
ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਸੰਸਕਰਣ ੧ 

© SikhRI 2020. All Rights Reserved. GuruGranthSahib.SikhRI.org 1 

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਿੁਚੰ 

ਬਿੁਤ ਸਾਰ ੇਪ੍ਰਹਸਧ ਹਸਖ ਹਵਦਵਾਨਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਿਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਹਵਚ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੋਕੇ 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਬੇਸ਼ਕ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ, ਪ੍ਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਨਵੀਨ ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੈ, 

ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਲਈ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚਲੇ ਹਵਲਖਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਵਹਭੰਨ ਪ੍ਖਾਾਂ ਨੰੂ ਤਤਕਾਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ-

ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਵਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। 

 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੇ ਮਦੇਨਜਰ, ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕ ਖੋਹਜਆ ਤੇ ਸੋਹਧਆ ਸਰੋਤ ਹਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੈ, ਹਜਿੜਾ 

ਅਜੋਕੀਆਾਂ ਹਵਲਖਣ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱ੍ਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਹਸਖ 

ਜਹਗਆਸੂਆਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਿੋਵੇ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਵਚ ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੁਿਜ, ਸੰਗੀਤ, ਇਹਤਿਾਸ, ਸਹਭਆਚਾਰ 

ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਲਖਣ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੇਤਰਾਾਂ ਹਵਚ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜੋਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਵਚ ਇਕ ਬਿੁਪ੍ਖੀ 

ਹਵਸਹਤਰਤ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਹਵਆਹਖਆ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਿੈ। 

 

ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਹਵਆਹਖਆ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵਖ-ਵਖ ਹਵਹਸ਼ਆਾਂ 

ਦੇ ਮਾਿਰਾਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਇਕ ਹਨਯੰਹਤਰਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਵੈੈੱਬ ਦੀ 

ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਧੁਹਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। 

 

ਇਸ ਹਵਸ਼ਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਾ ਇਕ ਅਹਜਿਾ ਸਵੈਚਾਲਤ ਪ੍ਲੇਫਾਰਮ ਿੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 

ਅਨੰਤ ਹਗਆਨ ਲਈ, ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੋਵਾਾਂ ਹਵਚ ਿੀ, ਇਕ ਖੁਲਹ ੀ ਅਤੇ ਸੁਖੈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਿੁੰਚ ਮੁਿਈਆ 

ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਾਂ ਸੁਹਵਧਾਵਾਾਂ ਸਮਤੇ ਿੋਰ ਅਨੇਕ ਸਿੂਲਤਾਾਂ ਵੀ ਿੋਣਗੀਆਾਂ: 

1. ਇਕ ਲਾਇਵ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਜੋ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੋਵਾਾਂ ਹਵਚ ਿੀ ਖੋਜਣਜੋਗ ਿੋਵੇ। 

2. ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਾਾਂਗ ਪ੍ਦਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਕ ਤੇ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਹਵਆਕਰਣਕ ਅਤੇ 

ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਸਹਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

3. ਮੂਲ ਪ੍ਾਠ ਦਾ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਵਚ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ। 

4. ਮੂਲ ਪ੍ਾਠ ਦਾ ਅਜੋਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਵਚ ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ। 

5. ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪ੍ੀ ਸਰੋਹਤਆਾਂ ਲਈ ਹਕਸੇ ਸਹਭਆਚਾਰ-ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਵਆਹਖਆ (ਕੁਮੈਂਟਰੀ)। 

6. ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸਕ, ਸੰਗੀਤਕ ਤੇ ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖਾਾਂ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ।  
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ਪ੍ਾਠਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ 

ਪ੍ਾਠਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਹਵਚਾਰਨ ਲਈ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਹਤਨੰ ਵਖੋ-ਵਖਰੇ ਪੱ੍ਧਰ ਿਨ: 

1. ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪ੍ਦ: ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਿੁਪ੍ਰਤੀ-ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵ ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਹਕਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਚ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ 

ਨਿੀਂ ਉਲਥਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਹਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਵਕਾਸ, 

ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਰੀਕੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਲੁਕ ੇਸੰਬੰਧ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਚੇਤ 

ਮਨ ਹਵਚ ਿੁੰਦੇ ਿਨ। 

2. ਆਮ ਸੰਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਹਵਚਾਰ (ਇਹਤਿਾਸਕ ਹਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰੀਵ-ਭਾਵਾਾਂ ਸਮੇਤ): ਇਕੋ ਹਜਿ ੇਨਜਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 

ਪ੍ਦ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਾਠਕ ਨੰੂ ਹਵਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪੱ੍ਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਵਖੋ-ਵਖਰੀਆਾਂ ਹਦਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਲ ਲੈ ਜਾਾਂਦ ੇਿਨ। ਉਦਾਿਰਣ 

ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਸਹਿਪ੍ਚਰ (Scripture) ਜਾਾਂ ਕੈਨਨ 

(Canon) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਿ ਇਕਦਮ ਉਨਾਾਂ ਹਵਚਾਰਧਾਰਾਵਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਏ ਹਵਚਾਰਾਾਂ, ਭਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਵਚ ਸੁਝਾਅ ਹਰਿਾ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਹਵਚੋਂ ਕੁਝ ਜੁਡੋ-ਹਿਸਹਚਅਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਿਨ, ਜੋ 

ਹਸਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਵਚ ਲਾਗ ੂਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ “ਵੇਦ” ਜਾਾਂ “ਸ਼ਾਸਤਰ” ਸ਼ਬਦਾਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਿ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ “ਸ਼ਰੁਤੀ” (ਸੁਹਣਆ ਿੋਇਆ) ਅਤੇ “ਹਸਮਰਤੀ” 

(ਜੋ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹਵਚ ਸੀ) ਹਗਆਨ ਦੀਆਾਂ ਭਾਰਤੀ-ਧਾਰਨਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦ ੇਿਨ। 

3. ਮੂਲ ਪ੍ਾਠ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਾਠਕ: ਇਕ ਪ੍ਾਠਕ ਕੋਲ ਹਕਨੰਾ ਕੁ ਹਗਆਨ ਿੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਿੈ? ਕੀ ਹਕਸੇ ਪ੍ਾਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਾਠ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਿ ੈਜਾਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ੜਹੀ ਜਾ ਸਕਣ 

ਵਾਲੀ ਅਰਥਪੂ੍ਰਨ ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਿੈ? ਅਨੁਵਾਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਲਈ, ਮੂਲ ਪ੍ਾਠ ਵਾਾਂਗ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਹਕੰਨੀ ਕੁ “ਵਧ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿੈ? ਇਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਕਉਂਹਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ 

ਲਈ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹਦਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਜੋ ਹਕ ਉਨਹਾਾਂ ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਲਈ ਵੀ 

ਲਾਭਦਾਇਕ ਿੋਣਗੇ, ਹਜਨਹਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਪ੍ਾਠ/ਬਾਣੀ/ਗਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਹਿਲਾਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ  

 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਤੰਨਾਾਂ ਿੀ ਪੱ੍ਧਰਾਾਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਆਦਰਸ਼ ਹਵਕਲਪ੍ ਇਿ ਬਣਦਾ ਿੈ ਹਕ ਅਨੁਵਾਦਕਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 

ਬਿੁਤ ਸਾਰ ੇਕਾਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸਾਿਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਹਵਚ ਹਪ੍ਛਲੀਆਾਂ ਸ਼ਬਦ-ਚੋਣਾਾਂ ਨਾਲ 

ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹਵਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪ੍ਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਿ ਵੀ ਹਨਰਣਾ ਕਰ ਹਲਆ ਜਾਵੇ ਹਕ ਹਵਆਹਖਆ ਲਈ ਪੈ੍ਰ ਹਟਪ੍ਣੀਆਾਂ ਉਪ੍ਰ ਹਕੰਨੀ ਕੁ ਟੇਕ ਰਖਣੀ ਿੈ। 

ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਰੂਰਤਾਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਆਹਦ ਨੰੂ ਵੀ ਹਦਰਸ਼ਟੀ ਅਧੀਨ ਰਹਖਆ ਜਾਵ ੇਆਹਦ। 
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ਨੋਟ: ਵਖੋ-ਵਖਰੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਹਵਚ ਇੰਨ-ਹਬੰਨ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰਖੇ ਹਬਨਾਾਂ ਿੀ 

ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਚ ਹਦਤ ੇਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੂਸਰੀ ਹਵਚ ਰਲਦ-ੇਹਮਲਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਅਰਥਾਾਂ ਦੇ ਗਲਤ 

ਿੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈ੍ਦਾ ਿੋ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ।  ਇਸ ਲਈ “ਇਕਸਾਰਤਾ” ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰ, ਇਸ 

ਦਾ ਇਿ ਭਾਵ ਵੀ ਨਿੀਂ ਹਕ ਆਪ੍-ਿੁਦਰੀ ਜਾਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਸਵੈ-ਹਵਰੋਧਤਾ ਿੋਵੇ। ਤਰਕਸੰਗਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਜੋਗ ਟੀਚਾ 

ਿੈ, ਪ੍ਰ ਹਸਰਫ ਇਸ ਹਚਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਹਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੰੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਭਵ ਅਪ੍ਵਾਦਾਾਂ ਲਈ ਖੁਲਹ  ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 

 

ਹਵਧੀ 

ਇਿ ਭਾਗ ਬਾਣੀ-ਰਚਨਾ ਹਵਚ ਹਦਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਦੰਦਾ ਿ।ੈ ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ, ‘ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ’ ਦੀ ਜਾਣ-

ਪ੍ਛਾਣ ਹਵਚ ਸਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਉੜੀਆਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ੇਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਵੇਗੀ। 

 

ਖਜੋ (ਪ੍ਦ ਅਰਥ, ਹਵਆਕਰਣ ਤ ੇਹਵਉਤਪ੍ਤੀ) 

ਇਿ ਭਾਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ, ਤੁਕ ਹਵਚ ਉਸ ਦੀ ਹਵਆਕਰਣਕ ਸਹਥਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿੈ। ਹਸੱਟ ੇ

ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੰੂ ਹਤੰਨ ਉਪ੍ਭਾਗਾਾਂ ਹਵਚ ਵੰਹਡਆ ਹਗਆ ਿੈ: ਅਰਥ, ਹਵਆਕਰਣ ਅਤੇ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ। 

 

ਪ੍ਦ ਅਰਥ: ਇਿ ਸ਼ਾਬਦਕ-ਅਰਥਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮੂਿਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਦੰਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਰਥਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕ 

ਦੂਜ ੇਤੋਂ ਕਾਮ ੇ(,) ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਾਂ ਦੇ ਸਮੂਿ ਤੋਂ ਹਬੰਦੀ-ਕਾਮ ੇ(;) ਨਾਲ ਵਖ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

 

ਹਵਆਕਰਣ: ਇਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਾਠ ਹਵਚ ਆਏ ਿਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਵਆਕਰਣਕ ਪ੍ਖਾਾਂ/ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਦਤੀ ਗਈ ਿ।ੈ 

ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਿੇਠਾਾਂ ਹਦਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ: 

● ਨਾਾਂਵ, ਕਾਰਕ; ਹਲੰਗ, ਵਚਨ। 

● ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ, ਕਾਰਕ; ਪੁ੍ਰਖ, ਹਲੰਗ, ਵਚਨ। 

● ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ/ਪ੍ੜਨਾਾਂਵੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਾਰਕ ਸਾਧਨਾ ਨਾਾਂਵ/ਪ੍ੜਨਾਾਂਵ ਵਾਾਂਗ 

● ਹਕਹਰਆ, ਕਾਲ; ਪੁ੍ਰਖ, ਹਲੰਗ, ਵਚਨ। 

● ਹਕਹਰਆ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਣ। 

● ਹਨਪ੍ਾਤ। 

● ਹਕਰਦੰਤ। 

● ਸੰਬੰਧਕ। 
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● ਯੋਜਕ। 

● ਹਵਸਮਕ। 

 

ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਪੁ੍ਰਖ, ਹਲੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹਬੰਦੀ-ਕਾਮੇ (;) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਿੈ। 

 

ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ 

● ਿਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ।ੈ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਤ 

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਪੰ੍ਜਾਬੀ, ਲਹਿੰਦੀ, ਬਰਜ, ਹਸੰਧੀ, ਅਪ੍ਭਰ ੰਸ਼, ਪ੍ਰਾਹਿਤ, ਪ੍ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਹਿਤ ਆਹਦ ਹਵਚਲਾ ਰੂਪ੍ ਹਦਤਾ 

ਹਗਆ ਿੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਸਹਿਤ ਅਤੇ ਅਰਬੀ/ਫਾਰਸੀ ਹਵਚ ਹਮਲਦੇ ਰੂਪ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਹਿਤ ਅਤੇ 

ਅਰਬੀ/ਫਾਰਸੀ ਦੋਵਾਾਂ ਹਲਪ੍ੀਆਾਂ ਹਵਚ ਹਲਹਖਆ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਦੂਸਰੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਹਵਚ ਹਮਲਦ ੇਰੂਪ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਵਚ 

ਿੀ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਸੰਸਹਿਤ ਹਵਚ ਹਕਹਰਆ ਦਾ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹਲੰਗ ਰੂਪ੍ ਇਕ ਿੀ ਿੁੰਦਾ ਿੈ, ਪ੍ਰ 

ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਹਲਖਣ ਵੇਲੇ ਅਰਥ ਪੁ੍ਹਲੰਗ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 

● ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਜਨਹਾਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਹਵਚ ਇਕਵਚਨੀ ਜਾਾਂ ਬਿੁਵਚਨੀ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੈ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਉਸ ੇਰੂਪ੍ ਨੰੂ 

ਿੀ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿ ੈਅਤੇ ਹਜਨਹਾਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਿੀਂ ਿੋਏ, ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਹਮਲਦ-ੇਜੁਲਦੇ ਰੂਪ੍ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਨ। 

● ਜੇਕਰ ਹਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰ ੇਰੂਪ੍ ਹਮਲਦ ੇਿਨ ਤਾਾਂ ਉਿ ਹਤਰਛੀ ਲਕੀਰ (/) ਦੀ ਹਵਧੀ ਰਾਿੀਂ 

ਅੰਕਤ ਕਰ ਹਦਤੇ ਿਨ। ਹਜਥੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦ ੇਿਨ, ਉਥ ੇਹਬੰਦੀ-ਕਾਮ ੇ(;) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਹਕਸੇ 

ਪੁ੍ਸਤਕ, ਗਰੰਥ ਆਹਦ ਦੀ ਮੂਲ ਹਲਖਤ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੋਿਰੇ ਪੱੁ੍ਠੇ ਕਾਹਮਆਾਂ (“0”) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ।ੈ 

● ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਹਵਉਤਪ੍ਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ੍ ਹਦੰਹਦਆਾਂ, ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਗਰੰਥ, ਪੁ੍ਸਤਕ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨਿੀਂ 

ਹਦਤਾ ਹਗਆ ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਹਕਤੇ ਵਖਰਾ ਿਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪ੍ੀ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈ੍ਰ ਹਟਪ੍ਣੀਆਾਂ ਹਵਚ ਅੰਕਤ ਕਰ 

ਹਦਤੀ ਿੈ। 

● ਜੇਕਰ ਹਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਉਿੀ ਰਹਿੰਦ ੇਿਨ ਜੋ ਸੰਸਹਿਤ/ਪ੍ਾਲੀ/ਅਰਬੀ ਆਹਦ ਹਵਚ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਦੂਸਰੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ 

ਹਵਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

● ਹਜਥੇ ਹਕਤੇ ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪ੍ੀ ਿੈ, ਉਥ ੇਸੰਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਿੋਈ ਹਭੰਨ-ਹਭੰਨ 

ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੈ੍ਰ ਹਟਪ੍ਣੀਆਾਂ ਹਵਚ ਦੇ ਹਦਤੀ ਿੈ। 

● ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ੍ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰ ੇਿੀ ਨਵੀਨ ਤੇ ਪੁ੍ਰਾਤਨ ਕੋਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨੰੂ ਵਾਚਣ ਦਾ ਜਤਨ 

ਕੀਤਾ ਿੈ। 
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ਅਰਥ (ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਤ ੇਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ)  

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਦਾਾਂ ਅਤੇ ਤੁਕਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਹਗਆਾਂ ਿੇਠ ਹਲਖ ੇਪ੍ਖਾਾਂ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰਹਖਆ ਹਗਆ ਿ:ੈ 

 

ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ (ਹਤਰਛੀ ਪੰ੍ਗਤੀ) 

“ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ” ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਜ ਹਵਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹਤਰਛੀ ਪੰ੍ਗਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤੁਕ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ 

ਿਨ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਪ੍ਾਠ ਹਵਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਾਰ ੇਸ਼ਬਦਾਾਂ, ਅਰਥਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਕਾਲ, ਵਚਨ, 

ਪੁ੍ਰਖ, ਹਲੰਗ ਆਹਦ ਸਰੋਤ ਪ੍ਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਰਖ ੇਿਨ। ਕਾਹਵਕਤਾ, ਪ੍ਾਠ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਖਣ 

ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਸ਼ਬਦ ਬਰੈਕਟਾਾਂ ਅੰਦਰ ਹਦਤੇ ਗਏ  ਿਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਥਾਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਲਈ, ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੇ ਿਮ ਅਤੇ 

ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੰੂ ਬਦਲਕੇ (ਅਨਵੈ ਕਰਕੇ) ਪੈ੍ਰ ਹਟਪ੍ਣੀ ਦੇ ਹਦਤੀ ਿੈ। 

 

ਭਾਵਾਰਥਕ -ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ (ਹਸਧੀ ਪੰ੍ਗਤੀ) 

ਹਤਰਛੀ ਪੰ੍ਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਧੀ (ਭਾਵਾਰਥਕ-ਹਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲੀ) ਪੰ੍ਗਤੀ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਪੰ੍ਗਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 

ਦੀ ਤੁਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਰਦੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਹਕ ਪ੍ਾਠਕਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਾਂ ਦੀ ਹਬਿਤਰ ਸਮਝ ਆ 

ਸਕੇ। ਇਸ ਹਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਿ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਥਮਕ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਕ ਹਵਚਲੇ ਅਲੰਕਾਰਕ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਨੰੂ 

ਖੋਲਹ  ਕੇ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਸ਼ਾਬਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਪ੍ਦ/ਵਾਕੰਸ਼ ਨੰੂ ਬਰੈਕਟਾਾਂ ਹਵਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਨੰੂ 

ਬਰੈਕਟਾਾਂ ਦੇ ਬਾਿਰ ਰਹਖਆ ਹਗਆ ਿੈ।  

 

ਸਾਰ 

ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਪ੍ਛਲੇ ਸਲੋਕ/ਸਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਉੜੀ ਹਵਚਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ ਸਾਰ ਹਦਤਾ ਿੈ। 

 

ਪ੍ਖ (ਇਹਤਿਾਸਕ, ਸਗੰੀਤਕ ਤ ੇਕਾਹਵਕ) 

ਇਹਤਿਾਸਕ 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਵੇਰਵ ੇਹਦਤ ੇਿਨ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ/ਤੁਕ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰਕ 

ਮਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਹਵਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਨੰੂ ਹਬਿਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਹਵਚ ਸਿਾਈ ਿੋਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਪ੍ਛੋਕੜ 

ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਵਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਹਤਿਾਸਕ/ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਹਸ਼ਸ਼ ਕਰਹਦਆਾਂ ਹਸਖ ਸਾਹਿਤ 

ਦੀਆਾਂ ਗਰੰਥ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਾਂ (ਟੀਕੇ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਸਾਖੀ, ਪ੍ਰਚੀ, ਜਨਮਸਾਖੀ ਆਹਦ) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਇਹਤਿਾਸਕ/ਸਹਭਆਚਾਰਕ 

ਹਕਰਤਾਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। 
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ਸੰਗੀਤਕ 

ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਖ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਠ ਹਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਦਤੀ ਗਈ ਿੈ: 

● ਰਾਗ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ 

● ਰਾਗ ਦੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚ ਵਰਤੋਂ 

● ਰਾਗ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸਕ ਪ੍ਖ 

● ਰਾਗ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ 

● ਰਾਗ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸਰੂਪ੍ (ਆਰੋਿ, ਅਵਰੋਿ, ਵਾਦੀ, ਸੰਵਾਦੀ, ਮੁਖ ਅੰਗ) ਆਹਦ। 

 

ਕਾਹਵਕ 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਿ।ੈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ ਵੀ ਅਹਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਿੈ, ਹਜਸਦੀ ਥਾਿ ਪ੍ਾਉਣੀ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ 

ਹਬਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮਨੁਖੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਹਵ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਹਗਆਤ ਨੇਮਾਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਤ ਬਾਣੀ-ਰੂਪ੍ 

ਦੇ ਕਾਹਵਕ ਪ੍ਖ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰ ੇਮਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਹਦਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਸ਼ੈਲੀ-ਹਵਹਗਆਨ ਦੇ ਤੱਤਾਾਂ ਸਮੇਤ ਸਲੋਕ/ਪ੍ਉੜੀ 

ਹਵਚ ਵਰਤ ੇਅਲੰਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਛੰਦ ਹਵਧਾਨ ਬਾਰ ੇਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

 

ਪ੍ੈਰ ਹਟਪ੍ਣੀਆਾਂ 

ਅੰਕਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਪੈ੍ਰ ਹਟਪ੍ਣੀਆਾਂ ਪ੍ਾਠ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਹਵਚ ਬੇਸ਼ਕ ਹਨਮਨਹਲਖਤ 

ਮਦਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ, ਪ੍ਰ ਇਿ ਹਸਰਫ ਇਨਹਾਾਂ ਤਕ ਿੀ ਸੀਮਤ ਨਿੀਂ ਿਨ: 

 

1. ਵਾਧ ੂਜਾਾਂ ਸਿਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। 

2. ਪ੍ਦ/ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕੰਸ਼, ਮੁਿਾਵਰ,ੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸੰਕਲਪ੍, ਹਵਚਾਰ ਆਹਦ ਨੰੂ ਪ੍ਹਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। 

3. ਪ੍ਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹਨਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 

4. ਹਦਤੀ ਗਈ ਹਵਆਹਖਆ ਦਾ (ਇਹਤਿਾਸਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸਾਹਿਤਕ, ਕਾਹਵਕ ਆਹਦ) ਸੰਦਰਭ ਦੇਣਾ। 

5. ਹਕਸੇ ਪ੍ਦ ਜਾਾਂ ਹਵਚਾਰ ਦੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਲਈ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਵਚੋਂ ਿਵਾਲੇ ਦੇਣਾ। 
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ਹਵਆਹਖਆ (ਕੁਮੈਂਟਰੀ) 

ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਪ੍ਖਾਾਂ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਵਚ ਰਖਹਦਆਾਂ ਿਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ (ਸਲੋਕ/ਪ੍ਉੜੀ) ਦੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਦੇ 

ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਿਾਵਰ ੇਹਵਚ ਸੰਖੇਪ੍ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹਵਆਹਖਆ (commentary) ਵੀ ਹਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

● ਪ੍ਾਠਕ: ਹਵਸ਼ਵਹਵਆਪ੍ੀ 

● ਭਾਸ਼ਾ: ਸਮਕਾਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ/ਅੰਗਰੇਜੀ 

● ਇਕਸਾਰਤਾ: ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 

● ਉਦੇਸ਼: ਪ੍ਰੇਰਣਾ, ਹਸਹਖਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਤਬਦੀਲੀ 

 

ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ 

● ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਨੇਮ ਇਿ ਅਪ੍ਣਾਇਆ ਿ ੈਹਕ ਸ਼ਬਦ ਹਜਵੇਂ ਅਜੋਕੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਹਵਚ ਬੋਲੇ ਜਾਾਂਦੇ ਿਨ, ਉਵੇਂ 

ਿੀ ਹਲਖ ੇਜਾਣ।  

● ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਇਹਤਿਾਸਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ, ਅਹਧਆਤਮਕ, ਪ੍ਰਵਾਰਕ, ਹਵਆਕਰਣਕ, ਪ੍ਰਵਾਣਤ, 

ਹਨਰਧਾਰਤ, ਸੰਬੰਧਤ, ਹਵਕਸਤ ਆਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਾਧ ੂਹਸਿਾਰੀ ਤੋਂ ਹਬਨਾਾਂ ਿੀ ਵਰਤ ੇਗਏ ਿਨ।  

● ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਵਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੰੂ ਮੂਲ ਰੂਪ੍ ਹਵਚ ਿੀ ਰਹਖਆ ਹਗਆ ਿ,ੈ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਮੁਿਰ, ਮੰਤਰ, ਪ੍ਉੜੀ, ਸਲੋਕ, 

ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚਉਥਾ, ਨਾਵੀਂ, ਢਾਢੀ ਆਹਦ। 

● ਅੱਧਕ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਅਤੇ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਹਬਨਾਾਂ ਅੱਧਕ ਿੀ ਹਲਖ ੇਿਨ: ਮਨੁਖ, ਇਕ, 

ਹਸਖ, ਹਸਹਖਆ, ਹਵਚ, ਇਥੇ/ਹਜਥੇ/ਹਕਥੇ/ਉਥ ੇਆਹਦ। 

● ‘ਸ਼’, ‘ਜ਼’ ਆਹਦ ਧੁਨੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਤੀ ਿੈ: ਦਰਸਾਉਣਾ, ਸਰੀਰ, ਕੇਸ, ਦੇਸ, ਹਜਆਦਾ, ਜਮੀਨ, 

ਜੋਰ, ਕਾਗਜ ਆਹਦ। 

● ਇਨਹਾਾਂ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੰੂ ‘ਯ’ ਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਜ’ ਨਾਲ ਿੀ ਹਲਹਖਆ ਿੈ: ਜੋਗ, ਜੋਗੀ, ਜੁਗ, ਜੁਧ ਆਹਦ। 

● ਨਾਸਕੀ ਹਚੰਨਹ ਹਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਿੀ 

ਰਹਖਆ ਿੈ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਦੁਨੀਆ, ਿਮੇਸ਼ਾ, ਪੰ੍ਨਾ ਆਹਦ। 


