ਅਲੰਕਾਰ ਸੰ ਪਰਦਾਇ

•

ਅਰੰਕਯ ਜ ਅਰੰ਼ਿ੍ਤ ਦੂਵੀ ਹ ਸਭਨਯਥਕ ਸਫਦ ਹਨ ਜ ਼ਯਆਇਵਚ ਸਫਦ ਹਨ
ਅਰੰਕਯ ਸਫਦ ਦ ੳੁਾਤਤ ਼ਵਆਕਯਣਕਯ ਦੂ ਤਯ ਨਰ ਕਯਦੀ ਹਨ 1ਅਰੰਕਯੂਤ਼ਤ
ਅਰੰਕਯ ਜੂ ਸਾਬਇਭਨ ਕਯਦ ਹੁ ਜਾਂ ਜੂ ਸਜੂਦ ਹੁ ੳੁਾਹ ਅਰੰਕਯ ਹੁ 2ਅਰੰ਼ਿ੍ਮਤੀ
ਅਨੇਨ ਇ਼ਤ ਬਵ ਼ਜਸ ਨਰ ਼ਸੰ ਗਯ ਕਤ ਜਵੀ ਯ ਪੀਯ ਵ ਼ਹਰ ਼ਵੳੁਾਤੱ ਤ ਦੀ
ਅਨਾਸਯ ਕਯਨ ਦ ਸਧਨ ਼ਹਰ ਚ ਅਰੰਕਯ ਖਾਦ ਸਜੂਦ ਹੁ ਤੀ ਦਿਜ ਇਸ ਯਹੀਂ ਼ਕਸੀ
ਹੂਯ ਤੱ ਤ ਦ ਸਜਵਟ ਕਤ ਜਦੀਂ ਹੁ ਇਸ ਤਯ ਅਰੰਕਯ ਸਫਦ ਦੀ ਅਯਥ ਹੂਏ ਕਵ ਦ
ਸੂਬ ਵਧਉਣ ਵਰੀ ਸਫਦ ਨਿੰ ਅਰੰਕਯ ਼ਕਹ ਜਾਂਦ ਹੁ ਅਰੰਕਯ ਹੂਯ ਅਯਥ ਅਨਾਸਯ
(ਅਰ)ਸਫਦ ਦੀ ਸਸ਼਼ਿ੍ਤ ਼ਵਚ ਕਈ ਅਯਥ ਹਨ ਼ਕਤੀ ਇਹ ਫੀ ਅਯਥ ਦੀ ਅਯਥ ਼ਵਚ
ਆਉਦ ਹੁ ਼ਕਤੀ ਕਪ ਦੀ ਅਯਥ ਼ਵਚ ਼ਕਤੀ ਸੂਬ ਦੀ ਅਯਥ ਼ਵਚ ਕਤੀ ਸੂਦਯਮ ਦੀ ਅਯਥ
਼ਵਚ ਕ਼ਵ ਦੀ ਸਫਦ ਼ਵਚ ਇਸ ਸਫਦ ਦ ਅਯਥ ਸੂਬ ਅਯਥਤ ਸਜਵਟ ਕਯਨ ਵਰ
ਹੂਯ ਅਯਥ ਅਨਾਸਯ ਮਿਨਨ ਬਸ਼ ਼ਵਚ ਅੰ ਰ ਸਫਦ ਦੀ ਤਾੱ ਰ ਸਭ ਅੱ ਖਯਾਂ ਸਫਦ ਅੂਯਭ
ਅਥਭਾਂ ਅਯਭ ਹੁ ਼ਜਸ ਦ ਅਯਥ ਸੂਇਨ ਹਾੰ ਦ ਹੁ ਇਹ ਮਿਨਨ ਸਫਦ ਵ ਬਿਸ਼ਣ ਗ਼ਹਣੀ
ਦੀ ਅਯਥ ਼ਵਚ ਵਯ਼ਤਆ ਜਾਂਦ ਹੁ ਅਤੀ ਸੰ ਸ਼ਿ੍ਤ ਦ ਅਰੀ ਸਫਦ ਵ ਕ਼ਵ ਗਟ
(ਅ਼ਬ਼ਵਅਕਤ) ਦ ਬਿਸ਼ਣ ਸੰ ਸ਼ਿ੍ਤ ਼ਵਚ ਅਰੰਕਯ ਭੰ ਼ਨਆ ਜਾਂਦ ਹੁ ਇਸ ਤਯ
ਅਰੰਕਯ ਨਿੰ ਕ਼ਵ ਦੀ ਼ਵਚ ਸੂਬ ਵਧੳੁਾਣ ਵਰ ਤੱ ਤ ਭੰ ਼ਨਆ ਼ਗਆ ਹੁ ਕ਼ਵ ਨਿੰ
ਸਜੳੁਾਣ ਅਰੰਕਯ ਹੁ ਇਸ ਤਯ ਅਰੰਕਯ ੳੁਾਹ ਤੱ ਤ ਹੁ ਜੂ ਕ਼ਵ ਨਿੰ ਸਾੰ ਦਯਤ ਦ
ਗ਼ਹਣ ਼ਹਨੳਦ ਹੁ

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹੱ ਤਿ
• ਅਰੰਕਯ ਦ ਕ਼ਵ ਼ਵੱ ਚ ਫਹਾਤ ਭਹੱ ਤਵਿਯਨ ਸਥਨ ਹੁ। ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਅਰੰਕਯ ਦੀ
ਸਥਨ ਫਯੀ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕ਼ਵ ਸਸ਼ਤਯਅੁ ਦੀ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਼ਵਚਯ ਹਨ ਅਰੰਕਯ
ਸਕਿਰ ਦੀ ਸਥਕ ਼ਹਰੀ ਸਭ਼ਥਕਯ ਨੇ ਅਰੰਕਯ ਨਿੰ ਕ਼ਵ ਦ ਅੁਤਭ ਭੰ ਨ
ਕੀ ਯਸ ਨਿੰ ਇੱ ਕ ਯਸਵਯ ਨ ਦ ਖਰ ਅਰੰਕਯ ਹ ਭੰ ਼ਨਆ ਹੁ ਇੳੁਾ ਕ਼ਵ ਦੀ
਼ਵਚ ਇੱ ਕ ਼ਨਵੀਕਰ ਅਰੰਕਯ ਸੰ ਦ੍ਇ ਦ ਸਥਨ ਹੂਈ ਹੁ ਬਭਹ ਨੇ ਕ਼ਵ ਚ
ਅਰੰਕਯ ਦ ਥਾਂ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਯੀ ਢੰ ਗ ਦ ਦੱ ਸ ਹੁ ਸਾੰ ਦਯ ਦ ਅਣ ਼ਸੰ ਗ਼ਯਅੁ
਼ਗਆ ਭਾਖੜ ਸੂਹਣ ਹਾੰ ਦ ਹੂਇਅੁ ਵ ਗ਼ਹ਼ਣਆਂ ਤੂ ਫਗੁਯ ਸੂਬ ਨਹੀਂ ਼ਦੰ ਦ
ਅਯਥਤ ਕ਼ਵਤ ਸਾੰ ਦਯ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕ਼ਹ ਜ ਸਕਦ ਜਦੂ ਤਕ ਅਰੰਕਯ ਨਰ
ਸਜਈ ਨ ਗਈ ਹੂਵੀ ਅਗਨ ਾਯਣ ਼ਵਚ ਼ਕਹ ਹੁ ਼ਕ ਅਯਥ ਅਰੰਕਯ ਤੂ ਹਣ
ਸਯਸਵਤ ਇੱ ਕ ਼ਵਧਵ ਵਾਂਗਿੰ ਹੁ ਜਮਦੀਵ ਨੇ ਅੰ ਼ਕਤ ਕਤ ਹੁ ਼ਕ ਼ਜਹੜ ਅਯਥ
ਅਰੰਕਯ ਤੂ ਯ਼ਹਤ ਕ਼ਵ ਨਿੰ ਕ਼ਵ ਸਵਕਯ ਕਯਦ ਹੁ ੳੁਾਹ ਅੱ ਗ ਨਿੰ ਸੀਕ ਤੂ
ਹਣ ਼ਕੳੁਾ ਨਹੀਂ ਭੰ ਨਦੀ ਅਯਥਤ ਼ਜਵੀ ਸੀਕ ਤੀ ਅੱ ਗ ਦ ਸ਼ਫੰ ਧ ਹੁ ਅ਼ਨਿੱਖੜਵਾਂ
ਹੁ ਼ਤਵੀ ਹ ਕ਼ਵ ਤੀ ਅਰੰਕਯ ਅੁੂ ਼ਵਚ ਅ਼ਨਿੱਖੜ ਹਨ ਼ਤਵੀ ਹ ਕ਼ਵ ਤੀ
ਅਰੰਕਯ ਹੂਯ ਕ਼ਵ-ਤੱ ਤਾਂ ਦੀ ਭਾਕਫਰੀ ਅੰ ਰਕਯ ਦੀ ਭਹੱ ਤਵ ਦੀ ਸੰ ਫੰ ਧ ਼ਵਚ ਕਈ
ਰਕਯ ਦੀ ਼ਵਚਯ ਰਗਟ ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ।

•

਼ਜਸ ਤਯਹਾਂ ਕ਼ਵ ਦੀ ਸਯਿ ਦੀ ਸੰ ਫੰ ਧ ਼ਵਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੰ ਯਦਵਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਵੱ ਖਯ-ਵੱ ਖਯ
ਨਜ਼ਯਆ ਅਣਇਆ ਼ਗਆ ਹੁ, ਉਸੀ ਤਯਹਾਂ ਅਰੰਕਯ ਦੀ ਼ਵਸ਼ੀ ਼ਵਚ ਵ ਇਹ ਭੱ ਤਬੀਦ
ਸਾਬ਼ਵਕ ਹ ਸ, ਇਹ ਭੱ ਤਬੀਦ ਾਯਣੀ ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਹ ਼ਯਹ ਹੁ। ਬਭਹ ਦੀ ਸਭੇਂ ਵ ਕ਼ਵਅੰ ਰਕਯ ਨਿੰ ਕ਼ਵ ਦ ਫਹਯ ਅਤੀ ਅੰ ਦਯਿਨ ਤੱ ਤ ਭੰ ਨਣ ਵਰੀ ਦੂ ਭੱ ਤ ਰਚੱ਼ਰਤ ਸਨ,
਼ਜਹਨਾਂ ਦ ਼ਜ਼ਕਯ ਬਭਹ ਦੀ ਕ਼ਵ-ਅੰ ਰਕਯ ਼ਵਚ ਕਤ ਼ਗਆ ਹੁ। ਅਰੰਕਯ-ਸ਼ਸਤਯ
ਦੀ ਆਯੰ ਬ ਼ਵਚ ਇਨਿੰ ਫਹਾਤ ਭਹੱ ਤਵ ਼ਦੱ ਤ ਼ਗਆ ਸ, ਯ ਹਰ-ਹਰ ਇਸਦ ਭਹੱ ਤਵ
ਘੱ ਟ ਹਾੰ ਦ ਼ਗਆ। ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਯਸ ਨਿੰ ਰਭਖ
ਾੱ ਭੰ ਼ਨਆ ਜਣ ਰੱਗ ਼ਆ ਅਤੀ ਅਰੰਕਯ ਦ
ਸਥਨ ਗਣ ਹਾੰ ਦ ਼ਗਆ। ਕ਼ਵ ਦ ਅ਼ਬ਼ਵਅੰ ਜਨ ਰਧਨ ਰਣਰ ਦੀ ਸ਼ਾਯਿ ਹੂਣ ਤੋਂ ਼ਹਰਾਂ
ਅਰੰਕਯ ਨਿੰ ਹ ਕ਼ਵ ਦ ਸਾੰ ਦਯਤਭਈ ਤੱ ਤ ਭੰ ਼ਨਆ ਜਣ ਰੱਗ ਼ਆ ਸ। ਬਭਹ ਤੋਂ ਰੁ
ਕੀ ਯਾਦਯਟ ਤੱ ਕ ਤੀ ਆਚਯਆ ਸਯਯਵਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਸਯਯ ਦੀ
ਸੌਂਦਯਮ ਦੀ ਆਧਯ ਤੀ ਅੰ ਰਕਯ ਨਿੰ ਕ਼ਵ ਦ ਜਯਿਯ ਤੱ ਤ ਭੰ ਼ਨਆ, ਯ ਯਾਦਯਟ ਤੋਂ
ਫਅਦ ਦੀ ਆਚਯਆਂ ਨੇ ਸਯਯ ਵੱ ਰ ਼ਧਆਨ ਨ ਦੀ ਕੀ, ਯਸ ਜਾਂ ਧਵਨ ਨਿੰ ਹ ਕ਼ਵ ਦ
ਭਿਰ ਭੰ ਼ਨਆ ਅਤੀ ਯਸ ਯਿ ਆਤਭ ਦੀ ਅੰ ਗ ਦੀ ਯਿ ਼ਵਚ ਅੰ ਰਕਯ ਨਿੰ ਸਵਕਯ ਕਤ।
ਕਾਝ ਆਚਯਆਂ ਨੇ ਅਰੰਕਯਾਂ ਨਿੰ ਏਨ ਼ਜ਼ਆਦ ਭਹੱ ਤਵ ਼ਦੱ ਤ ਸ ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਕ਼ਵ ਦ
ਆਤਭ ਹ ਸਵਕਯ ਕਯ ਼ਰਆ ਅਤੀ ਇਥੋਂ ਤੱ ਕ ਼ਕਹ ਼ਕ ਜੂ ਼ਵਅਕਤ ਅਰੰਕਯ ਼ਵਹਿਣੀਂ
ਯਚਨ ਨਿੰ 'ਕ਼ਵ' ਸਵਕਯ ਕਯਦ ਹੁ, ਾਸ ਨਿੰ ਅੱ ਗ ਨਿੰ ਸੀਕ ਤੋਂ ਼ਫਨਾਂ ਸ਼ਵਕਯ ਕਯ ਰੁ ਣ
ਚਹਦ ਹੁ, ਬਵ ਼ਜਸ ਤਯਹਾਂ ਅੱ ਗ ਤਸ਼ ਤੋਂ ਯ਼ਹਤ ਨਹੀਂ ਹੂ ਸਕਦ, ਉਸੀ ਤਯਹਾਂ ਕ਼ਵ
'ਅਰੰਕਯ' ਤੋਂ ਯ਼ਹਤ ਨਹੀਂ ਹੂ ਸਕਦ।

• ਉਯੂਕਤ ਤੱ ਥਾਂ ਨਿੰ ਼ਧਆਨ ਼ਵਚ ਯੱ ਖਦੀ ਹੂਏ ਹ ਆਚਯਆਂ ਨੇ ਕ਼ਵ ਼ਵਚ
ਅਰੰਕਯ ਦ ਸ਼ਥਤ ਉੱਤੀ ਼ਵਚਯ ਕਤ ਹੁ। ਕਰ ਦੀ ਰਗਟਵੀ ਦ ਉੱਤਭ ਯਿ
'ਕ਼ਵ' ਹੁ। ਕਰ ਦ ਰਭਖ
ਾੱ ਉਦੀਸ਼ ਆਣੀ ਆ ਨਿੰ ਿਯਨ ਯਿ ਼ਵਚ ਦਾਨਆਂ ਦੀ
ਸਹਭਣੀ ੀਸ ਕਯਨ ਹੁ, ਯ ਇਹ ਿਯਨਤ ਼ਕਉਂ਼ਕ ਕ਼ਵ ਦੀ ਤੱ ਤ 'ਅਰੰਕਯ' ਦੀ
ਖੀਤਯ ਼ਵਚ ਆਸਨ ਨਰ ਹੂ ਜਾਂਦ ਹੁ, ਇਸੀ ਰਈ ਅੰ ਰਕਯ ਨਿੰ ਕ਼ਵ ਦ ਜਯਿਯ
ਸਧਨ ਭੰ ਼ਨਆ ਜਾਂਦ ਹੁ। ਇਸ ਰਈ ਅਰੰਕਯ ਸੰ ਯਦਇ ਦੀ ਆਦਯਆਂ ਨੇ
਼ਵਅੰ ਗ ਅਯਥ ਦ ਸਾੰ ਦਯਤ ਵਧਉਣ ਰਈ 'ਧਵਨ ਤੀ ਯਸ' ਆ਼ਦ ਨਿੰ ਵ ਅਰੰਕਯ
਼ਵਚ ਸ਼਼ਭਰ ਭੰ ਨ ਼ਰਆ ਹੁ। ਅਰੰਕਯ ਦੀ ਰਮੂਗ ਦ ਬਵ; ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਉਸਦ
ਢਾੱ ਕਵੀਂ ਵਯਤੋਂ ਨਰ ਹੁ। ਅਰੰਕਯ ਦ ਕ਼ਵ ਰਈ ਕਪ ਰੂ ੜ ਹੁ ਼ਕਉ਼ਕ ਇਸ ਨਰ
ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਼ਵਰੱਖਣ ਸਾੰ ਦਯਤ ੁਦ ਹਾੰ ਦ ਹੁ ਅਤੀ ਇਹ ਯਸ ਅ਼ਬ਼ਵਅਕਤ ਼ਵਚ
ਸਹਇਕ ਹਾੰ ਦ ਹੁ। ਯਸ ਦ ਅਨਾਬਵ ਕਯਵਉਣ ਹ ਕ਼ਵ ਦ ਭਾੱ ਖ ਉਦੀਸ਼ ਹੁ। ਇਸ
ਰਈ ਜੂ ਯਸ ਨਿੰ ਸਾੰ ਦਯ ਫਣਉਂਦੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਼ਕਵੇਂ ਅਣਰੂ ੜਦਾਂ ਜਾਂ ਘਟਆ
ਆ਼ਖਆ ਜ ਸਕਦ ਹੁ।

•

ਅੰ ਰਕਯ ਦ ਰਮੂਗ ਬਵੇਂ ਼ਕਸੀ ਵ ਼ਦਸ਼ ਼ਵਚ ਹੂਵੀ, ਉਸਦ ਉਦੀਸ਼ ਦਿਸ਼ਯਆ ਦੀ ਸਹਭਣੀ
ਆਣ ਼ਖੱ ਚ ੁਦ ਕਯਨ ਅਤੀ ਦਿਸ਼ਯਆ ਦ ਖਾਸ਼ ਨਿੰ ਵਧਉਣ ਹੁ। ਯ ਇੱ ਥੀ ਇਕ ਗੱ ਰ
਼ਵਚਯਨ ਮੂਗ ਹੁ ਼ਕ ਕਯਿ ਇਸਤਯ ਬਵੇਂ ਗ਼ਹਣੀ ਵ  ਰਵੀ, ਼ਪਯ ਵ ਉਸਦ ਸਾੰ ਦਯਤ
ਨਹੀਂ ਵੱ ਧਦ। ਇਸਦ ਕ਼ਵ ਜਗਤ ਼ਵਚ ਅਯਥ ਇਹੂ ਼ਰਆ ਜਾਂਦ ਹੁ ਼ਕ ਬਵਾਂ ਦ ਹਣਤ
ਤੀ ਕਯਨ ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਅਰੰਕਯ ਦ ਰਮੂਗ ਸਾੰ ਦਯਤ ਵਧਉਣ ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੂ ਸਕਦ।
਼ਜਹੜੀ ਰੂ ਕ ਅ਼ਜਹ ਭੰ ਨਦੀ ਹਨ ਼ਕ ਅਰੰਕਯ ਦੀ ਰਮੂਗ ਨਰ ਵਸਤਿ ਦ ਸਾਬ਼ਵਕ
ਸਾੰ ਦਯਤ ਨਸ਼ਟ ਹੂ ਜਾਂਦ ਹੁ, ਉਹਨਾਂ ਨਿੰ ਸਭਝਣ ਚਹਦ ਹੁ ਼ਕ ਆਭ ਜਵਨ ਼ਵਚ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਼ਕਸੀ ਨ ਼ਕਸੀ ਯਿ ਼ਵਚ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਰਮੂਗ ਕਯਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਰ ਸਡ ਸਾਬ਼ਵਕ
ਸਾੰ ਦਯਤ ਦ ਼ਵਕਸ ਹ ਹਾੰ ਦ ਹੁ। ਉਸੀ ਤਯਹਾਂ ਕ਼ਵ ਦੀ ਼ਵਕਸ ਰਈ ਵ ਼ਕਸੀ ਨ ਼ਕਸੀ ਯਿ
਼ਵਚ ਅਰੰਕਯ ਦ ਰਮੂਗ ਕਵ ਰਈ ਜਯਿਯ ਭੰ ਼ਨਆ ਼ਗਆ ਹੁ। ਸ਼ਹਜਤ ਨਰ ਆਉਣ ਦੀ
ਕਯਨ ਅਰੰਕਯ ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਫਹਾਤ ਰਬਦਇਕ ਹੂ ਸਕਦੀ ਹਨ, ਼ਜਨਹਾਂ ਦੀ ਼ਫਨਾਂ ਕ਼ਵਜਗਤ ਚਭਤਕਯਹਣ ਹ ਯ਼ਹੰ ਦ ਹੁ, ਯ ਇਸਦ ਇਹ ਬਵ ਨਹੀਂ ਼ਕ ਸਾੰ ਦਯਤ ਨਿੰ ਨ
ਵਧਉਣ ਦੀ ਫਵਜਿਦ ਵ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ ਜ਼ਯਿਯ ਹੁ। ਬਯਤ ਸ਼ਹਤਸ਼ਸਤਯ ਦੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਆਚਯਆਂ ਨੇ ਅਰੰਕਯ ਦੀ ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਸਥਨ ਫਯੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਭੱ ਤ
ੀਸ਼ ਕਤੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਼ਵੱ ਚੋਂ ਕਾੱ ਝ ਰਭਖ
ਾੱ ਆਚਯਆ ਨੇ ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਅਰੰਕਯ ਦ ਸ਼ਥਤ
ਜਯਿਯ ਭੰ ਨਦੀ ਹੂਏ, ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਭਹੱ ਤਵਿਯਨ ਹੋਂਦ ਦ ਰੂੜਤ ਕਤ ਹੁ।

ਅਲੰਕਾਰ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ
• ਬਯਤ ਕ਼ਵ-ਸੰ ਯਦਵਾਂ ਼ਵਚੋਂ ਯਸ ਦੀ ਇਰਵ ਸਬ ਤੋਂ ਾਯਣ
ਸੰ ਯਦਇ ਅਰੰਕਯ ਹ ਹੁ। ਵੁਸੀ ਤਾਂ ਖਾਦ ਬਯਤਭਾਨ ਨੇ ਨਟਸ਼ਸਤਯ ਼ਵਚ ਚਯ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਵਯਣਨ ਕਤ ਹੁ, ਯ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰੰਕਯਾਂ ਨਿੰ ਼ਜਆਦ ਭਹੱ ਤਵ ਨਹੀਂ ਼ਦੱ ਤ। ਅਰੰਕਯਾਂ
ਨਿੰ ਕ਼ਵ ਦ ਆਤਭ ਭੰ ਨਦੀ ਹੂਏ ਵੱ ਖਯੀ ਯਿ ਼ਵਚ ਅਰੰਕਯ
ਸੰ ਯਦਇ ਦ ਸਥਨ 'ਕ਼ਵ-ਅਰੰਕਯ' ਦੀ ਕਯਤ ਬਭਹ ਨੇ
ਹ ਕਤ। ਇਸ ਰਈ ਅਰੰਕਯ ਸੰ ਰਦਇ ਦੀ ਸੰ ਸਥਕ
ਆਚਯਆ ਬਭਹ ਹ ਹਨ। ਅਰੰਕਯ ਸੰ ਯਦਇ ਼ਵਚ
ਆਚਯਆ ਨੇ ਕ਼ਵਤ ਦ ਸਯਿ ਼ਵਵੀਚਨ ਕਯਦੀ ਹੂਏ ਸ਼ਫਦ ਅਤੀ
ਉਸਦੀ ਅਯਥ ਦੀ ਅਸਧਯਨ ਅਤੀ ਚਭਤਕਯਿਯਨ ਹੂਣ ਉੱਤੀ ਜ਼ੂਯ
਼ਦੱ ਤ ਹੁ ਬਵ ਕ਼ਵਤ ਨਿੰ ਼ਸ਼ਰ ਸਵਕਯ ਕਤ ਹੁ।

• ਅਰੰਕਯ ਸੰ ਯਦਇ ਦੀ ਇ਼ਤਹਸਕ ਼ਵਕਸ ਼ਵਚ ਼ਜੱ ਥੀ ਈਸ ਦ ਛੀਵੀਂ ਸਦ ਤੋਂ
ਦਸਵੀਂ ਸਦ ਤੱ ਕ ਅਰੰਕਯ ਼ਸਧਾਂਤ ਦ ਬਯਿਯ ਼ਵਸਥਯ ਹੂਇਆ, ਉੱਥੀ ਹ 10
ਵੀਂ ਸਦ ਉਯੰ ਤ ਇਸਦੀ ਼ਵਸਥਯ ਼ਵਚ ਅ਼ਤੰ ਤ ਸੰ ਕੂਚ ਆ ਼ਗਆ ਅਤੀ ਇਸਨਿੰ
ਕ਼ਵਤ ਦ ਜਯਿਯਤ ਨ ਭੰ ਨ ਕੀ ਸਜਵਟ ਤੱ ਤ ਦੀ ਯਿ ਼ਵਚ ਹ ਭਣਤ ਼ਭਰ
ਸਕ। ਅਰੰਕਯ ਦਆਂ ਸੰ ਸ਼ਕਰਤ ਸ਼ਹਤ- ਸ਼ਸਤਯ ਼ਵਚ ਼ਤੰ ਨ ਸ਼ਥਤਆਂ
਼ਭਰਦਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਯਿ ਼ਵਚ ਕ਼ਵ ਦੀ ਰਬਵ ਗਾਣ' ਸ਼ਫਦ ਅਰੰਕਯ' ਨਿੰ ਅਰੰਕਯ
਼ਕਹ ਼ਗਆ। ਫਅਦ ਼ਵਚ ਯਤ, ਗਾਣ, ਼ਫਯਤ, ਵਕਰੂਕਤ, ਯਸ ਆ਼ਦ ਸਯੀ ਤੱ ਤਾਂ
ਨਿੰ ਕ਼ਵ ਸਾੰ ਦਯਤ ਦ ਕਯਨ ਭੰ ਼ਨਆ ਼ਗਆ ਅਤੀ' ਅਰੰਕਯ' ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਦਿਸਯੀ
਼ਵਉਤੱ ਤ ਅਯਥ ਦੀ ਅੰ ਤਯਗਤ ਸ਼ਯਆਂ ਨਿੰ ਹ ਅਰੰਕਯ ਭੰ ਨ ਼ਰਆ ਼ਗਆ। ਼ਪਯ
ਈਸ ਦ 10 ਵੀਂ ਸਦ ਦੀ ਫਅਦ ਇਕ ਦਯ ਅ਼ਜਹ ਆਇਆ ਼ਕ ਹੂਯ ਸਯੀ
ਸਜਵਟ ਤੱ ਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੰ ਯਦਵਾਂ ਦੀ ਯਿ ਼ਵਚ ਰ਼ਸੱ ਧ ਹੂ ਗਏ ਅਤੀ ਅਰੰਕਯ
ਕੀਵਰ' ਸ਼ਫਦ, ਅਯਥ ਤੀ ਸ਼ਫਦਯਥ' ਅਰੰਕਯ ਦੀ ਯਿ ਼ਵਚ ਵੀ਼ਖਆ ਜਣ ਰੱਗ।
਼ਹਰਾਂ ਅਰੰਕਯ-ਸ਼ਸਤਯ ਸੰ ਿਯਨ ਸ਼ਹਤ ਜਾਂ ਕ਼ਵ-ਸ਼ਸਤਯ ਦ ਸਭਨਯਥ
਼ਯਹ ਹੁ, ਯ ਫਅਦ ਼ਵਚ ਕੀਵਰ ਇਹ ਅਰੰਕਯ ਸੰ ਰਦਇ ਰਈ ਹ ਵਯ਼ਤਆ
ਜਣ ਰੱ਼ਗਆ, ਼ਜਵੇਂ ਼ਕ ਹਾਣ ਭੰ ਼ਨਆਂ ਜਾਂਦ ਹੁ।

•

"ਅਰੰਕਯ ਸੰ ਯਦਇ ਤੋਂ ਬਵ ਉਹਨਾਂ ਰੀ ਖਕਾਂ ਦ ਯੰ ਯ ਤੋਂ ਹੁ, ਼ਜਹਨਾਂ ਨੇ ਯਸ ਅਤੀ
ਧਵਨ ਼ਸਧਾਂਤ ਦੀ ਰ਼ਸੱ ਧ ਹੂ ਜਣ ਤੋਂ ਼ਹਰਾਂ ਅਤੀ ਫਅਦ ਼ਵਚ ਅਰੰਕਯ ਨਿੰ ਹ ਕ਼ਵ ਦ
ਸ਼ਰੀਸਯਟਤ ਦ ਰਭਾੱਖ ਸਧਨ ਭੰ ਼ਨਆ।" ਸੰ ਸ਼ਕਰਤ ਸ਼ਹਤ-ਸ਼ਸਤਯ ਼ਵਚ ਅਰੰਕਯ
ਸੰ ਯਦਇ ਨਰ ਸੰ ਫੰ ਼ਧਤ ਛੂਟੀ-ਵੱ ਡੀ ਅਨੇਕ ਆਚਯਆ ਹੂ ਚਾੱ ਕੀ ਹਨ। ਼ਕਸੀ ਨੇ ਅਰੰਕਯਾਂ
ਦ ਵਯਣਨ ਰਭਾੱਖ ਯਿ ਼ਵਚ ਕਤ ਹੁ ਅਤੀ ਼ਕਸੀ ਆਚਯਆ ਨੇ ਹੂਯ ਕ਼ਵ-ਸ਼ਸਤਯ
਼ਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਕਫਰੀ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਵਯਣਨ ਗਣ ਯਿ ਼ਵਚ ਕਤ ਹੁ। ਇਹਨਾਂ ਸਯੀ
ਆਚਯਆਂ ਦ ਸੰ ਖੀ ਵਯਣਨ ਵ ਸਡੀ ਅ਼ਧਐਨ ਨਿੰ ਫਹਾਤ ਼ਜਆਦ ਼ਵਸਥਯ ਦੀ ਦੀਵੀਗ।
ਇਸ ਰਈ ਇੱ ਥੀ ਕੀਵਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰੰਕਯਵਦ ਆਚਯਆਂ ਦ ਹ ਵਯਣਨ ਕਤ ਼ਗਆ ਹੁ,
਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰ ਥ ਅਤੀ ਼ਸਧਾਂਤ ਅਰੰਕਯ ਸੰ ਯਦਇ ਦੀ ਰਸੰਗ ਼ਵਚ ਆਣ ਭਹੱ ਤਵਿਯਨ
ਮੂਗਦਨ ਉਂਦੀ ਹਨ। ਅੱ ਗੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਆਚਯਆਂ ਦਾਆਯ ਼ਕਹੜੀ ਅਰੰਕਯ ਸਵਕਯ
ਕਤੀ ਗਏ, ਼ਕਹੜੀ ਯੱ ਦ ਕਤੀ ਗਏ, ਼ਕਹੜੀ ਨਵੇਂ ਅੰ ਰਕਯਾਂ ਦ ਕਰਨ ਕਤ ਅਤੀ
ਅੰ ਰਕਯ ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਼ਕਸ ਤਯਹਾਂ ਦ ਼ਦਰਸ਼ਟਕੂਣ ਅਣਇਆ ਆ਼ਦ ਨਾਕ਼ਤਆ ਤੀ
਼ਆਨ ਕੇਂਦ਼ਯਤ ਕਯਦੀ ਹੂਏ ਅਰੰਕਯ ਸੰ ਯਦਇ ਨਰ ਸੰ ਫੰ ਼ਧਤ ਆਚਯਆਂ ਦ
ਵਯਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ-ਕਰਭ ਅਨਾਸਯ ਼ਦੱ ਤ ਼ਗਆ ਹੁ। ਸੰ ਸ਼ਕਰਤ ਸ਼ਹਤ-ਸ਼ਸਤਯ ਼ਵਚ
ਅਰੰਕਯ ਼ਵਵੀਚਨ ਦ ਰੜਵਯ ਇ਼ਤਹਸ ਆਚਯਆ ਬਯਤਭਾਨ ਦੀ 'ਨਟਸ਼ਸ਼ਤਯ'ਨਰ ਸ਼ਿਯਿ ਹਾੰ ਦ ਹੁ।

ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਅਚਾਵਰਅw ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਰੇ
ਵਿਚਾਰ

• ਆਚਾਵਰਆ ਭਰਤਮੁਨੀ
• ਬਯਤਭਾਨ ਨੇ ਆਣ ਯਚਨ 'ਨਟਮ-ਸ਼ਸਤਯ'਼ਵੱ ਚ ਅਰੰਕਯਾਂ
ਵੱ ਰ ਇਸ਼ਯ ਕਤ ਹੁ'।ਨਟਮ-ਸ਼ਸਤਯ'ਦੀ 16 ਵੇਂ ਅ਼ਧਆਇ ਼ਵਚ
ਬਯਤ ਭਾਨ ਦਾਆਯ ਚਯ ਅੰ ਰਕਯ-ਉਭ, ਮਭਕ, ਦਕ ਅਤੀ
ਯਿਕ ਦ ਼ਵਵੀਚਨ ਕਤ ਼ਭਰਦ ਹੁ ਯ ਬਯਤਭਾਨ ਭਿਰ ਯਿ
਼ਵਚ ਯਸਵਦ ਆਚਯਆ ਹੂਣ ਕਯਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾਆਯ ਅਰੰਕਯਾਂ
ਨਿੰ ਨਟਕ ਼ਵਚਰੀ ਯਸ ਦੀ ਰਸੰਗ ਼ਵਚ ਹ ਼ਵਚ਼ਯਆ ਼ਗਆ ਹੁ।
ਬਯਤਭਾਨ ਦਾਆਯ ਆਣੀ 26 ਵੇਂ ਅ਼ਧਆਇ ਼ਵਚ 36 ਕ਼ਵ
ਰੱਛਣਾਂ ਦ ਼ਜ਼ਕਯ ਕਯ਼ਦਆਂ ਉਦਹਯਨ, ਅ਼ਤਸ਼ਮ ਅਤੀ ਼ਦਰਸ਼ਟਾਂਤ
ਆ਼ਦ ਫਯੀ ਦੱ ਼ਸਆ ਹੁ ਜੂ ਫਅਦ ਦੀ ਆਚਯਆਂ ਦਾਆਯ ਅਰੰਕਯ
ਦ ਸ਼ਰੀਣ ਼ਵਚ ਯੱ ਖ ਰਏ ਗਏ।

• ਭਾਮਹ
• ਬਭਹ ਨੇ ਆਣੀ ਗਰੰ ਥ 'ਕ਼ਵਮਰੰਕਯ' ਯਹੀਂ ਕ਼ਵ ਼ਵਚ
ਅੰ ਰਕਯਾਂ ਦੀ ਭਹੱ ਤਵ ਨਿੰ ਦਯਸਇਆ ਅਤੀ ਅਰੰਕਯਾਂ ਨਿੰ
ਕ਼ਵ ਦ ਸ਼ੂਬ ਵਧਉਣ ਵਰ ਇਕੂ ਇਕ ਤੱ ਤ ਸਵਕਯ
ਕਤ ਹੁ। ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਸਯ ਕ਼ਵ ਼ਫਰਕਾਰ ਉਸੀ ਤਯਹਾਂ ਸ਼ੂਬ
ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਯ ਸਕਦ, ਼ਜਵੇਂ ਕੂਈ ਇਸਤਯ ਦ ਭਾੱ ਖ
ਗ਼ਹ਼ਣਆ ਤੋਂ ਼ਫਨਾਂ ਸ਼ੂਬਨਕ ਨਹੀਂ ਹੂ ਸਕਦ। ਬਭਹ
ਦਾਆਯ ਕਾਰ 38 ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਵਯਨਣ ਕਤ ਼ਭਰਦ ਹੁ।
਼ਜਹਨਾਂ ਼ਵਚੋਂ ਦੂ ਸ਼ਫਦ ਅਰੰਕਯ ਸ਼਼ਭਰ ਹਨ।

• ਦੰ ਡੀ
• ਦੰ ਡ ਨਿੰ ਦਿਜ ਅਰੰਕਯਵਦ ਸ਼ਸਤਯ ਭੰ ਼ਨਆ ਼ਗਆ ਹੁ। ਉਸ ਨੇ ਆਣੀ ਗਰੰ ਥ
'ਕਵਮਦਯਸ਼' ਼ਵਚ ਅਰੰਕਯ ਦ ਼ਵਸਤਯ ਸ਼ਹਤ ਼ਵਸ਼ਰੀ ਸ਼ਣ ਕਤ ਹੁ। ਉਸ ਨੇ
ਕਾੱ ਰ ਚਯ ਸ਼ਫਦ ਅਰੰਕਯ ਅਤੀ 35 ਅਯਥ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਵਯਣਨ ਕਤ ਹੁ।
਼ਵਦਵਨਾਂ ਦਾਆਯ ਅਰੰਕਯ ਨਿੰ ਕ਼ਵ ਦੀ ਫਹਯ ਤੱ ਤ ਵਜੋਂ ਸਥ਼ਤ ਕਤ ਼ਗਆ
ਹੁ ਼ਕਉਂ਼ਕ ਇਹ ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਅਸਥਈ ਅਤੀ ਼ਸ਼ੰ ਗਯ ਦ ਸਧਨ ਹ ਭੰ ਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਰੰਕਯ ਦੀ ਰਮੂਜਨ ਫਯੀ ਡ. ਰੀਭ ਰਕਸ਼ ਦਾਆਯ ਆਣ ਾਸਤਕ ਬਯਤ
ਕ਼ਵ-ਸ਼ਸਤਯ ਼ਵਚ ੰ ਼ਡਤ ਯਭ ਦ਼ਹਨ ਼ਭਸ਼ਰ ਦਾਆਯ ੀਸ਼ ਼ਵਚਯਾਂ ਨਿੰ ਼ਰ਼ਖਆ
ਹੁ ਼ਕ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਸਹ ਵਯਤੋਂ ਕ਼ਵ-ਸਾਹਜ ਵਧਉਣ ਰਈ ਹ ਹੁ। ਇਹ ਸਾਹਜ
ਬਵੀ ਬਵਾਂ ਦ ਹੂਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗਟ ਦ। ਬਵਾਂ ਨਿਂੁੰ ਸਜਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਼ਵਚੱ
ਸਾਹਜ ਸਾਆਦ ਜਾਂ ਯਭਣਕਤ ੁਦ ਕਯਨ ਅਰੰਕਯ ਦ ਕੰ ਭ ਹੁ ਅਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦ
ਦਿਜ ਕੰ ਭ ਬਵਾਂ ਦ ਰਗਟਅ ਸ਼ੁਰ ਨਿੰ ਚਭਤਕਯ ਅਤੀ ਰਬਵਸ਼ਰ ਫਣਉਣ ਹੁ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਹਜੀ ਹ ਆਣੀ ਭਤ ਼ਵਚ ਼ਕਹ ਜ ਸਕਦ ਹੁ ਼ਕ ਇਹ ਅਰੰਕਯ ਕ਼ਵ
ਦ ਆਤਭ ਵਜੋਂ ਸਥ਼ਤ ਹੂਣ ਦ ਫਜਏ ਫਹਯ ਤੱ ਤ ਵਜੋਂ ਸਥ਼ਤ ਹੂ ਸਕਦੀ
ਹਨ ਜੂ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ ਵਕਰਤ ਨਰ ਹ ਕ਼ਵ ਼ਵਚ ਸਾਹਜ ਉਜ ਸਕਦੀ ਹਨ।

ਿਰਗੀਕਰਨ
• ਅਰੰਕਯ ਦੀ ਵਯਗਕਯਨ ਤੋਂ ਼ਹਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦ ਸੰ ਼ਖਆ ਫਯੀ ਼ਨਸ਼਼ਚਤਤ ਹੂਣ
ਚਹਦ ਹੁ ਯ ਕਰ਼ਭਕ ਼ਵਕਸ ਤੋਂ ਤ ਚਰਦ ਹੁ ਼ਕ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਼ਗਣਤ
ਸਦ ਇਕੂ ਼ਜਹ ਨਹੀਂ ਯਹ ਹੁ। ਫਰ਼ਕ ਇਸ ਼ਵਚ ਼ਵਕਸ ਹਾੰ ਦ ਼ਯਹ ਹੁ।
ਗਾਯਸ਼ਯਨ ਕਯ ਜੱ ਗ ਦਾਆਯ ਇਸ ਼ਵਕਸ-ਕਰਭ ਨਿੰ ਅ਼ਧਐਨ ਦ ਸਖ ਰਈ ਼ਤੰ ਨ
ਅਵਸਥਵਾਂ ਼ਵੱ ਚ ਵੰ ਼ਡਆ ਹੁ-਼ਹਰ ਅਵਸਥ ਬਭਹ ਤੋਂ ਰੁ ਕੀ ਵਭਨ ਤੱ ਕ ਹੁ।
ਇਸ ਼ਵਚ ਅੰ ਰਕਯਾਂ ਦ ਼ਗਣਤ 52 ਯਹ। ਦਿਜ ਅਵਸਥ ਯਾਦਟ
ਰ ਤੀ ਯਾੱ ਮਕ ਤੱ ਕ
ਹੁ। ਇਸ ਼ਵਚ 51 ਹੂਯ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਕਰਨ ਹੂਈ ਅਤੀ ਇਹ ਼ਗਣਤ 103 ਤੱ ਕ
ਹਾੰ ਚ ਗਈ। ਤਜ ਅਵਸਥ ਜਮਦੀਵ ਤੋਂ ਜਗਨਨਥ ਤੱ ਕ ਹੁ। ਇਸ ਅਵਸਥ
ਦਯਨ 88 ਹੂਯ ਅੰ ਰਕਯਾਂ ਦ ਕਰਨ ਕਤ ਗਈ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦ
਼ਗਣਤ 191 ਹੂ ਗਈ। ਅਰੰਕਯ ਦ ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਵੱ ਧਦ ਼ਗਣਤ ਨਿੰ ਦੀਖ ਕੀ ਼ਕਹ
ਜ ਸਕਦ ਹੁ ਼ਕ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਼ਗਣਤ ਸ਼ਭਤ ਨਹੀਂ ਹੁ ਫਰ਼ਕ ਼ਨਯੰ ਤਯ ਵਧਦ
ਯ਼ਹਣ ਵਰ ਹੁ। ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਆਚਯਆਂ ਦਾਆਯ ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਵਯਗਕਯਨ ਕਤ
਼ਗਆ ਹੁ ਰੰ ਤਿ ਇਥੀ ਅਸੀਂ ਼ਸਯਫ਼ ਾਸੀ ਵਯਗਕਯਨ ਨਿੰ ਦਯਸਵਗੀ ਜੂ ਼ਵਦਵਨਾਂ
ਦਾਆਯ ਵੱ ਧ ਸਵ਼ਕਰਤ ਹੂਇਆ

ਅਲੰਕਾਰ ਦੀਅਾਾ ਵਕਸਮਾਂ
• ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕਾਰ
• ਜਦੋਂ ਼ਕਸੀ ਸ਼ਫਦ ਯਹੀਂ ਼ਕਸੀ ਯਚਨ ਼ਵਚ ਚਭਤਕਯ ੁਦ ਹੂਵੀ ਤਾਂ
ਉੱਥੀ ਸ਼ਫਦ ਅੰ ਰਕਯ ਹਾੰ ਦ ਹੁ। ਸ਼ਫਦ ਤੀ ਆਧ਼ਯਤ ਹੂਣ ਕਯਨ ਇਸ
਼ਵਚ ਜੀਕਯ ਉਸ ਚਭਤਕਯ ੁਦ ਕਯਨ ਵਰੀ ਸ਼ਫਦ ਦ ਼ਯਵਯਤਨ
ਕਯ ਼ਦੱ ਤ ਜਵੀ ਤਾਂ ਚਭਤਕਯ ਖਤਭ ਹੂ ਜਾਂਦ ਹੁ।ੳੁਾੁਾਦਹਯਨ
ਫੰ ੁੰਦ ਗਾਯਿ ਦ ਦਾਭ ਯਗ! ਸਯਾਚ ਸਾਫਸਸਸ
• ਅਨਾਰਸ ਅਰੰਕਯ
• ਅਨਾਸ ਸਫਦ ਅਨਾ+ਪ੍+ਅੁਸ ਼ਤੰ ਨ ਸਫਦੀ ਦੀ ਼ਭਰਣ ਨਰ ਫ਼ਣਆ
ਹੁ ਅੱ ਖਯਾਂ ਅਯਥਤ ਵਯਣਾਂ ਦ ਸਭਨਤ ਹੂਵੀ ਬਵੇਂ ਸਵਯਾਂ ਦ ਸਭਨਤ
ਹੂਵੀ ਬਵੇਂ ਨ। ਵਯਣਾਂ ਦ ਵਯ-ਵਯ ਇਕ ਹ ਕਰਭ ਼ਵਚ ਼ਨਕਟ ਵਯਤੋਂ
ਨਿੰ ਅਨਾਰਸ ਼ਕਹ ਜਾਂਦ ਹੁ।
• ਉਦਹਯਨ: ਦਯਸਨ ਯਸਨ ਸਯਸਨ ਹਯਸਨ ਯੰ ਗ ਯੰ ਗ ਕਯਤਯ ਹੁ।

ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ਜਦੋਂ ਚਭਤਕਯ ਅਯਥ ਼ਵਚ ਰਾ਼ਕਆ ਹਾੰ ਦ ਹੁ ਉਥੀ ਅਯਥ ਅੰ ਰਕਯ ਹਾੰ ਦ ਹੁ। ਇਸ ਼ਵਚ ਼ਕਸੀ ਸ਼ਫਦ ਦ ਥਾਂ ਉਸ ਦ
ਸਭਨਯਥਕ ਸ਼ਫਦ ਯੱ ਖ ਼ਦਂਤ ਜਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦ ਚਭਤਕਯ ਉਸੀ ਤਯਹਾਂ ਹ ਫ਼ਣਆ ਯ਼ਹੰ ਦ ਹੁ। ਇਹਨਾਂ ਅੰ ਰਕਯਾਂ ਦ
਼ਗਣਤ ਼ਵਦਵਨਾਂ ਦਾਆਯ ਸ ਦੀ ਕਯਫ ਦੱ ਸ ਗਈ ਹੁ। ਇਹਨਾਂ ਅਯਥ ਅੰ ਰਕਯਾਂ ਨਿੰ ਆਚਯਆਂ ਦਾਆਯ ਵਯਗਾਂ ਼ਵਚ
ਵੰ ਡ ਕੀ ਼ਵਚ਼ਯਆ ਼ਗਆ ਹੁ। ਇਹ ਵਯਗ ਵੰ ਡ ਰਗਬਗ ਸਯੀ ਆਚਯਆਂ ਦਾਆਯ ਸਵਕਯ ਗਈ ਹੁ।
ਸਭਨਤਭਿਰਕ ਅਯਥਰੰਕਯ
ਅਯਥਰੰਕਯਾਂ ਼ਵੱ ਚੋਂ ਸ਼ਦਰਸ਼ਤਭਿਰਕ (਼ਦਰਸ਼ ਦ ਸਭਨਤ) ਅਰੰਕਯਾਂ ਦ ਰਧਨਤ ਹੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਰ ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਦਰਸ਼ਤ
ਅਥਵ ਸਭਨਤ ਦ ਹੂਣ ਜਯਿਯ ਹੁ।
ਉਭ ਅਰੰਕਯ ਉਭ ਸਫਦ ੳੁਾ ਅਤੀ ਭ ਜੂੜ ਨਰ ਫ਼ੜਅੁੁਂ ਹੁ ਼ਜਸਦ ਅਯਥ ਹੁ ਨੇੜੀ ਯੱ ਖਕੀ ਵੀਖਣ ੳੁਾਭ
ਅਰੰਕਯ ਉਹ ਹੁ ਼ਜਥੀ ਇਕ ਵਸਤਿ ਜਾਂ ਼ਵਅਕਤ ਦ ਉਭ ਼ਕਸੀ ਦਿਸਯ ਵਸਤਿ ਜਾਂ ਼ਵਅਕਤ ਨਰ ਕਯ ਕੀ ਕ਼ਵ ਼ਵਚ
ਚਭਤਕਯ ੁਦ ਕਤ ਼ਗਆ ਹੂਵੀ।
ਉਭ ਅਰੰਕਯ ਼ਵਚ ਰਜਭ ਗਾਣ:
ਉਭੀਮ: ਉਭੀਮ ਉਸ ਵਸਤਿ ਜਾਂ ਦਯਥ ਨਿੰ ਕ਼ਹੰ ਦੀ ਹਨ ਼ਜਸ ਦ ਼ਕਸੀ ਹੂਯ ਵਸਤਿ ਜਾਂ ਦਯਥ ਨਰ ਸਭਨਤ
ਦਯਸਈ ਜਵੀ।
ਉਭਨ: ਉਭਨ ਉਹ ਵਸਤਿ ਜਾਂ ਦਯਥ ਹੁ ਼ਜਸ ਨਰ ਉਭੀਮ ਦ ਸਭਨਤ ਸਥ਼ਤ ਕਤ ਜਵੀ।
ਵਚਕ: ਉਭੀਮ ਅਤੀ ਉਭਨ ਼ਵਚ ਸਭਨਤ ਸਥ਼ਤ ਕਯਨ ਵਰੀ ਸ਼ਫਦ ਨਿੰ "ਵਚਕ" ਕ਼ਹੰ ਦੀ ਹਨ।
ਸ਼ਝ ਧਯਭ: ਉਭੀਮ ਅਤੀ ਉਭਨ ਼ਵਚਰ ਸਭਨ ਗਾਣ ਸਾਂਝ ਧਯਭ ਹੁ।

• ਉਦਹਯਨ: ਸੂਹਣ ਦੀਸ਼ਾਂ ਅੰ ਦਯ ਦੀਸ ੰ ਜਫ ਨ ਸਈੳ. ਼ਜਵੇਂ ਪਾੱ ਰਾਂ ਅੰ ਦਯ ਪਾੱ ਰ
ਗਾਰਫ ਨ ਸਈੳ
• ਗੂਯ ਨਹ ਕੀ ਤਰਅ ਼ਵੱ ਚੋਂ ਼ਨਕਰ,
• ਸਾਰਪੀ ਦ ਰਟ ਵਯਗ।
• "ਗੂਯ" ਉਭੀਮ ਹੁ,'ਸਾਰਪੀ ਦ ਰਟ' ਉਭਨ ਹੁ।'ਵਯਗ'ਵਚਕ ਹੁ।
ਅਤੀ'ਸਾੰ ਦਯ'ਤੀ ਚਭਤਕਯ ਹੋਂਣ ਦੂਹਾਂ ਦ ਸਾਂਝ ਧਯਭ ਹੁ।
• ਉਭੀਮੂਭ
• ਯਿਕ
• ਯਿਕ ਦ ਅਯਥ ਹੁ ਯਿ+ਕ =ਯਿ ਧਯਨ ਕਯਨ ਬਵ ਯਿ ਦ ਸਥਤ ਕਯਨ
ਇੱ ਕ ਦਯਥ ਦੀ ਨਰ ਹੂਯ ਦਯਥ ਦੀ ਬੀਦ ਯ਼ਹਤ ਵਯਣਨ ਨਿੰ ਸਥਤ ਕ਼ਹੰ ਦੀ
ਹਨ ੳੁਾਦਹਯਨ "ਅੱ ਜ ਪੀਯ ਤਯੀ ਕ਼ਹ ਗਏ
• ੳੁਾਭਯਾਂ ਦੀ ਭ਼ਹਰ ਅਜੀ ਵ
• ਹਾਸਨ ਦੀ ਦਵੀ ਫਰ ਯਹੀ

