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ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ ਦਾ ਆਿਵਨਕ ਸੰ ਪਰਦਾਇ – ਵਨਆਇ ਪਰਕਰਣ1- (1)
ਨਿ-ਬਰਾਹਮਣ ਯਿ (ਲਿਪਿ 900 ਈ – 1920 ਈ)
ਵਿਸ ਤਰਹਾ ਅਸੀਂ ਵਪਛਲੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵਖਆ ਹੈ, ਿੈਨ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ
ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ, ਕਈ ਇਵਤਹਾਸਕ ਕਾਰਣਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱ ਿਮਤ ਦਾ ਪਤਨ ਦੁੱ ਖਣੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7ਿੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 1200 ਈ ਤੁੱ ਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਹਮਣ ਸਮਾਿ ਦੀਆਂ ਿੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਹੰ ਦੂ ਸਮਾਿ ਨੇ ਮਿੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ
ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿੇਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਿਾਸੀ ਸਮਾਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਿਿ
ਰਹੇ ਅਸਰ ਥੁੱ ਲੇ ਵਹੰ ਦੂ ਸਮਾਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਿੂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਏਕਾਂਤਮਈ ਰਿੁੱ ਈਆ ਿੀ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਸ ਨਿੇਂ ਯਿ ਵਿਚ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਵਲਖਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀ ਹੋਏ ਬਲਵਕ ਵਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਿੀ ਵਬਹਤਰੀ ਿਲ
ਰਖ ਬਦਵਲਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਝ ਿੈਨ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਅਸਰਾਂ ਥੁੱ ਲੇ ਹੀ ਸੰ ਭਿ ਹੋਇਆ। ਪਰਾਚੀਨ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਵਿਚ ਵਿਨਹਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ
ਨੂੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਹੁੱ ਤਿ ਵਦੁੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਵਰਆ ਵਿਆ ਿਦ ਵਕ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੁੱ ਿੇ ਆਏ। ਿੈਸੇ ,

ਛਲ, ਿਾਵਤ ਅਤੇ ਵਨਿਰਵਹਸਤਾਨ ਕਾਫੀ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਿਾਲੇ ਸਮਝੇ ਿਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਣ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਵਸਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ
ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਅਿਯਿ (ਿਾਂ ਤਰਕਿਾਕ) ਦਾ ਵਿਿਰਣ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣ ਲੁੱਿਾ।
ਪਰਾਣੇ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੇਿਲ ਸੂਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਣ ਿੋ ਪਰਕਰਣ ਵਲਖੇ ਿਾਣੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਵਖਆਤਮਕ ਿਾਂ ਵਨਬੰ ਿ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨਹਾਂ ਪਰਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਲੁੱਖਣਤਾ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਿੀ ਅਤੇ
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਵਿਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਪਦਾਂ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦਰਸਤ, ਸ਼ੁੱ ਿ ਅਤੇ ਵਸਵਨਸਵਚਤ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ
ਕੇਿਲ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ‘ਤੇ ਿੀ ਜ਼ੋਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ।
ਪਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਡਾ. ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਡਦੇ
ਹਨ: (1) ਵਨਆਇ ਿਰੰ ਥ ਿੋ ਵਸਰਫ ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; (2) ਵਨਆਇ ਿਰੰ ਥ ਿੋ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; (3) ਉਹ ਿਰੰ ਥ ਿੋ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਛੇ ਿਾਂ ਸੁੱ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; (4)
ਉਹ ਿਰੰ ਥ ਿੋ ਕਝ ਇਕ ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਕਝ ਇਕ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਨਹਾਂ ਪਰਕਰਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਇਕ ਸੰ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਲੀਹਾਂ
‘ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਵਿਹੜ੍ੇ ਬਰਾਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕਾ ਨੇ ਨਿੇਂ ਿਰੰ ਥ ਵਲਖੇ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਇੁੱ ਕ ਹਨ।

1

ਪਰਕਰਣ – ਪਰਸੰਿ ਕਥਾ, ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਨਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]; ਖੋਿ-ਿਰੰ ਥ ਿਾਂ ਵਨਬੰ ਿ, ਯਕਤੀ ਸੰ ਿਤ ਅਤੇ ਵਿਿਸਵਥਤ ਵਿਆਵਖਆ।
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ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ (ਲਿਪਿ 950 ਈ)
ਪਵਹਲੇ ਬਰਾਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕ ਲੇ ਖਕ ਵਿਸ ਨੇ ਵਨਆਇ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਸਰਫ ਇੁੱ ਕ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰ ਵਨਆ
ਉਹ ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਸਨ ਵਿਨਹਾਂ ਨੇ “ਵਨਆਇਸਾਰ” ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ। ਭਾਿੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੀਿਨ ਬਾਰੇ ਬਹਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਿਾਸੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਿਰੰ ਥ ‘ਵਨਆਇਸਾਰ’ ਦਾ
ਿਰਣਨ ਿੈਨੀ ਵਰਸ਼ੀ ਿਣਾਰਤਨ (1409 ਈ) ਅਤੇ ਮਲਾਿਾਰੀ ਰਾਿਸ਼ੇਖਰ (1348 ਈ) ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਦੇ
ਿੀਿਨਕਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ‘ਵਨਆਇਸਾਰ’ ਉੱਪਰ ਅਠਾਰਾਂ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ

ਵਨਆਇਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਵਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਬੋਿੀ ਵਰਸ਼ੀ ਰਤਨਕੀਰਤੀ (1000 ਈ) ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਦਾ ਿੀਿਨਕਾਲ 10ਿੀਂ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਿੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਰਾਹਮਣਿਾਦ ਅਤੇ
ਬੁੱ ਿਮਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਰਚਲਤ ਸਨ।

ਵਨਆਇਸਾਰ - ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ
ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਪਰਮੰਵਨਆ ਿਰੰ ਥ ਵਨਆਇਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਹੈ, ਵਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਤੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼; (2) ਅਨਮਾਨ; ਅਤੇ (3) ਆਿਮ । ਬੋਿੀ ਅਤੇ
ਿੈਨ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਅਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚ ਿੰ ਡਦੇ ਹਨ: ਸਿਾਰਥਅਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਅਨਮਾਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਭਾਸਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਿੀ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ ਪਕਸ਼, ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਅਤੇ ਹੇਤ ਨਾਲ ਿੜ੍ੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼
ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਅਨਸਾਰ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੁੱ ਿਾ (ਸਾਵਖਆਤ) ਸਾਿਨ) ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ:

ਯੋਿੀ-ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਵਚੰ ਤਨਸ਼ੀਲ) ਅਤੇ ਅਯੋਿੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਸਾਿਾਰਣ)। ਅਯੋਿੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਿਸਤੂਆਂ
ਦੇ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲ ਸਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਦੇਸ, ਕਾਲ ਆਵਦ ਿਾਤਾਿਰਣ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਿੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਉਨਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ‘ਦੇਸ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਲ’ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ
ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਸ਼ੀ (ਿਾਂ ਸੰ ਤ ਮਹਾਤਮਾ) ਦਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਿੀ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨਸਾਰ, ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਯੁੱ ਿ ਵਿਚ ਯੋਿੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਨਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਵਪਕ
ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਿੀ ਵਕਹਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪਰਮਾਣੂ ਿਾਂ ਕਣ ਭੌਵਤਕ-ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਇਸ ਖੇਤਰ
ਵਿਚ ਅਣੂ, ਪਰਮਾਣੂ, ਕਣ ਅਤੇ ਅਵਤਸੂਖਮ ਕਣਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੂਖਮ ਕਣ ਅੁੱ ਿ
ਤੁੱ ਕ ਭੌਵਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਅਵਭਵਿਅਕਤ ਅਤੇ ਪਰੋਕਸ਼ (ਅਵਸੁੱ ਿੇ) ਪਰਭਾਿਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਹਾਂ
ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਲਿਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਵਰਸ਼ੀ ਵਿਆਨਸ਼ੀਲ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਅਨੰਤ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ
ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰ ਯੋਿ ਦਆਰਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਯੋਿੀ-ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਚਾਰ, ਵਤੰ ਨ ਿਾਂ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਸੰ ਯੋਿ ਦਆਰਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ

ਆਤਮਾ, ਮਨ, ਇੰ ਦਰੀ ਅਤੇ ਇੰ ਦਰੀਆਰਥ ਿਾਂ ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਇਕ ਇੰ ਦਰੀ, ਿਾਂ ਵਸਰਫ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨ।
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ਸੰ ਘਣ, ਚੁੱ ਖਣ, ਵਦਰਸ਼ਟੀਿਤ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ੀ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਸੰ ਯੋਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਿਣੀ (ਸਣਨ
ਸੰ ਬੰ ਿੀ) ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ ਵਤੰ ਨ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਸੰ ਯੋਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ, ਮਨ ਅਤੇ ਕੰ ਨ ਦਾ। ਆਨੰਦ ਦੇ
ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ ਵਸਰਫ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਸੰ ਯੋਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਸਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਕਲਪਕ। ਿੈਸੇ ਵਕ ਇਨਹਾਂ
ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੈ-ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਵਿਕਲਪ ਵਿਆਨ, ਿਸਤੂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਿਸਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ,

ਿਾਤੀ, ਿਣ ਅਤੇ ਵਕਵਰਆ ਆਵਦ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਆਨ ਮਨ ਦਆਰਾ
ਿਸਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਨ ਚੇਤਨ ਵਿਆਨ ਹੈ , ਭਾਿ ਮਨ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਚੇਤਤਾ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਿਾਤੀ ਆਵਦ ਨਾਲ ਿਰਵਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਨਰਵਿਕਲਪਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਰਫ ਿਸਤ ਦੇ ਤੁੱ ਤਮਾਤਰ ਦਾ ਹੀ ਵਦਖਾਿਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾਮ,
ਿਾਤੀ, ਿਣ ਆਵਦ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨਹੀ ਹੰ ਦੇ। ਦੂਿੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਆਨ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਸਰਫ
ਇਕ ਅਕਸ ਤੋਂ ਿਿਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਵਤਤਿ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਨ ਵਿਹਾਰਕ ਪਰਯੋਿ ਤੋਂ ਓਨਾ ਵਚਰ
ਿਾਂਵਝਆ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿੰ ਨਾ ਵਚਰ ਇਹ ਸਵਿਕਲਪਕ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਬਣ ਿਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਵਸਰਫ ਮਾਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਪਰਬੁੱਲਤਾ ਦਆਰਾ ਹੀ ਸੰ ਭਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਮਾਨਿ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਿਚ ਿੁੱ ਡਾ ਅੰ ਤਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਇਕ ਸੰ ਤ ਦਾ ਵਿਆਨਸ਼ੀਲ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਵਨਰਵਿਕਲਪਕ ਵਿਆਨ ਹੀ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿੰ ਨੀ
ਦੇਰ ਇਹ ਅਿਸਥਾ ਿਾਰੀ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ।

ਅਨਮਾਨ
ਅਨਮਾਨ, ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਦੇ ਅਵਨਿੱਖੜ੍ਿੇਂ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰਾਹੀ ਿਾਣਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੈ। “ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੂੰ ਆਮਈ ਹੈ” ਇਹ ਇਕ ਅਨਮਾਨ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਮੌਿੂਦਿੀ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਰਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ
ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਅਵਨਿੱਖੜ੍ਿਾਂ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਨਿੱਖੜ੍ਿੇਂ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ‘ਅਵਿਨਾਭਾਿ2’ ਿਾਂ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਅਨਵਯ (ਹਾਂ-ਿਾਚਕ); ਅਤੇ (2) ਿਯਵਤਰੇਕ (ਨਾਂਹਿਾਚਕ)। ਇਕ
ਅਿਯਿ (ਿਾਂ ਤਰਕਿਾਕ) ਵਿਚ ਅਨਵਯ-ਵਿਆਪਤੀ ਹੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਥ
ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਯਵਤਰੇਕ-ਵਿਆਪਤੀ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਹੇਤ ਦੀ ਨਾਮੌਿੂਦਿੀ (ਿੈਰਹਾਜ਼ਰੀ) ਨਾਲ ਸਾਿਯ ਿੀ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਨਾਮੌਿੂਦ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੈਸੇ ਹਾਂਿਾਚਕ ਪਰਸਤਾਿ “ਵਿੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ” ਵਿਚ
ਿੂੰ ਆ ਹੇਤ (ਕਾਰਣ) ਹੈ, ਿੋ ਹਰ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ (ਸਾਿਯ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਂਹਿਾਚਕ ਪਰਸਤਾਿ “ਵਿੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ

ਨਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ” ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਨਾਮੌਿੂਦਿੀ ਸਭ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਿੂੰ ਏ ਦੀ ਨਾਮੌਿੂਦਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰ ਦੀ
ਹੈ। ਵਿਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਪਵਹਲਾ ਿੀ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ [ਸਟਾਵਨਸਲਾਅ ਸ਼ੇਯਰ3,], ਅਨਵਯ

ਅਤੇ ਿਯਵਤਰੇਕ

ਅਵਿਨਾਭਿ ਨੂੰ ਅਸੀ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਰਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਹਾ:

2

ਅਵਿਨਾਭਾਿ – ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਿੀ ਨਾਲ ਅਿੁੱ ਸ਼ਕ ਸੰ ਬੰ ਿ, ਸਮਿਾਯ ਅਤੇ ਤਾਤਵਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। [ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਕੋਸ਼]

3

ਇੰ ਡੀਅਨ ਲੌ ਵਿਕ, ਸੰ ਪਾਦਕ ਿੋਨਾਰਦਨ ਿਨੇਰੀ, ਕਰਜ਼ਨ ਪਰੈਸ, ਿਰੇਟ ਵਬਰਟੇਨ, 2001.

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

3 ਕੁੱ ਲ 11

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਅਨਵਯ ਅਵਿਨਾਭਾਿ:
ਿਯਵਤਰੇਕ ਅਵਿਨਾਭਾਿ: :

(x) φx ⊃ ψx
(x) ~φx ⊃ ~ψx

ਵਿੁੱ ਥੇ, φ ਅਤੇ ψ ਯੂਨਾਨੀ ਅੁੱ ਖਰ ਹਨ ਵਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਿਾਰ ਉਚਾਰਣ ਹੈ ‘ਫਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਪਸਾਈ’; ⊃, ਨੂੰ
ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਰਕ ਵਿਚ ਅਪਾਦਾਨ4 (ਵਿਅੰ ਿਨ5) ਵਚੰ ਨਹ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ; x, ਇਕ ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ੀ
(ਿਾਂ ਚਲ ਰਾਸ਼ੀ) ਹੈ; φ ਅਤੇ ψ ਐਸੇ ਫੰ ਕਸ਼ਨ (ਫਲਵਨ6) ਹਨ ਵਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ψ, ਫੰ ਕਸ਼ਨ φ ਦਾ
ਵਿਅੰ ਿਕ7 ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਫੰ ਕਸ਼ਨ φ, ਫੰ ਕਸ਼ਨ ψ ਨੂੰ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਿਾਂ “φx ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਹੈ
ψx” (ਵਿੁੱ ਥੇ ਵਿੁੱ ਥੇ φx, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ψx)। ਹਰੇਕ ਅਵਿਕਰਣ (ਿਾਂ ਸਥਾਨ) x ਲਈ, ਵਿੁੱ ਥੇ ਵਿੁੱ ਥੇ φx ਹੈ, ਉੱਥੇ

ਉੱਥੇ ψx ਿੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਿੇ φ ਨੂੰ ਹੇਤ ਮੰ ਨ ਵਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਿਯ ψ ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਕ
ਹੈ। ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਰਵਤਵਿਆ ‘φa’ ਦਾ ਭਾਿਅਰਥ ਹੋਿੇਿਾ ‘ψa’ (ਵਿੁੱ ਥੇ, a, ਇਕ ਪਰਬਤ ਿਾਂ ਕੋਈ
ਹੋਰ ‘ਪਕਸ਼’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ): ਅਥਿਾ φa ⊃ ψa, ਵਿਸ ਦੇ, ਇਸ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ, ਅਰਥ ਹਨ; ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ

ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ψa, ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, φa । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ (ਵਿਲੋ ਮ), ਵਚੰ ਨਹ, ~, ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ‘ਵਨਸ਼ੇਿ’ ਿਾਂ
‘ਨਹੀ’। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ “~φx ⊃ ~ψx” ਕਹਾਂਿੇ “ਵਿੁੱ ਥੇ ਵਿੁੱ ਥੇ φx ਨਹੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ψx ਿੀ ਨਹੀ”।
ਅਨਮਾਨ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਸਿਾਰਥਅਨਮਾਨ; ਅਤੇ (2) ਪਰਾਰਥਅਨਮਾਨ। ਪਵਹਲੇ ਲਈ ਵਕਸੇ
ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਨਿੱਿੀ ਿਾਂ ਸਿਾਰਥ ਅਨਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਿੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਅਵਨਿਾਰੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਦੀ ਯਥਾਰਥਾ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਬੂਤ ਅਿਯਿ (ਤਰਕਿਾਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਕਿਾਕ ਦੇ ਪੰ ਿ ਅੰ ਸ਼ ਹੰ ਦੇ ਹਨ: (1)

ਪਰਵਤਵਿਆ (ਅਰਥਾਤ ਪਰਸਤਾਿ), (2) ਹੇਤ (ਕਾਰਣ), (3) ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ (ਉਦਾਹਰਣ), (4) ਉਪਨਯ (ਪਰਯੋਿ),
ਅਤੇ (5) ਵਨਿਮਨ (ਵਸੁੱ ਟਾ)। ਇਕ ਪਰਵਤਵਿਆ (ਿਾਂ ਪਰਸਤਾਿ) ਵਕਸੇ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਬਆਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਸ
ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਿੈਸੇ ‘ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ’। ਕਾਰਣ ਿਾਂ ਹੇਤ ਵਕਸੇ ਵਚੰ ਨਹ

(ਵਲੰਿ ਿਾਂ ਲੁੱਛਣ) ਬਾਰੇ ਵਬਆਨ ਹੈ ਿੋ ਪਰਵਤਵਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਵਸਰਫ
ਹਾਂਿਾਚਕ (ਕੇਿਲ ਅਨਵਯੀ), ਵਸਰਫ ਨਾਂਹਿਾਚਕ (ਕੇਿਲ ਿਯਵਤਰੇਕੀ) ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾਂਹਿਾਚਕ (ਅਨਵਯ-

ਿਯਵਤਰੇਕੀ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱ ਖ (ਿਾਂ ਪਕਸ਼) ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਸੰ ਸਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਸਾਿਯ ਿਾਲੇ ਿਣ

4

ਅਪਾਦਾਨ - ਸੰ . {ਸੰ ਿਯਾ}. ਵਿਭਾਿ. ਭੇਦ; ਿਯਾਕਰਣ ਅਨਸਾਰ ਪੰ ਿਿਾਂ ਕਾਰਕ (ਵਿਭਵਕਿ), ਵਿਸ ਤੋਂ ਵਕਰਆ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਬੋਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ

ਰੂਪ "ਤੋਂ- ਸੇ" ਆਵਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਵਾਰਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ.
5

ਵਿਅੰ ਿਨ, ਿਯੰਿਨ – ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਰਯ, ਵਚੰ ਨਹ, ਵਨਸ਼ਾਨ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]

6

ਫਲਵਨ – ਫਲ ਦੇਣ; ਵਬਰਸ਼ ਵਿਸ ਨੂੰ ਫਲ {ਉਪਿ} ਲਿਦੇ ਹਨ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]। ਿਵਣਤਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਿਾਂ ਫਲਵਨ ‘ਵਨਿੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ’

ਅਤੇ ‘ਉਪਿ ਰਾਸ਼ੀ’ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਿੇਹਾ “ਸੰ ਬੰ ਿ” ਹੈ ਵਿਸ ਦਆਰਾ ਹਰੇਕ ‘ਵਨਿੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ’ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਐਨ ਇਕ ਹੀ ‘ਉਪਿ ਰਾਸ਼ੀ’ ਨਾਲ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ।
7

ਿਯੰਿਨਾ – ਿਾਚਯ ਅਰਥ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਦੇ ਬੋਿ ਕਰਾਉਣ ਿਾਲੀ ਇਕ ਵਿਰੁੱ ਵਤ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]
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ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀ। ਵਿਿੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਕੀ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ

ਪਰਬਤ ਇਸ ਪਰਸਤਾਿ ਦਾ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਹੈ। “ਸਪਕਸ਼” ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਨਸਚੇਪੂਰਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਦੇ ਿਣ ਮੌਿੂਦ ਹਨ। ‘ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ’, ਇਹ ਸਪਕਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
“ਵਿਪਕਸ਼” ਇਸ ਦੇ ਵਬਲਕਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਨਸ਼ਚੈਪੂਰਿਕ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਸਾਿਯ’ ਦੇ ਿਣ ‘ਪੁੱ ਖ’
ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਨਹੀ ਹਨ। ‘ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ’ ਇਹ ਇਕ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਵਬਆਨ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਤਰਕਿਾਕ
(ਅਿਯਿ) ਵਿਚ ਹੇਤ ਦੀ ਸਾਿਯ ਵਿਚ ਮੌਿੂਦਿੀ ਨੂੰ ‘ਪਕਸ਼-ਿਰਮਤਾ’ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਅਸੀ
ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਅਿਯਿ ਨੂੰ ਲਈਏ:

ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੂੰ ਆਮਈ ਹੈ,

ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ ਿਾਂ ਝੀਲ ਿਾਂਿ ਨਹੀ।
ਇੁੱ ਥੇ ਪਰਬਤ ‘ਪੁੱ ਖ’ (ਪਕਸ਼) ਹੈ, ਵਿਸ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਮੌਿੂਦਿੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ; ‘ਰਸੋਈ’ ਸਪਕਸ਼ ਹੈ
ਵਿੁੱ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਮੌਿੂਦਿੀ (ਿੂੰ ਏ ਨਾਲ) ਦਾ ਵਨਸ਼ਚੇਪੂਰਿਕ ਪਤਾ ਹੈ; ‘ਝੀਲ’ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀ
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਿਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅੁੱ ਿ (ਅਤੇ ਿੂੰ ਆ) ਮੌਿੂਦ ਨਹੀ ਹੈ।

ਕੇਿਲ ਅਨਵਯੀ (ਕੇਿਲ ਹਾਂਿਾਚਕ) ਉਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿੋ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ ਵਿਸ ਬਾਰੇ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ
‘ਵਿਪਕਸ਼’ ਨਹੀ ਹੈ। ਵਿਿੇਂ ‘ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਮਣਯੋਿ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿਾਣਨਯੋਿ ਹੈ’। ਹਰ ਿਾਣਨਯੋਿ ਚੀਜ਼
ਿਰਣਨਯੋਿ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਿ ਿੋ ਿਰਣਨਯੋਿ ਨਹੀ ਹੈ ਉਹ ਿਾਵਣਆ ਿੀ ਨਹੀ ਿਾ ਸਕਦਾ।

ਕੇਿਲ ਿਯਵਤਰੇਕੀ (ਨਾਂਹਿਾਚਕ) ਉਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿੋ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਵਿਸ ਬਾਰੇ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿੋ ‘ਵਿਪਕਸ਼’ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਹੈ। ਵਿਿੇਂ ਵਮੁੱ ਟੀ ਦੂਸਰੇ ਤੁੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਮਵਹਕ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਵਮੁੱ ਟੀ ਦਾ
“ਦੂਸਰੇ ਤੁੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ” ਹੋਣਾ ਕੇਿਲ-ਿਯਵਤਰੇਕੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿਚ ਵਮੁੱ ਟੀ ਦਾ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਸਰਫ
‘ਵਿਪਕਸ਼’ ਅਰਥਾਤ ‘ਤੁੱ ਤਾਂ ਤੋ ਵਭੰ ਨ’ ਹੀ ਹੈ।

ਅਨਵਯ ਿਯਵਤਰੇਕ (ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾਂਹਿਾਚਕ) ਉਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿੋ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਵਿਚ
ਤਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ‘ਪੁੱ ਖ ਦੇ ਵਿਪਕਸ਼’ ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਵਿਿੇਂ, ‘’ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ

ਇਹ ਿੂੰ ਆਮਈ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ ਝੀਲ ਿਾਂਿ ਨਹੀ’। ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ‘ਪੁੱ ਖ’ (ਅਰਥਾਤ ਪਰਬਤ) ਉੱਪਰ ਮੌਿੂਦ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਕਸ਼ (ਰਸੋਈ) ਵਿਚ ਿੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਿਪਕਸ਼ (ਝੀਲ) ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਨਹੀ ਹੈ।

ਹੇਤਿਾਭਾਸ
ਹੇਤਿਾਭਾਸ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੇਤ ਲਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਹੇਤ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਹੇਤਿਾਭਾਸ ਕਈ
ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਿੈਸੇ

(ੳ) ਅਵਸੁੱ ਿ
ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੇਤ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ ਦੀ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਵਿਚ ਮੌਿੂਦਿੀ ਦੀ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ, ਵਿਿੇਂ:
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(1)

ਸਿੈਰੂਪ ਅਵਸੁੱ ਿ: ਿੋ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ, ਿੈਸੇ “ਸ਼ਬਦ (ਸਵਰ) ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਦਰਸ਼ਟੀਿੋਚਰ (ਵਦਸਣਯੋਿ) ਹੈ।“ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਭਾਸ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼ਬਦ
ਦੇਵਖਆ ਨਹੀ ਿਾ ਸਕਦਾ।

(2)

ਵਿਆਵਿਕਰਣ ਅਵਸੁੱ ਿ: ਵਿਹੜ੍ਾ ਹੇਤ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਘੇਰੇ (ਅਵਿਕਰਣ) ਵਿਚ ਿਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ

ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ “ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਘੜ੍ਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ।“ ਇੁੱ ਥੇ
‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ ‘ਘੜ੍ਾ’ ਦੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਅਵਿਕਰਣ ਹਨ।

(3)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਵਸੁੱ ਿ: ਿੋ ਹੇਤ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਦਰਸ਼ਟੀਿੋਚਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।“ ਇੁੱ ਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਪਕ (ਭਾਿ

ਸ਼ਬਦਤਿ) ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਵਦਰਸ਼ਟੀਿੋਚਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਵਦਸਦਾ ਨਹੀ ਹੈ।
(4)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਅਵਸੁੱ ਿ: ਿੋ ਹੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਦਰਸ਼ਟੀਿੋਚਰ ਹੈ।“ ਇੁੱ ਥੇ ਸ਼ਬਦਤਿ (ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ) ਵਦਰਸ਼ਟੀਿੋਚਰ ਨਹੀ ਹੈ।

(5)

ਭਾਿਅਵਸੁੱ ਿ: ਵਿਹੜ੍ਾ ਹੇਤ ਭਾਿ (ਅੰ ਿ) ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ
ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਰਯਤਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।“ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਸਵਰ-ਤਰੰ ਿ ਪਰਯਤਨ ਨਾਲ
ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਿਲੀਆਂ ਸਵਰ-ਤਰੰ ਿਾਂ ਨਹੀ।

(6)

ਆਸ਼ਰਯਅਵਸੁੱ ਿ: ਿੋ ਹੇਤ ਆਸਰੇ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, ਪਰਵਕਰਤੀ (ਿਾਂ ਮੂਲ ਮਾਦਾ)
ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਫੈਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਵਹਮੰ ਡ ਦਾ ਰੂਪ ਿਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਖਮਤ
ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਿਿਤ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਰਵਕਰਤੀ (ਪਰਿਾਨ ਮਾਦਾ) ਹੈ ਵਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਿਿਤ ਪੈਦਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਕਰਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈ ਅ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਿਿਤ (ਬਰਵਹਮੰ ਡ) ਇਸ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ
ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੈਯਾਵਯਕ ਇਉਂ ਨਹੀ ਮੰ ਨਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ

ਆਸ਼ਰਯਅਵਸੁੱ ਿ ਮੰ ਵਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਭਾਸ ਉਦੋਂ ਿੀ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੌਿੂਦਿੀ
ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ।
(7)

ਆਸ਼ਰਯਏਕਦੇਸਅਵਸੁੱ ਿ: ਿੋ ਹੇਤ ਆਂਵਸ਼ਕ ਆਸਰੇ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ , ਇਹ
ਕਵਹਣਾ ਵਕ ਪਰਵਕਰਤੀ (ਮੂਲ ਮਾਦਾ ਿਾਂ ਪਰਿਾਨ ਤੁੱ ਤ), ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਿਰ ਅਵਨਿੱਤ ਹਨ। ਇਸ
ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਨੈਯਾਵਯਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਵਨਿੱਤ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਵਕਰਤੀ ਨੂੰ
ਨਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਤ ਆਂਵਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੈ।

(8)

ਵਿਅਰਥਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਵਸੁੱ ਿ: ਿੋ ਹੇਤ ਿਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਰਥ (ਬੇਕਾਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ
ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਾਮਾਨਯ (ਵਿਆਪਕ) ਹੈ ਿੋ ਇਕ

ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ।“ ਇੁੱ ਥੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦਾ ਸਾਮਾਨਯ ਰੂਪ ‘ਸ਼ਬਦਪਣ’ ਹੈ ਵਿਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਵਹਣਾ
ਵਸਰਫ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਿਲਤ ਿੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(9)

ਵਿਅਰਥਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਅਵਸੁੱ ਿ: ਿੋ ਹੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ।
ਿੈਸ,ੇ “ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਵਿਸ ਦਾ ਿਣ ਸਾਮਾਨਯ ਹੈ।“ ਇੁੱ ਥੇ ਇਹ
ਕਵਹਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਵਕ ‘ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਿਣ ਸਾਮਾਨਯ ਹੈ।‘

(10)

ਸੰ ਵਦਿਿਅਵਸੁੱ ਿ: ਿੋ ਹੇਤ ਸੰ ਦੇਹ ਿਾਂ ਸੰ ਸਾ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ ਕੋਈ ਿੂੰ ਆ ਿਾਂ
ਿੰ ਦ ਦਾ ਵਨਸ਼ਚੈ ਕੀਤੇ ਬਿੈਰ ਇਹ ਕਹੇ: ‘ਇਸ ਿਿਹਾ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।‘ ਪਰ ਿੇ
‘ਿੂੰ ਆ’ ਵਸਰਫ ਿੰ ਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਿਲਤ ਹੋਿੇਿਾ।

(11)

ਸੰ ਵਦਿਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਵਸੁੱ ਿ: ਿੋ ਹੇਤ ਿਾਸਤਵਿਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਣ
ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, ਕਵਪਲ ਉੱਪਰ ਭਾਿਕਤਾ ਅਿੇ ਿੀ ਹਾਿੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਿੇ ਸੁੱ ਚੇ ਵਿਆਨ ਦੀ
ਪਰਾਪਤੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਿਕ ਹੈ ਵਕ ਸੁੱ ਚੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਹੀ
ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਿੀ ਸੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕ ਸੁੱ ਚਾ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਿਿੂਦ ਿੀ ਕਵਪਲ ਭਾਿਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

(12)

ਸੰ ਦੀਿਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਅਵਸੁੱ ਿ: ਿੋ ਹੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਣ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ।
ਿੈਸ,ੇ ਕਵਪਲ ਉੱਪਰ ਭਾਿਕਤਾ ਅਿੇ ਿੀ ਹਾਿੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਸ਼ ਹੈ ਿੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱ ਚੇ
ਵਿਆਨ ਤੋਂ ਿੰ ਵਚਤ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਸਵਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਿਕ ਹੈ ਵਕ ਕਵਪਲ
ਸੁੱ ਚੇ ਵਿਆਨ ਤੋਂ ਿੰ ਵਚਤ ਹੈ।

(ਅ) ਵਿਰੁੱ ਿ
ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਹੇਤ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ
ਸਪਕਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਹੇਤਿਾਭਾਸ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ੲ) ਅਨੇਕਾਂਤਕ (ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ)
ਅਨੇਕਾਂਤਕ ਉਹ ਹੇਤ ਹੈ ਿੋ ਪੁੱ ਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ
ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱ ਤ ਭਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਡਦੇ ਹਨ।

(ਸ) ਅਨਅਿਯਾਿਸਵਤ (ਅਣ-ਪਰਵਖਆ ਿਾਂ ਅਨਉਪਸੰ ਹਾਰੀ (ਿੈਰ-ਵਨਰਣਾਇਕ))
ਅਣ-ਪਰਵਖਆ ਹੇਤ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਇਕੁੱ ਲੇ ਪੁੱ ਖ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਸਵਥਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਦਾ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ ਬੰ ਿ
ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਛੇ ਉਪ-ਭਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਡਦੇ ਹਨ।

(ਹ) ਕਾਲਾਤਯਯਾਪਵਦਸ਼ਟਤਾ (ਬੇਮੌਕਾ ਿਾਂ ਬਾਵਿਤ (ਅਸੰ ਿਤ))
ਬੇਮੌਕਾ ਿਾਂ ਅਸੰ ਿਤ ਹੇਤ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਪੁੱ ਖ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਸਬੂਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਬੂਤ ਇਸ ਦਾ ਖੰ ਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੈਸੇ , “ਇਹ ਅੁੱ ਿ ਿਰਮ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ
ਹੈ।“ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਿਰਮ ਦਾ ਵਸੁੱ ਿਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅੁੱ ਿ ਿਰਮ ਹੈ। ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ
ਭਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਡਦੇ ਹਨ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(ਕ) ਪਰਕਰਣ-ਸਮ (ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਨੂੰ ਸੰ ਤਵਲਤ ਰੁੱ ਖਣਾ)
ਪਰਕਰਣਸਮ ਉਹ ਦਲੀਲ ਿਾਂ ਹੇਤ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ ਵਤੰ ਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਖ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਵਿਰੋਿੀ ਪੁੱ ਖ ਨੂੰ ਿੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(ਖ) ਵਿਰੁੱ ਿਅਿਯਵਭਚਾਰੀ (ਭਰਮਰਵਹਤ ਵਿਰੋਿਤਾ)
ਵਿਰੁੱ ਿਅਿਯਵਭਚਾਰੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਿੋ ਇਕ ਵਿਿਾਦੀ ਲਈ ਠੀਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਿਲਤ ਲਿਦੀ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ:

ਆਕਾਸ਼ ਵਨਿੱਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਸਰੀਰਕ ਿਸਤੂ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਆਤਮਾ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ,

ਆਕਾਸ਼ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਭਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ
ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਇਕ ਘਰਾ।
ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਿਿਹਾ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਕਸੇ ਵਬਆਨ ਦਾ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਵਿਆਵਖਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1)

ਸਾਿਰਮਯ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਕਾਰਤਮਕ (ਹਾਂਿਾਚਕ); (2) ਿੈਿਰਮਯ, ਨਾਕਾਰਤਮਕ (ਨਾਂਹਿਾਚਕ)। ਸਾਿਰਮਯ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਕਸੇ ਵਿਆਵਖਆ ਨੂੰ ਵਸੁੱ ਿਾ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਬਆਨ ਹੈ, ਿੈਸੇ

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਤੀਖਣਤਾ ਹੈ,
ਿੋ ਿੀ ਤੀਖਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਿਿੇ ਆਨੰਦ
ਇਹ ਹਾਂਿਾਚਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਤੀਖਣਤਾ ਹੈ,
ਿੋ ਿੀ ਅਣ-ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਤੀਖਣਤਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ, ਵਿਿੇਂ ਆਕਾਸ਼
ਇਹ ਨਾਂਹਿਾਚਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣਆਭਾਸ
ਭਲੇ ਖੇ ਿਾਂ ਛਲ ਿਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ
ਅਵਨਿਾਰੀ ਿਾਂ ਤਾਤਵਿਕ ਲੁੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਿਾਂਝੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਿਰਮਯ ਉਦਾਹਰਣਆਭਾਸ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(1)

ਸਾਿਯਵਿਕਲ: ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਿੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਪੁੱ ਖੋਂ ਊਣੀ ਿਾਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਹੋਿੇ, ਿੈਸੇ, “ਮਨ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਇਕ ਪਰਮਾਣੂ ਿਾਂਿ।“ ਇੁੱ ਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਹੈ
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਬਣਦੀ। ਿੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀ
ਬਣ ਸਕਦਾ।

(2)

ਸਾਿਨਵਿਕਲ: ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਿੋ ਸਾਿਨ ਿਾਂ ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱ ਖੋਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਮਨ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਇਕ ਵਕਰਆ ਿਾਂਿ।“ ਇੁੱ ਥੇ ਵਕਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀ
ਬਣਦੀ।

(3)

ਉਭਯਵਿਕਲ: ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਿੋ ਦੋਨੋ (ਉਭਯ8) ‘ਸਾਿਯ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਨ’ ਦੇ ਪੁੱ ਖੋਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ,
“ਮਨ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ।“ ਇੁੱ ਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਵਨਿੱਤ ਸਾਬਤ
ਕੀਤਾ ਿਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।

(4)

ਆਸ਼ਰਯਹੀਣ: ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਿਾਰ (ਆਸਰਾ) ਨਾ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਮਨ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਖਰਿੋਸ਼ ਦੇ ਵਸੰ ਿ ਿਾਂਿ।“ ਇੁੱ ਥੇ ਖਰਿੋਸ਼ ਦੇ ਵਸੰ ਿ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਨਰਾਿਾਰ
ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਖਰਿੋਸ਼ ਦੇ ਵਸੰ ਿ ਹੀ ਨਹੀ ਹੰ ਦੇ।

(5)

ਅਵਿਆਪਤੀ: ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਿੋ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਮਨ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਨਾਤਮ
ਹੈ, ਇਕ ਘੜ੍ੇ ਿਾਂਿ।“ ਇੁੱ ਥੇ ਘੜ੍ੇ ਦਾ ਅਨਾਤਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅਵਨਿੱਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ
ਸੰ ਬੰ ਿ ਨਹੀ ਹੈ।

(6)

ਵਿਪਰੀਤਵਿਆਪਤੀ: ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤੀ ਦੇ ਉਲਟ (ਵਿਪਰੀਤ) ਦਰਸਾਇਆ ਵਿਆ
ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਮਨ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਿੋ ਿੀ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਘੜ੍ੇ ਿਾਂਿ ਅਨਾਤਮ
ਹੈ।“ [ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਿੋ ਿੀ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਘੜ੍ੇ ਿਾਂਿ]

ਿੈਿਰਮਯ ਉਦਾਹਰਣਆਭਾਸ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
(1)

ਸਾਿਯਿਯਾਵਿਰੁੱ ਵਤ9: ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਿੋ ਿੀ ਅਣ-ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਉਹ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂ ਿਾਂਿ।“

(2)

ਸਾਿਨਾਿਯਾਵਿਰਵਤ: ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਸ ਵਿਚ ਹੇਤ ਿਾਂ ਸਾਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਿੋ ਿੀ ਅਣਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਤਮ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਰਆ ਿਾਂਿ।“

(3)

ਉਭਯਾਿਯਾਵਿਰਵਤ: ਵਿਸ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਹੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਿੈਸੇ, “ਿੋ ਿੀ ਅਣ-ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਉਹ ਅਨਾਤਮ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਘੜ੍ਾ।“

8

ਉਭਯ – ਦੋਿੇਂ, ਦੋਨੋ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]

9

ਿਯਾਵਿਰੁੱ ਵਤ – ਆਵਿਰੁੱ ਵਤ, ਵਨਿਾਰਣ, ਹਟਾਉਣਾ, ਵਨਸ਼ੇਿ, ਵਤਆਿ, ਭੇਦ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(4)

ਆਸ਼ਰਯਹੀਣ: ਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਿਾਰ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਿੋ ਿੀ ਅਣ-ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਤਮ ਨਹੀ ਹੈ,
ਵਿਿੇਂ ਅੰ ਬਰਪਸ਼ਪ (ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਫੁੱ ਲ)।“ ਇੁੱ ਥੇ ਅੰ ਬਰਪਸ਼ਪ ਦਾ ਕੋਈ ਆਿਾਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਹ
ਬੇਬਵਨਆਦ ਹੈ।

(5)

ਅਵਿਆਪਤੀਅਵਭਿਾਨ10: ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਿੋ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਿੋ ਿੀ ਅਣ-ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ ਉਹ
ਅਨਾਤਮ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਆਕਾਸ਼।“ ਇੁੱ ਥੇ ‘ਆਕਾਸ਼’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਿਿਹਾ ਛਾ
ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਨਹੀ ਹੈ।

(6)

ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਆਪਤੀਅਵਭਿਾਨ: ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਿੋ ਵਿਆਪਤੀ ਦੇ ਉਲਟ (ਵਿਪਰੀਤ) ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, “ਿੋ
ਿੀ ਅਨਾਤਮ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਣ-ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ।“

ਇਨਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਿਾ ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਿਰਮਯ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਿੈਿਰਮਯ ਉਦਾਹਰਣਆਭਾਸ ਦਾ
ਿਰਣਨ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੰ ਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
(1)

ਵਿਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਣ ਹੋਿੇ,

(2)

ਵਿਸ ਵਿਚ ਸਾਿਨ ਿਾਂ ਹੇਤ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਣ ਹੋਿੇ,

(3)

ਵਿਸ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਸਾਿਨ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਣ ਹੋਣ,

(4)

ਵਿਸ ਦਾ ਆਿਾਰ (ਆਸ਼ਰਯ) ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਣ ਹੋਿੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਆਿਮ, ਅਰਥਾਤ ਿੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ
ਵਿਆਨ ਬਾਰੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਅਰਥਾਪੁੱ ਤੀ11 ਅਤੇ ‘ਸੰ ਭਿ’ ਅਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਥੁੱ ਲੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਨਆਇਸਾਰ ਉੱਪਰ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ
ਵਨਆਇਸਾਰ ਉੱਪਰ ਵਲਖੀਆਂ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
1.

ਵਨਆਇਭਾਸ਼ਣ, 1000 ਈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ, ਵਲਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵਿਆਤ,

2.

ਵਨਆਇਕਾਵਲਕਾ, ਿੈਅੰਤ (1409 ਈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ),

3.

ਵਨਆਇਕਸਮੰ ਿਲੀ (1409 ਈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ), ਵਲਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵਿਆਤ,

4.

ਵਨਆਇਸਾਰਟੀਕਾ, ਵਿਿੇ ਵਸੰ ਮਹਾ, ਵਮਤੀ ਅਵਿਆਤ,

5.

ਵਨਆਇਸਾਰਟੀਕਾ, ਿੈਤੀਰਥ, ਵਮਤੀ ਅਵਿਆਤ,

10

ਅਵਭਿਾਨ – ਕਥਨ, ਿਵਖਆਨ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]

11

ਅਰਥਾਪੁੱ ਤੀ – ਨਾ ਕਹੇ ਿਏ ਅਰਥ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮਾਣ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ ਵਿਸ ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਿੁੱ ਲ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਿੀ ਸਤੇ ਹੀ ਵਸੁੱ ਿ ਹੋ

ਿਾਿੇ।[ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]
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6.

ਵਨਆਇਸਾਰਪਦਪੰ ਿੀਕਾ, ਿਾਸਦੇਿ, ਵਮਤੀ ਅਵਿਆਤ,

7.

ਵਨਆਇਸਾਰਵਿਚਾਰ, ਭੁੱ ਟ ਰਾਘਿ, 1252 ਈ,

8.

ਵਨਆਇਤੁੱ ਤਪਵਰਆਦੀਵਪਕਾ, ਿੈਵਸੰ ਮਹਾ ਸੂਰੀ, 1365 ਈ।

-------------

‘ਵਨਆਇ’ ਅਤੇ ‘ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ’ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਨਆਇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਈ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਵਨਆਇ ਪਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਝ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ
ਵਿਚਾਰ ਪਰਸਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲਏ। ਵਨਆਇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੇਲ ਿਰਦਰਾਿ (1150 ਈ) ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਿ ਵਮਸ਼ਰ
(1275 ਈ) ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਵਮਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਅਸੀ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਕਰਾਂਿੇ।
... ਚਲਦਾ
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