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ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਭਿੀ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ 
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵ ਿੰਘ ਕਿੰਦੋਲਾ, ਪਿੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾ  ਮਿੰਚ, ਯੂ: ਕੇ: 
 
ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਭਿਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ  ਾਡਾ  ਮੁਿੱਚਾ ਵਿਆਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿਆਲਾਾਂ ਤੋਂ ਉਿਮਦਾ ਹੈ ਜੋ  ਾਡ ੇ
ਮਨ ਅਿੰਦਰ ਵਿਆਵਨਦਰੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤਿੱਿ) ਦੁਆਰਾ ਵਬਠਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ  ਾਡਾ ਵਿਆਨ ਮਨੋਵਿਵਿਆਨ ਨਾਲ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਿੰਬਿੰਧ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾ ੇ, ਪਰਮਾਣਿਾਦੀਆਾਂ (ਜਾਾਂ ਪਰਤਿੱਿਿਾਦੀਆਾਂ) ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਵਕ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ 
ਘਟਨਾਿਾਾਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿੁਣ ਅਤੇ ਆਪ ੀ  ਿੰਬਿੰਧਾਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ  ਿੰਿੇਦਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 
 ੂਚਨਾ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵਨਰੁਕਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਣਕ ਵਿਆਨ ਦਾ  ੋਮਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਿੇਂ, ਦੋਿੇਂ ਅਨੁਭਿਿਾਦੀ ਅਤ ੇ
ਪਰਮਾਣਿਾਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਾਂ ਵਿਰ ਇਹ ਤਿੱਥ ਕੀ ਹਨ? ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? 
 

• ਤਿੱਥ, ਵਿਆਵਨਿੰ ਦਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿੋਿਾਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਿਪਾਤਰਵਹਤ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, 
• ਤਿੱਥ, ਵ ਧਾਾਂਤ ਤੋ ਪੂਰਿ ਅਤੇ  ੁਤਿੰਤਰ (ਅਨਾਵਸ਼ਰਤ) ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, 
• ਤਿੱਥ ਹੀ ਇਕ ਵਦਰੜ ਅਤੇ ਭਰ ੋੇਯਿੋ ਵਿਵਿਆਨਕ ਬੋਧ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

 
ਪਰਕਾਸ਼ (ਰੌਸ਼ਨੀ) ਦੀ ਵਕਰਨ ਬਾਹਰੀ ਿ ਤੂਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਤਵਬਿੰਬਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਿੱਿ ਦੇ ਲੈਨਜ਼ ਵਿਚ ਦੀ ਿਜ਼ੁਰਦੀ ਹਈੋ ਅਿੱਿ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਪਟ 
ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਿ ਤੂਆਾਂ ਦੇ ਵਬਿੰਬ (ਅਕ ) ਬਣਦ ੇਹਨ। ਇ  ਤਰ੍ਾ ਅਿੱਿ ਦੀ ਕਾਰਜਕਤਾ ਇਿੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦ ੇ ਮਾਨ ਹੁਿੰਦੀ 
ਹੈ। ਪਰਿੰਤੂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਪਟ ਦਾ ਨਾੜੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਿ ਵਦਮਾਿ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ  ਿੰਪਰਕ ਇ   ੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਿ ਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਸ਼ੇ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਦਮਾਿ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਿੀ ਹੋਈ ਿ ਤੂ ਵਤਿੰਨ ਵਦਸ਼ਾਿਾਾਂ (ਵਤਰ-ਆਯਾਮ , 3D) ਵਿਚ ਪ ਰੀ ਹਈੋ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਿ ਵਦਮਾਿ 
ਵਜ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾੜੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਮਲੀ  ੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅਿੰਵਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਿਣ ਿਾਲੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਿ ਤੂਆਾਂ ਦੀ ਤ ਿੀਰ ਬਣਦੀ ਹ।ੈ 
ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਨੁਭਿਿਾਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਕਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦੇਿਣ ਿਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਿ ਤੂਆਾਂ ਦੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦਾ ਵ ਿੱਧਾ ( ਾਵਿਆਤ, 
 ਾਕਸ਼ਾਤ) ਵਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਿ, ਦ ੋਵਿਵਭਿੰਨ ਦਰਸ਼ਕ, ਇਕ ਿ ਤੂ ਜਾਾਂ ਵਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਇਕ  ਮਾਨ ਦੇਿਦ ੇਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ 
ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਬਾਹਰੀ  ਿੰ ਾਰ ਬਾਰੇ ਤਿੱਥ,  ਾਨੂੰ  ਾਡੀਆਾਂ ਵਿਆਵਨਿੰ ਦਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾ ਲ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਮ ਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਆ ਾਨੀ ਨਾਲ  ਥਾਪਤ ਕਰ  ਕਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਮੈਂ  ਾਹਮਣੇ ਪਈ ਵਕਤਾਬ ਪੜ੍ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਮੇਰੇ  ਾਹਮਣ ੇ
ਪਈ ਹੈ, ਵਜ  ਨੂੰ ਮੈਂ ਵ ਰਿ ਦੇਿ ਹੀ ਨਹੀ ਵਰਹਾ ਬਲਵਕ ਇ  ਨੂੰ ਛੋਹ  ਕਦਾ ਹਾਾਂ,  ੁਿੰਘ  ਕਦਾ ਹਾਾਂ, ਬਰਵਕਆਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ  ਮੇਂ 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼  ੁਣ  ਕਦਾ ਹਾਾਂ ਆਵਦ। 
  
ਪਰਿੰਤੂ ਅਨੁਭਿਿਾਦ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਹਮੇਸ਼ਾ  ਿੱਚ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ। ਵਿਆਵਨਿੰ ਦਰੀਆਾਂ ਅਤੇ 
ਵਦਮਾਿ ਕਈ ਬਾਰ ਧੋਿਾ ਿੀ ਿਾ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਾਰ ਿ ਤੂਆਾਂ ਉਹ ਵਦ ਦੀਆਾਂ 
ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ। ਵਜਿੇਂ ਘੋਰ ਤਪਦੀ ਰੁਿੱਤ ਵਿਚ ਵਮਰਿਵਤਰਸ਼ਨਾ (ਮਰੀਚਕਾ) 
ਦਾ ਛਲਾਿਾ (ਨੇਤਵਰਕ-ਭਰਮ ਜਾਾਂ ਛਲ)।  ਿੱਜੇ ਪਾ ੇ ਵਦਿੱਤੇ ਵਚਿੱਤਰ ਵਿਚ  ਾਨੂੰ ਇਕ 
ਅ ਥਾਈ ਵਚਿੱਟੀ ਵਤਰਭੁਜ ਵਦਿਾਈ ਵਦਿੰਦੀ ਹ ੈਵਜ  ਦਾ ਅ ਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿਜੂਦ ਨਹੀ 
ਹੈ। ਮਾਨਿ ਵਦਮਾਿ,  ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣੀਆਾਂ-ਪਛਾਣੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਦਿੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਮਵਹ  ੂ ਕਰਦਾ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਅਨੁ ਾਰ ਅਿੰਸ਼ਕ ਤਿੱਤਾਾਂ ਤੋਂ  ਿੰਪੂਰਣ 
ਅਕ  ਘੜਨ ਵਿਚ ਰੁਿੱਵਿਆ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਿੇਲੇ ਵਿਵਭਿੰਨ ਸ਼ਕਲਾਾਂ ਅਤੇ ਵਚਿੰਨ੍ਾਾਂ 
ਨੂੰ ਰਲਾ ਵਮਲਾ ਕੇ - ਇਕ ਪਹੇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ - ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਮਿੰਨਣਯੋਿ ਤਾਾਂ ਭਾਿੇਂ ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅ ਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ। 
ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਇ  ਵਚਿੱਤਰ ਵਿਚ  ਾਨੂੰ ਇਕ ਮਨਘੜਤ ਵਚਿੱਟੀ ਵਤਰਭੁਜ 
ਵਦਿਾਈ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਚਿੱਟੀ ਚਾਪ ਿਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਿਰਤ ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਚਣੇ ਿਏ ਹਨ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਪ ੀ  ਿੰਬਿੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਾ ਕੇ 
ਵਦਮਾਿ ਇਕ ਵਤਰਕੋਣ ਦੀ ਇਕਿੱਵਤਰਤ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੇਿਦਾ ਹੈ। ਅ ਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਤਰਕੋਣ ਹੋਂਦ-ਰਵਹਤ ਹੈ ਪਰ ਵਦਮਾਿ ਇ  ਵਿਆਲੀ 
ਵਤਰਕੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕ ਵਦਿਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ੀ  ਿੰਬਿੰਧਾਾਂ ਵਿਚ ਪਰਇੋਆ ਜਾ  ਕੇ। 

ਆਓ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ।  
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 ਿੱਜ ੇਪਾ ੇ ਿਾਲੀ ਤ ਿੀਰ ਵਿਚ ਪਵਹਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਕ ਿੁਿੱਲਦਾਨ ਵਦਿਾਈ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਵਚਿੱਟੇ ਕਾਿਜ਼ ਉੱਪਰ ਰਿੰਿਦਾਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਿਣ ਦਾ ਆਦੀ  ਾਡਾ ਵਦਮਾਿ ਇਕ ਦਮ ਿੁਿੱਲਦਾਨ 
ਦੇ ਅਕ  ਿਲ ਵਿਿੱਵਚਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਿੱਲਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ  ਾਡੇ ਵਦਮਾਿ ‘ਤੇ ਹਾਿੀ ਹ ੋ
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਪਰ ਜੇ ਵਨਰੀਵਿਅਕ (ਦਿੇਣ ਿਾਲੇ) ਨੂੰ ਇਹ ਦਰ ਾਇਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਇ  ਵਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦੋ 
ਵਚਹਰੇ ਿੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉ  ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋ ਆਮ੍ੋ  ਾਹਮਣੇ ਪਏ ਵਚਿੱਟੇ ਵਚਹਰੇ ਵਦ ਣ 
ਲਿੱਿ ਪੈਣਿੇ। ਪਵਹਲਾਾਂ, ਜੋ ਵਚਿੱਤਰ ਵ ਰਿ ਿੁਿੱਲਦਾਨ ਹੀ ਵਦ ਦਾ  ੀ ਹੁਣ ਤੁਰਿੰਤ ਦੋ 
ਵਚਹਵਰਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਵਿਆ ਹੈ। ਵਚਿੱਤਰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਓਹੀ ਹੈ, ਭਾਿ ਅਿੱਿ ਦ ੇ
ਵਦਰਸ਼ਟੀਪਟ ਤੇ ਪਰਤੀਵਬਿੰਬ ਵਬਲਕੁਲ ਨਹੀ ਬਦਵਲਆ ਪਰਿੰਤੂ ਵਨਰੀਵਿਅਕ ਦਾ ਵਦਿੱਤੇ ਹਏੋ 
ਵਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਿਣ ਦਾ ‘ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਬਦਵਲਆ ਹੈ। ਇ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵਨਰੀਵਿਅਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁ ਾਰ ਦਿੇਦਾ ਹੈ। ਦ ੋਵਨਰੀਵਿਅਕ ਇਿੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤਾ-ਵਨਿਾਹ ਨਾਲ ਦੇਿਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਉ  ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇ ੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਿੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਾਂਚ ਪੜਤਾਲ (ਅਨਿੇਸ਼ਣ) ਵਿਚ ਐਨ ਇਿੇਂ 
ਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਨਰੀਵਿਅਕ ਵਕ ੇ ਿ ਤ ੂਜਾਾਂ ਵਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ‘ਆਤਮਵਨਸ਼ਠ’ ( ਿੈਮੁਿੀ) ਅਨੁਭਿਾਾਂ ਵਿਚਦੀ ਲਿੰਘਦੇ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕੇਿਲ ਅਿੱਿ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਪਟ ਤੇ ਬਣੇ ਪਰਵਤਵਬਿੰਬ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਪਰਿੰਤੂ ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਤਜਰਬੇ, ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਆਕਾਾਂਵਿਆ1 ‘ਤੇ ਿੀ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਨਰੀਵਿਅਕ ਹੋਣਾ ਵ ਿੱਵਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਵਜਿੇਂ  ੂਿਮਦਰਸ਼ਕ ਯਿੰਤਰਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿੋਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੋਜਾਰਥੀ ਵਿਵਿਧ ਵਕ ਮ ਦੇ ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਦੁਆਰਾ  ਹੀ ਵਨਰੀਿਣ 
ਕਰਨਾ ਵ ਿੱਿਦੇ ਹਨ। ਵਚਵਕਤ ਾ ਅਤੇ ਅਣੂ-ਭੌਵਤਕਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇ ੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਆਤੀ ਅਨੁਭਿਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਿੁਜ਼ਰਦ ੇ
ਹਨ। ਉਹ ਿ ਤੂਵਨਸ਼ਠ (ਿਾ ਤਵਿਕ) ਵ ਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਨੋਿ ੇਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਿਣਾ ਵ ਿੱਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਨਪੁਿੰਨਤਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ 
 ਾਇਿੰ ਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕ  ਾਇਿੰ ਦਾਨ ਬਾਹਰੀ ਿ ਤੂਆਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਚਾਹੁਿੰਣ ‘ਦੇਿ’  ਕਦੇ ਹਨ, 
ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਵਦਮਾਿ ਦੀ ‘ਦਸ਼ਾ’ ਿੀ ਨੀਯਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇ  ਦਸ਼ਾ ਉੱਪਰ  ਾਡਾ  ਮਾਜਕ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਣ ਅਤੇ 
 ਵਭਆਚਾਰ ਿੀ ਬਹੁਤ ਅ ਰਦਾਇਕ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ  ਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਅਤੇ  ਾਇਿੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਿਰਕ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ, 
ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਆਕਾਾਂਵਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕ ਮ ਦ ੇ ਮਾਜਕ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਅਦੁਿੱਤੀ ਦੇਣ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨ,  ਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰਦਾ, 
ਪਲਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਚਾਈਆਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁਿੰਚਦਾ ਹੈ;  ਮਾਜ ਹੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਿਿੱਸ਼ ਹੀ  ਮਾਜਕ ਪਰਵਕਵਰਆ ਹੈ; ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕ ਮ ਦਾ  ਮਾਜ ਹੀ ਵਿਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਵਿਆਨਕ ਤੱਥ 

ਇਹ ਆਮ ਮਿੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿ ਤੂਵਨਸ਼ਠ ਤਿੱਥ2  ਮੁਿੱਚੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਮੁਿੱਿ ਆਧਾਰ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆ ਰੇ ਇਹ ਉਿਮਦਾ 
ਅਤੇ ਪ ਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਾਂ ਵਿਰ ਇਹ ਤਿੱਥ ਕੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਤਿੱਥ ਨੂੰ ਕਈ ਿਾਰ ਿਾ ਤਵਿਕਤਾ ਜਾਾਂ ‘ ਿੱਚ’ ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਵਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਜ  ਦੀ ਪਰਤਿੱਿ ਹੋਂਦ 
ਹੋਿੇ ਜਾਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਬਆਨ (ਕਥਨ) ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੱਥ ਨੂੰ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੋਿੇ। “ਇ  ਿਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ੇ ਹੈ।” ਇਹ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦ ੇ
ਤਿੱਥ ਨੂੰ ਵਬਆਨ ਕਰਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਵਜ  ਨੂੰ ‘ਤਿੱਥਾਤਮਕ ਕਥਨ’ ਵਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥਾਤਮਕ ਕਥਨ ਦੀ ਪਰਿ ਉ  ਦੀ 
‘ਤ ਦੀਕਯੋਿਤਾ’ ਜਾਾਂ ‘ਪਰਮਾਣਯੋਿਤਾ’ ਵਿਚ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਵਕ ਕੀ ਇ  ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਨੁ ਾਰੀ ਹੋਣਾ  ਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
 ਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ। ਿਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਪਏ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅ ੀਂ ਛੋਹ ਕੇ  ਾਬਤ ਕਰ  ਕਦ ੇਹਾਾਂ। ਇ  ਲਈ “ਇ  ਿਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ੇ 
ਹੈ।” ਿਾਲਾ ਕਥਨ ‘ਤਿੱਥਾਤਮਕ ਕਥਨ’ ਵਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ‘ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਿੱਥਾਾਂ’ ਨੂੰ  ਾਿਧਾਨ ‘ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਿ’ ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ਜਾਾਂ 
ਪਰਯੋਿਾਤਮਕ ਮਾਪ ਦੁਆਰਾ, ਅਿੰਕੜੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰ ਕੇ, ਤ ਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇ  ਨੂੰ ਕਦ ੇਕਦਾਈ ਪਰਯੋਿਵ ਧ  ਬੂਤ ਿੀ ਵਕਹਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥ, ਵਿਵਿਆਨਕ ਵ ਧਾਤਾਾਂ ਦਾ ਆਿਿੱਸ਼ਕ ਆਧਾਰ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।  

ਪਰ ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ  ਮਿ ਲੈਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ‘ਤਿੱਥਾਤਮਕ ਕਥਨ’ ਘੜਨ ਲਈ  ਾਡੇ ਕੋਲ ਉਵਚਤ ‘ ਿੰਕਲਪਕ 
ਢਾਾਂਚਾ’ ਅਤੇ  ਿੰਕਲਪਾਾਂ ਦੀ  ਹੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿੀ ਆਿਿੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀ ਬਲਵਕ 
ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਿ ਅਤੇ ਲਿਾਤਾਰ ਅਵਭਆ , ਲਿਨ ਅਤੇ  ਿੰਕਲਪਾਾਂ ਦੀ ਵਿਵਿਧ ਿਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਿ, 

 
1   ਆਕਾਾਂਵਿਆ -  ਿੰ. आकाांक्षा. { ਿੰਿਯਾ}. ਇਿੱਛਾ. ਚਾਹ. ਲੋੜ। (2) ਿਾਕਯ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਇਿੱਕ ਕਾਰਣ, ਅਰਥਾਤ ਅਰਥ ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ. ਵਜਿੇਂ "ਪਾਠ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਕਰੋ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਕਾਾਂਕ੍ਸ਼ਾ ਹੈ. "ਉ  ਥਾਾਂ" ਨੂੰ "ਜਾਓ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. [ਮ: ਕੋ: (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)] 
2 ਤਿੱਥ - ਤਿੱਥ, ਤਥ ੁ-  ਿੰ. ਤਥਯ.  ਤਯ. ਯਥਾਰਥ. " ੇਿਕ ਦਾ  ਕਵਹਓ ਇਹ ਤਥੁ". ( ਿੈਯੇ ਮਃ ੪. ਕੇ)। (2)  ਾਰ. ਤਤਵ. ਭਾਿ- ਮਿੱਿਣ. "ਪਿੰਵਡਤ, ਦਹੀ 
ਵਬਲੋਈਐ ਭਾਈ, ਵਿਚਹੁ ਵਨਕਲੈ ਤਥੁ". ( ੋਰ ਅਃ ਮਃ ੧).[ਮ: ਕੋ:] 
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ਵਨਰੇ ਉਿੜ-ਦੁਿੜੇ ਤਿੱਥ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਿੀ ਨਹੀ, ਬਲਵਕ ਇ  ਵਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵਿ ਵਤਰਤ  ਿੰਕਲਪਕਮਈ ਤਜਿੀਜ਼ (ਵਿਓਂਤ) 
ਦਾ ਹੋਣਾ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹ;ੈ ਉਹ ਤਜਿੀਜ਼ ਵਜ  ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਥ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਵਨਰੀਿਣ ਕਥਨ’ 
ਲਈ  ਿੰਬਿੰਵਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕ ਇਹ ਐ  ੇਕਥਨ ਦਾ ਤਿੱਥਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਬਣ  ਕੇ। ਇ  
ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਰਤਿੱਿਣਯੋਿ ਤਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਰਿ ਵਿਆਵਨਿੰ ਦਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਿੰਦਰੀਆਰਥਾਾਂ ਦਾ  ੁਮੇਲ ਹੀ ਕਾਿੀ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ; 
ਉਪਯੁਕਤ  ਿੰਕਲਪਕਮਈ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।  ਾਡੀ,  ਿੰਬਿੰਵਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਿਰਤਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾ ਿੰਵਿਕ ਤਿੱਥਾਾਂ 
ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਪਥ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਤਿੱਿਣਯੋਿ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਵਨਰੀਿਣ ਕਥਨ’ ਘੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਥਨਾਾਂ ਦੀ  ਵਤਅਤਾ ( ਚਾਈ) ਜਾਾਂ ਅ ਵਤਅਤਾ 
(ਿੂਠ) ਨੂੰ  ਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜ  ਨਾਲ ਇਹ ਕਥਨ ‘ਵਿਵਿਆਨਕ ਕਥਨ’ ਬਣਦੇ ਹਨ। “ ੂਰਜ, ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁਿੰਮਦਾ 
ਹੈ” ਜਾਾਂ “ਧਰਤੀ  ਮਤਲ ਹੈ” ਇਹ ਦੋਿੇਂ ‘ਵਨਰੀਿਣ ਕਥਨ’ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅ ੀਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅ ਲੀਅਤ ( ਵਤਅਤਾ) ਨੂੰ ਵਕ ੇ 
 ਾਵਿਆਤ (ਵਨਰੀਿਣ ਰਾਹੀਂ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਬਨਾ ਸ਼ਿੱਕ,  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁਿੰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਐ ਾ ਕਥਨ ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿੱਕਾ ਤਿੱਥਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅ ੀਂ ਵ ਿੱਧੇ ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ  ਾਨੂੰ ਮਿੰਨਣਾ 
ਪਿੇਿਾ ਵਕ ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਿੇਂ ਕਥਨ ‘ ਿੱਚੇ’ ਹਨ। ਆਿਰਕਾਰ, ਅ ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਿਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ  ੂਰਜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛਮ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਿਚ 
‘ਿਤੀਹੀਣ ਧਰਤੀ’ (ਅਚਿੱਲ ਧਰਤੀ) ਦੁਆਲੇ ਚੌਿੀ ਘਿੰਵਟਆ ਵਿਚ ਚਿੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅ ੀਂ ਵਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦ ੇ
ਹਾਾਂ ਧਰਤੀ ਚਾਰੇ ਪਾ ੇ  ਪਾਟ ( ਮਤਲ) ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿੰਤੂ ਹੁਣ ਅ ੀਂ ਆਧੁਵਨਕ ਪਵਰਪੇਿ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ, ਐ ਾ 
ਪਰਤੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ, ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਕਥਨ ਅ ਵਤ ਅਰਥਾਤ ਿੂਟੇ ਹਨ।  ੂਰਜ, ਧਰਤੀ ਦਆੁਲੇ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਧਰਤੀ,  ੂਰਜ 
ਦੁਆਲੇ ਘੁਿੰਮਦੀ (ਿਰਵਹਪਥ) ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਿੀ ਘਮੁੇਟ ੇਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅ ੀਂ ਵ ਰਿ ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ਨਾਲ 
ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ‘ਿਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਿਤੀਹੀਣਤਾਾਂ’ (ਜੜ੍ਤਾ) ਿਰਿੇ ਹੋਰ ਵ ਧਾਤਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ  ਥਾਪਤ ਕਰ  ਕੇ 
ਹਾਾਂ। ਇ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਇੋਆ ਵਕ ਵ ਰਿ ਠੋ  ਤਿੱਥ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ  ਾਡੀ  ਮੁਿੱਚੀ ‘ਵਚਿੰਤਨਸ਼ੈਲੀ’ ਵਿਚ 
ਬਦਲਾਅ ਿੀ ਅਵਹਮ ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਅ ੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ  ਰੂਜ ਦੁਆਲੇ ਚਿੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਮਿੰਵਨਆ ਹੈ। ਇ  ਬਦਲਾਅ 
ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਿਰਵਹਆਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਮਿੰਿਲ, ਸ਼ੁਿੱਕਰ) ਦੀ ‘ਦਵਰਸ਼ਟ ਿਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਦਸ਼ਾ’ ਦੀ ਤ ਿੱਲੀਬਿਸ਼ ਵਿਆਵਿਆ ਿੀ  ਿੰਭਿ ਹਈੋ ਹੈ। 

ਵਨਰੀਖਣ 

ਵਜ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਅ ੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਾਂਵਚਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਿ ਤੂਆਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਿ’ ਕੇ ਅ ੀਂ ਤਿੱਥ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਵਕ  ੇਿਾ  
ਮਿੰਤਿ ਨਾਲ ਨੀਿ ਲਿਾ ਕੇ ‘ਦੇਿਣ’ ਨੂੰ ਵਨਰੀਿਣ3  ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਨਰੀਿਣ ‘ਵਿਆਰਵਹਤ’ ਜਾਾਂ ‘ਵਿਆਸ਼ੀਲ’ ਿੀ ਹ ੋ
 ਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਰਵਹਤ ਵਨਰੀਿਣ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਿ ਤੂਆਾਂ ਦਾ ਕੇਿਲ ਪਰਵਤਵਬਿੰਬ ਹੀ  ਾਡੇ ਮਨ ਜਾਾਂ ਵਦਮਾਿ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਇ  
ਦੀ  ਵਤਅਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੈਧਤਾ (ਪਰਮਾਣਕਤਾ) ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ, ਇਹ ਵ ਰਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਮ ਲਾ ਹੀ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐ ਾ 
ਵਨਰੀਿਣ ਇਕ ਵਨਿੱਜੀ ਵਿਹਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜ  ਨੂੰ ਦੂਵਜਆ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ  ਾਾਂਿਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ। ਇਹ ‘ਵਨਰਵਿਕਲਪ’ 
ਪਰਤਿੱਿਣ  (ਪਰਵਤਅਕਸ਼) ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਦੋ ਵਿਵਭਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ‘ਵਨਜੀ ਪਰਤਿੱਿਣ’ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਇ  ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਵਿਚ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀ ਹੋ  ਕਦਾ। ਇ  ਲਈ ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਪਰਤਿੱਿਣ ਜਾਾਂ ਵਨਰੀਿਣ, ਵਿਵਿਆਨ ਲਈ ਵਿਅਰਥ 
ਹੈ। ‘ ਵਿਕਲਪ’ ਪਰਤਿੱਿਣ ਜਾਾਂ ਵਨਰੀਿਣ ਹੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਬੋਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਅਤੇ  ਵਿਕਲਪ ਪਰਤਿੱਿਣ  

ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਅਿ ਥਾ: ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾ ਤਰ ਵਿਚ ਪਰਤਿੱਿਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਅਿ ਥਾਿਾਾਂ ਮਿੰਨੀਆਾਂ ਿਈਆਾਂ ਹਨ: ਪਵਹਲੀ 
‘ਸ਼ੁਿੱਧ ਅਕ ’ ਿਾਲੀ ਅਿ ਥਾ ਵਜ  ਵਿਚ ਕੇਿਲ ਪਰਤਿੱਿ ਿ ਤ ੂ ਦਾ ਪਰਵਤਵਬਿੰਬ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਦ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 
‘ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਪਰਤਿੱਿਣ’; ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਜ  ਵਿਚ ਿ ਤੂ ਦੀ ‘ਜਾਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਿੁਣ’ ਪਛਾਣੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਥਿਾ ‘ ਵਿਕਲਪ’ ਪਰਤਿੱਿਣ। 

ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਅਿ ਥਾ  ਧਾਰਨ ਜਾਾਂ ‘ਆਲੋਚਨ-ਵਿਆਨ’ ਿੀ ਜਾਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿ ਤੂ ਨਾਲ ਇਿੰਦਰੀਆਾਂ ਦੇ ਪਰਥਮ  ਿੰਪਰਕ ਤੋਂ 
ਪੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ-ਰਵਹਤ ਅਿ ਥਾ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਚ ਵਚਿੰਤਨ ਅਨਉਪ ਵਥਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਵ ਰਿ ਬਾਹਰੀ 
ਿ ਤੂਆਾਂ ਦਾ ਅਕ  ਹੀ ਪਰਿਟ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਿੋਟੋ-ਪਲੇਟ ਉੱਪਰ ਤ ਿੀਰ ਿਾਾਂਙ। ਇ  ਅਿ ਥਾ ਵਿਚ ਅਨੁਭੂਤ ਿ ਤੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਕਲਪਨਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਇਹ ਿ ਤੂ ਦਾ ਵ ਰਿ ਵਨਸ਼ਵਕਵਰਆ ਅਨੁਭਿ ਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਚਾਰੀਆ ਧਰਮਕੀਰਤੀ (ਬੋਧੀ ਵਿਦਿਾਨ ਅਤੇ ਤਾਰਵਕਕ, 635 - 650 ਈ:) ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੁਿੱਧ ਪਰਵਤਅਕਸ਼’ ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਵਿਚ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਤਅਨੁ ਾਰ  ਮੁਿੱਚਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਕਲਪਨਾਹੀਣ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਬੋਧ ਵਿਚ ‘ਿ ਤੂ’ ਅਤ ੇ
ਉ ਦੇ ‘ਨਾਮ’ ਨੂੰ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਇਕ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਿਾਾਂਿ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜ  ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਨੁਭਿ 
ਕੀਤੀ ਿ ਤੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹਇੋਆ; ਇਹ ਿ ਤੂਿਤ ਤਿੱਥ ’ਤੇ ਹੀ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਕਲਪਨਾ ਵਿਸ਼ੁਿੱਧ 

 
3 ਵਨਰੀਿਣ - ਵਨਰ- ਈਕ੍੍ ਣ, ਦੇਿਣਾ. ਦਰ- ਸ਼ਨ। (2) ਵਨਿਰਾਨੀ। (3) ਦੇਿਣ ਦਾ ਢਿੰਿ. ਵਚਤਿਨ। (4) ਨੇਤਰ. ਅਿੱਿ. [ਮ: ਕੋ:] 



ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਭਿੀ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ 

ਬਲਦੇਿ ਵ ਿੰਘ ਕਿੰਦੋਲਾ  ਪਿੰਨਾ 4 ਕੁਿੱਲ 5 

ਆਤਮਿਤ  ਿੰਕਲਪ ਉਹ ਹੈ ਵਜ  ਦਾ ਿ ਤੂਿਤ ਤਿੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ  ਿੰਬਿੰਧ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ। ਪਰਵਤਅਕਸ਼,  ਾਕਸ਼ਾਤ ( ਾਵਿਆਤ) ਿ ਤੂ 
ਦੀ ਉਪ ਵਥਤੀ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿੰਤੂ ਕਲਪਨਾ ਿ ਤੂ ਤੋਂ  ੁਤਿੰਤਰ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਿੈਤਿਾਦੀ, ਧਰਮਕੀਰਤੀ ਨਾਲ 
 ਵਹਮਤੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ‘ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼’ ਹੀ  ਹੀ ਅਰਥਾਾਂ ਦਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤਿੱਿਣ) ਹੈ। ਇਹ 
ਿਾ ਤਵਿਕਤਾ ( ਿੈਲਕਸ਼ਣ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਿੱਧ ਅਤੇ  ਹੀ ਅਰਥਾਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।   

ਇ  ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਕਰਣੀ ਭਰਤਰਹਰੀ (5ਿੀਂ  ਦੀ ਈ:) ‘ ਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼’ ਨੂੰ ਹੀ  ਹੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ 
ਮਿੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਿਆਲ ਹੈ ਵਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਚਿੰਤਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਵਨਿੱਿੜਿੇਂ ਹਨ। 
“ ਿੰ ਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐ ਾ ਬੋਧ ਨਹੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਹੋਿੇ,  ਮੁਿੱਚੇ ਬੋਧ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਬੋਧ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।” ਮਾਨਿ ਵਿਆਨ ਦਾ ਮੁਿੱਿ 
ਮਨੋਰਥ  ਿਲ ਵਿਹਾਰਕ ਵਕਵਰਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕਵਰਆ ਿ ਤੂਆਾਂ ਦੇ ਅਿੰਤਰਭੇਦਾਾਂ ਦੀ  ਹੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਹੀ  ਿੰਭਿ ਹ ੋ
 ਕਦੀ ਹੈ। ਅਿੰਤਰਭੇਦਾਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਓਨਾ ਵਚਰ  ਿੰਭਿ ਨਹੀ ਹ ੋ ਕਦੀ ਵਜਿੰਨਾ ਵਚਰ  ਾਡਾ ਵਿਆਨ ‘ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਿਆਨ’ ਨਹੀ 
ਹੁਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਿਆਨ ‘ ਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼’ ਨਾਲ ਹੀ  ਿੰਭਿ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਭਰਤਰਹਰੀ ‘ਵਨਸ਼ਵਚਤ 
ਵਿਆਨ’ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਵਿਆਨ’ ਨਾਲ ਇਕਰੂਪ  ਮਿਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ  ਮੁਿੱਚਾ ਮਾਨਿ ਵਚਿੰਤਨ (ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦਾ 
ਵਚਿੰਤਨ ਿੀ) ‘ ੂਿਮਿਾਕ’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜ  ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਕਾਿੀ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਆਿਿੱਸ਼ਕ ਿੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹ।ੈ  

ਕੁਮਾਵਰਲ ਭਿੱਟ (7ਿੀਂ  ਦੀ ਈ:) ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ।  ਾਡੇ ਅਨੁਭਿ 
ਤੋਂ ਇਹ  ਿੈ- ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਵਿਆਵਨਿੰ ਦਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਿੰਦਰੀਆਰਥ ਨਾਲ  ਿੰਵਨਕਰਿ4 ਤੋਂ ਜੋ ਬੋਧ ਪਵਹਲੇ ਵਛਣ ਵਿਚ ਉਤਪਿੰਨ ਹੁਿੰਦਾ 
ਹੈ ਉਹ ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ  ਧਾਰਨ  ੂਿ ਜਾਾਂ ਇਿੰਦਰੀਆਰਥ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕੇਿਲਮਾਤਰ  ੁਚੇਤਤਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਿਲੇ ਵਛਣ ਵਿਚ 
ਉਤਪਿੰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਵਹਲੇ ਵਛਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਨਰਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਭਿੰਨ ਰੂਪ ਿਾਲੇ 
ਇਿੰਦਰੀਆਰਥ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਿਾਾਂਿ ਲਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ  ਰਾ ਰ 
ਇਿੰਦਰੀਆਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪਿੰਨ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇ  ਵਿਚ ਵਿਆਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਿਦਾਨ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ। ਵਨਰਵਿਕਲਪ 
ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿੈਰ,  ਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼  ਿੰਭਿ ਨਹੀ ਹੈ।  

 ਵਿਕਲਪ ਅਿ ਥਾ: ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਿਾਲਾ  ਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼,  ਿੰਿੇਦਨ  ਮਿੱਿਰੀ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ  ਮਾਨਯਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਵਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਿ ਇਹ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਦੀ ਵਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ  ਮਿਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਿਲ ਵਨਹਤ ( ਿੰਕੇਵਤਤ)  ੀ ਹੁਣ 
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ,  ਿੰ ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਚਤਿਣ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ  ੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ( ਪਸ਼ਟ) ਪਰਿਟ ਹੁਿੰਦਾ ਹ।ੈ ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ  ਮੁਿੱਚੀ ‘ ਿੰਿੇਦਨਾ 
 ਮਿੱਿਰੀ’ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰਿਿਰਤੀ ਅਨੁਭਿ ਦੇ  ਹਾਰੇ ‘ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਹੈ’, ‘ਇਹ ਨੀਲਾ ਹੈ’ ਆਵਦ ਵਬਆਨਾਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਮਿਣ 
ਅਤੇ ਵਿਆਿਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ  ਿੰਬਿੰਧਾਤਮਕ ਚੇਤਨਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ  ਿੰ ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੁਆਰਾ  ਿੰਪਿੰਨ 
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  ਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਿਚ, ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਰੂਪ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜ  ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 
‘ਪਰ ਤਾਿ’ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।   

ਤਾਾਂ ਵਿਰ ਵਨਰੀਿਣ ਦੀ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀ ਭੂਵਮਕਾ ਹੈ? 

 ਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਿੱਥ (ਵਨਰੀਕਸ਼ਕ ਤਿੱਥ) ‘ਵਨਿੱਜੀ’ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ‘ਲੌਵਕਕ’ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਿੱਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚ  ੁਧਾਰ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ 
ਨਾਲ ਵਨਰੀਿਣਯੋਿ ਤਿੱਥ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੋਿੇਂ ‘ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ’ ਅਤੇ ‘ਲੌਵਕਕ’ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨਕਾਾਂ ਦ ੇ
ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ਾਤਮਕ ਵਨਰਨੇ ਅਵਿਸ਼ਿਾ ਯੋਿ ਿੀ ਹ ੋ ਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਚਣੌਤੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਵਨਰੀਿਣ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਵਨਿੱਜੀ ਵਨਰਵਨਆਾਂ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ  ਕੇ ਜਾਾਂ 
ਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ। 

ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਯਿੰਵਤਰਕ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ( ਿੰਦਾਾਂ) ਨਾਲ ਮਾਵਪਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ‘ਠੋ  ਤਿੱਥ’ ਬਣ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਇ  ਆਧਾਰ ’ਤ ੇ
ਵਿਵਿਧ ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ਦੀ ਿੈਧਤਾ (ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ)  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ (consistency), ਅਨੁਰੂਪਤਾ 
(compatibility), ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਿਤਾ (repeatability) ਦੇ ਿੁਣ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਨਰੀਿਣ ਦੂਜੇ 
ਵਨਰੀਿਣ ਦੇ ‘ਅਨੁਕੂਲ’ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਤਾਾਂ ਤਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਿੈਧ ਜਾਾਂ ਉਵਚਤ ਨਹੀ  ਮਵਿਆ ਜਾ  ਕਦਾ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਲਿ ਅਲਿ 
ਵਨਰੀਿਣ ਵਕ ੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਾਂ ਵਨਰੀਿਣ ਕਥਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀ ਬਣ  ਕਦੇ। 

ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ  ਕਣ ਿਾਲੇ ਤਿੱਥ ਵਕ ੇ ਵਨਰੀਿਣ ਕਥਨ ਨੂੰ  ਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੱਥ ਵਿਆਵਨਿੰ ਦਰੀਆਾਂ 

 
4  ਿੰਵਨਕਰਿ -  ਿੰਵਨਕਰਿ -  ਿੰ. सन्निकर्ष  ਿੰਵਨਕਰ੍ਸਸ਼. { ਿੰਿਯਾ}.  ਿੰ- ਵਨ- ਵਿ . ਨੇੜੇ ਵਿਿੱਚਣ ਦਾ ਭਾਿ। (2)  ਮੀਪਤਾ. ਪਾ  ਹੋਣਾ। (3) ਵਿਵਸ਼ਆਾਂ 
ਨਾਲ ਇਿੰਦਰੀਆਾਂ ਦਾ  ਿੰਬਿੰਧ. [ਮ: ਕੋ:] 
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ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੀ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐ ੀ ਪਰਿ (ਕ ਿਿੱਟੀ) ਵਿਚ ਿਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਿਮੇ ਵਨਰੀਿਣ ਕਥਨਾਾਂ 
ਵਿਚ ਵਕ ੇ ਵਨਰੀਵਿਅਕ ਦੇ ਆਤਮਵਨਸ਼ਠ ( ਿੈਮੁਿੀ) ਵਨਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੇ। ਭਾਿ,  ਹੀ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੜੇ ਿਏ 
ਵਨਰੀਿਣਕਥਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ  ੁਤਿੰਤਰ ਅਤੇ ਿੈਧ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਦ ੂਰੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ 
ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਕਥਨ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਨਰੀਿਣ ਕਥਨ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੇ। ਇ  ਵਪਿੱਛੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਕ  ੇ
ਵਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਵਜ  ਵ ਿੱਟੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਵਿਆਨੀ ਪਹੁਿੰਚਦਾ ਹੈ, ਵਬਲਕੁਲ ਉ ੇ ਵ ਿੱਟੇ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਵਿਆਨੀ 
ਿੀ ਪਹੁਿੰਚੇਿਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉ ੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਿੇਂ ਤਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਵਰੜ੍ਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਵਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੱਥ ਵਕ ੇ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਗ਼ਲਤ ਿੀ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ੋਧਣ 
ਲਾਇਕ ਿੀ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਵਕ ਇਕ ਵਨਰੀਿਣਤਿੱਥ ਆਧਾਰਤ ਕਥਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਹਰ ਵਿਵਿਧ ਪਰਿ ਥਿੱਲੇ  ਹੀ 
ਵਿਚਵਰਆ ਹੈ, ਵਕ ੇ ਨਿੇ ਵਕ ਮ ਦੇ ਵਿਆਨ ਜਾਾਂ ਨਿੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਿੀ  ਹੀ  ਾਬਤ ਹੋਿੇ। ਵਜਿੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 
ਵਿਚ ਇਹ ਮਿੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ  ੀ ਵਕ  ਾਰੀ ਵ ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ  ਵਥਰ (ਅਚਿੱਲ) ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਦ,  ੂਰਜ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਇ  ਦੇ ਇਰਦ 
ਵਿਰਦ ਿਿੱਿ ਿਿੱਿ ਕਕਸ਼ਾਾਂ ਵਿਚ ਘੁਿੱਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੇ  ਦਕੇ ਅ ੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਇਹ 
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਿਲਤ  ੀ ਅਤੇ  ਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੂਜੇ ਿਰਵਹਆਾਂ ਿਾਾਂਿ  ੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁਿੱਮ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਵਨਰੀਿਣ, ਜੋ ਵਿਵਿਆਨਕ ਬੋਧ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਉਹ ਦੋਿੇਂ ‘ਿ ਤੂਵਨਸ਼ਠ’ ਅਤੇ ‘ਭਰਮਣਯੋਿ’ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਿ ਤੂਵਨਸ਼ਠ ਇ  
ਲਈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਰਿ (ਜਾਾਂਚ) ਿੁਿੱਲੇ੍ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵ ਿੱਧੀ  ਾਦੀ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਮਣਯੋਿ ਇ  ਲਈ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਨਿੇਂ ਹਾ ਲ ਕੀਤੇ ਵਿਆਨ ਜਾਾਂ ਨਿੀਂ 
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਿੁਠਲਾਇਆ, ਰਿੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂ  ੁਧਾਵਰਆ ਿੀ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 
 


