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ਪਰਮੇਯ1 - ਪਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ  
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬੌਵਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨ ਸਾਰ ਵਨਆਇਸੂਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮਾ, ਸਰੀਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ, 
ਇੰਦਰੀਆਰਥ (ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਿਸਤੂ), ਬ ੁੱ ਿੀ, ਮਨ, ਪਰਵਿਰਤੀ, ਦੋਸ਼, ਪਰੇਤਯਭਾਿ (ਪ ਨਰ-ਜਨਮ), ਫਲ (ਨਤੀਜਾ), ਦ ੁੱ ਖ 
ਅਤੇ ਅਪਿਰਿ (ਮ ਕਤੀ) ਮ ੁੱ ਖ ਪਰਮੇਯ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਨਾ, ਵਘਰਣਾ, ਮਨੋਵਿਰਤੀ, ਦ ੁੱ ਖ, ਸ ੁੱ ਖ ਅਤੇ ਪਰਵਿਰਤੀ ਨੰੂ 
ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਚੰਨਹ  ਜਾਂ ਸੂਚਕ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।  

ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਚੇਸ਼ਟਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੁੱ ਛਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਤੇ ਵਘਨੌਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਣ  ਵਿਚ ਮਿਨ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੁੱ ਕ, ਜੀਭ, ਅੁੱਖਾਂ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕੰਨ 
ਤੁੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਪਰਵਥਿੀ (ਵਮੁੱ ਟੀ, ਮੇਵਦਨੀ), ਪਾਣੀ, ਪਰਕਾਸ਼ (ਰੌਸ਼ਨੀ), ਮਰ ਤ (ਪਿਨ, 
ਹਿਾ), ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੁੱ ਤ ਮੰਨੇ ਿਏ ਹਨ। ਨੁੱ ਕ ਦਾ ਵਪਰਵਥਿੀ ਿਰਿਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਿਰਿਾ, ਅੁੱਖ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਰਿਾ, 
ਚਮੜੀ ਦਾ ਮਰ ਤ ਿਰਿਾ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਿਰਿਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ ਿੰਿ, ਸ ਆਦ, ਰੰਿ, ਸਪਰਸ਼ (ਛੋਹ) ਅਤੇ ਿ ਨੀ 
(ਆਿਾਜ਼) ਵਪਰਵਥਿੀ ਦੇ ਿ ਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਜਾਂ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ) ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥ (ਵਿਸ਼ਾ ਿਸਤੂ) ਹਨ। ਬ ੁੱ ਿੀ, 
ਵਿਆਨ (ਜਾਂ ਵਿਆਪਤੀ (ਅਨ ਭੂਤੀ)) ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿ ਣ ਹੈ ਵਕ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੇ ਇਕ ਹੀ 
ਵਿਆਨ ਦੀ ਵਕਰਆ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਮਕਾਲੀਨ ਿਰਵਹਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਿ ਹੈ। ਪਰਵਤਅਕਸ਼2 (ਪਰਤੁੱ ਖ) ਵਸਰਫ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸ ਮੇਲ 
ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਨੰੂ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਯੋਿ ਦੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਮਨ ਇਕ ਸੂਖਮ 
ਅਣ  ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਰਿਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਿੇਲੇ ਇਕ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਸਮੇ 
ਇਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱ ਖਣ) ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। 

ਪਰਵਿਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਿਾਣੀ (ਆਿਾਜ਼), ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵਕਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਵਕਰਆਿਾਂ ਵਤੰਨ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰਕ, ਉਚਵਰਤ (ਮੌਵਖਕ), ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ । ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੰਿੇ ਅਤੇ ਬ ਰੇ ਉਪਭਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਬ ਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਕਰਆਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: (1) ਹੁੱ ਵਤਆ ਕਰਨਾ, (2) ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ (3) ਵਿਭਚਾਰੀ।  
ਚੰਿੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਵਕਰਆਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: (1) ਦਾਨ ਦੇਣਾ, (2) ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ (3) ਸੇਿਾ ਕਰਨੀ। 

                                            
 
1
 ਪਰਮੇਯ – ਜੋ ਪਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਿੇ, ਵਜਸ ਦਾ ਤੋਲ ਮਾਪ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾ ਸਕੇ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 

2
 ਪਰਵਤਅਕਸ਼ – ਜੋ ਅੁੱ ਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਿੇ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)। 
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ਬ ਰੀਆਂ ਉਚਵਰਤ ਵਕਰਆਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: (1) ਝੂਠ ਬਲੋਣਾ, (2) ਬ ਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, (3) ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ (4) 
ਫ਼ਜ਼ਲੂ ਿੁੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ (ਬਕਬਾਸ)। ਚੰਿੀਆਂ ਉਚਵਰਤ ਵਕਰਆਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: (1) ਸੁੱਚ ਬੋਲਣਾ, (2) ਫਾਇਦੇਮੰਦ 
ਬੋਲਣਾ, (3) ਸ ਹਾਿਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ (4) ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਪਾਠ ਪੜਹਨਾ। 

ਬ ਰੀਆਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਕਰਆਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: (1) ਦਿੈਖ ਜਾਂ ਖ ਣਸ ਕਰਨਾ, (2) ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ (3) ਸ਼ੰਕਾਿਾਦ 
(ਸ਼ੁੱਕੀ ਹੋਣਾ)। ਚੰਿੀਆਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਕਰਆਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: (1) ਦਇਆ, (2) ਦਾਨਿੀਰਤਾ, ਅਤੇ (3) ਭਿਤੀ 
(ਉਪਾਸ਼ਨਾ)। 

ਦੋਸ਼  ਉਹ ਹਨ ਜ ੋਪਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਹਨ: ਮੋਹ, ਵਘਰਣਾ ਅਤੇ ਅਬ ੁੱ ਿੀ (ਮੂਰਖਤਾ)। 

ਪਰੇਤਯਭਾਿ - ਪ ਨਰਜਨਮ 
ਹਰ ਪਰਾਚੀਨ ਸੁੱ ਵਭਅਤਾ ਵਿਚ ‘ਆਤਮਾ’ ਅਤੇ ‘ਬਰਹਮਾ’ ਿਰਿੇ ਅਵਿਆਤਮਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਅਵਹਮੀਅਤ 
ਰੁੱ ਖਦੀ ਸੀ। ਈਸ਼ਿਰਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਕ ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 
ਆਿਾਰ ਅਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲਿਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਚੇਤਨਾ ਸਦੀਿੀ (ਜਾਂ ਵਨਿੱਤ) ‘ਆਤਮਾ’ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਭੌਵਤਕ ਿਸਤੂਆਂ ਵਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ਟ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰ ਤੂ ਅਭੌਵਤਕ ਅਤੇ ਅਬਦਲ ਵਨਵਹਤ‘ਆਤਮਾ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਿਸਤੂਆਂ 
ਦੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਚੁੱ ਕਰ ਨੰੂ ਪਰੇਤਯਭਾਿ  ਦਾ ਨਾਮ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਜਨਮ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮਨ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦਾ ਿਸੇਿਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਮਰਨ ਹੈ। 
ਵਕਰਆਫਲ ਨੰੂ ਪਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਭੋਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੈ। ਹਰ ਪਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਕਰਆਫਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨੰੂ 
ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦ ੁੱ ਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਹਰ ਕੋਈ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਦ ੁੱ ਖ, ਆਤਮਾ ਲਈ 
ਇਕ ਅੜਚਣ ਹੈ। 

ਅਪਿਰਿ3, ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਦ ੁੱ ਖ ਤੋਂ ਮ ਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਤਮਾ, ਜੋ ਪਰੇਤਯਭਾਿ ਦੇ ਬੰਿਨ ਤੋਂ 
ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੋਿੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ ੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਮ ਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ 
ਭਟਕਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦ ੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸ ੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਿੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਮ ਕਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦ ੁੱ ਖ ਸ ੁੱ ਖ ਿੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸੰਸਾ - ਸ਼ੁੱ ਕ 
ਸੰਸਾ, ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਸ ਵਨਸਵਚਤ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਵਨਰਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਭੰਨ ਿਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ੇ
ਿ ਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿਸਤੂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਿ ਣ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ, ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ 

                                            
 
3
 ਅਪਿਰਿ – ਉੱਚੀ ਪਦਿੀ, ਮ ਕਤੀ, ਮੋਕਸ਼। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 
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ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱ ਖਣ) ‘ਤੇ ਅਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਅਪਰਤੁੱ ਖਣ) ਦੀ ਅਸਮਤਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਵਰਸਵਥਵਤਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਸੰਸਾ 
ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਵਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 

ਸਾਂਝੇ ਿ ਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਵਜਿੇਂ ਮੁੱ ਿਮ ਲੋਅ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚੀ-ਲੰਬੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਨਹੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਵਕ ਇਹ ਕੋਈ ਪ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਭਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਚੇਪਣ ਦਾ ਿ ਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ 
ਹੈ।  

ਅਣਸਾਂਝੇ ਿ ਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਆਿਾਜ਼ (ਿ ਨੀ) ਸ ਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਾਲ ਕਰੇ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਵਨਿੱਤ (ਸਦੀਿੀ) 
ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਨਿੱਤ, ਵਕਉਂਵਕ ਿ ਨੀਤਿ ਦਾ ਿ ਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਪਸੂ ਆਵਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 
ਜੋ ਵਕ ਅਵਨਿੱਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਣੂਆਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਵਨਿੱਤ ਹਨ।  

ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਸਬੂਤ: ਵਜਿੇਂ, ਕੇਿਲ ਿਰੰ ਥ ਪੜਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਦ ਜਾਂ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਨਹੀ ਵਲਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਕ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਅਨ ਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਜਦਵਕ ਦੂਸਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਬਲਕ ਲ ਨਹੀ ਹੈ। 

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਤਾ ਵਜਿੇਂ ਅਸੀ ਇਕ ਸਰੋਿਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸਲ 
ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਪਾਣੀ ਇਕ ਮਰੀਵਚਕਾ (ਵਮਰਿ-ਵਤਰਸ਼ਨਾ) ਵਿਚ ਿੀ ਅਸਲੀ 
ਲਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀ। 

ਅਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਤਾ: ਵਜਿੇਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਪਾਣੀ ਇਕ ਮੂਲ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਦਖਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ 
ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ ੁੱ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਬੰਜਰ) ਉੱਪਰ ਵਜੁੱ ਥੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ। 

ਪਰਯੋਜਨ 
ਪਰਯੋਜਨ (ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼) ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ ਰਸ਼ ਪਰਯਤਨ (ਕੋਵਸ਼ਸ਼) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸੰਕੇਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਕ ਕੋਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ਦਾ ਪਰਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ 
ਬਾਲਣ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ 
ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿ (ਮਾਹਰ) ਇਕ-ਸਮਾਨ ਮਤ ਰੁੱ ਖਦੇ 
ਹੋਣ। ਵਜਿੇ ਇਸ ਆਮ ਪਰਸਤਾਿ ਵਿਚ “ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਿੰੂਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੁੱਿ ਹੈ ਜੈਸੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ” ਰਸੋਈ ਇਕ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ 
ਵਜਸ ਵਿਚ ਿੰੂਆ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਇਕ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੋਨੋ ਹੀ ਸਵਹਮਤ 
ਹਨ। 

ਵਸਿਾਂਤ 
ਵਸਿਾਂਤ ਉਹ ਮਤ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਪਵਰਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਭਾਿ-ਅਰਥ ਦ ਆਰਾ ਪਰਮਾਣਤ (ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ) ਹੋਿੇ। ਵਸਿਾਂਤ 
ਚਾਰ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਤਾਂ ਦੀ ਵਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: (1) ਸਰਿਤੰਤਰ, ਸਭ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਮਤ, (2) 
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ਪਰਵਤਤੰਤਰ, ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਮਤ, (3) ਅਵਿਕਰਣ, ਇਕ ਪਵਰਕਲਪਵਨਕ ਮਤ, ਅਤੇ (4) ਅਭਯੂਪਿਮ4, ਇਕ 
ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਮਤ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਆਵਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 

ਸਰਿਤੰਤਰ ਵਸਿਾਂਤ: ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਿਲੋਂ ਵਿਰੋਿ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਘੁੱ ਟ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਇਕ ਸੰਪਰਦਾਇ 
ਿਲੋਂ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੋਿੇ। ਪੰਜ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ 
ਿਲੋਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਰਵਤਤੰਤਰ ਵਸਿਾਂਤ: ਉਹ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ (ਇੁੱ ਕ ਸਮਾਨ) ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਪਰੰ ਤੂ ਵਿਰੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਿਲੋਂ ਨਹੀ। “ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਣਹੋਂਦ (ਸ਼ੂਨਤਾ) ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀ ਆ 
ਸਕਦੀ” ਇਹ ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤ ਹੈ।  

ਅਵਿਕਰਣ ਵਸਿਾਂਤ: ਉਹ ਵਸਿਾਂਤ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਜੋ, ਜੇਕਰ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਿਾਂਤ ਨੰੂ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਿਲ ਿੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਸਿਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਸਿਾਂਤ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ, “ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਿ ਹੈ, ਕ ਉਂਵਕ ਇਹ ਇੁੱ ਕੋ ਿਸਤੂ ਦਾ ਬੋਿ 
ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।“ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਸਿਾਂਤ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਾਨੰੂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਮਤ ਿੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਿੇ: (1) ਇੰਦਰੀਆਂ, ਵਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਨ, 
(2) ਹਰ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਦਰੀਆਰਥ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, (3) ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਨ 
ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, (4) ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਵਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿ ਣਾਂ ਤੋਂ 
ਵਭੰਨ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ ਹੈ। 

ਅਭਯੂਪਿਮ ਵਸਿਾਂਤ: ਉਹ ਵਸਿਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਵਸਿਾਂਤ ਘੋਵਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਪਰ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, 
“ਸ਼ਬਦ” ਬਾਰੇ ਵਨਿੱਤ ਜਾਂ ਅਵਨਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਿਾਦਵਿਿਾਦ ਇਹ ਪਵਰਕਲਪਨਾ (ਮਨੌਤ) ਲੈ ਕੇ 
ਚਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਿਸਤੂ ਹੈ।  

ਅਿਯਿ5  
ਵਕਸੇ ਤਰਕਿਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਿ (ਪੰਚਾਿਯਿ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: ਪਰਵਤਵਿਆ (ਪਰਸਤਾਿ), ਹੇਤ  (ਕਾਰਣ), ਉਦਾਹਰਣ, 
ਉਪਨਯ (ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਪਰਯੋਿ) ਅਤੇ ਵਨਿਮਨ (ਵਨਰਣੇ ਦਾ ਕਥਨ ਜਾਂ ਿਚਨ)। ਇਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

ਪਰਵਤਵਿਆ: ਉਹ ਵਬਆਨ (ਜਾਂ ਕਥਨ) ਵਜਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ‘ਪਰਬਤ ਅਿਨੀ ਿਾਲਾ ਹੈ’ 
ਅਰਥਾਤ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਹੈ। 

ਹੇਤ : ਹੇਤ  ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਿਨ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਰਮਯ (ਹਾਂ 
ਿਾਚਕ) ਜਾਂ ਿੈਿਰਮਯ (ਨਾਹ ਿਾਚਕ) ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ, “ਵਕਉਂਵਕ 

                                            
 
4
 ਅਭਯੂਪਿਮ (ਅਭਯੂਪਿਮ) – ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਨੇੜੇ ਪਹ ੰ ਚਣਾ 

5
 ਅਿਯਿ – ਅੰਿ, ਵਹੁੱਸਾ, ਭਾਿ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 
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ਪਰਬਤ ਿੰੂਏ ਿਾਲਾ ਹੈ।“ ਇੁੱਥੇ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰੂਆ ‘ਹੇਤ ’ ਹੈ, 
ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਣ ਹੈ। 

ਸਾਿਰਮਯ 
ਉਦਾਹਰਣ: 

ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿ ਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹ ਿ ਣ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਤ  ਵਿਚ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ, “ਵਜੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੁੱਿ ਿੀ ਹੈ, 
ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ।“ ਇੁੱਥੇ ‘ਰਸੋਈ’ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਾਿਰਮਯ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਅੁੱਿ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਿੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਿੰੂਏ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਬੰਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਣ (ਹੇਤ ) ਇੁੱ ਥੇ ਵਦੁੱ ਤਾ 
ਵਿਆਹੈ। 

ਿੈਿਰਮਯ  
ਉਦਾਹਰਣ: 

ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿ ਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਭਾਿ ਵਕ ਿ ਣ ਦੀ ਇਹ 
ਅਨਉਪਸਵਥਤੀ, ਵਦੁੱ ਤੇ ਿਏ ਹੇਤ  (ਕਾਰਣ) ਨਾਲ ਅਸੰਿਤ (ਅਢ ਕਿੀਂ) ਹੈ, ਵਜਿੇਂ “ਵਜੁੱ ਥ ੇ ਅੁੱ ਿ 
ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਿੂਆ ਿੀ ਨਹੀ, ਜੈਸੇ ਇੁੱ ਕ ਸਰੋਿਰ ਵਿਚ।“ ਇੁੱਥੇ ਸਰੋਿਰ ਇੁੱ ਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ 
ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਅੁੱਿਰਵਹਤ ਜਾਵਣਆ ਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਿਨੀਪਣ 
ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਣਰੂਪੀ ਿੂਏ ਂਨਾਲ ਅਸੰਿਤ (ਅਢ ਕਿੀਂ) ਹੈ। 

ਉਪਨਯ: ਉਪਨਯ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਣ ਨੰੂ ਮ ੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਉਪਨਯ ਦੋ 
ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ: (1) ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ (ਹਾਂ ਿਾਚਕ) ਅਤੇ (2) ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ (ਨਾਂਹ ਿਾਚਕ), ਵਜਿ,ੇ 

ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਨਯ – ‘ਤਾਂ ਵਫਰ’ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂਆ ਹੈ। 

ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਨਯ – ‘ਤਾਂ ਵਫਰ’ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂਆ ਨਹੀ ਹੈ। 

ਵਨਿਮਨ: ਹੇਤ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਨਿਮਨ ਵਿਚ ਪਰਵਤਵਿਆ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 
ਦ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਹੇਤ  ਨੰੂ ਆਿਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਵਤਵਿਆ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਵਜਿੇਂ, “ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਅਿਨੀ ਿਾਲਾ ਹੈ।“ 

ਇਸ ਤਰਹਾ ਪੰਚਾਿਯਿ, ਤਰਕਿਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

1. ਪਰਵਤਵਿਆ – “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਹੈ।“ 
2. ਹੇਤ  – “ਵਕਉਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਹੈ।“ 
3. ਉਦਾਹਰਣ – “ਵਜੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੁੱਿ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ  (ਸਾਿਰਮਯ ਉਿਾਰਣ) 
4. ਉਪਨਯ – “ਤਾਂ ਵਫਰ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੰੂਆ ਹੈ” (ਸਾਿਰਮਯ) 
5. ਵਨਿਮਨ – “ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਹੈ।“ 

ਤਰਕ - ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਯ ਕਤੀ 
ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਰੋਿੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬੇਤ ਕਾਪਣ 
ਵਦਖਾ ਕੇ, ਯਥਾਰਥ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਵਦਰੜਤਾਪੂਰਿਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
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“ਕੀ ਆਤਮਾ ਵਨਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਨਿੱਤ?” ਇਹ ਸਿਾਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੰੂ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਕ ੁੱ ਝ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਅਵਨਿੱਤ ਹ ੰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ 
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਾਨਣਾ ਅਸੰਭਿ ਹ ੰ ਦਾ, ਪ ਨਰ-ਜਨਮ ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ ਿੀ ਅਸੰਭਿ ਹ ੰ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਸਿੈ-
ਵਿਰੋਿੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਿ ਣ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ 
ਵਨਿੱਤ ਹੈ। 

ਵਨਰਣਾ 
ਵਕਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ (ਸੰਦੇਹ) ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਿੀ ਵਿਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਸ ਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੰੂ ਵਨਰਣਾ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਕ ਪ ਰਸ਼ ਦ ਵਬਿਾ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਜੋ ਦੋ ਵਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿੀਕਾਰ 
ਕਰਦੀ ਹੋਿੇ ਪਰੰ ਤੂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ ਵਜੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ 
ਤਾਰਵਕਕ ਦਲੀਲ ਦ ਆਰਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਵਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵਜਸ ਪਰਵਕਰਆ ਨੰੂ ਿਰਤ 
ਕੇ ਇਹ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ‘ਵਨਰਣਾ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਵਕ ਹਰ ਵਨਰਣੇ ਵਿੁੱ ਚ ਪਵਹਲਾਂ ਸ਼ੁੱ ਕ 
ਪੈਦਾ ਹੋਿੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਸੁੱ ਿਾ ਅਨ ਭਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦ ਆਰਾ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਸੁੱ ਿਾ ਅਨ ਭਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

ਪਰੰ ਤੂ ਅਨ ਮਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੁੱ ਚ ਐਸਾ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਨਰਣੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਸਰਫ ਇਹ ਹੀ 
ਨਹੀ ਅਨ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਨ ਸਦਾ ‘ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਭਾਿਤ’ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ‘ਵਨਿਮਨ’ ਅਤੇ 
‘ਆਿਮਨ’ ਤਰਕ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ਤੁੱ ਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡਾ ਸਮ ੁੱ ਚਾ ਵਿਵਿਆਨ ਵਨਿਮਨ ਅਤੇ ਆਿਮਨ 
ਤਰਕ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਮਾਮ ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਿਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ 
ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਕ ਝ ਿੀ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ ਪਰਸੰਿਕ ਅਤੇ 
ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ ਵਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝ ਵਠਆਉਣਯੋਿ ਵਸਿਾਂਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਿ ਵਜਹੜਾ ਵਸਿਾਂਤ 
ਝ ਠਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ।  

ਿਾਦ - ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ 
ਦੋ ਵਿਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਪੁੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਿਾਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਪੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਨਆਇ-ਿਾਕ 
ਜਾਂ ਪੰਚਾਿਯਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ (ਪਰਮਾਣਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੀ 
ਪਰਵਕਰਆ ਦੀ ਰਾਹੀ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਮ ੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਦੋ ਵਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਨੰੂ ਕਥਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਵਤੰਨ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਿਈ 
ਹੈ: (1) ਿਾਦ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਸੁੱਚ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; (2) ਜਲਪ,  ਵਜਸ 
ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਸਰਫ ਵਜੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਾ ਕਰਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (3) ਵਿਤੰਡਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਮੰਤਿ ਵਿਰੋਿੀ ਦੇ 
ਦੋਸ਼ ਲੁੱ ਭਣਾ ਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱ ਖ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
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ਵਜਹੜਾ ਪ ਰਸ਼ ਸੁੱਚ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਵਿੁੱ ਚ ਵਹੁੱ ਸਾ ਲਿੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਾਦੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਲਪ 
ਜਲਪ  ਦਾ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਿ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾ ਵਜੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਸਤਾਿ ਨੰੂ 
ਵਫਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਵਮਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱ ਖ ਪੂਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਿੀ ਉੱਪਰ 
ਫਜ਼ਲੂ ਦੋਸ਼ ਲਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਯਤਨ ਵਫਟਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ।  

ਜਲਪਕ ਉਹ ਪ ਰਸ਼ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ, ਵਕਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਵਿੁੱ ਚ ਮਕਸਦ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਜੁੱ ਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹ ੰ ਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਿਾਹ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ ਵਕ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਪੁੱ ਖ ਜਾਇਜ਼ ਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਉਸ ਲਈ 
ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਵਿੁੱ ਚ ਿੁੱ ਿ ਚੜਹ ਕੇ ਵਹੁੱ ਸਾ ਪਾਇਆ।  

ਵਿਤੰਡਾ 
ਵਿਤੰਡਾ ਇੁੱ ਕ ਵਕਸਮ ਦਾ ਜਲਪ ਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਮ ੁੱ ਖ ਮਕਸਦ ਵਿਰੋਿੀ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਤੰਡੀ 
ਆਪਣਾ ਪੁੱ ਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੁੱ ਚ ਬਹ ਤਾ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਵਦੰਦਾ। ਪਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨ (ਸ ਕਰਾਤ ਦੇ ਿੇਲੇ) ਵਿਚ ਵਿਤੰਡੀਆਂ ਨੰੂ 
“ਸੋਵਫਸਟ” (ਕ ਤਰਕੀ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  

ਹੇਤਿਾਭਾਸ 
ਹੇਤ  ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭ ਲੇਵਖਆਂ ਨੰੂ ਹੇਤਿ ਆਭਾਸ (ਭਰਮ, ਦੋਸ਼) ਜਾਂ ਹੇਤਿਾਭਾਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਭਾਸ ਇਸ ਪਰਕਾਰ 
ਹਨ: ਸਵਯਵਭਚਾਰ (ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ), ਵਿਰ ੁੱ ਿ, ਪਰਕਰਣਸਮ (ਵਿਿਾਦਮਈ), ਸਾਿਯਸਮ (ਜਿਾਬੀ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਪਰਵਤਪਰਸ਼ਨ) ਅਤੇ 
ਕਾਲਾਤੀਤ (ਬੇਮੌਕੀ ਿੁੱ ਲ)। 

ਸਵਯਵਭਚਾਰ: ਸਵਯਵਭਚਾਰ ਉਹ ਹੇਤ  ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਸੁੱ ਟੇ ਵਨਕਲਦੇ ਹੋਣ। ਵਜਿੇਂ, 

1. ਪਰਵਤਵਿਆ – ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਵਨਿੱਤ ਹੈ। 
2. (ਸਵਯਵਭਚਾਰ) ਹੇਤ  – ਵਕਉਵਕ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ਹੀਣ ਹੈ। 
3. ਉਦਾਹਰਣ – ਜੋ ਿੀ ਸਪਰਸ਼ਹੀਣ ਹੈ ਉਹ ਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਅਣੂਆਂ ਿਾਂਿ। 
4. ਉਪਨਯ - ‘ਤਾਂ ਵਫਰ’ ਸ਼ਬਦ ਿੀ (ਸਪਰਸ਼ਹੀਣ) ਹੈ। 
5. ਵਨਿਮਨ - ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ। 

ਜਾਂ 

1. ਪਰਵਤਵਿਆ – ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। 
2. (ਸਵਯਵਭਚਾਰ) ਹੇਤ  – ਵਕਉਵਕ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ਹੀਣ ਹੈ। 
3. ਉਦਾਹਰਣ – ਜੋ ਿੀ ਸਪਰਸ਼ਹੀਣ ਹੈ ਉਹ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਬੋਿ ਿਾਂਿ। 
4. ਉਪਨਯ - ‘ਤਾਂ ਵਫਰ’ ਸ਼ਬਦ ਿੀ (ਸਪਰਸ਼ਹੀਣ) ਹੈ। 
5. ਵਨਿਮਨ - ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। 
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ਇੁੱਥੇ ‘ਸਪਰਸ਼ਹੀਣ’ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਰੋਿੀ ਨਤੀਜੇ ਕੁੱ ਢੇ ਿਏ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਵਕ ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) 
ਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਕ ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। ਹੇਤ  ਉਸ ਿੇਲੇ ਸਵਯਵਭਚਾਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਪੁੱ ਖ ਇਸ 
ਵਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਭਾਿ ਜਦੋਂ ਹੇਤ  ਅਤੇ ਪੁੱ ਖ ਵਿੁੱ ਚ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਜੈਸਾ ਵਿਆਪਨੀ 
ਅਤੇ ਵਿਆਪਤ ਿਾਲਾ। ‘ਸਪਰਸ਼ਹੀਣ’ ਵਿੁੱ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਵਨਿੱਤ’ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਅਵਨਿੱਤ’ ਵਿਆਪਤ ਹੈ।  

ਵਿਰ ੁੱ ਿ:  ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਹੇਤ  ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਪਤ (ਜਾਂ ਸਾਬਤ) ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਹੋਿੇ। ਵਜਿੇਂ, 

1. ਪਰਵਤਵਿਆ – ਇਕ ਘੜਾ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
2. (ਵਿਰ ੁੱ ਿ) ਹੇਤ  – ਵਕਉਵਕ ਇਹ ਵਨਿੱਤ ਹੈ। 

ਇੁੱਥੇ ਹੇਤ  ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਜੋ ਵਨਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਿੀ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਪਰਕਰਣਸਮ: ਪਰਕਰਣਸਮ ਹੇਤ  ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਸੁੱ ਟੇ ‘ਤੇ ਪਹ ੰ ਚਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ, ਜਦ ਵਕ 
ਅਸਲ ਵਿੁੱ ਚ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਵਸਰਫ ਪੁੱ ਖ ਨੰੂ ਸਥਵਿਤ (ਮ ਲਤਿੀ) ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, 

1. ਪਰਵਤਵਿਆ – ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। 
2. ਹੇਤ  – ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਵਨਿੱਤਅਤਾ ਦੇ ਿ ਣ ਉਪਸਵਥਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇੁੱਥੇ ਹੇਤ  “ਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਵਨਿੱਤਅਤਾ ਦੇ ਿ ਣ ਉਪਸਵਥਤ ਨਹੀਂ ਹਨ” ਕੋਈ ਨਿਾਂ ਤੁੱ ਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਦਾ 
ਵਸਰਫ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਸਵਥਿਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਿਯਸਮ: ਸਾਿਯਸਮ ਹੇਤ  ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਭੰਨ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਿੈ ਸਾਬਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

1. ਪਰਵਤਵਿਆ – ਸਾਇਆ ਇੁੱ ਕ ਿਸਤੂ ਹੈ। 
2. ਹੇਤ  – ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿਤੀਮਤ (ਿਤੀ ਿਾਲਾ) ਹੈ। 

ਵਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਿ ਣ ਅਤੇ ਿਤੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਿਸਤੂ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਏ ਨੰੂ ਿਤੀਮਤ ਕਵਹਣਾ 
ਇਸ ਨੰੂ ਿਸਤੂ ਕਵਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਤ  ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 
ਵਜੰਨੀ ਵਕ ਪਰਵਤਵਿਆ ਨੰੂ। ਇਹ ਜਿਾਬੀ ਸਿਾਲ ਿਾਲਾ ਹੇਤ  ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੇਤ  ਜੋ ਮੂਲ ਸਿਾਲ ਦਾ 
ਸੰਤ ਲਨ (ਸਮ) ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਲਾਤੀਤ: ਕਾਲਾਤੀਤ (ਬੇਮੌਕੀ ਿੁੱ ਲ) ਹੇਤ  ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਿਲਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ। ਅਰਥਾਤ ਜੇ ਇਹ 
ਮੌਕੇ ਵਸਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹ ੰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। 

1. ਪਰਵਤਵਿਆ – ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। 
2. ਹੇਤ  – ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ (ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ) ਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਰੰਿ। 

ਇਕ ਘੜੇ ਦਾ ਰੰਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਵਿਅਕਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਦੀਿੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਘੜਾ ਇਸ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਿਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਹਾ 
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ਇਕ ਢੋਲਕ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਢੋਲਕ ਅਤੇ ਡਿੇ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੰਿ ਦੇ ਉਪਮਾਨ 
(ਸਵਦਰਸ਼) ਿਾਂਿ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿੁੱ ਸ਼ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਿਾ ਵਕ ਆਿਾਜ਼ ਢੋਲ ਅਤੇ ਡਿੇ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਿੇਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੇਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਿੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਿੀ। ਇਸ ਲਈ 
ਆਿਾਜ਼ ਵਨਿੱਤ ਹੈ।  

ਇੁੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੇਤ  ਕਾਲਾਤੀਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਆਿਾਜ਼ ਢੋਲਕ ਅਤੇ ਡਿੇ ਦੇ ਐਨਹ  ਮੇਲ ਿੇਲੇ 
ਵਿਅਕਤ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ ਪਰ ਵਮਲਾਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ, ਰੰਿ 
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੰਿ ਫੌਰਨ (ਤ ਰੰਤ) ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੰਿ ਦੇ ਵਮਲਾਪ ਿੇਲੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਕਉਂ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਲ ਅਲਿ ਅਲਿ ਹਨ, ਰੰਿ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ ਦਾ ਉਪਮਾਨ 
(ਸਵਦਰਸ਼) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਢ ਕਿੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੇਤ  ਕਾਲਾਤੀਤ ਹੈ, ਬੇਮੌਕਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਿੌਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਹੁੱ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਵਦਲਚਸਪ ਹੈ ਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਆਿਾਜ਼ ਅਤੇ 
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਫਤਾਰਾਂ (ਿੇਿ) ਿਲ ਅਵਸੁੱ ਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 
ਆਿਾਜ਼ ਦੇ ਿੇਿ (V) ਨੰੂ ਸੀਮਤ (ਅਰਥਾਤ ਅਣਸ਼ ੰ ਨ, (ਯਾਨੀ V ≠ 0) ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ 
ਡਿਾ ਲੁੱ ਿਣ ਦੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਿਾਜ਼ ਸ ਣਾਈ ਵਦੰਦੀ ਕਹੀ ਿਈ ਹੈ। ਭਾਿ ਢੋਲ ਅਤ ੇਡਿੇ ਦੇ 
ਮੇਲ ਿਾਲੇ ਪਲ (ਵਬੰਦ)ੂ ਤੋਂ, ਿ ਨੀ-ਿੇਿ (m/s) ਨਾਲ ਚੁੱ ਲ ਕੇ, ਕੰਨ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚਣ ਲਈ ਆਿਾਜ਼ ਨੰੂ 
ਸਮਾ ਲਿਦਾ ਹੈ। ਭਾਿ, ਡਿਾ ਲੁੱ ਿਣ ਦੇ ਵਛਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪੜਦੇ ਤੁੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚਣ ਦੇ ਵਛਣ ਤੁੱ ਕ 
ਇਕ ਸੀਮਤ ਕਾਲ ਅੰਤਰ (∆t ≠ 0) ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਰੰਿ ਵਿਅਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲ-
ਅੰਤਰ, ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸ਼ ੰ ਨ (ਵਸਫਰ) ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ, ∆t = 0)। ਇਸ ਤਰਹਾ ਰੰਿ 
ਵਿਅਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਘੜੇ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਪਰਤੀਵਬੰਬਤ (ਪਲਟ ਕੇ) ਹੋ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੀ ਅੁੱ ਖ 
ਤੁੱ ਕ ਤਤਕਾਲੀ (ਆਕਾਵਲਕ) ਪਹ ੰ ਚਦੀ ਮੰਨੀ ਿਈ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਕਾਸ਼-ਿੇਿ ਨੰੂ ਅਨੰਤ (V = ∞) 
ਵਮਵਥਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇਤਨੀ ਬੇਅੰਤ ਵਮਥੀ ਿਈ ਹੈ ਵਕ 
ਰੌਸ਼ਨੀ, ਘੜੇ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅੁੱ ਖ ਤੁੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾ ਨਹੀ ਲੈਂਦੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਵਨਰਸੰਦੇਹ ਸਪੁੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਨੈਯਾਵਯਕ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਿ ਨੀ ਦੇ ਭੌਵਤਕ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ 
ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝ ਬੂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਝ ਇਸ ਤੁੱ ਥ ਨੰੂ ਿੀ ਅੁੱ ਿੇ ਵਲਆਉਂਦੀ 
ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਸ-ਕਾਲ  ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਜਵਟਲ  ਸੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵਿਆਨ ਹਾਸਲ ਸੀ।  

ਛਲ - ਜਾਂ ਿਾਕਛਲ 
ਵਕਸੇ ਪਰਸਤਾਿ ਦੇ, ਕਪਟ ਨਾਲ, ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਕੁੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਛਲ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛਲ ਵਤੰਨ 
ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਿਾਕ ਛਲ (ਿਾਕ ਸੰਬੰਿੀ), (2) ਸਾਮਾਨਯ ਛਲ (ਆਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਿੀ), (3) ਉਪਚਾਰ ਛਲ 
(ਰੂਪਕ ਜਾਂ ਲੁੱ ਖਣਾ ਸੰਬੰਿੀ)।  

ਿਾਕ ਛਲ: ਿਾਕ ਛਲ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿਕਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਿਏ ਿਾਕ ਨੰੂ ਜਾਣ ਬ ੁੱ ਝ ਕੇ ਉਲਟੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ 
ਿਕਤਾ ਿਲੋਂ ਿਾਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਣਿਵਹਲੀ ਨਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੋਿੇ। ਵਜਿੇਂ, 
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 ਿਕਤਾ:   ਇਸ ਲੜਕੇ ਪਾਸ ਨਿ-ਕੰਬਲ (ਨਿਾ ਕੰਬਲ) ਹੈ। 

 ਛਲੀਆ:  ਇਸ ਲੜਕੇ ਪਾਸ ਨੌ ਕੰਬਲ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਇਕ ਹੀ ਕੰਬਲ ਹੈ। 

ਇੁੱਥੇ ‘ਨਿ’ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਕਤਾ ਦ ਆਰਾ ‘ਨਿਾ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਜਦਵਕ ਛਲੀਆ ਉਸ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਜਾਣ ਬ ੁੱ ਝ ਕੇ, ਸੰਵਖਆ ‘ਨੌ’ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਮਾਨਯ ਛਲ: ਸਾਮਾਨਯ ਛਲ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਅਸੰਭਿ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਿ 
ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਵਤ (ਸਾਮਾਨਯ) ਦੇ ਇਕ ਵਹੁੱ ਸੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਲਆ ਜਾਿੇ। 
ਵਜਿੇਂ, 

 ਿਾਦੀ:  ਇਹ ਬਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਵਿਦਿਾਨ ਹੈ। 

ਵਿਿਾਦੀ: ਇਕੁੱ ਲੇ ਬਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਿ ਵਿਦਿਾਨ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਬਹ ਤ 
ਸਾਰੇ ਬਰਾਹਮਣ ਐਸੇ ਿੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਾਨ ਨਹੀ ਹਨ। 

ਇੁੱਥੇ ਵਿਿਾਦੀ ਨੰੂ ਛਲੀਆ ਵਕਹਾ ਜਾਏਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਦਿਾਨ ਹੋਣ ਦਾ 
ਭਾਿ ਸਮ ੁੱ ਚੀ ਬਰਾਹਮਣ ਜਾਵਤ ਦਾ ਵਿਦਿਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਇਹ” ਬਰਾਹਮਣ ਨੰੂ 
ਵਿਦਿਾਨ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ।  

ਉਪਚਾਰ ਛਲ: ਉਪਚਾਰ ਛਲ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਬਵਦਕ ਅਰਥਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ 
ਅਰਥਾਂ ਨੰੂ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਜਦ ਵਕ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਕ ‘ਰੂਪਕ’ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੋਿੇ। 
ਵਜਿੇਂ, 

 ਿਾਦੀ:  “(ਮਕਾਨ) ਦੀ ਪੈੜ ਤੋਂ ਚੀਕ ਆਈ।” 

ਵਿਿਾਦੀ:  “ਪੈੜ ਤੋਂ ਚੀਕ ਆ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਜਾਨ ਹੈ।“ 

ਇੁੱ ਥੇ ਵਿਿਾਦੀ ਨੰੂ ਛਲੀਆ ਸਮਵਝਆ ਜਾਏਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 
ਵਿਚ ਪੈੜ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈੜ ਸ਼ਬਦ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੈੜ ਉੱਪਰ ਖੜਹੇ 
ਹਨ ਨਾ ਵਕ ਪੈੜ ਚੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਜਾਵਤ  
ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਿਲਤ ਜਾਂ ਵਮਵਥਆ (ਝੂਠਾ) ਉੱਤਰ (ਵਮਵਥਆ-ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਵਮਥੀਓਤਰ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਨੰੂ ਜਾਵਤ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਇਆ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਬਵਹਸ ਵਿਚ, ਪਰਸਤਾਿ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅੰਤ 
ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਚੌਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 
(ਵਮਥੀਓਤਰ)‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਜਾਵਤ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਉਸ ਤ ਲਰੂਪੀ ਪਰਵਤਉੱਤਰ (ਮੋੜਿੇਂ ਉੱਤਰ) ਵਿਰੋਿਤਾ ਨਾਲ ਹੈ 
ਜੋ ਕੇਿਲ ਸਮਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਅਸਮਰੂਪਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਿਾਰਤ ਹੋਿੇ। ਵਜਿੇਂ, 

 ਿਾਦੀ:  “ਆਤਮਾ ਵਕਰਆਰਵਹਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਸਰਿ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ।” 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 11 ਕ ੁੱ ਲ 11 
 

ਵਿਿਾਦੀ:  “ਜੇ ਆਤਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਰਆਰਵਹਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 
ਸਰਿ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਰਆਸ਼ੀਲ ਵਕਉਂ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਿ ਣਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ ਹੋਣ 
ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਇਕ ਘੜੇ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪਤਾ ਰੁੱ ਖਦੀ ਹੈ?“ 

ਇੁੱਥੇ ‘ਵਿਿਾਦੀ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ‘ਿਾਦੀ’ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸਮਰੂਪੀ ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਦੀ ਹੈ। 

 ਿਾਦੀ:  “ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਭੰਨ ਇਹ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ।” 

ਵਿਿਾਦੀ:  “ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲੋ ਵਭੰਨਰੂਪੀ 
ਹੈ; ਤਾਂ ਇਹ ਵਨਿੱਤ ਵਕਉਂ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼ਰਿਣਿੋਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਘੜੇ ਤੋਂ ਵਭੰਨਰੂਪੀ 
ਹੈ?” 

ਇੁੱਥੇ ‘ਵਿਿਾਦੀ’ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਤ ਲਰੂਪਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ‘ਿਾਦੀ’ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਬੰਿ 
ਰੁੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਿਿਾਦੀ ਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤ ਲਨਾ ਬਹ ਤ ਦ ਰੇਡੀ ਹੈ। 

ਵਨਿਰਹਸਥਾਨ  
ਵਨਿਰਹਸਥਾਨ, ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ (ਜਾਂ ਮੌਕਾ) ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕਸੇ ਪੁੱ ਖ 
ਨੰੂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿਲਤਫਵਹਮੀ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੋਿੇ। ਜਦੋ ਕੋਈ ਪ ਰਸ਼ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਵਿਆਨਤਾ 
ਵਦਖਾਿੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬ ੁੱ ਝ ਕੇ ਿਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਇਹ ਦੁੱ ਸੇ ਵਕ ਉਹ ਸਭ ਕ ਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਸ 
ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਿਾਦਵਿਿਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਿੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀ ਰਵਹ ਜਾਂਦਾ ਵਕ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਿਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਿੇ। 

ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾਵਤ (ਵਮਵਥਓਤਰ) ਦੀਆਂ 
ਵਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ। ਵਕਸੇ ਬਵਹਸ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਜਾਵਤ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਵਮਵਥਆ (ਜਾਂ ਝੂਠੀ) ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਕ 
ਨਾਿਾਵਜਬ ਉੱਤਰ (ਜਾਂ ਪਰਵਤਉੱਤਰ) ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਸਤਾਿ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ।  

ਇੁੱ ਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਿੀ ਅਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਪਵਹਲੂਆਂ ਦੀ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਵਸਰਫ ਬਵਹਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ 
ਵਿਵਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਿਚ ਨਿੇਂ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਿੀ ਇਸ ਵਿਿੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ... ਚਲਦਾ   
 


