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ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ ਦਾ ਆਿਵਨਕ ਸੰ ਪਰਦਾਇ – ਵਨਆਇ ਪਰਕਰਣ1- (4)
ਿਰੰ ਥ ਜੋ ਕਝ ਇਕ ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਕਝ ਇਕ ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦਾ ਵਿਿੇਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੀ ਰਚੀਆਂ ਿਈਆਂ ਵਜਨਹਾਂ
ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਿਸਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ‘ਪਦਾਰਥ’ ਬਣੇ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਕਝ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਚਣ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਉੱਪਰ ਿੂੜ੍ਹਤਾਪੂਰਬਕ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਦਾ

ਵਨਆਇ-ਵਸਿਾਂਤ-ਦੀਪ ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ ਖਾਸ ਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੰ ਥ 1300 ਈ ਦੇ ਇਰਦ ਵਿਰਦ ਵਲਵਖਆ ਵਿਆ।

ਸ਼ਸ਼ਿਰ (~ 1125 ਈ)
ਮਹਾਉਪਾਵਿਆਏ ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਵਮਥਲਾ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰ ਿਾਲ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਨਸਾਰ ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਅਤੇ
ਮਣੀਿਰ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਆਪਤੀ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੰ ਿੇਸ਼ ਉਪਾਵਿਆਏ ਿਲੋ “ਵਸੰ ਮਹਾ
ਵਿਆਘਰੋਕਤ ਲਕਸ਼ਣ” ਦੇ ਵਸਰਲੇ ਖ ਥੁੱ ਲੇ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ। ਬੰ ਿਾਲੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਦਾ
ਜੀਿਨਕਾਲ 12ਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਨਆਇਸਵਸਿਾਂਤ ਦੀਪ - ਸ਼ਸ਼ਿਰ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਿਰ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਚਨਾ ‘ਵਨਆਇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀਪ’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਨਆਇ ਅਤੇ
ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਸਰਲੇ ਖਾਂ ਤੋਂ
ਸਿੈ-ਸਪਸ਼ਟ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ, (1) ਮੰ ਿਲਾਚਰਣ; (2) ਅੰ ਿਕਾਰ-ਵਿਪਰਵਤਪੁੱ ਵਤ2, ਅੰ ਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਿਾਦ; (3)

ਕਾਰਣਤਾ-ਵਿਚਾਰ; (4) ਜਾਵਤ-ਸ਼ਕਤੀ-ਿਾਦੀ-ਤੌਤਾਵਤਤਕਾਮਤ, ਤੌਤਾਵਤਤਕਾਂ3 ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨਸਾਰ ਜਾਵਤ
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹੁੱ ਤਤਾ; (5) ਸ਼ਕਤੀ ਵਨਰੂਪਣ ਅਤੇ ਉਪਾਵਿ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਨਸ਼ਚਾ; (6)

ਸਵਹਜ-ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਵਕਰਤਕ ਸ਼ਕਤੀ; (7) ਆਿੇਯ4-ਸ਼ਕਤੀ; (8) ਮਾਨਸਤਤਿ ਵਨਰੂਪਣ5, ਮਨ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ;
(9) ਸਵਹਜ ਪਰਮਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਸਾਿਨ ਮੰ ਨ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ; (10) ਵਿਆਨ-ਕਰਮ-ਸਮੁੱ ਚਯ6,

1

ਪਰਕਰਣ – ਪਰਸੰਿ ਕਥਾ, ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਨਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]; ਖੋਜ-ਿਰੰ ਥ ਜਾਂ ਵਨਬੰ ਿ, ਯਕਤੀ ਸੰ ਿਤ ਅਤੇ ਵਿਿਸਵਥਤ ਵਿਆਵਖਆ।

2

ਵਿਪਰਵਤਪੁੱ ਵਤ = ਵਿਰੋਿ, ਸ਼ੁੱ ਕ, ਸੰ ਸਾ, ਵਿਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਭਾਿ, ਐਸਾ ਕਥਨ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੁੱ ਿ ਹੋਿੇ।

3

ਤੌਤਾਵਤਤਕ – ਕਮਾਰਲ ਭੁੱ ਟ ਦੇ ਅਨਆਈ।

4

ਆਿੇਯ = ਵਕਸੇ ਆਿਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਟਕਣ ਿਾਲੀ ਿਸਤ।

5

ਵਨਰੂਪਣ = ਅਵਜਹਾ ਕਥਨ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੰ ਨਹ ਕੇ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਪੂਰਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਵਿਆਵਖਆ।

6

ਸਮੁੱ ਚਯ = ਜੋ ਪਦ ਆਪੋ ਵਿਚੀ ਮੇਲ ਨਹੀ ਰੁੱ ਖਦੇ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਕਰਆ ਨਾਲ ਅਨਵਯ ਕਰਨਾ; ਅਨਵਯ = ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਰਆ, ਸੰ ਬੰ ਿ, ਸੰ ਯੋਿ,

ਿਾਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਿ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਰਆ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਵਕਰਆ ਦਾ ਮੇਲ; (11) ਅਪਿਰਿ7 ਵਨਰੂਪਣ, ਮਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ; (12) ਵਸਿਾਰਥ,
ਅਵਨਿੱਖੜ੍ਿਾਂ ਅਰਥ; (13) ਅਵਨਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਦੀਮਤ, ਜੜ੍ਿੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ; (14) ਿਾਯ

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ਤਿਾਦੀਮਤ ਦਾ ਖੰ ਡਨ, ਹਿਾ ਦੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ਤਾ ਦਾ ਖੰ ਡਨ; (15) ਵਨਰਵਿਕਲਪਕ ਵਿਪਰਵਤਪੁੱ ਵਤ,
ਵਨਰਵਿਕਲ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਿਾਦਵਿਿਾਦ; (16)ਸਿਰਣ-ਤੇਜਸ ਪਰਕਰਣ, ਸੋਨਾ ਇਕ ਚਮਕੀਲੀ ਿਸਤ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ; (17) ਪੰ ਕਜ8-ਇਤ-ਪਦਨਾਮ-ਯੋਿਰੂਢ9-ਕਥਨ, ਵਨਰਕਤ ਸਮਦਾਯ (ਅਰਥਾਤ ਯੋਿਰੂਢ) ਦੇ ਆਿਾਰ
‘ਤੇ ਪਦ (‘ਸ਼ਬਦ’) ਦੀ ਿਰਤੋਂ; (18) ਅਨਵਮਵਤ, ਵਲੰਿਪਰਾਮਰਸ਼ਆਵਦ ਵਨਰੂਪਣ, ਅਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ
ਵਿਮਰਸ਼; (19) ਵਿਆਪਤੀ ਵਨਰੂਪਣ, ਵਿਆਪਤੀ ਦੀ ਵਨਰਣਾਤਮਕ ਵਿਆਵਖਆ।
ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਅਭਾਿ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਸ਼ਾਂਤ ਦਆਰਾ ਵਨਆਇ-

ਵਸੁੱ ਿਾਂਤ-ਦੀਪ-ਟੀਕਾ ਨਾਮੀ ਇਕ ਟੀਕਾ ਿੀ ਵਲਖੀ ਿਈ।

ਮਾਿਿਾਚਾਰੀਆ (ਲਿਪਿ 1331 – 1391 ਈ)
ਮਾਿਿਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 1391 ਈ

(1313 ਸਾਕਾ) ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮੰ ਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਿਰੰ ਥ ਹਨ:

ਸਰਿਦਰਸ਼ਨਸੰ ਿਰਵਹ, ਜੈਵਮਵਨਵਨਆਇਮਾਲਾ-ਵਿਸਤਾਰ, ਕਥਾ-ਵਨਰਣਾ, ਪਾਰਾਸ਼ਰਸਵਮਰਤੀ-ਵਿਆਵਖਆ।

ਉਨਹਾਂ

ਨੇ

ਵਨਆਇਦਰਸ਼ਨ (ਅਕਸ਼ਪਾਦਦਰਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਚਾਰਿਾਕ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਿੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਕਈ
ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਲਵਖਆਂ।

ਸਰਿਦਰਸ਼ਨਸੰ ਿਰਵਹ - ਮਾਦਿਾਚਾਰੀਆ
ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਥੁੱ ਲੇ ਵਨਆਇ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ
ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।
ਅਨਮਾਨ
ਚਾਰਿਾਕ, ਅਨਮਾਨ ਪਰਮਾਣ (ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ) ਮੰ ਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰਿਾਕ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ
ਜੋ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਲੰਿ ਜਾਂ ਹੇਤ ਦਾ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਇਕ ਅਵਨਿੱੜ੍ਿਾਂ ਸੰ ਬੰ ਿ ਮੰ ਨਦੇ
ਹਨ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਸਭ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਉਪਾਿੀਆਂ) ਤੋ ਸਤੰ ਤਰ

(ਮਕਤ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਵਨਸ਼ਵਚਤ’ ਜਾਂ ਸੰ ਵਦਿਿ (ਸੰ ਦੇਹਜਨਕ) ਹੋਣ। ਅਰਥਾਤ
ਚਾਰਿਾਕਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਿੈਿ (ਜਾਂ ਸਹੀ)
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਿਆਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਨਮਾਨ ਵਿਆਨ

7

ਅਪਿਰਿ = ਉੱਚੀ ਪਦਿੀ, ਮਕਤੀ, ਮੋਕਸ਼

8

ਪੰ ਕਜ = ਵਚੁੱ ਕੜ੍ ਤੋਂ ਉਪਵਜਆ, ਕਮਲ ਜੋ ਪੰ ਕ (ਿਾਰੇ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪੰ ਕ (ਪਾਪ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।।

9

ਯੋਿਰੂਢ = ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਜਸ ਦੀ ਯੋਿ ਅਤੇ ਰੂਢ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਿੇ। ਯੋਿ (ਅਿਯਿ) ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਿਾਤ ਅਤੇ ਪਰਤਯਯ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦਾ ਬੋਿ

ਕਰਾਿੇ, ਜੈਸੇ ਪੰ ਕਜ, ਪੰ ਕ (ਵਚੁੱ ਕੜ੍) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲਾ। ਰੂਢ (ਸਮਦਾਯ) ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਵਬਨਾ ਿਾਤ ਆਵਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਅਰਥ ਮੰ ਨ ਵਲਆ ਜਾਿੇ, ਜੈਸੇ, ਪੰ ਕਜ, ਜੇ ਇੁੱ ਥੇ ਪੰ ਕ (ਵਚੁੱ ਕੜ੍) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਵਹਆ ਅਰਥ ਮੰ ਨੀਏ ਡੀਲਾ ਿਾਨ ਆਵਦ ਅਨੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਪੰ ਕਜ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ
ਕੇਿਲ ਕਮਲ ਅਰਥ ਜਾਵਣਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰ ਕਜ ਸ਼ਬਦ ਯੋਿਰੂਢ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਆਪਤੀ ਦੀ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਪੈਦਾ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱ ਛਦੇ ਹਨ, ‘ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ?’ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਤਅਕਸ਼
ਨਾਲ ਿੀ ਨਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖਤਕਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
‘ਅਨਮਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਨਹੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਅਨਮਾਨ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਅਜੇ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪੂਰਬਿਾਰਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਜਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ‘ਵਿਆਪਤੀ’
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਾਿਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਵਿਆਪਤੀ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਾਿੀਆਂ (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਤੋਂ ਮਕਤ ਿੀ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ
ਸੰ ਦਰਭ ਵਿਚ ਉਪਾਿੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰ ਿ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਹੇਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰ ਿ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ (ਹੇਤ) ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੁੱ ਿ (ਸਾਿਯ) ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ ‘ਵਸੁੱ ਲਹਾ ਬਾਲਣ’ ਇਕ

ਉਪਾਿੀ ਹੈ। ਉਪਾਿੀ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਣ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: (1) ਜੋ ਵਨਰੰ ਤਰ ਹੇਤ ਸੰ ਿ ਨਹੀ
ਹੰ ਦੀ, (2) ਜੋ ਵਨਰੰ ਤਰ ਸਾਿਯ ਦੇ ਸੰ ਿ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, (3) ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿਯ ਵਨਰੰ ਤਰ ਸੰ ਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਦੇਯਨਾਚਾਰੀਆ ਅਨਸਾਰ ਉਪਾਿੀ ਦਾ ਸਾਿਯ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸੰ ਿ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, “ਜਦ
‘ਸਮਵਿਆਪਤੀ10’ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਮਵਿਆਪਤੀ11’ ਦੋਿੇ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਵਿਸ਼ਮਵਿਆਪਤੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ
ਸਮਵਿਆਪਤੀ ਦਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਅਪਰਿਾਨਣਯੋਿ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਹੀ ਵਨਰਣਾ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ
ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ।“
ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ “ਸਮਵਿਆਪਤ” ਉਦੋਂ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਿੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਮ ਹੋਣ,
ਜੈਸੇ “ਇਹ ਿਰਣਨਯੋਿ (ਨਾਮਣਯੋਿ) ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਜਾਣਨਯੋਿ ਹੈ।“ ਵਜੁੱ ਥੇ “ਿਰਣਨਯੋਿ” ਅਤੇ “ਜਾਣਨਯੋਿ”
ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਮ () ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੁੱ ਿ
ਹੈ।“ ਇੁੱ ਥੇ “ਿੂੰ ਆਂ” ਅਤੇ “ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੁੱ ਿ” ਦੋਿੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਮ ਹਨ; ਅਰਥਾਤ ਵਜੁੱ ਥੇ “ਵਕਤੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਹੈ” ਅਤੇ “ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।“

10

ਸਮਵਿਆਪਤੀ = ਵਿਆਪਤੀ ਜੋ ਹਰ ਪੁੱ ਖੋਂ ਬਰਾਬਰ (ਤੁੱ ਲ)ਹੋਿੇ।

11

ਵਿਸ਼ਮਵਿਆਪਤੀ = ਵਿਆਪਤੀ ਜੋ ਹਰ ਪੁੱ ਖੋਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ (ਅਤੁੱ ਲ) ਹੋਿੇ।
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ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ “ਵਿਸ਼ਮਵਿਆਪਤ” ਉਦੋਂ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਿੇਂ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਅਸਮ
(ਨਾ-ਬਰਾਬਰ) ਹੋਣ, ਜੈਸੇ, “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।” ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਘੇਰਾ ਿੂੰ ਏ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਨਾਲੋ ਿੁੱ ਡਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਿੀ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ। ਪਰੰ ਤੂ ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਿੀ
ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਲਾਲ ਭਖਦਾ ਲੋ ਹੇ ਦਾ ਿੋਲਾ।

ਪਰ, ਿੂੰ ਏ ਂ ਵਿਚ “ਸਮਵਿਆਪਤੀ” ਅਤੇ “ਵਿਸ਼ਮਵਿਆਪਤੀ” ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
(1)

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,

(2)

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਹੈ।

ਪਵਹਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਿੂੰ ਏ ਂ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ਮਵਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ‘ਿੂੰ ਏ’ਂ
ਅਤੇ ‘ਵਸਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੁੱ ਿ’ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ‘ਸਮਵਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਪਵਹਲਾ ਅਪਰਿਾਨਣਯੋਿ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ
‘ਅੁੱ ਿ’ ਦਾ ਕਾਰਣ (ਹੇਤ) ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਹੇਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ ‘ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੁੱ ਿ’ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਕਉਂਵਕ ਹੇਤ ਵਕਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਿੀ, ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰੰ ਤ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਜਾਂ ਘੁੱ ਟ ਜ਼ਰੂਰ (≤) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਵਹਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ‘ਵਿਸ਼ਮਵਿਆਪਤੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ

‘ਸਮਵਿਆਪਤੀ’ ਹੈ।
ਹਣ, ਉਪਾਿੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ (ਨਾਮੌਜੂਦਿੀ) ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦਆਰਾ ਨਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਭੂਤਪੂਰਬ (ਅਤੀਤਕਾਲ) ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਵਿਚ। ਚਾਰਿਾਕ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਿੂੰ ਏ’ਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ‘ਅੁੱ ਿ’ ਦੇ ਵਿਆਨ ਤਕ ਜੋ ਕਦਮ ‘ਮਨ’ ਪਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਇਹ ਮੰ ਨ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਵਕ ‘ਿੂੰ ਏ’ਂ ਅਤੇ ‘ਅੁੱ ਿ’ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਾ ਵਿਆਨ ਪਵਹਲਾ ਹੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦਆਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਵਿਰ ਇਹ ਭਰਮ (ਭਲੇ ਖੇ) ਦਆਰਾ। ਅਰਥਾਤ ਕਈ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰ ਬੰ ਿ ਇਤਿਾਕੀਆ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਵਜਸ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ, ਕਈ ਬਾਰ ਜਾਦੂ-ਮੰ ਤਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੁੱ ਬੀ ਸਹੀ ਵਨਕਲਦੇ
ਹਨ। ਵਕਊਂਵਕ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਵਨਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ-ਰਵਹਤ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰ ਭਿ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਸੰ ਖੇਪ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੁੱ ਸੀ ਚਾਰਿਾਕ ਭੌਵਤਕਿਾਦੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਕਾਿੀ ਪਰਾਣੀ
ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਲਿਪਿ 600 ਈ ਪੂ)। ਇਸ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਵਿਚ ਅਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਮੰ ਵਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਵਕਉਵਕ, ਚਾਰਿਾਕਾਂ ਦੇ ਕਵਹਣ ਅਨਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੈ ਅਨਮਾਨ ਰਾਹੀਂ
ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵਬਲਕਲ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਇਹ ਿੌਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬੜ੍ੀ ਅਦਭਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਕ ਚਾਰਿਾਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ
ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਡੇਵਿਡ ਵਹਊਮ (1711 - 1775 ਈ) ਿੀ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਦੀ
ਪਰਮਾਣਕਤਾ (ਿੈਿਤਾ) ਬਾਰੇ ਓਹੀ ਸਿਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰਿਾਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਵਹਊਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵਕ
ਅਨਮਾਨ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੰ ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾ ਇਹ ਮੰ ਨ ਲਈਏ ਵਕ ਕਦਰਤ
(ਪਰਵਕਰਤੀ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕਸਾਰ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਵਕ ਕਦਰਤ ਅਤੀਤਕਾਲ ਿਾਂਿ ਭਵਿੁੱ ਖ ਵਿਚ ਿੀ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰੇ। ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ
‘ਅਨਮਾਨ’ (ਖਾਸਕਰ ਆਿਮਨ) ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੋਿੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਿਨਾਭਾਿ, ਜੋ ਸਵਥਰ ਅਤੇ ਉਪਾਿੀ-ਰਵਹਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਵਭਾਿ12 (ਇਕਰੂਪਤਾ) ਜਾਂ
ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ-ਭਾਿ (ਕਾਰਣਤਾ) ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਦਆਰਾ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਕਾਰਜ, ਕਾਰਣ
ਬਿੈਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਬੰ ਦ ਹੋ ਿਈ ਹੰ ਦੀ। ਅਰਥਾਤ
ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਵਕਵਰਆ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ। ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਸੰ ਬੰ ਿ, ਜੋ ਅਪਵਰਿਰਤਨੀ ਹੈ, ਦਆਰਾ ਅਸੀ ਹੇਤ ਅਤੇ
ਸਾਿਯ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਵਿਆਪਤੀ ਿੀ ਸਵਭਾਿ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਆਰਾ
ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ‘ਵਸੰ ਸਪਾ13 ਇਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਵਸੰ ਸਪਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਦਰਖਤਪਣ ਹੋਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੈ।‘ ਇਕ ਵਸੰ ਸਪਾ, ਆਪਣਾ ਦਰਖਤਪਣ ਦਾ ਿਣ ਤਾਂ ਹੀ ਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਭਾਿ ਿਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇ
ਵਸੰ ਸਪਾ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਆਮ ਦਰਖਤ (ਦਰਖਤਪਣ) ਵਿਚ ਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਕਵਹ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਸੰ ਸਪਾ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸਵਭਾਿ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀ ਇਕ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਆਰਾ, ਅਨਮਾਨ ਲਿਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬੋਿੀ
ਦਾਰਸ਼ਵਨਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਅਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਾਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
------------ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਹਣ ਤੁੱ ਕ ਦੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਕ
ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱ ਢ ਤੋਂ ਹਲੂਵਣਆ ਅਤੇ ਿੁੱ ਡਮੁੱ ਲਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪਰਭਾਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਸੰ ਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ
ਮੰ ਦਭਾਿੇ ਪਤਨ ਦੇ ਿਲਸਰੂਪ, ਬਰਾਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਰ ਤੋਂ ਸੋਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਵਨਆਇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਕਵਸਤ
ਕੀਤਾ। ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਅ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯਤਨ ਇਨਹਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਸੁੱ ਟਾ ਸਨ। ਡਾ
ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਅਨਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਲ ਤੋਂ ਨਿਾਂ “ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ” ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਵਿਚ ਪਰਾਣੇ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਕਲਪਾਂ ਨੂੰ

12

ਸਵਭਾਿ = ਆਪਣਾ ਿਰਮ, ਪਰਵਕਰਵਤ, ਸਭਾਉ

13

ਵਸੰ ਸਪਾ = ਟਾਲਹੀ ਦਾ ਦਰਖਤ
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ਦਰਬੋਿ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਮਈ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰ ਦੇਹ-ਰਵਹਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ, ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ
ਲੁੱਿਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਵਰਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਪਾਵਰਭਾਵਸ਼ਕ ਪਦ (ਸ਼ਬਦਸੰ ਵਿਆ) ਘੜ੍ੇ ਿਏ।
ਇਨਹਾਂ ਨਿੇਂ ਪਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਝ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:

ਅਤੀਵਿਆਪਤੀ:

ਬਹਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ

ਅਨਿਤਿਰਮ:

ਆਮ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਿਣ

ਅਨਿਮ:

ਸਿਾਰਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕਤਾ

ਅਨਯੋਵਿਤਾ:

ਅਨਯੋਿੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਣ ਜਾਂ ਸਵਹ-ਸੰ ਬੰ ਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਚੀਜ਼, ਪਰਵਤਯੋਿੀ, ਦਾ ਵਕਸੇ ਦੂਸਰੀ
ਚੀਜ਼, ਅਨਯੋਿੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੋਿੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਪਏ ਘੜ੍ੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ
ਸਮੇਲ ਵਿਚ ਘੜ੍ਾ ‘ਪਰਵਤਯੋਿੀ’ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਅਨਯੋਿੀ’ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਣਾ ਅਤੀ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਕ ਆਿਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ
ਕਰਨ ਲਈ “ਅਨਯੋਵਿਤਾ” ਦਾ ਸੰ ਕਲਪ ਆਮ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨਯਥਾ14 ਵਸਵਿ15:

ਉਹ ਸਵਹ-ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਜੋ “ਕਾਰਣ” ਨਾ ਹੋਣ।

ਅਿਵਛੰ ਨ16:

ਉਹ ਜੋ ਵਕਸੇ ਿਣ ਰਾਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਵਿਆ ਹੋਿੇ।

ਅਿਛੇਦਕ17:

ਇਕ ਿਣ ਜੋ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੂਪ ਦਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਿੇ।

ਅਵਿਆਪਵਤ18

ਬਹਤ ਸੀਵਮਤ ਜਾਂ ਸੰ ਕੀਰਣ।

ਕੂਰਿੁੱ ਤ-ਰੂਪਤਿ:

ਵਕਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ। ਵਕਸੇ “ਕਾਰਣ” ਦਾ ਉਹ ਿਣ ਜੋ “ਕਾਰਜ” ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।

ਪਰਵਤਯੋਿੀ:

ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਜਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਪਰਿਟਾਇਆ ਵਿਆ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਇਕ
“ਘੜ੍ਾ” ਘੜ੍ੇ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਿੀ ਹੈ।

14

ਅਨਯਥਾ – ਉਲਟਾ, ਵਿਰੁੱ ਿ, ਵਮਥਯਾ, ਝੂਠਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]

15

ਵਸਵਿ, ਵਸਿੀ, ਵਸੁੱ ਵਿ – ਕਰਾਮਾਤ, ਅਲੌ ਵਕਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੰ ਮ ਵਿਚ ਸਿਲਤਾ, ਵਨਜਾਤ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]

16

ਅਿਵਛੰ ਨ – ਜਦਾ (ਿੁੱ ਖ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰਵਹਤ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]

17

ਅਿਛੇਦਕ – ਭੇਦ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਵਭੰ ਨ ਕਰਤਾ, ਵਨਸ਼ਚੇ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਛਾਂਨ ਬੀਨ ਕਰਤਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]

18

ਅਿਯਾਪਵਤ – ਿਯਾਪਤੀ ਦਾ ਅਭਾਿ। ਲੁੱਛਣ ਦਾ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਵਜਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਵਜਸ ਜਾ ਲੁੱਛਣ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰ ਿ ਵਿਚ ਨਾ

ਘਟੇ ਵਕੰ ਤੂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਵਜਿੇਂ ਕੋਈ ਿਊ ਦਾ ਲੁੱਛਣ ਕਰੇ ਵਕ ਿੋਰੇ ਰੰ ਿ ਿਾਲੀ ਿਊ ਹੈ। ਤਦ ਇਹ ਲੁੱਛਣ ਕਵਪਲਾ ਆਵਦ ਿਾਈਆਂ ਵਿਚ
ਨਹੀ ਘਟੇਿਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]
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ਇਨਹਾਂ ਨਿੀਆਂ ਵਿਕਵਸਤ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿਚ ਿੰ ਿੇਸ਼ ਉਪਾਵਿਆਏ ਦੀ “ਤਤਿਵਚੰ ਤਾਮਣੀ” ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਇਸ
ਨਿੇਂ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇਕ ਪਰਥਮ ਿਰੰ ਥ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਕਰਾਂਿੇ।
... ਚਲਦਾ
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