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ਪ੍ਉੜੀ ੮
ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ
ਅਠਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਨਾਲ ੨ ਸਲੋ ਕ ਦਰਜ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ੯ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਦੀਆਂ ੬ ਤੁ ਕਾਂ ਿਨ। ਪ੍ਹਿਲੇ ਸਲੋ ਕ ਦਾ
ਭਾਵ-ਅਰਥ ਿੈ ਹਕ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਦਰ ਸ਼ਟ ਤੇ ਅਹਦਰ ਸ਼ਟ ਰਚਨਾ ਨੂ ੰ ਜਾਣਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਕੇ,
ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (ਹਚੰਤਾ) ਵੀ ਆਪ੍ ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਦੂ ਸਰੇ ਸਲੋ ਕ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਜਸ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਕੀਤੀ ਿੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਿਿਰ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਰਸਿੀ ਕਰਿ-ਕਾਂਡ ਿਨੁ ਖ ਦਾ ਕੁ ਝ ਨਿੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਦੀ
ਹਿਿਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ, ਸਹਤਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਨਾਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਾਈ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰ
ਬਲ ਹਦਤਾ ਿੈ।

ਸਲੋ ਕ ਮਃ ੧ ॥
ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂਹ ॥ ਦੀਪਾਂ ਲੋ ਆਂ ਮੰ ਡਲਾਂ ਖੰ ਡਾਂ ਵਰਭੰ ਡਾਂਹ ॥
ਅੰ ਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਤਜਾਂਹ ॥ ਸੋ ਬਮਬਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੰ ਤਾਹ ॥
ਨਾਨਕ ਜੰ ਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰ ਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥ ਬਜਬਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਬ ੰ ਤਾ ਬਭ ਕਰਣੀ ਤਾਹ ॥
ਸੋ ਕਰਤਾ ਬ ੰ ਤਾ ਕਰੇ ਬਜਬਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥
ਬਤਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਬਤ ਬਤਸੁ ਬਤਸੁ ਦੀਿਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥
ਨਾਨਕ ਸ ੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਬਕਆ ਬਟਕਾ ਬਕਆ ਤਗੁ ॥੧॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਿੇ ਨਾਨਕ! ਉਿ (ਹਸਰਜਣਿਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ) ਿਨੁ ਖਾਂ, ਰੁਖਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਹਿਆਂ, ਬੱਦਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ; ਦੀਪ੍ਾਂ,1 ਲੋ ਕਾਂ,
ਿੰਡਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ,2 ਬਰਹਿਿੰਡਾਂ; ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਭੁ ਜ ਤੇ ਸੇਤਜ ਖਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ, ਪ੍ਰਬਤਾਂ (ਆਹਦ ਹਵਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਰੇ) ਜੀਅ-ਜੰਤਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ-ਹਿਣਤੀ ਜਾਣਦਾ ਿੈ।3

1

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ੁਰਾਣਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਹਵਚ ਸੱਤ ਸਿੁੰਦਰਾਂ ਹਵਚ ਹਿਰੇ ਿੋਏ ਖੁਸ਼ਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਹਸਆਂ ਨੂ ੰ ‘ਦੀਪ੍’ (ਟਾਪ੍ੂ) ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ

ਿੈ। ਇੰਨ੍ਾਂ ਹਵਚ ਜੰਬ,ੂ ਪ੍ਲਖ, ਸ਼ਾਲਿਹਲ, ਕੁ ਸ਼, ਕ੍ਰੋਚ, ਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹਿਲ ਿਨ। ਹਵਸ਼ਨੂ ੰ ਪ੍ੁਰਾਣ ਹਵਚ ਨੌਂ ਦੀਪ੍ ਹਲਖੇ
ਿਨ: ਇੰਦਰ ਦੀਪ੍, ਖੇਰਿਤ, ਤਾਿਰਵਰਣ, ਗਭਸਹਤਿਤ, ਨਾਗ, ਸੌਿਯ, ਿਾਧਰਵ, ਵਾਰੁਣ ਤੇ ਕੁ ਿਾਰਕ। -ਹਪ੍ਆਾਰਾ ਹਸੰਿ ਪ੍ਦਿ,
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸੰਕੇਤ ਕੋਸ਼, ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਸਟੀ, ਪ੍ਹਟਆਲਾ, ੧੯੮੭, ਪ੍ੰਨਾ ੨੦੨.
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ਨਾਨਕ! (ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ) ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਹਰਆਂ ਨੂ ੰ ਸੰਭਾਲਦਾ (ਵੀ) ਿੈ। ਹਜਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰਹਚਆ ਿੈ, (ਸਾਂਭਸੰਭਾਲ ਦੀ) ਹਚੰਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਿੀ ਕਰਨੀ ਿੈ।
ਉਿ ਕਰਤਾ (ਆਪ੍ ਿੀ) ਹਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੇ ਜਗਤ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।
ਿੈਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਣਾਿ ਕਰਦਾ ਿਾਂ, ਉਸ ਨੂ ੰ ਕਹਲਆਣ-ਸਰੂਪ੍ (ਿੰਨਦਾ ਿਾਂ); ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਟੁ ੱਟਣ ਵਾਲਾ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! ਸਚੇ ਨਾਿ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ, ਕੀ ਿੈ ਹਤਲਕ ਤੇ ਕੀ ਿੈ ਜਨੇ ਊ?

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਿਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਿੇ ਨਾਨਕ! ਹਜਸ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਨੇ ਇਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ-ਪ੍ਸਾਰਾ ਰਹਚਆ ਿੈ, ਉਿ ਸਾਰੇ ਿਨੁ ਖਾਂ, ਰੁਖਾਂ, ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ, ਪ੍ਹਵਤਰ
ਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕੰਿੇ ਉਸਰੇ ਧਾਰਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ; ਟਾਪ੍ੂਆਂ, ਭਵਨਾਂ, ਖੰਡਾਂ, ਬਰਹਿਿੰਡਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ
ਵਖ-ਵਖ ਹਿੱਹਸਆਂ; ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਉਤਭੁ ਜ, ਸੇਤਜ ਆਹਦ ਉਤਪ੍ਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ, ਪ੍ਿਾੜਾਂ ਆਹਦ ਹਵਚ ਵਸਣ
ਵਾਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਗਣਤੀ-ਹਿਣਤੀ ਜਾਣਦਾ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ-ਜੰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰ ਸਾਹਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਹਜਸ
ਹਸਰਜਣਿਾਰ ਨੇ ਇਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਹਚਆ ਿੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਾਲਣ-ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਚੰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਿੀ ਕਰਨੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।4
ਇਸ ਲਈ ਉਿੀ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ ਸਾਹਰਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਹਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੇ ਇਿ ਜਗਤ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।
ਿੈਂ ਉਸੇ ਨੂ ੰ ਨਿਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂ ੰ ਿੀ ਕਹਲਆਣ-ਸਰੂਪ੍ ਿੰਨਦਾ ਿਾਂ; ਉਸ ਦਾ ਿੀ ਦਰਬਾਰ ਸਦੀਵੀ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! ਉਸ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਿ ਨੂ ੰ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਿੱਥੇ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਹਤਲਕ ਤੇ ਗਲ ਹਵਚ
ਪ੍ਾਇਆ ਜਨੇ ਊ5 ਆਹਦ ਧਾਰਿਕ ਹਚੰਨ੍ ਹਕਸ ਕੰਿ? ਭਾਵ, ਸੱਚੇ ਨਾਿ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਉਿ ਹਵਅਰਥ ਿੀ ਿਨ।

2

ਭਾਰਤੀ ਭੂ ਗੋਲਵੇਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਂ ਖੰਡ (ਹਿੱਸ)ੇ ਿੰਨਦੇ ਿਨ: ਭਰਤ, ਇਲਹਵਰ ਤ, ਹਕੰਪ੍ੁਰਸ਼, ਭਦਰ , ਕੇਤਿਾਲ, ਿਹਰ, ਹਿਰਣਯ,

ਰਿਯ ਤੇ ਕੁ ਸ਼। -ਉਿੀ, ਪ੍ੰਨਾ ੨੧੫.
3

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

4

ਨਾ ਕਹਰ ਹਚੰਤ ਹਚੰਤਾ ਿੈ ਕਰਤੇ ॥ ਿਹਰ ਦੇਵੈ ਜਹਲ ਥਹਲ ਜੰਤਾ ਸਭਤੈ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੦੭੦

5

ਜਨੇ ਊ ਇਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਗੇ ਨੂ ੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਿਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚ ਸੱਤ ਗੰਿਾਂ ਲਾਈਆਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਬਰਾਿਿਣਾਂ ਦੇ ਜਨੇ ਊ ਹਵਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੰਿ (ਬਰਿਿਗਰੰਹਥ) ਵੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਹਤੰਨ ਧਾਹਗਆਂ (ਸੂਤਰਾਂ) ਨਾਲ ਬਣੇ
ਇਸ ਜਨੇ ਊ ਨੂ ੰ ਗੁਰ-ਦੀਹਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਹਤੰਨ ਸੂਤਰ ਹਿੰਦੂ ਹਤਰ -ਿੂਰਤੀ ਬਰਿਿਾ, ਹਵਸ਼ਨੂ ੰ ਅਤੇ
ਿਿੇਸ਼ ਆਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।
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ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਪ੍ੁਰਖਾਂ = ਪ੍ੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਿਨੁ ਖਾਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ੁਰਖੁ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ੁਰੁਸ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ੁਰੁਸ਼ਿ (पुरुष: - ਨਗਰੀ/ਸਰੀਰ ਹਵਚ ਲੇ ਹਟਆ ਿੋਇਆ, ਪ੍ੁਰਸ਼/ਪ੍ੁਰਖ)।

ਹਬਰਖਾਂ = ਹਬਰਛਾਂ ਦੀ, ਰੁਖਾਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਬਰਖਾਂ/ਹਬਰਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਬਰਖ/ਹਵਰਖ/ਹਵਰਕ੍ਖ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਵਕ੍ਖ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਵਰ ਕ੍ਸ਼ (वृक्ष - ਰੁਖ,
ਹਬਰਖ)।

ਤੀਰਥਾਂ = ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ, ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤੀਰਥਾਂ/ਤੀਰਥ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤੀਰ੍ਥ (तीर्थ - ਪ੍ਹਵਤਰ ਸਥਾਨ, ਤੀਰਥ)।

ਤਟਾਂ = ਤਟਾਂ ਦੀ, (ਪ੍ਹਵਤਰ ਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ) ਨਦੀਆਂ ਕੰਿੇ ਉਸਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤਟਾਂ/ਤਟ; ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਟ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਟਿ (तट: - ਹਕਨਾਰਾ, ਕੰਿਾ)।

ਿੇਿਾਂ = ਿੇਿਾਂ ਦੀ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿੇਿਾਂ/ਿੇਿ; ਰਾਜਸਥਾਨੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਿੇਿ (मेघ - ਬੱਦਲ)।

ਖੇਤਾਂਿ = ਖੇਤਾਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਖੇਤਾਂਿ/ਖੇਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਖੇਤਾ/ਖੇਤ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਖੇੇੱਤ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕ੍ਸ਼ੇਤਰ (क्षेत्र - ਖੇਤਰ, ਜਿੀਨ,
ਖੇਤ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਦੀਪ੍ਾਂ = ਦੀਪ੍ਾਂ ਦੀ, ਟਾਪ੍ੂਆਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਦੀਪ੍ਾਂ/ਦੀਪ੍; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੀਪ੍; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਦਵ ੀਪ੍ (द्वीप - ਟਾਪ੍ੂ)।

ਲੋ ਆਂ = ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ, ਭਵਨਾਂ/ਪ੍ੁਰੀਆਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਲੋ ਆ/ਂ ਲੋ ਅ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਲੋ ਅ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਲੋ ਕਿ (लोक: - ਲੋ ਕ, ਸੰਸਾਰ)।

ਿੰਡਲਾਂ = ਿੰਡਲਾਂ ਦੀ, ਬਰਿਿੰਡ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਿਲਹਕਆਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੰਡਲ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਿਣਡਲ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਿੰਡਲ (मण्डल - ਗੋਲ ਹਪ੍ੰਡ/ਚੱਕਰ)।

ਖੰਡਾਂ = ਖੰਡਾਂ ਦੀ, ਬਰਿਿੰਡ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਹਿੱਹਸਆਂ ਦੀ।6

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਖੰਡਾਂ/ਖੰਡ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਖੰਡ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਖੰਡ (खण्ड - ਟੁ ਕੜਾ, ਹਿੱਸਾ, ਭਾਗ)।

ਵਰਭੰਡਾਂਿ = ਵਰਭੰਡਾਂ ਦੀ, ਬਰਹਿਿੰਡਾਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਬਰਹਿਿੰਡ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਬਰਿਿਾਂਡ (ब्रह्मांड - ਬਰਿਿ ਦਾ ਬੀਜ)।

ਅੰਡਜ = ਅੰਡਜਾਂ ਦੀ, ਅੰਹਡਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ (ਹਜਵੇਂ ਪ੍ੰਛੀ ਅਤੇ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆਹਦ) ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਅੰਡਜ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਅੰਡਜ (अण्डज - ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਉਤਪ੍ੰਨ)।

6

ਉਦਾਿਰਣ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨੌਂ ਖੰਡਾਂ ਆਹਦ ਦੀ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਜੇਰਜ = ਜੇਰਜਾਂ ਦੀ, ਜੇਰ (ਹਜਉਰ) ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ (ਹਜਵੇਂ ਿਨੁ ਖ, ਪ੍ਸ਼ੂ ਆਹਦ) ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਜੇਰਜ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਜਰਾਯੁਜ (जरमयुज - ਔਲ/ਜੇਰ ਹਵਚੋਂ ਉਤਪ੍ੰਨ)।

ਉਤਭੁ ਜਾਂ = ਉਤਭੁ ਜਾਂ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਹਲਆਂ (ਹਜਵੇਂ ਬਨਸਪ੍ਤੀ, ਰੁੱਖ, ਪ੍ੌਦੇ ਆਹਦ) ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਉਤਭੁ ਜਾਂ/ਉਤਭੁ ਜ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਉਹਦਰ ਜ/ਤਦਹਭਦ੍ ( उद्रिज/उदभिद् - ਉੇੱਗਣ ਵਾਲਾ/ਅੰਕੁਹਰਤ ਿੋਣ
ਵਾਲਾ)।

ਖਾਣੀ = ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਉਤਪ੍ਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ।7

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਅਵਧੀ/ਭੋਜਪ੍ੁਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਖਾਣੀ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਖਾਹਣ/ਖਾਣੀ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਖਾਹਨ੍ (खमभ ् - ਖਾਣ)।8

ਸੇਤਜਾਂਿ = ਸੇਤਜਾਂ ਦੀ, ਿੁੱਸੜ/ਿੁੰਿਸ ਅਥਵਾ ਪ੍ਸੀਨੇ ਆਹਦ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ (ਹਜਵੇਂ ਹਚਚੜ, ਜੂੰ ਆਹਦ) ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੇਤਜ/ਸੇਦਜ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਸੇਦਜ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਵੇਦਜ (स्वेदज - ਿੁੜ੍ਕੇ ਦੀ ਸਲ੍ ਾਬ ਤੋਂ ਉਤਪ੍ੰਨ)।

ਸੋ = ਉਿ (ਹਸਰਜਣਿਾਰ)।

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

7

ਆਿ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਅਥਵਾ ਚਾਰ ਉਤਪ੍ਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ: ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਭੁ ਜ।

8

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

ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਭੁ ਜ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿੋ ਹਗਆ।
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ਹਿਹਤ = ਹਿਣਤੀ, ਹਗਣਤੀ-ਹਿਣਤੀ (ਿਾਪ੍, ਅੰਦਾਜ਼ਾ)।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਰਾਂ, ਿੇਰਾਂ, ਜੰਤਾਿ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ। ਨਾਂਵ
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਰਾਜਸਥਨੀ - ਹਿਹਤ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਿਹਤ/ਹਿੱਹਤ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਿੱਹਤ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਿਹਤਿ (भमभत: - ਿਾਪ੍,
ਤੋਲ)।

ਜਾਣੈ = ਜਾਣਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣੇ ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜਾਣਇ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जम मभत - ਜਾਣਦਾ ਿੈ)।

ਨਾਨਕਾ = ਿੇ ਨਾਨਕ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਸਰਾਂ = ਸਰਾਂ ਦੀ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਰਾਂ/ਸਰਾ/ਸਰ; ਹਸੰਧੀ - ਸਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਸਰ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਰਸ੍ (सरस् - ਝੀਲ, ਤਲਾਅ,
ਸਰੋਵਰ)

ਿੇਰਾਂ = ਿੇਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਬਤਾਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿੇਰਾਂ/ਿੇਰੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਿੇਰੁ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਿੇਰੁ (मेरु - ਪ੍ਰਬਤਾਂ ਹਵਚੋਂ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬਤ)।

ਜੰਤਾਿ = ਜੰਤਾਂ ਦੀ, ਜੀਅ-ਜੰਤਾਂ ਦੀ।

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜੰਤ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਜੰਤੂ (जन्तु - ਜਾਨਵਰ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਨਾਨਕ = ਿੇ ਨਾਨਕ !

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਜੰਤ = ਜੰਤਾਂ ਨੂ ੰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੰ, ਜੀਅ-ਜੰਤਾਂ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜੰਤ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਜੰਤੂ (जन्तु - ਜਾਨਵਰ)।

ਉਪ੍ਾਇ ਕੈ = ਉਤਪ੍ੰਨ ਕਰ ਕੇ, ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਕੇ।

ਪ੍ੂਰਬ ਪ੍ੂਰਣ ਹਕਰਦੰਤ (ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ)।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਪ੍ਾਇ (ਪ੍ੈਦਾ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਉਪ੍ਾਯਯ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਉਤ੍ਪ੍ਾਦਯਹਤ (उत्पमदयभत - ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ) + ਕੈ:
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੈ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਇਅ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਕਰਇ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕਰੋਹਤ (करोभत - ਕਰਦਾ ਿੈ) ।

ਸੰਿਾਲੇ = ਸੰਭਾਲਦਾ ਿੈ, ਸਾਰ-ਸੰਭਾਲ/ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੰਿਾਲੈ /ਸੰਿਾਰੈ/ਸੰਭਾਲੈ /ਸੰਭਾਲਇ (ਸੰਭਾਲਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸੰਭਾਰਇ (ਸਜਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਾਲਦਾ ਪ੍ੋਸਦਾ ਿੈ);
ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸੰਭਾਰਯਹਤ (सम्िमरयभत - ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਸਭਨਾਿ = ਸਭਨਾਂ ਨੂ ੰ, ਸਾਹਰਆਂ ਨੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਭਨਾ/ਸਭਨ; ਲਹਿੰਦੀ - ਸਭੋ; ਹਸੰਧੀ - ਸਭੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੱਭ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸੱਵ/ਸੱਬ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਰਵ (सवथ
- ਸਭ, ਿਰ ਕੋਈ)।

ਹਜਹਨ = ਹਜਸ ਨੇ ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਰਤੈ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਯੇਨ (ये - ਹਜਸ ਦੁ ਆਰਾ)।
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ਕਰਤੈ = ਕਰਤੇ ਨੇ , ਕਰਨਿਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕਰ੍ਤਾ (कतमथ - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।

ਕਰਣਾ = (ਰਚਨਾ ਦਾ) ਿੂਲ, ਬਾਨ੍ ਣੂ, ਸਬੱਬ; ਸੰਸਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬੰਗਾਲੀ - ਕਰਣਾ (ਕੰਿ, ਿਰਜ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਕਰਣ (ਸੰਦ/ਸਾਧਨ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਰਣ (ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕਰਣ
(करण - ਕਾਰਜ)।

ਕੀਆ = (ਪ੍ੈਦਾ) ਕੀਤਾ ਿੈ, ਰਹਚਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ ,ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੀਆ/ਕੀਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੀਅ/ਕੀਅਆ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਕਰੀਇ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਕ੍ਰਤਿ (कृ त: - ਕੀਤਾ)।

ਹਚੰਤਾ = ਹਚੰਤਾ, ਹਿਕਰ; ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ/ਪ੍ਾਲਣ-ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਚੰਤਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਗੁਜਰਾਤੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਚੰਤਾ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਚੰਤਾ (भिन्तम - ਹਚੰਤਨ, ਹਵਚਾਰ, ਹਿਕਰ)।

ਭੀ = ਵੀ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਹਸੰਧੀ - ਭੀ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਅਹਵ/ਹਵ; ਪ੍ਾਲੀ - ਅਹਪ੍; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਅਹਪ੍ (अभप - ਵੀ, ਅਤੇ, ਬਿੁਤ ਆਹਦ)।

ਕਰਣੀ = ਕਰਨੀ ਿੈ, ਕਰਨੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਰਣੀ; ਹਸੰਧੀ - ਕਰਣੀ (ਕੰਿ, ਕਾਰਜ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਕਰਣੀਅ; ਪ੍ਾਲੀ - ਕਰਣੀਯ (ਿਰਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ);
ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕਰਣੀਯ (करणीय - ਕਰਨ ਜੋਗ, ਕੰਿ)।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਤਾਿ9 = ਹਤਿ ਨੇ , ਹਤਸ ਨੇ , ਉਸ ਨੇ ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਤਾਿਾ/ਤਾਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ/ਪ੍ਾਲੀ - ਤੱਸ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਿ (त: - ਉਸ)।

ਸੋ = ਉਿ (ਹਸਰਜਣਿਾਰ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਰਤਾ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸੁ/ਸੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਿ (स: - ਉਿ)।

ਕਰਤਾ = ਕਰਨਵਾਲਾ, ਕਰਨਿਾਰ ਕਰਤਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕਰ੍ਤਾ (कतमथ - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।

ਹਚੰਤਾ = ਹਚੰਤਾ, ਹਿਕਰ; ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ/ਪ੍ਾਲਣ-ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਚੰਤਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਗੁਜਰਾਤੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਚੰਤਾ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਚੰਤਾ (भिन्तम - ਹਚੰਤਨ, ਦੁ ਖਦ ਵੀਚਾਰ, ਹਿਕਰ)।

ਕਰੇ = ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਕਰੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਹਰਅ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਕਹਰਇ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕਰੋਹਤ (करोभत - ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਹਜਹਨ = ਹਜਸ ਨੇ ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ , ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਯੇਨ (ये - ਹਜਸ ਦੁ ਆਰਾ)।

9

‘ਤਾਿ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਭਨਾਿ’ ਨਾਲ ਤੁ ਕਾਂਤ ਿੇਲਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ‘ਤਾਹਿ’ ਦਾ ਿੀ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਉਪ੍ਾਇਆ = ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਉਪ੍ਾਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਪ੍ਾਇਯ (ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਉਪ੍ਾਯਯ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਉਤ੍ਪ੍ਾਦਯਹਤ
(उत्पमदयभत - ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਜਗੁ = ਜਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜਗ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਜਗਤ੍ (जगत् - ਸੰਸਾਰ)।

ਹਤਸੁ = ਹਤਸ ਨੂ ੰ, ਉਸ ਨੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਸੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਤੱਸ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਿ (तभस्म ् - ਉਸ ਹਵਚ)।

ਜੋਿਾਰੀ = ਜੁਿਾਰਦਾ ਿਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਿ/ਨਿਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿਾਂ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਉਤਿ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - 10ਜੋਿਾਰੀ/ਜੋਿਾਰ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜੋਿਾਰਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜੋੇੱਕਾਰਇ (ਪ੍ਰਣਾਿ/ਨਿਸਕਾਰ/ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ ਜਯੋਕ੍ (ज्योक् आकमरयभत - ਲੰਬੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਆਿੰਤਰਣ ਕਰਦਾ/ਸੱਦਾ ਹਦੰਦਾ ਿੈ )।

ਸੁਅਸਹਤ = ਕਹਲਆਣ-ਸਰੂਪ੍, ਕਹਲਆਣ-ਕਾਰੀ।11

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸੁਅਸਹਤ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸੁਅਹਤ੍ਥ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਵਹਤਤ (स्वभस्त - ਕਹਲਆਣ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ)।

10

ਅਜੋਕੀ ਪ੍ੂਰਬੀ ਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਜੁਿਾਰੀ’ ਬਣ ਹਗਆ ਿੈ ।

11

ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ ਿੂਲ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਬਦ, ਹਜਸਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਿਰ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦਾ ਸੋਿਾ। ਇਿ ਕਹਲਆਣ, ਅਸੀਸ, ਨਸੀਬ ਅਤੇ

ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਿੈ।
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ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਤਸੁ = ਹਤਸ ਨੂ ੰ, ਉਸ ਨੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਸੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਤੱਸ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਿ (तभस्म ् - ਉਸ ਹਵਚ)।

ਹਤਸੁ = ਹਤਸ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਸੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਤੱਸ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਿ (तभस्म ् - ਉਸ ਹਵਚ)।

ਦੀਬਾਣੁ = ਦੀਬਾਨ, ਦਰਬਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਦੀਬਾਨ ( دیوان- ਸ਼ਾਿੀ ਦਰਬਾਰ)।

ਅਭਗੁ = ਨਾ ਨਾਸ ਿੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਹਬਨਾਸੀ, ਸਦੀਵੀ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਦੀਬਾਣੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਅਭੱਗ;ੁ ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਅਭੱਗ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਅਭਙ੍ਗ/ਅਭਗ੍ਨ (अिङ्ग/अिग्न - ਟੁ ੱਟ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਖੰਡ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਸਚੇ = ਸੱਚੇ (ਨਾਿ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ)।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨਾਿੁ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਨਾਿੁ = ਨਾਿ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਿ।

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

ਕਸ਼ਿੀਰੀ - ਨਾਿ/ਨਾਵ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਣਾਿ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਨਾਿਨ੍ ( मम ् - ਨਾਿ)।

ਹਬਨੁ = ਹਬਨਾਂ, ਬਗੈਰ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਅਵਧੀ/ਿੈਹਥਲੀ/ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ - ਹਬਨੁ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵਣੁ ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਵਣਾ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਵਨਾ (भव म - ਹਬਨਾਂ)।

ਹਕਆ = ਕੀ, ਹਕਸ ਅਰਥ, ਹਕਸ ਕੰਿ; ਤੁ ੱਛ, ਹਵਅਰਥ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ - ਹਕਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਕਅ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਕ/ਹਕੰ; ਪ੍ਾਲੀ - ਹਕਨ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਕਿ੍ (द्रकम् - ਕੀ, ਹਕਉਂ)।

ਹਟਕਾ12 = ਹਟੱਕਾ, ਹਤਲਕ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਉੜੀਆ/ਲਹਿੰਦੀ - ਹਟਕਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਟਕਾ (ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨ੍); ਹਸੰਧੀ - ਹਟਕੋ (ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨ੍, ਦਾਗ/ਧੱਬਾ,
ਜਾਤ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨ੍); ਦਰਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - ਹਟਕ (ਹਨਸ਼ਾਨ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਟੱਕ (ਜਾਤ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਟੱਕ
(टटक्क - ਹਨਸ਼ਾਨ/ਹਚੰਨ੍, ਹਨਸ਼ਾਨ)।

ਤਗੁ = ਤਾਗਾ, ਧਾਗਾ, ਜਨੇ ਊ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤਗੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਤੱਗ (ਸੋਨੇ ਦਾ ਧਾਗਾ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੰਗਣ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਰ ਾੱਗ/ਤਾਰ੍ਗ (त्रमग्ग/तमगथ
- ਡੋਰਾ, ਧਾਗਾ)।
12

‘ਹਟੱਕਾ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਤਲਕ’ ਦਾ ਿੀ ਪ੍ਹਰਆਇ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੱਥੇ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਧਾਰਿਕ/ਸੋਭਾਕਾਰੀ ਹਚੰਨ੍ ਨੂ ੰ ਹਤਲਕ ਜਾਂ

ਹਟੱਕਾ ਆਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਨਾਤਨ ਿਤ ਹਵਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਦੇ ਿੱਥੇ ‘ਤੇ ਇਿ ਹਚੰਨ੍ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹਵਧਾਨ ਿੈ। ਇਸ
ਹਚੰਨ੍ ਨੂ ੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕੋਈ ਪ੍ੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਧਾਰਿਕ-ਕਾਰਜਾਂ ਹਵਚ ਸ਼ਰੀਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਹਟੱਕਾ/ਹਤਲਕ ‘ਚੰਦਨ, ਕੇਸਰ, ਭਸਿ, ਕਸਤੂ ਰੀ’ ਆਹਦ ਕਈ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਨਾਤਨ ਿਤ ਹਵਚ ਹਤਲਕ
ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇ ਕ ਹਵਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਿਨ। ਪ੍ਦਿ ਪ੍ੁਰਾਣ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂ ੰ ਬਾਰ੍ਾਂ ਹਤਲਕ ਿਰੀ ਦੇ ਬਾਰ੍ਾਂ ਨਾਿ ਲੈ ਕੇ
ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਤਲਕਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਿੈ: ਬਾਰਿ ਹਤਲਕ
ਹਿਟਾਇ ਕਹਰ ਗੁਰਿੁਖ ਹਤਲਕ ਨੀਸਾਣ ਚੜ੍ ਾਏ। -ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਵਾਰ ੪੦, ਪ੍ਉੜੀ ੨੨
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॥੧॥ = ਪ੍ਹਿਲਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਸਾਰ: ਸੱਚ ਨੂ ੰ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ, ਕੇਵਲ ਬਾਿਰੀ ਹਵਖਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਰਿ-ਕਾਂਡੀ
ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉਪ੍ਰ ਪ੍ਹਿਨੇ ਧਾਰਿਕ ਹਚੰਨ੍ ਿਨੁ ਖ ਦਾ ਕੁ ਝ ਨਿੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ।
ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਨੌਂ ਤੁ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ‘ਪ੍ੁਰਖਾਂ’, ‘ਹਬਰਖਾਂ’, ‘ਤੀਰਥਾਂ’, ‘ਤਟਾਂ’, ‘ਿੇਿਾਂ’, ‘ਖੇਤਾਂਿ’,
‘ਦੀਪ੍ਾਂ’, ‘ਲੋ ਆ’ਂ , ‘ਿੰਡਲਾਂ’, ‘ਖੰਡਾਂ’, ‘ਵਰਭੰਡਾਿ’, ‘ਅੰਡਜ’, ‘ਜੇਰਜ’, ‘ਉਤਭੁ ਜਾਂ’, ‘ਸੇਤਜਾਂਿ’, ‘ਸਰਾਂ’, ‘ਿੇਰਾਂ’, ‘ਜੰਤਾਿ’ ਕੁ ੱਲ
੧੮ ਬਿੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਕੋ ਿੀ ਹਵਆਕਰਣਕ ਸ਼ਰੇਣੀ (ਨਾਂਵ) ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁ ਿਰਾਈ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ
ਰੂਪ੍ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਿਾਨੰਤਰਤਾ ਿੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੇਤ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਹਤੰਨ ਤੁ ਕਾਂ ਹਵਚ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਿਾਨੰਤਰਤਾ ਵੀ ਿੈ, ਹਕਉਂਹਕ ਇਿ
ਤੁ ਕਾਂ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਾਨ ਿਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਸਿਾਨੰਤਰਤਾਵਾਂ ਰਾਿੀਂ ਸਿੁੱਚੀ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ,
ਤੱਤਾਂ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਹਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਦੰਦੇ ਿੋਏ ਇਸ ਦੀ ਹਵਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਇਕ ਖਾਸ
ਲੈ ਅ ਅਤੇ ਨਾਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਉਤਪ੍ੰਨ ਿੋਈ ਿੈ।

ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸਤਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਕੋ ਿੀ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਨੂ ੰ ਦੋ ਵਖ-ਵਖ ਕਥਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਅਨਯੋਕਤ
ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ।

ਅਠਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਹਤਸੁ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਤੰਨ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਿਾਨੰਤਰਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਅਿਰਤਾ, ਵਹਡਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਪ੍ਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂ ੰ ਹਦਰ ੜਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਸੇ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਦੀਬਾਣੁ ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂ ੰ
ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਜਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਵਚ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਹਗਆ ਹਵਚ ਿੁੰਦੇ
ਿਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿੁੱਚੇ ਜੀਵ, ਤੱਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਰਜਨਾਵਾਂ ਆਹਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਵਚ
ਿਨ।

ਨਾਵੀਂ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ‘ਹਕਆ ਹਟਕਾ ਹਕਆ ਤਗੁ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿੁਤ ਿੀ ਿਿੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਿੈ। ਇਥੇ ‘ਹਕਆ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਿਾਨੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾਤਿਕ ਦੁ ਿਰਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਿਾਨੰਤਰਤਾ ਆਈ ਿੈ।
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ਹਕਆ │ ਹਟਕਾ
--------------ਹਕਆ │ ਤਗੁ

ਇਥੇ ‘ਹਟਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਤਗੁ’ ਹਸਧੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਨਿੀਂ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ, ਸਗੋਂ ਇਿ ਦੋ ਧਾਰਿਕ ਹਚੰਨ੍ਾਂ ‘ਹਤਲਕ’ ਅਤੇ
‘ਜਨੇ ਉ’ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਇਥੇ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਰਾਿੀਂ ਹਵਅੰਗਾਤਿਕਤਾ ਉਤਪ੍ੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।
ਇਸਦੇ ਸਿੇਤ ਇਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹਵਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸਿੁੱਚੇ ਬਾਿਰੀ ਹਵਖਾਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਰਹਤਆ
ਹਗਆ ਿੈ। ਭਾਵ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਿ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂਂਂ ਸਾਰਾ ਭੇਖ ਹਵਅਰਥ ਿੈ।
ਮਃ ੧ ॥
ਲਖ ਨੇਕੀਆ ੰ ਬਗਆਈਆ ਲਖ ਪੁੰ ਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥
ਲਖ ਤਪ ਉਪਬਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਿੇਿਾਣ ॥
ਲਖ ਸੂਰਤਣ ਸੰ ਗਰਾਮ ਰਣ ਮਬਹ ਛੁਟਬਹ ਪਰਾਣ ॥
ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਬਗਆਨ ਬਿਆਨ ਪੜੀਅਬਹ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥
ਬਜਬਨ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਬਲਬਖਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਬਮਬਥਆ ਕਰਮੁ ਸ ਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਭਾਵੇਂ ) ਲਖਾਂ ਨੇ ਕੀਆਂ, ਭਹਲਆਈਆਂ (ਤੇ) ਲਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਪ੍ੁੰਨ (ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ)।
(ਭਾਵੇਂ ) ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲਖਾਂ ਤਪ੍ (ਤੇ) ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਹਵਚ (ਲਖਾਂ) ਸਿਜ ਜੋਗ (ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ)।13
(ਭਾਵੇਂ ) ਲਖਾਂ ਸੂਰਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤਬ ਤੇ ਜੁੱਧ (ਲੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੜਹਦਆਂ-ਲੜਹਦਆਂ) ਭਾਵੇਂ ਰਣ ਹਵਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨਕਲ
ਜਾਣ।
(ਭਾਵੇਂ ) ਲਖਾਂ ਸੁਰਤ-ਅਹਭਆਸ, ਲਖਾਂ ਹਗਆਨ-ਹਧਆਨ (ਤੇ) ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੁਰਾਣਾਂ ਦੇ (ਲਖਾਂ) ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੜ੍ ਲਏ ਜਾਣ।
(ਪ੍ਰ) ਹਜਸ ਕਰਤਬੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰਹਚਆ ਿੈ, (ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ) ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ (ਆਵਾਗਵਨ) ਹਲਹਖਆ ਿੈ।
ਨਾਨਕ! (ਉਸ ਦਾ) ਪ੍ਰਸਾਦ/ਬਖਹਸ਼ਸ਼ (ਿੀ) ਸੱਚਾ ਹਨਸ਼ਾਨ ਿੈ, (ਿੋਰ ਸਭ) ਿੱਤਾਂ ਝੂ ਠੀਆਂ ਿਨ।14
13

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

© SikhRI 2020. All Rights Reserved.

GuruGranthSahib.SikhRI.org

14

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਿਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਭਾਵੇਂ ਲਖਾਂ ਨੇ ਕ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਭਹਲਆਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲਖਾਂ ਪ੍ਰਿਾਣਤ ਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ੁੰਨ-ਕਰਿ ਕਿਾ ਲਏ ਜਾਣ।
ਭਾਵੇਂ ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਕੇ ਲਖਾਂ ਤਪ੍ ਸਾਧ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਜਾੜਾਂ ਹਵਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਖਾਂ ਸਿਜ ਅਥਵਾ
ਹਗਆਨ-ਜੋਗ15 ਕਿਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।16
ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਲਖਾਂ ਜੌਿਰ/ਕਰਤਬ ਹਵਖਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲਖਾਂ ਜੁਧ ਲੜ ਲਏ ਜਾਣ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਹਕ ਲੜਹਦਆਂ-ਲੜਹਦਆਂ
ਜੁਧ ਦੇ ਿੈਦਾਨ ਹਵਚ ਿੀ ਸੁਆਸ ਹਨਕਲ ਜਾਣ।
ਭਾਵੇਂ ਲਖਾਂ ਸੁਰਤੀ-ਹਬਰਤੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਹਭਆਸ ਤੇ ਲਖਾਂ ਹਗਆਨ-ਹਧਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਲਖਾਂ ਿੀ ਹਗਆਨ
ਕਥ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹਧਆਨ ਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਖਾਂ ਿੀ ਪ੍ੁਰਾਣਾਂ ਆਹਦ ਦੇ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੜ੍ ਲਏ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰ ਨਾਨਕ! ਹਜਸ ਕਰਤਬਾਪ੍ੁਰਖ ਨੇ ਇਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਹਚਆ ਿੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ (ਆਵਾਗਵਨ) ਦਾ
ਖੇਡ ਬਣਾਇਆ ਿੈ, ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਹਿਿਰ ਤੇ ਇਸ ਹਿਿਰ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਿ ਿੀ ਉਸਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਨਸ਼ਾਨ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁ ਰਾਈਆਂ (ਿੱਤਾਂ) ਹਵਅਰਥ ਿਨ।17

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਲਖ = ਲਖ, ਲਖਾਂ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਨੇ ਕੀਆ ਚੰਹਗਆਈਆ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਲਖ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਲੱਖ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਲਕਸ਼ (लक्ष - ਸੌ ਿਜਾਰ)।

ਨੇ ਕੀਆ = ਨੇ ਕੀਆਂ, ਨੇ ਕ ਕਰਨੀਆਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਿਾਰਸੀ - ਨੇ ਕੀ (ਭਲਾਈ, ਖੂਬੀ)।

14

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

15

ਿਠਜੋਗ ਦੇ ਕਠਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਸੁਖੈਨ ਤੇ ਸਹਿਜ-ਿਈ ਤਰੀਕਾ। “ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਸਿ ਦੁ ਆਰ ਹਵਚ

ਸਿਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਨਾਂ ਭੀ ‘ਸਿਜ ਜੋਗ’ ਿੈ।” -ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਪ੍ੋਥੀ ਦੂ ਜੀ, ਹਸ਼ਰੋਿਣੀ ਗੁਰਦੁ ਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿੇਟੀ,
ਅੰਹਿਰਤਸਰ, ੨੦੧੨, ਪ੍ੰਨਾ ੩੫੯
16

ਜਪ੍ੁ ਤਪ੍ੁ ਸੰਜਿੁ ਸਾਧੀਐ ਤੀਰਹਥ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥ ਪ੍ੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਹਗਆਈਆ ਹਬਨੁ ਸਾਚੇ ਹਕਆ ਤਾਸੁ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੫੬

17

ਿੋਰ ਕਚੀ ਿਤੀ ਕਚੁ ਹਪ੍ਚੁ ਅੰਹਧਆ ਅੰਧੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਿੀ ਬੰਦਗੀ ਨਦਹਰ ਲੰਿਾਏ ਪ੍ਾਹਰ ॥੨॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

੧੨੪੨
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਚੰਹਗਆਈਆ = ਚੰਹਗਆਈਆਂ, ਭਹਲਆਈਆਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਚੰਹਗਆਈ; ਅਪ੍ਭਰ ਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਚੰਗ+ਆਈ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਚਙਗ੍ (िङ्ग - ਸਿਝਦਾਰ, ਸੋਿਣਾ,
ਭਲਾ)।

ਪ੍ੁੰਨਾ = ਪ੍ੁੰਨ, ਪ੍ੁੰਨ-ਕਰਿ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੁੰਨਾ/ਪ੍ੁੰਨ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੁਨੁ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ੁੰਨੁ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ੁੰਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ੁੱਨ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ੁਣਯ
(पुण्य - ਪ੍ਹਵਤਰ, ਚੰਗਾ, ਿਨੋ ਿਰ, ਲਾਭਦਾਇਕ)।

ਪ੍ਰਵਾਣੁ = ਪ੍ਰਵਾਣਤ, ਪ੍ਰਵਾਣ (ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ)ੇ , ਪ੍ਰਿਾਣਤ (ਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ)।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਪ੍ੁੰਨਾ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਰਿਾਣ/ਪ੍ਰਵਾਣ (ਿਾਪ੍, ਿਾਤਰਾ, ਉਿਰ ਦੀ ਸਿਾਨਤਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਰਿਾਣ; ਪ੍ਾਲੀ/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ ਪ੍ਹਰਿਾਣ (ਿਾਪ੍/ਪ੍ੈਿਾਨਾ, ਿੱਦ, ਸੀਿਾ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ਹਰਿਾਣਿ੍ (पटरममण - ਿਾਪ੍/ਪ੍ੈਿਾਨਾ)।

ਤਪ੍ = ਤਪ੍ ਸਾਧਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤਪ੍; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਤਵ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤਪ੍ੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਪ੍ਸ (तपस - ਤਾਪ੍, ਗਰਿੀ, ਕਸ਼ਟ, ਕਰੜੀ
ਸਾਧਨਾ/ਤਪ੍ੱਹਸਆ)।

ਉਪ੍ਹਰ = ਉੁਪ੍ਰ, ਉਤੇ।

ਸਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਗੁਜਰਾਤੀ/ਿਾਰਵਾੜੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਉਪ੍ਹਰ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਉੇੱਪ੍ਹਰ (उप्पटर - ਉਤੇ)।

ਤੀਰਥਾਂ = ਤੀਰਥ-ਸਥਾਨਾਂ (ਉਤੇ)।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਤੀਰਥਾਂ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤੀਰ੍ਥ (तीर्थ - ਪ੍ਹਵਤਰ ਸਥਾਨ, ਤੀਰਥ)।

ਸਿਜ = ਸਿਜ (ਜੋਗ), ਹਗਆਨ (ਜੋਗ)।

ਹਵਸ਼ੇਂੇਸ਼ਣ (ਜੋਗ ਦਾ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਿਜ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਿਜ (सहज - ਨਾਲ ਜਨਹਿਆ, ਜਨਿ-ਜਾਤ, ਸੁਭਾਵਕ)।

ਜੋਗ = ਜੋਗ-ਸਾਧਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜੋਗ (ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜੋੇੱਗ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਯੋਗਿ (योग: - ਜੋੜਨਾ, ਹਿਲਾਉਣਾ,
ਹਿਲਾਪ੍)।

ਬੇਬਾਣ = ਬੀਆਬਾਨਾਂ ਹਵਚ, ਉਜਾੜਾਂ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਬੇਬਾਣ; ਿਾਰਸੀ - ਬੀਯਾਬਾਨ/ਬੇ-ਆਬਾਨ (ਉਜਾੜ); ਿਾਰਸੀ - ਬੇ (ਹਬਨਾਂ) + ਿਾਰਸੀ - ਆਬਾਨ18
(ਪ੍ਾਣੀ)।

ਸੂਰਤਣ = ਸੂਰਤਣ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਤਬ/ਜੌਿਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸੂਰਤਣ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸੂਰਤਵਨ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸ਼ੂਰਤਵਨ (शूरत्व - ਸੂਰਿਤਾਈ)।

ਸੰਗਰਾਿ = ਜੁਧ, ਜੰਗ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੰਗਰਾਿ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸੰਗਰਾਿ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਙ੍ਗਰਾਿ (सङग्रमम - ਜੁੱਧ, ਲੜਾਈ)।

18

‘ਆਬਾਨ’ ਿਾਰਸੀ ‘ਆਬ’ (ਪ੍ਾਣੀ) ਦਾ ਬਿੁਵਚਨ ਿੈ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਰਣ = ਰਣ (ਹਵਚ), ਜੁਧ ਦੇ ਿੈਦਾਨ (ਹਵਚ)।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਰਣ (ਜੁਧ, ਜੁਧ ਦਾ ਿੈਦਾਨ); ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਰਣ (रण - ਖੁਸ਼ੀ; ਜੁਧ, ਜੁਧ ਦਾ ਿੈਦਾਨ)।

ਿਹਿ = ਹਵਚ, ਅੰਦਰ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਹਿ/ਿਹਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਿਹਜਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਿਧਯ (मध्य - ਹਵਚ)।19

ਛੁ ਟਹਿ = ਭਾਵੇਂ (ਪ੍ਰਾਣ) ਛੁ ਟ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ (ਸੁਆਸ) ਹਨਕਲ ਜਾਣ।

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਛੁ ਟਹਿ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਛੂ ੱਟਹਿ/ਛੁ ੱਟਹਿ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕ੍ਸ਼ੁਟਯੰਤੇ (क्षुटयन्ते - ਛੁ ਟਦੇ ਿਨ, ਿੁਕਤ ਿੁੰਦੇ ਿਨ)।

ਪ੍ਰਾਣ = ਪ੍ਰਾਣ, ਸੁਆਸ, ਸਾਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਬਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਰਾਣ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ਰਾਣਿ (प्रमण: - ਸੁਆਸ)।

ਸੁਰਤੀ = ਸੁਰਤੀ-ਹਬਰਤੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਅਹਭਆਸ, ਸੁਰਤ-ਅਹਭਆਸ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸੁਰਤੀ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸੁਰਹਤ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਤਿਰਹਤ/ਸ਼੍ਰੁਹਤ (स्मृभत/श्रृभत: - ਯਾਦ, ਿਨ ਹਵਚ ਹਧਆਨ ਕਰਨਾ;
ਸੁਰਤ, ਸੁਨਣਾ)।

ਹਗਆਨ = ਹਗਆਨ ਸਾਧਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਗਆਨ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਜ੍ਞਾਨਿ੍ (ज्ञम म् - ਜਾਨਣਾ, ਸਿਝਣਾ)।
19

ਬਰਜ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ੍ ‘ਿੈ’ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਹਿੰਦੀ ਹਵਚ ‘ਿੇਂ’ ਿੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਹਜ਼ਆਦਾਤਰ ‘ਿੈ’ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ

ਿੈ, ਪ੍ਰ ਕੁ ਝ ਇਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਿੇ/ਿੇਂ’ ਵੀ ਆਏ ਿਨ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਧਆਨ = ਹਧਆਨ ਸਾਧਨ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਧਆਨ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਧਯਾਨਿ੍ (ध्यम म् - ਿਨਨ, ਵੀਚਾਰ, ਹਚੰਤਨ)।

ਪ੍ੜੀਅਹਿ = ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੜ੍ ਲਏ ਜਾਣ।20

ਹਕਹਰਆ, ਸੰਭਾਵ ਭਹਵਖਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ੜ੍ ਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ੜ੍ ਣੁ (ਪ੍ੜ੍ ਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਪ੍ਿਇ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ਿਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਠਹਤ (ਪ੍ੜ੍ ਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ
- ਪ੍ਠਹਤ (पठभत - ਉਚੀ ਦੋਿਰਾਅ ਕੇ ਪ੍ੜ੍ ਦਾ ਿੈ, ਪ੍ੜ੍ ਦਾ ਿੈ)।

ਪ੍ਾਠ = ਪ੍ਾਠ, ਜਾਪ੍।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ - ਪ੍ਾਠ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ਾਠਿ (पमठ: - ਪ੍ਠਨ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਿਕ ਪ੍ੁਸਤਕ ਨੂ ੰ ਪ੍ੜ੍ ਣਾ)।

ਪ੍ੁਰਾਣ = ਪ੍ੁਰਾਣਾਂਂਂ ਦੇ, ਸਨਾਤਨ ਿਤ ਦੇ ਪ੍ੌਰਾਹਣਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੇ।21

ਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ੁਰਾਣ (पुरमण - ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਪ੍ੁਰਾਣਾ)।

ਹਜਹਨ = ਹਜਸ ਨੇ ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਕਰਤਬੈ ਦਾ), ਕਰਤਬਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਯੇਨ (ये - ਹਜਸ ਦੁ ਆਰਾ)।

ਕਰਤੈ = ਕਰਤੇ ਨੇ , ਕਰਤਾਰ ਨੇ , ਕਰਨਿਾਰ ਨੇ ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
20

ਕਰਿਣੀ ਵਾਚ।

21

‘ਪ੍ੁਰਾਣ’ (ਪ੍ੁਰਾਣਾ) ਸ਼ਬਦ ਸਨਾਤਨ ਿਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਧਕ ਿੈ। ਿੁੱਖ ਪ੍ੁਰਾਣ ੧੮ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਉਪ੍-ਪ੍ੁਰਾਣਾਂ

ਨੂ ੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਿੈ।
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ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕਰਤਾ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕਰ੍ਤਾ (कतमथ - ਕਰਨ ਵਾਲਾ)।

ਕਰਣਾ = (ਰਚਨਾ ਦਾ) ਿੂਲ, ਬਾਨ੍ ਣੂ, ਸਬੱਬ; ਸੰਸਾਰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬੰਗਾਲੀ - ਕਰਣਾ (ਕੰਿ, ਿਰਜ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਕਰਣ (ਸੰਦ/ਸਾਧਨ); ਪ੍ਾਲੀ - ਕਰਣ (ਕਰਨਾ/ਬਣਾਉਣਾ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕਰਣ
(करण - ਕਾਰਜ)।

ਕੀਆ = ਕੀਤਾ ਿੈ, ਰਹਚਆ ਿੈ, ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਬਰਜ/ਰਾਜਸਥਾਨੀ - ਕੀਆ/ਕੀਏ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੀਅ/ਕੀਅਆ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਕਰੀਇ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਕ੍ਰਤਿ (कृ त: - ਕੀਤਾ)।

ਹਲਹਖਆ = ਹਲਹਖਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਲਖਣੁ (ਹਲਖਣਾ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਲਖਯਹਤ (भलखयभत - ਹਲਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਆਵਣ = ਆਉਣਾ, ਜੰਿਣਾ।

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਆਵੁ ਣ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਵਣ (ਆਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਆਵੇਇ/ਆਵਇ; ਪ੍ਾਲੀ - ਆਪ੍ੇਹਤ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਆਪ੍ਯਹਤ
(आपयभत - ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਿੁੰਚਦਾ ਿੈ)।

ਜਾਣੁ = ਜਾਣਾ, ਿਰਨਾ।

ਭਾਵਾਰਥ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ), ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣ (ਜਾਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਇਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜਾਇ/ਜਾਅਇ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਯਾਹਤ (यमभत - ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਨਾਨਕ = ਨਾਨਕ!
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ਨਾਂਵ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।

ਿਤੀ = ਿੱਤਾਂ; ਹਸਆਣਪ੍ਾਂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿਤੀ/ਿਹਤ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਿਹਤ (मभत - ਬੁੱਧੀ, ਅਕਲ, ਸਿਝਦਾਰੀ)।

ਹਿਹਥਆ = ਝੂ ਠੀਆਂ, ਹਵਅਰਥ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਿਹਥਆ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਿਥਯਾ ( भमथ्यम - ਝੂ ਠਿੂਠ, ਹਵਅਰਥ)।

ਕਰਿੁ = ਪ੍ਰਸਾਦ, ਿਜ਼ਲ, ਹਿਿਰ, ਬਖਹਸ਼ਸ਼।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਕਰਿ ( کَرَم- ਿਜ਼ਲ, ਅਨੁ ਗਰਿ)।

ਸਚਾ = ਸੱਚਾ।

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

ਨੀਸਾਣੁ = ਹਨਸ਼ਾਨ, (ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ) ਹਚੰਨ੍।

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

॥੨॥= ਦੂ ਜਾ ਸਲੋ ਕ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।
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ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁ ਕਾਂ ‘ਲਖ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਿੋਈਆਂ ਿਨ। ਇਸਦੇ ਸਿੇਤ ਪ੍ਹਿਲੀ ਅਤੇ ਚਉਥੀ ਤੁ ਕ
ਹਵਚ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਤੁ ਕ ਦੇ ਿੱਧ ਹਵਚ ਵੀ ਆਇਆ ਿੈ। ਇਿ ਇਕ ਸੰਹਖਅਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੈ, ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਕਾਹਵਕ ਖੇਤਰ ਹਵਚ
ਅਣਹਗਣਤ/ਅਸੀਿਤ ਸੰਹਖਆ ਨੂ ੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ਕ-ਕਥਨ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਵੀ ਵਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਥੇ
ਆਹਦ-ਿੱਧ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਿਾਨੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋ ਕੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ
ਪ੍ਰਿਾਰਥ ਲਈ ਅਨੇ ਕ ਹਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਆਣਪ੍ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਿਨ।

ਪ੍ੰਜਵੀਂ ਤੁ ਕ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਚਿੁੰ ਤੁ ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪ੍ੱਧਰ ’ਤੇ ਹਭੰਨ ਿੈ। ਹਵਪ੍ਥਨ ਰਾਿੀਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਹਸਿਤਾਂ
ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਿਾਰ ਅਤੇ ਜਨਿ ਤੇ ਿੌਤ ਨੂ ੰ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੈ। ਸਲੋ ਕ ਹਵਚ
‘ਆਵਣ-ਜਾਣੁ ’ ਰਾਿੀਂ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਪ੍ਰਗਟ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ‘ਆਵਣ-ਜਾਣੁ ’ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ‘ਆਉਣਾਜਾਣਾ’ ਿੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਇਥੇ ‘ਜੰਿਣ-ਿਰਣ’ ਦੇ ਅਰਥ ਵਜੋਂ ਵਰਹਤਆ ਹਗਆ ਿੈ।

ਇਸ ਸਲੋ ਕ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਲੀ ਤੁ ਕ ਪ੍ਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ੰਜ ਤੁ ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਥੇ ਵਾਕ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਰਲਤਾ ਿੈ,
ਹਜਸ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ‘ਿਤੀ ਹਿਹਥਆ’ ਅਰਥਾਤ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹਵਿਾਰ ਹਿਹਥਆ ਿਨ ਅਤੇ ‘ਕਰਿੁ
ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ’ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਕਰਪ੍ਾ ਿੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਚੰਨ੍ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਿੈ।

ਇਸਦੇ ਸਿੇਤ ‘ਪ੍ੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਸੂਰਤਣ ਸੰਗਰਾਿ, ਪ੍ੜੀਅਹਿ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਰਾਣ, ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ’ ਆਹਦ ਹਵਚ ਅਨੁ ਪ੍ਰਾਸ
ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਿੋਈ ਿੈ।
ਪਉੜੀ ॥
ਸ ਾ ਸਾਬਹਿੁ ਏਕੁ ਤੂੰ

ਬਜਬਨ ਸ ੋ ਸ ੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥

ਬਜਸੁ ਤੂੰ ਦੇਬਹ ਬਤਸੁ ਬਮਲੈ ਸ ੁ ਤਾ ਬਤਨੀੀ੍ ਸ ੁ ਕਮਾਇਆ ॥
ਸਬਤਗੁਬਰ ਬਮਬਲਐ ਸ ੁ ਪਾਇਆ ਬਜਨ੍ ਕੈ ਬਹਰਦੈ ਸ ੁ ਵਸਾਇਆ ॥
ਮੂਰਖ ਸ ੁ ਨ ਜਾਣਨੀੀ੍ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
ਬਵਬ

ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥੮॥
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ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ

(ਿੇ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ!) ਇਕ ਤੂ ੰ (ਿੀ) ਸੱਚਾ ਿਾਲਕ ਿੈਂ, ਹਜਸ ਨੇ (ਿਰ ਥਾਂ) ਹਨਰੋਲ ਸੱਚ (ਨਾਿ)22ਵਰਤਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਹਜਸ-ਹਜਸ ਨੂ ੰ ਤੂ ੰ ਦੇਂਦਾ ਿੈਂ, ਉਸ-ਉਸ ਨੂ ੰ ਸੱਚ (ਨਾਿ) ਹਿਲਦਾ ਿੈ; ਹਿਰ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦੁ ਆਰਾ (ਿੀ) ਸੱਚ (ਨਾਿ) ਕਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ।
ਸਹਤਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਲਾਪ੍ ਿੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ (ਤੂ ੰ) ਸੱਚ (ਨਾਿ) ਵਸਾ ਹਦਤਾ ਿੈ, (ਉਨ੍ ਾਂ ਗੁਰਿੁਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ) ਸਦਾਹਥਰ (ਿਾਲਕ) ਨੂ ੰ ਪ੍ਾ ਹਲਆ ਿੈ।23
(ਪ੍ਰ ਹਜਿੜੇ) ਿੂਰਖ (ਇਸ) ਸੱਚ (ਨਾਿ)24 ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ, (ਉਨ੍ ਾਂ) ਿਨਿੁਖਾਂ ਨੇ (ਆਪ੍ਣਾ) ਜਨਿ ਗਵਾ ਹਲਆ ਿੈ।
(ਅਹਜਿੇ ਿਨਿੁਖ) ਦੁ ਨੀਆ ਹਵਚ ਕਾਿਦੇ ਲਈ ਆਏ ਿਨ?

ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਿਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਿੇ ਕਰਤਾਪ੍ੁਰਖ! ਕੇਵਲ ਇਕ ਤੂ ੰ ਿੀ ਸਦਾ-ਹਥਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਿਾਲਕ ਿੈਂ, ਹਜਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗਤ-ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਆਪ੍ਣਾ ਸੱਚਾ
ਨਾਿ (ਹਨਰੋਲ ਸੱਚ) ਵਰਤਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਇਿ ਸੱਚਾ ਨਾਿ ਹਜਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਤੂ ੰ ਆਪ੍ ਹਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵ,ੇਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੰਦਾ ਿੈ ਤੇ ਉਿ ਿੀ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਇਸ ਨੂ ੰ
ਕਿਾਉਂਦੇ ਿਨ।
(ਿੇ ਪ੍ਰਭੂ!) ਸਹਤਗਰੂ ਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ ਸਦਕਾ, ਹਜਨ੍ ਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਤੂ ੰ ਆਪ੍ਣਾ ਸੱਚਾ-ਨਾਿ ਵਸਾ ਹਦਤਾ ਿੈ, ਉਨ੍ ਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਸਦਾ-ਹਥਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਿਾਲਕ ਨੂ ੰ ਪ੍ਾ ਹਲਆ ਿੈ।
ਪ੍ਰ ਸਹਤਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪ੍ਦੇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਹਜਿੜੇ ਬੇਸਿਝ ਲੋ ਕ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ-ਨਾਿ ਦੀ ਸਾਰ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ ਾਂ (ਿਨਿੁਖਾਂ) ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ
ਅਿੋਲਕ ਜਨਿ ਹਵਅਰਥ ਿੀ ਗਵਾ ਹਲਆ ਿੈ।
ਅਹਜਿੇ ਿਨਿੁਖ ਲੋ ਕ ਦੁ ਨੀਆ ਹਵਚ ਹਕਉਂ ਆਏ ਿਨ? ਭਾਵ, ਉਿ ਆਪ੍ਣਾ ਜਨਿ ਅਜਾਈਂ ਿੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਿਨ।

ਪ੍ਦ ਅਰਥ
ਸਚਾ = ਸੱਚਾ; ਸਦਾ ਹਥਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਸਾਹਿਬੁ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।

22

ਚਿੁ ਹਦਹਸ ਿੁਕਿੁ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਚਿੁ ਹਦਹਸ ਨਾਿ ਪ੍ਤਾਲੰ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੧੨੭੫

ਆਪ੍ੀਨੈ੍ ਆਪ੍ੁ ਸਾਹਜਓ ਆਪ੍ੀਨੈ੍ ਰਹਚਓ ਨਾਉ ॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੬੩
23

ਅਰਥ ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ।

24

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਿ ਹਬਨੁ ਹਕਆ ਹਟਕਾ ਹਕਆ ਤਗੁ ॥੧॥ -ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ੪੬੭
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਸਾਹਿਬੁ = ਿਾਲਕ, ਿਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਰਬੀ - ਸਾਹਿਬ ( صاحب- ਿਾਲਕ)।

ਏਕੁ = ਇਕ, ਕੇਵਲ ਇਕ।

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ (ਤੂ ੰ ਦਾ), ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਹਸੰਧੀ - ਏਕੁ ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਏੇੱਕ; ਪ੍ਾਲੀ - ਏਕ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਏਕ (एक - ਇਕ, ਕੇਵਲ)।

ਤੂ ੰ = ਤੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਿੱਧਿ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੂ ੰ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਤੁ ਿ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਵਿ੍ (त्वम् - ਤੂ ੰ, ਤੇਰਾ)।

ਹਜਹਨ = ਹਜਸ ਨੇ ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਯੇਨ (ये - ਹਜਸ ਦੁ ਆਰਾ)।

ਸਚੋ ਸਚੁ25 = ਸੱਚੋ ਸੱਚ, ਹਨਰੋਲ ਸੱਚ; ਸੱਚਾ ਨਾਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

25

ਭਾਵ ਤੀਬਰਤਾ ਲਈ ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁ ਿਰੁਕਤੀ (reproduction) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ

ਸਾਹਿਬ ਸਿੇਤ ਸਿੁੱਚੇ ਿੱਧਕਾਲੀ-ਕਾਹਵ ਦੀ ਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣਦੀ ਿੈ। ਇੱਥੇ “ਸਚੋ ਸਚੁ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਵਰਤਾਇਆ = ਵਰਤਾਇਆ ਿੈ, ਵਰਤਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।26

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਰਤਣਾ (ਕੰਿ ਹਵਚ ਹਲਆਉਣਾ, ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਨਾ; ਹਕਹਰਆਸ਼ੀਲ ਿੋਣਾ, ਹਵਿਾਰ ਕਰਨਾ; ਿੋਂਦ ਹਵਚ
ਆਉਣਾ, ਿਹਟਤ ਿੋਣਾ ਆਹਦ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਵਰ੍ਤ (वतथ - ਿੁੰਿਣਾ, ਹਿਰਨਾ; ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਹਦ)।

ਹਜਸੁ = ਹਜਸ ਨੂ ੰ, ਹਜਸ-ਹਜਸ ਨੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਕਾਰਕ; ਿੱਧਿ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਬਰਜ - ਹਜਸ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਇਸਉ/ਜਇਸਾ (ਜੈਸਾ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜਾਹਰਸ (ਜੈਸਾ, ਹਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਯਾਹਦਰ ਸ਼
(यमदृश - ਹਜਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੈਸਾ)।

ਤੂ ੰ = ਤੂ ੰ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਿੱਧਿ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਤੂ ੰ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਤੁ ਿ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਵਿ੍ (त्वम् - ਤੂ ੰ, ਤੇਰਾ)।

ਦੇਹਿ = ਦੇਵੇਂ, ਦੇਂਦਾ ਿੈਂ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਿੱਧਿ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਦੇਹਿ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਦਇਈ/ਦੇਹਤ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਦਦਾਹਤ (ददमभत - ਹਦੰਦਾ ਿੈ)।

ਹਤਸੁ = ਹਤਸ-ਹਤਸ ਨੂ ੰ, ਉਸ-ਉਸ ਨੂ ੰ।

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

26

‘ਵਰਤਾਇਆ’ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚ ਆਏ ਇਿੋ ਹਜਿੇ ਿੋਰ ਸ਼ਬਦ (ਕਿਾਇਆ, ਪ੍ਾਇਆ, ਵਸਾਇਆ ਆਹਦ)

ਅਹਨਸ਼ਹਚਤ ਭੂ ਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹਕਹਰਆਵਾਂ ਿਨ, ਹਜਨ੍ ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕ੍ਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਿੈ: ਵਰਤਾਇਆ ਿੈ, ਕਿਾਇਆ ਿੈ,
ਪ੍ਾ ਹਲਆ ਿੈ, ਵਸਾ ਹਦਤਾ ਿੈ ਆਹਦ।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਹਿਲੈ = ਹਿਲਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਿਲੈ /ਹਿਲਇ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਿਲਇ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਿਲਹਤ (भमलभत - ਹਿਲਦਾ ਿੈ)।

ਸਚੁ = ਸੱਚ; ਸੱਚਾ-ਨਾਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਤਾ = ਤਾਂ, ਹਿਰ।

ਯੋਜਕ।
ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਨੇ ਪ੍ਾਲੀ/ਕਸ਼ਿੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਤਾ (ਤਦੋਂ, ਤਾਂ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਤਿ (तत: - ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਦੋਂ)।

ਹਤਨੀ੍ = ਹਤਨ੍ ਾਂ ਦੁ ਆਰਾ, ਉਨ੍ ਾਂ ਦੁ ਆਰਾ।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਤਨ੍ ੀ/ਹਤਨ੍ ਾ/ਹਤਨ੍ ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਤੇਣ; ਪ੍ਾਲੀ - ਤੇਨ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਤਿ (त: - ਹਤਸ)।

ਸਚੁ = ਸੱਚ ਨੂ ੰ; ਸੱਚੇ ਨਾਿ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਕਿਾਇਆ = ਕਿਾਇਆ ਿੈ, ਕਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਕਿਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਕਿਾਇਣੁ ; ਕਸ਼ਿੀਰੀ - ਕਿਾਵੁ ਨ (ਕੰਿ ਕਰਨਾ, ਕਿਾਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਕੱਿਾਵੇਇ; ਦਰਦ ਕਿਾਵਹਤ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ ਕਰ੍ਿਾਪ੍ਯਹਤ (कममथपयभत - ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਿਾਉਂਦਾ ਿੈ)।
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ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧

ਸਹਤਗੁਹਰ = ਸਹਤਗੁਰ ਰਾਿੀਂ/ਸਦਕਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਰਾਿੀਂ/ਸਦਕਾ; ਸਹਤਗਰੂ ਦਾ ਉਪ੍ਦੇਸ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋ ਜਾਣ) ਸਦਕਾ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਹਤਗੁਰ;ੁ ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਤਯ੍+ਗੁਰੁ (सत्य्+गुरु - ਸੱਚਾ+ਅਹਧਆਤਿਕ ਿੁਰਸ਼ਦ)।

ਹਿਹਲਐ = ਹਿਹਲਆਂ, ਹਿਲਣ ਨਾਲ, ਹਿਲ ਪ੍ੈਣ ਸਦਕਾ; ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋ ਜਾਣ ਸਦਕਾ।

ਹਕਹਰਆ ਿਲ ਹਕਰਦੰਤ (ਨਾਂਵ); ਕਰਣ ਕਾਰਕ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਿਲਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਹਿਲਣ (ਹਿਲਣਾ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣਾ); ਹਸੰਧੀ - ਹਿਲਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਣਾ, ਨਾਲ ਹਿਲਣਾ);
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਿਲਇ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਿਲਹਤ (भमलभत - ਹਿਲਦਾ ਿੈ)।

ਸਚੁ = ਸੱਚ ਨੂ ੰ; ਸਦਾ-ਹਥਰ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਪ੍ਾਇਆ = ਪ੍ਾ ਹਲਆ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਹਲਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਾਉਣਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਾਵਣ; ਹਸੰਧੀ - ਪ੍ਾਇਣੁ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ਾਵਇ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ);
ਪ੍ਾਲੀ - ਪ੍ਾਪ੍ੇਹਤ (ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਹਲਆਉਂਦਾ ਿੈ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਹਤ (प्रमपयभत - ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ)।

ਹਜਨ੍ = ਹਜਨ੍ ਾਂ (ਦੇ)।

ਪ੍ੜਨਾਂਵ, ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਜਨ੍ ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਜਹਣ (ਹਜਸ ਨੇ ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜੇਣ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਯੇਨ (ये - ਹਜਸ ਦੁ ਆਰਾ)।27

27

‘ਨ੍ ’ ਦੇ ਿੇਠ ਭਾਰ-ਹਚੰਨ੍ ਿੱਥ ਹਲਖਤ ਬੀੜਾਂ ਹਵਚ ‘ਨ੍ ’ ਹਿਲਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਠੀਕ ਿੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੇਤ ਹਕਸੇ ਵੀ

ਹਲਖਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਗੁਰਿਹਤ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਇਿ ਹਚੰਨ੍ (ਨ੍ ) ਨਿੀਂ ਵਰਹਤਆ। ਇਿ ਉਕਾਈ ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ/ਹਿੰਦੀ ਪ੍ੜ੍ ੇ ਹਲਖਾਰੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਲਖਣ ਵੇਲੇ ਿੋਈ ਜਾਪ੍ਦੀ ਿੈ।
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ਕੈ = ਕੇ, ਦੇ।

ਸੰਬੰਧਕ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕੈ; ਬਰਜ - ਕੇ; ਅਵਧੀ - ਕਰ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਕੇਹਰਓ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਕਾਹਰਤੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਹਕ੍ਰਤਿ (कृ त: ਕਰਨਾ)।

ਹਿਰਦੈ = ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ।

ਨਾਂਵ, ਅਹਧਕਰਣ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਹਿਰਦਾ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਿਰਦਯ (ह्रदय - ਹਿਰਦਾ, ਹਦਲ, ਆਤਿਾ)।

ਸਚੁ = ਸੱਚ; ਸੱਚਾ-ਨਾਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।

ਵਸਾਇਆ = ਵਸਾ ਹਦਤਾ ਿੈ, ਹਟਕਾ ਹਦਤਾ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਵਸਣਾ (ਰਹਿਣਾ, ਹਨਵਾਸ ਕਰਨਾ); ਬੰਗਾਲੀ - ਬਸਾ; ਬਰਜ - ਬਸਨਾ; ਿਰਾਠੀ - ਵਸਣੇ ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ/ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਵਸ
(वस - ਵਸਣਾ, ਰਹਿਣਾ)।

ਿੂਰਖ = ਬੇਸਿਝ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿੂਰਖ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਿੂਰੁਕ੍ਖ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਿੂਰ੍ਖ (मूखथ - ਿੂੜ੍, ਅਨਜਾਣ)।

ਸਚੁ = ਸੱਚ ਨੂ ੰ, ਸਚੇ ਨਾਿ ਨੂ ੰ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕ ਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਸਚ/ਸਚਾ/ਸਚੀ/ਸਚੇ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਸਚੁ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਸਚੋ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਸਤਯ੍ (सत्य् - ਸੱਚ)।
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ਨ = ਨਾ, ਨਿੀਂ।

ਹਨਪ੍ਾਤ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਨਾ/ਨ; ਿਾਰਵਾੜੀ/ਅਵਧੀ/ਲਹਿੰਦੀ/ਹਸੰਧੀ/ਕਸ਼ਿੀਰੀ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਨ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਣਅ/ਣਾ; ਪ੍ਾਲੀ - ਨਾ/ਨ;
ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਨਿ ( : - ਨਿੀਂ, ਹਨਖੇਧ-ਬੋਧਕ)

ਜਾਣਨੀ੍ = ਜਾਣਦੇ।

ਹਕਹਰਆ, ਵਰਤਿਾਨ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਜਾਣਨਾ; ਲਹਿੰਦੀ - ਜਾਣਣ; ਹਸੰਧੀ - ਜਾਣਣੁ (ਜਾਨਣਾ); ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਾਣੀਬੇ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਜਾਣਇ;
ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਜਾਨਾਹਤ (जम मभत - ਜਾਣਦਾ ਿੈ)।

ਿਨਿੁਖੀ = ਿਨਿੁਖਾਂ ਨੇ , ਿਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਣ ਵਾਹਲਆਂ ਨੇ ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਿਨਿੁਖ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਿਨ+ਿੁਹਖ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਿਨਿੁਖਯ (म मुख्य - ਿਨ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਿੁਖਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ )।

ਜਨਿੁ = ਜਨਿ, ਿਨੁ ਖਾ ਜਨਿ।

ਨਾਂਵ, ਕਰਿ ਕਾਰਕ; ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਇਕਵਚਨ।
ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਜਨਿ; ਪ੍ਾਲੀ - ਜੰਿਨ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਜਨ੍ਿਨ੍ (जन्म ् - ਜਨਿ)।

ਗਵਾਇਆ = ਗਵਾ ਹਦਤਾ ਿੈ, ਗਵਾ ਹਲਆ ਿੈ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਗਵਾਉਣਾ/ਗੁਿਾਉਣਾ (ਗੁਆਉਣਾ, ਨੁ ਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਵਅਰਥ ਸੁਟਣਾ ਆਹਦ); ਹਸੰਧੀ - ਗਵਾਇਣੁ (ਗੁੰਿ
ਕਰਨਾ, ਗੁਆਉਣਾ); ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਗਿੇਇ/ਗਿਾਵਇ (ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਸਿਝਦਾ ਿੈ); ਪ੍ਾਲੀ - ਗਿੇਹਤ (ਜਾਂਦਾ ਿੈ; ਸਿਝਦਾ ਿੈ);
ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਗਿਯਹਤ (गमयभत - ਜਾਂਦਾ ਿੈ)।

ਹਵਹਚ = ਹਵਚ, ਅੰਦਰ।

ਸਬੰਧਕ।
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ਹਸੰਧੀ - ਹਵਹਚ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਹਵੱਹਚ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਹਵੱਚ; ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਵਰ੍ਤ੍ਿਹਨ੍ (वत्मथभ ् - ਹਵੱਚ)।

ਦੁ ਨੀਆ = ਦੁ ਨੀਆ (ਹਵਚ)।

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

ਕਾਿੇ = ਹਕਉਂ, ਕਾਿਦੇ ਲਈ?

ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ।
ਪ੍ੁਰਾਤਨ ਪ੍ੰਜਾਬੀ - ਕਾਿੇ; ਬਰਜ/ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼/ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ -ਕਾਿੇ (ਹਕਉਂ, ਹਕਸ ਲਈ); ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਕੇਨ/ਕਥੰ (के /कर्ां - ਹਕਸ
ਦੁ ਆਰਾ, ਹਕਵੇਂ, ਹਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ)।

ਆਇਆ = ਆਏ+ਆ,28 ਆਏ ਿਨ।

ਹਕਹਰਆ, ਭੂ ਤ ਕਾਲ; ਅਨ ਪ੍ੁਰਖ, ਪ੍ੁਹਲੰਗ, ਬਿੁਵਚਨ।
ਲਹਿੰਦੀ - ਆਇਆ; ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼ - ਆਇਯ; ਪ੍ਰਾਹਕ੍ਰਤ - ਆਗਯ/ਆਅ; ਪ੍ਾਲੀ/ਸੰਸਹਕ੍ਰਤ - ਆਗਤ (आगत - ਆਇਆ)।

॥ ੮ ॥ = ਅਠਵੀਂ ਪ੍ਉੜੀ ਸੰਪ੍ੂਰਨ।

ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ
ਪ੍ਉੜੀ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲੀ ਤੁ ਕ ਦਾ ਅਰੰਭ ‘ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ’ ਤੋਂ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦ ਹਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂ ੰ ਅਰੰਭ ਹਵਚ
ਹਲਹਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕ੍ਰਿ-ਭੰਗ ਵਾਕ ਪ੍ੱਧਰੀ
ਹਵਚਲਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਵਚਲਨ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂ ੰ ‘ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਿੋਂਦ ਉਪ੍ਰ
ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।

28

ਇਥੇ ‘ਆਇਆ’ ਅਸਲ ਹਵਚ ‘ਆ+ਏ+ਆ’ (ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਆਏ ਨੇ /ਿਨ) ਦੇ ਸੁਿਲੇ ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਸੰਧੀ ਰੂਪ੍ ਅਤੇ ਸਿੀਪ੍ੀ

ਭੂ ਤਕਾਲ ਦੀ ਬਿੁਵਚਨੀ ਹਕਹਰਆ ਿੈ।
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‘ਹਜਸੁ ਤੂ ੰ ਦੇਹਿ ਹਤਸੁ ਹਿਲੈ ਸਚੁ’ ਹਵਚ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਿਾਨੰਤਰਤਾ ਰਾਿੀਂ ਇਿ ਹਦਰ ੜ ਕਰਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹਜਸ ਨੂ ੰ
ਸੱਚ ਦਾ ਹਗਆਨ ਹਦੰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂ ੰ ‘ਸਚ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ‘ਤਾ ਹਤਨੀ ਸਚੁ ਕਿਾਇਆ’ ਹਵਚ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਿੈ।
ਇਥੇ ‘ਕਿਾਇਆ’ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਸਚ’ ਲਈ ਿੋਈ ਿੈ। ਕਿਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਹਿਿਨਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਜਾਂ ਹਕਸੇ
ਵਸਤੂ ਨੂ ੰ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ। ‘ਸਚੁ ਕਿਾਇਆ’ ਦਾ ਇਥੇ ਭਾਵ ਿਾਲਣਾ ਿਾਲਕੇ ਸੱਚ ਨੂ ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਿੈ।

‘ਸਹਤਗੁਹਰ ਹਿਹਲਐ ਸਚੁ ਪ੍ਾਇਆ’ ਹਵਚ ਵੀ ਸੰਰਚਨਾ ਪ੍ੱਧਰੀ ਸਿਾਨੰਤਰਤਾ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਸਹਤਗੁਰੂ ਦੇ
ਹਿਲਣ ‘ਤੇ ‘ਸੱਚ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ‘ਹਜਨ੍ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ’ ਹਵਚ ਵੀ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਿੈ। ਇਥੇ
‘ਵਸਾਇਆ’ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਸਚ’ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ‘ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ’ ਦਾ ਭਾਵ ਿੈ - ਸਚ ਨੂ ੰ ਹਿਰਦੇ ਹਵਚ ਿਿੇਸ਼ਾ
ਲਈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ ਣਾ।
ਚਉਥੀ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਸਹਿਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਿੀਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਕ ਿੂਰਖ ਸੱਚ ਨੂ ੰ ਨਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਐਸੇ
ਿਨਿੁਖੀ ਲੋ ਕ ਆਪ੍ਣਾ ਜਨਿ ਹਵਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ। ‘ਜਨਿੁ ਗਵਾਇਆ’ ਹਵਚ ਵੀ ਅਰਥ ਪ੍ੱਧਰੀ ਹਵਚਲਨ ਿੈ। ਇਥੇ
‘ਗਵਾਇਆ’ ਹਕਹਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਜਨਿੁ’ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ‘ਗਵਾਉਣ’ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਿੈ - ਹਕਸੇ ਕੀਿਤੀ ਵਸਤੂ ਦਾ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈ ਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਸ ਜਾਣਾ। ਇਥੇ ‘ਜਨਿੁ ਗਵਾਇਆ’ ਦਾ ਭਾਵ ਜਨਿ ਵਰਗੇ ਅਿੋਲਕ ਅਵਸਰ ਦਾ ਿਥੋਂ ਖੁਸ
ਜਾਣਾ ਿੈ।

‘ਹਵਹਚ ਦੁ ਨੀਆ ਕਾਿੇ ਆਇਆ’ ਬੇਸ਼ਕ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੁ ਕ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਿੈ ਹਕ ਤੂ ੰ
ਦੁ ਨੀਆ ਹਵਚ ਹਕਉਂ ਆਇਆ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੁ ਕ ਹਵਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਵਅੰਜਤ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ ਹਕ ‘ਤੇਰਾ ਦੁ ਨੀਆ ਹਵਚ
ਆਉਣਾ ਹਵਅਰਥ ਚਲਾ ਹਗਆ’। ਸੋ, ਇਥੇ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥ ਿੋਰ ਅਤੇ ਹਵਅੰਜਤ ਅਰਥ ਿੋਰ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਵਕ੍ਰੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ’
ਿੈ।
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