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ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 
 

ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦਾ ਵਿਿਾ-ਿਸਤੂ  
ਚਰਕ-ਸੰਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਤ ਨੰੂ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਵਿਵਿਆਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਵਿਆ ਿੈ: 

1. ਕਾਰਯਾਵਭੰਨਰਵਿਰੁੱ ਵਤ - ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੁੱਠ, 
2. ਪਰੀਕਿਾ - ਪਰੀਵਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਮਆਰ, ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪਰਮਾਣ, 
3. ਸਮਭਾਿਾ -ਵਿਿੀ  - ਜਾਂ ਿਾਦ-ਵਿਿੀ, ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਜਾਂ ਸਿੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਸਮਭਾਿਾ-ਵਿਿੀ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦਾ ਮ ੁੱ ਖ ਵਿਿਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਸਰਲੇਖਾਂ ਥੁੱ ਲੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਵਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਰਕ-
ਸੰਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਉਿ ਿਨ: 

1. ਕਾਰਯਾਵਭੰਨਰਵਿਰੁੱ ਵਤ – ਜੋ ਪ ਰਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਿਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਿ ੰ ਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਿੇਠ ਵਲਖੇ 
ਸਾਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ: 
ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਿੇਤ  – ਉਿ ਸਬਬ ਜਾਂ ਕਾਰਣ (ਮਾਵਿਅਮ) ਵਜਸ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਕੰਮ ਨੰੂ ਵਸਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਕਰਣ – ਉਿ ਸਾਿਨ ਜੋ ਕਾਰਣ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ।  
ਕਾਰਯ-ਯਨੋੀ – ਉਿ ਮ ੁੱ ਖ ਿੇਤ  ਜੋ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਿੈ। 
ਕਾਰਯ – ਉਿ ਕੰਮ ਵਜਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਕਾਰਯਫਲ – ਉਿ ਫਲ ਵਜਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਅਨ ਬੰਿ – ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਉਿ ਚੰਿੀ ਜਾਂ ਮਾੜ੍ੀ ਪਵਰਸਵਥਤੀ ਜੋ ਅਣਚਾਿੇ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਬੰਿ (ਜ ੜ੍) ਜਾਿੇ। 
ਦੇਿ – ਉਿ ਜਿਹਾ ਵਜੁੱ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
ਕਾਲ – ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ। 
ਪਰਵਿਰੁੱ ਤੀ – ਪਰਵਿਰਤੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਿ ਜਾਂ ਵਕਵਰਆ (ਮਨ ਦਾ ਵਿਿਾਰ)। 
ਉਪਾਯ – ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਉਪਾਉ, ਜਤਨ ਜਾਂ ਸਾਿਨ। 

2. ਪਰੀਕਿਾ (ਪਰੀਵਖਆ) - ਸਵਤ ਅਤੇ ਅਸਵਤ ਦੀ ਪਰਖ ਚਾਰ ਪਰਮਾਣਾਂ ਜਾਂ ਵਮਆਰਾਂ ਰਾਿੀਂ ਕਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਿ 
ਿਨ: 
ਆਪਤੋਪਦਿੇ (ਆਪਤ-ਉਪਦੇਿ) – ਉਿ ਕਥਨ ਵਜਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਿਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਜਾਂ 
ਮੰਨਣਯੋਿ ਵਸਵਖਆ ਜੋ ਬ ੁੱ ਿੀਮਾਨ ਪ ਰਿਾਂ ਅਤੇ ਿਰਮ ਿਰੰ ਥਾਂ ਤੋ ਵਮਲਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਮੰਨਣਯੋਿ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਉਸ 
ਪ ਰਿ ਦੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਿ, ਕ ਲੀਨ (ਖਾਨਦਾਨੀ), ਅਕਲਮੰਦ (ਵਸਆਣਾ) ਅਤੇ ਬ ਰੀਆਂ ਰ ਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮ ਕਤ 
ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਵਜਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਿੁੱ ਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਿੇ। 
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ਪਰਵਤਅਕਿ (ਪਰਤੁੱ ਖ) – ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ। ਉਿ ਵਿਆਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਿਾ-ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਅਨ ਮਾਨ – ਵਨਿਕਰਸ ਜਾਂ ਤਰਕਣ। ਅਨ ਮਾਨ ਰਾਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਵਿਆਨ ਪਰਤੁੱ ਖ ਵਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਰੋਂ ਉਤਪੰਨ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲੀਲ (ਜਾਂ ਤਰਕਿਾਕ) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
ਯ ਕਵਤ – ਵਕਸੇ ਬਾਤ ਨੰੂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਕਰਨਾ। ਉਿ ਵਿਆਨ ਜੋ ਵਤੰਨ ਕਾਲ (ਭੂਤ, ਿਰਤਮਾਨ ਅਤੇ 
ਭਵਿੁੱ ਖ) ਦੀਆਂ ਪਰਸਵਥਤੀਆਂ (ਦੇਸ-ਕਾਲ ਵਿਚ) ਦੇ ਸ ਮੇਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣਾਂ (ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ) ਨੰੂ ਸਮੂਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰੀਵਖਆ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ  
ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਪੜ੍ਤਾਲ (ਖੋਜ) ਵਿਚ ਪਰੀਵਖਆ ਦਾ ਮਿੁੱ ਤਿ ਬੇਿੁੱ ਦ ਵਨਰਣਾਇਕ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 

3. ਿਾਦ-ਵਿਿੀ, ਸੰਭਾਿਾ (ਸੰਭਾਖਨ) – ਿਾਦ-ਵਿਿੀ ਜਾਂ ਬਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜੇ ਇਕ ਪ ਰਿ ਦੂਸਰੇ ਪ ਰਿ 
ਨਾਲ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਉਸ ਵਿਿੇ ਤੇ ਵਜਸ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਿੀ ਮਾਿਰ (ਵਨਪ ੰ ਨ) ਿੋਣ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਨ ਅਤੇ 
ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਿਾਿਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਬੀਨਤਾ, ਸ ਿਕਤਾ (ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਸ ਭਾਖਣ, 
ਵਿਆਵਖਆਨ-ਕਲਾ) ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿ ਿਰਤ ਿੋਰ ਿੀ ਰੌਿਨ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਿੇ ਬਾਰੇ ਿਲਤਫਵਿਮੀ 
ਦੂਰ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਿੋਰ ਿਾਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਿਾਿ ਵਮਲਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਿਾਦੀਆਂ 
(ਆਲੋਚਕਾਂ) ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਵਿਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਿ ਪਵਿਲਾਂ ਨਿੀ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। 

ਵਦਿਵਿਿਾ ਸੰਭਾਿਾ – ਦੋ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਿਾਦ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਿੈ: 

ਸੰਿਾਯ ਿਾਦ – ਿਾਂਤਮਈ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੰਭਾਖ, ਅਤ ੇ
ਵਿਿਰਿ (ਵਬਿਰਵਿ) – ਵਿਰੋਿਤਾ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮ ਖਾਲਫਤ ਦੀ ਰ ਚੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੰਭਾਖ। 

ਸੰਿਾਯ ਿਾਦ ਅਨ ਲੋਮ ਸੰਭਾਿਾ (ਅਨ ਕੂਲ ਜਾਂ ਮਾਫਕ ਸੰਭਾਖ) ਅਖਿਾਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿੈਰਭਾਿੀ ਸੰਭਾਖ ਕਰਕੇ 
ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਨ ਕੂਲ ਿਾਦ ਉਦੋਂ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਜਦੋਂ ਵਿਿਾਦੀ (ਪਰਵਤਿਾਦੀ) ਵਸਆਣਪ, ਵਿਦਿਤਾ (ਿੂੜ੍ਹ ਵਿਆਨ) 
ਅਤੇ ਸ ਿਕਤਾ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿੋਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਿ ਲਈ ਤਾਂਿ ਅਤੇ ਉਤਸ ਕਤਾ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਿੋਣੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਿੈ। ਵਿਿਾਦੀ ਕਰੋਿ-ਰਵਿਤ, ਖ ਣਸ-ਰਵਿਤ (ਬਦਨੀਤੀ, ਦ ਰਭਾਿਨਾ-ਰਵਿਤ) ਿੋਣ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ 
ਵਨਪ ੰ ਨ ਿੋਣ। ਵਮੁੱ ਠਬੋਲੜ੍ੇ ਅਤੇ ਿੀਰਜਿਾਨ ਸਵਿਣਿੀਲਤਾ ਰੁੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਿੋਣ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੇ ਪਰਵਤਿਾਦੀ ਪ ਰਿ ਨਾਲ 
ਸੰਭਾਖ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵਿਿਾਦੀ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਿੈ-ਵਿਿਿਾਸ (ਵਿਿਿਾਸਪੂਰਿਕ) ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਿਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ 
(ਜਿਾਬ) ਿੀ ਵਿਿਿਾਸਪੂਰਿਕ ਦੇਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਐਸੇ ਪ ਰਿ ਤੋਂ ਿਾਰ ਖਾਣ (ਵਿਕਸਤ) ‘ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਿੀ ਿੋਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਖ ਿੀ ਪਰਿਟ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਿੋ ਵਜਿੇ ਪ ਰਿ ਿਲ ਵਸਰੜ੍ਤਾ 
ਵਦਖਾਉਣੀ ਅਤੇ ਬੇਤ ਕੇ (ਅਸੰਿਤ) ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣੇ ਅਵਿਿਟ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਭਾਿ 
ਨਾਲ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਿਾਦਵਿਿੇ ਨੰੂ ਿਰ ਿੇਲੇ ਮ ੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦਾ ਿਾਦਵਿਿਾਦ 
ਸੰਿਾਯ ਸੰਭਾਿਾ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਵਿਿਰਿ ਸੰਭਾਿਾ ਿ ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਵਿਰੋਿੀ ਨਾਲ ਸਰਸਰੀ ਿੁੱ ਲਬਾਤ (ਿਾਰਤਾਲਾਪ) ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ 
(ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ) ਅਜ਼ਮਾਅ (ਅਜ਼ਮਾਇਿ) ਲੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਇਿ ਤੈਅ (ਵਨਸਵਚਤ) ਿੋ 
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ਜਾਏਿਾ ਵਕ ਐਸੇ ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਉਵਚੁੱ ਤ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ। ਬਵਿਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਚੰਿੀਆਂ ਯੋਿਤਾਿਾਂ (ਿ ਣ) ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਿਨ: ਵਿਦਿਤਾ, ਪਰਬੀਨਤਾ (ਜ ਿਤ) ਅਤੇ ਸ ਿਕਤਾ (ਸ ਬੋਲ, ਸ ਬਾਖਣ, ਸ ਭਾਿ, ਸ ਭਾਖ)। ਔਿ ਣ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਬ ਰੇ ਸਮਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿਨ: ਵਖਜਣਾ (ਉਤੇਜਨਾਿੀਲਤਾ), ਿੋਛਾਪਣ (ਖੋਖਲਾਪਣ, ਥੋਤਾਪਣ, 
ਪੇਤਲਾਪਣ), ਸੰਕੇਚਪਣ, ਅਤੇ ਅਣਿਵਿਲਾਪਣ (ਬੇਵਿਆਨੀ, ਲਾਪਰਿਾਿੀ, ਅਿੇਸਲਾਪਣ)। 

ਪਵਰਿਦ – ਵਜਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਪਵਰਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਪਵਰਿਦਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਵਨਯਮ ਿ ੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿੁੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਿੇਿ ਵਕਸਮ ਦੇ ਿ ਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਭਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਵਮਲਦਾ ਿੈ, 

 ਵਿਿੇਕ ਪ ਰਿਾਂ ਦੀ ਪਵਰਿਦ, ਅਤ ੇ
 ਅਵਿਿੇਕ ਪ ਰਿਾਂ ਦੀ ਪਵਰਿਦ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਿੇ ਜਾ ਕੇ ਿੋਰ ਕਈ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਵਿਆ ਿੈ। 

ਿਾਦ-ਮਾਰਿ – ਸਿੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਲਈ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਿਵਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਸਮਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਿ ਵਿਿੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ ਵਿਚ ਿੀ ਬੜ੍ੀ ਮਿੁੱਤਿਪੂਰਣ 
ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ।  

ਿਾਦ: ਵਿਆਨ ਦੇ ਮਿੁੱਤਿਪੂਰਣ ਪਰਿਨਾਂ ਨੰੂ ਵਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਿਾਂਤਮਈ 
ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ (ਿੋਿਟੀ, ਪਰਿਚਨ) ਨੰੂ ਿਾਦ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਾਦ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਮੰਵਨਆ 
ਵਿਆ ਿੈ: (1) ਜਲਪ (ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਿਿੜ੍ਾ), ਇਿ ਉਿ ਿਾਦ ਿੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਐਿੇਂ ਬਕਣਾ 
ਅਤੇ ਬੇਫਜ਼ਲੂ ਿਿੜ੍ਾ ਕਰਨਾ; (2) ਵਿਤੰਡਾ, ਇਕ ਪ ੁੱ ਠੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਬਵਿਸ ਨੰੂ ਵਿਤੰਡਾ ਵਕਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਸਰਫ ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ 
ਿੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਭੰਿ ਕਰਨਾ (ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ) ਿੀ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਬਵਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 
ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਦਰਿ: ਉਿ ਿਸਤ  ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਿ ਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਿੋਿੇ। ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਆਕਾਿ, ਿਾਯੂ, 
ਅੁੱਿ, ਪਾਣੀ, ਿਰਤੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨ ਆਵਦ। 

ਿ ਣ: ਉਿ ਜੋ ਦਰਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਿ ੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਵਨਸਵਕਵਰਆ (ਬੇਿਰਕਤ) ਰਵਿੰਦੇ ਿਨ, ਜੈਸੇ 
ਰੰਿ, ਸ ਆਦ, ਿੰਿ (ਮਵਿਕ, ਿਾਿਨਾ), ਭਾਰਾ/ਿਲਕਾ, ਠੰਡਾ/ਿਰਮ, ਬ ੁੱ ਿੀ (ਸੂਿ), 
ਦ ੁੱ ਖ/ਸ ੁੱ ਖ, ਇੁੱਛਾ/ਅਵਨਿੱਛਾ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਰੋਿਤਾ, ਸੰਜੋਿ, ਿਖਰੇਿਾਂ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ 
ਆਵਦ। 

ਕਰਮ: ਉਿ ਜੋ ਸੰਜੋਿ ਅਤੇ ਵਿਜੋਿ (ਿਖਰੇਿਾ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਿੋਿੇ। ਜੋ ਵਕਸੇ ਦਰਿ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਿੈ ਅਤੇ 
ਜੋ ਵਕਸੇ ਕਾਰਜਫਲ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਪਰਿਟ ਿੋਣਾ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਕਰਮ ਤੇ 
ਵਨਰਭਰ ਨਿੀ ਕਰਦਾ। 
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ਸਾਮਾਨਯ:  (ਸਰਿਵਿਆਪਕ) - ਜੋ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਵਿਿੇਿ: ਜੋ ਵਭੰਨਤਾ (ਅਸਮਾਨਤਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

ਸਮਿਾਯ: ਦਰਿ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿ ਣਾਂ ਜਾਂ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸੰਬੰਿ ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 
ਅਸਵਤੁੱ ਤਿ ਨਿੀ ਿੈ, ਭਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿੋਂਦ ਨਿੀ ਿੈ। 

ਪਰਵਤਿਯਾ:  (ਪਰਸਥਾਪਨਾ) - ਕ ੁੱ ਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਥਨ, ਜੈਸ ੇਇਿ ਕਵਿਣਾ ਵਕ “ਅਤਮਾ ਵਨਿੱਤ ਿੈ।”  
ਇਿ ਇਕ ਪਰਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਪਰਵਤਿਯ ਿੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਦਲੀਲ ਵਿਿੀ (ਤਰਕ-ਿਾਕ) ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ।  

ਸਥਾਪਨਾ: ਤਰਕ (ਦਲੀਲ), ਵਦਰਿਟਾਂਤ, ਪਰਯੋਿ ਅਤੇ ਵਨਰਣਾ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦ ਆਰਾ ਵਕਸੇ ਪਰਵਤਿਯਾ ਨੰੂ 
ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ। ਵਜਿੇਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਤਰਕਿਾਕ, 

(ਕ) ਆਤਮਾ ਵਨਿੱਤ ਿੈ (ਪਰਵਤਿਯਾ), 

(ਖ) ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਪੈਦਾ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦੀ (ਕਾਰਣ) 

(ਿ) ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਆਕਾਿ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦਾ ਅਤੇ ਵਨਿੱਤ ਿੈ (ਵਦਰਿਟਾਂਤ) 

(ਘ) ਆਤਮਾ ਿੀ ਆਕਾਿ ਿਾਂਿ ਪੈਦਾ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ (ਪਰਯੋਿ, ਿਰਤੋਂ) 

(ਙ) ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਵਨਿੱਤ ਿੈ (ਵਨਰਣਾ)  

ਪਰਵਤਸਥਾਪਨਾ: ਵਿਰੋਿੀ ਪਰਵਤਿਯਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੈਸ ੇ

(ਕ) ਆਤਮਾ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ (ਪਰਵਤਿਯਾ) 

(ਖ) ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ (ਕਾਰਣ) 

(ਿ) ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਇਕ ਘੜ੍ਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਸੰਵਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ, ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ 
(ਵਦਰਿਟਾਂਤ) 

(ਘ) ਆਤਮਾ ਿੀ ਘੜ੍ੇ ਿਾਂਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਿੀ ਸੰਵਿਆਨਤ ਿੈ (ਪਰਯੋਿ) 

(ਙ) ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ (ਵਨਰਣਾ)। 

ਿੇਤ :  (ਕਾਰਣ) - ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਵਕ ਪਰਤੁੱ ਖ, ਅਨ ਮਾਨ ਏਵਤਿਯ (ਪਰੰਪਰਾ) ਅਤੇ 
ਉਪਮੇਯ (ਤ ਲਨਾ, ਉਪਮਾ)। 

ਉਪਨਯ: ਪਰਯੋਿ ਜਾਂ ਿਰਤੋਂ (ਦੇਖੋ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦ ੋਉਦਾਿਰਣਾਂ, ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਰਵਤਸਤਾਪਨਾ)। 

ਵਨਿਮਨ: ਤਰਕਿਾਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਾਕ (ਵਨਰਣਾ)। 

ਉੱਤਰ: ਪਰਵਤ-ਪਰਵਤਿਯ, ਪਰਵਤਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੇਿ ਕੀਤੀ ਪਰਵਤਿਯਾ। 
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ਵਦਰਿਟਾਂਤ: ਉਿ ਚੀਜ਼ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਾਿਰ ਦੇ ਵਖਆਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵਿਮਤੀ ਿੋਿੇ। ਜੈਸੇ, 
ਇਿ ਕਵਿਣਾ ਵਕ “ਅੁੱਿ ਿਰਮ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ।“ 

ਵਸਿਾਂਤ: ਉਿ ਮਤ (ਜਾਂ ਸੁੱਚ) ਜੋ ਮਾਿਰਾਂ ਦ ਆਰਾ, ਪ ੁੱ ਛ-ਪੜ੍ਤਾਲ (ਪਰਖ) ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਾ 
ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੋਿੇ। ਵਸਿਾਂਤ ਚਾਰ ਵਕਸਮ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਿੈ: (1) 
ਉਿ ਸੁੱਚ ਵਜਸ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋਣ; (2) ਉਿ ਵਜਸ ਨੰੂ ਇਕ 
ਵਿਿੇਿ ਸੰਪਰਦਾਇ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੋਿੇ; (3) ਮਨੌਤੀ ਰੂਪ (ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਰੂਪ) ਵਿਚ 
ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ; (4) ਉਿ ਜੋ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ (ਵਨਵਿਤ) ਰੂਪ ਵਿਚ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ 
ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੋਿੇ। 

ਿਬਦ: ਅੁੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥਪੂਰਿਕ ਸ ਮੇਲ (ਸੰਜੋਿ) “ਿਬਦ” ਅਖਿਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਿਬਦ ਚਾਰ ਵਕਸਮ ਦਾ 
ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਿੈ: (1) ਉਿ ਜੋ ਵਦਰਿਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿੋਿੇ, (2) ਉਿ ਜੋ 
ਅਵਦਰਿਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿੋਿੇ, (3) ਉਿ ਜੋ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨ ਰੂਪ ਿੋਿੇ, (4) 
ਉਿ ਜੋ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨ ਰੂਪ ਨਾ ਿੋਿੇ। 

ਪਰਵਤਅਕਿ:  (ਪਰਤੁੱ ਖ)- ਉਿ ਵਿਆਨ ਜੋ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸ ਮੇਲ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 
ਿੋਿੇ। ਸ ੁੱ ਖ, ਦ ੁੱ ਖ, ਇੁੱਛਾ, ਅਵਨਿੱਛਾ, ਆਵਦ ਮਨ ਦਾ ਵਿਿਾ-ਿਸਤੂ ਿਨ, ਜਦ ਵਕ ਿ ਨੀ 
(ਆਿਾਜ਼), ਰੰਿ ਆਵਦ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦ ੇਵਿਿਾ-ਿਸਤੂ ਿਨ। 

ਅਨ ਮਾਨ: ਇਿ ਦਲੀਲ ਪੇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਿੈ ਜੋ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ‘ਤੇ 
ਆਿਾਰਤ ਿੈ। ਵਜਿੇਂ, ਅੁੱਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਿੂਏ ਂਤੋਂ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। “ਵਜੁੱ ਥ ੇ
ਿੂਆਂ ਿੈ, ਉੱਥੇ ਅੁੱਿ ਿੀ ਿੈ।“ 

ਉਪਮਯ:  (ਤ ਲਨਾ) - ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਵਿਆ ਿੋਿੇ।  

ਏਵਤਆਯ:  (ਪਰੰਪਰਾ) - ਵਿਆਨ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੋਿੇ। 

ਸੰਿਾ:  
 

(ਸੰਦੇਿ) - ਵਕਸੇ ਕਥਨ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਿੁੱ ਕ ਕਰਨਾ, ਵਜਿੇਂ ਇਿ ਸਿਾਲ ਕਰਨਾ “ਕੀ ਆਤਮਾ ਦੀ 
ਿੋਂਦ ਿੈ ਜਾ ਨਿੀ?” 

ਪਰਯਜੋਨ:  (ਉਦੇਿ) - ਉਿ ਮਨੋਰਥ ਵਜਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।  

ਿਯਵਭਚਾਰ: (ਵਬਭਚਾਰ ਜਾਂ ਅਵਨਿਵਚਤ) ਉਿ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਿੇਤ  ਵਜਸ ਵਿਚ ਦੋਿ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਅਵਨਿਵਚਤ ਿੋਿੇ। 
ਜੈਸ,ੇ ਇਿ ਕਵਿਣਾ ਵਕ ਇਿ ਦਿਾਈ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਿੀ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਨਿੀ ਿੀ 
ਕਰ ਸਕਦੀ।  

ਵਜਿਯਾਸਾ:  (ਵਜਵਿਆਸਾ) - ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਇੁੱ ਛਾ। 

ਵਿਿਸਾਇ:  (ਵਨਿਚਾ) - ਵਕਸੇ ਕਥਨ ਨੰੂ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਵਸੁੱ ਟੇ ਤੇ ਪਿ ੰ ਚਣਾ। 
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 ਵਜਿੇਂ, ਖੰਘ ਖਵਟਆਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖੁੱਟਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ ਕਰਨਾ ਿੈ। 

ਅਰਥਪਰਾਪਵਤ: ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਕਆਸ ਕਰਨਾ (ਉਪਿਾਰਣਾ)। ਜੈਸੇ, ਜਦੋ ਇਿ 
ਵਕਿਾ ਜਾਿੇ ਵਕ ਕੋਈ ਪ ਰਿ ਵਦਨੇ ਖਾਣਾ ਨਿੀ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਇਿ ਿੋਇਆ ਵਕ ਉਿ 
ਰਾਤ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਿੈ।  

ਸੰਭਿ: ਉੱਤਪਤੀ ਦਾ ਮ ੁੱ ਖ ਕਾਰਣ। ਉਿ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦੀ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਉਿਮਦੀ ਿੋਿੇ। 
ਜੈਸ,ੇ ਛੇ ਿਾਤੂਆਂ ਦੇ ਸ ਮੇਲ ਤੋਂ ਿਰਭ ਵਿੁੱ ਚ ਭਰੂਣ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਅਨ ਯਿੋਯ: ਦੋਿਾਂ ਭਵਰਆ ਬੋਲ। ਜੈਸੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਕਥਨ ਬੋਲਦਾ ਿੈ ਜਦ ਵਕ ਵਿਿੇਿ ਕਥਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ। 
ਜੈਸ,ੇ “ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਦਿਾ ਿੈ” ਕਵਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਿ ਕਵਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ “ਇਸ 
ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਦਿਾ ਐਸਪਵਰੰਨ ਿੈ।” 

ਅਨ-ਅਨ ਯਿੋਯ: ਅਨ ਯੋਿਯ ਦੇ ਉਲਟ (ਵਿਪਰੀਤ) ਕਵਿਣਾ। 

ਅਨ ਯਿੋ: ਇਕ ਪ ਰਿ ਿਲੋਂ ਵਕਸੇ ਵਿਿੇ ਬਾਰੇ ਪ ੁੱ ਛ-ਵਿੁੱ ਛ, ਵਜਸ ਵਿਿੇ ਬਾਰੇ ਉਿ ਜਾਂਚ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਜੇ 
ਕੋਈ ਇਿ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ‘ਆਤਮਾ ਵਨਿੱਤ ਿੈ’ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪ ੁੱ ਛਦਾ ਿੈ ‘ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਿੈ’ 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਅਨ ਯੋਿ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਪਰਵਤਅਨ ਯਿੋ: ਇਕ ਪ ੁੱ ਛ-ਵਿੁੱ ਛ ਬਾਰੇ ਪ ੁੱ ਛ-ਵਿੁੱ ਛ ਕਰਨੀ। ਵਜਿੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੇ ਵਕ “ਆਤਮਾ ਵਨਿੱਤ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ 
ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦੀ” ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਵਤਅਨ ਯੋਿ ਿੋਿੇਿਾ, “ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਵਕਉਂ 
ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ ?”  

ਿਾਕ-ਦੋਿ: ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਉਣਤਾਈਆਂ (ਖਾਮੀਆਂ, ਤਰ ੁੱ ਟੀਆਂ) ਜੋ ਦੁੱ ਸੀਆਂ ਿਈਆਂ ਿਨ ਉਿ ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਿਨ: 

(ਕ) ਨਯੂਨਤਾ – ਜਾਂ ਘੁੱ ਟ ਕਵਿਣਾ। ਇਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦ ਕਾਰਣ, ਵਦਰਿਟਾਂਤ, 
ਉਪਨਯ ਜਾਂ ਵਨਿਮਨ ਨੰੂ ਿਾਕ ਵਿਚੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਰਥਾਤ ਿਾਮਲ ਨਿੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਿਾਕ ਅਿੂਰਾ ਅਤੇ ਵਨਿਫਲ ਰਵਿ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

(ਖ) ਅਵਤਵਰਕਤਾ – ਇਿ ਉਦੋ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਿਾਿੂ ਕਵਿ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿੇ। ਇਸ 
ਵਿਚ ਿਾਮਲ ਿੈ, (1) “ਅਨ ਪਪੁੱ ਵਤ”, ਅਰਥਾਤ ਬੇਦਲੀਲੀ ਜਾਂ ਅਸੰਿਤੀ ਬਾਤ ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿੁੱ ਲ 
ਚਲ ਰਿੀ ਿੋਿੇ ‘ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਨਿੱਤਤਾ’ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ ਰਿ ਿੁੱਲ ਛੇੜ੍ ਦੇਿੇ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦੀ; 
(ਿ) “ਆਵਿਰਤੀ”, ਵਕਸੇ ਿੁੱ ਲ ਨੰੂ ਿਾਰੰਿਾਰ ਕਿੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿੀ 
ਜਾਣਾ (ਦ ਿਰਾਉਣਾ)। ਵਜਿੇਂ ਕੋਈ ਕਿੇ ਭੈਸਜਯ (ਭੈਸਜ, ਭੇਖਜ, ਭੇਿਜ), ਸਾਿਨਾ, ਔਿਿ 
ਆਵਦ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਾ ਦੇ ਿੀ ਸੂਚਕ ਿਨ (ਵਜਨਹ ਾਂ ਸਾਵਰਆ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਿ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਿੀ ਿੈ); 
(ਘ) “ਵਨਰਰਥਕ”, ਮਤਲਬ ਬੇਅਰਥਤਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਬਿੈਰ ਮਤਲਬ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋਵੜ੍ਆ 
ਵਿਆ ਿੋਿੇ; (ਙ) “ਅਸੰਿਤ”, ਅੁੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਿ ਸ ਮੇਲ ਵਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਾ ਵਨਕਲਦਾ 
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ਿੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਕ ਖ ਿ ਘ, ਣ ਆਵਦ; (ਚ) “ਵਿਰੋਿ”, ਵਕਸੇ ਵਸਿਾਂਤ, ਮਤ, ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰ ਿ ਵਕਿਾ 
ਵਿਆ ਬੋਲ।   

ਿਾਕ-ਪਰਿੰਸਾ: ਜਦੋ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵਕਸੇ ਕਮੀ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਿੋਿੇ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸੂਚਕ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਿੋਿੇ, ਅਤੇ 
ਵਜਸ ਨੰੂ ਸਰੇਿਟ ਵਨਪ ੰ ਨ ਅਤੇ ਿਲਾਘਾਯੋਿ ਕਵਿ ਕੇ ਸਲਾਵਿਆ ਜਾਿੇ। 

ਛਲ: ਉਿ ਬੋਲ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਸਰਫ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਿੇਰ ਫੇਰ ਭਰੇ ਿਬਦਾਂ ਦੀ ਿੀ ਭਰਮਾਰ ਿੋਿੇ। ਇਸ 
ਨੰੂ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਿੈ: (1) ਿਬਦਾਂ ਦਾ ਛਲ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪ ਰਿ “ਨਿਤੰਤਰ” 
ਿਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਿ ਕਵਿਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਿੈ ਉਿ ਨੌਂ  ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਿਰ ਿੈ ਜਦ ਵਕ ਉਿਦਾ 
ਭਾਿ ਇਿ ਕਵਿਣ ਤੋਂ ਿੈ ਵਕ ਤੰਤਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿੇਂ ਨਿੇਂ ਿੀ ਪੜ੍ਹੇ ਿਨ; (2) ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ 
ਛਲ, ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਵਕ ਇਿ ਵਕਿਾ ਜਾਿੇ ਵਕ ਦਿਾਈ ਜੋ ਵਸਰਦਰਦ ਦਾ ਿੀ ਇਲਾਜ ਿੈ, ਉਿ 
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਿੀ ਇਲਾਜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਰਦਰਦ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੋਨੋ ਬੀਮਾਰੀਆ ਿੀ 
ਿਨ।  

ਅਿਤੇ :  (ਅਕਾਰਣ) - ਅਿੇਤ  ਵਤੰਨ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਿੈ: (1) ਪਰਕਰਣ-ਸਮ, ਉਿ ਵਜਸਨੰੂ ਵਕ 
ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਇਕ ਕਾਰਣ ਮੰਨ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜੈਸੇ ‘ਆਤਮਾ ਵਨਿੱਤ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ 
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਭੰਨ ਿੈ’: ਸਰੀਰ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਭੰਨ ਿੋਣ ਕਰਕੇ ਵਨਿੱਤ ਿੋਣੀ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ; (2) ਸੰਿਾ-ਸਮ, ਇਿ ਅਿੇਤ  ਉਸ ਿੇਲੇ ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਉਿ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਿੰਕਾ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ, ਉਸਨੰੂ ਿੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਮੰਨ ਵਲਆ ਜਾਿੇ (ਿਾਰ ਵਲਆ ਜਾਿ)ੇ, ਵਜਿੇਂ 
ਵਜਸ ਪ ਰਿ ਨੇ ਵਸਿਤਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਵਸਰਫ ਇਕ ਅੰਿ ਿੀ ਪਵੜ੍ਹਆ ਿੋਿੇ, ਉਸ ਨੰੂ ਿੈਦ 
(ਡਾਕਟਰ) ਮੰਨ ਵਲਆ ਜਾਿੇ। ਇਿ ਪਰਕਰਣ-ਸਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਿੈ; (3) ਿਰਣ-ਸਮ, ਇਿ 
ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਉਦਾਿਰਣ, ਵਿਿਾ-ਿਸਤੂ ਤੋਂ ਅਲਿ ਨਾ ਿੋਿੇ, ਜਦੋ ਦੋਨਾ ‘ਤੇ ਪਰਿਨ 
ਉਠਾਇਆ ਵਿਆ ਿੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ‘ਬ ੁੱ ਿੀ ਅਵਨਿੱਤ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿੈ, ਿ ਨੀ 
(ਆਿਾਜ਼) ਦੀ ਤਰਹਾ।‘ ਇਥੇ ਬ ੁੱ ਿੀ ਦੀ ‘ਵਨਿੱਤਤਾ’ ਉਤਨੀ ਿੀ ਵਿਿਾਦਪੂਰਣ ਿੈ ਵਜੰਨੀ ਵਕ ਿ ਨੀ 
ਦੀ। 

ਅਤੀਤ-ਕਾਲ:  (ਿਲਤ ਸਮੇ) - ਇਿ ਉਿ ਦੋਿ (ਿਲਤੀ, ਭ ਲੇਕਾ) ਿੈ ਜੋ ਉਦੋ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ (ਉਿਮਦਾ ਿੈ ਜਾਂ 
ਪੈਦਾ ਿ ੰ ਦਾ ਿੈ) ਜਦ ਪਵਿਲਾਂ ਕਵਿਣ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਕਿਾ ਜਾਿੇ, ਭਾਿ ਿਕਤ 
ਵਸਰ ਨਾ ਵਕਿਾ ਜਾਿੇ।  

ਉਪਾਲੰਭ:  (ਉਲਾਂਭਾ, ਆਰੋਪਣ ਜਾਂ ਊਜ) ਪੋਿ ਕੀਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਉਪਰ ਊਣਤਾਈ ਥੁੱ ਪਣਾ।  

ਪਵਰਿਾਰ:  (ਦੋਿ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਵਤਆਿ, ਖੰਡਨ, ਤਰਦੀਦ [ਮਿਾਨ ਕੋਿ]) - ਦੋਿ ਤੋ 
ਬਚਣ ਦੀ ਵਕਵਰਆ। ਇਿ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਦੋਿ ਨੰੂ ਸਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਜਾਂ ਸ ਿਾਵਰਆ 
ਜਾਿੇ। ਵਜਿੇਂ, ਜਦੋ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਿ ੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜੀਉਂਦਾ ਿੈ, ਪਰੰ ਤ  ਜਦੋ ਆਤਮਾ 
ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਿੀ ਿ ੰ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋ 
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ਿੁੱ ਖਰੀ ਿੈ। 

ਪਰਵਤਿਯ-ਿਾਵਨ:  (ਪਰਵਤਿਯ – ਵਨਆਇਿਾਸਤਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਿਯਿ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਿਾਕਯ) ਇਿ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ 
ਜਦੋ ਇਕ ਵਿਿਾਦੀ, ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਿ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਰਸਤਾਿ (ਪਰਵਤਿਯ) ਵਤਆਿ 
ਵਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਅਵਭਨ ਵਿਆ:  
 

(ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ) - ਇਕ ਪ ਰਿ ਰਾਿੀਂ ਉਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਜਿੜ੍ਾ ਉਸ 
ਦੇ ਵਿਰੋਿੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸਰ ਮਵੜ੍ਹਆ (ਲਾਇਆ) ਿੋਿੇ, ਭਾਿੇਂ ਉਿ ਚੰਿਾ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਮਾੜ੍ਾ। ਜੈਸੇ, 
ਇਕ ਵਿਿਾਦੀ ਕਿੇ, “ਤੂੰ  ਚੋਰ ਿੈ” ਵਿਰੋਿੀ ਉੱਤਰ ਦੇਿੇ “ਤੂੰ  ਿੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਿੈ” ਇਸ ਜਿਾਬ ਵਿਚ 
ਵਿਰੋਿੀ ਇਸ ਊਜ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰਦਾ ਿੈ। 

ਿੇਤਿੰਤਰ:  (ਕਾਰਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾਂ) - ਇਿ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਦੋ ਕੋਈ ਸਿੀ ਅਤੇ ਅਨ ਕੂਲ ਕਾਰਣ ਪੇਿ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੋਈ ਅਲਿ ਕਾਰਣ ਪੇਿ ਕਰੇ। ਇਕ ਵਕਸਮ ਦਾ ਬਿਾਨਾ ਪੇਿ ਕਰਨਾ। 

ਅਰਥਾਂਤਰ:  (ਵਿਿੇ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾਂ) - ਇਕ ਪ ਰਿ ਿਲੋਂ ਵਿਿਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਵਿਿ। ਜੈਸੇ ਿੁੱ ਲ ਚਲ ਰਿੀ ਿੋਿੇ 
ਚੀਚਕ ਦੀ ਅਤੇ ਲੁੱ ਛਣ ਦੁੱ ਸੇ ਜਾਣ ਤਪਵਦਕ ਦੇ। 

ਵਨਿਰਿਸਥਾਨ:  ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇਕ ਪੁੱ ਖ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਅਜੇਿੀ ਬਾਤ ਕਵਿ ਦੇਿੇ, ਜੋ ਦਲੀਲ (ਯ ਕਵਤ) 
ਦੇ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਕਵਿਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਦੀ ਿੋਿੇ, 
ਤਦ ਪਰਵਤਪਕਿੀ (ਪਰਵਤਪੁੱ ਖੀ) ਿਟ ਉਸ ਿਲ ਨੰੂ ਮ ੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਦਾ ਮ ੰ ਿ ਬੰਦ ਕਰ 
ਵਦੰਦਾ ਿੈ। 

ਆਨਵਿਕਵਿਕੀ ਬਾਰੇ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ (ਵਿਰੋਿ ਅਤੇ ਸਵਤਕਾਰ)  
ਵਕਉਂਵਕ ਆਨਵਿਕਵਿਕੀ (ਿੇਤ -ਿਾਸਤਰ ਜਾਂ ਤਰਕ-ਵਿਵਦਆ) ਵਿਿੀ ਦਾ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਿ, ਆਮ ਵਿਿਿਾਸਾਂ, ਪਰੰਪਾਿਤ 
ਿਾਰਣਾਿਾਂ - ਜੋ ਿੇਦ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਰਮ-ਿਰੰ ਥਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ - ਨੰੂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਦਰਿਟੀ ਨਾਲ 
ਪਰਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿੈਿਤਾ (ਪਰਮਾਣਕਤਾ) ਉੱਪਰ ਤਾਰਵਕਕ ਪਰਿਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ 
ਸਥਾਪਤ ਬਰਿਮਣਿਾਦ ਿਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬ ੁੱ ਿੀਿਤ ਪੁੱ ਿਰ ਤੇ ਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 
ਸਖਤ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੈਰਤ (ਿੈਰਾਨੀ) ਿਾਲੀ ਿਲ ਨਿੀ ਵਕ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦੇ 
ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ (ਅਨ ਯਾਈਆਂ) ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੰੂ “ਿੇਦ-ਵਨੰਦਕ” ਕਵਿ ਕੇ ਿਾਰਮਕ ਸਭਾਿਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ 
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਰ ਕੋਵਿਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ। ਵਰਿੀ ਿਾਲਮੀਵਕ ਿੀ ਆਪਣੇ ਮਿਾਂ-ਕਾਵਿ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ 
ਅਨ ਆਈਆਂ ਨੰੂ ਦ ਰਬ ੁੱ ਿੀ ਲੋਕ ਕਵਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਕਵਿੰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਇਿ ਿਰਮਿਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿ ਛੁੱ ਡ ਕੇ 
ਲੋਕਾਇਤ (ਪਦਾਰਥਿਾਦ, ਚਾਰਿਾਕ) ਦੇ ਰਾਿ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਵਫਰਦੇ ਿਨ (ਵਿਵਦਆਭੂਿਣ, ਪੰਨਾ 36): 

ਿਰਮਿਾਸਰੇਿ  ਮ ੁੱ ਖੇਿ  ਵਿਿਾਮਨੇਿ  ਦ ਰਬ ੁੱ ਿਾ। 
ਬ ੁੱ ਿੀਮਾਨਿੀਕਵਿਕਮ ਪਰਾਪਯ ਵਨਰਰਥ ਪਰਿਵਦਤ ਤੇ ॥ ਅਯ ਵਿਆ ਕਾਂਡ 2-100-39॥ 
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ਇਸੇ ਪਰਸੰਿ (ਮਨੋਭਾਿ) ਵਿਚ ਮਿਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿਚਾਤਾਪੀ ਬਰਿਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਤਰਕ-
ਵਿਵਦਆ ਦਾ ਆਦੀ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਿੈ ਅਤੇ ਵਕਿਾ ਵਿਆ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਿੇਦ-ਿਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ 
ਨੰੂ, ਦੰਡ ਿਜੋਂ ਅਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਵਿਰਿਾਲ (ਵਿੁੱ ਦੜ੍) ਦੀ ਜੂਨ ਭ ਿਤਣੀ ਪਈ। ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਿੌਤਮ, ਨੰੂ 
“ਿੋ-ਤਮਾ” (ਿੋ – ਿਊ, ਤਮਾ – ਅੰਿੇਰਾ) ਅਰਥਾਤ ਮੰਦ-ਬ ੁੱ ਿੀ ਿਾਲਾ ਡੰਿਰ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ।  

ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਣਵਿਣਤ ਬ ੁੱ ਿਜੀਿੀ ਸਭਾਿਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੰੂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਵਤਕਰ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਸੀ। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਰਿੀ-ਮ ਨੀ ਿੀ ਸਨ ਜੋ ਸੁੱਚ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਕਿਾਸਤਰ ਦੀ ਿੁੱ ਡਮ ੁੱ ਲੀ ਦੇਣ ਨੰੂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾ ਪਛਾਣਦੇ 
ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਿੁੱ ਤਤਾ ਇਤਨੀ ਸਮਿੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਕ ਰਾਵਜਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਸਵਖਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੁੱ ਿੀ ਵਕਉਂਵਕ 
ਵਨਆਂ-ਵਿਿਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪਰਬੰਿ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਉਪਯੋਿਤਾ ਨੰੂ ਸਰਬੋਤਮ ਦਰਜਾ ਿਾਸਲ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਵਕ ਮਨ  
ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਮਨ -ਸੰਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਿ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਿਰਮ (ਪਵਿਤਰ ਵਨਯਮ) ਨੰੂ ਤਰਕ ਦ ਆਰਾ ਸਥਾਵਪਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਪਰੰ ਤ  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਿ ਇਿ ਿੀ ਕਵਿੰਦਾ ਿੈ ਵਕ ਤਰਕ ਨੰੂ ਿੇਦ-ਿਰੰ ਥਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਨਿੀ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ। ਉਿ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦੀ ਵਿਵਦਆ ਨੰੂ ਰਾਵਜਆਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਪਰਬੰਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਇਿ ਿੀ ਵਸਫਾਰਿ ਕਰਦੇ ਿਨ ਵਕ ਰਾਜ ਸਭਾਿਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰਵਕਕਾਂ (ਤਰਕ ਦੇ ਮਾਿਰਾਂ) ਦਾ ਿਾਮਲ ਿੋਣਾ ਅਵਨਿਾਰੀ ਿੈ। 
ਵਰਿੀ ਕੌਵਟਵਲਆ ਆਪਣੇ ਿਰੰ ਥ “ਅਰਥਿਾਸਤਰ” ਵਿਚ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਨੰੂ ਸਰਿ ਿਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦੀਪ (ਵਚਰਾਿ), ਸਭ 
ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਸਭ ਨੇਕੀਆਂ (ਸਦਿ ਣਾਂ) ਦਾ ਸਦੀਿੀ ਆਸਰਾ ਮੰਨਦੇ ਿਨ (ਵਿਵਦਆਭੂਿਣ, ਪੰਨਾ 3): 
 

ਪਰਦੀਪ: ਸਰਿਵਿਵਦਆਨਾਸ ਪਾਯ: ਸਰਿਕਰਮਣਾਮ੍। 
ਆਿਰਯ: ਸਰਿਿਰਮਾਣਾਨ ਿਰਦਾਨਿੀਕਵਿਕੀ ਮਤਾ॥ (ਅਰਥਿਾਸਤਰ) 

 
ਅਿ ਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਵਿਚ ਿੀ ਤਕਰਿਾਸਤਰ ਨੰੂ ਸਰਿ-ਿਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਿਾਸਤਰ, ਸਭ ਵਿਵਿਆਨਾਂ ਦਾ 
ਵਿਵਿਆਨ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

ਯਾਿਿਲਵਕਆ (ਯਾਿਯਿਲਕਯ) ਤਰਕਿਾਸਤਰ ਨੰੂ “ਵਨਆਇ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੌਦਾਂ ਮ ੁੱ ਖ ਿਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਣਦੇ ਿਨ 
ਅਤੇ ਵਰਿੀ ਿੇਦ ਵਿਆਸ ਿੀ ਮੰਨਦੇ ਿਨ ਵਕ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਪਵਨਿਦਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ 
ਿਰਿਬੁੱ ਿ ਕੀਤਾ। ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਤਰਕ ਦੀ ਮਿੁੱ ਤਤਾ ਇਤਨੀ ਿਿੀ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ (ਵਨਆਇਵਿਵਦਆ ਨੰੂ) ਿੇਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਬਰਿਮਾ ਦੇ ਮ ੁੱ ਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਿੋਈ ਵਕਿਾ ਜਾਣ ਲਿ ਵਪਆ। ਵਨਆਇਿਾਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਰਕਵਿਵਦਆ ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਦੂਰ 
ਦੂਰ ਤੁੱ ਕ ਫੈਵਲਆ ਅਤੇ ਵਿਸਵਤਰਤ ਿੋਇਆ। ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਵਕ ਅਵਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਈਿਿਰਿਾਦ ਦੇ ਵਿਵਿਆਂ ਵਿਚ ਿੀ ਇਸ ਨੰੂ 
ਵਿਸੇਿ ਮਾਨਤਾ ਵਮਲੀ। ਮਿਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਮਲਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਿੈ-ਪਰਤੁੱ ਖ ਿੈ ਵਕ ਤਰਕਿਾਦ ਅਤੇ 
ਇਸ ਦੀ ਪਰਯੋਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਿਵਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਮ ਚ ੁੱ ਕੀ ਸੀ। ਮਿਾਂਭਾਰਤ 
ਵਿਚ ਵਨਆਇ ਦਾ ਿਰਣਨ ਵਚਵਕਤਸਾ (ਵਸਿਤ ਵਿਵਿਆਨ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ (ਪਰਸੰਿ) ਵਿਚ ਿੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 
ਿੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿੈ ਵਕ ਵਰਿੀ ਕੁੱ ਸਪ (ਕਿਯਪ) ਦੇ ਆਿਰਮ ਵਿਚ ਵਨਆਇ-ਤਤਿ ਦੇ ਮਾਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ 
ਿਮੇਿਾਂ ਬਣੀ ਰਵਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਿਾਂਕਾਵਿ ਵਿਚ ਇਿ ਿੀ ਵਕਿਾ ਵਿਆ ਿੈ ਵਕ ਯ ਵਿਿਟਰ ਦੇ ਯਿਯ (ਿਿਨ) ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਸਥਾਨ ਤੇ ਿੇਤ ਿਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਿ ਆਮ ਿੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 
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ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਜਿੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਇਿ ਸਪੁੱਿਟ ਿੈ ਵਕ ਈਸਿੀ ਸੰਨ ਦੀ ਪਵਿਲੀ ਸਦੀ ਤੁੱ ਕ ਆਨਿੀਕਵਿਕੀ ਦੀ 
ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਾਫੀ ਿੁੱ ਦ ਤੁੱ ਕ ਖਤਮ ਿੋ ਚ ੁੱ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਨਆਇ-ਿਾਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ 
ਵਲਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮ ੁੱ ਲ ਜੋ ਦੇਣਾ ਵਪਆ ਉਿ ਇਿ ਸੀ ਵਕ ਵਨਆਇ-ਿਾਸਤਰ ਨੇ ਿੇਦਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ 
ਨੰੂ ਮੰਵਨਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾ ਵਿਚ ਵਦੁੱ ਤੇ ਉਪਦੇਿਾਂ ਨੰੂ ਵਬਨਾ ਸਿਾਲ ਉਠਾਏ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਅਰਥਾਤ ਪਵਿਲੀ 
ਈਸਿੀ ਤੋਂ ਅੁੱ ਿੇ) ਵਨਆਇਿਾਸਤਰ ਦੀ ਉਵਚਤਤਾ (ਿੈਿਤਾ) ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਿਲੋਂ ਿੀ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਨਿੀ 
ਕਰਨਾ ਵਪਆ। ਬਲਵਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ (ਪਰਵਤਕੂਲ) ਿਰ ਦਾਰਿਵਨਕ ਸੰਪਰਦਾਇ (ਿੈਲੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ 
ਬੇਿੁੱ ਦ ਪਰਫ ੁੱ ਲਤ ਕੀਤਾ। ਅੁੱ ਿੇ ਚਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮ ਤਾਵਲਆ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਕਰਾਂਿੇ। 
 

ਅਿਲੀ ਵਕਿਤ ਵਿਚ ਅਸੀ ਵਨਆਇ-ਿਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ। 
 

 ... ਚਲਦਾ   
 
 


