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ਪਰਾਕਸ਼ਬਦ
ਨਕਸੇ ਬੰਦੇ ਿਾਲ ਿਾਪਰਿ ਿਾਲੀ ਉਿਦੀ ਸਰੀਰਕ ਿੌਤ ਤੋੇਂ ਿੀ ਿੱਿ ਭੈੜੀ ਿੱਲ ਿੰਦੀ ਿੈ ਉਿਦੀ ਸਰੀਰਕ ਿੌਤ ਤੋੇਂ
ਪਨਿਲਾਂ ਿੀ ਉਿਦੇ ਸਿੈ-ਿਾਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਦੀ ਿੌਤ ਿੋ ਜਾਣਾ। ਇਿੋ ਿੱਲ ਕੌਿਾਂ ਤੇ ਿੀ ਲਾਿੂ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਕੌਿ
ਦੇ ਨਿਰਸੇ ਨਿਚ ਚੰਿੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਿੀ ਿੰਦੀਆਂ ਿਿ, ਨਜਿਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਣ ਿਾਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਿਰ ਗ਼ੈਰਤਿੰਦ ਕੌਿ ਦਾ
ਫ਼ਰਜ਼ ਿੈ, ਅਤੇ ਿਾੜੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਿੀ ਿਦ
ੰ ੀਆਂ ਿਿ ਨਜਿਿਾਂ ਦਾ ਨਤਆਿ ਕਰਿਾ ਨਸਿਤਿੰਦ ਭਨਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਦਿੇਜ ਪਰਥਾ, ਅੰਿ ਨਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਅਤੇ
ਅਿੇਕਾਂ ਿੋਰ ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਪਰ ਚੰਨਿਆਈਆਂ ਸਿੇਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਚੇ ਨਿਰਸੇ ਨੂੰ
ਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਿ ਕੋਈ ਿੀ ਗ਼ੈਰਤਿੰਦ ਇਿਸਾਿ ਿਿੀੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਸਰ ਪੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਸਰ ਨੂੰ ਕੱਟ
ਦੇਣਾ ਿਿੀੇਂ ਿੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਿਰਸੇ ਦਾ ਅਨਭੰਿ ਅੰਿ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਿਨੂੰ
ਅਿਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਤਕ ਪਿੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਿ ਉਿਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਿੀੇਂ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਕੌਿ ਜਾਂ
ਿਰਿ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਕੌਿ ਜਾਂ ਿਰਿ ਤੇ ਭਾਰੂ ਿੋਣ ਦਾ ਯਤਿ ਕਰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿਦਾ ਪਨਿਲਾ ਕੰਿ ਦਬਾਏ ਿਏ ਿਰਿ
ਜਾਂ ਕੌਿ ਦੇ ਨਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਿ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਕੰਿ ਲਈ ਉਿਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਸੇ ਦੇ ਿੋਰ ਪਨਿਲੂਆਂ ਨੂੰ
ਿਕਾਰਤਾਿਕ ਢੰਿ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਿਦੇ ਕਝ ਕ ਿਾੜੇ ਪਨਿਲੂਆਂ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋੇਂ ਿੱਿ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਚੰਨਿਆਈਆਂ
ਨੂੰ ਅੱਖੋੇਂ ਉਿਲੇ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਤੋੜ ਿਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ, ਇਨਤਿਾਸ ਨੂੰ ਨਿਿਾੜਿਾ, ਨਿੱਨਦਅਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਜਾਂ ਿਰੰਥਾਂ
ਨੂੰ ਿਸ਼ਟ ਕਰਿਾ, ਸਿੱਚੇ ਨਿਰਸੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕੂਚੀ ਫੇਰਿਾ – ਕਝ ਅਨਜਿੀਆਂ ਿਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਸੇ ਦਾ ਨਤਆਿ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਬੇਗ਼ੈਰਤ ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਿਏ ਿਿੇੇਂ ਸਿਦਾਯ
ਨਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਿਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਦੇ ਿੀ ਿਿੀੇਂ ਿਦ
ੰ ਾ, ਸਿੋੇਂ ਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਿਫ਼ਰਤ ਿੀ ਨਿਲਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਲੋਕ ਿਾ
ਘਰ ਦੇ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਿਾ ਘਾਟ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਿਰਸੇ ਤੋੇਂ ਖ਼ਦ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਰਤਿਾਿ ਤਾਂ
ਨਜ਼ੱਲਤ ਭਨਰਆ ਿੰਦਾ ਿੀ ਿੈ, ਭਨਿੱਖ ਿੀ ਕੋਈ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦਾ। ਿੈੇਂ ਇਕ ਿਾਰ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਕਝ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨਸ਼ਅਰ
ਆਪਣੇ ਇਕ ਈਰਾਿੀ ਭਾਸ਼ਾਨਿਨਿਆਿੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਦਖਾ ਕੇ ਨਕਿਾ, “ਇਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋੇਂ
ਿਿਾਿ ਕਿੀ ਿੈ, ਜੋ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨਿਚ ਿੀ ਨਲਖਦਾ ਸੀ।” ਉਿਿੇ ਿੱਸ ਕੇ ਨਕਿਾ, “ਇਿਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ
ਤੇ ਚਲਦੀ ਿੈ। ਇਿੋ ਨਜਿੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨਕਿਰੇ ਿੀ ਿਿੀੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਜਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਸੰਟੈਕਸ (ਿਾਕ ਬਣਤਰ)
ਅਤੇ ਸੀਿੈੇਂਨਟਕਸ (ਅਰਥ ਨਿਿਾਿ) ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ, ਿਜ਼ਾਕਤ ਅਤੇ ਿੇਚਰਲ ਨਰਦਿ (ਕਦਰਤੀ ਤਾਲ) ਨੂੰ
ਇਿ ਸਿਝਦਾ ਿੀ ਿਿੀੇਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨਿਚ ਕਨਿਤਾ ਨਲਖਣ ਦੀ ਿੂਰਖਤਾ ਇਿਿੇ ਨਕਉੇਂ ਕੀਤੀ? ਨਬਿਤਰ ਸੀ ਨਕ
ਇਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਿ ਉਰਦੂ ਨਿਚ ਿੀ ਨਲਖਦਾ।” ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਿ ਨਿਚ ਪੜਹਾਈ ਕਰਨਦਆਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਿੀ ਿੇ
ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਕਝ ਨਲਖ ਟੈਿੋਰ ਨੂੰ ਨਦਖਾਇਆ ਤਾਂ ਟੈਿੋਰ ਿੇ ਉਿ ਨਬਿਾਂ ਪਨੜਹਆਂ ਿਾਪਸ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਬਲਰਾਜ ਸਾਿਿੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਨਲਖਣ ਦੀ ਸਲਾਿ ਨਦੱਤੀ।
ਨਿਰਸਾ ਨਕਸੇ ਨਬਰਛ ਜੜਹ ਿਾਂਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿਰਤੀ ਨਿਚੋੇਂ ਨਜ਼ੰਦਿੀ ਲਈ ਲੋੜੀੇਂਦੇ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ
ਪਿੰਚਾਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਖ਼ਦ ਲਨਕਆ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੜਹ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ਪੌਦਾ ਜੜਹ ਦੇ ਿਾਲ ਿਰਤੀ ਨਿਚ ਿਿੀੇਂ
ਰਨਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਰਸੇ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ਬੰਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਨਿਚ ਿਿੀੇਂ ਜੀਉੇਂਦਾ, ਸਿੋੇਂ ਉਿ
ਿਰਤਿਾਿ ਨਿਚ ਿੀ ਜੀਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਅਤੀਤ ਨਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਸੇ ਦੀ ਜੜਹ ਤੋੇਂ ਨਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਿਕ
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ਪੌਸ਼ਨਟਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਰਤਿਾਿ ਦੇ ਿਾਲਾਤ ਅਿਸਾਰ ਖ਼ਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਿੀ ਬਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਪਰ
ਿਰ ਨਸਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਨਕ ਆਿਨਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਸੇ ਿਾਲ ਕੋਈ ਨਿਰੋਿ ਿਿੀੇਂ ਿੋ ਸਕਦਾ।
ਿਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦਾ ਜੀਿਿ ਨਿਰਸੇ ਤੋੇਂ ਪੌਸ਼ਨਟਕਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋੇਂ ਿਿੀਆ ਨਿਸਾਲ ਿੈ। ਨਿੰਦੂ
ਪਨਰਿਾਰ ਨਿਚ ਜਿਿ ਲੈ ਕੇ ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਸਿਕਾਲੀਿ ਨਿੰਦੂ ਸਿਾਜ ਦਾ ਿੈਨਤਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇਨਖਆ। ਉਿ ਇਸ
ਨਿੱਘਰੇ ਿੋਏ ਿਰਿ ਜਾਂ ਸਿਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਿਸਲਿਾਿ ਿਿੀੇਂ ਬਣੇ, ਸਿੋੇਂ ਨਿੰਦੂ ਸਿਾਜ ਦਾ ਿੀ ਅੰਿ ਬਣੇ ਰਿੇ।
ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਦੇਨਖਆ ਨਕ ਉਸ ਿੇਲੇ ਇਸਲਾਿ, ਿਸਲਿਾਿ ਰੀਤੀ ਨਰਿਾਜ, ਅਰਬੀ ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਬੀਫ਼ਾਰਸੀ ਨਲਪੀ ਸਿਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਅੰਿ ਬਣ ਚੱਕੇ ਸਿ, ਨਜਿਿਾਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਿਕਾਨਰਆ ਿਿੀੇਂ ਸੀ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਇਿਿਾਂ ਸਭਿਾਂ ਿੱਲਾਂ ਦਾ ਿਿ ਿਾਲ ਅਨਿਐਿ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਿਚ ਕਈ ਥਾਂਿੀੇਂ
ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਿਸਲਿਾਿ ਿਾਕਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਬਾਂਦਰ-ਿਕਲ’ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਿਾ
ਿੀ ਕੀਤੀ। ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਿਾਥਾਂ ਅਤੇ ਨਸੱਿਾਂ ਿਾਂਿ ਦਿੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸ ਿਿੀੇਂ ਨਲਆ, ਸਿੋੇਂ ਸਿਾਜ ਨਿਚ ਰਨਿ
ਕੇ ਇਿਦਾ ਸਿਾਰ ਕਰਿ ਦੀ ਨਜ਼ੰਿੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਲਪੀਆਂ ਨਸੱਖੀਆਂ, ਪਰ
ਿਾਲ ਿੀ ਸੰਸਨਿਤ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦੂ ਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਿੀ ਅਨਿਐਿ ਕੀਤਾ। ਿਸਲਿਾਿ ਿਰਿ ਨਿਚੋੇਂ ਚੰਿੀਆਂ ਿੱਲਾਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਿਰਨਿਣ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਿਾ ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਉਸ ਿੇਲੇ ਦੀ ਉੱਤਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਕੀਤੀ ਨਜਿਦੇ ਨਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੈ। ਨਸਰਫ਼ ਇਕ
‘ਸ਼ਬਦ’ ਫ਼ਾਰਸੀ ਨਿਚ ਨਲਨਖਆ, ਨਜਿਤੋੇਂ ਪਤਾ ਲਿਦਾ ਿੈ ਉਿ ਫ਼ਾਰਸੀ ਚੰਿੀ ਜਾਣਦੇ ਸਿ। ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਉਿਿਾਂ
ਿੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਨਕਸੇ ਿਸਲਿਾਿ ਨਿਦਿਾਿ ਲਈ ਨਲਨਖਆ। ਉਸ ਿੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਿਆਂਢ ਨਿਚ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਿਿੀ ਪਨਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਪੀਆਂ ਨਿਚੋੇਂ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਲਿਾਂ ਿਾਤਰਾਿਾਂ ਲੈ
ਕੇ ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਭਾਈ ਲਨਿਣਾ (ਿਰੂ ਅੰਿਦ ਦੇਿ) ਜੀ ਤੋੇਂ ਨਲਪੀ ਨਤਆਰ ਕਰਿਾਈ ਨਜਿਦਾ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਚ
‘ਿਰਿਖੀ’ ਨਲਪੀ ਨਪਆ। ਇਸਲਾਿ ਦੇ ਸਤਿੀ ਨਜਿੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਉਿਿਾਂ ਦਾ ਸਿੱਚਾ ਜੀਿਿ ਦਰਸ਼ਿ
ਸ਼ੱਿ ਭਾਰਤੀ ਿੈ, ਨਜਿਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਿੇਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ। ਉਿਿਾਂ ਿੇ ‘ਓਅੰਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦ
ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੋੇਂ ਨਲਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਿੇੇਂ ਨਿਚ ਪਰਚਨਲਤ ਬਿ-ਦੇਿਤਾਿਾਦ ਦੇ ਖੰਡਿ ਲਈ ਉਿਿਾਂ ਿੇ ‘ਓਅੰਕਾਰ’
ਦੇ ਿੂਿਰੇ ‘ਇਕ’ ਲਾ ਕੇ ‘ੴ’’ ਦਾ ਨਸਿਾਂਤ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਆਿਾਰ ਿੈ। ਿਰਤਿਾਿ ਨਿਚ
ਰਨਿੰਨਦਆਂ ਨਿਰਸੇ ਿਾਲ ਜੜੇ ਰਨਿਣ ਦੀ ਇਿਤੋੇਂ ਿਿੀਆ ਨਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਿੀ ਿੋਰ ਕੋਈ ਿੋਿੇ। ਿਰੂ
ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਜੀ ਿੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਚੀਿ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਲਪੀ ਦੇ ਨਿਰਸੇ ਿਾਲ ਜੜ ਕੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ
ਦਾ ਭਨਿੱਖ ਸਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤਾ।
ਸਾਡੇ ਨਿਰਸੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਿ ਦਾ ਜੋ ਕੰਿ ਇਸਲਾਿੀ ਿਿਲਾਿਰ ਅਤੇ ਿਕਿਰਾਿ ਯੂਿੀਿਰਨਸਟੀਆਂ ਨੂੰ
ਢਾਿ ਕੇ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਲਿਾਰ ਜਾਂ “ਨਪਆਰ” ਿਾਲ ਿਰਿ ਪਨਰਿਰਤਿ ਕਰਕੇ
ਿਿੀੇਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਿਤੋੇਂ ਿੱਿ ਕਾਰਿਰ ਕੰਿ ਅੰਿਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਿੇ ਨਿੱਠੇ ਜ਼ਨਿਰ ਿਾਲ
(“ਜਾਂ ਭੇਡ ਦੀ ਖੱਲ ਨਿਚ ਲਕੇ ਭੇੜੀਏ” ਬਣ ਕੇ) ਕਰਿ ਦਾ ਯਤਿ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿੱਿ ਕਾਿਯਾਬੀ ਿਾਨਸਲ
ਕੀਤੀ। ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਜੇ ਨਕਸੇ ਪਨਰਿਾਰ ਦਾ ਸੱਨਤਆਿਾਸ ਕਰਿਾ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਨਰਿਾਰ ਦੇ ਿੰਨਡਆਂ ਨੂੰ ਡੋਡੇ
ਪੀਣ ਦਾ ਅਿਲ ਲਾ ਨਦਓ, ਬਾਕੀ ਕੰਿ ਉਿ ਆਪ ਿੀ ਕਰ ਲੈਣਿੇ।
ਅੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਿੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿੰਤਿ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਸੀਨਲਆਂ ਨੂੰ ਲੱਟ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਸਿੱਅਤੀ ਨਿਕਾਸ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਾਲ ਦੀ ਿੰਡੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਰੇਲਾਂ,
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ਸੜਕਾਂ, ਡਾਕ, ਤਾਰ, ਕਾਨਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਿੀਿਰਨਸਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਇਸੇ ਿੰਤਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਿਚ
ਿਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਿਰੇਜ਼ ਨਸਆਸਤਦਾਿ ਟਾਿਸ ਬੈਨਬੰਿਟਿ (ਟੀ.ਬੀ) ਿੈਕਾਲੇ ਿੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ
ਨਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਨਦਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਿੰਤਿ ਅਨਜਿੀ ਪੜਹੀ ਨਲਖੀ ਜਿਾਤ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ ਕਰਿਾ ਸੀ -" a class of
persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in
intellect". ਸਾਡੇ ਇਨਤਿਾਸ, ਸਿਾਜ, ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ, ਿਰਿਾਂ ਆਨਦ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਇਕ ਿੀ ਿੰਤਿ ਲਈ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਿ ਿੰਤਿ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਭਾਨਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਨਫਰ ਸਾਡੇ ਨਿਚ ਿੀਣ ਭਾਿਿਾ ਭਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ
ਕਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋੇਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਿਰਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ।
ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ ਦੇ ਸੰਸਨਿਤ ਦੇ ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਿੈਕਸ ਿੂਲਰ ਿੇ ਉੇਂਿੀਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਿ ਨਿਚ ਇਿ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਨਡਆ ਨਕ
ਸੰਿ 1000 ਈਸਿੀ ਪੂਰਿ ਦੇ ਲਿਭਿ ਆਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਿਿਲਾ ਕਰਕੇ ਿੂਲ ਦਰਨਿੜੀ ਸੱਨਭਅਤਾ ਨੂੰ
ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਸਰਫ਼ ਇਿਿਾਂ ਡੰਿਰ ਚਾਰਿ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੀਤ ਿਿ। ਿੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ,
ਿੀਤਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਰਿ ਿਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਿਤ ਿੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਬੇਿੂਦਾ ਅਿਿਾਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਿ
ਗ਼ਲਤ ਸਿੇਿਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਿ ਕੀਤੇ ਿਏ ਨਕ ਇਿਿਾਂ ‘ਅਸੱਭਯ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਭਯ’ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਅੰਿਰੇਜ਼ਾਂ
ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਿੈ।
ਇਿ ਿੱਖਰੀ ਿੱਲ ਿੈ ਨਕ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਅਿੇਕਾਂ ਗ਼ੈਰਤਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਿੂਰਖ ਬਣਿੋੇਂ ਿਾਂਿ ਕਰ ਨਦਤੀ, ਅਤੇ
ਸਤੰਤਰਤਾ ਸੰਿਰਾਿ ਚਲਾਇਆ। ਇਨਤਿਾਸਕ ਖੋਜ ਿੇ ਿੈਕਸ ਿੂਲਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲਹ ਨਦੱਤਾ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਦਰਨਿੜ ਲੋਕਾਂ ਨਿਚਕਾਰ ਿਸਲੀ ਿੰਡ ਇਿਿਾਂ ਦੇ ਡੀ ਐਿ ਏ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿੇ ਗ਼ਲਤ
ਸਾਬਤ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਿੈ। ਨਸੰਿ ਅਤੇ ਸਰਸਿਤੀ ਘਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਨਭਅਤਾਿਾਂ ਦਨਰਆਿਾਂ ਦੇ ਰਾਿ ਬਦਲਣ ਜਾਂ
ਸੱਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਿਸ਼ਟ ਿੋਈਆਂ, ਨਕਸੇ ਿਿਲਾਿਰ ਿੇ ਿਸ਼ਟ ਿਿੀੇਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ
ਅਤੇ “ਬੱਿੀਜੀਿੀ ਨਿਦਿਾਿਾਂ” ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ ਿੈਕਾਲੇ ਿੇ ਜੋ ਟੀਬੀ ਰੋਿ ਲਾ ਨਦੱਤਾ ਉਿਦਾ ਇਲਾਜ ਿਾਲੇ ਤਕ ਿਿੀੇਂ ਿੋ
ਸਨਕਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤੰਤਰਤਾ ਸੰਿਰਾਿ ਨਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿੰਦੂਆਂ, ਨਸੱਖਾਂ ਅਤੇ ਿਸਲਿਾਿਾਂ ਿੇ ਿਿ ਚੜਹ ਕੇ
ਨਿੱਸਾ ਨਲਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ ਨਕਿਰੇ ਿਜ਼ਰ ਿਿੀੇਂ ਆਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋੇਂ ਿਿਰੋੇਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਕਝ
ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਸਤੰਤਰ ਦਰਨਿਨੜਸਤਾਿ ਦੀ ਿੰਿ ਿੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਤਿ ਨਿਰਸੇ ਦੇ ਅਨਿਐਿ ਨਿਚ ਜੋ
ਜ਼ਨਿਰ ਅੰਿਰੇਜ਼ ਘੋਲ ਿਏ ਸਿ, ਉਿ ਨਿਆ ਿਿੀੇਂ। ਿਾਲੇ ਿੀ ਸਾਡੇ ਇਨਤਿਾਸ ਦੀਆਂ ਨਕਤਾਬਾਂ ਨਿਚ ਇਿ
ਜ਼ਨਿਰ ਪੀੜਹੀ ਦਰ ਪੀੜਹੀ ਚਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੇਰੇ ਦੋਸਤ ਐੱਸ ਬਲਿੰਤ ਦਾ ਨਦੱਲੀ ਨਿਚ ਨਕਤਾਬਾਂ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ
ਕਰਿ ਦਾ ਤਕੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਤਿਾਸ ਅਤੇ ਸੱਨਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਉਿ ਬਿਤ ਨਕਤਾਬਾਂ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ
ਕਰਕੇ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਭੇਜਦੇ ਸਿ। ਪਰ ਨਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਿੇ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ
ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦੱਤੀਆਂ ਨਕ “ਪੱਛਿੀ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਿਿਾਂ ਨਲਖਤਾਂ ਦੀ
ਿਕਲ ਤਿਾਡੇ ਲੇਖਕ ਿਾਰਦੇ ਿਿ, ਉਿ ਿੂਲ ਨਲਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਨਿਲਾਂ ਿੀ ਿਿ।” ਇਿ ਿੱਲ ਬਲਿੰਤ ਜੀ ਿੇ
ਖ਼ਦ ਿੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਿੈ।
ਸਾਡੇ “ਬੱਿੀਜੀਿੀ ਨਿਦਿਾਿਾਂ” ਨੂੰ ਿੀਣ ਭਾਿਿਾ (inferiority complex) ਦੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਜੋ ਬੀਿਾਰੀ
ਅੰਿਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਿਏ ਿਿ, ਅਤੇ ਨਜਿਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਿਿਾਂ ਦੀ ਿਕਲ ਿਾਰਿ ਦੇ ਡੋਡੇ ਪੀਣ ਦੀ
ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਬੌਨਿਕ ਨਸਿਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਖ਼ਦ ਆਪਣੇ ਨਦਿਾਗ਼ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਿਾ ਕਰਕੇ
ਿੰਿੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਬੌਨਿਕ ਫਿੜੀਆਂ ਫੜਕੇ ਤਰਿ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਿੰਿੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਐਿਕਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਆਪਣੇ
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ਨਿਰਸੇ – ਇਨਤਿਾਸ, ਿਰਿਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ, ਸਾਨਿਤ, ਸੱਨਭਆਚਾਰ ਆਨਦ – ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਟੀਬੀ ਸਾਡੇ
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ “ਬੱਿੀਜੀਿੀ ਨਿਦਿਾਿਾਂ” ਨੂੰ ਲੱਨਿਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। (ਪਰਿਾਤਿਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ਕਰ ਿੈ ਨਕ ਕਝ
ਗ਼ੈਰਤਿੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਰੋਿ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੀ ਿਿ, ਅਤੇ ਿਕਲ ਿਾਰਿ ਦੇ ਡੋਡੇ ਪੀਣ ਦਾ ਅਿਲ ਉਿਿਾਂ ਨੂੰ ਿਿੀੇਂ
ਲੱਨਿਆ ਿੋਇਆ)।
ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਿ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਨਕਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕਝ ਕਨਿਣ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾਂ ਿੈੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਿ ਖੇਤਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿ ਬਾਰੇ ਕਝ ਕਨਿਣਾ ਚਾਿਾਂਿਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲੀ ਨਕਤਾਬ ਸੰਿ
1812 ਨਿਚ ਪਾਦਰੀ ਨਿਲੀਅਿ ਕੇਅਰੀ ਿੇ ਛਾਪੀ, ਨਜਿਦੀ ਭੂਨਿਕਾ ਨਿਚ ਉਿਿੇ ਇਿਦਾ ਿਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ
ਨਬਆਿ ਕੀਤਾ – ਿੋਰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਿਾ ਕਰਿ ਨਿਚ
ਉਿਿਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਿਾ ਸੀ, ਤਾਂਨਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨਿਚ ਉਿਿਾਂ ਨੂੰ ਿਦਦ ਨਿਲ ਸਕੇ।
ਉਿਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਨਿਆਕਰਣ ਪਾਦਰੀਆਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸਨਿਲ ਸਰਿੈੇਂਟਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਨਲਖੇ ਤਾਂਨਕ ਉਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਿਾਨਲਆਂ ਨੂੰ ਸਿਝ ਕੇ ਉਿਿਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਾਨਿਰ ਿੈ
ਨਕ ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਰੋੜ ਕੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਿਚ ਨਫ਼ਟ ਕਰਿਾ ਿੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਿਿਾਂ ਦੀ
ਿੀ ਿਕਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਿੇ ਿੀ ਕਰਿੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਨਦੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭਾਨਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ
ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਿਲ ਕੋਈ ਨਿਆਿ ਿਾ ਨਦੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਰਸਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਚ ਸਭ ਤੋੇਂ
ਿੱਿ ਅਿੀਰ ਅਤੇ ਪਰਾਣਾ ਿੈ। ਨਤੰਿ ਕ ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਨਿਲਾਂ ਿੋਏ ਪੋਠੋਿਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਨਣਨਿ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ਦਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿੀ ਨਫਰ ਪੈਦਾ ਿਿੀੇਂ ਿੋਇਆ। ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਭਰਤਰਿਰੀ ਿਰਿੇ ਭਾਸ਼ਾਨਿਨਿਆਿੀ ਿੀ ਬੇਜੋੜ
ਿਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਲਈ ਸੰਸਨਿਤ, ਪਾਲੀ, ਅਪਭਰੰਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਾਣੀ (ਿਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜਿਿਸਾਖੀਆਂ
ਿਾਲੀ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਝਣਾ ਬਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਪਰ ਇਿ ਕਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਖੱਚ ਿੂਿ ਕੇ
ਜਾਂ ਕੱਟ ਿੱਢ ਕੇ ਪੱਛਿੀ ਢਾਂਨਚਆਂ ਨਿਚ ਿੱਕਣ ਦਾ ਕੰਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ “ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿੀਆਂ” ਿੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਿਾਲੇ ਤਕ ਿੀ ਕਰ ਰਿੇ ਿਿ। ਸੰਸਨਿਤ ਦੇ ਇਕ ਨਿਦਿਾਿ “ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿੀ” (ਿਣ ਸਿਰਿੀ) ਿੇ
ਆਪਣੀਆਂ “ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿ” ਦੀਆਂ ਨਲਖਤਾਂ ਨਿਚ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਲਖਤਾਂ ਦੀ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਿਕਲ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਅਤੇ
ਸੰਸਨਿਤ ਜਾਣਨਦਆਂ ਿੋਇਆਂ ਿੀ ਇਿ ਜਾਿਣ ਦਾ ਯਤਿ ਿਿੀੇਂ ਕੀਤਾ ਨਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਰਸਾ ਕੀ
ਿੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਿੀਰ ਨਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਨਲਖਣਾ ਠੀਕ ਿੈ, ਪਰ
ਸਾਨੂੰ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਿੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਿਾਣ ਿਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿੇਰੀ ਨਕਤਾਬ Panjabi: A
Comprehensive Grammar ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਿੈ (ਜੋ ਪਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਿੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਿੈਥੋੇਂ
ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਨਲਖਿਾਈ ਸੀ), ਪਰ ਇਸ ਨਿਚ ਦੱਸੀਆਂ ਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਿੈੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਿੀ ਲੇਖ
ਨਲਖ ਕੇ ‘ਿਣ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਪਰਨਚਆਂ ਨਿਚ ਛਪਿਾਏ ਿਿ। ਿੈੇਂ ਪੱਛਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿੀਆਂ ਤੋੇਂ ਬਿਤ ਕਝ
ਨਸੱਨਖਆ ਿੈ, ਪਰ ਿੈੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਸਨਿਤ ਪਨਰਿਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਕੀਤਾ
ਿੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਿੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਤੋੜ ਿਰੋੜ ਕੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ
ਨਿਆਕਰਣਾਂ ਜਾਂ “ਯੂਿੀਿਰਸਲ” ਿੋਣ ਦਾ ਸਾਿਰਾਜੀ ਦਾਅਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਪੱਛਿੀ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨਿਚ ਬਦੋਬਦੀ
ਨਫ਼ਟ ਿਿੀੇਂ ਕੀਤਾ, ਨਜਿੇੇਂ ਪੰਜਾਬੀ “ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿੀ” ਿਣ ਤਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਿਿ। ਖ਼ਦ ਨੂੰ ਬਿਤ ਉੱਚੇ
ਸਿਝਣ ਿਾਲੇ ਪੱਛਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿ ਸਣ ਕੇ ਬਿਤ ਕਸ਼ਟ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਉਿਿਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੇਂ ਿੱਿ ਅਿੀਰ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਕਨਿਣ ਿਾਨਲਆਂ ਦੀਆਂ ਨਲਖਤਾਂ
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ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਿ “ਚੱਪ ਦੀ ਸਾਨਜ਼ਸ਼” (conspiracy of silence) ਿਰਤਦੇ ਿਿ ਜਾਂ ਉਿਦੇ ਨਸਰ ਅੰਿਹੀੇਂ ਦੇਸ਼
ਭਿਤੀ (chauvinism) ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਿ ਿੜਹ ਨਦੰਦੇ ਿਿ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਿੀ ਨਿਡਰ ਿੋ ਕੇ ਇਿ ਸਭ ਕਨਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ, ਕੋਈ ਰੋਿੇ ਕੋਈ ਨਪੱਟੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਝਦਾਰ ਨਿਦਿਾਿ ਇਸ ਿੱਲ ਨੂੰ ਿੰਿੇਿਾ ਨਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਰਸੇ ਦਾ ਿਿੱਤਿ ਨਸਰਫ਼ ਇਨਤਿਾਸਕ ਿਿੀੇਂ, ਸਿੋੇਂ ਿਣ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿੀ ਿੀ ਇਿਤੋੇਂ ਬਿਤ
ਕਝ ਨਸੱਖ ਸਕਦੇ ਿਿ।
ਸਭ ਤੋੇਂ ਿੱਿ ਕਸੂਰਿਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਿੀਿਰਨਸਟੀਆਂ ਨਿਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰਪਏ ਿਿੀਿਾ ਿੇਤਿ ਿਾਂਜਣ ਿਾਲੇ
ਸਾਡੇ “ਨਿਦਿਾਿ” ਿਿ, ਜੋ ਤਕਿੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਰੰਥ ਤਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਿੇ ਿਿ, ਪਰ ਇਿਿਾਂ ਦੀ
ਿਰਤੋੇਂ ਬਾਰੇ ਕਝ ਿਿੀੇਂ ਸੋਚਦੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਿੀ ਿੈ, ਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਭਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਿਚ ਇਸ
ਸ਼ਬਦਾਿਲ਼ੀ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰ ਕੇ ਿੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏ (ਨਜਿੇੇਂ ਿੈੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਾਂ ਨਿਚ ਕਰ
ਕੇ ਦੱਸੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ ਿੇ ਇਸ ਨਕਤਾਬ ਨਿਚ ਿੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੀ ਿੈ)। ਜੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਸੋਚੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਿਾਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਨਚਆਂ ਨਿਚ ਇਿ ਿਿੀੇਂ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਜੜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਅਿਿਾਦ ਰਾਿੀੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ
ਸੇਿਾ ਿਿੀੇਂ ਸਿੋੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਸਾਡੇ ਿਣ ਦੇ “ਸਾਨਿਤਕ ਆਲੋਚਕ” ਕਰ ਰਿੇ ਿਿ, ਨਜਿਿਾਂ
ਕੋਲ ਕਨਿਣ ਲਈ ਕਝ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੀ ਿਿੀੇਂ, ਪਰ ਿੋਟੋ ਿੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੌਨਿਕ ਕੰਿਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਲਕੋੇਂਦੇ ਿਿ ਨਜਿੇੇਂ ਕੋਈ ਬੇਸਰਾ ਿਾਇਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਿੌਲੇ ਨਿਚ ਆਪਣੇ ਬੇਸਰੇਪਿ ਨੂੰ ਲਕੋੇਂਦਾ ਿੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਲਖਣ ਲਈ ਪਨਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਸੋਚਣਾ ਿੀ ਪੈੇਂਦਾ ਿੈ, ਸੋਚਣ ਲਈ ਨਦਿਾਗ਼ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਿੀ ਕਰਿੀ
ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ “ਨਿਦਿਾਿ” ਿਿੀੇਂ ਕਰਿਾ ਚਾਿੰਦੇ।
ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਨਿਰਸੇ ਤੋੇਂ ਿੀ ਿੱਿ ਅਿੀਰ ਸਾਡਾ ਨਿਰਸਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤਰਕ (philosophical
logic) ਦਾ ਿੈ, ਨਜਿਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ ਿੇ ਇਿ ਨਕਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਚ ਨਲਖੀ ਿੈ, ਨਜਿਤੋੇਂ ਿੈੇਂ ਬਿਤ
ਕਝ ਨਸੱਨਖਆ ਿੈ ਅਤੇ ਨਜਿਦਾ ਪਰਾਕਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਿੱਖਬੰਿ ਨਲਖਣਾ ਿੇਰੇ ਲਈ ਬਿਤ ਸਿਿਾਿ ਦੀ ਿੱਲ ਿੈ। ਇਸ
ਨਕਤਾਬ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਿੇਰਾ ਕੰਿ ਿਿੀੇਂ ਿੈ, ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਅਨਜਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲ ਇਸ ਨਕਤਾਬ ਿਾਲ ਨਿਆਂ
ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਾਠਕ ਇਿਨੂੰ ਖ਼ਦ ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਪੜਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਿ ਸਿਝ ਜਾਣਿੇ ਨਕ ਿਰਬਾਣੀ ਦੇ
ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਿ (ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ) ਨਿਚ ਬਿਤ ਡੂਘ
ੰ ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ।
ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਿ ਪਰੰਪਰਾ ਿਰੀਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਜੰਿੀ ਿੀ ਪਰਾਣੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿਤੋੇਂ ਿੀ ਿੱਿ ਅਿੇਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ
ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿੈ। ਇਿਦੇ ਅਿੇਕ ਸੰਪਰਦਾਯਾਂ (ਸਕੂਲਾਂ) ਨਿਚੋੇਂ ਿੱਖ ਜਾਂ ਪਰਨਸੱਿ ਸੰਪਰਦਾਯ ਛੇ
ਿਿ – ਆਸਨਤਕ (ਿੇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਿੰਿਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀਿ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ‘ਆਸਨਤਕ’ ਆਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿੀੇਂ ਸੀ ਨਕ ਉਿ ਈਸ਼ਿਰ ਜਾਂ ਆਤਿਾ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਿੀ ਿੰਿਣ) ਿਿ : ਸਾਂਖਯ, ਯੋਿ, ਨਿਆਇ,
ਿੈਸ਼ੇਨਸ਼ਕ, ਿੀਿਾਂਸਾ ਅਤੇ ਿੇਦਾਂਤ – ਅਤੇ ਦੋ ਿਾਸਨਤਕ (ਿੇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਿਾ ਿੰਿਣ ਿਾਲੇ): ਜੈਿ ਅਤੇ ਬੱਿ
ਿਰਿ, ਿਿ। ਿੈਸੇ ਤਾਂ ਿਰ ਸੰਪਰਦਾਯ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਨਿਿਾਿ ਿੈ, ਪਰ ਨਿਆਇ ਸੰਪਰਦਾਯ ਅਤੇ
ਜੈਿ ਅਤੇ ਬੱਿ ਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਚ ਜੋ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਿਿ, ਉਿਿਾਂ ਤਕ ਿਰੀਕ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ
(ਲੌਨਜਕ) ਿਿੀੇਂ ਪਿਚ
ੰ ਸਨਕਆ। ਿਰ ਸੰਪਰਦਾਯ ਿੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਿ ਤਰਕ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਉਸਾਨਰਆ ਿੈ।
ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਨਫ਼ਆਂ ਨਿਚ ਿਖਰੇਿੇੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਕਝ ਿਾਿਤਾਿਾਂ ਿਦ
ੰ ੀਆਂ
ਿਿ, ਅਤੇ ਜਦ ਤਾਰਨਕਕ ਲੋਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਿਾਿਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਿਖਰੇਿੇੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ, ਪਰ
ਸਭਿਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨਿਚ ਕੋਈ ਤਰਟੀਆਂ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦੀਆਂ। ਿਰ ਸੰਪਰਦਾਯ ਦੇ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿੇ ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਦੀ
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ਆਪਣੀ ਪੱਿਤੀ, ਪਰਿਾਣ ਿੇ ਿਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਿਾਂ ਤੇ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਕਤਰਕ ਬਾਰੇ ਨਿਸਥਾਰ ਿਾਲ ਦੱਨਸਆ
ਿੈ। ਪਰੰਪਰਾਿਤ ਿਰੀਕ ਲੌਨਜਕ (ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਲੌਨਜਕ ਤੇ ਅਿਾਰਤ) ਨਿਚ ਇਿ ਸਭ ਕਝ ਸ਼ਾਨਿਲ ਿਿੀੇਂ ਿੈ।
ਰਿਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ਤੇ ਰਿਾਇਤੀ ਿਰੀਕ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਿਤ ਿਲਕਾ ਿੈ।
ਇਸ ਨਕਤਾਬ ਨਿਚ ‘ਨਿਆਇ’ ਸੰਪਰਦਾਯ, ਜੈਿ ਅਤੇ ਬੱਿ ਿਤ ਦੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਿਿਾਂ ਸਭ
ਸੰਪਰਦਾਯਾਂ ਦਾ ਸਿਾਿੇਸ਼ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ‘ਿਿ-ਬਰਾਿਿਣ’ ਸੰਪਰਦਾਯ ਦਾ ਨਿਸਥਾਰ ਿਾਲ ਨਿਿੇਚਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ।
‘ਿਿ-ਬਰਾਿਿਣ’ ਸੰਪਰਦਾਯ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਨਿਆਏ (1200 ਈਸਿੀ) ਦਾ ਿਰੰਥ ‘ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ’
ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਅਨਜਿੀਆਂ ਬਲੰਦੀਆਂ ਛੂਿ
ੰ ਦਾ ਿੈ, ਨਜਿਿਾਂ ਤਕ ਪੱਛਿੀ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੇਂਿੀਿੀੇਂ ਸਦੀ
ਨਿਚ ਨਸੰਬੋਨਲਕ (ਿੈਥੇਿੈਟੀਕਲ ਜਾਂ ਿਨਣਤੀ) ਲੌਨਜਕ ਦੇ ਆਿਿਿ ਤਕ ਿਿੀੇਂ ਪਿੰਚ ਸਨਕਆ ਸੀ। ਪੱਛਿੀ
ਨਸੰਬੌਨਲਕ ਲੌਨਜਕ ਦਾ ਆਿਾਰ ਜਾਰਜ ਬੂਲ ਦਾ ਬਾਈਿਰੀ ਬੂਲੀਅਿ ਅਲਜਬਰਾ ਨਜਿਨੂੰ ਉਿਿੇ Laws of
Thought ਦਾ ਿਾਂ ਨਦੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਡਜੀਟਲ ਕੰਨਪਊਟਰ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦਾ ਆਿਾਰ ਇਿੋ ਅਲਜਬਰਾ ਿੈ। ਇਸ
ਨਕਤਾਬ ਨਿਚ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ ਿੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਬਾਈਿਰੀ ਅਲਜਬਰੇ ਅਤੇ ਲੌਨਜਕ ਦੀ ਿਕੰਿਲ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਨਿਆਏ ਦੇ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ਨਿਲਦੀ ਿੈ। ਨਸਰਫ਼ ਇੰਿਾ ਿੀ ਿਿੀੇਂ, ਉਿਿਾਂ ਿੇ ਜਾਰਜ ਬੂਲ ਦੀ
ਪਤਿੀ ‘ਿੇਰੀ ਬੂਲ’ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਤ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਦੇ ਇਿ ਿੀ ਦੱਨਸਆ ਿੈ ਨਕ ਜਾਰਜ ਬੂਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੌਨਜਕ
ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿਿੇ ਇਿ ਨਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੌਨਜਕ ਤੋੇਂ ਨਲਆ, ਪਰ ਇਿਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਖੋਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਨਦੱਤਾ।
ਦੱਖ ਦੀ ਿੱਲ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਪੱਛਿੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਗ਼ਲਾਿ ਬਣੇ ਅਤੇ ਖ਼ਦ ਆਪਣੇ ਨਦਿਾਗ਼ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਿਾ
ਕਰਿ ਿਾਲੇ (ਅਤੇ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਿ ਿਾਨਲਆਂ ਦਾ ਬੇਰਨਿਿੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਿੀ ਿਾਲ ਿਜ਼ਾਕ ਉੜਾਉਣ ਿਾਲੇ) ਸਾਡੇ
ਨਜ਼ਆਦਤਾਰ ਭਾਰਤੀ “ਨਿਦਿਾਿਾਂ” (ਨਜਿਿਾਂ ਨਿਚ ਸਭ ਤੋੇਂ ਿੱਿ ਨਿੱਘਰੇ ਿੋਏ ਪੰਜਾਬੀ “ਨਿਦਿਾਿ” ਿਿ) ਦੀ
ਕੌਿੀ ਗ਼ੈਰਤ ਦਾ ਇਸ ਿੱਦ ਤਕ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਿੋ ਚੱਨਕਆ ਿੈ ਨਕ ਉਿਿਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਿਿਾਂ ਸਭ ਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਿੀ ਿਿੀੇਂ ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਿੈ ਿੀ ਤਾਂ ਉਿ ਅਨਜਿੀਆਂ ਬੌਨਿਕ ਫਿੜੀਆਂ ਦਾ ਨਤਆਿ ਿਿੀੇਂ ਕਰਿਾ ਚਾਿੰਦੇ ਨਜਿਿਾਂ
ਿਾਲ ਤਰਿ ਦੀ ਆਦਤ ਉਿਿਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਿਈ ਿੈ ਅਤੇ ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਉਿਿਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਨਿਕ ਲੱਤਾਂ ਿਕਾਰਾ ਿੋ
ਿਈਆਂ ਿਿ। ਜਾਂ ਇਿ ਕਨਿ ਲਓ ਨਕ ਉਿ ਪੱਛਿ ਤੋੇਂ ਿੰਿੀਆਂ ਐਿਕਾਂ ਤੋੇਂ ਨਬਿਾਂ ਦੇਖ ਿੀ ਿਿੀੇਂ ਸਕਦੇ।
ਿਣ ਦੇ ਬਿਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਸੰਸਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿਿੀੇਂ ਿੈ,
ਅਤੇ ਇਿ ਅਨਿਆਿਤਾ ਨਿਰਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਿ ਿਾਲ ਸਿਝਣੇ ਦੇ ਰਾਿ ਨਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਿੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਫ਼ਰਕੂ
ਿਾਿੌਲ ਨਿਚ ਸੰਸਨਿਤ ਨੂੰ “ਬਾਿਿਣਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ” ਦੱਸਣ ਿਾਲੇ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੀ ਘਾਟ
ਿਿੀੇਂ, ਿਾਲਾਂਨਕ ਿਰ ਭਾਰਤੀ ਿਰਿ ਦਾ ਿੰਭੀਰ ਨਿਦਿਾਿ ਇਿ ਿੰਿਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬੱਿ
ਿਰਿ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਲਈ ਸੰਸਨਿਤ ਦਾ ਨਿਆਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਿਿਾਿ ਨਸੱਖ ਨਿਦਿਾਿ, ਪਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਾਨਿਬ
ਨਸੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਿਹ ਨਸੰਘ ਿਾਭਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਿੀਰ ਨਸੰਘ ਸੰਸਨਿਤ ਦੇ ਨਿਦਿਾਿ ਸਿ। ਬੱਿ ਿਰਿ ਦੇ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਲੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਜੈਿ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਨਿਤ ਿੈ ਜੋ ਪਾਲੀ ਿਾਲ ਬਿਤ ਨਿਲਦੀ ਜਲਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਸਿੀ ਢੰਿ
ਿਾਲ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਨਿਤ ਨਸੱਖਣ ਲਈ ਪਨਿਲਾਂ ਸੰਸਨਿਤ ਨਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਇਿ
ਨਸੱਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਨਿਤ ਸੰਸਨਿਤ ਿਾਲੋੇਂ ਿੱਖਰੀਆਂ ਨਕਿੇੇਂ ਿਿ। ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੌਿ ਤਰਕ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਸੰਸਨਿਤ ਿੀ ਿੈ। ਇਿਿਾਂ ਿਾਲਤਾਂ ਨਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਿੀਿਰਨਸਟੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼
ਬਣਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਸੰਸਨਿਤ ਦੇ ਿਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਿਿਾਦ ਨਤਆਰ ਕਰਿ। ਇਸ ਨਕਤਾਬ ਨਿਚ ਨਜੰਿੇ ਿੀ
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ਸੰਸਨਿਤ ਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਖਿਈ ਚਰਚਾ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ, ਉਿਹਾਂ ਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਅਿਿਾਦ ਤਾਂ ਨਿਲਦਾ ਿੈ ਪਰ ਬਦਨਕਸਿਤੀ ਨੂੰ ਇਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਿਚ ਉਪਲਬਿ ਿਿੀ ਿਿ। ਇਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਿਾਂ ਦਖਾਂਤ ਿੈ!
ਡਾਕਟਰ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ ਦੀ ਇਿ ਨਕਤਾਬ ਨਕਸੇ ਿਾਿਲ ਿਾਂਿ ਿਿੀੇਂ ਪੜਹਿੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਸਿਝ ਕੇ
ਪੜਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਨਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਿਡੇਨਰਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਉੱਚੇ ਪੱਿਰ ਤਕ ਪਿਚ
ੰ ਿਈ ਸੀ,
ਪਰ ਉਿਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੀਿਿੀੇਂ-ਇੱਕੀਿੀੇਂ ਸਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਿਾਲ ਿੈ? ਪਰ ਲੇਖਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਿਾਦੀ
ਿਿੀੇਂ। ਕੌਿੀ ਅਣਖ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੀਜ ਿਾਸ ਿਿੀੇਂ ਿੋਇਆ। ਆਸ ਿੈ ਨਕ ਿਾਲੇ ਿੀ ਕਝ ਅਨਜਿੇ
ਲੋਕ ਿਿ ਨਜਿਿਾਂ ਦੇ ਸਿੈਿਾਣ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਇਿ ਨਕਤਾਬ ਟੰਬੇਿੀ “ਦਾਿਾ ਅਿਨਿ ਬਿਤ ਨਤਰਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਿਨਰਆ ਬੂਟ ਰਨਿਓ ਰੀ।“
ਿੰਿਤ ਰਾਏ ਭਾਰਦਿਾਜ
ਬਰਨਿੰਿਿ, ਯੂ ਕੇ
ਅਿਸਤ, 2016
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5.10.6.5

ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦਆਰਾ ਨਦਿਿਾਿ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ
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5.10.6.6

ਿੇਤ-ਨਬੰਦ-ਨਿਿਰਣ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

222

5.10.6.7

ਤਰਕਨਿਆਇ ਜਾਂ ਿਾਦਨਿਆਇ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ
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5.10.6.8

ਸੰਤਾਿਾਂਤਰ ਨਸਿੀ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

222

5.10.6.9

ਸੰਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

222

5.10.6.10 ਸਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ ਨਿਰੱਤੀ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ
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5.10.7

ਦੇਿੇੇਂਦਰਬੋਿੀ (650 ਈ:)

223

5.10.8

ਸ਼ਾਕਯਬੋਿੀ (675 ਈ:)

223

5.10.9
5.10.10

ਨਿਿੀਤ ਦੇਿ (700 ਈ:)
ਰਿੀ ਿਪਤ (725 ਈ:)

223
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ਜਤੇੇਂਦਰਬੋਿੀ (725 ਈ)
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227
228

5.10.17

ਅਰਚਟ (ਲਿਪਿ 900 ਈ: )

228

5.10.18
5.10.19
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ਚੰਦਰ ਿੋਨਿਿ (925 ਈ:)

229
229

5.10.20

ਪਰਾਨਿਆਕਰ ਿਪਤ (940 ਈ:)

230
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231
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ਰਤਿਕੀਰਤੀ (940 - 1000 ਈ:)

231

5.10.24

ਰਤਿ ਿਜਰ (979 - 1040 ਈ: )

232

5.10.25
5.10.26

ਨਜਿ ਨਿਤਰ (1025 ਈ:)
ਦਾਿਸ਼ੀਲ (1025 ਈ:)

232
232

5.10.27

ਨਿਆਿਸ਼ਰੀ ਨਿਤਰ ( ਲਿਪਿ 1040 ਈ )

232

5.10.28
5.10.29

ਨਿਆਿਸ਼ਰੀ ਭਦਰ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ:)
ਰਤਿਾਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਲਿਪਿ 1400 ਈ:)

233
233

5.10.30

ਯਿਾਰੀ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ:)

233

5.10.31
5.10.32

ਸ਼ੰਕਰਆਿੰਦ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ:)
ਸ਼ੱਭਕਰ ਿਪਤ (ਲਿਪਿ 1080 ਈ:)

233
234

5.10.33

ਿੋਕਸ਼ਾਕਰ ਿਪਤ (ਲਿਪਿ 1100 ਈ:)

234

5.11

6

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਤਿ

234

5.11.1

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਕਰਾਰਿਈ ਪਰਨਿਰਤੀ

235

5.11.2

ਰਾਜਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਾ ਖਸ ਜਾਣਾ

236

5.11.3
5.11.4

ਇਸਲਾਿ ਿਤ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦੀ ਘਾਤਕ ਿਾਰ
ਬਰਿਿਣ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨਿਚ ਪਿਰ-ਜਾਨਿਰਤੀ

237
238

5.11.5

ਬੱਿਿਤ ਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਰਿ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰ

238

ਨ੍ਿ-ਬਰਾਹਮਣ ਯੁਗ (ਲਗਪਗ 900 ਈ: – 1920 ਈ:)
6.1

ਪਰਿਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਨਿਆਇ-ਪਰਕਰਣ

6.1.1

ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ (ਲਿਪਿ 950 ਈ:)

6.1.1.1
6.2

ਨਿਆਇਸਾਰ - ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ

ਨਿਆਇ ਪਰਕਰਣਾਂ ਨਿਚ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਿ ਦਾ ਸਿਾਿੇਸ਼

6.2.1

ਿਰਦਰਾਜ (ਲਿਪਿ 1150 ਈ:)

6.2.1.1

6.2.2

252

252
256

ਿੱਲਭਾਚਾਰੀਆ (12ਿੀ ਸਦੀ ਈ:)
ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ - ਿੱਲਭਾਚਾਰੀਆ

ਅੰਿਿ ਭੱਟ (1623 ਈ:)

6.3.2.1

6.3.3

242

ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ (ਲਿਪਿ 1275 ਈ:)

6.3.1.1

6.3.2

242

252

ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪਰਕਰਣਾਂ ਨਿਚ ਨਿਆਇ ਪਦਾਰਥ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਦਾ ਸਿਾਿੇਸ਼

6.3.1

242

ਤਾਰਨਕਕਰਕਸ਼ਾ - ਿਰਦਰਾਜ

6.2.2.1 ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ - ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ
6.3

241

ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ – ਅੰਿਿ ਭੱਟ

ਨਿਸ਼ਿਿਾਥ ਨਿਆਇਪੰਚਾਿਿ (1634 ਈ:)

257
260

261
261

262
262

266
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6.3.3.1

266

6.3.4

ਜਿਦੀਸ਼ ਤਰਕਲੰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕਅੰਨਿਰਤ (ਲਿਪਿ 1635 ਈ:)

266

6.3.5

ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ ਭਾਸਕਰ (17ਿੀ ਸਦੀ ਈ:)

267

6.3.5.1
6.4

ਤਰਕਕੌਿਦੀ – ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ ਭਾਸਕਰ

ਿਰੰਥ ਜੋ ਕਝ ਇਕ ਨਿਆਇ ਅਤੇ ਕਝ ਇਕ ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦਾ ਨਿਿੇਚਿ ਕਰਦੇ ਿਿ

6.4.1

ਸ਼ਸ਼ਿਰ (~ 1125 ਈ:)

6.4.1.1

6.4.2

ਨਿਆਇਨਸਿਾਂਤ ਦੀਪ - ਸ਼ਸ਼ਿਰ

ਿਾਿਿਾਚਾਰੀਆ (ਲਿਪਿ 1331 – 1391 ਈ:)

6.4.2.1
7

ਭਾਸ਼ਾਪਨਰਛੇਦ - ਪੰਚਾਿਿ

ਸਰਿਦਰਸ਼ਿਸੰਿਰਨਿ - ਿਾਿਿਾਚਾਰੀਆ

ਸ਼ਰੀਤਤਿਵਚੰਤਾਮਣੀ – ਨ੍ਿੇੇਂ ਤਿਕਸ਼ਾਸਤਿ ਦਾ ਵਨ੍ਿਮਾਣ
7.1

ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਾਨਿਆਏ (1200 ਈ:)

267
268

268
268

269
269
277
277

7.2

ਤਤਿਨਚੰਤਿਣੀ ਦੇ ਅਨਿਐਿ ਨਿਸ਼ੇ

278

7.3

ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਖੰਡ

278

7.3.1

ਿੰਿਲਿਾਦ

278

7.3.2
7.3.3

ਪਰਿਾਣਿਾਦ – ਨਿਆਿ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਾਣਕਤਾ
ਅਿਯਥਾਖਯਾਨਤ – ਅਿੈਿ ਨਿਆਿ

278
280

7.3.4
7.3.5

ਸੰਨਿਕਰਖ (ਸੰਨਿਕਰਸ਼) – ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ
ਸਿਿਾਯਿਾਦ

281
284

7.3.6

ਅਿਉਪਲਬਨਿਪਰਿਾਣਿਾਦ

285

7.3.7
7.3.8

ਅਭਾਿਿਾਦ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ਕਾਰਣਿਾਦ – ਪਰਤੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਿ

285
286

7.3.9

ਿਿਅਣੂਤਿਿਾਦ – ਿਿ ਦਾ ਅਣੂਤਿ ਸਰੂਪ

287

7.3.10
7.3.11

ਅਿਨਿਯਿਸਾਯਿਾਦ – ਬੋਿ ਤੋੇਂ ਿਿਰੋੇਂ
ਨਿਰਨਿਕਲਪਿਾਦ (ਸਿੀਪੀ ਜਾਂ ਨਸੱਿਾ ਪਰਤੱਖਣ)

288
289

7.3.12

ਸਨਿਕਲਪਿਾਦ – ਿਨਿਅਸਥ ਪਰਤੱਖਣ

289

7.4

ਅਿਿਾਿ ਖੰਡ – ਅਿਨਿਤੀ ਨਿਰੂਪਣ

290

7.4.1

ਅਿਿਾਿ ਅਤੇ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ ਫਰਕ

290

7.4.2

ਨਿਆਪਤੀ ਪੰਚਕਿ – ਨਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ

291

7.4.3
7.4.4

ਨਸੰਿਿਾ-ਨਿਆਘਰੋਕਤ ਨਿਆਪਤੀਲਕਸ਼ਣ
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295
296

7.4.5

ਪੂਰਿਪੱਖ – ਿੋਰ ਆਪੱਤੀਜਿਕ ਨਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ

297

7.4.5.1

ਨਸੱਿਾਂਤ ਲਕਸ਼ਣਿ – ਨਿਆਪਤੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ

297
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299

7.4.7
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300
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303
305
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306
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306
307

7.4.13

ਉਪਾਨਿਿਾਦ (ਿੇਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤਬੰਦਤਾ)

307

7.4.14
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310
311
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311
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312
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312
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7.4.21
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313
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313
315
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316
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317
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317
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317
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318
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321
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321
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327

7.6.10
7.6.11

ਨਿਿੀਿਾਦ
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327
328

7.6.12
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329

7.6.13
7.6.14
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331
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332
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333
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ਕਾਂਡ ਪਨਿਲਾ
ਭੂਨਿਕਾ: ਨਿਨਿਆਿ ਅਤੇ ਤਰਕ

1

ਵਿਸ਼ਾ-ਪਰਿੇਸ਼

ਿੱਢ ਕਦੀਿ ਤੋੇਂ ਿੀ ਆਦਿੀ, ਜਦ ਤੋੇਂ ਸਿੈ-ਚੇਤਿ ਿੋਇਆ, ਕੱਝ ਬਨਿਆਦੀ ਸਿਾਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਯਿ ਤਕ ਪਿੰਨਚਆ ਿੈ। ਇਿ ਨਸਰਸ਼ਟੀ, ਇਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਿੈ? ਇਿ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਚਲਦਾ ਿੈ? ਇਸ ਦੇ
‘ਨਿਯਿ’ ਕੀ ਿਿ? ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਪੱਛੇ ਨਕਸ ਿਸਤੀ ਦਾ ਿੱਥ ਿੈ? ਇਿਹਾਂ ਨਿਯਿਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ
ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਾਂ? ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਨਿਚ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ? ਅਤੇ ਇਿ
ਨਿਆਿ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਜੀਿਿ ਲਈ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਿਾਈ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਇਸ ਅਿੰਤ ਅਤੇ ਅਦਭਤ
ਬਰਨਿਿੰਡਕ ਲੀਲਹਾ ਨਿਚ ਆਦਿੀ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਿ ਿੈ? ਕਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀੇਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ - ਸਿੱਚੀ ਿਾਿਿ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ - ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਯੋਿ ਨਿਚ ਨਲਆ ਸਕਦੇ ਿਾਂ?
ਿਾਿਿ ਿਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋੇਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਨਰਿਾ ਿੈ। ਸਿੇ ਸਿੇ ਇਿਹਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ
ਬਦਲਦੇ ਰਿੇ ਿਿ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਿਜ - ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਯੱਿ ਤੱਕ ਪਿੰਚੇ ਿਾਂ ਜਿਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਿੀ-ਦੇਿਨਤਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਚ ਦੇਖਦੇ। ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਖਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਜਾ-

ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਯੱਿ ਕਰਿਾਉੇਂਦੇ ਅਤੇ ਿਨਿਸ਼ ਨਕਸਿ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਉਿ ਸੋਚਦੇ ਸਿ ਨਕ ਿਾ-ਖਸ਼
ਦੇਿੀ-ਦੇਿਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਿਾਸ ਕਰ ਦੇਣਿੇ: ਭੈ-ਭੀਤ ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਿਰ ਪਾਸੇ
ਭੱਖ-ਿਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏਿੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇਿਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਿਦ
ੰ ੀ, ਇੰਦਰ
ਦੇਿਤੇ ਦੇ ਿਣ ਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਿਿੀ ਦੇਿੀ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਆਦਿੀ ਦੀ
ਸੂਝ ਿਿਦੀ ਿਈ ਅਤੇ ਕਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ (ਯਥਾ) ਨਿੱਚ ਪਛਾਨਣਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋਇਆ। ਕਦਰਤ
ਦੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਿਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੋਣ ਲੱਿੀ ਅਤੇ ਆਦਿੀ ਿਿੇੇਂ ਸੂਝ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ

ਸਦਕਾ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਬੂਿੇ ਅੱਿੇ ਆ ਖੜਾ ਿੋਇਆ। “ਨਿਆਿ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਨਤਰਭਿਣ ਸੋਝੀ ਿੋਇ॥” ਨਜਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੀਿੇ ਦੀ ਲੋਅ ਿਾਲ ਿਰ ਪਾਸੇ ਚਾਿਣ ਫੈਲ ਉੱਠਦਾ ਿੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਿੀ ਿਾਲ ਕਦਰਤ ਦੇ
ਭੇਦਾਂ ਤੋੇਂ ਿਕਾਬ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋਇਆ। ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਲ ਆਦਿੀ ਕਦਰਤ ਦੀ ਿਲਾਿੀ ਦੀਆਂ
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ਜ਼ੰਜੀਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿਾਲਕ ਬਣਿ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਿ ਲੱਿਾ। “ਨਜਉ ਅੰਿੇਰੈ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀਐ ਨਤਉ ਿਰ

ਨਿਆਨਿ ਅਨਿਆਿ ਤਜਾਇ ॥੨॥” ਇਸ ਅਪਾਰ ਨਿਆਿ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਲਈ ਅਤੇ
ਿਾਿਿਤਾ ਦੀ ਨਬਿਤਰੀ ਲਈ ਿਰਤਣ ਦਾ ਿੌਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਨਿਨਿਆਿ ਿੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਿੱਖੀ ਜੀਿਿ ਨੂੰ ਬਿਤ ਿੱਦ ਤੱਕ ਪਰਭਾਿਤ ਕੀਤਾ ਿੈ । ਆਿਨਿਕ ਤਕਿੀਕੀ

ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਕਰਾਿਾਤ ਨਿਨਿਆਿ ਿੇ ਿੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਿੈ। ਿਿਾਈ ਜਿਾਜ਼, ਿੱਡੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਿਿ, ਕੰਨਪਊਟਰ
ਦਾ ਨਿਸ਼ਿਾ, ਟੈਲੀਿੀਯਿ ਆਨਦ ਇਸੇ ਤਕਿੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਿੀ ਅਦੱਤੀ ਨਿਸਾਲਾਂ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ਿਿੱਖੀ

ਜੀਿਿ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਤਿੇ ਥੋੜੇ ਸਿੇ ਨਿਚ ਇਤਿਾ ਕੱਝ ਿਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਸਾਲ, ਿਰਤੀ
ਉੱਪਰ, ਸਿੱਚੇ ਿਾਿਿ ਇਨਤਿਾਸ ਨਿਚ ਨਕਤੇ ਿੀ ਿਿੀ ਨਿਲਦੀ। ਪਰਿਾਣੂ ਅਿਸੰਿਾਿ ਦੀਆਂ ਿਿੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਿੇ
ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਬਜਲੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸੋਿਾ ਬਖਨਸ਼ਆ ਿੈ। ਨਿਸ਼ੀ ਨਿਨਿਆਿ ਿੇ ਫਾਇਦੇਿਦ
ੰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਿਿੀਆਂ
ਖਾਦਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿੀ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਬਲਨਕ ਭੱਖ ਿਰੀ ਦੇ ‘ਕਾਲ’ ਤੋੇਂ ਸਦਾ ਲਈ
ਨਪੱਛਾ ਛਡਾਇਆ ਿੈ। ਿਿੀਆਂ ਰੋਿਿਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਿੇ ਸਾਨੂੰ ਅਿਨਿਣਤ ਦਰਪਰਭਾਿ ਰੋਿਾਂ ‘ਤੇ
ਸਾਰਥਕ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨਿਚ ਬੇਨਿਸਾਲ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਜਾਿ-ਬਚਾਊ ਿਸ਼ੀਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਾਿਟੀ ਫੇਫਨੜਆਂ, ਿਰਨਦਆਂ ਅਤੇ ਨਦਲ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਿ। ਅੱਜ ਤੋੇਂ ਸੌ ਸਾਲ
ਪਨਿਲਾ ਘੋੜ ਸਿਾਰੀ ਿੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਿਿ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਨਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਕ ਕਝ ਇਕ ਦਿਾਨਕਆਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਆਦਿੀ ਦਿੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਨਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਿਾ। ਇਥੇ ਿੀ ਬੱਸ ਿਿੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਿਿੱਖ

ਇੱਕ ਿਫਤੇ ਨਿੱਚ ਚੰਦ ਦੀ – 8,00,000 ਨਕਲੋਿੀਟਰ ਿਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ - ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਿਿਾਂ ਦੀ ਿਾਂਤੀ ਿੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਿੈੱਟ, ਟੈਲੀਫੋਿ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੀਯਿ ਰਾਿੀੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਿੀ ਸਾਡੇ ਘਰ
ਲੈ ਆਂਦਾ ਿੈ। ਦਿੀਆ ਦੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਕੋਿੇ ਨਿਚ, ਨਕਸੇ ਿਾਲ, ਕਦੇ ਿੀ ਨਸਰਫ ਿੱਲ ਿੀ ਿਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,
ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਨਖਆ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਣ ਕੋਈ ਨਕਸੇ ਤੋੇਂ ਦੂਰ ਿਿੀ ਨਰਿਾ!

ਇਿ ਸਭ ਕੱਝ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭਾਿਕ ਿੀ ਿਿ ਨਿਚ ਪਰਸ਼ਿ ਉੱਠਦਾ ਿੈ: ਤਾਂ ਨਫਰ ਇਿ ਨਿਨਿਆਿ ਕੀ ਿੈ?
ਇਸ ਦਾ ਢੰਿ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਿੈ? ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਿੀ ਕੀ ਿੈ? ਇਿ ਸਭ ਕੱਝ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰਭਿ ਿੋ ਸਨਕਆ ਿੈ?
ਇਿ ਨਕਿੜਾ ਜਾਦੂ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਦਿੀ ਦੇ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਤਿਾਸ ਨਿਚ ਪਨਿਲਾਂ ਿਿੀ ਲੱਿ
ਸਨਕਆ।

1.1

ਵਿਵਗਆਨ੍

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਨਿਆਿ1 ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਿ ਦਰਜਾ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ

ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨਿਚ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤੀ ਿੀ ਜੀਿਿ ਿਿੋਰਥ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਜੀਿਿ ਿਕਤੀ - ਜਾਂ ਨਿਰਿਾਣ ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿੈਰ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ। ਿਾਿਿ ਜੀਿਿ ਨੂੰ ਇਤਿਾ ਅਨਿਿ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ

ਨਕ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਇਿੋ ਨਜਿਾ ਿੌਕਾ ਲੱਖਾਂ ਜੂਿਾਂ ਭਿਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਲਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ
1

ਨਿਆਿ - ਸੰ. ज्ञान ਜ੍ਞਾਿ. {ਸੰਿਯਾ}. ਜਾਣਿਾ. ਬੋਿ. ਸਿਝ. ਇ਼ਲਿ. "ਅੰਤਨਰ ਨਿਆਿ ਿ ਆਇਓ ਨਿਰਤਕ ਿੈ

ਸੰਸਾਰ". (ਿਾਰ ਸਰੀ ਿਃ ੩); ਪਾਰਬਰਿਿ, ਜੋ ਿਯਾਿਰੂਪ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਆਦਿੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨਿਿਰੀ ਿੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਕਰਿ ਲਈ ਿਰ ਯਤਿ ਨਿਚ ਜੱਟ
ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੌਕਾ ਖਝ
ੰ ਾ ਦੇਣ ਿਾਲ ਆਦਿੀ ਯਿੋ-ਯੱਿ ਜਿਿ-ਿਰਿ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਨਿ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਕ ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਿਿੀੇਂ ਕਰ ਲੈੇਂਦਾ। “ਨਿਆਿ ਨਿਆਿ ਿਣ ਸੰਜਿ ਿਾਿੀ ਜਿਨਿ

ਿਰਿਿੇ ਝੂਠੇ॥” ਇਿ ਪਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਿਿੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੋਰ ਤਪੱਨਸਆ, ਅਣਥੱਕ ਕੋਨਸ਼ਸ਼, ਕਠੋਰ
ਅਿਸ਼ਾਸਿ, ਿਾਿਸਕ ਇਕਸਾਰ ਨਿਰਤੀ, ਲੀਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਓੇਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਣੀਆਂ ਪੈੇਂਦੀਆ
ਿਿ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਲੱਖਣ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਾਨਿਤ ਿਿਾਿ ਿੈ ਨਕ ਨਿਆਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਿਿ ਉੱਪਰ ਲਿਾਤਾਰ
ਯਿੋ ਯਿ ਇਕ ‘ਿਰਿ’ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਛਾਇਆ ਨਰਿਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਿ ਯਿਾਂ ਤੋੇਂ ਜੂਝਦਾ ਆ ਨਰਿਾ ਿੈ।

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ - ਅਰਥਾਤ ਨਿਨਿਆਿ2 - ਿਾਿਿ ਪਰਸ਼ ਦਾ ਉਿ ਯੋਜਿਾਬੱਿ,
ਸੰਸਥਾਤਿਕ ਅਤੇ ਬੌਨਿਕ ਉੱਦਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਪਾਿਿ ਿਿੋਰਥ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਢੰਿ ਤਰੀਕੇ ਰਾਿੀੇਂ, ਨਸਰਸ਼ਟੀ
ਦੀ ਿਾਸਤਨਿਕ ਿੋੇਂਦ, ਇਸਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਨਕਰਤਕ ਘਟਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਾਣਕ ਸਨਤ ਦਾ ਅਖੰਨਡਤ
ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਿੈ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਰਸ਼ ਦੀ ‘ਸਿੈ-ਿੋੇਂਦ ਚੇਤਿਾ’, ਸਿਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਣ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ
ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਰੰਭ ਿਿੱਖ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਿਾਜਕ ਨਿਿਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਜਕ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਤੋ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ
ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਿਾਜਕ, ਰਾਜਿੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਨਥਕ ਿਤੀਨਿਿੀਆਂ ਦੀ ਭੂਨਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਅਨਿਿਾਰੀ
ਿੰਦੀ ਿੈ। ਿੂਲ ਰੂਪ ਨਿਚ ਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਿਸਤੂਆਂ (ਨਿਸ਼ਾ, ਿਸਤਪਰਕ) ਦੇ ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਿੈ; ਬਾਿਰੀ
ਜਿਤ ਿਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਿਾਲ ਜੋ ਲਿਾਤਾਰ ਸੰਸਰਣ3 ਕਰਦਾ ਿੈ, ਬਦਲਦਾ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ

ਜੀਿਆਤਿਾ (ਨਿਸ਼ਈ, ਆਤਿਪਰਕ) ਤੋੇਂ ਨਬਲਕਲ ਨਭੰਿ ਅਤੇ ਸਤੰਤਰ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਿਸ਼ਾਿਸਤੂਆਂ ਨਿਸ਼ਈ (ਨਜਨਿਆਸ) ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਤੋੇਂ ਨਬਲਕਲ ਿਕਤ ਿੰਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ। ਸਿੱਚੀ ਨਿਨਿਆਿ
ਨਿਿੀ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਇਸੇ ਪੂਰਬ-ਿਾਰਣਾ (ਿਿੌਤ) ਦੀਆਂ ਿੀਿਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਿਈ ਿੈ।
ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਇਕ ਬਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਾਰਣਾ (ਿਿੌਤ) ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਨਜਨਿਆਸ ਿਿ ਦਾ ਬਾਿਰੀ
ਜਿਤਿਈ ਿਸਤੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀ ਇਿਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਿ ਲਈ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਉਿ ਿਸਤੂਆਂ ਇਸ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਤੋੇਂ ਨਿਿਾਇਤ ਬੇਅਸਰ ਰਨਿੰਦੀਆਂ
ਿਿ। ਸਦੀਆਂ ਤੋੇਂ ਇਿ ਿਾਰਣਾ, ਨਿਨਿਆਿ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਰਨਿਿਾਦ ਅਤੇ ਸੰਦੇਿਿੀਣ ਪਨਿੱਤਰ
ਨਸਿਾਂਤ ਬਨਣਆ ਨਰਿਾ ਿੈ। ਪਰ ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰਾਪਤੀਆਂ (ਜੈਸੇ ਪਜ
ੰ ਨਸਿਾਂਤ (ਕਆਂਟਿ ਨਸਿਾਂਤ))
ਿੇ ਇਸ ਿਿੌਤ ਨੂੰ ਿੀ ਜੜਹਾਂ ਤੋੇਂ ਝੰਜੋਨੜਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਝਠਲਾਇਆ ਿੈ। ‘ਪਜ
ੰ ਨਸਿਾਂਤ’ ਦਾ
ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਜਦ ਿੀ ਅਸੀੇਂ ਨਕਸੇ ਭੌਨਤਕ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਿਾਪਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਉਿ ਿਸਤੂ ਸਾਡੀ
ਿਾਪਣ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਥੱਲੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਿੀ ਰਾਿੀੇਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ
ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਨਸਿਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ
ਪਰਿ ਨਸਿਾਂਤ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਜੋ ਬਦਨਲਆ ਿਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਨਿਨਿਆਿ, ਨਿਿਯਾਿ - विज्ञान ्. {ਸੰਿਯਾ}. ਪੂਰਾ ਨਿਆਿ; ਆਤਿਨਿਆਿ। [ਿ: ਕੋ]
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ਸੰਸਰਣ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਫਰਿਾ. ਨਿਚਰਿਾ; ਨਖਸਕਣਾ. ਦੇਖੋ, ਸਰਣ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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‘ਨਿਆਿ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਨਿਆਿ’ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਾਨਜਕ ਨਿਆਿਾਂ ਿਿ ਜੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸਿ ਦੇ
ਸਿਾਜਕ ਨਿਕਾਸ-ਪੱਿਰ ਨੂੰ ਨਿਥ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਿਿ ਨਜਸ ਨਿਚ ਕਲਪਣਾਤਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਕ ਪਰਫੱਲਤਾ ਦਾ
ਨਿਜ਼ਾਿ, ਨਸਿਾਂਤਕ ਸੂਝ, ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਿੀ
ਉੱਪਰ, ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਲਪਣਾਤਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਨਿਪਿ
ੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿੋਣਾ, ਨਸਰਫ ਕਾਫ਼ੀ
ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਅਨਤਅੰਤ ਅਿੱਸ਼ਕ ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸੋਚ-ਨਿਚਾਰ ਦਾ ਦੈਿੀ ਇਕਾਂਤ ਸਾਿਿ ਿੈ, ਜੋ ਪਰਸ਼

ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਸੂ ਜਾਤੀ ਤੋੇਂ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿ, ਕਲਪਣਾਤਿਕ ਸੋਚ ਬਗ਼ੈਰ ਅਸੰਭਿ
ਿੈ ਅਤੇ ਕਲਪਣਾਤਿਕ ਸੋਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇਣ ਿੈ।
ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਢੰਿ ਤਰੀਨਕਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਯੋਿ ਰਾਿੀੇਂ ਇਕ ਨਿਨਿਆਿੀ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ
ਆਿਾਰਤ, ਕਦਰਤ ਦਾ ਨਿਆਨਖਆਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਸੰਕਲਪਾਂ’ ਰਾਿੀੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ
(ਿੈਿਤਾ) ਨੂੰ ਉਿ ਲਿਾਤਾਰ ਕਦਿਿਾਰ ਪਰਖਦਾ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਿਿ ਅਿਭਿ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਿੱਖ
ਰੱਖ ਕੇ ਉਿ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ (ਪਨਰਕਲਪਿਾਿਾਂ) ਨਸਰਜਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ (ਿੈਿਤਾ) ਦੀ
ਪਰਖ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਰਾਿੀੇਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਿਰਨਚਤ ‘ਸੰਕਲਪ4’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਕਦਰਤ ਦੀ
ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਉਸਦਾ ਇਕ ਨਿਰੂਪਣ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਅਰਥਾਤ ਬਾਿਰੀ ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਜਿਤ ਦਾ ਿਿ
ਅੰਦਰ ਰਨਚਆ ਪਰਨਤਰੂਪ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਈ ਿਾਰ ਇਿ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰਤ ਦਾ ਨਸੱਿਾ
ਨਿਆਿ ਕਦੇ ਿੀ ਿਾਸਲ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਿਆਿ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਿਰੀ
ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਿਿ ਦੀ ਰਚੀ ਅਿਾਸਤਨਿਕ ਿੂਰਤ ਤਕ ਿੀ ਸੀਨਿਤ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿੂਰਤ ਨਿਚ, ਨਜ਼ਆਦਾ
ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਿੱਿਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਨਿਚ ਿਿੀ
ਬਦਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਪਰਤੀਕਾਤਿਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਨਿੱਿਰ ਸੰਦੇਿ-ਰਨਿਤ ਸੰਕਲਪ ਅੱਿੇ ਚਲ ਕੇ ਤਰਕ
ਨਿਿੇਚਿਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਿਿ, ਨਜਿਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਕਦਰਤ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਦਾ ਉਪਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਨਸਿਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਸੰਪੂਰਿ ਜਾਂ ਆਖਰੀ

ਿਿੀੇਂ ਿੰਦਾ, ਇਿ ਨਸਰਫ ਆਦਿੀ ਦੀ ਨਿਆਿ ਅਿਸਥਾ ਦੀ ਤਰਜਿਾਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਸਿਾਂਤ ਸਿੇ-ਸਿੇ ਬਦਲਦੇ
ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਸਿਰਦੇ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਨਿਨਿਆਿਕ-ਨਸਿਾਂਤ ਦਾ ‘ਝਨਠਆਉੇਂਣਯੋਿ’ ਿੋਣਾ
ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੈ। ਨਜਸ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਿਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਿ ਨਿਨਿਆਿਕ-ਨਸਿਾਂਤ ਿਿੀੇਂ
ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਇਿ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਿਬੀ ਜਾਂ ਅਨਿਆਤਿਕ
ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਤੋੇਂ ਪੂਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਿ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿਜ਼ਿਬੀ ਨਸਿਾਂਤ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅਟਲ
ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।
ਨਿਨਿਆਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਯਕਤੀਪੂਰਣ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ
ਿਿ। ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਇਸ ਪਰਨਿਆ ਦਾ ਤਰਕ-ਸੰਿਤ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ “ਨਿਨਿਆਿਕ ਖੋਜ ਦਾ ਤਰਕ” ਜਾਂ

“ਨਿਆਿ ਦਾ ਤਰਕ” ਨਿਿੀ ਰਾਿੀੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਨਕਰਤਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋੇਂ ਨਿਨਿਆਿ (ਜਾਂ ਅਿਭਿਨਿਨਿਆਿ) ਨੂੰ “ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ” ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਿਨਿਆਿ, ਅਰਥਾਤ
4

ਸੰਕਲਪ - ਸੰ. सङ्कलप {ਸੰਿਯਾ}. ਿਿ ਦਾ ਫਰਿਾ. ਿਿੋਰਥ. ਨਖਆਲ; ਪਰਨਤਿਯਾ. ਪਰਣ. ਦੇਖੋ, ਕਲਪ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭੂਨਿਕਾ: ਨਿਨਿਆਿ ਅਤੇ ਤਰਕ
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“ਭੌਨਤਕ ਨਿਆਿ” ਨੂੰ “ਅਨਿਆਤਿਕ ਨਿਆਿ” ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਨਿਿੀ ਅਤੇ ਿਿੋਰਥ
ਨਬਲਕਲ ਨਭੰਿ ਿੰਦੇ ਿਿ। ‘ਨਿਨਿਆਿਦਰਸ਼ਿ’ ਇਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਢਾਂਚੇ
ਦੀਆਂ ਿੀਿਾਂ ਕੀ ਿਿ, ਨਕਿੋ ਨਜਨਿਆਂ ਿਿ ਅਤੇ ਨਕੰਿੀਆਂ ਕ ਡੂਘ
ੰ ੀਆਂ ਿਿ। ਇਸ ਦਾ ਿਕਸਦ ਨਿਨਿਆਿ ਨੂੰ

ਸਿਝਣਾ ਿੈ, ਘੋਖਣਾ ਿੈ ਨਕ ਨਿਨਿਆਿ ਨਕਸ ਆਿਾਰ ਤੇ ਖੜਹ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿੱਖ ਿੱਖ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਿੀ
ਇਿ ਿੀਿਾਂ ਿਿ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਿਾਲ ਜੋੜੇ ਨਿਿਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਨਿਆਿ ਉਸਰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਲ
ਉਚਾਈਆਂ ਤਕ ਪਿਚ
ੰ ਦਾ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਨਸਿਾਤਾਂ ਨੂੰ
ਿੀ ਸਿਝਣ ਦੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਇਿ ਿੀ ਸਿਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਨਿਚਾਿਾਰਾਿਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਨਸਿਾਂਤ ਨਕਸ
ਤਰਹਾਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਿਾਿਿ ਿਿ ਦੀ ਇਿ ਨਕਿੜੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿੈ ਜੋ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਿ ਨਦੰਦੀ ਿੈ । ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਸਭ
ਦਾ ਿਾਿਿ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਿ ਨਦੰਦੀ, ਪਾਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ
ਕਾਬਲ ਬਣਾਉੇਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਅਨਤ ਕਥਿੀ ਿਿੀ ਿੋਿੇਿਾ ਨਕ ‘ਸੰਕਲਪ’ ਿੀ ‘ਨਿਨਿਆਿ’ ਿਿ, ਅਤੇ ਜੇ
ਸੰਕਲਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇਣ ਿਿ ਤਾਂ ਨਿਨਿਆਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ‘ਬਾਂਝ’ ਿੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਜਿਿੀ ਿੈ।

ਿਜ਼ਿਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ, ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਾਰਿਾ ਨੂੰ ਿੀ ਸਿੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਪਰਿਟਾਉ ਿਿੀ
ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਕਥਿਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਪਰਤੱਖ-ਬੋਿ ਅਤੇ ਤਾਰਨਕਕ ਆਿਾਰ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।
ਨਿਨਿਆਿਕ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਭਾਿ ਿਾਲ ਿਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਸੋਚ-ਨਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਨਸਖਾਉੇਂਦੀ ਿੈ,
ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਿਅਕਤੀਿਤ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਜਾਂ ਇਛਾਿਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਨਿਕਾ ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਠੋਸ
ਕਦਰਤੀ ਿਕੀਕਤਾਂ ਿੰਦਾ ਿੈ।

1.2

ਵਿਵਗਆਨ੍ ਵਿਧੀ

ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰਨਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਿ, ਕਦਰਤ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਕੱਢੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਤੀਨਜਆਂ ਦੇ
ਸਾਿਾਿਯਕਰਣ (ਨਿਆਪਕੀਕਰਣ) ਿਾਲ ਿੈ। ਇਸ ਸਾਿਾਿਯਕਰਣ ਦਾ ਿੱਖ ਿਕਸਦ ‘ਆਿ’ ਕਾਰਜਕਾਰੀ

ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਨਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਿਹਾਂ
ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ ਨਿਿਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਿੈਿਤਾ (ਪਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਪਰਿਾਣਕਤਾ) ਅਤੇ
ਿਰਤੋੇਂਯੋਿਤਾ ਦੀ ਸੀਿਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਨਿਨਭੰਿ ਨਕਸਿ ਦੇ ਸਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣਾਂ5 (ਪਰੇਖਣ) ਅਤੇ ਪਰਯੋਿਾਂ (ਪਰੀਖਣ,
ਤਜਰਨਬਆਂ) ਦਆਰਾ ਕਾਇਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿੈਿਤਾ ਿਰ ਪੱਖੋੇਂ ਕਾਇਿ ਿੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਿ ਨਿਯਿ ਇਕ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਦਾ ਨਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਜਿਹਾਂ ਪੱਿਤੀਆਂ ਿਾਲ ਇਿ ਸਾਿਾਿਯਕਰਣ ਅਤੇ ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ
ਸਥਾਪਿਾ ਿੰਦੀ ਿੈ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਦਾ ਨਸਿਾਂਤ ਿੈ।

5

ਨਿਰੀਖਣ - {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਰ- ਈਕ੍ਸ਼ਣष, ਦੇਖਣਾ. ਦਰ- ਸ਼ਿ। (2) ਨਿਿਰਾਿੀ। (3) ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਿ. ਨਚਤਿਿ। (4)

ਿੇਤਰ. ਅੱਖ.[ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

6

ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ6 ਜਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਇਕ ਯਕਤੀਪੂਰਣ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਿੂਜਬ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ
ਤਰਤੀਬਿਾਰ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਨਿਨਿਆਿੀ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਨਿਰਦ ਨਿਦਿਾਿ ਜਿਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾਇਕ
ਨਸੱਨਟਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਚਦੇ ਿਿ। ‘ਸੱਚ’ ਨੂੰ ਜਾਣਿ ਦੀ ਿਾਿਿ ਇੱਛਾ ਦੀ ਇਿ ਨਿਿੀ, ਨਿਨਿਆਿੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ
ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਿਨਠਤ ਕਰਿ ਨਿਚ ਸਿਾਈ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਨਣਆ ਨਿਚ ਪੂਰਾ
ਨਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਨਿਚ ਨਦਰੜਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ‘ਬੌਨਿਕ-ਤਾਰਨਕਕ’ ਨਿਿੀ ਸਿਾਰਿ ਜੀਿਿ-ਅਿਭਿ

(ਤਜਰਬਾ) ਤੋੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਪਰਤੱਖ (ਪਰਨਤਅਕਸ਼) ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਆਿਾਰ-ਸਿੱਿਰੀ ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ
ਸਿੱਿਰੀ ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਨਿਨਿਆਿੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਰਿਨਿਆਪੀ ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਫਰ ਇਿਹਾਂ ਨਿਯਿਾਂ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਕਦਰਤ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਪਰੇਖੀਆਂ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਇਿ ਨਿਆਨਖਆ ਕਾਿਯਾਬ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿਹਾਂ ਨਿਯਿਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਸਿਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪੇਸ਼

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਆਿਾਰ ਠੋਸ ਤੱਥ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ ਅਤੇ ਨਿਆਨਖਆਿਾਂ ਸੰਦੇਿ ਰਨਿਤ ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਿੀ ਅਪਣਾਉੇਂਦੀਆਂ ਿਿ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸੱਨਟਆਂ (ਨਿਸਕਰਸਾਂ7) ਨਿਚ ਿੀ
ਠੋਸ ਸੱਚਾਪਣ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਕਾਰਿ ਿੈ ਨਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਕਥਿ ਸਰਿਿਾਿ ਰੂਪ ਨਿਚ ਸਨਿਜੇ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ
ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਨਿਚ ਕੱਝ ਿੀ ਰਿੱਸਿਈ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਿਰ ਿੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰਿਕ,
ਤਾਰਨਕਕ ਪੱਿਰ ਤੇ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਚ ਜੋ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ਿੀ ਸੱਚ
ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਨਿਅਕਤੀਿਤ ਿਿੋ-ਭਾਿਿਾਿਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਿੀ
ਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਿ-ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਰੂੜਹੀਿਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਿਿਾ ਿਿੀ ਰਨਿੰਦੀ। ਸਾਕਾਤ ਅਿਭਿ ਨਿਚ
ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਯਿਾਂ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਜਿਹਾਂ ਿਤੀਨਜਆਂ ਤੇ ਅਸੀੇਂ ਪਿੰਚਦੇ ਿਾਂ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ਨਿਚ
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਨੂੰ ਿੀ ਅਪਣਾਉੇਂਣਾ ਿੈ।
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ‘ਸੰਦੇਿ-ਨਿਿੀ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਿੇ ਨਿਨਿਆਿਕ
ਅਿਿੇਸ਼ਣ (ਛਾਣ-ਬੀਣ) ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੂਰਿਿਰਤੀ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਨਰਕਲਪਿਾਿਾਂ ਉਪਰ ਅਸੰਤਸ਼ਟਾ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ
ਿੋਏ ਸੰਦੇਿ (ਸੰਸਾ) ਤੋੇਂ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਸਕਰਸ (ਨਸੱਟੇ) ਕਦੇ ਿੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ, ਪੂਰਣ ਜਾਂ

ਅੰਨਤਿ ਿਿੀ ਿੰਦੇ। ਿਾਿਿ ਨਿਆਿ ਿਰ ਸਿੇ ਅਿੂਰਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਕਦਰਤੀ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ
(ਯਥਾਰਥਾ) ਦਾ ਅਿਿਾਿਾਤਿਕ (ਸੰਨਿਕਰਖ8) ਪਰਤੀਕ ਿੀ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ ਿਾ ਨਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਿਚ ਿਾਸਤਨਿਕ
ਿੋਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਤੱਥ ਜਾਣਦੇ ਿੋਏ, ਿਰ ਨਿਨਿਆਿੀ, ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਦੀ ਿਜ਼ਰ
6

ਨਿਿੀ, ਨਿਨਿ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਰੀਨਤ. ਢੰਿ; ਿਰਿਿਰੰਥ ਦੀ ਦੱਸੀ ਿੋਈ ਕਰਿ ਯੋਿਯ ਨਿਯਾ; ਜਿਤ ਦੀ ਰਚਿਾ ਕਰਿ

ਿਾਲਾ ਬਰਿਿਾ. ਨਿਿਾਨਤਰ; ਕਾਿਯ ਅਿਸਾਰ ਇੱਕ ਅਰਥਾਲੰਕਾਰ. ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਨਿੱਚ ਜੋ ਸਭਾਉਕ (ਸਵਾਭਾਨਿਕ) ਿਣ ਿੈ , ਉਸ
ਦਾ ਉਸ ਨਿੱਚ ਨਿਿਾਿ ਕਰਿਾ "ਨਿਨਿ" ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ. ਨਸੱਿਅਰਥ ਕੇ ਸਾਿੈ ਫੇਰ, ਭੂਸ ਣ ਨਿਨਿ ਤਾਂਕੋ ਨਿਯ ਿੇਰ.
(ਿਰਬਿੰਜਿੀ) ਉਦਾਿਰਣ- ਜਨਿ ਜਨਿ ਕਾਜ ਨਕਰਤ ਸੇਿਕ ਕੀ, ਤਿਾਂ ਤਿਾਂ ਉਨਠ ਿਾਿੈ, ਸੇਿਕ ਕਉ ਨਿਕਟੀ ਿੋਇ
ਨਦਖਾਿੈ". (ਆਸਾ ਿਃ ੫) ਿਿ ਬਾਸੇ ਨਜਉ ਨਿਤ ਭਉਨਦਆ. (ਸੂਿੀ ਛੰਤ ਿਃ ੪)। [ਿ: ਕੋ:]
7

ਨਿਸਕਰਸ, ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ - ਸੰ, ननष्कषष, {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਚੋੜ, ਸਾਰ ਤੱਤ! ੨. ਨਿਸ਼ਚਾ, ਯਕੀਿ, ਸ਼ਰੱਿਾ। [ਿ: ਕੋ:]

8

ਸੰਨਿਕਰਖ - ਸੰ. सन्ननकषष ਸੰਨਿਕਰਸ . {ਸੰਿਯਾ}. ਸੰ- ਨਿ- ਨਿਸ . ਿੇੜੇ ਨਖੱਚਣ ਦਾ ਭਾਿ; ਸਿੀਪਤਾ. ਪਾਸ ਿੋਣਾ;

ਨਿਨਸ ਆਂ ਿਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭੂਨਿਕਾ: ਨਿਨਿਆਿ ਅਤੇ ਤਰਕ

7

ਿਾਲ ਿੀ ਦੇਖਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਸਿਾਰ ਲਈ ਿਿੇਸ਼ਾ ਨਤਆਰ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਅੰਨਤਿ
ਿਕਸਦ ਿੀ ਇਿ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਿਿੇ ਨਿਸਕਰਸਾਂ (ਨਸੱਨਟਆਂ) ਅਤੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ
ਸਦਾ ਨਤਆਰ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ ਭਾਿੇੇਂ ਇਿ ਨਿਸਕਰਸ ਉਸ ਦੇ ਪਨਿਲੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਬਲਕਲ ਨਿਪਰੀਤ ਿੀ ਨਕਉੇਂ ਿਾ
ਿੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿਰ ਨਿਨਿਆਿੀ ਦੂਸਨਰਆਂ ਦੇ ਨਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਆਿਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਿੀ
ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਸਆਣਪ ਅਤੇ ਿੀਰਜ ਿਾਲ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਪਤ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਿਤੀਨਜਆਂ ਨਿਚ ਸਿਾਰ ਜਾਂ ਪਰੀਿਰਤਿ ਦੀ ਿੰਜਾਇਸ਼ ਿਿੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸੇ ਨਿਚ ਿੀ

ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਉੱਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਦੇ ਇਿ ਿੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ
ਿਿ ਜੋ ਨਿਨਿਆਿ ਨੂੰ ਅਿਾਂਿਿੂ ਅਤੇ ਪਰਿਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉੇਂਦੇ ਿਿ। ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਲਿਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਦੀਿੀ
ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸਾਫ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਕਾਰਿ ਿੈ ਨਕ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਿੀ
ਦਆਰਾ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਆਪਕ ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਉਿ ਨਿਨਿਆਿੀ ਦੀ ਿਜ਼ਰ ਨਿਚ ਸਦਾ ਇਕ
ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦੇ ਸਤਰ ਉਪਰ ਿੀ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਿੀ ਨਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਨਿਨਿਆਿੀ ਕਦੇ ਿੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਿੂਲਿਾਦੀ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਸਨਤਿਾਦੀ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦੇ। ਉਿ ਿਰ ਨਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਿੀ ਰਾਿੀੇਂ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ (ਖੰਡਿ) ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ
(ਪਸ਼ਟੀ) ਕਰਿ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ। ਸੱਚਾ ਨਿਨਿਆਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਿ ਕਰਿਾ ਸਖਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸੱਚ
ਿੀ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਸਿੈ-ਸੰਤਸ਼ਟਤਾ ਨਿਿਾਸ਼ਕਾਰੀ ਿੈ; ਨਿਅਕਤੀਿਤ ਸਿੈ-ਸੰਤਸ਼ਟਤਾ
ਨਿਨਿਆਿੀ ਲਈ ਿੌਤ ਅਤੇ ਸਿੂਿਕ (ਨਿਨਿਆਿ ਜਿਤ) ਸਿੈ-ਸੰਤਸ਼ਟਤਾ ਖੋਜ ਦੀ ਿੌਤ ਿੈ। ਬੇਚੈਿੀ,
ਉਤਸਕਤਾ, ਅਸੰਤਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਿਾਿਨਸਕ ਸੰਤਾਪ ਿੀ ਨਿਨਿਆਿ ਨੂੰ ਪਰਿਨਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਉਿਿਣ ਲਈ
ਨਸੰਜਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਜ਼ਿਬ ਅਤੇ ਰਾਜਿੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਿਚ ਆਦਿੀ ਨੂੰ ਨਿਨਿਆਿ ਤੋ ਬਿਤ ਕੱਝ ਨਸੱਖਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।

ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਨਿਚ ਿਾਿਿ ਇੱਛਾਿਾਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਦਰਤੀ ਪਰਿਾਿ
ਉੱਪਰ ਥੋਨਪਆ ਿਿੀ ਜਾਂਦਾ ਬਲਨਕ ਕਦਰਤ ਦੇ ਨਿਰੂਨਪਤ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੀ (ਸਿਯਕ9)
ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੂਰ
ਸੰਿੇਦਿਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ ਕਰਦੀ, ਇਿਹਾਂ ਲਈ ਅਲੋਚਿਾਤਿਕ ਨਚੰਤਿ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੰਦੀ ਿੈ।
ਨਿਆਿ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ) ਆਿਾਰਤ ਸੰਿੇਦਿਾਤਿਕ ਅਿਭਿ (ਨਜਿੇੇਂ ਨਿਰਿ ਨਤਰਸ਼ਿਾ ਜਾਂ ਿਰੀਚਕਾ
ਆਨਦ) ਿਲਤ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਚੰਤਿਸ਼ੀਲ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (ਪਰਾਿਰਸ10) ਦਆਰਾ ਿੀ ਨਿਆਿ
ਨਿਚ ਬਦਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਸੰਿੇਦਿਾਤਿਕ ਅਿਭਿ ਨਚੰਤਿ ਦੀ “ਸਿੱਨਸਆ” ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾ ਿਸਤ ਬਣਦੇ ਿਿ। ਿਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ‘ਸਿੱਨਸਆ’ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ੇ ਤੋੇਂ ਉਤਪੰਿ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਨਜਸ ਦੇ

9

ਸਿਯਕ - ਸੰ. सम्यक् ਸਿਯਕ. ਿਯ- ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ ਬਖ਼ੂਬੀ. "ਿਾਿਕ ਨਦਰਸਟਾਇਓ ਸਰਬ ਠਾਈ ਪਰਾਣਪਤੀ ਿਨਰ ਸਿਕਾ".

(ਸਾਰ ਿਃ ੫)। (2) ਸਿੀ ਦਰਸਤ. ਠੀਕ। [ਿ: ਕੋ:]
10

ਪਰਾਿਰਸ - (ਦੇਖੋ, ਨਿਰਸ਼੍ ਿਾ) ਸੰ. ਪਾਰਿਰਸ਼ਿ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਚਾਰ. ਨਚੰਤਿ. ਿਯਾਿ; ਪਕੜਿਾ. ਫੜਿਾ; ਨਸਨਿਰਨਤ. ਯਾਦ.

ਚੇਤਾ; ਯਨਕਤ. ਦਲੀਲ; ਸਲਾਿ. ਿਸ਼ਿਰਾ [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

8

ਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਿੇ ਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸਰੇ ਚੜਹਾਉਣ ਲਈ “ਪਨਰਕਲਪਿਾ” ਜਾ “ਪੂਰਿ-ਿਾਰਿਾ” ਦੀ ਲੋੜ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ।
ਿਰ ਸਿੱਨਸਆ ਆਪਣਾ ਿੱਲ ਿਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉੇਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਸੰਦੇਿ-ਰਨਿਤ ਨਿਆਨਖਆਿ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰਨਤਭਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ
ਿਾਿਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਪਿ
ੰ ਤਾ ਅਤੇ ਿਾਿੀਸ਼ਤਾ11 ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਨਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਦੀ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਝ ਇਕ ਤਕਿੀਕੀ ਪਦਾਂ
(ਸ਼ਬਦਸੰਨਿਆ) ਦਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

ਪਵਿਕਲਪਨ੍ਾ (ਪਨਰ12 + ਕਲਪਿਾ13)
ਨਕਸੇ ਕਦਰਤੀ ਘਟਿਾ ਦੀ ਸੀਿਤ ਸਬੂਤ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਿਆਨਖਆ ਜਾਂ ਿਾਰਣਾ ਨੂੰ ‘ਪਨਰਕਲਪਿਾ’
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਅਿਾਂਿ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਿੀ ਦਾ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ
ਅੰਿ ਿੈ। ਕਈ ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੋਿਿਈ ਨਕਆਸ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪਨਿਲਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
(ਪੂਰਿ-ਨਿਆਿ) ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਨਕਆਸ ਦੇ ਸਿੀ ਿੋਣ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ
ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਤਾਂ ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼
ਨਕਸਿ ਦੇ ਪਰਯੋਿਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਆਰਾ ਪਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖੰਡਿ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਨੂੰ
ਿਰਤ ਕੇ ਆਿਾਿੀ ਪਰਯੋਿਾਂ ਦੇ ਸੰਭਿ ਿਤੀਨਜਆਂ ਦੀ ਭਨਿੱਖਬਾਣੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਰਯੋਿ ਕਰਕੇ
ਇਿ ਿੀ ਦੇਖਣਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਇਿ ਭਨਿੱਖਬਾਣੀ ਸਿੀ ਿੈ ਜਾਂ ਿਲਤ। ਇਕ ਿੈਿ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦੇ
ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਿਣ ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿ:
•

ਇਿ ਭੌਨਤਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਿਕੂਲ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ,

•

ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ ਯੋਿ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ,

•

ਇਿ ਆਤਿ-ਨਿਰੋਿਤਾ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ,

•

ਇਿ ਪਨਿਲਾ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਯਿਾਂ ਦੇ ਅਿਕੂਲ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ,

•

ਇਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ,

•

ਇਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿ ਯੋਿ ਜਾਂ ਪਰਿਾਣਿਯੋਿ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ,

•

ਇਿ ਸੰਬੰਿਤ ਘਟਿਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਿ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ ਯੋਿ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ,

•

ਇਿ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਯਿ ਬਣਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਵਿਆਵਿਆ

11
12

ਿਾਿੀਸ਼ - ਨਿ- ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਿੀ. ਜੋ ਭਾਸਾ (ਬੋਲੀ) ਪਰ ਪੂਰਾ ਅਨਿਕਾਰ ਰਖਦਾ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
ਪਨਰ - ਉਪ. ਇਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਨਦ ਲਿਕੇ ਅੱਿੇ- ਨਲਖੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਅਨਿਕਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ:- ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ. (ਚਫੇਰੇ), ਜੈਸੇ-

ਪਨਰਿਿਾ; ਸੰਪੂਰਿ. ਰੀਨਤ ਕਰਕੇ. ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ, ਜੈਸੇ- ਪਨਰਪੂਰਣ-; ਅਨਤਸ਼ਯ. ਜੈਸੇ- ਪਨਰਚਪਲ; ਦੋਸ ਕਥਿ. ਜੈਸੇਪਨਰਿਾਦ; ਨਿਯਿ. ਿਿ. ਜੈਸੇ- ਪਨਰਛੇੱਦ ਆਨਦ; ਨਿ. ਨਿ- ਉੱਤੇ, ਉੱਪਰ. "ਿਾਟ ਪਨਰ ਆਲਾ". (ਰਾਿ ਬੇਣੀ) ਦੇਖੋ, ਊਪਨਰ
ਿਾਟ। [ਿ: ਕੋ:]
13

ਕਲਪਿਾ - ਸੰ. कल्पना {ਸੰਿਯਾ}. ਰਚਣਾ; ਉਪਾਯ. ਯਤਿ; ਤਜਿੀਜ਼. ਯਕਨਤ; ਿੱਜਤ. ਤਰਕ; ਭਾਿਿਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭੂਨਿਕਾ: ਨਿਨਿਆਿ ਅਤੇ ਤਰਕ
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ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰਨਿਆ ਦੇ ਨਤੰਿ ਪਰਿੱਖ ਿਿੋਰਥ ਿਿ: ਭਨਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਪੂਰਿਸੂਚਿਾ’ ਪਰਪਤ
ਕਰਿੀ, ਇਿਹਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਯੰਤਰਣ’ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਰਨਿਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਦਾਂ ਿਾਲ ‘ਨਿਆਨਖਆ’ ਕਰਿੀ।
ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਸਭ ਤੋੇਂ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ‘ਨਿਆਨਖਆ’ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਖਾਸ ਿੰਤਿ ਸੰਬੰਨਿਤ ਨਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸਿੱਨਸਆ
ਨੂੰ ਸਿਝਣਾ ਜਾਂ ਿਰਨਿਣ ਕਰਿਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਨਿਆਿ ਉਿਹਾਂ ਬਖੂਬੀ ਿਾਲ ਪਰਿਾਨਣਤ ਕੀਤੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ
ਸੰਿਰਨਿ ਿੈ ਨਜਿੜੇ ਅਨਤ ਸਾਿਿਾਿੀ ਿਾਲ ਅਨਿਐਿ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦਰਤੀ ਘਟਿਾਿਾਂ ਨਿਚਾਲੇ ਿਾਸਤਨਿਕ
ਸਿਰੂਪਤਾ (ਿੰਿਿੀ) ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਿੀ (ਅਤੇ ਬੇਕਾਇਦਿੀ) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਨਿਚ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਜੋ ਘਟਿਾ ਦੇ ਿਾਪਰਿ ਿਾਲ ਢੱਕਿੀੇਂ ਿੋਿੇ
ਅਤੇ ਜੋ ਇਕ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਦੇ ਨਿਰੱਿ
ਿਾ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਰਖਣਯੋਿ (ਪਸ਼ਟੀਯੋਿ) ਿੋਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਭਾਿ
ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾਿਾਂ, ਅਸਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨਤਿਾਸਕ ਅੰਕਨੜਆਂ ਿਾਲ ਪਰਖੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਸਿੀ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਯੋਿ
ਿੋਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਿ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਆਨਖਆ, ਸਚੱਜੀ ਅਤੇ ਲਨਲਤ ਿੋਣੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ,
ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨਿਚ ਘੱਟ ਤੋੇਂ ਘੱਟ ਅਨਿਆਤ ਅੰਸ਼ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਨਖਆ ਅਤੇ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ
ਪਰਨਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਨਿਚ ਜਾਿੇ ਿਾਿੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਸੰਕਲਪ, ਿੇਰਿੇ
ਅਤੇ ਪੂਰਿ-ਕਲਪਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਨਿਪਿ
ੰ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਆਨਖਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਿਚ ਨਤੰਿ
ਅੰਿ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ: ‘ਦਾਅਿਾ’, ‘ਸਬੂਤ’ ਅਤੇ ‘ਦਲੀਲ’ (ਜਾਂ ਯਕਨਤ)। ‘ਦਾਅਿਾ’, ਇਕ ਪਰਨਤਨਿਆ ਜਾਂ
ਨਿਸ਼ਚਾਤਿਕ ਨਿਸਕਰਸ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਘਟਿਾ ਬਾਰੇ ਿੌਨਲਕ ਸਿੱਨਸਆ ਜਾਂ ਸਿਾਲ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।
‘ਸਬੂਤ’, ਉਸ ਦਾਅਿੇ ਦਾ ਨਿਨਿਆਿਕ ਸਿਿਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਥਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਿਿਰੀ ਅਕਸਰ
ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਜਾਂ ਪਰਯੋਿਾਂ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੰਦੀ ਿੈ। ‘ਦਲੀਲ’, ਦੋਿੋ ‘ਦਾਅਿੇ’ ਅਤੇ ‘ਸਬੂਤ’ ਨੂੰ ਆਪਸ
ਨਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਿ ਨਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ ਨਕ ਨਕਉੇਂ ਅਤੇ ਨਕਿੇੇਂ ਸਿਿਰੀ ਦਾਅਿੇ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ
ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਦੋਿੇੇਂ ‘ਆਿਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਿਿਿ’ ਤਰਕ ਸ਼ਾਿਲ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ।

ਵਿਵਗਆਨ੍ਕ ਵਸਧਾਂਤ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਇਕ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਚੋਖਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਿੋ ਜਾਣ ’ਤੇ. ਜੇ ਪਨਰਕਲਪਿਾ
ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਇਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਨਿਤ ਪਰਾਨਿਨਤਕ ਘਟਿਾ
ਦੀ ਉਨਚਤ ਅਤੇ ਯੋਿ ਨਿਆਨਖਆ ਿੰਿ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਸਿਾਂਤ ਸੰਖੇਪ, ਇਕਸਾਰ,
ਪਰਣਾਲੀਬੱਿ, ਭਨਿੱਖ-ਸੂਚਕ, ਅਤੇ ਨਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਿਚ, ਨਿਿਾਰਕ ਸਿੱਨਸਆਿਾਂ ਦੇ ਿੱਲ ਲਈ, ਿਰਤਣਯੋਿ
ਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਕਸਰ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਕਈ ਪਨਰਕਲਪਿਾਿਾਂ ਦੇ ਨਿਆਪਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਿੇਲ ਤੋੇਂ ਨਿਕਨਸਤ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਨਜਿਾਂ ਨਿਚ ਭੌਨਤਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖਿਈ ਅਤੇ ਯਕਤੀਪੂਰਣ ਪੜਤਾਲ ਕਰਿਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੰਦਾ
ਿੈ। ‘ਤੱਥ’ ਅਤੇ ‘ਨਸਿਾਂਤ’ ਦੋ ਅਲਿ ਅਲਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਿ। ‘ਤੱਥ’ ਿਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਨਸਿਾਂਤ ਆਤਿਨਿਸ਼ਠ ਿਦ
ੰ ੇ
ਿਿ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਿਾਨਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਦ ਨਕ ਨਸਿਾਂਤ, ਨਿਨਿਆਿਕਾਂ ਿਲੋੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਇਿਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ
ਨਿਆਨਖਆਿ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਨਿਰਣਾ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨਿਚ ਉਿ ਕਥਿ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੰਦੇ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਦੇ
ਨਸੱਟੇ ਨਿਰੀਖਣਿਈ ਿੋਣ, ਭਾਿ ਉਿ ਨਸੱਟੇ ਜੋ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਕ ਉੱਤਿ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਉਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ
ਨਜਸ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ਾਲ ਨਕਸਿ ਦੀਆਂ ਨਿਨਭੰਿ ਸਿੱਨਸਆਿਾਂ ਿੱਲ ਕਰਿ ਦੀ ਸਿਰਥਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਨਿਊਟਿ ਦਾ
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‘ਿਰੂਤਾ ਨਸਿਾਂਤ’ ਨਸਰਫ ਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਤੀਸ਼ੀਲ ਿਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਲਾਿੂ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਬਲਨਕ ਪਲਾੜ ਨਿਚ
ਅੰਤਨਰਕਸ਼-ਯਾਿ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਚ ਿੀ ਸਿਾਈ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਿਿੀਆ ਨਸੱਿਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਿੋਰ ਿਣ ਇਿ ਿੀ ਿੈ ਨਕ
ਇਸ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਨਿਨਭੰਿ ਪਨਰਕਲਪਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਨਰਕਲਪਿਾਿਾਂ
ਿਾਂਿ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਿੇ ਿਾਲ ਿੋਰ ਨਿਨਿਆਿਕ ਖੋਜਾਂ ਤੋੇਂ ਨਿਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿਸਾਰ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾਨਰਆ ਅਤੇ ਬਦਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਭਨਿੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਿ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਨੂੰ ਿੋਰ ਿਕੰਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਨਸਿਾਂਤ
ਬਨਿਆਦੀ ਆਿਾਰ ਬਣਦੇ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਿਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਤਕਿੀਕੀ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਿਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਵਿਵਗਆਨ੍ਕ ਵਨ੍ਯਮ
ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਚਾਰ ਿੱਖ ਸੰਕਲਪ (ਿਾਰਣਾ) ਿਿ: ‘ਤੱਥ’, ‘ਪਨਰਕਲਪਿਾ’, ‘ਨਸਿਾਂਤ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਯਿ’। ਆਿ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਯਿ14 ਨਕਸੇ ਨਦਰਸ਼ਟ (ਜਾਂ ਪਰਤੱਖ) ਘਟਿਾ ਦਾ ‘ਸ਼ੱਿ’ ਨਿਰੂਪਣ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਜੋ ਜਦੋੇਂ ਿੀ
ਪਰਨਖਆ ਜਾਿੇ ਿਿੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੱਚੇ ਿੋਣ ਦੀ ‘ਨਿਆਨਖਆ’ ਿਿੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਾ
ਿੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ; ਇਿ ਕੇਿਲ ਇਿ ਿੀ ਦਸਦਾ ਿੈ ਨਕ ਚੀਜ਼ ‘ਸੱਚ’ ਿੈ। ਨਿਯਿ, ਕਦਰਤੀ
ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ‘ਿਨਣਤਕ’ ਰੂਪ ਨਿਚ ਦੱਸੇ ਿਏ ਨਿਿਰਣ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਨਿਨਿਆਿਕਾਂ ਰਾਿੀੇਂ, ‘ਨਕਉੇਂ’
ਅਤੇ ‘ਨਕਿੇੇਂ’ ਿਰਿੇ ਪਰਸ਼ਿ ਕਰਿ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਥਾਿ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਨਿਯਿਾਂ ਨੂੰ ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਿਨਣਤਕ
ਸਿੀਕਰਣਾਂ’ ਰਾਿੀੇਂ ਅਨਭਨਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਿਣਾਤਿਕ ਅੰਕੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਰਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਿਿ।

ਅਨ੍ੁਭਿੀ ਸਬੂਤ
ਅਿਭਿੀ ਸਬੂਤ ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈ ਜੋ ‘ਿੀਰੀਖਣ’ ਅਤੇ/ਜਾਂ ‘ਪਰਯੋਿ’ ਨਿਿੀ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਇਿ ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਨੜਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪਰਯੋਿਿਾਦੀਆਂ ਰਾਿੀੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ
ਨਿਿੀ ਦਾ ਅਨਿੱੜਿਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਿਾਰੀ ਅੰਿ ਿੈ।

ਵਨ੍ਿੀਿਣ
ਨਕਸੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਨਿਤ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਘਟਿਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ
ਕਰਿ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰਉਦੇਸ਼ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਨਕਸੇ ਨਿਯਿ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ, ਲਕਸ਼
ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।

ਪਰਯੋਗ
ਕਦਰਤੀ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਕਰਕੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਯਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਨਿਨਿਆਿਕ ਖੋਜ ਦਾ ਿਿੋਰਥ
ਿੈ। ਿਾਸਤਿ ਨਿਚ ਇਿ ਅਨਿਐਿ ਕਾਫੀ ਜਨਟਲ ਅਤੇ ਿਝ
ੰ ਦਾਰ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕਉਨਕ ਕਦਰਤੀ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੇ
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ਪਨਰਣਾਿ ਅਸਨਥਰ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਨਭੰਿ ਕਾਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਨਰਣਾਿਾਂ ਨੂੰ ਜਿਿ ਨਦੰਦੇ ਿਿ, ਅਲਿ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਿਾਪਣਾ ਬੜਾ
ਕਠਿ ਕੰਿ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੇ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਨਸਲੇ ਬਾਰ ਨਿਯਨਿਤ ਰੂਪ ਨਿਚ ਨਿਆਤ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਥੱਲੇ
ਘੋਨਖਆ ਿਿੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਕ ਪਨਰਸਥੀਆਂ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਘਟਿਾ
ਦੇ ਨਿਆਿਪੂਰਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਪਰਯੋਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਯੋਿ ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾਿਾਂ
ਨਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।

ਵਨ੍ਗਮਨ੍ਾਤਵਮਕ ਦਲੀਲ
ਇਿ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਯਕਨਤ ਤਰਕਨਸੱਿ ਸੱਚੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਚਣ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਆਪਕ
(ਸਾਿਾਿਯ) ਕਥਿ ਜਾਂ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਕੇ, ਸੰਭਾਿਤਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਿੋਈ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਤਰਕਨਸੱਿ
ਿਤੀਜੇ (ਨਿਸਕਰਸ ਜਾਂ ਨਿਿਿਿ) ‘ਤੇ ਪਿੰਚਦੀ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਨਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਿਾਂਤ ਅਤੇ
ਪਨਰਕਲਪਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਿ ਲਈ ਿਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ ਅਿਿਾਿ’ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਨਸਿਾਂਤ
ਨੂੰ ਿੰਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਿ ਪਨਰਣਾਿਾਂ ਦੀ ਭਨਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ, ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਭਨਿੱਖਬਾਣੀ
ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਜੇ ਇਿ ਨਸਿਾਂਤ ਸਿੀ (ਸੱਚ) ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਅਸੀੇਂ ‘ਸਾਿਾਿਯ’ ਕਥਿ – ਭਾਿ ਨਸਿਾਂਤ – ਤੋ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਿਲ ਜਾਂਦੇ ਿਾਂ। ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ
ਦਲੀਲ ਨਿਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਆਿ ਜਾਤੀ (ਸ਼ਰੇਣੀ) ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸੱਚ ਿੋਿੇ, ਤਾਂ ਇਿ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਾਂ (ਿੈੇਂਬਰਾਂ) ਲਈ ਿੀ ਸੱਚ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ “ਸਭ ਿਿੱਖ ਿਰਿਸ਼ੀਲ ਿਿ। ਸਕਰਾਤ ਇਕ ਿਿੱਖ ਿੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਕਰਾਤ ਿਰਿਸ਼ੀਲ ਿੈ।“ ਇੱਥੇ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਕਰਾਤ ਿਾਿਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ‘ਿੈੇਂਬਰ’ ਿੈ ਇਸ ਲਈ
‘ਿਰਿਸ਼ੀਲਤਾ’ ਦਾ ਿਣ ਸਕਰਾਤ ‘ਤੇ ਿੀ ਲਾਿੂ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸੱਚ ਿੋਣ ਲਈ
ਪਨਰਕਲਪਿਾ (ਜਾਂ ਆਿਾਰ ਿਾਕ) ਦਾ ਸੱਚ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ਇਿ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ
ਿੈ ਨਕ ਆਿਾਰ-ਿਾਕ ਨਜਿੇੇਂ “ਸਭ ਿਿੱਖ ਿਰਿਸ਼ੀਲ ਿਿ” ਅਤੇ “ਸਕਰਾਤ ਿਿੱਖ ਿੈ” ਸੱਚੇ ਿਿ। ਇਸ ਲਈ
ਿਤੀਜਾ “ਸਕਰਾਤ ਿਰਿਸ਼ੀਲ ਿੈ” ਤਰਕਨਸੱਿ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ‘ਆਿਾਰ ਿਾਕ’ ਸੱਚ ਿੋਿੇ ਤਾਂ
ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ ਨਿਸਕਰਸ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ ‘ਨਿਆਪਕ’
(ਜਾਂ ਸਾਿਾਿਯ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋੇਂ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਨਿਸਕਰਸ ਨਿਕਾਲਦੇ ਿਾਂ।

ਆਗਮਨ੍ਾਤਵਮਕ ਦਲੀਲ
ਆਿਿਿਾਤਨਿਕ ਦਲੀਲ ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉਲਟ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋੇਂ
‘ਨਿਆਪਕ’ ਨਿਸਕਰਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਅਸੀੇਂ ਅਿੇਕ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋੇਂ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਸਾਂਝੀ ‘ਿੰਿਿੀ’ (ਜਾਂ
ਸਿਰੂਪਤਾ) ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਿਆਪਕੀਕਰਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇਕ ਨਿਆਨਖਆ ਜਾਂ ਨਸਿਾਂਤ ਅਿਿਾਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।
ਭਾਿ, ਕਦਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਿਾਤਿਕ ਅਨਿਐਿ ਕਰਕੇ, ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਪਰਨਿਤਕ ਸਿਰੂਪਤਾ ਜਾਂ
‘ਕਾਰਜ-ਕਾਰਿ’ (ਕਾਰਣਤਾ) ਨਿਯਿਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ, ਯਥਾਰਥ ‘ਨਿਆਪਕ ਿਾਕ’ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਕੋਈ ਨਿਯਿ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਨਜਸ ਨੂੰ ‘ਆਿਿਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ਕਝ ਇਕ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀੇਂ ਨਿਆਪਕ
ਰੂਪ ਨਿਚ ਇਿ ਕਿੀਏ ਨਕ “ਸਭ ਕਾਂ ਕਾਲੇ ਿੰਦੇ ਿਿ।” ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਇਿ ਨਿਰਿਾ ਸੰਪੂਰਿ ਸੱਚਾ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਸਰਫ “ਕਝ ਇਕ” ਕਾਿਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਿੀ ਕੱਨਢਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਅਸਲ ਨਿਚ ਿੋਰ ਰੰਿ ਦੇ
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ਕਾਂ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਿਤਾ ਬਣੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ, ਭਾਿੇੇਂ ਇਿ ਸਾਡੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨਿਚ ਦੇਨਖਆ ਿਿੀ ਨਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਸੀਿਤ ਨਿਰੀਖਣਾ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਅਿਿਾਿ, ਿਸਤਪਰਕ ਰੂਪ ਨਿਚ ਸੱਚਾ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ
ਨਿਚ ਪੂਰਣ ਨਿਸ਼ਚਾਤਨਿਕਤਾ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ। ‘ਆਿਿਿ ਅਿਿਾਿ’ ਦਆਰਾ ਕੱਢੇ ਨਿਸਕਰਸ ਨਸਰਫ ‘ਸੰਭਾਿੀ
ਨਿਸਕਰਸ’ ਿੀ ਿੰਦੇ ਿਿ।
ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਤੱਕ ਪਿੰਚਣ ਲਈ ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ ਅਤੇ ਆਿਿਿਾਤਨਿਕ ਦਲੀਲਾਂ
ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਿਰਤੋੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨਜਿਹਾਂ ਿਾਲ ਅਸੀੇਂ ‘ਸੱਚ’ ਦੇ ਿੋਰ ‘ਤੇ ਿੋਰ ਿੇੜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਚ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਪਰ
ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਿਾਲ ਿਾਸਲ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਿ ਿਾਿਿ ਿੰਿ ਦੀ ਪਰਨਿਨਤਕ ਅਯੋਿਤਾ ਅਤੇ
ਪਨਰਨਿਨਤ15 ਿੈ ਨਕ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਿੀ ‘ਅੰਨਤਿ’ ਜਾਂ ‘ਪਰਿ’ ਸੱਚ ਦੀ ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਇਿ
ਿਿੇਸ਼ਾ ਅਿੂਰੀ ਿੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ।
ਸੰਖੇਪ ਿਾਲ ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੀ ਤਕਿੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ (ਸ਼ਬਦਸੰਨਿਆ) ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਅਸੀ ਿਣ ਨਿਨਿਆਿ
ਨਿਿੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ।
ਿੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾ ਿਿ ਜੋ ਨਿਨਿਆਿ ਆਿਾਰਤ ਨਕਨਰਆ ਨੂੰ ਸਫਲ
ਬਣਾਉੇਂਦੇ ਿਿ (ਦੇਖੇ ਨਚੱਤਰ 1.1)। ਇਿ ਪੜਾ ਿਿ: ਸੰਸਾ, ਸਿੱਨਸਆ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ,
ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪਰਖ ਅਤੇ ਆਖਰ ਨਿਚ ਨਿਸਕਰਸ ਜਾ ਫਲ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ‘ਅੰਨਤਿ’ ਨਿਸਕਰਸ
ਿਾਲ ਨਿਨਿਆਿਕ ਖੋਜ ਪਰਨਕਨਰਆ ਖਤਿ ਿਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਬੋਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ
ਪਰਿ ਸਨਤ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਿਿੇੇਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਨਰਕਲਪਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਲਤ ਸਾਬਤ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ ਪਰਾਚੀਿ ਸਨਿਆਂ ਨਿਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਪਰਥਿੀ ਦਆਲੇ ਘੱਿਦਾ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਪਰ ਿਣ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਇਿ ਨਿਚਾਰ ਸਰਾ ਸਰ ਿਲਤ ਸੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਸਲ ਨਿਚ ਨਪਰਥਿੀ ਸੂਰਜ ਦਆਲੇ
ਘੱਿਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਿਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਅਸੀੇਂ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਿਾਲ ਿੀ ਪਿੰਚੇ ਿਾਂ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ
ਨਿਨਭੰਿ ਕਦਿਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਸੰਸਾ
ਸਿੱਚਾ ਨਿਨਿਆਿ ਸੰਸਾ (ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸੰਦੇਿ) ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਦਾ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਤੱਤ
ਬਣਦਾ ਿੈ। ਸੰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੀ ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਘੋਖਿੇੇਂ ਪਰਸ਼ਿ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।
ਇਿ ਿਾਿਿ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਤਸਕਤਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਅੰਸ਼ ਿੈ ਜੋ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਨਿਕਾ ਨਿਭਾਉੇਂਦਾ
ਿੈ। ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਨਦਰੜਹਤਾ ਿਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰੇਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਨਿਨਿਆਿਕ ਸੰਸਾ’ ਦਾ ਸੰਬੰਿ
ਪਨਰਕਲਪਿਾ, ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ, ਨਿਆਨਖਆ, ਨਿਿਰਿ, ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਿ, ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਸੰਕਲਪ
ਅਤੇ ਿਾਰਣਾਿਾਂ ਿਰਿੀਆਂ ਿਾਿਨਸਕ ਪਰਨਿਰਤੀਆਂ ਿਾਲ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਸੰਸਾਨਿਿੀ ਦਆਰਾ ਅਸੀੇਂ ‘ਸੰਦੇਿਰਨਿਤ’
ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਪਰ ਿਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਰ ਨਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਿਾ ‘ਅਿਿਸਥਾ16’ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਿੀ
15
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ਅਿਿਸਥਾ - ਸੰ. ਅਿਿਸ੍ਥਾਃ {ਸੰਿਯਾ}. ਿਾ ਇਸਨਥਤੀ. ਨਕਸੇ ਿੱਲ ਉੱਪਰ ਨਟਕਾਉ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ; ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ

ਦੋਸ , ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਯਕਤੀ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦੀ, ਯਥਾ- "ਜੇ ਕੋ ਬਝੈ ਿੋਿੈ ਸਨਚਆਰ। ਧਵਲੈ ਉਪਰਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ?
ਿਰਤੀ ਿੋਰ ਪਰੈ ਿੋਰ ਿੋਰ। ਨਤਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਿਣ ਜੋਰ ?" (ਜਪ)। [ਿ: ਕੋ:]
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ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਕਸਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਦੇ ‘ਸ਼ੰਕਾਿਾਦ’ ਤੋੇਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਕੇ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਿਰਿੇ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਨਿਆਇਦਰਸ਼ਿ’ ਅਿਸਾਰ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿ ਲਈ ਜੋ ਕਦਿ
ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਉਿ ਿਿ: ਉਦੇਸ਼, ਨਿਰੀਖਣ (ਭਾਿ ਅਿਭਿ ਅੰਕੜੇ), ਨਸਿਾਂਤ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਅੰਨਤਿ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ
ਨਿਸਕਰਸ। ‘ਨਿਆਇ’ ਦੀ ਪਰਿਾਣ ਨਿਿੀ ਨਿਚ ਇਿਹਾਂ ਕਦਿਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਿਯਿ’ ਜਾਂ ‘ਤਰਕ-ਿਾਕ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ
ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
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ਵਚੱਤਿ 1.1 ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਿੀ

ਸਮੱਵਸਆ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਸੰਸਾ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਸਿਾਲ ਿਾਿਿ ਿਿ ਨੂੰ ਸਿੀ ਜਿਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟੰਬਦੇ ਿਿ; ਇਕ ਨਕਸਿ ਦੀ ਬੇਚੈਿੀ ਅਤੇ
ਿਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਿ ਜੋ ਇਕ ‘ਸਿੱਨਸਆ’ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਿਿਣੇ ਆਉੇਂਦੀ ਿੈ। ਨਿਰੇ ਕਰੂਰ
ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਿਾਿਨਸਕ ਿਲਚਲ ਨੂੰ ਸੰਤਸ਼ਟ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਿਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ
ਬਾਰੇ ਿੀ ਸਿਾਲ ਉਠਾਉੇਂਦੀ ਿੈ। ਸਿੱਨਸਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਲੈਣ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸਾਫ, ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਅਤੇ
ਸੰਦੇਿ-ਰਨਿਤ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਿੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰਨਿਆ ਦਾ ਆਿੱਸ਼ਕ ਨਿੱਸਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ
ਜਾਂ ਦਨਬਿਾ ਦੂਰ ਕਰਿ ਨਿਚ ਅਨਿਿਾਰੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਿੀ ਉਪਰੰਤ, ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਸਿਾਂਤਕ ਨਕਨਰਆ ਲਈ
ਿੀ ਅਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੰਦੀ ਿੈ।
ਨਕਸੇ ਸਿੱਨਸਆ, ਿਸਤੂ, ਕਦਰਤੀ ਘਟਿਾ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਿਨਭੰਿ ਿਣਾਂ ਜਾਂ ਤੱਤਾਂ
ਦਾ ਨਿਆਨਖਆਿ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੀ ਨਭੰਿਤਾ ਨੂੰ ਿੀ ਨਿਖੇੜਿ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰਦੀ ਿੈ। ‘ਨਿਆਇ ਤਰਕ’ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ (ਜਾਂ
ਲਕਸ਼ਣ) ਨਿਚ ਉਸ ਦੇ ਿਿੇਕਲੇ ਿਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ,
ਅਿਭਿਨਸੱਿ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰਿਤੀ ਨਿਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਿਾਈ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਅਕਸਰ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ
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ਿੱਿ ਤੋੇਂ ਿੱਿ ਨਿਆਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ; ਨਜਿੇ, ਿੱਖ ਲੱਛਣ, ਸੰਭਿ ਕਾਰਿ, ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ,
ਸੰਬੰਿ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਸੀਿਾ ਆਨਦ।

ਵਨ੍ਿੀਿਣ
ਸਿੱਨਸਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਿੱਲ ਲਈ ਿੋਰ ਲੋੜੀੇਂਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ
ਿੱਖ ਕਾਰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਨਜੰਿੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੋ ਸਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਨਸਆ ਨੂੰ
ਨਸਰਫ ਸਿਝਣ ਨਿਚ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਇਸ ਦੇ ਿੱਲ ਲੱਭਣ ਨਿਚ ਅਤੇ ਅੱਿੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਿੱਲ ਦੇ
ਪਰਿਾਣੀਕਰਿ ਨਿਚ ਿੀ ਅਨਤ ਸਿਾਈ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਿਸਨਥਤ ‘ਪਰਯੋਿ’ ਅਤੇ ਅਲੋਚਿਾਤਿਕ
‘ਨਿਰੀਖਣਾਂ17’ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਨਕਸਿ ਦੇ ਪਰਯੋਿਾਂ ਦਆਰਾ ਅਸੀੇਂ
ਦੋਿੇੇਂ ‘ਿਣਾਤਿਕ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਣਿਾਤਿਕ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਿਣਾਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਚ ਨਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਚੇ ਿਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਨਜਿੇੇਂ ਨਕਸੇ ਿਊ ਦਾ ਰੰਿ, ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਨਦਖ
ਆਨਦ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਿ ਕਰਕੇ ਨਿਅਕਤੀਿਤ ਰਾਇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਣਿਾਤਿਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਅਤੇ ਿਾਪਣਯੋਿ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਨਕਸੇ ਿਊ ਦਾ ਭਾਰ (W ਨਕਲੋਿਰਾਿ) ਜਾਂ
ਉਚਾਈ (Y ਿੀਟਰ) ਆਨਦ। ਨਿਣਿਾਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਪਣਯੋਿ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਨਕਸੇ ਦੀ ਨਿਅਕਤੀਿਤ ਰਾਇ
’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ ਕਰਦੀ। ਇਿ ਸ਼ੱਿ ਅੰਕਨੜਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਨਸੱਿੇ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਤਰਾਂ (ਉਪਕਰਣਾਂ) ਦਆਰਾ ਪਰਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਭਰਾਂਤੀਪੂਰਣ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਨਿਰੀਖਣ ਦਆਰਾ ਿਢਲੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਿੱਖ ਿੰਤਿ ਅੰਕਨੜਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝ ਕੇ ਕਾਰਿਾਂ ਅਤੇ
ਸੰਭਿ ਿਤੀਨਜਆਂ ਨਿਚ ਨਿਯਿ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ‘ਕਾਰਣਤਾ’ ਦਾ ਨਸਿਾਂਤ ਿਰਣਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ
ਅਚਾਰੀਆ ਿਾਿਾਰਜਿ (250-320 ਈਸਿੀ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਕਦਰਤ ਨਿਚ, “ਿਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ, ਿਾ
ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਤੋੇਂ, ਿਾ ਦੋਿਾਂ ਤੋੇਂ, ਿਾ ਨਕਸੇ ਕਾਰਣ (ਿੇਤ) ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਦੇ ਿੀ, ਨਕਤੇ ਿੀ, ਉਤਪੰਿ ਿਿੀ
ਿੰਦੀ।” ਇਸ ਕਥਿ ਅਿਸਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰਣ ਿੰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਇਿ
ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਨਰਣਾਿਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਿ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰਿ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀੇਂ ਇਿਹਾਂ ਅੰਕਨੜਆਂ ਦੀ ਯੋਿ ਨਿਆਨਖਆ ਇਕ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਪਨਰਣਾਿਾਂ ਦੀ ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉੇਂਦੇ ਿਿ।

ਪਵਿਕਲਪਨ੍ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ
ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦਾ ਿੱਖ ਿਕਸਦ ਤੱਥਾਂ ਨਿਚ ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਿਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਜੋ ‘ਸਿੱਨਸਆ’
ਦਾ ਸੰਭਿ ਿੱਲ ਿੋ ਸਕੇ। ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸੂਲ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੇ, ਇਿ ਨਿਨਿਆਿਕਾਂ ਦੇ
ਤਜਰਬੇ, ਸੂਝ, ਅੰਤਰਨਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਕ ਪਨਰਕਲਪਿਾ
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ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੂਤਰਬੱਿ ਕੀਤੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਨਕ ਉਸ ਤੋੇਂ ਨਿਿਿਿਾਤਿਕ ਨਸੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਨਜਸ ਦੇ
ਫਲਸਰੂਪ ਇਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਕ ਇਿ ਪਰਾਸੰਨਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੰਤੋਖਜਿਕ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ
ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਿਸਾਰ ਇਿ ਸਪਸ਼ਟ, ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਅਤੇ
ਨਿਰੋਿਰਨਿਤ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜੋ ਿਰਤਿਾਿ ਸਿੱਨਸਆ ਦੇ ਿੱਲ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਿ ਿੋਿੇ।

ਪਵਿਕਲਪਨ੍ਾ ਦੀ ਪਿਿ
ਨਿਿਾਰਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋੇਂ ਇਕ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦਾ ਪਰਿਾਣਿਯੋਿ ਿੋਣਾ ਬਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਿਾਣਿ (ਜਾਂ
ਸਨਤਅਤਾ) ਪਰਯੋਿ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ
ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਆਏ ਿਾਂ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ ਦਲੀਲ ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
‘ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ ਅਿਿਾਿ’ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਨਸਿਾਂਤ ਜਾਂ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਨੂੰ ਿੰਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਿ ਪਨਰਣਾਿਾਂ ਦੀ
ਭਨਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਕ ਸਿੀ (ਿੈਿ) ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਭਨਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੀ ਿੰਦੀ
ਿੈ। ਜੇ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਿਨਣਨਤਕ ਸਿੀਕਰਣਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਅਨਭਨਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਲ ਿਾਪਣਯੋਿ
ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਸੂਚਕ ਅੰਕੜੇ ਉਤਪੰਿ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਫਰ ਇਿਹਾਂ ‘ਭਨਿੱਖਸੂਚਕ’ ਅੰਕਨੜਆਂ ਦੀ
‘ਨਿਰੀਖਣ’ ਅੰਕਨੜਆਂ ਿਾਲ ਤਲਿਾ ਕਰਕੇ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ (ਿੈਿਤਾ) ਜਾਂ ਅਪਰਿਾਣਕਤਾ
(ਅਿੈਿਤਾ) ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਵਨ੍ਸਕਿਸ
ਜੇ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਿੈਿ ਸਾਬਤ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਆਰਾ ਪੱਨਕਆ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਰਿਾਣਤ
ਨਸਿਾਂਤ ਜਾਂ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਯਿ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਨਸਆਿਾਂ ਦੇ ਿੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਿਿੀੇਂ ਟੈਕਿਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ
ਲਈ ਿਰਨਤਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਿ ਅਿੈਿ ਸਾਬਤ ਿੰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਚ ਸੰਸ਼ੋਿਿ
ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਨਜੰਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸਿੀ ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਸਥਾਪਤ ਿਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ।‘
ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀੇਂ ਪਨਿਲਾ ਨਕਿਾ ਿੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਿੀ ਅੰਨਤਿ ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਿਾਿਿ
ਨਿਆਿ ਿਿੇਸ਼ਾ ਅਿੂਰਾ ਅਤੇ ਪਰਸੰਿਕ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿੋ ਕਾਰਣ ਿੈ ਨਕ ਿਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਿਿੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਿਾਲ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਯਿ ਿੀ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਪਰਿਤੀ ਕਰਦੇ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ।
ਿਿੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਨਰਕਲਪਿਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਿਿੇੇਂ ਪਰਸ਼ਿ ਉਠਾਉਣ
ਲਈ ਿਜਬੂਰ ਕਰ ਨਦੰਦੀਆਂ ਿਿ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਦਬਾਰਾ ਸੰਸਾ ਅਤੇ ਿਿੇੇਂ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਤੋ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਜਾਂਦੀ
ਿੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿੀਿਿੀੇਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਭੌਨਤਕਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਲਬਰਟ ਆਈਿਸਟਾਈਿ ਦੀਆਂ
ਖੋਜਾਂ ਿੇ ਨਿਊਟਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸਿਾਂਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਿਿੇੇਂ ਭੌਨਤਕਨਿਨਿਆਿ ਦੌਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।

1.3

ਤਿਕਵਿਵਗਆਨ੍

ਜਦਨਕ ਪਰਾਨਿਨਤਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ‘ਦੇਸ-ਕਾਲ’ ਦੀਆਂ ਿਾਸਤਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਟਿਾਿਾਂ ਿਾਲ
ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਦੇਸਰਨਿਤ, ਕਾਲਰਨਿਤ, ਅਿਾਸਤਨਿਕ ਿਿਘੜਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ
ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੇ ਅਨਿਐਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਿੈ। ਅਿਲੇਰਾ (ਭਾਿ ਪਰਾਨਿਨਤਕ ਨਿਨਿਆਿ) ਿਸਤਪਰਕ ਅਤੇ
ਿਿਰਲਾ (ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ) ਆਤਿਪਰਕ ਿੈ। ਿਿਰਲੇ ਦੇ ਤਾਰਨਕਕ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਿਾਤਿਕ ਨਿਸਕਰਸ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

16

ਅਿਲੇਰੇ ਦੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਿਰੂਪ ਨਕੱਥੋੇਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰਦੇ ਿਿ, ਇਿ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰ –
ਿਿਸ - ਦੀ ਪਰਨਤਭਾ ਅਤੇ ਅਿਭਿ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਤਰਕਸੰਿਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਸਾਨਖਆਤ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਕਸੇ ਠੋਸ ਿਤੀਜੇ ਤੇ ਪਿਚ
ੰ ਣ
ਦੀ ਨਕਨਰਆ ਨੂੰ ‘ਤਰਕਣ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਿੱਟੀ ਨਿੱਚ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਿ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਕਸੇ ਖਾਸ ਜਾਿਿਰ ਦੀ
ਿੌਜੂਦਿੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਿਾਉਣਾ ਤਰਕਣ ਿੈ; ਿੂੰਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਿਿੀ ਦਾ ਨਕਆਸ ਕਰਿਾ ਿੀ ਤਰਕਣ ਿੈ। ਆਿ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਤਰਕਣ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਰਾਿੀੇਂ ਅਸੀ ਨਿਆਤ ਸੱਚ ਤੋੇਂ ਅਨਿਆਤੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਿੰਚਦੇ ਿਾਂ। ਇਿ
ਪਰਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਿਿੇੇਂ ਨਿਚਾਰ, ਿਿੀੇਂ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਨਿਚ ਿਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਤਰਕਣ ਜਾਂ ‘ਅਿਿਾਿ’
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਿੱਸ਼ਕ ਅੰਿ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਅਸੀੇਂ ਪਰਤੱਖਯੋਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋੇਂ ਅਪਰਤੱਖੇ ਤੱਥਾਂ
ਤੱਕ ਪਿਚ
ੰ ਦੇ ਿਾਂ। ਉਦਾਿਰਣ ਿਜੋੇਂ, ਅੱਜ ਕਲ ਖਿੋਲਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਿਾਿਰ ਇਿ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਨਕ ਿਰਤੀ
(ਨਪਰਥਿੀ) ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਬਾਿਰੀ ਡੂੰਘੇ ਪਲਾੜ ਨਿਚ ਇਿੋ ਨਜਿੇ ਿੋਰ ਿਰਨਿ ਿੀ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ ਨਜੱਥੇ ਨਕਸੇ
ਨਕਸਿ ਦਾ ‘ਜੀਿਿ’ ਸੰਭਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਸਜੀਿ ਿੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ
ਅਿਿਾਿ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਨਜਸ ਿਰਨਿ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਿ ਿੋਣੇ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿ। ਇਸ
‘ਤਰਕਣ’ ਦਾ ਨਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਿਨਿਆਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ‘ਨਜਥੇ ਪਾਣੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ
ਜੀਿ ਿਿ; ਨਜਸ ਿਰਨਿ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਿ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ।‘ ਪਲਾੜੀ ਖੋਜ ਨਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕਣ (ਅਿਿਾਿ) ਨਿਿੀ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਿਰ ਖੇਤਰ ਨਿਚ

ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਾਰ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਿੀ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਿੀ, ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਠੋਸ ਦਲੀਲ, ਸਿੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਆਿ
ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਿਡਿੱਲਾ ਸਾਿਿ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਨਿਆਿਾਂ ਦਾ ਨਿਨਿਆਿ’ ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਅਦੱਤੀ ਨਿਸਾਲ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਰ ਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਜਿਿਦਾਤਾ ਿੀ
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਾਲ ਿੂੜਹਾ ਅਤੇ ਅਨਿਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਕਲਪਿਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਿ

ਨਦੰਦੀ ਿੈ। ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਇਿਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਰਾਿੀੇਂ ਸਾਨੂੰ ਿਿਾਂ ਨਿਆਿ,
ਿਿੀੇਂ ਸੋਚ ਨਦੰਦਾ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ “ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ” ਿਾਿ ਤੋੇਂ ਿੀ ਸਿੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ, ਇਿ ਇਕ ਨਿਨਦਆ ਪਰਣਾਲੀ ਿੈ ਜੋ ਸੱਚੇ

ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ (ਿੈਿ) ਨਿਯਿਾਂ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਕਰਦੀ ਿੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਿ
ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਿੂਲ ਆਿਾਰ ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਿਾਂ ਿਾਲ ਿੀ ਨਿਨਿਆਿਕ
ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸੰਭਿ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ, ਸਿੀ ਢੰਿ ਿਾਲ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿੀ ਸਖਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਨਪਤ (ਜਾਂ ਕਲਪਣਾਤਿਕ) ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਨਿਨਿਆਿ ਲਈ ਅਤੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।
ਸਦੀਆਂ ਤੋੇਂ ਨਿਆਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਨਿਤੀ ਅਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰ ਲਈ ਿਾਿਨਸਕ ਚਣੌਤੀ ਬਨਣਆ
ਨਰਿਾ ਿੈ। ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਣਨਿਣਤ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਿੇ ਜਿਿ ਨਲਆ।
ਤਰਹਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਢੰਿ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਨਸਤ ਕੀਤੇ ਿਏ। ਿਿੀਆਂ ਦਾਸ਼ਨਿਕ ਨਿਚਾਿਾਰਾਿਾਂ ਅਰੰਭੀਆਂ ਿਈਆਂ। ਿੇਦਾਂ
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(2000 ਈ: ਪੂ: ) ਦੀ ਰਚਿਾ ਤੋੇਂ ਲੈ ਕੇ “ਿਿਾਂ ਨਿਆਇ” (ਿੰਿੇਸ਼, 1200 ਈ:) ਦੇ ਨਿਰਿਾਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ
ਿਿ, ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਚਨਲਆ ਆ ਨਰਿਾ। ਇਸ ਿੱਲ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਇਸ ਨਿਚ ਕੋਈ
ਅਸਚਰਜ ਿਿੀ ਨਕ ਸੂਖਿ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਿਾਲਾ ਬਾਰੀਕਬੀਿ ਤਰਕ ਬੱਿਿੱਤ ਦੇ ਤਾਰਨਕਕ ਅਿਆਈਆਂ ਿੇ ਪੈਦਾ
ਕੀਤਾ। ਜਰਿਿੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਨਿਨਦਆ (ਸ਼ਬਦਸ਼ਾਸਤਰ) ਦੇ ਨਿਪਿ
ੰ ਿਾਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਨਿਸ਼ੇਸ਼ੱਿ, ਿੈਕਸ ਿੂਲ਼ਰ
(1823 - 1900 ਈ:) ਦੇ ਕਨਿਣ ਅਿਸਾਰ “ਤਰਕਨਿਨਦਆ ਅਤੇ ਨਿਆਕਰਣ, ਨਜੱਥੋੇਂ ਤਕ ਇਨਤਿਾਸ ਸਾਨੂੰ
ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਆਨਿਆ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਦੋ ਕੌਿਾਂ – ਨਿੰਦੂ ਅਤੇ ਯੂਿਾਿੀ - ਦਆਰਾ ਆਨਿਸ਼ਕਾਰ (ਈਜਾਦ) ਜਾਂ ਪਨਿਲਾਂ
ਪਨਿਲ ਨਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਿ।” ਅਰਸਤੂ (384-322 ਈ: ਪੂ: ) ਤੋੇਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇੜਹ ਿਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਅਰਸੇ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਯੂਿਾਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੱਛਿੀ ਯੂਰਪ ਿੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਿਭਿ ਪਰਯੋਿ ਨਿਿੀ ਿਾਲ ਜੋੜਕੇ
ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕ ਨਿਚ ਬਦਨਲਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ, ਪਰਯੋਿ ਨਿਿੀ ਤੋੇਂ
ਨਬਲਕਲ ਨਿਿੂਣਾ ਨਰਿਾ ਅਤੇ ਨਸਿਾਂਤਕ ਪੱਿਰ ਤੇ ਿੀ ਨਿਕਨਸਤ ਿੋ ਸਨਕਆ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਿ, ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ
ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਨਿਆਤਿਿਾਦੀ ਸਿਾਜ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਪਦਾਰਥਕ
ਜਿਤ (ਸੰਸਾਰ) ਿਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਿੀ ਿੈ। ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਾਰਨਕਕ ਪਰਫਲਤਾ ਦੀ ਅਿਲੀ ਅਿਸਥਾ
- ਅਨਿਿਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ - ਨਿਨਿਆਿ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕ ਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਐਸਾ ਿਾ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਿ ਨਸਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ
ਇਨਤਿਾਸ, ਸਿੇ ਸਿੇ ਦੀਆਂ ਉਥਲ-ਪਥਲ ਰਾਜਿੀਤਕ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਸਿਾਜਕ ਨਿਿੜ, ਬਾਿਰੀ
ਿਾੜਿੀਆਂ ਿਲੋੇਂ ਨਿਨਦਅਕ ਿੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਬੇਿੂਦਾ ਈਰਖਾਭਰੀ ਤਬਾਿੀ, ਿਾਿਿ ਚੇਤਿਾ ਦਾ ਦੈਿੀ
ਸਰੋਤ - ਸੰਸਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ - ਦਾ ਖਾਤਿਾ ਅਤੇ ਆਰਨਥਕ ਲ਼ੱਟ ਘਸੱਟ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ।
ਕੋਈ ਕੌਿ ‘ਸਨਭਅਤਾ’ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਤਕ ਤਾਂ ਿੀ ਪਿੰਚਦੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਸ ਦੇ ਬੌਨਿਕ ਜੀਿਿ ਦੀਆਂ
ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨਿਚ ਕਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਣ ਅਤੇ ਸਿਝਣ ਲਈ ਿਰ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ, ਨਕਸੇ ਿੀ ਛੋਟ ਤੋੇਂ
ਨਬਿਾ, ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਪਰਨਿਆ ਨਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਇਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਭਾਰੂ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ:
ਅਨਿਆਤਿਿਾਦ ਦੇ ਿਾਲ ਸ਼ੱਿ ਭੌਨਤਕਿਾਦ, ਆਸਨਤਕਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਸਨਤਕਤਾ ਿਰਿੀਆਂ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ
ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਨਿਿੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋ ਨਕਿੜੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ, ਨਕਸ ਦੌਰ ਨਿਚ ਸਿੱਚੇ ਸਿਾਜਕ
ਜੀਿਿ ਨਿਚ ਿਾਿੀ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਉਸ ਕੌਿ ਦੀਆਂ ਰਾਜਿੀਤਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਦੇ
ਿਾਲ ਿਾਲ ਿੋਰ ਬਿਤ ਸਾਰੇ ਿਾਤਾਿਰਣਾਂ (ਉਪਾਿੀਆਂ) ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸਿ ਦੀ
ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਸਭਯ’ ਕੌਿ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਿਾਲਕੀਅਤ ਿਿੀ ਬਣਦੀ। ਿਾ ਤਾਂ ਅਨਿਆਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ
ਭਾਰਤੀ ਸਨਭਅਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਿਾਲਕੀਅਤ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਤਰਕਿਾਦੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਯੂਿਾਿ ਜਾਂ
ਯੂਰਪ ਦੀ ਏਕਾਂਤਕ ਦੇਣ ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ‘ਆਤਿਾ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਿਾਤਿਾ’ ਿਰਿੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ
ਸਿਝਣ ਲਈ ਜੋ ਤਪੱਨਸਆਿਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਰਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿੇ ਸਿ, ਯੂਿਾਿ ਨਿਚ ਸਕਰਾਤ ਿੀ ਇਿਹਾਂ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ’ਤੇ
ਜੂਝ ਰਿੇ ਸਿ। ਯੂਿਾਿ ਦੇ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਿੌਤਿ ਦੇ ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਤੋੇਂ
ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਲੱਖਣਤਾ ਿਿੀ ਰੱਖਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਿਿਈ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਦੀਆਂ ਿੂਲ ਜੜਹਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਿੈਨਦਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਿੀ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਅਤੇ ਨਿਚਾਰਨਿਿਰਸ਼ ਦੀ ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਜੋ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਯਕਤੀਪੂਰਣ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਰਣ ਕਰ ਿਈ।
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ਸਿੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਨਿਸ ਕਰਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਿ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਏ। ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਿੀ ਰਾਿੀੇਂ
ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਸਭਾਿਾਂ ਨਿਚ ਸਲਝਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਿਾ।
ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬੀਜ ਇਸ ਦੀ ਆਯਰਿੈਨਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਪਰਾਤਿ
ਔਸ਼ਿਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਸਰੀਰਕ ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਿਾਰ ‘ਅਿਭੂਤੀ-ਤਾਰਨਕਕਨਚਨਕਤਸਾ’ ਿੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਚ ਰੋਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰਿ
ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ਿਿਾਤਿਾ ਬੱਿ ਦੇ ‘ਚਾਰ ਆਰੀਆ ਸਨਤ’ ਇਸੇ ‘ਅਿਭੂਤੀ-ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਿੀ’ ਦੇ ਿੀ
ਪਰਤੀਕ ਿਿ। ਿੌਤਿ ਬੱਿ ਦਾ ਿੱਖ ਸੰਬੰਿ ਿਾਿਿ ਦੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿ ਿਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਦੱਖਾਂ ਤੋੇਂ ਛਟਕਾਰਾ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ‘ਆਰੀਆ ਸਨਤ’ ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਿਿ: (1) ਦੱਖ ਿਿ, (2) ਦੱਖਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਿਿ, (3) ਦੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸੰਭਿ ਿੈ, (4) ਦੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਰਾਿ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਇਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ
ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਨਕ ‘ਕਾਰਣ’ ਬੜੀ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਨਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿ, ਸਿੱਨਸਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ
ਿੱਲ ਿਾਲ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜੋੜਦੇ ਿਿ। “ਿੈਦਾ ਿੈਦ ਸਿੈਦ ਤੂ ਪਨਿਲਾਂ ਰੋਿ ਪਛਾਣ॥ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋਨੜ ਲਿ ਨਜਤ

ਿੰਞੈ ਰੋਿਾ ਘਾਨਣ॥” [ਿਰੂ ਿਰੰਥ ਸਾਨਿਬ ਪੰਿਾ 1279]। ਿੇ ਿੈਦ! ਜੇ ਤੂੰ ਏਿਾ ਿੀ ਯੋਿ ਿੈ ਤਾਂ ਪਨਿਲਾ ਰੋਿ ਨੂੰ
ਪਛਾਣ, ਭਾਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਅਤੇ ਨਫਰ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਤਜਿੀਜ਼ ਕਰ ਨਜਸ ਿਾਲ ਸਾਰੇ
ਦੱਖ ਦੂਰ ਿੋ ਜਾਣ। ਯਕੀਿਿ ਇਿ ਸਲੋਕ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਿੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿੈ! ਅਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰਨਕਨਰਆ
ਨਿਚ ‘ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਿੀ’ ਿੀ ਇਿੋ ਿੀ ਿੈ: ਸਿੱਨਸਆ ਦਾ ਿੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਨਿਲਾ ਉਸਦੇ ਕਾਰਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਨਿਿਸਨਥਤ ਨਿਕਾਸ ‘ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ’ ਤੋੇਂ ਆਰੰਭ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ
ਇਨਤਿਾਸ ਿੀਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨਿਚ ਫੈਨਲਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਿੌਤਿ ਦਾ ‘ਨਿਆਇਸੂਤਰ’,
ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਰਥਿ ਅਤੇ ਬਿਤ ਿੀ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਰੰਥ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਨਿਲੇ ਅਨਿਆਇ ਨਿਚ ਸੋਲਾਂ

ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਿੈ ਨਜਿਾਂ ਉੱਪਰ ਅਿਲੇ ਚਾਰ ਅਨਿਆਇ ਨਿਚ ਨਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਦੂਸਰੇ

ਅਨਿਆਇ ਨਿਚ ‘ਸ਼ੰਕਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪਰਨਤਪਾਦਿ ਿੈ ਅਤੇ ਿੇਤ ਪਰਿਾਣਾ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਤੀਸਰੇ
ਅਨਿਆਇ ਨਿਚ ਆਤਿਾ ਦੇ ਸਿੈਰੂਪ, ਭੌਨਤਕ ਦੇਿ, ਨਿਆਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ-ਿਸਤੂਆਂ,
ਅਨਭਨਿਆਿ ਅਤੇ ਿਿ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਚੌਥੇ ਅਨਿਆਇ ਨਿਚ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ,
ਸੋਿ, ਦੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋੇਂ ਛਟਕਾਰੇ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਅਨਿਆਇ ਨਿਚ ਭਰਾਂਤ,
ਸਿੱਚਤਾ ਜਾਂ ਸਿਲਤਾ (ਅਿਯਿੀ) ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ (ਅਿਯਿ) ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਿੀ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ
ਿੈ। ਆਖਰੀ ਅਨਿਆਇ ਨਿਚ ‘ਜਾਨਤ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਿਰਨਿਸਥਾਿ’ ਦੇ ਅਿਸਰਾਂ ਦਾ ਨਿਿੇਚਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ।
‘ਨਿਆਇਸੂਤਰ’ ਤਰਕਸੰਿਤ ਨਸਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਪਰ ਆਸਤਕ ਯਥਾਰਥਿਾਦ ਦਾ ਤਰਕ ਦਆਰਾ
ਸਿਰਥਿ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਨਿਚ ਜੈਿ ਨਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿੇ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਰਿ ਅਤੇ ਅਨਿਆਤਿਕ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਤੋੇਂ ਅਲੱਿ ਰੱਨਖਆ ਜਦ ਨਕ ਨਿੰਦੂ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ
ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਇਿਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨਿਚ ਨਿਨਲਆ-ਜਨਲਆ ਸੀ। ਨਿੰਦੂ ਲੇਖਕਾਂ ਦਆਰਾ ਨਲਖੇ ਿਏ
ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਰੰਥਾਂ ਨਿਚ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਅਤੇ ਉਿਾਂ ਦੇ ਿਣ, ਜੀਿਆਤਿਾ ਅਤੇ ਪਿਰਜਿਿ, ਪਰਿਾਤਿਾ ਅਤੇ
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ਜਿਤ (ਸੰਸਾਰ) ਤਥਾ ਪਰਨਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਿ ਦੀ ਸੀਿਾ-ਸਬੰਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਸਿੱਨਸਆਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਿੈ। ਬੋਿੀ
ਅਤੇ ਜੈਿੀ ਨਿਚਾਰਕਾਂ ਿੇ ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇ ਦੇ ਅਨਿਆਤਿਿਾਦ ਨਿਚ ਰਚੀ ਿਾ ਲੈ ਕੇ ਨਸਰਫ ਤਾਰਨਕਕ
ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਿੀ ਜ਼ੋਰ ਨਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਿੇਸ਼ ਦੇ ‘ਿਿਾਨਿਆਇ’ ਲਈ ਿਾਰਿ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਨਿਸ਼ੱਿ ਤਰਕ ਅਤੇ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਿਾਲ ਸਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ।
ਿੰਿੇਸ਼ ਦਾ ‘ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ’ ਿਰਥ
ੰ ‘ਿਿਾਨਿਆਇ’ ਦਾ ਇਕ ਿੰਨਿਆ ਪਰਿੰਨਿਆ ਿਰੰਥ ਿੈ। ਿੰਿੇਸ਼ ਦੇ
ਪੱਤਰ ਿਰਿਿਾਿ ਿੇ ਆਪਣੇ ਿਰੰਥਾਂ ਨਿਚ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਨਖਆ। ਜੈਦੇਿ ਿੇ ‘ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ’ ਉੱਪਰ

ਇਕ ਟੀਕਾ ਨਲਖੀ ਨਜਸ ਦਾ ਿਾਿ ‘ਆਲੋਕ’ (ਤੇਰਹਿੀੇਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ) ਿੈ। ਿਾਸਦੇਿ ਸਾਰਿਭੌਿ ਦੀ ‘ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ
ਨਿਆਨਖਆ’ ਨੂੰ ਿਿਦੀਪ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਪਨਿਲਾ ਿੱਡਾ ਿਰੰਥ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪੰਦਰਿੀੇਂ ਸਦੀ ਦੇ
ਅੰਤ ਨਿਚ ਜਾਂ ਸੋਲਿੀੇਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਿਚ ਨਲਨਖਆ ਨਿਆ ਸੀ। ਿੰਿੇਸ਼ ਿੇ ਨਸਰਫ ਚਾਰ ਪਰਿਾਣਾਂ ਉੱਪਰ ਿੀ
ਨਲਨਖਆ ਅਤੇ ਅਨਿਆਤਿਕ ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿਿੀੇਂ ਨਲਆ। ਜਿਦੀਸ਼ (16ਿੀੇਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅੰਤ
ਨਿਚ) ਅਤੇ ਿਦਾਿਰ (17ਿੀ ਸਦੀ) ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪਰਨਸੱਿ ਤਾਰਨਕਕ ਿੋਏ ਿਿ। ਅੰਿਿਭੱਟ (17ਿੀ
ਸਦੀ) ਿੇ, ਜੋ ਆਂਿਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਿਿਣ ਸਿ, ਪਰਾਚੀਿ ਅਤੇ ਿਿਾਨਿਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ
ਨਿਿਸਨਥਤ ਦਰਸ਼ਿਪੱਿਤੀ ਨਿਕਸਤ ਕਰਿ ਦਾ ਪਰਯਤਿ ਕੀਤਾ ਜਦਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਝਕਾਉ
ਅਨਿਕਤਰ ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇ ਿਲ ਨੂੰ ਿੀ ਸੀ। ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ “ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ” ਅਤੇ “ਦੀਨਪਕਾ”
ਨਿਆਇ-ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਨਸੱਿ ਪਸਤਕਾਂ ਿਿ। ਿੱਲਭ ਦਾ ‘ਨਿਆਇਸੂਤਰਿਰਨਤ’ (17ਿੀ ਸਦੀ)
ਆਨਦ ਿੋਰ ਿਰੰਥ ਿੀ ਪਰਿੱਖ ਿਿ।
ਨਜੱਥੇ ਨਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਸ਼ਿ ਿੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਆਸਿਈ ਿਿ, ਇਿਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ
ਨਕ ਉਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਨਿਚ ਨਿਿੇਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਉੱਥੇ ‘ਨਿਆਇ’ ਅਤੇ ‘ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ’
ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਿਕ ਦਰਸ਼ਿ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿਿ ਅਤੇ ਸਿਾਰਿ ਨਿਆਿ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ
ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ
ਨਿਿੀ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਕੇ, ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਲੋੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋੇਂ ਚਲੀ ਆ ਰਿੀ ਅਨਿਆਤਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਉੱਪਰ
ਬਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਆਤਿਾ ਅਤੇ
ਪਰਿਾਤਿਾ ਦੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨੂੰ ਨਫਰ ਬਿਾਲ ਕਰਿ ਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਬੋਿੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਿੇ ‘ਪਰਤੱਖ ਨਿਆਿਿਾਦ’
ਅਤੇ ਿੂੜਹ ਤਰਕਿਾਦ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਜੜਹਾਂ ਤੋੇਂ ਝੰਜੋਨੜਆ ਸੀ। ਉਿਹਾ ਿਨਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਕ ਇਸ ਪਨਰਸਨਥਤੀ ਦਾ
ਸਾਿਿਣਾ ਨਸਰਫ ਆਸਥਾ ਦਆਰਾ ਿੀ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਨਕ ਬੋਿੀਆਂ ਿੇ ਤਰਕ ਅਤੇ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਪਰੰਪਰਾਿਤ ਨਿਸ਼ਿਾਸ, ਿਾਰਨਿਕ ਨਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਲੂਨਣਆ ਸੀ।
ਅਸੀੇਂ, ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਇਸ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਸਰਿੇਖਣ ਨਿਚ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਿੇ ਉਿ ਿਿ: ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਿੌਤਿ ਦਾ ਨਿਆਇ ਤਰਕਿਾਦ, ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ,
ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਾਨਿਆਏ ਦਾ ਿਿਾਨਿਆਇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਿਚ ਅਸੀ
ਿਿਾਂਉਪਾਨਿਆਏ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ਚੰਦਰ ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨਿਚ ਰਚੇ ਿਿਾਿ ਿਰਥ
ੰ “ਭਾਰਤੀ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ” ਨੂੰ ਿੱਖ ਸਰੋਤ ਿੰਨਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਿੀ ਲੋੜ ਪਈ ਿੋਰ ਿਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਿੀ
ਿਾਨਚਆ ਿੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਸਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੀਨਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਿੋਏ ਿਰ ਸੰਸਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ
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ਿਾਕ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਸਿੀ ਸਿੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਪਰ ਨਫਰ ਿੀ ਜੋ ਕਿੀਆਂ ਰਨਿ ਿਈਆਂ ਿੋਣ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ੰਿੇਿਾਰੀ ਸਾਡੀ ਿੈ ਿਾ ਨਕ ਸਰੋਤ ਿਰੰਥਾਂ
ਦੀ, ਨਜਸ ਲਈ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋੇਂ ਨਖਿਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਿਾਂ।
ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਦਾ ਿੱਖ ਿਿੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੱਲੀ ਨਿਸਰੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਿਿਣੇ
ਨਲਆਉਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਲ ਜੜੀਆਂ ਘੋਰ ਿਲਤਫਨਿਿੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਪੂਰਿ-ਿਾਰਣਾਿਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਾ ਿੈ
ਨਕ ਭਾਰਤ ਨਸਰਫ ਇਕ ਅਨਿਆਤਿਿਾਦੀ ਅਤੇ ਰਿੱਸਿਈ ਅਿਿੰਿ,ੇ ਜਟਾਂਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਫਾ ਪੀਣ ਿਾਲੇ
ਆਿਾਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਿੀ ਸਿਾਜ ਿਿੀ ਿੈ।

ਇਸ ਤੋੇਂ ਿੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਿਿਾਂਨਿਨਦਆਲੇ ਅਤੇ

ਨਿਸ਼ਿਨਿਨਦਆਨਲਆਂ ਨਿਚ ਸੰਸਨਿਤ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਿੀ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਸੰਸਨਿਤ ਦੇ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਿਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਿ ਜੰਿਤਾ ਤੱਕ ਪਿੰਚਾਉਣ ਤੋੇਂ ਨਕਉੇਂ ਬਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿੇ ਿਿ।
ਅਸੀ ਉਿੀਦ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਸਾਡਾ ਇਿ ਯਤਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਿੀ ਸਾਿਿਣੇ ਨਲਆਏਿਾ ਨਕ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ
ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਦਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਯੂਰਪ
ਦੀਆਂ ਤਕਿੀਕੀ ਨਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨਿਚ ਅਿਿਾਦ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕੰਿੇ ਬੇਜਾਿ ਅਤੇ ਪਰਸੰਿਰਨਿਤ
ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਅਤੇ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ਅਸੀ ਦੇਖਾਂਿੇ ਨਕ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਨਲਖਣ ਿਾਲੇ
ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨਕੰਿੀ ਪਰਭਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਿਦਾ ਿੈ ਨਜਿੇੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੈ ਉਿਹਾਂ ਿਾਲ
ਿਫਤਿ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋਣ। ਇਸ ਪਰਭਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਿੀ ਿਿੇੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿੇ ਉਿਹਾਂ ਲਈ ਨਕੰਿੇ ਆਸਾਿ ਜਾਪਦੇ
ਿਿ, ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਨਜਿਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਿਿਣੇ ਆ ਖੜਹੇ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਿੀ
ਕਾਰਣ ਿੈ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਚਾਰ ਨਕੰਿੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿਿ। ਸੰਸਨਿਤ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਿ
ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਿਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿੀ। ਇਿ ਭਾਸ਼ਾ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋੇਂ
ਦੂਰ ਿਿੀ ਸੀ ਕਰਦੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਕਸੇ ਬੇਿਾਿੇ ਸਨਭਆਚਾਰ ਤੋੇਂ ਉਿਾਰ ਿੰਿੀ ਿੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਿੀ ਸੀ। ਇਿ
ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਸੰਸਨਿਤੀ ਦੀ ਉੱਪਜ ਸੀ। ਇਿ ਘੋਰ ਤੱਥ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਨਿਨਦਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ
ਨਸੱਖਣ ਅਤੇ ਿਰਨਿਣ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।
ਨਫਰ ਿੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਅਸੀ ਅਿਲੇ ਭਾਿਾਂ ਨਿਚ ਦੇਖਾਂਿੇ ਨਕ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ
ਤਰਕ ਦੀ ਬਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ‘ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ’ ਤੋੇਂ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ।

ਕਾਂਡ ਦੂਜਾ
ਪਰਾਰੰਭਕ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ
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2.1

ਭੂਵਮਕਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰਿਤ19 ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬਨਿਆਦ ਇਸ ਦੀ ਸਾਨਿਤਕ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਿਾਦਨਿਨਦਆ ਪਰੰਪਰਾ
ਨਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਿ (ਈ: ਪੂ:) ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੈਨਦਕ ਿਰੰਥਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਨਭੰਿ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਿੇ ਐਸੀ ਨਿਿੀ ਦਾ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਿੇ ਚਲ ਕੇ ‘ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ’
ਬਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪਰਾਣਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸੱਚ (ਸਨਤ) ਦੀ ਖੋਜ ਿਾਲ
ਜਨੜਆ ਨਰਿਾ ਿੈ। ਿੱਢ-ਕਦੀਿ ਤੋੇਂ ਿੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ (ਨਰਸ਼ੀਆਂ-ਿਿੀਆਂ) ਦਾ ਰਝਾਿ ਨਿਆਿ ਦੀ
ਪਰਾਪਤੀ ਨਰਿਾ। ਿੇਦਾਂ ਤੋੇਂ ਲੈ ਕੇ ਿਰੂ ਿਾਿਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਿੱਖੀ ਜੀਿਿ ਦਾ ਆਦਰਸ਼
ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ। ਜੀਿਿ-ਿਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰਿਾਣ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਅਨਿਆਤਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਿਸਾਰ ਸਿੱਚੇ ਿਾਿਿ ਜੀਿਿ ਦਾ ਿਕਸਦ ‘ਆਤਿਾ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਿਾਤਿਾ’
(ਬਰਿਿ) ਨੂੰ ਪਾਉੇਂਣਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਲਕਸ਼ ਨਸਰਫ਼ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਿਾਲ ਿੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

18

ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਅਿਿੀਕਸ਼ਾ ਿਾਤ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ-ਪਰਿਾਣ’ ਦੇ

ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਪਨਿਲਾ ਦੇਖੀ ਿੋਈ (ਈਕਨਸ਼ਤ) ਿਸਤ ਦਾ ਨਫਰ ਈਕਸ਼ਣ (ਅਿ -ਈਕਸ਼ਣ) ਕਰਿਾ ਿੈ। ਿੀਕਸ਼ – ਨਦਰਸ਼ਟੀ,
ਿਜ਼ਰ, ਦੇਖਣਾ [ਿ: ਕੋ:]। ਅਿ – ਉਪ, ਇਿ ਜਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿੱਢ ਲਿਦਾ ਿੈ, ਤਦ ਨਪੱਛੇ, ਤੱਲ, ਸਾਥ, ਿਰਇੱਕ
(ਪਰਤਯੇਕ), ਬਾਰੰਬਾਰ ਆਨਦ ਅਰਥ ਜਣਾਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ- ਅਿਿਾਿੀ ਅਿਨਦਿ ਅਿਰੂਪ ਆਨਦ। [ਿ: ਕੋ:]
19

ਆਕਾਰਿਤ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ – ਇਿ ਪਰਸਤਾਿਾਂ, ਕਥਿਾਂ, ਪਰਨਤਨਿਆਿਾਂ ਅਤੇ ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਉਿ

ਨਖਆਲੀ ਅਨਿਐਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਿਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਤਾਰਨਕਕ ਆਕਾਰਾਂ (ਰੂਪਾਂ) ਨੂੰ ਆਿਾਰ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਿਿਿਾਤਨਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੈਭਾਿਨਸੱਿ ਜਾਪਦੀਆਂ ਿਿ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

22

ਨਿਆਿ ਿੀ ਜੀਿਿ ਿਿੋਰਥ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਆਿ ਦਾ ਇਤਿਾ ਿੀ ਿਿੱਤਿ ਿੈ ਤਾਂ ਸਭਾਿਕ ਿੀ
ਇਿ ਸਿਾਲ ਉੱਨਠਆ ਨਕ ਨਿਆਿ ਕੀ ਿੈ? ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਿੇ ਨਕ ਸਾਡਾ ਨਿਆਿ
ਸਿੀ ਿੈ? ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਕਰਿ ਦਾ ਪਰਿਾਣ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਿੈ? ਨਿਆਿ ਦੀ ਿੈਿਤਾ (ਪਰਿਾਣਕਤਾ) ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ
ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ? ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਿੈ? ਖਰੇ ਅਤੇ ਖੋਟੇ ਨਿਆਿ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ
ਿਿ? ਨਬਲਕਲ ਇਿਹਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ ਕੀਤਾ ਨਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਪਰਾਤਿ ਸਨਿਆਂ ਤੋੇਂ ਿੀ ਿਿੱਖ ਿੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਸਲਨਸਲੇ ਨਿਚ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਦੀ
ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਜਸ ਨਿਚ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕਣ-ਨਿਆ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ। ਿੈਨਦਕ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਨਿਆ ਨਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਨਿਕ ਿੋਸ਼ਟੀਆਂ
ਨੂੰ “ਿਾਕੋਿਾਕਯ” ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਿੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿੀ-ਜੀਿੀਆਂ ਿੇ ਇਸ
ਨਿਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਇਆ। ਿੈਨਦਕ ਸਨਿਆ ਨਿਚ ਇਸ ਨਿਿੀ ਜਾਂ ਨਿਨਦਆ ਨੂੰ
‘ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ’ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਿੀਕਸ਼ਾ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਿੇਖਣਾ’, ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਅਿੇਤਰ ‘ਅਿ’ ਲਿਾਉਣ ਿਾਲ ‘ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ’ ਸ਼ਬਦ ਬਨਣਆ। ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ
ਿਾਲ ਿੋਰ ਨਿਨਦਆਿਾਂ ਦੀ ਤਲਿਾਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਦਾ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਸਿੱਨਸਆ
ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ, ਿਿ ਅਤੇ ਬੱਿੀ ਨਿਚ ਇਕੋ ਨਜਿਾ ਠਨਿਰਾਉ ਅਤੇ
ਿਾਿਨਸਕ ਸੰਜਿ ਕਾਇਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਿੀ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਦਆਰਾ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ
ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਲ ਉਚੇਰਾ ਨਚੰਤਿ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਕੰਿ-ਕਾਜ ਨਿਚ ਉਚੇਰੀ
ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਿ ਨਿਿੀ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਿਨਭੰਿ ਸਾਿਿਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਇਕ ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ
ਸੀ। ਕਈ ਨਿਚਾਰਕਾਂ ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਤਿ-ਨਿਨਦਆ’ ਦਾ ਿਾਿ ਦੇ ਕੇ ਿੇਦਾਂ ਦਾ ਿੀ ਅੰਿ ਿੰਨਿਆ। ਕੌਨਟਨਲਆ ਿੇ
(327 ਈ: ਪੂ:) ਆਪਣੇ ‘ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ’ ਨਿਚ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਿੇਦਾਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿਐਿ
ਿੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨਿਐਿ ਨਿਸ਼ੇ “ਆਤਿਾ” ਅਤੇ “ਤਰਕਣ” ਦੇ ਨਿਯਿ ਿੰਿੇ। ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਉਿ
ਸ਼ਾਸਤਰ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਤੱਖ (ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਨਸੱਿਾ ਨਿਆਿ) ਅਤੇ ਿਰਿਿਰੰਥਾਂ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਨਿਆਿ
ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਿੋਰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਪਰਨਖਆ ਜਾਦਾ ਸੀ। ਭਾਿ ਉਿਹਾਂ ਿੇਨਲਆਂ ਨਿਚ ਇਿੋ ਨਜਿੇ ਨਿਦਿਾਿ ਿੀ
ਸਿ ਜੋ ਿੇਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਪਰਿਾਿ ਿਿੀ ਸਿ ਕਰਦੇ। ਇਿ ਕਸੌਟੀ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਿਿੀ ਸੀ।
ਿੈਨਦਕ ਸਨਿਆਂ ਤੋੇਂ ਿੀ (1500-600 ਈ:ਪੂ:), ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਿਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ “ਆਤਿਾ”20
ਅਤੇ “ਬਰਿਿਾ”21 ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਿਰ ਨਿਚਾਰਾਿਾਰਾ ਨਿਚ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਿੇ ਿਿ। ਭਾਿੇ ਿੇਦਾਂ ਨਿਚ
ਇਿਹਾਂ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਕਰ ਿਿੀੇਂ ਆਉੇਂਦਾ, ਪਰ ਨਫਰ ਿੀ ਇਸ ਿਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਲਦਾ ਿੈ
ਨਕ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ (ਨਸਰਸ਼ਟੀ) ਤੋੇਂ ਉੱਪਰ (ਪਰੇ) ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਚੇਤਿ ਸ਼ਕਤੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿਹਾ

20

ਆਤਿਾ - ਸੰ. आत्मन- ਆਤਿਿ. (अत- मननन) ਨਜਸ ਦਵਾਰਾ ਜਾਣੀਏ. ਿਯਾਿ ਦਾ ਆਿਾਰ ਰੂਪ.....[ਿ: ਕੋ]

21

ਬਰਿਿਾ - ਬਰਿਿਾ. ਚਤਰਾਿਿ. ਨਪਤਾਿਿ. ਪਰਾਣਾਂ ਅਿਸਾਰ ਜਿਤ ਰਚਣ ਿਾਲਾ ਦੇਿਤਾ, ਨਜਸ ਦੀ ਨਤੰਿ ਦੇਿਨਤਆਂ ਨਿੱਚ

ਨਿਣਤੀ ਿੈ. "ਨਪਰਥਿੇ ਬਰਿਿਾ ਕਾਲੈ ਘਨਰ ਆਇਆ". (ਿਉ ਅਃ ਿਃ ੧)। (2) ਦੇਖੋ, ਬਰਿਿ ੨। (3) ਬਰਾਿਿਣ. "ਬਰਿਿ
ਜਾਿਤ ਤੇ ਬਰਿਿਾ". (ਬਾਿਿ) "ਕਾਇਆ ਬਰਿਿਾ. ਿਿ ਿੈ ਿੋਤੀ". (ਆਸਾ ਿਃ ੧). [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਰੰਭਕ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ
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ਨਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਿਕਾਸ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨਿਚ ਿੋਇਆ ਜੋ 900 - 600 ਈ:ਪੂ: ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਿ ਰਚੇ
ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਭਾਰਤੀ ਅਨਿਆਤਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਪਰਿੱਖ ਆਿਾਰ ਿੰਿੇ ਿਏ ਿਿ।
ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨਿਚ ਿੈਨਦਕ ਿਰਿ ਦਾ ਸਥਾਿ ਦਰਸ਼ਿਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਿੈਨਦਕ ਭਾਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਿਾ ਦਾ ਸਥਾਿ
ਨਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਨਿਆਿ ਿੇ ਲੈ ਨਲਆ। ਇਿਹਾਂ ਿਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰਚਿਾਕਾਰ ਨਰਸ਼ੀ ਤੱਤ ਦੇ ਨਜਨਿਆਸੂ ਸਿ। ਿੇਦਾਂ
ਤੋੇਂ ਿਟ ਕੇ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਿੀ-ਦੇਿਨਤਆਂ ਨੂੰ ਿਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖਸ਼ ਕਰਿਾ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਆਤਿਾ ਦਾ ਨਿਆਿ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਸੀ।
ਉਪਨਿਸ਼ਦ22 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ: ‘ਿੇੜੇ ਸ਼ਰਿਾ ਿਾਲ ਬੈਠਣਾ’ ਭਾਿ ਿਰੂ ਦੇ ਬਚਿ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਣਿ
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਿਾ ਿਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਿਰੂ ਤੋੇਂ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਿੈ।
ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ ‘ਨਸ਼ਸ਼’ ਆਪਣੇ ‘ਿਰੂ’ ਕੋਲ ਬੈਠਕੇ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਿੀੇਂ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਿ।
ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨਿਚ ‘ਆਤਿਾ’ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਦੱਤੀ ਿਈ ਿੈ: “ਆਤਿਾ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਪਾਪ ਤੋੇਂ
ਿਕਤ ਿੈ, ਜਰਾ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੈ, ਦੱਖਾਂ ਤੋੇਂ ਰਨਿਤ ਿੈ, ਭੱਖ ਨਪਆਸ ਤੋੇਂ ਰਨਿਤ ਿੈ, ਿਾ ਇਿ ਜਿਿਦੀ ਿੈ ਿਾ ਿਰਦੀ
ਿੈ। ਿੌਤ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਿ ਿਿੀ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਨਥਰਤਾ, ਇਕ ਲਯ, ਏਕਤਾ,
ਅਤੇ ਨਿੱਤਤਾ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਿਣ ਿਿ। ਦੇਿ, ਜੋ ਉਤਪੰਿ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਿਿਦੀ ਿੈ, ਕਿਜ਼ੋਰ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਿਰਦੀ ਿੈ, ਭੱਖ
ਭੋਿਦੀ ਿੈ, ਉਿ ਆਤਿਾ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਿਾ ਤਾ ਿਾਸ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਿਾ ਿੈ।
ਆਤਿਾ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਕੋਈ ਨਿਆਿ, ਕਲਾ ਜਾ ਿੈਨਤਕਤਾ ਸੰਭਿ ਿਿੀ ਿੈ। ਆਤਿਾ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਤੋੇਂ ਿੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿੈ, ਪਰ ਆਤਿਾ ਆਪ ਿਸਤੂ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਰਿਅੰਤਰਯਾਿੀ ਅਤੇ ਸਰਿ ਨਿਆਪਕ ਿੈ।
ਸਾਰਾ ਬਰਨਿਿੰਡ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਿ ਲੈੇਂਦਾ ਿੈ। ਚੰਿ ਅਤੇ ਸੂ ਰਜ ਇਸ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਿ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਨਦਸ਼ਾਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਿ ਿਿ, ਿਾਯੂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਿ ਿੈ। ਇਿ ਆਤਿਾ,
ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥ ਿੋੇਂਦ ਿੈ। ਇਿ ਆਤਿਾ ਿੀ ਪੂਰਿ ਨਿਸ਼ਿ
ਿੈ। ਿਿੱਖੀ ਜੀਿ-ਆਤਿਾ ਿੀ ਇਿ ਿੀ ਿੈ। “ਿੈੇਂ” ਿੀ ਅਸਲ ਨਿਚ ਇਿ ਸਭ ਕੱਝ ਿਾਂ।”
“ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਿਿਾਿ ਅਤੇ ਜਿਿ-ਰਨਿਤ ਆਤਿਾ ਅਜਰ, ਅਿਰ, ਅਨਿਰਤ, ਅਭੈ ਤੇ ਬਰਿਿ
ਿੈ। ਬਰਿਿ ਿੀ ਅਭੈ-ਰੂਪ ਿੈ। ਨਜਿੜਾ ਨਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਆਪ ਿੀ
ਅਭੈ-ਰੂਪ ਬਰਿਿ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।” [ਨਬਰਦਾਰਨਣਅਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ]
ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਆਤਿਾ ਬਾਰੇ ਅਨਿਐਿ ‘ਆਤਿ-ਨਿਨਦਆ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਿੈ ਨਕ ਇਿੋ ਨਜਿੀ ਆਤਿਾ ਿੈ? ਇਿ ਸਭ ਕਝ ਅਸੀੇਂ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ? ਇਸ
ਦੇ ਿਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਿਕੀਕਤ ਿੈ? ਇਸ ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਨਿਚ ਅਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਿਸਤੂ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਿੋ
ਸਕਦੀ ਿੈ? ਇਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਿ ਿਿੀ ਨਕ ਆਤਿਾ ਦੀ ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਸਿਾਲ ਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿੋਣਿੇ।
ਇਸ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਿੀ ਲਿਾਤਾਰ ਿੰਦੀ ਿੋਿੇਿੀ। ਇਿਹਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ
‘ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ’ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ ਿੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ‘ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ’ ਸੀ। ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ
ਦਆਰਾ, ਆਤਿ-ਨਿਨਦਆ ਨਿਚ ਆਤਿਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਿੋਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਨਿਆਂ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਲਈ
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ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਉਪਨਿਖਦ – ਪਾਸ ਨਿਸ਼ਦ (ਬੈਠਣ) ਦੀ ਨਿਯਾ, ਿਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਣਿ ਲਈ ਬੈਠਣਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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‘ਕਾਰਣ’ ਅਤੇ ‘ਸਬੂਤ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਏ, ਿਾਲਾਂਨਕ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਇਿ ਿੀ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਸੀ ਨਕ ਆਤਿਾ ਨੂੰ
ਤਰਕਪੂਰਣ ਦਲੀਲਾਂ (ਤਰਕ-ਨਿਤਰਕ) ਿਾਲ ਿਿੀੇਂ ਜਾਨਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2.2

ਆਨ੍ਿੀਕਵਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ

ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਦੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ (ਅਨਭਿੇਯ) ਿਿ: ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਿੇਤ23 (ਕਾਰਣਾ ਦਾ ਨਸਿਾਂਤ)। ‘ਿੇਤ’ ਤੋੇਂ
ਭਾਿ ਿੈ ‘ਕਾਰਣ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਜ’ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਥ ਿਰਣਿ ਕਰਿਾ। “ਨਜਨਿ ਸੇਨਿਆ ਨਤਨਿ ਪਾਇਆ ਿਾਿ” – ਇਸ
ਸਲੋਕ ਨਿਚ ‘ਸੇਨਿਆ’ ਕਾਰਣ ਿੈ; ‘ਿਾਿ’ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਾਰਜ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੇਿਿ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਨਸੱਟਾ।
‘ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ’ ਦੀ ਨਿਨਦਆ ਨੂੰ ‘ਿੇਤ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕੌਨਟਨਲਆ24 (327 ਈ: ਪੂ:) ਿੇ ਿੇਤਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ
ਫਾਇਦੇਿਦ
ੰ ਦੱਨਸਆ ਅਤੇ ਨਕਿਾ ਨਕ ਇਿ ਆਦਿੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਾਿਸਕ ਕਿਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ
‘ਕਾਰਣ’ ਿਿਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਬੱਿੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਿੀ ਤੋੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਿੈ, ਬੱਿੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ-ਸ਼ਕਤੀ
ਅਤੇ ਸਰਿਰਿੀ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਤਰਕ-ਨਿਨਦਆ’
(ਬਨਿਸ ਅਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ) ਜਾਂ ‘ਿਾਦ-ਨਿਨਦਆ’ (ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਕਲਾ) ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ
ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ‘ਤਰਕ-ਨਿਨਦਆ’ ਅਤੇ ‘ਿਾਦ-ਨਿਨਦਆ’ ਨਿਚ ਬਨਿਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਿੀ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨਿਚ ਿੂੜਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰਸ਼ਿਾਂ
‘ਤੇ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਅਤੇ ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਿੀ ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ‘ਨਿਆਇ’ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੀ ਅਰਥ ਨਿਰਿਾਰਣ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਤਾਰਨਕਕ ਸਬੂਤ
ਿਾਲ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਿਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਤਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨਿਚਕਾਰ ਇਿੋ ਨਜਿੇ ਪਰਸ਼ ਿੀ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ
ਦੇਿੀ-ਦੇਿਨਤਆਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਿਾਿ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਿਕਾਂਡਾਂ ਿਰਿੀਆਂ ਰਸਿਾਂ ਨਿਚ ਨਿੱਸਾ
ਲੈਣਾ ਿਾ-ਿਿਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ੀ ਚਾਰਿਾਕ (650 ਈ: ਪੂ:) – ਨਰਸ਼ੀ ਨਬਰਿਸਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਿਰਦ - ਦੇ
ਅਿਯਾਈ (ਪੈਰੋਕਾਰ) ਕਰਕੇ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਾਰਿਾਕ ਨੂੰ ਪਰਾਣੇ ਸਨਿਆ ਦੀ ਿਾਸਨਤਕ25
ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਬਰਦਾਰਨਿਅਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ26 (600 ਈ: ਪੂ: ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ) ਨਿਚ ਿੀ
ਿਾਸਨਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਚਾਰਿਾਕ ਦੀ ਪਦਾਰਥਿਾਦੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਿਸਾਰ ਆਤਿਾ ਜਾਂ
ਿਾਿਿ ਚੇਤਿਾ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿੇਲ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ; ਯਾਿੀ ‘ਿਰਤੀ’, ‘ਪਾਣੀ’, ‘ਿਿਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਿਿੀ’। ਿੌਤ
ਿਾਲ ਇਿਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਭੰਿ (ਟੱਟਣ) ਿੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਤਿਾ ਿੀ ਲੋਪ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਾਿਿ
ਜੀਿਿ ਨਸਰਫ ਸਾਡੇ ਿਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਿੀ ਦੇਣ ਿੈ। ਿੌਤ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿਰ-ਜਿਿ ਦੀ ਕੋਈ ਿਕੀਕਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਸਾਨੂੰ
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ਿੇਤ - ਕਾਰਣ. ਸਬਬ. "ਸਰਬ ਕਲੇਸ਼ਿ ਿੇਤ ਅਨਿਦਯਾ; ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰ. ਕਾਰਜ ਅਰ ਕਾਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥ

ਿਰਣਿ ਕਰਿਾ "ਿੇਤ" ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
24

ਕੌਨਟਨਲਯ ਨਿਤ – ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਿਿਾਦ, ਡਾ ਿੋਨਿੰਦ ਿਾਥ ਰਾਜਿਰੂ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ ਨਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ

ਯੂਿੀਿਰਨਸਟੀ, ਪਨਟਆਲਾ, 1996.
25

ਿਾਸਨਤਕ – ਈਸ਼ਿਰ ਿੈ ਿਿੀ, ਇਿ ਿੰਿਣ ਿਾਲਾ, ਜੋ ਪਰਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਿੇਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਿਿੀ ਿੰਿਦਾ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਪਰਿਾਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਰਾਿਦਾਸ ਨਿਰਾਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਭਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਨਸਟੀ, ਪਨਟਆਲਾ, 1992.

ਪਰਾਰੰਭਕ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ
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ਇਿੋ ਨਜਿੀ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਿਿੀ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਨਜਸ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਨਿਆਿ (ਪਰੀਖਣ) ਦਆਰਾ
ਨਸੱਿ (ਸਾਬਤ) ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਿ ਪਦਾਰਥਿਾਦੀ ਿਤ ਕਾਫੀ ਪਰਚੱਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਨਿਣਤੀ ਿੀ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਇਤ-ਦਰਸ਼ਿ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਿ ਨਿਆਿ ਨੂੰ
ਨਕਸੇ ਅਲੌਨਕਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਿਿੀ ਸਿ ਸਿਝਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਾਿਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ
ਅਿਭੂਤੀ27 (ਪਰਤੱਖਣ) ਰਾਿੀੇਂ ਉਤਪੰਿ ਿੋਇਆ ਸਿਝਦੇ ਸਿ, ਨਜਸ ਦੀ ਸਾਰਨਥਕਤਾ ਪਰਿਾਣ (ਸਬੂਤ) ਰਾਿੀ
ਿੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਪਰਤੱਖਣ ਜਾਂ ਅਿਭੂਤੀ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਿਾਿਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀੇਂ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਜਾਂ
ਬਾਿਰੀ ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਜਿਤ ਨੂੰ ਿਨਿਸੂਸ ਕਰਿ ਉਪਰੰਤ “ਤਰਕ” ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਪਿਰ-ਨਿਚਾਰ
ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਰ-ਨਿਚਾਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਨਕਸੇ ਨਸੱਟੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਚਣਾ। ਇਿ ਨਸੱਟਾ ਓਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ
ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਿੱਸਾ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਜੰਿੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਿਿੀ ਿੋ
ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ‘ਅਿਭਿ-ਨਿਨਿਆਿ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਿੀੇਂ ਨਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸੋਚਨਿਚਾਰ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਇਸ ਨਿਆਿ ਦਾ ਅਨਿਖੱੜਿਾ ਅੰਿ ਿੈ। ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਦੇ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਿੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ
ਅਤੇ ਬਨਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਿਾਕ (ਬਚਿ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ) ਨੂੰ ਖਾਸ ਿਿੱਤਤਾ ਨਦੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ
ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਨਿੱਚ ਸਿੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਿ ਬੋਲਣ (ਿਾਕ) ਬਾਰੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।
ਸੰਸਨਿਤ ਿਿਾਕਾਿ ‘ਿਿਾਭਾਰਤ’ ਨਿਚ ‘ਸਲਭਾ’ ਿਾਿ ਦੀ ਸੰਨਿਆਸਿ (ਯੋਿਿੀ) ਿੇ ਸਿੀ ਿਾਕ ਦੇ
ਨਿਆਰਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਨਦੱਤਾ ਿੈ। ਸਿੀ ਿਾਕ ਦਾ ਬਾਰੀਕ (ਿਿਾਿ, ਿੂੜਹ), ਨਿਲੱਖਣ (ਨਿਿੇਕਪੂਰਣ, ਨਿਿੇਚਕ,
ਨਿਚਾਰਸ਼ੀਲ) ਅਤੇ ਨਿਿੀਪੂਰਿਕ (ਨਿਯਨਿਤ, ਸਾਫ, ਸਥਰਾ) ਿੋਣਾ ਬੇਿੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਸਲਭਾ
ਿੇ ਇੱਕ ਉੱਤਿ ਿਾਕ ਦੇ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਿਣ ਨਦੱਤੇ ਿਿ: (1) ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨਿਿੇਕ, (2) ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਨਿਸ਼ਨਚਤ, (3) ਉਨਚਤ (ਜਾਇਜ਼, ਢਕਿਾਂ), (4) ਉਕਨਤਪੋਸ਼ ਿਾ ਿੋਣਾ – ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਿਾਰ
(ਸ਼ਬਦ-ਅਡੰਬਰੀ) ਤੋ ਖਾਲੀ, (5) ਿਿਰ (ਿੀਿਾ), (6) ਨਿਰਦਾਰਕ (ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿਸਚਾਇਕ), (7)
ਬੋਝਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ (ਿਾਕ-ਅਡੰਬਰੀ ਤੋੇਂ ਨਬਿਾ), (8) ਿਿੋਿਰ (ਰੋਚਕ, ਅਿਕੂਲ), (9) ਸਨਚਆਰਾ
(ਸੱਚਾ, ਸੱਤਿਾਦੀ), (10) ਿਕਸਾਿ ਰਨਿਤ (ਿਾਿੀਕਾਰਕ ਿਿੀ), (11) ਸਘੜ (ਸ਼ੱਿ, ਸਾਫ, ਿਫੀਸ), (12)
ਬਿਤਾ ਸੰਖੇਪ ਿੀ ਿਿੀ (ਘੱਟਬੋਲੜਾ), (13) ਪੇਚੀਦਿੀ ਰਨਿਤ (ਿੱਝਾ ਿਿੀ), (14) ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਿੀ ਿਿੀ,
(15) ਅਸੰਭਾਿੀ ਿਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, (16) ਫਜ਼ੂਲ ਿਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, (17) ਬੇਿੌਕਾ (ਬੇਿਕਤਾ, ਕਰਤਾ)
ਿਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, (18) ਨਿਸ਼ਾ ਰਨਿਤ (ਨਿਸ਼ਾ ਨਿਿੂਣਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਿਾਂਝਾ) ਿਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।
ਔਿਣ-ਰਨਿਤ ਬਚਿ (ਨਿਿਦ, ਕਥਿ) ਉਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਜੋ ਲਾਲਸਾ, ਿੋਿ, ਭੈ (ਡਰ), ਲੋਭ (ਤਿਹਾ),
ਿੀਣਤਾ (ਿੀਚਤਾ), ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ (ਿੋਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਬੇਈਿਾਿੀ), ਿਾਲ ਿਾ ਉਕਸਾਇਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇ।
ਉਿ ਬਚਿ ਿੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਸਰਫ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਿਚ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ
ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ (ਿਕਤਾ) ਅਤੇ ਸਣਿ ਿਾਲੇ (ਸਰੋਤਾ, ਸ਼ਰਿਣਕਰਤਾ) ਨਿਚਕਾਰ ਿੀ ਅਿਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਿਿਤੀ
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ। ਇਕ ਬਚਿ ਜੋ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਲਈ ਸਾਫ ਿੈ ਪਰ ਸਣਿ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਕੇ ਿਾ ਉੱਚਨਰਆ
ਿੋਿੇ, ਉਿ ਸਣਿ ਿਾਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਿਿੀ ਪਾਉੇਂਦਾ। ਉਿ ਬਚਿ ਜੋ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ (ਭਾਿ, ਿਤਲਬ,
ਉਦੇਸ਼) ਪਰਿਟ (ਨਿਅਕਤ) ਿਿੀ ਕਰਦਾ ਬਲਨਕ ਨਸਰਫ ਸਣਿ ਿਾਲੇ ਦੇ ਆਦਰ ਭਾਿ ਲਈ ਉਚਨਰਆ ਨਿਆ
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ਅਿਭੂਤ – ਅਿਭਿ ਕੀਤਾ, ਨਜਸ ਦਾ ਸਾਕਾਤਿਯਾਿ ਿੋਇਆ ਿੈ; ਪਰਨਖਆ ਿੋਇਆ; ਜਾਨਣਆ ਿੋਇਆ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੋਿੇ, ਉਿ ਕਪਟੀ (ਿੀਸਣਾ) ਅਤੇ ਕਤਾਿੀ (ਦੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ) ਿੰਦਾ ਿੈ। ਸਿੀ ਿਕਤਾ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ
ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ, ਸਣਿ ਿਾਲੇ ਦੇ ਸਿਝ ਿੀ ਆਉੇਂਦੇ ਿੋਣ।
ਨਿਚਾਰ ਨਿਿਰਸ਼ ਪਰਨਿਆ ਨਿਚ ਤਰਕਨਿਿੀ ਦੇ ਇਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਿ ਿਿ।

2.3

ਆਨ੍ਿੀਕਵਸ਼ਕੀ ਦਾ ਬਾਨ੍ੀ

ਭਾਿੇੇਂ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਦੇ ਨਿਰਿਾਣ ਨਿਚ ਬਿਤ ਸਾਰੇ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਿਿੀਆਂ ਦਾ ਯੋਿਦਾਿ ਿੈ, ਪਰ, ਡਾ.
ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਿ ਅਿਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿ ਦਾ ਸਭਾਿ ਨਰਸ਼ੀ ਿੇਿਾਨਤਥੀ ਿੌਤਿ ਨੂੰ ਿਾਸਲ ਿੈ।
ਇਨਤਿਾਸਕ ਪੰਨਿਆ ਨਿਚ ਇਿ ਆਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੇਿਾਨਤਥੀ ਿੌਤਿ ਦਾ ਜਿਿ ਨਿਨਥਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਿੌਤਿਸਥਾਿ ਨਪੰਡ (ਨਬਿਾਰ) ਨਿਚ 550 ਈ: ਪੂ: ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਨਿਨਥਿਾਸਕ ਕਥਾਿਾਂ ਅਿਸਾਰ, ਨਰਸ਼ੀ ਿੌਤਿ
ਇਸ ਨਪੰਡ ਨਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਤਿੀ, ਅਿਨਲਆ (ਅਿਲਯਾ), ਿਾਲ ਰਨਿੰਦੇ ਸਿ। ਅਿਨਲਆ ਨਰਸ਼ੀ ਬਰਿਿਾ ਦੀ
ਅਨਤ ਸੰਦਰ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਲੋਕਿਾਥਾ ਅਿਸਾਰ ਅਿਨਲਆ ਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇਿ ਿਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਬੰਿ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਿੌਤਿ ਿੇ
ਉਸਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨਿਚ ਬਦਲ ਨਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਿਰ ਉਿ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿ ਨਿਚ ਿੀ ਰਿੇ। ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਪੱਥਰ ਅੱਜ ਿੀ ਅਿਲਯਾਸਥਾਿ ਨਪੰਡ ਨਿਖੇ ਿੌਜੂਦ ਿੈ।
ਿੇਿਾਨਤਥੀ ਿੌਤਿ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ‘ਅੰਿਾਰਸ’ ਕਬੀਲੇ ਿਾਲ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਕਬੀਲੇ ਨਿਚੋੇਂ ਿਿਾਤਿਾ
ਬੱਿ ਿੀ ਸਿ। ਿੇਿਾਨਤਥੀ ਿਾਦਨਿਨਦਆ ਦੀ ਕਲਾ ਨਿਚ ਨਿਪੰਿ ਸਿ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਚ ਿੀ
ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਈਰਾਿ ਤਕ ਕਾਫੀ ਿਸ਼ਿੂਰ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਇਿ ਿਾਦਨਿਿਾਦ ਕਲਾ ‘ਿੌਤਿੀ ਨਿਨਦਆ’ ਕਰਕੇ
ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਬਾਰੇ ਨਲਖਤਾਂ ਿੂਲ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿਿੀ ਨਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ‘ਚਰਕਸੰਨਿਤਾ’ (78 ਈ:) ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਨਿਿੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੰਥ
ਿਿਾਂਨਰਸ਼ੀ ਚਰਕ ਦੀ ਰਚਿਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ ਚਰਕ, ਿੰਿਾਰ (ਿਣ ਅਫਿਾਨਿਸਾਿ
ਨਿਚ) ਦੇ ਕਛਾਣ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਿਚ ਿੈਦ (ਨਚਨਕਤਸਕ) ਸਿ ਅਤੇ ‘ਆਯਰਿੇਦਸੰਨਿਤਾ’ ਨੂੰ ਸੋਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦਾ ਿਾਣ ਿੀ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿਾਸਲ ਿੈ। ਆਯਰਿੇਦ-ਸੰਨਿਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਿੋਢੀ
ਪਿਰਿਸ ਆਤਰੀਆ (550 ਈ: ਪੂ:) ਨੂੰ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਨਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੇਿਾਨਤਥੀ
ਿੌਤਿ ਦੇ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਿਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਸਰਫ ਚਰਕ-ਸੰਨਿਤਾ ਨਿਚ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ‘ਨਿਆਇਸੂਤਰ’ ਨਿਚ ਿੀ ਨਿਲਦੇ ਿਿ। ਚਰਕ ਿੇ ਇਸ ਿਤ ਨੂੰ ਸੋਿਣ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਦ ਨਕ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਿੇ
ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਸੋਨਿਆ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

2.4

ਆਨ੍ਿੀਕਵਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ

‘ਚਰਕ-ਸੰਨਿਤਾ’ ਨਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਤ ਨੂੰ ਨਿਿਿਨਲਨਖਤ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ:
1. ਕਾਿਯਾਵਭੰਨ੍ਿਵਿਰੱਵਤ - ਕੋਈ ਕੰਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਿੇਪਰੇ ਚਾੜਹਿ ਦੇ ਸਾਿਿਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ,
2. ਪਰੀਕਸ਼ਾ - ਪਰੀਨਖਆ ਕਰਿ ਦਾ ਨਿਆਰ, ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪਰਿਾਣ,
3. ਸਮਭਾਸ਼ਾ -ਵਿਧੀ - ਿਾਦ-ਨਿਿੀ, ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਜਾਂ ਸਿੀ ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼ ਕਰਿ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।
ਇਿਹਾਂ ਨਿੱਚੋੇਂ ‘ਸਿਭਾਸ਼ਾ-ਨਿਿੀ’ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਦਾ ਿੱਖ ਨਿਸ਼ਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਨਸਰਲੇਖਾਂ ਥੱਲੇ ਨਜਿਹਾਂ

ਪਰਾਰੰਭਕ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ
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ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ‘ਚਰਕ-ਸੰਨਿਤਾ’ ਨਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਉਿ ਿਿ: ਕਾਰਯਾਨਭੰਿਰਨਿਰੱਨਤ, ਪਰੀਕਸ਼ਾ, ਿਾਦ-ਨਿਿੀ
ਜਾਂ ਸੰਭਾਸ਼ਾ

2.4.1

ਕਾਰਯਾਨਭੰਿਰਨਿਰੱਨਤ

ਜੋ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਿ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਿਕ ਿੇਪਰੇ ਚਾੜਹਿਾ ਚਾਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿੇਠ ਨਲਖੇ ਸਾਿਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ:

ਕਾਿਣ ਜਾਂ ਹੇਤੁ – ਉਿ ਸਬਬ ਜਾਂ ਕਾਰਣ (ਿਾਨਿਅਿ) ਨਜਸ ਦੇ ਰਾਿੀੇਂ ਕੰਿ ਨੂੰ ਨਸਰੇ ਚੜਹਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਕਿਣ – ਉਿ ਸਾਿਿ ਜੋ ਕਾਰਣ ਿਾਲ ਨਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਨੂੰ ਿੇਪਰੇ ਚੜਹਾਉੇਂਣ ਨਿਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਕਾਿਯ-ਯੋਨ੍ੀ – ਉਿ ਿੱਖ ਿੇਤ ਜੋ ਕਾਰਜ ਨਿਚ ਬਦਲਦਾ ਿੈ।
ਕਾਿਯ – ਉਿ ਕੰਿ ਨਜਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਤਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਕਾਿਯਫਲ – ਉਿ ਫਲ ਨਜਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਅਨ੍ੁਬੰਧ – ਕੰਿ ਤੋੇਂ ਉਪਜੀ ਉਿ ਚੰਿੀ ਜਾਂ ਿਾੜੀ ਪਨਰਸਨਥਤੀ ਜੋ ਅਣਚਾਿੇ ਕਰਤਾ ਿਾਲ ਬੰਿ (ਜੜ)
ਜਾਿੇ।

ਦੇਸ਼ – ਉਿ ਜਿਹਾ ਨਜੱਥੇ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।
ਕਾਲ – ਕੰਿ ਕਰਿ ਦਾ ਸਿਾ।
ਪਰਵਿਰੱਤੀ – ਪਰਨਿਰਤੀ, ਕੰਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ ਨਕਨਰਆ (ਿਿ ਦਾ ਨਿਿਾਰ)।
ਉਪਾਯ – ਕੰਿ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਉਪਾਉ, ਜਤਿ ਜਾਂ ਸਾਿਿ।

2.4.2

ਪਰੀਕਸ਼ਾ (ਪਰੀਨਖਆ)

‘ਸਨਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਸਨਤ’ ਦੀ ਪਰਖ ਚਾਰ ਪਰਿਾਣਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਰਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਕਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਿਿ:

ਆਪਤੋਪਦੇਸ਼ (ਆਪਤ-ਉਪਦੇਸ਼) – ਉਿ ਕਥਿ ਨਜਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਿ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਜਾਂ ਿੰਿਣਯੋਿ ਨਸਨਖਆ ਜੋ ਬੱਿੀਿਾਿ ਪਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਰਿ ਿਰੰਥਾਂ ਤੋ ਨਿਲਦੀ ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਿੰਿਣਯੋਿ ਨਸੱਨਖਆ ਉਸ ਪਰਸ਼ ਦੀ ਿੰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਿ, ਕਲੀਿ (ਖਾਿਦਾਿੀ), ਅਕਲਿੰਦ
(ਨਸਆਣਾ) ਅਤੇ ਬਰੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਨਜਸ ਦੇ ਕੰਿਾਂ-ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਿਾ ਕੀਤੇ
ਜਾਿੇ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖ) – ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ। ਉਿ ਨਿਆਿ ਜੋ ਆਤਿਾ ਦੇ ਿਿ,
ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ (ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ) ਦੇ ਸਿੇਲ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।

ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍ – ਨਿਸ਼ਕਰਸ ਜਾਂ ਤਰਕਣ। ਅਿਿਾਿ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਨਿਆਿ ਪਰਤੱਖ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ ਿਿਰੋੇਂ
ਉਤਪੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲੀਲ (ਜਾਂ ਤਰਕਿਾਕ) ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

ਯੁਕਵਤ – ਨਕਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਿਾਲ ਖੰਡਿ ਿੰਡਿ ਕਰਿਾ। ਉਿ ਨਿਆਿ ਜੋ ਨਤੰਿ ਕਾਲ (ਭੂਤ ,

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿਰਤਿਾਿ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖ) ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਥਤੀਆਂ (‘ਦੇਸ-ਕਾਲ’ ਨਿਚ) ਦੇ ਸਿੇਲ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਇਿਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਾਣਾਂ (ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਿਿਾਂ) ਨੂੰ ਸਿੂਿਕ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪਰੀਨਖਆ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ (ਖੋਜ) ਨਿਚ ਪਰੀਨਖਆ ਦਾ ਿਿੱਤਿ ਬੇਿੱਦ ਨਿਰਣਾਇਕ ਿੰਦਾ ਿੈ।

2.4.3

ਿਾਦ-ਨਿਿੀ, ਸੰਭਾਸ਼ਾ (ਸੰਭਾਖਿ)

ਿਾਦ-ਨਿਿੀ, ਬਨਿਸ ਕਰਿ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਰਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸ਼ ਿਾਲ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ
ਨਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਜਸ ਨਿਚ ਦੋਿੋ ਿੀ ਿਾਿਰ (ਨਿਪਿ
ੰ ) ਿੋਣ, ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਿ ਅਤੇ ਅਿੰਦ ਨਿਚ ਿਾਿਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਪਰਬੀਿਤਾ, ਸਿਕਤਾ (ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਸਭਾਖਣ, ਨਿਆਨਖਆਿ-ਕਲਾ) ਪੈਦਾ
ਿੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਤ ਿੋਰ ਿੀ ਰੌਸ਼ਿ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਿਲਤਫਨਿਿੀ ਦੂਰ ਿੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਆਿ
ਨਿਚ ਿੋਰ ਿਾਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿ ਨਿਲਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਨਿਿਾਦੀਆਂ (ਆਲੋਚਕਾਂ) ਨੂੰ ਿਿੇੇਂ ਨਿਨਸ਼ਆਂ
ਿਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਜਿਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਿ ਪਨਿਲਾਂ ਿਿੀ ਸਿ ਜਾਣਦੇ।

ਵਦਿਵਿਧਾ ਸੰਭਾਸ਼ਾ
ਦੋ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਨਿਚਕਾਰ ਿਾਦ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ:

ਸੰਧਾਯ28 ਿਾਦ – ਸ਼ਾਂਤਿਈ ਢੰਿ ਿਾਲ ਸੰਚਾਲਿ ਕੀਤਾ ਸੰਭਾਖ, ਅਤੇ
ਵਿਗਰਹ (ਵਬਗਰਵਹ)29 – ਨਿਰੋਿਤਾ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਿਾਲ ਜਾਂ ਿਖਾਲਫਤ ਦੀ ਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੰਭਾਖ।
ਸੰਧਾਯ ਿਾਦ ਅਿਲੋਿ30 ਸੰਭਾਸ਼ਾ (ਅਿਕੂਲ ਜਾਂ ਿਾਫਕ ਸੰਭਾਖ) ਅਖਿਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿੈਰਭਾਿੀ ਸੰਭਾਖ
ਕਰਕੇ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੰਿਾਯ ਿਾਦ ਉਦੋੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਨਿਿਾਦੀ (ਪਰਨਤਿਾਦੀ) ਨਸਆਣਪ,
ਨਿਦਿਤਾ (ਿੂੜਹ ਨਿਆਿ) ਅਤੇ ਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੇ ਿੋਣ। ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਤਾਂਿ ਅਤੇ
ਉਤਸਕਤਾ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਿੋਣੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਨਿਿਾਦੀ ਿੋਿ-ਰਨਿਤ, ਖਣਸ-ਰਨਿਤ (ਬਦਿੀਤੀ, ਦਰਭਾਿਿਾਰਨਿਤ) ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਦੀ ਕਲਾ ਨਿਚ ਨਿਪਿ
ੰ ਿੋਣ; ਨਿੱਠਬੋਲੜੇ ਅਤੇ ਿੀਰਜਿਾਿ ਸਨਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ
ਿੋਣ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਨਤਿਾਦੀ ਪਰਸ਼ ਿਾਲ ਸੰਭਾਖ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਿਿਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿੈ-ਨਿਸ਼ਿਾਸ
(ਨਿਸ਼ਿਾਸਪੂਰਿਕ) ਿਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਸ਼ਿ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ (ਜਿਾਬ) ਿੀ ਨਿਸ਼ਿਾਸਪੂਰਿਕ ਦੇਣੇ ਚਾਿੀਦੇ
ਿਿ। ਐਸੇ ਪਰਸ਼ ਤੋੇਂ ਿਾਰ ਖਾਣ (ਨਸ਼ਕਸਤ) ’ਤੇ ਬੇਚੈਿੀ ਿਿੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਰਾਉਣ ’ਤੇ
ਖਸ਼ੀ ਪਰਿਟ ਕਰਿੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਿੋ ਨਜਿੇ ਪਰਸ਼ ਿਲ ਨਸਰੜਤਾ ਨਦਖਾਉਣੀ ਅਤੇ ਬੇਤਕੇ (ਅਸੰਿਤ) ਿਸਲੇ

ਉਠਾਉਣੇ ਅਨਸ਼ਸ਼ਟ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਿਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਭਾਿ ਿਾਲ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਕਰਦੇ ਸਿੇ ਿਾਦਨਿਸ਼ੇ
ਨੂੰ ਿਰ ਿੇਲੇ ਿੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿਾਦਨਿਿਾਦ ‘ਸੰਿਾਯ ਸੰਭਾਸ਼ਾ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਵਿਗਰਹ ਸੰਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਨਿਰੋਿੀ ਿਾਲ ਸਰਸਰੀ ਿੱਲਬਾਤ (ਿਾਰਤਾਲਾਪ) ਰਾਿੀੇਂ ਆਪਣੀ
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ਸੰਿ, ਸੰਨਿ – ਿੇਲ ਨਿਲਾਪ, ਸਲਿ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਨਿਿਰਿ, ਨਬਿਰਿ - ਯੱਿ. ਜੰਿ। [ਿ: ਕੋ:]

30

ਅਿਲੋਿ – ਉੱਪਰ ਤੋੇਂ ਿੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਿਿ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਰੰਭਕ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ
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ਤਾਕਤ (ਨਿਪਿ
ੰ ਤਾ) ਅਜ਼ਿਾਅ (ਅਜ਼ਿਾਇਸ਼) ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋੇਂ ਇਿ ਤੈਅ
(ਨਿਸਨਚਤ) ਿੋ ਜਾਏਿਾ ਨਕ ਐਸੇ ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਪੈਣਾ ਉਨਚੱਤ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀੇਂ। ਬਨਿਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਚੰਿੀਆਂ
ਯੋਿਤਾਿਾਂ (ਿਣ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: ਨਿਦਿਤਾ, ਪਰਬੀਿਤਾ (ਜਿਤ) ਅਤੇ ਸਿਕਤਾ (ਸਬੋਲ, ਸਬਾਖਣ, ਸਭਾਸ਼,
ਸਭਾਖ)।

ਔਿਣ, ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਿਣੇ ਿਏ ਿਿ: ਨਖਜਣਾ

(ਉਤੇਜਿਾਸ਼ੀਲਤਾ), ਿੋਛਾਪਣ (ਖੋਖਲਾਪਣ), ਸੰਕੋਚਪਣ, ਅਤੇ ਅਣਿਨਿਲਾਪਣ ਆਨਦ।

ਪਵਿਸ਼ਦ
ਨਜਸ ਸਭਾ ਨਿਚ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪਨਰਸ਼ਦ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਿਹਾਂ
ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨਿਯਿ ਿਦ
ੰ ੇ ਸਿ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਚ ਨਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸਿ ਦੇ ਿਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਨਕਸਿ ਦੀਆਂ ਸਭਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਨਿਲਦਾ ਿੈ,
• ਨਿਿੇਕ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਨਰਸ਼ਦ, ਅਤੇ
• ਅਨਿਿੇਕ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਨਰਸ਼ਦ।
ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਿੇ ਜਾ ਕੇ ਿੋਰ ਕਈ ਨਕਸਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ।

ਿਾਦ-ਮਾਿਗ
ਸਿੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਲਈ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਨਿਆਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ
ਸੀ। ਇਿ ਨਿਸ਼ੇ ਅਜੋਕੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ ਨਿਚ ਿੀ ਬੜੀ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਨਿਕਾ
ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਿਿ।

ਿਾਦ:

ਨਿਆਿ ਦੇ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਿਰਾਂ ਨਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਿਈ
ਨਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ (ਿੋਸ਼ਟੀ, ਪਰਿਚਿ) ਨੂੰ ‘ਿਾਦ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਾਦ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ
ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਜਲਪ’ (ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਝਿੜਾ), ਇਿ ਉਿ ਿਾਦ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ
ਐਿੇੇਂ ਬਕਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਝਿੜਾ ਕਰਿਾ; (2) ‘ਨਿਤੰਡਾ’, ਇਕ ਪੱਠੀ ਨਕਸਿ ਦੀ ਬਨਿਸ
ਨੂੰ ‘ਨਿਤੰਡਾ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਨਸਰਫ ਿਾਰ ਕਰਿਾ ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ
ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਿ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਭੰਿ ਕਰਿਾ (ਖੰਡਿ ਕਰਿਾ) ਿੀ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬਨਿਸ ਦਾ ਿਕਸਦ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।

ਦਰਿ:

ਉਿ ਿਸਤ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਨਕਨਰਆ’ ਅਤੇ ‘ਿਣਾਂ’ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ਿੋਿੇ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਆਕਾਸ਼,

ਗੁਣ:

ਉਿ ਜੋ ਦਰਿ ਅੰਦਰ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਨਿਸਨਕਨਰਆ (ਬੇਿਰਕਤ) ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਜੈਸੇ

ਿਾਯੂ, ਅੱਿ, ਪਾਣੀ, ਿਰਤੀ ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਿਿ ਆਨਦ।
ਰੰਿ, ਸਆਦ, ਿੰਿ (ਿਨਿਕ, ਿਾਸ਼ਿਾ), ਭਾਰਾ/ਿਲਕਾ, ਠੰਡਾ/ਿਰਿ, ਬੱਿੀ (ਸੂਝ),
ਦੱਖ/ਸੱਖ, ਇੱਛਾ/ਅਨਿੱਛਾ, ਅਸਿਾਿਤਾ, ਨਿਰੋਿਤਾ, ਸੰਜੋਿ, ਿਖਰੇਿਾਂ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਿਾਤਰਾ
ਆਨਦ।

ਕਿਮ:

ਉਿ ਜੋ ‘ਸੰਜੋਿ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਜੋਿ’ (ਿਖਰੇਿਾ) ਦਾ ਕਾਰਿ ਿੋਿੇ। ਜੋ ਨਕਸੇ ਦਰਿ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ
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ਅਤੇ ਨਕਸੇ ‘ਕਾਰਜਫਲ’ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ; ਉਿ ਕਾਰਜਫਲ ਜੋ ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ ਪਰਿਟ
ਿੋਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਕਰਿ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ ਕਰਦਾ।

ਸਾਮਾਨ੍ਯ:

(ਸਰਿਨਿਆਪਕ) - ਜੋ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼:

ਜੋ ਨਭੰਿਤਾ (ਅਸਿਾਿਤਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਦਰਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ

ਸਮਿਾਯ:

ਦਰਿ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਣਾਂ ਜਾਂ ਨਕਨਰਆਿਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੰਬੰਿ ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ

ਦੂਨਜਆਂ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਕਰਦੇ ਿਿ।
ਅਸਨਤੱਤਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ, ਭਾਿ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ।

ਪਰਵਤਗਯਾ:

(ਪਰਸਥਾਪਿਾ) – ਨਕਸੇ ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਕਥਿ, ਜੈਸੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਕ
“ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ ਿੈ।” ਇਿ ਇਕ ਪਰਸਥਾਪਿਾ ਜਾਂ ਪਰਨਤਿਯ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਿਿੀ
(ਤਰਕ-ਿਾਕ) ਿਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ।

ਸ ਾਪਨ੍ਾ:

ਤਰਕ (ਦਲੀਲ), ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ, ਪਰਯੋਿ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦਆਰਾ ਨਕਸੇ
ਪਰਨਤਿਯਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਪਤ ਕਰਿਾ। ਨਜਿੇੇਂ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਤਰਕਿਾਕ,
(ਕ) ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ ਿੈ (ਪਰਨਤਿਯਾ),
(ਖ) ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪੈਦਾ ਿਿੀੇਂ ਿਦ
ੰ ੀ (ਕਾਰਣ)
(ਿ) ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਜੋ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਿੈ (ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)
(ਘ) ਆਤਿਾ ਿੀ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੰਦੀ (ਪਰਯੋਿ, ਿਰਤੋੇਂ)
( ) ਇਸ ਲਈ ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ ਿੈ (ਨਿਰਣਾ)

ਪਰਵਤਸ ਾਪਨ੍ਾ: ਨਿਰੋਿੀ ਪਰਨਤਿਯਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿਾ, ਜੈਸੇ
(ਕ) ਆਤਿਾ ਅਨਿੱਤ ਿੈ (ਪਰਨਤਿਯਾ)
(ਖ) ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਨਿਆਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ (ਕਾਰਣ)
(ਿ) ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਘੜਾ, ਨਜਸ ਦਾ ਸੰਨਿਆਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਨਿੱਤ ਿੈ
(ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)
(ਘ) ਆਤਿਾ ਿੀ ਘੜੇ ਿਾਂਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀ ਸੰਨਿਆਿਤ ਿੈ (ਪਰਯੋਿ)
( ) ਇਸ ਲਈ ਆਤਿਾ ਅਨਿੱਤ ਿੈ (ਨਿਰਣਾ)।

ਹੇਤੁ:

(ਕਾਰਣ) - ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਨਕ ਪਰਤੱਖ, ਅਿਿਾਿ, ਏਨਤਿਯ (ਪਰੰਪਰਾ)
ਅਤੇ ਉਪਿੇਯ (ਤਲਿਾ, ਉਪਿਾ)। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ‘ਨਲੰਿ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਉਪਨ੍ਯ:

ਪਰਯੋਿ ਜਾਂ ਿਰਤੋੇਂ (ਦੇਖੋ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਿਰਣਾਂ, ਸਥਾਪਿਾ ਅਤੇ ਪਰਨਤਸਥਾਪਿਾ)।
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ਵਨ੍ਗਮਨ੍:

ਤਰਕਿਾਕ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਜਾਂ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਿਾਕ (ਨਿਰਣਾ)।

ਉੱਤਿ:

ਪਰਨਤ-ਪਰਨਤਿਯ, ਪਰਨਤਸਥਾਪਿਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰਨਤਿਯਾ।

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ:

ਉਿ ਚੀਜ਼ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ‘ਆਿ ਆਦਿੀ’ ਅਤੇ ‘ਿਾਿਰ’ ਦੇ ਨਖਆਲਾਂ ਨਿਚ ਸਨਿਿਤੀ ਿੋਿੇ।

ਵਸਧਾਂਤ:

ਉਿ ਿਤ (ਜਾਂ ਸੱਚ) ਜੋ ਿਾਿਰਾਂ ਦਆਰਾ, ਪੱਛ-ਪੜਤਾਲ (ਪਰਖ) ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ

ਜੈਸੇ, ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਕ “ਅੱਿ ਿਰਿ ਿੰਦੀ ਿੈ।”
ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ। ਨਸਿਾਂਤ ਚਾਰ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਨਿਆ
ਨਿਆ ਿੈ: (1) ਉਿ ਸੱਚ ਨਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਣ; (2)
ਉਿ ਨਜਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਦਾਇ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ; (3) ਜੋ ਿਿੌਤੀ ਰੂਪ
(ਕਲਪਿਾਤਿਕ ਰੂਪ) ਨਿਚ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ; (4) ਉਿ ਜੋ ਸੰਕੇਤਾਤਿਕ
(ਨਿਨਿਤ) ਰੂਪ ਨਿਚ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ।

ਸ਼ਬਦ:

ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਿਕ ਸਿੇਲ (ਸੰਜੋਿ) “ਸ਼ਬਦ” ਅਖਿਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਬਦ ਚਾਰ
ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ਉਿ ਜੋ ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕ ਿੋਿੇ, (2)
ਉਿ ਜੋ ਅਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੋਿੇ, (3) ਉਿ ਜੋ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਦੇ
ਅਿਰੂਪ ਿੋਿੇ, (4) ਉਿ ਜੋ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਦੇ ਅਿਰੂਪ ਿਾ ਿੋਿੇ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼:

(ਪਰਤੱਖ)- ਉਿ ਨਿਆਿ ਜੋ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਿਿ ਦੇ ਸਿੇਲ
ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ। ਸੱਖ, ਦੱਖ, ਇੱਛਾ, ਅਨਿੱਛਾ, ਆਨਦ ਿਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਿਸਤੂ ਿਿ, ਜਦ ਨਕ ਿਿੀ (ਆਿਾਜ਼), ਰੰਿ ਆਨਦ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਿਿ।

ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍:

ਇਿ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਿੈ ਜੋ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਿ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ’ਤੇ
ਆਿਾਰਤ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ‘ਅੱਿ’ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ਦਾ ਅਿਿਾਿ ‘ਿੂਏੇਂ’ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤੋੇਂ
ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। “ਨਜੱਥੇ ਿੂਆਂ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੀ ਿੈ।”

ਉਪਮਯ:
ਵਤਆਯ:
ਸੰਸ਼ਾ:

(ਤਲਿਾ) - ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪਤਾ ਤੋੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਨਿਆ ਿੋਿੇ।
(ਪਰੰਪਰਾ) - ਨਿਆਿ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ।
(ਸੰਦੇਿ) - ਨਕਸੇ ਕਥਿ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਿਾ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਿ ਸਿਾਲ ਕਰਿਾ “ਕੀ
ਆਤਿਾ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿੈ ਜਾ ਿਿੀ?” ਜਾਂ “ਕੀ ਿੇਰਾ ਨਿਆਿ ਸਿੀ ਿੈ ਜਾਂ ਿਲਤ?”। ਿਰ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਪੱਛ ਪੜਤਾਲ ‘ਸੰਸਾ’ ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਿੰਦੀ ਿੈ।

ਪਰਯੋਜਨ੍:

(ਉਦੇਸ਼) - ਉਿ ਿਿੋਰਥ ਨਜਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਕਰਿ’ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।

ਿਯਵਭਚਾਿ:

(ਨਬਭਚਾਰ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ) ਉਿ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ‘ਿੇਤ’ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਦੋਸ਼’ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਜੋ
ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਕ ‘ਇਿ ਦਿਾਈ ਇਸ ਬੀਿਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ
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ਿੀ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਿਿੀ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।’

ਵਜਗਯਾਸਾ:

(ਨਜਨਿਆਸਾ) - ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ।

ਵਿਿਸਾਇ:

(ਨਿਸ਼ਚਾ) - ਨਕਸੇ ਕਥਿ ਨੂੰ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਨਸੱਟੇ ਤੇ
ਪਿੰਚਣਾ। ਨਜਿੇੇਂ, ‘ਖੰਘ ਖਨਟਆਈ ਖਾਣ ਿਾਲ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਤੋੇਂ
ਪਰਿੇਜ ਕਰਿਾ ਿੈ।’

ਅਿ ਪਰਾਪਵਤ: ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਕਆਸ ਕਰਿਾ (ਉਪਿਾਰਣਾ)। ਜੈਸੇ, ਜਦੋ
ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ ਨਕ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਨਦਿੇ ਖਾਣਾ ਿਿੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਇਿ
ਿੋਇਆ ਨਕ ਉਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਿੈ।

ਸੰਭਿ:

ਉੱਤਪਤੀ ਦਾ ਿੱਖ ਕਾਰਣ। ਉਿ ਨਜਸ ਨਿੱਚੋੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਉਿਿਦੀ

ਅਨ੍ੁਯੋਗਯ:

ਦੋਸ਼ਾਂ ਭਨਰਆ ਬੋਲ। ਜੈਸੇ, ਕੋਈ ਆਿ ਕਥਿ ਬੋਲਦਾ ਿੈ ਜਦ ਨਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਿ ਦੀ ਲੋੜ

ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ਛੇ ਿਾਤੂਆਂ ਦੇ ਸਿੇਲ ਤੋੇਂ ਿਰਭ ਨਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਿੰਦੀ ਿੈ।
ਿੈ। ਜੈਸੇ, “ਇਸ ਬੀਿਾਰੀ ਦੀ ਦਿਾ ਿੈ” ਕਨਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਿ ਕਨਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ
“ਇਸ ਬੀਿਾਰੀ ਦੀ ਦਿਾ ਐਸਪਨਰੰਿ ਿੈ।”

ਅਨ੍-

ਅਿਯੋਿਯ ਦੇ ਉਲਟ (ਨਿਪਰੀਤ) ਕਨਿਣਾ।

ਅਨ੍ੁਯੋਗਯ:
ਅਨ੍ੁਯੋਗ:

ਇਕ ਪਰਸ਼ ਿਲੋੇਂ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੱਛ-ਨਿੱਛ, ਨਜਸ ਨਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਿ ਜਾਂਚ ਕਰ ਨਰਿਾ ਿੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਇਿ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ ਿੈ’ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਛਦਾ ਿੈ ‘ਇਸ ਦਾ ਕੀ
ਕਾਰਣ ਿੈ’ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਿਯੋਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਪਰਵਤਅਨ੍ੁਯੋਗ:

ਇਕ ਪੱਛ-ਨਿੱਛ ਬਾਰੇ ਪੱਛ-ਨਿੱਛ ਕਰਿੀ। ਨਜਿੇੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੇ ਨਕ “ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ ਿੈ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦੀ” ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਨਤਅਿਯੋਿ ਿੋਿੇਿਾ, “ਇਸ ਦੀ
ਉੱਤਪਤੀ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ ਿੰਦੀ ?”

ਿਾਕ-ਦੋਸ਼:

ਬੋਲਣ ਨਿਚ ਉਣਤਾਈਆਂ (ਖਾਿੀਆਂ, ਤਰੱਟੀਆਂ) ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਿ ਉਿ ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
(ਕ) “ਿਯੂਿਤਾ” – ਘੱਟ ਕਨਿਣਾ। ਇਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦ ‘ਕਾਰਣ’,
‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ’, ‘ਉਪਿਯ’ ਜਾਂ ‘ਨਿਿਿਿ’ ਨੂੰ ਿਾਕ ਨਿਚੋੇਂ ਿਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ,
ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਿਾਕ ਅਿੂਰਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਫਲ
ਰਨਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ; (ਖ) “ਅਨਤਨਰਕਤਾ” – ਇਿ ਉਦੋ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋੇਂ ਿਾਿੂ
ਕਨਿ ਨਦੱਤਾ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ, (1) “ਅਿਪਪੱਨਤ”, ਅਰਥਾਤ ਬੇਦਲੀਲੀ ਜਾਂ
ਅਸੰਿਤੀ ਬਾਤ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿੱਲ ਚਲ ਰਿੀ ਿੋਿੇ ‘ਆਤਿਾ ਦੀ ਨਿੱਤਤਾ’ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਪਰਸ਼ ਿੱਲ ਛੇੜ ਦੇਿੇ ‘ਰਾਜਿੀਤੀ’ ਦੀ; (ਿ) “ਆਨਿਰਤੀ”, ਨਕਸੇ ਿੱਲ ਨੂੰ ਿਾਰੰਿਾਰ ਕਿੀ
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ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿੀ ਜਾਣਾ (ਦਿਰਾਉਣਾ)। ਨਜਿੇੇਂ ਕੋਈ ਕਿੇ
ਭੈਸਜਯ (ਭੈਸਜ, ਭੇਖਜ, ਭੇਸ਼ਜ), ਸਾਿਿਾ, ਔਸ਼ਿ ਆਨਦ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਾ ਦੇ ਿੀ ਸੂਚਕ
ਿਿ (ਨਜਿਹਾਂ ਸਾਨਰਆ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਿ ਦੂਰ ਕਰਿਾ ਿੀ ਿੈ); (ਘ) “ਨਿਰਰਥਕ”, ਿਤਲਬ
ਬੇਅਰਥਤਾ ਨਜਸ ਨਿਚ ਬਿੈਰ ਿਤਲਬ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਨੜਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇ; ( )

“ਅਸੰਿਤ”, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਿ ਸਿੇਲ ਨਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਿਾ ਨਿਕਲਦਾ ਿੋਿੇ, ਨਜਿੇੇਂ ਕ
ਖ ਿ ਘ, ਣ ਆਨਦ; (ਚ) “ਨਿਰੋਿ”, ਨਕਸੇ ਨਸਿਾਂਤ, ਿਤ, ਜਾਂ ਿੌਕੇ ਨਿਰਿ ਨਕਿਾ ਨਿਆ
ਬੋਲ।

ਿਾਕ-ਪਰਸ਼ੰਸਾ:

ਜਦੋ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਕਸੇ ਕਿੀ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੋਿੇ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਿਾਰ ਿੋਿੇ,

ਛਲ:

ਉਿ ਬੋਲ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਸਰਫ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਿੇਰ ਫੇਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿੀ ਭਰਿਾਰ ਿੋਿੇ।

ਅਤੇ ਨਜਸ ਨੂੰ ਸਰੇਸ਼ਟ ਨਿਪਿ
ੰ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਿ ਕਨਿ ਕੇ ਸਲਾਨਿਆ ਜਾਿੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਛਲ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼
“ਿਿਤੰਤਰ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਇਿ ਕਨਿਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਿੌੇਂ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਿਾਿਰ ਿੈ
ਜਦ ਨਕ ਉਿਦਾ ਭਾਿ ਇਿ ਕਨਿਣ ਤੋੇਂ ਿੈ ਨਕ ਤੰਤਰ ਉਸ ਿੇ ਿਿੇੇਂ ਿਿੇੇਂ ਿੀ ਪੜਹੇ ਿਿ; (2)
ਨਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਛਲ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਨਕ ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ ਨਕ ਦਿਾਈ ਜੋ ਨਸਰਦਰਦ ਦਾ ਿੀ
ਇਲਾਜ ਿੈ, ਉਿ ਕੈੇਂਸਰ ਦਾ ਿੀ ਇਲਾਜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਸਰਦਰਦ ਅਤੇ ਕੈੇਂਸਰ
ਦੋਿੋ ਬੀਿਾਰੀਆ ਿੀ ਿਿ।

ਅਹੇਤੁ:

(ਅਕਾਰਣ) - ਅਿੇਤ ਨਤੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ਪਰਕਰਣ-ਸਿ, ਉਿ

ਨਜਸਨੂੰ ਨਕ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਇਕ ‘ਕਾਰਣ’ ਿੰਿ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ ‘ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ
ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਰੀਰ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ’: ਸਰੀਰ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਅਤੇ ਆਤਿਾ ਸਰੀਰ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ
ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਿੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ; (2) ਸੰਸ਼ਾ-ਸਿ, ਇਿ ਅਿੇਤ ਉਸ ਿੇਲੇ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ
ਜਦੋ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਿੰਿ ਨਲਆ
ਜਾਿੇ (ਿਾਰ ਨਲਆ ਜਾਿੇ), ਨਜਿੇੇਂ ਨਜਸ ਪਰਸ਼ ਿੇ ਨਸਿਤਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਨਸਰਫ ਇਕ ਅੰਿ
ਿੀ ਪਨੜਹਆ ਿੋਿੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਿੈਦ (ਡਾਕਟਰ) ਿੰਿ ਨਲਆ ਜਾਿੇ। ਇਿ ‘ਪਰਕਰਣ-ਸਿ’ ਦਾ
ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਿੈ; (3) ਿਰਣ-ਸਿ, ਇਿ ਉਦੋੇਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ‘ਉਦਾਿਰਣ’, ‘ਨਿਸ਼ਾਿਸਤੂ’ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਜਦੋ ਦੋਿਾ ’ਤੇ ਪਰਸ਼ਿ ਉਠਾਇਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇ, ਨਜਿੇੇਂ ‘ਬੱਿੀ
ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਾਕਾਰਾਤਿਕ ਿੈ, ਿਿੀ (ਆਿਾਜ਼) ਦੀ ਤਰਹਾਂ।’ ਇਥੇ ਬੱਿੀ ਦੀ
‘ਨਿੱਤਤਾ’ ਉਤਿੀ ਿੀ ਨਿਿਾਦਪੂਰਣ ਿੈ ਨਜੰਿੀ ਨਕ ਿਿੀ ਦੀ।

ਅਤੀਤ-ਕਾਲ: (ਿਲਤ ਸਿੇ) - ਇਿ ਉਿ ਦੋਸ਼ (ਿਲਤੀ, ਭਲੇਕਾ) ਿੈ ਜੋ ਉਦੋ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ (ਉਿਿਦਾ ਿੈ
ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ) ਜਦ ਪਨਿਲਾਂ ਕਨਿਣ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ, ਭਾਿ
ਿਕਤ ਨਸਰ ਿਾ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ।

ਉਪਾਲੰਭ:

(ਉਲਾਂਭਾ, ਆਰੋਪਣ ਜਾਂ ਊਜ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਉਪਰ ਊਣਤਾਈ ਥੱਪਣਾ।
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ਪਵਿਹਾਿ:

(ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਿ ਦੀ ਨਕਨਰਆ ਜਾਂ ਨਤਆਿ, ਖੰਡਿ, ਤਰਦੀਦ [ਿਃ ਕੋਃ]) - ਦੋਸ਼ ਤੋ
ਬਚਣ ਦੀ ਨਕਨਰਆ। ਇਿ ਉਦੋੇਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਜਾਂ
ਸਿਾਨਰਆ ਜਾਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ, ਜਦੋ ਆਤਿਾ ਸਰੀਰ ਨਿਚ ਿੰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜੀਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਪਰੰਤ
ਜਦੋ ਆਤਿਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਿਚ ਕੋਈ ਜਾਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਤਿਾ
ਸਰੀਰ ਿਾਲੋ ਿੱਖਰੀ ਿੈ।

ਪਰਵਤਗਯ-

(ਪਰਨਤਿਯ – ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਚ ਪੰਚਾਿਯਿ ਦਾ ਪਨਿਲਾ ਿਾਕਯ) ਇਿ ਉਦੋੇਂ

ਹਾਵਨ੍:

ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਇਕ ਨਿਿਾਦੀ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੋਿ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿਚ ਆਪਣਾ ਪਰਸਤਾਿ

ਅਵਭਨ੍ੁਵਗਆ:

(ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਿੰਿਣਾ) - ਇਕ ਪਰਸ਼ ਰਾਿੀੇਂ ਉਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਜਿੜਾ

(ਪਰਨਤਿਯ) ਨਤਆਿ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਇਿ ‘ਪਰਨਤਿਯ-ਿਾਨਿ’ ਿੈ।
ਉਸ ਦੇ ਨਿਰੋਿੀ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਨਸਰ ਿਨੜਹਆ (ਲਾਇਆ) ਿੋਿੇ, ਭਾਿੇੇਂ ਉਿ ਚੰਿਾ ਿੋਿੇ ਜਾਂ
ਿਾੜਾ। ਜੈਸੇ, ਇਕ ਨਿਿਾਦੀ ਕਿੇ, “ਤੂੰ ਚੋਰ ਿੈ” ਨਿਰੋਿੀ ਉੱਤਰ ਦੇਿੇ “ਤੂੰ ਿੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਿੈ”
ਇਸ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਨਿਰੋਿੀ ਇਸ ਊਜ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰਦਾ ਿੈ।

ਹੇਤਿੰਤਿ:

(ਕਾਰਿ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾਂ) - ਇਿ ਉਦੋੇਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਕੋਈ ਸਿੀ ਅਤੇ ਅਿਕੂਲ ਕਾਰਣ
ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਅਲਿ ਕਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਕ ਨਕਸਿ ਦਾ ਬਿਾਿਾ ਪੇਸ਼
ਕਰਿਾ।

ਅਿ ਾਂਤਿ:

(ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾਂ) - ਇਕ ਪਰਸ਼ ਿਲੋੇਂ ਨਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼। ਜੈਸੇ ਿੱਲ ਚਲ ਰਿੀ

ਵਨ੍ਗਰਹਸ ਾਨ੍:

ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਕ ਪੱਖ ਦਾ ਆਦਿੀ ਕੋਈ ਅਜੇਿੀ ਬਾਤ ਕਨਿ ਦੇਿੇ, ਜੋ ਦਲੀਲ

ਿੋਿੇ ‘ਚੀਚਕ’ ਦੀ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ‘ਤਪਨਦਕ’ ਦੇ।
(ਯਕਨਤ) ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਕਨਿਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖੰਡਿ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਸੱਿ
ਕਰਦੀ ਿੋਿੇ, ਤਦ ਪਰਨਤਪਕਸ਼ੀ (ਪਰਨਤਪੱਖੀ) ਝਟ ਉਸ ਿਲ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ
ਦਾ ਿਿ
ੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਿੇ। ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨੂੰ ‘ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

2.5

ਆਨ੍ਿੀਕਵਸ਼ਕੀ ਬਾਿੇ ਪਰਵਤਵਕਵਿਆ

ਨਕਉੇਂਨਕ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ (‘ਿੇਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਜਾਂ ‘ਤਰਕ-ਨਿਨਦਆ’) ਨਿਿੀ ਦਾ ਿੱਖ ਿੰਤਿ, ਆਿ ਨਿਸ਼ਿਾਸਾਂ,
ਪਰੰਪਾਿਤ ਿਾਰਣਾਿਾਂ - ਜੋ ਿੇਦਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਰਿ-ਿਰੰਥਾਂ ਦਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਿ - ਨੂੰ
ਆਲੋਚਿਾਤਿਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਿਾਲ ਪਰਖਣਾ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਿੈਿਤਾ (ਪਰਿਾਣਕਤਾ) ਉੱਪਰ ਤਾਰਨਕਕ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਰਾਿੀੇਂ
ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਿਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਬਰਾਿਿਣਿਾਦ ਿਲੋੇਂ ਨਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਿਿਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ
ਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੱਿੀਿਤ ਪੱਿਰ ‘ਤੇ ਿਰ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਸਖਤ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿਚ
ਕੋਈ ਿੈਰਤ (ਿੈਰਾਿੀ) ਿਾਲੀ ਿਲ ਿਿੀ ਨਕ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ (ਅਿਯਾਈਆਂ) ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਸਿਰਥਕਾਂ ਨੂੰ “ਿੇਦ-ਨਿੰਦਕ” ਕਨਿ ਕੇ ਿਾਰਿਕ ਸਭਾਿਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਿਰ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਿਈਆਂ। ਨਰਸ਼ੀ ਿਾਲਿੀਨਕ ਿੀ ਆਪਣੇ ਿਿਾਂ-ਕਾਨਿ ਰਿਾਇਣ ਨਿਚ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਅਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬੱਿੀ

ਪਰਾਰੰਭਕ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ

35

ਲੋਕ ਕਨਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਿਿ, ਅਤੇ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਿ ਿਰਿਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਿਾਰਿ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਇਤ
(ਪਦਾਰਥਿਾਦ, ਚਾਰਿਾਕ) ਦੇ ਰਾਿ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨਫਰਦੇ ਿਿ [ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ]:
ਿਰਿਸ਼ਾਸਰੇਸ਼ ਿੱਖੇਸ਼ ਨਿਿਾਿਿੇਸ਼ ਦਰਬੱਿਾ।
ਬੱਿੀਿਾਿਿੀਕਨਸ਼ਕਿ ਪਰਾਪਯ ਨਿਰਰਥ ਪਰਿਨਦਤ ਤੇ [ਯਨਿਆ ਕਾਂਡ 2-100-39]
ਇਸੇ ਪਰਸੰਿ (ਿਿੋਭਾਿ) ਨਿਚ ਿਿਾਂਭਾਰਤ ਨਿਚ ਇਕ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪੀ ਬਰਾਿਿਣ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ
ਨਜਸ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਨਿਨਦਆ ਦਾ ‘ਆਦੀ’ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਿੇਦ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋੇਂ
ਇਤਿਾ ਦੂਰ ਜਾ ਚੱਕਾ ਸੀ ਨਕ ਉਸ ਨੂੰ, ਦੰਡ ਿਜੋੇਂ ਅਿਲੇ ਜਿਿ ਨਿਚ ਨਸ਼ਰਿਾਲ (ਨਿੱਦੜ) ਦੀ ਜੂਿ ਭਿਤਣੀ
ਪਈ। ਇੱਥੋੇਂ ਤੱਕ ਨਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਿੀ, ਿੌਤਿ, ਨੂੰ “ਿੋ-ਤਿਾ” (ਿੋ – ਿਊ, ਤਿਾ – ਅੰਿੇਰਾ) ਅਰਥਾਤ ਿੰਦ-ਬੱਿੀ
ਿਾਲਾ ਡੰਿਰ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਨਿਰੋਿਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਅਣਨਿਣਤ ਬੱਿਜੀਿੀ ਸਭਾਿਾਂ ਨਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ
ਸਨਤਕਰ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਰਸ਼ੀ-ਿਿੀ ਿੀ ਸਿ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ
ਿੱਡਿੱਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸਿ। ਇਸ ਦੀ ਿਿੱਤਤਾ ਇਤਿੀ ਸਿਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਕ ਰਾਨਜਆਂ ਲਈ
ਇਸ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੰਿੀ ਜਾਣ ਲੱਿੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਆਂ-ਨਿਿਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪਰਬੰਿ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ
ਉਪਯੋਿਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਿ ਦਰਜਾ ਿਾਸਲ ਸੀ। ਇਥੋੇਂ ਤੱਕ ਨਕ ਿਿ ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ ‘ਿਿ-ਸੰਨਿਤਾ’ ਨਿਚ ਇਿ
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ‘ਿਰਿ’ (ਪਨਿਤਰ ਨਿਯਿ – ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਿਜ਼ਿਬ’ ਤੋੇਂ ਨਬਲਕਲ ਨਿਪਰੀਤ
ਿਿ) ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਆਰਾ ਸਥਾਨਪਤ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਉਿ ਇਿ ਿੀ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ
ਤਰਕ ਨੂੰ ਿੇਦ-ਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਿਿੀ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਉਿ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਦੀ ਨਿਨਦਆ ਨੂੰ ਰਾਨਜਆਂ ਲਈ
ਰਾਜ-ਪਰਬੰਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਝਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਇਿ ਿੀ ਨਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਰਾਜ ਸਭਾਿਾਂ ਨਿਚ
ਤਾਰਨਕਕਾਂ (ਤਰਕ ਦੇ ਿਾਿਰਾਂ) ਦਾ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਣਾ ਅਨਿਿਾਰੀ ਿੈ। ਨਰਸ਼ੀ ਕੌਨਟਨਲਆ ਆਪਣੇ ਿਰੰਥ
“ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ” ਨਿਚ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਸਰਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦੀਪ (ਨਚਰਾਿ), ਸਭ ਨਕਨਰਆਿਾਂ
(ਿਤੀਨਿਿੀਆਂ) ਦਾ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਸਭ ਿੇਕੀਆਂ (ਸਦਿਣਾਂ) ਦਾ ਸਦੀਿੀ ਆਸਰਾ ਿੰਿਦੇ ਿਿ [ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ]:
ਪਰਦੀਪ: ਸਰਿਨਿਨਦਆਿਾਸਪਾਯ: ਸਰਿਕਰਿਣਾਿ੍।
ਆਸ਼ਰਯ: ਸਰਿਿਰਿਾਣਾਿ ਸ਼ਰਦਾਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਿਤਾ॥ [ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ]
ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨਿਚ ਿੀ ਤਕਰਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ‘ਸਰਿ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ’, ਸਭ
‘ਨਿਨਿਆਿਾਂ ਦਾ ਨਿਨਿਆਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਯਾਿਿਲਨਕਆ (ਯਾਿਯਿਲਕਯ) ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ “ਨਿਆਇ” ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਚੌਦਾਂ ਿੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ
ਨਿਚ ਨਿਣਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ੀ ਿੇਦ ਨਿਆਸ ਿੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਨਕ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਦੀ ਿਦਦ ਿਾਲ ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਿਰਿਬੱਿ ਕੀਤਾ। ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਤਰਕ ਦੀ ਿਿੱਤਤਾ ਇਤਿੀ ਿਿੀ ਨਕ ਇਸ ਨੂੰ
(ਨਿਆਇਨਿਨਦਆ ਨੂੰ) ਿੇਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ‘ਬਰਿਿਾ’ ਦੇ ਿੱਖ ਚੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਬਾਣੀ ਨਕਿਾ ਜਾਣ ਲਿ ਨਪਆ।
‘ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਤਰਕਨਿਨਦਆ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਨਲਆ ਅਤੇ ਨਿਸਨਤਰਤ
ਿੋਇਆ। ਇੱਥੋੇਂ ਤੱਕ ਨਕ ਅਨਿਆਤਿਿਾਦ ਅਤੇ ਈਸ਼ਿਰਿਾਦ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨਿਚ ਿੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸੇਸ਼ ਿਾਿਤਾ
ਨਿਲੀ। ਿਿਾਂਭਾਰਤ ਨਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਿਲਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਿੈ-ਪਰਤੱਖ ਿੈ ਨਕ ਤਰਕਿਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਪਰਯੋਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਿ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਿਿਾਂਭਾਰਤ
ਨਿਚ ‘ਨਿਆਇ’ ਦਾ ਿਰਣਿ ਨਚਨਕਤਸਾ (ਨਸਿਤ ਨਿਨਿਆਿ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ (ਪਰਸੰਿ) ਨਿਚ ਿੀ ਕਾਫੀ ਆਉੇਂਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿੀ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਨਰਸ਼ੀ ਕੱਸ਼ਪ (ਕਸ਼ਯਪ) ਦੇ ਆਸ਼ਰਿ ਨਿਚ ‘ਨਿਆਇ-ਤਤਿ’ ਦੇ
ਿਾਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਿਾਰ ਿਿੇਸ਼ਾਂ ਬਣੀ ਰਨਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਿਿਾਂਕਾਨਿ ਨਿਚ ਇਿ ਿੀ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਯਨਿਸ਼ਟਰ
ਦੇ ਯਿਯ (ਯੱਿ, ਿਿਿ) ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਸਥਾਿ ਤੇ ਿੇਤਿਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼ ਆਿ ਿੋਇਆ
ਕਰਦੇ ਸਿ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਨਜਿੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋੇਂ ਇਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ ਨਕ ਈਸਿੀ ਸੰਿ ਦੀ ਪਨਿਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ
ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਾਫੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਖਤਿ ਿੋ ਚੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਦੇ ਰੂਪ
ਨਿਚ ਪੂਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਨਲਆ ਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਿੱਲ ਜੋ ਦੇਣਾ ਨਪਆ ਉਿ ਇਿ ਸੀ
ਨਕ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਿੇ ਿੇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਿੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਿਹਾ ਨਿਚ ਨਦੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਬਿਾ ਸਿਾਲ
ਉਠਾਏ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ (ਅਰਥਾਤ ਪਨਿਲੀ ਈਸਿੀ ਤੋੇਂ ਅੱਿੇ) ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ
ਉਨਚਤਤਾ (ਿੈਿਤਾ) ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਿਲੋੇਂ ਿੀ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਿਿੀ ਕਰਿਾ ਨਪਆ। ਬਲਨਕ ਇਸ ਦੇ
ਉਲਟ (ਪਰਨਤਕੂਲ) ਿਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇ (ਸ਼ੈਲੀ) ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਿੱਦ ਪਰਫੱਲਤ ਕੀਤਾ।
ਅੱਿੇ ਚਲ ਕੇ ਅਸੀੇਂ ਇਿਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਿਤਾਨਲਆ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਕਰਾਂਿੇ।

ਕਾਂਡ ਤੀਜਾ
ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਵਨ੍ਆਇ-ਸ਼ਾਸਤਿ: ਤਿਕ ਦਾ ਪਰਣਾਲੀਬੱਧ ਪਰਵਤਪਾਦਨ੍

ਈਸਿੀ ਸਿ ਦੀ ਪਨਿਲੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜੋ ਤਰਕ ਨਿਨਦਆ ‘ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ’, ‘ਿੇਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਜਾਂ ‘ਤਰਕਨਿਨਦਆ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਿ ਇਸ ਸਿੇ ਤੱਕ ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤਰ31 ਦੇ ਿਾਿ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਸਥਾਪਤ ਿੋ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਤਰਕ ਨਿਨਦਆ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਦਾ ਇਿ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਸੀ। ‘ਨਿਆਇ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋੇਂ ਭਾਿ
“ਸਿੀ” ਜਾਂ “ਨਿਆਂ” ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਿਨਦਆ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਸਿੀ ਜਾਂ ਯਕਨਤਪੂਰਿਕ ਜਾਂ
ਤਰਕਪੂਰਣ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋੇਂ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਤਾਰਨਕਕ ਸੋਚ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਨਕਸੇ ਿੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਾ।

ਇਸ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਿੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿੱਸੇ (ਜਾਂ ਅਿਯਿ32) ਿੰਿੇ ਿਏ ਿਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਇ ਦਾ ਅਰਥ
ਿੀ ਪੰਜ ਅਿਯਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਿ ਨਪਆ (ਸੰਿਾਕਯ ਜਾਂ ਅਿਯਿਿ ਜਾਂ ਪੰਚਾਿਯਿ)।
ਨਰਸ਼ੀ ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਅਿਸਾਰ ਨਿਆਇ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਿਾ ਤਾਂ ‘ਅਨਿਆਤ’ (ਅਿ-ਜਾਣੀ) ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਲ
ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ‘ਨਿਆਤ’ ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਲ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਨਸਰਫ ਉਿਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਲ ਿੈ ਜੋ
ਸੰਸਾਪੂਰਿਕ (ਸੰਦੇਿਪੂਰਿਕ) ਿਿ। ਿਤਲਬ, ਉਿਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਲ ਿੈ ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਿਆਿ
ਿਿੀੇਂ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਆਇ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਪੰਜ ਅਿਯਿਾਂ ਿਾਲਾ ਨਿਆਇ ਿਾਕ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਿਾਲ ਅਸੀ
ਸੰਸਾ ਿਾਲੀ ਿਸਤੂ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਇਿ ਅਿਯਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ
ਿਿ: ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ (ਪਰਨਤਿਯਾ ਜਾ ਪਰਸਤਾਿ), ‘ਿੇਤ’ (ਕਾਰਣ), ‘ਉਦਾਿਰਣ’, ‘ਉਪਿਯ’ (ਪਰਯੋਿ ਜਾਂ ਿਰਤੋੇਂ)
ਅਤੇ ‘ਨਿਿਿਿ’। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ‘ਨਿਆਇ ਨਿਿੀ’ (ਤਰਕਨਿਿੀ ਜਾਂ ਪਰਿਾਣ ਨਿਿੀ) ਨੂੰ ਕਈ ਆਸ਼ਰਿਾਂ ਨਿਚ
“ਸਥਾਪਿਾ33”, “ਆਕਸ਼ੇਪ34” ਅਤੇ “ਨਸੱਿਾਂਤ35” ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
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ਿਯਾਯ – ਯੋਿਯਬਾਤ, ਿੀਨਤ, ਇਿਸਾਫ; ਿੌਤਿ ਦਾ ਰਨਚਆ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਨਜਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਿਾਂ ਨਿਚ ਨਿਣਤੀ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਅਿਯਿ – ਅੰਿ, ਨਿੱਸਾ, ਭਾਿ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਸਥਾਪਿਾ - ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਨਕਸੇ ਿਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿਿਾਂਕਾਿ ‘ਿਿਾਂਭਾਰਤ’ ਅਿਸਾਰ ਨਰਸ਼ੀ ਿਾਰਦ ਨੂੰ ਪੰਚਾਿਯਿ ਿਾਕ ਦਾ ਿਾਿਰ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਿ ਸਭਾਉ ਦੇ ਬੜੇ ਝਿੜਾਲੂ ਪਰਸ਼ ਸਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਰਨਕਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿਾਲ ਦੂਸਨਰਆਂ ਨਿਚ ਝਿੜੇ
ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਨਿਚ ਿੀ ਬੜੇ ਿਸ਼ਿੂਰ ਸਿ। ‘ਪਰਾਣਾਂ’ ਨਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ
ਿੈ।

3.1

ਗੌਤਮ ਦਾ ਵਨ੍ਆਇ-ਸੂਤਿ

ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿੱਖ ਰਚਿਾ ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਿਰੰਥ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਿੱਨਸਆਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ

ਅਤੇ ਿਰ ਨਿੱਸੇ ਨਿਚ ਦੋ ਕਾਂਡ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਨਿਿਕ’ (ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕੰਿ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ‘ਸਾਂਖ’,
‘ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ’, ‘ਯੋਿ’, ‘ਿੀਿਾਂਸਾ’, ‘ਿੇਦਾਂਤ’ ਅਤੇ ‘ਬੋਿੀ’ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਿੀ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਿਾਤਸਯਾਇਿ
(400 ਈ:) ਿੇ ਇਸ ਿਰੰਥ ’ਤੇ ਪਨਿਲੀ ਟੀਕਾ (ਭਾਸ਼ਯ36) ‘ਨਿਆਇ-ਭਾਸ਼ਯ’ ਨਲਖੀ। ਨਿਆਇ ਸੂਤਰ ਨਿਚ ਦੋਿੋ
‘ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ’ ਅਤੇ ‘ਦਰਸ਼ਿਸ਼ਾਸਤਰ’ ਦੇ ਨਿਯਿ ਅੰਨਕਤ ਿਿ। ਇਸ ਟੀਕਾ ’ਤੇ ਨਰਸ਼ੀ ਉਦਯੋਤਕਰ (600
ਈ:) ਿੇ ‘ਨਿਆਇ-ਿਾਤਰਕ’ ਿਾਿ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸਥਾਰ ਿਾਲ ਿਾਰਨਤਕ ਨਲਖੀ ਨਜਸ ਨਿਚ ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਿ ਿਰੰਥ ਨਦਿਿਾਿ (ਜਾਂ ਨਦਿਿਾਿ, ਇਕ ਬੋਿੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ – ਿਿਾਿ ਨਰਸ਼ੀ
ਨਦਿਿਾਿ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਿਤਾਨਲਆ ਅਸੀ ਅੱਿੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਿੇ) ਦੇ ਿਲਤ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਖੰਡਿ ਕਰਿ ਲਈ
ਨਲਨਖਆ ਿੈ।
ਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਤਿ ਟੀਕਾ ਨਿਚ ਨਰਸ਼ੀ ‘ਅਕਸ਼ਪਾਦ’ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਦਾ ਕਰਤਾ (ਬਾਿੀ)
ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ। ‘ਨਿਆਇ-ਿਾਰਤਕ-ਤਾਤਪਰਯ-ਟੀਕਾ’ (81 ਈ:) ਅਤੇ ‘ਨਿਆਇ-ਿੰਜਰੀ’ ਨਿਚ
ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਨੂੰ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਰਣੇਤਰ (ਪਰਚਾਰਕ) ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਿਾਿਿਆਚਾਰੀਆ ਆਪਣੇ ਿਰੰਥ
‘ਸਰਿਦਰਸ਼ਿ-ਸੰਿਰਨਿ’ (1350 ਈ:) ਨਿਚ ਨਿਆਇਦਰਸ਼ਿ ਨੂੰ ‘ਅਕਸ਼ਪਾਦ-ਦਰਸ਼ਿ’ ਿੰਿਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਦੇ
ਿਾਲ ਿਾਲ ਿੌਤਿ ਿਾਿ ਦੇ ਨਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਿੀ ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਇਿ ਿੀ ਿਾਰਣਾ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਨਕ ‘ਿੌਤਿ’ ਅਤੇ ‘ਅਕਸ਼ਪਾਦ’ ਇੱਕੋ ਿੀ ਨਰਸ਼ੀ ਦੇ ਿਾਿ ਿਿ। ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਿਤ
ਅਿਸਾਰ, ਜਦੋੇਂ ਸਿਰਾਟ ਕਨਿਸ਼ਕ ਿੇ ਈਸਿੀ ਸਿ ਦੀ ਪਨਿਲੀ ਸਦੀ ਨਿਚ, ਜਲੰਿਰ ਨਿਖੇ, ਿਿਾਤਿਾ ਬੱਿ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਿ ਲਈ ਚੌਥੀ ਬੋਿੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਬਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਿੇਲੇ ਬਰਾਿਿਣ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਿੇ ਿੀ ਇਸ ਦੇ
ਿਕਾਬਲੇ, ਪਰਾਣ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਿ ਦਾ ਕੰਿ ਅਰੰਨਭਆ ਅਤੇ ਇਿ ਸੰਭਿ ਿੈ ਨਕ
ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਿੇ ਿੀ ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਇਿਹਾਂ ਸਨਿਆਂ ਨਿਚ ਿੀ ਰਨਚਆ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ
‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਦਾ ਰਚਿਾ ਕਾਲ 150 ਈਸਿੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਿੰਿਦੇ ਿਿ।
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ਆਕਸ਼ੇਪ - ਰੱਦ ਕਰਿ ਦੀ ਨਕਨਰਆ ਜਾਂ ਖੰਡਿ ਕਰਿਾ

ਨਸੱਿਾਂਤ - ਸੰ. ससद्घानत. ਨਸੱਿਾਂਤ. {ਸੰਿਯਾ}. ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਸੱਿ ਿੋਈ ਬਾਤ. ਸਿੀ ਿਤੀਜਾ। (2) ਭਾਿ- ਿਕਸਦ.

ਤਾਤਪਰਯ [ਿ: ਕੋ:]
36

ਭਾਸਯ - ਉਿ ਟੀਕਾਰੂਪ ਿਰੰਥ, ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਨਕਸੇ ਸੂਤਰ ਆਨਦ ਿਾਕਾਂ ਦਾ ਖੋਲਹਕੇ ਅਰਥ ਨਲਨਖਆ ਜਾਿੇ; ਨਿਸਤਾਰ ਸਨਿਤ

ਕੀਤੀ ਿਯਾਖਯਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਨਿਚ ਪੰਜ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਘੋਨਖਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਿਿ: (1) ‘ਪਰਿਾਣ37’, ਨਿਆਿ
ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਿਿ, (2) ‘ਪਰਿੇਯ’, ਨਿਆਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ, ਨਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਿਾਪ ਦੱਨਸਆ ਜਾ ਸਕੇ, (3)

37

ਪਰਿਾਣ - {ਸੰਿਯਾ}. ਪਰ- ਿਾਣ. ਤੋਲ. ਿਜ਼ਿ. ਦੇਖੋ, ਤੋਲ। (2) ਿਾਪ. ਨਿਣਤੀ. ਦੇਖੋ, ਨਿਣਤੀ। (3) ਕਾਰਣ. ਿੇਤ. ਸਬਬ।

(4) ਿਰਯਾਦਾ। (5) ਨਿਆਿੇੇਂਨਦਰਯ। (3) ਤਰਾਜ਼ੂ. ਤਲਾ। (7) ਦੂਰੀ. ਫਾਨਸਲਾ। (8) ਬਰਿਿ. ਕਰਤਾਰ। (9)
ਸਤਯਿਕਤਾ ਪਰਖ। (10) ਪਰਾਿਾਨਣਕ ਿਰਿਿਰੰਥ। (11) ਪਰਿਾ (ਯਥਾਰਥ) ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਰੂਪ ਸਬੂਤ. ਿਤਭੇਦ
ਕਰਕੇ ਪਰਿਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਣਤੀ ਿੱਿ ਘੱਟ ਿੈ, ਪਰ ਕਾਿਯਿਰੰਥਾਂ ਨਿੱਚ ਅੱਠ ਪਰਿਾਣ ਿੰਿੇ ਿਿ- ਪਰਤਯਕ੍ਸ਼੍, ਅਿਿਾਿ, ਉਪਿਾਿ,
ਸ਼ਬਦ, ਅਰਥਾਪੱਨਤ, ਅਿਪਲਬਨਿ, ਸੰਭਿ ਅਤੇ ਐਨਤਿਯ. (ੳ) ਅੰਤਿਕਰਣ ਦੇ ਸੰਯੋਿ ਿਾਲ ਿੇਤਰਾਨਦਕ ਨਿਆਿ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਵਾਰਾ ਿੋਇਆ ਨਿਆਿ 'ਪਰਤਯਕ' ਿੈ. ਇੰਨਦਰਯ ਅਰ ਿਿ ਯੇ ਜਿਾਂ ਨਿਸ ਯ ਆਪਿੋ ਪਾਇ, ਿਯਾਿ ਕਰੇੇਂ ਪਰਤਯਕ੍ਸ਼੍
ਤਨਿੇਂ ਕਨਿ ਿਲਾਬ ਕਨਿਰਾਇ. (ਲਨਲਤ ਕੌਿਦੀ) ਉਦਾਿਰਣ- ਕਦਰਨਤ ਨਦਸੈ ਕਦਰਨਤ ਸਣੀਐ ਕਦਰਨਤ ਭਉ ਸਖਸਾਰ,
ਕਦਰਨਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕਦਰਨਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ. (ਿਾਰ ਆਸਾ ਿਃ ੧) ਜੈਸਾ ਸਨਤਿਰ ਸਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਿੀ ਿੈ ਡੀਠ.
(ਿਾਰ ਰਾਿ ੨. ਿਃ ੫) ਸੰਤਿ ਕੀ ਸਨਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲਨਿ ਜੋ ਪੇਖਨਿ ਆਖੀ. (ਰਾਿ ਿਃ ੫) (ਅ) ਕਾਰਣ ਦਵਾਰਾ
ਕਾਰਯ ਦਾ ਨਿਆਿ "ਅਿਿਾਿ" ਪਰਿਾਣ ਿੈ. ਕਾਰਣ ਕੇ ਜਾਿੇ ਜਿਾਂ ਕਾਰਯ ਜਾਿਯੋਜਾਇ, ਿੈ ਅਿਿਾਿ ਅਲੰਨਿਤੀ ਕਨਿ
ਿਲਾਬ ਕੇ ਭਾਇ. (ਲਨਲਤ ਕੌਿਦੀ) ਉਦਾਿਰਣ- ਿੂਿ ਤੇ ਆਿ ਰਿੈ ਿ ਦਰੀ ਨਜਿ, ਤਯੋੇਂ ਛਲ ਤੇ ਤਿ ਕੋ ਲਖਪਾਯੋ.
(ਨਿਸਿਾਿ) (ੲ) ਨਕਸੇ ਪਰਨਸੱਿ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤਲਯ ਨਕਸੇ ਅਣਦੇਖੀ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਾ "ਉਪਿਾਿ" ਪਰਿਾਣ ਿੈ.
ਉਪਿਾ ਕੀ ਸਾਨਦਰਸ਼ਯ ਤੇੇਂ ਨਬਿ ਦੇਖਯੋ ਉਪਿੇਯ, ਜਾਿਪਰੈ ਉਪਿਾਿ ਸੋ ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ ਿੋਯ. (ਲਨਲਤ ਕੌਿਦੀ) ਉਦਾਿਰਣ- ਿਾਂ
ਜੇਿਾ ਰੋਝ, ਬਨਘਆੜ ਿੰਦਾ ਕੱਤੇ ਜੇਿਾ, ਨਬੱਲੀ ਨਜਿਾ ਬਾਘ ਇੱਲ ਜੇਿਾ ਿੰਦਾ ਬਾਜ ਿੈ. (ਸ)ਿਰਿਿਰੰਥ ਅਥਿਾ ਲੋਕਪਰਿਾਣ
ਿਾਕਯ "ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਾਣ" ਿੈ. ਜਿਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰ ਲੋਕ ਕੋ ਬਚਿ ਪਰਿਾਣ ਬਖਾਿ, ਸੋਊ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਾਣ ਿੈ ਭਾਖਤ ਸਕਨਿ ਸਜਾਿ.
(ਲਨਲਤ ਕੌਿਦੀ) ਉਦਾਿਰਣ- ਸਨਣਆ ਿੰਨਿਆ ਿਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਿਨਤ ਤੀਰਨਥ ਿਨਲ ਿਾਉ. ਨਜਿੀ ਿਾਿ
ਨਿਆਇਆ ਿਏ, ਿਸਕਨਤ ਘਾਨਲ, ਿਾਿਕ ਤੇ ਿਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛਟੀ ਿਾਨਲ. (ਜਪ) ਸਨਤਿਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਨਤ ਸਨਤ ਕਨਰ
ਜਾਣਿ ਿਰਨਸਖਿ! ਿਨਰ ਕਰਤਾ ਆਨਪ ਿਿਿ ਕਢਾਏ. (ਿਾਰ ਿਉ ੧. ਿਃ ੪) (ਿ) ਇੱਕ ਬਾਤ ਿਯਰਥ ਿੋਈ ਆਪਣੀ
ਨਸੱਿੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕਰਾਿੇ, ਇਿ "ਅਰਥਾਪੱਨਤ" ਪਰਿਾਣ ਿੈ. ਜਿਾਂ ਿਯਰਥ( ਭੇ ਅਰਥ ਕੋ ਔਰ ਜੋਿ ਸੇ ਥਾਪ,
ਅਰਥਾਪੱਨਤ ਅਲੰਨਿਤੀ ਭਾਖਤ ਸਕਨਿ ਸਦਾਪ, (ਲਨਲਤ ਕੌਿਦੀ) ਉਦਾਿਰਣ- ਸਾਨਿਬ ਨਜਸ ਕਾ ਿੰਿਾ ਭਖਾ ਿੋਿੈ, ਨਤਸ ਦਾ
ਿਫਰ ਨਕਥਿ ਰਨਜ ਖਾਏ? ਨਜ ਸਾਨਿਬ ਕੈ ਘਨਰ ਿਥ ਿੋਿੈ ਸ ਿਫਰੈ ਿਨਥ ਆਿੈ, ਅਣਿੋੇਂਦੀ ਨਕਥਿ ਪਾਏ? (ਿਾਰ ਿਉ ੧.
ਿਃ ੪) (ਕ) ਨਕਸੇ ਪਰਿਾਣ ਦਵਾਰਾ ਨਜੱਥੇ ਿਸੁਿ ਪਰਤੀਤ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਇਿ "ਅਿਪਲਬਨਿ" ਿੈ. ਜਾਿ ਪਰੈ ਿਨਿ ਿਸੁ ਕਛ
ਅਿਪਲਬਨਿ ਿੈ ਸੋਯ. (ਲਨਲਤ ਕੌਿਦੀ) ਉਦਾਿਰਣ- ਿਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਨਸ ਕਾਇ ਭੂਲੀ ਿਾਿਾਰੀ। ਦਨਿਤ ਸਨਿਤ ਥਾਰੋ
ਕਰਿ ਰੀ, ××× ਪੂਰਬਲੋ ਨਿਤ ਕਰਿ ਿ ਨਿਟੈ ਰੀ ਘਰਿੇਿਨਣ, ਤਾਚੇ ਿੋਨਿ ਜਾਪੀਅਲੇ ਰਾਿ ਚੇ ਿਾਿੰ. (ਿਿਾ ਨਤਰਲੋਚਿ)
ਸਾਤੋ ਅਕਾਸ ਸਾਤੋ ਪਤਾਰ, ਨਬਥਰਯੋ ਅਨਦਰਸਟ ਨਜਿ ਕਰਿਜਾਰ. (ਅਕਾਲ) (ਖ) ਨਜਸ ਥਾਂ ਨਕਸੇ ਿੱਲ ਦਾ ਿੋਣਾ ਿਿਨਕਿ
ਠਨਿਰਾਇਆ ਜਾਿੇ ਇਿ "ਸੰਭਿ" ਪਰਿਾਣ ਿੈ. ਜਨਿ ਸੰਭਿ ਿਿਐ ਿਸੁ ਕੋ, ਸੰਭਿ ਿਾਿ ਸ ਿੋਯ. (ਲਨਲਤ ਕੌਿਦੀ)
ਉਦਾਿਰਣ- ਚਾਰ ਜਿੇ ਚਾਰਿ ਨਦਸ਼ਾ ਤੇ ਚਾਰ ਕੋਿੇ ਿਨਿ, ਿੇਰ ਕੋ ਿਲਾਯਕੈ ਉਖਾਰੈੇਂ, ਤੋ ਉਖਰਜਾਯ. (ਠਾਕਰ ਕਨਿ) (ਿ)
ਨਜਸ ਕਥਿ ਦੇ ਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਿਿੀੇਂ, ਪਰ ਪਰੰਪਰਾ ਿੱਲ ਚੱਲੀ ਆਉੇਂਦੀ ਿੈ, ਏਿ "ਐਨਤਿਯ" ਪਰਿਾਣ ਿੈ. ਪਰੰਪਰਾ
ਕਿਿਾਿਤ ਜੋਈ, ਨਤਿ ਏਨਤਿਯ ਕਨਿਤ ਸਬਕੋਈ. (ਸਰਬ ਿੰਜਿੀ) ਉਦਾਿਰਣ- ਭਿਤ ਿੇਨਤ ਿਾਨਰਓ ਿਰਿਾਖਸ ਿਰਨਸੰਘ
ਰੂਪ ਿੋਇ ਦੇਿ ਿਨਰਓ, ਿਾਿਾ ਕਿੈ ਭਿਨਤ ਬਨਸ ਕੇਸਿ ਅਜਿੂੰ ਬਨਲਕੇ ਦਆਰ ਖਰੋ. (ਿਾਰੂ ਿਾਿਦੇਿ) ਨਿਰਪਕੰਨਿਆ ਕੇ
ਕਾਰਿੈ ਇਕ ਭਇਆ ਭੇਖਿਾਰੀ, ਕਾਿਾਰਥੀ ਸਆਰਥੀ ਿਾਕੀ ਪੈਜ ਸਿਾਰੀ. (ਨਬਲਾ ਸਿਿਾ) ੧੨ ਨਿ- ਤੱਲ. ਸਿਾਿ.
"ਸਨਤਿਰ ਪਰਿਾਣ ਨਬਿ ਿੈ ਨਸਨਰਉ". (ਸਿੈਯੇ ਿਃ ੪. ਕੇ) ਿਰੂ ਅਿਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਲਯ ਿੀ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਿਾਤਾ ਿੇ ਰਨਚਆ
ਿੈ। (13) ਿਯ- ਤੀਕ. ਤੋੜੀ. ਪਰਯੰਤ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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‘ਿਾਦ’, ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼, (4) ‘ਅਿਯਿ’, ਨਿਆਇ-ਿਾਕ ਦੇ ਅੰਿ, ਅਤੇ (5) ‘ਅਿਯਿਤਪਰੀਕਸ਼ਾ’, ਦੂਸਰੇ
ਸਿਕਾਲੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਿਤਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ।

3.2

ਵਨ੍ਆਇ-ਸੂਤਿ ਦੇ ਪਦਾਿ ’

ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਨਰਸ਼ੀ ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਦੱਸਦੇ ਿਿ, ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜਸ ਪਰਨਕਨਰਆ
ਿਾਲ ਕਰਿਬੱਿ ਕਰਦੇ ਿਿ ਉਿ ਿਿ: ‘ਉੱਦੇਸ਼’, ‘ਲਕਸ਼ਣ’ (ਲੱਛਣ) ਅਤੇ ‘ਪਰੀਕਸ਼ਾ’ (ਪਰੀਨਖਆ)। ‘ਉੱਦੇਸ਼’
ਥੱਲੇ ਨਸਰਫ ‘ਪਦਾਰਥ’ ਦਾ ਿਾਿ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ, ‘ਲਕਸ਼ਣ’ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਿਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ‘ਪਰੀਨਖਆ’ ਥੱਲੇ ਉੱਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਣ ਦੀ ਯਕਤੀਪੂਰਿਕ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।
ਨਰਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਨਿਿਸ਼ਰੇਯਸ38 (ਸਰਬੋਤਿ
ਅਿੰਦ) ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਿਆਿ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਉਨਚੱਤ ਿੋਿੇਿਾ ਨਕ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਚੀ ਸੰਸਨਿਤੀ ਨਿਚ ਿਾਿਿ ਜੀਿਿ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਿਿੋਰਥ ‘ਸਰਬੋਤਿ ਅਿੰਦ’ (ਨਿਰਿਾਣ)
ਿਾਸਲ ਕਰਿਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਿਿੋਰਥ ‘ਨਿਆਿ’ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ
ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਿੀ ਦਾ ਇਕ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਾਿਿ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ।
‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਨਿਚ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ “ਪਦਾਰਥ” ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਪਦਾਰਥ (“ਪਦ” +
“ਅਰਥ”) ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਿੈ “ਪਦ” (ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ) ਦਾ “ਅਰਥ”। ਅਰਥਾਤ ਨਜਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਾਿ ਰੱਨਖਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ

ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਯੋਿਾਤਿਕ ‘ਅਰਥ’ ਿੀ ਿੋਿੇ। ਨਜਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਿਾਿ’ ਨਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਜਾਨਣਆ’
ਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਜਾਣਿਯੋਿ ਿਰਣਿਯੋਿ)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਆਇ, ਿਾਿਿ ਿਿ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਿਈ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੱਖ ਿੰਤਿ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੈ ; ਸੱਚਾ ਨਿਆਿ ਜਾਂ
‘ਪਰਿਾਰਥ’ ਨਿਆਿ ਭਾਿ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ‘ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ’ ਦਾ ਨਿਆਿ। ਇਿ ‘ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ’ ਕੀ ਿੈ? ਇਸ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਿੀ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ‘ਪਦਾਰਥ’, ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਚਤਿ ਿਣ (ਨਿਿੇਯ ਜਾਂ
ਆਿੇਯ) ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ‘ਪਰਤੱਖਣਯੋਿਤਾ’ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ “ਸ਼ਬਦ” ਦੇ “ਆਿ”
ਅਰਥਾਂ ਿਾਲ ਿੈ, ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਪਰਨਤਪਾਦਕ39 ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ ਨਿਚ ਸੋਲਾਂ ‘ਪਦਾਰਥ’ ਨਿਣੇ ਿਏ ਿਿ। ਇਿ ਿਿ:
1.

‘ਪਰਿਾਣ’ (ਸਿੀ (ਸਿਯਕ) ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਿਿ),

2.

‘ਪਰਿੇਯ’ (ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ),

3.

‘ਸੰਸਾ’ (ਸੰਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਦੇਿ),

4.

‘ਪਰਯੋਜਿ’ (ਉੱਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਿਕਸਦ),

5.

‘ਉਦਾਿਰਣ’ (ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ),

6.

‘ਨਸੱਿਾਂਤ’,

38

ਨਿਿਸ਼ਰੇਯਸ – ਉਿ ਨਿਆਿ ਜੋ ਸਰਬੋਤਿ ਅਿੰਦ ਜਾਂ ਨਿਸਿਾਦ ਦੇਿੇ। [ਸੰਸਨਿਤ ਕੋਸ਼]

39

ਪਰਨਤਪਾਦਕ – ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ ਸਿਝਾ ਕੇ ਕਨਿਣ ਿਾਲ, ਨਿਰਬਾਿ ਕਰਿ ਿਾਲਾ।[ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
7.

‘ਅਿਯਿ’ (ਨਿਆਇ ਿਾਕ ਦੇ ਅੰਿ),

8.

‘ਤਰਕ’ (ਯਕਤੀ ਜਾਂ ਦਲੀਲ),

9.

‘ਨਿਰਣਾ’ (ਿਤੀਜਾ),

10.

‘ਿਾਦ’ (ਨਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ),

11.

‘ਜਲਪ’ (ਬਨਿਸ ਝਿੜਾ ਜਾਂ ਤਕਰਾਰ ਕਰਿਾ),

12.

‘ਨਿਤੰਡਾ’40 (ਘਣਤਰ, ਖੰਡਿ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਿਘੋਚਬਾਜ਼ੀ – ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਿ ਕੀਤੇ

41

ਨਬਿਾ ਿੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਿਾ),

3.3

13.

‘ਿੇਤਿਆਭਾਸ’ ਜਾਂ ਿੇਤਿਾਭਾਸ (ਕਤਰਕ ਜਾਂ ਤਰਕਦੋਸ਼, ਭਲੇਖਾ),

14.

‘ਛਲ’ (ਿਾਕ-ਛਲ, ਨਫਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਲਫਜ਼ੀ ਿੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਿਾ)

15.

‘ਜਾਨਤ’ (ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਬੇਢੰਿੀ ਉਦਾਿਰਣ (ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ) ਦੇਣਾ, ਸਨਦਰਸ਼ਤਾ), ਅਤੇ

16.

‘ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ’41 ।

ਪਰਮਾਣ - ਵਗਆਨ੍ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ੍

ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਿਿ ਦੱਸੇ ਿਏ ਿਿ: ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’, ‘ਅਿਿਾਿ’, ‘ਉਪਿਾਿ’ ਅਤੇ
‘ਸ਼ਬਦ’। ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਨਿਆਨਖਆ ਨਿਿਿਨਲਨਖਤ ਉਪ-ਖੰਡਾਂ ਨਿਚ ਨਦੱਤੀ ਿਈ ਿੈ।

3.3.1

ਪਰਨਤਅਕਸ਼

ਿਾਿਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਦਰੀਪਦਾਰਥਾਂ (ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ) ਦੇ ਿੇਲ ਤੋੇਂ ਜੋ ਨਿਆਿ ਉਤਪੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ
‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ (ਜਾਂ ਪਰਤੱਖਣ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ‘ਨਿਸ਼ਨਚਤ’, ‘ਿਾਿ-ਰਨਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਨਬਭਚਾਰੀ’ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।

ਇੰਦਰੀਆਂ:

ਇਿ ਪੰਜ ਿੰਿੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਿ, ਪਰ ਕਈ ਤਾਰਨਕਕ ‘ਿਿ’ ਨੂੰ ਿੀ ਇੰਦਰੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ।
ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਕਨਿਣ ਅਿਸਾਰ ਦੱਖ, ਸੱਖ ਅਤੇ ਆਤਿਾ ਆਨਦ ਦਾ ਨਿਆਿ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ
‘ਿਿ’ ਿਾਲ ਸਿੇਲ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਿਕਰਣ’42 ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

40

ਨਿਤੰਡਾ - ਸੰ. वितण्डा. {ਸੰਿਯਾ}. ਇੱਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ. ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਯਿ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾ ਿੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ

ਤੋੜਿਾ (ਖੰਡਿ ਕਰਿਾ) [ਿ: ਕੋ:]
41

ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ, ਨਿਿਰਿਕੋਨਟ - ਪਕੜ ਦੀ ਥਾਂ, ਿਨਰਫ਼ਤ ਦੀ ਜਿਾ, ਿਯਾਯ ਅਿਸਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ

ਆਦਿੀ ਕੋਈ ਅਜੇਿੀ ਬਾਤ ਕਨਿਦੇਿੇ, ਜੋ ਯੂਨਕਤ ਨਿਰੱਿ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਕਨਿਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖੰਡਿ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ
ਨਸੱਿ ਕਰਦੀ ਿੋਿੇ, ਤਦ ਪਰਨਤਪਕਸ਼ੀ ਝਟ ਉਸ ਿੱਲ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਕੇ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਿੂੰਿ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
42

ਅੰਤਿਕਰਣ - ਅੰਤਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ (ਇੰਨਦਰਯ) ਨਜਸ ਦੇ ਸੰਜੋਿ ਿਾਲ ਬਾਿਰਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ. ਇਸ

ਦੇ ਚਾਰ ਭੇਦ ਿਿ- ੧. ਿਿ, ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪ ਨਿਕਲਪ ਫਰਦੇ ਿਿ. ੨. ਬੱਨਿ, ਨਜਸਤੋੇਂ ਨਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਿੰਦਾ ਿੈ.
੩. ਨਚੱਤ, ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਿ-ਰਣ (ਚੇਤਾ) ਿੰਦਾ ਿੈ. ੪. ਅਿੰਕਾਰ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ. ਿਿਤਵ.
ਿਿਤਾ. ਸਨਤਿਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਿੇ ਜਪ ਜੀ ਨਿੱਚ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਨਜਕਰ ਕੀਤਾ ਿੈ- "ਨਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸਰਨਤ (ਨਚੱਤ) ਿਨਤ (ਿਿਤਵਅਿੰਕਾਰ) ਿਨਿ, ਬਨਿ"। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਵਨ੍ਸ਼ਵਚਤ:

ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੀ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਇਿ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ’ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ
ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਇਸ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਸੰਸਾ ਭਰੇ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਿੂੰਏੇਂ ਨੂੰ
ਦੂਰ ਫਾਸਲੇ ਤੋੇਂ ਦੇਖਣ ਿਾਲ ਅਸੀੇਂ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਇਿ ਿਿੀੇਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਨਕ ਇਿ ‘ਿੰਦ’ ਿੈ
ਜਾਂ ‘ਿੂੰਆ’। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਭਨਰਆ ਨਿਆਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਿਰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ‘ਨਿਸ਼ਨਚਤ’ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।

ਨ੍ਾਮਿਵਹਤ:

ਿਾਿਰਨਿਤ ਜਾਂ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ‘ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ ਇਿ ਦੱਸਦਾ ਿੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਨਿਆਿ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ‘ਿਾਿ’ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਆਿ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਦਦ ਬਿੈਰ ਉਿਿਦਾ ਿੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਕੋਈ ਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਨਿਰੂਪਣ
ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਿ-ਰਨਿਤ ਿਿੀ
ਿੰਦੀ। ਜਦ ਿੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਤ (ਅਿਭਿ) ਿੰਦੀ ਿੈ ਉਿ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਨਿਆਤ ਿਦ
ੰ ੀ
ਿੈ। ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਅਨਿੱੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਾਿ ਦਾ ਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਿੀ ਨਜਸ ਦਾ ਸਾਥ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿਾ ਿੰਦਾ ਿੋਿੇ।
ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਇਸ ਿਤ ਿਾਲ ਅਸਨਿਿਤੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਅਸੀੇਂ
ਨਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ (ਪਰਨਤਅਕਸ਼) ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਭਾਿੇੇਂ ਅਸੀੇਂ ਉਸ ਦਾ ‘ਿਾਿ’
ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਜਾਂ ਿਿੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਦਾ ਿਾਿ ਜਾਣ ਲੈੇਂਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਇਸ ‘ਚੀਜ਼’
ਦਾ ‘ਿਾਿ’ ਿਾਲੋੇਂ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਭੰਿ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼
ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਉਸ ਦੇ ਿਾਿ ਤੋੇਂ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਅਿਾਨਸਰਤ’ (ਨਬਿਾ ਆਸਰੇ ਭਾਿ ਸਤੰਤਰ)
ਿੰਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਇਿ ਿੰਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ‘ਿਾਿ’ ਸਾਡੇ ਪਰਤੱਖਣ ਨੂੰ ਦੂਸਨਰਆਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਰਿ ਨਿਚ ਬੜਾ ਸਿਾਈ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ‘ਿਾਿ’ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਉਿ ਸਾਡੇ ਪਰਤੱਖਣ ਨੂੰ ਸਿਝ ਿਿੀੇਂ
ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਿ ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਲਈ ਿਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਾਿ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿੇਲੇ ਉਿ ਉਪਸਨਥਤ ਿੰਦਾ ਿੈ।

ਅਵਬਭਚਾਿੀ:

ਅਨਬਭਚਾਰੀ’ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਿੈ ਜੋ ਲਿਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ ਸਖਤ ਿਰਿੀਆਂ ਦੀ
ਰੱਤੇ, ਜਦੋ ਜ਼ਿੀਿ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਨਕਰਿਾਂ ਪੈੇਂਦੀਆਂ ਿਿ ਤਾਂ ਦੂਰ ਫਾਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਨਿਰਾਂ ਜੇਿਈਆ ਿਜ਼ਰ ਆਉੇਂਦੀਆਂ ਿਿ (ਨਿਰਿ ਨਤਰਸ਼ਿਾ)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ
‘ਪਾਣੀ’ ਨਜਿਾ ਨਦਸਣਾ ਸਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਦੱਤੇ ਿੋਏ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨਿੱਚ
ਇਿ ਕੇਿਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦਾ ‘ਭਲੇਖਾ’ ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਸੱਟੇ ਿਜੋੇਂ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਪੰਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਅਨਬਭਚਾਰੀ’ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ
ਿੈ।

3.3.2

ਅਿਿਾਿ

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਤਕਿੀਕੀ ਅਿਿਾਿ ਨਿਆਿ - ਜੋ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ - ਨੂੰ ਨਤੰਿ ਨਕਸਿਾਂ ਦਾ ਿੰਨਿਆ
ਨਿਆ ਿੈ: ‘ਪੂਰਿਿਤ’, ‘ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਾਿਯਾਤੋ ਨਦਰਸ਼ਟ’। ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ
ਿੈ:

ਪੂਿਿਿਤੁ:

‘ਪੂਰਿ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਪਨਿਲਾ’ ਜਾਂ ‘ਅਤੀਤ’ ਅਤੇ ‘ਿਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਿਰਿਾ’ ਜਾ
‘ਿਾਂਿ’। ਇਿ ਉਸ ‘ਕਾਰਜ’ (ਕਾਰਿ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਿਤੀਜਾ) ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ
‘ਕਾਰਿ’ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖਣ) ਦਆਰਾ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ
ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਰਸ਼ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਦਾ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਦਨਰਆ ਨਿਚ ਚੜਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਦੇਖ ਕੇ ਿੜਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਦਾ ਅਿਿਾਿ ਕਰਿਾ। ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਿਿਤ ਅਿਿਾਿ
ਨਿਚ ਨਕਸੇ, ਨਦੱਤੇ ਿਏ, ‘ਕਾਰਿ’ ਦੇ ਅਿਭਿ ਤੋੇਂ ‘ਕਾਰਜ’ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਭਨਿੱਖ ਦੇ ਿਾਪਰਣ ਿਾਲੇ ‘ਕਾਰਜ’ ਜਾਂ ਪਰਭਾਿ ਦਾ, ਿਰਤਿਾਿ
‘ਕਾਰਣਾਂ’ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ, ਪੂਰਬਅਿਿਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇੱਥੇ ‘ਕਾਰਣਤਾ’ ਦਾ ਸੰਬੰਿ
‘ਸਾਿਯ’ (ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ) ਅਤੇ ‘ਸਾਿਿ’ (ਸਬੂਤ) ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਿੈ।
ਨਜਿੇੇਂ ਨਚੱਤਰ 3.1 ਨਿਚ ਨਦਖਾਇਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਅਸੀੇਂ ਨਕਸੇ ਦਨਰਆ ਨਿਚ ਆਿ
ਿਾਲੋੇਂ ਬਿਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਨੜਹਆ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ (ਕਾਰਿ)। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਿੋਚਰ ਘਟਿਾ
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਘਟਿਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਿਿਣੇ ਿਾਪਰ ਰਿੀ ਿੈ,
ਅਰਥਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾਤਿਕ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਅਸੀੇਂ ਪੂਰਿਿਤ
ਅਿਿਾਿ ਲਿਾਉੇਂਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਿੜਹ ਆਉਣ ਦੀ ‘ਸੰਭਾਿਿਾ’ ਿੈ ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਜਾਿ/ਿਾਲ ਦਾ
ਿਕਸਾਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਿਚ ਦਨਰਆ ਨਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੜਹਿਾ, ਿੜਹ ਆਉਣ
ਦਾ ‘ਕਾਰਿ’ ਿੈ ਅਤੇ ਿੜਹ ਆਉਣਾ ‘ਕਾਰਜ’ (ਜਾਂ ਿਤੀਜਾ) ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਪਰਯੋਿ ਨਿਚ
ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਿਿਿ’ ਤਰਕ ਜਾਂ ਯਕਤੀ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਸ਼ੇਸ਼ਿਤੁ:

‘ਸ਼ੇਸ਼’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਕਾਰਜ’ ਜਾ ਪਰਭਾਿ ਜਾਂ ਪਨਰਣਾਿ। ਇਿ ਉਸ ‘ਕਾਰਿ’

(ਜਾਂ

ਕਾਰਿਾਂ) ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ‘ਕਾਰਜ’ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖਣ) ਦਆਰਾ
ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਿਰਤਿਾਿ 'ਕਾਰਜ' (ਅਰਥਾਤ ਪਨਰਣਾਿ, ਿਤੀਜਾ) ਤੋੇਂ
ਅਤੀਤ ਜਾਂ ਪੂਰਿ ‘ਕਾਰਿ’ ਦਾ ਅਿਿਾਿ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਨਚੱਤਰ 3.1 ਨਿਚ
ਦਨਰਆ ਨਿਚ ਪਾਣੀ ਚਨੜਹਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਿ ਅਿਿਾਿ ਲਿਾਏ ਨਕ ਬਾਰਸ਼ ਿੋਈ
ਿੋਿੇਿੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਸੇ ਬੰਿ ਤੋੇਂ ਿਾਿੂ ਪਾਣੀ ਛੱਨਡਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇਿਾ। ਇਿ ‘ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ’
ਅਿਿਾਿ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ ਅਿਿਾਿ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਨਦੱਤੇ ਿਏ ‘ਕਾਰਜ’ ਦੇ ਅਿਭਿ
ਤੋੇਂ ‘ਕਾਰਿ’ (ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਂ) ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇੱਥੇ ‘ਕਾਰਣਤਾ’ ਦਾ
ਸੰਬੰਿ ‘ਸਾਿਿ’ (ਸਬੂਤ) ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ (ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ) ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਿੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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‘ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ’43 ਅਤੇ ‘ਪੂਰਿਿਤ’ ਅਿਿਾਿ ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਅਿਸੰਿਾਿ
ਅਤੇ ਤਕਿੀਕੀ ਨਿਕਾਸ ਨਿਚ ਇਕ ਬੜੀ ਅਿਿੋਲ ਿਿੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਿਿ। ‘ਔਸ਼ਿ’ ਅਤੇ
‘ਜੀਿ-ਨਿਨਿਆਿ’ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਿਚ ਕਈ ਨਕਸਿ ਦੀਆਂ ਨਭਆਿਕ ਬੀਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਿਾਣ ਇਸ ਿੱਡਿੱਲੀ ਨਿਿੀ ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਿੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿੀ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਿੀੇਂ, ਪਨਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਿੇਕ ਨਕਸਿ ਦੇ
ਪਰਯੋਿ ਅਤੇ ਪਰੀਨਖਆਿਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਬੀਿਾਰੀ ਦੇ ‘ਕਾਰਿਾ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉੇਂਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਨਫਰ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਿਿ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ (ਕਾਰਜ, ਿਤੀਜਾ) ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਿ ਿੀ ਇਸੇ
ਨਿਿੀ ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਿਾਰਕ ਸਿੱਨਸਆਿਾਂ ਦੇ ਿੱਲ ਲਈ
ਦੋਿੇੇਂ ‘ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਪੂਰਿਿਤ’ ਅਿਿਿ ਸਾਥ ਸਾਥ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।

ਸਾਮਾਨ੍ਯਾਤੋ
ਵਦਰਸ਼ਟ:

ਇਸ ਨਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਿ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਿਾਲ ਇਿ ਚੀਜ਼ ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਨਕਸੇ ਪਸੂ ਦੇ
ਨਸੰਿ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਇਿ ਅਿਿਾਿ ਲਿਾਏ ਨਕ ਇਸ ਦੀ ਪੂਛ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿੋਿੇਿੀ, ਜਾਂ ਕੂੰਜਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿੋਣ ਦਾ ਅਿਿਾਿ ਲਿਾਇਆ ਜਾਿੇ।
ਿੀਿਿੀੇਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿੱਸੇ ਨਿਚ ਪਲਾੜੀ ਖੋਜ ਦਾ ਚਰਚਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ
ਸੀ। ਪਨਿਲਾ ਪਨਿਲ ਨਪਰਥਿੀ ਦਆਲੇ ਪਲਾੜੀ ਨਿਿਾਿ ਛੱਡਣਾ ਿੀ ਬੜੀ ਿੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ
ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਿੀ ਆਦਿੀ ਿੇ ਦੂਸਰੇ ਿਰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਿੀ ਜਾ ਕਦਿ
ਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਨਪਰਥਿੀ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਿੋਰ ਿਰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ‘ਜੀਿਿ’ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਚਰਚੇ ਿੀ
ਿੋਣ ਲੱਿੇ। ਇਸ ਤਲਾਸ਼ ਨਿਚ ‘ਸਾਿਾਿਯਾਤੋ ਨਦਰਸ਼ਟ’ ਅਿਿਿ ਦੀ ਨਿਿੀ ਦਾ ਸਿਾਰਾ
ਨਲਆ ਨਿਆ। ਇਿ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਿੀ ਨਕ ਨਜਸ ਿਰਨਿ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ
(H2O) ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਿ (O2) ਨਿਲਦੇ ਿੋਣ ਉੱਥੇ ਨਪਰਥਿੀ ਿਰਿੇ ‘ਜੀਿਿ’ ਦੇ ਿੋਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਿਿਾ ਕਾਫੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਪਰਥਿੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਿਸਾਰ ਇੱਥੋੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਿ
ਜੰਤੂ (ਆਦਿੀ ਿੀ) ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਿ (ਜਲ ਿਾਯੂ) ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਜੀਅ ਿਿੀ ਸਕਦੇ।
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ਸੇਸ - ਸੰ. ਸ਼ੇਸ . ਨਿ- ਬਨਚਆ ਿੋਇਆ. ਬਾਕੀ। (2) {ਸੰਿਯਾ}. ਜੂਠਾ ਅੰਿ. ਸੀਤ ਪਰਸਾਦ। (3) ਨਿਿਾਸ਼. ਅੰਤ। (4)

ਸ਼ੇਸ ਿਾਿ. "ਸੇਸ ਿਾਿ ਸਿਸਰਫਨਿ ਿਨਿ ਿੇਤ ਪੂਰਿ ਿੋਤ". (ਅਕਾਲ) ਦੇਖੋ ਸੇਸਿਾਿ। (5) ਪਰਿੇਸ਼ਵਰ। (6) ਿਤੀਜਾ.
ਫਲ. ਪਨਰਣਾਿ. [ਿ: ਕੋ:]
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ਵਚੱਤਿ 3.1 ਪੂਰਿਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ
ਨਿਿਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਨਿਆਿ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਨਸਆਿਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿੱਲ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਿਾਂ
ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਿਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਚਨਕਤਸਾ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਰੋਿਾਂ ਦੇ ਿਿੇੇਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ
ਨਿਕਾਸ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ ਅਿਿਾਿ ਦਆਰਾ ਨਬਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਤੇ ਇਿਾਂ ਦਿਾਈਆਂ
ਦੇ ਬੀਿਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਨਿਪੱਖੀ ਜਾਂ ਿਾਿੀਕਾਰਕ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਪੂਰਿਿਤ ਅਿਿਾਿ
ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

3.3.3

ਉਪਿਾਿ - ਅਰਥਾਤ ਤਲਿਾ

ਉਪਿਾਿ44 ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਪਨਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਦਰੂਪਤਾ (ਜਾਂ ਸਿਰੂਪਤਾ)
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ਉਪਿਾਿ, ਉਪਿਾ - ਸੰ. ਉਪ- ਿਾ. {ਸੰਿਯਾ}. ਸਿਾਿ (ਤੱਲ) ਨਿਣਿ ਅਤੇ ਤੋਲਣ ਦੀ ਨਿਯਾ. ਸਿਾਿਤਾ. ਨਦਰਸਾਂ ਤ

ਨਿਸਾਲ. "ਕਉਿ ਉਪਿਾ ਦੇਉ ਕਿਿ ਬਡਾਈ?" (ਸਾਰ ਛੰਤ ਿਃ ੫)। (2) ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾ- ਲੰਕਾਰ. ਨਜਸ ਉਕਨਤ ਨਿੱਚ
ਉਪਿਾਿ ਉਪਿੇਯ ਦੇ ਨਭੰਿ ਿੋਣ ਪਰ ਭੀ. ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਸਾਿਾਰਣ ਿਰਿ ਦੀ ਸਿਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ,, ਉਿ ਉਪਿਾ ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ.
ਕਨਰਯੋ ਜਨਿੇਂ ਉਪਿੇਯ ਕੋ ਬਰ ਉਪਿਾਿ ਸਿਾਿ, ਪਿ ਸਾਿਾਰਿ ਿਰਿ ਿਰ ਸੋਊ ਉਪਿਾ ਜਾਿ. (ਅਲੰਕਾਰ ਸਾਿਰ ਸਿਾ)
ਇਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਿਯਾਿ ਲਈ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ (ਜੋ ਉਪਿਾ ਦੇ ਅੰਿਰੂਪ ਿਿ) ਪਨਿਲਾਂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝ ਲੈਣਾ
ਚਾਿੀਏ, ਅਰਥਾਤ ਉਪਿਾਿ, ਉਪਿੇਯ, ਿਰਿ ਅਤੇ ਿਾਚਕ. "ਉਪਿਾਿ" ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਤੱਲਤਾ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਜੈਸੇ
ਚੰਦਰਿਾ ਦੀ ਸਿਤਾ ਿਖ ਨੂੰ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ. "ਉਪਿੇਯ" ਉਿ ਿੈ ਨਜਸਨੂੰ ਤੱਲਤਾ ਦੇਈਏ. ਜੈਸੇ ਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਦਰਿਾ ਸਿਾਿ
ਕਲਨਪਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ. "ਿਰਿ" ਅਥਿਾ "ਸਾਿਾਰਣ ਿਰਿ" ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਉਪਿਾਿ ਅਤੇ ਉਪਿੇਯ ਨਿੱਚ ਸਿਾਿ ਿਣ ਰਨਿੰਦਾ
ਿੈ, ਜੈਸੇ ਚੰਦਰਿਾ ਅਤੇ ਿਖ ਨਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਥਿਾ ਸ਼ੋਭਾ. "ਿਾਚਕ" ਉਿ ਿੈ, ਜੋ ਉਪਿਾਿ ਉਪਿੇਯ ਦੇ ਸਾਿਾਰਣ ਿਰਿ ਨੂੰ ਤੱਲ
ਬੋਿਿ ਕਰਦਾ ਿੈ. ਜੈਸਾ, ਤੈਸਾ, ਨਜਉੇਂ, ਨਤਉੇਂ, ਸਿ, ਸੋ, ਸਾ, ਯਥਾ, ਤਥਾ ਲੌ ਆਨਦਕ ਸ਼ਬਦ ਿਾਚਕ ਸਦਾਉੇਂਦੇ ਿਿ. ਉੱਪਰ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਇਕ ਆਦਿੀ ਜੋ ‘ਿੱਝ’ ਬਾਰੇ ਕਝ ਿਿੀ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਕਸੇ ਨਸਆਣੇ (ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਆਦਿੀ) ਤੋੇਂ ਇਿ
ਸਣਕੇ ਨਕ ‘ਿੱਝ’ ਇਕ ਿਊ ਿਰਿਾ ਜਾਿਿਰ ਿੈ, ਜੰਿਲ ਨਿਚ ਿਊ ਿਰਿਾ ਜਾਿਿਰ ਦੇਖਦਾ ਿੈ। ਨਸਆਣੇ ਦੀ
ਨਿਆਨਖਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਿ ਸਾਿਿਣੇ ਨਦਸਦੇ ਜਾਿਿਰ ਿਾਲ ਤਲਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਿੰਚਦਾ ਿੈ
ਨਕ ਨਜਿੜਾ ਜਾਿਿਰ ਉਿ ਦੇਖ ਨਰਿਾ ਿੈ ‘ਿੱਝ’ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਲਿਾ ਦਆਰਾ ਨਕਸੇ ਨਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪਿੰਚਣ
ਨੂੰ ‘ਉਪਿਾਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ‘ਿੱਝ’ ਅਤੇ ‘ਿਊ’ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਦਰੂਪਤਾ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਨਿਆਿ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਲਿਾ ਕਰਿ ਦੀ ਸਿੱਚੀ ਪਰਨਿਆ ਨੂੰ ‘ਉਪਿਾਿ’ ਦਾ ਿਾਿ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਕੰਿ
ਜਾਂ ‘ਿਯਾਪਾਰ’ ਨਿਚ ਪਨਿਲਾ ਜਾਣੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਚਤਿਣ (ਚੇਤੇ ਕਰਿਾ) ਦਾ ਬਿਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਿੱਤਿ ਿਦ
ੰ ਾ
ਿੈ।
ਨਿਨਿਆਿਕ ਅਿਸੰਿਾਿ ਨਿਚ ਉਪਿਾਿ ਦੀ ਨਿਿੀ ਿੀ ਅਕਸਰ ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਿਾਰਕ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਿੀ ਨਿਲਦੀਆਂ ਿਿ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਰਲੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ
ਤੋ ਸਿੈ-ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ, ਉਪਿਾਿ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਿ-ਰਨਿਤ, ਸਨਿਸਨਚਤ ਅਤੇ ਸਿੀ ਿਰਣਿ ਅਨਤਅੰਤ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਨਿਚ ਠੋਸ ਨਿਪੰਿਤਾ ਅਤੇ ਿਾਿੀਸ਼ਤਾ45 ਇਕ
ਿੱਡਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਿਾਰਕ ਭੂਨਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਨਜੰਿਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਿਰਣਿ ਿੋਏਿਾ
ਉੱਿਾ ਿੀ ਸਿੀ ਉਪਿਾਿ ਆਿਾਰਤ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਿਾ।

ਦੱਸੇ ਚਾਰੇ ਅੰਿ ਨਜਸ ਉਪਿਾ ਨਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਉਿ "ਪੂਰਣੋਪਿਾ" ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ. ਉਦਾਿਰਣ- ਲੋਚਿ ਅਿਲ ਕਿਲਦਲ
ਜੈਸੇ. (ਿਾਪਰ) ਿੇਤਰ ਉਪਿੇਯ ਿਿ, ਕਿਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀ ਉਪਿਾਿ ਿੈ, ਨਿਰਿਲਤਾ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਸਾਿਾਰਣ ਿਰਿ ਿੈ ਅਤੇ ਜੈਸੇ
ਸ਼ਬਦ ਿਾਚਕ ਿੈ. (ਅ) ਜੇ ਉਪਿਾ ਦੇ ਚਾਰ ਅੰਿਾਂ ਨਿੱਚੋੇਂ ਇੱਕ ਅਥਿਾ ਦੋ ਲੋਪ ਿੋਣ , ਤਦ "ਲਪਤੋਪਿਾ" ਸੰਿਯਾ ਿੰਦੀ ਿੈ,
ਅਤੇ ਜੋ ਅੰਿ ਲੋਪ ਿੋਿੇ ਉਸ ਦੇ ਿਾਉੇਂ ਕਰਕੇ ਲਪਤੋਪਿਾ ਦਾ ਿਾਉੇਂ ਿੋਇਆ ਕਰਦਾ ਿੈ. ਜੇ ਿਰਿ ਬੋਿਕ ਸ਼ਬਦ ਿਾ ਿੋਿੇ ਤਦ
"ਿਰਿਲਪਤਾ", ਉਪਿਾਿ ਲੋਪ ਿੋਣ ਕਰਕੇ "ਉਪਿਾਿਲਪਤਾ", ਉਪਿੇਯ ਦੇ ਲੋਪ ਿੋਣ ਤੋੇਂ "ਉਪਿੇਯਲਪਤਾ" ਅਤੇ ਿਾਚਕ
ਸ਼ਬਦ ਲੋਪ ਿੋਿੇ ਤਾਂ "ਿਾਚਕਲਪਤਾ" ਅਖਾਉੇਂਦੀ ਿੈ. (ੲ) ਜੇ ਇੱਕ ਉਪਿੇਯ ਦੇ ਬਿਤ ਉਪਿਾਿ ਿੋਣ, ਤਦ "ਿਾਲੋਪਿਾ"
ਅਲੰਕਾਰ ਿੰਦਾ ਿੈ. ਉਦਾਿਰਣ- ਛੀਰ ਕੈਸੀ ਛੀਰਾਿਨਿ ਛਾਛ ਕੈਸੀ ਛਤਰਾਿੇਰ ਛਪਾਕਰ ਕੈਸੀ ਛਨਬ ਕਾਨਲੰਦੀ ਕੇ ਕੂਲ ਕੇ ,
ਿੰਸਿੀ ਸੀ ਸੀਿਾਰੂਿ, ਿੀਰਾ ਸੀ ਿਸੈਿਾਬਾਦ ਿੰਿਾ ਕੀ ਸੀ ਿਾਰ ਚਲੀ ਸਾਤੋੇਂ ਨਸੰਿ ਰੂਲਕੇ, ਪਾਰਾ ਸੀ ਪਲਾਊਿਢ, ਰੂਪਾ ਕੈਸੀ
ਰਾਿਪਰ ਸ਼ੋਰਾ ਸੀ ਸਰੰਿਾਬਾਦ ਿੀਕੇ ਰਿੀ ਝੂਲਕੇ, ਚੰਪਾ ਸੀ ਚੰਦੇਰੀਕੋਟ, ਚਾਂਦਿੀ ਸੀ ਚਾਂਦਾਿੜ ਕੀਰਤੀ ਨਤਿਾਰੀ ਰਿੀ
ਿਾਲਤੀ ਸੀ ਫੂਲਕੇ. (ਅਕਾਲ) (ਸ) ਉਪਿੇਯ ਨੂੰ ਉਪਿਾਿ ਅਤੇ ਉਪਿਾਿ ਨੂੰ ਉਪਿੇਯ ਯਥਾਿਿ ਿਰਣਿ ਕਰੀਏ, ਤਦ
"ਰਸਿੋਪਿਾ" ਅਲੰਕਾਰ ਿੰਦਾ ਿੈ. ਉਦਾਿਰਣ- ਕੈਸੀ ਰਨਿ ਰਸਨਿ ਘਟਾ ਪੈ ਿੈ ਟਨਿਲ ਨਸੰਘ? ਜੈਸੀ ਿੀਲਿਨਿਿ ਕੀ ਆਿਲੀ
ਪਿਾਰ ਿੈ, ਕੈਸੀ ਿੀਲਿਨਿਿ ਕੀ ਆਿਲੀ ਸਬਜ ਸੈਲ? ਜੈਸੀ ਨਬਰਜਕੰਜਿ ਿੇ ਜਿਿਾ ਕੀ ਿਾਰ ਿੈ, ਕੈਸੀ ਨਬਰਜਕਜ
ੰ ਿ ਿੇੇਂ
ਜਿਿਾ ਕੀ ਿਾਰ ਦੇਖੀ? ਜੈਸੀ ਬੀਜਰੀ ਕੀ ਸ਼ਾਿ ਪਾਿਪ ਅਪਾਰ ਿੈ, ਕੈਸੀ ਬੀਜਰੀ ਕੀ ਸ਼ਾਿ ਪਾਿਪ ਅਪਾਰ ਦੇਖੀ? ਜੈਸੀ ਸ਼ਰੀ
ਿੋਨਬੰਦ ਨਸੰਘ ਤੇਰੀ ਤਲਿਾਰ ਿੈ. (ਅਲੰਕਾਰ ਸਾਿਰ ਸਿਾ) (ਿ) ਨਕਸੇ ਇੱਕ ਿਸਤ ਦੇ ਿਣ ਦੀ ਬਿਨਤਆਂ ਨਿੱਚ ਸੰਭਾਿਿਾ
(ਅਟਕਲ) ਕਰਿੀ, "ਉਤਪਰੇਕ੍ਸ਼ੋਪਿਾ" ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ. ਉਦਾਿਰਣ- ਤਾਲ ਕੂਪ ਫਲੇ ਦਰਿ ਿੇਘ ਜਲਪੂਨਰਤ ਿੇ ਿਾਿੋ ਿਰ
ਿਾਿਕ ਕੀ ਿੰਿਰਤਾ ਬਸਤ ਿੈ. *** ਨਸਤਾ ਕਲਾਕੰਦ ਿਿ ਨਿਸ਼ਰੀ ਔ ਅੰਨਿਰਤ ਿੇ ਿਾਿੋ ਿਰਨਿਰਾ ਿੇ ਤੇ ਿਿਰਾਈ ਲੀਿੀ ਿੈ.
੩. ਉਸਤਨਤ. ਤਾਰੀਫ਼. "ਨਬਿ ਉਪਿਾ ਜਿਦੀਸ ਕੀ ਨਬਿਸੈ ਿ ਅੰਨਿਆਰਾ". (ਿਉ ਿਃ ੧).[ਿ: ਕੋ:]
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ਿਾਿੀਸ਼, ਿਾਿੀਸ਼ਵਰ - ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਿੀ. ਜੋ ਭਾਸਾ (ਬੋਲੀ) ਪਰ ਪੂਰਾ ਅਨਿਕਾਰ ਰਖਦਾ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ

3.3.4
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ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਪਤ ਪਰਿਾਣ

‘ਨਿਆਇ’ ਨਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦਾ ਇਕ ਪਰਿੱਖ ਸਾਿਿ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਅਸੀ ਇਨਤਿਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ
ਅਤੇ ਿਰਿਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ‘ਦੈਿੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦਆਰਾ ਕਾਫੀ ਕਝ ਨਸੱਖਦੇ ਿਾਂ। ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਪਰਸ਼ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਿਈ ਆਨਖਆਿ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਪਰਸ਼’ ਉਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਜੋ
ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਨਿਪਿ
ੰ ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੂਨਜਆਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ
ਨਰਸ਼ੀ, ਆਰੀਆ ਜਾਂ ਿਲੇਛ46 ਆਨਦ।
ਇਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਿੇਲ ਿਾਲ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜੋ ‘ਅਨਭਿਾ47’ ਜਾਂ ‘ਲਕਸ਼ਣ48’ ਦਆਰਾ ਨਕਸੇ ਪਦਾਰਥ
ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਆਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥ
ਦੇ ਿੱਿ ਨਜਸ ਨੂੰ ਇਿ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਥ’ ਦਾ
ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਪਰਾਨਕਰਨਤਕ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਰੂੜਹੀਿਾਦੀ (ਲੋਕਾਚਾਰ) ਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ
ਨਿਆਿ ਪਰਚੱਲਤ ਪਰਯੋਿ, ਨਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਨਕਿੜੇ ਨਕਿੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
ਅਰਥ ਕੀ ਕੀ ਿੈ, ਈਸ਼ਿਰ ਰਾਿੀੇਂ ਸਥਾਪਤ (‘ਈਸ਼ਿਰਸੰਕੇਤਕ’) ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਪਰ ਇਸ
ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਕਈ ਨਿਆਇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਇਿ ਿੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਨਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਿਿੱਖ ਿੀ ਸਥਾਪਤ (‘ਇੱਛਾਿਾਤਰ
ਸ਼ਕਤੀ’) ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ ਿਿ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਕੀ ਿੈ; ‘ਨਿਅਕਤੀ’, ‘ਰੂਪ’ (ਆਕਾਰ) ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ, ਜਾਂ ਨਫਰ ‘ਜਾਤੀ’ ਦਾ
ਪਰਿਟਾਿਾ, ਜਾਂ ਇਿ ਨਤੰਿੇ ਿੀ? ‘ਨਿਅਕਤੀ’ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿੂਰਤ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ
ਦਾ ਿਾਸਸਥਾਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਅਨਭਨਿਅਕਤ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
‘ਆਕਾਰ’ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਿਲਿਾ ਇਕ ਿਊ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿੈ। ‘ਜਾਤੀ’ ਇਕ ਿਿੂਿਾ ਅਥਿਾ
ਿਰਿ (ਸ਼ਰੇਣੀ) ਿੈ, ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨਦਰਸ਼ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਨਿਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ
ਿੈ। ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ, ‘ਨਿਅਕਤੀ’ ਉਸਦੇ ‘ਆਕਾਰ’ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ‘ਜਾਤੀ’
ਨਤੰਿਾ ਨੂੰ ਿੀ ਨਭੰਿ ਨਭੰਿ ਦਰਨਜਆਂ ਨਿਚ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਨਿਿਾਰਕ ਿਰਤੋੇਂ ਨਿਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਆਕਾਰ’ ਦਾ ਉੱਲੇਖ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਭੰਿਤਾ ਦਾ ਨਿਖਰੇਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ‘ਨਿਅਕਤੀ’ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀ
ਸਾਿਾਿਯ (ਆਿ) ਨਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ‘ਜਾਤੀ’ ਦਾ ਉੱਲੇਖ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਆਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ’ ਿੈ, ਨਿਅਕਤੀ ਦਾ ‘ਸੰਕੇਤ’ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ‘ਿਣ-ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਕਰਦਾ
ਿੈ। ਨਿਸ਼ੱਿ ‘ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿਣ’ ਿਰਿੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ। ਿਣ ਨਕਸੇ ਿਾ ਨਕਸੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪਰਿਟ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੀ
ਿੈ। ‘ਆਕਾਰ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿਿੀ ਿੈ। ਜੈਸੇ ਨਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਿਊ ਦੀ ਿੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀ, ਇਸ ਦਾ
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ਿਲੇਛ - ਸੰਸਨਿਤ ਦੇ ਨਿਦਵਾਿਾਂ ਿੇ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਨਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਯਿਰਿ ਨਿਰੱਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੀ ਿਰਨਤਆ ਿੈ।

[ਿ: ਕੋ:]
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ਅਨਭਿਾ – ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਿਾਚਯ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨਭਪਰਾਯ (ਿਕਸਦ) ਨੂੰ ਕਰਿ ਿਾਲੀ

ਸ਼ਬਦਸ਼ਕਤੀ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਲਕਸ਼ਣ – ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜਸ ਦਆਰਾ ਸਾਿਾਰਣ ਅਰਥ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਾਸਤਿ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਿ

ਪਰਿਟ ਿੰਦਾ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਰੂਪ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ, ਿਊ ਿਿੀ ਕਨਿ ਸਕਦੇ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਸਾਿਾਿਯ (ਜਾਤੀਿਤ) ਿਣ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ
ਿਿ। ਨਿਿਾਰਕ ਪਰਯੋਿ ਿਾਲ ਿੀ ਇਸ ਿਤ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਨਿਅਕਤੀਆਂ’ (ਨਿਅਕਤੀਿਤ) ਦਾ
ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਿਿ।
ਇਕ ‘ਿਾਕ’ ਸਾਰਥਕ (ਭਾਿਪੂਰਣ) ਿਿੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਿਰਨਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਨਿਲਾਂ ਿਾਕ ਦੇ
ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬੋਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੋਿ ਆਪਣੇ
ਨਪੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਿਾਕ ਦੇ ਅੰਤ ਨਿਚ ਸਿਰਣ (ਯਾਦ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਤਦ ਨਿਨਭੰਿ
ਅਰਥ ਇਕ ਪਰਸੰਿ (ਪਰਕਰਣ) ਨਿਚ ਇਕਸਾਥ ਸੰਬੰਨਿਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਜੱਥੇ ਪਰਾਚੀਿ ਿੈਯਾਨਯਕਾਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ
ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਨਿਆਿ ਦਾ ਿੱਖ ਕਾਰਣ ‘ਿੌਨਖਕ ਨਸਿਰਤੀ’ ਿਾਲ ਪਰਾਪਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਿਰਣ ਿੈ, ਉੱਥੇ
ਆਿਨਿਕ ਿੈਯਾਨਯਕ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਿੌਨਖਕ ਨਸਿਰਤੀ ‘ਿੱਖ’ ਕਾਰਣ ਿੈ। ਿਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਨਜਿਹਾਂ ਤੱਤਾਂ
‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਿਿ: (1) ‘ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ’, ਅਰਥਾਤ ਪਰਸਪਰ ਅਿੱਸ਼ਕਤਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਨਿਰਭਰਤਾ,
ਜਾਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿੈਰ ਅਰਥ ਸੰਕੇਤ ਕਰਿ ਦੀ ਅਸਿਰਥਤਾ, (2) ‘ਯੋਿਤਾ’, ਅਥਿਾ ਿਾਕ ਦੇ
ਭਾਿ ਦੇ ਅਿਰੂਪ ਿੋਣ ਦੀ ਸਿਰਥਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਥਰਕ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਿਾ ਿੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਰਥਾ, (3)
‘ਸੰਨਿਨਿ’49, ਅਰਥਾਤ ਨਿਕਟਤਾ ਜਾਂ ਸਿੀਪਤਾ, ਅਥਿਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਲੰਬਾ ਸਿਾ ਨਦੱਤੇ ਬਿੈਰ ਲਿਾਤਾਰ
ਉਚਾਰਣ। ਇਿਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ‘ਿਾਕ-ਰਚਿਾ’, ‘ਤਾਰਨਕਕ’ ਅਤੇ ‘ਿਿੀਆਤਿਕ’ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਖਾਸ
ਨਖਆਲ ਰੱਨਖਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਿ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰ ਿਾ ਿੋਣ, ਨਜਿੇੇਂ ਆਦਿੀ,
ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਆਨਦ ਕੋਈ ਿਤਲਬ ਿਿੀ ਰੱਖਦੇ। ਇਕ ਐਸੇ ਿਾਕ ਜੈਸੇ “ਅੱਿ ਿਾਲ ਨਸੰਨਜਆ” ਦਾ ਕਝ
ਿੀ ਅਰਥ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇਰ-ਦੇਰ ਿਾਲ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸ਼ਬਦ ਕਝ ਅਰਥ ਿਿੀ ਰੱਖਦੇ। ‘ਿਾਕ’
ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲ ਬਣਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿੋਣ ਅਤੇ ਨਜਿਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਿਲ-ਬਿਲ ਰੱਖ
ਕੇ ਕੋਈ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਪਰਨਤਨਿਆਿਾਂ’ (ਪਰਸਤਾਿਾਂ) ਨੂੰ ਨਤੰਿ ਿਰਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: ‘ਨਿਿੀ’, ‘ਨਿਸ਼ੇਿ’ ਅਤੇ
‘ਨਿਆਨਖਆ‘ (ਅਰਥਿਾਦ)। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਯੋਿ ਜਦ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ (ਅਰਥ) ਿੰਦਾ ਿੈ ‘ਆਪਤੋਪਦੇਸ਼50’ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਨਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਥਿ
(ਉਪਦੇਸ਼)। ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਿਦੀ ਦੇ ਨਕਿਾਰੇ ਪਿੰਚ ਕੇ ਇਿ ਸੋਚੇ ਨਕ ਕੀ ਇਸ ਿਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਿਾ
ਸਰੱਨਖਅਤ ਿੈ ਜਾ ਿਿੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਸਥਾਿਕ ਨਸਆਣੇ ਪਰਸ਼ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਾ ਪਿੇਿਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ
ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਇਿ ਦੱਸੇ ਨਕ ਇਿ ਿਦੀ ਪਾਰ ਕਰਿੀ ਸਰੱਨਖਅਤ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਕਥਿ ‘ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ’ ਜਿਤ ਅਤੇ ‘ਅਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ’ ਜਿਤ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ
ਿਿ। ਜੈਸੇ ਇਿ ਕਥਿ ਨਕ “ਕਿੈਿ ਿਾਿਕ ਦਿਾ ਤਾਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਿੈ” ਪਨਿਲੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਕਥਿ ਿੈ,
ਅਤੇ “ਿਾਰਨਿਕ ਜੀਿਿ ਿਾਲ ਸਿੱਰਿ ਨਿਲਦਾ ਿੈ” ਇਿ ਦੂਸਰੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਕਥਿ ਿੈ। ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਅਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਜਿਤ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ ਿਿ ਜਦ ਨਕ ਭੌਨਤਕ ਨਿਨਿਆਿੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿ ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਜਿਤ
ਿਾਲ।
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ਸੰਨਿਨਿ – ਸਿੀਪਤਾ, ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਿਟ ਕਰਿ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਲਾਪ[ਿ: ਕੋ:]
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ਆਪਤ - ਸੰ. ਆਪਤ ਨਿ- ਪਰਾਪਤ. ਿਾਨਸਲ; ਦਾਿਾ. ਚਤਰ; ਯਥਾਰਥ ਿਕਤਾ; {ਸੰਿਯਾ}. ਨਰਖੀ. ਸਾਿੂ.[ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨਜਿੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋੇਂ ਇਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ ਨਕ ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਨਿਚ ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ
ਕਰਿ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਿਿ ਦੱਸੇ ਿਏ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ: ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’, ‘ਅਿਿਾਿ’, ‘ਉਪਿਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’
(ਆਪਤ-ਪਰਿਾਣ)। ਇਿ ਸਾਿਿ ਜਾਂ ਪਰਿਾਣ ਆਿਨਿਕ ‘ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ’ ਦਾ ਪਰਿੱਖ ਆਿਾਰ ਬਣਦੇ ਿਿ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਿਿਾਿ’। ‘ਉਪਿਾਿ’ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਲ ਿਿੇੇਂ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸੱਿਾਂਤ ਘੜੇ
ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ ਿੈਸਾਂ ਦੇ ਿਤੀਆਤਿਕ ਨਸਿਾਂਤ (Kinetic Theory of Gases) ਨਿਚ ਿੈਸ ਦੇ ‘ਅਣੂਆਂ’
ਨੂੰ ਸੂਖਿ, ਿੋਲ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ‘ਕਣ’ ਦੇ ਸਿਰੂਪ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਆਪਤ ਪਰਿਾਣ’ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਿੀਿਾਂ
’ਤੇ ਸਿੱਚੇ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਿੀਿਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਸਾਇੰਸਦਾਿਾਂ ਦੇ ਕਥਿਾਂ ਅਤੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਿਜ਼ਬੂਤ ਖੜੇ
ਿਿ। ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਪੰਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਤਾ (ਿਾਿੀਸ਼ਤਾ) ਇਕ ਅਨਿਿ ਭੂਨਿਕਾ ਅਦਾ
ਕਰਦੀ ਿੈ। ਸਰਿ-ਸੰਪੰਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਨਿਨਿਆਿ ਅਸੰਭਿ ਿੈ।
ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ: (1) ਜੋ ਦੇਖਣਯੋਿ ਿੱਦੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਿੈਦ
(ਨਚਨਕਤਸਕ) ਇਿ ਕਿੇ ਨਕ ਿੱਖਣ ਖਾਣ ਿਾਲ ਨਸਿਤ ਤਕੜੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ; (2) ਜੋ ਅਨਦੱਖ ਿੱਦੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ
ਰੱਖਦਾ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਿਾਰਨਿਕ ਿਰੂ ਇਿ ਕਿੇ ਨਕ ‘ਅਸ਼ਿਿੇਿ’ ਯੱਿ ਕਰਿ ਿਾਲ ਸਿਰਿ ਨਿਲਦਾ ਿੈ।
‘ਏਨਤਿਯ’ (ਪਰੰਪਰਾ) ‘ਅਰਥਾਪੱਤੀ’ (ਪਨਰਕਲਪਿਾ), ‘ਸੰਭਿ’ (ਸੰਭਾਿਿਾ) ਅਤੇ ‘ਅਭਾਿ’
(ਅਣਿੋੇਂਦ) ਅਲਿ ਪਰਿਾਣ (ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿ) ਿਿੀ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਪਰਿਾਣਾਂ ਨਿਚ ਿੀ
ਸੰਨਿਨਲਤ ਨਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।
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3.3.5

ਪਰਿੇਯ - ਪਰਿਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋੇਂ ਚਲੀ ਆ ਰਿੀ ਬੌਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ ‘ਨਿਆਇਸੂਤਰ’ ਨਿਚ ਆਤਿਾ, ਸਰੀਰ,
ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇੰਦਰੀਆਰਥ (ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਿਸਤੂ), ਬੱਿੀ, ਿਿ, ਪਰਨਿਰਤੀ, ਦੋਸ਼, ਪਰੇਤਯਭਾਿ (ਪਿਰ-ਜਿਿ), ਫਲ
(ਿਤੀਜਾ), ਦੱਖ ਅਤੇ ਅਪਿਰਿ (ਿਕਤੀ) ਿੱਖ ਪਰਿੇਯ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਕਾਿਿਾ, ਨਘਰਣਾ, ਿਿੋਨਿਰਤੀ, ਦੱਖ,
ਸੱਖ ਅਤੇ ਪਰਨਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਤਿਾ ਦੇ ਨਚੰਿਹ ਜਾਂ ਸੂਚਕ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਆਤਿਾ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੇਸ਼ਟਾ52, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਇੱਛਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਿਾਸਲ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਨਘਿੌਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੇਂ ਦੂਰ ਰਨਿਣ ਨਿਚ ਿਿਿ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿੱਕ,
ਜੀਭ, ਅੱਖਾਂ, ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਕੰਿ ਤੱਤਾਂ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀਅੇਂ ਿਿ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਨਪਰਨਥਿੀ (ਨਿੱਟੀ,
ਿੇਨਦਿੀ), ਪਾਣੀ, ਪਰਕਾਸ਼ (ਰੌਸ਼ਿੀ), ਿਰਤ (ਪਿਿ, ਿਿਾ), ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਿੰਿੇ ਿਏ ਿਿ। ‘ਿੱਕ’ ਦਾ
ਨਪਰਨਥਿੀ ਿਰਿਾ, ‘ਜੀਭ’ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਰਿਾ, ‘ਅੱਖ’ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਰਿਾ, ‘ਚਿੜੀ’ ਦਾ ਿਰਤ ਿਰਿਾ ਅਤੇ ‘ਕੰਿ’
ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਿਰਿਾ ਸਰੂਪ ਿੈ। ‘ਸਿੰਿ’, ‘ਸਆਦ’, ‘ਰੰਿ’, ‘ਸਪਰਸ਼’ (ਛੋਿ) ਅਤੇ ‘ਿਿੀ’ (ਆਿਾਜ਼)
ਨਪਰਨਥਿੀ ਦੇ ਿਣ ਿਿ ਅਤੇ ਇਿ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਜਾਂ ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ) ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥ (ਨਿਸ਼ਾ ਿਸਤੂ) ਿਿ।
‘ਬੱਿੀ’, ਨਿਆਿ (ਜਾਂ ਨਿਆਪਤੀ (ਅਿਭੂਤੀ)) ਦੇ ਇਕ ਸਿਾਿ ਿੰਿੀ ਿਈ ਿੈ। ‘ਿਿ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਿੈ ਨਕ
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ਪਰਿੇਯ – ਜੋ ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਿੋਿੇ, ਨਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਿਾਪ ਦੱਨਸਆ ਜਾ ਸਕੇ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਚੇਸ਼ਟਾ, ਚੇਸ਼ਟਾ – ਯਤਿ, ਉੱਦਿ; ਕਰਿ, ਕੰਿ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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‘ਆਤਿਾ’ ਨਿਚ ਇਕ ਸਿੇ ਇਕ ਿੀ ਨਿਆਿ ਦੀ ਨਿਆ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ।
ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਲੀਿ ਿਰਨਿਣ ਕਰਿਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ। ਪਰਨਤਅਕਸ਼53 (ਪਰਤੱਖ) ਨਸਰਫ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ
ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਿਾਲ ਸਿੇਲ ਤੋੇਂ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਿਿ’ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਿ ਇਕ ਸੂਖਿ ਅਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਰਿਾ ਿੈ, ਇਿ ਇਕ ਿੇਲੇ ਇਕ ਇੰਦਰੀ ਿਾਲ ਿੀ ਸਿੇਲ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਕਾਰਿ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਸਿੇ ਇਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖਣ) ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੇ।
‘ਪਰਨਿਰਤੀ’ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ‘ਿਾਣੀ’ (ਆਿਾਜ਼), ‘ਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਸਰੀਰ’ ਨੂੰ ਨਿਆ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰੇਰਦੀ ਿੈ।
ਨਿਆਿਾਂ ਨਤੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ ‘ਸਰੀਰਕ’, ‘ਉਚਨਰਤ’ (ਿੌਨਖਕ), ਅਤੇ ‘ਿਾਿਨਸਕ’। ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਿੇ ਅਤੇ ਬਰੇ ਉਪਭਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

‘ਬਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਨਿਆਿਾਂ’ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: (1) ਿੱਨਤਆ ਕਰਿਾ, (2) ਚੋਰੀ ਕਰਿਾ, ਅਤੇ (3)
ਨਿਭਚਾਰੀ। ‘ਚੰਿੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਨਿਆਿਾਂ’ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: (1) ਦਾਿ ਦੇਣਾ, (2) ਸਰੱਨਖਆ ਕਰਿੀ, ਅਤੇ
(3) ਸੇਿਾ ਕਰਿੀ।
‘ਬਰੀਆਂ ਉਚਨਰਤ ਨਿਆਿਾਂ’ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: (1) ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, (2) ਬਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, (3) ਭੰਡੀ
ਕਰਿੀ, ਅਤੇ (4) ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਿੱਲਾਂ ਕਰਿੀਆਂ (ਬਕਬਾਸ)। ‘ਚੰਿੀਆਂ ਉਚਨਰਤ ਨਿਆਿਾਂ’ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
(1) ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, (2) ਫਾਇਦੇਿਦ
ੰ ਬੋਲਣਾ, (3) ਸਿਾਿਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ (4) ਪਨਿੱਤਰ ਪਾਠ ਪੜਹਿਾ।
‘ਬਰੀਆਂ ਿਾਿਨਸਕ ਨਿਆਿਾਂ’ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: (1) ਦਿੈਖ ਜਾਂ ਖਣਸ ਕਰਿਾ, (2) ਲਾਲਚ ਕਰਿਾ,
ਅਤੇ (3) ਸ਼ੰਕਾਿਾਦ (ਸ਼ੱਕੀ ਿੋਣਾ)। ‘ਚੰਿੀਆਂ ਿਾਿਨਸਕ ਨਿਆਿਾਂ’ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: (1) ਦਇਆ, (2)
ਦਾਿਿੀਰਤਾ, ਅਤੇ (3) ਭਿਤੀ (ਉਪਾਸ਼ਿਾ)।
‘ਦੋਸ਼’ ਉਿ ਿਿ ਜੋ ਪਰਨਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿ। ਇਿ ਿਿ: ਿੋਿ, ਨਘਰਣਾ ਅਤੇ ਅਬੱਿੀ (ਿੂਰਖਤਾ)।

3.3.6

ਪਰੇਤਯਭਾਿ

ਿਰ ਪਰਾਚੀਿ ਸੱਨਭਅਤਾ ਨਿਚ ‘ਆਤਿਾ’ ਅਤੇ ‘ਬਰਿਿਾ’ ਿਰਿੇ ਅਨਿਆਤਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬੜੀ
ਅਨਿਿੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਈਸ਼ਿਰਿਾਦੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨਿਚ ਇਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਕ ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ
ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਿਾਰ ਅਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਚੇਤਿਾ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਇਿ ਸੰਸਾਰ
ਲਿਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਚੇਤਿਾ ਸਦੀਿੀ (ਜਾਂ ਨਿੱਤ) ‘ਆਤਿਾ’ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਆਤਿਾ ਅਤੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ‘ਜਿਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਰੀਰ ਨਿਚ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਿਿ ਅਤੇ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿਸੇਿਾ
ਿੈ। ਆਤਿਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋੇਂ ਨਿਛੜਿਾ ‘ਿਰਿ’ ਿੈ। ਨਿਆਫਲ ਨੂੰ ‘ਪਰਨਿਰਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਦਾ ਉਤਪਾਦਿ
ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਆਿੰਦ ਜਾਂ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਭੋਿਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ। ਿਰ ਪਰਨਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ
ਿਤੀਜਾ ਨਿਆਫਲ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਆਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭੌਨਤਕ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪੰਿ ਅਤੇ ਉਤਸੰਿ (ਿਸ਼ਟ) ਿਦ
ੰ ੀਆਂ ਰਨਿੰਦੀਆਂ ਿਿ
ਪਰੰਤੂ ਅਭੌਨਤਕ ਅਤੇ ਅਬਦਲ ਨਿਨਿਤ ‘ਆਤਿਾ’ ਿਿੇਸ਼ਾ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜਿਿ-ਿਰਿ ਦੇ
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ਪਰਨਤਅਕਸ਼ – ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਿਿਣੇ ਿੋਿੇ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਚੱਕਰ ਨੂੰ ‘ਪਰੇਤਯਭਾਿ54’ ਦਾ ਿਾਿ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ।
‘ਦੱਖ’ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਬੇਚੈਿੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਿ ਕਸ਼ਟ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਿਰ ਕੋਈ ਟਾਲਣਾ ਚਾਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।
ਦੱਖ, ਆਤਿਾ ਲਈ ਇਕ ਅੜਚਣ ਿੈ।
ਅਪਿਰਿ55, ਿਰ ਨਕਸਿ ਦੇ ਦੱਖ ਤੋੇਂ ਿਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਦਾ ਿਾਿ ਿੈ। ਆਤਿਾ, ਜੋ
ਪਰੇਤਯਭਾਿ ਦੇ ਬੰਿਿ ਤੋੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਿੋ ਚੱਕੀ ਿੋਿੇ ਉਿ ਸਾਰੇ ਦੱਖਾਂ ਤੋੇਂ ਿੀ ਿਕਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਜਿੜੀ ਆਤਿਾ
ਇਕ ਸਰੀਰ ਤੋੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਨਿਚ ਭਟਕਦੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ ਉਿ ਦੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੱਖਾਂ ਦਾ ਅਿਭਿ ਿੀ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਣ ਿਾਲ ਆਤਿਾ ਿਕਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੱਖ ਸੱਖ ਿੀ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।

3.3.7

ਸੰਸਾ - ਸ਼ੱਕ

ਸੰਸਾ, ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਸਨਿਸਨਚਤ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਨਿਨਭੰਿ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਚ ਸਾਂਝੇ ਿਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋੇਂ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਿਸਤੂ ਨਿਚ ਸਾਂਝੇ ਿਣ ਿਾ ਪਛਾਣਿ ਤੋੇਂ,
ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੋਿੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਤੋੇਂ, ਅਤੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖਣ) ’ਤੇ ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਅਪਰਤੱਖਣ) ਦੀ
ਅਸਿਤਾ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਪਨਰਸਨਥਨਤਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ, ਸੰਖੇਪ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਿੈ:

ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ

ਨਜਿੇੇਂ ਿੱਿਿ ਲੋਅ ਨਿਚ ਇਕ ਉੱਚੀ-ਲੰਬੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਨਿਰਣਾ ਿਿੀ

ਪਛਾਣ:

ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਕ ਇਿ ਕੋਈ ‘ਪਰਸ਼’ ਿੈ ਜਾਂ ‘ਖੰਭਾ’, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਚੇਪਣ ਦਾ ਿਣ ਦੋਿਾਂ

ਅਣਸਾਂਝੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ

ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਆਿਾਜ਼ (ਿਿੀ) ਸਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਿ ਸਿਾਲ ਕਰੇ ਨਕ ਕੀ ਇਿ ਨਿੱਤ

ਪਛਾਣ:

ਨਿਚ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਿੈ।
(ਸਦੀਿੀ) ਿੈ ਜਾਂ ਅਨਿੱਤ, ਨਕਉੇਂਨਕ ‘ਿਿੀਤਿ’ ਦਾ ਿਣ ਿਾ ਤਾਂ ਆਦਿੀ ਜਾਂ ਪਸੂ
ਆਨਦ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਜੋ ਨਕ ‘ਅਨਿੱਤ’ ਸਿਝੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ
ਅਣੂਆਂ ਨਿਚ, ਜੋ ‘ਨਿੱਤ’ ਿਿ।

ਪਿਸਪਿ ਵਿਿੋਧੀ
ਸਬੂਤ:

ਨਜਿੇੇਂ, ਕੇਿਲ ਿਰੰਥ ਪੜਹਿ ਿਾਲ ਿੀ ਆਤਿਾ ਦੀ ਿੋਦ ਜਾਂ ਅਣਿੋੇਂਦ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਿਿੀ
ਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਿਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਿੋੇਂਦ
ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਦਨਕ ਦੂਸਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨਬਲਕਲ
ਿਿੀ ਿੈ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੀ
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ਨਜਿੇੇਂ ਅਸੀ ਇਕ ਸਰੋਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਿਭਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਨਕਉੇਂਨਕ

ਪਰੇਤ - ਸੰ. ਨਿ- ਰਿਾਿਾ ਿੋਇਆ. ਨਿਆ ਿੋਇਆ; {ਸੰਿਯਾ}. ਿਰਦਾ. ਿੋਇਆ ਿੋਇਆ ਪਰਾਣੀ; ਪਰਾਣਾਂ ਅਿਸਾਰ ਉਿ

ਕਲਨਪਤ ਸ਼ਰੀਰ, ਜੋ ਿਰਣ ਨਪੱਛੋੇਂ ਜੀਿ ਨੂੰ ਨਪੰਡਦਾਿ ਆਨਦ ਤੋੇਂ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ; ਿਰਕ ਨਿੱਚ ਰਨਿਣ ਿਾਲਾ ਜੀਿ ਨਪਸ਼ਾਚਾਂ
ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨਤ, ਨਜਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਤ ਡਰਾਿਣੀ ਿੈ. ਭੂਤ। [ਿ: ਕੋ:]
55

ਅਪਿਰਿ – ਉੱਚੀ ਪਦਿੀ, ਿਕਤੀ, ਿੋਕਸ਼। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਅਸਮਤਾ:

ਅਸਲ ਨਿਚ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਿੌਜੂਦ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਣੀ ਇਕ ਿਰੀਨਚਕਾ (ਨਿਰਿ-ਨਤਰਸ਼ਿਾ)

ਅਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੀ

ਨਜਿੇੇਂ, ਿਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਕ ਿੂਲ਼ੀ ਨਿਚ ਿੀ ਨਦਖਈ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਨਜੱਥੇ ਇਿ ਅਸਲ

ਨਿਚ ਿੀ ਅਸਲੀ ਲਿਦਾ ਿੈ ਪਰ ਐਸਾ ਿੈ ਿਿੀ।

ਅਸਮਤਾ:

3.3.8

ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੈ, ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਸੱਕੀ ਜ਼ਿੀਿ (ਬੰਜਰ) ਉੱਪਰ ਨਜੱਥੇ ਇਿ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ
ਿੈ।

ਪਰਯੋਜਿ

ਪਰਯੋਜਿ (ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼) ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਕਰਿ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਪਰਯਤਿ (ਕੋਨਸ਼ਸ਼) ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਨਕ ਕੋਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਪਰਯਤਿ ਕਰੇ। ਇਕ ਆਦਿੀ
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿ ਦਾ ‘ਪਰਯੋਜਿ’ ਕਰਦਾ ਿੈ।

3.3.9

ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ

ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜਾਂ ਉਦਾਿਰਣ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਿੈ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਿ ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ੱਿ (ਿਾਿਰ) ਇਕ-ਸਿਾਿ
ਿਤ ਰੱਖਦੇ ਿੋਣ। ਨਜਿੇ ਇਸ ਆਿ ਪਰਸਤਾਿ ਨਿਚ “ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ ਜੈਸੇ ਰਸੋਈ ਨਿਚ”
ਰਸੋਈ ਇਕ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿੂੰਆ ਅਤੇ ਅੱਿ ਇਕ ਸਾਥ ਿੌਜੂਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਨਿਚ ਆਿ
ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਿਾਿਰ ਦੋਿੋ ਿੀ ਸਨਿਿਤ ਿਿ।

3.3.10

ਨਸਿਾਂਤ

ਨਸਿਾਂਤ ਉਿ ਿਤ ਿੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਜਾਂ ਭਾਿ-ਅਰਥ ਦਆਰਾ ਪਰਿਾਣਤ (ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ)
ਿੋਿੇ। ਨਸਿਾਂਤ ਚਾਰ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿਤਾਂ ਦੀ ਨਭੰਿਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਸਰਿਤੰਤਰ’, ਸਭ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ
ਦਾ ਿਤ, (2) ‘ਪਰਨਤਤੰਤਰ’, ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਿਤ, (3) ‘ਅਨਿਕਰਣ’, ਇਕ ਪਨਰਕਲਪਨਿਕ ਿਤ,
ਅਤੇ (4) ‘ਅਭਯੂਪਿਿ’56, ਇਕ ਸੰਕੇਤਾਤਿਕ ਿਤ। ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:

ਸਿਿਤੰਤਿ

ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਲੋੇਂ ਨਿਰੋਿ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋੇਂ ਘੱਟ ਇਕ

ਵਸਧਾਂਤ:

ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਲੋੇਂ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਜਾਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਦੀ

ਪਰਵਤਤੰਤਿ

ਉਿ ਿੈ ਨਜਿੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ (ਇੱਕ ਸਿਾਿ) ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਿਲੋੇਂ ਤਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਵਸਧਾਂਤ:

ਿੋੇਂਦ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਿਲੋੇਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਨਿਰੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਿਲੋੇਂ ਿਿੀ। “ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਣਿੋੇਂਦ (ਸ਼ੂਿਤਾ) ਤੋੇਂ
ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਿਿੀ ਆ ਸਕਦੀ” ਇਿ ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਤ ਿੈ। [ਆਿਨਿਕ
ਭੌਨਤਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦਾ “ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਨਥਰਤਾ” (Conservation of Energy)

56

ਅਭਯੂਪਿਿ (ਅਭਯੂਪਿਿ) – ਿੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਿੇੜੇ ਪਿੰਚਣਾ।

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਦਾ ਨਸਿਾਂਤ ਸਾਂਖਦਰਸ਼ਿ ਦੇ ਇਸ ਿਤ ਦਾ ਿੀ ਇਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਰੂਪ ਿੈ ਜੋ ਇਿ
ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ “ਊਰਜਾ ਿਾ ਨਸਰਜੀ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।” ਇਿ
ਨਸਰਫ ਇਕ ਰੂਪ ਤੋੇਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਤਬਦੀਲ ਿੀ ਿੰਦੀ ਿੈ।]

ਅਵਧਕਿਣ57

ਉਿ ਨਸਿਾਂਤ ਿੈ ਜੋ, ਜੇਕਰ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ, ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿ ਿਲ ਿੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ ਨਿਚ ਿੋਰ ਨਸਿਾਂਤ ਿੀ

ਵਸਧਾਂਤ:

ਸ਼ਾਿਲ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ, “ਆਤਿਾ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਿੈ, ਕਉੇਂਨਕ
ਇਿ ਇੱਕੋ ਿਸਤੂ ਦਾ ਬੋਿ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਛੋਿਣ ਿਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।“
ਜੇਕਰ ਇਿ ਨਸਿਾਂਤ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਿਤ ਿੀ ਿੰਿਣੇ
ਪੈਣਿੇ: (1) ਇੰਦਰੀਆਂ, ਨਿਣਤੀ ਨਿਚ ਇਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਿ, (2) ਿਰ ਇੰਦਰੀ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, (3) ਆਤਿਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਿ ਇੰਦਰੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਿਾਰਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, (4) ਇਕ ‘ਪਦਾਰਥ’ ਨਜਿੜਾ ਆਪਣੇ ਿਣਾਂ
ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ, ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਿੈ।
ਉਿ ਨਸਿਾਂਤ ਿੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਨਸਿਾਂਤ ਘੋਨਸ਼ਤ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਨਿਆ

ਅਭਯੂਪਗਮ

ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਿਤ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ

ਵਸਧਾਂਤ:

ਨਿਆ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, “ਸ਼ਬਦ” ਬਾਰੇ ‘ਨਿੱਤ’ ਜਾਂ ‘ਅਨਿੱਤ’ ਿੋਣ ਦਾ ਿਾਦਨਿਿਾਦ ਇਿ
ਪਨਰਕਲਪਿਾ (ਿਿੌਤ) ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਿਸਤੂ ਿੈ।

3.3.11

ਅਿਯਿ

ਨਕਸੇ ਤਰਕਿਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਿ (ਪੰਚਾਿਯਿ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ (ਪਰਸਤਾਿ), ‘ਿੇਤ’ (ਕਾਰਣ),
‘ਉਦਾਿਰਣ’, ‘ਉਪਿਯ’ (ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ ਪਰਯੋਿ) ਅਤੇ ‘ਨਿਿਿਿ’ (ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਕਥਿ ਜਾਂ ਿਚਿ)। ਇਿਹਾਂ ਦੀ
ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:

ਪਰਵਤਵਗਆ

ਉਿ ਨਬਆਿ (ਜਾਂ ਕਥਿ) ਨਜਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਿ ਪਰਸਤਾਿ ਨਕ ‘ਪਰਬਤ

(ਪਰਵਤਗਯਾ58):

ਅਿਿੀ ਿਾਲਾ ਿੈ’ ਅਰਥਾਤ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ।

ਹੇਤੁ59:

ਿੇਤ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਦਾ ਇਕ ਸਾਿਿ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ
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ਅਨਿਕਰਣ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਆਿਾਰ. ਸਿਾਰਾ; ਪਰਕਰਣ; ਨਸਰਲੇਖ. ਨਸਰਿਾਿਾਂ; ਿਯਾਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਉਿ ਕਾਰਕ, ਜੋ

ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਿ ਦੀ ਨਿਯਾ ਦਾ ਆਿਾਰ ਿੋਿੇ. ਸਪਤਿੀ ਨਿਭਨਕਤ ਦਾ ਅਰਥ। [ਿ: ਕੋ:]
58

ਪਰਨਤਿਯਾ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਕਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਰਿ ਅਥਿਾ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਚਿ ਦੇਣਾ. ਪਰਣ ਕਰਿਾ; ... ਿਯਾਯ ਨਿੱਚ

ਪੰਚਾਿਯਿ ਦਾ ਪਨਿਲਾ ਿਾਕਯ। [ਿ: ਕੋ:]
59

ਿੇਤ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਫਲ. ਿਤੀਜਾ; ਕਾਰਣ. ਸਬਬ. "ਸਰਬ ਕਲੇਸ਼ਿ ਿੇਤ ਅਨਿਦਯਾ". (ਿਪਰਸੂ); ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰ.

ਕਾਰਜ ਅਰ ਕਾਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਿਰਣਿ ਕਰਿਾ "ਿੇਤ" ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ. ਉਦਾਿਰਣ- ਨਜਨਿ ਸੇਨਿਆ ਨਤਨਿ ਪਾਇਆ ਿਾਿ.

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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‘ਸਾਿਰਿਯ’ (ਿਾਂ ਿਾਚਕ) ਜਾਂ ‘ਿੈਿਰਿਯ’ (ਿਾਿ ਿਾਚਕ) ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਿ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ, “ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਰਬਤ ਿੂੰਏ ਿਾਲਾ ਿੈ।” ਇੱਥੇ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ
ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿੂਆ
ੰ ‘ਿੇਤ’ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ‘ਕਾਰਣ’ ਿੈ।

ਸਾਧਿਮਯ
ਉਦਾਹਿਣ:

ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ, ਇਿ ਪਤਾ ਿੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਿਣ ਿੌਜੂਦ ਿਿ
ਅਤੇ ਇਿ ਿਣ ਨਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੇਤ ਨਿਚ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ, “ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ
ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੀ ਿੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ।” ਇੱਥੇ ‘ਰਸੋਈ’ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ‘ਸਾਿਰਿਯ’
ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਅੱਿ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਿੀ ਪਤਾ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਅੱਿ ਦਾ ਿੂਏ
ੰ ਿਾਲ
ਨਿਆਪਕ ਸੰਬੰਿ ਿੈ, ਜੋ ਕਾਰਣ (ਿੇਤ) ਇੱਥੇ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆਿੈ।

ਿੈਧਿਮਯ
ਉਦਾਹਿਣ:

ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਿਣ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੈ, ਭਾਿ ਨਕ ਿਣ ਦੀ ਇਿ
ਅਿਉਪਸਨਥਤੀ, ਨਦੱਤੇ ਿਏ ਿੇਤ (ਕਾਰਣ) ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ (ਅਢਕਿੀੇਂ) ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ
“ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿਿੀੇਂ, ਉੱਥੇ ਿੂਆ ਿੀ ਿਿੀ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਸਰੋਿਰ ਨਿਚ।” ਇੱਥੇ ਸਰੋਿਰ
ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ ਨਜਿੜਾ ਅੱਿਰਨਿਤ ਜਾਨਣਆ ਨਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ
ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ‘ਅਿਿੀਪਣ’ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਕਾਰਣਰੂਪੀ ਿੂਏੇਂ ਿਾਲ
ਅਸੰਿਤ (ਅਢਕਿੀੇਂ) ਿੈ।

ਉਪਨ੍ਯ:

ਉਪਿਯ [ਦੇਖੋ ‘ਿਿਾਿ ਕੋਸ਼’ ਨਿਚ “ਿਯਾਯ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ] ਨਿਚ ਉਦਾਿਰਣ
ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਿੈ। ਉਪਿਯ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੈ: (1)
‘ਸਾਕਾਰਾਤਿਕ’ (ਿਾਂ ਿਾਚਕ) ਅਤੇ (2) ‘ਿਾਕਾਰਾਤਿਕ’ (ਿਾਂਿ ਿਾਚਕ), ਨਜਿੇ,
‘ਸਾਕਾਰਾਤਿਕ ਉਪਿਯ’ – ‘ਤਾਂ ਨਫਰ’ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂਆ ਿੈ।
‘ਿਾਕਾਰਾਤਿਕ ਉਪਿਯ’ – ‘ਤਾਂ ਨਫਰ’ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿਿੀ ਿੈ।

ਵਨ੍ਗਮਨ੍60:

ਿੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ, ‘ਨਿਿਿਿ’ ਨਿਚ ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਥਿ ਦੇ ਰੂਪ
ਨਿਚ ਦਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਥਿ ਿੇਤ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਨਤਨਿਆ ਦੀ
ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, “ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਅਿਿੀ ਿਾਲਾ ਿੈ।”

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੰਚਾਿਯਿ, ਤਰਕਿਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ, ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਿ:
1. ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ – “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ।“
(ਜਪ) ਸੇਿਿ ਕਾਰਣ ਿੈ, ਿਾਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਾਰਜ ਿੈ. ਸਾਿ ਕੈ ਸੰਨਿ ਿਿੀ ਨਕਛ ਘਾਲ, ਦਰਸਿ ਭੇਟਤ ਿੋਤ ਨਿਿਾਲ.
(ਸਖਿਿੀ) ਦਰਸਿ ਦੇਖਤ ਿੀ ਸਿ ਕੀ ਿ ਸਿ ਰਿੀ ਬਨਿ ਕੀ ਿ ਬਨਿ ਰਿੀ ਿਨਤ ਿੇ ਿ ਿਨਤ ਿੈ. (ਭਾਿ ਕ) ਦਰਸਿ
ਕਾਰਣ ਿੈ, ਸਿ ਬਨਿ ਦਾ ਲੋਪ ਿੋਣਾ ਕਾਰਜ ਿੈ. (ਅ) ਕਾਰਜ ਿਾਲ ਕਾਰਣ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਿਰਣਿ ਕਰਿੀ ਿੇਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ
ਿੈ. ਉਦਾਿਰਣ- ਕਨਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਕਿੀਐ ਕਾਨਿ, ਸਾਨਿ ਸੰਿਨਤ ਬੈਕੰਠੈ ਆਨਿ. (ਭੈਰ ਕਬੀਰ) ਸਾਿਸੰਿ ਿੈਕੰਠ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਿੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਦਖਾਇਆ ਿੈ ਨਕ ਸਾਿਸੰਿ ਿੀ ਿੈਕੰਠ ਿੈ, ਉਸ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈਕੰਠ ਿਿੀੇਂ। [ਿ; ਕੋ:]
60

ਨਿਿਿਿ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਿਯਾਯ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਿਾਕ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਿਾਕ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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2. ‘ਿੇਤ’ – “ਨਕਉਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।“
3. ‘ਉਦਾਿਰਣ’ – “ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਰਸੋਈ ਨਿਚ (ਸਾਿਰਿਯ ਉਿਾਰਣ)
4. ‘ਉਪਿਯ’ – “ਤਾਂ ਨਫਰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ” (ਸਾਿਰਿਯ)
5. ‘ਨਿਿਿਿ’ – “ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ।“
ਇਸ ਦਾ ਆਿਨਿਕ ਸੰਿਾਦ ਨਿਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ:
1. ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ – “ਿੰਿਲ ਿਰਨਿ ਉੱਪਰ ਜੀਿਿ ਿੈ।”
2. ‘ਿੇਤ’ – “ਨਕਉਨਕ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਿੈ।”
3. ‘ਉਦਾਿਰਣ’ – “ਨਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਿਿ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਨਪਰਥਿੀ ਉੱਪਰ (ਸਾਿਰਿਯ ਉਿਾਰਣ)
4. ‘ਉਪਿਯ’ – “ਤਾਂ ਨਫਰ ਿੰਿਲਿਰਨਿ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਿੈ” (ਸਾਿਰਿਯ)
5. ‘ਨਿਿਿਿ’ – “ਇਸ ਲਈ ਿੰਿਲਿਰਨਿ ਉੱਪਰ ਜੀਿਿ ਿੈ।”

3.3.12

ਤਰਕ - ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਯਕਤੀ

ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਸਰੂਪ ਜਾਣਿ ਲਈ ਤਰਕ61 ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਿੱਚ ਨਿਰੋਿੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ
ਬੇਤਕਾਪਣ ਨਦਖਾ ਕੇ, ਯਥਾਰਥ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਦਰੜਤਾਪੂਰਿਕ ਬਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
“ਕੀ ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ ਿੈ ਜਾਂ ਅਨਿੱਤ?” ਇਿ ਸਿਾਲ ਆਤਿਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ
ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਕੱਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
‘ਜੇਕਰ ਆਤਿਾ ਅਨਿੱਤ ਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਾਂ ਦਾ ਫਲ ਿਾਿਣਾ ਅਸੰਭਿ ਿਦ
ੰ ਾ;
ਪਿਰ-ਜਿਿ ਅਤੇ ਿਕਤੀ ਿੀ ਅਸੰਭਿ ਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਿ ਨਿਰਣਾ ਸਿੈ-ਨਿਰੋਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ
ਅਸੀੇਂ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਇਿੋ ਨਜਿੇ ਿਣ (‘ਪਿਰ-ਜਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਿਕਤੀ’) ਆਤਿਾ
ਨਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਇਸ ਲਈ ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ ਿੈ।’
[ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਨਿਆਦੀ ਸਿਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਿ ਨਕਉਨਕ ਇਸ ਦੀ
ਪਰਿਾਣਕਤਾ “ਪਿਰ-ਜਿਿ” ਅਤੇ “ਿਕਤੀ” ਿਰਿੀਆਂ ਪਨਰਕਲਪਿਾਿਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ
ਿੈ, ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਬੜਾ ਿਸ਼ਕਲ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਨਿਆਿਕ ਦਲੀਲ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਇਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਦਲੀਲ, ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਿੰਿ ਕੇ, ਨਕਸੇ ਨਿਚਾਰ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਜਾਂ
ਅਪਰਿਾਣਕਤਾ ਦੇ ਨਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪਿੰਚਦੀ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਸਬੂਤ’ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।]

3.3.13

61

ਨਿਰਣਾ

ਤਰਕ - ਸੰ. ਿਾ- ਬੋਲਣਾ, ਚਿਕਣਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਿਾ, ਹੱਜਤ ਕਰਿਾ; {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਚਾਰ. ਸੋਚ; ਯਨਕਤ. ਦਲੀਲ. ਚੋਭਿੀੇਂ

ਿਕਤਾਚੀਿੀ. "ਤਰਕ ਿਚਾ". (ਿਿਾ ਿਾਿਦੇਿ)। [ਿ: ਕੋ:]
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ਨਕਸੇ ਪਰਸ਼ਿ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ (ਸੰਦੇਿ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ
‘ਨਿਰਣਾ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਕ ਪਰਸ਼ ਦਨਬਿਾ ਨਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਜੋ ਦੋ ਨਿਰਾਂ ਨਿਚੋੇਂ
ਇਕ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਿੋਿੇ ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੀ ਨਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਓਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਦੂਰ ਿਿੀੇਂ
ਿੰਦੀ ਨਜੰਿੀ ਦੇਰ ਉਿ ਤਾਰਨਕਕ ਦਲੀਲ ਦਆਰਾ ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਨਿੱਚੇਂੋ ਇੱਕ ਨਿਰ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਿਿੀ ਕਰ
ਲੈੇਂਦਾ। ਨਜਸ ਪਰਨਿਆ ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਇਿ ਪਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਣਾ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਿਿੀ ਨਕ ਿਰ ਨਿਰਣੇ ਨਿੱਚ ਪਨਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਿੋਿੇ, ਨਕਉੇਂਨਕ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਨਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਸੱਿਾ ਅਿਭਿ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀੇਂ ਪਰਿਾਣਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਸੱਿਾ ਅਿਭਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।
ਪਰੰਤੂ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿੱਚ ਐਸਾ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਰਣੇ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਨਸਰਫ ਇਿ ਿੀ ਿਿੀ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਨਿਆਿ ਸਦਾ ‘ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਭਾਿੀ’ ਿਦ
ੰ ਾ
ਿੈ। ‘ਨਿਿਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਆਿਿਿ’ ਤਰਕ ਸੰਭਾਿਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਸੀਨਿਤ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਚਾ
ਨਿਨਿਆਿ, ਨਿਿਿਿ ਅਤੇ ਆਿਿਿ ਤਰਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਿਾਿ ਨਿਨਿਆਿਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਿਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਆਿ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਕਝ ਿੀ ਸਨਿਸ਼ਨਚਤ
ਅਤੇ ਅੰਨਤਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ‘ਪਰਸਿ
ੰ ਕ’ ਅਤੇ ‘ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ’ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਿਰ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ‘ਨਿਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਝਨਠਆਉਣਯੋਿ’ ਨਸਿਾਂਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਭਾਿ ਨਜਿੜਾ ਨਸਿਾਂਤ ਝਠਲਾਇਆ
ਿਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਿ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਿਿੀ ਿੰਦਾ।

3.3.14

ਿਾਦ - ਨਿਚਾਰ ਨਿਿਰਸ਼

ਦੋ ਨਿਰਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੋਿੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ‘ਿਾਦ’ ਕਿਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਨਿਆਇ-ਿਾਕ ਜਾਂ ਪੰਚਾਿਯਿ ਰਾਿੀੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਿਹਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖੰਡਿ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿਾਂ
(ਪਰਿਾਣਾਂ) ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਰਾਿੀ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਦੋ ਨਿਰਾਂ ਨਿਚ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨੂੰ ‘ਕਥਾ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਥਾ ਨਤੰਿ
ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿੰਿੀ ਿਈ ਿੈ: (1) ‘ਿਾਦ’, ਜਾਂ ਨਿਚਾਰ ਨਿਿਰਸ਼ ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਯਤਿ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ; (2) ‘ਜਲਪ’, ਨਜਸ ਦਾ ਿਕਸਦ ਨਸਰਫ ਨਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਝਿੜਾ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ;
ਅਤੇ (3) ‘ਨਿਤੰਡਾ’, ਨਜਸ ਦਾ ਿੰਤਿ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਾਇਿ
ਕੀਤੇ ਨਬਿਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਜਿੜਾ ਪਰਸ਼ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲ਼ਈ
ਨਿਚਾਰ ਨਿਿਰਸ਼ ਨਿੱਚ ਨਿੱਸਾ ਲਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਿਾਦੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
[ਇੱਥੇ ਇਸ ਿੱਲ ’ਤੇ ਿਿ ਕਰਿਾ ਅਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਅਨਿਆਤਿਿਾਦੀ ‘ਿਰਿਪਰਸਤਾਂ’ ਦੇ ਿਾਰੂ
ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦਾਂ’ ਨੂੰ ਯਿੋ ਯੱਿ ਨਕੰਿਾ ਤੋਨੜਆ ਭੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਉਪਰ ਨਦੱਤੀ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ “ਕਥਾ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਰਉਪਯੋਿ ਇਕ ਤਰਸਯੋਿ ਨਿਸਾਲ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਿੀ
‘ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਿਿੀ ਿਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਿ ਨਸਰਫ ‘ਜਲਪ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਤੰਡਾ’ ਬਣ ਕੇ ਿੀ
ਰਨਿ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਨਬਲਕਲ ਠੀਕ ਿੈ ਨਕ “ਿਰਿ” ਅਸਥਾਿਾਂ ’ਤੇ “ਕਥਾਕਾਰ” ਜਲਪੀ ਅਤੇ ਨਿਤੰਡੀ ਿੀ ਿੰਦੇ
ਿਿ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਿਹਾਂ ਤੋੇਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ।]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਜਲਪ

‘ਜਲਪ’ ਦਾ ਿੱਖ ਿੰਤਿ ਨਕਸੇ ਿਾ ਨਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਨਫਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਿਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਕਸਿ ਦੇ ਕਈ ਿੋਰ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੂਨਰਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿਰੋਿੀ ਉੱਪਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੋਸ਼ ਲਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਿੋ ਨਜਿੇ ਯਤਿ ਨਿੰਦਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੀ ਿੰਦੇ ਿਿ।
‘ਜਲਪਕ' ਉਿ ਪਰਸ਼ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ, ਨਕਸੇ ਨਿਚਾਰ ਨਿਿਰਸ਼ ਨਿੱਚ, ਿਕਸਦ ਿਰ ਿੀਲੇ ਨਜੱਤ ਿਾਸਲ
ਕਰਿਾ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਿ ਕੋਈ ਪਰਿਾਿ ਿਿੀ ਿੰਦੀ ਨਕ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਇਜ਼
ਿਾ ਜਾਂ ਿਿੀ। ਉਸ ਲਈ ਇਿ ਬਿਾਿਾ ਲਾਉਣਾ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਸ ਿੇ ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨਿੱਚ ਿੱਿ ਚੜਹ ਕੇ
ਨਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।

3.3.16

ਨਿਤੰਡਾ

‘ਨਿਤੰਡਾ’ ਇੱਕ ਨਕਸਿ ਦਾ ‘ਜਲਪ’ ਿੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਿੱਖ ਿਕਸਦ ਨਿਰੋਿੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਿੀ ਿੰਦਾ
ਿੈ। ਨਿਤੰਡੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਨਿੱਚ ਬਿਤਾ ਨਿਆਿ ਿਿੀ ਨਦੰਦਾ। ਪਰਾਚੀਿ ਯੂਿਾਿ (ਸਕਰਾਤ ਦੇ ਿੇਲੇ)
ਨਿਚ ਨਿਤੰਡੀਆਂ ਨੂੰ “ਸੋਨਫਸਟ” (ਕਤਰਕੀ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿੇਰ ਫੇਰ ਦੇ ਿਾਿਰ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਿ।

3.3.17

ਿੇਤਿਾਭਾਸ

‘ਿੇਤ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭਲੇਨਖਆਂ ਨੂੰ ਿੇਤਿ ਆਭਾਸ (ਭਰਿ, ਦੋਸ਼) ਜਾਂ ‘ਿੇਤਿਾਭਾਸ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਆਭਾਸ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: ‘ਸਵਯਨਭਚਾਰ’ (ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ), ‘ਨਿਰੱਿ’, ‘ਪਰਕਰਣਸਿ’ (ਨਿਿਾਦਿਈ),
‘ਸਾਿਯਸਿ’ (ਜਿਾਬੀ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਪਰਨਤਪਰਸ਼ਿ) ਅਤੇ ‘ਕਾਲਾਤੀਤ’ (ਬੇਿੌਕੀ ਿੱਲ)। ਇਿਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ
ਨਿਆਨਖਆ ਿੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀ ਿਈ ਿੈ।

ਸਿਯਵਭਚਾਿ:

‘ਸਵਯਨਭਚਾਰ’ ਉਿ ਿੇਤ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਸੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਿੋਣ। ਨਜਿੇੇਂ,
1.

ਪਰਨਤਨਿਆ – ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਨਿੱਤ ਿੈ।

2.

(ਸਵਯਨਭਚਾਰ) ਿੇਤ – ਨਕਉਨਕ ਇਿ ਸਪਰਸ਼ਿੀਣ ਿੈ।

3.

ਉਦਾਿਰਣ – ਜੋ ਿੀ ਸਪਰਸ਼ਿੀਣ ਿੈ ਉਿ ਨਿੱਤ ਿੈ, ਅਣੂਆਂ ਿਾਂਿ।

4.

ਉਪਿਯ - ‘ਤਾਂ ਨਫਰ’ ਸ਼ਬਦ ਿੀ (ਸਪਰਸ਼ਿੀਣ) ਿੈ।

5.

ਨਿਿਿਿ - ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ।

1.

ਪਰਨਤਨਿਆ – ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਨਿੱਤ ਿੈ।

2.

(ਸਵਯਨਭਚਾਰ) ਿੇਤ – ਨਕਉਨਕ ਇਿ ਸਪਰਸ਼ਿੀਣ ਿੈ।

3.

ਉਦਾਿਰਣ – ਜੋ ਿੀ ਸਪਰਸ਼ਿੀਣ ਿੈ ਉਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਬੋਿ ਿਾਂਿ।

4.

ਉਪਿਯ - ‘ਤਾਂ ਨਫਰ’ ਸ਼ਬਦ ਿੀ (ਸਪਰਸ਼ਿੀਣ) ਿੈ।

ਜਾਂ
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5.

ਨਿਿਿਿ - ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ।

ਇੱਥੇ ‘ਸਪਰਸ਼ਿੀਣ’ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੋੇਂ ਦੋ ਪਰਪਸਪਰ ਨਿਰੋਿੀ ਿਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਿਏ ਿਿ,
ਅਰਥਾਤ ਨਕ ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ‘ਨਿੱਤ’ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਅਨਿੱਤ’ ਿੈ। ਿੇਤ ਉਸ
ਿੇਲੇ ‘ਸਵਯਨਭਚਾਰੀ’ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ‘ਪੱਖ’ ਇਸ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਭਾਿ ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ
ਅਤੇ ਪੱਖ ਨਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ ‘ਨਿਆਪਿੀ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਪਤ’
ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ। ‘ਸਪਰਸ਼ਿੀਣ’ ਨਿੱਚ ਿਾ ਤਾਂ ‘ਨਿੱਤ’ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ‘ਅਨਿੱਤ’ ਨਿਆਪਤ ਿੈ।

ਵਿਿੁੱਧ:

‘ਨਿਰੱਿ’ ਿੇਤ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਸਥਾਪਤ (ਜਾਂ ਸਾਬਤ) ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਿੋਿੇ।
ਨਜਿੇੇਂ,
1.

ਪਰਨਤਨਿਆ – ਇਕ ਘੜਾ ਉਤਪੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

2.

(ਨਿਰੱਿ) ਿੇਤ – ਨਕਉਨਕ ਇਿ ਨਿੱਤ ਿੈ।

ਇੱਥੇ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੇਤ ‘ਨਿਰੱਿ’ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਜੋ ‘ਨਿੱਤ’ ਿੈ ਉਿ ਕਦੇ ਿੀ ‘ਉਤਪੰਿ’
ਿਿੀੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਪਰਕਿਣਸਮ:

‘ਪਰਕਰਣਸਿ’ ਿੇਤ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਨਸੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਿਚ
ੰ ਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਨਿਆ ਿੋਿੇ, ਜਦ ਨਕ ਅਸਲ ਨਿੱਚ ਇਿ ਉਿ ਿੈ ਨਜਿੜਾ ਨਸਰਫ ‘ਪੱਖ’ ਨੂੰ ਸਥਨਿਤ
(ਿਲਤਿੀ) ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
1.

ਪਰਨਤਨਿਆ – ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਨਿੱਤ ਿੈ।

2.

ਿੇਤ – ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿੱਚ ‘ਨਿੱਤਅਤਾ’ ਦੇ ਿਣ ਉਪਸਨਥਤ ਿਿੀੇਂ ਿਿ।

ਇੱਥੇ ਿੇਤ “ਇਸ ਨਿੱਚ ਨਿੱਤਅਤਾ ਦੇ ਿਣ ਉਪਸਨਥਤ ਿਿੀੇਂ ਿਿ” ਕੋਈ ਿਿਾਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼
ਿਿੀ ਕਰਦਾ ਨਸਰਫ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਥਨਿਤ ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਸਾਧਯਸਮ:

‘ਸਾਿਯਸਿ’ ਿੇਤ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਿ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਿੈ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ।
1.

ਪਰਨਤਨਿਆ – ਸਾਇਆ ਇੱਕ ਿਸਤੂ ਿੈ।

2.

ਿੇਤ – ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿਤੀਿਤ (ਿਤੀ ਿਾਲਾ) ਿੈ।

ਨਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ‘ਿਣ’ ਅਤੇ ‘ਿਤੀ’ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਤੂ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਏ
ਨੂੰ ਿਤੀਿਤ ਕਨਿਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਿਸਤੂ ਕਨਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਿੇਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ
ਕਰਿ ਦੀ ਿੀ ਓਿੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ ਨਜੰਿੀ ਨਕ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ। ਇਿ ਜਿਾਬੀ ਸਿਾਲ ਿਾਲਾ
ਿੇਤ ਿੈ ਜਾਂ ਉਿ ਿੇਤ ਜੋ ਿੂਲ ਸਿਾਲ ਦਾ ਸੰਤਲਿ (ਸਿ) ਜਾਂ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਨਿਚ ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਨਿਲਾਂ ‘ਿੇਤ’ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਨਕਸਿ ਦੀ ਦਲੀਲ “ਅਿਿਸਥਾ62” ਿਾਲੀ ਦਲੀਲ ਬਣ ਕੇ ਰਨਿ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

ਕਾਲਾਤੀਤ:

‘ਕਾਲਾਤੀਤ’ (ਬੇਿੌਕੀ ਿੱਲ) ਿੇਤ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਿਲਤ ਿੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ।
ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਇਿ ਿੌਕੇ ਨਸਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੀ ਿੋਣਾ ਸੀ। ਨਜਿੇੇਂ,
1.

ਪਰਨਤਨਿਆ – ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਨਿੱਤ ਿੈ।

2.

ਿੇਤ – ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ (ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ) ਿੇਲ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਰੰਿ।

ਇਕ ਘੜੇ ਦਾ ਰੰਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਨਿਅਕਤ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਘੜੇ ਦਾ ਿੇਲ ਦੀਿੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਿੀ
ਿਾਲ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਘੜਾ ਇਸ ਿੇਲ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿੀ
ਿੌਜੂਦ ਰਿੇਿਾ। ਇਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਢੋਲਕ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਢੋਲਕ ਅਤੇ ਡਿੇ ਦੇ ਿੇਲ ਤੋੇਂ
ਨਿਅਕਤ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਰੰਿ ਦੇ ਉਪਿਾਿ (ਸਨਦਰਸ਼) ਿਾਂਿ, ਸਾਨੂੰ ਇਿ ਅਿੱਸ਼ ਸਿੀਕਾਰ
ਕਰਿਾ ਪਏਿਾ ਨਕ ਆਿਾਜ਼ ਢੋਲ ਅਤੇ ਡਿੇ ਦੇ ਿੇਲ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿੌਜੂਦ ਿੋਿੇਿੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਿੇਲ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ’ਤੇ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਰਿੇਿੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਿਾਜ਼ ਨਿੱਤ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੇਤ ‘ਕਾਲਾਤੀਤ’ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਆਿਾਜ਼ ਢੋਲਕ ਅਤੇ ਡਿੇ
ਦੇ ਐਿਹ ਿੇਲ ਿੇਲੇ ਨਿਅਕਤ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਪਰ ਨਿਲਾਪ ਸਿਾਪਤ ਿੋ ਜਾਣ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ
ਪਲਾਂ ਨਿਚ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਐਪਰ, ਰੰਿ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਨਿਚ ਰੰਿ ਫੌਰਿ (ਤਰੰਤ) ਰੌਸ਼ਿੀ ਅਤੇ
ਰੰਿ ਦੇ ਨਿਲਾਪ ਿੇਲੇ ਿੀ ਨਿਅਕਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਕਉੇਂ ਜੋ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਅਕਤ ਿੋਣ ਦੇ
ਕਾਲ ਅਲਿ ਅਲਿ ਿਿ, ਰੰਿ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ ਦੇ ਉਪਿਾਿ (ਸਨਦਰਸ਼) ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਢਕਿੀ
ਿਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿੇਤ ਕਾਲਾਤੀਤ ਿੈ, ਬੇਿੌਕਾ ਿੈ।
[ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਇਿ ਿੌਰ ਕਰਿਾ ਬੜਾ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਅਤੇ ਨਦਲਚਸਪ ਿੈ
ਨਕ ਇੱਥੇ ‘ਆਿਾਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਪਰਕਾਸ਼’ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਫਤਾਰਾਂ (ਿੇਿ) ਿਲ
ਅਨਸੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਆਿਾਜ਼ ਦੇ ਿੇਿ (V) ਨੂੰ ਸੀਿਤ (ਅਰਥਾਤ
ਅਣਸ਼ੰਿ, (ਯਾਿੀ V ≠ 0) ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ) ਨਕਉੇਂਨਕ ਡਿਾ ਲੱਿਣ ਦੇ ਸਿੇ ਤੋੇਂ
ਬਾਅਦ ਿੀ ਆਿਾਜ਼ ਸਣਾਈ ਨਦੰਦੀ ਕਿੀ ਿਈ ਿੈ। ਭਾਿ ਢੋਲ ਅਤੇ ਡਿੇ ਦੇ ਿੇਲ ਿਾਲੇ
ਪਲ (ਨਬੰਦੂ) ਤੋੇਂ, ‘ਿਿੀ-ਿੇਿ’ (V m/s) ਿਾਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੰਿ ਤਕ ਪਿੰਚਣ ਲਈ
ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਿਾ ਲਿਦਾ ਿੈ। ਭਾਿ, ਡਿਾ ਲੱਿਣ ਦੇ ਨਛਣ ਤੋੇਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਿ ਦੇ
ਪੜਦੇ ਤੱਕ ਪਿੰਚਣ ਦੇ ਨਛਣ ਤੱਕ ਇਕ ਸੀਿਤ ਕਾਲ ਅੰਤਰ ਿੈ (∆t ≠ 0, ਕਾਲਅੰਤਰ
ਸ਼ੰਿ ਜਾਂ ਨਸਫਰ ਿਿੀ ਿੈ, ਭੌਨਤਕਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਆਿ ਕਰਕੇ ਇਿ ਕਾਲ-ਅੰਤਰ ‘∆t’
(ਡੈਲਟਾ ਟੀ) ਨਚੰਿਹ ਿਾਲ ਸੰਕੇਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। ਪਰਤ
ੰ ੂ ਰੰਿ ਨਿਅਕਤ ਿੋਣ ਦੇ
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ਅਿਿਸਥਾ - ਸੰ. ਅਿਿਸਥਾਃ {ਸੰਿਯਾ}. ਿਾ ਇਸਨਥਤੀ. ਨਕਸੇ ਿੱਲ ਉੱਪਰ ਨਟਕਾਉ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ। (2) ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ

ਦੋਸ , ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਯਕਤੀ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦੀ, ਯਥਾ- "ਜੇ ਕੋ ਬਝੈ ਿੋਿੈ ਸਨਚਆਰ। ਿਿਲੈ ਉਪਨਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ?
ਿਰਤੀ ਿੋਰ ਪਰੈ ਿੋਰ ਿੋਰ। ਰਤਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ?"। [ਮ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿਾਿਲੇ ਨਿਚ, ਉਪਰਲੀ ਨਿਆਨਖਆ ਅਿਸਾਰ, ਇਿ ਕਾਲ-ਅੰਤਰ, ਸ਼ਿ
ੰ (ਨਸਫਰ)
ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ (ਅਰਥਾਤ, ∆t = 0 ਜਾਂ ਅਨਤ-ਅਲਪ63)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਰੰਿ
ਨਿਅਕਤ ਿੋਣ ਨਿਚ ਘੜੇ ਦੀ ਬਾਿਰੀ ਸਤਿ ਤੋੇਂ ਰੌਸ਼ਿੀ ਪਰਤੀਨਬੰਬਤ (ਪਲਟ ਕੇ) ਿੋ ਕੇ
ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਤਤਕਾਲੀ (ਆਕਾਨਲਕ) ਪਿੰਚਦੀ ਿੰਿੀ ਿਈ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਕਾਸ਼ਿੇਿ ਨੂੰ ਅਿੰਤ ਨਿਨਥਆ ਨਿਆ ਿੈ (ਅਰਥਾਤ V = ∞; ਇੱਥੇ ‘∞’ ਨਚੰਿਹ ‘ਅਿੰਤ’ ਅੰਸ਼
ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਿੈ)। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ, ‘ਪਰਕਾਸ਼’ ਜਾਂ ਰੌਸ਼ਿੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇਤਿੀ
‘ਬੇਅੰਤ’ ਨਿਥੀ ਿਈ ਿੈ ਨਕ ਰੌਸ਼ਿੀ, ਘੜੇ ਦੀ ਸਤਿ ਤੋੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਿੰਚਣ ਨਿਚ
ਕੋਈ ਸਿਾ ਿਿੀ ਲੈੇਂਦੀ, ਇਿ ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਿਚ
ੰ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਨਿਰਸੰਦੇਿ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ, ਿੈਯਾਨਯਕ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਕਾਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਿਿੀ’ ਦੇ ਭੌਨਤਕ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਿਾਰਕ ਸਿਝ ਬੂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਇਿ ਸੂਝ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਿੀ ਅੱਿੇ
ਨਲਆਉੇਂਦੀ ਿੈ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ-ਕਾਲ’ ਦੇ ਿੂਲ ਅਤੇ ਜਨਟਲ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਪੂਰਾ
ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਸੀ।]

3.3.18

ਛਲ - ਜਾਂ ਿਾਕਛਲ

ਨਕਸੇ ਪਰਸਤਾਿ ਦੇ, ਕਪਟ ਿਾਲ, ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਿ ਨੂੰ ‘ਛਲ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਛਲ ਨਤੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਿਾਕ ਛਲ’ (ਿਾਕ ਸੰਬੰਿੀ), (2) ‘ਸਾਿਾਿਯ ਛਲ’ (ਆਿ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਿੀ),
(3) ‘ਉਪਚਾਰ ਛਲ’ (ਰੂਪਕ ਜਾਂ ਲੱਖਣਾ ਸੰਬੰਿੀ)। ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸਤਾਰਿਈ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:

ਿਾਕ ਛਲ:

‘ਿਾਕ ਛਲ’ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਕਤਾ ਦੇ ਕਿੇ ਿਏ ਿਾਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੱਝ ਕੇ ਉਲਟੇ ਅਰਥਾਂ
ਨਿਚ ਲੈਣਾ, ਜਦੋੇਂ ਿਕਤਾ ਿਲੋੇਂ ਿਾਕ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਅਣਿਨਿਲੀ ਿਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਿਚ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੋਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਿਕਤਾ:

ਇਸ ਲੜਕੇ ਪਾਸ ‘ਿਿ-ਕੰਬਲ’ (ਿਿਾ ਕੰਬਲ) ਿੈ।

ਛਲੀਆ:

ਇਸ ਲੜਕੇ ਪਾਸ ‘ਿੌ ਕੰਬਲ’ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਇਕ ਿੀ
ਕੰਬਲ ਿੈ।

ਇੱਥੇ ‘ਿਿ’ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ‘ਿਕਤਾ’ ਦਆਰਾ ‘ਿਿਾ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ
ਜਦਨਕ ‘ਛਲੀਆ’ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ, ਜਾਣ ਬੱਝ ਕੇ, ਸੰਨਖਆ ‘ਿੌ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ
ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਛਲ:

‘ਸਾਿਾਿਯ ਛਲ’ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੰਭਿ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦ ਨਕ ਅਸਲ
ਨਿਚ ਇਿ ਸੰਭਿ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ਾਲ ਜਾਤੀ (ਸਾਿਾਿਯ) ਦੇ ਇਕ
ਨਿੱਸੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਲਆ ਜਾਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ,
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ਅਲਪ - ਸੰ. ਅਲਪ. ਨਿ- ਥੋੜਾ. ਕਿ. ਤੱਛ. "ਅਲਪ ਸਖ ਅਨਿਤ ਚੰਚਲ". (ਸਿਸ ਿਃ ੫)।.....[ਿ: ਕੋ:]
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ਿਾਦੀ:

ਇਿ ‘ਬਰਾਿਿਣ’ ਬੜਾ ਨਿਦਿਾਿ ਿੈ।

ਨਿਿਾਦੀ:

ਇਕੱਲੇ ਬਰਾਿਿਣ ਿੋਣ ਦਾ ਭਾਿ ਨਿਦਿਾਿ ਿਿੀ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਬਿਤ ਸਾਰੇ ਬਰਾਿਿਣ ਐਸੇ ਿੀ ਿਿ ਜੋ
ਨਿਦਿਾਿ ਿਿੀ ਿਿ।

ਇੱਥੇ ‘ਨਿਿਾਦੀ’ ਨੂੰ ‘ਛਲੀਆ’ ਨਕਿਾ ਜਾਏਿਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ ਨਕ
ਨਿਦਿਾਿ ਿੋਣ ਦਾ ਭਾਿ ਸਿੱਚੀ ਬਰਾਿਿਣ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਦਿਾਿ ਿੋਣਾ ਿਿੀ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ
ਨਿਸ਼ੇਸ਼ “ਇਿ” ਬਰਾਿਿਣ ਨੂੰ ਨਿਦਿਾਿ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ।

ਉਪਚਾਿ ਛਲ:

‘ਉਪਚਾਰ64 ਛਲ’ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਜਦ ਨਕ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਇਕ
‘ਰੂਪਕ’ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੋਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਿਾਦੀ:

“(ਿਕਾਿ) ਦੀ ਪੈੜ ਤੋੇਂ ਚੀਕ ਆਈ ਿੈ।”

ਨਿਿਾਦੀ:

“ਪੈੜ ਤੋੇਂ ਚੀਕ ਆ ਿੀ ਿਿੀ ਸਕਦੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਤਾਂ
ਬੇਜਾਿ ਿੈ।”

ਇੱਥੇ ਨਿਿਾਦੀ ਨੂੰ ‘ਛਲੀਆ’ ਸਿਨਝਆ ਜਾਏਿਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ
ਨਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ‘ਪੈੜ’ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਪੈੜ ਸ਼ਬਦ ਉਿਹਾਂ ਲਈ
ਿਰਨਤਆ ਨਿਆ ਿੈ ਜੋ ਪੈੜ ਉੱਪਰ ਖੜਹੇ ਿਿ ਿਾ ਨਕ ਪੈੜ ਚੀਕ ਰਿੀ ਿੈ।

3.3.19

ਜਾਨਤ – ਨਿਥੀਓਤਰ ਜਾਂ ਨਿਨਥਆ ਉੱਤਰ

ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਪਰਸ਼ਿ ਦਾ ਿਲਤ ਜਾਂ ਨਿਨਥਆ65 (ਝੂਠਾ) ਉੱਤਰ (ਨਿਨਥਆ-ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਨਿਥੀਓਤਰ)
ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਨੂੰ ‘ਜਾਨਤ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਿਤ ਿੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਬਨਿਸ ਨਿਚ, ਪਰਸਤਾਿ ਦਾ
ਖੰਡਿ ਕਰਿ ਲਈ ਬੇਅਤ
ੰ ਨਕਸਿ ਦੀਆਂ ‘ਜਾਤੀਆਂ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਿ। ਪਰ ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ
ਨਿਚ ਚੌਿੀ ਨਕਸਿ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਨਿਥੀਓਤਰ) ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਜਾਨਤ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਉਸ ਤਲਰੂਪੀ
ਪਰਨਤਉੱਤਰ (ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ) ਨਿਰੋਿਤਾ ਿਾਲ ਿੈ ਜੋ ਕੇਿਲ ਸਿਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਅਸਿਰੂਪਤਾ ’ਤੇ ਿੀ ਆਿਾਰਤ ਿੋਿੇ।
ਨਜਿੇੇਂ,
ਿਾਦੀ:

“ਆਤਿਾ ਨਿਆਰਨਿਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਸਰਿ-ਨਿਆਪਕ ਿੈ।”

ਨਿਿਾਦੀ:

“ਜੇ ਆਤਿਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਰਨਿਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪੀ
ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਸਰਿ-ਨਿਆਪਕ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਨਿਆਸ਼ੀਲ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ
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ਉਪਚਾਰ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. (1) ਸੇਿਾ। (2) ਜਤਿ। (3) ਿੱਢੀ. ਨਰਸ਼ਿਤ। (4) ਇਲਾਜ. ਰੋਿ ਦੂਰ ਕਰਿ ਦਾ ਜਤਿ।

(5) ਿੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਨਿ. [ਿ: ਕੋ:]
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ਨਿਨਥਆ - ਸੰ. ਨਿਥਯਾ. ਨਿ- ਅਸਤਯ. ਜੋ ਸਦਾ ਇੱਕਰਸ ਿਿੀੇਂ. "ਨਿਨਥਆ ਿਉਿੈ ਿਿਤਾ ਿਾਇਆ". (ਸਖਿਿੀ)। (2)

{ਸੰਿਯਾ}. ਝੂਠ. ਅਨਿਰਤ. "ਨਿਨਥਆ ਿਾਿੀ ਰਸਿਾ ਪਰਸ". (ਸਖਿਿੀ)। [ਿ: ਕੋ:]
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ਿਣਾਂ ਦੇ ਿੇਲ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਇਿ ਇਕ ਘੜੇ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪਤਾ ਰੱਖਦੀ
ਿੈ?”
ਇੱਥੇ ‘ਨਿਿਾਦੀ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਅਰਥ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਿਾਦੀ’ ਦੇ ਪੱਖ ਿਾਲ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸਿਰੂਪੀ
ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੀ ਿੈ।
ਿਾਦੀ:

“ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਇਿ ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ
ਿੈ।”

ਨਿਿਾਦੀ:

“ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਇਿ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਲੋ
ਨਭੰਿਰੂਪੀ ਿੈ; ਤਾਂ ਇਿ ਨਿੱਤ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸ਼ਰਿਣਿੋਚਰ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ
ਇਿ ਘੜੇ ਤੋੇਂ ਿੀ ਨਭੰਿਰੂਪੀ ਿੈ?”

ਇੱਥੇ ‘ਨਿਿਾਦੀ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਅਰਥ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਤਲਰੂਪਤਾ ਦੇ ਿਾਤੇ ਇਿ ‘ਿਾਦੀ’ ਦੇ ਪੱਖ ਿਾਲ ਬੜਾ
ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਨਿਿਾਦੀ ਿਲੋੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਲਿਾ ਬਿਤ ਦਰੇਡੀ ਿੈ।

3.3.20

ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ

‘ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ’66, ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਨਿਚ ਇਕ ਨਿਰ ਦੀ ਿਾਰ ਦਾ ਉਿ ਸਥਾਿ (ਜਾਂ ਿੌਕਾ) ਿੈ ਜਦੋੇਂ
ਕੋਈ ਨਕਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਿਾ ਸਿਝੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਤਫਨਿਿੀ ਰੱਖਦਾ ਿੋਿੇ। ਜਦੋ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਿੋਏ ਆਪਣੀ ਅਨਿਆਿਤਾ ਨਦਖਾਿੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੱਝ ਕੇ ਿਲਤ ਸਿਝਦਾ ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਇਿ ਦੱਸੇ
ਨਕ ਉਿ ਸਭ ਕਝ ਸਿਝਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਿਚ ਉਸ ਿਾਲ ਿਾਦਨਿਿਾਦ ਕਰਿ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਿਿੀ।
ਉਿ ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿਿੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰੋਿੀ ਲਈ ਿੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਿਿੀ ਰਨਿ ਜਾਂਦਾ
ਨਕ ਉਿ ਉਸ ਿਾਲ ਿਲ ਬਾਤ ਕਰਿੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਿੇ।

3.4

ਜਾਵਤ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ

ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਕਰਿ ਦੀ ਭਾਲ ਨਿਚ ਨਿਆਇ ਨਿਚ ਭਰਿ-ਭਲੇਨਖਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬੜੇ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਖੰਡਿ (ਕੰਟਕ67 ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਣ) ਕਰਿ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਨਿਚ ਨਿਰੋਿੀ ਪੱਖ ਦਾ
ਬੇਤਕਾਪਣ ਨਦਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਐਸਾ ਕਰਿ ਲਈ ਨਿਿਾਦੀ ‘ਛਲ’ ਅਤੇ ‘ਜਾਨਤ’
ਿਰਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਦੇ ਿਿ। ‘ਛਲ’ ਇਕ ਐਸਾ ਿਾਿਾਨਜਬ ਉੱਤਰ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਜਾਣ ਬੱਝ ਕੇ ਨਕਸੇ
ਕਥਿ ਦੇ ਿਿੋਰਥ ਨੂੰ ਿਲਤ ਭਾਿਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਭਾਿ, ਨਕਸੇ
ਦੇ ਕਿੇ ਿੋਏ ਿਾਕ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਥਿਾ ਿਾਸੀ ਿਾਲ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਨਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ‘ਜਾਨਤ’ ਜਾਂ
ਨਿਨਥਓਤਰ ਨਿਚ ਿਾਿਾਨਜਬ ਉੱਤਰ ਝੂਠੀ ਤਲਿਾ ਜਾਂ ਉਦਾਿਰਣ ਦੀ ਸਿਰੂਪਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
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ਰਿਗ੍ਰਹ - ਸੰ . {ਸੰ ਗ੍ਯਾ}. ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਾਵ. ਰੋਕ। (2) ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਿੂੰ ਰਵਕਾਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਰੋਕਰੱ ਖਣ ਦੀ ਰਕਰਯਾ. "ਪਾਚਉ ਇੰ ਦਰੀ

ਰਿਗ੍ਰਹ ਕਰਈ". (ਗ੍ਉ ਬਾਵਿ ਕਬੀਰ)। (3) ਬੰ ਧਿ। (4) ਦੰ ਡ, ਸਜ਼ਾ। (5) ਰਾਜ ਦੀ ਹੱ ਦ. ਸੀਮਾਂ. [ਮ: ਕੋ:]
67

ਕੰਟਕ – ਕੰਡੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੱਭਣ ਿਾਲਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਿਾਲਾ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਿੈ। ਨਕਉਨਕ ਇਿ ਉੱਤਰ ਪਨਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਆਪੱਤੀ (ਜਾਂ ਨਿਰੋਿਤਾ) ਤੋੇਂ ਜਿਿ (ਜਾਯਤੇ
ਅਰਥਾਤ ਜਾਇ68) ਲੈੇਂਦਾ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜਾਨਤ’ (ਨਿਅਰਥ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਉੱਤਰ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਆਪੱਤੀ ਸਿਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਅਸਿਰੂਪਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰੋਿਤਾ, ਇਲਜ਼ਾਿ ਜਾਂ ਇਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿੰਦੀ
ਿੈ। ਇੱਥੇ ਇਿ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੰਦਿਾਦ ਨਿਚ ਜਾਨਤ ਦੀ
ਿਿੱਤਤਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਿੇ ਿਾਿੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਜਾਨਤ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਿਿੀ ਸਿਝਦੇ। ਕਈ ਬਾਰ, ਨਿਨਿਆਿਕ ਸੋਚ-ਨਿਚਾਰ ਨਿਚ ਿਲਤ ਪੂਰਿ-ਿਾਰਣਾਿਾਂ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ
ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਿਲਤ ਨਸਿਾਂਤ ਅਤੇ ਿਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਲਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ (ਜਾਨਤ) ਦੀਆਂ
ਨਕਸਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਿਦ
ੰ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ। ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ ਨਿਚ ਚੌਿੀ ਨਕਸਿ ਦੀ ਜਾਨਤ
(ਨਿਨਥਓਤਰਾਂ) ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ “ਸਿ69” (ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ
ਿਿ, ਭਾਿ ਉਿ ਉੱਤਰ ਜੋ ਨਿਰੋਿਤਾ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਤੋਲ ਨਿਚ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਿ:
(1) ਸਾਿਰਿਯ-ਸਿ (ਸਿਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਸਿਜਾਨਤ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (2) ਿੈਿਰਿਯ-ਸਿ (ਨਿਜਾਨਤਅਤਾ
ਜਾਂ ਅਸਿਰੂਪਤਾ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (3) ਉਤਕਰਸ਼-ਸਿ (ਅਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (4) ਅਪਕਰਸ਼ਸਿ (ਕਿੀ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (5) ਿਰਣਯ-ਸਿ (ਨਿਿਾਦਪੂਰਣ (ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਿ) ਦਾ ਸੰਤਲਿ),
(6) ਅਿਰਣਯ-ਸਿ (ਨਿਿਾਦਿੀਣ ਜਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਿ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (7) ਨਿਕਲਪ-ਸਿ (ਨਿਕਲਪਕ
ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (8) ਸਾਿਯ-ਸਿ (ਪਰਸ਼ਿ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (9) ਪਰਾਪਤੀ-ਸਿ (ਸਨਿਉਪਸਨਥਤੀ ਦਾ
ਸੰਤਲਿ), (10) ਅਪਰਾਪਤੀ-ਸਿ (ਪਰਸਪਰ ਅਿਉਪਸਨਥਤੀ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (11) ਪਰਸੰਿ-ਸਿ
(ਅਿਕ ਜਾਂ ਅਿੰਤ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (12) ਪਰਨਤਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ-ਸਿ (ਉਲਟ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ
ਸੰਤਲਿ), (13) ਅਿਉਤਪਤੀ-ਸਿ (ਅਿਉਤਪੰਿ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (14) ਸੰਸ਼ਾ-ਸਿ (ਸ਼ੱਕ ਦਾ
ਸੰਤਲਿ), (15) ਪਰਕਰਣ-ਸਿ (ਿੱਦੇ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (16) ਅਿੇਤ-ਸਿ (ਅਕਾਰਣ ਦਾ ਸੰਤਲਿ),
68
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ਸਿ – {ਸੰਿਯਾ}. ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰ. (ਸਿਾਿ- ਤੱਲ) ਸੰਬੰਨਿਤ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਯੋਿ ਸੰਬੰਿ ਿਰਣਿ ਕਰਿਾ "ਸਿ"

ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ. ਉਦਾਿਰਣ- ਜਉ ਿਿ ਬਾਿੇ ਿੋਿ ਫਾਸ ਿਿ, ਪਰੇਿ ਬੰਿਿ ਤਿ ਬਾਂਿੇ. (ਸੋਰ ਰਨਿਦਾਸ) ਜੇ ਅਸੀੇਂ ਿੋਿ ਅਤੇ ਿੌਿੇ
ਦੀ ਫਾਿੀ ਨਿੱਚ ਬੰਿੇ ਿੋਏ ਿਾਂ, ਤਦ ਤਸੀੇਂ ਪਰੇਿ ਬੰਿਿ ਨਿੱਚ ਬੱਿੇ ਿੋ. ਤਰਦੇ ਕਉ ਤਰਦਾ ਨਿਲੈ ਉਡਤੇ ਕਉ ਉਡਤਾ, ਜੀਿਤੇ
ਕਉ ਜੀਿਤਾ ਨਿਲੈ ਿੂਏ ਕਉ ਿੂਆ. (ਿਾਰ ਸੂਿੀ ਿਃ ੨) ਰੂਪ ਦਿੋਦਨਰ ਕੋ ਨਜਿ ਸੰਦਰ ਤਯੋੇਂ ਿਨਰਿੋਨਬੰਦ ਰੂਪ ਨਿਸਾਲਾ,
ਏਨਰ ਸਖੀ! ਯਨਿ ਜੋਰੀ ਜਰੀ ਸਿ ਜੀਿਿ ਭੋਿ ਭਿੋ ਨਚਰਕਾਲਾ. (ਿਪਰਸੂ) ਨਜਿ ਜੀਤਕੌਰ ਤਿ ਰੂਰਾ। ਨਤਿ ਦੂਲਿ ਬਿ ਿਿ
ਪੂਰਾ, ਇਿ ਸੰਦਰ ਇਕਸਿ ਜੋਰੀ। ਨਿਲ ਜੀਿਿ ਬਰਖ ਕਰੋਰੀ. (ਿਪਰਸੂ) (ਅ) ਕਾਰਣ ਦੇ ਿਣ ਕਾਰਜ ਨਿੱਚ ਿਰਣਿ
ਕਰਿੇ ਸਿ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਿੈ. ਉਦਾਿਰਣ- ਸ਼ਰੀ ਿਰ ਬਾਿੀ ਪਾਠ ਕਰ ਕਯੋੇਂ ਿਨਿ ਿੋਿੈ ਿਯਾਿ? ਿਯਾਿਰੂਪ ਸਨਤਿਰੂ ਿੇ ਸ਼ਰੀ
ਿਖ ਕਰੀ ਬਖਾਿ. ਸਨਤਿਰੂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿੈ ਸੋ ਿਯਾਿਰੂਪ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨਿੱਚ ਿਯਾਿ ਿੈ. (ੲ) ਨਜਸ ਕਾਰਜ
ਲਈ ਉੱਦਿ ਕਰੀਏ, ਉਿ ਨਬਿਾ ਯਤਿ ਅਤੇ ਨਿਘਿ ਦੇ ਨਸੱਿ ਿੋ ਜਾਿੇ, ਐਸਾ ਿਰਣਿ "ਸਿ" ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਿੈ.
ਉਦਾਿਰਣ- ਿਰ ਿਾਿਕ ਕੇ ਦਰਸ ਨਿਤ ਲਾਲੋ ਚਿਯੋ ਪਯਾਿ, ਆਯ ਦਵਾਰ ਪਰ ਤਰਤ ਿੀ ਸ਼ਰੀ ਿਰ ਠਾਢੇ ਆਿ। (2) ਨਜਸਤ.
ਟੌੇਂਕ ਦੇ ਨਿਰੱਿ. ਜੋੜਾ। (3) ਸੰਿੀਤ ਅਿਸਾਰ ਨਜਸ ਿਾਤਰਾ ਤੋੇਂ ਤਾਲ ਆਰੰਭ ਿੋਿੇ ਉਿ "ਸਿ" ਿੈ। (4) ਤੱਲ. ਸਿਾਿ. "ਜੋ

ਨਰਪ ਕੋ ਦਾਰ ਿ ਸਿ ਸ਼ੇਰ". (ਿਪਰਸੂ)। (5) ਸੰ. शम ਿ- ਸ਼ਾਂਨਤ ਕਰਾਉਣਾ। (6) {ਸੰਿਯਾ}. ਸ਼ਾਂਨਤ। (7) ਿਿ ਦਾ ਰੋਕਣਾ.
ਿਿ ਦੀ ਸ਼ਾਂਨਤ। (8) ਫ਼ਾ. __ ਸ਼ਿ. ਿੌਿ. ਿਖ. ਿਾਖ਼ੂਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਸ਼ੇਰ। (9) ਅ਼. __ ਨਿਸ ਜ਼ਨਿਰ.[ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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(17) ਅਰਥਾਪੱਤੀ-ਸਿ (ਉਪਿਾਰਣਾ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (18) ਅਨਿਸ਼ੇਸ਼-ਸਿ (ਅਭੇਦ ਦਾ ਸੰਤਲਿ),
(19) ਉਪਪੱਨਤ-ਸਿ (ਨਸੱਨਿ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (20) ਉਪਲਬਨਿ-ਸਿ (ਪਰਤੱਖਣ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (21)
ਅਿਉਪਲਬਨਿ-ਸਿ (ਅਪਰਤੱਖਣ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (22) ਅਨਿੱਤਯ-ਸਿ (ਅਨਿੱਤ ਦਾ ਸੰਤਲਿ),
(23) ਨਿੱਤ-ਸਿ (ਨਿੱਤ ਦਾ ਸੰਤਲਿ), (24) ਕਾਰਯ-ਸਿ (ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਤਲਿ)।

3.4.1

ਸਾਿਰਿਯ ਸਿ

ਜੇ ਸਾਿਰਿਯ ਉਦਾਿਰਣ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਖਲਾਫ (ਨਿਪਰੀਤ), ਕੋਈ ਨਸਰਫ ਇਸੇ ਿਰਿੀ (ਸਿਾਿ
ਨਕਸਿ ਦੀ) ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਾਿਰਿਯ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ। ਥੱਲੇ ਨਦਤੀਆਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ‘ਆਿਾਜ਼’ ਜਾਂ ‘ਿਿੀ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਨਿਚਾਨਰਆ ਨਿਆ ਿੈ।
ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨਿਚ ਸੰਤਲਿ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ਕੋਈ ਿੋਰ ਪਰਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਨਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।
ਪਨਿਲੀ ਦਲੀਲ (ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ) ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ‘ਅਨਿੱਤ ਘੜੇ’ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯਤਾ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ
ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਦੋਿੇੇਂ ਿੀ ਉਤਪਾਦਿ ਿੰਿੇ ਿਏ ਿਿ। ਦੂਸਰੀ, ਨਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ (ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ) ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ
‘ਨਿੱਤ ਆਕਾਸ਼’ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯਤਾ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਕਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ
ਦੋਿੇ (‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਸ਼’) ਅਭੌਨਤਕ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ “ਸਾਿਰਿਯ ਸਿ” ਕਿੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੰਤਿ ਦੋਿਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਿਤਾ, ਸਾਿਰਿਯ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਦੇ ਪਰਯੋਿ ਦਆਰਾ, ਸਥਾਪਤ
ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿੈ।

3.4.2

ਿੈਿਰਿਯ ਸਿ

ਜੇ, ਿੈਿਰਿਯ ਉਦਾਿਰਣ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਖਲਾਫ ਕੋਈ ਇਸੇ ਿਰਿੀ (ਸਿਾਿ ਨਕਸਿ ਦੀ)
ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਅਰਥ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਿੈਿਰਿਯ
ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਜੋ ਨਿੱਤ ਿੈ ਉਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਜਾਨਤਿਈ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ,
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ,
ਜੋ ਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੈ, ਉਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੀ ਿਿੀ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਘੜਾ।
ਪਨਿਲੀ ਦਲੀਲ (ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ) ਨਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ‘ਨਿੱਤ ਆਕਾਸ਼’ ਿਾਲ ਿੈਿਰਿਯਤਾ
(ਨਿਜਾਨਤਅਤਾ) ਉੱਪਰ ਆਿਾਰਤ ਿੈ। ਦੂਜੀ ਨਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ (ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ) ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ‘ਅਿਅਭੌਨਤਕ’ ਘੜੇ ਿਾਲ ਿੈਿਰਿਯਤਾ ਉੱਪਰ ਆਿਾਰਤ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ ‘ਿੈਿਰਿਯ ਸਿ’
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਦੋਿਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਿਤਾ, ਿੈਿਰਿਯ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਦੇ ਪਰਯੋਿ ਦਆਰਾ,
ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

3.4.3

ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿ - ਅਨਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ, ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਨਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਿਾਿੂ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਨਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ “ਉਤਕਰਸ਼70 ਸਿ” ਕਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ (ਅਤੇ ਅਿੱਸ਼ਯ ਭੌਨਤਕ ਿੀ),
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ (ਜੋ ਅਨਿੱਤ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਭੌਨਤਕ ਿੀ ਿੈ)।
ਇੱਥੇ ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਿੈ ਨਕ ਜੇਕਰ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਘੜੇ ਿਾਂਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਇਸ ਿਾਂਿ ਭੌਨਤਕ ਿੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਿੈ; ਜੇ ਇਿ ਭੌਨਤਕ ਿਿੀ ਤਾਂ ਅਨਿੱਤ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ “ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿ”
ਕਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਦੋਿਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਿਤਾ ਨੂੰ, ‘ਿਾਿੂ ਲੱਛਣ’ ਦੇ ਪਨਿਲੂ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ,
ਨਦਖਾਉਣਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ ਇਿ ਲੱਛਣ ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਰੋਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਿ, ਉਦਾਿਰਣ
ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪੂਰਣ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨਿਥੀ ਿਾਰਣਾ ਉੱਪਰ ਆਿਾਰਤ ਿੈ। ਭਾਿੇੇਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ, ਕਝ
ਇਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ, ਬਰਾਰਬਤਾ ਤੋੇਂ ਇਿਕਾਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਿੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਬੜਾ ਿੱਡਾ ਅੰਤਰ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਭੌਨਤਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋੇਂ ‘ਘੜੇ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’
ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਿੰਿੀ ਿਈ ਿੈ ਇਿ ਦਲੀਲ ਦਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ (ਅਥਿਾ ਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ) ਕਰਾਰ ਿਿੀੇਂ
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ਉਤਕਰਸ਼ - ਸੰ. उत्कषष. {ਸੰਿਯਾ}. ਅਨਿਕਤਾ. ਨਿਰੱਨਿ; ਿਨਡਆਈ. ਪਰਸ਼ੰਸਾ; ਸ਼ਰੇਸਠ ਤਾ. ਉੱਤਿਤਾ... [ਿ: ਕੋ:]
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ਨਦੱਤੀ ਿਈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਿੀ ਿਿ, ਜੈਸੇ ਨਕ ਬੱਿੀ ਜਾਂ ਨਿਆਿ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਿ ਤਾਂ ਿਿ ਪਰ
ਭੌਨਤਕ ਿਿੀੇਂ ਿਿ।

3.4.4

ਅਪਕਰਸ਼ ਸਿ - ਕਿੀ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ, ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਨਕਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਲੱਛਣ (ਿਣ),
ਨਜਸ ਦੀ ਇਸ ਨਿਚ ਕਿੀ ਿੈ, ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ “ਅਪਕਰਸ਼71” ਕਿੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਅਪਕਰਸ਼ ਸਿ ਫਜ਼ੂਲ ਨਕਸਿ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ (ਅਤੇ ਸਣਿਯੋਿ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ),
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ (ਜੋ ਅਨਿੱਤ ਿੈ ਅਤੇ ਸਣਿਯੋਿ ਿਿੀ ਿੈ)।
ਇੱਥੇ ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਿੈ ਨਕ ਜੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਘੜੇ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨਿੱਤ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਸਣਿਯੋਿ ਿੀ ਿਿੀ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਘੜਾ ਸਣਿਯੋਿ ਿਿੀ ਿੈ; ਅਤੇ ਜੇ ਨਫਰ ਿੀ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ਸਣਿਯੋਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ
ਅਨਿੱਤ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਰਵਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ‘ਅਪਕਰਸ਼ ਸਿ’ ਕਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ
ਿਿੋਰਥ ਦੋਿਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਿਤਾ, ਲ਼ੱਛਣ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ਕਿੀ ਦੇ ਪਨਿਲੂ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਦਖਾਉਣਾ
ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਿੀ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਿੀ ਿੰਿੀ ਿਈ ਿੈ। ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ‘ਘੜੇ’ ਨਿਚਕਾਰ ਠੋਸੀ ਿਈ ਇਿ ਸਿਾਿਤਾ
ਦਲੀਲ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਿਿੀ ਨਦੱਤੀ ਿਈ ਿੈ (ਅਰਥਾਤ ਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ)।

3.4.5

ਿਰਣਯ ਸਿ - ਨਿਿਾਦਪੂਰਣ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ, ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਿਾਲ ਕਰੇ ਨਕ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ ਲੱਛਣ ਉੱਿਾ ਿੀ ਨਿਿਾਦਪੂਰਣ
(ਿਰਣਿਯੋਿ) ਿੈ ਨਜੰਿਾ ਨਕ ਸੰਬਿ
ੰ ਤ ਨਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਿਰਣਯ72 ਸਿ” ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
71
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ਅਪਕਰਖ - ਸੰ. ਅਪਕਰਸ਼ . {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਰਾਦਰ. ਬੇਕਦਰੀ; ਨਿਠਾਿਾਂ ਨੂੰ ਨਖੱਚਣ ਦੀ ਨਿਯਾ; ਕਿੀ. ਘਾਟਾ। [ਿ: ਕੋ:]
ਿਰਣ - ਸੰ. िर्ष. ਿਾ- ਰੰਿਣਾ ਆਿਯਾ ਕਰਿਾ, ਿਰਣਿ ਕਰਿਾ, ਫੈਲਾਉਣਾ, ਚਿਕਣਾ, ਨਿਿਿਤ ਕਰਿਾ, ਪੀਿਣਾ,

ਉਸਤਨਤ ਕਰਿਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਿਰਣਯ ਸਿ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ,
ਘੜਾ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਸ਼ਬਦ ਿਾਂਿੂ।
ਇੱਥੇ ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ (ਕੰਟਕ) ਿੈ ਨਕ ਜੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ’ਤੇ ਪਰਸ਼ਿ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ
ਇਿ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ ਨਕ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਤੇ ਿੀ ਪਰਸ਼ਿ ਉਠਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਨਕਉੇਂ ਜੋ ਦੋਿੇੇਂ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’
ਉਤਪਾਦਿ ਿੀ ਿਿ। ਉਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਾ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ
ਲੱਛਣ ਨਿਿਾਦਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਿਰਣਯ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਿੰਤਿ
ਸੰਬੰਿਤ ਨਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਪਰਸ਼ਿਿਈ ਲੱਛਣ ਦੇ ਪਨਿਲੂ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੋਿਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਿਤਾ
(ਬਰਾਬਰਤਾ) ਨਦਖਾਉਣਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਅਣਨਡੱਠ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਨਕਸਿ ਦੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਨੂੰ ਖਤਿ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ
ਅਿਸਾਰ ਇਸ ਪਰਨਿਆ ਨਿਚ ਿਰ ਉਦਾਿਰਣ ’ਤੇ ਨਕੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

3.4.6

ਅਿਰਣਯ ਸਿ - ਨਿਿਾਦਿੀਣ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਿਾਲ ਕਰੇ ਨਕ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ ਲੱਛਣ ਉੱਿਾ ਿੀ ਨਿਿਾਦਿੀਣ ਿੈ
ਨਜੰਿਾ ਨਕ ਸੰਬੰਿਤ ਨਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਿਰਣਯ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਅਿਰਣਯ ਸਿ’ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਘੜਾ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਸ਼ਬਦ ਿਾਂਿੂ।
ਇੱਥੇ ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ (ਕੰਟਕ) ਿੈ ਨਕ ਜੇ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ‘ਅਨਿੱਤਤਾ’ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਿ ਿਿੀ ਉਠਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ’ਤੇ ਿੀ ਪਰਸ਼ਿ ਿਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਨਕਉੇਂ ਜੋ ਦੋਿੇੇਂ
‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਉਤਪਾਦਿ ਿੀ ਤਾਂ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਿਰਣਯ ਸਿ” ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਸੰਬਿ
ੰ ਤ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਦੇ ਅਪਰਸ਼ਿਿਈ ਲੱਛਣ ਦੇ ਪਨਿਲ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ
ਕੇ, ਦੋਿਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਿਤਾ ਨਦਖਾਉਣਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਨਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਨਡੱਠ ਕਰਕੇ ਸਭ
ਨਕਸਿ ਦੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਨੂੰ ਖਤਿ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਿੈ।
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3.4.7

ਨਿਕਲਪ ਸਿ - ਨਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ, ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਪ73 ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪਣ ਦਆਰਾ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਨਿਕਲਪ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਘੜਾ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਸ਼ਬਦ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਨਿਕਲਪ ਸਿ’ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਰੂਪ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ (ਨਜਿੜਾ ਅਨਿੱਤ ਅਤੇ ਰੂਪ ਿਾਲਾ ਿੈ)।
ਇੱਥੇ ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੋਿੋ ਉਤਪਾਦਿ ਿਿ ਿਾਲਾਂ ਨਕ ਇਕ ਦਾ ‘ਰੂਪ’
ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ‘ਅਰੂਪ’: ਨਕਉੇਂ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅੰਤਰਿਤ ਇਕ (ਘੜਾ) ਅਨਿੱਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ (ਸ਼ਬਦ) ਨਿੱਤ
ਿਿੀ ਿੈ? ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਨਿਕਲਪ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਸੰਬੰਿਤ ਨਿਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਪਕ ਲੱਛਣ ਆਰੋਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਪਨਿਲ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਦਖਾਉਣਾ ਿੈ। ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ (ਅਰਥਾਤ ਨਿੱਤ ਿੋਣ ਦੇ) ਇਿ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’
ਨਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਦਲੀਲ (ਉੱਤਪਾਦਿ ਿੋਣਾ) ਦਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਿਿੀੇਂ
ਨਦੰਦਾ।

3.4.8

ਸਾਿਯ ਸਿ - ਪਰਸ਼ਿ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਿਾਲ ਕਰੇ ਨਕ ਉਦਾਿਰਣ ਨੂੰ ਿੀ ਉੱਿੀ ਿੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਿੈ ਨਜੰਿੀ ਨਕ ਸੰਬੰਿਤ ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਸਾਿਯ74 ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
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ਨਿਕਲਪ - ਸੰ. विकल्प. (ਦੋ ਨਖ਼ਆਲ) {ਸੰਿਯਾ}. ਨਭੰਿ ਕਲਪਿਾ ਕਰਿੀ. ਸੰਦੇਿ. ਸ਼ੱਕ; ਕਈ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਖਆਲ; ਇੱਕ

ਅਰਥਾਲੰਕਾਰ, ਦੋ ਨਿੱਚੋੇਂ ਇਿ ਜਾਂ ਉਿ ਕਰ, ਐਸਾ ਿਰਣਿ ਨਿਕਲਪ ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ. ਕੈ ਿਿ ਕੈ ਯਿ ਕੀਨਜਯੇ ਜਨਿੇਂ
ਕਿਿਾਿਤ ਿੋਯ, ਤਾਂਨਿ ਨਿਕਲਪ ਬਖਾਿਿੀੇਂ ਭੂਸ ਣ ਕਨਿ ਸਭਕੋਯ. (ਨਸ਼ਿਰਾਜਭੂਸ ਣ) ਉਦਾਿਰਣ- ਿੂਿਰਿੈਿ ਨਿਨਰਰਾਜ
ਤਟ ਊਚੇ ਕਿੀ ਪਕਾਰ, ਕੈ ਬਰ ਸੰਭ ਨਿਰਪਾਲ ਕੋ, ਕੈ ਲਰ ਚੰਡ ਸਭਾਰ. (ਚੰਡੀ ੧) ਕੈ ਿਿ ਸੰਿ ਲਿੋ ਤਜਕੈ ਡਰ, ਕੈ ਅਪਿੇ
ਸਭ ਆਯਿ ਡਾਰੋ. (ਨਿਸਿਾਿ। [ਿ: ਕੋ:]
74

ਸਾਿਯ - ਸੰ. ਨਿ- ਸਾਿਿਯੋਿਯ।; ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਲਾਇਕ; ਨਜੱਤਣ ਯੋਿਯ; {ਸੰਿਯਾ}. ਿਣ ਦੇਿਤਾ, ਨਜਿਹਾਂ ਦੀ ੧੨. ਨਿਣਤੀ

ਿੈ. ਇਿ ਦਕ੍ਸ਼੍ ਦੀ ਪਤਰੀ ਸਾਿਯਾ ਤੋੇਂ ਿਰਿਰਾਜ ਦੇ ਪਤਰ ਿਿ. ਨਿਰਕਤ ਨਿੱਚ ਨਲਨਖਆ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਦੇਿਤਾ ਸ਼ਭ ਕਾਰਜ
ਸਾਿਦੇ ਿਿ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਯ ਸੰਿਯਾ ਿੈ; ਚੇਲਾ. ਸ਼ਾਨਿਰਦ. ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਤੋੇਂ ਸਿਾਨਰਆ ਨਿਆ ਿੈ. ਜੋ ਿਰੂ ਦਵਾਰਾ ਨਸੱਿ
ਿੋਣ ਯੋਿਯ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਸਾਿਯ ਸਿ’ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਘੜਾ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਸ਼ਬਦ ਿਾਂਿੂ।
ਇੱਥੇ, ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੋਿੇੇਂ ਉਤਪਾਦਿ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ
ਅਨਿੱਤਤਾ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ। ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ਅਨਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਿਰਤ ਕੇ
ਅਤੇ ‘ਘੜੇ’ ਨੂੰ ਅਨਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦਆਰਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਘੜੇ (ਉਦਾਿਰਣ)
ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ (ਨਿਸ਼ਾ) ਨਿਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿੱਤਤਾ ਜਾਂ ਅਨਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ
ਨਸੱਟੇ ’ਤੇ ਿਿੀ ਪਿੰਨਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਸਾਿਯ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ
ਿਿੋਰਥ ਦਲੀਲ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਨਦਖਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਿੈ।
ਇਿ, ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਨਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਨਿਨਥਆ (ਿਲਤ) ਿਾਰਣਾ ਉੱਪਰ
ਆਿਾਰਤ ਿੈ। ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਾਫ
ਜ਼ਾਿਰ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਘੜਾ ਉਤਪਾਦਿ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਅਨਿੱਤ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੋਿਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਿੈ।

3.4.9

ਪਰਾਪਤੀ ਸਿ - ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ, ਕਾਰਣ (ਿੇਤ) ਅਤੇ ਨਿਿੇਯ75 (ਿਣ) ਦੀ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਦਲੀਲ ਨਿਰੱਿ ਕੋਈ ਇਸੇ ਿੀ
ਨਕਸਿ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਨਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ,
ਨਜਸ ਨਿਚ ਕਾਰਣ ਨਿਿੇਯ ਤੋੇਂ ਅਨਿਨਛੰਿ76 (ਿੱਖਰਾ ਿਿੀ) ਿੈ, “ਪਰਾਪਤੀ77 ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਪਰਾਪਤੀ ਸਿ’ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ,

75
76
77

ਨਿਿੇਯ - ਨਿ- ਨਿਨਿ ਸਾਥ ਸਿਝਾਇਆ ਿੋਇਆ; ਕਰਿ ਯੋਿਯ। [ਿ: ਕੋ:]
ਅਨਿਨਛੰਿ - ਸੰ. अविन्छिनन. ਨਿ- ਜੋ ਨਿੱਨਛੰਿ (ਅਲਿ) ਿਿੀੇਂ. ਅਖੰਡ. ਅਟੱਟ। [ਿ: ਕੋ:]
ਪਰਾਪਤੀ - {ਸੰਿਯਾ}. ਪਰਾਨਪਤ. ਨਿਲਣ ਦਾ ਭਾਿ. ਨਿਲਣਾ. ਿਾਨਸਲ ਿੋਣਾ; ਪਿਚ. ਿਿਯਤਾ; ਲਾਭ. "ਪਰਾਪਨਤ ਪੋਤਾ ਕਰਿ

ਪਸਾਉ". (ਰਾਿ ਿਃ੧); ਆਿਦਿ. ਆਯ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਂਿੂ।

ਇੱਥੇ, ਿਾਦੀ ਿੂਏ
ੰ ਨੂੰ ਕਾਰਣ (ਿੇਤ) ਅਤੇ ਅੱਿ ਨੂੰ ਨਿਿੇਯ ਿੰਿਦਾ ਿੈ। ਨਿਿਾਦੀ (ਨਿਰੋਿੀ) ਇਸ ’ਤੇ
ਪਰਸ਼ਿ ਉਠਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਿੂਆ
ੰ ਉਸੇ ਜਿਿ ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਿ ਤੋੇਂ ਅਿਉਪਸਨਥਤ
ਿੈ। ਜੇ ਿੂੰਆ ਅੱਿ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੱਿ ਦੇ ਿਾਲ ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ ਤਾਂ, ਨਿਰੋਿੀ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ, ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਨਿਿੇਯ
ਿਾਲੇੇਂ ਅਲਿ (ਨਿਨਛੰਿ) ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ (ਨਿਕਸ) ਬਾਕੀ ਿਿੀ ਿੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਿੂੰਆ ਅੱਿ
ਦਾ ਉੱਿਾ ਿੀ ਕਾਰਣ ਿੈ ਨਜੰਿਾ ਅੱਿ ਿੂੰਏ ਦਾ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਪਰਾਪਤੀ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ, ‘ਕਾਰਣ’ ਅਤੇ
‘ਨਿਿੇਯ’ ਦੀ ਆਰੋਨਪਤ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਰਕਾਿਟ ਪਾਉਣਾ ਿੈ।
ਇਿ ਜਾਣ ਕੇ ਨਕ ਘਿਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿੱਟੀ ਨਲਆਏ ਬਿੈਰ ਘੜਾ ਿਿੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਿ ਿੰਨਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕਈ ਬਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਿੀ ਸੰਪੰਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਥਾਂ ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਿੇ।
“ਪਰਾਪਤੀ ਸਿ”, ਜੋ ਥਾਂ ਦੀ ਨਿਕਟਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੇੜੀ ਿਿੱਤਤਾ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ
ਿੈ।

3.4.10

ਅਪਰਾਪਤੀ ਸਿ - ਪਰਸਪਰ ਅਿਉਪਸਨਥਤੀ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ, ਕਾਰਣ (ਿੇਤ) ਅਤੇ ਨਿਿੇਯ (ਿਣ) ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਕੋਈ
ਇਸੇ ਿੀ ਨਕਸਿ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਨਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ
ਨਿਰੋਿਤਾ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਕਾਰਣ ਨਿਿੇਯ ਦਾ ਸਿਾਇਕ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਨੂੰ “ਅਪਰਾਪਤੀ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਅਪਰਾਪਤੀ ਸਿ’ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਂਿੂ।
ਨਿਰੋਿੀ ਪੱਛਦਾ ਿੈ: “ਕੀ ਿੂਏ
ੰ ਨੂੰ ਕਾਰਣ (ਿੇਤ) ਿੰਨਿਆ ਜਾਿੇ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅੱਿ ਦੇ ਸਥਾਿ ਤੋੇਂ ਅਿਉਪਨਸਥਤ ਿੈ?” “ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਿੌਤ ਸੱਚਿੱਚ ਿੀ ਬੇਤਕੀ ਿੈ।” ਕਾਰਣ, ਨਿਿੇਯ ਨੂੰ ਤਾਂ ਿੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ ਇਸ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ਿੋਇਆ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਇਕ ਨਚਰਾਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿੀ ਰੌਸ਼ਿ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ (ਅਨਿਕਰਣ) ਨਿਚ ਿੋਿੇ। ਜੇ ਨਿਿੇਯ ਿਾਲ ਅਜੜਿਾਂ ਕਾਰਣ ਨਿਿੇਯ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਿ ਿੂਏ
ੰ ਦਾ ਉੱਿਾ ਿੀ ਕਾਰਣ ਿੰਦੀ ਨਜੰਿਾ ਨਕ ਿੂੰਆ ਅੱਿ ਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ
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ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਪਰਾਪਤੀ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ‘ਕਾਰਣ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਿੇਯ’ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਅਿਉਪਸਨਥਤੀ ਦੇ ਆਰੋਨਪਤ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਰਕਾਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਿਾ ਿੈ।
ਇਿ ਜਾਣਕੇ ਨਕ ਇਕ ‘ਝਾੜੀ’ (ਝਾੜਾ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਢਕਿੰਜੀ) ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਟੂਨਣਆ ਰਾਿੀੇਂ
ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕਈ ਬਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਣ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। “ਅਪਰਾਪਤੀ ਸਿ” ਜੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਿਉਪਸਨਥਤ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਿੱਤਤਾ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਇਕ ਨਬਲਕਲ ਿੀ ਬੇਕਾਰ ਨਿਰੋਿਤਾ ਿੈ।

3.4.11

ਪਰਸੰਿ ਸਿ - ਅਿੱਕ ਜਾਂ ਅਿੰਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ, ਨਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇ ਨਕ ਪਨਿਲਾਂ, ਨਸਲਨਸਲੇਿਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਿਾਲ, ਉਦਾਿਰਣ
ਦੀ ਿੈਿਤਾ (ਪਰਿਾਣਕਤਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਪਰਸੰਿ78
ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਪਰਸੰਿ ਸਿ’ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਜੇਕਰ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਫਰ ‘ਘੜੇ’
ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ? ਨਜਿੜਾ ਸਬੂਤ ਘੜੇ ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਸਿੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿੀ ਅਨਿਕਤਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਫਰ ਿਾਰੀ ਿਾਲ ਅੱਿੇ ਚਲ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਿੀ ਬਿੈਰਾ ਬਿੈਰਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਦਾ ਇਿ ਅਿੱਕ ਨਪਛਲਖਰੀ
ਨਸਲਨਸਲਾ (ਪਰਨਤਿਿਿ) ਚਲਦਾ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਕਸੇ ਸਨਥਰ ਨਸੱਟੇ ’ਤੇ ਿਿੀ ਪਿੰਚ ਪਾਏਿੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਦੀ ‘ਅਿੰਤ ਨਪੱਛਲਖੋਰੀ’ ਕਾਰਣਾਂ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਲ਼ੜੀ ਨੂੰ “ਪਰਸੰਿ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਅਿੰਤ ਪਰਨਤਿਿਿ’ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਰਕਾਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ ਦੀ
ਿਰਤੋੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਾਉਣਾ ਿੈ। ਪਰਤ
ੰ ੂ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਆਿ ਆਦਿੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ੱਿ ਨੂੰ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ
ਪਛਾਣ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਿੂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ
ਨਿਰੋਿਤਾ “ਪਰਸੰਿ ਸਿ” ਨਕਸੇ ਿਾਲਤ ਨਿਚ ਿੀ ਜਾਇਜ਼ (ਉਨਚਤ) ਿਿੀ ਿੈ।
ਆਿ ਪਦਾਂ ਨਿਚ ਇਸ ਦਾ ਿਰਣਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ: ‘ਪਰਸੰਿ-ਸਿ’ ਇਕ ਨਸਲਨਸਲੇ
ਬਾਰ ਪਰਨਤੱਨਿਆਿਾਂ (ਪਰਸਤਾਿਾਂ) ਦੀ ਲੜੀ ਿੈ, ਜੇ ਇਕ ਪਰਨਤਨਿਆ P1 ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ
ਪਰਨਤਨਿਆ P2 ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇ, ਪਰਨਤਨਿਆ P2 ਦੀ ਸਚਾਈ ਲਈ ਪਰਨਤਨਿਆ P3 ਦੀ, .ਅਤੇ ਪਰਨਤਨਿਆ Pn-1
ਲਈ ਪਰਨਤਨਿਆ Pn ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇ, ਅਤੇ n ਅਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਲੜੀ ਕਦੇ ਿੀ ਖਤਿ ਿਿੀ

78

ਪਰਸੰਿ - {ਸੰਿਯਾ}. ਕਥਾ ਕਿਾਣੀ; ਸੰਬੰਿ. ਲਿਾਉ; ਲਿਿ.ਪਰੀਨਤ; ਇਸਤਰੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸੰਜੋਿ.ਿੈਥਿ; ਕਾਰਣ.ਸਬਬ [ਿ:

ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੋਿੇਿੀ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਿਿਸਥਾ79 ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

3.4.12

ਪਰਨਤਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿ - ਉਲਟ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ, ਨਸਰਫ ਉਲਟੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿੋ ਨਜਿੀ
ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਪਰਨਤਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਪਰਨਤੱਨਿਆ:

ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,

ਿੇਤ:

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,

ਉਦਾਿਰਣ:

ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਪਰਨਤਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿ’ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਪਰਨਤੱਨਿਆ:

ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,

ਉਦਾਿਰਣ:

ਅਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।

ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ (ਕੰਟਕ) ਿੈ ਨਕ ਜੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦਆਰਾ ਅਨਿੱਤ ਿੰਨਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਕਉੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਕਾਸ਼’ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦਆਰਾ ਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ
‘ਆਕਾਸ਼’ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਨਫਰ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ
ਨੂੰ “ਪਰਨਤਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਉਲਟ ਉਦਾਿਰਣ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਕੇ,
ਰੱਦ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਕਾਰਣ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਨਿਰੀ ਉਲਟ ਉਦਾਿਰਣ ਨਕਸੇ ਨਸੱਟੇ ਦੀ ਪਰੇਰਕ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀੇਂ ਿੇਤ ਿਾਲ
ਸੰਿਤ ਉਦਾਿਰਣ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਿੇਤ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਉਲਟ-ਉਦਾਿਰਣ ਨੂੰ ਿਿੀ। ਇਸ ਲਈ
ਨਿਰੀ ਉਲਟ ਉਦਾਿਰਣ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਨਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਿਾ ਪਿੇਿਾ।

3.4.13

ਅਿ-ਉਤਪਤੀ ਸਿ

ਜੇ ਕੋਈ, ਨਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇ ਨਕ ਿੇਤ ਦਆਰਾ ਤਾਤਪਰਜਕ80 (ਿਣਨਿਰਦੇਸ਼)
ਲੱਛਣ, ਨਿਸ਼ੇ ਦਆਰਾ ਸੰਕੇਤਕ ਚੀਜ਼ ਨਿਚੋੇਂ ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿੈ ਜਦ ਨਕ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਿੀ ਿਿੀ ਿੋਈ ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਿ-ਉਤਪਤੀ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇਕ ‘ਜਤਿ-ਦਾ-ਕਾਰਜ’ (ਪਨਰਣਾਿ) ਿੈ,
79

ਅਿਿਸਥਾ - ਿਾ ਇਸਨਥਤੀ. ਨਕਸੇ ਿੱਲ ਉੱਪਰ ਨਟਕਾਉ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ; ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼, ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਯਕਤੀ ਦੀ

ਸਿਾਪਤੀ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦੀ, ਯਥਾ- "ਜੇ ਕੋ ਬਝੈ ਿੋਿੈ ਸਨਚਆਰ। ਿਿਲੈ ਉਪਨਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ? ਿਰਤੀ ਿੋਰ ਪਰੈ ਿੋਰ ਿੋਰ। ਨਤਸ ਤੇ
ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਿਣ ਜੋਰ?" (ਜਪ)। [ਿ: ਕੋ:]
80

ਤਾਤਪਰਜ, ਤਾਤਪਰਯ – ਅਨਭਪਰਾਯ, ਆਸ਼ਯ, ਿਤਲਬ; ਅਰਥ; ਿਾਕਯ ਨਿੱਚ ਉਿ ਸ਼ਕਨਤ, ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ਯੋਿਯਤਾ ਦਾ

ਬੋਿ ਕਰਾਉੇਂਦੀ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ

73

ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇਕ ਅਿ-‘ਜਤਿ-ਦਾ-ਕਾਰਜ’ ਿੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।
ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਿੇਤ ਦਆਰਾ ਤਾਤਪਰਜ ਲੱਛਣ (ਿਣ) ਅਰਥਾਤ ‘ਜਤਿ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿੋਣਾ’,
ਨਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਿਿੇਯਕ (ਪਸ਼ਟੀਯੋਿ) ਿਿੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਨਕਉੇਂ ਜੋ ਇਿ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਿੀ ਿਿੀ ਿੋਇਆ)।
ਇਸ ਦਾ ਨਸੱਟਾ ਇਿ ਿੋਇਆ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ‘ਅਨਿੱਤ’ ਿਿੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਫਰ ਇਿ ਨਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਿੈ। ਨਿਰੋਿੀ ਅਿਸਾਰ
ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਨਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋੇਂ ਤਾਂ ਸਨਿਿਤੀ ਲਿਦੀ ਿੈ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਿ-(ਜਤਿ-ਦਾ-ਕਾਰਜ) ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਨਿੱਤ
ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ ‘ਅਿ-ਉਤਪਤੀ ਸਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਦੋਿਾ ਨਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ
(ਸਿਾਿਤਾ) ਨਦਖਾਉਣ ਦਾ ਨਦਖਾਿਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਨਿਲਾਂ ਇਿ ਿੰਿ ਕੇ ਨਕ ਨਿਸ਼ੇ ਦਆਰਾ ਸੰਕੇਤਕ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ
ਪੈਦਾ ਿੀ ਿਿੀ ਿੋਈ। ਇਿ ਨਿਰੋਿ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੈ ਨਕ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਤਾਂ ਿੀ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਿ
ਉਤਪੰਿ ਿੋਇਆ ਿੋਿੇ, ਤਾਂ ਨਫਰ ਿੇਤ ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਸ ਦਾ (ਯਾਿੀ ਨਿਸ਼ੇ ਦਾ) ਨਿਿੇਯਕ ਬਣਿ ਨਿਚ ਕੋਈ
ਅੜਚਣ ਿਿੀ ਆਉੇਂਦੀ। ਨਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ ਨਕ “ਸ਼ਬਦ (ਜਦੋੇਂ ਨਕ ਇਿ ਅਿ-ਉਤਪੰਿ ਿੈ) ਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ‘ਜਤਿ ਦਾ ਕਾਰਜ’ ਿਿੀ ਿੈ” ਕੋਈ ਿਜ਼ਿ ਿਿੀ ਰੱਖਦੀ ਨਕਉੇਂ ਜੋ ਐਸੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਬਦ’
ਿੀ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਜੰਿਾ ਨਚਰ ਨਕ ਇਿ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ, ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਿੀ
‘ਜਤਿ ਦਾ ਕਾਰਜ’ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ।

3.4.14

ਸੰਸ਼ਾ ਸਿ - ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ, ਉਦਾਿਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਆਿ ਭਾਿ’ ਦੋਿੇੇਂ ਬਰੋ ਬਰਾਬਰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਿੋਣ ਦੇ
ਫਲਸਰੂਪ ਨਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਸਾਿਰਿਯਤਾ (ਸਿਰੂਪਤਾ) ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ,
ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿੋ ਨਜਿੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ “ਸੰਸ਼ਾ ਸਿ” ਕਿੀ ਜਾਏਿੀ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਸੰਸ਼ਾ ਸਿ’ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ (ਜਾਂ ਨਿੱਤ) ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਿੈ,
ਘੜੇ (ਜਾਂ ਘੜਾਤਿ) ਿਾਂਿੂ।
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ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਘੜਾ ਅਤੇ ‘ਘੜਾਤਿ’ ਿਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਰਿਯ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਦੋਿੇ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਿਿ: ‘ਘੜਾ’ ਅਨਿੱਤ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਅਤੇ ‘ਘੜਾਤਿ’ (ਸਾਰੇ ਘਨੜਆਂ ਦਾ ਆਿ ਭਾਿ ਜਾ
ਘੜੇ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯਕਰਣ) ਨਿੱਤ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਇਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨਿੱਤ ਿੈ ਜਾਂ ਅਨਿੱਤ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਸੰਸ਼ਾ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ
ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਿਾ ਿੈ।
ਇਿ ਨਿਰੋਿ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਤ’ ਨਿਰਾ ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਨਕ ਇਿ ‘ਘੜਾਤਿ’ ਿਾਲ ‘ਸਾਿਰਿਯ’ ਿੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਨਿੱਤ’ ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਿਣਾ
ਪਿੇਿਾ ਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਘੜਾਤਿ ਦੇ ‘ਿੈਿਰਿਯ’ ਿੈ। ਭਾਿੇੇਂ ਸਾਿਰਿਯਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੱਕ ਿੋਿੇ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨਿੱਤ ਿੈ ਜਾਂ ‘ਅਨਿੱਤ’, ਪਰੰਤੂ ਿੈਿਰਿਯਤਾ ਦੇ ਿਾਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿਿੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। ਇਸ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਿਾ ਨਕ ਅਸੀੇਂ ਉੱਿੀ
ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੀ ਸਭਾਉ (ਲੱਛਣ) ਿਿੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨਜੱਿਾ ਨਚਰ ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੀ ‘ਸਾਿਰਿਯਤਾ’ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ‘ਿੈਿਰਿਯਤਾ’ ਿਾਲ ਿਿੀ ਤੋਲਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾਇਿ
ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਦੂਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

3.4.15

ਪਰਕਰਣ ਸਿ - ਿੱਦੇ ਜਾਂ ਨਿਿਾਦ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਇਿ ਉਿ ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ (ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਿੇਚਿ) ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਿ ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਦਆਰਾ ਸਾਿਰਿਯਤਾ ਅਤੇ
ਿੈਿਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਪਰਕਰਣ ਸਿ’ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਣਿਯੋਿ ਿੈ,
ਸ਼ਬਦਤਿ (ਜਾਂ ਿਿੀਤਿ) ਿਾਂਿੂ।
ਨਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਪਰਸਤਾਿ, ਅਰਥਾਤ ‘ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ’ ਸਾਬਤ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੇਤ (ਕਾਰਣ), ਅਰਥਾਤ ‘ਸਣਿਯੋਿਤਾ’ ਜੋ ਦੋਿਾਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਜੋ ਅਨਿੱਤ ਿੈ) ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦਤਿ’ (ਜੋ
ਨਿੱਤ ਿੈ) ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿੈ, ਨਸਰਫ ਦਨਬਿਾ (ਸ਼ੰਕਾ) ਿੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਿਾ ਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ
ਨਕ ਦਲੀਲ ਦਾ ਿੂਲ ਿਿੋਰਥ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਪਰਕਰਣ81 ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਿੰਚਾਉੇਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਰੋਿਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਿੈ ਜੋ ਿੱਖ
81

ਪਰਕਰਣ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਪਰਸੰਿ ਕਥਾ; ਿਰੰਥ ਦਾ ਭਾਿ. ਬਾਬ; ਉਤਪੰਿ ਕਰਿਾ. "ਜਿਤ ਪਰਕਰਰੁ". (ਿਯਾਿ)। [ਿ: ਕੋ:]:

ਨਿਆਨਖਆ, ਖੋਜ-ਿਰੰਥ, ਨਿਬੰਿ। [ਸੰਸਨਿਤ ਕੋਸ਼]
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ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਸ ਿਕਤੇ ਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਇਕ ਨਿਰ ਦਾ ਉੱਿਾ ਿੀ
ਸਿਰਥਕ ਿੈ ਨਜੰਿਾ ਨਕ ਦੂਸਰੀ ਨਿਰ ਦਾ ਨਿਰੋਿੀ।

3.4.16

ਅਿੇਤ ਸਿ - ਿੇਤ ਿਾ ਿੋਣ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਇਿ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਨਕ ਿੇਤ ਨੂੰ ਨਤੰਿਾਂ ਿੀ ਕਾਲਾਂ ਨਿਚ ਅਸੰਭਿ ਨਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇੱਥੇ “ਉਤਪਾਦਿ ਿੋਣਾ” ਿੇਤ (ਕਾਰਣ) ਿੈ ਅਤੇ “ਅਨਿੱਤ ਿੋਣਾ” ਨਿਿੇਯ82 ਿੈ।
(ੳ)

ਇੱਥੇ ਿੇਤ, ਨਿਿੇਯ ਦਾ ਪੂਰਿਿਰਤੀ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੇਤ ਤਾਂ ਿੀ ਿੇਤ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਿ
ਨਿਿੇਯ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ। ਨਿਿੇਯ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਿੋ ਜਾਣ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾਂ, ਿੇਤ ਨੂੰ ਿੇਤ ਕਨਿਣਾ
ਅਸੰਭਿ ਿੈ। [ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ “ਆਿਿਿ ਤਰਕ ਨਿਿੀ ਦੀ ਸਿੱਨਸਆ” ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਿ
ਸਿੱਨਸਆ ਕਝ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੈ: ਨਿਨਿਆਿਕ ਆਿਿਿ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ
ਸਿਰੂਪੀ ਘਟਿਾਿਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀ ਭਨਿੱਖ ਦੀਆਂ “ਅਨਿਆਤ” ਸੰਭਾਿੀ
ਘਟਿਾਿਾਂ ਦਾ ਅਿਿਾਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ “ਨਿਆਤ” ਸਿਰੂਪੀ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਲਿਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਜਾਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਿਾਰ ਇਸ ਿਾਰਿਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸਿੱਚੀ ਪਰਨਕਰਤੀ ਨਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿੈ, ਭਾਿ ਨਜਿੇੇਂ ਜੋ ਅਤੀਤ ਨਿਚ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਉਿੇੇਂ
ਿੀ ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ ਿੀ ਿਾਪਰੇਿਾ। ਸਾਡਾ ਇਿ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨਕ “ਸਾਰੇ ਕਾਂ ਕਾਲੇ ਿੰਦੇ ਿਿ” ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਚੱਟਾ ਕਾਂ ਕਦੇ ਿੀ ਦੇਨਖਆ ਿਿੀ ਨਿਆ। ਪਰ ਇਿ ਅਿ ਭਿ ਇਸ
ਿੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪੂਰੀ ਿਰੰਟੀ (ਪਰਤਯਯਭੂਤੀ83) ਿਿੀ ਨਦੰਦਾ ਨਕ ਨਚੱਟੇ ਰੰਿ ਦਾ ਕਾਂ ਕਦੇ
ਿੀ ਿੋ ਿਿੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਭਾਿੇੇਂ ਬਿਤ ਘੱਟ ਿੈ ਪਰ ਿੈ ਜ਼ਰੂਰ! ਇਸ ਲਈ ਆਿਿਿ
ਤਰਕ ਨਿਿੀ ਦਨਬਿਾਿਰਸਤ ਨਿਿੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਡਾ ਨਿਆਿ ਨਿਸ਼ਚਾਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਿ ਿਿੀ
ਿੰਦਾ; ਇਿ ਸਬੱਬੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਦਲੀਲ ਨਿਚ “ਘੜੇ” ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ (ਨਕਉੇਂਨਕ
ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ) ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ “ਸ਼ਬਦ” ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਦਾ ਨਸੱਟਾ (ਨਿਸਕਰਸ) ਿਿੀ ਕੱਨਢਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ। ]

(ਅ)

ਿੇਤ, ਨਿਿੇਯ ਦਾ ਉੱਤਰਿਰਤੀ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਿੇਤ ਨਿਿੇਯ ਤੋੇਂ ਿਿਰੋੇਂ ਿਿੀ ਆਉੇਂਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ
ਿੇਤ ਬੇਕਾਰ ਿੋਏਿਾ ਜੇਕਰ ਨਿਿੇਯ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੰਦਾ।

82
83

ਨਿਿੇਯ – ਨਿਨਿ ਸਾਥ ਸਿਝਾਇਆ ਿੋਇਆ। [ਿ: ਕੋ:]
ਪਰਤਯਯ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਸ਼ਵਾਸ. ਯਕੀਿ। (2) ਪਰਿਾਣ. ਸਬੂਤ। (3) ਨਿਚਾਰ। (4) ਕਾਰਣ. ਿੇਤ। (5) ਿਯਾਖਯਾ।

(6) ਜ਼ਰੂਰਤ। (7) ਨਚੰਿਹ. ਨਿਸ਼ਾਿ। (8) ਨਿਰਣਾ. ਫੈਸਲਾ। (9) ਸੰਿਨਤ. ਰਾਇ। (10) ਸਿਾਇਕ।.... [ਿ: ਕੋ:]
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(ੲ)

ਿੇਤ ਅਤੇ ਨਿਿੇਯ ਦੀ ਸਿਕਾਲੀਿ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਤਾਂ ਨਫਰ ਉਿ ਪਰਸਪਰ ਜੜੇ ਿੰਦੇ
ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਿਊ ਦਾ ਸੱਜਾ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਨਸੰਿ। ਨਿਿੇਯ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿੇਤ, ਨਿਿੇਯ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਿਿੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਿੇਤ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ, ਿੇਤ ਨੂੰ ਨਤੰਿ
ਕਾਲਾਂ (ਭੂਤ ਜਾਂ ਅਤੀਤ, ਿਰਤਿਾਿ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਤ) ਨਿਚ ਅਸੰਭਿ ਨਦਖਾ ਕੇ, ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਾ
ਿੈ।
ਅਸਲ ਨਿਚ ਿੇਤ ਨੂੰ ਅਿਲ ਨਿਚ ਨਲਆਉਣ ਨਿਚ ਕੋਈ ਅਸੰਭਿਤਾ ਿਿੀ ਿੈ। ‘ਨਿਆਿਯੋਿ’

(ਨਿਿਯੇਯ84) ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਿੈ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ, ਿੇਤ ਦਆਰਾ ਿੀ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਜਿੜਾ
ਨਕ ਜੋ ‘ਨਿਆਤਣਾ’ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਸਥਾਪਣਾ’ ਿੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਿਿਰਤੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਿੇਤ ਨੂੰ ਅਸੰਭਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ ਤਾਂ ਨਿਰੋਿਤਾ ਸਿੈ ਅਸੰਭਿ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ, ਜੋ ਨਕ ਿੇਤ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ? ਨਿਰੋਿਤਾ ਅਸੰਭਿ ਿੋਣ ਦੀ
ਸਨਥਤੀ ਨਿਚ, ਿਢਲੀ ਦਲੀਲ ਨਬਲਕਲ ਠੀਕ ਿੈ।

3.4.17

ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਸਿ - ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ, ਪਨਰਕਲਪਿਾ ਜਾਂ ਿਿੌਤ (ਅਰਥਾਪੱਤੀ85) ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਕਸੇ ਦਲੀਲ (ਤਰਕ ਨਿਿੇਚਿਾ) ਦੀ
ਨਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਸਿ’ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਰਾਿੀ ਨਿੱਤ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।
ਇਿ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਿੀ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਜੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਅਨਿੱਤ
ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਅਨਿੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿੈ (ਜੈਸੇ ਉਤਪਾਦਿ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ) ਤਾਂ ਇਸ ਤੋੇਂ
ਇਿ ਿੀ ਬਰਾਬਰ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨਿੱਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਿੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿੈ
(ਜੈਸੇ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ
ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਰਕਾਿਟ ਪਾਉਣਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਰੋਿਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਜੇ
ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੈ ਨਕ ਨਿਰੋਿਤਾ ਸਿੈ
ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਿਾਲ ਿਲਤ ਠਨਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ:
84

ਨਿਿਯੇਯ – ਜਾਣਿ ਯੋਿਯ। [ਿ: ਕੋ:]

85

ਅਰਥਾਪੱਤੀ – ਿਾ ਕਿੇ ਿਏ ਅਰਥ ਦਾ ਸਿਝਣਾ, ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਇਕ ਿੱਲ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਿਾਲ ਦੂਜੀ

ਸਤੇ ਿੀ ਨਸੱਿ ਿੋ ਜਾਿੇ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਿ ਦਲੀਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਨਿਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

3.4.18

ਅਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ –‘ਅਭੇਦ’ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਿੇਤ ਦਆਰਾ ਤਾਤਪਰਜ86, ਨਕਸੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਿਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ ਨੂੰ ਅਨਭੰਿ ਿੰਨਿਆ
ਜਾਿੇ (ਅਰਥਾਤ, ਨਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ ਸਿਾਿ ਿੰਿੇ ਜਾਣ) ਤਾਂ ਿਤੀਜਾ ਇਿ ਕੱਨਢਆ ਜਾਿੇ ਨਕ ਿਰ ਿਣ ਦੇ
ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਪਰ ਅਨਭੰਿ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਸਭ ਅਸਨਤੱਤਿਿਾਿ (ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ) ਿਿ:
ਇਿੋ ਨਜਿੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਕੋਈ ਿੋਰ ਪਰਸ਼ ‘ਅਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ’ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ: ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਿ ਿੋਣ
ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਨਿੱਤਤਾ ਦੇ ਿਾਤੇ ਅਨਭੰਿ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਤਾਂ ਿਤੀਜਾ ਇਿ ਨਿਕਲਦਾ ਿੈ
ਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਰ ਿਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਪਰਸਪਰ ਅਨਭੰਿ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਅਸਨਤੱਤਿ ਿੈ (ਿੋੇਂਦ
ਿੈ)। ਇਸ ਲਈ ਅਨਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤਤਾ ਨਿਚ ਕੋਈ ਨਭੰਿਤਾ ਿਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਿੰਨਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਸਪਰ ਅਨਭੰਿ ਿੰਿ ਕੇ, ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਰੋਿਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੈ ਨਕ ਜੋ
ਿਣ, ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਨਿਚ ਸਾਂਝੇ ਿੰਦੇ ਿਿ, ਕਈ ਬਾਰ ‘ਿੇਤ’ ਨਿਚ ਿੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਜਦ ਨਕ
ਕਈ ਬਾਰ ਉਿ ‘ਿੇਤ’ (ਕਾਰਣ) ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿਿੀ ਿੰਦੇ।
ਉਪਰਲੇ ਨਿਆਇ-ਿਾਕ ਨਿਚ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਉਤਪਾਦਿ ਿੋਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਿਣ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ,
ਅਨਿੱਤਤਾ ਦੇ ਿਾਤੇ ਅਨਭੰਿ ਿੰਿੇ ਿਏ ਿਿ। ਇਸੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਿਿਾਂ ਦੀ ‘ਕੇਿਲ

86

ਤਾਤਪਰਜ - ਸੰ. तात्पर्ययष- ਤਾਤਪਰਯਲ. {ਸੰਿਯਾ}. ਅਨਭਪਰਾਯ. ਆਸ਼ਯ. ਿਤਲਬ। (2) ਅਰਥ। (3) ਿਾਕਯ ਨਿੱਚ

ਉਿ ਸ਼ਕਨਤ, ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ਯੋਿਯਤਾ ਦਾ ਬੋਿ ਕਰਾਉੇਂਦੀ ਿੈ. "ਿਾਕਯ ਅਰਥ ਕੇ ਜਿਿ ਕੀ ਆਨਿ ਯੋਿਯਤਾ ਜੋਇ।
ਤਾਤਪਰਜ ਪਿ ਿਾਕ ਿੇ ਕਿੈੇਂ ਨਿਦਾਂਤੀ ਸੋਇ". (ਭਾਈ ਿਲਾਬ ਨਸੰਘ)[ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੋੇਂਦ’ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿੀ ਅਨਭੰਿ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਣਾ ਪਏਿਾ ਨਕ ਉਿ ਨਕਸ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ
ਅਨਭੰਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੋਿੇਿੀ,
ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਿੱਤ ਿਿ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਿੋੇਂਦਿਾਿ ਿਿ,
ਨਜਿੇੇਂ (?)।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਸ਼ਾ “ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ” ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਿਿੀ ਰਨਿ ਜਾਂਦੀ ਜੋ
“ਉਦਾਿਰਣ” ਬਣ ਸਕੇ। ਨਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਿੀ ਿਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ
ਉਦਾਿਰਣ ਦੀ ‘ਸੰਪੂਰਣ-ਸਥਾਪਤੀ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ ਨਿਸ਼ਾ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਿੈ।
ਇਿ ਿੀ ਿੈ ਨਕ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ’ ਅਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿਿ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਕਈ ਨਿੱਤ ਿੀ ਿਿ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ
ਅਨਿੱਤਤਾ ਕਈ ਅਸਨਤੱਤਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨਿਚ ਿਿੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਪਰ
ਅਨਭੰਿ ਿਿੀ ਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ “ਅਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ” ਿਾਲੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਬੇਤਕੀ ਿੈ।

3.4.19

ਉਤਪੱਨਤ ਸਿ - ਸਬੂਤ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਕਾਰਣ ਦਆਰਾ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਿਾ ਉਤਪੱਨਤ ਕਿਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।
ਜੇ, ਨਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ, ਦੋ ਸਬੂਤਾਂ (ਨਸਿੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਲਿ ਅਲਿ ਕਾਰਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨਚਤ
(ਜਾਇਜ਼) ਨਸੱਿ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਉਤਪੱਨਤ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਦੀ ਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਨਸਿੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ,
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।
ਉਪਰੋਤਕ ਪਨਿਲੀ ਨਸਿੀ ਨਿਚ ਿੇਤ (ਕਾਰਣ) ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਸੱਿ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ
ਦੂਜੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੱਤਤਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਿੇੇਂ ਨਸਿੀਆਂ ਸਿੀ ਿੋਣ ਦਾ ਿੀ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ। ਨਿਰੋਿੀ ਿੇ ਜ਼ਾਿਰਾ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਸਿੀ ਪਨਿਲੀ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਤਕਰਾਰ ਿਜੋੇਂ ਅਨੜੱਕਾ ਡਾਿਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਉਤਪੱਨਤ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਲਈ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਨਿਲੀ ਨਸਿੀ ਨੂੰ
ਿਿਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਿੈ। ਨਿਰੋਿੀ ਿੇ ਇਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਨਕ ਦੋਿੇੇਂ ਨਸਿੀਆਂ ਿੇਤ ਦਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਿਿ,
ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਜ਼ਾਿਰ ਿੈ ਨਕ ਉਿਿੇ ਇਿ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਨਕ ਪਨਿਲੀ ਨਸਿੀ ਜਾਇਜ਼ ਿੈ ਜੋ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ
ਅਨਿੱਤਤਾ ਿੋਣ ਦਾ ਸਿਰਥਿ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਜੇ, ਦੋਿਾਂ ਨਸਿੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਿਤਤਾ ਤੋੇਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਿ ਿਣ
ਅਨਿੱਤਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਿੇਤ ਨੂੰ ਿਾ-ਿਿਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਾਂਿੇ ਨਕ ਉਿ ਦੂਸਰੇ ਿੇਤ
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ਨੂੰ ਿਾ-ਿਿਜ਼ੂਰ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਇਿਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਇਕ
ਨੂੰ ਿਾ-ਿਿਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੰਿਤੀ ਤੋੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ “ਉਤਪੱਨਤ ਸਿ” ਨਿਰੋਿਤਾ ਠੀਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ
ਆਿਾਨਰਤ ਿਿੀ ਿੈ।

3.4.20

ਉਪਲਬਨਿ ਸਿ - ਪਰਤੱਖਣਤਾ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਨਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਨਕ ਅਸੀ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਛਣ (ਸਰੂਪ)
ਿੇਤ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਿੀ ਅਿਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ “ਉਪਲਬਨਿ87 ਸਿ” ਕਿੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਕੋਈ ਆਦਿੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼
ਕਰੇ ਨਕ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਕੋਈ ਿੋਰ ਆਦਿੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ, ਉਤਪਾਦਿ
ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਿੀ ਅਨਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਿਾ ਨਿਚ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਝੂਲਦੀਆਂ
ਟਾਿਣੀਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਅਸੀ ਅਿਭਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਉਪਲਬਨਿ ਸਿ”
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ‘ਅਿਭਿ’ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਖੰਡਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ
ਿੈ।
ਇਿ ਨਿਰੋਿਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਲਈ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਲੱਛਣ) ਿੋਰ ਸਾਿਿਾਂ ਦਆਰਾ ਿੀ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। “ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ, ਘੜੇ ਿਾਂਿ” ਿਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦਾ
ਭਾਿ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਅਨਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਿ
ਿਿੀ ਨਕ ਿੋਰ ਸਾਿਿ, ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼, ਇਸ ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਿਿੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ
ਨਿਰੋਿਤਾ “ਉਪਲਬਨਿ ਸਿ” ਿੱਖ ਦਲੀਲ ਦਾ ਖੰਡਿ ਿਿੀ ਕਰਦੀ।

3.4.21

ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਸਿ - ਪਰਤੱਖਣਤਾ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜਦੋੇਂ ਇਕ ਦਲੀਲ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਭਾਿ (ਅਣਿੋੇਂਦ) ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਿਉਪਲਬਨਿ (ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼)
ਦਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ‘ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਦੀ ਅਿਉਪਲਬਨਿ’ ਿਰਿੀ
ਦਲੀਲ ਿਰਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ (ਪਰਨਤਸ਼ੇਿ88) ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਸਿ”
87

ਉਪਲਬਨਿ - ਸੰ. उपलन्धि. {ਸੰਿਯਾ}. ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਿਯਾ. ਖੋਜ ਕਰਿ ਦੀ ਸ਼ਕਨਤ। (2) ਪਰਾਪਤੀ। (3) ਬੱਨਿ. ਿਯਾਿ।

[ਿ: ਕੋ:]
88

ਪਰਨਤਸ਼ੇਿ - ਸੰ. ਪਰਨਤਸੇ ਿ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਸੇ ਿ. ਿਰਜਿ. ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਯਾ। (2) ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦੇ ਿਾਸਤਿ ਰੂਪ ਦਾ

ਨਿਸੇ ਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿੱਚ ਿੋਰ ਸੰਭਾਿਿਾ (ਅਟਕਲ) ਕਰਿੀ, "ਪਰਨਤਸੇ ਿ" ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਿੈ. "ਜਿਾਂ ਪਰਨਸੱਿ ਨਿਸੇ ਿ
ਕਰ ਅਿ ਕੀਰਤਿ ਪਰਕਾਸ, ਤਿਾਂ ਕਨਿਤ ਪਰਨਤਸੇ ਿ ਿੈ ਕਨਿਜਿ ਬੱਨਿਨਿਲਾਸ, (ਲਨਲਤਲਲਾਿ)। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਨਕਿਾ ਜਾਏਿਾ।

ਜੇਕਰ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਉਸ ਦੇ ਅਭਾਿ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਿਰੋਿੀ ਦੇ
ਿਤਅਿਸਾਰ ‘ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਦੀ ਅਿਉਪਲਬਨਿ’ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਿ (ਿੋੇਂਦ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਿੋਣੀ
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ
ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਿਢਲੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਿਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਤਰਕਨਸੱਿ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਕੇਿਲ ਉਪਲਬਨਿ (ਪਰਨਤਅਕਸ਼)
ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਿੀ ਿੈ। ਉਪਲਬਨਿ, ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਨਕ ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਉਿਹਾਂ ਦੀ
ਅਣਿੋੇਂਦ ਦੀ। ‘ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਦੀ ਅਿਉਪਲਬਨਿ’, ਜੋ ਕੇਿਲ ‘ਅਿਉਪਲਬਨਿ’ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਦੀ ਿੀ ਸੂਚਕ
ਿੈ, ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿਜੋੇਂ ਿਿੀੇਂ ਸਿਨਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਕੋਈ ਿਾਸਤਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਿਿੀ ਿੈ।
ਇਿ ਤਾਂ ਇਕ ਨਖਆਤ-ਿਾਤਰ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਨਿਰੋਿਤਾ “ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਸਿ” ਸਿੀ ਤਥਾਂ ਉੱਪਰ
ਆਿਾਰਤ ਿਿੀ ਿੈ।

3.4.22

ਅਨਿੱਤਯ ਸਿ - ਅਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ ਇਿ ਜਾਣਦੇ ਿੋਏ ਨਕ ਸਾਿਰਿਯ (ਸਿਰੂਪੀ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਿਾਿ ਿੰਦੇ ਿਿ, ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ
ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਕਰੇ ਨਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਿੱਤ ਿਿ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਨਿੱਤਯ
ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਕੋਈ ਿੋਰ ਆਦਿੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ: ਜੇ ‘ਘੜੇ’ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿੋਣ ਦੇ
ਿਾਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਸੱਟੇ ਿਜੋੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਅਨਿੱਤ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਕਸੇ ਿਾ ਨਕਸੇ ਿਾਤੇ ਉਿ
ਘੜੇ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਕਰਸ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਨੂੰ ਅਸੰਭਿ ਕਰ ਦੇਿੇਿਾ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੈਿਰਿਯ ਉਦਾਿਰਣ ਲੱਭਣੀ ਿਸ਼ਕਲ ਿੋ ਜਾਿੇਿੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਨਿੱਤਯ ਸਿ”
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਿਢਲੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਕਰਿਾ ਿੈ ਨਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਿੱਤ
ਿਿ।
ਇਿ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਲਈ ਿੈ ਨਕ ਕੇਿਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿੋਣ ਿਾਲ ਕਝ ਿੀ ਸਥਾਪਤ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀੇਂ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਿਿੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ: ਐਸਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਿੇਯ’ ਨਿਚਾਲੇ ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਬੰਿ ਨਿਚਾਰਿਾ ਪਿੇਿਾ। ਨਜਿੇ
‘ਸ਼ਬਦ’ ਕੇਿਲ ਇਸ ਲਈ ਅਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਅਨਿੱਤ ਘੜੇ’ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਸ ਲਈ
ਿੀ ਨਕ “ਉਤਪਾਦਿ ਿੋਣਾ” ਅਤੇ “ਅਨਿੱਤ ਿੋਣਾ” ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਨਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ
ਬੇਤਕਾ ਿੋਏਿਾ ਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਿੱਤ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਨਿਰੀਆਂ, ਨਕਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋੇਂ, ਅਨਿੱਤ
‘ਘੜੇ’ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿਿ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ‘ਨਿੱਤ ਆਕਾਸ਼’ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿੋਣਾ ਨਕਸੇ ਇਕ

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖੋੇਂ ਇਿ ਸਾਬਤ ਿਿੀ ਕਰਦਾ ਨਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੱਤ ਿਿ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਨਿਰੋਿਤਾ ਸਿੀ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ
ਆਿਾਨਰਤ ਿਿੀ ਿੈ।

3.4.23

ਨਿੱਤ ਸਿ - ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਤਾ ਦਾ ‘ਿਣ-ਆਰੋਪਣ’ ਕਰਕੇ, ਇਸ
ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇ ਨਕ ਇਿ ਸਦੀਿੀ (ਨਿੱਤ) ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਿੱਤ ਿਦ
ੰ ੀਆਂ ਿਿ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ
ਨੂੰ “ਨਿੱਤ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ: ਤਸੀੇਂ ਕਨਿੰਦੇ ਿੋ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ। ਕੀ
ਇਿ ਅਨਿੱਤਤਾ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨਿਚ ਸਦਾ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ? ਜੇ ਅਨਿੱਤਤਾ ਸਦਾ ਰਨਿੰਦੀ ਤਾਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਿੋੇਂਦ
ਿੀ ਸਦਾ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ‘ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ।‘ ਜੇ ਅਨਿੱਤਤਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ ਤਦ ਿੀ ਸ਼ਬਦ,
ਅਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਿੈਰਿੌਜੂਦਿੀ ਨਿਚ, ਨਿੱਤ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਨਿੱਤ ਸਿ” ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਅਨੜੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਬੇਬਨਿਆਦ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਰੋਿ ਕੀਤੀ ਿਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ‘ਅਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਨਿੱਤਤਾ’
ਦੇ ਿਾਤੇ ਸਦਾ ਅਨਿੱਤ ਿੈ। ਅਨਿੱਤ ਦੀ ਨਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਨਦਆਂ ਤਸੀੇਂ ਇਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’
ਸਦਾ ਅਨਿੱਤ ਿੈ ਅਤੇ ਿਣ ਤਸੀੇਂ ਇਸ ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਤੋੇਂ ਇਿਕਾਰ ਿਿੀੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਨਿੱਤ
ਆਪਸ ਨਿਚ ਅਸੰਿਤ ਿਿ: ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨਿੱਤ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸੀੇਂ ਇਿ ਿੰਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੈ।
ਇਸ ਲਈ “ਨਿੱਤ ਸਿ” ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਰੋਿਤਾ ਿਿੀ ਿੈ।

3.4.24

ਕਾਰਯ ਸਿ - ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਿਰੋਿ

ਜੇ ਕੋਈ, ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਪਰਯਤਿ ਦੇ ਕਾਰਜਫਲਾਂ ਦੀ ਨਿਨਭੰਿਤਾ ਨਦਖਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ
ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਕਾਰਯ ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪਰਯਤਿ ਦਾ ਕਾਰਜਫਲ ਿੈ,
ਇਸ ਦੀ ‘ਕਾਰਯ ਸਿ’ ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ: ਪਰਯਤਿ ਦਾ ਕਾਰਜਫਲ
(ਪਨਰਣਾਿ) ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਅਥਿਾ (1) ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ ਨਜਸ ਦੀ ਪਨਿਲਾ ਕੋਈ
ਿੋੇਂਦ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਨਜਿੇੇਂ ਘੜਾ, ਅਤੇ (2) ਨਕਸੇ ਪੂਰਿ-ਿੋੇਂਦ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ, ਨਜਿੇੇਂ ਖੂਿ ਨਿਚ ਪਾਣੀ। ਕੀ ‘ਸ਼ਬਦ’
ਦਾ ਕਾਰਜਫਲ ਪਨਿਲੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ। ਜੇ ਇਿ ਕਾਰਜਫਲ ਪਨਿਲੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ
‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਇਿ ਦੂਜੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਨਿੱਤ ਿੈ। ਪਰਯਤਿ ਦੇ ਕਾਰਜਫਲ ਦੀ ਇਸ
ਨਿਨਭੰਿਤਾ ਕਰਕੇ ਇਿ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਕਾਰਯ
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ਸਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਲਈ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਪਰਯਤਿ ਦੂਸਰੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ
ਕਾਰਜਫਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਿਿੀੇਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਿਿੀ ਕਨਿ ਸਕਦੇ ਨਕ ਸਾਡੇ ਪਰਯਤਿ ਿਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ
ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਸੀੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਰਿ-ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਨਿਚ ਅਸਿਰਥ ਿਾਂ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ’
ਪੂਰਿ-ਿੋੇਂਦ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿਿੀ ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ।

3.5

ਵਨ੍ਗਰਹਸ ਾਨ੍ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ

ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ (ਤਰਕ ਨਿਿੇਚਿ) ਨਿਚ, ਇਕ ਨਿਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਿਰ ਿੱਥੋੇਂ ਿਾਰ ਜਾਂ ਿਲਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿ
’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਪਕੜ ਦੀ ਥਾਂ (ਜਾਂ ਅਿਸਰ) ਨੂੰ ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ ਨਿਚ ਬਾਈ
ਨਕਸਿ ਦੇ ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ89 ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਿ ਿਿ: (1) ‘ਪਰਨਤਨਿਆ-ਿਾਿੀ’, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਸਤਾਿ
ਜਾਂ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਿਾਿੀ ਪਿੰਚਾਉਣਾ; (2) ‘ਪਰਨਤਨਿਆਂਤਰ’, ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ; (3) ‘ਪਰਨਤਨਿਆਨਿਰੋਿ’, ਪਰਨਤਨਿਆ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਿਾ; (4) ‘ਪਰਨਤਨਿਆ-ਸਨਿਆਸ’, ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਨਤਆਿਣਾ; (5)
‘ਿੇਤਿੰਤਰ’, ਿੇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਿਾ; (6) ‘ਅਰਥਾਂਤਰ’,

ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਾ; (7) ‘ਨਿਰਾਰਥਕ’,

ਬੇਅਰਥ ਦਲੀਲ; (8) ‘ਅਨਿਨਿਆਤਾਰਥ’, ਦਰਬੋਿ ਜਾਂ ਿਾ ਸਿਝ ਆਉਣਾ; (9) ‘ਅਪਾਰਥਕ’, ਅਰਥਿੀਿ;
(10) ‘ਅਪਰਾਪਤ-ਕਾਲ’, ਬੇਿੌਕਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲਕ; (11) ‘ਿਯੂਿ’, ਬਿਤ ਥੋੜਾ ਕਨਿਣਾ; (12) ‘ਅਨਿਕ’, ਬਿਤ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਨਿਣਾ; (13) ‘ਪਿਰਕਤ’90, ਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਰਾਈ ਜਾਣਾ; (14) ‘ਅਿਿਭਾਸ਼ਣ’, ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਿਾ
ਦਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੱਪ ਰਨਿਣਾ; (15) ‘ਅਨਿਆਿ’; (16) ‘ਅਪਰਨਤਭਾ’, ਸੂਖਿ ਬੱਿੀ ਿਾ ਿੋਣਾ; (17) ‘ਨਿਕਸ਼ੇਪ’,
ਟਾਲ ਿਟੋਲ ਜਾਂ ਬਿਾਿੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿਾ; (18) ‘ਿਤਾਿਨਿਆ’, ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਿਤ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰਿਾ; (19)
‘ਪਰਯਿਯੋਜਯੋਪੇਸ਼ਣ’, ਨਿੰਦਣਯੋਿ ਨੂੰ ਅਣਨਡਠ ਕਰਿਾ; (20) ‘ਨਿਰਿਯੋਜਯਾਿਯੋਿ’, ਿਾ ਨਿੰਦਣਯੋਿ ਨੂੰ
ਨਿੰਦਣਾ; (21) ‘ਅਪਨਸਿਾਂਤ’, ਸਥਾਪਤ ਨਸਿਾਂਤ ਤੋੇਂ ਨਥੜਕਿਾ; (22) ‘ਿੇਤਿਾਭਾਸ’, ਿੇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼।
ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਿਰਣਿ ਨਿਿਿਨਲਨਖਤ ਉੱਪ-ਖੰਡਾਂ ਨਿਚ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ।:

3.5.1

ਪਰਨਤਨਿਆ-ਿਾਿੀ

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਸਤਾਿ ਜਾਂ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਿਾਿੀ ਪਿੰਚਾਉਣਾ। ਇਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ
ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ਨਿਰੋਿੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਣ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਨਿਲਤ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ, ਇਕ
ਨਿਿਾਦੀ ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਦੀ ਪਰਨਕਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ:
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ,
89

ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ, ਨਿਿਰਿਕੋਨਟ - {ਸੰਿਯਾ}. ਪਕੜ ਦੀ ਥਾਂ, ਿਨਰਫ਼ਤ ਦੀ ਜਿਾ, ਿਯਾਯ ਅਿਸਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ

ਪੱਖ ਦਾ ਆਦਿੀ ਕੋਈ ਅਜੇਿੀ ਬਾਤ ਕਨਿਦੇਿੇ, ਜੋ ਯੂਨਕਤ ਨਿਰੱਿ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਕਨਿਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖੰਡਿ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਸੱਿ ਕਰਦੀ ਿੋਿੇ, ਤਦ ਪਰਨਤਪਕ੍ਸ਼ੀ ਝਟ ਉਸ ਿੱਲ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਕੇ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਿੂੰਿ ਬੰਦ ਕਰਨਦੰਦਾ ਿੈ। [ਿ:
ਕੋ:]
90

ਪਿਰਕਤ - ਸੰ. पुनरुक्त. ਪਿਃ (ਨਫਰ) ਉਕਤ (ਨਕਿਾ ਿੋਇਆ). ਦਬਾਰਾ ਨਕਿਾ ਿੋਇਆ ਿਾਕ [ਿ: ਕੋ:]
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ਜੋ ਿੀ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ, ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਘੜੇ ਿਾਂਿ,
ਐਸੇ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਿੀ (ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ),
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੋਿ ਨਿਚ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ: ਇਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀ (ਨਜਿੇੇਂ ‘ਘੜਾਪਣ’),
ਨਜਿੜੀ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ, ਨੂੰ ‘ਨਿੱਤ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ: ਤਾਂ ਨਫਰ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਿੀ ਨਿੱਤ ਨਕਉੇਂ
ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਨਕ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ? ਨਿਿਾਦੀ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ:
ਜੋ ਿੀ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ, ਨਿੱਤ ਿੈ, ਘੜੇ ਿਾਂਿ,
ਸ਼ਬਦ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ,
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਿਰਣ (ਘੜਾ) ਨਿਚ ਨਿਪਰੀਤ-ਉਦਾਿਰਣ (ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀ) ਦਾ ਿਣ
(ਨਿੱਤਤਾ) ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਿ ਘੜੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਿ ਆਪਣੀ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਿਾਿੀ
ਪਿੰਚਾਉੇਂਦਾ ਿੈ (ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ), ਭਾਿ ਨਿਰੋਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣੀ ਿੂਲ ਪਰਨਤਨਿਆ
ਬਦਲ ਲਈ ਿੈ। ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸਤਾਿ ਤੋੇਂ ਨਥੜਕ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੀ
ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਿਾਿੀ ਪਿੰਚਾਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਨਿਿਰਿ91 (ਦੰਡ) ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੈ ਅਤੇ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਿੱਚ ਨਿੱਸਾ ਲੈਣ
ਦਾ ਿੱਕ ਖੋਿ ਬੈਠਦਾ ਿੈ। [ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ ਨਿਚ ਿਿੇੇਂ ਅਿਭਿ ਆਿਾਨਰਤ ਤੱਥਾਂ (ਅੰਕਨੜਆਂ)
ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸਿਾਂਤ ਨਿਚ ਲਿਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਨਿਣਾ ‘ਪਰਨਤਨਿਆ ਿਾਿੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਕੇਿਲ ਉਦੋੇਂ ਿੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਨਤਆਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਜਦੋੇਂ ਨਿਰਨਿਿਾਦ ਅਤੇ ਅਖੰਨਡਤ ਸਬੂਤ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।]

3.5.2

ਪਰਨਤਨਿਆਂਤਰ

ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਾ ਜਾਂ ਸੋਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ ‘ਪਰਨਤਨਿਆਂਤਰ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਦੋੇਂ
ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਪਰਨਤਨਿਆ ਦੇ ਸਿਰਥਿ ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਦਾਿਰਣ ਅਤੇ ਨਿਪਰੀਤ-ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ਿਿਾਂ
ਿਣ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਨਰਆ ਜਾਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
91

ਨਿਿਰਿ – ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਾਿ, ਰੋਕ, ਬੰਿਿ, ਦੰਡ, ਸਜ਼ਾ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ,
ਜਾਤੀ ਿਾਂਿ।
ਪਨਿਲਾ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਨਿਚ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਜਾਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਘੜਾ’ ਦੋਿੇੇਂ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ
ਜਾਣਿਯੋਿ ਿਿ, ਪਰ ਪਨਿਲਾ ਸਰਿ-ਨਿਆਪਕ (ਜਾਤੀਿਤ) ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ (ਅਰਥਾਤ ਘੜਾ) ਐਸਾ ਿਿੀ ਿੈ:
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨਜਿੜਾ ‘ਘੜੇ’ ਦੇ ਸਿਾਿ ਸਿਨਝਆ ਨਿਆ ਿੈ ਸਰਿ-ਨਿਆਪਕ (ਨਿੱਤ) ਿਿੀ (ਅਿਸਰਿਨਿਆਪਕ) ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਾ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ।
ਿੂਲ ਪਰਨਤਨਿਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸੀ:
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ।
ਿਣ ਨਜਸ ਪਰਨਤਨਿਆ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਨਰਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ। (ਨਕਉੇਂਨਕ ਕਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ‘ਜਾਤੀ’ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਤ’ ਿੰਿਦੇ ਿਿ)
ਇਕ ਪਰਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਿੈ, ਨਿਿਰਨਿ (ਸਜ਼ਾ) ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ
ਉਿ ਆਪਣੇ ਿੂਲ ‘ਕਾਰਣ’ ਅਤੇ ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਤੋੇਂ ਨਥੜਕਦਾ ਿੈ।

3.5.3

ਪਰਨਤਨਿਆ-ਨਿਰੋਿ

ਪਰਨਤਨਿਆ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਿਾ। ਇਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਪਰਨਤਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿੇਤ ਆਪਸ
ਨਿਚ ਨਿਰੱਿ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਦਰਿ ਆਪਣੇ ਿਣਾਂ ਤੋੇਂ ਨਭਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਰੰਿ ਆਨਦ ਤੋੇਂ ਅਨਭੰਿ ਅਿਭਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਇਿ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਨਕ ਜੇ ਦਰਿ, ਿਣਾਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਰੰਿ ਆਨਦ ਤੋੇਂ ਿੀ
ਨਭੰਿ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਜੋ ਰੰਿ ਿਣ ਿੀ ਤਾਂ ਿੈ। “ਦਰਿ, ਰੰਿ ਆਨਦ ਤੋੇਂ ਅਨਭੰਿ ਿੈ” ਿਾਲਾ ਿੇਤ ਪਰਨਤਨਿਆ ਦੇ
ਨਿਰੱਿ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ‘ਦਰਿ, ਿਣ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ।’ ਇਕ ਪਰਸ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਨਤਨਿਆ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਿੇਤ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੀ ਉਿ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਿਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।

3.5.4

ਪਰਨਤਨਿਆ-ਸਨਿਆਸ

ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਨਤਆਿਣਾ। ਜਦੋੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸ਼, ਪਰਨਤਨਿਆ ਦੇ ਨਿਰੋਿ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ, ਆਪਣੀ ਪਰਨਤਨਿਆ
ਨੂੰ ਨਤਆਿਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਨਤਨਿਆ-ਸਨਿਆਸ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇ, ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਇਿ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ।
ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰੇ: ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਜਾਤੀ’ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ
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ਅਤੇ ਨਫਰ ਿੀ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਫਰ ਿੀ ਅਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੈ।
ਪਨਿਲਾ ਪਰਸ਼ ਨਿਰੋਿਤਾ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਿੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਨਤਆਿਦਾ ਕਨਿਣ ਲੱਿ ਪਿੇ:
ਕੌਣ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ?
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਿੀ ਪਰਨਤਨਿਆ ਦਾ ਨਤਆਿ, ‘ਪਰਨਤਨਿਆ-ਸਨਿਆਸ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਅਿੱਸ਼ ਿੀ ਨਿਿਰਿ
ਦੇ ਕਾਬਲ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।

3.5.5

ਿੇਤਿਾਂਤਰ

ਿੇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਿਾ। ਇਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਸਿਾਰਣ ਿਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਣ (ਿੇਤ) ਦੀ
ਨਿਰੋਿਤਾ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿਚ ਕਾਰਣ ਿਾਲ ਨਿਸੇਸ਼ ਿਣ ਜੋੜ ਨਦੱਤਾ ਜਾਿੇ। ਨਜਿੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ
ਇਿੇੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਰਸ਼ ਇਿ ਕਿੇ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਸਰਫ ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਅਨਿੱਤ ਸਾਬਤ
ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਕ ਇਿ ਇੰਦਰੀ ਦਆਰਾ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ‘ਜਾਤੀ’, ਨਜਿੇੇਂ ਘੜਾਪਣ, ਜੋ
ਇੰਦਰੀ ਦਆਰਾ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ ਅਤੇ ਨਫਰ ਿੀ ਇਿ ਅਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਪਨਿਲਾ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕਾਰਣ, ਅਰਥਾਤ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀ ਜਾਣਿਯੋਿ, ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਿੈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੋਣਾ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿੀ ਇਿ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਤੀ “ਸ਼ਬਦਪਣ” ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਿਾਲ ਿਾਲ ਇਿ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਿੀ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਜਾਤੀ ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਘੜਾਪਣ ਇਕ ਿੋਰ ਜਾਤੀ
“ਘੜਾਪਣ-ਪਣ” ਦੇ ਥੱਲੇ ਿਿੀ ਆਉੇਂਦੀ, ਭਾਿੇੇਂ ਨਕ ਇਿ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ
ਪੱਖ ਲਈ ਸਫਾਈ ‘ਿੇਤਿਾਂਤਰ’ ਕਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਅਿੱਸ਼ ਿੀ ਨਿਿਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੈ।

3.5.6

ਅਰਥਾਂਤਰ

ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਾ। ਇਿ ਉਿ ਦਲੀਲ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਿੋਰ ਅਪਰਸੰਿਕ
ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,

(ਪਰਨਤਨਿਆ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਸਪਰਸ਼ ਿੈ

(ਿੇਤ)

ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਪਰਸ਼ ਦਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਿ ’ਤੇ ਉਿ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ:
ਿੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਿਾਤੂਆਂ ਦੇ ਿੇਲ ਿਾਲ ਬਣਦਾ ਿੈ “ਿੇ” ਅਤੇ “ਤ”। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਿਾਂਿ, ਨਿਆ ਜਾਂ
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ਅਿਯਯ92 ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਕ ਿਾਂਿ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਬਿੈਰਾ ਬਿੈਰਾ....। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਸੰਿਕ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼
ਕਰਿੀ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਜਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਿਾ ਿੋਿੇ “ਅਰਥਆਂਤਰ” ਕਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ
ਨਿਿਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੈ।

3.5.7

ਨਿਰਾਰਥਕ

ਭਾਿ ਬੇਅਰਥ ਦਲੀਲ। ਇਿ ਉਿ ਦਲੀਲ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬੇਅਰਥ ਜੋੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ
ਇਕ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ:
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਕ, ਸ, ਤ, ਟ ਅਤੇ ਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਿਿ ਜ, ਿ, ਿ, ਦ ਅਤੇ ਿ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਿਿੀ ਿਿ ਇਸ ਲਈ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਿਰਤਣ ਿਾਲਾ ਪਰਸ਼ ਨਿਿਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ
ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਬੇਅਰਥ ਿੈ।

3.5.8

ਅਨਿਨਿਆਤਾਰਥ

ਦਰਬੋਿ ਜਾਂ ਿਾ ਸਿਝ ਆਉਣਾ। ਇਿ ਉਿ ਦਲੀਲ ਿੈ ਜੋ ਭਾਿੇੇਂ, ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਿਤਾਬਕ, ਨਤੰਿ ਬਾਰ ਕਿੀ
ਿਈ ਿੋਿੇ, ਪਰ ਇਿ ਿਾ ਤਾਂ ਸਰੋਨਤਆਂ (ਪਨਰਸ਼ਦ) ਦੇ ਸਿਝ ਨਿਚ ਆਿੇ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਨਿਰੋਿੀ ਸਿਝ ਸਕਦਾ
ਿੋਿੇ।
ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਇਕ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਿਾਰ ਿੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਫਾਈ
ਪੇਸ਼ ਿਿੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣੀ ਅਯੋਿਤਾ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਅਰਥ ਅਤੇ ਦਰਬੋਿ93 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ
ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਦੇਿੇ ਜੋ ਿਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰੋਿੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਸਰੋਤਾਿਣ ਨੂੰ
ਸਿਝ ਆਉੇਂਦੇ ਿੋਣ, ਭਾਿੇ ਨਕ ਉਿ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੰਿ ਬਾਰ ਦਿਰਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਾ ਨੂੰ
‘ਅਨਿਨਿਆਤ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਠੀਕ ਿੀ ਨਿਿਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੈ।

3.5.9

ਅਪਾਰਥਕ - ਅਰਥਿੀਿ

ਇਿ ਉਿ ਦਲੀਲ ਿੈ ਜੋ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਿਅਕਤ ਿਿੀ ਕਰਦੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜੋੜ ਕੇ
ਿਾਕਰਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨਿਚ ਅਿਵਯ94 ਜਾਂ ਿਾਕਰਚਿਾ ਦੇ ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਿੀੇਂ
ਕੀਤੀ ਿਦ
ੰ ੀ। ਨਜਿੇੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਐਿੇੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰੇ,

92

ਅਿਯਯ - ਸੰ. ਨਿ- ਜੋ ਨਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਿਾ ਿੋਿੇ. ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਨਿਣ ਿਾਲਾ. "ਸ਼ੱਿ ਨਿਆਪਕ ਅਿਯਯ ਸੋਊ".

(ਿਾਪਰ)। (2) {ਸੰਿਯਾ}. ਪਾਰਬਰਿਿ. ਕਰਤਾਰ। (3) ਿਯਾਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਿਿੀੇਂ ਬਦਲਦਾ.
ਅਥਿਾ, ਔਰ, ਨਫਰ, ਅਤੇ ਆਨਦ। (4) ਕੰਜੂਸ. ਨਿਪਣ, ਜੋ ਿਯਯ (ਖ਼ਰਚ) ਿਿੀੇਂ ਕਰਦਾ [ਿ: ਕੋ:]
93
94

ਦਰਬੋਿ - ਸੰ. दर्ब
ु ोि. ਨਿ- ਨਜਸ ਦਾ ਸਿਝਣਾ ਔਖਾ ਿੋਿੇ। [ਿ: ਕੋ:]

ਅਿਵਯ – ਿਾਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿ ਲਈ ਯੋਿਯ ਅਸਥਾਿ ‘ਤੇ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਨਿਆ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਦਸ ਅਿਾਰ, ਛੇ ਪੇੜੇ, ਇਕ ਕਟੋਰਾ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਿਨਠਆਈ,
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਿੀਣ ਕਥਿ ਨਿਚ ‘ਿਾਦੀ’ ਦੀ ਿਾਰ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ।

3.5.10

ਅਪਰਾਪਤ-ਕਾਲ

ਬੇਿੌਕਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲਕ। ਇਿ ਉਿ ਦਲੀਲ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਕਝ ਨਿੱਨਸਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਨਬਿਾ ਨਕਸੇ ਪੈਿਲ ਤੋੇਂ ਕੀਤਾ
ਨਿਆ ਿੋਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ,
ਪਰਬਤ ਅਿਿੀਿਾਿ ਿੈ,

(ਪਰਨਤਨਿਆ)

ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਰਸੋਈ ਨਿਚ,

(ਉਦਾਿਰਣ)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਾਿ ਿੈ,

(ਿੇਤ)

ਪਰਬਤ ਅਿਿੀਿਾਿ ਿੈ,

(ਨਿਿਿਿ)

ਪਰਬਤ ਿੂੰਆਿਾਿ ਿੈ,

(ਪਰਯੋਿ ਜਾਂ ਉਪਿਾਿ)

ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਸ ਦੇ ਭਾਿ (ਅਿਯਿ) ਨਕਸ ਤਰਤੀਬ ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿਿ। ਬੇਿੌਕਾ ਜਾਂ
‘ਅਪਰਾਪਤਕਾਲ’ ਦਲੀਲ ਨਬਲਕਲ ਬੇਅਰਥ ਿੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਨਿਿਰਿ ਜਾਂ
ਿਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੰਦਾ ਿੈ।

3.5.11

ਿਯੂਿ

ਬਿਤ ਥੋੜਾ ਕਨਿਣਾ। ਜੇ ਇਕ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਸੇ (ਅਿਯਿ) ਦੀ ਿੀ ਘਾਟ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
‘ਿਯੂਿ95’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਪੰਚਾਿਯਿ ਨਿਚੋੇਂ ਇਕ ਅਿਯਿ ਨੂੰ ਿੀ ਛੱਡ ਨਦੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਦਲੀਲ
ਅਿੂਰੀ ਰਨਿ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸਿੀ ਪੰਚਾਿਯਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ:
1. ਪਰਬਤ ਅਿਿੀਿਾਿ ਿੈ,

(ਪਰਨਤਨਿਆ)

2. ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਾਿ ਿੈ,

(ਿੇਤ)

3. ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਰਸੋਈ ਨਿਚ,

(ਉਦਾਿਰਣ)

4. ਪਰਬਤ ਿੂੰਆਿਾਿ ਿੈ,

(ਉਪਿਾਿ)

5. ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਅਿਿੀਿਾਿ ਿੈ।

(ਨਿਿਿਿ)।

3.5.12

ਅਨਿਕ

ਬਿਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਨਿਣਾ। ਇਿ ਉਿ ਦਲੀਲ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੇਤ ਜਾਂ ਉਦਾਿਰਣ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ
ਿਏ ਿੋਣ। ਨਜਿੇੇਂ,

95

ਿਯੂਿ - ਨਿ- ਕਿ. ਘੱਟ। (2) ਪਾਪੀ. ਿੀਚ [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਪਰਬਤ ਅਿਿੀਿਾਿ ਿੈ,

(ਪਰਨਤਨਿਆ)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਾਿ ਿੈ,

(ਿੇਤ)

ਅਤੇ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਿਾਿ ਿੈ,

(ਿੇਤ)

ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ,

(ਉਦਾਿਰਣ)

ਅਤੇ, ਭੱਠੀ ਿਾਂਿ।

(ਉਦਾਿਰਣ)

ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਦੂਜਾ ਿੇਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਿਰਣ ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਬੇਲੇੜੇ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ
ਿਾਲਾ ਨਿਿਰਿ ਜਾਂ ਿਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੰਦਾ ਿੈ।

3.5.13

ਪਿਰਕਤ

ਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਪਿਰਕਤ96 ਉਿ ਦਲੀਲ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਭਾਿ (ਅਿ-ਿਾਦ ਤੋੇਂ
ਛੱਟ) ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ ਆਨਦ

(ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਿਰਾਉਣਾ (ਪਿਰਿਚਿ))

ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,

(ਅਰਥ ਨੂੰ ਦਿਰਾਉਣਾ)

ਿੂੰਜ ਿਾਸਿਾਿ ਿੈ,

(ਅਰਥ ਨੂੰ ਦਿਰਾਉਣਾ)

ਜੋ ਸਣਿਯੋਿ ਿੈ ਉਿ ਅਸਥਾਈ ਿੈ,

(ਅਰਥ ਨੂੰ ਦਿਰਾਉਣਾ)

‘ਪਿਰਿਚਿ’ (ਦਿਰਾਉਣ) ਅਤੇ ‘ਅਿ-ਿਾਦ’ (ਨਦਰੜਹਾਉਣ) ਨਿਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਿੈ। ‘ਅਿ-ਿਾਦ’ ਇਕ
ਉਪਯੋਿੀ ਿੰਤਿ ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪਿੰਨਚਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ
ਪਰਬਤ ਅਿਿੀਿਾਿ ਿੈ,

(ਪਰਨਤਨਿਆ)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਾਿ ਿੈ,

(ਿੇਤ)

ਜੋ ਿੂਆ
ੰ ਿਾਿ ਿੈ ਉਿ ਅਿਿੀਿਾਿ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਰਸੋਈ,

(ਉਦਾਿਰਣ)

ਪਰਬਤ ਿੂੰਆਿਾਿ ਿੈ,

(ਉਪਿਾਿ)

ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਅਿਿੀਿਾਿ ਿੈ।

(ਨਿਿਿਿ ਜਾਂ ਨਸੱਟਾ)

ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਿਚ “ਨਸੱਟਾ”, “ਪਰਨਤਨਿਆ” ਦਾ ‘ਅਿ-ਿਾਦ’ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ
ਦਬਾਰਾ ਕਨਿਣ ਿਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਦਰੜਹ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਚਾਿਯਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ
ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੰਤਿ ਿੱਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਥਿਾ ਅਸੀੇਂ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਦਿਰਾਅ ਕੇ ਨਕਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪਿੰਚਦੇ
ਿਾਂ।
ਪਿਰਕਤੀ (ਦਿਰਾ) ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਿਾ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ ਭਾਿੇ ਇਿ
ਚੀਜ਼ ਿਾਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਅਰਥਾਪੱਨਤ ਦਆਰਾ ਸੰਕੇਤਕ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੋਿੇ।
“ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੈ, ਉਸ ਨਿਚ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਿਣ ਿਿੀ ਿੰਦੇ।”
96

ਪਿਰਕਤ - ਸੰ. पुनरुक्त. ਪਿਃ (ਨਫਰ) ਉਕਤ (ਨਕਿਾ ਿੋਇਆ). ਦਬਾਰਾ ਨਕਿਾ ਿੋਇਆ ਿਾਕ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਇਿ ਕਥਿ ਕੇਿਲ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਕਥਿ ਦੀ ਿੀ ਪਿਰਕਤੀ ਿੈ:
“ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਿਣਾਂ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਿੱਤ ਿੰਦੀ ਿੈ।“

3.5.14

ਅਿਿਭਾਸ਼ਣ

ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਿਾ ਦਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੱਪ ਰਨਿਣਾ। ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਅਿਿਭਾਸ਼ਣ ਉਿ ਅਿਸਰ ਿੈ ਜਦੋੇਂ
ਨਿਰੋਿੀ ਪਰਨਤਨਿਆ ਦਾ ਉੱਤਰ (ਪਰਤਯਚਾਰਣ = ਪਰਨਤ + ਉਚਾਰਣ) ਿਾ ਦੇਿੇ (ਅਪਰਤਯਚਾਰਣ) ਿਾਲਾਂਨਕ ਇਿ
ਿਾਦੀ ਰਾਿੀੇਂ ਸਰੋਤਾਿਣ (ਪਨਰਸ਼ਦ) ਦੇ ਸਾਿਿਣੇ ਨਤੰਿ ਬਾਰ ਦਿਰਾਈ ਿਈ ਿੈ। ਨਿਰੋਿੀ ਿਲੋੇਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ
ਉਤਸ਼ਾਿਿੀਣ ਰਿੱਈਆ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਨੂੰ ਅੱਿੇ ਿਿੀ ਿਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ
ਨਿਰੋਿੀ ਿਲੋੇਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਚੱਪ ਨਿਿਰਿ ਜਾਂ ਿਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੰਦੀ ਿੈ।

3.5.15

ਅਨਿਆਿ

ਅਨਿਆਿ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਉਦੋੇਂ ਪਿੰਚਦੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਪਰਨਤਨਿਆ ਿਾ ਸਿਝੀ (ਅਨਿਨਿਆਤ) ਜਾਿੇ। ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ
ਸਾਿਿਣੇ ਨਤੰਿ ਬਾਰ ਦਿਰਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਿੀ ਜੇ ਨਿਰੋਿੀ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਿੀ ਸਿਝਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਇਸ
ਦਾ ਖੰਡਿ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿਿੀ ਰਨਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਇਿ ਅਨਿਆਿਤਾ ਨਿਿਰਿ ਜਾਂ ਿਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੰਦੀ ਿੈ।

3.5.16

ਅਪਰਨਤਭਾ

ਸੂਖਿ ਬੱਿੀ ਿਾ ਿੋਣਾ। ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਉੱਤਰ ਿਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਅਯੋਿਤਾ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਨਤਭਾ97’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ। ਬਨਿਸ ਸ਼ਰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਇਕ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਰਨਤਨਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰੋਿੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰਹਾਂ ਸਿਝਦਾ ਿੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਿਿੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨਿਿਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਸ ਨਿਚ ਪਰਨਤਭਾ
(ਸੂਖਿ ਬੱਿੀ) ਦੀ ਕਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਨਿਚ ਿਾਰ ਿੈ।

3.5.17

ਨਿਕਸ਼ੇਪ98

ਟਾਲ ਿਟੋਲ ਜਾਂ ਬਿਾਿੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿਾ। ਇਿ ਸਨਥਤੀ ਉਦੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਇਿ
ਬਿਾਿਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦੇਿੇ (ਕਥਾਨਿਛੇਦ) ਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਕੰਿ (ਕਾਰਯਿਯਾਸੰਿਤ) ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਿੈ। ਜਦੋੇਂ
ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਇਕ ਪਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਅਸੰਭਿ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਿੇ ਿਿਣ ਤੋੇਂ
ਰੋਕ ਦੇਿੇ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਿ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਚ ਉਸ ਦੀ ਿਾਰ ਿੰਿੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

3.5.18

ਿਤਾਿਨਿਆ

ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਿਤ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ। ਇਿ ਸਨਥਤੀ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਿਰੋਿੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਤਰੱਟੀ ਦਾ
97
98

ਪਰਨਤਭਾ - {ਸੰਿਯਾ}. ਿਿ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼; ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਿ ਬੱਨਿ. ਿਿੀਿ ਯਕਨਤ ਸੋਚਣ ਿਾਲੀ ਸਿਝ; ਚਿਕ. ਦੀਨਪਤ। [ਿ: ਕੋ:]
ਨਿਕਸ਼ੇਪ – ਕਸ਼ੇਪ, ਫੈੇਂਕਣਾ, ਿਿਾਿਣਾ; ਘਬਰਾਿਟ, ਿਯਾਕਲਤਾ; ਨਤਆਿਣਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

90

ਇਲਜ਼ਾਿ ਇਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਾਇਆ ਜਾਿੇ ਨਕ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਿੀ ਇਿੋ ਤਰੱਟੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ
ਇਕ ਪਰਸ਼ ਨਿਰੋਿੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਿ ਲਿਾਏ “ਤੂੰ ਚੋਰ ਿੈ” ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ, ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਖੰਡਿ ਕਰਿ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰਾ ਆਦਿੀ ਇਿ ਕਿੇ “ਤੂੰ ਿੀ ਚੋਰ ਿੈ” ਤਾਂ ਉਿ ਨਿਿਤ ਰੂਪ ਨਿਚ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਿ ਨੂੰ ਕਬੂਲ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬੀ ਦੋਸ਼ “ਿਤਾਿਨਿਆ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਭਾਿ ਇਲਜ਼ਾਿ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

3.5.19

ਪਰਯਿਯੋਜਯੋਪੇਸ਼ਣ

ਨਿੰਦਣਯੋਿ ਨੂੰ ਅਣਨਡਠ ਕਰਿਾ। ਇਿ ਉਦੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਨਿੰਦਣਯੋਿ ਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਨਦਆ ਿਿੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ
ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਿਚ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੀਆਂ ਸਿੀਕਾਰ ਿਿੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾਲਤ ਨਿਚ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦਾ
ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਇਸ ਪਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਾ ਿਤਾ ਪਾਸ ਕਰਿ। ਜੇ ਪਨਰਸ਼ਦ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਿੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਨਰਸ਼ਦ ਸਿੈ ਨਿੰਦਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨੂੰ
“ਪਰਯਿਯੋਜਯੋਪੇਸ਼ਣ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

3.5.20

ਨਿਰਿਯੋਜਯਾਿਯੋਿ

ਿਾ ਨਿੰਦਣਯੋਿ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ। ਇਿ ਸਨਥਤੀ ਉਸ ਿੇਲੇ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਿਾ-ਨਿੰਦਣਯੋਿ ਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਨਦਆ
ਜਾਿੇ। ਇਕ ਆਦਿੀ ਬਦਿਾਿੀ ਖੱਟਦਾ ਿੈ ਜੇ ਉਿ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਐਿੇੇਂ ਨਿੰਦਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਿ ਿਿੀ ਿੈ।

3.5.21

ਅਪਨਸਿਾਂਤ

ਸਥਾਪਤ ਨਸਿਾਂਤ ਤੋੇਂ ਨਥੜਕਿਾ। ਇਕ ਪਰਸ਼ ਨਕਸੇ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ
ਦੌਰਾਿ ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ ਤੋੇਂ ਨਥੜਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਅਪਨਸਿਾਂਤ”99 ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਸਾਂਖਦਰਸ਼ਿ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਿਚ ਨਿੱਸਾ ਲੈੇਂਦਾ ਿੈ।
ਸਾਂਖਦਰਸ਼ਿ ਨਸਿਾਂਤ ਿਿ: (1) ਜੋ ਚੀਜ਼ ‘ਿੋੇਂਦ’ ਨਿਚ ਿੈ ਉਿ ਕਦੇ ‘ਅਣਿੋੇਂਦ’ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ, (2) ਜੋ
‘ਅਣਿੋੇਂਦ’ ਿੈ ਉਿ ਕਦੇ ‘ਿੋੇਂਦ’ ਨਿਚ ਿਿੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰਨਿਤੀ ਦੇ ਇਿ ਦੋ ਅਟਲ ਨਿਯਿ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ ਨਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਜਾਂ ਨਿਿਾਸ਼ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸ਼ ਇਿ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸਿੱਚੀ ਿਾਿਿ ਨਿਆ ਅਸੰਭਿ ਿੋ ਜਾਿੇਿੀ ਜੇ
ਿਣ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੇ ਦੇ ਿਿਾਉ ਿਾਲ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਿਿੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਆ ਕਦੇ ਖਤਿ
ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਿੇਲੇ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਿੈ, ਇਿ ਿਿੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ।
ਜੇ ਪਨਿਲਾ ਪਰਸ਼ ਇਸ ਨਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ ਿੰਿਦੇ ਿੋਏ ਇਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈੇਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੋੇਂਦ, ਅਣਿੋੇਂਦ ਤੋੇਂ
ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਸਥਾਪਤ ਨਸਿਾਂਤ ਤੋੇਂ ਨਥੜਕ ਨਰਿਾ ਿੋਿੇਿਾ। ਐਸਾ ਕਰਿ ਨਿਚ ਉਸ ਦੀ ਿਾਰ ਿੰਿੀ
ਜਾਏਿੀ।
99

ਅਪ - ਉਪ. ਇਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿੱਢ ਲੱਿਕੇ ਅਨਿਕ, ਉਲਟ, ਿਾਨਿ, ਭੇਦ, ਨਿਸੇ ਿ, ਬਰਾ, ਆਨਦ ਅਰਥ ਜਣਾਉੇਂਦਾ ਿੈ...

[ਿ: ਕੋ:].

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ

3.5.22

91

ਿੇਤਿਾਭਾਸ

ਿੇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਿੇਤਿਾਭਾਸ ਿਾਲ ਿੀ ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਆਭਾਸ ਜਾਂ ਭਰਿ
ਨਸਰਫ ਬਾਿਰੀ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਿੇਤ ਲਿਦੇ ਿਿ ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਚ ਇਿ ਭਲੇਖੇ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਜੋ ਪਰਸ਼
ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਨਿਿਰਿ ਅਤੇ ਿਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੰਦਾ ਿੈ।

3.6

ਪਰਮਾਣ ਪਰੀਕਸ਼ਾ

ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਿੋ ਜਾਣ ਦੀ ਿਾਲਤ ਨਿਚ ‘ਪਦਾਰਥਾਂ’ ਦੀ ਅਲੋਚਿਾਤਿਕ ਪਰੀਨਖਆ ਕਰਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ ਨਿਚ ਕੱਝ ਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ:
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਖੌਤੀ “ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿ” ਿਕਾਰਾ ਿਿ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਤੰਿਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨਿਚ ਅਸੰਭਿ ਿਿ। ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਰਤਿਾਿਕਾਲ, ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਤ ਕਾਲ
ਨਿਚ ਅਸੰਭਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਜੋ ਇਿ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਿਾਲ ਿਾ ਤਾਂ ‘ਪੂਰਿ’, ਿਾ ‘ਉੱਤਰ’ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ‘ਸਿਕਾਲੀ’ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ‘ਪੂਰਿਤਰ’ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਸੀ ਿੋ ਸਕਦਾ;
ਨਜਿੇੇਂ, ਰੰਿ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਿ ਪੱਨਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਰੰਿ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ
ਜਾਂ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਰੰਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਇਿ ਕਿੇ ਨਕ ਰੰਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਿਿਾਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਤਆਿਣੀ ਪਿੇਿੀ ਨਕ ਇਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਲ ਨਸੱਿੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋੇਂ
ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਜੇ ਇਿ ਉੱਤਰਿਾਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਦਾਅਿਾ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਕ
ਇੰਦਰੀਆਰਥ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਰੰਿ ਇਕ ‘ਿਸਤੂ’ ਿੈ ਜੋ ਨਦਰਸ਼ਟੀਿਤ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਿ ਨਿਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਤਆਿਣਾ ਪਿੇਿਾ ਜੇ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਿਸਤੂ ਦਾ ਉੱਤਰਿਾਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਜੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਿਾਲ ‘ਸਿਕਾਲੀ’ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਆਿ (ਬੋਿਾਂ) ਨਿਚ
ਲਿਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਿਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੈ। ਕਈ
ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਇੱਕੇ ਸਿੇ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਜਿੇੇਂ ਰੰਿ ਅਤੇ ਿੰਿ ਦੋਿੇੇਂ ਇਕ ਫੱਲ ਨਿਚ ਇੱਕੋ ਸਿੇ
ਿੌਜੂਦ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਜੇ ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਿੰਿੀਏ ਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਿਸਤੂ ਿਾਲ ਸਿਕਾਲੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਿ ਿੀ
ਿੰਿਣਾ ਪਿੇਿਾ ਨਕ ਰੰਿ ਅਤੇ ਿੰਿ ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਅਿਭਿ) ਿੀ ਸਿਕਾਲੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਰੰਿ ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਅਤੇ ਿੰਿ ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਇਕ ਿੀ ਸਿੇ ਿੰਦਾ ਿਿ। ਇਿ ਬੜੀ ਬੇਤਕੀ ਿੱਲ ਿੋਿੇਿੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀਆਂ
ਦੋ ਨਕਨਰਆਿਾਂ ਬਲਨਕ ਦੋ ਬੋਿ ਇਕ ਿੀ ਸਿੇ ਿਾਪਰ ਿਿੀ ਸਕਦੇ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਡੇ ਬੋਿਾਂ ਦੇ ਅਿਿਿ
ਤਰਤੀਬਿਾਰ ਿਾਪਰਦੇ ਿਿ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਸਿਕਾਲੀ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਿੋਰ ਨਿਆਿ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਿਿ ਨਸਰਫ ਅਿੈਿ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਅਸੰਭਿ ਿੀ ਿਿ। ਇਸ ਤੋੇਂ
ਇਲਾਿਾ ਜੇ ਪਰਿੇਯ100 ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿ (ਪਰਿਾਣ) ਰਾਿੀੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਪਰਿਾਣ
ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਪਰਿਾਣ ਰਾਿੀੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਪਿੇਿਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਰਿਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ

100

ਪਰਿੇਯ – ਜੋ ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਿੋਿੇ; ਨਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਿਾਪ ਦੱਨਸਆ ਜਾ ਸਕੇ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

92

ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀੇਂ ਪੈੇਂਦੀ ਤਾਂ ਪਰਿੇਯ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਲਈ ਿੀ ਨਕਸੇ ਪਰਿਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ ਿੋਣੀ
ਚਾਿੀਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਜੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਰਿਾਣ ਅਸੰਭਿ ਿਿ ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ
ਨੂੰ ਨਤਆਿਣਾ ਿੀ ਉੱਿਾ ਿੀ ਅਸੰਭਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਤਆਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿੱਦੇ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਤਆਿਣਾ
ਕੋਈ ਿਾਅਿੇ ਿਿੀੇਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀੇਂ ਿਿ ਤਾਂ ਸਿੈ ‘ਨਤਆਿਣਾ’ ਿੀ
ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਦੂਸਰੇ ਬੰਿੇ, ਜੇਕਰ ‘ਨਤਆਿਣਾ’ ਨਕਸੇ ਪਰਿਾਣ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ
ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਾਣ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਪਿੇਿਾ। ਜਦੋੇਂ ਅਸੀੇਂ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਅਿ-ਅਿਭਿ ਿੋਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਤਆਿਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਦੇ ਭਾਿ-ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ
‘ਪਰਿਾਣ’ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਿਿਾਿ ਆਨਦ ਿੀ ਪਰਿਾਣ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ
ਨਿਯਿ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕ ਪਰਿਾਣ ਪਰਿੇਯ ਦੇ ਪੂਰਿਿਰਤੀ, ਉੱਤਰਿਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿਕਾਲੀ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ। ਪਰਿਾਣ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੈ-ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਜੈਸੇ ਦੀਿਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਦੀਿੇ ਦੀ ਤਰਹਾਂ
ਪਰਿਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਿੇਯ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿੇਯ ਤੋੇਂ ਨਿਨਭੰਿ ਪਰਿਾਣਾਂ ਦਾ
ਸਾਿਾਿਯ ਿਤ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਪਿੇਿਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਾਣ ਿਾ ਤਾਂ ਅਿੈਿ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਅਸੰਭਿ ਿਿ।

3.6.1

ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖਣ)

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਪਨਿਲਾਂ ਨਦੱਤੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ
ਆਤਿਾ ਦਾ ਿਿ ਿਾਲ ਅਤੇ ਿਿ ਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਿੇਲ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਿੈ, ਜੋ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੇ ਅਨਿਕਤਰ ਕਾਰਿ
ਿੀ ਿਿ। ਨਸਰਫ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਿਾਲ ਿੇਲ ਤੋੇਂ ਿੀ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦਾ ਨਜੰਿਾ ਨਚਰ ਨਕ
ਆਤਿਾ ਦਾ ਿਿ ਿਾਲ ਿੀ ਿੇਲ ਿਿੀੇਂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਕ ਇੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਿਾਲ ਨਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਿਾ
ਨਿਚ ਨਸਰਫ ਉਦੋੇਂ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇੰਦਰੀ ਿਿ ਿਾਲ ਨਿਲਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਿਿ ਦਾ ਸਿੇਲ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਿਾ ਅਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਕਈ ਬਾਰ
ਇਿ ਦੇਨਖਆ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਿਾਲ ਿੇਲ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਿੀ ਬਣਦਾ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ
ਆਦਿੀ ਕੋਈ ਿੀਤ ਸਣਦੇ ਿਕਤ ਰੰਿ ਨੂੰ ਿਰਨਿਣ ਿਿੀ ਕਰ ਪਾਉੇਂਦਾ ਿਾਲਾਂ ਨਕ ਇਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਿਾਲ
ਛੋੇਂਿਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਜੇ ‘ਆਤਿਾ’ ਅਤੇ ‘ਿਿ’ ਦੇ ਸੰਯੋਿ ਨੂੰ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ
ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਿੈ ਤਾਂ ‘ਨਦਕ’ (ਨਦਸ਼ਾ), ‘ਦੇਸ’, ‘ਕਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਆਕਾਸ਼’ ਨੂੰ ਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੇ
ਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਨਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਆਿ ਸਨਿਿਤੀ ਿੈ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਿੱਸ਼ਕਤਾ
ਿਿੀ ਿੈ। ਅਸੀੇਂ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਇਿ ਦੱਸ ਚੱਕੇ ਿਾਂ ਨਕ ਆਤਿਾ ਸਾਡੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਿਿੀ
ਿੈ ਨਕਉੇਂ ਜੋ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਆਤਿਾ ਦਾ ਿੀ ਿਣ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਸਿਨਝਆ ਨਿਆ ਿੈ
ਅਤੇ ਆਤਿਾ ਨਿਆਿ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਨਿਆਿ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ, ਆਤਿਾ ਨੂੰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਦੇ ਨਿਰਿਾਣ ਦੀ ਇਕ ‘ਉਪਾਨਿ’ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਿਿ ਨੂੰ ਿੀ ਸਾਡੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚੋੇਂ ਿਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਨਕਉੇਂਜੋ ਨਿਆਿ ਦੀਆਂ ਨਕਨਰਆਿਾਂ ਦੀ ਸਿਕਾਲੀਿਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਿ’ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਨਿਆਿ ਦਾ ਅਨਤਅਿੱਸ਼ਕ (ਿੂਲਤੱਤ)
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ਲੱਛਣ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਸਿੇ ਇਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਆਤ ਨਕਨਰਆਿਾਂ ਿਾਪਰ ਿਿੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਿ ਲੱਛਣ
ਿਿ ਦਾ ਕਰਕੇ ਿੈ, ਜੋ ਇਕ ਅਣੂ ਿਾਂਿ ਸੂਖਿ ਿਸਤੂ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਸਿੇਲ, ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਿੇਲੇ, ਇੰਦਰੀ
ਿਾਲ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਦਆਂ ਅਸੀੇਂ ਿਿ ਨੂੰ ਿੀ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਉਪਾਨਿ ਿੰਿ
ਕੇ, ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਿਾਲ ਿੇਲ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਨਿਸੇਸ਼ ਕਾਰਿ ਦੱਨਸਆ
ਨਿਆ ਿੈ।
ਨਿਆਿ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਪਰਨਤਅਕਸ਼, ਸਿਰਣ, ਆਨਦ। ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਿਿ ਦਾ ਸੰਯੋਿ
ਿਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਨਿਚ ਸਨਿਕਾਰੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਜਦਨਕ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਦੇ ਿੇਲ ਦਾ
ਕਾਰਿ ਨਸਰਫ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਚ ਿੀ ਅਿਲ ਨਿਚ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਅਸੀੇਂ ਆਪਣੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ
ਨਸਰਫ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਿ ਦਾ ਿੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਆਿ ਕਾਰਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀੇਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਸਰਫ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾਂ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਿੋਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਿੀ ਪਨਿਲਾਂ ਆਉੇਂਦੇ ਿਿ, ਯਾਿੀ
ਪੂਰਿਿਰਤੀ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ। ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਿਾਲ
ਸਿੇਲ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਅਸੀੇਂ ਪੰਜ ਨਕਸਿ ਦੇ ਨਿਸੇਸ਼ ਨਿਆਿ ਨਿਖੇੜੇ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ (1) ਸੰਨਦਰਸ਼
ਪਰਨਤਅਕਸ਼, (2) ਸ਼ਰਿਣੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼, (3) ਸੋੇਂਘ ਪਰਨਤਅਕਸ਼, (4) ਚੱਖਣ ਪਰਨਤਅਕਸ਼, ਅਤੇ (5) ਸਪਰਸ਼ੀ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼।
ਕਈ ਲੋਕ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਨੂੰ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਿੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਅਿਭਿ ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜਦੋੇਂ ਅਸੀੇਂ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ
ਅਸੀੇਂ ਨਸਰਫ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਸੇ ਦਾ ਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਪੂਰੇ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਨਿਆਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਨਸਆਂ
ਦੇ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ ਿੀ ਨਿਉਤਪੰਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਜੋ ਕੇਿਲ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਅਿਿਾਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਆਪੱਤੀ ਕਰਿ ਿਾਲੇ (ਆਪੱਤੀਕਰਤਾ) ਸਿੈ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਸੇ ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤਾਂ ਿੰਦਾ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਾਣ ਿੰਿਣ ਤੋੇਂ
ਇਿਕਾਰ ਿਿੀੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਿਾਿ ਿਾਲੋੇਂ ਨਿਨਭੰਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

3.6.2

ਅਿਿਾਿ

ਕਈਆਂ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਅਿਿਾਿ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਕਈ ਬਾਰ ਇਿ ਿਲਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਦਨਰਆ ਨਿਚ ਪਾਣੀ ਚਨੜਹਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀੇਂ ਬਾਰਸ਼ ਿੋਈ ਦਾ ਅਿਿਾਿ ਲਿਾਉੇਂਦੇ ਿਾਂ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਡੇ
ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਤੋੇਂ ਸਾਡਾ ਅਿਿਾਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਕ ਬਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਿੋਿੇਿੀ, ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋੇਂ
ਅਸੀੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਿਾਂ ਛਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਿਾਿ ਆਨਦ ਲਿਾਉੇਂਦੇ ਿਾਂ। ਇਿਹਾਂ ਅਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿੀ
ਨਕ ਇਿ ਸਿੀ ਨਿਕਲਣ; ਦਨਰਆ ਚੜਹਿਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਿੋਰ ਿੀ ਕਈ ਕਾਰਿ
ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ। ਸਾਡਾ ਜਿਾਬ ਿੈ ਨਕ ਅਿਿਾਿ ਇਕ ਪਰਿਾਣ ਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਲਤ ਅਿਿਾਿ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ
ਨਿਆਨਖਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਲਤ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਨਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਦੋਸ਼ ਅਿਿਾਿ ਦੀ
ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਿਚ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਅਿਿਾਿ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ ਨਿਚ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

3.6.3

ਉਪਿਾਿ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

94

ਕਈਆਂ ਦਾ ਿਤ ਿੈ ਨਕ ਉਪਿਾਿ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਿ ਉਸਦੀ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼
ਿਾਲ ਸਿਾਿਤਾ (ਜਾਂ ਸਿਰੂਪਤਾ) ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਿੇੇਂ ਇਿ ਸਿਾਿਤਾ
ਸੰਪੂਰਿ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਆਂਨਸ਼ਕ। ਸੰਪੂਰਣ ਸਿਾਿਤਾ ਿੋਣ ’ਤੇ ਿੀ ਅਸੀੇਂ ਕਦੇ ਇਿ ਿਿੀ ਕਨਿੰਦੇ “ਇਕ ਿਊ, ਿਊ ਦੇ
ਸਿਾਿ ਿੈ”; ਜਾਂ “ਿੱਝ, ਿਊ ਸਿਾਿ ਿੈ” ਜਾਂ “ਸਰੋੇਂ ਦਾ ਬੀਜ ਿੀਰੂ ਪਰਬਤ ਿਰਿਾ ਿੈ” ਆਨਦ। ਇਸ ਲਈ
ਕਈਆਂ ਦਆਰਾ ਉਪਿਾਿ ਨੂੰ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਆਰ ਿਿੀ ਿੈ।
ਅਸੀੇਂ ਸਿਝਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਇਿ ਆਪੱਤੀ ਠੋਸ ਿਜ਼ਿਦਾਰ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਪਿਾਿ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ
ਸਿਾਿਤਾ ਦਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਿਤ ਿੈ ਨਕ ਉਪਿਾਿ ਕੋਈ ਿੱਖਰਾ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ, ਜਦੋੇਂ ਅਸੀੇਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪਤਾ (ਸਿਾਿਤਾ) ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਨਿਚ ਇਿ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਸ
ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਇਿ ਪਰੇਰਣਾ ਿੈ ਨਕ ਉਪਿਾਿ ਨੂੰ ਇਕ ਿੱਖਰਾ ਪਰਿਾਣ ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਇਿਕਾਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਿਿੀੇਂ ਤਾਂ ਿਾਿਸੰਨਿਆ “ਿੱਝ” ਇਕ ਪਸ਼ੂ “ਿੱਝ” ਦੇ ਆਿ ਿਤ ਨੂੰ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। “ਿੱਝ”
ਿਾਿ ਜੋ “ਿੱਝ” ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਾਂ (ਿੈੇਂਬਰਾਂ) ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੈ, ਇਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋੇਂ ਿਿੀ
ਬਲਨਕ ਇਿ ਉਪਿਾਿ ਦੇ ਨਭੰਿ ਨਿਆਿ ਦਾ ਨਸੱਟਾ ਿੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਿਤ ਿੈ ਨਕ ਉਪਿਾਿ ਅਿਿਾਿ ਿਾਲੋੇਂ ਿੱਖਰਾ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਦੋਿੋ ਿੀ ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਯਤਿ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਪਨਿਲੀ ਿਜ਼ਰੇ ਅਸੀੇਂ ‘ਿੱਝ’ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੀ ‘ਿਊ’ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਰੂਪਤਾ ਦਆਰਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਨਜਸ ਨੂੰ ਨਕ ਅਸੀੇਂ ਪਨਿਲਾ ਕਈ ਬਾਰ
ਅਿਭਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਨਿਲੀ ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਸਤੂ (ਯਾਿੀ ਿਊ) ਦਾ ਨਿਆਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਿਸਤੂ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪਤਾ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ, ਿੋਰ ਕਝ ਿਿੀ ਪਰੰਤੂ ਅਿਿਾਿ ਿੀ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਸਾਡਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਉਪਿਾਿ (ਤਲਿਾ) ਦਾ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ‘ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਿੱਝ
ਨਿਚ ਿਿੀ ਿੈ। ਸਿਰੂਪਤਾ, ਤਲਿਾ (ਉਪਿਾਿ) ਦਾ ਤੱਤ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ‘ਿਊ’ ਅਤੇ ਇਕ ‘ਿੱਝ’ ਨਿਚਕਾਰ।
ਿੱਝ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰੂਪਤਾ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦੀ ਿੈ, ਪਨਿਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਿੱਝ ਦੇ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤੋੇਂ ਿੀ ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਦੀ ਿਊ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪਤਾ ਪਛਾਣਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਿਾਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਿ, ਦੂਸਰੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪਤਾ ਦਆਰਾ ਨਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਲੱਛਣ ਇਸ ਨੂੰ
ਅਿਿਾਿ ਿਾਲੋੇਂ ਅਲਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਿ ਇਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦਆਰਾ
ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ।

3.6.4

ਸ਼ਬਦ - ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਇਕ ਅਿਿਾਿ ਪਰਿਾਣ ਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਸੰਕੇਤਕ ਿਸਤੂ
ਦਾ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਦਆਰਾ ਨਿਆਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਬਲਨਕ ਇਿ ‘ਅਿਨਿਤ101’ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਅਿਿਾਿ ਸਾਨੂੰ
ਅਪਰਤੱਖ ਿਸਤੂ ਦਆਰਾ ਪਰਤੱਖ ਿਸਤੂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਿੀ ਸਾਨੂੰ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ
ਪਰਤੱਖਣ (ਸਣ ਕੇ) ਦਆਰਾ ਅਪਰਤੱਖ ਿਸਤੂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉੇਂਦਾ ਿੈ । ‘ਅਿਿਾਿ’
101

ਅਿਨਿਤ, ਅਿਿਨਤ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਸੰਿਨਤ. ਇੱਨਤਫ਼ਾਕ ਰਾਇ। (2) ਆਿਯਾ ...। [ਿ: ਕੋ:]
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ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਿਾਲ ਅਸੀ ਪਰਤੱਖ ਿਸਤੂ ਦਆਰਾ ਅਪਰਤੱਖ ਿਸਤੂ ਤੱਕ ਪਿੰਚਦੇ ਿਾਂ। ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਜੈਸੇ
ਨਕ ‘ਨਲੰਿ’ (ਨਚੰਿਹ) ਅਤੇ ‘ਨਲੰਿੀ’ (ਨਚੰਿਹ ਦਆਰਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿਸਤੂ) ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ
ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਨਿਚ ਿੀ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਸੰਕੇਤਕ ਿਸਤੂ ਨਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ ਿੌਜੂਦ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਸ
ਲਈ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ’ ਨਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ (ਅੰਤਰ) ਿਿੀ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਸਾਡਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਕਾਫੀ ਿੱਡਾ ਅੰਤਰ ਿੈ। ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ
ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ ਸਿੀ ਇਸ ਲਈ ਿਿੀ ਨਕ ਇਿ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ ਿਾਨਿਅਿ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਪਰਸ਼ ਦਆਰਾ ਬੋਲੇ ਿਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਸਾਨੂੰ
ਦੱਨਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸਰਿ’, ‘ਪਰੀਆਂ’, ‘ਉੱਤਰਕਰੂ’, ‘ਟਾਪੂ’ ਅਤੇ ‘ਬਸਤੀਆਂ’ ਿਰਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਦ ਦੀ
ਿੋੇਂਦ ਿੈ। ਅਸੀ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਇਸ ਲਈ ਿਿੀ ਿੰਿਦੇ ਨਕ ਇਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਆਰਾ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ ਪਰੰਤੂ
ਇਸ ਲਈ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਭਰੋਸੇਿੰਦ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦਆਰਾ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਨੂੰ
ਅਿਿਾਿ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਜ਼ਰੂਰ ਿੈ ਨਕ ਦੋਿਾਂ ਨਿਚ ਿਸਤੂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਇਸ ਦੇ ਨਲੰਿ
(ਨਚੰਿਹ) ਦਆਰਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਦਾ ਨਲੰਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਲੰਿ ਿਾਲੋੇਂ ਿੱਖਰਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਨਿਚ ਇਿ
ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਨਲੰਿ (ਭਾਿ ‘ਸ਼ਬਦ’) ਨਕਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਪਰਸ਼ ਤੋੇਂ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ
ਇਲਾਿਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਸੰਕੇਤਕ ਿਸਤੂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਰਸਿੀ ਜਾਂ ਰੂੜਹੀਿਾਦੀ ਿੈ ਿਾ ਨਕ
ਪਰਨਕਰਤਕ। ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਿੰਿਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦਾ ‘ਸੰਕੇਤਕ’ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਪਰ ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਿੰਿਣ
ਲਈ ਨਤਆਰ ਿਿੀ ਨਕ ਿਸਤੂ ਪਰਨਕਰਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੀ ਿੈ।
ਨਜਿੇੇਂ, ਸ਼ਬਦ “ਿਊ” ਸਣ ਕੇ ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਸੰਕੇਤਕ ਪਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਿਾਂ, ਨਫਰ ਿੀ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ‘ਪਸ਼ੂ’
ਆਪਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਕਦਰਤੀ ਜਾਂ ਅਿੱਸ਼ਕ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਰੱਖਦੇ। ਐਪਰ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਨਿਚ ਨਲੰਿ (ਨਜਿੇੇਂ ਿੂੰਆ)
ਅਤੇ ਨਲੰਿੀ (ਨਜਿੇੇਂ ਅੱਿ) ਨਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ ਪਰਨਕਰਤਕ ਅਤੇ ਆਿੱਸ਼ਕ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਿਿਾਿ ਨਿਚ ਦਾ
ਸੰਬੰਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਨਿਚ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਿਾਿ ਨਕਸਿ ਦੇ ਿਿੀੇਂ ਿਿ। ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਨਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਿ
ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਿਿਾਿ ਨਿਚ ਇਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਜੈਸੇ ਇਿ ਅਿਿਾਿ ਨਕ “ਪਰਬਤ
ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ” ਨਜਸ ਨਿਚ ਿੂੰਏ ਅਤੇ ਅੱਿ ਨਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਨਕਰਤਕ ਸੰਬੰਿ
ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਨਿਚ ਿਿਨਕਿ ਿਿੀ ਿੈ।

3.7

ਪਰਮੇਯ ਪਰੀਕਸ਼ਾ

ਪਰਿੇਯ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਆਤਿਾ, ਸਰੀਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇੰਦਰੀਆਰਥ, ਬੱਿੀ, ਿਿ, ਦੋਸ਼, ਪਰੇਤਯਭਾਿ, ਅਤੇ ਿਕਤੀ
ਆਨਦ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।

3.7.1

ਆਤਿਾ

ਇੰਦਰੀ ‘ਆਤਿਾ’ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਸੀ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਿ ਕੇ ਅਿਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। “ਪਨਿਲਾ
ਨਜਿੜਾ ‘ਘੜਾ’ ਿੈ ਦੇਨਖਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਣ ਿੈੇਂ ਛੋਿ ਿੀ ਸਕਦਾ ਿਾਂ”: ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸੰਭਿ ਿੋਿੇਿੀ
ਜੇ “ਿੈੇਂ” ਅੱਖ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਿਿੀ (ਜੋ ਛੋਿ ਿਿੀ ਸਕਦੀ) ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਿਿੀ (ਜੋ ਦੇਖ ਿਿੀ ਸਕਦੀ)।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਿੈ ਨਕ “ਿੈੇਂ” ਜਾਂ “ਆਤਿਾ” ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ।
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ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ
ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਸੰਬਿ
ੰ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਰੰਿ, ਅੱਖ ਦੀ ਿਿੇਕਲੀ ਿਸਤੂ ਿੈ, ਆਿਾਜ਼ ਕੰਿ ਦੀ, ਿੰਿ
ਿੱਕ ਦੀ ਆਨਦ। ਰੰਿ ਦਾ ਿਰਨਿਣ ਅੱਖ ਿੀ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਿਭਿ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ ਲਈ ਅੱਖ
ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਆਤਿਾ ਨੂੰ ਿੰਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ, ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ ਅਿਸਾਰ,
ਆਤਿਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਿੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿਿੀ ਨਕ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਨਿਚਕਾਰ
ਇਕ ਸਥਾਈ ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਕਰਕੇ ਿੀ ਇੰਦਰੀ ਇਕੋ ਸਿੇ ਇਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਿਰਨਿਣ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਪਰੰਤੂ “ਿੈੇਂ” ਕਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਿਰਨਿਣ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੈ, “ਿੈੇਂ” ਰੰਿ
ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਆਿਾਜ਼ ਸਣ ਸਕਦੀ ਿੈ ਬਿੈਰਾ ਬਿੈਰਾ। ਇਸੇ ਲਈ ‘ਿੈੇਂ’ ਜਾਂ ‘ਆਤਿਾ’ ਨਿਨਿਿ ਪਰਕਾਰ ਦੇ
ਅਿਭਿਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ (ਸੰਿਠਿ) ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ ਨਜਿੜੀਆਂ ਨਕ ਇਕ ਸਿੇ ਇਕ
ਿੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਿਰਨਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਿ। ਨਜੱਥੋੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਇਿ ਆਤਿਾ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ
ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋੇਂ ਿਕਤੀ ਨਿਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਿਚ ਭਾਿੇੇਂ ਇਕ ਪਰਸ਼
ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋੇਂ ਿਕਤੀ ਿਿੀ ਨਿਲਦੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪਾਪ ਉਸ ਦੇ
ਅਿਲੇ ਜਿਿਾਂ ਨਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ, ਆਤਿਾ ਿਿੀ ਿੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਿਿ’ ਆਤਿਾ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਜੋ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਆਤਿਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਿ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ ਉਿ ਿਿ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ’ਤੇ ਿੀ ਲਾਿੂ ਿੰਦੀਆਂ ਿਿ। ਿੈੇਂ ਨਕਸੇ
ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਿਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਿਾਂ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਿਾਲ ਛੋਿ ਸਕਦਾ ਿਾਂ। ਇਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿਿੀੇਂ
ਨਕ ਜੋ ਕਰਤਾ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਛੋੇਂਿਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਿੈ ਉਿ ਦੋਿੇੇਂ ਅੱਖ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਿਾਲੋੇਂ ਿੱਖਰਾ ਿੈ। ਿੰਿ ਲਓ ਨਕ
ਇਿ ਕਰਤਾ ‘ਿਿ’ ਿੀ ਿੈ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਿਾਸਲ ਕਰਿ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੰਦੀ ਿੈ,
ਤਾਂ ਨਿਆਇ ਸੂਤਰ ਅਿਸਾਰ “ਆਤਿਾ” ਨੂੰ “ਿਿ” ਦਾ ਿਾਿ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਛਲ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਿੋਰ ਕੱਝ
ਿਿੀ ਿੈ। ਦੇਖਣ, ਸਣਿ, ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਆਨਦ ਨਕਨਰਆਿਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਲਈ ਤਸੀੇਂ ਇਕ ਕਰਤਾ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇੰਦਰੀ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਨਜਸ
ਰਾਿੀੇਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਨਕਨਰਆ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨੂੰ “ਿਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਕਰਤਾ’ ਅੱਖ ਰਾਿੀੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੰਿ
ਰਾਿੀੇਂ ਸਣਦਾ, ਿੱਕ ਰਾਿੀੇਂ ਸੰਘਦਾ, ਜੀਭ ਰਾਿੀੇਂ ਚੱਖਦਾ, ਚਿੜੀ ਰਾਿੀੇਂ ਛੋੇਂਿਦਾ ਅਤੇ “ਿਿ” ਰਾਿੀੇਂ ਸੋਚਦਾ ਿੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਕਰਣ (ਿਿ) ਤੋੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ (ਆਤਿਾ) ਨੂੰ ਅਿੱਸ਼ ਿੰਿਣਾ ਪਿੇਿਾ। ਜੇ ਤਸੀੇਂ “ਿਿ”
ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਿੰਿਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤਿਾਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਨਿਯਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਕ ਿੋਰ ਿਾਿ ਘੜਿਾ ਪਿੇਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ
ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਛਲ, ਅੰਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਿਚਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਿਿੀ ਪਾਿੇਿਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ਿਿ ਅਣੂ ਿਾਂਿ
ਸੂਖਿ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਅਣਕ ਕਰਤਾ, ਨਿਨਭੰਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਨਰਆਿਾਂ ਿਿੀ ਨਿਭਾ
ਸਕਦਾ ਨਜਿੇੇਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਣਿਾ, ਜਾਣਿਾ ਆਨਦ।
ਨਿਆਿ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਨਿਤਕ ਿਣ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਕਈ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਿਚ ਉੱਿੀ ਦੇਰ ਤਕ
ਕਾਇਿ ਿਿੀ ਰਨਿੰਦਾ ਨਜੰਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰੀਰ। ਨਿਆਿ ਿਾ ਤਾ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਦਾ ਿਣ ਿੈ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਖਤਿ ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਨਿਆਿ, ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਿਣ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਿ
ਇਸ ਦੇ ਖਤਿ ਿੋਣ ਜਾਣ ’ਤੇ ਿੀ ਜਾਰੀ ਿਾ ਰਨਿੰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਨਿਆਿ, ਨਸਿਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ, ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਨਿਿਾਸ਼
ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ
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ਤਰਹਾਂ ਨਿਆਿ ਿਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਨਿਚ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਿਿ ਨਿਚ ਿਾਸਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਨਜਿੇੇਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਕਾਲੀਿ ਜਾਣੀਆਂ (ਪਰਤੀਤ) ਿਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਿ
ਨਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਪਏਿਾ ਨਕ ਿਿ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਿ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਆਕਾਰ ਨਿਚ ਅਣ ਿਾਂਿ ਿੈ। ਜੇ
ਅਸੀੇਂ ਿਿ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਿੰਿਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਿਿੀ ਿੰਿ
ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਿ ਇਸ ਅਣ ਦਾ ਿਣ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਅਪਰਤੱਖ (ਅਿੋਚਰ) ਿੋਏਿਾ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਛੇਦਿ ਦੇ
ਨਿਯਿ’ (ਿੱਖਰਾ ਕਰਿ ਜਾ ਬਾਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਿ) ਅਿਸਾਰ, ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਆਤਿਾ ਦਾ ਿਣ ਿੰਿਣਾ ਿੀ
ਪਏਿਾ। ਆਤਿਾ ਸਰਿ-ਨਿਆਪੀ ਿੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਿ ਅਿੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਲੀਿ ਿਰਨਿਣ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਅਸਿਰੱਥ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਿ ਇਕੋ ਸਿੇ ਅਿੇਕਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਸਿੇਲ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਿੇੇਂ ਕਈ ਿਸਤੂਆਂ ਇਕੋ ਸਿੇ
ਆਪਣੇ ਅਿਰੂਪੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਿਿ, ਿਿ, ਜੋ ਨਕ ਅਣਕ ਿੈ, ਨਸਰਫ ਇਕ ਿੇਲੇ ਇਕ
ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਸੰਜੋਿ ਨਿਚ ਿੀ ਆ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋੇਂ ਅਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਕਾਲੀ ਿਰਨਿਣ ਿਿੀ
ਿੰਦੀਆਂ ਭਾਿੇੇਂ ਆਤਿਾ ਸਰਿ-ਨਿਆਪੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਿਰਨਿਣ ਕਰਦੀ ਿੈ।

3.7.2

ਸਰੀਰ

ਸਾਡਾ ਿਾਿਿ ਸਰੀਰ ਪਾਰਨਥਿ (ਨਿੱਟੀ) ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਨਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਸੇਸ਼ ਿਣ ਿਿ। ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਨਿਚ ਿੋਰ
ਜੀਿ ਜੰਤੂ ਿੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਨਣਆਲੀ (ਪਾਣੀ ਿਾਲੇ), ਅਿਿਿਈ, ਿਾਯੂਿਈ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ੀ
ਿਿ। ਭਾਿੇੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਨਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਨਥਿ ਇਸ ਲਈ ਕਨਿੰਦੇ
ਿਾਂ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਨਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਬਲਤਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਾਦੀ (ਪਦਾਰਥਕ) ਿਸਤੂਆਂ ਿਿ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਸਦਾ ਬਾਿਾ (ਰਕਾਿਟ) ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ। ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਅਭੌਨਤਕ ਅਤੇ ਸਰਿ-ਨਿਆਪੀ
ਿਸਤੂ ਲਈ ਰਕਾਿਟ ਿਿੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਭੌਨਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਆਰਾ ਰਕਾਿਟ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ
ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਸਿੈ ਭੌਨਤਕ ਿਸਤੂਆਂ ਿਿ।

3.7.3

ਇੰਦਰੀਆਂ

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਿੇਕ ਿਿੀ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਿ (ਚਿੜੀ) ’ਤੇ ਿੀ ਨਿਰਭਰ
ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ। ਅੱਖ, ਕੰਿ, ਿੱਕ, ਅਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੇਿਲ ਛੋਿ (ਚਿੜੀ) ਦੇ ਨਿਕਾਰ102 ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ
ਇਿਹਾਂ ਸਭ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਇੰਦਰੀ ਨਸਰਫ ਇਕ ਿੀ ਿੈ ਯਾਿੀ ਛੋਿ (ਚਿੜੀ), ਦੂਜੀਆਂ ਸਭ ਇਸੇ ਦਾ
ਿੀ ਰੂਪ ਿਿ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਸਾਡਾ (ਯਾਿੀ ਨਿਆਇ ਦਾ) ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਐਸਾ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਦੂਜੀਆਂ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਛੋਿ (ਚਿੜੀ) ਦਆਰਾ ਅਿਭਿ ਿਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਦਰੀ ਨਸਰਫ ਇਕ ਿੀ
ਿੰਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਛੋਿ (ਚਿੜੀ) ਤਾਂ ਇਿ ਰੰਿ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਆਿਾਜ਼ ਸਣ ਸਕਦੀ ਆਨਦ। ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਅੰਿਹਾ
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ਨਿਕਾਰ - ਸੰ. ਨਿਕਾਰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਪਰਨਿਨਤ ਦਾ ਬਦਲਣਾ. ਿੋਰ ਸ਼ਕਲ ਨਿੱਚ ਿੋਣਾ. ਤਬਦੀਲੀ. "ਤੋਐ ਬਿਤ ਨਬਕਾਰਾ".

(ਿਃ ੧. ਿਾਰ ਿਲਾ) ਤੋਯੈਃ (ਜਲਾਂ) ਤੋੇਂ ਿੀ ਅਿੇਕ ਰਸਾਂ ਦਾ ਪਨਰਣਾਿ ਿੈ. ਭਾਿ- ਜਲ ਿੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਕੇ ਅਿੇਕ
ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। .... [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਆਦਿੀ ਛੋਿ ਿਾਲ ਰੰਿ ਿਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਿੇਕ
ਿਿ। ਇਸ ਦੇ ਅਨਤਨਰਕਤ, ਜੇ ਇੰਦਰੀ ਇਕ ਿੀ ਿੰਦੀ, ਯਾਿੀ ਛੋਿ, ਤਾਂ ਇਸ ਿੇ ਿਿ ਦੇ ਿੇਲ ਿਾਲ ਦੇਖਣ, ਸਣਿ,
ਸੰਘਣ, ਚੱਖਣ ਆਨਦ ਿਾਲੇ ਨਿਿਿਾਰ ਸਿਕਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿਦ
ੰ ੇ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀੇਂ ਨਿਨਭੰਿ ਕੰਿ ਇਕ ਿੀ ਸਿੇ ਿਿੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਿ ਸਾਬਤ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਿੇਕ ਿਿ। ਿਿ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇਕ ਅਣਕ ਿਸਤੂ
ਿੈ, ਇਕ ਸਿੇ ਇਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਿੇਲ ਕਰਿ ਦੇ ਅਸਿਰੱਥ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਿੇਕ ਨਿਿਿਾਰਾਂ ਦਾ
ਨਿਰਬਾਿ ਸਿਕਾਲੀ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ, ਛੋਿ ਨਸਰਫ ਉਿਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਅਿਭਿ ਕਰਦੀ
ਿੈ ਜੋ ਿੇੜੇ ਿੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਿਭਿ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀੇਂ, ਨਫਰ ਿੀ, ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ
ਤੋੇਂ ਰੰਿ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ ਦਾ ਅਿਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਇਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਿੀ, ਛੋਿ ਦਾ ਨਿਿਿਾਰ ਿਿੀ ਿੈ, ਪਰ ਉਸ
ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਪਿੰਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਿੋਿੇ।

ਅਸਲ ਨਿਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੰਜ ਿਿ। ਪੰਜ ਿੀ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ ਰੰਿ, ਆਿਾਜ਼ (ਿਿੀ), ਿੰਿ,
ਸਿਾਦ, ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਬੋਿ ਅੱਖ, ਕੰਿ, ਿੱਕ, ਜੀਭ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਰਾਿੀੇਂ ਿੰਦਾ ਿੈ।

3.7.4

ਇੰਦਰੀਆਰਥ

ਭੂਿੀ (ਨਿੱਟੀ, ਪਾਰਥਿ) ਦੇ ਚਾਰ ਿਣ ਿਿ: ਿੰਿ, ਸਿਾਦ, ਰੰਿ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਤੰਿ ਿਣ ਿਿ,
ਯਾਿੀ ਸਿਾਦ, ਰੰਿ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ਤਾ। ਰੰਿ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅੱਿ ਦੇ ਿਣ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ
ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਿਿੀ ਿਿਿਾਰ ਿਿਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਣ ਿਿ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਭੂਿੀ ਦੇ ਿਣ ਚਾਰ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਇਕ ਿੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਿੰਿ ਜੋ ਿੱਕ ਰਾਿੀੇਂ
ਅਿਭਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਤੰਿ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਇਕ ਿੀ ਿਣ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਾਦ ਜੋ ਜੀਭ ਰਾਿੀੇਂ
ਅਿਭਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਦੂਸਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਿੀ ਇਕ ਇਕ ਿੀ ਿਣ ਿਿ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ (ਭਾਿ ਨਿਆਇ ਸੂਤਰ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਭੂਿੀ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਚ ਚਾਰ ਿਣ
ਿਿ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਤੰਿ, ਅੱਿ ਦੇ ਦੋ, ਿਿਾ ਦਾ ਇਕ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਿੀ ਇਕ ਿੀ ਿਣ ਿੈ। ਜੇ ਭੂਿੀ ਦੀ ਨਸਰਫ
ਿੰਿ ਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਸਰਫ ਸਆਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੂਿੀਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸੰਭਿ
ਿੰਦਾ। ਅਸੀੇਂ ਨਸਰਫ ਰੰਿ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੂਿੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਿ ਿਾ
ਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਕਦੇ? ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਸੀੇਂ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਇਿ
ਿੋਇਆ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਰੰਿ ਿੈ। ਜੇ ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਭੂਿੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਦਸਣਯੋਿ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ
ਅਿਿਿਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਰਣ ਿੈ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚ ਰੰਿ ਦਾ ਿਣ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਫਰ ਿਿਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਿੀ ਨਦਸਣਯੋਿ
ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ ਿਿ? ਇਸ ਤੋੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਦਾ ਿੈ ਨਕ ਭੂਿੀ ਆਨਦ ਨਿਚ ਨਸਰਫ ਇਕ ਿੀ ਿਣ ਿਿੀ ਿੈ।

3.7.5

ਬੱਿੀ

ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਬੱਿੀ ਸਦੀਿੀ103 ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਿੈ।
ਪਨਿਲਾ ਜਾਣੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਣ ਦਬਾਰਾ ਜਾਣੀ ਿਈ ਿੈ – ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਅਨਭਨਿਆ104 (ਪਛਾਣ)
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ਸਦੀਿੀ - ਿਯ- ਸਦੈਿ. ਨਿਤਯ. ਿਿੇਸ਼ਿ. ਦੇਖੋ, ਿਿੀਿ. [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਸਰਫ ਤਾਂ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੈ ਜੇਕਰ ਬੱਿੀ, ਨਜਸ ਨੂੰ ਿਸਤੂ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਨਿਚ ਨਿਆਿ ਸੀ ਿਣ
ਿਰਤਿਾਿਕਾਲ ਨਿਚ ਿੀ ਜਾਰੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਬੱਿੀ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਦੀਿੀ ਿੈ । ਅਨਭਨਿਆ ਅਸੰਭਿ ਿੋਣੀ
ਸੀ ਜੇਕਰ ਬੱਿੀ ਅਸਨਥਰ ਜਾਂ ਨਛਣ-ਭੰਿਰ ਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਿੀ, ਜੋ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਿੈ, ਸਦੀਿੀ ਿੰਿੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਸਾਡਾ (ਨਿਆਇ ਸੂਤਰ) ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਬੱਿੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਿੀ ਕਰਦੀ,
ਇਿ ਕੰਿ ਤਾਂ ਆਤਿਾ ਿੀ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਬੱਿੀ ਿਰਿੇ ਅਚੇਤਿ ਉਪਕਰਣ ’ਤੇ ਆਰੋਨਪਤ ਿਿੀ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਪਿੇਿਾ ਨਕ ਇਿ ਤਾਂ ਆਤਿਾ ਿਰਿੇ ਚੇਤਿ ਕਰਤਾ ਦਾ ਿਣ ਿੈ। ਇਸ
ਲਈ ਬੱਿੀ ਨੂੰ ਸਦੀਿੀ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

3.7.6

ਿਿ

ਿਿ ਇਕ ਿੀ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਿਕਾਲੀ ਬੋਿ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਿ ਿੰਦੇ ਤਾਂ
ਇਕ ਸਿੇ ਕਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੇਲ ਸੰਭਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਜਸ ਿਾਲ ਕਈ ਬੋਿ ਸਿਕਾਲੀਿ ਿੋ ਸਕਦੇ ਸਿ।
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਕ ਸਿੇ ਕਈ ਬੋਿ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੰਦੇ ਤਾਂ ਿਿ ਨੂੰ ‘ਇਕ’ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਪਿੇਿਾ। ਜੇ ਿਿ ਦਾ
ਆਕਾਰ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿੇ ਕਈ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਸਿੇਲ ਿੋ ਸਕਣਾ ਸੀ ਨਜਸ ਿਾਲ ਕਈ ਬੋਿ ਇਕ
ਸਿੇ ਪੈਦਾ ਿੋ ਸਕਦੇ ਸਿ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸੰਭਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਿ ਅਣਕ ਿੈ।

3.7.7

ਦੋਸ਼

ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਤੰਿ ਿਰਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: ਿੋਿ (ਅਿਰਾਿ105), ਨਘਰਣਾ (ਨਿਰਾਿ106) ਅਤੇ ਅਬੱਿੀ। ਿੋਿ
ਨਿਚ ਕਾਿ, ਤਿਾ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਅਨਭਲਾਸ਼ਾ ਿੀ ਨਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਘਰਣਾ ਨਿਚ ਿੋਿ, ਈਰਖਾ, ਦਿੈਖ (ਖਣਸ),
ਅਤੇ ਬੇਰਨਿਿਤਾ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ। ਅਬੱਿੀ ਨਿਚ ਿਿ ਿਲਤਫਨਿਿੀ, ਿੰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਾਦ107। ਇਿਹਾਂ ਨਤੰਿਾਂ
ਨਿਚੋੇਂ ਅਬੱਿੀ ਸਭ ਤੋੇਂ ਭੈੜੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਕ ਅਬੱਿ ਪਰਸ਼ ਿੀ ਿੋਿ ਅਤੇ ਨਘਰਣਾ ਦੀ ਿਾਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

3.7.8

ਪਰੇਤਯਭਾਿ

ਪਰੇਤਯਭਾਿ (ਪਿਰਜਿਿ) ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਆਤਿਾ ਿਾਲ ਿੈ, ਸਰੀਰ ਿਾਲ ਿਿੀ। ਪਰੇਤਯਭਾਿ ਦਆਰਾ ਸੰਕੇਤਕ
ਜਿਿ ਿਰਿ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੈ ਜੇਕਰ ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ ਿੈ। ਜੇ ਆਤਿਾ ਨਿਿਾਸ਼ੀ ਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ
ਿਾਿੀਕਾਰਕ ਿਤੀਜੇ ਿੋਣੇ ਸਿ: ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਨਰਆਿਾਂ ਦਾ ਨਿਿਾਸ਼ (‘ਕਰਤ-ਿਾਿੀ’)
ਅਤੇ ਇਸ ਦਆਰਾ ਿਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਨਰਆਿਾਂ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਕਸ਼ਟ (‘ਕਰਤਅਭਯਾਿਿ’)।
ਇਿ ਦੇਖਨਦਆਂ ਨਕ ਪਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਾਂ ਦਾ ਭਾਿੀ ਫਲ ਿਿੀ ਭੋਿਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ
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ਅਨਭਨਿਆ - ਸੰ. असिज्ञा- ਅਨਭਿਯਾ- {ਸੰਿਯਾ}. ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ. ਨਸਨਿਰਤੀ. ਚੇਤਾ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਅਿਰਾਿ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਪਰੇਿ. ਨਪਆਰ. ਿਹੱਬਤ। (2) ਨਪਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤਾ ਪਰੇਿ. [ਿ: ਕੋ:]
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ਨਿਰਾਿ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਰਾਿ (ਿਿੱਬਤ) ਦਾ ਅਭਾਿ। (2) ਨਿ- ਜੋ ਰਾਿ (ਨਪਆਰ) ਿਿੀੇਂ ਰਖਦਾ. [ਿ: ਕੋ:]
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ਪਰਿਾਦ - ਪਰ- ਿਾਦ. {ਸੰਿਯਾ}. ਿਸ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ਿਾਰੀ। (2) ਭੱਲ ਿਾਲਾ। (3) ਬੇਪਰਿਾਿੀ। (4) ਪਾਿਲਪਿ [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੈ ਨਕ ਕਰਿ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਸ਼ਿਰ ਦੀ ਜੀ-ਿਜ਼ੂਰੀ ਨਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਉਿ ਿੀ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਫਲ
ਬਖਸ਼ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚਾਰ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਕਈ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਜੇ ਨਸਰਫ ਈਸ਼ਿਰ ਿੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦੇਣਿਾਰ ਿੈ ਤਾਂ
ਆਦਿੀ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬਿਾ ਕਰਿ ਕੀਨਤਆਂ ਿੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਦੋ ਨਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਰ ਕਰਨਦਆਂ
ਸਾਡਾ ਿਤੀਜਾ ਿੈ ਨਕ ਆਦਿੀ ਕਰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਿਰ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਿੈ। ਕਰਿ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨਿਚ ਫਲ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਕਰਦੇ: ਇਿ ਨਸਰਫ ਈਸ਼ਿਰ ਦੀ ਨਕਰਪਾ ਿਾਲ ਿੀ ਫਲਦਾਇਕ ਿੰਦੇ ਿਿ।
ਫਲ ਤਤਕਾਲ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਇਿ ਤਾਂ ਕਝ ਨਚਰ ਬਾਅਦ ਿੀ ਿਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ‘ਅਿਿੀਿੋਤਰ’
ਯਿ ਦਾ ਫਲ ਸਰਿਿਾਸ (ਸਿਰਿ ਨਿਚ ਜਾਣਾ) ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਿ (ਿਰ) ਿੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਤਿਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਿੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਲ ਲਿਦਾ ਿੈ।
ਜਿਿ, ਦੱਖਾਂ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਿੋਰ ਕੱਝ ਿਿੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਿਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ, ਇੰਦਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਬੱਿੀ ਦੇ ਿੇਲ ਿਾਲ ਕਸ਼ਟ ਪੈਦਾ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਸਰੀਰ ਦੱਖਾਂ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਿੈ, ਇੰਦੀਰ ਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਆਰਾ
ਦੱਖ ਅਿਭਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਅਤੇ ਬੱਿੀ ਦਆਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੱਖ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ । ਸਾਡਾ ਜਿਿ
- ਸਰੀਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿੀ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ਿੋਣ ਕਰਕੇ - ਆਿੱਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਿਚ ਦੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਿਾ ਿੈ। ਅਸੀੇਂ ਇਸ
ਤੋੇਂ ਨਬਲਕਲ ਇਿਕਾਰ ਿਿੀ ਕਰਦੇ ਨਕ ਦੱਖਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਸੱਖ (ਅਿੰਦ) ਿੀ ਪੈਦਾ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਕਈ ਪਰਸ਼
ਅਿੰਦ ਨੂੰ ਪਰਿਾਰਥ ਅਿੰਦ ਸਿਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਦੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਿਾਲ ਜਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਿ ਸਾਫ ਿੈ ਨਕ ਜੋ ਅਿੰਦ ਅਤੇ ਭੋਿ ਨਿਲਾਸ ਦਾ ਨਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਿਿ ਉਿ ਅਸਲ ਨਿਚ ਦੱਖਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਨਿਚ ਰੱਝੇ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਅਿੰਦ ਿੀ ਦੱਖ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਿਾਿ ਿੈ।

3.7.9

ਿਕਤੀ

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਰਣਾਂ (ਕਰਜ਼), ਕਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਾਂ ਦੇ ਲਿਾਤਾਰ ਦਬਾਉ
ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਿਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਅਿਸਰ ਿਿੀ ਨਿਲਦੇ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਜਿਿ ਲੈੇਂ ਨਦਆ ਸਾਰ ਿੀ
ਸਾਡੇ ਨਸਰ ਨਤੰਿ ਨਰਣ ਆ ਨਡਿਦੇ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀੇਂ ਉਿਰ ਭਰ ਚਕਾਉੇਂਦੇ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਾਂ। ਇਿ ਨਰਣ
ਿਿ: (1) ‘ਨਰਸ਼ੀ-ਨਰਣ’ - ਇਿ ਨਰਣ ਇਕ ਛਾਤਰ (ਨਿਨਦਆਰਥੀ) ਬਣਕੇ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤੀ ਿਾਲ ਿੀ
ਚਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ; (2) ‘ਦੇਿ ਨਰਣ’ - ਇਿ ਨਰਣ ਚਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਿ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈੇਂਦੀ
ਿੈ; (3) ‘ਨਪਤਰਨਰਣ’ - ਇਿ ਨਰਣ ਸੰਤਾਿ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਸ਼ਟ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਨਪੱਛਾ ਿਿੀ
ਛੱਡਦੇ ਜਦਨਕ ਕਰਿ ਨਜ਼ੰਦਿੀ ਭਰ ਿਿਰ ਪਏ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀੇਂ ਕਦੇ ਿੀ ਿਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀ
ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ (ਭਾਿ ਨਿਆਇ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਿਕਤੀ ਦੇ ਅਿਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਿਿੀ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਰਣ ਚਕਾਉਣ ਲਈ ਯਿ ਕਰਿਾ ‘ਆਤਿਾ’ ਨੂੰ ਸੌੇਂਨਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਨਬਰਿ-ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਇਕ
ਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਰਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਪਨਰਿਾਰ ਦੀ ਤਿਾ ਨਤਆਿਣੀ ਿੋਿੇਿੀ। ਯਿ ਕਰਿ ਦੇ ਕੰਿ ਆਪਣੀ ਆਤਿਾ ਨੂੰ
ਸੌੇਂਪ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਿ ਨਤਆਿ ਦੇਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਿ ਸਿਝ ਲੈਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਸਦੀ ਆਤਿਾ ਿੀ ਅਿਿੀਿੋਤਰ ਿੈ ਨਜਸਨੂੰ ਨਕ ਉਸਦੇ ਅਿਲੀ ਕੰਿ ਿੀ ਉਸ ਿਲੋੇਂ ਚੜਹਾਿਾ ਿਿ।
ਸਭ ਨਰਣਾਂ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੋ ਕੇ, ਨਭਨਖਆ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਜੀਣ ਿਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਅਿੇਕਾਂ ਅਿਸਰ
ਨਿਲ ਜਾਣਿੇ। ਿਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਿਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ, ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੱਖ ਿਿੀ ਸਨਿਣੇ ਪੈਣਿੇ।

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਿਕਤੀ ਇਕ ‘ਪਰਿ ਸੱਖ’ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਪਨਰਪੂਰਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਲਦੀ ਿੈ। ਇਕ ਪਰਸ਼ ‘ਨਿਆਇ’
ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਿਲਤਫਨਿਿੀਆਂ (ਿਤਭਰਿ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਰਿ ਿਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਿੋਿ, ਨਘਰਣਾ ਅਤੇ ਅਬੋਿ ਸਭ ਨਿਟ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਫਰ
ਉਿ ਕਦੇ ਿੀ ਕਰਿਾਂ ਦਾ ਪਰਾਿੀਿ ਿਿੀੇਂ ਰਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਰੇਤਯਭਾਿ ਅਤੇ ਦੱਖਾਂ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੋ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਿਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਿਾਰਿ ਿੈ।

3.8

ਸੰਸ਼ਾ (ਸੰਸਾ) ਪਰੀਕਸ਼ਾ

ਨਿਆਿ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੰਸ਼ਾ ਤੋੇਂ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਸੋਚ ਪਰਨਕਨਰਆ ਅਤੇ ਨਿਿੀ ਨਿਚ ਸੰਸ਼ਾ
ਇਕ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਤੱਤ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਿੀ ਸੰਸ਼ਾ ਇਕ ਿੌਨਲਕ
ਭੂਨਿਕਾ ਨਿਭਾਉੇਂਦੀ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਸੰਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਿ, ਆਿ ਕਰਕੇ, ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੀ
ਅਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ ਿਾਲ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਿੂਲ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿ ਦੇ
ਪਰਯਤਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ: ਸੰਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸ਼ਾ ਿਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ
ਸੰਸ਼ਾ ਪਨਰਕਲਪਿਾਿਾਂ, ਨਿਆਨਖਆਿਾਂ, ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ, ਨਿਿਰਿ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜਿਾਿੀ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ
ਰੱਖਦੀ ਿੈ। ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਤ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸ਼ਾ ਕਰਿਾ ‘ਅਿਿਸਥਾ108’ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਇ ਤਰਕ ਨਿਚ ਸੰਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ
ਿੈ।

3.8.1

ਸੰਸਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ
(1)

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਸੰਸਾ ਲੌਨਕਕ (ਸਿਾਰਣ) ਜਾਂ ਅਲੌਨਕਕ (ਅਸਿਾਰਣ) ਿਣਾਂ
ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਿੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਕ
ਿਸਤੂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾ ਕਦੇ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿਿੀੇਂ ਿਦ
ੰ ਾ ਜੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਦੋਿੋ ਲੌਨਕਕ ਅਤੇ ਅਲੌਨਕਕ
ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ਜੇ ਅਸੀੇਂ ਦੂਰੋੇਂ ਿੰਦਲੇ ਨਿਚ ਇਕ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਚਲਦੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਸ਼ੱਕ ਿਿੀ ਕਰਦੇ ਨਕ ਇਿ ਆਦਿੀ ਿੈ ਜਾਂ ਖੰਭਾ। ਅਸੀੇਂ
ਇਕ ਦਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈੇਂਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਇਿ ਆਦਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਜੋ ਭਾਿੇੇਂ ਉੱਚਾਪਣ ਦਾ ਿਣ
ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਨਿਚ ਸਾਂਝਾ ਿੈ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਿਣ ਆਦਿੀ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਿਾਲੋੇਂ ਅਲਿ ਕਰਦਾ
ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਸਰਫ ਲੌਨਕਕ ਜਾਂ
ਨਸਰਫ ਅਲੌਨਕਕ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਦੇ ਿਿੀ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ। ਉੱਚਾਪਣ ਦਾ ਿਣ
ਨਿਸ਼ਚੇ ਿੀ ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਨਿਚ ਸਾਂਝਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਦਿੀ ਦਾ ਉੱਚਾਪਣ ਖੰਭੇ ਦੇ
ਉੱਚੇਪਣ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪੀ ਿਿੀ ਿੈ: ਇਿ ਉਸ ਿਾਲ ਕੇਿਲ ਨਿਲਦਾ-ਜਲਦਾ (ਤਲਯ) ਿੀ
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ਅਿਿਸਥਾ - ਸੰ. ਅਿਿਸਥਾਃ {ਸੰਿਯਾ}. ਿਾ ਇਸਨਥਤੀ. ਨਕਸੇ ਿੱਲ ਉੱਪਰ ਨਟਕਾਉ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ; ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ

ਦੋਸ , ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਯਕਤੀ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦੀ, ਯਥਾ- "ਜੇ ਕੋ ਬਝੈ ਿੋਿੈ ਸਨਚਆਰ। ਿਿਲੈ ਉਪਨਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ?
ਿਰਤੀ ਿੋਰ ਪਰੈ ਿੋਰ ਿੋਰ। ਰਤਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ?" (ਜਪ)। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਿਾਲਤਾਂ ਨਿਚ ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਚੇਪਣ ਦੀ ਸਿਾਿਤਾ ਦਾ ਨਿਆਿ,
ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਿਆਿ ਦੀ ਉਸ ਪੂਰਿ-ਿਾਰਣਾ ਉੱਪਰ ਆਿਾਰਤ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਦੋ
ਨਕਸਿ ਦੇ ਉੱਚੇਪਣ ਦੇ ਿਣ (ਲੱਛਣ) ਿੌਜੂਦ ਿਿ। ਜੇਕਰ ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਬਾਰੇ
ਨਿਆਿ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਿੋ ਿੀ ਿਿੀ ਸਕਦੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ
ਨਿਆਿ ਸੰਸਾ ਨੂੰ ਨਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।
(2)

ਇਸ ਤੋੇਂ ਅੱਿੇ ਇਿ ਿੀ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਸੰਸਾ ਿਾ ਤਾਂ ਨਿਰੋਿੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋੇਂ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ
ਬੇਿੇਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਨਿਰੋਿੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਿਾਿਲੇ
ਨਿਚ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਬੜੇ ਨਦਰੜ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ।

(3)

ਸੰਸਾ, ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਬੇਿੇਿੀ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਿੀੇਂ
ਿੰਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਿੈ ਇਸ ਬੇਿੇਿੀ ਨਿਚ ਿੀ ਿੇਿੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਬੇਿੇਿੀ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ
ਿਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਬੇਿੇਿ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਇਸ ਨਿਚ ਬਾਕਾਇਦਿੀ ਿੰਦੀ
ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਕਉੇਂਨਕ ਬੇਿੇਿੀ ਿੇਿਬੱਿ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਸੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਬਣ
ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ‘ਬੇਿੇਿੀ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਬੇਿੇਿ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਖਦ ਆਪਣੇ
ਲੱਛਣ ਤੋੇਂ ਖਾਲੀ ਿੈ, ਲੱਛਣਿੀਣ ਿੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਬਣ ਸਕਦੀ।

(4)

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਨਕ ਕਾਰਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤ-ਰਨਿਤ ਸੰਸਾ ਦੇ ਿੋਣ
ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਬਣੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਕਈ ਅੱਡਰੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਚ ਸਾਂਝੇ ਿਣਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਸੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਸਾਂਝੇ ਿਣ ਨਿਰੰਤਰ ਿੌਜੂਦ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਿਹਾਂ ਦਾ
ਕਨਿਣਾ ਿੈ, ਸੰਸਾ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ।

3.8.2

ਸੰਸਾ ਅਸੰਭਿ ਿਿੀ ਿੈ
(1)

ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ (ਨਿਆਇ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਲੌਨਕਕ ਅਤੇ ਅਲੌਨਕਕ ਿਣਾਂ ਦੀ ਇਕ
ਸਾਥ ਪਛਾਣ ਤੋੇਂ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਿਨਿਿ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਚ ਸਾਂਝੇ ਿਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਸ਼ਚੇ
ਿੀ ਸੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਿਸਤੂ ਦੇ ਸਿੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਨਿਚ ਉੱਚੀ ਿਸਤੂ ਦਆਰਾ ਸੰਕੇਤਕ, ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਬਾਰੇ ਆਿ
(ਅਨਿਸ਼ੇਸ਼) ਨਿਆਿ ਜ਼ਰੂਰ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਿਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੀ (ਅਰਥਾਤ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਆਰਾ)
ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਸਿੀ ਨਿਆਿ (ਅਰਥਾਤ, ਸਿੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਨਿਆਿ ਜੋ
‘ਆਦਿੀ’ ਨੂੰ ‘ਖੰਭੇ’ ਿਾਲੋੇਂ ਅਲਿ ਕਰਦਾ ਿੈ) ਅਿਉਪਸਨਥਤ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਸੰਸਾ ਦਾ ਿੋਣਾ
ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਇਕੱਲੇ ਅਲੌਨਕਕ ਿਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ
ਿੋਈ ਸੰਸਾ ’ਤੇ ਿੀ ਲਾਿੂ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ।

(2)

ਨਿਰੋਿੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਿੀ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਦੀ ਭੂਨਿਕਾ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦੀ ਿੈ।
ਜਦੋੇਂ ਕੋਈ ਨਿਿਾਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੋਿੀ ਨਬਆਿ ਨਦੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
ਨਕ ਦੋਿੇ ਨਬਆਿ ਨਿਚਾਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਤਾਂ ਿਿ, ਪਰੰਤੂ ਇਿਹਾਂ ਨਬਆਿਾਂ ਦੇ ਸਿੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਝਣਾ ਿਸ਼ਕਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਭਾਿੇੇਂ ਨਿਿਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੋਿੀ ਦੋਿੋ ਿੀ

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਕਰਾਰਾਂ ਨਿਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਿਿ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰੋਤੇ ਇਿਹਾਂ
ਨਿਰੋਿੀ ਨਬਆਿਾਂ ਨੂੰ ਸਣ ਕੇ ਸੰਸਾ ਨਿਚ ਨਘਰ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।
(3)

ਇਿ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਅਨਿਯਨਿਤ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤੋੇਂ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਿਿੀ
ਿੋ ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਨਿਯਨਿਤਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਰੋਿ
ਅਸਿਰਥਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਨਿਯਨਿਤਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਿਾਲ ਛਪਾਇਆ ਿਿੀ
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਿਯਨਿਤਤਾ ਭਾਿੇੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿੈ, ਇਿ ਆਪਣਾ
ਅਨਿਯਨਿਤ ਲੱਛਣ ਿਿੀ ਿਆਉੇਂਦੀ ਨਜੱਿਹਾ ਨਚਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬੰਿਤ ਿਸਤੂਆਂ (ਜਾਂ
ਕਾਰਣਾਂ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

(4)

ਇਿ ਿੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਅੰਤ-ਰਨਿਤ ਸੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਿੀ ਬਣੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ
ਜਦੋੇਂ ਤੱਕ ਨਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜਾਰੀ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ
(ਨਿਆਇਯਾਨਯਕ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਭਾਿੇੇਂ ਸੰਸਾ ਦੇ ਤੱਤ, ਨਜਿੇੇਂ ਸਾਂਝੇ ਿਣ ਆਨਦ, ਜਾਰੀ
ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਅਸੀੇਂ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਿਿੇਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਿਿੀੇਂ ਕਰਦੇ। ਨਜੰਿਾ ਨਚਰ ਸਾਂਝੇ ਿਣਾਂ ਆਨਦ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ, ਸੰਸਾ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ।

3.9

ਿਾਦ ਪਰੀਕਸ਼ਾ

ਿਾਦ ਨਸਰਫ ਈਰਖਾਰਨਿਤ (ਅਿਤਸਰ109) ਲੋਕਾਂ ਿਾਲ ਿੀ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਨਕ ਨਸ਼ਸ਼, ਿਰੂ,
ਸਨਿਪਾਠਕ ਅਤੇ ਪਰਿਾਰਥ ਸਨਤ ਦੇ ਅਨਭਲਾਸ਼ੀ ਿਾਲ। ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਨਿਚ ਇਿ ਿਾਦ, ਨਿਰੋਿੀ ਤੋੇਂ
ਬਿੈਰ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਭਾਿ ਸੱਚ ਦਾ ਖੋਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਾਲ ਸੋਚ ਨਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਅਜੋਕੇ
ਯਿ ਨਿਚ ਨਿਨਿਆਿਕ ਖੋਜ ਨਿਚ ਰੱਝੇ ਨਿਦਿਾਿ ਇਿ ਿੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉੇਂਦੇ ਿਿ।) ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਕਰਿ
ਦਾ ਅਨਭਲਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਿਚਾਰ ਉੱਚ ਪੱਿਰ ਦੀ ਪੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਅੱਿੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਿੈ।

3.10

ਜਲਪ ਅਤੇ ਵਿਤੰਡਾ ਪਰੀਕਸ਼ਾ

ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਲਿਿ ਨਿਚ ਜਲਪ ਅਤੇ ਨਿਤੰਡਾ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਪੰਿਰ ਰਿੇ
ਬੀਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਨਡਆਲੀ ਿਾੜ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਈ ਿਾਲੜੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਤਜਿੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਸਿੈ-ਨਿਰੋਿੀ ਿਦ
ੰ ੀਆਂ ਿਿ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ
ਤਰਫਦਾਰੀ ਲਈ ਿਰ ਨਕਸਿ ਦੀ ਨਦਆਿਤਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਨਕ
ਇਿਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋੇਂ ਖਾਲੀ ਿਿੀ ਿਿ, ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ
ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਜਲਪ ਅਤੇ ਨਿਤੰਡਾ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਭਾਿੇੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ
ਇਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਉਸਤਤੀ ਿੰਦੀ ਿੈ।

109

ਿਤਸਰ – ਈਰਖਾ, ਿਸਦ, ਖਦਿਰਜ਼ੀ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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3.11

ਹੋਿ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸੰਿੇਪ ਪਰੀਕਸ਼ਾ

ਸਿੱਚੇ ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਜਿਤ ਦਾ ‘ਦੇਸ’ ਨਿਚ ਨਟਕਾਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਕਾਲ’ ਨਿਚ ਇਿ ਨਿਆਸ਼ੀਲ (ਨਿਚਰਤ) ਿੰਦਾ
ਿੈ। ਇਸ ‘ਦੇਸ-ਕਾਲ’ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੰਬੰਿਤ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਿੀ ਨਿਆਇ ਸੂਤਰ ਨਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ, ਨਜਿੇ:
ਅਿਯਿ ਅਤੇ ਅਿਯਿੀੇਂ, ਪਰਿਾਣੂ, ਕਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸ਼ਬਦ, ਪਦ, ਕਕਸ਼, ਬੱਿੀ, ਨਸਨਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਨਖਆਏਕਾਂਤ
ਆਨਦ।

3.11.1

ਅਿਯਿ (ਅੰਸ਼) ਅਤੇ ਅਿਯਿੀੇਂ (ਸਿਲ)

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਅੰਸ਼’ (ਖੰਡ) ਿੀ ਯਥਾਰਥ ਿਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ‘ਸਿਲ’110 (ਅਖੰਡ)ਦਾ
ਕੋਈ ਅਸਨਤੱਤਤਿ ਿਿੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਕਈ ਅੰਿ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਿਰੇ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਜੇਕਰ
ਦਰੱਖਤ ਇਕ ‘ਸਿਲ’ ਿਦ
ੰ ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਚ ਪੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਿਰਾਪਣ ਿਰਿੇ ਨਿਰੋਿੀ ਿਣ ਸਿਕਾਲੀ ਿੌਜੂਦ ਿਾ
ਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ‘ਅੰਸ਼’ ਿੀ ਯਥਾਰਥ ਿਿ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ‘ਸਿਲ’ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼
ਦਾ ਅਿਭਿ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਿੰਿ ਲਓ ਨਕ ‘ਅੰਸ਼’ ਿੀ ਯਥਾਰਥ ਿਿ। ਤਾਂ ਨਕਉੇਂਨਕ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਥਰ
ਆਕਾਰ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਿੋਰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰ ਅੱਿੇ ਿੋਰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਿਚ
ਬਿੈਰਾ ਬਿੈਰਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀੇਂ ਅਣਆਂ ਤੱਕ ਿਿੀੇਂ ਪਿੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਜਿੜੇ ਨਕ ਅੰਨਤਿ ਅੰਸ਼ ਿਿ। ਇਿ ਅਣ,
ਨਜਿਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿਾਤਰਾ (ਜਾਂ ਭਾਰ) ਿਿੀ ਿੈ, ਅਿਭਿ ਿਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਸ਼ਿਾਤਰ
ਚੀਜ਼ ਅਿਭਿਯੋਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ‘ਸਿਲ’ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਿੰਿਣਾ
ਪਿੇਿਾ। ਜੇ ‘ਸਿਲ’ ਿਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਤਾਂ “ਇਕ ਘੜਾ” ਜਾਂ “ਇਕ ਆਦਿੀ” ਕਨਿਣਾ ਨਬਲਕਲ ਬੇਅਰਥ ਿੰਦਾ।

3.11.2

ਪਰਿਾਣੂ

ਨਿਆਇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਐਸਾ ਸਿਾ ਕਦੇ ਿੀ ਿਿੀ ਆਏਿਾ ਜਦੋੇਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਾਸ਼ ਿੋ ਜਾਏਿਾ।
ਦਿੀਆ ਨਿਚ ਪਰਲੋ ਆਉੇਂਣ ’ਤੇ ਿੀ ਿਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਿਾਣੂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਜਾਰੀ ਰਨਿਣਿੀਆਂ। ਪਰਿਾਣੂ ਉਿ ਿੈ
ਨਜਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਿਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਇਿ ਅੰਸ਼-ਰਨਿਤ ‘ਸਿਲ’ ਿੈ। ਇਿ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਨਕ ਪਰਿਾਣੂ
ਅੰਸ਼ਰਨਿਤ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅੰਦਰੋੇਂ ਅਤੇ ਬਾਿਰੋੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਆਰਾ ਪਨਰਨਿਨਲਤ (ਨਘਨਰਆ
ਿੋਇਆ) ਿੈ ਤਰਕਸੰਿਤ ਿਿੀ ਨਕਉੇਂਨਕ “ਅੰਦਰੋੇਂ” ਅਤੇ “ਬਾਿਰੋੇਂ” ਦੇ ਪਦ ਨਿੱਤ (ਸਦੀਿੀ) ਸਰੂਪੀ ਪਰਿਾਣੂ ਨੂੰ
ਲਾਿੂ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦੇ ਜੋ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਾਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ। ਸਿਾਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਆਰਾ
ਨਘਰੀਆਂ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਿ (ਪਨਰਭਾਨਿਤ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੀ ਦੂਜੇ ਅੰਸ਼ਾਂ (ਅੰਿਾਂ) ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ
(ਪਨਰਭਨਿਤ) ਿੀ ਿਿ।
ਇਿ ਨਿਰਸੰਦੇਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਿ-ਨਿਆਪੀ ਿੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਿਾ ਤਾਂ ਇਿ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਿਚ
ਨਿਘਿ ਪਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਆਰਾ ਪਛਾਨੜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਫਰ “ਅੰਦਰ” ਅਤੇ “ਬਾਿਰ”
110

ਸਿਲ - ਸਕਲ. ਸਭ. ਤਿਾਿ. "ਸਿਲ ਿਾਿ ਨਿਿਾਿ ਨਤਿ ਪਾਇਆ". (ਿਾਰੂ ਸੋਲਿੇ ਿਃ ੫) ਸਿਲ ਨਿਿਾਿ ਿਾਿ ਨਤਿ

ਪਾਇਆ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਦਾ ਸਿਾਲ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਨਜਿੜੇ ਇਿ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪਰਿਾਣੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਆਪਣੇ ਕਝ ਇਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਦੂਜੇ ਪਰਿਾਣੂ ਿਾਲ ਨਿਲ (ਸੰਜੋਿ) ਸਕਦਾ ਿੈ, ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਇਿ
ਨਿਆਿ ਰੱਖਣਾ ਪਿੇਿਾ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਿਿਸਥਾ111 ਦੋਸ਼ (ਅਿੰਤ ਿਯਨਤਿਿ112) ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਪੈਦਾ
ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਤਰਕਸੰਿਤ ਜਾਂ ਉਨਚਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਜੇ ਪਰਿਾਣੂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਿੰਡਣਯੋਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ , ਤਾਂ ਉਿ
ਅੰਸ਼ ਅਿਾਂਿ ਿੀ ਿੰਡਣਯੋਿ ਿੰਿਣਾ ਪਿੇਿਾ। ਇਸ ਤਰਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਅਿੰਤ ਿਯਨਤਿਿ ਜਾਂ ਅਿੰਤ
ਪਰਨਤਿਿਤਾ ਦੇ ਆਭਾਸ (ਅਿਿਸਥਾ ਦੋਸ਼) ਿਲ ਲੈ ਜਾਏਿੀ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਿੇੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਅੰਸ਼ਾਂ
ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਉਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਆਉੇਂਦੀ ਿਿੀ। ਸੰਪੂਰਣ ਪਰਲੋ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿਚ ਿੀ
ਪਰਿਾਣੂ113 ਆਪਣੀ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿਆਉੇਂਦੇ।
ਦੋ ਪਰਿਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਿੇਲ ‘ਦਵਯਣਕ’, ਅਤੇ ਨਤੰਿ ‘ਦਵਯਣਕ’114 ਦਾ ਸਿੇਲ ‘ਤਰਇਸਰੇਣ’115 ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
(ਦੇਖੇ ਨਚੱਤਰ 3.2)। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀੇਂ ਅਿਭਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ‘ਤਰਇਸਰੇਣੂਆਂ’ ਦੇ ਿੇਲ ਿਾਲ ਿੀ ਬਣੀਆਂ
ਿੋਈਆਂ ਿਿ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਿੀ ਪਰਿਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸੰਿਰਨਿ ਿੈ।
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ਵਚੱਤਿ 3.2 ਪਰਿਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਿੇਲ

111

ਅਿਿਸਥਾ – ਿਾ ਇਸਨਥਤੀ, ਨਕਸੇ ਿੱਲ ਉੱਪਰ ਨਟਕਾਉ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਦੋਸ਼, ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਯਕਤੀ ਦੀ

ਸਿਾਪਤੀ ਿਿੀ ਿੰਦੀ।] ਿ[:ਕੋ :
112
113

ਿਯਨਤਿਿ – ਨਿਪਰਯਯ, ਉਲਟਾ, ਨਸਲਨਸਲੇ ਦੇ ਨਿਰੱਿ, ਨਿਘਿ। ]ਿ[:ਕੋ :
ਪਰਿਾਣ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਪਰਿ- ਅਣ. ਨਸੰਿੀ. ਪਰਿਾਣੋ. ਬਿਤ ਛੋਟਾ ਭਾਿ. ਨਪਰਨਥਿੀ ਜਲ ਆਨਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਿ

ਬਾਰੀਕ ਜ਼ਰਰਾ, ਨਜਸ ਦਾ ਨਿੱਸਾ ਿਿੀੇਂ ਿੋ ਸਕਦਾ ਅਰ ਜੋ ਖਾਲੀ ਿੇਤਰਾਂ ਿਾਲ ਦੇਨਖਆ ਿਿੀੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. Atom. ਿੈਸ਼ੇਨਸ ਕ
ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਨਪਰਨਥਿੀ ਜਲ ਅਿਨਿ ਅਤੇ ਪਿਿ ਦੇ ਪਰਿਾਣ ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਿੰਦੇ ਿਿ, ਤਦ ਪਨਿਲਾਂ ਦੋ ਪਰਿਾਣ ਤੋੇਂ ਦਵਯਣਕ
ਅਤੇ ਨਤੰਿ ਦਵਯਣਕ ਤੋੇਂ ਤਰਸਰੇਣ ਿੰਦਾ ਿੈ. ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਰਿਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੰਘੱਟ ਤੋੇਂ ਜਿਤਰਚਿਾ ਿੋਇਆ ਕਰਦੀ ਿੈ. ਜਦ
ਪਰਿਾਣ ਨਬਖਰ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਤਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਲਯ ਿੰਦੀ ਿੈ. "ਪਰਿਾਣੋ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸਿ". (ਿਾਥਾ) ਿੈਸ਼ੇਨਸ ਕ ਅਰ
ਿਯਾਯ ਿਾਲੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨਲਖੀ ਰੀਤੀ ਅਿਸਾਰ ਪਰਿਾਣੂਆਂ ਤੋੇਂ ਜਿਤਰਚਿਾ ਿੰਿਦੇ ਿਿ, ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਸੱਿਾਂਤ ਦਾ ਿਾਿ
"ਪਰਿਾਣਿਾਦ" ਿੈ. [ਿ: ਕੋ:]
114

ਦਵਯਣ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਦੋ ਅਣ ਦਾ ਇਕੱਠ. ਦੇਖੋ, ਅਣ [ਿ: ਕੋ:]

115

ਤਰਇ - ਸੰ . ਤਰਯ. ਰਵ- ਰਤੰ ਿ। (2) ਤੀਜਾ. ਤੀਸਰਾ.[ਮ: ਕੋ:]
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3.11.3

ਕਾਲ

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਚਾਈ ਤੋੇਂ
ਨਡਿਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਉਿ ਕਾਲ ਿੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਨਜਸ ਨਿੱਚੋੇਂ ਿੰਦੀ ਿੋਈ ਇਿ ਨਡੱਿੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿ ਕਾਲ
ਨਜਸ ਨਿੱਚਦੀ ਿੰਦੀ ਿੋਈ ਇਿ ਨਡੱਿੇਿੀ। ਨਜਿੇੇਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਫਲ ਦਰੱਖਤ ਤੋੇਂ ਨਡਿਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਉਸ ਭੂਤਕਾਲ
ਨੂੰ ਿੀ ਪਛਾਣਦੇ ਿਾਂ ਜੋ ਫਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਕਿਾਂ ਫਾਸਲਾ ਤਨਿ ਕਰਿ ਨਿਚ ਲੱਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸ
ਫਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਿ ਕਰਿ ਲਈ ਲੱਿੇਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਰਤੀ ਫਾਸਲਾ ਿਿੀ ਿੈ ਜੋ

ਇਿ ਫਲ ਿਰਤਿਾਿ ਸਿੇ ਨਿਚ ਤੈਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਿਾਂ ਦਾ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ
ਦੀ ਕੋਈ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿੈ (ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਿੋੇਂਦ ਰਨਿਤ ਿੈ)।

ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਸਾਡਾ (ਨਿਆਇਯਾਨਯਕਾਂ ਦਾ) ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਅਿੱਸ਼
ਿੈ, ਨਕਉੇਂਜੋ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਤਕਾਲ ਇਸੇ ਿਾਲ ਿੀ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ ਿਿ। ਭੂਤਕਾਲ, ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਦਾ
ਪੂਰਿਿਰਤੀ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਤਕਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰਿਰਤੀ ਿੈ (ਦੇਖੇ ਨਚੱਤਰ 3.3)। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਿਰਤਿਾਿ ਿਿੀ
ਤਾਂ ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਤ ਕਾਲ ਿੀ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਤਕਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਨਕ ‘ਭੂਤ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਭਨਿੱਖ ਿਿੀ ਿੈ’ ਅਤੇ ‘ਭਨਿੱਖ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਭੂਤ ਿਿੀ ਿੈ’ ਤਾਂ ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ
ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਆਭਾਸ (ਦੋਸ਼) ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਿੇਿਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ
ਿੰਿਣਾ ਪਏਿਾ ਨਜਸ ਿਾਲ ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ ਿਿ।
ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਯਕੀਿਿ ਅਸਨਤੱਤਿ ਰਾਿੀੇਂ ਸੰਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇ
ਿਰਤਿਾਿਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਰਨਿ ਜਾਂਦੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ
ਿਰਤਿਾਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨਿਚ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਿਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ
ਨਿਆਿ ਅਸੰਭਿ ਿੋਿੇਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਿਾਲ ਨਸੱਟੇ ਦੀ ਨਿਸੰਿਤੀ ਨਦਖਾ ਕੇ (ਨਿਸੰਿਤੀ ਪਰਦਰਸ਼ਿ)
ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਲਿਾਤਾਰਤਾ (ਜਾਰੀ ਰਨਿਣਾ) ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ
ਿੈ, ਜੋ ਖਤਿ ਿੋ ਚੱਕਾ ਿੈ ਉਿ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਅਰੰਭ ਿਿੀ ਿੋਇਆ ਉਿ ਭਨਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ
ਿੰਦਾ ਿੈ।
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ਸ਼ਬਦਾਰਥ

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ‘ਅਰਥ’ (ਸ਼ਬਦਾਰਥ) ਨਿਚਕਾਰ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ‘ਿਊ’ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਿਾਿ ਦੇ ਪਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ
ਇਿ ਇਕ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਘੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਅਰਥ ਨਿਚ ਸਥਾਈ (ਨਿਸ਼ਨਚਤ) ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ, ਨਿਆਇਯਾਨਯਕ, ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਨਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥ
ਨਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ ਰੂੜੀਹ ਿਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਿਾ ਨਕ ਪਰਨਕਰਤਕ। ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਆਦਿੀ ਦਆਰਾ ਨਿਯਿਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਟੱਟ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ ਰੂੜਹ (ਰੂਢ116) ਸੰਿਤ ਅਰਥ ਦਆਰਾ
ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਨਿਚ ਕੋਈ ਨਿਆਪਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿੀ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ। ਨਰਸ਼ੀ,
ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਿਲੇਛ117 ਉਿੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਅਲਿ ਅਲਿ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਨਜਿੇੇਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ
“ਯਿ” ਸ਼ਬਦ ‘ਜੌੇਂ ਦੇ ਬੀਜ’ ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਿਲੇਛਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਕਾਲੀ ਸਰੋੇਂ ਦਾ ਬੀਜ’
(ਰਾਈ ਜਾਂ ਨਪਰਯਾਂਿੂ)। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿਰ ਥਾਂ ਇਕਸਾਰ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ।

3.11.5

ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼)

ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਬਾਰੇ ਕਈ ਨਿਿਾਦਿਰਸਤ ਿਤ ਿਿ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਆਕਾਸ਼’ ਦਾ ਿਣ
ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਰਿ-ਨਿਆਪਕ, ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਅਕਤ ਿੋਣ ਦੇ ਯੋਿ ਿੈ। ਕਈ ਿੋਰ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਿਨਿਕ ਦੀ
ਤਰਹਾਂ ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਇਕ ਿਸਤ ਦਾ ਿਣ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਿ ਸਿਾਈ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਪਰਿਟ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ
ਿੈ। ਿੋਰਿਾ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਿਣ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਆਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਿਾਸ਼ ਦੇ
ਪਰਾਿੀਿ ਿੈ। ਨਫਰ ਿੋਰ ਇਿ ਿੀ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਇਸ
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ਰੂਢ - ਸੰ. ਨਿ- ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ। (2) ਪਰਿਟ ਿੋਇਆ। (3) ਪਰਨਸੱਿ. ਿਸ਼ਿੂਰ। (4) ਸਿਾਰ ਿੋਇਆ. ਆਰੋਨਿਤ.

ਚਨੜਹਆ ਿੋਇਆ। (5) ਉੱਤਿ ਸ਼ਰੇਸਟ । (6) {ਸੰਿਯਾ}. ਰੂਨਢ (ਪਰਨਸੱਿੀ) ਿੈ ਅਰਥ ਦੀ ਨਜਸ ਪਦ ਨਿੱਚ, ਉਿ ਸ਼ਬਦ. ਿਾਤ
ਪਰਤਯਯ ਦਾ ਨਿਚਾਰ ਛੱਡਦੇ ਪਰਨਸੱਿ ਅਰਥ ਦੇ ਿਾਰਿ ਿਾਲਾ ਸ਼ਬਦ. ਜੈਸੇ - ਨਸੰਿ (ਨਸੰਘ) ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਨਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਦ
ਨਿੰਸਾ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਨਸੰਿ ਿੈ, ਪਰ ਨਿੰਸਾ ਨਸ਼ਕਾਰੀ, ਭੇੜੀਆ, ਬਾਜ਼ ਆਨਦ ਅਿੰਤ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਜੋ ਨਸੰਿ ਿਿੀੇਂ ਕਿੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੇਰ
ਨਿੱਚ ਨਸੰਿ ਦੀ ਰੂਨਢ ਸ਼ਨਕਤ ਿੈ, ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਨਸੰਿ ਸਬਦ ਰੂਢ ਿੈ. ਐਸੇ ਿੀ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅਨਿਰਤ ਿਾਰਿ ਿਾਲਾ ਨਸੰਘ ਸ਼ਬਦ ਤੋੇਂ
ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ.[ਿ: ਕੋ:]
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ਿਲੇਛ - ਸੰ. म्लेछि. ਿਾ- ਆਿਪਸਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ੱਿ ਬੋਲਣਾ, ਜੰਿਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ। (2) {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਿਨੜਆ

ਿੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿਾ ਸਿਨਝਆ ਜਾਿੇ. म्लेछिोह िाएष यदपशधदः ੩. ਉਿ ਆਦਿੀ, ਨਜਸ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਸਿਝ ਨਿੱਚ ਿਾ ਆਿੇ। (4) ਸੰਸਨਿਤ ਦੇ ਨਿਦਵਾਿਾਂ ਿੇ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਨਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਯਿਰਿ ਨਿਰੱਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੀ
ਿਰਨਤਆ ਿੈ। (5) ਪਾਪ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਪਰਖ ਕਕਰਿ ਅਤੇ ਅਿਯਾਯ ਕਰਿ ਿਾਲਾ. "ਿਲੇਛ ਪਾਪੀ ਪਨਚਆ ਭਇਆ
ਨਿਰਾਸ". (ਭੈਰ ਿਃ ੫) "ਅਸੰਖ ਿਲੇਛ ਿਲਭਨਖ ਖਾਨਿ". (ਜਪ)। (6) ਿੌਿਾਯਿ ਨਰਨਖ ਨਲਖਦਾ ਿੈ- गोमाांसखादको
यस्तु विरुद्घां र्बहु िापते। सिाषचार विहीनश्च म्लेछि इत्यसििीयते। ਜੋ ਿਉ ਦਾ ਿਾਸ ਖਾਂਦਾ ਿੈ, ਿੇਦ ਨਿਰੱਿ
ਬੋਲਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਜਸ ਦਾ ਉੱਤਿ ਆਚਾਰ ਿਿੀੇਂ, ਉਿ ਿਲੇਛ ਿੈ.[ਿ: ਕੋ:]
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ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਨਟਕਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ (ਉਦੇ) ਅਤੇ ਨਿਿਾਸ਼ (ਅਸਤ) ਿੰਦਾ
ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ।
ਨਿਆਇ ਅਿਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ, (1) ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ (ਪਰਾਰੰਭ) ਿੰਦੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ
ਇਿ ਠੋਸ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, (2) ਸਾਡੀ ਇਕ ਇੰਦਰੀ (ਕੰਿ) ਦਆਰਾ ਇਸ ਦਾ
ਬੋਿ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ (3) ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਨਥਆ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਣਾਂ ਦਾ ਿਾਰਣੀ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਿੱਿਿ, ਨਤੱਖਾ, ਸਰੀਲਾ ਆਨਦ ਿਾਲ ਅੰਨਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਨਥਤ ਸ਼ੂਰਆਤ ਕੇਿਲ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿੀ ਿੈ, ਭਾਿ ਸ਼ਬਦ
ਅਸਲ ਨਿਚ ‘ਸ਼ਰੂ’ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਇਿ ਦੋ ਠੋਸ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਿਾਲ ਨਸਰਫ ਪਰਿਟ (ਅਨਭਨਿਅਕਤ) ਿੀ
ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਇਿ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਟੱਕਰ, ਪਰਿਟ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਤਸੀੇਂ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ‘ਪਰਿਟਕਰਤਾ’ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਪਰਿਨਟਤ’ ਿਿੀ ਨਿਥ ਸਕਦੇ ਜਦੋੇਂ ਤਕ ਤਸੀੇਂ ਇਿ ਸਾਬਤ ਿਿੀ
ਕਰਦੇ ਨਕ ਟੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਕਾਲੀ ਿਿ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸੰਭਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੂਰ
ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਿੀ ਸਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਖਤਿ ਿੋ ਚੱਕੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਿਾਜ਼
(ਸ਼ਬਦ) ਟੱਕਰ ਦਆਰਾ ਪਰਿਟ (ਨਿਅਕਤ) ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ। ਨਫਰ ਿੀ ਇਿ ਿੰਿ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਿੈ ਨਕ ਆਿਾਜ਼
ਟੱਕਰ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਨਕ ਇਕ ਆਿਾਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਇਨਤਆਨਦ
(ਭਾਿ ਤਰੰਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿਿਾਉ) ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਿਾਜ਼ ਸਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਕਈ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਸੱਚ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕ ਜੋ ਕਝ ਿੀ ਆਰੰਭ (ਆਨਦ) ਿੰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਅਨਿੱਤ
ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ਇਕ ਘੜੇ ਦਾ ਟੱਟਣਾ (ਨਿਿਾਸ਼) ਯਾਿੀ ਉਸਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ (ਅਭਾਿ) - ਜੋ ਟੱਟਣ ’ਤੇ ਸ਼ਰੂ ਿੋਈ ਨਿੱਤ (ਅਨਿਿਾਸ਼ੀ) ਿੈ। ਿਤਲਬ ਨਕ ‘ਨਿਿਾਸ਼’ ਦਾ ‘ਿਾਸ਼’ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ‘ਨਿਿਾਸ਼’ ਨਿੱਤ
ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਇਿ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਜੋ ਨਿੱਤ ਿੈ ਉਿ ਨਤੰਿ ਕਾਲਾਂ ਨਿਚ ਨਿੱਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ (ਯਾਿੀ
ਭੂਤ, ਿਰਤਿਾਿ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ)। ਪਰੰਤੂ, ਇਸ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ, ਘੜੇ ਦਾ ਅਭਾਿ (ਨਿਿਾਸ਼) ਨਤੰਿ ਕਾਲਾਂ
ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਰੱਖਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਘੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ (ਨਿਿਾਸ਼) ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਘੜੇ ਦਾ ਅਭਾਿ, ਨਜਸ ਦਾ ਆਰੰਭ (ਆਨਦ) ਨਬੰਦ ਿੈ, ਅਸਲ ਨਿੱਚ ਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ, ‘ਆਨਦ’
ਦਾ ‘ਅੰਤ’ ਅਨਿਿਾਰੀ ਿੈ।
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਸਾਡਾ ‘ਿਰ ਬੋਿ’ ਅਨਿੱਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ: ਇਸ ਨੂੰ ਿੀ ਇਕ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਦਲੀਲ ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ਜਦੋੇਂ ਅਸੀੇਂ ਘੜੇ ਦਾ ਅਿਭਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ (ਘੜਾਤਿ ਜਾਂ ਘੜਾਪਿ) ਦਾ
ਿੀ ਅਿਭਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜਾਤੀ ਜੋ ਨਕ ਨਿੱਤ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ (ਨਿਆਇਯਾਨਯਕ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਅਿਭਿ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਿੱਤ ਿਿੀੇਂ ਿਦ
ੰ ੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਨਸਰਫ ਓਿੀ ਿੰਦੀਆਂ ਿਿ
ਜੋ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਜਾਤੀ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੀਆਂ ਿੋਣ। ਨਜਿੇੇਂ, ਇਕ ਘੜਾ ਅਨਿੱਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਦਾ
ਅਿਭਿ ‘ਘੜਾਤਿ’ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਾਤੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਪਰੰਤੂ, ‘ਘੜਾਤਿ’ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਅਿਭਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ
ਿੈ, ਅਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਨਕਸੇ ਅਿਲੀ ਿੋਰ ਜਾਤੀ ‘ਘੜਾਤਿ-ਤਿ’ ਿਾਲ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸੇ
ਤਰਹਾਂ ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਿੀ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ ਅਿਭਿ ‘ਆਿਾਜ਼ਤਿ’
(ਸ਼ਬਦਤਿ) ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦਆਰਾ ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਇਿ ਿੀ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਨਿਨਥਆ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਣਾਂ ਦਾ ਆਿਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿੱਤ

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ

109

ਿਿੀ ਬਣਾਉੇਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਇਿ ਇਲਜ਼ਾਿ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਅਸੀੇਂ ‘ਨਿੱਤ’ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਨਥਆ
ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿਣ ਥੋਪਦੇ ਿਾਂ, ਨਜਿੇੇਂ ਅਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਇਕ ਕੰਬਲ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਿਾਂਿ ਕਰਦੇ
ਿਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਸਾਡਾ (ਨਿਆਇਯਾਨਯਕ ਦਾ) ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਜਦੋੇਂ ਅਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਿ ਨਿਨਥਆ ਿਸਤੂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਤੋੇਂ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਉੱਪ-ਸਤਰ (ਥੱਲੇ ਦੀ
ਸਤਰ) ਆਕਾਸ਼ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸਲ ਨਿਚ ਅਸੀ ਨਿਨਥਆ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿਣ ‘ਨਿੱਤ’ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਿਿੀ
ਥੋਪਦੇ (ਜਾਂ ਆਰੋਪਤ ਕਰਦੇ)। ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ), ਿਾਸਤਿ ਨਿਚ, ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਉਚਰਣ
ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਅਿਭਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ। ਜੇ
ਆਿਾਜ਼ ਨਿੱਤ ਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਇਸ ਦਾ ਅਿਭਿ ਉਚਰਣ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੰਦੇ। ਤਸੀ ਇਿ ਿਿੀ ਕਨਿ
ਸਕਦੇ ਨਕ ਅਸਲ ਨਿਚ ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਉਚਰਣ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਸੀ ਪਰ ਨਕਸੇ ਪਰਦੇ ਿਾਲ ਢਕੀ ਿੋਈ
ਸੀ (ਨਿਨਿਤ118 ਸੀ), ਨਕਉੇਂਜੋ ਅਸੀ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਿਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼)
ਨੂੰ, ਪਰੰਪਾਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਨਿੱਤ ਿੰਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਕ ਿਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ,
ਬਿਤ ਲੰਬੇ ਸਿੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚੇਨਲਆਂ ਰਾਿੀੇਂ ਦਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਦਿਰਾਉਣਾ ਨਬਲਕਲ ਅਸੰਭਿ ਿੰਦਾ
ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਿਾਸ਼ਯੋਿ ਿਦ
ੰ ੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਇਿ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਨਜਿੜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਰੂ ਦੇ ਉਚਰਣ
ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਸਣਿਯੋਿ ਿਿੀ ਸਿ, ਉਿ ਚੇਲੇ ਦਆਰਾ ਦਬਾਰਾ ਉਤਪੰਿ ਜਾਂ ਿਕਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿਿ।
‘ਅਸਣਿਯੋਿਤਾ’, ‘ਪਿਰਉਤਪੰਿਯੋਿਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਿਕਲਯੋਿਤਾ’ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿੱਤ ਿੰਿਣਾ
ਪਿੇਿਾ।
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉੱਪ-ਸਤਰ119 ਲਈ ਸਪਰਸ਼ੀ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਚੋੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਿਸਤੂ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੈ, ਯਾਿੀ ਿਰਤੀ,
ਪਾਣੀ, ਅੱਿ, ਜਾਂ ਿਿਾ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਪ-ਸਤਰ ਆਕਾਸ਼ ਿੈ ਜੋ ਸਿੱਚੇ ‘ਦੇਸ’ (ਪਲਾੜ) ਨਿਚ ਨਿਆਪਕ ਿੈ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਨਿਰਿਾਤ120 (ਨਖਲਾਅ, ਸਿ
ੰ -ਸਥਾਿ) ਨਿਚ ਿੀ ਉਤਪੰਿ ਿੰਦੀ ਿੈ ਜੋ (ਭਾਿ ਨਿਰਿਾਤ)
ਸਿੰਿ, ਸਆਦ, ਰੰਿ ਅਤੇ ਛੋਿ ਿਰਿੇ ਿਣਾਂ ਤੋੇਂ ਖਾਲੀ ਿੈ - ਇਿ ਿਣ ਸਪਰਸ਼ੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿੀ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ।
ਨਿਰਿਾਤ ਨਿਚ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਆਿਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਿਾਂ ਤੱਕ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ ਪਿੰਚਦੀ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਇਸ
ਨੂੰ ਨਲਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿਿਾ (ਭਾਿ ਿਾਨਿਅਿ) ਉੱਥੇ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੈ। ਭਾਿ, ਆਿਾਜ਼ ਦੀ ਿਤੀ ਲਈ (ਸੰਨਸਰਨਤ121
ਲਈ) ‘ਿਾਨਿਅਿ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਉੱਪ-ਸਤਰ ਨਿਚ ਸਪਰਸ਼ੀ ਿਸਤੂ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਿੱਤ
ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਰੋਕ ਿਿੀ ਸਕਦਾ। ਭਾਿੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਪ-ਸਤਰ ਅਸਪਰਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ ਿੈ, ਨਫਰ ਿੀ ਆਿਾਜ਼ ਦੋ ਸਥੂਲ
ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿੇਲ (ਟੱਕਰ) ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਕ ਆਿਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ
(ਤਰੰਿ122, ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 3.4) ਜਦ ਤਕ ਆਖਰੀ ਆਿਾਜ਼ ਨਕਸੇ ਅੜਚਣ ਕਰਕੇ ਖਤਿ ਿਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ
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ਨਿਨਿਤ - ਢਨਕਆ ਿੋਇਆ। [ਿ: ਕੋ:]
ਸਤਰ -ਤਨਿ, ਪਰਤ, ਪੜ (ਜਿੀਿ ਦਾ); (ਸਿਾਜ ਦਾਤਬਕਾ (; ਸਤਰ, ਿਰਿ, ਸ਼ਰੇਣੀ
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ਨਿਰਿਾਤ – ਨਜਸ ਥਾਂ ਿਾਤ (ਿਿਾ) ਿਾ ਲੱਿੇ, ਪਿਿ ਰਨਿ। (:ਿ: ਕੋ)
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ਸੰਨਸਰਨਤ – ਪਰਿਾਿ, ਿਾਰਾ। ਨਸਰਨਿ – ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਯਾ, ਿਿਿ, ਿਾਰਿ, ਰਸਤਾ, ਸੜਕ। [:ਿ: ਕੋ]
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ਤਰੰਿ -ਸੰ .तरङ्ग. {ਸੰਿਯਾ}. ਲਨਿਰ ਿੌਜ. ਿੀਨਚ. "ਨਜਉ ਜਲਤਰੰਿ ਫੇਿ ਜਲ ਿੋਈ .ਿੈ(ਸਾਰ ਿਃ ੫) ."। ਿਿ (2)

.ਦੀ ਉਿੰਿ. ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਲਨਿਰ. "ਅਘ ਪੰਜ ਤਰੰਿ ਨਿਿਾਰਿ ਕਉ". (ਸਿੈਯੇ ਿਃ ੪ਕੇਨਜਸ ਿਰੰਥ ਨੂੰ ਸਰੋਿਰ (3) ।(
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ਵਚੱਤਿ 3.4 ਸ਼ਬਦ ਤਰੰਿਾਂ
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ਪਦ

ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਲੱਿੇ ਿਿੇਤਰ ਿਾਲ ‘ਪਦ’123 ਬਣਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਯਾਿੀ ‘ਿਾਂਿ’
ਅਤੇ ‘ਨਿਆ’। ਿਿੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (ਅੱਖਰ ਪਨਰਣਤ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਿ)।
ਇਿ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ‘ਨਿਕਾਰ’ (ਸੰਸ਼ੋਿਿ) ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਦੇਸ਼’124 (ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ) ਰਾਿੀੇਂ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਭੋ +

ਤੀ = ਭਿਤੀ, ਇੱਥੇ “ੋੋ” ਨੂੰ “ਿ” ਿਾਲ ਬਦਨਲਆ (ਆਦੇਸ਼) ਨਿਆ ਿੈ। ਇਕ ਪਦ ਕੀ ਨਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਿੈ?
ਇਕ ਪਦ ਸਾਨੂੰ ‘ਨਿਅਕਤੀ’, ‘ਰੂਪ’ ਅਤੇ ‘ਜਾਤੀ’ ਿਾਲ ਪਨਰਨਚਤ ਕਰਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਪਦ “ਿਊ” ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪਸੂ
ਦਾ ਨਿਅਕਤੀਤਿ (ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਖਰਾਂ ਿਾਲਾ ਪਸ਼ੂ), ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ (ਨਕਸਿ) ਦੀ ਯਾਦ
ਨਦਲਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਿਣ ਇਿ ਿੀ ਪੱਨਛਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਪਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕੀ ਿੈ? - ਇਕ ‘ਨਿਅਕਤੀ’,
ਇਕ ‘ਰੂਪ’ ਜਾਂ ਇਕ ‘ਜਾਤੀ’? ਕਈ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪਦ ਇਕ ‘ਨਿਅਕਤੀ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ
ਨਸਰਫ ਇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ ਿੀ ਕੋਈ ਨਬਆਿ ਨਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ “ਉਿ ਿਊ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ”
- ਇੱਥੇ “ਉਿ” ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਨਸਰਫ ਇਕ ਨਿਅਕਤੀਿਤ ਿਊ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕਈ
ਿੋਰ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ‘ਪਦ’ ਰੂਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ
ਅਸੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਕੰਸ਼ ਿਰਤਦੇ ਿਾਂ “ਇਿ ਇਕ ਿਊ ਿੈ” ਅਤੇ “ਇਿ ਇਕ ਘੋੜਾ ਿੈ” ਜੋ ‘ਿਊ’ ਅਤੇ
ਅਥਿਾ ਸਿੰਦਰਰੂਪ ਕਲਪੀਦਾ ਿੈ ਉਸ ਦੇ ਅਿਯਾਯ ਤਰੰਿ ਕਿਾਉੇਂਦੇ ਿਿ। (4) ਰਾਿ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਨਿਰ. ਤਾਿ. "ਭਿਨਤ
ਿੇਨਤ ਿਰਸਬਨਦ ਤਰੰਿਾ". (ਿਾਰੂ ਸੋਲਿੇ ਿਃ ੧)। ਫ਼ਾ.੧ (5) ਿਰਜ ਅਤੇ ਤਲਿਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਨਭੜਿ ਤੋੇਂ ਿੋਇਆ
ਖੜਕਾਰ। ਘਾਉ. ਜ਼ਖ਼ਿ। (7) ਜੇਲ. ਕਾਰਾਿਾਰ. ਕੈਦਖਾਿਾ. [ਿ: ਕੋ:] (6)
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ਪਦ - .... (14) ਿਯਾਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਕਰਤਾ ਨਿਯਾ ਕਰਿ ਿਾਚਕ ਸ਼ਬਦ.¹ [¹सुप ् नतङ्कनतांपदम ्. (ਪਾਨਣਨਿ).]

[ਿ: ਕੋ:]
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ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ – ਿਯਾਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਿਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਿਯਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ

111

‘ਘੋੜਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਿੀ ਿਰਤੇ ਿਏ ਿਿ। ਿੋਰਿਾ ਦਾ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਪਦ’ ਜਾਤੀ ਦਾ ਿੀ ਸੰਕੇਤਕ
ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਜੇ ਅਸੀੇਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਿਿੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਪਦ ‘ਿਊ’ ਕੋਈ ਿੀ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਕਸਿ ਦੇ
‘ਨਿਅਕਤੀ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ (ਨਿਆਇਯਾਨਯਕ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ‘ਪਦ’ ਸਿੱਚੇ ਨਤੰਿਾਂ ਦਾ ਿੀ ਸੰਕੇਤਕ
ਿੰਦਾ ਿੈ ਭਾਿੇ ਨਕ ਿਿੱਤਤਾ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਨਕਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਿੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਿੰਤਿ ਲਈ
‘ਨਿਅਕਤੀ’ ਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਿੱਤਤਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸਾਿਾਿਯ ਨਿਚਾਰ ਨਿਅਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਰਬ-ਸਰੇਸ਼ਟਤਾ
‘ਜਾਤੀ’ ਨੂੰ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਿਿਾਰਕ ਿਾਿਨਲਆਂ ਨਿਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ‘ਰੂਪ’ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਨਿਚ ‘ਪਦ’ ਸਾਿਾਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਰੂਪ’ ‘ਪਰਦਰਸ਼ਤ’ ਕਰਦਾ ਿੈ, ‘ਨਿਅਕਤੀ’ ਦਾ ‘ਸੰਕੇਤਕ’
ਿੰਦਾ ਿੈ , ਅਤੇ ‘ਜਾਤੀ’ ਦੇ ‘ਿਣਾਰਥ’ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।
‘ਨਿਅਕਤੀ’ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਿੀ ਿੰਦਾ
ਿੈ। ਨਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਿੀ ਿਸਤੂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਬੋਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀੇਂ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਚ ਰੰਿ,
ਸਆਦ, ਸਿੰਿ, ਛੋਿ, ਭਾਰ, ਠੋਸਤਾ, ਕੰਬਾਿਟ, ਿਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕ ਿਰਿੇ ਿਣਾਂ ਦਾ ਨਸਨਿਤ ਨਟਕਾਣਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।
‘ਆਨਿਨਤ’ ਜਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜਾਤੀ, ਨਜਿੇੇਂ ‘ਿਊਤਿ’ (ਜਾਂ ਿਊਪਣ), ਦੀ
ਪਛਾਣ ਿਲਿੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਤਰਤੀਬ ਦਆਰਾ ਿੰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਿਊਤਿ ਦਾ ਰੂਪ ਿੈ। ਅਸੀੇਂ ਰੂਪਰਨਿਤ ਿਸਤੂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
‘ਜਾਤੀ’ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਪਰਨਕਰਤੀ (ਸਭਾਉ) ਇਕ ਸਿਾਿ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਿਾ ਿੈ। ‘ਿਊਪਣ’ ਦੀ
ਜਾਤੀ ਸਭ ਿਊਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਆਿਾਰ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਥਾਂ ਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀੇਂ ਿਊਆਂ ਦੀ ਸਾਿਾਿਯ ਿਾਰਣਾ
ਕਰਦੇ ਿਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਿਊਪਣ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ)। ਇਿ ਸਾਿਾਿਯ ਿਾਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਿਾਿੀ
ਅਿਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਊਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉੇਂਦੀ ਿੈ। ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਅਿਿੇਸ਼ਣ ਨਿਚ
ਸਾਿਾਿਯਕਰਣ ਦੀ ਿੱਲ-ਨਿਿੀ ਆਿ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨਜਸ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਨਸਿਾਂਤ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ
ਿਿ। ਿਨਣਤਕ ਸਿੀਕਰਿਾਂ ਦਆਰਾ ਸਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕੀਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਜਾਂ ਨਿਯਿ ਪਰਾਨਿਤਕ ਿਰਤਾਰੇ
ਦਾ ਸਾਿਾਿਯਕਰਣ ਿੀ ਿੰਦੇ ਿਿ।

3.11.7

ਕਕਸ਼ - ਅੱਖ

ਕਈ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਿਿੀ ਿਿ: ਦਿੈਤ125 ਦਾ ਿਨਿਿ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਇਕਨਿਰੀ ਇੰਦਰੀ ਿੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ
ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿੱਕ ਦੀ ਿੱਡੀ ਦਆਰਾ ਨਿਭਾਨਜਤ (ਿੰਡੀ) ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ
(ਨਿਆਇਯਾਨਯਕ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਅੱਖਾਂ ਅਸਲ ਨਿਚ ਦੋ ਿਿ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਕ ਅੱਖ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੂਸਰੀ ਦੀ
ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਬਣਦੀ।
ਕਈ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਅੱਖ ਭੌਨਤਕ ਪਦਾਰਥ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਤਾ ਇਸ ਦੀ ਛੋਿ ਤਕ ਿੀ
ਸੀਨਿਤ ਿੈ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਉਦੋੇਂ ਨਦਸਦੀ ਿੈ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਅੱਖ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਿੋਰ ਭੌਨਤਕ
ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਅੱਖ ਿੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਿੋਣ ’ਤੇ ਿੀ ਨਿਭਾਉੇਂਦੀ ਿੈ।
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ਦਵੈਤ – ਦੋ ਦਾ ਭਾਿ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੋਰਿਾ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਜੇ ਅੱਖ ਭੌਨਤਕ ਪਦਾਰਥ ਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਿ ਨਸਰਫ ਉਿਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨਿਣ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਿੰਦੀ ਜੋ ਸਥੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿਰੂਪ ਿੰਦੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਸਭ ਿੱਡੀਆਂ ਅਤੇ
ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿਰਨਿਣ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਅੱਖ ਇਕ ਅਭੌਨਤਕ
ਿਸਤੂ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ (ਨਿਆਇਯਾਨਯਕ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਚਾਿੇ ਅੱਖ ਸਥੂਲਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ
ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਿੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਿਰੂਪ ਿਿੀ ਿੈ ਨਫਰ ਿੀ ਅੱਖ ਨਿਚੋੇਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਕਰਿਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਚੇ
ਫੈਲਾਉ ਤੱਕ ਪਿੰਚਦੀਆਂ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਭੌਨਤਕ ਿਸਤੂ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ
ਿੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਰਨਿਣ ਕਰਿਾ ਕੋਈ ਅਸੰਭਿ ਿਿੀ ਿੈ। [ਇੱਥੇ ਇਿ ਿਿ ਕਰਿਾ ਨਦਲਚਸਪ ਿੱਲ ਿੈ ਨਕ ਿਰ
ਪਰਾਣੀ ਸੱਨਭਅਤਾ ਨਿਚ ਇਿ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਕ ਅੱਖਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਬਾਿਰੀ
ਿਸਤੂਆਂ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦੀਆਂ ਿਿ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿੀ ਅਸੀ ਆਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਅਕਸਰ ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ
“ਜਦੋੇਂ ਿੇਰੀ ਿਜ਼ਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਈ...”। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋੇਂ ਅਸੀ
ਇਿ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਅਸਲ ਨਿਚ ਬਾਿਰਲੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਤੋੇਂ ਪਰਤੀਨਬੰਬਤ ਿੋਈ ਰੌਸ਼ਿੀ ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾ
ਤੱਕ ਪਿੰਚਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਿ ਿਸਤੂ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਕਰਿਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਿਿੀ
ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬਲਨਕ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਤੋੇਂ ਪਰਤੀਨਬੰਬਤ ਿੋ ਕੇ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਿੰਚਦੀਆਂ ਿਿ।]

3.11.8

ਬੱਿੀ

ਕਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ (ਨਜਿੇੇਂ ਸਾਂਖ ਤਤਿਨਿਆਿੀ) ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਬੱਿੀ ਸਨਥਰ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ
ਿਸਤੂਆਂ ਪਛਾਣਿ ਦੀ ਸਿਰਥਾ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਨਿਲਾ ਜਾਣੀ ਿੋਈ ਸੀ ਿਣ ਓਿੀ ਤਦਰੂਪ ਚੀਜ਼
ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨਸਨਿਰਤੀ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ) ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ, ਅਨਭਨਿਆਿ
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤਾਂ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੈ ਜੇਕਰ ਬੱਿੀ ਲਿਾਤਾਰ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਨਿਚ ਜਾਰੀ
ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਬੱਿੀ ਅਟਲ126 ਿੈ। ਨਿਆਿ, ਜੋ ਬੱਿੀ ਦਾ ਕਾਰਜਫਲ ਿੈ, ਇਸ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿਿੀ ਿੈ।
ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਬੱਿੀ ਇਕ ਅਚੇਤਿ ਉਪਕਰਣ (ਸਾਿਿ) ਿੈ,
ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਸਲ ਨਿਚ ਪਛਾਣ ਇਕ ਚੇਤਿ ‘ਕਰਤਾ’
ਦਾ ‘ਕਾਰਜ’ ਿੈ, ਯਾਿੀ ਆਤਿਾ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਿ ਅਟਲ ਬੱਿੀ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿਾ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਿੱਖਰੇ ਨਕਸਿ ਦੇ
ਨਿਆਿ, ਅਟਲ ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਂਿ, ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਸਿਕਾਲੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਿ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਕਦੇ ਿਾ
ਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਿੀ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੀ ਅਸੰਿਤੀ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਅਸੀ ਇਿ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ
ਨਕ ਬੱਿੀ ਕੋਈ ਸਨਥਰ ਚੀਜ਼ ਿੈ ਅਤੇ ਨਕ ਨਿਆਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਫਲ ਿੈ।

3.11.9

ਨਸਨਿਰਤੀ (ਨਸਿਰਤੀ ਜਾਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ)

ਨਸਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਤਿਾ ਦਾ ਨਿੱਸਾ ਿੈ। ਆਤਿਾ ਭੂਤਕਾਲ, ਿਰਤਿਾਿਕਾਲ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਤਕਾਲ ਦੇ ਨਿਆਿ ਦਾ
ਨਟਕਾਣਾ ਿੈ। ਨਸਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ ਅਤੇ ਨਜਿਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਿਾਲ ਇਿ ਜਾਿਰੂਕ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਉਿ
126

ਅਟਲ – ਅਚਲ, ਇਸਨਥਤ, ਜੋ ਟਲੇ ਿਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਿਿ: ਪਰਨਣਿਾਿ127, ਨਿਬੰਿ, ਅਨਭਆਸ, ਨਲੰਿ, ਲੱਛਣ, ਸਨਦਰਸ਼, ਪਨਰਿਰਿ, ਆਸਰਯ-ਆਨਸਰਤ ਸੰਬੰਿ, ਆਿੰਤਰਯ,
ਨਿਯੋਿ, ਏਕਾ ਕਾਰਯ, ਨਿਰੋਿ, ਅਨਤਸ਼ਯ, ਪਰਾਪਤੀ, ਿਯਿਿਾਿ, ਸੱਖ-ਦੱਖ, ਇੱਛਾ, ਦਵੇਸ, ਭੈ, ਅਰਨਥੱਤਿ,
ਨਿਆ, ਰਾਿ, ਿਰਿ ਅਤੇ ਅਿਰਿ। ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨਿਆਨਖਆਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:

ਪਰਵਣਧਾਨ੍:

ਨਬਰਤੀ। ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇੇਂਨਦਰਤ ਕਰਿ ਦੇ

ਵਨ੍ਬੰਧ:

ਇਿ ਪਰਿਾਣ (ਸਬੂਤ) ਅਤੇ ਪਰਿੇਯ (ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ) ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ

ਯੋਿ ਬਣਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਰ ਉਿਰ ਭਟਕਣ ਤੋੇਂ ਕਾਬੂ ਨਿਚ ਰੱਖਦਾ ਿੈ।
ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਨਜਸ ਨਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਉਸ
ਨੂੰ, ਨਥੜਕਣ ਜਾਂ ਭਟਕਣ ਤੋੇਂ ਦੂਰ ਰਨਿ ਕੇ, ਿਰ ਿੇਲੇ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਰੱਨਖਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਅਵਭਆਸ:

ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਲਿਾਤਾਰ ਦਿਰਾਉੇਂਣ ਿਾਲ ਨਿਚਾਰ ਨਦਰੜ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ।

ਵਲੰਗ:

ਨਚੰਿਹ ਜਾਂ ਨਲੰਿ। ਇਿ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ: (1) ਅਿਬੰਿਕ, ਜਨੜਆ
ਿੋਇਆ, (2) ਅਟੱਟ (ਨਜਿਰੀ, ਨਲੰਿਕ), (3) ਸਨਿ-ਸੰਬੰਨਿਤ, ਜਾਂ (4)
ਨਿਪਰੀਤ (ਨਿਰੋਿੀ)। ਨਜਿੇੇਂ ਿੂਆ
ੰ
ਅੱਿ ਦਾ ਨਲੰਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਿਾਲ ਇਿ
‘ਅਿਬੰਿਕ’ ਿੈ; ਨਸੰਿ, ਿਊ ਦਾ ਨਚੰਿਹ ਿੈ ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਇਿ ‘ਅਟੱਟ’ ਿੈ; ਬਾਂਿ ਇਕ
ਲੱਤ ਦਾ ਨਚੰਿਹ ਿੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਇਿ ‘ਸਨਿ-ਸੰਬੰਨਿਤ’ ਿੈ; ਅਤੇ ਅਭਾਿ, ਭਾਿ ਦਾ
ਨਚੰਿਹ ਿੈ ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਪਰੀਤ’ ਸੰਬੰਿ ਿੈ।

ਲੱਛਣ:

ਇਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰਲਾ ਨਿਸ਼ਾਿ (ਲੱਛਣ) ਉਸ ਤਬੇਲੇ (ਘੋੜਸ਼ਾਲਾ) ਦੀ

ਸਵਦਰਸ਼:

‘ਦੇਿਦੱਤ’ ਿਾਿ ਦੇ ਪਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ (ਨਚੱਤਰ) ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੇਿਦੱਤ ਦੀ ਯਾਦ

ਪਵਿਗਰਹ:

ਇਕ ਸੰਪਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਚ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਿਰੂਕ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਆਸਰਯ-ਆਵਸਰਤ:

ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਇਕ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਨਿਰੇਦਾਰ – ਪਰਸਪਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ

ਆਨ੍ੰਤਿਯ:

ਨਜਿੇੇਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰਡੀ ਨਿਚ ਨਛੜਕਦੇ ਸਿੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੂਰਾ ਕਰਿਾ, ਇਿ

ਯਾਦ ਕਰਾਂਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਜੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਕਰਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।

ਆਸਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿਿ।
ਕੰਿ ਲਿਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਕੰਿ
ਦੂਸਰੇ ਕੰਿ ਦੀ ਯਾਦ ਦਲਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।

ਵਿਯੋਗ:

127

ਨਜਿੇੇਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਿੀ ਦਾ ਨਿਛੋੜਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।

ਪਰਨਣਿਾਿ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਯਤਿ. ਕੋਨਸ਼ਸ਼। (2) ਖ਼ਯਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਰ ਰੱਖਣਾ. ਸਿਾਨਿ। (3) ਅਤਯੰਤ ਪਰੇਿ ਿਾਲ

ਕੀਤੀ ਉਪਾਸਿਾ. [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਕਾ ਕਾਿਯ:

ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਿਰੂ ਦੇ ਸੰਿੀ-ਚੇਲੇ ਇਕ ਸਾਥ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਕ ਚੇਲਾ ਦੂਸਰੇ
ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਓਿੀ ਕੰਿ ਕਰਿ ਦੀ ਯਾਦ ਦਲਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।

ਵਿਿੋਧ:

ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਸੱਪ ਅਤੇ ਨਿਉਲੇ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੋਿ।

ਅਵਤਸ਼ਯ:

ਅਨਤਅੰਤ। ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਿਾ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ (ਅਨਤਅੰਤ) ਿਿ ਜਾਣ ’ਤੇ ਯਾਦ

ਪਰਾਪਤੀ:

ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਆਉੇਂਣੀ ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿਈ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਲਈ

ਿਯਿਧਾਨ੍:

ਨਿਘਿ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਨਿਆਿ ਸਾਨੂੰ ਨਕਰਪਾਿ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਿੇ।

ਦੁੱਿ-ਸੁੱਿ:

ਦੱਖ-ਸੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਦਲਾਉੇਂਦੇ ਿਿ।

ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਦਿੇਸ਼:

ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉੇਂਦੇ ਿਿ ਨਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀੇਂ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਿਾ-ਪਸੰਦ

ਭੈ:

ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ

ਅਿਵ ੱਤਿ:

ਬੇਿਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀੇਂ ਚਾਿੰਦੇ ਿਾਂ ਜਾਂ

ਵਿਆ:

ਨਜਿੇੇਂ ਰਥ ਤੋੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਥਿਾਿ (ਰਥਸਾਰਥੀ) ਦੀ ਯਾਦ ਆਿੇ।

ਿਾਗ:

ਪਰੀਤ। ਨਜਿੇੇਂ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪਤਿੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਿੇ।

ਧਿਮ ਅਤੇ ਅਧਿਮ:

ਨਜਸ ਦਆਰਾ ਪਿਰ-ਜਿਿ ਦੇ ਦੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੱਖਾਂ ਦੇ ਅਿਭਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਾਂ ਦੀ

3.11.10

ਦਾ ਜਾਿਰੂਕ ਿੋਣਾ।
ਜਾਣੀ ਿੈ।

ਕਰਦੇ ਿਾਂ।
ਕਰਦੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਿੌਤ।
ਨਜਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।

ਯਾਦ ਆਿੇ।

ਸੰਨਖਆਏਕਾਂਤ (ਸੰਨਖਆ ਦੀ ਸਨਥਰ ਿਿੱਤਤਾ)

ਕਈ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਿੋੇਂਦ ਨਸਰਫ ਇਕ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਿੈ; ਅਰਥਾਤ ‘ਬਰਿਿਾ’। ਕਈ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਿੀ
ਿਿ, ਅਰਥਾਤ ‘ਨਿੱਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਨਿੱਤ’। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਿਚਾਰ ਿੈ ਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਤੰਿ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ ‘ਨਿਆਤਾ’,
‘ਨਿਆਤ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਿ’; ਜਦ ਨਕ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਣਤੀ ਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ ‘ਨਿਆਿ ਦਾ
ਕਰਤਾ’, ‘ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿ’ (ਪਰਿਾਣ), ‘ਨਿਆਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ’ (ਪਰਿੇਯ), ‘ਨਿਆਿ ਦੀ ਨਕਨਰਆ’। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਨਥਰ ਨਿਣਤੀ ਦੇ ਸੇਿਿ ਨਿਚ ਿਆ ਬੈਠਦੇ ਿਿ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ
ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਨਿਣਤੀ ਦੀ ਸਨਥਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਿਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਨਥਰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ। ਿਣ ਸਿਾਲ ਉੱਠਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ‘ਕਾਰਣ’ ਿੀ
ਨਿਣਤੀ ਨਿਚ ਸੰਨਿਲਤ ਿੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਿਚੋੇਂ ਬਾਿਰ ਿੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਤਦਰੂਪ ਿੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਰਣ ਨਿਣਤੀ
ਨਿਚ ਸੰਨਿਲਤ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਇਿੇੇਂ ਿੀ ਅਸਨਥਰ ਿੈ ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਸਿੈ ਨਿਣਤੀ ਅਸਨਥਰ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਣ ਨਿਣਤੀ
ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਿਣਤੀ ਦੀ ਸਨਥਰਤਾ ਅਿੱਸ਼ਕ ਿੀ ਨਤਆਿਣੀ ਪਿੇਿੀ। ਜੇ ਨਿਣਤੀ (ਭਾਿ ਸੰਨਖਆ) ਅਤੇ

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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‘ਕਾਰਣ’ ਤਦਰੂਪੀ ਿਿ, ਤਾਂ ਨਿਣਤੀ ਦੀ ਸਨਥਰਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਰਨਿ ਜਾਂਦਾ।

3.12

ਵਨ੍ਆਇ-ਸੂਤਿ ਉੱਪਿ ਵਿਵਿਧ ਟੀਕਾ

ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ, ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਨਿਚ, ਇਸ ਿਰੰਥ ਉੱਪਰ ਕਈ
ਪਰਕਰਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾ-ਨਟੱਪਣੀਆ ਨਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਅਤੇ ਕਝ ਇਕ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸੋਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿੀ
ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ। ਇਿਹਾਂ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਿੂਲ ਿਕਸਦ, ਬੱਿ ਿਤ ਅਤੇ ਜੈਿ ਿਤ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨਕਕਾਂ
ਿਲੋੇਂ ਉਠਾਏ ਿਏ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਿਾ ਿੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ
ਿਾਲ ਿਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਖਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਨਿਅਕਤ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿਾ ਿੀ ਸੀ। ਇਿਹਾਂ
ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਤਾਰਨਕਕ ਲੇਖਕ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸਿ: ਿਾਤਸਯਾਇਿ (400 ਈ:),
ਉਦਯੋਤਕਰ (635 ਈ:), ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਸ਼ਰ (841 ਈ:), ਉਦਯਿਆਚਾਰੀਆ (984 ਈ:) ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਭੱਟ
(10ਿੀ ਸਦੀ ਈ:)।

3.12.1

ਿਾਤਸਯਾਇਿ (400 ਈ:)

ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋੇਂ ਪਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪਨਿਲੀ ਅਨਿਿ ਟੀਕਾ, ‘ਨਿਆਇ-ਭਾਸ਼ਯ’, ਨਰਸ਼ੀ ਿਾਤਸਯਾਇਿ
ਿੇ ਨਲਖੀ। ਇਸ ਨਿਚ ਿੋਰ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਿੀ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕ ਿਿੀ
ਪਿੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਨਿਆਇ-ਭਾਸ਼ਯ, ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ ਤੋੇਂ ਲਿ ਪਿ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਨਲਖੀ ਿਈ ਸੀ। ਨਕਉੇਂਨਕ
ਇਸ ਨਿਚ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਨਕਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ
ਇਿ ਬੋਿੀ ਰਚਿਾਿਾਂ ਤੋੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਨਲਖੀ ਿਈ ਿੋਿੇਿੀ। ਆਚਾਰੀਆ ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਇਸ ਦਾ
ਰਚਿਾਕਾਲ 400 ਈਸਿੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ।
ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਾਨਿੜ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਨਸੰਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ

ਰਾਜਿਾਿੀ ਕਾਂਚੀਪਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਿਣ ਕਾਂਜੀਿਰੰਿ ਿਾਿ ਿਾਲ ਪਰਨਸੱਿ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਾਣੇ ਸਿੇ ਨਿਚ “ਚੋਲ” ਅਤੇ
“ਪਲਹਿਾਂ” ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਿਾਿੀ ਿੀ ਰਿੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਿਾਰ ‘ਕਾਂਚੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕਾਂਤੀ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਕਾਂਚੀ, ਬਰਾਿਿਣਿਾਦ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਿਸ਼ਿੂਰ ਕੇੇਂਦਰ ਸੀ, ਨਜੱਥੇ ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਿਿਾਿ ਤਾਰਨਕਕ ਨਦਿਿਾਿ
(500 ਈ:) ਅਤੇ ਿਰਿਪਾਲ (600 ਈ:) ਿੀ ਰਿੇ ਸਿ। ਆਚਾਰੀਆ ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਇਿ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ
‘ਕਾਿ-ਸੂਤਰ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਨਲਖਣ ਿਾਲਾ ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਇਕ ਅਲਿ ਨਰਸ਼ੀ ਸੀ ਨਜਸ ਦਾ ਤਾਰਨਕਕ
ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਿੈ।
ਿਾਤਸਯਾਇਿ, ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਿਿਾਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਤਾਰਨਕਕ, ਿਾਿਾਰਜਿ (250 - 300 ਈ:) ਦੀ
ਰਚਿਾ ‘ਿਾਨਿਆਨਿਕ-ਸੂਤਰ’ ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਆਪਸੀ-ਸੰਬੰਿ’ ਨਸਿਾਂਤ ਅਰਥਾਤ “ਅਪੇਕਸ਼ਾ”
(ਅਪੇਨਖਆ128) ਜਾਂ “ਪਰਤਯਯ129” ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਦੰਦੇ ਿਿ:
128

ਅਪੇਨਖਆ, ਅਪੇਕਸ਼ਾ – ਆਿਾਰ, ਆਸਰਾ, ਨਿਸਬਤ, ਤਲਿਾ, ਿਕਾਨਬਲਾ। [ਿ: ਕੋ:]

129

ਪਰਤਯਯ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਸ਼ਵਾਸ. ਯਕੀਿ। (2) ਪਰਿਾਣ. ਸਬੂਤ। (3) ਨਿਚਾਰ। (4) ਕਾਰਣ. ਿੇਤ। (5) ਿਯਾਖਯਾ।

(6) ਜ਼ਰੂਰਤ। (7) ਨਚੰਿਹ. ਨਿਸ਼ਾਿ। (8) ਨਿਰਣਾ. ਫੈਸਲਾ। (9) ਸੰਿਨਤ. ਰਾਇ। (10) ਸਿਾਇਕ। (11) ਛੰਦਸ਼ਾਸਤਰ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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“ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਿੈ-ਿੋੇਂਦ (ਸੈਭੰ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ) ਕੋਈ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦੀ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਸਰਫ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ-ਸੰਬੰਿ ਿੀ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿਿ। ਇਕ ਿਸਤੂ ਦੂਸਰੀ ਦੇ
ਿਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਦੂਸਰੀ ਲੰਬੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਜਾਂ ਨਿਲੋਿਤ
(ਉਲਟਾ) ਉਿ ਲੰਬੀ ਇਸ ਲਈ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਦੂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। “ਲੰਬਾ” ਅਤੇ
“ਛੋਟਾ” ਨਸਰਫ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿ ਿੀ ਿਿ ਿਾ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੈ-ਿੋੇਂਦ ਿੈ।“
ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਿਤ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਨਿਣਾ ਸਿੈ-ਨਿਰੋਿੀ
ਿੈ। ਜੇ “ਲੰਬਾ” ਅਤੇ “ਛੋਟਾ” ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੈ-ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿੇ
ਅਸੰਭਿ ਿਿ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬਿ
ੰ ਿਾ ਿੋਣ ਦੀ ਿਾਲਤ ਨਿਚ ਇਿ ਨਸਿਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਸ਼ਕਸਤ (ਿਾਰ) ਖਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਨਿਚ, ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਕ, ‘ਨਿਆਇਿਾਕ’, ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਿ (ਅਿਯਿ) ਿੰਿੇ
ਿਏ ਿਿ (ਪੰਚਾਿਯਿ): ‘ਪਰਨਤਿਯਾ’, ‘ਿੇਤ’, ‘ਉਦਾਿਰਣ’, ‘ਉਪਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਿਿਣ’। ਇਸ ਿਾਕ ਨੂੰ
‘ਅਿਯਨਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਿਾਕ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਿਾਿਾਰਜਿ, ਨਸਰਫ ਪਨਿਲੇ ਨਤੰਿ ਅੰਿਾ ਨੂੰ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ

ਕਰਦੇ ਿਿ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਾਰ ਨਦੰਦੇ ਿਿ। ਆਪਣੀ ਨਕਰਤ “ਉਪਾਯਕੌਸ਼ਲਯਾ-ਸੂਤਰ130” ਨਿਚ
ਉਿ ਨਲਖਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਕ ਨਸਿਾਂਤ (ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ) ਕੇਿਲ ‘ਿੇਤ’ (ਕਾਰਣ) ਅਤੇ ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਰਾਿੀੇਂ ਿੀ
ਸਥਾਨਪਤ (ਸਾਬਤ, ਪਰਿਾਨਣਤ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਜਾਂ ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਕ
‘ਨਿਆਇਿਾਕ’ ਨਿਚ ਪੰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਤੰਿ ਅਿਯਿ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿਿ, ਆਖਰੀ ਦੋ ਜਾਣੀਨਕ ‘ਉਪਿਯ’
(ਅਿਸੰਿਾਿ) ਅਤੇ ‘ਨਿਿਿਿ’ ਬੇਲੋੜੇ (ਅਨਤਅਨਿਕ) ਿਿ ਅਤੇ ਇਿ “ਜਾਨਤਉੱਤਰ” ਭਾਿ ਸਿਾਿਰੂਪੀ
ਉੱਤਰ ਤੋੇਂ ਿਿ ਕੇ ਿੋਰ ਕੱਝ ਿਿੀ ਿਿ। ਜਾਨਤਉੱਤਰ ਤੋੇਂ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਭਾਿ ਿੈ, ਉਿ ਜਿਾਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਪਨਿਲੇ ਜਿਾਬ
(ਜਾਂ ਉਦਾਿਰਣ) ਦੇ ਨਬਲਕਲ ਸਿਾਿ (ਤੱਲਰੂਪ) ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਿਿੱਤਤਾ ਿਾ
ਰੱਖਦਾ ਿੋਿੇ, ਭਾਿ ਤਰਕ ਦੇ ਿਜ਼ਿ ਨਿਚ ਕੋਈ ਿਾਿਾ ਿਾ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ। ਿਤਲਬ ਨਕ ਪਨਿਲੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਦਿਰਾਉਣ
ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੋਰ ਕੱਝ ਿੀ ਿਾ ਿੋਿੇ।

ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ, ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਦੀ ਿਾਿੀ ਭਰਦੇ ਿੋਏ ਨਰਸ਼ੀ ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ:
‘ਉਪਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਿਿਿ’ ਨਿਆਇਿਾਕ ਦੇ ਆਿੱਸ਼ਕ ਅੰਿ (ਅਿਯਿ) ਿਿ ਨਕਉੇਂਜੋ ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ
ਨਦੱਤੇ ਆਿ ਤੱਤ ਦੇ ਬਲ (ਜ਼ੋਰ) ਦੇ ਸਿਾਰੇ, ਿੇਤ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਅਤੇ ਪਰਨਤਿਯਾ ਦਾ, ਨਿਰਣਾਤਿਕ ਰੂਪ ਨਿਚ ਜ਼ੋਰ
ਦੇ ਕੇ, ਸਿਰਥਿ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਜੋ ਪਨਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਿੇਲੇ ਸੰਸਾਪੂਰਿਕ ਸੀ। ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਨਿਚ ਿੇਤ ਅਤੇ

ਅਿਸਾਰ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਅਤੇ ਨਿਣਤੀ ਜਾਣਿ ਦੀ ਰੀਨਤ. ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਣਤੀ ਅੱਠ ਿੈ - ਪਰਸਤਾਰ, ਸੰਖਯਾ, ਸੂਚੀ, ਿਸਟ ,
ਉਨਦਸਟ , ਿੇਰ, ਪਤਾਕਾ ਅਤੇ ਿਰਕਟੀ। (12) ਿਯਾਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਉਿ ਅੱਖਰ ਅਥਿਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਿੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ
ਲਿਕੇ ਅਰਥ ਨਿੱਚ ਨਿਸ਼ੇਸ ਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੰਿਯਾ ਤੋੇਂ ਨਿਸ਼ੇਸ ਣ ਅਥਿਾ ਨਿਸ਼ੇਸ ਣ ਤੋੇਂ ਸੰਿਯਾ ਬਣਾ ਨਦੰਦਾ ਿੈ. ਜੈਸੇਸੀਤ ਦੇ ਅੰਤ ਲ ਪਰਤਯਯ ਲੱਿਕੇ ਸੀਤਲ, ਿੂਰਖ ਦੇ ਅੰਤ ਤਾ ਲੱਿਕੇ ਿੂਰਖਤਾ ਆਨਦ। [ਿ: ਕੋ:]
130

ਉਪਾਯਕੌਸ਼ਲਯ = ਉਪਾਉ (ਜਤਿ ਜਾਂ ਸਾਿਿ) + ਕੌਸ਼ਲਯ (ਲੱਭਣ ਨਿਚ ਚਤਰਾਈ ਜਾਂ ਕਸ਼ਲਤਾ)

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਕ131 ਦੇ ਨਿਆਪਕ ਸੰਬੰਿ ਸਾਬਤ ਿੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਰੋਿੀ ਨੂੰ ਇਿ ਕਨਿਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਿਿੀ ਨਿਲਦਾ ਨਕ ਉਪਿਯ
ਨਸਰਫ ਜਾਨਤਉੱਤਰ ਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦਾ ਆਿਾਰ ਨਸਰਫ ਸਿਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਨਭੰਿਤਾ ਿਿੀੇਂ, ਬਲਨਕ ਆਿ ਤੱਤ
ਿੈ ਜੋ ਉਦਾਿਰਣ ਰਾਿੀੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ।
ਅੱਿੇ ਚੱਲ ਕੇ ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਬੋਿੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ “ਨਿਨਿਆਿਿਾਦ” ਅਤੇ “ਕਨਛਣਕਿਾਦ”
(ਨਛਿਭੰਿਰ ਜਾਂ ਨਖਿਭੰਿਰ) ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਿਾ ਿੀ ਇਸੇ ਭਾਿਿਾ ਿਾਲ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਬੋਿੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ
ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ ਅਸੀ ਅੱਿੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਿੇ ਨਕ ਇਿ ਨਿਚਾਰ ਅਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ
ਉਪਲਭਦੀਆਂ ਦੇ ਨਕੰਿੇ ਕ ਿੇੜੇ ਿਿ।

3.12.2

ਉਦਯੋਤਕਰ (635 ਈ:)

ਨਰਸ਼ੀ ਉਦਯੋਤਕਰ, ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ ਉੱਪਰ ‘ਨਿਆਇ-ਿਾਰਤਕ’ ਿਾਿ ਦੀ ਉੱਪਟੀਕਾ ਦੇ ਰਚਿਾਕਾਰ ਸਿ।
ਇਸ ਦਾ ਰਚਿਾਕਾਲ, ਰਾਜਾ ਿਰਸ਼ਿਰਿਿ (ਰਾਜਾ ਸ਼ਰੀ ਿਰਸ਼) ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਰਾਜਾ

ਿਰਸ਼ਿਰਿਿ ਥਾਿੇਸ਼ਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ (692 - 644 ਈ:)। ਚੀਿ ਦੇ ਿਸ਼ਿੂਰ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰੀ ਿੀਊਿ-ਸੈੇਂਿ ਿੇ
ਇਸ ਸਿੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਿਾਿ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਨਭਖਸ਼ੂ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਤਕਰ
ਦੇ ਸਿਕਾਲੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਉਦਯੋਤਕਰ ਿੀ ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾ, ਜੈਸੇ ਨਰਸ਼ੀ ਨਦਿਿਾਿ ਅਤੇ ਿਾਿਾਰਜਿ
ਆਨਦ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿ ਨਰਸ਼ੀ ਨਦਿਿਾਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਚੀ ਰਚਿਾ ਨਿਚ ਬੜੇ
ਸਨਤਕਾਰ ਿਾਣ ਿਾਲ ‘ਭਦੰਤ’ (ਸਨਤਕਾਰਯੋਿ ਬੋਿੀ ਨਭਖਸ਼ੂ) ਕਨਿ ਕੇ ਪਕਾਰਦੇ ਿਿ। ‘ਨਿਆਇਿਾਰਤਕ’ ਨਿਚ
ਨਦਿਿਾਿ ਦੀ “ਪਰਤੱਖਣ” (ਪਰਨਤਅਕਸ਼) ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਨਦਿਿਾਿ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਕਲਪਿਾ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਾ ਜਾਤੀ
(ਸਿਾਿਯਤਾ) ਅਤੇ ਿਾਿ (ਨਿਸ਼ੇਸ਼) ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਿੈ। ਅਸਲ ਨਿਚ ਪਰਨਤਅਕਸ਼
(ਪਰਤੱਖਣ) ਇਕ ਸ਼ੱਿ ਸੰਿੇਦਿਾ (ਇੰਦਰੀਆਈ-ਬੋਿ) ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਿਾਿ ਿਿੀ ਨਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ (ਿਰਿ) ਿੈ। ਇਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਿੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਬੋਿ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।

ਉਦਯੋਤਕਰ ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਿਰਥਕ (ਅਰਥ-ਰਨਿਤ) ਅਤੇ ਅਸੰਿਤੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਨਚਤ
ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਿਾਿ ਿਿੀ ਨਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖ) ਨਕਿੇੇਂ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ?
“ਪਰਨਤਅਕਸ਼” ਸ਼ਬਦ ਨਬਲਕਲ ਬੇਅਰਥ ਿੋਿੇਿਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਿਟ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਿਾਿ ਿਿੀ ਨਦੱਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜੇ “ਪਰਨਤਅਕਸ਼” ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤੂ ਿੈ (ਸਿੈ-ਰੂਪ) ਿਾ ਨਕ ਕੋਈ ਜਾਤੀਿਤ
ਿਸਤੂ (ਸਿਾਿਯਤਾ) ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਿਿ ਿਰਨਿਣ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਨਿਆਿ ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ
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ਿਿੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤੂਿਤ ਨਿਆਿ, ਿਿੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ । ਇਸ
ਅਲੋਚਿਾ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਤਕਰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਦੰਦੇ ਿਿ: “ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਉਿ
ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ (ਇੰਦਰੀਆਰਥ) ਦੇ ਸਿੇਲ (ਸੰਨਿਕਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਨਿਕਰਖ132) ਤੋੇਂ
ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।“ ਉਦਯੋਤਰਕਰ ਛੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਨਿਕਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ:
(1)

‘ਸੰਯੋਿ’ (ਜਾਂ ਸੰਜੋਿ) - ਜੈਸੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਿਿਣੇ ‘ਘੜੇ’ ਦਾ ਿੌਜੂਦ ਿੋਣਾ (ਸੰਜੋਿ) ਘੜੇ ਦਾ
ਪਰਤੱਖਣ ਿੈ।

(2)

‘ਸੰਯਕਤ-ਸਿਿਾਯ’ - ਜੈਸੇ, ਘੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੰਿ ਦਾ ਸਿੇਲ। ਇਿ ‘ਸੰਯਕਤਸਿਿਾਯ’
ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਘੜੇ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਿੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਰੰਿ ਦਾ ਿੀ ਪਰਤੱਖਣ ਿੰਦਾ ਿੈ।

(3)

‘ਸੰਯਕਤ-ਸਿਿੇਤ-ਸਿਿਾਯ’ - ਜੈਸੇ, ਘੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੰਿ ਦਾ ਅੱਖ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਿੋਣ
’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਿ ਦੀ ਨਿਆਪਕਤਾ (ਰੰਿੀਿਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਰੰਿ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯ ਿਣ) ਦਾ ਬੋਿ ਿੀ
ਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਰੰਿੀਿਤਾ ਨਜਸ ਦਾ ਰੰਿ ਿਾਲ ‘ਸਿਿਾਯ’ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਕੀ “ਰੰਿੀਿਤਾ” ਅਤੇ
“ਰੰਿ” ਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਕੋਈ ਸਤੰਤਰ ਿਜੂਦ ਿੈ ਜਾ ਿਿੀ? ਇਸ ਸਿਾਲ ਬਾਰੇ ਿੀ
ਭਾਰਤੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿੇ ਡੂਘ
ੰ ੇ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ (ਅਿਿੇਸ਼ਣ) ਕੀਤੀ ਿੈ।

(4)

‘ਸਿਿਾਯ’ - ਜੈਸੇ, ਜਦੋੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਿਾਜ਼ (ਜਾਂ ਿਿੀ) ਦਾ ਬੋਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਿ ਦੇ
ਪੋਲ ਿਾਲ ਸਿਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਤਾਿੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਿਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।

(5)

‘ਸਿਿੇਤ-ਸਿਿਾਯ’ - ਜੈਸੇ, ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਿ ਤੋੇਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਿਿੀਅਤਾ’ (ਿਿੀ ਦੀ ਨਿਆਪਕਤਾ)
ਦਾ ਬੋਿ ਿੋਣਾ। ਇਸ ਨਿਚ ਿਿੀਅਤਾ ਦਾ ਿਿੀ ਿਾਲ ਸਿਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਨਤ
ਿਿੀਅਤਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਿ ਦੇ ਪੋਲ ਿਾਲ ਸੰਿਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਿੋਣ ਿਾਲ ਸਾਨੂੰ ਿਿ ਦਾ ਬੋਿ ਿੰਦਾ ਿੈ।

(6)

‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ’ - ਜਾ ਨਿਲੱਖਣਤਾ (ਖਸੂਸੀਅਤ)। ਇਿ ਇਕ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਿਸਤੂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ
ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਖਾਸ ਿਣ (ਜਾਂ ਿਰਿ) ਿੈ, ਭਾਿ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਅੱਕਤੀਤਿ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਅਸੀੇਂ
ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਭਾਿ (ਿੈਰਿੌਜਦ
ੂ ਿੀ, ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ, ਅਣਿੋੇਂਦ) ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ,
ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਨਜਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਨਿਚ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਤੋੇਂ ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ
ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੈ। “ਖਾਲੀਪਣ” ਜਿਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ ਿੈ।

‘ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ’: ਉਦਯੋਤਕਰ, ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਦੰਦੇ ਿਿ:
ਅਿਿਾਿ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਪਨਿਲਾਂ ਿੇਤ (ਕਾਰਣ) ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਨਿਆਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਨਿਿੇਯ’
ਿਾਲ ਨਿਆਪਕ ਸੰਬੰਿ (ਨਿਆਪਤੀ) ਦੇ ਯਾਦ ਆਉੇਂਣ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਉਦਾਿਰਣ
ਿਜੋੇਂ ਿੈਨੂੰ ਦੂਰ ਇਕ ਪਰਬਤ ਤੇ ਿੂੰਆ (ਿੇਤ) ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦਾ ਿੈ (ਿੂੰਏ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਨਿਆਿ),
ਨਫਰ ਿੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੂੰਏ ਦਾ ਅੱਿ (ਨਿਿੇਯ ਜਾਂ ਪਰਨਤਪਾਦ) ਿਾਲ ਨਿਆਪਕ ਸੰਬੰਿ
132
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ਿੈ (“ਯਤਰ ਯਤਰ ਿੂਿਸ, ਤਤਰ ਤਤਰ ਿਨਿਿਿ:” - ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਿ) ਤਾਂ ਿੈ ਇਿ
ਅਿਿਾਿ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਨਕ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉਪਰ ਅੱਿ ਿੈ।

3.12.3

ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਸ਼ਰ (841 ਈ:)

ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕ ਿਿਾਿ ਨਿਦਿਤਾ ਿਾਲੇ ਤਾਰਨਕਕ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਦੀ
ਨਕਰਤ “ਨਿਆਇਿਾਰਤਕ” ਦੇ ਸਿਰਥਿ ਨਿਚ ਇਕ ਟੀਕਾ ਨਲਖੀ ਨਜਸ ਦਾ ਿਾਿ ਸੀ “ਨਿਆਇਿਾਰਤਕ
ਤਾਤਪਰਯ ਟੀਕਾ”।

ਿਾਚਸਪਤੀ ਨੂੰ ਨਬਿਾਰ ਨਿਚ ਦਰਭੰਿਾ ਦੇ ਿੇੜੇ ਨਿਥਲਾ ਸਥਾਿ ਦੇ ਰਨਿਣ ਿਾਲੇ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ

ਿੇ 841 ਈ: ਨਿਚ ‘ਨਿਆਇਸੂਤਰ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਿੀ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਨਜਸ ਦਾ ਿਾਿ “ਨਿਆਇ-ਸੂਚੀ-ਨਿਬੰਿ”
ਸੀ।
ਿਾਚਸਪਤੀ ਿੇ ਤਰਕਨਿਨਦਆ ਆਪਣੇ ਿਰੂ ਕੋਲੋੇਂ ਨਸੱਖੀ ਨਜਸ ਦਾ ਿਾਿ ਉਿ ਨਤਰਲੋਚਿ ਦੱਸਦੇ ਿਿ ਅਤੇ
ਇਿ ਿੀ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਦੋ ਨਿੱਨਸਆਂ ਨਿਚ ਨਿਭਾਜਿ - ‘ਸਨਿਕਲਪ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਨਿਕਲਪ’ ਿੀ ਉਸਿੇ ਨਰਸ਼ੀ ਨਤਰਲੋਚਿ ਤੋੇਂ ਿੀ ਨਸੱਨਖਆ। ਨਰਸ਼ੀ ਨਤਰਲੋਚਿ ਨੂੰ ‘ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ’ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦਾ ਅਿਯਾਈ ਅਤੇ

ਕਰਤਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਤਰਲੋਚਿ ਦੇ “ਸਿਿਾਯ” ਅਤੇ “ਸਨਿਕਾਰੀਕਾਰਣ” ਦੇ ਨਸਿਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਿੀ
ਤਾਰਨਕਕ ਰਤਿਕੀਰਤੀ ਿੇ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਿਾਚਸਪਤੀ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ
ਕੱਝ ਨਲਨਖਆ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਕਾ “ਭਾਿਤੀ-ਟੀਕਾ” (“ਿੇਦਾਂਤ-ਭਾਸ਼” ਦੀ ਅਲੋਚਿਾ) ਅਤੇ “ਸਾਂਖ-ਤਤਿਕੌਿਦੀ” (ਕੌਿਦੀ - ਨਿਸਤਾਰ), “ਸਾਂਖ-ਕਾਨਰਕਾ” ਦੀ ਅਲੋਚਿਾ, ਕਾਫੀ ਿਸ਼ਿੂਰ ਿਿ। ਉਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਿਾਿਰ ਸਿ ਪਰ ਨਕਸੇ ਦੇ ਿੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਾਸਕ ਿਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ
“ਸਰਿਤੰਤਰ-ਸਵਤੰਤਰ”(ਸਾਰੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਿਾਿਰ ਪਰੰਤੂ ਨਿਰਭਰ ਨਕਸੇ ’ਤੇ ਿੀ ਿਿੀ) ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ ‘ਨਿਆਇ-ਿਾਰਤਕ-ਤਾਤਪਰਯ-ਟੀਕਾ’ ਨਿਚ ਉਿ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਨਦਿਿਾਿ
ਅਤੇ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਿੀ ਆਪਣੀ ਨਟੱਪਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉੇਂਦੇ ਿਿ।

ਸਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਵਨ੍ਿਵਿਕਲਪਕ ਪਰਤੀਅਕਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ
ਆਪਣੇ ਿਰੂ, ਨਰਸ਼ੀ ਨਤਰਲੋਚਿ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਿਾਚਸਪਤੀ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਨਿਚ ਿੰਡਦੇ
ਿਿ, ‘ਸਨਿਕਲਪ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਰਨਿਕਲਪ’ ਪਰਨਤਅਕਸ਼।
‘ਸਨਿਕਲਪ’ ਨਿਆਿ ਨਕਸੇ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਿਸਤੂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ‘ਜਾਤੀ’ (ਿਰਿ) ਉਸ ਦਾ
ਨਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਣ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ “ਇਿ ਇਕ ਆਦਿੀ ਿੈ” ਇਸ ਤੋੇਂ “ਇਿ” ਭਾਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਿੀ
“ਆਦਿ ਜਾਤੀ” ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਿਤਲਬ ਨਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤੂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਉਸਦੀ ਸਿਾਿਯ (ਆਿ)
ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਿਆਿ ਦਆਰਾ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਲੋਿਤ133 ‘ਨਿਰਨਿਕਲਪ’ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ
133

ਨਿਲੋਿ - ਸੰ. ਨਿ- ਉਲਟਾ. ਨਿਪਰੀਤ। (2) {ਸੰਿਯਾ}. ਉਲਟਾ ਪਾਠ. ਤੰਤਰਸ਼ਾਸਤਰ ਅਿਸਾਰ ਨਕਸੇ ਿੰਤਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਪਾਠ.

ਨਜਿੇੇਂ- ਿਾਰਾ੍ਯਣ ਨੂੰ ਣਯਰਾਿਾ ਪੜਹਿਾ ੩. ਿਰਟ ਦੀ ਿਾਲ। (4) ਸੱਪ। (5) ਕੱਤਾ. [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਿਸਤੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਿਆਿ ਨਸੱਿਾ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ।

ਿਾਚਸਪਤੀ ਦਾ ਪਰਮਾ ਅਤੇ ਅਪਰਮਾ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ
ਿਾਚਸਪਤੀ ‘ਪਰਿਾ’ (ਤਤਿ-ਨਿਆਿ) ਅਤੇ ‘ਅਪਰਿਾ’ (ਨਿਨਥਆ) ਨਿਆਿ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਦੇ
ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ: ਿਸਤੂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਿੋੇਂਦ (ਯਥਾਰਥਾ, ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ) ਦਾ ਨਿਆਿ ‘ਤਤਿ ਨਿਆਿ’ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ,
ਅਤੇ ਿਸਤੂ ਦਾ ਉਿ ਨਿਆਿ ਜੈਸੀ ਉਿ ਿਿੀ ਿੈ, ‘ਨਿਨਥਆ ਨਿਆਿ’ ਿੈ। ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਨਥਆ ਨਿਆਿ
(ਅਪਰਿਾ) ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਨਸਿਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ।
1. ‘ਆਤਿ-ਖਯਾਤੀ’ - (ਆਤਿ ਪਰਿਟਾਿਾ) ਇਿ ਉਿ ਅਪਰਿਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬੋਿ ਨੂੰ, ਜੋ
ਨਸਰਫ ਸਾਡੇ ਿਿ ਨਿਚ ਿੀ ਿੰਦੀਆਂ ਿਿ, ਬਾਿਰਲੀਆਂ ਅਸਲੀ ਿਸਤੂਆਂ ਿੰਿ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ।
ਯੋਿਚਾਰ ਿਤ ਦੇ ਬੋਿੀ ‘ਕਛਨਣਕ’ (ਨਛਣਭੰਿਰ) ਨਿਨਿਆਿਿਾਦ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਅਿਸਾਰ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ
ਨਕ ਸਾਡੀ ਬੱਿੀ ਿੀ ਯਥਾਰਥ (ਅਸਲੀਅਤ) ਿੈ, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਿਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਿੰਿਣਾ
‘ਆਤਿ-ਖਯਾਤੀ’ ਿੈ।
2. ‘ਅਸਤਖਯਾਤੀ’ - ਇਿ ਉਿ ਨਿਨਥਆ ਨਿਆਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਕ ਿਸਤੂ, ਨਜਸ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿੈ,
ਅਸਲੀ ਪਰਿਟ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਜੈਸੇ ਭਲੇਖੇ ਨਿਚ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਿਝ ਲੈਣਾ। ‘ਿਾਨਿਆਨਿਕ’ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ
ਦੇ ਬੋਿੀ ਆਪਣੇ ‘ਸ਼ੂਿਯਿਾਦੀ’ ਨਸਿਾਂਤ ਅਿਸਾਰ ਇਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਰੱਸੀ ਨਿਚ ਸੱਪ ‘ਅਨਤਅੰਤ
ਅਸਤ’ (ਅਿਾਸਤਨਿਕ, ਅਯਥਾਰਥਕ, ਨਖਆਲੀ) ਿੈ, ਅਤੇ ਅਨਤਅੰਤ ਅਸਤ ਪਦਾਰਥ (ਇਸ
ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਸੱਪ) ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਿਚ ਪਰਤੀਤੀ (ਪਰਿਟਿੋਣਾ) ‘ਅਸਤਖਯਾਤੀ’ ਿੈ। ਭਾਿ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ
ਸਿਝ ਲੈਣਾ ‘ਅਸਤਖਯਾਤੀ’ ਿੈ।

3. ‘ਅਨਿਰਿਚਿੀਯ-ਖਯਾਤੀ’ - ਇਿ ਉਿ ਅਪਰਿਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (ਿਸਤ) ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਪਰਿਟ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਉਸਦੀ ‘ਿੋੇਂਦ’ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ
ਉਸਦੀ ‘ਅਣਿੋੇਂਦ’ ਦੀ। ਜੈਸੇ, ਜਦੋ ਅਸੀੇਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਿਝ ਬੈਠਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਿਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਿ
ਸੱਪ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਰੱਸੀ ਦਾ। ਬਲਨਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ

ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀ ਦੇ ਿਿੀ ਸਕਦੇ। ‘ਅਦਿੈਤ-ਿੇਦਾਂਤੀਆਂ’ ਦਾ ਇਿ ਿੀ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਬਾਿਰੀ
ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ (ਯਥਾਰਥਤਾ) ਿੰਿ ਲੈਣਾ ਇਕ ਿਲਤ ਨਿਆਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿਸਤੂਆਂ
‘ਅਨਿਰਿਚਿੀਯ’ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ ਿਾ ਤਾਂ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਿੋੇਂਦ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਇਿ ਇਸ
ਿੋੇਂਦ ਤੋੇਂ ਖਾਲੀ ਿਿ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਿਭਿ-ਨਸੱਿ ਿਿ, ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਿਿ।134 ਅਦਿੈਤ-ਿੇਦਾਂਤੀਆਂ ਦੇ

134

ਪਰਨਿਤਕ ਨਿਨਿਆਿ, ਖਾਸਕਰ ਪਰਿਾਣੂਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿਸਾਲਾਂ ਨਿਲਦੀਆਂ ਿਿ, ਨਜਿੇ

“ਪੰਜਕ ਭੌਨਤਕਨਿਨਿਆਿ” ਨਿਚ ਪੰਜ-ਤਰੰਿ ਦਾ ਦਿੈਤਭਾਿ (ਅਰਥਾਤ wave-particle duality in quantum
physics)। ਇਸ ਦਿੈਤਭਾਿ ਨਿਚ ਇਕ ਨਬਜਲਣੂ (ਈਲੈਕਟਰੋਿ) ਕਦੇ ਤਰੰਿ ਿਰਿਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਣ ਿਰਿਾ ਪਰਤੀਤ ਿੰਦਾ
ਿੈ। ਅਸਲ ਨਿਚ ਇਿ ਨਬਜਲਣੂ ਕੀ ਿੈ, ਕਝ ਪਤਾ ਿਿੀ।

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ

121

ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਅੰਤਿਕਰਣ135 ਦੀ ਨਿਰੱਤੀ ਿੇਤਰਾਂ ਦਆਰਾ ਨਿਕਲਕੇ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂ (ਨਿਸ਼ਯ) ਦੇ
ਆਕਾਰ ਦੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋੇਂ ਸਾਨੂੰ ਿਸਤੂ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਨਿਆਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ । ਇਸ ਪਰਤੱਖਣ
ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਿ ਤਾਕਤ ਿਿੀ ਨਕ ਪਰਕਾਸ਼
ਨਬਿਾ ਨਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਜਥੇ ਕੱਝ ਅੰਿੇਰਾ (ਿਿੇਰਾ) ਿੋਿੇ, ਜਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਨਿਚ
ਿੰਦ ਆਨਦ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਿੋਿੇ, ਤਦ ਿੇਤਰਾਂ ਦਆਰਾ ਨਿਰੱਤੀ ਬਾਿਰ ਨਿਕਲਕੇ ਿੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ
ਨੂੰ ਿਾਰਿ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਰੱਸੀ ਦੇ ਆਿਰਣ (ਪਰਦਾ, ਅਨਿਨਦਆ,
ਅਨਿਆਿ) ਨੂੰ ਨਿਟਾ ਿਿੀ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਰੱਸੀ ਉਪਨਿਤ (ਉਪਾਿੀ ਿਾਲਾ, ਨਖਤਾਬ ਿਾਲਾ,
ਿਾਰਣ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ) ਚੇਤਿ ਆਨਸ਼ਰਤ ਅਨਿਨਦਆ ਨਿਚ ਕਸ਼ੋਭ (ਛੋਭ, ਖੋਭ) ਅਨਿਨਦਆ ਿੀ ਸੱਪ
ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸੋ ਅਨਿਨਦਆ ਦਾ ਕਾਰਜ (ਫਲ), ਸੱਪ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਰੱਸੀ
ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਿ ਨਪੱਛੋੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਟ ਜਾਣਾ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਪਰ ਰੱਸੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਿਝਣ ਤੋੇਂ
ਸੱਪ ਦਾ ਭਾਿ (ਜ਼ਾਨਿਰ ਿੋਣਾ, ਪਰਤੀਤ ਿੋਣਾ) ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਪ ਸੱਚ ਿਿੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੱਪ
ਅਸਤ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਬੰਿਯਾ (ਭਾਿ ਬਾਂਝ ) ਦੇ ਪਤਰ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਕਦੇ ਪਰਤੀਤ ਿੀ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਪਰ ਪਰਤੀਤ ਜ਼ਰੂਰ
ਿੰਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਤ ਿੀ ਿਿੀ। [ਿ: ਕੋ:] ਇਸ ਤੋੇਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਕ ਸਤ, ਅਸਤ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ,
ਅਨਿਰਿਚਿੀਯ ਿੈ। ਅਨਿਰਿਚਿੀਯ ਦੀ ਖਯਾਨਤ (ਪਰਤੀਨਤ) ‘ਅਨਿਰਿਚਿੀਯਖਯਾਤੀ’ ਿੈ।

4. ‘ਅਖਯਾਨਤ’ (ਅਨਖਆਤੀ) - ਇਿ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਿਸਤੂ ਤੋੇਂ ਦੂਸਰੀ ਿਸਤੂ
ਦੇ ਭੇਦ (ਫਰਕ) ਦਾ ਪਤਾ ਿਿੀ ਲਿਦਾ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਡੀ ਨਕਸੇ ਨਿਆਿਇੰਦਰੀ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ
ਕਾਰਿ ਭਲੇਖੇ ਤੋੇਂ ਅਸੀ ਇਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਸਿਰੂਪ ਿੈ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਰੱਸੀ
ਦੇਖਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਪ ਕਨਿ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਇਕ ਨਸੱਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸਿਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਿਾਲਤ
ਨਿਚ ਅਸੀ ਨਸੱਪੀ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਦਲਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ‘ਸਾਂਖਯ
ਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਭਾਕਰ ਿਤ’ ਅਖਯਾਨਤ ਬਾਬਤ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਰੱਸੀ ਿਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਰੱਤੀ
ਦਆਰਾ ਿੇਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਿੋਣ ਤੋੇਂ, ਜਦ ਰੱਸੀ ਦਾ “ਇਿ” ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਿਾਿਯਨਿਆਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਿਾਲ ਿੀ ਸੱਪ ਦੀ ਨਸਨਿਰਤੀ (ਯਾਦ) ਿੰਦੀ ਿੈ, ਤਦ “ਇਿ ਸੱਪ ਿੈ” ਇਿ ਭਾਿ (ਪਰਤੀਨਤ) ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਦੋ ਅੰਸ਼ ਿਿ – “ਇਿ” ਸਾਿਾਿਯ ਪਰਤੱਖ ਨਿਆਿ ਿੈ ਅਤੇ “ਸੱਪ ਿੈ” ਇਿ
ਨਸਨਿਰਤ ਨਿਆਿ ਿੈ, ਇਿਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨਿਆਿਾਂ ਦੇ ਿੰਨਦਆ ਭੀ ਦੇਖਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਭੈ (ਡਰ) ਦੋਸ਼ ਿਾਲ ਅਤੇ
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ਅੰਤਿਕਰਣ (113) – ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਨਜਸ ਦੇ ਸੰਜੋਿ ਿਾਲ ਬਾਿਰਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ, ਇਸ ਦੇ

ਚਾਰ ਭੇਦ ਿਿ,
1.

ਿਿ, ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪ ਨਿਕਲਪ ਫਰਦੇ ਿਿ,

2.

ਬੱਨਿ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਿੰਦਾ ਿੈ,

3.

ਨਚੱਤ, ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਨਸਿਰਣ (ਚੇਤਾ, ਯਾਦ) ਿੰਦਾ ਿੈ,

4.

ਅਿੰਕਾਰ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਤਿਰ136 ਆਨਦ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਿ ਪਰਤੀਤ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਨਕ ਿੈਨੂੰ ਦੋ ਨਿਆਿ ਿੋਏ ਿਿ। [ਿ:
ਕੋ:] ਇਿਹਾਂ ਦੋ ਨਿਆਿਾਂ ਦੇ ਅਨਿਿੇਕ ਨੂੰ ਿੀ ‘ਅਖਯਾਨਤ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

5. ‘ਅਿਯਥਾਖਯਾਨਤ’ - ਨਿਨਥਆ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਜਦੋ ਇਕ ਆਦਿੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਿੋਣ ਦਾ
ਭਲੇਖਾ ਖਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਚ “ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼” ਦੇ ਨਿਕਲਪ ਦੇ ਰਾਿੀੇਂ ਿਾਸਤਨਿਕ ਪਰਤੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰ
ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਜੇਕਰ ਇਿ ਪਨਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿਾ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਾ ਕਰਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਨਿਚ ਜਦੋੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਲਤੀ (ਭਲੇਖੇ) ਦਾ ਅਨਿਸਾਸ ਿੋ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਅਸੀੇਂ ਇਸੇ ਿਾਸਤਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ ਿਾਚਸਪਤੀ ਦਾ ਿਤ ਿੈ ਨਕ ‘ਅਿਯਥਾਖਯਾਨਤ’ ਿੀ ਨਿਨਥਆ ਨਿਆਿ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਦੀ
ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ (ਸੰਤਸ਼ਟੀ) ਨਿਆਨਖਆ ਿੈ। ਿੈਯਾਨਯਕ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਨਸ਼ਕ ‘ਅਿਯਥਾਖਯਾਨਤ’ ਨੂੰ ਿੰਿਦੇ
ਿਿ। ਉਿ ਆਖਦੇ ਿਿ ਨਕ ਬਰਿੀ ਆਨਦ ਥਾਿਾਂ ਨਿਚ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੱਪ ਿੈ, ਭਰਿੀ ਆਦਿੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਿੀ

ਿੇਤਰਾਂ ਿਾਲ ਿੇਖਦਾ ਿੈ, ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਿੀ ਰੱਸੀ ਨਿਚ ਸਾਿਿਣੇ ਪਰਤੀਤ ਿੰਦਾ ਿੈ । ਇਕ
ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਿਯਥਾ ਭਾਿ (ਪਰਤੀਤ) ਿੋਣਾ ‘ਅਿਯਥਾਖਯਾਨਤ’ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
ਇੱਥੇ ਇਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਅਿਸੰਿਾਿ (ਖੋਜ) ਨਿਚ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦਾ,
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ, ਨਿਨਥਆ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ ਨਿਸ਼ਚਾਪੂਿਕ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ (ਯਥਾਰਥ) ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਨਿਕਨਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਨਿਆਿ ਲਈ ਅਪਰਿਾ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ
ਸਿਝ ਲੈਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।

ਿਾਚਸਪਤੀ ਦਾ ਉਪਾਵਧ137 ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ
ਿਾਚਸਪਤੀ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ, ਅਿਿਾਿ (ਉਿਿਾਿ) ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ (ਨਜਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ) ਦੇ
ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ, ‘ਨਿਆਪਤੀ’, ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਤਾਂ ਨਫਰ ਸਿਾਲ ਉਠਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਕੀ
ਿੈ? ਬੋਿੀ ਿਤ ਅਿਸਾਰ, ਜੇ ‘ਿੇਤ’ ਦਾ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ‘ਕਾਰਣਤਾ’ (ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ) ਜਾਂ ‘ਸਿੈਭਾਿ’
(ਇਕਰੂਪਤਾ) ਿਾਲਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਾਚਸਪਤੀ ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਨਤਸੰਕੀਰਣ (ਬਿਤ ਤੰਿ, ਸੌੜਾ) ਅਤੇ ਅਨਤ-ਨਿਸ਼ਾਲ (ਬਿਤ ਨਿਸਨਤਰਤ, ਨਿਆਪਕ) ਕਰਾਰ ਨਦੰਦੇ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ
ਅਿਸਾਰ ‘ਨਿਆਪਤੀ’, ਿੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਉਿ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਜੋ ‘ਊਪਾਨਿ’ ਤੋੇਂ ਿਕਤ (ਆਜ਼ਾਦ, ਸਤੰਤਰ) ਿੰਦਾ
ਿੈ। ਉਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦਆਰਾ ਕਰਦੇ ਿਿ।
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆਂ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ।
136

ਨਤਿਰ - ਅੰਿੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰੋਿ ਨਜਸ ਿਾਲ ਿੰਿਲਾ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦਾ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਉਪਾਨਿ – ਿਸਤੂ ਦੇ ਬੋਿ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਿ, ਜੋ ਿਸਤ ਤੋੇਂ ਿੱਖਰਾ (ਨਭੰਿ) ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਘਟਾਕਾਸ਼ (439, ਘੜੇ ਦੇ

ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆਕਾਸ਼, ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਲਾੜ, ਭਾਿ ਜੀਿਾਤਿਾ) ਨੂੰ ਘੜਾ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋੇਂ ਘੜਾ
ਜਦਾ ਿੈ, ਉਪਦਰਿ, ਉਤਪਾਤ।[ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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ਿਾਚਸਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਤ ਦਲੀਲ (ਤਰਕ) ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੂੰਆਂ ਭਾਿੇੇਂ ਿਿੇਸ਼ਾਂ ਅੱਿ ਦਾ ਸਾਥ
ਦੇੇਂਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਅੱਿ ਿਿੇਸ਼ਾ ਿੂੰਏ ਦੇ ਿਾਲ ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਇਿ ਤਰਕ ਤਾਂ ਿੀ ਸਿੀ ਿੋਿੇਿਾ ਜੇ ਇਿ ਇਕ ਸ਼ਰਤ
(ਉਪਾਨਿ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆਂ ਿੈ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਧੁਿਦੀ ਅੱਿ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਦਾ “ਿਖਦੀ” ਿੋਣਾ ਉਪਾਨਿ (ਸ਼ਰਤ) ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੂਆਂ
ੰ ਤਾਂ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇਕਰ
ਅੱਿ ਿਖਦੀ (ਸਲਿਦੀ) ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਨਸੱਲਹਾ ਿੋਿੇ (‘ਆਰਦਰੇੇਂਿ’ ਅਿਿੀ)। ਇੱਥੇ “ਨਸੱਲਹਾ ਬਾਲਣ” ਿੂੰਆਂ
ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਸ਼ਰਤ’ ਿੈ, ਉਪਾਨਿ ਿੈ। ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿੀ ਨਕ ਅੱਿ ਤੋੇਂ ਿੂੰਆ ਿਿੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਿੋਿੇ, ਪਰ
ਜਦ ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅੱਿ ਲੱਿੀ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਿੂੰਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਿਾ।
ਇਕ ਤਰਕ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਸਿੀ ਤਾਂ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿੇਤੂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਪਾਨਿ ਿਾ ਲੱਿੀ ਿੋਈ
ਿੋਿੇ। ਉਪਾਨਿ ਜਾਂ ਉਪਾਿੀਆਂ ਲੱਿ ਜਾਣ ਿਾਲ ਪਨਰਣਾਿ “ਸੰਭਾਿੀ” ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਭਾਿ ਨਿਸ਼ਨਚਤ (ਲਾਜ਼ਿੀ)
ਿਿੀ ਰਨਿੰਦਾ। ਉਪਾਨਿ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਦਲੀਲ (ਤਰਕ) ਨਿਚ ਪਨਰਣਾਿ ਨਿਸ਼ਨਚਤ (ਅਰਥਾਤ ਸੰਭਾਿਿਾ, P = 1)
ਅਤੇ ਉਪਾਿੀਆਂ ਲੱਿਣ ਿਾਲ ਸੰਭਾਿਿਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ‘1 ਤੋੇਂ ਘੱਟ’ (ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਲਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, P < 1)। ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਅਿਿੇਸ਼ਣ (ਪੜਤਾਲ) ਨਿਚ
ਉਪਾਿੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਨਖਆਲ ਰੱਨਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਕੀਕਤ ਨਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਕਦਰਤੀ ਘਟਿਾ ਉਪਾਿੀਆਂ ਤੋੇਂ
ਨਬਿਾ ਿਿੀ ਿਾਪਰਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਿਰ ਘਟਿਾ ਦੇ ਇਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਣ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ ਜਾਣੀਨਕ ‘ਿੱਖ ਕਾਰਣ’
ਅਤੇ ‘ਉਪਾਿੀਆਂ’। ਿਰ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਪਾਿੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿਰ ਨਸਿਾਂਤ ਦੇ ਨਿਚ ਉਸ ਿਾਲ ਜੜੀਆਂ ਿੂਲ ਪੂਰਿ-ਿਾਰਿਾਿਾਂ (ਉਪਾਿੀਆਂ) ਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ,
ਨਿਚ ਿਰਣਿ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾਚਸਪਤੀ ਦੀ ‘ਉਪਾਨਿ’ ਦੀ ਕਲਪਿਾ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਚ
ਇਕ ਿਿਾਿ ਦੇਣ ਿੈ।

3.12.4

ਉਦਯਿਆਚਾਰੀਆ (984 ਈ:)

ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿਲੋੇਂ ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਨਿਰੱਿ ਅਿਨਿਣਤ ਆਲੋਚਿਾਿਾਂ (ਟੀਕਾ)
ਨਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਚਸਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰਥਿ ਨਿਚ ਉਦਯਿਾਚਾਰੀਆ ਿੇ
ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ ‘ਨਿਆਇ-ਿਾਰਤਕ-ਤਾਤਪਰਯ-ਟੀਕਾ’ ਉੱਪਰ ‘ਨਿਆਇ-ਿਾਰਤਕ-ਤਾਤਪਰਯ-ਟੀਕਾਪਨਰਸ਼ੱਿੀ’ ਦੇ ਿਾਿ ਥੱਲੇ ਇਕ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਨਟੱਪਣੀ ਦੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ।
ਉਦਯਿਾਚਾਰੀਆ, ਨਿਨਥਲਾ ਦੇ ਰਨਿਣਿਾਲੇ ਇਕ ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ
ਿੋਰ ਿੀ ਕਈ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ ਨਜਿੇੇਂ, ‘ਕਸਿਾਂਜਲੀ’, ‘ਆਤਿ-ਤਤਿ-ਨਿਿੇਕ’, ‘ਨਕਰਣਾਿਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਇਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ’ (ਜੋ ‘ਬੋਿਨਸਿੀ’ ਜਾਂ ‘ਬੋਿਸ਼ੱਿੀ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)। ਉਦਯਿ ਿੇ, ਜੋ
ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਿਸ਼ਿੂਰ ਸਿ, ਇਕ ਿੋਰ ਿਰੰਥ ‘ਲਕਸ਼ਣਾਿਲੀ’ ਰਨਚਆ ਨਜਸ ਨਿਚ ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ
ਿਿ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਿ ਿਰੰਥ ਸਾਕਾ ਿਰਸ਼ 906 (984 ਈ:) ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਨਲਨਖਆ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਜਿਿ ਿਾਿਰੋਣੀ
ਨਪੰਡ ਨਿਚ ਿੋਇਆ ਦੱਨਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਿਨਥਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਚ ਕਿਲਾ ਿਦੀ ਦੇ ਨਕਿਾਰੇ ਿਨਸਆ ਿੋਇਆ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਸੀ।

‘ਕਸਿਾਂਜਲੀ138’ ਨਿਚ ਸਿੀ (ਸਿਕ139 ਜਾਂ ਸਿਯਕ) ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਦੰਦੇ ਿੋਏ
ਉਦਯਿਾਚਾਰੀਆ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਉਿ ਸਤੰਤਰ ਬੋਿ ਿੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਲ ਅਿਰੂਪਤਾ
ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸੋਿਾ ਈਸ਼ਿਰ (ਪਰਿਾਤਿਾ) ਆਪ ਿੈ। ਇਸੇ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ
ਿਿ ਨਕ ਈਸ਼ਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿ ਿਾਲ ਸਾਨੂੰ ‘ਿਕਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਰਿ’ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਉਿਿਾ ਦਾ ਦਾਅਿਾ
ਿੈ ਨਕ ‘ਤਾਰਨਕਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ’ ਕਰਿ ਨਿਚ ਕੋਈ ਿਰਜ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੀ ਇਕ ਨਕਸਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਿੀ
ਿੈ। ਅਰਥਾਤ, ਨਿਨਿਆਿਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਉਿ ਪੂਜਾ ਸਿਝਦੇ ਿਿ।
‘ਆਤਿ-ਤਤਿ-ਨਿਿੇਕ’ ਨਿਚ ਆਤਿਾ ਦੀ ਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਉਦਯਿ ਬੋਿੀ ਨਸਿਾਂਤਾਂ
ਦਾ ਖੰਡਿ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਨਜਿੜੇ ਬੋਿੀ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਅਿਿੇਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਉਿ ਿਿ:
(1) ‘ਨਛਣਭੰਿ’ - ਨਕ ਿਰ ਚੀਜ਼ ਨਛਣ ਭੰਿਰ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਛਣ ਭਰ ਿੀ ਕਾਇਿ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ; (2)
‘ਿਾਿੀਆਰਥਭੰਿ’ - ਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਿਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਿਿੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਜਿਤ ਦਾ ਕੋਈ
ਅਸਨਤੱਤਿ ਿਿੀ ਿੈ; (3) ‘ਿਣ-ਿਣੀ ਭੰਿ’ - ਨਕ ਇਕ ਦਰਿ ਆਪਣੇ ਿਣਾਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ (ਅਲਿ) ਿਿੀ ਿੈ,
ਅਰਥਾਤ ‘ਿਣੀ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ‘ਿਣਾਂ’ ਿਾਲ ਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ; (4) ‘ਅਿਪਲੰਭ’ - ਨਕ ਸੰਸਾਰ ‘ਸ਼ੂਿ’ ਿੈ,
ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰ ਨਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਈ ਿਿੀ ਿੈ।
ਇਿਹਾਂ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਦਯਿ ਆਤਿਾ ਦੀ ਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਦਾ ਪਰਯਤਿ ਕਰਦੇ
ਿਿ।

3.12.5

ਜਯੰਤ ਭੱਟ (10ਿੀ ਸਦੀ ਈ:)

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਇਕ ਿੋਰ ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕ ਜਯੰਤ ਭੱਟ
ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਨਿਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸਤੰਤਰ ਟੀਕਾ ‘ਨਿਆਇਿੰਜਰੀ140’ ਿਾਿ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਲਖੀ। ਿਾਦ
ਨਿਿਾਦ ਦੀਆਂ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਨਿਚ ‘ਅਜੈ’ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਯੰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਿੀਰ ਦਾ ਿਾਸੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ
ਦਾ ਜੀਿਿ ਕਾਲ 10ਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ।
ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਨਿਆਿ (ਸ਼ਬਦਬੋਿ) ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ ਲਈ ਜਯੰਤ ਦੋ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਿਰੀਖਣ
(ਸਿੀਨਖਆ) ਕਰਦੇ ਿਿ। ਸਿਾਲ ਜੋ ਉਠਾਇਆ ਨਿਆ ਉਿ ਇਿ ਿੈ:‘ਇਕ ਿਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ
ਅਨਭਨਿਅਕਤ ਿੰਦਾ ਿੈ?’ ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਜੋ ਦੋ ਿੱਖ ਨਸਿਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਿ ਿਿ: (1)
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ਕਸਿਾਂਜਨਲ - {ਸੰਿਯਾ}. ਕਸਿ (ਫੱਲ) ਅੰਜਨਲ (ਬੱਕ). ਫੱਲਾਂ ਦਾ ਉੇਂਜਲ. "ਦੇਿ ਕਸਿਾਂਜਨਲ ਅਰਪੈੇਂ". (ਸਲੋਿ);

ਿੈਨਥਲ ਬਰਾਿਿਣ ਉਦਯਿ (ਉਦਯਿਾਚਾਰਯ), ਜੋ ਿਯਾਯ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੇੇਂ ਅਦਤੀ ਪੰਨਡਤ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ
"ਕਸਿਾਂਜਨਲ" ਿਰੰਥ, ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਬੌੱਿਿਤ ਦਾ ਖੰਡਿ ਕਰਕੇ ਪਰਬਲ ਪਰਿਾਣਾਂ ਿਾਲ ਈਸ਼ਵਰਨਸੱਿੀ ਕੀਤੀ ਿੈ. ਇਿ ਿਰੰਥ ਨਿਦਵਾਿਾਂ
ਦੇ ਸਿਾਜ ਨਿੱਚ ਆਦਰ ਯੋਿਯ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਸਿਕ - ਸੰ. सम्यक् ਸਿਯਕ. ਿਯ- ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ ਬਖ਼ੂਬੀ. "ਿਾਿਕ ਨਦਰਸਟਾਇਓ ਸਰਬ ਠਾਈ ਪਰਾਣਪਤੀ ਿਨਰ ਸਿਕਾ".

(ਸਾਰ ਿਃ ੫): ਸਿੀ ਦਰਸਤ. ਠੀਕ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਿੰਜਰੀ - ਸੰ. मञ्जरी. {ਸੰਿਯਾ}. ਿਿਾਂ ਕੋਿਲ ਨਸ਼ਿੂਫਾ; ਬਿਤ ਕੋਿਲ ਿਿਾਂ ਨਸੱਟਾ; ਿੋਤੀ; ਬੇਲ ਲਤਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
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‘ਅਨਭਨਿਤਅਿਵਯਿਾਦ’ - ਸ਼ਬਦਾਰਥਾਂ (ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ) ਦੇ ਕਥਿ ਦਾ ਸਿੇਲ (ਅਨਭਨਿਤ = ਕਥਿ, ਅਿਵਯ141
= ਸਿੇਲ); '(2) ‘ਨਿਵਤਅਨਭਿਾਿਿਾਦ’– ਸ਼ਬਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੇਲ ਦਾ ਕਥਿ (ਅੰਨਿਵਤ142 = ਨਿਨਲਆ ਿੋਇਆ,
ਅਨਭਿਾਿ143 = ਸ਼ਬਦ/ਕਥਿ)।
‘ਭੱਟ-ਨਿਿਾਂਸਾ’ ਦਰਸ਼ਿ ਦੇ ਅਿਯਾਈ ਿੀ ਪਨਿਲੇ ਨਸਿਾਂਤ (ਅਨਭਨਿਤਅਿਵਯਿਾਦ) ਨੂੰ ਿੰਿਦੇ ਿਿ।
ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਨਿਆਿ, ਿਾਕ ਨਿਚਲੇ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸ ਿੇਲ
(ਅਿਵਯ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਿੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸਿੈ) ਨਿਆਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ, ਿਾਕ
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਨਫਰ ਇਿ ਅਰਥ ਸਿੈ, ਿਾਕ ਰਾਿੀੇਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਪਰ
ਸਿੇਲ (ਅਿਵਯ) ਦਾ ਨਿਆਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਨਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਨਿਆਿ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਬਦਬੋਿ’
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
‘ਪਰਭਾਕਰ-ਿੀਿਾਂਸਾ’ ਦੂਜੇ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਿੰਿਦੇ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਨਸਰਫ ਇਕ ਿਾਕ ਦੇ
ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਅਨਭਨਿਅਕਤ (ਅਨਭਿਾਿ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਾਕ ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦ,ੇ ਅਤੇ ਿਾਕ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਿੀ ਇਿਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ
ਸਿੇਲ (ਅੰਨਿਵਤ) ਿੰਦਾ ਿੈ। ਿਾਕ ਰਾਿੀੇਂ ਇਸ ਸਿੇਲ ਦਾ ਕਥਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ
ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਨਿਆਿ (ਸ਼ਬਦਬੋਿ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
‘ਜਯੰਤ’, ‘ਅੰਨਿਵਤਅਨਭਿਾਿਿਾਦ’ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਿ ਨਸਿਾਂਤ ਪਨਿਲਾਂ
ਨਿਥਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਿਾਕ ਨਿਚ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲ ਸਿੇਲ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਿੋ
ਸਕਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਿ ਿੰਿਣਾ ਨਬਲਕਲ ਬੇਤਕਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਥਰ ਅਥਰ ਿਿੀ ਿੰਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਉਿ ‘ਅਨਭਨਿਤਅਿਵਯਿਾਦ’ ਨੂੰ ਿੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਿਿੀ ਕਰਦੇ ਨਕਉੇਂਜੋ
ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਿੀ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਕਰਦੇ। ਜੈਸੇ ਇਿ ਸਾਫ ਜ਼ਾਿਰ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ
ਨਿਆਕਰਣ-ਰਨਿਤ ਿਾਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਨਿਅਕਤ ਿਿੀ ਕਰਦਾ। ‘ਅਨਭਨਿਤਅਿਵਯਿਾਦ’ ਨਿਚ ਸੰਸ਼ੋਿਿ
ਲਈ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਸਝਾਉ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਿਾਕ ਨਿਚ, ਇਕਸਰ ਅਰਥ ਨਿਅਕਤ ਕਰਿ ਲਈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ
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ਅਿਵਯ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਨਿਯਾ; ਸੰਬੰਿ. ਸੰਯੋਿ. ਿੇਲ; ਿਾਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸਟ ਕਰਿ ਲਈ ਯੋਿਯ

ਅਸਥਾਿ ਤੇ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਨਿਯਾ, ਨਜਿੇੇਂ- "ਭੈ ਬੋਨਿਥ ਸਾਿਰ ਪਰਭ ਚਰਣਾ". (ਿਡ ਛੰਤ ਿਃ ੫) ਭੈਸਾਿਰ ਬੋਨਿਥ ਪਰਭ ਚਰਣਾ.
ਿੋਰ- "ਨਦਿੈਯਾ ਇਿ ਕੇ ਸੰਿ ਖੇਲਤ ਿੈੇਂ ਕਨਿ ਸ਼ਯਾਿ ਸ ਦਾਿ ਅਭੈ". (ਨਿਸਿਾਿ) ਅਭੈਦਾਿ ਨਦਿੈਯਾ ਇਿ ਕੇ ਸੰਿ ਖੇਲਤ
ਿੈੇਂ. ਅਤੇ "ਅਲੇਖ ਭੇਖ ਦਵੈਖ ਰੇਖ ਸੇਖ ਕੋ ਪਛਾਨਿਐ". (ਿਯਾਿ) ਤਕ ਦੇ ਿੱਢ ਦੇ ਅ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਂ ਿਾਲ ਅਿਵਯ ਿੈ ਿੰਸ਼.
ਕਲ. ਪੀੜਹੀ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਅੰਨਿਵਤ - ਸੰ. अन्नित. ਨਿ- ਨਿਨਲਆ ਿੋਇਆ. ਸ਼ਾਨਿਲ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਅਨਭਿਾਿ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਕਥਿ. ਿਨਖਆਿ;ਕੋਸ਼. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਿਾਂ. ਨਡਕਸ਼ਿਰੀ (Dictionary). ਲਗ਼ਾਤ __।

[ਮ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

126

ਤਾਤਪਰਜ144 (ਤਾਤਪਰਯ) ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿੋਣਾ ਿੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ।
ਜਯੰਤ, ਿੈਆਕਰਣਾਂ ਦਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਸਫੋਟਿਾਦ’ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਿੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ।
ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ ਅਿਸਾਰ ਅੱਖਰ, ਪਦ ਅਤੇ ਿਾਕ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਿਿੀ ਦਾ ਤੱਤ ‘ਸਫੋਟ’ (ਿਿਾਕਾ) ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅੱਖਰ ਦਆਰਾ ਪਰਿਟ ਿਿੀ-ਤੱਤ ‘ਿਰਣ-ਸਫੋਟ’, ਸ਼ਬਦ ਦਆਰਾ ਪਰਿਟ ‘ਪਦ-ਸਫੋਟ’ ਅਤੇ ਿਾਕ
ਦਆਰਾ ਪਰਿਟ ‘ਿਾਕ-ਸਫੋਟ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਆਰਾ ਪਰਿਟ ਚੀਜ਼ ਨਿਚ ਸਥਾਈ
ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅੱਖਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਿਾਕ ਦਾ ਿਿੀ-ਤੱਤ ਸਣਦੇ ਸਾਰ ਿੀ ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ
ਕਰਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਜਯੰਤ, ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ (ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ)
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਟਾਉ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਿ ਤਾਂ ਸਫੋਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ
ਸਫੋਟ ਨੂੰ ਿੰਿਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਿੈ।
ਿੈਯਾਨਯਕ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਯੰਤ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ ਿੀ ਿਰ ਪੱਖੋੇਂ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਖਾਸ ਕਰ
ਉਿ ‘ਅਪੋਿਿਾਦ’, ‘ਨਛਣ-ਭੰਿ’, ‘ਸ਼ਰੂਤੀਪਰਿਾਣ’, ‘ਈਸ਼ਿਰ-ਭੰਿ’ ਿਰਿੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ
ਕਰਦੇ ਿਿ। ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਿਾ ‘ਕਨਲਆਣ ਰਕਨਸ਼ਤ’ ਅਤੇ ‘ਿਰਿੋਤਰ’ ਿਰਿੇ
ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਿਿ।

3.13

ਵਨ੍ਆਇ ਤਿਕ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਸੰਿੇਪ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਪਰੋਕਤ, ਸੰਖੇਪ ਨਜਿੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋ ਦੇਨਖਆ ਿੈ ਪਨਿਲਾ ਪਨਿਲ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ
ਦੀ ਿਿੌਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਿੈਨਦਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨਿਰੋਿੀ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇ’ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾਣ ਲੱਿਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿਾਿਤਾ ਿੀ ਿਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਨਿਆਿ ਦਾ ਇਕ ਿੱਖ ਸਾਿਿ ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਿ ਨਪਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਨਰਣਾਿ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ
ਛੇਦਰਸ਼ਿ (ਛਡਦਰਸ਼ਿ ਜਾਂ ਖਟਦਰਸ਼ਿ) ਪੱਿਤੀਆਂ ਨਿਚੋੇਂ ਇਕ ਿੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਿਾ। ਇਿ ਿਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ
ਨਸਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਲਣਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋਇਆ ਜਦੋ ਨਿਆਇ ਿੇ ਇਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਕ ਿੇਦ ਿੀ ਨਿਆਿ ਦੇ
ਸਾਿਿ (ਪਰਿਾਣ) ਿਿ। ਨਿਆਇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਿੈ ਨਕ ਿੇਦ ਨਿਸ਼ਿਾਸਯੋਿ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਿਿ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਇਿਹਾ ਨਿਚ ਨਲਨਖਆ ਨਿਆਿ ਿਲਤ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਦਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ “ਦਰਸ਼ਿ” ਿਾਿ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਈਸਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋ ਪਨਿਲਾ ਿੋ
ਚੱਕੀ ਸੀ।

ਅਲੱਿ ਅਲੱਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੱਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਸਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰਦਾ ਨਰਿਾ। ਜੈਿ ਿਤ ਦੇ

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਿਰੀਭਦਰ ਸੂਰੀ (1168 ਈ:) ਿੇ ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ ‘ਛਡਦਰਸ਼ਿ-ਸਿੂਚਯ’ ਨਿਚ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਛੇ
ਦਰਸ਼ਿਾ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਨਿਆਇ ਨਿਨਦਆ’ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ।
1.
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ਬੱਿ ਿਤ,

ਤਾਤਪਰਜ - ਸੰ. तात्पर्ययष- ਤਾਤਪਰਯਟ. {ਸੰਿਯਾ}. ਅਨਭਪਰਾਯ. ਆਸ਼ਯ. ਿਤਲਬ; ਅਰਥ; ਿਾਕਯ ਨਿੱਚ ਉਿ

ਸ਼ਕਨਤ, ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ਯੋਿਯਤਾ ਦਾ ਬੋਿ ਕਰਾਉੇਂਦੀ ਿੈ. "ਿਾਕਯ ਅਰਥ ਕੇ ਜਿਿ ਕੀ ਆਨਿ ਯੋਿਯਤਾ ਜੋਇ। ਤਾਤਪਰਜ
ਪਿ ਿਾਕ ਿੇ ਕਿੈੇਂ ਨਿਦਾਂਤੀ ਸੋਇ". (ਭਾਈ ਿਲਾਬ ਨਸੰਘ)। [ਿ: ਕੋ:]

ਪਰਾਚੀਿ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ
2.

ਨਿਆਇ ਨਿਨਦਆ,

3.

ਸਾਂਖ ਅਤੇ ਯੋਿ,

4.

ਜੈਿ ਿਤ,

5.

ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ

6.

ਨਿਿਾਂਸ ਅਤੇ ਿੇਦਾਂਤ
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ਪਰ ਬਰਾਿਿਣ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਨਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਚਿਾਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਿੰਿਣ ਤੋੇਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਿੇ,
ਨਕਉਨਕ ਉਿ ਕਨਿਦੇ ਿਿ ਨਕ ਬੱਿ ਅਤੇ ਜੈਿ ਿਤ ਦੇ ਅਿਆਈ ਿੇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਾਣ ਨੂੰ ਿਿੀ ਿੰਿਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਿ
ਛੇਦਰਸ਼ਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਿ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਦੰਦੇ ਿਿ,
1.

ਨਿਆਇ (ਿੌਤਿ),

2.

ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਕ (ਕੱਣਾਦ),

3.

ਸਾਂਖ (ਕਨਪਲ),

4.

ਯੋਿ (ਪਤੰਜਲੀ),

5.

ਿੇਦਾਂਤ (ਨਿਆਸ),ਅਤੇ

6.

ਿੀਿਾਂਸ (ਜੈਿਿੀ)।

ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਡਿੱਲੀ ਦੇਣ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਿਾਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ
ਤਰਕਸ਼ੈਲੀ ਨਿਚ ਿੈ। ਇਸ ਿੇ ਪਦਾਰਥਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕਤੀਪੂਰਿ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਦੇਖ ਕੇ
ਉਸਦਾ ਨਿਿਾਰਕ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਿਾ ਨਸਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਿੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ
ਿੇ ਿੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਜੈਿ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਅਿਆਈਆਂ ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਿਾਰ ਕੇ ਿੋਰ ਿੀ ਪਰਫੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਿੇ ‘ਿੇਤਿਾਭਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ’ ਦੀ ਨਿਸਤਰਤ
ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੀ ਅਤੇ ਿਲਤ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਸਾਿਿਣੇ ਨਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ
“ਸਾਿਯਸਿ” ਅਤੇ “ਅਿਿਸਥਾ” ਿਰਿੇ ਕਤਰਕਾਂ ਤੋੇਂ ਸਾਿਿਾਿ ਰਨਿਣ ਲਈ ਪਰੇਨਰਆ। ਇਿਹਾਂ ਕਤਰਕਾਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ, ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਇਕ ਅਨਿਿ ਭੂਨਿਕਾ ਨਿਭਾਉੇਂਦੀ ਿੈ।
ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋੇਂ ਦੇਨਖਆ ਿੈ ਨਕ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾਚਸਪਤੀ ਿਰਿੇ ਿਿਾਿ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਿੇ
ਅਿਿਾਿ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ “ਉਪਾਨਿ” ਿਰਿੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਨਿਚ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਨਕਰਤਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਅਿਸੰਿਾਿ ਨਿਚ ਅਕਸਰ, ਕਾਰਣਤਾ ਦੇ ਨਿਯਿਾਂ
ਅਿਸਾਰ, ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ, ਿਾਿਿ ਨਿਆਿ ਦੀਆਂ ਸੀਿਾਿਾਂ
ਨਿਚ ਰਨਿੰਦੇ ਿੋਏ, ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਿਾਿਿ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਿੀੇਂ ਸਨਿਸ਼ਨਚਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪੱਖੋੇਂ
ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ ਨਿਚਕਾਰ “ਨਿਆਪਤੀ” ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਖੋਜ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਲਈ ਇਕ
ਬੜੀ ਅਨਿਿ ਅਤੇ ਅਨਿਿਾਰੀ ਦੇਣ ਿੈ। ਿਕੀਕਤ ਨਿਚ ਿਰ ਨਿਨਿਆਿਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ (ਅਿਸੰਿਾਿ) ਦਾ
ਪਨਿੱਤਰ ਿਿੋਰਥ “ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ” ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਿਾ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਕ ਇਸ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਕਦਰਤੀ
ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੀ ਭਨਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਿਾਿਿ-ਨਿਤ ਤਕਿੀਕੀ ਨਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਟਿ ਦੇ ਿਰੂਤਾ ਨਸਿਾਂਤ
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ਅਿਸਾਰ, ਸਿੱਚੀ ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਨਿਚ ਿਰ ਭੌਨਤਕ ਿਸਤੂ ਦੂਜੀ ਭੌਨਤਕ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਲ ਨਖੱਚਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ
‘ਿਰੂਤਾਆਕਰਸ਼ਣਸ਼ਕਤੀ’ ਦੋ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ‘ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ’ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਊਟਿ ਦੇ ਿਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲ ਅਸੀ ਪਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਕੈੇਂਸਰ (ਕਾਰਜਫਲ) ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਨਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ; ਨਕਉਨਕ ਕੈੇਂਸਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨਿਚਕਾਰ
‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ ਨੂੰ ਸਿੱਚੇ ਪਰਨਕਰਤਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਜਣਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ ਕਦਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ‘ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿਾਂ’ ਦਾ ਿੀ ਸੰਿਰਨਿ ਅਤੇ ਸੱਚਾ
ਸੱਚਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿੈ।
ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀੇਂ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਨਖਆ ਿੈ, ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਆਿਿੀਕਨਸ਼ਕੀ
ਦੀ ਿੈਨਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਕੇ, ਿੌਤਿ ਬੱਿ ਦੇ ਕਾਲ (550 ਈ: ਪੂ:) ਨਿਚ ਦੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੋਇਆ ਅਕਸ਼ਪਾਦ
(100 ਈ:) ਦੇ ਿੱਥੋੇਂ ‘ਨਿਆਇ ਸੂਤਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਸਾਿਿਣੇ ਆਇਆ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੀ ਇਸ ਿਿਾਿ ਦੇਣ ਨੂੰ
ਆਿਾਰ ਿੰਿ ਕੇ ਅਿਨਿਣਤ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਿਈਆਂ ਨਜਿਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਿੋਰ ਸਿਾਰਿ ਅਤੇ
ਉੱਿਤ ਕਰਿ ਦੇ ਜਤਿ ਕੀਤੇ ਿਏ। ਇਸ ਨਿਚ ਿਾਤਸਯਾਇਿ (400 ਈ:) ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਖਾਸ ਿਿੱਤਤਾ
ਰੱਖਦੀਆਂ ਿਿ। ਇਸ ਆਰੰਭਕ ਨਿਕਾਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਚਾਰੀਆ ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ
ਪਰਾਚੀਿ ਕਾਲ (550 ਈ: ਪੂ: – 400 ਈ:) ਿੰਿਦੇ ਿਿ।
ਿਾਤਸਯਾਇਿ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਿਿਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ਰੂ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ
ਦੇ ਸਰਬਪਰਥਿ ਪਰਨਤਪਾਦਕ ਜੈਿ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਤਾਰਨਕਕ ਸਿ, ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਿਿੀਆਂ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਨਸਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਿਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ।
ਨਿਨਦਆਭਸ਼ਣ ਇਸ ਦੌਰ (400 ਈ: – 1200 ਈ:) ਨੂੰ ਿੱਿਕਾਲੀ ਦੌਰ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ। ਨਜੱਥੇ ਨਕ ਪਰਾਚੀਿ ਕਾਲ
ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਕੇਿਲ-ਿਾਤਰ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਸਿਝਕੇ ਅਨਿਆਤਿਿਾਦ ਿਾਲ ਿੀ
ਜੋਨੜਆ ਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਿੱਿਕਾਲੀ ਨਿਕਾਸ ਨਿਚ ਆਤਿਾ, ਜਿਿ, ਿਰਿ ਅਤੇ ਪਰੇਤਯਭਾਿ ਿਰਿੇ ਨਿਨਸ਼ਆ ਨੂੰ
“ਬੇਅਰਥ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸ਼ੱਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ” ਦੀ ਪੱਿਰ ’ਤੇ ਨਿਚਾਨਰਆ ਅਤੇ ਨਿਕਨਸਤ ਕੀਤਾ
ਨਿਆ। ਇਸ ਿਿੋਰਥ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਿਿੇੇਂ ਨਿਚਾਰ ਨਿਅਕਤ ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਨਿਿੇਕਿਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਨਰਭਾਨਸ਼ਕ
ਪਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਿਏ। ਇਸੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਿ, ਸੰਸਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੀ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ, ਨਿਨਿਆਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਰੂਪ ਨਿਚ ਸਾਿਿਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੌਨਿਕ ਪਰਿੀਣਤਾ ਨੂੰ ਅਨਭਨਿਅਕਤ ਕਰਿ ਦਾ ਸਰਬਸੰਪੰਿ ਸਾਿਿ
ਬਣੀ। ਇਿ ਸੀ ਉਿਹਾਂ ਿੇਨਲਆਂ ਦਾ ਨਿਨਿਆਿਕ ਸਨਭਆਚਾਰ ਜੋ, ਬਦਨਕਸਿਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੌਨਿਕ ਜੀਿਿ
ਨਿਚੋੇਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਖਤਿ ਿੋ ਚੱਕਾ ਿੈ!

ਕਾਂਡ ਚੌਥਾ
ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਇਨਤਿਾਸ ਨੂੰ ਸਨਿਜੇ ਿੀ ਨਤੰਿ ਕਾਲਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ,
•

ਪਰਾਚੀਿ ਕਾਲ (550 ਈ: ਪੂ: – 400 ਈ:)

•

ਿੱਿਿਰਤੀ ਕਾਲ (400 ਈ: – 1200 ਈ:)

•

ਿਿ-ਬਰਾਿਿਣ ਕਾਲ (900 ਈ: – 1900 ਈ:)

ਪਰਾਚੀਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਸਾ 550 ਈ: ਪੂ: ਤੋੇਂ 400 ਈ: ਤੱਕ ਦਾ ਿੰਨਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਿੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਖਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਚਾ। ਿਾਤਸਯਾਇਿ (150 ਈ:)
ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਲਖਾਰੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਇਿ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਰਿੀ ਪਰ

ਟੀਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪੱਿਰ ਤੇ ਿੀ। ਿੌਨਲਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਿ ਸਾਿਿਣੇ
ਿਿੀ ਆਇਆ।
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਿ ਜੈਿਿਤ ਅਤੇ ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਚਾਰਿਾਿਾਂ ਿੇ ਬੜੇ
ਉਤਸ਼ਾਿ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਿੂੜਹ ਸੋਚਣੀ ਿਾਲ ਜਾਰੀ ਿੀ ਿਿੀ ਰੱਨਖਆ ਬਲਨਕ ਿਿੀ ਨਦਸ਼ਾ ਿਲ ਿੀ ਿਿਾਇਆ। ਇਿਹਾਂ
ਦੋ ਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਿੀ ਿਿਾਂਿੀਰ (ਜੈਿ) ਅਤੇ ਨਸਿਾਰਥ (ਿੌਤਿ ਬੱਿ) ਸਿ ਨਜਿਹਾ ਦਾ ਜੀਿਿ ਕਾਲ 600 ਈ: ਪੂ: ਦੇ
ਇਰਦ ਨਿਰਦ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਅਿਆਈਆਂ ਿੇ ‘ਸ਼ੱਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ’ ਿਰਿੇ
ਿੰਝਲਦਾਰ ਿਸਨਲਆਂ ਨੂੰ ਸਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਿਤੀਨਜਆਂ ਤੇ ਪਿਚ
ੰ ੇ। 450 ਈ: ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਿੀ

ਤਾਰਨਕਕ ‘ਨਦਿਿਾਿ’ ਅਤੇ ਜੈਿ ਤਾਰਨਕਕ ‘ਨਸੱਿਾਸੇਿ ਨਦਿਾਕਰ’ ਿਰਿੇ ਿਿਾਿ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ
‘ਿਰਿ’ ਅਤੇ ‘ਅਨਿਆਤਿਿਾਦ’ ਤੋੇਂ ਅਲੱਿ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਿੀਆਂ ਲੀਿਾਂ ਤੇ ਨਲਆਂਦਾ। ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ
ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਇਸ ਿੱਿਕਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਕਾਲ 400 ਈ: ਤੋੇਂ 1200 ਈ: ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੱਿਕਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਿਚ ਬੋਿੀ ਅਤੇ ਜੈਿ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅੱਿੇ ਰਿੀ ਜਦ ਨਕ ਪਰਾਚੀਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਚ
ਬਰਾਿਿਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਨਜੱਥੇ ਨਕ ਪਰਾਚੀਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਿਸਤੂ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ
(ਪਰਿਾਣ, ਪਰਿੇਯ ਆਨਦ) ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੱਿਕਾਲੀਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨਸਰਫ ਇਕ ਪਦਾਰਥ,
ਅਰਥਾਤ ਪਰਿਾਣ, ਤਕ ਿੀ ਸੀਨਿਤ ਨਰਿਾ। ਪਰਿਾਣ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦਾ ਇਸ ਪੱਿਰ ’ਤੇ ਨਿਿੇਚਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਨਕ
ਇਿ ਬਰਾਿਿਣ, ਜੈਿ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਪੱਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਿੂ ਿੰਦਾ ਸੀ। ‘ਅਿਿਾਿ’ ਜੋ ਪਰਾਚੀਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ
ਨਿਚ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪਨਟਆ ਨਿਆ, ਇਿ ਿੱਿਕਾਲ ਨਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ‘ਪਰਿਾਣ-ਸ਼ਾਸਤਰ’
ਦੇ ਿਾਿ ਥੱਲੇ ਅੱਿੇ ਆਇਆ।

4.1

ਮਹਾਂਿੀਿ ਦਾ ਜੀਿਨ੍ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸੀਅਤ (599 – 527 ਈ: ਪੂ:)

ਜੈਿੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ, ਸਿੇ ਸਿੇ ਦਿੀਆ ਨਿਚ ਨਰਸ਼ੀ ਜਿਿ ਲੈੇਂਦੇ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ‘ਨਜਿ’ ਜਾਂ ‘ਤੀਰਥੰਕਰ’
(ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਲਖਣ ਿਾਲਾ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ। ‘ਨਜਿ’ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਿੈ ਨਿਜੇਤਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥੰਕਰ145 ਦੀ ਉਪਾਿੀ ਉਿਹਾਂ
ਇਸਤਰੀ-ਪਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿੀ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਨਿਿਿਕੋਟੀ ਦੇ ਸਭਾਉ ਉੱਪਰ ਨਜੱਤ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਕੇ ਉੱਚਤਿ ਸੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਨਲਆ ਿੋਿੇ।
ਜੈਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਜਿ’ ਦੇ ਅਿਯਾਈ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਿੀਆ ਦਾ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਿਰ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਨਿਚ
ਚੌਿੀਿ (24) ਤੀਰਥੰਕਰ ਜਿਿ ਲੈੇਂਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਦੋ ਿਿ: ਉਤਸਰਨਪਣੀ146 (ਅੱਿੇ ਿਿਣਾ) ਅਤੇ
ਅਿਸਰਨਪਣੀ (ਨਪੱਛੇ ਿਟਣਾ)। ਉਤਸਰਨਪਣੀ ਦੇ 24 ਤੀਰਥੰਕਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: ਸ਼ਰੀਨਿਿਾਸ, ਸਾਿਰ,
ਿਿਾਸਾਿ, ਨਿਿਲਪਰਭ, ਸ਼ਰੀਿਰ, ਸਦੱਤ, ਅਿਲਪਰਭ, ਉੱਿਰ, ਅੰਨਿਰ, ਸੰਿਨਤਰ, ਨਸੰਿਿਾਥ, ਕਸਿਾਂਜਨਲ,
ਨਸ਼ਿਿਣ, ਉਤਸਾਿ, ਿਯਾਿੇਸ਼ਰ, ਪਰਿੇਸ਼ਰ, ਨਿਿਲੇਸ਼ਰ, ਯਸ਼ੋਿਰ, ਨਿਸ਼ਿਿਨਤ, ਿਯਾਿਿਨਤ, ਸ਼ੱਿਿਨਤ, ਸ਼ਰੀਭਦਰ,
ਿਾਨਤਿਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਰਤਿਾਿ ਅਿਸਰਨਪਣੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਨਿਚ ਇਿ 24 ਤੀਰਥੰਕਰ ਿੋਏ ਿਿ: ਨਰਸ਼ਭਦੇਿ (ਜਾਂ
ਆਨਦਿਾਥ), ਅਨਜਤਿਾਥ, ਸੰਭਿਿਾਥ, ਅਨਭਿੰਦਿ-ਿਾਥ, ਸਿਨਤਿਾਥ, ਪਦਿਪਰਭ, ਸਪਾਰਸ਼ਵਿਾਥ, ਚੰਦਰਪਰਭ,
ਪਸ਼ਪਦੰਤ, ਸ਼ੀਤਲਿਾਥ, ਸ਼ਰੇਯਾਂਸਿਾਥ, ਿਾਸਪੂਜਯ ਸਵਾਿੀ, ਨਿਿਲਿਾਥ, ਅਿੰਤਿਾਥ, ਿਰਿਿਾਥ, ਸ਼ਾਨਤਿਾਥ,
ਕੰਥਿਾਥ, ਅਿਰਿਾਥ, ਿੱਨਲਿਾਥ, ਸਨਿਸਿਰਤਿਾਥ, ਿਨਿਿਾਥ, ਿੇਨਿਿਾਥ, ਪਾਰਸ਼ਵਿਾਥ ਅਤੇ ਿਿਾਂਿੀਰ ਸਵਾਿੀ
(ਜਾਂ ਿਰਿਿਾਿ)।
ਿਿਾਂਿੀਰ (ਿਿਾਿ ‘ਿੀਰ’) ਸਭ ਤੋੇਂ ਨਪਛਲੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋੇਂ ਿਸ਼ਿੂਰ ਤੀਰਥੰਕਰ ਿਿ ਜੋ ਿਿਾਤਿਾ ਬੱਿ ਦੇ
ਸਿਕਾਲੀ ਅਤੇ ਉਿਰ ਨਿਚ ਿੱਡੇ ਸਿ। ਜੈਿੀ ਰਿਾਇਤ ਅਿਸਾਰ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਜਿਿ ਿਿਿ ਦੇਸ਼ (ਨਬਿਾਰ) ਨਿਚ
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ਤੀਰਥੰਕਰ - ਸੰ. तीर्थंकर. ਜੋ ਤੀਰਥ (ਸ਼ਾਸਤਰ) ਨੂੰ ਕਰੇ (ਰਚੇ). ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰਤਾ. ਜੈਿਿਤ ਦਾ ਨਰਖੀ. ਨਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ੨੪

ਅਿਤਾਰਾਂ ਿਾਂ ਜੈਿੀਆਂ ਿੇ ਭੀ ਆਪਣੇ ਚੌਿੀਿ ਤੀਰਥੰਕਰ ਿੰਿੇ ਿ. ...[ਿ: ਕੋ:]
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ਉਤਸਰਨਪਣੀ – ਜੈਿੀਆ ਦਾ ਕਲਨਪਆ ਿੋਇਆ ਸਿੇ ਦਾ ਪਰਿਾਣ, ਨਜਿੇ ਨਿੰਦੂਿਤ ਨਿਚ ਸਤਯਿ ਆਨਦਕ ਯਿਾਂ ਦਾ

ਚੱਕਰ ਿੈ, ਨਤਿੇੇਂ ਿੀ ਉਤਸਰਨਪਣੀ ਅਤੇ ਅਿਸਰਨਪਣੀ ਜੈਿੀਆ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਿੈ। ਉਤਸਰਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਅੱਿੇ ਿਿਣਾ
ਅਤੇ ਅਿਸਰਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਨਪੱਛੇ ਿਟਣਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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ਕਸ਼ੱਤਰੀਆ-ਕੰਡਿਰਾਿ ਨਿਖੇ 599 ਈ:ਪੂ: ਨਿਚ, ਇਕ ਕੱਸ਼ਯਪ ਖੱਤਰੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਲਿਪਿ 72
ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਿੇ 527 ਈ:ਪੂ: ਨਿਚ ਨਿਰਿਾਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਿਿਾਂਿੀਰ ਨੂੰ ਜੈਿਿਤ ਦੇ ਬਾਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜਦ ਉਿ 28 ਿਰਹੇ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਸਿ ਤਾਂ ਉਿਹਾ ਦੇ

ਨਪਤਾ ਸਰਿਿਾਸ ਿੋ ਿਏ। ਉਸ ਤੋੇਂ ਨਪੱਛੋੇਂ ਦੋ ਿਰਹੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਫਰ ਰਾਜਪਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਿਾਰਨਿਕ
ਜੀਿਿ ਨਿਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ (12) ਸਾਲ ਤਪੱਨਸਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਪੱਨਸਆ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਿਹਾਂ ਦੀ
ਕੈਿਲਯ147 ਅਿਸਥਾ ਸ਼ਰੂ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਿਯ148 ਰੂਪ ਨਿਚ ਿੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਿਾ ਅਤੇ
ਉਿ ਜੈਿੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥੰਕਰ, ਅਰਥਾਤ ਿਕਤੀਿਾਰਿ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਿੰਿੇ ਜਾਣ ਲੱਿੇ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਜੈਿਿਤ
ਿਿਾਂਿੀਰ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਪਰਚਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਿਜ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ
ਪਰਚਾਰਕ ਅਥਿਾ ਨਿਆਨਖਆਕਾਰ ਿੀ ਸਿਝਦੇ ਸਿ।
ਿਿਾਂਿੀਰ ਿੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਿ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੀਿ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਿਾਰਿਕ ਪੱਿਤੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਨਿਚ ਅਤੇ
ਤਪੱਸਿੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਿਠਿ ਨਿਚ ਿਜ਼ਾਰੇ। ਇਸ ਸੰਿਠਿ ਨਿਚ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਲੀਿ ਖੱਤਰੀ
ਜਿਾਤ ਦੇ ਇਸਤਰੀ-ਪਰਸ਼ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਸਿ। ਿਿਾਂਿੀਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿ ਥੱਲੇ ਇਸ ਨਿਚ ‘ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ’
ਅਤੇ ‘ਨਦਿੰਬਰ’ ਨਫਰਨਕਆਂ ਦੇ ਅਿਯਾਈ ਿੀ ਰਲੇ ਭਾਿੇੇਂ ਨਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ‘ਨਤਆਿ’ ਦੇ ਨਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ
ਕਾਫੀ ਿਤਭੇਦ ਸਿ।

4.2

ਜੈਨ੍ਮਤ ਦੇ ਵਫਿਕੇ

ਬਸਤਰ ਪਨਿਿਣ ਅਤੇ ਿਾ ਪਨਿਿਣ ਦੇ ਸਿਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਿੀਆਂ ਨਿਚ ਇਿ ਨਿਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਿੱਡਾ
ਕਾਰਿ ਬਨਣਆ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਇਕ ਉਿ ਿੀ ਸਿ ਜੋ ਸਫੈਦ ਬਸਤਰ (ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ) ਪਨਿਿਦੇ ਸਿ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਿ
ਸਿ ਜੋ ਨਿਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪੂਰਿ ਨਤਆਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਦਿੰਬਰ ਅਰਥਾਤ ਨਦਸ਼ਾਿਾਂ (ਆਕਾਸ਼) ਨੂੰ ਿੀ ਆਪਣਾ
ਬਸਤਰ ਸਿਝ ਕੇ ਿੰਿੇ ਰਨਿੰਦੇ ਸਿ।149 ਇਿ ਨਿਭਾਜਿ ਈਸਿੀ ਸਦੀ ਸੰਿ 79 ਜਾਂ 82 ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਇਿਹਾਂ
ਦੋਿਾਂ ਨਫਰਨਕਆਂ (ਸੰਪਰਦਾਇ) ਨਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਸਿਾਂਤ-ਸੰਬੰਿੀ ਿਤਭੇਦ ਇੰਿਾ ਿਿੀ ਨਜੰਿਾ ਨਕ ਿੈਨਤਕ ਨਸਿਾਂਤ
ਸੰਬੰਿੀ ਸੀ। ਨਦਿੰਬਰਪੰਥੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਨਕ ‘ਕੇਿਲੀ’ ਅਥਿਾ ਪੂਰਿਨਿਆਿੀ ਸੰਤ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਨਬਿਾ ਭੋਜਿ ਦੇ
ਜੀਿਿ-ਨਿਰਿਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ; ਅਤੇ ਉਿ ਸਾਿੂ ਜੋ ਕਝ ਿੀ ਸੰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਿੈ - ਨਜਸ ਨਿਚ ਬਸਤਰ
ਪਨਿਿਣਾ ਿੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ - ਨਿਰਿਾਣ ਜਾਂ ਿਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋੇਂ ਤਕ ਨਕ ਇਿ ਲੋਕ
ਿਿਾਂਿੀਰ ਤੀਰਥੰਕਰ ਨੂੰ ਿੀ ਨਬਿਾ ਨਕਸੇ ਨਸ਼ੰਿਾਰ ਿੰਿਾ ਅਤੇ ਝਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਾਲਾ ਿੀ ਪਰਸਤਤ ਕਰਦੇ ਿਿ।
ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਇਿ ਿੀ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਿਿਾਂਿੀਰ ਸਾਰੀ ਉਿਰ ਬਰਿਿਚਾਰੀ ਿੀ ਰਿੇ ਸਿ। ਇਿ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ
ਪਰਿਾਨਣਕ ਿਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਿਰੰਥ ਿਿੀ ਿੈ।
ਜੈਿੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਿੇਲੇ ਿੂਿ
ੰ ਅੱਿੇ ਿਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਪਾਸੇ ‘ਰਜੋਿਰ’ (ਸੂਤ ਦਾ ਝਾੜੂ) ਿੋਣਾ
ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਨਜਸ ਿਾਲ ਬੈਠਣ ਿੇਲੇ ਜ਼ਿੀਿ ਸਾਫ ਕਰ ਲਈ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਨਕ ਕੋਈ ਜੀਿ ਿਾ ਿਰੇ । ਜੈਿੀ ਸਾਿੂ ਨੂੰ
147

ਕੈਿਲਯ – ਕੇਿਲ (ਏਕਤਾ) ਦਾ ਭਾਿ, ਬਰਿਿ ਨਿਚ ਅਭੇਦਤਾ, ਪਰਿਿਨਤ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਸਰਬਿਯ (ਸਰਬਨਿ) – ਸਭ ਕਝ ਜਾਣਿ ਿਾਲ, ਸਰਿਨਿਆਤਾ। [ਿ: ਕੋ:]
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“ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਨਦਿੰਬਰ ਿੋਆ” (ਨਬਲਾ ਅ: ਿ: 4)

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਠੰਢਾ ਭੋਜਿ ਅਤੇ ਉਬਨਲਆ ਿੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਰਿਲ ਜਲ ਿਾਲ ਿਿਾਉਣਾ ਿਰਨਜਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਨਜਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲ ਜੀਿ-ਜੰਤ ਿਰ ਸਕਦੇ ਿਿ। ਜੈਿੀ ਨੂੰ ਿਿ ਜਿਾਂ ਕਰਿਾ ਨਬਲਕਲ ਿੀ ਿਿਾ
(ਨਿਸ਼ੇਿ) ਿੈ।

4.3

ਜੈਨ੍ਮਤ ਦਾ ਸਾਵਹਤ

ਸ਼ਰੂ ਨਿਚ ਿਿਾਂਿੀਰ ਦੇ ਿੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਨਸਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਿਾਂ ਤਕ ਿੀ ਸੀਨਿਤ ਸੀ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਸ ਿਾਲ
ਇਿ ਨਿਆਿ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਭੱਲ ਨਰਿਾ ਸੀ ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਈਸਿੀ ਪੂਰਿ (ਈ: ਪੂ:) ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਿ ਿਾਰਨਿਕ
ਨਿਯਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੀਬਰ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿਨਿਸੂਸ ਿੋਣ ਲੱਿੀ। ਇਸ ਿਿੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਟਲੀਪਤਰ
(ਅਜੋਕਾ ਪਟਿਾ, ਨਬਿਾਰ) ਨਿਖੇ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈ: ਪੂ: ਦੇ ਲਿਪਿ ਇਕ ਪਨਰਸ਼ਦ ਆਯੋਜਿ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਪਰੰਤੂ
ਸਿੀ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਿਿਾਂਿੀਰ ਦੇ ਿਾਰਨਿਕ ਨਿਯਿਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਤਿ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਾਟੀਪਤਰ ਦੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਤੋੇਂ
ਲਿਪਿ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਿੋਰ ਪਨਰਸ਼ਦ, 400 ਈ: ਨਿਚ ਨਰਸ਼ੀ ਦੇਿਰਨਿ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਿਚ ਿੱਲਭੀ
ਨਿਖੇ ਬਲਾਈ ਿਈ। ਇਸ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਿਚ 84 ਿਾਰਿਕ ਿਰੰਥ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਏ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ 41 ਸੂਤਰਿਰੰਥ
ਸਿ, ਕਾਫੀ ਨਿਣਤੀ ਨਿਚ ਪਰਕੀਰਣਕ150 ਅਰਥਾਤ ਿਰਿੀਕਰਣਨਿਿੀਿ (ਨਿਲੇ ਜਲੇ) ਿਰੰਥ, 12 ਨਿਰਯਕਤੀਿਰੰਥ
ਅਥਿਾ ਨਟੱਪਣੀਆਂ, ਇਕ ਿਿਾਭਾਸ਼ਯ151 ਅਰਥਾਤ ਨਬਰਿਤ ਟੀਕਾ (ਨਟੱਪਣੀ)। 41 ਸੂਤਰਾਂ ਨਿਚ 11 ਅੰਿ, 12
ਉਪਾਂਿ152, 5 ਛੇਦ (ਖੰਡ), 5 ਿੂਲ ਅਤੇ 8 ਨਿਨਿਿ ਿਰੰਥ, ਨਜਿੇੇਂ ਭਦਰਬਾਿ ਦਾ ‘ਕਲਪਸੂਤਰ’ ਸੰਿਨਲਤ ਸਿ। ਇਿ
ਸਾਰੇ ਅਰਿਿਾਿਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਨਲਖੇ ਿਏ, ਨਕੰਤ ਅੱਿੇ ਚਲ ਕੇ ਸੰਸਨਿਤ ਜੈਿਿਰਿ ਦੀ ਚਿੇਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ।
ਨਦਿੰਬਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਿਸਾਰ, ਸੰਿ 57 ਈਸਿੀ ਨਿਚ ਪਰਬੀਿ (ਨਿਸ਼ਣਾਤ) ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਕਾਰਿ ਉਿਹਾਂ ਭੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਨਿੱਤਰ ਜਿਸ਼ੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਲਨਖਆ (ਨਲੱਪੀਬਿ) ਨਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ
ਬਣ ਕੇ ਿੀ ਰਨਿ ਿਈਆਂ ਸਿ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਇਿਹਾਂ ਿਰਿਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ ਸ਼ੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਿਰਤੀਆਂ ਦੇ
ਆਿਾਰ ਉੱਪਰ ਿੀ ਿੋਇਆ, ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚ 7 ਤਤਿ, 9 ਪਦਾਰਥ, 6 ਦਰਿ ਅਤੇ 5 ਅਸਨਤਕਾਯਾਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ
ਨਿਆ ਿੈ।153

4.4

ਜੈਨ੍ਮਤ ਦੇ ਪਰਾਚੀਨ੍ ਤਿਕਸ਼ਾਸਤਿ ਿਚੈਤਾ

ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਅਿਸਾਰ, ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਰਣਿ, ਜੈਿਿਤ ਦੇ 45 ਿਰੰਥਾਂ ਨਿਚ ਨਿਲਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੰਥ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਨਲਖੇ ਿਏ ਸਿ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ‘ਸਿੀ ਨਿਆਿ’
(ਪਰਿਾਣ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਿੇਤ (ਪਰਿਾਣ) ਚਾਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ,
1. ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖ),
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ਪਰਕੀਰਣ – ਨਖੰਨਡਆ ਿੋਇਆ, ਫੈਨਲਆ ਿੋਇਆ, ਨਿਨਲਆ ਿੋਇਆ। (ਿ: ਕੋ:)
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ਭਾਸਯ, ਭਾਸ਼ਯ – ਉਿ ਟੀਕਾਰੂਪੀ ਿਰੰਥ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਸਤਰ ਆਨਦ ਿਾਕਾਂ ਦਾ ਖੋਲਹਕੇ ਅਰਥ ਨਲਨਖਆ ਜਾਿੇ।

ਨਿਸਤਾਰ ਸਨਿਤ ਕੀਤੀ ਨਿਆਨਖਆ। [ਿ: ਕੋ:]
152

ਉਪਾਂਿ, ਉਪੰਿ – ਉਪ-ਅੰਿ, ਅੰਿ ਤਲ ਅੰਿ। [ਿ: ਕੋ:]

153

ਡਾ ਰਾਿਾਨਿਸ਼ਿਿ, “ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਿ”, ਨਿੰਦੀ ਅਿਿਾਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, 2004.
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2. ਅਿਿਾਿ,
3. ਉਪਿਾਿ, ਅਤੇ
4. ਆਿਿ (ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਰੰਥਾਂ ਤੋ ਪਰਾਪਤ ਨਿਆਿ)।
‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਚਾਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿੰਿੀ ਿਈ ਿੈ,
1. ‘ਇਿ ਿੈ’, ਨਕਉੇਂਨਕ ‘ਉਿ ਿੈ’: ਜੈਸੇ, ਨਜੱਥੇ ਿੂਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ।
2. ਇਿ ‘ਿਿੀ ਿੈ’, ਨਕਉੇਂਨਕ ‘ਉਿ ਿੈ’: ਜੈਸੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ।
3. ਇਿ ‘ਿੈ’, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ‘ਿਿੀ ਿੈ’: ਜੈਸੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਥੇ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ।
4. ਇਿ ‘ਿਿੀ ਿੈ’, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ‘ਿਿੀ ਿੈ’: ਜੈਸੇ, ਇੱਥੇ ਨਸੰਿਲ ਰੱਖ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਰੱਖ ਿਿੀ ਿੈ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਿੋਰ ਿਰੰਥਾਂ ਨਿਚ ‘ਨਿਤਰਕ’ (ਨਕਆਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ), ‘ਤਰਕ’ (ਦਲੀਲ ਜਾਂ
ਿਾਦਨਿਿਾਦ), ‘ਪੱਖ’ (ਪਕਸ਼ - ਨਕਸੇ ਪਰਸੰਿ ਅਥਿਾ ਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਨਿਲੂ), ‘ਛਲ154’ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਿੀ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।

4.4.1

ਇੰਦਰਭੂਤੀ ਿੌਤਿ (607 ਈ: ਪੂ: – 515 ਈ: ਪੂ:)

ਜੈਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ, ਿਿਾਂਿੀਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਇੰਦਰਭੂਤੀ ਿੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ

ਿੌਤਿ ਜਾਂ ਿੋਤਿ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇੰਦਰਭੂਤੀ ਦਾ ਜਿਿ, 607 ਈ: ਪੂ:, ਿਿਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਿੋਰਬਰ ਨਪੰਡ ਨਿਚ ਿੋਇਆ ਦੱਨਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਭੋਿ ਕੇ, ਿਿਾਂਿੀਰ ਦੇ ਨਿਰਿਾਣ ਤੋੇਂ
12 ਸਾਲ ਿਿਰੋੇਂ, 515 ਈ: ਪੂ: ਨਿਚ ਸਰਿਿਾਸ ਿੋਏ।

4.4.2

ਉਿਾਸਿਾਨਤ (1 - 85 ਈ:)

ਜੈਿੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ, ਉਿਾਸਿਾਨਤ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਭੋਿ ਕੇ, ਸੰਿ 85 ਈ: ਨੂੰ ਸਰਿਿਾਸ ਿੋਏ। ਉਿਹਾ ਨੂੰ
‘ਿਾਚਕ-ਸ਼ਰਿਣ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਜਿਿ ਨਪੰਡ ਨਿਆਿਰੋਿੀਕਾ ਨਿਖੇ ਿੋਇਆ
ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਤਤਿਾਰਥਾਿੀਿਿ-ਸੂਤਰ’ ਿਾਿ ਦੀ ਰਚਿਾ ਪਾਟਲੀਪਤਰ (ਪਟਿਾ, ਨਬਿਾਰ) ਨਿਖੇ ਰਨਿ ਕੇ

ਕੀਤੀ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਿੋਤਰ ਕੌਨਭਸ਼ਾਿੀ ਦੱਨਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੀਿਪਰਭਾਸੂਰੀ ਦੇ ਿਰੰਥ ‘ਤੀਰਥਕਲਪ’ ਨਿਚ ਆਇਆ ਿੈ
ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਿੇ 500 ਪਰਕਰਣ ਨਲਖੇ ਸਿ। ਉਿਾਸਿਾਨਤ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਨਫਰਕੇ ਨਿਚੋੇਂ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਜੈਿ ਦਰਸ਼ਿ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ (‘ਪਦ’ + ‘ਅਰਥ’) ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ: (1) ਜੀਿ, (2) ਅਜੀਿ,
(3) ਆਸਰਿ (ਨਕਨਰਆ), (4) ਬੰਿਿ, (5) ਸੰਿਰ, ਰੋਕ ਜਾਂ ਿਰਤ, (6) ਨਿਰਜਰਾ, ਸਭਨਕਨਰਆਿਾਂ ਦਾ ਿਾਸ,

154

ਛਲ - ਜਾਂ ਿਾਕ-ਛਲ – ਿਯਾਯਿਤ (ਨਿਆਇਿਤ) ਅਿਸਾਰ ਨਕਸੇ ਦੇ ਕਿੇ ਿੋਏ ਿਾਕ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਥਿਾ ਿਾਸੀ ਿਾਲ

ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਨਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਅਤੇ (7) ਿੋਕਸ਼ (ਿਕਤੀ)। ਉਿਾਸਿਾਨਤ ਅਿਸਾਰ ਇਿਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸਰਫ “ਪਰਿਾਣ” ਅਤੇ “ਿਯ” ਰਾਿੀ
ਿੀ ਸਿਨਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਰਿਾਣ ਨੂੰ ਉਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਿਦੇ ਿਿ, (1) ਪਰੋਕਸ਼ (ਪਰੋਖ) – ਅਨਸੱਿਾ
ਨਿਆਿ ਜੋ ਆਤਿਾ ਨੂੰ ਬਾਿਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ, (2) ਪਰਨਤਅਕਸ਼, ਨਸੱਿਾ
ਨਿਆਿ ਜੋ ਆਤਿਾ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ‘ਬਿੈਰ’ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਪਰੋਕਸ਼ ਨਿਚ “ਿਤੀ” ਅਤੇ
“ਸ਼ਰਤ155” ਨਿਆਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ, ਜੋ ਆਤਿਾ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿ ਦੇ ਿਾਨਿਅਿ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ।
‘ਿਤੀਨਿਆਿ’ ਸਾਿਾਰਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਸੰਬੰਿ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਦੇ ਅੰਤਰਿਤ ਆਉੇਂਦੇ ਿਿ: ‘ਨਸਿਰਤੀ’ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ), ‘ਸੰਿਯਾ,156 ਅਰਥਾਤ ਿਾਿ ਜਾਂ ‘ਪਰਨਤਨਭਿਯਾ’157
(ਪਨਿਚਾਿ); ‘ਤਰਕ’ ਜਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਆਿਿਿ ਅਿਿਾਿ; ‘ਅਨਭਨਿਬੋਿ’ ਜਾਂ
ਨਿਿਿਿ ਨਿਿੀ ਦਆਰਾ ਅਿਿਾਿ। ‘ਿਤੀਨਿਆਿ’ ਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਤੰਿ ਭੇਦ ਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ: ‘ਉਪਲਬਨਿ’
ਜਾਂ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਆਿ, ‘ਭਾਿਿਾ’ ਜਾਂ ਨਸਿਰਤੀ, ਅਤੇ ‘ਉਪਯੋਿ’ ਜਾਂ ਅਰਥਿਰਨਿਣ (ਸਿਝ)। ਿਤੀਨਿਆਿ
ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਿਿੇਸ਼ਾ “ਦਰਸ਼ਿ” ਿੰਦਾ ਿੈ।
‘ਸ਼ਰਤ (ਸ਼ੁਨਤ) ਨਿਆਿ’ (ਅਥਿਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਪਤ ਪਰਿਾਣ) - ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ (ਿਣਾਂ),
ਪਰਤੀਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜਦਨਕ ਿਤੀਨਿਆਿ ਸਾਨੂੰ ਪਨਰਚੈ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਿੰਦਾ ਿੈ,
ਸ਼ਰਤਨਿਆਿ ਕੇਿਲ ਿਰਣਿ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ।
“ਯੋਿ” ਰਾਿੀ ਿਾਸਲ ਨਿਆਿ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਦਾ ਿੀ ਨਿੱਸਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇੰਦਰੀਆਂ
ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਨ੍ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ: ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਤੰਿ ਦਸ਼ਾਂ ਿੰਿੀਆ ਿਈਆਂ ਿਿ; ਅਿਨਿ158 ਨਿਆਿ,
ਿਿਪਰਯਾਯ159 ਨਿਆਿ (ਿਾਿਸਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਆਿ) ਅਤੇ ਕੈਿਲਯ160 ਨਿਆਿ। ‘ਪਰੋਕਸ਼’ ਥੱਲੇ
ਉਿਾਸਿਾਨਤ ‘ਅਿਿਾਿ’, ‘ਉਪਿਾਿ’, ‘ਆਿਿ’, ‘ਅਰਥਾਪਤੀ’, ‘ਸੰਭਿ’ ਅਤੇ ‘ਆਭਾਿ’ ਨੂੰ ਿੀ ਨਿਣਦੇ ਿਿ
ਅਤੇ ਇਿਹਾ ਨੂੰ ਅਲਿ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੰਿਦੇ।
ਇੱਥੇ ਇਿ ਿਿ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਉਿਾਸਿਾਨਤ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਨੂੰ
ਵਸੱਧਾ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਆਤਿਾ ਨੂੰ ਇਿ ਨਿਆਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਨ੍ਹੀ ਿੰਦਾ
155

ਸ਼ਰਤ, ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ (ਿਰਤਿਾਿ, ਭਨਿੱਖ ਅਤੇ ਭੂਤ) ਜੋ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ।

156

ਸੰਿਯਾ – ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦੇ ਜਣਾਉਣ ਿਾਲਾ ਿਾਿ, ਆਖਯਾ। [ਿ: ਕੋ:]

157

ਪਰਨਤਨਭਿਯਾ – ਪੂਰਿਨਿਆਿ, ਜੋ ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਿਿ ਨਿਚ ਉਪਜੇ , ਨਸਨਿਰਤੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਲ ਿੋਣ

ਿਾਲਾ ਨਿਆਿ। [ਿ: ਕੋ:]
158

ਅਿਨਿ – ਉਿਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਤੱਖਣ (ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ) ਤੋੇਂ ਪਰੇ ਿਿ। ਇਿ ਨਿਆਿ ਅਸਾਿਾਰਿ

ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਦਆਰਾ ਅਤੀਇੰਦਰੀਆਈ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
159

ਿਿਪਰਯਾਯ – ਉਿ ਨਿਆਿ ਜੋ ਦੂਜੇ ਿਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਿਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਆਰਾ ਜਾਣਿ ਿਾਲ

ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ।
160

ਕੈਿਲਯ – ਨਿਰਨਿਘਿ, ਪਰਨਤਬੰਿਰਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੇਖ (ਪੂਰਣ) ਨਿਆਿ। ਇਿ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ

ਪਨਰਿਤਰਿਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਆਿ ਿੈ। ਇਿ “ਦੇਸ਼”, ਕਾਲ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੀਿਾ ਤੋੇਂ ਰਨਿਤ ਸਰਬੱਿਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਆਿ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਬਾਣੀ ਦਆਰਾ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ , ਨਸਰਫ ਅਿਭਿ ਿੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਸਰਫ ਐਸੀ ਪਿੱਤਰਆਤਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਬੰਿਿਾਂ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੋ ਚੱਕੇ ਿਿ।
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ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ (ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਬੋਿੀ) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ ਿੰਿਦੇ ਿਿ।
‘ਤਤਿਾਰਥਾਿੀਿਿ-ਸੂਤਰ’ ਨਿਚ ‘ਿਯ’ ਦਾ ਨਿਿਰਣ ਿੀ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ‘ਿਯ’ ਜੈਿ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ
ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਕ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਿੈ। ਇਿ ਉਿ ਨਿਿੀ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀ
ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਿਰਨਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਕਈ ਿੇਤਰਿੀਣ ਆਦਿੀ ਇਕ
ਿੀ ਿਾਥੀ ਨੂੰ ਛੋਿ ਕੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਨਿਆਨਖਆਿਾਂ ਨਦੰਦੇ ਿਿ; ਕੋਈ ਲੱਤ ਛੋਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੱਸਦਾ ਿੈ; ਕੰਿਾਂ
ਨੂੰ ਛੋਿਣ ਿਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਪੱਖਾ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ; ਸੰਡ ਨੂੰ ਛੋਿਣ ਿਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ ਆਨਦ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ
4.1)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਿੀ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਨਿਨਭੰਿ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋੇਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਿ ਲੋਕਾਂ ਨਿਚ ਆਪਸੀ ਿਤਭੇਦ ਿੋ
ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਿ ਿਿੀ ਨਕ ਅਸੀ ਦੂਜੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ
ਦਾ ਨਿਰਾਕਰਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਜੋ ਇਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਸੱਚ ਿਿੀ ਿੈ, ਉਿ ਦੂਸਰੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਸੱਚ ਿੋ ਿੀ ਿੋ
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਅਲਿ ਅਲਿ ਪਨਿਲੂ ‘ਸੰਪੂਰਣ’ ਸਚਾਈ ਦੇ ਕਦੇ ਿੀ ਅਿਕੂਲ ਿਿੀ ਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੈਿਿਤ ਦਾ
ਿੌਨਲਕ ਨਸਿਾਂਤ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਿਾਸਤਨਿਕ ਿੋੇਂਦ ਸਾਡੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ‘ਸਾਪੇਖ’ (ਪਰਸੰਿਕ) ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ।
ਯਥਾਰਥਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਿਾਿਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਆਿ ਨਿਨਭੰਿ ਆਂਨਸ਼ਕ ਿਤਾਂ ਨਿਚ ਿੀ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ‘ਅਿੂਰਾ’ ਨਿਆਿ ਿਯ161 ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਿਯ’ ਪੰਜ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ:

(1) ਿੈਿਿ ਿਯ, (2) ਸੰਿਰਨਿ ਿਯ, (3) ਨਿਿਿਾਰ ਿਯ, (4) ਨਰਜਸੂਤਰ ਿਯ, ਅਤੇ (5) ਸ਼ਬਦ ਿਯ ।

ਵਚੱਤਿ 4.1 ‘ਿਯ’ ਦਾ ਨਿਦਰਸ਼ਿ ਿਾਥੀ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਿਾਲ

ਨ੍ੈਗਮ ਨ੍ਯ - ਨਿਰ-ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਇਿ ਉਿ ਅਿੂਰਾ ਨਿਆਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਦੋਿੋ ਆਿ
(ਸਾਿਾਿਯ) ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਿੰਿ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਿਿੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ, ‘ਬਾਂਸ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਨਿਚ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕਝ ਇਕ ਿਣਾਂ ਿਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ ਦੂਸਰੇ
ਿਣ ਬਾਕੀ ਰੱਖਾਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝੇ ਿਿ। ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤਣ ਨਿਚ ਆਿ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਨਿਚ ਭੇਦ ਿਿੀ ਕੀਤਾ
161

ਿਯ - ਸੰ. नय ्. ਿਾ- ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਿਚਣਾ, ਰਖਯਾ ਕਰਿਾ। (2) {ਸੰਿਯਾ}. ਿੀਨਤ। (3) ਇਿਸਾਫ. ਿਯਾਯ. "ਸਿਸ

ਿਨਿੰਦ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਯ, ਤਿ ਅਿਯ ਿਸਾਏ". (ਿਪਰਸੂ) ਿਯ (ਇਿਸਾਫ) ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਸਿਾਿ ਿੈ , ਜੋ ਅਿਯ
(ਅਿੀਨਤਰੂਪ) ਅੰਿੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। (4) ਨਿਸ ਿ। (5) ਿਦੀ. ਦੇਖੋ, ਿੈ. [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਜਾਂਦਾ।

ਸੰਗਰਵਹ ਨ੍ਯ - ਇਿ ਉਿ ਅਿੂਰਾ ਨਿਆਿ (ਨਿਿੀ) ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਸਤੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸਰਫ

ਸਾਿਾਿਯ (ਆਿ) ਿਣਾਂ ਦਾ ਿੀ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਅਿਸਾਰ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਿੋੇਂਦ
ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਿੋੇਂਦ ਨਸਰਫ ਆਿ ਿਣਾਂ ਦੀ ਿੀ ਿੰਦੀ ਿੈ।

ਿਯਿਹਾਿ ਨ੍ਯ - ਨਿਿਿਾਰ ਿਯ। ਇਸ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਸਾਿਾਿਯ (ਆਿ) ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਕੇ ਕੇਿਲ ਨਿਸ਼ੇਸ਼
ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿਿੱਤਿ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਿਾਰਕ ਨਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਅਿੂਰੇ ਨਿਆਿ (ਿਯ) ਅਿਸਾਰ ਆਿ
ਿਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਤੋੇਂ ਿੱਖਰੀ ਕੋਈ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ। ਨਿਸਾਲ ਿਜੋੇਂ ਜੇ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂਟਾ ਨਲਆਉਣ ਲਈ
ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਉਿ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂਟਾ ਿੀ ਨਲਆਿੇਿਾ, ਉਿ ਆਿ (ਸਾਿਾਿਯ) ਬੂਟਾ ਿਿੀ ਨਲਆ ਸਕਦਾ।

ਵਿਜੁਸੂਤਿ ਨ੍ਯ - (ਨਰਜ - ਨਸੱਿਾ, ਨਬਿਾ ਿਲ, ਕਪਟਰਨਿਤ)। ਨਰਜ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਿੈ ਨਸੱਿਾ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲੀ। ਇਸ
ਅਿੂਰੇ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਰਤਿਾਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੀਤ
(ਭੂਤਕਾਲ) ਅਤੇ ਭਨਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਿਲ ਨਿਆਿ ਿਿੀ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਿਸਾਰ ਿਸਤੂ ਦੀ ਉਪਯੋਿਤਾ ਨਿਚ
ਉਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਤ (ਅਟੂਟ) ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਇਿਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚਾਰਿਾ ਜਾਂ
ਨਚੰਤਿ ਕਰਿਾ ਬੇਅਰਥ ਿੈ। ਨਿਿਾਰਕ ਕੰਿ, ਨਸਰਫ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਰਤਿਾਿ ਰੂਪ ਿਾਲ ਿੀ ਸੰਿਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ

ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲ ਦੇ ਸਨਿਜ ਸਭਾਉ ’ਤੇ ਨਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਸਤੂ ਦੀ ਿਰਤਿਾਿ
ਪਲ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿੀ ਫਾਇਦੇਿਦ
ੰ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਨਿਸਾਲ ਿਜੋੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਿੀ ਨਪਛਲੇ ਜਿਿ ਨਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਸੀ ਤਾਂ

ਇਸ ਜਿਿ ਨਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਿ ‘ਿਯ’ ਨਸਰਫ ਿਸਤੂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਿੀ ਿੰਿਦਾ ਿੈ, ਪਰ
ਇਸ ਦੇ ਿਾਿ, ਸਥਾਪਿਾ (ਰੂਪ) ਜਾਂ ਦਰਿ ਨੂੰ ਿਿੀ ਿੰਿਦਾ।

ਸ਼ਬਦ ਨ੍ਯ - ਇਿ ਿਯ ਸਿੀ ਿਾਿ ਰੱਖਣ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਿਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਿੰਦਾ

ਿੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ, ਦੇ ‘ਿਣ’, ‘ਸੰਬੰਿ’ ਜਾਂ ‘ਨਿਆ’ ਦਾ ਸੂਚਕ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਸਿੀ ਿਾਿਕਰਣ (ਿਾਂ ਰੱਖਣਾ)
ਨਤੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: ਅਰਥਾਤ ‘ਸਾਿਪਰਤ’ (ਉਨਚਤ, ਯੋਿ), ‘ਸਿਨਭਰਿ’ (ਸੂਖਿ, ਬਾਰੀਕ),
ਅਤੇ ‘ਏਿਿਭੂਤ’ (ਇਿੋ ਨਜਿਾ)।
(1)

‘ਸਾਿਪਰਤ’ - ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਿ ਿਰਤੋੇਂ ਿੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਿ (ਸਾਿਾਰਣ) ਅਰਥ
ਨਿਚ ਿਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਭਾਿੇੇਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿੂਲ ਅਰਥ ਨਬਲਕਲ ਿੱਖਰਾ ਿੋਿੇ। ਨਿਸਾਲ
ਿਜੋੇਂ ਸ਼ਤਰੂ (ਸ਼ਤੁ) ਦਾ ਿੂਲ ਅਰਥ ਿੈ ਿਾਸ਼ਕ (ਿਾਸ ਕਰਿ ਿਾਲਾ) ਪਰ ਆਿ ਿਰਤੋੇਂ ਨਿਚ
ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ‘ਿੈਰੀ’ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

(2)

‘ਸਿਨਭਰਿ’ - ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਿਾਿਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਸਿੀ ਭੇਦ ਪਛਾਣਿ ਿਾਲ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿ ਿਾਲ ਿੈ ਜੋ ਨਿਰਕਤੀ ਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋੇਂ ਸਿੀ ਉੱਤਰੇ।

ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
(3)
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‘ਏਿਿਭੂਤ’ - ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਿ ਿਾਿ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ (ਿਾਲਾਤਾਂ) ਦੇ
ਅਿਕੂਲ ਿੋਿੇ। ਨਿਸਾਲ ਿਜੋੇਂ ਨਕਸੇ ਪਰਸ਼ ਨੂੰ “ਬਿਾਦਰ” ਕਨਿਣਾ ਿਲ਼ਤ ਿੋਿੇਿਾ ਜੇ ਉਸਿੇ
ਕੋਈ ਬਿਾਦਰੀ ਿਾ ਨਦਖਾਈ ਿੋਿੇ।

4.4.3

ਭਦਰਬਾਿੂ ਦਾ ਤਰਕਿਾਕ (375 ਈ:)

ਨਰਸ਼ੀ ਭਦਰਬਾਿੂ ਅਤੇ ਉਿਾਸਿਾਨਤ, ਜੈਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਾਰਨਕਕ ਨਲਖਾਰੀ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾ ਨਿਚੋੇਂ ਭਦਰਬਾਿੂ
ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਿਾਿਾਂ (ਟੀਕਾ) ਕਾਫੀ ਜਾਿੀਆਂ ਿਾਿੀਆਂ ਿਿ। ਭਦਰਬਾਿੂ ਦੇ ਜੀਿਿ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਬਿਤੀ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਇਨਤਿਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਨਿਨਭੰਿ ਜੈਿ ਿਰਯਾਦਾ (ਰੀਤ) ਅਿਸਾਰ ਇਿ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭਦਰਬਾਿੂ ਦਾ ਜੀਿਿ ਕਾਲ ਰਾਜਾ ਨਿਕਰਿਾਨਦਨਤਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ (375 ਈ:) ਦਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਿੋਿੇ, ਪਰ ਇਿ ਨਿਸਚੈ ਿੈ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਿੋਰ ਕਈ ਟੀਕਾ ਤੋ ਉਪਰੰਤ
‘ਦਸ਼ਿਾਏਕਾਨਲਕਾ-ਸਤਰ’ ਉੱਪਰ ‘ਦਸ਼ਿਾਏਕਾਨਲਕਾ-ਨਿਰਯਕਤੀ’ ਿਾਿ ਦੀ ਟੀਕਾ ਨਲਖੀ। ਇਸ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਭਾਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਿਿੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਿੱਖ ਿਿੋਰਥ ਜੈਿਿਤ ਦੇ
ਨਸਿਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ। ਐਸਾ ਕਰਿ ਲਈ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਦਸ ਨਿੱਨਸਆਂ ਿਾਲਾ
ਤਰਕਿਾਕ (‘ਦਸ਼ਅਿਯਿ’ ਿਾਕ) ਨਿਸਨਤਰਤ ਕੀਤਾ।
ਜੈਿੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਿਸਤੂਿਾਦੀ ਅਤੇ ਅਿੇਕ ਿੋੇਂਦਿਾਦੀ ਿੈ। ਇਸ ‘ਅਿੇਕਾਂਤਿਾਦ’ ਤੋੇਂ ‘ਸਾਇਦਿਾਦ’ ਦਾ
ਨਸਿਾਂਤ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ। ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ ਅਿਸਾਰ ਕੋਈ ਿਸਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਚਾਰ ਨਿਰਪੇਖ162 ਰੂਪ ਨਿਚ ਸੱਚ ਿਿੀ
ਿੈ। ਜੈਿ ਦਰਸ਼ਿ ਅਿਸਾਰ ਿਰੇਕ ਿਸਤੂ ਦੇ ਅਿੇਕ ਿਣ (ਿਰਿ) ਿੰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਿਰੇਕ ਿਸਤੂ ਦੂਜੀਆਂ
ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਲ ਿੱਖ ਿੱਖ ਰੂਪਾਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਿੀ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਨਿਨਭੰਿ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾ ਤੋ

ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਿ ਲੋਕਾਂ ਨਿਚ ਆਪਸੀ ਿਤਭੇਦ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਅਿੂਰੇ ਜਾਂ ‘ਆਂਨਸ਼ਕ’ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕ
ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿੀ ਿੈ, ‘ਿਯ’ (ਅਿੂਰਾ ਨਿਆਿ) ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਅਿੂਰੇ ਨਿਆਿ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ
ਨਜਿੜਾ ਨਿਆਂ ਜਾ ਨਸੱਟਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ “ਿਯ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨਿਚ ਨਜਿੜਾ
ਿਿੱਖ ਦਾ ਨਿਆਂ (ਫੈਸਲਾ) ਿੰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਸਭ ਨਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋੇਂ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ

ਉਸਦੇ ‘ਿਯ’ (ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਨਿਚਾਰ’ ਨੂੰ ‘ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ
‘ਸਯਦ’ (ਸ਼ਾਇਦ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਇਸ ਿਲ ਦਾ ਭਰਿ ਦੂਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ

ਕੋਈ ਿਸਤੂ ਜਾਂ ਨਿਚਾਰ ‘ਨਿੱਤ’ ਜਾਂ ਨਿਰਪੇਖ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਰੇਕ ਿਸਤੂ ਦਾ ਨਿਆਿ ‘ਸਾਪੇਖ’ ਨਿਆਿ ਿੰਦਾ
ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਸ ਪਰਸਿ
ੰ ਨਿਚ ਿੀ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਪਰਸਿ
ੰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।
‘ਸਯਦਿਾਦ’ ਅਿਸਾਰ ਿਿੱਖ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪੂਰਿ ਸਤਯ ਿਿੀੇਂ ਿਦ
ੰ ਾ, ਉਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਿਿੱਖ ਦਾ ਨਿਆਿ ਸਾਪੇਖ (ਪਰਸੰਿਕ) ਿੈ। ਸਾਰ ਨਿਚ ਸਯਦਿਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ
ਸਾਿਾਰਣ ਬੱਿੀ ਿਾਲਾ ਿਿੱਖ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜਿੜਾ ਿੀ ਨਿਆ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਇਕ ‘ਅੰਸ਼’ ਦਾ ਿੀ ਿੰਦਾ
162

ਕੋ:]

ਨਿਰਪੇਖ - ਨਿ- ਨਿਰਪੇਕ੍ਸ਼੍. ਨਜਸ ਦਾ ਅਪੇਕ੍ਸ਼ਾ (ਇੱਛਾ) ਿਾ ਿੋਿੇ. ਅਚਾਿ। (2) ਲਿਾਉ ਨਬਿਾ. ਅਲਿ. ਅਸੰਿ. [ਿ:

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੈ। ਇਕ ਪਨਿਲ ਦਾ ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਤਯਤਾ ਜਾਂ ਸਚਾਈ ਉਸੀ ਪਰਸੰਿ ਦੇ ਅਿਸਾਰ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ
ਿਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿਚਾਰ ਜਾਂ ਨਖਆਲ ਬਨਣਆ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ।

ਭਦਰਬਾਿੂ ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ ‘ਸੂਤਰ-ਿਤਾਂਿ-ਨਿਰਯਕਤੀ’ ਨਿਚ ਸਯਾਦਿਾਦ (ਸਯਾਤਿਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦਿਾਦ)
ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਜਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ‘ਸਪਤਭੰਿੀ-ਿਯ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਨਣਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ:
1. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਿ ਿੈ (‘ਸਯਾਦ ਆਸਤੀ’)।
2. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਿ ਿਿੀ ਿੈ (‘ਸਯਾਦ ਿਾਸਤੀ’)।
3. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਿ ਿੈ ਅਤੇ ਿਿੀ ਿੀ ਿੈ (‘ਸਯਾਦ ਆਸਤੀ ਿਾਸਤੀ’)।
4. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਿ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ (‘ਸਯਾਦ ਅਿਕਤਿਯ’)।
5. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਿ ਿੈ ਅਤੇ ਤਦ ਿੀ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ (‘ਸਯਾਦ ਆਸਤੀ ਅਿਕਤਿਯ’)।
6. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ਿੀ ਿੈ (‘ਸਯਾਦ ਿਾਸਤੀ ਅਿਕਤਿਯ’)।
7. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਿ ਿੈ ਅਤੇ ਿਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ਿੀ ਿੈ (‘ਸਯਾਦ ਿਾਸਤੀ ਅਿਕਤਿਯ’)।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਯਾਦਿਾਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਕਾਫੀ ਨਿਲਦੀਆਂ
ਿਿ। ਸਭ ਤੋੇਂ ਸਪਰਨਸੱਿ ਅਤੇ ਿੰਿੀ ਪਰਿਿ
ੰ ੀ ਨਿਸਾਲ ਪਰਿਾਣੂ ਭੌਨਤਕਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਨਿਲਦੀ ਿੈ। ਪਰਿਾਣੂ ਦੀ
ਸਰਲ ਸੰਰਚਿਾ ਨਿਚ ਇਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੋਲਾਕਾਰ ਅਕਸ ਿਾਲੇ ਪਰਿਾਣੂ ਅੰਦਰ ਨਿਨਭੰਿ ਨਕਸਿ ਦੇ
ਅਨਤ ਸੂਖਿ ‘ਕਣ’ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਕਣਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ‘ਪੰਜ163’ ਿੋਣ
ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਇਿ ਕਈ ਬਾਰ ਨਬਜਲੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਿੀ ਿਾਰਣੀ ਿੰਦੇ ਿਿ ਜੋ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਟ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਰਿਾਣੂ ਦੇ ਕੇੇਂਦਰ (ਿਾਭੀ, ਿਾਨਭ) ਨਿਚ ਸਨਥਤ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰੋਟਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਉਟਰਾਿ’ ਦਾ ਿਾਿ
ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ‘ਪਰੋਟਾਿ’ (ਿਿੀਕਣ) ਦਾ ਨਬਜਲਈ ਚਾਰਜ ਿਿਾਤਿਕ (+ਿਕ) ਜਦ ਨਕ ‘ਨਿਉਟਰਾਿ’ ਚਾਰਜ
ਤੋੇਂ ਖਾਲੀ (ਨਿਰਲੇਪ) ਿੰਦਾ ਿੈ। ਪਰਿਾਣੂ ਦੀ ਸਿਤਾ ਕਾਇਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਿਿਾਤਿਕ ਚਾਰਜ ਿਾਲੇ ਕੇੇਂਦਰ
ਦੇ ਇਰਦ ਨਿਰਦ, ਅਲਿ ਅਲਿ ਕਕਸ਼ ਪਥਾਂ ਨਿਚ, ਨਰਣਾਤਿਕ (-ਿਕ) ਚਾਰਜ ਿਾਲੇ ਸੂਖਿ ਕਣ ਘਿ
ੰ ਦੇ
ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਚਾਰਜੀ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟਰਾਿ’ (ਨਰਣੀਕਣ) ਦਾ ਿਾਿ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਿ
ਕਣਾਂ (ਅਸਲ ਨਿਚ ਪਰਿਾਣੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਿੀ) ਦੇ ਅਸਚਰਜਿਈ ਿਣ ਿਿ। ਕਈ ਬਾਰ, ਨਦੱਤੇ ਿੋਏ
ਿਾਲਾਤਾਂ ਨਿਚ (ਉਪਾਨਿ), ਇਿ ਕਣ ਠੋਸ (ਸਥੂਲ) ਕਣਾਂ ਿਾਂਿ ਅਨਭਨਿਅਕਤ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰ,
ਿੱਖਰੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨਿਚ, ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਸਿੈ-ਪਰਿਟਾਿਾ ‘ਤਰੰਿਾਂ’ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਿਾਲਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਇਿ ਿਿੀ
ਕਨਿ ਸਕਦੇ ਨਕ ਕੀ ਇਿ ਇਲੈਕਟਰਾਿ ‘ਠੋਸ ਕਣ’ ਿਿ ਜਾਂ ‘ਤਰੰਿਾਂ’ ਿਿ। ਇਸ ਦਪੱਖੀ ਪਰਭਾਿ (ਦੂਈ ਦਿੈਤ)
ਨੂੰ ਪਰਿਾਣੂ ਭੌਨਤਕਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ “ਕਣ-ਤਰੰਿ-ਦਿੈਤ” (‘ਪਾਰਟੀਕਲ-ਿੇਿ-ਨਡਉਐਲਟੀ’) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਜੈਿ ‘ਸਯਾਦਿਾਦ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਅਸੀ ਇਲੈਕਟਰਾਿ (ਨਰਣੀਕਣ) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਲਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ:
163

ਪੰਜ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਜੋ ਪਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਿਤੀ ਿਾਲ ਨਜੱਤ ਲਿੋ, ਢੇਰ. ਸਿਦਾਯ. ਰਾਨਸ਼. "ਅਘ ਪੰਜ ਤਰੰਿ

ਨਿਿਾਰਿ ਕਉ". (ਸਿੈਯੇ ਿਃ ੪. ਕੇ)। [ਿ: ਕੋ:]

ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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1. ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ “ਕਣ” ਿੈ।
2. ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ “ਕਣ” ਿਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ।
3. ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ “ਤਰੰਿ” ਿੈ।
4. ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ “ਤਰੰਿ” ਿਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ।
5. ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ।
6. ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ “ਕਣ” ਿੀ ਿੈ ਅਤੇ “ਤਰੰਿ” ਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ।
7. ਸ਼ਾਇਦ ਇਿ “ਕਣ” ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ ਅਤੇ “ਤਰੰਿ” ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ।
“ਪਰਕਾਸ਼” ਦੇ ‘ਤਰੰਿ-ਸਿ’ (ਤਰੰਿ ਿਰਿਾ) ਅਤੇ ‘ਕਣ-ਸਿ’ (ਕਣ164 ਿਰਿਾ) ਨਸਿਾਤਾਂ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ
4.2) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਲਬਰਟ ਆਈਿਸਟਾਈਿ ਨਲਖਦੇ ਿਿ: “ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਿਦਾ ਿੈ ਜਾਣੋੇਂ ਕਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਿਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਬਣ ਨਿਆ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ ਨਕਸੇ ਿੇਲੇ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਇਕ
ਨੂੰ ਿਰਤਣਾ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਿਿਣੇ ਿਿੀੇਂ ਨਕਸਿ ਦੀ ਕਨਠਿਾਈ ਆਣ ਖੜਹੀ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ
ਿਾਸਤਨਿਕ ਿੋੇਂਦ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪਰਸਪਰ165 ਨਿਰੋਿੀ ਤਸਿੀਰਾਂ ਿਿ, ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋ, ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਕ ਿੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ
ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਦੀ ਪੂਰਿ ਨਿਆਨਖਆ ਿਿੀ ਕਰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਿੇੇਂ ਸਾਥ ਨਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ।” ਅਰਥਾਤ
ਸਾਡਾ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਚਾ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਆਿ ‘ਨਿਸ਼ਨਚਤ’ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ‘ਸੰਭਾਿੀ’166 ਨਿਆਿ ਿੈ।
ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ ‘ਕਣ ਨਸਿਾਂਤ’ ਇਿ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੂਖਿ ਕਣਾਂ (ਫੋਟਿ
ੋ ) ਦਾ ਸਿੂਿ (ਪੰਜ167) ਿੈ, ਜਦ
ਕੋਈ ਆਪਾਤੀ168 ਪਰਕਾਸ਼ ਨਕਰਿ ਨਕਸੇ ਸਿਤਲ ਦਰਪਣ ’ਤੇ ਨਿਰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਦਰਪਣ ਦੀ ਸਤਿ ਤੋੇਂ
ਪਰਾਿਰਨਤਤ169 ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਕਣਾਂ ਦੇ ਿਣ ਿੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ‘ਤਰੰਿ ਨਸਿਾਂਤ’
ਨਿਚ ਇਿ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਤਰੰਿ ਰੂਪੀ ਿੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਆਪਾਤੀ ਨਕਰਿ ਸਿਤਲ ਦਰਪਣ ਤੋੇਂ
ਪਰਾਿਰਨਤਤ ਿੋਣ ਿਾਲ ਤਰੰਿ ਦੇ ਿਣ ਿੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।
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ਕਣ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਕਿਕਾ. ਕਣਕਾ. ਜ਼ਰਰਾर्। (2) ਅੰਿ ਦਾ ਦਾਣਾ. ਬੀਜ. "ਕਣ ਨਬਿਾ ਜੈਸੇ ਥੋਥਰ ਤਖਾ". (ਿਉ ਿਃ

੫)। (3) ਚਾਉਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਕਣੀਆਂ। (4) ਸੰ. कर् ् ਿਾ- ਛੋਟਾ ਿੋਣਾ. ਅੱਖਾਂ ਿੀਚਣੀਆਂ. ਸ਼ਬਦ ਕਰਿਾ. [ਿ: ਕੋ:]
165

ਪਰਸਪਰ - ਨਿ. ਨਿ- ਪਰਸ੍ਪੋਰ. ਆਪੋਨਿੱਚੀ. ਆਪਸ ਿੇੇਂ। (2) ਦੇਖੋ, ਅਿਯੋਿਯ। (3) ਦੇਖੋ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਰਾ. [ਿ:

ਕੋ:]
166

ਸੰਭਿ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਿੋਣਾ। (2) ਿੋ ਸਕਿਾ। (3) ਉਤਪੱਤੀ. ਜਿਿ. "ਨਤਰਿਦਜੋਨਿ ਅਚੇਤ ਸੰਭਿ". (ਆਸਾ

ਰਨਿਦਾਸ)। (4) ਿੇਲ. ਸੰਯੋਿ। (5) ਕਾਰਣ ਸਬਬ। (6) ਿੋ ਸਕਿੇ ਯੋਿਯ. ਿਿਨਕਿ. [ਿ: ਕੋ:]
167

ਪੰਜ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਜੋ ਪਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਿਤੀ ਿਾਲ ਨਜੱਤ ਲਿੋ, ਢੇਰ. ਸਿਦਾਯ. ਰਾਨਸ਼. "ਅਘ ਪੰਜ ਤਰੰਿ

ਨਿਿਾਰਿ ਕਉ". (ਸਿੈਯੇ ਿਃ ੪. ਕੇ)। [ਿ: ਕੋ:]
168

ਆਪਾਤ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਰਾਉ. ਪਤਿ; ਆਰੰਭ; ਅੰਤ; ਿਯ. ਅੱਚਣਚੇਤ. ਅਚਾਿਕ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਪਰਾਿਰਤਿ - ਅਕਸ, ਪਰਨਤਨਬੰਬ, ਪਰਛਾਈ।
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ਵਚੱਤਿ 4.2 ਸਿਤਲ ਦਰਪਣ ਤੋੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਕਰਿ ਪੰਜ ਦਾ ਪਰਾਿਰਤਿ (ਕਣ ਅਤੇ ਤਰੰਿ ਨਸਿਾਂਤ)

4.5

ਪਰਣਾਲੀਬੱਧ ਤਿਕਸ਼ਾਸਤਿ ਦੇ ਜੈਨ੍ੀ ਿਚੈਤਾ

ਜੈਿਿਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਨਰਸ਼ੀ ਿਿਾਂਿੀਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ‘ਆਿਿ’ ਿਰੰਥਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ। ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ
ਇਿਹਾਂ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ ਦੇਿਰਿੀ ਿਣੀ (ਜਾਂ ਕਸ਼ਿਾਸ਼ਰਿਣ ਨਰਸ਼ੀ) ਿੇ ਈਸਿੀ ਸਿ 453 (ਿੀਰ ਸੰਿਤ 980)
ਨਿਚ ਿਲਭੀ (ਭਾਿਿਿਰ, ਿਜਰਾਤ ਦੇ ਿੇੜ)
ੇ ਨਿਖੇ ਰਨਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਿਸਾਰ ਜੈਿ ਸਾਨਿਤ ਦਾ ਅਰੰਭ
453 ਈਸਿੀ ਤੋੇਂ ਿੰਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸ਼ਰੂਆਤ ਤੋੇਂ ਜੈਿ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਨਿਐਿ
ਇਕ ਡੂਘ
ੰ ੀ ਰਚੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਿ ਿਾਲ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿ ਕੀਤਾ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਦੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਿਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿੇ ਦੇ ਬਰਾਿਿਣ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਬੋਿੀ
ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਸਿ। ਇਿਹਾਂ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਚ ਇਕ ਿੱਡਿੱਲੀ ਦੇਣ
ਿੈ। ਇਸ ਪਰਣਾਲੀਬੱਿ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਨਜਿਹਾਂ ਿਿਾਿ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਯੋਿਦਾਿ ਿੈ, ਉਿ ਿਿ: ਨਸੱਿਸੇਿ ਦੀਿਾਕਰ
(480-550 ਈ:), ਸਿੰਤਭਦਰ (600 ਈ:), ਿਨਣਕਯ ਿੰਦੀ (800 ਈ:), ਅਤੇ ਦੇਿ ਸੂਰੀ (1086 - 1169 ਈ:)।

4.5.1

ਨਸਿਾਸੇਿ ਦੀਿਾਕਰ ਉਰਫ ਕੱਸ਼ਪਣਾਕ (480 - 550 ਈ:)

ਪਰਣਾਲੀਬੱਿ ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਨਿਲੇ ਰਚੇਤਾ ਨਸੱਿਸੇਿ ਦੀਿਾਕਰ ਉਰਫ ਕੱਸ਼ਪਣਾਕ ਨੂੰ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਨਿਆਇਿਤਾਰ’ ਿਰੰਥ ਿਾਲ ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿੀੇਂਿ ਰੱਖੀ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਸੰਿਨਤ-ਸੂਤਰ’ ਿਾਿ ਦਾ
ਿਰੰਥ ਿੀ ਰਨਚਆ ਨਜਸ ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜੈਿੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਿੈ ਨਕ
ਨਸੱਿਸੇਿ ਿੇ ਰਾਜਾ ਨਿਕਰਿਾਨਦੱਤ ਨੂੰ ਜੈਿਿਤ ਸਿਦਾਏ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ ‘ਨਿਆਇਿਤਾਰ’ ਨਿਚ ਨਸੱਿਾਸੇਿ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਿਯ’ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ
ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ ਅਿਸਾਰ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਉਿ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਨਰਆਂ
ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’, ਅਰਥਾਤ ਨਸੱਿਾ ਸਿੀ ਨਿਆਿ, (2)
‘ਪਰੋਕਸ਼’ , ਅਰਥਾਤ ਅਨਸੱਿਾ ਸਿੀ ਨਿਆਿ। ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਨਿਿਾਰਕ’,
ਉਿ ਨਿਆਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਿਾ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਅੱਖਾਂ, ਕੰਿ, ਿੱਕ, ਜੀਭ, ਛੋਿ (ਸਪਰਸ਼) ਅਤੇ ਿਿ) ਦਆਰਾ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ (2) ‘ਪਾਰਿਾਰਨਥਕ’, ਇਿ ਉਿ ਅਪਾਰ (ਅਿੰਤ) ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਨਸਰਫ ਆਤਿਾ ਦੇ
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ਸੰਿਯਕਸੰਬੋਿ (ਪੂਰਣ ਸੰਬੋਨਿ) ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੇਿਲਨਿਆਿ’ ਿੀ ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
‘ਪਰੋਕਸ਼’ ਿੀ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਅਿਿਾਿ’, ਅਤੇ (2) ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਸ਼ਾਬਨਦਕ
ਸਬੂਤ)। ਸਿੱਚਾ ਨਿਆਿ, ਨਸੱਿਾ ਜਾਂ ਅਨਸੱਿਾ, ‘ਆਤਿਾ’ ਨੂੰ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਪਰੋਕਸ਼ ਨਿਆਿ, ਨਕਸੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਰਸ਼ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਕਥਿਾਂ ਦਆਰਾ (ਆਪਤ170) ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਆਰਾ
ਪਰਾਪਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਉਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦਆਰਾ ਰਚੇ ਿਏ ਿੋਣ। ਆਿ ਆਦਿੀ ਦੇ ਸਿੀ
ਤਜਰਬੇ ਤੋੇਂ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ ਨਸੱਨਖਆ ਨੂੰ ‘ਲੌਨਕਕ ਸ਼ਬਦ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਨਿਿਾਰਕ
ਿਾਿਨਲਆਂ ਨਿਚ ਉਪਯੋਿੀ ਸਾਬਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਿਸਾਲ ਿਜੋੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਹੜ ਆਦਿੀ ਨਕਸੇ ਿਦੀ ਦੇ ਨਕਿਾਰੇ
ਪਿੰਚਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਇਿ ਸੋਚੇ ਨਕ ਿਦੀ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕ
ਸਥਾਿਕ ਨਸਆਣਾ ਪਰਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਿਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋੇਂ ਇਿ ਦੱਸੇ ਨਕ ਿਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋੇਂ ਆਸਾਿੀ
ਿਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਸਆਣੇ ਆਦਿੀ ਦਾ ਇਿ “ਸ਼ਬਦ” ਇਕ ਉਨਚਤ ਨਿਆਿ ਸਿਨਝਆ
ਜਾਏਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਨਿਆਿ ਨਿਿਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਿਯਾਬੀ ਿਾਲ ਿਦੀ ਪਾਰ ਕਰਿ ਨਿਚ ਉਪਯੋਿੀ
ਸਾਬਤ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਬੇਿੱਦ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨਿਚ ਇਸ ‘ਲੌਨਕਕ ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਿਿਾਿ ਅਤੇ
ਅਨਿਿਾਰੀ ਦੇਣ ਿੈ। ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਨਿਚ ਉੱਿਤ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਿੱਖ ਕਾਰਣ ‘ਲੌਨਕਕ ਸ਼ਬਦ’ ਿੀ ਿੈ।
ਨਿਨਿਆਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੰਬਦਾ ਬਰਜ, ਇਿਹਾਂ ਿਜ਼ਬੂਤ ਿੀਿਾਂ ’ਤੇ ਿੀ ਨਦਰੜ ਉੱਸਨਰਆ ਖੜਹਾ ਿੈ।
ਇਸ ਸਰੋਤ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ “ਸ਼ਾਸਤਰਿ ਸ਼ਬਦ” ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਰੰਥ ਉਿ ਿਿ ਜੋ
ਪਨਿਲਾਂ ਬੱਿੀਿਾਿ ਅਤੇ ਯੋਿ ਪਰਖਾਂ ਦਆਰਾ (ਨਿਨਿਆਿਕਾਂ ਦਆਰਾ), ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ, ਰਚੇ
ਿਏ ਿੋਣ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਰਨਚਆ ਨਿਆ ਨਿਆਿ ਕਦੇ ਿੀ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਨਿਆਿ ਦੇ
ਉਲਟ ਜਾਂ ਅਸੰਿਤ ਸਾਬਤ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦਾ। ਇਿ ਨਿਆਿ, ਨਿਿਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਪਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ
(ਅਰਥਨਿਆ ਸਿਰੱਥ) ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਦਿੀ ਨੂੰ ਬਰਾਈ ਿਾਲੇ ਰਾਿਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋੇਂ ਰੋਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਬਰੇ ਰਾਿ
ਨਸਰਫ ਅਨਿਆਤਿਕ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਿੀ ਿਿੀੇਂ ਬਲਨਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਿੀ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਕਚਾਲੇ ਨਪਆ
ਨਿਨਿਆਿ ਸਾਰੀ ਿਿੱਖਤਾ ਲਈ ਨਿਿਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍
ਅਿਿਾਿ, ‘ਿੇਤ’ (ਨਲੰਿ ਜਾਂ ਨਚੰਿਹ) ਅਰਥਾਤ ‘ਕਾਰਣ’ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ‘ਸਾਿਯ’ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਥਾਰਥ
ਨਿਆਿ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਦਾ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਅਨਿਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਿਤਲਬ, ਿੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ
ਨਿਚਕਾਰ ਇਕ ਐਸਾ ਅਨਿਿਾਰੀ ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਅਿਿਾਿ ਰਾਿੀ ਿਿਾਂ ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਸੱਿਾਸੇਿ, ਅਿਿਾਿ ਨੂੰ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਿਦੇ ਿਿ: (1) ‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’, ਸਿੈ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਅਿਿਾਿ, ਅਤੇ (2) ‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’, ਦੂਸਨਰਆਂ ਲਈ ਅਿਿਾਿ।
‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰੇਖਣ ਿਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਅਨਿਐਿ
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ਆਪਤ – ਯਥਾਰਥ ਿਕਤਾ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਕਰਿ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਦੇ ਿਿ ਨਿਚ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਚੱਲਹੇ ਦੀ ਅੱਿ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਿਾਲ, ਆਦਿੀ ਇਸ ਿਤੀਜੇ
’ਤੇ ਪਿੰਚਦਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਅੱਿ’ ਿਾਲ ‘ਿੂੰਏ’ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਸ ਿਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋੇਂ ਜਦ ਉਿ
ਦੂਰ ਨਕਸੇ ਪਰਬਤ ’ਤੇ ਿੂੰਏ ਦੀ ਲਾਟ (ਨਸਖਾ171) ਦੇਖਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿ ਉਸ ਦੇ ਿਿ ਨਿਚ ਿੂਏ
ੰ ਦਾ ਅੱਿ
ਿਾਲ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਯਾਦ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਉਿ ਇਿ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ
ਿੌਜੂਦ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿੰਚੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ
ਨਿਰਣਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਦੂਨਜਆ ਤੱਕ ਪਿੰਚਾਉਣ ਲਈ (ਦੂਸਰੇ ਪਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰਿ ਲਈ) ਸਿੀ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਜਾਂ ਇਕ ਨਿਿੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’
ਲਈ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਕਦਿਿਾਰ ਿਾਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ।
1. ਪਰਬਤ (‘ਪੱਖ’) ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ (‘ਸਾਿਯ’)
2. ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ (‘ਿੇਤ’ ਜਾ ‘ਕਾਰਣ’)
3. ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆਂ ਿੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਰਸੋਈ ਨਿਚ (‘ਉਦਾਿਰਣ’)
4. ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ ( ‘ਉਪਿਯ’ ਜਾਂ ਪਰਯੋਿ)
5. ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ (‘ਨਿਿਿਿ’, ਨਸੱਟਾ))
ਇਿਹਾਂ ਪੰਜ ਕਦਿਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਕਿਾਕ’ (ਜਾਂ ਅਿਯਿ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਤਰਕਿਾਕ ਨਿਚ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ
(ਉਦਾਿਰਣ), ਸਾਿਯ (ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ) ਅਤੇ ਿੇਤ (ਕਾਰਣ) ਇਸ ਦੇ ਅੰਿ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਉਪਰੋਕਤ
ਤਰਕਿਾਕ ਨਿਚ ‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ’, ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਿੇਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬਿ
ੰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀ
ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਸੱਟੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਨਚਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ
ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਸਾਿਰਿਯ’, ਅਰਥਾਤ ਸਾਕਾਰਾਤਿਕ (ਿਾਂ-ਿਾਚਕ), ਨਜਸ
ਤਰਹਾਂ “ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਚਲਹੇ ਨਿਚ“, ਅਤੇ (2) ‘ਿੈਿਰਿਯ’, ਅਰਥਾਤ
ਿਾਕਾਰਾਤਿਕ (ਿਾ-ਿਾਚਕ); ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਨਿਪਰੀਤਤਾ
(ਜਾਂ ਪਰਨਤਸ਼ੇਿਤਾ) ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਭਾਿ ਿੈਿਰਿਯ ਰਾਿੀੇਂ ਇਿ ਨਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸਾਿਯ ਦੀ
ਅਿਉਪਸਨਥਤੀ (ਿੈਰਿੌਜੂਦਿੀ) ਦੇ ਿਾਲ ਿੇਤ ਿੀ ਅਿਉਪਸਨਥਤ (ਿੈਰਿੌਜੂਦ) ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, “ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ
ਿਿੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਇਕ ਝੀਲ ਨਿਚ।”
ਜੇਕਰ ਉਿ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਸਾਿਯ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਲੋਕ-ਰਾਇ, ਿੋਰ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿੀ
ਨਬਆਿ ਰਾਿੀੇਂ ਉਲਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੱਲ, ਤਰਕਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਪਕਸ਼ਆਭਾਸ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਆਭਾਸ172 ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਕਸਿਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਿ।
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ਨਸਖਾ – ਚੋਟੀ, ਬੋਦੀ। [ਿ: ਕੋ:]

172

ਆਭਾਸ – ਪਰਨਤਨਬੰਬ, ਝਲਕ, ਛਾਇਆ। [ਿ: ਕੋ:]
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‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ‘ਿੇਤ’ ਿਾਲ ਅਨਿੱਖੜਿੇੇਂ ਸੰਬੰਿ (ਜਾਂ ਏਕਾਂਤ ਸਨਿਿੋੇਂਦ) ਨੂੰ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਅੱਿ ਅਤੇ ਿੂਏ
ੰ ਦੇ ਅਿਿਾਿ ਨਿਚ, ਿੂਏ
ੰ ਦੀ ਅੱਿ ਿਾਲ ਏਕਾਂਤ ਸਨਿਿੋੇਂਦ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਸ
ਨਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਕਸਿਾਂ ਿਿ: (1) ‘ਅੰਤਰ-ਨਿਆਪਤੀ’, ਅਤੇ (2) ‘ਬਾਨਿਰ-ਨਿਆਪਤੀ’।
‘ਅੰਤਰ-ਨਿਆਪਤੀ’ ਉਿ ਿੰਦੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ (ਪਕਸ਼) ਦੋਿਾਂ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਬਣਦਾ
ਿੈ; ਜਦੋੇਂ ਪਰਬਤ (ਪੱਖ) ਦੋਿੇੇਂ ਅੱਿ (ਸਾਿਯ) ਅਤੇ ਿੂੰਏ (ਿੇਤ) ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਿੇੇਂ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਨਿਸਾਲ ਿਜੋੇਂ,
(1)

ਇਸ ਪਰਬਤ (‘ਪੱਖ’) ਉੱਪਰ ਅੱਿ (‘ਸਾਿਯ’) ਿੈ,

(2)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ (‘ਿੇਤ’) ਿੈ।

ਇੱਥੇ, ‘ਅੱਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੂਏ
ੰ ’ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ‘ਪਰਬਤ’ ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ (ਪਰਿਟ) ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ
ਪਰਬਤ, ਇਸ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਿੈ। ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਖੋਜ ਨਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀੇਂ ਨਿਨਿਿ
ਨਿਿਾਰਕ ਆਂਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਿ ਨਿਖਾ ਦੇਈਏ ਨਕ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫੇਫਨੜਆਂ ਦੀ ਕੈੇਂਸਰ ਦੇ ਿਰੀਜ਼ ਭਾਰੀ
ਨਸਿਰਟਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਿੀ ਆਦੀ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ ਤਾਂ ਅਸੀ ਇਿ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਕੈੇਂਸਰ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਤਿਾਕੂ ਦਾ ਸੇਿਣ ਕਰਿਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ‘ਕੈੇਂਸਰ’ ਅਤੇ ‘ਤਿਾਕੂ’ ਨਿਚਕਾਰ ‘ਅੰਤਰਨਿਆਪਤੀ’ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਿੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਿੈ।
‘ਬਾਨਿਰ-ਨਿਆਪਤੀ’ ਉਿ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਕ ਬਾਿਰੀ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ, ਿੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ
ਸੰਬੰਿ ਨਿਅਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ,
(1)

ਇਸ ਪਰਬਤ (‘ਪੱਖ’) ਉੱਪਰ ਅੱਿ (‘ਸਾਿਯ’) ਿੈ,

(2)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ (‘ਿੇਤ’) ਿੈ,

(3)

ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਚਲਹੇ (‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ’) ਨਿਚ।

ਇੱਥੇ ਚੱਲਹੇ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਦੇਣਾ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਪਰ ਬਾਿਰੋੇਂ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੀ ਿਈ
ਨਿਸਾਲ (ਉਲੇਖ) ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਅੱਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੂੰਆ’ ਸਨਿਿਰਤੀ ਿਿ (ਭਾਿ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਸਨਿਿੋੇਂਦ ਿੈ) ਜੋ ਦੋਿਾਂ
ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਿੇੇਂ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕੈੇਂਸਰ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਿਾਲ ਿੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਕੈੇਂਸਰ ਅਤੇ ਤਿਾਕੂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਜੈਨਿਕ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਨਿਚ ਚੂਨਿਆ ਿਰਿੇ
ਜਾਿਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਾਕੂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਿੂਏ
ੰ ਨਿਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਜਰਨਬਆਂ ਤੋੇਂ ਜੇ ਇਿ ਨਸੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ ਨਕ ਤਿਾਕੂ ਿਾਲ ਕੈੇਂਸਰ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ‘ਬਾਨਿਰ-ਨਿਆਪਤੀ’ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ (ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ) ਿੋਏਿੀ।
ਕਈ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦਾ ਿਤ ਿੈ ਨਕ ਸਾਿਯ ਨੂੰ ਨਸਰਫ ‘ਅੰਤਰ-ਨਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲ ਿੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਬਾਨਿਰ-ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਬਲਕਲ ਫਜ਼ੂਲ ਿੈ।

ਹੇਤਿਾਭਾਸ
ਕਈ ਬਾਰ ਜਦੋੇਂ ਭਲੇਖੇ ਿਾਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਤਰਕ ‘ਜਾਪਦੀ’ ਿੈ ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਚ ਉਿ ‘ਦਲੀਲ’ ਿਾ
ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ‘ਿੇਤਿਆਭਾਸ’ ਜਾਂ ‘ਿੇਤਿਾਭਾਸ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ੰਕਾ (ਸੰਦੇਿ), ਿਲਤ ਿਾਰਣਾ ਜਾਂ ਨਿ-
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ਿਾਰਣਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਸੱਿਾਸੇਿ, ਨਤੰਿ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੇਤਿਾਭਾਸ ਿੰਿਦੇ ਿਿ:
(1)

‘ਅਨਸੱਿ’ - ਜੋ ਸਾਬਤ ਿਾ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ, ਨਜਿੇੇਂ: ਇਿ ਖਸ਼ਬੂਦਾਰ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ
‘ਆਕਾਸ਼-ਕੰਿਲ’ ਿੈ। ਇਿ ਦਲੀਲ (ਿੇਤ) ਿਲਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ‘ਆਕਾਸ਼-ਕੰਿਲ’ ਿਰਿੀ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਿੰਦੀ ਿੀ ਿਿੀ।

(2)

‘ਨਿਰੱਿ’ - ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੋਿੀ ਿੋਿੇ, ਨਜਿੇੇਂ: ਇਿ ‘ਅਿਿਿਈ’ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਪਾਣੀ’
ਿੈ। ਇੱਥੇ ਅਿਿੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਲਤ ਜਾਂ ਨਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।

(3)

‘ਅਿੈਕਾਂਨਤਕ’ - (ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ) ਨਜਿੇੇਂ: ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਆਿਾਜ਼) ‘ਨਿੱਤ’ (ਸਦੀਿੀ) ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ
ਇਿ ਿਿੇਸ਼ਾ ਸਣਿਯੋਿ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਸਬੂਤ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਣਿਯੋਿਤਾ
‘ਨਿੱਤ’ (ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਸਦੀਿੀ) ਿੋ ਿੀ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਿੀ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ।

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਆਭਾਸ
ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤਆਭਾਸ, ਸਾਿਰਿਯ ਜਾਂ ਿੈਿਰਿਯ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪੈਦਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੇਤ ਜਾਂ ਸਾਿਯ ਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨਿਚ
ਤਰੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਿ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।
‘ਸਾਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤਆਭਾਸ’ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਦਆਰਾ
ਨਦਖਾਏ ਿਏ ਿਿ:
(1)

ਅਿਿਾਿ ਅਿੈਿ173 ਿੈ, (ਅਿੈਿ = ਸਾਿਯ)
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਨਿਆਿ ਦਾ ਸੋਿਾ’ ਿੈ (ਨਿਆਿ ਦਾ ਸੋਿਾ = ਿੇਤ), ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਿਾਂਿ
(ਸਾਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚ ਖਾਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਿੈਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ।)

(2)

ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ‘ਅਿੈਿ’ (ਸਾਿਯ) ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਿੈਿ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸੋਿਾ’ ਿੈ (ਿੇਤ), ਸਪਿੇ ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ਿੇਤ ਨਿਚ ਖਾਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਪਿਾ ਿੈਿ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸੋਿਾ ਿਿੀ ਿੈ।)

(3)

ਸਰਿ-ਨਿਆਪੀ ਦੀ ‘ਿੋੇਂਦ’ (ਸਾਿਯ) ਿਿੀ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਨਿਆਤ’ (ਿੇਤ) ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਘੜੇ ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਿਯ
ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ਦੋਿੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ ਨਿਚ ਖਾਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਘੜੇ ਦੀ ‘ਿੋੇਂਦ’ ਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਨਿਆਤ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।)

(4)

ਇਿ ਪਰਸ਼ ‘ਭਾਿਿੀਣ’ ਿੈ (ਸਾਿਯ),
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਪਰਾਣੀ’ ਿੈ (ਿੇਤ), ਆਿ ਆਦਿੀ ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
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(ਇੱਥੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚ ਖਾਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਨਕ ਆਿ ਆਦਿੀ ਭਾਿਿੀਣ ਿੈ ਜਾਂ
ਿਿੀ ਿੈ।)
(5)

ਇਿ ਪਰਸ਼ ‘ਪਰਾਣੀ’ ਿੈ (ਸਾਿਯ),
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਭਾਿਕ’ ਿੈ (ਿੇਤ), ‘ਆਿ ਆਦਿੀ’ ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ‘ਿੇਤ’ ਨਿਚ ਖਾਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਨਕ ਆਿ ਆਦਿੀ ਭਾਿਿੀਣ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ
ਿੈ।)

(6)

ਇਿ ਪਰਸ਼ ‘ਅਸਰਿਨਿਆਤਾ’ ਿੈ (ਸਾਿਯ),
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਭਿਕ’ ਿੈ (ਿੇਤ), ‘ਆਿ ਆਦਿੀ’ ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ਦੋਿੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ ਨਿਚ ਖਾਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਨਕ ਆਿ
ਆਦਿੀ ‘ਭਾਿਕ’ ਿੀ ਅਤੇ ‘ਅਣ-ਸਰਿਨਿਆਤਾ’ ਿੀ ਿੈ।)

‘ਿੈਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤਆਭਾਸ’ ਛੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿਿ ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਦਆਰਾ ਨਦਖਾਏ
ਿਏ ਿਿ:
(1)

ਅਿਿਾਿ ‘ਅਿੈਿ’ (ਸਾਿਯ) ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਨਿਆਿ ਦਾ ਸੋਿਾ’ ਿੈ (ਿੇਤ): ਜੋ ਿੀ ਅਿੈਿ ਿਿੀ ਿੈ ਉਿ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸੋਿਾ
ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ, ਸਪਿੇ ਿਾਂਿ (ਿੈਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚ ਖਾਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਪਿਾ ਅਸਲ ਨਿਚ ਅਿੈਿ ਿੈ ਭਾਿੇ ਇਸ ਨੂੰ
‘ਅਿੈਿ ਿਿੀ’ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ।)

(2)

ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਰਨਿਕਲਪਕ174 ਿੈ (ਸਾਿਯ),
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਨਿਆਿ ਦਾ ਸੋਿਾ’ ਿੈ (ਿੇਤ): ਜੋ ਿੀ ‘ਸਨਿਕਲਪਕ’ ਿੈ ਉਿ ਨਿਆਿ ਦਾ
ਸੋਿਾ ਿਿੀ ਿੈ, ਅਿਿਾਿ ਿਾਂਿ (ਿੈਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚ ਖਾਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਅਸਲ ਨਿਚ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸੋਿਾ ਿੈ ਭਾਿੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਿਾ ਿਿੀ ਿੀ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ।)

(3)

ਸ਼ਬਦ175 ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਨਿੱਤ ਿੈ (ਸਾਿਯ),
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦੀ ‘ਿੋੇਂਦ’ ਿੈ (ਿੇਤ): ਜੋ ਿੀ ਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਨਿੱਤ ਿਿੀ ਉਸ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿ (ਿੈਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ਦੋਿੇੇਂ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ (ਸਾਿਿ) ਨਿਚ ਖਾਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਘੜਾ ਦੋਿੇੇਂ “ਨਿੱਤ ਅਤੇ
ਅਨਿੱਤ” ਅਤੇ “ਿੋੇਂਦ” ਿਾਲਾ ਿੈ।)

(4)

ਕਨਪਲ ‘ਸਰਿਨਿਆਤਾ’ ਿਿੀ ਿੈ (ਸਾਿਯ),

174

ਨਿਰਨਿਕਲਪ – ਭੇਦਨਿਆਿ ਨਬਿਾ, ਅਿੇਕਤਾ ਦੇ ਨਖਆਲ ਤੋੇਂ ਰਨਿਤ, ਸੰਦੇਿ ਨਬਿਾ, ਨਿਸ਼ਨਚਤ। (ਿ: ਕੋ:)

175

ਇੱਥੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ‘ਆਿਾਜ਼’ ਿੈ।
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ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ‘ਚਾਰ ਆਰੀਆ ਸਨਤ ਦਾ ਪਰਨਤਪਾਦਕ’176 ਿਿੀ ਿੈ (ਿੇਤ): ਜੋ ਿੀ
ਸਰਿਨਿਆਤਾ ਿੈ ਉਿ ਚਾਰ ਆਰੀਆ ਸਨਤ ਦਾ ਪਰਨਤਪਾਦਕ ਿੰਦਾ ਿੈ, ‘ਬੱਿ’ ਿਾਂਿ
(ਿੈਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ਸਾਿਯ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੈ, ਨਕਉਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਨਕ ਬੱਿ
‘ਸਰਿਨਿਆਤਾ’ ਸੀ।)
(5)

ਇਿ ਪਰਸ਼ ‘ਅਨਿਸ਼ਿਾਸਯੋਿ’ ਿੈ (ਸਾਿਯ),
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਭਾਿਕ’ ਿੈ (ਿੇਤ): ਜੋ ਿੀ ‘ਨਿਸ਼ਿਾਸਯੋਿ’ ਿੈ ਉਿ ਭਾਿਕ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ,
‘ਬੱਿ’ ਿਾਂਿ (ਿੈਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ਿੇਤ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਨਕ ਬੱਿ ਭਾਿਕ ਿਿੀ
ਸੀ।)

(6)

ਕਨਪਲ ‘ਭਾਿਕਿੀਣ’ ਿਿੀ ਿੈ (ਸਾਿਯ),
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਸਿੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਪਨਸਤ177 ਭੱਨਖਆਂ ਨੂੰ ਿਿੀ ਨਦੱਤਾ (ਿੇਤ): ਜੋ ਿੀ
ਭਾਿਕਿੀਣ ਿੈ ਉਿ ਆਪਣਾ ਨਪਨਸਤ ਭਨਖਆਂ ਨੂੰ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਬੱਿ ਿਾਂਿ (ਿੈਿਰਿਯ
ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।
(ਇੱਥੇ ਦੋਿੇੇਂ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਿੇਤ (ਸਾਿਿ) ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ
ਸ਼ੱਕ ਿੈ ਨਕ ਬੱਿ ਭਾਿਕਿੀਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿੇ ਆਪਣਾ ਨਪਨਸਤ ਭੱਨਖਆ ਨੂੰ ਨਦੱਤਾ ਸੀ।)

ਦੂਸ਼ਣ
ਨਕਸੇ ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਨਿਰੋਿੀ ਦੀਆਂ ਖਾਿੀਆਂ ਜਾਂ ਆਭਾਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਪ ਨਿਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਦੂਸ਼ਣ
(ਖੰਡਿ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਖਾਿੀਆਂ ਿਾ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਖਾਿੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਿ ਦੀ ਨਿਉੇਂਤ ਘੜਿਾ
‘ਦੂਸ਼ਣਆਭਾਸ’ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਜੈਿੀਆਂ ਦਾ ਿਤ ਿੈ ਨਕ ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪਨਰਣਾਿ ਅਨਿਨਦਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿਾ ਿੈ। ‘ਪਾਰਿਾਰਨਥਕ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਪਰਿਾਣ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਿਆਿ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਆਿੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ
ਸਾਨੂੰ ਿਕਤੀ ਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ ਦੂਜੇ ਿੋਰ ਨਕਸਿ ਦੇ ਪਰਿਾਣ ਸਾਨੂੰ ਉਿ ਸਿੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੇ ਿਿ
ਨਜਿਹਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਅਸੀੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਿਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿਨਚਤ (ਅਿ-ਉਨਚਤ) ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।

ਨ੍ਯ – ਿਿਣਨ੍ ਵਿਧੀ
‘ਿਯ’ ਨਿਿੀ ਸੰਸਾਰਕ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਿਰਨਿਣ ਕਰਿ ਜਾਂ ਸਿਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿੈ।
ਇਉੇਂ ਇਕ ਿਲਾਬ ਦੇ ਫੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਆਿ ਫੱਲਾਂ ਦੇ ਿਣਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਿ

176

ਪਰਨਤਪਾਦਕ – ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ ਸਿਝਾਕੇ ਕਨਿਣ ਿਾਲਾ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਨਪਨਸਤ – ਿਾਸ, ਿੋਸ਼ਤ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਦੂਸਰੇ ਫੱਲਾਂ ਤੋੇਂ ਅਲੱਿ ਚੀਜ਼ ਨਜਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ‘ਿਲਾਬ’ ਿਾਲੇ ਿੋਣ। ‘ਿਯ’ ਸੱਤ ਨਕਸਿ ਦਾ ਦੱਨਸਆ
ਨਿਆ ਿੈ: (1) ਿੈਿਿ, (2) ਸੰਿਰਨਿ, (3) ਨਿਿਿਾਰ, (4) ਰਜਸੂਤਰ, (5) ਸ਼ਬਦ, (6) ਸਿਭੀਰਿ, ਅਤੇ (7)
ਏਿਿਭੂਤ।
ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਿੀ ਨਿਚ ਇਕ ਪਾਸੀ ‘ਿਯਾਂ’ ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਯਾਦਿਾਦ-ਸ਼ਰੂਤ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੇਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ

ਨਿਆਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ‘ਜੀਿ’ (ਅਰਥਾਤ ਜੀਿਆਤਿਾ) ਸਰਬਿਯ178 ਿਦ
ੰ ਾ
ਿੈ; ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਅਿਾਤਿਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ਕ, ਕਰਿਿਾਰ ਅਤੇ ਭੋਿਣਿਾਰ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਿੈ
ਅਤੇ ਜਲ, ਥਲ ਆਨਦ ਤੋੇਂ ਅਲੱਿ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਸਿੈ-ਚੇਤਿ ਿੀ ਿੈ।
‘ਪਰਿਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਿਯ’ ਦਾ ਨਸਲਨਸਲਾ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਿਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਿਾਰਕ ਕੰਿ
ਕਰਿ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉੇਂਦਾ ਿੈ, ‘ਅੰਤ-ਰਨਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਆਨਦ-ਰਨਿਤ’ ਿੈ।
ਨਰਸ਼ੀ ਨਸੱਿਾਸੇਿ ਦੀਿਾਕਰ ਦਾ ਇਿ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਿਾਲਾ, ਸਾਰਥਕ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਅਜੋਕੀ ਨਿਨਿਆਿਕ
ਪਰਨਕਨਰਆ ਲਈ ਬੜੀ ਅਨਿਿੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦਿਰਾਉੇਂਦੇ ਿੋਏ ਉਿ, ਬੜੇ ਪਰਭਿਸ਼ਾਲੀ
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ, ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਦੂਜੇ ਸਥਾਪਤ ਪਰਿਾਣਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ‘ਿਯ’ (ਿਾਸਤਨਿਕ ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਿਰ
ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਨਿਿੀ) ਸਾਡੇ ਨਿਿਾਰਕ ਕੰਿਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਿਯਾਬੀ ਿਾਲ, ਿੇਪਰੇ ਚੜਹਾਉਣਿ ਲਈ
ਅਨਤਅੰਤ ਉਪਯੋਿੀ ਸਾਬਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਅਸਲੀ ਿਾਅਨਿਆ ਨਿਚ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਦਾ ਆਿਾਰ ਿੈ,
ਨਜਸ ਨਿਚ ਭੌਨਤਕ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿੂਲ ਤੱਤ, ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬਿ
ੰ ਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਤੀ ਘਟਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਰ ਸੰਭਿ
ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾ-ਰਨਿਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਿਝ ਨੂੰ
ਆਿਾਰ ਿੰਿ ਕੇ ਿਾਿਿ-ਨਿਤ ਨਸ਼ਲਪਨਿਨਿਆਿ (ਟੈਕਿਾਲੋਜੀ) ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਬਲਕਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿੀ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਬੋਿ ਇਕ ਸਿਾਜਕ ਪਰਨਕਨਰਆ ਅਤੇ ਸਿੂਿਕ ਸੰਪਤੀ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿ, ਿਾਿਿ ਸਿਾਜ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ
ਅਸੰਭਿ ਅਤੇ ਨਿਰਰਥਕ ਿੈ।

4.5.2

ਨਸੱਿਸੇਿ ਿਣੀ (600 ਈ)

ਨਸੱਿਸੇਿ ਿਣੀ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਨਫਰਕੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ਉਿਾਸਿਾਨਤ ਦੇ ਿਰੰਥ ‘ਤਤਿਾਰਥਆਨਿਿਿ’
ਉੱਪਰ ‘ਤਤਿਆਰਨਥਕ’ ਿਾਿੀ ਟੀਕਾ ਨਲਖੀ। ਇਸ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਅਤੇ ‘ਿਯ’ ਦੇ ਤਾਰਨਕਕ ਨਸਿਾਂਤਾਂ
ਉੱਪਰ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਨਸੱਿਸੇਿ ਿਣੀ ਨੂੰ ਦੇਿਅਰਿਿਣੀ ਕਸ਼ੰਿਾਸਾਰਿਣ ਦੇ ਸਿਕਾਲੀ
ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ ਿਿਾਂਿੀਰ ਤੋੇਂ 980 ਿਰਹੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ (ਅਰਥਾਤ 453
ਈ:)। ਪਰ ਕਈ ਅਲੱਿ ਸੰਪਰਦਾਏ ਇਸਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 600 ਈ: ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਿੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ।

4.5.3

ਸਿੰਤਭਦਰ (600 ਈ)

ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਨਿਣ ਿਾਲੇ ਸਿੰਤਭਦਰ, ਜੈਿਿਤ ਦੇ ਨਦਿੰਬਰ ਨਫਰਕੇ ਨਿੱਚੋੇਂ ਸਿ। ਉਿਹਾ ਿੇ ਉਿਾਸਿਾਨਤ ਦੇ
ਿਰੰਥ, ‘ਤਤਿਾਰਥਆਨਿਿਿ-ਸੂਤਰ’ ਉੱਪਰ ‘ਿੰਿਿਸਤੀ-ਿਿਾਂਭਾਸ਼ਯ’ ਿਾਿੀ ਟੀਕਾ ਨਲਖੀ ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਉਿ
178

ਸਰਬਿਯ – ਸਭ ਕਝ ਜਾਣਿ ਿਾਲਾ, ਸਰਿਨਿਆਤਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਸ਼ਿੂਰ ਸਿ। ਇਸ ਟੀਕਾ ਦਾ ਪਰਾਰੰਭਕ ਭੂਨਿਕਾ-ਸੰਬੰਿੀ ਕਾਂਡ (‘ਦੇਿਾਆਿਿਸਤੋਤਰ’ ਜਾਂ
‘ਆਪਤਿੀਿਾਂਸਾ’) ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤਾ ਉੱਪਰ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਚਰਚਾ ਭਰਪੂਰ ਿੈ। ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਸ਼ਰ
ਿੀ ਸਯਾਦਿਾਦ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਨਟੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ‘ਆਪਤਿੀਿਾਂਸਾ’ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਸਿੰਤਭਦਰ ਦੀਆਂ
ਿੋਰ ਰਚਿਾਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: ‘ਯਕਤੀਅਿਸ਼ਾਸਿ’, ‘ਰਤਿਕਰਣਦਕ’ (ਜਾਂ ‘ਉਪਾਸਕਅਨਿਆਿ’), ‘ਸਿੈਭੂਸਤੋਤਰ179’ ਅਤੇ ‘ਚਤਰਨਿੰਸ਼ਤੀ-ਜੀਿਾ-ਸਤਤੀ’। ਨਰਸ਼ੀ ਕਿਾਰਲ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਸਿੰਤਭਦਰ
ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਿ। [ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ]

ਸਮੰਤਭਦਰ ਦਾ ਆਪਤਮੀਮਾਂਸਾ
‘ਆਪਤਿੀਿਾਂਸਾ’ ਨਿਚ ਕਲ 10 ਕਾਂਡ (ਪਨਰਛੇਦ180) ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਯਾਦਿਾਦ (ਜਾਂ
ਸਪਤਭੰਿੀ-ਿਯ) ਦੇ ਸੱਤ ਭਾਿਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਸਯਾਦ-ਆਸਤੀ (“ਸ਼ਾਇਦ, ਇਿ
ਿੈ”), ਸਯਾਦ-ਿਾਸਤੀ (“ਸ਼ਾਇਦ, ਇਿ ਿਿੀ ਿੈ”) ਨਿਨਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਨਛੜੇ, ‘ਭਾਿ’
(ਿੋੇਂਦ ਜਾਂ ਆਸਤੀ) ਅਤੇ ‘ਅਭਾਿ’ (ਅਣਿੋੇਂਦ ਜਾਂ ਿਾਸਤੀ) ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਿਾਦਨਿਿਾਦ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ।
ਸਿੰਤਭਦਰ ਦਆਰਾ ‘ਅਭਾਿ’ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਕਸਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਪਰਾਿਅਭਾਿ181’
(ਪੂਰਬਿਰਤੀ ਅਭਾਿ); ਨਜਿੇੇਂ, ਨਚਕਣੀ ਨਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ‘ਅਭਾਿ’ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਸ ਤੋੇਂ ਘੜਾ ਬਣਾ
ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਉੇਂ ਘੜਾ, ਨਚਕਣੀ ਨਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ (ਅਰਥਾਤ ਸਾਪੇਖ) ਉਸ ਦਾ ‘ਪਰਾਿਅਭਾਿ’
ਿੈ, (2) ‘ਪਰਿਵੰਸਆਭਾਿ182’ (ਉੱਤਰਿਰਤੀ ਜਾਂ ਅਿਿਰਤੀ ਅਭਾਿ, ਪਰਿਵੰਸ = ਨਿਿਾਸ਼); ਨਜਿੇੇਂ, ਨਚਕਣੀ ਨਿੱਟੀ
ਦਾ ਢੇਰ, ਘੜੇ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ (ਸਾਪੇਖ) ‘ਪਰਿਵੰਸ’ ਅਭਾਿ ਿੈ, (3) ‘ਅਿਯੋਿਯਾਭਾਿ183’ ਜਾਂ ਅਿਯਾਪੋਿਾ, ਅਰਥਾਤ
ਪਰਸਪਰ ਅਭਾਿ; ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਘੜਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖੰਭਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ‘ਅਿਯੋਿਯਾਭਾਿ’ ਿਿ, (4)
‘ਸਿਿਾਯਆਭਾਿ’ ਜਾਂ ‘ਅਤਯੰਤਾਭਾਿ’, ਸਭ ਕਾਲਾਂ (ਸਨਿਆ) ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ, ਨਜਿੇੇਂ ਨਿਰਜੀਿ
ਿਸਤੂ, ਜੀਿਤ ਿਸਤ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ; ਅਰਥਾਤ ਨਿਰਜੀਿਤਾ ਦਾ ਨਿਰਜੀਿ ਿਸਤ ਿਾਲ ‘ਸਵਾਭਾਨਿਕ’ (ਜਾਂ
ਸਿਿਾਯ) ਸੰਬੰਿ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਇਿ ਦੇਖਣਿੋਚਰ ਿੈ ਨਕ ‘ਅਭਾਿ’ ਨੂੰ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇਕ ਕੇ (ਬਾਿਰ ਕੱਢ ਕੇ) ਕੇਿਲ-ਿਾਤਰ
‘ਭਾਿ’ ਨੂੰ ਿੰਿ ਲੈਣ ਿਾਲ ਿਸਤੂਆਂ ਸਰਿ-ਨਿਆਪੀ, ਅਿਾਨਦ, ਅਿੰਤ, ਅਭੇਦ ਅਤੇ ਅਕਲਨਪਤ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਿਿ। ਨਿਸਾਲ ਿਜੋੇਂ ਜੇ ‘ਪਰਾਿਅਭਾਿ’ ਨੂੰ ਨਤਆਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਿਸਤੂ ਅਿਾਨਦ ਿੋ ਜਾਂਦੇ
179

ਸਤੋਤਰ - ਸੰ. स्तोत्र. ਉਸਤਨਤ ਦਾ ਿੀਤ, ਅਸਤੋਤਰ। [ਿ: ਕੋ:]

180

ਪਨਰਛੇਦ - ਸੰ. पररछिे द. {ਸੰਿਯਾ}. ਅਿਯਾਯ. ਬਾਬ। (2) ਖੰਡ. ਟਕੜਾ. ਭਾਿ। [ਿ: ਕੋ:]

181

ਪਰਾਿ, ਪਰਾਕ - ਸੰ. प्राक् . ਨਿ- ਪਨਿਲਾ; {ਸੰਿਯਾ}. ਪੂਰਿ; ਨਿ. ਨਿ- ਪਨਿਲੇ. ਪਨਿਲਾਂ. "ਬਿ ਔਿਿ ਕੀਿੇ ਇਿ ਪਰਾਕ".

(ਿਾਪਰ)। [ਿ: ਕੋ:]
182

ਪਰਿਵੰਸ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਿਾਸ਼. ਿਾਸ਼. ਤਬਾਿੀ। [ਿ: ਕੋ:]

183

ਅਿਯੋਿਯ - ਸੰ. ਸਰਿ- ਆਪੋ ਨਿੱਚੀ. ਪਰਸਪਰ; {ਸੰਿਯਾ}. ਇੱਕ ਅਰਥਾਲੰਕਾਰ, ਨਜਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਦੋ

ਪਦਾਰਥ ਪਰਸਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਿਰਣਿ ਕਰਿੇ. ਉਦਾਿਰਣ- "ਕੰਭੇ ਬਿਾ ਜਲ ਰਿੈ, ਜਲ ਨਬਿ ਕੰਭ ਿ ਿੋਇ". (ਿਾਰ ਆਸਾ)
"ਪਰਭ ਤੇ ਜਿ ਜਾਿੀਜੈ ਜਿ ਤੇ ਸਆਿੀ". (ਸਰੀ ਰਿਦਾਸ)। [ਮ: ਕੋ:]

ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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ਿਿ, ਿਤਲਬ ਿਰਕਤ ਿਾ ਿੋਣ ਿਾਲ ਕੋਈ ਿਸਤ ਅਰੰਭ (ਿਾਨਦ) ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਨਕ ‘ਪਰਿਵੰਸਆਭਾਿ’ ਨੂੰ
ਨਤਆਿਣ ਿਾਲ ਨਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਿਸਤੂ ਅਿੰਤ (ਅੰਤ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ) ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜੇ
‘ਅਿਯੋਿਯਾਭਾਿ’ ਨੂੰ ਿਕਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਏਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸਰਿ-ਨਿਆਪੀ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।
‘ਸਿਿਾਯਆਭਾਿ’ ਨੂੰ ਨਤਆਿਣ ਿਾਲ, ਨਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਿਸਤ ਸਦੀਿੀ (ਨਿੱਤ) ਅਤੇ ਸਰਿ-ਨਿਆਪੀ ਿੰਿੇ
ਜਾਣਿੇ।
ਇਉੇਂ ਿੀ ਸਿੱਚੇ ‘ਭਾਿ’ ਨੂੰ ਛੇਕ ਕੇ ਕੇਿਲ-ਿਾਤਰ ‘ਅਭਾਿ’ ਨੂੰ ਿੰਿ ਲੈਣ ਿਾਲ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨਪਤ
ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਿਾ ਅਸੰਭਿ ਿੋ ਜਾਏਿਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਿੈ ਿੀ ਿਿੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ, ‘ਭਾਿ’
ਅਤੇ ‘ਅਭਾਿ’, ਜੋ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਿਾਲ ਬੇਿੇਲ ਿਿ (ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਿਿ), ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼
’ਤੇ ਸਿਕਾਲੀ ਆਰੋਨਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਤਾਂ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਿਰਣਿਯੋਿ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਨਤ (ਸੱਚ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:
(1)

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ‘ਭਾਿ’ ਿੈ - ਨਕਸੇ ਇਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ।

(2)

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ‘ਅਭਾਿ’ ਿੈ - ਨਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ।

(3)

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੀ ਨਸਰ ‘ਭਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਅਭਾਿ’ ਿੈ - ਨਕਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇੇਂ।

(4)

ਇਿ ਅਿਰਣਿਯੋਿ (ਅਿਕਤਿਯ) ਿੈ (ਅਰਥਾਤ ਸਿਕਾਨਲਕ ਭਾਿ ਿੀ ਅਤੇ ਅਭਾਿ ਿੀ) ਚੌਥੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ।

(5)

ਇਿ ਅਭਾਿ ਅਤੇ ਅਿਰਣਿਯੋਿ (ਅਿਕਤਿਯ) ਿੈ – ਪੰਜਿੇੇਂ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ।

(6)

ਇਿ ਭਾਿ ਅਤੇ ਅਿਰਣਿਯੋਿ (ਅਿਕਤਿਯ) ਿੈ - ਛੇਿੇੇਂ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ।

(7)

ਇਿ ਦੋਿੇੇਂ ਭਾਿ ਅਤੇ ਅਭਾਿ ਅਤੇ ਅਿਰਣਿਯੋਿ (ਅਿਕਤਿਯ) ਿੈ – ਸੱਤਿੇੇਂ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਤੋੇਂ।

4.5.4

ਅਕਲੰਕਦੇਿ (750 ਈ:)

ਅਕਲੰਕਦੇਿ ਜੋ ਅਕਲੰਕ ਅਤੇ ਅਕਲੰਕਚੰਦਰ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ, ਜੈਿੀਆਂ ਦੇ ਨਦਿੰਬਰ ਨਫਰਕੇ
ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਬੜੇ ਿਸ਼ਿੂਰ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿ, ਨਜਿਹਾ ਦੀ ਨਰਿਾਇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਸੀ।
ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਿਾਣ ਿਾਲ ‘ਕਿੀ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਅਸ਼ਟ-ਸਤੀ’ ਿਾਿ ਦੀ ਇਕ ਟੀਕਾ ਸਿੰਤਭਦਰ ਦੀ
ਨਕਰਤ ‘ਆਪਤਨਿਿਾਂਸਾ’ ਉੱਪਰ ਨਲਖੀ। ਅਕਲੰਕ ਦੀਆਂ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਿੋਰ ਨਲਖੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਇਸ
ਪਰਕਾਰ

ਿਿ:

‘ਨਿਆਇ-ਨਿਨਿਸ਼ਚਯ’,

‘ਤਤਿਅਰਥ-ਿਾਰਨਤਕ-ਨਿਆਨਖਆਿਲੰਕਾਰ’,

‘ਲਘੀਯਾਸਤਰਯ,

ਅਕਲੰਕ-ਸਤੋਤਰ’, ‘ਸਿੈਰੂਪ-ਸੰਬੋਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਪਰੇਯਾਸ਼ਨਚਤ’। ਸਿਕਾਲੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਾਿਰਾਂ ਨਿਚ
ਅਕਲੰਕਦੇਿ ਨੂੰ ‘ਸਕਲ-ਤਾਰਨਕਕ-ਚੱਕਰ-ਸ਼ਦਾਿਣੀ’ (ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਉੱਚਤਿ
ਿੀਰਾ) ਕਰਕੇ ਿੀ ਪਕਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

4.5.5

ਨਿਨਦਆਿੰਦ (800 ਈ:)

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਨਿਨਦਆਿੰਦ ਪਾਟਲੀਪਤਰ ਦੇ ਰਨਿਣਿਾਲੇ ਜੈਿੀਆਂ ਦੇ ਨਦਿੰਬਰ ਨਫਰਕੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿ।
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਆਪਤਿੀਿਾਂਸਾ’ ਉੱਪਰ, ‘ਆਪਤਿੀਿਾਂਸਲੰਨਿਤੀ’ ਿਾਿ ਦੀ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਟੀਕਾ ਨਲਖੀ ਨਜਸ
ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿੱਖ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਪਰਿਾਣਪਰੀਕਸ਼ਾ’ ਿਾਿੀ ਨਿਬੰਿ, ‘ਤਤਿਾਰਥ, ਸ਼ਲੋਕਿਾਰਨਤਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਆਪਤ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ’ ਿਰਿੇ ਿਰੰਥ ਿੀ ਨਲਖੇ।

4.5.6

ਿਾਨਣਕਯ ਿੰਦੀ (800 ਈ:)

ਿਾਨਣਕਯ ਿੰਦੀ ਿੀ ਨਦਿੰਬਰ ਨਫਰਕੇ ਦੇ ਜੈਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਪਰੀਕਸ਼ਾ-ਿਖ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਜਾਂ
‘ਪਰੀਕਸ਼ਾ-ਿਖ-ਸੂਤਰ’ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ। ਇਿ ਰਚਿਾ ਨਰਸ਼ੀ ਅਕਲੰਕ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਿਾਲ ਕਾਫੀ ਨਿਲਦੀ ਜਲਦੀ
ਿੈ। ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਨਿਨਦਆਿੰਦ, ਿਾਨਣਕਯ ਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਚੰਦਰ ਦੇ ਸਿਕਾਲੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਸਿ।
‘ਪਰੀਕਸ਼ਾ-ਿਖ-ਸੂਤਰ’ ਛੇ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਿੰਡੀ ਿੋਈ ਰਚਿਾ ਿੈ: (1) ‘ਪਰਿਾਣ-ਸਿੈਰੂਪ’, ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ
ਕਰਿ ਦੇ ਸਾਿਿ, (2) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’, ਪਰਤੱਖ ਜਾਂ ਨਸੱਿਾ ਨਿਆਿ, (3) ‘ਪਰੋਕਸ਼’, ਅਨਸੱਿਾ ਨਿਆਿ, (4) ‘ਨਿਸ਼ਾ’,
ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾ ਿਸਤੂ, (5) ‘ਫਲ’, ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੇ ਨਸੱਟੇ, (6) ‘ਆਭਾਸ’, ਸੰਸਾ ਜਾਂ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਿ ਨਿਚ ਭਲੇਖੇ ਜਾਂ ਕਤਰਕ।

ਪਰਮਾਣ
ਿਾਨਣਕਯ ਿੰਦੀ ਅਿਸਾਰ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਜਾਂ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ‘ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ’ ਨੂੰ ‘ਨਿਸ਼ਨਚਤ’ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਅਰਥਾਤ ਪਰਿਾਣ ਰਾਿੀੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ‘ਨਿਸ਼ਾ’,
‘ਨਿਸ਼ਈ’, ‘ਨਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਉਪਕਰਣ’ ਸ਼ਾਿਲ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਨਚਰਾਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ਿਾਿ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਿੇੇਂ ਿੀ ਪਰਿਾਣ ‘ਨਿਆਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਤ’ ਨੂੰ
ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਪਰਿਾਣ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’, ਨਸੱਿਾ ਨਿਆਿ ਜੋ ਨਿਆਿਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀੇਂ ਉਤਪੰਿ ਿੰਦਾ
ਿੈ, ਅਤੇ (2) ‘ਪਰੋਕਸ਼’, ਅਨਸੱਿਾ ਨਿਆਿ ਨਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ‘ਨਸੰਨਿਰਨਤ’ (ਯਾਦ), ‘ਪਰਨਤਨਭਿਯਾ’ (ਪਛਾਣ),
‘ਤਰਕ’ (ਜਾਂ ਊਿਾ184), ‘ਅਿਿਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਆਿਿ’ (ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ) ਿਾਲ ਿੈ। ਤਰਕ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ
‘ਿੇਤ’ ਿਾਲ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ‘ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ’। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਅੱਿ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ਿੂੰਆ
‘ਿੇਤ’ ਿੈ।

ਵਿਆਪਤੀ
‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ‘ਿੇਤ’ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿੂੰਏ ਅਤੇ ਅੱਿ ਦਾ ਆਪਸੀ
ਨਿਆਪਕ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਜਦੋੇਂ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਿੇਤ ਸਿਕਾਲਕ ਿੋਣ ਤਾਂ ਿੇਤ (ਿੂੰਆ) ਨੂੰ ‘ਨਿਆਨਪਆ’ ਅਤੇ ਸਾਿਯ
ਨੂੰ ‘ਨਿਆਪਕ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ਸਾਿਯ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ (ਅਿਿਨਿਕ) ਤਾਂ ‘ਸਾਿਯ’ ਨੂੰ
ਕਾਰਯ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੱਿ, ਿੂਏੇਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿੈ। ਿੇਤ ਨੂੰ ਕਈ
184

ਊਿਾ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਤਰਕ. ਦਲੀਲ. ਯਨਕਤ; ਸੂਖਿ ਬੱਨਿ; ਨਿਚਾਰ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਿਾਰੀ ‘ਸਾਿਿ’ (ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ) ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਉੇਂ ਿੀ ਕਈ ਿਾਰ ‘ਸਾਿਯ’ ਨੂੰ
‘ਿਰਿ’ (ਨਿਿੇਯ) ਅਤੇ ਿੇਤ ਨੂੰ ‘ਨਲੰਿ’ (ਜਾਂ ਨਚੰਿਹ) ਕਰਕੇ ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
‘ਪਕਸ਼’ (ਪੱਖ) ਉਿ ਨਟਕਾਣਾ ਿੈ ਨਜੱਥੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਟਨਕਆ ਿੋਇਆ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਅਿਸਾਰ
ਪੱਖ ਨੂੰ ‘ਿਾਰਿੀ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, “ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੱਿ ਿੈ”, ਥਾਂ ਅੱਿ ਦੀ ਿਾਰਿੀ ਿੈ।
ਿੇਤ, ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਅਿਸਾਰ, ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਅਨਿੱੜਿੇੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ਿੋਇਆ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।
ਿਤਲਬ ਨਕ ਿੇਤ, ਸਾਿਯ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ; ਨਜਿੇੇਂ, ਿੂੰਆ ਅੱਿ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਪੈਦਾ ਿਿੀ
ਿੰਦਾ।

ਹੇਤੁ
ਿੇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿੱਨਸਆਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਉਪਲਬਨਿ’ (ਪਰਾਪਤੀ), ਅਤੇ (2) ‘ਅਿਉਪਲਬਨਿ’
(ਅਪਰਾਪਤੀ)। ਇਿ ਦੋਿੋ ਨਿਨਿ (ਪਸ਼ਟੀ) ਜਾਂ ਪਰਨਤਸ਼ੇਿ (ਨਿਸ਼ੇਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿੀ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।
‘ਉਪਲਬਨਿ ਿੇਤ’ ਨੂੰ, ‘ਨਿਨਿ’ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ, ਛੇ ਉਪਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

ਨਿਆਨਪਆ - ਨਜਿੇੇਂ “ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਘੜਤ ਿੈ।“
ਇਸ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਨਿਆਨਪਆ’ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਘੜਤ ਿਾਲ
ਸਿਕਾਲਕ ਿੈ।

(2)

ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਇਿ ਪਰਸ਼ ਬੱਿੀਿਾਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਬੌਨਿਕ ਕਾਰਜਕਤਾ
ਿੈ।” ਬੱਿੀਿਾਿ ਿੋਣਾ ਬੱਿੀ ਦਾ ਕਾਰਜ (ਕਾਰਯ) ਿੈ।

(3)

ਕਾਰਣ - ਨਜਿੇੇਂ “ਇੱਥੇ ਪਰਛਾਿਾਂ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਛਤਰੀ ਿੈ।” ਇਸ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ
‘ਛਤਰੀ’ ਪਰਛਾਿੇੇਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿੈ।

(4)

ਪੂਰਿ (ਪਨਿਲਾ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਿਰਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿੋਿੇਿੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਛਾਈ ਿੋਈ ਿੈ।”
ਕਾਲੀ ਘਟਾ ‘ਸੰਭਾਿਤ’ ਿਰਖਾ ਦਾ ਪੂਰਿ ਕਾਰਣ (ਿੇਤ) ਿੈ।

(5)

ਉੱਤਰ (ਬਾਅਦ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਦਨਰਆ ਨਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿੜਹ ਿੈ, ਿੋਿਲੇਿਾਰ ਿਰਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿੋਈ
ਿੋਿੇਿੀ।” ਇੱਥੇ ਿੜਹ, ਿੋਿਲੇਿਾਰ ਿਰਖਾ ਦਾ ਉੱਤਰਕਾਲੀਿ ਿੈ।

(6)

ਸਿਚਰ (ਸਿਕਾਲੀ) – ਨਜਿੇੇਂ “ਇਸ ਅੰਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਿ ਿੈ, ਨਕਉਨਕ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਆਦ (ਰਸ) ਿੈ।” ਇੱਥੇ ‘ਰੰਿ’ ਅਤੇ ‘ਸਆਦ’ ਸਿਚਰ ਿਣ ਿਿ।

‘ਉਪਲਬਨਿ ਿੇਤ’ (ਕਾਰਣ) ਨੂੰ, ‘ਪਰਨਤਸ਼ੇਿ’ (ਨਿਸ਼ੇਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ, ਛੇ ਉਪਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

ਨਿਆਨਪਆ - ਨਜਿੇੇਂ “ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਿਨਿਸੂਸ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿਰਿੀ ਿੈ।”

(2)

ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਿਨਿਸੂਸ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ, ਨਕਉੇਂਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।”

(3)

ਕਾਰਣ - ਨਜਿੇੇਂ “ਇਿ ਆਦਿੀ ਖਸ਼ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਜ਼ਖਿੀ ਿੈ।”

(4)

ਪੂਰਿ (ਪਨਿਲਾ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਰੋਨਿਿੀ ਤਾਰੇ ਛੇਤੀ ਿਿੀ ਨਿਕਲਣਿੇ, ਨਕਉਨਕ ਰੇਿਤੀ ਤਾਰੇ
ਪਨਿਲਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਿਿ।”
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(5)

ਉੱਤਰ (ਬਾਅਦ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਭਰਣੀ ਤਾਰੇ ਕਝ ਦੇਰ ਪਨਿਲਾ ਿਿੀ ਨਿਕਲੇ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਸ਼ਯ
ਤਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਿਿ।”

(6)

ਸਿਚਰ (ਸਿਕਾਲੀ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਇਸ ਦੀਿਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿਿੀ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪਾਸਾ ਉਪਲਬਨਿ (ਨਦਸਦਾ) ਿੈ।”

‘ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਿੇਤ’ ਨੂੰ, ‘ਨਿਨਿ’ (ਪਸ਼ਟੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ, ਨਤੰਿ ਉਪਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਇਸ ਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਿਾਰੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਕੋਈ
ਨਿਲਜਲ ਿਿੀ ਿੈ।”

(2)

ਕਾਰਣ - ਨਜਿੇੇਂ “ਇਿ ਆਦਿੀ ਉਦਾਸ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰੀਤਿ ਦਾ ਨਿਛੋੜਾ
ਿੈ।”

(3)

ਸਵਭਾਿ185 (ਸਭਾਉ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਇੱਥੇ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ ਪਰਤੱਖ
ਿਿੀ ਿੈ।” ਅਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ ਦਾ ਸਿਿਾਯ ਿਣ (ਿਰਿ) ਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ ਦੀ ਿੈਰਿੌਜੂਦਿੀ ਿੈ।

‘ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਿੇਤ’ ਨੂੰ, ‘ਪਰਨਤਸ਼ੇਿ’ (ਨਿਸ਼ੇਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ, ਸੱਤ ਉਪਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

ਸਵਭਾਿ (ਸਭਾਉ) - ਨਜਿੇ “ਇੱਥੇ ਘੜਾ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਿੈ।”

(2)

ਨਿਆਨਪਆ - ਨਜਿੇੇਂ “ਇੱਥੇ ਨਸੰਿਲ ਰੱਖ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ।”

(3)

ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਇੱਥੇ ਿਖਦੀ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿਿੀ ਿੈ।”

(4)

ਕਾਰਣ - ਨਜਿੇੇਂ “ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ।”

(5)

ਪੂਰਿ (ਪਨਿਲਾ) - ਨਜਿੇੇਂ “ਰੋਨਿਿੀ ਤਾਰੇ ਛੇਤੀ ਿਿੀ ਨਿਕਲਣਿੇ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਤਕਾ ਤਾਰੇ
ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਿਿ (ਨਦਸਦੇ ਿਿੀ ਿਿ)।”

(6)

ਉੱਤਰ (ਬਾਅਦ) – ਨਜਿੇੇਂ “ਭਰਣੀ ਤਾਰੇ ਕਝ ਦੇਰ ਪਨਿਲਾ ਿਿੀ ਨਿਕਲੇ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਤਕਾ
ਤਾਰੇ ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਿਿ (ਨਦਸਦੇ ਿਿੀ ਿਿ)। “

(7)

ਸਿਚਰ (ਸਿਕਾਲੀ) – ਨਜਿੇੇਂ “ਇਸ ਸੰਤਲਿ ਤੱਕੜੀ ਨਿਚ ਪਲੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਿਿੀ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਐਸਾ ਅਿਉਪਲਬਨਿ ਿੈ” (ਅਰਥਾਤ ਐਸਾ ਿਿੀ ਨਦਸਦਾ)।

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ
‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਖ’, ਅਿਿਾਿ ਨਿਿੀ ਦੇ ਅੰਿ ਿਿ, ਪਰ ਉਦਾਿਰਣ (ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ) ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਸਾ ਿਿੀ ਿੈ। ਨਫਰ
ਿੀ ਤੱਛ ਬੱਿੀ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਝ
ੰ ਲਦਾਰ ਿਸਲੇ ਸਿਝਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਿਰਣ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ‘ਉਪਿਯ’
(ਪਰਯੋਿ) ਅਤੇ ਨਿਿਿਿ (ਨਸੱਟਾ) ਿੀ ਅਿਿਾਿ ਨਿਿੀ ਦੇ ਅੰਿ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿਿ:

185

ਸਵਭਾਿ – ਸਭਾਉ, ਆਪਣਾ ਿਰਿ, ਪਰਨਿਨਤ। [ਿ: ਕੋ:]
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(1) ‘ਅਿਵਯ’186 ਜਾਂ ਸਾਿਰਿਯ (ਿਾਂ-ਿਾਚਕ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਿਕ) ਜੋ ‘ਿੇਤ’ ਦੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਦਾ
ਪਰਿਟਾਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ: ‘ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ’, ਜੈਸੇ ਰਸੋਈ ਨਿਚ; ਅਤੇ (2)
‘ਿਯਨਤਰੇਕੀ’187 ਜਾਂ ਿੈਿਰਿਯ (ਿਾਂ-ਿਾਚਕ, ਿਾਕਾਰਾਤਿਕ), ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ‘ਿੇਤ’ ਦੀ ਿਾਿੌਜੂਦਿੀ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੀ
ਿਾਿੌਜੂਦਿੀ ਦਆਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ‘ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਝੀਲ
ਨਿਚ’।

ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍
ਅਿਿਾਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਿਿਾਿ, ਅਤੇ (2)
‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’, ਪਰਾਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਿਿਾਿ। ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ ਇਸ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ:
(1)

ਸ਼ਬਦ (ਿਿੀ) ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਿੈ,

(ਪਰਨਤਨਿਆ)

(2)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਘੜਤ ਿੈ,

(ਿੇਤ)

(3)

ਜੋ ਘੜਤ ਿੈ, ਉਿ ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਿੈ,

(ਸਾਿਰਿਯ ਉਦਾਿਰਣ)

(4)

ਸ਼ਬਦ (ਿਿੀ) ਘੜਤ ਿੈ

(ਉਪਿਯ)

(5)

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ (ਿਿੀ) ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ

(ਨਿਿਿਿ)

ਜਾਂ
(3)

ਜੋ ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਿਿੀ ਿੈ ਘੜਤ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਦੇ ਕਚ188 ਦਾ ਦੱਿ
(ਿੈਿਰਿਯ ਉਦਾਿਰਣ)

(4)

ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਬਦ (ਿਿੀ) ਘੜਤ ਿੈ

(ਉਪਿਯ)

(5)

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ (ਿਿੀ) ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ

(ਨਿਿਿਿ)

ਆਗਮ
ਆਿਿ189, ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਪਰਿਾਣਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਬਆਿਾਂ ਤੋੇਂ ਪਰਾਪਤ
ਿੰਦਾ ਿੈ।

ਵਿਸ਼ਾ
ਸਿੀ (ਸਿਯਕ ਜਾਂ ਸਿਕ190) ਨਿਆਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿਿ: (1) ‘ਸਾਿਾਿਯ’, ਅਤੇ (2) ‘ਨਿਸੇਸ਼’। ਜੈਿ

186

ਅਿਵਯ – ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਨਿਯਾ, (ਤਾਰਨਕਕ) ਸੰਬੰਿ, ਸੰਯੋਿ, ਿੇਲ। [ਿ: ਕੋ:]

187

ਿਯਨਤਰੇਕ – ਨਿਯੋਿ, ਨਭੰਿਤਾ, ਜਦਾਈ। [ਿ: ਕੋ:]

188

ਕਚ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਸਤਿ. ਿੰਿਾ. ਨਪਸਤਾਿ। [ਿ: ਕੋ:].

189

ਆਿਿ - ਿੇਦ; ਸ਼ਾਸਤਰ; ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ. ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਸੱਤ ਅੰਿ ਿੋਣ- ਉਤਪੱਨਤ, ਪਰਲੈ, ਦੇਿਪੂਜਿ, ਿੰਤਰਸਾਿਿ,

ਪਰਸ਼ਚਰਣ, ਖਟ ਕਰਿਾਂ ਦੇ ਸਾਿਿ ਅਤੇ ਿਯਾਿ. "ਆਿਿ ਨਿਿਿ ਕਿੈ ਜਿ ਿਾਿਕ ਸਭ ਦੇਖੈ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ"। [ਿ: ਕੋ:]
190

ਸਿਯਕ, ਸਿਕ – ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ, ਬਖੂਬੀ, ਸਿੀ। [ਿ:ਕੋ:]
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ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਨਿਆਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਦੋਿੇੇਂ ਸਾਿਾਿਯ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ, ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚ ਦੋਿੇੇਂ ਆਿ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼
ਿਣ ਸ਼ਾਿਲ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਅੱਿੇ ਚਲ ਕੇ ਸਾਿਾਿਯ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦੇ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਨਤਰਯਕ
ਸਾਿਾਿਯ’, ਅਤੇ (2) ‘ਊਰਿਿਤ ਸਾਿਾਿਯ’। ਇਸ ਿੰਡ ਨਿਚ ਿੈਰਾਿੀ ਦੀ ਿੱਲ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਿੰਡ ਭੌਨਤਕ

ਨਦਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਨਤਰਯਕ ਦਾ ਿਤਲਬ ਿੈ ਸਿਤਲ ਨਦਸ਼ਾ (ਸਿਰੇਖ) ਅਤੇ ਊਰਿਿ ਦਾ
ਿਤਲਬ ਿੈ ਉੱਪਰਿਖੀ ਨਦਸ਼ਾ (ਲੰਬਰੇਖ) (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 4.3)।
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ਵਚੱਤਿ 4.3 ਨਤਰਯਕ ਸਾਿਾਿਯ ਅਤੇ ਊਰਿਿ ਸਾਿਾਿਯ
‘ਊਰਿਿਤ’ ਜਾਂ ਲੰਬਰੇਖ ਸਾਿਾਿਯ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਾਲ-ਸੂਚਕ ਨਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ,
ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਿੇ ਦੇ ਿਾਲ ਕਈ ਪਨਰਿਰਤਿ ਆਉੇਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ (ਸਰੂਪ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਦੋ
ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਚ ਸਿਾਿਰੂਪਤਾ ਦਾ ਅਿਭਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਅਿਿਨਿਕ ਨਿਕਾਸ (ਪਨਰਣਾਿ) ਦੌਰਾਿ ਿਸਤੂ ਦੇ
ਿੂਲ ਲੱਛਣ (ਿਣ) ਸਿਾਿ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਆਦਿੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨਿਚ ਆਦਿੀ ਬਚਪਿ, ਜਆਿੀ ਅਤੇ
ਬਢੇਪੇ ਨਿਚ ਉਿੀ ਆਦਿੀ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ ਭਾਿੇੇਂ ਉਸ ਨਿਚ ਿੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉੇਂਦੀਆਂ ਰਨਿੰਦੀਆਂ ਿਿ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਨਤਰਯਕ’ ਸਾਿਾਿਯਤਾ ਿਸਤੂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਰੂਪਤਾ (ਸਨਦਰਸ਼ਪਨਰਣਾਿ) ਿੈ, ਭਾਿ ਇਿ
ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਕ ਿੀ ਸਿੇ (ਸਿਕਾਲ) ਨਿਨਭੰਿ ਿਿੂਨਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਿਾਿ ਿੰਦੇ ਿਿ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇਖ ਜਾਂ ਸਿਕਾਨਲਕ ਪਨਰਿਰਤਿ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ਿਰ ਨਕਸਿ ਦੀ ਿਊ ਨਿਚ
ਿਲਿਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਿਣ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਨਭੰਿ ਨਕਸਿ ਦੀ ਿਊ “ਿਊ” ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
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ਇੱਥੇ ਇਿ ਜਾਣਿਾ ਿੀ ਫਾਇਦੇਿੰਦ ਰਿੇਿਾ ਨਕ ਅਿਨਿਕ ਜੀਿ-ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਜੀਿ ਨਿਕਾਸ ਦੀ
ਪਰਨਿਆ ਨੂੰ ‘ਨਤਰਯਕ’ ਅਤੇ ‘ਊਰਿਿ’ ਨਿਕਾਸ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਤਿਯਕ ਜੀਿਾਣੂ ਤਬਾਦਲੇ191 ਨਿਚ
ਇਕ ਜੀਿ ਆਪਣਾ ਜੀਿਕ ਿਾਦਾ (DNA) ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਨਦੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਇਸ
ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ਊਿਧਿ ਜੀਿਾਣੂ ਤਬਾਦਲੇ192 ਨਿਚ ਇਕ ਜੀਿਾਣੂ, ਜੀਿਕ ਿਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਿਜਾਂ ਤੋੇਂ, ਸੰਯੋਜਕ
ਸੰਬੰਿ ਰਾਿੀੇਂ, ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਊਰਿਿ ਜੀਿਾਣੂ ਤਬਾਦਲਾ ਪਰਾਨਿਨਤਕ ਜੀਿ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਆਿਾਰ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ
ਨਤਰਯਕ ਜੀਿਾਣੂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਿਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਨਤਰੋਿ193 ਦਾ ਿੱਖ ਕਾਰਣ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਨੂੰ ਿੀ ਦੋ ਨਕਸਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਿਯਨਤਰੇਕ194’ ਨਿਸ਼ੇਸ਼, ਅਤੇ (2)
‘ਪਰਯਾਯ’195 ਨਿਸ਼ੇਸ਼।
ਜੇਕਰ ਦੋ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਚ ਸਿਾਿਤਾ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਊਰਿਿਤ ਸਾਿਾਿਯ ਿਣਾਂ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ
ਇਿਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਉਸ ਦੇ ‘ਿਯਨਤਰੇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਿਣਾਂ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਅਲਿ
ਅਲਿ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਚ ਅਲਿ ਅਲਿ ਪਨਰਿਰਤਿਾਂ ਨੂੰ ‘ਿਯਨਤਰੇਕ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ਿਊ, ਿੱਝ, ਿਾਥੀ,
ਘੋੜਾ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤੂਆਂ ਿਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਦਆਰਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਿਿ।
ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਿਸਤੂ ਨਿਚ ਕਰਿਿਾਰ ਪਨਰਿਰਤਿ (‘ਪਰਯਾਯਿਿ’) ਜੋ ‘ਨਿਆ’ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ
ਿੋਣ, ਨਜਿੇੇਂ ਆਤਿਾ ਦਆਰਾ ਦੱਖ ਅਤੇ ਸੱਖ ਦਾ ਅਿਭਿ ਆਨਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ‘ਪਰਯਾਯ ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਸਿੀ ਜਾਂ ਿੈਿ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਫਲ ਅਨਿਆਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ‘ਨਿਆਿੀ’ ਨੂੰ
ਲੋੜੀੇਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਸਲ ਕਰਿ ਨਿਚ ਸਿਾਈ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਣਚਾਿੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿ ਨਿਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ
ਿੈ।

ਆਭਾਸ
ਉਿ ਨਿਆਿ ਜੋ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੋਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਭਾਸ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਈ
ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਜੈਸੇ:
(1)

‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼ਆਭਾਸ’ – ਨਜਿੇੇਂ ਨਕਸੇ ‘ਰੱਸੀ’ ਨੂੰ ‘ਸੱਪ’ ਸਿਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਨਿਚ ਪਰਤੱਖਣ ਦਾ
ਆਭਾਸ ਿੈ।

(2)

‘ਸਿਰਣ ਆਭਾਸ’ – ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਲਤ ਿਾਿ ਯਾਦ ਕਰਿਾ ਜੈਸੇ ‘ਜੀਣ ਦੱਤ’ ਦੀ ਬਜਾਏ

191

ਨਤਰਯਕ ਜੀਿਾਣੂ ਤਬਾਦਲੇ (Horizontal Gene Transfer)।

192

ਊਰਿਿ ਜੀਿਾਣੂ ਤਬਾਦਲੇ (Vertical Gene Transfer)।

193
194

ਰੋਿਾਣੂਿਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਨਤਰੋਿ (bacterial antibiotic resistance)।
ਿਯਤਰੇਕ - {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਯੋਿ. ਨਭੰਿਤਾ. ਜਦਾਈ; ਨਬਿਾ. ਨਸਿਾਯ; ਪਦਛੇਦ; ਇੱਕ ਅਰਥਾਲੰਕਾਰ ਦੇ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ

ਿਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਪਿਾਿ ਦੀ ਉਪਿੇਯ ਿਾਲੋੇਂ ਯਕਨਤ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ੇਸ ਤਾ ਦੱਸੀਏ, ਇਿ "ਿਯਨਤਰੇਕ" ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ
ਲੱਛਣ ਿੈ....[ਿ: ਕੋ:]
195

ਪਰਯਾਯ –ਸਿਾਿ ਅਰਥ ਿਾਚੀ ਸ਼ਬਦ, ਜੈਸੇ, ਆਬ ਜਲ, ਅਿਨਿ ਆਤਸ਼, ਿਿਾ ਪਿਿ ਿਾਯ ਆਨਦ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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‘ਦੇਿ ਦੱਤ’ ਯਾਦ ਕਰਿਾ।
(3)

‘ਪਰਨਤਨਭਨਿਆ ਆਭਾਸ’ – ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਲਤ ਪਛਾਣ ਕਰਿਾ। ਜੈਸੇ, ‘ਨਬੱਲੇ’ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ
‘ਬਨਘਆੜ’ ਦਾ ਭਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਣਾ।

(4)

‘ਤਰਕਆਭਾਸ’ – ਿਲਤ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਭੱਲ ਕਰਿਾ। ਜੈਸੇ, ਇਿ ਕਨਿਣਾ “ਨਜਿੜਾ ਿੀ
ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਿੋਏਿਾ, ਉਿ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਿੋਏਿਾ।”

(5)

‘ਪਕਸ਼ਆਭਾਸ’ – ਜੋ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੋਿੇ ਉਸ ਦੀ ਿਲਤ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ। ਜੈਸੇ,
ਇਿ ਕਨਿਣਾ “ਅਿਿੀ ਿਰਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪਾਣੀ ਿਰਿੀ ਚੀਜ਼ ਿੈ।”

(6)

‘ਿੇਤਿਆਭਾਸ’ – ਕਾਰਣ (ਿੇਤ) ਦੀ ਿਲਤੀ ਕਰਿਾ। ਜੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ (ਿਿੀ) ਸਦੀਿੀ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਕਰਤਿ (ਘੜਤ) ਿੈ।” ਕੋਈ ਿੀ ਨਕਰਤਿ ਚੀਜ਼ ਸਦੀਿੀ ਿਿੀ ਿੰਦੀ।

(7)

‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਆਭਾਸ’ – ਉਦਾਿਰਣ ਦੀ ਿਲਤੀ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਿਲਤ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇਣਾ। ਜੈਸੇ,
“ਸ਼ਬਦ (ਿਿੀ) ਸਦੀਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਭੌਨਤਕ ਿੈ, ਘੜੇ ਿਾਂਿ।” ਿਿੀ ਘੜੇ ਿਾਂਿ ਭੌਨਤਕ
ਿਸਤੂ ਿਿੀ ਿੈ।

(8)

4.5.7

‘ਆਿਿਆਭਾਸ’ – ਪਰਿਾਣਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਿਲਤ ਉਪਯੋਿ ਕਰਿਾ।

ਪਰਭਾ ਚੰਦਰ (825 ਈ:)

ਪਰਭਾ ਚੰਦਰ, ਜੋ ਇਕ ਕਿੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ, ਜੈਿਿਤ ਦੇ ਨਦਿੰਬਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਿੱਚੋੇਂ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ
“ਪਰਿੇਯ ਕਿਲ ਿਾਰਤੰਡਾ196” (ਨਿਆਿ ਦੇ ਕਿਲ ਦਾ ਸੂਰਜ) ਿਾਿੀ, ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ, ਇਕ ਿਸ਼ਿੂਰ
ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ ਜੋ ਿਾਨਣਕਯ ਿੰਦੀ ਦੇ ਿਰੰਥ ‘ਪਰੀਕਸ਼ਾ-ਿੱਖ-ਸੂਤਰ’ ’ਤੇ ਇਕ ਟੀਕਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇ-ਕਿਦਚੰਦਰੋਦਯਾ’ ਦਾ ਰਚਿਾਕਾਰ ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਆਪਣੇ ‘ਪਰਿੇਯ ਕਿਲ ਿਾਰਤੰਡ’ ਨਿਚ ਕਿਾਰਲ,
ਪਰਭਾਕਰ, ਨਦਿਿਾਿ, ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਉਨਦਓਤਕਰ ਿਰਿੇ ਿਿਾਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ।

4.5.8

ਰਾਭਸ ਿੰਦੀ (850 ਈ:)

ਨਦਿੰਬਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਿਚੋੇਂ ਰਾਭਸ ਿੰਦੀ ਿਾਿ ਦੇ ਇਕ ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿੇ ‘ਸੰਬੰਿੋਯਤ’ ਿਾਿੀ ਿਰਥ
ੰ ਨਲਨਖਆ
ਜੋ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ਿਰੰਥ ‘ਸੰਬੰਿ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ’ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਰੰਥ ਦਾ ਰਚਿਾਕਾਲ
635 ਈ: ਦੇ ਲਿ ਪਿ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ ਸੀ।

4.5.9

ਿੱਲਾਿਾਦੀ (827 ਈ:)

ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਿੱਲਾਿਾਦੀ ਿੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਨਸਿਾਂਤ ‘ਨਿਆਇ-ਨਬੰਦੂਟੀਕਾ’ (ਜਾਂ
ਿਰਿੋਤਰ-ਨਟਪਿਾਕ) ਉੱਪਰ ਇਕ ਸਪਰਨਸੱਿ ਟੀਕਾ ਨਲਖੀ। ਜੈਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ ਿੱਲਾ, ਰਾਜਾ
ਨਸ਼ਲਾਨਦਨਤਆ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ “ਿਾਦੀ” ਜਾਂ ਤਾਰਨਕਕ ਇਸ ਲਈ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ
ਉਸਿੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਕਕ ਿੰਡਲਾਂ ਨਿਚ ਿਰਾ ਕੇ ਜੈਿਿਤ ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ ਬਿਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੈਿਿਤ ਦੀ
196

ਿਾਰਤੰਡ - ਸੰ. मार्त्ण्
ष ड. ਿਾਰਤਾਡ. ਿੋਏ ਿੋਏ ਆਂਡੇ ਨਿੱਚੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ, ਸੂਰਜ... [ਿ: ਕੋ:]

ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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ਿਿਾਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਨਦਿਾਥ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਰ ਨਫਰ ਕਾਠੀਆਿਾੜ ਨਿਚ ਸ਼ਤਰੰਨਜਆ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ
ਿਨਿਿਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।

4.5.10

ਅੰਨਿਰਤ ਚੰਦਰ ਸੂਰੀ (905 ਈ:)

ਅੰਨਿਰਤ ਚੰਦਰ ਸੂਰੀ, ਜੋ ਨਦਿੰਬਰ ਭਈਚਾਰੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ, ਿੇ ‘ਤੱਤਿਾਰਤਾ-ਸਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਿਨਖਆਤੀ’ ਿਾਿ ਦੇ
ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ।

4.5.11

ਦੇਿਸੇਿ ਭੱਟਾਰਕ (899-950ਈ)

ਰਾਿਸੇਿ ਦੇ ਸ਼ਨਿਰਦ ਦੇਿਸੇਿ ਿੇ ‘ਿਯਚੱਕਰ’ ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ 933 ਈਸਿੀ ਦੌਰਾਿ ‘ਦਰਸ਼ਿਸਾਰ’ ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਿੀ, ਨਲਨਖਆ।

4.5.12

ਪਰਦਯਿਿ ਸੂਰੀ (980 ਈ)

ਪਰਦਯਿਿ ਸੂਰੀ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਭਈਚਾਰੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਪਰਬੀਿਤਾ ਉਸ ਸਿੇ ਦੇ
ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਿੰਡਲਾਂ ਨਿਚ ਕਾਫੀ ਿੰਿੀ ਪਰਿੰਿੀ ਸੀ। ਉਿ ਨਿਚਾਰਿੰਡਲਾਂ ਨਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਿਈ
ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿ ਦੇ ਿਾਿਰ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਕਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਿੋਨਿਕਾਰ ਰੋਿਾਂ ਦਾ ਸਿਾਰਕ
ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਿ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਿਾਜ਼ਰ-ਜਿਾਬ, ਤੇਜ ਬੱਿੀ ਅਤੇ ਯਕਤੀਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ
ਿਰਤਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਿੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਿਿਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਨਿਕ ਘਿੰਡ ਦੇ ਰੋਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ
ਦੇਣ ਲਈ ਿੀ ਿਸ਼ਿੂਰ ਸਿ।

4.5.13

ਅਭੈਦੇਿ ਸੂਰੀ (1000 ਈ)

ਅਭੈਦੇਿ ਸੂਰੀ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ ਅਤੇ ਪਰਦਯਿਿ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਿਸ਼ੀਿ ਸਿ। ਉਿ ਕਾਫੀ
ਿਸ਼ਿੂਰ ਤਾਰਨਕਕ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਿਾਦਿਿਾਰਣਿ’ ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਲਨਖਆ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਸੰਿਤੀਤਰਕ-ਸੂਤਰ’ ਉੱਪਰ ਤਤਿਾਰਥ-ਬੋਿ-ਨਿਨਦਯਾਿੀ’ ਿਾਿ ਦੀ ਟੀਕਾ ਿੀ ਰਚੀ। ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਕਕ ਪਸਤਕਾਂ ਦੇ
ਬੀਆਬਾਿ ਜੰਿਲ ਦਾ ਉਿ ਸ਼ੇਰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਿਆ ਜੋ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਿਸ਼ਤ (ਟਨਿਲ) ਲਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਿਤਲਬ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿੱਚੇ ਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਿਾਨਿਰ (ਨਿਆਿੀ) ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

4.5.14

ਲਘਸਿੰਤਭਦਰ (1000 ਈ:)

ਲਘਸਿੰਤਭਦਰ, ਨਦਿੰਬਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ਨਿਨਦਆਿੰਦ ਦੇ ਿਰੰਥ “ਅਸ਼ਟਸਾਿਸਰੀ” ਉੱਪਰ
“ਅਸ਼ਟਸਾਿਸਰੀ-ਨਿਸ਼ਿਪਦ-ਤਾਤਪਰਯ-ਟੀਕਾ” ਿਾਿ ਦੀ ਪਸਤਕ ਰਚੀ।

4.5.15

ਕਨਲਆਣ ਚੰਦਰ (1000 ਈ:)

ਕਨਲਆਣ ਚੰਦਰ ਇਕ ਿੋਰ ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਆਿੀ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਿਰਿਕੀਰਤੀ (635 ਈ:) ਦੀ
ਰਚਿਾ ‘ਪਰਿਾਣ-ਿਾਰਨਤਕ’ ਉੱਪਰ ‘ਪਰਿਾਣ-ਿਾਰਨਤਕ-ਟੀਕਾ’ ਿਾਿੀ ਇਕ ਿਰੰਥ ਰਨਚਆ।
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4.5.16

ਅਿੰਤ-ਿੀਰਯ (1039 ਈ:)

ਅਿੰਤਿੀਰਯ, ਜੋ ਨਦਿੰਬਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ, ਿੇ ਿਾਨਣਕਯ ਿੰਦੀ ਦੇ ਿਰੰਥ “ਪਰੀਕਸ਼ਾਿਖ” ਉੱਪਰ “ਪਰੀਕਸ਼ਾਿਖ-ਪੰਨਜਕਾ197” ਿਾਿ ਦੀ ਟੀਕਾ ਨਲਖੀ। ਇਿ ਟੀਕਾ ‘ਪਰਿੇਯ-ਰਤਿਿਾਲਾ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਿਹਾਂ ਿੇ ਇਕ ਿੋਰ ਟੀਕਾ “ਨਿਆਇ-ਨਿਨਿਸ਼ਚਯ-ਨਿਰਤੀ” ਅਕਲੰਕਾ ਦੀ ਰਚਿਾ “ਨਿਆਇ-ਨਿਨਿਸ਼ਚਯ” ਉੱਪਰ
ਿੀ ਨਲਖੀ।

4.5.17

ਦੇਿ ਸੂਰੀ (1086-1169 ਈ)

ਦੇਿ ਸੂਰੀ, ਜੋ ਿਾਦੀਪਰਿਰ (ਸਰੇਸ਼ਟ ਨਿਿਾਦਕਾਰ) ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ, ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਾਲ
ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ ਸਿ ਅਤੇ ਿਿੀਚੰਦਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਉੱਪਰ ਇਕ ਕਾਫੀ
ਿਸ਼ਿੂਰ ਿਰੰਥ “ਪਰਿਾਣ-ਿਯ-ਤਤਿਾਲੋਕਾਲੰਕਾਰ” ਨਲਨਖਆ। ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਬਾਰ ਉਿਹਾਂ ਿੇ “ਿਾਰੀ
ਨਿਰਿਾਣ” ਨਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬਨਿਸ ਨਿਚ ਇਕ ਨਦਿੰਬਰ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਦਚੰਦਆਚਾਰੀਆ ਉੱਪਰ ਪੂਰਿ ਨਿਜੇ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਨਿਿਾਰਕ ਰੂਪ ਨਿਚ, ਨਦਿੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਿਰ ਨਿਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣਾ ਿੀ ਬੰਦ ਕਰ
ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ। ਇਿ ਬਨਿਸ ਰਾਜਾ ਜੈ ਨਸਿਿਾ ਦੇਿ ਦੇ ਨਸੰਘਾਸਿ ਸਥਾਿ ‘ਅਿਨਿਲਾਪਰਾਪਟਿ’ (ਿਜਰਾਤ)
ਨਿਖੇ 1124 ਈ ਨਿਚ ਿੋਈ ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਰਤਿਪਰਭਾ ਸੂਰੀ ਿੇ ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ “ਉਪਦੇਸ਼ਿਾਲਾ ਟੀਕਾ”, ਜੋ 1181 ਈ: ਦੌਰਾਿ ਨਲਖੀ
ਿਈ, ਨਿਚ ਨਲਨਖਆ: “ਸਆਿੀ ਸ਼ਰੀ ਦੇਿ ਸੂਰੀ, ਜੋ ਸਨਤਕਾਰਯੋਿ ਿਿੀਚੰਦਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਸਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ
ਪੀਠ ਦੇ ਜਾਿਸ਼ੀਿ ਬਣੇ, ਿੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਨਸਿਿਾ ਦੇਿ ਦੇ ਪਨਰਸ਼ਦ-ਸਦਿ ਨਿਖੇ ਨਦਿੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਿ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ
ਿੋਏ ਨਕ ਔਰਤਾਂ ਿੀ ਨਿਰਿਾਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਿ, ਿਾਰ ਨਦੱਤੀ ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਿਾਣ ਦੇ ਿੱਕ
ਨਿਚ ਇਕ ਨਿਜੇ ਸਤੰਭ ਉਸਾਨਰਆ।”

4.5.17.1

ਦੇਿ ਸੂਰੀ ਦੀ “ਪਰਿਾਣ-ਿਯ-ਤਤਿਾਲੋਕਆਲੰਕਾਰ”

ਪਰਮਾਣ
ਇਸ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ਕਲ ਅੱਠ ਅਨਿਆਇ (ਪਨਰਛੇਦ) ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ:
(1)

‘ਪਰਿਾਣ-ਸਿੈਰੂਪ-ਨਿਰਣਯ’- ਸਿੀ (ਜਾਂ ਿੈਿ) ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਰੂਪ,

(2)

‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼-ਸਿੈਰੂਪ-ਨਿਰਣਯ’ - ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖ) ਦਾ ਸਰੂਪ),

(3)

‘ਸਿਰਣ-ਪਰਨਤਨਭਨਿਆ-ਤਰਕਅਿਿਾਿ-ਸਿੈਰੂਪ-ਨਿਰਣਯ’ - ਸਿਰਣ, ਪਰਨਤਨਭਨਿਆ ਅਤੇ
ਤਰਕਅਿਿਾਿ ਦਾ ਨਿਰਣਾ,

(4)

‘ਆਿਿਾਨਖਆ-ਪਰਿਾਣ-ਸਿੈਰੂਪ-ਨਿਰਣਯ’ - ਆਿਿ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋੇਂ ਪਰਾਪਤ ਨਿਆਿ ਦੇ
ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ,

197

ਪੰਨਜਕਾ - ਉਿ ਨਿਰੰਤਰ ਟੀਕਾ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ। [ਿ: ਕੋ:]
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(5)

‘ਨਿਸ਼ਯ-ਸਿੈਰੂਪ-ਨਿਰਣਯ’ - ਨਿਆਿ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ,

(6)

‘ਫਲ-ਪਰਿਾਣ-ਸਿੈਰੂਪਾਿਆਬਾਸ-ਨਿਰਣਯ’ - ਨਿਆਿਫਲ ਅਤੇ ਤਰਕਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ
ਨਿਰਣਾ,

(7)

‘ਿਯਆਤਿ-ਸਿੈਰੂਪ-ਨਿਰਣਯ’ - ਇਕ-ਪਾਸੜ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ,

(8)

‘ਿਾਦੀ-ਪਰਨਤਿਾਦੀ-ਨਿਆਇ-ਨਿਰਣਯ’ - ਿਾਦ-ਪਰਨਤਿਾਦ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ।

ਦੇਿ ਸੂਰੀ ਅਿਸਾਰ, ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਨਚਤ
(ਨਿਿਾਨਰਤ) ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਨਿਆਿਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ-ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਲ ਸਿੇਲ ‘ਪਰਿਾਣ’ (ਿੈਿ ਨਿਆਿ) ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ, ਨਕਉੇਂਨਕ
ਭਾਿੇੇਂ ਇਿ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ
ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ‘ਚੇਤਿਤਾ’ ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਪਰ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਇਕ ‘ਨਿਆਿ’ ਜ਼ਰੂਰ
ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਅਸੀੇਂ ਉਨਚਤ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਅਤੇ ਅਿਨਚਤ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿ ਦੇ
ਕਾਬਲ ਬਣਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਨਿਆਿ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਪੱਕ (ਨਿਸ਼ਨਚਤ) ਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਿਾਰੋਪ (ਉੱਪਰ
ਠੋਸਣ) ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਿਤਲਬ ਨਕ ਇਿ ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਨੂੰ ਉਿ ਿਿੀ ਸਿਝ ਬੈਠਦਾ ਜੋ ਉਿ ਿਿੀ ਿੈ।
‘ਸਿਾਰੋਪ’198 ਨਤੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

‘ਨਿਪਰਯਯ’ (ਉਲਟਾਉ) – ਜੈਸੇ ਿੋਤੀ-ਨਸੱਪੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸਿਝ ਲੈਣਾ;

(2)

‘ਸੰਸ਼ਾ’ (ਸੰਸਾ) – ਜੈਸੇ, ਕੀ ਇਿ ਖੰਭਾ ਿੈ ਜਾਂ ਆਦਿੀ?;

(3)

‘ਅਿਅਿਯਿਸਾਯ199’ (ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ) – ਇਸ ਿਾਲ ਿਿ ਨਿਚ ਨਸਰਫ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਚੰਤਿ
(ਜਾਂ ਨਿਕਲਪਿ) ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਨਕਿੋ ਨਜਿੀ ਿੋਿੇਿੀ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੀ ਿੰਦੀ – ਨਜਿੇੇਂ ਆਿਨਿਕ ਨਬਜਲਾਣੂ (electron) ਅਤੇ ਿੋਰ ਅਣਕ ਕਣ
(sub-atomic particles), ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਨਸਰਫ ਿੰਦਲਾ ਨਜਿਾ ਸੰਕਲਪ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਪਰਿਾਣ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ (ਪਰਤੱਖ) ਜਾਂ ਨਸੱਿਾ ਪਰਿਾਣ; ਅਤੇ (2)
‘ਪਰੋਕਸ਼’ (ਪਰੋਖ) ਜਾਂ ਅਨਸੱਿਾ ਪਰਿਾਣ, ਭਾਿ ਜੋ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਿੀ। ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੈ: (1)
‘ਸਾਿਿਯਿਿਾਨਰਕ’ (ਸਾਿਨਿਿਾਰਕ), ਅਤੇ (2) ‘ਪਾਰਿਾਰਨਥਕ’ (ਅਿਭਿ ਤੋੇਂ ਪਰੇ)।
‘ਸਾਿਨਿਿਾਰਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼” ਦੀ ਉੱਪਿੰਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ: (1) ‘ਇੰਦਰੀਆਂ-ਨਿਬੰਿਿ’ – ਜੋ
ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ (2) ‘ਅਿਇੰਦਰੀਆਂ-ਨਿਬੰਿਿ’ – ਜੋ ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ
ਯਾਿੀ ਿਿ (ਨਚੱਤ) ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਿ ਦੋਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਿ ਚਾਰ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਨਿਚ ਦੀ ਿੋ
ਿਜ਼ਰਦੇ ਿਿ, ਇਿ ਿਿ: (1) ‘ਅਿਿਰਿ’200, ਨਜਿੇੇਂ ਨਕਸਿਾਂ (ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ) ਨਿਚ ਭੇਦ ਜਾਣਿਾ, ਨਿਸਾਲ ਿਜੋੇਂ
198

ਸਿਾਰੋਪ – ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਠੋਸਣਾ, ਜੋੜਿਾ। [ਸੰਿਭਾਸ਼ਣਸੰਸਨਿਤਿ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ – ਸੰ:ਸੰ:ਸ਼:]

199

ਅਿਯਿਸਾਯ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਉਤਸਾਿ. ਨਦਲੇਰੀ; ਨਿਸ਼ਚਾ; ਸ਼ੌਕ. [ਿ: ਕੋ:]

200

ਅਿਿਰਿ – ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਿਰਨਿਣ ਕਰਿਾ। [ਸੰ:ਸੰ:ਸ਼:]
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ਆਦਿੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ, ਪਰ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਿਾ ਕਰਿਾ; (2) ‘ਈਿਾ’201, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਿਾ,
ਨਜਿੇੇਂ ਇਿ ਪਤਾ ਕਰਿਾ ਨਕ ਪਰਸ਼ ਨਕੱਥੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਇਿ ਘੋੜਾ ਨਕਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਿੈ ਆਨਦ; (3)
‘ਆਿਯ’ (ਪਿੰਚਣਾ), ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੀ ਨਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪਿਚ
ੰ ਣਾ; ਅਤੇ (4) ‘ਿਾਰਣਾ’, ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਨਿਚ ਨਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਿਿ ਨਿਚ ਸਿਾਈ ਰੱਖਣਾ।
‘ਪਾਰਿਾਰਨਥਕ’ ਜਾਂ ਨਸੱਿਾ ਨਿਆਿ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਕੇਿਲ-ਿਾਤਰ ਆਤਿਾ ਦੀ ਪਰਬੱਿਤਾ ਤੋੇਂ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ
ਅਤੇ ਇਿ ਨਿਰਿਾਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਿਾਈ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਨਿਕਲ’
(ਅਪੂਰਣ), ਇਸ ਨਿਚ ‘ਅਿਨਿ ਨਿਆਿ’ (ਸੀਿਾਬੱਿ ਨਿਆਿ) ਅਤੇ ‘ਿਿ-ਪਰਯਾਯ ਨਿਆਿ’ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ
ਿਿ। ਅਿਨਿ ਨਿਆਿ ਉਿਹਾਂ, ਿੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ, ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਿਿੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਿਿ-ਪਰਯਾਯ ਨਿਆਿ ਨਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਿਿ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ, (2) ‘ਸਕਲ’ (ਜਾਂ ਸਿਲ),
ਭਾਿ ਸੰਪੂਰਣ ਨਿਆਿ, ਇਿ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਰ ਪੱਖ ਤੋੇਂ ਬੇਰੋਕ ਅੰਤਰ-ਨਿਆਿ ਿੈ। ਨਜਸ ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਇਿ
ਸੰਪੂਰਣ ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਰਿੰਤ’202 (ਜਾਂ ਅਰਹਤ
ੰ ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਭਾਿ ਉਿ ਜੋ ਸਾਰੇ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੋ ਜਾਿੇ।
ਅਨਸੱਿਾ ਜਾਂ ‘ਪਰੋਕਸ਼’ (ਪਰੇਖ) ਨਿਆਿ ਪੰਜ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਸਿਰਣ’ (ਜਾਂ
ਨਚਤਿਣ); (2) ‘ਪਰਨਤਨਭਨਿਆ’; (3) ‘ਤਰਕ’ (ਯਕਤੀ ਜਾਂ ਦਲੀਲ); (4) ‘ਅਿਿਾਿ’; ਅਤੇ (5) ‘ਆਿਿ’।
ਅਿਿਾਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’, ਭਾਿ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸਿਾਰਥ) ਲਈ ਅਿਿਾਿ;
ਅਤੇ (2) ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ, ਜੋ ਅਿਿਾਿ ਦੂਸਨਰਆਂ (ਪਰਾਏ) ਨੂੰ ਸਿਝਾਉਣ ਲਈ ਿਰਨਤਆ ਜਾਿੇ। ‘ਿੇਤ’
ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਇਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਕਝ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ। ਦੇਿ ਸੂਰੀ
‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੇ ਨਿਆਇ-ਿਾਕ (ਅਿਯਿ) ਨਿਚ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ
ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਨਿਿੀ ਨਿਚ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਬੰਿ’
(‘ਅੰਤਰ-ਨਿਆਪਤੀ’) ਿੌਜੂਦ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇਣਾ ਨਬਲਕਲ ਫਜ਼ੂਲ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਿ ਬੇਲੋੜੀ
‘ਬਾਿਰੀ-ਨਿਆਪਤੀ’ ਿੰਿਦੇ ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ,
ਪਰਬਤ (‘ਪੱਖ’) ਉੱਪਰ ਅੱਿ (‘ਸਾਿਯ’) ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ (‘ਿੇਤ’) ਿੈ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਚਲਹੇ ਦੀ ਅੱਿ ਨਿਚ।
ਇੱਥੇ ‘ਚਲਹੇ ਦੀ ਅੱਿ’ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇਣਾ ਨਬਲਕਲ ਬੇਲੋੜਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਸਾਬਤ
ਕਰਿ ਲਈ ‘ਅੱਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੂੰਏ’ ਦਾ ਸੰਬੰਿ, ਉਦਾਿਰਣ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੂੰਏ ਅਤੇ
ਅੱਿ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਆਪਤੀ (ਜਾਂ ‘ਨਿਆਪਤੀ’) ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਸਿੈ-ਨਸੱਿ ਿੈ। ਉਿ ਇਸ ਦੀ ਪਿਰ-ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ
ਿੋਏ, ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿੂਲ ਨਸਿਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਿਰ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ‘ਤਾਰਨਕਕ ਸਰਲਤਾ’,
‘ਸਚੱਜਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਿਾਿਨਸਕ ਘਾਲਣਾ’ ਨਿਚ ਸੰਜਿਤਾ ਿੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਿ ਿੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਥਾਂ ਿਾਲ
ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਣ ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਦੇ ਿੋਣੇ ਿੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਿਰ
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ਅਰਿੰਤ, ਅਰਹੰਤ – ਪੂਜਾ ਯੋਿ, ਜੈਿੀਆਂ ਦਾ ਪੂਜਯ ਦੇਿਤਾ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਉੱਤਿ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਿੋਰ ਿਣਾਂ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ‘ਸਰਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਚੱਜਾ’ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ‘ਉਪਿਯ’ (ਪਰਯੋਿ) ਅਤੇ ‘ਨਿਿਿਿ’ ਦੀ ਿੀ ‘ਨਿਆਇ-ਿਾਕ’ ਨਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ ਿੈ।
ਪਰੰਤੂ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ, ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਨਸਰਫ ਤੱਛ-ਬੱਿੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ-ਿਾਕ ਜਾਂ ਅਿਿਾਿ ਦੇ ਅਿਯਿ (ਜਾਂ ਭਾਿ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
(1)

ਪਕਸ਼ ਪਰਯੋਿ – ਪਰਸਤਾਿ ਜਾਂ ਪਰਨਤਨਿਆ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ, ਨਜਿੇੇਂ “ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ”,

(2)

ਿੇਤ ਪਰਯੋਿ – ਿੇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ, ਨਜਿੇੇਂ “ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂਆ
ੰ ਿੈ”,

(3)

ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ – ਉਦਾਿਰਣ, ਨਜਿੇੇਂ “ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੀ ਿੈ”,

(4)

ਉਪਿਯ – ਪਰਯੋਿ, ਨਜਿੇੇਂ “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ”,

(5)

ਨਿਿਿਿ – ਨਸੱਟਾ, ਨਜਿੇੇਂ “ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ”।

ਅਭਾਿ ਜਾਂ ਅਿਉਪਲਬਨਿ (ਅਣਿੋੇਂਦ) ਦਾ ਨਿਭਾਜਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

‘ਪਰਾਿਅਭਾਿ’ (ਪੂਰਿਿਾਿੀ ਅਣਿੋੇਂਦ), ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ ਪਨਿਲੇ ਕਾਲ ਨਿਚ ਿਾ ਿੋਣਾ, ਨਜਿੇੇਂ
ਲੋਿੇ ਨਿਚ ਤਲਿਾਰ ਬਣਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਿੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਤਲਿਾਰ ਦਾ ਅਭਾਿ ਸੀ।

(2)

‘ਪਰਿਵੰਸਾਭਾਿ’ (ਉੱਤਰਿਾਿੀ ਅਣਿੋੇਂਟ), ਜੋ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਾਸ਼ ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਿੋਿੇ,
ਨਜਿੇੇਂ ਆਨਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਲ ਕੇ ਭਸਿ ਿੋ ਜਾਿੇ।

(3)

‘ਇਤਰੇਤਰਾਭਾਿ’ (ਪਰਸਪਰ ਜਾਂ ਅਿਯੋਿਯ ਅਭਾਿ), ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾ
ਿੋਣਾ, ਨਜਿੇੇਂ ਿਿਾ ਿਊ ਿਿੀ ਅਤੇ ਿਊ ਿਿਾ ਰੂਪ ਿਿੀ, ਅਰਥਾਤ ਿਿੇ ਨਿਚ ਿਊ ਅਤੇ
ਿਊ ਨਿਚ ਿਿੇ ਦਾ ਅਭਾਿ ਿੈ।

(4)

‘ਅਤਯੰਤਾਭਾਿ’ (ਪੂਰਣ ਅਭਾਿ), ਸਭ ਸਨਿਆ (ਕਾਲਾਂ) ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ,
ਨਜਿੇੇਂ ਸਿੇ ਦਾ ਨਸੰ (ਜਾਂ ਨਸੰਿ), ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਫੱਲ ਆਨਦ।

ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਕਈ ਨਕਸਿ ਦੇ ਆਭਾਸ (ਭਲੇਖੇ) ਿੀ ਨਿਣੇ ਿਏ ਿਿ। ‘ਆਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਿਯ’ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਸਪਤਭੰਿੀ ਿਯ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਨਿਆਿ ਦੇ ਪਨਰਣਾਿ ਅਤੇ ਨਿਿਿਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ
ਭਰਿ (‘ਸੰਿਰਨਤ’) ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਿਾਸਤਨਿਕ (‘ਪਾਰਿਾਰਨਥਕ’) ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਨਿਆਿ ਨੂੰ
ਨਿਿਿਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦੇਿੰਦ ਅਤੇ ਪਰਿਉੱਤਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ ਜੋ ਆਦਿੀ ਦੇ
ਅਿਲੀ ਜੀਿਿ ਨਿਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ‘ਨਿਨਿਆਿ’ ਿੀ ਿੈ।

ਨ੍ਯ ਦੇ ਆਭਾਸ
‘ਿਯ’ ਨਿਸ਼ੇ (ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋੇਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿਰਨਿਣ ਕਰਿ ਦੀ ਨਿਿੀ) ਦੇ ਅਿੀਿ ਨਿਿਿਨਲਖਤ
‘ਿਯਆਭਾਸ’ ਨਿਣੇ ਿਏ ਿਿ:
(1)

‘ਿੈਿਿਆਭਾਸ’ – ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ (ਅੰਿਾਂ) ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਸਿਲ
ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਚਾਰਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਾਿਯ ਿਣਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ੇਸ਼
ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿੰਿਣਾ ‘ਿੈਿਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ ਨਕਸੇ ਨਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਾਿਿ ਜਾਤੀ ਦਾ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਪਰਤੀਕ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਿਾਲਾ ਪਰਸ਼ ਿੀ ਿੰਿਣਾ ‘ਿੈਿਿਿਯ’ ਕਿਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਿੈਿਿਆਭਾਸ’ ਉਸ ਿੇਲੇ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦੇ ਸਿੱਚੇ ਿਣਾਂ ਨੂੰ
ਬੇਿੱਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਸਾਿਾਿਯ’ ਜਾਂ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਿਿੱਤਤਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਿੇ। ਜੈਸੇ,
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਿਚ ‘ਪਾਣੀ’ ਦੇ ਸਿਲ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਘਟਕ ਤੱਤਾਂ
ਆਕਸੀਜਿ (O2) ਅਤੇ ਿਾਈਡਰੋਜਿ (H2) ਦੇ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿਝਣਾ ‘ਿੈਿਿਆਭਾਸ’
ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
(2)

‘ਸੰਿਿ
ਰ ਆਭਾਸ’ – ਇਿ ਆਭਾਸ (ਤਰਕਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਤਰਕ) ਉਦੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਨਕਸੇ
ਿਸਤੂ ਦੇ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋੇਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ‘ਸਾਿਾਿਯ’ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਅਸਲੀ
ਿਸਤ ਸਿਝ ਬੈਠਣਾ। ਜੈਸੇ, ਨਕਸੇ ਨਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਭਲਾ ਕੇ ਨਸਰਫ ਿਾਿਿ
ਜਾਤੀ ਿੀ ਸਿਝ ਲੈਣਾ।

(3)

‘ਨਿਿਿਾਰਆਭਾਸ’ - ਇਿ ਆਭਾਸ ਉਦੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਅਸੀੇਂ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’
ਿਣਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿੋਰਿਾ ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਲ ਜਿਾਤੀ
(ਜਾਤੀਿਤ) ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਿਿੱਤਤਾ ਿਿੀ ਨਦੰਦੇ। ਇਿ ‘ਸੰਿਿ
ਰ ਆਭਾਸ’ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ (ਉਲਟ) ਿੈ।
ਜੈਸੇ, ਨਕਸੇ ਨਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਪਛਾਣਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਿਿੱਖਤਾ ਿਾਲ
ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਣਨਡੱਠ ਕਰ ਦੇਣਾ।

(4)

‘ਨਰਜਸੂਤਰਆਭਾਸ’ – ਨਰਜਸੂਤਰਿਯ ਨਛਣਭੰਿਰਤਾ ਦਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿੈ, ਨਜਸ ਅਿੀਿ ਿਸਤੂ
ਦੇ ਿਰਤਿਾਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਿੀ ਸਾਰਥਕ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ
ਭਨਿੱਖਤਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਿਿੀਅਤ ਿਿੀ ਸਿਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਿਰਤਿਾਿ ਨੂੰ ਿੀ ਸਿੱਚੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਤ ਨੂੰ ‘ਨਰਜਸੂਤਰਆਭਾਸ’ ਜਾਂ ਨਛਣਭੰਿਰਤਾ ਦਾ
ਭਲੇਕਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

(5)

‘ਸ਼ਬਦਆਭਾਸ’ – ਇਿ ਆਭਾਸ ਉਦੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਅਸੀੇਂ ਨਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕੋ ਿੀ
ਅਰਥ ਸਿਝ ਬੈਠਦੇ ਿਾਂ, ਅਤੇ ਇਿ ਸਿੀਕਾਰ ਿਿੀ ਕਰਦੇ ਨਕ ਇਸ ਦੇ ਿੋਰ ਅਰਥ ਿੀ ਿੋ
ਸਕਦੇ ਿਿ। ਜਾਂ ਅਲਿ ਅਲਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਿੀ ਇਕੋ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਆਭਾਸ ਉਦੋੇਂ
ਿੀ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਿਰ ਕਾਲ ਨਿਚ (ਭੂਤ, ਿਰਤਿਾਿ ਅਤੇ
ਭਨਿੱਖ) ਬਰਾਬਰ ਿੰਿੇ ਜਾਣ। ਜੈਸੇ, “ਿਤ” ਸ਼ਬਦ, ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਯਿਯ ਿੈ, ਨੂੰ “ਿਤ”
ਨਰਖੀ ਦੇ ਭਾਿ ਨਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਨਰਖੀ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਨਿਲਾ ਦਾ ਿੰਨਿਆ
ਨਿਆ ਿੈ।

(6)

‘ਸਿਨਭਰੂਨਢਆਭਾਸ’ – ‘ਸਿਨਭਰੂਨਢਿਯ’ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਆਿ ਜਾਂ ਪਰਨਸੱਿ
ਅਰਥਾਂ ਿਾਲ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਕਤੀ-ਸੰਬੰਿੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਨਡੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਸਿਨਭਰੂਨਢਆਭਾਸ’ ਉਦੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਨਿਰਕਤੀ-ਸੰਬੰਿੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ
ਿਿੱਤਿ ਨਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਜਾਂ ਜਦੋੇਂ ਸਿਾਿਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਣ।

(7)

‘ਏਿਿਭੂਤਆਭਾਸ’ – ‘ਸਿਨਭਰੂਨਢਆਭਾਸ’ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ, ‘ਏਿਿਭੂਤਆਭਾਸ’ ਉਦੋੇਂ ਪੈਦਾ
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ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਕ ਿਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਤਆਨਿਆ ਜਾਿੇ ਨਕ ਉਸ ਦੇ ਿਣ ਉਿ ਿਿੀ
ਿਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜੜੇ ਿੋਏ ਿਿ। ਅਰਥਾਤ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਿਰਕਤੀ-ਸੰਬੰਿੀ ਅਰਥਾਂ
ਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਿੱਤਿ ਨਦੱਤਾ ਜਾਿੇ। ਜੈਸੇ, ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਰਾਿ ਇਕ ਿਿੱਖ ਿਿੀ ਿੈ (ਸੋਚਣ
ਿਾਲਾ ‘ਜੀਿ’) ਨਕਉੇਂਨਕ ਐਸ ਿੇਲੇ ਉਿ ਸੋਚ ਿਿੀ ਨਰਿਾ।

ਿਾਦ ਵਿਧੀ
ਨਕਸੇ ਅਨਿਿ ਪਰਸਤਾਿ ਜਾਂ ਿਸਲੇ ਨੂੰ ਨਖਆਲਾਂ ਦਾ ਅਦਾਿ ਪਰਦਾਿ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੀ ਨਿਰਣੇ
ਤੱਕ ਪਿੰਚਣ ਦੇ ਢੰਿ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ‘ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼’ ਜਾਂ ‘ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕੋਈ ਝਿੜਾ
ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਯਕਤੀਪੂਰਣ ਪਰਨਿਆ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਸਚਾਈ ਤੱਕ ਪਿੰਚਣ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਨਿਚ ਨਿਰੋਿੀ ਿਾਰਣਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਸਿੀ ਿਾਰਣਾਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ
ਿੈ। ਇਿ ਯਥਾਰਥ ਤੱਤ ਤੱਕ ਪਿਚ
ੰ ਣ ਦਾ ਨਿਨਿਆਿਕ ਢੰਿ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ, ਪਨਿਲਾ, ਨਿਚਾਰ ਸ਼ਰੂ ਕਰਿ ਿਾਲਾ
ਪਰਸ਼ (ਜਾਂ ਿਾਦੀ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਿੀ ਉੱਪਰ ਨਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸਕ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਨਫਰ
ਸਚਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿ ਦਾ ਚਾਿਿਾਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਸਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ (ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ
ਨਸ਼ਸ਼ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਾ ਚਿੰਦਾ ਿੈ) ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਨਰਆਂ ਲਈ (ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਿਰੂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਲਈ) ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਆਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਿ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਨਸਆਣੇ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ
‘ਿਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਿਾਦੀ’ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਝਾਉ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ‘ਪਨਰਸ਼ਦ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਿ ਦੱਸੇ ਿਏ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ (1) ‘ਿਾਦੀ’
ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਿਾਲਾ, (2) ‘ਪਰਨਤਿਾਦੀ’ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਸਤਾਿ ਦੀ ਿਖਾਲਫਤ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਨਿਰੋਿੀ, (3)
‘ਸਭਾ’ ਜਾਂ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਦੱਸ, (4) ‘ਸਭਾਪਤੀ’, ਜੋ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿੀ ਅਿਿਾਈ ਕਰਦਾ ਿੋਇਆ ਇਸ ਨਿਚ
ਅਿਸ਼ਾਸਿ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਇਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਦਾ ਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਰਸਤਾਿ ਉੱਪਰ ਕੇੇਂਨਦਰਤ ਰੱਖਣਾ
ਅਤੇ ਇਸ ਿੰਤਿ ਤੋੇਂ ਨਥੜਕਣ ਿਾ ਦੇਣਾ, ਿੰਦਾ ਿੈ ।
‘ਿਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਨਤਿਾਦੀ’ ਦੀ ਨਜ਼ੰਿੇਿਾਰੀ ਇਸ ਨਿਚ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ
ਪੱਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ। ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸ ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿੀਕਾਰ ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ, ਇਸ ਨਬਿਾ ’ਤੇ ਨਕ
ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨਿਣ ਕਰਿ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿੋਿੇ; ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਿਸਥ ਅਤੇ
ਿਰੋਈ ਿੋਿੇ; ਉਿ ਨਿਦਿਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟ ਬੱਿੀ ਿਾਲੇ ਿੋਣ; ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਿੀਰਜ, ਸਨਿਣ ਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਿਾਲੇ ਿਣ ਿੋਣ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਇਿ ਿੀ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ ਨਕ ਉਿ ਿਾਦੀ ਅਤੇ
ਪਰਨਤਿਾਦੀ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਜਿਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝ ਕੇ ਿਰਣਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਿੋਣ, ਅਤੇ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ
ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਨਕਕ ਕਥਿਾਂ ਦੇ ਿਣਾਂ ਅਤੇ ਔਿਣਾਂ ’ਤੇ ਸਿੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਰਥਾ
ਰੱਖਦੇ ਿੋਣ ਤਾਂ ਨਕ ਿੋਸ਼ਟੀ (ਬਨਿਸ) ਨਿਚ ਿੌਕੇ ਿੌਕੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਨਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਿ ਅਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸਆਣਪ, ਸਿਾਦੇਸ਼-ਸ਼ਕਤੀ, ਿੀਰਜ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ
ਬਖਨਸ਼ਸ਼ ਿੋਿੇ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ੰਿੇਿਾਰੀ ਇਿ ਬਣਦੀ ਿੈ ਨਕ ਉਸ ਨਿਚ ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਾਂ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੇ
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ਨਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਿੇਕਤਾ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਨਕ ਉਿ ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਨਿਚ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਿੰਦ-ਬੋਲਣੀ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਰਥਾ ਅਤੇ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ ਿੋਿੇ।
ਜੇਕਰ ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਨਸਰਫ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਨਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਿੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਿਾਦਨਿਿਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਪੂਿਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਿਿ ਨਜੰਿੀ ਦੇਰ ਨਕ ਨਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ
ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਸੱਚ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਿ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ
ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਿਿ ਨਜੰਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਿ ਸੱਚ ਤੱਕ ਿਿੀ ਪਿੰਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨਜੰਿਾ ਨਚਰ ਉਿ ਆਪਣਾ
ਉਤਸ਼ਾਿ ਕਾਇਿ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਿਿ।

4.5.18

ਿੇਿਚੰਦਰ ਸੂਰੀ (1088-1172 ਈ:)

ਿੇਿਚੰਦਰ ਸੂਰੀ, (ਉੱਪਿਾਿ ਕਾਲੀਕਾਲ-ਸਰਿੱਨਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਲੀ ਯਿ ਦਾ ਸਰਬਨਿਆਤਾ) ਦਾ ਜਿਿ
ਿੰਿਿਕ, ਅਨਿਿਦਾਬਾਦ ਨਿਖੇ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਉਿ ਿਜਰਸ਼ਾਖਾ ਿਾਸੀ ਦੇਿਚੰਦਰ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਅਣਨਿਣਤ ਿਰੰਥ ਰਚੇ ਪਰ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ “ਪਰਿਾਣ-ਿੀਿਾਂਸ” ਕਾਫੀ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ
ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਰਚਿਾ ਨਿਚ ਕਲ ਪੰਜ ਅਨਿਆਏ ਿਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਲਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਸੂਤਰ ਿਾਲੀ ਿੈ।

4.5.19

ਚੰਦਰਪਰਭ ਸੂਰੀ (1102 ਈ:)

ਜੈ ਨਸਿਿਾ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਿੰਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਚੰਦਰਪਰਭ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਿਿ ਿਜਰਾਤ ਨਿਖੇ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ “ਦਰਸ਼ਿਸ਼ੱਿੀ” ਿਾਿ ਦਾ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ। ਉਿ ਆਪਣੇ ਸਨਿਆ ਦੇ ਇਕ ਿਿਾਿ
ਤਾਰਨਕਕ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ ਅਤੇ ਤਾਰਨਕਕ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਨਿਚ ਦੂਸਰੇ ‘ਿਾਥੀ’ ਸਿਾਿ ਨਿਰੋਿੀਆਂ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ‘ਸ਼ੇਰ’
ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਨਿਆਇਿਤਾਰ-ਨਿਿਰਤੀ’ ਿਾਿ ਦੀ ਟੀਕਾ ਨਸੱਿਾਸੇਿ ਦੀਿਾਕਰ ਦੀ ਰਚਿਾ
‘ਨਿਆਇਿਤਾਰ’ ਉੱਪਰ ਨਲਖੀ। ਇਸ ਟੀਕਾ ਨਿਚ ਉਿ ਬੋਿੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ ਕਰਦੇ
ਿਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ।

4.5.20

ਿੇਿੀਚੰਦਰ ਕਿੀ (1150 ਈ:)

ਿੇਿੀਚੰਦਰ ਕਿੀ ਦਾ ਜਿਿ ਿਜਰਾਤ ਨਿਚ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਉਿ ਨਿੰਦੂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਣਾਦ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ
ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਿਾਿ ਿਰੂ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਿੇਰਾਸਿਾਿੀ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼
ਅਤੇ ਸਾਿਰੇੇਂਦ ਿਿੀ ਦੇ ਿਰੂ ਸਿ। ਿੇਿੀਚੰਦਰ ਇਕ ਕਿੀ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਸ਼ਿੂਰ ਸਿ।

4.5.21

ਆਿੰਦ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਅਿਰਚੰਦਰ ਸੂਰੀ (1093-1135 ਈ:)

ਆਿੰਦ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਅਿਰਚੰਦਰ ਸੂਰੀ ਲੜਕਪਿ ਤੋੇਂ ਿੀ ਬੜੇ ਿਿਾਿ ਤਾਰਨਕਕ ਸਿ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿੀ ਉਿ
‘ਿਯਾਘਰ-ਨਸ਼ਸ਼ਕ’ (ਬਨਘਆੜ-ਚੇਲਾ) ਅਤੇ ‘ਨਸੰਿਾ-ਨਸ਼ਸ਼ਕ’ (ਸ਼ੇਰ-ਚੇਲਾ) ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਸ਼ਿੂਰ ਸਿ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਪਨਰਸ਼ਦਾ ਨਿਚ ਿਾਥੀ ਸਿਾਿ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਿਰਾ ਨਦੰਦੇ ਸਿ। ਇਿਹਾ ਦਾ
ਜਿਿ ਿਜਰਾਤ ਨਿਚ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਿੋ ਿੀ ਿਨਿੰਦਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਿ। ‘ਿਿਾ-ਨਿਆਇ’ ਰਚਿਾਕਾਰ ਿੰਿੇਸ਼
ਉਪਾਨਿਆਇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਿਿਾਿ ਿਰੰਥ ‘ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ’ ਨਿਚ ਨਿਆਪਤੀ ਦੇ ਇਕ ਿਣ ਨੂੰ ‘ਨਸੰਿਾ-ਿਯਾਘਰੀ
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ਲਕਸ਼ਣ’ ਦਾ ਿਾਂ ਨਦੰਦੇ ਿਿ।

4.5.22

ਿਰੀਭਦਰ ਸੂਰੀ (1120 ਈ:)

ਿਰੀਭਦਰ ਸੂਰੀ, ਜੋ ਕਲੀਕਾਲ ਿੌਤਿ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ, ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 1120 ਈ: ਦੇ ਇਰਦਨਿਰਦ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ ‘ਸ਼ਦਦਰਸ਼ਿ-ਸਿੂਨਚਆ’ ਕਰਕੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਿੰਿੇ ਪਰਿਿ
ੰ ੇ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਆਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿੋਰ ਜਾਿੇ ਿਾਿੇ ਿਰੰਥ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
‘ਦਸ਼ਿੇਕਾਨਲਕਾ-ਨਿਰਕਤੀ-ਟੀਕਾ’, ‘ਨਿਆਇ-ਪਰਿੇਸ਼ਕ-ਸੂਤਰ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਇਿਤਾਰ-ਨਿਰਤੀ’। ‘ਸ਼ਦਦਰਸ਼ਿ’
ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਛੇ ਦਰਸ਼ਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: (1) ਬੋਿ, (2) ਨਿਆਇ, (3) ਸਾਂਖ, (4) ਜੈਿ, (5)
ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ (6) ਜੈਨਿਨਿ।
ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਰੇਕ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੂਤਰ ਨਿਚ ਉਿ ‘ਨਿਰਿ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਿਰਤੋੇਂ ਿਾਲ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਨਿਯੋਿ (ਨਿਛੋੜਾ) ਦਾ ਅਿਭਿ ਜਾਂ ਨਿਯੋਿ ਦੀ
ਪੀੜ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਇਕ ਦਰਦਿਾਕ ਕਿਾਣੀ ਿੈ। ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿਰੀਭਦਰ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ
ਿੰਸ ਅਤੇ ਪਰਿਿੰਸ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਜੈਿਿਤ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਭੋਟਦੇਸ਼ (ਅਜੋਕਾ ਨਤੱਬਤ) ਭੇਨਜਆ ਤਾਂ
ਨਕ ਉਿ ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਅਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਿਤ-ਪਨਰਿਰਤਿ ਲਈ ਪਰੇਰਿ। ਪਰ, ਉੱਥੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬੋਿੀਆਂ
ਿੇ ਿਾਰ ਿਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਿਾ ਦੇ ਘੋਰ ਸੋਿ ਨਿਚ ਿੀ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਨਿਰਿ’ ਸ਼ਬਦ ਿਰਤਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

4.5.23

ਪਾਰਸ਼ਿਦੇਿ ਿਣੀ (1133 ਈ)

ਪਾਰਸ਼ਿਦੇਿ ਿੇ ‘ਨਿਆਇ-ਪਰਿੇਸ਼’ ਿਰੰਥ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾ ‘ਨਿਆਇਪਰਿੇਸ਼ਪੰਜੀਕਾ’ ਰਚੀ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਅਿਰਦੇਿ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਨਿਯੋਿ ਿਾਲ ਿੇਿੀਚੰਦਰ ਦੀ ਰਚਿਾ “ਆਨਖਆਿ-ਿਣੀ-ਕੋਸ਼” ਉੱਪਰ ਿੀ ਇਕ ਟੀਕਾ
ਨਲਖੀ।

4.5.24

ਸ਼ਰੀਚੰਦਰ (1137-1165 ਈ:)

ਸ਼ਰੀਚੰਦਰ, ਿੇਿਚੰਦਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ, 1137 ਈ: ਦੇ ਲਿਪਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ‘ਨਿਆਇਪਰਿੇਸ਼-ਨਟੱਪਣ’ ਿਾਿੀ ਿਿਾਂ-ਟੀਕਾ, ਿਰੀਭਦਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਰਚਿਾ ‘ਨਿਆਇ-ਪਰਿੇਸ਼-ਨਿਰਤੀ’ ਉੱਪਰ ਨਲਖੀ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਇਕ ਿੋਰ ਟੀਕਾ “ਪਰਦੇਸ਼-ਨਿਆਨਖਆ-ਨਟੱਪਕਣ”, ‘ਆਿੱਸ਼ਕ ਸੂਤਰ’ ਉੱਪਰ 1165 ਈ: ਨਿਚ ਨਲਖੀ।

4.5.25

ਦੇਿਭਦਰ (1150 ਈ)

ਦੇਿਭਦਰ, ਦੋਿੋ ਿੇਿਚੰਦਰ ਸੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਚੰਦਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ “ਨਿਆਇਿਤਾਰ-ਨਟੱਪਣ” ਿਾਿੀ ਇਕ
ਤਾਰਨਕਕ ਪਰਕਰਣ ਨਲਨਖਆ ਜੋ ਨਿਆਇਿਤਾਰ-ਨਿਿਰਤੀ” ਉੱਪਰ ਇਕ ਿਿਾਂ-ਟੀਕਾ ਸੀ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਿ ਕਾਲ
1150 ਈ: ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

4.5.26

ਚੰਦਰਸੇਿ ਸੂਰੀ (1150 ਈ)

ਚੰਦਰਸੇਿ ਿੇ, ਿੇਿਚੰਦਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਨਿਯੋਿ ਿਾਲ ਇਕ “ਉਤਪਾਦ-ਨਸਿੀ-ਪਰਕਰਣ” ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ ਨਜਸ
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ਉਪਰ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਕ ਟੀਕਾ ਿੀ ਨਲਖੀ।

4.5.27

ਰਤਿਪਰਭਾ ਸੂਰੀ (1181 ਈ:)

ਰਤਿਪਰਭਾ ਸੂਰੀ ਜੈਿਿਤ ਦੇ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਨਫਰਕੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ ਅਤੇ ਪਰਨਸੱਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਿਾਨਿਰ ਿੀ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ
“ਪਰਿਾਣਿਯ-ਤਤਿਾਲੋਕਾਲੰਕਾਰ” ਉੱਪਰ “ਸਯਾਦਿਾਦ-ਰਤਿਾਕਾਰਿਤਾਨਰਕਾ” ਿਾਿੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਟੀਕਾ (ਲਘੂਟੀਕਾ) ਨਲਖੀ ਨਜਸ ਨਿਚ ਉਿ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਅਰਨਚਤ ਅਤੇ ਿਰਿੋਤਰ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਇਕ ਿੋਰ ਿਰੰਥ “ਉਪਦੇਸ਼ਿਾਲਾਨਿਰਤੀ” ਿੀ ਨਲਨਖਆ ਜੋ, ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿ ਲਈ
ਨਲਖਣਾ ਨਪਆ ਸੀ।

4.5.28

ਨਤਲਕਆਚਾਰੀਆ (1180-1240 ਈ)

ਨਤਲਕਆਚਾਰੀਆ ਜੈਿਿਤ ਦੇ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਨਫਰਕੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ ਅਤੇ ਰੂਿਾਿੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਦਰਪਰਭਾ ਸੂਰੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ
ਸਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਿਰਿਘੋਸ਼, ਚੱਕਰੇਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਪਰਭਾ ਿਰਿੇ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ ਿਾਰਨਿਕ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ
ਨਿਚੋੇਂ ਿੀ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ “ਅਿੱਸ਼ਕ-ਲਘੂ-ਨਿਰਤੀ”203
(1239 ਈ:) ਅਤੇ “ਪਰਤੀਏਕ-ਬੱਿ-ਚਨਰਤਰ” (1204 ਈ:) ਨਲਖੇ ਸਿ।

4.5.29

ਿੱਲੀਸੇਿ ਸੂਰੀ (1292 ਈ)

ਿੱਲੀਸੇਿ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਨਫਰਕੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਿੇਿਚੰਦਰ ਦੀ ਰਚਿਾ “ਨਿਤਰਾਿ-ਸਤੂਤੀ” (ਜਾਂ
ਦਵੈਨਤਰੰਸ਼ਕਾ) ਿਾਿੀ ਰਚਿਾ ਉੱਪਰ ਇਕ ਟੀਕਾ ਰਚੀ ਨਜਸ ਦਾ ਿਾਿ “ਸਯਾਦਿਾਦਿੰਜਰੀ” ਸੀ। ਇਸ ਨਿਚ
ਪਰਿਾਣ, ਸਪਤਭੰਿੀਿਯ ਿਰਿੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦਾ ਨਿਆਨਖਆਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਉਿ
ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਪਰਿਾਣ, ਛਲ, ਜਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ ਿਰਿੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਿਾ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਤੋੇਂ
ਇਲਾਿਾ ਇਿਹਾਂ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖਣ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ: ਸਾਂਖ, ਔਲਨਕਆ, ਜੈਿਿਿੀਯ, ਭੱਟਪਾਦ, ਿੇਦਾਂਤ,
ਯੋਿਚਾਰ, ਿਾਨਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਚਾਰਿਾਕ ਆਨਦ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੱਲੀਸੇਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਉਦੇਪਰਭਾ ਸੂਰੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਦੱਸਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਿਰੰਥ ਸਾਕਾ 1214 ਜਾਂ 1292 ਈ:
ਨਿਚ ਨਲਖੇ।

4.5.30

ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਸੂਰੀ (1348 ਈ)

ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਸੂਰੀ ਜਾਂ ਿਲਿਾਰੀ ਸ਼ਰੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਸੂਰੀ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਨਫਰਕੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ “ਰਤਿਾਿਤਾਨਰਕਾਪੰਜੀਕਾ” ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਰਨਚਆ ਜੋ “ਪਰਿਾਣਿਯ-ਤਤਿਲੋਕਆਲੰਕਾਰ” ਉੱਪਰ ਇਕ ਟੀਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ
ਉਿਹਾਂ ਿੇ “ਸਯਾਦਿਾਦ-ਕਾਨਲਕਾ” ਅਤੇ “ਚਤਰਨਿੰਸ਼ਤੀਪਰਬੰਿ” ਿਰਿੇ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ ਿੀ ਕੀਤੀ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਨਿੰਦੂ
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸ਼ਰੀਿਰ ਦੇ ਿਰੰਥ “ਨਿਆਇ-ਕੰਡਲੀ” ਉੱਪਰ ਇਕ ਟੀਕਾ (ਪੰਜੀਕਾ) ਿੀ ਨਲਖੀ। ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਨਿਆਇ-ਕੰਡਲੀ ਦਾ ਅਨਿਆਿ ਨਜਿਪਰਭਾ ਦੀ ਅਿਿਾਈ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ
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“ਚਤਰਨਿੰਸ਼ਤੀਪਰਬੰਿ” ਸੰਿਤ 1405 ਜਾਂ 1348 ਈ: ਨਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

4.5.31

ਨਿਆਿਚੰਦਰ (1350 ਈ:)

ਨਿਆਿਚੰਦਰ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਨਫਰਕੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਰਤਿਾਕਰਾਿਤਾਨਰਕਾ’ ਿਰੰਥ ਉੱਪਰ
‘ਰਤਿਾਕਰਾਿਤਾਨਰਕਾ-ਨਟੱਪਣ’ ਿਾਿੀ ਇਕ ਨਟੱਪਣੀ ਨਲਖੀ। ਇਿ ਰਚਿਾ ਤਰਕ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਿਾਲ
ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਨਦਿਿਾਿ ਅਤੇ ਿੋਰਿਾ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ-ਨਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਿ ਰਚਿਾ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨਿਚ ਕੀਤੀ ਨਜਸ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 1348 ਈ: ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

4.5.32

ਿਣਾਰਤਿ (1409 ਈ:)

ਿਣਾਰਤਿ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਨਫਰਕੇ ਦੇ ਤਪਾਿੱਛ (ਜੈਿੀ ਸਾਿੂਆਂ ਦਾ ਛੇਿਾਂ ਿਰੋਿ) ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ
‘ਸਦਦਰਸ਼ਿਸਿੂਨਚਆ’ ਉੱਪਰ ‘ਸਦਦਰਸ਼ਿਸਿੂਨਚਆ-ਨਿਰਤੀ’ ਜਾਂ ‘ਤਰਕ-ਰਿਸਯ-ਦੀਨਪਕਾ’ ਿਾਿ ਦੀ ਇਕ
ਟੀਕਾ ਨਲਖੀ ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਉਿ ਕਾਫੀ ਪਰਨਸੱਿ ਸਿ। ਇਸ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਨਿਆਇ (ਤਰਕ) ਅਤੇ ਿੋਰ ਭਾਰਤੀ
ਦਰਸ਼ਿਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਨਿਆਰਤਿ-ਸਿੱਨਚਯ’ ਿਾਿੀ
ਿਰੰਥ ਿੀ ਰਨਚਆ। ਇਿ ਿਰੰਥ ਸਿੈ ਿਣਾਰਤਿ ਦੇ ਕਨਿਣ ਅਿਸਾਰ ਸੰਿਤ 1466 (1409 ਈ:) ਨਿਚ ਰਨਚਆ
ਨਿਆ। ਇਸ ਨਿਚ ਉਿ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੰਦੂ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਿਰਣਿ ਕਰਦੇ ਿਿ।

4.5.33

ਸ਼ਰਤਾਸਾਿਰ ਿਣੀ (1493 ਈ:)

ਸ਼ਰਤਾਸਾਿਰ ਿਣੀ ਿੇ “ਤਤਿਾਰਥਦੀਨਪਕਾ” ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ ਅਤੇ ਉਿ ਜੈਿੀਆਂ ਦੇ ਨਦਿੰਬਰ ਨਫਰਕੇ ਦੇ
ਸਰਸਿਤੀਿੱਛ (ਸਰਸਿਤੀ ਿਰੋਿ ਜਾਂ ਪਨਰਿਾਰ) ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ ਸਿ।

4.5.34

ਿਰਿਭੂਸ਼ਣ (1600 ਈ:)

ਿਰਿਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜੈਿੀਆਂ ਦੇ ਨਦਿੰਬਰ ਨਫਰਕੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਨਿਆਇ-ਦੀਨਪਕਾ’ ਿਾਿੀ
ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ। ਇਿ ਿਰੰਥ ਨਤੰਿ ਕਾਂਡਾਂ (ਪਰਕਾਸ਼) ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ; (1) ਪਰਿਾਣਸਾਿਾਿਯ-ਲਕਸ਼ਣ - ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ, (2) ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖ), ਅਤੇ (3) ਪਰੋਕਸ਼
(ਪਰੋਖ), ਨਜਸ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ , ਨਸਨਿਰਨਤ (ਚੇਤਾ), ਪਰਨਤਨਭਨਿਆ, ਤਰਕ, ਅਿਿਾਿ, ਆਿਿ (ਪਰੰਪਰਾ)
ਅਤੇ ਿਯ (ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਦੀ ਨਿਿੀ)।
ਇਸ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸ਼ਬਦਸੰਿਯਾ (ਤਕਿੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ) ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ
ਅਤੇ ਿਰ ਪਦ (ਸ਼ਬਦ) ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਿਾਲ ਪਰਨਖਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ
ਿਾਲ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।

4.5.35

ਨਿਿਯਨਿਜੈ (1613 ਈ: – 1681 ਈ:)

ਨਿਿਯਨਿਜੈ ਦਾ ਜਿਿ ਸੰਿਤ 1670 (1613 ਈ:) ਨਿਚ ਇਕ ਿੈਸ਼ਯ ਪਨਰਿਾਰ ਨਿਚ, ਿਜਰਾਤ ਨਿਖੇ ਿੋਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਜੈਿ ਿਰਿਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਨਦਆ ਆਪਣੇ ਅਨਿਆਤਿਕ ਿਰੂ ਕੀਰਤੀਨਿਜੈ ਤੋੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋੇਂ
ਬਾਅਦ ਉਿ ਨਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਿਨਿਨਦਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਬਿਾਰਸ ਪਿੰਚੇ। ਬਿਾਰਸ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਬਾਰਾਂ (12) ਸਾਲ ਅਨਿਐਿ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਨਿੱਨਸਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਿਹਾਂ
ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ 1682 ਈ: ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਸਰਿਿਾਸ ਿੋ ਨਿਆ।
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਤਰ ਸੰਬੰਿੀ ਕਈ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ‘ਿਯ-ਕਾਰਨਿਕਾ’ ਖਾਸ ਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ।
ਇਿ ਿਰੰਥ ਉਿਹਾਂ ਿੇ 1651 ਈ: ਨਿਚ ਜੂਿਾਿੜਹ (ਕਾਠੀਆਿਾੜ) ਨਿਖੇ ਰਨਿੰਦੇ ਿੋਏ ਨਲਨਖਆ। ਇਸ ਨਿਚ
ਜੈਿਿਤ ਦੇ ਿਯ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਿਯ ਨਸਿਾਂਤ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਲਿ ਅਲਿ
ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਦੇਖਣ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ਸੱਤ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ
ਿੈ: ਿੈਿਿਿਯ, ਸੰਿਰਨਿਿਯ, ਨਿਿਿਾਰਿਯ, ਰਜਸੂਤਰਿਯ, ਸ਼ਬਦਿਯ, ਸਿਨਿਰੱਿਿਯ ਅਤੇ ਏਿਿਭੂਤਿਯ।
ਪਨਿਲੇ ਚਾਰ ਿਯ, ਨਜਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਥੱਲੇ ਆਉੇਂਦੇ ਿਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਰਿਆਨਸਤ-ਕਾਇਆ’ ਦਾ ਿਾਿ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਦਰਿਾਂ (ਿਸਤੂਆਂ) ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਿਿ। ਆਖਰੀ ਨਤੰਿ ਿਯਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਯਾਯਆਸਨਤਕਾਇਆ’ ਸ਼ਰੇਣੀ ਥੱਲੇ ਨਿਨਣਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿਣਾਂ ਿਾਲ ਸਬੰਿਤ ਿਿ। ਇਸ ਿਰੰਥ ਨੂੰ
ਉਿ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਸਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਭਾਿੇੇਂ ਇਿ ਸਾਰੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੱਿ ਜਾਪਦੇ ਿਿ ਪਰ
ਸਿੂਿਕ ਰੂਪ ਨਿਚ ਇਿ ਸਾਰੇ ਜੈਿ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦਾ ਿਤ-ਨਸਿਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਿ।

4.5.36

ਯਸ਼ੋਨਿਜੈ ਿਣੀ (1608 – 1688 ਈ:)

ਯਸ਼ੋਨਿਜੈ ਿਣੀ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਨਫਰਕੇ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੇ ਦੇ ਇਕ ਿੰਿੇ ਪਰਿਿ
ੰ ੇ ਤਾਰਨਕਕ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ
ਜਿਿ ਿਜਰਾਤ ਨਿਚ ਬੜੋਦਾ ਨਰਆਸਤ ਨਿਖੇ 1608 ਈ: ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਉਿ ਿੀਰਾਨਿਜੈ ਸੂਰੀ (ਿਿਲ
ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਿੇ ਦਾ ਜੈਿ ਨਰਸ਼ੀ) ਦੇ ਰੂਿਾਿੀ ਅਿਯਾਈ ਸਿ। ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ 1626 ਈ: ਦੇ
ਕਰੀਬ, ਉਿ ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਕਰਿ ਲਈ ਬਿਾਰਸ ਪਿੰਚੇ ਨਜੱਥੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਕ ਬਰਿਿਣ ਨਰਸ਼ੀ
ਦੇ ਭੇਸ ਨਿਚ ਇਿ ਅਨਿਐਿ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋੇਂ ਬਿਾਰਸ ਦੇ ਬਰਾਿਿਣਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਪਤਾ ਲੱਿਾ ਨਕ ਉਿ ਜੈਿੀ ਿਿ ਤਾਂ
ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ 1638 ਈ: ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਰਿ ਬਿਾਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਿ ਦੇ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ। ਪਰ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ
ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਲ ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਤਿਨਿਨਦਆ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਪਾਿਯਾਯ’, ‘ਨਿਆਇਨਿਸ਼ਾਰਦ204’ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਇਚਾਰੀਆ’ ਿਰਿੇ ਨਖਤਾਬਾਂ ਿਾਲ ਸਿਿਾਨਿਆ (ਨਿਿਾਨਜਆ) ਜਾਣ ਲੱਿਾ। ਉਿਹਾਂ
ਦਾ ਸਰਿਿਾਸ 1688 ਈ: ਨਿਚ ਿਜਰਾਤ ਨਿਚ ਡਭੋਈ ਨਿਖੇ ਿੋਇਆ।
ਯਸ਼ੋਨਿਜੈ ਿੇ ਇਕ ਸੌ ਤੋੇਂ ਅਨਿਕ, ਨਿਆਇ-ਸ਼ਾਸਤਰ (ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ) ਉੱਪਰ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਉਸ ਸਿੇ ਦੇ ਿਿਾਿ ਤਾਰਨਕਕ ਨਸ਼ਰੋਿਣੀ ਦੀ ਿੀ ਅਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜਿਹਾ ਇਿ ਿੀ ਨਕਿਾ ਨਕ ਬੰਿਾਲ
ਦੇਸ ਬੜਾ ਅਭਾਿਾ ਿੈ ਨਜੱਥੇ ਨਸ਼ਰੋਿਣੀ ਿਰਿਾ ਕਾਣਾ ਿਸਦਾ ਿੈ। ਿਤਲਬ ਨਕ ਨਸ਼ਰੋਿਣੀ ਦਾ ਤਰਕ ਅਿੂਰਾ ਿੈ।
ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਡੂਘ
ੰ ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਿਰਣਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇਕ ਥਾਂ ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ
ਦੇ ਸਿੰਦਰ ਤੱਕ ਪਿੰਚਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਨਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਿੰਿਾਿਾ ਿੈ।
ਪਰ ਬੱਿੀਿਾਿ ਲੋਕ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਨਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਪੀ ਸਕਦੇ
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ਨਿਸ਼ਾਰਦ - ਪੰਨਡਤ. ਦਾਿਾ।; ਸੰਸਨਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਿਤਿਾਿ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਿਿ।

4.5.37

ਸਾਰਾਂਸ਼ – ਜੈਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ

ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋੇਂ ਦੇਨਖਆ ਿੈ ਨਕ ਜੈਿਿਤ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਿਭਾਿਕ
ਿਰਿੀਕਰਣ ਕਰਕੇ “ਅਿੇਕਤਾ” ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਿੇਕਤਾ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਅਿਸਾਰ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ
ਅਿੇਕ ਿਣ (ਿਰਿ) ਿੰਦੇ ਿਿ। ਜੈਿੀਆਂ ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਿੈ ਨਕ ਿਾਸਤਿ ਨਿਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿ ਿਾ
ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ ਿਾ ਿੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋੇਂ ਸਤੰਤਰ ਬਲਨਕ ਇਿ ਿੱਖ ਿੱਖ ਨਦਰਸ਼ਟੀਆਂ (ਨਿਆਨਖਆਿਾਂ) ਦੇ
ਪਨਰਣਾਿ ਿਿ। ਿਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਰੂਪ ਨਿਚ ਅਤੇ ਉਿਾਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਰੂਪ
ਨਿਚ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੈ।
‘ਿਯ’ ਨਸਿਾਂਤ ਅਿਸਾਰ ਜੈਿੀਆਂ ਦਾ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਨੂੰ ਅਿੇਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋੇਂ ਦੇਨਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਿਰੇਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਰੇਕ ਿਸਤ ਦਾ ਨਿਆਿ
‘ਸਾਪੇਖ’ (ਸਾਪੇਕਸ਼) ਨਿਆਿ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨਿਚ ਨਲਆ ਨਿਆ ਨਿਰਣਾ ਸਾਰੀਆਂ
ਨਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋੇਂ ਸੱਚ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਜਦ ਤਕ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋੇਂ ਨਿਆਿ
ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਿ ਨਿਆਿ ਿੋਣਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ।
ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਨਿਚ ਅਸੀ ਇਿ ਿੀ ਦੇਨਖਆ ਿੈ ਨਕ “ਿਯ” ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ “ਸਯਾਦਿਾਦ” ਆਿਨਿਕ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਆਿ ਲਈ ਨਕੰਿਾ ਢਕਿਾਂ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨਿਚ ਅੰਨਤਿ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ; ਿਰੇਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਨਿਚ ਉਸ ਦੇ ਿਲਤ ਿੋਣ ਦੀ
ਸੰਭਾਿਿਾ ਿਿੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ। ਸਿੱਚਾ ਨਿਨਿਆਿ ਸੰਭਾਿੀ (ਜਾਂ ਪਰਸੰਿਕ) ਨਿਆਿ ਿੈ।
ਜੈਿੀਆਂ ਦਾ ‘ਿਯ’ (ਸਯਾਦਿਾਦ) ਨਸਿਾਂਤ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ/ਤਾਰਨਕਕ
ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਤੋੇਂ ਅਲੱਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਿਾਲ
ਨਿਲਦੇ ਜਲਦੇ ਿੀ ਿਿ। ਬੋਿੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਿਾਲ ਸਨਿਿਤ ਿੋ ਕੇ ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਅਸਲ ਨਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ
ਪਨਰਿਰਤਿ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੰਦਾ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਈ ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਇਿ ਨਿਚਾਰ
ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਨਛਣਭੰਿਰਤਾ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦਾ ਿੀ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਿੰਿ ਕੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿੇ
ਤਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਬੜਾ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਾਰੀਕਬੀਿ ਿਤਾਨਲਆ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਿੀਆਂ ਨਿਨਿਆਿਕ ਲੀਿਾਂ ਿਲ ਤੋਨਰਆ। ਨਛਣਭੰਿਰਤਾ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ‘ਸ਼ਿਯਤਾ’ ਅਤੇ
‘ਅਪੋਿਿਾਦ’ ਿਰਿੇ ਨਸਿਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਿੀ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਿੇ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਿਿੀੇਂ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਕੇ
ਿੋਰ ਿੀ ਅੱਿੇ ਿਿਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਸਰਿੌਰ ਤਾਰਨਕਕ ਨਦਿਿਾਿ ਅਤੇ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ
ਿਿ, ਨਜਿਹਾਂ ਦੇ ਬੇਨਿਸਾਲ ਯੋਿਦਾਿ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਅਸੀ ਿਣ ਅਿਲੇ ਕਾਂਡ ਨਿਚ ਕਰਾਂਿੇ।

ਕਾਂਡ ਪੰਜਿਾਂ
ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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ਬੋਧੀ ਤਿਕਸ਼ਾਸਤਿ ਪਿੰਪਿਾ (570 ਈ: ਪੂ: – 1200 ਈ:)

5.1

ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ (570 ਈ ਪੂ – 490 ਈ ਪੂ)

ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਿਰਿ ਸਦੀਿੀ ਿੈ, ਸਿਾਤਿ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿੇ ਸਿੇ “ਬੱਿ”
ਅਤੇ “ਤਥਿਤ” ਜਿਿ ਲੈੇਂਦੇ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ। ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਨਿਚ (ਿਿਾ-ਭਦਰ-ਕਲਪ205) ਚਾਰ ‘ਬੱਿ’ ਪਰਿਟ
ਿੋ ਚੱਕੇ ਿਿ: ਅਰਥਾਤ ‘ਕਰਾਕਚੰਦਰ’, ‘ਕਿਕਿਿੀ’, ‘ਕੱਸ਼ਪ’ਅਤੇ ‘ਿੌਤਿ’, ਜਦ ਨਕ ਪੰਜਿੇੇਂ, ‘ਿੈਤਰੇਈ’ ਿੇ
ਅਜੇ ਜਿਿ ਲੈਣਾ ਿੈ।
ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਚੌਥੇ ਬੱਿ, ਅਰਥਾਤ ਿੌਤਿ ਬੱਿ, ਜੋ ਸ਼ਾਨਕਆਿਿੀ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਦਾ
ਜਿਿ ਕਨਪਲਾਿਾਸਤੂ ਨਿਖੇ 570 ਈ: ਪੂ: ਨਿਚ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ 490 ਈ: ਪੂ: ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਿਿਰ ਨਿਖੇ
ਨਿਰਿਾਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਿਿ ਿਿਿ (ਨਬਿਾਰ) ਨਿਚ ਰਨਿ ਕੇ ਿਜ਼ਾਨਰਆ। ਇਿ ਿੀ
ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੌਤਿ ਬੱਿ ਿੇ ਿੀ ਬੱਿਿਤ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ ਜਦ ਨਕ ਪਨਿਲੇ ‘ਬੱਿ’ ਨਸਰਫ ਨਿਨਥਿਾਸ
ਪਰਸ਼ ਿੀ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।
ਿੌਤਿ ਬੱਿ ਿੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ‘ਿਾਿਿੀ’ ਜਾਂ ‘ਪਾਲੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਿੀ ਨਦੱਤੇ ਸਿ। ਬੱਿ ਦੇ
ਨਿਰਿਾਣ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੋਿੀ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਿੇ ਨਤੰਿ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸੰਿੇਲਿਾ ਨਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ।
ਇਿ ਪਨਰਸ਼ਦ ‘ਰਾਜਿੜਹ’, ‘ਿੈਸਾਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਟਲੀਪਤਰ’ ਨਿਖੇ ਰਾਜਾ ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ, ਕਾਲਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ
ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਕਰਿਿਾਰ ਿਰਸ਼ 490 ਈ: ਪੂ:, 390 ਈ: ਪੂ:, ਅਤੇ 255 ਈ: ਪੂ: ਨਿਚ ਬਲਾਏ ਿਏ ਸਿ।
ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਿਹਾਂ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਨਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਿਏ ਉਿ ਿੀ ਸਿੱਚੇ ਬੱਿ ਿਰਿ ਦੇ ਪਨਿੱਤਰ ਿਰਥ
ੰ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ
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ਕਲਪ - ਸੰ. कल्प {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਨਿ. ਕਰਿ ਯੋਿਯ ਕਰਿ; ਿੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਿ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਯਿਯ ਆਨਦਕ ਕਰਿਾਂ

ਦੀ ਨਿਨਿ ਦੱਸੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੇਦਿੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਿੌਕੇ ਅਤੇ ਫਲ ਿਰਣਿ ਕੀਤੇ ਿਿ;ਪਰਾਣਾਂ ਅਿਸਾਰ ਬਰਿਿਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਦਿ,
ਜੋ ੪੩੨੦੦੦੦੦੦੦ ਿਰਹੇ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ.[ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਿਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ‘ਨਟਪੀਟਾਕਾ’ ਜਾਂ ਨਪਟਕਟਾਯਾ’ ਅਤੇ ਸੰਸਨਿਤ ਨਿਚ ‘ਨਤਰਪੀਟਾਕਾ’ ਜਾਂ
‘ਪੀਟਾਕਾਤਰਾਯ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ‘ਸਤ-ਨਪਟਕਾ’, ‘ਨਿਿੇਯ ਨਪਟਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਨਭਿਿ ਨਪਟਕਾ’
ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਕਾਫੀ ਅਨਿਿ ਅਤੇ ਿੱਡੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਿਿ।
ਪਨਿਲੀ ਪਨਰਸ਼ਦ (490 ਈ: ਪੂ:) ਨਿਚ ਜੋ ਨਭਕਸ਼ੂ ਇਕੱਤਰ ਿੋਏ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਥੇਰ’ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ
ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਨਜਿਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰਨਿਕ ਿਾਿਤਾ ਨਦੱਤੀ ਉਿ ‘ਥੇਰਿਾਦ’ ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਆਿਾਰ
ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਸਿੇ, ਦਸ ਿਜ਼ਾਰ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਨਜਿਾਂ ਿੇ ‘ਥੇਰ’ ਨਸਿਾਤਾਂ ਦੀ ਉਲੱਘਣਾ
ਕੀਤੀ, ਥੇਰ ਭਈਚਾਰੇ ਨਿਚੋੇਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ। ਇਿ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨਭਕਸ਼ੂ ‘ਿਿਾਸੰਘੀਕਾ’ ਿਾਿ ਿਾਲ
ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ਇਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਥੇਰਿਾਦ’ ਦੇ ਨਸਿਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ
ਿੌਤਿ ਬੱਿ ਦੇ ਨਿਰਿਾਣ ਤੋੇਂ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੇ ਅੰਦਰ ਲਿ ਪਿ 14 ਿੋਰ ਬੋਿੀ ਨਫਰਨਕਆਂ ਿੇ ਜਿਿ ਨਲਆ।
ਤੀਸਰੀ ਪਨਰਸ਼ਦ (255 ਈ: ਪੂ:) ਦੇ ਖਤਿ ਿੋਣ ’ਤੇ ਥੇਰਿਾਦ ਦੇ ‘ਨਟਨਪਕਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਇਕੱਤਰ
ਕੀਤੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਿਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪਤਰ, ਿਨਿੰਦਾ, ਸਰੀਲੰਕਾ ਿਿਾਦੀਪ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਚੇ। ਇਿਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿੀ
ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਿਰਿ ਦੇ ਅਿਯਾਈਆਂ ਿੇ ਿੌਨਖਕ ਪਰਚਾਰ ਰਾਿੀ ਆਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰਚਾਇਆ। ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਿੱਟਾਿਾਿਿੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਨਿਚ (104 - 76 ਈ: ਪੂ:) ਪਨਿਲੀ ਬਾਰ ਨਲਖਤੀ
ਰੂਪ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ।

5.2

ਬੋਧੀ ਤਿਕਸ਼ਾਸਤਿ ਦਾ ਉ ਾਨ੍206 ਅਤੇ ਤਾਿਵਕਕ ਵਿਸ਼ੇ

ਨਿੱਨਦਆਭੂਸ਼ਣ207 ਅਿਸਾਰ ਨਟਨਪਟਾਕਾ ਨਿਚ ਤਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਿਰਣਿ ਿਿੀੇਂ ਆਉੇਂਦਾ। ਪਰ ਨਫਰ ਿੀ
ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਕਰ (ਉਲੇਖ) ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਲਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤਾਰਨਕਕ ਕੌਣ ਸਿ, ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ
ਿਸਤੂ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੀ ਨਦੱਤੀ ਿਈ। ਪਾਲੀ ਸਾਨਿਤ ਨਿਚ ਅਨਸੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਿ ਦੇ
ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਰਕ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਨਟਪੀਟਾਕਾ ਿਰੰਥਾਂ ਨਿਚ ਨਿਆਿ (ਜਾਂ ਨਿਨਿਆਿ, ਜੈਸੇ
ਨਕ ‘ਕਕਸ਼ਨਿਨਿਆਿ’ ਅਰਥਾਤ ਅੱਖਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਨਿਆਿ) ਨੂੰ ਛੇ ਨਕਸਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਚਖ
ਨਿਨਿਆਿਿ’ (ਅੱਖਰੂਪੀ ਜਾਂ ਪਰਤੱਖ ਪਰਿਾਣ), (2) ‘ਸੋਤਾ ਨਿਨਿਆਿਿ’ (ਸਰੋਤਾਿਣ, ਸ਼ਰਿਣੀ ਜਾਂ ਸਣਿਸੰਬੰਿੀ), (3) ‘ਘਾਿ ਨਿਨਿਆਿਿ’ (ਸੋੇਂਘੀ, ਸਘ
ੰ ਣ ਸੰਬੰਿੀ), (4) ‘ਜੀਿਿ ਨਿਨਿਆਿਿ’ (ਚੱਖਣ ਜਾਂ ਜੀਭ
ਿਾਲ ਚੱਖਣ), (5) ‘ਕਾਇਆ ਨਿਨਿਆਿਿ’ (ਸਪਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਛੋਿ ਸੰਬੰਿੀ), (6) ‘ਿਿੋ ਨਿਨਿਆਿਿ’
(ਿਾਿਨਸਕ ਜਾਂ ਿਿ ਰਾਿੀੇਂ)।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਨਟਨਪਟਾਕਾ ਿਰਥ
ੰ ਾਂ ਨਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ‘ਤਾਰਨਕਕ’ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ।
ਉਿ ਪਰਸ਼ ਜੋ ਦਲੀਲਿਈ ਸੋਚਣੀ ਜਾਂ ਨਿਿੀ ਦੇ ਿਾਿਰ ਸਿ। ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਚਾਰ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਪਰਸ਼
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ਉਥਾਿ - ਸੰ. उत्र्थान. {ਸੰਿਯਾ}. ਖੜੇ ਿੋਣ ਦੀ ਨਿਯਾ (2) ਉੱਦਿ(3) ਆਰੰਭ। (4) ਉੱਿਤੀ,ਤਰੱਕੀ।[ਿ: ਕੋ:]
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ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ “ਏ ਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਿ ਲਾਨਜਕ”, ਿੋਤੀਲਾਲ ਬਿਾਰਸੀਦਾਸ ਪਰਕਾਸ਼ਿ, ਿਿੀੇਂ

ਨਦੱਲੀ, 2006.

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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‘ਤਰਕ’ ਤੋੇਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲਫਜ਼ੀ ਿੇਰ-ਫੇਰ (‘ਿਾਕਛਲ’) ਨਿਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਾਿਰ ਸਿ ਜੋ ਨਫਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ
‘ਨਿਤੰਡਾਿਾਦ’208 ਨਿਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਰਝਾਿ ਰੱਖਦੇ ਸਿ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ‘ਸਤ-ਨਪਟਕਾ’ (490 ਈ: ਪੂ:) ਨਿਚ ਐਸੇ ‘ਸ਼ਰਿਣਾਂ’209 ਅਤੇ ‘ਬਰਾਿਿਣਾਂ’ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ
ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਤਰਕ-ਨਿਤਰਕ ਅਤੇ ਨਿਤੰਡਾ ਿਰਿੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਚ ਨਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਦੱਸੇ ਿਏ ਿਿ।
ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੰਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1)
‘ਸਾਸੱਤਿਾਦੀ’ (ਨਿੱਤ ਿਾਦੀ), (2) ‘ਏਕਚ-ਸਾਸਨਤਕ ਏਕਚ ਅਸਾਸਨਤਕ’ (ਨਿੱਤ-ਅਨਿੱਤ ਿਾਦੀ), (3)
‘ਉਛੇਦਿਾਦੀ’210 (ਨਿਿਾਸ਼ਿਾਦੀ)।
‘ਸਾਸੱਤਿਾਦੀ’ (ਨਿੱਤਿਾਦੀ) ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ ਜੋ ਇਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਆਤਿਾ ਸਦੀਿੀ
(ਨਿੱਤ) ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਿਸਤੂਆਂ ਭਾਿੇੇਂ ਸਨਥਰ ਅਤੇ ਨਦਰੜ ਜਾਪਦੀਆਂ ਿਿ, ਇਿ
ਜੀਿ-ਜੰਤੂ ਭਾਿੇੇਂ ਪਿਰਜਿਿ ਲੈੇਂਦੇ ਿਿ, ਇਕ ਅਿਸਥਾ ਤੋੇਂ ਦੂਜੀ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਬਦਲਦੇ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਪਰ ਨਫਰ
ਿੀ ਇਿ ਸਦੀਿੀ (ਨਿੱਤ) ਿਿ।
‘ਨਿੱਤ-ਅਨਿੱਤਿਾਦੀ’ ਉਿ ਿਿ ਜੋ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਿਾਿਿ ਸਰੀਰ ਅਸਨਥਰ ਿੈ, ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਅਤੇ
ਅਨਿੱਤ ਿੈ। ਪਰ ਿਿ, ਚੇਤਿਾ ਅਤੇ ਆਤਿਾ ਸਨਥਰ, ਪਨਰਿਰਤਿਰਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਿਿ।
‘ਨਿਿਾਸ਼ਿਾਦੀ’ ਉਿ ਿਿ ਜੋ ਇਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਆਤਿਾ ਦਾ ‘ਰੂਪ’ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਤੋੇਂ
ਬਣੀ ਿੋਈ ਿੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿੌਤ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਨਤੱਤਿ
ਿਿੀ ਰਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਤਿਾ ਪੂਰਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਿਾਸ਼ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਇਿਹਾਂ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਇਕ ਿੋਰ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਿਣ ਅਤੇ ਬਰਾਿਿਣ ਿੀ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਿੀਚਸਿਉਪਨਿਕ’ (ਸਿਸਾ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕੀਆ ਉਤਪੰਿ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਕਛਲ ਿਰਿੀ ਦਲੀਲ ਨਦੰਦੇ ਿੋਏ
ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਬਿਾ ਨਕਸੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਿਿ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ‘ਿਨਝਿ-ਨਿਕਾਏ’ (490 ਈ: ਪੂ:) ਿਰੰਥ ਨਿਚ ‘ਅਿਿਾਿ-ਸਤ’ ਥੱਲੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਸ਼ਬਦ
ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਨਸਰਫ ‘ਨਕਆਸ’ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਿੀ ਿਰਨਤਆ ਨਿਆ ਿੈ।

5.3

ਬੋਧੀ ਵਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ‘ਸੰਘ’

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਜਾਂ ਿਤ-ਭੇਦ ਬੋਿੀ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ‘ਸੰਘ’ ਨਿਚ ਸਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਐਸੇ ਸੰਘ, ਪਨਿਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਿਾਂ ਅਿਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ‘ਨਿਿੈ-ਨਪਟਕਾ’ ਨਿਚ ਚਾਰ ਨਕਸਿ ਦੇ
‘ਅਨਿਕਰਣ211’ (ਿਸਲੇ) ਦੱਸੇ ਿਏ ਿਿ: (1) ‘ਨਿਿਾਦ ਅਨਿਕਰਣ’ ਨਜਸ ਿਾਿਲੇ ਨਿਚ ਦੋ ਨਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ
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ਨਿਤੰਡਾ - ਸੰ.{ਸੰਿਯਾ}. ਇੱਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ. ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਯਿ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾ ਿੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਿਾ

(ਖੰਡਿ ਕਰਿਾ)[ਿ: ਕੋ:]
209
210
211

ਸ਼ਰਿਣ, ਸਰਿਣ – ਤਪੱਸਿੀ, ਤਪ ਕਰਿ ਿਾਲਾ। [ਿ: ਕੋ:]
ਉਛੇਦਿ - ਸੰ. ਨਿ- ਪੱਟਣਾ. ਖੋਦਣਾ; ਿੱਢਣਾ. ਕੱਟਣਾ. ਟੱਕਣਾ; ਿਾਸ਼ ਕਰਿਾ। [ਿ: ਕੋ:]
ਅਨਿਕਰਣ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਆਿਾਰ. ਸਿਾਰਾ। (2) ਪਰਕਰਣ। (3) ਨਸਰਲੇਖ. ਨਸਰਿਾਿਾਂ। (4) ਿਯਾਕਰਣ ਅਿਸਾਰ

ਉਿ ਕਾਰਕ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਿ ਦੀ ਨਿਯਾ ਦਾ ਆਿਾਰ ਿੋਿੇ. ਸਪਤਿੀ ਨਿਭਨਕਤ ਦਾ ਅਰਥ। (ਿ: ਕੋ:)

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿਤ-ਭੇਦ ਿੋਣ; (2) ‘ਅਿਿਾਦ212 ਅਨਿਕਰਣ’, ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਕ ਨਿਰ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਿੰਿੇ ਪਰਿਿ
ੰ ੇ ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ
ਉਲੱਘਣਾ ਕਰਿ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉੇਂਦੀ ਿੋਿੇ; (3) ‘ਆਪਤ213 ਅਨਿਕਰਣ’, ਨਜਸ ਿਾਿਲੇ ਨਿਚ ਇਕ ਨਭਕਸ਼ੂ ਿੇ
ਿਕੀਕਤ ਨਿਚ ਸਥਾਪਤ ਿੋਏ ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਿੋਿੇ; (4) ‘ਨਕਚ ਅਨਿਕਰਣ’, ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿੀ
(ਸਿਯਕ) ਆਚਰਣ ਦੀ ਪਰਨਿਆ, ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ।
ਇਿਹਾਂ ਸਾਰੇ ਿਾਿਨਲਆਂ ਨੂੰ ਸਲਝਾਉਣ ਦਾ ਿੱਖ ਆਿਾਰ ਸਿੀ (ਸਿਯਕ) ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਿਿੀ ਦਾ
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਜਸ ਸੰਘ ਨਿਚ ਇਿ ਨਿਿਾਦ ਸਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿ, ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ‘ਨਿਆਇਅਿੀਸ਼’214 (‘ਅਿਨਿਿਅਕ’) ਿੀ ਨਿਯਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਘ ਦੇ ਸਦੱਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ
ਸਿ। ਨਿਆਇ-ਅਿੀਸ਼ ਦੇ ਿਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ:
•

ਉਿ ਬੇਤਿਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਿਲਬਾਜ਼ੀ ਨਿਚ ਿਾ ਬੋਲੇ,

•

ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋੇਂ ਿਰੇਜ਼ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਿੋਰ ਝਿੜਾ ਪੈਦਾ ਿੋਿੇ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਿਤਭੇਦ ਿਿੇ,

•

ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਿਆਿ ਅਤੇ ਸਾਿਿਾਿੀ ਿਾਲ
ਸਣਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ,

•

ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਉਸਨੂੰ ਕਾਿਲਬਾਜ਼ੀ ਨਿਚ ਇਕ ਨਿਰ ਦੀ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚ ਿਿੀ ਿੰਿ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ,

•

ਨਕਸੇ ਇਕ ਨਿਰ ਦੇ ਨਬਆਿ ਰੱਦ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਨਿਆਇ-ਅਿੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਿ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਕਰ
ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿਰ ਨਿਰ ਦੇ ਨਬਆਿ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਿਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ
ਕੋਈ ਸਿੈ-ਨਿਰੋਿਤਾ ਜਾਂ ਅਸੰਿਤੀ ਿਿੀ ਿੈ,

•

ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਇਿ ਯਕੀਿ ਿੋ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿ ਿਾਲਾ
ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝਦਾ ਿੈ,

•

ਉਸ ਨੂੰ ਿਿੀ ਚਾਿੀਦਾ ਨਕ ਉਿ ਪਰਨਤਿਾਦੀ ਤੋੇਂ ਉਿ ਸਿਾਲ ਪੱਛੇ ਜੋ ਪਰਨਤਿਾਦੀ ਦੇ ਿਰੂ, ਨਭਕਸ਼ੂ
ਸਾਥੀ, ਜਾਤ, ਿਾਿ, ਪਨਰਿਾਰ, ਰੀਤ-ਨਰਿਾਜ, ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਨਿਿਾਸ-ਸਥਾਿ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ
ਿੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਿ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਨਿਆਇ-ਅਿੀਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਿਹਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇ
ਫਲਸਰੂਪ ਪਰਭਾਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ,

•

ਨਿਆਇ-ਅਿੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰੇ ਿਾ ਨਕ ਸੰਘ ਦੇ ਨਕਸੇ
ਨਿਸੇਸ਼ ਸਦੱਸ ਦਾ,

•

212

ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪਨਰਿਾਦਕ’ (ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਿ ਿਾਲਾ) ਅਤੇ ‘ਪਰਨਤਿਾਨਦਿ’ (ਉੱਤਰਦਾਇਕ) ਦੋਿਾਂ ਨੂੰ

ਅਿਿਾਦ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਉਲਥਾ. ਤਰਜਿਾ। (2) ਦਿਰਾਉਣ ਦੀ ਨਿਯਾ. ਨਕਸੇ ਿਾਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਖਣਾ. ਪਿਰਨਕਤ।

(3) ਬਦਿੋਈ. ਨਿੰਦਾ। [ਿ: ਕੋ:]
213

ਆਪਤ - ਸੰ. आत्मत्ि- ਆਤਿਤਵ. {ਸੰਿਯਾ}. ਿੌਿੈ. ਖਦੀ। (2) ਖਦਪਸੰਦੀ. "ਛੋਡ ਆਪਤ ਬਾਦ ਅਿੰਕਾਰਾ". (ਟੋਡੀ

ਿਃ ੫).[ਿ: ਕੋ:]
214

ਅਿੀਸ਼ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਿਾਨਲਕ. ਸਵਾਿੀ; ਰਾਜਾ। [ਿ; ਕੋ:]
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ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਦੋਿਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਿੌਰ ਿਾਲ
ਸਣਿੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਲੋੇਂ ਿੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਿਿੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ,
•

ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤ, ਨਘਰਣਾ, ਡਰ ਜਾਂ ਭਰਿ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਿਿੀ ਕਰਿਾ
ਚਾਿੀਦਾ,

•

ਉਿ ਨਿਆਇ-ਅਿੀਸ਼ ਜੋ ਇਿਹਾਂ ਅਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਬੱਿ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਿੈ ਅਤੇ
ਜਾਇਜ਼ ਿੀ ਸਭ ਪਰਾਣੀਆਂ ਰਾਿੀ ਸਨਤਕਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

5.4

ਅਵਭਧਮ-ਵਪਟਕਾ ਦਾ ਕ ਾਿ ੁਪਰਕਿਣ

‘ਕਥਾਿਥਪਰਕਰਣ’, ਿੋਿਲੀਪੱਤ ਨਟੱਸਾ ਰਾਿੀੇਂ, ਸਿਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ (255 ਈ: ਪੂ:) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਿ ਤੀਸਰੇ
ਬੋਿੀ ਸੰਘ ਿੇਲੇ ਰਨਚਆ ਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਪਦਾਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ
ਿੈ: ‘ਅਿਯੋਿ’ (ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ), ‘ਆਿਰਣ’ (ਉਦਾਿਰਣ ਜਾਂ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ), ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ (ਪਰਸਥਾਪਿਾ ਜਾਂ
ਤਰਕ-ਿਾਕ), ‘ਉਪਿਯ’ (ਪਰਯੋਿ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ), ‘ਨਿਿਰਿ’ (ਿਾਰ ਜਾਂ ਨਸ਼ਕਸਤ)। ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ
ਇਿਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ, ਿੋਿਲੀਪੱਤ ਨਟੱਸਾ ਰਾਿੀੇਂ ਿਰਤੋੇਂ ਇਿ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਨਕ ਸਿਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ (304 – 232
ਈ: ਪੂ:) ਦੇ ਸਨਿਆ ਿੇਲੇ ਿੀ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਤਰਕ ਨਿਿੀ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਆਿ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਕ ਨਿਿੀ ਦੀ ਨਿਸਾਲ
ਸਾਨੂੰ ਕਥਾਿਥਪਰਕਰਣ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਈ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਤੋੇਂ ਨਿਲਦੀ ਿੈ। ਨਜਸ ਤਰਾਂ ਿੇਠ ਨਦੱਤੀ ਕਥਾ
(ਿਾਦਨਿਿਾਦ) ਜੋ ਇਕ ‘ਥੇਰਿਾਦੀ’ (ਆਤਿਾ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ) ਅਤੇ
‘ਪਦਿਲਿਾਦੀ’215 ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਨਿਚਕਾਰ ਿੋਈ ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪਦਿਲਿਾਦੀ ਇਿ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਨਕ ਆਤਿਾ ਇਕ
ਿਾਸਤਨਿਕ ਸਚਾਈ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਿਾਦ ਇਕ ਅਿਲੋਿ216 (ਿੇਿਬੱਿ) ਨਿਿੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਇਕ ਪਨਰਿਾਦਕ217
ਿਲੋੇਂ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ:
ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਪਦਿਲ (ਆਤਿਾ) ਉਸੇ ਭਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ
ਿਸਤ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਿਾਂ

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਪਦਿਲ (ਆਤਿਾ) ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ
ਿਸਤ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਿਿੀ ਐਸਾ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਤਾਂ ਨਫਰ ਤਿਾਡੀ ਿਾਰ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ,

215

ਪਦਿਲ – ਪਰਿਾਣ, ਆਤਿਾ; ਬੌਿਿਤ ਅਿਸਾਰ ਦੇਿ, ਸ਼ਰੀਰ; ਜੈਿਿਤ ਅਿਸਾਰ ਸਪਰਸ਼, ਰਸ ਅਤੇ ਿਰਣ (ਰੰਿ)

ਿਾਲਾ ਜੜਹ ਪਦਾਰਥ। [ਿ: ਕੋ:]
216

ਅਿਲੋਿ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਉੱਪਰ ਤੋੇਂ ਿੇਠ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਿਿ। [ਿ: ਕੋ:]

217

ਪਨਰਿਾਦ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿੰਦਾ. ਿਜਿ; ਨਕਸੇ ਦੇ ਿਾਸਤਿ ਦੋਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਟ ਕਰਿਾ। ਨਿਦਵਾਿਾ ਿੇ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਨਰਿਾਦ

ਨਿੱਚ ਇਿ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਿੈ ਨਕ ਅਣਿੋਣੀ ਿੱਲ ਦੱਸਕੇ ਬਦਿਾਿੀ ਕਰਿੀ "ਨਿੰਦਾ ਿੈ" ਅਤੇ ਜੋ ਨਕਸੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਔਿਣ ਦੱਸਕੇ
ਬਦਿਾਿੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਿੈ, ਇਿ "ਪਨਰਿਾਦ" ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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(ੳ) ਜੇਕਰ ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਭਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ
ਿਸਤ ਤਾਂ ਤਿਾਨੂੰ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਪਏਿਾ ਨਕ ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
ਨਜਸ ਿਾਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
(ਅ) ਇੱਥੇ ਤਸੀੇਂ ਿਲਤ ਕਨਿ ਰਿੇ ਿੋ , ਅਰਥਾਤ (1) ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਭਾਿ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ, (2) ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਨਜਸ ਤਰੀਕੇ
ਿਾਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ।
(ੲ) ਜੇ ਕਥਿ (2) ਸਿੀਕਾਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਥਿ (1) ਿੀ ਸਿੀ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
(ਸ) ਕਥਿ (1) ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਥਿ (2) ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਸਰਾਸਰ
ਿਲਤ ਿੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਰਵਤਿਾਦ ਵਿਚ ਪਰਵਤਿਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਿ ਹੈ:
ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਕੀ ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਭਾਿ ਨਿਚ ਿਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ?

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਿਿੀ, ਇਿ ਿਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਕੀ ਇਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤੂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ
ਿੈ?

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਿਿੀ, ਇਿ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਤਾਂ ਨਫਰ ਤਿਾਨੂੰ ਇਿ ਉੱਤਰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਪਿੇਿਾ,
(ੳ) ਜੇਕਰ ਪਦਿਲ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤੂ ਦੇ ਭਾਿ ਨਿਚ ਿਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਿਾਨੂੰ
ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਪਿੇਿਾ ਨਕ ਪਦਿਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ‘ਅਣ-ਜਾਨਣਆ’ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੈਸੇ
ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤੂ ‘ਜਾਣੀ’ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
(ਅ) ਇੱਥੇ ਜੋ ਤਸੀੇਂ ਕਨਿ ਰਿੇ ਿੋ, ਿਲਤ ਕਨਿ ਰਿੇ ਿੋ, ਅਰਥਾਤ (1) ਪਦਿਲ ਉਸ ਭਾਿ
ਨਿਚ ਿਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤੂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਪਰ (2) ‘ਅਣਜਾਨਣਆ’ ਿਿੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤੂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
(ੲ) ਜੇ ਕਥਿ (2) ਨੂੰ ਿਕਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕਥਿ (1) ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਿਿੀ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(ਸ) ਕਥਿ (1) ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕਥਿ (2) ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿ ਨਿਚ ਤਸੀੇਂ
ਿਲਤ ਿੋ।

ਪਵਿਿਾਦਕ ਦੇ ਵਨ੍ਗਰਹ ਲਈ ਪਰਵਤਉੱਤਿ,
ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਤਿਾਡੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਜੇ ਅਸੀ ਇਿ ਕਿੀਏ ਨਕ ਪਦਿਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥ-ਿਸਤੂ ਦੇ ਭਾਿ
ਿਾਂਿ ‘ਜਾਨਣਆ’ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ‘ਅਣ-ਜਾਨਣਆ’ ਿਿੀ ਜਾਂਦਾ ਨਜਸ ਤਰੀਕੇ
ਿਾਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤੂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤਸੀੇਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਥਾਪਿਾ ਦਆਰਾ ਸਾਡੇ
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ਕਥਿ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਾਰ ਿੰਿੀ ਿੈ।
(ੳ) ਤਿਾਡਾ ਕਥਿ – ਨਕ ਪਦਿਲ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤੂ ਦੇ ਭਾਿ ਿਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਪਰੰਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ‘ਅਣ-ਜਾਨਣਆ’ ਿਿੀ ਜਾਂਦਾ ਨਜਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤੂ
ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ – ਿਲਤ ਿੈ।
(ਅ) ਤਿਾਨੂੰ ਇਿ ਿਿੀ ਕਨਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਨਕ ਕਥਿ (1) ਸਿੀਕਾਰ ਿੈ ਪਰਤ
ੰ ੂ ਕਥਿ (2)
ਅਸਿੀਕਾਰ ਿੈ।
(ੲ) ਜੇਕਰ ਕਥਿ (2) ਅਸਿੀਕਾਰ ਿੈ, ਤਾਂ ਕਥਿ (1) ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
(ਸ) ਕਥਿ (1) ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਪਰ ਕਥਿ (2) ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਤਿਾਡੀ
ਿਲਤੀ ਿੈ।

ਪਵਿਿਾਦਕ ਦੇ ਵਹਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪਰਯੋਗ (ਉਪਨ੍ਯ),
ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੋ ਿਾਰ ਤਿਾਡੀ ਿੋਈ ਿੈ, ਜੇ ਤਸੀੇਂ ਸਿਝਦੇ ਿੋ ਨਕ ਇਿ ਿਾਜਾਇਜ਼ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤਸੀੇਂ
ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਲਈ ਪਰਯੋਿ ਕਰੋਿੇ?

ਸਾਡਾ ਿਤ:

“(1) ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਭਾਿ ਿਾਲ ‘ਜਾਨਣਆ’ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤੂ,
ਪਰੰਤ (2) ਇਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ‘ਅਣ-ਜਾਣ’ ਿੈ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਯਥਾਰਥ
ਿਸਤੂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।”

ਤਿਾਡਾ ਿਤ:

“ਜੇ ਕਥਿ (2) ਅਸਿੀਕਾਰ ਿੈ ਤਾਂ ਕਥਿ (1) ਸਿੀਕਾਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ”

ਿਣ ਤਸੀੇਂ ਕਨਿੰਦੇ ਿੋ:

“(1) ਪਦਿਲ ਉਸ ਭਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਿਿੀ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤੂ
ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, (2) ਇਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ‘ਅਣ-ਜਾਣ’ ਿੈ ਨਜਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ
ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤੂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।“

ਤਿਾਨੂੰ ਿੰਿ ਕੇ ਅਸੀੇਂ

“ਜੇਕਰ ਤਸੀੇਂ ਕਥਿ (2) ਨੂੰ ਿਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਸੀੇਂ ਕਥਿ (1) ਨੂੰ ਿੀ

ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ:

ਸਿੀਕਾਰ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।“

ਵਨ੍ਗਮਨ੍ (ਵਸੱਟਾ)
ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਨਜੱਥੋੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ (ਅਰਥਾਤ ਨਿਆਇਯਾਨਯਕਾ) ਸੰਬੰਿ ਿੈ, ਅਸੀ ਿਾਰ ਿਿੀ ਿੰਿਦੇ। ਤਿਾਡੇ
ਿਲੋੇਂ ਨਿਰਿਾਰਤ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਪੂਰਬਕਲਪਿਾਿਾਂ ਿਲਤ ਿਿ:
(ੳ)

ਜੇਕਰ ਪਦਿਲ ਉਸ ਭਾਿ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤੂ ਤਾਂ ਇਿ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥ
ਿਸਤੂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ,
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(ਅ)

ਕਥਿ (1) ਅਰਥਾਤ ਪਦਿਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤੂ ਦੇ ਭਾਿ ਿਾਂਿ ਜਾਨਣਆ

ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨੂੰ ਕਥਿ (2) ਅਰਥਾਤ ਪਦਿਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਨਜਸ
ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਿਾਲ ਜੋੜਿਾ ਿਲਤ ਿੈ।
(ੲ)

ਜੇਕਰ ਕਥਿ (2) ਅਸਿੀਕਾਰ ਿੈ ਤਾਂ ਕਥਿ (1) ਿੀ ਅਸਿੀਕਾਰ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਿੈ।
(ਸ)

ਜੇ ਕਥਿ (1) ਸਿੀਕਾਰ ਿੈ ਤਾਂ ਕਥਿ (2) ਿੀ ਅਿੱਸ਼ ਸਿੀਕਾਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ

ਿੈ।
ਿਾਰ, ਜੋ ਤਸੀੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਿੰਦੇ ਿੋ, ਿਾਿਾਨਜਬ (ਅਿਨਚਤ) ਿੈ। ਪਰਤ
ੰ ੂ ਸਾਡਾ ਪਰਨਤਿਾਦ
ਿਾਨਜਬ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬੂਤ (ਪਰਿਾਣ) ਿੀ ਸਿੀ ਿੈ।

ਚਤੁਸ਼ਟਯ ਨ੍ਯ (ਚੌਹਿਾ ਵਿਧੀ ਿਾਲੀ ਦਲੀਲ)
ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਭਾਿ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤੂ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਿਾਂ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

(1) ਕੀ ਰੂਪ (ਦਰਿ) ਪਦਿਲ ਿੈ? ਜਾਂ
(2) ਕੀ ਪਦਿਲ, ਰੂਪ ਨਿਚ ਿੈ? ਜਾਂ
(3) ਕੀ ਪਦਿਲ ਰੂਪ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਿੈ? ਜਾਂ
(4) ਕੀ ਰੂਪ ਪਦਿਲ ਨਿਚ ਿੈ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਿਿੀ, ਇਿ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਇਸ ਨਿਚ ਤਿਾਡੀ ਿਾਰ ਿੈ।

ਕਸ਼ਵਣਕ ਕ ਾ (ਵਛਣਭੰਗਿਤਾ ਦਾ ਮਤ)
ਨਛਣਭੰਿਰਤਾ ਦਾ ਿੂਲ ਨਸਿਾਂਤ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਨਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੰਦਾ ਿੈ:
ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਿਾ ਨਿਚ ਨਛਣ ਭਰ ਲਈ ਿੀ ਨਿਦਿਾਿ (ਿੌਜੂਦ) ਰਨਿੰਦੀਆਂ ਿਿ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਿਾਂ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਇਸ ਤੋੇਂ ਤਿਾਡਾ ਭਾਿ ਿੈ ਨਕ ਸਾਡੀ ਚੇਤਿਾ ਨਿਚ ਭੂਿੀ, ਸਿਦ
ੰ ਰ, ਸਿੇਰ, ਪਾਣੀ, ਅੱਿ,
ਿਾਯੂ, ਦਰੱਖਤ ਆਨਦ ਨਿਦਿਾਿ ਿਿ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਿਿੀ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਇਸ ਤੋੇਂ ਤਿਾਡਾ ਭਾਿ ਿੈ ਨਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆਿ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬੋਿ ਪਸਾਰ
ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਿੋਇਆ ਿੈ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਿਿੀ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਤਿਾਡਾ ਭਾਿ ਿੈ ਨਕ ਨਿਆਿ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਨਿਆਿ (ਇੰਦਰੀਆਈ ਬੋਿ)
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ਸਿਕਾਲੀਿ ਿਿ?
ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਿਾਂ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਤਸੀੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ
ਬੋਿਨਿਆਿ ਉਤਪੰਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਜੇ ਨਸਰਫ ਨਿਆਿ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿੀ ਸਿੇਲ
ਿੋਿੇ ਪਰੰਤੂ ਿਿ ਿਾਲ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਜਾਂ ਨਿਆਿ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿ ਦਾ ਿੀ ਸਿੇਲ ਿੋਿੇ ਪਰਤ
ੰ ੂ
ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਲ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਬੋਿ ਨਿਆਿ ਉਦੋੇਂ ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਿਹਾਂ ਨਤੰਿਾਂ - ਨਿਆਿਇੰਦਰੀਆਂ, ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਿਿ – ਦਾ ਪੂਰਿ ਸਿੇਲ ਿੋਿੇ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਿਾਂ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਇਸ ਲਈ ਤਸੀੇਂ ਇਿ ਿਿੀ ਕਨਿ ਸਕਦੇ ਨਕ ਨਿਆਿ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਿ ਸਿਕਾਲੀਿ
ਿਿ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਿਿ ਨਿਚ ਨਛਣ ਭਰ ਲਈ ਿੀ
ਨਿਦਿਾਿ ਿਿੀ ਰਨਿੰਦੀਆਂ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਜੀ ਿਾਂ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦੀਿੀ, ਸਨਥਰ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਿਿ?

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਜੀ ਿਿੀ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਿਿ ਨਿਚ ਿੀ ਨਿਦਿਾਿ ਿਿ, ਨਸਰਫ ਨਛਣ ਭਰ ਲਈ।

5.5

ਮਵਲੰਦ-ਪਨ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਭਕਸ਼ੁ ਸੂਤਿ (100 ਈ: ਪੂ:)

ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ‘ਿਨਲੰਦ-ਪਿਿਾ’ (ਜਾਂ ਿਨਲੰਦ ਪਰਸ਼ਿ218) ਿੀ ਇਕ ਿਰੰਥ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਿਆਇ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦਾ
ਨਜ਼ਕਰ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੰਥ 100 ਈ: ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਰਨਚਆ ਨਿਆ ਸੀ। ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਿਿਾਦ,
‘ਿਾਿਸੇਿ-ਨਭਕਸ਼ੂ-ਸੂਤਰ’ ਦੇ ਿਾਿ ਥੱਲੇ 317-420 ਈ: ਦੌਰਾਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ। ਇਸ ਨਿਚ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਖਾਸ ਿਿੱਤਤਾ ਿਾਲੀ ਿੱਲ ਿਿੀ ਕਿੀ ਿਈ ਪਰ ਇਿ ਯੂਿਾਿੀ-ਭਾਰਤੀ ਸਨਭਆਤਾਿਾਂ ਦੇ ਸਿੇਲ ਲਈ ਕਾਫੀ
ਅਨਿਿੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਬਖਤਰੀਆ (ਅਜੋਕਾ ਅਫਿਾਨਿਸਤਾਿ) ਦੇ ਯਿਾਿੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਸ਼ਿ ਅਤੇ
ਬੋਿੀ ਨਭਕਸ਼ੂ ਿਾਿਸੇਿ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰਿਈ ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ।

5.6

ਮਹਾਯਾਨ੍ ਦੀ ਬੁਵਨ੍ਆਦ (78 ਈ:)

ਈਸਾਈ ਿਤ ਦੇ ਅਰੰਭ ਕਾਲ ਨਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਿ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ‘ਕਸਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਤਰਸ਼ਕਾਂ’
(ਨਸਥੀਅਿਾਂ) ਦੇ ਿਿਲੇ ਿੋਣੇ ਸ਼ਰੂ ਿੋਏ। ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ, ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿੱਖੀ ਸਿ, ਿੇ ਕਸ਼ਿੀਰ, ਪੱਲਿ ਅਤੇ
218

‘ ਿਨਲੰਦ ਪਰਸ਼ਿ’ ਇਕ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਬੋਿੀ ਿਰੰਥ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਬਖਤਰੀਆ ਦੇ ਯੂਿਾਿੀ ਰਾਜੇ ਿਨਲੰਦ (ਿੇਿਾਂਦਰ) ਦੇ

ਇਕ ਬੋਿੀ ਨਭਕਸ਼ੂ ਿਾਿਿਸੇਿ ਿਾਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਦਰਜ ਿਿ। ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਬੱਿਿਤ ਤੋੇਂ ਪਰੇਰਿਾ ਲੈ
ਕੇ ਿਨਲੰਦ ਿੇ ਇਸ ਿਰਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
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ਨਦੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਨਕਆਂ ’ਤੇ ਨਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਬੱਿਿਤ ਤੋੇਂ ਪਰਭਾਿਤ ਿੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ
“ਿਿਾਯਾਿ” ਿਾਿ ਥੱਲੇ ਇਕ ਿੱਖਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਾਣੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਬੱਿਿਤ ਦੀ
ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ “ਨਿਿਯਾਿ” ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਣਿ ਲੱਿਾ। ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ‘ਿਿਾਯਾਿ’ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਿੇਪਾਲ, ਨਤੱਬਤ,
ਿੰਿੋਲੀਆ, ਚੀਿ, ਜਪਾਿ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਆਨਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਨਲਆ ਜਦ ਨਕ ‘ਨਿਿਯਾਿ’ ਸਰੀ ਲੰਕਾ, ਬਰਿਾ ਅਤੇ
ਨਸਆਿ ਤੱਕ ਿੀ ਸੀਨਿਤ ਨਰਿਾ। ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਇਿ ਦੋਿੇੇਂ ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਰਚੱਲਤ ਰਿੀਆਂ।
ਸਿਰਾਟ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਥੱਲੇ, ਜਲੰਿਰ ਨਿਖੇ, ਲਿ ਪਿ 500 ਬੋਿੀ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਨਿਤੀ
ਬਲਾਈ ਿਈ। ਇਸ ਸੰਨਿਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਸੰਸਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਨਤੰਿ ਿਿਾਿ ਰਚਿਾਿਾਂ ਰਚੀਆਂ ਿਈਆਂ;
‘ਸੂਤਰ ਉਪਦੇਸ਼’, ‘ਨਿਿੈਯ ਨਿਭਾਸ਼ਾ’, ਅਤੇ ‘ਅਨਭਿਰਿ ਨਿਭਾਸ਼ਾ’। ਇਿ ਨਤੰਿ ਰਚਿਾਿਾਂ ‘ਿਿਾਯਾਿ’ ਸੰਪਰਦਾਇ
ਦੀਆਂ ਿਰਿ-ਿਰਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਪਸਤਕਾਂ ਬਣੀਆਂ।

5.7

ਬੋਧੀ ਸੰਸਵਿਤ ਸਾਵਹਤ ਵਿਚ ਤਿਕ ਦਾ ਵਿਕਿ

‘ਲਨਲਤਨਿਸਤਾਰ’ ਰਚਿਾ (250 ਈ: ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ) ਜੋ 221 - 263 ਈ: ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਅਿਿਾਦ
ਕੀਤੀ ਿਈ, ਨਿਚ ਤਰਕ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ‘ਿੇਤ-ਨਿਨਦਆ’ ਦੇ ਿਾਿ ਥੱਲੇ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਭਾਰਤ
ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾਿਾਂ ਨਜਿੇੇਂ ‘ਸਾਂਖ’, ‘ਯੋਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ’ ਦੇ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ ਨਿਲਦੇ ਿੈ।
‘ਲੰਕਾਿਤਾਰ’ ਸੂਤਰ ਇਕ ਬੜੀ ਅਨਿਿ ਪਨਿੱਤਰ ਰਚਿਾ ਿੈ, ਜੋ 300 ਈ: ਦੇ ਲਿਪਿ ਰਚੀ ਿਈ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਅਿਿਾਦ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ 443 ਈ: ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਚੀਿੀ ਅਿਿਾਦ ਨਿਚ ਚਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ
ਨਜ਼ਕਰ ਨਿਲਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਸਾਂਖ’, ਅਨਭੰਿਤਾ (ਇਕਤਿ) ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਖਦਾ ਿੈ; (2) ‘ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ’, ਜੋ ਨਭੰਿਤਾ
ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਖਦਾ ਿੈ; (3) ‘ਨਿਰਿਰੰਥ-ਪਤਰ’, ਜੋ ਇਿਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਖਦਾ ਿੈ; (4) ‘ਨਿਆਤੀਪਤਰ’, ਜੋ ਇਿਹਾਂ ਦੋਿਾ ਨਿੱਚੋੇਂ ਨਕਸੇ ’ਤੇ ਿੀ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਿਿੀ ਰੱਖਦਾ।
ਇਸ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ਨਿਆਇ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਕ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਨਿਚ ਿਿਾਿਤੀ
(ਨਸਆਣੇ), ਬੱਿ ਤੋੇਂ ਪਛਦੇ ਿਿ:
•

“ਇਿ ਦੱਸੋ ਨਕ ਆਉੇਂਣ ਿਾਲੇ ਸਨਿਆ ਨਿਚ ਿੈਯਾਨਯਕ (ਨਿਅਇ ਦੇ ਤਾਰਨਕਕ) ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ
ਪਰਫੱਲਤ ਿੋਣਿੇ?”

•

“ਤਰਕ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?”

•

“ਉਸ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਰਨਕਰਤੀ ਕੀ ਿੈ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਿੰਿ ਕੇ ਸਿੀ
(ਸਿਯਕ) ਿਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਿੰਚਦਾ ਿੈ?”

ਅੱਿੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ: “ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਿੈ ਨਕ ਜੋ ‘ਉਪਜਦਾ’ ਿੈ ਉਿ ‘ਨਿਿਾਸ਼ਿਈ’ ਿੈ”
ਇਸ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ‘ਨਿਨਿਆਿਿਾਦ’ (ਨਿਚਾਰਿਾਦ) ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ
ਅਿਸਾਰ ਸਾਡਾ ਕੇਿਲ ਨਿਆਿ ਿੀ ਯਥਾਰਥ (ਅਸਲੀ) ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਇਸੇ ਦਾ ਿੀ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿਿ
(ਅਰਥਾਤ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ‘ਅਨਭਨਿਅੰਜਿ ਿਾਤਰ’ ਿੀ ਿਿ)
“ਨਿਨਿਆਿ” ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਨਖਆਨਤ-ਨਿਨਿਆਿ’, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਤੋੇਂ
ਿੀ ਸਿਰੱਥਾਿਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਪਰਨਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਾਰਣਾਿਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿਨਸਆ ਨਪਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਸਿਾਰੇ
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ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਉਤਪੰਿ ਿੰਦੀਆਂ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀੇਂ ਪਦਾਰਥ ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ; (2) ‘ਿਸਤ-ਪਰਨਤਨਿਕਲਪਨਿਨਿਆਿ’, ਇਿ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਿ-ਕਾਜ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਰਾਿੀੇਂ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ
ਬਣਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਕਰਿ-ਕਾਜ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਿਰੱਥਾਿਾਂ, ਯਾਦਾਂ, ਪਰਨਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਾਰਣਾਿਾਂ ਿਾਲ ਸਿਿਾਯ
(ਜਿਿਜਾਤੀ) ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ।
ਇਿਹਾਂ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸੰਯੋਿ ਿਾਲ ‘ਪਰਨਿਰਤੀ-ਨਿਨਿਆਿ’ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਿਿ ਦੀ ਇਿ ਲਿਿ
ਬਾਿਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪੰਿ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਲ ਨਖੱਚਦੀ ਿੈ। ਇਸ ‘ਪਰਨਿਰਤੀ-ਨਿਨਿਆਿ’ ਦਾ
ਬਨਿਆਦੀ ਨਟਕਾਣਾ ‘ਆਲਯ219-ਨਿਨਿਆਿ’ (ਆਲਯ ਜਾਂ ਆਲਾ ਿਤਲਬ ਨਟਕਾਣਾ, ਜੈਸੇ ਨਿਿਾਲਾ - ਬਰਫ ਦਾ
ਨਟਕਾਣਾ) ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਜਦ ਨਕ ‘ਆਲਯ-ਨਿਨਿਆਿ’ ਇਕ ਸਾਿਰ ਸਿਾਿ ਿੈ, ‘ਪਰਨਿਰਤੀ-ਨਿਨਿਆਿ’
ਉਿ ਝੱਖੜ ਿਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤੇਨਜਤ ਕਰਦੇ ਿਿ ਭਾਿ ਸਾਡੀ ਪਰਨਿਰਤੀ ‘ਆਲਯ-ਨਿਨਿਆਿ’ ਨਿਚ ਿਲਚਲ
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਟ ਿੰਦਾ ਿੈ। ‘ਆਲਯ-ਨਿਨਿਆਿ’ ਨੂੰ
ਿਉਿੈ (ਅਿੰ220) ਦਾ ਿਾਿ ਿੀ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਸਿੇ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਜਦ ਨਕ ‘ਪਰਨਿਰਤੀ-ਨਿਨਿਆਿ’ ਬਦਲਦਾ
ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਿਉਿੈ ਨਦਰੜ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਯੋਿ ਦੇ ਅਨਭਆਸ ਦਆਰਾ ਅਸੀੇਂ ਿਉਿੈ221 ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਭਾਉ ਨੂੰ
ਸਿਝ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਨਸਰਫ ਇਿ ਿੀ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਿ
ੰ (‘ਪਨਰਨਿਸ਼ਪੰਿ’) ਿੈ। ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ
ਕੂੜ (ਿਕਲੀ) ਜਾਂ ਪਨਰਕਲਨਪਤ ਅਤੇ ਪਰਤੰਤਰ (ਪਰਾਿੀਿ) ਿੈ, ਭਾਿ ਪਰਸਨਥਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਿਕਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਿਚ ਸਾਡਾ ‘ਪਰਨਿਰਤੀ-ਨਿਨਿਆਿ’ ਨਿਟ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ‘ਅਿੰ’ ਜਾਂ ‘ਆਲਯ-ਨਿਨਿਆਿ’
ਨਿਰੰਤਰ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਿਕਤੀ ਿੈ, ਇਿ ਿੀ ਨਿਰਿਾਣ ਿੈ।
‘ਲੰਕਾਿਤਾਰ’ ਦੇ ਇਕ ਅਨਿਆਇ “ਕਸ਼ਨਣਕ ਪਨਰਿਰਤ” ਨਿਚ ਨਛਣਭੰਿਰ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। “ਨਛਣ-ਿਾਤਰ ਿਸਤੂ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਨਿਸਨਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਨਿਆਰੀ (‘ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ’)
ਅਤੇ ‘ਿਾ ਖਤਿ’ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਿੈ। ਇਿ ਿਾ ਤਾਂ ਉਤਪੰਿ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਨਿਿਾਸ਼ ਿੰਦੀ ਿੈ।“ [ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ
ਆਿਨਿਕ ਉਪ-ਪਰਿਾਣੂ ਕਣਾਂ (ਨਜਿੇੇਂ ਇਲੈਕਟਰੋਿ, ਪਰੋਟੋਿ ਆਨਦ) ਦੀ ਝਲਕ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ।]

5.8

ਬੁੱਧਮਤ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ

ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਿਚਾਰ, ਿੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਚਾਰ ਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨਿਚ ਨਿਭਾਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਿ:
(1) ‘ਿੈਭਾਨਸ਼ਕ’, (2) ‘ਸੌਤਰਾਂਨਤਕ’, (3) ‘ਿਾਨਿਆਨਿਕ’, ਅਤੇ (4) ‘ਯੋਿਚਾਰ’। ਪਨਿਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ‘ਨਿਿਯਾਿ’
ਅਤੇ ਿਿਰਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ‘ਿਿਾਯਾਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
‘ਿੈਭਾਸ਼ਕ’, ਸਰਿਾਸਤੀਿਾਦ ਦੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਿੈ। ਇਸ ਅਿਸਾਰ ਸਿੱਚੀ ਨਸਰਸ਼ਟੀ
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ਆਲਯ - ਸੰ. आलय. {ਸੰਿਯਾ}. ਘਰ. ਨਿਰਿ; ਜਿਾ. ਸਥਾਿ. ਥਾਂ. "ਸਰਬ ਅਰਥ ਆਲਯਿ". (ਸਿਸ ਿਃ ੫) ਿਾਿਾ

ਨਿਸਰਿਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
220

ਅਿੰ - ਸੰ. अहम. {ਸੰਿਯਾ}. ਿੰਕਾਰ. ਅਨਭਿਾਿ; ਸਰਿ. ਿੈੇਂ. "ਅਿੰ ਅਿੰ ਅਿੈ ਅਿਰ ਿੂੜ". (ਕਾਿ ਿਃ ੫) "ਜਿਤ

ਪਸੂ ਅਿੰ, ਕਾਲ ਕਸਾਈ". (ਓਅੰਕਾਰ) ਿੌਿੈ ਕਰਕੇ ਜਿਤ ਪਸ਼ੂ ਿੋ ਨਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਸਾਈ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
221

ਿਉਿੈ - {ਸੰਿਯਾ}. ਅਿੰ- ਿਿ. ਿੈ ਿੇਰੀ ਦਾ ਭਾਿ- ਅਿੰਤਾ. ਅਨਭਿਾਿ. ਖ਼ਦੀ. "ਨਤਨਿ ਅੰਤਨਰ ਿਉਿੈ ਕੰਡਾ ਿੇ".

(ਸੋਨਿਲਾ)। (2) ਦੇਖੋ, ਿਉਿੈ ਿਾਨਿਿ. [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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(ਆਂਤਨਰਕ ਅਤੇ ਬਾਿਰੀ) ਨੂੰ ਿਾਸਤਨਿਕ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਿੈਭਾਨਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਸਾਡੀ ਪਰਨਿਰਤੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਨਿਤ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੋਿੋ ਿੀ ਿਾਸਤਨਿਕ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਿਿ। ‘ਨਿਭਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਸ਼ਬਦਅਰਥ ‘ਟੀਕਾ’ ਿੈ, ਭਾਿ ਿੈਭਾਨਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਿ, ਿਿਾਤਿਾ ਬੱਿ ਦੇ ਕਥਿਾਂ ਉੱਪਰ ਨਲਖੀਆਂ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ
ਆਿਾਰਤ ਿੈ ਿਾ ਨਕ ਿੂਲ ਿਰੰਥਾਂ ਉੱਪਰ।
‘ਸੌਤਰਾਂਨਤਕ’ ਬੋਿ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਿੰਿ ਕੇ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਿੰਚਦੇ
ਿਿ। ਅਰਥਾਤ, ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਿ ਕਨਿੰਦੀ ਿੈ ਨਕ ਜੇ ਬੋਿ ਿਾਲ ਸਾਡੀ ਆਂਤਨਰਕ ਪਰਨਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ
ਤਾਂ ਇਿ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਕਰਕੇ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ
(ਿਾਸਤਨਿਕ) ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ‘ਸੌਤਰਾਂਨਤਕ’ ਸ਼ਬਦ, “ਸੂਤਰੰਤ” ਿਾਤ ਤੋੇਂ ਬਨਣਆ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਿੂਲ
ਕਥਿ’। ਿਤਲਬ ਸੌਤਰਾਂਨਤਕ ਦਰਸ਼ਿ ਿਿਾਤਿਾ ਬੱਿ ਦੇ ਿੂਲ-ਕਥਿਾਂ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਿ
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਿੂਲ ਨਸਿਾਂਤ ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਿ (78 ਈ:) ਕਸ਼ਿੀਰ
ਨਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਿ। ਇਿ ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਿਾਲਾ
ਿਰਿੋਤਰ ਿਾਿ ਦਾ ਨਭਕਸ਼ੂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ, ਚੀਿੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਿਿੇਿ-ਸਾਂਿ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਿਚ
7ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਨਿਚ ਆਏ, ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਤਕਨਸ਼ਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਿਾਸੀ ਨਭਕਸ਼ੂ ਕਿਾਰਲਬਿ ਿੇ ਸੌਤਰਾਂਨਤਕ
ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਾਰਲਬਿ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 300 ਈ: ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ
ਿਾਿਅਰਜਿ, ਆਰੀਆ ਦੇਿ ਅਤੇ ਅਸ਼ਿਘੋਸ਼ ਿਰਿੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਕਾਲੀ ਸਿ।
‘ਯੋਿਾਚਾਰਾਂ’ ਦਾ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਨਥਆ ਿਿ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਿ
ਪਰਨਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਤੋੇਂ ਿੀ ਇਿਕਾਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਯੋਿਾਚਾਰ’, ਦੋ ਿਾਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
ਸਿੇਲ ਿੈ; ‘ਯੋਿ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਨਚੰਤਿ (ਅੰਰਤਨਿਆਿ) ਅਤੇ ‘ਆਚਾਰ’ ਦਾ ਭਾਿ ਿੈ ਅਿਲ (ਅਨਭਆਸ)।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਯੋਿਾਚਾਰ’ ਨਚੰਤਿ ਦਾ ਉਿ ਅਨਭਆਸ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ “ਭੂਿੀਆਂ” ਜਾਂ “ਬੋਿੀਸਤਿ ਭੂਿੀ” ਦੀਆਂ
ਸਤਾਰਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਯੋਿਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਿੱਖ ਨਸਿਾਂਤ ‘ਆਲਯ-ਨਿਨਿਆਿ’ ਿੈ ਜੋ ‘ਚੇਤਿਅਿਸਥਾਿਾਂ’ ਦਾ ਨਟਕਾਣਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਭਾਿੇੇਂ ਯੋਿਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਿੀ ਬਾਰੇ ਇਨਤਿਾਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀ ਿੈ ਪਰ ਿੈਤਰੇਈਿਾਥ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਅਸੰਿਾ ਇਸ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਪਰਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ਕ
ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੀ ਿੱਖ ਰਚਿਾ ‘ਲੰਕਾਿਤਾਰ ਸੂਤਰ’ ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ 300 ਈ: ਦੌਰਾਿ
ਨਲਖੀ ਿਈ ਸੀ।
‘ਿਾਨਿਆਨਿਕ’ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਿਸਾਰ ਸਾਡਾ ‘ਬੋਿ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿਰੂਪ ਬਾਿਰੀ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤ ਿਾ
ਤਾਂ ਨਿਰਪੇਖ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿਾਸਤਨਿਕ (ਯਥਾਰਥਕ) ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਿਾਸਤਨਿਕ ਿਿ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ‘ਿਾਨਿਆਨਿਕ’ (ਨਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉੇਂਣ ਿਾਲਾ) ਦਰਸ਼ਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦੀ
ਨਦਰਸ਼ਟੀ ‘ਉਿਰਿਾਦੀ’ ਿਿੀ ਿੈ। ਸੰਸਾਰ ਿਾ ਤਾ ਿਾਸਤਨਿਕ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਅਿਾਸਤਨਿਕ ਬਲਨਕ ਇਸ ਦੀ ਿੋੇਂਦ
ਪਰਨਤਬੰਨਿਤ ਿੈ, ਆਨਸ਼ਰਤ ਿੈ ਭਾਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਬਾਿੀ ਆਰੀਆ
ਿਾਿਾਰਜਿ (250-320 ਈ:) ਨੂੰ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਿੱਖ ਰਚਿਾਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
‘ਿਾਨਿਆਨਿਕਕਾਨਰਕਾ’, ਿਾਿਾਰਜਿ; ‘ਿੂਲ-ਿਾਨਿਅਿ-ਨਿਰਨਤ’, ਬੱਿ ਪਾਨਲਤ; ‘ਿਸਬਲ’, ਆਰੀਆ ਦੇਿ;
‘ਿਾਨਿਅਨਿਕ-ਨਿਰਟਯ-ਕਾਨਰਕਾ’, ਭਾਿਯ; ‘ਿਾਨਿਅਿ-ਪਰਾਨਤਤਯਾ-ਸਿੱਤਪਾਦ’, ਨਿਸ਼ਿ; ‘ਿਾਿਾਅਨਿਕਨਿਰਨਤ’, ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ; ‘ਿਾਿਾਨਿਕਆਿਤਾਰ-ਟੀਕਾ’, ਜੈਆਿੰਤ।

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ

5.9
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ਤਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਾਚੀਨ੍ ਬੋਧੀ ਿਚਨ੍ਾਿਾਂ

ਨਿਨਿਿ ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਿੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀ (ਸਿਯਕ) ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਰੋਿੀਆਂ
ਦੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਝਠਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਠੋਸ ਨਿਿੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਿੀਬੱਿ ਅਤੇ
ਪਰਿਾਨਣਤ ਨਿਯਿਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਕਾਿਯਾਬੀ ਿਾਲ ਪਰਯੋਿ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਿੀ ਿਿੀ, ਬੋਿੀਆਂ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਿਿਾਂ
ਿੋੜ ਦੇ ਕੇ ਿੋਰ ਿੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਿ ਨਿਰਣਾ ‘ਿਾਨਿਆਿਕ’ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਆਰੀਆ ਿਾਿਾਰਜਿ
(250-320 ਈ:), ਆਰੀਆ ਦੇਿ (320 ਈ:) ਅਤੇ ਿੈਤਰੇਯ ਿਾਥ (400 ਈ:); ‘ਯੋਿਾਚਾਰ’ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ
ਆਰੀਆ ਅਸੰਿ (405 - 470 ਈ:) ਅਤੇ ਿਾਸੂਬੰਿੂ (400 - 490 ਈ:) ਦੀਆਂ ਨਲਖਤਾਂ ਤੋੇਂ ਸਾਫ ਸਾਬਤ ਿੰਦਾ
ਿੈ।

5.9.1

ਆਰੀਆ ਿਾਿਾਰਜਿ (250 – 320 ਈ:)

ਆਰੀਆ ਿਾਿਾਰਜਿ, ਜੋ ਿਾਨਿਆਨਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਾਿੀ ਸਿ, ਨੂੰ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਿਾਿ ਤਾਰਨਕਕ
ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਜਿਿ ਨਿਦਰਭ (ਿਿਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਨਿਖੇ, ਿਿਾਕੋਸ਼ਲ ਇਲਾਕੇ ਨਿਚ ਰਾਜਾ ਸਦਿਾਿ
ਜਾਂ ਸਾਤਿਾਿਿ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਿ ਿੋਇਆ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਨਰਸ਼ੀ ਸ਼ਰਿਾ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਸਿ ਨਜਸ ਿੇ
ਇਕ ਸਥਾਿਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਦੇਿ ਨੂੰ ਬੱਿਿਤ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਿਲ ਪਰੇਨਰਆ। ਕਝ ਇਨਤਿਾਸਕ ਤਥ
ਉਸਨੂੰ ਿਾਲੰਦਾ ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਿੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ।

ਨ੍ਾਗਾਿਜੁਨ੍ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ
ਿਾਿਾਰਜਿ ਿੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ‘ਨਿਆਇਸੂਤਰ’ ਉੱਪਰ ਕਈ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਆਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ
ਆਪਣੇ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਿ ਇਕ ਦੀਿੇ ਿਾਂਿ ਿੈ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਦਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਆਿ
ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿਾਿਾਰਜਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਕ ਦੀਿਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਿ ਿਿੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਸ ਨਿਚ ਤਾਂ ਅੰਿੇਰਾ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੀਿਾ ਅੰਿੇਰੇ ਨੂੰ ਛੋਿੇ ਬਿੈਰ ਦੂਰ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਤਾਂ ਇਿ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ ਸਾਰੀ ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਿੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਨਦੰਦਾ।

ਮਾਵਧਆਮਕਜਕਾਵਿਕਾ (300 ਈ:)
ਿਾਿਾਰਜਿ ਦੀ ਰਚੀ ‘ਿਾਨਿਆਨਿਕਕਾਨਰਕਾ’ ਨੂੰ ਿਾਨਿਆਨਿਕ ਦਰਸ਼ਿ ਦੀ ਪਰਥਿ ਅਤੇ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਰਚਿਾ
ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਸਿਾਂਤ ਿਿਿਰਤੀ ਰਾਿ ਿਾਲਾ ਿੈ। ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਅਿਸਾਰ, ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ
ਚਾਰ ਪਨਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਨਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ (1) ਇਕਪੱਖਤਾ ਦਾ ਨਿਖਰੇਿਾ ਰੱਖ ਕੇ,
(2) ਇਕਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਤਆਿ ਕੇ, (3) ਅਿੇਕਤਾ ਨਿਚ ਏਕਤਾ ਸਿਝ ਕੇ, ਅਤੇ (4) ਨਿਰਪੇਖ ਸਨਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ
ਨਿਚ।
ਪਰਥਿ ਪਨਿਲੂ: ਅਸੀ 'ਸਨਤ' ਦੀ 'ਅਸਨਤ' ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਕਲਪਿਾ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀ ਇਕਪੱਖੀ ਿਤ ਲੈ
ਰਿੇ ਿੋਿਾਿੇ ਜੇ ਅਸੀ ਇਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਸੰਸਾਰ ‘ਸਨਤ’ ਿੈ ਜਾਂ ਇਿ ‘ਅਸਨਤ’ ਿੈ। ਇਸ ਇਕਪੱਖਤਾ ਦੇ
ਿਕਾਬਲੇ ਿਾਨਿਆਨਿਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀ, ਇਿਹਾਂ ਦੋਿੋ ‘ਸਨਤ-ਅਸਨਤ’ ਦੀਆਂ ਚਰਿ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਤੋੇਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਦੀ
ਿੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਦੂਜਾ ਪਨਿਲੂ: ਦੋਿੋ ਚਰਿ ਸੀਿਾਂ ਨੂੰ ਿਕਾਰ ਕੇ, ਿਾਨਿਆਨਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਇਕਸਰਤਾ ਪੇਸ਼
ਕਰਕੇ ਪਰਿਟ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਅਤੇ ‘ਸਨਤ-ਅਸਨਤ’ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਤੀਜਾ ਪਨਿਲੂ: ਿਾਨਿਆਨਿਕ ਨਸਿਾਂਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾਿਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਉਿਹਾਂ ਤੋੇਂ ਪਾਰ
ਿਿੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾਿਾਂ, ਆਪਣੀ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਪਰਨਿਤੀ ਨਸਰਫ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪਿ ਦਆਰਾ ਿੀ
ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ। ਇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਿ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾਿਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਅਸਨਤੱਤਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਇਿ ਿਾਨਿਆਨਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਨਿਲੂ ਿੈ।
ਚੌਥਾ ਪਨਿਲੂ: ਿਾਨਿਆਨਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਇਿੇੇਂ ਿਿੀ ਸਿਨਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਨਕ ਇਿ ਦੋ ਨਸਨਰਆਂ ਦੇ
ਨਿਚਕਾਰਲਾ ‘ਕਝ’ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ‘ਸਨਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਸਨਤ’ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ। ਅਸਲੀਅਤ ਨਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਸਰਫ ਇਿਹਾਂ
ਦੋਿੋ ਚਰਿਸੀਿਾਿਾਂ ਤੋੇਂ ਿੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ‘ਨਿਚਕਾਰ’ ਤੋੇਂ ਿੀ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਇਿ
ਿੱਿ ਿਾਲਾ ਨਸਿਾਂਤ ਸਾਰੀਆ ਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਆਿਦਾ ਿੋਇਆ, ‘ਪਰਿ ਸਨਤ’ ਦੇ ਿਾਿਿ ਸੰਕਲਪ ਤੱਕ ਪਿਚ
ੰ ਦਾ
ਿੈ। ਇਿ ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਨਿਲੂ ਿੈ।
‘ਿਾਨਿਆਨਿਕਕਾਨਰਕਾ’ ਨਿਚ ਇਸ ‘ਪਰਿ ਸਨਤ’ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਯਤਾ’ ਦਾ ਿਾਿ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ
ਸ਼ਿਯਤਾ222 ਦਾ ਆਿਾਰ ਦੋ ਕਲਪਿਾਿਾਂ ਿਿ: ‘ਪਰਨਤਬੰਨਿਤ223 ਸਨਤ’ (ਜੋ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ
ਿੈ) ਨਜਸ ਨੂੰ “ਸੰਿਰਨਤ” ਦਾ ਿਾਿ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ; ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਉੱਤਿ ਜਾਂ ਅਪਰੰਪਾਰ224 ਸਨਤ ਨਜਸ ਨੂੰ
“ਪਰਿਾਰਥ225” ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ।
‘ਪਰਿਾਰਥ ਸਨਤ’ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਆਉੇਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਖਤਿ ਿੰਦੀ
ਿੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀੇਂ ‘ਸੰਿਰਨਤ ਸਨਤ’ ਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋੇਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ‘ਿੋਣ-ਅਣਿੋੇਂਦ’ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਿਚ ਨਿਰੰਤਰ
ਫਸੀਆਂ ਰਨਿੰਦੀਆਂ ਿਿ। ਿਕੀਕਤ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਤ
ੰ ਰ ਪਰਨਿਤੀ (ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣਿ) ਜਾਂ
ਸਿੈ-ਿੋੇਂਦ (ਸੈਭੰ) ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ। ਿਸਤੂਆਂ, ਬਾਿਰੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਜਾਂ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਆਉੇਂਦੀਆਂ
ਿਿ। ‘ਿਸਤ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਿਣ’ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਿਿ; ਿਸਤ ਿਣਾਂ ਬਿੈਰ ਖਾਲੀ ਿੈ, ਅਤੇ
ਿਣ ਿਸਤ ਬਿੈਰ ਨਿਰਰਥਰਕ ਿਿ। ਸਿੱਚਤਾ (ਸਕਲ226 ਜਾਂ ਸਿਲ), ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਾਤੇ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਿੈ
222

ਸੰਿ - ਸੰ. ਸ਼ੂਿਯ. ਨਿ- ਸੰਿਾ. ਖਾਲੀ। (2) ਜੜਹ. ਚੇਤਿਤਾ ਰਨਿਤ". ਨਦੱਤੀ ਬਾਂਿ ਨਿਿਾਜ ਕਰ ਸੰਿ ਸਿਾਿ ਿੋਆ

ਜਾਿਾਿਾ". (ਭਾਿ)। (3) {ਸੰਿਯਾ}. ਨਬੰਦੀ. ਨਸਫਰ. "ਿਉ ਅੰਿ ਿੀਲ ਅਿੀਲ ਸੰਿ". (ਭਾਿ) ਨਬੰਦੀ ਿੌ ਅੰਿਾਂ ਿਾਲ ਨਿਲਕੇ
ਿੀਲ ਆਨਦਕ ਅਿੰਤ ਨਿਣਤੀ ਬੋਿ ਕਰਾਉੇਂਦੀ ਿੈ। ... [ਿ: ਕੋ:]
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ਕੋ:]
224

ਪਰਨਤਬੰਿ - {ਸੰਿਯਾ}. ਰਕਾਿਟ. ਨਿਘਿ. "ਨਤੇਂਿ ਪਰਨਤਬੰਿ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਿਿ". (ਿਾਪਰ)। (2) ਬੰਦੋਬਸਤ. ਪਰਬੰਿ। [ਿ:
ਅਪਰੰਿਪਾਰ - ਸੰ. अपरस्पर. ਨਿ- ਿਿੀੇਂ ਪਰਸਪਰ. ਨਕਸੇ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾ ਚਾਿਣ ਿਾਲਾ; ਨਸਲਨਸਲੇ ਤੋੇਂ ਰਨਿਤ.

ਿੰਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਤਰਚਿਾ ਨਿੱਚ ਨਜਸ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਿਿੀੇਂ. "ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬਰਿਿ ਪਰਿੇਸਰ". (ਸੋਰ
ਿਃ ੫) "ਤੂੰ ਆਨਦਪਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ". (ਸੋਪਰਖ); ਸੰ. ਅਪਰੰਪਾਰ. ਬੇਿੱਦ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਪਰਿਾਰਥ - {ਸੰਿਯਾ}. ਪਰਿਾਰਥ््. ਪਰਿ ਉੱਤਿ ਪਦਾਰਥਕ; ਸਾਰ ਿਸਤ; ਆਤਿਨਿਦਯਾ. "ਪਰਿਾਰਥ ਪਰਿੇਸ

ਿਿੀੇਂ". (ਸੋਰ ਰਨਿਦਾਸ); ਿੋਕ੍ਸ਼੍. ਿਕਨਤ; ਿਾਕਯ ਦਾ ਭਾਿਾਰਥ. ਨਸੱਿਾਂਤ. ਨਿਚੋੜ. "ਅੱਿੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਾਰਥ".
(ਜਸਭਾਿ)। [ਿ: ਕੋ:]
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ਸਕਲ – ਸਿਲ, ਸਾਰਾ, ਸੰਪੂਰਣ, ਤਿਾਿ। [ਿ: ਕੋ:]

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨਭਨਿੰਜਿ227 (ਪਰਿਟਾਿਾ) ਸਿੱਚਤਾ (ਸਿਲਤਾ) ਿਾਲ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਿਸਾਰ
ਸਿੱਚਾ ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿ ਜਿਤ ‘ਸੰਬੰਿਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ’ ਦਾ ਸਿੂਿ ਿੈ। ‘ਸੰਬੰਿ’ ਿੀ ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ
ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਿਿ। ਸੰਬੰਿਾਂ ਤੋੇਂ ਉੱਪਰ ਿੋਰ ਕੋਈ ਸਨਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਕਰਕੇ ਿੀ ਜਿਤ ਨੂੰ
ਇਕ ਭਰਿ ਜਾਂ ਿਾਇਆਜਾਲ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। [ਆਿਨਿਕ ਭੌਨਤਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋੇਂ ਿਾਿਾਰਜਿ ਦਾ
ਇਿ ਸਨਿਸ਼ਨਚਤ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਈਿਸਟਾਈਿ ਦੇ ਸਾਪੇਖਤਾ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨਦਲਾਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ
ਨਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਿੀ ਉਿਾਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿਿ। ਸਿੱਚੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਅਿਸੰਿਾਿ ਦਾ
ਿਿੋਰਥ ਇਿਹਾਂ ‘ਸੰਬੰਿਾਂ’ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਆਿ ਕਰਕੇ ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨਿਚ ਪਰਿਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਸਿੱਚਾ “ਸ਼ੱਿ ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ” ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰਬਿ
ੰ ਾਂ ਦਾ ਿੀ
ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿੈ]
‘ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਾਪਤੀ’, ‘ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰੰਤਰਤਾ’, ‘ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਿੇਕਤਾ’, ‘ਆਿਿਿ
(ਆਉਣਾ) ਅਤੇ ਿਿਿ (ਜਾਣਾ)’ - ਸੰਬੰਿਾਂ ਜਾਂ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਦੇ ਇਿ ਅੱਠ ਬਨਿਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਿਿ। ਇਿ
ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਿੂਲ ਨਿਚ ਅਯਥਾਰਥਕ ਿਿ, ਸਾਡੇ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਿਲਤ ਨਿਰਨਣਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਿਿ।
ਇਿਹਾਂ ਤੋੇਂ ਿੀ ਸਾਡੀ ਬੇਚੈਿੀ ਅਤੇ ਦੱਖ ਪੈਦਾ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਨਜੰਿੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਿਾਲ ਅਸੀ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਚੰਬੜਦੇ ਿਾਂ ਓਿਾ ਿੀ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਿਿ ਖਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਕਰਾਂ ਨਿਚ ਘੋਰ ਫਨਸਆ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ।
ਨਜੱਥੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਸਨਤ ਿਿੀ ਿੈ; ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਨਤ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ ਕਰਦਾ।
ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਤ ਆਪਸੀ ਬੇਿੇਲ ਿਿ। ਇਸ ਲਈ ਸਨਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤਜ ਦੇਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਜਦੋੇਂ ਸਾਡਾ ਿਿ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਸ਼ੱਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ‘ਤਥਟਤਾ’ (ਇਉੇਂ ਦਾ) ਜਾਂ
ਪਰਿਾਰਥ ਸਨਤ ਦਾ ਅਿਭਿ ਿਨਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਨੂੰ “ਸ਼ੱਿਯਤਾ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਨਤ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਤੋੇਂ ਪਾਰ ਿੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ (ਅਨਭਨਿਅਕਤੀ) “ਿੈ” ਜਾਂ “ਿਿੀ ਿੈ”, “ਭਾਿ” ਜਾਂ “ਅਭਾਿ” ਿਰਿੇ ਪਦਾਂ ਦੀ
ਿਰਤੋੇਂ ਦਆਰਾ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਿ “ਭਾਿ” ਅਤੇ “ਅਭਾਿ” ਿਰਿੇ ਨਿਿਾਇਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਨਤਆਿ
ਕਰਕੇ ਉਿਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ‘ਸ਼ੱਿਯਤਾ’ ਿੀ ‘ਨਿਰਿਾਣ’ ਿੈ ਜੋ ਅਨਿਰਭਰ ਅਿਸਥਾ ਿੈ
ਨਜੱਥੇ ਸਭ ਨਿਰੋਿ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਅਿਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਆਰਾ ਨਿਅਕਤ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ, ਭਾਿੇੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਕਸਿ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ‘ਬੇਅੰਤ’,
‘ਸਦੀਿੀ’, ‘ਅਥਾਿ’, ‘ਅਨਿਰਭਰ’, ‘ਪਰਿ’ ਅਤੇ ‘ਆਿੰਦਿਈ’ ਆਨਦ। [ਇੱਥੇ ਇਿ ਿਿ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਨਕ
ਿਾਿਾਰਜਿ ਇੱਥੇ ‘ਪਰਿਾਰਥ ਸਨਤ’ ਦੀ ਿੱਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿਿ। ਪਰੰਤੂ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਭੌਨਤਕ ਸੰਸਾਰ ਨਿਚ ਿਸਤੂਆਂ
ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਿੀ ਯਥਾਰਥ ਿਿ।]

ਵਿਗਰਹ-ਵਿਆਿਿਤਨ੍ੀ ਕਾਵਿਕਾ (300 ਈ:)
‘ਨਿਿਰਿ-ਨਿਆਿਰਤਿੀਕਾਨਰਕਾ’ (ਜਾਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਿ) ਨਿਚ ਿਾਿਾਰਜਿ, ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਪਰਿਾਣ ਦੇ
ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿ ਪਛਦੇ ਿਿ ਨਕ ਜੇਕਰ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਪਰਿਾਣ ਦਆਰਾ ਸਥਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਾਣ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਾਣ ਰਾਿੀੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਫਰ ਇਸ
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ਅਨਭਿਯੰਜਕ - ਸੰ. असिव्यञ्जक. ਨਿ- ਪਰਕਾਸ਼ਕ. ਪਰਿਟ ਕਰਿ ਿਾਲਾ। (2) ਬੋਿਕ. ਜਣਾਉਣ ਿਾਲਾ.[ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਪਰਿਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਿੋਰ ਪਰਿਾਣ ਰਾਿੀੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਪਿੇਿਾ ਆਨਦ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਿਰਤ ਕੇ ਅਸੀੇਂ
‘ਅਿਿਸਥਾ’228 ਦੀ ਸਨਥਤੀ ’ਤੇ ਪਿੰਚਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਨਪੱਛਲ-ਖੋੜੀ ਅਿੰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਿਾਪਤ ਿੀ ਿਿੀੇਂ
ਿੰਦੀ। ਤਰਕ ਦਾ ਇਿ ਦੋਸ਼ (ਆਭਾਸ) ਸਾਨੂੰ ਿਾ ਖਤਿ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ‘ਅਿੰਤ ਪਰਨਤਿਿਿ’ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ
ਨਿਚ ਫਸਾ ਨਦੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ‘ਨਿਰਨਿਸ਼ਠਾਿ’ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤਸੀੇਂ, ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਪਰਿਾਣ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿੋ
ਤਾਂ ਤਿਾਡਾ ਇਿ ਨਸਿਾਂਤ ਨਕ ਿਸਤੂਆਂ ਪਰਿਾਣ ਰਾਿੀੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ, ਢਨਿ ਢੇਰੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ।

ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਿਚ “ਆਿਿਿ ਤਰਕ ਨਿਿੀ” ਬੜਾ ਿਿੱਤਿ ਰੱਖਦੀ ਿੈ।

ਇਸ ਨਿਚ ਭਨਿੱਖ (ਆਿਿ) ਦੀਆਂ ਸੰਭਿ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੀ ਭਨਿੱਖਬਾਣੀ, ਅਤੀਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿਰੂਪੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ
ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿਾਲ ਉੱਠਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ (ਿੈਿਤਾ) ਨਕਿੇੇਂ
ਅਤੇ ਨਕੱਥੋੇਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਿੈ? ਇਸ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਿੋਰ ਆਿਿਿ ਦਲੀਲ ਦੀ
ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ। ਭਾਿ ਅਸੀੇਂ ਆਿਿਿ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਿਚ ਉਿ ਪਨਿਲਾਂ “ਿੰਿ” (ਪੂਰਿ ਿਾਰਣਾ) ਲੈੇਂਦੇ ਿਾਂ
ਨਜਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ “ਆਿਿਿ ਤਰਕ” ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਲਈ
ਸਿੈ “ਆਿਿਿ ਤਰਕ ਨਿਿੀ” ਿਿੀ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ “ਆਿਿਿ ਦਨਬਿਾ” ਨੂੰ “ਆਿਿਿ ਤਰਕ ਦੀ
ਸਿੱਨਸਆ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਆਿਿਿ ਤਰਕ ਦੀ “ਅਿਿਸਥਾ” ਿੈ।
ਿਾਿਾਰਜਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਕੋਈ ਇਕ ਪਰਿਾਣ (ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ) ਸਿੈ-ਨਸੱਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਅਿਰ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨਿਆਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਿ ਦਾਅਿਾ ਨਕ ਪਰਿਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਿੀ ਨਿਰਨਿਸ਼ਠਾਿ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਥਿ ਨਿਚ ਅਿਿੀ ਦੀ ਜੋ
ਉਦਾਿਰਣ ਨਦੱਤੀ ਿਈ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਿੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਿ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਸਿੈ ਅਿਿੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਿਿੀ ਉੱਤੇ ਅੰਿੇਰਾ ਕਦੇ ਿੀ ਛਾਇਆ ਿੀ ਿਿੀ
ਿੰਦਾ। ਅਿਿੀ ਅਤੇ ਅੰਿੇਰਾ ਕਦੇ ਿੀ ਸਨਿ-ਨਿਿਾਸੀ ਿਿੀ ਿੰਦੇ।
‘ਪਰਿਾਣ’ ਨੂੰ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਿ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ‘ਪਰਿੇਯ’ (ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਿਸਤ)
ਤੋੇਂ ਸਤੰਤਰ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਪਰਿਾਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿੇਯ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਨਕਸ
ਤਰਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿੈ-ਿੋੇਂਦ ਤੋ ਬਿੈਰ, ਪਰਿੇਯ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨਿਚ ‘ਸੈਭ’ੰ ਿਿੀ ਿੈ, ਦੂਸਰੀ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਿਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਿਿੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਿ ਤਾਰਨਕਕ (ਯਕਤੀ-ਯਕਤ) ਕਚੱਕਰ ਤੋੇਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਦੀ
ਸਿੈ-ਿੋੇਂਦ ਦਾ ਿੋਣਾ ਅਨਤਆਿੱਸ਼ਕ ਿੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ “ਆਿਿਿ ਤਰਕ ਦੀ ਸਿੱਨਸਆ” ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿੀ ਇਿ ਿੀ
ਿੈ ਨਕ ਆਿਿਿਾਤਿਕ ਦਲੀਲ, ਆਿਿਿ ਤਰਕ ਨਿਿੀ ਦਾ ਪਰਿੇਯ ਿਿੀ ਬਣ ਸਕਦੀ।
ਿਾਿਾਰਜਿ ਦੀ ਇਕ ਿੋਰ ਰਚਿਾ “ਪਰਿਾਣ-ਨਿਿੇਠਿ” ਜਾਂ “ਪਰਿਾਣ-ਨਿਿਿੰਸਿ” ਿੈ ਜੋ ਲਿਪਿ 300
ਈ: ਨਿਚ ਨਲਖੀ ਿਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਅਰਥ ਿੈ “ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਦਿਿ”। ਇਿ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਸੋਲਾਂ
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ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਿਈ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਨਿਚਾਰ ਨਿਿਰਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਨਿਿੀ ਬਾਰੇ ਿਾਿਾਰਜਿ ਦੀ ਇਕ ਿੋਰ ਰਚਿਾ “ਉਪਾਏ-ਕੌਸ਼ਲਯਾ-ਨਿਰਦਯਸ਼ਾਸਤਰ” ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਕਾਰਜ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਸ਼ਲ ਉਪਾਉ’। ਇਿ ਿਰੰਥ ਚਾਰ ਕਾਡਾਂ
ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ: (1) ‘ਿਾਦ-ਨਿਸ਼ਦੀਕਰਣ’, ਿਾਦ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ, (2) ‘ਨਿਿਰਨਿਸਥਾਿ’, ਿਾਰ ਦੀ
ਨਿਆਨਖਆ, (3) ‘ਤਤਿਨਿਆਨਖਆਿ’, ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ, ਅਤੇ (4) ‘ਜਾਨਤ’।

5.9.2

ਆਰੀਆ ਦੇਿ (320 ਈ:)

ਆਰੀਆ ਦੇਿ ਿੀ ਿਾਨਿਆਨਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਪਰਿੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿ। ਉਿਾਂ ਦਾ ਜਿਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ
ਨਿਚ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਉਿ ਿਾਿਾਰਜਿ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਸਿ। ਉਿ ਕਾਫੀ ਸਿਾ ਿਾਲੰਦਾ ਨਿਚ ਿੀ ਰਿੇ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ
ਜੀਿਿਕਾਲ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਿਪਤ (ਲਿ ਪਿ 320 ਈ:) ਦੇ ਸਿੇ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਿਾਨਿਆਨਿਕ
ਦਰਸ਼ਿ ’ਤੇ ਅਿੇਕ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ ਨਜਿੇੇਂ ‘ਸ਼ਤਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ’, ‘ਭਰਿ-ਪਰਥਿ-ਯਕਤੀ-ਿੇਤ-ਨਸਿੀ’ ਆਨਦ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ
ਤਰਕਨਿਨਦਆ ਦਾ ਉਲੇਖ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ।

5.9.3

ਿੈਤਰੇਯ (ਲਿਪਿ 400 ਈ:)

ਿੈਤਰੇਯ ਿਾਥ, ਯੋਿਚਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਇਕ ਿੰਿੇ ਪਰਿੰਿੇ ਆਚਾਰੀਆ ਸਿ। ਉਿਹਾ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ
ਕਈ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ, ਨਜਿੇੇਂ: ‘ਸਪਤਦਸ਼-ਭੂਿੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ-ਯੋਿਾਚਾਰਯ’, ‘ਅਨਭਸਿਯ ਅਲੰਕਾਰ’ ਆਨਦ। ਚੀਿੀ
ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਿਿੇਿ-ਸਾਂਿ ਦੇ ਕਨਿਣ ਅਿਸਾਰ, ਿੈਤਰੇਯ ਿੇ ਇਿ ਨਿਨਦਆ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬੋਿੀ ਪਰਕਰਣ, ਆਰੀਆ
ਅਸੰਿ ਨੂੰ ਨਸਖਾਏ ਜਦੋੇਂ ਉਿ ਅਯਨਿਆ ਨਿਖੇ ਇਕ ਿਠ ਨਿਚ ਰਨਿ ਰਿੇ ਸਿ।
ਿੈਤਰੇਯ, ‘ਕਸ਼ਣਿਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਿਯਿਾਦ’ ਦੇ ਬੜੇ ਤੀਬਰ ਸਿਰਥਕ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿਤਅਿਸਾਰ
ਿਾਸਨਿਕਤਾ ਇਕ ਸਪਿੇ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਿੈ, ਭਾਿ ‘ਸ਼ਿਯ’ ਿੈ। ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ, ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਯੋਿ
ਅਤੇ ਨਿਯੋਿ ਸਭ ਕਨਸ਼ਣਕ ਜਾਂ ਨਛਣਭੰਿਰ ਿੀ ਿੰਦੇ ਿਿ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ, ਿੈਤਰੇਯ ਿੇ ਆਪਣੀ ਰਚਿਾ ‘ਸ਼ਪਤਦਸ਼-ਭੂਿੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ-ਯੋਿਾਚਾਰ’ ਨਿਚ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ
ਕਰਿ ਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਿੀ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਨਲਨਖਆ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਸ ਿਰੰਥ ਦੇ ਸੱਤ ਅਨਿਆਇ ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
1. ‘ਿਾਦ-ਨਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ’: ਿਾਦ ਸ਼ਰੂ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਇਿ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਿਾਦ ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇਿਦ
ੰ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ। ਫਜ਼ੂਲ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਿਾਦ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਿਰੇਜ਼ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
2. ‘ਿਾਦ ਕਰਿ ਦਾ ਸਥਾਿ’: ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਇਕ ਬੜੀ ਿੰਭੀਰ ਨਿਆ ਿੈ ਜੋ ਿਰ ਜਿਹਾ ਿਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ। ਇਿ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੂਝਿਾਿ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿੋਜੂਦਿੀ ਨਿਚ ਿੀ ਕਰਿੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ
ਨਕਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਥਾਿ ਨਿਖੇ ਜਾਂ ਨਫਰ ਸਨਿਰਦਾਂ ਦੀ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਿਚ।
3. ‘ਿਾਦ ਦੇ ਸਾਿਿ’: ਸਾਿ (ਜੋ ਿਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ) ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ; (1) ‘ਆਤਿਸੰਬੰਿ’, ਨਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਾਲ ਿੋਿੇ, (2) ‘ਪਾਰ-ਸੰਬੰਿ’, ਨਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਦੂਨਜਆ
ਿਾਲ ਿੋਿੇ। ‘ਸਬੂਤ’ (ਜੋ ਸਾਿ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਿਾਈ ਿੰਦਾ ਿੈ) ਅੱਠ ਨਕਸਿਾਂ ਨਿਚ
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ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ; (1) ‘ਪਰਸਤਾਿ’, ਅਰਥਾਤ ਨਸਿਾਂਤ, (2) ‘ਦਲੀਲ’, ਅਰਥਾਤ ਿੇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਣ,
(3) ‘ਉਦਾਿਰਣ’, (4) ‘ਸਾਿਰਿਯ’, ਅਰਥਾਤ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਉਦਾਿਰਣ, (5) ‘ਿੈਿਰਿਯ’,
ਅਰਥਾਤ ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਉਦਾਿਰਣ, (6) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’, (7) ‘ਅਿਿਾਿ’ ਅਤੇ (8) ‘ਆਿਿ’,
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਿਚ ਨਲਖੀ ਨਿਨਦਆ, ਿਰੰਥ।
4. ‘ਨਿਿਾਦੀ ਦੇ ਿਣ’: ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਨਿੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਿਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ;
(ੳ) ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਿਾਦੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਿਚ ਨਿਪੰਿ ਿੋਣ, (ਅ) ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ, ਨਕਸੇ
ਿੀ ਿਾਲਤ ਨਿਚ, ਨਘਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਿੀ ਿਰਤਣੀ ਚਾਿੀਦੀ; ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ
ਸੰਬੋਿਿ ਕਰਦੇ ਸਿੇ ਸਿਿਾਨਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, (ੲ) ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ
ਰਨਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, (ਸ) ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬਿਾ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨਬਿਾ ਨਝਜਕ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ
ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਰੋਤਾਿਣਾਂ ਲਈ ਸਬੋਿ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, (ਿ) ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ
ਇਕਸਰਤਾ ਿਾਲੇ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ, ਜੋ ਸਰੋਤਾਿਣਾਂ ਲਈ ਭਾਉੇਂਦੇ ਿੋਣ।
5. ‘ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ’: ਿਾਰ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਿਈ ਿੈ; (ੳ) ਜੇਕਰ ਇਕ ਨਿਿਾਦੀ
ਪਨਿਲੇ ਨਕਸੇ ਦਾਅਿੇ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਉਸੇ ਿੱਲ ਿਾਲ ਸਨਿਿਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਚ ਉਸ ਦੀ ਿਾਰ ਿੰਿੀ ਜਾਿੇਿੀ, (ਅ) ਜੇਕਰ ਇਕ ਨਿਿਾਦੀ, ਨਿਿਾਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ
ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਤੋੇਂ ਅਸਿਰਥ ਿੋ ਕੇ, ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਨਿਸ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ
ਇਸ ਨਿਚ ਉਸ ਦੀ ਿਾਰ ਿੰਿੀ ਜਾਿੇਿੀ, (ੲ) ਜੇਕਰ ਇਕ ਨਿਿਾਦੀ ਅਪਰਸੰਿਕ (ਅਤੀਤ-ਿਾਕ)
ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਨਿਸ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਚ ਉਸਦੀ ਿਾਰ ਿੰਿੀ ਜਾਿੇਿੀ।
6. ‘ਿਾਦ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਣਾ’: (ੳ) ਨਿਿਾਦ ਪਨਰਸ਼ਦ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਇਿ ਨਿਚਾਰ
ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਇਿ ਨਿਿਾਦ ਿੇਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਿੰਦ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ, (ਅ) ਇਿ ਿੀ ਨਿਚਾਰ
ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਇਿ ਨਿਿਾਦ, ਨਿਿਾਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਰੋਿੀ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰੋਨਤਆਂ ’ਤੇ
ਚੰਿਾ ਅਸਰ ਪਾਏਿਾ ਜਾ ਿਿੀ, (ੲ) ਇਿ ਿੀ ਨਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਨਿਿਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਿਾਦ ਦੀ ਸਿੀ ਪਰਨਿਆ ਅਰਥਾਤ ਨਸਿਾਂਤ, ਿੇਤ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ ਰਾਿੀੇਂ, ਨਿਿਾਦ
ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ।
7. ‘ਨਿਿਾਦੀ ਦਾ ਆਤਿ-ਨਿਸ਼ਿਾਸ’: ਇਕ ਨਿਿਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰੋਨਤਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਿਾ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿੋਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਿਚ ਨਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਿਾ। ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਰਾਿੀੇਂ
ਉਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਲੱਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਿੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਨਿਆਿ ਿੈ। ਨਕ ਉਿ ਇਿਹਾਂ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਲਿਾਤਾਰ , ਅਣਥੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਉਪਰਲੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਤੋੇਂ ਇਿ ਪਤਾ ਲਿਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੈਤਰੇਯ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਿਾਰਕ ਸਿਾਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਆਦਾ
ਅਨਿਿੀਅਤ ਿਿੀ ਰੱਖਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਿ ਤਰਕ ਦੀ ਝਲਕ ਿੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਿਲਦੀ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ
ਅਿਸਾਰ ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ (ਪਰਸਤਾਿ) ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਲਈ ‘ਿੇਤ’ (ਕਾਰਿ) ਅਤੇ ਦੋ ‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਿੈ। ਿੇਤ ਅਤੇ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਇਸ ਨਿਚ ਿੈ ਨਕ ਜਾ ਤਾਂ ਉਿ (1) ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ
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ਿੋਈ ਿੋਿੇ, ਜਾਂ (2) ਅਿਿਾਿ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ (3) ਪਨਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ। ਿੈਤਰੇਯ ਅਿਸਾਰ ਤਰਕਿਾਕ ਦਾ
ਰੂਪ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ:
(1)

‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,

(2)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ,

(3)

ਇਕ ਘੜੇ ਿਾਂਿ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਿਿੀ,

(4)

ਘੜੇ ਿਰਿਾ ਉਤਪਾਦਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,

(5)

ਜਦ ਨਕ ਇਕ ਨਿੱਤ ਚੀਜ਼, ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ, ਉਤਪੰਿ ਿਿੀ ਿੰਦੀ।

5.9.4

ਆਰੀਆ ਅਸੰਿ (405 – 470 ਈ:)

ਆਰੀਆ ਅਸੰਿ ਦਾ ਜਿਿ ਿੰਿਾਰ (ਪੇਸ਼ਾਿਰ) ਨਿਖੇ ਿੋਇਆ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ
ਲਿਪਿ 450 ਈ: ਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਰੀਆ ਿਸਬੰਿੂ ਦਾ ਿੱਡਾ ਭਰਾ ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਕਝ ਸਾਲ ਿਾਲੰਦਾ ਨਿਚ ਿੀ ਿਜ਼ਾਰੇ ਸਿ। ਪਨਿਲੋ ਪਨਿਲ ਅਸੰਿ, ਨਿਿਯਾਿ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਿੈਭਾਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਿ ਦੇ
ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਿ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਿਿਾਯਾਿ ਦੇ ਯੋਿਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਚੀਿੀ
ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਨਿਉਿ-ਸਾਂਿ ਅਿਸਾਰ (ਨਜਸ ਿੇ ਈਸਿੀ ਸੰਿ ਦੀ ਸੱਤਿੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਕੀਤੀ ਸੀ) ਅਸੰਿ ਿੇ ਕੌਸਾਂਭੀ ਅਤੇ ਅਯੋਨਿਆ ਨਿਚ ਿੀ ਕਈ ਸਾਲ ਿਜ਼ਾਰੇ ਸਿ। ਨਿਉਿ-ਸਾਂਿ ਦੇ ਕਥਿ
ਅਿਸਾਰ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਕੌਸ਼ਾਂਭੀ ਨਿਚ ਉਿ ਉਜਨੜਆ ਸੰਘਾਰਾਿ (ਬੋਿੀ ਸੰਘ ਦੇ ਆਰਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਜਿਹਾ) ਦੇਨਖਆ
ਨਜੱਥੇ ਅਸੰਿ ਕਈ ਸਾਲ ਠਨਿਰੇ ਸਿ।
ਅਸੰਿ ਿੇ ਲਿਪਿ 12 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਲਖੇ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚ ਅਸੰਿ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ
ਨਿਚ ਦੋ ਿਰੰਥ “ਪਰਕਰਣਾਰਯ ਿਾਚਾ ਸ਼ਾਸਤਰ” ਅਤੇ “ਿਿਾਯਾਿਅਨਭਿਰਿ-ਸੰਯਕਤ-ਸੰਿਤੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ” ਖਾਸ
ਿਿੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਿਿ। ਅਸੰਿ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ (ਜਾਂ ਸਾਿਕ) ਦੀ ਉੱਪਿੰਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ: (1)
‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਨਜਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ, (2) ‘ਿੇਤ’ ਜਾਂ ਦਲੀਲ, (3) ‘ਉਦਾਿਰਣ’, (4)
‘ਉਪਿਯ’ ਜਾਂ ਪਰਯੋਿ, (5) ‘ਨਿਿਿਿ’ ਜਾਂ ਨਸੱਟਾ, (6) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’, (7) ‘ਉਪਿਾਿ’ ਜਾਂ ਤਲਿਾ, (8)
‘ਆਿਿ’ ਜਾਂ ਨਲਖਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਪਨਿਲੇ ਪੰਜ ਅਿਯਿ (ਨਿੱਸੇ) ‘ਅਿਿਾਿ’ ਕਿਾਉੇਂਦੇ ਿਿ। ਅਸੰਿ ਦੀ
ਅਿਿਾਿ ਅਿਾਰਤ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ (ਿੌਰ: ਇਸ ਨਿਦਰਸ਼ਿ ਨਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ‘ਆਿਾਜ਼’ ਜਾਂ
‘ਿਿੀ’ ਿੈ):
(1)

ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,

(2)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ,

(3)

ਇਕ ਘੜੇ ਿਾਂਿ (ਪਰੰਤੂ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਿਿੀ),

(4)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਕ ਘੜਾ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ; ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਨਕਉੇਂਨਕ
ਇਿ ਿੀ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,

(5)

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀੇਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ।
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190

5.9.5

ਿਸਬੰਿੂ (ਲਿਪਿ 410 – 490 ਈ:)

ਿਸਬੰਿੂ ਦਾ ਜਿਿ ਿੰਿਾਰ (ਅਜੋਕਾ ਪੇਸ਼ਾਿਰ, ਿਣ ਪਾਨਕਸਤਾਿ ਨਿਚ) ਨਿਖੇ ਿੋਇਆ, ਨਜੱਥੇ 7ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਨਿਚ,
ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਯਾਦਪੱਥਰ ਚੀਿੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਿਿੇਿ-ਸਾਂਿ ਿੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਿ ਦੇਨਖਆ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ
ਨਪਤਾ ਦਾ ਿਾਿ ਕੌਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਿਨਦਆ ‘ਸਰਿਾਸਤੀਿਾਦ’ (ਿੈਭਾਨਸ਼ਕ) ਸੰਪਰਦਾਇ
ਦੇ ਅਨਿਐਿ ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਨਿਚ, ਆਪਣੇ ਿੱਡੇ ਭਰਾ ਅਸੰਿ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਿਿਾਯਾਿ
ਦੇ ਯੋਿਾਚਾਰ ਿਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਿ ਦੇ ਬਿਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਕਲ, ਕੌਸ਼ਾਂਭੀ ਅਤੇ
ਅਯੱਨਿਆ ਨਿਚ ਿਜ਼ਾਰੇ। ਉਿ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਭੋਿ ਕੇ ਅਯੱਨਿਆ ਨਿਖੇ ਪਰਲੋਕ ਸਿਾਰ ਿਏ।
ਿਸਬੰਿੂ ਦੀ ਜੀਿਿ ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਿਿਾਦ 557-569 ਈ: ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਕੀਤਾ ਨਿਆ।
ਇਸ ਸਾਖੀ ਅਿਸਾਰ ਿਸਬੰਿੂ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ ਰਾਜਾ ਨਿਕਰਿਾਨਦਨਤਆ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ
ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਿੌਤ ਰਾਜਾ ਬਾਲਾਨਦਨਤਆ ਿਰਨਸਿਿਾ ਿਪਤ (485 – 490 ਈ:) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਿੇ ਿੋਈ।
ਿਸਬੰਿੂ ਿੇ ਿੱਡੀ ਨਿਣਤੀ ਨਿਚ ਅਿਿੋਲ ਿਰੰਥ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਨਲਖੇ। ਚੀਿੀ ਤਰਜਿੇ ਅਿਸਾਰ
ਨਜਿੜੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਨਲਨਖਆ ਉਿ ਸਿ: (1) ‘ਿਾਦ-ਨਿਿੀ’, (2) ‘ਿਾਦ-ਿਾਰਿ’, (3) ‘ਿਾਦ-ਕੌਸ਼ਲ’
ਭਾਿ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਕਰਿ ਦਾ ਿਿਰ।

5.9.5.1

ਿਸਬੰਿੂ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ

ਿਸਬੰਿੂ ਦੀ ਤਰਕ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਰਚਿਾ ‘ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ’ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਕਰਣ ਨੂੰ ਨਤੰਿ ਨਿੱਨਸਆਂ ਨਿਚ
ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਪੰਚਾਿਯਿ’, ਤਰਕਿਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿੱਸੇ; (2) ‘ਜਾਨਤ’, ਤੱਲ ਿੋੜਿਾਂ ਉੱਤਰ, ਪਰਨਤਉੱਤਰ
ਜਾਂ ਨਿਨਥਓਤਰ; ਅਤੇ (3) ‘ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ’, ਿਾਰ ਦੀ ਸਨਥਤੀ।
ਭਾਿੇੇਂ ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਚ ਇਕ ਤਰਕਿਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿੱਸੇ (ਅਿਯਿ) ਿੰਿੇ ਿਏ ਿਿ, ਪਰ ਿਸਬੰਿੂ ਦਾ
ਇਿ ਦਾਅਿਾ ਸੀ ਨਕ ਨਕਸੇ ਿੀ ਪਰਸਤਾਿ (ਜਾਂ ਪਰਨਤਨਿਆ) ਨੂੰ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਲਈ ਦੋ ਿੀ ਅਿਯਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ‘ਪਰਸਤਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ (ਕਾਰਣ), ਨਜਸ ਲਈ ਇਕ ਤਰਕਿਾਕ ਨਿਚ ਨਸਰਫ ਨਤੰਿ ਪਦਾਂ ਦੀ ਿੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ; (1) ‘ਪਕਸ਼’ (ਪਖ), (2) ‘ਸਾਿਯ’ (ਸਾਿ), ਅਤੇ (3) ‘ਿੇਤ’।

ਜਾਵਤ (ਪਰਨਤਉੱਤਰ ਜਾਂ ਨਿਨਥਓਤਰ)
‘ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ’ ਨਿਚ ਿਸਬੰਿੂ ਜਾਨਤ ਨੂੰ ਨਤੰਿ ਨਿੱਨਸਆਂ ਨਿਚ ਿੰਡਦੇ ਿਿ: (ੳ) ‘ਨਿਪਰਯਯ229’ ਖੰਡਿ; (ਅ)
‘ਨਿਰਅਰਥ’ ਖੰਡਿ, ਅਤੇ (ੲ) ‘ਨਿਪਰੀਤ’ ਖੰਡਿ।
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ਨਿਪਰਯਯ - ਸੰ. विपर्ययषय. ਨਿ- ਉਲਟਾ. ਨਿਰੱਿ. ਨਖ਼ਲਾਫ਼; {ਸੰਿਯਾ}. ਉਲਟ ਿੋਣ ਦਾ ਭਾਿ. ਿਯਨਤਿਿ; ਇੱਕ

ਅਰਥਾਲੰਕਾਰ, ਨਜਸ ਨਿੱਚ, ਨਿਰੱਿ ਨਿਆਿ ਦਾ ਿਰਣਿ ਿੋਿੇ, ਉਿ "ਨਿਪਰਯੇਂ ਯ" ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ. ਉਦਾਿਰਣ- ਖੋਟੇ ਕਉ
ਖਰਾ ਕਿੈ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਿ ਜਾਣੈ, ਅੰਿੇ ਕਾ ਿਾਉ ਪਾਰਖੂ ਕਲੀਕਾਲ ਨਿਡਾਣੈ, ਸੂਤੇ ਕਉ ਜਾਿਤ ਕਿੈ, ਜਾਿਤ ਕਉ ਸੂਤਾ,
ਜੀਿਤ ਕਉ ਿੂਆ ਕਿੈ, ਿੂਏ ਿਿੀ ਰੋਤਾ, ਆਿਤ ਕਉ ਜਾਤਾ ਕਿੈ, ਜਾਤੇ ਕਉ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਉ ਅਪਿੀ ਕਿੈ,
ਅਪਿੋ ਿਿੀ ਭਾਇਆ, ਿੀਠੇ ਕਉ ਕਉੜਾ ਕਿੈ, ਕੜੂਏ ਕਉ ਿੀਠਾ ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਾਂਰਨਿ, ਐਸਾ ਕਨਲ ਿਨਿ ਡੀਠਾ, ਚੇਰੀ
ਕੀ ਸੇਿਾ ਕਾਂਰਨਿ, ਠਾਕਰ ਿਿੀ ਦੀਸੈ, ਪੋਖਰ ਿੀਰ ਨਿਰੋਲੀਐ ਿਾਖਿ ਿਿੀ ਰੀਸੈ. (ਿਉ ਅਃ ਿਃ ੧)। [ਿ: ਕੋ:]
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(ੳ) ਵਿਪਿਯਯ ਿੰਡਨ੍
ਨਿਰੋਿਤਾ ਨਿਚ ਨਦੱਤੇ ਿਏ ਪਰਨਤਉੱਤਰ (ਜਾਨਤ) ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ:
(1)

‘ਸਾਿਰਿਯ ਸਿ’ – ਸਿਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ;

(2)

‘ਿੈਿਰਿਯ ਸਿ’ – ਨਭੰਿਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ;

(3)

‘ਸਾਿਯ ਸਿ’ – ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ;

(4)

‘ਅਿਰਣ ਸਿ’ – ਜੋ ਿਰਣਿ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਦਾ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ
ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ;

(5)

‘ਅਪਰਾਪਤੀ ਸਿ’ – ਪਰਸਪਰ ਅਣਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ
ਰੱਖਣਾ;

(6)

‘ਅਿੇਤ ਸਿ’ – ਅਕਾਰਣ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ;

(7)

‘ਉਪਪੱਨਤ ਸਿ’ – ਤਰਕਸੰਿਤ ਨਸਿੀ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ
ਰੱਖਣਾ;

(8)

‘ਸੰਸ਼ਾਯ ਸਿ’ – ਸੰਸਾ (ਸ਼ੱਕ) ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ;

(9)

‘ਅਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ’ – ਅਭੇਦ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ;

(10)

‘ਕਾਰਯ ਸਿ’ – ਕਾਰਜਫਲ (ਕਾਰਿ ਦਾ ਫਲ) ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ
ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ।

(ਅ) ਵਨ੍ਿਅਿ ਿੰਡਨ੍
ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਨਿਰਅਰਥਤਾ ਦੇ ਿੋਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਪਰਨਤਉੱਤਰ (ਜਾਨਤ)। ਇਸ ਦੀ ਿੰਡ ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ:
(1)

‘ਪਰਕਰਣ ਸਿ’ - ਨਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ;

(2)

‘ਪਰਨਤਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿ’ – ਨਿਰੋਿੀ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ
ਰੱਖਣਾ;

(3)

‘ਪਰਸੰਿ ਸਿ’ – ‘ਅਿੰਤ ਪਰਨਤਿਿਿ’ ਜਾਂ ‘ਅਿਿਸਥਾ’ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ
ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ।

(ੲ) ਵਿਪਿੀਤ ਿੰਡਨ੍
ਉਲਟਾ ਪਰਨਤਉੱਤਰ (ਜਾਨਤ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

‘ਅਿ-ਉਤਪਨਤ ਸਿ’ – ਅਿਉਤਪਨਤ (ਜੋ ਉਤਪੰਿ ਿਾ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ) ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ
ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ;

(2)

‘ਨਿੱਤਯ ਸਿ’ – ਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ ਰੱਖਣਾ;
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(3)

‘ਅਰਥਾਪੱਨਤ ਸਿ’ – ਉਪਿਾਰਣਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿੋੜਿੇੇਂ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਲਿ
ਰੱਖਣਾ।

ਵਨ੍ਗਰਹਸ ਾਨ੍
ਿਸਬੰਿੂ ਿਾਦ ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਿਾਰ ਿੋਣ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਬਾਈ ਨਕਸਿ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਿਿ:
(1)

‘ਪਰਨਤਨਿਆ ਿਾਿੀ’ – ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਿਾਿੀ ਪਿਚ
ੰ ਾਉਣਾ;

(2)

‘ਪਰਨਤਿਯਾਅੰਤਰ’ – ਪਨਿਲਾ ਪਰਸਤਾਿ (ਪਰਨਤਿਯਾ) ਅਸਫਲ ਿੋਣ ’ਤੇ ਿਿਾਂ ਪਰਸਤਾਿ
ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ।

(3)

‘ਪਰਨਤਿਯਾ ਨਿਰੋਿ’ –(ਆਪਣੇ ਿੀ) ਪਰਸਤਾਿ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕਰਿਾ।

(4)

‘ਪਰਨਤਿਯਾ ਸਨਿਆਸ’ – ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਨਤਆਿ ਦੇਣਾ।

(5)

‘ਿੇਤਿਾਂਤਰ’ – ਿੇਤ (ਕਾਰਿ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ।

(6)

‘ਅਰਥਾਂਤਰ’ – ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ।

(7)

‘ਨਿਰਰਥਕ’ – ਬੇਅਰਥ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ।

(8)

‘ਅਨਿਨਿਆਰਥ’ – ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ।

(9)

‘ਅਪਾਰਥਕ’ – ਅਸੰਿਤ ਜਾਂ ਅਜੋੜ ਦਲੀਲ।

(10)

‘ਅਪਰਾਪਤਕਾਲ’ – ਬੇਿੌਕਾ ਜਾਂ ਬੇਿਕਤਾ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ।

(11)

‘ਿਯੂਿਤਾ’ – ਬਿਤ ਥੋੜਾ ਕਨਿਣਾ।

(12)

‘ਅਨਿਕ’ – ਬਿਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਨਿਣਾ।

(13)

‘ਪਿਰਕਤਾ’ – ਿਾਕ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਿਰਾਈ ਜਾਣਾ।

(14)

‘ਅਿਿਭਾਸ਼ਣ’ – ਚੱਪ ਰਨਿਣਾ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ ਕਨਿਣਾ।

(15)

‘ਅਨਿਆਿ’ – ਨਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਨਿਆਿਤਾ ਿੋਣਾ।

(16)

‘ਅਪਰਨਤਭਾ’ – ਪਰਬੀਿਤਾ ਜਾਂ ਜਿਤ ਬੱਿੀ ਿਾ ਿੋਣਾ।

(17)

‘ਨਿਕਸ਼ੇਪ’ – ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਟੋਲ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਨਤਆਿਣਾ।

(18)

‘ਿਤਾਿਨਿਆ’ – ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਘਾਟ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿੀ ਅਤੇ ਇਿ ਿੀ ਕਨਿਣਾ
ਨਕ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਚ ਿੀ ਇਿੋ ਘਾਟ ਿੈ।

(19)

‘ਪਰਯਿੂਯੋਜਯੋਪੇਕਸ਼ਣ’ – ਨਿੰਦਣਯੋਿ ਨੂੰ ਅਣਨਡੱਠ ਕਰਿਾ।

(20)

‘ਨਿਰਿੂਯੋਜਯਿਯੋਿ’ – ਿਕਸਰਨਿਤ ਨੂੰ ਐਿੇੇਂ ਨਿੰਦਣਾ।

(21)

‘ਅਪਨਸਿਾਂਤ’ – ਨਸਿਾਂਤ ਤੋੇਂ ਨਥੜਕਿਾ ਜਾਂ ਨਿਚਲਿ ਿੋਣਾ।

(22)

‘ਿੇਤਿਾਭਾਸ’ – ਕਤਰਕ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਿਚ ਦੋਸ਼ ਿੋਣਾ।
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ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿਸਬੰਿੂ ਿੇ ਦੋਿਾਂ ਨਕਸਿਾਂ ਦੇ ਤਰਕਿਾਕਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ
ਤਰਕਿਾਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:
ਪੰਜ ਅਿਯਿਾਂ ਦਾ ਤਰਕਿਾਕ:
1. ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
2. ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
3. ਉਤਪਾਦਿ ਅਨਿੱਤ ਿਿ, ਨਜਿੇੇਂ ਘੜਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ ਅਤੇ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
4. ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ,
5. ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ।
ਦੋ ਅਿਯਿਾਂ ਦਾ ਤਰਕਿਾਕ:
1. ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
2. ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ।

5.10

ਤਿਕਸ਼ਾਸਤਿ ਦੇ ਪਰਣਾਲੀਬੱਧ ਬੋਧੀ ਗਰੰ ਕਾਿ

ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀੇਂ ਪਨਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੱਕੇ ਿਾਂ, ਛੇਿੀੇਂ ਸਦੀ ਈ: ਪੂ: ਤੋੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈ: ਤੱਕ ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਸਾਨਿਤ
ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਿੰਦੀ ਰਿੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਿ ਚਰਚਾ ਆਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ
ਅਤੇ ਿਾਰਨਿਕ ਪਰਸੰਿ ਤੱਕ ਿੀ ਸੀਨਿਤ ਸੀ। ‘ਸ਼ੱਿ ਤਰਕ’ ਬਾਰੇ ਬਿਤਾ ਕਝ ਿਿੀ ਸੀ ਨਲਨਖਆ ਨਿਆ।
ਿਸਬੰਿੂ ਦੀਆਂ ‘ਸ਼ੱਿ ਤਰਕ’ ’ਤੇ ਨਤੰਿ ਿਿਾਿ ਰਚਿਾਿਾਂ, ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਚੀਿੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਿਿੇਿ-ਸਾਂਿ ਿੇ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਣ ਿਆਚ ਚੱਕੀਆਂ ਿਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਿਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾ ਿਸ਼ਕਲ ਿੈ। ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ
ਇਨਤਿਾਸ ਨਿਚ 450 ਈ: ਤੋੇਂ ਇਕ ਿਿਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ਰੂ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਤਰਕ ਨੂੰ ‘ਦਰਸ਼ਿ’ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਕਰਕੇ
ਨਿਚਾਨਰਆ ਜਾਣ ਲੱਿਾ, ਅਤੇ ਅਿੇਕ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਡੂਘ
ੰ ਾ ਅਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਨਲਖਣਾ
ਸ਼ਿੂ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਕਾਲ ‘ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿੱਿਕਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾਇ’ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਦਿਿਾਿ ਜਾਂ
ਨਦਿਿਾਿ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪਨਿਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿੱਖ ਕਰਤਾ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ।
ਇਸ ਭਾਿ ਨਿਚ ਅਸੀ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦੇ ਜੀਿਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆ ਰਚਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਿੇ। ਭਾਿੇੇਂ ਅਸੀ, ਕਈ ਤਥਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਿ
ਲਈ ਿੋਰ ਿਿਾਸਬ ਸੋਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਿੀ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਿੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾ: ਸਤੀਸ਼ਚੰਦਰ
ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਿਿਾਿ ਨਿਤ “ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਇਨਤਿਾਸ” ਉੱਪਰ ਿੀ ਆਿਾਰਤ ਿੈ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ
ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਕਨਿ ਚੱਕੇ ਿਾਂ, ਇਿ ਸਰਿੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੱਲੀ ਨਿਸਰੀ ਤਾਰਨਕਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੇਂ ਿੀ ਜਾਣ ਿਿੀ
ਕਰਾਉੇਂਦਾ ਬਲਨਕ ਇਸ ਤੋੇਂ ਿੀ ਅਨਿਿ, ਸੰਸਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੇਕਤਾ ਦੀ ਿੀ ਇਕ ਅਦਭਤ
ਨਿਸਾਲ ਿੈ, ਨਜਸ ਦੀ ਨਿਿਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਨਿਨਿਆਿੀਕਰਣ ਲਈ
ਅਣਿੋਲ, ਅਿੱਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਿਾਰੀ ਿੈ। ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪਰਿੱਖ ਤਾਰਨਕਕ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
ਅਚਾਰੀਆ ਨਦਿਿਾਿ (450 – 520 ਈ:), ਪਰਿਾਰਥ (498 – 569 ਈ:), ਸ਼ੰਕਰ ਸਆਿੀ
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(ਲਿਪਿ 550 ਈ:), ਿਰਿਪਾਲ (600 - 635 ਈ:), ਅਚਾਰੀਆ ਨਸ਼ਲਭਦਰ (635 ਈ:),
ਆਚਾਰੀਆ ਿਰਿਕੀਰਤੀ (635 - 650 ਈ:), ਦੇਿੇੇਂਦਰਬੋਿੀ (650 ਈ:), ਸ਼ਾਕਯਬੋਿੀ (675
ਈ:), ਨਿਿੀਤ ਦੇਿ (700 ਈ:), ਰਿੀ ਿਪਤ (725 ਈ:), ਜਤੇੇਂਦਰਬੋਿੀ (725 ਈ:), ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਨਸ਼ਤ
(749 ਈ:), ਕਿਲ ਸ਼ੀਲ (750 ਈ:), ਕਨਲਆਣ ਰਕਨਸ਼ਤ (829 ਈ:), ਿਰਿੋਤਰਾਚਾਰੀਆ (848
ਈ:), ਿਕਤਾ ਕੰਭ (900 ਈ: ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ), ਅਰਚਟ (ਲਿਪਿ 900 ਈ:), ਅਸ਼ੋਕ (900 ਈ: ),
ਚੰਦਰ ਿੋਨਿਿ (925 ਈ:), ਪਰਾਨਿਆਕਰ ਿਪਤ (940 ਈ:), ਅਚਾਰੀਆ ਨਜਤਾਨਰ (940 - 980
ਈ: ), ਨਜਿ (940 ਈ: ), ਰਤਿਕੀਰਤੀ (940 - 1000 ਈ: ), ਰਤਿ ਿਜਰ (979 - 1040 ਈ:
), ਨਜਿ ਨਿਤਰ (1025 ਈ:), ਦਾਿਸ਼ੀਲ (1025 ਈ:), ਨਿਆਿਸ਼ਰੀ ਨਿਤਰ (ਲਿਪਿ 1040 ਈ:),
ਨਿਆਿਸ਼ਰੀ ਭਦਰ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ: ), ਰਤਿਾਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਲਿਪਿ 1400 ਈ: ), ਯਿਾਰੀ
(ਲਿਪਿ 1050 ਈ:), ਸ਼ੰਕਰਆਿੰਦ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ:), ਸ਼ੱਭਕਰ ਿਪਤ (ਲਿਪਿ 1080 ਈ:
), ਿੋਕਸ਼ਾਕਰ ਿਪਤ (ਲਿਪਿ 1100 ਈ:)।

5.10.1

ਅਚਾਰੀਆ ਨਦਿਿਾਿ (450 – 520 ਈ:)

ਨਦਿਿਾਿ ਨੂੰ ਠੀਕ ਿੀ ਿੱਿਕਾਲੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਪਤਾਿਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਸ਼ਾਿਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਿਜਾਂ ਤੋੇਂ ਨਬਲਕਲ ਅਲਿ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚਡ
ੰ
ਅੰਤਰਨਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਿਾਤਿਕ ਬੱਿੀਸੂਖਿਤਾ ਿੀ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਅਕਨਤੱਤਿ ਦੀ ਨਿਲੱਖਣਤਾ ਿੈ।
ਅਚਾਰੀਆ ਨਦਿਿਾਿ ਦਾ ਜਿਿ ਇਕ ਬਰਿਿਣ ਪਨਰਿਾਰ ਨਿਚ ਨਸੰਿਾਿਕਤਰਾ (ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਿੇੜੇ) ਨਿਖੇ
ਿੋਇਆ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਿੱਢਲੀ ਨਿਨਦਆ ‘ਨਿਿਯਾਿ’ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਅਚਾਰੀਆ
ਿਸਬੰਿੂ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਬਣਕੇ ‘ਿਿਾਯਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਿਯਾਿ’ ਦੇ ਸਿੱਚੇ ਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਕੀਤਾ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਕਈ
ਸਾਲ ਿਾਲੰਦਾ ਨਿਖੇ ਿੀ ਿਜ਼ਾਰੇ ਨਜਥੇ ਉਿਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂਖਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿਾਲ ਅਿਨਿਣਤ ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥਕ
ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਿਿਤ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਤਾਰਨਕਕ ਿੋਸ਼ਟੀਆਂ ਨਿਚ ‘ਤੀਰਥਕ’ ਨਿਿਾਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਿਸ਼ਿੂਰ ਸਿ, ਇਸ ਲਈ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਕ-ਪੰਿਿ’230 (ਤਰਕਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਹ) ਦੇ ਿਾਿ
ਿਾਲ ਿੀ ਪਕਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਿਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਿ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਿਿਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਿਰਾ
(ਤੈਨਲਿਿਾਿਾ) ਨਿਚ ਿੀ ਿਜ਼ਾਰੇ। ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿਹਾ ਦੀ ਿੌਤ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿਿੇਕਲੇ ਿਣ ਨਿਚ
ਿੋਈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਿਿਕਾਲ ਨਿਚ ਨਦਿਿਾਿ ਨਿਿਾਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਿੇ, ਇੱਥੋੇਂ ਤੱਕ ਨਕ ਉਿਯੋਤਕਰ
ਿਰਿੇ ਿਿਾਿ ਤਾਰਨਕਕ ਿੇ ਉਿਹਾ ਨੂੰ ‘ਕਤਰਨਕਕ’ (ਿਾਕਛਲੀ) ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਪਕਾਨਰਆ। ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਸ਼ਰ
ਿੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ “ਭਰਾਂਤ” (ਭੱਲਾਂ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ) ਆਨਖਆ। ਬੋਿੀ ਨਰਸ਼ੀ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਿੇ ਿੀ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ
ਕੀਤੀ।
ਨਦਿਿਾਿ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਿੇਕਾ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ ਿਿ, ਨਜਿਾਂ ਨਿਚ ਨਿਿਿਨਲਖਤ
ਰਚਿਾਿਾਂ ਕਾਫੀ ਿਿੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਿਿ:

230

ਪੰਿਿ – ਪੰ (ਿਰ), ਿਿ (ਬੈਲ), ਸਾਂਡ; ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਇਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਿੋ ਕੇ ਉੱਤਿ (ਸ਼ਰੇਸ਼ਟ) ਅਰਥ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ

ਿਰ ਪੰਿਿ ਪਰਖਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਉੱਤਿ। [ਿ: ਕੋ:]

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
•

ਪਰਿਾਣ ਸਿੂਚਯ,

•

ਨਿਆਇ ਪਰਿੇਸ਼,

•

ਪਰਿਾਣ ਿਸੂਚਯ ਨਿਰੱਤੀ,

•

ਪਰਿਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਆਇ ਪਰਿੇਸ਼,

•

ਆਲੰਬਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ,

•

ਆਲੰਬਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਨਿਰੱਨਤ, ਅਤੇ

•

ਤਰੈਕਾਲ ਪਰੀਕਸ਼ਾ।
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“ਪਰਿਾਣ ਸਿੂਚਯ” - ਨਦਿਿਾਿ

‘ਪਰਿਾਣ-ਸਿੂਚਯ’ ਨਦਿਿਾਿ ਦੀ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਿਿਾਿ ਰਚਿਾ ਿੈ। ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ
ਰਚਿਾ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਂਿਰਾ ਨਿਖੇ ਇਕ ਏਕਾਂਤ ਪਰਬਤ ’ਤੇ ਰਨਿੰਦੇ ਸਿੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਿਰਥ
ੰ ਦੇ ਰਚਿਾ
ਕਾਲ ਦੀ ਇਕ ਭਾਿਕ ਿਾਥਾ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ।
ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ, ਜਦੋੇਂ ਨਦਿਿਾਿ ‘ਪਰਿਾਣ ਸਿਚਯ’ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭਕ ਪੰਿਤੀਆਂ ਨਲਖ ਰਿੇ ਸਿ ਤਾਂ
ਸਾਰਾ ਜਿਤ ਰੌਸ਼ਿੀ ਿਾਲ ਭਰ ਨਿਆ, ਿਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਿਰ ਪਾਸੇ ਿੰਿਾਿਾ ਫੈਲ ਨਿਆ। ਇਿ ਿੰਿਾਿਾ
ਸਣ ਕੇ ਇਕ ਈਸ਼ਿਰ ਨਿਸ਼ਿ ਿਾਿੀ ਬਰਾਿਿਣ, ਆਚਾਰੀਆ ਨਦਿਿਾਿ ਪਾਸ ਪਿੰਚੇ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਨਕ
ਆਚਾਰੀਆ ਨਭੱਨਖਆ ਿੰਿਣ ਲਈ ਿਏ ਿੋਏ ਿਿ, ਉਸ ਿੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਲਖੇ ਿੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨਿਟਾ ਨਦੱਤੇ। ਨਦਿਿਾਿ
ਿੇ ਿਾਪਸ ਆਕੇ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਦਬਾਰਾ ਨਲਖ ਨਦੱਤੇ, ਪਰ ਈਸ਼ਿਰ ਨਿਸ਼ਿ ਿੇ ਿੌਕਾ ਨਿਲਣ ’ਤੇ ਨਫਰ ਨਿਟਾ ਨਦੱਤੇ।
ਨਦਿਿਾਿ ਿੇ ਤੀਸਰੀ ਬਾਰ ਨਲਖ ਕੇ ਿਾਲ ਇਿ ਿੀ ਨਲਖ ਨਦੱਤਾ ਨਕ “ਨਕਸੇ ਨੂੰ ਿੀ ਖਾਸ ਿਿੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿੱਕ ਿਿੀ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਿਿੀ ਿਿ ਜਾਂ ਸਿਝ ਨਿਚ ਿਿੀ ਆਉੇਂਦੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿੇਰੇ ਸਾਿਿਣੇ ਆ ਕੇ ਇਿਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਕਰਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।” ਜਦੋੇਂ ਬਰਾਿਿਣ ਇਿ
ਸ਼ਬਦ ਨਫਰ ਨਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜਹ ਕੇ ਰਕ ਨਿਆ। ਆਚਾਰੀਆ ਨਦਿਿਾਿ ਿਾਪਸੀ
’ਤੇ ਬਰਾਿਿਣ ਨੂੰ ਨਿਲੇ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਨਜਸ ਨਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਸਿਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਿਏ। ਜਦੋੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿਰ ਿਕਤੇ ’ਤੇ ਬਰਾਿਿਣ ਉੱਪਰ ਨਜੱਤ ਿਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਿਿਤ
ਅਪਣਾਉੇਂਣ ਲਈ ਿੰਿਾਨਰਆ ਤਾਂ ਬਰਾਿਿਣ ਿੇ ਿੱਸੇ ਨਿਚ ਆ ਕੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਖ
ਨਬਖੇਰ ਕੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ ਿੰਤਰ ਪੜਹਦੇ ਿੋਏ ਅੱਿ ਲਿਾ ਨਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋੇਂ ਦੌੜ ਨਿਆ।
ਇਸ ਿਾਰਦਾਤ ਤੋੇਂ ਦਖੀ ਿੋ ਕੇ ਨਦਿਿਾਿ ਿੇ ਸੋਨਚਆ ਨਕ ਜੇਕਰ ਉਿ ਨਕਸੇ ਇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਦਾ
ਨਿਸਤਾਰਾ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਿ ਸਾਨਰਆ ਦਾ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜਦ ਉਿ ‘ਪਰਿਾਣ
ਸਿਚਯ’ ਨੂੰ ਨਲਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਛੱਡਣ ਿੀ ਿਾਲੇ ਸਿ ਤਾਂ ਬੋਿੀਸਤਵ ਆਰੀਆ ਿੰਜਸ਼ਰੀ231 ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਸਾਿਿਣੇ
ਪਰਿਟ ਿੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ: “ਪੱਤਰ, ਠਨਿਰੋ, ਠਨਿਰੋ: ਿੀਣ ਨਿਅਕਤੀ ਿਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਿੀ ਨਭਰਸ਼ਟ ਿੰਦੀ ਿੈ।
ਤੈਨੂੰ ਇਿ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਨਕ ਜਦੋੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਨਦੱਤਾ, ਅਿੇਕਾ ਤੀਰਥਕ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ
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ਿੰਜਸ਼ਰੀ – ਿਿਾਯਾਿ ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਚਾਰ ਬੋਿੀਸਤਵਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਇਕ। [ਸੰਸਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼]
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ਦਾ ਅਪਿਾਿ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਿੈ ਇਸ ਕੰਿ ਨਿਚ ਤੇਰਾ ਅਨਿਆਤਿਕ ਿਰੂ ਬਣਿ ਦਾ ਬਚਿ ਨਦੰਦਾ ਿਾਂ ਨਜੰਿੀ
ਦੇਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨਿਚ ਨਿਪੰਿਤਾ ਿਾਸਲ ਿਿੀ ਕਰ ਲੈੇਂਦਾ। ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਕਾਲ ਨਿਚ ਇਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੱਚੇ
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕਿਾਤਰ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਬਣੇਿਾ।” ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਿੰਜਸ਼ਰੀ ਲੋਪ ਿੋ ਿਏ ਅਤੇ ਨਦਿਿਾਿ ਿੇ ਆਪਣਾ ਕੰਿ
ਅਰੰਨਭਆ ’ਤੇ ‘ਪਰਿਾਣ ਸਿਚਯ’ ਨੂੰ ਿੇਪਰੇ ਚੜਹਾਇਆ।
‘ਪਰਿਾਣ ਸਿਚਯ’ ਸੰਸਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਚਿਾ ਿੈ ਜੋ ਅਿਸ਼ਟਭ232 ਛੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਿਚ ਨਲਖੀ ਿਈ ਿੈ।
ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਤਰਜਿਾ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ
ਅਰੰਭ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਦਾ ਿੈ, “ਸਿਤ - ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਰੱਨਖਅਕ - ਦੇ ਸਾਿਿਣੇ ਝਕਦੇ ਿੋਏ, ਜੋ ਪਰਿਾਣ ਦਾ
ਅਿਤਾਰ ਿੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਿੈ, ਿੈ ਪਰਿਾਣ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ ਦੇ ਿਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਬਖਰੇ
ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਤੋੇਂ ਸੰਕਲਿ ਕੀਤਾ ਿੈ।” ਇਸ ਿਰੰਥ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਇਿਹਾਂ
ਸਤਰਾਂ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ: “ਨਦਿਿਾਿ, ਿਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਿਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜੱਤਣ ਿਾਲੇ, ਿਿਾਿ ਤਾਕਤਿਰ, ਿੇ ਇਿ
ਸੰਕਲਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਤੋੇਂ ਕੀਤਾ ਿੈ।”
‘ਪਰਿਾਣ ਸਿਚਯ’ ਿਰੰਥ ਛੇ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਨਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ: (1) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’; (2)
‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਿਿਾਿ); (3) ‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’ (ਦੂਨਜਆਂ ਲਈ ਅਿਿਾਿ);
(4) ‘ਿੇਤ-ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ’ (ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਿਰਣ); (5) ‘ਅਪੋਿ’ (ਨਿਪਰੀਤ ਦਾ ਖੰਡਿ); (6) ‘ਜਾਨਤ’233।
(1)

ਪਰਵਤਅਕਸ਼

ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਜਸ ਿੇ ਚਾਰ ਪਰਿਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕੀਤੀ, ਨਦਿਿਾਿ ਦੇ ਿਤਅਿਸਾਰ ਪਰਿਾਣ
ਨਸਰਫ ਦੋ ਿੀ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਿਿਾਿ’। ਸਭ ਿਸਤੂਆਂ ਇਿਹਾਂ ਦਆਰਾ ਿੀ ਜਾਣੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕੋਈ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੈ।
ਨਦਿਿਾਿ, ਪਰਿਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿਿੀ ਨਦੰਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਨਤਨਰਕਤ ਨਕ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ
ਨਿਆਿ ਨਿਆਿਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਉਿ ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਨਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ
ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਪੂਰਿ-ਕਲਪਿਾ ਤੋੇਂ ਰਨਿਤ ਿੰਦੇ ਿੋਏ, ਨਕਸੇ ਿਾਿ ਜਾਂ ਜਾਤੀ (ਸ਼ਰੇਣੀ)
ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਿੀ ਿਿੀ ਰੱਖਦਾ। ਿੰਿ ਲਓ, ਇਕ ਪਰਸ਼ ਅੰਿੇਰੇ ਨਿਚ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਿਝ ਲੈੇਂਦਾ ਿੈ; ਉਸ ਦਾ ਸੱਪ
ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ ‘ਪੂਰਿ-ਕਲਪਿਾ’ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ, ਨਦਿਿਾਿ ਅਿਸਾਰ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਦਿਿਾਿ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਾ ‘ਿਾਿ’ (ਜਾਂ ਸੰਨਿਆ) ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਨਕਉੇਂਨਕ
ਅਸੀੇਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਉਸ ਦਾ ‘ਿਾਿ’ ਜਾਣੇ ਬਿੈਰ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ‘ਜਾਤੀ’ ਿਾਲ
ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਸਰਫ ਉਸਦੇ ‘ਨਿਅਕਤੀਤਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ’ ਿਾਲ ਿੀ
ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਿੰਿ ਲਓ ਿੈ ਆਪਣੇ ਸਾਿਿਣੇ ਇਕ ਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਿਾਂ। ਇਿ ਿਊ, ਜੋ ਿੈ ਦੇਖ ਨਰਿਾ ਿਾਂ,
ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਊ ਿੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਿਨਿਣਤ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਨਸਰਫ ਿੈ ਿੀ ਿਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾਂ, ਨਜਸ ਿੇ
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ਅਿਸ਼ਟਭ, ਸੋਲਾਂ ਸੋਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਦ, ਕੱਲ 32 ਅੱਖਰ । ਇਸ ਨੂੰ

“ਸਲੋਕ” ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
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ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਿਿਣੇ ਦੇਨਖਆ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਿੈ ਇਸ ਿਊ ਬਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਿਾਂ ਨਕ ਿੈ ਇਕ ਿਊ
ਦੇਖੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਾਿ “ਨਡੱਥ” ਿੈ ਅਤੇ ਰੰਿ ਲਾਲ ਿੈ ਆਨਦ, ਿੈ ਉਿਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਜਾਤੀ’ ਦੀ ਿਊ
ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਿੀ ਨਿਅਕਤ (ਸਿਝਾ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਿਊ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ
ਦੀਆਂ ਿਊਆਂ ਦੇ ਿਣ ਸਾਂਝੇ ਿਿ, ਪਰੰਤੂ ਿੈ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਉਸ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਊ ਬਾਰੇ ਿਿੀ ਸਿਝਾ ਸਕਦਾ
ਨਜਿੜੀ ਿਊ ਿੈ ਦੇਖੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ ਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖ) ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ‘ਿਾਿ’
ਜਾਂ ‘ਜਾਤੀ’ ਦਆਰਾ ਜ਼ਾਿਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦ ਨਕ ‘ਿਾਿ’, ‘ਜਾਤੀ’
ਆਨਦ ‘ਸਾਿਾਿਯ’ ਿੰਦੇ ਿਿ।
ਪਰੰਤੂ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਇਸ ਤੋੇਂ ਨਬਲਕਲ ਅਲੱਿ ਿੈ। ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ ‘ਸਾਿਾਿਯ’
ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ ‘ਿਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਜਾਤੀ’ ਆਨਦ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਕੇ ਸਿਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜਦ
ਨਕ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ ‘ਿਾਿ’, ‘ਜਾਤੀ’
ਆਨਦ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਕੇ ਸਿਝਾਇਆ ਿਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(2)

ਸਿਾਿ ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍

‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ‘ਨਚੰਿਹ’, ‘ਨਲੰਿ’ ਜਾਂ ‘ਲੱਛਣ’ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ
ਿੰਦਾ ਿੈ। ‘ਨਲੰਿ’ ਦੇ ਿਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ:
(ੳ) ‘ਕਾਰਯ’ (ਕਾਰਜ) - ਇਿ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਜਾਂ ਿਤੀਜਾ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਚੀਜ਼ ਨਜਸ ਦਾ
‘ਅਿਿਾਿ’ ਲਿਾਉਣਾ ਿੋਿੇ, ਨਜਿੇੇਂ ਅੱਿ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਲੰਿ ਿੂੰਆ।
(ਅ) ‘ਸਿੈਭਾਿ’ - ਨਲੰਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਦੇ ਸਿਰੂਪ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ‘ਸ਼ਾਂਸ਼ਪ’
(ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਨਣਆ ਿੋਇਆ) ਇਕ ਦਰਖਤ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪੀ ਿੈ।
(ੲ) ‘ਅਿਪਲਬਨਿ’ - ਨਲੰਿ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਅਭਾਿ (ਨਲੰਿ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ)। ਨਲੰਿ ਦਾ
ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿੋਣਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਕਰਕੇ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਘੜੇ ਦਾ ਅਪਰਤੱਖਣ ਘੜੇ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ
ਕਰਕੇ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ‘ਘੜਾ ਇੱਥੇ ਿਿੀ ਿੈ।‘
ਨਦਿਿਾਿ, ਉਿਹਾਂ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ ਜੋ ‘ਿੂੰਏ’ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤੋੇਂ
‘ਅੱਿ’ ਦੀ ਉਪਸਨਥਤੀ ਦਾ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਿ ਦਲੀਲ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਨਕ
‘ਅੱਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੂਏ
ੰ ’ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ (ਨਿਆਪਤੀ) ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ
ਨਦਿਿਾਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਸ ਦਲੀਲ ਿਾਲ ਕੋਈ ਿਿਾਂ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਤਾਂ
ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਪਤਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਿੂੰਏ’ ਅਤੇ ‘ਅੱਿ’ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਅੱਿੇ ਚਲ ਕੇ ਉਿ ਉਿਹਾਂ
ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਜੋ ਦੂਰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਿ ਿਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਿਿ ਨਕ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੌਜੂਦ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ‘ਅੱਿ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਬਤ’ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਅਿਿਾਿ ਨਦੰਦੇ ਿਿ।
ਇਸ ਪਰਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ: ‘ਸੰਬੰਿ’ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਿੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ
ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਸਰਫ ਇਕ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਿੈ, ਉਿ ਿੈ ‘ਅਿਿਿਈ ਪਰਬਤ’। ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਸਰਫ ਪਰਬਤ ਿੀ
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ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਅੱਿ ਿਿੀ234।
(3)

ਪਿਾਿ ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍

‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਨਿਿੀ ਉਦੋੇਂ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਕ ਪਰਸ਼ ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ, ‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਰਾਿੀੇਂ
ਪਿੰਚੇ, ਿਤੀਨਜਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ235। ‘ਅਿਿੇਯ’ ਜਾਂ ‘ਸਾਿਯ’ ਉਿ ਿਸਤੂ ਿੈ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਆਰਾ
ਨਸੱਿ ਕਰਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਿੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ (ਪੱਖ ਜਾਂ ਪਕਸ਼) ਦਾ ਿਣ ਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ
ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਜੋ ਪਰਨਤਅਕਸ਼, ਅਿਿਾਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਿੀ ਿਿੀ ਕਰਦੀ।
‘ਪਕਸ਼-ਿਰਿ’, ਜੋ ਿੇਤ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ (ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਦਾ ਸਥਾਿਕ ਖੇਤਰ) ਿੈ ਅਤੇ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਪੱਖ’ ਅਤੇ
‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦੇ ਿਿ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

‘ਿੇਤ’ ਨਿਚ ‘ਪੱਖ’ ਦਾ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ,

(3)

‘ਿੇਤ’ ਦਾ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ (ਨਿਪੱਖ) ਨਿਚੋੇਂ ‘ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ’ (ਯਾਿੀ ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ) ਿੋਣਾ ਿੀ

(2)

(4)

‘ਿੇਤ’ ਦਾ ‘ਸਪਕਸ਼’ (ਸਪੱਖ) ਨਿਚ ਿੋਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਪੱਖ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਨਿਰੋਿੀ ਪੱਖ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ।

ਨ੍ੌੇਂ ਵਕਸਮ ਦੇ ਹੇਤੁ

ਇਿੋ ਨਜਿੇ ਿੌੇਂ ਿੇਤਆਂ ਦੀ ਕਲਪਿਾ ਕਰਿਾ ਸੰਭਿ ਿੈ ਜੋ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਜਾਂ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਪੂਰਣ ਜਾਂ ਅਪੂਰਣ ਤੌਰ
’ਤੇ ‘ਉਪਸਨਥਤ’ ਜਾਂ ‘ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ’ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਉਿ ਿੇਤ ਜੋ ਪੂਰਣ ਜਾਂ ਅਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਨਿਚ
ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਣ ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ ਨਿਚੋੇਂ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਣ, ਉਿ ‘ਿੈਿ’ (ਜਾਂ ਸਿੀ) ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ
ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਿੇਤਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਿਾਲੇ (ਨਿਪਰੀਤ) ‘ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੋਿੀ’ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ‘ਸੰਨਦਿਿ236’
(ਸੰਦੇਿਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ) ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਿੌੇਂ ਿੇਤਆਂ ਨੂੰ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ ਦੇ ਪਰਸੰਿ
ਨਿਚ ਿੇਠਲੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, (ਦੇਖੇ ਸਾਰਣੀ 5.1)।
ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਨਿਚ ਪਦਾਂ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:
ਸਪਕਸ਼ ਸਵਤ – ਿੇਤ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਉਪਸਨਥਤ’ ਿੈ।
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ਨਦਿਿਾਿ ਦਾ ਇਿ ਸਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿ ਲਈ ਿੀ ਨਦਲਚਸਪ ਿੈ। ਪਲਾੜ ਖੋਜ ਦੇ ਨਸਲਨਸਲੇ ਨਿਚ

ਜੋਨਤਸ਼ਨਿਨਿਆਿੀ ਨਚਰਾਂ ਤੋੇਂ ਪਲਾੜ ਦੇ ਿੋਰ ਿਰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਕਸੇ ਨਕਸਿ ਦੇ ਜੀਿਿ ਦੀ ਲਿਾਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਨਿਚ ਰੱਝੇ ਿੋਏ
ਿਿ। ਿਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਿੱਦੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਿਾਂ ਦਾ ਨਸੱਿਾ ਨਦਸਣਾ ਤਾਂ ਿਸ਼ਕਲ ਿੈ ਪਰ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦਾ
ਅਿਿਾਿ ਅਨਸੱਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਨਿ ਦੇ ਜੀਿ-ਨਿਰਬਾਿ ਿਾਲੇ ਿਾਯਿੰਡਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋੇਂ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਦਿਿਾਿ
ਅਿਸਾਰ ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋੇਂ ਨਸਰਫ ਇਿ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿਰਨਿ ਿਾਯਿੰਡਲਿਈ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਾਯਿੰਡਲ ਿੀ
ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦਾ ਿੈ ਜੀਿ ਿਿੀ।
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ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਨਿਆਿ ਇਕ ਅਨਿਿ ਸਿਾਜਕ ਪਰਨਿਆ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ ਬੜੀ ਿਿੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਿੈ।

ਅਸਲ ਨਿਚ ਸਿੱਚਾ ਨਿਆਿ ਅਤੇ ਨਿਨਿਆਿ ਿੈ ਿੀ ਸਿਾਜੀ ਨਿਨਿਆਿ।
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ਸੰਨਦਿਿ - ਸੰ. सन्नदग्ि ਨਿ- ਸੰਦੇਿ (ਸ਼ੱਕ) ਿੋਿੇ ਨਜਸ ਨਿੱਚ. ਿਸ਼ਕੂਕ। [ਿਃ ਕੋਃ]

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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ਸਪਕਸ਼ ਅਸਵਤ – ਿੇਤ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਨ੍-ਉਪਸਨਥਤ’ ਿੈ।

ਸਪਕਸ਼ ਸਦਸਵਤ237 – ਿੇਤ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਅਪੂਰਣ (ਅੰਨਸ਼ਕ) ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਉਪਸਨਥਤ’ ਿੈ।
ਵਿਪਕਸ਼ ਸਵਤ – ਿੇਤ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਉਪਸਨਥਤ’ ਿੈ।
ਵਿਪਕਸ਼ ਸਵਤ – ਿੇਤ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਨ੍-ਉਪਸਨਥਤ’ ਿੈ।

ਵਿਪਕਸ਼ ਸਦਸਵਤ – ਿੇਤ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਅਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਉਪਸਨਥਤ’ ਿੈ।
ਸਾਿਣੀ 5.1 ਨਦਿਿਾਿ ਦੇ ਿੌੇਂ ਿੇਤ

ਵਗਣਤੀ

(5)

ਸਪਕਸ਼

ਵਿਪਕਸ਼

ਹੇਤੁ ਸਿੂਪ

1

ਸਪਕਸ਼ ਸਨਤ (+)

ਨਿਪਕਸ਼ ਸਨਤ (-)

ਸੰਨਦਿਿ ਿੇਤ (±)

2

ਸਪਕਸ਼ ਸਨਤ (+)

ਨਿਪਕਸ਼ ਅਸਨਤ (+)

ਿੈਧ ਹੇਤੁ (+)

3

ਸਪਕਸ਼ ਸਨਤ (+)

ਨਿਪਕਸ਼ ਸਦਸਨਤ (±)

ਸੰਨਦਿਿ ਿੇਤ (±)

4

ਸਪਕਸ਼ ਅਸਨਤ (-)

ਨਿਪਕਸ਼ ਸਨਤ (+)

ਪਰਨਤਪਕਸ਼ (ਨਿਰੱਿ) ਿੇਤ (-/+)

5

ਸਪਕਸ਼ ਅਸਨਤ (-)

ਨਿਪਕਸ਼ ਅਸਨਤ (+)

ਸੰਨਦਿਿ ਿੇਤ (±)

6

ਸਪਕਸ਼ ਅਸਨਤ (-)

ਨਿਪਕਸ਼ ਸਦਸਨਤ (±)

ਪਰਨਤਪਕਸ਼ (ਨਿਰੱਿ) ਿੇਤ (-/+)

7

ਸਪਕਸ਼ ਸਦਸਨਤ (±)

ਨਿਪਕਸ਼ ਸਨਤ (+)

ਸੰਨਦਿਿ ਿੇਤ (±)

8

ਸਪਕਸ਼ ਸਦਸਨਤ (±)

ਨਿਪਕਸ਼ ਅਸਨਤ (+)

ਿੈਧ ਹੇਤੁ (+)

9

ਸਪਕਸ਼ ਸਦਸਨਤ (±)

ਨਿਪਕਸ਼ ਸਦਸਨਤ (±)

ਸੰਨਦਿਿ ਿੇਤ (±)

ਨ੍ੌੇਂ ਹੇਤੁਆਂ ਦਾ ਵਨ੍ਦਿਸ਼ਨ੍

ਨਦਿਿਾਿ ਆਪਣੇ ਿੌੇਂ ਿੇਤਆਂ ਦਾ ਨਿਦਰਸ਼ਿ (ਨਚੱਤਰ ਨਿਰੂਪਣ) ‘ਿੇਤ ਚੱਕਰ’ ਜਾਂ ‘ਿੇਤ ਡਿਰੂ’ (ਨਕਉੇਂਨਕ
ਇਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਡਿਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਲਿਦਾ ਿੈ) ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਨਚੱਤਰ 5.1 ਨਿਚ
ਨਦਖਾਇਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਉਿ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਿਿਿਾਰ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਿੰਿਦੇ ਿਿ।
ਹੇਤੁ - (1) ‘ਪਰਿੇਯ’ (ਜਾਣਿਯੋਿ), (2) ‘ਿਤਕ’ (ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ), (3) ‘ਅਨਿੱਤ’, (4) ‘ਿਤ’
(ਨਿਤ)- ਬਣਾਇਆ ਿੋਇਆ, (5) ‘ਸ਼ਰਿਣ’ (ਸਰਿਣ ਜਾਂ ਸਣਿਯੋਿ), (6) ‘ਯਤਿਜ’ (ਜੋ ਯਤਿ ਿਾਲ
ਬਣਾਇਆ ਿੋਿੇ), (7) ‘ਸਪਰਸ਼ਜ’ (ਛਿਣਯੋਿ, ਸਪਰਸ਼ੀ)
ਸਾਧਯ – (1) ‘ਨਿੱਤ’, (2) ‘ਅਨਿੱਤ’, (3) ‘ਯਤਿਜ’, (4) ‘ਅਯਤਿਜ’।
ਿੇਤ ਚੱਕਰ ਦੇ ਿੌੇਂ ਿੇਤਆਂ ਨਿਚੋੇਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਦੋ (ਨਚੱਤਰ 5.1 ਨਿਚ 2 ਅਤੇ 8) ਿੀ ਿੈਿ (ਸਿੀ) ਿਿ
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ਸਦਸਨਤ – ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ, ਭਾਿ ਅਤੇ ਅਭਾਿ, [ਸੰਸਨਿਤ ਕੋਸ਼]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੱਤ ਅਿੈਿ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਿ ‘ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੋਿੀ’ ਿਿ ਅਤੇ ਜਾਂ ‘ਸੰਨਦਿਿ’
(ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ) ਿਿ। ਿੇਠ ਨਦੱਤੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਿਾਲ, ਿੇਤ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਿਨਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਨਿਲੇ
(ਭਾਿ ਿੇਤ 2) ਿੇਤ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਅਤੇ ਘੜੇ ਿਾਂਿ।
ਇੱਥੇ “ਜਾਣਿਯੋਿਤਾ” ਿੇਤ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਸ਼ਬਦ” (ਜੋ ਨਿਸ਼ਾ ਿੈ) ਨਿਚ ਅਤੇ
“ਆਕਾਸ਼” (ਜੋ ਆਿੇਯ238 ‘ਨਿੱਤ’ ਦਾ ਸਪਕਸ਼ ਿੈ) ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ (ਯਾਿੀ ‘ਸਪਕਸ਼ ਸਨਤ’ ਿੈ)। ਪਰੰਤੂ
“ਘੜਾ” ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਪਕਸ਼ (ਨਿਰੋਿੀ ਪੱਖ) ਿੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਿਯੋਿਤਾ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੜੇ ਨਿਚ ਿੀ ਉਪਸਨਥਤ
ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ‘ਜਾਣਿਯੋਿਤਾ’ ਸੰਨਦਿਿ (ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ) ਿੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਿਣ ਅੱਠਿੇੇਂ (ਿੇਤ 8) ਿੇਤ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਲੈੇਂਦੇ ਿਾ:
ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਯਤਿ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ (ਯਤਿਜ239),
ਇਕ ਘੜੇ ਿਾਂਿ, ਿਾ ਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਦਯਤ240 ਿਾਂਿ।
ਇੱਥੇ ‘ਯਤਿਜ’ ਿੇਤ ਿੈ, ‘ਇਿ ਸ਼ਬਦ’ ਨਿਸ਼ਾ ਿੈ, ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਦਯਤ’ ਅਨਿੱਤ ਦੇ ਸਪਕਸ਼ ਿਿ,
‘ਆਕਾਸ਼’ ਨਿਪਕਸ਼ ਿੈ, ‘ਅਨਿੱਤ’ ਆਿੇਯ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੇਤ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨਿਚ ਿੀ ਅਤੇ ‘ਘੜੇ’ (ਅਨਿੱਤ ਦਾ
ਸਪਕਸ਼) ਨਿਚ ਿੀ ਉਪਸਨਥਤ (ਸਨਤ) ਿੈ, ਪਰ ਨਿਦਯਤ (ਜੋ ਸਪਕਸ਼ ਿੈ) ਨਿਚ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ (ਅਸਨਤ)
ਿੈ। ਇਿ ਿੇਤ ‘ਆਕਾਸ਼’ ਜੋ ਨਕ ਨਿਪਕਸ਼ ਿੈ, ਨਿਚ ਿੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ (ਅਸਨਤ) ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਿੇਤ
ਅਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਸਦਸਨਤ) ਸਪਕਸ਼ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ ਅਤੇ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਕਸ਼ ਨਿਚ ਅਿਉਪਸਨਥਤ ਿੈ; ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੇਤ ਿੈਿ ਿੈ ਅਰਥਾਤ ਸਿੀ ਿੈ।
(6)

ਅਪੋਹ – ਵਿਪਿੀਤ ਦਾ ਿੰਡਨ੍

‘ਅਪੋਿ’ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਅਿਸਾਰ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ਦਾ ਖੰਡਿ (ਨਿਖੇਿ ਜਾਂ
ਨਿਸ਼ੇਿ) ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਇਕ ‘ਿਊ’ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ‘ਅਿ-ਿਊ’ ਿਿੀ ਿੈ। ਇੱਥੇ ‘ਅਿ-ਿਊ’ ਿਊ ਦਾ
ਨਿਪਰੀਤ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਅਿ-ਿਊ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਿ ‘ਿਊ’ ਿੈ (ਜਾਂ ਿਊ = ਅਿ(ਅਿ-ਿਊ))। ਇਸ ਨੂੰ “ਨਿਸ਼ੇਿ
ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਿ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। [ਨਜਿੇੇਂ ਅੰਕਿਨਣਤ ਨਿਚ, (-) X (-) = (+)]। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਨਿਚਾਰ ਨਿਿੀ
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ਆਿੇਯ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਕਸੇ ਆਿਾਰ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਨਟਕਣ ਿਾਲੀ ਿਸਤ, ਜੈਸੇ- ਭਜਾ ਆਿਾਰ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਨਟਕਣ ਿਾਲਾ

ਕੜਾ ਆਿੇਯ ਿੈ; ਨਿ- ਠਨਿਰਾਉਣ ਯੋਿਯ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਯਤਿ - ਸੰ. यत्न. {ਸੰਿਯਾ}. ਜਤਿ. ਉਪਾਯ. ਕੋਨਸ਼ਸ਼.[ਿ: ਕੋ:], ਯਤਿਜ ਭਾਿ ਜਤਿ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ।
ਨਿਦਯਤ - {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿ- ਦਯਤ. ਨਬਜਲੀ. ਸੌਦਾਨਿਿੀ. ਤਨੜਤ; ਸੰਿਯਾ. ਸੰਝ, ਅਸਿਾਿੀ ਨਬਜਲੀ [ਿ: ਕੋ:]

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ

201

ਆਿਨਿਕ ‘ਸੰਭਾਿਕੀ ਨਸਿਾਂਤ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਕੜਾ ਨਿਨਿਆਿ’ (Probability Theory ਅਤੇ Statistics) ਨਿਚ
ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਇਸ ਨਿਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਨਦਿਿਾਿ ਨਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਉਿ ਿਿ; ‘ਦਰਿ’,
‘ਿਣ’, ‘ਕਰਿ’, ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’, ‘ਸਾਿਾਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਿਾਯ’। ਨਦਿਿਾਿ ‘ਉਪਿਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਪਰਿਾਣਾਂ ਦੀ ਿੀ
ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ।
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ਹੇਤੁ ਅਤੇ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ

ਿੇਤ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: ‘ਅਿਵਯ’ (ਿਾਂ ਿਾਚਕ) ਅਤੇ ‘ਿਯਨਤਰੇਕੀ’ (ਿਾਂ ਿਾਚਕ)।
‘ਅਿਵਯ ਿੇਤ’ ਇਿ ਦੱਸਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਦਰਸਾਈ ਿਈ ਿਸਤੂ ਿਿੇਸ਼ਾ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਦਰਸਾਈ
ਿਈ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਿਤ (ਜੜੀ) ਕਰਦੀ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ‘ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੈ।‘
ਇੱਥੇ ਿੂੰਆਂ ‘ਅਿਵਯ241’ ਿੇਤ ਿੈ।
‘ਿਯਨਤਰੇਕੀ242 ਿੇਤ’ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ: ਨਜੱਥੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਰਾਿੀੇਂ ਦਰਸਾਈ ਿਈ ਿਸਤੂ
ਅਿਉਪਨਸਥਤ ਿੈ, ਉੱਥੇ ‘ਿੇਤ’ ਰਾਿੀੇਂ ਦਰਸਾਈ ਿਈ ਿਸਤੂ ਿੀ ਅਿਉਪਸਨਥਤ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਪਰਬਤ
ਿੂੰਆਿਈ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਿਿਿਈ ਿਿੀ ਿੈ।
ਇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਤੀਜੇ (ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼) ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਭਾਿ ਸਿਝਾਉਣ ਲਈ ਨਜਿੜੇ ਸੂਚਿਾਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਿੀ ਪਿੇਿੀ ਉਿ ਿਿ; ਨਿਸ਼ਾ, ਸਾਿਯ
(ਅਿਿੇਯ), ਿੇਤ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ। ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਪਰਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ
‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ: ‘ਅਿਵਯ’ ਜਾਂ
ਸਾਿਰਿਯ (ਿਾਂ ਿਾਚਕ ਜਾਂ ਸਿਰੂਪੀ) ਅਤੇ ‘ਿਯਨਤਰੇਕੀ’ (ਿਾਂ ਿਾਚਕ ਜਾਂ ਨਭੰਿਰੂਪੀ), ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੈ,
ਉਿ ਜੋ ਿੂੰਆਿਈ ਿੈ, ਅਿਿਿਈ ਿੈ ਨਜਿੇੇਂ ਰਸੋਈ (ਅਿਵਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ),
ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਅਿਿਿਈ ਿਿੀ ਿੈ, ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ,
ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਝੀਲ (ਿਯਨਤਰੇਕੀ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)
ਅਸਲ ਨਿਚ ਇਿ ਦੋਿੇ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਤਦਰੂਪੀ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਦੋਿੇ ਿੀ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉੇਂਦੀਆਂ ਿਿ।
(8)

ਜਾਵਤ

‘ਜਾਨਤ’ (ਨਿਨਥਓਤਰ) ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਨਜਿੇ: (1) ਪਰਾਪਤੀਸਿ, (2) ਅਪਰਾਪਤੀਸਿ,
(3) ਿਰਣਯਸਿ, (4) ਅਿਰਣਯਸਿ, (5) ਅਿ-ਉਤਪਤੀਸਿ, (6) ਕਾਰਯਸਿ, (7) ਸਾਿਰਿਯਸਿ, (8)
ਿੈਿਰਿਯਸਿ, (9) ਨਿਕਲਪਸਿ, (10) ਉਪਲਬਨਿਸਿ, (11) ਸਾਿਾਿਯਸਿ, (12) ਅਰਥਾਪੱਨਤਸਿ, (13)
ਸਾਿਯਸਿ, (14) ਪਰਸੰਿਸਿ।

5.10.1.2

“ਨਿਆਇ ਪਰਿੇਸ਼” - ਨਦਿਿਾਿ

“ਨਿਆਇ ਪਰਿੇਸ਼” ਜਾਂ “ਨਿਆਇ ਪਰਿੇਸ਼ੋਿਾਿ ਪਰਿਾਣ ਪਰਕਰਣ” ਨਦਿਿਾਿ ਦੀ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ‘’ਤੇ ਇਕ ਿੋਰ
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ਅਿਵਯ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਨਿਯਾ; ਸੰਬੰਿ. ਸੰਯੋਿ. ਿੇਲ... [ਿ: ਕੋ:]
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ਿਯਨਤਰੇਕ - {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਯੋਿ. ਨਭੰਿਤਾ. ਜਦਾਈ; ਨਬਿਾ. ਨਸਿਾਯ; ਪਦਛੇਦ।... [ਿ: ਕੋ:]
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ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਰਚਿਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਨਦਿਿਾਿ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ:
“ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਿ ਅਤੇ ਖੰਡਿ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਾਂਤੀਆਂ (ਆਭਾਸ) ਸਿੇਤ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਲਈ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਿ; ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਆਪਣੇ ਆਭਾਸ ਸਿੇਤ ਸਿੈ-ਸੂਝ ਲਈ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝਦੇ ਿੋਏ ਿੈੇਂ ਇਿ ਿਰੰਥ ਰਨਚਆ ਿੈ।”
ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਚਿਾ ਨਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ, ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
‘ਨਿਆਇਅਿਯਿ’, ‘ਪਕਸ਼’, ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’, ‘ਚੌਦਾਂ ਆਭਾਸ’, ‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ’, ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ
‘ਅਿਿਾਿ’।

ਵਨ੍ਆਇਅਿਯਿ
ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ (ਨਿਤਰਕ), ਨਿਆਇਸ਼ਾਤਰ ਅਿਸਾਰ, ਨਤੰਿ ਸਾਿਿਾਂ ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ; ‘ਪੱਖ’, ‘ਿੇਤ’,
‘ਸਾਿਯ’ (ਅਿਿੇਯ) ਅਤੇ ਦੋ ‘ਉਦਾਿਰਣਾਂ’। ‘ਪੱਖ’ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਜਾਂ ‘ਿਾਰਿੀ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
‘ਆਿੇਯ’ ਜਾਂ ‘ਸਾਿਯ’ ਨੂੰ ‘ਿਰਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਿੇਤ’ ਨੂੰ ‘ਨਲੰਿ’ ਜਾਂ ‘ਸਾਿਿ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਨਣਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਦਾਹਹਰਣ ਦੋ ਰਕਸਮ ਦੇ ਮੰ ਿੇ ਗ੍ਏ ਹਿ: (1) ‘ਸਾਿਰਿਯ’ (ਸਿਰੂਪੀ), ਅਤੇ (2) ‘ਿੈਿਰਿਯ
‘(ਨਭੰਿਰੂਪੀ)।
ਨਿਆਇ ਿਾਕ (ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ) ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ:
1. ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ,
2. ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ,
3. ਨਜੱਥੇ ਿੀ ਿੂੰਆ ਿੈ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਰਸੋਈ ਨਿਚ, ਅਤੇ ਜੋ ਅਿਿਿਈ ਿਿੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ
ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਇਕ ਝੀਲ ਨਿਚ।
ਇਸ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ‘ਪਰਬਤ’ ਪੱਖ ਿੈ, ‘ਅਿਿਿਈ’ ਸਾਿਯ ਿੈ, ‘ਿੂੰਆ’ ਿੇਤ, ‘ਰਸੋਈ’ ਸਾਿਰਿਯ
ਉਦਾਿਰਣ ਅਤੇ ‘ਝੀਲ’ ਿੈਿਰਿਯ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ।

ਪੱਿ (ਪਕਸ਼)
‘ਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਸਿੇਲ ਿਾਲ ‘ਪਰਸਤਾਿ’ ਜਾਂ ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ (ਪਰਨਤਿਯ) ਬਣਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ,
“ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ।”
ਇਸ ਪਰਸਤਾਿ ਨਿੱਚ ਪਰਬਤ ‘ਪੱਖ’ ਅਤੇ ਅਿਿਿਈ ‘ਸਾਿਯ’ ਿੈ। ਇਕ ਪਰਸਤਾਿ, ਨਜਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ
ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪਕਸ਼’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਪਕਸ਼ ਸਾਬਤ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਿ ਤਰਕਦੋਸ਼ ਯਾਿੀ
ਭਲੇਖੇ ਿਾਲਾ ਜਾਂ “ਆਭਾਸ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਪਕਸ਼ ਆਭਾਸ (ਜਾਂ ਪਕਸ਼ਾਭਾਸ) ਨਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ:
(1)

ਪਰਨਤਨਿਆ ਜੋ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਾਲ ਿਾ ਨਿਲਦਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਸਣਿਯੋਿ
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ਿੈ।”
(2)

ਪਰਨਤਨਿਆ ਜੋ ਅਿਿਾਿ ਿਾਲ ਿਾ ਿੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਘੜਾ ਨਿੱਤ ਿੈ”। (ਘੜਾ ਅਨਿੱਤ
ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ ਉਿ ਨਿਟਦਾ ਿੀ ਿੈ)।

(3)

ਪਰਨਤਨਿਆ ਜੋ ਲੋਕਿਤ (ਲੋਕ-ਰਾਇ) ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਆਦਿੀ ਦਾ ਨਸਰ ਸ਼ੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਜੀਿ ਦਾ ਅੰਿ ਿੈ।“ ਇਸ ਨਿਚ ਸ਼ੱਿਤਾ ਦਾ ਆਦਿੀ ਦੇ ਅੰਿਾਂ ਿਾਲ ਕੋਈ
ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਿੈ)।

(4)

ਪਰਨਤਨਿਆ ਜੋ ਨਕਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਜਾਂ ਨਸਿਾਂਤ ਦੇ ਿਾਲ ਿੇਲ ਿਾ ਖਾਂਦਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
“ਈਸ਼ਿਰ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਕੋਈ ਿਿੀ ਿੈ।” ਨਕਉੇਂਨਕ ਕਈਆਂ ਦਾ ਈਸ਼ਿਰ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਪੂਰਾ
ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਿੈ।

(5)

ਪਰਨਤਨਿਆ ਜੋ ਨਕਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਿ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਿੇਰੀ ਿਾਂ ਬਾਂਝ ਿੈ”। ਇਿ
ਕਥਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਸਿੈ-ਨਿਰੋਿੀ ਿੈ।

(6)

ਪਰਨਤਨਿਆ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਪੱਖ’ ਅਪਨਰਨਚਤ (ਿਾਿਾਕਫ) ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ਇਕ ਬੋਿੀ ਨਕਸੇ ਸਾਂਖ
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੂੰ ਕਿੇ “ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ”। ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਤੋੇਂ ਸਾਂਖ ਿਾਿਾਕਫ ਿਿ।

(7)

ਪਰਨਤਨਿਆ ਨਜਸ ਨਿਚ “ਸਾਿਯ” ਅਪਨਰਨਚਤ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ਇਕ ਬੋਿੀ ਨੂੰ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ
“ਆਤਿਾ ਸਜੀਿ ਿੈ।” ਬੋਿੀ ਆਤਿਾ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਿਿੀ ਰੱਖਦੇ।

(8)

ਪਰਨਤਨਿਆ ਨਜਸ ਨਿਚ ਦੋਿੇੇਂ ‘ਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਪਨਰਨਚਤ ਿੋਣ। ਜੈਸੇ, ਇਕ ਬੋਿੀ ਨੂੰ
ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ “ਆਤਿਾ ਨਿਚ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਿਦ
ੰ ੀਆਂ ਿਿ”। ਪਰ ਬੋਿੀ ਿਾ ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ
ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ਿਾਸ ਰੱਖਦੇ ਿਿ।

(9)

ਪਰਨਤਨਿਆ ਜੋ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਨਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਾਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱਕੀ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਅਿਿੀ
ਿਰਿ ਿੈ”।

ਹੇਤੁ ਅਤੇ ਸਾਧਯ
ਿੇਤ ਦੇ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਨਤੰਿ ਲੱਛਣ (ਿੇਤਲਕਸ਼ਣ) ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿ। ਇਿਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਲੰਿਸਯ ਤਰੈਰੂਪਿ’ (ਨਲੰਿ =
ਿੇਤ) ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
1. ਸਿੱਚੇ ‘ਪੱਖ’ ਦਾ ‘ਿੇਤ’ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਜੈਸੇ,
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿ, ਪਰੰਤੂ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਿਿੀ।
ਇੱਥੇ ‘ਉਤਪਾਦਿ’ ਿੇਤ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਪੱਖ) ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
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‘ਿੇਤ’ ਿਾਲ ਸੰਕੇਤਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਸੰਕੇਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪੀ (ਸਿਜਾਤੀ)
ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ (ਅਰਥਾਤ ਸਾਿਰਿਯ ਿੋਣਾ), ਜੈਸੇ
ਸਭ ਉਤਪਾਦਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਿੱਤ ਿਦ
ੰ ੀਆਂ ਿਿ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਘੜਾ।

3. ਕੋਈ ਿੀ ‘ਸਾਿਯ’ ਤੋੇਂ ਿੈਿਰਿਯ (ਨਭੰਿ ਜਾ ਨਿਜਾਨਤ) ਚੀਜ਼ ‘ਿੇਤ’ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਚੀਜ਼ ਿਿੀ ਿੋਣੀ
ਚਾਿੀਦੀ। ਜੈਸੇ,
ਕੋਈ ਿੀ ਨਿੱਤ ਚੀਜ਼ (ਅਣ-ਅਨਿੱਤ) ਉੱਤਪਾਦਿ ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ (ਨਕਉੇਂਨਕ
ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ)
ਉੱਪਰਲੇ ਨਤੰਿ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਪਕ243 (ਸਾਿਾਿਯਕਰਣ) ਰੂਪ ਨਿਚ ਨਿਚਾਰ ਕੇ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਨਝਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਖੋਜ (ਅਿਿੇਸ਼ਣ) ਨਿਚ ਸਾਿਾਿਯਕਰਣ ਦੀ ਨਿਿੀ ਅਕਸਰ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਨਿਦਰਸ਼ਿਾਂ ’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਨਿਿਆਿਕ ਨਿਯਿ ਅਤੇ ਨਸਿਾਂਤ ‘ਸਾਿਾਿਯ’ ਨਿਯਿ ਜਾਂ ਨਸਿਾਂਤ ਿੀ ਿੰਦੇ
ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ, “ਸਭ ਕਾਂ ਕਾਲੇ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ।” ਇਿ ਨਿਆਪਕ ਕਥਿ, ਨਿਅਕਤੀਿਤ ਕਾਿਾਂ ਦੇ ਅਿੇਕਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ
’ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਿਾਨਰਕ ਦਸ਼ਾ ਨਿਚ ਿੋਰ ਰੰਿ ਦੇ ਕਾਂ ਕਦੇ ਿੀ ਿਿੀ ਦੇਖੇ ਿਏ।
ਿੰਿ ਲਓ ਨਕ ਕੋਈ ਪੱਖ ਜਾਂ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ S, ‘ਿੇਤ’ R ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ (ਨਜਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ) P ਿੈ।
ਲੱਛਣ (3) ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਅਿਸਾਰ P ਦਾ ਿੈਿਰਿਯ ਅਣ-P (ਉਿ ਜੋ P ਿਿੀ ਿੈ) ਨਲਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਇਿਹਾਂ ਨਚੰਿਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀੇਂ ਪਰਤੀਕਾਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਪਰਲੇ ਨਤੰਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ
ਨਲਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ:
(1)

‘ਸਾਰੇ S ਿਿ R’ (ਭਾਿ ਸਾਰੇ S, R ਦੇ ਸਿਰੂਪ ਿਿ),

(2)

‘ਸਾਰੇ R ਿਿ P’ (ਭਾਿ ਸਾਰੇ R, P ਦੇ ਸਿਰੂਪ ਿਿ),

(3)

‘ਕੋਈ R ਿਿੀ ਅਣ-P’ (ਭਾਿ ਕੋਈ ਿੀ R, ਅਣ-P ਿਿੀ ਿੈ)।

ਿਣ, ਤੀਜਾ ਿਾਕਾਰਤਿਕ ਲੱਛਣ (ਅਰਥਾਤ ‘ਕੋਈ R ਿਿੀ ਅਣ-P’) ਕੇਿਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਕਾਰਾਤਿਕ
ਲੱਛਣਾਂ (ਅਰਥਾਤ (1) ਅਤੇ (2)) ਨਿਚ ਇਕ ਪਨਿਲੂ ਰਾਿੀ ਪਰਿਟ ਕੀਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਿੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ,
ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ R ਿਿ P।

243

ਨਿਆਪਕ, ਨਬਆਪਕ - ਸੰ. ਿਯਾਪਕ. ਨਿ- ਨਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਚਣ ਿਾਲਾ. ਫੈਨਲਆ ਿੋਇਆ. [ਿ: ਕੋ:]
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ਵਚੱਤਿ 5.2 ਿੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦੇ ਸੰਬੰਿ
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀੇਂ ਿਾਕਾਰਾਤਿਕ ਪਨਿਲੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸਰਫ ਸਾਕਾਰਾਤਿਕ ਪਨਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿਾਂ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 5.2):
(1)

ਸਾਰੇ S ਿਿ R

(2)

ਸਾਰੇ R ਿਿ P

ਨਫਰ, ਉਪਰਲੀ ਨਿਸਾਲ ਨਿਚ R ਅਤੇ P ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਜਾਂ ਅਪੂਰਣ (ਆਂਨਸ਼ਕ) ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਕਾਰਾਤਿਕ ਪਨਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਿਰ ਪਨਿਲੂ ਤੋੇਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਲਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ,
(1)

(ੳ) ਸਾਰੇ S ਿਿ ਸਾਰੇ R
(ਅ) ਸਾਰੇ S ਿਿ ਕਝ R

(2)

(ੳ) ਸਾਰੇ R ਿਿ ਸਾਰੇ P
(ਅ) ਸਾਰੇ R ਿਿ ਕਝ P

ਇਿਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਪਨਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਿਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਿਚ
ੰ ਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਨਿਆਇ ਅਿਯਿ (ਜਾਂ
ਤਰਕਿਾਕ) ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਰੂਪਾਂ ਨਿਚ ਨਲਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਿ;
(1)

ਸਾਰੇ S ਿਿ ਸਾਰੇ P (ਨਸੱਟਾ ਜਾਂ ਨਿਸਕਰਸ)
ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਰੇ S ਿਿ ਸਾਰੇ R
ਸਾਰੇ R ਿਿ ਸਾਰੇ P

(2)

ਸਾਰੇ S ਿਿ ਕਝ P (ਨਿਸਕਰਸ)
ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਰੇ S ਿਿ ਸਾਰੇ R
ਸਾਰੇ R ਿਿ ਕਝ P

(3)

ਸਾਰੇ S ਿਿ ਕਝ P (ਨਿਸਕਰਸ)
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ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਰੇ S ਿਿ ਕਝ R
ਸਾਰੇ R ਿਿ ਸਾਰੇ P
(4)

ਸਾਰੇ S ਿਿ ਕਝ P (ਨਿਸਕਰਸ)
ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਰੇ S ਿਿ ਕਝ R
ਸਾਰੇ R ਿਿ ਕਝ P

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਨਦਿਿਾਿ, ਕੇਿਲ ਦੋ ਿੀ ਨਿਸਕਰਸ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ:
(1)

ਸਾਰੇ R ਿਿ ਸਾਰੇ P, ਅਤੇ

(2)

ਸਾਰੇ R ਿਿ ਕਝ P।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਿਾਿਯ ਰੂਪ ਨਿਚ R ‘ਿੇਤ’ ਿੈ ਅਤੇ P ‘ਸਾਿਯ’ ਿੈ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਿ ਦੱਸਦੇ ਿਿ ਨਕ ਿੇਤ, ਨਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਨਿਿਾਰੀ ਤੌਰ
’ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਅਨਿੱਖੜਿੇੇਂ ਸੰਬੰਿ ਰਾਿੀੇਂ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਅਿੱਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਿਚ ਇਿੋ ਸੰਬੰਿ ਿੀ
ਤਰਕ-ਿਾਕ ਦੀ ਨਿਿੀ ਨੂੰ ਿੈਿਤਾ ਨਦੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਆਪਕ, ਅਨਿਿਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਿੇੇਂ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ
‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਿੇਤ ਨੂੰ R ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਨੂੰ P ਿੰਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਤੀਕਾਤਿਕ ਪਦਾਂ ਨਿਚ
‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ:
(1)

ਸਾਰੇ R ਿਿ ਸਾਰੇ P, ਅਤੇ

(2)

ਸਾਰੇ R ਿਿ ਕਝ P.

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਟਾਨਿਸਲਾਅ ਸ਼ੇਯਰ244, ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨੂੰ ਪਰਤੀਕਾਤਿਕ ਤਰਕ ਨਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਅਕਤ
ਕਰਦੇ ਿਿ,
(x) φx ⊃ ψx
ਨਜੱਥੇ, φ ਅਤੇ ψ ਯੂਿਾਿੀ ਿਰਣਿਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਿਿ ਨਜਿਾਂ ਦਾ ਿਿਿਾਰ ਉਚਾਰਣ ਿੈ ‘ਫਾਈ’ ਅਤੇ
‘ਪਸਾਈ’; ‘⊃’, ਨਚੰਿਹ ਨੂੰ ਪਰਤੀਕਾਤਿਕ ਤਰਕ ਨਿਚ ਅਪਾਦਾਿ245 ਨਚੰਿਹ ਜਾਂ ਨਿਅੰਜਿ246 ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (ਇਿ
‘ਜੇ’/’ਤਾਂ’ ਅਪਾਦਾਯ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ; ਜੈਸੇ, (ਜੇ ‘ਿੂਆ
ੰ ’ ਤਾਂ ‘ਅੱਿ’), ਅਰਥਾਤ (ਧੂੰਆ,φ ⊃
ਅੱਗ,ψ) ਯਾਿੀ (‘ਿੂੰਆ’ φ ਭਾਿ ‘ਅੱਿ’ ψ), ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਕ ਨੂੰ ਿੇਤਿਾਨਸ਼ਰਤ247 ਜਾਂ ਸੌਪਾਨਿਕ248 ਿਾਕ
244

ਇੰਡੀਅਿ ਲੌਨਜਕ, ਸੰਪਾਦਕ ਜੋਿਾਰਦਿ ਿਿੇਰੀ, ਕਰਜ਼ਿ ਪਰੈਸ, ਿਰੇਟ ਨਬਰਟੇਿ, 2001.

245

ਅਪਾਦਾਿ (ਆਪਾਦਾਿ) - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਭਾਿ. ਭੇਦ; ਿਯਾਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਪੰਜਿਾਂ ਕਾਰਕ (ਨਿਭਨਕਤ), ਨਜਸ ਤੋੇਂ

ਨਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬੋਿ ਿੰਦਾ ਿੈ. ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ "ਤੋੇਂ- ਸੇ" ਆਨਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਵਾਰਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
246

ਨਿਅੰਜਿ, ਿਯੰਜਿ – ਪਰਿਟ ਕਰਿ ਦੀ ਨਿਯ, ਨਚੰਿਹ, ਨਿਸ਼ਾਿ। [ਿ: ਕੋ:]

247

ਿੇਤਿਾਨਸ਼ਰਤ – ਿੇਤ ਦੇ ਆਸਰੇ।
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ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ; ਇਸ ਨਿਚ, x, ਇਕ ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਜਾਂ ਚਲ ਰਾਸ਼ੀ) ਿੈ; φ ਅਤੇ ψ ਐਸੇ
ਫੰਕਸ਼ਿ (ਫਲਨਿ249) ਿਿ ਨਜਿਾਂ ਨਿਚ ਫੰਕਸ਼ਿ ψ, ਫੰਕਸ਼ਿ φ ਦਾ ਨਿਅੰਜਕ250 ਿੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ
ਫੰਕਸ਼ਿ φ, ਫੰਕਸ਼ਿ ψ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ; ਜਾਂ “φx ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਿੈ ψx” (ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ φx, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ
ψx)। ਿਰੇਕ ਅਨਿਕਰਣ (ਜਾਂ ਸਥਾਿ) x ਲਈ, ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ φx ਿੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ψx ਿੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇ φ ਨੂੰ
ਿੇਤ ਿੰਿ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਸਾਿਯ ψ ਦਾ ‘ਭਾਿਅਰਥ’ ਰਾਿੀੇਂ ਸੂਚਕ ਿੈ। ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਇਕ
ਪਰਨਤਨਿਆ ‘φa’ ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਿੋਿੇਿਾ ‘ψa’ (ਨਜੱਥੇ, a, ਇਕ ਪਰਬਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ‘ਪਕਸ਼’ ਿੋ ਸਕਦਾ
ਿੈ): ਅਥਿਾ φa ⊃ ψa, ਨਜਸ ਦੇ, ਇਸ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ, ਅਰਥ ਿਿ; ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ, ψa, ਨਕਉੇਂਨਕ
ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, φa ।

ਚੌਦਾਂ ਆਭਾਸ
ਿੇਤ ਦੇ ਨਤੰਿ ‘ਨਲੰਿਸਯ ਤਰੈਰੂਪਿ’ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਅਨਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਿ ਿਾਲ ਚੌਦਾਂ ਨਕਸਿ ਦੇ
ਿੇਤਿਾਭਾਸ (ਿੇਤ ਦੇ ਤਰਕਦੋਸ਼) ਪੈਦਾ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਿੱਖ ਨਤੰਿ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਆਉੇਂਦੇ ਿਿ: (ੳ)
‘ਅਨਸੱਿ’, (ਅ) ‘ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ’, ਅਤੇ (ੲ) ‘ਨਿਰੱਿ’।

(ੳ) ਅਵਸੱਧ
ਜੋ ਸਾਬਤ ਿਾ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
(1)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਘਾਟ ਦੋਿਾਂ ਨਿਰਾਂ ਿੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਿੋਿੇ,

(2)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨਸਰਫ ਇਕ ਨਿਰ ਿੇ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿੋਿੇ,

(3)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ਦੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ,

(4)

ਜਦੋੇਂ ਇਿ ਪਰਸ਼ਿ ਉਠਾਇਆ ਜਾਿੇ ਨਕ ਕੀ ਿੇਤ, ਪਕਸ਼ (ਪੱਖ) ਦੇ ਆਿੇਯ ਯੋਿ ਿੈ ਜਾਂ
ਿਿੀ?

(ਅ) ਅਵਨ੍ਸ਼ਵਚਤ
(1)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ਬਿਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ‘ਸਾਿਾਰਣ-ਿਾਤਰ’ ਿੋਿੇ, ਜੋ ਬਰਾਬਰ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚ ਿੀ ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ‘ਉਲਟ ਪਦ’ ਨਿਚ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਆਭਾਸ ਨੂੰ ‘ਸਾਿਾਰਣ ਆਭਾਸ’
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
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ਸੌਪਾਨਿਕ – ਉਪਾਨਿ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ।
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ਫਲਨਿ – ਫਲ ਦੇਣ; ਨਬਰਸ਼ ਨਜਸ ਨੂੰ ਫਲ {ਉਪਜ} ਲਿਦੇ ਿਿ। [ਿ: ਕੋ:]। ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਫੰਕਸ਼ਿ ਜਾਂ

ਫਲਨਿ ‘ਨਿਿੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਉਪਜ ਰਾਸ਼ੀ’ ਨਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਜੇਿਾ “ਸੰਬੰਿ” ਿੈ ਨਜਸ ਦਆਰਾ ਿਰੇਕ ‘ਨਿਿੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ’ ਦਾ
ਸੰਬੰਿ ਐਿ ਇਕ ਿੀ ‘ਉਪਜ ਰਾਸ਼ੀ’ ਿਾਲ ਿੰਦਾ ਿੈ।
250

ਿਯੰਜਿਾ – ਿਾਚਯ ਅਰਥ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਅਰਥ ਦੇ ਬੋਿ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲੀ ਇਕ ਨਿਰੱਨਤ। [ਿ: ਕੋ:]
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(2)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ਇੱਿਾ ਸਾਿਾਰਣ ਿਾ ਿੋਿੇ ਨਕ ਇਿ ਿਾ ਤਾਂ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚ ਿੀ ਅਤੇ ਿਾ ਇਸ ਦੇ
‘ਉਲਟ ਪਦ’ ਨਿਚ ਿੀ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਆਭਾਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਾਿਾਰਣ ਆਭਾਸ’ ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

(3)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਸਾਿਰਿਯ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਅਤੇ ਿੈਿਰਿਯ ਦੀਆਂ
ਸਾਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
ਸ਼ਬਦ ਨਕਸੇ ਪਰਯਤਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਿ ਿਿੀ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ।
(ਅਨਿੱਤ ਉਿਹਾਂ ਕਝ ਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ ਜੋ ਪਰਯਤਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਿ ਿਿੀ ਿਿ,
ਨਜਿੇੇਂ ਨਿਦਯਤ (ਆਸਿਾਿੀ ਨਬਜਲੀ), ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ ਜੋ
ਅਨ੍ਉਤਪਾਦਿ ਿਿੀ ਿਿ।)

(4)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ, ‘ਸਾਿਯ’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਿੈਿਰਿਯ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਅਤੇ ਸਾਿਰਿਯ ਦੀਆਂ
ਸਾਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
ਸ਼ਬਦ ਨਕਸੇ ਪਰਯਤਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਿ ਿਿੀ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ।
(ਅਨਿੱਤ ਉਿਹਾਂ ਕਝ ਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ ਜੋ ਪਰਯਤਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਿ ਿਿੀ ਿਿ,
ਨਜਿੇੇਂ ਨਿਦਯਤ (ਆਸਿਾਿੀ ਨਬਜਲੀ), ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ ਜੋ
ਪਰਯਤਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਿ ਿਿ।)

(5)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ, ‘ਸਾਿਯ’ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕ ਸਾਿਰਿਯ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਿੈਿਰਿਯ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ।

(6)

ਜਦੋੇਂ ਸਿੈ-ਨਿਰੋਿਤਾ ਨਿਚ ਕੋਈ ਭਲੇਖਾ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋੇਂ ਅਭਰਾਂਤੀਪੂਰਣ
ਸਿੈਨਿਰੋਿਤਾ ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਿੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ, ਜਦੋੇਂ ਇਕ ਪਰਸਤਾਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ
ਨਿਰੋਿੀ ਪਰਸਤਾਿ ਦੋਿੋ ਿੀ, ਸਿੀ ਜਾਪਦੇ ਪਰਿਾਣਾਂ ਦਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ (ਜਾਂ
ਸਿੀ ਪਰਸਤਾਿਾਂ ਦਆਰਾ ਪਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੋਿੇ।)

(ੲ) ਵਿਿੁੱਧ
(1)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ।
(ਉਤਪਾਦਿ ਕਦੇ ਿੀ ਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੰਦਾ)

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
(2)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ, ਸਾਿਯ ਦੇ ਨਿਨਿਤ251 ਅਰਥਭਾਿ ਤੋੇਂ ਨਿਰੱਿ ਿੋਿੇ।

(3)

ਜਦੋ ਿੇਤ, ਪਕਸ਼ (ਪੱਖ) ਦੇ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ (ਬੇਿੇਲ ਿੋਿੇ)।

(4)

ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ, ਪੱਖ ਦੇ ਨਿਨਿਤ ਅਰਥਭਾਿ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ।
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ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ (ਉਦਾਹਿਣ)
ਨਦਿਿਾਿ ਦੇ ਜੀਿਿਕਾਲ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ, ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨਸਰਫ ਇਕ ਸਿੀਨਿਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਝਣ ਲਈ ਿੀ
ਿਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਦਿਿਾਿ ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਿ-ਨਿਆਪਕ ਪਰਸਤਾਿ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਚ ਬਦਨਲਆ ਜੋ
‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚਕਾਰ ਨਿਆਪਕ, ਅਪਨਰਿਰਤਿੀ ਅਤੇ ਅਟਟ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਸੂਚਕ ਬਨਣਆ ਅਤੇ ਦੋਿਾ
ਲਈ ‘ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ’ ਜਾਂ ‘ਸਿਿਾਯ’ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਇਜ਼ਿਾਰ ਕਰਿ ਲੱਿਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਿੇ ਜਾ ਕੇ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਦੇ
ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਣਿ ਲੱਿਾ। ਇਸ ਖੋਜ ਿੇ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਿਾਂ ਦੌਰ ਅਰੰਨਭਆ, ਅਤੇ ਇਿ
ਿਿਾਿ ਤਰੱਕੀ ‘ਨਿਨਿਆਿਕ ਆਿਿਿ ਤਰਕ’ ਦਾ ਨਸਿਾਂਤ ਬਣੀ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ,
ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਰਸੋਈ ਨਿਚ। (ਰਸੋਈ, ‘ਸਾਿਰਿਯ’ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ)
ਇਸ ਨਿਚ ਜੇ ਅਸੀ ਕਿੀਏ, ‘ਜੋ ਅਿਿਿਈ ਿਿੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੀ ਿਿੀ, ਜੈਸੇ ਝੀਲ’ ਤਾਂ ਇਿ
(ਅਰਥਾਤ ਝੀਲ) ‘ਿੈਿਰਿਯ’ ਉਦਾਿਰਣ ਬਣਦੀ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦੇ ਿਿ; ‘ਸਾਿਰਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਿੈਿਰਿਯ’। ਇਿ ਦੋਿੇੇਂ ਕਈ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨਿਚ
ਆਭਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿੇਠਾਂ ਨਦਖਾਇਆ ਨਿਆ ਿੈ:

ਸਾਧਿਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਭਾਸ
(1)

ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜੋ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿਾ ਿੋਿੇ,

(2)

ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜੋ ‘ਿੇਤ’ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿਾ ਿੋਿੇ,

(3)

ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜੋ ਦੋਿੇੇਂ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਿਾ ਿੋਿੇ,

(4)

ਇਕ ਸਾਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ (‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚਕਾਰ
ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ) ਦੀ ਘਾਟ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਿਵਯ252 ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ,

(5)

ਇਕ ਸਾਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦਾ ਉਲਟਾ (ਨਿਪਰੀਤ)
ਸੰਬੰਿ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਪਰੀਤਾਿਿਯ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ,

251

ਨਿਨਿਤ - ਸੰ. ਨਿ- ਢਨਕਆ ਿੋਇਆ; ਸਥਾ।ਪਿ ਕੀਤਾ. ਰੱਨਖਆ। [ਿ: ਕੋ:]

252

ਅਿਿਵਯ – ਿਿੀ ਿੈ ਅਿਵਯ (ਸੰਬੰਿ) ਨਜਸ ਨਿਚ। [ਿ: ਕੋ:]। ਅਿਵਯ – ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਨਿਯਾ, ਸੰਬੰਿ, ਿਾਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ

ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿ ਲਈ ਯੋਿਯ ਅਸਤਾਿ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਯਾ।
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ਿੈਧਿਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਭਾਸ
(1)

ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜੋ ‘ਿੇਤ’ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ਤੋੇਂ ਿੈਿਰਿਯ ਿਿੀ ਿੈ। ਜੈਸੇ,
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ,
ਜੋ ਿੀ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਬੱਿੀ।
(ਪਰ ਬੱਿੀ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਿਾਲਾਂਨਕ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ)

(2)

ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜੋ ‘ਪਕਸ਼’ (ਪੱਖ) ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ਤੋੇਂ ਿੈਿਰਿਯ ਿਿੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ,
ਜੋ ਿੀ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਪਰਿਾਣੂ।
(ਪਰਿਾਣੂ ਅਭੌਨਤਕ ਿਿੀ ਿਿ, ਿਾਲਾਂਨਕ ਇਿ ਨਿੱਤ ਿਿ)

(3)

ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜੋ ਿਾ ਤਾਂ ‘ਿੇਤ’ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ਤੋੇਂ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ਤੋੇਂ
ਿੈਿਰਿਯ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ;
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿੈ,
ਜੋ ਿੀ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ ਅਭੌਨਤਕ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਘੜਾ।
(ਘੜਾ ਿਾ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਅਭੌਨਤਕ)

(4)

ਉਿ ਿੈਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਦਾ ਅਸੰਬੰਿ
(ਨਿਯੋਜਿ) ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ;
ਇਿ ਪਰਸ਼ ਭਾਿਕ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿਕਤਾ ਿੈ,
ਜੋ ਿੀ ਅਭਾਿਕ ਿੈ, ਉਿ ਿਕਤਾ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਪੱਥਰ।

(5)

ਿੈਿਰਿਯ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ’ਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਦਾ ਨਿਪਰੀਤ ਅਸੰਬੰਿ
ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ;
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਜੋ ਿੀ ਅਿ-ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ, ਉਿ ਅਨਿੱਤ ਿਿੀ ਿੈ,
ਨਜਿੇੇਂ ਆਕਾਸ਼।
ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਰੀਤ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ,
ਜੋ ਿੀ ਅਿ-ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਉਤਪਾਦਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਆਕਾਸ਼)

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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ਇਿ ਨਤੰਿੇ ਨਕਸਿ ਦੇ ਆਭਾਸ (‘ਪਕਸ਼ਾਭਾਸ’, ‘ਿੇਤਿਾਭਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਭਾਸ’) ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ
(ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ) ਦੇ ਆਭਾਸ ਿਿ। ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ, ‘ਦੂਸ਼ਣ’ ਉਿ ਨਿਆ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਰ
ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੇ ਆਭਾਸ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਿਿਣੇ ਨਲਆਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਦੂਸ਼ਣਾਭਾਸ (ਦੂਸ਼ਣ ਦਾ
ਆਭਾਸ) ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਆਭਾਸ ਿੋਣ ਦਾ ਊਜ ਲਿਾਇਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇ, ਜਦ ਨਕ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਆਭਾਸ
ਨਬਲਕਲ ਿੌਜੂਦ ਿਾ ਿੋਿੇ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍
ਨਦਿਿਾਿ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਸਿੀ (ਸਿਯਕ) ਨਿਆਿ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਕਸਿਾਂ ਿਿ। ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਨਿਆਿਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ
ਭਰਿਿਾਲੇ ਜਾਂ ਛਲਿੇੇਂ ਅਿਭਿਾਂ ਦੀ ਿੰਜਾਇਸ਼ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ‘ਿਾਿ’, ‘ਜਾਤੀ’ ਆਨਦ
ਿਾਲ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।
‘ਅਿਿਾਿ’, ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ‘ਨਚੰਿਹ’, ‘ਨਲੰਿ’ ਜਾਂ ‘ਿੇਤ’ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿਹਾਂ ਸਾਿਿਾਂ ਰਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਪਰਿ-ਨਿਆਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਇਸ
ਲਈ ਇਿਹਾਂ ਸਾਿਿਾਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਭਰਿ ਜਾਂ ਆਭਾਸ ਿੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਿਿਿਾਰ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼ਾਭਾਸ’
ਅਤੇ ‘ਅਿਿਾਿਾਭਾਸ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

5.10.1.3

“ਪਰਿਾਣ ਸਿਨਚਆ ਨਿਰੱਤੀ” - ਨਦਿਿਾਿ

ਇਿ ਨਦਿਿਾਿ ਦਆਰਾ ਨਲਖੇ ਆਪਣੇ ਿੀ ਿਰੰਥ ‘ਪਰਿਾਣ-ਸਿੂਚਯ’ ਉਪਰ ਸਿੈ-ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ
ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਇਨਤਿਾਸ ਦੀਆਂ ‘ਆਪਨਰਨਿਰੱਤੀਆਂ’253 ਨਿਚ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ
ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ‘ਪਰਿਾਣ ਸਿਨਚਆ’ ਅਿਸਾਰ ਛੇ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੱਬਤੀ
ਰੂਪ ਦੀ ਅੰਨਤਕਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ, “ਿੰਜੂਿਾਥ ਦੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਨਦਿਿਾਿ, ਇਕ ਿਿਾਿ
ਤਾਰਨਕਕ ਅਤੇ ਪਰਚਡ
ੰ ਬੱਿੀ ਿਾਲੇ, ਿੇ ਇਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਲਨਖਆ ਜੋ ਇਕ ਸਾਿਰ ਨਜੰਿਾ ਿਨਿਰਾ ਿੈ।”

5.10.1.4

“ਪਰਿਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਆਇ ਪਰਿੇਸ਼” - ਨਦਿਿਾਿ

ਅਚਾਰੀਆ ਨਦਿਿਾਿ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ਾਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਨਲਨਖਆ ਇਿ ਇਕ ਿੋਰ ਿਰੰਥ ਿੈ। ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ
ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.1.5

“ਆਲੰਬਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ” ਅਤੇ “ਆਲੰਬਿ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਨਿਰੱਤੀ” - ਨਦਿਿਾਿ

‘ਆਲੰਬਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ’254 ਨਦਿਿਾਿ ਦੀ ਇਕ ਿੋਰ ਰਚਿਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ
ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਸ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ਸੋਚ-ਨਿਚਾਰ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।
ਪਰਾਚੀਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ ਇਿ ਿਰੰਥ ਿੀ ਬੱਿ ਅਤੇ ਬੋਿੀਸਤਿਾਂ ਦੇ ਿੰਿਲਾਚਰਣ ਿਾਲ ਆਰੰਭ ਿੰਦਾ ਿੈ।
253

ਪਨਰਨਿਰੱਨਤ - ਘਿਾਉ. ਿਰਨਦਸ਼; ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ. ਤਬਾਦਲਾ। [ਿ: ਕੋ:]

254

ਆਲੰਬਿ – ਯੋਿੀਆਂ ਦੀ ਭਿਤੀ ਦਾ ਆਸਿ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਉਿ ਸਦੀਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਿਭਿ ਕਰਦੇ ਿਿ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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‘ਆਲੰਬਿ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ-ਨਿਰੱਤੀ’ ‘ਆਲੰਬਿ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ’ ਉੱਪਰ ਨਲਖੀ ਿਈ ਸਿੈ-ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ
ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.1.6

“ਤਰੈਕਾਲ ਪਰੀਕਸ਼ਾ” - ਨਦਿਿਾਿ

ਇਸ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ਆਚਾਰੀਆ ਨਦਿਿਾਿ ਨਤੰਿ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਨਤੱਬਤੀ ਰੂਪ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਸ
ਦਾ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ।

5.10.2

ਪਰਿਾਰਥ (498 – 569 ਈ:)

ਪਰਿਾਰਥ ਦਾ ਜਿਿ ਪੱਛਿੀ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਉਜੈਿੀ ਨਿਖੇ 498 ਈ: ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਉਿ ਇਕ ਬੋਿੀ ਸ਼ਰਿਣ
(ਨਭਖਸ਼ੂ) ਸਿ। ਜਦੋੇਂ, ਸੰਿ 539 ਈ: ਨਿਚ ਚੀਿ ਦੇ ਨਲਆਂਿ ਸਿਰਾਟ ਿ-ਤੀ ਿੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਦੂਤ-ਿੰਡਲ
ਿਾਿਿ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀਿਤ ਿਪਤ (ਜਾਂਜੀਿਤ ਕਿਾਰ) ਿਲ ਭੇਨਜਆ ਤਾਂ ਪਰਿਾਰਥ ਿੇ ਇਕ ਅਿਿਾਦਕ ਦਾ ਕੰਿ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਿੰਡਲ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ’ਤੇ ਪਰਿਾਰਥ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿਾਲ, ਬਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਨਿਤ ਿਰੰਥਾਂ ਸਿੇਤ, ਚੀਿ ਪਿੰਚੇ
ਨਜੱਥੇ ਉਿ ਚੀਿੀ ਸ਼ਨਿਰ ਕੈਿਟੋਿ ਨਿਖੇ 548 ਈ: ਨਿਚ ਸਿਰਾਟ ਿ-ਤੀ ਨੂੰ ਨਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਿ ਉਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ
ਿਾਿਕੰਿ ਸ਼ਨਿਰ ਨਿਚ ਰਿੇ ਨਜਥੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਸੰਸਨਿਤ ਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਿਿਾਦ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਕੀਤਾ। ਚੀਿ ਨਿਚ ਿੀ
ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਦੇਿਾਂਤ 569 ਈ: ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਚੀਿ ਨਿਚ ਰਨਿੰਦੇ ਿੋਏ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਿਸਬੰਿੂ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਤੇ
‘ਨਿਆਇਸੂਤਰ’ ਦਾ ਅਿਿਾਦ ਿੀ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀ
ਰਚਿਾ “ਨਿਆਇ ਭਾਸ਼ਯ” ਪੰਜ ਭਾਿਾਂ ਨਿਚ ਨਲਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਨਿੰਦੇ ਿੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

5.10.3

ਸ਼ੰਕਰ ਸਆਿੀ (ਲਿਪਿ 550 ਈ)

ਸ਼ੰਕਰ ਸਆਿੀ ਨੂੰ ਨਦਿਿਾਿ ਦਾ ਨਸ਼ਸ਼ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਾਸੀ ਸਿ। ਨਦਿਿਾਿ ਦੀਆਂ
ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਲਖੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਲੰਦਾ ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਦੇ ਿਖੀ, ਨਸ਼ਲਭੱਦਰ, ਤੱਕ ਪਿਚ
ੰ ਾਉਣ ਿਾਲੇ
ਸ਼ੰਕਰ ਸਆਿੀ ਨੂੰ ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਨਿਚ ਚੀਿੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਿਿੇਿ -ਸਾਂਿ ਿੇ,
635 ਈ: ਨਿਚ, ਆਪਣੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਨਦਆ ਨਸ਼ਲਭੱਦਰ ਤੋੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਿੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋੇਂ ਪਤਾ
ਲਿਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ੰਕਰ ਸਆਿੀ ਿੇ ‘ਿੇਤਿ-ਨਿਨਦਆ-ਨਿਆਇ-ਪਰਿੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ’ (ਜਾਂ ਨਿਆਇ-ਪਰਿੇਸ਼
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ) ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ ਜੋ ਿਿੇਿ-ਸਾਂਿ ਿੇ, 647 ਈ: ਨਿਚ, ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਅਿਿਾਦ ਕੀਤਾ।

5.10.4

ਿਰਿਪਾਲ (600 - 635 ਈ:)

ਿਰਿਪਾਲ, ਦਰਾਨਿੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਾਂਚੀਪਰਾ (ਕੰਜੀਿਰਿ) ਦੇ ਰਨਿਣ ਿਾਲੇ ਸਿ। ਉਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਜਾਿੇ
ਿਾਿੇ ਰਾਜਿੀਤੀਿਾਿ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸਿ। ਬਚਪਿ ਤੋੇਂ ਿੀ ਉਿ ‘ਦਰਸ਼ਿ’ ਅਤੇ ‘ਤਰਕ’ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨਿਚ ਰਚੀ
ਰੱਖਦੇ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਿਾਰ ਸਥਾਿਕ ਰਾਜੇ ਿੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਨਿਲ ਨਿਖੇ ਭੋਜ ਲਈ ਬਲਾਇਆ। ਉਸ
ਨਦਿ ਤੋੇਂ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਿਿ ਨਿਚ ਬੜਾ ਦੱਖ ਿਨਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਭਿਿੇੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਨਿਿ ਕੇ ਉਿ
ਨਿਨਦਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਿਚ ਘਰੋੇਂ ਨਿਕਲ ਤਰੇ। ਕਝ ਸਿੇ ਬਾਅਦ ਉਿ ਿਾਲੰਦਾ ਨਿਸ਼ਿਨਿਨਦਆਲੇ ਨਿਚ ਦਾਖਲ
ਿੋਏ ਨਜੱਥੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀ ਨਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿਾਲ ਿਾਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਿਹਾਂ
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ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਿਨਿਨਦਆਲੇ ਦੇ ਿੱਖੀ ਘੋਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਿ ਉਿਹਾਂ ਿੇ, ‘ਭਰਤਰਿਰੀ’ ਦੇ ਸਨਿਯੋਿ ਿਾਲ
‘ਪਾਣੀਿੀ’ ਦੀ ਨਿਆਕਰਣ ਉੱਪਰ ਇਕ ‘ਬੀੜਾ-ਨਿਰੱਤੀ’ ਿਾਿਕ ਟੀਕਾ ਿੀ ਨਲਖੀ।
ਉਿ ਯੋਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਿ ਦੇ ਅਿਯਾਈ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ਿੋਰ ਿੀ ਕਈ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ, ਜੈਸੇ (1) ‘ਆਲੰਬਿਪਰਤਯਾਯ-ਨਿਆਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ-ਨਿਆਨਖਆ’; (2) ‘ਨਿਨਦਆਿਾਤਰ-ਨਸਿੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਆਨਖਆ’; ਅਤੇ (3)
‘ਸ਼ਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ-ਿੈਪੂਲਯ-ਨਿਆਨਖਆ’, ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ 650 ਈ: ਨਿਚ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਅਿਿਾਦ ਕੀਤਾ ਨਿਆ।
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਜਦੋੇਂ ਚੀਿੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ, ਿਿੇਿ-ਸਾਂਿ, ਿੇ 629 ਈ: ਦੌਰਾਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਉਸਿੇ ਕੌਸ਼ਾਂਭੀ ਨਿਖੇ ਉਜਨੜਆ ਿੋਇਆ ਇਕ ਬੋਿੀ ਿੱਠ ਦੇਨਖਆ ਨਜੱਥੇ ਿਰਿਪਾਲ ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਿਾਦਾਂ ਨਿਚ
ਨਿੱਸਾ ਨਲਆ ਕਰਦੇ ਸਿ।

5.10.5

ਅਚਾਰੀਆ ਨਸ਼ਲਭਦਰ (635 ਈ:)

ਨਸ਼ਲਭਦਰ, ਬੰਿਾਲ ਦੇ ਇਕ ਬਰਾਿਿਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਨਰਿਾਰ ਨਿਚੋੇਂ ਸਿ। ਉਿ ਿਰਿਪਾਲ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਸਿ ਜੋ ਬਾਅਦ
ਨਿਚ ਿਾਲੰਦਾ ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਦੇ ਿਖੀਆ ਬਣੇ। ਚੀਿੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਿਿੇਿ-ਸਾਂਿ 635 ਈ: ਨਿਚ ਉਸ ਦੇ
ਨਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਰਿੇ। ਨਸ਼ਲਭਦਰ ਇਕ ਿਿਾਿ ਤਾਰਨਕਕ ਸਿ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਿਚ ਿੀ ਨਿਪੰਿ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ।

5.10.6

ਅਚਾਰੀਆ ਿਰਿਕੀਰਤੀ (635 - 650 ਈ:)

ਿਨਰਸ਼ਠ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦਾ ਜਿਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੂਡਾਿਣੀ ਇਲਾਕੇ ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਇਿ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਕਲ
ਤਰੈਿਲਯ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਪਤਾ, ਪਰੀਿਰਾਜਕ ਕੋਰੂਿੰਦ, ਇਕ ਤੀਰਥ ਬਰਾਿਿਣ ਸਿ।
ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਬਚਪਿ ਤੋੇਂ ਿੀ ਅਿੇਕਾਂ ਨਿਨਦਆ ਨਿਚ ਨਿਪਿ
ੰ ਸਿ, ਨਜਿੇੇਂ ਿੇਦ ਅਤੇ ਿੇਦਾਂਿ, ਔਸ਼ਿ,
ਨਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਆਨਦ। ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਅਨਿਐਿ ਤੋੇਂ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਿ ਅਿਭਿ ਕੀਤਾ ਨਕ
ਿਿਾਤਿਾ ਬੱਿ ਦੇ ਕਥਿ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਤਰੱਟੀਆਂਰਨਿਤ ਿਿ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਉਿ ਬੱਿਿਤ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ ਿੋਏ
ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਪਨਿਰਾਿਾ ਪਨਿਿ ਕੇ ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਿਏ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਰਾਿਿਣਾਂ ਿੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ
ਬਰਾਿਿਣ ਿਰਿ ਨਿਚੋੇਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਨਦੱਤਾ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਿ ਿੱਿਯਦੇਸ (ਿਾਿਿ) ਪਿੰਚੇ ਨਜੱਥੇ ਆਚਾਰੀਆ
ਿਰਿਪਾਲ ਿੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿੀ ਸੰਘ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰ ਨਲਆ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਬਰਾਿਿਣਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨੂੰ
ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਬਰਾਿਿਣ ‘ਕਿਾਰਲ’ ਤੋੇਂ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦਾਂ ਨਿਚ ਨਜੱਤ ਿਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਿਤ ਸਾਰੇ
ਤੀਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਿਿਤ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਜੀਿਿ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਨਿਚ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਿੇ ਕਨਲੰਿਾ ਨਿਖੇ ਇਕ ਨਿਿਾਰ255 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਰਿ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਰਾਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿੱਡੀ ਸੰਨਖਆ ਨਿਚ ‘ਸੰਘ’ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਣ ਲਈ ਪਰੇਨਰਆ।
ਬੋਿੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ ਦੱਨਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿਰਿ ’ਤੇ ਫੱਲਾਂ ਦੀ ਿਰਖਾ ਿੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼
ਸਿੰਿ ਅਤੇ ਸੰਿੀਤ ਿਾਲ ਭਰ ਉੱਨਠਆ। ਭਾਿੇੇਂ ਿਿੇਿ-ਸਾਂਿ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰੇ ਸਿੇ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਛੋਟੀ ਉਿਰ ਦੇ
ਸਿ, ਪਰ ਇਕ ਿੋਰ ਚੀਿੀ ਯਾਤਰੀ ‘ਆਈ-ਨਸੰਿ’ (671 - 695 ਈ:) ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਬੜੀ ਪਰਸੰਸਾ ਿਾਲ
255

ਨਿਿਾਰ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਤਿਣ ਘੰਿਣਾ; ਲੀਲਾ. ਖੇਲ; ਿੈਥਿ. ਸੰਭੋਿ; ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਿਰੰਥਾਂ ਅਿਸਾਰ ਸਾਿੂਆਂ ਦੇ ਰਨਿਣ

ਦਾ ਆਸ਼ਰਿ; ਨਬਿਾਰ ਦੇਸ਼, ਨਜਸ ਦਾ ਿਾਿ ਬੱਿਿਤ ਦੇ "ਨਿਿਾਰ" ਬਿਤੇ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਨਸੱਿ ਿੋਇਆ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ: “ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਿੇ (ਨਦਿਿਾਿ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ) ਤਰਕ ਨਿਚ ਸਿਾਰ ਕਰਕੇ ਿੋਰ ਿੀ ਅੱਿੇ
ਿਿਾਇਆ।”
ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਿੇ ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕ ਉਦਯੋਤਕਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਿਾ
ਕੀਤੀ ਿੈ। ਿੀਿਾਂਸ ਲੇਖਕ ਸਰੇਸਿਚਾਰੀਆ (ਬਰਾਿਦਾਣਇਕ-ਿਾਰਨਤਕ ਦੇ ਰਚਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਨਦਿੰਬਰ ਜੈਿੀ
ਨਿਨਦਆਿੰਦ (ਅਸ਼ਟ-ਸਾਿਾਸਨਰਕਾ ਦੇ ਰਚਿਕਾਰ) ਿੇ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿੈ।
ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਸ਼ਰ ਿੀ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਆਲੋਚਿਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉੇਂਦੇ ਿਿ।

5.10.6.1

ਪਰਿਾਣ-ਿਾਰਨਤਕ-ਕਾਨਰਕਾ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਿੇ ਤਰਕ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਿੇਕ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ, ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ‘ਪਰਿਾਣ-ਿਾਰਨਤਕ-ਕਾਨਰਕਾ’ ਇਕ ਿੈ।
ਇਿ ਨਦਿਿਾਿ ਦੀ ਰਚਿਾ ‘ਪਰਿਾਣ-ਸਿਚਯ’ ਉੱਪਰ ਆਲੋਚਿਾਤਿਕ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ
ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੰਥ ਚਾਰ ਭਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ: (1)
‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’; (2) ‘ਪਰਿਾਣ ਨਸਿੀ’ (ਪਰਿਾਣ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ); (3) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’; ਅਤੇ (4)
‘ਪਰਾਰਥਿਾਕ’।

5.10.6.2

ਪਰਿਾਣ-ਿਾਰਨਤਕ-ਨਿਰੱਤੀ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿੀ ਨਕਰਤ ‘ਪਰਿਾਣ-ਿਾਰਨਤਕ-ਕਾਨਰਕਾ’ ਉੱਪਰ ਸਿੈ-ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ
ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰਤ
ੰ ੂ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.6.3

ਪਰਿਾਣ-ਨਿਨਿਸਚਯ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

ਇਿ ਿੀ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਿਰੰਥ ਿੈ। ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ
ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਰੂਪ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੰਥ ਨਤੰਿ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ: (1) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਨਿਿਸਥਾ’; (2) ‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’; (3) ‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’। ਇਸ ਦੇ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਨਿਚ
ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ, ‘ਿਰਿਕੀਰਤੀ, ਨਜਸ ਦਾ ਜਿਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਿੋਇਆ, ਇਕ ਿਾਿਿ ਨਰਸ਼ੀ, ਬੇਨਿਸਾਲ
ਪਰਨਸਿੀ ਿਾਲਾ ਿੈ ਨਜਸ ਿੇ ਇਿ ਿਰਥ
ੰ ਰਨਚਆ।’

5.10.6.4

ਨਿਆਇ-ਨਬੰਦ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

‘ਨਿਆਇ-ਨਬੰਦੂ’, ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਰੇਸ਼ਟ ਨਕਰਤ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ
ਸ਼ਾਤੀਿਾਥ ਜੈਿ ਿੰਦਰ, ਕੈੇਂਬੇ, ਨਿਖੇ ਿੋਰ ਿੱਥਨਲਖਤਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਭਾਨਲਆ ਿੋਇਆ ਲੱਨਭਆ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੰਥ
ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਨਤੰਿ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ: (1) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’; (2) ‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’; (3)
‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’।
(1)

ਪਰਵਤਅਕਸ਼

ਪਨਿਲੇ ਕਾਂਡ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼, ਨਿਚ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਸਿੀ (ਸਿਯਕ) ਨਿਆਿ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਸ਼ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ
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ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੋ ਨਕਸਿਾਂ ਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’, ਅਤੇ (2) ‘ਅਿਿਾਿ’।
ਨਿਆਿਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਪੂਰਿ-ਕਲਪਿਾ ਰਨਿਤ ਅਤੇ
ਆਭਰਾਂਤ (ਭਰਿਾਂ ਤੋੇਂ ਰਨਿਤ) ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਪੂਰਿਕਲਪਿਾਿਾਂ, ਅਿਭਿਾਂ ਦੇ ਉਿ ਕੂੜ ਅਕਸ ਿਿ ਜੋ ਯਥਾਰਥ
(ਅਸਲੀ) ਲਿਦੇ ਿਿ, ਜੈਸੇ ਨਕਸੇ ਰੱਖ ਦਾ ਪਰਛਾਿਾਂ ਅਸਲੀ ਲੱਿੇ ਜਾਂ ਿਿੇਰੇ ਨਿਚ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਪ ਦਾ
ਭਲੇਖਾ ਪਿੇ। ਭਰਾਂਤੀ (ਜਾਂ ਭਲੇਖਾ) ਕਈ ਕਾਰਿਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਿਿੇਰਾ, ਤੇਜ਼ ਿਤੀ, ਿਾਿਣ (ਿੱਡੀ)
ਰਾਿੀ ਯਾਤਰਾ, ਿਲੂਣਾ ਆਨਦ; ਨਿਸਾਲ ਿਜੋੇਂ ਿੱਡੀ ਰਾਿੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਦਆ ਦਰੱਖਤ ਦੌੜਦੇ ਿਜ਼ਰ ਆਉੇਂਦੇ
ਿਿ।
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨਕਸਿਾਂ ਿਿ: (1) ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼, (2) ਿਿ ਦਆਰਾ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼, (3) ਆਤਿ-ਚੇਤਿਤਾ, (4) ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਿਿੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਨਿਆਿ ਰਾਿੀ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ।
‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼-ਿਸਤੂ’ (ਇੰਦਰੀਆਰਥ) ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ‘ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ’ (ਨਿਲੱਖਣ ਸਿੈ-ਲੱਛਣ)
ਿੰਦਾ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ ‘ਅਿਿਾਿ-ਿਸਤੂ’ ਜਾਤੀ-ਬੱਿ ਜਾਂ ‘ਸਾਿਾਿਯ-ਲਕਸ਼ਣ’ (ਨਿਆਪਕ ਜਾਂ ਆਿ) ਿੰਦੀ ਿੈ।
ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਿਊ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਿਿਣੇ ਨਦਖਾਈ ਦੇ ਰਿੀ ਿੈ, ਇਿ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ (ਨਿਲੱਖਣ) ਿਊ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਅਿੇਕ ਿਣ ਿਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਊਆਂ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਜਦ ਨਕ ਇਕ ਿਊ
ਨਜਿੜੀ ‘ਅਿਿਾਿਤ’ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਉਿ ਆਿ ਜਾਂ ਨਿਆਪਕ ਿਊ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਿਣ ਬਾਕੀ ਿਊਆਂ ਿਾਲ
ਸਾਂਝੇ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ। ਅਰਥਾਤ, ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜਦ ਨਕ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਸਾਿਾਿਯ ਨਿਆਿ ਿੈ।
ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖਣ) ਉਸ ਦੀ ਿੇੜਤਾ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼ਿਸਤੂ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਲੱਛਣ ਉਸ ਦੀ ‘ਪਰਿ ਯਥਾਰਥਾ’ (ਪਰਿਾਰਥ-ਸਨਤ) ਦਾ ਸਬੂਤ
ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੜਾ ਇਿ ਨਦਖਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿਸਤੂ ਨਿਿਾਰਕ ਨਕਨਰਆ ਦੀ ਸਿਰਥਾ ਰੱਖਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ
ਿਾਲ ਇਿ ਲੱਛਣ ਇਿ ਿੀ ਦੱਸਦਾ ਿੈ ਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼, ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂ-ਬਿੂ ਉਸ
ਿਸਤੂ ਦਾ ਪਰਨਤਰੂਪ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਿਾਰਕ ਨਕਨਰਆ-ਸਿਰਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਨਿਨਿਆਿਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ
ਦਾ ਿੀ ਏਕਾਂਤ ਿਿੋਰਥ ਿੈ!
(2)

ਸਿਾਿ ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍

ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਅਿਸਾਰ ‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਉਸ ‘ਅਿਿੇਯ’ (ਅਿਿਾਿਣਯੋਿ) ਿਸਤੂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ‘ਿੇਤ’
ਜਾਂ ‘ਨਲੰਿ’ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਜਸ ਦੇ ਨਤੰਿ ਿਣ (‘ਨਲੰਿਸਯ ਤਰੈਰੂਪਿ’) ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿ।
ਨਜਿੇੇਂ “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।” ਇਸ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ਇਿ ਨਿਆਿ ਨਕ
“ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ” ਿੂੰਏ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਿਆਿ ਦਾ ‘ਿੇਤ’ (ਕਾਰਣ) ਿੈ। ਿੇਤ
ਦੇ ਤਰੈਰੂਪੀ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
(1)

‘ਿੇਤ’ ਦਾ ‘ਪਕਸ਼’ (ਪੱਖ) ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ (ਨਿਨਿਤ) ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ
ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ, ਪਰ ਝੀਲ ਿਾਂਿ ਿਿੀ।
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ਇਸ ਤਰਕ ਜਾਂ ਯਕਨਤ ਨਿਚ ‘ਿੂਏ
ੰ ’ ਦਾ ‘ਪਰਬਤ’ ਉੱਪਰ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।
(2)

‘ਿੇਤ’ ਦਾ ਕੇਿਲ ਉਿਹਾਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਜੋ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ‘ਸਾਿਰਿਯ’ ਿੋਣ,
ਨਜਿੇੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ‘ਿੂਆ
ੰ ’ ਰਸੋਈ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ ਜੋ ਨਕ ਅਿਿੀ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੇ ‘ਸਾਿਰਿਯ’ ਿੈ।

(3)

‘ਿੇਤ’ ਕਦੇ ਿੀ ਉਿਹਾਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਜੋ ‘ਸਾਿਯ’ ਤੋੇਂ ‘ਿੈਿਰਿਯ’
ਿੋਣ, ਨਜਿੇੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ‘ਿੂੰਆ’ ਝੀਲ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਿੈ, ਜੋ ਅਿਿੀ ਿਾਲੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਿੈਿਰਿਯ’ ਿੈ।

‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ, ‘ਿੇਤ’ ਨੂੰ ਨਤੰਿ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

‘ਸਿੈ-ਭਾਿ’ (ਨਿਅਕਨਤੱਤਿ), ਜੈਸੇ
ਇਿ ਇਕ ਰੱਖ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਸੰਸਪਾ (ਟਾਲਹੀ) ਿੈ।
(ਇੱਥੇ ਟਾਲਹੀ ਦੀ ਸਿਰੂਪਤਾ (ਸਿੈਭਾਿ) ਰੱਖ ਿਾਲ ਿੈ)

(2)

‘ਕਾਰਯ’ (ਕਾਰਜ), ਜੈਸੇ
ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂਆ
ੰ ਿੈ।
(ਇੱਥੇ ‘ਿੂੰਆ’ ਅੱਿ ਦਾ ‘ਕਾਰਜ’ ਿੈ)

(3)

‘ਅਿ-ਉਪਲਬਿੀ’ (ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼), ਇਿ ਨਿਆਰਾਂ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੈ,
(੧) ‘ਸਿੈਭਾਿ ਅਿਉਪਲਬਿੀ’, ਜੈਸੇ
ਇੱਥੇ ਿੂੰਆਂ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਨਤਅਰਕਸ਼ ਿਿੀ ਿੈ।
(੨) ‘ਕਾਰਯ ਅਿਉਪਲਬਿੀ’, ਜੈਸੇ
ਇੱਥੇ ਿੂੰਏ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿਿੀ ਿੈ।
(੩) ‘ਨਿਆਪਕ ਅਿਉਪਲਬਿੀ', ਜੈਸੇ
ਇੱਥੇ ਨਸੰਸਪਾ (ਟਾਲਹੀ) ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਿਿੀ ਿੈ।
(੪) ‘ਸਿੈਭਾਿ-ਨਿਰੱਿਉਪਲਬਿੀ’, ਜੈਸੇ
ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਅਿਭਿ ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ।
(੫) ‘ਨਿਰੱਿ-ਕਾਰਯਉਪਲਬਿੀ’, ਉਲਟ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ
ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੀ ਸੰਿੇਦਿਾ (ਅਿਭਿ) ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।
(੬) ‘ਨਿਰੱਿ ਨਿਆਪਤਉਪਲਬਿੀ’, ਉਲਟ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ
ਨਕਸੇ ਅਤੀਤ (ਬੀਤੇ ਸਿੇ ਦੀ) ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਸ਼ਟ ਿੋਣਾ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ
ਇਿ ਅਿਨਿਣਤ ਕਾਰਿਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।
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(੭) ‘ਕਾਰਯ ਨਿਰੱਿਉਪਲਬਿੀ’, ਕਾਰਜ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਤੱਖਣ ਜਾਂ ਪਰਤੱਖ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ
ਇੱਥੇ ਅਣਨਿਘਿ ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ।
( ) ‘ਨਿਆਪਕ ਨਿਰੱਿਉਪਲਬਿੀ’, ਜੋ ਨਿਆਪਕ ਿੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਪਰਤੱਖਣ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ
ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੀ ਸੰਿੇਦਿਾ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ।
( ) ‘ਕਾਰਣ ਅਿਉਪਲਬਿੀ’, ਕਾਰਣ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿਾ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ
ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ।
(ਜਾਂ ਇਸ ਿਰਨਿ ਉੱਪਰ ਜੀਿਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਜਲਿਾਯੂ ਿਿੀ ਿੈ)
(੧੦) ‘ਕਾਰਣ ਨਿਰੱਿਉਪਲਬਿੀ’, ਕਾਰਣ ਨਿਰੱਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ, ਜੈਸੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਾਲ ਿਿੀ ਖੜਹੇ (ਸਰਦੀ ਿਾਲ), ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਅੱਿ ਦੇ ਿੇੜੇ
ਬੈਠਾ ਿੈ।
(੧੧) ‘ਕਾਰਣ ਨਿਰੱਿ ਕਾਰਯਉਪਲਬਿੀ’, ਕਾਰਣ ਨਿਰੱਿ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ, ਅਰਥਾਤ
ਕਾਰਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦੈ ਿੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿਾ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ
ਇਸ ਸਥਾਿ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਸ਼ ਿਿੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਾਲ ਖੜਹੇ ਿੋਣ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।
(3)

ਪਿਾਿ ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍

ਦੂਜੇ ਪਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਪਰਨਤਪਾਨਦਤ256 (ਿਰਣਿ) ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
‘ਅਿਿਾਿ’ ਇਕ ਨਕਸਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਿ, ‘ਕਾਰਜ’ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਿ’ ਿਾਲ
ਜੋੜਿ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੈ ਨਿਆਿ ਿਿੀ ਿੰਦੇ ਬਲਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਿ।
ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ ਦੋ ਨਕਸਿਾਂ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਸਾਿਰਿਯਿਤ’ (ਸਕਾਰਾਤਿਕ); (2)
‘ਿੈਿਰਿਯਿਤ’ (ਿਾਕਾਰਾਤਿਕ), ਜੈਸੇ,
ਸਾਿਰਿਯਿਤ ਅਿਿਾਿ:
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਿ ਅਨਿੱਤ ਿੰਦੇ ਿਿ, ਨਜਿੇੇਂ ਘੜਾ
ਿੈਿਰਿਯਿਤ ਅਿਿਾਿ:
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ,
ਕੋਈ ਅਿ-ਅਨਿੱਤ ਚੀਜ਼ ਉਤਪਾਦਿ ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਨਜਿੇੇਂ ਆਕਾਸ਼।
256

ਪਰਨਤਪਾਦਯ - ਸੰ. ਨਿ- ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਿ ਯੋਿਯ. ਨਬਆਿ ਕਰਿ ਲਾਯਕ. ਸਿਝਾਉਣ ਯੋਿਯ; ਦੇਣ ਯੋਿਯ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਪਕਸ਼ (ਪੱਿ)

ਪਕਸ਼ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿੇਤ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ “ਇਿ ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂੰਆਿਈ ਿੈ।” ਇਸ ਨਿਚ ਪਰਬਤ “ਪੱਖ” ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਅਿਿਿਈ
(ਸਾਿਯ) ਿੈ; “ਿੂੰਆ” ਿੇਤ ਿੈ। “ਪੱਖ” ਅਤੇ “ਸਾਿਯ” ਨੂੰ ਨਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰਸਤਾਿ ਬਣਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਸਬੂਤ
ਲੱਭਣਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਪਰਨਤਨਿਆ” ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
‘ਪਕਸ਼’ ਦੇ ਚਾਰ ਆਭਾਸ (ਪਕਸ਼ਾਭਾਸ) ਿਿ। ਉਿ ‘ਪਕਸ਼’ ਆਭਾਸ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਦੇ
ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ:
(1)

ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤੀ, ਜੈਸੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਕ “ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਰਿਣੀ ਿੈ” (ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ =
ਆਿਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਵਰ, ਅਸ਼ਰਿਣੀ = ਿਾ ਸਣਿਯੋਿ),

(2)

ਅਿਿਾਿ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤੀ, ਜੈਸੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਕ “ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ”,

(3)

ਸੰਕਲਪ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤੀ, ਜੈਸੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਕ “ਚੰਦ ਸ਼ਨਸ਼ ਿਿੀ ਿੈ” (ਇੱਥੇ ਸ਼ਨਸ਼ = ਚੰਦ),

(4)

ਸਿੈ-ਕਥਿ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤੀ, ਜੈਸੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ “ਅਿਿਾਿ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੈ”
(ਨਕਉਨਕ ਇਿ ਪਨਿਲਾ ਨਕਿਾ ਅਤੇ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਚੱਕਾ ਿੈ ਨਕ ਅਿਿਾਿ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ
ਿੈ)।

ਹੇਤੁ ਦੇ ਆਭਾਸ
ਿੇਤ ਦੇ ਆਭਾਸ ਨਤੰਿ ਨਕਸਿ ਦੇ ਿਿ:
(1)

‘ਅਨਸੱਿ’ – ਜੋ ਨਸੱਿ ਿਾ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ
“ਆਤਿਾ ਸਰਿਨਿਆਪਕ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦੀ ਅਿਭੂਤੀ ਿਰ ਥਾਂ ਿੈ।”
ਪਰ ਇਿ ਨਸੱਿ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਨਕ ਆਤਿਾ ਦੀ ਅਿਭੂਤੀ257 ਿਰ ਥਾਂ ਿੈ। ਜਾਂ,
“ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਦਸਦਾ ਿੈ।“
ਪਰ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਿਲਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟਿਾਿਤਾ ਪਨਿਲਾ ਸਾਬਤ ਿਿੀ ਕੀਤੀ
ਿਈ।

(2)

‘ਅਿੈਕਾਂਨਤਕ’ - ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਰਿੇ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ।
(ਇੱਥੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਜਾਣਿਯੋਿਤਾ ਇਸ ਦੇ ਅਨਿੱਤ ਿੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ
ਜਾਣਿਯੋਿਤਾ ਨਿੱਤ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ)

(3)
257

‘ਨਿਰੱਿ’, ਜੈਸੇ

ਅਿਭੂਤ - ਸੰ. ਨਿ- ਅਿਭਿ ਕੀਤਾ. ਨਜਸ ਦਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ- ਿਯਾਿ ਿੋਇਆ ਿੈ; ਪਰਨਖਆ ਿੋਇਆ; ਜਾਨਣਆ ਿੋਇਆ।
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ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ।
(ਇੱਥੇ “ਉਤਪਾਦਿ” ਿੋਣਾ “ਨਿੱਤ” ਿੋਣ ਦੇ ਸਿਰੂਪ ਿਿੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ‘ਿੇਤ’, ਨਦੱਤੇ ਿੋਏ
‘ਪੱਖ’ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਿੈ।)

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜਾਂ ਉਦਾਹਿਣ
ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: “ਸਾਿਰਿਯ” ਅਤੇ “ਿੈਿਰਿਯ”। ਸਾਿਰਿਯ ਅਤੇ ਿੈਿਰਿਯ
ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਆਭਾਸ ਿਿਿਾਰ ਿੌ ਿੌ ਨਕਸਿ ਦੇ ਦੱਸੇ ਿਏ ਿਿ।

ਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਿੰਡਨ੍
ਨਕਸੇ ਤਰਕ ਦਾ ‘ਦੂਸ਼ਣ’ ਜਾਂ ਖੰਡਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਨਿਚ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਚ
ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੇ ਨਕਸੇ ਇਕ ਆਭਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਬਾਿਰੀ ਰੂਪ ਨਿਚ ਭਾਸਦੇ ਖੰਡਿਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਠਨਿਰਾਉਣ ਦੇ ਪਰਨਤਉੱਤਰ (ਿੋੜਿਾ ਜਿਾਬ ਜਾਂ ਨਿਥੀਓਤਰ) ਨੂੰ ‘ਜਾਨਤ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਿ ਇਕ ਨਕਸਿ ਦਾ ਤੱਲਰੂਪੀ ਜਿਾਬ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿੈ-ਨਿਰੋਿੀ ਨਦਖਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

5.10.6.5

ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦਆਰਾ ਨਦਿਿਾਿ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ

ਕਝ ਇਕ ਆਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਰਿਕੀਰਤੀ, ਨਦਿਿਾਿ ਿਾਲ ਅਸਨਿਿਤੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਿਹਾਂ ਦੀ
ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿਹਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਤਭੇਦ ਤਰਕਿਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ (ਅਿਯਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਸਾਫ ਸਾਫ
ਸਾਿਿਣੇ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਨਦਿਿਾਿ ਿਾਲ ਅਸਨਿਿਤੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਇਿ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ
ਨਕ ‘ਤਰਕਿਾਕ’ ਨਿਚ ‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ’ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ‘ਪੱਖ’ ਦੇ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਨਿਚ ਕੋਈ
ਉਪਯੋਿੀ ਭੂਨਿਕਾ ਿਿੀ ਨਿਭਾਉੇਂਦਾ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਕਨਿਣ ਅਿਸਾਰ ਇਿ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚ ਨਿਨਿਤ258
(ਸ਼ਾਿਲ) ਿੈ, ਜੈਸੇ
ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ।
ਇਸ ਤਰਕਿਾਕ (ਦਲੀਲ) ਨਿਚ “ਿੂੰਆਿਈ” ਪਦ ਨਿਚ ‘ਰਸੋਈ’ ਆਨਦ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ, ਇਸ ਲਈ
‘ਰਸੋਈ’ ਨੂੰ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਰਤਣਾ ‘ਤਰਕਿਾਕ’ ਦੀ ਸਿੈ-ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿੀ ਿੈ। ਪਰ
ਨਫਰ ਿੀ ਉਦਾਿਰਣ ਜੇ ਫਾਇਦੇਿਦ
ੰ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਚ ਨਕ ਇਿ ਨਦੱਤੀ ਿਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਿਚ ਠੋਸ
(ਨਦਰੜ) ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਿੇਤ ਰਾਿੀੇਂ ਨਸਰਫ ਸਾਿਾਿਯ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿੀ ਦਰਸਾਇਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਸਾਿਾਿਯ ਪਰਿਚਿ “ਸਭ ਿੂੰਆਿਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਿਿਿਈ ਿਦ
ੰ ੀਆਂ ਿਿ” ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਿਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਕੇ

258

ਨਿਨਿਤ - ਸੰ. ਨਿ- ਢਨਕਆ ਿੋਇਆ। (2) ਸਥਾ।ਪਿ ਕੀਤਾ. ਰੱਨਖਆ.[ਿ: ਕੋ:]
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(ਅਰਥਾਤ ਰਸੋਈ) ‘ਪੱਖ’ ਨੂੰ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਨਿਚ ਿੋਰ ਿੀ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇਪੂਰਿਕ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ
ਦੀ ਿੈਿਤਾ (ਪਰਿਾਣਕਤਾ) ਨੂੰ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।

5.10.6.6

ਿੇਤ-ਨਬੰਦ-ਨਿਿਰਣ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

ਿਰਕੀਰਤੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਿ ਇਕ ਿੋਰ ਸਰੇਸ਼ਟ ਿਰੰਥ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ
ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੰਥ ਨਤੰਿ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ:
(1)

‘ਸਿੈਭਾਿ ਿੇਤ’ – ਇਸ ਭਾਿ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਿੈ।

(2)

‘ਕਾਰਯ ਿੇਤ’ – ਇਸ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਪਰਨਖਆ
ਨਿਆ ਿੈ।

(3)

‘ਅਿਉਪਲਬਿੀ ਿੇਤ’ – ਇਸ ਭਾਿ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਕਸੇ ਥਾਂ ਿਾ-ਿੋੇਂਦ ਜਾਂ
ਅਿਉਪਲਬਿੀ ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੇ ‘ਨਿਸ਼ੇਿ’ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਇਿ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ
‘ਿੈਿਰਿਯ ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ‘ਨਿਸ਼ੇਿ’ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।

5.10.6.7

ਤਰਕਨਿਆਇ ਜਾਂ ਿਾਦਨਿਆਇ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

ਇਿ ਿੀ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਿੋਰ ਪਰਕਰਣ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ
ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਿ ਿੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਦੀ ਨਿਿੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ
ਿੈ।

5.10.6.8

ਸੰਤਾਿਾਂਤਰ ਨਸਿੀ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

ਇਿ ਿਰੰਥ ਿੂਲ ਰੂਪ ਨਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਸੰਤਾਿ259’ (ਨਿਰੰਤਰ ਅਿਿਿਣ) ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ
ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.6.9

ਸੰਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

ਇਿ ਿੀ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਖਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ
ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.6.10

ਸਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ ਨਿਰੱਤੀ - ਿਰਿਕੀਰਤੀ

ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ‘ਸੰਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ’ ਉੱਪਰ ਸਿੈ ਟੀਕਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ,
259

ਸੰਤਾਿ - ਸੰ. सनतान {ਸੰਿਯਾ}. ਔਲਾਦ. ਿੰਸ਼; ਕਲਪ ਨਬਿਛ. ਸਰਤਰ. "ਜਾਨਿਯੋ ਸੰਤਾਿ ਕੇ ਸਿਾਿ ਬਿੈ ਅਬਿ,

ਦਾਿੀ ਿਿ ਕਾਿਿਾ, ਿ ਦਾਿੀ ਿੋਖ ਿਯਾਿ ਿੈ". (ਿਾਪਰ); ਨਿਸਤਾਰ. ਫੈਲਾਉ; ਇੰਤਜਾਿ. ਪਰਬੰਿ; ਨਿੱਤ ਿਨਿਣ ਿਾਲਾ ਜਲ ਦਾ
ਪਰਿਾਿ.
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ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.7

ਦੇਿੇੇਂਦਰਬੋਿੀ (650 ਈ:)

ਦੇਿੇੇਂਦਰ ਬੋਿੀ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ਸਿਕਾਲੀ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ ਲਿਪਿ 650 ਈ: ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ “ਪਰਿਾਣਿਾਰਨਤਕ ਪੰਨਜਕਾ” ਿਾਿ ਦਾ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ। ਇਸ ਨਿਚ ਿਰਿਕੀਰਤੀ
ਦੀ “ਪਰਿਾਣ-ਿਾਰਨਤਕ” ਰਚਿਾ ਉੱਪਰ ‘ਪੰਨਜਕਾ ਨਟੱਪਣੀ’ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ‘ਪੰਨਜਕਾ ਨਟੱਪਣੀ’ ਨਿਚ ਨਿਰੰਤਰ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਆਨਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ
ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.8

ਸ਼ਾਕਯਬੋਿੀ (675 ਈ:)

ਸ਼ਾਕਯਬੋਿੀ ਨੂੰ ਦੇਿੇੇਂਦਰਬੋਿੀ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 675 ਈ: ਦੇ ਇਰਦਨਿਰਦ ਦਾ
ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਦੇਿੇੇਂਦਰਬੋਿੀ ਦੇ ਿਰਥ
ੰ ‘ਪਰਿਾਣਿਾਰਨਤਕਪੰਨਜਕਾ’ ਉੱਪਰ ‘ਪਰਿਾਣਿਾਰਨਤਕਪੰਨਜਕਾ ਟੀਕਾ’ ਨਲਖੀ
ਨਜਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.9

ਨਿਿੀਤ ਦੇਿ (700 ਈ:)

ਨਿਿੀਤ ਦੇਿ, ਰਾਜਾ ਲਨਲਤ ਚੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਿ ਿਾਲੰਦਾ ਦੇ ਿਾਸੀ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਿੂਰ ਿਰੰਥ
“ਸਿਯਭੇਦਯੋਪਰਚਿਾ ਚੱਕਰ” ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਿਰੰਥ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਨਲਖੇ।

ਵਨ੍ਆਇਵਬੰਦੁ ਟੀਕਾ
ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ਿਰੰਥ ‘ਨਿਆਇਨਬੰਦ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿੂਲ
ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

ਹੇਤੁਵਬੰਦੁ ਟੀਕਾ
ਇਿ ਿੀ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ‘ਿੇਤਨਬੰਦ’ ਨਕਰਤ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ
ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

ਿਾਦਵਨ੍ਆਇ ਵਿਆਵਿਆ
ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ਰਚਿਾ “ਿਾਦਨਿਆਇ” (ਜਾਂ ਤਰਕਨਿਆਇ) ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ
ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

ਸਬੰਧਪਰੀਕਸ਼ਾ ਟੀਕਾ
ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ‘ਸੰਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ’ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਭਰਪੂਰ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ
ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

ਆਲੰਬਨ੍ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਟੀਕਾ
ਇਿ ਨਦਿਿਾਿ ਦੀ ‘ਆਲੰਬਿਪਰੀਕਸ਼ਾ’ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

ਸੰਤਾਨ੍ਾਂਤਿਵਸਧੀ ਟੀਕਾ
ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ‘ਸੰਤਾਿਾਂਤਰ ਨਸਿੀ’ ਰਚਿਾ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ
ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.10

ਰਿੀ ਿਪਤ (725 ਈ:)

ਰਿੀ ਿਪਤ ਦਾ ਜਿਿ ਸਥਾਿ ਕਸ਼ਿੀਰ ਦੱਨਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਇਕ ਿਿਾਿ ਕਿੀ, ਤਾਰਨਕਕ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਕ
ਿਰੂ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਲਿਪਿ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਿਾਿ ਿਾਰਨਿਕ ਨਿਨਦਆਲੇ, ਿਾਿਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਨਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ‘ਪਰਿਾਣਿਾਰਨਤਕ ਨਿਰੱਤੀ’260 ਿਾਿਕ ਿਰੰਥ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਨਲਨਖਆ
ਜੋ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ‘ਪਰਿਾਣਿਾਰਨਤਕ’ ਿਰੰਥ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ,
ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.11

ਜਤੇੇਂਦਰਬੋਿੀ (725 ਈ)

ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਜਤੇੇਂਦਰਬੋਿੀ ਿੇ “ਨਿਸ਼ਾਲਾਿਲਿਤੀ-ਿਾਿ-ਪਰਿਾਣ-ਸਿੂਚਯ ਟੀਕਾ” ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਨਲਨਖਆ। ਇਿ ਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਅੱਠਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਪਾਣੀਿੀ ਦੀ ਨਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ ਨਿਆਸ261 ਿੀ ਨਲਨਖਆ।

5.10.12

ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਨਸ਼ਤ (749 ਈ)

ਡਾ ਸਤੀਸ਼ਚੰਦਰ ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਅਿਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤਰਾਕਨਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਿ ਇਕ ਜ਼ਾਿੋਰ (ਬੰਿਾਲ) ਰਾਜਘਰਾਣੇ ਨਿਚ
ਿੋਇਆ। ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਜਿਿਕਾਲ ਰਾਜਾ ਿੋਪਾਲ (750 ਈ:) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਿੇਲੇ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ
ਸਿਤੰਤਰ ਿਾਨਿਆਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਅਿਯਾਈ ਸਿ ਅਤੇ ਿਾਲੰਦਾ ਨਿਖੇ ਅਨਿਆਪਕ ਿੀ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਇਕ ਨਤੱਬਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਿਿੰਤਰਣ ਉੱਪਰ ਨਤੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬੋਿੀ ਨਿਿਾਰ ਉਸਾਰਿ ਨਿਚ
ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਿਾਰ ਦੇ ਪਨਿਲੇ ਿਿੰਤ ਿੀ ਰਿੇ। ਨਤੱਬਤ ਨਿਚ ਉਿ ਪੂਰੇ 13 ਸਾਲ (762 ਈ:)
ਤੱਕ ਰਿੇ, ਨਜੱਥੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਆਚਾਰੀਆ ਬੋਿੀਸਤਵ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਪਕਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਨਸ਼ਤ ਿੇ ਤਰਕ
ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਿਰਥ
ੰ ਨਤਆਰ ਕੀਤੇ।
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ਨਿਰੱਨਤ - िवृ त ्. {ਸੰਿਯਾ}. ਉਪਜੀਨਿਕਾ. ਰੋਜ਼ੀ। (2) ਅੰਤਿਕਰਣ ਦੀ ਲਿਰ. ਿਿ ਦਾ ਤਰੰਿ। (3) ਨਿਆਿ. ਸਰਨਤ।

[ਿ: ਕੋ:]
261

ਨਿਆਸ, ਿਯਾਸ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਸਥਾ ਪਿ. ਰੱਖਣਾ; ਿਰੋਿਰ; ਅਰਪਣ; ਤਯਾਿ. ਸੰਿਯਾਸ; ਤੰਤਰਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਰੀਨਤ
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ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ‘ਿਾਦਨਿਆਇ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ
ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

ਤਤਿ ਸੰਗਰਵਹਕਾਵਿਕਾ
ਇਿ ਿਰੰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਨਭੰਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਿੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ
ਇਸ ਦਾ ਅਰੰਭ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ: “ਸਰਿਸ਼ਕਤੀਿਾਿ ਪਰਿਾਿ ਤੱਤ ਤੋੇਂ ਿੀ ਿਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਪਨਰਣਾਿ ਉਤਪੰਿ ਿੰਦੇ ਿਿ।“ ਇਸ ਰਚਿਾ ਨੂੰ 31 ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

ਸਿੈਭਾਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਪਰਨਕਰਤੀ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ,

(2)

ਇੰਦਰੀਆ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਿਾਿਿ ਨਿਆਨਿੰਦੀਰ ਆਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ,

(3)

ਉਭਯ263 ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਦੋਿੋ ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ,

(4)

ਜਿਤ ਸਿੈਭਾਿਿਾਦ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਇਸ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ ਨਕ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸਿੈ) ਨਿਚ ਿੈ (ਸੈਭੰ)। ਇਿ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਬਾਿਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਨਕਰਤ ਿਿੀ ਿੈ,

(5)

ਸ਼ਬਦ ਬਰਿਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਬਰਿਿਾ ਦੀ ਿੋਦ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(6)

ਪਰਸ਼ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਆਤਿਾ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(7)

ਨਿਆਇ-ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ-ਪਨਰਕਲਨਪਤ ਪਰਸ਼ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਨਿਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ
ਆਤਿਾ ਬਾਰੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(8)

ਿੀਿਾਂਸਕ-ਕਲਨਪਤ-ਆਤਿ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਿੀਿਾਂਸਾ ਦੇ ਆਤਿਾ ਬਾਰੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ
ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(9)

ਕਨਪਲ-ਪਨਰਕਲਨਪਤ-ਆਤਿ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਨਰਸ਼ੀ ਕਨਪਲ ਦੇ ਆਤਿਾ ਬਾਰੇ ਨਸਿਾਂਤ
ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(10)

ਨਦਿੰਬਰ-ਪਨਰਕਲਨਪਤ-ਆਤਿ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਜੈਿਿਤ ਦੇ ਨਦਿੰਬਰ ਨਫਰਕੇ ਦਆਰਾ
ਆਤਿਾ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(11)

ਉਪਨਿਸ਼ਦ-ਕਲਨਪਤ-ਆਤਿ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਆਤਿਾ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ
ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(12)

ਿਾਤਸੀਪੱਤਰ-ਕਲਨਪਤ-ਆਤਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਿਾਤਸੀਪੱਤਰ ਦੇ ਆਤਿਾ ਬਾਰੇ
ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(13)

ਸਨਥਰ-ਪਦਾਰਥ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਸਥਾਈ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਚੀਜ਼ਾਂ) ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਿੈ,
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ਨਿਪੰਚਯ = ਉਘਾੜਿਾ ਜਾਂ ਪਰਟਾਉਣਾ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਉਭਯ = ਦੋਿੇੇਂ, ਦੋਿੋ [ਿ: ਕੋ:]
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(14)

ਕਰਿ-ਫਲ-ਸੰਬੰਿ –ਇਸ ਨਿਚ ਕਰਿ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਿੈ,

(15)

ਦਰਿ-ਪਦਾਰਥ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ‘ਦਰਿ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ (‘ਪਦ’ ਅਰਥ) ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(16)

ਿਣ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ‘ਿਣ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ
ਿੈ,

(17)

ਕਰਿ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ‘ਕਰਿ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਿੈ,

(18)

ਸਾਿਾਿਯ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਸਾਿਾਿਯ (ਆਿ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ
ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।

(19)

ਸਾਿਾਿਯ-ਨਿਸ਼ੇਸ਼-ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਦੋਿੋ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਾਿਾਿਯ’ (ਆਿ) ਅਤੇ
‘ਨਿਸੇਸ਼’ (ਖਾਸ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(20)

ਸਿਿਾਯ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ਸਿਿਾਯ (ਜਿਿਜਾਤ)
ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(21)

ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਆਿਾਜ਼, ਿਿੀ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਿੈ,

(22)

ਪਰਨਤਅਕਸ਼-ਲਕਸ਼ਣ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ (ਲੱਛਣ) ਦੀ
ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(23)

ਅਿਿਾਿਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(24)

ਪਰਿਾਣਾਂਤਰ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਅਿਯ264 ਸਿੀ ਨਿਆਿ (ਪਰਿਾ) ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਿਿਾਂ ਦੀ
ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(25)

ਨਿਿਰਤਿਾਦ265 ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਨਿਚ ਨਿਿਰਤਿਾਦ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ,

(26)

ਕਾਲਤਰੈਯ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਨਤੰਿ ਕਾਲਾਂ (ਿਰਤਿਾਿਕਾਲ, ਭੂਤਕਾਲ, ਭਨਿਖਤਕਾਲ) ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ,

(27)

ਸੰਸਾਰ-ਸੰਤਤੀ266-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (ਲਿਾਤਾਰਤਾ) ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ,

(28)

ਿਾਿਯਾਰਥ267 ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ,

(29)

ਸ਼ਰਨਤ268 ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਿਰਿਿਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਿੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ,
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ਅਿਯ = ਿੋਰ, ਦੂਸਰੇ

265

ਨਿਿਰਤਿਾਦ = ਿੇਦਾਂਤਿਤ ਅਿਸਾਰ ਕਾਰਣ ਦਆਰਾ ਦੂਜੇ ਸਵਰੂਪ ਨਿਚ ਉਪਨਜਆ ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ) ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ

ਨੂੰ ਿਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਭਾਸਣਾ, ਜੈਸੇ ਨਸੱਪੀ ਤੋੇਂ ਚਾਂਦੀ, ਰੱਸੀ ਤੋੇਂ ਸੱਪ ਅਤੇ ਬਰਿਿ ਤੋੇਂ ਜਿਤ ਆਨਦ।
266

ਸੰਤਤ = ਨਿਰੰਤਰ, ਲਿਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਰਸ

267

ਿਾਿਯਾਰਥ = ਬਾਿਰੀ ਪਦਾਰਥ (ਚੀਜ਼ਾਂ)

268

ਸ਼ੁਨਤ – ਿੇਦ (ਨਕਉਨਕ ਪਰਾਣੇ ਿੇਨਲਆਂ ਨਿਚ ਿੇਦ ਨਲਖੇ ਿੋਏ ਿਿੀ ਸਿ ਸਣੇ ਿੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿ (ਸ਼ਰਨਤ)

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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(30)

ਸਿੈਤਾਿਾ ਪਰਿਾਣਯ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਸਿੈ-ਸਬੂਤ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ,

(31)

ਅਿੇੇਂਦਰੀਆਂਅਤੀਤਾਰਥ-ਦਰਸ਼ਣ-ਪਰਸ਼ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਉਸ ਆਤਿਾ ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਜੋ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋੇਂ ਪਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਿੈ।

5.10.13

ਕਿਲ ਸ਼ੀਲ (750 ਈ:)

ਕਿਲ ਸ਼ੀਲ (ਜਾਂ ਕਿਲ ਸ਼ਰੀਲ) ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਨਸ਼ਤ ਦੇ ਅਿਯਾਈ ਸਿ। ਉਿ ਕਝ ਦੇਰ ਿਾਲੰਦਾ ਨਿਖੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ

ਅਨਿਆਪਕ ਿੀ ਰਿੇ। ਉਿ ਇਕ ਨਤੱਬਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਿਿੰਤਰਣ ’ਤੇ ਕੱਝ ਸਾਲ ਨਤੱਬਤ ਨਿਚ ਿੀ ਰਿੇ ਨਜੱਥੇ ਉਿਹਾਂ
ਿੇ ਿਰੂ ਪਦਿ-ਸੰਭਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਰਕਨਸ਼ਤ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਲਖੇ ਿਰੰਥ ਇਸ ਪਰਕਾਰ
ਿਿ:
‘ਨਿਆਇ-ਨਬੰਦੂ-ਪੂਰਿ-ਪਕਸ਼ੇ-ਸੰਕਨਸ਼ਪਤ’: ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ‘ਨਿਆਇਨਬੰਦੂ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸੰਖੇਪ
ਆਲੋਚਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।
‘ਤਤਿਸੰਿਰਨਿ-ਪੰਨਜਕਾ’269: ਇਿ ਸ਼ਾਤ ਰਕਨਸ਼ਤ ਦੇ ਿਰੰਥ ‘ਤਤਿਸੰਿਰਨਿ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ
ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.14

ਕਨਲਆਣ ਰਕਨਸ਼ਤ (829 ਈ:)

ਕਨਲਆਣ ਰਕਨਸ਼ਤ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ ਿਿਾਰਾਜਾ ਿਰਿਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਨਿਚ ਿੋਇਆ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਜੋ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
‘ਸਰਿਿਯ-ਨਸੱਨਿ-ਕਾਨਰਕਾ’270: ਇਸ ਨਿਚ ਬਾਿਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਿੈ।
‘ਸ਼ਰਨਤ ਪਰੀਕਸ਼ਾ’: ਇਸ ਨਿਚ ਿਰਿਿਰੰਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ।
‘ਅਿਯਾਪੋਿ-ਨਿਚਾਰ-ਕਾਨਰਕਾ’: ਇਸ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ (ਉਲਟ) ਨੂੰ
ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ (ਅਪੋਿ), ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।
‘ਈਸ਼ਿਰ-ਭੰਿ-ਕਾਨਰਕਾ’: ਇਸ ਨਿਚ ਈਸ਼ਿਰ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦਾ ਖੰਡਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ।

5.10.15

ਿਰਿੋਤਰਾਚਾਰੀਆ (848 ਈ:)

ਿਰਿੋਤਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕਨਲਆਣ ਰਕਨਸ਼ਤ ਅਤੇ, ਕਸ਼ਿੀਰ ਿਾਸੀ, ਿਰਿਾਕਰ ਦੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕ ਸ਼ਰੀਿਰ (991 ਈ:) ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਿੀਰ ਦੇ ਰਨਿਣ ਿਾਲਾ ਿੰਿਦੇ ਿਿ। ਿਰਿੋਤਰ ਦੇ ਰਨਚਤ
ਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:

269

ਪੰਨਜਕਾ = ਨਿਰੰਤਰ ਨਟੱਪਣੀ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਆਨਖਆਿ ਕੀਤਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ।
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ਸਰਿਿਯ = ਸਭ ਕਝ ਜਾਣਿਿਾਲਾ, ਸਰਿਨਿਆਤਾ, ਨਸੱਨਿ = ਕਰਾਿਾਤ, ਅਲੌਨਕਕ ਸ਼ਕਤੀ
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‘ਨਿਆਇਨਬੰਦੂ ਟੀਕਾ’: ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ‘ਨਿਆਇਨਬੰਦੂ’ ਰਚਿਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ
ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।
‘ਪਰਿਾਣ ਪਰੀਕਸ਼ਾ’: ਇਸ ਨਿਚ ਸਿੀ (ਸਿਯਕ) ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਸਾਿਿਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਾ ਬਾਰੇ
ਪਰੀਨਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ
ਉਪਲਬਿ ਿੈ।
‘ਅਪੋਿਿਾਿ ਪਰਕਰਣ’271: ਇਸ ਿਰਥ
ੰ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ (ਉਲਟ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ (ਨਿਸ਼ੇਿ)
ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ
ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।
ਪਾਰਲੋਕ272 ਨਸੱਨਿ’: ਇਸ ਨਿਚ ਪਰਲੋਕ ਜਿਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।
‘ਕਸ਼ਣਭੰਿ ਨਸੱਨਿ’: ਇਸ ਨਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਛਣਭੰਿਰਤਾ273 ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ
ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।
‘ਪਰਿਾਣ-ਨਿਨਿਸ਼ਚਯ ਟੀਕਾ’: ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ਰਚਿਾ ‘ਪਰਿਾਣ-ਨਿਨਿਸ਼ਚਯ’ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ।
ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.16

ਿਕਤਾ ਕੰਭ (900 ਈ: ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ)

ਿਕਤਾ ਕੰਭ ਨੂੰ ਿਰਿੋਤਰ ਦੇ ਸਿਕਾਲੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਿਰਿੋਤਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਿਰੰਥ ‘ਕਸ਼ਣਭੰਿ
ਨਸੱਨਿ’ ਉੱਪਰ ‘ਕਸ਼ਣਭੰਿ-ਨਸੱਨਿ ਨਿਆਨਖਆ’ ਿਾਿਕ ਇਕ ਨਟੱਪਣੀ ਨਲਖੀ, ਨਜਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ
ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.17

ਅਰਚਟ (ਲਿਪਿ 900 ਈ: )

‘ਸਦਦਰਸ਼ਿ-ਸਿਚਯ ਨਿਰੱਤੀ’ ਿਰਥ
ੰ ਦੇ ਜੈਿੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਿਣਰਤਿ ਸੂਰੀ (ਜੀਿਿਕਾਲ 1409 ਈ:) ਅਰਚਟ
ਦੀ ਰਚਿਾ ‘ਤਰਕਟੀਕਾ’ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਿੋਰ ਜੈਿੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਰਤਿਪਰਭ ਸੂਰੀ,
ਨਜਸ ਿੇ ਆਪਣਾ ਿਸ਼ਿੂਰ ਿਰੰਥ “ਨਸਆਦਿਾਦ-ਰਤਿਾਕਰਾਿਤਾਨਰਕਾ” 1181 ਈ ਨਿਚ ਨਲਨਖਆ, ਿੀ ਅਰਚਟ
ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਜੈਿਿਤ ਦੇ ਇਕ ਿੋਰ ਿਰੰਥ ‘ਨਿਆਇਆਿਤਾਰ ਨਿਿਰਤੀ”274 ਤੋੇਂ ਐਸਾ ਲਿਦਾ ਿੈ ਨਕ
ਅਰਚਟ, ਿਰਿੋਤਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਅਰਚਟ ਿੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ
‘ਿੇਤਨਬੰਦੂਨਿਿਰਣ’ ਿਾਿਕ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ ਜੋ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ‘ਿੇਤਨਬੰਦ’ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ

271

ਪਰਕਰਣ = ਖੋਜ ਿਰੰਥ ਜਾਂ ਨਿਬੰਿ

272

ਪਰਲੋਕ = ਉਿ ਸਥਾਿ ਜੋ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨਪੱਛੋੇਂ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਸਿਰਿ

273

ਨਛਣਭੰਿਰਤਾ = ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਛਣ ਭਰ ਿੋੇਂ ਦਾ ਨਸਿਾਂਤ ।

274

ਨਿਆਇਆਿਤਾਰ = ਨਿਆਇ ਦਾ ਨਿਿਰਣ, ਨਿਨਿਰੱਨਤ = ਨਿਆਨਖਆ ਜਾਂ ਪਰਿਟਾਿਾ।

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ
ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

ਸਿੈਭਾਿ,

(2)

ਕਾਰਯ,

(3)

ਅਿਉਪਲਬਿੀ,

(4)

ਸ਼ਬਦਲਕਸ਼ਣ ਨਿਆਨਖਆ।

5.10.18

ਅਸ਼ੋਕ (900 ਈ:)

ਪੰਡਤ ਅਸ਼ੋਕ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ ਲਿਪਿ 900 ਈ: ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਿੇ ਤਰਕ ਦੇ
ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪਰਕਰਣ ਨਲਖੇ ਜੋ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
‘ਅਿਯਿੀ ਨਿਰਾਕਰਣ’275: ਅਖੰਡ (ਸਕਲ) ਦਾ ਨਿਰਾਕਰਣ276। ਇਿ ਉਸ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ
ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਿ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸਕਲ (ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੂਿ) ਜਾਂ ‘ਅਿਯਿੀ’ ਉਸ ਦੇ ਅੰਿਾਂ ਦਾ ਿੀ
ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ (ਸੰਿਰਨਿ) ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਿਯਿਾਂ (ਭਾਿਾਂ) ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਿੀ ਅਿਯਿੀ
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋੇਂ ਪਰੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ। ਅਿਯਿ (ਖੰਡ) ਅਤੇ
ਅਿਯਿੀ (ਅਖੰਡ) ਨਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅਨਿੱਤ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿੈ ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਸਿਿਾਯ ਸੰਬੰਿ
ਿਿੀ ਿੈ।
‘ਸਾਿਾਿਯ ਦੂਸ਼ਣ ਨਦਕ ਪਰਸਾਨਰਤਾ’: ਸਾਿਾਿਯ (ਨਿਆਪਕ) ਦੇ ਖੰਡਿ ਦੀ ਨਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪਸਾਰ (ਜਾਂ
ਨਿਸਤਾਰ)। ਇਸ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ਇਸ ਿੱਲ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ ਨਕ ‘ਸਾਿਾਿਯ’ ਿਾਿ ਦਾ
ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਇਕ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਇਿ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਭਾਿੇ
ਅਸੀੇਂ ਿੱਥ ਦੀਆਂ ਅਲਿ ਅਲਿ ਉੇਂਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਪਰੰਤੂ ‘ਉੇਂਿਲਤਾ’ ਿਰਿੀ ਕੋਈ ‘ਸਾਿਾਿਯ’
ਚੀਜ਼ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਨਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀੇਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ।

5.10.19

ਚੰਦਰ ਿੋਨਿਿ (925 ਈ:)

ਚੰਦਰ ਿੋਨਿਿ ਦਾ ਜਿਿ ਇਕ ਖੱਤਰੀ ਪਨਰਿਾਰ ਨਿਚ ਬੰਿਾਲ ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਉਿ ਬਚਪਿ ਤੋੇਂ ਿੀ ਤੀਖਣ-ਬੱਿੀ
ਦੇ ਿਾਲਕ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ਸਾਨਿਤ, ਨਿਆਕਰਣ, ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ, ਖਿੋਲਸ਼ਾਸਤਰ, ਸੰਿੀਤ, ਲਨਲਤ ਕਲਾ ਅਤੇ
ਔਸ਼ਿਨਿਨਿਆਿ ਿਰਿੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨਿਚ ਨਿਪਿ
ੰ ਤਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਚਾਰੀਆ ਸਨਥਰਿਤੀ ਦੀ ਰੇਖ-ਦੇਖ ਥੱਲੇ
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਭਿਰਿ ਨਪਟਕਾਂ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਨਦਆਿਰ ਆਰੀਆ ਅਸ਼ੋਕ
ਰਾਿੀ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਿ ਿਰਿ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ। ਉਿ ਬੋਿੀ ਦੇਿਤੇ ਅਿਲੋਕੀਤੇਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਦੇਿੀ ਤਾਰਾ ਦੇ
ਬੜੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਿ। ਜਦੋੇਂ ਰਾਜਾ ਿਨਰੰਦਰ ਿੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ‘ਤਾਰਾ’ ਦੀ ਉਸ ਿਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰਸਤਾਿ ਿੋਨਿਿ
275

ਅਿਯਿ = ਭਾਿ, ਖੰਡ; ਅਿਯਿੀ = ਸਿਿਰ, ਸਕਲ, ਅਖੰਡ; ਨਿਰਾਕਰਣ = ਖੰਡਿ ਕਰਿਾ, ਰੱਦ ਕਰਿਾ [ਿ: ਕੋ:]

276

ਨਿਰਾਕਰਣ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਅਲਿ (ਿੱਖ) ਕਰਿ ਦੀ ਨਿਯਾ; ਖੰਡਿ. ਰੱਦ ਕਰਿਾ; ਿਟਾਉਣਾ. ਨਿਿਾਰਣ [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਸਾਿਿਣੇ ਰੱਨਖਆ ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਨਕ ਇਿ ਉਸਦੀ ਪੂਜਣਯੋਿ ਦੇਿੀ ਦਾ ਿਾਿ
ਿੈ। ਰਾਜਾ ਿੇ ਇਸ ਇਿਕਾਰ ਤੋੇਂ ਿੱਸੇ ਨਿਚ ਆ ਕੇ ਿੋਨਿਿ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦੂਕ ਨਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਿੰਿਾ ਿਦੀ ਨਿਚ
ਸੱਟ ਨਦੱਤਾ। ਇਿ ਸੰਦੂਕ ਸਿੰਦਰ ਨਿਚ ਨਡਿਣ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ, ਿੰਿਾ ਨਿਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਨਜਿੇ ਦੀਪ (ਟਾਪੂ) ’ਤੇ ਜਾ
ਅਟਨਕਆ। ਿੋਨਿਿ ਿੇ ਸ਼ਰਿਾ ਭਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇਿੀ ਤਾਰਾ ਦੇ ਿਾਿ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਿ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਸੰਦੂਕ ਨਿਚੋੇਂ
ਬਾਿਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਿ ਕਝ ਸਿਾ ਇਸੇ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਿੀ ਰਿੇ ਨਜਸ ਦਾ ਿਾਿ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਚੰਦਰਦੀਪ ਪੈ ਨਿਆ।
ਬੋਿੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਿੂਰਤੀਆਂ, ਦੇਿ ਅਿਲੋਨਕਤੇਸ਼ਿਰ
ਅਤੇ ਦੇਿੀ ਤਾਰਾ ਦੇ ਿਾਿ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਨਿਲੋ ਪਨਿਲ ਉੱਥੇ ਨਸਰਫ ਿਨਛਆਰੇ (ਕੈਿਰਤ) ਿੀ ਆਇਆ
ਕਰਦੇ ਸਿ ਪਰ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਿੋਰ ਲੋਕ ਿੀ ਉਸ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਿਸਣੇ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਿਏ।
ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਇਨਤਿਾਸ ਨਿਚ ਇਕ ਿੋਰ ਿਡੇਰੇ ਚੰਦਰ ਿੋਨਿਿ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਿੇ
ਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਪਾਨਣਿੀ ਦੀ ਨਿਆਕਰਣ ਉੱਪਰ
ਨਲਨਖਆ “ਭਾਸ਼ਯ” ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਪਨੜਹਆ। ਇਸ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਿੀਆਂ ਿਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਸਿੈ ਪਾਨਣਿੀ ਦੀ ਨਿਆਕਰਣ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ “ਚੰਦਰ ਨਿਆਕਰਣ” ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ
ਨਲਨਖਆ। ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਉਿ ਿਾਲੰਦਾ ਆਏ ਨਜੱਥੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬੋਿੀ ਨਰਸ਼ੀ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਿਾਲ ਿੋਈ।
ਇਿ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਅਚਾਰੀਆ ਿਾਿਅਰਜਿ ਦੀ ‘ਿਾਨਿਆਿਕ’ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਨਟੱਪਣੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਿਸ਼ਿੂਰ
ਸਿ। ਪਰ ਚੰਦਰ ਿੋਨਿਿ ਸਿੈ ਯੋਿਚਾਰ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਅਿਯਾਈ ਸਿ ਨਜਸ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਆਰੀਆ ਅਸੰਿਾ
ਿੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਿ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਦੀ ਪਾਨਣਿੀ ਦੀ ਨਿਆਕਰਣ ਉੱਪਰ ਰਚਿਾ ਦੇਖ ਕੇ
ਿੋਨਿਿ ਿੇ ਆਪਣੀ ਿੂਲ ਰਚਿਾ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਖੂਿ ਨਿਚ ਸੱਟ ਨਦੱਤੀ ਨਕ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ਇਿ ਕਝ
ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਅਵਲੋ ਰਕਤੇਸ਼ਵਰ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗ੍ਟ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਰਕਹਾ “ਭਾਿੇੇਂ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਇਕ ਨਰਸ਼ੀ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਅਨਭਿਾਿੀ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੇਰੀ ਰਚਿਾ ਦੂਨਜਆਂ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਉਪਯੋਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬੇਿੱਦ ਉਪਯੋਿੀ ਸਾਬਤ ਿੋਿੇਿੀ।” ਇਿ ਕਨਿਣ ’ਤੇ ਉਸ ਿਰੰਥ ਨੂੰ ਖੂਿ
ਨਿਚੋੇਂ ਬਾਿਰ ਕੱਢ ਨਲਆ ਨਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਇਿ ਖੂਿ “ਚੰਦਰ ਕੂਪ” ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਨਣਆ ਜਾਣ
ਲੱਿਾ। ਪਰ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ, ਚੰਦਰ ਿੋਨਿਿ ਦੇ ਬੜੇ ਿੱਡੇ ਪਰਸੰਸਕ ਸਿ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ
ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਿੇ, ਚੰਦਰ ਿੋਨਿਿ ਦੇ ਿਾਲੰਦਾ ਪਿੰਚਣ ’ਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਨਤੰਿ ਰਥਾਂ ਿਾਲ ਸਆਿਤ ਕੀਤਾ; ਦੋ ਆਪਣੇ
ਅਤੇ ਿੋਨਿਿ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਸੱਨਖਆ ਦੇ ਦੇਿਤਾ ਿੰਜਸ਼ਰੀ ਦੀ ਿੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਿ ਰਥਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਿਿਰ
ਨਿਚ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਜਲੂਸ ਸਿੇਤ ਿਜ਼ਰੀ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਿੇ ਿੰਜਸ਼ਰੀ ਦੀ ਿਨਿਿਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਿਾਏ।
ਚੋਦਰ ਿੋਨਿਿ ਿੇ ‘ਨਿਆਇਲੋਕ-ਨਸੱਨਿ’ (ਨਿਆਇਨਸਿਯਲੋਕ) ਿਾਿਕ ਿਰੰਥ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ
ਨਲਨਖਆ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.20

ਪਰਾਨਿਆਕਰ ਿਪਤ (940 ਈ:)

ਪਰਾਨਿਆਕਰ, ਨਜਸ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 940 ਈ: ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਿੇ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ
ਕੀਤੀ:

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ
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‘ਪਰਿਾਣ ਿਾਰਤਕਆਲੰਕਾਰ’: ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ‘ਪਰਿਾਣਿਾਰਤਕ’ ਿਰੰਥ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ।
ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।
‘ਸਨਿਅਿਲੰਬ277-ਨਿਸਚੈ’: ਇਸ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ‘ਿਸਤੂਆਂ’ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਿ ਬਾਰੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨਿਸ਼ਚਾ
ਕਰਿਾ’ ਨਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ
ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.21

ਅਚਾਰੀਆ ਨਜਤਾਨਰ (940 - 980 ਈ:)

ਅਚਾਰੀਆ ਨਜਤਾਨਰ ਦਾ ਜਿਿ ਇਕ ਬਰਾਿਿਣ ਪਨਰਿਾਰ ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਪਤਾ ਿਰਭਪਾਦ, ਿਾਰੇੇਂਦਰ
(ਬੰਿਾਲ) ਦੇ ਰਨਿਣ ਿਾਲੇ ਸਿ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਿ ਬੋਿੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਿੰਜਸ਼ਰੀ ਦੇ ਭਿਤ
ਬਣੇ। ਨਿਕਰਿਾਨਸ਼ਲਾ ਿਿਾਨਿਨਦਆਲੇ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਿਿਾਪਾਲ ਪਾਸੋੇਂ ਪੰਨਡਤ ਦੀ ਪਦਿੀ ਪਰਾਪਤ ਿੋਈ।
ਨਜਤਾਨਰ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ ਕੀਤੀ:
‘ਿੇਤਤਤਿ ਉਪਦੇਸ਼’: ਇਸ ਨਿਚ ਿੇਤ ਦੀ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ। ਇਸ ਦਾ
ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।
‘ਿਰਿ-ਿਾਰਿੀ ਨਿਨਿਸ਼ਚਯ’: ਪੱਖ (ਿਾਰਿੀ) ਅਤੇ ਸਾਿਯ (ਿਰਿ) ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਿਾ। ਇਸ ਦਾ
ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।
‘ਬਾਲਅਿਤਾਰ ਤਰਕ’: ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ
ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.22

ਨਜਿ ( 940 ਈ )

‘ਨਜਿ’, ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 940 ਈ: ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਿੇ ‘ਪਰਿਾਣਿਾਰਤਕਅਲੰਕਾਰਟੀਕਾ’ ਿਾਿੀ ਿੰਥ
ਨਲਨਖਆ।

5.10.23

ਰਤਿਕੀਰਤੀ (940 - 1000 ਈ:)

ਰਤਿਕੀਰਤੀ, ਨਿਕਰਿਾਨਸ਼ਲਾ ਨਿਸ਼ਿਨਿਨਦਆਲੇ ਨਿਚ ਅਨਿਆਪਕ ਸਿ। ਇਿ ਿਰਿੋਤਰ, ਨਿਆਇਭੂਸ਼ਣ
ਅਤੇ ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਉਿਿਾਂ ਦੇ “ਅਪੋਿ” ਅਤੇ “ਨਸ਼ਣ-ਭੰਿ”
ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਿਾਲ ਅਸਨਿਿਤ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੋ ਪਰਕਰਣ ਨਲਖੇ: “ਅਪੋਿਨਸੱਨਿ” ਅਤੇ
“ਕਸ਼ਣਭੰਿਨਸੱਨਿ”।
ਪਨਿਲੀ ਰਚਿਾ ਨਿਚ ਉਿ ‘ਅਪੋਿ’ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਝਾਉ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਕ
‘ਸ਼ਬਦ’ ਨਕਸੇ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉਣ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੇਂ ਅਲਿ
ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿਿ। ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ
277
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ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿ ਦਾ ਿੀ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਇਿ ਇਕੋ ਸਿੇ, ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ‘ਭਾਿ’
ਅਤੇ ‘ਅਭਾਿ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਦੂਜੀ ਰਚਿਾ, ਦੋਿੇੇਂ ਿਾਂਿਾਚਕ ਅਤੇ ਿਾਂਿਾਚਕ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਰਾਿੀੇਂ ਇਿ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਿੈ
ਨਕ ਸਭ ਿਸਤੂਆਂ ਨਛਣ-ਭੰਿਰ (ਪਲ ਭਰ ਲਈ) ਿਿ; ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਿਾਣ, ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਿਾਸ਼ ਲਈ
ਨਤੰਿ ਨਛਣਾਂ (ਪਲਾਂ) ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ ਿੈ।

5.10.24

ਰਤਿ ਿਜਰ (979 - 1040 ਈ: )

ਰਤਿ ਿਜਰ ਦਾ ਜਿਿ ਇਕ ਕਸ਼ਿੀਰੀ ਬਰਾਿਿਣ ਘਰਾਣੇ ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਿਜ (ਿਡੇਰ)
ੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ
ਅਤੇ ਤੀਰਥਕਾਂ ਨਿਚ ਿਾਿਰ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਪਤਾ ਿਰੀ ਭਦਰ ਿੇ ਬੱਿਿਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਤਿ ਿਜਰ
ਿੇ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੱਕ ਬੋਿੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਕੀਤਾ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ “ਯਕਤੀਪਰਯੋਿ” ਿਾਿ ਦਾ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾਿ ਤੋੇਂ ਿੀ ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ, ਇਸ ਨਿਚ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਯਕਤੀ ਦੀ
ਨਿਿਾਰਕ ਿਰਤੋੇਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ
ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.25

ਨਜਿ ਨਿਤਰ (1025 ਈ:)

ਨਜਿ ਨਿਤਰ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 1025 ਈ: ਦੇ ਇਰਦ ਨਿਰਦ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਕਸ਼ਿੀਰ ਦੇ ਰਨਿਣ
ਿਾਲੇ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਸਰਿੱਨਿਆ ਦੇਿ, ਦਾਿਨਸ਼ਲਾ ਅਤੇ ਿੋਰਿਾ ਿਾਲ ਨਿਲ ਕੇ ਨਤੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਬਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਨਿਤ ਿਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਤੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਅਿਿਾਦ ਕਰਿ ਲਈ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਇਆ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ
‘ਨਿਆਇ-ਨਬੰਦੂ-ਨਪੰਡਾਰਥ278’ ਿਾਿਕ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ ਜੋ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ ‘ਨਿਆਅਨਬੰਦੂ’ ਨਕਰਤ ਦੇ ਭਾਿਰਥਾਂ
ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.26

ਦਾਿਸ਼ੀਲ (1025 ਈ:)

ਦਾਿਸ਼ੀਲ (ਦਾਿਸ਼ਰੀਲ) ਦਾ ਜਿਿ ਕਸ਼ਿੀਰ ਨਿਚ ਲਿਪਿ 1025 ਈ: ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਉਿ ਪਰਨਿਤ ਭਦਰ,
ਨਜਿਨਿਤਰ, ਸਰਿੱਨਿਆ ਦੇਿ ਅਤੇ ਨਤਲੋਪਾ ਦੇ ਸਿਕਾਲੀ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਨਤੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਸੰਸਨਿਤ ਿਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਤੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਅਿਿਾਦ ਕਰਿ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਿ ਕੀਤਾ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ
“ਪਸਤਕ ਪਾਠਉਪਾਯ” ਿਾਿ ਦਾ ਇਕ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ ਨਜਸ ਨਿਚ ਪਸਤਕਾਂ ਪੜਹਿ ਦੀ ਨਿਿੀ ਉਪਰ ਚਰਚਾ
ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.27

ਨਿਆਿਸ਼ਰੀ ਨਿਤਰ ( ਲਿਪਿ 1040 ਈ )

ਨਿਕਰਿਾਨਸ਼ਲਾ ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਦੇ ‘ਿਿਾਿ ਥਿ’ ਿੰਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਨਿਆਿਸ਼ਰੀ ਨਿਤਰ ਦਾ ਜਿਿ ਬੰਿਾਲ ਦੇ
ਸਥਾਿ ਿੌੜ ਨਿਖੇ ਿੋਇਆ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ “ਕਾਰਯ-ਕਾਰਣ ਭਾਿਨਸੱਨਿ” ਿਾਿਕ ਇਕ ਿਰੰਥ
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ਨਲਨਖਆ। ਇਸ ਨਿਚ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ
ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.28

ਨਿਆਿਸ਼ਰੀ ਭਦਰ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ:)

ਨਿਆਿਸ਼ਰੀ ਭਦਰ ਇਕ ਿਿਾਿ ਤਾਰਨਕਕ ਸਿ, ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਜਿਿ ਇਕ ਕਸ਼ਿੀਰ ਦੇ ਬਰਾਿਿਣ ਪਨਰਿਾਰ ਨਿਚ
ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਬੱਿਿਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਨਤੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਨਜੱਥੇ
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਕਈ ਸੰਸਨਿਤ ਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਿਿਾਦ ਨਤੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਕੀਤਾ। ਨਤੱਬਤ ਨਿਚ ਉਿ ‘ਕਸ਼ਿੀਰੀ
ਨਿਆਿਸ਼ਰੀ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ‘ਪਰਿਾਣ ਨਿਨਿਸ਼ਚਯ ਟੀਕਾ’ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ
ਨਲਨਖਆ ਿਰੰਥ ਿੈ ਜੋ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ‘ਪਰਿਾਣ ਨਿਨਿਸ਼ਚਯ’ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ
ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਿ ਅਿਿਾਦ ਨਿਆਿਸ਼ਰੀ ਿੇ ਸਿੈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

5.10.29

ਰਤਿਾਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਲਿਪਿ 1400 ਈ:)

ਰਤਿਾਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਪਿਾਿ ‘ਕਨਲਕਾਲ ਸਰਿੱਨਿਆ’, ਸਰਿਾਸਤੀਿਾਦ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਿਾਿਰ ਸਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਨਿਕਰਿਾਨਸ਼ਲਾ ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਤੋੇਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਨਦਆ ਨਜਤਾਨਰ, ਰਤਿਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਿੋਰ
ਆਚਾਰੀਆਂ ਤੋੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਿਿਤ
ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਛੰਦ’ ਉੱਪਰ ‘ਛੰਦੋਰਤਿਾਕਰ’ ਿਾਿਕ ਿਰੰਥ ਅਤੇ ਤਰਕ ਉੱਪਰ ਨਿਿਿਨਲਖਤ
ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ:
‘ਨਿਨਿਆਪਤੀ-ਿਾਤਰ ਨਸੱਨਿ’: ਇਸ ਨਿਚ ਨਸਰਫ ਨਿਆਿ ਦੀ ਨਿਨਿਆਪਤੀ (ਐਲਾਿ) ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ
ਕਰਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ
ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਿ ਅਿਿਾਦ ਇਕ ਿੇਪਾਲੀ ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਂਤੀਭਦਰ ਿੇ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਅੰਤਰਨਿਆਪਤੀ’: ਇਸ ਨਿਚ ਆਂਤਨਰਕ (ਅੰਦਰਲੇ) ਅਨਿੱਖੜ ਸੰਬੰਿ (ਨਿਆਪਤੀ) ਦੀ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਇਿ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ ਨਕ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚਕਾਰ
ਅਨਿੱਖੜਿੇੇਂ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਉਦਾਿਰਣ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਿੀ ਸੰਕਲਨਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਥੋੇਂ ਤੱਕ ਨਕ
‘ਪਕਸ਼’ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਿੀ ਸੰਕਲਨਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

5.10.30

ਯਿਾਰੀ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ:)

ਯਿਾਰੀ, ਨਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਿਚ ਿਾਿਰ ਸਿ। ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਸਿਾਰੇ,
ਆਰਥਕ ਿਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ, ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਨਿਕਰਿਨਸ਼ਲਾ ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਨਿਚ ਪਦਿੀ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਿਹਾਂ
ਿੇ

‘ਪਰਿਾਣ-ਿਾਰਤਕਅਲੰਕਾਰ

ਟੀਕਾ’

ਿਾਿਕ

ਿਰੰਥ

ਨਲਨਖਆ

ਜੋ

ਪਰਾਨਿਅਕਰ

ਿਪਤ

ਦੇ

‘ਪਰਿਾਣਿਾਰਤਕਅਲੰਕਾਰ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ
ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.31

ਸ਼ੰਕਰਆਿੰਦ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ:)

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਸ਼ੰਕਰਅਿੰਦ ਦਾ ਜਿਿ ਕਸ਼ਿੀਰ ਦੇ ਇਕ ਬਰਾਿਿਣ ਪਨਰਿਾਰ ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਉਿ ਸਭਨਿਨਦਆਿਾਂ ਨਿਚ ਨਿਪਿ
ੰ
ਸਿ, ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਚ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ‘ਪਰਿਾਣਿਾਰਤਕ ਟੀਕਾ’ ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੀ
ਰਚਿਾ ‘ਪਰਿਾਣ ਿਾਰਤਕ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਟੱਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਨਲਨਖਆ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ
ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਰਚਿਾਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
‘ਸੰਬੰਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾਿਸਾਰ’: ਇਿ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ਿਰੰਥ ‘ਸੰਬੰਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਨਟੱਪਣੀ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ
ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।
‘ਅਪੋਿਨਸੱਨਿ’: ਇਸ ਨਿਚ “ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ (‘ਨਿਸ਼ੇਿ ਦਾ
ਨਿਸ਼ੇਿ’) ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ” ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ
ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।
‘ਪਰਨਤਬੰਿ ਨਸੱਨਿ’: ਇਸ ਨਿਚ ‘ਕਾਰਣਾਤਿਕ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ
ਦਾ ਿੂਲ ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ।

5.10.32

ਸ਼ੱਭਕਰ ਿਪਤ (ਲਿਪਿ 1080 ਈ:)

ਸ਼ੱਭਕਰ ਿਪਤ, ਨਿਕਰਿਾਨਸ਼ਲਾ ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਦੇ ਿਖੀ ਅਭੇਆਂਕਰ ਿਪਤ ਦੇ ਨਸ਼ਸ਼ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ
ਜੀਿਿਕਾਲ ਨਿਆਰਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ
ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਿੀ ਆਿਾਰਤ ਿਿ। ਜੈਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਿਰੀਭਦਰ ਸੂਰੀ
ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਿਾ ਕਰਦੇ ਿਿ।

5.10.33

ਿੋਕਸ਼ਾਕਰ ਿਪਤ (ਲਿਪਿ 1100 ਈ:)

ਿੋਕਸ਼ਾਕਰ ਿਪਤ, ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 12ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਇਕ ਿਿਾਿ ਬੋਿੀ
ਨਿਿਾਰ ਜਿਦਲ (ਬੰਿਾਲ) ਦੇ ਿਖੀ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ’ ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ ਨਜਸ
ਨਿਚ ‘ਸ਼ਬਦਸੰਿਯਾ’ (ਤਰਕ ਨਿਚ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਕਿੀਕੀ ਸ਼ਬਦ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੂਲ
ਸੰਸਨਿਤ ਰੂਪ ਿਆਚ ਚੱਕਾ ਿੈ ਪਰ ਨਤੱਬਤੀ ਅਿਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੰਥ ਨਤੰਿ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ
ਿੋਇਆ ਿੈ: (1) ਪਰਨਤਅਕਸ਼; (2) ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ; ਅਤੇ (3) ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ।

5.11

ਬੋਧੀ ਤਿਕਸ਼ਾਸਤਿ ਪਿੰਪਿਾ ਦਾ ਪਤਨ੍

ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ, ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਦੇ, ਸੰਖੇਪ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋੇਂ ਦੇਨਖਆ ਿੈ, ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਅਿਨਿਣਤ
ਅਿਆਈਆਂ ਿੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਿੇਕਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿ ਿਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ
ਨਿਚ ਬੜਾ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਇਆ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ, ਆਪਣੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਬਰਾਿਿਣ
ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ, ਪਰਚਨਲਤ ਅਤੇ ਪਰਬਲ, ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿੰਿਾਨਰਆ। ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ
ਬਾਿੀ ਅਕਸ਼ਪਾਦ (ਪਨਿਲੀ ਸਦੀ ਈ:) ਦੇ ਪੰਜ ਅਿਯਿੀ (ਪੰਚਾਿਯਿ) ਤਰਕਿਾਕ ਨੂੰ, ਿਿਾਰਜਿ (ਤੀਜੀ
ਸਦੀ ਈ:) ਿੇ ਨਸਰਫ ਨਤੰਿ ਅਿਯਿੀ ਿੀ ਿੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਿੀ ਬੱਸ ਿਿੀ, ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅੱਿੇ ਿਿਾਉੇਂਦੇ ਿੋਏ,
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ਆਚਾਰੀਆ ਨਦਿਿਾਿ (ਪੰਜਿੀ ਸਦੀ ਈ:) ਿੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਸੋਲਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਸਰਫ ਇਕ
“ਪਰਿਾਣ” ਨੂੰ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਿਹਾਂ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ਬੋਿੀ
ਤਰਕਸ਼ਾਤਰ ਬਿਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਿਾ ਚਲ ਸਨਕਆ ਅਤੇ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ, ਬੋਿੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਬੋਿੀ ਤਰਕ
ਿੀ ਭਾਰਤ ਿਰਸ਼ ਦੀ ਿਰਤੀ ਤੋੇਂ ਖਤਿ ਿੋਣਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਨਿਆ। ਇਸ ਨਿਰਾਿਟ ਦੇ ਕਈ ਇਨਤਿਾਸਕ ਕਾਰਣ ਿਿ,
ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ, ਭਾਰਤ ਨਿਚ, ਇਸਲਾਿੀ ਿਜ਼ਿਬ ਦਾ ਸੰਘਾਰਿੀ ਪਰਿੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਪਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਇਨਤਿਾਸਕ ਿਲਚਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਿੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋੇਂ ਚਲੀ ਆ ਰਿੀ ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼, ਤਰਕ-ਨਿਤਰਕ ਅਤੇ
ਦਿੰਦਾਤਿਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਉਥਲ ਪਥਲ ਕਰਕੇ ਦਨਿਸ਼ਤ-ਿਰਦੀ, ਜਬਰ, ਖੌਫ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ
ਿਾਿੌਲ ਨਿਚ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਇੰਤਿਾ-ਪਸੰਦ ਿਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਇਲਾਿੀ-ਫਰਿਾਿ ਦੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿ ਲਈ ਿਜਬੂਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਾਿਿ ਰੂਿਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲਤਾਨੜਆ ਅਤੇ ਕਚਨਲਆ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਿਿ-ਪਸੰਦ ਬੋਿੀ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਿ, ਜਪਾਿ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਲ ਜਾ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਫਰ ਸਨਿਿੇ ਕਚਲੇ ਿੌ-ਿਜ਼ਿਬੀ ਿੋ ਿਏ।
ਸ਼ਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦਕ ਪਤਿ ਦੇ ਪੰਜ ਿੱਖ ਕਾਰਿ ਦੱਸਦੇ
ਿਿ: (1) ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਕਰਾਰਿਈ ਪਰਨਿਰਤੀ; (2) ਰਾਜਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਾ ਖਸ ਜਾਣਾ; (3)
ਇਸਲਾਿ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ; (4) ਬਰਾਿਿਣ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨਿਚ ਪਿਰ-ਜਾਨਿਰਤੀ; ਅਤੇ (5) ਬੱਿਿਤ
ਦਾ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਰਿ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉ।
ਇਿਹਾਂ ਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਭਾਿ ਿਾਲ ਛੇਤੀ ਿੀ ਭਾਰਤ ਨਿਚੋੇਂ, ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਿਚੋੇਂ, ਬੋਿੀ
ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖਾਤਿਾ ਿੋ ਨਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋੇਂ ਿੱਡੀ ਸੱਟ
ਇਸਲਾਿ ਦੇ ਕੱਟੜਿਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿੱਖਰੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਿਲ ਘੋਰ ਅਸਨਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿੇ ਿਾਰੀ।

5.11.1

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਕਰਾਰਿਈ ਪਰਨਿਰਤੀ

ਈਸਿੀ ਸੰਿ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਿੇ ਇਕ ਅਨਿਿ ਕਦਿ
ਚੱਨਕਆ ਜਦੋੇਂ ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕ ਆਚਾਰੀਆ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਿੇ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ
ਰਚਿਾ, ‘ਨਿਆਇਸੂਤਰ’, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਚਾਰ ਪਰਿਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਿਯਿ
(ਪੰਚਾਿਯਿ) ਿਾਲਾ ਤਰਕਿਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੋਿੀ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਿੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰਨਕਕ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜੋ
ਡੂੰਘੀਆਂ, ਬਾਰੀਕਬੀਿ ਅਤੇ ‘ਅਣ-ਖੰਨਡਤ’ ਿਰਿੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਿ ਬੜੀਆਂ ਪਰਚਡ
ੰ ਅਤੇ
ਸਾਿਸਿਈ ਚਣੌਤੀਆਂ ਸਿ। ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਿਾਿਅਰਜਿ ਿੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਨਤੰਿ ਅਿਯਿਾਂ ਿਾਲਾ
ਤਰਕਿਾਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਸਿਰਥਿ ਨਿਚ ਬਰਾਿਿਣ ਟੀਕਾਕਾਰ ਿਾਤਸਯਾਇਿ (400 ਈ:)
ਦੀਆਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿਾਕਾਿਯਾਬ ਰਿੀਆਂ ਜਦੋੇਂ ਿਿਾਿ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਨਦਿਿਾਿ ਿੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸਰਫ ਇਕ
ਅਰਥਾਤ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿਾਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਅਰਥਾਤ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਨੂੰ
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਿੇੇਂ ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕ ਉਦਯੋਤਕਰ (6ਿੀੇਂ ਸਦੀ) ਿੇ ਨਦਿਿਾਿ ਨੂੰ ਿਲਤ
ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ, ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਿੇ ਆਪਣੇ ਿਰੂ ਨਦਿਿਾਿ
ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਿੋਏ ਉਦਯੋਤਕਰ ਦੀ, ਬੌਨਿਕ ਪੱਿਰ ’ਤੇ, ਸਖਤ ਅਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ 9ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਤਕ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਰਿਾ। ਨਫਰ 10ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਨਿਚ
ਇਕ ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕ ਉਦਯਿਆਚਾਰੀਆ ਿੇ, ਬੋਿੀ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ‘ਆਤਿ-ਤਤਿ-ਨਿਿੇਕ’
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ਿਾਿਕ ਿਰੰਥ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਫਰ ਿੀ ਬੋਿੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਿਰਥਿ ਨਿਚ ਅਿੇਕਾ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿੇ
ਬਰਾਿਿਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਅਿਨਿਣਤ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਲਖੀਆਂ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਨਜਿਨਿਤਰ, ਪਰਨਿਆਕਾਰ ਿਪਤ, ਨਜਤਾਨਰ,
ਸ਼ੰਕਰਆਿੰਦ ਅਤੇ ਿੋਕਸਾਕਰ ਿਪਤ ਿਰਿੇ ਿਾਿ ਿਰਣਿਯੋਿ ਿਿ। ਲਿਪਿ 800 ਸਾਲ ਤਕ (300 ਈ: ਤੋੇਂ
1100 ਈ:) ਬੋਿੀਆਂ ਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਬਰਾਿਿਣਾਂ ਦਾ ਿਕਬਲਾ ਬੜੇ ਸਾਿਸਿਈ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਇਿ ਿੋਇਆ ਨਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰਨਕਕ ਨਸਿਾਂਤ ਬਰਾਿਿਣ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਚ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਾਅ ਲਏ ਿਏ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ
ਖਤਿ ਿੋ ਿਈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਇਿ ਿਿੀ ਨਕ ਬੋਿੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਿਿਾਿ ਅਤੇ ਬੇਨਿਸਾਲ ਨਿਦਿਤਾ ਦੇ
ਚੰਨਿਆਉ ਨਸਤਾਰੇ ਖਤਿ ਿੋ ਿਏ। ਿਸਬੰਿੂ, ਿਾਿਾਰਜਿ, ਨਦਿਿਾਿ ਅਤੇ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਿਰਿੇ ਤਰਕ ਦੇ
ਿਿਾਿ ਨਰਸ਼ੀ ਅੱਜ ਿੀ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਚ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਚਿਕ ਦਿਕ ਰਿੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਦੀ
ਦੇਣ ਅਨਿੱਟ ਅਤੇ ਅਿਰ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਿੀ ਨਿਿੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਿਿਾਿ ਆਤਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪਨਿੱਤਰ ਿੋਨਢਆਂ ’ਤੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਨਭਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਨਿਤੀ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਸਰੱਨਖਅਤ ਖੜੀ ਿੈ ਅਤੇ ਖੜੀ ਰਿੇਿੀ। ਪਰਿਪਰਖ ਸਿ
ਉਿ ਲੋਕ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚ ਿਿੱਖਤਾ ਲਈ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਿ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਿੀ ਉਪਰੰਤ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਿੱਖਰੇ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਨਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿੀ ਸੀ।
ਇਿ ਲੋਕ ਉਿ ਸਿ ਜੋ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਿਾਣ ਕਰਦੇ ਸਿ। ਅਸਲ ਨਿਚ ਿੱਖਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰੋਿੀ
ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਪਰੇਰਿਾ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ।

5.11.2

ਰਾਜਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਾ ਖਸ ਜਾਣਾ

ਬੱਿਿਤ ਦੀ ਉੱਿਤੀ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉ ਲਈ ਸਿੇ ਸਿੇ ਸਥਾਿਕ ਰਾਨਜਆਂ ਿਲੋੇਂ ਿਾਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਰਆਇਤ
ਨਿਲਦੀ ਰਨਿੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱ ਧ ਦੇ ਰਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਰਰਸ਼ਦਾਂ ਰਾਜਗ੍ੜ੍ਹ, ਿੈਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਟਲੀਪਤਰ
ਅਤੇ ਜਲੰਿਰ ਨਿਖੇ ਬਲਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਉਿ ਿਿਿਾਰ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ (490 ਈ: ਪੂ:), ਕਾਲਆਸ਼ੋਕ (390
ਈ: ਪੂ:), ਅਸ਼ੋਕ (255 ਈ: ਪੂ:) ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ (78 ਈ:) ਰਾਨਜਆਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਿੇਠ ਬਲਾਈਆਂ
ਿਈਆਂ ਸਿ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਯਿਾਿੀ-ਬਕਟਰੀ ਰਾਜੇ ਿੇਿਾਂਦਰ ਿੇ ਿੀ ਬੱਿਿਤ ਨੂੰ ਲਿਾਤਾਰ ਸਿਾਇਤਾ ਨਦੱਤੀ ਨਜਸ
ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਿੇ ਆਪ ਿੀ 150 ਈ: ਪੂ: ਨਿਚ ਬੱਿਿਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਿੌਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰੀਿਰਸ਼, ਜੋ
ਨਸ਼ਿਾ ਅਤੇ ਸੂਰਯ ਦਾ ਪੂਜਕ ਸੀ, ਿੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਿ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਸਾਿਿਾਿੀ ਿਾਲ
ਸਰੱਨਖਅਤ ਰੱਨਖਆ।
ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਿਾਿਅਰਜਿ (300 ਈ:) ਨੂੰ ਆਂਿਰ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਤਿਾਿਿ ਿੇ ਿਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਸਬੰਿੂ (410 – 490 ਈ:) ਨੂੰ ਿਪਤਾ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਨਜਆਂ ਕਿਾਰ
ਿਪਤ, ਸਕੰਦ ਿਪਤ, ਪਰ ਿਪਤ ਅਤੇ ਬਾਲਨਦਨਤਯ ਤੋੇਂ ਸਿੇ ਸਿੇ ਸਿਾਇਤਾ ਨਿਲਦੀ ਰਨਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਬਪਰਥਿ
ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਨਦਿਿਾਿ (500 ਈ:) ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਲਿ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਸੰਿਿਾ ਿਰਿਿ ਦਾ
ਸਿਰਥਿ ਪਰਾਪਤ ਸੀ।
ਭਾਿੇੇਂ ਿੱਿ ਬੰਿਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਸਣਕ ਿਨਰੰਦਰ ਿਪਤ (600 ਈ:), ਜੋ ਭਿਿਾਿ ਨਸ਼ਿਜੀ ਦਾ ਭਿਤ ਸੀ,
ਿੇ ਬੱਿ ਿਯਾ ਨਿਖੇ ਬੋਿੀ ਰੱਖ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ, ਬੋਿੀ ਿੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਿਠਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਿ ਕੀਤਾ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਉਿ ਬੱਿਿਤ ਨੂੰ
ਜੜਹੋੇਂ ਉਖਾੜਿ ਨਿਚ ਅਸਫਲ ਨਰਿਾ। ਬੰਿਾਲ ਅਤੇ ਨਬਿਾਰ ਨਿਚ ਪਾਲ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਜੋ ਸਿੈ ਬੋਿੀ ਸਿ, ਿੇ
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ਬੋਿੀ ਅਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਠਾਂ ਨੂੰ ਿੱਡੇ ਪੈਿਾਿੇ ’ਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੀ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਬੱਿਿਤ ਦੇ ਪਤਿ ਦਾ ਅਰੰਭ 6ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਨਿਚ ਚਾਲੂਕੀਆ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ
ਰਾਜਸੰਘਾਸਿ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਿਾਲ ਿੋਇਆ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਬੱਿਿਤ ਦਾ ਦੱਖਣ ਨਿਚ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ।
ਚਾਲੂਕੀਆ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਿ ਜੈਿਿਤ ਅਤੇ ਬਰਾਿਿਣਿਾਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਨਿਿੀਅਤ ਨਿਲੀ। ਭਾਰੀ
ਨਿਣਤੀ ਨਿਚ ਭਿਿਾਿ ਨਸ਼ਿ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਪਣ ਿੰਦਰ ਉਸਾਰੇ ਿਏ ਅਤੇ ਭਿਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਿਤ ਸਾਰੇ
ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ ਿਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਕੱਟ ਰਾਜਾ ਅਿੋਘਿਰਸ਼ ਦੇ 815 ਈ: ਤੋੇਂ 877 ਈ: ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਿ ਬੱਿਿਤ
ਕਾਫੀ ਕਿਜ਼ੋਰ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰ 12ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਨਿਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਿ ਿੋ ਨਿਆ।
ਦੱਖਣ ਨਿਚ ਪੱਲਿ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ 10ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਭਿਿਾਿ ਨਸ਼ਿ ਦੇ ਭਿਤ ਬਣਿੇ ਸ਼ਰੂ ਿੋਏ।
ਸੰਿ 1019 ਈ: ਨਿਚ ਚੋਡੀ ਦੇ ਿਾਂਿੇਯਦੇਿ ਿੇ ਨਿਨਥਲਾ (ਭਾਰਤ-ਿੇਪਾਲ) ਨਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
1040 ਈ: ਨਿਚ ਉਸਦੀ ਿੌਤ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੱਤਰ ਕਰਣਦੇਿ ਉਸ ਦਾ ਜਾਿਸ਼ੀਿ ਬਨਣਆ। ਇਸ ਤੋੇਂ
ਪਨਿਲਾ ਿਾਂਿੇਯਦੇਿ, ਿਣ ਦੇ ਅਲਾਿਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਿਾਰਸ ਦੇ ਪਨਿੱਤਰ ਿਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਿੇਠ
ਕਰ ਚੱਕਾ ਸੀ। ਕਰਣਦੇਿ ਿੇ ਬੰਿਾਲ ਦੇ ਪਾਲ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਨਜਆਂ ਿਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਿੌਲੀ
ਿੌਲੀ ਪਾਲ ਿੰਸ਼ (ਜੋ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਿੀ ਸਿ) ਦੇ ਰਾਨਜਆਂ ਦੇ ਕਿਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਰਿਾਟਕ ਦਾ ਪਰਿਾਰ
ਖੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫਰ ਸੇਿ ਿੰਸ਼ ਦੇ ਨਿੰਦੂ ਰਾਨਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਨਥਲਾ ਨਿਚ ਸਥਾਪਤ ਿੋਇਆ (1089 - 1125
ਈ:)279। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸੇਿ ਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਨਜਆਂ ਿੇ ਬੰਿਾਲ ਨਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, 1197 ਈ: ਤਕ
ਬਰਾਿਿਣ ਿਰਿ ਨੂੰ ਬਿਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋੇਂ ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਦੀ ਰਾਨਜਆਂ ਿਲੋੇਂ ਿਿਾਇਤ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਣ
’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਿਾਂਿ ਪਰਿਤੀ ਨਿਚ ਰਕਾਿਟ ਪੈ ਿਈ।

5.11.3

ਇਸਲਾਿ ਿਤ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਦੀ ਘਾਤਕ ਿਾਰ

ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਥਾਿ ਿੱਕਾ ਨਿਖੇ 570 ਈ: ਨਿਚ ਇਸਲਾਿ ਿਜ਼ਿਬ ਦੇ ਬਾਿੀ, ਪੈਿੰਬਰ ਿਿੰਿਦ ਦਾ ਜਿਿ
ਿੋਇਆ। ਇਸ ਿਿਾਿ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਪੈਿੰਬਰ ਿੇ ’ਇਕ ਈਸ਼ਿਰ’ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੰਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਨਿਤ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਪੈਿੰਬਰ ਦੇ ‘ਖਲੀਫੇ’ ਉੱਤਰਾਨਿਕਾਰੀਆਂ ਿੇ ‘ਿਸਲਿਾਿ ਫੌਜ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਿੇਠ ਈਰਾਿ ਤੋੇਂ
ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਿ ਤੱਕ ਨਜੱਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਿੀ ਿਜ਼ਿਬ ਅਤੇ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨੂੰ ਿਰ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ
ਫੈਲਾਇਆ। ਈਸਿੀ ਸੰਿ ਦੀ 7ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਰਬਾਂ ਿੇ ਕਾਬਲ (ਅਫਿਾਨਿਸਤਾਿ) ਦੇ ਸ਼ਾਿ (ਨਜਸ
ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੀ ਸੰਤਾਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਨਜੱਤ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਾਇਆ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਥੋੜੀ
ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਬਲੋਚਸਤਾਿ ਅਤੇ ਨਸੰਿ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਪਰਭਾਕਰ ਿਰਿਿ ਅਤੇ ਨਫਰ ਉਸ ਦੇ ਸਪਰਨਸੱਿ ਪੱਤਰ
ਿਰਸ਼ਿਰਿਿ ਨੂੰ ਿਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਨਲਆ।
ਉਿਰ 872 ਈ: ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਿਿੰਿਦ-ਨਬਿ-ਕਾਨਸਿ ਿੇ ਨਿੰਦੂ ਰਾਨਜਆਂ ਕੋਲੋੇਂ ਦੱਖਣੀ ਨਸੰਿ ਦਾ
ਇਲਾਕਾ ਨਜੱਤ ਨਲਆ। ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਨਕਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿਸਲਿਾਿ ਬਾਦਸ਼ਾਿ ਿਨਿਿੂਦ ਿੇ, ਸੰਿ 1021 - 1022 ਈ: ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ

279

ਆਰ ਸੀ ਿਜੂਿਦਾਰ, ਐਚ ਸੀ ਚੌਿਰੀ, ਕੇ ਕੇ ਦੱਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਬਰਿਤ ਇਨਤਿਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਿਿਾਦ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਿ

ਨਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਿੀਿਰਨਸਟੀ, ਪਨਟਆਲਾ, 2000..
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ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਸ਼ਨਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੰਿ 1022 - 23 ਈ: ਨਿਚ ਿਿਾਲੀਅਰ ’ਤੇ
ਕਨਲੰਜਰ ਿੇ ਉਸ ਦੀ ਈਿ ਿੰਿ ਲਈ। 1026 ਈ: ਨਿਚ ਉਸ ਿੇ ਉਸ ਯਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋੇਂ ਿੱਡੇ ਨਿੰਦੂ ਿੰਦਰ
ਸੋਿਿਾਥ ਨੂੰ ਲੱਟ ਕੇ ਤਬਾਿ ਕੀਤਾ। ਇਿਹਾਂ ਿਿਨਲਆਂ ਨਿਚ ਿਨਿਿੂਦ ਦਾ ਿੂਲ ਿਕਸਦ ਨਿੰਦੂ ਿੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਤਾਂ
ਨੂੰ ਤਬਾਿ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਿਦੌਲਤ ਲੱਟਣਾ ਿੀ ਸੀ। ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਕੱਲੇ ਿਿਰਕੋਟ ਨਿਚੋੇਂ
ਉਿ “700,000 ਸੋਿੇ ਦੇ ਨਦਿਾਰ, 700 ਿਣ ਸੋਿੇ ’ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, 200 ਿਣ ਨਿਰੋਲ ਸੋਿਾ, 2000 ਿਣ
ਅਣਨਪੱਟੀ ਚਾਂਦੀ, 20 ਿਣ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਾਿਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆ।” ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ 1021 ਈ: ਦੇ ਆਸਪਾਸ
ਕਸ਼ਿੀਰ ਦੇ ਨਿੰਦੂ “ਸ਼ਾਿੀਆ” ਰਾਜਿੰਸ਼ ਨੂੰ ਿਸਲਿਾਿ ਫੌਜਾਂ ਿੇ ਬਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਬਾਿ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਬੱਿਿਤ ਦਾ ਕਸ਼ਿੀਰ ਨਿਚੋੇਂ ਖਾਤਿਾ ਕੀਤਾ।
ਉਿਰ ਬੰਿਾਲ ਨਿਚ, ਰਾਜਾ ਿਰਿਪਾਲ (783 - 820 ਈ:) ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਿਕਰਿਾਨਸ਼ਲਾ
ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਨੂੰ ਬਖਨਤਆਰ ਨਖਲਜੀ ਿੇ 1197 ਈ: ਨਿਚ ਅੱਿ ਨਿਚ ਜਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਨਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲੱਟ
ਿਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਿੀ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਰ ਿੋਏ ਬਿਨਿਣਤੀ ਬੋਿੀਆਂ ਿੇ ਇਸਲਾਿ ਕਬੂਲ ਕਰ ਨਲਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਸ
ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਭਿੌੜੇ ਿੋ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਿਜਬੂਰ ਿੋ ਿਏ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਤਰਕਨਿਨਦਆ ਦਾ ਉਸਾਰ
ਿੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬੰਦ ਿੋ ਨਿਆ।

5.11.4

ਬਰਾਿਿਣ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨਿਚ ਪਿਰ-ਜਾਨਿਰਤੀ

ਸਿਾਰਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਪਤਾ ਰਾਜਕਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਿਿਣ ਿਤ ਦੀ ਪਿਰ ਜਾਨਿਰਤੀ ਦਾ ਯਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਯਿ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸਰੀਿਪਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਿ ਕਾਲ ਿਾਲ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ (240 - 280 ਈ:)। ਭਾਿੇ ਇਸੇ ਕਾਲ
ਨਿਚ ਿੀ ਬੋਿੀ ਿਿਾਿ ਤਾਰਨਕਕਾਂ, ਜੈਸੇ ਅਸੰਿ, ਿਸਬੰਿੂ, ਕਿਾਰਜੀਿ ਅਤੇ ਨਦਿਿਾਿ ਿਰਨਿਆਂ ਿੇ ਜਿਿ
ਨਲਆ ਪਰ ਅਿਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਨਿਚ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਬੱਿ ਿਰਿ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਘਟਦਾ ਨਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਿ
ਆਪਣੀ ਜਿਿ ਭੂਿੀ ਤੋੇਂ 12ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਿ ਿੋ ਨਿਆ। ਨਜਿੇੇਂ ਪਨਿਲਾ ਦੱਨਸਆ ਜਾ
ਚੱਕਾ ਿੈ , ਿਿਾਤਿਾ ਬੱਿ ਨੂੰ ਦੇਿਤਾ ਿੰਿਣ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਿੀ ਇਕ ਅਿਤਾਰ ਸਿਝ ਕੇ
ਬਰਾਿਿਣ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨਿਚ ਸਿਾਅ ਨਲਆ ਨਿਆ। ਅੱਠਿੀੇਂ ਸਦੀ ਨਿਚ ਕੇਰਲਾ ਨਿਚ ਜਿਿੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ
ਿੇ ਨਸ਼ਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਲੋਕਨਪਰਯ ਬਣਾਉੇਂਦੇ ਿੋਏ ਨਿੰਦੂ ਿਰਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਬੜੀ ਕਾਿਯਾਬੀ ਿਾਲ
ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੱਿੜ ਅਤੇ ਤਾਨਿਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਆਚਾਰੀਆ ਰਾਿਾਿਜ ਿਰਿੇ ਿੈਸ਼ਿਿ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਿੇ ਚਾਲੂਕ
ਰਾਨਜਆਂ ਨੂੰ ਿੈਸ਼ਿਿ ਿਰਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰੇਨਰਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਿੀ ਨਰਸ਼ੀ
ਉਦੇਯਿਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਨਥਲਾ ਨਿਚ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿੇ ਬਰਾਿਿਣ ਿਰਿ ਨੂੰ ਬੱਿ ਿਰਿ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ਲੋਕਨਪਰਯ
ਬਣਾਉਣ ਨਿਚ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਰਾਿਿਣ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੀ ਪਿਰਜਾਨਿਰਤੀ ਦੇ
ਿਾਤਾਿਰਣ ਨਿਚ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅੱਿੇ ਿਿਣਾ ਿੋਰ ਿੀ ਿਸ਼ਕਲ ਿੋ ਨਿਆ।

5.11.5

ਬੱਿਿਤ ਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਰਿ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰ

ਜਦ ਨਕ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਬੋਿੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੱਛਿੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਿਾੜਿੀਆਂ ਿਲੋੇਂ ਬੇਰੋਕ ਕਤਲੇਆਿ, ਤਬਾਿੀ, ਜ਼ਲਿ
ਅਤੇ ਅੱਨਤਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਸਿ ਤਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਿਆਂਢੀ ਸੱਨਭਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਓਿਾ ਿੀ
ਸਨਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਆਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਣਤੀ ਨਿਚ ਬੋਿੀ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਿੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ
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ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਿਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਖਾਸ ਿਰਣਿਯੋਿ ਿੇਪਾਲ, ਨਤੱਬਤ, ਚੀਿ,
ਿੰਿੋਲੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਜਪਾਿ, ਲੰਕਾ, ਨਿਆਿਿਾਰ (ਬਰਿਾ), ਨਸਆਿ, ਸਿਾਟਰਾ ਅਤੇ ਜਾਿਾ ਆਨਦ ਿਿ, ਨਜੱਥੇ
ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਤਕਾਰ ਿਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੋਿੀ ਨਚੰਤਕ ਿਿੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਣਤੀ ਨਿਚ
ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਿਾਲ ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਿੰਚੀ ਅਤੇ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਬੋਿੀ
ਤਰਕ ਖੇਤਰ ਉੱਜੜ ਕੇ ਨਿਿੂਣਾ ਰਨਿ ਨਿਆ। ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਬੋਿੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਖਤਿ ਿੋਣ ਿਾਲ ਬੋਿੀ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਿੀ ਜਿਿ ਭੂਿੀ ਤੋੇਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅੰਤ ਿੋ ਨਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਤੀ ਨਿਆਿਿਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ, ਨਿਨਭੰਿ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ
ਿਤਭੇਦ ਅਤੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਨਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਖਲਹੇਆਿ ਪਰਿਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਕ
ਖਾਸ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ, ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਨਰਸ਼ਦਾਂ ਨਿਚ
ਨਿਿੇਕਿਈ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਨਸਆਿਾਂ ਦੇ ਸਿਾਿਾਿ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਇਿਹਾ ਦਾ ਪਨਿੱਤਰ ਿਿੋਰਥ ਸੀ ਨਜਸ ਨਿਚ
ਸਨਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਿਾਿਿ ਕਦਰਾਂ ਕੀਿਤਾ ਬੇਿੱਦ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਿਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿ। ਇਿ ਲੋਕ ਉਿ
ਸਿ ਜੋ ਸਾਿ ਲੈੇਂਦੇ ਿੀ ਆਪਣਾ ਿੂਿ
ੰ ਢਕਦੇ ਸਿ ਨਕ ਨਕਸੇ ਜੀਿ ਜੰਤੂ ਦੀ ਿੱਨਤਆ ਿਾ ਿੋ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ
ਬੇਰਨਿਿ ਿਾੜਿੀਆਂ ਦੀ ਿਾਿਤਾ ਇਿ ਸੀ ਨਕ ਆਪਣੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਨੂੰ ਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਨਜਆਂ
ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਲਈ ਿਾਿਿਤਾ ਦਾ ਖੂਿ ਕਰਿਾ ਰੱਬ ਦਾ ਿਕਿ ਸੀ।
ਭਾਿੇੇਂ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਿ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਿਲਕਾਂ ਨਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬੋਿੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਫੀ
ਪਰਾਣੀ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿੱਕੇਸ਼ਾਿੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਿਾਿਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਇਕ ਿੱਖਰੀ ਿੱਲ ਸੀ।
ਿਿਾਤਿਾ ਬੱਿ ਦੇ ਪਨਰਨਿਰਿਾਣ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਸੰਿ 260 ਈ:ਪੂ: ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੋਿੀ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ
ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਨਿਆ ਸੀ। ਇਿ ਨਭਕਸ਼ੂ ਬੱਿ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਉਸ ਦਾ
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪਨਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਿਿੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਕਨਲਆਣ ਲਈ ਦਿੀਆਂ ਦੇ ਕੋਿੇ ਕੋਿੇ ਨਿਚ
ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰ ਨਿਕਲੇ ਸਿ। ਇਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਾਿਿ ਦੱਖਾਂ ਤੋੇਂ ਿਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜਬਰੀ ਿਰਿ
ਪਨਰਿਰਤਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਿਟਾਂਦਰਾ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਨਿਿੀ ਸੀ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਤਲਿਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਿਾਲ
ਿਿੱਖਤਾ ਨੂੰ ਿਿੀ ਨਜੱਨਤਆ, ਿਾ ਿੀ ਨਿਨਭੰਿ ਨਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸਤਕ ਕਨਿ ਕੇ ਿਾਿਿਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ,
ਬਲਨਕ ਦੱਖਾਂ ਤੋੇਂ ਛਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਿ ਦੱਨਸਆ। ਇਸ ਿਿੋਰਥ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਿੇ ਿਾ
ਨਸਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਾਜ ਨਿਚ ਿੀ ਬਲਨਕ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਿ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਲਾਨਕਆਂ ਿਲ ਭਾਰੀ ਨਿਣਤੀ
ਨਿਚ ਬੋਿੀ ਪਰਚਾਰਕ ਭੇਜੇ। ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਪਰਚਾਰਕ ਯਿਾਿੀ-ਬਖਤਰੀੇਂ (ਅਫਿਾਨਿਸਤਾਿ), ਸੀਰੀਆ,
ਨਿਸਰ, ਿਕਦੂਿੀਆ (ਅਜੋਕਾ ਿੈਸੇਡੋਿੀਆ) ਦੇ ਇਲਾਨਕਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰਚੇ। ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਿੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਤਰ
ਿਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਪੱਤਰੀ ਸੰਘਨਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਨਜਆ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਬੋਿੀ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ
ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿੀਆਂ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਬੱਿਘੋਸ਼ (431 ਈ:) ਅਤੇ ਕਾਂਚੀਪਰ ਦੇ ਅਿਰੱਿ (12ਿੀ
ਸਦੀ) ਿਰਿੇ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਿਾਿ ਿਸ਼ਿੂਰ ਿਿ। ਇਨਤਿਾਸਕਾਰ ਇਿ ਿੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ
ਸਿਰਾਟ ਪੋਰਸ (ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੋਤਿ ?) ਿੇ ਇਕ ਬੋਿੀ ਨਭਕਸ਼ੂ ਸ਼ਰਿਾਣਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਿ (ਇਟਲੀ) ਦੇ ਔਿਸਟਸ
ਸੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਲਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਿਾਤੇ 29 ਈ:ਪੂ: ਨਿਚ ਭੇਨਜਆ।
ਸਿਰਾਟ ਕਨਿਸ਼ਕ (127 ਈ: - 151 ਈ:) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਿ ਬੋਿੀ ਪਰਚਾਰਕ ਿੱਿਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਖੌਤਿ ਅਤੇ ਖਸਿਰ ਿਲ ਿੀ ਭੇਜੇ ਿਏ। ਚੀਿ ਿਾਲ ਿੀ ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਸਦੀਆਂ ਪਰਾਣੇ ਿਿ। ਜਦੋ ਦੋ
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ਿਿਾਿ, ਿਾਿਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੈਿੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਿਤਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਉਿਿੀਆਂ ਸੱਨਭਆਤਾਿਾਂ ਦਾ ਿੇਲ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ
ਸਨਤਕਾਰ ਿਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਿਈ ਸ਼ਰਿਾ-ਭਾਿ ਿਾਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਿੰਤਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ
ਚੀਿ ਦੇ ਇਿ ਦੈਿੀ ਸੰਬੰਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਿਿ। ਇਸੇ ਸਦਭਾਿਿਾ ਿਾਲ ਿੀ ਚੀਿ ਤੋੇਂ ਅਿੇਕਾਂ
ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੀਿ ਜਾਣ ਦੇ ਿੌਕੇ ਨਿਲੇ।
ਚੀਿ ਨਿਚ ਬੱਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਈ: ਪੂ:: ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਸਿਰਾਟ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਅਿੇਕਾਂ
ਨਭਕਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਪਰਚਾਰਕ ਚੀਿ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਿਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਿ
ਨਸਲਨਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਰਿਾ। ਦਸਿੀੇਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਿ ਿਾਲੰਦਾ ਤੋੇਂ ਅਚਾਰੀਆ ਿਰਿਦੇਿ ਚੀਿ ਪਿਚ
ੰ ੇ ਨਜੱਥੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ
ਅਣਨਿਣਤ ਸੰਸਨਿਤ ਿਰੰਥ ਚੀਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਅਿਿਾਦ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਭਕਸ਼ੂ ਦਾਿਪਾਲ (980 ਈ:),
ਨਭਕਸ਼ੂ ਿਰਿਕਸ਼ (1004 ਈ:) ਿੇ ਚੀਿ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਿੀ ਸਿਰਾਟ ਿਲੋੇਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਸਿਿਾਨਿਆ ਨਿਆ। ਸੱਤਿੀ ਅਤੇ ਅੱਠਿੀ ਸਦੀ ਨਿਚ ਨਤੱਬਤ ਦੇ ਰਾਨਜਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਿਾਲੰਦਾ
ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਤੋੇਂ ਅਣਨਿਣਤ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਿੇ ਨਤੱਬਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਿਾਲੰਦਾ
ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ ਦੇ ਨਭਕਸ਼ੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਨਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਲਸ਼ੀਲ ਦੇ ਿਾਿ ਖਾਸ ਿਰਣਿਯੋਿ ਿਿ। ਸੰਿ 728 ਈ:
ਨਿਚ ਉਦਯਾਿ ਦੇ ਿਰੂ ਪਦਿ ਸੰਭਿ ਨੂੰ ਨਤੱਬਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਖਰੀ-ਸਰੋਣ-ਦੀਉ-ਸਿ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਨਤੱਬਤ
ਬਲਾਇਆ ਨਿਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ 9ਿੀੇਂ, 10ਿੀੇਂ, 11ਿੀੇਂ ਅਤੇ 12ਿੀੇਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਿ ਅਿਨਿਣਤ ਬੰਿਾਲੀ ਅਤੇ
ਨਬਿਾਰੀ ਨਭਕਸ਼ੂਆਂ ਿੇ ਨਤੱਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈੇਂਕੜੇ ਸੰਸਨਿਤ ਿਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਿਿਾਦ ਨਤੱਬਤ
ਨਿਚ ਨਿਲਦੇ ਿਿ।
ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਬੱਿਿਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਤਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੇ ਕਾਰਿਾਂ ਤੋੇਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਿਰ ਿੈ ਨਕ
ਬੋਿੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਿ ਸਥਾਿ ਤੋੇਂ ਨਕਉੇਂ ਅਤੇ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਖਤਿ ਿੋਈ। ਇਸਲਾਿ ਦੇ ਦਬਾਉ ਅਤੇ
ਜ਼ਲਿ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਿਨਿਣਤ ਬੋਿੀਆਂ ਿੇ ਿਾਰ ਕੇ ਇਸਲਾਿ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਿ ਅਪਣਾਇਆ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਚਲੇ ਿਏ ਜਾਂ ਬਰਾਿਿਣਿਤ ਨਿਚ ਸਿਾਅ ਲਏ ਿਏ। ਬੋਿੀਆਂ ਦੀ ਿਿਾਿ
ਇਨਤਿਾਸਕ ਦੇਣ ਇਿ ਸੀ ਨਕ ਬਰਾਿਿਣ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੈ ਕਾਫੀ ਿੱਦ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਿੋਇਆ ਨਜਸ ਨਿਚ
ਬੋਿੀ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਾਅ ਨਲਆ ਨਿਆ। ਇਿਹਾਂ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਇਿ
ਨਿਕਨਲਆ ਨਕ 13ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਬੱਿਿਤ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਿਚੋੇਂ ਖਤਿ ਿੋ ਨਿਆ ਨਜਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ
ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਿੀ ਠੱਪ ਿੋ ਿਈ।

ਕਾਂਡ ਛੇਿਾਂ
ਨਿਆਇ ਪਰਕਰਣ – ਿਿ-ਬਰਾਿਿਣ ਯਿ,
ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ ਦਾ ਆਿਨਿਕ ਸੰਪਰਦਾਇ
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ਨ੍ਿ-ਬਰਾਹਮਣ ਯੁਗ (ਲਗਪਗ 900 ਈ: – 1920 ਈ:)

ਭਾਿੇੇਂ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਿ ਖਤਿ ਿੋ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ 12ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਤੋੇਂ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ
‘ਿਿ-ਬਰਾਿਿਣ ਯਿ’ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਿਚ ਅੱਿੇ ਿਿਣਾ ਸ਼ਰੂ ਿੋਇਆ। ਇਸ ਨਿਚ ‘ਨਿਆਇ’ ਦੇ ਿੂਲ ਨਸਿਾਂਤ ਬੋਿੀ
ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿਲੋੇਂ ਕੀਤੇ ਸਿਾਰਾਂ ਿਾਲ ਅੱਿੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰ ਨਿਚ ਨਜਿੜੇ ਿਰੰਥ ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿੇ ਨਲਖਣੇ
ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਉਿ ‘ਪਰਕਰਣ280’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ। ਇਿਹਾਂ ਪਰਕਰਣਾਂ ਨਿਚ, ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ
ਥੱਲੇ, ਬਨਿਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਾਦ-ਨਿਿੀ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ (ਨਜਿੇੇਂ ਛਲ, ਨਿਤੰਡਾ, ਜਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਿਰਨਿਸਥਾਿ ਆਨਦ) ਨੂੰ
ਨਤਆਿ ਕੇ, ਸ਼ੱਿ ਤਰਕ ਿਲ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਆਿ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ। ਨਿਆਇ-ਿਾਕ ਜਾਂ ਅਿਯਿ ਨੂੰ ਿਿੇਰੀ ਸ਼ੱਿਤਾ
ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਿਾਲ ਨਿਚਾਨਰਆ ਜਾਣ ਲੱਿਾ।
ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀੇਂ ਨਪਛਲੇ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਦੇਨਖਆ ਿੈ, ਜੈਿ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਿੇ ਭਾਰਤ ਨਿਚ
ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਿਚ ਇਕ ਿਿਾਿ ਅਤੇ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਇਆ। ਪਰ, ਕਈ
ਇਨਤਿਾਸਕ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਬੱਿਿਤ ਦਾ ਪਤਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਿਚ 7ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ
ਨਿਚ ਇਿ 12ਿੀੇਂ ਈ: ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਿਿਣ ਸਿਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ
ਿਜ਼ਬੂਤ ਿੋਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਿੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿੰਦੂ ਸਿਾਜ ਿੇ ਿਜੂਦਾ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਿੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ
ਸਿਾਰ ਕਰ ਕੇ ਿਿੇੇਂ ਆਤਿ-ਨਿਸ਼ਿਾਸੀ ਸਿਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਲਾਿ ਦੇ ਿਿ ਰਿੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਨਿੰਦੂ
ਸਿਾਜ ਿੇ ਆਪਣੇ ਿਜੂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਕਾਂਤਿਈ ਰਿੱਈਆ ਿੀ ਅਪਣਾਇਆ।
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ਪਰਕਰਣ – ਪਰਸੰਿ ਕਥਾ, ਉਤਪੰਿ ਕਰਿਾ। [ਿ: ਕੋ:]; ਖੋਜ-ਿਰੰਥ ਜਾਂ ਨਿਬੰਿ, ਯਕਤੀ ਸੰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਿਸਨਥਤ

ਨਿਆਨਖਆ।
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ਇਸ ਿਿੇੇਂ ਯਿ ਨਿਚ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਨਲਖਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਤਬਦੀਲ ਿੀ ਿਿੀ ਿੋਏ ਬਲਨਕ ਨਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਿੇ
ਿੀ ਨਬਿਤਰੀ ਿਲ ਰਖ ਬਦਨਲਆ। ਇਿ ਸਭ ਕਝ ਜੈਿ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਅਸਰਾਂ ਥੱਲੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੋਇਆ। ਪਰਾਚੀਿ
ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਿਚ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਿੱਤਿ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨਰਆ ਨਿਆ ਜਦ ਨਕ
ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਿੋਰ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਿੇ ਆਏ। ਜੈਸੇ, ‘ਛਲ’, ‘ਜਾਨਤ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਿਰਨਿਸਤਾਿ’ ਕਾਫੀ ਿਿੱਤਤਾ
ਿਾਲੇ ਸਿਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿ, ਪਰ ਿਣ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਨਸਰਫ ਿਾਿਾਤਰ ਿੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ‘ਅਿਯਿ’ (ਜਾਂ
ਤਰਕਿਾਕ) ਦਾ ਨਿਿਰਣ ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਅਤੇ ਡੂਘ
ੰ ੀ ਸੋਚ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਿਾ। ਪਰਾਣੇ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਿਾ
ਕੇਿਲ ‘ਸੂਤਰ’ ਸ਼ੈਲੀ ਨਿਚ ਿੀ ਿੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਿਣ ਜੋ ਪਰਕਰਣ ਨਲਖੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ਰੂ ਿੋਏ ਉਿਹਾਂ ਿੇ
‘ਨਿਆਨਖਆਤਿਕ’ ਜਾਂ ‘ਨਿਬੰਿ’ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਿਹਾਂ ਪਰਕਰਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲੱਖਣਤਾ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਿੀ ਅਤੇ
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਿਚ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਪਦਾਂ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਦਰਸਤ, ਸ਼ੱਿ ਅਤੇ ਸਨਿਸਨਚਤ ਿੈ।
ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਕੇਿਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਤਰਕ ਦੀ ਨਿਿਾਰਕ ਿਿੱਤਤਾ ’ਤੇ ਿੀ ਜ਼ੋਰ ਨਦੱਤਾ
ਨਿਆ ਿੈ।
ਪਰਕਰਣਾਂ ਨਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਡਾ: ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ
ਭਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਡਦੇ ਿਿ: (1) ਨਿਆਇ ਿਰੰਥ ਜੋ ਨਸਰਫ ਪਰਿਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ; (2) ਨਿਆਇ ਿਰੰਥ ਜੋ
ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਿ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੇ ਿਿ; (3) ਉਿ ਿਰੰਥ ਜੋ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਛੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਿਾਣ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੇ ਿਿ; ਅਤੇ (4) ਉਿ ਿਰੰਥ ਜੋ ਕਝ ਇਕ ਨਿਆਇ ਅਤੇ ਕਝ ਇਕ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਨਿਨਸ਼ਆਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੇ ਿਿ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿਹਾਂ ਪਰਕਰਣਾਂ ਦਾ ਿੂਲ ਿਕਸਦ ਇਕ ਸੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼
ਕਰਿਾ ਿੈ।

6.1

ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਚਿਚਾ ਕਿਨ੍ ਿਾਲੇ ਵਨ੍ਆਇ-ਪਰਕਿਣ

ਪਰਿਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਲੀਿਾਂ ’ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਨਜਿੜੇ ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕਾ ਿੇ ਿਿੇੇਂ ਿਰੰਥ ਨਲਖੇ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ
ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਇੱਕ ਿਿ।

6.1.1

ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ (ਲਿਪਿ 950 ਈ:)

ਪਨਿਲੇ ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕ ਲੇਖਕ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ ਨਿਆਇ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਸਰਫ ਇੱਕ ਿੀ ਪਦਾਰਥ
ਿੰਨਿਆ ਉਿ ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਸਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿੇ “ਨਿਆਇਸਾਰ” ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ। ਭਾਿੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਜੀਿਿ ਬਾਰੇ ਬਿਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਪਰ ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਿੀਰ ਦੇ ਿਾਸੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਿਰੰਥ
‘ਨਿਆਇਸਾਰ’ ਦਾ ਿਰਣਿ ਜੈਿੀ ਨਰਸ਼ੀ ਿਣਾਰਤਿ (1409 ਈ:) ਅਤੇ ਿਲਾਿਾਰੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ (1348 ਈ:) ਿੀ
ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਜੀਿਿਕਾਲ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ‘ਨਿਆਇਸਾਰ’ ਉੱਪਰ ਅਠਾਰਾਂ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਨਲਖੀਆਂ ਜਾ
ਚੱਕੀਆਂ ਸਿ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਇਕ ‘ਨਿਆਇਭੂਸ਼ਣ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿਸ਼ਿੂਰ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਬੋਿੀ ਨਰਸ਼ੀ
ਰਤਿਕੀਰਤੀ (1000 ਈ:) ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 10ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਿੰਨਿਆ
ਨਿਆ ਿੈ। ਉਸ ਿੇਲੇ ਕਸ਼ਿੀਰ ਨਿਚ ਬਰਾਿਿਣਿਾਦ ਅਤੇ ਬੱਿਿਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਚਲਤ ਸਿ।

6.1.1.1

ਨਿਆਇਸਾਰ - ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ
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ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਪਰਿੰਨਿਆ ਿਰੰਥ ‘ਨਿਆਇਸਾਰ’ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਪਰਿਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ, ਨਜਸ ਨੂੰ ਉਿ ਨਤੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਿਦੇ ਿਿ: (1) ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’; (2) ‘ਅਿਿਾਿ’; ਅਤੇ
(3) ‘ਆਿਿ’। ਬੋਿੀ ਅਤੇ ਜੈਿ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਅਿਿਾਿ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿੱਨਸਆਂ ਨਿਚ ਿੰਡਦੇ ਿਿ:
‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਉਿ ਆਭਾਸਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਿੀ ਨਦੰਦੇ ਿਿ ਜੋ
‘ਪਕਸ਼’, ‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ’ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ ਿਿ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼
ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਅਿਸਾਰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਸੱਿਾ (ਸਾਨਖਆਤ) ਸਾਿਿ) ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਦਾ
ਿੈ: ‘ਯੋਿੀ-ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ (ਨਚੰਤਿਸ਼ੀਲ) ਅਤੇ ‘ਅਯੋਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ (ਸਾਿਾਰਣ)। ‘ਅਯੋਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਉਿ
ਿੈ ਜੋ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਸਿੇਲ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਸਿੇਲ ਸਿੀ ਰੌਸ਼ਿੀ, ਦੇਸ, ਕਾਲ ਆਨਦ
ਿਾਤਾਿਰਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ‘ਯੋਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਉਿਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਨਦੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ‘ਦੇਸ’ ਅਤੇ
‘ਕਾਲ’ ਤੋੇਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਸੂਖਿ ਿੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਿ ਨਰਸ਼ੀ (ਜਾਂ ਸੰਤ ਿਿਾਤਿਾ) ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿੀ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ।
ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਅਿਸਾਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਯੱਿ ਨਿਚ ‘ਯੋਿੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਨੂੰ ਨਿਨਿਆਿਕਾਂ ਦਾ
‘ਨਿਕਲਨਪਕ’ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਖਾਸਕਰ ਪਰਿਾਣੂ ਜਾਂ ਕਣ ਭੌਨਤਕ-ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਨਿਚ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਅਣੂ, ਪਰਿਾਣੂ, ਕਣ ਅਤੇ ਅਨਤਸੂਖਿ ਕਣਾਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਕਲਪਿਾਿਾਤਰ ਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸੂਖਿ ਕਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੌਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੇ ਿਿੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਅਨਭਨਿਅਕਤ ਅਤੇ
ਪਰੋਕਸ਼ (ਅਨਸੱਿੇ) ਪਰਭਾਿਾਂ ਤੋੇਂ ਿੀ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦਾ ਅਿਿਾਿ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਦਾ ਨਿਚਾਰ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਨਰਸ਼ੀ ਨਿਆਿਸ਼ੀਲ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਅਿੰਤ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ
ਆਪਣੀ ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਿਿ ਦੇ ਸੰਯੋਿ ਦਆਰਾ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਦਾ ਿੈ।
‘ਅਯੋਿੀ-ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਨਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਚਾਰ, ਨਤੰਿ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਿ ਦਆਰਾ ਿੰਦਾ
ਿੈ ਅਰਥਾਤ ‘ਆਤਿਾ’, ‘ਿਿ’, ‘ਇੰਦਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਦਰੀਆਰਥ’ ਜਾਂ ‘ਆਤਿਾ’, ‘ਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਇਕ ਇੰਦਰੀ’, ਜਾਂ
ਨਸਰਫ ‘ਆਤਿਾ’ ਅਤੇ ‘ਿਿ’। ਸੰਘਣ, ਚੱਖਣ, ਨਦਰਸ਼ਟੀਿਤ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ ਚਾਰ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ
ਸੰਯੋਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਰਿਣੀ (ਸਣਿ ਸੰਬੰਿੀ) ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ ਨਤੰਿ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ
‘ਆਤਿਾ’, ‘ਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਕੰਿ’ ਦਾ। ਆਿੰਦ ਜਾਂ ਸੱਖ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ ਨਸਰਫ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਿ ਿੰਦਾ ਿੈ,
ਅਰਥਾਤ ‘ਆਤਿਾ’ ਅਤੇ ‘ਿਿ’ ਦਾ।
ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਨੂੰ

ਦੋ

ਨਿੱਨਸਆਂ

ਨਿਚ ਿੰਡਦੇ ਿਿ: ‘ਸਨਿਕਲਪਕ’ ਅਤੇ

‘ਨਿਰਨਿਕਲਪਕ’। ਜੈਸੇ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਪਦਾਂ ਤੋੇਂ ਸਿੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੈ, ‘ਸਨਿਕਲਪ’ ਨਿਆਿ, ਿਸਤੂ ਦਾ ਉਿ ਨਿਆਿ
ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਸਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ‘ਿਾਿ’, ‘ਜਾਤੀ’, ‘ਿਣ’ ਅਤੇ ‘ਨਕਨਰਆ’ ਆਨਦ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਦਾ
ਿੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਇਿ ਨਿਆਿ ਿਿ ਦਆਰਾ ਿਸਤੂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਕਲਪਿਾ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਨਿਆਿ ਚੇਤਿ ਨਿਆਿ ਿੈ, ਭਾਿ ਿਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਰਾਿੀੇਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਾਿ, ਜਾਤੀ ਆਨਦ ਿਾਲ ਿਰਨਿਣ ਕਰਦਾ ਿੈ।
‘ਨਿਰਨਿਕਲਪਕ’ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਚ ਨਸਰਫ ਿਸਤ ਦੇ ਤੱਤਿਾਤਰ ਦਾ ਿੀ ਨਦਖਾਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ
ਕੋਈ ਿਾਿ, ਜਾਤੀ, ਿਣ ਆਨਦ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਇਿ ਨਿਆਿ ਕਲਪਿਾ ਜਾਂ ਨਖਆਲ ਤੋੇਂ
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ਖਾਲੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਸਰਫ ਇਕ ਅਕਸ ਤੋੇਂ ਿਿਕੇ ਇਸ ਦਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਅਸਨਤਤਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਇਿ ਨਿਆਿ,
ਨਿਿਾਰਕ ਪਰਯੋਿ ਤੋੇਂ ਓਿਾ ਨਚਰ ਿਾਂਨਝਆ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜੰਿਾ ਨਚਰ ਇਿ ਸਨਿਕਲਪਕ ਨਿਆਿ ਿਿੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਐਸਾ ਨਸਰਫ ਿਾਿਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਬੱਲਤਾ ਦਆਰਾ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਿਾਿਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਚ ਿੱਡਾ ਅੰਤਰ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ‘ਸੰਤ’ ਦਾ ਨਿਆਿਸ਼ੀਲ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਨਿਆਿ
ਨਿਰਨਿਕਲਪਕ ਨਿਆਿ ਿੀ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜੰਿੀ ਦੇਰ ਇਿ ਅਿਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ।

ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍
ਅਿਿਾਿ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋੇਂ ਪਰੇ ਪਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਿਚ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ
ਿਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਿੇੇਂ ਸੰਬੰਿ ਰਾਿੀ ਜਾਣਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿੈ। “ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ
ਿੂੰਆਿਈ ਿੈ” - ਇਿ ਇਕ ਅਿਿਾਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਅਸੀ ‘ਅੱਿ’ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ‘ਿੂਏ
ੰ ’ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਰਾਿੀ
ਅਨਸੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਨਜਸ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਸ ਅਨਿੱਖੜਿੇੇਂ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ

‘ਅਨਿਿਾਭਾਿ281’ ਜਾਂ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ: (1) ‘ਅਿਵਯ’ (ਿਾਂਿਾਚਕ); ਅਤੇ (2) ‘ਿਯਨਤਰੇਕ’ (ਿਾਂਿਿਾਚਕ)। ਇਕ ਅਿਯਿ (ਜਾਂ ਤਰਕਿਾਕ) ਨਿਚ ‘ਅਿਵਯ-ਨਿਆਪਤੀ’
ਿੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਿਿੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਰ ਦਸ਼ਾ ਨਿਚ ਸਾਥ ਿੰਦੀ ਿੈ। ‘ਿਯਨਤਰੇਕ-ਨਿਆਪਤੀ’ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ
ਿੇਤ ਦੀ ਿਾਿੌਜੂਦਿੀ (ਿੈਰਿਾਜ਼ਰੀ) ਿਾਲ ਸਾਿਯ ਿੀ, ਿਿੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਰ ਦਸ਼ਾ ਨਿਚ, ਿਾਿੌਜੂਦ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ
ਿਾਂਿਾਚਕ ਪਰਸਤਾਿ “ਨਜੱਥੇ ਿੂਆ
ੰ
ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ” ਨਿਚ ਿੂੰਆ ‘ਿੇਤ’ (ਕਾਰਣ) ਿੈ, ਜੋ ਿਰ ਦਸ਼ਾ ਨਿਚ
‘ਅੱਿ’ (ਸਾਿਯ) ਦੇ ਿਾਲ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਿਾਂਿਿਾਚਕ ਪਰਸਤਾਿ “ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ” ਨਿਚ
ਅੱਿ ਦੀ ਿਾਿੌਜੂਦਿੀ ਸਭ ਦਸ਼ਾ ਨਿਚ ਿੂਏ
ੰ ਦੀ ਿਾਿੌਜੂਦਿੀ ਦੇ ਿਾਲ ਿੰਦੀ ਿੈ।
ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਨਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿੈ [ਸਟਾਨਿਸਲਾਅ ਸ਼ੇਯਰ282,], ‘ਅਿਵਯ’ ਅਤੇ
‘ਿਯਨਤਰੇਕ’ ਅਨਿਿਾਭਿ ਨੂੰ ਅਸੀ ਪਰਤੀਕਾਤਿਕ ਤਰਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਲਖ ਸਕਦੇ ਿਾ:
ਅਿਵਯ ਅਨਿਿਾਭਾਿ:
ਿਯਨਤਰੇਕ ਅਨਿਿਾਭਾਿ:

(x) φx ⊃ ψx
(x) ~φx ⊃ ~ψx

ਨਜੱਥੇ, φ ਅਤੇ ψ ਯੂਿਾਿੀ ਿਰਣਿਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਿਿ ਨਜਿਾਂ ਦਾ ਿਿਿਾਰ ਉਚਾਰਣ ਿੈ ‘ਫਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਪਸਾਈ’;
‘⊃’, ਨਚੰਿਹ ਨੂੰ ਪਰਤੀਕਾਤਿਕ ਤਰਕ ਨਿਚ ਅਪਾਦਾਿ283 ਨਚੰਿਹ ਜਾਂ ਨਿਅੰਜਿ284 ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (ਇਿ ‘ਜੇ’/’ਤਾਂ’
ਅਪਾਦਾਯ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ; ਜੈਸੇ, ਜੇ ‘ਿੂੰਆ’ ਤਾਂ ‘ਅੱਿ’}, ਅਰਥਾਤ (ਧੂੰਆ, φ ⊃ ਅੱਗ, ψ)
ਯਾਿੀ (‘ਿੂੰਆ’ ਭਾਿ ‘ਅੱਿ’), ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਕ ਨੂੰ ਿੇਤਿਾਨਸ਼ਰਤ285 ਜਾਂ ਸੌਪਾਨਿਕ286 ਿਾਕ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ
281

ਅਨਿਿਾਭਾਿ – ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੀ ਿਾਲ ਅਿੱਸ਼ਕ ਸੰਬੰਿ, ਸਿਿਾਯ ਅਤੇ ਤਾਤਨਿਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। [ਸੰਸਨਿਤ ਕੋਸ਼]

282
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284
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ਿੈ; x, ਇਕ ਪਨਰਿਰਤਿਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ੀ (ਜਾਂ ਚਲ ਰਾਸ਼ੀ) ਿੈ; φ ਅਤੇ ψ ਐਸੇ ਫੰਕਸ਼ਿ (ਫਲਨਿ287) ਿਿ ਨਜਿਾਂ
ਨਿਚ ਫੰਕਸ਼ਿ ψ, ਫੰਕਸ਼ਿ φ ਦਾ ਨਿਅੰਜਕ288 ਿੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਫੰਕਸ਼ਿ φ, ਫੰਕਸ਼ਿ ψ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ; ਜਾਂ “φx ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਿੈ ψx” (ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ φx, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ψx)। ਿਰੇਕ ਅਨਿਕਰਣ (ਜਾਂ
ਸਥਾਿ) x ਲਈ, ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ φx ਿੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ψx ਿੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇ φ ਨੂੰ ਿੇਤ ਿੰਿ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ
ਇਿ ਸਾਿਯ ψ ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਰਾਿੀੇਂ ਸੂਚਕ ਿੈ। ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਰਨਤਨਿਆ ‘φa’ ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ
ਿੋਿੇਿਾ ‘ψa’ (ਨਜੱਥੇ, a, ਇਕ ਪਰਬਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ‘ਪਕਸ਼’ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ): ਅਥਿਾ φa ⊃ ψa, ਨਜਸ ਦੇ,
ਇਸ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ, ਅਰਥ ਿਿ; ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ, ψa, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, φa। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ
(ਨਿਲੋਿ), ਨਚੰਿਹ, ‘ ’, ਦਾ ਭਾਿ ਿੈ ‘ਨਿਸ਼ੇਿ’ ਜਾਂ ‘ਿਿੀ’। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ “ φx ⊃

ψx” ਨੂੰ ਕਿਾਂਿੇ

“ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ φx ਿਿੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ψx ਿੀ ਿਿੀ”।
ਅਿਿਾਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’; ਅਤੇ (2) ‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’। ਪਨਿਲੇ
ਲਈ ਨਕਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਾਰਥ ਅਿਿਾਿ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਲਈ
ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨਿਿਾਰੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਿੋਰ ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦੀ ਯਥਾਰਥਾ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਬੂਤ ‘ਅਿਯਿ’ (ਤਰਕਿਾਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਕ
ਤਰਕਿਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਸ਼ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ: (1) ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ (ਅਰਥਾਤ ਪਰਸਤਾਿ), (2) ‘ਿੇਤ’ (ਕਾਰਣ), (3)
‘ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ’ (ਉਦਾਿਰਣ), (4) ‘ਉਪਿਯ’ (ਪਰਯੋਿ), ਅਤੇ (5) ‘ਨਿਿਿਿ’ (ਨਸੱਟਾ)। ਇਕ ਪਰਨਤਨਿਆ (ਜਾਂ
ਪਰਸਤਾਿ) ਨਕਸੇ ‘ਪੱਖ’ ਬਾਰੇ ਉਿ ਨਬਆਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ
‘ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ।’
ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਿੇਤ ਨਕਸੇ ਨਚੰਿਹ (ਨਲੰਿ ਜਾਂ ਲੱਛਣ) ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਬਆਿ ਿੈ ਜੋ ਪਰਨਤਨਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਿ ਨਿਚ ਸਿਾਈ ਿੰਦਾ ਿੈ। ‘ਕਾਰਣ’ ਨਸਰਫ ਿਾਂਿਾਚਕ (ਕੇਿਲ ਅਿਵਯੀ), ਨਸਰਫ ਿਾਂਿਿਾਚਕ (ਕੇਿਲ
ਿਯਨਤਰੇਕੀ) ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਿਕ ਿਾਂਿਿਾਚਕ (ਅਿਵਯ-ਿਯਨਤਰੇਕੀ) ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ‘ਪੱਖ’ (ਜਾਂ ਪਕਸ਼) ਉਿ
ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸੰਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲੇ ਿਣ ਇਸ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਿ ਜਾਂ ਿਿੀ। ਨਜਿੇ ਇਿ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਿਾ ਨਕ ਕੀ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ ਿੈ। ਇੱਥੇ ‘ਪਰਬਤ’ ਇਸ ਪਰਸਤਾਿ ਦਾ ‘ਪੱਖ’ ਿੈ।
“ਸਪਕਸ਼” ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਿ ਨਿਸਚੇਪੂਰਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਦੇ ਿਣ
ਿੌਜੂਦ ਿਿ। ‘ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ’, ਇਿ ਸਪਕਸ਼ ਕਿਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। “ਨਿਪਕਸ਼” ਇਸ ਦੇ ਨਬਲਕਲ ਉਲਟ
ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਇਿ ਨਿਸ਼ਚੈਪੂਰਿਕ ਪਤਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਿਣ ‘ਪੱਖ’ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿਿ।
‘ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ’ ਇਿ ਇਕ ਨਿਪਕਸ਼ੀ ਨਬਆਿ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਤਰਕਿਾਕ (ਅਿਯਿ) ਨਿਚ ਿੇਤ ਦੀ
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ਫਲਨਿ – ਫਲ ਦੇਣ; ਨਬਰਸ਼ ਨਜਸ ਨੂੰ ਫਲ {ਉਪਜ} ਲਿਦੇ ਿਿ। [ਿ: ਕੋ:]। ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਫੰਕਸ਼ਿ ਜਾਂ

ਫਲਨਿ ‘ਨਿਿੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਉਪਜ ਰਾਸ਼ੀ’ ਨਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਜੇਿਾ “ਸੰਬੰਿ” ਿੈ ਨਜਸ ਦਆਰਾ ਿਰੇਕ ‘ਨਿਿੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ’ ਦਾ
ਸੰਬੰਿ ਐਿ ਇਕ ਿੀ ‘ਉਪਜ ਰਾਸ਼ੀ’ ਿਾਲ ਿੰਦਾ ਿੈ।
288
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ਸਾਿਯ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦਿੀ ਨੂੰ ‘ਪਕਸ਼-ਿਰਿਤਾ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਅਿਯਿ ਨੂੰ ਲਈਏ:
ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ ਜਾਂ ਝੀਲ ਿਾਂਿ ਿਿੀ।
ਇੱਥੇ ਪਰਬਤ ‘ਪੱਖ’ (ਪਕਸ਼) ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਅੱਿ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ; ‘ਰਸੋਈ’ ਸਪਕਸ਼ ਿੈ
ਨਜੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਿ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ (ਿੂੰਏ ਿਾਲ) ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇਪੂਰਿਕ ਪਤਾ ਿੈ; ‘ਝੀਲ’ ਨਿਪਕਸ਼ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਅਸੀ
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਅੱਿ (ਅਤੇ ਿੂੰਆ) ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੈ।
‘ਕੇਿਲ ਅਿਵਯੀ’ (ਕੇਿਲ ਿਾਂਿਾਚਕ) ਉਿ ਕਾਰਣ ਿੈ ਜੋ ‘ਪੱਖ’ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਬਾਰੇ
‘ਸਪਕਸ਼’ ਤਾਂ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ ਿਿੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ‘ਇਿ ਚੀਜ਼ ਿਾਿਣਯੋਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ’।
ਿਰ ਜਾਣਿਯੋਿ ਚੀਜ਼ ਿਰਣਿਯੋਿ (ਜਾਂ ਿਾਿਣਯੋਿ) ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਭਾਿ ਜੋ ਿਰਣਿਯੋਿ ਿਿੀ ਿੈ ਉਿ ਜਾਨਣਆ ਿੀ
ਿਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਕੇਿਲ ਿਯਨਤਰੇਕੀ’ (ਿਾਂਿਿਾਚਕ) ਉਿ ‘ਕਾਰਣ’ ਿੈ ਜੋ ‘ਪੱਖ’ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਬਾਰੇ
‘ਸਪਕਸ਼’ ਿਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ‘ਨਿੱਟੀ ਦੂਸਰੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ
ਿਨਿਕ ਿੈ।‘ ਇੱਥੇ ਨਿੱਟੀ ਦਾ “ਦੂਸਰੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ” ਿੋਣਾ ‘ਕੇਿਲ-ਿਯਨਤਰੇਕੀ’ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨਿਚ ਨਿੱਟੀ
ਦਾ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਸਰਫ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ ਅਰਥਾਤ ‘ਤੱਤਾਂ ਤੋ ਨਭੰਿ’ ਿੀ ਿੈ।
‘ਅਿਵਯ ਿਯਨਤਰੇਕ’ (ਸਾਕਾਰਾਤਿਕ ਿਾਂਿਿਾਚਕ) ਉਿ ‘ਕਾਰਣ’ ਿੈ ਜੋ ‘ਪੱਖ’ ਨਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
‘ਸਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਤਾਂ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦਾ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ‘ਪੱਖ ਦੇ ਨਿਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਨਜਿੇੇਂ, “ਪਰਬਤ
ਅਿਿਿਈ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ ਝੀਲ ਿਾਂਿ ਿਿੀ।” ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ‘ਪੱਖ’ (ਅਰਥਾਤ
ਪਰਬਤ) ਉੱਪਰ ਿੌਜੂਦ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਪਕਸ਼ (ਰਸੋਈ) ਨਿਚ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਿੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਨਿਪਕਸ਼ (ਝੀਲ) ਨਿਚ
ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੈ।

ਹੇਤਿਾਭਾਸ
ਿੇਤਿਾਭਾਸ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਿੇਤ ਲਿਦਾ ਿੈ ਪਰ ਅਸਲ ਨਿਚ ਉਿ ਿੇਤ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ
ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿੇਤਿਾਭਾਸ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਜੈਸੇ

(ੳ) ਅਵਸੱਧ
ਅਨਸੱਿ ਿੇਤ ਉਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ‘ਪੱਖ’ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦਿੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਨਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਨਜਿੇੇਂ:
(1)

‘ਸਿੈਰੂਪ ਅਨਸੱਿ’ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਿਚ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ “ਸ਼ਬਦ (ਸਵਰ)
ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਦਰਸ਼ਟੀਿੋਚਰ (ਨਦਸਣਯੋਿ) ਿੈ।” ਇਿ ਦਲੀਲ ਆਭਾਸ ਿੈ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਨਖਆ ਿਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(2)

‘ਨਿਆਨਿਕਰਣ ਅਨਸੱਿ’: ਨਜਿੜਾ ਿੇਤ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਘੇਰੇ (ਅਨਿਕਰਣ) ਨਿਚ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਰ
ਿਾਿਲੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ “ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਘੜਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ

ਨਿਆਇ ਪਰਕਰਣ – ਿਿ-ਬਰਾਿਿਣ ਯਿ

247

ਿੈ।” ਇੱਥੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ‘ਘੜਾ’ ਦੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਅਨਿਕਰਣ ਿਿ।
(3)

‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਅਨਸੱਿ’: ਜੋ ਿੇਤ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ
ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਦਰਸ਼ਟੀਿੋਚਰ ਚੀਜ਼ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਆਪਕ ਿੈ।” ਇੱਥੇ ‘ਸ਼ਬਦ’
ਨਿਆਪਕ (ਭਾਿ ਸ਼ਬਦਤਿ) ਤਾਂ ਿੈ ਪਰ ਨਦਰਸ਼ਟੀਿੋਚਰ ਿਿੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਦਸਦਾ ਿਿੀ
ਿੈ।

(4)

‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਅਨਸੱਿ’: ਜੋ ਿੇਤ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ
ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਿਆਪਕ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਆਪਕਤਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀਿੋਚਰ ਿੈ।” ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦਤਿ
(ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਆਪਕ ਰੂਪ) ਨਦਰਸ਼ਟੀਿੋਚਰ ਿਿੀ ਿੈ।

(5)

‘ਭਾਿਅਨਸੱਿ’: ਨਜਿੜਾ ਿੇਤ ‘ਭਾਿ’ (ਅੰਿ) ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ
ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪਰਯਤਿ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਨਿਲੀ ਸਵਰ-ਤਰੰਿ
ਪਰਯਤਿ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਪਰ ਅਿਲੀਆਂ ਸਵਰ-ਤਰੰਿਾਂ ਿਿੀ।

(6)

‘ਆਸ਼ਰਯਅਨਸੱਿ’: ਜੋ ਿੇਤ, ਆਸਰੇ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ਪਰਨਿਤੀ (ਜਾਂ ਿੂਲ
ਿਾਦਾ) ਦੀ ‘ਿੋੇਂਦ’ ਨੂੰ ਿੰਿਣਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਫੈਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਨਿਿੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਰਿ ਕਰਦੀ
ਿੈ। ‘ਸਾਂਖਿਤ’ ਦਾ ਨਿਚਾਰ ਿੈ ਨਕ ਜਿਤ ਦਾ ਿੂਲ ਰੂਪ ‘ਪਰਨਿਤੀ’ (ਪਰਿਾਿ ਿਾਦਾ) ਿੈ ਨਜਸ
ਤੋੇਂ ਇਿ ਜਿਤ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਪਰਨਿਤੀ ਨਿਚ ਿੀ ਲੈਅ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਤ
(ਬਰਨਿਿੰਡ) ਇਸ ਪਰਨਿਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਿੀ ਿੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਿੈਯਾਨਯਕ’ ਇਉੇਂ ਿਿੀ
ਿੰਿਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਿ ‘ਆਸ਼ਰਯਅਨਸੱਿ’ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਆਭਾਸ ਉਦੋੇਂ ਿੀ
ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਨਿਸ਼ੇ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ਸਥਾਪਤ ਿਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

(7)

‘ਆਸ਼ਰਯਏਕਦੇਸਅਨਸੱਿ’: ਜੋ ਿੇਤ ਆਂਨਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ।
ਜੈਸੇ, ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਕ ‘ਪਰਨਿਤੀ’ (ਿੂਲ ਿਾਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਾਿ ਤੱਤ), ‘ਆਤਿਾ’ ਅਤੇ
‘ਈਸ਼ਿਰ’ ਅਨਿੱਤ ਿਿ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਿੈਯਾਨਯਕ, ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ
ਅਨਿੱਤ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਪਰ ਪਰਨਿਤੀ ਨੂੰ ਿਿੀ। ਇਸ ਲਈ ਿੇਤ ਆਂਨਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨਸੱਿ ਿੈ।

(8)

‘ਨਿਅਰਥਨਿਸ਼ੇਸ਼ਅਨਸੱਿ’: ਜੋ ਿੇਤ ਿਾਸਤਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਅਰਥ (ਬੇਕਾਰ) ਿੋਣ ਦੇ ਪਰਸੰਿ
ਨਿਚ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਾਿਾਿਯ (ਨਿਆਪਕ) ਿੈ ਜੋ
ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ।” ਇੱਥੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯ ਰੂਪ ‘ਸ਼ਬਦਪਣ’ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਿ
ਕਨਿਣਾ ਨਸਰਫ ਨਿਅਰਥ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਿਲਤ ਿੀ ਿੈ।

(9)

‘ਨਿਅਰਥਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਅਨਸੱਿ’: ਜੋ ਿੇਤ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਅਰਥ ਿੋਣ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ ਅਨਸੱਿ
ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਿਣ ਸਾਿਾਿਯ ਿੈ।”
ਇੱਥੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਿਅਰਥ ਿੈ ਨਕ ‘ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ ਦਾ ਿਣ ਸਾਿਾਿਯ ਿੈ।’
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(10)

‘ਸੰਨਦਿਿਅਨਸੱਿ’: ਜੋ ਿੇਤ ਸੰਦੇਿ ਜਾਂ ਸੰਸਾ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਿੂੰਆ
ਜਾਂ ਿੰਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤੇ ਬਿੈਰ ਇਿ ਕਿੇ: ‘ਇਸ ਜਿਹਾ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।‘
ਪਰ ਜੇ ‘ਿੂੰਆ’ ਨਸਰਫ ਿੰਦ ਿੀ ਸਾਬਤ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਿਲਤ ਿੋਿੇਿਾ।

(11)

‘ਸੰਨਦਿਿਨਿਸ਼ੇਸ਼ਅਨਸੱਿ’: ਜੋ ਿੇਤ ਿਾਸਤਨਿਕ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ
ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਕਨਪਲ ਉੱਪਰ ਭਾਿਕਤਾ ਅਜੇ ਿੀ ਿਾਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ
ਸੱਚੇ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਿੀ ਿੋਈ ਿੈ।” ਇੱਥੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਸੰਦੇਿਪੂਰਿਕ ਿੈ ਨਕ ਸੱਚੇ
ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਿਿੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸੱਚਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਿ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਕਨਪਲ ਭਾਿਕ ਿੈ।

(12)

‘ਸੰਦੀਿਿਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਅਨਸੱਿ’: ਜੋ ਿੇਤ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੋਣ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ ਅਨਸੱਿ
ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਕਨਪਲ ਉੱਪਰ ਭਾਿਕਤਾ ਅਜੇ ਿੀ ਿਾਿੀ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਐਸਾ ਪਰਸ਼ ਿੈ ਜੋ
ਿਿੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ ਿੰਨਚਤ ਿੈ।” ਇੱਥੇ ਸਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਿਚ ਇਿ ਕਨਿਣਾ
ਸੰਦੇਿਪੂਰਿਕ ਿੈ ਨਕ ਕਨਪਲ ਸੱਚੇ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ ਿੰਨਚਤ ਿੈ।

(ਅ) ਵਿਿੁੱਧ
ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੋਿੀ ਿੇਤ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ‘ਪੱਖ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਸਪਕਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਨਕਸਿ ਦੇ ਿੇਤਿਾਭਾਸ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਿਿ।
(ੲ) ਅਨ੍ੇਕਾਂਤਕ (ਅਵਨ੍ਸ਼ਵਚਤ)
ਅਿੇਕਾਂਤਕ ਉਿ ਿੇਤ ਿੈ ਜੋ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਪਕਸ਼ਾਂ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਭਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਡਦੇ ਿਿ।
(ਸ) ਅਨ੍ਅਧਯਾਿਸਵਤ (ਅਣ-ਪਰਨਖਆ ਜਾਂ ਅਿਉਪਸੰਿਾਰੀ (ਿੈਰ-ਨਿਰਣਾਇਕ))
ਅਣ-ਪਰਨਖਆ ਿੇਤ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਪੱਖ ਨਿਚ ਿੀ ਉਪਸਨਥਤ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਕੋਈ
ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਛੇ ਉਪ-ਭਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਡਦੇ ਿਿ।
(ਹ) ਕਾਲਾਤਯਯਾਪਵਦਸ਼ਟਤਾ (ਬੇਿੌਕਾ ਜਾਂ ਬਾਨਿਤ (ਅਸੰਿਤ))
ਬੇਿੌਕਾ ਜਾਂ ਅਸੰਿਤ ਿੇਤ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਪੱਖ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਜਸ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਸਬੂਤ
ਰਾਿੀੇਂ ਕੀਤੀ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, “ਇਿ ਅੱਿ ਿਰਿ ਿਿੀ ਿੈ,
ਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ।” ਅੱਿ ਦੇ ਿਰਿ ਦਾ ਨਸੱਿਾ ਪਰਤੱਖਣ ਇਿ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਅੱਿ
ਿਰਿ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਭਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਡਦੇ ਿਿ।
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(ਕ) ਪਰਕਿਣ-ਸਮ (ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਨੂੰ ਸੰਤਨਲਤ ਰੱਖਣਾ)
ਪਰਕਰਣਸਿ ਉਿ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਿੇਤ ਿੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਤੰਿ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ
ਿਾਲ ਿਾਲ ਨਿਰੋਿੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਿੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।
(ਿ) ਵਿਿੁੱਧਅਿਯਵਭਚਾਿੀ (ਭਰਿਰਨਿਤ ਨਿਰੋਿਤਾ)
ਨਿਰੱਿਅਿਯਨਭਚਾਰੀ ਉਿ ਦਲੀਲ ਿੰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਇਕ ਨਿਿਾਦੀ ਲਈ ਠੀਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਿਲਤ
ਲਿਦੀ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ:
ਆਕਾਸ਼ ਨਿੱਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਸਰੀਰਕ ਿਸਤੂ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਆਤਿਾ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਿਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀੇਂ ਅਿਭਿ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ ਘੜਾ।
ਇਿ ਦੋਿੇੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹਾ ’ਤੇ ਠੀਕ ਿਿ।

ਉਦਾਹਿਣ
ਉਦਾਿਰਣ, ਨਕਸੇ ਨਬਆਿ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਆਨਖਆਿ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨਕਸਿਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1)
‘ਸਾਿਰਿਯ’, ਅਰਥਾਤ ਸਾਕਾਰਤਿਕ (ਿਾਂਿਾਚਕ); (2) ‘ਿੈਿਰਿਯ’, ਿਾਕਾਰਤਿਕ (ਿਾਂਿਿਾਚਕ)।
ਸਾਿਰਿਯ ਉਦਾਿਰਣ ਨਕਸੇ ਨਿਆਨਖਆ ਨੂੰ ਨਸੱਿਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਿ ਦਾ ਨਬਆਿ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਤੀਖਣਤਾ ਿੈ,
ਜੋ ਿੀ ਤੀਖਣ ਿੈ, ਉਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਜਿੇ ਆਿੰਦ
ਇਿ ਿਾਂਿਾਚਕ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ।
ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਤੀਖਣਤਾ ਿੈ,
ਜੋ ਿੀ ਅਣ-ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਸ ਨਿਚ ਤੀਖਣਤਾ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ, ਨਜਿੇੇਂ ਆਕਾਸ਼
ਇਿ ਿਾਂਿਿਾਚਕ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ।

ਉਦਾਹਿਣਆਭਾਸ
ਭਲੇਖੇ ਜਾਂ ਛਲ ਿਾਲੀ ਉਦਾਿਰਣ ਉਿ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਿਰਣ ਲਿਦੀ ਿੈ ਪਰ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ
ਅਨਿਿਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਤਨਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋੇਂ ਿਾਂਝੀ ਿੰਦੀ ਿੈ।

ਸਾਧਿਮਯ ਉਦਾਹਿਣਆਭਾਸ ਇਸ ਪਰਕਾਿ ਹਨ੍:
(1)

‘ਸਾਿਯਨਿਕਲ’: ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਪੱਖੋੇਂ ਊਣੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ, “ਿਿ
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ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਿਾਤਿ ਿੈ, ਇਕ ਪਰਿਾਣੂ ਿਾਂਿ।” ਇੱਥੇ ਪਰਿਾਣੂ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ
ਦੇਣਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿਿ ਦੀ ਅਨਿੱਤਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿਿੀ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਸਾਬਤ
ਕਰਿਾ ਿੈ ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਿਿੀ ਬਣ ਸਕਦਾ।
(2)

‘ਸਾਿਿਨਿਕਲ’: ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਜੋ ਸਾਿਿ ਜਾਂ ਿੇਤ ਦੇ ਪੱਖੋੇਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਿਿ
ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਿਾਤਿ ਿੈ, ਇਕ ਨਿਆ ਿਾਂਿ।” ਇੱਥੇ ਨਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਿਿ ਦੀ
ਅਨਿੱਤਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਬਣਦੀ।

(3)

‘ਉਭਯਨਿਕਲ’: ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਜੋ ਦੋਿੋ (ਉਭਯ289) ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਿ’ ਦੇ ਪੱਖੋੇਂ
ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਿਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਿਾਤਿ ਿੈ, ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ।” ਇੱਥੇ
ਿਾ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਇਿ ਅਨਿੱਤਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਬਣਦਾ ਿੈ।

(4)

‘ਆਸ਼ਰਯਿੀਣ’: ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਨਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਿਾਰ (ਆਸਰਾ) ਿਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਿਿ
ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਿਾਤਿ ਿੈ, ਖਰਿੋਸ਼ ਦੇ ਨਸੰਿ ਿਾਂਿ।” ਇੱਥੇ ਖਰਿੋਸ਼ ਦੇ ਨਸੰਿ
ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਰਾਿਾਰ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਖਰਿੋਸ਼ ਦੇ ਨਸੰਿ ਿੀ ਿਿੀ ਿੰਦੇ।

(5)

‘ਅਨਿਆਪਤੀ’: ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਜੋ ਨਿਆਪਕ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਿਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ
ਇਿ ਅਿਾਤਿ ਿੈ, ਇਕ ਘੜੇ ਿਾਂਿ।” ਇੱਥੇ ਘੜੇ ਦਾ ਅਿਾਤਿ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਿਿ ਦੇ ਅਨਿੱਤ
ਿੋਣ ਨਿਚ ਕੋਈ ਨਿਆਪਕ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਿੈ।

(6)

‘ਨਿਪਰੀਤਨਿਆਪਤੀ’: ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਿਆਪਤੀ ਦੇ ਉਲਟ (ਨਿਪਰੀਤ)
ਦਰਸਾਇਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਿਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਅਿਾਤਿ ਿੈ, ਜੋ ਿੀ
ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ ਘੜੇ ਿਾਂਿ ਅਿਾਤਿ ਿੈ।” [ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਬਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ: ਜੋ ਿੀ ਅਿਾਤਿ ਿੈ, ਉਿ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਘੜੇ ਿਾਂਿ]

ਿੈਧਿਮਯ ਉਦਾਹਿਣਆਭਾਸ ਇਸ ਪਰਕਾਿ ਹਨ੍:
(1)

‘ਸਾਿਯਿਯਾਨਿਰੱਨਤ’290: ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਸਾਿਯ’ ਸ਼ਾਿਲ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਜੋ ਿੀ
ਅਣ-ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ ਅਿਾਤਿ ਿੈ, ਪਰਿਾਣੂ ਿਾਂਿ।”

(2)

‘ਸਾਿਿਾਿਯਾਨਿਰਨਤ’: ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿੇਤ ਜਾਂ ਸਾਿਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਜੋ
ਿੀ ਅਣ-ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ ਅਿਾਤਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਿਆ ਿਾਂਿ।”

(3)

‘ਉਭਯਾਿਯਾਨਿਰਨਤ’: ਨਜਸ ਨਿਚ ਦੋਿੋ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ ਸ਼ਾਿਲ ਿਾ ਿੋਣ। ਜੈਸੇ, “ਜੋ ਿੀ
ਅਣ-ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ ਅਿਾਤਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਘੜਾ।”
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ਉਭਯ – ਦੋਿੇੇਂ, ਦੋਿੋ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਿਯਾਨਿਰੱਨਤ – ਆਨਿਰੱਨਤ, ਨਿਿਾਰਣ, ਿਟਾਉਣਾ, ਨਿਸ਼ੇਿ, ਨਤਆਿ, ਭੇਦ। [ਿ: ਕੋ:]
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‘ਆਸ਼ਰਯਿੀਣ’: ਨਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਿਾਰ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਜੋ ਿੀ ਅਣ-ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਉਿ
ਅਿਾਤਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਅੰਬਰਪਸ਼ਪ (ਆਕਾਸ਼ ਨਿਚ ਫੱਲ)।” ਇੱਥੇ ਅੰਬਰਪਸ਼ਪ ਦਾ ਕੋਈ
ਆਿਾਰ ਿਿੀ ਿੈ, ਇਿ ਬੇਬਨਿਆਦ ਿੈ।

(5)

‘ਅਨਿਆਪਤੀਅਨਭਿਾਿ’291: ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਜੋ ਨਿਆਪਕ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, “ਜੋ ਿੀ ਅਣਅਨਿੱਤ ਿੈ ਉਿ ਅਿਾਤਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਆਕਾਸ਼।” ਇੱਥੇ ‘ਆਕਾਸ਼’ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ
‘ਨਿਆਪਕ’ ਿਿੀ ਿੈ, ਿਰ ਜਿਹਾ ਛਾ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿਿੀ ਿੈ।

(6)

‘ਨਿਪਰੀਤ ਨਿਆਪਤੀਅਨਭਿਾਿ’: ਉਿ ਉਦਾਿਰਣ ਜੋ ਨਿਆਪਤੀ ਦੇ ਉਲਟ (ਨਿਪਰੀਤ) ਿੋਿੇ।
ਜੈਸੇ, “ਜੋ ਿੀ ਅਿਾਤਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਉਿ ਅਣ-ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ।”

ਇਿਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਿਾ ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਚਾਰ ਿੋਰ ਸਾਿਰਿਯ ਅਤੇ ਚਾਰ ਿੀ ਿੋਰ ਿੈਿਰਿਯ
ਉਦਾਿਰਣਆਭਾਸ ਦਾ ਿਰਣਿ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਸੰਖੇਪ ਨਿਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
(1)

ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੋਿੇ,

(2)

ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਿ ਜਾਂ ਿੇਤ ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੋਿੇ,

(3)

ਨਜਸ ਨਿਚ ਦੋਿੋ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਸਾਿਿ ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੋਣ,

(4)

ਨਜਸ ਦਾ ਆਿਾਰ (ਆਸ਼ਰਯ) ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੋਿੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ‘ਆਿਿ’, ਅਰਥਾਤ ਿੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ
ਿਾਲੇ ਨਿਆਿ ਬਾਰੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਨਿਚ ਉਿ ਅਰਥਾਪੱਤੀ292 ਅਤੇ ‘ਸੰਭਿ’ ਅਿਿਾਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ
ਥੱਲੇ ਨਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ।

ਵਨ੍ਆਇਸਾਿ ਉੱਪਿ ਵਟੱਪਣੀਆਂ
ਨਿਆਇਸਾਰ ਉੱਪਰ ਨਲਖੀਆਂ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
1.

‘ਨਿਆਇਭਾਸ਼ਣ’, 1000 ਈ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ, ਨਲਖਾਰੀ ਦਾ ਿਾਿ ਅਨਿਆਤ,

2.

‘ਨਿਆਇਕਾਨਲਕਾ’, ਜੈਅਤ
ੰ (1409 ਈ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ),

3.

‘ਨਿਆਇਕਸਿੰਜਲੀ’ (1409 ਈ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ), ਨਲਖਾਰੀ ਦਾ ਿਾਿ ਅਨਿਆਤ,

4.

‘ਨਿਆਇਸਾਰਟੀਕਾ’, ਨਿਜੇ ਨਸੰਿਿਾ, ਨਿਤੀ ਅਨਿਆਤ,

5.

‘ਨਿਆਇਸਾਰਟੀਕਾ’, ਜੈਤੀਰਥ, ਨਿਤੀ ਅਨਿਆਤ,

6.

‘ਨਿਆਇਸਾਰਪਦਪੰਜੀਕਾ’, ਿਾਸਦੇਿ, ਨਿਤੀ ਅਨਿਆਤ,

291

ਅਨਭਿਾਿ – ਕਥਿ, ਿਨਖਆਿ। [ਿ: ਕੋ:]

292

ਅਰਥਾਪੱਤੀ – ਿਾ ਕਿੇ ਿਏ ਅਰਥ ਦਾ ਸਿਝਣਾ, ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਇੱਕ ਿੱਲ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਿਾਲ ਦੂਜੀ

ਸਤੇ ਿੀ ਨਸੱਿ ਿੋ ਜਾਿੇ।[ਿ: ਕੋ:]
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7.

‘ਨਿਆਇਸਾਰਨਿਚਾਰ’, ਭੱਟ ਰਾਘਿ, 1252 ਈ,

8.

‘ਨਿਆਇਤੱਤਪਨਰਆਦੀਨਪਕਾ’, ਜੈਨਸੰਿਿਾ ਸੂਰੀ, 1365 ਈ।

‘ਨਿਆਇ’ ਅਤੇ ‘ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ’ ਦਰਸ਼ਿਾਂ ਨਿਚ ਕਾਫੀ ਸਿਾਿਤਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਆਇ ਤਰਕ ਨਿਚ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ
ਦੇ ਕਈ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇ ਪਰਕਰਣਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ। ਦੋਿਾਂ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਿੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋੇਂ
ਕਾਫੀ ਕਝ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਚਾਰ ਪਰਸਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਚ ਸਿਾਅ ਲਏ। ਨਿਆਇ ਤਰਕ ਨਿਚ ਇਿ
ਸਿੇਲ ਿਰਦਰਾਜ (1150 ਈ:) ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ (1275 ਈ:) ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਨਿਲਦਾ ਿੈ।

6.2

ਵਨ੍ਆਇ ਪਰਕਿਣਾਂ ਵਿਚ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਿਸ਼ਨ੍ ਦਾ ਸਮਾਿੇਸ਼

ਨਿਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਿਾਂ ਨਿਚ ਕਾਫੀ ਸਿਾਿਤਾ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਆਇ ਤਰਕ ਨਿਚ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਈ
ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਨਲਤ ਕਰਿਾ ਸਭਾਿਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਿਹਾਂ ਦਰਸ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਿਾਿਤੰਤਰ’ ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ
ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਿਾਂ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਿੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋੇਂ ਕਾਫੀ ਕਝ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਚਾਰ
ਪਰਸਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਚ ਸਿਾਅ ਲਏ। ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥ, ਨਿਆਇ ਦਰਸ਼ਿ ਨਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਾਿਲ
ਕਰ ਲਏ ਿਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਨਿਆਇ ਦੇ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਨੂੰ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਿ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰ ਨਲਆ ਨਿਆ।
ਇਿ ਸਿੇਲ ਿਰਦਰਾਜ (1150 ਈ:) ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ (1275 ਈ:) ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਨਿਲਦਾ ਿੈ।

6.2.1

ਿਰਦਰਾਜ (ਲਿਪਿ 1150 ਈ:)

ਿਰਦਰਾਜ ਨੂੰ ਆਂਿਰ ਜਾਂ ਤੈਨਲੰਿਾਿਾ ਦਾ ਬਾਨਸ਼ੰਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 11ਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ
ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਿਿੀ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ
ਨਿਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਿਜ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਨਜਿੇੇਂ ਨਤਰਲੋਚਿ, ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਸ਼ਰ,
ਉਦਯਿਾਚਾਰੀਆ, ਸ਼ਨਲਕਾ ਿਾਥ, ਨਿਸ਼ਿਰੂਪ, ਜੈਅੰਤ, ਨਿਆਇਚਾਰੀਆ (ਨਸ਼ਿਨਦਨਤਯ), ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਅਤੇ
ਭੂਸ਼ਣਕਾਰ ਆਨਦ। ਿਰਦਰਾਜ ਦੀ ਿੱਖ ਰਚਿਾ ‘ਤਾਰਨਕਕਰਕਸ਼ਾ’ (ਜਾਂ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ) ਿੈ। ਲਿਪਿ
ਈਸਿੀ ਸੰਿ 1150 ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਿ ਪੂਰਣ (ਜਾਂ ਨਿਆਿ ਦੇਿ) ਿੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਟੀਕਾ ਨਲਖੀ ਨਜਸ ਦਾ
ਿਾਿ ‘ਲਘਦੀਨਪਕਾ’ ਸੀ। ਇਿਹਾਂ ਤਥਾਂ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ , ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਿਰਦਰਾਜ ਦੇ ਜੀਿਿਕਾਲ ਦਾ ਸਿਾ
1150 ਈ: ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਿਿ।

6.2.1.1

ਤਾਰਨਕਕਰਕਸ਼ਾ - ਿਰਦਰਾਜ

ਇਿ ਿਰੰਥ ਨਤੰਿ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਪਨਿਲਾ ਕਾਂਡ ਨਿਆਇ ਦਰਸ਼ਿ ਦੇ ਚੌਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਦਾਰਥ ਿਿ: (1) ਪਰਿਾਣ, (2) ਪਰਿੇਯ, (3) ਸੰਸ਼ਾ, (4) ਪਰਯੋਜਿ, (5) ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ,
(6) ਨਸਿਾਂਤ, (7) ਅਿਯਿ, (8) ਤਰਕ, (9) ਨਿਰਣਯ, (10) ਿਾਦ, (11) ਜਲਪ, (12) ਨਿਤੰਡਾ, (13)
ਿੇਤਿਾਭਾਸ, ਅਤੇ (14) ਛਲ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਡ ਪੰਦਰਿੇੇਂ ਪਦਾਰਥ ‘ਜਾਨਤ’ ਬਾਰੇ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ
ਤੀਜਾ ਕਾਂਡ ਸੋਲਿੇੇਂ ਪਦਾਰਥ ‘ਨਿਿਰਨਿਸਥਾਿ’ ਬਾਰੇ ਿੈ।
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ਪਰਥਿ ‘ਨਿਆਇਸੂਤਰ’ ਨਿਚ ‘ਪਰਿੇਯ’ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਆਤਿਾ, ਸ਼ਰੀਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ, ਅਰਥ, ਬੱਿੀ, ਿਿਸ
(ਿਿ), ਪਰਨਿਰਨਤ, ਦੋਸ਼, ਪਰੇਤਯਭਾਿ, ਫਲ, ਦੱਖ ਅਤੇ ਅਪਿਰਿ (ਿਕਤੀ) ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਿਰਦਰਾਜ ‘ਪਰਿੇਯ’ ਦੀ
ਇਸ ਸੂਚੀ ਨਿਚ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਛੇ ਿੋਰ ਪਦਾਰਥ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੇ ਿਿ (ਦੇਖੇ ਨਚੱਤਰ 6.1) ਅਰਥਾਤ ਦਰਿ, ਿਣ,
ਕਰਿ, ਸਾਿਾਿਯ, ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਿਾਯ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਨਿਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਿਨਠਤ
ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀ ਿਰਦਰਾਜ ਦਾ ਿਤ ਿੈ ਨਕ ਨਿਆਇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਿਕਤੀ ਦਾ ਨਸੱਿਾ ਰਾਿ ਨਦਖਾਉੇਂਦੀ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ
ਅਨਸੱਿੇ ਰਾਿ ਦੀ ਭੂਨਿਕਾ ਿੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਿਿ।

ਵਚੱਤਿ 6.1 ਿਰਦਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿੇਯ

ਪਰਮਾਣ
ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਿਰਦਰਾਜ ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਲੋੇਂ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਦੀ ਨਦੱਤੀ ਿਈ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਸਖਤ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਬੋਿੀ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਪਰਿਾਣ ਉਿ ਸਿੀ (ਸਿਯਕ ਜਾਂ ਸਿਕ) ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ
ਨਿਿਾਰਕ (ਉਪਯੋਿੀ) ਕੰਿਾਂ ਨਿਚ ਸਿਾਈ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਨਿਿਾਰਕ ਕਰਿ ਸਾਡੇ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੇ
ਅਿਸਾਰ ਿੰਦੇ ਿਿ, ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਪਆਲੇ ਬਾਰੇ ਿੇਰਾ ਨਿਆਿ ਤਾਂ ਿੀ ਸਿੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ ਪਾਣੀ ਿੇਰੀ
ਨਪਆਸ ਬਝਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਐਸਾ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਤਾਂ ਿੇਰਾ ਨਿਆਿ ਿਲਤ ਿੈ , ਬੇਅਰਥ ਿੈ।
ਿਰਦਰਾਜ, ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਬੜੀ ਸੀਨਿਤ’ ਕਨਿ ਕੇ ਨਿੰਦਦੇ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿ ਅਿਸਾਰ ਇਿ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ
ਸਾਡੇ ਅਿਿਾਿਕ ਨਿਆਿ ’ਤੇ ਲਾਿੂ ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਭੂਤਕਾਲ ਨਿਚ ਨਿਿਿਾਿ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ ਨਿਿਿਾਿ ਿੋਿੇਿੀ। ਅਸੀੇਂ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ
ਨਸਰਫ ਿਰਤਿਾਿ ਕਾਲ ਨਿਚ ਿੀ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। ਭੂਤਕਾਲ ਜਾਂ ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ ਅਿਿਾਿਤ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਸਾਬਤ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਨਿਿਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਸ਼ੀਲ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ। ਅਰਥਾਤ
ਉਸਦੀ ‘ਅਰਥ-ਨਿਆ ਸਿਰਥਾ’ ਦੀ ਭੂਤ ਜਾਂ ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ ਸਥਾਪਿਾ ਿਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
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ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍

ਿਰਦਰਾਜ ਅਿਸਾਰ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ
‘ਅਟੱਲ ਸਨਿਿੋੇਂਦ’ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਅਟੱਲ ਸਨਿਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ‘ਅਨਿਿਾਭਾਿ’ (ਅਨਿੱਖੜਤਾਪਣ) ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਉਿ
ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਪਨਰਸਨਥਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਿ ਸੰਬੰਿ ‘ਉਪਾਨਿ-ਰਨਿਤ’ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਿੈਯਾਨਯਕਾਂ ਦਾ ਇਿ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਦਾ ਿੱਖ ਆਿਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ‘ਉਪਸਨਥਤੀ’ ਅਤੇ
‘ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ’ ਦੀ ਸਿਰੂਪੀ ਅਿਸਾਰਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ‘ਿੂੰਏ’ ਦਾ ‘ਅੱਿ’ ਿਾਲ
‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ (ਉਪਸਨਥਤੀ) ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ
ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ (ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ)। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਅਸਲ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ‘ਕਾਰਣ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਜ’ ਜਾਂ ‘ਤਾਤਨਿਕ ਸਿਰੂਪਤਾ’
ਿਾਲੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ਿੋਇਆ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ‘ਬਾਰਸ਼ ਿੋਈ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਚ ਬੱਦਲ ਿਿ’
(ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ, ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਿ)।
ਿਰਦਰਾਜ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਿਾਲ ਅਸਨਿਿਤੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਿ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ
ਨਿਰਅਨਿਸ਼ਠਾਿ ਿੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਸਨਿਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਜੋ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਉਿ ਨਦੰਦੇ ਿਿ ਉਸ ਨਿਚ ਿੀ
ਕੋਈ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਦਲੀਲਿਈ ਤੱਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ: ਅਸੀੇਂ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅਿਿਾਿ ਉਸਦੇ
ਸਆਦ ਤੋੇਂ ਲਿਾਉੇਂਦੇ ਿਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਆਦ ਨਿਚ ਿਾ ਤਾਂ ‘ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ’ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ‘ਤਾਤਨਿਕ
ਸਿਰੂਪਤਾ’ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਿੈ।

ਅਿਯਿ
ਇਸ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿਰਦਰਾਜ ਿੀਿਾਂਸਕਾਂ ਦੇ ਨਤੰਿ ਅੰਸ਼ੀ ਅਿਯਿ (ਤਰਕਿਾਕ) ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ
ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਉਦਾਿਰਣ ਅਰੰਭ ਨਿਚ ਜਾਂ ਅੰਤ ’ਤੇ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ
ਜੋ ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੈ, ਉਿ ਅਿਿਿਈ ਿੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ
ਪਰਬਤ ਿੂੰਆਿਈ ਿੈ,
ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ।
ਜਾਂ
ਪਰਬਤ ਅਿਿਿਈ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੈ,
ਜੋ ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੈ, ਉਿ ਅਿਿਿਈ ਿੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ।
ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਬੋਿੀ (ਸੌਿਤ ਸੰਪਰਦਾਇ) ਨਸਰਫ ਦੋ ਅਿਯਿ ਦਾ ਤਰਕਿਾਕ ਿੀ ਿੰਿਦੇ ਿਿ,
ਅਰਥਾਤ ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਯੋਿ’ (ਿਰਤੋੇਂ) ਨਜਸ ਦਾ ਰੂਪ ਿੈ,
ਜੋ ਿੀ ਿੂਆ
ੰ ਿਈ ਿੈ, ਅਿਿਿਈ ਿੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ
ਇਿ ਪਰਬਤ ਿੂੰਆਿਈ ਿੈ।
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ਵਲੰਗ (ਵਚੰਨ੍ਹ)
ਨਲੰਿ ਜਾਂ ਿੇਤ, ਨਜਸ ਦਾ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਿੈ, ਦੇ ਪੰਜ ਨਿਸੇਸ਼ ਿਣ (ਲੱਛਣ) ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ:
(1)

‘ਪਕਸ਼ਿਰਿਤਾ’: ‘ਨਲੰਿ’ ਦਾ ‘ਪਕਸ਼’ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ “ਪਰਬਤ ਨਿਚ
ਿੂੰਆ ਿੈ” (ਇੱਥੇ ‘ਪਰਬਤ’ ਪਕਸ਼ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਿੂੰਆ’ ਨਲੰਿ ਿੈ।

(2)

‘ਸਪਕਸ਼ ਸੱਤਿਿ’: ਨਲੰਿ ਦਾ ਸਪਕਸ਼ (ਸਪੱਖ) ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ “ਨਜਸ ਨਿਚ
ਿੂੰਆ ਿੈ ਉਸ ਨਿਚ ਅੱਿ ਿੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ”। ਇੱਥੇ ‘ਰਸੋਈ’ ਸਪਕਸ਼ ਿੈ)

(3)

‘ਨਿਪਕਸ਼ ਅਸੱਤਿਿ’: ਨਲੰਿ ਦਾ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ (ਨਿਪੱਖ) ਨਿਚ ਿਾ-ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ
“ਨਜਸ ਨਿਚ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ ਉਸ ਨਿਚ ਿੂੰਆ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ, ਝੀਲ ਿਾਂਿ।” ਇੱਥੇ ‘ਝੀਲ’ ਨਿਪਕਸ਼
ਿੈ।

(4)

‘ਅਬਾਨਿਤ ਨਿਸ਼ਯਤਿਿ’: ਨਲੰਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇ (ਪੱਖ) ਨਿਚ ਰੋਨਕਆ (ਬਾਿ) ਿਾ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ ਿੂੰਏ
ਦਾ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਿਾ (ਨਿਘਿ) ਿਿੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ
ਿਿੀ ਿੈ ਨਕ ਿੂੰਆ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ।

(5)

‘ਅਸੱਤਪਰਨਤਪਕਸ਼ਤਿਿ’: ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਨਿਰੋਿੀ ਨਲੰਿ ਦਾ ਉਪਸਨਥਤ ਿਾ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਿੋਰ
ਐਸੇ ਪਰਭਾਿ ਦਾ ਿੌਜੂਦ ਿਾ ਿੋਣਾ ਜੋ ਿੂਏ
ੰ ਨੂੰ ਅੱਿ ਦਾ ਸਬੂਤ ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਰੋਕ ਸਕੇ।

ਕ ਾ (ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ)
ਕਥਾ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਦੰਦੇ ਿੋਏ ਿਰਦਰਾਜ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਨਕਸੇ ਨਿਚਾਰਿੋਚਰ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ
ਇਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਖਾਂ ਰਾਿੀ ਕਿੇ ਿਏ ਿਾਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਥਾ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਕ ‘ਿਾਦ-ਪਨਰਸ਼ਦ’ ਦੀਆਂ ਛੇ
ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਦੀਆਂ ਿਿ:
(1)

ਨਕਸੇ ਪੱਖ (ਪਕਸ਼) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਿਾਂ ਦੀ ਲੜੀ,

(2)

ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਕਰਿ ਦੀ ਨਿਿੀ,

(3)

ਿਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਿਾਦੀ (ਪਰਨਤਿਾਦੀ) ਦੀ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ,

(4)

ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਦੱਸ (ਪਾਨਰਸ਼ਦ) ਦੀ ਚੋਣ,

(5)

ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ (ਿਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਿਾਰ ਦਾ ਿਕਤਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿਾ,

(6)

ਿਾਦ ਨੂੰ ਸਿਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਨਿਿਤੀ।

ਜੇਕਰ ਿਾਦ ਨੂੰ ਅੰਨਕਤ ਕਰਿਾ (ਕਲਿਬੰਦ) ਕਰਿਾ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਇਕ ‘ਲੇਖਕ’ ਦੀ ਨਿਯਕਤੀ ‘ਿਾਦੀ’ ਅਤੇ
‘ਪਰਨਤਿਾਦੀ’ ਦੀ ਪਰਿਾਿਿੀ ਿਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਨਤਿਾਦੀ ਨਸਆਣਪ ਅਤੇ ਨਿਦਿਤਾ
ਨਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ। ਇਕ ਸਿਾਰਣ ਪਰਸ਼ (ਅਣਜਾਣ) ਅਤੇ ਿਾਿਰ (ਨਿਸ਼ੇਸ਼ੱਿ) ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ
ਿਾਦ-ਨਿਿਾਦ ਬੇਅਰਥ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਐਸੇ ਿਾਦ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਬਿਾ ਿਾਦਨਿਿਾਦ ਦੇ ਿਾਿਰ ਤੋੇਂ ਇਕੱਲੇ ਿੀ ਨਲਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।
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‘ਪਨਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਦੱਸ’ (ਸਭਯ) ਿਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਨਤਿਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਾਿ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚਕਾਰ
ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਨਘਰਣਾ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਿਿੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਦੂਸਨਰਆਂ ਦੇ ਕਥਿਾਂ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਦੀ
ਸਿਰਥਾ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਣਤੀ ਟਾਂਕ-ਅੰਕ293 (ਨਜਸਤ294 ਦੇ ਨਿਰੱਿ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋੇਂ ਘੱਟ ਨਤੰਿ
ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਿ ਿਾਦਨਿਿਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਨਿਚ ਰੱਖਣਾ, ਿਾਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਿੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਿੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਆਨਦ ਿਿ।
‘ਸਭਾਪਤੀ’ ਿਾਦੀ, ਪਰਨਤਿਾਦੀ ਅਤੇ ਸਭਯ ਨੂੰ ਪਰਿਾਿ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਉਸ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ
ਨਘਰਣਾ ਦੀ ਭਾਿਿਾ ਿਿੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਉਸ ਨਿਚ ਤਰਫਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਰਾਜ਼ਿੀ ਜ਼ਾਿਰ
ਕਰਿ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਿੋਣੀ ਿੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਰਤੱਿ ਿੈ ਨਕ ‘ਕਥਾ’ ਸਿਾਪਤ ਿੋਣ ’ਤੇ ਉਿ ਪਨਰਸ਼ਦ
ਨਿਚ ‘ਕਥਾ’ ਦੇ ਨਸੱਟੇ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕਰੇ।
ਕਥਾ ਨਤੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿੰਿੀ ਿਈ ਿੈ: (1) ‘ਿਾਦ’, ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਨਿਚਾਰ-ਨਿਿਰਸ਼ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ, (2) ‘ਜਲਪ’, ਨਜਸ ਨਿਚ ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਬਨਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ (3) ‘ਨਿਤੰਡਾ’, ਨਜਸ ਨਿਚ
ਬੇਲੋੜੇ ਿਕਸ ਛਾਂਟੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਿ ਕੀਤੇ ਨਬਿਾ ਿੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੋੜਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
‘ਨਿਤੰਡਾ’ ਨੂੰ ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਕ ‘ਿਾਦ’ ਉਸ ਿੇਲੇ
ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਨਿਰੋਿੀ ਨਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ‘ਨਿਤਰਕ’ ਜਾਂ ‘ਿੇਤਿਾਭਾਸ’ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਿੇ।
‘ਿਾਦ’ ਨਿਚ ਿਰਦਰਾਜ ਸੱਤ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਿਿਰਿਸਤਾਿ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕਰਦੇ ਿਿ: (1) ਬਿਤ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, (2)
ਬਿਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਣਾ, (3) ਿਤੇ ਤੋੇਂ ਨਥੜਕਣਾ, (4) ਪਰਸਤਾਿ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕਰਿਾ, (5) ਚੱਪ ਰਨਿਣਾ, (6)
ਇਕ ਿੀ ਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ (7) ਬੇਿੌਕੇ ਦੀ ਿੱਲ ਕਰਿਾ।

ਤਾਿਵਕਕਿਕਸ਼ਾ ਉੱਪਿ ਵਟੱਪਣੀਆਂ
‘ਸਾਰਸੰਿਰਨਿ’:

ਇਿ ਟੀਕਾ ਿਰਦਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿੀ ਨਲਖਤ ਿੈ।

‘ਲਘਦੀਨਪਕਾ’:

ਇਸ ਟੀਕਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਿਾਿ ਨਿਆਿਪੂਰਣ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ ਲਿਪਿ
1200 ਈ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

‘ਨਿਸ਼ਕੰਟਕਾ’: ‘

ਕੰਡਾ-ਰਨਿਤ’, ਇਿ ਟੀਕਾ ਨਰਸ਼ੀ ਿੱਲੀਿਾਥ ਦੀ ਰਚਿਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ
14ਿੀ ਈਸਿੀ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ।

6.2.2

ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ (ਲਿਪਿ 1275 ਈ:)

ਨਿਥਲਾ ਦੇ ਿਾਸੀ ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ ਿੇ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ’ ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਨਲਨਖਆ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਰਚੀਆਂ ਿਈਆਂ
ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਤੋੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ ਈਸਿੀ ਸੰਿ ਦੀ 13ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ
ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਿੈ।
293

ਟੌੇਂਕ ਜਾਂ ਟਾਂਕ – ਨਿ- ਨਿਖਿ. ਜੋ ਨਿਣਤੀ ਨਿੱਚ ਸਿਾਿ ਿਾ ਿੋਿੇ. ਤਾਕ. ਜੈਸੇ- ਇੱਕ ਨਤੰਿ ਪੰਜ ਆਨਦ [ਿ: ਕੋ:]. ਉਿ

ਿੰਬਰ ਨਜਸ ਨੂੰ 2 ਿਾਲ ਤਕਸੀਿ ਕਰਿ ‘ਤੇ 1 ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਿੇ, ਨਜਿੇੇਂ 3, 5, 7, 9 ਆਨਦ।
294

ਨਜਸਤ - {ਸੰਿਯਾ}. ਸਿ. ਨਿਖਿ ਦੇ ਨਿਰੱਿ. ਜੋ ਟੌੇਂਕ ਿਿੀੇਂ. ਜੈਸੇ ਦੋ, ਚਾਰ, ਅੱਠ ਆਨਦ. ਜਸਤ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ - ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ

‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ’, ਅਰਥਾਤ ਤਰਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਿਯਾ। ਇਸ ਰਚਿਾ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ ਇਸ ਿਾਕ ਿਾਲ
ਕਰਦੇ ਿਿ: “ਿੈ, ਸੰਖੇਪ ਦਲੀਲਾਂ ਿਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਇਿ ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਨਲਖ ਨਰਿਾ ਿਾਂ ਤਾਂ ਨਕ ਿੂੜਹ ਿੱਤ ਿਾਲੇ ਲੋਕ
ਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਝ ਸਕਣ।”
ਿੋਰ ਿਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ’ ਿੀ ਨਿਆਇ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬੰਨਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਿਿ: ਪਰਿਾਣ, ਪਰਿੇਯ, ਸੰਸ਼ਯ, ਪਰਯੋਜਿਾ, ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ, ਨਸਿਾਂਤ, ਅਿਯਿ, ਤਰਕ, ਨਿਰਣਾ, ਿਾਦ, ਜਲਪ, ਨਿਤੰਡਾ,
ਿੇਤਿਾਭਾਸ, ਛਲ, ਜਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਿਰਨਿਸਥਾਿ।
‘ਪਰਿੇਯ’ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਿ ਇਿਹਾਂ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੇ ਿਿ: ਆਤਿਾ,
ਬੱਿੀ, ਿਿ, ਪਰਨਿਰੱਤੀ, ਦੋਸ਼, ਪਰੇਤਯਭਾਿ, ਫਲ, ਦੱਖ ਅਤੇ ਅਪਿਰਿ। ਨਿਆਇਸੂਤਰ ਨਿਚ ‘ਅਰਥ’ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਿੈ
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਦਾਰਥ, ਅਰਥਾਤ (1) ਿੰਿ, (2) ਰਸ, (3) ਰੂਪ, (4) ਸਪਰਸ਼, (5) ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼ ਜਾਂ
ਸਵਰ)।
ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਿ ਲਈ ‘ਅਰਥ’ ਦਾ ਭਾਿ, ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ, ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਲੈੇਂਦੇ ਿਿ (ਦੇਖੇ ਨਚੱਤਰ 6.2): (1) ਦਰਿ, (2) ਿਣ, (3) ਕਰਿ, (4) ਸਾਿਾਿਯ, (5) ਨਿਸ਼ੇਸ਼, ਅਤੇ
(6) ਸਿਿਾਯ।

ਵਚੱਤਿ 6.2 ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ ਦਾ ‘ਅਰਥ’

ਕਿਣ
‘ਪਰਿਾਣ’ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ ‘ਕਰਣ’ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਦੰਦੇ ਿਿ: “ਕਰਣ ਉਿ
ਕਾਰਣ ਿੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਨਸੱਟੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਿੰਦੀ ਿੈ।” ਅਰਥਾਤ ਇੱਛਾ ਅਿਸਾਰ ਿਤੀਜਾ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਸੰਿ ਨਿਚ, ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ‘ਕਾਰਣ’ ਇਸ ਲਈ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ ਨਪਛਲੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਜ਼ਿੀ (ਅਨਿਿਾਰੀ) ਪੂਰਬਿਰਤੀ (ਪਨਿਲੀ) ਚੀਜ਼ ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਿਾ ਕਰਦੀ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ਿਾਿਾ (ਪੂਰਬਿਰਤੀ ਚੀਜ਼) ਕੱਪੜੇ (ਨਪਛਲੇਰੀ ਚੀਜ਼) ਦਾ ‘ਕਾਰਣ’ ਬਣਦਾ
ਿੈ। ਿੰਿ ਲਓ ਨਕ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਿੇਲੇ ਉਸ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਿੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ‘ਕਾਰਣ’ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਬੇਲੋੜੀ ਪੂਰਬਿਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਿੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ‘ਕਾਰਜ’ (ਕਾਰਯ) ਨਕਸੇ ‘ਕਾਰਣ’ ਦਾ
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258

ਲਾਜ਼ਿੀ (ਅਨਿਿਾਰੀ) ਪਨਰਣਾਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਕੱਪੜਾ ਿਾਿੇ ਦਾ ‘ਕਾਰਜ’ ਿੈ।
ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿਕ ਅਿਿੇਸ਼ਣ ਨਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪੂਰਬਿਰਤੀ ਘਟਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ
‘ਕਾਰਣ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿਾ ਇਕ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ, ਘੋਰ ਨਿਿਿਤ ਅਤੇ ਨਸਰੜ ਦਾ ਕੰਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਖੋਜਕਾਰ ਆਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸਰੜੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾਤਿਕ ਘੱਟ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਪਰਸੰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਰਸੰਿਕ ਘਟਿਾਿਾਂ
ਤੋੇਂ ਜਦਾ ਕਰਿ ਨਿਚ ਉਿ ਬੜੇ ਨਿਪੰਿ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਨਿਿਾਰਕ ਤਜਰਨਬਆਂ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ
ਿੰਦੀ ਿੈ।

ਕਾਿਣ
ਕਾਰਣ ਨਤੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ: ‘ਸਿਿਾਯੀ’ ਕਾਰਣ, ‘ਅਸਿਿਾਯੀ’ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ‘ਨਿਨਿੱਤ’ ਕਾਰਣ।
(1)

‘ਸਿਿਾਯੀ ਕਾਰਣ’: ਇਿ ਉਿ ‘ਕਾਰਣ’ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਕਾਰਜ’ ਿੌਜੂਦ ਿੋਿੇ, ਅਰਥਾਤ
ਸਿਿਾਯ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਭੌਨਤਕ’ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ‘ਉਪਾਦਾਿ’295 ਕਾਰਣ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
ਨਕਉੇਂਨਕ ‘ਕਾਰਣ’ ਦੀ ਭੌਨਤਕ ਿਸਤੂ ਤੋੇਂ ਿੀ ‘ਕਾਰਜ’ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਿਾਿਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ
‘ਸਿਿਾਯੀ ਕਾਰਣ’ ਿੈ। ਸਿਿਾਯ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਿ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ
ਨਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਾਈ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ, ਨਜੱਿਾ ਨਚਰ ਨਕ ਉਿ ਿਸ਼ਟ ਿਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ। ‘ਅਖੰਡ’
(ਸੰਪੂਰਣ) ਿਸਤੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ‘ਖੰਡ’ (ਭਾਿ ਜਾਂ ਅੰਸ਼), ‘ਿਸਤੂ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਿਣ’,
‘ਨਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਤਾ’, ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਜਾਤੀ’ ਇਿ ਸਭ ਸਿਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਿਿ।

(2)

‘ਅਸਿਿਾਯੀ ਕਾਰਣ’: ਅਸਿਿਾਯੀ ਜਾਂ ਭੌਨਤਕ ਕਾਰਣ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਭੌਨਤਕ ਕਾਰਣ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ
ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਾਿਕ296 ਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਿਾਨਿਆਂ ਦਾ ‘ਆਪਸੀ ਿੇਲ’ ਕੱਪੜੇ ਦਾ
ਅਸਿਿਾਯੀ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਾਨਿਆਂ ਦਾ ਰੰਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੰਿ ਦਾ ਅਸਿਿਾਯੀ
ਕਾਰਣ ਿੈ। ਰੰਿ, ਿਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਿੈ।

(3)

‘ਨਿਨਿੱਤ ਕਾਰਣ’: ਇਿ ਉਿ ਕਾਰਣ ਿੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਨਿਚ ਪਨਰਿਰਤਿ ਨਲਆਉੇਂਦਾ ਿੈ।
ਜੈਸੇ, ਿੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਨਿੱਤ297 ਕਾਰਣ ਤਰਖਾਣ ਿੈ; ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਿਨਿੱਤ ਕਾਰਣ ਖੱਡੀ ਿੈ; ਅਤੇ
ਨਚੱਤਰ ਦਾ ਨਿਨਿੱਤ ਕਾਰਣ ਨਚੱਤਰਕਾਰ ਿੈ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਿ)
ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ ਅਿਸਾਰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ: ‘ਨਿਰਨਿਕਲਪ’ ਅਤੇ ‘ਸਨਿਕਲਪ’।
ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਨਸਰਫ ‘ਨਿਰਨਿਕਲਪ’ ਪਰਤੱਖ ਨੂੰ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ
ਸਾਡਾ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਸਚੈ ਿੀ ‘ਨਿਰਨਿਕਲਪ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ’ ਿੰਦਾ ਿੈ; ਇਸ ਦਾ ‘ਨਿਸ਼ੇ-ਿਸਤੂ’ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੰਦਾ ਿੈ,
295

ਉਪਾਦਾਿ – ਉਿ ਕਾਰਣ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਨਿਚ ਬਦਲ ਜੇਿੇ, ਜੈਸੇ ਨਿੱਟੀ ਘੜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਟੀ ਿੀ ਘੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ

ਨਿਚ ਬਦਲ ਿਈ ਿੈ।[ਿ: ਕੋ:]
296

ਸਾਿਕ - ਨਿ- ਸਾਿਿਾ ਕਰਿ ਿਾਲਾ. ਅਭਯਾਸੀ; ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਿਾਲਾ. ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਿਾਲਾ; {ਸੰਿਯਾ}. ਆਪਸਤੰਬ ਦੇ

ਲੇਖ ਅਿਸਾਰ ਨਪਤਰ ਦੇਿਨਤਆਂ ਦੀ 'ਸਾਿਕ' ਸੰਿਯਾ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
297

ਨਿਨਿੱਤ - {ਸੰਿਯਾ}. ਕਾਰਣ. ਿੇਤ. ਸਬਬ; ਨਚੰਿਹ. ਨਿਸ਼ਾਿ; ਸ਼ਕਿ (ਸਿਿ) [ਿ: ਕੋ:]
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ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਛੋੇਂਿਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਅਿਸਾਰ ‘ਸਨਿਕਲਪ’ ਪਰਤੱਖਣ ਿੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਿ ਿੈ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦੀ ‘ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ’ ਇਕ ਆਿ (ਸਾਿਾਿਯ) ਚੀਜ਼ ਿੰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਛਿ
ਿਿੀ ਸਕਦੀ। ਇਕ “ਨਿਸ਼ੇਸ਼” ਿਊ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਪਰਤ
ੰ ੂ “ਆਿ” ਿਊ ਅਰਥਾਤ
‘ਿਊਤਿ’ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਅਸੰਭਿ ਿੈ। ‘ਿਊਤਿ’ ਇਕ ਜਾਤੀਿਤ ‘ਸੱਤਾ’ ਿੈ। ਜਾਤੀਿਾਚਕ ਜਾਂ ਸਿਾਰਣ ‘ਸੱਤਾ’
ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਲਪਣਾ ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਕੋਈ ਅਸਨਤੱਤਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਇਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਸਾਡੀ ਬੱਿੀ ਦਾ
ਨਿਸ਼ਾ ਿੈ; ਸਾਡੀ ਬੱਿੀ ਦਾ ਨਿਰਿਾਣ ਿੈ, ਇਕ ਕਲਨਪਤ ਨਿਚੋੜ ਿੈ ਜੋ ਿਾਿਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਿਅਕਤ ਿਦ
ੰ ਾ
ਿੈ। ਪਸ਼ੂ ਜਾਤੀ ਨਿਚ ਕਲਪਿਾਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਿੋਦ ਕਰਕੇ ਸਾਿਾਿਯ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਨਤਤਿ ਿਿੀ
ਿੰਦਾ।
ਜੇਕਰ ਜਾਤੀਿਤ ‘ਿਊਤਿ’ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਨਤੱਤਿ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਸਰਫ ਇਸ ਨਿਚ ਿੀ ਿੈ ਨਕ ਇਸ ਦੀ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ‘ਅਣ-ਿਊਤਿ’ ਤੋੇਂ ਜਦਾ ਿੈ (ਭਾਿ ‘ਿਊਤਿ’ ਅਤੇ
‘ਅਣ-ਿਊਤਿ’ ਅਲਿ ਅਲਿ ਿਿ, ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 6.3)। ਅਰਥਾਤ ਇਿ ‘ਅਣ ਅਣ-ਿਊਤਿ’ ਿੈ; ਭਾਿ ਇਿ
‘ਘੋੜਾਤਿ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ੇਰਤਿ’ ਿਿੀ ਿੈ। ਿਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀੇਂ ‘ਿਊਤਿ’ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਅਸਿਰਥ ਿਾਂ, ਜੋ ਨਕ
ਆਿ ਸਾਰੀਆਂ ਿਊਆਂ ਿਾਲ ਸਬੰਨਿਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਅਸੀੇਂ ‘ਅਣ-ਿਊਤਿ’ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ
ਜੋ ਇਸ ਤੋੇਂ ਿੀ ਨਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਨਘਨਰਆ ਿੋਇਆ ਿੈ? ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰੋਿ (ਆਪੱਤੀ) ਦਾ ਜਿਾਬ
ਕੇਸ਼ਿ ਨਿਸ਼ਰ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਨਦੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਕ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਿਸਤੂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ‘ਜਾਤੀ’ ਿੀ ਇਕ ‘ਸੱਤਾ’ ਿੈ, ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਿੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਛਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੈ।

-’

’
-’

ਵਚੱਤਿ 6.3 ਿਊਤਿ ਅਤੇ ਅਣ-ਿਊਤਿ

ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍
‘ਅਿਿਾਿ’ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ‘ਨਚੰਿਹ’ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਿਚਾਰ (ਨਚੰਤਿ) ਕਰਿ ਿਾਲ ਿੈ। ਨਚੰਿਹ (ਜਾਂ ਨਲੰਿ) ਉਿ ਿੈ ਜੋ
‘ਸਾਿਯ’ ਿਲ, ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਬਲ (ਸ਼ਕਤੀ) ਿਾਲ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ ਿੂੰਆ
ਅੱਿ ਦਾ ਨਚੰਿਹ ਿੈ ਨਕਉੇਂਜੋ ਅੱਿ ਅਤੇ ਿੂੰਏ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਭਾਿ “ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ ਉੱਥੇ ਅੱਿ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੈ।” ਇਸ ਨਿਚ ਪਰਾਿਰਸ298 ਯੋਿ ਦਲੀਲ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਜੋ ਨਚੰਿਹ ਸਾਿਯ299 ਨਿਚ ਜੌਜੂਦ ਿੈ ਉਿ ‘ਨਿਸ਼ੇ’ ਨਿਚ
ਿੀ ਸਨਥਰ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਅਿਨਿਤੀ ਨਿਆਿ’ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਐਸੇ ਪਰਾਿਰਸ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ
‘ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ , ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।’ ਿੂੰਆ, ਅੱਿ ਿਾਲ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ।
ਨਿਆਪਤੀ, ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਨਲੰਿ’ ਨਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਆਿੱਸ਼ਕ ਿੀ ਸਭਾਿਕ
(ਪਰਨਕਰਤਕ) ਿੈ ਿਾ ਨਕ ਪਰਨਤਬੰਨਿਤ। ਅਰਥਾਤ ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਿੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ
ਕਰਦਾ, ਿਤਲਬ ਇਿ ‘ਔਪਾਨਿਕ’ ਸੰਬੰਿ (ਉਪਾਨਿ ਿਾਲਾ) ਿਿੀ ਿੈ।

ਉਪਮਾਨ੍ (ਤੁਲਨ੍ਾ)
ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ ਇਸ ਦੀ ਨਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਰੂਪਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ‘ਉਪਿਾਿ’
ਕਿਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ‘ਤਲਿਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ’ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਨਕਸੇ ਿੇ ਇਿ ਸਨਣਆ ਿੋਿੇ ਨਕ ‘ਿਿਲ’ ਜਾਿਿਰ ਿਊ
ਿਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਿਲ ਨਿਚ ਿਊ ਿਰਿਾ ਜਾਿਿਰ ਨਿਲ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਉਿ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਿਸਚੈ ਕਰ
ਲਿੇ ਨਕ ਜੋ ਜਾਿਿਰ ਉਿ ਦੇਖ ਨਰਿਾ ਿੈ, ਿਿਲ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਆਿ ਅਿਰੂਪੀ ਨਿਆਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇਕ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ ਤਲਿਾ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।

ਸ਼ਬਦ
ਨਕਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਨਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਕਿਾ ਿੋਇਆ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਿੀ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਨਕ ਿੇਦਾਂ
ਨਿਚ ਨਲਖੇ ਿਏ ਸ਼ਬਦ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੇਦ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਿਿਾਂਪਰਸ਼ਾਂ ਦਆਰਾ ਰਚੇ
ਿਏ ਸਿ।

ਤਿਕਭਾਸ਼ ਉੱਪਿ ਟੀਕਾ
‘ਤਰਕਭਾਸ਼’ ਉੱਪਰ ਅਿਨਿਣਤ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਨਲਖੀਆਂ ਿਈਆ ਿਿ: ਜੈਸੇ ਨਕ ਿਰਾਇਣ ਭੱਟ, ਿਣਦ ਭੱਟ,
ਭੀਿੀ ਭੱਟ ਅਤੇ ਿਰਾਰੀ ਭੱਟ ਆਨਦ ਦਆਰਾ। ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਨਟੱਣੀਆਂ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿਸ਼ਿੂਰ ਿਿ: ਿੋਪੀਿਾਥ ਦੀ

‘ਉਜਿਲਾ’, ਰੋਿਨਿਲਿ ਿੈੇਂਕਟ ਬੱਿ ਦੀ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਭਾਿ’, ਰਾਿ ਨਲੰਿ ਦੀ ‘ਨਿਆਇ ਸੰਿਰਨਿ’, ਿਾਿਿ ਦੇਿ ਦੀ
‘ਸਾਰਿੰਜਰੀ’, ਭਾਸਕਰ ਭੱਟ ਦੀ ‘ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ-ਦਰਪਿ’, ਬਾਲ ਚੰਦਰ ਦੀ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ’, ਿਾਿੇਸ਼ ਭੱਟ
ਦੀ ‘ਯਕਤੀਿਕਤਾਿਲੀ’ (1700 ਈ:), ਨਚੱਿਾ ਭੱਟ ਦੀ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ’ (1390 ਈ:), ਿੰਿਸ਼
ੇ ਦੀਕਸ਼ਤ
ਦੀ ‘ਤਰਕ ਪਰਬੋਿਿੀ’, ਕੌਣਦੀਿਯ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ’, ਕੇਸ਼ਿ ਭੱਟ ਦੀ ‘ਤਰਕਦੀਨਪਕਾ’,
ਿੋਿਰਿਿ ਨਿਸ਼ਰ ਦੀ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ’, ਿੌਰੀਕਾਂਤ ਸਰਿਭੌਿ ਦੀ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ’ ਅਤੇ
ਨਿਸ਼ਿਕਰਿਾ ਦੀ ‘ਨਿਆਇਪਰਦੀਪ’।

6.3
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ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪਰਕਿਣਾਂ ਵਿਚ ਵਨ੍ਆਇ ਪਦਾਿ

ਪਰਾਿਰਸ - (ਦੇਖੋ, ਨਿਰਸ਼੍ ਿਾ) ਸੰ. ਪਾਰਿਰਸ਼ . {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਚਾਰ. ਨਚੰਤਿ. ਿਯਾਿ; ਪਕੜਿਾ. ਫੜਿਾ; ਨਸਨਿਰਨਤ. ਯਾਦ.

ਚੇਤਾ; ਯਨਕਤ. ਦਲੀਲ; ਸਲਾਿ. ਿਸ਼ਿਰਾ। [ਿ: ਕੋ:]
299
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ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਿ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਿੇਕਾ ਪਰਕਰਣ ਨਲਖੇ ਿਏ ਨਜਿਹਾਂ ਨਿਚ ਨਿਆਇ ਦੇ ‘ਪਰਿਾਣ’
ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ। ਕਝ ਇਕ ਪਰਕਰਣਾਂ ਨਿਚ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਨੂੰ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ‘ਿਣ’ ਪਦਾਰਥ ਥੱਲੇ
ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਜਦ ਨਕ ਕੱਝ ਿੋਰਿਾ ਨਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ‘ਆਤਿਾ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਿਈ, ਜੋ
‘ਦਰਿ’ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਿੀ ਇਕ ਅੰਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਜਿਤੀਿਤ (ਅਤੀਨਿਪਿ
ੰ ) ਲੇਖਕਾਂ ਿੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਿਾਲੋੇਂ ਅਲਿ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿੱਖਰੇ ਕਾਂਡਾਂ ਨਿਚ ਕੀਤੀ। ਨਿਆਇ ਦੇ
“ਪਰਿਾਣ” ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਿਾਲੇ ਪਰਕਰਣ ਨਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦਸਿੀੇਂ ਸਦੀ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਨਲਖੇ ਿਏ।
ਿੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਿੇ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਨੂੰ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ‘ਿਣ’ ਪਦਾਰਥ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ।

6.3.1

ਿੱਲਭਾਚਾਰੀਆ (12ਿੀ ਸਦੀ ਈ:)

ਿੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਨਿਿਸਣਕਾਲ ਦਾ ਸਿੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਾਉਣਾ ਬੜਾ ਿਸ਼ਕਲ ਿੈ। ਨਫਰ ਿੀ, ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ,
ਦੂਸਰੇ ਨਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਕਰ ਤੋੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਾਉੇਂਦੇ ਿਿ ਨਕ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ
12ਿੀ ਸਦੀ ਦਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੀ ਨਕਰਤ “ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ” ਨਿਚ ਿੱਲਭਆਚਾਰੀਆ ਿਰਿਕੀਰਤੀ,
ਤਟਾਟੀ ਅਤੇ ਨਿਓਿਾਚਾਰੀਆ ਿਰਿੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਉਿ
‘ਨਕਰਣਾਿਲੀ’ ਿਰੰਥ ਦੇ ਲੇਖਕ ਉਦੇਯਿਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਜਸ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 984 ਈ: ਦੇ
ਇਰਦ ਨਿਰਦ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਭਾਸਰਿੱਨਿਆ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਿੀ
ਕਰਦੇ ਿਿ, ਇਸ ਲਈ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ 10ਿੀ ਸਦੀ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਦਾ ਨਿਿਨਸਆ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਹਿੀੇਂ ਸਦੀ
ਨਿਚ ਨਰਸ਼ੀ ਿਰਿਿਾਿ ਉਪਾਨਿਆਏ ਿੇ, ‘ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ-ਪਰਕਾਸ਼’ ਿਾਿੀ ਟੀਕਾ, ਿੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਰਚਿਾ
‘ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ’ ਉੱਪਰ ਨਲਖੀ। ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 13ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਦਾ ਿੀ
ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

6.3.1.1

ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ - ਿੱਲਭਾਚਾਰੀਆ

‘ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ’ ਿੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦਾ ਨਿਆਨਖਆਤਿਕ ਪਰਕਰਣ ਿੈ। ਇਿ ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਦੇ
ਛੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ: (1) ਦਰਿ, (2) ਿਣ, (3) ਕਰਿ (ਜਾਂ ਨਿਆ), (4) ਸਾਿਾਿਯ, (5)
ਨਿਸੇਸ਼, ਅਤੇ (6) ਸਿਿਾਯ। ‘ਿਣ’ ਦੇ ਅੰਤਰਿਤ ‘ਬੱਿੀ’ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਨਿਭਾਜਿ
‘ਨਿਨਦਆ’ ਅਤੇ ‘ਅਨਿਨਦਆ’ ਨਿਚ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਨਿਆਇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਨਿਨਦਆ” ਥੱਲੇ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੇ
ਸਾਿਿ (ਜਾਂ ਪਰਿਾਣ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਿੇ ਿਏ ਿਿ: (1) ਪਰਨਤਅਕਸ਼, (2) ਅਿਿਾਿ, (3) ਉਪਿਾਿ, ਅਤੇ (4)
ਸ਼ਬਦ। ਅਰਥਾਪੱਤੀ300,ਸੰਭਿ ਅਤੇ ਇਨਤਿਾਯ (ਪਰੰਪਰਾ) ਨੂੰ ਜਦੇ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ।

ਵਨ੍ਆਇਲੀਲਾਿਤੀ ਉੱਪਿ ਟੀਕਾ
‘ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ’ ਉੱਪਰ ਨਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
300

ਅਰਥਾਪੱਤੀ = ਿਾ ਕਿੇ ਿਏ ਅਰਥ ਦਾ ਸਿਝਣਾ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਇਕ ਿੱਲ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਿਾਲ ਦੂਜੀ ਸਤੇ ਿੀ ਨਸੱਿ ਿੋ ਜਾਿੇ,

ਨਜਿੇੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿੋਿਲੇਿਾਰ ਿੀੇਂਿ ਪੈ ਨਰਿਾ ਿੈ, ਤਦ ਇਿ ਿੀ ਨਸੱਿ ਿੋਇਆ ਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਚ ਘਟਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾ ਰਿੀ
ਿੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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(1)

‘ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀਪਰਕਾਸ਼’, ਿਰਿਿਾਿ ਉਪਾਨਿਆਏ, 1215 ਈ।

(2)

‘ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ ਦੀਨਿਤੀ’301, ਰਘਿਾਥ ਨਸ਼ਰੋਿਣੀ, 1500 ਈ।

(3)

‘ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ ਕੰਠਾਭਰਣ’302, ਸ਼ੰਕਰ ਨਿਸ਼ਰ, ਲਿਪਿ 1492 ਈ।

(4)

‘ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨਿਿੇਕ’, ਿਥਰਾਿਾਥ ਤਰਕਾਿਿੀਸ਼, ਲਿਪਿ 1570 ਈ।

6.3.2

ਅੰਿਿ ਭੱਟ (1623 ਈ:)

ਅੰਿਿ ਭੱਟ ਦਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪਰਕਰਣ “ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ” ਿੈ, ਨਜਸ ਉੱਪਰ ਉਿਹਾਂ ਿੇ “ਦੀਨਪਕਾ” ਿਾਿੀ
ਟੀਕਾ ਿੀ ਨਲਖੀ। ਇਿ ਦੋਿੋ ਿਰੰਥ ਨਿਲਾ ਕੇ “ਅੰਿਿਭੱਟੀਅਿ” ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਉਦਯਿ ਦੇ
ਿਰੰਥ “ਨਿਆਇਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ” ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ “ਨਿਆਇਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ ਪਰਕਾਸ਼” ਿੀ ਅੰਿਿ ਭੱਟ ਦੀ ਰਚਿਾ ਿੀ ਿੰਿੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ ਅੰਿਿ ਭੱਟ ਨੂੰ ਤੈਲਿ ਦੇਸ ਦਾ ਿਾਸੀ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ , ਜੋ
17ਿੀੇਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਨਿਚ ਬਿਾਰਸ ਆ ਕੇ ਿਨਸਆ।

6.3.2.1

ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ – ਅੰਿਿ ਭੱਟ

ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅੰਿਿ ਭੱਟ ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਦਾ ਅਰੰਭ ਨਸ਼ਿਾ ਦੇ ਪਰਣਾਿ ਿਾਲ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿ
ਿਰੰਥ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ: (1) ਦਰਿ, (2) ਿਣ, (3) ਕਰਿ (ਨਿਆ), (4) ਸਾਿਾਿਯ, (5)
ਨਿਸ਼ੇਸ਼, (6) ਸਿਿਾਯ, ਅਤੇ (7) ਅਭਾਿ (ਅਣਿੋੇਂਦ)। ‘ਿਣ’ ਨੂੰ ਚੌਿੀ ਨਕਸਿ ਦਾ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ ਨਜਿਹਾਂ
ਨਿਚੋੇਂ ਬੱਿੀ ਇਕ ਿੈ। ਬੱਿੀ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈ; ਅਿਭਿ303 ਅਤੇ ਨਸਨਿਰਨਤ304।

‘ਅਿਭਿ’ ਸਿੀ ਜਾਂ ਿਲਤ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਯਥਾਰਥਅਿਭਿ (ਸਿੀ ਅਿਭਿ) ਚਾਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ
ਿੈ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਰ 6.4): (1) ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਆਿ, (2) ਅਿਨਿਨਤ305, (3) ਉਪਨਿਨਤ306, ਅਤੇ (4) ਸ਼ਬਦ307।
ਇਿ ਚਾਰ ਨਕਸਿ ਦੇ ਨਿਆਿ ਨਜਿਹਾਂ ਸਾਿਿਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਉਿ ਿਿਿਾਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
(1) ਪਰਨਤਅਕਸ਼, (2) ਅਿਿਾਿ, (3) ਉਪਿਾਿ, ਅਤੇ (4) ਸ਼ਬਦ। ਇਿਹਾਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਰਲਾ ਨਿਲਾ ਕੇ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਦਾ
ਿਾਿ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੱਿੀ’ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ ਜੋ ਚੌਿੀ ਿਣਾਂ ਨਿੱਚੋੇਂ ਇਕ ਿੈ।
ਸੱਤ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ।

301

ਦੀਨਿਤੀ = ਸੂਰਯ, ਚੰਦਰਿਾ ਦੀ ਨਕਰਿ, ਚਿਕ, ਪਰੇਰਿਾ, ਉਤੇਜਿਾ, ਸ਼ੋਭਾ, ਪਰਤਾਪ

302

ਕੰਠਾਭਰਣ = ਿਲੇ ਦਾ ਿਨਿਣਾ, ਿਲੇ ਦਾ ਿਾਰ।

303

ਅਿਭਿ - ਤਜਰਬਾ, ਪਨਰਨਿਆਿ, ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਬਿਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਤਪੰਿ ਿੋਇਆ ਿਯਾਿ; ਪਰਤੱਖ ਿਯਾਿ; ਨਬਿਾ ਸੰਸੇ

ਿਯਾਿ। [ਿ: ਕੋ:]
304

ਨਸਨਿਰਨਤ = ਚੇਤਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਨਰਨਖਆਂ ਦੇ ਨਲਖੇ ਿੋਏ ਉਿ ਿਰਿਿਰੰਥ ਜੋ ਉਿਹਾ ਿੇ ਿੇਦਿਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਿਾ ਬਜ਼ਰਿਾਂ ਦੇ

ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨਲਖੇ ਿਿ।
305

ਅਿਨਿਨਤ = ਆਿਾਰ ਿਾਕਾਂ ਤੋੇਂ ਿਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਿੰਚਣਾ

306

ਉਪਨਿਤੀ = ਤਲਿਾ ਜਾਂ ਸਨਦਰਸ਼ਟਤਾ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ

307

ਸ਼ਬਦ = ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ

ਨਿਆਇ ਪਰਕਰਣ – ਿਿ-ਬਰਾਿਿਣ ਯਿ
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‘ਯਥਾਰਥਅਿਭਿ’ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਦੰਦੇ ਿੋਏ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ‘ਸਾਿਾਿਯ ਅਿਭਿ’ ਿੈ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ, “ਇਿ ਚਾਂਦੀ ਿੈ”, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਿੈ ਇਸ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ
“ਚਾਂਦੀਪਣ” ਿੌਜੂਦ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਯਥਾਰਥਅਿਭਿ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ “ਨਿਸ਼ੇਸ਼” ਿਸਤੂ ਨਿਚ “ਸਾਿਾਿਯ” ਲੱਛਣ
ਪਛਾਣਿਾ ਿੀ ਯਥਾਰਥਅਿਭਿ ਿੈ।
‘ਕਰਣ’ (ਜਾਂ ਸਾਿਿ) ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਦੱਤੀ ਿਈ ਿੈ: ਇਿ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਕਾਰਣ’ ਿੈ ਜੋ
‘ਕਾਰਜ’ ਨੂੰ ਉਤਪੰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ “ਉਿ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿਾੜੇ ਿਾਲ ਕੱਟਦਾ ਿੈ।” ਇੱਥੇ ਕਿਾੜਾ ‘ਕਰਣ’ ਿੈ
ਨਜਸ ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ‘ਕਾਰਜ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ‘ਕਾਰਣ’ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਸਦਾ ਿੀ ‘ਕਾਰਜ’ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ
ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਿਿੀ ਤਾਂ ‘ਕਾਰਜ’ ਪੈਦਾ ਿੀ ਿਿੀ ਸੀ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ, ਨਿੱਟੀ, ਘੜੇ ਦਾ ਸਿਿਾਯੀ ਜਾਂ ਭੌਨਤਕ
ਕਾਰਣ ਿੈ।
ਇਕ ਕਾਰਯ (ਜਾਂ ਕਾਰਜ) ਪੂਰਬਿਰਤੀ (ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਣ) ਦਾ ਪਰਨਤਰੂਪ (ਪੂਰਕ) ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਕਾਰਜ
ਦੇ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਆਉੇਂਣ ’ਤੇ ਸਿੈ ਨਿਟ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਅੰਿਿ ਭੱਟ ਅਿਸਾਰ ਕਾਰਣ ਨਤੰਿ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ: (1) ਸਿਿਾਯੀਕਾਰਣ, (2)
ਅਸਿਿਾਯੀਕਾਰਣ, ਅਤੇ (3) ਨਿਨਿੱਤਕਾਰਣ।
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਿ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੈ: (1)
ਨਿਰਨਿਕਲਪ, ਅਤੇ (2) ਸਨਿਕਲਪ।
‘ਅਿਿਾਿ’, ਉਿ ਸਾਿਿ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਅਿਿਾਿਤ ਨਿਆਿ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਿਿਾਿਤ
ਨਿਆਿ ਪਰਾਿਰਸ (ਨਚੰਤਿ) ਕਰਿ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਪਰਾਿਰਸ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’
‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੋਇਆ ‘ਪੱਖ’ (ਪਕਸ਼) ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, “ਇਸ
ਪਰਬਤ (ਪੱਖ) ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ (ਿੇਤ) ਿੈ” ਨਜਸ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਿੇਤ ਦਾ ਸਾਿਯ
ਿਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਯੋਿ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ‘ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ’। ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਪਕਸ਼ਿਰਿਤਾ (ਜਾਂ ਪੱਖਿਰਿਤਾ) ਉਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿੈ ਨਕ ਿੂਆ
ੰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੈ।

ਤਿਕਸੰਗਰਵਹ ਉੱਪਿ ਟੀਕਾ
ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਉੱਪਰ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਨਟੱਪਣੀਆਂ ਨਲਨਖਆਂ ਿਈਆਂ.
(1)‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿਦੀਨਪਕਾ’ (ਜਾਂ ਤਰਕਦੀਨਪਕਾ), ਟੀਕਾ ਕਾਰ ਅੰਿਿ ਭੱਟ; (2) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿਟੀਕਾ’, ਅਿੰਤ
ਿਰਾਇਣ; (3) ‘ਨਸਿਾਂਤ ਚੰਦਰੋਦਯ’, ਸ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਣ ਿੂਰਜਤੀ ਦੀਕਸ਼ਤ; (3) ‘ਤਰਕਫੱਨਕਕਾ’308, ਕਸ਼ੰਿਾ
ਕਨਲਆਣ (1772 ਈ:); (4) ‘ਨਿਆਇਬੋਨਿਿੀ’, ਿੋਿਰਿਿ ਨਿਸ਼ਰ; (5) ‘ਨਿਆਇਆਰਥ ਲਘੂਬੋਨਿਿੀ’,
ਿੋਿਰਿਿ ਰੰਿਾਚਾਰੀਆ; (6) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿਟੀਕਾ’, ਿੌਰੀਕਾਂਤ; (7) ‘ਪਦਿਤਯਾ’, ਚੰਦਰਾਜ ਨਸਿਹਾ; (8)
‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਤਤਿ ਪਰਕਾਸ਼’, ਿੀਲਕੰਠ, 16ਿੀ ਸਦੀ; (9) ‘ਨਿਰਕਤੀ’, ਜਿਿਿਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ; (10)
‘ਨਿਰਕਤੀ’, ਪੱਟਾਭੀਰਾਿ; (11) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਿਾਕਅਰਥ ਨਿਰਕਤੀ’, ਿਾਿਿ ਪਦਾਭੀਰਾਿ; (12)
‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਚੰਨਦਰਕਾ’, ਿਕੰਦ ਭੱਟ ਿਾਡਨਿਲ; (13) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿਉਪਾਨਿਆਸ (ਿਾਕ-ਨਿਰੱਨਤ)’, ਿੀਰੂ
308

ਫੱਨਕਕਾ = ਨਸਿਾਂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਦਲੀਲ, ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਆਨਖਆ
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ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿੋਡਬੋਲੇ; (14) ‘ਨਿਆਇਬੋਨਿਿੀ’, ਸ਼ਕਲਾਰਤਿ ਿਾਥ; (15) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਟੀਕਾ’, ਰਿਾ ਿਾਥ;
(16) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਤਰੰਨਿਣੀ’, ਨਿਿਨਿਏਸ਼ਿਰੀ ਪਰਸਾਦ; (17) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਟੀਕਾ’, ਨਿਸ਼ਿਿਾਥ; (18)
‘ਤਰਕਚੰਨਦਰਕਾ (ਪਰਭਾ)’, ਨਿਨਦਆਿਾਥ ਿਾਡਨਿਲ; (19) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਟੀਕਾ (ਿਿਿੰਤੀ)’, ਿਿਿੰਤ; (20)
‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਨਿਆਨਖਆ’, ਿਰਾਰੀ; (21) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਟੀਕਾ’, ਲੇਖਕ ਅਨਿਆਤ; (22) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ
ਸ਼ਿਕ’, ਲੇਖਕ ਅਨਿਆਤ; (23) ‘ਨਿਆਇ ਚੰਨਦਰਕਾ’, ਲੇਖਕ ਅਨਿਆਤ; (24) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿਉਪਾਨਿਆਸ’,
ਲੇਖਕ ਅਨਿਆਤ; (25) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਦੀਨਪਕਾ ਪਰਕਾਸ਼’, ਿੀਲਕੰਠ ਸ਼ਾਸਤਰੀ; (26) ‘ਸੂਰਤ-ਕਲਪਤਰ’,
ਸ਼ਰੀਨਿਿਾਸ; (27) ‘ਟੀਕਾ’, ਿੰਿਾਿਰ ਭੱਟ; (28) ‘ਟੀਕਾ’, ਜਿਦੀਸ਼ ਭੱਟ; (29) ‘ਟੀਕਾ’ ਰਾਿਰਦਰ ਭੱਟ;
(30) ‘ਤਤਿਾਰਥ ਦੀਨਪਕਾ’, ਿਿਲਿੇੇਂਕਟ ਿਰੂ; (31) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਦੀਨਪਕਾ ਪਰਕਾਸ਼’, ਿੀਲਕੰਠ; (32)
‘ਿੀਲਕੰਨਠਕਾ’, ਿੀਲਕੰਠ; (33) ‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ ਉੱਪਰ ਭਾਸ਼ਾਨਿਰੱਨਤ’, ਿੀਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ; (34)‘ਤਰਕਸੰਿਰਨਿ
ਚੰਨਦਰਕਾ’, ਿਕੰਦ ਭੱਟ।
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6.3.3

ਨਿਸ਼ਿਿਾਥ ਨਿਆਇਪੰਚਾਿਿ309 (1634 ਈ:)

ਨਿਸ਼ਿਿਾਥ ਨਿਆਇਪੰਚੀਿਿ ਜਾਂ ਨਸਰਫ ਪੰਚਾਿਿ,‘ਭਾਸ਼ਾ-ਪਨਰਛੇਦ310’ ਿਾਿਕ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪਰਕਰਣ ਦੇ ਰਚਿਾਕਾਰ
ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਇਸੇ ਿੀ ਿਰੰਥ ਉੱਪਰ ‘ਨਸੱਿਾਂਤ-ਿਕਤਾਿਲੀ’ ਿਾਿ ਥੱਲੇ ਇਕ ਟੀਕਾ ਿੀ ਨਲਖੀ। ਨਿਸ਼ਿਿਾਥ ਨੂੰ
ਨਿਨਦਆਨਿਿਾਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 1588 ਈ: ਦੇ ਇਰਦ ਨਿਰਦ ਦਾ ਿੈ।
ਨਿਸ਼ਿਿਾਥ ਿੇ ਇਕ ਿੋਰ ਿਰੰਥ, ‘ਿੌਤਿਸੂਤਰਨਿਰੱਤੀ’, ਿਨਰੰਦਾਿਣ ਨਿਖੇ ਰਨਿੰਦੇ ਸਿੇ, 1634 ਈ: ਨਿਚ ਰਨਚਆ।
ਉਿ ਿਿਦੀਪ ਦੇ ਿਾਸੀ ਅਤੇ ਰਘਿਾਥ ਨਸ਼ਰੋਿਣੀ ਦੇ ‘ਨਿਆਇਸੰਪਰਦਾਇ’ ਦੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਿ।

6.3.3.1

ਭਾਸ਼ਾਪਨਰਛੇਦ - ਪੰਚਾਿਿ

‘ਭਾਸ਼ਾਪਨਰਛੇਦ’ ਨਿਚ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ: (1) ਦਰਿ, (2) ਿਣ, (3) ਕਰਿ (ਨਿਆ),
(4) ਸਾਿਾਿਯ, (5) ਨਿਸ਼ੇਸ਼ (ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ), (6) ਸਿਿਾਯ, ਅਤੇ (7) ਅਭਾਿ (ਅਣਿੋੇਂਦ)। ਦਰਿ ਦੀ
ਉੱਪਿੰਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ; (1) ਨਕਸ਼ਨਤ311, (2) ਅਪ312, (3) ਤੇਜਸ313, (4) ਿਰਤ314, (5)
ਿਯੋਿ315, (6) ਕਾਲ, (7) ਨਦਕ316, (8) ਆਤਿਾ, ਅਤੇ (9) ਿਿਸ (ਿਿ)। ਆਤਿਾ ਨਿਚ ਬੱਿੀ ਅਤੇ ਿੋਰ

ਕਈ ਿਣ ਸਿਾਏ ਿੋਏ ਿੰਿੇ ਿਏ ਿਿ। ਬੱਿੀ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈ: ਅਿਭੂਤੀ317 ਅਤੇ ਨਸੰਨਿਰਤੀ318। ਅਿਭੂਤੀ ਨਿਚ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼, ਅਿਿਾਿ, ਉਪਿਾਿ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਆਇ ਦਾ ਪਰਿਾਣ ਨਸੱਿਾਂਤ, ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ।

6.3.4

ਜਿਦੀਸ਼ ਤਰਕਲੰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕਅੰਨਿਰਤ (ਲਿਪਿ 1635 ਈ:)

ਜਿਦੀਸ਼ ਤਰਕਲੰਕਾਰ ਦੀ “ਤਰਕਅੰਨਿਰਤ” ਰਚਿਾ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦਾ ਇਕ ਪਰਿੱਖ ਿਰੰਥ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ
ਪਨਿਲੇ ਕਾਂਡ ‘ਨਿਸ਼ਯ ਕਾਂਡ’ ਨਿਚ ਜਿਦੀਸ਼ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿੱਨਸਆਂ ਨਿਚ ਿੰਡਦੇ ਿਿ: (1) ਭਾਿ, ਅਤੇ (2)
ਅਭਾਿ। “ਭਾਿ” ਿਸਤੂਆਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: ਦਰਿ, ਿਣ, ਕਰਿ, ਸਾਿਾਿਯ, ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਿਾਯ। ਅਭਾਿ

309

ਪੰਚਾਿਿ = ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਪਰਬਲ ਿਿੋਭਾਿਾਂ ਿਾਲਾ

310

ਪਨਰਛੇਦ = ਅਨਿਆਇ, ਖੰਡ, ਕਾਂਡ

311

ਨਕਨਸ਼ਤ, ਨਛਨਤ – ਨਪਰਨਥਿੀ, ਭੂਨਿ, ਥਲ। [ਿ: ਕੋ:]

312

ਅਪ, ਅਪ – ਜਲ। [ਿ: ਕੋ:]

313

ਤੇਜਸ – ਚਿਕ, ਪਰਕਾਸ਼, ਤੇਜ। [ਿ: ਕੋ:]

314

ਿਰਤ – ਪਿਿ, ਿਾਯੂ, ਿੇਦਾਂ ਨਿਚ ਝੱਖੜ ਦਾ ਦੇਿਤਾ। [ਿ: ਕੋ:]

315

ਿਯੋਿ – ਆਕਾਸ਼। [ਿ: ਕੋ:]

316

ਨਦਕ – ਨਦਸ਼ਾ, ਤਰਫ, ਓਰ, (ਬਾਰੀਕ, ਸੂਖਿ)। [ਿ: ਕੋ:]

317

ਅਿਭੂਤੀ – ਅਿਭਿ ਕੀਤਾ, ਨਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਕਸ਼ਾਤਨਿਆਿ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਪਰਨਖਆ ਿੋਇਆ, ਜਾਨਣਆ ਿੋਇਆ। [ਿ:

ਕੋ:]
318

ਨਸੰਨਿਰਤੀ – ਚੇਤਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਯਾਦਿੀਰੀ, ਨਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਲਖੇ ਿੋਏ ਉਿ ਿਰੰਥ ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਿੇਦਿਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਿਾ ਬਜ਼ਰਿਾਂ

ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨਲਖੇ ਿਿ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਿਸਤੂਆਂ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਿ: (1) ਸੰਸਰਿਅਭਾਿ319, (2) ਅਿਯੋਿਯਅਭਾਿ320। ਸੰਸਰਿਅਭਾਿ ਨੂੰ ਅੱਿੇ
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ਪਰਾਿਅਭਾਿ321, (2) ਪਰਿਵੰਸ ਅਭਾਿ322, (3) ਅਤਯੰਤ ਅਭਾਿ323।

‘ਤਰਕਅੰਨਿਰਤ’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿੱਸਾ, ‘ਨਿਆਿ ਕਾਂਡ’, ਸਿੀ ਨਿਆਿ (ਜਾਂ ਪਰਿਾ) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਸਿੀ (ਸਿਯਕ) ਜਾਂ ਸ਼ੱਿ ਨਿਆਿ ਚਾਰ ਸਾਿਿਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ: (1) ਪਰਨਤਅਕਸ਼, (2) ਅਿਿਾਿ, (3)
ਉਪਿਾਿ, ਅਤੇ (4) ਸ਼ਬਦ।
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਬੜੇ ਨਿਪੰਿ ਅਤੇ ਜਿਤੀਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇ ਦੇ ਚਾਰ
ਪਰਿਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯਕਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ‘ਪਦਾਰਥ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਿਾਲ ਨਸਰਫ ਰਲਾਏ ਿੀ ਿਿੀ ਿਏ
ਬਲਨਕ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਸਰਤਾ ਿਾਲ ਿੇਨਲਆ ਨਿਆ ਿੈ।

6.3.5

ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ ਭਾਸਕਰ (17ਿੀ ਸਦੀ ਈ:)

ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ ਭਾਸਕਰ ਨਿਆਇ, ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਿੀਿਾਂਸਾ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਿਾਿਰ ਸਿ। ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਾਰਸ ਦੇ
ਿਾਸੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 17ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੀ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਤ “ਤਰਕਕੋਿਦੀ324” ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

6.3.5.1

ਤਰਕਕੌਿਦੀ – ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ ਭਾਸਕਰ

ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ ਇਸ ਿਰੰਥ ਦਾ ਅਰੰਭ ਿਾਸੂਦੇਿ ਦੇ ਿੰਿਲਾਚਰਣ325 ਿਾਲ ਕਰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਉਿ
ਸ਼ਰਿਾ ਭਨਰਆ ਪਰਣਾਿ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਅਤੇ ਕਣਾਂਦ ਨੂੰ ਿੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਨਿੱਨਸਆਂ
ਨਿਚ ਿੰਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ: (1) ਦਰਿ, (2) ਿਣ, (3) ਕਰਿ, (4) ਸਾਿਾਿਯ, (5) ਨਿਸ਼ੇਸ਼, (6)
ਸਿਿਾਯ, ਅਤੇ (7) ਅਭਾਿ। ‘ਬੱਿੀ’ ਨੂੰ ‘ਆਤਿਾ’ ਦਾ ਿਣ ਿੰਿਦੇ ਿੋਏ ਉਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿੰਿਦੇ
ਿਿ: (1) ਅਿਭਿ, ਅਤੇ (2) ਨਸੰਨਿਰਨਤ। ਅਿਭਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ: (1) ਪਰਿਾ (ਸਿੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਿ ਅਿਭਿ), (2)
ਅਪਰਿਾ (ਿਲਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ੱਿ ਅਿਭਿ)। ਪਰਿਾ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ‘ਪਰਿਾਣ’ ਿੈ ਜੋ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਦਾ
ਿੈ: (1) ਪਰਨਤਅਕਸ਼, ਅਤੇ (2) ਅਿਿਾਿ। ਇਿ ਨਿਿੀ ਅਪਣਾਉੇਂਦੇ ਿੋਏ ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ, ਨਿਆਇ ਦੇ ਪਰਿਾਣ ਨੂੰ
319

ਸੰਸਰਿ = ਸਾਪੇਖ, ਨਿਲਾਪ, ਸੰਬੰਿ।

320

ਅਿਯੋਿਯਅਭਾਿ = ਪਰਸਪਰ, ਆਪੋ ਨਿੱਚੀ। ਪਰਸਪਰ ਅਭਾਿ। ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾ ਿੋਣਾ।

ਜੈਸੇ, ਿਿਾ ਿਊ ਿਿੀ ਅਤੇ ਿਊ ਿਿਾ ਿਿੀ।
321

ਪਰਾਿਅਭਾਿ = ਪੂਰਿ ਜਾਂ ਪਨਿਲਾਂ। ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦਾ ਪਨਿਲੇ ਕਾਲ ਨਿਚ ਿਾ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ ਲੋਿੇ ਨਿਚ ਤਲਿਾਰ ਬਣਿ ਤੋੇਂ

ਪਨਿਲਾ ਿੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਤਲਿਾਰ ਦਾ ਅਭਾਿ ਸੀ।
322

ਪਰਿਵੰਸਅਭਾਸ = ਉੱਤਰਿਰਤੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ। ਜੋ ਿਸਤ ਦੇ ਿਾਸ਼ ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ ,

ਆਨਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਲਕੇ ਭਸਿ ਿੋ ਿਈ।
323

ਅਤਯੰਤਅਭਾਿ = ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਂ ਪਰਿ। ਸਭ ਸਨਿਆ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ। ਜੈਸੇ, ਸਿੇ ਦਾ ਨਸੰਿ, ਆਕਾਸ਼

ਦਾ ਫੱਲ ਆਨਦ।
324

ਕੌਿਦੀ = ਨਿਆਨਖਆ, ਨਿਸਤਾਰ, ਸਪਸ਼ਟਾਉਣ।

325

ਿੰਿਲਾਚਰਣ - {ਸੰਿਯਾ}. ਿੰਿਲਾਚਾਰ. ਉਤਸਿ ਦੀ ਰਸਿ। (2) ਿਰੰਥ ਦੇ ਿੱਢ ਇਸਟ ਦੇਿ ਦਾ ਆਰਾਿਿ. [ਿ: ਕੋ:]
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ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਾਲ ਸੰਨਿਲਤ ਕਰਦੇ ਿਿ।

6.4

ਗਰੰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਕ ਵਨ੍ਆਇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਿੈਸਸ਼
ੇ ਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦਾ
ਵਿਿੇਚਨ੍ ਕਿਦੇ ਹਨ੍

ਨਿਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਿੀ ਰਚੀਆਂ
ਿਈਆਂ ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਿਸਤੂ ਿਾ ਤਾਂ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਇ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ‘ਪਦਾਰਥ’ ਬਣੇ। ਪਰੰਤੂ
ਇਿਹਾਂ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਕਝ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇ ਚਣ ਕੇ ਉਿਹਾਂ ਉੱਪਰ ਿੂੜਹਤਾਪੂਰਬਕ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਨਿਆਨਖਆ
ਕੀਤੀ ਿਈ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਦਾ ‘ਨਿਆਇ-ਨਸਿਾਂਤ-ਦੀਪ’ ਿਾਿੀ ਿਰੰਥ ਖਾਸ ਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੰਥ
1300 ਈ: ਦੇ ਇਰਦ ਨਿਰਦ ਨਲਨਖਆ ਨਿਆ।

6.4.1

ਸ਼ਸ਼ਿਰ (~ 1125 ਈ:)

ਿਿਾਉਪਾਨਿਆਏ ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਨਿਥਲਾ ਦੇ ਨਿਿਾਸੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਬੰਿਾਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ ਸ਼ਸ਼ਿਰ
ਅਤੇ ਿਣੀਿਰ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਲੋੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਾਨਿਆਏ ਿਲੋ
“ਨਸੰਿਿਾ ਨਿਆਘਰੋਕਤ ਲਕਸ਼ਣ” ਦੇ ਨਸਰਲੇਖ ਥੱਲੇ ਅਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਬੰਿਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ
ਿੀ ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 12ਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

6.4.1.1

ਨਿਆਇਨਸਿਾਂਤ ਦੀਪ - ਸ਼ਸ਼ਿਰ

ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਚਿਾ ‘ਨਿਆਇ ਨਸਿਾਂਤ ਦੀਪ’ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ‘ਨਿਆਇ’
ਅਤੇ ‘ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ’ ਦੇ ਨਿਨਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਿ ਿਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ
ਨਸਰਲੇਖਾਂ ਤੋੇਂ ਸਿੈ-ਸਪਸ਼ਟ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਜੈਸੇ, (1) ‘ਿੰਿਲਾਚਰਣ’; (2) ‘ਅੰਿਕਾਰ-ਨਿਪਰਨਤਪੱਨਤ’326, ਅੰਿਕਾਰ
ਬਾਰੇ ਨਿਿਾਦ; (3) ‘ਕਾਰਣਤਾ-ਨਿਚਾਰ’; (4) ‘ਜਾਨਤ-ਸ਼ਕਤੀ-ਿਾਦੀ-ਤੌਤਾਨਤਤਕਾਿਤ’, ਤੌਤਾਨਤਤਕਾਂ327 ਦੇ
ਨਿਚਾਰਾਂ ਅਿਸਾਰ ਜਾਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਿਿੱਤਤਾ; (5) ‘ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੂਪਣ ਅਤੇ ਉਪਾਨਿ’, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ
ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਾ; (6) ‘ਸਨਿਜ-ਸ਼ਕਤੀ’, ਪਰਨਕਰਤਕ ਸ਼ਕਤੀ; (7) ‘ਆਿੇਯ328-ਸ਼ਕਤੀ’; (8)
‘ਿਾਿਸਤਤਿ ਨਿਰੂਪਣ’329, ਿਿ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ; (9) ‘ਸਨਿਜ ਪਰਿਾਣ’, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਸਾਿਿ ਿੰਿ ਕੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ; (10) ‘ਨਿਆਿ-ਕਰਿ-ਸਿੱਚਯ’330, ਨਿਆਿ ਅਤੇ ਨਿਆ ਦਾ ਿੇਲ; (11) ‘ਅਪਿਰਿ331
326

ਨਿਪਰਨਤਪੱਨਤ = ਨਿਰੋਿ, ਸ਼ੱਕ, ਸੰਸਾ, ਨਿਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਾਿ, ਐਸਾ ਕਥਿ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੱਿ ਿੋਿੇ।

327

ਤੌਤਾਨਤਤਕ – ਕਿਾਰਲ ਭੱਟ ਦੇ ਅਿਆਈ।

328

ਆਿੇਯ = ਨਕਸੇ ਆਿਾਰ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਨਟਕਣ ਿਾਲੀ ਿਸਤ।

329

ਨਿਰੂਪਣ = ਅਨਜਿਾ ਕਥਿ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੰਿਹ ਕੇ ਨਦਖਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਪੂਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕਥਿ

ਕੀਤੀ ਨਿਆਨਖਆ।
330

ਸਿੱਚਯ = ਜੋ ਪਦ ਆਪੋ ਨਿਚੀ ਿੇਲ ਿਿੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਆ ਿਾਲ ਅਿਵਯ ਕਰਿਾ; ਅਿਵਯ = ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ

ਨਿਆ, ਸੰਬੰਿ, ਸੰਯੋਿ, ਿਾਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿ ਲਈ ਯੋਿ ਅਸਥਾਿ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਆ।
331

ਅਪਿਰਿ = ਉੱਚੀ ਪਦਿੀ, ਿਕਤੀ, ਿੋਕਸ਼।
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ਨਿਰੂਪਣ’, ਿਕਤੀ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ; (12) ‘ਨਸਿਾਰਥ’, ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਅਰਥ; (13) ‘ਅਨਿਿਤ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਾਦੀਿਤ’, ਜੜਿੇੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ; (14) ‘ਿਾਯ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ਤਿਾਦੀਿਤ ਦਾ ਖੰਡਿ’, ਿਿਾ ਦੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ਤਾ
ਦਾ ਖੰਡਿ; (15) ‘ਨਿਰਨਿਕਲਪਕ ਨਿਪਰਨਤਪੱਨਤ’, ਨਿਰਨਿਕਲ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਿਾਦਨਿਿਾਦ; (16) ’ਸਿਰਣਤੇਜਸ ਪਰਕਰਣ’, ਸੋਿਾ ਇਕ ਚਿਕੀਲੀ ਿਸਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ; (17) ‘ਪੰਕਜ332-ਇਤ-ਪਦਿਾਿ-ਯੋਿਰੂਢ'333ਕਥਿ’, ਨਿਰਕਤ ਸਿਦਾਯ (ਅਰਥਾਤ ਯੋਿਰੂਢ) ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਪਦ (‘ਸ਼ਬਦ’) ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ; (18)
‘ਅਿਨਿਨਤ, ਨਲੰਿਪਰਾਿਰਸ਼ਆਨਦ ਨਿਰੂਪਣ’, ਅਿਿਾਿ ਬਾਰੇ ਨਿਚਾਰ ਨਿਿਰਸ਼; (19) ‘ਨਿਆਪਤੀ ਨਿਰੂਪਣ’,
ਨਿਆਪਤੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਤਿਕ ਨਿਆਨਖਆ।
ਇਿ ਿਰੰਥ ‘ਅਭਾਿ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿਾਪਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਰੰਥ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਸ਼ਾਂਤ ਦਆਰਾ
‘ਨਿਆਇ-ਨਸੱਿਾਂਤ-ਦੀਪ-ਟੀਕਾ’ ਿਾਿੀ ਇਕ ਟੀਕਾ ਿੀ ਨਲਖੀ ਿਈ ਸੀ।

6.4.2

ਿਾਿਿਾਚਾਰੀਆ (ਲਿਪਿ 1331 – 1391 ਈ:)

ਿਾਿਿਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 1391 ਈ: (1313 ਸਾਕਾ) ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿੰਿੇ ਪਰਿਿ
ੰ ੇ ਿਰੰਥ ਿਿ:
‘ਸਰਿਦਰਸ਼ਿਸੰਿਰਨਿ’, ‘ਜੈਨਿਨਿਨਿਆਇਿਾਲਾ-ਨਿਸਤਾਰ’, ‘ਕਥਾ-ਨਿਰਣਾ’, ‘ਪਾਰਾਸ਼ਰਸਨਿਰਤੀ-ਨਿਆਨਖਆ’।
ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਨਿਆਇਦਰਸ਼ਿ (ਅਕਸ਼ਪਾਦਦਰਸ਼ਿ) ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਚਾਰਿਾਕ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਿੀ
ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਕਈ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਲਖੀਆਂ।

6.4.2.1

ਸਰਿਦਰਸ਼ਿਸੰਿਰਨਿ - ਿਾਿਿਾਚਾਰੀਆ

ਇਸ ਿਰੰਥ ਨਿਚ ਿਾਿਿਾਚਾਰੀਆ ਿੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦਦਰਸ਼ਿ ਦੇ ਿਾਿ ਥੱਲੇ ਨਿਆਇ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਿਰਣਿ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਿੀ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਿੈ।

ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍
ਚਾਰਿਾਕ, ਅਿਿਾਿ ਪਰਿਾਣ (ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ) ਨੂੰ ਿੰਿਣ ਤੋੇਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਚਾਰਿਾਕ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ
ਨਕ ਜੋ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਨੂੰ ਿੰਿਦੇ ਿਿ, ਉਿ ਨਲੰਿ ਜਾਂ ਿੇਤ ਦਾ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਇਕ ਅਨਿੱੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੰਿਦੇ
ਿਿ, ਨਜਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਸਭ ਉਪਾਿੀਆਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਤੋ ਸਤੰਤਰ
(ਿਕਤ) ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ਭਾਿੇੇਂ ਇਿ ਉਪਾਿੀਆਂ ‘ਨਿਸ਼ਨਚਤ’ ਜਾਂ ਸੰਨਦਿਿ (ਸੰਦੇਿਜਿਕ) ਿੋਣ। ਅਰਥਾਤ
ਚਾਰਿਾਕਾਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਬਿਾ ਨਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ, ਿਿੇਸ਼ਾ ਿਰ ਿਾਲਤ ਨਿਚ ਿੈਿ (ਜਾਂ ਸਿੀ)
332

ਪੰਕਜ = ਨਚੱਕੜ ਤੋੇਂ ਉਪਨਜਆ, ਕਿਲ ਜੋ ਪੰਕ (ਿਾਰੇ) ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਪੰਕ (ਪਾਪ) ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ।

333

ਯੋਿਰੂਢ = ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਨਜਸ ਦੀ ਯੋਿ ਅਤੇ ਰੂਢ ਸ਼ਕਤੀ ਿੋਿੇ। ਯੋਿ (ਅਿਯਿ) ਸ਼ਕਤੀ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਿਾਤ ਅਤੇ ਪਰਤਯਯ

ਿਾਲ ਅਰਥ ਦਾ ਬੋਿ ਕਰਾਿੇ, ਜੈਸੇ ਪੰਕਜ, ਪੰਕ (ਨਚੱਕੜ) ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋਣ ਿਾਲਾ। ਰੂਢ (ਸਿਦਾਯ) ਸ਼ਕਤੀ ਉਿ ਿੈ, ਜੋ ਨਬਿਾ
ਿਾਤ ਆਨਦ ਨਿਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿੰਿ ਨਲਆ ਜਾਿੇ, ਜੈਸੇ, ਪੰਕਜ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਕ (ਨਚੱਕੜ) ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਨਿਆ
ਅਰਥ ਿੰਿੀਏ ਡੀਲਾ ਿਾਿ ਆਨਦ ਅਿੰਤ ਿਿ, ਪਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਬਦ ਤੋੇਂ ਕੇਿਲ ਕਿਲ ਅਰਥ ਜਾਨਣਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ
ਪੰਕਜ ਸ਼ਬਦ ਯੋਿਰੂਢ ਿੈ।
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ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਅਿਿਾਿ
ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਿਆਪਤੀ ਦੀ ਪਨਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੀ ਇਿ
‘ਅਿਿਾਿ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਪੱਛਦੇ ਿਿ, ‘ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦੀ ਿੈ?’ ਅਸੀ ਇਸ
ਨੂੰ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਿਾਲ ਿੀ ਿਿੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਨਿੱਖਤਕਾਲ ਿਾਲ ਿਿੀ
ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਰਾਿੀੇਂ ਿੀ ਿਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਅਜੇ ਨਸੱਿ
ਕਰਿੀ ਿੈ। ਅਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦੀ ਪੂਰਬਿਾਰਣਾ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਜਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਾਿਿ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਿਆਪਤੀ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਾਿੀਆਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਉਪਾਨਿ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਿਿੇਸ਼ਾ ਸੰਿ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ‘ਿੇਤ’ ਿਾਲ ਿਿੇਸ਼ਾ ਸੰਿ ਿਿੀ
ਿੰਦੀ। ਜੈਸੇ, ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂਆ
ੰ (ਿੇਤ) ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੱਿ (ਸਾਿਯ) ਿੈ। ਇੱਥੇ ‘ਨਸੱਲਹਾ
ਬਾਲਣ’ ਇਕ ‘ਉਪਾਿੀ’ ਿੈ। ਉਪਾਿੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ: (1) ਜੋ
ਨਿਰੰਤਰ ‘ਿੇਤ’ ਸੰਿ ਿਿੀ ਿੰਦੀ, (2) ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਸੰਿ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, (3) ਨਜਸ ਿਾਲ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਰੰਤਰ
ਸੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਉਦੇਯਿਾਚਾਰੀਆ ਅਿਸਾਰ ਉਪਾਨਿ ਦਾ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਿਚ ਉਸ ਸੰਿ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ
ਿਿ, “ਜਦ ‘ਸਿਨਿਆਪਤੀ334’ ਅਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਿਨਿਆਪਤੀ335’ ਦੋਿੇ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੋਣ,
ਨਿਸ਼ਿਨਿਆਪਤੀ, ਜੇਕਰ ਇਿ ਸਿਨਿਆਪਤੀ ਦਾ ਨਿੱਸਾ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਅਪਰਿਾਿਣਯੋਿ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਿ
ਸਿੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਨਿਚ ਸਿਾਇਕ ਿਿੀ ਿੰਦੀ।”
ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ “ਸਿਨਿਆਪਤ” ਉਦੋੇਂ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਦੋਿੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ
ਨਿਚ ਸਿ ਿੋਣ, ਜੈਸੇ “ਇਿ ਿਰਣਿਯੋਿ336 (ਿਾਿਣਯੋਿ) ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ।” ਨਜੱਥੇ
“ਿਰਣਿਯੋਿ” ਅਤੇ “ਜਾਣਿਯੋਿ” ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਨਿਚ ਸਿ337 () ਿਿ, (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 6.5)। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ
“ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂਆਂ
ੰ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੱਿ ਿੈ।” ਇੱਥੇ “ਿੂਆਂ
ੰ ” ਅਤੇ “ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ
ਦੀ ਅੱਿ” ਦੋਿੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਨਿਚ ਸਿ ਿਿ; ਅਰਥਾਤ ਨਜੱਥੇ “ਨਕਤੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੱਿ ਿੈ”
ਅਤੇ “ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੱਿ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।“

334

ਸਿਨਿਆਪਤੀ = ਨਿਆਪਤੀ ਜੋ ਿਰ ਪੱਖੋੇਂ ਬਰਾਬਰ (ਤੱਲ)ਿੋਿੇ।
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ਨਿਸ਼ਿਨਿਆਪਤੀ = ਨਿਆਪਤੀ ਜੋ ਿਰ ਪੱਖੋੇਂ ਿਾ-ਬਰਾਬਰ (ਅਤੱਲ) ਿੋਿੇ।
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ਿਰਣਿ - ਸੰ. ਿਰਣੋਿ. {ਸੰਿਯਾ}. ਕਥਿ. ਨਬਆਿ ਕਰਿ ਦੀ ਨਿਯਾ। ... [ਿ: ਕੋ:]
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ਸਿ - {ਸੰਿਯਾ}. ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰ. (ਸਿਾਿ- ਤੱਲ) ਸੰਬੰਨਿਤ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਯੋਿ ਸੰਬੰਿ ਿਰਣਿ ਕਰਿਾ "ਸਿ"

ਅਲੰਕਾਰ ਿੈ.. ਉਦਾਿਰਣ- ਜਉ ਿਿ ਬਾਿੇ ਿੋਿ ਫਾਸ ਿਿ, ਪਰੇਿ ਬੰਿਿ ਤਿ ਬਾਂਿੇ. (ਸੋਰ ਰਨਿਦਾਸ) ਜੇ ਅਸੀੇਂ ਿੋਿ ਅਤੇ
ਿੌਿੇ ਦੀ ਫਾਿੀ ਨਿੱਚ ਬੰਿੇ ਿੋਏ ਿਾਂ, ਤਦ ਤਸੀੇਂ ਪਰੇਿ ਬੰਿਿ ਨਿੱਚ ਬੱਿੇ ਿੋ. ਤਰਦੇ ਕਉ ਤਰਦਾ ਨਿਲੈ ਉਡਤੇ ਕਉ ਉਡਤਾ,
ਜੀਿਤੇ ਕਉ ਜੀਿਤਾ ਨਿਲੈ ਿੂਏ ਕਉ ਿੂਆ. (ਿਾਰ ਸੂਿੀ ਿਃ ੨) ਰੂਪ ਦਿੋਦਨਰ ਕੋ ਨਜਿ ਸੰਦਰ ਤਯੋੇਂ ਿਨਰਿੋਨਬੰਦ ਰੂਪ
ਨਿਸਾਲਾ, ਏਨਰ ਸਖੀ!. [ਿ: ਕੋ:]
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ਵਚੱਤਿ 6.5 ਸਿਨਿਆਪਤੀ
ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ “ਨਿਸ਼ਿਨਿਆਪਤ” ਉਦੋੇਂ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਦੋਿੇੇਂ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਨਿਚ
ਅਸਿ (ਿਾ-ਬਰਾਬਰ) ਿੋਣ, ਜੈਸੇ, “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।” ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਦਾ
ਘੇਰਾ ਿੂਏ
ੰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਾਲੋ ਿੱਡਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ, ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਿੀ ਿੂਆ
ੰ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ ਨਜਿੇੇਂ ਰਸੋਈ ਨਿਚ। ਪਰੰਤੂ
ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਿੀ ਅੱਿ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਏ ਦਾ ਿੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਲਾਲ ਭਖਦਾ ਲੋਿੇ ਦਾ ਿੋਲਾ (ਦੇਖੇ
ਨਚੱਤਰ 6.6)।
ਪਰ, ਿੂੰਏੇਂ ਨਿਚ “ਸਿਨਿਆਪਤੀ” ਅਤੇ “ਨਿਸ਼ਿਨਿਆਪਤੀ” ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਨਿਚ ਪਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ:
(1)

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ,

(2)

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੱਿ ਿੈ।

ਪਨਿਲੀ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ਿੂੰਏੇਂ ਅਤੇ ਅੱਿ ਦਾ ‘ਨਿਸ਼ਿਨਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ
ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ‘ਿੂੰਏੇਂ’ ਅਤੇ ‘ਨਸਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੱਿ’ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ‘ਸਿਨਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਿੈ। ਪਨਿਲਾ
ਅਪਰਿਾਿਣਯੋਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ‘ਅੱਿ’ ਦਾ ਿੇਤ (ਕਾਰਣ) ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਿੇਤ ਿਾਲ ਿੇਲ ਿਿੀ
ਖਾਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ ‘ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੱਿ’ ਦੇ ਿਾਲ ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੇਤ ਨਕਸੇ ਿਾਲਤ ਨਿਚ ਿੀ ਘੇਰੇ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਤੋੇਂ
ਿੱਡਾ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤ ਇਿ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ (≤) ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਉਦਾਿਰਣ ‘ਨਿਸ਼ਿਨਿਆਪਤੀ’ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ‘ਸਿਨਿਆਪਤੀ’ ਿੈ।

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਨਿਲੀ
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ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

ਵਚੱਤਿ 6.6 ਨਿਸ਼ਿਨਿਆਪਤੀ
ਿਣ, ਉਪਾਿੀਆਂ ਦੀ ਇਿ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ (ਿਾਿੌਜੂਦਿੀ) ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਆਰਾ ਿਿੀ ਜਾਣੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਤਪੂਰਬ (ਅਤੀਤਕਾਲ) ਅਤੇ ਭਨਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਨਿਚ। ਚਾਰਿਾਕ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ
ਨਕ ‘ਿੂੰਏੇਂ’ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ‘ਅੱਿ’ ਦੇ ਨਿਆਿ ਤਕ ਜੋ ਕਦਿ ‘ਿਿ’ ਪਟਦਾ ਿੈ ਉਸ ਦੀ
ਨਿਆਨਖਆ ਇਿ ਿੰਿ ਕੇ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਕ ‘ਿੂੰਏੇਂ’ ਅਤੇ ‘ਅੱਿ’ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਨਿਲਾ
ਿੀ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਿੋ ਚੱਕਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਨਫਰ ਇਿ ਭਰਿ (ਭਲੇਖੇ) ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਅਰਥਾਤ ਕਈ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਿਚ ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਇਤਫਾਕੀਆ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਿਾਲ ਕੋਈ
ਸੰਬਿ
ੰ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਜੈਸੇ, ਕਈ ਬਾਰ ‘ਜਾਦੂ-ਿੰਤਰ’ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਸਬੱਬੀ ਸਿੀ ਨਿਕਲਦੇ ਿਿ। ਨਕਊੇਂਨਕ ਨਿਆਪਤੀ
ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ‘ਅਨਿਿਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਉਪਾਨਿ-ਰਨਿਤ’ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ ਇਸ ਲਈ
‘ਅਿਿਾਿ’ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਖੇਪ ਿਾਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਚਾਰਿਾਕ ਦੀ ਭੌਨਤਕਿਾਦੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾ
ਨਿਚ ਕਾਫੀ ਪਰਾਣੀ ਿੰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ (ਲਿਪਿ 600 ਈ: ਪੂ:)। ਇਸ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨਿਚ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਨੂੰ ਨਿਆਿ
ਦਾ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਕਉਨਕ, ਚਾਰਿਾਕਾਂ ਦੇ ਕਨਿਣ ਅਿਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਨੂੰ
‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਰਾਿੀੇਂ ਜਾਂ ਸਿੈ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਰਾਿੀੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਨਬਲਕਲ ਅਸੰਭਿ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਇਿ ਿੌਰ ਕਰਿਾ
ਇਕ ਬੜੀ ਨਦਲਚਸਪ ਿੱਲ ਿੈ ਨਕ ਚਾਰਿਾਕਾਂ ਤੋੇਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਲੈੇਂਡ ਦੇ ਿਸ਼ਿੂਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ
ਡੇਨਿਡ ਨਿਊਿ338 (1711 - 1775 ਈ:) ਿੀ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ (ਿੈਿਤਾ) ਬਾਰੇ ਓਿੀ ਸਿਾਲ ਉਠਾਉੇਂਦੇ
ਿਿ ਜੋ ਚਾਰਿਾਕਾਂ ਿੇ ਉਠਾਏ ਸਿ। ਨਿਊਿ ਦੀ ਦਲੀਲ ਿੈ ਨਕ ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿੀ ਿੰਿੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀੇਂ ਪਨਿਲਾ ਇਿ ਿੰਿ ਲਈਏ ਨਕ ਕਦਰਤ (ਪਰਨਿਤੀ) ਿਿੇਸ਼ਾ ਇਕਸਾਰ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਇਸ

338

ਡੇਨਿਡ ਨਿਊਿ “ਐਿ ਇਿਕਆਰੀ ਕਿਸਰਨਿਿ ਨਿਉਿਿ ਅੰਡਰਸਟੈੇਂਨਡੰਿਯ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯਿੀਿਰਨਸਟੀ ਪਰੈਸ,

2006।
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ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਨਬਲਕਲ ਅਸੰਭਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿੀ ਨਕ ਕਦਰਤ
ਅਤੀਤਕਾਲ ਿਾਂਿ ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ ਿੀ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਨਿਚਰੇ। ਇਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ (ਖਾਸਕਰ ‘ਆਿਿਿ
ਅਿਿਾਿ’ ਜੋ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਿੀ ਦਾ ਿਰਾ ਿੈ) ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੋਿੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਅਨਿਿਾਭਾਿ’, ਜੋ ਸਨਥਰ ਅਤੇ ਉਪਾਨਿ-ਰਨਿਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਨੂੰ
ਸਵਭਾਿ339 (ਇਕਰੂਪਤਾ) ਜਾਂ ‘ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ-ਭਾਿ’ (ਕਾਰਣਤਾ) ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਆਰਾ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿਿਾਂ
ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰਜ, ਕਾਰਣ ਬਿੈਰ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਤਾਂ ਿਰ
ਨਕਸਿ ਦੀ ਨਕਨਰਆ ਬੰਦ ਿੋ ਿਈ ਿੰਦੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਿਰ ਨਕਨਰਆ ਨਿਚ ‘ਕਾਰਣ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਜ’ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦੇ
ਿਿ। ਅਰਥਾਤ ‘ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ’ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ‘ਨਕਨਰਆ’ ਅਸੰਭਿ ਿੰਦੀ ਿੈ। ‘ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ’ ਸੰਬੰਿ, ਜੋ
ਅਪਨਰਿਰਤਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਦਆਰਾ ਅਸੀ ਿੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਆਪਸੀ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਿਾਂ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਿਆਪਤੀ ਿੀ ‘ਸਵਭਾਿ’ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦਆਰਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ ‘ਨਸੰਸਪਾ340 ਇਕ ਦਰਖਤ ਿੈ,
ਅਤੇ ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਨਸੰਸਪਾ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ‘ਦਰਖਤਪਣ’ ਿੋਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।‘ ਇਕ ਨਸੰਸਪਾ, ਆਪਣਾ
ਦਰਖਤਪਣ ਦਾ ਿਣ ਤਾਂ ਿੀ ਿਆ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਦ ਉਿ ਆਪਣਾ ਸਵਭਾਿ ਿਆ ਬੈਠਦਾ ਿੈ। ਭਾਿੇ ਨਸੰਸਪਾ
ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਆਿ ਦਰਖਤ (ਦਰਖਤਪਣ) ਨਿਚ ਭੇਦ ਿਿ, ਪਰ ਿੈ ਇਿ ਦਰਖਤ ਿੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਕਨਿ
ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਨਸੰਸਪਾ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ‘ਸਵਭਾਿ’ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਸਾਬਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
ਨਕ ਅਸੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋੇਂ, ਉਿਹਾਂ ਦੇ ‘ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ’ ਸੰਬੰਿ ਦਆਰਾ, ਅਿਿਾਿ ਲਿਾ ਸਕਦੇ
ਿਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੋਿੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਅਿਿਾਿ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦੇ ਸਾਿਿ ਤੋੇਂ ਇਿਕਾਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ। [ਪਰ ਬੋਿੀਆਂ ਦੀ ਇਿ ਦਲੀਲ, ਭਾਿੇੇਂ ਬਿਤ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਿੰਿਣ ਿਾਲੀ ਲਿਦੀ ਿੈ, ਨਫਰ
ਿੀ ਇਸ ਪੂਰਿਿਾਰਣਾ ’ਤੇ ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ ਨਕ “ਕਦਰਤ (ਪਰਨਿਤੀ) ਿਿੇਸ਼ਾ ਇਕਸਾਰ
ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ।” ਪਰ ਇਸ ਪੂਰਿਿਾਰਣਾ ਨੂੰ ਨਸੱਿ ਕਰਿਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ।]
ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਿਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋੇਂ ਦੇਨਖਆ ਿੈ ਨਕ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਜੈਿ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿੇ
ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਤਰਕ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਿੱਢ ਤੋੇਂ ਿਲੂਨਣਆ ਅਤੇ ਿੱਡਿੱਲਾ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾ ਕੇ ਪਰਭਾਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਿਹਾਂ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਿੰਦਭਾਿੇ ਪਤਿ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਫਰ ਤੋੇਂ ਸੋਿਣ
ਦੀਆਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਿਿੀੇਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਕਨਸਤ ਕੀਤਾ। ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਿੀਿਾਂਸਾ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾਅ ਲੈਣ ਦੇ
ਯਤਿ ਇਿਹਾਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿੀ ਨਸੱਟਾ ਸਿ। ਡਾ ਨਿਨਦਆਭੂਸ਼ਣ ਅਿਸਾਰ, ਇਸ ਸਿੇਲ ਤੋੇਂ ਿਿਾਂ “ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ” ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਨਜਸ ਨਿਚ ਪਰਾਣੇ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬੋਿ, ਸੂਖਿ ਅਤੇ ਨਿਸਤਾਰਿਈ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਰਾਿੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਦੇਿ-ਰਨਿਤ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਿਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ
ਿਾਲ ਿਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਨਰਆਂ ਕਰਿ ਲਈ ਿਿੇੇਂ ਪਾਨਰਭਾਨਸ਼ਕ ਪਦ (ਸ਼ਬਦਸੰਨਿਆ) ਘੜੇ ਿਏ। ਇਿਹਾਂ ਿਿੇੇਂ
ਪਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਝ ਇਕ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
‘ਅਤੀਨਿਆਪਤੀ’: ਬਿਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਲ।
339

ਸਵਭਾਿ = ਆਪਣਾ ਿਰਿ, ਪਰਨਿਨਤ, ਸਭਾਉ।

340

ਨਸੰਸਪਾ = ਟਾਲਹੀ ਦਾ ਦਰਖਤ।
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ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

‘ਅਿਿਤਿਰਿ’:

ਆਿ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਿਣ।

‘ਅਿਿਿ’:

ਸਿਾਰਿੀਕਰਣ ਜਾਂ ਨਿਆਪਕਤਾ।

ਅਿਯੋਨਿਤਾ341:

ਅਿਯੋਿੀ ਿੋਣ ਦਾ ਿਣ ਜਾਂ ਸਨਿ-ਸੰਬੰਿਤਾ। ਭਾਿ, ਜਦੋੇਂ ਇਕ ਚੀਜ਼
(‘ਪਰਨਤਯੋਿੀ’), ਦਾ ਨਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ (‘ਅਿਯੋਿੀ’) ਿਾਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਿ
ਿੋਿੇ। ਨਜਿੇੇਂ, ਜ਼ਿੀਿ ਉੱਪਰ ਪਏ ਘੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿੀਿ ਿਾਲ ਸਿੇਲ ਨਿਚ ਘੜਾ
‘ਪਰਨਤਯੋਿੀ’ ਅਤੇ ਜ਼ਿੀਿ ‘ਅਿਯੋਿੀ’ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਇਿ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਕ
ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੂੰ
ਨਿਅਕਤ ਕਰਿ ਲਈ “ਅਿਯੋਨਿਤਾ” (ਯਾਿੀ ਸਨਿ-ਸੰਬੰਿਤਾ) ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਆਿ ਿਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਇਿ ਪਤਾ ਕਰਿਾ ਨਕ ਅੰਕੜਾਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ
ਕੋਈ ਦੋ ਚਲ-ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਨਕਸ ਤਰਹਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਿਿ; ਕੀ ਇਕ ਿਿਦੀ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਘਟਦੀ ਿੈ (ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਯੋਨਿਤਾ) ਜਾਂ ਇਕ ਦੇ ਿਿਣ ਿਾਲ
ਦੂਸਰੀ ਿੀ ਿਿਦੀ ਿੈ (ਸਕਾਰਾਤਿਿਕ ਅਿਯੋਨਿਤਾ)।

‘ਅਿਯਥਾ342 ਨਸਨਿ’343:

ਉਿ ਸਨਿ-ਅਿਸਥਾਿਾਂ344 ਜੋ “ਕਾਰਣ” ਿਾ ਿੋਣ।

‘ਅਿਨਛੰਿ’345:

ਉਿ ਜੋ ਨਕਸੇ ਿਣ ਰਾਿੀ ਦਰਸਾਇਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇ।

‘ਅਿਛੇਦਕ’346:

ਇਕ ਿਣ ਜੋ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੂਪ ਦਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੋਿੇ।

‘ਅਨਿਆਪਨਤ’347

ਬਿਤ ਸੀਨਿਤ ਜਾਂ ਸੰਕੀਰਣ।

‘ਕੂਰਿੱਤ348-ਰੂਪਤਿ’349:

ਨਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ। “ਕਾਰਣ” ਦਾ ਉਿ ਿਣ ਜੋ “ਕਾਰਜ” ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।

ਪਰਨਤਯੋਿੀ350:

ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਪਰੀਤ; ਉਿ ਚੀਜ਼ ਨਜਸ ਦਾ ‘ਅਭਾਿ’ ਪਰਿਟਾਇਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇ,

341

ਅਿਯੋਨਿਤਾ - ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਿ, ਆਪਸੀ ਿੇਲ, ਸਨਿਸਬੰਿ।

342

ਅਿਯਥਾ – ਉਲਟਾ, ਨਿਰੱਿ, ਨਿਥਯਾ, ਝੂਠਾ। [ਿ: ਕੋ:]

343

ਨਸਨਿ, ਨਸਿੀ, ਨਸੱਨਿ – ਕਰਾਿਾਤ, ਅਲੌਨਕਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੰਿ ਨਿਚ ਸਫਲਤਾ, ਨਿਜਾਤ। [ਿ: ਕੋ:]

344

ਸਿ – (ਸਨਿ) ਸਿਾਰਾ. ਆਸਰਾ. ਪਿਾਿ. "ਿਾਿਕ ਸਿ ਪਕਰੀ ਸੰਤਿ ਕੀ". (ਸੋਰ ਿਃ ੫)। .... [ਿ: ਕੋ:]

345

ਅਿਨਛੰਿ – ਜਦਾ (ਿੱਖ) ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ, ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰਨਿਤ। [ਿ: ਕੋ:]

346

ਅਿਛੇਦਕ – ਭੇਦ ਕਰਿ ਿਾਲਾ, ਨਭੰਿ ਕਰਤਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਿ ਿਾਲਾ, ਛਾਂਿ ਬੀਿ ਕਰਤਾ। [ਿ: ਕੋ:]

347

ਅਿਯਾਪਨਤ – ਿਯਾਪਤੀ ਦਾ ਅਭਾਿ। ਲੱਛਣ ਦਾ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਨਜਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਨਜਸ ਜਾ ਲੱਛਣ ਕਰੀਏ ਉਸ

ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਿ ਨਿਚ ਿਾ ਘਟੇ ਨਕੰਤੂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ ਰਿੇ, ਨਜਿੇੇਂ ਕੋਈ ਿਊ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕਰੇ ਨਕ ਿੋਰੇ ਰੰਿ ਿਾਲੀ ਿਊ ਿੈ। ਤਦ
ਇਿ ਲੱਛਣ ਕਨਪਲਾ ਆਨਦ ਿਾਈਆਂ ਨਿਚ ਿਿੀ ਘਟੇਿਾ। [ਿ: ਕੋ:]
348

ਕਰਿੱਤ - ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ; ਪਦਾਰਥ ਉੱਤੇ ਪਰਭਾਿ ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਪਰਨਕਰਤਕ ਸ਼ਕਤੀ।

349

ਰੂਪਤਿ – ਰੂਪ (ਸ਼ਕਲ. ਸੂਰਤ) ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਿੋਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ

350

ਪਰਨਤਯੋਿੀ – ਕੋਈ ਜੀਜ਼ ਨਜਸ ਦਾ ਅਸਨਤਤਿ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਿ ਿਜੂਦ ਨਿਚ

ਿਾ ਰਨਿ ਸਕੇ।

ਨਿਆਇ ਪਰਕਰਣ – ਿਿ-ਬਰਾਿਿਣ ਯਿ
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ਨਜਿੇੇਂ ਇਕ “ਘੜਾ” ਘੜੇ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ‘ਪਰਨਤਯੋਿੀ’ ਿੈ। (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 6.7)।
ਇਸ ਨਚੱਤਰ ਨਿਚ ਘੜੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਿਾਲਾ ਸਥਾਿ ‘ਅਣ-ਘੜਾ’ ਿੈ,
ਅਰਥਾਤ ਇੱਥੇ ਘੜੇ ਦਾ ‘ਅਭਾਿ’ (ਅਣਿੋੇਂਦ) ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ਘੜੇ ਦੀ
ਿੋੇਂਦ (ਉਪਸਨਥਤੀ) ਦਾ ਘੇਰਾ (ਅਰਥਾਤ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨਿੱਸਾ) ‘ਅਣਘੜਾ’ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਿੀ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

“ ਆ

-“ ਆ
“ ਏਆ ਆ

-“ ਆ ਆ ੂਇ ਓ
’ਈ

ਵਚੱਤਿ 6.7 ਪਰਨਤਯੋਿੀ
ਇਿਹਾਂ ਿਿੀਆਂ ਨਿਕਨਸਤ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਾਨਿਆਏ ਦੀ “ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ”
ਿਿਾਿ ਰਚਿਾ ਇਸ ਿਿੇੇਂ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਕ ਪਰਥਿ ਿਰੰਥ ਿੈ।

ਕਾਂਡ ਸੱਤਿਾਂ
ਿਿਾ ਨਿਆਇ - ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ

7

ਸ਼ਰੀਤਤਿਵਚੰਤਾਮਣੀ – ਨ੍ਿੇੇਂ ਤਿਕਸ਼ਾਸਤਿ ਦਾ ਵਨ੍ਿਮਾਣ

ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ (ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਚਿਣੀ ਜਾਂ ਪਰਿਾਣ ਦੀ ਸੋਚਿਣੀ) ਨਿਨਥਲਾ ਦੇ ਿਸਿੀਕ ਇਕ ਬਰਾਿਿਣ ਤਾਰਨਕਕ
ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਾਨਿਆਏ ਦਆਰਾ ਨਲਖੀ ਿਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਚਿਾ ਿਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਿਾਂ ਆਿਨਿਕ
ਦੌਰ ਸ਼ਰੂ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਿਿਾਿ ਿਰੰਥ ਦੀ ਰਚਿਾ 12ਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਨਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਉਿਹਾਂ
ਸਨਿਆ ਤੋੇਂ ਬੰਿਾਲ ਨਿਚ ਲਿਾਤਾਰ ਿੰਦਾ ਚਨਲਆ ਆ ਨਰਿਾ ਿੈ। 1503 ਈ: ਤੋੇਂ, ਜਦ ਿਿਦੀਪ ਨਿਸ਼ਨਿਨਦਆਲੇ
ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕੀਤੀ ਿਈ, ਰਘਿਾਥ ਨਸ਼ਰੋਿਣੀ ਿਰਿੇ ਜਾਿੇ ਿਾਿੇ ਪੰਡਤਾਂ ਿੇ ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਨੂੰ ਪਰਨਸਿ ਕਰਿ
ਨਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਨਿਲਿਾਡ, ਿਿਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਸ਼ਿੀਰ ਅਤੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਿੱਨਸਆਂ ਨਿਚ ਿਿੀ।

7.1

ਗੰਗੇਸ਼ ਉਪਾਵਧਆ

(1200 ਈ:)

ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਨੂੰ ਿੰਿੇਸ਼ਿਰ ਉਪਾਨਿਆਏ, ਜੋ ਨਿਨਥਲਾ ਦੇ ਬਰਾਿਿਣ ਸਿ, ਦੀ ਅਿਰ ਰਚਿਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ। ਉਿਹਾ ਦਾ ਜਿਿ, ਕਿਲਾ ਿਦੀ ਦੇ ਨਕਿਾਰੇ ਿਸੇ ਨਪੰਡ ਕਰੀਅਿ ਨਿਚ ਿੋਇਆ। ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ
ਿੰਿੇਸ਼ ਨਬਲਕਲ ਅਿਪੜਹ ਸਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਕਾਲੀ ਦੇਿੀ ਦੀ ਅਰਾਿਿਾ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨਿਦਿਤਾ ਦਾ
ਿਰਦਾਿ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਿੰਿੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਲਖਤਾਂ ਨਿਚ, ‘ਸਪਤਪਦਾਰਥੀ’ ਰਚਿਾ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਸ਼ਿਾਨਦਨਤਆ ਨਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ
ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਉਿ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਿ ਦੀ ਰਚਿਾ ‘ਰਤਿ-ਕੋਸ਼’ ਨਿਚੋੇਂ ਟੂਕ (ਿਿਾਲੇ)
ਿੀ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਖਤਾਂ ਨਿਚ ਨਦੱਤੇ ਿੋਰ ਕਈ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਿਾਨਲਆਂ ਤੋੇਂ ਿੰਿੇਸ਼
ਦਾ ਜੀਿਿਕਾਲ 1150 ਈ: ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਾਉਣਾ ਿਸ਼ਕਲ
ਿੈ।
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7.2

ਤਤਿਵਚੰਤਮਣੀ ਦੇ ਅਵਧਐਨ੍ ਵਿਸ਼ੇ

ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ਪਰਨਤਅਕਸ਼, (2) ਅਿਿਾਿ, (3) ਉਪਿਾਿ, ਅਤੇ
(4) ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਿਿ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਪਨਿਲਾ ਖੰਡ
ਨਸ਼ਿਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਿੰਿਲਾਚਰਣ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਿਾਲ ਸ਼ਰੂ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।

7.3
7.3.1

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਿੰਡ
ਿੰਿਲਿਾਦ

ਇਿ ਖੰਡ ਨਸ਼ਿਾ (ਇਸ਼ਟ ਦੇਿਤਾ) ਨੂੰ ਅਰਪਣ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਭ ਇਛਾਿਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਿੰਿਲਾਚਰਣ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ
ਿਾਲ ਸ਼ਰੂ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੰਿਲਾਚਰਣ ਨਤੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ: ‘ਸਰੀਰਕ’, ‘ਿੌਨਖਕ’ (ਉਚਨਰਤ) ਅਤੇ
‘ਿਾਿਨਸਕ’। ‘ਸਰੀਰਕ’ ਨਿਚ ਦੇਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਣਾਿ, ‘ਿੌਨਖਕ’ ਨਿਚ ਦੇਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਿਨਿਿਾ ਦੇ ਿਣ-ਿਾਣ
ਅਤੇ ‘ਿਾਿਨਸਕ’ ਨਿਚ ਉਸਦਾ ਨਚੰਤਿ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਿੰਿਸ਼
ੇ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ, “ਿਰੇਕ ਸਨਭਅ ਪਰਸ਼ ਨੂੰ,
ਆਪਣਾ ਕੰਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ (ਨਿਿਸ਼ਰੇਯਸ) ਨਸਰੇ ਚੜਹਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਦੈਿੀ ਅਸ਼ੀਰਿਾਦ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਰ ਿਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਾਿਯਾਬੀ ਲਈ ਪਰਾਰਥਿਾ ਕਰੇ।”
ਇਸ ਦਾ ਿਿੇਰਥ ਿਿ ਦੀ ਸ਼ੱਿੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਕ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਿ ਨਿਚ ਕੋਈ ਅੜਹਚਿ ਜਾਂ
ਿਸ਼ਕਲ ਿਾ ਆਿੇ।

7.3.2

ਪਰਿਾਣਿਾਦ – ਨਿਆਿ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਾਣਕਤਾ

ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਸਿੀ ਅਰਥ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ‘ਪਰਿਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਪਰਿਾ ਜਾਂ
ਸ਼ੱਿ ਨਿਆਿ (ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਿ) ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਿਾਿਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਨਕਸਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼
ਚੀਜ਼ ਨਿਚ ਸੰਨਿਲਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ਨਕਸੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟਕੜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਿਾ ਜੈਸਾ ਨਕ ਉਿ ਿੈ (ਯਥਾ),
ਨਜੱਥੋੇਂ ਤਕ ਨਕ ਉਸਦਾ “ਚਾਂਦੀਪਣ” (ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯ ਸਰੂਪ ਿੈ), ਅਸਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਨਕਸੇ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਚਾਂਦੀ
ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਚ ਨਿਿਿਾਿ ਿੈ। ਇਿ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਿ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿੰਦੇ ਿਿ: (1) ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਨਕੱਥੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ? (2) ਇਸ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ
ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਲਿਦਾ ਿੈ?
ਪਨਿਲੇ ਸਿਾਲ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ, ਪਰਾਭਾਕਰ ਿੀਿਾਂਸੀ, ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ‘ਨਿਆਿ’ ਆਪਣੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ
(ਿੈਿਤਾ) ਆਪਣੇ ਆਿ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੋੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਿਾਲ ਦੇ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ
ਿਿ ਨਕ ਨਿਆਿ ਸਿੈ-ਸਪਸ਼ਟ (ਸਿੈ-ਪਰਕਾਸ਼) ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਨਜਸ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਿ ਦੀ ਚੇਤਿਾ ਪੈਦਾ
ਿੰਦੀ ਿੈ, ਉਸੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਦੀ ਚੇਤਿਾ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਿੀ ਚੇਤਿਾ ਸਾਨੂੰ
ਨਿਆ (ਸਰਿਰਿੀ) ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਿਜੋੇਂ
ਅਸੀ ਨਿਆ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਿ ਨਿਆਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਿੋਿੇਿਾ। ਝੂਠੇ ਨਿਆਿ (ਅਪਰਿਾ) ਦੇ
ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ।
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ਪਨਿਲੇ ਜਿਾਬ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿੰਿੇਸ਼ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਜੇਕਰ ਨਿਆਿ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਨਿਆਿ ਦੇ
ਸਿੈ ਆਿ ਆਿਾਰ ਤੋੇਂ ਪਰਾਪਤ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸਿੀ ਨਿਆਿ (ਪਰਿਾ) ਅਤੇ ਿਲਤ ਨਿਆਿ (ਅਪਰਿਾ) ਨਿਚ ਕੋਈ
ਅੰਤਰ ਿਿੀ ਰਨਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਾਬ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਿੀ ਉਿ ਇਸੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਜੇ ਨਿਆਿ
ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਦੀ ਸਚੇਤਿਾ ਨਿਆਿ ਦੀ ਚੇਤਿਾ ਿਾਂਿ ਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਚ ਨਿਆਿ ਬਾਰੇ ਨਕਸੇ ਨਕਸਿ ਦਾ
ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਿ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਡੇ ਨਿਚ ਅਕਸਰ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਸਾਡਾ
ਨਿਆਿ ਸਿੀ ਿੈ ਜਾਂ ਿਲਤ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਨਿਆਿ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਐਸੀ
ਿਾਲਤ ਨਿਚ ਨਿਆਿ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਿੰਜਾਇਸ਼ ਿਿੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। ਪਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਿ ’ਤੇ
ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਿਾਸਲ ਕਰਿ ਲਈ ਯਤਿਸ਼ੀਲ ਿੰਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਿੰਿੇਸ਼ ਇਸ ਨਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪਿੰਚਦੇ ਿਿ ਨਕ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਇਸ ਦੇ ਆਿ ਕਾਰਣਾਂ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਿਿੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਿਿਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਿੈਿਤਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਣਾਂ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਨਜਿਹਾਂ

ਨੂੰ ‘ਉਪਕਰਣ’351 (ਔਜ਼ਾਰ) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਿ ਆਿਾਰ ‘ਿਿ’ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ (ਛੋਿ)
ਸਤਿ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਿਿਿਾਰ ‘ਿਿ’ ਦਾ ‘ਆਤਿਾ’ ਿਾਲ ਸਿੇਲ ਿੋਣਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਣ
(ਅਰਥਾਤ ਉਪਕਰਣ) ਇਸ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿਿ।
‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਦਾ ਨਿਸੇਸ਼ ਕਾਰਣ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਿਾਲ, ਨਬਿਾ ਨਕਸੇ ਅੜਚਣ (ਬਾਿਾ) ਦੇ
ਸੰਯੋਿ ਿੋਣਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਿੈ ਪਰਾਿਰਸ਼352 (ਆਿਾਰ-ਿਾਕ ਜਾਂ ਸਾਿਿਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ
ਨਿਆਿ), ‘ਉਪਿਾਿ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਿੈ ‘ਸਿਰੂਪਤਾ’ ਦਾ ਨਿਆਿ, ਅਤੇ ‘ਆਿਿ’ (ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ) ਦਾ
ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਿੈ ‘ਕਥਿਾਂ’ ਦੀ ਸੰਿਤੀ ਅਤੇ ਇਕਸਰਤਾ ਦਾ ਨਿਆਿ। ਨਜਿੇੇਂ, ਸਾਡਾ ਨਕਸੇ ‘ਰੰਿ’ ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ
ਤਾਂ ਿੀ ਸਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਿ ਿਾਲ, ਅੜਚਣਰਨਿਤ, ਸਿੇਲ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਉਪਰੰਤ
ਿੰਿੇਸ਼ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਸਾਡੀ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਦੀ ਚੇਤਿਾ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਿ ਦੀ ਚੇਤਿਾ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ
ਿਿੀ ਿੰਦੀ ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਅਲਿ ਸਰੋਤ ਤੋੇਂ ਉਿਿਦੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਉਦੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਸਾਡੇ
ਨਿਆਿ ਿਾਲ ‘ਸਫਲ ਨਿਆ’ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ (ਬੋਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦੀ ‘ਅਰਥ
ਨਿਆ ਸਿਰਥਾ’ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ)। “ਇਿ ਨਿਆਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਫਲ ਨਿਆ ਨੂੰ ਪਰੇਰਦਾ ਿੈ;
ਜੋ ਿੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਆ ਲਈ ਿਿੀ ਪਰੇਰਦਾ ਉਿ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ‘ਸਿੀ
ਨਿਆਿ’ ਦੀ ਚੇਤਿਾ, ਸਿੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨਿਆ ਦੀ ਚੇਤਿਾ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ।
ਸਿੀ ਅਰਥਾਂ ਨਿਚ ਇਿ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਨਿਆਿ ਨਿਨਿਆਿਕ
ਨਿਆਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਨਜਸ ਦੀ “ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਿਆ” ਿਾ ਿੋਿੇ। ਉਪਯੋਿਤਾ, ਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ਿੱਖ ਅਤੇ ਏਕਾਂਤ
ਉਦੇਸ਼ ਿੈ।
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ਉਪਕਰਣ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਸਾਿਿਰੀ. ਸਾਿਾਿ; ਨਕਸੀ ਿਸਤ ਦੇ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਦੀ ਸਾਿਿਰੀ. ਜੈਸੇ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਚੱਕ, ਡੰਡਾ, ਡੋਰਾ ਆਨਦਕ. ਨਲਖਣ ਲਈ ਕਲਿ ਦਿਾਤ ਆਨਦ। [ਿ: ਕੋ:]
352

ਪਰਾਿਰਸ – ਨਿਚਾਰ, ਨਚੰਤਿ, ਨਿਆਿ। [ਿ: ਕੋ:]
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7.3.3

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ

ਅਿਯਥਾਖਯਾਨਤ – ਅਿੈਿ ਨਿਆਿ

ਿੰਿੇਸ਼ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਅਿਯਥਾਖਯਾਨਤ’353 (ਅਪਰਿਾ ਜਾਂ ਿਲਤ ਨਿਆਿ ਜਾਂ ਭਰਿ) ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਿ
ਨਿਆਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਿਿੀ ਿੈ – ਇਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਾਿਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਆਿ (ਅਿਭਿ) ਿੈ, ਜੋ ਉਸ
ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਿਿੀ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਸਿਾਿਯ ਸਰੂਪ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਨਕਸੇ ‘ਿੋਤੀ’ ਨੂੰ
‘ਚਾਂਦੀ’ ਸਿਝ ਲੈਣਾ ਿਲਤ ਨਿਆਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਜੋ ਸਿਾਿਯ ਸਰੂਪ “ਚਾਂਦੀਪਣ” ਇਸ ਿੋਤੀ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੈ।
ਪਰੰਤੂ ਿੋਤੀ ਨਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ “ਿੋਤੀਪਣ” ਿੌਜੂਦ ਿੈ।
ਪਰਾਭਾਕਰ ਿੀਿਾਂਸਿਾਦੀ ਅਪਰਿਾ ਜਾਂ ਭਰਿ ਦੇ ਨਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਿਿੀ ਕਰਦੇ। ਉਿਹਾਂ ਅਿਸਾਰ ਸਿੱਚਾ
ਨਿਆਿ ਸਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆ ਲਈ ਪਰੇਰਦਾ ਿੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਿ ਨਿਆਿ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਨਕ
ਜੇ ਇਕ ਪਰਸ਼ ‘ਿੋਤੀ’ ਨੂੰ, ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ, ‘ਚਾਂਦੀ’ ਿੰਿਦਾ ਨਕ “ਇਿ ਚਾਂਦੀ ਿੈ” ਤਾਂ ਉਿ ‘ਇਿ’ (ਜਾਣੀ ਨਕ
ਿੋਤੀ) ਦਾ ਨਿਆਿ ‘ਿੋਤੀ’ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਚਾਂਦੀ’ ਦਾ ਨਿਆਿ ‘ਯਾਦਾਸ਼ਤ’
(ਨਚਤਿਣ) ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਨਚਤਿਣ’ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ
ਿਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਕ ਦੀ ਿਾ-ਸਿਝ ਉਸ ਨੂੰ (ਿਲਤ) ਨਿਆ ਲਈ ਪਰੇਰਦੀ ਿੈ।
ਿੀਿਾਂਸਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਜਿਾਿੀ ਦਾ, ਿੰਿੇਸ਼, ਨਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ, ਫਰਕ, ਦੀ ਇਿ
ਿਾਸਿਝੀ ਨਕਸੇ ਪਰਸ਼ ਨਿਚ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਨਿਆ ਲਈ ਜਾਿੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ ਤੋੇਂ
ਅਸਿਰਥ ਿੈ। ਪਰ ਿੀਿਾਂਸਕਾਂ ਅਿਸਾਰ ਇਿ ਨਿਆਿ ‘ਨਿਆ’, ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਅਨਿਆ’ ਦਾ ਆਿਾਰ
ਬਣਦਾ ਿੈ। ‘ਚਾਂਦੀ’, ਨਜਸ ਲਈ ਪਰਸ਼ ਉਤਸਕ ਿੈ, ਦਾ ਨਿਆਿ ਉਸ ਨਿਚ ‘ਨਿਆ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ; ਜਦਨਕ
‘ਿੋਤੀ’, ਨਜਸ ਲਈ ਉਿ ਉਤਸਕ ਿਿੀ ਿੈ, ਦਾ ਨਿਆਿ ਉਸ ਨਿਚ ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ ਪੈਦਾ ਕਰੇਿਾ, ਅਤੇ ਫਰਕ ਦੀ
ਿਾ-ਸਿਝ (ਭਾਿ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ) ਉਸ ਨਿਚ ਿਾ ਤਾਂ ‘ਨਿਆ’ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਅਨਿਆ’ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਛੱਡ ਨਦੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਫਰਕ ਦੀ ਿਾ-ਸਿਝ,
ਉਸ ਨਿਚ ਨਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ।
ਿੰਿੇਸ਼ ਦੇ ਿਤਾਿਸਾਰ, ਜਦੋੇਂ ਇਕ ਪਰਸ਼, ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ, ‘ਿੋਤੀ’ ਨੂੰ ‘ਚਾਂਦੀ’ ਸਿਝ ਬੈਠਦਾ ਿੈ ਨਕ “ਇਿ
ਚਾਂਦੀ ਿੈ” ਤਾਂ ਉਿ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਿੀ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ; “ਇਿ” (ਅਰਥਾਤ ਿੋਤੀ) ਅਤੇ “ਚਾਂਦੀ” ਦਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ । ‘ਿੋਤੀ’ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿੈ ਨਸੱਿੀ ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਿੋਤੀ’
ਿਾਲ ‘ਛੋਿ’ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪਾਰਿਾਿੀ (ਪਰਾ-ਅਿਭਿੀ) ਿੇਲ-ਜੋਲ ਦਆਰਾ ਨਜਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਨਿਆਿ ਿੈ। ਉਿ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ਰ ਦੇ ਿਕਸ (ਦੋਸ਼) ਕਰਕੇ ‘ਿੋਤੀ’ ਨੂੰ ‘ਚਾਂਦੀ’ ਸਿਝ ਬੈਠਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਿ
ਸਾਿਾਿਯ ਸਰੂਪ ‘ਚਾਂਦੀਪਣ’ ਨੂੰ ‘ਿੋਤੀ’ ਨਿਚ ਸਿਾਇਆ ਸਿਝ ਲੈੇਂਦਾ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿਲਤ ਿੈ,
ਅਤੇ ਉਿ ਭਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਜਦੋੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ‘ਚਾਂਦੀ’ ਨੂੰ ‘ਚਾਂਦੀ’ ਸਿਝਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਿ ਕਨਿੰਦਾ
ਿੈ “ਇਿ ਚਾਂਦੀ ਿੈ” ਤਾਂ ਉਿ “ਇਿ” ਨੂੰ “ਚਾਂਦੀ” ਿਾਲ ਸਿਰੂਪ ਸਿਝਦਾ ਿੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਉਿ
ਸਾਿਾਿਯ ਸਰੂਪ “ਚਾਂਦੀਪਣ” ਤੋੇਂ ਿਾਕਫ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਨੂੰ ਉਿ ਚਾਂਦੀ ਨਿਚ ਸਿਾਇਆ ਿੰਿਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਚਾਂਦੀ
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ਅਿਯਥਾਖਯਾਨਤ - ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਿਯਥਾ ਭਾਿ (ਪਰਤੀਤ) ਿੋਣਾ, ਿਿੇਰੇ ਨਿਚ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਿਝ ਲੈਣਾ

ਅਿਯਥਾਖਯਾਨਤ ਿੈ; ਖਯਾਨਤ = ਨਕਿਾ ਨਿਆ, ਕਥਿ ਕੀਤਾ। [ਿ: ਕੋ:]

ਿਿਾਂ ਨਿਆਇ – ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ
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ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਿ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਭਾਿੇ ਇਕ ਨਿਆਿ ਸਿੀ ਿੈ ਜਾਂ ਿਲਤ (ਪਰਿਾ ਜਾਂ ਅਪਰਿਾ) ਇਸ ਦੀ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ’ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਿੋਣੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਜੇ ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆ ਲਈ ਪਰੇਨਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇ (ਿਸਤ) ਨਿਚ ਸਿਾਏ ਿੋਏ ਸਾਿਾਿਯ
ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਆਿ ‘ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਨਿਆਿ’ ਿੀ ਅਖਿਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਪਨਿਲਾ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਜਦ ਸਾਿਾਿਯ
ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਸਿਾਇਆ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਿਆਿ ਸਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ; ਪਰੰਤੂ ਜਦ ਇਿ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਸਾਿਾਿਯ
ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇ ਨਿਚ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਿਆਿ ਿਲਤ (ਅਪਰਿਾ) ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਕ ਸਿੀ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਨਿਆਿ (ਪਰਿਾ)
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਆ ਿਲ ਪਰੇਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ (ਫਲਦਾਇਕ) ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ (ਨਿਪਰੀਤ) ਅਪਰਿਾ
ਦੀ ਪਰੇਨਰਤ ਨਿਆ ਨਿਸਫਲ ਅਰਥਾਤ ਅਸਫਲ ਨਿਆ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਿਭਿ ਤੋੇਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਿਰ ਿੈ
ਨਕ ਸਾਡਾ ਨਿਆਿ (ਪਰਿਾ ਜਾਂ ਅਪਰਿਾ) ਜੈਸੇ “ਇਿ ਚਾਂਦੀ ਿੈ” ਨਸਰਫ ਨਿਰਿਾਨਰਕ ਨਿਆਿ ਿੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਦੋ ਨਕਸਿ, ਅਰਥਾਤ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਸਿਰਣ’ (ਯਾਦ ਜਾਂ ਚੇਤਾ), ਦਾ ਿੰਿ ਲੈਣਾ ਭੱਲ ਿੋਿੇਿੀ।

7.3.4

ਸੰਨਿਕਰਖ354 (ਸੰਨਿਕਰਸ਼) – ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ

ਲੌਵਕਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼
ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਿਤਅਿਸਾਰ ‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਆਿ’ ਉਿ ਨਿਆਿ ਿੈ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤਆਂ
(ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ) ਦੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਚੰਤਿਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਅਨਚੰਤਿਸ਼ੀਲ ਿੰਦੇ ਿੋਏ ਭਰਿ-ਰਨਿਤ
(ਦੋਸ਼-ਰਨਿਤ) ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਿੰਿਸ਼
ੇ ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿਾਲ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਸਨਿਿਤ ਿਿੀ ਿੰਦੇ ਨਕ ਇਿ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ
ਅਨਤ-ਨਿਸ਼ਾਲ (ਅਨਤ-ਨਿਆਪਨਤ) ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਆਤਿਾ ਦਾ ਸਿਰਣ (ਯਾਦ) ਅਿਿਾਿ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ
ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਇਿ ਅਨਤ-ਸੰਕੀਰਣ (ਸੀਨਿਤ) ਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਈਸ਼ਿਰ ਦਆਰਾ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਿਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋੇਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿੰਿੇਸ਼ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਨਖਆਤ-ਸੂਝ
(ਅਿਭੂਤੀ355) ਿੰਿਦੇ ਿਿ। ਜੈਸੇ, ਜਦੋੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਦਰਸ਼ਟੀਿਤ ਪਰਤੱਖਣ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ
ਨਿਆਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ “ਿੈੇਂਨੂੰ ਨਸੱਿੀ ਸਿਝ ਿੈ।” ਇਸ ਤੋੇਂ ਉਪਰੰਤ ਿੰਿਸ਼
ੇ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਆਿ ਉਿ
ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ‘ਨਿਨਿੱਤਕਾਰਣ’ ਨਿਆਿ ਿਿੀ ਿੈ। ਅਿਿਾਿ, ਉਪਿਾਿ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਪਰਿਾਣ ਦੇ ਨਿਨਿੱਤਕਾਰਣ
ਿਿਿਾਰ ਿਿ; ‘ਆਿਾਰ-ਿਾਕ ਦਾ ਨਿਆਿ’, ‘ਸਿਰੂਪਤਾ ਦਾ ਨਿਆਿ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਿਤੀ (ਇਕਸਰਤਾ) ਦਾ
ਨਿਆਿ’। ਪਰੰਤੂ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਨਿਨਿੱਤਕਾਰਣ356 ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ ਿਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਨਿਆਿ ਿਿੀ
ਿਿ।

354

ਸੰਨਿਕਰਖ - ਸੰ. ਸੰਨਿਕਰਸ਼ . {ਸੰਿਯਾ}. ਸੰ- ਨਿ- ਨਿਸ . ਿੇੜੇ ਨਖੱਚਣ ਦਾ ਭਾਿ; ਸਿੀਪਤਾ. ਪਾਸ ਿੋਣਾ; ਨਿਨਸ ਆਂ

ਿਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ। [ਿ: ਕੋ:]
355
356

ਅਿਭੂਤੀ - ਅਿਭਿ ਕੀਤਾ, ਨਜਸ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ਾਤਨਿਆਿ ਿੋਇਆ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
ਕਾਰਣ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਿੇਤ. ਸਬਬ". ਨਜਨਿ ਕਾਰਨਣ ਿਰੂ ਨਿਸਾਨਰਆ". (ਿਾਰ ਿਡ ਿਃ ੩)। (2) ਨਿ. ਨਿ- ਿਾਸਤੇ.

ਨਲਯੇ. "ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਨਣ ਪੂਰਨਿ ਤਾਲ". (ਿਾਰ ਆਸਾ)। (3) {ਸੰਿਯਾ}. ਕਾਰਯ ਦਾ ਸਾਿਿ. ਸਾਿਿਰੀ. "ਕਾਰਣ ਕਰਤੇ ਿਨਸ
ਿੈ". (ਿਾਰ ਿਾਝ ਿਃ ੨) "ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ ਕਰਾਏ". (ਿਾਝ ਅਃ ਿਃ ੩) ਨਿਦਵਾਿਾਂ ਿੇ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਿੰਿੇ ਿਿ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਸੰਨਿਕਰਖ ਛੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ:
(1)

‘ਸੰਯੋਿ’: ਜੈਸੇ ਘੜੇ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ ਘੜੇ ਦਾ ਅੱਖ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ (ਿੇਲ) ਿੰਦਾ ਿੈ।

(2)

‘ਸੰਯਕਤ-ਸਿਿਾਯ’: ਜੈਸੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਿਤ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਚ ਇਕ ਘੜੇ ਦੇ ਰੰਿ ਦਾ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼। ਇੱਥੇ ਰੰਿ, ਘੜੇ ਦਾ ਸਿਿਾਯ ਿਣ ਿੈ।

(3)

‘ਸੰਯਕਤ-ਸਿਿੇਤ357-ਸਿਿਾਯ’: ਉਿ ਸਿਿਾਯ ਜੋ ਸੰਯਕਤ ਦੇ ਸਿਿੇਤ ਨਿਚ ਸਿਿਾਯ

ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਘੜੇ ਦੀ “ਰੰਿਤ” (ਰੰਿ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯ ਰੂਪ) ਦਾ ਨਦਰਸ਼ਟੀਿਤ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਜਸ
ਨਿਚ ਘੜੇ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਸੰਯੋਿ ਿੈ ਅਤੇ ਘੜੇ ਦੇ ਰੰਿ ਨਿਚ “ਰੰਿਤ” ਸਿਿਾਯ ਿੈ।
(4)

‘ਸਿਿਾਯ’: ਜੈਸੇ ਆਿਾਜ਼ (ਿਿੀ) ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਚ ਆਿਾਜ਼ (ਿਿੀ) ਦਾ ਉਸ
ਆਕਾਸ਼ ਨਿਚ ਸਿਿਾਯ ਿੋਣਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਿ ਦੇ ਪੋਲ ਨਿਚ ਨਿਆਪਕ ਿੈ।

(5)

‘ਸਿਿੇਤ-ਸਿਿਾਯ’: ਉਿ ਸਿਿਾਯ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਿਿੇਤ ਿੈ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਰਿਣੀ358 ਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਨਿਚ “ਆਿਾਜ਼ਪਣ” ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਿਾਜ਼ਪਣ, ਆਿਾਜ਼ ਨਿਚ ਸਿਿਾਯ
ਿੈ ਜੋ ਿਾਰੀ ਿਾਲ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਚ ਸਿਿਾਯ ਿੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਿ ਦੇ ਪੋਲ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੈ।

(6)

‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ’: ਜੈਸੇ ਜ਼ਿੀਿ ਉੱਪਰ ਘੜੇ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ (ਅਭਾਿ) ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼। ਇੱਥੇ
ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿੀਿ ਦਾ ਸੰਯੋਿ ਿੈ, ਉਿ ਜ਼ਿੀਿ ਨਜਸ ਉੱਪਰ ਘੜੇ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਿੈ।

ਅਲੌਵਕਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼
ਅਲੌਨਕਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਛੇ ਨਕਸਿਾਂ ਦੇ ਸਨਿਕਰਖਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਇਿ ‘ਅਲੌਨਕਕ
ਸਨਿਕਰਖ’ ਰਾਿੀੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਲੌਨਕਕ ਸਨਿਕਰਖ ਨਤੰਿ ਨਕਸਿਾਂ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ: (1) ‘ਸਾਿਾਿਯ
ਲਕਸ਼ਣ’, ਸਨਿਕਰਖ ਨਜਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ‘ਸਾਿਾਿਯ’ ਿੋਿੇ; (2) ‘ਨਿਆਿ ਲਕਸ਼ਣ’, ਸਨਿਕਰਖ ਨਜਸ ਦੀ
ਖਾਸੀਅਤ ਨਿਆਿ ਿੋਿੇ; ਅਤੇ (3) ‘ਯੋਿਜ’, ਸਨਿਕਰਖ ਜੋ ਨਚੰਤਿ (ਅੰਤਰਨਿਆਿ) ਦਆਰਾ ਉਤਪੰਿ ਿਦ
ੰ ਾ
ਿੋਿੇ।
(1)

ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਲੱਛਣ’
ਸ਼ਾਿਾਿਯ ਲੱਛਣ, ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਸਾਿਾਿਯਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਿਾਿਯ ਨਿਆਿ ਪਾਰਿਾਿੀ359 ਸੰਯੋਿ (ਸਨਿਕਰਖ) ਿੈ। ਇਸ
ਪਾਰਿਾਿੀ ਸੰਯੋਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ‘ਸਾਿਾਿਯਤਾ’ (ਆਿ) ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਜਦੋੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ

ਇੱਕ ਨਿਨਿੱਤ, ਜੇਿਾਨਕ ਕਪੜੇ ਦਾ ਜਲਾਿਾ, ਖੱਡੀ, ਿਲਕੀ ਆਨਦ. ਦੂਜਾ ਉਪਾਦਾਿ, ਜੇਿਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੂਤ, ਘੜੇ ਦਾ ਨਿੱਟੀ.
[ਿ: ਕੋ:]
357

ਸਿਿੇਤ - ਬਿਤ ਿੇੜੇ ਤੋੇਂ ਜੜੇ ਿੋਣਾ।

358

ਸ਼ਰਿਣੀ - ਸਣਿ-ਸੰਬੰਿੀ ।

359

ਪਾਰਿਾਿੀ – ਪਾਰ ਜਾਣ ਿਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਿਰ ਤੋੇਂ ਤਰਕੇ ਲੰਘਣ ਿਾਲਾ। [ਿ: ਕੋ:], ਅਨਿਆਤਿਕ
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ਸੰਯੋਿ ਨਕਸੇ ਇਕ ‘ਿੂਏ
ੰ ’ ਿਾਲ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ‘ਆਿ ਿੂੰਏੇਂ’ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਪੈਦਾ
ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਤੱਖਣ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:
ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਿੂਏ
ੰ ਿਾਲ ‘ਸੰਯੋਿ’ ਇਕ ਸਿਾਰਣ ਸੰਯੋਿ ਿੈ ਅਤੇ
“ਿੂੰਏਪਣ” (ਅਰਥਾਤ ਿੂਏ
ੰ ੇਂ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯ ਲੱਛਣ) ਦਾ ਸਨਿਕਰਖ ਿੀ ਇਕ ਸਿਾਰਣ ਸੰਯੋਿ
ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਯਕਤ-ਸਾਿਾਿਯ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰਤ
ੰ ੂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ‘ਸਿੱਚੀਆਂ’
(ਸਾਰੀਆਂ) ਿੂੰਏੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਨੂੰ ਸਿਾਰਿ ਸੰਯੋਿ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਿ ‘ਪਾਰਿਾਿੀ’ ਸੰਯੋਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਿੂੰਏੇਂ ਦੀਆਂ ਿਰੇਕ
ਘਟਿਾਿਾਂ ਿਾਲ ਿੇਲ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਜੋ ਅਲਿ ਥਾਂ (ਦੇਸ) ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਸਿੇ (ਕਾਲ) ਨਿਚ
ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਿਿ। ਪਾਰਿਾਿੀ ਸੰਯੋਿ ਨਿਚ “ਿੂਏੇਂਪਣ” ਦਾ ਨਿਆਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ
ਿੂੰਆਪਣ ਜੋ ਿਰ ਥਾਂ (ਦੇਸ) ਅਤੇ ਿਰ ਸਿੇ (ਕਾਲ) ਦੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਿ ਨਜਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਿ ਨਿਆਿ ਜਾਂ ਸਾਿਾਿਯ ਨਿਆਿ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ, ਨੂੰ
ਪਾਰਿਾਿੀ ਜਾਂ ਅਲੌਨਕਕ ਸੰਯੋਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ‘ਅਲੌਨਕਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ
‘ਸਾਿਾਿਯ ਨਿਆਿ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ, ਸਰਿਨਿਆਪੀ ‘ਿੂਏ
ੰ ੇਂਪਣ’ ਦਾ ਨਿਆਿ। ਇਸ
ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪੱਤੀ (ਨਿਰੋਿ) ਦੇ ਸਿਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਅਸੀ ‘ਸਰਬਨਿਆਤਾ’ (ਸਰਬਿਯ) ਬਣ ਜਾਿਾਂਿੇ (ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਿਸਤ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ
ਅਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਾਂਿੇ) ਤਾਂ ਇਿ ਤਰਕਸੰਿਤ ਿਿੀ ਿੈ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਭਾਿੇੇਂ ਅਸੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਾਿਾਿਯ ਸਭਾਅ ਦਾ ਨਿਆਿ ਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈੇਂਦੇ ਿਾਂ
ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਅਸੀ ‘ਸਰਬ-ਨਿਆਤਾ’ ਿਿੀ ਬਣ ਸਕਦੇ।
(2)

ਵਗਆਨ੍ ਲੱਛਣ’
ਜੇਕਰ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਤੋੇਂ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਿ ਨੂੰ
‘ਨਿਆਿ-ਲੱਛਣ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸੰਦਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀ ਕਨਿੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਇਿ
ਖਸ਼ਬੂਦਾਰ ਿੈ। ਖਸ਼ਬੂ (ਸਿੰਿ) ਦਾ ਇਿ ਨਦਰਸ਼ਟੀਿਤ ਪਰਤੱਖਣ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਿਾਬ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਜਦੋੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੰਦਲ ਦੇ ਇਕ ਟਕੜੇ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਿ ਅਤੇ “ਸਿੰਿਤਾ” ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੋ ਨਕ ਸੰਦਲ ਨਿਚ ਇਕ ‘ਸਿਿਾਯ’
ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਿਾਲ ਿਿਿਾਰ ਸਿਾਈ ਿੋਈ ਿੈ। “ਸਿੰਿਤਾ” ਦੀ ਯਾਦ (ਨਸੰਨਿਰਤੀ) ਅਤੇ ਸਾਿਾਿਯ
ਸੰਯੋਿ, ਨਜਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਿਾਿਯ ਿੈ, ਰਾਿੀੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੰਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਪੈਦਾ
ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਲ ਦੇ ਟਕੜੇ ਦੀ ਸਿੰਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿੀ ਪੈਦਾ
ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੰਿੇਸ਼ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਭਾਿੇੇਂ ਇਸ ਪਰਤੱਖਣ ਰਾਿੀੇਂ, ਨਜਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਸਾਿਾਿਯ ਿੈ, ਅਸੀ ਸਿੰਿ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ, ਪਰ ਅਸੀ ਇਸ
ਰਾਿੀੇਂ “ਸਿੰਿਤਾ” ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਆਨਖਆ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਿ
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“ਸਿੰਿੀਪਣ” ਿਦ
ੰ ਾ (ਜੋ ਨਕ ਸਿੰਿਤਾ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯ ਲੱਛਣ ਿੈ) ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ “ਸਿੰਿਤਾ”
ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੰਦੇ। ਪਰ “ਸਿੰਿਤਾ” ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਿਾਿਯ ਲੱਛਣ
ਿਿੀ ਿੈ ਜੋ ਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਸਿੰਿ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯ ਸਭਾਅ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਉਸ
ਸੰਯੋਿ ਰਾਿੀੇਂ “ਸਿੰਿਤਾ” ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਜਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਾਿਾਿਯ ਿੈ।
ਅਰਥਾਤ ਸਾਿਾਿਯ ਪਰਤੱਖਣ ਰਾਿੀ ਅਸੀ ‘ਸਿੰਿਤਾ’ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਕਉੇਂਨਕ
ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਿਾਿਯ ਰੂਪ (ਭਾਿ “ਸਿੰਿੀਪਣ”) ਿੈ ਿੀ ਿਿੀ।
(3)

ਯੋਗਜ’360
‘ਯੋਿਜ’ ਪਰਤੱਖਣ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ: (1) ਉਸ ਤਪੱਸਿੀ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਨਜਸ ਿੇ ‘ਪਰਿਆਤਿਾ’ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਨਲਆ ਿੋਿੇ, ਅਤੇ (2) ਉਸ ਤਪੱਸਿੀ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਜੋ
ਅਜੇ ਇਸ ਸੰਯੋਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਿਚ ਰੱਨਝਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਪਨਿਲਾ ਤਪੱਸਿੀ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਸਭ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਨਸਰਫ ਨਚੰਤਿ ਦੀ
ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਿੀ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।

7.3.5

ਸਿਿਾਯਿਾਦ

ਘੜੇ ਦੇ ਰੰਿ ਦੇ ਨਦਰਸ਼ਟੀਿਤ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ ਅੱਖ ਦੇ ਰੰਿ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਨੂੰ ‘ਸੰਯਕਤ ਸਿਿਾਯ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਲਈ ‘ਸਿਿਾਯ’ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸਿਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ‘ਸਿਿਾਯ’ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਿ ਅੰਦਰੂਿੀ
ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਕ, ਦੂਸਰੀ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਿੋੇਂਦ ਨਿਚ ਿਿੀ ਰਨਿ ਸਕਦੀ। ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਿਸਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੀ
ਨਿਚ ਸਿਾਈ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਿੱਤਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ‘ਸਿਿਾਯ’ ਸੰਬੰਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਆਯਤਨਸੱਿ361
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਿਚ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਿਚ ਇਕ ‘ਅਨਿਿਾਸ਼’ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਿਨਸਆ ਿੋਇਆ ਦੂਸਰੇ
ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਨਿੰਦਾ ਿੋਿੇ, ਉਿ ਦੋਿੇੇਂ ‘ਆਯਤਨਸੱਿ’ ਕਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ; ਜੈਸੇ ‘ਅਿਯਿ-ਅਿਯਿੀ’ (ਖੰਡ-ਅਖੰਡ),
‘ਿਣ-ਿਣੀ’, ‘ਨਕਨਰਆ-ਨਕਨਰਆਿਾਿ’, ‘ਜਾਤੀ-ਨਿਅਕਤੀ’, ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼-ਨਿੱਤਦਰਿ’। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਿਾਿਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਿਚ ਸਿਿਾਯ ਿੈ ਅਤੇ ਘੜੇ ਨਿਚ ਰੰਿ ਸਿਿਾਯ ਿੈ
ਆਨਦ।
ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੂਿ ਦਾ ਸਿਲ ਰੂਪੀ ਨਿਆਿ, ਜਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿਣਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਨਿਆਿ ਆਨਦ ਨੂੰ
‘ਸਨਿਕਲਪਕ ਨਿਆਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਨਤੰਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ,
ਅਰਥਾਤ ‘ਨਿਸ਼ਾ’, ‘ਨਿਿੇਯ’362 (ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਕ) ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚਕਾਰ ‘ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ’। ਨਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਇਸ
ਆਦਿੀ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਿੈ” ਇਸ ‘ਸਨਿਕਲਪ ਨਿਆਿ’ ਨਿਚ ਆਦਿੀ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਿੈ, ਸੋਟੀ ‘ਨਿਿੇਯ’, ਜਦ ਨਕ ਉਿਹਾ
ਨਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਿ ‘ਸੰਯਕਤੀ’ ਿਾਲਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ “ਇਸ ਫੱਲ ਦਾ ਰੰਿ ਿੈ,” ਨਿਚ ਫੱਲ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਿੈ, ਰੰਿ

360

ਯੋਿਜ = ਯੋਿ ਜਾਂ ਅੰਤਰਨਿਆਿ ਰਾਿੀੇਂ ਉਤਪੰਿ ।

361

ਆਯਤ, ਆਯਤ – ਫੈਨਲਆ ਿੋਇਆ। [ਿ: ਕੋ:], ਜੋ ਅਲਿ ਿਾ ਿੋਿੇ।

362

ਨਿਿੇਯ = ਨਿਨਿ ਸਾਥ ਸਿਾਇਆ ਿੋਇਆ, ਕਰਿ ਯੋਿ।
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‘ਨਿਿੇਯ’, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ‘ਸੰਯਕਤੀ’ ਿਾਲਾ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ‘ਸਿਿਾਯ’ ਿਾਲਾ ਿੈ। ਜਦੋੇਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ‘ਸੰਯਕਤੀ’ ਿਾਲਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋੇਂ
ਉਿ ਪਰਸਪਰ ਅਲਿ ਿਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ‘ਸਿਿਾਯ’ ਿਾਲਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਸਲ
ਨਿਚ ਰੰਿ, ਫੱਲ ਨਿਚ ‘ਸੰਯਕਤ’ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਉਸ ਨਿਚ ‘ਸਿਿਾਯ’ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸਨੂੰ ਫੱਲ ਿਾਲੋੇਂ ਅਲਿ
ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਉਸ ਦਾ ‘ਸਿਿਾਯ’ ਿਣ ਿੈ।

7.3.6

ਅਿਉਪਲਬਨਿਪਰਿਾਣਿਾਦ

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਅਭਾਿ (ਅਣਿੋੇਂਦ) ਦਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਆਨਿੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਿਿੀ
ਬਲਨਕ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ‘ਅਭਾਿ’ ਦਾ ਨਿਆਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੈ-ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਨਕਸੇ ਬਰਤਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ: ਜੇਕਰ ਬਰਤਿ ਇੱਥੇ ਿਦ
ੰ ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਰਤਿ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ
ਬਰਤਿ ਦਾ ‘ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਿੀ ਬਰਤਿ ਦੇ ‘ਅਭਾਿ’ ਦੇ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿੰਿੇਸ਼
‘ਅਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੰਿਦੇ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿਤਅਿਸਾਰ, ‘ਅਭਾਿ’ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ
“ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ” ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਦਆਰਾ ਪਰਤੱਖ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਬਰਤਿ ਦੇ ‘ਅਭਾਿ’ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ
ਨਿਚ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਉੱਪਰ ਬਰਤਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ ਦਾ ਅਭਾਿ ਿੈ, ਯਾਿੀ,
ਉਸ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿੈ ਨਜਸ ਉੱਪਰ ਬਰਤਿ ਦਾ ‘ਅਭਾਿ’ ਿੈ। ਨਜਸ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਕੇ ਨਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਸੇ ਇੰਦਰੀ ਿਾਲ ਿੀ ‘ਅਭਾਿ’ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਦਰੀ ਰਾਿੀੇਂ
ਪਰਤੱਖਣਯੋਿ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਇਕ ਰੰਿ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਭਾਿ ਦੋਿੋ ਿੀ ਅੱਖ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਤੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਇਕ ‘ਿਿੀ’
ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਭਾਿ ਕੰਿ ਰਾਿੀੇਂ, ‘ਸਿੰਿ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਿੱਕ ਰਾਿੀੇਂ, ‘ਸਆਦ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ
ਜੀਭ ਰਾਿੀੇਂ, ‘ਿਰਿਾਇਸ਼’ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਸਪਰਸ਼ ਰਾਿੀੇਂ, ਅਤੇ ‘ਅਿੰਦ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਿਿ
ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਤੱਖ ਿੰਦੇ ਿਿ।

7.3.7

ਅਭਾਿਿਾਦ

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਅਭਾਿ’ ਿਰਿੀ ਕੋਈ ਅਲਿ ਚੀਜ਼ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਕ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਾਿ ਉਸ ਚੀਜ਼
ਦੇ ਅਭਾਿ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ (ਘੇਰੇ) ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿ ‘ਸੰਯੋਿ’ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਅਸੀੇਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦੇ ਿੈ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਜੈਸੇ, ਸਾਡਾ
ਬਰਤਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ (“ਇਸ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਬਰਤਿ ਿਿੀ ਿੈ”) ਇਿ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਨਿਥ ਲੈੇਂਦਾ ਿੈ ਨਕ
ਅਭਾਿ ਿਾਿ ਦੀ ਅਲਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਸੰਪੂਰਿ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਫਰਸ਼” ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ
ਨਕ ਬਰਤਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਸੰਯੋਿ ਦਆਰਾ ਸਥਾਪਿ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਿੰਿੇਸ਼ ਇਸ ਨਿਚਾਰ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਲਿ ਚੀਜ਼ ਯਾਿੀ
“ਅਭਾਿ” ਿੰਿਣੀ ਿੀ ਪਿੇਿੀ, ਨਕ ਸਾਡਾ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦੇ ਸਿੱਚੇ
ਅਨਿਕਰਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਿ ਸੰਯੋਿ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਅਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਦੇ
ਿਾਂ ਉਿ ਸੰਯੋਿ ਆਨਦ ਿਿੀ ਿੈ ਬਲਨਕ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ’ ਿੈ। ਉਪਰਲੀ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ ਸਾਡਾ ਬਰਤਿ ਦੇ ਅਭਾਿ
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ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ “ਫਰਸ਼” ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਬਰਤਿ ਦਾ ਅਭਾਿ ‘ਫਰਸ਼’ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪੀ ਿਿੀ
ਿੈ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰੂਪੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਤਾਂ ਬਰਤਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪੱਤੱਖਣ ਉਸ
ਿੇਲੇ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਜਦੋੇਂ ਬਰਤਿ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਿੌਜੂਦ ਿਦ
ੰ ਾ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਿੀ ਉਪਰੰਤ ਇਿ ਆਿਾਿ363 ਅਤੇ ਆਿਰਤ364
ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਿਦ
ੰ ਾ ਜੋ ਇਿਹਾਂ ਦੋਿਾ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੈ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸੰਭਾਿਿਾ ਅਿਰਥਕਾਰੀ ਿੈ
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਿ ਿੰਿਣਾ ਪਿੇਿਾ ਨਕ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਿੋ ਨਜਿੀ ਚੀਜ਼ ਿੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ
ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਰੋਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਚੀਜ਼ “ਅਭਾਿ” ਿੈ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਤੋੇਂ ਨਬਲਕਲ ਅਲਿ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਅਪਰਤੱਖਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਿਲ ਅਨਿਕਰਣ ਉੱਪਰ ਿੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ‘ਅਨਿਕਰਣ’ ਅਤੇ ‘ਅਭਾਿ’ ਨਿਚ
ਜੋ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਉਿ ਿੈ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ’। ਜਦੋ ਅਸੀ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਬਰਤਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ
ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੰਯੋਿ ਉਸ ਫਰਸ਼ ਿਾਲ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਉੱਪਰ ਬਰਤਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਇਕ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ’
ਿਾਲਾ ਿੈ। [ਇਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ ਬਰਤਿ ਨਿਚ ਸਿਾਈ ਿੋਈ ਿੈ] ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਿਚ ਇਿ ਸੰਯੋਿ “ਸੰਯਕਤ
ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ” ਕਿਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਸਿਿਾਯ ਜਾਂ ਸੰਯਕਤ-ਸਿਿਾਯ ਆਨਦ ਿਾਲਾ
ਿੈ।
ਿਰ ‘ਅਭਾਿ’ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਿੀ (ਪਰਨਤਰੂਪ) ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਬਰਤਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਨਤਰੂਪ ਸਿੈ
ਬਰਤਿ ਿੈ। ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਉਸਦੇ ਪਰਨਤਯੋਿੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਪਰਨਿਆ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਅਸੀ
ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦਆਰਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਉਸ ਨਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਿੀ ਦਾ ਨਿਆਿ ਸ਼ਾਿਲ
ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ (ਨਸਿਰਤੀ) ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਸਰੋਤ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਸਾਡੇ, ਬਰਤਿ ਦੇ ਫਰਸ਼
ਉੱਪਰ ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਨਿਲਾਂ ਬਰਤਿ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉੇਂਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਨਜਉੇਂ ਿੀ ਸਾਡੀ
ਅੱਖ ਫਰਸ਼ ਿਾਲ ਿੇਲ ਖਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਸੀ ਫਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਬਰਤਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।
‘ਅਭਾਿ’ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਸਾਰਿਲੌਨਕਕ’ (ਸਰਿਨਿਆਪਕ); ਅਤੇ (2) ‘ਪਰਸਪਰ’
(ਅਿਯੋਯਾਭਾਿ), ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾ ਿੋਣਾ, ਜੈਸੇ ਿਿਾ ਿਊ ਿਿੀ ਅਤੇ ਿਊ ਿਿਾ ਿਿੀ ਿੈ।
ਸਾਰਿਲੌਨਕਕ ਅਭਾਿ ਦੀ ਅੱਿੇ ਉਪਿੰਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ: (ੳ) ‘ਪਰਾਿਭਾਿ’ (ਪੂਰਬਿਰਤੀ ਜਾਂ
ਪਰਾਕ-ਅਭਾਿ), ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ ਪਨਿਲੇ ਕਾਲ ਨਿਚ ਿਾ ਿੋਣਾ; ਜੈਸੇ, ਲੋਿੇ ਨਿਚ ਤਲਿਾਰ ਬਣਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾਂ
ਿੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਤਲਿਾਰ ਦਾ ਅਭਾਿ ਸੀ, (ਅ) ‘ਪਰਿਵੰਸਾਭਿ’ (ਉੱਤਰਿਰਤੀ), ਜੋ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਾਸ਼ ਿੋਣ ਤੋੇਂ
ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਿੋਿੇ; ਜੈਸੇ ਆਨਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਲਕੇ ਭਸਿ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, (ੲ) ‘ਅਤਯੰਤਾਭਾਿ’ – ਸਭ ਸਨਿਆ
ਨਿੱਚ ਨਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦਾ ਿਾ ਿੋਣਾ; ਜੈਸੇ ਸਿੇ ਦੇ ਨਸੰਿ।

7.3.8

ਪਰਨਤਅਕਸ਼ਕਾਰਣਿਾਦ – ਪਰਤੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਿ

ਪਰਨਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੱਖਣ) ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:
(1)

ਿਿ, ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਸਤਿ (ਅਰਥਾਤ ਿਸਤੂ) ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ। ਜਦ ਇਕ ਪਰਸ਼ ਡੂਘ
ੰ ੀ
ਿੀੇਂਦ ਨਿਚ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਚ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਸ ਦੇ ਿਿ ਦਾ ਿੇਲ

363

ਆਿਾਿ - ਅਿਾਿ, ਸਿਾਉਣਿਾਲਾ, ਸੰਨਿਨਲਤ ਕਰਿ ਿਾਲਾ। ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ।

364

ਆਿਰਤ = ਜੋ ਸਿਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਜੋ ਸੰਨਿਨਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਜੈਸੇ ਘੜੇ ਨਿਚਲਾ ਪਾਣੀ।
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(ਸੰਯੋਿ) ਨਸਰਫ ਆਤਿਾ ਿਾਲ ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਪਰਸ਼ੀ ਸਤਿ ਿਾਲ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਉਸ
ਿੇਲੇ ਿਿ ਨਦਲ ਦੇ ਿੇੜੇ ਪਰੀਤਤ365 ਿਾੜੀ ਨਿਚ ਨਟਨਕਆ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਜਸ ਿਾੜੀ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ੀ
ਸਤਿ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ। ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿ ਨਿੱਚ ਸਾਡਾ ਿਿ ਦੋਿੇੇਂ ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ
ਸਤਿ ਿਾਲ ਿੇਲ ਨਿਚ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।
(2)

ਿਿ ਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਾਰਥਾਂ (ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂਆਂ)
ਿਾਲ ਨਿਲਾਪ। ਜੈਸੇ, ਰੰਿ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ ਸਾਡੇ ਿਿ ਦਾ ਅੱਖ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਅਤੇ ਅੱਖ ਦਾ
ਰੰਿ ਿਾਲ ਨਿਲਾਪ।

(3)

ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਿਅਿਪਾਤੀ ਨਿਸਤਾਰ। ਯਾਿੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ
(ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ) ਜਾਂ ਸੂਖਿ (ਅਣੂ ਿਾਂਿ) ਪਸਾਰ ਿਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ‘ਅਣੂ’ ਅਤੇ
‘ਆਕਾਸ਼’ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਤਾਂ ਨਸਰਫ ਅਪਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਿਚ ਅਿਿਾਿੇ
(ਅਿਨਿਨਤ) ਿੀ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ‘ਆਕਾਸ਼’, ਿਿੀ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਅਣੂ’ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ
ਅੰਨਤਿ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਿੈ।

(4)

ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਦਾ ਅਨਭਨਿਅਕਤ ਰੂਪ; ਜੈਸੇ ਰੰਿ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਤਾਂ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੈ ਜੇ ਇਸ
ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿੋਿੇ। ਨਸਖਰ ਦਨਪਿਰੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦੀ
ਅਨਭਨਿਅਕਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਰਿ ਤਿੇ ਨਿਚ ਅੰਤਰਨਿਨਿਤ ਅੱਿ
(ਤਾਪ) ਪਰਤੱਖ ਿਿੀ ਿੰਦੀ।

(5)

ਪਰਕਾਸ਼ (ਲੋਅ) ਦਾ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਿ। ਜੈਸੇ, ਇਕ ਬਰਤਿ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਤਾਂ
ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੋੜੀੇਂਦੀ ਲੋਅ ਪੈ ਰਿੀ ਿੋਿੇ।

(6)

ਨਿਘਿ (ਬਾਨਿਤ) ਦੀ ਿੈਰਿੌਜੂਦਿੀ। ਜੈਸੇ, ਕਈ ਬਾਰ ਬਿਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਕਟਤਾ ਅਤੇ ਬਿਤ
ਨਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ ਨਿਘਿਕਾਰੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ।

7.3.9

ਿਿਅਣੂਤਿਿਾਦ – ਿਿ ਦਾ ਅਣੂਤਿ ਸਰੂਪ

ਨਜਿਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਿੀ ਅਸੀ ਰੰਿ, ਆਿਾਜ਼ (ਿਿੀ), ਸਿੰਿ, ਸਆਦ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ (ਛੋਿ) ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ
ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਉਿ ਿਿਿਾਰ ਿਿ, ਅੱਖ, ਕੰਿ, ਿੱਕ, ਜੀਭ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਸਤਿ (ਚਿੜੀ)। ਸੱਖ, ਦੱਖ, ਇੱਛਾ,
ਅਨਿੱਛਾ, ਬੱਿੀ ਅਤੇ ਿਿੋਨਿਰਤੀ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ ਜੋ ਇੰਦਰੀ ਉਪਕਰਣ ਬਣਦੀ ਿੈ ਉਿ ਿੈ ‘ਿਿ’, ਨਜਸ ਨੂੰ
ਅੰਤਿਕਰਣ366 ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਿਰੀ ਿਿ। ਿਿ, ਆਕਾਰ ਨਿਚ ਅਣਕ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਜੋ
365

ਪਰੀਤਤ = ਜੋ ਪਰੀ (ਦੇਿ) ਨੂੰ ਤਣੇ (ਫੈਲਾਿੇ, ਅੰਤੜੀ ਆਂਦ ਇਕ ਸੂਖਿ ਿਾੜੀ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਖ ਪਤੀ ਸਿੇ ਿਿ ਦਾ

ਪਰਿੇਸ਼ ਿੰਨਿਆ ਿੈ, ਨਦਲ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਨਝੱਲੀ। ਨਝੱਲੀ = ਝੀੇਂਿਰ, ਨਬੰਡਾ, ਬਿਤ ਬਰੀਕ ਨਛਲਕਾ।
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ਅੰਤਿਕਰਣ - ਸੰ. अनतः करर्. {ਸੰਿਯਾ}. ਅੰਤਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ (ਇੰਨਦਰਯ) ਨਜਸ ਦੇ ਸੰਜੋਿ ਿਾਲ ਬਾਿਰਲੀਆਂ

ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ. ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਭੇਦ ਿਿ- ੧. ਿਿ, ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪ ਨਿਕਲਪ ਫਰਦੇ ਿਿ. ੨. ਬੱਨਿ,
ਨਜਸਤੋੇਂ ਨਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਿੰਦਾ ਿੈ. ੩. ਨਚੱਤ, ਨਜਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਿਅਰਣ (ਚੇਤਾ) ਿੰਦਾ ਿੈ. ੪. ਅਿੰਕਾਰ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ
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ਅਸੀੇਂ ਨਿਨਭੰਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਇਕੋ ਸਿੇ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਿੇੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਰਥਾਂ
ਿਾਲ ਿੇਲ ਤਾਂ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਪਰਤੱਖਣ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਿ ‘ਿਿ’ ਿਾਲ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਜੇਕਰ ਿਿ ਅਿੰਤ (ਅਸੀਿ) ਆਕਾਰ ਦਾ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਿਰੀ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਇਕੋ ਸਿੇ
ਿੰਦਾ ਨਜਸ ਿਾਲ ਪੰਜੇ ਨਕਸਿ ਦੇ ਪਰਤੱਖਣ ਸਿਕਾਲੀ ਿੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਕ ਿੀ ਸਿੇ
ਇਕ ਤੋੇਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ਿੋਣਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ ਨਕ ਿਿ ਇਕ ਸਿੇ ਨਸਰਫ ਇਕ ਿੀ ਇੰਦਰੀ
ਿਾਲ ਸੰਯੋਿ ਨਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਿਿ ਆਕਾਰ ਨਿਚ “ਅਣਕ” ਿੈ।

7.3.10

ਅਿਨਿਯਿਸਾਯਿਾਦ – ਬੋਿ ਤੋੇਂ ਿਿਰੋੇਂ

ਕਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਉਪਯੋਿੀ ਕਾਰਜ
ਨਿਭਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਐਸਾ ਕਰਿ ਨਿਚ ਿੋਰ ਨਕਸੇ ਨਿਆਿ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ ਕਰਦਾ। ਨਿਸਾਲ ਿਜੋੇਂ, ਸਾਰੇ
ਨਿਿਾਰਕ ਕਾਰਜ ਜੋ ਬਰਤਿ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਿਿ, ਉਿ ਬਰਤਿ ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਿਿ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਸ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਇਿ ਕੰਿ ਿਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਿ ਦੇ ਿਣਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ
ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ, ਬਰਤਿ ਸੰਬੰਿੀ ਕੰਿ ਕਰਿ ਲਈ ਬਰਤਿ ਦੇ ਿਣਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਿਆਿ ਦਆਰਾ ਿੀ ਇਿ ਸਾਰੇ ਨਿਿਾਰਕ ਕੰਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਿ। ਸਾਨੂੰ ਇਿ ਿੀ ਿਿੀ
ਿੰਿ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਨਕ ਸਿੱਚੇ ਨਿਿਾਰਕ ਕੰਿ ਿਰ ਨਕਸਿ ਦੇ ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਖਲਹੇ ਆਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਿ।
ਅਸਲ ਨਿਚ ਿਰੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਆਿ, ਆਪਣੇ ਸਭਾਉ ਅਿਸਾਰ, ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਾਰਥ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ਿੰਦਾ
ਿੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।
ਕਈ ਿੋਰ, ਜੋ ਨਤਰਕੋਣੀ ਪਰਤੱਖਣ (ਨਤਰਪਟੀ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ਿਾਦੀ) ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਿੰਿਦੇ ਿਿ, ਉਿਹਾਂ ਦਾ
ਕਨਿਣਾ ਿੇ ਨਕ ਿਰੇਕ ਨਕਸਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ਸਿੈ-ਪਰਕਾਸ਼ੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਰੂਪ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ “ਿੈੇਂ ਇਿ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ”
ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਨਿਆਤਾ’, ‘ਨਿਆਤ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਿ’ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਤਰਪਟੀ
ਨਿਆਿ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿੀ ਨਿਿਾਰਕ ਕੰਿ ਕਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਿੰਿੇਸ਼, ਇਸ ਿਤ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਿਾਰਕ ਕਾਰਜ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਇਕ ਿੋਰ ਨਕਸਿ ਦੇ ਨਿਆਿ ਉੱਪਰ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਉਿ ‘ਸਿੈ-ਚੇਤਿਤਾ’ ਜਾਂ ‘ਅਿਨਿਯਿਸਾਯ’ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ। ਸਾਡਾ ਨਿਆਿ “ਇਿ”
ਜਾਂ “ਬਰਤਿ” ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪਰਿਟ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਰੂਪ ਨਿਚ ਿਿੀ ਨਕ “ਿੈੇਂ ਇਿ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ” ਜਾਂ “ਿੈੇਂ ਇਿ
ਬਰਤਿ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ”; ਅਤੇ ਨਜੰਿਾ ਨਚਰ ਇਿ ਇਸ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪਰਿਟ ਿਿੀ ਿੰਦਾ (ਅਰਥਾਤ “ਿੈੇਂ ਇਿ ਬਰਤਿ
ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ”) ਤਦ ਤਕ ਕੋਈ ਨਿਿਾਰਕ ਕਾਰਜ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ
“ਇਿ” ਜਾਂ “ਬਰਤਿ” ਰੂਪੀ ਨਿਆਿ ਉਤਪੰਿ ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਿੋਰ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ
ਸਿੈ-ਚੇਤਿਤਾ ਿਾਲਾ ਰੂਪ “ਿੈੇਂ ਇਿ ਜਾਣਦਾ ਿਾ” ਜਾਂ “ਿੈੇਂ ਇਿ ਬਰਤਿ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ” ਿਾਲਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿੀ ਸਿੱਚੇ ਨਿਿਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਰੂਪ ਿਾਲਾ ਨਿਆਿ ਿਿ ਦੇ ਅਤੇ ਪਨਿਲੇ

ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ. ਿਿਤਵ. ਿਿਤਾ. ਸਨਤਿਰੂ ਿਾਿਕ ਦੇਿ ਿੇ ਜਪ ਜੀ ਨਿੱਚ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਨਜਕਰ ਕੀਤਾ
ਿੈ- "ਨਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸਰਨਤ (ਨਚੱਤ) ਿਨਤ (ਿਿਤਵ- ਅਿੰਕਾਰ) ਿਨਿ, ਬਨਿ".[ਿ: ਕੋ:]

ਿਿਾਂ ਨਿਆਇ – ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ
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(ਪੂਰਿ) ਨਿਆਿ ਦੇ ਆਪਸੀ ਿੇਲ ਰਾਿੀੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੇਲ ‘ਸੰਯਕਤ-ਸਿਿਾਯ’ ਿੈ, ਨਜਥੋੇਂ ਤਕ ਨਕ
ਇਸ ਨਿਚ ‘ਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਿਾ’ ਦਾ ਆਪਸੀ ਿੇਲ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਉਿ ਆਤਿਾ ਨਜਸ ਨਿਚ ਪਨਿਲਾ ਨਿਆਿ
‘ਸਿਿਾਯ ਸੰਬੰਿ’ ਿਾਲ ਨਿਨਿਤ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਸਲ ਨਿਚ ਨਪਛਲੇਰਾ (ਅਿਨਿਯਿਸਾਯ) ਨਿਆਿ ਪਨਿਲੇ (ਪੂਰਿ)
ਨਿਆਿ ਦਾ ਿਾਿਸਕ (ਜਾਂ ਅੰਦਰਲਾ) ਪਰਤੱਖਣ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ।

7.3.11

ਨਿਰਨਿਕਲਪਿਾਦ (ਸਿੀਪੀ ਜਾਂ ਨਸੱਿਾ ਪਰਤੱਖਣ)

ਪਰਤੱਖਣ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ,
(1)

ਨਸੱਿਾ (ਸਿੀਪੀ), ਅਨਚੰਤ (ਨਖਆਲ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ) ਜਾਂ ‘ਨਿਰਨਿਕਲਪਕ’,

(2)

ਿਨਿਅਸਥ, ਨਚੰਤਿਸ਼ੀਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ‘ਸਨਿਕਲਪਕ’।

ਨਿਰਨਿਕਲਪ ਪਰਤੱਖਣ, ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ ਰੂਪੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਿਾਿਯ ਸਰੂਪ
ਦਾ ਅਲਿ ਅਲਿ ਪਰਤੱਖਣ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਕੇਿਲ “ਬਰਤਿ” ਜਾਂ ਕੇਿਲ “ਬਰਤਿਤਿ” ਦਾ ਉਿਿਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ
ਸੰਬੰਿਾਂ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਪਰਤੱਖਣ ਿੋਣਾ। ਇੱਥੋੇਂ ਤੱਕ ਨਕ ਕੇਿਲ “ਬਰਤਿ” ਜਾਂ ਕੇਿਲ “ਬਰਤਿਤਿ” ਿੀ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ
ਰੂਪੀ “ਕੋਈ ਚੀਜ਼” ਿੀ ਿਿ, ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ “ਬਰਤਿ” ਜਾਂ “ਬਰਤਿਤਿ” ਕਨਿਣਾ ਬੇਤਕਾ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥ ਿੈ।
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਦਰੀਅਰਥਾਂ ਿਾਲ ਿੇਲ ਤੋੇਂ ਨਜਿੜਾ ਪਨਿਲਾ ਪਰਤੱਖਣ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ‘ਨਸੱਿਾ’ ਅਤੇ ‘ਅਨਚੰਤ’
ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਨਚੰਤਿ ਜਾਂ ਪਰੇਰਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਇਿ ‘ਪਰਾ-ਇੰਦਰੀਆਈ’ ਜਾਂ
ਅਿੋਚਰ367 ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿ ਦੇ ਸਿਝਿੋਚਰ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਇਿ ਨਿਆਿ ‘ਸਿਾਿਯ
ਸਰੂਪ‘ ਅਤੇ ‘ਿਾਿ’ ਆਨਦ ਤੋੇਂ ਖਾਲੀ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਜਾਂ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ।
ਇਿ ਸ਼ੱਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਿੀ, ਕੇਿਲ ਅਕਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਿੇਦਿਾ ਤੱਕ ਿੀ ਸੀਨਿਤ ਿੰਦਾ ਿੈ।

7.3.12

ਸਨਿਕਲਪਿਾਦ – ਿਨਿਅਸਥ ਪਰਤੱਖਣ

‘ਸਨਿਕਲਪ ਪਰਤੱਖਣ’ ਦਾ ਸਰੂਪ ‘ਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ’ ਿਾਲਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇਕ ‘ਨਿਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ‘ਸਾਿਾਿਯ
ਸਰੂਪ’ ਨੂੰ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਰਾਿੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ “ਇਿ ਇਕ ਬਰਤਿ ਿੈ” ਨਜਸ ਨਿਚ
“ਬਰਤਿਤਿ” ਸਿਾਿਯ ਸੰਬੰਿ ਦਆਰਾ ਸਿਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ “ਇਿ ਇਕ ਬਰਤਿ ਿੈ” ਇਕ
ਸਨਿਕਲਪ ਪਰਤੱਖਣ ਿੈ।
‘ਪਰਨਤਅਕਸ਼’ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ, ਅਿਨਿਤੀ ਨਿਆਿ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਨਕਸਿ ਦੇ ਨਿਆਿ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਿਚ ‘ਸਾਿਯ’, ‘ਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ ਦਾ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਅਿਿਾਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿੰਿੇਸ਼, “ਅਿਿਾਿ ਖੰਡ” ਨਿਚ ਕਰਦੇ ਿਿ।

367

ਅਿੋਚਰ - ਨਿ- ਜੋ ਿੋ (ਇੰਦਰੀਆਂ) ਦਾ ਨਿਸਾ ਿਾ ਿੋਿੇ. "ਅਿਿ ਅਿੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ". (ਨਬਲਾ ਿਃ ੧)। (2) ਜੋ

ਪਰਤੱਖ ਿਾ ਭਾਸੇ। (3) ਿਪਤ. ਲੋਪ. "ਕਬਿ ਿ ਿੋਿਿ ਨਦਰਸਨਟ ਅਿੋਚਰ". (ਨਬਲਾ ਿਃ ੫)। (4) ਨਜਿੇੇਂ ਨਿਤਘਿ ਦੀ ਥਾਂ
ਅਨਕਰਤਘਿ ਸ਼ਬਦ ਿੈ, ਨਤਿੇੇਂ ਿੀ ਿੋਚਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਿੋਚਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ. "ਜੋ ਕਛ ਨਦਰਸਨਟ ਅਿੋਚਰ ਆਿਤ। ਤਾਂ ਕਿ
ਿਿ ਿਾਯਾ ਠਨਿਰਾਿਤ". (ਚੌਬੀਸਾਿ).[ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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7.4

ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍ ਿੰਡ – ਅਨ੍ੁਵਮਤੀ ਵਨ੍ਿੂਪਣ

ਅਿਨਿਤੀ ਨਿਆਿ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤੋੇਂ ਅਲਿ, ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਨਕਸਿ ਦੇ ਨਿਆਿ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਨਿਚ ‘ਸਾਿਯ’, ‘ਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਿੇਤ’ ਦਾ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ‘ਪੱਖ’, ਅੱਿ ਨੂੰ ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ਿੂੰਏ ਨੂੰ ‘ਿੇਤ’ ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ
“ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ” ਅਿਨਿਨਤ ਨਿਆਿ ਿੈ ਨਜੱਥੋੇਂ ਤਕ ਨਕ ਇਿ ਇਕ ਅਲਿ ਨਿਆਿ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਯਾਿੀ ਿੂਏ
ੰ ਦੇ ਨਿਆਿ ਰਾਿੀੇਂ ਨਜਸ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਨਿਆ ਨੂੰ
ਕਈ ਬਾਰ ‘ਪਰਾਿਰਸ’368 ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

7.4.1

ਅਿਿਾਿ ਅਤੇ ਪਰਤੱਖਣ ਨਿਚ ਫਰਕ

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਪਰਤੱਖਣ’ ਿੀ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦਾ
ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਿਿ,
(1)

‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਚਕਾਰ ‘ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ’ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੋ ਿੀ ਿਿੀ ਸਕਦਾ;

(2)

‘ਿੇਤ’ ਿਾਲ ਜੜੀਆਂ ਪਰਿਾਿਤ ਜਾਂ ਨਿਿਾਦੀ ਪਨਰਸਥੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਿ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ
(ਸੰਭਾਿੀ ਜਾਂ ਡਾਿਾਂਡੋਲ) ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ;

(3)

‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਅਕਸਰ “ਸੰਭਾਿਿਾ” ਿਾਲਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ
ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ ਿਿੀ ਿੰਦੀ।

ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪਰਤੱਖਣ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਨਿਆਿ ਦੇ ਿੋਰ
ਸਾਿਿ ਿੀ ਿਿ, ਅਤੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਿੀ ਇਕ ਸਾਿਿ ਿੈ। ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੀ ਿਿਾਇਤ ਨਿਚ ਉਿ
ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ:
(1)

ਇਕ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੀ ਅਿੈਿਤਾ (ਅਪਰਿਾਣਕਤਾ) ਤਦ ਿੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ
ਤਕ ਨਕਸੇ ਇਕ ਪਨਿਲੇ ਸਿਰੂਪੀ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੀ ਅਿੈਿਤਾ, ਉਿਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿਿੀ
ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਨਿਲਾ ਅਿੈਿ ਜਾਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿੋਣ। ਇਸ ਪਰਨਿਆ ਦੀ ਪੂਰਿ-ਿਾਰਣਾ ਿੈ ਨਕ
‘ਅਿਿਾਿ’ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ, ਿੰਿੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਅਿਿਾਿ
ਦੀ ਅਿੈਿਤਾ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਲਈ ਿੀ ਸਾਨੂੰ 'ਅਿਿਾਿ' ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਿੀ ਪੈੇਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ
ਸਿੱਨਸਆ, ਆਿਨਿਕ 'ਨਿਨਿਆਿ ਦਰਸ਼ਿ' ਦੇ ਸੰਿਾਦ ਨਿਚ "ਆਿਿਿ ਨਿਰੋਿਾਭਾਸ" ਿਾਲ
ਨਿਲਦੀ ਜਲਦੀ ਿੈ।

368

ਪਰਾਿਰਸ - ਸੰ. ਪਾਰਿਰਸ਼ਲ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਚਾਰ. ਨਚੰਤਿ. ਿਯਾਿ। (2) ਪਕੜਿਾ. ਫੜਿਾ। (3) ਨਸਨਿਰਨਤ. ਯਾਦ.

ਚੇਤਾ। (4) ਯਨਕਤ. ਦਲੀਲ। (5) ਸਲਾਿ. ਿਸ਼ਿਰਾ. [ਿ: ਕੋ:]
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“ਅਿਿਾਿ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੈ” ਇਿ ਕਥਿ ਨਕਸੇ ਿਾਿਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਿਿੀ ਿੈ ਜੋ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦੀ ਅਿੈਿਤਾ ਤੋੇਂ ਜਾਣੂ ਿੈ। ਇਿ ਨਕਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਉਕੇ ਿੋਏ
ਪਰਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਾਈ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਣ ਸਾਨੂੰ ਇਿ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਿੇ ਨਕ ਪਰਸ਼
ਸ਼ੱਕੀ ਿੈ ਜਾਂ ਉਨਕਆ ਿੋਇਆ ਿੈ? ਇਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ‘ਪਰਤੱਖਣ’ ਰਾਿੀੇਂ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ‘ਅਿਿਾਿ’
ਰਾਿੀ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

(3)

“ਅਿਿਾਿ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੈ”: ਕੀ ਇਿ ਕਥਿ ਿੈਿ ਿੈ ਜਾਂ ਅਿੈਿ? ਜੇ ਇਿ ਿੈਿ ਿੈ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਸ਼ਬਦਪਰਿਾਣ’ ਨੂੰ ਿੀ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿੰਿਣਾ ਪਿੇਿਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਿ
ਅਿੈਿ ਿੈ ਤਾਂ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿੰਿਣਾ ਿੀ ਪਏਿਾ। ਇਿ ਦੋਿੋ ਨਿਕਲਪ,
ਨਿਰੋਿੀ ਦੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਿਾਲ ਅਢਕਿੇੇਂ ਿਿ।

(4)

ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਜੇ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਅਿੈਿ ਿੈ ਤਾਂ ਪਰਤੱਖਣ ਿੀ ਿੈਿ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਿੈਿਤਾ,
ਅਿਿਾਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਅਸੀ ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਨਿਚ, ਪਰਤੱਖਣ ਦੀ
ਿੈਿਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ? ਜੇ, ਨਫਰ ਪਰਤੱਖਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਿੈਿ
ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਨਸਰਫ ‘ਪਰਤੱਖਣ’ ਿੀ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ, ‘ਅਿਿਾਿ’ ਿੀ ਇਕ ਸਾਿਿ ਿੈ।
ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਿਿਾਿ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਦੀ ਨਿਪਿ
ੰ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ।

7.4.2

ਨਿਆਪਤੀ ਪੰਚਕਿ – ਨਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ

ਿੰਿੇਸ਼, ਨਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਪੰਜ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਿਿ:
(1)

‘ਸਾਿਯ’ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਪਤੀ ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੈਸ,ੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਅੱਿ (ਸਾਿਯ) ਦੇ ਖੇਤਰ (ਅਨਿਕਰਣ) ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਿਚ ਿੂਆਂ
ੰ (ਿੇਤ) ਅਿਉਪਸਨਥਤ ਿੈ, (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.1)। ਿੰਿੇਸ਼ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਿ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਤਰੱਟੀਪੂਰਣ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਿਿੇਕਲੇ369 ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ ਉੱਪਰ ਲਾਿੂ
ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਉਿ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ “ਜੋ ਜਾਣਿਯੋਿ (ਨਿਿਯੇਯ370) ਿੈ, ਉਿ ਿਰਣਿਯੋਿ ਿੀ ਿੈ”

369
370

ਨਿਿੇਕਲੇ - ਕੇਿਲ-ਿਾਤਰ (ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ)।

ਨਿਿਯੇਯ - विज्ञेय. ਨਿ- ਜਾਣਿ ਯੋਿਯ। [ਿ: ਕੋ:]
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(ਨਚੱਤਰ 7.2) ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਿੋ ਨਜਿੀ ਚੀਜ਼ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਨਜਿੜੀ ਿਰਣਿਯੋਿ ਤਾਂ
ਿੋਿੇ ਪਰ ਨਿਿਯੇਯ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਤ ਿੈ।

ਵਚੱਤਿ 7.1 ਅੱਿ ਅਤੇ ਿੂੰਏ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ

ਆ

’ਓ
’
ਓ

ਵਚੱਤਿ 7.2 ਜਾਣਿਯੋਿ, ਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ
(2)

‘ਸਾਿਯ’ ਦੀ ਅਣ-ਿੋੇਂਦ (ਅਭਾਿ) ਦੇ ਉਸ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ “ਜੋ ਨਕ ਸਾਿਯ ਦਾ ਸਿੈ
ਅਨਿਕਰਣ ਿਿੀ ਿੈ” ਿੇਤ ਦੀ ਅਿਉਪਸਨਥਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਪਤੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ,
ਇੱਥੇ ਬੰਦਰ ਬੈਠਾ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਦਰਖਤ ਿੈ।
ਇਸ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ “ਦਰਖਤ” ਿੇਤ ਿੈ, ਅਤੇ “ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ” ਸਾਿਯ ਿੈ (ਅਰਥਾਤ ਨਜਸ ਨੂੰ
ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੈ), (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.3)। ਇਸ ਨਿਚ ਖੇਤਰ (3) ਦਰਖਤ ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਿੈ

ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਿੀ ਿਿੀ ਬੈਠਾ ਿੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਦੋਿੇੇਂ ‘ਦਰਖਤ’ ਅਤੇ ‘ਬਾਂਦਰ’ ਪੂਰੇ ਤੌਰ
’ਤੇ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿਿ। ਖੇਤਰ (2) ‘ਸਾਿਯ’ ਦੀ ਅਣ-ਿੋੇਂਦ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿੈ। ਪਰ ਦਰਖਤ
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ਦਾ ਉਿ ਨਿੱਸਾ (ਖੇਤਰ (1) ਨਿਚ) ਨਜਸ ਉੱਪਰ ਬਾਂਦਰ ਿਿੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਣ-ਿੋੇਂਦ ਦੇ
ਅਨਿਕਰਣ ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਿੈ, ਜੋ ਇਸ ਿਾਕਅੰਸ਼ ਿਾਲ ਸੀਿਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ, “ਜੋ ਨਕ ਸਾਿਯ
ਦਾ ਸਿੈ ਅਨਿਕਰਣ ਿਿੀ ਿੈ।” ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਿ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਅਿੂਰੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਨਿਲੀ
ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਿੀ ‘ਨਿਿੇਕਲੇ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ’ ਉੱਪਰ ਲਾਿੂ ਿਿੀ ਿੰਦੀ।

‘

ਥ

ਇ ੇਂ

ਐਆਃ ਐ

ਵਚੱਤਿ 7.3 ‘ਸਾਿਯ’ ਦੀ ਅਣ-ਿੋੇਂਦ (ਅਭਾਿ) ਅਨਿਕਰਣ
(3)

‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਿੇਤ ਦੀ ਉਸ ਪਰਸਪਰ ਅਣ-ਿੋੇਂਦ ਿਾਲ ਅਣ-ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ
ਪਰਨਤਯੋਿੀ (ਪਰਨਤਰੂਪ) ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ‘ਅੱਿ’ ਦਾ ਿਯਨਤਕਰ371 (ਉਲਟ) ਸੰਬੰਿ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜਿੇੇਂ ਪਾਣੀ, ਪਸਤਕ, ਕੱਪੜਾ,
ਿੇਜ਼ ਆਨਦ ਿਾਲ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਨਿਚ ‘ਅਣ-ਿੋੇਂਦ’ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਿੂੰਆ’
ਇਿਹਾਂ ਿਯਨਤਕਰ ਅਣ-ਿੋਦਾਂ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿਿੀ ਿੈ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.1)। ਅਰਥਾਤ ‘ਿੂੰਆਂ’
ਪਾਣੀ, ਪਸਤਕ ਬਿੈਰਾ ਨਿਚ ‘ਅਣ-ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤ’ ਿੈ ਜੋ ਨਕ ‘ਅੱਿ’ ਦੇ ‘ਿਯਨਤਕਰ
ਅਣਿੋੇਂਦ’ ਿਿ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ, ਪਸਤਕ ਬਿੈਰਾ ‘ਅੱਿ’ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਿੰਦੇ ਿਿ ਤਾਂ
ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ‘ਿੂਆਂ
ੰ ’ ਿਿੀ ਿੈ। ਪਾਣੀ, ਪਸਤਕ ਬਿੈਰਾ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਿੀ ਿੈ ਇਿਹਾਂ ਦੀ

371

ਿਯਨਤਿਿ - ਨਿ- ਨਿਪਰਯਯ. ਉਲਟਾ; ਨਸਲਨਸਲੇ ਦੇ ਨਿਰੱਿ; ਨਿਘਿ [ਿ: ਕੋ:]
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ਿੋੇਂਦ।

ਿੰਿੇਸ਼ ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿੀ ਨਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿੀ ‘ਨਿਿੇਕਲੇ
ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ’ ਉੱਪਰ ਲਾਿੂ ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਇਿ ਿੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਿਾਂਿ ਿਕਾਰਾਤਿਕ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਿੈ। ਨਚੱਤਰ 7.2 ਨਿਚ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ‘ਿਯਨਤਕਰ ਅਣ-ਿੋੇਂਦ’
ਿਿੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਿੀ, ਿਰਣਿਯੋਿ ਦਾ ਖੇਤਰ ਿੋਿੇ।
(4)

‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਉਿ ਅਿਸਥਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿੇਤ ਉਸ ਅਣਿੋੇਂਦ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਿੀ ਿੈ ਜੋ ਪੂਰੇ
ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਿੂੰਆਂ, ‘ਿੂੰਏ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ’ (ਅਣ-ਿੂੰਆਂ) ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਿੀ (ਪਰਨਤਰੂਪ) ਿੈ ਜੋ ਸਿੱਚੀ
ਅੱਿ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ‘ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿਿੀ, ਉੱਥੇ
ਿੂੰਆ ਿੀ ਿਿੀ।’
ਿੰਿੇਸ਼ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਇਿ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਅਿੂਰੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਕਾਰਾਤਿਕ
ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਕਰਿ ਦੇ ਅਸਿਰਥ ਿੈ। ਨਚੱਤਰ 7.2 ਨਿਚ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਨਕ
‘ਜਾਣਿਯੋਿ’ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਾਿ (ਅਣ-ਿੋੇਂਦ) ਿਿੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਨਿਿਾਸ ‘ਿਰਣਿਯੋਿ’ ਦੇ
ਅਭਾਿ (ਅਣ-ਿੋੇਂਦ) ਨਿਚ ਿੋਿੇ। ਨਿਆਿਯੋਿ ਦਾ ਿਰਣਿਯੋਿ ਿੋਣਾ ਅਨਿਿਾਰੀ (ਜ਼ਰੂਰੀ)
ਿੈ।

(5)

ਜੋ ‘ਸਾਿਯ’ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿਿੀ ਿੈ ਉਸ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਪਤੀ’
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ,
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ, ਨਜਸ ਥਾਂ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਉਪਸਨਥਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਿੰਿੇਸ਼ ਅਿਸਾਰ ਇਿ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਅਿੂਰੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ ਉੱਪਰ ਲਾਿੂ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ।
ਨਜਿੇੇਂ ਅਸੀ ਨਚੱਤਰ 7.2 ਨਿਚ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ‘ਿਰਣਿਯੋਿ’ ਿੈ, ਉੱਥੇ ‘ਨਿਆਿਯੋਿ’ ਦੀ ਅਿਉਪਸਨਥਤੀ ਿਿੀ ਿੈ।

ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੀਆਂ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨਿਸ਼ੇਿ (ਨਿਖੇਿ ਜਾਂ ਅਣਿੇੇਂਦ) ਦੇ
ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਿੀ ਨਦੱਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਿ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ “ਨਿਆਿਯੋਿ ਿਰਣਿਯੋਿ” ਦੇ ਨਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਿੰਿਦੇ ਿੋਏ
ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ, ਿੰਿੇਸ਼, ਅਿੂਰੀਆਂ ਕਨਿ ਕੇ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ।
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ਨਸੰਿਿਾ-ਨਿਆਘਰੋਕਤ ਨਿਆਪਤੀਲਕਸ਼ਣ

ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਪਨਿਲਾਂ ਨਜ਼ਕਰ ਕਰ ਚੱਕੇ ਿਾਂ, ਬੰਿਾਲ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ, ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਿਣੀਿਰ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਲੋੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਾਨਿਆਏ ਿਲੋ ‘ਨਸੰਿਿਾ’
(ਸ਼ੇਰ) ਅਤੇ ‘ਨਿਆਘਰੋਕਤ’(ਬਾਘ) ਲਕਸ਼ਣ ਦੇ ਿਾਿ ਥੱਲੇ ਅਲੋਚਿਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।
(1)

‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਉਿ ਅਿਸਥਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਦਾ ਇਿੋ ਨਜਿਾ ‘ਅਨਿਕਰਣ’ ਿਿੀ ਿੰਦਾ
ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੀ ‘ਅਣ-ਸਨਿਉਪਸਨਥਤੀ’ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ‘ਿੂਏ
ੰ ’ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ‘ਅੱਿ’, ਿੂੰਏ ਿਾਲ ਿਿੇਸ਼ਾ ਉਪਸਨਥਤ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਕਦੇ ਐਸਾ
ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਨਕ ਿੂਏ
ੰ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਅੱਿ ਿਾ ਿੋਿੇ।

(2)

‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਉਿ ਅਿਸਥਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਿੇਤ’ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ‘ਅਨਿਕਰਣ’ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਜੋ
‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਿਾਲੋੇਂ ਿੱਖਰਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ‘ਿੂੰਏ’ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ, ‘ਅੱਿ’ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਿਾਲੋੇਂ ਕਦੇ ਿੀ ਿੱਖਰਾ ਿਿੀ ਿੰਦਾ,
ਅਰਥਾਤ ਿੂਆ
ੰ ਅੱਿ ਤੋੇਂ ਕਦੇ ਿੀ ਬਾਿਰ ਿਿੀ ਿੰਦਾ।

ਿੰਿੇਸ਼ ਦੇ ਿਤਅਿਸਾਰ ਇਿ ਦੋਿੇੇਂ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ (ਲੱਛਣ) ਅਿੂਰੀਆਂ ਿਿ ਨਕਉੇਂਜੋ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਿ
ਨਦਖਾਉਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਿੇਤ’ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਜੋ ‘ਸਾਿਯ’ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਦੇ
ਉਲਟ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸਾ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਕ ਜੋ ‘ਿੇਤ’ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿੈ ਉਿ ‘ਸਾਿਯ’ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ।
ਜੈਸੇ, ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਏ ਦਾ ਜੋ ਅਨਿਕਰਣ ਿੈ, ਉਿ ਰਸੋਈ ਨਿਚ ਅੱਿ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿਿੀ ਿੈ।
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7.4.4

ਿਯਨਿਕਰਣ ਿਰਿਅਿਨਛੰਿ ਅਭਾਿ

ਿਯਨਿਕਰਣ372 ਿਰਿਅਿਨਛੰਿ373 ਅਭਾਿ374 ਉਿ ਅਭਾਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ (ਪਰਨਤਰੂਪ), ਉਸ ਿਣ
ਰਾਿੀ ਸਿਰੱਥ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ ਜੋ ਿੱਖਰੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ ਨਕ ‘ਘਟਤਿ’ (ਘੜਾਪਿ)
ਨਿਚ ‘ਅੱਿ’ ਦਾ ਅਭਾਿ ਿੈ।

ਨਿਆਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਿਏ ਲੱਛਣ (ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ) ਅਿੂਰੇ ਿਿ ਨਕਉੇਂਜੋ ਉਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ
(ਨਿਿੇਕਲੇ) ‘ਕੇਿਲ-ਿਾਤਰ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ’ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਿਿੀ ਿੰਦੇ। ਅਰਥਾਤ ਇਿ ਇਕ ਨਕਸਿ ਦੀਆਂ
ਿਾਂਿਿਾਚਕ (ਨਰਣਾਤਿਕ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ੇਿਿਈ) ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਨਿਆਪਤੀ ਦੇ ਿਾਂਿਾਚਕ ਜਾਂ
ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਿਿੀ ਬਣਾਇਆ ਨਿਆ ਬਲਨਕ ਇਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ ਨਕ
ਨਿਆਪਤੀ ‘ਕੀ ਿਿੀ ਿੈ’। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿੀ ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਾਨਿਆਏ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ
“ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ” (ਸਾਿਯ ਦਾ ਅਭਾਿ) ਅਤੇ “ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਲਿ ਅਨਿਕਰਣ” ਿਰਿੇ ਿਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ
ਕੇਿਲ-ਿਾਤਰ ਜਾਂ ਨਿਿੇਕਲੇ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਿਿੀ ਿੰਦੀ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਸਰਿ-ਨਿਆਪਕ
ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਿਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਿੇਕਲੇ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ ਨਿਚ ਿੀ, ਕਈ ਤਾਰਨਕਕ
ਉਸ ਅਣ-ਿੋੇਂਦ (ਅਭਾਿ) ਨੂੰ ਿੰਿ ਲੈੇਂਦੇ ਿਿ ਨਜਸ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ (ਪਰਨਤਰੂਪ ਪੱਖ) ਉਸ ਿਣ ਰਾਿੀੇਂ
ਪਛਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ ਕਥਿ “ਘਟ (ਘੜਾ)
ਨਿਚ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ” ਇਿ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਘਟ ਦਾ ‘ਿਣ’ ਅਤੇ ‘ਬਰਤਿ’ ਦਾ ‘ਸਿਿਾਯ’ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਿੈ,
ਜੋ ਅੱਿ ਨਿਚ ਿਿੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਿ ਸਿਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ‘ਬਰਤਿ’ ਿਾਲ ਿੈ, ‘ਅੱਿ’ ਿਾਲ ਿਿੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ
“ਿਰਣਿਯੋਿਤਿ ਿੀ ਘਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਿਿੀ ਿੈ” ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਜ਼ਾਿਰ ਿੈ ਨਕ “ਘਟ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਿਚ ਿਰਣਿਯੋਿਤਿ
ਿੀ ਅਭਾਿ ਿੈ”। [ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਇਿ ਿੀ ਜ਼ੋਰ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਅੱਿ ਦਾ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਘਟਤਿ
ਦਾ ਿੋਣਾ ਘਟ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਿਣ ਿਿੀ ਿਿ। ਘਟ ਤਾਂ ਇਿਹਾਂ ਿਣਾਂ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਿਣਾਂ ਿਾਲ ਪਛਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ]
ਭਾਿੇੇਂ ਿਰਣਿਯੋਿਤਿ (ਸਾਿਯ) ਸਰਿਨਿਆਪੀ ਿੈ, ‘ਅਸੀੇਂ’, ਿੰਿਸ਼
ੇ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ, ‘ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਿ ਬਾਰੇ ਇਿ
ਿੰਿ ਕੇ ਿੀ ਨਿਿਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਿਾਂ ਨਕ ਘਟ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਤਾਸੀਰ) ਇਸ ਨਿਚ ਿਨਸਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਿਾ ਨਕ
ਿਰਣਿਯੋਿਤਿ ਘਟ ਨਿਚ।’
ਿੰਿੇਸ਼ ਇਸ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਚਾਰ ਿਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ:
(1)

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਾਿਯਅਭਾਿ’ (ਜੈਸੇ ‘ਘਟਤਿ’ ਨਿਚ ਅੱਿ ਦੀ ਅਿਉਪਸਨਥਤੀ) ਨੂੰ ਿੰਿਦੇ
ਿੋਏ, ਨਿਆਪਤੀ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ, ‘ਨਿਆਪਤੀ ਉਿ
ਅਿਸਥਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿੇਤ ਉਸ ਅਭਾਿ ਦੇ ਿਾਲ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਨਜਸ ਦਾ
ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਰੂਪ ਉਸ ਸਰੂਪ ਰਾਿੀੇਂ ਸਪਸ਼ਟ (ਸਿਰੱਥ) ਿੈ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦਾ ਸਰੂਪ ਿੈ। ’ ਇਸ
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ਿਯਨਿਕਰਣ – ਅਲਿ ਸੰਬੰਿ ਨਿਚ, ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਨਿਸ਼ੇ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿਤ, ਨਕਸੇ ਅਲਿ ਅਨਿਕਰਣ (ਘੇਰੇ) ਨਿਚ।

[ਸੰਸਨਿਤ ਕੋਸ਼]
373

ਅਿਨਛੰਿ – ਜਦਾ, ਿੱਖ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ, ਅਲਿ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ।[ਿ: ਕੋ:]
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ਅਭਾਿ – ਅਣਿੋੇਂਦ, ਿੈਰਿਾਜੂਦਿੀ।
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ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ‘ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਸਿਰੂਪੀ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੇਤ (ਿੂੰਆ) ਅੱਿ
ਦੇ ਅਭਾਿ ਿਾਲ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ, ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੀ
ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਉਿ ਅਭਾਿ ਿਿੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੇ ਿਏ ਿਿ।
(2)

ਉੱਪਰ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਅਭਾਿ, ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਬੂਤ ਿਾਲ ਸਥਾਪਤ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(3)

ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਚ ‘ਅਭਾਿ’ ਦੇ ‘ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ’ ਨੂੰ ਉਸ ਿਣ ਰਾਿੀੇਂ ਸਿਰੱਥ ਦੱਨਸਆ
ਨਿਆ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਿਿੀ ਕਰਦਾ। ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਅਸੰਭਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਡੀ
ਅਭਾਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ।

(4)

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਿਾ ਇੰਿਾ ਬੇਤਕਾ ਿੋਿੇਿਾ ਨਜੰਿਾ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਕ ‘ਿਊ
ਦੇ ਖਰਿੋਸ਼ ਿਰਿੇ ਨਸੰਿ (ਸ਼ਾਸ਼ਨਸੰਿ) ਿਿੀ ਿੰਦੇ।‘ [ਨਕਉੇਂਨਕ ਖਰਿੋਸ਼ ਦੇ ਨਸੰਿ ਿੀ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੇ]

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਭਾਿੇੇਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡ ਜਾਂ
ਿਾਸਤਨਿਕਤਾਂ ਤੋੇਂ ਪਰੇ ਲਿਦੀਆਂ ਿੋਣ, ਪਰ ਇਿ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਨਕ ਉਪਲਬਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ
’ਤੇ ਿਿੇੇਂ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਇਿਹਾਂ ਿਸਨਲਆਂ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਿੀ ਆਨਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ
‘ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਤਥਾਂ’ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ‘ਿਾਕਾਰਤਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ’ ਨੂੰ ਿੀ ਨਿਚਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਦੀ
ਿੈਿਤਾ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿੋਰ ਿੀ ਨਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਰ ਸੰਭਿ ਘਟਿਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਨਿਲੂਆਂ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਨਸਤ ਕੀਤਾ ਨਸਿਾਂਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿਪਿ
ੰ , ਸਰਲ, ਸਚੱਜਾ, ਿਜ਼ਬੂਤ,
ਪਰਖਣਯੋਿ ਅਤੇ ਦਿਰਾਉਣਯੋਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਤਿਾਿ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ, ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਛੋਟ, ਝਠਲਾਉਣਯੋਿ
ਿੀ ਿੰਦੇ ਿਿ। ਅਰਥਾਤ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਸਿਾਂਤ ਕਦੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਪਰਿਨਸਿਾਂਤ ਿਿੀ ਿੰਦੇ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ
ਬਦਲੇ ਜਾਣਾ ਅਨਿਿਾਰੀ ਿੰਦਾ ਿੈ।

7.4.5

ਪੂਰਿਪੱਖ – ਿੋਰ ਆਪੱਤੀਜਿਕ ਨਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ

ਿੰਿੇਸ਼, ਪੂਰਿਜ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਿਲੋੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਿੋਰ ਨਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ
ਿੋਏ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ।

7.4.5.1

ਨਸੱਿਾਂਤ ਲਕਸ਼ਣਿ – ਨਿਆਪਤੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ

‘ਿਕਾਰਾਤਿਕ’ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿੰਿਸ਼
ੇ ਆਪਣੀ
ਿਿੀ ਅਤੇ ਸੋਿੀ ਿੋਈ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਸਰੂਪ ਿਾਲੀ ਿੈ
ਪਰ ਨਫਰ ਿੀ ਇਸ ਨਿਚ ਅਭਾਿ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦਆਰਾ ਨਦੱਤੀ ਿਈ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:
‘ਨਿਆਪਤੀ, ਿੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਿਾਲਾ ਉਿ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ
ਉਸ ਅਨਤਅੰਤ ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਸਰੂਪ ਦਆਰਾ ਸਿਰੱਥ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਜੋ ਿੇਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ
ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਅਲਿ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ
ਨਿਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ।’ ਜੈਸੇ,
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ਇਸ ਪਰਬਤ ਉਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ।

ਇੱਥੇ ਿੂੰਏ (ਿੇਤ) ਦੀ ਅੱਿ (ਸਾਿਯ) ਿਾਲ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਿੈ, ਉਿ ਅੱਿ ਨਜਸ ਦਾ ਿਣ ‘ਘੜੇ’ ਦੇ
ਸਰੂਪ ਰਾਿੀੇਂ ਿਿੀ ਪਰਿਟਾਇਆ ਨਿਆ, ਅਤੇ ‘ਅਨਤਅੰਤ375 ਅਭਾਿ’ ਨਜਸ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਸਰੂਪ ‘ਘੜਾ’ ਿੈ,
ਿੂੰਏ ਿਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਘੜੇ ਦੇ ਿਾਤੇ ਅਲਿ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ
(ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.4)।
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ਵਚੱਤਿ 7.4 ਅਨਤਅੰਤ ਅਭਾਿ
ਇਸ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ‘ਨਿਿੇਕਲਾ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ’ ਿੀ ਸੰਨਿਲਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਜੋ ਇਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ
ਦਾ ਅਭਾਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਉਸ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਿਿੀ ਿੈ ਜੋ ਿੇਤ ਦੇ ਸਾਝੇ ਅਨਿਕਰਣ
ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਚੱਤਰ 7.5 ਨਿਚ ਜਾਣਿਯੋਿ, ਿਰਣਿਯੋਿ ਿਾਲ ਸਨਿਉਪਸਨਥਤ ਿੈ ਨਜਿੜਾ ਨਕ ਘੜੇ
ਦੇ ਸਰੂਪ ਰਾਿੀੇਂ ਿਿੀ ਪਰਿਟਾਇਆ ਨਿਆ ਿੈ (ਿਾਲਾਂਨਕ ਘੜਾ ਿਰਣਿਯੋਿ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਾਲ ਪਰਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ), ਅਤੇ ਅਨਤਅੰਤ ਅਭਾਿ, ਨਜਸ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਸਰੂਪ ਘੜਾ ਿੈ, ਜਾਣਿਯੋਿ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ
ਨਿਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਘੜੇ ਦੇ ਿਾਤੇ ਅਲਿ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ।
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ਵਚੱਤਿ 7.5 ਜਾਣਿਯੋਿ ਿਰਣਿਯੋਿ

7.4.6

ਸਾਿਾਿਯਅਭਾਿ

ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਅਿੂਰੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਜੋ ਿੂਏ
ੰ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ ਨਿਆਪਤੀ
ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਿੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਅੱਿ ਨਿਿਿ ਨਕਸਿ ਦੀ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ
ਰਸੋਈ ਦੀ ਅੱਿ, ਿਿਿ ਕਰਿ ਿਾਲੀ ਅੱਿ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਲਿਦੀ ਿੋਈ ਅੱਿ ਆਨਦ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਕੋਈ ਅੱਿ
ਐਸੀ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੂਏ
ੰ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਅੱਿ ਦਾ ਿੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ, ਅੱਿ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਦਾ ਅਭਾਿ (ਜਾਣੀਨਕ ‘ਅੱਿ ਦੇ ਅਭਾਿ’ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਿੋਇਆ ‘ਅੱਿ’)
ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਿੂੰਏ ਦੇ ਿਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਿਾੜ
ਨਦੰਦੇ ਿਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਿਚ ਿੰਿੇਸ਼ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਚਾਿੇ ਿੂਏ
ੰ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਨਿਨਭੰਿ ਅੱਿਾਂ ਦਾ ਅਭਾਿ
ਿੈ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਉਿਹਾਂ ਅਭਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦੇ ਿਿ ਉਿ ਇਕ ਬਰਾਬਰ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਿ ਦੀ
ਸਰਬਜਿਕ (ਆਿ) ਪਰਨਿਤੀ (ਸਰੂਪ), ਿਿੀ ਿਿ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਇਿ ਕੋਈ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ;
ਉਿਹਾਂ ਅੱਿਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਲਿ ਅਲਿ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਿੰਦੇ ਿਿ, ਰਸੋਈ ਿਾਲੀ
ਅੱਿ ਦੀ ਪਰਨਕਰਤੀ ਿਿਿ ਿਾਲੀ ਅੱਿ ਤੋੇਂ ਿੱਖਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੰਿਣਾ ਪਿੇਿਾ ਨਕ ‘ਅੱਿ ਦਾ
ਅਭਾਿ’, ‘ਆਿ ਅੱਿ ਦਾ ਅਭਾਿ ਿੈ’, ਜੈਸੇ “ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ” ਜੋ ਨਕ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਤੋੇਂ
ਿੱਖਰਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ “ਇੱਥੇ ਫਲਾਿਾ ਫਲਾਿਾ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ।” ਇਕ ਆਿ ਰੂਪੀ ਅਭਾਿ (ਸਾਿਾਿਯਅਭਾਿ) ਉਿ
ਅਭਾਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼’ ਪਰਨਕਰਤੀ ਿਾਲਾ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। ਜੇ ਆਿ ਰੂਪੀ ਅਭਾਿ
(ਸਿਾਿਯਅਭਾਿ) ਕੇਿਲ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਾਿਾਂ ਦਾ ਕਲ ਜਿਾ ਿਾਿ ਿੀ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਿ ਨਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ
ਿਾ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ੀ ਨਕ ‘ਕੀ ਿਿਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਿ ਿਿੀ ਿੈ?’ ਇਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਿੈ ਨਕ ਿਿਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਿ
ਜੈਸੇ ਲਾਲ, ਿਰਾ, ਪੀਲਾ ਆਨਦ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੇ; ਪਰ ਨਫਰ ਿੀ ਸਾਡੇ ਿਿ ਨਿਚ ਇਿ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਪਈ ਿਿਾ
ਨਿਚ ਆਿ ਰੂਪੀ ਰੰਿ ਦਾ ਅਭਾਿ ਿਿੀ ਿੈ।
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7.4.7

ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਪਤੀ

ਇਿ ਤਾਂ ਿੰਿਣਾ ਪਿੇਿਾ ਨਕ ਿਿਿ376 ਿਾਲੀ ਜਿਹਾ ਦੇ ਿੂੰਏ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਪਰਬਤ ਿਾਲੀ ਅੱਿ ਦਾ ਅਭਾਿ
ਿੈ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਿੂੰਏ ਦੇ ਅਨਿਰਕਣ ਨਿਚ ਿਿਿ ਿਾਲੀ ਅੱਿ ਅਭਾਿੀ ਿੈ। ‘ਿੂਏ
ੰ ’ ਅਤੇ ‘ਅੱਿ’ ਦਾ
ਨਿਆਪਤੀ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਇਿ ਦੋਿੋ ਨਿਨਭੰਿ ਅਨਿਕਰਣਾਂ ਨਿਚ ਿਾਪਰਦੇ ਿਿ (ਅਰਥਾਤ ਨਿਿਾਸ
ਕਰਦੇ ਿਿ)। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਇਿ ਦੋਿੋ ਇਕੋ ਿੀ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਿਾਪਰਦੇ ਿਿ ਤਾਂ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲੇ
ਸੰਬੰਿ ਤੋੇਂ ਇਿਕਾਰ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੈਸੇ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਏ ਅਤੇ ਅੱਿ ਨਿਚ ਨਿਆਪਤੀ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ
ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਦੋਿੋ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿਾਪਰਦੇ ਿਿ। ਿਾਲਾ ਨਕ ਅੱਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਿੂੰਏ
ਿਾਲ ਨਿਆਪਤੀ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ, ਪਰ ਿੂੰਏ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਿਾਿਾਂ ਨਿਚ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਅਿਰੂਪੀ ਅੱਿ ਿਾਲ ਇਿ
ਨਿਆਪਤੀ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੱਿ ਅਤੇ ਿੂੰਏ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਸਰਬਪੱਖੀ (ਸਰਬੰਿੀ377) ਸੰਬੰਿ ਇਸ ਨਿਸੇਸ਼
ਸੰਬੰਿ ਰਾਿੀ ਭੰਿ ਿਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਕਉੇਂਜੋ ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੂਆ
ੰ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼-ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ:
(ਪ1)

ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ, ‘ਿੇਤ’ ਦੀ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਉਿ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਉਸ
ਅਨਤਅੰਤ-ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਤੋੇਂ ਨਿਨਭੰਿ ਿੈ ਜੋ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ
ਿਿੀ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ‘ਿੇਤ’ ਦੇ ਿਾਲ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਰੇਖਾਨਚੱਤਰ ਨਚੱਤਰ 7.6 ਨਿਚ (ੳ) ਅੱਿ (ਸਾਿਯ) ਅਤੇ ਿੂੰਏ (ਿੇਤ) ਦਾ ਸਨਿਉਪਸਨਥਤੀ ਿਾਲਾ ਖੇਤਰ ਿੈ; (ਅ) ਘੜੇ ਦੇ ਅਨਤਅੰਤ-ਅਭਾਿ ਦਾ ਖੇਤਰ ਿੈ; (ੲ) ਘੜੇ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਿੈ ਜੋ ਘੜੇ ਦੇ ਅਨਤਅੰਤ-ਅਭਾਿ (ਅਰਥਾਤ (ਅ)) ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਿੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਿ, ਘੜੇ
(ਘੜੇ ਦੇ ਅਨਤਅੰਤ-ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ) ਤੋੇਂ ਨਿਨਭੰਿ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਅੱਿ, ਘੜੇ ਦੇ
ਅਨਿਕਰਣ (ਯਾਿੀ (ੲ) ਨਿਚ) ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਿਿੀ ਕਰਦੀ। ਅੱਿ ਅਤੇ ਿੂੰਏ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ
(ੳ) ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਿਿ।

376

ਿਿਿ- ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਦੇਿਤਾ ਨੂੰ ਿੇਦ ਿੰਤਰਾਂ ਦਵਾਰਾ ਬਲਾਕੇ ਘੀ ਆਨਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਿਨਿ ਨਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਿ.

ਿਿ.[ਿ: ਕੋ:]
377

ਸਰਬੰਿ - ਸਰਵ.- ਅੰਿ. ਸਾਰੇ ਅੰਿ. "ਿੈ ਿਣਤ ਿ ਆਿੈ ਸਰਬੰਿਾ". (ਿਾਰੂ ਸੋਲਿੇ ਿਃ ੫)। (2) ਸਰਿ ਿਣ. "ਨਜਉ

ਪਾਿੀ ਸਰਬੰਿ". (ਸ. ਕਬੀਰ).[ਿ: ਕੋ:]
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ਵਚੱਤਿ 7.6 ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ: ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ (ਪ1)
(ਪ2)

ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ, ‘ਿੇਤ’ ਦੀ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਉਿ ਉਪਸਨਥਤੀ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਦਾ
ਅਨਿਕਰਣ, ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ378 ਜੋ ਿੇਤ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸੀ ਿੈ, ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਦੇ
ਅਨਿਕਰਣ ਿਾਲੋ ਨਿਨਭੰਿ ਿੈ।
ਰੇਖਾਨਚੱਤਰ ਨਚੱਤਰ 7.7 ਨਿਚ ਨਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨਿੱਸਾ ਿੂੰਏ ਅਤੇ ਅੱਿ ਦਾ ਸਾਂਝਾ
ਅਨਿਕਰਣ ਿੈ। ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ (ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ, ਿੇਜ਼ ਆਨਦ ਦਾ ਅਭਾਿ) ‘ਿੂੰਏ’ ਦੇ
ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ (ਅਰਥਾਤ
ਪਾਣੀ, ਿੇਜ਼ ਆਨਦ ਦਾ ਭਾਿ (ਿੌਜੂਦਿੀ)) ਨਿਰਤ ਦੇ ਬਾਿਰਲੇ ਨਿੱਸੇ ਨਿਚ ਿੈ, ਨਜਸ ਨੂੰ
ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਦੋਿੋ
ਅਨਿਕਰਣ, ਯਾਿੀ (1) ਅਤੇ (2), ਅਲਿ ਅਲਿ ਿਿ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਿ ਿੈ ਨਕ
ਿੂੰਏ ਅਤੇ ਅੱਿ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਸਾਂਝਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚਕਾਰ ਨਿਆਪਤੀ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ
ਿੌਜੂਦ ਿੈ।

378

ਪਰਸਪਰ - ਨਿ. ਨਿ- ਪਰਸ੍ਪ ਰ. ਆਪੋਨਿੱਚੀ. ਆਪਸ ਿੇੇਂ। (2) ਦੇਖੋ, ਅਿਯੋਿਯ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਵਚੱਤਿ 7.7 ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ: ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ (ਪ2)
(ਪ3)

ਨਿਆਪਤੀ, ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦਾ ਉਿ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਉਸ
ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਿੇਤ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਕਰਦਾ
ਿੈ।
ਰੇਖਾਨਚੱਤਰ ਨਚੱਤਰ 7.8 ਨਿਚ ਨਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨਿੱਸਾ ਿੂੰਏ (ਿੇਤ) ਅਤੇ ਅੱਿ
(ਸਾਿਯ) ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿੈ। (ਅੱਿ ਦਾ) ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ (ਯਾਿੀ ਪਾਣੀ, ਿੇਜ਼ ਆਨਦ)
ਿੇਤ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ (ਯਾਿੀ
ਪਾਣੀ, ਿੇਜ਼ ਆਨਦ) ਨਿਰਤ ਦੇ ਬਾਿਰ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਅੱਿ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ।
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ਵਚੱਤਿ 7.8 ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ: ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ (ਪ3)
(ਪ4)

ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ, ‘ਿੇਤ’ ਦੀ
‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਉਿ ‘ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ’ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ਿਾਲ ਕੋਈ ਉਪਾਨਿ (ਸ਼ਰਤ) ਿਾ ਜੜੀ
ਿੋਈ ਿੋਿੇ। [ਪਰ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ, ਅਕਸਰ, “ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ” ਸ਼ੱਿ ਨਸਿਾਂਤਾਂ
ਅਤੇ ਿਨਣਤਕ ਸਿੀਕਰਣਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਿਾਲ, ਪਰਾਸੰਨਿਕ
ਉਪਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿੀ ਅਨਿਿਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਇਿਹਾਂ ਨਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ
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ਸਿੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਿੈਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ। ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਿ ਿਿੀ ਨਕ ਿੰਿੇਸ਼
ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਤ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ (ਅਨਿਕਰਣ) ਅਲਿ ਿੈ।]
(ਪ5)

ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿੇਤ ਦੀ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਉਸ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਿੈ ਜੋ ਉਸ
ਅਨਤਅੰਤ-ਭਾਿ ਿਾਲ ਸਨਿ-ਨਿਿਾਸੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਿੇਤ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ
ਨਿਚ ਰਨਿ ਰਿੇ ਅਨਤਅੰਤ-ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਿਟਦਾ (ਸਿਰੱਥ) ਿੈ।
ਰੇਖਾਨਚੱਤਰ ਨਚੱਤਰ 7.9 ਨਿਚ ਨਿਰਤ ਦੇ ਨਿਚਲਾ ਥਾਂ ਿੂੰਏ ਅਤੇ ਅੱਿ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ
ਿੈ। ਘੜੇ ਦੇ ਅਨਤਅੰਤ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਘੜਾ ਿੈ। ਿੂਏ
ੰ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਘੜੇ ਦਾ
ਅਨਤਅੰਤ ਅਭਾਿ ਿੈ। ਘੜੇ ਦਾ ਅਨਤਅੰਤ ਭਾਿ ਨਿਰਤ ਦੇ ਬਾਿਰ ਿੈ, ਜੋ ਅੱਿ ਦਾ ਅਨਤਅੰਤ
ਅਭਾਿ ਿੈ। ਅੱਿ ਦੇ ‘ਅਨਤਅੰਤ ਅਭਾਿ’ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਿੈ ‘ਅੱਿ ਦਾ ਭਾਿ’ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦੇ
ਿਾਲ ਸਨਿ-ਨਿਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਦੀ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਿੂਏ
ੰ (ਿੇਤ) ਿਾਲ ਿੈ।
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ਵਚੱਤਿ 7.9 ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ: ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ (ਪ5)
(ਪ6)

ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਉਿ ਿਣ ਰੱਖਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਿੇਤ ਨਿਚਕਾਰ ਸੰਯੋਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਿੈ।

7.4.8

ਨਿਆਪਤੀ ਿਰਿਉਪਾਉ (ਨਿਆਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਦੇ ਸਾਿਿ)

ਕਈ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦਾ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਿ ਿਾਪਰਿ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਿਰੀਖਣਾ,
ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਿਰਿਣ ਕਰਿ ਦਾ ਇਕ ਸਾਿਿ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਅਸੀੇਂ ਿੂੰਏ ਨੂੰ ਅੱਿ ਦੇ ਿਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ
ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿਰਿਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਪਰਨਿਆ ਨੂੰ ਅਿਭਿਿਾਦ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਿੰਿੇਸ਼ ਇਸ ਿਾਰਣਾ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਇਿਹਾਂ ਿੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਿਿ:
(1)

ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਆਪਤੀ ਿਰਿਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਬਣ ਸਕਦੇ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿਹਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨਿਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ (ਸਿਤਾ) ਦੀ ਘਾਟ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਨਜਉੇਂ ਿੀ ਇਿ
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ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਲਦੀ ਿਾਲ ਿਜ਼ਰਦੇ ਿਿ, ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਸੰਿਰਨਿ (ਇਕੱਠ) ਕਰਿ ਿਾਲੀ
ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਿਿੀ ਿੰਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਪਤੀ ਦੇ ਿਰਿਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿਿੀ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਿਜ਼ਰੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਆਰਾ ਸਾਡੇ ਿਿ ਉੱਪਰ ਛੱਨਡਆ
ਪਰਭਾਿ ਸਾਡੇ ਨਿਚ ਸਿਰੂਪੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੰਦਾ ਿੈ,
ਪਰੰਤੂ ਇਿ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਅਸਿਰੂਪੀ
ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਾਂ ਪਨਰਸਥਤੀਆਂ) ਸ਼ਾਿਲ ਿੰਦੀਆਂ ਿਿ, ਜੈਸੇ ‘ਿੂੰਆ’ ਰਸੋਈ ਨਿਚ, ਿਿਿ ਦੇ
ਸਥਾਿ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਆਨਦ। [ਪਰ ਨਿਨਿਆਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ, “ਨਿਨਿਆਿਕ
ਨਿਆਪਤੀ” ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਐਸਾ ਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ; ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਨਿਚ ਅਲਿ ਅਲਿ
ਨਿਆਤ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨਿਚ ਪਰਯੋਿਾਂ ਦਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਕਦਰਤ ਦੀਆਂ
ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੇ ਨਿਨਭੰਿ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਨਿਚ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਅਤੇ
ਅੰਕੜੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਆਿ ਦਾ ਆਿਾਰ ਬਣਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਨਿਚ ਸ਼ਰਤ ਨਸਰਫ ਇਿ ਿਦ
ੰ ੀ
ਿੈ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਨਦੱਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੋਣਾ ਿੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। ਨਜੰਿਾ ਨਚਰ
ਅਸੀ ਇਸ “ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਆਪਤੀ” ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਉਪਾਿੀਆਂ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਲੈੇਂਦੇ ਿਾਂ,
ਤਾਂ ਇਿ ਨਿਆਿ ਿੈਿ ਅਤੇ ਅਨਤਅੰਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿੰਦਾ ਿੈ।]
(2)

ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ (ਪਿਰਾਨਿਰਤੀ) ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਿੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਿੈ ਿੱਖਰੇ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ, ਜਾਂ ਅਿੇਕ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ (ਦੇਸਿਖੀ
ਨਿਰੀਖਣ), ਜਾਂ ਨਫਰ ਇੱਕੋ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਲਿ ਅਲਿ ਸਿੇ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ (ਕਾਲਿਖੀ
ਨਿਰੀਖਣ)? ਇਿਹਾਂ ਨਿੱਚੋੇਂ ਕੋਈ ਿੀ ਬਦਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਪਤੀ ਸਿਝਣ ਨਿਚ ਸਿਾਈ ਿਿੀ ਿੈ।
ਕੀ ਅਸੀੇਂ ‘ਰੰਿ’ ਅਤੇ ‘ਸਆਦ’ ਨੂੰ ਅਿੇਕਾਂ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਸੰਿ ਸੰਿ ਦੇਖ ਕੇ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚਕਾਰ
ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ? ਕੀ ‘ਰੰਿ’ ਅਤੇ ‘ਸਆਦ’ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਅਿੇਕ
ਬਾਰ ਸਾਥ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਿੱਕ ਿੈ? ਇਕ
ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਅਲਿ ਅਲਿ ਸਿੇ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਨਿਚ ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਪੱਛ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਨਕ
ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਕੰਿੀ ਬਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਿਾ ਉਨਚੱਤ ਿੋਿੇਿਾ।
ਇਿ ਨਕੰਿੀ ਬਾਰ ਕਰਿਾ ਪਏਿਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ ਿਿੀ ਿੈ। ਅਸਲ ਨਿਚ ‘ਫਰਸ਼’
ਅਤੇ ‘ਕਲਿ’ ਨਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿੋ ਿੀ ਿਿੀ ਸਕਦਾ, ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਿੇੇਂ
ਇਕੱਨਠਆਂ ਨਪਆ ਸੈਕੜੇ ਬਾਰ ਿੀ ਨਕਉੇਂ ਿਾ ਦੇਨਖਆ ਜਾ ਚੱਕਾ ਿੋਿੇ। [ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਆਿਨਿਕ ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਆਿਿਿ ਨਿਿੀ ਦਆਰਾ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆਿ ਅਨਿਿਾਰੀ ਰੂਪ
ਨਿਚ ਸੰਭਾਿੀ ਨਿਆਿ ਿੰਦਾ ਿੈ।]

(3)

ਕਈ ਿੋਰ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸਨਿਚਾਰ’379 ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ‘ਤਰਕ ਯਕਤੀ’ ਿਾਲ
ਨਿਲ ਕੇ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਿਰਿਣ ਦਾ ਸਾਿਿ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਿੂੰਏ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ
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ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂ ਜੋ ਅਸੀ ਪਨਿਲੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ
ਤਰਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਦੰਦੇ ਿੋਏ ਅਸੀ ਇਸ ਨਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪਿੰਚਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਜੇਕਰ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਇਿ
ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿਾ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਿੂੰਏ ਨੂੰ ਅੱਿ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਿਦ
ੰ ੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਿੋ
ਨਜਿੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਬੇਤਕੀ ਿੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਿੀ ਿੂੰਏ ਅਤੇ ਅੱਿ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿੌਜੂਦ
ਿੈ।
ਿੰਿੇਸ਼ ਅਿਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਚਾਰ ਨਿਰਾਿਾਰ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਜੋ ਤਰਕ ਆਪਣੇ ਅਪ ਨਿਚ
ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਿਰਿਣ ਕਰਿ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਇਿ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਸਿਝਣ ਦਾ
ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋੇਂ ਤਕ ਇਕ ਪਰਸ਼ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ
ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਰਿਣ ਿਿੀ ਕਰ ਲੈੇਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਨਜਸ ਿੇ ਨਕ ਸਾਰੇ
ਨਿਰੋਿੀ ਅਿਭਿਾਂ ਦੇ ਬੇਤਕੇਪਣ ਨੂੰ ਸਾਿਿਣੇ ਨਲਆਉਣਾ ਿੈ, ਅਿਲ ਨਿਚ ਿਿੀ ਆ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅਤ
ੰ ਿਾਦਨਿਿਾਦ ਯਿਾਂਯਿਾਂਤਰ ਕਰਦੇ ਰਨਿ ਜਾਿਾਂਿੇ ਅਤੇ ਨਫਰ ਿੀ
ਇਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਾਂਿੇ ਨਕ ਕੀ ਤਰਕ ਨਿਆਪਤੀ ਿਰਿਣ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਕ
ਨਿਆਪਤੀ ਇਸ ਿਰਿਣ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ।

7.4.9

ਨਿਆਪਤੀਿਰਿਉਪਾਉ ਨਸਿਾਂਤ (ਨਿਆਪਤੀ ਿਰਿਣ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ)

‘ਸਿਚਾਰ’ ਦਾ ਉਪਾਿੀਆਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ (ਿਕਤ) ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਿਰਿਣ ਕਰਿ ਦਾ
ਸਾਿਿ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਿੂੰਏ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ (ਸਿਚਾਰ) ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਜੋ ਪੂਰਿਕ (ਯਾਿੀ ਿੂੰਆ)
ਨਪਛਲੇਰੇ (ਯਾਿੀ ਅੱਿ) ਿਾਲ ਨਬਿਾ ਨਕਸੇ ਉਪਾਨਿ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਉਪਾਿੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਨਿਆਿ ਨਿਰਸੰਦੇਿ ਜਾਂ ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਇਿ ਨਿਰਸੰਦੇਿ (ਯਾਿੀ ਨਿਸ਼ਨਚਤ) ਿੈ (ਅਰਥਾਤ
ਸਿਚਾਰ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਿੀਆਂ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਨਿਚ ਿੀ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ) ਤਾਂ ਅਸੀ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਿੀ
ਿਰਿਣ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਿ ਸੰਦੇਿਪੂਰਣ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਿਰਿਣ ਕਰਿਾ ਬੜਾ ਿਸ਼ਕਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਸੰਦੇਿ ਦੋ ਸੋਨਿਆਂ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਈ ਬਾਰ ਉਪਾਨਿ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋੇਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰ ਸਾਂਝੇ
ਿਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਦੀ ਿਾ-ਪਛਾਣ ਤੋੇਂ। ਿਿਰਲੇ ਸੋਿੇ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਿਜੋੇਂ ਜਦ ਅਸੀ ਅੰਿੇਰੇ
ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਉੱਚੀ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਿਿ ਨਿਚ ਇਿ ਸ਼ੱਕ ਿੋਿੇ ਨਕ ਕੀ ਉਿ ਪਰਸ਼ ਿੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੰਭਾ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਅਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚੇਪਣ ਨਿਚ ਪਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਿਣ ਪਛਾਣਦੇ ਿਾਂ, ਪਰ ਚਾਲ ਿਿੀ ਪਛਾਣਦੇ
ਜੋ ਨਕ ਆਦਿੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਿੈ। ਪੂਰਿਕ ਸੋਿੇ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਇਿ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਨਿੱਲੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅੱਿ
ਲੱਿੀ ਿੋਿੇ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿੂਏ
ੰ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੂੰਏ ਅਤੇ ਅੱਿ ਦਾ ਨਿਆਪਤੀ
ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਕ ‘ਨਿੱਲਾ ਬਾਲਣ’ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਉਪਾਨਿ ਿੋ ਸਕਦਾ
ਿੈ।380
ਕਈ ਿਲਾਤਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ

380

ਇੱਥੇ ਿੂੰਏ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਅੱਿ ਦਾ ਿੂੰਏ ਿਾਲ ਿਿੀ; ਅਰਥਾਤ ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ ਉੱਥੇ ਅੱਿ

ਿੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਲੋਿ ਸੱਚ ਿਿੀ ਿੈ।
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ਿੰਦੇ ਿਿ ਜੈਸੇ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਕਟ-ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਦੂਰੀ ਆਨਦ। ਦੂਜੇ ਿੋਰ ਿਾਲਾਤਾਂ ਨਿਚ ਤਰਕ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ
ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੈਸੇ ਇਿ ਸ਼ੱਕ ਨਕ ਅੱਿ ਦਾ ਿੂਏ
ੰ ਿਾਲ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ, ਇਸ
ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰਨਕਕ ਦਲੀਲ ਿਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ਜੇਕਰ ਅੱਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿੂਏ
ੰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ
ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਭਖਦੇ ਲੋਿੇ ਦੇ ਿੋਲੇ ਨਿੱਚੋੇਂ ਿੀ ਿੂੰਆ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਐਸਾ ਿਿੀ ਿੈ; ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੱਿ ਿਾਲ
ਿੂੰਏ ਦਾ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਿੈ (ਪਰੰਤੂ ਿੂਏ
ੰ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ ਐਸਾ ਸੰਬੰਿ ਿੈ)। [ਇੱਥੇ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਦੀ
ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਿ ਿੰਿੀ ਿਈ ਿੈ ਨਕ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਉਪਾਨਿ ਰਨਿਤ ਿੰਦਾ ਿੈ।]
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ ਨਜੰਿਾ ਨਚਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਿਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਨਪੱਛਲਖਰੀ (ਜਾਂ ਪਰਨਤਿਾਿੀ ਜਾਂ “ਅਿਿਸਥਾ”) ਦਲੀਲ ਉੱਪਰ ਕਈ ਬਾਰ ਆਰੋਪ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ
ਇਿ ਕਦੇ ਿੀ ਖਤਿ ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਯਾਿੀ ਇਿ “ਅਪਾਰ ਪਰਨਤਿਾਿੀ” ਰੂਪ ਿਾਰ ਲੈੇਂਦੀ ਿੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਦਾਿਰਣ
ਨਿਚ ਇਿ ਆਰੋਪ ਸਿੀ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ, ਦਲੀਲ ਉਸ ਿੇਲੇ ਖਤਿ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

7.4.10

ਤਰਕ – ਨਿਿੇਚਿ ਜਾਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ

ਤਰਕ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਪਰਸ਼ਿ -

ਕੀ ਿੂਆ
ੰ ਅੱਿ ਨਿਚ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ?

ਤਰਕ

ਜੇ ਿੂਆ
ੰ ਅੱਿ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਿ ਅੱਿ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿਾ ਿੰਦਾ।

ਪਰਨਤਪਰਸ਼ਿ

ਕੀ ਿੂਆ
ੰ ਅੱਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ?

ਤਰਕ

ਜੇ ਿੂੰਆ ਿਾ ‘ਅੱਿ’ ਤੋੇਂ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ‘ਅਣ-ਅੱਿ’ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਿ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਿ
ਿੋਣਾ ਸੀ। ਪਰਤੂ ਐਸਾ ਿਿੀ ਿੈ।

ਸ਼ੱਕ

ਤਦ ਿੂੰਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਿ ਤੋੇਂ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਜਾਂ ਬਿੈਰ ਨਕਸੇ ਕਾਰਣ।

ਅਸੰਿਤੀ

ਇਿ ਨਕਉੇਂ ਿੈ ਨਕ ਜੋ ਪਰਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪਰ ਨਫਰ ਿੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ
ਲਈ ਪਰੇਨਰਤ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ? ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਿ ਸੰਦੇਿ ਿੈ ਨਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਕਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ
ਪੈਦਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ ਤਾਂ ਉਿ ਿੂੰਆ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਿ ਦੀ ਭਾਲ ਨਕਉੇਂ ਕਰਦਾ ਿੈ,
ਜਾਂ ਭੱਖ ਨਿਟਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਿ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਿਚ ਨਕਉੇਂ ਰਝਦਾ ਿੈ? ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਸਰਿਰਿੀ ਤੋੇਂ ਉਿ ‘ਕਾਰਜ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਰਣ’ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ।
ਪਰ ਨਫਰ ਿੀ ਉਿ ਸ਼ੰਕਾ ਨਕਉੇਂ ਕਰਦਾ ਿੈ? ਇਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਿਰਿੀ ਿਾਲ
ਅਸੰਿਤ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਿਿੀ ਨਕ ਿੂੰਆ ਇਕ ‘ਕਾਰਜ’ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਰਣ’ ਤੋੇਂ
ਬਿੈਰ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਨਿਚ ਿੂੰਆ ਅੱਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ ਨਜਸ ਤੋੇਂ
ਬਿੈਰ ਇਿ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ।

7.4.11

ਨਿਆਪਤੀਅਿਿਿ – ਨਿਆਪਤੀ ਦੀ ਸਰਬੰਿਤਾ

ਅਿਿਿ (ਜਾਂ ਸਰਬੰਿਤਾ) ਉਿ ਸਰੂਪ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਪਨਿਲਾਂ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਨਿਆਪਤੀਆਂ
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ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਣ। ਨਿਆਪਤੀ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ, ਸਰਬੰਿ381 ਿੰਿੀ ਿਈ ਿੈ। ਨਿਆਪਤੀ
ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅੰਤਨਰਿ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਤੀਜੀ (3) ਅਤੇ ਪੰਜਿੀੇਂ (5), ਅਤੇ ਨਿਸੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀ
(ਪ2) ਅਤੇ ਚੌਥੀ (ਪ4) ਨਿਚ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ। ਨਿਰਣਈ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ
ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਚ ਸਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਤੀਜੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ (ਪ3) ਸਭ ਿਾਲੋੇਂ ਸੰਖੇਪ
ਅਤੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਾਲੀ ਿੈ।

7.4.12

ਸਿਾਿਯ ਲੱਛਣ (ਆਿ ਲੱਛਣ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ)

ਅਸੀ ਦੇਨਖਆ ਿੈ ਨਕ ਿੂਏ
ੰ ਅਤੇ ਅੱਿ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਰਸੋਈ ਦੀ ਅੱਿ ਨਿਚ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿੋ ਨਜਿਾ ਸੰਬੰਿ ਿਿਿ ਦੀ
ਅੱਿ ਨਿਚ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਨਿਸੇਸ਼ ਨਕਸਿ ਦੇ ਿੂੰਏ ਅਤੇ
ਨਿਸੇਸ਼ ਨਕਸਿ ਦੀ ਅੱਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਿ ਦਾ
‘ਅਿਿਾਿ’ ਿਿੀ ਲਿਾ ਸਕਦੇ, ਨਜੰਿੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀ ਿਰ ਨਕਸਿ ਦੀ ਅੱਿ ਿਾਲ ਿੂਏ
ੰ ਦਾ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ
ਸਥਾਪਤ ਿਿੀ ਕਰ ਲੈੇਂਦੇ। ਇਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿੂੰਏ ਦਾ ਆਿ ਸਰੂਪ ਯਾਿੀ “ਿੂੰਆਪਣ” ਅਤੇ
ਅੱਿ ਦਾ ਆਿ ਸਰੂਪ ਯਾਿੀ “ਅੱਿਪਣ” ਦੇ ਨਿਆਿ ਦੀ ਪੂਰਬਿਾਰਣਾ ਿੰਿਣੀ ਪਿੇਿੀ। ਇਸ ਨਿਆਿ ਦਾ
ਆਿ ਸਰੂਪ ਸਿਾਿਯ ਨਿਆਿ ਿੈ। ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਿਿੀ ਨਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਪਕੀਕਰਣ’ ਜਾਂ
‘ਸਾਿਾਿਯਾਤੋਨਦਰਸ਼ਟ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਕਈ ਤਾਰਨਕਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ (ਨਿਸੇਸ਼ ਿਸਤੂ) ਦੇ ਲੌਨਕਕ (ਸਿਾਰਣ) ਸੰਯੋਿ (ਨਿਲਾਪ) ਤੋੇਂ
ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਿਚਾਰ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਅਲੌਨਕਕ (ਅਨਿਆਤਿਕ) ਸੰਯੋਿ ਦਆਰਾ
ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।

7.4.13

ਉਪਾਨਿਿਾਦ (ਿੇਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤਬੰਦਤਾ)

‘ਿੇਤ’ ਦਾ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਸੇ ਨਕਸਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਪਰਨਤਬੰਿਾਂ) ਤੋੇਂ
ਿਕਤ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਿੀਆਂ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਲਈ ਿੇਤ ਨੂੰ
ਉਪਾਿੀਰਨਿਤ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਕ “ਉਪਾਨਿ” ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਥ ਿੋਿੇ, ਪਰੰਤੂ
ਿੇਤ ਿਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਿਿੇਸ਼ਾ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ (ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ)
ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ‘ਸਾਿਯ’, ਅੱਿ ‘ਿੇਤ’ ਅਤੇ ‘ਨਸੱਲਹਾ ਬਾਲਣ’ ਉਪਾਨਿ ਿੈ। ‘ਨਸੱਲਹਾ ਬਾਲਣ’, ਿੂੰਏ ਿਾਲ
ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਥ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿਿੇਸ਼ਾ ਿਿੀ ਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ, ਲੋਿੇ ਦੇ ਿੋਲੇ ਦੀ ਅੱਿ ਨਿਚ ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ
ਦਾ ਸਾਥ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ। [ਪਰੰਤੂ ਨਿਨਿਆਿਕ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋੇਂ ਇੱਥੇ ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਲੋਿੇ ਦਾ ਿੋਲਾ’
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ਸਰਬੰਿ - ਸਰਵਕ- ਅੰਿ. ਸਾਰੇ ਅੰਿ. "ਿੈ ਿਣਤ ਿ ਆਿੈ ਸਰਬੰਿਾ". (ਿਾਰੂ ਸੋਲਿੇ ਿਃ ੫); ਸਰਿ ਿਣ. "ਨਜਉ ਪਾਿੀ

ਸਰਬੰਿ". (ਸ. ਕਬੀਰ)। [ਿ: ਕੋ:]
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ਭਾਿੇ ਅਨਿਕ ਤਾਪਿਾਿ ਿਾਲ ਦਿ ਨਰਿਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ “ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ” ਅੱਿ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਰਥਾਤ, “ਲੋਿੇ ਦੇ ਿੋਲੇ ਦਾ ਦਿਣਾ” ਅਤੇ “ਅੱਿ” ਦੋ ਅਲਿ ਅਲਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਿ ਅਤੇ “ਲੋਿੇ ਦੇ ਿੋਲੇ ਦੇ
ਦਿਣ” ਨੂੰ ‘ਅੱਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੂਏ
ੰ ’ ਦੇ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ
ਅੱਿ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਫਰਕ ਿੈ।]
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ਵਚੱਤਿ 7.10 ਅੱਿ ਅਤੇ ਨਸੱਲਹਾ ਬਾਲਣ
ਇੱਥੇ “ਸਾਿਯ ਦੇ ਸਾਥ” ਿੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ, ਉਿ ਅਿਸਥਾ ਨਜਸ ਨਿਚ ਉਸ ਅਨਤਅੰਤ-ਅਭਾਿ ਦਾ
ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਿਾ ਿੋਣਾ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੈ, ਯਾਿੀ ਉਿ ਅਿਸਥਾ ਨਜਸ ਨਿਚ ਉਿ ਸਾਿਯ ਦੇ
ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚੋੇਂ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ (ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ) ਿੋਿੇ। ਭਾਿ ਇਿ ਨਕਸੇ ਅਣ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਿਿੀ
ਬਲਨਕ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਉਪਸਨਥਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ “ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਿਾ ਸਾਥ” ਿੋਣ ਦਾ ਅਰਥ
ਿੈ, ਉਿ ਅਿਸਥਾ ਨਜਸ ਨਿਚ ਉਸ ਅਨਤਅੰਤ-ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਿੋਣਾ ਜੋ ਿੇਤ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ
ਿੈ ਯਾਿੀ ਉਿ ਅਿਸਥਾ ਨਜਸ ਨਿਚ ਉਿ ਿੇਤ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚੋੇਂ ਅਿਉਪਸਨਥਤ (ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ) ਿੈ।
ਰੇਖਾਨਚੱਤਰ, ਨਚੱਤਰ 7.10 ਨਿਚ “ਨਸੱਲਹਾ ਬਾਲਣ” ਿੂੰਏ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਘੇਰੇ) ਨਿਚੋੇਂ ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿਿੀ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ
ਅੱਿ ਦੇ ਕਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨਿਚ ਿੋਜੂਦ ਿੈ ਅਤੇ ਅੱਿ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਿੱਨਸਆਂ ਨਿਚੋੇਂ ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿੈ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਇਕ ਿੋਰ ਉਦਾਿਰਣ ਲੈੇਂਦੇ ਿਾ: “ਨਿਤਰਾ ਦੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਿਿ ਨਜਿਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਇਕ ਕਾਲਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਿੋਰੇ ਿਿ। ਉਿ ਪੱਤਰ ਕਾਲਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਿਰਭਿਰਤੀ ਿੋਣ ਿੇਲੇ ਨਿਤਰਾ ਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਿੀਆਂ
ਸਿ, ਅਤੇ ਉਿ ਪੱਤਰ ਿੋਰੇ ਿਿ ਜਦੋੇਂ ਉਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿਿੀ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਬਲਨਕ ਦੱਿ ਪੀੇਂਦੀ ਸੀ।”

ਿਿਾਂ ਨਿਆਇ – ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ
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ਰੇਖਾ ਨਚੱਤਰ 7.11 ਨਿਚ ਨਿਤਰਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੱਤਰ ਿੋਣ ਦੀ ਉਪਾਨਿ “ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ” ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ
ਉਪਾਨਿ ਉਸ ਦੇ ਿੋਰੇ ਪਤਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਿੂ ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਿੋਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ‘ਕਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਖਾਣ’ ਦੇ ਘੇਨਰਆਂ ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਿੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ “ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ” ਉਪਾਨਿ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂ ਜੋ
ਇਿ ਿਿੇਸ਼ਾ ਕਾਲੇਪਿ ਦੇ ਸਾਥ ਿਿੀ ਿੰਦੀ; ਜੈਸੇ ਘੜੇ ਦਾ ਕਾਲਾਪਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਿ ਿਿੀ ਿੈ। ਿੰਿੇਸ਼
ਇਸ ਆਪੱਤੀ ਦਾ ਖੰਡਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਨਿਤਰਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾਪਿ, ਘੜੇ ਦੇ ਕਾਲੇਪਿ ਦੇ
ਸਰੂਪ ਿਰਿਾ ਿਿੀ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਿਤਅਿਸਾਰ, ਉਪਾਨਿ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ,
‘ਉਪਾਨਿ’ ਉਿ ਿੈ ਨਜਿੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਨਿਚ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਸੰਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਨਥਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਿੇਤ ਦੇ ਿਾਲ ਿਿੇਸ਼ਾ ਸੰਿਤ ਿਿੀ ਕਰਦੀ।
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ਵਚੱਤਿ 7.11 ਨਿਤਰਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਿੋਰੇ ਪੱਤਰ
ਉਪਾਨਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ (1) ਨਿਰਸੰਦੇਿ, ਅਤੇ (2) ਸੰਦੇਿਸ਼ੀਲ। ਨਿਰਸੰਦੇਿ ਉਪਾਨਿ
ਉਿ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਅਸੀ ਨਿਸ਼ਚਾਪੂਰਿਕ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਇਿ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਸੰਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ,
ਪਰੰਤੂ ਿੇਤ ਿਾਲ ਿਿੇਸ਼ਾ ਸੰਿਤ ਿਿੀ ਕਰਦੀ। ਸੰਦੇਿਸ਼ੀਲ ਉਪਾਨਿ ਉਿ ਿੰਦੀ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਿ ਸ਼ੱਕ ਿੋਿੇ ਨਕ ਕੀ ਇਿ
ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਸੰਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਿੇਤ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ। ਸੰਦੇਿਸ਼ੀਲ ਉਪਾਨਿ ਦੀ ਉਦਾਿਰਣ ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਿੈ,
ਨਪਰਥਿੀ ਦਾ ਨਿਰਿਾਤਾ ਿੈ,

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇਕ ਨਿਰਿਾਣ382 ਿੈ (ਨਕਸੇ ਰਾਿੀੇਂ ਬਣਾਇਆ ਨਿਆ)
ਇੱਥੇ “ਨਕਸੇ ਰਾਿੀੇਂ ਬਣਾਇਆ ਨਿਆ” ਇਕ ਉਪਾਨਿ ਿੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਨਿਰਿਾਤਾ’ ਿਾਲ ਸੰਿਤ
ਕਰਦੀ ਿੈ (ਜੇਕਰ ਨਿਰਿਾਤਾ ਕੋਈ ਦੇਿਰੂਪੀ ਚੀਜ਼ ਿੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਿ ਕੇਿਲ ਪਰਿਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਿੂਿ ਿੀ ਿੈ, ਤਾਂ
ਿਿੀ), ਪਰੰਤੂ ਿਿੇਸ਼ਾ ‘ਨਿਰਿਾਣ’ ਦੇ ਿਾਲ ਸੰਿਤ ਿਿੀ ਕਰਦੀ (ਜੈਸੇ, ਇਕ ਘੜੇ ਦੇ ਨਿਰਿਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਦੇਿਰੂਪੀ ਿੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਿਦਯਤ383 ਦਾ ਇਿ ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਿੈ)। ਇੱਥੇ ‘ਦੇਿਰੂਪੀ’ ਉਪਾਨਿ ਸੰਦੇਿਸ਼ੀਲ ਿੈ। ਉਪਾਨਿ
ਸਿੈ ਕੋਈ ਤਰੱਟੀ ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਸ ਦਾ ਿੇਤ ਦੇ ਿਾਲ ਿੇਲ ਇਿ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੇਤ ਅਸਨਥਰ ਿੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਿਰਣਾ ਿਲਤ ਿੈ।

7.4.14

ਪਕਸ਼ਤਾ (ਪਖਤਾ) – ਪਖ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ

ਕਈ ਤਾਰਨਕਕ ‘ਪਕਸ਼ਤਾ’ (ਜਾਂ ਅਨਿਕਰਣ) ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਇਿ ਉਿ ਅਿਸਥਾ
ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਿ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਇਸ ਨਿਚ ‘ਸਾਿਯ’ ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ ਜਾਂ ਿਿੀ। ਇਿ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ
ਨਕ ‘ਪਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਨਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਿੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਿੀ, ਿੰਿੇਸ਼ ‘ਪਕਸ਼’ ਜਾਂ
ਪਖ384 ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਨਦੰਦੇ ਿਿ: ਪਕਸ਼ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਇਸ ਿਾਤੇ ਨਿਸ਼ਨਚਤ
ਿਿੀ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਜਾਣਿ ਦੀ ਰਚੀ ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿੈ385। ਜੈਸੇ ਇਸ ਪਰਸਤਾਿ ਨਿਚ “ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ
ਅੱਿ ਿੈ”, ਇੱਥੇ ਪਰਬਤ ‘ਪਕਸ਼’ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਿਣ ਤੱਕ ਿਾ ਤਾਂ ਪਰਨਖਆ ਨਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾ
ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਨਿਆ ਿੈ। ‘ਪਕਸ਼’ ਦਾ ਿਾਿ ਕੇਿਲ ਇਸੇ ਲਈ ਿੀ ਿਿੀ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਨਕ ਇਸ ਦੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ
ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਿੀ ਨਕ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਜਾਣਿ ਦੀ ਰਚੀ ਿੀ ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿੈ।
ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਕਸ਼ ਕੇਿਲ ਇਸੇ ਲਈ ਿੀ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਨਕ ਇਸ ਦੀ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਥਾਪਤ ਿੋ ਚੱਕੀ ਿੈ ਬਲਨਕ ਇਸ ਲਈ ਿੀ ਨਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ ਜਾਣਿ ਦੀ ਰਚੀ ਪੈਦਾ ਿੋ
ਚੱਕੀ ਿੈ।
ਇਕ ਸਿਰੂਪੀ ਅਨਿਕਰਣ ਜਾਂ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਉਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ਨਿਸ਼ਨਚਤਪੂਰਣ
ਜਾਣੀ ਿਈ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ “ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਰਸੋਈ ਨਿਚ।”
ਇਕ ਅਸਿਰੂਪੀ ਅਨਿਕਰਣ ਜਾਂ ‘ਨਿਪਕਸ਼’ ਉਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਿ ਪਤਾ ਿੈ ਨਕ ਸਾਿਯ ਿੌਜੂਦ
ਿਿੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ “ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ; ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਅੱਿ ਿਿੀ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੀ
ਿਿੀ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਝੀਲ ਨਿਚ”।

382

ਨਿਰਿਾਣ - (ਨਿਰ- ਿਾਣ) ਸੰ. ਨਿਰਿਾਾਣ. {ਸੰਿਯਾ}. ਰਚਣਾ. ਬਣਾਉਣਾ। (2) ਰਚਣ ਦਾ ਕੰਿ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਯਾ। (3)

ਨਿਣਿਾ। (4) ਉਸਾਰਿਾ। ਪ ਦੇਖੋ, ਨਿਰਿਾਿ ੧. [ਿ: ਕੋ:]
383

ਨਿਦਯਤ – ਆਸਿਾਿੀ ਨਬਜਲੀ। [ਿ: ਕੋ:]

384

ਪਖ - ਦੇਖੋ, ਪਕ੍ਸ਼੍। (2) ਫ਼ਾ. __ ਪਖ. ਪਿਲੂ. ਪਾਸਾ। (3) ਨਿ- ਿੱਛਾ. ਚੰਿਾ। (4) ਿਯ- ਿਾਿਿਾ. ਖ਼ੂਬ!.[ਿ: ਕੋ:]
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ਇਿ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਆਤਿਪਰਕ ਲਿਦੀ ਿੈ ਜੋ ਕਤਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਿਾਸਤਨਿਕਤਾ ਤੋੇਂ ਬਾਂਝੀ ਿੈ। ਯਥਾਰਥ

ਨਿਨਿਆਿ ਨਿਚ ਿਾਿਿ ਭਾਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿੰਜਾਇਸ਼ ਿਿੀ ਿੰਦੀ।
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ਪਰਾਿਰਸ਼ - ਅਿਾਰ-ਿਾਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ

ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਰਾਿੀੇਂ ‘ਿੇਤ’ ਦੇ ‘ਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੋਣ ਦੇ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਪਰਾਿਰਸ਼386 ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ, ‘ਪਰਾਿਰਸ਼’, ਇਸ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ਿੈ ਨਕ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੌਜੂਦ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ
ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਾਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਿਨਿਨਤ387 ਨਿਆਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਦੇ
ਨਿਆਿ ਿਾਲ ਿੂੰਏ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ, ਅਿਿਾਿ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ
ਿੰਿੇਸ਼ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਅਸਲ ਨਿਚ ਜੇ ਿੂੰਏ ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ ‘ਕਾਰਣ’ ਿੈ ਤਾਂ ਜੇ ਿੂੰਆ ਿੈਬ ਿੋ ਚੱਕਾ ਿੈ ਜਾਂ ਅਜੇ
ਉਤਪੰਿ ਿਿੀ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਅਿਿਾਿ ਿਿਨਕਿ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਇਿ ਸਣਦੇ ਸਿੇ ਨਕ ‘ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੋਿੇਿਾ’ ਤਾਂ
ਇਕ ਪਰਸ਼ ਇਿ ਅਿਿਾਿ ਲਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿੀ ਿੋਏਿੀ’ ਭਾਿੇੇਂ ਨਕ ਉਿ ਅਸਲ ਨਿਚ ਿੂੰਆ
ਿਿੀ ਦੇਖ ਨਰਿਾ ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੂੰਆ ਐਸ ਿੇਲੇ ਉਪਸਨਥਤ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੈ ਿੂੰਆ ਿਿੀ, ਬਲਨਕ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਨਿਆਿ ਅਿਿਾਿ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਨਿਆਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਿੂਏ
ੰ
(ਿੇਤ) ਦਾ ਪਰਤੱਖਣ, ਅਿਿਾਿ ਦਾ ‘ਕਾਰਣ’ ਿਿੀ ਬਣਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ ‘ਪਰਾਿਰਸ਼’ ਨਕ ਪਕਸ਼ ਨਿਚ ਿੇਤ ਿੌਜੂਦ
ਿੈ ਜੋ ਸਾਿਯ ਿਾਲ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੈ, ਅਿਿਾਿ ਦਾ ਸਿੀ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ “ਤਾਰਨਕਕ
ਨਚੰਤਿ” ਕਰਿ ਿਾਲ ਿੀ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਅਰਥਪੂਰਿਕ ਬਣਦਾ ਿੈ। ਿੇਤ ਦਾ ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਣਾ ਿੀ ਕਾਫੀ ਿਿੀ ਿੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਿੇਤ ਦਾ ਿੋਣਾ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਤਾਂ ਿੈ ਪਰ ਅਿਿਾਿ ਲਈ ‘ਕਾਫੀ’ ਿਿੀ ਿੈ।

7.4.16

ਕੇਿਲਅਿਵਯਅਿਿਾਿਿ – ਕੇਿਲ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ

‘ਅਿਿਾਿ’ ਨਤੰਿ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ: (1) ਕੇਿਲਅਿਵਯ ਅਿਿਾਿ, ਅਰਥਾਤ ਕੇਿਲ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ;
(2) ਕੇਿਲਿਯਨਤਰੇਕੀ ਅਿਿਾਿ, ਅਰਥਾਤ ਕੇਿਲ ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਅਿਿਾਿ; ਅਤੇ (3) ਅਿਵਯ ਿਯਨਤਰੇਕੀ
ਅਿਿਾਿ, ਅਰਥਾਤ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਿਕਾਰਾਤਿਕ-ਅਿਿਾਿ। ਕੇਿਲਅਿਵਯ ਅਿਿਾਿ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ
ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਜਾਂ ਿਾਿਾਚਕ ਉਦਾਿਰਣ ਿਿੀ ਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਇਿ ਉਿ ਅਿਿਾਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਨਕਸੇ ਅਨਤਅੰਤ-ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ; ਜਾਂ ਇਿ ਉਿ
ਅਿਿਾਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਜੈਸੇ
ਇਿ ਿਰਣਿਯੋਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿੈ।
ਇੱਥੇ, ਜਾਣਿਯੋਿ ਦੇ ਅਨਤਅੰਤ ਅਭਾਿ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿੈ।
386

ਪਰਾਿਰਸ – ਨਿਚਾਰ, ਨਚੰਤਿ, ਿਯਾਿ; ਦਲੀਲ। [ਿ: ਕੋ:]

387

ਅਿਨਿਨਤ – ਅਿਿਾਿ ਅਿਾਰਤ ਨਿਆਿ।
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7.4.17

ਕੇਿਲਿਯਤਰੇਕੀ ਅਿਿਾਿ

ਕੇਿਲਿਯਨਤਰੇਕੀ ਅਿਿਾਿ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਿਕ (ਿਾਂਿਾਚਕ) ਉਦਾਿਰਣ ਿਿੀ
ਿੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ (ਜਾਂ ਨਿਰੂਨਪਤ) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਉਿ ਅਿਿਾਿ ਿੈ ਨਜਸ
ਨਿਚ ਸਾਿਯ, ਪਕਸ਼ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ਿੋਰ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਜੈਸੇ
ਭੂਿੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿਨਿਕਿਈ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਭੂਿੀ ‘ਪਕਸ਼’ ਿੈ ਅਤੇ ਿਨਿਕ ‘ਸਾਿਯ’ ਿੈ। ਇਿ ਿਨਿਕ ਨਸਰਫ ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਭੂਿੀ ਨਿਚ ਿੀ ਪਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। [ਇੱਥੇ ਭੂਿੀ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿੀ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ।]

7.4.18

ਅਿਵਯ-ਿਯਨਤਰੇਕੀ ਅਿਿਾਿ

ਇਿ ਉਿ ਅਿਿਾਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸਾਿਯ ਦੀਆਂ ਦੋਿੇੇਂ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਤੇ ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਿੰਦੀਆਂ
ਿਿ, ਜੈਸੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਰਸੋਈ ਨਿਚ, ਪਰ ਝੀਲ ਨਿਚ ਿਿੀ।
ਇਸ ਅਿਿਾਿ ਨਿਚ ਦੋਿੇੇਂ ਸਕਾਰਾਤਿਕ (ਅਰਥਾਤ ਰਸੋਈ) ਅਤੇ ਿਕਾਰਾਤਿਕ (ਅਰਥਾਤ ਝੀਲ)
ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ।

7.4.19

ਅਰਥਾਪੱਤੀ - ਉਪਿਾਰਣਾ

ਿੀਿਾਂਸ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਅਰਥਾਪੱਤੀ388 ਇਕ ਿੱਖਰਾ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ (ਪਰਿਾਣ) ਿੈ। ਇਿ ਸਣ ਕੇ ਨਕ
“ਦੇਿਦੱਤ, ਜੋ ਿੋਟਾ ਿੈ, ਨਦਿ ਿੇਲੇ ਭੋਜਿ ਿਿੀ ਖਾਂਦਾ,” ਅਸੀ ਤਰੰਤ ਇਿ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਉਿ ਰਾਤ ਨੂੰ
ਿੀ ਭੋਜਿ ਖਾਂਦਾ ਿੋਿੇਿਾ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਕ ਆਦਿੀ ਬਿੈਰ ਖਾਣਾ ਖਾਿੇ, ਨਦਿੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਿੋਟਾ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਨਦਿੇ ਖਾਣਾ ਿਿੀ ਖਾਂਦਾ, ਤਦ, ਇਸ ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਤੋੇਂ, ਇਿ ਜ਼ਾਿਰ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ
ਿੈ।
ਿੰਿੇਸ਼, ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਨੂੰ ਿੱਖਰਾ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੰਿਦੇ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਉਿ ਇਸ ਨੂੰ ਿਾਂਿਿਾਚੀ ਅਿਿਾਿ ਨਿਚ
ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਿੇਤ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਰਾਿੀੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉੱਪਰਲੀ ਉਦਾਿਰਣ ਨਿਚ “ਿੋਟਾਪਣ” ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਨਦਿ ਿੇਲੇ ‘ਿਾ-ਖਾਣ’ ਿਾਲ ਿੈ। ਇਿ “ਿੋਟਾਪਣ”
ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਦੀ ਿਾਲਤ ਨਿਚ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿੋਣਾ ਸੀ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਤਾਰਨਕਕ
388

ਅਰਥਾਪੱਤੀ – ਿਾ ਕਿੇ ਿਏ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਝਣਾ, ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਦ ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਇੱਕ ਿੱਲ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਿਾਲ ਦੂਜੀ

ਸਤੇ ਿੀ ਨਸੱਿ ਿੋ ਜਾਿੇ , ਨਜਿੇੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਕ ਿੋਿਲੇਿਾਰ ਿੀੇਂਿ ਪੈ ਨਰਿਾ ਿੈ, ਤਦ ਇਿ ਿੀ ਨਸੱਿ ਿੋਇਆ ਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਚ
ਘਟਾ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾ ਰਿੀ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਅਰਥਾਪੱਤੀ ਅਿਸਾਰ, ਿੋਟਾਪਣ ਜੋ ਿੈ ਉਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਿਾਲ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਿੈ ਨਕ ਦੇਿਦੱਤ ਨਦਿੇ
ਖਾਣਾ ਿਿੀ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਉਿ ਿੋਟਾ ਿੀ ਿੈ।
ਿੰਿੇਸ਼, ਅਿਿਾਿ ਪਰਿਾਣ ਥੱਲੇ ‘ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਿੀ
ਨਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਕਰਦੇ ਿਿ।

7.4.20

ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ

ਿੰਿੇਸ਼ ਅਿਸਾਰ ਅਿਿਾਿ ਦੋ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ: (1) ਸਿਾਰਥਅਿਿਾਿ – ਅਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਿਿਾਿ,
ਅਤੇ (2) ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ – ਦੂਨਜਆਂ ਲਈ ਅਿਿਾਿ। ਇਕ ਪਰਸ਼ ਰਸੋਈ ਨਿਚ ‘ਅੱਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੂੰਏ’ ਦਾ
ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਬਤ ਦੇ ਿੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਦੇਖਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਯਾਦ ਕਰਦਾ
ਿੈ ਨਕ ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਿੀ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਤੋੇਂ ਉਸ ਅੰਦਰ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਨਕ “ਇਸ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਜੋ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਰਾਿੀ ਅੱਿ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।” ਇਸ ਨਿਆਿ ਨੂੰ
‘ਨਲੰਿਪਰਾਿਰਸ਼’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (ਜਾਂ ਨਸਰਫ ਪਰਾਿਰਸ਼) ਨਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ
ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,” ਨਜਸ ਨੂੰ ਅਿਨਿਨਤ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਰਨਿਆ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਾਰਥ ਅਿਿਾਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

7.4.21

ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ

ਜਦੋ ਇਕ ਪਰਸ਼, ਿੂੰਏ ਤੋੇਂ ਅੱਿ ਦੀ ਅਿਨਿਨਤ ਿਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ‘ਨਿਆਇਿਾਕ’ ਦੀ ਪਰਨਿਆ
ਦਆਰਾ ਦੂਨਜਆਂ ਨੂੰ ਸਿਝਾਉਣਾ ਚਾਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਰਾਰਥਅਿਿਾਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਨਿਆ ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਿੈ:
(1)

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ – ਪਰਨਤਨਿਆ (ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ),

(2)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ - ਿੇਤ (ਕਾਰਣ),

(3)

ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਰਸੋਈ ਨਿਚ – ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ,

(4)

ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ – ਉਪਿਯ (ਪਰਯੋਿ),

(5)

ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ – ਨਿਿਿਿ (ਨਿਰਣਾ)।

ਇਿਹਾਂ ਿਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਣਿ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਿਿ ਨਿਚ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਪਰਾਿਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ: “ਇਸ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਿੈ,” ਇਿ ਪਰਾਿਰਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਤੀਜੇ
’ਤੇ ਪਿੰਚਦਾ ਿੈ, “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ”। ਇਿਹਾਂ ਸਾਰੇ ਿਾਕਾਂ ਦੇ ਸਿੂਿ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਇਿਾਕ’ ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਪੰਜ ਿਾਕ ਜਾਂ ਅਿਯਿ ਆਉੇਂਦੇ ਿਿ।

7.4.22

ਅਿਯਿ –ਨਿਆਇਿਾਕ ਦੇ ਅੰਸ਼

‘ਅਿਯਿ’ ਉਿ ਿਾਕ ਿੈ, ਜੋ ਪਰਾਿਰਸ਼ ਉਤਪੰਿ ਕਰਿ ਨਿਚ ਯੋਿਦਾਿ ਪਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਪੰਜ ਿਾਕਾਂ ਤੋੇਂ
ਅਲਿ ਅਲਿ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਿੂਿਕ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।
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ਇਿ ਪੰਜ ਿਾਕ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਿਏ ਿਿ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:

ਪਰਵਤਵਗਆ – ਪਰਸਤਾਿ
ਪਰਨਤਨਿਆ ਉਿ ਿਾਕ ਿੈ ਜੋ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਕ ਨਸੱਟੇ (ਨਿਿਿਿ) ਦੇ ਸਿਰੂਪੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ
ਇਸ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ: ਇਿ ਉਿ ਿਾਕ ਿੈ ਜੋ ਪੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਕਾਰਣ ਦਾ ਿੀ ਿਰਣਿ ਆਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
(ਇਿ ਨਕਿੇੇਂ? ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂਆ
ੰ ਿੈ)।

ਹੇਤੁ - ਕਾਿਣ
ਿੇਤ389 ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਅਪਾਦਾਿ390 ਪਰਤਯਯ391 ਲੱਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ‘ਸਾਿਯ’ ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ ਤਾਂ ਿਿੀ
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਚੇ ਨਿਆਿ ਦੇ ਪਰਿਾਣ ਨਿਚ ਸਿਾਈ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਪਰਾਿਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ (ਅਥਿਾ ‘ਿੂੰਆਪਣ’ ਦਆਰਾ)। ਿੇਤ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਿੰਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਅਿਵਯ’392 –
ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਅਤੇ (2) ‘ਿਯਤਰੇਕੀ’393 – ਿਕਾਰਾਤਿਕ।

‘ਅਪਾਦਾਿ ਪਰਤਯਯ’ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ‘ਅਿਵਯ ਿੇਤ’ ਜੋ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ‘ਸਕਾਰਾਤਿਕ
ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ’ ਪਰਿਟਾਉ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਅਿਯਿ ਦੇ ਨਜ਼ਕਰ ਦੀ ਅਿੱਸ਼ਕਤਾ ਉਤਪੰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ
‘ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ (ਿੂੰਆਪਣ ਦਆਰਾ), ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਨਕ ਰਸੋਈ ਨਿਚ।
ਅਪਾਦਾਿ ਪਰਤਯਯ ਿਾਲ ਜਨੜਆ ‘ਿਯਤਰੇਕੀ ਿੇਤ’ ਜੋ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ‘ਿਕਾਰਾਤਿਕ
ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ’ ਪਰਿਟਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਿਯਿ ਦੇ ਨਜ਼ਕਰ ਦੀ ਅਿੱਸ਼ਕਤਾ ਉਤਪੰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ‘ਨਕਉੇਂਨਕ
ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ (ਿੂੰਆਪਣ ਦਆਰਾ) ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਅੱਿ ਿਿੀ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿਿੀ, ਨਜਿੇੇਂ ਸਰੋਿਰ ਨਿਚ।

ਉਦਾਹਿਣ
ਉਦਾਿਰਣ ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਨਜਿੜਾ, ਜਦ ਨਕ ਇਿ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਿਰੰਤਰ ‘ਿੇਤ’ ਦੇ

389

ਿੇਤ ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਨਜਸ ਦੇ ਿਾਲ ਅਪਾਦਾਿ ਪਰਤਯਯ ਲੱਨਿਆ ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨਕਸੇ ਨਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ। [ਿ:

ਕੋ:]
390

ਅਪਾਦਾਿ – ਨਿਆਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਪੰਜਿਾਂ ਕਾਰਕ (ਨਿਭਨਕਤ – ਭਾਿ, ਨਿੱਸਾ, ਨਿਆਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ

ਭੇਦ)) ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਨਿਯਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬੋਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ “ਤੋੇਂ – ਸੇ” ਆਨਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਆਰਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]
391

ਪਰਤਯਯ – ਨਿਆਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਉਿ ਅੱਖਰ ਅਥਿਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਿੂਲ ਸ਼ਾਬਦ ਦੇ ਅੰਤ ਲਿਾ ਕੇ ਅਰਥ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੰਿਯਾ (ਿਾਿ, ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦੇ ਜਣਾਉਣ ਿਾਲਾ ਿਾਿ) ਤੋੇਂ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਥਿਾ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋੇਂ ਸੰਿਯਾ ਬਣਾ
ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਸੀਤ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਲ’ ਪਰਤਯਯ ਲੱਿਕੇ ਸੀਤਲ, ਿੂਰਖ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤਾ’ ਲਿਾ ਕੇ ਿੂਰਖਤਾ ਆਨਦ। [ਿ: ਕੋ:]
392

ਅਿਵਯ – ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਯਾ, ਸੰਬੰਿ, ਸੰਯੋਿ, ਿੇਲ। [ਿ: ਕੋ:], ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਸਨਿ-ਸੰਬੰਿ।

393

ਿਯਤਰੇਕੀ – ਨਿਯੋਿ, ਨਭੰਿਤਾ, ਜਦਾਈ, ਨਬਿਾ, ਨਸਿਾਯ, ਇਕ ਅਰਥਾਲੰਕਾਰ ਦੋ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ

ਉਪਿਾਿ ਦੀ ਉਪਿੇਯ ਿਾਲੋੇਂ ਯਕਨਤ ਿਾਲ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀਏ। [ਿ: ਕੋ:], ਿਾਕਾਰਾਤਿਕ ਸਨਿ-ਸੰਬੰਿ।
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ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ, ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਕ ਿੋਰ ਨਿਆਿ ਿੀ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਿਾਕ ਤੋੇਂ ਅਰੰਭ ਿੰਦਾ ਿੈ
ਨਜਿੜਾ ਪਰਾਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ (ਅਰਥਾਤ ‘ਉਪਿਯ ਿਾਕ’, ਪਰਾਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ), ਜੈਸੇ
ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਰਸੋਈ ਨਿਚ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ’ਤੇ ਅੱਿ ਿੈ।
ਇੱਥੇ, ‘ਰਸੋਈ ਨਿਚ” ਇਕ ਉਦਾਿਰਣ ਿੈ।

ਉਪਨ੍ਯ – ਪਰਯੋਗ ਜਾਂ ਿਿਤੋੇਂ
‘ਉਪਿਯ’ ਉਿ ਅਿਯਿ ਿੈ ਜੋ ਪਰਾਿਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ, ‘ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਇਸ ਪਰਬਤ
ਨਿਚ ਿੀ ਿੂੰਆ ਿੈ।‘

ਵਨ੍ਗਮਨ੍ – ਵਸੱਟਾ ਜਾਂ ਵਨ੍ਿਣਾ
‘ਨਿਿਿਿ’ ਉਿ ਿੈ ਜੋ, ਜਦ ਨਕ ਨਿਆਿ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਿੈ ਨਜਿੜਾ ਪਰਾਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਿੀ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ‘ਸਾਿਯ’ ਿਾਲ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਦਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ‘ਪਕਸ਼’ ਨਿਚ ਿੋਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਆਰਾ, ‘ਿੇਤ’ ਰਾਿੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ਇਸ ਪਰਬਤ ਨਿਚ ਿੂੰਆ
ਿੈ, ਜੋ ਅੱਿ ਿਾਲ ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਰਾਿੀੇਂ ਿੇਲ ਰੱਖਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਬਤ ਨਿਚ ਅੱਿ ਿੈ। ਇਿ
ਪਰਾਿਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਿਿਿ ਿੈ।

7.4.23

ਿੇਤਿਾਭਾਸ – ਿੇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਅਭਾਸ

ਿੰਿੇਸ਼ ਿਲੋੇਂ ਿੇਤਿ ਆਭਾਸ ਜਾਂ ਿੇਤਿਾਭਾਸ ਦੀ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ।ਇਕ ਪਰਸ਼ ਨਕਸੇ ਦਲੀਲ ਨਿਚ
ਨਿਨਿਤ ਆਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਨਿਸ ਨਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰੋਿੀ ਉੱਪਰ ਨਜੱਤ ਿਾਸਲ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਿਲਤ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਆਭਾਸ, ਅਿਿਾਿ
ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਨਿਚ ਇਕ ਨਕਸਿ ਦੀ ‘ਅੜਚਣ’ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਇਿ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਤਰਕ ਿੈ। ਆਭਾਸ
ਪੰਜ ਨਕਸਿ ਦੇ ਿੰਿੇ ਿਏ ਿਿ: (1) ‘ਸਵਯਨਭਚਾਰ’ ਜਾਂ ਅਿੇਕਾਂਤ, ਅਰਥਾਤ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ ਜਾਂ ਡਾਿਾਂਡੋਲ, (2)
‘ਨਿਰੱਿ’, ਅਰਥਾਤ ਅਸੰਿਤੀ, (3) ‘ਸਤਯਪਰਨਤਪਕਨਸ਼ਤ’, ਨਜਸ ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਿੈਿ (ਸਿੀ) ਆਪੱਤੀ ਉਠਾਈ ਿਈ
ਿੋਿੇ, (4) ‘ਅਨਸੱਿ’, ਜੋ ਨਸੱਿ ਿਾ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ, (5) ‘ਬਾਨਿਤ’ ਅਰਥਾਤ ਅਢਕਿਾਂ ਜਾਂ ਅਸੰਿਤੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਸਿਾਂ ਨਿਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਆਉੇਂਦੇ ਿਿ ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ:

394

(1)

‘ਿਯਨਭਚਾਰ394’, ਅਨਿਸ਼ਨਚਤਤਾ, ਡਾਿਾਡੋਲਪਣ ਜਾਂ ਭਟਕਣ,

(2)

‘ਨਿਰੋਿਤਾ’, ਜਾਂ ਖੰਡਿ,

(3)

‘ਸਨਤਪਰਨਤਪੱਖ’, ਅਥਿਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਿ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪਰਨਤਸੰਤਲਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਿਰੋਿੀ

ਿਯਨਭਚਾਰ - ਨਿ- ਅਨਭਚਾਰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿੰਨਦਤ ਆਚਾਰ. ਬਰਾ ਿਾਲ ਚਲਿ. ਬਦਚਲਿੀ; ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਰਾਏ ਪਰਖ

ਿਾਲ ਅਤੇ ਪਰਖ ਦਾ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਿਾਲ ਅਯੋਿ ਸੰਬੰਿ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿੀ।
(4)

‘ਅਨਸੱਿੀ’ ਅਰਥਾਤ ਨਜਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਿਾ ਿੋਿੇ।

(5)

‘ਬਾਿਾ’ ਅਰਥਾਤ ਰਕਾਿਟ ਿਾਲਾ ਜਾਂ ਬੇਿੇਲ।

7.4.23.1

ਸਵਯਨਭਚਾਰ – ਡਾਿਾਂਡੋਲ ਿੇਤ

ਡਾਿਾਂਡੋਲ ਿੇਤ ਉਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਇਿੋ ਨਜਿੇ ਦੋ ਨਿਕਲਪ (ਕੋਨਟਦਵਯ – ਦੋ ਨਸਰੇ ਜਾਂ ਓੜਕ395) ਿੌਜਦ
ੂ ਿੰਦੇ ਿਿ
ਜੋ ਸਾਿਯ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਦੋਿਾਂ, ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਿ ਨਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਸਨਥਤ ਜਾਂ
ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਸਵਯਨਭਚਾਰ ਿੇਤ ਦੀ ਉਪਿੰਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ: (1) ‘ਸਾਿਾਰਣ’, ਜੋ
ਅਨਤ ਆਿ ਿੋਿੇ, (2) ‘ਅਸਾਿਾਰਣ’, ਜੋ ਆਿ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਅਤੇ (3) ‘ਅਿਉਪਸੰਿਾਰੀ’396, ਜੋ ਸੀਨਿਤ ਿਾ ਿੋਿੇ।
ਨਜਿੜਾ ਿੇਤ ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਿ (ਅਿਉਪਸਨਥਤੀ) ਨਿਚ ਿੀ ਿੌਜੂਦ
ਿੋਿੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਸਾਿਾਰਣ’ ਿੇਤ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ।
ਇੱਥੇ “ਅੱਿ” ਿੂਏ
ੰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਿਚ ਿੀ (ਨਜਿੇ ਰਸੋਈ ਨਿਚ) ਅਤੇ ਿੂਏ
ੰ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ (ਜੈਸੇ ਲੋਿੇ
ਦੀ ਅੱਿ) ਨਿਚ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਿੈ।
‘ਅਸਾਿਾਰਣ’ ਿੇਤ ਉਸ ਿੇਤ ਨੂੰ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਉਿ ਿਾ ਤਾਂ ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ
ਇਸ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ (ਅਭਾਿ) ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ‘ਅਕਾਸ਼’ ਨੂੰ ਿੇਤ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਿਕਰਣ ਿਿੀ ਿੈ। ਅਕਾਸ਼ ਿਾ ਤਾਂ ਅੱਿ ਦੇ
ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਅੱਿ ਦੀ ਿੈਰਿਾਜ਼ਰੀ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਿ ਦਲੀਲ ਿਲਤ ਿੈ।
ਉਸ ਿੇਤ ਨੂੰ ‘ਅਿਉਪਸੰਿਾਰੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਕਾਰਾਤਿਕ ਜਾਂ ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਉਦਾਿਰਣ ਤੋੇਂ
ਨਿਿੂਣਾ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਿੱਤ ਿਿ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿ ਜਾਣਿਯੋਿ ਿਿ।

395

ਓੜਕ - {ਸੰਿਯਾ}. ਅੰਤ. ਿੱਦ. ਅਿਨਿ. "ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਨਲ ਥਕੇ". (ਜਪ)। [ਿ: ਕੋ:]

396

ਉਪਸੰਿਾਰ – ਆਪਣੀ ਿੱਲ ਨਖੱਚਣ ਦੀ ਨਿਯਾ, ਸਿਾਪਤੀ।[ਿ: ਕੋ:]
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ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਾਿਰਣ ਿਿੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਕਉੇਂਨਕ “ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ” ਨਿਚ ਸਿੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਿਰਣ ਇਸ ਤਰਕ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਿੋਿੇਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਅਸਿਰਥ
ਿੀ ਿੋਿੇਿੀ।

7.4.23.2

ਨਿਰੱਿ – ਅਸੰਿਤੀ ਿੇਤ

‘ਨਿਰੱਿ’ ਿੇਤ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਿੋਿੇ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਿਯ ਦੇ ਸੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ
ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਾਰਣ ‘ਨਿਰੱਿ’ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਜੋ ‘ਪਾਣੀ’, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਿੈ ਅਤੇ ‘ਪਾਣੀ
ਦਾ ਅਭਾਿ’ ਅੱਿ ਿਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਿੀ ਿੈ। ਨਜੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਿਿੀ। ਅਰਥਾਤ ਅੱਿ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਪਰਸਪਰ ਨਿਰੋਿੀ ਿਿ; ਇਕ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਰਨਤਬੰਨਿਤ ਜਾਂ ਿਰਨਜਤ ਿੈ।
‘ਨਿਰੋਿੀ’ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਨਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਉਿ ਿੇਤ ਿੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਿਯ
ਦੇ ਅਭਾਿ ਦੇ ਸੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ।

7.4.23.3

ਸਨਤਪਰਨਤਪਕਸ਼ਤਾ – ਸਨਤਪਰਨਤਪੱਖ ਿੇਤ

ਜੇਕਰ, ਸਾਿਯ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਪਰਾਿਰਸ਼ ਿੇਲੇ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਿੇਤ ਦਾ ਪਰਾਿਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਜੋ
ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਣਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਿੇਤ ਨੂੰ ‘ਸਨਤਪਰਨਤਪੱਖ’ ਿੇਤ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ – ਅਸਲ
ਨਿਚ ਇਿ ਦੋਿੋ ਿੇਤ ਿੀ ਸਨਤਪਰਨਤਪੱਖ ਅਖਿਾਉੇਂਦੇ ਿਿ, ਜੈਸੇ
ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਣਿਯੋਿ ਿੈ

ਿੇਤ 1

ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ

ਿੇਤ 2

ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋਿੇੇਂ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਤੋੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ ਨਕ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦਾ ਕੋ ਈ ਆਿਾਰ ਿਿੀ ਿੈ।
ਇਕ ਿੇਤ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਅਿਿਾਿ ਉੱਿਾ ਿੀ ਤਰਕਨਸੱਿ ਿੈ ਨਜੱਿਾ ਨਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ। ਦੋਿੇੇਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪਰਭਾਿੀ (ਬੇਅਸਰ) ਬਣਾਉੇਂਦੀਆਂ ਿਿ।

7.4.23.4

ਅਨਸੱਿ –ਅਣਸਾਬਤ ਿੇਤ

‘ਅਨਸੱਿ’ ਿੇਤ ਨਤੰਿ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੈ: (1) ‘ਆਸ਼ਰਯਅਨਸੱਿ’, ਨਜਿੜਾ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ (ਅਨਿਕਰਣ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾ) ਦੇ
ਨਲਿਾਜੋੇਂ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ, (2) ‘ਸਿੈਰੂਪਅਨਸੱਿ’, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੈਰੂਪ ਜਾਂ ਪਰਨਿਤੀ ਦੇ ਨਲਿਾਜੋੇਂ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ, (3)
‘ਿਯਾਨਪਤਿਅਨਸੱਿ’ (ਨਿਆਨਪਆਤਿਅਨਸੱਿ) ਜੋ ਨਿਆਪਤੀ (ਸਾਥ) ਦੇ ਨਲਿੋਜੋੇਂ ਅਨਸੱਿ ਿੋਿੇ।
(1)

ਇਕ ਿੇਤ ਆਪਣੇ ‘ਆਸ਼ਰਯਅਨਸੱਿ’ ਅਨਿਕਰਣ ਦੇ ਨਲਿਾਜ ਤੋੇਂ ਅਨਸੱਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ
ਜੇਕਰ ਅਨਿਕਰਣ ਦੇ ਿੱਖਰੇਪਣ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਿੇਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਿਾ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ
ਇਸ ਸਨਿਿਰੀ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
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ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ “ਿੂੰਆ” ਅਨਸੱਿ (ਬੇਸਬੂਤ) ਿੇਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਰਬਤ ਦੇ ‘ਸਨਿਿਰੀਪਣ’ ਦੇ ਨਲਿਾਜੋੇਂ
ਇਿ ਅਿਾਸਤਨਿਕ ਿੈ। ਸਨਿਿਰੀਪਣ ਪਰਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਿੀ ਿੈ।
(2)

‘ਸਿੈਰੂਪਅਨਸੱਿ’ ਉਿ ਿੇਤ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ ‘ਪੱਖ’ ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੰਦਾ।
ਜੈਸੇ,
ਸਰੋਿਰ ਨਿਚ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਨਿਚ ਿੂਆ
ੰ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਿੇਤ ਬੇਸਬੂਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੂਆ
ੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਲਿਾਜੋੇਂ ਸਰੋਿਰ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ
ਿੈ।

(3)

‘ਨਿਆਨਪਆਤਿਅਨਸੱਿ’ ਉਿ ਿੇਤ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯ ਸਰੂਪ ਸਾਿਯ ਿਾਲ
ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਪਿੰਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ;
(ੳ)

‘ਸਾਿਯਅਨਸੱਿੀ’ – ਸਾਿਯ ਦੇ ਨਲਿਾਜੋੇਂ ਬੇਸਬੂਤ। ਇਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ
ਜਦੋੇਂ ਨਕਸੇ ਪਦ ਿਾਲ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਿਾ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਸਨਿਿਰੀ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ “ਸਨਿਿਰੀ” ਨਿਸੇਸ਼ਣ ਬੇਅਰਥ ਿੈ।

(ਅ)

‘ਿੇਤਿਅਨਸੱਿੀ’ – ਿੇਤਿ ਦੇ ਨਲਿਾਜੋੇਂ ਬੇਸਬੂਤ। ਇਿ ਉਦੋੇਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ
ਿੇਤ ਿਾਲ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਨਿਸੇਸ਼ਣ ਲਿਾ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਿੀਲਾ ਿੂੰਆ ਿੈ।
ਇੱਥੇ “ਿੀਲਾ” ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬੇਅਰਥ ਿੈ।

(ੲ)

‘ਨਿਆਪਤੀਅਨਸੱਿੀ’ – ਨਿਆਪਤੀ ਦੇ ਨਲਿਾਜੋੇਂ ਬੇਸਬੂਤ। ਇਿ ਉਦੇੇਂ
ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਿੇਤ ਿਾਲ ਕੋਈ ਉਪਾਨਿ ਜੋੜ ਨਦੱਤੀ ਿਈ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇੱਥੇ ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੱਿ ਿੈ।
ਇੱਥੇ “ਨਸੱਲਹੇ ਬਾਲਣ” ਦੀ ਉਪਾਨਿ ਅੱਿ (ਿੇਤ) ਿਾਲ ਜੋੜੀ ਿਈ ਿੈ।

7.4.23.5

ਬਾਨਿਤ – ਅਢਕਿਾਂ ਿੇਤ

ਬਾਨਿਤ ਿੇਤ ਉਦੋੇਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਿ ਪਤਾ ਿੋਿੇ ਨਕ ਸਾਿਯ, ਜੋ ਪੱਖ ਨੂੰ ਿੀਯਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ, ਅਸਲ
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ਨਿਚ ਇਸ ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਿਿੀ ਿੈ, ਜੈਸੇ
ਅੱਿ ਠੰਡੀ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿਸਤੂ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ‘ਅੱਿ’ ਅਤੇ ‘ਠੰਡੀ’ ਪਰਸਪਰ ਬਾਨਿਤ ਿਿ।
ਬਾਨਿਤ ਿੇਤ ਦਸ ਨਕਸਿ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਜੋ ਨਿਿਿਨਲਖਤ ਪਨਰਸਥੀਤੀਆਂ ਨਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ:
(1)

ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ, ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ (ਨਿਰੋਿਕ) ਿੋਿੇ (‘ਪਕਸ਼ਾਿਾ ਪਰਨਤਅਕਸ਼
ਬਾਨਿਤਾਿਾ’), ਜੈਸੇ
ਇਿ ਘੜਾ ਸਰਿਨਿਆਪਕ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ਘੜੇ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਉਸ ਦੀ ਸਰਿ ਨਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਿੈ।

(2)

ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ ਅਿਿਾਿ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ (‘ਪਕਸ਼ਾਿਾ ਅਿਿਾਿ ਬਾਨਿਤਾਿਾ’), ਜੈਸੇ
ਇਕ ਪਰਿਾਣੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਿੰਦੇ ਿਿ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਿੰਦਾ ਿੈ।
ਅਸਲ ਨਿਚ ਪਰਿਾਣੂ ਦਾ ਿਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਿਾ ਿੀ ਅੰਸ਼ ਿੰਦੇ ਿਿ।

(3)

ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ (ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ) ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ (‘ਪਕਸ਼ਾਿਾ ਸ਼ਬਦ
ਬਾਨਿਤਾਿਾ’), ਜੈਸੇ
ਸਨਿਿਰੀ ਪਰਬਤ (ਿੇਰ) ਪਥਰੀਲਾ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪਰਬਤ ਿੈ।
ਪਰਾਚੀਿ ਪਰਾਣਾਂ ਨਿਚ ਨਕਤੇ ਿੀ ਇਿ ਿਿੀ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਨਕ ਿੇਰ ਪਰਬਤ ਪਥਰੀਲਾ ਿੈ।

(4)

ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ ਉਸ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਿੈ (‘ਪਕਸ਼ਾਿਾ ਸਾਿਯ-ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਬਾਨਿਤਾਿਾ’), ਜੈਸੇ
ਅੱਿ ਅਣ-ਿਰਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ।
ਇੱਥੇ ‘ਅਣ-ਿਰਿ’ ਿੋਣਾ (ਅੱਿ ਦਾ) ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦੇ ਅਸੰਿਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਰਤੱਖਣ
ਨਿਰੰਤਰ ਇਿ ਿੀ ਦੱਸਦਾ ਿੈ ਨਕ ਅੱਿ ਿਰਿ ਿੈ। (ਅੱਿ – ਪੱਖ, ਅਣਿਰਿ – ਸਾਿਯ,
ਉਤਪਾਦਿ – ਿੇਤ)

(5)

ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ ਉਸ ਅਿਿਾਿ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਿੋਿੇ (‘ਪਕਸ਼ਾਿਾ ਸਾਿਯ ਪਰਨਤਯੋਿਅਿਿਾਿ ਬਾਨਿਤਾਿਾ’), ਜੈਸੇ
ਸ਼ਬਦ ਅਣ-ਸਣਿਯੋਿ ਿੈ,
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ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਿਣ ਿੈ (ਅਕਾਸ਼ ਦਾ)।
ਇੱਥੇ ‘ਅਣ-ਸਣਿਯੋਿ’ ਅਸੰਿਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਣਿਯੋਿ ਿੈ।
(6)

ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ ਉਪਿਾਿ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਪਰਨਤਯੋਨਿਿ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ
(‘ਪਕਸ਼ਾਿਾ ਸਾਿਯ ਪਰਨਤਯੋਿੀਉਪਿਾਿ ਬਾਨਿਤਾਿਾ’), ਜੈਸੇ
ਸੰਢਾਪਣ ਦਾ ਭਾਿਾਰਥ ਸੰਢਾ397 ਿਿੀ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਸਾਿਾਿਯ ਸੰਕਲਪ ਿੈ।

(7)

ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ ਉਸ ਸਬੂਤ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ ਨਜਿੜਾ ਸਾਿਯ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਸਬੂਤ
ਿਾਲ ਸਨਦਰਸ਼ ਿੈ (‘ਪਕਸ਼ਾਿਾ ਸਾਿਯ-ਿਰਨਿਕ-ਪਰਿਾਣ-ਜਾਤੀ ਪਰਿਾਣ ਨਿਰੱਿਾਿਾ’), ਜੈਸੇ
ਇਸ ਨਿਰਤਕ ਪਰਸ਼ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਸ਼ੱਿ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਇਕ ਜੀਿਆਤਿਾ ਦਾ ਅੰਿ ਸੀ, ਨਜਿੇੇਂ ਸੰਖ
(ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਿਚ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਇਕ ਸੰਖ ਸ਼ੱਿ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਨਿਰਤਕ ਦੀ ਖੋਪਰੀ
ਸ਼ੱਿ ਿਿੀ ਿੈ)

(8)

ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ ਉਸ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ ਨਜਿੜਾ ਿੇਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ
(‘ਪਕਸ਼ਾਿਾ ਿੇਤ ਿਰਨਿਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਬਾਨਿਤਾਿਾ’), ਜੈਸੇ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਾਯੂ ਿਰਿ ਿਿ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ ਛੋਿ ਿੈ, ਨਿੱਟੀ ਿਾਂਿ ਿਿੀ
ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਾਯੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਰਿ ਿਿੀ ਨਕ ਉਿਹਾ ਨੂੰ ਛੋਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

(9)

ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ ਉਸ ਅਿਿਾਿ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ ਨਜਿੜਾ ਿੇਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ
(‘ਪਕਸ਼ਾਿਾ ਿੇਤ ਿਰਨਿਕਅਿਿਾਿ ਬਾਨਿਤਾਿਾ’), ਜੈਸੇ
ਿਿ ਸਰਿ-ਨਿਆਪੀ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਸ ਸੰਯੋਿ ਦਾ ਸਥਾਿ ਿੈ ਜੋ ਨਿਆਿ ਦਾ ਅਣ-ਸਨਿਭਾਿੀ ਕਾਰਣ
ਿੈ।

(10)

ਜਦੋੇਂ ਪੱਖ ਉਸ ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਿਾਲ ਅਸੰਿਤ ਿੋਿੇ ਜੋ ਿੇਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ
(‘ਪਕਸ਼ਾਿਾ ਿੇਤ-ਿਰਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਨਿਤਾਿਾ’), ਜੈਸੇ
ਰਾਜਸੂਇ398 ਯਿ ਬਰਿਿਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਿਾਲ ਸਿਰਿ ਨਿਚ ਨਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦੀ ਿੈ।

397

ਸੰਢਾ – ਜੰਿਲੀ ਸਾਿਹ, ਝੋਟਾ।

398

ਰਾਜਸੂਯ ਜਾਂ ਰਾਜਸੂਇ – ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਰਿ ਯੋਿ (ਯਿਯ)।
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(ਸ਼ਬਦਪਰਿਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਿਸਾਰ ਰਾਜਸੂਇ ਯਿ ਨਸਰਫ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਕਰਤੱਿ ਿੈ
ਬਰਿਿਣਾਂ ਦਾ ਿਿੀ)।

7.4.24

ਈਸ਼ਿਰਅਿਿਾਿਿ

ਅਿਿਾਿ ਰਾਿੀੇਂ ਅਸੀ ਸਿੱਚੀ ਨਸਰਸ਼ਟੀ (ਬਰਨਿਿੰਡ) ਦੇ ਕਰਤਾ, ਈਸ਼ਿਰ, ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।
ਇਸ ਿਿੋਰਥ ਲਈ ਜੋ ਅਿਿਾਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੈ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ,
ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਉਤਪਾਦਿ ਿੈ, ਘੜੇ ਿਾਂਿ
ਇਕ ਉਤਪਾਦਿ ਦੇ ‘ਕਾਰਣ’ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ:
(1)

‘ਕਰਤਾ’ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਿ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਭੌਨਤਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਨਿਆਿ ਿੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ,

(2)

‘ਕਰਤਾ’ ਦੇ ਿਿ ਨਿਚ ਉਤਪਾਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛਾ ਿੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ, ਅਤੇ

(3)

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਿ।

ਨਿਸਾਲ ਿਜੋੇਂ ਇਕ ਘੜਾ (ਿਟਕਾ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਘਨਿਆਰ ਨਿਚ (1) ਘੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਪਰਤੱਖ
ਨਿਆਿ, (2) ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ (3) ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਆ ਜਾਂ ਕੰਿ, ਇਿ ਨਤੰਿੇ ਕਾਰਣ
ਿੌਜੂਦ ਿੰਦੇ ਿਿ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੋਅੰਿੀ ਅਣਕ ਯੋਨਿਕ (ਦਵਯਣਕ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ (1) ਕਰਤਾ ਦਆਰਾ ਅਣੂਆਂ ਬਾਰੇ
ਪਰਤੱਖ ਨਿਆਿ, (2) ਦਵਯਣਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਤੇ (3) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਆ, ਇਿ ਨਤੰਿੇ ਕਾਰਣ ਿੌਜੂਦ
ਿਿ।

ਇਿ ਅਣੂ ‘ਪਰਾ-ਇੰਨਦਰਆਿੀ’399 ਜਾਂ ਅਿੋਚਰ ਿਿ, ਅਰਥਾਤ ਇਿਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਿ ਇੰਦਰੀਆਂ

ਦਆਰਾ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿਾਿਿ ਿਿ ਦੀ ਬੌਨਿਕ ਸਿਰਥਾ ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ
ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਵਣਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲਾ ਕਰਤਾ ਪਰਸ਼ ਿਿੀ ਪਰੰਤੂ ਈਸ਼ਿਰ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

7.5

ਉਪਮਾਨ੍ ਿੰਡ

ਇਕ ਆਦਿੀ ਜੋ ‘ਿੱਝ’ ਬਾਰੇ ਕਝ ਿਿੀ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਕਸੇ ਨਸਆਣੇ ਤੋੇਂ ਇਿ ਸਣਕੇ ਨਕ ‘ਿੱਝ’ ਇਕ ਿਊ ਿਰਿਾ
ਜਾਿਿਰ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਜੰਿਲ ਨਿਚ ਿਊ ਿਰਿਾ ਜਾਿਿਰ ਦੇਖਦਾ ਿੈ। ਨਸਆਣੇ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਿ
ਸਾਿਿਣੇ ਨਦਸਦੇ ਜਾਿਿਰ ਿਾਲ ਤੱਲਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਿੰਚਦਾ ਿੈ ਨਕ ਨਜਿੜਾ ਜਾਿਿਰ ਉਿ ਦੇਖ
ਨਰਿਾ ਿੈ, ‘ਿੱਝ’ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਲਿਾ ਨੂੰ ‘ਉਪਿਾਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ‘ਿੱਝ’ ਅਤੇ ‘ਿਊ’ ਦੀ
ਆਪਸੀ ਸਿਰੂਪਤਾ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਸਿੱਚੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦਾ ਿਾਿ

399

ਪਰਾ-ਇੰਨਦਰਆਿੀ – ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋੇਂ ਪਰੇ।
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‘ਉਪਿਾਿ’ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਿਯਾਪਾਰ ਨਿਚ ਪਨਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਚਤਿਣ (ਚੇਤੇ ਕਰਿਾ)
ਨਜ਼ਆਦਾ ਿਿੱਤਿ ਿੈ।
‘ਉਪਿਾਿ’ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਨਿਆਿ ਅਰਥਾਤ ਉਪਨਿਤੀ ‘ਿਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਿਾਿੀ’ ਦੇ
ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਪਰਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।
ਿੀਿਾਂਸਕਾਂ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ‘ਸਾਨਦਰਸ਼’ (ਸਿਰੂਪਤਾ) ਇਕ ਿੱਖਰਾ ‘ਪਦਾਰਥ’ ਿੈ ਜੋ ‘ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ’ ਦੇ
ਸੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਿੱਝ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਿੱਤਤਾ ਨਸਰਫ ਇਸੇ ਨਿਚ ਿੈ
ਨਕ ਇਿ ਜਾਿਿਰ ‘ਿਊ’ ਿਰਿਾ ਿੈ। ਿੰਿੇਸ਼ ਇਸ ਿਤ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਢੰਿਾ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ।
ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਦੇ ‘ਸਾਨਦਰਸ਼’ ਤਦ ਿੀ ਕਿੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜੇ ਉਿ ਆਪਣਾ ਨਿਸੇਸ਼ ਿਣ ਰੱਖਦੀ ਿੋਈ, ਦੂਜੀ ਤੋੇਂ
ਸਾਿਾਿਯ ਸਰੂਪ ਨਿਚ ਨਭੰਿ ਿੋਿੇ। ਸਾਨਦਰਸ਼ ਦੀ ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਨਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਿੰਿਣੇ
ਪੈਣਿੇ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਿਰੂਪ ਿੋਣ। ‘ਿੱਝ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਿਿੱਤਿ, ਿੰਿੇਸ਼ ਅਿਸਾਰ, ਇਿ ਿਿੀ ਨਕ
ਇਿ ਜਾਿਿਰ ਿਊ ਿਰਿਾ ਿੈ ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਿ ਉਿ ਜਾਿਿਰ ਿੈ ਜੋ ਿੱਝ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯ ਰੂਪੀ ਿਣ ਰੱਖਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ
ਇਿ ਸਿੱਚੀਆਂ ‘ਿੱਝਾਂ’ ਦੀ ਇਕ ਨਕਸਿ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਪਿਾਿ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਇਸ ਨਿਚ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਨਿਆਿ
‘ਿੱਝ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਿਿਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਸਾਿਾਿਯ ਸਰੂਪ ‘ਿੱਝ’ ਿਰਿਾ
ਿੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਿੱਝ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਿੱਤਤਾ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਿੰਦਾ
ਿੈ। ਇਿ ਬੇਤਕਾ ਨਖਆਲ ਿੈ। ਭਾਿੇੇਂ ‘ਿੱਝ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਿਿਣੇ ਖੜੀ ਨਿਸੇਸ਼ ਿੱਝ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ
ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਉਸ ‘ਿੱਝ’ ਿਾਲ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਜੋ
ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋੇਂ ਪਰੇ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਿੱਝ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਿੱਤਤਾ ਦਾ ਨਿਆਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਦਆਰਾ ਿਿੀ, ਪਰੰਤੂ
ਅਲਿ ਪਰਿਾਣ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ‘ਉਪਿਾਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
‘ਿੱਝ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਦਆਰਾ ਿੀ ਿਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਕਉੇਂਜੋ ਉਪਿਾਿ
ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਨਿਆਿ ਸਾਨਦਰਸ਼ ਰਾਿੀੇਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਕ ‘ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ’ ਤੋੇਂ ਸਤੰਤਰ ਿੈ।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਿੀ ਉਪਰੰਤ ਉਪਿਾਿ ਦੇ ਨਿਆਿ ਨਿਚ ‘ਸਿੈ-ਚੇਤਿਾ’ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ ਨਕ “ਿੈ ਤੱਲਿਾ ਕਰਦਾ ਿਾਂ” ਪਰ ਇਿ
ਅਿਿਾਿ ਦੇ ਰੂਪ ਿਾਲੋ ਅਲਿ ਿੈ ਨਕ “ਿੈ ਅਿਿਾਿ ਕਰਦਾ ਿਾ”
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਿਿਾਦ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ “ਸ਼ਬਦ” ਨੂੰ ਿੀ ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਾਿਿ (ਪਰਿਾਣ) ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ
ਿੈ। ਿਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਿਚ ਇਸ ਨਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਿੀ ਬੜੀ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਿੰਿੇਸ਼, ਸ਼ਬਦਪਰਿਾਣ
ਦੀ ਪਰੀਨਖਆ ਸ਼ਬਦ ਖੰਡ ਨਿਚ ਕਰਦੇ ਿਿ।

7.6
7.6.1

ਸ਼ਬਦ ਿੰਡ – ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ
ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੂਪਣ

‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਾਣ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ, ਨਕਸੇ ਪਰਸ਼ ਦਆਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੀ ਅਰਥ ਦੇ ਨਿਆਿ
ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਉਚਨਰਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ‘ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਿੈ’, ਇਕ ਪਰਿਾਣ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਿ ਉਸ ਪਰਸ਼ ਰਾਿੀ
ਉਚਨਰਆ ਨਿਆ ਿੋਿੇ ਨਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸਿੀ ਨਿਆਿ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿੈਿ ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ
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ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਬਦ-ਪਰਿਾਣ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਸ ਪਰਸ਼ ਰਾਿੀ ਉਚਨਰਆ ਸ਼ਬਦ ਨਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ
ਦਾ ਿਿੀ ਪਤਾ, ਉਿ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿੰਦੀ ਿੈ।

7.6.2

ਸ਼ਬਦ-ਬੋਿ

‘ਸ਼ਬਦ’ ਿਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਿਆਿ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਬਦ ਬੋਿ’ ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਿਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ
(ਅਿਯੋਿਯ400) ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ ਨਜਿੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਿੀ ਸੰਕੇਤਕ ਿੰਦੀਆਂ ਿਿ, ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋ
ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ401, ਇਕਸਰਤਾ, ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸਿਰਥਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਿਿੋਰਥ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿੀ
ਕਰਦੇ ਿੋਣ। ਨਜਸ ਪਰਨਿਆ ਰਾਿੀੇਂ ‘ਸ਼ਬਦ-ਬੋਿ’ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੈ:
(1)

‘ਸ਼ਬਦਸਯ ਸ਼ਰਿਣਿ’ – ਪਨਿਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਣਿਾ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਰਿਣ ਕਰਿਾ,

(2)

‘ਅਰਥਸਯ ਸਿਰਣਿ’ – ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਆਰਾ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਿਾ (ਸਿਰਣ),

(3)

‘ਸੰਸਰਿ402 ਬੋਿ’ - ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਿਰਣ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਨਿਆਿ।
ਇਸ ਕਦਿ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੀ ਸ਼ਬਦ-ਬੋਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਪਨਿਲੇ ਕਦਿਾਂ ਦੀ
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਿ ਿਾਲ ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ।

(4)

‘ਅਿਿਯਿਸਾਯ403’ – ਆਖਰ, ਇਸ ਨਿਆਿ ਦੀ ਸਿੈ-ਚੇਤਿਾ (‘ਅਿਿਯਿਸਾਯ’ = ਅਿ404
+ ਿਯਿਸਾਯ)) ਇਸ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ: “ਿੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ...”

7.6.3

ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਾਣਿਾਦ

ਿੰਿੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਪਰਿਾਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਰਸਤਤ ਕਰਦੇ ਿਿ:
(ੳ)

‘ਕੀ ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਪਰਿਾਣ ਿੈ?’ - ਇਕ ਸਾਿਿ ਜਾਂ ਕਰਣ
(ਯੰਤਰ) ਉਿ ‘ਕਾਰਣ’ ਿੈ ਨਜਿੜਾ ਜਦੋੇਂ ਸਰਿਰਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ‘ਕਾਰਜ’ ਅਿੱਸ਼ ਿੀ ਪੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਐਸਾ ਸਾਿਿ ਿਿੀ ਿੈ, ਭਾਿੇ ਇਿ ਨਕਸੇ ਐਸੇ ਪਰਸ਼
ਰਾਿੀ ਉਚਾਨਰਆ ਜਾਿੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਨਫਰ ਿੀ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋੇਂ ਤਕ

400

ਅਿਯੋਿਯ – ਸਰਿ-ਆਪੋ ਨਿੱਚੀ, ਪਰਸਪਰ, ਇਕ ਅਰਥਾਲੰਕਾਰ, ਨਜਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਪਰਸਪਰ

ਉਪਕਾਰੀ ਿਰਣਿ ਕਰਿੇ। [ਿ: ਕੋ:]
401

ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ, ਆਕਾਂਨਖਆ – ਇੱਛੇ, ਚਾਿ; ਿਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਿ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ, ਅਰਥਾਤ ਅਰਥ ਪਰਿਟ ਕਰਿ ਲਈ

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ। [ਿ: ਕੋ:]
402

ਸੰਸਰਿ – ਨਿਲਾਪ, ਸੰਬੰਿ, ਤਾਲੱਕ। [ਿ: ਕੋ:]

403

ਿਯਿਸਾਯ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਜੀਨਿਕਾ (ਰੋਜ਼ੀ) ਦਾ ਨਿਿਾਰ; ਿਪਾਰ; ਨਿਸ਼ਚਾ; ਉੱਦਿ; ਨਿਚਾਰ; ਅਨਭਪਰਾਯ. ਿਤਲਬ.

੬. ਜਯੋਨਤਸ਼ ਅਿਸਾਰ ਸਤਾਈ ਯੋਿਾਂ ਨਿੱਚ ਤੇਰਹਿਾਂ ਯੋਿ. ੧। (3) ਨਿਉਲਾ। ੪ ਿੋਰ.[ਿ: ਕੋ:]
404

ਅਿ - {ਸੰਿਯਾ}. ਅੰਿ. ਅਿਾਜ. "ਅਿ ਿਿ ਬਿਤਾ ਊਪਜੈ". (ਸਿਾ ਿਃ ੩); ਸੰ. ਉਪ. ਇਿ ਜਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿੱਢ

ਲਿਦਾ ਿੈ, ਤਦ ਨਪੱਛੇ, ਤੱਲ, ਸਾਥ, ਿਰਇੱਕ (ਪਰਤਯੇਕ), ਬਾਰੰਬਾਰ ਆਨਦ ਅਰਥ ਜਣਾਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ- ਅਿਿਾਿੀ
ਅਿਨਦਿ ਅਿਰੂਪ ਆਨਦ; ਦੇਖੋ, ਅਣ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਇਸ ਿਾਲ ‘ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ’, ‘ਯੋਿਯਤਾ’ ਆਨਦ ਦਾ ਸਾਥ ਿਾ ਿੋਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਕਨਿਣ
ਅਿਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਿੰਿੇਸ਼, ਅਿੱਸ਼ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਾਣ ਿੰਿਦੇ ਿਿ। ਬੋਿੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਉਿ
ਉਿਹਾਂ ਤੋੇਂ ਪੱਛਦੇ ਿਿ ਨਕ ਜੇ ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੰਿਦੇ ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਇਿ ਕਥਿ ਨਕ “ਸ਼ਬਦ
ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੈ” ਨਕਸ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਸਬੂਤ ਤੋੇਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ
ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਿੈਿ ਿਿੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਰੀਤ ਜੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ
ਿੈਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਨੂੰ ਨਤਆਿਣਾ ਿੋਏਿਾ ਨਕ “ਸ਼ਬਦ ਇਕ
ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੈ।” ਇਸ ਲਈ ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਇਿ ਤਕਰਾਰ ਨਿਰਿੂਲ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਿੱਸ਼ ਿੀ
‘ਪਰਿਾਣ’ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਿੀ ਪਰਿਾਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਚ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ,
ਯੋਿਯਤਾ ਆਨਦ ਿਣ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਣ।
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਿਿ ਜਾਂ ‘ਕਰਣ’ ਇਸ ਲਈ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਿਆਿ ਦਾ ਪਰਿੱਖ
ਕਾਰਣ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ, ਯੋਿਯਤਾ ਆਨਦ ਨਸਰਫ ਸਨਿਯੋਿੀ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਉਪਾਿੀਆਂ ਿਿ।
ਇੱਥੇ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਉਨਚੱਤ ਿੋਏਿਾ ਨਕ ਉਪਾਿੀਆਂ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ ਨਸਰਫ ਇਕ ਿੀ ‘ਕਾਰਣ’ ਆਪਣਾ
‘ਕਾਰਜ’ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।
(ਅ)

‘ਕੀ ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਚ ਸੰਨਿਨਲਤ ਿੈ?’- ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਿਾਿਨਸਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਸ਼ਬਦ ਰਾਿੀੇਂ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ
(ਜਾਂ ਉੱਤੇਜਿਾ) ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਜਦੋੇਂ ਅਸੀੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਣਦੇ ਿਾਂ, ਜੈਸੇ “ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੈ”
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਨਜਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਆਿ ਿਾਲਾ
ਿੰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਿਿ ਨਿਚ ਅਿਭਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ
ਿਾਿਨਸਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਦਾ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿੱਖਰਾ ਪਰਿਾਣ
ਿੰਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ ਿੈ।

(ੲ)

‘ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਚ ਸੰਨਿਨਲਤ ਿਿੀ ਿੈ’ - ਿੰਿੇਸ਼ ਿੰਿਦੇ ਿਿ ਨਕ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਆਨਦ ਿਾਲ
ਅੰਨਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇਸ ਿਾਲ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਿਬੋਿ ਕਰਾਉੇਂਦਾ ਿੈ, ਨੂੰ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਾਲੋੇਂ ਅਲਿ
ਨਕਸਿ ਦਾ ਪਰਿਾਣ ਅਿੱਸ਼ ਿੀ ਿੰਿਣਾ ਪਏਿਾ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਰੰਿ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਚ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਇਕ
ਸਾਿਿ ਜਾਂ ‘ਕਰਣ’ ਿੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੰਿ ਿਾਲ ਿੇਲ ‘ਸੰਯੋਿ’ ਿੈ, ਅਤੇ ਪਰਤੱਖ ਨਿਆਿ ਇਸ ਦਾ ਨਸੱਟਾ
ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਨਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਇਕ ਸਾਿਿ ਜਾਂ ‘ਕਰਣ’ ਿੈ, ਇਸ ਦਆਰਾ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਅਿਬੋਿਿ ‘ਸੰਯੋਿ’ ਿੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਇਸ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਨਿਚ ਸ਼ਬਦ ਉਿੀ
ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੈਸਾ ਨਕ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਨਿਚ ਨਿਆਿ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਿ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ। ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦ
ਇਕ ਪਰਿਾਣ ਿੈ, ਜੋ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਿਾਲੋ ਅਲਿ ਿੈ।

(ਸ)

‘ਕੀ ਸ਼ਬਦਬੋਿ ‘ਅਿਿਾਿ’ ਨਿਚ ਸੰਨਿਨਲਤ ਿੈ?’ - ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਿੀ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਕੋਈ
ਅਲਿ ਪਰਿਾਣ ਿਿੀ ਿੈ ਬਲਨਕ ਅਿਿਾਿ ਦਾ ਿੀ ਇਕ ਨਿੱਸਾ ਿੈ। ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਨਿਚ ਪਨਿਲਾਂ ਅਸੀੇਂ
ਸ਼ਬਦ ਸਣਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਨਫਰ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਿਬੋਿਿ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ
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ਅਿਬੋਿਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿ ਨਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਿਿਾਿ ਦਆਰਾ ਿੀ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੰਿ ਲਓ ਨਕ ਕੋਈ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਿੈ “ਉਸ ਿੇ ਿਊ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਿਾਲ
ਿਾਨਰਆ” ਇਸ ਤੋੇਂ, ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਨਿਣ ਅਿਸਾਰ, ਸਣਿ ਿਾਲਾ ਇਿ ਅਿਿਾਿ ਲਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ:
(1)

ਇਿ ਸਿੈ-ਨਸੱਿ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿ ਤੋੇਂ ਪਨਿਲਾ ਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਆਰਾ ਸੂਚਕ
ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਅਿਬੋਿ ਨਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਨਿਆਿ ਜ਼ਰੂਰ
ਸੀ – ਇਿ ਅਿਿਾਿ ਦਾ ‘ਪਰਨਤਨਿਆ’ ਿਚਿ ਿੈ।

(2)

ਨਕਉੇਂਨਕ ਉਿਹਾਂ (ਸ਼ਬਦਾਂ) ਨਿਚ ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਆਨਦ ਿਾਲੇ ਿਣ ਿਿ ਅਤੇ ਿਕਤਾ ਦੇ
ਭਾਿਅਰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰਦੇ ਿਿ – ਇਿ ਅਿਿਾਿ ਦਾ ‘ਿੇਤ’ ਿੈ।

(3)

ਇਸ ਉਚਾਰਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਿਣ ਿਿ, ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾਂ
ਦਾ ਪੂਰਣ-ਨਿਆਿ ਿੈ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਨਕ “ਇਕ ਘੜਾ ਨਲਆਓ” ਨਿਚ – ਇਿ ਅਿਿਾਿ
ਦੀ ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਿੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਨੂੰ ਅਿਿਾਿ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ
ਤਾਂ, ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਿੱਖਰਾ ਪਰਿਾਣ ਿੰਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਿੀ ਿੈ।
(ਿ)

‘ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਅਿਿਾਿ ਨਿਚ ਸੰਨਿਨਲਤ ਿਿੀ ਿੈ’ - ਿੰਿੇਸ਼ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਿਤ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੇ ਿਿ: ਉੱਪਰ ਨਦੱਤੀ ਿੈਸੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਿਿਾਿ ਪਰਨਿਆ ਤਰਕਨਸੱਿ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਜੋ ਇਸ
ਨਿਚ ਅਸਲੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਿੈ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਨਕ ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਨਿਚ ਿੈ, ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਿ
ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੈ (ਅਥਿਾ ਅਿਬੋਿ ਦਾ ਬੋਿ ਿੈ)। ਇਿ ਦਾਅਿਾ ਨਸਰਫ
ਬੇਢਿ
ੰ ਾ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਨਬਭਚਾਰੀ (ਿਯਨਭਚਾਰੀ) ਿੀ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਿਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨਿਚ ਸਾਡੀ ਉਸ
ਪਰਸੰਿ ਅਰਥਨਿਆ (ਸਰਿਰਿੀ) ਸਾਡੇ ਉਸ ਿਸਤੂ ਦੇ ਸਿੈ-ਲੱਛਣ ਦੇ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ ਉਤਪੰਿ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ,
ਿਾ ਨਕ ਉਸ ਦੇ ਨਿਆਿ ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ, ਨਜਿੜਾ, ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿਲਤ (ਭਰਾਂਤੀਪੂਰਣ) ਨਿਆਿ ਦੀ
ਿਾਲਤ ਨਿਚ, ਇਸ ਪਰਨਿਆ ਦਾ ਕਾਰਣ ਿਿੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਛੱਟ, ਸ਼ਬਦਬੋਿ, ਅਿਿਾਿਬੋਿ
ਿਾਂਿ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਦਆਰਾ ਸੂਚਕ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨਿਚਕਾਰ ਨਿਆਪਤੀ-ਸੰਬੰਿ
ਦੇ ਨਿਆਿ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਨਿਆਿ (ਯਾਿੀ ਸ਼ਬਦਬੋਿ) ਤਰੰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋੇਂ
ਉਤਪੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਉੇਂ ਿੀ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ, ਯੋਿਯਤਾ ਆਨਦ ਦਾ ਨਿਆਿ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਫਰ,
ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਉਤਪੰਿ ਿੋਣ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿੈਚੇਤਿਾ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੈ ਨਕ “ਿੈ ਸ਼ਬਦ ਤੋੇਂ ਜਾਣੂ ਿਾਂ” ਪਰਤ
ੰ ੂ ਇਿ
ਿਿੀ ਨਕ “ਿੈ ਅਿਿਾਿ ਦਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਿਾਂ”।
ਅਸੀ ਇਿ ਪਨਿਲਾ ਿੀ ਦੇਖ ਚੱਕੇ ਿਾਂ ਨਕ ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਓਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਨਜੰਿਾ
ਨਚਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ‘ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ’, ‘ਯੋਿਯਤਾ’, ‘ਆਸਨਤ’405 (ਸਪਰਸ਼ਤਾ, ਲਾਿਤਾ) ਅਤੇ ‘ਸ਼ਕਤੀ’

405

ਆਸਨਤ – ਲਾਿਤਾ, ਸਪਰਸ਼ਤਾ, ਲਿਾਤਾਰਤਾ। [ਸੰਸਨਿਤ ਕੋਸ਼]
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ਿਿੀ ਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਿ ‘ਤਾਤਪਰਯ’406 ਨੂੰ ਪਰਿਟ ਿਿੀ ਕਰਦੇ।

7.6.4

ਆਕਾਂਕਸ਼ਾਿਾਦ - ਆਸ

ਨਕਸੇ ਿਾਕ ਨਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਿਟ ਕਰਿ ਲਈ, ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਿਾਲ ‘ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ’ ਸੰਬੰਿ
ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, “ਦੇਿਦੱਤ ਨਪੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ” ਇਸ ਿਾਕ ਨਿਚ “ਦੇਿਦੱਤ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ “ਜਾਂਦਾ” ਸ਼ਬਦ
ਿਾਲ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸੰਬੰਿ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਿਰਲੇ ਦਾ “ਨਪੰਡ” ਿਾਲ। ਇਿਹਾਂ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੇ ਿੇਲ ਿਾਲ ਿੀ ਿਾਕ ਦਾ
ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਿੰਦਾ ਿੈ।

7.6.5

ਯੋਿਯਤਾ

ਇਿ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਬੋਿ ਦਾ ਸਾਿਿ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਿਾਕ ਨਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ
ਿਾਲ ਬੇਿੇਲ ਿਾ ਿੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ‘ਯੋਿਯਤਾ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, “ਅਿਿ ਨਸੰਚਿ”
ਿਾਕ ਤੋੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਬੋਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ ਨਕਉੇਂਨਕ “ਅੱਿ” ਅਤੇ “ਨਸੰਚਿ” (ਨਛੜਕਣਾ) ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ
ਪਰਸਪਰ ਬੇਿੇਲ ਿਿ। ਨਸੰਚਿ ਦੇ ਆਿ ਅਰਥ ਿਿ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਨਸੰਜਣਾ।

7.6.6

ਆਸਨਤ – ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੜੀਿਾਰ ਉਚਾਰਣ

ਿਾਕ ਨਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਨਿਚ ਲੰਬੇ ਸਿੇ ਦਾ ਿਕਫਾ ਿਾ ਿੋਣ ਨੂੰ ਆਸਨਤ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, “ਪਾਣੀ
ਨਲਆਓ” ਕਨਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਿਿੀ ਨਿਕਲੇਿਾ ਜੇ “ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ ਿਣ ਬੋਨਲਆ ਿੋਿੇ ਅਤੇ “ਨਲਆਓ”
ਇਕ ਘੰਟੇ ਿਿਰੋੇਂ। ਿਾਕ ਦਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿਾਲ ਲਿਾਤਾਰ ਉਚਾਰਣ ਕਰਿ ਿਾਲ ਿੀ ਿਾਕ ਅਰਥਪੂਰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ।

7.6.7

ਤਾਤਪਰਯ

ਤਾਤਪਰਯ, ਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸਾ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਿ ਉਚਾਰਣ ਿੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਨਿਆਿ ਨਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਕ ਦੀ ਉਿ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ‘ਯੋਿਯਤਾ’ ਦਾ ਬੋਿ ਕਰਾਉੇਂਦੀ ਿੈ।
ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਿੇ ਕੋਈ ਇਿ ਕਿੇ “ਸੈਣਿਿ ਨਲਆਓ” ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਨਸੰਿੀ ਲੂਣ’ ਿੀ ਸਿਨਝਆ
ਜਾਿੇਿਾ ਿਾ ਨਕ ‘ਨਸੰਿੀ ਘੋੜਾ’।

7.6.8

ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤਤਾਿਾਦ

ਸ਼ਬਦ (ਜਾਂ ਆਿਾਜ਼, ਿਿੀ) ਬਿਭਾਂਤੀ ਿਿ, ਨਕਉੇਂਜੋ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਨਕਸੇ ਪਰਸ਼ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ
ਆਿਾਜ਼ ਨਕਸੇ ਤੋਤੇ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੰਿਾਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਅਲਿ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਆਿਾਰ ਿੰਿ ਕੇ ਨਕ

406

ਤਾਤਪਰਯ - ਸੰ. तात्पर्ययष- ਤਾਤਪਰਯਾ. {ਸੰਿਯਾ}. ਅਨਭਪਰਾਯ. ਆਸ਼ਯ. ਿਤਲਬ; ਅਰਥ; ਿਾਕਯ ਨਿੱਚ ਉਿ

ਸ਼ਕਨਤ, ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ਯੋਿਯਤਾ ਦਾ ਬੋਿ ਕਰਾਉੇਂਦੀ ਿੈ. "ਿਾਕਯ ਅਰਥ ਕੇ ਜਿਿ ਕੀ ਆਨਿ ਯੋਿਯਤਾ ਜੋਇ। ਤਾਤਪਰਜ
ਪਿ ਿਾਕ ਿੇ ਕਿੈੇਂ ਨਿਦਾਂਤੀ ਸੋਇ". (ਭਾਈ ਿਲਾਬ ਨਸੰਘ)। [ਿ: ਕੋ:]
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ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼ਾਂ) ਕਈ ਨਕਸਿ ਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਇਿ ਉਤਪੰਿ407 ਅਤੇ ਉਤਸੰਿ408 ਿੰਦੇ ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ। ਇਸ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਿੰਿਣਾ ਪਿੇਿਾ ਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿੱਤ ਿੈ।

7.6.9

ਉਛੰਿ –ਪਰਛੰਿ409 ਿਾਦ

ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਿਸ਼ਟ (ਜਾਂ ਉਤਸੰਿ) ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ ਤਾਂ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਸਕੰਿ410 ਜਾਂ ਸਿੂਿ, ਅਰਥਾਤ ਿਾਕ ਿੀ ਿਸ਼ਟ ਿੋ
ਸਕਦੇ ਿਿ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੇਦ ਿਾਕਾਂ ਦੇ ਿੀ ਸੰਿਰਨਿ ਿਿ ਇਸ ਲਈ ਉਿ ਅਨਿੱਤ ਿਿ।
ਿੀਿਾਂਸਾਂ ਦਾ ਕਨਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਭਾਿੇੇਂ ਿੇਦ ਿਾਕਾਂ ਦੇ ਸੰਿਰਨਿ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ ਿਸ਼ਟ (ਉਛੰਿ) ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ
ਿਿ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸਤ ਿਿ, ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਨਿਘਿ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਿੀ ਿੈ, ਭਾਿ ਿੇਦ ਨਿੱਤ
ਿਿ। ਿੰਿੇਸ਼ ਇਸ ਿਤ ਦਾ ਨਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਪਰਾਤਿ ਨਸਨਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਤ ਿਨਰਆਦਾਿਾਂ
ਤੋੇਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਨਿਲਦੇ ਿਿ ਉਿਹਾਂ ਤੋੇਂ ਅਿਿਾਿ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਕ ਿੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਿੋਣਿੀਆਂ ਜੋ ਿਣ ਅਲੋਪ ਿੋ ਚੱਕੀਆਂ ਿਿ। ਇਸ ਲਈ ਿੇਦ ਅਨਿੱਤ ਿਿ।

7.6.10

ਨਿਿੀਿਾਦ

ਿੇਦ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਭ ਰੀਤੀ ਨਰਿਾਜਾਂ ਦੀ ਬਨਿਆਦ ਿਿ ਨਕਉੇਂਜੋ ਇਿ ਸਿੱਚੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿੂਲ ਿਰੰਥ ਿਿ। ਨਿਿੀ ਉਿ
ਕਥਿ ਿੈ ਨਜਿੜਾ ਨਕਸੇ ਪਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿ ਦਆਰਾ ਨਕਿਾ ਨਿਆ
ਕਾਰਜ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋੇਂ ਿਰੇਜ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਪਰੇਰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ “ਉਿ ਪਰਸ਼ ਜੋ ਸਿਰਿ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ
ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਿੇਿ411 ਯਿ ਕਰਿਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ” ਜਾਂ “ਨਕਸੇ ਆਦਿੀ ਨੂੰ ਿਨਦਰਾ ਪੀਣੀ ਿਿਾ ਿੈ” ਿਰਿੇ
ਆਦੇਸ਼। ਇਸ ਤੋੇਂ ਪਰਭਾਕਰ ਦਾ ਨਿਚਾਰ ਿੈ ਨਕ ਿੇਦਾਂ ਨਿਚ ਦੱਸੇ ਿਏ ਯਿ ਕਰਿ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਿ ਿੰਿਣ ਿਾਲ
ਪੈਦਾ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ਸਾਨੂੰ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਿਲ ਸਕਦਾ ਿੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿੰਿੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਇਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਰਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਿਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਕ, (1) ਕਥਿਾਂ ਦਆਰਾ ਦੱਸੇ ਿਏ ਯਿ ਕਰਿ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿਿ, (2) ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿ ਿਾਲ ਇੱਛਾ
ਅਿਸਾਰ ਫਲ ਨਿਲ ਸਕਦਾ ਿੈ, (3) ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਿੀਿ ਔਨਖਆਈ ਪੈਦਾ ਿਿੀ ਿੋਿੇਿੀ। ਇਿਹਾਂ
ਸਿਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਕੇ ਿੀ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਯਿ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਿੰਿਸ਼
ੇ ਦਾ, ਇਕ
407

ਉਤਪੰਿ - ਸੰ. उत्पनन. ਨਿ- ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ. ਜਿਨਿਆ.[ਿ: ਕੋ:]

408

ਉਤਸੰਿ - ਅਲੋਪ ਿੋ ਜਾਣਾ [ਸੰ: ਕੋ:]

409

ਪਰਛੰਿ - ਸੰ. प्रिनन. ਪਰਛੰਿ. ਨਿ- ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ ਢਨਕਆ ਿੋਇਆ. ਿਪਤ. ਨਛਨਪਆ ਿੋਇਆ. "ਆਪ ਪਰਨਛੰਿ ਖਦਾਇ

ਿੋੇਂ". (ਿਾਪਰ) "ਅਿੋੇਂ ਪਰਨਛੰਿ, ਿ ਪਰਿ ਲਖਾਇ". (ਿਾਪਰ)। (2) ਪਰ- ਨਛੰਿ. ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ ਕੱਨਟਆ ਿੋਇਆ. ਕੱਟਕੇ ਿੱਖ ਕੀਤਾ
ਿੋਇਆ.[ਿ: ਕੋ:]
410

ਸਕੰਿ - ਸੰ. स्कनि. {ਸੰਿਯਾ}. ਕੰਿਹਾ. ਿੋਢਾ. ਕੰਿਾ। (2) ਡਾਿਣਾ. ਕਾਂਡ। (3) ਿਰੰਥ ਦਾ ਭਾਿ. ਬਾਬ. ਨਜਸ ਿਰੰਥ ਨੂੰ

ਨਬਰਛ ਦਾ ਰੂਪਕ ਦੇਈਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਿਯਾਯ ਅਥਿਾ ਭਾਿ ਸਕੰਿ ਕਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। (4) ਿਾਣਾਸਰ ਦਾ ਪਤਰ.
[ਿ: ਕੋ:]
411

ਅਸ਼ਵਿੇਿ - ਉਿ ਜੱਿ, ਨਜੱਸ ਨਿੱਚ ਅਸ਼ਵ (ਘੋੜਾ) ਿੇਿ (ਿਾਨਰਆ) ਜਾਿੇ. ਨਜਸ ਜੱਿ ਨਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਰਬਾਿੀ

ਿੋਿੇ....[ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਤਾਰਨਕਕ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ, ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ਿਰ ਪਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਨਿਚਾਰ ਕੇ ਿੀ ਕੋਈ ਕੰਿ ਕਰਿ ਦਾ
ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਿੈ; ਨਿਿਾਰਕ ਉਪਯੋਿਤਾ ਿੀ ਉਸ ਲਈ ਯਿ ਕਰਿ ਦੀ ਪਰੇਰਿਾ ਬਣਦੀ ਿੈ, ਭਾਿ ਉਿ ਨਬਿਾ
ਸੋਚੇ ਸਿਝੇ ਿੇਦਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਿਿੀ ਕਰਦਾ।

7.6.11

ਸ਼ਕਤੀਿਾਦ

‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਿੀੇਂ ਸੰਕੇਤਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਇਕ ‘ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਿ’ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰੱਨਤ’412
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਸੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਿ ਕਰਕੇ ਿੀ “ਘੜਾ” ਸ਼ਬਦ ਸਣਦੇ ਸਾਰ ਿੀ ਸਾਨੂੰ ਘੜੇ ਿਰਿੀ ਚੀਜ਼
ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਇਸ ਦੀ “ਸ਼ਕਤੀ” ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੰਿ ਦੋ
ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ (1) ‘ਸੰਕੇਤ’ ਅਤੇ (2) ‘ਲੱਛਣ’। ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਉਪਿੰਡ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ
ਿੈ, (ੳ) ‘ਸਥਾਈ’, (ਅ) ‘ਪਰਾਸੰਨਿਕ’।
‘ਸਥਾਈ’ ਸੰਕੇਤ ਨਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਿ ਸਿਰਥਾ ਿੈ ਜੋ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਉਤਪੰਿ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ
ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਈਸ਼ਿਰ ਦਆਰਾ ਅਨਭਨਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸ਼ਕਤੀ ਬਦਲਦੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ
ਿਿੇਸ਼ਾ ਸਥਾਈ ਰਨਿੰਦੀ ਿੈ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਘੜਾ’ ਸ਼ਬਦ ਨਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਦਲਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।
‘ਪਰਾਸੰਨਿਕ’ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ “ਪਨਰਭਾਸ਼ਾ” ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆਦਿੀ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਈ ਤਾਰਨਕਕ, ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਇਿਹਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਿੰਿਣ ਤੋੇਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਿ ਨਕਉੇਂਨਕ
ਉਿਹਾਂ ਅਿਸਾਰ ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਸਰਫ ਆਦਿੀ ਉੱਪਰ ਿੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਕਨਿਣ
ਅਿਸਾਰ ‘ਸਥਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਾਸੰਨਿਕ’ ਸੰਕੇਤ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਿੀ ਿਿ। ਨਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਿਿਨਲਨਖਤ
ਸੋਨਿਆਂ ਦਆਰਾ ਨਿਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ,

412

(1)

ਨਿਆਕਰਣ,

(2)

ਉਪਿਾਿ,

(3)

ਕੋਸ਼,

(4)

ਆਪਤ ਿਾਕ,

(5)

ਨਿਿਾਰ ਅਰਥਾਤ ਿਰਤੋੇਂ ਜਾਂ ਪਰਯੋਿ,

(6)

ਿਾਕ-ਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਿਾਕ ਦਾ ਪਰਸੰਿ/ਸੰਦਰਭ (ਪਰਕਰਣ),

ਨਿਰੱਨਤ - .. ਅਰਥ ਅਤੇ ਪਦ ਦਾ ਸੰਬੰਿ, ਨਿਦਵਾਿਾਂ ਿੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੰਿ ਭੇਦ ਕਲਪੇ ਿਿ- ਸ਼ਕਨਤ, ਲੱਛਣ (ਲਕ੍ਸ਼ਣਾਤ) ਅਤੇ

ਿਯੰਜਿਾ. ਸ਼ਕਨਤ ਨਿਰੱਨਤ ਉਿ ਿੈ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਪਦ ਸਣਦੇ ਿੀ ਅਰਥ ਦਾ ਬੋਿ ਿੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਘੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਣਿ ਸਾਰ ਤਰੰਿ ਦਾ
ਿਯਾਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਨਿਰੱਨਤ ਉਿ ਿੈ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿੋਰ ਕਲਪਿਾ ਕਰਿੀ ਪਿੇ, ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਲਕ੍ਸ਼ਯ
ਅਰਥ ਜਾਨਣਆ ਜਾਿੇ, ਨਜਿੇੇਂ ਕੋਈ ਕਿੇ ਨਕ ਿੈੇਂ ਸਿੰਦਰ ਨਿੱਚ ਰਨਿਦਾ ਿਾਂ. ਇਸ ਦਾ ਲਕ੍ਸ਼ਯ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਸਿੰਦਰ ਦੇ
ਜਲ ਿਾਲ ਨਘਰੇ ਟਾਪੂ ਅੰਦਰ, ਅਥਿਾ ਜਿਾਜ ਨਿੱਚ ਿਸਦਾ ਿਾਂ ਸਿੰਦਰ ਨਿੱਚ ਕੇਿਲ ਜਲਜੀਿ ਿੀ ਰਨਿ ਸਕਦੇ ਿਿ.
ਿਯੰਜਿਾ ਸ਼ਕਨਤ ਉਿ ਿੈ, ਜੋ ਿਯੰਿਯ ਿਾਲ ਅਰਥ ਦਾ ਬੋਿ ਕਰਾਿੇ, ਜੈਸੇ- ਨਕਸੇ ਿੇ ਆਨਖਆ ਨਕ ਤੇਰੇ ਚੇਿਰੇ ਤੋੇਂ ਿੂਰਖਤਾ
ਭਾਸਦੀ ਿੈ. ਸਣਿ ਿਾਲੇ ਿੇ ਉੱਤਰ ਨਦੱਤਾ ਨਕ ਿੇਰਾ ਿਖ ਿਿੀੇਂ ਿਾਿੋ ਦਰਪਿ ਿੈ. ਇਸ ਥਾਂ ਿਯੰਜਿਾ ਦਵਾਰਾ ਇਿ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ
ਨਕ ਿੇਰੇ ਿਖ ਰੂਪ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿੂਰਖਤਾ ਿਜਰ ਆ ਰਿੀ ਿੈ। [ਿ: ਕੋ:]

ਿਿਾਂ ਨਿਆਇ – ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ
(7)

ਨਿਿਰੱਨਤ – ਿਰਣਿ ਜਾਂ ਨਬਰਤਾਂਤ,

(8)

ਸੰਿਤੀ – ਜਾਿੇ ਿਾਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ।
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ਿਣ ਸਿਾਲ ਉੱਠਦਾ ਿੈ ਨਕ ਕੀ ਇਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ‘ਸਾਿਾਿਯ’ ਰੂਪ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ‘ਨਿਸੇਸ਼’ ਰੂਪ
ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੀ ਿੈ? ਿੀਿਾਸਾਂ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿਾਲ ਿੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਿੇਕਾਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿੰਿਣੀਆਂ ਪੈਣਿੀਆਂ ਜੋ ਅਿੇਕ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਨਿਤ ਿੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀ ਇਸ
ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਿਾਿਯਤਾ ਿਾਲ ਜੋੜਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਾਿਯਤਾ ਦੇ ਅਿਰੂਪ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ ਿੰਿਣੀ ਪਿੇਿੀ ਨਜਸ
ਨਿਚ ਉਿ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਿੀ ਿੋਣਿੇ ਨਜਿਹਾਂ ਬਿੈਰ ਇਿ ਸਾਿਾਿਯਤਾ ਖੜੀ ਿਿੀ ਰਨਿ ਸਕਦੀ।
ਿੰਿੇਸ਼ ਇਸ ਿਾਰਿਾ ਦੀ ਨਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ: ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਿਰਣ (ਯਾਦ ਕਰਿਾ)
ਅਸੰਭਿ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਤਕ ਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਿਹਾਂ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਿਿੀ ਕਰਦੀ। ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਅਿੇਕ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿੰਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਿੱਸ਼ਕਤਾ ਿਿੀ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਕ ਅਤੇ ਨਸਰਫ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਿੀ ਸਾਰੀਆਂ
ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾਿਾਂ ਦੇ ਅਿਰੂਪੀ ਿੈ ਜੋ ਇਕ ਸਾਿਾਿਯਤਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਿਰਨਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ, ਸਿਝੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ। ਇਸ ਤੋੇਂ ਉਿ ਇਸ ਨਸੱਟੇ ’ਤੇ ਪਿੰਚਦੇ ਿਿ ਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਉਿਹਾਂ ਨਿਨਸ਼ਸ਼ਟਤਾਿਾਂ ਿਾਲ ਿੈ
ਜੋ ਇਕ ਸਾਿਾਿਯਤਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉੇਂਦੀਆਂ ਿਿ ਅਤੇ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਰੂਪ’ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
ਨਿਿਰਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ:
(1)

‘ਯੌਨਿਕ’ – ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋੇਂ ਸਿਨਝਆ ਜਾਿੇ ਜੈਸੇ “ਦਾਤਾ”
ਇਸ ਤੋੇਂ ਭਾਿ ਿੈ ਦੇਣ ਿਾਲਾ।

(2)

‘ਰੂੜਹ’ – ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋੇਂ ਸਤੰਤਰ ਸਿਨਝਆ ਜਾਿੇ ।
ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਰਨਸੱਿ (ਆਿ) ਅਰਥਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਸਿਨਝਆ ਜਾਿੇ।

(3)

‘ਯੋਿ-ਰੂੜਹ’ – ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਕਸਰ ਸਿੇਲ ਿਾਲ ਸਿਨਝਆ ਜਾਿੇ। ਜੈਸੇ ‘ਪੰਕਜ’ ਉਿ ਫੱਲ ਿੈ ਜੋ ਿਾਰੇ ਨਿਚ
ਉੱਿਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ‘ਪੰਕ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਿਾਰਾ।

(4)

‘ਯੌਨਿਕ-ਰੂੜਹ’ – ਉਿ ਸ਼ਬਦ ਨਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਸਿੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਿੀੇਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ
ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਿੀੇਂ ਸਿਨਝਆ ਜਾਿੇ, ਜੈਸੇ ‘ਉਦਨਭਦ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਰੋਿਾਣ,
ਬੀਜ ਜਾ ਉੱਿਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਨਕਸਿ ਦਾ ਯਿ।

7.6.12

ਲਕਸ਼ਣ (ਲੱਛਣ)

‘ਲਕਸ਼ਣ’ ਨਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਿ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ ਨਜਸ ਦਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਜਿੜੀ ਨਕਸੇ
ਿੋਰ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੀ ਿੋਿੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਥਸੂਚਕ ਿੋਿੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਜਿੜਾ ਿਕਤਾ ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਨੂੰ
ਨਿਅਕਤ ਿਿੀ ਕਰਦਾ, ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ “ਿੰਿਾ” ਇਸ ਿਾਕ ਨਿਚ “ਿਊਪਾਲ ਿੰਿਾ ਉੱਪਰ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ” ਇਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਇਿ ਿਿੀ ਨਕ ਉਿ ਿੰਿਾ ਦੀਆਂ ਲਨਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ ਬਲਨਕ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਿੰਿਾ ਦੇ ਨਕਿਾਰੇ
ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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7.6.13

ਸਿਾਸਿਾਦ – ਨਿਨਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ

ਸੰਸਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਚ ਸਿਾਸ413 (ਨਿਨਸ਼ਰਤ) ਸ਼ਬਦ ਛੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਿਿ: (1) ‘ਬਿਿਰੀਨਿ’414, ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਸਿਾਸ,
(2) ‘ਤਤਪਰਸ਼’, ਨਿਰਿਾਰਕ ਸਿਾਸ, ਇਸ ਨਿਚ ਿਾਿਿਾਚਕ ਸਿਾਸ (ਿ-ਤਤਪਰਸ਼) ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ, (3)
‘ਕਰਿਿਾਰਯ’-ਿਰਣਿਾਤਿਕ ਸਿਾਸ, (4) ‘ਦਨਿਿ’ - ਸੰਨਖਆਤਿਕ ਸਿਾਸ, ਇਸ ਨਿਚ ਸਿਾਿਾਰ ਸਿਾਸ
(ਜਾਂ ਬਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ) ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ, (5) ‘ਦਿੰਦਿ’ – ਸਿੂਿਕ ਸਿਾਸ, ਇਸ ਨਿਚ ਇਿ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ
ਿਿ; ‘ਇਤਰੇਤਿ’ (ਪਰਸਪਰ) ਸਿੂਿਕ, ‘ਸਿਾਿਾਰ’ ਸਿੂਿਕ ਅਤੇ ‘ਏਕਸ਼ੇਸ’ (ਜਾਂ ਬਾਕੀ) ਸਿੂਿਕ, (6)
‘ਅਿਯਯਯੀਭਾਿ’ – ਅਨਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਨਰਿਰਤਿ ਯੋਿ।

ਬਹੁਿਰੀਵਹ ਸਮਾਸ’ ਨਿਚ ਪਨਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨਥਰ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਨਜਿੜਾ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਦਆਰਾ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਭਾਿ-ਅਰਥ ਰਾਿੀੇਂ ਿੀ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ
ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ “ਨਚਤਰਿ ਆਿਯ” (ਨਚਤਰਿਉ ਿਾਲੇ ਨੂੰ ਨਲਆਓ) ਦਾ ਭਾਿ ਿੈ ਨਕ ਉਸ ਆਦਿੀ ਨੂੰ ਨਲਆਓ
(ਆਿਯ) ਨਜਸ ਕੋਲ ਨਚਤਰਿਊਆਂ ਿਿ। ਇਸ ਨਿਚ ਪਨਿਲਾ ਸ਼ਬਦ (ਨਚਤਰ) ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਿੀੇਂ
“ਨਚਤਰਪਣ” ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੈ, ਜਦ ਨਕ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ “ਿ” (ਿਊ) ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਆਰਾ ਿਊ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ
ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ, ਭਾਿ-ਅਰਥ ਰਾਿੀੇਂ ਇਸ ਦੇ ਿਾਲਕ ਿਲ ਿੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਨਿਆਕਰਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਿੈ ਨਕ ਜਦੋੇਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਸ ਨਿਚ ‘ਬਿਿਰੀਨਿ’ ਰੂਪ ਨਿਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ
ਤਾਂ ਇਿ ਨਿਨਸ਼ਰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਆਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਕੇਤਕ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਿੈ ਪਰ ਇਿਹਾਂ ਤੇੇਂ ਪਰੇ ਰਨਿੰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ “ਨਚਤਰਿ” ਸ਼ਬਦ “ਿਾਲਕੀਅਤ” ਤੋੇਂ ਿੀ
ਇਲਾਿਾ “ਨਚਤਰ” ਅਤੇ “ਿਊ” ਿੋਣ ਦੇ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਪਰ ਿੰਿੇਸ਼ ਦਾ ਿੰਿਣਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਬਿਿਰੀਨਿ’
ਸਿਾਸ ਨਿਚ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਿਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਰਨਿੰਦੀਆਂ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾ ਕੇ ਸਿਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ, ਅਤੇ ਸਿੈ ਸਿਾਸ ਨਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ੀ।

ਤਤਪੁਿਸ਼’ ਸਿਾਸ ਨਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨਥਰ ਿੰਦੀ ਿੈ ਜਦ ਨਕ ਪਨਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਚ ਦੋਿੇੇਂ
‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਲਕਸ਼ਣ’ (ਭਾਿਅਰਥ) ਿੰਦੇ ਿਿ। ਜੈਸੇ, ਸਿਾਸ “ਰਾਜਾ-ਪਰਸ਼” (ਅਰਥਾਤ ਰਾਜੇ ਦਾ
ਅਨਿਕਾਰੀ) ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਨਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਸ਼ਬਦ “ਰਾਜਾ” ਨਸਰਫ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ
ਉਸ ਿਾਲ “ਸੰਬੰਿ” ਨੂੰ ਿੀ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।

ਕਿਮਧਾਿਯ’ ਸਿਾਸ ਨਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰੂਪਤਾ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਪਰ ਉਿਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਜੈਸੇ “ਿੀਲੋਤਪਲ” ਅਰਥਾਤ ਿੀਲੇ ਰੰਿ ਦਾ ਕਿਲ। ਇੱਥੇ
413

ਸਿਾਸ - ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਸਿ- ਆਸ. ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਿਯਾ; ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਾ; ਿਯਾਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਅਿੇਕ ਪਦਾਂ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲਾ ਸੰਸਕਾਰ. ਨਜਿੇੇਂ- ਿਰਨਸੱਖਰੀਨਤ ਆਨਦਕ ਪਦਾਂ ਨਿੱਚ ਸਿਾਸ ਿੈ। ¹ ੪. ਸੰਕ੍ਸ਼ੇਪ. ਖ਼ਲਾਸਾ. "ਦੂਜੇ
ਿਇ ਨਿਤ ਿਯਾਸ ਸਿਾਸ". (ਿਪਰਸੂ) ਿਕਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਿਣ ਿੈ ਨਕ ਨਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰਿ ਦਾ ਜਾਣੂ ਿੋਿੇ. [¹ਿਯਾਕਰਣ
ਨਿੱਚ ਅਿਯਯੀ ਭਾਿ, ਤਤਪਰਸ , ਸਿਾਿਾਨਿਕਰਣ, ਦਰੰਦ ਆਨਦਕ ਸਿਾਸਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਨਲਖੇ ਿਿ.] [ਿ: ਕੋ:]
414

ਬਿਿਰੀਨਿ – ਨਿਆਕਰਣ ਦੇ ਛੀ ਸਿਾਸਾਂ ਨਿਚੋੇਂ ਇਕ ਸਿਾਸ ਜੋ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਕੇ ਇਕ ਪਦ ਬਣਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਜੋ

ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰੂਪ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਪਦ ਦਨਲਤ, ਭਯਭੀਤ, ਪੀਤਿਖ, ਸ਼ਤਰਸੇਿਾਨਿਪ ਆਨਦ।

ਿਿਾਂ ਨਿਆਇ – ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ
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‘ਿੀਲੇ’ ਰੰਿ ਦਾ ਅਤੇ ਫੱਲ ‘ਉਤਪਲ’ (ਕਿਲ) ਦਾ ਸਿਰੂਪੀ ਸੰਬਿ
ੰ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ‘ਦਨਿਿ’ ਸਿਾਸ ਨਿਚ
ਿੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, ‘ਪੰਚ ਿਿਿ’ (ਪੰਜ ਿਊਆਂ)। ਇਸ ਸਿਾਸ ਨਿਚ ਸੰਨਖਆ ਸ਼ਾਿਲ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ।

ਦਿੰਦਿ’ ਸਿਾਸ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਕਸਿ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ਣ (ਭਾਿ-ਅਰਥ) ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ

ਨਿਯਿ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਿੰਦੇ। ਜੈਸੇ, ਯਿ-ਿਰਣ (ਯਿ ਅਤੇ ਿਰਣ)।

ਅਿਯਯਯੀਭਾਿ’ ਸਿਾਸ ਨਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਚ ਦੋਿੇੇਂ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਲਕਸ਼ਣ’ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦੇ ਿਿ, ਜੈਸੇ

‘ਉਪਕੰਭਿ’ (ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਿੇੜੇ)। ਇੱਥੇ “ਕੰਭਿ” ਸ਼ਬਦ ਨਿਚ ਸ਼ਕਤੀ (“ਘੜਾ”) ਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਣ
ਿੀ (“ਿੇੜੇ”) ਿੈ।

7.6.14

ਆਨਖਆਤਿਾਦ – ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਪਰਤਯਯ (ਨਪਛੇਤਰ)

ਸ਼ਾਬਨਦਕ ਪਰਤਯਯ415 (ਜੈਸੇ –ਨਤਤ, -ਤਸ, -ਆਂਤੀ ਆਨਦ) ਿਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਪੱਛੇ ਲੱਿ ਕੇ ਅਰਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਜੈਸੇ, “ਚੈਤਰਪਚਨਤ” (ਚੈਤਰ ਪਕਾਉੇਂਦਾ ਿੈ)। ਇੱਥੇ ‘ਪਨਚਤ’ ਇਿ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਚੈਤਰ
(ਖਾਣਾ) ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਪਰਯਤਿ ਕਰ ਨਰਿਾ ਿੈ। ਜੇ ‘ਕਰਤਾ’ ਜਾਂ ‘ਕਰਤਰ’ ਕੋਈ ਅਚੇਤਿ ਚੀਜ਼ ਿੈ ਤਾਂ ‘ਪਰਤਯਯ’
(ਨਪਛੇਤਰ) ਲਕਸ਼ਣ ਦਆਰਾ ਉਸ ਨਿਯਾ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿਾਤ (ਜਾਂ ਿੂਲ) ਸ਼ਬਦ ਦਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਿੈ, ਜੈਸੇ “ਰਥੋ ਿੱਛਨਤ” (ਇਕ ਰਥ ਜਾਂਦੀ ਿੈ), ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਕ ਰਥ ਨਿਚ ਉਿ ਨਿਯਾ ਿੈ ਜੋ ਉਸਦੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਅਿਕੂਲ ਿੈ।

7.6.15

ਿਾਤਿਾਦ (ਿੂਲ ਸ਼ਬਦ)

ਨਕਸੇ ਨਿਆਪਦ ਦਾ ਿਾਤੂ (ਿੂਲ) ਸ਼ਬਦ ਉਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਿਆਪਣ ਦਆਰਾ ਪਰਿਟ ਕਾਰਜ ਕਰਿ ਦੇ ਅਿਕੂਲ
ਪਰਨਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ, “ਸ: ਿਰਾਿਿ ਿੱਛਨਤ” ਿਾਕ ਨਿਚ ਿੱਛਨਤ ਦਾ ਿਾਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਿਿ’ ਿੈ ਨਜਸ ਦਾ
ਅਰਥ ਿੈ ਜਾਣਾ (ਉਿ ਨਪੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਿੈ)। ਇਸ ਨਿਚ ‘ਿਿ’ ਉਸ ਦੇ ‘ਿਰਾਿ’ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਅਿਕੂਲ ਿੈ,
ਨਜਿੜਾ ਨਕ ਉਸਦੇ ‘ਜਾਣ’ ਦਾ ਕਾਰਜਫਲ (ਜਾ ਪਨਰਣਾਿ) ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ “ਸ: ਨਤਸ਼ਠਨਤ” ਨਜਸ ਨਿਚ “ਸਥਾ”
(ਿਾਤ) ਨਸਰਫ “ਠਨਿਰਣ” ਨੂੰ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਿੈ।

415

ਪਰਤਯਯ ਸੰ. {ਸੰਿਯਾ}. ਨਿਸ਼ਵਾਸ. ਯਕੀਿ। (2) ਪਰਿਾਣ. ਸਬੂਤ। (3) ਨਿਚਾਰ। (4) ਕਾਰਣ. ਿੇਤ। (5) ਿਯਾਖਯਾ।

(6) ਜ਼ਰੂਰਤ। (7) ਨਚੰਿਹ. ਨਿਸ਼ਾਿ। (8) ਨਿਰਣਾ. ਫੈਸਲਾ। (9) ਸੰਿਨਤ. ਰਾਇ। (10) ਸਿਾਇਕ। (11) ਛੰਦਸ਼ਾਸਤਰ
ਅਿਸਾਰ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਅਤੇ ਨਿਣਤੀ ਜਾਣਿ ਦੀ ਰੀਨਤ. ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਨਿਣਤੀ ਅੱਠ ਿੈ - ਪਰਸਤਾਰ, ਸੰਖਯਾ, ਸੂਚੀ, ਿਸਟ ,
ਉਨਦਸਟ , ਿੇਰ, ਪਤਾਕਾ ਅਤੇ ਿਰਕਟੀ। (12) ਿਯਾਕਰਣ ਅਿਸਾਰ ਉਿ ਅੱਖਰ ਅਥਿਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਿੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਤ
ਲਿਕੇ ਅਰਥ ਨਿੱਚ ਨਿਸ਼ੇਸ ਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸੰਿਯਾ ਤੋੇਂ ਨਿਸ਼ੇਸ ਣ ਅਥਿਾ ਨਿਸ਼ੇਸ ਣ ਤੋੇਂ ਸੰਿਯਾ ਬਣਾ ਨਦੰਦਾ ਿੈ. ਜੈਸੇਸੀਤ ਦੇ ਅੰਤ ਲ ਪਰਤਯਯ ਲੱਿਕੇ ਸੀਤਲ, ਿੂਰਖ ਦੇ ਅੰਤ ਤਾ ਲੱਿਕੇ ਿੂਰਖਤਾ ਆਨਦ। [ਿ: ਕੋ:]

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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7.6.16

ਉਪਸਰਿਿਾਦ (ਅਿੇਤਰ)

ਉਪਸਰਿ416 ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਿਿੀ ਿਦ
ੰ ਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਿਾਤ (ਿੂਲ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ
ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਰਿਟਾਉਣ ਲਈ ਿਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ‘ਨਿਜਯਤੇ’ ਨਿਚ ‘ਨਿ’ ਜੋ ਸੰਪੂਰਣ ਨਜੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ
ਿੈ।

7.6.17

ਪਰਿਾਣ-ਚਤਸ਼ਟ ਦਾ ਪਰਿਾਣਯਿਾਦ – ਚਾਰ ਪਰਿਾਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਾਣਿਾਦ

ਕਈ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ‘ਚੇਸ਼ਟਾ’ ਇਕ ਪਰਿਾਣ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਬੇਤਕਾ (ਅਸੰਿਤ) ਿੈ ਨਕਉੇਂਜੋ ‘ਚੇਸ਼ਟਾ’
(ਸੰਕੇਤ) ਨਸਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਿਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਦਲਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੋਈ
ਬੋਲ਼ਾ ਆਦਿੀ ਚੇਸ਼ਟਾ (ਸੈਿਤ) ਰਾਿੀੇਂ ਸਰਿਰਿੀ ਲਈ ਪਰੇਨਰਤ ਿੰਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਉਿ
ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਆਦਿੀ ਦਾ ਿਿੋਰਥ ਸਿਝਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚੇਸ਼ਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਾਣ ਨਿਚ ਅਤੇ ਜਾਂ
ਨਫਰ ਅਿਿਾਿ ਪਰਿਾਣ ਨਿਚ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ‘ਏਨਤਿਯ’417 (ਪਰੰਪਰਾ) ਅਤੇ ‘ਜਿਸ਼ੁਨਤ’
(ਅਫਿਾਿ) ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਾਣ ਤੋੇਂ ਨਭੰਿ ਿਿੀ ਿਿ, ਜਦ ਨਕ ‘ਅਰਥਾਪੱਨਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਿਉਪਲਬਿੀ’ ਅਿਿਾਿ
ਪਰਿਾਣ ਨਿਚ ਸੰਨਿਨਲਤ ਿਿ।

7.7

ਤਤਿਵਚੰਤਾਮਣੀ ਉੱਪਿ ਟੀਕਾ ਵਟੱਪਣੀਆਂ

ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦੀ ਪਰਨਸੱਿੀ ਅਤੇ ਤਿਾਿ ਲੋਕਨਪਰਯਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਚੀਆਂ ਿਈਆਂ ਅਣਨਿਣਤ
ਟੀਕਾ ਨਟੱਪਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਨਿਆਨਖਆਿਾਂ ਨਿਚ ਿੈ। ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਿ ਰਚਿਾਿਾਂ ਨਿਨਥਲਾ ਅਤੇ ਿਾਦੀਆ
ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਅਿਯਾਈਆਂ ਿਲੋੇਂ ਿੀ ਨਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਿ, ਨਜਿਹਾਂ ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ 12ਿੀ ਤੋੇਂ 19ਿੀ ਸਦੀਆਂ
ਨਿਚ ਫੈਨਲਆ ਿੋਇਆ ਿੈ।
ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਨਥਲਾ ਸੰਪਰਦਾਇ 12ਿੀ ਤੋੇਂ 15ਿੀ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਚਕਾਰ ਪਰਫੱਲਤ ਿੋਇਆ।
ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਿੱਖ ਸਆਿੀ ਸਿ ਿਰਿਿਾਿ, ਪਕਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਿਾਸਦੇਿ ਨਿਸ਼ਰ ਆਨਦ। ਇਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੇ
ਪੂਰਿਜਾਂ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ੈਲੀ ਨਿਚ ਬਿਤ ਕਝ ਨਲਨਖਆ, ਪਰੰਤੂ 16ਿੀ
ਸਦੀ ਤੋੇਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਿਿੱਤਤਾ ਘਟਣੀ ਸ਼ਰੂ ਿੋ ਿਈ ਅਤੇ ਨਿਆਇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਿ
ਿਾਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਅਿਯਾਈਆਂ ਿਲੋੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਿਾ।
ਿਾਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾਇ 16ਿੀ ਸਦੀ ਤੋੇਂ 18ਿੀ ਸਦੀਆਂ ਨਿਚਕਾਰ ਪਰਫੱਲਤ ਿੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਿਿਾਿ
ਤਾਰਨਕਕ ਸਆਿੀਆਂ ਨਿਚੋੇਂ ਰਘਿਾਥ ਨਸ਼ਰੋਿਣੀ, ਿਥਰਾਿਾਥ ਤਰਕਿਾਿੀਸ਼, ਜਿਦੀਸ਼ ਤਰਕਲੰਕਾਰ ਅਤੇ
ਿਦਾਿਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਆਨਦ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਣਿਯੋਿ ਿਿ। ਇਿਹਾਂ ਿੇ ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦਾ ਨਿਆਨਖਆਿ
416

ਉਪਸਰਿ - ਸੰ. उपसगष. {ਸੰਿਯਾ}. ਅਰਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ੇਸ ਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਜੋ ਅਿਯਯ ਉਤ, ਉਪ, ਅਨਤ, ਅਨਿ, ਅਿ,

ਅਪ, ਅਨਪ, ਅਨਭ, ਅਿ, ਆਂ , ਸਿ, ਸ, ਦਸ, ਦਰ, ਨਿ, ਨਿਸ, ਨਿਰ, ਪਰਾ, ਪਨਰ, ਪਰ, ਪਰਨਤ ਅਤੇ ਿ ਆਨਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ
ਿੱਢ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ। (2) ਰੋਿ। (3) ਉਪਦਰਿ। (4) ਅਪਸਿਿ (ਸਕਿ). ੫. ਨਿਘਿ। [ਿ: ਕੋ:]
417

ਏਨਤਿਯ - ਸੰ. ऐनतझ {ਸੰਿਯਾ}. ਇਨਤ- ਿ- ਦਾ ਭਾਿ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਿੋਣਾ ਅਰਥਾਤ- ਪਰੰਪਰਾ ਤੋੇਂ ਚਲੀ ਆਈ ਿੱਲ ਦਾ

ਅੰਿੀਕਾਰ ਰੂਪ ਪਰਿਾਣ. ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਨਸੱਿ ਬਾਤ. ਦੇਖੋ, ਪਰਿਾਣ.[ਿ: ਕੋ:]

ਿਿਾਂ ਨਿਆਇ – ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ
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ਆਲੋਚਿਾਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਨਜਸ ਨਿਚ “ਅਿਛੇਦਕ418” ਅਤੇ “ਅਿਨਛੰਿ419” ਿਰਿੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਾਫੀ ਨਿਸਤਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਿਆ। ਨਿਨਭੰਿ ਤਾਰਨਕਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ
ਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ ॥ਅ॥ ਨਿਚ ਨਦੱਤਾ ਨਿਆ ਿੈ।

7.8

ਗੰਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੂਲੀਅਨ੍ ਬੀਜਗਵਣਤ

ਨਿਆਇ (ਜਾਂ ਨਿਆਂ) ਤਰਕ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਿੱਖ ਿਿੋਰਥ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਿਾਲ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਪਰਸਤਾਿ
(ਪਰਨਤਨਿਆ) ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ‘ਸਿੀ’ ਜਾਂ ‘ਿਲਤ’ ਸਾਬਤ ਕਰਿਾ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਨਿਰਣਾਤਿਕ ਬੋਿ ਨਿਚ
ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ‘ਿਣ’ (ਿਰਿ) ਅਤੇ ‘ਸਥਾਿ’ (ਿਾਰਿੀ) ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ (ਨਿਰੱਨਤ) ਨੂੰ ਨਿਚਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਿਣ, ਨਕਸੇ ਸਥਾਿ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦੇ ਿਿ। ਇਿ ਿਸਤੂਆਂ ਨਿਚ ਨਿਿਾਸ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ ‘ਇਸ ਫਰਸ਼ ਤੇ
ਕਰਸੀ ਿੈ।’ ਇਸ ਕਥਿ ਨਿਚ ਕਰਸੀ ਦੀ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਿੌਜੂਦਿੀ, ਫਰਸ਼ ਦਾ ਿਣ ਿੈ। ਇਿ ਕਥਿ ‘ਫਰਸ਼’ ਤੇ
ਕਰਸੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿਣ ਨਸਰਫ ਇਕ ਨਿਸੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਨਿਨਭੰਿ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਿਰਨਿ (ਿਰੋਿ, ਿੱਟ ਜਾਂ ਿੱਛ) ਦੇ ਨਕਸੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਿਣ ਦਾ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਨਜਿੇੇਂ ਲਾਲ ਰੰਿ ਦੀਆਂ
ਨਿਨਭੰਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਿਰਨਿ ਜਾਂ ਿੱਛ)। ਨਕਸੇ ਿਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਿ (ਅਣਿੋੇਂਦ ਜਾਂ ਅਭਾਿ) ਇਕ ਿੋਰ ਿਣ ਪੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਿਾਤਿਕ (ਜਾਂ ਿਕਾਰਾਤਿਕ) ਿਣ ਨਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਕ ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਕਥਿ,
ਨਿਸ਼ੇਿਾਤਿਕ ਿਣ ਦਾ ਲੱਛਣ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ। ਿਰ ਨਿਨਿਆਿਕ ਬੋਿ ਕਦਰਤੀ ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ
ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਬੋਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਸਕਾਰਾਤਿਕ ਜਾਂ ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਿ। ਕਦਰਤੀ ਿਸਤੂਆਂ
ਅਤੇ ਘਟਿਾਿਾਂ ‘ਦੇਸ’ ਨਿਚ ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਕਾਲ’ ਨਿਚ ਨਿਚਰਦੀਆਂ ਿਿ। ਿੰਿੇਸ਼ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ
ਅਿਸਾਰ ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਿ-ਰਨਿਤ ਅਨਿਕਰਣ (ਘੇਰਾ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ “ਅਣ-” ਪਦ
ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ (ਨਜਿੇੇਂ ਅਣ-ਿਊ) ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਿੰਿੇਸ਼ ਿੇ ਨਿਆਇ ਤਰਕ ਦੇ “ਨਿਆਪਤੀ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬੜੇ
ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਸਤਾਰ ਿਾਲ ਘੋਨਖਆ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਿੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਿਚ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਿੇੇਂ ਪਦ
ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਨਜਿੇੇਂ; ਿਣ (ਿਰਿ), ਸਥਾਿ (ਆਿਾਰ), ਨਿਸ਼ੇਿ (ਅਭਾਿ), ਅਨਿਕਰਣ (ਘੇਰਾ), ਭਾਿਅਨਿਕਰਣ, ਅਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ, ਆਂਸ਼ਕ ਸਥਾਿ (ਅਨਿਆਨਪਆਨਿਰੱਨਤ) ਆਨਦ।
ਜਦੋੇਂ ਨਕਸੇ ਸਥਾਿ (ਜਾਂ ਆਿਾਰ) ਨਿਚ ਨਕਸੇ ਿਣ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਿ
ਤੇ ਿਣ ਦਾ ਅਭਾਿ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ੇਿ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ “ਇਿ ਘੜਾ ਿੀਲਾ ਿਿੀ ਿੈ।“ ਇਸ ਕਥਿ ਿਾਲ ਘੜੇ
ਦੇ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਿੀਲੇ ਰੰਿ ਦਾ ਅਭਾਿ ਦੱਨਸਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਅਭਾਿ ਦਾ ਅਭਾਿ’ ਸਿੈ ਭਾਿ
ਨਕਿਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਇੰਜ ਿੀ ‘ਨਭੰਿਤਾ’ ਨੂੰ ‘ਸਿਰੂਪਤਾ’ ਦਾ ਅਭਾਿ ਸਿਨਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ “ਿੇਜ਼ ਕਰਸੀ ਿਾਲੋੇਂ
ਨਭਿ ਿੈ।” ਇਸ ਕਥਿ ਨਿਚ ਇਿ ਦਰਸਾਇਆ ਨਿਆ ਿੈ ਨਕ ਕਰਸੀ ਦਾ ਤਾਤਨਿਕ ਿਣ ਿੇਜ਼ ਦੇ ਤਾਤਨਿਕ
ਿਣ ਿਾਲੋੇਂ ਿੱਖਰਾ ਿੈ; ਅਰਥਾਤ ਿੇਜ਼ ਨਿਚ ਕਰਸੀਪਣ ਅਤੇ ਕਰਸੀ ਨਿਚ ਿੇਜ਼ਪਣ ਿੈਰਿਾਜ਼ਰ (ਅਭਾਿ) ਿੈ।

418

ਅਿਛੋਦਕ – ਭੇਦ ਕਰਿ ਿਾਲਾ, ਨਭੰਿ ਕਰਤਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਿ ਿਾਲਾ, ਛਾਂਿ ਬੀਿ ਕਰਿ ਿਾਲਾ। [ਿ: ਕੋ:]

419

ਅਿਨਛੰਿ – ਜਦਾ (ਿੱਖ) ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ, ਅਲਿ ਕਾਤਾ ਿੋਇਆ, ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰਨਿਤ। [ਿ: ਕੋ:]
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ਇਕ ਿਣ ਦਾ ‘ਭਾਿ420-ਅਨਿਕਰਣ’, ਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਉਿ ਿੱਛ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ ਇਿ ਸਥਾਿਣਯੋਿ421
ਿੋਿੇ। ‘ਅਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ’ ਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਉਿ ਿੱਛ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਜੱਥੇ ਇਿ ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਨ੍ਾ ਿੋਿੇ। ‘ਭਾਿਅਨਿਕਰਣ’ ਤੋੇਂ ਸੱਖਣਾ422 ਿਣ, ਅਣ-ਸਥਾਿਣਯੋਿ (ਨਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਿ ਿਾ ਿੋਿੇ) ਿੰਦਾ ਿੈ। ਐਸਾ ਿਣ
ਅਿਾਸਤਨਿਕ (ਜਾਂ ਕਲਨਪਤ) ਿਣ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ, ਨਜਸ ਿਣ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿਾ ਿੋਿੇ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਿ
ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਿਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੈਸੇ ‘ਖਰਿੋਸ਼ ਦੇ ਨਸੰਿ’ ਨਕਉੇਂਨਕ ਖਰਿੋਸ਼ ਦੇ ਨਸੰਿ ਿਿੀ ਿੰਦੇ। ‘ਅਭਾਿਅਨਿਕਰਣ’ ਤੋੇਂ ਸੱਖਣਾ ਿਣ ਿਾਸਤਨਿਕ (ਜਾਂ ਅਕਲਨਪਤ) ਿਣ ਿੰਦਾ ਿੈ, ਜੈਸੇ ਨਿਆਿਯੋਿਤਾ,
ਿਰਣਿਯੋਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿੇਯਯੋਿਤਾ423। ਐਸੇ ਿਣ ਸਦੀਿੀ ਿਣ ਕਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ (ਕੇਿਲਅਿਵਨਯਿ424)। ਦੋਿੋ
ਅਿਾਸਤਨਿਕ (ਅਣ-ਸਥਾਿਣਯੋਿ) ਅਤੇ ਿਾਸਤਨਿਕ ਜਾਂ ਸਦੀਿੀ (ਸਥਾਿਣਯੋਿ) ਿਣ ਅਣ-ਨਿਸ਼ੇਿਣਯੋਿ425
ਿਣ ਿੰਿੇ ਿਏ ਿਿ, ਨਕਉੇਂ ਜੋ ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਿ (ਅਭਾਿ) ਿਾਸਤਨਿਕ (ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਿਣਯੋਿ) ਿਣ ਪੈਦਾ
ਿਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਨਜਿੇੇਂ ਿਣ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਅਭਾਿ = ਿਣ)। ਿਾ ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਣ ਅਿਾਸਤਨਿਕ ਿਣ ਿੰਦੇ
ਿਿ।
ਿੰਿੇਸ਼ ਦੇ ਿਿਾਂ-ਨਿਆਇ ਨਿਚ ਿਾਸਤਨਿਕ (ਅਣ-ਕਾਲਪਨਿਕ) ਿਣ ਦਾ ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਖਾਲੀ ਿਿੀ
ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਇਿ ਇਸ ਲਈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਜੇਕਰ ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਖਾਲੀ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਬੰਿਤ ਿਣ ਅਣਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿੋ ਜਾਿੇਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਿਿੀ ਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਨਸੱਿ’ ਿਣ
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਅਨਿਕਤਰ ਿਣ, ਸਿੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ ਏਦਾਂ ਨਕ ਉਿ ਇਕੋ ਅਨਿਕਰਣ ਦੇ ਿੱਛ ਨਿਚ
ਆਪਣੇ ਅਭਾਿਾਂ ਿਾਲ ਸਨਿ-ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਿੀ ਿੰਦੇ। ਅਰਥਾਤ, ਨਕਸੇ ਨਿਥੇ ਿੋਏ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਿਣਾਂ
(ਿਰਿਾਂ) ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਅਤੇ ਅਣਿੋੇਂਦ ਸਨਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ; ਇਿ ਤਾਂ ‘ਕੇਿਲ ਿੋਦ’ ਜਾਂ ‘ਕੇਿਲ
ਅਣਿੋੇਂਦ’ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿੰਿ ਲਓ ਨਕ ਦੋ ਅਲਿ ਅਲਿ ਿਣ p ਅਤੇ q ਿਿ। p ਅਤੇ q ਦਾ ਆਪੋ
ਆਪਣਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿੀ ਿੈ। ਅਸੀੇਂ ਕਨਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਜੇਕਰ p ਅਤੇ q ਦੇ ਨਟਕਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਂਝਾ
ਅਨਿਕਰਣ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਉੱਥੇ ਸਨਿ-ਸਥਾਿੇ ਿੋਏ ਿਿ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.12)। ਇੱਥੇ (ੳ) ਨਚੱਤਰ ਨਿਚ p ਅਤੇ q
ਸੰਨਿਨਲਤ ਿਿ ਅਤੇ (ਅ) ਨਿਚ ਇਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਇੰਞ ਨਿਨਭੰਿ ਿਣਾਂ ਦਾ ਸਨਿ-ਸਥਾਿ
ਸਿਰੂਪੀ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਨਿ-ਸਥਾਿ ਨਿਚ ਦੋਿੇੇਂ p ਅਤੇ q ਸ਼ਾਿਲ ਿੰਦੇ ਿਿ ਇਸ ਨੂੰ p ਅਤੇ q ਦਾ ਸੰਯੋਿ
(ਸੰਯੋਜਿ) ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਿਣ ਦੂਜੇ ਿਾਲ ਸਨਿ-ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਉਿਹਾਂ ਦੇ ਭਾਿ-

420

ਭਾਿ - ਸੱਤਾ. ਿੋੇਂਦ. ਅਨਸਤਤਵ [ਿ: ਕੋ:]

421

ਸਥਾਿਣਯੋਿ – ਜੋ ਨਕਸੇ ਸਥਾਿ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੋਿੇ।

422

ਸੱਖਣਾ - ਨਿ- ਖ਼ਾਲੀ. ਕ੍ਸ਼ੀਣਤਾ ਸਨਿਤ. "ਨਿਚਿ ਸਖਣੀ ਆਿਾ". (ਸੂਿੀ ਿਃ ੧)। (2) ਸੰ शङ् खनख ਸ਼ੰਖਿਖ. ਖਾਲੀ

ਕੌਡੀ. ਤੱਛ ਕੌਡੀ.[ਿ: ਕੋੇਂ]
423

ਪਰਿੇਯਯੋਿਤਾ – ਜੋ ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਿੋਿੇ, ਨਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਿਾਪ ਦੱਨਸਆ ਜਾ ਸਕੇ [ਿ: ਕੋ:](ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਯੋਿ)

424

ਅਿਵਯ – ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਯਾ, ਸੰਬੰਿ, ਸੰਯੋਿ, ਿੇਲ [ਿ: ਕੋ:], (ਜੋ ਕੇਿਲ ਸੰਯੋਿ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਿੋਿੇ)

425

ਨਿਸ਼ੇਿ - ਿਕਾਰਣ, ਇਿਕਾਰ, ਿਾਂਿ; ਖੰਡਿ, ਪਰਨਤਿਾਦ; ਨਿਖੇਿ, ਿਾਸਤੀ; ਿਕਾਰਾਤਿਕ ਿਸਤੂ, ਅਣਿੋੇਂਦ [ਿ: ਕੋ:]

ਿਿਾਂ ਨਿਆਇ – ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ
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ਅਨਿਕਰਣ ਆਪਸ ਨਿਚ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂ ਸੰਨਿਨਲਤ ਿੰਦੇ ਿਿ। ‘ਿੀਲ ਕਿਲ’ ਦੇ ਫੱਲ ਨਿਚ ਕਿਲਪਣ ਅਤੇ ਿੀਲਾ
ਰੰਿ ਸਨਿ-ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਿ।

ਵਚੱਤਿ 7.12 ਸਨਿਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਣ (ਿਰਿ)
ਪਰੰਤੂ, ਿੰਿੇਸ਼ ਅਿਸਾਰ, ਕਝ ਇਕ ਿਣ ਆਂਨਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਿਚ (ਅਨਿਆਨਪਆਨਿਰੱਨਤ) ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿੰਦੇ
ਿਿ। ਜਦੋੇਂ ਇਕ ਿਣ ਆਪਣੀ ਅਣ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਿਾਲ ਸਨਿ-ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਆਨਪਆਨਿਰੱਨਤ
ਿਣ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਨਜਿੇੇਂ ਕਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਿਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨਿੱਸੇ ਦਾ ਿੇਲ (ਸੰਪਰਕ)। ਇਸ ਦੀ ਇਕ
ਿੋਰ ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.3। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਚ ਜੇਕਰ ਨਕਸੇ ਿਣ ਦਾ ‘ਅਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ’ ਅਤੇ
‘ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ’ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂ ਸੰਨਿਨਲਤ ਿੰਦੇ ਿਿ ਤਾਂ ਇਸ ਿਣ ਨੂੰ ਅਨਿਆਨਪਆਨਿਰੱਨਤ ਿਣ
ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਿਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਝ ਇਕ ਨਿੱਸੇ ਿੀ ਕਰਸੀ ਨੂੰ ਛੋਿਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਨਿੱਨਸਆਂ ਦਾ ਿੇਲ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ। ਪਰ ਕਰਸੀ ਨੂੰ ‘ਸਰੀਰ-ਛੋਿ’ (ਿਣ ਿੋਣ ਦੇ ਿਾਤੇ) ਦੀ ਉਪਸਨਥਤੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤੀ ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਇਿ ਕਨਿ ਕੇ ਨਕ “ਿੈੇਂ ਕਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ
ਿਾਂ।” ਅਰਥਾਤ “ਿੇਰਾ” ਅਤੇ “ਕਰਸੀ” ਦਾ ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਸਿਰੂਪੀ ਿੈ ਿਾਲਾਂਨਕ “ਿੇਰ”ੇ ਅਤੇ “ਕਰਸੀ” ਦੇ
ਕੱਝ ਇਕ ਿਣ (ਅੰਿ) ਇਸ ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਿੀ ਿਿ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.13)।
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ਵਚੱਤਿ 7.13 ਆਂਨਸ਼ਕ ਸਥਾਿਣਯੋਿਤਾ
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ਿਣ, ਿੰਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੇਿਲ ਦੋ ਿਣਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਰਤ (ਪੂਰਿ) ਨਸਰਸ਼ਟੀ426, U, ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ w ਇਕ
ਅਨਿਆਨਪਆਨਿਰੱਨਤ (ਆਂਨਸ਼ਕ ਸਥਾਿਣਯੋਿ) ਿਣ ਿੈ। ਿਣ w ਦੇ ਅਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ ਉਿ ਿੀ ਸਥਾਿ
ਸ਼ਾਿਲ ਿਿੀ ਨਜੱਥੇ w ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਿ-ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ ਬਲਨਕ ਉਿ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿਿ ਨਜੱਥੇ w ਆਂਨਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ। ਇਸ ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਨਿਚ ਇਕ ਿੋਰ ਿਣ, w͂ ਿੀ ਿੈ ਏਦਾਂ ਨਕ ਇਸ ਦੇ ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਨਿਚ w ਦਾ
ਅਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.14)। ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਿ ਿੋਇਆ ਨਕ ਜੇ w ਆਂਨਸ਼ਕ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਣ ਿੈ ਤਾਂ w͂ ਸਦੀਿੀ ਉਪਸਨਥਤ ਿਣ ਿੈ, ਨਕਉੇਂਨਕ ਸਾਡੀ ਨਿਥੀ ਿੋਈ ਨਸਰਸ਼ਟੀ ਨਿਚ
ਨਸਰਫ ਦੋ ਿੀ ਿਣ ਿਿ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, w͂, ਦਾ ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਸਿੱਚੀ ਨਸਰਸ਼ਟੀ, U, ਦਾ ਅਨਿਕਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ
ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਿੀ w͂ ਦਾ ਅਭਾਿ ਅਣ-ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਣ ਿੋ ਜਾਿੇਿਾ ਨਕਉੇਂਨਕ U ਇਕ ਨਿਸਤਰਤ ਨਸਰਸ਼ਟੀ
ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋੇਂ ਬਾਿਰ ਿੋਰ ਕੱਝ ਿੀ ਿਿੀ ਿੈ। ਪਰ ਅਸੀੇਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਨਕਸੇ ਿਣ ਦੇ ‘ਅਭਾਿ ਦਾ ਅਭਾਿ’
ਸਿੈ ਉਸ ਿਣ ਦੇ ਸਿਰੂਪ ਿੰਦਾ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਨਿਰੋਿਾਭਾਸੀ ਿਤੀਜੇ ਤੇ ਪਿਚ
ੰ ਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ‘w͂ ਦਾ
ਅਭਾਿ’ = w ਿੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ w ਅਨਿਆਨਪਆਨਿਰੱਨਤ ਿਣ ਿੈ ਤਾਂ w ਨੂੰ ਅਣ-ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਣ ਸਾਬਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਰਨਕਕ ਨਿਰੋਿਾਭਾਸ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਿੈ।
ਇਸ ਨਿਰੋਿਾਭਾਸ ਨੂੰ ਿੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਿੰਿੇਸ਼ ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਅਸਲ ਨਿਚ w͂ ਦਾ ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਦੋ
ਨਿੱਨਸਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਿ ਦਾ ਬਨਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ: (1) ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ (ਨਜੱਥੇ w ਉਪਸਨਥਤ ਿਿੀ
ਿੈ) ਅਤੇ (2) ਅਸ਼ੁੱਧ ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ (ਨਜੱਥੇ w͂ ਅਤੇ w ਸਨਿ-ਸਥਾਿਣਯੋਿ ਿਿ)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ w͂ ਇਕ
ਆਂਨਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਿਣਯੋਿ (ਅਨਿਆਨਪਆਨਿਰੱਨਤ) ਸਦੀਿੀ ਿਣ (ਕੇਿਲਾਿਵਨਯਿ, के वलान्वयिन्) ਿੈ ਅਤੇ
ਇਿੇੇਂ ਇਿ ਅਭਾਿਯੋਿ ਿੈ। w͂ ਦਾ ਅਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਖਾਲੀ (यनरुपाख्ि427, ਨਿਰਉਪਾਖਯ ਜਾਂ
ਨਿਰਉਪਾਖਯਾਿ428 ) ਿਿੀ ਿੈ; ਇਿ w ਦੇ ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਿਾਲ ਿੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ w͂ ਦਾ ਅਭਾਿਅਨਿਕਰਣ w ਦੇ ਭਾਿ-ਅਨਿਕਰਣ ਦਾ ਸੰਯੋਜਕ ਿੈ।

426

ਅਰਥਾਤ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਨਜਸ ਨਿਚ ਦੋ ਿਣ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੌਜੂਦ ਿੋਣ ਭਾਿ ਇਿਹਾਂ ਦੋ ਿਣਾਂ ਤੋ ਇਲਾਿਾ ਅਤੇ ਆਂਨਸ਼ਕ

ਤੌਰ ਤੇ ਿੋਰ ਕੋਈ ਿਣ ਉਪਸਨਥਤ ਿਾ ਿੋਿੇ।
427

ਨਿਰਉਪਾਖਯ, ननरुपाख्य – ਸਿੱਚੇ ਿਣਾਂ ਤੋੇਂ ਨਿਿੂਣਾ, ਨਿਿਣਾ, ਅਿਾਸਨਿਕ, ਅਕਨਿ [ਸੰ: ਕੋ:]

428

ਉਪਾਖਯਾਿ - ਸੰ. (ਉਪ- ਆਖਯਾਿ) {ਸੰਿਯਾ}. ਪਰਾਣੀ ਕਥਾ. ਇਨਤਿਾਸ। (2) ਨਕਸੇ ਕਥਾ ਿਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀ

ਕਿਾਣੀ.[ਿ: ਕੋ:]
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ਵਚੱਤਿ 7.14 ਨਿਸਤਰਤ ਸਦੀਿੀ ਨਸਰਸ਼ਟੀ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੰਿੇਸ਼ ਪਰਨਤਨਿਆਤਿਕ ਤਰਕ ਦੀ ਦੋ-ਿੱਲੀ ਿਿੀ ਬਲਨਕ ਨਤੰਿ-ਿੱਲੀ ਪੱਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਿਿ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਸਨਤ’, ‘ਅਸਨਤ’ ਤੋੇਂ ਇਲਾਿਾ ‘ਅਣ-ਅਭਾਿਯੋਿ’ ਤੀਜੀ ਿੈ। ਇਿੇੇਂ ਸਾਡਾ ਨਤੰਿ-ਿੱਲਾ ਤਾਰਨਕਕ
ਅਭਾਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿੋਿੇਿਾ ਜੈਸਾ ਸਾਰਣੀ 7.1 ਨਿਚ ਨਦਖਾਇਆ ਨਿਆ ਿੈ।

ਸਾਿਣੀ 7.1 ਿੰਿੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰਨਕਕ ਸੱਚ ਤਾਨਲਕਾ

7.8.1

w

ਅਣ- w

ਸਨਤ (1)

ਅਸਨਤ (0)

ਅਸਨਤ (0)

ਸਨਤ (1)

ਅਣ-ਅਭਾਿਯੋਿ (1)

ਅਣ-ਅਭਾਿਯੋਿ (1)

ਆਿਨਿਕ ਬੂਲੀਅਿ ਬੀਜ-ਿਨਣਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਚ ਸਿੱਚੇ ਿਨਣਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿੱਢ ਬੀਜ-

ਿਨਣਤ ਨੂੰ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਿ ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ ਦਾ ‘ਬੀਜ’। ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋੇਂ ਇਿ ਿਿਰ ਪਨਿਲਾਂ
ਅਰਬੀਆਂ ਿੇ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਿੰਚਦੇ ਪਿੰਚਦੇ ਇਿ ‘ਅਲਜਬਰਾ’ ਬਣ ਨਿਆ। ‘ਬੀਜਿਨਣਤ’
ਿਨਣਤ-ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ ਉਿ ਸ਼ਾਖਾ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ ਿਨਣਤਕ ਪਰਤੀਕਾਂ (ਜਾਂ ਨਚੰਿਹਾਂ) ਅਤੇ ਇਿਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਦੇ
ਨਿਯਿਾਂ ਦਾ ਅਨਿਐਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਚੰਿਹ ‘ਅਨਿਆਤ’ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਿਦ
ੰ ੇ ਿਿ ਨਜਿਹਾਂ ਨੂੰ
ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ (ਜਾਂ ਚਰਰਾਸ਼ੀਆਂ) ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਿਣਨਤਕ-ਕਰਣਾਂ
ਜਾਂ ਅਿਲਾਂ (ਨਜਿੇੇਂ ਜਿਾ (+), ਿਿਫੀ (-), ਿਣਾ (X) ਤਕਸੀਿ () ਆਨਦ) ਰਾਿੀ ਅੰਨਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਿਿ। ਨਜਿੇੇਂ ਅਲਿ ਅਲਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਇਕ ਿਾਕ ਰਾਿੀੇਂ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ
ਸੰਬੰਿ ਿਨਣਤਕ ਸਿੀਕਰਿਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ, ਨਜਿੇੇਂ y = mx + c, ਇਸ ਸਿੀਕਰਿ ਨਿਚ x
ਅਤੇ y ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ (ਚਰ-ਰਾਸ਼ੀਆਂ)ਿਿ।
ਨਜੱਥੇ ਨਕ ਆਿ ਬੀਜਿਨਣਤ ਨਿਚ ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਂਨਕਆ ਿੱਲ ਦਸ-ਅੰਿੀ (ਦਸ਼ਿਲਿ) ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ
ਿੰਦੇ ਿਿ ਉੱਥੇ ਬੂਲੀਅਿ ਬੀਜਿਨਣਤ ਨਿਚ ਦੋ-ਅੰਿੀ ਪਰਣਾਲੀ (‘1’ ਅਤੇ ‘0’) ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਿੱਲ (‘ਸਨਤ’, ‘ਅਸਨਤ’ ਜਾਂ ‘ਸੱਚ’, ‘ਝੂਠ’) ਦੇ ਿਾਿ ਿਾਲ ਿੀ ਜਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਬੂਲੀਅਿ ਿਨਣਤ ਦੇ
ਿਨਣਤਕ ਅਿਲ ‘ਸੰਯੋਜਿ’, ‘ਨਿਯੋਜਿ’ ਅਤੇ ‘ਅਭਾਿ’ (ਜਾਂ ਨਿਸ਼ੇਿ) ਕਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਇਿ ਤਾਰਨਕਕ
ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਿ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਸਿਾਰਿ ਬੀਜਿਨਣਤ ਨਿਚ ਇਿ ਅਿਲ ਸੰਨਖਆਕ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉੇਂਦੇ
ਿਿ।
ਬੂਲੀਅਿ ਬੀਜਿਨਣਤ ਦਾ ਆਿੇਸ਼ ਇਕ ਬਰਤਾਿਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਅਤੇ ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿੀ ਜਾਰਜ ਬੂਲ
ਰਾਿੀੇਂ 1847 ਈ: ਨਿਚ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਿਾਿ “ਬੂਲੀਅਿ ਅਲਜਬਰਾ” ਬੂਲ ਿੇ ਿਿੀ ਬਲਨਕ
ਇਕ ਅਿਰੀਕੀ ਤਾਰਨਕਕ ਅਤੇ ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿੀ ਿੈਿਰੀ ਸ਼ੇਫਰ (Henry M Sheffer) ਿੇ 1913 ਈ: ਨਿਚ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਾਰਿਰਡ ਯੂਿੀਿਰਨਸਟੀ ਨਿਚ ਦੋ-ਅੰਿੀ ਪੱਿਤੀ ਤੇ ਕੰਿ ਕਰ ਰਿੇ ਸਿ।
ਲਿਪਿ ਸਿੱਚੇ ਆਿਨਿਕ ਕੰਨਪਊਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਨਕਨਰਆ ਦਾ ਆਿਾਰ ਦੋ-ਿੱਲੀ ਜਾਂ ਦੋਅਿ
ੰ ੀ429
ਪਰਣਾਲੀ ਿੈ। ਇਿ ਪੱਿਤੀ ‘ਪਰਨਤਨਿਆਤਿਕ ਤਰਕ’ ਜਾਂ ਨਿਆਇ ਤਰਕ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਅੰਿ ਿੈ ਨਜਸ ਨਿਚ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰਨਤਨਿਆ (ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ) ਬਾਰੇ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਣਾ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨਿਰਣਾ ‘ਸਿੀ’
ਜਾਂ ‘ਿਲਤ’, ‘ਸਨਤ’ ਜਾਂ ‘ਅਸਨਤ’, ‘ਿਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਿਾਂਿ’, ‘ਸੱਚ’ ਜਾਂ ‘ਝੂਠ’ ਿਰਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਕੇ ਨਲਆ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਦੋਅੰਿੀ (ਜਾਂ ਦੋਅਕ
ੰ ੀ) ਬੀਜਿਨਣਤ ਨਿਚ ਇਿਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ‘1’ (‘ਸੱਚ’) ਅਤੇ ਨਸਫਰ ‘0’
(‘ਝੂਠ’) ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਕਸੇ ਪਰਨਤਨਿਆ ਦੀ ਸਨਤਅਤਾ (ਭਾਿ ‘ਸੱਚ’ ਜਾਂ ‘ਝੂਠ’)
ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਪਰਨਤਨਿਆਿਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਰਾਿੀੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਇਿ ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਯੋਜਕ ਨਤੰਿ ਿਿ: ‘ਅਤੇ’ (AND), ‘ਜਾਂ’ (OR) ਅਤੇ ‘ਨ੍ਹੀੇਂ’ (NOT)। ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਿਿਾਰ ‘ਸੰਯੋਜਿ’ (Conjunction), ‘ਨਿਯੋਜਿ’ (Disjunction) ਅਤੇ ‘ਅਭਾਿ’ (Negation) ਿੀ
ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿਹਾਂ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਲਈ ਨਿਿਿਨਲਨਖਤ ਨਚੰਿਹ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ (ਦੇਖੋ ਸਾਰਣੀ 7.2):
ਸਾਿਣੀ 7.2 ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਨਚੰਿਹ

ਵਚੰਨ੍ਹ

ਸੰਯੋਜਕ



‘ਅਤੇ’ (AND)



‘ਜਾਂ’ (OR)

~ ਜਾਂ ¬

‘ਨ੍ਹੀੇਂ’ (NOT)

ਜੇਕਰ ‘1’ ਅਤੇ ‘0’ ਦੇ ਸੱਚ ਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਿਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਾਣਕ ਆਂਕੜੇ ਲੈ ਨਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ
ਅੰਕਿਨਣਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਿਸਾਰ ਇਿ ਸੰਬੰਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਨਲਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਿ,

429

ਨਜਸ ਤਰਹਾ ਦਸ਼ਿਲਿ ਪਰਣਾਲੀ ਨਿਚ ਨਿਣਤੀ ਦਾ ਆਿਾਰ ਦਸ ਅੰਕ ਿੰਦੇ ਿਿ (1 ਤੋ: 10) ਉਸੇ ਤਰਹਾ ਦੋਅਕ
ੰ ੀ ਪਰਣਾਲੀ

ਨਿਚ ਦੋ ਅੰਕ ਿੰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਿਿ (0 ਅਤੇ 1)। ਦੋਅਕ
ੰ ੀ ਪਰਣਾਲੀ ਆਿਨਿਕ ਅੰਕੀ ਕੰਨਪਊਟਰ ਤਕਿੀਕ (digital computer
technology) ਦਾ ਿੱਖ ਆਿਾਰ ਿੈ।
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pq=pxq
pq=p+q
~p =1-p
ਇਿਹਾਂ ਨਿਯਿਾਂ ਅਿਸਾਰ ਅਸੀੇਂ ਇਿਹਾਂ ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੱਚ ਤਾਨਲਕਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਨਜਿੇੇਂ
ਸਾਰਣੀ 7.3 ਨਿਚ ਨਦਖਾਇਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਸੱਚ ਤਾਨਲਕਾ ਬੂਲੀਅਿ ਬੀਜਿਨਣਤ ਦਾ ਪਰਿੱਖ ਆਿਾਰ ਿੈ।

ਸਾਿਣੀ 7.3 ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਭੋਿਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਤਾਨਲਕਾ
p

q

p ਅਤੇ q

p ਜਾਂ q

p AND q

p OR q

p

ਨ੍ਹੀੇਂ p
NOT p

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

ਬੂਲੀਅਿ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਿਨਣਤਨਕਨਰਆ (ਅਿਲ) ਅਿਾਸ਼ਨਰਤ (ਸਤੰਤਰ) ਘਟਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸਿਕਾਲੀ
ਿਾਪਰਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਕਦਰਤੀ ਘਟਿਾਿਾਂ ‘ਦੇਸ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਲ’ ਨਿਚ ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਿਿ ਇਸ
ਲਈ ਇਿਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਨਚੱਤਰਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਿਾਲ ਨਿਰੂਨਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿੋ ਨਜਿੇ ਰੇਖਾਨਚੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿੈੱਨ੍
ਿੇਿਾਵਚੱਤਿ (Venn diagram) ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਸੇ ਚਲਰਾਸ਼ੀ (ਨਿਚਰਣਸ਼ੀਲ ਜਾਂ
ਅਨਿਆਤ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੇ ਿਣ ਨੂੰ ਨਿਰੱਤ ਜਾਂ ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਿਾਲ ਪਛਾਨਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ; ਅੰਦਰਲਾ ਖੇਤਰ ਿੱਲ 1
(ਸੱਚ ਜਾਂ ਸਨਤ) ਦੇ ਅਿਰੂਪ ਅਤੇ ਬਾਿਰਲਾ 0 (ਝੂਠ ਜਾਂ ਅਸਨਤ) ਦੇ ਅਿਰੂਪ ਨਿਨਥਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਇਆ
ਕੀਤਾ ਭਾਿ ਇਿਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ ਿੈ ਨਜਿੇੇਂ ਿੇਠਲੇ ਰੇਖਨਚੱਤਰਾਂ ਨਿਚ ਨਦਖਾਇਆ ਨਿਆ ਿੈ।
ਵਿਯੋਜਨ੍ ( ਜਾਂ’) ਲਈ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.15 (ੳ)), p ਅਤੇ q ਨਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੇਤਰ
ਛਾਇਆਕਨਰਤ ਿੈ ਇਿ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਕ (p ਜਾਂ q) ਦਾ ਿੱਲ ‘1’ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਦੋਿੋ ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ (p ਅਤੇ q)
ਦਾ ਿੱਲ ਿੀ ‘1’ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਿਰ (p ਜਾਂ q) ਦਾ ਿੱਲ ‘0’ ਿੋਿੇਿਾ।
ਸੰਯੋਜਨ੍ (‘ਅਤੇ’) ਲਈ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.15 (ਅ)), p ਅਤੇ q ਨਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੇਤਰ ਿੂੜਹਾ
ਛਾਇਆਕਨਰਤ ਿੈ ਇਿ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਨਕ (p ਅਤੇ q) ਦਾ ਿੱਲ ‘1’ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਦੋਿੋ ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ (p ਅਤੇ
q) ਦਾ ਿੱਲ ਿੀ ‘1’ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਿਰ (p ਅਤੇ q) ਦਾ ਿੱਲ ‘0’ ਿੈ।
ਅਭਾਿ (ਨ੍ਹੀੇਂ) ਲਈ p ਦੇ ਬਾਿਰਲੇ ਖੇਤਰ (~p) ਦਾ ਿੱਲ ‘0’ ਿੈ ਜਦੋੇਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ
ਿੱਲ ‘1’ ਿੈ। ਪਰ ਜਦੋੇਂ ਬਾਿਰਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿੱਲ ‘1’ ਿੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਿੱਲ ‘0’ ਿੋਿੇਿਾ।
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ਵਚੱਤਿ 7.15 ਿੈੱਿ ਰੇਖਾਨਚੱਤਰ
ਬੂਲੀਅਿ ਬੀਜਿਨਣਤ ਨੂੰ ਨਿਆਇ ਦੇ ਪਰਨਤਨਿਆਤਿਕ ਤਰਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਿਚ ਨਦਰਸ਼ਟਾਉਣ ਲਈ ਿਣ
ਅਸੀੇਂ ਨਿਆਇ ਤਰਕ ਦੀ ਇਕ ਸਪਰਨਸੱਿ ਉਦਾਿਰਣ ਲੈੇਂਦੇ ਿਾਂ:
1. ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ,

(ਪਰਨਤਨਿਆ)

2. ਨਕਉੇਂਨਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ,

(ਿੇਤ)

3. ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ, ਨਜਿੇੇਂ ਰਸੋਈ ਨਿਚ,

(ਉਦਾਿਰਣ)

4. ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਿੈ,

(ਉਪਿਾਿ)

5. ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ।

(ਨਿਿਿਿ)।

ਇਸ ਨਿਚ ਜਾਿੀ ਿਾਿੀ ‘ਉਦਾਿਰਣ’ ਿਰਤੀ ਿਈ ਿੈ;:“ਨਜੱਥੇ ਨਜੱਥੇ ਿੂੰਆ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਿ ਿੈ ਨਜਿੇੇਂ
ਰਸੋਈ ਨਿਚ” ਨਜਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇ ਤਰਕ ਨਿਚ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਇਕ ਸਿਾਰਿ
ਈਸ਼ਟਕਾਨਚੱਤਰ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.16) ਿਾਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਸਤਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ,

ੇਂ
ਊ

ੇਂ

ਦ
’

ਵਚੱਤਿ 7.16 ਅੱਿ-ਿੂੰਆ ਨਿਆਪਤੀ
ਨਕਉੇਂਨਕ ਿੂੰਏ ਦਾ ਅੱਿ ਿਾਲ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ (ਨਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ) ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਰਸੋਈ ਨਿਚ ਿੂੰਆ
ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀੇਂ ਇਿ ਕਨਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ‘ਰਸੋਈ ਨਿਚ ਅੱਿ ਿੈ’। ਇਿ ਿਤੀਜਾ ਸਰਿਨਿਆਪਕ ਿੰਨਿਆ ਨਿਆ
ਿੈ। ਕਾਰਜਾਤਿਕ ਪੱਿਰ ਤੇ ਅਸੀ ਇਿ ਕਨਿ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ‘ਰਸੋਈ ‘ਚ ਅੱਿ’ ਦੇ ਿਤੀਜੇ ਦਾ ‘ਸੱਚ ਿੱਲ’
(ਭਾਿ ਸਨਤਅਤਾ) ਦੂਜੇ ਦੋ (ਭਾਿ ‘ਰਸੋਈ’ (ਸੱਚ) ਅਤੇ ‘ਿੂਆ
ੰ ’ (ਸੱਚ)) ਦੇ ‘ਸੱਚ ਿੱਲਾਂ’ ਦੇ ਆਪਸੀ
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ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਯੋਜਿ ਦਾ ਪਨਰਣਾਿ ਿੈ (ਭਾਿ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਅੱਿ (ਸੱਚ))। ਇਿ ਿਤੀਜਾ, ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚ
ਤਾਨਲਕਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕੱਨਢਆ ਨਿਆ ਿੈ (ਦੇਖੋ ਸਾਰਣੀ 7.3)।
ਇੱਥੇ ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਯੋਜਕ ‘ਅਤੇ’ ਦਾ ਅਰਥ ਇਿ ਿੈ ਨਕ ਪਨਰਣਾਿ ਸੱਚ ਿੈ ਜੇਕਰ ਦੋਿੇੇਂ ਨਿਿੇਸ਼ੀ
ਪਰਸਤਾਿ ਸੱਚ ਿੰਦੇ ਿਿ, ਭਾਿ ਰਸੋਈ ਿੀ ‘ਸੱਚ’ ਅਤੇ ‘ਿੂੰਆ’ ਿੀ ‘ਸੱਚ’ ਿਿ ਅਰਥਾਤ ਰਸੋਈ ਨਿਚ ਿੂੰਆ
ਉਪਸਨਥਤ ਿੈ। ਇਿ ਪਨਰਣਾਿ ਤਾਂ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਨਕਸੇ ਪਰਸਤਾਿ ਦੇ ਦੋ ਿੀ ਿੱਲ ਸੰਭਿ ਿੰਦੇ ਿਿ
(ਅਰਥਾਤ ‘ਸੱਚ’ ਜਾਂ ‘ਝੂਠ’)। ਿਣ ਜਦ ਅਸੀੇਂ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰਆ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਿ ਿਾਲ ਿੂੰਏ ਦੀ
‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਯਾਦ ਆਉੇਂਦੀ ਿੈ। ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਅਸੀੇਂ ਇਕ ਿੋਰ
ਈਸ਼ਟਕਾਨਚੱਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਿਾਂ (ਦੇਖੋ ਨਚੱਤਰ 7.17)।

ਊ
ਦ
’
ਉ

ਈ

ਵਚੱਤਿ 7.17 ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੱਿ ਿੈ
ਇੱਥੇ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਜੋ ‘ਿੂੰਆ’ ਦੇਨਖਆ ਸਿਨਝਆ ਨਿਆ ਿੈ ਉਿ ‘ਿਦ
ੰ ’ ਿੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਭਾਿੇ
ਪਰਬਤ ਤੇ ਿੂੰਏ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ਤੋੇਂ ਅਸੀੇਂ, ਨਿਆਪਤੀ ਰਾਿੀੇਂ, ਪਰਬਤ ਤੇ ਅੱਿ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ
ਿਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਿ, ਿੂਏ
ੰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿੰਦ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅੱਿ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ‘ਝੂਠ’ (ਭਾਿ ਿਲਤ) ਿੋਿੇਿਾ। ਇਸ
ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿੰਦ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਦੀ ਸੰਭਾਿਿਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਿਾ ਪਿੇਿਾ ਜੋ ‘ਨ੍ਹੀੇਂ’ ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਯੋਜਕ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਜਿੇੇਂ ਨਚੱਤਰ 7.17 ਨਿਚ ਨਦਖਾਇਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਇਸ ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਨਿਚ ‘ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਿੂਆ
ੰ ’ ਸੱਚ ਿੈ,
ਨਕਉੇਂਨਕ ‘ਪਰਬਤ’ (ਸੱਚ) ਉੱਪਰ ‘ਿੂੰਆ’ (ਸੱਚ) ਦੇਨਖਆ ਨਿਆ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿਦ
ੰ ਦੀ ਸੰਭਿਤਾ
ਨੂੰ ਖਤਿ ਕਰਿ ਲਈ ਅਸੀੇਂ ‘ਨ੍ਹੀੇਂ’ ਸੰਯੋਜਕ ਦੀ ਿਰਤੋੇਂ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਨਕਉੇਂਨਕ ਪਰਬਤ ਤੇ ਿੰਦ ਿਿੀ ਿੈ ਇਸ
ਲਈ ਇਿ ਕਥਿ ‘ਸੱਚ’ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਯੋਜਕ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਿੀ ‘ਸੱਚ’ ਿੈ। ਇਿਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਿਤੀਨਜਆ ਨੂੰ ਨਫਰ
‘ਅਤੇ’ ਸੰਯੋਜਕ ਦਆਰਾ ਨਿਲਾ ਕੇ (ਯਾਿੀ ‘ਸੱਚ’ ਅਤੇ ‘ਸੱਚ’ = ‘ਸੱਚ’) ਅਸੀੇਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਿਤੀਜੇ ਤੇ
ਪਿੰਚਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ‘ਪਰਬਤ ਤੇ ਅੱਿ’ ਿੈ (‘ਸੱਚ’)।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀੇਂ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਨਜਸ ਨਿਿੀ ਨੂੰ ‘ਬੂਲੀਅਿ ਅਲਜਬਰਾ’ ਨਕਿਾ ਨਿਆ ਿੈ ਉਿ ਨਿਰੀ-ਪਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਿਾਿ ਤਾਰਨਕਕ ਿੰਿਸ਼
ੇ ਉਪਾਨਿਆਏ (12ਿੀ ਸਦੀ ਈ:) ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤਾਰਨਕਕ ਪਰਕਰਣਾਂ
ਿਾਲ ਿੇਲ ਖਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰਨਕਕ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਨਿਆਨਪਆਨਿਰੱਨਤ (ਆਂਨਸ਼ਕ
ਸਥਾਿਣਯੋਿ) ਿਰਿੇ ਅਨਤਅੰਤ ਅਿੂਠੇ ਅਤੇ ਕਲਪਿਾਤਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਨਸਰਜਣਾ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਸਾਲ
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ਨਿਨਿਆਿਕ ਸੂਝ ਦੇ ਪਰਤੀਕ ਿਿ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਦੱਤੀ ਬੌਿਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨਿਚ ਨਿਨਿਆਿ ਦੀ
ਪਰਫੱਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀੇਂਦੀ ਬਨਿਆਦ ਸਥਾਪਤ ਿੋ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨਤਿਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਤ
ਘਟਿਾਿਾਂ ਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿੀ ਿਰਤੀ ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਿਾ ਿੋਣ ਨਦੱਤਾ। ਪੱਛਿ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋੇਂ ਨਜੰਿੇ ਅਤੇ
ਨਜਸ ਭਾਂਤ ਦੇ ਿੀ ਿਾੜਿੀ ਇਸ ਿਰਤੀ ਿਲ ਆਏ ਉਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਬਲ ਿਾਿਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਿਿਤਾ ਤੋੇਂ ਕੱਝ
ਿਾ ਕੱਝ ਨਸੱਖ ਕੇ ਿੀ ਿਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਸੰਸਨਿਤੀ ਿੇ ਉਿਹਾਂ ਨੂੰ ਿੂੰਿ ਤੋੜਿਾਂ ਫ਼ਸਾਦੀ ਜਿਾਬ ਿਿੀ ਨਦੱਤਾ
ਬਲਨਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਿਿੋਲ ਬੌਨਿਕ ਿਣੀਆਂ ਚੋੇਂ ਿੱਡਿੱਲੀ ਨਿਦਿਤਾ ਿੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਈਸਾ ਪੂਰਿ ਦੀ
ਤੀਸਰੀ ਸਦੀ ਨਿਚ ਸਕੰਦਰ ਿਿਾਿ ਯੂਿਾਿੀ ਿੈਸੇਡੋਿੀਆ ਤੋੇਂ ਚਲ ਕੇ ਰਾਿ ਨਿਚ ਲੱਟ ਿਾਰ ਕਰਦਾ ਈਰਾਿ ਦੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜੱਤਦਾ ਿੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਿੇਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੀ ਤੇ ਆ ਪਿੰਨਚਆ।
ਇੱਥੋੇਂ ਿਾਿਿਨਿੱਤ ਨਰਸ਼ੀਆਂ ਿਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਨਿੱਤਰ ਨਸਨਖਆਿਾਂ ਲੈ ਕੇ ਿਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਚ
ਅਨਿਆਤਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਰੂ ਅਰਸਤੂ ਤੱਕ ਪਿਚ
ੰ ਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਿੀ ਯੂਿਾਿੀ
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਿਸਤੂ ਨਜਿੇੇਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਿੀ ਨਿੱਸਾ ਿੋਣ। ਨਬਲਕਲ ਇਸੇ ਲੈਅ ਨਿਚ
ਅਰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਿੀਆਂ ਿੇ ਇਥੋੇਂ ਦੇ ਿਨਣਤ ਨਿਨਿਆਿ, ਅੰਕਿਨਣਤ ਅਤੇ ਬੀਜਿਨਣਤ ਿਰਿੀਆਂ
ਨਿਨਦਆਿਾਂ ਨੂੰ ਨਸੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿੀਆ ਤੱਕ ਪਿੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਸ਼ਿਲਿ ਨਿਣਿਾ ਪਰਣਾਲੀ ਸਿੱਚੇ ਆਿਨਿਕ
ਨਿਨਿਆਿ ਅਤੇ ਤਕਿੀਕ ਦਾ ਿੱਢ ਬਣੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਿ ਸਭ ਕਝ ਦੇਖਦੇ ਿੋਏ ਇਿ ਕੋਈ ਿੈਰਾਿੀ ਿਾਲੀ ਿੱਲ
ਿਿੀ ਨਕ ਅਖੌਤੀ ‘ਬੂਲੀਅਿ ਅਲਜਬਰਾ’ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਇਨਤਿਾਸ ਿੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨਰਸਨਥਤੀਆਂ ਿਲ
ਿੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੂਲੀਅਿ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਿੰਿੇਸ਼ੀਅਿ’ ਅਲਜਬਰਾ ਕਨਿਣਾ ਨਜ਼ਆਦਾ ਉਨਚਤ
ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਿੋਿੇਿਾ। ਇਨਤਿਾਸ ਇਸ ਦਾ ਿਿਾਿ ਿੈ! ਇਿ ਕੰਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੈ ਿੇਪਰੇ ਚੜਹਾਉਣਾ ਿੋਿੇਿਾ!!

7.8.2

ਬੂਲੀਅਿ ਬੀਜਿਨਣਤ ਦੇ ਨਪਛੋਕੜ ’ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ

ਸਾਿਰਾਜ ਅਤੇ ਬਸਤੀਿਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿਨਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਨਜਸ
ਿਾਲ ਇਕ ਕੌਿ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਿ ਉੱਪਰ ਪਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਜਿਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਤ ਤਾਕਤ
ਆਪਣੀ, ਅਖੌਤੀ, ਿਾਿਸਕ ਅਤੇ ਸਨਭਆਚਾਰਕ ਸਰੇਸ਼ਟਾ ਅਤੇ ਉੱਤਿਤਾ ਿਾਰੀ ਿੋਈ ਕੌਿ ਦੇ ਸਿਾਜਕ ਢਾਂਚੇ
ਅਤੇ ਸਨਭਅਤਾ ਨੂੰ ਕਚਲ ਕੇ ਠੋਸਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਰਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਦੈਿੀ ਉੱਚਤਤਾ ਅਤੇ ਪਨਰਸ਼ੱਿੀ ਬਿਾਲ
ਕਰਦੀ ਿੈ; ‘ਅਸਨਭਅ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਨਭਅ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਿਾਪਾਕ ‘ਕਾਇਆ ਕਲਪ’
ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਿਚ ਿਾਰੀ ਿੋਈ ਕੌਿ ਦੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਨਚੰਤਿ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਚਕਿਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ‘ਿਿੀੇਂ ਨਿਚਾਰ
ਪਰਣਾਲੀ’ ਠੋਸਣ ਦੀ ਿਨਿੰਿ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਭਾਰਤ ਨਿਚ ਇਸਲਾਿੀ ਪਰਭਤਿਤਾ ਦੀ ਨਿਰਾਿਟ ਤੋੇਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਿਿੀ ਸਾਿਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਿੋਣ ਦਾ
ਿਤੀਜਾ ਿੀ ਇਿ ਿੀ ਨਿਕਨਲਆ। ਉੱਿੀਿੀ ਸਦੀ ਤੋੇਂ ਬਰਤਾਿਿੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਨਚੰਤਕਾਂ ਦਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਯਕਤੀਿਾਦੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਲ ਰਿੀਏ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਿੀ ਕੱਝ ਇਿੋ ਨਜਿੀ ਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਿਚ ਿੀ
ਬਰਤਾਿਿੀ ‘ਨਿਦਿਾਿਾਂ’ ਿਲੋੇਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਨਖਆ ਯੂਰਪੀ ਨਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਿਆਰ ਿਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਿੀ ਕੀਤੀ
ਿਈ; ਇਿ ਸਾਬਤ ਕਰਿ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਨਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਰੰਪਰਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਿਕਾਬਲੇ
ਨਿਿੂਣੀ ਿੈ। ਪਰ ਨਜੱਥੇ ਨਕਤੇ ਉਿ ਐਸਾ ਕਰਿ ਤੋੇਂ ਅਸਫਲ ਰਿੇ, ਉੱਥੇ ਿੂ-ਬ-ਿੂ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ ਯਕਤੀ ਨੂੰ
ਿਪਤੀ ਿਰਨਿਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਆ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਜਿਾਰਦਿ ਿਿੇਰੀ
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ਦੀ ਪਸਤਕ [50] ਤੋੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਿੈ ਨਕ ਿੰਿੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਅਿ
ੰ ੀ ਤਰਕਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ‘ਬਾਈਿਰੀ ਅਲਜਬਰਾ’ ਅਤੇ
‘ਬੂਲੀਅਿ ਅਲਜਬਰਾ’ ਦੇ ਨਿਨਭੰਿ ਿਾਿਾਂ ਥੱਲੇ ‘ਆਿਨਿਕ ਨਿਿੀ’ ਕਨਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਆ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀੇਂ
ਆਪਣੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋੇਂ ਦੇਨਖਆ ਿੀ ਿੈ ਇਿ ਦੋਅੰਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨਿਆਇ ਤਰਕ ਦਾ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋੇਂ ਅਨਿੱਖੜਿਾਂ
ਅੰਿ ਬਣੀ ਰਿੀ ਿੈ।
ਬਰਤਾਿੀਆ ਨਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਤਰਕ ਦਾ ਿਤਾਨਲਆ, ਿੈਿਰੀ ਕੋਲਬਰੂਕ ਦੇ 1824 ਈ: ਨਿਚ
‘ਰਾਇਲ ਏਸ਼ੀਅਿ ਸਭਾ’ ਸਾਿਿਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਨਿਐਿ ਪੱਤਰ ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਭਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ
ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਤਾਰਨਕਕ ਪੱਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਨਿਚ ਬੜੀ ਸਰਿਰਿ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ
ਉਸ ਿੇਲੇ ਦੇ ਜਾਿੇ ਿਾਿੇ ਿੈੇਂਬਰਾਂ ਨਿੱਚੋੇਂ ਿਸ਼ਿੂਰ ਤਾਰਨਕਕ ਜਾਰਜ ਬੂਲ, ਨਿਲੀਅਿ ਿੈਨਿਲਟਿ ਅਤੇ ਡੇ ਿੌਰਿਿ
ਿੀ ਸਿ। ਿੀਿਿੀੇਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ਨਿਚ ਦੋਅੰਿੀ ਬੀਜਿਨਣਤ ‘ਬੂਲੀਅਿ ਅਲਜਬਰਾ’ ਦੇ ਿਾਿ ਥੱਲੇ ਿਸ਼ਿੂਰ
ਿੋਇਆ। ਜਾਰਜ ਬੂਲ ਦੀ ਪਤਿੀ, ਿੈਰੀ ਐਿਨਰਸਟ ਬੂਲ, ਨਲਖਦੇ ਿਿ ਨਕ ਉੱਿੀਿੀ ਸਦੀ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸਾਇੰਸ
“ਕਦੇ ਿੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਰਤਿਾਿ ਉਚਾਈਆਂ ਤਕ ਿਾ ਪਿੰਚ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਇਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨਿਆਿਿਈ
ਖਜ਼ਾਿੇ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਥਲੀ ਲਨਿਰਾਂ ਿਾਲ ਉਪਜਾਊ ਿਾ ਕੀਤੀ ਿੰਦੀ।” ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਿੇ ਨਕਿਾ ਨਕ “ਜਾਰਜ
ਬੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਿੀ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਿ, ਿਨਣਤਸ਼ਾਸਤਰ, ਖਿੋਲਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਿਚਾਰਾਂ ਤੋੇਂ ਜਾਣੂ ਸਿ
ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਤ ਿੀ ਸਿ।”
ਿੈਰੀ ਬੂਲ ਦੇ ਿਤ ਅਿਸਾਰ ਜਾਰਜ ਬੂਲ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਿੂੜਹਾ
ਅਸਰ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਿੀਿੀੇਂ ਸਦੀ ਨਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਿਨਿਆਿਿਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦਾ ਇਿ ਿਾਲ ਸੀ ਨਕ ਨਜਸ ਸੋਚ
ਦਾ ਈਸਾਈ ਕੈਥੋਨਲਕ ਿਰਿਸ਼ਾਸਤਰ ਿਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਿਿੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਿਕਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ
ਦਾ ਨਸਰਫ ਕੈਥੋਨਲਕ ਿਖੌਟੇ ਥੱਲੇ ਿੀ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਥੋਨਲਕ ਸੋਚਣੀ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਸੋਚ ਿਾਨਲਆਂ ਨੂੰ
ਕਰੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਕੇ ਿਰਿ ਨਿੱਚੋੇਂ ਕੱਢ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚਲਤ ਿਿੌਲ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖਦੇ
ਿੋਏ ਿੈਰੀ ਬੂਲ ਿੈਰਾਿੀ ਿਾਲ ਪੱਛਦੇ ਿਿ; “ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਨਕ ਬਾਬੇਜ (Babbage), ਡੇ ਿੌਰਿਿ (De
Morgan) ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਬੂਲ (George Boole) ਿਰਿੇ ਨਤੰਿ ਪਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਬਲ ਨਿੰਦੂਕਰਣ ਦਾ, 18301865 ਦੇ ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਿੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਯੋਿਦਾਿ, ‘ਆਨਿਨਤ ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’
(Vector Analysis) ਅਤੇ ਿਨਣਤਨਿਨਿਆਿ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਨਿਚ ਕੀ ਸੀ ਨਜਸ ਰਾਿੀੇਂ ਿਣ ਭੌਨਤਕ ਨਿਨਿਆਿ
ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿ।” [108] ਅਰਥਾਤ ਿੈਰੀ ਬੂਲ ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਚਾਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਬਰਤਾਿੀਆ
ਦੇ ਨਿਨਿਆਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨਿਚ ਿਾਿਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਇਿ ਕਦੇ ਿੀ ਿਿੀ ਸੀ ਿੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਕ
ਇਿਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦੂ ਅਸਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। (ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ ॥ੲ॥)।
ਇਸ ਤੋੇਂ ਇਿ ਸਾਫ ਜ਼ਾਿਰ ਿੈ ਨਕ ਕੋਲਬਰੂਕ ਦੀਆਂ ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਤੋੇਂ ਬੂਲ ਅਤੇ ਿੋਰ
ਬਰਤਾਿਿੀ ਤਾਰਨਕਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਿ। ਿੈਰੀ ਬੂਲ ਦਾ ਇਿ ਨਿਰਣਾ ਿੈ ਨਕ ਭਾਿੇੇਂ ਭਾਰਤੀ
ਬੀਜਿਨਣਤ ਦਾ ‘ਨਚੰਿਹਅੰਕਣ’ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਨਤਨਸੱਿ ਪਰਯੋਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦੇਣ ਿੈ ਪਰੰਤੂ ਿੂਲ ਸੰਕਲਪਿਈ
ਨਿਚਾਰਿਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿੀ ਿੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਤੀਕਾਤਿਕ ਤਰਕ (Symbolic Logic) ਅਤੇ ‘ਬਾਈਿਰੀ’ ਜਾਂ
‘ਬੂਲੀਅਿ’ ਅਲਜਬਰਾ (Boolian Algebra) ਇਿਹਾਂ ਿਜ਼ਬੂਤ ਿੀਿਾਂ ਤੇ ਿੀ ਉੱਸਨਰਆ ਖੜਹਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ
ਇਿ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਿਾਲੀ ਿੱਲ ਿਿੀ ਨਕ ਜਾਰਜ ਬੂਲ ਦਾ ਅਲਜਬਰਾ ਨਿਆਇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਸਿਾਤਾਂ ਿਾਲ
ਨਿਲਦਾ ਜਲਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਾਨਿਆਏ ਦੀਆਂ ‘ਨਿਆਪਤੀ’ ਬਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ਿਈ ਅਤੇ
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ਕਲਪਿਾਤਿਕ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਨਿਕਨਸਤ ਿੋਇਆ ਲਿਦਾ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਿਹਾਂ ਨਿਚ
ਇੰਿੀ ਸਿਾਿਤਾ ਕੇਿਲ ਇਤਫਾਕੀਆ ਿੀ ਿਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਦਾ ਸਿੀ ਸਿੀ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਿ ਲਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਨਿਤ ਨਿਦਿਾਿਾਂ, ਨਿਨਿਆਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇਿ ਦੈਿੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਿੈ ਨਕ ਉਿ
ਪਰਾਚੀਿ ਿਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਤਰਜਿਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨਿਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਿਿਣੇ ਨਲਆਉਣ। ਿਣ ਤੱਕ,
ਐਸਾ ਿਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਦਿਾਿਾਂ ਿੇ ਜੋ ਿਕਸਾਿ ਭਾਰਤੀ ਸਨਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਨਿਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਿੈ
ਯੂਰਪੀ ਸਾਿਰਾਜ ਿੀ ਿਿੀ ਕਰ ਸਨਕਆ।
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ਪਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ॥ੳ॥
ਪਾਵਿਭਾਵਸ਼ਕ ਪਦ

ਪਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ॥ੳ॥
ਪਾਵਿਭਾਵਸ਼ਕ ਪਦ
ਅਵਿਆਤੀਿਾਦ:

ਇਕ ਤਰਕਿਾਕ ਨਜਸ ਨਿਚ ਪੂਰਕ ਆਪਣੇ ਿੀ ਨਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦਰਸਾਉੇਂਦਾ
ਿੋਿੇ।

ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ:

ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਜੋਿ, ਿੇਲ ਜੋੜ, ਸੰਕਲਿ: ਏਕੀਕਰਿ, ਨਭੰਿ ਨਭੰਿ ਤੱਤਾਂ ਦਾ
ਸੰਿਠਿ, ਨਿਸ਼ਰਿ, ਿੇਲ, ਿਾਕ ਜੋੜ; ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੋਿ, ਸਿਾਸ।

ਕਾਿਣਤਾ:

ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਨਸਿਾਂਤ। ਅਚਾਰੀਆ
ਿਾਿਾਰਜਿ (250-320 ਈਸਿੀ) ਕਨਿੰਦੇ ਿਿ ਨਕ ਕਦਰਤ ਨਿਚ, “ਿਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਚ, ਿਾ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਤੋੇਂ, ਿਾ ਦੋਿਾਂ ਤੋੇਂ, ਿਾ ਨਕਸੇ ਕਾਰਣ (ਿੇਤ)
ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਦੇ ਿੀ, ਨਕਤੇ ਿੀ, ਉਤਪੰਿ ਿਿੀ ਿੰਦੀ।“

ਆਧੇਯ:

ਨਕਸੇ ਆਿਾਰ ਦੇ ਸਿਾਰੇ ਨਟਕਣ ਿਾਲੀ ਿਸਤ, ਜੈਸੇ- ਭਜਾ ਆਿਾਰ ਦੇ ਸਿਾਰੇ
ਨਟਕਣ ਿਾਲਾ ਕੜਾ ਆਿੇਯ ਿੈ। ਤਰਕਿਾਕ ਨਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਿੀ ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਪੂਿਿ:

ਅਪਾਦਾਿਾਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿਯੋਯਕ ਤਰਕਿਾਕਾਂ ਨਿਚਲੇ ਪਨਿਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਿੱਸੇ
ਦਾ ਿਾਿ ਜੋ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ:

ਨਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਨਿਖੇੜ, ਛਾਣ-ਬੀਣ, ਅੰਿ-ਨਿਖੇੜ, ਿਾਕ-ਿੰਡ, ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜ।

ਪਰਵਤਗਯਾ, ਪਰਵਤਵਗਆ

ਨਕਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਰਿ ਅਥਿਾ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਚਿ ਦੇਣਾ.ਪਰਣ ਕਰਿਾ।

ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ:

ਨਿਆਇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿੱਚ ਪੰਚਾਿਯਿ ਦਾ ਪਨਿਲਾ ਿਾਕ।

ਪੰਚਾਂਗ:

ਿੀਨਤ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਿ- ਸਿਾਯ, ਸਾਿਿ ਦੇ ਉਪਾਯ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਿਯਾਿ,
ਨਿਪਦਾ ਦੂਰ ਕਰਿ ਦਾ ਯਤਿ ਅਤੇ ਕਾਰਯ ਨਸੱਨਿ।

ਪੂਿਕ:

ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨਿਚ ਜੋ ਕਝ ਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਨਕਿਾ
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਦੇਖੋ ਆਿੇਯ।

ਿਾਦ:

ਨਿਆਿ ਦੇ ਿਿੱਤਿਪੂਰਣ ਪਰਸ਼ਿਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਿਰਾਂ ਨਿਚਕਾਰ
ਸ਼ਾਂਤਿਈ ਨਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ (ਿੋਸ਼ਟੀ, ਪਰਿਚਿ) ਨੂੰ ਿਾਦ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਦਰਿ:

ਉਿ ਿਸਤ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਕਨਰਆ ਅਤੇ ਿਣਾਂ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ਿੋਿੇ। ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ
ਆਕਾਸ਼, ਿਾਯੂ, ਅੱਿ, ਪਾਣੀ, ਿਰਤੀ ਆਤਿਾ ਅਤੇ ਿਿ ਆਨਦ।

ਗੁਣ:

ਉਿ ਜੋ ਦਰਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੌਜੂਦ ਿੰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਨਿਸਨਕਨਰਆ (ਬੇਿਰਕਤ)
ਰਨਿੰਦੇ ਿਿ, ਜੈਸੇ ਰੰਿ, ਸਆਦ, ਿੰਿ (ਿਨਿਕ, ਿਾਸ਼ਿਾ), ਭਾਰਾ/ਿਲਕਾ,

ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
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ਠੰਡਾ/ਿਰਿ, ਬੱਿੀ (ਸੂਝ), ਦੱਖ/ਸੱਖ, ਇੱਛਾ/ਅਨਿੱਛਾ, ਅਸਿਾਿਤਾ,
ਨਿਰੋਿਤਾ, ਸੰਜੋਿ, ਿਖਰੇਿਾਂ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਿਾਤਰਾ ਆਨਦ।
ਕਿਮ:

ਉਿ ਜੋ ‘ਸੰਜੋਿ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਜੋਿ’ (ਿਖਰੇਿਾ) ਦਾ ਕਾਰਿ ਿੋਿੇ। ਜੋ ਨਕਸੇ ਦਰਿ
ਨਿਚ ਿੌਜੂਦ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ‘ਕਾਰਜਫਲ’ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿੰਦਾ ਿੈ; ਉਿ ਕਾਰਜਫਲ ਜੋ
ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ ਪਰਿਟ ਿੋਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਕਸੇ ਿੋਰ ਕਰਿ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਿਿੀ
ਕਰਦਾ।

ਸਾਮਾਨ੍ਯ:

(ਸਰਿਨਿਆਪਕ) - ਜੋ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼:

ਜੋ ਨਭੰਿਤਾ (ਅਸਿਾਿਤਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਨਕਸੇ ਦਰਿ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਜੋ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਨਜਆਂ ਤੋੇਂ ਅਲਿ ਕਰਦੇ ਿਿ।

ਸਮਿਾਯ:

ਦਰਿ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਣਾਂ ਜਾਂ ਨਕਨਰਆਿਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੰਬੰਿ ਨਜਸ ਤੋੇਂ ਬਿੈਰ
ਉਿਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਨਤੱਤਿ ਿਿੀ ਿੰਦਾ, ਭਾਿ ਉਿਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋੇਂਦ ਿਿੀ ਿੈ।

ਪਰਵਤਗਯਾ:

(ਪਰਸਥਾਪਿਾ) – ਨਕਸੇ ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਕਥਿ, ਜੈਸੇ ਇਿ
ਕਨਿਣਾ ਨਕ “ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ ਿੈ।” ਇਿ ਇਕ ਪਰਸਥਾਪਿਾ ਜਾਂ ਪਰਨਤਿਯ ਿੈ
ਨਜਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਿਿੀ (ਤਰਕ-ਿਾਕ) ਿਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ।

ਸ ਾਪਨ੍ਾ:

ਤਰਕ (ਦਲੀਲ), ਨਦਰਸ਼ਟਾਂਤ, ਪਰਯੋਿ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਦੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦਆਰਾ
ਨਕਸੇ ਪਰਨਤਿਯਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਪਤ ਕਰਿਾ।

ਪਰਵਤਸ ਾਪਨ੍ਾ:

ਨਿਰੋਿੀ ਪਰਨਤਿਯਾ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਕਰਿਾ।

ਹੇਤੁ:

(ਕਾਰਣ) - ਨਿਆਿ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਜਸ ਤਰਹਾਂ ਨਕ ‘ਪਰਤੱਖ’, ਅਿਿਾਿ ਏਨਤਿਯ
(ਪਰੰਪਰਾ) ਅਤੇ ਉਪਿੇਯ (ਤਲਿਾ, ਉਪਿਾ)। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ‘ਨਲੰਿ’
ਿੀ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਉਪਨ੍ਯ:

ਪਰਯੋਿ ਜਾਂ ਿਰਤੋੇਂ (ਦੇਖੋ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਿਰਣਾਂ, ਸਥਾਪਿਾ ਅਤੇ
ਪਰਨਤਸਤਾਪਿਾ)।

ਵਨ੍ਗਮਨ੍:

ਤਰਕਿਾਕ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਜਾਂ ਨਸੱਿ ਕਰਿ ਿਾਲਾ ਿਾਕ (ਨਿਰਣਾ)।

ਉੱਤਿ:

ਪਰਨਤ-ਪਰਨਤਿਯ, ਪਰਨਤਸਥਾਪਿਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰਨਤਿਯਾ।

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ:

ਉਿ ਚੀਜ਼ ਨਜਸ ਬਾਰੇ ‘ਆਿ ਆਦਿੀ’ ਅਤੇ ‘ਿਾਿਰ’ ਦੇ ਨਖਆਲਾਂ ਨਿਚ
ਸਨਿਿਤੀ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਕ “ਅੱਿ ਿਰਿ ਿੰਦੀ ਿੈ।“

ਵਸਧਾਂਤ:

ਉਿ ਿਤ (ਜਾਂ ਸੱਚ) ਜੋ ਿਾਿਰਾਂ ਦਆਰਾ, ਪੱਛ-ਪੜਤਾਲ (ਪਰਖ) ਦੇ
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ।

ਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ ॥ੳ॥
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ਸ਼ਬਦ:

ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਿਕ ਸਿੇਲ (ਸੰਜੋਿ) “ਸ਼ਬਦ” ਅਖਿਾਉੇਂਦਾ ਿੈ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਤੱਿ:

ਉਿ ਨਿਆਿ ਜੋ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਨਿਆਨਿੰਦੀਰ ਆਂ) ਅਤੇ ਿਿ ਦੇ ਸਿੇਲ
ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ। ਸੱਖ, ਦੱਖ, ਇੱਛਾ, ਅਨਿੱਛਾ, ਆਨਦ ਿਿ
ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਿਿ, ਜਦ ਨਕ ਿਿੀ (ਆਿਾਜ਼), ਰੰਿ ਆਨਦ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ
ਨਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਿਿ।

ਅਨ੍ੁਮਾਨ੍:

ਇਿ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਪਰਨਿਆ ਿੈ ਜੋ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਿ ਦੇ ਆਪਸੀ
ਸੰਬੰਿਾਂ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਨਜਿੇੇਂ, ‘ਅੱਿ’ ਦੀ ਿੌਜੂਦਿੀ ਦਾ ਅਿਿਾਿ
‘ਿੂਏੇਂ’ ਦੇ ਪਰਨਤਅਕਸ਼ ਤੋੇਂ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। “ਨਜੱਥੇ ਿੂਆਂ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਿ
ਿੀ ਿੈ।“

ਉਪਮਯ:

(ਤਲਿਾ) - ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਿਆਿ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਿਾਲ ਸਿਰੂਪਤਾ ਤੋੇਂ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ।

ਵਤਆਯ:
ਸੰਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾ:

(ਪਰੰਪਰਾ) - ਨਿਆਿ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਿਆ ਿੋਿੇ।
(ਸੰਦੇਿ) - ਨਕਸੇ ਕਥਿ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਿਾ, ਨਜਿੇੇਂ ਇਿ ਸਿਾਲ ਕਰਿਾ
“ਕੀ ਆਤਿਾ ਦੀ ਿੋੇਂਦ ਿੈ ਜਾ ਿਿੀ?” ਜਾਂ “ਕੀ ਿੇਰਾ ਨਿਆਿ ਸਿੀ ਿੈ ਜਾਂ
ਿਲਤ?”। ਿਰ ਨਿਨਿਆਿਕ ਪੱਛ ਪੜਤਾਲ ‘ਸੰਸਾ’ ਤੋੇਂ ਸ਼ਰੂ ਿੰਦੀ ਿੈ।

ਪਰਯੋਜਨ੍:

(ਉਦੇਸ਼) - ਉਿ ਿਿੋਰਥ ਨਜਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਕਰਿ’ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।

ਿਯਵਭਚਾਿ ਜਾਂ

(ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ) ਉਿ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ‘ਿੇਤ’ ਨਜਸ ਨਿਚ ‘ਦੋਸ਼’ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਜੋ

ਵਬਭਚਾਿ:

ਅਨਿਸ਼ਨਚਤ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ਇਿ ਕਨਿਣਾ ਨਕ ਇਿ ਦਿਾਈ ਇਸ ਬੀਿਾਰੀ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰ ਿੀ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਿਿੀ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਵਜਗਯਾਸਾ ਜਾਂ

ਨਿਆਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ।

ਵਜਵਗਆਸਾ:
ਵਿਿਸਾਇ:

(ਨਿਸ਼ਚਾ) - ਨਕਸੇ ਕਥਿ ਨੂੰ ਨਿਰਿਾਨਰਤ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਿਾਲ ਨਕਸੇ
ਨਸੱਟੇ ਤੇ ਪਿੰਚਣਾ। ਨਜਿੇੇਂ, ਖੰਘ ਖਨਟਆਈ ਖਾਣ ਿਾਲ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਤੋੇਂ ਪਰਿੇਜ ਕਰਿਾ ਿੈ।

ਅਿ ਪਰਾਪਵਤ:

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਆਿ ਤੋੇਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਕਆਸ ਕਰਿਾ (ਉਪਿਾਰਣਾ)।
ਜੈਸੇ, ਜਦੋ ਇਿ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ ਨਕ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ ਨਦਿੇ ਖਾਣਾ ਿਿੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ
ਦਾ ਭਾਿ ਇਿ ਿੋਇਆ ਨਕ ਉਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਿੈ।

ਸੰਭਿ:

ਉੱਤਪਤੀ ਦਾ ਿੱਖ ਕਾਰਣ। ਉਿ ਨਜਸ ਨਿੱਚੋੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਿੰਦੀ ਿੋਿੇ ਜਾਂ
ਉਿਿਦੀ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ਛੇ ਿਾਤੂਆਂ ਦੇ ਸਿੇਲ ਤੋੇਂ ਿਰਭ ਨਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦੀ
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ਉੱਤਪਤੀ ਿੰਦੀ ਿੈ।
ਅਨ੍ੁਯੋਗਯ:

ਦੋਸ਼ਾਂ ਭਨਰਆ ਬੋਲ। ਜੈਸੇ, ਕੋਈ ਆਿ ਕਥਿ ਬੋਲਦਾ ਿੈ ਜਦ ਨਕ ਨਿਸ਼ੇਸ਼
ਕਥਿ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਜੈਸੇ, “ਇਸ ਬੀਿਾਰੀ ਦੀ ਦਿਾ ਿੈ” ਕਨਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਇਿ ਕਨਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ “ਇਸ ਬੀਿਾਰੀ ਦੀ ਦਿਾ ਐਸਪਨਰੰਿ ਿੈ।”

ਅਨ੍-ਅਨ੍ੁਯੋਗਯ:

ਅਿਯੋਿਯ ਦੇ ਉਲਟ (ਨਿਪਰੀਤ) ਕਨਿਣਾ।

ਅਨ੍ੁਯੋਗ:

ਇਕ ਪਰਸ਼ ਿਲੋੇਂ ਨਕਸੇ ਨਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੱਛ-ਨਿੱਛ, ਨਜਸ ਨਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਿ ਜਾਂਚ
ਕਰ ਨਰਿਾ ਿੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਿ ਕਨਿੰਦਾ ਿੈ ਨਕ ‘ਆਤਿਾ ਨਿੱਤ ਿੈ’ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ
ਪੱਛਦਾ ਿੈ ‘ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਿੈ’ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਿਯੋਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਪਰਵਤਅਨ੍ੁਯੋਗ:

ਇਕ ਪੱਛ-ਨਿੱਛ ਬਾਰੇ ਪੱਛ-ਨਿੱਛ ਕਰਿੀ। ਨਜਿੇੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੇ ਨਕ “ਆਤਿਾ
ਨਿੱਤ ਿੈ ਨਕਉੇਂਨਕ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਿਿੀੇਂ ਿੰਦੀ” ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਨਤਅਿਯੋਿ
ਿੋਿੇਿਾ, “ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਨਕਉੇਂ ਿਿੀ ਿੰਦੀ ?”

ਿਾਕ-ਦੋਸ਼:

ਬੋਲਣ ਨਿਚ ਉਣਤਾਈਆਂ (ਖਾਿੀਆਂ, ਤਰੱਟੀਆਂ) ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਿਈਆਂ
ਿਿ ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਿ: (ਕ) ਿਯੂਿਤਾ – ਘੱਟ ਕਨਿਣਾ; (ਖ)

ਅਨਤਨਰਕਤਾ – ਇਿ ਉਦੋ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋੇਂ ਿਾਿੂ ਕਨਿ ਨਦੱਤਾ
ਜਾਿੇ।
ਿਾਕ-ਪਰਸ਼ਸ
ੰ ਾ:

ਜਦੋ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਕਸੇ ਕਿੀ ਤੋੇਂ ਿਕਤ ਿੋਿੇ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ
ਭਰਿਾਰ ਿੋਿੇ, ਅਤੇ ਨਜਸ ਨੂੰ ਸਰੇਸ਼ਟ ਨਿਪੰਿ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਿ ਕਨਿ ਕੇ
ਸਲਾਨਿਆ ਜਾਿੇ।

ਛਲ:

ਉਿ ਬੋਲ ਨਜਸ ਨਿਚ ਨਸਰਫ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਿੇਰ ਫੇਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿੀ
ਭਰਿਾਰ ਿੋਿੇ।

ਅਹੇਤੁ:

ਅਕਾਰਣ, ਿੇਤ ਦਾ ਨਿਪਰੀਤ।

ਅਤੀਤ-ਕਾਲ:

(ਿਲਤ ਸਿੇ) - ਇਿ ਉਿ ਦੋਸ਼ (ਿਲਤੀ, ਭਲੇਕਾ) ਿੈ ਜੋ ਉਦੋ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ
(ਉਿਿਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਿਦ
ੰ ਾ ਿੈ) ਜਦ ਪਨਿਲਾਂ ਕਨਿਣ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ
ਨਿਚ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ, ਭਾਿ ਿਕਤ ਨਸਰ ਿਾ ਨਕਿਾ ਜਾਿੇ।

ਉਪਾਲੰਭ:

(ਉਲਾਂਭਾ, ਆਰੋਪਣ ਜਾਂ ਊਜ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਉਪਰ ਊਣਤਾਈ ਥੱਪਣਾ।

ਪਵਿਹਾਿ:

(ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਿ ਦੀ ਨਕਨਰਆ ਜਾਂ ਨਤਆਿ, ਖੰਡਿ, ਤਰਦੀਦ [ਿਃ ਕੋਃ]) ਦੋਸ਼ ਤੋ ਬਚਣ ਦੀ ਨਕਨਰਆ।

ਪਰਵਤਗਯ-ਹਾਵਨ੍:

(ਪਰਨਤਿਯ – ਨਿਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਚ ਪੰਚਾਿਯਿ ਦਾ ਪਨਿਲਾ ਿਾਕਯ) ਇਿ
ਉਦੋੇਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਇਕ ਨਿਿਾਦੀ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੋਿ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿਚ

ਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ ॥ੳ॥
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ਆਪਣਾ ਪਰਸਤਾਿ (ਪਰਨਤਿਯ) ਨਤਆਿ ਨਦੰਦਾ ਿੈ, ਇਿ ‘ਪਰਨਤਿਯ-ਿਾਨਿ’ ਿੈ।

ਅਵਭਨ੍ੁਵਗਆ:

(ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਿੰਿਣਾ) - ਇਕ ਪਰਸ਼ ਰਾਿੀੇਂ ਉਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ
ਲੈਣਾ ਨਜਿੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰੋਿੀ ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਨਸਰ ਿਨੜਹਆ (ਲਾਇਆ) ਿੋਿੇ,
ਭਾਿੇੇਂ ਉਿ ਚੰਿਾ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਿਾੜਾ। ਜੈਸੇ, ਇਕ ਨਿਿਾਦੀ ਕਿੇ, “ਤੂੰ ਚੋਰ ਿੈ”
ਨਿਰੋਿੀ ਉੱਤਰ ਦੇਿੇ “ਤੂੰ ਿੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਿੈ” ਇਸ ਜਿਾਬ ਨਿਚ ਨਿਰੋਿੀ ਇਸ
ਊਜ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰਦਾ ਿੈ।

ਹੇਤਿੰਤਿ:

(ਕਾਰਿ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾਂ) - ਇਿ ਉਦੋੇਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਕੋਈ ਸਿੀ ਅਤੇ
ਅਿਕੂਲ ਕਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਅਲਿ ਕਾਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਕ ਨਕਸਿ ਦਾ ਬਿਾਿਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਾ।

ਅਿ ਾਂਤਿ:

(ਨਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾਂ) - ਇਕ ਪਰਸ਼ ਿਲੋੇਂ ਨਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼। ਜੈਸੇ
ਿੱਲ ਚਲ ਰਿੀ ਿੋਿੇ ‘ਚੀਚਕ’ ਦੀ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ‘ਤਪਨਦਕ’ ਦੇ।

ਵਨ੍ਗਰਹਸ ਾਨ੍:

ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਕ ਪੱਖ ਦਾ ਆਦਿੀ ਕੋਈ ਅਜੇਿੀ ਬਾਤ ਕਨਿ ਦੇਿੇ, ਜੋ
ਦਲੀਲ (ਯਕਨਤ) ਦੇ ਨਿਰੱਿ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਕਨਿਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖੰਡਿ ਕਰਕੇ
ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਸੱਿ ਕਰਦੀ ਿੋਿੇ, ਤਦ ਪਰਨਤਪਕਸ਼ੀ (ਪਰਨਤਪੱਖੀ) ਝਟ ਉਸ
ਿਲ ਨੂੰ ਿੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਿੰਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਿੇ। ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨੂੰ
‘ਨਿਿਰਿਸਥਾਿ’ ਨਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।

ਪਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ॥ਅ॥
ਤਤਿਵਚੰਤਾਮਣੀ ਉੱਪਿ
ਵਿਵਭੰਨ੍ ਟੀਕਾ ਵਟੱਪਣੀਆਂ

ਪਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ॥ਅ॥
ਤਤਿਵਚੰਤਾਮਣੀ ਉੱਪਿ ਵਿਵਭੰਨ੍ ਟੀਕਾ ਵਟੱਪਣੀਆਂ
ਟੀਕਾਕਾਿ

ਿਚਨ੍ਾਿਾਂ ਦਾ ਿੇਿਿਾ

ਵਮਵ ਲਾ ਸੰਪਰਦਾਇ
ਿਰਿਿਾਿ ਉਪਾਨਿਆਏ (1250 ਈ): “ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਪਰਕਾਸ਼”, ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ;
“ਨਿਆਇ ਨਿਬੰਿ ਪਰਕਾਸ਼”, ਨਿਆਇਿਾਰਤਕ ਤਤਪਰਯ ਪਨਰਸ਼ੱਿੀ
ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ; “ਨਿਆਇ ਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ ਪਰਕਾਸ਼”, ਉਦੇਯਿਾਚਾਰੀਆ
ਦੀ ‘ਨਿਆਇ ਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ’ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ; “ਪਰਿੇਯ ਨਿਬੰਿ ਪਰਕਾਸ਼”;
“ਨਕਰਣਾਿਲੀ ਪਰਕਾਸ਼”; “ਨਿਆਇ ਕਸਿੰਜਲੀ ਪਰਕਾਸ਼”; “ਨਿਆਇ
ਲੀਲਾਿਤੀ ਪਰਕਾਸ਼”; “ਖੰਡਿ ਖੰਡ ਪਰਕਾਸ਼”।
ਪਕਸ਼ਿਰ ਨਿਸ਼ਰ (1275 ਈ):

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀਯਾਲੋਕ”; “ਦਰਿਯ ਪਦਾਰਥ”; “ਲੀਲਾਿਤੀ
ਨਿਿੇਕ”।

ਿਾਸਦੇਿ ਨਿਸ਼ਰ (1275 ਈ):

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਟੀਕਾ”।

ਰਚੀਦੱਤ ਨਿਸ਼ਰ (1275 ਈ):

“ਤਤਿ ਨਚੰਤਾਿਣੀ ਪਰਕਾਸ਼”; “ਨਿਆਇਕਸਿੰਜਲੀ ਪਰਕਾਸ਼
ਿਕਰੰਦ”।

ਭਾਿੀਰਥ ਜਾਂ ਿੇਘ ਠਾਕਰ (1400

“ਜਲਦ”, ਜਾਂ “ਕਸਿੰਜਲੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ”, ਿਰਿਿਾਿ ਦੀ

ਈ):

‘ਕਸਿੰਜਲੀ ਪਰਕਾਸ਼’ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ; “ਨਕਰਿਾਿਲੀ ਪਰਕਾਸ਼
ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ”; “ਨਿਆਇ ਲੀਲਾਿਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਿਆਨਖਆ”।

ਿਿੇਸ਼ ਠਾਕਰ (1400 ਈ):

“ਦਰਪਣ”, ਪਕਸ਼ਿਰ ਨਿਸ਼ਰ ਦੀ “ਆਲੋਕ” ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ।

ਸ਼ੰਕਰ ਨਿਸ਼ਰ (1450 ਈ):

“ਪੰਨਡਤ ਨਿਜੇਯ”; “ਆਤਿ ਤਤਿ ਨਿਿੇਕ ਕਲਪ ਲਤਾ”; “ਆਿੰਦ
ਿਰਿਿ”; “ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਿਯਖ”; “ਤਰੈਸੂਤਰੀ ਨਿਬੰਿ
ਨਿਆਨਖਆ”; “ਨਿਆਇ ਲੀਲਾਿਤੀ ਕੰਠਾਭਰਣ”, ਿੱਲਭਚਾਰੀਆ ਦੀ
“ਨਿਆਇਲੀਲਾਿਤੀ” ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ; “ਭੇਦ ਪਰਕਾਸ਼” ਜਾਂ “ਭੇਦ ਰਤਿ
ਪਰਕਾਸ਼”, ਦੇਦਾਂਤ ਉੱਪਰ ਆਲੋਚਿਾਤਕ ਰਚਿਾ; “ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ
ਸਤਰੋਪਸਕਾਰ”, ਕਣਾਂਦ ਸੂਤਰ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ; “ਿੇਦੀ ਨਿਿੋਦ”,
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ਭਾਰਤੀ ਨਿਨਿਆਿਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਐਿ
ਨਿਆਇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ; “ਬੌਿਾ ਨਿੱਕਾਰ ਟੀਕਾ”; “ਅਭੇਦ
ਨਿੱਕਾਰ”, ਿੇਦਾਂਤ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ।

ਅਨਭਿਿ ਿਾਚਸਪਤੀ ਨਿਸ਼ਰ (1450

“ਅਿਿਾਿ ਖੰਡ ਟੀਕਾ”; “ਖੰਡਿ ਖੰਡੋਿਾਰ”; “ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਣਯ”।

ਈ):
ਨਿਸਰੂ ਨਿਸ਼ਰ (1475 ਈ):

“ਪਦਾਰਥ ਚੰਦਰ”।

ਦਰਿਾਦੱਤ ਨਿਸ਼ਰ (1550 ਈ):

“ਨਿਆਇ ਬੋਿਿੀ”।

ਦੇਿਿਾਥ ਠਾਕਰ (1562 ਈ):

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀਯਾਲੋਕ ਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ”।

ਿਿਸੂਦਿ ਠਾਕਰ (1575 ਈ):

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀਯਾਲੋਕ ਕੰਟਾਕੋਿਾਰ”।

ਨ੍ਾਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾਇ
ਿਾਸਦੇਿ ਸਾਰਿਭੌਿ (1450 – 1525

“ਸਾਰਿਭੌਿ ਨਿਯਕਤੀ”, ਿੰਿੇਸ਼ ਦੀ ਰਚਿਾ ਉੱਪਰ ਨਟੱਪਣੀ।

ਈ):
ਰਘਿਾਥ ਨਸ਼ਰੋਿਣੀ (1477 – 1547

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦੀਨਿਨਤ”, ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਉੱਪਰ ਪਰਨਸੱਿ

ਈ)

ਨਟੱਪਣੀ; “ਬੌਿ ਨਿੱਕਾਰ ਨਸ਼ਰੋਿਣੀ”; “ਪਦਾਰਥ ਤਤਿ ਨਿਰੂਣਿ”;
“ਨਕਰਣਾਿਲੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀਨਿਨਤ”; “ਨਿਆਇ ਲੀਲਾਿਤੀ ਪਰਕਾਸ਼
ਦੀਨਿਤੀ”; “ਅਿਛੇਦਕਤਿ ਨਿਰਕਤੀ”; “ਿਿਿਾਦ”
“ਆਨਖਆਤਿਾਦ”; “ਖੰਡਿ ਖੰਡ ਖਾਡਯਾ ਦੀਨਿਨਤ”।

ਿਰੀਦਾਸ਼ ਨਿਆਇਲੰਕਾਰ

ਕਸਿੰਜਲੀ ਕਾਨਰਕਾ ਨਿਆਨਖਆ”; “ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਪਰਕਾਸ਼”;

ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ (1480 – 1540 ਈ):

“ਿਣੀਆਲੋਕ ਨਟੱਪਣੀ”।

ਜਾਿਕੀਿਾਥ ਸ਼ਰਿਾ (1550 ਈ):

“ਨਿਆਇ ਨਸਿਾਂਤ ਿੰਜਰੀ”।

ਕਣਾਦ ਤਰਕਿਾਿੀਸ਼ (1560 ਈ):

“ਿਣੀ ਨਿਆਨਖਆ”; “ਭਾਸ਼ਾ ਰਤਿਿ”; “ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਖੰਡਿਿ”।

ਰਾਿਨਿਸ਼ਿ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਚਿਿਰਤੀ

“ਿਣ ਨਸ਼ਰੋਿਣੀ ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ”।

(1560 ਈ):
ਿਥਰਾਿਾਥ ਤਰਕਿਾਿੀਸ਼ (1570

“ਤਤਿ ਨਚੰਤਾਿਣੀ ਰਿਸਯ”; “ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਆਲੋਕ ਰਿਸਯ”;

ਈ):

“ਦੀਨਿਤੀ ਰਿਸਯ”; “ਨਸਿਾਂਤ ਰਿਸਯ”; “ਨਕਰਣਾਿਲੀ ਪਰਕਾਸ਼
ਰਿਸਯ”; “ਨਿਆਇ ਲੀਲਾਿਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਰਿਸਯ”; “ਨਿਆਇ
ਲੀਲਾਿਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀਨਿਨਤ ਰਿਸਯ”; “ਬੌਿ ਨਿੱਕਾਰ ਰਿਸਯ”;
“ਅਯਰਦਯਭਾਿਿਾ”।

ਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ ॥ੲ॥
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“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦੀਨਿਨਤ ਪਰਸਾਰਣੀ”; “ਅਿਿਾਿਆਲੋਕ

(1575 ਈ):

ਪਰਸਾਰਣੀ”; “ਅਿਿਾਿ ਦੀਨਿਨਤ ਪਰਸਾਰਣੀ”।

ਿਣਾਿੰਦ ਨਿਨਦਆਿਾਿੀਸ਼ (1570

“ਅਿਿਾਿ ਦੀਨਿਨਤ ਨਿਿੇਕ”; “ਆਤਿ ਤਤਿ ਨਿਿੇਕ ਦੀਨਿਨਤ

ਈ):

ਟੀਕਾ”; ਿਣਾ ਨਿਨਿਰੱਨਤ ਨਿਿੇਕ”; “ਨਿਆਇ ਕਸਿੰਜਲੀ ਨਿਿੇਕ”;
ਨਿਆਇ ਲੀਲਾਿਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀਨਿਨਤ ਨਿਿੇਕ”; “ਸ਼ਬਦਾਲੋਕ
ਨਿਿੇਕ”।

ਰਾਿਭਦਰ ਸਾਰਿਭੌਿ (1680 ਈ):

“ਦੀਨਿਨਤ ਟੀਕਾ”; “ਨਿਆਇ ਰਿਸਯ”; “ਿਣ ਰਿਸਯ”; “ਨਿਆਇ
ਕਸਿੰਜਲੀ ਕਾਨਰਕਾ ਨਿਆਨਖਆ”; “ਪਦਾਰਥ ਨਿਿੇਕ ਪਰਕਾਸ਼”;
“ਸਨਤ ਚਿ ਕਰਿ ਦੀਨਪਕਾ”।

ਜਿਦੀਸ਼ ਤਰਕਾਲੰਕਾਰ (1625 ਈ):

“ਤਤਿ ਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦੀਨਿਨਤ ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ”; “ਤਤਿ ਨਚੰਤਾਿਣੀ ਿਯੂਖ”;
“ਨਿਆਇਦਰਸ਼” ਜਾਂ “ਨਿਆਇ ਸਾਰਾਿਲੀ”; “ਸ਼ਬਦਸ਼ਕਤੀ
ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ”; “ਤਰਕਿਾਤਰ”; “ਦਰਿਯ ਭਾਸ਼ਯ ਟੀਕਾ” ਜਾਂ “ਪਦਾਰਥ
ਤਤਿ ਨਿਰਣਯ”; “ਨਿਆਇ ਲੀਲਾਿਤੀ ਦੀਨਿਨਤ ਨਿਆਨਖਆ”।

ਰੂਦਰ ਨਿਆਇਿਾਚਸਪਤੀ (ਅਰੰਭ

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦੀਨਿਨਤ ਪਰੀਕਸ਼ਾ”; “ਨਕਰਣਾਿਲੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਨਿਨਿਰਤੀ

17ਿੀ ਸਦੀ):

ਪਰੀਕਸ਼ਾ”; “ਪਦਾਰਥ ਖੰਡਣ ਨਿਆਨਖਆ”; “ਭਾਿ ਨਿਲਾਸ”;
“ਭਰਿਰ ਦੂਤਿ”; “ਿਨਰੰਦਾਿਣ ਨਿਿੋਦ ਕਾਿਯ”।

ਜੈਰਾਿ ਨਿਆਇਪੰਚਾਿਿ (1700

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦੀਨਿਨਤ ਿੱਦਾਰਥ ਨਿਿੋਤਿ”;

ਈ):

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀਆਲੋਕ ਨਿਿੇਕ”; “ਨਿਆਇ ਨਸਿਾਂਤ ਿਾਲਾ”;
“ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਿਾਲਾ”; “ਿਣ ਦੀਨਿਨਤ ਨਿਿਰਤੀ”; “ਨਿਆਇ
ਕਸਿੰਜਲੀ ਕਾਨਰਕਾ ਲਨਿਆਨਖਆ”; “ਪਦਾਰਥ ਿਣੀ ਿਾਲਾ” ਜਾਂ
“ਪਦਾਰਥ ਿਾਲਾ”।

ਿੌਰੀਕਾਂਤ ਸਾਰਿਭੌਿ (1725 ਈ):

“ਭਾਿਾਰਥ ਦੀਨਪਕਾ”; “ਸਦਯਕਤੀ ਿਕਤਾਿਲੀ””; “ਆਿੰਦ ਲਿਰੀ
ਤਰੀ”; “ਨਿਦਿਿ ਿਖ ਿੰਡਿ ਨਿਨਟਕਾ”।

ਭਿਾਿੰਦ ਨਸਿਾਂਤਿਾਿੀਸ਼ (1625 ਈ): “ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦੀਨਿਨਤ ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ”; “ਪਰਤਯਕ ਆਲੋਕ ਸਾਰ
ਿੰਜਰੀ”; “ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਟੀਕਾ”; “ਕਾਰਕ ਨਿਿੇਚਿ”।
ਿਰੀਰਾਿ ਤਰਕਿਾਿੀਸ਼ (1625 ਈ):

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਟੀਕੀ ਨਿਚਾਰ”; “ਆਚਾਰੀਆ ਿਤ ਰਿਸਯ
ਨਿਚਾਰ”; “ਰਤਿਕੋਸ਼ ਨਿਚਾਰ”; “ਸਿੈਪਰਕਾਸ਼ ਰਿਸਯ ਨਿਚਾਰ” ਜਾਂ
“ਭਾਟ ਿਤ ਨਸਿਾਂਤ ਨਿਚਾਰ”।

ਨਿਸ਼ਿਾਿਾਥ ਨਸਿਾਂਤਪੰਚਾਿਿ (1634

“ਅਲੰਕਾਰਾ ਪਨਰਸ਼ਕਾਰ”; “ਿਾਿਿਾਦ ਟੀਕਾ”; “ਨਿਆਇ ਸੂਤਰ
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ਈ):

ਨਿਰਨਤ”; “ਸਿਰਥ ਤਤਿਲੋਕ” ਜਾਂ “ਕਾਰਕ ਚਿ”; “ਨਿਆਇ ਤੰਤਰ
ਬੋਨਿਿੀ” ਜਾਂ “ਨਿਆਇ ਬੋਨਿਿੀ”; “ਪਦਾਰਥ ਤਤਿਾਲੋਕ”; “ਭਾਸ਼ਾ
ਪਨਰਛੇਦ”; “ਨਪੰਿਲ ਪਰਕਾਸ਼”।

ਰਾਿਭਦਰ ਨਸਿਾਂਤਿਾਿੀਸ਼ (1660 ਈ): “ਨਸਬੋਨਿਿੀ”।
ਿੋਨਿੰਦ ਨਿਆਇਿਾਿੀਸ਼ (1650 ਈ):

“ਨਿਆਇ ਸੰਕਸ਼ੇਪ”; “ਪਦਾਰਥ ਖੰਡਿ ਨਿਆਨਖਆ”।

ਰਘਦੇਿ ਨਿਆਇਲੰਕਾਰ (1650 ਈ): “ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਿੱਦਾਰਥ ਦੀਨਪਕਾ”; “ਿਿੀਿ ਨਿਰਿਾਣ””;
“ਦੀਨਿਨਤ ਟੀਕਾ”; “ਨਿਆਇ ਕਸਿੰਜਲੀ ਕਾਨਰਕਾ ਨਿਆਨਖਆ”;
“ਦਰਿਯ ਸਾਰ ਸੰਿਰਨਿ”; “ਪਦਾਰਥ ਖੰਡਿ ਨਿਆਨਖਆ”।
ਿਦਾਿਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ (1650 ਈ):

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦੀਨਿਨਤ ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ”; “ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ
ਨਿਆਨਖਆ”; “ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਟੀਕਾ”; “ਿਕਤਾਿਲੀ ਟੀਕਾ”;
“ਰਤਿਕੋਸ਼ਿਾਦ ਰਿਸਯ”; “ਅਿਿਾਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦੀਨਿਨਤ ਟੀਕਾ”;
“ਆਨਖਆਤਿਾਦ”; “ਕਾਰਕਿਾਦ”; “ਿਾਿਿਾਦ”
“ਪਰਿਾਣਯਿਾਦ ਦੀਿੀ ਟੀਕਾ”; “ਬੱਿੀਿਾਦ”; “ਿਕਤੀਿਾਦ”;
“ਨਿਿੀਿਾਦ”; “ਨਿਸ਼ਯਤਾਿਾਦ”; “ਨਿਉਤਪਤੀਿਾਦ”; “ਸ਼ਕਤੀਿਾਦ”;
“ਨਸਿਰਤੀ ਸੰਸਕਾਰਿਾਦ”; “ਸ਼ਬਦਪਰਿਾਣਯਿਾਦ ਰਿਸਯ”।

ਿਰਨਸਿਿਾ ਪੰਚਾਿਿ (1675 ਈ):

“ਨਿਆਇ ਨਸਿਾਂਤ ਿੰਜਰੀ ਭੂਸ਼ਾ”।

ਰਾਿਦੇਿ ਨਚਰਿਜੀਿ (1700 ਈ):

“ਨਿਦਿਾਿਾਿੋਦ ਤਰੰਨਿਣੀ”; “ਕਾਿਯ ਨਿਲਾਸ”; “ਿਾਿਿ ਚੰਪੂ”;
“ਿਰਤ ਰਤਿਾਿਲੀ”।

ਰਾਿਰਦਰ ਤਰਕਿਾਿੀਸ਼ (1700 ਈ):

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦੀਨਿਨਤ ਟੀਕਾ”; “ਨਿਉੱਤਪਤੀ ਿਾਦ
ਨਿਆਨਖਆ”; “ਕਾਰਕਾਦੀਆਰਥ ਨਿਰਣਯ ਟੀਕਾ”; “ਦੀਿਕਾਰਯ
ਪਰਕਾਸ਼ ਤਰੰਨਿਣੀ”; “ਤਤਿਸੰਿਰਨਿ ਦੀਨਪਕਾ ਨਟੱਪਣੀ; “ਨਸਿਾਂਤ
ਿਕਤਾਿਲੀ ਟੀਕਾ”।

ਸ਼ਰੀ ਨਿਸ਼ਣ ਨਿਆਇਲੰਕਾਰ (1650

“ਭਾਿ ਦੀਨਪਕਾ”

ਈ):
ਜੈਰਾਿ ਤਰਕਲੰਕਾਰ (1700 ਈ):

“ਸ਼ਕਤੀਿਾਦ” ਟੀਕਾ

ਰਦਰਰਾਿ (1750 ਈ):

“ਿਾਦ ਪਨਰਛੇਦ”; “ਕਾਰਕ ਿਯਿ”; “ਨਚੱਤ ਰੂਪ”; “ਅਨਿਕਰਣ
ਚੰਦਨਰਕਾ”; “ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕਸ਼ਾਸਤਰਯ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰੂਪਣ”।

ਨਿਸ਼ਣ ਕਾਂਤ ਨਿਨਦਆਿਾਿੀਸ਼ (1780

“ਨਿਆਇ ਰਤਿਾਿਲੀ”; “ਦਾਯਭਾਿ ਟੀਕਾ”; “ਿੋਪਾਲ ਲੀਲਾਨਿਰਤ”;

ਪਨਰਨਸ਼ਸ਼ਟ ॥ੲ॥
ਈ):
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“ਚੈਤਿਯ ਚੰਦਰਾਨਿਰਤ”; “ਕਾਨਿਿੀ ਕਾਿ ਕੌਤਕਾ”; “ਉਪਿਾਿ
ਨਚੰਤਾਿਣੀ ਟੀਕਾ”; “ਸ਼ਬਦਸ਼ਕਤੀ ਪਰਕਾਨਸ਼ਕਾ ਟੀਕਾ”।

ਰਾਜਾਚਦਾਿਣੀਿਖੀਿ (1630 ਈ):

“ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਦਰਪਣ”।

ਿਰਿਰਾਜਾਿਿਨਰਿ (?):

“”ਤਤਿਨਚੰਤਾਿਣੀ ਪਰਕਾਸ਼” ਟੀਕੀ।

ਿੋਪੀਿਾਥ ਿੌਿੀ (1650 ਈ):

“ਸ਼ਬਦਾਲੋਕ ਰਿਸਯ”; “ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਟੀਕਾ”; “ਪਦਾਰਥ ਨਿਿੇਕ
ਟੀਕਾ”।

ਪਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ॥ੲ॥
ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੈਿੀ ਬੂਲ ਦੇ ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ਚੰਦਿ ਬੋਸ
ਨੂੰ ਵਲਿੇ ਿਤ ’ਚੋੇਂ ਕੁੱਝ ਟੂਕ

Indian Thought and Western Science in the
Nineteenth Century

ਪਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ॥ੲ॥
ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਮੈਿੀ ਬੂਲ ਦੇ ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ਚੰਦਿ ਬੋਸ ਨੂੰ ਵਲਿੇ ਿਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਟੂਕ

Indian Thought and Western Science in
the Nineteenth Century
A Letter to Dr. Bose by Mary Everest Boole
This letter was written in 1901; it was published in The Ceylon National Review in June,
1909. In 1911 it was printed as a booklet under the title of "The Psychologic Aspect of
Imperialism," but when Mrs. Boole put it, later on, into its final form she restored the
original title.
“ … Nivedita* conveyed to me your request that I would explain what I meant by speaking
of the unfitness of the English people to undertake the education of such a people as the
Hindus. What I said was that the English suffer from a carefully cultivated ignorance of
certain essential elements of psychology, and that European science could never have
reached its present height had it not been fertilised by successive wafts from the psychic
know-ledge stored up in the East.”
“... It is commonly said that the great modern advance in physical science is entirely a
product of Europe and America, It is true that most of the work of observing, collecting,
and classifying phenomena has been done by Europeans and Americans, but the masses of
detail brought to light by Western observers are reduced to order by means of what is
called the higher mathematics. Higher mathematics consists mainly of psychologic science
evolved in Asia and brought to Europe by individuals who reduced it to a notation which,
while facilitating its use as an organiser of phenomena, withdrew it from the cognizance of
an ignorant and meddlesome priesthood.”
“… Europe for the last fifteen centuries has been subject to an influence peculiarly
favourable to trampling out the true secret of power to draw knowledge direct from the
Infinite Unknown. As long as a race is familiar with its own sacred literature, the more
earnest and thoughtful of each generation will understand the literature in spite of the
dislike of the majority to their doing so. No opposition can prevent an intelligent Hindu
from catching the secret from the Vedas, or a spiritually minded Hebrew from knowing
how Moses, Isaiah and Jesus held converse with the Inconceivable Unity. But we in North
Europe were robbed of our [960] Eddas and our Druidic lore by Roman priests mad of that
lust for religious uniformity which is a spiritual perversion of the brute lust for conquest
and selfassertion. These Southern invaders did (what missionaries still try to do in Asia):
they robbed us of our legends and old customs, which, however perverted by the masses,
would always have been transparent and shown the Great Secret of culture to all who
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wished to see; and they imposed on us a "religion" and a sacred literature, doubly
unintelligible to us Western Aryans, as being Eastern and as being of Semitic origin. Had
they left North Europe its native legends, and given us the Bible in addition, as interpreter
and purifier of our own rituals and customs, they would have bestowed on us a boon
indeed! But they insisted on our accepting their ritual and legends instead of our own. Thus
in Europe even the intelligent lost for the most part the knowledge of the organic
psychologic method of communion with Unseen Truth, and accepted instead a 'religion,'
the one commonly miscalled Christianity. It seems hardly credible, but it is a historic and
indisputable fact, that for fifteen centuries not only the ignorant and thoughtless, but the
large majority of intelligent and spiritual Europeans, believed it to be their duty to allow
themselves to be robbed of their natural birthright of spontaneous communion with Unseen
Truth, and to accept instead the special doctrines of an alien 'Bible,1 the allusions in which
they could by no possibility understand aright. Every now and then, of course, some man
in Europe caught a glimpse of the laws of man's natural relation to the Unknown. This has
happened sometimes spontaneously, often by contact with the Hindu Sacred Writings AS
INTERPRETED BY THE LIVING HINDU MIND. Those who received such
illumination, if they spoke in words, were in the Middle Ages burned or tortured to death.
In modern times they have only been worried or starved to death. But many of them — my
husband, for one, and many another besides — have found the way to state the laws of
human approach to and acquisition of the Unknown in a convenient notation, which, as I
said, both withdraws what they have to say from the notice of the so-called "religious"
world, and facilitates its use in organising physical science by making its application
compact and rapid. This science of the laws according to which "finite man can appeal to
the Infinite for light on finite concerns," reduced to a compact notation, is what is known in
Europe as THE HIGHER MATHEMATICS or CALCULUS OF (mental) OPERATIONS.
“… When we Europeans boast of our science, one point remains almost always ignored; it
is this: no amount of mere observation and experiment can prove a Law of Nature, in any
sense which makes it available for purposes of real science. Babbage (Ninth Bridgewater
Treatise, 1837, 1st edition, ch. ii., and 2nd edition, 1838) showed that however long or
carefully men may have observed a sequence of events, if they try to state the law which
governs the sequence, the chances are still as infinity to one that they have misstated it,
that events predicted by them will fail to happen as observation had led them to expect.
Wherever we find the element of prophetic certainty, i.e. of such certain knowledge of a
law as shall enable us to say beforehand what consequences will flow from given causes,
there must have come in a touch of that other kind of induction — the one called in the
West "mathematical." Now the notation, the manipulation of mathematical induction, is
entirely European; but the mathematical induction itself comes from the East. The majority
of Englishmen, when they speak on this topic, speak in what I have called elsewhere a
condition of "serene omninescience" of the whole subject.* No amount of skill in using a
mathematical notation throws any light on the conditions under which it was generated. A
man may use a scientific notation with consummate skill and yet know no more of the
mode in which it was generated than the boy who turns the handle of a machine need know
of the nature of the investigations which presided over its construction. Many so-called
mathematicians are so unawake to the true nature of the machine which they are
manipulating that they are hardly aware that there is anything to learn. I, who lived nine
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years with George Boole while he was collaborating with De Morgan, know — that I do
not know. I do as George Boole and De Morgan did: I bow my head in reverent
thankfulness to that mysterious East, whence come to us wafts of some transcendent power
the nature of which we ourselves can hardly state in words. When materialists on one side,
and theosophists on the other, agree in assuring the public that the great structure of
European science has been created without reference to psychic lore, I feel that I owe it to
the cause of truth to say that I differ from these persons, not as to the truth or value or
originality of this or that idea or statement, but as to the contents of books which they have
apparently never read, about the genesis of notations which they can only use mechanically
(if they can even do that much), whereas [962] I have discussed the details of some of
them with the originator, before their form was finally fixed.”
“… The great beauty and clearness of French mathematics, which set in about the time of
the Encyclopaedic, culminated in 1855, in a work on Logic* and on the inspired
Intellectual Faculties, by Gratry, in which he proved that the calculus of Newton and
Leibnitz was a supra-logical procedure, and that geometric induction is essentially a
process of prayer; by which he evidently means an appeal from the finite mind to the
Infinite for light on finite concerns. He said that Logic (as ordinarily conceived in his day)
had only feet, whereas, treated as he suggested, it would acquire wings. My husband in the
previous year called attention (Laws of Thought, p. 4) to the distinction between
mathematical induction and the kind of induction known to observers of physical fact. My
husband did not use the words "inspiration" and "prayer" about the former, as Gratry did;
as I said, he avoided calling the attention of the unlearned to his work by words familiar to
them in connection with "religion"; but he described the process of mathematical induction
in terms which should have shown to any educated person [958] what he meant. He
revelled in Gratry's book. I have never met with any other Englishman who had seen the
mathematical portion till it was pointed out to him by me; though as a religious writer
Gratry is well known. What has become of Gratry's influence on science? I have heard that
he was threatened with excommunication. The sentence was not carried out: it would have
called attention to his work. The Church did a cleverer thing. Gratry's psychological
deductions from his theory of mathematical induction were of the highest order; they were
republished in a separate form, without any mention of the mathematical root whence they
sprang. Thus it was possible to make them appear as the outcome of specially Catholic
theology, and to hide their connection with the great psychologic truth which underlies all
religions alike.
At this point our reasoning must leave the earth and rise for a moment on its wings. Those
who can understand nothing which does not refer either to the hoarding of minerals or the
cracking of nuts will not be able to follow us. Shut your eyes for a moment and turn your
gaze within. Think what must have been the effect of the intense Hinduizing of three such
men as Babbage, De Morgan, and George Boole on the mathematical atmosphere of 18301865. What share had it in generating the Vector Analysis and the mathematics by which
investigations in physical science are now conducted?”

