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

ਸ਼੍ਰੀ ਤਤਿਵਚੰ ਤਾਮਣੀ – ਤਰਕਸ਼੍ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ (2)
ਅਨਮਾਨ ਖੰ ਡ – ਅਨਵਮਤੀ ਵਨਰੂਪਣ
ਅਨਵਮਤੀ ਵਿਆਨ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ, ਪੁੱ ਖ ਅਤੇ

ਹੇਤ ਦਾ ਵਿਆਪਤੀ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ
ਇੁੱ ਥੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪੁੱ ਖ, ਅੁੱ ਿ ਨੂੰ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਿੂੰ ਏ ਨੂੰ ਹੇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ “ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ
ਹੈ” ਅਨਵਮਤ ਵਿਆਨ ਹੈ ਵਜੁੱ ਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਨ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਯਾਨੀ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਵਿਆਨ
ਰਾਹੀਂ ਵਜਸ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਪਰਾਮਰਸ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਿਚ ਫਰਕ
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਨਹੀ
ਮੰ ਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ,
(1)

ਹੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ’ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ;

(2)

ਹੇਤ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਪਰਿਾਨਤ ਜਾਂ ਵਿਿਾਦੀ ਪਵਰਸਥੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਿਾਂਡੋਲ (ਅਵਨਸ਼੍ਵਚਤ) ਿੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ;

(3)

ਹੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਅਕਸਰ “ਸੰ ਭਾਿਨਾ” ਿਾਲਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਨਸ਼੍ਵਚਤਤਾ
ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ।

ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਉਪਰੋਕਤ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪਰਤੁੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਿਨ ਿੀ ਹਨ, ਅਤੇ
ਅਨਮਾਨ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਸਾਿਨ ਹੈ। ਅਨਮਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਉਹ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਦੇ ਹਨ:
(1)

ਇਕ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਦੀ ਅਿੈਿਤਾ (ਅਪਰਮਾਣਕਤਾ) ਤਦ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਕਸੇ
ਇਕ ਪਵਹਲੇ ਸਮਰੂਪੀ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਦੀ ਅਿੈਿਤਾ, ਉਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਵਹਲਾ ਅਿੈਿ
ਜਾਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਪਰਵਕਰਆ ਦੀ ਪੂਰਿ-ਿਾਰਣਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ
ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਅਨਮਾਨ ਦੀ ਅਿੈਿਤਾ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਸਾਨੂੰ 'ਅਨਮਾਨ' ਦੀ
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱ ਵਸਆ, ਆਿਵਨਕ 'ਵਿਵਿਆਨ ਦਰਸ਼੍ਨ' ਦੇ ਸੰ ਿਾਦ ਵਿਚ "ਆਿਮਨ
ਵਿਰੋਿਾਭਾਸ" ਨਾਲ ਵਮਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ।
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(2)

“ਅਨਮਾਨ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਹੈ” ਇਹ ਕਥਨ ਵਕਸੇ ਮਾਹਰ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ
ਪਵਹਲਾ ਹੀ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਦੀ ਅਿੈਿਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਸੇ ਸ਼੍ੁੱ ਕੀ ਜਾਂ ਉਕੇ ਹੋਏ ਪਰਸ਼੍ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਪਤਾ ਲੁੱਿੇ ਵਕ ਪਰਸ਼੍ ਸ਼੍ੁੱ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਵਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ
ਵਨਸ਼੍ਚੈ ਹੀ ਪਰਤੁੱਖਣ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਅਨਮਾਨ ਰਾਹੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(3)

“ਅਨਮਾਨ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਹੈ”: ਕੀ ਇਹ ਕਥਨ ਿੈਿ ਹੈ ਜਾਂ ਅਿੈਿ? ਜੇ ਇਹ ਿੈਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਸ਼੍ਬਦਪਰਮਾਣ ਨੂੰ ਿੀ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਮੰ ਨਣਾ ਪਿੇਿਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਅਿੈਿ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਨੂੰ
ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਮੰ ਨਣਾ ਹੀ ਪਏਿਾ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਵਿਕਲਪ ਵਿਰੋਿੀ ਦੀ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀ ਨਾਲ ਅਢਕਿੇਂ ਹਨ।

(4)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜੇ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਅਿੈਿ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਤੁੱਖਣ ਿੀ ਿੈਿ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਿੈਿਤਾ ਅਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼੍ਾ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀ ਅਨਮਾਨ ਦੀ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਵਿਚ, ਪਰਤੁੱਖਣ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਕਸ ਤਰਹਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ, ਵਫਰ ਪਰਤੁੱਖਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਿੈਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਨਹੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਵਸਰਫ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੀ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਨਮਾਨ ਿੀ ਇਕ ਸਾਿਨ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਅਨਮਾਨ
‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਦੀ ਵਨਪੰ ਨ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਵਿਆਪਤੀ ਪੰ ਚਕਮ – ਵਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰ ਜ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ
ਿੰ ਿੇਸ਼੍, ਵਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਪੰ ਜ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼੍ਲੇ ਸ਼੍ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ:
(1)

ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਹੇਤ ਦੀ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸ,ੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ (ਸਾਿਯ) ਦੇ ਖੇਤਰ (ਅਵਿਕਰਣ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਿੂੰ ਆਂ (ਹੇਤ) ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ ਹੈ,
ਦੇਖੋ ਵਚੁੱ ਤਰ 1.0। ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਤਰੁੱ ਟੀਪੂਰਣ ਹੈ
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਕੇਿਲ-ਮਾਤਰ (ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਤੌਰ ‘ਤੇ) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ ਉੱਪਰ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਉਹ
ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ “ਜੋ ਜਾਣਨਯੋਿ (ਵਿਿਯੇਯ) ਹੈ, ਉਹ ਿਰਣਨਯੋਿ ਿੀ ਹੈ” (ਵਚੁੱ ਤਰ 2.0) ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ
ਵਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਜਹੜੀ ਿਰਣਨਯੋਿ ਤਾਂ ਹੋਿੇ ਪਰ ਵਿਿਯੇਯ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤੀ
ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਿਲਤ ਹੈ।
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ਵਚੁੱ ਤਰ 1.0: ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ
(2)

ਵਚੁੱ ਤਰ 2.0: ਜਾਣਨਯੋਿ, ਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ

ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਣ-ਹੋਂਦ (ਅਭਾਿ) ਦੇ ਉਸ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ “ਜੋ ਵਕ ਸਾਿਯ ਦਾ ਸਿੈ ਅਵਿਕਰਣ ਨਹੀ ਹੈ” ਹੇਤ
ਦੀ ਅਨਉਪਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ,
ਇੁੱ ਥੇ ਬੰ ਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈ।
ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ “ਦਰਖਤ” ਹੇਤ ਹੈ, ਅਤੇ “ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ” ਸਾਿਯ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਵਜਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ), ਦੇਖੋ ਵਚੁੱ ਤਰ 3.0। ਖੇਤਰ (3) ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱ ਥੇ ਬਾਂਦਰ ਿੀ ਨਹੀ ਬੈਠਾ
ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋਿੇਂ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ ਹਨ। ਖੇਤਰ (2) ਸਾਿਯ ਦੀ
ਅਣ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਉਹ ਵਹੁੱ ਸਾ (ਖੇਤਰ (1) ਵਿਚ) ਵਜਸ ਉੱਪਰ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀ
ਬੈਠਾ, ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਣ-ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਿਾਕਅੰ ਸ਼੍ ਨਾਲ “ਜੋ ਵਕ ਸਾਿਯ ਦਾ ਸਿੈ
ਅਵਿਕਰਣ ਨਹੀ ਹੈ।“ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਿੀ ਅਿੂਰੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਵਹਲੀ ਦੀ ਤਰਹਾ ਇਹ ਿੀ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ ਉੱਪਰ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ।
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ਵਚੁੱ ਤਰ 3.0: ਜਾਣਨਯੋਿ ਹੈ ਿਰਣਨਯੋਿ
(3)

‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਹੇਤ ਦੀ ਉਸ ਪਰਸਪਰ ਅਣ-ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਅਨ-ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਹੈ; ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ
(ਪਰਵਤਯੋਿੀ) ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ‘ਅੁੱ ਿ’ ਦਾ ਪਰਸਪਰ (ਉਲਟ) ਸੰ ਬੰ ਿ ਪਾਣੀ, ਪਸਤਕ, ਕੁੱ ਪੜਾ, ਮੇਜ਼ ਆਵਦ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਿਚ ਅਣ-ਹੋਂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਿੂੰ ਆ ਇਨਹਾਂ ਪਰਸਪਰ ਅਣ-ਹੋਦਾਂ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਨਹੀ ਹੈ
(ਦੇਖੋ ਵਚੁੱ ਤਰ 1.0)। ਅਰਥਾਤ ਿੂੰ ਆਂ ਅਨ-ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਪਸਤਕ ਬਿੈਰਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵਕ ਅੁੱ ਿ
ਦੇ ਪਰਸਪਰ (ਉਲਟ) ਅਣਹੋਂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ, ਪਸਤਕ ਬਿੈਰਾ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਿੂੰ ਆਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਪਸਤਕ ਬਿੈਰਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ ਹੈ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ।
ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਦਾ ਿੀ ਵਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ ਉੱਪਰ ਲਾਿੂ
ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਇਹ ਿੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਿਾਂਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਹੈ। ਵਚੁੱ ਤਰ 2.0 ਵਿਚ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਕ
ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰਸਪਰ ਅਣ-ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ ਿਰਣਨਯੋਿ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਿੇ।

(4)

‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਉਹ ਅਿਸਥਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਹੇਤ ਉਸ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ
ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
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ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆਂ, ਿੂੰ ਏ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ (ਅਣ-ਿੂੰ ਆਂ) ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ (ਪਰਵਤਯੋਿੀ) ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱ ਚੀ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ
ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਜੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ, ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਿੀ ਨਹੀ।
ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਦੇ ਮਤ ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਿੀ ਅਿੂਰੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ ਦੀ
ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਵਚੁੱ ਤਰ 2.0 ਵਿਚ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਜਾਣਨਯੋਿ ਦਾ ਕੋਈ ਅਭਾਿ
(ਅਣ-ਹੋਂਦ) ਨਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਵਨਿਾਸ ਿਰਣਨਯੋਿ ਦੇ ਅਭਾਿ (ਅਣ-ਹੋਂਦ) ਵਿਚ ਹੋਿੇ। ਵਿਆਨਯੋਿ ਦਾ
ਿਰਣਨਯੋਿ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(5)

ਜੋ ਸਾਿਯ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਨਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹੇਤ ਦੀ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ,
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ, ਵਜਸ ਥਾਂ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਉਪਸਵਥਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਿੀ ਅਿੂਰੀ
ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ ਉੱਪਰ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਵਜਿੇਂ ਅਸੀ ਵਚੁੱ ਤਰ 2.0 ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ
ਹਾਂ, ਜੋ ਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਨਯੋਿ ਦੀ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਨਹੀ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ ਵਨਸ਼੍ੇਿ (ਵਨਖੇਿ ਜਾਂ ਅਣਹੇਂਦ) ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ
ਿਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ “ਵਿਆਨਯੋਿ ਿਰਣਨਯੋਿ” ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਅਿੂਰੀਆਂ ਕਵਹ ਕੇ
ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਸੰ ਮਹਾ-ਵਿਆਘਰੋਕਤ ਵਿਆਪਤੀਲਕਸ਼੍ਣ (“ਵਸੰ ਘਾ” ਅਤੇ “ਬਾਘ” ਦਆਰਾ ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ ਿਈਆਂ
ਵਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ)
ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਪਵਹਲਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹਾਂ, ਬੰ ਿਾਲ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਨਸਾਰ, ਸ਼੍ਸ਼੍ਿਰ ਅਤੇ ਮਣੀਿਰ
ਤਰਕਸ਼੍ਾਸਤਰੀਆਂ ਿਲੋਂ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੀ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਦੀ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਉਪਾਵਿਆਏ ਿਲੋ ‘ਵਸੰ ਮਹਾ’ (ਸ਼੍ੇਰ) ਅਤੇ
‘ਵਿਆਘਰੋਕਤ’(ਬਾਘ) ਲਕਸ਼੍ਣ ਦੇ ਨਾਮ ਥੁੱ ਲੇ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।
(1)

ਵਿਆਪਤੀ ਉਹ ਅਿਸਥਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਹੇਤ ਦਾ ਇਹੋ ਵਜਹਾ ਅਵਿਕਰਣ ਨਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਦੀ
ਅਣ-ਸਵਹਉਪਸਵਥਤੀ ਹੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਿੂੰ ਏ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਉਪਸਵਥਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਵਕ ਿੂੰ ਏ
ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਨਾ ਹੋਿੇ।

(2)

ਵਿਆਪਤੀ ਉਹ ਅਿਸਥਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਹੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਵਿਕਰਣ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ
ਨਾਲੋਂ ਿੁੱ ਖਰਾ ਹੋਿੇ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
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ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਿੀ ਿੁੱ ਖਰਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਿੂੰ ਆ ਅੁੱ ਿ ਤੋਂ
ਕਦੇ ਿੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ।
ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ (ਲੁੱਛਣ) ਅਿੂਰੀਆਂ ਹਨ ਵਕਉਂਜੋ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਵਦਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ ਹੇਤ ਦਾ

ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਵਿਕਰਣ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸਾ ਿੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੋ
ਹੇਤ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਿਯ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਜੈਸੇ, ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਜੋ ਅਵਿਕਰਣ ਹੈ, ਉਹ
ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਨਹੀ ਹੈ।

ਿਯਵਿਕਰਣ1 ਿਰਮਅਿਵਛੰ ਨ2 ਅਭਾਿ3
ਇਹ ਉਹ ਅਭਾਿ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ (ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ), ਉਸ ਿਣ ਰਾਹੀ ਸਮਰੁੱ ਥ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ ਜੋ ਿੁੱ ਖਰੇ ਅਵਿਕਰਣ
ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੋਿੇ। ਜੈਸੇ ਵਕ ‘ਘਟਤਿ’ (ਘੜਾਪਨ) ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਅਭਾਿ ਹੈ।

ਵਿਆਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱ ਸੇ ਿਏ ਲੁੱਛਣ (ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ) ਅਿੂਰੇ ਹਨ ਵਕਉਂਜੋ ਉਹ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਕੇਿਲ-ਮਾਤਰ)
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਹੰ ਦੇ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਇਕ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹਿਾਚਕ (ਵਰਣਾਤਮਕ ਜਾਂ
ਵਨਸ਼੍ੇਿਮਈ) ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤੀ ਦੇ ਹਾਂਿਾਚਕ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ
ਵਿਆ ਬਲਵਕ ਇਹ ਦੁੱ ਸਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਵਕ ਵਿਆਪਤੀ ‘ਕੀ ਨਹੀ ਹੈ’। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ਉਪਾਵਿਏ ਇਨਹਾਂ
ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ “ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ” (ਸਾਿਯ ਦਾ ਅਭਾਿ) ਅਤੇ “ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਲਿ ਅਵਿਕਰਣ”
ਿਰਿੇ ਿਾਕਾਂਸ਼੍ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੇਿਲ-ਮਾਤਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਕ ਸਾਿਯ ਸਰਿਵਿਆਪਕ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਿਾਕਾਂਸ਼੍ਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਿਲ-ਮਾਤਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ ਵਿਚ ਿੀ, ਕਈ
ਤਾਰਵਕਕ ਉਸ ਅਣ-ਹੋਂਦ (ਅਭਾਿ) ਨੂੰ ਮੰ ਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ (ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਪੁੱ ਖ) ਉਸ ਿਣ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਵਣਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਤਰੂਪ ਤੋਂ ਅਲਿ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਥਨ “ਘਟ (ਘੜਾ) ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ” ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਘਟ ਦੇ ਿਣ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਸਮਿਾਯ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ, ਜੋ ਅੁੱ ਿ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ
ਸਮਿਾਯ ਸੰ ਬੰ ਿ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਨਹੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ “ਿਰਣਨਯੋਿਤਿ ਿੀ ਘਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀ ਹੈ” ਵਜਸ ਤੋਂ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ “ਘਟ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਿਰਣਨਯੋਿਤਿ ਿੀ ਅਭਾਿ ਹੈ”। [ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਵਦੁੱ ਤਾ
ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਘਟਤਿ ਦਾ ਹੋਣਾ ਘਟ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਿਣ ਨਹੀ ਹਨ। ਘਟ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਿਣਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿ
ਿਣਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] ਭਾਿੇਂ ਿਰਣਨਯੋਿਤਿ (ਸਾਿਯ) ਸਰਿਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਅਸੀ, ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ
ਅਭਾਿ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰ ਨ ਕੇ ਹੀ ਵਿਮਰਸ਼੍ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਵਕ ਘਟ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਤਾਸੀਰ) ਇਸ ਵਿਚ ਿਵਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵਕ
ਿਰਣਨਯੋਿਤਿ ਘਟ ਵਿਚ।

1

ਿਯਵਿਕਰਣ – ਅਲਿ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਿਚ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼੍ੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਤ, ਵਕਸੇ ਅਲਿ ਅਵਿਕਰਣ (ਘੇਰੇ) ਵਿਚ। [ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਕੋਸ਼੍]

2

ਅਿਵਛੰ ਨ – ਜਦਾ, ਿੁੱ ਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਲਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।[ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍]

3

ਅਭਾਿ – ਅਣਹੋਂਦ, ਿੈਰਮਾਜੂਦਿੀ।
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ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਨਕਤੇ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਦੇ ਹਨ:
(1)

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਾਿਯਅਭਾਿ (ਜੈਸੇ ‘ਘਟਤਿ’ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਅਨਉਪਸਵਥਤੀ) ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਪਤੀ ਦੀ
ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਤੀ ਉਹ ਅਿਸਥਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਹੇਤ ਉਸ ਅਭਾਿ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤ ਨਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਰੂਪ ਉਸ ਸਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼੍ਟ (ਸਮਰੁੱ ਥ) ਹੈ ਜੋ
ਸਾਿਯ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਵਿਚ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਸਮਰੂਪੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਹੇਤ
(ਿੂੰ ਆ) ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਨਾਲ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਿੀ ਨਹੀ
ਹੈ। ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਵਿਚ ਉਹ ਅਭਾਿ ਨਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤੇ ਿਏ ਹਨ।

(2)

ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਅਭਾਿ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(3)

ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਨੂੰ ਉਸ ਿਣ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੁੱ ਥ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ
ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਡੀ ਅਭਾਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

(4)

ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨਾ ਇੰ ਨਾ ਬੇਤਕਾ ਹੋਿੇਿਾ ਵਜੰ ਨਾ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਵਕ ਿਊ ਦੇ ਖਰਿੋਸ਼੍
ਿਰਿੇ ਵਸੰ ਿ (ਸ਼੍ਾਸ਼੍ਵਸੰ ਿ) ਨਹੀ ਹੰ ਦੇ। [ਵਕਉਂਵਕ ਖਰਿੋਸ਼੍ ਦੇ ਵਸੰ ਿ ਹੀ ਨਹੀ ਹੰ ਦੇ]

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ ਭਾਿੇਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡ ਜਾਂ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਲਿਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਉਪਲਬਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਨਿੇਂ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ
ਇਨਹਾਂ ਮਸਵਲਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਹੀ ਆਵਿਸ਼੍ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਹੋਰ ਿੀ ਵਿਸ਼੍ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਸਕੇ। ਹਰ ਸੰ ਭਿ ਘਟਨਾ, ਸੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਪਵਹਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਵਸਿਾਂਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਨਪੰ ਨ,
ਸਰਲ, ਸਚੁੱ ਜਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਰਖਣਯੋਿ ਅਤੇ ਦਹਰਾਉਣਯੋਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ, ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਛੋਟ,
ਝਠਲਾਉਣਯੋਿ ਿੀ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰਿਪਕਸ਼੍ – ਵਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪੁੱ ਤੀਜਨਕ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ
ਿੰ ਿੇਸ਼੍, ਪੂਰਿਜ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਿਲੋਂ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਰੁੱ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਨਰਣਾਇਕ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ।

ਵਸੁੱ ਿਾਂਤ ਲਕਸ਼੍ਣਮ – ਵਨਰਣਾਇਕ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਆਪਣੀ
ਨਿੀ ਅਤੇ ਸੋਿੀ ਹੋਈ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਿਾਲੀ ਹੈ
ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਭਾਿ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਆਰਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:
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ਵਿਆਪਤੀ, ਹੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਿਾਲਾ ਉਹ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਉਸ ਅਵਤਅੰ ਤ
ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਸਰੂਪ ਦਆਰਾ ਸਮਰੁੱ ਥ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਜੋ ਹੇਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ,
ਪਰੰ ਤੂ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਲਿ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ,
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਏ (ਹੇਤ) ਦੀ ਅੁੱ ਿ (ਸਾਿਯ) ਨਾਲ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੁੱ ਿ ਵਜਸ ਦਾ ਿਣ ਘੜੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰਾਹੀਂ
ਨਹੀ ਪਰਿਟਾਇਆ ਵਿਆ, ਅਤੇ ਅਵਤਅੰ ਤ ਅਭਾਿ ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਸਰੂਪ ਘੜਾ ਹੈ, ਿੂੰ ਏ ਿਾਲੇ ਸਾਂਝੇ
ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੜੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਲਿ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਵਚੁੱ ਤਰ
4.0)।
ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਵਿਚ ਕੇਿਲ ਮਾਤਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ ਿੀ ਸੰ ਵਮਲਤ ਹੈ ਵਕਉਂਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਦਾ
ਅਭਾਿ ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਉਸ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਤ ਦੇ ਸਾਝੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ
ਵਨਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਚੁੱ ਤਰ 5.0 ਵਿਚ ਜਾਣਨਯੋਿ ਿਰਣਨਯੋਿ ਨਾਲ ਸਵਹਉਪਸਵਥਤ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਘੜੇ ਦੇ
ਸਰੂਪ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀ ਪਰਿਟਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਵਕ ਘੜਾ ਿਰਣਨਯੋਿ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ),
ਅਤੇ ਅਵਤਅੰ ਤ ਅਭਾਿ, ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਸਰੂਪ ਘੜਾ ਹੈ, ਜਾਣਨਯੋਿ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੜੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਲਿ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਚੁੱ ਤਰ 4.0 ਅਵਤਅੰ ਤ ਅਭਾਿ
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ਸਮਾਨਯਅਭਾਿ
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਿੀ ਅਿੂਰੀ ਹੈ ਵਕਉਂਜੋ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅੁੱ ਿ ਵਿਿਿ ਵਕਸਮ ਦੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ , ਜੈਸੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਅੁੱ ਿ, ਹਿਨ
ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਲਿਦੀ ਹੋਈ ਅੁੱ ਿ ਆਵਦ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅੁੱ ਿ ਐਸੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਿੂੰ ਏ
ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ, ਅੁੱ ਿ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਦਾ ਅਭਾਿ (ਜਾਣੀਵਕ
‘ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਅਭਾਿ’ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਹੋਇਆ ‘ਅੁੱ ਿ’) ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
ਇਸ ਵਨਰਣਾਇਕ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਨੂੰ ਵਿਿਾੜ ਵਦੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਚਾਹੇ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਿਵਭੰ ਨ ਅੁੱ ਿਾਂ ਦਾ ਅਭਾਿ ਹੈ , ਜੋ ਸਰੂਪ ਉਨਹਾਂ
ਅਭਾਿਾਂ ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਬਰਾਬਰ, ਅਰਥਾਤ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਸਰਬਜਨਕ (ਆਮ) ਪਰਵਕਰਤੀ
(ਸਰੂਪ), ਨਹੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ; ਉਨਹਾਂ ਅੁੱ ਿਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਲਿ ਅਲਿ ਹਨ,
ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਿਣ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਰਸੋਈ ਿਾਲੀ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਹਿਨ ਿਾਲੀ ਅੁੱ ਿ ਤੋਂ ਿੁੱ ਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰ ਨਣਾ ਪਿੇਿਾ ਵਕ ‘ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਅਭਾਿ’, ‘ਆਮ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਅਭਾਿ ਹੈ’, ਜੈਸੇ “ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ” ਜੋ ਵਕ
ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਅਭਾਿ ਤੋਂ ਿੁੱ ਖਰਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ “ਇੁੱ ਥੇ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ।“ ਇਕ ਆਮ ਰੂਪੀ ਅਭਾਿ
(ਸਮਾਨਯਅਭਾਿ) ਉਹ ਅਭਾਿ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਪਰਵਕਰਤੀ ਿਾਲਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਜੇ ਆਮ ਰੂਪੀ ਅਭਾਿ
(ਸਮਾਨਯਅਭਾਿ) ਕੇਿਲ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਅਭਾਿਾਂ ਦਾ ਕਲ ਜਮਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਨਾ ਪੈਦਾ
ਹੰ ਦੀ ਵਕ ‘ਕੀ ਹਿਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰ ਿ ਨਹੀ ਹੈ?’ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਹਿਾ ਦੇ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਰੰ ਿ ਜੈਸੇ ਲਾਲ, ਹਰਾ,
ਪੀਲਾ ਆਵਦ ਨਹੀ ਹੰ ਦੇ; ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਪਈ ਹਿਾ ਵਿਚ ਆਮ ਰੂਪੀ ਰੰ ਿ ਦਾ
ਅਭਾਿ ਨਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਵਿਆਪਤੀ
ਇਹ ਤਾਂ ਮੰ ਨਣਾ ਪਿੇਿਾ ਵਕ ਹਿਨ ਿਾਲੀ ਜਿਹਾ ਦੇ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਪਰਬਤ ਿਾਲੀ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਅਭਾਿ ਹੈ ਅਤੇ
ਪਰਬਤ ਦੇ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਅਵਿਰਕਣ ਵਿਚ ਹਿਨ ਿਾਲੀ ਅੁੱ ਿ ਅਭਾਿੀ ਹੈ। ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਵਿਆਪਤੀ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨਹੀ ਹੈ ,
ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋ ਵਿਵਭੰ ਨ ਅਵਿਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਿਾਪਰਦੇ ਹਨ (ਅਰਥਾਤ ਵਨਿਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਪਰੰ ਤੂ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋ ਇਕੋ ਹੀ
ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਿਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤੀ ਿਾਲੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੈਸੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤੀ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਦੋਨੋ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾ
ਵਕ ਅੁੱ ਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੂੰ ਏ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ, ਪਰ ਿੂੰ ਏ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਘਟਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਉਨਹਾਂ

ਦੀ ਅਨਰੂਪੀ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਪਤੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਬਪੁੱ ਖੀ (ਸਰਬੰ ਿੀ) ਸੰ ਬੰ ਿ
ਇਸ ਵਿਸੇਸ਼੍ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰਾਹੀ ਭੰ ਿ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਕਉਂਜੋ ਵਜੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾ ਦਾ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍-ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪਵਰਭਾਵਸ਼੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
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(ਪ1)

ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ, ਹੇਤ ਦੀ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਉਸ ਅਵਤਅੰ ਤਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਤੋਂ ਵਿਵਭੰ ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਹੇਤ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿਯ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੇਖਾਵਚੁੱ ਤਰ (ਵਚੁੱ ਤਰ 6.0) ਵਿਚ (ੳ) ਅੁੱ ਿ (ਸਾਿਯ) ਅਤੇ ਿੂੰ ਏ (ਹੇਤ) ਦਾ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਿਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ;
(ਅ) ਘੜੇ ਦੇ ਅਵਤਅੰ ਤ-ਅਭਾਿ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ; (ੲ) ਘੜੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਘੜੇ ਦੇ ਅਵਤਅੰ ਤ-ਅਭਾਿ (ਅਰਥਾਤ
(ਅ)) ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ, ਘੜੇ (ਘੜੇ ਦੇ ਅਵਤਅੰ ਤ-ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ) ਤੋਂ ਵਿਵਭੰ ਨ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਅੁੱ ਿ, ਘੜੇ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ (ਯਾਨੀ (ੲ) ਵਿਚ) ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ
(ੳ) ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਵਚੁੱ ਤਰ 6.0 ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ: ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ (ਪ1)
(ਪ2) ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ, ਹੇਤ ਦੀ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਉਹ ਉਪਸਵਥਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ, ਪਰਸਪਰਅਭਾਿ ਜੋ ਹੇਤ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸੀ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਨਾਲੋ ਵਿਵਭੰ ਨ ਹੈ।
ਰੇਖਾਵਚੁੱ ਤਰ (ਵਚੁੱ ਤਰ 7.0) ਵਿਚ ਵਿਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਵਿਕਰਣ ਹੈ।
ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ (ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ, ਮੇਜ਼ ਆਵਦ ਦਾ ਅਭਾਿ) ‘ਿੂੰ ਏ’ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਮਵਥਆ ਵਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ (ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ, ਮੇਜ਼ ਆਵਦ ਦਾ ਭਾਿ (ਮੌਜੂਦਿੀ)) ਵਿਰਤ ਦੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਵਹੁੱ ਸੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ
ਤਰਹਾ ਇਹ ਦੋਨੋ ਅਵਿਕਰਣ, ਯਾਨੀ (1) ਅਤੇ (2), ਅਲਿ ਅਲਿ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਵਕ
ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਤੀ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
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ਵਚੁੱ ਤਰ 7.0 ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ: ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ (ਪ2)
(ਪ3) ਵਿਆਪਤੀ, ਹੇਤ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਉਸ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਹੈ
ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਹੇਤ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੇਖਾਵਚੁੱ ਤਰ (ਵਚੁੱ ਤਰ 8.0) ਵਿਚ ਵਿਰਤ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਿੂੰ ਏ (ਹੇਤ) ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ (ਸਾਿਯ) ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ
ਹੈ। (ਅੁੱ ਿ ਦਾ) ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ (ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ, ਮੇਜ਼ ਆਵਦ) ਹੇਤ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ (ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ, ਮੇਜ਼ ਆਵਦ) ਵਿਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ
ਅੁੱ ਿ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਹੈ।

ਵਚੁੱ ਤਰ 8.0 ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ: ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ (ਪ3)
(ਪ4) ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਪਵਰਭਾਵਸ਼੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ, ਹੇਤ ਦੀ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਉਹ
ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੇਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਾਵਿ (ਸ਼੍ਰਤ) ਨਾ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੋਿੇ। [ਪਰ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ
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ਵਿਚ, ਅਕਸਰ, “ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ” ਸ਼੍ੁੱ ਿ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਿਵਣਤਕ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦਆਰਾ ਪਰਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਾਸੰ ਵਿਕ ਉਪਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿੀ ਅਵਨਿਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਵਸਿਾਂਤਾਂ
ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਿੈਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਵਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਦੀ
ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਿਲਤ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ (ਅਵਿਕਰਣ) ਅਲਿ ਹੈ।]
(ਪ5) ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਹੇਤ ਦੀ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਉਸ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਵਤਅੰ ਤਭਾਿ ਨਾਲ ਸਵਹ-ਵਨਿਾਸੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹੇਤ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ
ਅਵਤਅੰ ਤ-ਅਭਾਿ ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਟਦਾ (ਸਮਰੁੱ ਥ) ਹੈ।
ਰੇਕਾਵਚੁੱ ਤਰ ਵਚੁੱ ਤਰ 9.0 ਵਿਚ ਵਿਰਤ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਥਾਂ ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਹੈ। ਘੜੇ ਦੇ ਅਵਤਅੰ ਤ

ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਘੜਾ ਹੈ। ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਘੜੇ ਦਾ ਅਵਤਅੰ ਤ ਅਭਾਿ ਹੈ। ਘੜੇ ਦਾ
ਅਵਤਅੰ ਤ ਭਾਿ ਵਿਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਅਵਤਅੰ ਤ ਅਭਾਿ ਹੈ। ਅੁੱ ਿ ਦੇ ‘ਅਵਤਅੰ ਤ ਅਭਾਿ’ ਦਾ
ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਹੈ ‘ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਭਾਿ’ ਜੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹ-ਵਨਿਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਥਤੀ
ਿੂੰ ਏ (ਹੇਤ) ਨਾਲ ਹੈ।

ਵਚੁੱ ਤਰ 9.0 ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ: ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ (ਪ5)
(ਪ6) ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਉਹ ਿਣ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਹੇਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰ ਭੋਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਪਤੀ ਿਰਹਉਪਾਉ (ਵਿਆਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਾਿਨ)
ਕਈ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰ ਿ ਿਾਪਰਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਨਰੀਖਣਾ, ਵਿਆਪਤੀ
ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ਿਰਹਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਿਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਿੂੰ ਏ ਨੂੰ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਤੀ
ਸੰ ਬੰ ਿ ਿਰਹਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਿਾਰਣਾ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਨਹਾਂ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ:
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(1)

ਿੁੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਤੇ ਵਨਰੀਖਣ ਵਿਆਪਤੀ ਿਰਹਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਨਹਾਂ
ਵਨਰੀਖਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ (ਸਮਤਾ) ਦੀ ਘਾਟ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਜਉਂ ਹੀ ਇਹ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੇ ਵਨਰੀਖਣ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਇਕੁੱ ਠ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ
ਵਿਆਪਤੀ ਦੇ ਿਰਹਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਨਹੀ ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਿਜ਼ਰੇ ਵਨਰੀਖਣਾਂ ਦਆਰਾ
ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਛੁੱ ਵਡਆ ਪਰਭਾਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸਮਰੂਪੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਵਿਆਪਤੀ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਮਰੂਪੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਾਂ
ਪਵਰਸਥਤੀਆਂ) ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਿੂੰ ਆ ਰਸੋਈ ਵਿਚ, ਹਿਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ
ਆਵਦ। [ਪਰ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, “ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਪਤੀ” ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਾ ਹੀ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ; ਪਰਯੋਿਸ਼੍ਾਲਾਿਾਂ ਵਿਚ ਅਲਿ ਅਲਿ ਵਿਆਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਯੋਿਾਂ ਦਆਰਾ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰ ਕੜੇ ਅਤੇ
ਕਦਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ ਵਿਵਭੰ ਨ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਨਰੀਖਣਾਂ ਦਆਰਾ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਤਥ ਅਤੇ
ਅੰ ਕੜੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ ਦਾ ਆਿਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰਤ ਵਸਰਫ ਇਹ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨੂੰ
ਵਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੋਣਾ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਜੰ ਨਾ ਵਚਰ ਅਸੀ ਇਸ “ਵਿਵਿਆਨਕ
ਵਿਆਪਤੀ” ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿਚ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਨ ਿੈਿ ਅਤੇ ਅਵਤਅੰ ਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ।]

(2)

ਇਸ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ (ਪਨਰਾਵਿਰਤੀ) ਵਨਰੀਖਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿੁੱ ਖਰੇ
ਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰੀਖਣ, ਜਾਂ ਅਨੇਕ ਵਦਰਸ਼੍ਟਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ, ਜਾਂ ਵਫਰ ਇੁੱ ਕੋ ਵਦਰਸ਼੍ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਲਿ ਅਲਿ ਸਮੇ
‘ਤੇ ਵਨਰੀਖਣ? ਇਨਹਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਬਦਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਤੀ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ
‘ਰੰ ਿ’ ਅਤੇ ‘ਸਆਦ’ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਸੰ ਿ ਸੰ ਿ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਥਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ‘ਰੰ ਿ’ ਅਤੇ ‘ਸਆਦ’ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕੋ ਥਾਂ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਸਾਥ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚ
ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱ ਕ ਹੈ? ਇਕ ਵਦਰਸ਼੍ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਅਲਿ ਅਲਿ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਵਿਚ ਅਸੀ ਇਹ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਕੰ ਨੀ ਬਾਰ ਵਨਰੀਖਣ
ਕਰਨਾ ਉਵਚੁੱ ਤ ਹੋਿੇਿਾ। ਇਹ ਵਕੰ ਨੀ ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਿਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਨਸ਼੍ਵਚਤਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ
ਵਿਚ ‘ਫਰਸ਼੍’ ਅਤੇ ‘ਕਲਮ’ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਿੇਂ ਇਕੁੱ ਵਠਆਂ
ਵਪਆ ਸੈਕੜੇ ਬਾਰ ਹੀ ਵਕਉਂ ਨਾ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਿੇ।

(3)

ਕਈ ਹੋਰ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਸਵਹਚਾਰ’ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ‘ਤਰਕ’ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ
ਦੇ ਿਰਹਣ ਦਾ ਸਾਿਨ ਬਣਦਾ ਹਨ। ਜੈਸੇ, ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਵਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀ ਪਵਹਲੇ ਨੂੰ
ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਇਸ ਵਸੁੱ ਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੰ ਚਦੇ ਹਾਂ
ਵਕ ਜੇਕਰ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨਾ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਿੂੰ ਏ ਨੂੰ ਅੁੱ ਿ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਹੰ ਦੇ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਬੇਤਕੀ ਹੈ, ਵਨਸ਼੍ਚੇ ਹੀ ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ
ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
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ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਅਨਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਵਨਰਾਿਾਰ ਹੈ, ਵਕਉਂਜੋ ਤਰਕ ਆਪਣੇ ਅਪ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ
ਿਰਹਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ
ਇਕ ਪਰਸ਼੍ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਿਰਹਣ ਨਹੀ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ,
ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਵਜਸ ਨੇ ਵਕ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਿੀ ਅਨਭਿਾਂ ਦੇ ਬੇਤਕੇਪਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਲਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿਚ
ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਿਾਦਵਿਿਾਦ ਯਿਾਂਯਿਾਂਤਰ ਕਰਦੇ ਰਵਹ ਜਾਿਾਂਿੇ ਅਤੇ ਵਫਰ ਿੀ
ਇਹ ਵਨਸ਼੍ਚਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਿੇ ਵਕ ਕੀ ਤਰਕ ਵਿਆਪਤੀ ਿਰਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਵਕ ਵਿਆਪਤੀ
ਿਰਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ।

ਵਿਆਪਤੀਿਰਹਉਪਾਉ ਵਸਿਾਂਤ (ਵਿਆਪਤੀ ਿਰਹਣ ਬਾਰੇ ਵਨਰਣਾ)
‘ਸਹਚਾਰ’ ਦਾ ਉਪਾਿੀਆਂ (ਸ਼੍ਰਤਾਂ) ਤੋਂ ਬਿੈਰ (ਮਕਤ) ਵਨਰੀਖਣ, ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ਿਰਹਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੈ,
ਜੈਸੇ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ (ਸਹਚਾਰ) ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਵਕਉਂਜੋ ਪੂਰਿਕ (ਯਾਨੀ ਿੂੰ ਆ) ਵਪਛਲੇ ਰੇ (ਯਾਨੀ ਅੁੱ ਿ) ਨਾਲ
ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਉਪਾਵਿ ਦੇ ਵਨਰੰ ਤਰ ਜਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਉਪਾਿੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਵਨਰਸੰ ਦੇਹ ਜਾਂ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਣ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਨਰਸੰ ਦੇਹ (ਯਾਨੀ ਵਨਸ਼੍ਵਚਤ) ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਸਹਚਾਰ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਉਪਾਿੀਆਂ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ
ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਅਸੀ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਿਰਹਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ , ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰ ਦੇਹਪੂਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਿਰਹਣ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਸ਼੍ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਦੇਹ ਦੋ ਸੋਵਮਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਰਥਾਤ ਕਈ ਬਾਰ ਉਪਾਵਿ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ੁੱ ਕ
ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰ ਸਾਂਝੇ ਿਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਿਣਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਪਛਾਣ ਤੋਂ। ਮਿਰਲੇ ਸੋਮੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਜਦ
ਅਸੀ ਅੰ ਿੇਰੇ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਉੱਚੀ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਹੋਿੇ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਪਰਸ਼੍ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੰ ਭਾ,
ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਚੇਪਣ ਵਿਚ ਪਰਸ਼੍ ਅਤੇ ਖੰ ਭੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਿਣ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਾਲ ਨਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਜੋ ਵਕ
ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਿਣ ਹੈ। ਪੂਰਿਕ ਸੋਮੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੁੱ ਲੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਅੁੱ ਿ ਲੁੱਿੀ ਹੋਿੇ ਵਜਸ
ਵਿਚ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਵਿਆਪਤੀ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਾ ਦਾਅਿਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ‘ਵਿੁੱ ਲਾ ਬਾਲਣ’ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੀ ਉਪਾਵਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।4
ਕਈ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਕਦੇ ਿੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼੍ ਿੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜੈਸੇ ਅੁੱ ਖ
ਦੀ ਵਨਕਟ-ਵਦਰਸ਼੍ਟੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਦੂਰੀ ਆਵਦ। ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਜੈਸੇ ਇਹ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਵਕ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਿੂੰ ਏ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਇਸ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਤਾਰਵਕਕ ਦਲੀਲ
ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਭਖਦੇ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਿੋਲੇ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਿੀ
ਿੂੰ ਆ ਵਨਕਲਦਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਐਸਾ ਨਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨਹੀ ਹੈ (ਪਰੰ ਤੂ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ
ਐਸਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ)। [ਇੁੱ ਥੇ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਇਹ ਮੰ ਨੀ ਿਈ ਹੈ ਵਕ ਵਿਆਪਤੀ ਉਪਾਵਿ ਰਵਹਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।]
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਨਰੰ ਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜੰ ਨਾ ਵਚਰ ਵਕ ਸ਼੍ੰ ਕਾ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਪੁੱ ਛਲਖਰੀ
(ਜਾਂ ਪਰਵਤਿਾਮੀ ਜਾ “ਅਨਿਸਥਾ”) ਦਲੀਲ ਉੱਪਰ ਕਈ ਬਾਰ ਆਰੋਪ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਕਦੇ ਿੀ ਖਤਮ ਨਹੀ

4

ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਿੂੰ ਏ ਨਾਲ ਨਹੀ; ਅਰਥਾਤ ਵਜੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਲੋ ਮ ਸੁੱ ਚ

ਨਹੀ ਹੈ।
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ਹੰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ “ਅਪਾਰ ਪਰਵਤਿਾਮੀ” ਰੂਪ ਿਾਰ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰੋਪ ਸਹੀ ਨਹੀ ਹੈ
ਵਕਉਂਵਕ, ਦਲੀਲ ਉਸ ਿੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ੰ ਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਰਕ – ਵਿਿੇਚਨ ਜਾਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ
ਤਰਕ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਪਰਸ਼੍ਨ -

ਕੀ ਿੂੰ ਆ ਅੁੱ ਿ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤਰਕ -

ਜੇ ਿੂੰ ਆ ਅੁੱ ਿ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੁੱ ਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੰ ਦਾ।

ਪਰਵਤਪਰਸ਼੍ਨ -

ਕੀ ਿੂੰ ਆ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ?

ਤਰਕ -

ਜੇ ਿੂੰ ਆ ਨਾ ਅੁੱ ਿ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨ-ਅੁੱ ਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨ-ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰਤੂ
ਐਸਾ ਨਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ੁੱ ਕ -

ਤਦ ਿੂੰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੁੱ ਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਿੈਰ ਵਕਸੇ ਕਾਰਣ।

ਅਸੰ ਿਤੀ -

ਇਹ ਵਕਉਂ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਪਰਸ਼੍ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਕਾਰਜਸ਼੍ੀਲਤਾ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰ ਦੇਹ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਕਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਿੂੰ ਆ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਭਾਲ ਵਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਭੁੱ ਖ ਵਮਟਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼੍
ਵਿਚ ਵਕਉਂ ਰਝਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਿਰਮੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ
ਚੰ ਿੀ ਤਰਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਉਹ ਸ਼੍ੰ ਕਾ ਵਕਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਿਰਮੀ
ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਨਹੀ ਿੂੰ ਆ ਇਕ ‘ਕਾਰਜ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਰਣ’ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਪੈਦਾ
ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਿੂੰ ਆ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ।

ਵਿਆਪਤੀਅਨਿਮ – ਵਿਆਪਤੀ ਦੀ ਸਰਬੰ ਿਤਾ
ਅਨਿਮ (ਜਾਂ ਸਰਬੰ ਿਤਾ) ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਪਵਹਲਾਂ ਪਵਰਭਾਵਸ਼੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਤੀਆਂ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਆਪਤੀ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ, ਸਰਬੰ ਿ ਮੰ ਨੀ ਿਈ ਹੈ। ਵਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰ ਜ ਅੰ ਤਵਰਮ
ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾਿਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੀ (ਪ3) ਅਤੇ ਪੰ ਜਿੀਂ (ਪ5), ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ਼੍ ਰੂਪ ਿਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀ (ਪ2) ਅਤੇ ਚੌਥੀ (ਪ4) ਵਿਚ
ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ। ਵਨਰਣਈ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ-ਅਭਾਿ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ (ਪ3) ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੰ ਖੇਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਰੂਪ ਿਾਲੀ ਹੈ।

ਸਾਮਾਨਯਲਕਛਣ (ਆਮ ਲੁੱਛਣ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ)
ਅਸੀ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰਸੋਈ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਵਜਹਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹਿਨ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਵਿਚ ਿੀ

ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਿਸੇਸ਼੍ ਵਕਸਮ ਦੇ ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ਼੍ ਵਕਸਮ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਅਸੀ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਨਹੀ ਲਿਾ ਸਕਦੇ, ਵਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੁੱ ਕ ਅਸੀ
ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿੂੰ ਏ ਦਾ
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਆਮ ਸਰੂਪ ਯਾਨੀ “ਿੂੰ ਆਪਣ” ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਆਮ ਸਰੂਪ ਯਾਨੀ “ਅੁੱ ਿਪਣ” ਦੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰਬਿਾਰਣਾ ਮੰ ਨਣੀ ਪਿੇਿੀ।
ਇਸ ਵਿਆਨ ਦਾ ਆਮ ਸਰੂਪ ਸਮਾਨਯ ਵਿਆਨ ਹੈ।
ਕਈ ਤਾਰਵਕਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਤਾ (ਵਿਸੇਸ਼੍ ਿਸਤੂ) ਦੇ ਲੌ ਵਕਕ (ਸਿਾਰਣ) ਸੰ ਯੋਿ (ਵਮਲਾਪ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰ ਨਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਅਲੌ ਵਕਕ (ਅਵਿਆਤਮਕ) ਸੰ ਯੋਿ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਉਪਾਿੀਿਾਦ (ਹੇਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰਤਬੰ ਦਤਾ)
ਹੇਤ ਦਾ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰਤਾਂ (ਪਰਵਤਬੰ ਿਾਂ) ਤੋਂ ਮਕਤ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਸ਼੍ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਿੀਆਂ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਲਈ ਹੇਤ ਨੂੰ ਉਪਾਿੀਰਵਹਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਇਕ “ਉਪਾਿੀ” ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਵਨਰੰ ਤਰ ਸਾਥ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਹੇਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਨਹੀ
ਹੰ ਦਾ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ (ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ)
ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਸਾਿਯ ਹੈ, ਅੁੱ ਿ ਹੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੁੱ ਲਹਾ ਬਾਲਣ ਉਪਾਿੀ ਹੈ। ਵਸੁੱ ਲਹਾ ਬਾਲਣ, ਿੂੰ ਏ ਨਾਲ ਵਨਰੰ ਤਰ ਸਾਥ ਹੰ ਦਾ ਹੈ,
ਪਰੰ ਤੂ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਜੈਸ,ੇ ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਿੋਲੇ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਵਿਚ ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। [ਪਰੰ ਤੂ
ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੁੱ ਥੇ ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਲੋ ਹੇ ਦਾ ਿੋਲਾ’ ਭਾਿੇ ਅਵਿਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਦਿ ਵਰਹਾ
ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ “ਬਾਲਣ ਿਾਲੀ” ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰਥਾਤ, “ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਿੋਲੇ ਦਾ ਦਿਣਾ” ਅਤੇ “ਅੁੱ ਿ” ਦੋ ਅਲਿ
ਅਲਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ “ਲੋ ਹੇ ਦੇ ਿੋਲੇ ਦੇ ਦਿਣ” ਨੂੰ ‘ਅੁੱ ਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੂੰ ਏ’ ਦੇ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਾਮਲ
ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ।]
ਇੁੱ ਥੇ “ਸਾਿਯ ਦੇ ਸਾਥ” ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਸਥਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਸ ਅਵਤਅੰ ਤ-ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੋ
ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਿਸਥਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚੋਂ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ
(ਿੈਰਹਾਜ਼ਰ) ਹੋਿੇ। ਭਾਿ ਇਹ ਵਕਸੇ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਪਸਵਥਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ “ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਥ” ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਸਥਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਸ ਅਵਤਅੰ ਤ-ਅਭਾਿ ਦਾ
ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੇਤ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਿਸਥਾ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹੇਤ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚੋਂ
ਅਨਉਪਸਵਥਤ (ਿੈਰਹਾਜ਼ਰ) ਹੈ। ਰੇਖਾਵਚੁੱ ਤਰ, ਵਚੁੱ ਤਰ 10.0, ਵਿਚ “ਵਸੁੱ ਲਹਾ ਬਾਲਣ” ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਘੇਰੇ) ਵਿਚੋਂ ਿੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਕਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚੋਂ ਿੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
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ਵਚੁੱ ਤਰ 10.0 ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ ਵਸੁੱ ਲਹਾ ਬਾਲਣ
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂ ਦੇ ਹਾ: “ਵਮਤਰਾ ਦੇ ਕਈ ਪੁੱ ਤਰ ਹਨ ਵਜਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ
ਿੋਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁੱ ਤਰ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਰਭਿਰਤੀ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਵਮਤਰਾ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਿੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱ ਤਰ ਿੋਰੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਬਲਵਕ ਦੁੱ ਿ ਪੀਂਦੀ ਸੀ।“
ਰੇਖਾ ਵਚੁੱ ਤਰ 11.0 ਵਿਚ ਵਮਤਰਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੁੱ ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਾਿੀ “ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ” ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਉਪਾਿੀ ਉਸ ਦੇ ਿੋਰੇ
ਪਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਿੋਰੇ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ‘ਕਾਲੇ ਪੁੱ ਤਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ’ ਦੇ ਘੇਵਰਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ “ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ” ਉਪਾਿੀ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਕਾਲੇ ਪਨ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ; ਜੈਸੇ
ਘੜੇ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਆਪੁੱ ਤੀ ਦਾ ਖੰ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ
ਵਮਤਰਾ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾਪਨ, ਘੜੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਰਿਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਤਅਨਸਾਰ, ਇਕ ਉਪਾਿੀ ਨੂੰ
ਸਪਸ਼੍ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਹਾ ਪਵਰਭਾਵਸ਼੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
‘ਉਪਾਿੀ’ ਉਹ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਵਨਰੰ ਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਸਾਿਯ’ ਨਾਲ ਸੰ ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਕ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਵਥਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਹੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਸੰ ਿਤ ਨਹੀ ਕਰਦੀ।

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

17 ਕੁੱ ਲ 21

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਵਚੁੱ ਤਰ 11.0 ਵਮਤਰਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਿੋਰੇ ਪੁੱ ਤਰ
ਉਪਾਿੀ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ (1) ਵਨਰਸੰ ਦੇਹ, ਅਤੇ (2) ਸੰ ਦੇਹਸ਼੍ੀਲ। ਵਨਰਸੰ ਦੇਹ ਉਪਾਿੀ ਉਹ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਅਸੀ ਵਨਸ਼੍ਚਾਪੂਰਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਹ ਵਨਰੰ ਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਸੰ ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਹੇਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼੍ਾ
ਸੰ ਿਤ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਸੰ ਦੇਹਸ਼੍ੀਲ ਉਪਾਿੀ ਉਹ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਹੋਿੇ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਸੰ ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਹੇਤ ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਸੰ ਦੇਹਸ਼੍ੀਲ ਉਪਾਿੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ,
ਵਪਰਥਿੀ ਦਾ ਵਨਰਮਾਤਾ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਕ ਵਨਰਮਾਣ ਹੈ (ਵਕਸੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ)
ਇੁੱ ਥੇ “ਵਕਸੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ” ਇਕ ਉਪਾਿੀ ਹੈ ਜੋ ਵਨਰੰ ਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਨਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜੇਕਰ
ਵਨਰਮਾਤਾ ਕੋਈ ਦੇਹਰੂਪੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੇਿਲ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀ), ਪਰੰ ਤੂ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰ ਿਤ ਨਹੀ ਕਰਦੀ (ਜੈਸੇ, ਇਕ ਘੜੇ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੇਹਰੂਪੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਿਦਯਤ5 ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਣ ਨਹੀ
ਹੈ)। ਇੁੱ ਥੇ ‘ਦੇਹਰੂਪੀ’ ਉਪਾਿੀ ਸੰ ਦੇਹਸ਼੍ੀਲ ਹੈ। ਉਪਾਿੀ ਸਿੈ ਕੋਈ ਤਰੁੱ ਟੀ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਦਾ ਹੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹੇਤ ਅਸਵਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਨਰਣਾ ਿਲਤ ਹੈ।

ਪਕਸ਼੍ਤਾ (ਪਖਤਾ) – ਪਖ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ
ਕਈ ਤਾਰਵਕਕ ਪਕਸ਼੍ਤਾ (ਜਾਂ ਅਵਿਕਰਣ) ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਉਹ ਅਿਸਥਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ
ਇਹ ਸ਼੍ੁੱ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਉਪਸਵਥਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ‘ਪਕਸ਼੍’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’

5

ਵਿਦਯਤ – ਆਸਮਾਨੀ ਵਬਜਲੀ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍]
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ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਿਚ ਸ਼੍ੰ ਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਪਕਸ਼੍ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ: ਪਕਸ਼੍
ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਇਸ ਨਾਤੇ ਵਨਸ਼੍ਵਚਤ ਨਹੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰਚੀ ਿੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਹੈ6। ਜੈਸੇ ਇਸ ਪਰਸਤਾਿ ਵਿਚ “ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ”, ਇੁੱ ਥੇ ਪਰਬਤ ਪਕਸ਼੍ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹਣ ਤੁੱ ਕ
ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਵਖਆ ਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵਣਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਪਕਸ਼੍ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਿਲ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਵਕ
ਇਸ ਦੇ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਲਈ ਿੀ ਵਕ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰਚੀ ਿੀ
ਿੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਕਸ਼੍ ਨੂੰ ਪਕਸ਼੍ ਕੇਿਲ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਬਲਵਕ ਇਸ ਲਈ ਿੀ ਵਕ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ਦਬਾਰਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸਮਰੂਪੀ ਅਵਿਕਰਣ ਜਾਂ ਸਪਕਸ਼੍ ਉਹ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ ਵਨਸ਼੍ਵਚਤਪੂਰਣ ਜਾਣੀ ਿਈ ਹੋਿੇ,
ਜੈਸੇ “ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਰਸੋਈ ਵਿਚ।“
ਇਕ ਅਸਮਰੂਪੀ ਅਵਿਕਰਣ ਜਾਂ ਵਿਪਕਸ਼੍ ਉਹ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਿਯ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ
“ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ; ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ, ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਿੀ ਨਹੀ, ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਇਕ
ਝੀਲ ਵਿਚ”।

ਪਰਾਮਰਸ਼੍7 – ਅਿਾਰ-ਿਾਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ
ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰਾਹੀਂ ਹੇਤ ਦਾ ਪਕਸ਼੍ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ,
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ, ਪਰਾਮਰਸ਼੍, ਇਸ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਵਕ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਨੂੰ ਅਨਵਮਵਤ8 ਵਿਆਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ, ਅਨਮਾਨ
ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਵਦਰਸ਼੍ਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ
‘ਕਾਰਣ’ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਿੂੰ ਆ ਿੈਬ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਉਤਪੰ ਨ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਨਮਾਨ ਮਮਵਕਨ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ
ਸਣਦੇ ਸਮੇ ਵਕ ‘ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੋਿੇਿਾ’ ਤਾਂ ਇਕ ਪਰਸ਼੍ ਇਹ ਅਨਮਾਨ ਲਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਿੀ ਹੋਏਿੀ’ ਭਾਿੇਂ ਵਕ
ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਿੂੰ ਆ ਨਹੀ ਦੇਖ ਵਰਹਾ ਵਕਉਂਵਕ ਿੂੰ ਆ ਐਸ ਿੇਲੇ ਉਪਸਵਥਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੈ ਿੂੰ ਆ ਨਹੀ, ਬਲਵਕ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਅਨਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੂੰ ਏ
(ਹੇਤ) ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ, ਅਨਮਾਨ ਦਾ ‘ਕਾਰਣ’ ਨਹੀ ਬਣਦਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਵਕ ਪਕਸ਼੍ ਵਿਚ ਹੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿਯ
ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਅਨਮਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ “ਤਾਰਵਕਕ ਵਚੰ ਤਨ” ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ

6

ਇਹ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਬੜੀ ਆਤਮਪਰਕ ਲਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਤਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਂਝੀ ਹੈ। ਯਥਾਰਥ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਨਿ

ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿੰ ਜਾਇਸ਼੍ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ।
7

ਪਰਾਮਰਸ – ਵਿਚਾਰ, ਵਚੰ ਤਨ, ਿਯਾਨ; ਦਲੀਲ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍]

8

ਅਨਵਮਵਤ – ਅਨਮਾਨ ਅਿਾਰਤ ਵਿਆਨ।
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‘ਅਨਮਾਨ’ ਅਰਥਪੂਰਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੇਤ ਦਾ ਉਪਸਵਥਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੇਤ ਦਾ ਹੋਣਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅਨਮਾਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹੈ।

ਕੇਿਲਅਨਵਯਅਨਮਾਨਮ – ਵਸਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ
ਅਨਮਾਨ ਵਤੰ ਨ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ: (1) ਕੇਿਲਅਨਵਯ ਅਨਮਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਵਸਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ; (2)
ਕੇਿਲਿਯਵਤਰੇਕੀ ਅਨਮਾਨ, ਅਰਥਾਤ ਵਸਰਫ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ; ਅਤੇ (3) ਅਨਵਯ ਿਯਵਤਰੇਕੀ ਅਨਮਾਨ, ਅਰਥਾਤ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ-ਅਨਮਾਨ। ਕੇਿਲਅਨਵਯ ਅਨਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਾਿਾਚਕ
ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਇਹ ਉਹ ਅਨਮਾਨ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ
ਸਾਿਯ ਵਕਸੇ ਅਵਤਅੰ ਤ-ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ; ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਅਨਮਾਨ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਨਉਪਸਵਥਤੀ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ, ਜੈਸੇ
ਇਹ ਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ,

ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਜਾਣਨਯੋਿ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ, ਜਾਣਨਯੋਿ ਦੇ ਅਵਤਅੰ ਤ ਅਭਾਿ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ।

ਕੇਿਲਿਯਤਰੇਕੀ ਅਨਮਾਨ
ਕੇਿਲਿਯਵਤਰੇਕੀ ਅਨਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਹਾਂਿਾਚਕ) ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਇਸ
ਦਾ ਵਨਰੂਪਣ (ਜਾਂ ਵਨਰੂਵਪਤ) ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਉਹ ਅਨਮਾਨ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ, ਪਕਸ਼੍ ਤੋਂ
ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ, ਜੈਸੇ
ਭੂਮੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਮਵਹਕਮਈ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ਭੂਮੀ ‘ਪਕਸ਼੍’ ਹੈ ਅਤੇ ਮਵਹਕ ‘ਸਾਿਯ’ ਹੈ। ਇਹ ਮਵਹਕ ਵਸਰਫ ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। [ਇੁੱ ਥੇ
ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਿਸਤੂਆਂ ਵਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।]

ਅਨਵਯ-ਿਯਵਤਰੇਕੀ ਅਨਮਾਨ
ਇਹ ਉਹ ਅਨਮਾਨ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਦੀਆਂ ਦੋਿੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੈਸੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ, ਰਸੋਈ ਵਿਚ, ਪਰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਨਹੀ।
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ਅਰਥਾਪੁੱ ਤੀ9 - ਉਪਿਾਰਣਾ
ਮੀਮਾਂਸ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਅਰਥਾਪੁੱ ਤੀ ਇਕ ਿੁੱ ਖਰਾ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ (ਪਰਮਾਣ) ਹੈ। ਇਹ ਸਣ ਕੇ ਵਕ “ਦੇਿਦੁੱ ਤ, ਜੋ ਮੋਟਾ
ਹੈ, ਵਦਨ ਿੇਲੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ,” ਅਸੀ ਤਰੰ ਤ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੋਿੇਿਾ।
ਵਕਉਂਵਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਬਿੈਰ ਖਾਿੇ, ਵਦਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਮੋਟਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਦਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ,
ਤਦ, ਇਸ ਅਰਥਾਪੁੱ ਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿੰ ਿੇਸ਼੍, ਅਰਥਾਪੁੱ ਤੀ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖਰਾ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀ ਮੰ ਨਦੇ, ਪਰੰ ਤੂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹਿਾਚੀ ਅਨਮਾਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਵਜਸ ਵਿਚ ਹੇਤ ਦੀ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ
ਵਿਚ “ਮੋਟਾਪਣ” ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਦਨ ਿੇਲੇ ‘ਨਾ-ਖਾਣ’ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ “ਮੋਟਾਪਣ” ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਕਉਂਵਕ ਤਾਰਵਕਕ ਅਰਥਾਪੁੱ ਤੀ ਅਨਸਾਰ, ਮੋਟਾਪਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ
ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਦੇਿਦੁੱ ਤ ਵਦਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਮੋਟਾ ਿੀ ਹੈ।

-----------ਿੰ ਿੇਸ਼੍, ਅਨਮਾਨ ਪਰਮਾਣ ਥੁੱ ਲੇ ਸਿਾਰਥਅਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਾਰਥਅਨਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼੍ਲੇ ਸ਼੍ਣ ਿੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਵਸ਼੍ਆਂ ‘ਤੇ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼੍ਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਾਂਿੇ।

... ਚਲਦਾ

9

ਅਰਥਾਪੁੱ ਤੀ – ਨਾ ਕਹੇ ਿਏ ਅਰਸ਼੍ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮਾਣ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਭੇਦ ਵਜਸ ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਿੁੱ ਲ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਤੇ ਹੀ ਵਸੁੱ ਿ ਹੋ ਜਾਿੇ ,

ਵਜਿੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵਕ ਮੋਹਲੇ ਿਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਿੀ ਵਸੁੱ ਿ ਹੋਇਆ ਵਕ ਆਕਾਸ਼੍ ਵਿਚ ਘਟਾ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍]
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