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ਵਨਆਇ-ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਈਸਿੀ ਸਨ ਦੀ ਪਵਿਲੀ ਸਦੀ ਤੁੱ ਕ ਜੋ ਤਰਕ ਵਿਵਦਆ ਆਨਿੀਕਵਸ਼ਕੀ, ਿੇਤ -ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਤਰਕ-ਵਿਵਦਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਿ ਇਸ ਸਮੇ ਤੁੱ ਕ ਵਨਆਇ-ਸ਼ਾਸਤਰ  ਦੇ ਨਾਮ ਥੁੱ ਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਿੋ ਚ ੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਤਰਕ ਵਿਵਦਆ 
ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਦਾ ਇਿ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਸੀ। ‘ਵਨਆਇ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਿ “ਸਿੀ” ਜਾਂ “ਵਨਆਂ” ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਨਆਇ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ 
ਵਿਵਦਆ ਤੋਂ ਭਾਿ ਸਿੀ ਜਾਂ ਯ ਕਵਤਪੂਰਿਕ ਜਾਂ ਤਰਕਪੂਰਣ ਵਨਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਤਾਰਵਕਕ ਸੋਚ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ 
ਵਕਸੇ ਮ ੁੱ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਨਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਿੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੁੱ ਸੇ (ਜਾਂ ਅਿਯਿ) ਮੰਨੇ ਿਏ ਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ 
ਵਨਆਇ ਦਾ ਅਰਥ ਿੀ ਪੰਜ ਅਿਯਿ ਮੰਵਨਆ ਜਾਣ ਲੁੱ ਿ ਵਪਆ (ਸੰਿਾਕਯ ਜਾਂ ਅਿਯਿਨ ਜਾਂ ਪੰਚਾਿਯਿ)। 

ਵਰਸ਼ੀ ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਅਨ ਸਾਰ ਵਨਆਇ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਅਵਿਆਤ’ (ਅਨ-ਜਾਣੀਆਂ) ਿਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ 
‘ਵਿਆਤ’ ਿਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਿੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਵਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਿੈ ਜੋ ਸੰਸਾਪੂਰਿਕ (ਸੰਦੇਿਪੂਰਿਕ) ਿਨ। 
ਮਤਲਬ ਉਨਹ ਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਿੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਵਿਆਨ ਨਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਨਆਇ ਤੋਂ ਭਾਿ ਪੰਜ ਅਿਯਿਾਂ 
ਿਾਲਾ ਵਨਆਇ ਿਾਕ ਿੈ ਵਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਸੰਸਾ ਿਾਲੀ ਿਸਤੂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਇਿ 
ਅਿਯਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਨ: ਪਰਵਤਵਿਆ (ਪਰਵਤਿਯਾ ਜਾ ਪਰਸਤਾਿ), ਿੇਤ  (ਕਾਰਣ), ਉਦਾਿਰਣ, ਉਪਨਯ (ਪਰਯੋਿ ਜਾਂ 
ਿਰਤੋਂ) ਅਤੇ ਵਨਿਮਨ (ਨਤੀਜਾ)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਨਆਇ ਵਿਿੀ (ਤਰਕਵਿਿੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣ ਵਿਿੀ) ਨੰੂ ਕਈ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ 
“ਸਥਾਪਨਾ” (ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਵਕਸੇ ਮਤ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ) “ਆਕਸ਼ੇਪ” (ਰੁੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 
“ਵਸੁੱ ਿਾਂਤ” (ਅੰਤ ਨੰੂ ਵਸੁੱ ਿ ਿੋਈ ਬਾਤ ਜਾਂ ਸਿੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਿ ੰ ਚਣਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਮਿਾਂਭਾਰਤ ਅਨ ਸਾਰ ਵਰਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਨੰੂ ਪੰਚਾਿਯਿ ਿਾਕ ਦਾ ਮਾਿਰ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਿ ਬੜਾ ਝਿੜਾਲੂ ਪ ਰਸ਼ ਸੀ ਜੋ 
ਆਪਣੀ ਤਾਰਵਕਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੂਸਵਰਆਂ ਵਿਚ ਝਿੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਿੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਿੂਰ ਸੀ। ਪ ਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ 
ਨੰੂ ਵਰਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਪ ੁੱ ਤਰ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ। 
 

ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ 
ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਰਚਨਾ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਿਰੰ ਥ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੰਜ ਵਿੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਵਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਿਰ 
ਵਿੁੱ ਸੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਂਡ ਿਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਵਿਨਕ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ) ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਂਖ, ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਯੋਿ, ਮੀਮਾਂਸਾ, 
ਿੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਵਰਸ਼ੀ ਿਾਤਸਯਾਇਨ (400 ਈ) ਨੇ ਇਸ ਿਰੰ ਥ ‘ਤੇ ਪਵਿਲੀ 
ਟੀਕਾ (ਭਾਸ਼) ‘ਵਨਆਇ-ਭਾਸ਼ਯ’ ਵਲਖੀ। ਵਨਆਇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਨਯਮ 
ਅੰਵਕਤ ਿਨ। ਇਸ ਟੀਕਾ ‘ਤੇ ਵਰਸ਼ੀ ਉਦਯੋਤਕਰ (600 ਈ) ਨੇ ‘ਵਨਆਇ-ਿਾਤਰਕ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 2 ਕ ੁੱ ਲ 10 
 

ਿਾਰਵਤਕ ਵਲਖੀ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਿ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਿ ਿਰੰ ਥ ਵਦਨਨਾਿ ਜਾਂ ਵਦਿਨਾਿ (ਬੋਿੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਅਤ ੇ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ) ਦੇ ਿਲਤ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਵਖਆ ਿੈ।  

ਬਿ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ ਰਾਤਨ ਟੀਕਾ ਵਿਚ ਵਰਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਨੰੂ ‘ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਦਾ ਕਰਤਾ (ਬਾਨੀ) ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ। 
‘ਵਨਆਇ-ਿਾਰਤਕ-ਤਾਤਪਰਯ-ਟੀਕਾ’ (81 ਈ) ਅਤੇ ‘ਵਨਆਇ-ਮੰਜਰੀ’ ਵਿਚ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਨੰੂ ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ 
ਪਰਣੇਤਰ (ਪਰਚਾਰਕ) ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਮਾਿਿਆਚਾਰੀਆ ਆਪਣੇ ਿਰੰ ਥ ‘ਸਰਿਦਰਸ਼ਨ-ਸੰਿਰਵਿ’ (1350 ਈ) ਵਿਚ 
ਵਨਆਇਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਕਸ਼ਪਾਦ-ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੌਤਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਰਸ਼ੀ ਨੰੂ ਿੀ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ 
ਦਾ ਲੇਖਕ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਇਿ ਿੀ ਿਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਿੌਤਮ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਇੁੱ ਕੋ ਿੀ ਵਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ 
ਿਨ। ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਤ ਅਨ ਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕਵਨਸ਼ਕ ਨੇ ਈਸਿੀ ਸਨ ਦੀ ਪਵਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ, ਜਲੰਿਰ ਵਿਖੇ, 
ਮਿਾਤਮਾ ਬ ੁੱ ਿ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਬੋਿੀ ਪਵਰਸ਼ਦ ਬ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਿੇਲੇ ਬਰਾਿਮਣ ਵਰਵਸ਼ਆਂ ਨੇ ਿੀ 
ਇਸ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ, ਪ ਰਾਣ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਵਭਆ। ਅਤੇ ਇਿ ਸੰਭਿ ਿੈ ਵਕ ਅਕਸ਼ਪਾਦ 
ਨੇ ਿੀ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਮਆਂ ਵਿਚ ਿੀ ਵਲਖੇ ਿੋਣ। ਇਸ ਆਿਾਰ ਤੇ ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਦਾ ਰਚਨਾ 
ਕਾਲ 150 ਈਸਿੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। 

ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਘੋਵਖਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਿਨ: (1) ਪਰਮਾਣ, ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਿਨ, (2) 
ਪਰਮੇਯ, ਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ, ਵਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਮਾਪ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾ ਸਕੇ, (3) ਿਾਦ, ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼, (4) ਅਿਯਿ, 
ਵਨਆਇ-ਿਾਕ ਦੇ ਅੰਿ, ਅਤੇ (5) ਅਨਯਮਤਪਰੀਕਸ਼ਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਮਤਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ। 
 

ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ  
ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਸ਼ੀ ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਦੁੱ ਸਦੇ ਿਨ, ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਵਜਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨਾਲ 
ਕਰਮਬੁੱ ਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਿਨ: ਉੱਦੇਸ਼, ਲਕਸ਼ਣ (ਲੁੱ ਛਣ) ਅਤੇ ਪਰੀਕਸ਼ਾ (ਪਰੀਵਖਆ)। ‘ਉੱਦੇਸ਼’ ਥੁੱ ਲੇ ਵਸਰਫ ਪਦਾਰਥ ਦਾ 
ਿੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ‘ਲਕਸ਼ਣ’ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਿ ਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ‘ਪਰੀਵਖਆ’ ਥੁੱ ਲੇ 
ਉੱਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਣ ਦੀ ਯ ਕਤੀਪੂਰਿਕ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਵਰਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਇਿ 
ਕਵਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਵਨਿਸ਼ਰੇਯਸ (ਸਰਬੋਤਮ ਅਨੰਦ) ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱ ਚੇ ਵਿਆਨ ਰਾਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਇੁੱ ਥੇ 
ਇਿ ਕਵਿਣਾ ਉਵਚੁੱ ਤ ਿੋਏਿਾ ਵਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮ ੁੱ ਚੀ ਸੰਸਵਕਰਤੀ ਵਿਚ ਮਾਨਿ ਜੀਿਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ‘ਸਰਬੋਤਮ 
ਅਨੰਦ’ (ਵਨਰਿਾਣ) ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਮਨੋਰਥ ‘ਵਿਆਨ’ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਉਪਲਬਿੀ ਦਾ ਇਕ ਮਿੁੱਤਿਪੂਰਣ ਸਾਿਨ ਿੈ।  

ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਿਸਤੂਆਂ ਨੰੂ “ਪਦਾਰਥ” ਵਕਿਾ ਵਿਆ ਿੈ। ਪਦਾਰਥ (“ਪਦ” + “ਅਰਥ”) ਤੋਂ ਭਾਿ ਿੈ 
“ਪਦ” (ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ) ਦਾ “ਅਰਥ”। ਅਰਥਾਤ ਵਜਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਯੋਿਾਤਮਕ ‘ਅਰਥ’ 
ਿੀ ਿੋਿੇ। ਵਜਸ ਨੰੂ ਨਾਮ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਵਣਆ  ਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਨਆਇ, ਮਾਨਿ ਮਨ 
ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਮਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਿ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੈ; ਸੁੱਚਾ ਵਿਆਨ 
ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਆਨ ਭਾਿ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ‘ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ’ ਦਾ ਵਿਆਨ। ਇਿ ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ ਕੀ ਿੈ? ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿੀ 
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ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਪਦਾਰਥ, ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਿ ਣ (ਵਿਿੇਯ ਜਾਂ ਆਿੇਯ) ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ 
ਿਨ। ‘ਪਰਤੁੱ ਖਣਯੋਿਤਾ’ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੁੱ ਛਣ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ “ਸ਼ਬਦ” ਦੇ “ਆਮ” ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਿੈ, ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਵਕਸ 
ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਪਰਵਤਪਾਦਕ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥ ਵਿਣੇ ਿਏ ਿਨ। ਇਿ ਿਨ: 

1. ਪਰਮਾਣ (ਸਿੀ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਿਨ), 
2. ਪਰਮੇਯ (ਸਿੀ ਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤ)ੂ, 
3. ਸੰਸਾ (ਸੰਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਦੇਿ), 
4. ਪਰਯੋਜਨ (ਉੱਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਕਸਦ), 
5. ਉਦਾਿਰਣ (ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ), 
6. ਵਸੁੱ ਿਾਂਤ, 
7. ਅਿਯਿ (ਵਨਆਇ ਿਾਕ ਦੇ ਅੰਿ), 
8. ਤਰਕ (ਯ ਕਤੀ ਜਾਂ ਦਲੀਲ), 
9. ਵਨਰਣਾ (ਨਤੀਜਾ), 
10. ਿਾਦ (ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ), 
11. ਜਲਪ (ਬਵਿਸ ਝਿੜਾ ਜਾਂ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨਾ), 
12. ਵਿਤੰਡਾ (ਘ ਣਤਰ, ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਘੋਚਬਾਜ਼ੀ – ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਿੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੁੱ ਖ 

ਨੰੂ ਤੋੜਨਾ (ਦੇਖੋ ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼)), 
13. ਿੇਤਿਆਭਾਸ ਜਾਂ ਿੇਤਿਾਭਾਸ (ਕ ਤਰਕ ਜਾਂ ਤਰਕਦੋਸ਼, ਭ ਲੇਖਾ), 
14. ਛਲ (ਿਾਕ-ਛਲ, ਵਫਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਲਫਜ਼ੀ ਿੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨਾ) 
15. ਜਾਵਤ (ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਬੇਢੰਿੀ ਉਦਾਿਰਣ (ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ) ਦੇਣਾ, ਸਵਦਰਸ਼ਤਾ, 
16. ਵਨਿਰਿਸਥਾਨ (ਪਕੜ ਦੀ ਥਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਕ ਪੁੱ ਖ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਅਜੇਿੀ ਬਾਤ ਕਵਿ ਦੇਿੇ, ਜੋ 

ਯ ਕਤੀ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਕਵਿਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਦੀ ਿੋਿੇ, ਤਦ 
ਪਰਵਤਪਕਸ਼ੀ ਝਟ ਉਸ ਿੁੱਲ ਨੰੂ ਮ ੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਮ ੰ ਿ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਿੈ (ਦੇਖੇ ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼))। 

ਪਰਮਾਣ - ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਿਨ 
ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਸਿੀ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਿਨ ਸਾਿਨ ਦੁੱ ਸੇ ਿਏ ਿਨ: ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਅਨ ਮਾਨ, 
ਉਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ।  

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਦਰੀਪਦਾਰਥਾਂ (ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ) ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਜਾਂ ਪਰਤੁੱ ਖਣ) 
ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਵਨਸ਼ਵਚਤ, ਨਾਮ-ਰਵਿਤ ਅਤੇ ਅਵਬਭਚਾਰੀ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 
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ਇੰਦਰੀਆਂ:  ਇਿ ਪੰਜ ਮੰਨੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਨ, ਪਰ ਕਈ ਤਾਰਵਕਕ ‘ਮਨ’ ਨੰੂ ਿੀ ਇੰਦਰੀ ਮੰਨਦੇ ਿਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਕਵਿਣ ਅਨ ਸਾਰ ਦ ੁੱ ਖ, ਸ ੁੱ ਖ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਆਵਦ ਦਾ ਵਿਆਨ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ 
ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਵਨਸ਼ਵਚਤ: ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ’ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਇਸ 
ਵਿਆਨ ਨੰੂ ਸੰਸਾ ਭਰੇ ਵਿਆਨ ਤੋਂ ਅਲਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਿੰੂਏ ਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਿ ਨਿੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਵਕ ਇਿ ਿ ੰ ਦ ਿੈ ਜਾਂ ਿੰੂਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਭਵਰਆ ਵਿਆਨ 
ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨਿੀ ਵਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਨਾਮਰਵਿਤ: ਨਾਮਰਵਿਤ ਜਾਂ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ‘ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਇਿ ਦਸਦਾ ਿੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਰਾਿੀਂ 
ਪਰਾਪਤ ਵਿਆਨ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਨਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਵਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਦਦ 
ਬਿੈਰ ਉਿਮਦਾ ਿੈ। 

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਿਣਾ ਿੈ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਵਨਰੂਪਣ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਨਿੀ 
ਿ ੰ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ-ਰਵਿਤ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ। ਜਦ ਿੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 
ਵਿਆਤ (ਅਨ ਭਿ) ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਉਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਵਿਆਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਅਵਨਿੱੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਿ ੰ ਦਾ 
ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨਿੀ ਵਜਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੋਿੇ।  

ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਇਸ ਮਤ ਨਾਲ ਅਸਵਿਮਤੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 
ਪਰਤੁੱ ਖਣ (ਪਰਵਤਅਕਸ਼) ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਭਾਿੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ‘ਨਾਮ’ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਜਾਂ ਨਿੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ 
ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਭੰਨ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਕਰਦੇ 
ਿਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਵਸਰਤ (ਵਬਨਾ 
ਆਸਰੇ ਭਾਿ ਸ ਤੰਤਰ) ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਇਿ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਕ ‘ਨਾਮ’ ਸਾਡੇ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਨੰੂ ਦੂਸਵਰਆਂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸਿਾਈ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ‘ਨਾਮ’ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਉਿ ਸਾਡੇ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਨੰੂ ਸਮਝ ਨਿੀਂ 
ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਿ ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਿੇਲੇ ਉਿ ਉਪਸਵਥਤ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਅਵਬਭਚਾਰੀ: ‘ਅਵਬਭਚਾਰੀ’ ਤੋਂ ਭਾਿ ਿੈ ਜ ੋ ਲਿਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਨਾ ਿੋਿੇ। ਵਜਿੇਂ ਸਖਤ ਿਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰ ੁੱ ਤੇ, ਜਦੋ 
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਵਕਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਫਾਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਵਿਰਾਂ 
ਜੇਿਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦਾ ‘ਪਾਣੀ’ ਵਜਿਾ ਵਦਸਣਾ ਸਿੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਵਦੁੱ ਤੇ ਿੋਏ ਿਾਲਾਤਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਇਿ ਕੇਿਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਭ ਲੇਖਾ ਿੀ ਿੈ। ਵਸੁੱ ਟੇ ਿਜੋਂ, ਪਰਵਤਅਕਸ਼ 
ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਵਨਪ ੰ ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਵਬਭਚਾਰੀ’ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੈ।  
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ਅਨ ਮਾਨ  
ਅਨ ਮਾਨ ਵਿਆਨ - ਜੋ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਿੈ - ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਵਕਸਮਾਂ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਿੈ: ਪੂਰਿਿਤ , 
ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ  ਅਤੇ ਸਾਮਾਨਯਾਤੋ ਵਦਰਸ਼ਟ ।  
 
ਪੂਰਿਿਤ : ਪੂਰਿ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਪਵਿਲਾ’ ਜਾਂ ‘ਅਤੀਤ’ ਅਤੇ ਿਤ  ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਿਰਿਾ’ਜਾ ‘ਿਾਂਿ’। ਇਿ ਉਸ 

ਕਾਰਜ (ਕਾਰਨ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ) ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱ ਖਣ) 
ਦ ਆਰਾ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਘਣੇ ਬੁੱ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਰਸ਼ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ  
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਵਰਆ ਵਿਚ ਚੜਹੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਿੜਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਕਰਨਾ।  
ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਿਿਤ  ਅਨ ਮਾਨ ਵਿਚ ਵਕਸੇ, ਵਦੁੱ ਤੇ ਿਏ, ਕਾਰਨ  ਦੇ ਅਨ ਭਿ ਤੇਂ ਕਾਰਜ  ਦਾ ਵਿਆਨ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਵਿੁੱ ਖ ਦੇ ਿਾਪਰਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਪਰਭਾਿ ਦਾ, ਿਰਤਮਾਨ 
ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਪੂਰਬਅਨ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਕਾਰਣਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ‘ਸਾਿਯ’ (ਜੋ 
ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਿੈ) ਅਤੇ ‘ਸਾਿਨ’ (ਸਬੂਤ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਿੈ। 

ਵਜਿੇਂ ਵਚੁੱ ਤਰ 1 ਵਿਚ ਵਦਖਾਇਆ ਵਿਆ ਿੈ, ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਦਵਰਆ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਪਾਣੀ ਚਵੜਹਆ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ (ਕਾਰਨ)। ਇਸ ਨੰੂ ਇੰਦਰੀਿੋਚਰ ਘਟਨਾ  ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ 
ਘਟਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਿਮਣੇ ਿਾਪਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੰੂ ਇਸਦਾ ਵਨਸ਼ਚਾਤਮਕ ਵਿਆਨ 
ਪਰਾਪਤ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਿਿਤ  ਅਨ ਮਾਨ  ਲਿਾਉਂਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਿੜਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਿੈ ਵਜਸ ਤੋਂ 
ਜਾਨ/ਮਾਲ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਦਵਰਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੜਹਨਾ, ਿੜਹ 
ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੈ ਅਤੇ ਿੜਹ ਆਉਣਾ ਕਾਰਜ (ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ) ਿੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਰਯੋਿ ਵਿਚ ਇਸ ਨੰੂ 
ਆਿਮਨ ਤਰਕ  ਜਾਂ ਯ ਕਤੀ ਿੀ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ : ‘ਸ਼ੇਸ਼’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਕਾਰਜ’ ਜਾ ਪਰਭਾਿ ਜਾਂ ਪਵਰਣਾਮ। ਇਿ ਉਸ ਕਾਰਨ  (ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ) ਦਾ ਵਿਆਨ 
ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ  ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱ ਖਣ) ਦ ਆਰਾ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਿਰਤਮਾਨ 
'ਕਾਰਜ' (ਅਰਥਾਤ ਪਵਰਣਾਮ, ਨਤੀਜਾ) ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਜਾਂ ਪੂਰਿ ਕਾਰਣ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਵਚੁੱ ਤਰ 1 ਵਿਚ ਦਵਰਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਚਵੜਹਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਿ ਅਨ ਮਾਨ ਲਿਾਏ ਵਕ ਬਾਰਸ਼ 
ਿੋਈ ਿੋਿੇਿੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਸੇ ਬੰਿ ਤੋਂ ਿਾਿੂ ਪਾਣੀ ਛੁੱ ਵਡਆ ਵਿਆ ਿੋਿੇਿਾ। ਇਿ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ  ਅਨ ਮਾਨ ਿੈ।  
ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ  ਅਨ ਮਾਨ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਵਦੁੱ ਤੇ ਿਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਨ ਭਿ  ਤੋਂ ਕਾਰਨ (ਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ) ਦਾ 
ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਕਾਰਣਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਿ  ‘ਸਾਿਨ’ (ਸਬੂਤ) ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ (ਜੋ 
ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਿੈ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਿੈ। 

ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ  ਅਤੇ ਪੂਰਿਿਤ  ਅਨ ਮਾਨ ਆਿ ਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨ ਸੰਿਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ 
ਇਕ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਮਿੁੱਤਤਾ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ। ‘ਔਸ਼ਿ’ ਅਤੇ ‘ਜੀਿ-ਵਿਵਿਆਨ’ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ 
ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਵਭਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਨਰਮਾਣ ਇਸ 
ਿੁੱ ਡਮ ੁੱ ਲੀ ਵਿਿੀ ਨੰੂ ਿਰਤ ਕੇ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਿਵਿਆਨੀ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਿੀਂ, 
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ਪਵਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਵਕਸਮ ਦੇ ਪਰਯੋਿ ਅਤੇ ਪਰੀਵਖਆਿਾਂ ਰਾਿੀਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਂਦੇ 
ਿਨ ਅਤੇ ਵਫਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ (ਕਾਰਜ, ਨਤੀਜਾ) ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਨ ਿੀ ਇਸੇ ਵਿਿੀ ਨੰੂ ਿਰਤ ਕੇ 
ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਿਿਾਰਕ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਦੇ ਿੁੱਲ ਲਈ ਦੋਿੇਂ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ  ਅਤੇ ਪੂਰਿਿਤ  
ਅਨ ਮਨ ਸਾਥ ਸਾਥ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

ਸਾਮਾਨਯਾਤੋ 
ਵਦਰਸ਼ਟ: 

ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਨ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 
ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕ ਇਿ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਵਕਸੇ ਪਸੂ ਦੇ ਵਸੰਿ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ 
ਇਿ ਅਨ ਮਾਨ ਲਿਾਏ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਪੂਛ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿੋਿੇਿੀ, ਜਾਂ ਕੰੂਜਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿੋਣ ਦਾ 
ਅਨ ਮਾਨ ਲਿਾਇਆ ਜਾਿੇ। 

ਿੀਿਿੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੁੱ ਸੇ ਵਿਚ ਪ ਲਾੜੀ ਖੋਜ ਦਾ ਚਰਚਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਪਵਿਲਾ ਪਵਿਲ 
ਵਪਰਥਿੀ ਦ ਆਲੇ ਪ ਲਾੜੀ ਵਿਮਾਨ ਛੁੱ ਡਣਾ ਿੀ ਬੜੀ ਿੁੱ ਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਿੀ 
ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਿਰਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਿੀ ਜਾ ਕਦਮ ਰੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਪਰਥਿੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿੋਰ ਿਰਵਿਆਂ ਉੱਪਰ 
‘ਜੀਿਨ’ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਚਰਚੇ ਿੀ ਿੋਣ ਲੁੱ ਿੇ। ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨਯਾਤੋ ਵਦਰਸ਼ਟ ਅਨ ਮਨ ਦੀ 
ਵਿਿੀ ਦਾ ਸਿਾਰਾ ਵਲਆ ਵਿਆ। ਇਿ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੁੱ ਿੀ ਵਕ ਵਜਸ ਿਰਵਿ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ 
(H2O) ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ (O2) ਵਮਲਦੇ ਿੋਣ ਉੱਥੇ ਵਪਰਥਿੀ ਿਰਿੇ ‘ਜੀਿਨ’ ਦੇ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ 
ਕਾਫੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਪਰਥਿੀ ਤਥਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਇੁੱ ਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਿ ਜੰਤੂ (ਆਦਮੀ ਿੀ) ਪਾਣੀ 
ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ (ਜਲ ਿਾਯੂ) ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਜੀਅ ਨਿੀ ਸਕਦੇ। 

 
ਵਿਿਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿੁੱਲ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਿਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱ ਕਸਾਰ 
ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਚਵਕਤਸਾ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੋਿਾਂ ਦੇ ਨਿੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ  ਅਨ ਮਾਨ 
ਦ ਆਰਾ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ ਵਿਪੁੱ ਖੀ ਜਾਂ ਿਾਨੀਕਾਰਕ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਪੂਰਿਿਤ  ਅਨ ਮਾਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨੰੂ ਿਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
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ਵਚੁੱ ਤਰ 1: ਪੂਰਿਿਤ  ਅਤ ੇਸ਼ਸ਼ੇਿਤ  ਅਨ ਮਾਨ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ 

ਉਪਮਾਨ - ਅਰਥਾਤ ਤ ਲਨਾ 
ਉਪਮਾਨ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਿ ਵਿਆਨ ਿੈ ਜੋ ਪਵਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਦਰੂਪਤਾ (ਜਾਂ ਸਮਰੂਪਤਾ) ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ‘ਮੁੱਝ’ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਨਿੀ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਵਸਆਣੇ (ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਆਦਮੀ) ਤੋਂ ਇਿ ਸ ਣਕੇ ਵਕ ‘ਮੁੱਝ’ 
ਇਕ ਿਊ ਿਰਿਾ ਜਾਨਿਰ, ਜੰਿਲ ਵਿਚ ਿਊ ਿਰਿਾ ਜਾਨਿਰ ਦੇਖਦਾ ਿੈ। ਵਸਆਣੇ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਿ 
ਸਾਿਮਣੇ ਵਦਸਦੇ ਜਾਨਿਰ ਨਾਲ ਤ ਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਿ ੰ ਚਦਾ ਿੈ ਵਕ ਵਜਿੜਾ ਜਾਨਿਰ ਉਿ ਦੇਖ ਵਰਿਾ ਿੈ 
‘ਮੁੱਝ’ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤ ਲਨਾ ਦ ਆਰਾ ਵਕਸੇ ਵਸੁੱ ਟੇ ‘ਤੇ ਪਿ ੰ ਚਣ ਨੰੂ ‘ਉਪਮਾਨ’ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ‘ਮੁੱਝ’ ਅਤੇ 
‘ਿਊ’ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਦਰੂਪਤਾ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ ੁੱ ਚੀ ਪਰਵਕਰਆ ਨੰੂ 
ਉਪਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਜਾਂ ਿਯਾਪਾਰ ਵਿਚ ਪਵਿਲਾ ਜਾਣੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਚਤਿਣ (ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ) 
ਦਾ ਬਿ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਿੁੱਤਿ ਿੈ। 

ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨ ਸੰਿਾਨ ਵਿਚ ਉਪਮਾਨ ਦੀ ਵਿਿੀ ਿੀ ਅਕਸਰ ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਬਿ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਿਾਰਕ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਿੀ ਵਮਲਦੀਆਂ ਿਨ। ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਰਲੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਤੋ ਸਿੈ-ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ, ਉਪਮਾਨ 
ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਿ-ਰਵਿਤ, ਸ ਵਨਸਵਚਤ ਅਤੇ ਸਿੀ ਿਰਣਨ ਅਵਤਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰ 
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਚ ਠੋਸ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਿਾਿੀਸ਼ਤਾ ਇਕ ਿੁੱ ਡਮ ੁੱ ਲੀ ਅਤੇ ਵਨਰਿਾਰਕ ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਵਜੰਨਾ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਿਰਣਨ ਿੋਏਿਾ ਉੱਨਾ ਿੀ ਸਿੀ ਉਪਮਾਨ ਆਿਾਰਤ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਿੀ।  
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ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਪਤ ਪਰਮਾਣ 
ਵਨਆਇ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੰੂ ਵਿਆਨ ਦਾ ਇਕ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਸਾਿਨ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਅਸੀ ਇਵਤਿਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ 
ਿਰਮਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ‘ਦੈਿੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦ ਆਰਾ ਕਾਫੀ ਕ ਝ ਵਸੁੱ ਖਦੇ ਿਾਂ। ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਪ ਰਸ਼ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਮਈ ਆਵਖਆਨ ਨੰੂ 
‘ਸ਼ਬਦ’ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਪ ਰਸ਼’ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵਨਪ ੰ ਨ ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 
ਤਜਰਬਾ ਦੂਵਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਵਰਸ਼ੀ, ਆਰੀਆ ਜਾਂ ਮਲੇਛ।  

ਇਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜੋ ‘ਅਵਭਿਾ1’ ਜਾਂ ‘ਲਕਸ਼ਣ2’ ਦ ਆਰਾ ਵਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮੁੱ ਿ ਵਜਸ ਨੰੂ ਇਿ ਪਰਿਟਾਉਂਦਾ ਿੈ, 
ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਥ’ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਪਰਾਵਕਰਵਤਕ ਨਿੀ ਬਲਵਕ 
ਰੂੜਹੀਿਾਦੀ (ਲੋਕਾਚਾਰ) ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਅਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਪਰਚੁੱ ਲਤ ਪਰਯੋਿ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ 
ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਵਕਿੜੇ ਵਕਿੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕੀ ਿੈ, ਈਸ਼ਿਰ ਰਾਿੀਂ ਸਥਾਪਤ (ਈਸ਼ਿਰਸੰਕੇਤਕ) 
ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਨਆਇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇਿ ਿੀ ਮੰਨਦੇ ਿਨ ਵਕ ਅਰਥ ਨੰੂ ਮਨ ੁੱ ਖ ਿੀ ਸਥਾਪਤ 
(ਇੁੱ ਛਾਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ) ਕਰਦੇ ਿਨ।   

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਕੀ ਿੈ; ਵਿਅਕਤੀ, ਰੂਪ (ਆਕਾਰ) ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ, ਜਾਂ ਵਫਰ ਜਾਵਤ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ, ਜਾਂ ਇਿ ਵਤੰਨੇ 
ਿੀ? ‘ਵਿਅਕਤੀ’ ਉਿ ਿੈ ਵਜਸ ਦੀ ਇਕ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਮੂਰਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿ ਣਾਂ ਦਾ ਿਾਸਸਥਾਨ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਅਵਭਵਿਅਕਤ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ‘ਆਕਾਰ’ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿ ਣ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਿਲਮਾ ਇਕ 
ਿਊ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿੈ। ‘ਜਾਵਤ’ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਅਥਿਾ ਿਰਿ ਿੈ, ਇਿ ਸਾਨੰੂ ਸਾਵਦਰਸ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਆਨ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ 
ਉਸਦੀ ਜਾਵਤ ਵਤੰਨਾ ਨੰੂ ਿੀ ਵਭੰਨ ਵਭੰਨ ਦਰਵਜਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਟਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਵਿਿਿਾਰਕ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਰ ਦਾ 
ਉੱਲੇਖ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਵਭੰਨਤਾ ਦਾ ਵਿਖਰੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀ ਸਾਮਾਨਯ 
(ਆਮ) ਵਿਚਾਰ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ਜਾਵਤ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਰ 
ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਜਾਵਤ ਦਾ ਿ ਣ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਵਿਸ਼ ੁੱ ਿ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਿ ਣ ਿਰਿੀ ਕੋਈ 
ਚੀਜ਼ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ। ਿ ਣ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਟ ਿ ੰ ਦਾ ਿੀ ਿੈ। ਆਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਿੀ ਕਾਫੀ ਨਿੀ ਿੈ। ਜੈਸੇ 
ਵਮੁੱ ਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਿਊ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੰੂ ਅਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ, ਿਊ ਨਿੀ ਕਵਿ ਸਕਦੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ 
ਸਾਮਾਨਯ (ਜਾਵਤਿਤ) ਿ ਣ ਮੌਜੂਦ ਨਿੀ ਿਨ। ਵਿਿਾਰਕ ਪਰਯੋਿ ਨਾਲ ਿੀ ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

                                            
 
1
 ਅਵਭਿਾ – ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਾਚਯ ਅਰਥ ਨੂੰ  ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਵਭਪਰਾਯ (ਮਕਸਦ) ਨੂੰ  ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸ਼ਬਦਸ਼ਕਤੀ। (ਮਿਾਨ 
ਕੋਸ਼) 
2
 ਲਕਸ਼ਣ – ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਿ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜਸ ਦ ਆਰਾ ਸਾਿਾਰਣ ਅਰਥ ਤੋਂ ਵਭੰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਾਸਤਿ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਿ ਪਰਿਟ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। (ਮਿਾਨ 
ਕੋਸ਼) 
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ਇਕ ‘ਿਾਕ’ ਸਾਰਥਕ (ਭਾਿਪੂਰਣ) ਿ ਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਿਰਵਿ ਿੈ। ਸਾਨੰੂ ਪਵਿਲਾ ਿਾਕ ਦੇ ਬਣਾਉਣਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਬੋਿ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੋਿ ਆਪਣੇ ਵਪੁੱ ਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਛੁੱ ਡ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਮਰਣ (ਯਾਦ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤਦ ਵਿਵਭੰਨ ਅਰਥ ਇਕ ਪਰਸੰਿ (ਪਰਕਰਣ) ਵਿਚ ਇਕਸਾਥ 
ਸੰਬੰਵਿਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਵਜੁੱ ਥੇ ਪਰਾਚੀਨ ਨੈਯਾਵਯਕਾਂ ਦਾ ਕਵਿਣਾ ਿੈ ਵਕ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਵਿਆਨ ਦਾ ਮ ੁੱ ਖ ਕਾਰਣ ਮੌਵਖਕ ਵਸਮਰਤੀ 
ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਮਰਣ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਆਿ ਵਨਕ ਨੈਯਾਵਯਕ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਮੌਵਖਕ ਵਸਮਰਤੀ ਮ ੁੱ ਖ ਕਾਰਣ 
ਿੈ। ਿਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਵਜਨਾਂ ਤੁੱ ਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਿਨ: (1) ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਸਪਰ ਅਿੁੱ ਸ਼ਕਤਾ ਜਾਂ 
ਅੰਤਰਵਨਰਭਰਤਾ, ਜਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿੈਰ ਅਰਥ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ, (2) ਯੋਿਤਾ, ਅਥਿਾ 
ਿਾਕ ਦੇ ਭਾਿ ਦੇ ਅਨ ਰੂਪ ਿੋਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਨਰਥਰਕ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਨਾ ਿੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ, (3) 
ਸੰਵਨਵਿ3, ਅਰਥਾਤ ਵਨਕਟਤਾ ਜਾਂ ਸਮੀਪਤਾ, ਅਥਿਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਵਦੁੱ ਤੇ ਬਿੈਰ ਲਿਾਤਾਰ ਉਚਾਰਣ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਤੁੱ ਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਾਕ-ਰਚਨਾ, ਤਾਰਵਕਕ ਅਤੇ ਿ ਨੀਆਤਮਕ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਵਖਆਲ ਰੁੱ ਵਖਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਐਸੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਅੰਤਰ-ਵਨਰਭਰ ਨਾ ਿੋਣ, ਵਜਿੇਂ ਆਦਮੀ, ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਆਵਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿੀ 
ਰੁੱ ਖਦੇ। ਇਕ ਐਸੇ ਿਾਕ ਜੈਸੇ “ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਵਸੰਵਜਆ” ਦਾ ਕ ਝ ਿੀ ਅਰਥ ਨਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇਰ-ਦੇਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਣ 
ਕੀਤੇ ਿਏ ਸ਼ਬਦ ਕ ਝ ਅਰਥ ਨਿੀ ਰੁੱ ਖਦੇ। ਿਾਕ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਿੋਣ ਅਤੇ 
ਵਜਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਿਲ-ਬਿਲ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

‘ਪਰਵਤਵਿਆਿਾਂ’ (ਪਰਸਤਾਿਾਂ) ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਿਰਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਵਿਆ ਿੈ: ਵਿਿੀ, ਵਨਸ਼ੇਿ ਅਤੇ ਵਿਆਵਖਆ (ਅਰਥਿਾਦ)। 
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਿ ਜਦ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਾਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ (ਅਰਥ) ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ 
‘ਆਪਤੋਪਦੇਸ਼’ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਥਨ (ਉਪਦੇਸ਼)। ਜਦ ਕੋਈ ਨੌਜ ਆਨ ਪ ਰਸ਼ ਨਦੀ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ 
ਪਿ ੰ ਚ ਕੇ ਇਿ ਸੋਚੇ ਵਕ ਕੀ ਇਸ ਨਦੀ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਿੈ ਜਾ ਨਿੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਆਣੇ ਪ ਰਸ਼ 
‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਿਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਇਿ ਦੁੱ ਸੇ ਵਕ ਇਿ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਿੈ।  

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਕਥਨ ਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ  ਜਿਤ ਅਤੇ ਅਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ। ਜੈਸ ੇਇਿ 
ਕਥਨ ਵਕ “ਕ ਨੈਨ ਨਾਮਕ ਦਿਾ ਤਾਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਿੈ” ਪਵਿਲੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ “ਿਾਰਵਮਕ ਜੀਿਨ ਨਾਲ 
ਸਿੁੱ ਰਿ ਵਮਲਦਾ ਿੈ” ਇਿ ਦੂਸਰੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ। ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਤ ਨਾ ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ ਜਦ ਵਕ 
ਭੌਵਤਕ ਵਿਵਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਤ ਨਾਲ।  

ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਜਿੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਇਿ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਿੈ ਵਕ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਿਨ 
ਦੁੱ ਸੇ ਿਏ ਿਨ, ਅਰਥਾਤ: ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਅਨ ਮਾਨ, ਉਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ (ਆਪਤ-ਪਰਮਾਣ) । ਇਿ ਸਾਿਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣ 
ਆਿ ਵਨਕ ‘ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ’ ਦਾ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਆਿਾਰ ਬਣਦੇ ਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਨ ਮਾਨ । ਉਪਮਾਨ ਦੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਿੇਂ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸੁੱ ਿਾਂਤ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਵਜਿੇਂ ਿੈਸਾਂ ਦੇ ਿਤੀਆਤਮਕ ਵਸਿਾਂਤ (Kinetic Theory of 
Gases) ਵਿਚ ਿੈਸ ਦੇ ‘ਅਣੂਆ’ਂ ਨੰੂ ਸੂਖਮ, ਿੋਲ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ‘ਕਣ’ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਆਪਤ 
ਪਰਮਾਣ’ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਨੀਿਾਂ ‘ਤੇ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਾਰੇ 
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ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜੇ ਿਨ। ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭ ਤਾ (ਿਾਿੀਸ਼ਤਾ) ਇਕ ਅਵਿਮ ਭੂਵਮਕਾ 
ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।  

ਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਤ ਬਾਰੇ ਮਾਨਿ ਵਿਆਨ ਕਦੇ ਿੀ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਸਵਤ ਦਾ ਵਿਆਨ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਿਲਤ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ (ਸੰਸਾ) ਿਰ ਿੇਲੇ ਬਣੀ ਰਵਿੰਦੀ ਿੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਨ ਮਾਨ  ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ 
ਿੀ ਵਿਆਨ ਿੈ। ਸਾਡੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭ ਲੇਖੇ (ਜਾਂ ਿੇਤਿਾਭਾਸ) ਅਵਨਿਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਵਨਵਿਤ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਭ ਲੇਵਖਆਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਸੀ ਪਰਮਾਰਥ ਸਵਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਿ ੰ ਚ ਨਿੀ ਸਕਦੇ। ਇਿ ਿੇਤਿਾਭਾਸ 
ਕੀ ਿਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਸੀ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ। 

 ... ਚਲਦਾ   
 


