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ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ ਦਾ ਆਿ ਵਨਕ ਸੰਪਰਦਾਇ – ਵਨਆਇ ਪਰਕਰਣ1- (3) 

ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵਨਆਇ ਪਦਾਰਥ “ਪਰਮਾਣ” ਦਾ ਸਮਾਿੇਸ਼ 
ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾ ਪਰਕਰਣ ਵਲਖੇ ਿਏ ਵਿਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਵਨਆਇ ਦੇ ‘ਪਰਮਾਣ’ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਕ ਝ ਇਕ ਪਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣ ਨੰੂ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ‘ਿ ਣ’ ਪਦਾਰਥ ਥੁੱ ਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਿਦ ਵਕ 
ਕ ੁੱ ਝ ਹੋਰਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ‘ਆਤਮਾ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਥੁੱ ਲੇ ਕੀਤੀ ਿਈ, ਿੋ ‘ਦਰਿ’ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਿ 
ਮੰਵਨਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਿ ਿਤੀਮਤ (ਅਤੀਵਨਪ ੰ ਨ) ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ‘ਪਰਮਾਣ’ ਨਾਲੋਂ ਅਲਿ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਿੁੱ ਖਰੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਵਨਆਇ ਦੇ “ਪਰਮਾਣ” ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲੇ ਪਰਕਰਣ ਵਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦਸਿੀਂ 
ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਲਖੇ ਿਏ। ਿੁੱ ਲਭਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ‘ਪਰਮਾਣ’ ਨੰੂ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ‘ਿ ਣ’ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 

ਿੁੱਲਭਾਚਾਰੀਆ (12ਿੀ ਸਦੀ ਈ) 
ਿੁੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਿਸਣਕਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਿਾ ਲਿਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿਰ ਿੀ, ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ, ਦੂਸਰੇ 
ਵਲਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਿਾ ਲਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੀਿਨਕਾਲ 12ਿੀ ਸਦੀ ਦਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਕਰਤ “ਵਨਆਇਲੀਲਾਿਤੀ” ਵਿਚ ਿੁੱ ਲਭਆਚਾਰੀਆ ਿਰਮਕੀਰਤੀ, ਤ ਟਾਟੀ ਅਤੇ ਵਿਓਮਾਚਾਰੀਆ 
ਿਰਿੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ‘ਵਕਰਣਾਿਲੀ’ ਿਰੰ ਥ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਉਦੇਯਨਾਚਾਰੀਆ ਦਾ 
ਵਿਕਰ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ ਦਾ ਿੀਿਨਕਾਲ 984 ਈ ਦੇ ਇਰਦ ਵਿਰਦ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ 
ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਕਰ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 10ਿੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਦਾ ਵਿਿਵਸਆ ਨਹੀ 
ਮੰਵਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਹਿੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਰਸ਼ੀ ਿਰਿਮਾਨ ਉਪਾਵਿਆਏ ਨੇ, ਵਨਆਇਲੀਲਾਿਤੀ-ਪਰਕਾਸ਼ ਨਾਮੀ ਟੀਕਾ, 
ਿੁੱਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਨਆਇਲੀਲਾਿਤੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖੀ। ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਿੁੱ ਲਭਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਿੀਿਨਕਾਲ 13ਿੀਂ 
ਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਵਨਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਨਆਇਲੀਲਾਿਤੀ - ਿੁੱ ਲਭਾਚਾਰੀਆ 
ਵਨਆਇਲੀਲਾਿਤੀ ਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦਾ ਵਿਆਵਖਆਤਮਕ ਪਰਕਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਦੇ ਛੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: (1) ਦਰਿ, (2) ਿ ਣ, (3) ਕਰਮ (ਿਾਂ ਵਕਰਆ), (4) ਸਾਮਾਨਯ, (5) ਵਿਸੇਸ਼, 
ਅਤੇ (6) ਸਮਿਾਯ। ‘ਿ ਣ’ ਦੇ ਅੰਤਰਿਤ ‘ਬ ੁੱ ਿੀ’ ਨੰੂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਿਸ ਦਾ ਵਿਭਾਿਨ ‘ਵਿਵਦਆ’ 
ਅਤੇ ‘ਅਵਿਵਦਆ’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਵਨਆਇ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ “ਵਿਵਦਆ” ਥੁੱ ਲੇ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਾਿਨ (ਿਾਂ 

                                            
 
1
 ਪਰਕਰਣ – ਪਰਸੰਿ ਕਥਾ, ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]; ਖੋਿ-ਿਰੰ ਥ ਿਾਂ ਵਨਬੰਿ, ਯ ਕਤੀ ਸੰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਿਸਵਥਤ ਵਿਆਵਖਆ।  
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ਪਰਮਾਣ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਿਏ ਹਨ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼, (2) ਅਨ ਮਾਨ, (3) ਉਪਮਾਨ, ਅਤੇ (4) ਸ਼ਬਦ। 
ਅਰਥਾਪੱਤੀ2, ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਇਵਤਹਾਯ (ਪਰੰਪਰਾ) ਨੰੂ ਿ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ।  

ਵਨਆਇਲੀਲਾਿਤੀ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ 
ਵਨਆਇਲੀਲਾਿਤੀ ਉੱਪਰ ਵਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

(1) ਵਨਆਇਲੀਲਾਿਤੀਪਰਕਾਸ਼, ਿਰਿਮਾਨ ਉਪਾਵਿਆਏ, 1215 ਈ। 

(2) ਨਿਆਇਲੀਲਾਵਤੀ ਦੀਨਿਤੀ3, ਰਘੁਿਾਥ ਨਿਰੋਮਣੀ, 1500 ਈ। 

(3) ਨਿਆਇਲੀਲਾਵਤੀ ਕੰਠਾਭਰਣ4, ਿੰਕਰ ਨਮਿਰ, ਲਗਪਗ 1492 ਈ। 

(4) ਵਨਆਇਲੀਲਾਿਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ਵਿਿੇਕ, ਮਥ ਰਾਨਾਥ ਤਰਕਾਿਿੀਸ਼, ਲਿਪਿ 1570 ਈ। 

ਅੰਨਮ ਭੁੱ ਟ (1623 ਈ) 
ਅੰਨਮ ਭੁੱ ਟ ਦਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪਰਕਰਣ “ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ” ਹੈ, ਵਿਸ ਉੱਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ “ਦੀਵਪਕਾ” ਨਾਮੀ ਟੀਕਾ ਿੀ 
ਵਲਖੀ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਿਰੰ ਥ ਵਮਲਾ ਕੇ “ਅੰਨਮਭੁੱ ਟੀਅਮ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਿਾਣੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯਨ ਦੇ ਿਰੰ ਥ 
“ਵਨਆਇਪਵਰਵਸ਼ਸ਼ਟ” ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ “ਵਨਆਇਪਵਰਵਸ਼ਸ਼ਟ  ਪਰਕਾਸ਼” ਿੀ ਅੰਨਮ ਭੁੱ ਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱ ਖਣੀ 
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨ ਸਾਰ ਅੰਨਮ ਭੁੱ ਟ ਨੰੂ ਤੈਲਿ  ਦੇਸ ਦਾ ਿਾਸੀ ਸਮਵਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ 17ਿੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ ਰੂ ਵਿਚ 
ਬਨਾਰਸ ਆ ਕੇ ਿਵਸਆ। 

ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ - ਅੰਨਮ ਭੁੱਟ 
ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਨਮ ਭੁੱ ਟ ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਦਾ ਅਰੰਭ ਵਸ਼ਿਾ ਦੇ ਪਰਣਾਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਿਰੰ ਥ ਸੁੱ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: (1) ਦਰਿ, (2) ਿ ਣ, (3) ਕਰਮ (ਵਕਰਆ), (4) ਸਾਮਾਨਯ, (5) 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼, (6) ਸਮਿਾਯ, ਅਤੇ (7) ਅਭਾਿ (ਅਣਹੋਂਦ)। ‘ਿ ਣ’ ਨੰੂ ਚੌਿੀ ਵਕਸਮ ਦਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਿਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਬ ੁੱ ਿੀ ਇਕ ਹੈ। ਬ ੁੱ ਿੀ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ; ਅਿੁਭਵ5 ਅਤੇ ਨਸਨਮਿਨਤ6। 

                                            
 
2
 ਅਰਥਾਪੁੱਤੀ = ਨਾ ਕਹੇ ਿਏ ਅਰਥ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਿੁੱਲ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਿੀ ਸ ਤੇ ਹੀ ਵਸੁੱ ਿ ਹੋ ਿਾਿੇ, ਵਿਿੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ 
ਮੋਹਲੇਿਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਿੀ ਵਸੁੱ ਿ ਹੋਇਆ ਵਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਘਟਾ ਿੀ ਿਰੂਰ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ।  
3
 ਦੀਵਿਤੀ = ਸੂਰਯ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵਕਰਨ, ਚਮਕ, ਪਰੇਰਨਾ, ਉਤੇਿਨਾ, ਸ਼ੋਭਾ, ਪਰਤਾਪ 

4
 ਕੰਠਾਭਰਣ = ਿਲੇ ਦਾ ਿਵਹਣਾ, ਿਲੇ ਦਾ ਹਾਰ 

5
 ਅਨ ਭਿ = ਤਿਰ ਬਾ, ਪਵਰਵਿਆਨ 

6
 ਵਸਵਮਰਵਤ = ਚੇਤਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਵਰਵਖਆਂ ਦੇ ਵਲਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਿਰਮਿਰੰ ਥ ਿੋ ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਿੇਦਿਾਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਥਿਾ ਬਿ ਰਿਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ 
ਵਲਖੇ ਹਨ। 
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ਅਨ ਭਿ ਿਲਤ ਿਾਂ ਸਹੀ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾਰਥਅਨ ਭਿ (ਸਹੀ ਅਨ ਭਿ) ਚਾਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: (1) 
ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਿਆਨ, (2) ਅਨ ਵਮਵਤ7, (3) ਉਪਵਮਵਤ8, ਅਤੇ (4) ਸ਼ਬਦ9। ਇਹ ਚਾਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਿਆਨ 
ਵਿਨਹ ਾਂ ਸਾਿਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਪਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਮਿਾਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼, (2) 
ਅਨ ਮਾਨ, (3) ਉਪਮਾਨ, ਅਤੇ (4) ਸ਼ਬਦ। ਇਨਹ ਾਂ ਚਾਰ ਨੰੂ ਰਲਾ ਵਮਲਾ ਕੇ ‘ਪਰਮਾਣ’ ਦਾ ਨਾਮ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ‘ਬ ੁੱ ਿੀ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਿੋ ਚੌਿੀ ਿ ਣਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੁੱ ਤ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਉਪਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਨੰੂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 

 
ਯਥਾਰਥਅਨ ਭਿ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਾਮਾਨਯ ਅਨ ਭਿ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ 
ਮੌਿੂਦ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੈਸੇ ਇਹ ਕਵਹਣਾ, “ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਹੈ”, ਵਿਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ “ਚਾਂਦੀਪਣ” ਮੌਿੂਦ ਹੈ। 
ਇਹ ਹੀ ਯਥਾਰਥਅਨ ਭਿ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼” ਿਸਤੂ ਵਿਚ “ਸਾਮਾਨਯ” ਲੁੱ ਛਣ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ 
ਯਥਾਰਥਅਨ ਭਿ ਹੈ। 

                                            
 
7
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ਕਰਣ (ਿਾਂ ਸਾਿਨ) ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰਹਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਹੈ ਿੋ ਕਾਰਿ ਨੰੂ 
ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੈਸੇ “ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੰੂ ਕ ਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ।” ਇੁੱ ਥੇ ਕ ਹਾੜਾ ‘ਕਰਣ’ ਹੈ ਵਿਸ ਨੰੂ ਿਰਤ 
ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ‘ਕਾਰ’ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਕਾਰਣ’ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਸਦਾ ਹੀ ‘ਕਾਰਿ’ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀ ਤਾਂ 
ਕਾਰਿ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿੈਸੇ, ਵਮੁੱ ਟੀ, ਘੜੇ ਦਾ ਸਮਿਾਯੀ ਿਾਂ ਭੌਵਤਕ ਕਾਰਣ ਹੈ। 

ਇਕ ਕਾਰਯ (ਿਾਂ ਕਾਰਿ) ਪੂਰਬਿਰਤੀ (ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਣ) ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ (ਪੂਰਕ) ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਕਾਰਿ ਦੇ ਹੋਂਦ 
ਵਿਚ ਆਉਂਣ ‘ਤੇ ਸਿੈ ਵਮਟ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਕਾਰਣ ਵਤੰਨ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ: (1) ਸਮਿਾਯੀਕਾਰਣ, (2) ਅਸਮਿਾਯੀਕਾਰਣ, ਅਤੇ (3) ਵਨਵਮੁੱਤਕਾਰਣ। 

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਿੋ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ: (1) 
ਵਨਰਵਿਕਲਪ, ਅਤੇ (2) ਸਵਿਕਲਪ।  

ਅਨ ਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਿਨ ਹੈ ਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਨ ਮਾਨੀ (ਅਨ ਮਾਨਤ) ਵਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਮਾਨਤ 
ਵਿਆਨ ਪਰਾਮਰਸ (ਵਚੰਤਨ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਾਮਰਸ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਹੇਤ , 
ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱ ਖ (ਪਕਸ਼) ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੈਸੇ, ਇਸ ਪਰਬਤ (ਪੁੱ ਖ) 
ਉੱਪਰ ਿੰੂਆ (ਹੇਤ ) ਹੈ ਵਿਸ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ। ਹੇਤ  ਦਾ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਵਨਰੰਤਰ ਸੰਯੋਿ 
‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਹੈ। ਿੈਸੇ, ‘ਵਿੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੁੱਿ ਹੈ’। ਇਸ ਤਰਹਾ ਪਕਸ਼ਿਰਮਤਾ (ਿਾਂ ਪੁੱ ਖਿਰਮਤਾ) ਉਸ ਤੁੱ ਥ 
ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵਕ ਿੰੂਆ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। 

ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ 
ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਉੱਪਰ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਵਲਵਖਆਂ ਿਈਆਂ. 

(1) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹਦੀਵਪਕਾ (ਿਾਂ ਤਰਕਦੀਵਪਕਾ), ਟੀਕਾ ਕਾਰ ਅੰਮਨ ਭੁੱ ਟ। 
(2) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹਟੀਕਾ, ਅਨੰਤ ਨਰਾਇਣ। 
(3) ਵਸਿਾਂਤ ਚੰਦਰੋਦਯ, ਸ਼ਰੀ ਵਕਰਸ਼ਣ ਿੂਰਿਤੀ ਦੀਕਸ਼ਤ। 
(4) ਤਰਕਿੁੱ ਵਕਕਾ10, ਕਸ਼ੰਮਾ ਕਵਲਆਣ (1772 ਈ)। 
(5) ਵਨਆਇਬੋਵਿਨੀ, ਿੋਿਰਿਨ ਵਮਸ਼ਰ। 
(6) ਵਨਆਇਆਰਥ ਲਘੂਬੋਵਿਨੀ, ਿੋਿਰਿਨ ਰੰਿਾਚਾਰੀਆ। 
(7) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹਟੀਕਾ, ਿੌਰੀਕਾਂਤ। 
(8) ਪਦਕਰਤਯਾ, ਚੰਦਰਾਿ ਵਸਨਹ ਾ। 
(9) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਤਤਿ ਪਰਕਾਸ਼, ਨੀਲਕੰਠ, 16ਿੀ ਸਦੀ। 
(10) ਵਨਰ ਕਤੀ, ਿਿਨਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। 
(11) ਵਨਰ ਕਤੀ, ਪੁੱਟਾਭੀਰਾਮ। 
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(12) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਿਾਕਅਰਥ ਵਨਰ ਕਤੀ, ਮਾਿਿ ਪਦਾਭੀਰਾਮ। 
(13) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਚੰਵਦਰਕਾ, ਮ ਕ ੰ ਦ ਭੁੱ ਟ ਿਾਡਵਿਲ। 
(14) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹਉਪਾਵਨਆਸ (ਿਾਕ-ਵਿਰੁੱ ਵਤ), ਮੀਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਿੋਡਬੋਲੇ। 
(15) ਵਨਆਇਬੋਵਿਨੀ, ਸ਼ ਕਲਾਰਤਨ ਨਾਥ। 
(16) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਟੀਕਾ, ਰਮਾ ਨਾਥ। 
(17) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਤਰੰਵਿਣੀ, ਵਿਨਵਿਏਸ਼ਿਰੀ ਪਰਸਾਦ। 
(18) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਟੀਕਾ, ਵਿਸ਼ਿਨਾਥ। 
(19) ਤਰਕਚੰਵਦਰਕਾ (ਪਰਭਾ), ਵਿਵਦਆਨਾਥ ਿਾਡਵਿਲ। 
(20) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਟੀਕਾ (ਹਨ ਮੰਤੀ), ਹਨ ਮੰਤ। 
(21) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਵਿਆਵਖਆ, ਮ ਰਾਰੀ। 
(22) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਟੀਕਾ, ਲੇਖਕ ਅਵਿਆਤ। 
(23) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਸ਼ਮਕ , ਲੇਖਕ ਅਵਿਆਤ। 
(24) ਵਨਆਇ ਚੰਵਦਰਕਾ, ਲੇਖਕ ਅਵਿਆਤ। 
(25) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹਉਪਾਵਨਆਸ, ਲੇਖਕ ਅਵਿਆਤ। 
(26) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਦੀਵਪਕਾ ਪਰਕਾਸ਼, ਨੀਲਕੰਠ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। 
(27) ਸੂਰਤ-ਕਲਪਤਰ , ਸ਼ਰੀਵਨਿਾਸ। 
(28) ਟੀਕਾ, ਿੰਿਾਿਰ ਭੁੱ ਟ। 
(29) ਟੀਕਾ, ਿਿਦੀਸ਼ ਭੁੱ ਟ। 
(30) ਟੀਕਾ ਰਾਮਰ ਦਰ ਭੁੱ ਟ। 
(31) ਤਤਿਾਰਥ ਦੀਵਪਕਾ, ਿਿ ਲਿੇਂਕਟ ਿ ਰੂ। 
(32) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਦੀਵਪਕਾ ਪਰਕਾਸ਼, ਨੀਲਕੰਠ। 
(33) ਨੀਲਕੰਵਠਕਾ, ਨੀਲਕੰਠ। 
(34) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਉੱਪਰ ਭਾਸ਼ਾਵਿਰੁੱ ਵਤ, ਮੀਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। 
(35) ਤਰਕਸੰਿਰਵਹ ਚੰਵਦਰਕਾ, ਮ ਕ ੰ ਦ ਭੁੱ ਟ। 

ਵਿਸ਼ਿਨਾਥ ਵਨਆਇਪੰਚਾਨਨ11  (1634 ਈ) 
ਵਿਸ਼ਿਨਾਥ ਵਨਆਇਪੰਚੀਨਨ ਿਾਂ ਵਸਰਿ ਪੰਚਾਨਨ, ‘ਭਾਸ਼ਾ-ਪਵਰਛੇਦ’ ਨਾਮਕ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪਰਕਰਣ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਸਨ। 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਿਰੰ ਥ ਉੱਪਰ ਵਸੁੱ ਿਾਂਤ-ਮ ਕਤਾਿਲੀ ਨਾਮ ਥੁੱ ਲੇ ਇਕ ਟੀਕਾ ਿੀ ਵਲਖੀ। ਵਿਸ਼ਿਨਾਥ ਨੰੂ ਵਿਵਦਆਵਨਿਾਸ ਦਾ 
ਪ ੁੱ ਤਰ ਮੰਵਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਦਾ ਿੀਿਨਕਾਲ 1588 ਈ ਦੇ ਇਰਦ ਵਿਰਦ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਨਾਥ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਿਰੰ ਥ, 
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ਿੌਤਮਸੂਤਰਵਿਰੁੱ ਤੀ, ਿਵਰੰਦਾਿਣ ਵਿਖੇ ਰਵਹੰਦੇ ਸਮੇ, 1634 ਈ ਵਿਚ ਰਵਚਆ। ਉਹ ਨਿਦੀਪ ਦੇ ਿਾਸੀ ਅਤੇ ਰਘ ਨਾਥ 
ਵਸ਼ਰੋਮਣੀ ਦੇ ਵਨਆਇਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਨ। 

ਭਾਸ਼ਾਪਵਰਛੇਦ - ਪੰਚਾਨਨ 
ਭਾਸ਼ਾਪਵਰਛੇਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ: (1) ਦਰਿ, (2) ਿ ਣ, (3) ਕਰਮ (ਵਕਰਆ), 
(4) ਸਾਮਾਨਯ, (5) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟਤਾ), (6) ਸਮਿਾਯ, ਅਤੇ (7) ਅਭਾਿ (ਅਣਹੋਂਦ)। ਦਰਿ ਦੀ ਉੱਪਿੰਡ 
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ; (1) ਵਕਸ਼ਵਤ12, (2) ਅਪ 13, (3) ਤੇਿਸ14, (4) ਮਰ ਤ15, (5) ਿਯੋਮ16, (6) 
ਕਾਲ, (7) ਵਦਕ17, (8) ਆਤਮਾ, ਅਤੇ (9) ਮਨਸ (ਮਨ)। ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬ ੁੱ ਿੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਿ ਣ ਸਮਾਏ ਹੋਏ 
ਹਨ। ਬ ੁੱ ਿੀ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ: ਅਨ ਭੂਤੀ18 ਅਤੇ ਵਸੰਵਮਰਤੀ19। ਅਨ ਭੂਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਅਨ ਮਾਨ, ਉਪਮਾਨ ਅਤੇ 
ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਵਨਆਇ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਵਸੁੱ ਿਾਂਤ, ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਿਿਦੀਸ਼ ਤਰਕਲੰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕਅੰਵਮਰਤ (ਲਿਪਿ 1635 ਈ) 
ਿਿਦੀਸ਼ ਤਰਕਲੰਕਾਰ ਦੀ “ਤਰਕਅੰਵਮਰਤ” ਰਚਨਾ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦਾ ਇਕ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਿਰੰ ਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਕਾਂਡ 
‘ਵਿਸ਼ਯ ਕਾਂਡ’ ਵਿਚ ਿਿਦੀਸ਼ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਦੋ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚ ਿੰਡਦੇ ਹਨ: (1) ਭਾਿ, ਅਤੇ (2) ਅਭਾਿ। “ਭਾਿ” ਿਸਤੂਆਂ 
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: ਦਰਿ, ਿ ਣ, ਕਰਮ, ਸਾਮਾਨਯ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਿਾਯ। ਅਭਾਿ ਿਸਤੂਆਂ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ: (1) 
ਸੰਸਰਿਅਭਾਿ20, (2) ਅਨਯੋਨਯਅਭਾਿ21। ਸੰਸਰਿਅਭਾਿ ਨੰੂ ਅੁੱ ਿੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਪਰਾਿਅਭਾਿ22, 
(2) ਪਰਿਵੰ ਸ ਅਭਾਿ23, (3) ਅਤਯੰਤ ਅਭਾਿ24।  
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 ਵਕਵਸ਼ਤ, ਵਛਵਤ – ਵਪਰਵਥਿੀ, ਭੂਵਮ, ਥਲ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
13

 ਅਪ , ਅਪ – ਿਲ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
14

 ਤੇਿਸ – ਚਮਕ, ਪਰਕਾਸ਼, ਤੇਿ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
15

 ਮਰ ਤ – ਪਿਨ, ਿਾਯੂ, ਿੇਦਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਖੜ ਦਾ ਦੇਿਤਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
16

 ਿਯੋਮ – ਆਕਾਸ਼। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
17

 ਵਦਕ – ਵਦਸ਼ਾ, ਤਰਿ, ਓਰ, (ਬਾਰੀਕ, ਸੂਖਮ)। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
18

 ਅਨ ਭੂਤੀ – ਅਨ ਭਿ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਕਸ਼ਾਤਵਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਵਖਆ ਹੋਇਆ, ਿਾਵਣਆ ਹੋਇਆ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
19

 ਵਸੰਵਮਰਤੀ – ਚੇਤਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਯਾਦਿੀਰੀ, ਵਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਲਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਿਰੰ ਥ ਿੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੇਦਿਾਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਥਿਾ ਬਿ ਰਿਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਚੇਤੇ 
ਕਰਕੇ ਵਲਖੇ ਹਨ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
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 ਸੰਸਰਿ = ਸਾਪੇਖ, ਵਮਲਾਪ, ਸੰਬੰਿ  
21

 ਅਨਯੋਨਯਅਭਾਿ = ਪਰਸਪਰ, ਆਪੋ ਵਿੁੱ ਚੀ। ਪਰਸਪਰ ਅਭਾਿ। ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਦੂਿੇ ਦੂਿੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਮਾ। ਿੈਸੇ, ਿਿਾ ਿਊ ਨਹੀ ਅਤੇ 
ਿਊ ਿਿਾ ਨਹੀ।  
22

 ਪਰਾਿਅਭਾਿ = ਪੂਰਿ ਿਾਂ ਪਵਹਲਾਂ। ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦਾ ਪਵਹਲੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਿੈਸੇ ਲੋਹੇ ਵਿਚ ਤਲਿਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਮੌਿੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੀ 
ਤਲਿਾਰ ਦਾ ਅਭਾਿ ਸੀ। 
23

 ਪਰਿਵੰ ਸਅਭਾਸ = ਉੱਤਰਿਰਤੀ ਿਾਂ ਬਾਅਦ। ਿੋ ਿਸਤ  ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਹੋਿੇ। ਿੈਸੇ, ਆਵਤਸ਼ਬਾਿੀ ਿਲਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਿਈ। 
24

 ਅਤਯੰਤਅਭਾਿ = ਸੰਪੂਰਣ ਿਾਂ ਪਰਮ। ਸਭ ਸਵਮਆ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿਸਤ  ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਿੈਸੇ, ਸਹੇ ਦਾ ਵਸੰਿ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਿ ੁੱ ਲ ਆਵਦ। 
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ਤਰਕਅੰਵਮਰਤ ਦਾ ਦੂਿਾ ਵਹੁੱ ਸਾ, ਵਿਆਨ ਕਾਂਡ, ਸਹੀ ਵਿਆਨ (ਿਾਂ ਪਰਮਾ) ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ (ਸਮਯਕ) ਿਾਂ 
ਸ਼ ੁੱ ਿ ਵਿਆਨ ਚਾਰ ਸਾਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼, (2) ਅਨ ਮਾਨ, (3) ਉਪਮਾਨ, ਅਤੇ (4) ਸ਼ਬਦ। 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਨਪ ੰ ਨ ਅਤੇ ਿ ਿਤੀਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੁੱ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਨਆਇ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਮਾਣਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਪਦਾਰਥ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਮਾਣ’ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਸਰਿ ਰਲਾਏ ਹੀ ਨਹੀ ਿਏ ਬਲਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਇਕਸ ਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਵਲਆ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ ਭਾਸਕਰ (17ਿੀ ਸਦੀ ਈ) 
ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ ਭਾਸਕਰ ਵਨਆਇ, ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਿਾਸੀ 
ਮੰਵਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿੀਿਨਕਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 17ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ 
ਵਕਰਤ “ਤਰਕਕੋਮ ਦੀ25” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿਾਣੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਤਰਕਕੌਮ ਦੀ 
ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ, ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਦਾ ਅਰੰਭ ਿਾਸੂਦੇਿ ਦੇ ਮੰਿਲਾਚਰਣ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ 
ਸ਼ਰਿਾ ਭਵਰਆ ਪਰਣਾਮ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਅਤੇ ਕਣਾਂਦ ਨੰੂ ਿੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁੱ ਤ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚ 
ਿੰਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: (1) ਦਰਿ, (2) ਿ ਣ, (3) ਕਰਮ, (4) ਸਾਮਾਨਯ, (5) ਵਿਸ਼ੇਸ਼, (6) ਸਮਿਾਯ, 
ਅਤੇ (7) ਅਭਾਿ। ਬ ੁੱ ਿੀ ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਿ ਣ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਨੰੂ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ: (1) ਅਨ ਭਿ, 
ਅਤੇ (2) ਵਸੰਵਮਰਵਤ। ਅਨ ਭਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਪਰਮਾ (ਸਹੀ ਿਾਂ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਅਨ ਭਿ), (2) ਅਪਰਮਾ (ਿਲਤ ਿਾਂ 
ਅਸ਼ ੁੱ ਿ ਅਨ ਭਿ)। ਪਰਮਾ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ‘ਪਰਮਾਣ’ ਹੈ ਿੋ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਅਤੇ 
(2) ਅਨ ਮਾਨ। ਇਹ ਵਿਿੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੌਿਾਕਸ਼ੀ, ਵਨਆਇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਨੰੂ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੁੱ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਵਮਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

------------- 
ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੀ ਰਚੀਆਂ ਿਈਆਂ ਵਿਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਿਸਤ  ਨਾ ਤਾਂ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਬਣੇ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਵਿਚੋਂ 
ਕ ਝ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਚ ਣ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਉੱਪਰ ਿੂੜਹਤਾਪੂਰਬਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਇਨਹ ਾਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦਾ 
ਮ ਤਾਵਲਆ ਅਸੀ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂਿੇ। 
 

... ਚਲਦਾ    
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 ਕੌਮ ਦੀ = ਵਿਆਵਖਆ, ਵਿਸਤਾਰ, ਸਪਸ਼ਟਾਉਣ 


