ੁਰਾਤਨ ੰ ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ

ਗੱ ਦ ਅਤੇ ਦ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਦ ਯੂ ਿਨ। ਕਹਿਤਾ ਿਾਯਤਕ ਤੋਂ ਹਿਰਾਂ ਿੋਂਦ ਹਿਚ
ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਭੱ ਢਰੀ ਅਿਸਥਾ ਹਿਚ ਭਨੱ ਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਿਧੇਯੇ ਜਜ਼ਫਾਤੀ ਅਤੇ
ਬਾਿਕ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਬਾਿਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕਹਿਤਾ ਦੇ ਰਭੱ ਖ ਤੱ ਤ ਿਨ। ਿਾਯਤਕ ਹਿਚ
ਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਤਯਕ ਦੀ ਰਧਾਨਤਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ,ਜ ਹਕ ਭਨੱ ਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਹਨਸ਼ਾਨੀ ਿੈ।

ਸੁੰ ਤ ਹਸੁੰ ਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਅਨਸਾਯ :
“ਹਿਹਗਆਨ ਿਾਂਗ ਗੱ ਦ ਦਾ ਸੁੰ ਫੁੰ ਧ ਿੀ ਸਭਾਜ ਹਿਚ ਭੱ ਧ
ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿਕਾਸ ਨਾਰ ਿੈ। ਗੱ ਦ ਦਾ ਸੁੰ ਫੁੰ ਧ ਆਧਹਨਕ
ਹਿਹਗਆਨ ਦੀ ਉਤਤੀ ਤੇ ਹਿਕਾਸ ਨਾਰ ਿੈ ਤੇ
ਆਧਹਨਕ ਹਿਹਗਆਨ ਭੱ ਧ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿਕਾਸ ਦਾ
ਇਕ ਪਰ ਿੈ।”

ਿਾਯਤਕ ਹਤੁੰ ਨ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ :

1. ਹਫਆਨੀਆ ਿਾਯਤਕ
2. ਹਿਆਹਖਆ ਭਈ ਿਾਯਤਕ
3. ਬਾਿਾਤਭਕ ਿਾਯਤਕ

ਮੱ ਧਕਾਲੀਨ ਵਾਰਤਕ ਦ ਰੂ
ਯਾਤਨ ੁੰ ਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ ਭੱ ਧਕਾਰ ਦੀ ਉਜ ਿਣ ਕਯਕੇ ਇਿ ਧਾਯਹਭਕ

ਅਹਧਆਤਭਕ ਹਫਯਤੀ ਦੀ ਧਾਯਨੀ ਿੈ। ਇਸ ਹਿਚ ਜਨਭਸਾਖੀ,ਸਾਖੀ,ਯਚੀ,
ਗਸ਼ਹਿ,ਯਭਾਯਥ,ਿੀਕੇ, ਭਸਰੇ ,ਸਖਨ,ਫਚਨ,ਭਿਾਤਭ,ਸਾਯ ਆਹਦ ਹਿਧਾਿਾਂ
ਸ਼ਾਹਭਰ ਿਨ।

ਜਨਮਾਖੀ :
ਗਯੂ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਰਭੱ ਖ ਹਿਧਾ ਜਨਭਸਾਖੀ ਭੁੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ
ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ਫਦ ਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੇ ਭੇਰ ਤੋਂ ਫਹਣਆ ਿੈ- ਜਨਭ+ਸਾਖੀ। ਜਨਭ ਤੋਂ ਬਾਿ ਉਤਤੀ,
ੈਦਾ ਿਣਾ, ਜੀਿਨ (ੈਦਾ ਿਣ ਤੋਂ ਰੈ ਕੇ ਅੁੰ ਹਤਭ ਸਭੇਂ ਤਕ) ਆਹਦ। ਸਾਖੀ ‘ਸਾਕਸ਼ੀ’ ਤੋਂ
ਫਹਣਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ਗਿਾਿੀ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਜਨਭਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਿ ਅਹਜਿੀ ਹਿਧਾ ਤੋਂ
ਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਿਚ ਹਕਸੇ ਭਿਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਜਨਭ ਤੋਂ ਰੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੇਿਾਂਤ
ਤਕ
ਦਾ ਰਭਾਹਣਕ ਿੇਯਿਾ ਹਭਰਦਾ ਿਿੇ। ਇਿ ਹਭੱ ਥ ਅਤੇ ਯਭਾਂਸ ਦੇ ਸਭੇਰ ਿਾਰੀ ਹਿਧਾ ਿੈ। ਇਸ
ਨੂੁੰ ਾਤਯ ਰਧਾਨ ਹਫਯਤਾਂਤ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ।

ਾਖੀ :
ਸਾਖੀ ਸੁੰ ਸਹਕਰਤ ਦੇ ਸ਼ਫਦ ‘ਸਾਕਸ਼ੀ’ ਦਾ ਯੂਾਂਤਯ ਿੈ। ਹਜਸਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ਗਿਾਿੀ ਜਾਂ

ਰਭਾਣ। ਸਾਖੀ ਿੀ ਭੱ ਧਕਾਰੀ ਿਾਯਤਕ ਦੀ ਇਕ ਿੁੰ ਨਗੀ ਿੈ। ਜਨਭਸਾਖੀ ਾਤਯ ਰਧਾਨ
ਹਫਯਤਾਂਤ ਿੈ, ਹਜਸ ਕਯਕੇ ਇਸ ਹਿਚ ਇਕ ਿੀ ਨਾਇਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਹਿਚ ਿੱ ਖ
ਿੱ ਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਰ ਸੁੰ ਫੁੰ ਹਧਤ ਘਿਨਾ ਰਸੁੰਗਾਂ ਨੂੁੰ ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਰਚੀ :
ਯਚੀ ਸ਼ਫਦ ‘ਹਯਚਮ/ਹਯਚੈ’ ਤੋਂ ਫਹਣਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ਭੱ ਢਰੀ ਜਾਣ
-ਛਾਣ। ਇਸ ਹਿਚ ਹਕਸੇ ਧਾਯਹਭਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਜੀਿਨ ਫਾਯੇ ਸੁੰ ਖੇ ਹਜਿੀ
ਜਾਣਕਾਯੀ ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬਾਅ ਿੀ ਸਾਖੀ ਿਯਗਾ ਿੀ ਿੈ।

ਟੀਕਾ ਰੰ ਰਾ :
ਿੀਕਾ ਯੁੰ ਯਾ ਦਾ ਸੁੰ ਫੁੰ ਧ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੇ ਅਯਥਾਂ ਨਾਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਿੀਕੇ ਬਾਯਤੀ ਯੁੰ ਯਾ ਦੇ
ਅੁੰ ਗ ਯਿੇ ਿਨ। ਇਿ ਯੁੰ ਯਾ ਅੱ ਗੋਂ ਭੱ ਧਕਾਰੀਨ ਿਾਯਤਕ ਹਿਚ ਿੀ ਹਭਰਦੀ ਿੈ। ਹਰਖਤਾਂ
ਹਿਚਰੇ ਉਚੇਯੇ ਸਯਕਾਯਾਂ ਨੂੁੰ ਖ਼ਾਸ ਕਯਕੇ ਅਹਧਆਤਭਕਤਾ ਨਾਰ ਸੁੰ ਫੁੰ ਧਤ ਸਯਕਾਯਾਂ ਨੂੁੰ
ਆਭ ਤਯ `ਤੇ ਸਯਤੇ ਨੂੁੰ ਸਭਝਾਉਣ ਰਈ ਸਯਰ ਕਯਕੇ ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਜਸ
ਕਾਯਨ ਿੀਕਾ ਯੁੰ ਯਾ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਈ।

ਰਮਾਰਥ ਰੰ ਰਾ :
ਇਿ ਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੇ ਭੇਰ ਤੋਂ ਫਹਣਆ ਿੈ, ਯਭ+ਅਯਥ। ਇਿ ਇਕ ਤਯਾਂ ਨਾਰ ਸ਼ਫਦ
ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿੁੰ ਨਗੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਿਚ ਕਿੇ ਦੇ ਹੱ ਛੇ ਅਣਕਿੇ ਨੂੁੰ ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਹਿਚ ਸਤਿੀ ਅਯਥਾਂ ਹੱ ਛੇ ਰਕੇ ਡੂੁੰ ਘੇ ਅਯਥਾਂ ਨੂੁੰ ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਯਾਣੇ
ਯਚਨਾਕਾਯਾਂ ਨੇ ਆਣੀਆਂ ਯਚਨਾਿਾਂ ਹਿਚ ਗੱ ਰ ਨੂੁੰ ਯਿੱ ਸਾਤਭਕ ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ ੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਕਾਯਨ ਿੀਕੇ, ਯਭਾਯਥ ਦੀ ਆਹਦ ਹਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ੈਂਦੀ ਿੈ।

ਗੋਸ਼ਟਟ ਰੰ ਰਾ :
ਗਸ਼ਹਿ ਦੇ ਸ਼ਫਦੀ ਅਯਥ ‘ਇਕੱ ਠੇ ਿਣ’ ਤੋਂ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦ ਜਾਂ ਦ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹਿਅਕਤੀ
ਇਕੱ ਠੇ ਿ ਕੇ ਹਕਸੇ ਭਸਰੇ ਉਯ ਡੂੁੰ ਘੀ ਹਿਚਾਯ ਚਯਚਾ ਕਯਦੇ ਿਨ ਉਸਨੂੁੰ ਗਸ਼ਹਿ ਹਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਿਚ ਪ੍ਸ਼ਨ ਉੱਤਯ ਦੇ ਨਾਰ ਆਣੀ ਗੱ ਰ ਨੂੁੰ ਦਰੀਰ ੂਯਨ ਫਣਾਉਣ
ਰਈ ਹਦਰਸ਼ਿਾਂਤ ਿੀ ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਗਸ਼ਹਿ ਹਿਚ ਗੱ ਰਫਾਤ ਸਧਾਯਨ ਨਾ ਿ ਕੇ
ਸ਼ਾਸਤਯਾਯਥ ਯੂੀ ਗੱ ਰਫਾਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਜ ਹਕ ਸੁੰ ਿਾਦ ਹਿਧੀ ਯਾਿੀਂ ਨੇਯੇ ਚੜਦੀ ਿੈ।

ੁਖਨ :
ਸਖਨ ਾਯਸੀ ਹਛਕੜ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਿੈ। ਇਸਰਾਭੀ ਯੁੰ ਯਾ ਨਾਰ ਸੁੰ ਫੁੰ ਹਧਤ ਭਿਾਂਯਖਾਂ
ਦੇ ਭੂੁੰ ਿ ਹਿਚੋਂ ਹਨਕਰੇ ਿਏ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰ/ਕਥਨ ਸਖਨ ਅਖਿਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਦੇ
ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਿਿਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਰ ਕਾਂ ਨੂੁੰ ਧਯਭ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਯਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਬਚਨ :
ਬਾਯਤੀ ਯੁੰ ਯਾ ਨਾਰ ਸੁੰ ਫੁੰ ਹਧਤ ਭਿਾਂਯਖਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂ ਨੂੁੰ ਫਚਨ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਖਨ
ਅਤੇ ਫਚਨ ਇਕ ਿੀ ਹਿਧਾ ਦੇ ਦ ਯੂ ਿਨ। ਭਿਾਂਯਖਾਂ ਦੇ ਅਹਧਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੇ
ਹਿਹਬੁੰ ਨ ਹਿਰੂਆਂ, ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ੁੰ ਕਤੀਆਂ ਜ ਹਕ ਿਿਾਹਰਆਂ ਦਾ ਯੂ ਧਾਯਨ ਕਯ
ਰੈਂ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੂੁੰ ਫਚਨ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਮਲ :
ਭਸਰੇ ਸ਼ਫਦ ‘ਭਸਰਿ’ ਤੋਂ ਫਹਣਆ ਿੈ। ਹਜਸਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ਧਯਭ ਦੇ ਹਿਹਸ਼ਆਂ ਨਾਰ ਜੜੇ
ਹਸਧਾਂਤਕ ਹਿਚਾਯ। ਇਿ ਭਸਰਭਾਨ ਕੀਯਾਂ ਦੇ ਅਹਧਆਤਭਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ੇਸ਼ਕਾਯੀ
ਕਯਦੇ ਿਨ। ਭਸਰੇ ਦਾ ਭੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਤਭਕ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਦਾ ਰਚਾਯ ਕਯਨਾ
ਿੈ।

ਸੁਕਮਨਾਮਾ :
ਇਿ ਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੇ ਭੇਰ ਤੋਂ ਫਹਣਆ ਿੈ- ਿਕਭ+ਨਾਭਾ। ਿਕਭ ਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਨਾਭਾ ਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ਹਚੱ ਠੀ ੱ ਤਯ। ਇਸ ਰਈ ਇਿ ਆਦੇਸ਼ਭੂਰਕ ਹਚੱ ਠੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
ਇਿ ਕਈ ਸਧਾਯਨ ਹਚੱ ਠੀ ੱ ਤਯ ਨਾ ਿ ਕੇ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਅਕਤੀ ਿਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ
ਆਦੇਸ਼ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਰਟਸਤਨਾਮਾ :
ਇਿ ਦ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੇ ਭੇਰ ਤੋਂ ਫਹਣਆ ਿੈ- ਯਹਿਤ+ਨਾਭਾ। ਯਹਿਤ ਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ਜੀਿਨ
ਹਿਚਰੇ ਿਯਤੋਂ ਹਿਿਾਯ ਦਾ ਢੁੰ ਗ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦਾ ਬਾਿ ਿੈ ਹਚੱ ਠੀ ੱ ਤਯ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ
ਯਹਿਤਨਾਭੇ ਧਾਯਹਭਕ ਸਭਦਾਇ ਦੀ ਜੀਿਨ ਜਾਚ, ਨੇਭ ਰਫੁੰਧ ਨੂੁੰ ਅੁੰ ਹਕਤ ਕਯਦੇ ਿਨ।

ਾਰ/ਮਸਾਤਮ :
ਸਾਯ ਸੁੰ ਸਹਕਰਤ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਫਦ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਅਯਥ ਿੈ ਤੱ ਤ ਜਾਂ ਹਨਚੜ। ਸਾਯ ਅਤੇ
ਭਿਾਤਭ ਹਿਚ ਹਕਸੇ ਬਾਿ ਜਾਂ ਹਿਚਾਯ ਨੂੁੰ ਸੁੰ ਖੇ ਅਤੇ ਸੁੰ ਜਭੀ ਅੁੰ ਦਾਜ਼ ਹਿਚ ੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਯਾਤਨ ੁੰ ਜਾਫੀ ਿਾਯਤਕ ਹਿਚ ਉੱਯ ਦੱ ਸੇ ਅਨਸਾਯ ਹਿਧਾਿਾਂ
ਸ਼ਾਹਭਰ ਿਨ। ਹਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਬਾਅ ਧਾਯਹਭਕ ਅਹਧਆਤਭਕ ਹਫਯਤੀ ਦਾ ਧਾਯਨੀ ਿੈ।
ਇਿ ਸਾਹਿਤ ੁੰ ਜਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਭੱ ਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿੈ।

ਰਤੁਤ ਕਰਤਾ :
ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ
ੰ ਜਾਬੀ ਟਵਭਾਗ

