ਪੁਰਾਤਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ

ਗੱ ਦ ਅਤੇ ਪਦ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਿਨ। ਕਹਿਤਾ ਿਾਰਤਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਿੋਂਦ ਹਿ
ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਹਕਉਂਹਕ ਮੱ ਢਲੀ ਅਿਸਥਾ ਹਿ ਮਨੱ ਖ ਦੀ ੇਤਨਾ ਿਧੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ
ਭਾਿਕ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੱ ਖ ਤੱ ਤ ਿਨ। ਿਾਰਤਕ ਹਿ
ਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪਰਧਾਨਤਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ,ਜੋ ਹਕ ਮਨੱ ਖ ਦੀ ੇਤਨਾ ਦੀ ਹਨਸ਼ਾਨੀ ਿੈ।

ਸੁੰ ਤ ਹਸੁੰ ਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਅਨਸਾਰ :
“ਹਿਹਗਆਨ ਿਾਂਗ ਗੱ ਦ ਦਾ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਿੀ ਸਮਾਜ ਹਿ ਮੱ ਧ
ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿਕਾਸ ਨਾਲ ਿੈ। ਗੱ ਦ ਦਾ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਆਧਹਨਕ
ਹਿਹਗਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਹਿਕਾਸ ਨਾਲ ਿੈ ਤੇ
ਆਧਹਨਕ ਹਿਹਗਆਨ ਮੱ ਧ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿਕਾਸ ਦਾ

ਇਕ ਫਲ ਿੈ।”

ਿਾਰਤਕ ਹਤੁੰ ਨ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ :

1. ਹਬਆਨੀਆ ਿਾਰਤਕ
2. ਹਿਆਹਖਆ ਮਈ ਿਾਰਤਕ
3. ਭਾਿਾਤਮਕ ਿਾਰਤਕ

ਮੱ ਧਕਾਲੀਨ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ
ਪਰਾਤਨ ਪੁੰ ਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਮੱ ਧਕਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਿ ਧਾਰਹਮਕ

ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਬਰਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਿੈ। ਇਸ ਹਿ ਜਨਮਸਾਖੀ,ਸਾਖੀ,ਪਰ ੀ,
ਗੋਸ਼ਹਿ,ਪਰਮਾਰਥ,ਿੀਕੇ, ਮਸਲੇ ,ਸਖਨ,ਬ ਨ,ਮਿਾਤਮ,ਸਾਰ ਆਹਦ ਹਿਧਾਿਾਂ
ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ।

ਜਨਮਸਾਖੀ :
ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮੱ ਖ ਹਿਧਾ ਜਨਮਸਾਖੀ ਮੁੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ
ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਿੈ- ਜਨਮ+ਸਾਖੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਿ ਉਤਪਤੀ,
ਪੈਦਾ ਿੋਣਾ, ਜੀਿਨ (ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੁੰ ਹਤਮ ਸਮੇਂ ਤਕ) ਆਹਦ। ਸਾਖੀ ‘ਸਾਕਸ਼ੀ’ ਤੋਂ
ਬਹਣਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਗਿਾਿੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਨਮਸਾਖੀ ਤੋਂ ਭਾਿ ਅਹਜਿੀ ਹਿਧਾ ਤੋਂ
ਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਿ ਹਕਸੇ ਮਿਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੇਿਾਂਤ
ਤਕ
ਦਾ ਪਰਮਾਹਣਕ ਿੇਰਿਾ ਹਮਲਦਾ ਿੋਿੇ। ਇਿ ਹਮੱ ਥ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਸਮੇਲ ਿਾਲੀ ਹਿਧਾ ਿੈ। ਇਸ
ਨੂੁੰ ਪਾਤਰ ਪਰਧਾਨ ਹਬਰਤਾਂਤ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ।

ਸਾਖੀ :
ਸਾਖੀ ਸੁੰ ਸਹਕਰਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਾਕਸ਼ੀ’ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਿੈ। ਹਜਸਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਗਿਾਿੀ ਜਾਂ

ਪਰਮਾਣ। ਸਾਖੀ ਿੀ ਮੱ ਧਕਾਲੀ ਿਾਰਤਕ ਦੀ ਇਕ ਿੁੰ ਨਗੀ ਿੈ। ਜਨਮਸਾਖੀ ਪਾਤਰ ਪਰਧਾਨ
ਹਬਰਤਾਂਤ ਿੈ, ਹਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿ ਇਕ ਿੀ ਨਾਇਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਹਿ ਿੱ ਖ
ਿੱ ਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਹਧਤ ਘਿਨਾ ਪਰਸੁੰਗਾਂ ਨੂੁੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਪਰਚੀ :
ਪਰ ੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਪਹਰ ਯ/ਪਹਰ ੈ’ ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਿੈ, ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਮੱ ਢਲੀ ਜਾਣ
-ਪਛਾਣ। ਇਸ ਹਿ ਹਕਸੇ ਧਾਰਹਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਜੀਿਨ ਬਾਰੇ ਸੁੰ ਖੇਪ ਹਜਿੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭਾਅ ਿੀ ਸਾਖੀ ਿਰਗਾ ਿੀ ਿੈ।

ਟੀਕਾ ਪਰੰ ਪਰਾ :
ਿੀਕਾ ਪਰੁੰ ਪਰਾ ਦਾ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਿੀਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੁੰ ਪਰਾ ਦੇ
ਅੁੰ ਗ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਿ ਪਰੁੰ ਪਰਾ ਅੱ ਗੋਂ ਮੱ ਧਕਾਲੀਨ ਿਾਰਤਕ ਹਿ ਿੀ ਹਮਲਦੀ ਿੈ। ਹਲਖਤਾਂ
ਹਿ ਲੇ ਉ ੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੁੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਧਆਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਧਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੁੰ
ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੁੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਹਜਸ
ਕਾਰਨ ਿੀਕਾ ਪਰੁੰ ਪਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ।

ਪਰਮਾਰਥ ਪਰੰ ਪਰਾ :
ਇਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਿੈ, ਪਰਮ+ਅਰਥ। ਇਿ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ
ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿੁੰ ਨਗੀ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਿ ਕਿੇ ਦੇ ਹਪੱ ਛੇ ਅਣਕਿੇ ਨੂੁੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਹਿ ਸਤਿੀ ਅਰਥਾਂ ਹਪੱ ਛੇ ਲਕੇ ਡੂੁੰ ਘੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੁੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਾਣੇ
ਰ ਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰ ਨਾਿਾਂ ਹਿ ਗੱ ਲ ਨੂੁੰ ਰਿੱ ਸਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਕਾਰਨ ਿੀਕੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਆਹਦ ਹਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਿੈ।

ਗੋਸ਼ਟਟ ਪਰੰ ਪਰਾ :
ਗੋਸ਼ਹਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ‘ਇਕੱ ਠੇ ਿੋਣ’ ਤੋਂ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹਿਅਕਤੀ
ਇਕੱ ਠੇ ਿੋ ਕੇ ਹਕਸੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਡੂੁੰ ਘੀ ਹਿ ਾਰ ਰ ਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਉਸਨੂੁੰ ਗੋਸ਼ਹਿ ਹਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਿ ਪ੍ਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱ ਲ ਨੂੁੰ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਹਦਰਸ਼ਿਾਂਤ ਿੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਗੋਸ਼ਹਿ ਹਿ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸਧਾਰਨ ਨਾ ਿੋ ਕੇ
ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਰੂਪੀ ਗੱ ਲਬਾਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਹਕ ਸੁੰ ਿਾਦ ਹਿਧੀ ਰਾਿੀਂ ਨੇਪਰੇ ਦਦੀ ਿੈ।

ਸੁਖਨ :
ਸਖਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਹਪਛੋਕਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੁੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਹਧਤ ਮਿਾਂਪਰਖਾਂ
ਦੇ ਮੂੁੰ ਿ ਹਿ ੋਂ ਹਨਕਲੇ ਿੋਏ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਲ/ਕਥਨ ਸਖਨ ਅਖਿਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਦੇ
ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਿਿਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੁੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਬਚਨ :
ਭਾਰਤੀ ਪਰੁੰ ਪਰਾ ਨਾਲ ਸੁੰ ਬੁੰ ਹਧਤ ਮਿਾਂਪਰਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੁੰ ਬ ਨ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਖਨ
ਅਤੇ ਬ ਨ ਇਕ ਿੀ ਹਿਧਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਿਨ। ਮਿਾਂਪਰਖਾਂ ਦੇ ਅਹਧਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਦੇ
ਹਿਹਭੁੰ ਨ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੰ ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਹਕ ਿਿਾਹਲਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ
ਲੈਂ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਉਿਨਾਂ ਨੂੁੰ ਬ ਨ ਹਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਮਸਲੇ :
ਮਸਲੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਮਸਲਿ’ ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਿੈ। ਹਜਸਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਹਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜਦੇ
ਹਸਧਾਂਤਕ ਹਿ ਾਰ। ਇਿ ਮਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅਹਧਆਤਮਕ ਜੀਿਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਕਰਦੇ ਿਨ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਮੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਦਾ ਪਰ ਾਰ ਕਰਨਾ
ਿੈ।

ਹੁਕਮਨਾਮਾ :
ਇਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਿੈ- ਿਕਮ+ਨਾਮਾ। ਿਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਨਾਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਹ ੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਆਦੇਸ਼ਮੂਲਕ ਹ ੱ ਠੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
ਇਿ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਹ ੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਨਾ ਿੋ ਕੇ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਅਕਤੀ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਗਆ
ਆਦੇਸ਼ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

ਰਟਹਤਨਾਮਾ :
ਇਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਹਣਆ ਿੈ- ਰਹਿਤ+ਨਾਮਾ। ਰਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਜੀਿਨ
ਹਿ ਲੇ ਿਰਤੋਂ ਹਿਿਾਰ ਦਾ ਢੁੰ ਗ ਅਤੇ ਨਾਮਾ ਦਾ ਭਾਿ ਿੈ ਹ ੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਧਾਰਹਮਕ ਸਮਦਾਇ ਦੀ ਜੀਿਨ ਜਾ , ਨੇਮ ਪਰਬੁੰਧ ਨੂੁੰ ਅੁੰ ਹਕਤ ਕਰਦੇ ਿਨ।

ਸਾਰ/ਮਹਾਤਮ :
ਸਾਰ ਸੁੰ ਸਹਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਹਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਤੱ ਤ ਜਾਂ ਹਨ ੋਦ। ਸਾਰ ਅਤੇ
ਮਿਾਤਮ ਹਿ ਹਕਸੇ ਭਾਿ ਜਾਂ ਹਿ ਾਰ ਨੂੁੰ ਸੁੰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਸੁੰ ਜਮੀ ਅੁੰ ਦਾਜ਼ ਹਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਤਨ ਪੁੰ ਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ ਹਿ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੇ ਅਨਸਾਰ ਹਿਧਾਿਾਂ
ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ। ਹਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਭਾਅ ਧਾਰਹਮਕ ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਬਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਿੈ।
ਇਿ ਸਾਹਿਤ ਪੁੰ ਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਮੱ ਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿੈ।

ਜਮਾ ਕਰਤਾ :
ਮਨਪਰੀਤ ਕੌਰ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਟਵਭਾਗ

