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ਵਿਸ਼ਾ-ਪਰਿਸ਼
ੇ
ਮਾਨਿ ਸਵਭਅਤਾ ਦੇ ਪਹਫਟਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਸਿੈ-ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁੱ ਝ ਬਵਨਆਦੀ ਸਿਾਲ ਕਰਦਾ ਅੁੱ ਜ ਦੇ
ਿਵਿਆਨਕ ਯਿ ਤਕ ਪਹੰ ਵਚਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਰਸ਼ਟੀ, ਇਹ ਸੰ ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਵਨਯਮ
ਕੀ ਹਨ ? ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਪੁੱ ਛੇ ਵਕਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੁੱ ਥ ਹੈ ? ਇਨਹਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਲਈ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਅਦਭਤ ਬਰਵਹਮੰ ਡਕ ਲੀਲਹਾ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ
ਹੈ ? ਕਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ - ਸਮੁੱ ਚੀ ਮਾਨਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਟੇ ਲਈ - ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਉਪਯੋਿ ਵਿਚ ਵਲਆ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?
ਮਾਨਿ ਮਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਮੇ ਸਮੇ ਇਨਹਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਿਜ - ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਯੁੱ ਿ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚੇ ਹਾਂ - ਜਿਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਿਾਲੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਿੀ-ਦੇਿਵਤਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਖਸ਼ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਯੁੱ ਿ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਅਤੇ

ਨਵਹਸ਼ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਵਕ ਨਾ-ਖਸ਼ ਦੇਿੀ-ਦੇਿਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਿੇ: ਭੈਭੀਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੁੱ ਖ-ਮਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏਿੀ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ
ਤੋ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਵਤਰ ਸੂਰਜ ਦੇਿਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੰ ਦੀ, ਇੰ ਦਰ ਦੇਿਤੇ ਦੇ ਿਣ ਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਿਨੀ ਦੇਿੀ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੂਝ ਿਿਦੀ ਿਈ ਅਤੇ ਕਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੁੱ ਚ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾਣਾ
ਸ਼ਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਦਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਲੁੱਿੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨਿੇਂ ਸੂਝ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ

ਸਦਕਾ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੁੱ ਿੇ ਆ ਖੜ੍ਾ ਹੋਇਆ। “ਵਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਵਤਰਭਿਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ॥“ ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਦੀਿੇ
ਦੀ ਲੋ ਅ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਫੈਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਹਾ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਕਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਬ
ਉੱਠਣਾ ਸ਼ਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਕਦਰਤ ਦੀ ਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰ ਜੀਰਾ ਤੋੜ੍ ਕੇ ਉਸ ਦਾ

ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲੁੱਿਾ। “ਵਜਉ ਅੰ ਿੇਰੈ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀਐ ਵਤਉ ਿਰ ਵਿਆਵਨ ਅਵਿਆਨ ਤਜਾਇ ॥੨॥“
ਇਸ ਅਪਾਰ ਵਿਆਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਹਤ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਨਿਤਾ ਦੀ ਵਬਹਤਰੀ ਲਈ ਿਰਤਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ
ਕੀਤਾ।
ਵਿਵਿਆਨ ਨੇ ਅੁੱ ਜ ਦੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਜੀਿਨ ਨੂੰ ਬਹਤ ਹੁੱ ਦ ਤੁੱ ਕ ਪਰਭਾਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਿਵਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ
ਵਿਵਿਆਨ ਨੇ ਹੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਿਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਿੁੱ ਡੀਆਂ, ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਸਾਿਨ, ਕੰ ਵਪਊਟਰ ਦਾ ਵਕਰਸ਼ਮਾ, ਟੈਲੀਿੀਯਨ ਆਵਦ

ਇਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁੱ ਕੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਦੁੱ ਤੀ ਵਮਸਾਲਾਂ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਜੀਿਨ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ
ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਕੁੱ ਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਵਮਸਾਲ, ਿਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਸਮੁੱ ਚੇ ਮਾਨਿ ਇਵਤਹਾਸ ਵਿਚ ਵਕਤੇ ਿੀ ਨਹੀ

ਵਮਲਦੀ। ਪਰਮਾਣੂ ਅਨਸੰ ਿਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਭੰ ਡਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਖਵਸ਼ਆ ਹੈ। ਵਕਰਸ਼ੀ
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ਵਿਵਿਆਨ ਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ

ਬਲਵਕ ਭੁੱ ਖ ਮਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਵਪੁੱ ਛਾ ਛਡਾਇਆ ਹੈ। ਨਿੀਆਂ ਰੋਿਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ

ਅਨਵਿਣਤ ਦਰਪਰਭਾਿ ਰੋਿਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਵਮਸਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨਬਚਾਊ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅੁੱ ਜ ਕੁੱ ਲ ਬਨਾਿਟੀ ਫੇਫਵੜ੍ਆਂ, ਿਰਵਦਆਂ ਅਤੇ ਵਦਲ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੁੱ ਜ ਤੋਂ
ਸੌ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾ ਘੋੜ੍ ਸਿਾਰੀ ਹੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਿਨ ਸੀ। ਕੌ ਣ ਕਵਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਕ ਕਝ ਇਕ ਦਹਾਵਕਆਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਆਦਮੀ ਦਨੀਆ ਦਾ ਚੁੱ ਕਰ ਡੇਢ ਘੰ ਟੇ ਵਿੁੱ ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਿਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੁੱ ਸ ਨਹੀ, ਅੁੱ ਜ ਦਾ ਮਨੁੱ ਖ ਇੁੱ ਕ ਹਫਤੇ
ਵਿੁੱ ਚ ਚੰ ਦ ਦੀ – 8,00,000 ਵਕਲੋ ਮੀਟਰ ਿਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ - ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ ਦੀ
ਕਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੀਯਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਦਨੀਆ ਦੇ ਵਕਸੇ
ਿੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ, ਵਕਸੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਿੀ ਵਸਰਫ ਿੁੱ ਲ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਦੇਵਖਆ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਣ ਕੋਈ ਵਕਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀ ਵਰਹਾ!
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭਾਿਕ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਪਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਤਾਂ ਵਫਰ ਇਹ ਵਿਵਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਢੰ ਿ
ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕੁੱ ਝ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰ ਭਿ ਹੋ ਸਵਕਆ ਹੈ? ਇਹ ਵਕਹੜ੍ਾ ਜਾਦੂ-ਮੰ ਤਰ
ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵਿਚ ਪਵਹਲਾਂ ਨਹੀ ਲੁੱਿ ਸਵਕਆ।

ਵਿਵਿਆਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪਰਾਣੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਦਰਜਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਵਿਚ

ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਹੀ ਜੀਿਨ ਮਨੋਰਥ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਜੀਿਨ ਮਕਤੀ - ਜਾਂ ਵਨਰਿਾਣ - ਵਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿੈਰ
ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਿ ਜੀਿਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਵਹਮ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ
ਵਜਹਾ ਮੌਕਾ ਲੁੱਖਾਂ ਜੂਨਾ ਭਿਤਣ ਦੇ ਬਅਦ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਨਹਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ

ਵਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਵਿਚ ਜੁੱ ਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੰ ਝਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਯਿੋ-ਯੁੱ ਿ
ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਚੁੱ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਵਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਵਕ ਵਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ। “ਵਿਆਨ

ਵਿਆਨ ਿਣ ਸੰ ਜਮ ਨਾਹੀ ਜਨਵਮ ਮਰਹਿੇ ਝੂਠੇ॥“ ਇਹ ਪਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੋਰ ਤਪੁੱ ਵਸਆ,
ਅਣਥੁੱ ਕ ਕੋਵਸ਼ਸ਼, ਕਠੋਰ ਅਨਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਨਸਕ ਇਕਸਾਰ ਵਿਰਤੀ, ਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਓਂਤਬੰ ਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਾਲਾਂ
ਘਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਲੁੱਖਣ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਸਾਵਹਤ ਿਿਾਹ ਹੈ ਵਕ ਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਮਨ ਉੱਪਰ
ਲਿਾਤਾਰ ਇਕ ਿਰਹ ਦੀ ਤਰਹਾ ਛਾਇਆ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਯੁੱ ਿਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝਦਾ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ - ਅਰਥਾਤ ਵਿਵਿਆਨ - ਮਾਨਿ ਪਰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਿ, ਸੰ ਸਥਾਤਮਕ ਅਤੇ ਬੌਵਿਕ
ਉੱਦਮ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਪਾਿਨ ਮਨੋਰਥ, ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਦੇ ਢੰ ਿ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਮੁੱ ਚੀ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਾਸਤਵਿਕ ਹੋਂਦ, ਇਸਦੇ

ਪਰਸਪਰ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕਰਤਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਣਕ ਸਵਤ ਦਾ ਅਖੰ ਵਡਤ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ
ਪਰਸ਼ ਦੀ ‘ਸਿੈ-ਹੋਂਦ ਚੇਤਨਾ’, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਮਨੁੱ ਖ ਦੇ
ਆਪਸੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਤੋ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ
ਆਰਵਥਕ ਿਤੀਵਿਿੀਆਂ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਅਵਨਿਾਰੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ
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ਿਸਤੂਆਂ (ਵਿਸ਼ਾ) ਦੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ; ਬਾਹਰੀ ਜਿਤ ਨਾਲ, ਸੰ ਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਾਤਾਰ ਸੰ ਸਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ
ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸੰ ਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਿਆਤਮਾ (ਵਿਸ਼ਈ) ਤੋਂ ਵਬਲਕਲ ਵਭੰ ਨ ਅਤੇ ਸਤੰ ਤਰ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂਆਂ ਵਿਸ਼ਈ (ਵਜਵਿਆਸ) ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਤੋਂ ਵਬਲਕਲ ਮਕਤ ਮੰ ਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱ ਚੀ ਵਿਵਿਆਨ

ਵਿਿੀ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਇਸੇ ਮਨੌਤ (ਪੂਰਬ-ਿਾਰਣਾ) ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਿਈ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ
ਇਕ ਬਵਨਆਦੀ ਅਤੇ ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ ਿਾਰਣਾ (ਮਨੌਤ) ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਜਵਿਆਸ ਮਨ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਜਿਤਮਈ ਿਸਤੂਆਂ
ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀ ਇਨਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਿਸਤੂਆਂ ਇਸ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਤੋਂ ਵਨਹਾਇਤ ਬੇਅਸਰ ਰਵਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਿਾਰਣਾ, ਵਿਵਿਆਨ
ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਨਰਵਿਿਾਦ ਅਤੇ ਸੰ ਦੇਹਹੀਣ ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਵਸਿਾਂਤ ਬਵਣਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਿਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨਕ
ਪਰਾਪਤੀਆਂ (ਜੈਸੇ ਪੰ ਜ ਵਸਿਾਂਤ (ਕਆਂਟਮ ਵਸਿਾਂਤ)) ਨੇ ਇਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਿੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝੰ ਜੋਵੜ੍ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ
ਨੂੰ ਝਠਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਵਸਿਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਰਮ ਵਸਿਾਂਤ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਜੋ ਬਦਵਲਆ
ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਵਿਆਨ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਵਿਆਨ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਕਰਆਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕਸਮ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ-ਪੁੱ ਿਰ
ਨੂੰ ਵਮਥ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਸ ਵਿਚ ਕਲਪਣਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਕ ਪਰਫੁੱ ਲਤਾ ਦਾ ਵਨਜ਼ਾਮ, ਵਸਿਾਂਤਕ ਸੂਝ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ

ਬਾਰੀਕੀ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਉੱਪਰ, ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਲਪਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ

ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਨਪੰ ਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਸਰਫ ਕਾਫ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਅਵਤਅੰ ਤ ਅਿੁੱ ਸ਼ਕ ਿੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸੋਚਵਿਚਾਰ ਦਾ ਦੈਿੀ ਇਕਾਂਤ ਸਾਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਸੂ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨ,
ਕਲਪਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਬਗ਼ੈਰ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਮਵਕਨ ਹੈ। ਕਲਪਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਦੇ ਢੰ ਿ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਯੋਿ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਵਿਆਨੀ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ, ਕਦਰਤ
ਦਾ ਵਿਆਵਖਆਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ‘ਸੰ ਕਲਪਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ (ਿੈਿਤਾ) ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਾਤਾਰ

ਕਦਮਿਾਰ ਪਰਖਦਾ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਅਨਭਿ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਉਹ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ
(ਪਵਰਕਲਪਨਾਿਾਂ) ਵਸਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ (ਿੈਿਤਾ) ਦੀ ਪਰਖ, ਵਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪਰੀਖਣ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਮਨਰਵਚਤ ‘ਸੰ ਕਲਪ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਦਰਤ ਦੀ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਉਸਦਾ ਇਕ ਵਨਰੂਪਣ ਹੰ ਦੇ

ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਬਾਹਰੀ ਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਤ ਦਾ ਮਨ ਅੰ ਦਰ ਰਵਚਆ ਪਰਵਤਰੂਪ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਕਈ ਿਾਰ ਇਹ ਿੀ
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰਤ ਦਾ ਵਸੁੱ ਿਾ ਵਿਆਨ ਕਦੇ ਿੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਿਆਨ-ਇੰ ਦਰੀਆਂ
ਦਆਰਾ ਇਕੁੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੁੱ ਿਰੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਰਚੀ ਮੂਰਤ ਤਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਰਤ ਵਿਚ,
ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮੁੱ ਿਰੀ ਇਕੁੱ ਠੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀ
ਬਦਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਵਨੈੱਿਰ ਸੰ ਦੇਹ-ਰਵਹਤ ਸੰ ਕਲਪ ਅੁੱ ਿੇ ਚਲ ਕੇ ਤਰਕ ਵਿਿੇਚਨਾ ਦਾ
ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ ਘੜ੍ੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਸਿਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ, ਇਹ ਵਸਰਫ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿਆਨ
ਅਿਸਥਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਿਾਂਤ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਬਦਲਦੇ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਦੇ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ,
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਵਿਵਿਆਨਕ-ਵਸਿਾਂਤ ਦਾ ਝਵਠਆਉਂਣਯੋਿ ਹੋਣਾ ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵਜਸ ਵਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿਵਿਆਨਕ-ਵਸਿਾਂਤ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ
ਜਾਂ ਅਵਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਸਿਾਂਤ ਸਦਾ ਸੁੱ ਚੇ ਅਤੇ
ਅਟਲ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਵਿਆਨਕ ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ, ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਯਕਤੀਪੂਰਣ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ
ਇਸ ਪਰਵਕਰਆ ਦਾ ਤਰਕ-ਸੰ ਮਤ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ “ਵਿਵਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਤਰਕ” ਜਾਂ “ਵਿਆਨ ਦਾ ਤਰਕ” ਵਿਿੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਕਰਤਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਵਿਆਨ (ਜਾਂ ਅਨਭਿ-ਵਿਵਿਆਨ) ਨੂੰ “ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ” ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਿਵਿਆਨ, ਅਰਥਾਤ “ਭੌਵਤਕ ਵਿਆਨ” ਨੂੰ “ਅਵਿਆਤਮਕ ਵਿਆਨ” ਤੋਂ ਅਲਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ
ਵਿਿੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਵਬਲਕਲ ਵਭੰ ਨ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ
ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਵਕਹੋ ਵਜਵਹਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੰ ਨੀਆਂ ਕ ਡੂੰ ਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਵਿਆਨ ਨੂੰ

ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਘੋਖਣਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਵਕਸ ਆਿਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਹੀ ਇਹ
ਨੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ੇ ਵਮਨਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਉਸਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਚਾਈਆਂ ਤਕ

ਪਹੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ, ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਸਿਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਨਹੀ
ਬਲਵਕ ਇਹ ਿੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਿਚਾਿਾਰਾਿਾਂ, ਸੰ ਕਲਪ ਅਤੇ ਵਸਿਾਂਤ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਿ
ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਵਕਹੜ੍ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮਾਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵਦੰ ਦੀ, ਪਾਲਦੀ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਅਵਤ ਕਥਨੀ
ਨਹੀ ਹੋਏਿਾ ਵਕ ‘ਸੰ ਕਲਪ’ ਹੀ ਵਿਵਿਆਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰ ਕਲਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਵਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿੈਰ
ਬਾਂਝ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ , ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿਾਰਨਾ ਨੂੰ ਿੀ ਸਿੈ-ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਪਰਿਟਾਉ ਨਹੀ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿਵਿਆਨਕ ਕਥਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਪਰਤੁੱਖ-ਬੋਿ ਅਤੇ ਤਾਰਵਕਕ ਆਿਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ

ਵਨਰਪੁੱ ਖ ਅਤੇ ਵਨਰਲੇ ਪ ਭਾਿ ਨਾਲ ਿਸਤੂਵਨਸ਼ਠ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਿਤ
ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਜਾਂ ਇਛਾਿਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਵਮਕਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਠੋਸ ਕਦਰਤੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੀ
ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਰਵਕਰਆ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ, ਕਦਰਤ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਕੁੱ ਢੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਵਜਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨੀਕਰਣ
(ਵਿਆਪਕੀਕਰਣ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਮਾਨੀਯਕਰਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਕਸਦ ਆਮ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਹਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਿੈਿਤਾ (ਪਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣਕਤਾ) ਅਤੇ ਿਰਤੋਂਯੋਿਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜ੍ੇ ਵਿਵਭੰ ਨ ਵਕਸਮ ਦੇ ਸਤੰ ਤਰ

ਵਨਰੀਖਣਾਂ (ਪਰੇਖਣ) ਅਤੇ ਪਰਯੋਿਾਂ (ਪਰੀਖਣ, ਤਜਰਵਬਆਂ) ਦਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੈਿਤਾ ਹਰ ਪੁੱ ਖੋਂ
ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਨਯਮ ਇਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ ਦਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਨਹਾਂ ਪੁੱ ਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ
ਸਾਮਾਨੀਯਕਰਣ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਦਾ ਵਸਿਾਂਤ ਹੈ।
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ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਇਕ ਯਕਤੀਪੂਰਣ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਮੂਜਬ ਕਾਰਿਾਈ ਦਾ ਤਰਤੀਬਿਾਰ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਦ ਵਿਿਮਾਨ ਜਿਤ ਬਾਰੇ ਵਨਰਣਾਇਕ ਵਸੁੱ ਵਟਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਸੁੱ ਚ
ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮਾਨਿ ਇੁੱ ਛਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਿੀ, ਵਿਵਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰ ਿਵਠਤ ਕਰਨ ਵਿਚ

ਸਹਾਈ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਨਰਵਣਆ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਰੁੱ ਖਣ ਵਿਚ ਵਦਰੜ੍ਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ
‘ਬੌਵਿਕ-ਤਾਰਵਕਕ’ ਵਿਿੀ ਸਿਾਰਨ ਜੀਿਨ-ਅਨਭਿ (ਤਜਰਬਾ) ਤੋਂ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਪਰਤੁੱਖ ਤਥਾਂ ਦੀ ਅਿਾਰ-ਸਮੁੱ ਿਰੀ ਤੋਂ
ਸ਼ਰੂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱ ਿਰੀ ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਵਿਵਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਤ ਸਰਿਵਿਆਪੀ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ

ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਇਨਹਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਦਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰੇਖੀਆਂ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਆਵਖਆ ਕਾਮਯਾਬ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਸਿਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਆਿਾਰ ਠੋਸ ਤੁੱ ਥ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਵਖਆਿਾਂ ਸੰ ਦੇਹ-ਰਵਹਤ ਤਾਰਵਕਕ ਵਿਿੀ

ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸੁੱ ਵਟਆਂ (ਵਨਸਕਰਸਾਂ) ਵਿਚ ਿੀ ਠੋਸ ਸੁੱ ਚਾਪਣ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ
ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਕਥਨ ਸਰਿਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਹਜੇ ਹੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਵਿਚ
ਕੁੱ ਝ ਿੀ ਰਹੁੱ ਸਮਈ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ, ਹਰ ਿੁੱ ਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰਿਕ, ਤਾਰਵਕਕ ਪੁੱ ਿਰ ਤੇ, ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱ ਚ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਭਾਿਨਾਿਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ
ਇੁੱ ਛਾਿਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰ ਿ-ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਿਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਨਹੀ ਰਵਹੰ ਦੀ।
ਸਾਕਾਤ ਅਨਭਿ ਵਿਚ ਤਾਰਵਕਕ ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਜਨਹਾਂ ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੰ ਚਦੇ ਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱ ਚੇ ਰੂਪ
ਵਿਚ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਣਾ ਹੈ।

ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਨੂੰ ਸੰ ਦੇਹ-ਵਿਿੀ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਨਿੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨਿੇਸ਼ਣ (ਛਾਣ-ਬੀਣ) ਦਾ ਆਰੰ ਭ

ਪੂਰਿਿਰਤੀ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਕਲਪਨਾਿਾਂ ਉਪਰ ਅਸੰ ਤਸ਼ਟਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰ ਦੇਹ (ਸੰ ਸਾ) ਤੋਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ
ਵਨਸ਼ਕਰਸ (ਵਸੁੱ ਟੇ) ਕਦੇ ਿੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ, ਪੂਰਣ ਜਾਂ ਅੰ ਵਤਮ ਨਹੀ ਹੰ ਦੇ। ਮਾਨਿ ਵਿਆਨ ਹਰ ਸਮੇ ਅਿੂਰਾ ਹੰ ਦਾ

ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ ਕਦਰਤੀ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ (ਯਥਾਰਥਾ) ਦਾ ਅਨਮਾਨਾਤਮਕ (ਸੰ ਵਨਕਰਖ) ਪਰਤੀਕ ਹੀ ਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਨਾ ਵਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਿਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਥ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਵਿਵਿਆਨੀ,

ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਸਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤਆਰ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ
ਅੰ ਵਤਮ ਮਕਸਦ ਿੀ ਇਹ ਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੇ ਵਨਕਰਸਾਂ (ਵਸੁੱ ਵਟਆਂ) ਅਤੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ

ਵਤਆਰ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਵਨਸਕਰਸ ਉਸ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਬਲਕਲ ਵਿਪਰੀਤ ਹੀ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਹਰ ਵਿਵਿਆਨੀ ਦੂਸਵਰਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਆਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਿੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਨੂੰ
ਸਵਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਸਆਣਪ ਅਤੇ ਿੀਰਜ ਨਾਲ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਾਪਤ ਵਿਵਿਆਨਕ ਨਤੀਵਜਆਂ ਵਿਚ

ਸਿਾਰ ਜਾਂ ਪਵਰਿਰਤਨ ਦੀ ਿੰ ਜਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਿਆਨ ਨੂੰ ਅਿਾਂਿਿੂ ਅਤੇ ਪਰਿਤੀਸ਼ੀਲ

ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਲਿਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਦੀਿੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ ਇਸ ਤੁੱ ਥ ਦੀ ਸਾਫ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ
ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੀ ਦਆਰਾ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵਿਆਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਵਿਚ ਸਦਾ ਇਕ ਪਵਰਕਲਪਨਾ ਦੇ ਸਤਰ ਉਪਰ ਹੀ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਿੀ ਵਤਆਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ

ਕਰਕੇ ਵਿਵਿਆਨੀ ਕਦੇ ਿੀ ਕੁੱ ਟੜ੍ਪੰ ਥੀ, ਮੂਲਿਾਦੀ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਸਵਤਿਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ
ਬਰਾਬਰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ (ਖੰ ਡਨ) ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ (ਪਸ਼ਟੀ) ਕਰਨ
ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੁੱ ਚਾ ਵਿਵਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰ ਦੇਹ ਕਰਨਾ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱ ਚ ਹੀ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ,
ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਸਿੈ-ਸੰ ਤਸ਼ਟਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ; ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਸਿੈ-ਸੰ ਤਸ਼ਟਤਾ ਇਕ ਵਿਵਿਆਨੀ ਲਈ ਮੌਤ ਹੈ; ਅਤੇ
ਸਮੂਹਕ (ਵਿਵਿਆਨ ਜਿਤ) ਸਿੈ-ਸੰ ਤਸ਼ਟਤਾ ਖੋਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ, ਉਤਸਕਤਾ, ਅਸੰ ਤਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ
ਸੰ ਤਾਪ ਹੀ ਵਿਵਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਿਮਣ ਲਈ ਵਸੰ ਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਨ ਤੋ ਬਹਤ ਕੁੱ ਝ ਵਸੁੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ!

ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ
ਤਰਕਸੰ ਿਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਵਖਆਤ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ, ਵਕਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੰ ਚਣ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਨੂੰ
ਤਰਕਣਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਮੁੱ ਟੀ ਵਿੁੱ ਚ ਪੰ ਜੇ ਦੇ ਵਨਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਕਸੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਜਾਨਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜਾ

ਲਿਾਉਣਾ, ਤਰਕਣਾ ਹੈ; ਿੂੰ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਿਨੀ ਦਾ ਵਕਆਸ ਕਰਨਾ ਿੀ ਤਰਕਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕਣ ਦੀ
ਪਰਵਕਰਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਵਿਆਤ ਸੁੱ ਚ ਤੋਂ ਅਵਿਆਤ ਸੁੱ ਚ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਵਕਰਆ ਸਾਨੂੰ ਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਿੀਂ ਸੂਝ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰਕਣ ਜਾਂ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਿੁੱ ਸ਼ਕ ਅੰ ਿ ਹੈ ਵਜਸ

ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਤੁੱਖਯੋਿ ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਤੁੱਖਯੋਿ ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਅੁੱ ਜ ਕਲ
ਖਿੋਲਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ਿਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬਾਹਰੀ ਪਲਾੜ੍ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਹੋਰ ਿਰਵਹ ਿੀ ਹੋਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦਾ ਜੀਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਪਰ ਸਜੀਿ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਅਨਮਾਨ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜਸ ਿਰਵਹ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਿ ਹੋਣੇ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕਣ
ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਵਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਵਜਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਿਨ ਹੈ; ਵਜਸ ਿਰਵਹ
ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਲਾੜ੍ੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਣਥੁੱ ਕ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ

ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਤਰਕਣ (ਅਨਮਾਨ) ਵਿਿੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ

ਕਈ ਬਾਰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਨੂੰ ਤਾਰਵਕਕ ਵਿਿੀ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਵਕਕ ਵਿਿੀ, ਤਰਕਿਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤਰਕਿਵਿਆਨ ਠੋਸ ਦਲੀਲ, ਸਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਿਡਮੁੱ ਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਨਾਂ ਦਾ

ਵਿਵਿਆਨ ਿੀ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਵਣਤ ਵਿਵਿਆਨ, ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਅਦੁੱ ਤੀ ਵਮਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ
ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਿੂੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਵਨਖੜ੍ਿਾਂ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰ ਕਲਪਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ ਇਨਹਾਂ ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਾਂ ਵਿਆਨ, ਨਿੀਂ ਸੋਚ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁੱ ਚੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਿਨ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਸ ਤਰਹਾ “ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ”

ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੈ-ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵਿਵਦਆ ਪਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱ ਚੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼
(ਿੈਿ) ਵਨਯਮਾਂ ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਿਾਰ ਿੀ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਤਾਲ ਸੰ ਭਿ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ, ਸਹੀ ਢੰ ਿ ਨਾਲ
ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਕਲਵਪਤ (ਜਾਂ ਕਲਪਣਾਤਮਕ) ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਵਿਵਿਆਨ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਸਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਲਈ ਮਾਨਵਸਕ ਚਣੌਤੀ ਵਰਹਾ ਹੈ । ਵਿਆਨ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਣਵਿਣਤ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਵਲਆ। ਤਰਹਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਢੰ ਿ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਵਸਤ

ਕੀਤੇ ਿਏ। ਨਿੀਆਂ ਦਾਸ਼ਵਨਕ ਵਿਚਾਿਾਰਾਿਾਂ ਅਰੰ ਭੀਆਂ ਿਈਆਂ। ਿੇਦਾਂ (2000 ਈ: ਪੂ: ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ “ਨਿਾਂ
ਵਨਆਇ” (ਿੰ ਿੇਸ਼, 1200 ਈ:) ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਤੁੱ ਕ ਭਾਰਤੀ ਮਨ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਚਵਲਆ ਆ ਵਰਹਾ।
ਇਸ ਿੁੱ ਲ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜ ਨਹੀ ਵਕ ਸੂਖਮ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਿਾਲਾ ਬਾਰੀਕਬੀਨ ਤਰਕ ਬੁੱ ਿਮੁੱ ਤ ਦੇ
ਤਾਰਵਕਕ ਅਨਆਈਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਵਿਵਦਆ (ਸ਼ਬਦਸ਼ਾਸਤਰ) ਦੇ ਵਨਪੰ ਨ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬਵਿਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿ, ਮੈਕਸ ਮੂਲ਼ਰ (1823-1900 ਈ:) ਦੇ ਕਵਹਣ ਅਨਸਾਰ “ਤਰਕਵਿਵਦਆ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ, ਵਜੁੱ ਥੋਂ ਤਕ
ਇਵਤਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵਨਰਣੇ ਦੀ ਆਵਿਆ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਕੌ ਮਾਂ – ਵਹੰ ਦੂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ - ਦਆਰਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ (ਈਜਾਦ) ਜਾਂ
ਪਵਹਲਾਂ ਪਵਹਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ।” ਅਰਸਤੂ (384-322 ਈ: ਪੂ: ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇੜ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਯੂਨਾਨੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਨਭਿ ਪਰਯੋਿ ਵਿਿੀ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਕੇ ਅਿਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਬਦਵਲਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ, ਪਰਯੋਿ ਵਿਿੀ ਤੋਂ ਵਬਲਕਲ ਵਿਹੂਣਾ ਵਰਹਾ ਅਤੇ ਵਸਿਾਂਤਕ
ਪੁੱ ਿਰ ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਵਸਤ ਹੋ ਸਵਕਆ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕ ਭਾਰਤ
ਇਕ ਅਵਿਆਤਮਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਜਿਤ (ਸੰ ਸਾਰ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਾਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ

ਤਾਰਵਕਕ ਪਰਫਲਤਾ ਦੀ ਅਿਲੀ ਅਿਸਥਾ - ਅਵਨਿਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ - ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਵਸਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ, ਸਮੇ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਉਥਲ-ਪਥਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮਾਜਕ
ਵਿਿੜ੍, ਬਾਹਰੀ ਿਾੜ੍ਿੀਆਂ ਿਲੋਂ ਵਿਵਦਅਕ ਮੰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਬੇਹੂਦਾ ਈਰਖਾਭਰੀ ਤਬਾਹੀ, ਮਾਨਿ ਚੇਤਨਾ ਦਾ
ਦੈਿੀ ਸਰੋਤ - ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ - ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਲ਼ੁੱ ਟ ਘਸੁੱ ਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਕੌ ਮ ‘ਸਵਭਅਤਾ’ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਤਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੰ ਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੌਵਿਕ ਜੀਿਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਵਿਚ

ਕਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ੍ਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਬਨਾ, ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਚ ਪਰਵਕਰਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਭਾਰੂ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ: ਅਵਿਆਤਮਿਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱ ਿ ਭੌਵਤਕਿਾਦ,
ਆਸਵਤਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਵਤਕਤਾ ਿਰਿੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਰੁੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋ
ਵਕਹੜ੍ੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ, ਵਕਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਹਾਿੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ , ਇਹ ਉਸ ਕੌ ਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ,
ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਿਾਤਾਿਰਣਾਂ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਯ ਕੌ ਮ ਦੀ ਵਨੈੱਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀ ਬਣਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਵਿਆਤਮਕ
ਪਰੰ ਪਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਵਭਅਤਾ ਦੀ ਵਨੈੱਜੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਿਾਦੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨ ਜਾਂ ਯੂਰਪ
ਦੀ ਏਕਾਂਤਕ ਦੇਣ ਹੀ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਆਤਮਾ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ’ ਿਰਿੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋ
ਤਪੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਸਕਰਾਤ ਿਰਿੇ ਮਹਾਂਪਰਸ਼ ਿੀ ਇਨਹਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਸਨ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਿੌਤਮ ਦੇ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਲੁੱਖਣਤਾ
ਨਹੀ ਰੁੱ ਖਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਨਮਈ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਾਚੀਨ ਿੈਵਦਕ
ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਰਚਨਾਿਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਦੀ
ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਕਤੀਪੂਰਣ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਰਣ ਕਰ ਿਈ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਬਵਹਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਨਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਏ। ਤਾਰਵਕਕ ਵਿਿੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ
ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁੱ ਤਰ ਸਭਾਿਾਂ ਵਿਚ ਸਲਝਾਇਆ ਜਾਣ ਲੁੱਿਾ।
ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬੀਜ, ਇਸ ਦੀ ਆਯਰਿੈਵਦਕ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਾਤਨ ਔਸ਼ਿਵਿਵਿਆਨ
ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਆਿਾਰ ਅਨਭੂਤੀ-ਤਾਰਵਕਕ-ਵਚਵਕਤਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ
ਵਿਚ ਰੋਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਭ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਢੰ ਿ ਤਰੀਕੇ ਲੁੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱ ਿ ਦੇ ਚਾਰ ਆਰੀਆ
ਸੁੱ ਵਤ ਇਸੇ ਅਨਭੂਤੀ-ਤਾਰਵਕਕ ਵਿਿੀ ਦੇ ਹੀ ਪਰਤੀਕ ਹਨ। ਿੌਤਮ ਬੁੱ ਿ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਬੰ ਿ ਮਾਨਿ ਦੁੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ
ਦੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਛਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਆਰੀਆ ਸੁੱ ਵਤ ਉਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ: (1) ਦੁੱ ਖ ਹਨ, (2) ਦੁੱ ਖਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਣ ਹਨ, (3) ਦੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਅੰ ਤ ਸੰ ਭਿ ਹੈ, ਅਤੇ (4) ਦੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਸ ਿੌਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਵਕ “ਕਾਰਣ” ( ਭਾਿ ਦੁੱ ਖ ਦੀ ਪਛਾਣ) ਬੜ੍ੀ ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ, ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ
ਹੁੱ ਲ ਨਾਲ ਚੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜੋੜ੍ਦੇ ਹਨ। ਿੈਦਾ ਿੈਦ ਸਿੈਦ ਤੂ ਪਵਹਲਾਂ ਰੋਿ ਪਛਾਣ॥ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋ ਵੜ੍ ਲਹ ਵਜਤ ਿੰ ਞੈ ਰੋਿਾ

ਘਾਵਣ॥ ਅਿਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ‘ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੀ’ ਿੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ: ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਦਾ ਹੁੱ ਲ ਲੁੱਭਣ ਲਈ ਪਵਹਲਾ ਉਸਦੇ
ਕਾਰਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਿਸਵਥਤ ਵਿਕਾਸ ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਆਰੰ ਭ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ ਿੀਹ
ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਿੌਤਮ ਦਾ ਵਨਆਇਸੂਤਰ, ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਰਥਮ ਅਤੇ ਬਹਤ

ਹੀ ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ ਿਰੰ ਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਅਵਿਆਇ ਵਿਚ ਸੋਲਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਹੈ ਵਜਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਿਲੇ ਚਾਰ
ਅਵਿਆਇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਅਵਿਆਇ ਵਿਚ ‘ਸ਼ੰ ਕਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਪਰਵਤਪਾਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਤ ਪਰਮਾਣਾ

ਦਾ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਅਵਿਆਇ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿੈਰੂਪ, ਭੌਵਤਕ ਦੇਹ, ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਿਸਤੂਆਂ, ਅਵਭਵਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਅਵਿਆਇ ਵਿਚ ਸੰ ਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ,
ਸੋਿ, ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਿਆਇ ਵਿਚ ਭਰਾਂਤ, ਸਮੁੱ ਚਤਾ

(ਪੂਰਣਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰ ਡ) ਅਤੇ ਅੰ ਸ਼ਾਂ (ਭਾਿ ਜਾਂ ਖੰ ਡ) ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਾ ਿੀ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ

ਅਵਿਆਇ ਵਿਚ “ਜਾਵਤ” ਅਤੇ “ਵਨਿਰਵਹਸਥਾਨ” (ਹਾਰ ਦੀ ਸਵਥਤੀ) ਦੇ ਅਿਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਿੇਚਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਨਆਇਸੂਤਰ
ਤਰਕਸੰ ਮਤ ਵਸਿਾਤਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਪਰ ਆਸਤਕ ਯਥਾਰਥਿਾਦ ਦਾ ਤਰਕ ਦਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੈਨ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਰਮ ਅਤੇ ਅਵਿਆਤਮਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਅਲੁੱਿ
ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਦ ਵਕ ਵਹੰ ਦੂ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਇਨਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਵਿਚ ਵਮਵਲਆ-ਜਵਲਆ ਸੀ। ਵਹੰ ਦੂ ਲੇ ਖਕਾਂ
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਦਆਰਾ ਵਲਖੇ ਿਏ ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਿਰੰ ਥਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਣ, ਜੀਿਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਨਰਜਨਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ
ਅਤੇ ਜਿਤ (ਸੰ ਸਾਰ) ਤਥਾ ਪਰਵਕਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ-ਸਬੰ ਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਹੈ। ਬੋਿੀ ਅਤੇ
ਜੈਨ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪਰਾਚੀਨ ਵਨਆਇ ਦੇ ਅਵਿਆਤਮਿਾਦ ਵਿਚ ਰਚੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਸਰਫ ਤਾਰਵਕਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ
ਵਦੁੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰ ਿੇਸ਼ ਦੇ “ਨਿਾਵਨਆਇ” ਲਈ ਮਾਰਿ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੁੱ ਿ ਤਰਕ ਅਤੇ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ।

ਿੰ ਿੇਸ਼ ਦਾ “ਤਤਿਵਚੰ ਤਾਮਣੀ” ਿਰੰ ਥ ਨਿਾਵਨਆਇ ਦਾ ਇਕ ਮੰ ਵਨਆ ਪਰਮੰ ਵਨਆ ਿਰੰ ਥ ਹੈ। ਿੰ ਿੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਿਰਿਮਾਨ ਨੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰੰ ਪਰਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਵਖਆ। ਜੈਦਿ
ੇ ਨੇ ‘ਤਤਿਵਚੰ ਤਾਮਣੀ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਟੀਕਾ ਵਲਖੀ

ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਆਲੋ ਕ’ (ਤੇਰਹਿੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ) ਹੈ। ਡਾ ਰਾਿਾਵਕਰਸ਼ਨਨ ਦੇ ਮਤਅਨਸਾਰ ਿਾਸਦੇਿ ਸਾਰਿਭੌਮ ਦੀ
“ਤਤਿਵਚੰ ਤਾਮਣੀ ਵਿਆਵਖਆ” ਨੂੰ ਨਿਦੀਪ ਸੰ ਪਰਦਇ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਿੁੱ ਡਾ ਿਰੰ ਥ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰ ਦਰਿੀਂ
ਸਦੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੋਲਿੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਿੰ ਿੇਸ਼ ਨੇ ਵਸਰਫ ਚਾਰ ਪਰਮਾਣਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ
ਵਲਵਖਆ ਅਤੇ ਅਵਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀ ਵਲਆ। ਜਿਦੀਸ਼ (ਸੋਲਿੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿਚ) ਅਤੇ
ਿਦਾਿਰ (17ਿੀ ਸਦੀ) ਇਸ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪਰਵਸੁੱ ਿ ਤਾਰਵਕਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਂਿਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਹਮਣ ਅੰ ਨਮਭੁੱ ਟ (17ਿੀ
ਸਦੀ) ਨੇ, ਪਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਨਿਾ ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਿਸਵਥਤ ਦਰਸ਼ਨਪੁੱ ਿਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਪਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦਵਕ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਝਕਾਉ ਅਵਿਕਤਰ ਪਰਾਚੀਨ ਵਨਆਇ ਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ
“ਤਰਕਸੰ ਿਰਵਹ” ਅਤੇ “ਦੀਵਪਕਾ” ਵਨਆਇ-ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਵਸੁੱ ਿ ਪਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਿੁੱ ਲਭ ਦਾ
“ਵਨਆਇਸੂਤਰਿਰਵਤ” (17ਿੀ ਸਦੀ) ਆਵਦ ਹੋਰ ਿਰੰ ਥ ਿੀ ਪਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਵਜਥੇ ਵਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਆਸਮਈ ਹਨ, ਇਨਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਕ ਉਹ ਸੰ ਸਾਰ ਦੀ
ਅਖੰ ਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਿੇਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣਾਤਮਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਿਾਰਨ ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਸੰ ਪਰਦਾਇਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਹ
ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਿੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਬੋਿੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਿਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ
ਅਵਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਉੱਪਰ ਬਵਨਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਦੀ
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਨੂੰ ਵਫਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਉੱਪਰ ਬੋਿੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕਾਂ ਨੇ ‘ਪਰਤੁੱਖ
ਵਿਆਨਿਾਦ’ ਅਤੇ ਿੂੜ੍ਹ ਤਰਕਿਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝੰ ਜੋਵੜ੍ਆ ਸੀ। ਉਨਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇਸ ਪਵਰਸਵਥਤੀ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਵਸਰਫ ਆਸਥਾ ਦਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦ ਵਕ ਬੋਿੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਪਰੰ ਪਰਾਿਤ ਵਿਸ਼ਿਾਸ, ਿਾਰਵਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਵਣਆ ਸੀ।
ਅਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਬਕ ਸਰਿੇਖਣ ਵਿਚ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਤਾਲ
ਕਰਾਂਿੇ ਉਹ ਹਨ: ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਿੌਤਮ ਦਾ ਵਨਆਇ ਤਰਕਿਾਦ, ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰ ਪਰਾ, ਜੈਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ
ਿੰ ਿੇਸ਼ ਉਪਾਵਿਆਏ ਦਾ ਨਿਾਵਨਆਇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੀ ਮਹਾਂਉਪਾਵਿਆਏ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ਚੰ ਦਰ ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ
ਦੇ ਅੰ ਿਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰਚੇ ਮਹਾਨ ਿਰੰ ਥ ‘ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਤਰ ਦਾ ਇਵਤਹਾਸ’ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਤ ਮੰ ਵਨਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਿੀ
ਲੋ ੜ੍ ਪਈ ਹੋਰ ਿਰੰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿਾਵਚਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੜ੍ੀ ਸੀਵਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਰ
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ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਿਾਕ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਆਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਵਹ ਿਈਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਸਰੋਤ ਿਰੰ ਥਾਂ
ਦੀ, ਵਜਸ ਲਈ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਵਖਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੁੱ ਲੀ ਵਿਸਰੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਜੜ੍ੀਆਂ ਘੋਰ ਿਲਤਫਵਹਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਪੂਰਿ-ਿਾਰਣਾਿਾਂ ਨੂੰ ਝੰ ਜੋੜ੍ਨਾ ਹੈ ਵਕ ਭਾਰਤ ਵਸਰਫ ਇਕ
ਅਵਿਆਤਮਿਾਦੀ ਅਤੇ ਰਹੁੱ ਸਮਈ ਅਿਨੰਿੇ, ਜਟਾਂਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਫਾ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਆਿਾਰਾ ਸਾਿੂਆਂ-ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਜ
ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਉਪਰੰ ਤ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਵਿਵਦਆਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਵਿਵਦਆਵਲਆਂ ਵਿਚ ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰ ਡਤਾਂ ਅਤੇ

ਵਿਦਿਾਨਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਦੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਿਰੰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜੰ ਨਤਾ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵਕਉਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀ ਉਮੀਦ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਤਨ ਇਸ ਤੁੱ ਥ ਨੂੰ ਿੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਆਏਿਾ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਆਿਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨ
ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਕਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ
ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੰ ਨੇ ਬੇਜਾਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਸੰਿ-ਵਿਹੂਣੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜ੍ੇ ਅਤੇ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਨਿਾਦ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਹਾਂ
ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਰੰ ਪਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਸਤਕਾਂ ਵਿਵਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪ
ਵਲਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੜ੍ੇ ਉਪਯੋਿੀ ਢੰ ਿ
ਨਾਲ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਵਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਵਥਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ
ਸਵਭਆਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਅਸੀ ਦੇਖਾਂਿੇ ਵਕ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਲਖਣ ਿਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਾਚੀਨ ਵਰਸ਼ੀਆਂ
ਦੀ ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵਕੰ ਨੀ ਪਰਭਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਖਦ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਿਫਤਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਪਰਭਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜ੍ਨੇ ਉਨਹਾ ਲਈ ਵਕੰ ਨੇ ਆਸਾਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਜਨਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਕੰ ਨੇ ਸਾਫ, ਸਪਸ਼ਟ
ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੇ ਹਨ। ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿੀ
ਸੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਕਸੇ ਬੇਿਾਨੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਤੋਂ ਉਿਾਰ ਮੰ ਿੀ
ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਸੰ ਸਵਕਰਤੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਹ ਤਥ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਵਿਵਦਆ
ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਤਰਹਾ ਵਸੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ਿਰਵਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।
ਵਫਰ ਿੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਖਾਂਿੇ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਤਰਕ ਦੀ
ਬਵਨਆਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਆਨਿੀਕਵਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।

... ਚਲਦਾ
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