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 (3)
ਅਨਮਾਨ ਖੰ ਡ (2)
ਸਿਾਰਥਅਨਮਾਨ – ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਨਮਾਨ
ਅਨਮਾਨ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ: (1) ਸਿਾਰਥਅਨਮਾਨ – ਅਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਨਮਾਨ, ਅਤੇ (2) ਪਰਾਰਥਅਨਮਾਨ –
ਦੂਵਿਆਂ ਲਈ ਅਨਮਾਨ। ਇਕ ਪਰਸ਼੍ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ‘ਅੁੱ ਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੂੰ ਏ’ ਦਾ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਬਤ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਿੀ ਿੂੰ ਆ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਿੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ
ਉਸ ਅੰ ਦਰ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, ਿੋ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰਾਹੀ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਿਵੜਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਵਲੰਿਪਰਾਮਰਸ਼੍’ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ (ਿਾਂ ਵਸਰਫ ਪਰਾਮਰਸ਼੍) ਵਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਦਾ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,” ਵਿਸ ਨੂੰ ਅਨਵਮਵਤ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਵਕਰਆ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਨਮਾਨ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਰਥਅਨਮਾਨ – ਦੂਵਿਆਂ ਲਈ ਅਨਮਾਨ

ਿਦੋ ਇਕ ਪਰਸ਼੍, ਿੂੰ ਏ ਤੋਂ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਅਨਵਮਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਵਨਰਣਾ ਵਨਆਇਿਾਕ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦਆਰਾ ਦੂਵਿਆਂ
ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਰਥਅਨਮਾਨ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਕਰਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:
(1)

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ – ਪਰਵਤਵਿਆ (ਿਾਂ ਪਰਸਤਾਿ),

(2)

ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ - ਹੇਤ (ਕਾਰਣ),

(3)

ਵਿੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਿੈਸੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ – ਵਦਰਸ਼੍ਟਾਂਤ

(4)

ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ – ਉਪਨਯ (ਪਰਯੋਿ)

(5)

ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ – ਵਨਿਮਨ (ਵਨਰਣਾ)

ਇਨਹਾਂ ਿਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ
ਹੈ, ਵਿਸ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ,” ਇਹ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ‘ਤੇ ਪਹੰ ਚਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਪਰਬਤ
ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,” ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਿਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਨਆਇਿਾਕ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਿਚ ਪੰ ਿ ਿਾਕ ਿਾਂ ਅਿਯਿ ਆਉਂਦੇ
ਹਨ।

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਅਿਯਿ –ਵਨਆਇਿਾਕ ਦੇ ਅੰ ਸ਼੍
ਇਕ ਅਿਯਿ ਉਹ ਿਾਕ ਹੈ, ਿੋ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਪੰ ਿ ਿਾਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿ
ਅਲਿ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੰ ਵਮਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਮੂਹਕ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰ ਿ ਿਾਕ ਉੱਪਰ
ਦੁੱ ਸੇ ਿਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:

ਪਰਵਤਵਿਆ – ਪਰਸਤਾਿ
ਪਰਵਤਵਿਆ ਇਕ ਿਾਕ ਹੈ ਿੋ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਵਕ ਵਸੁੱ ਟੇ (ਵਨਿਮਨ) ਦੇ ਸਮਰੂਪੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੈਸੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ
ਇਸ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਉਹ ਿਾਕ ਹੈ ਿੋ ਪੁੱ ਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਦਾ ਿੀ ਿਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, (ਇਹ
ਵਕਿੇਂ? ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ)।

ਹੇਤ - ਕਾਰਣ
ਹੇਤ1 ਇਕ ਸ਼੍ਬਦ ਹੈ ਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਦਾਨ2 ਪਰਤਯਯ3 ਲੁੱਿਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ‘ਸਾਿਯ’ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀ
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰੰ ਤੂ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੈਸੇ ...
ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ (ਅਥਿਾ ਿੂੰ ਆਪਣ ਦਆਰਾ)। ਹੇਤ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਅਨਵਯ4 – ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ
(2) ਿਯਤਰੇਕੀ5 – ਨਕਾਰਾਤਮਕ।
ਅਪਾਦਾਨ ਪਰਤਯਯ ਨਾਲ ਿਵੜਆ ਅਨਵਯ ਹੇਤ ਿੋ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ
ਪਰਿਟਾਉ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਿਯਿ ਦੇ ਵਜ਼ਕਰ ਦੀ ਅਿੁੱ ਸ਼੍ਕਤਾ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੈਸੇ ‘ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ
(ਿੂੰ ਆਪਣ ਦਆਰਾ), ਵਿੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਰਸੋਈ ਵਿਚ।
ਅਪਾਦਾਨ ਪਰਤਯਯ ਨਾਲ ਿਵੜਆ ਿਯਤਰੇਕੀ ਹੇਤ ਿੋ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਆਪਤੀ
ਸੰ ਬੰ ਿ ਪਰਿਟਾਉਣ ਿਾਲੇ ਅਿਯਿ ਦੇ ਵਜ਼ਕਰ ਦੀ ਅਿੁੱ ਸ਼੍ਕਤਾ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿੈਸੇ ‘ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ
(ਿੂੰ ਆਪਣ ਦਆਰਾ) ਵਿੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ, ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਨਹੀ, ਵਿਿੇਂ ਸਰੋਿਰ ਵਿਚ।

1

ਹੇਤ ਉਹ ਸ਼੍ਬਦ ਹੈ ਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਦਾਨ ਪਰਤਯਯ ਲੁੱਵਿਆ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਿੋ ਵਕਸੇ ਵਕਰਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍]

2

ਅਪਾਦਾਨ – ਵਿਆਕਰਣ ਅਨਸਾਰ ਪੰ ਿਿਾਂ ਕਾਰਕ (ਵਿਭਵਕਿ – ਭਾਿ, ਵਹੁੱ ਸਾ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਨਸਾਰ ਕਾਰਿਾਂ ਦੇ ਭੇਦ)) ਵਿਸ ਤੋਂ ਵਕਰਯਾ ਦਾ ਆਰੰ ਭ

ਬੋਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ “ਤੋਂ – ਸੇ” ਆਵਦ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਦਆਰਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍]
3

ਪਰਤਯਯ – ਵਿਆਕਰਣ ਅਨਸਾਰ ਉਹ ਅੁੱ ਖਰ ਅਥਿਾ ਸ਼੍ਬਦ ਿੋ ਮੂਲ ਸ਼੍ਾਬਦ ਦੇ ਅੰ ਤ ਲਿਾ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਿਯਾ

(ਨਾਮ, ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦੇ ਿਣਾਉਣ ਿਾਲਾ ਨਾਮ) ਤੋਂ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣ ਅਥਿਾ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣ ਤੋਂ ਸੰ ਿਯਾ ਬਣਾ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੈਸੇ ਸੀਤ ਦੇ ਅੰ ਤ ‘ਲ’ ਪਰਤਯਯ ਲੁੱਿਕੇ
ਸੀਤਲ, ਮੂਰਖ ਦੇ ਅੰ ਤ ‘ਤਾ’ ਲਿਾ ਕੇ ਮੂਰਖਤਾ ਆਵਦ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍]
4

ਅਨਵਯ – ਲੈ ਿਾਣ ਦੀ ਵਕਰਯਾ, ਸੰ ਬੰ ਿ, ਸੰ ਯੋਿ, ਮੇਲ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍], ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਹ-ਸੰ ਬੰ ਿ।

5

ਿਯਤਰੇਕੀ – ਵਿਯੋਿ, ਵਭੰ ਨਤਾ, ਿਦਾਈ, ਵਬਨਾ, ਵਸਿਾਯ, ਇਕ ਅਰਥਾਲੰਕਾਰ ਦੋ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਮਾਨ ਦੀ ਉਪਮੇਯ

ਨਾਲੋਂ ਯਕਵਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ ਦੁੱ ਸੀਏ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍], ਨਾਰਾਤਮਕ ਸਵਹ-ਸੰ ਬੰ ਿ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਉਦਾਹਰਣ
ਉਦਾਹਰਣ ਇਕ ਸ਼੍ਬਦ ਹੈ ਵਿਹੜਾ, ਿਦ ਵਕ ਇਹ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਿਯ ਵਨਰੰ ਤਰ ਹੇਤ ਦੇ
ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਨ ਿੀ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਿਾਕ ਤੋਂ ਅਰੰ ਭ ਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਵਿਹੜਾ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਉਪਨਯ ਿਾਕ, ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਨੂੰ ਪਰਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ), ਿੈਸੇ
ਵਿੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ‘ਤੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ, ‘ਰਸੋਈ ਵਿਚ” ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਉਪਨਯ – ਪਰਯੋਿ ਿਾਂ ਿਰਤੋਂ
ਉਪਨਯ ਉਹ ਅਿਯਿ ਹੈ ਵਿਹੜਾ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੈਸੇ ਵਿੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਬਤ
ਵਿਚ ਿੀ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।

ਵਨਿਮਨ – ਵਸੁੱ ਟਾ ਿਾਂ ਵਨਰਣਾ
ਵਨਿਮਨ ਇਕ ਿਾਕ ਹੈ ਿੋ, ਿਦ ਵਕ ਵਿਆਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਿਹੜਾ ਵਕ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿਯ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਿੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਆਰਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਪਕਸ਼੍ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਆਰਾ, ਹੇਤ ਰਾਹੀ ਸੰ ਕੇਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੈਸ,ੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਿੂੰ ਆ ਹੈ,
ਿੋ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰਾਹੀਂ ਮੇਲ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਹੈ।

ਹੇਤਿਾਭਾਸ – ਹੇਤ ਦੇ ‘ਦੋਸ਼੍’ ਿਾਂ ਆਭਾਸ
ਹੇਤਿ ਆਭਾਸ ਿਾਂ ਹੇਤਿਾਭਾਸ ਦੀ ਸਮਾਨਯ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ।
ਇਕ ਪਰਸ਼੍ ਵਕਸੇ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਨਵਹਤ ਆਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੁੱ ਚ ਨੂੰ ਿਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਵਹਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਿੀ
ਉੱਪਰ ਵਿੁੱ ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਨਾਲ ਸਪਸ਼੍ਟ ਕੀਤੀ ਿਲਤ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਭਾਸ,
ਅਨਮਾਨ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਕਸਮ ਦੀ ‘ਅੜਚਣ’ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼੍ਪੂਰਣ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਿਾਂ ਕਤਰਕ ਹੈ। ਆਭਾਸ
ਪੰ ਿ ਵਕਸਮ ਦੇ ਮੰ ਨੇ ਿਏ ਹਨ: (1) ਸਵਯਵਭਚਾਰ ਿਾਂ ਅਨੇਕਾਂਤ, ਅਰਥਾਤ ਅਵਨਸ਼੍ਵਚਤ ਿਾਂ ਡਾਿਾਂਡੋਲ, (2) ਵਿਰੁੱ ਿ,
ਅਰਥਾਤ ਅਸੰ ਿਤੀ, (3) ਸਤਯਪਰਵਤਪਕਵਸ਼੍ਤ, ਵਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਿੈਿ (ਸਹੀ) ਆਪੁੱ ਤੀ ਉਠਾਈ ਿਈ ਹੋਿੇ, (4) ਅਵਸੁੱ ਿ, ਿੋ
ਵਸੁੱ ਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ, (5) ਬਾਵਿਤ ਅਰਥਾਤ ਅਢਕਿਾਂ ਿਾਂ ਅਸੰ ਿਤੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿਚ ਿੋ ਦੋਸ਼੍ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
(1)

ਿਯਵਭਚਾਰ, ਅਵਨਸ਼੍ਵਚਤਤਾ, ਡਾਿਾਡੋਲਪਣ ਿਾਂ ਭਟਕਣ,

(2)

ਵਿਰੋਿਤਾ, ਖੰ ਡਨ,

(3)

ਸਵਤਪਰਵਤਪੁੱ ਖ, ਅਥਿਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਿ ਿਾਂ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪਰਵਤਸੰ ਤਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼੍
ਕਰਨੀ।

(4)

ਅਵਸੁੱ ਿੀ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਿੇ।

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(5)

ਬਾਿਾ ਅਰਥਾਤ ਰਕਾਿਟ ਿਾਲਾ ਿਾਂ ਬੇਮੇਲ।

ਸਵਯਵਭਚਾਰ – ਡਾਿਾਂਡੋਲ ਹੇਤ
ਡਾਿਾਂਡੋਲ ਹੇਤ ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਵਿਹੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ (ਕੋਵਟਦਵਯ – ਦੋ ਵਸਰੇ ਿਾਂ ਚਾਰਾ) ਮੌਿੂਦ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਿੋ
ਸਾਿਯ ਬਾਰੇ ਸੰ ਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ, ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਿ ਵਿਚ ਵਨਰੰ ਤਰ ਉਪਸਵਥਤ ਿਾਂ
ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਵਭਚਾਰ ਹੇਤ ਦੀ ਉਪਿੰ ਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ: (1) ਸਾਿਾਰਣ, ਿੋ ਅਵਤ
ਆਮ ਹੈ, (2) ਅਸਾਿਾਰਣ, ਿੋ ਆਮ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ (3) ਅਨਉਪਸੰ ਹਾਰੀ6, ਿੋ ਸੀਵਮਤ ਨਾ ਹੋਿੇ।
ਵਿਹੜਾ ਹੇਤ ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਿ (ਅਨਉਪਸਵਥਤੀ) ਵਿਚ ਿੀ ਮੌਿੂਦ ਹੋਿੇ
ਉਸਨੂੰ ਸਾਿਾਰਣ ਹੇਤ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੈਸੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ “ਅੁੱ ਿ” ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਿੀ (ਵਿਿੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਿੂੰ ਏ ਦੀ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ (ਿੈਸੇ ਲੋ ਹੇ ਦੀ ਅੁੱ ਿ)
ਵਿਚ ਿੀ ਮੌਿੂਦ ਹੈ।

ਅਸਾਿਾਰਣ ਹੇਤ ਉਸ ਹੇਤ ਨੂੰ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਿਯ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ
ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ (ਅਭਾਿ) ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਹੋਿੇ, ਿੈਸੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼੍ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ‘ਅਕਾਸ਼੍’ ਨੂੰ ਹੇਤ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਿਕਰਣ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਸ਼੍ ਨਾ ਤਾਂ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ
ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਿੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਿਲਤ ਹੈ।
ਉਸ ਹੇਤ ਨੂੰ ਅਨਉਪਸੰ ਹਾਰੀ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਿੇ।
ਿੈਸ,ੇ
ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵਨਿੱਤ ਹਨ,
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਿਾਣਨਯੋਿ ਹਨ।
ਇੁੱ ਥੇ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਵਕਉਂਵਕ “ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ” ਵਿਚ ਸਮੁੱ ਚਾ ਸੰ ਸਾਰ ਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ
ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਤਰਕ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਿੇਿੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਿੀ ਹੋਿੇਿੀ।

6

ਉਪਸੰ ਹਾਰ – ਆਪਣੀ ਿੁੱ ਲ ਵਖੁੱ ਚਣ ਦੀ ਵਕਰਯਾ, ਸਮਾਪਤੀ।[ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍]
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ਵਿਰੁੱ ਿ – ਅਸੰ ਿਤੀ ਹੇਤ
‘ਵਿਰੁੱ ਿ’ ਹੇਤ ਉਹ ਹੈ ਿੋ ਉਸ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਹੋਿੇ ਿੋ ਵਨਰੰ ਤਰ ਸਾਿਯ ਦੇ ਸੰ ਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਿੈਸੇ
ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਕਾਰਣ ‘ਵਿਰੁੱ ਿ’ ਹੈ, ਵਕਉਂਿੋ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਭਾਿ ਦਾ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪਾਣੀ ਦਾ
ਅਭਾਿ’ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਵਨਰੰ ਤਰ ਸੰ ਿੀ ਹੈ। ਵਿੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀ। ਅਰਥਾਤ ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਰਸਪਰ
ਵਿਰੋਿੀ ਹਨ; ਇਕ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਰਵਤਬੰ ਵਿਤ ਿਾਂ ਿਰਵਿਤ ਹੈ।
‘ਵਿਰੋਿੀ’ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਉਹ ਹੇਤ ਹੈ ਿੋ ਵਨਰੰ ਤਰ ਸਾਿਯ ਦੇ
ਅਭਾਿ ਦੇ ਸੰ ਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਵਤਪਰਵਤਪਕਸ਼੍ਤਾ – ਸਵਤਪਰਵਤਪੁੱ ਖ ਹੇਤ
ਿੇਕਰ, ਸਾਿਯ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਿੇਲੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਹੇਤ ਦਾ ਪਰਾਮਰਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ ਿੋ
ਸਾਿਯ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੇਤ ਨੂੰ ਸਵਤਪਰਵਤਪੁੱ ਖ ਹੇਤ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ – ਅਸਲ ਵਿਚ
ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੇਤ ਹੀ ਸਵਤਪਰਵਤਪੁੱ ਖ ਅਖਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿੈਸੇ
ਸ਼੍ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਣਨਯੋਿ ਹੈ

ਹੇਤ 1

ਸ਼੍ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ

ਹੇਤ 2

ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋਿੇਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼੍ਟ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਦਾ ਕੋਈ ਆਿਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੇਤ ਦੇ
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਅਨਮਾਨ ਉੱਨਾ ਹੀ ਤਰਕਵਸੁੱ ਿ ਹੈ ਵਿੁੱ ਨਾ ਵਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ। ਦੋਿੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਕ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ
ਵਨਰਪਰਭਾਿੀ (ਬੇਅਸਰ) ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਵਸੁੱ ਿ –ਅਣਸਾਬਤ ਹੇਤ
ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੇਤ ਵਤੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਆਸ਼੍ਰਯਅਵਸੁੱ ਿ, ਵਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ (ਅਵਿਕਰਣ ਿਾਂ ਵਿਸ਼੍ਾ) ਦੇ
ਵਲਹਾਿੋਂ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ, (2) ਸਿੈਰੂਪਅਵਸੁੱ ਿ, ਿੋ ਆਪਣੇ ਸਿੈਰੂਪ ਿਾਂ ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਵਲਹਾਿੋਂ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ, (3)

ਿਯਾਵਪਤਿਅਵਸੁੱ ਿ (ਵਿਆਵਪਆਤਿਅਵਸੁੱ ਿ) ਿੋ ਵਿਆਪਤੀ (ਸਾਥ) ਦੇ ਵਲਹੋਿੋਂ ਅਵਸੁੱ ਿ ਹੋਿੇ।
(1)

ਇਕ ਹੇਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼੍ਰਯਅਵਸੁੱ ਿ ਅਵਿਕਰਣ ਦੇ ਵਲਹਾਿ ਤੋਂ ਅਵਸੁੱ ਿ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ
ਅਵਿਕਰਣ ਦੇ ਿੁੱ ਖਰੇਪਣ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੇਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਿੈਸੇ
ਇਸ ਸਵਨਹਰੀ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ “ਿੂੰ ਆ” ਅਵਸੁੱ ਿ (ਬੇਸਬੂਤ) ਹੇਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਵਨਹਰੀਪਣ ਦੇ ਵਲਹਾਿੋਂ ਇਹ
ਅਿਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਸਵਨਹਰੀਪਣ ਪਰਬਤ ਦੀ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਤਾ ਨਹੀ ਹੈ।

(2)
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

ਸਿੈਰੂਪਅਵਸੁੱ ਿ ਉਹ ਹੇਤ ਹੈ ਿੇਕਰ ਇਹ ਪੁੱ ਖ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਿੈਸੇ,
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ਸਰੋਿਰ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ਹੇਤ ਬੇਸਬੂਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਿੂੰ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਲਹਾਿੋਂ ਸਰੋਿਰ ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਨਹੀ
ਹੈ।
(3)

ਵਿਆਵਪਆਤਿਅਵਸੁੱ ਿ ਉਹ ਹੇਤ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ
ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਪਿੰ ਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ;
(ੳ)

ਸਾਿਯਅਵਸੁੱ ਿੀ – ਸਾਿਯ ਦੇ ਵਲਹਾਿੋਂ ਬੇਸਬੂਤ। ਇਹ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ
ਿਦੋਂ ਵਕਸੇ ਪਦ ਨਾਲ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ਣ ਲਿਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ, ਿੈਸੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਸਵਨਹਰੀ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ “ਸਵਨਹਰੀ” ਵਿਸੇਸ਼੍ਣ ਬੇਅਰਥ ਹੈ।

(ਅ)

ਹੇਤਿਅਵਸੁੱ ਿੀ – ਹੇਤਿ ਦੇ ਵਲਹਾਿੋਂ ਬੇਸਬੂਤ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਹੇਤ
ਨਾਲ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਵਿਸੇਸ਼੍ਣ ਲਿਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ, ਿੈਸੇ
ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਤੇ ਨੀਲਾ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ “ਨੀਲਾ” ਬੇਅਰਥ ਹੈ।

(ੲ)

ਵਿਆਪਤੀਅਵਸੁੱ ਿੀ – ਵਿਆਪਤੀ ਦੇ ਵਲਹਾਿੋਂ ਬੇਸਬੂਤ। ਇਹ ਉਦੇਂ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ
ਿਦੋਂ ਹੇਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਾਿੀ ਿੋੜ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਹੋਿੇ, ਿੈਸੇ
ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ “ਵਸੁੱ ਲਹੇ ਬਾਲਣ” ਦੀ ਉਪਾਿੀ ਅੁੱ ਿ (ਹੇਤ) ਨਾਲ ਿੋੜੀ ਿਈ ਹੈ।

ਬਾਵਿਤ – ਅਢਕਿਾਂ ਹੇਤ
ਬਾਵਿਤ ਹੇਤ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਸਾਿਯ, ਿੋ ਪੁੱ ਖ ਨੂੰ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ
ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਿੂਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਿੈਸੇ
ਅੁੱ ਿ ਠੰਡੀ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿਸਤ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ‘ਅੁੱ ਿ’ ਅਤੇ ‘ਠੰਡੀ’ ਪਰਸਪਰ ਬਾਵਿਤ ਹਨ।
ਬਾਵਿਤ ਹੇਤ ਦਸ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਪਵਰਸਥੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ:
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(1)

ਿਦੋਂ ਪੁੱ ਖ, ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ (ਵਿਰੋਿਕ) ਹੋਿੇ (ਪਕਸ਼੍ਾਹਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਬਾਵਿਤਾਹਾ),
ਿੈਸੇ
ਇਹ ਘੜਾ ਸਰਿਵਿਆਪਕ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ਘੜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਦੀ ਸਰਿ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀ ਹੈ।

(2)

ਿਦੋਂ ਪੁੱ ਖ ਅਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ ਹੋਿੇ (ਪਕਸ਼੍ਾਹਾ ਅਨਮਾਨ ਬਾਵਿਤਾਹਾ), ਿੈਸੇ
ਇਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਅੰ ਸ਼੍ ਹੰ ਦੇ ਹਨ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਨਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰ ਸ਼੍ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।

(3)

ਿਦੋਂ ਪੁੱ ਖ ਸ਼੍ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ (ਸ਼੍ਾਸਤਰਾਂ) ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ ਹੋਿੇ (ਪਕਸ਼੍ਾਹਾ ਸ਼੍ਬਦ ਬਾਵਿਤਾਹਾ),
ਿੈਸੇ
ਸਵਨਹਰੀ ਪਰਬਤ (ਮੇਰ) ਪਥਰੀਲਾ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਰਬਤ ਹੈ।
ਪਰਾਚੀਨ ਪਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਵਕਤੇ ਿੀ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਵਕ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਪਥਰੀਲਾ ਹੈ।

(4)

ਿਦੋਂ ਪੁੱ ਖ ਉਸ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ ਹੋਿੇ ਿੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਹੈ (ਪਕਸ਼੍ਾਹਾ ਸਾਿਯ-ਪਰਵਤਯੋਿੀ ਬਾਵਿਤਾਹਾ), ਿੈਸੇ
ਅੁੱ ਿ ਅਣ-ਿਰਮ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ।
ਇੁੱ ਥੇ ‘ਅਣ-ਿਰਮ’ ਹੋਣਾ (ਅੁੱ ਿ ਦਾ) ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਦੇ ਅਸੰ ਿਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਨਰੰ ਤਰ
ਇਹ ਹੀ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅੁੱ ਿ ਿਰਮ ਹੈ। {ਅੁੱ ਿ – ਪੁੱ ਖ, ਅਣਿਰਮ – ਸਾਿਯ, ਉਤਪਾਦਨ –
ਹੇਤ}

(5)

ਿਦੋਂ ਪੁੱ ਖ ਉਸ ਅਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ ਹੋਿੇ ਿੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ
ਹੋਿੇ (ਪਕਸ਼੍ਾਹਾ ਸਾਿਯ ਪਰਵਤਯੋਿਅਨਮਾਨ ਬਾਵਿਤਾਹਾ), ਿੈਸੇ
ਸ਼੍ਬਦ ਅਣ-ਸਣਨਯੋਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿਣ ਹੈ (ਅਕਾਸ਼੍ ਦਾ)।
ਇੁੱ ਥੇ ‘ਅਣ-ਸਣਨਯੋਿ’ ਅਸੰ ਿਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼੍ਬਦ ਸਣਨਯੋਿ ਹੈ।

(6)

ਿਦੋਂ ਪੁੱ ਖ ਉਪਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ ਹੋਿੇ ਿੋ ਸਾਿਯ ਦੇ ਪਰਵਤਯੋਵਿਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ
(ਪਕਸ਼੍ਾਹਾ ਸਾਿਯ ਪਰਵਤਯੋਿੀਉਪਮਾਨ ਬਾਵਿਤਾਹਾ), ਿੈਸੇ
ਸੰ ਢਾਪਣ ਦਾ ਭਾਿਾਰਥ ਸੰ ਢਾ7 ਨਹੀ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਮਾਨਯ ਸੰ ਕਲਪ ਹੈ।

7

ਸੰ ਢਾ – ਿੰ ਿਲੀ ਸਾਨਹ, ਝੋਟਾ
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(7)

ਿਦੋਂ ਪੁੱ ਖ ਉਸ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ ਹੋਿੇ ਵਿਹੜਾ ਸਾਿਯ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਬੂਤ
ਨਾਲ ਸਵਦਰਸ਼੍ ਹੈ (ਪਕਸ਼੍ਾਹਾ ਸਾਿਯ-ਿਰਵਹਕ-ਪਰਮਾਣ-ਿਾਤੀ ਪਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱ ਿਾਹਾ), ਿੈਸੇ
ਇਕ ਵਮਰਤਕ ਪਰਸ਼੍ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਸ਼੍ੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਕ ਿੀਿਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰ ਿ ਸੀ, ਵਿਿੇਂ ਸੰ ਖ
(ਸ਼੍ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਸੰ ਖ ਸ਼੍ੁੱ ਿ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਇਕ ਵਮਰਤਕ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਸ਼੍ੁੱ ਿ
ਨਹੀ ਹੈ)

(8)

ਿਦੋਂ ਪੁੱ ਖ ਉਸ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ ਹੋਿੇ ਵਿਹੜਾ ਹੇਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਪਕਸ਼੍ਾਹਾ ਹੇਤ ਿਰਵਹਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਬਾਵਿਤਾਹਾ), ਿੈਸੇ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਾਯੂ ਿਰਮ ਹਨ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਹ ਹੈ, ਵਮੁੱ ਟੀ ਿਾਂਿ ਨਹੀ
ਇੁੱ ਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਾਯੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਰਮ ਨਹੀ ਹਨ ਵਕ ਉਨਹਾ ਨੂੰ ਛੋਵਹਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(9)

ਿਦੋਂ ਪੁੱ ਖ ਉਸ ਅਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ ਹੋਿੇ ਵਿਹੜਾ ਹੇਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਕਸ਼੍ਾਹਾ

ਹੇਤ ਿਰਵਹਕਅਨਮਾਨ ਬਾਵਿਤਾ), ਿੈਸੇ
ਮਨ ਸਰਿ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਸ ਸੰ ਯੋਿ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਿੋ ਵਿਆਨ ਦਾ ਅਣ-ਸਵਹਭਾਿੀ ਕਾਰਣ ਹੈ।
(10)

ਿਦੋਂ ਪੁੱ ਖ ਉਸ ਸ਼੍ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਅਸੰ ਿਤ ਹੋਿੇ ਿੋ ਹੇਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
(ਪਕਸ਼੍ਾਹਾ ਹੇਤ-ਿਰਵਹਕ ਸ਼੍ਬਦ ਬਾਵਿਤਾਹਾ), ਿੈਸੇ
ਰਾਿਸੂਇ8 ਯਿ ਬਰਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਿ ਵਿਚ ਵਿੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
(ਸ਼੍ਬਦਪਰਮਾਣ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਨਸਾਰ ਰਾਿਸੂਇ ਯਿ ਵਸਰਫ ਖੁੱ ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਤੁੱ ਿ ਹੈ
ਬਰਹਮਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀ)

ਈਸ਼੍ਿਰਅਨਮਾਨਮ
ਅਨਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਵਸਰਸ਼੍ਟੀ (ਬਰਵਹਮੰ ਡ) ਦੇ ਕਰਤਾ, ਈਸ਼੍ਿਰ, ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ
ਲਈ ਿੋ ਅਨਮਾਨ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ,
ਵਸਰਸ਼੍ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਘੜੇ ਿਾਂਿ
ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

8

(1)

ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਿਰਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਭੌਵਤਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖ ਵਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,

(2)

ਕਰਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱ ਛਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ

ਰਾਿਸੂਯ ਿਾਂ ਰਾਿਸੂਇ – ਰਾਿਾ ਦੇ ਕਰਨ ਯੋਿ (ਯਿਯ)

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(3)

ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਰਮ।

ਵਮਸਾਲ ਿਿੋਂ ਇਕ ਘੜਾ (ਮਟਕਾ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਇਕ ਘਵਮਆਰ ਵਿਚ (1) ਘੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖ ਵਿਆਨ,
(2) ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ, ਅਤੇ (3) ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਰਆ ਿਾਂ ਕੰ ਮ, ਇਹ ਵਤੰ ਨੇ ਕਾਰਣ ਮੌਿੂਦ ਹਨ।।
ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਦੋਅੰਿੀ ਅਣਕ ਯੋਵਿਕ (ਦਵਯਣਕ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ (1) ਕਰਤਾ ਦਆਰਾ ਅਣੂਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਤੁੱਖ ਵਿਆਨ, (2)
ਦਵਯਣਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ, ਅਤੇ (3) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਰਆ, ਇਹ ਵਤੰ ਨੇ ਕਾਰਣ ਮੌਿੂਦ ਹਨ
ਇਹ ਅਣੂ ਪਰਾ-ਇੰ ਵਦਰਆਿੀ9 ਿਾਂ ਅਿੋਚਰ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼੍ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੂਿੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਮਾਨਿ ਮਨ ਦੀ ਬੌਵਿਕ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਵਣਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ
ਿਾਲਾ ਕਰਤਾ ਪਰਸ਼੍ ਨਹੀ ਪਰੰ ਤੂ ਈਸ਼੍ਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਮਾਨ ਖੰ ਡ
ਇਕ ਆਦਮੀ ਿੋ ‘ਮੁੱ ਝ’ ਬਾਰੇ ਕਝ ਨਹੀ ਿਾਣਦਾ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਵਸਆਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਣਕੇ ਵਕ ‘ਮੁੱ ਝ’ ਇਕ ਿਊ ਿਰਿਾ ਿਾਨਿਰ
ਹੈ, ਿੰ ਿਲ ਵਿਚ ਿਊ ਿਰਿਾ ਿਾਨਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਵਸਆਣੇ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਦਸਦੇ
ਿਾਨਿਰ ਨਾਲ ਤੁੱ ਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਿੇ ‘ਤੇ ਪਹੰ ਚਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਹੜਾ ਿਾਨਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਵਰਹਾ ਹੈ, ‘ਮੁੱ ਝ’ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ
ਤਲਨਾ ਨੂੰ ‘ਉਪਮਾਨ’ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮੁੱ ਝ’ ਅਤੇ ‘ਿਊ’ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਿ ਿਾਂ ਿਯਾਪਾਰ ਵਿਚ ਪਵਹਲਾਂ ਵਸੁੱ ਖੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਚਤਿਣ
(ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ) ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਹੁੱ ਤਿ ਹੈ।
ਉਪਮਾਨ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਨ ਅਰਥਾਤ ਉਪਵਮਤੀ ‘ਨਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਮੀ’ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ
ਪਰਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਮਾਂਸਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨਸਾਰ ਸਾਵਦਰਸ਼੍ (ਸਮਰੂਪਤਾ) ਇਕ ਿੁੱ ਖਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਿੋ ਿੈਸ਼੍ੇਸ਼੍ਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਾਮਲ
ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਮੁੱ ਝ’ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਵਸਰਫ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਿਾਨਿਰ ‘ਿਊ’ ਿਰਿਾ ਹੈ।
ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਢੰਿਾ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਿੀ ਦੇ ਸਾਵਦਰਸ਼੍ ਤਦ ਹੀ ਕਹੀ ਿਾਂਦੀ
ਹੈ ਿੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸੇਸ਼੍ ਿਣ ਰੁੱ ਖਦੀ ਹੋਈ, ਦੂਿੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਵਭੰ ਨ ਹੋਿੇ। ਸਾਵਦਰਸ਼੍ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ ਦੇ
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਵਦਰਸ਼੍ ਰੂਪ ਮੰ ਨਣੇ ਪੈਣਿੇ ਿੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਨਰੂਪ ਹੋਣ। ‘ਮੁੱ ਝ’ ਸ਼੍ਬਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਹੁੱ ਤਿ,
ਿੰ ਿੇਸ਼੍ ਅਨਸਾਰ, ਇਹ ਨਹੀ ਵਕ ਇਹ ਿਾਨਿਰ ਿਊ ਿਰਿਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਉਹ ਿਾਨਿਰ ਹੈ ਿੋ ਮੁੱ ਝ ਦਾ ਸਮਾਨਯ ਰੂਪੀ
ਿਣ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਮੁੱ ਚੀਆਂ ‘ਮੁੱ ਝਾਂ’ ਦੀ ਇਕ ਵਕਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਉਪਮਾਨ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਵਕ
ਇਹ ਵਿਆਨ ‘ਮੁੱ ਝ’ ਦੇ ਸ਼੍ਬਦ ਅਤੇ ਉਸ ਿਾਨਿਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ ਵਿਸ ਦਾ ਸਮਾਨਯ ਸਰੂਪ ‘ਮੁੱ ਝ’
ਿਰਿਾ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਮੁੱ ਝ’ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਦਾ ਵਿਆਨ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਤਕਾ
ਵਖਆਲ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ‘ਮੁੱ ਝ’ ਸ਼੍ਬਦ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਵਿਸੇਸ਼੍ ਮੁੱ ਝ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ
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ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਸੰ ਬੰ ਿ ਉਸ ‘ਮੁੱ ਝ’ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਮੁੱ ਝ’
ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਦਾ ਵਿਆਨ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਦਆਰਾ ਨਹੀ, ਪਰੰ ਤੂ ਅਲਿ ਪਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ ਨੂੰ
ਉਪਮਾਨ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਮੁੱ ਝ’ ਸ਼੍ਬਦ ਦੇ ਭਾਿ ਦਾ ਵਿਆਨ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਦਆਰਾ ਿੀ ਨਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ, ਵਕਉਂਿੋ ਉਪਮਾਨ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ
ਵਿਆਨ ਸਾਵਦਰਸ਼੍ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਵਕ ‘ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ’ ਤੋਂ ਸਤੰ ਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਉਪਰੰ ਤ ਉਪਮਾਨ
ਦੇ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿੈ-ਚੇਤਨਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ “ਮੈ ਤੁੱ ਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ” ਪਰ ਇਹ ਅਨਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲੋ ਅਲਿ ਹੈ ਵਕ “ਮੈ
ਅਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾ”

-----------ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਨਿਾਦ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ “ਸ਼੍ਬਦ” ਨੂੰ ਿੀ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ (ਪਰਮਾਣ) ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼੍ੇ ‘ਤੇ ਿੀ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਿੰ ਿੇਸ਼੍, ਸ਼੍ਬਦਪਰਮਾਣ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਸ਼੍ਬਦ ਖੰ ਡ ਵਿਚ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਅਸੀ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼੍ਤ ਵਿਚ ਕਾਰਾਂਿੇ।
... ਚਲਦਾ
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