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ਪ੍ਉੜੀ ੭

ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਸਤਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋ ਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ੧੮ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਦੀਆਂ ੭ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਸਲੋ ਕ
ਿਉਮੈ ਰੂਪ੍ੀ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਨ। ਿਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੁੱਚੇ ਮਨੁ ਖਾ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ
ਮਨੁ ਖ ਨੂ ੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤਕ ਿਰ ਕੰਮ ਿਉਮੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ। ਦੂ ਜੇ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਦਹਸਆ ਿੈ ਹਕ
ਿਉਮੈ ਰੂਪ੍ੀ ਇਸ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰੁੱਬੀ ਿੁਕਮ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਰੁੱਬੀ ਹਮਿਰ ਨਾਲ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਪ੍ਉੜੀ ਰਾਿੀਂ ਹਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਕ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ ਾਂ ਸੰਜਮੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਅਖੁਟ ਬਖਹ਼ਿ਼ਿਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੁੱਡੇ
ਸਾਹਿਬ ਨੂ ੰ ਪ੍ਾਇਆ ਿੈ, ਹਜਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਚ-ਨਾਮ ਨੂ ੰ ਹਧਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਼ਿੁਭ ਕਰਮ ਿੀ ਕੀਤੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਉਮੈ ਆਹਦ ਹਵਕਾਰਾਂ
ਵੁੱਲ ਪ੍ੈਰ ਨਿੀਂ ਧਹਰਆ।

ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੧ ॥
ਹਉ ਵਿਵਿ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਵਿ ਗਇਆ ॥ ਹਉ ਵਿਵਿ ਜੰ ਵਮਆ ਹਉ ਵਿਵਿ ਮੁਆ ॥
ਹਉ ਵਿਵਿ ਵਿਤਾ ਹਉ ਵਿਵਿ ਲਇਆ ॥ ਹਉ ਵਿਵਿ ਖਵਿਆ ਹਉ ਵਿਵਿ ਗਇਆ ॥
ਹਉ ਵਿਵਿ ਸਵਿਆਰੁ ਕੂਵਿਆਰੁ ॥ ਹਉ ਵਿਵਿ ਪਾਪ ਪੁੰ ਨ ਿੀਿਾਰੁ ॥ ਹਉ ਵਿਵਿ ਨਰਵਕ ਸੁਰਵਗ ਅਿਤਾਰੁ ॥
ਹਉ ਵਿਵਿ ਹਸੈ ਹਉ ਵਿਵਿ ਰੋਿੈ ॥ ਹਉ ਵਿਵਿ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿਵਿ ਧੋਿੈ ॥ ਹਉ ਵਿਵਿ ਜਾਤੀ ਵਜਨਸੀ ਖੋਿੈ ॥
ਹਉ ਵਿਵਿ ਮੂਰਖੁ ਹਉ ਵਿਵਿ ਵਸਆਣਾ ॥ ਮੋਖ ਮੁਕਵਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ॥
ਹਉ ਵਿਵਿ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿਵਿ ਛਾਇਆ ॥ ਹਉਮੈ ਕਵਰ ਕਵਰ ਜੰ ਤ ਉਪਾਇਆ ॥
ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਤਾ ਿਰੁ ਸੂਝੈ ॥ ਵਗਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਵਿ ਕਵਿ ਲੂਝੈ ॥
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਵਲਖੀਐ ਲੇ ਖੁ ॥ ਜੇਹਾ ਿੇਖਵਹ ਤੇਹਾ ਿੇਖੁ ॥੧॥

਼ਿਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਮਨੁ ਖ) ਿਉਮੈ ਹਵਚ (ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ) ਆਇਆ, ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਚਲਾ ਹਗਆ। ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਜੰਹਮਆ, ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਮਰ ਹਗਆ।
(ਉਸਨੇ ) ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਹਦਤਾ, ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਹਲਆ। ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਖੁੱਹਟਆ,(ਤੇ) ਿਉਮੈ ਹਵਚ (ਸਭ)ਖਤਮ ਿੋ ਹਗਆ।
(ਉਿ) ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਸਹਚਆਰ ਤੇ ਕੂ ਹੜਆਰ (ਬਣਦਾ ਿੈ)। ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਪ੍ਾਪ੍ ਤੇ ਪ੍ੁੰਨ ਦਾ ਹਵਚਾਰ (ਕਰਦਾ ਿੈ)। ਿਉਮੈ ਹਵਚ
ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਹਵਚ ਜਨਮ (ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ)।
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ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿਸਦਾ ਿੈ, ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਰੋਂਦਾ ਿੈ। ਿਉਮੈ ਹਵਚ (ਮੈਲ ਨਾਲ) ਭਰਦਾ ਿੈ, ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਧੋਂਦਾ ਿੈ। ਿਉਮੈ ਹਵਚ
(ਆਪ੍ਣੀ ਉਤਮ) ਜਾਤ-ਹਜਣਸ ਗੁਆ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।
ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਮੂਰਖ (ਬਹਣਆ ਘੁੰਮਦਾ ਿੈ), ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਹਸਆਣਾ (ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਿੈ)। (ਪ੍ਰ) ਮੋਕ਼ਿ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖਬਰ-ਸਾਰ
ਨਿੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਮਾਇਆ (ਹਪ੍ਛੇ ਭਜਦਾ ਿੈ), ਿਉਮੈ ਹਵਚ (ਉਸ ਦੀ) ਛਾਂ (ਿੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। ਿਉਮੈ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ (ਿੀ) ਜੰਤ
ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਏ ਿਨ।
ਜੇਕਰ (ਮਨੁ ਖ ਆਪ੍ਣੀ ਇਸ) ਿਉਮੈ ਨੂ ੰ ਬੁੁੱਝੇ, ਤਾਂ (ਿੀ ਉਸ ਨੂ ੰ ) ਪ੍ਰਭੂ-ਦਰ ਸੁੁੱਝੇ। (ਨਿੀਂ ਤਾਂ) ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਕਥ-ਕਥ ਕੇ
(ਿੀ) ਲੁ ਝਦਾ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! (ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ) ਿੁਕਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਰਮ-ਲੇ ਖ ਹਲਖੀਦਾ ਿੈ। (ਇਸ ਕਰਮ-ਲੇ ਖ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮਨੁ ਖ) ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ ਵੇਖਦੇ ਿਨ,
ਹਤਿੋ ਹਜਿਾ (ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ) ਸਰੂਪ੍ (ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਮਨੁ ਖ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਇਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ੈਦਾ
ਿੁੰਦਾ ਤੇ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਮਨੁ ਖ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਹਕਸੇ ਨੂ ੰ ਕੁ ਝ ਹਦੰਦਾ ਤੇ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਹਕਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਿਉਮੈ ਹਵਚ
ਿੀ ਕਮਾਏ ਿੋਏ ਨੂ ੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।
ਮਨੁ ਖ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਕਦੇ ਸਹਚਆਰ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਿੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੂ ਹੜਆਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਿ ਪ੍ੈ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ
ਮਾੜੇ-ਚੰਗੇ ਕਰਮ (ਪ੍ਾਪ੍-ਪ੍ੁੰਨ) ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਗਰਸਤ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਿੀ ਉਿ ਕਦੇ ਦੁ ਖ (ਨਰਕ) ਤੇ ਕਦੇ
ਸੁਖ (ਸੁਰਗ) ਭੋਗਦਾ ਿੈ।
ਮਨੁ ਖ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਖੁ਼ਿ ਿੁੰਦਾ ਤੇ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਦੁ ਖੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਹਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਹਲਬੜਦਾ
ਤੇ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਹਿਰ ਉਸ ਮੈਲ ਨੂ ੰ ਕਰਮ-ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਧੋਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਗਰਸਤ ਿੋਣ
ਕਾਰਣ, ਉਿ ਆਪ੍ਣੀ ਉਤਮ ਮਨੁ ਖੀ ਜਾਤ ਤੇ ਨਸਲ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।1
ਮਨੁ ਖ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਬੇਸਮਝ ਬਹਣਆ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਿੈ। ਿਉਮੈ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਕਾਰਣ
ਿੀ ਉਿ ਹਵਕਾਰਾਂ ਆਹਦ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਰੇ (ਮੋਖ ਮੁਕਹਤ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿੀਂ ਪ੍ਛਾਣਦਾ।

1

ਪ੍ਰਥਮੇ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਹਤ ॥ ਦੁ ਤੀਆ ਤੇਰੀ ਮਨੀਐ ਪ੍ਾਂਹਤ ॥ ਹਤਰ ਤੀਆ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨੁ ॥ ਹਬਗੜ ਰੂਪ੍ੁ ਮਨ ਮਹਿ

ਅਹਭਮਾਨੁ ॥੧॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੩੭੪
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ਮਨੁ ਖ ਿਉਮੈ ਗਰਸਤ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਿੀ ਮਾਇਕੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਹਪ੍ੁੱਛੇ ਭਜਦਾ ਿੈ ਤੇ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਗਰਸਤ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਿੀ ਉਸ ਦੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ (ਛਾਂ) ਿੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਉਮੈ ਕਰਕੇ ਿੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਏ ਿਨ; ਭਾਵ, ਮਨੁ ਖਾਂ ਦੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਵੀ ਿਉਮੈ
ਕਾਰਣ ਿੀ ਿੁੰਦੀ/ਿੋਈ ਿੈ।
ਜੇਕਰ ਮਨੁ ਖ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂਲ (ਪ੍ਰਮੇ਼ਿਰ) ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਕਲਪ੍ਤ ਿੋਂਦ ਦੀ ਹਮਥ ਕਾਰਣ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਿਉਮੈ ਨੂ ੰ
ਜਾਣ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਿੀ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਆਤਮ-ਹਗਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਿੋਣ ਕਾਰਣ ਉਿ ਿੋਕੀ ਕਥਨੀ
ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਿਜ਼ੂਲ ਿੀ ਦੂ ਹਜਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! ਿੁਕਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿੁਕਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਰਮ-ਲੇ ਖ ਹਲਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਕਰਮ-ਲੇ ਖ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ
ਮੂਲ (ਪ੍ਰਮੇ਼ਿਰ) ਤੋਂ ਅੁੱਡਰੀ ਆਪ੍ਣੀ ਕਲਪ੍ਤ ਿੋਂਦ (ਿਉਮੈ) ਦਾ ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ ਉਨ੍ ਾਂ ਦਾ
ਸਰੂਪ੍ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।2

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਿਉ3 = ਿਉਂ ਹਵਚ, ਿਉਮੈ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਬਰਜ - ਿਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਿਉਂ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਿਮ੍ (अहम् - ਮੈਂ)।4

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ, ਅੰਦਰ, ਅਧੀਨ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਹਸੰਧੀ - ਹਵਹਚ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਹਵੁੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵੁੱਚ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਮਹਨ੍ (वर्तममन ् - ਹਵਚ)।

ਆਇਆ = ਆਇਆ ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਆਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਆਇਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਆਗਯ/ਆਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਆਗਤ (आगत - ਆਇਆ)।

2

ਹਜਉ ਮਨੁ ਦੇਖਹਿ ਪ੍ਰ ਮਨੁ ਤੈਸਾ ॥ ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸਾ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੩੪੨

3

‘ਿਉ’ ਇਥੇ ‘ਿਉਮੈ’ ਦਾ ਿੀ ਸੰਹਖਪ੍ਤ ਰੂਪ੍ ਿੈ। ਵੇਖੋ, ਇਸੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਲੋ ਕ।

4

ਅਜਕਲ ਹਿੰਦੀ, ਪ੍ੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆਹਦ ਬੋਲੀਆਂ ਹਵਚ ‘ਿਉ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੈਂ’ ਜਾਂ ‘ਮੈਂ-ਮੇਰੀ’ ਿੀ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਗਇਆ = ਹਗਆ, ਚਲਾ ਹਗਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਗਇਆ; ਬਰਜ - ਗਯਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਗਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਅ/ਗਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਤਿ (गत: - ਹਗਆ)।

ਜੰਹਮਆ = ਜਨਹਮਆ, ਜਨਮ ਹਲਆ, ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਇਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਜੰਮਣ (ਜੰਮਣਾ, ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਜੰਮਣੁ (ਜੰਮਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਜੰਮਣ/ਜੰਮੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਜੰਮਨ; ਸੰਸਹਿਤ
- ਜਨ੍ਮਨ੍ (जन्म ् - ਜਨਮ)।

ਮੁਆ = ਮਰ ਹਗਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਅਵਧੀ - ਮੁਆ; ਲਹਿੰਦੀ - ਮੋਇਆ/ਮੋਆ; ਹਸੰਧੀ - ਮੁਓ/ਮੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਮੁਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੁਅ/ਮਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮਤ
(ਮੁਰਦਾ/ਮਹਰਆ ਿੋਇਆ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਮਰਤ (मृत - ਮੁਰਦਾ/ਮਹਰਆ ਿੋਇਆ; ਹਰਗਵੇਦ - ਮੌਤ)।

ਹਦਤਾ = ਹਦਤਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਹਦਤਾ; ਕ਼ਿਮੀਰੀ - ਦਯੁਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਹਦਤ/ਹਦਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁੱਤ/ਹਦੁੱਤ
(दत्त/ददत्त - ਹਦਤਾ ਿੋਇਆ)।

ਲਇਆ = ਹਲਆ, ਪ੍ਾ ਹਲਆ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਲਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਲਇਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲਾਤ (लात - ਹਲਆ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ)।

ਖਹਟਆ = ਖਹਟਆ, ਕਮਾਇਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਲਹਿੰਦੀ - ਖੁੱਟਣ (ਕਮਾਉਣਾ, ਖਟਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਖਟੁ ਨ (ਹਜੁੱਤਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਕ਼ਿਮੀਰੀ - ਖਟੁ ਨ (ਲੁ ਕਾਉਣਾ,
ਿਰਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਖੁੱਟਯਹਤ (खट्टयनत - ਲੁ ਕਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਤਦਾ ਿੈ)।

ਗਇਆ = ਹਗਆ, ਖਤਮ ਿੋ ਹਗਆ, ਖਰਚ ਿੋ ਹਗਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਗਇਆ; ਬਰਜ - ਗਯਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਗਯ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਗਅ/ਗਯ; ਪ੍ਾਲੀ - ਗਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਗਤਿ (गत: - ਹਗਆ)।

ਸਹਚਆਰੁ = ਸੁੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ।

ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਗਰਸਤ ਮਨੁ ਖ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਹਚਆਰ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਚਾਰ; ਹਸੰਧੀ - ਸਚਾਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਸੁੱਚਆਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਤਯਕਾਰ (सर्तयकार ਸਹਚਆਰਾ)।

ਕੂ ਹੜਆਰੁ = ਕੂ ੜ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਝੂ ਠਾ।

ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਗਰਸਤ ਮਨੁ ਖ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਕੂ ਹੜਆਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਕੂ ੜਾਯਾਰ /ਕੂ ੜਆਰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੂ ਡਆਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੂ ਟ+ਕਾਰ
(कू ट+कार - ਝੂ ਠ+ਵਾਲਾ/ਵਾਲੇ )।

ਪ੍ਾਪ੍ = ਪ੍ਾਪ੍ ਦਾ; ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਪ੍ਾਪ੍ੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਪ੍ਾਪ੍ (ਪ੍ਾਪ੍); ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਪ੍ (पाप - ਬਦਮਾ਼ਿ, ਬੁਰਾ, ਪ੍ਾਪ੍)।

ਪ੍ੁੰਨ = ਪ੍ੁੰਨ ਦਾ; ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੁੰਨ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੁਨੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਪ੍ੁੰਨੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ੁੰਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ੁੁੱਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ੁਣਯ (पुण्य - ਪ੍ਹਵਤਰ, ਚੰਗਾ,
ਮਨੋ ਿਰ, ਲਾਭਦਾਇਕ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਵੀਚਾਰੁ = ਵੀਚਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਬੀਚਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਚਾਰ (नवचार - ਵੀਚਾਰ, ਚਰਚਾ)।

ਨਰਹਕ = ਨਰਕ ਹਵਚ; ਦੁ ਖ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ - ਨਰਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਨਰਕਿ ( रक: - ਨਰਕ)

ਸੁਰਹਗ = ਸੁਰਗ ਹਵਚ; ਸੁਖ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਸੁਰਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਵਰਗਿ (स्वगम: - ਦੇਵਲੋ ਕ, ਸਵਰਗ, ਪ੍ਰਕਾ਼ਿਮਈ ਸਥਾਨ)।

ਅਵਤਾਰੁ = ਜਨਮ, ਪ੍ਰਵੇ਼ਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਅਵਤਾਰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਵਤਾਰਿ (अवतार: - ਉਤਰਨਾ, ਜਨਮ ਲੈ ਣਾ, ਹਵ਼ਿੇ਼ਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ
ਉਪ੍ਰ ਆਉਣਾ)।

ਿਸੈ = ਿਸਦਾ ਿੈ; ਖੁ਼ਿ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

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

ਰੋਵੈ = ਰੋਂਦਾ ਿੈ; ਦੁ ਖੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਰੋਵਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਰੋਵੈ/ਰੋਵਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੋਵਇ/ਰੋਇ/ਰੋਯਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਰੋਦਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰੋਦਹਤ/ਰੋਹਦਹਤ
(रोदनत/रोददनत - ਰੋਂਦਾ ਿੈ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਭਰੀਐ = ਭਰੀਦਾ ਿੈ, (ਮੈਲ ਨਾਲ) ਭਰਦਾ/ਹਲਬੜਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਭਰੀਐ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਭਰੀਅ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਭਰਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਭਰਹਤ (भरनत - ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਿੈ,
ਭਰਦਾ ਿੈ)।

ਧੋਵੈ = ਧੋਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਧੋਵੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੋਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਧੋਵਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧੁਵਹਤ (धुवनत - ਧੋਂਦਾ ਿੈ)।

ਜਾਤੀ = ਜਾਤ, ਉਚੀ ਜਾਤ; ਉਤਮ ਮਨੁ ਖੀ ਜਾਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਹਤ (जानत - ਜਨਮ, ਜਨਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗੋਤ/ਪ੍ਰਵਾਰ/ਵੰ਼ਿ, ਜਾਤ)।

ਹਜਨਸੀ = ਹਜਨਸ, ਹਕਸਮ; ਉਤਮ ਮਨੁ ਖੀ ਨਸਲ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਹਜਨਹਸ/ਹਜਨਸੀ; ਅਰਬੀ - ਹਜਨਸ (ਹਕਸਮਾਂ)।

ਖੋਵੈ = ਗੁਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਗੁਆ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਖੋਵੈ/ਖੋਵਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਵੇਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕ਼੍ਿਪ੍ਯਹਤ (क्षपयनत - ਨ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਮੂਰਖੁ = ਬੇਸਮਝ।

ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਗਰਸਤ ਮਨੁ ਖ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਮੂਰਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੂਰੁਕ੍ਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੂਰਖ (मूखम - ਮੂੜ੍, ਅਨਜਾਣ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਸਆਣਾ = ਸੂਝਵਾਨ।

ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਗਰਸਤ ਮਨੁ ਖ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਹਸਆਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਹਸਆਣੋ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਹਸਆਣਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਸਜਾਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਸਜ੍ਞਾਨ (नसज्ञा ਬੁਧੀਮਾਨ, ਚਲਾਕ)।

ਮੋਖ5 = ਮੋਕ਼ਿ (ਦੀ), ਛੁ ਟਕਾਰੇ (ਦੀ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਮੋਖੁ/ਮੋਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਮੋਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਮੋੋੱਖ/ਮੁੁੱਖ; ਪ੍ਾਲੀ - ਮੋੋੱਖ (ਛੁ ਟਕਾਰਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਮੋਕ਼੍ਿ੍ (मोक्ष् - ਹਵ਼ਿੇ਼ਿ ਕਰਕੇ
ਸੰਸਾਰਕ ਿੋਂਦ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਰਾ)।

ਮੁਕਹਤ = ਮੁਕਤੀ (ਦੀ)।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਮੁਕਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮੁਹਕ੍ਤ (मुनि - ਛੁ ਟਕਾਰਾ, ਮੁਕਤੀ)।

ਕੀ = ਦੀ।

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

ਸਾਰ = ਖਬਰ-ਸਾਰ, ਕੀਮਤ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਸਾਰ (ਸੰਭਾਲ); ਸੰਸਹਿਤ - ਸਮ੍ਭਾਰ (सम्भार - ਸੰਭਾਲ)।

5

ਸੰਸਹਿਤ ਦੀ ਮੂਰਧਨੀ ਧੁਨੀ ‘਼ਿ’ (ष) ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ ਤੁੱਕ ਪ੍ਿੁੰਚ ਕੇ ‘ਖ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਜੁਕਤ

ਹਵਅਜੰਨ ‘ਕ਼ਿਾ’ (क्ष) ਵੀ ‘ਖ’ ਹਵਚ ਤਬਦੀਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

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

ਜਾਣਾ = ਜਾਣਦਾ, ਸਮਝਦਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਜਾਣਾ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਾਨਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਨत (जा त - ਜਾਨਣਾ)।

ਮਾਇਆ = ਮਾਇਆ ਹਪ੍ਛੇ, ਮਾਇਕੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਹਪ੍ਛੇ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਮਾਇਆ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਾਯਾ (माया - ਧਨ, ਛਲ, ਹਮਹਥਆ)।

ਛਾਇਆ = ਛਾਂ ਿੇਠ; ਪ੍ਰਭਾਵ ਿੇਠ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਛਾਇਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਛਾਯਾ/ਛਾਆ/ਛਾਈ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਛਾਯਾ (छाया - ਛਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਹਬੰਬ)।

ਿਉਮੈ = ਿਉਮੈ ਨੂ ੰ, ਿਉਂ-ਿਉਂ, ਮੈਂ-ਮੈਂ/ਿੰਗਤਾ/ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਿਉਮੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਿਉਂ+ਮੈ/ਮਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ+ਮਇ/ਮਯ; ਸੰਸਹਿਤ ਅਿਮ੍+ਮਯਾ (अहम्+मया - ਮੈਂ+ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ)।6

ਕਹਰ ਕਹਰ = ਕਰ-ਕਰ ਕੇ, ਅਪ੍ਣਾਅ-ਅਪ੍ਣਾਅ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ)।

6

‘ਿਉਮੈ’ ਅਸਲ ਹਵਚ ‘ਿਉ+ਮੈ’ ਦਾ ਸਮਾਸ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ: ਿਉਂ ਿਉਂ, ਮੈਂ ਮੈਂ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਕਹਰ (ਕਰ ਕੇ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰੋਹਤ (करोनत - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਜੰਤ = ਜੀਅ-ਜੰਤ; ਮਨੁ ਖ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੰਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਜੰਤੂ (जन्तु - ਜਾਨਵਰ, ਜੀਵ, ਮਨੁ ਖ)।

ਉਪ੍ਾਇਆ = ਉਪ੍ਾਇ-ਆ, ਉਪ੍ਾਏ ਿਨ, ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਏ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਉਪ੍ਾਉਣਾ (ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਗਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਉਪ੍ਾਇਣੁ (ਬਣਾਉਣਾ/ਰਚਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੋੱਪ੍ਾਯਯੇਇ;
ਪ੍ਾਲੀ - ਉੋੱਪ੍ਾਦੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਉ੍ਪ੍ਾਦਯਹਤ (उर्तपादयनत - ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ).

ਿਉਮੈ = ਿਉਮੈ ਨੂ ੰ, ਿਉ-ਿਉ ਮੈਂ-ਮੈਂ/ਿੰਗਤਾ/ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਿਉਮੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਿਉਂ+ਮੈ/ਮਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ+ਮਇ/ਮਯ; ਸੰਸਹਿਤ ਅਿਮ੍+ਮਯਾ (अहम्+मया - ਮੈਂ+ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ)।7
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਬਰਜ - ਿਉ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਿਉਂ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਿਮ੍ (अहम् - ਮੈਂ)।

ਬੂਝੈ = ਜੇ ਬੁੁੱਝ,ੇ ਜੇ ਜਾਣ ਲਵੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਬੂਝ;ੈ ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਬੂੁੱਝਇ/ਬੁੁੱਝਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੁੁੱਝਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੁਧਯਤੇ (बुध्यते - ਬੁਝਦਾ ਿੈ)।

ਤਾ = ਤਾਂ।

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

7

‘ਿਉਮੈ’ ਅਸਲ ਹਵਚ ‘ਿਉ+ਮੈ’ ਦਾ ਸਮਾਸ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ: ਿਉਂ ਿਉਂ, ਮੈਂ ਮੈਂ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਦਰੁ = ਦਰਵਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ-ਦਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰ; ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਰਵਾਜ਼ਿ (ਦਰਵਾਜਾ)।

ਸੂਝੈ = ਸੁਝਦਾ ਿੈ, ਸੁਝ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਸੂਝੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਸੁੁੱਝੈ (ਸੁਝਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁੁੱਝਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਸੁੁੱਝਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਼ਿੁਧਯਹਤ
(शुध्यनत - ਼ਿੁਧ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸਪ਼੍ਿਟ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਹਗਆਨ = ਆਤਮ-ਹਗਆਨ (ਹਵਿੂਣਾ)।

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

ਹਵਿੂਣਾ = ਸਖਣਾ, ਵਾਂਝਾ।

ਸਬੰਧਕ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਵਿੂਣੀ/ਹਵਿੂਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਧੂਨ/ਹਵਿੂਨ (नवधू /नवहू - ਛਹਡਆ ਿੋਇਆ, ਹਬਨਾਂ)।

ਕਹਥ ਕਹਥ = ਕਥ-ਕਥ ਕੇ, ਕਹਿ-ਕਹਿ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ)।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਕਹਥ/ਕਥਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਥੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਯਹਤ (कथयनत - ਕਥਨ/ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਲੂ ਝੈ = ਲੁ ਝਦਾ ਿੈ, ਝਗੜਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਲੁ ੁੱਝਣ (ਝਗੜਨਾ); ਹਸੰਧੀ - ਲੁ ਝਣੁ (ਗੁੁੱਸੇ ਜਾਂ ਦੁ ਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ਼ਿਾਨ ਿੋਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਲੁ ਬ੍ਧ੍ (लुब्ध् - ਉਲਹਝਆ
ਿੋਇਆ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਿੁਕਮੀ = ਿੁਕਮ ਅਨੁ ਸਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਿੁਕਮ (ਆਦੇ਼ਿ)।

ਹਲਖੀਐ = ਹਲਖੀਦਾ ਿੈ, ਹਲਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ -ਹਲਖਣੁ (ਹਲਖਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਹਲਖਯਹਤ (नलखयनत - ਹਲਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।8

ਲੇ ਖੁ = ਲੇ ਖ, ਕਰਮ-ਲੇ ਖ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਲੇ ਖੁ; ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਲੇ ਖ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਲੇ ੋੱਖ; ਸੰਸਹਿਤ - ਲੇ ਖਯ (लेख्य - ਹਲਖਣ ਜੋਗ ਲੇ ਖ; ਹਲਖਣਾ)।

ਜੇਿਾ = ਹਜਿੋ ਹਜਿਾ, ਹਜਸ ਤਰਾਂ ਦਾ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਜੇਿਾ; ਹਸੰਧੀ - ਜੇਿੋ/ਹਜਿੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਜੇਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਿ/ਜਇਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਯਾਹਦਸ; ਸੰਸਹਿਤ ਯਾਹਦਰ ਕ਼੍ਿ/ਯਾਹਦਰ ਼ਿ (यादृक्ष/यादृश - ਜੈਸਾ, ਹਜਿਾ, ਜੇਿੋ ਹਜਿਾ)।

ਵੇਖਹਿ = ਵੇਖਦੇ ਿਨ; ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਵੇਖਣ (ਵੇਖਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੇਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਵਕ਼ਿਤੇ (नवक्षते - ਵੇਖਦਾ ਿੈ)।

8

ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਹਲਹਖਆ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਲਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਲਖਹਤ (नलखनत - ਹਲਖਦਾ ਿੈ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਤੇਿਾ = ਹਤਿੋ ਹਜਿਾ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਤੇਿਾ/ਤੇਿ/ਤਇਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤਾਹਦਸ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤਾਹਦਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਾਹਦਰ ਕ਼੍ਿ/ਤਾਹਦਰ ਼ਿ (तादृक्ष/तादृश - ਤੇਿਾ,
ਤੈਸਾ, ਉਿੋ ਹਜਿਾ)।

ਵੇਖੁ9 = ਵੇਸ, ਸਰੂਪ੍।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਵੇਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵੇ਼ਿ/ਵੇ਼ਿ (वेष/वेश - ਵੇਸ, ਪ੍ੌ਼ਿਾਕ, ਵਸਤਰ , ਪ੍ਹਿਰਾਵਾ)।

॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
੧੮ ਤੁ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ੧੪ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ
‘ਿਉ ਹਵਹਚ’ ਵਾਕੰ਼ਿ ਦੀ ੨੦ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੀ, ਦੂ ਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚਉਥੀ, ਅਠਵੀਂ, ਨਾਵੀਂ, ਹਗਆਰ੍ਵੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰ੍ਵੀਂ
ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਿ ਼ਿਬਦ-ਜੁਟ ਆਹਦ ਅਤੇ ਮੁੱਧ ਹਵਚ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਆਹਦ ਅਤੇ ਮੁੱਧ ਵਾਕੰ਼ਿ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਿੁੰਦੀ
ਿੈ। ਪ੍ੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ, ਸਤਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਸ ਼ਿਬਦ-ਜੁਟ ਦੇ ਹਸਰਿ ਤੁ ਕ ਦੇ ਆਹਦ ਹਵਚ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਕੇਵਲ
ਆਹਦ ਵਾਕੰ਼ਿ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ।

ਪ੍ਹਿਲੀ, ਦੂ ਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚਉਥੀ, ਅਠਵੀਂ, ਨਾਵੀਂ, ਹਗਆਰ੍ਵੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰ੍ਵੀਂ ਤੁ ਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪ੍ੁੱਖੋਂ ਇਕ ਸਮਾਨ
ਿਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਪ੍ੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ, ਸਤਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਤੁ ਕ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਾਵਟ ਵੀ ਇਕੋ ਹਜਿੀ ਿੈ। ਸੋ ਇਥੇ ਸੰਰਚਨਾ
ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਹਕਸਮ ਦੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਮਨੁ ਖ ਉਪ੍ਰ
ਿਉਮੈ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂ ੰ ਪ੍ੇ਼ਿ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।

9

‘ਵੇਖੁ’ ਇਥੇ ‘ਲੇ ਖ’ੁ ਨਾਲ ਤੁ ਕਾਂਤ ਮੇਲ ਲਈ ‘ਵੇਸੁ’ ਦੀ ਥਾਂ ਿੀ ਵਰਹਤਆ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ‘ਹਵਸੇਸ, ਸੇਸਨਾਗ, ਹਤਸ’ ਆਹਦ ਦੀ ਥਾਂ

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਹਵਸੇਖ,ੁ ਸੇਖਨਾਗ, ਹਤਖ’ ਆਹਦ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
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ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਨੌਂ ਅਤੇ ਹਗਆਰ੍ਵੀਂ ਤੇ ਤੇਰ੍ਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ, ‘ਆਇਆ-ਗਇਆ’ (ਪ੍ਹਿਲੀ), ‘ਜੰਹਮਆ-ਮੁਆ’ (ਦੂ ਜੀ), ‘ਹਦਤਾਲਇਆ’(ਤੀਜੀ), ‘ਖਹਟਆ-ਗਇਆ’ (ਚਉਥੀ), ‘ਸਹਚਆਰੁ-ਕੂ ਹੜਆਰੁ’ (ਪ੍ੰਜਵੀਂ), ‘ਪ੍ਾਪ੍-ਪ੍ੁੰਨ’ (ਛੇਵੀਂ), ‘ਨਰਹਕ-ਸੁਰਹਗ’
(ਸਤਵੀਂ), ‘ਿਸੈ-ਰੋਵੈ’ (ਅਠਵੀਂ), ‘ਭਰੀਐ-ਧੋਵੈ’ (ਨਾਵੀਂ), ‘ਮੂਰਖੁ-ਹਸਆਣਾ’ (ਹਗਆਰ੍ਵੀਂ), ਮਾਇਆ-ਛਾਇਆ (ਤੇਰ੍ਵੀਂ),
ਹਵਰੋਧੀ ਼ਿਬਦ ਵਰਤਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ ਾਂ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਹਵਰੋਧ ਮੂਲਕ ਼ਿਬਦ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਆਈ ਿੈ। ਇਸ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ
ਰਾਿੀਂ ਵੀ ਿਉਮੈ ਦੀ ਹਵਆਪ੍ਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਪ੍ੁੱਖ ਨੂ ੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿੇਠ ਦਰਸਾਇਆ
ਹਗਆ ਿੈ।

ਬਾਰ੍ਵੀਂ ਅਤੇ ਚਉਦਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਪ੍ੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਵਸਥਾਰ ਲਈ ‘ਿਉ ਹਵਹਚ’ ਵਾਕੰ਼ਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ
ਦੂ ਜੀਆਂ ਤੁ ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਵਪ੍ਥਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ, ਚਉਦਵੀਂ ਤੇ ਪ੍ੰਦਰਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਿਉ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਿਉਮੈ’ ਼ਿਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਼ਿਬਦ-ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਹਵਪ੍ਥਨ ਪ੍ੈਦਾ
ਕੀਤਾ ਹਗਆ। ਇਸ ਹਵਪ੍ਥਨ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਜੋ ਮਨੁ ਖ ਿਉਮੈ ਨੂ ੰ ਪ੍ਛਾਣ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਦੀ
ਸੋਝੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਹਗਆਨ ਹਵਿੂਣਾ ਇਸ ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ ਸਮਝ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਉਿ ਉਲਹਝਆ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ।

ਪ੍ੰਦਰਵੀਂ ਤੇ ਸੋਲ੍ਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਬੂਝ’ੈ , ‘ਸੂਝੈ’ ਅਤੇ ‘ਲੂ ਝੈ’ ਼ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਲੁੱਖਣ ਨਾਦ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪ੍ੰਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।
ਇਨ੍ ਾਂ ਼ਿਬਦਾਂ ਰਾਿੀਂ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਉਲਝੇ ਮਨੁ ਖ ‘ਤੇ ਹਵਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਵਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਥੇ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸ
ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ, ਸਤਾਰਵੀਂ ਤੇ ਅਠਾਰਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਹਲਖੀਐ ਲੇ ਖੁ’ ਅਤੇ ‘ਜੇਿਾ ਵੇਖਹਿ ਤੇਿਾ ਵੇਖੁ’ ਹਵਚ
ਵੀ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ।
ਮਹਲਾ ੨ ॥
ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਵਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹ ॥
ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰ ਧਨਾ ਵਿਵਰ ਵਿਵਰ ਜੋਨੀ ਪਾਵਹ ॥
ਹਉਮੈ ਵਕਿਹੁ ਊਪਜੈ ਵਕਤੁ ਸੰ ਜਵਮ ਇਹ ਜਾਇ ॥
ਹਉਮੈ ਏਹੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਵਕਰਵਤ ਵਿਰਾਵਹ ॥
ਹਉਮੈ ਿੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਿਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਵਹ ॥
ਵਕਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿੁ ਕਮਾਵਹ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰ ਜਵਮ ਿੁਖ ਜਾਵਹ ॥੨॥
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਼ਿਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਿਉਮੈ ਕਾਰਣ ਇਿ (ਸਾਰੀ) ਉਤਪ੍ਤੀ ਿੈ; ਿਉਮੈ ਅਧੀਨ (ਿੀ ਮਨੁ ਖ) ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਿਨ।
ਿਉਮੈ ਅਧੀਨ ਇਿ (ਸਾਰੇ) ਬੰਧਨ ਿਨ; (ਤੇ ਿਉਮੈ ਅਧੀਨ ਿੀ ਜੀਵ) ਹਿਰ-ਹਿਰ ਜੂਨਾਂ ਹਵਚ ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ।
(ਇਿ) ਿਉਮੈ ਹਕਥੋਂ ਉਪ੍ਜਦੀ ਿੈ? ਹਕਸ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇਿ ਜਾਂਦੀ ਿੈ?
(ਅਸਲ ਹਵਚ ) ਿਉਮੈ, ਇਿ ਿੁਕਮ ਿੀ ਿੈ; (ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਿੀ ਮਨੁ ਖ ) ਪ੍ਏ ਿੋਏ ਹਕਰਤ-ਲੇ ਖ ਅਨੁ ਸਾਰ ਭਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।
ਿਉਮੈ (ਇਕ) ਵੁੱਡਾ ਰੋਗ ਿੈ; (ਪ੍ਰ ਇਸ ਦਾ) ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਸ ਹਵਚ (ਿੀ) ਿੈ।
ਜੇ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆਪ੍ਣੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ (ਿੀ ਜੀਵ) ਗੁਰੂ ਦਾ ਼ਿਬਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਿਨ।
ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਸੁਣੋ, ਿੇ ਲੋ ਕੋ! ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਿਉਮੈ ਦੇ) ਦੁ ਖ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਸਾਰੀ ਉਤਪ੍ਤੀ ਿਉਮੈ ਕਾਰਣ ਿੀ ਿੈ;10 ਿਉਮੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਿੀ ਜੀਵ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ।
ਿਉਮੈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਿੀ ਮਨੁ ਖ ਨੂ ੰ ਇਿ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕੀ ਬੰਧਨ ਹਵਆਪ੍ਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਿਉਮੈ ਕਾਰਨ ਿੀ ਮਨੁ ਖ
ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਹਵਚ ਭਟਕਦੇ ਿਨ।
ਸਵਾਲ: ਭਲਾ! ਇਿ ਿਉਮੈ ਹਕਥੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਹਕਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂ ਰ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ?
ਜਵਾਬ: ਰੁੱਬੀ-ਿੁਕਮ ਿੀ ਿੁੳਮੈ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਿੈ। ਇਸ ਰੁੱਬੀ-ਿੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹਲਖੇ ਿੋਏ ਕਰਮ-ਲੇ ਖ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੀ ਮਨੁ ਖ
ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਹਵਚ ਭਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।
ਿਉਮੈ ਇਕ ਹਵਕਰਾਲ ਰੋਗ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਸਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਸ ਿਉਮੈ ਹਵਚ ਿੀ ਿੈ।
ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ੍ਣੀ ਹਮਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮਨੁ ਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ ਕਮਾਉਂਦੇ ਿਨ।
ਨਾਨਕ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਿੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕ!ੋ ਸੁਣੋ! ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਉਮੈ ਕਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁ ਖ ਦੂ ਰ ਿੋ
ਜਾਂਦੇ ਿਨ।11

10

ਿਉਮੈ ਹਵਹਚ ਜਗੁ ਉਪ੍ਜੈ ਪ੍ੁਰਖਾ ਨਾਹਮ ਹਵਸਹਰਐ ਦੁ ਖੁ ਪ੍ਾਈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੪੬

11

ਦੂ ਖ ਹਵਸਾਰਣੁ ਸਬਦੁ ਿੈ ਜੇ ਮੰਹਨ ਵਸਾਏ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰ ਹਕਰਪ੍ਾ ਤੇ ਮਹਨ ਵਸੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਹਤ ਿੋਇ ॥੯॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ

ਸਾਹਿਬ ੧੪੧੩
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਿਉਮੈ = ਿਉਮੈ ਕਾਰਣ, ਿਉ-ਿਉ ਮੈਂ-ਮੈਂ/ਿੰਗਤਾ/ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਣ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਿਉਮੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਿਉਂ+ਮੈ/ਮਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ+ਮਇ/ਮਯ; ਸੰਸਹਿਤ ਅਿਮ੍+ਮਯਾ (अहम्+मया - ਮੈਂ ਮੈਂ)।

ਏਿਾ = ਇਿ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਇਿਾ/ਇਿੁ/ਇਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏ਼ਿਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)।

ਜਾਹਤ = ਜਨਮ, ਉਤਪ੍ਤੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਜਾਹਤ (जानत - ਜਨਮ, ਜਨਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗੋਤ/ਪ੍ਰਵਾਰ/ਵੰ਼ਿ, ਜਾਤ)।

ਿੈ = ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਿੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अनस्त - ਿੈ, ਿੋਣਾ)।

ਿਉਮੈ = ਿਉਮੈ ਹਵਚ, ਿਉਮੈ ਅਧੀਨ, ਿਉ-ਿਉ ਮੈਂ-ਮੈਂ/ਿੰਗਤਾ/ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਿਉਮੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਿਉਂ+ਮੈ/ਮਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ+ਮਇ/ਮਯ; ਸੰਸਹਿਤ ਅਿਮ੍+ਮਯਾ (अहम्+मया - ਮੈਂ ਮੈਂ)।

ਕਰਮ = ਕੰਮ, ਕਾਰਜ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਕਰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਰ੍ਤਮਨ੍ (कमम ् - ਕਾਰਜ, ਕੰਮ)।
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ਕਮਾਹਿ = ਕਮਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਕਮਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਮਾਇਣੁ ; ਕ਼ਿਮੀਰੀ - ਕਮਾਵੁ ਨ (ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁੱਮਾਵੇਇ; ਦਰਦ ਕਮਾਵਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ ਕਰ੍ਤਮਾਪ੍ਯਹਤ (कमममापयनत - ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਿਉਮੈ = ਿਉਮੈ ਦੇ, ਿਉ-ਿਉ ਮੈਂ-ਮੈਂ/ਿੰਗਤਾ/ਮੈਂ-ਮੇਰੀ ਦੇ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਮਾਰਵਾੜੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਬਰਜ - ਿਉਮੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਿਉਂ+ਮੈ/ਮਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅਿੰ+ਮਇ/ਮਯ; ਸੰਸਹਿਤ ਅਿਮ੍+ਮਯਾ (अहम्+मया - ਮੈਂ ਮੈਂ)।

ਏਈ = ਏਿੀ, ਇਿ ਿੀ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਬੰਧਨਾ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਏਈ/ਏਇ (ਏਿੀ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏਤ੍ (एत् - ਇਿ)।

ਬੰਧਨਾ = ਬੰਧਨ, ਮਾਇਕੀ-ਬੰਧਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਬੰਧਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੰਧਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੰਧਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੰਧਨ੍ (बन्ध ् - ਬੰਨ੍ਣਾ, ਜਕੜਣਾ, ਬੰਧਨ)।

ਹਿਹਰ ਹਿਹਰ = ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੁਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ)।
ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿਰ (ਮੁੜਣਾ, ਬਾਅਦ, ਹਿਰ); ਬਰਜ - ਹਿਹਰ (ਹਿਰ, ਬਾਅਦ); ਦਰਦ ਭਾ਼ਿਾਵਾਂ - ਹਿਹਰ (ਘੁਮ
ੰ ਣਕੇਰੀ); ਸੰਸਹਿਤ ਿੇਰ (फे र - ਮੁੜਣਾ ਜਾਂ ਮੋੜਣਾ, ਘੁੰਮਾਉਣਾ)।

ਜੋਨੀ = ਜੂਨਾਂ ਹਵਚ, ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੇ ਗੇੜ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
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ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਜੋਨੀ/ਜੋਹਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੋਹਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਯੋਹਨ (ਕੁ ਖ, ਸਰੋਤ); ਸੰਸਹਿਤ - ਯੋਹਨ (योन - ਕੁ ਖ, ਜੰਮਣ-ਥਾਂ/ਇਸਤਰੀ
ਜਨਨ-ਅੰਗ; ਹਰਗਵੇਦ - ਸਮਾਜਕ ਸਹਥਤੀ, ਜਾਤ)।

ਪ੍ਾਹਿ = ਪ੍ੈਂਦੇ ਿਨ, ਭਟਕਦੇ ਿਨ।

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

ਹਕਥਿੁ = ਹਕਥੋਂ? ਹਕਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ?

ਹਕਹਰਆ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਕਥਿੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਹਕ੍ਥੇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁ ਤਰ (कु त्र - ਹਕਥੇ)।

ਊਪ੍ਜੈ = ਉਪ੍ਜਦੀ ਿੈ, ਪ੍ੈਦਾ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਉਪ੍ਜੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਉੋੱਪ੍ੁੱਜਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਉੋੱਪ੍ੁੱਜਹਤ (ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਉ੍ਪ੍ਦਯਤੇ (उर्तपदयते ਉਗਦਾ ਿੈ, ਪ੍ੈਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ)।

ਹਕਤੁ = ਹਕਸ (ਸੰਜਮ ਦੁ ਆਰਾ), ਹਕਸ (ਢੰਗ/ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ12 (ਸੰਜਹਮ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਕਤੁ ; ਬਰਜ - ਹਕਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਹਕੁੱਤ/ਹਕੁੱਤੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਹਕੁੱਤੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕੁ ਤਿ (कु त: - ਹਕਥੋਂ, ਹਕਸ
ਲਈ)।

ਸੰਜਹਮ = ਸੰਜਮ ਦੁ ਆਰਾ, ਢੰਗ/ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

12

ਪ੍ਰ਼ਿਨ ਵਾਚਕ।
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ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਜਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਯਮ (संयम - ਸੰਜਮ, ਢੰਗ)।

ਇਿ = ਇਿ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ (ਿਉਮੈ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਇਿ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏ਼ਿਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)।

ਜਾਇ = ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਦੂ ਰ ਿੁੰਦੀ/ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾਹਤ (यानत - ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਗਮਨ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਏਿੋ = ਇਿੋ, ਇਿ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਿੁਕਮੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਇਿੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏ਼ਿਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)।

ਿੁਕਮੁ = ਰੁੱਬੀ-ਿੁਕਮ।

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

ਿੈ = ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਿੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਸਇ/ਅਿਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਹਤਤ (अनस्त - ਿੈ, ਿੋਣਾ)।

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

ਹਕਹਰਆ ਿਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ੈਣਾ/ਪ੍ਉਣਾ (ਹਡਗਣਾ); ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੇਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਵਣੁ (ਹਡਗਣਾ, ਵਾਪ੍ਰਨਾ/ਿੋਣਾ); ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਤਹਤ
(ਉਤਰਦਾ ਿੈ, ਹਡਗਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਤਹਤ (पतनत- ਉਡਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਹਡਗਦਾ ਿੈ)।

ਹਕਰਹਤ13 = ਹਕਰਤ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਕਰਮ-ਲੇ ਖ ਅਨੁ ਸਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਕਰਤੁ /ਹਕਰਹਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਹਕਰਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਹਤ (कृ नत - ਕਰਣੀ, ਕਮਾਈ)।

ਹਿਰਾਹਿ = ਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਭਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਿਰਾਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਿੇਰਾਵਇ (ਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਨ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਿੇਰਾਵਇ/ਿੇਰਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਿੇਰਯਹਤ
(फे रयनत - ਿੇਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਮੋਹੜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਦੀਰਘੁ = ਵੁੱਡਾ, ਹਵਕਰਾਲ।

ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਰੋਗੁ ਦਾ),ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਦੀਰਘ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦੀਰ੍ਤਘ (दीर्म - ਵੁੱਡਾ, ਗਹਿਰਾ)।

ਰੋਗੁ = ਰੋਗ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਰੋਗ;ੁ ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੋਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਰੋਗਿ (रोग: - ਰੋਗ, ਬੀਮਾਰੀ)।

ਦਾਰੂ = ਔਖਧ, ਇਲਾਜ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਦਾਰੂ (ਦਵਾ, ਔਖਧ)।

13

‘ਹਕਰਹਤ’ ਇਥੇ ‘ਹਕਰਤੁ ’ (ਪ੍ੁਹਲੰਗ) ਦਾ ਿੀ ਕਰਣ-ਕਾਰਕੀ ਰੂਪ੍ ਿੈ: ਹਕਰਤੁ ਪ੍ਇਆ ਨਿ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

੧੫੪
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ਭੀ = ਵੀ।

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

ਇਸੁ = ਇਸ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ (ਿਉਮੈ ਦਾ), ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਸੁ; ਬਰਜ - ਇਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਇਸੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਏਸੋ; ਸੰਸਹਿਤ - ਏ਼ਿਿ (एष: - ਯਿ, ਇਿ)।

ਮਾਹਿ = ਹਵਚ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਮਾਿੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਮੁੱਝ; ਸੰਸਹਿਤ - ਮਧਯੇ (मध्ये - ਹਵਚ, ਹਵਚਕਾਰ,
ਹਵਚਾਲੇ )।

ਹਕਰਪ੍ਾ = ਹਕਰਪ੍ਾ, ਹਮਿਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਹਕਰਪ੍ਾ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਹਰਪ੍ਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਪ੍ਾ (कृ पा - ਹਕਰਪ੍ਾ, ਹਦਆਲਤਾ)।

ਕਰੇ = ਕਰੇ, ਕਰ ਦੇਵ।ੇ

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

ਜੇ = ਜੇ, ਜੇਕਰ।

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

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਹਕਰਪ੍ਾ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਅਪ੍ਣਾ/ਆਪ੍ਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਆਪ੍ਣਾ/ਅਪ੍ਣੋ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਅਪ੍ਨ/ਅੁੱਪ੍ਨ/ਅੁੱਪ੍ਅ (ਅਪ੍ਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਅੁੱਤਣਅ/ਅੁੱਪ੍ਣਯ (ਆਪ੍ਣਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਆ੍ਮਨਕ (आर्तम क - ਆਪ੍ਣਾ, ਹਨੁੱਜੀ)।

ਤਾ = ਤਾਂ।

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

ਗੁਰ = ਗੁਰ (ਕਾ), ਗੁਰੂ (ਦਾ)।

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

ਕਾ = ਦਾ।

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

ਸਬਦੁ = ਼ਿਬਦ, ਉਪ੍ਦੇਸ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਸਬਦ; ਸੰਸਹਿਤ - ਼ਿਬਦ (शब्द - ਆਵਾਜ, ਧੁਨ)।

ਕਮਾਹਿ = ਕਮਾਉਂਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
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ਲਹਿੰਦੀ - ਕਮਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਮਾਇਣੁ ; ਕ਼ਿਮੀਰੀ - ਕਮਾਵੁ ਨ (ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁੱਮਾਵੇਇ; ਦਰਦ ਕਮਾਵਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ ਕਰ੍ਤਮਾਪ੍ਯਹਤ (कमममापयनत - ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਨਾਨਕੁ = ਨਾਨਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਕਿੈ = ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਕਿੈ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕਿੇਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਥੇਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਕਥਯਹਤ (कथयनत - ਕਥਦਾ ਿੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਿੈ)।

ਸੁਣਿੁ = ਸੁਣੋ!

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਮੁੱਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਸੁਣਿੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੁਣਿ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹ਼ਿਰਣੁਥ (श्रृणुथ - ਸੁਣੋ)।

ਜਨਿੁ = ਿੇ ਜਨੋ ! ਿੇ ਲੋ ਕ!ੋ

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਜਣ/ਜਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਣ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਿਤ - ਜਨ (ज - ਜੀਵ, ਹਵਅਕਤੀ, ਮਨੁ ਖ)।

ਇਤੁ = ਇਸ (ਸੰਜਮ) ਨਾਲ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਸੰਜਹਮ ਦਾ), ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਇਤੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਇਤ/ਇਤੁ ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਇ੍ਥ; ਸੰਸਹਿਤ - ਇ੍ਥਮ੍ (इर्तथम् - ਇਸ ਲਈ)।

ਸੰਜਹਮ = ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਢੰਗ/ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਜਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਯਮ (संयम - ਸੰਜਮ, ਢੰਗ)।
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ਦੁ ਖ = ਦੁ ਖ, ਕ਼ਿਟ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਦੁ ਖ; ਹਸੰਧੀ - ਦੁ ਖੁ (ਦੁ ਖ, ਪ੍ੀੜ); ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਦੁ ਖ/ਦੁ ਖੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਦੁ ਕ੍ਖ (ਦੁ ਖ/ਕ਼ਿਟ); ਸੰਸਹਿਤ - ਦੁ ਿਖ
(दु:ख - ਮੁ਼ਿਹਕਲ, ਪ੍ੀੜ)।

ਜਾਹਿ = ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ; ਦੂ ਰ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਜਾਿੀ/ਜਾਹਿ/ਜਾਹਸ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜਾਇ/ਜਾਂਹਤ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜਾਇ/ਜਾਂਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯਾੰਹਤ (यानन्त - ਜਾਂਦੇ ਿਨ)।

॥੨॥ = ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਿਉਮੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਨਵਰਤੀ14
ਿਉਮੈ ਕੀ ਿੈ? ਿਉਮੈ ਮਨੁ ਖੀ ਆਪ੍ੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮਰਥਾ ਿੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ-ਹਗਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ’15
ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ‘ਆਪ੍ਾ’ ਰਮਤ-ਰਾਮ ਿੀ ਿੈ। ਮਨੁ ਖ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ‘ਪ੍ਰਮਾਤਮ-ਚੇਤਨਾ’ ਿੀ
ਿੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਹਗਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿੰਕਾਰ ਦੀ ਮਦ-ਮਸਤੀ ਅਧੀਨ, ਮਨੁ ਖ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂਲ-ਆਪ੍ੇ (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ) ਤੋਂ ਵਖਰੀ
ਆਪ੍ਣੀ ਇਕ ਕਲਪ੍ਤ ਿੋਂਦ ਹਮਥ ਰਖੀ ਿੈ। ਇਿ ਮਨੁ ਖ ਦਾ ‘ਕਲਪ੍ਤ-ਆਪ੍ਾ’ ਿੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ‘ਦਵ ੈਤਾ
ਜਾਂ ਦੂ ਜਾ ਭਾਵ’ ਕਰ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਿ ‘ਦੂ ਜਾ-ਭਾਵ’ ਮਨੁ ਖ ਦੇ ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਵਕਾਸ ਦੇ ਰਾਿ ਹਵਚ ਪ੍ਰਮੁਖ
ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਹਵਥ ਪ੍ਾਈ ਰਖਦਾ ਿੈ।16

ਸੋ, ਸਮੁੱਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਜਥੇ ਮਨੁ ਖ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣਾ ‘ਅਸਲੀ ਆਪ੍ਾ’ ਪ੍ਛਾਨਣ ਦੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਦੰਦੀ ਿੈ,17 ਉਥੇ ਆਪ੍ਣੇ
‘ਕਲਪ੍ਤ-ਆਪ੍ੇ’ ਨੂ ੰ ਹਤਆਗਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਿੈ।18

14

ਭਾਈ ਜੋਹਗੰਦਰ ਹਸੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੀਅਉ ਹਨਧਾਨੁ , ਹਸੰਘ ਬਰਦਰਜ਼, ਅੰਹਮਰਤਸਰ, ੨੦੧੫, ਪ੍ੰਨਾ ੯੧-੯੨ ਤੋਂ

ਅਨੁ ਕੂਹਲਆ।
15

ਕਿੁ ਕਬੀਰ ਇਿੁ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸੁ॥ ਜਸ ਕਾਗਦ ਪ੍ਰ ਹਮਟੈ ਨ ਮੰਸੁ॥੪॥੫॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੮੭੧

16

ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ਨ ਦੇਈ ਹਲਵ ਲਾਗਹਣ ਹਜਹਨ ਿਹਰ ਕੇ ਚਰਣ ਹਵਸਾਰੇ ॥੧॥ਰਿਾਉ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੭੯੬

17

ਆਪ੍ ਪ੍ਛਾਣੈ ਮਨੁ ਹਨਰਮਲੁ ਿੋਇ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਹਤ ਿਹਰ ਪ੍ਾਵੈ ਸੋਇ॥੨॥੩੨॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੬੧
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ਸਵਾਲ ਪ੍ੈਦਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਮਨੁ ਖ ਹਵਚ ‘ਿਉਮੈ’ ਹਕਸ ਨੇ ਪ੍ਾਈ? ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਿ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ ਹਕ ‘ਿਉਮੈ’
ਮਨੁ ਖ ਹਵਚ ਇਸ ਦੇ ਕਰਨਿਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਿੀ ਪ੍ਾਈ ਿੋਈ ਿੈ।19

ਹਜਵੇਂ ਉਪ੍ਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ‘ਿਉਮੈ’ ਮਨੁ ਖੀ ਆਪ੍ੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਮਰਥਾ ਿੈ। ਇਿ ਅਹਿਸਾਸ ਮਨੁ ਖੀ
ਹਵਕਾਸ ਦੀ ਮੂਲ-ਧੁਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਿੀ ਮਨੁ ਖ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਲ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹਵਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ੍ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਤੇ ‘ਿਉਮੈ’ ਵੁੱਡੀ ਹਨਆਮਤ (ਦਾਤ)
ਿੈ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮਨੁ ਖ ਨੂ ੰ ਬਖ਼਼ਿੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਅਹਜਿੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲਾ ਮਨੁ ਖ ਆਪ੍ਣੀ ਹਸਆਣਪ੍ ਨੂ ੰ, ਆਪ੍ਣੀ ਸਮੁੁੱਚੀ ਿੋਂਦਿਸਤੀ ਨੂ ੰ ਕਰਨਿਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬਖ਼ਿ਼ਿ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੁੱਤਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਵਚ ਹਨਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਿੈ, ਹਕਸੇ ਗੁੱਲੋਂ
ਬਿਾਉਂਦਾ ਮੂਲੋਂ ਨਿੀਂ।

ਇਿ ਵਖਰੀ ਗੁੱਲ ਿੈ ਹਕ ਮਨੁ ਖ ਆਪ੍ਣੀ ਅਹਗਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਿੰਕਾਰ ਵੁੱਸ ‘ਆਪ੍ੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ’ ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੇ
ਫ਼ਰਜ਼ੀ-ਆਪ੍ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮੂਲ-ਆਪ੍ੇ (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ) ਨਾਲ ਼ਿਰੀਕਾ ਸਿੇੜ ਕੇ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੇ ਰਾਿ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ,
ਇਸ ਰੁੱਬੀ-ਰਹਿਮਤ ਨੂ ੰ ਜਹਿਮਤ (ਕ਼ਿਟ) ਹਵਚ ਬਦਲ ਦੇਂਦਾ ਿੈ।

ਸੋ, ਇਿ ਮਨੁ ਖ ਦੀ ਹਨਜੀ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਉਤੇ ਹਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਉਿ ਿਉਮੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਵਕਾਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਾਂ
ਹਵਨਾ਼ਿ ਲਈ।

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਪ਼੍ਿਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁ ਖ ਨੂ ੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਿਨ ਹਕ ਿਉਮੈ ਦੀਰਘ-ਰੋਗ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਿੀ ਇਿ ਇਸ ਹਵਕਰਾਲ
ਰੋਗ ਦਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਿੈ।20

18

ਇਉ ਕਿੈ ਨਾਨਕੁ ‘ਆਪ੍ੁ’ ਛਹਡ ਸੁਖ ਪ੍ਾਵਹਿ ਮਨ ਹਨਮਾਣਾ ਿੋਇ ਰਿੁ॥੭॥੭॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੪੧

19

ਹਜਹਨ ਰਹਚ ਰਹਚਆ ਪ੍ੁਰਹਖ ਹਬਧਾਤੈ ਨਾਲੇ ਿਉਮੈ ਪ੍ਾਈ॥੩॥੪॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੯੯

20

ਿਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਿੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੬੬
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ਿੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਿਉਮੈ ਦੂ ਰ ਹਕਵੇਂ ਿੋਵੇ? ਅਹਗਆਨਤਾ ਤੋਂ ਉਪ੍ਜੀ ਿਉਮੈ ਆਪ੍ਣੇ ਹਕਸੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਹਨਹਵਰਤ
ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੰਜ ਇਿ ਿੋਰ ਵਧਦੀ ਿੈ। ਜੇ ਹਕਸੇ ਦੇ ਵੁੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਸਹਤਗੁਰੂ ਦੇ ਼ਿਬਦ (ਨਾਮਗੁਰਮੰਤਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਗੁਰ-਼ਿਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਹਤਆਂ ਇਸ ਿਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਹਮਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।21

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਦੂ ਜੇ ਪ੍ਾਤ਼ਿਾਿ ਵਲੋਂ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ ਵੀ ‘ਿਉਮੈ’ ਼ਿਬਦ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਣ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਦੀ
ਬੇਿਦ ਸੁੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਿ ਼ਿਬਦ ਆਹਦ ਅਤੇ ਮੁੱਧ ਹਵਚ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਆਹਦ ਅਤੇ ਮੁੱਧ ਼ਿਬਦ
ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਦੂ ਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚਉਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਿ ਼ਿਬਦ ਕੇਵਲ ਅਰੰਭ ਹਵਚ ਿੈ, ਸੋ ਇਥੇ ਆਹਦ
਼ਿਬਦ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ‘ਿਉਮੈ’ ਼ਿਬਦ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁ ਿਰਾਈ ਰਾਿੀਂ ਿਉਮੈ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਲੁੱਛਣਾਂ ਨੂ ੰ
ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ।

ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸਤਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਬੇ਼ਿਕ ‘ਿਉਮੈ’ ਼ਿਬਦ ਪ੍ਰਤੁੱਖ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਨਿੀਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਪ੍ਰ ਪ੍ਰੋਖ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਇਸ
ਦੀ ਿੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਨ੍ ਾਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਿਉਮੈ ਦੇ ਹਨਵਾਰਣ ਬਾਰੇ ਿੀ ਸਪ਼੍ਿਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ
ਿੈ।

ਇਿ ਕਥਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਪ੍ਥਨ22 ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਹਨਰਣੇ ਦੀ ਤੁ ਕ ‘ਿਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਿੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ’ ਹਵਚ
ਰੂਪ੍ਕ ਅਲੰਕਾਰ ਆਇਆ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਿਉਮੈ’ ਉਪ੍ਮੇਯ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਦੀਰਘ ਰੋਗ’ੁ ਉਪ੍ਮਾਨ ਿੈ। ਇਥੇ ਉਪ੍ਮੇਯ ਅਤੇ ਉਪ੍ਮਾਨ ਨੂ ੰ
ਇਕ ਮੰਨ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ‘ਿਉਮੈ’ ਰੂਪ੍ੀ ਰੋਗ ਦੀ ਹਨਹਵਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਾਰੂ’ ਨੂ ੰ ਉਪ੍ਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।
ਪਉਿੀ ॥
ਸੇਿ ਕੀਤੀ ਸੰ ਤੋਖੀਂਈ ਵਜਨੀੀ੍ ਸਿੋ ਸਿੁ ਵਧਆਇਆ ॥
ਓਨੀੀ੍ ਮੰ ਿੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਵਖਓ ਕਵਰ ਸੁਵਕਿਤੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥

21

ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪ੍ਣੀ ਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕੁ ਕਿੈ ਸੁਣਿੁ ਜਨਿੁ ਇਤੁ ਸੰਜਹਮ ਦੁ ਖ ਜਾਹਿ ॥੨॥ -ਗੁਰੂ

ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੬੬
22

ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਹਜਿੇ ਕਥਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤ ਹਵਚ ਪ੍ੂਰਵ-ਵਰਤੀ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਜਾਂ

ਕਥਨ ਨੂ ੰ ਬਦਲ ਹਦਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਪ੍ਰੋਕਤੀ ਜਾਂ ਕਥਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਪ੍ਥਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਿੈ।
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ਓਨੀੀ੍ ਿੁਨੀਆ ਤੋਿੇ ਬੰ ਧਨਾ ਅੰ ਨੁ ਪਾਣੀ ਿੋਿਾ ਖਾਇਆ ॥
ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਵਨਤ ਿੇਿਵਹ ਿਿਵਹ ਸਿਾਇਆ ॥
ਿਵਿਆਈ ਿਿਾ ਪਾਇਆ ॥੭॥

਼ਿਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ (ਉਨ੍ ਾ)ਂ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੇ , ਹਜਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚੋ ਸੁੱਚ ਹਧਆਇਆ।
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ (ਕਦੇ) ਮੰਦੇ ਪ੍ਾਸੇ ਵੁੱਲ ਪ੍ੈਰ ਨਿੀਂ ਧਹਰਆ; ਼ਿੁਭ ਹਕਰਤ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ (ਿੀ) ਕਮਾਇਆ।
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਦੁ ਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਹਦਤੇ (ਤੇ) ਅੰਨ ਪ੍ਾਣੀ ਥੋੜ੍ਾ ਖਾਧਾ।
(ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਤੂ ੰ ਬਿੁਤ ਬਖਹ਼ਿ਼ਿਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈਂ; (ਤੂ ੰ) ਹਨੁੱਤ (ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ) ਦੇਂਦਾ ਿੈਂ (ਤੇ ਹਿਰ ਵੀ) ਿੋਰ ਵਾਧੇ ਹਵਚ ਜਾਂਦਾ ਿੈਂ।
(ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੇ ) ਹਸਿਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ, (ਅਹਜਿਾ) ਵੁੱਡਾ (ਪ੍ਰਭੂ) ਪ੍ਾ ਹਲਆ।

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਹਵਚ ਉਨ੍ ਾਂ ਸੰਤੁ਼ਿਟ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਕਮਾਈ ਿੈ, ਹਜਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ਿੀ ਮਨ, ਬਚਨ
ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਰਾਹਧਆ।
ਉਨ੍ ਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਹਸਮਰਨ ਰੂਪ੍ ਼ਿੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਿੀ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਾਸੇ
ਵੁੱਲ ਪ੍ੈਰ ਨਿੀਂ ਧਹਰਆ।
ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਦੁ ਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਹਦਤੇ; ਉਿ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੋ ਗਏ। ਮਾਇਕੀ ਚਸਹਕਆਂ ਤੋਂ
ਉਪ੍ਰ ਉਠ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਅੰਨ-ਪ੍ਾਣੀ ਵੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੀ ਖਾਧਾ।23
ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂ ੰ ਬਿੁਤ ਬਖਹ਼ਿ਼ਿਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈਂ। ਤੂ ੰ ਹਨਰੰਤਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਿੈਂ ਪ੍ਰ ਹਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਦੇ ਹਨਖੁਟਦੇ
ਨਿੀਂ, ਸਦਾ ਵਾਧੇ ਹਵਚ ਿੀ ਰਹਿੰਦੇ ਿਨ।24
ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਿੰਗਤਾ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਨੂ ੰ ਹਤਆਗ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਹਦਤੇ ਉਪ੍ਰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਸਿਹਤਸਾਲਾਿ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੁੱਹਡਓਂ ਵੁੱਡੇ ਦਾਤਾਰ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ਪ੍ਾ ਹਲਆ।

23

ਖੰਹਡਤ ਹਨਦਰ ਾ ਅਲਪ੍ ਅਿਾਰੰ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥੮॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੯੩੯

24

ਤੂ ੰ ਸਚਾ ਦਾਤਾਰੁ ਹਨਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੫੦
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਸੇਵ = ਸੇਵਾ।

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

ਕੀਤੀ = ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੀਤਾ/ਕੀਤੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਕੀਤਾ; ਹਸੰਧੀ - ਕੀਤੋ; ਦਰਦ ਭਾ਼ਿਾਵਾਂ - ਕੀਤੀ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਿਤਿ (कृ त: ਕੀਤਾ)।

ਸੰਤੋਖੀਈਂ = ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਨੇ , ਸੰਤੁ਼ਿਟ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਸੰਤੋਖੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਸੰਤੋਸ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੰਤੋ਼ਿ (सन्तोष - ਸੰਤੋਖ)।

ਹਜਨੀ੍ = ਹਜਨ੍ ਾਂ ਨੇ ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਜਹਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਿਤ - ਯੇਨ (ये - ਹਜਸ ਦੁ ਆਰਾ)।25

ਸਚੋ ਸਚੁ26 = ਸੁੱਚੋ ਸੁੱਚ ਨੂ ੰ, ਹਨਰੋਲ ਸੁੱਚ ਨੂ ੰ; ਸੁੱਚ-ਸਰੂਪ੍ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ।

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

25

‘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 ਵੁੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਲਖਣ ਵੇਲੇ ਿੋਈ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿੈ।
26

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਹਵ ਹਵਚ ਭਾਵ ਨੂ ੰ ਿੋਰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਿਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤਹਿਤ, ਅਕਸਰ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੁੁੱਟ

ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
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ਹਧਆਇਆ = ਹਧਆਇਆ, ਹਚਤਹਵਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਧਆਉਣਾ; ਹਸੰਧੀ - ਧਯਾਇਣੁ (ਹਧਆਉਣਾ/ਹਚੰਤਨ ਕਰਨਾ); ਸੰਸਹਿਤ - ਧਯਾਯਹਤ (ध्यायनत ਹਧਆਨ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਸੋਚਦਾ/ਹਵਚਾਰਦਾ ਿੈ, ਹਚੰਤਨ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਧਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਓਨੀ੍ = ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਓਨ੍ ੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਓਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਓਅਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਮੁਣਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਮੁਨਾ (अमु ा - ਉਸ
ਦੁ ਆਰਾ)।

ਮੰਦੈ = ਮੰਦੇ (ਕੰਮ) ਹਵਚ, ਮਾੜੇ (ਪ੍ਾਸੇ) ਵੁੱਲ।

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

ਪ੍ੈਰੁ = ਪ੍ੈਰ।

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

ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

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

ਰਹਖਓ = ਰਹਖਆ, ਧਹਰਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਰਖਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਰਖਣ (ਰਖਣਾ, ਧਰਨਾ/ਹਟਕਾਉਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਰਖਣੁ (ਰਖਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਰੁੱਖਇ;
ਪ੍ਾਲੀ - ਰੁੱਕ੍ਖਹਤ (ਰਹਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਰਖਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਰਕ਼੍ਿਹਤ (रक्षनत - ਰਹਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਕਹਰ = ਕਰ ਕੇ।

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

ਸੁਹਿਤੁ = ਸੁ-ਹਿਤ, ਼ਿੁਭ ਹਕਰਤ, ਨੇ ਕ ਕਰਮ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਸੁਹਿਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸੁਹਿਤਿ (सुकृत: - ਼ਿੁਭ ਕੰਮ)।

ਧਰਮੁ = ਧਰਮ, ਸਦਗੁਣ, ਸਦਾਚਾਰ, ਨੇ ਕੀ।

ਨਾਂਵ,ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਧਰਮੁ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਧੰਮੋ/ਧੰਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਧਰ੍ਤਮ (धमम - ਜੋ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੈ, ਕਨੂ ੰਨ, ਿਰਜ, ਅਹਧਕਾਰ)।

ਕਮਾਇਆ = ਕਮਾਇਆ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਕਮਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਮਾਇਣੁ ; ਕ਼ਿਮੀਰੀ - ਕਮਾਵੁ ਨ (ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਕੁੱਮਾਵੇਇ; ਦਰਦ ਕਮਾਵਹਤ; ਸੰਸਹਿਤ ਕਰ੍ਤਮਾਪ੍ਯਹਤ (कमामपयनत - ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਿੈ)।

ਓਨੀ੍ = ਓਨ੍ ਾਂ ਨੇ , ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ (ਸੰਤੋਖੀਈ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਓਨ੍ ੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਓਨ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਓਅਣ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਮੁਣਾ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਮੁਨਾ (अमु ा - ਉਸ
ਦੁ ਆਰਾ)।
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ਦੁ ਨੀਆ = ਦੁ ਨੀਆ ਦੇ, ਦੁ ਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਦੁ ਨਯਾ (ਸੰਸਾਰ)।

ਤੋੜੇ = ਤੋੜ ਹਦਤੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤਰੋੜਣਾ/ਤੋੜਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਤਰੋੜਣ; ਹਸੰਧੀ - ਟਰੋੜਣੁ (ਤੋੜਨਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੋਡਇ (ਤੋੜਦਾ
ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਤਰ ੋਟਯਹਤ (त्रोटयनत - ਤੋੜਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾੜਦਾ ਿੈ)।

ਬੰਧਨਾ = ਬੰਧਨ, ਜੰਜਾਲ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਬੰਧਨ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਬੰਧਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਬੰਧਨ; ਸੰਸਹਿਤ - ਬੰਧਨ੍ (बन्ध ् - ਬੰਨ੍ਣਾ, ਜਕੜਣਾ, ਬੰਧਨ)।

ਅੰਨੁ = ਅੰਨ, ਭੋਜਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਅਨੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਅੰਨ;ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅਣ੍ਣ (ਭੋਜਨ, ਅਨਾਜ); ਪ੍ਾਲੀ - ਅੰਨ (ਭੋਜਨ, ਹਵ਼ਿੇ਼ਿ ਕਰਕੇ ਉਬਾਲੇ ਿੋਏ ਚੌਲ);
ਸੰਸਹਿਤ - ਅੰਨ (अन्न - ਭੋਜਨ, ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਹਰੁੱਝੇ ਿੋਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਮੁੱਕੀ’)।

ਪ੍ਾਣੀ = ਪ੍ਾਣੀ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਪ੍ਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਣੀਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਾਨੀਯ (पा ीय - ਪ੍ਾਣੀ)।

ਥੋੜਾ = ਅਲਪ੍, ਘੁੱਟ; ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ।

ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਅੰਨੁ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ); ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਥੋੜਾ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਥੋਰੀ/ਥੋਰੋ; ਹਸੰਧੀ/ਗੁਜਰਾਤੀ/ਦਰਦ ਭਾ਼ਿਾ - ਥੋੜੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਥੋਡ/ਥੋਹਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ ਥੋਗ/ਥੋ; ਪ੍ਾਲੀ - ਥੋਕ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਤੋਕ (स्तोक - ਅਲਪ੍, ਥੋੜਾ)।

ਖਾਇਆ = ਖਾਧਾ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਖਾਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਖਾਵਣ (ਖਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਖਾਅਇ/ਖਾਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਖਾਦਹਤ (ਖਾਂਦਾ ਿੈ)
ਸੰਸਹਿਤ - ਖਾਦਹਤ (खादनत - ਚਬਦਾ ਿੈ, ਵਢਦਾ ਿੈ; ਹਰਗਵੇਦ - ਖਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਤੂ ੰ = ਤੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਮੁੱਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਤੂ ੰ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਤੁ ਮ; ਸੰਸਹਿਤ - ਤਵਮ੍ (र्तवम् - ਤੂ ੰ, ਤੇਰਾ)।

ਬਖਸੀਸੀ = ਬਖ਼ਿੀ਼ਿੀ, ਬਖਹ਼ਿ਼ਿਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਮਿਰਵਾਨ।

ਕਰਤਰੀ-ਵਾਚਕ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਫ਼ਾਰਸੀ - ਬਖ਼ਹ਼ਿ਼ਿ (ਹਮਿਰ)।

ਅਗਲਾ = ਹਸਖਰਲਾ, ਬਿੁਤ।

ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਬਖਸੀਸੀ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ/ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਅੁੱਗਲ (ਪ੍ਹਿਲਾ; ਵਾਧੂ, ਬਿੁਤ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਅੁੱਗ; ਸੰਸਹਿਤ - ਅਗਰ (अग्र - ਅਗੇ/ਸਾਿਮਣੇ , ਪ੍ਰਮੁਖ,
ਹ਼ਿਖਰਲਾ; ਬਿੁਤ ਹਜਆਦਾ)।

ਹਨਤ = ਹਨਤ, ਹਨਰੰਤਰ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਹਨਤ; ਸੰਸਹਿਤ - ਹਨਤਯ (न र्तय - ਹਨਰੰਤਰ, ਲਗਾਤਾਰ, ਿਮੇ਼ਿਾ)।
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ਦੇਵਹਿ = (ਤੂ ੰ) ਦੇਂਦਾ ਿੈਂ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਮੁੱਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਦੇਵਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਦੇਉਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਦਇਈ; ਸੰਸਹਿਤ - ਦਦਾਹਤ (ददानत - ਦੇਂਦਾ ਿੈ)।

ਚੜਹਿ = (ਤੂ ੰ) ਚੜ੍ ਦਾ ਿੈਂ, ਵਾਧੇ ਹਵਚ ਜਾਂਦਾ ਿੈਂ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ; ਮੁੱਧਮ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਚੜ੍ ਣ; ਹਸੰਧੀ - ਚਢਣੁ (ਉਗਣਾ, ਚੜ੍ ਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਚਡਇ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਚਡਇ; ਸੰਸਹਿਤ - ਚਢਹਤ (चढनत ਉਗਦਾ ਿੈ, ਚੜ੍ ਦਾ ਿੈ)।

ਸਵਾਇਆ = ਵਧੇਰੇ, ਿੋਰ, ਹਜਆਦਾ।

ਹਕਹਰਆ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਵਾਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰ਼ਿ - ਸਵਾਅ; ਸੰਸਹਿਤ - ਸਪ੍ਾਦ (सपाद - ਇਕ ਅਤੇ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ, ਸਵਾਇਆ)।27

ਵਹਡਆਈ = ਵਹਡਆਈ ਸਦਕਾ, ਹਸਿਹਤ-ਸਾਲਾਿ ਕਰ ਕਰ ਕੇ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਵਡਾਈ/ਵਹਡਆਈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੁੱਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਡਰ (वड्र - ਵੁੱਡਾ, ਮਿਾਨ)।

ਵਡਾ = ਵੁੱਡਾ, ਵੁੱਹਡਓਂ ਵੁੱਡਾ (ਪ੍ਰਭੂ)।

ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ (ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ), ਕਰਮ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਡਾ/ਵਡੀ; ਲਹਿੰਦੀ - ਵੁੱਡਾ; ਹਸੰਧੀ - ਵਡੋ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਵਡ; ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਵੁੱਡ; ਸੰਸਹਿਤ - ਵਡਰ /ਹਵਰ ਦ੍ਧ
(वड्र/वृद्ध - ਵੁੱਡਾ, ਮਿਾਨ)।

ਪ੍ਾਇਆ = ਪ੍ਾ ਹਲਆ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
27

‘ਸਵਾਇਆ’ ਦਾ ਼ਿਾਬਦਕ ਅਰਥ ‘ਇਕ ਜਮ੍ਾਂ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ’ ਿੈ। ਇਥੋਂ ਿੀ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਹਵਚ ਇਿ ‘ਸਵਾਇਆ,

ਸਵਾਗੁਣਾ’, ਭਾਵ, ‘ਵਾਧੇ ਹਵਚ’ ਆਹਦ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਜਾਣ ਲਗ ਹਪ੍ਆ।
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ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਿਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪ੍ੇਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਿਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्रापयनत - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ)।

।। ੭ ।। = ਸਤਵੀਂ ਪ੍ਾਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ।।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾ਼ਿਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀਂ ਸਪ਼੍ਿਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸੰਤੋਖੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ਹਧਆਉਂਦੇ
ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਤਆਗ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਨਰਲੇ ਪ੍ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਨ-ਜਲ ਥੋੜ੍ਾ ਖਾਂਦੇ
ਿਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਹ਼ਿ਼ਿ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀ ਵਹਡਆਈ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ।

ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ‘ਸਚੋ ਸਚੁ’ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਵਡਾ’ ਼ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਼ਿਬਦ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣ
ਿਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਹਸਿਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨਰੋਲ ਸੁੱਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਡਾ ਿੈ। ਇਨ੍ ਾਂ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਹਕਉਂਹਕ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿ ਉਦੇ਼ਿ ਲਈ ਿੋਈ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਪ੍ਹਰਕਰ ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ।

ਦੂ ਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਪ੍ੈਰੁ ਨ ਰਹਖਓ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ’ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਸੋ ਇਥੇ
ਅਰਥ ਪ੍ੁੱਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਿੈ। ‘ਮੰਦੈ ਪ੍ੈਰੁ ਨ ਰਹਖਓ’ ਦਾ ਼ਿਾਬਹਦਕ ਅਰਥ ‘ਮੰਦੇ ਹਵਚ ਪ੍ੈਰ ਨਾ ਧਰਨਾ’ ਿੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਇਸਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ‘ਕਮਾਇਆ’ ਦਾ ਹਸੁੱਧਾ ਅਰਥ ਹਮਿਨਤ ਕਰਕੇ ਹਕਸੇ
ਵਸਤੂ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਾਰਮਕ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਹਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਓਨੀ੍’ ਼ਿਬਦ ਦੀ ਵੀ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਿ ਼ਿਬਦ ‘ਸੰਤੋਖੀਆਂ’ ਲਈ ਪ੍ੜਨਾਂਵ ਦੇ ਰੂਪ੍
ਹਵਚ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਦੋਵੇਂ ਤੁ ਕਾਂ ‘ਓਨੀ੍’ ਼ਿਬਦ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਆਹਦ ਼ਿਬਦ ਪ੍ੁੱਧਰੀ
ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਤੁ ਕਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹਵਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਼ਿਬਦ ਉਤੇ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿ ਜੋਰ ਹਦੁੱਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ
ਅੁੱਗੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੇ ਉੋੱਚੇ-ਸੁੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿੈ। ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵ਼ਿੇ਼ਿਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ
ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪ੍ੜਨਾਂਵ ‘ਓਨੀ੍’ ਨੂ ੰ ਤੁ ਕਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹਵਚ ਥਾਂ ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।
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