖ ਭਗਹਤ ਨ ਿੋਈ ॥੩॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੦੬
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਖਡੌਣੇ (ਲਾਟੂ ), ਦੁ ੱਧ ਹਰੜਕਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ, ਅੰਨ ਗਾਿੁਣ ਵਾਲੇ ਫਲ੍ੇ ਅਤੇ ਪ੍ੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਉਡਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਹਵਚ ਹਨਰੰਤਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਿਨ।
ਇਨ੍ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਿੋਰ ਅਨੇ ਕ ਜੰਤਰ ਸੂਏ ਉਪ੍ਰ ਚਾੜ੍ ਕੇ ਘੁੰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।23 ਨਾਨਕ! ਭਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ
ਜੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਗਣਤੀਆਂ-ਹਮਣਤੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਿੀ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਪ੍ਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਪ੍ਰ ਇਨ੍ ਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਿੱਥ-ਵੱਸ ਿੈ? ਉਿ ਪ੍ਰਭੂ-ਿੁਕਮ ਿੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਮਾਇਕੀ-ਬੰਧਨਾਂ ਹਵਚ ਬੰਨ੍ ਕੇ ਭਵਾਉਂਦਾ ਿੈ।
ਿਰ ਕੋਈ ਧੁਰ-ਦਰਗਾਿੋਂ ਹਲਖੇ ਿੋਏ ਕਰਮ-ਲੇ ਖ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੀ ਨੱਚਦਾ ਹਫਰਦਾ ਿੈ।24
ਹਜਿੜੇ ਜੀਵ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ਹਵਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਖਾਤਰ ਰਾਸਾਂ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਿੱਸਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਅੰਤ ਨੂ ੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ
ਹਨਰਾਸ ਿੋ ਕੇ (ਰੋਂਦੇ ਿੋਏ) ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ (ਰਾਸਾਂ ਹਵਚ ਨੱਚਣ ਟੱਪ੍ਣ) ਨਾਲ ਨਾ ਿੀ ਉਿ ਹਕਸੇ
ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪ੍ਿੁੰਚ ਸਕਦੇ ਿਨ ਤੇ ਨਾ ਿੀ ਆਤਮ-ਹਗਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਇਿੋ ਹਜਿਾ ਨੱਚਣਾ ਕੁ ੱਦਣਾ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿੀਂ। ਨਾਨਕ! ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈਅਦਬ ਿੈ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਿੀ ਉਸ ਲਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਿੈ।

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਵਾਇਹਨ = ਵਜਾਉਂਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਵਾਵਣਾ/ਵਾਉਣਾ25 (ਸਾਜ਼ ਆਹਦਕ ਵਜਾਉਣਾ); ਗੁਜਰਾਤੀ - ਵਾਵੁ (ਵਜਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਏਇ; ਪ੍ਾਲੀ ਵਾਦੇਹਤ (ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਦਯਹਤ (र्ादयवत - ਹਕਸੇ ਤੋਂ ਵਜਵਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

23

ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕੇ ਹਵਚ ‘ਸੂਐ ਚਾਹੜ ਭਵਾਈਅਹਿ ਜੰਤ’ ਤੁ ਕ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਚੰਡੋਲ’ (ਸੰ. ਚਤੁ ਰਦੋਲ, ਚਾਰ ਝੂ ਹਲਆਂ ਦਾ ਇਕ

ਜੰਤਰ ਹਜਸ ਹਵਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋ ਕ ਝੂ ਟੇ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ: ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼, ਹਜਲਦ ਦੂ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪ੍ੰਜਾਬ,੧੯੮੮, ਪ੍ੰਨਾ ੩੨੯)
ਸਮੇਤ ਦੱਖਣ ਹਵਚਲੇ ਸੂਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਵਚ ਪ੍ੂਰੀ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਸੁਖਣਾ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਹਜਸਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਿੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਹਵਚ ਉਸ ਹਮਰਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਹਲਜਾ ਕੇ ਹਪ੍ਠ-ਭਾਰ ਸੂਏ ਉਪ੍ਰ ਚੜ੍ ਾ ਕੇ
ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਿ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਹਮਰਤਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜੀਵਤ ਬੱਹਚਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪ੍ਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗ
ਹਰਿਾ ਿੈ। -ਆਹਦ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਟੀਕ (ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ), ਹਜਲਦ ੨, ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਭਾਗ ਪ੍ੰਜਾਬ, ੧੯੯੨,
ਪ੍ੰਨਾ ੯੮੬
24

ਬੰਧਹਨ ਬੰਹਧ ਭਵਾਈਅਨੁ ਕਰਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧੭॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੪੧੪

25

‘ਹਪ੍ਆ ਵੰਝਲੀ ਵਾਏ ਤੇ ਰਾਗ ਗਾਵੇ’ (ਿੀਰ ਵਾਹਰਸ)। -ਜੀ. ਐਸ. ਹਰਆਲ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਨਰੁਕਤ ਕੋਸ਼, ਪ੍ੰਜਾਬੀ

ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੨੦੦੬, ਪ੍ੰਨਾ ੬੦੪
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਚੇਲੇ = ਚੇਲੇ, ਚਾਟੜੇ, ਪ੍ੈਰੋਕਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚੇਲੇ/ਚੇਲਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੇੱਲ; ਪ੍ਾਲੀ - ਚੇੱਲਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚੇੱਲ/ਚੇੱਟ (चेल्ल/चेट्ट - ਲੜਕਾ, ਚੇਲਾ)।

ਨਚਹਨ = ਨੱਚਦੇ ਿਨ

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਚਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੱਚਹਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੱਚੰਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨੱਚਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰ ਤਯੰਹਤ (नृत्यवन्द्त - ਨਾਚ
ਕਰਦੇ ਿਨ, ਨੱਚਦੇ ਿਨ)।

ਗੁਰ = ਗੁਰ,ੂ ਸੁਆਮੀ, ਆਗੂ।

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

ਪ੍ੈਰ = ਪ੍ੈਰ, ਪ੍ੈਰਾਂ (ਨੂ ੰ)।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਪ੍ੈਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ੈੜ/ਪ੍ੈਯੜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ੈ/ਪ੍ਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਦ (पद - ਪ੍ੈਰ)।

ਿਲਾਇਹਨ = ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿਲਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਿਲਣੁ (ਚਲਣਾ, ਹਿਲਣਾ) ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੱਲਇ (ਚਲਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਿੱਲਹਤ
(हल्लवत - ਚਲਦਾ ਿੈ, ਹਿਲਦਾ ਿੈ)।

ਫੇਰਹਨ੍ = ਫੇਰਦੇ ਿਨ, ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਫੇਰਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਫੇਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਫੇਰਣੁ (ਘੁੰਮਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਫੇਰਣ (ਘੁੰਮਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਫੇਰਯਹਤ
(फे रयवत - ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ)।
© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

12

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਸਰ = ਹਸਰ, ਹਸਰਾਂ (ਨੂ ੰ)।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਹਸਰ; ਹਸੰਧੀ - ਹਸਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਰਸ੍ (वशरस् - ਹਸਰ)।

ਉਹਡ ਉਹਡ = ਉਡ-ਉਡ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਡ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉੱਹਡ (ਉਡ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੱਡੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਉਡੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੱਡਯਤੇ (उड्डयते - ਉਡਦਾ ਿੈ)।

ਰਾਵਾ26 = ਘੱਟਾ, ਹਮੱਟੀ-ਘੱਟਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਹਸੰਧੀ - ਰਵਾ (ਧੂੜ); ਸੰਸਹਿਤ - ਰਵ (रर् - ਟੁ ਕੜਾ, ਕਣ)।

ਝਾਟੈ = ਝਾਟੇ ਹਵਚ, ਹਸਰ ਦੇ ਉਲਝੇ ਿੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੁ ੰਡ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਝਾਟਾ; ਹਸੰਧੀ - ਝਾਟ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਝਾਂਹਟ (ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੁ ੰਡ); ਸੰਸਹਿਤ - ਝਾੱਠ/ਝਾਣ੍ਟ (झाठ्ठ/झाण्ट - ਵਾਲ, ਵਾਲਾਂ
ਦਾ ਝੁ ੰਡ)।

ਪ੍ਾਇ = ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ।

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

ਵੇਖੈ = ਵੇਖਦਾ ਿੈ।

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

26

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਰਾਵਾ’ ਇਕ ਵਾਰ ਿੀ ਆਇਆ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਲਹਿੰਦੀ - ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੀਕਸ਼ਤੇ/ਵੀਕਸ਼ਹਤ (र्ीक्षते/र्ीक्षयवत - ਵੇਖਦਾ ਿੈ)।

ਲੋ ਕੁ = ਲੋ ਕ, ਸੰਸਾਰ; ਿਜੂਮ।

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

ਿਸੈ = ਿੱਸਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਸੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੱਸਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਿੱਸਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਸਯਤੇ (हसयते - ਿੱਸਦਾ ਿੈ)।

ਘਹਰ = ਘਰ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਘਰ; ਹਸੰਧੀ - ਘਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਘਰ (घर - ਘਰ)।

ਜਾਇ = ਜਾ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यावत - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਰੋਟੀਆ = ਰੋਟੀਆਂ (ਲਈ); ਪ੍ੈਹਸਆਂ ਲਈ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਰੋਟੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰੋਟੀ/ਰੋਟ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੋੱਟ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰੋੱਟ (रोट्ट - ਰੋਟੀ)।

ਕਾਰਹਣ = ਕਾਰਣ, ਲਈ, ਖਾਤਰ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਹਸੰਧੀ - ਕਾਰਣੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਰਹਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਕਾਰਣ (कारण - ਕਾਰਣ, ਖਾਤਰ)।

ਪ੍ੂਰਹਿ = (ਤਾਲ) ਪ੍ੂਰਦੇ ਿਨ; (ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੱਚਦੇ ਿਨ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ੂਰਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੂਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੂਰਣੁ ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਪ੍ੂਰੁਨ (ਪ੍ੂਰਨਾ/ਭਰਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ੂਰਇ; ਪ੍ਾਲੀ
- ਪ੍ੂਰੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ੂਰਯਹਤ (पूयववत - ਪ੍ੂਰਦਾ ਿੈ/ਭਰਦਾ ਿੈ)।

ਤਾਲ = ਸੰਗੀਤਕ ਤਾਲ, ਸੰਗੀਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੈ ਅ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲੀ ਦੀ ਧੁਨੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਾਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਾਲ੍ (ताल् - ਿੱਥ ਦੀ ਇਕ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਦੂ ਸਰੀ ਤਲੀ ਮਾਰਨੀ, ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ)।

ਆਪ੍ੁ = ਆਪ੍ ਨੂ ੰ, ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਪ੍/ਆਪ੍ੁ/ਆਹਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਤਾ/ਆਯਾ/ਅੱਤਣ; ਅੱਪ੍ਾ/ਅੱਪ੍ਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅੱਤਨ (ਸਵੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆਤ੍ਮਨ੍
(आत्मन् - ਸਾਿ, ਆਤਮਾ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਵੈ)।

ਪ੍ਛਾੜਹਿ = ਪ੍ਛਾੜਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਟਕਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਪ੍ਟਕਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਛਾੜਣਾ (ਕੁ ਸ਼ਤੀ ਹਵਚ ਥੱਲੇ ਸੁਹਟਆ ਜਾਣਾ/ਹਡੱਗਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਛਾੜਣੁ (ਿੇਠਾਂ ਹਡੱਗਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਪ੍ਚ੍ਛਾਹਡਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਚ੍ਛਾਟ (प्रच्छाट - ਹਡੱਗ ਪ੍ੈਣਾ/ਹਡੱਗਣਾ)।

ਧਰਤੀ = ਧਰਤੀ (ਉਤੇ), ਜਮੀਨ (ਉਤੇ)।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਮੈਹਥਲੀ/ਬਰਜ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਧਰਤੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਹਰਤਰ ੀ (धररत्री - ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਧਰਤੀ)।

ਨਾਹਲ = ਨਾਲ, ਉਤੇ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾਹਲ (ਸਾਥ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਲ (ਛਾਤੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਕਵਾਹਲਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਙ੍ਕਪ੍ਾਹਲਿ
(अङ्कपावल: - ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਗਲਵਕੜੀ ਪ੍ਾਉਣੀ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਗਾਵਹਨ = ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਗਾਵਹਨ/ਗਾਵਹਿ/ਗਾਅਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਾਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਾਅੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਾਯੰਹਤ (गायवन्द्त - ਗਾਉਂਦੇ ਿਨ)।

ਗੋਪ੍ੀਆ = ਗੋਪ੍ੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਆਲਣਾਂ ਦੇ; ਹਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਗੋਪ੍ੀਆ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗੋਪ੍ੀ (गोपी - ਗੁਆਲਣ)।

ਕਾਨ੍ = ਕਾਨ੍ ਦੇ, ਹਿਸ਼ਨ ਦੇ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਾਨ੍ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੰਨ੍/ਹਕੰਨ੍/ਹਕਸਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਣ੍ ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਸ਼ਣ (कृ ष्ण - ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ, ਕਾਲਾ; ਹਿਸ਼ਨ)27।

ਸੀਤਾ = ਸੀਤਾ ਦੇ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਸੰਸਹਿਤ - ਸੀਤਾ (सीता - ਖੇਤ ਹਵਚ ਿਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣੀ ਲਕੀਰ/ਸੀ/ਸੀਂ/ਹਸਆੜ; ਜਨਕ ਪ੍ੁਤਰੀ ਸੀਤਾ)।28

ਰਾਜੇ = ਰਾਜੇ ਦੇ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਰਾਮ ਦਾ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਾਜਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਜਨ (राजन्)।

ਰਾਮ = ਰਾਮ ਦੇ, ਦਸਰਥ ਪ੍ੁੱਤਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਾਮਿ (राम: - ਰਾਮਚੰਦਰ)।
27

ਮਧਕਾਲੀ ਹਲਖਤਾਂ ਹਵਚ ‘ਹਿਸ਼ਣ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਕੰਨ੍, ਕਾਨ੍ ’ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਡਾ. ਭੋਲਾ ਨਾਥ

ਹਤਵਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਾਨ੍ ’ ਿੈ ਨਾ ਹਕ ‘ਹਿਸ਼ਨ’।
28

ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਖੇਤ ਹਵਚ ਿਲ ਵਾਿੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਲ ਦੀ ਲਕੀਰ (ਸੀ/ਸੀਂ/ਹਸਆੜ) ਹਵਚੋਂ ਹਮਲੀ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਜਨਕ ਦੀ

ਪ੍ੁਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸੀਤਾ’ ਪ੍ੈ ਹਗਆ।
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ਹਨਰਭਉ = ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹਨਡਰ; ਹਨਰਭੈ-ਪ੍ਰਭੂ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਹਨਰੰਕਾਰੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਨਾਂਿਵਾਚੀ ਅਗੇਤਰ - ਹਨਰ + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਉ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਯ (भय - ਡਰ)।

ਹਨਰੰਕਾਰੁ = ਹਨਰ-ਅਕਾਰ, ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ; ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਰੰਕਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰਾਕਾਰ (वनराकार - ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ)।

ਸਚੁ = ਸੱਚ, ਸੱਚਾ; ਸਦਾ-ਹਥਰ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।

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

ਨਾਮੁ = ਨਾਮ, ਨਾਮਣਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਨਾਮ/ਨਾਵ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣਾਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਾਮਨ੍ (नामन् - ਨਾਮ)।

ਜਾ = ਹਜਸ।

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

ਕਾ = ਦਾ।

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

ਕੀਆ = ਕੀਤਾ ਿੈ, ਰਹਚਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
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ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੀਆ/ਕੀਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੀਅ/ਕੀਅਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੀਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृ त: - ਕੀਤਾ)।

ਸਗਲ = ਸਾਰਾ ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਜਿਾਨੁ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਗਲ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਗਲ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸਗਲ/ਸਯਲ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸਕਲ (सकल - ਸਾਰਾ)।

ਜਿਾਨੁ = ਜਗਤ, ਸੰਸਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਹਜਿਾਨ (ਜਿਾਨ, ਸੰਸਾਰ)।

ਸੇਵਕ = ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ; ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸੇਵਕ (सेर्क - ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਕ)।

ਸੇਵਹਿ = ਸੇਂਵਦੇ ਿਨ; ਹਸਮਰਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੇਵਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੇਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੇਵਤੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੇਵੰਤੇ (सेर्न्द्ते - ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਪ੍ੂਜਾ ਕਰਦੇ ਿਨ)।

ਕਰਹਮ = ਕਰਮ ਦੁ ਆਰਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕਾ, ਹਮਿਰ ਨਾਲ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਕਰਮ ( کرم- ਫ਼ਜ਼ਲ, ਅਨੁ ਗਰਿ)।

ਚੜਾਉ = ਚੜ੍ ਾਉ, (ਰੱਬੀ-ਰੰਗਤ ਦਾ) ਚੜ੍ ਾਉ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਚੜ੍ ਣ; ਹਸੰਧੀ - ਚਢਣੁ (ਉਗਣਾ, ਚੜ੍ ਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਡਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਡਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਢਹਤ (चढवत ਉਗਦਾ ਿੈ, ਚੜ੍ ਦਾ ਿੈ)।
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ਹਭੰਨੀ = ਹਭੱਜੀ ਿੋਈ, ਤਰ; ਰਸ-ਹਭੰਨੀ, ਸਰਸ਼ਾਰ।

ਭੂ ਤ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰੈਹਣ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਹਭੰਨੀ/ਹਭੰਨਾ; ਹਸੰਧੀ - ਭੀਨੋ (ਹਭੱਜਾ/ਤਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਭਯਜਯਤੇ (वभयजयते - ਹਲੱਬੜ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ, ਹਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਰੈਹਣ = ਰੈਣ, ਰਾਤ; ਰਾਤ-ਹਦਨ, ਜੀਵਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰੈਹਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਯਹਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਰਜਹਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਜਹਨਿ (रजवन: - ਰਾਤ)।

ਹਜਨਾ੍ = ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਜਨਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਣਾ/ਹਜਹਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੇਨ (येन - ਹਜਸ ਨੇ )।

ਮਹਨ = ਮਨ ਹਵਚ।

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

ਚਾਉ = ਚਾਅ, ਉਤਸ਼ਾਿ, ਸ਼ੌਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਚਾਉ (ਪ੍ਰਬਲ ਇਛਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਚਾਿ (ਇਛਾ); ਹਸੰਧੀ - ਚਾਿੁ (ਇਛਾ, ਹਪ੍ਆਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਾਿਇ
(ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਇਛਾ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਾਿਇ (ਇਛਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ੁੱਛਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਾਿ
(चाह - ਦੇਖਣਾ, ਢੂ ੰਡਣਾ, ਇਛਾ ਕਰਨੀ)। ।

ਹਸਖੀ = ਹਸਖੀ ਿੈ, ਹਸਖ ਲਈ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤਕਾਲ; ਅਨਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਸਖੀ/ਹਸਖਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਕਖਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਕਸ਼ਾ (वशक्षा - ਹਸਹਖਆ, ਪ੍ੜ੍ ਾਈ)।
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ਹਸਹਖਆ = ਗੁਰਮਹਤ ਹਸਹਖਆ, ਰੱਬੀ-ਹਸਹਖਆ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਸਹਖਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਸਖਯਾ/ਹਸਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਹਸਕਖਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸ਼ਕਸ਼ਾ (वशक्षा - ਹਸਹਖਆ,
ਪ੍ੜ੍ ਾਈ)।

ਗੁਰ = ਗੁਰੂ ਦੀ।

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

ਵੀਚਾਹਰ = ਵੀਚਾਰ ਰਾਿੀਂ, ਹਗਆਨ ਰਾਿੀਂ।

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

ਨਦਰੀ = (ਹਮਿਰ ਦੀ) ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਕਰਪ੍ਾਲੂ /ਹਮਿਰਵਾਨ-ਪ੍ਰਭੂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਨਜ਼ਰ ( نظر- ਦੇਖਣਾ, ਹਦਰ ਸ਼ਟੀ)।

ਕਰਹਮ = ਕਰਮ ਦੁ ਆਰਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਦਕਾ, ਹਮਿਰ ਨਾਲ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਕਰਮ ( کرم- ਫ਼ਜ਼ਲ, ਅਨੁ ਗਰਿ)।

ਲਘਾਏ = ਲੰਘਾ ਦੇਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲੰਘਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਲੱਘਣ; ਹਸੰਧੀ - ਲੰਘਣੁ (ਪ੍ਾਰ ਲੰਘਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੰਘੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ ਲੰਘੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੰਘਯਹਤ (लन्द्घयवत - ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਿੈ, ਉਲੰਘਦਾ ਿੈ, ਉਪ੍ਰ ਚੜ੍ ਦਾ ਿੈ)।
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ਪ੍ਾਹਰ = ਪ੍ਾਰ; ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਰ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਰੁ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਰ (पार - ਨਦੀ ਨੂ ੰ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨਾ)।

ਕੋਲੂ = ਕੋਿਲੂ , ਸਰ੍ੋਂ, ਵੜੇਵੇਂ ਆਹਦ ਦਾ ਤੇਲ ਕਢਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਜੰਤਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਕੋਲੂ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੋਲਿੁ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੋਲਿੁ (कोल्ु - ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਹਤਲਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੀੜਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤਰ )।

ਚਰਖਾ = ਸੂਤ (ਧਾਗਾ) ਕੱਤਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਦੇਸੀ ਜੰਤਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਚਰਖ਼ਿ (ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤਰ)।29

ਚਕੀ = ਚੱਕੀ, ਦਾਣੇ ਪ੍ੀਸਣ ਲਈ ਪ੍ੱਥਰ ਦੇ ਪ੍ੁੜਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਚਕੀ (ਚੱਕੀ); ਹਸੰਧੀ - ਚਕੀ (ਿੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਿੀ (चक्री ਪ੍ਿੀਆ/ਚੱਕਰ)।

ਚਕੁ = ਚੱਕ, ਕੁ ਹਮ੍ਆਰ ਦਾ ਚੱਕ/ਪ੍ਿੀਆ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਚੱਕ (ਕੁ ਹਮ੍ਆਰ ਦਾ ਚੱਕ); ਪ੍ਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਚੱਕ (ਪ੍ਿੀਆ/ਚੱਕਰ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਿ (चक्र - ਪ੍ਿੀਆ/ਚੱਕਰ,
ਕੁ ਹਮ੍ਆਰ ਦਾ ਚੱਕ)।

ਥਲ = ਥਲਾਂ ਦੇ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੇ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਥਲ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਥਲ੍ (स्थल् - ਖੁਸ਼ਕ ਜਮੀਨ)।

29

ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਸੱਦਰ (ਧਾਤੂ ) ‘ਚਰਖ਼’ (ਘੁੰਮਣਾ) ਿੈ।
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ਵਾਰੋਲੇ = ਵਾ-ਵਾਰੋਲੇ, (ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਹਵਚ) ਵਲ ਖਾਂਦੇ ਿਵਾ ਦੇ ਤੇਜ ਬੁੱਲੇ।30

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵਾਉ+ਰੋਲਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਾਯੂ+ਰਵ (र्ायू+रर् - ਿਵਾ+ਰੌਲਾ ਪ੍ਾਉਣਾ)।

ਬਿੁਤੁ = ਬਿੁਤ, ਅਨੇ ਕ, ਅਣਹਗਣਤ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਵਾਰੋਲੇ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬਿੁਤੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬਿੁੱਤ;ੋ ਪ੍ਾਲੀ - ਬਿੁੱਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬਿੁਤਮ੍ (बुतम् - ਬਿੁਤ)।

ਅਨੰਤੁ = ਅਨ-ਅੰਤ, ਅੰਤ ਰਹਿਤ, ਬੇਅੰਤ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਵਾਰੋਲੇ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਨੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਨੰਤ (अनन्द्त - ਅੰਤ ਰਹਿਤ)।

ਲਾਟੂ = ਲਾਟੂ , ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਖਡੌਣੇ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲਾਟੂ (ਗੋਲ ਅਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਜੰਤਰ, ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਡੋਰੀ ਲਪ੍ੇਟਕੇ ਘੁੰਮਾਈਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲਟਯਤੇ
(लटयते - ਹਿਲਦਾ ਿੈ)।

ਮਾਧਾਣੀਆ = ਮਧਾਣੀਆਂ, ਦੁ ੱਧ ਹਰੜਕਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਮਧਾਣੀ/ਮਾਧਾਣੀ; ਹਸੰਧੀ - ਮਾਧਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਮੰਥਾਨ (मन्द्थान - ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਤਰ,
ਮਧਾਣੀ)।

ਅਨਗਾਿ = ਅੰਨ ਗਾਿੁਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ, ਫਲ੍ੇ ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਅੰਨਗਾਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੰਨ+ਗਾਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਨ+ਗਰਾਿਿ (अन्न+ग्राह: - ਅੰਨ+ਫੜਨਾ)।

30

‘ਵਾਰੋਲੇ’ ਦਾ ਇਕਵਚਨ ‘ਵਾਰੋਲਾ’ ਿੈ ਜੋ ‘ਵਾਉ+ਰੋਲਾ’ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਬਹਣਆ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ੍ ‘ਵਾ-ਵਰੋਲਾ’ ਿੈ।
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ਪ੍ੰਖੀ = ਪ੍ੰਛੀਆਂ, ਇੱਲਾਂ ਆਹਦ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਗੁਜਰਾਤੀ - ਪ੍ੰਖੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੱਖੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ੱਖੀ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ੱਖੀਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਕਹਸ਼ਨ੍ (पवक्षन् - ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ
ਪ੍ੰਛੀ)।

ਭਉਦੀਆ = ਭਉਂਦੀਆਂ, ਘੁੰਮਦੀਆਂ।

ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।31
ਲਹਿੰਦੀ - ਭਉਦਾ/ਭਉਦੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਮਡਇ/ਭਮਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਭਮਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰ ਮਹਤ (भ्रमवत - ਭਰ ਮਦਾ ਿੈ,
ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ)।

ਲੈ ਹਨ = ਲੈਂ ਦੀਆਂ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲੈ ਣਾ (ਲੈ ਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਲੇ ਵਣ/ਲੈ ਿਣ (ਲੈ ਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਲਭਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ);
ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਭਇ/ਲਿਇ (ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲਭਤੇ (लभते - ਫੜਦਾ ਿੈ, ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ)।

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

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

ਸਾਿ = ਸਾਿ, ਦਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਸਾਿ; ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਾਿੁ/ਸਾਸੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਸਾਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ਵਾਸ (श्वास - ਸਾਿ)।

31

‘ਲੈ ਹਨ’ ਦਾ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
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ਸੂਐ = ਸੂਏ ਉਪ੍ਰ।32

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਬੰਗਾਲੀ - ਸੂਆ; ਹਸੰਧੀ - ਸੁਓ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੂਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਸ਼ੂਕ (शूक - ਨੁ ਕੀਲਾ ਅੰਕੁਰ, ਹਤੱਖੀ ਕੂ ੰਬਲੀ)।

ਚਾਹੜ = ਚਾੜ੍ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )।
ਲਹਿੰਦੀ - ਚਾੜਣ; ਹਸੰਧੀ - ਚਾੜਣੁ (ਚੜ੍ ਾਉਣਾ); ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਚਾਰਨ (ਚੁੱਕਣਾ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਾਡਯਹਤ
(चाडयवत - ਉਠਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਭਵਾਈਅਹਿ = ਭਵਾਏ/ਘੁੰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਭੁ ਆਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਭਵਾਵਣ (ਘੁੰਮਾਉਣਾ, ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਮਾਵੇਇ (ਘੁੰਮਾਉਣਾ);
ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰ ਮਹਤ (भ्रमवत - ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਉਂਦਾ ਿੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ, ਭਟਕਦਾ ਿੈ)।

ਜੰਤ = ਜੰਤਰ।33

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੰਤਰ (यन्द्त्र - ਜੰਤਰ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਭਉਹਦਆ = ਭਉਂਹਦਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਉਣ ਵਾਹਲਆਂ ਦੀਆਂ।

ਕਰਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
32

“ਸੂਲੀ ਹਜਿਾ ਇਕ ਲੋ ਿੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਉਪ੍ਰ ਹਪ੍ੱਠ ਹਟਕਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਗੇ ਭਉਂਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਚਾਲ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼

ਹਵਚ ਿੈ।” -ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਸੰਘ, ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼, ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੩, ਪ੍ੰਨਾ ੭੧
33

ਮਦਾਰੀ ਲੋ ਕ ਖੇਲ-ਤਮਾਸ਼ਾ ਹਦਖਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਥਾਲੀ ਨੂ ੰ ਸੀਖ ਉਤੇ ਚਾੜ੍ ਕੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਉਸ ਨੂ ੰ ਿੀ ਇਥੇ ’ਜੰਤ’ ਭਾਵ

‘ਜੰਤਰ’ ਹਕਿਾ ਹਗਆ ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਭਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਭਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਭਵਣੁ /ਭਉਣੁ (ਘੁੰਮਣਾ, ਭਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਮਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਭਮਹਤ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰ ਮਹਤ (भ्रमवत - ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਉਂਦਾ ਿੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ, ਭਟਕਦਾ ਿੈ)।

ਗਣਤ = ਹਗਣਤੀਆਂ।34

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਣਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਹਣਤ (गवणत - ਹਗਣਤੀ)।

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

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

ਅੰਤ = ਿੱਦ-ਬੰਨੇ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੰਤ (ਅੰਤ); ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਤ (अन्द्त - ਅੰਤ, ਸੀਮਾ, ਨੇ ੜਤਾ )।

ਬੰਧਨ = ਬੰਧਨਾਂ ਹਵਚ, ਮਾਇਕੀ-ਬੰਧਨਾਂ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬੰਧਣ/ਬੰਨ੍ਣ; ਹਸੰਧੀ - ਬਨ੍ਧਣੁ (ਲਗਾਮ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੰਧਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੰਧਣ (ਬੰਧਨ, ਕੈਦ); ਸੰਸਹਿਤ ਬੰਧਨ੍ (बन्द्धन् - ਬੰਨ੍ਣਾ, ਬੰਨ੍ ਲਾਉਂਣਾ; ਬੰਧਨ, ਰੱਸੀ/ਜੰਜ਼ੀਰ, ਕੈਦ)।

ਬੰਹਧ = ਬੰਨ੍ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਬੰਹਧ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੰਧਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੰਧਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੰਧਹਤ (बन्द्धवत - ਬੰਨ੍ਦਾ ਿੈ)।

34

‘ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਨਾ ਹਗਣਤੀਆਂ ਿਨ, ਨਾ ਅੰਤ’। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਿ ਨਾਂਵ ਿੀ ਬਣਦੇ ਿਨ, ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਿੀਂ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਭਵਾਏ = ਭਵਾਉਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਭਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਭਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਭਵਣੁ /ਭਉਣੁ (ਘੁੰਮਣਾ, ਭਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਮਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਭਮਹਤ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰ ਮਹਤ (भ्रमवत - ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਉਂਦਾ ਿੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ, ਭਟਕਦਾ ਿੈ)।

ਸੋਇ = ਉਿ ਿੀ।

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

ਪ੍ਇਐ = ਪ੍ਏ ਿੋਏ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਉਕਰੇ/ਹਲਖੇ ਿੋਏ ਅਨੁ ਸਾਰ।

ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ੈਣਾ/ਪ੍ਉਣਾ (ਹਡੱਗਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੇਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਵਣੁ (ਹਡੱਗਣਾ, ਵਾਪ੍ਰਨਾ/ਿੋਣਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਤਹਤ
(ਉਤਰਦਾ ਿੈ, ਹਡੱਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਤਹਤ (पतवत- ਉਡਦਾ ਿੈ ; ਹਰਗਵੇਦ - ਹਡੱਗਦਾ ਿੈ )।

ਹਕਰਹਤ = ਹਕਰਤ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਕਰਮ-ਲੇ ਖ ਅਨੁ ਸਾਰ।35

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਹਤਿ (कृ वत: - ਰਚਨਾ, ਹਨਰਮਾਣ; ਕਾਰਜ, ਕਰਮ)।

ਨਚੈ = ਨੱਚਦਾ ਿੈ, ਨੱਚਦਾ ਹਫਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੱਚੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੱਚਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨੱਚਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰ ਤਯਹਤ (नृत्यवत - ਨੱਚਦਾ ਿੈ)।

35

ਹਕਰਤੁ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਿਰੇਕ ਮਨੁ ਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਵਲੋਂ ਹਲਹਖਆ ਕਰਮ-ਲੇ ਖ ਿੈ (ਹਕਰਤੁ ਪ੍ਇਆ ਕਰਤੈ ਕਹਰ

ਪ੍ਾਇਆ ਮੇਹਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੬੩)। ਇਸ ਹਕਰਤੁ ਅਥਵਾ ਕਰਮ-ਲੇ ਖ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੀ ਿਰੇਕ ਮਨੁ ਖ
ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਹਵਚਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਆਪ੍ਣੇ ਸਵੈ ਜਤਨ ਨਾਲ ਹਮਟਾ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ (ਲੇ ਖੁ ਨ ਹਮਟਈ ਿੇ ਸਖੀ ਜੋ
ਹਲਹਖਆ ਕਰਤਾਹਰ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੩੭)। -ਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਹਨਤਨੇ ਮ ਸਰਲ ਵੀਚਾਰ-ਧਾਰਾ, ਹਸੰਘ
ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੦੫, ਪ੍ੰਨਾ ੧੧੨
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸਭੁ ਕੋਇ = ਸਭ ਕੋਈ, ਿਰ ਕੋਈ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सर्व - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ) + ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੋਈ/ਕੋਇ;
ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਕੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਿ (क: - ਕੋਈ, ਕੌਣ)।

ਨਹਚ ਨਹਚ = ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੱਹਚ (ਨੱਚ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੱਚਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨੱਚਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰ ਤਯਹਤ (नृत्यवत - ਨੱਚਦਾ ਿੈ)।

ਿਸਹਿ = ਿੱਸਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿਸਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੱਸਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਿਸੰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿਸੰਹਤ (हसवन्द्त - ਿੱਸਦੇ ਿਨ)।

ਚਲਹਿ = ਚਲਦੇ ਿਨ, ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਲਹਿ/ਚੱਲਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਸੰਸਹਿਤ - ਚਲੰਹਤ (चलवन्द्त - ਚਲਦੇ ਿਨ)।

ਸੇ = ਉਿ।

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

ਰੋਇ = ਰੋ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਰੋਇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਰੋਇ (ਰੋਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੋਇ/ਰੋਵਇ/ਰੋਯਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਰੋਦਹਤ (रोदवत - ਰੋਂਦਾ
ਿੈ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਉਹਡ = ਉਡ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ )।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਹਡ (ਉਡ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੱਡੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਉਡੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉੱਡਯਤੇ (उड्डयते - ਉਡਦਾ ਿੈ)।

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

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

ਜਾਿੀ = ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਜਾਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਿੀ/ਜਾਹਿ/ਜਾਹਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ/ਜਾਂਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਾਇ/ਜਾਂਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾੰਹਤ
(यावन्द्त - ਜਾਂਦੇ ਿਨ)।
ਹਸਧ = ਹਸੱਧ, ਆਪ੍ਣੀ ਹਸੱਧੀ ਹਵਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਾ ਚੁੱਕੇ ਜੋਗੀ।36

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਹਸਧ; ਹਸੰਧੀ - ਹਸਧੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸੱਧ੍ (वसद्ध् - ਹਸੱਧਤਾ ਪ੍ੂਰਨ, ਹਸੱਧੀ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਜੋਗੀ)।

ਿੋਹਿ = ਿੋ ਸਕਦੇ, ਬਣ ਸਕਦੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿੋਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਿੋ; ਹਸੰਧੀ - ਿੁਣੁ (ਿੋਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿਵਇ/ਭਵਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਵਹਤ (भर्वत - ਿੁੰਦਾ
ਿੈ)।

36

ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂ ਹਵਚ ‘ਹਸੱਧ’ ਸ਼ਬਦ ਹਵਆਪ੍ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ

ਅਸਾਧਾਰਣ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਅਹਧਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਹਸੱਧੀਆਂ) ਦਾ ਮਾਲਕ, ਹਗਆਨਵਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ੁੱਹਗਆ ਿੋਇਆ ਜੋਗੀ ਆਹਦ
ਪ੍ਰਚਲਤ ਿਨ। ਇਿ ਉਨ੍ ਾਂ ਚੁਰਾਸੀ ਹਸੱਧਾਂ ਹਵਚੋਂ ਇਕ ਅਹਜਿੇ ਹਸੱਧ ਨੂ ੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਹਜਸ ਬਾਰੇ ਇਿ ਮੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ
ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਠ ਹਸੱਧੀਆਂ ਸਨ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਨਚਣੁ = ਨੱਚਣਾ।

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਨਚਣੁ (ਨੱਚਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੱਚੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੱਚਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨੱਚਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰ ਤਯਹਤ (नृत्यवत - ਨਾਚ
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਨੱਚਦਾ ਿੈ)।

ਕੁ ਦਣੁ = ਕੁ ੱਦਣਾ।

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੁ ਦਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੁ ਡਣੁ (ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ/ਕੁ ੱਦਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁ ੱਦਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੂ ਰ੍ਦਹਤ (कू दववत ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਿੈ/ਕੁ ੱਦਦਾ ਿੈ)।

ਮਨ = ਮਨ (ਦਾ)।

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

ਕਾ = ਦਾ।

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

ਚਾਉ = ਚਾਅ, ਉਤਸ਼ਾਿ, ਸ਼ੌਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਚਾਉ (ਪ੍ਰਬਲ ਇਛਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਚਾਿ (ਇਛਾ); ਹਸੰਧੀ - ਚਾਿੁ (ਇਛਾ, ਹਪ੍ਆਰ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਚਾਿਇ
(ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਇਛਾ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਾਿਇ (ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ੁੱਛਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਾਿ
(चाह - ਦੇਖਣਾ, ਢੂ ੰਡਣਾ, ਇਛਾ ਕਰਨੀ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਜਨ੍ = ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਜਨ੍ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੇਨ (येन - ਹਜਸ ਨੇ )।37

ਮਹਨ = ਮਨ ਹਵਚ।

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

ਭਉ = ਭੈ/ਡਰ, ਰੱਬੀ-ਭੈ; ਰੱਬੀ-ਅਦਬ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਭਯ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਯ (भय - ਡਰ)।

ਹਤਨਾ੍ = ਹਤਨ੍ ਾਂ ਦੇ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਨ੍ ਾ/ਹਤਨ੍ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੇਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤੇਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਿ (त: - ਹਤਸ)।

ਮਹਨ = ਮਨ ਹਵਚ।

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

ਭਾਉ = ਪ੍ਰੇਮ, ਰੱਬੀ-ਪ੍ਰੇਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਭਾਉ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਾਵ; ਸੰਸਹਿਤ - ਭਾਵ (भार् - ਪ੍ਰੇਮ, ਸਨੇ ਿ)।

37

‘ਨ੍ ’ ਦੇ ਿੇਠ ਲਗਾ ਭਾਰ-ਹਚੰਨ੍ ਕਈ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ‘ਨ੍ ’ ਵਜੋਂ ਹਮਲਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਠੀਕ ਿੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ

ਸਮੇਤ ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਲਖਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਗੁਰਮਹਤ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਇਿ ਹਚੰਨ੍ ਨਿੀਂ ਵਰਹਤਆ। ਇਿ ਉਕਾਈ ਸੰਸਹਿਤ/ਹਿੰਦੀ ਪ੍ੜ੍ ੇ
ਹਲਖਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਲਖਣ ਵੇਲੇ ਿੋਈ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿੈ।
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॥੨॥= ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
ਸਾਰ: ਇਸ ਬਰਹਿਮੰਡੀ ਪ੍ਸਾਰੇ ਹਵਚ ਕੁ ਦਰਤ ਵਲੋਂ ਿੋ ਰਿੀ ਆਪ੍-ਮੁਿਾਰੀ ‘ਆਰਤੀ’ ਵਾਂਗ, ਕੁ ਦਰਤੀ ‘ਰਾਸ’ ਵੀ ਸਹਿਜ ਰੂਪ੍
ਹਵਚ ਿੀ ਪ੍ੈ ਰਿੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਘੜੀਆਂ, ਪ੍ਹਿਰ, ਿਵਾ, ਪ੍ਾਣੀ, ਅੱਗ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਆਹਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਕਰਦਾਰ ਹਨਭਾ
ਰਿੇ ਿਨ। ਪ੍ਰ ਨਕਲੀ ਗੁਰ,ੂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਰਚੀ ਇਸ ਕੁ ਦਰਤੀ ਰਾਸ ਨੂ ੰ ਹਵਸਾਰ ਕੇ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਗੋਪ੍ੀਆਂ ਆਹਦ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ
ਕੇ ਚੇਹਲਆਂ ਸਮੇਤ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪ੍ਦੇ ਿਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਡਦੀ ਖੇਿ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਹਸਰਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ੈਂਦੀ ਿੈ ਤੇ ਉਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਾਤਰ
ਬਣਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਉਨ੍ ਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਿਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਲੋ ਕ ਪ੍ੇਟ ਦੀ ਭੁ ੱਖ
ਹਮਟਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਆਮ ਲੋ ਕਾਈ ਦਾ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।
ਕੋਿਲੂ , ਚਰਖਾ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ੁੜ, ਲਾਟੂ , ਮਧਾਣੀ ਆਹਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤਾਂ ਿੋਣ
ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਨਿੀਂ ਰਖਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਹਪ੍ਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਮਨੁ ਖ ਲਗਾਤਾਰ
ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ ਿੋਣੀ ਨੂ ੰ ਕੋਸਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਹਵਚ ਜਕਹੜਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਪ੍ਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ
ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਹਵਅਰਥ ਿਨ।
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਨੂ ੰ ਚਾਰ ਮੁਖ ਭਾਗਾਂ ਹਵਚ ਵੰਹਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਭਾਗ ਹਵਚ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਅੱਠ ਤੁ ਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ।
ਇਨ੍ ਾਂ ਹਵਚ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਿੇਠ ਪ੍ਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਦਾ ਹਦਰ ਸ਼-ਹਬੰਬ ਹਸਰਹਜਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਨਾਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ
ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਤਤੀ ਕਰਹਦਆਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਕੁ ਲ-ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਸਰਜਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਿ ਤੁ ਕਾਂ ਸਲੋ ਕ
ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਹਸਰਜਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।
ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਹਵਚ ਹਗਆਰਵੀਂ ਤੋਂ ਚੌਦ੍ਵੀਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁ ਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਦੇ
ਹਵਪ੍ਰੀਤ ਉਨ੍ ਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਚਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਹਜਿੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸੱਹਖਆ ‘ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਹਸ਼ਸ਼ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ
ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ।
ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਹਵਚ ਪ੍ੰਦਰਵੀਂ ਤੋਂ ਚੌਵੀਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਕੋਿਲੂ , ਚਰਖਾ, ਚੱਕੀ, ਚੱਕ, ਵਾ-ਵਰੋਲੇ, ਲਾਟੂ , ਮਧਾਣੀਆਂ, ਅੰਨ ਗਾਿੁਣ
ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ, ਪ੍ੰਛੀ, ਸੂਏ ਤੇ ਚੜ੍ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਆਹਦ ਦੇ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਇਨ੍ ਾਂ ਵਾਂਗ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ ਹਵਚ ਬੰਨੇ੍ ਿੋਏ ਨੱਚ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਥੇ ਪ੍ੂਰਵ ਵਰਤੀ ਕਥਨਾਂ ਨੂ ੰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇ ਕਾਂ
ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਇਨ੍ ਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਰਾਸਾਂ ਪ੍ਾਉਂਹਦਆਂ ‘ਨੱਚਣ-ਕੁ ੱਦਣ’ ਵਾਹਲਆਂ ਉਪ੍ਰ
ਹਵਅੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਸਮੇਤ ਿਾਸ ਰਸ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਵੀ ਿੋਈ ਿੈ।
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ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ‘ਵਾਇਹਨ’, ‘ਨਚਹਨ’, ‘ਿਲਾਇਹਨ’, ‘ਫੇਰਹਨ੍ ’ (ਪ੍ਹਿਲੀ-ਦੂ ਜੀ ਤੁ ਕ), ‘ਉਹਡ-ਉਹਡ’ (ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ), ‘ਗਾਵਹਨ ਗੋਪ੍ੀਆ
ਗਾਵਹਨ...ਰਾਜੇ-ਰਾਮ’ (ਸਤਵੀਂ-ਅਠਵੀਂ ਤੁ ਕ), ‘ਹਨਰਭਉ ਹਨਰੰਕਾਰੁ’ (ਨਾਵੀਂ ਤੁ ਕ), ‘ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ’ (ਹਗਆਰਵੀਂ ਤੁ ਕ), ‘ਹਸਖੀ
ਹਸਹਖਆ’ (ਤੇਰ੍ਵੀਂ ਤੁ ਕ) ‘ਚਰਖਾ-ਚਕੀ-ਚਕ’ (ਪ੍ੰਦਰ੍ਵੀਂ ਤੁ ਕ), ‘ਬੰਧਨ ਬੰਹਧ’ (ਇੱਕੀਵੀਂ ਤੁ ਕ), ‘ਨਹਚ ਨਹਚ’, ‘ਿਸਹਿ ਚਲਹਿ’
(ਤੇਈਵੀਂ ਤੁ ਕ) ਅਤੇ ‘ਨਚਣੁ ਕੁ ਦਣੁ ’ (ਪ੍ੱਚੀਵੀਂ ਤੁ ਕ) ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਦਗਤ
ਲੈ ਅ ਵੀ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ।
ਪ੍ੱਚੀਵੀਂ ਤੁ ਕ ‘ਨਚਣੁ ਕੁ ਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ’ ਹਕਉਂਹਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸਲੋ ਕ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਵਾਕ
ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਰਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਅੰਤਲੀ ਛੱਬੀਵੀਂ ਤੁ ਕ ‘ਹਜਨ੍ ਮਹਨ ਭਉ ਹਤਨਾ੍ ਮਹਨ ਭਾਉ’ ਹਵਚ ਇਕੋ ਰੂਪ੍ਗਤ ਸੰਰਚਨਾ
ਦੀ ਦੁ ਿਰਾਈ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ ਰੂਪ੍ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਹਜਸ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਭੈ-ਅਦਬ ਿੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਹਵਚ ਿੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਹਸੱਧੇ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਿਾਰਤ ‘ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ’
ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਿੈ।
ਪਉੜੀ ॥
ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਣਨਰੰ ਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਨਰਣਕ ਨ ਜਾਈਐ ॥
ਜੀਉ ਣਪੰ ਿੁ ਸਭੁ ਣਤਸ ਦਾ ਦੇ ਖਾਜੈ ਆਣਖ ਗਵਾਈਐ ॥
ਜੇ ਲੋ ੜਣਹ ਚੰ ਗਾ ਆਪਣਾ ਕਣਰ ਪੁੰ ਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ ॥
ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੈ ਜਰੁ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀ ਆਈਐ ॥
ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥੫॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਿੇ ਜਹਗਆਸੂ! ਹਨਰੰਕਾਰੀ) ਨਾਮ (ਤੇ) ਹਨਰੰਕਾਰ (ਿੀ) ਤੇਰਾ (ਆਸਰਾ) ਿੈ; (ਉਸ ਦਾ) ਨਾਮ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਨਰਕ ਹਵਚ ਨਿੀਂ
ਜਾਈਦਾ।
ਮਨ, ਸਰੀਰ, ਸਭ ਕੁ ਝ, ਉਸ ਦਾ ਿੈ; (ਉਿੀ) ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਂਦਾ ਿੈ, ਆਖ/ਮੰਗ ਕੇ ਗਵਾਈਦਾ ਿੈ।
ਜੇ (ਤੂ ੰ) ਆਪ੍ਣਾ ਭਲਾ ਲੋ ੜਦਾ ਿੈਂ, (ਤਾਂ) ਪ੍ੁੰਨ ਕਰਕੇ (ਵੀ) ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਿੋਵੇਗਾ।
ਜੇ (ਕੋਈ) ਬਲਵਾਨ (ਮਨੁ ਖ ਬੁਢੇਪ੍ੇ ਨੂ ੰ) ਦੂ ਰ ਰਖੇ, (ਤਾਂ ਵੀ) ਹਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵੇਸ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ਆ ਜਾਣੀ ਿੈ।
ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ, (ਜਦੋਂ ਹਜੰਦਗੀ ਰੂਪ੍ੀ) ਪ੍ਾਈ ਭਰ ਜਾਵੇ।
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ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਿੇ ਜਹਗਆਸੂ! ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਨਾਮ ਿੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਸਿਾਰਾ ਿੈ। ਹਨਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਨਰੰਤਰ
ਹਸਮਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁ ਖਦਾਈ ਪ੍ਲਾਂ (ਨਰਕ) ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਿੈ।38
ਤੇਰਾ ਮਨ, ਸਰੀਰ, ਸਭ ਕੁ ਝ, ਉਸ ਦਾ ਹਦਤਾ ਿੈ। ਉਿ ਆਪ੍ਣੀ ਰਜ਼ਾਅ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਭ ਨੂ ੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਂਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਖ
ਕੇ ਕੁ ਝ ਮੰਗਣਾ ਹਵਅਰਥ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।
ਜੇ ਤੂ ੰ ਆਪ੍ਣਾ ਭਲਾ ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਖ ਹਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਦਾ ਹਨਮਰਤਾ ਹਵਚ ਹਵਚਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁ ਖ ਹਕਸੇ ਿੀਲੇ -ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬੁਢੇਪ੍ੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਿੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਵੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆ
ਿੀ ਜਾਣਾ ਿੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਹਮਲੀ ਿੋਈ ਜੀਵਨ-ਮੁਹਨਆਦ ਪ੍ੂਰੀ ਿੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਰਹਿ ਨਿੀਂ ਸਕਦਾ।39

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਨਾਉ = ਨਾਉਂ, ਨਾਮ।

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

ਤੇਰਾ = ਤੇਰਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਮਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

38

ਆਮ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤੁ ਕ ਦਾ ਅਰਥ (ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ) ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ‘(ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ‘ਹਨਰੰਕਾਰ’ ਿੈ;

(ਤੇਰਾ) ਨਾਮ ਜਪ੍ਣ ਨਾਲ ਨਰਕ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਪ੍ਈਦਾ।’ ਪ੍ਰ ਇਿ ਅਰਥ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ (ਜੋ ਹਕ ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਮੁਖਾਤਬ ਿਨ)
ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਥੇ ਇਸ ਤੁ ਕ ਨੂ ੰ ਜੀਵ ਨੂ ੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਵੇਖ:ੋ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦ
ਕੋਟ।
39

ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਹਵਚ ਸਮਾਂ, ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪ੍ਨ-ਘੜੀ (ਪ੍ਾਈ) ਨਾਲ ਨਾਹਪ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਟੋਰੀ ਜਦੋਂ

ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚ ਡੁ ਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁ ਖੀ ਿੋਂਦ ਦੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਪ੍ਰਹਿਤੀ
ਲਈ ਇਕ ਹਦਰ ਸ਼ਟਾਂਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਹਕੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਕਉਂ ਨਾ ਿੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪ੍ੂਰੇ ਿੋ ਜਾਣ ਜਾਂ
ਹਜੰਦਗੀ ਰੂਪ੍ੀ ਪ੍ਾਈ ਭਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂ ਚ ਕਰਨਾ ਿੀ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਕੇਵਲ ਹਸਰਜਣਿਾਰ ਿੀ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ
ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਿੈ।
-ਮੁਿਲਹਤ ਪ੍ੁਨੀ ਪ੍ਾਈ ਭਰੀ ਜਾਨੀਅੜਾ ਘਹਤ ਚਲਾਇਆ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੭੮
-ਜੇ ਬਿੁਤੇਰਾ ਪ੍ਹੜਆ ਿੋਵਹਿ ਕੋ ਰਿੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪ੍ਾਈ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੨੪
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤੇਰਾ/ਤੇਰੀ/ਤੇਰ;ੇ ਬਰਜ - ਤੇਰਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੇਰਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ੱਬਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (त्र्म् - ਤੂ ੰ)।

ਹਨਰੰਕਾਰੁ = ਹਨਰ-ਅਕਾਰ, ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ; ਹਨਰੰਕਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨਾਉ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਨਰੰਕਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਰਾਕਾਰ (वनराकार - ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ)।

ਿੈ = ਿੈ।

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

ਨਾਇ = ਨਾਉਂ ਸਦਕਾ, ਨਾਮ ਦੁ ਆਰਾ।

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

ਲਇਐ = ਲੈ ਣ ਨਾਲ, ਜਪ੍ਣ ਸਦਕਾ।

ਹਕਹਰਆ ਫਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲੈ ਣਾ (ਲੈ ਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਲੇ ਵਣ/ਲੈ ਿਣ (ਲੈ ਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਲਭਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ);
ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲਭਇ/ਲਿਇ (ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲਭਤੇ (लभते - ਫੜਦਾ ਿੈ, ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ)।

ਨਰਹਕ = ਨਰਕ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ - ਨਰਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਰਕਿ (नरक: - ਨਰਕ)।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

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

ਜਾਈਐ = ਜਾਈਦਾ, ਪ੍ਈਦਾ।
ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਜਾਣਾ (ਜਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਈ/ਜਾਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यावत - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਮਨ
ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਜੀਉ = ਜੀਵ, ਆਤਮਾ, ਮਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਬੰਗਾਲੀ/ਹਸੰਧੀ/ਬਰਜ - ਜੀਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੀਵ (जीर् - ਜੀਵਤ, ਜੀਉਂਦਾ, ਹਜੰਦ)।

ਹਪ੍ੰਡੁ = ਸਰੀਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਹਪ੍ੰਡਾ (ਤਨ, ਸਰੀਰ); ਲਹਿੰਦੀ - ਹਪ੍ੰਡ (ਗਰਾਂ, ਥੇਿ-ਹਟੱਬਾ; ਹਪ੍ੰਡ ਭਰਾਉਣੇ ); ਬਰਜ - ਹਪ੍ੰਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਪ੍ੰਡ (वपण्ड
- ਗੋਲਾ, ਹਮੱਟੀ ਦਾ ਗੋਲਾ; ਸਰੀਰ)।

ਸਭੁ = ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁ ਝ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਰਵ (सर्व - ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।

ਹਤਸ = ਉਸ (ਦਾ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਤੱਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਿ (तवस्मन् - ਉਸ ਹਵਚ)।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਦਾ = ਦਾ।

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

ਦੇ = ਦੇਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇ/ਦੇਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦੇਏਇ/ਦਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ददावत - ਦੇਂਦਾ ਿੈ)।

ਖਾਜੈ = ਖਾਣ ਲਈ, ਖਾਣ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਖਾਜਾ (ਅੰਨ/ਭੋਜਨ); ਲਹਿੰਦੀ - ਖਾਜ; ਹਸੰਧੀ - ਖਾਜੁ (ਭੋਜਨ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਖਾਜ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖੱਜ (ਖਾਣ
ਜੋਗ); ਪ੍ਾਲੀ - ਖੱਜ (ਠੋ ਸ ਭੋਜਨ); ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਯ (खादय - ਖਾਣ ਜੋਗ, ਭੋਜਨ)।

ਆਹਖ = ਆਖ ਕੇ, ਮੰਗ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਆਹਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਖਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆੱਕਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਆਖਯਾਹਤ (आख्यावत - ਆਖਦਾ ਿੈ)।

ਗਵਾਈਐ = ਗਵਾਈਦਾ ਿੈ, ਗਵਾ ਲਈਦਾ ਿੈ; ਹਵਅਰਥ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

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

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ।

ਯੋਜਕ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

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

ਲੋ ੜਹਿ = (ਤੂ ੰ) ਲੋ ੜਦਾ ਿੈਂ, (ਤੂ ੰ) ਚਾਿੁੰਦਾ ਿੈਂ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਮਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲੋ ੜਣਾ (ਖੋਜਣਾ, ਚਾਿੁੰਣਾ); ਪ੍ੱਛਮੀ ਪ੍ਿਾੜੀ - ਲੋ ੜਨੁ (ਜਰੂਰੀ, ਲੋ ੜੀਂਦਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਲੋ ਟਨ (ਹਿਲਣਾ,
ਕੰਬਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲੋ ਠਹਤ/ਲੋ ਟਹਤ (लोठवत/लोटवत - ਲੁ ੜਕਦਾ ਿੈ/ਲੇ ਟਦਾ ਿੈ)।

ਚੰਗਾ = ਭਲਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਚੰਗਾ; ਕਸ਼ਮੀਰੀ - ਚੰਗੋ (ਚੰਗਾ); ਅਪ੍ਭਰ ਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚੰਗ (ਚਲਾਕ, ਖੂਬਸੂਰਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਚਙਗ੍ (चङ्ग - ਚੰਗੀ
ਸਮਝ ਵਾਲਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ)।

ਆਪ੍ਣਾ = ਆਪ੍ ਦਾ, ਹਨਜ ਦਾ।

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

ਕਹਰ = ਕਰ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰ (ਕਰ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोवत - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਪ੍ੁੰਨਿੁ40 = ਪ੍ੁੰਨ, ਪ੍ੁੰਨ-ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।

40

ਇਥੇ ‘ਪ੍ੁੰਨ’ (ਕਰਮ ਕਾਰਕ, ਬਿੁਵਚਨ) ਤੋਂ ‘ਪ੍ੁੰਨਿ’ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਫਰ ਕਾਹਵਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਕਰਕੇ ‘ਪ੍ੁੰਨਿੁ’ ਬਣਾਇਆ ਹਗਆ

ਜਾਪ੍ਦਾ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੁੰਨ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੁਨੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ੁੰਨੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ੁੰਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ੁੱਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ੁਣਯ (पुण्य - ਪ੍ਹਵਤਰ, ਚੰਗਾ,
ਮਨੋ ਿਰ, ਲਾਭਦਾਇਕ)।

ਨੀਚੁ = ਨੀਚਾ, ਨੀਵਾਂ, ਹਨਮਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨੀਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਣੀੱਚ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਨੀਚ੍ (नीच् - ਨੀਵਾਂ)।

ਸਦਾਈਐ = ਸਦਵਾਈਏ, ਅਖਵਾਈਏ; ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਖਵਾਉਣਾ ਿੋਵੇਗਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਦਾਉਣਾ/ਸਦਾਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਦਾਵੁ ਣ (ਬੁਲਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਸਦਾਇਣੁ (ਬੁਲਾਇਆ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ ਸ਼ਬ੍ਦਾਪ੍ਯਹਤ (शब्दापयवत - ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ।

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

ਜਰਵਾਣਾ = ਜੋਰ ਵਾਲਾ, ਬਲਵਾਨ, ਤਾਕਤਵਰ।41

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਜਰਵਾਣਾ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਜ਼ੋਰ+ਵਾਨ/ਬਾਨ (ਜ਼ੋਰ+ਵਾਲਾ)।42

ਪ੍ਰਿਰੈ = ਹਤਆਗ ਦੇਵੇ, ਦੂ ਰ ਰਖੇ, ਦੂ ਰ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ; ਬਚਣਾ ਚਾਿੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਹਰਿਹਰ (ਹਤਆਗ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਿਹਰਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਹਰਿਰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਹਰਿਾਰਹਤ (पररहारवत ਹਤਆਗਦਾ ਿੈ)।

41

ਓੜਕੁ ਆਇਆ ਹਤਨ ਸਾਹਿਆ ਵਣਜਾਹਰਆ ਹਮਤਰ ਾ ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਹਨ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੬

42

ਸੰਸਹਿਤ ਹਪ੍ਛੇਤਰ ‘ਵਾਨ’ (र्ान - ਵਾਲਾ) ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਜਰੁ = ਹਬਰਧ ਅਵਸਥਾ।43

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬੰਗਾਲੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਜਰਾ (जरा - ਬੁਢੇਪ੍ਾ)।

ਵੇਸ = ਵੇਸ, ਰੂਪ੍।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਵੇਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੇਸ਼ (र्ेष/र्ेश - ਵੇਸ, ਪ੍ੌਸ਼ਾਕ, ਵਸਤਰ , ਪ੍ਹਿਰਾਵਾ)।

ਕਰੇਦੀ = ਕਰਦੀ ਿੋਈ, ਧਾਰਦੀ ਿੋਈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਲਹਿੰਦੀ - ਕਰੇਂਦੀ; ਬਰਜ - ਕਰਤਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਰੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोवत - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਆਈਐ = ਆ ਜਾਣੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਆਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਵੁ ਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਈਅਇ/ਆਵੇਇ/ਆਵਇ (ਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਆਪ੍ੇਹਤ;
ਸੰਸਹਿਤ - ਆਪ੍ਯਹਤ (आपयवत - ਅਪ੍ੜਾਉਂਦਾ/ਪ੍ਿੁਚਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਕੋ = ਕੋਈ।

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

ਰਿੈ = ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

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

43

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਜਰੁ’ ਦਾ ਅੰਤਮ ਔਂਕੜ, ਮੂਲਕ ਿੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ

‘ਜਰੁ’ ਕੇਵਲ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਪ੍ੁਹਲੰਗ ਸਮੇਤ ਇਿ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਵੀ
ਆਇਆ ਿੈ। ਇਥੇ ਹਕਹਰਆ ‘ਕਰੇਦੀ’ ਹਕਉਂਹਕ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਿੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਜਰੁ’ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ -ਰਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰਿਹਤ (रहवत - ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ)।

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

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

ਭਰੀਐ = (ਜਦੋਂ) ਭਰ ਜਾਵੇ।44

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਭਰਨਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਭਰਣ; ਹਸੰਧੀ - ਭਰਣੁ (ਭਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਰਇ (ਸਿਾਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਭਰਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਭਰਹਤ (ਸਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਸਿਾਰਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰਹਤ (भरवत - ਸਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਰੱਖਦਾ ਿੈ;
ਹਰਗਵੇਦ - ਭਰਦਾ ਿੈ)।

ਪ੍ਾਈਐ = ਪ੍ਾਈ, ਪ੍ਨ-ਘੜੀ, ਸਮਾਂ ਨਾਪ੍ਣ ਲਈ ਪ੍ਾਣੀ ਹਵਚ ਰਖੀ ਿੋਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਕਟੋਰੀ।45

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਈ (ਇਕ ਮਾਪ੍; ੧/੧੨ ਆਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਈ (੧/੧੨ ਆਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਹਦਕਾ (पाददका - ਚੌਥਾ
ਹਿੱਸਾ; ਇਕ ਹਸੱਕਾ)।

॥੫॥ = ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

44

ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ।

45ਹਗ.

ਨਰੈਣ ਹਸੰਘ ਜੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ‘ਪ੍ਾਈ’ ਇਥੇ ‘ਪ੍ੜੋਪ੍ੀ’ (ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ੨-੩ ਸੇਰ ਦਾ ਇਕ ਮਾਪ੍) ਦਾ ਵਾਚਕ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੂ ੰ

ਮਾਰਵਾੜ ਹਵਚ ‘ਪ੍ਾਇਲੀ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਿਨ। ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁ ਕ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਨ: ‘ਜਦ ਪ੍ਾਈ ਭਰੀ ਿੋਈ
(ਪ੍ਲਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਵਚ ਕੋਈ ਭੀ ਦਾਣਾ) ਨਿੀਂ ਰਹਿਣਾ ਿੈ (ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਪ੍ੂਰੇ ਿੋ ਕੇ ਹਨਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਨਿੀਂ ਿਨ)। -ਸਰੀ
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜੀ ਪ੍ੋਥੀ, ਵਜੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ਪ੍ੰਨਾ ੨੩੩
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਨ’ ਅਖਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁ ਿਰਾਈ ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ‘ਜਾਈਐ’, ‘ਗਵਾਈਐ’, ‘ਆਈਐ’, ‘ਭਰੀਐ’, ‘ਪ੍ਾਈਐ’ ਆਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ।

ਪ੍ਉੜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰੇ ਤੁ ਕਾਂ ਇਕਹਿਰਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਇਥੇ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀਂ
ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਨਰਕ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਜੀਵ, ਹਪ੍ੰਡ, ਭੋਜਨ ਆਹਦ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ
ਹਦਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਜੇ ਆਪ੍ਣਾ ਭਲਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਪ੍ੁੰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਨਮਰਤਾ ਹਵਚ ਰਿੋ। ਜੇ ਬੁਢੇਪ੍ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੋਰ ਵੀ
ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਿ ਰੂਪ੍ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਿੀ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ’ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਕਥਨ ਿੈ। ਇਥੇ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹਨਮਰਤਾ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ
ਰਹਿਣਾ ਿੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ, ਅੰਤਲੀ ਪ੍ੰਗਤੀ ਹਵਚ ‘ਭਰੀਐ ਪ੍ਾਈਐ’ ਅਤੇ ‘ਕੋ ਰਿੈ ਨ’ ਵੀ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਕਥਨ ਿਨ। ‘ਭਰੀਐ ਪ੍ਾਈਐ’ ਹਵਚ
‘ਪ੍ਾਈ’ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਾਣੀ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦੀ ਹਪ੍ਆਲੀ ਹਵਚ ਪ੍ਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ - ਸੁਆਸ ਪ੍ੂਰੇ ਿੋ ਜਾਣਾ। ‘ਕੋ ਰਿੈ ਨ’
ਹਵਚ ‘ਰਿੈ ਨ’ ਦਾ ਭਾਵ ‘ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੀਹਵਤ ਨਾ ਰਹਿਣਾ’ ਿੈ। ਹਸੱਧੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਨਵੇਕਲੇ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਅਰਥਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਆਇਆ ਿੈ।
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