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ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 
 

ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ  
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰਿਤ ਤਰਕਿਾਸਤਰ ਦੀ ਬ ਵਨਆਦ ਇਸ ਦੀ ਸਾਵਿਤਕ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਿਾਦਵਿਵਦਆ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਿੈ। 
4ਥੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਿ (ਈਪੂ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਿੈਵਦਕ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਭੰਨ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨੇ ਐਸੀ 
ਵਿਿੀ ਦਾ ਿ ਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੁੱ ਿੇ ਚਲ ਕੇ ਤਰਕਿਾਸਤਰ ਬਵਣਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਵਤਿਾਸ ਸਦੀਆਂ ਪ ਰਾਣਾ ਿੈ, 

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸੁੱਚ (ਸਵਤ) ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜ ਵਿਆ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਮ ੁੱ ਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਿਵਨਕਾਂ (ਵਰਿੀਆਂ-
ਮ ਨੀਆਂ) ਦਾ ਰ ਝਾਨ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਵਰਿਾ। ਿੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿ ਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੁੱ ਕ ਸੁੱ ਚੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਮਨ ੁੱ ਖੀ 
ਜੀਿਨ ਦਾ ਆਦਰਿ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ। ਜੀਿਨ-ਮ ਕਤੀ ਜਾਂ ਵਨਰਿਾਣ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਯਥਾਰਥ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੋ 
ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਵਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਨ ਸਾਰ ਮਾਨਿ ਜੀਿਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਬਰਿਮ) ਨੰੂ 
ਪਾਉਂਣਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਲਕਿ ਵਸਰਫ਼ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਵਿਆਨ ਿੀ ਜੀਿਨ 
ਮਨੋਰਥ ਿੈ। ਜੇ ਵਿਆਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਿੀ ਮਿੁੱਤਿ ਿੈ ਤਾਂ ਸ ਭਾਿਕ ਿੀ ਇਿ ਸਿਾਲ ਉੱਵਿਆ ਵਕ ਵਿਆਨ ਕੀ ਿੈ? ਵਕਸ 
ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੰੂ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਪਤਾ ਲੁੱ ਿੇ ਵਕ ਸਾਡਾ ਵਿਆਨ ਸਿੀ ਿੈ? ਵਿਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਿੈ 
(ਪਰਮਾਣ)? ਵਿਆਨ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ? ਸੁੱਚੇ ਅਤੇ ਝੂਿੇ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਿੈ? ਖਰੇ 
ਅਤੇ ਖੋਟੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਲੁੱ ਛਣ ਿਨ? ਇਨਹ ਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਲੁੱ ਭਣ ਲਈ ਤਰਕਿਾਸਤਰ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। 
 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ ਰਾਤਨ ਸਵਮਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਮਨ ੁੱ ਖ ਨੇ ਸੁੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਸਲਵਸਲੇ ਵਿਚ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਵਜਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕਣ-ਵਕਰਆ ਦਾ ਿੀ ਪਰਯੋਿ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕ ੁੱ ਝ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 
ਕੀਤੀ। ਿੈਵਦਕ ਅਤੇ ਉਪਵਨਿਦ ਦੇ ਸਵਮਆ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਵਿਕ ਿੋਿਟੀਆਂ ਨੰੂ “ਿਾਕੋਿਾਕਯ” ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ 
ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਿਵਨਕਾਂ ਅਤੇ ਬ ੁੱ ਿੀ-ਜੀਿੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ। 
ਿੈਵਦਕ ਸਵਮਆ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਿੀ ਜਾਂ ਵਿਵਦਆ ਨੰੂ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ  ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਵਕਰਤ ਿਬਦ 
‘ਿੀਕਿ’ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ‘ਿੇਖਣਾ’, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿੇਤਰ ‘ਅਨ ’ ਲਿਾਉਣ ਨਾਲ ‘ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ’ ਿਬਦ ਬਵਣਆ। 
ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਿੋਰ ਵਿਵਦਆਿਾਂ ਦੀ ਤ ਲਨਾਤਮਕ ਿਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਦਾ 
ਿੈ। ਵਕਸੇ ਸਮੁੱ ਵਸਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਿਲੇਿਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਬ ੁੱ ਿੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਜਿਾ ਿਵਿਰਾਉ ਅਤੇ 
ਮਾਨਵਸਕ ਸੰਜਮ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਣ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਿੀ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦ ਆਰਾ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਉਚੇਰਾ ਵਚੰਤਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਿਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿ ੰ ਦੀ 
ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਿ ਵਿਿੀ ਵਿਆਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਾਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਤਮ-
ਵਿਵਦਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਿੇਦਾਂ ਦਾ ਿੀ ਅੰਿ ਮੰਵਨਆ। ਕੌਵਟਵਲਆ ਨੇ (327 ਈਪੂ) ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਨੰੂ ਿੇਦਾਂ ਤੋਂ ਵਭੰਨ ਪਰਕਾਰ 
ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਮੰਵਨਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਵਿਐਨ ਵਿਿੇ “ਆਤਮਾ” ਅਤੇ “ਤਰਕਣ” ਦੇ ਵਨਯਮ ਮੰਨੇ।  ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਉਿ 
ਿਾਸਤਰ ਿੈ ਵਜਸ ਰਾਿੀਂ ਪਰਤੁੱ ਖ (ਇੰਦਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਵਸੁੱ ਿਾ ਵਿਆਨ) ਅਤੇ ਿਰਮਿਰੰ ਥਾਂ ਦ ਆਰਾ ਿਾਸਲ ਵਿਆਨ ਦੀ ਸੁੱਚਾਈ 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 2 ਕ ੁੱ ਲ 5 
 

ਨੰੂ ਿੋਰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਪਰਵਖਆ ਜਾਦਾ ਸੀ। ਭਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇਵਲਆਂ ਵਿਚ ਇਿੋ ਵਜਿੈ ਵਿਦਿਾਨ ਿੀ ਸਨ ਜੋ ਿੇਦਾਂ ਅਤੇ 
ਉਪਵਨਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿਆਨ ਨੰੂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਪਰਿਾਨ ਨਿੀ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਇਿ ਕਸੌਟੀ ਤਰਕਿਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਿੀ ਸੀ।  
 

ਿੈਵਦਕ ਸਵਮਆਂ ਤੋਂ ਿੀ (1500-600 ਈਪੂ), ਭਾਰਤੀ ਦਰਿਨਿਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ “ਆਤਮਾ” ਅਤੇ “ਬਰਿਮਾ” ਦ ੇ
ਸੰਕਲਪ ਿਰ ਵਿਚਾਰਾਿਾਰਾ ਵਿਚ ਮਿੁੱਤਿਪੂਰਣ ਵਿਿਾ ਬਣੇ ਰਿੇ ਿਨ।  ਭਾਿੇ ਿੇਦਾਂ ਵਿਚ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਵਿਆਂ ਦਾ ਸਪਿਟ ਤੌਰ 
ਤੇ ਵਜ਼ਕਰ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਇਸ ਿਲ ਇਿਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਮਲਦਾ ਿੈ ਵਕ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ 
ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਿਕਤੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਵਿਕਾਸ ਉਪਵਨਿਦਾਂ  ਵਿਚ ਿੋਇਆ ਜੋ 900-600 
ਈਪੂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਉਪਵਨਿਦ ਭਾਰਤੀ ਅਵਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਆਿਾਰ ਮੰਨੇ 
ਿਏ ਿਨ। ਉਪਵਨਿਦਾਂ ਵਿਚ ਿੈਵਦਕ ਿਰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਰਿਨਿਾਸਤਰ ਅਤੇ ਿੈਵਦਕ ਭਾਿ ਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ 
ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਵਿਆਨ ਨੇ ਲੈ ਵਲਆ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਵਰਿੀ, ਤੁੱਤ ਦੇ ਵਜਵਿਆਸੂ ਸਨ। ਿੇਦਾਂ ਤੋਂ ਿਟ ਕੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਿ ਦੇਿੀ-ਦੇਿਵਤਆਂ ਨੰੂ ਿਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖ ਿ ਕਰਨਾ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।  

 

ਉਪਵਨਿਦ ਿਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਿੈ: ‘ਨੇਿੇ ਿਰਿਾ ਨਾ ਬੈਿਣਾ’। ਭਾਿ ਿ ਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇਿ ਸ ਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 
ਿਰਿਾ ਨਾਲ ਬੈਿਣਾ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਉਪਵਨਿਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਿ ਰੂ ਤੋਂ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨ ਸਾਰ 
ਵਿਿ ਆਪਣੇ ਿ ਰੂ ਕੋਲ ਬੈਿਕੇ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਰਾਿੀਂ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।  
 

ਉਪਵਨਿਦਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਵਰਭਾਿਾ ਇਸ ਤਰਹਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਿੈ: “ਆਤਮਾ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਿੈ, ਜਰਾ ਤੋਂ 
ਮ ਕਤ ਿੈ, ਦ ੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਰਵਿਤ ਿੈ, ਭ ੁੱ ਖ ਵਪਆਸ ਤੋਂ ਰਵਿਤ ਿੈ, ਨਾ ਇਿ ਜਨਮਦੀ ਿੈ ਨਾ ਮਰਦੀ ਿੈ। ਮੌਤ ਇਸ ਨੰੂ ਛੂ ਨਿੀ 
ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਤੋਿ ਫੋਿ ਨਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਥਰਤਾ, ਇਕ ਲਯ, ਏਕਤਾ, ਅਤੇ ਵਨਿੱਤਤਾ ਇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਿ ਣ ਿਨ। 
ਦੇਿ ਜੋ ਉਤਪੰਨ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ, ਿਿਦੀ ਿੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ, ਮਰਦੀ ਿੈ, ਭ ੁੱ ਖ  ਭੋਿਦੀ ਿੈ, ਉਿ ਆਤਮਾ ਨਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਨਾ ਤਾ 
ਨਾਸ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਿੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਕੋਈ ਵਿਆਨ, ਕਲਾ ਜਾ ਨੈਵਤਕਤਾ ਸੰਭਿ 
ਨਿੀ ਿੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਿੋਂਦ ਤੋਂ ਿੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿੋਂਦ ਿੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਿਸਤੂ ਨਿੀ ਿੈ। ਇਿ 
ਸਰਿਅੰਤਰਯਾਮੀ ਅਤੇ ਸਰਿ ਵਿਆਪਕ ਿੈ। ਸਾਰਾ ਬਰਵਿਮੰਡ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਸ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਿ 
ਲੈਂਦਾ ਿੈ। ਚੰਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਿਨ, ਆਕਾਿ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵਦਿਾਿਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਿਨ, ਿਾਯੂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਿ 
ਿੈ। ਇਿ ਆਤਮਾ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਇਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਇੁੱ ਕੋ ਇੁੱ ਕ ਯਥਾਰਥ ਿੋਂਦ ਿੈ। ਇਿ ਆਤਮਾ ਿੀ ਪੂਰਨ 
ਵਿਿਿ ਿੈ। ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਜੀਿ-ਆਤਮਾ ਿੀ ਇਿ ਿੀ ਿੈ। “ਮੈਂ” ਿੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਿ ਸਭ ਕ ੁੱ ਝ ਿਾਂ।“  
 

“ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਿ ਮਿਾਨ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਰਵਿਤ ਆਤਮਾ ਅਜਰ, ਅਮਰ, ਅਵਮਰਤ, ਅਭੈ ਤੇ ਬਰਿਮ ਿੈ। ਬਰਿਮ ਿੀ ਅਭੈ-ਰੂਪ ਿੈ। 
ਵਜਿਿਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਆਪ ਿੀ ਅਭ-ੈਰੂਪ ਬਰਿਮ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ” (ਵਬਰਦਾਰਵਣਅਕ ਉਪਵਨਿਦ) 
 

ਉਪਵਨਿਦਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਅਵਿਐਨ ਆਤਮ-ਵਿਵਦਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  
 

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਿੈ ਵਕ ਇਿੋ ਵਜਿੀ ਆਤਮਾ ਿੈ? ਇਿ ਸਭ ਕ ਝ ਅਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ? ਇਸ ਦੇ ਿ ਣਾਂ ਦੀ ਕੀ 
ਿਕੀਕਤ ਿੈ? ਇਸ ਪਵਰਿਰਤਨਿੀਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਪਵਰਿਰਤਨਿੀਲ ਿਸਤੂ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ 
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ਸੰਦੇਿ ਨਿੀ ਵਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਪਵਰਭਾਿਾ ਉਪਰ ਸਿਾਲ ਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿੋਣਿੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਿੀ 
ਲਿਾਤਾਰ ਿ ੰ ਦੀ ਿੋਏਿੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਿੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਿਾ-ਿਸਤ ੂ
ਜਾਂਚ-ਪਿਤਾਲ ਸੀ। ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦ ਆਰਾ, ਆਤਮ-ਵਿਵਦਆ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਿੋਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 
ਦੀ ਪ ਿਟੀ ਲਈ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਿ ਕੀਤੇ ਿਏ, ਿਾਲਾਂਵਕ ਪਵਰਭਾਿਾ ਵਿਚ ਇਿ ਿੀ ਵਕਿਾ ਵਿਆ ਸੀ ਵਕ ਆਤਮਾ ਨੰੂ 
ਤਰਕਪੂਰਣ ਦਲੀਲਾਂ (ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ) ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।  
 

ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦੇ ਵਿਿੇ 
ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਿਾ-ਿਸਤੂ ਸਨ: ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਿੇਤ  ( ਕਾਰਣਾ ਦਾ ਵਸਿਾਂਤ)। ਿੇਤ  ਤੋਂ ਭਾਿ ਿੈ, ਕਾਰਣ ਅਤ ੇ
ਕਾਰਜ ਦਾ ਇਕ ਸਾਥ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ। “ਵਜਵਨ ਸੇਵਿਆ ਵਤਵਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ” – ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵਿਚ ‘ਸੇਿਨ’ ਕਾਰਣ 
ਿੈ, ‘ਮਾਨ’ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕਾਰਜ ਿੈ। ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਦੀ ਵਿਵਦਆ ਨੰੂ ‘ਿੇਤ ’ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਕੌਵਟਵਲਆ (327 ਈਪੂ) ਨੇ 
ਿੇਤ ਿਾਸਤਰ ਨੰੂ ਬਿਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੁੱ ਵਸਆ ਅਤੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਇਿ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ 
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ‘ਕਾਰਣ’ ਮ ਿਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਬ ੁੱ ਿੀ ਨੰੂ ਪਰੇਿਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖਦਾ ਿੈ, ਬ ੁੱ ਿੀ ਨੰੂ ਬੋਲਣ-ਿਕਤੀ 
ਅਤੇ ਸਰਿਰਮੀ ਵਦੰਦਾ ਿੈ, ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਿਦਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਤਰਕ-ਵਿਵਦਆ (ਬਵਿਸ 
ਅਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ) ਜਾਂ ਿਾਦ-ਵਿਵਦਆ (ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ 
ਸੀ। ਤਰਕ-ਵਿਵਦਆ ਅਤੇ ਿਾਦ-ਵਿਵਦਆ ਵਿਚ ਬਵਿਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 
ਦੇ ਅਿੀਨ ਿੀ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਿਦਾਂ ਵਿਚ ਿੂਿਹ ਦਾਰਿਵਨਕ ਪਰਿਨਾਂ ਤੇ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਿ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਨੰੂ ਵਨਆਇ-ਿਾਸਤਰ ਿੀ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ‘ਵਨਆਇ’ ਤੋਂ ਭਾਿ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੀ 
ਅਰਥ ਵਨਰਿਾਰਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਰਵਕਕ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨਾ ਿੈ।   

 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਵਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇਿੋ ਵਜਿੇ ਪ ਰਿ ਿੀ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਦੇਿੀ-ਦੇਿਵਤਆਂ 
ਦੀ ਿੋਂਦ ਵਿਚ ਵਿਿਿਾਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਿ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਿਰਿੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿੁੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ-ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਰਿੀ ਚਾਰਿਾਕ (650 ਈਪੂ) – ਵਰਿੀ ਵਬਰਿਸਪਤੀ ਦਾ ਿਾਵਿਰਦ - ਦੇ ਅਨ ਯਾਈ (ਪੈਰੋਕਾਰ) ਕਰਕੇ ਜਾਵਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਚਾਰਿਾਕ ਨੰੂ ਪ ਰਾਣੇ ਸਵਮਆ ਦੀ ਨਾਸਵਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਬਰਦਾਰਵਿਅਕ 
ਉਪਵਨਿਦ (600 ਈਪੂ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ) ਵਿਚ ਿੀ ਨਾਸਵਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ। ਚਾਰਿਾਕ ਦੀ ਪਦਾਰਥਿਾਦੀ 
ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਨ ਸਾਰ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਮਾਨਿ ਚੇਤਨਾ ਚਾਰ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦੇ ਸ ਮੇਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਯਾਨੀ ਿਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਿਿਾ 
ਅਤੇ ਅਿਨੀ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦੇ ਭੰਿ (ਟ ੁੱ ਟਣ) ਿੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਿੀ ਲੋਪ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਖਤਮ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
ਮਾਨਿ ਜੀਿਨ ਵਸਰਫ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਿੀ ਦੇਣ ਿੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ ਨਰ-ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਿਕੀਕਤ ਨਿੀ ਿੈ। ਸਾਨੰੂ 
ਇਿੋ ਵਜਿੀ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਿਿਾਿ ਨਿੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਵਜਸ ਨੰੂ ਪਰਤੁੱ ਖ ਵਿਆਨ (ਪਰੀਖਣ) ਦ ਆਰਾ ਵਸੁੱ ਿ 
(ਸਾਬਤ) ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਿ ਪਦਾਰਥਿਾਦੀ ਮਤ ਕਾਫੀ ਪਰਚੁੱ ਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਿੀ ਭਾਰੀ 
ਸੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਲੋਕਾਇਤ-ਦਰਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਿ ਵਿਆਨ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਅਲੌਵਕਕ ਿਕਤੀ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ 
ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਨਿੀ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਮਾਨਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨ ਭੂਤੀ (ਪਰਤੁੱ ਖਣ) ਰਾਿੀਂ ਉਤਪੰਨ ਿੋਇਆ 
ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਵਜਸ ਦੀ ਸਾਰਵਥਕਤਾ ਪਰਮਾਣ (ਸਬੂਤ) ਰਾਿੀ ਿੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਜਾਂ ਅਨ ਭੂਤੀ ਤੋਂ 
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ਭਾਿ ਮਾਨਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ ਜਾਂ ਬਾਿਰੀ ਵਦਰਿਟਮਾਨ ਜਿਤ ਮਵਿਸੂਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ “ਤਰਕ” ਦੀ ਕਸੌਟੀ 
‘ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਪ ਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ ਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਵਕਸੇ ਵਸੁੱ ਟੇ ਉੱਪਰ ਪਿ ੰ ਚਣਾ। ਇਿ ਵਸੁੱ ਟਾ 
ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੁੱ ਕ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਵਿੁੱ ਸਾ ਨਿੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਵਜੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਪਤ 
ਨਿੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਿਆਨ ਨੰੂ ਅਨ ਭਿ-ਵਿਵਿਆਨ ਿੀ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਭਾਿਾ ਰਾਿੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸੋਚ-
ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਇਸ ਵਿਆਨ ਦਾ ਅਵਨਖੁੱਿਿਾ ਅੰਿ ਿੈ। ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਵਿਸ 
ਦੇ ਵਿਿੇ ਵਿਚ ਿਾਕ (ਬਚਨ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ) ਨੰੂ ਖਾਸ ਵਿਿੇਿਤਾ ਵਦੁੱ ਤੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਮ ੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਵਿੁੱ ਚ ਸਿੀ ਅਤੇ 
ਿ ੁੱ ਿ ਬੋਲਣ (ਿਾਕ) ਬਾਰੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ। ਸੰਸਵਕਰਤ ਮਿਾਕਾਿ ਮਿਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ ਲਭਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਵਨਆਸਨ 
(ਯੋਿਨੀ) ਨੇ ਸਿੀ ਿਾਕ ਦੇ ਵਮਆਰਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਿੈ। ਸਿੀ ਿਾਕ ਦਾ ਬਾਰੀਕ (ਮਿਾਨ, ਿੂਿਹ), ਵਿਲੁੱ ਖਣ 
(ਵਿਿੇਕਪੂਰਣ, ਵਿਿੇਚਕ, ਵਿਚਾਰਿੀਲ) ਅਤੇ ਵਿਿੀਪੂਰਿਕ (ਵਨਯਵਮਤ, ਸਾਫ, ਸ ਥਰਾ) ਿੋਣਾ ਬੇਿੁੱ ਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁੱ ਵਸਆ 
ਵਿਆ ਿੈ। ਸ ਲਭਾ ਨੇ ਇੁੱ ਕ ਉੱਤਮ ਿਾਕ ਦੇ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿ ਣ ਵਦੁੱ ਤੇ ਿਨ: (1) ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਵਿਿੇਕ, (2) ਸਪੁੱਿਟ 
ਅਤੇ ਵਨਿਵਚਤ, (3) ਉਵਚਤ (ਜਾਇਜ਼, ਢ ਕਿਾਂ), (4) ਉਕਵਤਪੋਿ ਨਾ ਿੋਣਾ – ਅਰਥਾਤ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ (ਿਬਦ-
ਅਡੰਬਰੀ) ਤੋ ਖਾਲੀ, (5) ਮਿ ਰ (ਿੀਮਾ), (6) ਵਨਰਦਾਰਕ (ਵਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਵਨਸਚਾਇਕ), (7) ਬੋਝਲ ਭਾਿਾ ਤੋਂ 
ਬਿੈਰ (ਿਾਕ-ਅਡੰਬਰੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾ), (8) ਮਨੋਿਰ (ਰੋਚਕ, ਅਨ ਕੂਲ), (9) ਸਵਚਆਰਾ (ਸੁੱਚਾ, ਸੁੱਤਿਾਦੀ), (10) 
ਨ ਕਸਾਨ ਰਵਿਤ (ਿਾਨੀਕਾਰਕ ਨਿੀ), (11) ਸ ਘਿ (ਿ ੁੱ ਿ, ਸਾਫ, ਨਫੀਸ), (12) ਬਿ ਤਾ ਸੰਖੇਪ ਿੀ ਨਿੀ (ਘੁੱ ਟਬੋਲਿਾ), 
(13) ਪੇਚੀਦਿੀ ਰਵਿਤ (ਿ ੁੱ ਝਾ ਨਿੀ), (14) ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਿੀ ਨਿੀ, (15) ਅਸੰਭਾਿੀ ਨਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, (16) ਫਜ਼ਲੂ 
ਨਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, (17) ਬੇਮੌਕਾ (ਬੇਿਕਤਾ, ਕ ਰ ਤਾ) ਨਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ, (18) ਵਿਿਾ ਰਵਿਤ (ਵਿਿਾ ਵਿਿੂਣਾ, ਵਿਿਾ 
ਿਾਂਝਾ) ਨਿੀ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 
 

ਔਿ ਣ-ਰਵਿਤ ਬਚਨ (ਵਨਿਦ, ਕਥਨ) ਉਿ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਲਾਲਸਾ, ਕਰੋਿ, ਭੈ (ਡਰ), ਲੋਭ (ਤਮਹਾ), ਿੀਣਤਾ (ਨੀਚਤਾ), 
ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ (ਿੋਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ), ਨਾਲ ਨਾ ਉਕਸਾਇਆ ਵਿਆ ਿੋਿੇ।  

 

ਉਿ ਬਚਨ ਿੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪਿਟ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ ਵਸਰਫ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਿੀ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ 
(ਿਕਤਾ) ਅਤੇ ਸ ਣਨ ਿਾਲੇ (ਸਰੋਤਾ, ਿਰਿਣਕਰਤਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਿੀ ਅਨ ਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ।  ਇਕ 
ਬਚਨ ਜੋ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਲਈ ਸਾਫ ਿੈ ਪਰ ਸ ਣਨ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਮ ੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਕੇ ਨਾ ਉੱਚਵਰਆ ਿੋਿੇ, ਉਿ ਸ ਣਨ ਿਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ 
ਨਿੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਿ ਬਚਨ ਜੋ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ (ਭਾਿ, ਮਤਲਬ, ਉਦੇਿ) ਪਰਿਟ (ਵਿਅਕਤ) ਨਿੀ ਕਰਦਾ ਬਲਵਕ 
ਵਸਰਫ ਸ ਣਨ ਿਾਲੇ ਦੇ ਆਦਰ ਭਾਿ ਲਈ ਉਚਵਰਆ ਵਿਆ ਿੋਿੇ, ਉਿ ਕਪਟੀ (ਮੀਸਣਾ) ਅਤੇ ਕ ਤਾਿੀ (ਦੋਿ ਭਰਪੂਰ) 
ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਸਿੀ ਿਕਤਾ ਉਿ ਿੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, 

ਸ ਣਨ ਿਾਲੇ ਦੇ ਸਮਝ ਿੀ ਆਉਂਦੇ ਿੋਣ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਿ ਵਿਚ ਤਰਕਵਿਿੀ ਦੇ ਇਿ ਵਿਿੇਿ ਵਨਯਮ ਿਨ। 
 

ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦਾ ਬਾਨੀ 
ਭਾਿੇਂ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿਚ ਬਿ ਤ ਸਾਰੇ ਵਰਿੀਆਂ ਮ ਨੀਆਂ ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ ਿੈ, ਪਰ, ਡਾ. ਵਿਵਦਆਭੂਿਨ 
ਅਨ ਸਾਰ,  ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ ਭਾਿ ਵਰਿੀ ਮੇਿਾਵਤਥੀ ਿਤੌਮ ਨੰੂ ਿਾਸਲ ਿੈ। ਇਵਤਿਾਸਕ ਪੰਵਨਆ ਵਿਚ ਇਿ 
ਆਮ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਮੇਿਾਵਤਥੀ ਿੌਤਮ ਦਾ ਜਨਮ ਵਮਵਥਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿੌਤਮਸਥਾਨ ਵਪੰਡ (ਵਬਿਾਰ) ਵਿਚ ਿੋਇਆ 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
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(550 ਈਪੂ)। ਵਮਵਥਿਾਸਕ ਕਥਾਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ, ਿੌਤਮ ਇਸ ਵਪੰਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਅਿਵਲਆ (ਅਿਲਯਾ), ਨਾਲ 
ਰਵਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਿਵਲਆ ਵਰਿੀ ਬਰਿਮਾ ਦੀ ਅਵਤ ਸ ੰ ਦਰ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਲੋਕਿਾਥਾ ਅਨ ਸਾਰ ਅਿਵਲਆ ਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇਿ ਨਾਲ 
ਗ਼ੈਰ-ਸੰਬੰਿ ਿੋਣ ਕਰਕੇ, ਿੌਤਮ ਨੇ ਉਸਨੰੂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱ ਥਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਵਦੁੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਿਰਮ 
ਵਿਚ ਿੀ ਵਰਿਾ। ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਪੁੱ ਥਰ ਅੁੱ ਜ ਿੀ ਅਿਲਯਾਸਥਾਨ ਵਪੰਡ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਿੈ। ਮੇਿਾਵਤਥੀ ਿੌਤਮ ਦਾ 
ਸੰਬੰਿ ਅੰਿਾਰਸ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਕਬੀਲੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਾਤਮਾ ਬ ੁੱ ਿ ਿੀ ਸਨ। ਮੇਿਾਵਤਥੀ ਿਾਦਵਿਵਦਆ 
ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਵਨਪ ੰ ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਿੀ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਈਰਾਨ ਤਕ ਕਾਫੀ ਮਿਿੂਰ ਸੀ। ਉਸ 
ਦੀ ਇਿ ਿਾਦਵਿਿਾਦ ਕਲਾ ਿੌਤਮੀ ਵਿਵਦਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਬਾਰੇ ਵਲਖਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਨਿੀ ਵਮਲਦੀਆਂ ਬਲਵਕ ਚਰਕ-ਸੰਵਿਤਾ (78 ਈ) ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਰਕ ਵਿਿੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ 
ਵਿਆ ਿੈ। ਇਿ ਿਰੰ ਥ ਮਿਾਂਵਰਿੀ ਚਰਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨ ਸਾਰ, ਚਰਕ ਿੰਿਾਰ ਦੇ ਕ ਛਾਣ 
ਰਾਜਿੰਿ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕਵਨਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਿੈਿ (ਵਚਵਕਤਸਕ) ਸੀ ਅਤੇ ਆਯ ਰਿੇਦ-ਸੰਵਿਤਾ ਨੰੂ ਸੋਿ ਕੇ ਪੇਿ ਕਰਨ 
ਦਾ ਮਾਣ ਿੀ ਉਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਿਾਸਲ ਿੈ। ਆਯ ਰਿੇਦ-ਸੰਵਿਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਮੋਢੀ ਪ ਨਰਿਸ  ਆਤਰੀਆ (550 ਈਪੂ) ਨੰੂ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਿੀ ਵਿਿਿਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਮੇਿਾਵਤਥੀ ਿੌਤਮ ਦੇ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਮਤ ਦੇ ਅੰਿ ਵਸਰਫ 
ਚਰਕ-ਸੰਵਿਤਾ ਵਿਚ ਿੀ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਅਕਿਪਾਿ ਦੇ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਿੀ ਵਮਲਦੇ ਿਨ। ਚਰਕ ਨੇ ਇਸ ਮਤ ਨੰੂ 
ਸੋਿਣ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਦ ਵਕ ਅਕਿਪਾਿ ਨੇ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਿੁੱ ਦ ਤੁੱ ਕ 
ਸੋਵਿਆ।  
 

ਅਿਲੀ ਵਕਿਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦੇ ਵਿਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਿੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਿੇ ਵਕ ‘ਸਮਭਾਿਾ 
ਵਿਿੀ’ (ਜਾਂ ਿਾਦ-ਵਿਿੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਿਤ ਵਕਿਿੇ ਵਕਿਿੇ ਮਸਵਲਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਿ ਿੀ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਰਾਂਿੇ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਵਕਿਿੇ ਵਕਿਿੇ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ। 
 

 ... ਚਲਦਾ   
 
 


