ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

ਸ਼੍ਰੀ ਤਤਿਵਚੰ ਤਾਮਣੀ – ਤਰਕਸ਼੍ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ (1)
ਤਤਿਵਚੰ ਤਾਮਣੀ (ਸੁੱ ਚ ਦੀ ਸੋਚਮਣੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਸੋਚਮਣੀ) ਵਮਵਿਲਾ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਇਕ ਬਰਾਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕ ਿੰ ਿੇਸ਼੍
ਉਪਾਵਿਆਏ ਦਆਰਾ ਵਲਖੀ ਿਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼੍ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਿਾਂ ਆਿਵਨਕ ਦੌਰ ਸ਼੍ਰੂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਨ ਿਰੰ ਿ ਦੀ ਰਚਨਾ 12ਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਉਨਹਾਂ ਸਵਮਆ ਤੋਂ ਬੰ ਿਾਲ
ਵਿਚ ਲਿਾਤਾਰ ਹੰ ਦਾ ਚਵਲਆ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ। 1503 ਈ ਤੋਂ, ਜਦ ਨਿਦੀਪ ਵਿਸ਼੍ਵਿਵਦਆਲੇ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ,
ਰਘਨਾਿ ਵਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਿਰਿੇ ਜਾਨੇ ਮਾਨੇ ਪੰ ਡਤਾਂ ਨੇ ਤਤਿਵਚੰ ਤਮਣੀ ਨੂੰ ਪਰਵਸਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਵਮਲਨਾਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼੍ਟਰ, ਕਸ਼੍ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚ ਿਿੀ।

ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਉਪਾਵਿਆਏ (1200 ਈ)
ਤਤਿਵਚੰ ਤਾਮਣੀ ਨੂੰ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ਿਰ ਉਪਾਵਿਆਏ, ਜੋ ਵਮਵਿਲਾ ਦੇ ਬਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਦੀ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾ
ਦਾ ਜਨਮ, ਕਮਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਿਸੇ ਵਪੰ ਡ ਕਰੀਅਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਵਬਲਕਲ
ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦੇਿੀ ਦੀ ਅਰਾਿਨਾ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸ਼੍ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਤਾ ਦਾ ਿਰਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਆਪਣੀਆਂ ਵਲਖਤਾਂ ਵਿਚ, ਸਪਤਪਦਾਰਿੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲੇ ਖਕ ਵਸ਼੍ਿਾਵਦਵਤਆ ਵਮਸ਼੍ਰ ਦਾ ਵਿਕਰ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਿੈਸ਼੍ੇਸ਼੍ਕ ਦਰਸ਼੍ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਤਨ-ਕੋਸ਼੍ ਵਿਚੋਂ ਟੂਕ (ਹਿਾਲੇ ) ਿੀ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਖਤਾਂ ਵਿਚ ਵਦੁੱ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਲਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 1150 ਈ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰ ਦਾਿਾ ਲਿਾਉਣਾ ਮਸ਼੍ਕਲ ਹੈ।

ਤਤਿਵਚੰ ਤਾਮਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼੍ਾ-ਿਸਤ
ਤਤਿਵਚੰ ਤਾਮਣੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੰ ਡਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍, (2) ਅਨਮਾਨ, (3) ਉਪਮਾਨ, ਅਤੇ (4)
ਸ਼੍ਬਦ, ਜੋ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਿਨ ਮੰ ਨੇ ਿਏ ਹਨ। ਪਵਹਲਾ ਖੰ ਡ ਵਸ਼੍ਿਾ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਮੰ ਿਲਾਚਰਣ ਦੇ
ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਖੰ ਡ
ਮੰ ਿਲਿਾਦ
ਇਹ ਖੰ ਡ ਵਸ਼੍ਿਾ (ਇਸ਼੍ਟ ਦੇਿਤਾ) ਨੂੰ ਅਰਪਣ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ੁੱ ਭ ਇਛਾਿਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਮੰ ਿਲਾਚਰਣ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ

ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰ ਿਲਾਚਰਣ ਵਤੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: ਸਰੀਰਕ, ਮੌਵਖਕ (ਉਚਵਰਤ) ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ।
ਸਰੀਰਕ ਵਿਚ ਦੇਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਣਾਮ, ਮੌਵਖਕ ਵਿਚ ਦੇਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਦੇ ਿਣ-ਿਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਿਚ
ਉਸਦਾ ਵਚੰ ਤਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, “ਹਰੇਕ ਸਵਭਅ ਪਰਸ਼੍ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ
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ਵਸਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਦੈਿੀ ਅਸ਼੍ੀਰਿਾਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ
ਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪਰਾਰਿਨਾ ਕਰੇ।“ ਇਸ ਦਾ ਮਨੇਰਿ ਮਨ ਦੀ ਸ਼੍ੁੱ ਿੀ ਲਈ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਸ਼੍ਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰ ਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜ੍ਹਚਨ ਜਾਂ ਮਸ਼੍ਕਲ ਨਾ ਆਿੇ।

ਪਰਮਾਣਿਾਦ – ਵਿਆਨ ਦੀ ਿੈਿਤਾ
ਪਰਮਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਿ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾ ਸ਼੍ਬਦ ਦੇ ਅਰਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ। ਪਰਮਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ੁੱ ਿ
ਵਿਆਨ (ਯਿਾਰਿ ਵਿਆਨ) ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੇ ਸਾਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਚੀਿ
ਵਿਚ ਸੰ ਵਮਲਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, ਵਕਸੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟਕੜ੍ੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਜੈਸਾ ਵਕ ਉਹ ਹੈ (ਯਿਾ), ਵਜੁੱ ਿੋਂ ਤਕ
ਵਕ ਉਸਦਾ “ਚਾਂਦੀਪਣ” (ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਹੈ) ਅਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਸੇ ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੀਿ ਵਿਚ
ਵਿਿਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਾਰਿ ਵਿਆਨ ਹੈ।

ਇੁੱ ਿੇ ਦੋ ਸਿਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੇ ਹਨ: (1) ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਵਕੁੱ ਿੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ? (2) ਇਸ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਸ
ਤਰਹਾ ਪਤਾ ਲਿਦਾ ਹੈ?
ਪਵਹਲੇ ਸਿਾਲ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ, ਪਰਭਾਕਰ ਮੀਮਾਂਸੀ, ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ (ਿੈਿਤਾ)
ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਿਾਲ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ

ਵਿਆਨ ਸਿੈ-ਸਪਸ਼੍ਟ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਿਾਤ ਵਜਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ , ਉਸੇ ਆਿਾਰ
‘ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਿੀ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਰਆ ਲਈ ਉਤਸ਼੍ਾਹਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਅਸੀ ਵਕਰਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ
ਵਿਆਨ ਿਰੂਰ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਹੋਿੇਿਾ। ਝੂਠੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਰਆ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਵਹਲੇ ਜਿਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜੇਕਰ ਵਿਆਨ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਿੈ
ਆਮ ਆਿਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਿਲਤ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰ ਨਹੀ ਰਹੇਿਾ। ਦੂਸਰੇ
ਜਿਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਿੀ ਉਹ ਇਸੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਦੀ ਸਚੇਤਨਾ ਵਿਆਨ
ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਿਾਂਿ ਹੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ੰ ਕਾ ਨਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ
ਸ਼੍ੰ ਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਲਤ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਵਿਆਨ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ੰ ਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਿੰ ਜਾਇਸ਼੍
ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਨੂੰ
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼੍ੀਲ ਹੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਵਸੁੱ ਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੰ ਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਿਆਨ ਦੀ
ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਣਾਂ ਦਆਰਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਿੈਿਤਾ
ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਕਾਰਣਾਂ ਦਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ (ਔਿਾਰ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਨ
ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਆਮ ਆਿਾਰ ਮਨ ਦਾ ਸਪਰਸ਼੍ (ਛੋਹ) ਸਤਹ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਰਮਿਾਰ ਮਨ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਨਾਲ ਸਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਕਾਰਣ (ਅਰਿਾਤ ਉਪਕਰਣ) ਇਸ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਹਨ।
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ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਦਾ ਵਿਸੇਸ਼੍ ਕਾਰਣ, ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰ ਦਰੀਆਰਿਾਂ ਨਾਲ, ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਅੜ੍ਚਣ ਦੇ ਸੰ ਯੋਿ ਹੋਣਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਕਾਰਣ ਹੈ ਪਰਾਮਰਸ਼੍1 (ਆਿਾਰ-ਿਾਕ ਜਾਂ ਸਾਿਨਵਨਰਦੇਸ਼੍ ਦਾ ਵਿਆਨ), ਉਪਮਾਨ ਦਾ
ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਕਾਰਣ ਹੈ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦਾ ਵਿਆਨ, ਅਤੇ ਆਿਮ (ਸ਼੍ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ) ਦਾ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿਨਾਂ ਦੀ
ਸੰ ਿਤੀ ਅਤੇ ਇਕਸਰਤਾ ਦਾ ਵਿਆਨ। ਵਜਿੇਂ, ਸਾਡਾ ਵਕਸੇ ਰੰ ਿ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ
ਅੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਰੰ ਿ ਨਾਲ, ਅੜ੍ਚਣਰਵਹਤ, ਮੇਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰ ਤ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਾਡੀ ਵਿਆਨ ਦੀ
ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਵਿਆਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ ਪਰੰ ਤੂ ਇਕ ਅਲਿ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਿਮਦੀ
ਹੈ, ਅਰਿਾਤ ਅਨਮਾਨ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਸਫਲ ਵਕਰਆ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। “ਇਹ ਵਿਆਨ
ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਫਲ ਵਕਰਆ ਨੂੰ ਪਰੇਰਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਿੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਕਰਆ ਲਈ ਨਹੀ ਪਰੇਰਦਾ ਉਹ
ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ।“ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਕਰਆ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਿਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਿਆਨ
ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਵਜਸ ਦੀ “ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਕਰਆ” ਨਾ ਹੋਿੇ।

ਅਨਯਿਾਖਯਾਵਤ – ਅਿੈਿ ਵਿਆਨ
ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਅਨਯਿਾਖਯਾਵਤ2 (ਅਪਰਮਾ ਜਾਂ ਿਲਤ ਵਿਆਨ ਜਾਂ ਭਰਮ) ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਬਾਰੇ ਉਹ
ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚੀਿ ਨਹੀ ਹੈ – ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਆਨ (ਅਨਭਿ) ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਚ
ਵਨਿਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕਸੇ ‘ਮੋਤੀ’ ਨੂੰ ‘ਚਾਂਦੀ’
ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਿਲਤ ਵਿਆਨ ਹੈ, ਵਕਉਂਜੋ ਸਮਾਨਯ ਸਰੂਪ “ਚਾਂਦੀਪਣ” ਇਸ ਮੋਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਮੋਤੀ
ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ “ਮੋਤੀਪਣ” ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਰਭਾਕਰ ਮੀਮਾਂਸਿਾਦੀ ਅਪਰਮਾ ਜਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਨਹਾਂ ਅਨਸਾਰ ਸਮੁੱ ਚਾ ਵਿਆਨ
ਸਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਕਰਆ ਲਈ ਪਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਨ ਰੁੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਇਕ ਪਰਸ਼੍
ਮੋਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ, ਚਾਂਦੀ ਮੰ ਨਦਾ ਵਕ “ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਹੈ” ਤਾਂ ਉਹ ‘ਇਹ’ (ਜਾਣੀ ਕੇ ਮੋਤੀ) ਦਾ ਵਿਆਨ ਮੋਤੀ
ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਚਾਂਦੀ’ ਦਾ ਵਿਆਨ ਯਾਦਾਸ਼੍ਤ (ਵਚਤਿਣ) ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਿਾਤ ‘ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍’ ਅਤੇ ‘ਵਚਤਿਣ’ ਦੇ ਫਰਕ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਰਕ ਦੀ
ਨਾ-ਸਮਝ ਉਸ ਨੂੰ (ਿਲਤ) ਵਕਰਆ ਲਈ ਪਰੇਰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਮਾਂਸਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦਾ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਵਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਫਰਕ ਦੀ ਇਹ ਨਾਸਮਝੀ
ਵਕਸੇ ਪਰਸ਼੍ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਕਰਆ ਲਈ ਜਾਿੀ ਪਰੇਰਣਾ ਦੀ ਤਸੁੱ ਲੀਬਖਸ਼੍ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿ ਹੈ।
ਪਰ ਮੀਮਾਂਸਕਾਂ ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਵਿਆਨ ਵਕਰਆ, ਪਰਵਤਵਕਰਆ ਅਤੇ ਅਵਕਰਆ ਦਾ ਆਿਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ‘ਚਾਂਦੀ’, ਵਜਸ
ਲਈ ਪਰਸ਼੍ ਉਤਸਕ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਆਨ ਉਸ ਵਿਚ ਵਕਰਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਦਵਕ ‘ਮੋਤੀ’, ਵਜਸ ਲਈ ਉਹ

1

ਪਰਾਮਰਸ – ਵਿਚਾਰ, ਵਚੰ ਤਨ, ਵਿਆਨ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍]

2

ਅਨਯਿਾਖਯਾਵਤ - ਇਕ ਪਦਾਰਿ ਦਾ ਅਨਯਿਾ ਭਾਨ (ਪਰਤੀਤ) ਹੋਣਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੁੱ ਸੀ ਨੂੰ ਸੁੱ ਪ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ ਅਨਯਿਾਖਯਾਵਤ ਹੈ; ਖਯਾਵਤ =

ਵਕਹਾ ਵਿਆ, ਕਿਨ ਕੀਤਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍]
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਉਤਸਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਆਨ ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਵਤਵਕਰਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇਿਾ, ਅਤੇ ਫਰਕ ਦੀ ਨਾ-ਸਮਝ (ਭਾਿ ਵਿਆਨ
ਦੀ ਅਨ-ਉਪਸਵਿਤੀ) ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਰਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਵਤਵਕਰਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਕਰਆ
ਦੀ ਅਿਸਿਾ ਵਿਚ ਛੁੱ ਡ ਵਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਫਰਕ ਦੀ ਨਾ-ਸਮਝ, ਉਸ ਵਿਚ ਵਕਰਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਦੇ ਮਤਾਨਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਰਸ਼੍, ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ, ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਵਕ “ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਹੈ”
ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; “ਇਹ” (ਅਰਿਾਤ ਮੋਤੀ) ਅਤੇ “ਚਾਂਦੀ” ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਆਨ
ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍। ਮੋਤੀ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੈ ਵਸੁੱ ਿੀ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਮੋਤੀ’ ਨਾਲ ‘ਛੋਹ’ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ
ਦਾ ਉਸਦੇ ਪਾਰਿਾਮੀ (ਪਰਾ-ਅਨਭਿੀ) ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦਆਰਾ ਵਜਸ ਦੀ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ ਵਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਰ
ਦੇ ਨਕਸ (ਦੋਸ਼੍) ਕਰਕੇ ‘ਮੋਤੀ’ ਨੂੰ ‘ਚਾਂਦੀ’ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਰਿਾਤ ਉਹ ਸਾਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ‘ਚਾਂਦੀਪਣ’ ਨੂੰ
‘ਮੋਤੀ’ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਸਮਝ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੁੱ ਿੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਨ ਿਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਲੇ ਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸ਼੍ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਰਿਾਤ ਇਹ ਕਵਹੰ ਦਾ ਹੈ “ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਹੈ” ਤਾਂ ਉਹ “ਇਹ” ਨੂੰ
“ਚਾਂਦੀ” ਨਾਲ ਸਮਰੂਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਮਾਨਯ ਸਰੂਪ “ਚਾਂਦੀਪਣ” ਤੋਂ ਿਾਕਫ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਉਸ ਦਾ
ਵਿਆਨ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਿੇ ਇਕ ਵਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿਲਤ (ਪਰਮਾ ਜਾਂ ਅਪਰਮਾ) ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਹੋਣੀ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਕਰਆ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼੍ੇ (ਿਸਤ) ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਆਨ
ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਵਿਆਨ ਅਖਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਪਵਹਲਾ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਜਦ ਸਾਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼੍ੇ ਵਿਚ
ਸਮਾਇਆ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਨ ਸਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ; ਪਰੰ ਤੂ ਜਦ ਇਹ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿਸ਼੍ੇ ਵਿਚ ਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਵਿਆਨ ਿਲਤ (ਅਪਰਮਾ) ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਹੀ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਵਿਆਨ (ਪਰਮਾ) ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਰਆ ਿਲ ਪਰੇਰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ (ਫਲਦਾਇਕ) ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ (ਵਿਪਰੀਤ) ਅਪਰਮਾ ਦੀ ਪਰੇਵਰਤ ਵਕਰਆ ਵਨਸਫਲ
ਅਰਿਾਤ ਅਸਫਲ ਵਕਰਆ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਸਾਡੇ ਅਨਭਿ ਤੋਂ ਸਾਫ ਿਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡਾ ਵਿਆਨ (ਪਰਮਾ ਜਾਂ
ਅਪਰਮਾ) ਜੈਸੇ “ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਹੈ” ਵਸਰਫ ਵਨਰਿਾਵਰਕ ਵਿਆਨ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਸਮ, ਅਰਿਾਤ
ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਅਤੇ ਸਮਰਣ (ਯਾਦ ਜਾਂ ਚੇਤਾ), ਦਾ ਮੰ ਨ ਲੈ ਣਾ ਭੁੱ ਲ ਹੋਿੇਿੀ।

ਸੰ ਵਨਕਰਖ (ਸੰ ਵਨਕਰਸ਼੍) – ਿਸਤਆਂ ਦਾ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ
ਲੌ ਵਕਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍:
ਅਕਸ਼੍ਪਾਦ ਦੇ ਮਤਅਨਸਾਰ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਿਆਨ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼੍ਾ-ਿਸਤਆਂ
(ਇੰ ਦਰੀਆਰਿਾਂ) ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਚੰ ਤਨਸ਼੍ੀਲ ਜਾਂ ਅਵਚੰ ਤਨਸ਼੍ੀਲ ਹੰ ਦੇ ਹੋਏ ਭਰਮ-ਰਵਹਤ
(ਦੋਸ਼੍-ਰਵਹਤ) ਿੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀ ਹੰ ਦੇ ਵਕ ਇਹ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ
ਅਵਤ-ਵਿਸ਼੍ਾਲ (ਅਵਤ-ਵਿਆਪਵਤ) ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਮਰਣ (ਯਾਦ) ਅਨਮਾਨ ਿੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ,

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਤ-ਸੰ ਕੀਰਣ (ਸੀਵਮਤ) ਿੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਈਸ਼੍ਿਰ ਦਆਰਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍
ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਮਸ਼੍ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਨੂੰ ਸਾਵਖਆਤ-ਸੂਝ (ਅਨਭੂਤੀ3) ਮੰ ਨਦੇ
ਹਨ। ਜੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀਿਤ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ “ਮੈਂਨੰ ੂ ਵਸੁੱ ਿੀ
ਸਮਝ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰ ਤ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਵਨਵਮੁੱ ਤਕਾਰਣ
ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਨਮਾਨ, ਉਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਬਦਪਰਮਾਣ ਦੇ ਵਨਵਮੁੱ ਤਕਾਰਣ ਕਰਮਿਾਰ ਹਨ, ਆਿਾਰ-ਿਾਕ ਦਾ
ਵਿਆਨ, ਸਮਰੂਪਤਾ ਦਾ ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰ ਿਤੀ (ਇਕਸਰਤਾ) ਦਾ ਵਿਆਨ। ਪਰੰ ਤੂ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਦਾ ਵਨਵਮੁੱ ਤਕਾਰਣ
ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਹਨ।
ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿਚ ਸਵਨਕਰਖ ਛੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ:
(1)

ਸੰ ਯੋਿ: ਜੈਸੇ ਘੜ੍ੇ ਦੇ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ ਘੜ੍ੇ ਦਾ ਅੁੱ ਖ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ (ਮੇਲ) ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

(2)

ਸੰ ਯਕਤ-ਸਮਿਾਯ: ਜੈਸੇ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀਿਤ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਿਚ ਇਕ ਘੜ੍ੇ ਦੇ ਰੰ ਿ ਦਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍। ਇੁੱ ਿੇ
ਰੰ ਿ ਘੜ੍ੇ ਦਾ ਸਮਿਾਯ ਿਣ ਹੈ।

(3)

ਸੰ ਯਕਤ-ਸਮਿੇਤ4-ਸਮਿਾਯ: ਉਹ ਸਮਿਾਯ ਜੋ ਸੰ ਯਕਤ ਦੇ ਸਮਿੇਤ ਵਿਚ ਸਮਿਾਯ ਹੈ। ਜੈਸੇ,
ਘੜ੍ੇ ਦੀ “ਰੰ ਿਤ” (ਰੰ ਿ ਦਾ ਸਾਮਾਨਯ ਰੂਪ) ਦਾ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀਿਤ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਜਸ ਵਿਚ ਘੜ੍ੇ ਅਤੇ
ਅੁੱ ਖ ਦਾ ਸੰ ਯੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜ੍ੇ ਦੇ ਰੰ ਿ ਵਿਚ “ਰੰ ਿਤ” ਸਮਿਾਯ ਹੈ।

(4)

ਸਮਿਾਯ: ਜੈਸੇ ਆਿਾਿ (ਿਨੀ) ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਿਚ ਆਿਾਿ (ਿਨੀ) ਦਾ ਉਸ ਆਕਾਸ਼੍ ਵਿਚ
ਸਮਿਾਯ ਹੋਣਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼੍ ਸਾਡੇ ਕੰ ਨ ਦੇ ਪੋਲ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

(5)

ਸਮਿੇਤ-ਸਮਿਾਯ: ਉਹ ਸਮਿਾਯ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਮਿੇਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸ਼੍ਰਿਣੀ5 ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਿਚ
“ਆਿਾਿਪਣ” ਦਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਹੋਣਾ। ਇੁੱ ਿੇ ਆਿਾਿਪਣ, ਆਿਾਿ ਵਿਚ ਸਮਿਾਯ ਹੈ ਜੋ ਿਾਰੀ
ਨਾਲ ਉਸ ਆਕਾਸ਼੍ ਵਿਚ ਸਮਿਾਯ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰ ਨ ਦੇ ਪੋਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

(6)

ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣਤਾ: ਜੈਸੇ ਿਮੀਨ ਉੱਪਰ ਘੜ੍ੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ (ਅਭਾਿ) ਦਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍। ਇੁੱ ਿੇ ਸਾਡੀ ਅੁੱ ਖ
ਅਤੇ ਿਮੀਨ ਦਾ ਸੰ ਯੋਿ ਹੈ, ਉਹ ਿਮੀਨ ਵਜਸ ਉੱਪਰ ਘੜ੍ੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ।

ਅਲੌ ਵਕਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍:
ਅਲੌ ਵਕਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਉਪਰੋਕਤ ਛੇ ਵਕਸਮਾਂ ਦੇ ਸਵਨਕਰਖਾਂ ਦਆਰਾ ਨਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ। ਇਹ ਅਲੌ ਵਕਕ
ਸਵਨਕਰਖ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਲੌ ਵਕਕ ਸਵਨਕਰਖ ਵਤੰ ਨ ਵਕਸਮਾਂ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਸਾਮਾਨਯ

ਲਕਸ਼੍ਣ, ਸਵਨਕਰਖ ਵਜਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਾਮਾਨਯ ਹੈ; (2) ਵਿਆਨ ਲਕਸ਼੍ਣ, ਸਵਨਕਰਖ ਵਜਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
ਵਿਆਨ ਹੈ; ਅਤੇ (3) ਯੋਿਜ, ਸਵਨਕਰਖ ਜੋ ਵਚੰ ਤਨ (ਅੰ ਤਰਵਿਆਨ) ਦਆਰਾ ਉਤਪੰ ਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

3

ਅਨਭੂਤੀ - ਅਨਭਿ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਸਾਕਸ਼੍ਾਤਵਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ

4

ਸਮਿੇਤ - ਬਹਤ ਨੇੜ੍ੇ ਤੋਂ ਜੜ੍ੇ ਹੋਣਾ।

5

ਸ਼੍ਰਿਣੀ - ਸਣਨ-ਸੰ ਬੰ ਿੀ
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(1)

ਸਾਮਾਨਯ ਲੁੱਛਣ
ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਜਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਾਮਾਨਯਤਾ ਹੋਿੇ। ਇਹ ਸਾਮਾਨਯ ਵਿਆਨ
ਪਾਰਿਾਮੀ6 ਸੰ ਯੋਿ (ਸਵਨਕਰਖ) ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਿਾਮੀ ਸੰ ਯੋਿ ਦੀ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ ਸਾਮਾਨਯਤਾ (ਆਮ) ਹੈ।
ਜੈਸ,ੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੁੱ ਖ ਦਾ ਸੰ ਯੋਿ ਵਕਸੇ ਇਕ ਿੂੰ ਏ ਨਾਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਆਮ ਿੂੰ ਏ ਂ ਦਾ
ਪਰਤੁੱਖਣ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਤੁੱਖਣ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸਾਡੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਿੂੰ ਏ ਨਾਲ ‘ਸੰ ਯੋਿ’ ਇਕ ਸਿਾਰਣ ਸੰ ਯੋਿ ਹੈ ਅਤੇ “ਿੂੰ ਏਪਣ” (ਅਰਿਾਤ ਿੂੰ ਏ ਂ
ਦਾ ਸਾਮਾਨਯ ਲੁੱਛਣ) ਦਾ ਸਵਨਕਰਖ ਿੀ ਇਕ ਸਿਾਰਣ ਸੰ ਯੋਿ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ਸੰ ਯਕਤ-ਸਾਮਾਨਯ ਵਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱ ਚੀਆਂ (ਸਾਰੀਆਂ) ਿੂੰ ਏ ਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ ਨੂੰ ਸਿਾਰਨ
ਸੰ ਯੋਿ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਿਾਮੀ ਸੰ ਯੋਿ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਦਾ ਿੂੰ ਏ ਂ
ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਜੋ ਅਲਿ ਿਾਂ (ਦੇਸ) ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇ (ਕਾਲ) ਵਿਚ
ਂ ਣ” ਦਾ ਵਿਆਨ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੂੰ ਆਪਣ ਜੋ
ਿਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਿਾਮੀ ਸੰ ਯੋਿ ਵਿਚ “ਿੂਏਪ
ਹਰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਸੰ ਯੋਿ ਵਜਸ ਦੀ
ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ ਆਮ ਵਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨਯ ਵਿਆਨ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਰਿਾਮੀ ਜਾਂ ਅਲੌ ਵਕਕ ਸੰ ਯੋਿ ਵਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੌ ਵਕਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਮਾਨਯ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸ,ੇ
ਂ ਣ’ ਦਾ ਵਿਆਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪੁੱ ਤੀ (ਵਿਰੋਿ) ਦੇ ਸਿਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਕ
ਸਰਿਵਿਆਪੀ ‘ਿੂੰ ਏਪ
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਅਸੀ ‘ਸਰਬ-ਵਿਆਤਾ’ (ਸਰਬਿਯ) ਬਣ ਜਾਿਾਂਿੇ (ਅਰਿਾਤ ਇਕ ਿਸਤ ਦਾ ਵਿਆਨ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਾਂਿੇ) ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕਸੰ ਿਤ ਨਹੀ ਹੈ
ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਿੇਂ ਅਸੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨਯ ਸਭਾਅ ਦਾ ਵਿਆਨ ਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰੰ ਤੂ ਸਾਨੂੰ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ‘ਸਰਬ-ਵਿਆਤਾ’
ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ।

(2)

ਵਿਆਨ ਲੁੱਛਣ
ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੇ ਪਰਤੁੱਖਣ ਤੋਂ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸੰ ਯੋਿ ਨੂੰ ਵਿਆਨ-ਲੁੱਛਣ
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਦਲ ਦੀ ਲੁੱਕੜ੍ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਖਸ਼੍ਬੂਦਾਰ ਹੈ। ਖਸ਼੍ਬੂ (ਸਿੰ ਿ)
ਦਾ ਇਹ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀਿਤ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਿਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੁੱ ਖ
ਦਾ ਸੰ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਟਕੜ੍ੇ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰ ਿ ਅਤੇ “ਸਿੰ ਿਤਾ” ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਵਕ ਸੰ ਦਲ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਸਮਿਾਯ’ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨਾਲ ਕਰਮਿਾਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। “ਸਿੰ ਿਤਾ” ਦੀ ਯਾਦ
(ਵਸੰ ਵਮਰਤੀ) ਅਤੇ ਸਾਮਾਨਯ ਸੰ ਯੋਿ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ ਸਾਮਾਨਯ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸਿੰ ਿ
ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸੰ ਦਲ ਦੇ ਟਕੜ੍ੇ ਦੀ ਸਿੰ ਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ
ਿੀ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

6

ਪਾਰਿਾਮੀ – ਪਾਰ ਜਾਣ ਿਾਲਾ, ਸੰ ਸਾਰ ਸਾਿਰ ਤੋਂ ਤਰਕੇ ਲੰਘਣ ਿਾਲਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍], ਅਵਿਆਤਮਕ।
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ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਭਾਿੇਂ ਇਸ ਪਰਤੁੱਖਣ ਰਾਹੀਂ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ ਸਾਮਾਨਯ ਹੈ, ਅਸੀ
ਸਿੰ ਿ ਦੇ ਪਰਤੁੱਖਣ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ “ਸਿੰ ਿਤਾ” ਦੇ ਪਰਤੁੱਖਣ ਦੀ
ਤਸੁੱ ਲੀਬਖਸ਼੍ ਵਿਆਵਖਆ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ “ਸਿੰ ਿੀਪਣ” ਹੰ ਦਾ (ਜੋ ਵਕ ਸਿੰ ਿਤਾ ਦਾ

ਸਾਮਾਨਯ ਲੁੱਛਣ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ “ਸਿੰ ਿਤਾ” ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਿਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੰ ਦੇ। ਪਰ “ਸਿੰ ਿਤਾ”
ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨਯ ਲੁੱਛਣ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿੰ ਿ ਦਾ ਸਾਮਾਨਯ ਸਭਾਅ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਉਸ ਸੰ ਯੋਿ ਰਾਹੀਂ “ਸਿੰ ਿਤਾ” ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ
ਸਾਮਾਨਯ ਹੈ। ਅਰਿਾਤ ਸਾਮਾਨਯ ਪਰਤੁੱਖਣ ਰਾਹੀ ਅਸੀ ‘ਸਿੰ ਿਤਾ’ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨਯ ਰੂਪ (ਭਾਿ “ਸਿੰ ਿੀਪਣ”) ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ।
(3)

ਯੋਿਜ7
ਯੋਿਜ ਪਰਤੁੱਖਣ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਉਸ ਤਪੁੱ ਸਿੀ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਜਸ ਨੇ ‘ਪਰਮ-ਆਤਮਾ’ ਨਾਲ
ਸੰ ਯੋਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ (2) ਉਸ ਤਪੁੱ ਸਿੀ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਜੋ ਅਜੇ ਇਸ ਸੰ ਯੋਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ
ਵਿਚ ਰੁੱ ਵਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਵਹਲਾ ਤਪੁੱ ਸਿੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਚੀਿਾਂ ਦੇ ਪਰਤੁੱਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ,
ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਸਰਫ ਵਚੰ ਤਨ ਦੀ ਅਿਸਿਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਤੁੱਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਿਾਯਿਾਦ
ਘੜ੍ੇ ਦੇ ਰੰ ਿ ਦੇ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀਿਤ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ ਅੁੱ ਖ ਦਾ ਰੰ ਿ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ ਨੂੰ ਸੰ ਯਕਤ ਸਮਿਾਯ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਿਾਯ ਦੇ ਅਰਿ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਿਾਯ ਦੋ ਚੀਿਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਸੰ ਬੰ ਿ
ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਕ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀ ਰਵਹ ਸਕਦੀ। ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚ
ਸਮਾਈ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਨਿੱਤਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ਸਮਿਾਯ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਯਤਵਸੁੱ ਿ8 ਪਦਾਰਿਾਂ ਵਿਚ
ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਜਹੜ੍ੇ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਵਿਨਾਸ਼੍ ਦੀ ਅਿਸਿਾ ਵਿਚ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ
ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੋਿੇ, ਉਹ ਦੋਿੇਂ ਆਯਤਵਸੁੱ ਿ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜੈਸੇ ਅਿਯਿ-ਅਿਯਿੀ (ਖੰ ਡ-ਅਖੰ ਡ), ਿਣ-ਿਣੀ,
ਵਕਵਰਆ-ਵਕਵਰਆਿਾਨ, ਜਾਤੀ-ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍-ਵਨਿੱਤਦਰਿ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਿਾਯ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਿਾਿਾ, ਕੁੱ ਪੜ੍ੇ ਵਿਚ ਸਮਵਾਯ ਹੈ ਅਤੇ ਘੜੇ ਵਵਚ ਰੰਗ ਸਮਵਾਯ ਹੈ ਆਵਿ। ਅੰ ਸ਼੍ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਮੁੱ ਿਰ
ਰੂਪੀ ਵਿਆਨ, ਜਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਨ ਆਵਦ ਨੂੰ ਸਵਿਕਲਪਕ ਵਿਆਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਵਤੰ ਨ ਚੀਿਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਿਾਤ ਵਿਸ਼੍ਾ, ਵਿਿੇਯ9 (ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਕ) ਅਤੇ
ਇਨਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ। ਵਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਹੈ” ਇਸ ‘ਸਵਿਕਲਪ ਵਿਆਨ’
ਵਿਚ ‘ਆਦਮੀ’ ਵਿਸ਼੍ਾ ਹੈ, ‘ਸੋਟੀ’ ਵਿਿੇਯ, ਜਦ ਵਕ ਉਨਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਿ ‘ਸੰ ਯਕਤੀ’ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ
“ਇਸ ਫੁੱ ਲ ਦਾ ਰੰ ਿ ਹੈ,” ਵਿਚ ਫੁੱ ਲ ਵਿਸ਼੍ਾ ਹੈ, ਰੰ ਿ ਵਿਿੇਯ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ‘ਸੰ ਯਕਤੀ’ ਿਾਲਾ ਨਹੀ
ਬਲਵਕ ‘ਸਮਿਾਯ’ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਿਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਅਲਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ

7

ਯੋਿਜ = ਯੋਿ ਜਾਂ ਅੰ ਤਰਵਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪੰ ਨ

8

ਆਯਤ, ਆਯਤ – ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍], ਜੋ ਅਲਿ ਨਾ ਹੋਿੇ।

9

ਵਿਿੇਯ = ਵਿਵਿ ਸਾਿ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਨ ਯੋਿ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

7 ਕੁੱ ਲ 12

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਸੰ ਬੰ ਿ ਸੰ ਯਕਤੀ ਿਾਲਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਅਲਿ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ
ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਮਿਾਯ ਿਾਲਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੰ ਿ, ਫੁੱ ਲ ਵਿਚ ਸੰ ਯਕਤ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮਿਾਯ ਹੈ,
ਅਰਿਾਤ ਉਸਨੂੰ ਫੁੱ ਲ ਨਾਲੋਂ ਅਲਿ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਮਿਾਯ ਿਣ ਹੈ।

ਅਨਉਪਲਬਵਿਪਰਮਾਣਿਾਦ
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਅਭਾਿ (ਅਣਹੋਂਦ) ਦਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਨਹੀ ਬਲਵਕ
ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਵਿਆਨ ਉਸ ਚੀਿ ਦੇ ਸਿੈ-ਅਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਵਕਸੇ
ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਵਿਆਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ : ਜੇਕਰ ਬਰਤਨ ਇੁੱ ਿੇ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਹੋ
ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੁੱ ਿੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਨ ਦਾ

ਅਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਹੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਅਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਨੂੰ
ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਮੰ ਨਦੇ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਤਅਨਸਾਰ, ਅਭਾਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ “ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣਤਾ” ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ
ਦਆਰਾ ਪਰਤੁੱਖ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ, ਫਰਸ਼੍ ਉੱਪਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਅੁੱ ਖ ਦਾ ਫਰਸ਼੍ ਨਾਲ
ਸੰ ਯੋਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਉੱਪਰ ਬਰਤਨ ਦੀ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣਤਾ ਦਾ ਅਭਾਿ ਹੈ, ਯਾਨੀ, ਉਸ ਫਰਸ਼੍ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੈ ਵਜਸ
ਉੱਪਰ ਬਰਤਨ ਦਾ ਅਭਾਿ ਹੈ। ਵਜਸ ਇੰ ਦਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਉਸੇ ਇੰ ਦਰੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਿੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਿੀ ਚੀਿ ਇੰ ਦਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤੁੱਖਣਯੋਿ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇਕ ਰੰ ਿ ਅਤੇ ਉਸਦਾ
ਅਭਾਿ ਦੋਨੋ ਹੀ ਅੁੱ ਖ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤੁੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਿਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਭਾਿ ਕੰ ਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੰ ਿ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਅਭਾਿ ਨੁੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਸਆਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਜੀਭ ਰਾਹੀਂ, ਿਰਮਾਇਸ਼੍ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਸਪਰਸ਼੍
ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਤੁੱਖ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅਭਾਿਿਾਦ
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਅਭਾਿ’ ਿਰਿੀ ਕੋਈ ਅਲਿ ਚੀਿ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦਾ ਅਭਾਿ ਉਸ ਚੀਿ ਦੇ
ਅਭਾਿ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ (ਘੇਰੇ) ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰ ਯੋਿ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੀਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ, ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ
ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ (“ਇਸ ਫਰਸ਼੍ ਉੱਪਰ ਬਰਤਨ ਨਹੀ ਹੈ”) ਇਹ ਪਵਹਲਾ ਹੀ ਵਮਿ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਭਾਿ ਨਾਮ
ਦੀ ਅਲਿ ਕੋਈ ਚੀਿ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਸੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਫਰਸ਼੍” ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਬਰਤਨ ਦੇ
ਅਭਾਿ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਸੰ ਯੋਿ ਦਆਰਾ ਸਿਾਪਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਲਿ ਚੀਿ “ਅਭਾਿ” ਮੰ ਨਣੀ ਹੀ
ਪਏਿੀ, ਵਕ ਸਾਡਾ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਉਸ ਚੀਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਅਵਿਕਰਣ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ
ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰ ਯੋਿ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਚੀਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰ ਯੋਿ ਆਵਦ ਨਹੀ
ਹੈ ਬਲਵਕ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣਤਾ ਹੈ। ਉਪਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ “ਫਰਸ਼੍” ‘ਤੇ
ਵਨਰਭਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਿਾਤ ਬਰਤਨ ਦਾ ਅਭਾਿ ‘ਫਰਸ਼੍’ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾ
ਵਨਰਭਰ ਹੰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਰੂਪੀ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪੁੱ ਤੁੱ ਖਣ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿੀ ਹੰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਫਰਸ਼੍

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਉਪਰੰ ਤ ਇਹ ਆਿਾਨ10 ਅਤੇ ਆਿਰਤ11 ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੰ ਦਾ ਜੋ

ਇਨਹਾਂ ਦੋਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਅਨਰਿਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਪਏਿਾ ਵਕ
ਫਰਸ਼੍ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਚੀਿ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਿ “ਅਭਾਿ”
ਹੈ ਜੋ ਫਰਸ਼੍ ਤੋਂ ਵਬਲਕਲ ਅਲਿ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦਾ ਅਪਰਤੁੱਖਣ ਉਸ ਚੀਿ ਦੇ ਕੇਿਲ ਅਵਿਕਰਣ
ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਕਰਣ ਅਤੇ ਅਭਾਿ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣਤਾ। ਜਦੋ ਅਸੀ ਫਰਸ਼੍
ਉੱਪਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੁੱ ਖ ਦਾ ਸੰ ਯੋਿ ਉਸ ਫਰਸ਼੍ ਨਾਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ
ਉੱਪਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਇਕ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣਤਾ ਿਾਲਾ ਹੈ। [ਇਹ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣਤਾ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ
ਹੈ] ਇਸ ਸਵਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰ ਯੋਿ “ਸੰ ਯਕਤ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣਤਾ” ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣਤਾ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ
ਸਮਿਾਯ ਜਾਂ ਸੰ ਯਕਤ-ਸਮਿਾਯ ਆਵਦ ਿਾਲਾ ਹੈ।
ਹਰ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ (ਪਰਵਤਯੋਿੀ) ਿੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ ਸਿੈ ਬਰਤਨ ਹੈ।
ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਉਸਦੇ ਪਰਵਤਰੂਪ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਕਰਆ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ
ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪਰਵਤਰੂਪ ਦਾ ਵਿਆਨ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ

ਯਾਦਾਸ਼੍ਤ (ਵਸਮਰਤੀ) ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਫਰਸ਼੍ ਉੱਪਰ ਅਭਾਿ ਦੇ
ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਪਵਹਲਾਂ ਬਰਤਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਜਉਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੁੱ ਖ ਫਰਸ਼੍ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਫਰਸ਼੍ ਉੱਪਰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਭਾਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਸਾਰਿਲੌ ਵਕਕ (ਸਰਿਵਿਆਪਕ); (2) ਪਰਸਪਰ (ਅਨਯੋਯਾਭਾਿ), ਇਕ
ਪਦਾਰਿ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਹਣਾ, ਜੈਸੇ ਿਿਾ ਿਊ ਨਹੀ ਅਤੇ ਿਊ ਿਿਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਲੌ ਵਕਕ ਅਭਾਿ ਦੀ
ਅੁੱ ਿੇ ਉਪਿੰ ਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ: (ੳ) ਪਰਾਿਭਾਿ (ਪੂਰਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਪਰਾਕ-ਅਭਾਿ), ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ
ਪਵਹਲੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣਾ; ਜੈਸ,ੇ ਲੋ ਹੇ ਵਿਚ ਤਲਿਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਕਲ ਦੀ ਤਲਿਾਰ ਦਾ
ਅਭਾਿ ਸੀ, (ਅ) ਪਰਿਸਾਭਿ
ਵੰ
(ਉੱਤਰਿਰਤੀ), ਜੋ ਿਸਤ ਦੇ ਨਾਸ਼੍ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਸ ਹੋਿੇ; ਜੈਸੇ
ਆਵਤਸ਼੍ਬਾਿੀ ਜਲਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (ੲ) ਅਤਯੰਤਾਭਾਿ – ਸਭ ਸਵਮਆ ਵਿੁੱ ਚ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ;
ਜੈਸੇ ਸਹੇ ਦੇ ਵਸੰ ਿ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ਕਾਰਣਿਾਦ – ਪਰਤੁੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ (ਪਰਤੁੱਖਣ) ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
(1)

ਮਨ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼੍ੀ ਸਤਹ (ਅਰਿਾਤ ਿਸਤ) ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ। ਜਦ ਇਕ ਪਰਸ਼੍ ਡੂੰ ਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮੇਲ (ਸੰ ਯੋਿ) ਵਸਰਫ

10

ਆਿਾਨ - ਅਿਾਨ, ਸਮਾਉਣਿਾਲਾ, ਸੰ ਵਮਵਲਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ। ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜ੍ਾ।

11

ਆਿਰਤ = ਜੋ ਸਮਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਜੋ ਸੰ ਵਮਵਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਜੈਸੇ ਘੜ੍ੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ।
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ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਸਪਰਸ਼੍ੀ ਸਤਹ ਨਾਲ ਨਹੀ। ਉਸ ਿੇਲੇ ਮਨ ਵਦਲ ਦੇ ਨੇੜ੍ੇ ਪਰੀਤਤ 12
ਨਾੜ੍ੀ ਵਿਚ ਵਟਵਕਆ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾੜ੍ੀ ਦੀ ਸਪਰਸ਼੍ੀ ਸਤਹ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ
ਵਿੁੱ ਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੋਿੇਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼੍ੀ ਸਤਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਿਚ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
(2)

ਮਨ ਦਾ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ ਅਤੇ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼੍ਾ-ਿਸਤੂਆਂ (ਇੰ ਦਰਾਰਿ) ਨਾਲ ਵਮਲਾਪ।
ਜੈਸ,ੇ ਰੰ ਿ ਦੇ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਅੁੱ ਖ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ ਅਤੇ ਅੁੱ ਖ ਦਾ ਰੰ ਿ ਨਾਲ ਵਮਲਾਪ।

(3)

ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼੍ਾ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦਾ ਸਮਅਨਪਾਤੀ ਵਿਸਤਾਰ। ਯਾਨੀ ਪਦਾਰਿਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ (ਆਕਾਸ਼੍ ਿਾਂਿ)
ਜਾਂ ਸੂਖਮ (ਅਣੂ ਿਾਂਿ) ਪਸਾਰ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਅਣੂ’ ਅਤੇ ‘ਆਕਾਸ਼੍’ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਨਹੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਸਰਫ ਅਪਰਤੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨਮਾਨੇ (ਅਨਵਮਵਤ) ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਆਕਾਸ਼੍’, ਿਨੀ
ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅਣੂ’ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਅੰ ਵਤਮ ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਤਾ ਹੈ।

(4)

ਇੰ ਦਰਾਰਿ ਦਾ ਅਵਭਵਿਅਕਤ ਰੂਪ; ਜੈਸੇ ਰੰ ਿ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰ ਭਿ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼੍ਟ
ਰੂਪ ਹੋਿੇ। ਵਸਖਰ ਦਵਪਹਰੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੀ ਅਵਭਵਿਅਕਤੀ ਸਪਸ਼੍ਟ
ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਿਰਮ ਤਿੇ ਵਿਚ ਅੰ ਤਰਵਨਵਹਤ ਅੁੱ ਿ ਪਰਤੁੱਖ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ।

(5)

ਪਰਕਾਸ਼੍ (ਲੋ ਅ) ਦਾ ਇੰ ਦਰਾਰਿ ਨਾਲ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸੰ ਬੰ ਿ। ਜੈਸੇ, ਇਕ ਬਰਤਨ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰ ਭਿ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਲੋ ਅ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਿੇ।

(6)

ਵਿਘਨ (ਬਾਵਿਤ) ਦੀ ਿੈਰਮੌਜੂਦਿੀ। ਜੈਸ,ੇ ਕਈ ਬਾਰ ਬਹਤ ਵਿਆਦਾ ਵਨਕਟਤਾ ਅਤੇ ਬਹਤ ਵਿਆਦਾ
ਦੂਰੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮਨਅਣੂਤਿਿਾਦ – ਮਨ ਦਾ ਅਣੂਤਿ ਸਰੂਪ
ਵਜਨਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀ ਅਸੀ ਰੰ ਿ, ਆਿਾਿ (ਿਨੀ), ਸਿੰ ਿ, ਸਆਦ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼੍ (ਛੋਹ) ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਮਿਾਰ ਹਨ, ਅੁੱ ਖ, ਕੰ ਨ, ਨੁੱਕ, ਜੀਭ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼੍ੀ ਸਤਹ (ਚਮੜ੍ੀ)। ਸੁੱ ਖ, ਦੁੱ ਖ, ਇੁੱ ਛਾ, ਅਵਨਿੱਛਾ,
ਬੁੱ ਿੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਦੇ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ ਜੋ ਇੰ ਦਰੀ ਉਪਕਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਅੰ ਤਹਕਰਣ ਵਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰ ਜ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਹਨ। ਮਨ, ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਅਣਕ ਹੈ, ਵਕਉਂਜੋ ਅਸੀਂ ਅਲਿ ਪਦਾਰਿਾਂ
ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਇਕੋ ਸਮੇ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਿੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰ ਦਰਾਰਿਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤਾਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਪਰੰ ਤੂ
ਪਰਤੁੱਖਣ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸੰ ਯੋਿ ਮਨ ਨਾਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਅਨੰਤ (ਅਸੀਮ)
ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪੰ ਜ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ ਇਕੋ ਸਮੇ ਹੰ ਦਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਪੰ ਜੇ ਵਕਸਮ ਦੇ
ਪਰਤੁੱਖਣ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੋਣਾ
ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼੍ਟ ਹੈ ਵਕ ਮਨ ਇਕ ਸਮੇ ਵਸਰਫ ਇਕ ਹੀ ਇੰ ਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਿ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਅਰਿਾਤ ਮਨ ਆਕਾਰ ਵਿਚ “ਅਣਕ” ਹੈ।

12

ਪਰੀਤਤ = ਜੋ ਪਰੀ (ਦੇਹ) ਨੂੰ ਤਣੇ (ਫੈਲਾਿੇ, ਅੰ ਤੜ੍ੀ ਆਂਦ ਇਕ ਸੂਖਮ ਨਾੜ੍ੀ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਖ ਪਤੀ ਸਮੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿੇਸ਼੍ ਮੰ ਵਨਆ ਹੈ, ਵਦਲ

ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਵਝੁੱ ਲੀ। ਵਝੁੱ ਲੀ = ਝੀਂਿਰ, ਵਬੰ ਡਾ, ਬਹਤ ਬਰੀਕ ਵਛਲਕਾ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਅਨਵਿਯਿਸਾਯਿਾਦ – ਬੋਿ ਤੋਂ ਮਿਰੋਂ
ਕਈ ਦਾਰਸ਼੍ਵਨਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਵਕਸਮ ਦਾ ਵਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਪਯੋਿੀ ਕਾਰਜ
ਵਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਵਿਆਨ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ, ਸਾਰੇ
ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਜੋ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਨਭਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਵਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਇਹ ਕੰ ਮ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਿਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ
ਨਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਬਰਤਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਨ ਦੇ ਿਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਇਸ ਵਿਆਨ ਦਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਨਹੀ ਮੰ ਨ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਵਕ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੰ ਮ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਖਲਹੇ ਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ
ਹਰੇਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਸਭਾਉ ਅਨਸਾਰ, ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਪਦਾਰਿ ਨਾਲ ਜਵੜ੍ਆ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਉਸ ਪਦਾਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਵਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ, ਜੋ ਵਤਰਕੋਣੀ ਪਰਤੁੱਖਣ (ਵਤਰਪਟੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ਿਾਦੀ) ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੇ ਵਕ
ਹਰੇਕ ਵਕਸਮ ਦਾ ਵਿਆਨ ਸਿੈ-ਪਰਕਾਸ਼੍ੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੰ ਦਾ ਹੈ “ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ” ਵਜਸ ਵਿਚ

ਵਿਆਤਾ, ਵਿਆਤ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਤਰਪਟੀ ਵਿਆਨ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ
ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿੰ ਿੇਸ਼੍, ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਕ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਵਕਸਮ ਦਾ ਵਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ
ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਿਆਨ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਸਿੈ-ਚੇਤਨਤਾ’ ਜਾਂ ‘ਅਨਵਿਯਿਸਾਯ’ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਿਆਨ “ਇਹ” ਜਾਂ “ਬਰਤਨ” ਦੇ ਰੂਪ
ਵਿਚ ਪਰਿਟ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀ ਵਕ “ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ”;
ਅਤੇ ਵਜੰ ਨਾ ਵਚਰ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਟ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ (ਅਰਿਾਤ “ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ”) ਤਦ ਤਕ
ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ “ਇਹ” ਜਾਂ “ਬਰਤਨ” ਰੂਪੀ
ਵਿਆਨ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਸਿੈ-ਚੇਤਨਤਾ ਿਾਲ ਰੂਪ “ਮੈਂ ਇਹ
ਜਾਣਦਾ ਹਾ” ਜਾਂ “ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ” ਿਾਲਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਿਹਾਰਕ
ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੂਪ ਿਾਲਾ ਵਿਆਨ ਮਨ ਦੇ ਅਤੇ ਪਵਹਲੇ (ਪੂਰਿ) ਵਿਆਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ
ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲ ‘ਸੰ ਯਕਤ-ਸਮਿਾਯ’ ਹੈ, ਵਜਿੋਂ ਤਕ ਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਾ’ ਦਾ ਆਪਸੀ
ਮੇਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਪਵਹਲਾ ਵਿਆਨ ‘ਸਮਿਾਯ ਸੰ ਬੰ ਿ’ ਨਾਲ ਵਨਵਹਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ
ਵਪਛਲੇ ਰਾ (ਅਨਵਿਯਿਸਾਯ) ਵਿਆਨ ਪਵਹਲੇ (ਪੂਰਿ) ਵਿਆਨ ਦਾ ਮਾਨਸਕ (ਜਾਂ ਅੰ ਦਰਲਾ) ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਵਨਰਵਿਕਲਪਿਾਦ (ਸਮੀਪੀ ਜਾਂ ਵਸੁੱ ਿਾ ਪਰਤੁੱਖਣ)
ਪਰਤੁੱਖਣ ਨੂੰ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਅਰਿਾਤ,
(1)

ਵਸੁੱ ਿਾ (ਸਮੀਪੀ), ਅਵਚੰ ਤ (ਵਖਆਲ ਤੋਂ ਬਿੈਰ) ਜਾਂ ਵਨਰਵਿਕਲਪਕ,

(2)

ਮਵਿਅਸਿ, ਵਚੰ ਤਨਸ਼੍ੀਲ, ਸਪਸ਼੍ਟ ਜਾਂ ਸਵਿਕਲਪਕ।
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ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਪਰਤੁੱਖਣ, ਅਵਨਸ਼੍ਵਚਤ ਰੂਪੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼੍ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਦਾ
ਅਲਿ ਅਲਿ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕੇਿਲ “ਬਰਤਨ” ਜਾਂ ਕੇਿਲ “ਬਰਤਨਤਿ” ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ
ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੋਣਾ। ਇੁੱ ਿੋਂ ਤੁੱ ਕ ਵਕ ਕੇਿਲ “ਬਰਤਨ” ਜਾਂ ਕੇਿਲ “ਬਰਤਨਤਿ” ਿੀ ਅਵਨਸ਼੍ਵਚਤ ਰੂਪੀ
“ਕੋਈ ਚੀਿ” ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ “ਬਰਤਨ” ਜਾਂ “ਬਰਤਨਤਿ” ਕਵਹਣਾ ਬੇਤਕਾ ਅਤੇ ਬੇਅਰਿ ਹੈ। ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ
ਇੰ ਦਰੀਅਰਿਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੋਂ ਵਜਹੜ੍ਾ ਪਵਹਲਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸੁੱ ਿਾ ਅਤੇ ਅਵਚੰ ਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਿਾਤ
ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਚੰ ਤਨ ਜਾਂ ਪਰੇਰਣਾ ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਇਹ ਪਰਾ-ਇੰ ਦਰੀਆਈ ਜਾਂ ਅਿੋਚਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ
ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਮਝਿੋਚਰ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਨ ਸਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਨਾਮ ਆਵਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰ ਬੰ ਿ ਜਾਂ ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਤਾ ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼੍ੁੱ ਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰ ਦਰੀਆਿੀ, ਕੇਿਲ ਅਕਸ਼੍ਾਂ
ਜਾਂ ਸੰ ਿੇਦਨਾ ਤੁੱ ਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਵਿਕਲਪਿਾਦ – ਮਵਿਅਸਿ ਪਰਤੁੱਖਣ
ਸਵਿਕਲਪ ਪਰਤੁੱਖਣ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਨਸ਼੍ਵਚਤ ਿਾਲਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼੍ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ
ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਰਾਹੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ,”ਜੈਸੇ ਇਹ ਇਕ ਬਰਤਨ ਹੈ” ਵਜਸ ਵਿਚ “ਬਰਤਨਤਿ” ਸਮਾਨਯ
ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਆਰਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ “ਇਹ ਇਕ ਬਰਤਨ ਹੈ” ਇਕ ਸਵਿਕਲਪ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੈ।
------------

ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਅਨਵਮਤੀ ਵਿਆਨ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ
ਵਿਚ ‘ਸਾਿਯ’, ‘ਪੁੱ ਖ’ ਅਤੇ ‘ਹੇਤ’ ਦਾ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਮਾਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਿੰ ਿੇਸ਼੍, “ਅਨਮਾਨ ਖੰ ਡ” ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼੍ਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂਿੇ।
... ਚਲਦਾ
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