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ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਉੱਪਰ ਵਿਵਿਿ ਟੀਕਾ 
ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ‘ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਉੱਪਰ ਕਈ ਪਰਕਰਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾ-
ਵਟੁੱ ਪਣੀਆ ਵਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਅਤੇ ਕ ਝ ਇਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸੋਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਦਾ 
ਮੂਲ ਮਕਸਦ, ਬ ੁੱ ਿ ਮਤ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਿਲੋਂ ਉਠਾਏ ਿਏ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ  
ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਖਆਲਾਂ ਨੰੂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 
ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਅਤੇ ਤਾਰਵਕਕ ਲੇਖਕ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸਨ: 
ਿਾਤਸਯਾਇਨ (400 ਈ), ਉਦਯੋਤਕਰ  (635 ਈ), ਿਾਚਸਪਤੀ ਵਮਸ਼ਰ (841 ਈ:), ਉਦਯਨਆਚਾਰੀਆ (984 ਈ) 
ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਭੁੱ ਟ (10ਿੀ ਸਦੀ ਈ)।  

ਿਾਤਸਯਾਇਨ (400 ਈ) 
ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪਵਹਲੀ ਅਵਹਮ ਟੀਕਾ, ਵਨਆਇ-ਭਾਸ਼ਯ, ਵਰਸ਼ੀ ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਨੇ ਵਲਖੀ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕ ਨਹੀ ਪਹ ੰ ਚ ਸਕੀਆਂ। 
ਵਨਆਇ-ਭਾਸ਼ਯ, ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਲਿ ਪਿ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਲਖੀ ਿਈ ਸੀ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ 
ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਕਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਬੋਿੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ 
ਵਿਚ ਵਲਖੀ ਿਈ ਹੋਿੇਿੀ। ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਲ 400 ਈਸਿੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 

ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਨੰੂ ਦੁੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਾਵਿੜ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਵਸੰਦਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਜਿਾਨੀ 
ਕਾਂਚੀਪ ਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਹ ਣ ਕਾਂਜੀਿਰੰਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਵਸੁੱ ਿ ਹੈ। ਇਹ ਪ ਰਾਣੇ ਸਮੇ ਵਿਚ “ਚੋਲ” ਅਤੇ “ਪਲਹਿਾਂ” ਰਾਜਾਂ ਦੀ 
ਰਾਜਿਾਨੀ ਿੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਕਈ ਿਾਰ ‘ਕਾਂਚੀ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕਾਂਤੀ’ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਕਾਂਚੀ, ਬਰਹਮਣਿਾਦ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਾਰਵਕਕ ਵਦਨਨਾਿ (500 ਈ) ਅਤੇ 
ਿਰਮਪਾਲ (600 ਈ) ਿੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਕਾਮ-ਸੂਤਰ  ਅਤੇ ਅਰਥ-
ਸ਼ਾਸਤਰ  ਵਲਖਣ ਿਾਲਾ ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਇਕ ਅਲਿ ਵਰਸ਼ੀ ਸੀ ਵਜਸ ਦਾ ਤਾਰਵਕਕ ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਨਹੀ 
ਹੈ। 

ਿਾਤਸਯਾਇਨ, ਨਾਿਾਰਜ ਨ (250-300 ਈ) ਦੇ ਮਾਵਿਆਵਮਕ-ਸੂਤਰ ਦੇ ਆਪਸੀ-ਸੰਬੰਿ ਵਸਿਾਂਤ “ਅਪੇਕਸ਼ਾ” 
(ਅਪੇਵਖਆ1) ਜਾਂ “ਪਰਤਯਯ” ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਸਿਾਂਤ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ:  

                                            
 
1
 ਅਪੇਵਖਆ, ਅਪੇਕਸ਼ਾ – ਆਿਾਰ, ਆਸਰਾ, ਵਨਸਬਤ, ਤ ਲਨਾ, ਮ ਕਾਵਬਲਾ। (ਮਹਾਨ ਕੇਸ਼) 
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ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਿੈ-ਹੋਂਦ (ਸੈਭੰ ਜਾਂ ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਰਫ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ-ਸੰਬੰਿ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਨ। ਇਕ ਿਸਤੂ ਦੂਸਰੀ ਦੇ 
ਮ ਕਾਬਲੇ ਛੋਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਦੂਸਰੀ ਲੰਬੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਲੋਮਤ 
(ਉਲਟਾ) ਉਹ ਲੰਬੀ ਇਸ ਲਈ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਦੂਸਰੀ ਛੋਟੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। “ਲੰਬਾ” ਅਤੇ  “ਛੋਟਾ” 
ਵਸਰਫ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿ ਹੀ ਹਨ ਨਾ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੈ-ਹੋਂਦ ਹੈ। 

ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਵਹਣਾ ਸਿੈ-ਵਿਰੋਿੀ ਹੈ। ਜੇ “ਲੰਬਾ” ਅਤੇ  
“ਛੋਟਾ” ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੈ-ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਿ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਨਾ 
ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਸਿਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਸ਼ਕਸਤ (ਹਾਰ) ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ, ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਕ, ਵਨਆਇਿਾਕ  ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਿ (ਅਿਯਿ) ਮੰਨੇ ਿਏ ਹਨ (ਪੰਚਾਿਯਿ): 
ਪਰਵਤਿਯਾ, ਹੇਤ , ਉਦਾਹਰਣ, ਉਪਨਯ ਅਤੇ ਵਨਿਮਣ। ਇਸ ਿਾਕ ਨੰੂ ਅਿਯਵਿਨ ਅਤੇ ਸੰਿਾਕ  ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 
ਨਾਿਾਰਜ ਨ, ਵਸਰਫ ਪਵਹਲੇ ਵਤੰਨ ਅੰਿਾ ਨੰੂ ਹੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। 
ਆਪਣੀ ਵਕਰਤ “ਉਪਾਯਕੌਸ਼ਲਯਾ-ਸੂਤਰ” [ਉਪਾਉ (ਜਤਨ ਜਾਂ ਸਾਿਨ) ਲੁੱ ਭਣ ਵਿਚ ਚਤ ਰਾਈ ਜਾਂ ਕ ਸ਼ਲਤਾ)] ਵਿਚ ਉਹ 
ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਕ ਵਸਿਾਂਤ (ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ) ਕੇਿਲ ਹੇਤ  (ਕਾਰਣ) ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਸਥਾਵਪਤ (ਸਾਬਤ, 
ਪਰਮਾਵਣਤ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਨਆਇਿਾਕ  ਵਿਚ ਪੰਜ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਵਤੰਨ ਅਿਯਿ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਆਖਰੀ ਦੋ ਜਾਣੀਵਕ ਉਪਨਯ (ਅਨ ਸੰਿਾਨ) ਅਤੇ ਵਨਿਮਨ  ਬੇਲੋੜੇ (ਅਵਤਅਵਿਕ) 
ਹਨ ਅਤੇ “ਜਾਵਤਉੱਤਰ” ਭਾਿ ਸਮਾਨਰੂਪੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਿਿ ਕੇ ਹੋਰ ਕ ੁੱ ਝ ਨਹੀ ਹਨ। ਜਾਵਤਉੱਤਰ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ, ਉਹ 
ਜਿਾਬ ਦੇਣਾ ਜੋ ਪਵਹਲੇ ਜਿਾਬ (ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ) ਦੇ ਵਬਲਕ ਲ ਸਮਾਨ (ਤ ੁੱ ਲਰੂਪ) ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਖਾਸ ਮਹੁੱਤਤਾ ਨਾ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੋਿੇ, ਭਾਿ ਤਰਕ ਦੇ ਿਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿਾਿਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ। ਮਤਲਬ ਵਕ ਪਵਹਲੀ ਬਾਤ ਨੰੂ 
ਦ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਰ ਕ ੁੱ ਝ ਿੀ ਨਾ ਹੋਿੇ।  

ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ, ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਸ਼ੀ ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ: ਉਪਨਯ  ਅਤੇ ਵਨਿਮਨ 
ਵਨਆਇਿਾਕ  ਦੇ ਆਿੁੱ ਸ਼ਕ ਅੰਿ (ਅਿਯਿ) ਹਨ ਵਕਉਂਜੋ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਵਦੁੱ ਤੇ ਆਮ ਤੁੱ ਤ ਦੇ ਬਲ (ਜ਼ੋਰ) ਦੇ ਸਹਾਰੇ, 
ਹੇਤ  ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਤਿਯਾ ਦਾ, ਵਨਰਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਿੇਲੇ ਸੰਸਾਪੂਰਿਕ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਹੇਤ  ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ (ਆਿੇਯ, ਵਿਿੇਯ, ਿ ਣ, ਲੁੱ ਛਣ) ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਬੰਿ ਸਾਬਤ 
ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰੋਿੀ ਨੰੂ ਇਹ ਕਵਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀ ਵਮਲਦਾ ਵਕ ਉਪਨਯ ਵਸਰਫ ਜਾਵਤਉੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ 
ਆਿਾਰ ਵਸਰਫ ਸਮਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਵਭੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਵਕ ਆਮ ਤੁੱ ਤ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ।  

ਅੁੱਿੇ ਚੁੱ ਲ ਕੇ ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਬੋਿੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ “ਵਿਵਿਆਨਿਾਦ” ਅਤੇ “ਕਵਛਣਕਿਾਦ” (ਵਛਨਭੰਿਰ ਜਾਂ ਵਖਨਭੰਿਰ) 
ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਿੀ ਇਸੇ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਿੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ ਅਸੀ 
ਅੁੱਿੇ ਚੁੱ ਲ ਕੇ ਕਰਾਂਿੇ ਵਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਿ ਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਉਪਲਭਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੰਨੇ ਕ  ਨੇੜੇ ਹਨ। 
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ਉਦਯੋਤਕਰ  (635 ਈ) 
ਵਰਸ਼ੀ ਉਦਯੋਤਕਰ, ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਉੱਪਰ ਵਨਆਇ-ਿਾਰਤਕ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਪਟੀਕਾ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ 
ਰਚਨਾਕਾਲ, ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਿਰਿਨ (ਰਾਜਾ ਸ਼ਰੀ ਹਰਸ਼) ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਿਰਿਨ 
ਥਾਨੇਸ਼ਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ (692-644 ਈ)। ਚੀਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰੀ ਹੀਊਨ-ਸੈਂਿ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਿੀ ਮਹਾਨ ਤਾਰਵਕਕ ਵਭਖਸ਼ੂ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਨੰੂ ਉਦਯੋਤਕਰ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਉਦਯੋਤਕਰ ਿੀ ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਦੀ ਤਰਹਾ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾ, ਜੈਸੇ ਵਰਸ਼ੀ ਵਦਨਨਾਿ ਅਤੇ ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਆਵਦ ਦੇ 
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਰਸ਼ੀ ਵਦਨਨਾਿ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਮ ੁੱ ਚੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਵਤਕਾਰ ਮਾਣ 
ਨਾਲ ਭਦੰਤ (ਸਵਤਕਾਰਯੋਿ ਬੋਿੀ ਵਭਖਸ਼ੂ) ਕਵਹ ਕੇ ਪ ਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਵਨਆਇਿਾਰਤਕ ਵਿਚ ਵਦਨਨਾਿ ਦੀ “ਪਰਤੁੱ ਖਣ” 
(ਪਰਵਤਅਕਸ਼) ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਵਦਨਨਾਿ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਮ ਕਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਾ ਜਾਤੀ (ਸਮਾਨਯਤਾ) 
ਅਤੇ ਨਾਮ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਿ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ  ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱ ਖਣ) ਇਕ ਸ਼ ੁੱ ਿ 
ਸੰਿੇਦਨਾ (ਇੰਦਰੀਆਈ-ਬੋਿ) ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ  ਨਾਮ ਨਹੀ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ 
ਜਾਤੀ (ਿਰਿ) ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਿ ਿੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਯੋਤਕਰ ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਅਨਰਥਕ (ਅਰਥ-ਰਵਹਤ) ਅਤੇ ਅਸੰਿਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਿਆਨ ਨੰੂ ਨਾਮ 
ਨਹੀ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱ ਖ) ਵਕਿੇਂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? “ਪਰਵਤਅਕਸ਼” ਸ਼ਬਦ ਵਬਲਕ ਲ ਬੇਅਰਥ 
ਹੋਿੇਿਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਟ ਵਿਆਨ ਨੰੂ ਨਾਮ ਨਹੀ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜੇ “ਪਰਵਤਅਕਸ਼” ਤੋਂ ਭਾਿ ਕੋਈ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤ ੂਹੈ (ਸਿੈ-ਰੂਪ) ਨਾ ਵਕ ਕੋਈ ਜਾਤੀਿਤ ਿਸਤੂ (ਸਮਾਨਯਤਾ) ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਿਰਵਹਣ ਨਹੀ ਕਰ 
ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਆਨ ਦੂਵਜਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਦੁੱ ਸ ਸਕਦੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤੂਿਤ ਵਿਆਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ 
ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਤਕਰ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ: 
‘ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ (ਇੰਦਰੀਆਰਥ) ਦੇ ਸ ਮੇਲ (ਸੰਵਨਕਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਵਨਕਰਖ2) 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ’। ਉਦਯੋਤਰਕਰ ਛੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਨਕਰਖ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: 
 

(1) ਸੰਯੋਿ (ਜਾਂ ਸੰਜੋਿ) – ਜੈਸ,ੇ ਅੁੱ ਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਘੜ’ੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ (ਸੰਜੋਿ) ਘੜੇ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ 
ਹੈ। 

(2) ਸੰਯ ਕਤ-ਸਮਿਾਯ  - ਜੈਸ,ੇ ਘੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੰਿ ਦਾ ਸ ਮੇਲ। ਇਹ ਸੰਯ ਕਤਸਮਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਹੈ। 
ਘੜੇ ਦੇ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਿੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਰੰਿ ਦਾ ਿੀ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

(3) ਸੰਯ ਕਤ-ਸਮਿੇਤ-ਸਮਿਾਯ – ਜੈਸ,ੇ ਘੜੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੰਿ ਦਾ ਅੁੱ ਖ ਨਾਲ ਸੰਯੋਿ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਨੰੂ 
ਰੰਿ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ (ਰੰਿੀਨਤਾ, ਅਰਥਾਤ ਰੰਿ ਦਾ ਸਾਮਾਨਯ ਿ ਣ) ਦਾ ਬੋਿ ਿੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ 

                                            
 
2
 ਸੰਵਨਕਰਖ – ਨੇੜੇ ਵਖੁੱਚਣ ਦਾ ਭਾਿ, ਸਮੀਪਤਾ, ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 
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ਰੰਿੀਨਤਾ ਵਜਸ ਦਾ ਰੰਿ ਨਾਲ ਸਮਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਹੈ। ਕੀ “ਰੰਿੀਨਤਾ” ਅਤੇ “ਰੰਿ” ਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ 
ਅਲਿ ਕੋਈ ਸ ਤੰਤਰ ਿਜੂਦ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀ ? ਇਸ ਸਿਾਲ ਬਾਰੇ ਿੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੇ ਡੰੂਘੇ 
ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ (ਅਨਿੇਸ਼ਣ) ਕੀਤੀ ਹੈ। 

(4) ਸਮਿਾਯ – ਜੈਸ,ੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਆਿਾਜ਼ (ਜਾਂ ਿ ਨੀ) ਦਾ ਬੋਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪੋਲ 
ਨਾਲ ਸਮਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਤਾਿੇ ਅਤੇ ਕੁੱ ਪੜੇ ਦਾ ਸਮਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

(5) ਸਮਿੇਤ-ਸਮਿਾਯ – ਜੈਸ,ੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿ ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਿ ਨੀਅਤਾ (ਿ ਨੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ) ਦਾ ਬੋਿ 
ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਿ ਨੀਅਤਾ ਦਾ ਿ ਨੀ ਨਾਲ ਸਮਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਪਰਵਤ ਿ ਨੀਅਤਾ ਦਾ 
ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪੋਲ ਨਾਲ ਸੰਮਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਿ ਨ ਦਾ ਬੋਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

(6) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ – ਜਾ ਵਿਲੁੱ ਖਣਤਾ (ਖਸੂਸੀਅਤ)। ਇਹ ਇਕ ਿਸਤੂ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਿਸਤੂ ਤੋਂ ਵਭੰਨ ਕਰਨ 
ਿਾਲਾ ਖਾਸ ਿ ਣ (ਜਾਂ ਿਰਮ) ਹੈ, ਭਾਿ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਅੁੱ ਕਤੀਤਿ ਹੈ। ਜੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ 
ਅਭਾਿ (ਿੈਰਮੌਜੂਦਿੀ, ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ, ਅਣਹੋਂਦ) ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਵਜਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ 
ਦੇ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇੁੱ ਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ। “ਖਾਲੀਪਣ” 
ਜਿਹਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਤਾ ਹੈ। 

ਅਨ ਮਾਨ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ: ਉਦਯੋਤਕਰ, ਅਨ ਮਾਨ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ: 

ਅਨ ਮਾਨ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਹੇਤ  (ਕਾਰਣ) ਦੇ ਪਰਤੁੱ ਖ ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਿੇਯ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੰਬੰਿ 
(ਵਿਆਪਤੀ) ਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਮੈਨੰੂ ਦੂਰ ਇਕ ਪਰਬਤ ਤੇ ਿੰੂਆ (ਹੇਤ ) 
ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ (ਿੰੂਏ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖ ਵਿਆਨ), ਵਫਰ ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੰੂਏ ਦਾ ਅੁੱ ਿ (ਵਿਿੇਯ ਜਾਂ ਪਰਵਤਪਾਦ) ਨਾਲ 
ਵਿਆਪਕ ਸੰਬੰਿ ਹੈ (ਯਤਰ ਯਤਰ ਿੂਮਸ, ਤਤਰ ਤਤਰ ਿਵਹਨਹ – ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਜੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ) ਤਾਂ ਮੈ ਇਹ ਅਨ ਮਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉਪਰ ਅੁੱਿ ਹੈ।  

ਿਾਚਸਪਤੀ ਵਮਸ਼ਰ (841 ਈ:) 
ਿਾਚਸਪਤੀ ਵਮਸ਼ਰ ਨੰੂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਤਾ ਿਾਲਾ ਤਾਰਵਕਕ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਦੀ ਵਕਰਤ 
“ਵਨਆਇਿਾਰਤਕ” ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਕਾ ਵਲਖੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ “ਵਨਆਇਿਾਰਤਕ ਤਾਤਪਰਯ ਟੀਕਾ”। 

ਿਾਚਸਪਤੀ ਨੰੂ ਵਬਹਾਰ ਵਿਚ ਦਰਭੰਿਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਮਥਲਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 841 ਈ ਵਿਚ 
ਵਨਆਇਸੂਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ ਿੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਵਨਆਇ-ਸੂਚੀ-ਵਨਬੰਿ” ਸੀ।  

ਿਾਚਸਪਤੀ ਨੇ ਤਰਕਵਿਵਦਆ ਆਪਣੇ ਿ ਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੁੱ ਖੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵਤਰਲੋਚਨ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ ਕਵਹੰਦੇ 
ਹਨ ਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਦੋ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਜਨ – ਸਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਕਲਪ – ਿੀ ਉਸਨੇ ਵਰਸ਼ੀ ਵਤਰਲੋਚਨ ਤੋਂ 
ਹੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ। ਵਰਸ਼ੀ ਵਤਰਲੋਚਨ ਨੰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦਾ ਅਨ ਯਾਈ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਤਰਲੋਚਨ ਦੇ 
“ਸਮਿਾਯ” ਅਤੇ “ਸਵਹਕਾਰੀਕਾਰਣ” ਦੇ ਵਸਿਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਰਤਨਕੀਰਤੀ ਨੇ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਿਾਚਸਪਤੀ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕ ੁੱ ਝ ਵਲਵਖਆ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਕਾ “ਭਾਮਤੀ-ਟੀਕਾ” (“ਿੇਦਾਂਤ-
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ਭਾਸ਼” ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ) ਅਤੇ “ਸਾਂਖ-ਤਤਿ-ਕੌਮ ਦੀ” (ਕੌਮ ਦੀ -ਵਿਸਤਾਰ), “ਸਾਂਖ-ਕਾਵਰਕਾ” ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ 
ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਪਰ ਵਕਸੇ ਦੇ ਿੀ ਪੁੱ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਾਸਕ ਨਾ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ “ਸਰਿਤੰਤਰ-ਸਵਤੰਤਰ”(ਸਾਰੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਪਰੰ ਤੂ ਵਨਰਭਰ ਵਕਸੇ ‘ਤੇ ਿੀ ਨਹੀ) ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਵਨਆਇ-ਿਾਰਤਕ-ਤਾਤਪਰਯ-ਟੀਕਾ’ ਵਿਚ ਉਹ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਵਦਨਨਾਿ ਅਤੇ 
ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਨੰੂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਿਾਚਸਪਤੀ ਦੀ ਸਵਿਕਲਪਕ  ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਕਲਪਕ  ਪਰਤੀਅਕਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ  

ਆਪਣੇ ਿ ਰੂ, ਵਰਸ਼ੀ ਵਤਰਲੋਚਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਿਾਚਸਪਤੀ, ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨੰੂ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਵਿਚ ਿੰਡਦੇ ਹਨ, 
ਸਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਪਰਵਤਅਕਸ਼। 

ਸਵਿਕਲਪ  ਵਿਆਨ ਵਕਸੇ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਿਸਤੂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਜਾਤੀ (ਿਰਿ) ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਣ ਹੈ। ਜੈਸੇ 
ਇਹ ਕਵਹਣਾ “ਇਹ ਇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ” ਇਸ ਤੋਂ “ਇਹ” ਭਾਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਮੀ “ਆਦਮ ਜਾਤੀ” ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। 
ਮਤਲਬ ਵਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤੂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਉਸਦੀ ਸਮਾਨਯ (ਆਮ) ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦ ਆਰਾ ਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ (ਵਿਲੋਮ) ਵਨਰਵਿਕਲਪ  ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੋਿ 
(ਵਨਸ਼ਕਰਸ ਜਾਂ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਕ ਿਸਤੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਆਨ ਸਾਨੰੂ ਵਸੁੱ ਿਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਿਾਚਸਪਤੀ ਦਾ ਪਰਮਾ3 ਅਤ ੇਅਪਰਮਾ ਵਿਆਨ ਦਾ ਵਸਿਾਂਤ  

ਿਾਚਸਪਤੀ ਪਰਮਾ (ਤਤਿ-ਵਿਆਨ) ਅਤੇ ਅਪਰਮਾ (ਵਮਵਥਆ) ਵਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ: 
ਿਸਤੂ ਦੀ  ਅਸਲੀ ਹੋਂਦ (ਯਥਾਰਥਾ, ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ) ਦਾ ਵਿਆਨ ਤਤਿ ਵਿਆਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸਤੂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਆਨ ਜੈਸੀ 
ਉਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਮਵਥਆ ਵਿਆਨ ਹੈ। ਿਾਚਸਪਤੀ ਵਮਵਥਆ ਵਿਆਨ (ਅਪਰਮਾ) ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਵਸਿਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

1. ਆਤਮ-ਖਯਾਤੀ – (ਆਤਮ ਪਰਿਟਾਿਾ) ਇਹ ਉਹ ਅਪਰਮਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬੋਿ ਨੰੂ, ਜੋ ਵਸਰਫ ਸਾਡੇ 
ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਸਲੀ ਿਸਤੂਆਂ ਮੰਨ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਿਚਾਰ ਮਤ ਦੇ ਬੋਿੀ 
ਕਛਵਣਕ (ਵਛਣਭੰਿਰ) ਵਿਵਿਆਨਿਾਦ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਅਨ ਸਾਰ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਾਡੀ ਬ ੁੱ ਿੀ ਹੀ ਅਸਲੀਅਤ 
(ਯਥਾਰਥ) ਹੈ, ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੰਨਣਾ ਆਤਮ-ਖਯਾਤੀ ਹੈ। 

2. ਅਸਤਖਯਾਤੀ – ਇਹ ਉਹ ਵਮਵਥਆ ਵਿਆਨ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਕ ਿਸਤੂ, ਵਜਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪਰਿਟ 
ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰੁੱ ਸੀ ਨੰੂ ਸੁੱ ਪ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮਾਵਿਆਵਮਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਬੋਿੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਨਯਿਾਦੀ 
ਵਸਿਾਂਤ ਅਨ ਸਾਰ ਇਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਰੁੱ ਸੀ ਵਿਚ ਸੁੱ ਪ ਅਵਤਅੰਤ ਅਸਤ (ਅਿਾਸਤਵਿਕ, ਅਯਥਾਰਥਕ, 
ਵਖਆਲੀ) ਹੈ, ਅਤੇ ਅਵਤਅੰਤ ਅਸਤ ਪਦਾਰਥ (ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸੁੱ ਪ) ਦੀ ਰੁੱ ਸੀ ਵਿਚ ਪਰਤੀਤੀ (ਪਰਿਟਹੋਣਾ) 
ਅਸਤਖਯਾਤੀ  ਹੈ। ਭਾਿ, ਰੁੱ ਸੀ ਨੰੂ ਸੁੱ ਪ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅਸਤਖਯਾਤੀ ਹੈ। 
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3. ਅਵਨਰਿਚਨੀਯ-ਖਯਾਤੀ – ਇਹ ਉਹ ਅਪਰਮਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (ਿਸਤ ) ਇਸ ਤਰਹਾ ਪਰਿਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, 
ਵਜਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾ ਅਸੀ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ। ਜੈਸ,ੇ ਜਦੋ 
ਅਸੀਂ ਰੁੱ ਸੀ ਨੰੂ ਸੁੱ ਪ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਨ ਸੁੱ ਪ ਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁੱ ਸੀ ਦਾ। ਬਲਵਕ 
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀ ਦੇ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਅਦਿੈਤ-ਿੇਦਾਂਤੀਆਂ  ਦਾ 
ਇਹ ਿੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ (ਯਥਾਰਥਤਾ) ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਕ ਿਲਤ ਵਿਆਨ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਇਹ ਿਸਤੂਆਂ ਅਵਨਰਿਚਨੀਯ  ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਸ 
ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਨ ਭਿ-ਵਸੁੱ ਿ ਹਨ, ਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਹਨ।4 ਅਦਿੈਤ-ਿੇਦਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨ ਸਾਰ 
ਅੰਤਹਕਰਣ5 ਦੀ ਵਿਰੁੱ ਤੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਨਕਲਕੇ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂ (ਵਿਸ਼ਯ) ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਸ 
ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਿਸਤੂ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖ ਵਿਆਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀ ਵਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਜਥੇ ਕ ੁੱ ਝ 
ਅੰਿੇਰਾ (ਹਨੇਰਾ) ਹੋਿੇ, ਜਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਿ ੰ ਦ ਆਵਦ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਿੇ, ਤਦ ਨੇਤਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਿਰੁੱ ਤੀ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਕੇ ਿੀ 
ਰੁੱ ਸੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਨੰੂ ਿਾਰਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਰੁੱ ਸੀ ਦੇ ਆਿਰਣ (ਪਰਦਾ, ਅਵਿਵਦਆ, 
ਅਵਿਆਨ) ਨੰੂ ਵਮਟਾ ਨਹੀ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੁੱ ਸੀ ਉਪਵਹਤ (ਉਪਾਿੀ ਿਾਲਾ, ਵਖਤਾਬ ਿਾਲਾ, ਿਾਰਣ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ) ਚੇਤਨ ਆਵਸ਼ਰਤ ਅਵਿਵਦਆ ਵਿਚ ਕਸ਼ੋਭ (ਛੋਭ, ਖੋਭ) ਅਵਿਵਦਆ ਹੀ ਸੁੱ ਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਵਿਵਦਆ ਦਾ ਕਾਰਜ (ਫਲ), ਸੁੱ ਪ, ਜੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਰੁੱ ਸੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਵਿਆਨ ਵਪੁੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ 
ਵਮਟ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਪਰ ਰੁੱ ਸੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸੁੱ ਪ ਦਾ ਭਾਨ (ਜ਼ਾਵਹਰ ਹੋਣਾ, ਪਰਤੀਤ ਹੋਣਾ) ਨਹੀ 
ਹ ੰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਪ ਸੁੱਚ ਨਹੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੁੱ ਪ ਅਸਤ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਬੰਿਯਾ (ਭਾਿ ਬਾਂਝ ) ਦੇ ਪ ਤਰ ਦੀ ਤਰਹਾ ਕਦੇ 
ਪਰਤੀਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਪਰ ਪਰਤੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਤ ਿੀ ਨਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਨਸ਼ਚੇ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਤ, 
ਅਸਤ ਤੋਂ ਵਭੰਨ, ਅਵਨਰਿਚਨੀਯ ਹੈ। ਅਵਨਰਿਚਨੀਯ ਦੀ ਖਯਾਵਤ (ਪਰਤੀਵਤ) ਅਵਨਰਿਚਨੀਯਖਯਾਤੀ  ਹੈ।  

4. ਅਖਯਾਵਤ (ਅਵਖਆਤੀ) - ਇਹ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਿਸਤੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਿਸਤੂ ਦੇ ਭੇਦ (ਫਰਕ) 
ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਿਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੀ ਵਕਸੇ ਵਿਆਨਇੰਦਰੀ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਅਸੀ ਇਹ 
ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੈ। ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਰੁੱ ਸੀ ਦੇਖਕੇ ਉਸਨੰੂ ਸੁੱ ਪ ਕਵਹ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਇਕ 
ਵਸੁੱ ਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਚਾਂਦੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀ ਵਸੁੱ ਪੀ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੰੂ 
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਖਯ ਮਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਕਰ ਮਤ  ਅਖਯਾਵਤ ਬਾਬਤ ਵਨਸ਼ਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਰੁੱ ਸੀ 

                                            
 
4
 ਪਰਵਕਰਤਕ ਵਿਵਿਆਨ, ਖਾਸਕਰ ਪਰਮਾਣੂਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਮਸਾਲਾਂ ਵਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਿੇ “ਪ ੰ ਜਕ ਭੌਵਤਕਵਿਵਿਆਨ” ਵਿਚ 
ਪ ੰ ਜ-ਤਰੰਿ ਦਾ ਦਿੈਤਭਾਿ (ਅਰਥਾਤ wave-particle duality in quantum physics)। ਇਸ ਦਿੈਤਭਾਿ ਵਿਚ ਇਕ ਵਬਜਲਣੂ 
(ਈਲੈਕਟਰੋਨ) ਕਦੇ ਤਰੰਿ ਿਰਿਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਣ ਿਰਿਾ ਪਰਤੀਤ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵਬਜਲਣੂ ਕੀ ਹੈ, ਕ ਝ ਪਤਾ ਨਹੀ।  
5
 ਅੰਤਹਕਰਣ (113) – ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਵਜਸ ਦੇ ਸੰਜੋਿ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਭੇਦ ਹਨ,  

1. ਮਨ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫ ਰਦੇ ਹਨ, 
2. ਬ ੁੱ ਵਿ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਨਸ਼ਚਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, 
3. ਵਚੁੱ ਤ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਵਸਮਰਣ (ਚੇਤਾ, ਯਾਦ) ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, 
4. ਅਹੰਕਾਰ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਰੁੱ ਤੀ ਦ ਆਰਾ ਨੇਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਜਦ ਰੁੱਸੀ ਦਾ “ਇਹ” ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਮਾਨਯਵਿਆਨ ਹ ੰ ਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱ ਪ ਦੀ ਵਸਵਮਰਤੀ (ਯਾਦ) ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਦ “ਇਹ ਸੁੱਪ ਹੈ” ਇਹ ਭਾਨ (ਪਰਤੀਵਤ) ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋ ਅੰਸ਼ ਹਨ – “ਇਹ” ਸਾਮਾਨਯ ਪਰਤੁੱ ਖ ਵਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ “ਸੁੱਪ ਹੈ” ਇਹ ਵਸਵਮਰਤ ਵਿਆਨ ਹੈ, 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹ ੰ ਵਦਆ ਭੀ ਦੇਖਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਭੈ (ਡਰ) ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਤਮਰ6 ਆਵਦ ਦੋਸ਼ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਵਕ ਮੈਨੰੂ ਦੋ ਵਿਆਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੋ ਵਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਵਿਿੇਕ ਨੰੂ ਹੀ ਅਖਯਾਵਤ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

5. ਅਨਯਥਾਖਯਾਵਤ – ਵਮਵਥਆ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਜਦੋ ਇਕ ਆਦਮੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਭ ਲੇਖਾ ਖਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਿਾਸਤਵਿਕ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, “ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼” ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਕਉਂਵਕ ਜੇਕਰ ਇਹ 
ਪਵਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ 
ਜਦੋਂ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਲਤੀ (ਭ ਲੇਖੇ) ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ 
ਿਾਸਤਵਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਾਚਸਪਤੀ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਵਕ ਅਨਯਥਾਖਯਾਵਤ ਹੀ ਵਮਵਥਆ 
ਵਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਪਤੀ ਦੀ ਤਸੁੱਲੀਬਖਸ਼ (ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ) ਵਿਆਵਖਆ ਹੈ। ਨੈਯਾਵਯਕ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਵਸ਼ਕ ਅਨਯਥਾਖਯਾਵਤ 
ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਵਕ ਬਰਮੀ ਆਵਦ ਥਾਿਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱ ਪ ਹੈ, ਭਰਮੀ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਨੰੂ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ 
ਨਾਲ ਿੇਖਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਰੁੱ ਸੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਤੀਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਨਯਥਾ 
ਭਾਨ (ਪਰਤੀਤ) ਹੋਣਾ ਅਨਯਥਾਖਯਾਵਤ ਹੈ। 

ਇੁੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨ ਸੰਿਾਨ (ਖੋਜ) ਵਿਚ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਦੁੱ ਸੇ, ਵਮਵਥਆ 
ਵਿਆਨ ਤੋਂ ਵਨਸ਼ਚਾਪੂਿਕ ਵਨਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ (ਯਥਾਰਥ) ਨੰੂ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ 
ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।   

ਿਾਚਸਪਤੀ ਦਾ ਉਪਾਵਿ7 ਦਾ ਵਸਿਾਂਤ 

ਿਾਚਸਪਤੀ ਦੇ ਮਤ ਅਨ ਸਾਰ, ਅਨ ਮਾਨ (ਉਨਮਾਨ ) ਹੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ, 
ਵਿਆਪਤੀ, ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਫਰ ਇਹ ਵਿਆਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਿੀ ਮਤ ਅਨ ਸਾਰ, ਜੇ ਹੇਤ  ਦਾ ਸਾਿਯ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿ ਕਾਰਣਤਾ (ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ) ਜਾਂ ਸਿੈਭਾਿ (ਇਕਰੂਪਤਾ) ਿਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਿਆਪਤੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਿਾਚਸਪਤੀ ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਅਵਤ-ਸੰਕੀਰਣ (ਬਹ ਤ ਤੰਿ, ਸੌੜਾ) ਅਤੇ ਅਵਤ-ਵਿਸ਼ਾਲ (ਬਹ ਤ ਵਿਸਵਤਰਤ, ਵਿਆਪਕ) 
ਕਰਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਵਿਆਪਤੀ, ਹੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਉਹ ਸੰਬੰਿ ਹੈ ਜੋ ਊਪਾਵਿ  ਤੋਂ ਮ ਕਤ (ਆਜ਼ਾਦ, 
ਸ ਤੰਤਰ) ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਇਸ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦ ਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੰੂਆਂ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ। 

                                            
 
6
 ਵਤਮਰ - ਅੰਿੇਰਾ, ਅੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰੋਿ ਵਜਸ ਨਾਲ ਿ ੰ ਿਲਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 

7
 ਉਪਾਵਿ – ਿਸਤੂ ਦੇ ਬੋਿ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਿਸਤ  ਤੋਂ ਿੁੱ ਖਰਾ (ਵਭੰਨ) ਹੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਘਟਾਕਾਸ਼ (439, ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆਕਾਸ਼, ਘੜੇ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ ਲਾੜ, ਭਾਿ ਜੀਿਾਤਮਾ) ਨੂੰ  ਘੜਾ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਘੜਾ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਪਦਰਿ, ਉਤਪਾਤ। 
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ਿਾਚਸਪਤੀ ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਤ ਤਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਿੰੂਆਂ ਭਾਿੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੁੱਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੰੂਏ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ। ਇਹ ਤਰਕ (ਦਲੀਲ) ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਿੇਿਾ ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਤ (ਉਪਾਵਿ) ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ, 
ਜੈਸੇ, 

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੰੂਆਂ ਹੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿ ਖਦੀ ਅੁੱ ਿ ਹੈ। 

ਇੁੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ “ਿ ਖਦੀ” ਹੋਣਾ ਉਪਾਵਿ (ਸ਼ਰਤ) ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਿੰੂਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੁੱਿ ਿ ਖਦੀ 
(ਸ ਲਿਦੀ) ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਵਸੁੱਲਹਾ ਹੋਿੇ (ਆਰਦਰੇਂਿ ਅਿਨੀ)। ਇੁੱ ਥੇ “ਵਸੁੱਲਹਾ ਬਾਲਣ” ਿੰੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਸ਼ਰਤ’ 
ਹੈ, ਉਪਾਵਿ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਵਕ ਅੁੱਿ ਤੋਂ ਿੰੂਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਿੇ, ਪਰ ਜਦ ਵਸੁੱਲਹੇ  ਬਾਲਣ ਨੰੂ ਅੁੱ ਿ ਲੁੱ ਿੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ 
ਿੰੂਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਨਕਲੇਿਾ।  

ਇਕ ਤਰਕ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਹੇਤੂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲੁੱ ਿੀ ਹੋਿੇ। ਉਪਾਵਿ ਜਾਂ 
ਉਪਾਿੀਆਂ ਲੁੱ ਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਵਰਣਾਮ “ਸੰਭਾਿੀ” ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਿ ਵਨਸ਼ਵਚਤ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਨਹੀ ਰਵਹੰਦਾ। ਉਪਾਵਿ ਤੋਂ 
ਮ ਕਤ, ਦਲੀਲ (ਤਰਕ) ਵਿਚ ਪਵਰਣਾਮ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ( ਅਰਥਾਤ ਸੰਭਾਿਨਾ=1) ਅਤੇ ਉਪਾਿੀਆਂ ਲੁੱ ਿਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਿਨਾ 
ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 1 ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ (ਿਵਣਤ ਦੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੰੂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਲਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 0<ਸੰਭਾਿਨਾ<1)। 
ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨਿੇਸ਼ਣ (ਪੜਤਾਲ) ਵਿਚ ਉਪਾਿੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਵਖਆਲ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਿੀ ਕ ਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਉਪਾਿੀਆਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਨਹੀ ਿਾਪਰਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਣ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ 
ਜਾਣੀਵਕ ਮ ੁੱ ਖ ਕਾਰਣ ਅਤ ੇਉਪਾਿੀਆਂ। ਹਰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਪਾਿੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਸਿਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆ ਂਮੂਲ ਪੂਰਿ-ਿਾਰਨਾਿਾਂ ਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ, ਵਿਚ ਿਰਣਨ ਿੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਉਦਯਨਆਚਾਰੀਆ (984 ਈ) 
ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਿਲੋਂ ਿਾਚਸਪਤੀ ਵਮਸ਼ਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਅਨਵਿਣਤ ਆਲੋਚਨਾਿਾਂ (ਟੀਕਾ) ਵਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ 
ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਚਸਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਦਯਨਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਨਆਇ-
ਿਾਰਤਕ-ਤਾਤਪਰਯ-ਟੀਕਾ  ਉੱਪਰ ਵਨਆਇ-ਿਾਰਤਕ-ਤਾਤਪਰਯ-ਟੀਕਾ-ਪਵਰਸ਼ ੁੱ ਿੀ  ਦੇ ਨਾਮ ਥੁੱ ਲੇ ਇਕ 
ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦਯਨਾਚਾਰੀਆ, ਵਮਵਥਲਾ ਦਾ ਰਵਹਣਿਾਲ ਇਕ ਬਹਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕ ਸੀ 
ਵਜਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਿੀ ਕਈ ਿਰੰ ਥ ਵਲਖੇ ਵਜਿੇਂ, ਕ ਸਮਾਂਜਲੀ, ਆਤਮ-ਤਤਿ-ਵਿਿੇਕ, ਵਕਰਣਾਿਲੀ ਅਤੇ 
ਵਨਆਇ-ਪਵਰਵਸ਼ਸ਼ਟ (ਜੋ ਬੋਿਵਸਿੀ ਜਾਂ ਬੋਿਸ਼ ੁੱ ਿੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ)। ਉਦਯਨ ਨੇ, ਜੋ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇ 
ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਿਰੰ ਥ ‘ਲਕਸ਼ਣਾਿਲੀ’ ਰਵਚਆ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਇਹ ਿਰੰ ਥ 
ਸਾਕਾ ਿਰਸ਼ 906 (984 ਈ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਲਵਖਆ।  ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਨਰੋਣੀ ਵਪੰਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਵਮਵਥਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਮਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਿਵਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।  

ਕ ਸ ਮਾਂਜਲੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਉਹ ਸ ਤੰਤਰ ਬੋਿ ਹੈ ਜੋ 
ਸੰਸਾਰਕ ਿਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਅਨ ਰੂਪਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਈਸ਼ਿਰ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪ ਹੈ। ਇਸੇ 
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ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ਉਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਈਸ਼ਿਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਮ ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਿ ਪਰਾਪਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦਾ 
ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਤਾਰਵਕਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੀ ਇਕ ਵਕਸਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੈ।  

ਆਤਮ-ਤਤਿ-ਵਿਿੇਕ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਨਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਦਯਨ ਬੋਿੀ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਵਜਹੜੇ ਬੋਿੀ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਿੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹਨ: (1) ਵਛਣਭੰਿ – ਵਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 
ਵਛਣ ਭੰਿ ਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਛਣ ਭਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ; (2) ਿਾਹੀਆਰਥਭੰਿ – ਵਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ 
ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਜਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਵਤੁੱ ਤਿ ਨਹੀ ਹੈ; (3) ਿ ਣ-ਿ ਣੀ ਭੰਿ – ਵਕ ਇਕ ਦਰਿ 
ਆਪਣੇ ਿ ਣਾਂ ਤੋਂ ਵਭੰਨ (ਅਲਿ) ਨਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਿ ਣੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੇ ਿ ਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ; (4) ਅਨ ਪਲੰਭ – 
ਵਕ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੂਨ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਈ ਨਹੀ ਹੈ।  

ਇਨਹ ਾਂ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਰੁੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਨਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜਯੰਤ ਭੁੱਟ (10ਿੀ ਸਦੀ ਈ) 
ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਰਾਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕ ਜਯੰਤ ਭੁੱ ਟ ਸੀ ਵਜਸ ਨੇ 
ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਉੱਪਰ ਇਕ ਸ ਤੰਤਰ ਟੀਕਾ ਵਨਆਇਮੰਜਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਥੁੱ ਲੇ ਵਲਖੀ। ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਦੀਆਂ ਪਵਰਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ 
ਅਜੈ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਜਯੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਿਾਸੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਿਨ ਕਾਲ 10ਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਵਕਹਾ 
ਵਿਆ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਵਿਆਨ (ਸ਼ਬਦਬੋਿ) ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਯੰਤ ਦੋ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ ਨਰੀਖਣ (ਸਮੀਵਖਆ) ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਸਿਾਲ ਜੋ ਉਠਾਇਆ ਵਿਆ ਉਹ ਹੈ:‘ਇਕ ਿਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਅਵਭਵਿਅਕਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ?’ ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ 
ਵਿਚ ਜੋ ਦੋ ਮ ੁੱ ਖ ਵਸਿਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹਨ: (1) ਅਵਭਵਹਤਅਨਵ ਯਿਾਦ – ਸ਼ਬਦਾਰਥਾਂ (ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ) ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ 
ਸ ਮੇਲ (ਅਵਭਵਹਤ = ਕਥਨ, ਅਨਵ ਯ = ਸ ਮੇਲ); (2) ਅੰਵਨਵ ਤਅਵਭਿਾਨਿਾਦ – ਸ਼ਬਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸ ਮੇਲ ਦਾ ਕਥਨ (ਅੰਵਨਵ ਤ 
= ਵਮਵਲਆ ਹੋਇਆ, ਅਵਭਿਾਨ = ਸ਼ਬਦ/ਕਥਨ)। 

ਭੁੱ ਟ-ਵਮਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨ ਯਾਈ ਿੀ ਪਵਹਲੇ ਵਸਿਾਂਤ (ਅਵਭਵਹਤਅਨਵ ਯਿਾਦ) ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ 
ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਵਿਆਨ, ਿਾਕ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸ ਮੇਲ (ਅਨਵ ਯ) ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਸ ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸਿੈ) ਵਿਆਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਿਾਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਵਫਰ ਇਹ ਅਰਥ ਸਿੈ, ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਪਰ ਸ ਮੇਲ (ਅਨਵ ਯ) ਦਾ ਵਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 
ਵਜਸ ਨੰੂ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਵਿਆਨ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਬਦਬੋਿ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਭਾਕਰ-ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੂਜੇ ਵਸਿਾਂਤ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਵਸਰਫ ਇਕ ਿਾਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ 
ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸਾਨੰੂ ਅਵਭਵਿਅਕਤ (ਅਵਭਿਾਨ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਿਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਰਥ 
ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੇ, ਅਤੇ ਿਾਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸ ਮੇਲ (ਅੰਵਨਵ ਤ) ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸ ਮੇਲ 
ਦਾ ਕਥਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਵਿਆਨ (ਸ਼ਬਦਬੋਿ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਜਯੰਤ, ਅੰਵਨਵ ਤਅਵਭਿਾਨਿਾਦ ਨੰੂ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਵਸਿਾਂਤ ਪਵਹਲਾਂ ਵਮਥਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਿਾਕ 
ਵਿਚ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ ਮੇਲ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ 
ਵਬਲਕ ਲ ਬੇਤ ਕਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਥਰ ਅਥਰ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ।  

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅਵਭਵਹਤਅਨਵ ਯਿਾਦ ਨੰੂ ਿੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਵਕਉਂਜੋ ਇਕੁੱ ਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ 
ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ-ਰਵਹਤ ਿਾਕ 
ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਅਰਥ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਅਵਭਵਹਤਅਨਵ ਯਿਾਦ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਿਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸ ਝਾਉ ਹੈ ਵਕ ਇਕ 
ਿਾਕ ਵਿਚ, ਇਕਸ ਰ ਅਰਥ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਤਾਤਪਰਜ (ਤਾਤਪਰਯ) ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।   

ਜਯੰਤ, ਿੈਆਕਰਣਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਫੋਟਿਾਦ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਿੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਸਿਾਂਤ 
ਅਨ ਸਾਰ ਅੁੱ ਖਰ, ਪਦ ਅਤੇ ਿਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਿ ਨੀ ਦਾ ਤੁੱ ਤ ਸਫੋਟ (ਿਮਾਕਾ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੁੱ ਖਰ ਦ ਆਰਾ 
ਪਰਿਟ ਿ ਨੀ-ਤੁੱਤ ਿਰਣ-ਸਫੋਟ, ਸ਼ਬਦ ਦ ਆਰਾ ਪਰਿਟ ਪਦ-ਸਫੋਟ ਅਤੇ ਿਾਕ ਦ ਆਰਾ ਪਰਿਟ ਿਾਕ-ਸਫੋਟ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਿ ਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ਆਰਾ ਪਰਿਟ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸੰਬੰਿ ਹੈ, ਅੁੱ ਖਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਿਾਕ ਦਾ ਿ ਨੀ-ਤੁੱਤ ਸ ਣਦ ੇ
ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਯੰਤ, ਇਸ ਵਸਿਾਂਤ ਨੰੂ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਰੁੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜੇਕਰ 
ਸ਼ਬਦ (ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਟਾਉ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਫੋਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਫੋਟ ਮੰਨਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ।  

ਨੈਯਾਵਯਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਯੰਤ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਿੀ ਹਰ ਪੁੱ ਖੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਅਪੋਹਿਾਦ, 
ਵਛਣ-ਭੰਿ, ਸ਼ਰੂਤੀਪਰਮਾਣ, ਈਸ਼ਿਰ-ਭੰਿ ਿਰਿੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਕਵਲਆਣ ਰਕਵਸ਼ਤ ਅਤੇ ਿਰਮੋਤਰ ਿਰਿੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਹਨ।  

ਵਨਆਇ ਤਰਕ ਪੁੱ ਿਤੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਮ ਲਾਂਕਣ 
ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਜਹੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਪਵਹਲਾ ਪਵਹਲ ਆਨਿੀਕਵਸ਼ਕੀ ਦੀ ਮਨੌਤ ਬੜੀ 
ਘੁੱ ਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੰੂ ਿੇਦਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਿੀ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦ ਇਸ ਨੰੂ 
ਵਨਆਇ  ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ ਜਾਣ ਲੁੱ ਿਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਿੀ ਿਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਿਆਨ ਦਾ ਇਕ ਮ ੁੱ ਖ ਸਾਿਨ ਿੀ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾਣ ਲੁੱ ਿ ਵਪਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਵਰਣਾਮ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੇਦਰਸ਼ਨ (ਛਡਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖਟਦਰਸ਼ਨ) 
ਪੁੱ ਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਵਨਆ ਜਾਣ ਲੁੱ ਿਾ। ਇਹ ਮਾਣ, ਇਸ ਨੰੂ ਵਸਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਮਲਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਵਨਆਇ ਨੇ 
ਇਹ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਕ ਿੇਦ ਿੀ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਾਿਨ (ਪਰਮਾਣ) ਹਨ। ਵਨਆਇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵਕ ਿੇਦ ਵਿਸ਼ਿਾਸਯੋਿ 
ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ ਵਿਆਨ ਿਲਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ “ਦਰਸ਼ਨ” ਨਾਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਈਸਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋ ਪਵਹਲਾ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੀ ਸੀ।  ਅਲੁੱ ਿ 
ਅਲੁੱ ਿ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪੁੱ ਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ ਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹ ੰ ਦਾ ਵਰਹਾ। ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਹਰੀਭਦਰ ਸੂਰੀ 
(1168 ਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਛਡਦਰਸ਼ਨ-ਸਮੂਚਯ  ਵਿਚ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ 
ਵਨਆਇ ਵਿਵਦਆ ਨੰੂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 
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1. ਬ ੁੱ ਿ ਮਤ, 
2. ਵਨਆਇ ਵਿਵਦਆ, 
3. ਸਾਂਖ ਅਤੇ ਯੋਿ 
4. ਜੈਨ ਮਤ, 
5. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ 
6. ਵਮਮਾਂਸ ਅਤੇ ਿੇਦਾਂਤ  

ਪਰ ਬਰਾਹਮਣ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਵਲਖਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਚਿਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਕਉਵਕ ਉਹ 
ਕਵਹਦੇ ਹਨ ਵਕ ਬ ੁੱ ਿ ਅਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਅਨ ਆਈ ਿੇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਨੰੂ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਛੇਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, 

(1) ਵਨਆਇ (ਿੌਤਮ), 
(2) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ (ਕੁੱ ਣਾਦ), 
(3) ਸਾਂਖ (ਕਵਪਲ), 
(4) ਯੋਿ (ਪਤੰਜਲੀ), 
(5) ਿੇਦਾਂਤ (ਵਿਆਸ),ਅਤੇ 
(6) ਮੀਮਾਂਸ (ਜੈਮਨੀ)। 

ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਡਮ ੁੱ ਲੀ ਦੇਣ ਇਸ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੇ ਪਦਾਰਥਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਨੰੂ ਯ ਕਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕਰਨਾ ਵਸਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਾਰਵਕਕ ਵਿਿੀ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਨੇ ਿੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 
ਅਪਣਾਇਆ। ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਅਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸ ਿਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਿੀ ਪਰਫ ੁੱ ਲਤ ਕੀਤਾ। ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ 
ਨੇ ਹੇਿਾਭਾਸ ਅਤੇ ਵਨਿਰਹਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸਤਰਤ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਲਤ ਵਿਆਨ ਨੰੂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਨੰੂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ “ਸਾਿਯਸਮ” ਅਤੇ “ਅਨਿਸਥਾ” ਿਰਿੇ ਕ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਿਿਾਨ ਰਵਹਣ ਲਈ 
ਪਰੇਵਰਆ।  

ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਿਾਚਸਪਤੀ ਿਰਿੇ ਮਹਾਨ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਨ ਮਾਨ ਵਿਆਨ ਦੀ 
ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ “ਉਪਾਵਿ” ਿਰਿੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਬਣਾਇਆ। 
ਪਰਵਕਰਤਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨ ਸੰਿਾਨ ਵਿਚ ਅਕਸਰ, ਕਾਰਣਤਾ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਅਨ ਸਾਰ, ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ 
ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਖੋਜਣਾ ਅਤੇ, ਮਾਨਿ ਵਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ 
ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁੱ ਖੋਂ ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ ਵਿਚਕਾਰ “ਵਿਆਪਤੀ” ਸੰਬੰਿ 
ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਲਈ ਇਕ ਬੜੀ ਅਵਹਮ ਅਤੇ ਅਵਨਿਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਂਚ 
ਪੜਤਾਲ (ਅਨ ਸੰਿਾਨ) ਦਾ ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਮਨੋਰਥ “ਵਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ” ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹ ੰ ਦ ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕ ਇਸ ਦੇ 
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕ ਦਰਤੀ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਭਵਿੁੱ ਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਿ-ਵਹਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਨਉਟਨ ਦੇ 
ਿਰ ਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀ ਪ ਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ (ਕਾਰਜ) ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੰੂ 
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ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੁੱ ਵਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਵਕਉਵਕ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਹੈ। 
ਿਵਣਤਵਿਵਿਆਨ ਨੰੂ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਪਰਵਕਰਤਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਜਣਨੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਣਤਵਿਵਿਆਨ ਵਿਆਪਤੀ 
ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਿਰਵਹ ਅਤੇ ਸੁੱ ਚਾ ਸ ੁੱ ਚਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਹੈ।  

ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਵਹਲੀਆਂ ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵਖਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 
ਆਨਿੀਕਵਸ਼ਕੀ ਦੀ ਿੈਵਦਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਿੌਤਮ ਬ ੁੱ ਿ ਦੇ ਕਾਲ (550 ਈ ਪੂ) ਵਿਚ ਦੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੋਇਆ 
ਅਕਸ਼ਪਾਦ (100 ਈ) ਦੇ ਹੁੱ ਥੋਂ ‘ਵਨਆਇ ਸੂਤਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ  
ਆਿਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨਵਿਣਤ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਿਈਆਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਸ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਿਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਿਾਤਯਾਇਨ (400 ਈ) ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਖਾਸ ਮਹੁੱਤਤਾ ਰੁੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰੰਭਕ 
ਵਿਕਾਸ ਕਾਲ ਨੂੰ  ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ (550 ਈ ਪੂ – 400 ਈ) ਮੰਨਦੇ 
ਹਨ।  

ਿਾਤਸਯਾਇਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ ਰੂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਸਰਬਪਰਥਮ 
ਪਰਵਤਪਾਦਕ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਅਤੇ ਤਾਰਵਕਕ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ  ਨਿੀਆਂ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਸਖਰਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਦਆਭਸ਼ਣ ਇਸ ਦੌਰ (400 ਈ – 
1200 ਈ) ਨੂੰ  ਮੁੱ ਿਕਾਲੀ ਦੌਰ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਅਿਲੀਆਂ ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱ ਿਕਾਲੀ ਦੌਰ ਦੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਿੀ 
ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਿਲੋਂ ਤਰਕਸ਼ਾਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਿੇ। ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕ ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ 
ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ  ਕੇਿਲ-ਮਾਤਰ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਸਮਝਕੇ ਅਵਿਆਤਮਿਾਦ ਨਾਲ ਿੀ ਜੋਵੜਆ 
ਵਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੁੱ ਿਕਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ, ਜਨਮ, ਮਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇਤਯਭਾਿ ਿਰਿੇ ਵਿਵਸ਼ਆ ਨੂੰ  “ਬੇਅਰਥ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 
ਇਸ ਨੂੰ  “ਸ਼ ੁੱ ਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ” ਦੀ ਪੁੱ ਿਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਵਰਆ ਅਤੇ ਵਿਕਵਸਤ ਵਿਆ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਵਜਸ 
ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਦੇਖਾਂਿੇ, ਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਵਿਿੇਕਮਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਵਰਭਾਵਸ਼ਕ ਪਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਿਏ। 
ਇਸੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਵਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਵਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 
ਬੌਿਕ ਪਰਿੀਣਤਾ ਨੂੰ  ਅਵਭਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਪੰਨ ਸਾਿਨ ਬਣੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇਵਲਆਂ ਦਾ ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਸਵਭਆਚਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੌਿਕ ਵਿਚੋਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ! 

... ਚਲਦਾ    


