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ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ (570 ਈ ਪੂ – 1200 ਈ) - (3) 

ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਰਣਾਲੀਬੁੱ ਿ ਬੋਿੀ ਿਰੰ ਥਕਾਰ 
ਵਿਸ ਤਰਹਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚ ੁੱ ਕੇ ਿਾਂ, ਛੇਿੀਂ ਸਦੀ ਈ: ਪੂ: ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈ: ਤੁੱ ਕ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦੇ ਸਾਵਿਤ ਵਿਚ 
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਿ ੰ ਦੀ ਰਿੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਿ ਚਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਅਤੇ ਿਾਰਵਮਕ 
ਪਰਸੰਿ ਤੁੱ ਕ ਿੀ ਸੀਵਮਤ ਸੀ। ‘ਸ਼ ੁੱ ਿ ਤਰਕ’ ਬਾਰੇ ਬਿ ਤਾ ਕ ਝ ਨਿੀ ਵਲਵਖਆ ਵਿਆ। ਿਸ ਬੰਿੂ ਦੀਆਂ ‘ਸ਼ ੁੱ ਿ ਤਰਕ’ ‘ਤੇ 
ਵਤੰਨ ਮਿਾਨ ਰਚਨਾਿਾਂ, ਵਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰ ਚੀਨੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਿਿੇਨ-ਸਾਂਿ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿ ਣ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕੀਆਂ ਿਨ 
ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਿੈ। ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਵਤਿਾਸ ਵਿਚ 450 ਈ ਤੋਂ ਇਕ ਨਿਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ ਰੂ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ 
ਵਿਸ ਵਿਚ ਤਰਕ ਨੰੂ ‘ਦਰਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਅਲਿ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਵਰਆ ਿਾਣ ਲੁੱ ਿਾ, ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ 
ਡੂੰ ਘਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਲਖਣਾ ਸ਼ ਿੂ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਕਾਲ ‘ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੁੱ ਿਕਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾਇ’ ਮੰਵਨਆ 
ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਦਿਨਾਿ ਿਾਂ ਵਦਨਨਾਿ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪਵਿਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਿਾਂਦ ੇਿਨ। 

ਆਚਾਰੀਆ ਵਦਿਨਾਿ (450 – 520 ਈ) 
ਵਦਿਨਾਿ ਨੰੂ ਠੀਕ ਿੀ ਮੁੱ ਿਕਾਲੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਪਤਾਮਾ ਮੰਵਨਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤ  
ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਿਿਾਂ ਤੋਂ ਵਬਲਕ ਲ ਅਲਿ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਚੰਡ ਅੰਤਰਵਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ 
ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬ ੁੱ ਿੀਸੂਖਮਤਾ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਵਤੁੱ ਤਿ ਦੀ ਵਿਲੁੱ ਖਣਤਾ ਿੈ। 

ਅਚਾਰੀਆ ਵਦਿਨਾਿ ਦਾ ਿਨਮ ਇਕ ਬਰਿਮਣ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਵਸੰਿਾਿਕਤਰਾ (ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਵਿਖੇ ਿੋਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਮ ੁੱ ਢਲੀ ਵਿਵਦਆ ਵਿਨਯਾਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਚਾਰੀਆ ਿਸ ਬੰਿੂ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਬਣਕੇ 
ਮਿਾਯਾਨ ਅਤੇ ਵਿਨਯਾਨ ਦੇ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਖੇ ਿੀ ਿ ਿਾਰੇ ਵਿਥੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਆਪਣੀ ਸੂਖਮ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅਨਵਿਣਤ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥਕ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੰੂ ਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤਾ। ਵਕਉਂਵਕ ਉਿ ਤਾਰਵਕਕ ਿੋਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤੀਰਥਕ ਵਿਿਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਿੂਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਤਰਕ-ਪ ੰ ਿਿ1 (ਤਰਕ ਦਾ ਸਾਨਹ ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਪ ਕਾਵਰਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੀਿਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ 
ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਿਰਾ (ਤੈਵਲਨਿਾਨਾ) ਵਿਚ ਿੀ ਿ ਿਾਰੇ। ਇਿ ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉੜੀਸਾ 
ਦੇ ਇਕ ਵਨਿੇਕਲੇ ਿਣ ਵਿਚ ਿੋਈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿੀਿਨਕਾਲ ਵਿਚ ਵਦਿਨਾਿ ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਿੇ, ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਵਕ 

                                            
 
1
 ਪ ੰਿਿ – ਪ ੰ  (ਨਰ), ਿਿ (ਬੈਲ), ਸਾਂਡ; ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਇਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੋ ਕੇ ਉੱਤਮ (ਸ਼ਰੇਸ਼ਟ) ਅਰਥ ਵਦੰਦਾ ਿੈ, ਵਿਿੇਂ ਨਰ ਪ ੰ ਿਿ ਪ ਰਖਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਉੱਤਮ। [ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼] 
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ਉਿਯੋਤਕਰ ਿਰਿੇ ਮਿਾਨ ਤਾਰਵਕਕ ਨੇ ਉਨਹ ਾ ਨੰੂ ‘ਕ ਤਰਵਕਕ’ (ਿਾਕਛਲੀ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਪ ਕਾਵਰਆ। ਿਾਚਸਪਤੀ 
ਵਮਸ਼ਰ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਭਰਾਂਤ” (ਭ ੁੱ ਲਾਂ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ) ਆਵਖਆ। ਬੋਿੀ ਵਰਸ਼ੀ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਨੇ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕੀਤੀ।  

ਵਦਿਨਾਿ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾ ਿਰੰ ਥ ਵਲਖੇ ਿਨ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅਸੀ ਆਚਾਰੀਆ ਵਦਿਨਾਿ ਦੀਆਂ 
ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਰਚਨਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ: 

 ਪਰਮਾਣ ਸਮੂਚਯ, 
 ਵਨਆਇ ਪਰਿੇਸ਼, 
 ਪਰਮਾਣ ਮਸੂਚਯ ਵਿਰੁੱ ਤੀ, 
 ਪਰਮਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਨਆਇ ਪਰਿੇਸ਼, 
 ਆਲੰਬਨ ਪਰੀਕਸ਼ਾ, 
 ਆਲੰਬਨ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱ ਵਤ, ਅਤੇ 
 ਤਰੈਕਾਲ ਪਰੀਕਸ਼ਾ। 

ਵਦਿਨਾਿ ਦੀ ਰਚਨਾ “ਪਰਮਾਣ ਸਮੂਚਯ” 
ਪਰਮਾਣ-ਸਮਚੂਯ ਵਦਿਨਾਿ ਦੀ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਮਿਾਨ ਰਚਨਾ ਿੈ। ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਰਚਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਂਿਰਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਏਕਾਂਤ ਪਰਬਤ ‘ਤੇ ਰਵਿੰਦੇ ਸਮੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਦੇ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਇਕ ਭਾਿ ਕ ਿਾਥਾ ਦਾ 
ਵਿਕਰ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। 

ਪਰੰਪਰਾ ਅਨ ਸਾਰ, ਿਦੋਂ ਵਦਿਨਾਿ ਪਰਮਾਣ ਸਮ ਚਯ  ਦੀਆਂ ਆਰੰਭਕ ਪੰਿਤੀਆਂ ਵਲਖ ਰਿੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਿਿਤ ਰੌਸ਼ਨੀ 
ਨਾਲ ਭਰ ਵਿਆ, ਿਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਿਰ ਪਾਸੇ ਿੰਿਾਮਾ ਫੈਲ ਵਿਆ। ਇਿ ਿੰਿਾਮਾ ਸ ਣ ਕੇ ਇਕ ਈਸ਼ਿਰ ਵਕਰਸ਼ਨ 
ਨਾਮੀ ਬਰਾਿਮਣ ਆਚਾਰੀਆ ਵਦਿਨਾਿ ਪਾਸ ਪਿ ੰ ਚੇ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਵਕ ਆਚਾਰੀਆ ਵਭੁੱ ਵਖਆ ਮੰਿਣ ਲਈ ਿਏ ਿੋਏ 
ਿਨ, ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਲਖੇ ਿੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਮਟਾ ਵਦੁੱ ਤੇ। ਵਦਿਨਾਿ ਨੇ ਿਾਪਸ ਆਕੇ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਦ ਬਾਰਾ ਵਲਖ ਵਦੁੱ ਤੇ, ਪਰ 
ਈਸ਼ਿਰ ਵਕਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵਮਲਣ ‘ਤੇ ਵਫਰ ਵਮਟਾ ਵਦੁੱ ਤੇ। ਵਦਿਨਾਿ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ ਵਲਖ ਕੇ ਨਾਲ ਇਿ ਿੀ ਵਲਖ ਵਦੁੱ ਤਾ 
ਵਕ “ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਖਾਸ ਮਿੁੱ ਤਤਾ ਰੁੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਵਮਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿੁੱਕ ਨਿੀ ਿੈ, ਿੇਕਰ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨਿੀ 
ਿਨ ਿਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਿੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਸਾਿਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।“ 
ਿਦੋਂ ਬਰਾਿਮਣ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਵਫਰ ਵਮਟਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਹ ਕੇ ਰ ਕ ਵਿਆ। ਆਚਾਰੀਆ ਵਦਿਨਾਿ 
ਿਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਬਰਾਿਮਣ ਨੰੂ ਵਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਸ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਸਿਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਿਏ। ਿਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿਰ ਨ ਕਤੇ ‘ਤੇ ਬਰਾਿਮਣ ਉੱਪਰ ਵਿੁੱ ਤ ਿਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਅਪਣਾਉਂਣ 
ਲਈ ਿੰਿਾਵਰਆ ਤਾਂ ਬਰਾਿਮਣ ਨੇ ਿ ੁੱ ਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਿਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਖ ਵਬਖੇਰ ਕੇ ਿਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ 
ਮੰਤਰ ਪੜਹਦੇ ਿੋਏ ਅੁੱਿ ਲਿਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਵਿਆ। 

ਇਸ ਿਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਦ ਖੀ ਿੋ ਕੇ ਵਦਿਨਾਿ ਨੇ ਸੋਵਚਆ ਵਕ ਿੇਕਰ ਉਿ ਵਕਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਨਸਤਾਰਾ ਨਿੀ ਕਰ 
ਸਕਦ,ੇ ਤਾਂ ਉਿ ਸਾਵਰਆ ਦਾ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਕਰ ਸਕੇਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਿਦ ਉਿ ‘ਪਰਮਾਣ ਸਮ ਚਯ’ ਨੰੂ ਵਲਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
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ਛੁੱਡਣ ਿੀ ਿਾਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੋਿੀਸਤਵ ਆਰੀਆ ਮੰਿ ਸ਼ਰੀ2 ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਪਰਿਟ ਿੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ: “ਪ ੁੱ ਤਰ, ਠਵਿਰੋ, ਠਵਿਰੋ: 
ਿੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਬ ੁੱ ਿੀ ਵਭਰਸ਼ਟ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਤੈਨੰੂ ਇਿ ਿਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਵਕ ਿਦੋਂ ਤੰੂ ਇਸ ਦਾ 
ਵਨਰੂਪਣ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ, ਅਨੇਕਾ ਤੀਰਥਕ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਰਾ 
ਅਵਿਆਤਮਕ ਿ ਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਬਚਨ ਵਦੰਦਾ ਿਾਂ ਵਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ  ਇਸ ਵਿਚ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਿਾਸਲ ਨਿੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਉਣ 
ਿਾਲੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਬਣੇਿਾ।“ ਇਿ ਕਵਿ ਕੇ ਮੰਿ ਸ਼ਰੀ ਲੋਪ ਿੋ ਿਏ ਅਤ ੇ
ਵਦਿਨਾਿ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਰੰਵਭਆ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਣ ਸਮ ਚਯ ਨੰੂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਹਾਇਆ। 

ਪਰਮਾਣ ਸਮ ਚਯ ਸੰਸਵਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਿੈ ਿੋ ਅਨ ਸ਼ਟ ਭ3 ਛੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਲਖੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਿੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਰਿਮਾ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰੰਭ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ, 
“ਸ ਿਤ - ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰੁੱ ਵਖਅਕ - ਦੇ ਸਾਿਮਣੇ ਝ ਕਦੇ ਿੋਏ, ਿੋ ਪਰਮਾਣ ਦਾ ਅਿਤਾਰ ਿੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਿੈ, ਮੈ 
ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਸਤੇ, ਇੁੱ ਥੇ ਕਈ ਵਬਖਰੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਤੋਂ 
ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਿੈ।“ ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ: “ਵਦਿਨਾਿ ਿਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਿਾਦੀਆਂ ਨੰੂ 
ਵਿੁੱ ਤਣ ਿਾਲੇ, ਮਿਾਨ ਤਾਕਤਿਰ, ਨੇ ਇਿ ਸੰਕਲਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਿੈ।“ 

ਪਰਮਾਣ ਸਮ ਚਯ ਛੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਵਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼; (2) ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ (ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਲਈ ਅਨ ਮਾਨ); (3) ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ (ਦੂਵਿਆਂ ਲਈ ਅਨ ਮਾਨ); (4) ਿੇਤ -ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ (ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ); 
(5) ਅਪੋਿ (ਵਿਪਰੀਤ ਦਾ ਖੰਡਨ); (6) ਿਾਵਤ4। 

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ 
ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਪਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ, ਵਦਿਨਾਿ ਦੇ ਮਤਅਨ ਸਾਰ ਪਰਮਾਣ ਵਸਰਫ ਦੋ 
ਿੀ ਿਨ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਨ ਮਾਨ। ਸਭ ਿਸਤੂਆਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿੀ ਿਾਣੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਿੋਰ 
ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨਿੀ ਿੈ। 

ਵਦਿਨਾਿ, ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿੀ ਵਦੰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਵਕ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ 
ਵਿਆਨਇੰਦਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਉਿ ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸੀਵਮਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ 
ਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਉਿ ਿੈ ਿੋ ਪੂਰਿ-ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਵਿਤ ਿ ੰ ਦੇ ਿੋਏ, ਵਕਸੇ ਨਾਮ ਿਾਂ ਿਾਤੀ (ਸ਼ਰੇਣੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਿੀ 
ਨਿੀ ਰੁੱ ਖਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ, ਇਕ ਪ ਰਸ਼ ਅੰਿੇਰੇ ਵਿਚ ਰੁੱ ਸੀ ਨੰੂ ਸੁੱ ਪ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਿੈ; ਉਸ ਦਾ ਸੁੱ ਪ ਦਾ ਵਿਆਨ ਪੂਰਿ-
ਕਲਪਨਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ, ਵਦਿਨਾਿ ਅਨ ਸਾਰ, ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨਿੀ ਵਕਿਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਵਦਿਨਾਿ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਵਕ 
ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦਾ ‘ਨਾਮ’ (ਿਾਂ ਸੰਵਿਆ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਨਿੀ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਇਕ ਚੀਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਉਸ ਦਾ 
ਨਾਮ ਿਾਣੇ ਬਿੈਰ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਿਾਤੀ ਨਾਲ ਿੀ ਨਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦਾ 
ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਸਰਫ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿ ਣਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਿੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈ ਆਪਣੇ ਸਾਿਮਣੇ 

                                            
 
2
 ਮੰਿ ਸ਼ਰੀ – ਮਿਾਯਾਨ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਬੋਿੀਸਤਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ। [ਸੰਸਵਕਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼] 

3
 ਅਨ ਸ਼ਟ ਭ, ਸੋਲਾਂ ਸੋਲਾਂ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤ ਕਾਂ ਅਤੇ ਅੁੱ ਠ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਦ, ਕ ੁੱ ਲ 32 ਅੁੱ ਖਰ । ਇਸ ਨੂੰ  “ਸਲੋਕ” ਿੀ ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। 

4
 ਿਾਵਤ – ਪਰਵਤ-ਉੱਤਰ, ਸਿੈ-ਖੰਡਨੀ ਿਾਂ ਸਿੈ-ਵਿਰੋਿੀ ਉੱਤਰ, ਅਨ ਰੂਪਤਾ ਿਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨ ਮਾਨ। [ਸੰਸਵਕਰਤ ਕੋਸ਼] 
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ਇਕ ਿਊ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਿਾਂ। ਇਿ ਿਊ, ਿੋ ਮੈ ਦੇਖ ਵਰਿਾ ਿਾਂ, ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਊ ਿੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨਵਿਣਤ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਵਸਰਫ ਮੈ ਿੀ ਿਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾਂ, ਵਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਿਮਣੇ ਦੇਵਖਆ ਿੈ। ਿੇਕਰ ਮੈ ਇਸ 
ਿਊ ਬਾਰੇ ਦੂਿੇ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਸਦਾ ਿਾਂ ਵਕ ਮੈ ਇਕ ਿਊ ਦੇਖੀ ਿੈ ਵਿਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਵਡੁੱ ਥ” ਿੈ ਅਤੇ ਰੰਿ ਲਾਲ ਿੈ 
ਆਵਦ, ਮੈ ਉਨਹ ਾਂ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਿਾਤੀ’ ਦੀ ਿਊ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਿੀ ਵਿਅਕਤ (ਸਮਝਾ) ਸਕਦਾ ਿਾਂ, 
ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਿਊ ਵਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਤੀ ਦੀਆਂ ਿਊਆਂ ਦੇ ਿ ਣ ਸਾਂਝੇ ਿਨ, ਪਰੰ ਤੂ ਮੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਿੀ 
ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਊ ਬਾਰੇ ਨਿੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਵਿਿੜੀ ਿਊ ਮੈ ਦੇਖੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਿੈ ਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ 
(ਪਰਤੁੱ ਖ) ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਨੰੂ ਕਦੇ ਿੀ ‘ਨਾਮ’ ਿਾਂ ‘ਿਾਤੀ’ ਦ ਆਰਾ ਿਾਿਰ ਨਿੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੈ 
ਅਤੇ ‘ਨਾਮ’, ‘ਿਾਤੀ’ ਆਵਦ ਸਾਮਾਨਯ  ਿਨ।  

ਪਰੰ ਤੂ ‘ਅਨ ਮਾਨ’ ਇਸ ਤੋਂ ਵਬਲਕ ਲ ਅਲੁੱ ਿ ਿੈ। ‘ਅਨ ਮਾਨ’ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ ਸਾਮਾਨਯ  ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਇਿ ਦੂਵਿਆਂ ਨੰੂ ‘ਨਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਿਾਤੀ’ ਆਵਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਿਦ ਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ 
ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੂਵਿਆਂ ਨੰੂ ਨਾਮ, ਿਾਤੀ  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ 
ਨਿੀ ਿਾ ਸਕਦਾ। 
ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ 
ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦਾ ਉਿ ਵਿਆਨ ਿੈ ਿੋ ਉਸ ਦੇ ‘ਵਚੰਨਹ ’, ‘ਵਲੰਿ’ ਿਾਂ ‘ਲੁੱ ਛਣ’ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿ ੰ ਦਾ 
ਿੈ। ਵਲੰਿ ਦੇ ਿ ਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ: 

(ੳ) ਕਾਰਯ (ਕਾਰਿ) - ਇਿ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦਾ ਫਲ ਿਾਂ ਨਤੀਿਾ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਚੀਿ ਵਿਸ ਦਾ ‘ਅਨ ਮਾਨ’ 
ਲਿਾਉਣਾ ਿੋਿੇ, ਵਿਿੇਂ ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਲੰਿ ਿੰੂਆ।  

(ਅ) ਸਿੈਭਾਿ - ਵਲੰਿ ਉਸ ਚੀਿ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੁੱਤ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਸ਼ਾਂਸ਼ਪ  (ਲੁੱ ਕੜੀ ਦਾ 
ਬਵਣਆ ਿੋਇਆ) ਇਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪੀ ਿੈ। 

(ੲ) ਅਨ ਪਲਬਵਿ - ਵਲੰਿ ਦ ੇਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਅਭਾਿ (ਵਲੰਿ ਦੇ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਦਾ ਨਾ ਿੋਣਾ)। ਵਲੰਿ ਦਾ ਅਪਰਵਤਅਕਸ਼ 
ਿੋਣਾ ਚੀਿ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਕਰਕੇ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਘੜੇ ਦਾ ਅਪਰਤੁੱ ਖਣ ਘੜੇ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਕਰਕੇ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ 
ਘੜਾ ਿੈ ਿੀ ਨਿੀ। 

ਵਦਿਨਾਿ, ਉਨਹ ਾਂ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਿੋ ਿੰੂਏ ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਤੋਂ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਉਪਸਵਥਤੀ ਦਾ 
ਅਨ ਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਵਿਸ ਵਿਚ ਇਿ ਦਲੀਲ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਅੁੱਿ ਅਤੇ ਿੰੂਏ ਦਾ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। 
ਇਸ ਪਰਤਰਕ ਨੰੂ ਰੁੱ ਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵਦਿਨਾਿ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਾਂ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀਂ 
ਿ ੰ ਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਤਾਂ ਪਵਿਲਾ ਿੀ ਪਤਾ ਿੈ ਵਕ ਿੰੂਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਅੁੱ ਿੇ ਚਲ ਕੇ ਉਿ ਉਨਹ ਾਂ 
ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਰੁੱ ਦ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਿੋ ਦੂਰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੰੂਏ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਿ ਨਤੀਿਾ ਕੁੱਢਦੇ ਿਨ ਵਕ ਪਰਬਤ 
ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਮੌਿੂਦ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਅੁੱਿ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਵਦੰਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਪਰਤਰਕ ਨੰੂ ਰੁੱ ਦ 
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ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਿ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ ਸੰਬੰਿ ਤੋਂ ਭਾਿ ਿੈ ਦੋ ਚੀਿਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਪਰ ਇੁੱ ਥੇ ਵਸਰਫ ਇਕ ਿੀ ਚੀਿ ਿੈ, 
ਉਿ ਿੈ ਅਿਨਮਈ ਪਰਬਤ। ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਰਫ ਪਰਬਤ ਿੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਿੈ, ਅੁੱ ਿ ਨਿੀ5। 

ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ 
ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ ਵਿਿੀ ਉਦੋਂ ਿਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਿਦੋਂ ਇਕ ਪ ਰਸ਼ ਦੂਵਿਆਂ ਨੰੂ, ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ ਰਾਿੀਂ ਪਿ ੰ ਚੇ, 
ਨਤੀਵਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ6। ਅਨ ਮੇਯ ਿਾਂ ਸਾਿਯ ਉਿ ਿਸਤ  ਿੈ ਿੋ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਨੇ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਿੈ ਿੋ ਵਿਸ਼ਾ (ਪੁੱ ਖ ਿਾਂ ਪਕਸ਼) ਦਾ ਿ ਣ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੋ ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਅਨ ਮਾਨ ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਿੀ ਨਿੀ ਕਰਦੀ। 

ਪਕਸ਼-ਿਰਮ, ਿੋ ਿੇਤ  ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ (ਿਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ) ਿੈ ਅਤੇ ਵਿਸ ਵਿਚ ਪੁੱ ਖ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦੇ 
ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਮੌਿੂਦ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ: 

(1) ਿੇਤ  ਵਿਚ ਪੁੱ ਖ ਦਾ ਿੋਣਾ ਿਰੂਰੀ ਿੈ, 
(2) ਿੇਤ  ਦਾ ਸਪਕਸ਼ (ਸਪੁੱਖ) ਵਿਚ ਿੋਣਾ ਿੀ ਿਰੂਰੀ ਿੈ, 
(3) ਿੇਤ  ਦਾ ਵਿਪਕਸ਼ (ਵਿਪੁੱ ਖ) ਵਿਚੋਂ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ (ਯਾਨੀ ਿੈਰਿਾਿਰ) ਿੋਣਾ ਿੀ ਿਰੂਰੀ ਿੈ। 

ਇੁੱਥੇ ਵਿਪੁੱ ਖ ਤੋਂ ਭਾਿ ਵਿਰੋਿੀ ਪੁੱ ਖ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ। 
ਨੌਂ  ਵਕਸਮ ਦ ੇਿੇਤ   
ਇਿੋ ਵਿਿੇ ਨੌਂ  ਿੇਤ ਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਿ ਿੈ ਿੋ ਸਪਕਸ਼ ਿਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਿਾਂ ਅਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਉਪਸਵਥਤ ਿਾਂ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਉਿ ਿੇਤ  ਿੋ ਪੂਰਣ ਿਾਂ ਅਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਕਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ 
ਿੋਣ ਪਰੰ ਤੂ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ ਿੋਣ, ਉਿ ਿੈਿ (ਿਾਂ ਸਿੀ) ਮੰਨੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਿੇਤ ਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਿਾਲੇ (ਵਿਪਰੀਤ) ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਵਦਿਿ (ਸੰਦੇਿਸ਼ੀਲ ਿਾਂ ਅਵਨਸ਼ਵਚਚ) 
ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੌਂ  ਿੇਤ ਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਪਕਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਿੇਠਲੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

                                            
 
5
 ਵਦਿਨਾਿ ਦਾ ਇਿ ਸਚੇਤ ਵਨਰੀਖਣ ਅਿ ਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨ ਲਈ ਿੀ ਵਦਲਚਸਪ ਿੈ। ਪ ਲਾੜ ਖੋਿ ਦੇ ਵਸਲਵਸਲੇ ਵਿਚ ਿੋਵਤਸ਼ਵਿਵਿਆਨੀ ਵਚਰਾਂ ਤੋਂ 
ਪ ਲਾੜ ਦੇ ਿੋਰ ਿਰਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੇ ਿੀਿਨ ਦੀ ਲਿਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਰ ੁੱ ਝੇ ਿੋਏ ਿਨ। ਿਰਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਿੁੱਦੋਂ ਵਿਆਦਾ ਿੋਣ 
ਕਰਕੇ ਿੀਿਾਂ ਦਾ ਵਸੁੱ ਿਾ ਵਦਸਣਾ ਤਾਂ ਮ ਸ਼ਕਲ ਿੈ ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੋਂਦ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਅਵਸੁੱ ਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਵਿ ਦੇ ਿੀਿ-ਵਨਰਬਾਿ ਿਾਲੇ ਿਾਯ ਮੰਡਲ  ਦੇ 
ਵਨਰੀਖਣ ਤੋਂ ਲਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਦਿਨਾਿ ਅਨ ਸਾਰ ਇਸ ਵਨਰੀਖਣ ਤੋਂ ਵਸਰਫ ਇਿ ਿੀ ਵਕਿਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਵਕ ਿਰਵਿ ਿਾਯ ਮੰਡਲਮਈ  ਿੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਿਾਯ ਮੰਡਲ ਿੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਿੈ ਿੀਿ ਨਿੀ। 
6
 ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਇਕ ਅਵਿਮ ਸਮਾਿਕ ਪਰਵਕਰਆ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ ਬੜੀ ਮਿੁੱਤਤਾ ਰੁੱਖਦਾ ਿੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮ ੁੱ ਚਾ ਵਿਆਨ 
ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਿੈ ਿੀ ਸਮਾਿੀ ਵਿਵਿਆਨ।  
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ਸਾਰਣੀ 1.0 ਵਦਿਨਾਿ ਦ ੇਨੌਂ  ਿੇਤ  

ਵਿਣਤੀ ਸਪਕਸ਼ ਵਿਪਕਸ਼ ਿੇਤ  ਸਰੂਪ 
1 ਸਪਕਸ਼ ਸਵਤ (+) ਵਿਪਕਸ਼ ਸਵਤ (-) ਸੰਵਦਿਿ ਿੇਤ  (±) 
2 ਸਪਕਸ਼ ਸਵਤ  (+) ਵਿਪਕਸ਼ ਅਸਵਤ (+) ਿਿੈ ਿਤੇ  (+) 
3 ਸਪਕਸ਼ ਸਵਤ (+) ਵਿਪਕਸ਼ ਸਦਸਵਤ (±) ਸੰਵਦਿਿ ਿੇਤ  (±) 
4 ਸਪਕਸ਼ ਅਸਵਤ (-) ਵਿਪਕਸ਼ ਸਵਤ (+) ਪਰਵਤਪਕਸ਼ (ਵਿਰ ੁੱ ਿ) ਿੇਤ  (-/+) 
5 ਸਪਕਸ਼ ਅਸਵਤ (-) ਵਿਪਕਸ਼ ਅਸਵਤ (+) ਸੰਵਦਿਿ ਿੇਤ  (±) 
6 ਸਪਕਸ਼ ਅਸਵਤ (-) ਵਿਪਕਸ਼ ਸਦਸਵਤ (±) ਪਰਵਤਪਕਸ਼ (ਵਿਰ ੁੱ ਿ) ਿੇਤ  (-/+) 
7 ਸਪਕਸ਼ ਸਦਸਵਤ (±) ਵਿਪਕਸ਼ ਸਵਤ (+) ਸੰਵਦਿਿ ਿੇਤ  (±) 
8 ਸਪਕਸ਼ ਸਦਸਵਤ (±) ਵਿਪਕਸ਼ ਅਸਵਤ (+) ਿਿੈ ਿਤੇ  (+) 
9 ਸਪਕਸ਼ ਸਦਸਵਤ (±) ਵਿਪਕਸ਼ ਸਦਸਵਤ (±) ਸੰਵਦਿਿ ਿੇਤ  (±) 

ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿਚ ਪਦਾਂ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ: 

ਸਪਕਸ਼ ਸਵਤ – ਿੇਤ  ਸਪਕਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਸਵਥਤ ਿੈ। 
ਸਪਕਸ਼ ਅਸਵਤ – ਿੇਤ  ਸਪਕਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ ਿੈ। 
ਸਪਕਸ਼ ਸਦਸਵਤ – ਿੇਤ  ਸਪਕਸ਼ ਵਿਚ ਅਪੂਰਣ (ਅੰਵਸ਼ਕ) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਸਵਥਤ ਿੈ। 

ਵਿਪਕਸ਼ ਸਵਤ – ਿੇਤ  ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਸਵਥਤ ਿੈ। 
ਵਿਪਕਸ਼ ਸਵਤ – ਿੇਤ  ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ ਿੈ। 
ਵਿਪਕਸ਼ ਸਦਸਵਤ – ਿੇਤ  ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿਚ ਅਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਸਵਥਤ ਿੈ। 

ਨੌਂ  ਿੇਤ ਆ ਂਦਾ ਵਨਦਰਸ਼ਨ  
ਵਦਿਨਾਿ ਆਪਣੇ ਨੌਂ  ਿੇਤ ਆਂ ਦਾ ਵਨਦਰਸ਼ਨ (ਵਚੁੱ ਤਰ ਵਨਰੂਪਣ) ਿੇਤ  ਚੁੱ ਕਰ ਿਾਂ ਿੇਤ  ਡਮਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਵਚੁੱ ਤਰ 1.0 ਵਿਚ ਵਦਖਾਇਆ ਵਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਿ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਪਦਾਂ ਨੰੂ ਕਰਮਿਾਰ 
ਿੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਮੰਨਦੇ ਿਨ। 

ਿੇਤ  - (1) ਪਰਮੇਯ (ਿਾਣਨਯਿੋ), (2) ਕਰਤਕ (ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ), (3) ਅਵਨਿੱਤ, (4) ਕਰਤ (ਵਕਰਤ)- ਬਣਾਇਆ 
ਿੋਇਆ, (5) ਸ਼ਰਿਣ (ਸਰਿਣ ਿਾਂ ਸ ਣਨਯੋਿ), (6) ਯਤਨਿ (ਿੋ ਯਤਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਿੋਿੇ), (7) ਸਪਰਸ਼ਿ 
(ਛ ਿਣਯੋਿ, ਸਪਰਸ਼ੀ) 

ਸਾਿਯ – (1) ਵਨਿੱਤ, (2) ਅਵਨਿੱਤ, (3) ਯਤਨਿ, (4) ਅਯਤਨਿ। 

ਿੇਤ  ਚੁੱ ਕਰ ਦੇ ਨੌਂ  ਿੇਤ ਆਂ ਵਿਚੇਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਦੋ (ਵਚੁੱ ਤਰ 1.0  ਵਿਚ 2 ਅਤੇ 8) ਿੀ ਿੈਿ (ਸਿੀ) ਿਨ ਅਤੇ 
ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੁੱ ਤ ਅਿੈਿ ਿਨ ਵਕਉਂਵਕ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਿਨ ਅਤੇ ਿਾਂ ਸੰਵਦਿਿ (ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ) ਿਨ। 
ਿੇਠ ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨਾਲ, ਿੇਤ  ਚੁੱ ਕਰ ਨੰੂ ਸਮਵਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਵਿਲੇ ਿੇਤ  ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਿੈ: 
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ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਿਾਣਨਯੋਿ ਿੈ, 
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਅਤੇ ਘੜੇ ਿਾਂਿ। 

ਇੁੱਥੇ “ਿਾਣਨਯੋਿਤਾ” ਿੇਤ  (ਕਾਰਨ) ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸ਼ਬਦ” (ਿੋ ਵਿਸ਼ਾ ਿੈ) ਵਿਚ ਅਤੇ “ਆਕਾਸ਼” (ਿੋ 
ਆਿੇਯ ‘ਵਨਿੱਤ’ ਦਾ ਸਪਕਸ਼ ਿੈ) ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਿੈ (ਯਾਨੀ ਸਪਕਸ਼ ਸਵਤ)। ਪਰੰ ਤੂ “ਘੜਾ” ਵਨਿੱਤ ਦਾ ਵਿਪਕਸ਼ 
(ਵਿਰੋਿੀ ਪੁੱ ਖ) ਿੈ, ਅਤੇ ਿਾਣਨਯੋਿਤਾ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਿੀ ਉਪਸਵਥਤ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ‘ਿਾਣਨਯੋਿਤਾ’ 
ਸੰਵਦਿਿ (ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ) ਿੇਤ  ਬਣ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਿ ਣ ਅੁੱ ਠਿੇਂ (8) ਿੇਤ  ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਲੈਂਦੇ ਿਾ: 

ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਯਤਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ (ਯਤਨਿ), 
ਇਕ ਘੜੇ ਿਾਂਿ, ਨਾ ਵਕ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਯ ਤ (ਅਸਮਾਨੀ ਵਬਿਲੀ) ਿਾਂਿ। 

ਇੁੱਥੇ ‘ਯਤਨਿ’ ਿੇਤ  ਿੈ, ‘ਇਿ ਸ਼ਬਦ’ ਵਿਸ਼ਾ ਿੈ, ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਦਯ ਤ’ ਅਵਨਿੱਤ ਦੇ ਸਪਕਸ਼ ਿਨ, ‘ਆਕਾਸ਼’ 
ਵਿਪਕਸ਼ ਿੈ, ‘ਅਵਨਿੱਤ’ ਵਿਿੇਯ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਿੇਤ  ‘ਸ਼ਬਦ’ ਵਿਚ ਿੀ ਅਤੇ ‘ਘੜ’ੇ (ਅਵਨਿੱਤ ਦਾ ਸਪਕਸ਼) ਵਿਚ ਿੀ 
ਉਪਸਵਥਤ (ਸਵਤ) ਿੈ, ਪਰ ਵਿਦਯ ਤ (ਿੋ ਸਪਕਸ਼ ਿੈ) ਵਿਚ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ (ਅਸਵਤ) ਿੈ। ਇਿ ਿੇਤ  ‘ਆਕਾਸ਼’ 
ਿੋ ਵਕ ਵਿਪਕਸ਼ ਿੈ, ਵਿਚ ਿੀ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ (ਅਸਵਤ) ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਿੇਤ  ਅਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਸਦਸਵਤ) 
ਸਪਕਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਿੈ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਵਿਚ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ ਿੈ; ਇਸ ਤਰਹਾ ਿੇਤ  ਿੈਿ ਿੈ 
ਅਰਥਾਤ ਸਿੀ ਿੈ।  
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ਵਚੁੱ ਤਰ 1.0 ਵਦਿਨਾਿ ਦਾ ਿਤੇ  ਚੁੱ ਕਰ ਿਾਂ ਿਤੇ  ਡਮਰੂ 

ਿੇਤ  ਅਤ ੇਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ (ਕਾਰਨ ਅਤ ੇਉਦਾਿਰਣ) 
ਿੇਤ  ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਿੈ: ਅਨਵ ਯ (ਿਾਂ ਿਾਚਕ) ਅਤੇ ਿਯਵਤਰੇਕੀ (ਨਾਂ ਿਾਚਕ)। 

ਅਨਵ ਯ ਿੇਤ  ਇਿ ਦੁੱ ਸਦਾ ਿੈ ਵਕ ਇਸ ਰਾਿੀਂ ਦਰਸਾਈ ਿਈ ਿਸਤ  ਿਮੇਸ਼ਾ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਿਈ ਿਸਤ  ਦੇ 
ਨਾਲ ਸੰਿਤ (ਿ ੜੀ) ਕਰਦੀ ਿੈ। ਿੈਸੇ, ‘ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਿੰੂਆਮਈ ਿੈ।‘ ਇੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆਂ ਅਨਵ ਯ 
ਿੇਤ  ਿੈ। 

ਿਯਵਤਰੇਕੀ ਿੇਤ  ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ: ਵਿੁੱ ਥੇ ਸਾਿਯ ਰਾਿੀਂ ਦਰਸਾਈ ਿਈ ਿਸਤ  ਅਨਉਪਵਸਥਤ ਿੈ, 
ਉੱਥੇ ਿੇਤ  ਰਾਿੀਂ ਦਰਸਾਈ ਿਈ ਿਸਤ  ਿੀ ਅਨਉਪਸਵਥਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ, ਵਿਿੇਂ ਪਰਬਤ ਿੰੂਆਮਈ ਨਿੀ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਇਿ ਅਿਨਮਈ ਨਿੀ ਿੈ। 

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਆਪਣੇ ਨਤੀਿੇ (ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼) ਦੂਵਿਆਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਸਣਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਭਾਿ 
ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਿੜੇ ਸੂਚਨਾਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਿੇਿੀ ਉਿ ਿਨ; ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਿਯ (ਅਨ ਮੇਯ), ਿੇਤ  
ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ। ਿੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਪਰਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ 
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ਿਰੂਰਤ ਿੈ। ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ: ਅਨਵ ਯ ਿਾਂ ਸਾਿਰਮਯ (ਿਾਂ ਿਾਚਕ ਿਾਂ ਸਮਰੂਪੀ) ਅਤੇ 
ਿਯਵਤਰੇਕੀ (ਨਾਂ ਿਾਚਕ ਿਾਂ ਵਭੰਨਰੂਪੀ), ਿੈਸ,ੇ 

ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਿੰੂਆਮਈ ਿੈ, 
ਉਿ ਿੋ ਿੰੂਆਮਈ ਿੈ, ਅਿਨਮਈ ਿੈ ਵਿਿੇਂ ਰਸੋਈ (ਅਨਵ ਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ), 
ਪਰੰ ਤੂ ਿੋ ਅਿਨਮਈ ਨਿੀ ਿੈ, ਿੰੂਆਮਈ ਿੀ ਨਿੀ ਿੈ, 
ਵਿਿੇਂ ਇਕ ਝੀਲ (ਿਯਵਤਰੇਕੀ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ) 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਿ ਦੋਿੇ ਉਦਾਿਰਣਾ ਤਦਰੂਪੀ ਿਨ ਵਕਉਂਵਕ ਦੋਿੇ ਿੀ ਿੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ 
ਿਨ। 

ਅਪੋਿ - ਵਿਪਰੀਤ ਦਾ ਖੰਡਨ 
ਅਪੋਿ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਅਨ ਸਾਰ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਿ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਦਾ ਖੰਡਨ (ਵਨਖੇਿ ਿਾਂ ਵਨਸ਼ੇਿ) 
ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। ਿੈਸੇ, ਇਕ ਿਊ ਉਿ ਿੈ ਿੋ ਅਨ-ਿਊ ਨਿੀ ਿੈ। ਇੁੱ ਥੇ ‘ਅਨ-ਿਊ’ ਿਊ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਿੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਅਨ-ਿਊ ਦਾ ਵਨਸ਼ੇਿ ਿਊ ਿੈ। ਇਸ ਨੰੂ “ਵਨਸ਼ੇਿ ਦਾ ਵਨਸ਼ੇਿ” ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਥੁੱ ਲੇ ਵਦਿਨਾਿ ਵਿਨਹ ਾ ਚੀਿਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਉਿ ਿਨ, ਦਰਿ, ਿ ਣ, 
ਕਰਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸਾਮਾਨਯ ਅਤੇ ਸਮਿਾਯ। ਵਦਿਨਾਿ ‘ਉਪਮਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਪਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਿੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਿਾਵਤ  
ਿਾਵਤ (ਵਮਵਥਓਤਰ) ਨੰੂ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ, ਵਿਿੇ: (1) ਪਰਾਪਤੀਸਮ, (2) ਅਪਰਾਪਤੀਸਮ, (3) 
ਿਰਣਯਸਮ, (4) ਅਿਰਣਯਸਮ, (5) ਅਨ-ਉਤਪਤੀਸਮ, (6) ਕਾਰਯਸਮ, (7) ਸਾਿਰਮਯਸਮ, (8) 
ਿੈਿਰਮਯਸਮ, (9) ਵਿਕਲਪਸਮ, (10) ਉਪਲਬਵਿਸਮ, (11) ਸਾਮਾਨਯਸਮ, (12) ਅਰਥਾਪੁੱ ਵਤਸਮ, (13) 
ਸਾਿਯਸਮ, (14) ਪਰਸੰਿਸਮ। 

ਵਦਿਨਾਿ ਦੀ ਰਚਨਾ “ਵਨਆਇ ਪਰਿੇਸ਼”  
“ਵਨਆਇ ਪਰਿੇਸ਼” ਿਾਂ “ਵਨਆਇ ਪਰਿੇਸ਼ੋਨਾਮ ਪਰਮਾਣ ਪਰਕਰਣ” ਵਦਿਨਾਿ ਦੀ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਿੋਰ ਮਿੁੱ ਤਿਪੂਰਣ 
ਰਚਨਾ ਿੈ, ਵਿਸ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਵਦਿਨਾਿ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ: 

“ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੰਡਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਾਂਤੀਆਂ (ਆਭਾਸ) ਸਮੇਤ ਦੂਵਿਆ ਨਾਲ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਨ; 
ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਨ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਭਾਸ ਸਮੇਤ ਸਿੈ-ਸੂਝ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਸਮਝਦੇ ਿੋਏ ਮੈਂ 
ਇਿ ਿਰੰ ਥ ਰਵਚਆ ਿੈ।“  
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ਵਨਆਇਅਿਯਿ  
ਵਿਨਹ ਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ, ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਨ: 

ਦਲੀਲਬਾਿੀ (ਵਿਤਰਕ), ਵਨਆਇ ਅਨ ਸਾਰ ਵਤੰਨ ਸਾਿਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ; ਪੁੱ ਖ, ਿੇਤ , ਸਾਿਯ 
(ਅਨ ਮੇਯ) ਅਤੇ ਦ ੋਉਦਾਿਰਣਾਂ। ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਕਈ ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਿਾਂ ਿਾਰਮੀ ਿੀ ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਆਿੇਯ ਿਾਂ ਸਾਿਯ ਨੰੂ 
ਿਰਮ ਿੀ ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੇਤ  ਨੰੂ ਵਲੰਿ ਿਾਂ ਸਾਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਿਾਵਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਦਾਿਿਰਣ ਦੋ ਵਕਸਮ 
ਦੇ ਮੰਨੇ ਿਏ ਿਨ: (1) ਸਾਿਰਮਯ (ਸਮਰੂਪੀ), ਅਤੇ (2) ਿੈਿਰਮਯ (ਵਭੰਨਰੂਪੀ)।  

ਵਨਆਇ ਿਾਕ (ਦਲੀਲਬਾਿੀ) ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ: 

1. ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਿੈ, 
2. ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੰੂਆ ਿੈ, 
3. ਵਿੁੱ ਥੇ ਿੀ ਿੰੂਆ ਿੈ ਉੱਥੇ ਅੁੱਿ ਿੈ, ਿੈਸੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਿੋ ਅਿਨਮਈ ਨਿੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੰੂਆ ਿੀ ਨਿੀ 

ਿੈ, ਿੈਸੇ ਇਕ ਝੀਲ ਵਿਚ। 

ਇਸ ਉਦਾਿਰਣ ਵਿਚ ‘ਪਰਬਤ’ ਪੁੱ ਖ ਿੈ, ‘ਅਿਨਮਈ’ ਸਾਿਯ ਿੈ, ‘ਿੰੂਆ’ ਿੇਤ , ‘ਰਸੋਈ’ ਸਾਿਰਮਯ ਉਦਾਿਰਣ 
ਅਤੇ ‘ਝੀਲ’ ਿੈਿਰਮਯ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ।  

ਪੁੱਖ (ਪਕਸ਼) 
ਪੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ‘ਪਰਸਤਾਿ’ ਿਾਂ ‘ਪਰਵਤਵਿਆ’ (ਪਰਵਤਿਯ) ਬਣਦਾ ਿੈ, ਿੈਸ,ੇ 

“ਪਰਬਤ (ਪੁੱ ਖ) ਅਿਨਮਈ (ਸਾਿਯ) ਿੈ।“ 

ਇਕ ਪਰਸਤਾਿ, ਵਿਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਪਕਸ਼ ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੋ ਪਕਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ, 
ਉਿ ਤਰਕਦੋਸ਼ ਯਾਨੀ ਭ ਲੇਖੇ ਿਾਲਾ ਿਾਂ “ਆਭਾਸ” ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਪਕਸ਼ ਆਭਾਸ (ਿਾਂ ਪਕਸ਼ਾਭਾਸ) ਵਿਣੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ: 

(1) ਪਰਵਤਵਿਆ ਿੋ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਵਮਲਦਾ ਿੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਿ) ਅਸ ਣਨਯੋਿ ਿੈ।“ 
(2) ਪਰਵਤਵਿਆ ਿੋ ਅਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਘੜਾ ਵਨਿੱਤ ਿੈ”। (ਘੜਾ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, 

ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਨ ਿੈ, ਅਤੇ ਿੋ ਉਤਪਾਦਨ ਿੈ ਉਿ ਵਮਟਦਾ ਿੀ ਿੈ)। 
(3) ਪਰਵਤਵਿਆ ਿੋ ਲੋਕਮਤ (ਲੋਕ-ਰਾਇ) ਦੇ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਿੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਸਰ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ 

ਇਿ ਿੀਿ ਦਾ ਅੰਿ ਿੈ।“ ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼ ੁੱ ਿਤਾ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਿਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਨਿੀ ਿੈ)। 
(4) ਪਰਵਤਵਿਆ ਿੋ ਵਕਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿਾਂ ਵਸਿਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਿੋਿੇ। ਿੈਸ,ੇ 

“ਈਸ਼ਿਰ ਦੀ ਿੋਂਦ ਕੋਈ ਨਿੀ ਿੈ।“ ਵਕਉਂਵਕ ਕਈਆਂ ਦਾ ਈਸ਼ਿਰ ਦੀ ਿੋਂਦ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿੈ। 
(5) ਪਰਵਤਵਿਆ ਿੋ ਵਕਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਿੋਿੇ। ਿੈਸ,ੇ “ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਂਝ ਿੈ”। ਇਿ ਕਥਨ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿੈ-ਵਿਰੋਿੀ ਿੈ। 
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(6) ਪਰਵਤਵਿਆ ਵਿਸ ਵਿਚ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਅਪਵਰਵਚਤ (ਨਾਿਾਕਫ) ਿੋਿੇ। ਿੈਸ,ੇ ਇਕ ਬੋਿੀ ਵਕਸੇ ਸਾਂਖ 
ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਨੰੂ ਕਿੇ “ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ”। ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਂਖ ਨਾਿਾਕਫ ਿਨ। 

(7) ਪਰਵਤਵਿਆ ਵਿਸ ਵਿਚ “ਸਾਿਯ” ਅਪਵਰਵਚਤ ਿੋਿੇ। ਿੈਸੇ, ਇਕ ਬੋਿੀ ਨੰੂ ਵਕਿਾ ਿਾਿੇ “ਆਤਮਾ 
ਸਿੀਿ ਿੈ।“ ਬੋਿੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਨਿੀ ਰੁੱ ਖਦੇ। 

(8) ਪਰਵਤਵਿਆ ਵਿਸ ਵਿਚ ਦੋਿੇਂ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਪਵਰਵਚਤ ਿੋਣ। ਿੈਸੇ, ਇਕ ਬੋਿੀ ਨੰੂ ਵਕਿਾ 
ਿਾਿੇ “ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਿਨ”। ਪਰ ਬੋਿੀ ਨਾ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਵਿਚ 
ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿਨ। 

(9) ਪਰਵਤਵਿਆ ਿੋ ਪਵਿਲਾ ਿੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚ ੁੱ ਕੀ ਿੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਅਿਨੀ ਿਰਮ 
ਿੈ”। 

ਿੇਤ  ਅਤ ੇਸਾਿਯ: ਵਲੰਿਸਯ ਤਰੈਰੂਪਮ 
ਿੇਤ  ਦੇ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਤੰਨ ਲੁੱ ਛਣ (ਿੇਤ ਲਕਸ਼ਣ) ਿੋਣੇ ਿਰੂਰੀ ਿਨ। ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਵਲੰਿਸਯ ਤਰੈਰੂਪਮ (ਵਲੰਿ = ਿੇਤ ) 
ਿੀ ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। 

1. ਸਮ ੁੱ ਚੇ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਦਾ ‘ਿੇਤ ’ ਨਾਲ ਿ ਵੜਆ ਿੋਣਾ ਿਰੂਰੀ ਿੈ। ਿੈਸੇ, 
ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਨ ਿੈ, 
ਘੜੇ ਿਾਂਿ, ਪਰੰ ਤੂ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਨਿੀ। 

ਇੁੱਥੇ ‘ਉਤਪਾਦਨ’ ਿੇਤ  ਿੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਪੁੱ ਖ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 

2.  ‘ਿੇਤ ’ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤਕ ਸਭ ਚੀਿਾਂ ਦਾ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤਕ ਚੀਿਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪੀ (ਸਮਿਾਤੀ) ਿੋਣਾ 
ਿਰੂਰੀ ਿੈ (ਅਰਥਾਤ ਸਾਿਰਮਯ), ਿੈਸ ੇ

ਸਭ ਉਤਪਾਦਕ ਚੀਿਾਂ ਅਵਨਿੱਤ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਵਿਿੇਂ ਇਕ ਘੜਾ। 

3. ਕੋਈ ਿੀ ‘ਸਾਿਯ’ ਤੋਂ ਿੈਿਰਮਯ (ਵਭੰਨ ਿਾ ਵਿਿਾਵਤ) ਚੀਿ ‘ਿੇਤ ’ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਚੀਿ ਨਿੀ ਿੋਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ। ਿੈਸ,ੇ 

ਕੋਈ ਿੀ ਵਨਿੱਤ ਚੀਿ (ਅਣ-ਅਵਨਿੱਤ) ਉੱਤਪਾਦਨ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ (ਵਕਉਂਵਕ ਆਕਾਸ਼ ਨੰੂ 
ਵਨਿੱਤ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਿੈ) 

ਉੱਪਰਲੇ ਵਤੰਨ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਨੰੂ ਵਿਆਪਕ (ਸਾਮਾਨਯਕਰਣ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾ ਸਮਵਝਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਵਿਵਿਆਨਕ ਖੋਿ (ਅਨਿੇਸ਼ਣ) ਵਿਚ ਸਾਮਾਨਯਕਰਣ ਦੀ ਵਿਿੀ ਅਕਸਰ ਿਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਵਨਦਰਸ਼ਨਾਂ 
‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਵਿਿਆਨਕ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਵਸਿਾਂਤ ਸਾਮਾਨਯ ਵਨਯਮ ਿਾਂ ਵਸਿਾਂਤ ਿੀ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਵਿਿੇਂ, “ਸਭ ਕਾਂ ਕਾਲੇ 
ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ।“ ਇਿ ਵਿਆਪਕ ਕਥਨ, ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਕਾਿਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਨਰੀਖਣਾਂ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਿਾਵਰਕ 
ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਿੋਰ ਰੰਿ ਦੇ ਕਾਂ ਕਦੇ ਿੀ ਨਿੀ ਦੇਖੇ ਿਏ।  
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ਮੰਨ ਲਓ ਵਕ ਕੋਈ ਪੁੱ ਖ ਿਾਂ ਵਿਸ਼ਾ S, ਿੇਤ  R ਅਤੇ ਸਾਿਯ (ਵਿਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਿੈ) P ਿੈ। ਲੁੱ ਛਣ (3) ਦੀ 
ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨ ਸਾਰ P ਦਾ ਿਿੈਰਮਯ ਅਣ-P (ਉਿ ਿੋ P ਨਿੀ ਿੈ) ਵਲਵਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਚੰਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਪਰਲੇ ਵਤੰਨ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ: 

(1) ਸਾਰੇ S ਿਨ R (ਭਾਿ ਸਾਰੇ S, R ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਿਨ), 
(2) ਸਾਰੇ R ਿਨ P (ਭਾਿ ਸਾਰੇ R, P ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਿਨ), 
(3) ਕੋਈ R ਨਿੀ ‘ਅਣ-P’ (ਭਾਿ ਕੋਈ ਿੀ R, ਅਣ-P ਨਿੀ ਿੈ)। 

ਿ ਣ, ਤੀਿਾ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਲੁੱ ਛਣ (ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ R ਨਿੀ ‘ਅਣ-P’) ਕੇਿਲ ਦੂਿ ੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਲੁੱ ਛਣਾਂ 
(ਅਰਥਾਤ (1) ਅਤੇ (2)) ਵਿਚ ਇਕ ਪਵਿਲੂ ਰਾਿੀ ਪਰਿਟ ਕੀਤੇ ਸੁੱਚ ਦੀ ਿੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ 
R ਿਨ P। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਵਿਲੂ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਵਸਰਫ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਵਿਲੂਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿਾਂ (ਦੇਖੋ ਵਚੁੱ ਤਰ 2.0): 

(1) ਸਾਰੇ S ਿਨ R 
(2) ਸਾਰੇ R ਿਨ P 

ਵਫਰ, ਉਪਰਲੀ ਵਮਸਾਲ ਵਿਚ R ਅਤੇ P ਨੰੂ ਪੂਰਣ ਿਾਂ ਅਪੂਰਣ (ਆਂਵਸ਼ਕ) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਲਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ 
ਤਰਹਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਵਿਲੂਆਂ ਨੰੂ ਿਰ ਪਵਿਲੂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਲਵਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, 

(1) (ੳ) ਸਾਰੇ S ਿਨ ਸਾਰੇ R 
(ਅ) ਸਾਰੇ S ਿਨ ਕ ਝ R 

(2) (ੳ) ਸਾਰੇ R ਿਨ ਸਾਰੇ P 
(ਅ) ਸਾਰੇ R ਿਨ ਕ ਝ P 

ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਵਿਲੂਆਂ ਨੰੂ ਵਮਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਿੇ ‘ਤੇ ਪਿ ੰ ਚਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਵਨਆਇ ਅਿਯਿ (ਿਾਂ ਤਰਕਿਾਕ) 
ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਲਖੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਿਨ; 

(1) ਸਾਰੇ S ਿਨ ਸਾਰੇ P (ਵਸੁੱ ਟਾ ਿਾਂ ਵਨਸਕਰਸ) 
ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੇ S ਿਨ ਸਾਰੇ R 

ਸਾਰੇ R ਿਨ ਸਾਰੇ P 
(2) ਸਾਰੇ S ਿਨ ਕ ਝ P (ਵਨਸਕਰਸ) 

ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੇ S ਿਨ ਸਾਰੇ R 
ਸਾਰੇ R ਿਨ ਕ ਝ P 

(3) ਸਾਰੇ S ਿਨ ਕ ਝ P (ਵਨਸਕਰਸ) 
ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੇ S ਿਨ ਕ ਝ R 

ਸਾਰੇ R ਿਨ ਸਾਰੇ P 
(4) ਸਾਰੇ S ਿਨ ਕ ਝ P (ਵਨਸਕਰਸ) 

ਵਚੁੱ ਤਰ 2 0 ਿਤੇ  ਅਤ ੇਸਾਿਯ ਦ ੇਸੰਬੰਿ 
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ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਰੇ S ਿਨ ਕ ਝ R 
ਸਾਰੇ R ਿਨ ਕ ਝ P 

ਇਸ ਤਰਹਾ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾ ਵਕ ਵਦਿਨਾਿ, ਕੇਿਲ ਦੋ ਿੀ ਵਨਸਕਰਸ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ: 

(1) ਸਾਰੇ R ਿਨ ਸਾਰੇ P, ਅਤੇ 
(2) ਸਾਰੇ R ਿਨ ਕ ਝ P। 

ਇੁੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨਯ ਰੂਪ ਵਿਚ R ਿੇਤ  ਿੈ ਅਤੇ P ਸਾਿਯ ਿੈ। 

ਉੱਪਰ ਦੁੱ ਸੇ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਿਾ ਅਤੇ ਤੀਿਾ ਇਿ ਦੁੱ ਸਦੇ ਿਨ ਵਕ ਿੇਤ , ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਵਨਿਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਅਰਥਾਤ ਅਵਨਿੱਖੜਿੇਂ ਸੰਬੰਿ ਰਾਿੀਂ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਿ ਵੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਅਿੁੱ ਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਿੋ ਸੰਬੰਿ ਿੀ ਤਰਕ-
ਿਾਕ ਦੀ ਵਿਿੀ ਨੰੂ ਿੈਿਤਾ ਵਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ, ਅਵਨਿਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਨਿੱਖੜਿੇਂ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਵਿਆਪਤੀ ਵਕਿਾ 
ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਅਸੀ ਿੇਤ  ਨੰੂ R ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਨੰੂ P ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤੀ ਨੰੂ ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ: 

(1) ਸਾਰੇ R ਿਨ ਸਾਰੇ P, ਅਤੇ 
(2) ਸਾਰੇ R ਿਨ ਕ ਝ P. 

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਟਾਵਨਸਲਾਅ ਸ਼ੇਯਰ7, ਵਿਆਪਤੀ  ਨੰੂ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, 

(x) φx ⊃ ψx 

ਵਿੁੱ ਥ,ੇ φ ਅਤੇ ψ ਯੂਨਾਨੀ ਅੁੱ ਖਰ ਿਨ ਵਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਿਾਰ ਉਚਾਰਣ ਿੈ ‘ਫਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਪਸਾਈ’; ⊃, ਨੰੂ 
ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਰਕ ਵਿਚ ਅਪਾਦਾਨ8 ਿਾਂ ਵਿਅੰਿਨ9 ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ;  x, ਇਕ ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਿਾਂ ਚਲ 
ਰਾਸ਼ੀ) ਿੈ; φ ਅਤੇ ψ ਐਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ (ਫਲਵਨ10) ਿਨ ਵਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ψ, ਫੰਕਸ਼ਨ φ ਦਾ ਵਿਅੰਿਕ11 ਿੈ। 
ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਫੰਕਸ਼ਨ φ, ਫੰਕਸ਼ਨ ψ ਨੰੂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ; ਿਾਂ “φx ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਿੈ ψx” (ਵਿੁੱ ਥੇ ਵਿੁੱ ਥੇ 
φx, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ψx)। ਿਰੇਕ ਅਵਿਕਰਣ (ਿਾਂ ਸਥਾਨ) x ਲਈ, ਵਿੁੱ ਥੇ ਵਿੁੱ ਥੇ φx ਿੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ψx ਿੀ ਿੈ। 
ਅਰਥਾਤ ਿੇ φ ਨੰੂ ਿੇਤ  ਮੰਨ ਵਲਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਸਾਿਯ ψ ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਰਾਿੀਂ ਸੂਚਕ ਿੈ। ਇਸ ਆਿਾਰ 

                                            
 
7
 ਇੰਡੀਅਨ ਲੌਵਿਕ, ਸੰਪਾਦਕ ਿੋਨਾਰਦਨ ਿਨੇਰੀ, ਕਰਿਨ ਪਰੈਸ, ਿਰੇਟ ਵਬਰਟੇਨ, 2001. 

8
 ਅਪਾਦਾਨ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਵਿਭਾਿ. ਭੇਦ; ਿਯਾਕਰਣ ਅਨ ਸਾਰ ਪੰਿਿਾਂ ਕਾਰਕ (ਵਿਭਵਕਿ), ਵਿਸ ਤੋਂ ਵਕਰਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬੋਿ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ. ਇਸ ਦਾ 
ਰੂਪ "ਤੋਂ- ਸੇ" ਆਵਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਵਾਰਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ. 
9
 ਵਿਅੰਿਨ, ਿਯੰਿਨ – ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਰਯ, ਵਚੰਨਹ , ਵਨਸ਼ਾਨ। [ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼] 

10
 ਫਲਵਨ – ਫਲ ਦੇਣ; ਵਬਰਸ਼ ਵਿਸ ਨੂੰ  ਫਲ {ਉਪਿ} ਲਿਦੇ ਿਨ। [ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼]। ਿਵਣਤਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਿਾਂ ਫਲਵਨ ‘ਵਨਿੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ’ 

ਅਤੇ ‘ਉਪਿ ਰਾਸ਼ੀ’ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਿੇਿਾ “ਸੰਬੰਿ” ਿੈ ਵਿਸ ਦ ਆਰਾ ਿਰੇਕ ‘ਵਨਿੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ’ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਐਨ ਇਕ ਿੀ ‘ਉਪਿ ਰਾਸ਼ੀ’ ਨਾਲ ਿ ੰ ਦਾ 
ਿੈ।  
11

 ਿਯੰਿਨਾ – ਿਾਚਯ ਅਰਥ ਤੋਂ ਵਭੰਨ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਅਰਥ ਦੇ ਬੋਿ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲੀ ਇਕ ਵਿਰੁੱ ਵਤ। [ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼] 
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‘ਤੇ ਇਕ ਪਰਵਤਵਿਆ ‘φa’ ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਿੋਿੇਿਾ ‘ψa’ (ਵਿੁੱ ਥ,ੇ a, ਇਕ ਪਰਬਤ ਿਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ‘ਪਕਸ਼’ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ): ਅਥਿਾ φa ⊃ ψa, ਵਿਸ ਦ,ੇ ਇਸ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ, ਅਰਥ ਿਨ;  ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਿੈ, ψa, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੰੂਆ ਿੈ, φa ।  

ਚੌਦਾਂ ਵਕਸਮ ਦ ੇਆਭਾਸ 
ਿੇਤ  ਦੇ ਵਤੰਨ ਵਲਿਸਯ ਤਰੈਰੂਪਮ  ਦੇ ਇਕ ਿਾਂ ਅਵਿਕ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੌਦਾਂ ਵਕਸਮ ਦੇ 
ਿੇਤਿਾਭਾਸ (ਿੇਤ  ਦੇ ਤਰਕਦੋਸ਼) ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਮ ੁੱ ਖ ਵਤੰਨ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਉਂਦੇ ਿਨ: (ੳ) ਅਵਸੁੱ ਿ, 
(ਅ) ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ, ਅਤੇ (ੲ) ਵਿਰ ੁੱ ਿ। 

(ੳ) ਅਵਸੁੱ ਿ  

ਿੋ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੋਿੇ। ਿੈਸੇ, 

(1) ਿਦੋਂ ਿੇਤ  ਦੇ ਸੁੱਚ  ਦੀ ਘਾਟ ਦੋਿਾਂ ਵਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਿੋਿੇ, 
(2) ਿਦੋਂ ਿੇਤ  ਦੇ ਸੁੱਚ ਦੀ ਘਾਟ ਵਸਰਫ ਇਕ ਵਿਰ ਨੇ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿੋਿੇ, 
(3) ਿਦੋਂ ਿੇਤ  ਦੇ ਸੁੱਚ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਿਾਿਰ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ, 
(4) ਿਦੋਂ ਇਿ ਪਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਿਾਿੇ ਵਕ ਕੀ ਿੇਤ , ਪਕਸ਼ (ਪੁੱ ਖ) ਦੇ ਆਿੇਯ ਯੋਿ ਿੈ ਿਾਂ ਨਿੀ? 

 (ਅ) ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ 

(1) ਿਦੋਂ ਿੇਤ  ਬਿ ਤ ਵਿਆਦਾ ਸਾਿਾਰਣ-ਮਾਤਰ ਿੋਿੇ, ਿੋ ਬਰਾਬਰ ਸਾਿਯ ਵਿਚ ਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 
ਪਦ ਵਿਚ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਆਭਾਸ ਨੰੂ ਸਾਿਾਰਣ ਆਭਾਸ  ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। 

(2) ਿਦੋਂ ਿੇਤ  ਇੁੱ ਨਾ ਸਾਿਾਰਣ ਨਾ ਿੋਿੇ ਵਕ ਇਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਿਯ ਵਿਚ ਿੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਦ 
ਵਿਚ ਿੀ ਪਾਇਆ ਿਾਿੇ। ਇਸ ਆਭਾਸ ਨੰੂ ਅਸਾਿਾਰਣ ਆਭਾਸ  ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। 

(3) ਿਦੋਂ ਿੇਤ  ਸਾਿਯ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਇਕ ਸਾਿਰਮਯ ਚੀਿਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਿੈਿਰਮਯ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇ। ਿੈਸੇ, 

ਸ਼ਬਦ ਵਕਸੇ ਪਰਯਤਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿੀ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ। 
(ਅਵਨਿੱਤ ਉਨਹ ਾਂ ਕ ਝ ਇਕ ਚੀਿਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਿੋ ਪਰਯਤਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿੀ ਿਨ, ਵਿਿੇਂ 
ਵਿਦਯ ਤ (ਆਸਮਾਨੀ ਵਬਿਲੀ), ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਿੋ 
ਅਨਉਤਪਾਦਨ ਨਿੀ ਿਨ।) 

(4) ਿਦੋਂ ਿੇਤ , ਸਾਿਯ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਇਕ ਿੈਿਰਮਯ ਚੀਿਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਾਿਰਮਯ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇ। ਿੈਸੇ, 

ਸ਼ਬਦ ਵਕਸੇ ਪਰਯਤਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿੀ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ। 
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(ਅਵਨਿੱਤ ਉਨਹ ਾਂ ਕ ਝ ਇਕ ਚੀਿਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਿੋ ਪਰਯਤਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿੀ ਿਨ, ਵਿਿੇਂ 
ਵਿਦਯ ਤ (ਆਸਮਾਨੀ ਵਬਿਲੀ), ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ ਿੋ ਪਰਯਤਨ ਦਾ 
ਉਤਪਾਦਨ ਿਨ।) 

(5) ਿਦੋਂ ਿੇਤ , ਸਾਿਯ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਇਕ ਸਾਿਰਮਯ ਚੀਿਾਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਕ ਝ ਇਕ ਿੈਿਰਮਯ ਚੀਿਾਂ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਿੇ। ਿੈਸੇ, 

ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਅਭੌਵਤਕ ਿੈ। 

(6) ਿਦੋਂ ਸਿੈ-ਵਿਰੋਿਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭ ਲੇਖਾ ਨਾ ਿੋਿੇ। ਅਰਥਾਤ ਿਦੋਂ ਅਭਰਾਂਤੀਪੂਰਣ ਸਿੈਵਿਰੋਿਤਾ ਿੋਿੇ। 
ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਿਦੋਂ ਇਕ ਪਰਸਤਾਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਿੀ ਪਰਸਤਾਿ ਦੋਨੋ ਿੀ, ਸਿੀ ਿਾਪਦੇ 
ਪਰਮਾਣਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੋਿੇ (ਿਾਂ ਸਿੀ ਪਰਸਤਾਿਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੋਿੇ। 

(ੲ) ਵਿਰ ੁੱ ਿ 

(1) ਿਦੋਂ ਿੇਤ  ਸਾਿਯ ਦੇ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਿੋਿੇ। ਿੈਸੇ, 
ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਨ ਿੈ। 
(ਉਤਪਾਦਨ ਕਦੇ ਿੀ ਵਨਿੱਤ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ) 

(2) ਿਦੋਂ ਿੇਤ , ਸਾਿਯ ਦੇ ਵਨਵਿਤ ਅਰਥਭਾਿ ਤੋਂ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਿੋਿੇ। 
(3) ਿਦੋ ਿੇਤ , ਪਕਸ਼ (ਪੁੱ ਖ) ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਿਤ (ਬੇਮੇਲ ਿੋਿੇ)। 
(4) ਿਦੋਂ ਿੇਤ , ਪੁੱ ਖ ਦੇ ਵਨਵਿਤ ਅਰਥਭਾਿ ਨਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ। 

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ (ਉਦਾਿਰਣ) 
ਵਦਿਨਾਿ ਦੇ ਿੀਿਨਕਾਲ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ, ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਵਸਰਫ ਇਕ ਸਿੀਵਕਰਤ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਪੁੱ ਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿੀ 
ਿਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਦਿਨਾਿ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇਕ ਸਰਿ-ਵਿਆਪਕ ਪਰਸਤਾਿ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਦਵਲਆ ਿੋ ਿੇਤ  ਅਤੇ 
ਸਾਿਯ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ, ਅਪਵਰਿਰਤਨਯੋਿ ਅਤੇ ਅਟ ਟ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਸੂਚਕ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾ ਲਈ ਕਾਰਣ-
ਕਾਰਿ ਿਾਂ ਸਮਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਇਿਿਾਰ ਕਰਨ ਲੁੱ ਿੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਅੁੱ ਿੇ ਿਾ ਕੇ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਾਵਣਆ 
ਿਾਣ ਲੁੱ ਿਾ। ਇਸ ਖੋਿ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਾਂ ਦੌਰ ਅਰੰਵਭਆ, ਅਤੇ ਇਿ ਮਿਾਨ ਤਰੁੱ ਕੀ ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਆਿਮਨ ਤਰਕ ਦਾ ਵਸਿਾਂਤ ਬਣੀ। ਿੈਸ,ੇ 

ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਿੈ, 
ਵਿੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੁੱਿ ਿੈ, ਿੈਸੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ। (ਰਸੋਈ, ਸਾਿਰਮਯ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ) 

ਇਸ ਵਿਚ ਿੇ ਅਸੀ ਕਿੀਏ, ‘ਿੋ ਅਿਨਮਈ ਨਿੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੰੂਆ ਿੀ ਨਿੀ, ਿੈਸੇ ਝੀਲ’ ਤਾਂ ਇਿ ਿੈਿਰਮਯ 
ਉਦਾਿਰਣ ਬਣਦੀ ਿੈ। 
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ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦੇ ਿਨ; ਸਾਿਰਮਯ ਅਤੇ ਿੈਿਰਮਯ। ਇਿ ਦੋਿੇਂ ਕਈ ਿਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਭਾਸ ਬਣ 
ਿਾਂਦ ੇਿਨ, ਵਿਸ ਤਰਹਾ ਿੇਠਾਂ ਵਦਖਾਇਆ ਵਿਆ ਿੈ: 

ਸਾਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਭਾਸ 
(1) ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿੋ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਸਾਿਰਮਯ ਨਾ ਿੋਿੇ, 
(2) ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿੋ ਿੇਤ  ਨਾਲ ਸਾਿਰਮਯ ਨਾ ਿੋਿੇ, 
(3) ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿ ੋਦੋਿੇਂ ਿੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਸਾਿਰਮਯ ਨਾ ਿੋਿੇ, 
(4) ਇਕ ਸਾਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਸ ਵਿਚ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ (ਿੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ 

ਸੰਬੰਿ)ਦੀ ਘਾਟ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਅਨਨਵ ਯ12 ਿੀ ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, 
(5) ਇਕ ਸਾਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਸ ਵਿਚ ਿੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਉਲਟਾ (ਵਿਪਰੀਤ) ਸੰਬੰਿ ਿੋਿੇ। ਇਸ 

ਨੰੂ ਵਿਪਰੀਤਾਨਿਯ ਿੀ ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, 

ਿੈਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਭਾਸ 
(1) ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿੋ ਿੇਤ  ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਤੋਂ ਿੈਿਰਮਯ ਨਿੀ ਿੈ। ਿੈਸੇ, 

ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਅਭੌਵਤਕ ਿੈ, 
ਿੋ ਿੀ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ ਅਭੌਵਤਕ ਨਿੀ ਿੈ, ਵਿਿੇਂ ਬ ੁੱ ਿੀ। 
(ਪਰ ਬ ੁੱ ਿੀ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਵਕ ਇਿ ਅਭੌਵਤਕ ਿੈ) 

(2) ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿ ੋਪਕਸ਼ (ਪੁੱ ਖ) ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਤੋਂ ਿੈਿਰਮਯ ਨਿੀ ਿੈ, ਿੈਸੇ 
ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਅਭੌਵਤਕ ਿੈ, 
ਿੋ ਿੀ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ ਅਭੌਵਤਕ ਨਿੀ ਿੈ, ਵਿਿੇਂ ਪਰਮਾਣੂ। 
(ਪਰਮਾਣੂ ਅਭੌਵਤਕ ਨਿੀ ਿਨ, ਿਾਲਾਂਵਕ ਉਿ ਵਨਿੱਤ ਿਨ) 

(3) ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿੋ ਨਾ ਤਾਂ ਿੇਤ  ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਸਾਿਯ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਤੋਂ ਿੈਿਰਮਯ ਿੋਿੇ, ਿੈਸ;ੇ 
ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਅਭੌਵਤਕ ਿੈ, 
ਿੋ ਿੀ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ ਅਭੌਵਤਕ ਨਿੀ ਿੈ, ਵਿਿੇਂ ਇਕ ਘੜਾ। 
(ਘੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਨਿੱਤ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਅਭੌਵਤਕ) 

(4) ਉਿ ਿੈਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਸ ਵਿਚ ਿੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅਸੰਬੰਿ (ਵਿਯੋਿਨ) ਅਨ-
ਉਪਸਵਥਤ ਿੋਿੇ, ਿੈਸੇ; 
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 ਅਨਨਵ ਯ – ਨਿੀ ਿੈ ਅਨਵ ਯ (ਸੰਬੰਿ) ਵਿਸ ਵਿਚ। [ਮਿਾਨ ਕੋਸ਼]। ਅਨਵ ਯ – ਲੈਿਾਣ ਦੀ ਵਕਰਯਾ, ਸੰਬੰਿ, ਿਾਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਯੋਿਯ ਅਸਤਾਨ ਤੇ ਲੈ ਿਾਣ ਦੀ ਵਕਰਯਾ। 
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ਇਿ ਪ ਰਸ਼ ਭਾਿ ਕ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਿਕਤਾ ਿੈ, 
ਿੋ ਿੀ ਅਭਾਿ ਕ ਿੈ, ਉਿ ਿਕਤਾ ਨਿੀ ਿੈ, ਵਿਿੇਂ ਇਕ ਪੁੱਥਰ। 

(5) ਿੈਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਸ ਵਿਚ ਿੇਤ  ਤੇ ਸਾਿਯ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਅਸੰਬੰਿ ਅਨ-
ਉਪਸਵਥਤ ਿੋਿੇ, ਿੈਸੇ; 

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਨ ਿੈ, 
ਿੋ ਿੀ ਅਨ-ਉਤਪਾਦਨ ਿੈ, ਉਿ ਅਵਨਿੱਤ ਨਿੀ ਿੈ, 
ਵਿਿੇਂ ਆਕਾਸ਼। 
(ਇਸ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰਹਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, 

ਿੋ ਿੀ ਅਨ-ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਨਿੱਤ ਿੈ, 
ਉਤਪਾਦਨ ਨਿੀ ਿੈ, ਵਿਿੇਂ ਆਕਾਸ਼) 

ਇਿ ਵਤੰਨੇ ਵਕਸਮ ਦੇ ਆਭਾਸ (ਪਕਸ਼ਾਭਾਸ, ਿੇਤਿਾਭਾਸ ਅਤੇ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਭਾਸ) ਦਲੀਲਬਾਿੀ (ਤਰਕ) ਦੇ ਆਭਾਸ 
ਿਨ। ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ, ਦੂਸ਼ਣ ਉਿ ਵਕਰਆ ਿੈ ਵਿਸ ਰਾਿੀਂ ਵਿਰੋਿੀ ਵਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤੇ ਆਭਾਸ 
ਲੁੱ ਭ ਕੇ ਸਾਿਮਣੇ ਵਲਆਏ ਿਾਂਦੇ ਿਨ। ਦੂਸ਼ਣਾਭਾਸ (ਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਆਭਾਸ) ਉਿ ਿੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਆਭਾਸ ਿੋਣ ਦਾ ਊਿ 
ਲਿਾਇਆ ਵਿਆ ਿੈ, ਿਦ ਵਕ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਆਭਾਸ ਵਬਲਕ ਲ ਮੌਿੂਦ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ। 

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਅਤ ੇਅਨ ਮਾਨ 
‘ਪਰਵਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਨ ਮਾਨ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਿੀ ਵਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਕਸਮਾਂ ਿਨ। ਪਰਵਤਅਕਸ਼ 
ਵਿਆਨਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ ਿੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਰਮਿਾਲੇ ਿਾਂ ਛਲਿੇਂ ਅਨ ਭਿਾਂ ਦੀ ਿ ੰ ਿਾਇਸ਼ ਨਿੀ 
ਿ ੰ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਨਾਮ, ਿਾਤੀ ਆਵਦ ਨਾਲ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ।  

ਅਨ ਮਾਨ, ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਿੈ ਿੋ ਵਚੰਨਹ  ਿਾਂ ਵਲੰਿ ਿਾਂ ਿੇਤ  ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਨਹ ਾਂ 
ਸਾਿਨਾਂ ਰਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਵਿਆਨ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਿਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਭਰਮ ਿਾਂ ਆਭਾਸ ਿੀ ਪਾਏ ਿਾਂਦੇ ਿਨ ਵਿਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਮਿਾਰ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ਾਭਾਸ ਅਤੇ ਅਨ ਮਾਨਾਭਾਸ 
ਵਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। 

“ਪਰਮਾਣ ਸਮੂਚਯ ਵਿਰੁੱ ਤੀ” - ਵਦਿਨਾਿ 
ਇਿ ਵਦਿਨਾਿ ਦ ਆਰਾ ਵਲਖੇ ਆਪਣੇ ਿੀ ਿਰੰ ਥ ‘ਪਰਮਾਣ-ਸਮੂਚਯ’ ਉਪਰ ਸਿੈ-ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ 
ਸਮੇ ਦੇ ਿੇੜਾਂ ਵਿਚ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਿੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਪਰਮਾਣ ਸਮ ਵਚਆ ਅਨ ਸਾਰ ਛੇ ਕਾਂਡਾਂ 
ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਰੂਪ ਦੀ ਅੰਵਤਕਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ, “ਮੰਿੂਨਾਥ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 
ਵਦਿਨਾਿ, ਇਕ ਮਿਾਨ ਤਾਰਵਕਕ ਅਤੇ ਪਰਚੰਡ ਬ ੁੱ ਿੀ ਿਾਲਾ, ਨੇ ਇਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਲਵਖਆ ਿੋ ਇਕ ਸਾਿਰ ਵਿੰਨਾ ਿਵਿਰਾ 
ਿੈ।“ 
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“ਪਰਮਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਨਆਇ ਪਰਿੇਸ਼” - ਵਦਿਨਾਿ 
ਅਚਾਰੀਆ ਵਦਿਨਾਿ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ਾਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਲਵਖਆ  ਇਿ ਇਕ ਿੋਰ ਿਰੰ ਥ ਿੈ। ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ 
ਚ ੁੱ ਕਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। 

“ਆਲੰਬਨ ਪਰੀਕਸ਼ਾ” ਅਤੇ “ਆਲੰਬਨ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱ ਤੀ” - ਵਦਿਨਾਿ 
ਆਲੰਬਨ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਵਦਿਨਾਿ ਦੀ ਇਕ ਿੋਰ ਰਚਨਾ ਿੈ ਵਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਿੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ 
ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਪਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ 
ਅਨ ਸਾਰ ਇਿ ਿਰੰ ਥ ਿੀ ਬ ੁੱ ਿ ਅਤੇ ਬੋਿੀਸਤਿਾਂ ਦੇ ਮੰਿਲਾਚਰਣ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਆਲੰਬਨ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ-ਵਿਰੁੱ ਤੀ ਆਲੰਬਨ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵਲਖੀ ਿਈ ਸਿੈ-ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ 
ਚ ੁੱ ਕਾ ਿੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। 

“ਤਰੈਕਾਲ ਪਰੀਕਸ਼ਾ” - ਵਦਿਨਾਿ 
ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ਆਚਾਰੀਆ ਵਦਿਨਾਿ ਵਤੰਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਸ ਦਾ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਿੈ।  
 
------------------ 

ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਅਸੀ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਆਚਾਰੀਆ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰਾਂਿੇ।  

... ਚਲਦਾ    


