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ਸ਼੍ਰੀ ਤਤਿਵਚੰਤਾਮਣੀ – ਤਰਕਸ਼੍ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ (4) 
ਸ਼੍ਬਦ ਖੰਡ – ਸ਼੍ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ ਸ਼੍ਬਦ ਵਨਰੂਪਣ 
‘ਸ਼੍ਬਦ’ ਇਕ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ, ਵਕਸੇ ਪ ਰਸ਼੍ ਦ ਆਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਉਚਵਰਆ 
ਵਿਆ ਹੋਿੇ। ਜੈਸੇ, ‘ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ’, ਇਕ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਪ ਰਸ਼੍ ਰਾਹੀ ਉਚਵਰਆ ਵਿਆ ਹੋਿੇ ਵਜਸ ਨੰੂ ਇਸ 
ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿੈਿ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਨੰੂ ਸ਼੍ਬਦ-ਪਰਮਾਣ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਉਸ ਪ ਰਸ਼੍ ਰਾਹੀ ਉਚਵਰਆ ਸ਼੍ਬਦ ਵਜਸ ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਨਹੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ 
ਿੈਿਤਾ ਅਵਨਸ਼੍ਵਚਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਬਦ-ਬੋਿ 

ਸ਼੍ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਵਿਆਨ ਨੰੂ ‘ਸ਼੍ਬਦ ਬੋਿ’ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ (ਅਨਯੋਨਯ1) 
ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ ਵਜਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਸੰਕੇਤਕ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼੍ਬਦ ਜੋ ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ2, ਇਕਸ ਰਤਾ, 
ਸਪਰਸ਼੍ਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸਮਰਥਾ ਰੁੱ ਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਵਜਸ ਪਰਵਕਰਆ ਰਾਹੀਂ 
ਸ਼੍ਬਦ-ਬੋਿ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 

(1) ਸ਼੍ਬਦਸਯ ਸ਼੍ਰਿਣਮ – ਪਵਹਲਾ, ਸ਼੍ਬਦ ਦਾ ਸ ਣਨਾ ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਬਦ ਦਾ ਸ਼੍ਰਿਣ ਕਰਨਾ, 
(2) ਅਰਥਸਯ ਸਮਰਣਮ – ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ (ਸਮਰਣ),  
(3) ਇਸ ਤਰਹਾ ਸਮਰਣ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ (ਸੰਸਰਿ3 ਬੋਿ)। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ 

ਵਿਆਨ ਹੀ ਸ਼੍ਬਦ-ਬੋਿ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਵਹਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇਕੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 
ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

(4) ਆਖਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਆਨ ਦੀ ਸਿੈ-ਚੇਤਨਾ (ਅਨ ਿਯਿਸਾਯ) ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ: “ਮੈਨੰੂ ਇਸ 
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ.....” 

                                            
 
1
 ਅਨਯੋਨਯ – ਸਰਿ-ਆਪੋ ਵਿੁੱ ਚੀ, ਪਰਸਪਰ, ਇਕ ਅਰਥਾਲੰਕਾਰ, ਵਜਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਪਰਸਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਿਰਣਨ ਕਰਨੇ। 
[ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍] 
2
 ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ, ਆਕਾਂਵਖਆ – ਇੁੱ ਛੇ, ਚਾਹ; ਿਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਿ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ, ਅਰਥਾਤ ਅਰਥ ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸ਼੍ਬਦ ਨੂੰ  ਦੂਜੇ ਸ਼੍ਬਦ 
ਦੀ ਲੋੜ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍] 
3
 ਸੰਸਰਿ – ਵਮਲਾਪ, ਸੰਬੰਿ, ਤਾਲ ੁੱ ਕ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍] 
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ਸ਼੍ਬਦ ਪਰਮਾਣਿਾਦ 

(ੳ) ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼੍ਬਦ ਇਕ ਪਰਮਾਣ ਹੈ? - ਇਕ ਸਾਿਨ ਜਾਂ ਕਰਣ (ਯੰਤਰ) ਉਹ 
‘ਕਾਰਣ’ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਰਿਰਮ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ‘ਕਾਰਜ’ ਅਿੁੱ ਸ਼੍ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ 
‘ਸ਼੍ਬਦ’ ਐਸਾ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਭਾਿੇ ਇਹ ਵਕਸੇ ਐਸੇ ਪ ਰਸ਼੍ ਰਾਹੀ ਉਚਾਵਰਆ ਜਾਿੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਰ 
ਿੀ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨਾਲ ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ, ਯੋਿਯਤਾ ਆਵਦ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਿੀਆਂ 
ਦੇ ਕਵਹਣ ਅਨ ਸਾਰ ਸ਼੍ਬਦ ਨੰੂ ਇਕ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਿੰਿੇਸ਼੍, ਅਿੁੱ ਸ਼੍ ਹੀ ਸ਼੍ਬਦ ਨੰੂ ਪਰਮਾਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬੋਿੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪ ੁੱ ਛਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜੇ ਉਹ 
ਸ਼੍ਬਦ ਨੰੂ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਵਕ “ਸ਼੍ਬਦ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀ ਹੈ” ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਠੀਕ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਸ਼੍ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਿੈਿ ਨਹੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ 
ਵਿਪਰੀਤ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਿੈਿ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਨੰੂ ਵਤਆਿਣਾ ਹੋਏਿਾ ਵਕ 
“ਸ਼੍ਬਦ ਇਕ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀ ਹੈ।“ ਇਸ ਲਈ ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਵਨਰਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਬਦ ਅਿੁੱ ਸ਼੍ ਹੀ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼੍ਬਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ, ਯੋਿਯਤਾ ਆਵਦ ਿ ਣ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣ।  

ਸ਼੍ਬਦ ਨੰੂ ਸਾਿਨ ਜਾਂ ਕਰਣ ਇਸ ਲਈ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਿਆਨ ਦਾ ਪਰਮ ੁੱ ਖ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ 
ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ, ਯੋਿਯਤਾ ਆਵਦ ਵਸਰਿ ਸਵਹਯੋਿੀ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਉਪਾਿੀਆਂ ਹਨ। ਇੁੱ ਥੇ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਉਵਚੁੱ ਤ ਹੋਏਿਾ ਵਕ 
ਉਪਾਿੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਵਸਰਿ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

(ਅ) ਕੀ ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਿਚ ਸੰਵਮਵਲਤ ਹੈ?- ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼੍ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਸਕ 
ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ (ਜਾਂ ਉੱਤੇਜਨਾ) ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਬਦ ਸ ਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ “ਸ਼੍ਬਦ ਇਕ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀ ਹੈ” ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 
ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਆਨ ਿਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਨ ਭਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਉਂਵਕ 
ਸ਼੍ਬਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵਸਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਬਦ ਨੰੂ ਇੁੱ ਕ ਿੁੱ ਖਰਾ ਪਰਮਾਣ 
ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ। 

(ੲ) ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਿਚ ਸੰਵਮਵਲਤ ਨਹੀ ਹੈ  - ਿੰਿੇਸ਼੍ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ ਆਵਦ ਨਾਲ ਅੰਵਕਤ ਸ਼੍ਬਦ ਜੋ 
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨ ਬੋਿ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਨਾਲੋਂ ਅਲਿ ਵਕਸਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਅਿੁੱ ਸ਼੍ ਹੀ ਮੰਨਣਾ 
ਪਏਿਾ। ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਰੰਿ ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਅੁੱ ਖ ਸਾਿਨ ਜਾਂ ਕਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੰਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸੰਯੋਿ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਪਰਤੁੱ ਖ ਵਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਵਸੁੱ ਟਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਸ਼੍ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ (ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ) ਵਿਚ ਸ਼੍ਬਦ ਇਕ ਸਾਿਨ ਜਾਂ ਕਰਣ ਹੈ, 
ਇਸ ਦ ਆਰਾ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨ ਬੋਿਨ ਸੰਯੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ 
ਵਿਚ ਸ਼੍ਬਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਵਿਚ ਵਿਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਬਦ 
ਇਕ ਪਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼੍ ਨਾਲੋ ਅਲਿ ਹੈ।  

(ਸ) ਕੀ ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ‘ਅਨ ਮਾਨ’ ਵਿਚ ਸੰਵਮਵਲਤ ਹੈ? - ਿੈਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਕਾਂ ਦਾ ਿੀ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼੍ਬਦ ਕੋਈ ਅਲਿ ਪਰਮਾਣ ਨਹੀ 
ਹੈ ਬਲਵਕ ਅਨ ਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਵਹੁੱ ਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਵਿਚ ਪਵਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਬਦ ਸ ਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰ ਸ਼੍ਬਦ ਨਾਲ 
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ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨ ਬੋਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਅਨ ਬੋਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿ ਵਜਸ ਨੰੂ ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨ ਮਾਨ ਦ ਆਰਾ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਕ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼੍ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ “ਉਸ ਨੇ ਿਊ ਨੰੂ ਡੰਡੇ 
ਨਾਲ ਮਾਵਰਆ” ਇਸ ਤੋਂ, ਿੈਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਕਾਂ ਦੇ ਕਵਹਣ ਅਨ ਸਾਰ, ਸ਼੍ ਣਨ ਿਾਲਾ ਇਹ ਅਨ ਮਾਨ ਲਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

(1) ਇਹ ਸਿੈ-ਵਸੁੱ ਿ ਹੈ ਵਕ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਿਕਤਾ ਨੰੂ ਸ਼੍ਬਦ ਦ ਆਰਾ ਸੂਚਕ ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਅਨ ਬੋਿ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣ ਵਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ – ਇਹ ਅਨ ਮਾਨ ਦਾ ਪਰਵਤਵਿਆ 
ਿਚਨ ਹੈ। 

(2) ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ (ਸ਼੍ਬਦਾਂ) ਵਿਚ ਅਕਾਂਕਸ਼੍ਾ ਆਵਦ ਿਾਲੇ ਿ ਣ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਤਾ ਦੇ ਭਾਿਅਰਥ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ – ਇਹ ਅਨ ਮਾਨ ਦਾ ਹੇਤ  ਹੈ। 

(3) ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਿ ਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦਾ ਪੂਰਣ-ਵਿਆਨ 
ਹੈ, ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਵਕ “ਇਕ ਘੜਾ ਵਲਆਓ” ਵਿਚ – ਇਹ ਅਨ ਮਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਹਾ ਅਸੀ ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਨੰੂ ਅਨ ਮਾਨ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਿੈਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਕਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ 
ਵਕ ਸ਼੍ਬਦ ਨੰੂ ਇਕ ਿੁੱ ਖਰਾ ਪਰਮਾਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ। 

(ਹ) ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਅਨ ਮਾਨ ਵਿਚ ਸੰਵਮਵਲਤ ਨਹੀ ਹੈ - ਿੰਿੇਸ਼੍ ਿੈਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਤ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਇਸ ਤਰਹਾ ਕਰਦੇ 
ਹਨ: ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿੈਸੇਸ਼੍ਕਾਂ ਦੀ ਅਨ ਮਾਨ ਪਰਵਕਰਆ ਤਰਕਵਸੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ 
ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਵਕ ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ (ਅਥਿਾ ਅਨ ਬੋਿ 
ਦਾ ਬੋਿ)। ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਵਸਰਿ ਬੋਢੰਿਾ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਵਬਭਚਾਰੀ (ਿਯਵਭਚਾਰੀ) ਿੀ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਿਸਤ  ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਵਿਚ 
ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰਸੰਿ ਅਰਥਵਕਰਆ (ਸਰਿਰਮੀ) ਸਾਡੇ ਉਸ ਿਸਤ  ਦੇ ਸਿੈ-ਲੁੱ ਛਣ ਦੇ ਵਿਆਨ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਕ 
ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਤੋਂ, ਵਜਹੜਾ, ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਿਲਤ (ਭਰਾਂਤੀਪੂਰਣ) ਵਿਆਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਪਰਵਕਰਆ 
ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛ ੁੱ ਟ, ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ, ਅਨ ਮਾਨਬੋਿ ਿਾਂਿ, ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸੂਚਕ ਿਸਤੂਆਂ 
ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਤੀ-ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਵਿਆਨ ਉਪਰ ਵਨਰਭਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਵਿਆਨ (ਯਾਨੀ 
ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ) ਤ ਰੰਤ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਉਂ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ, ਯੋਿਯਤਾ ਆਵਦ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਿਰ, ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੈਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ “ਮੈ ਸ਼੍ਬਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ” ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕ “ਮੈ 
ਅਨ ਮਾਨ ਦ ਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ”। 

ਅਸੀ ਇਹ ਪਵਹਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਚ ੁੱ ਕੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਵਕ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਿਚ 
ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ, ਯੋਿਯਤਾ, ਆਸਵਤ4 (ਸਪਰਸ਼੍ਤਾ, ਲਾਿਤਾ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਕਤੀ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਤਪਰਯ ਨੰੂ ਪਰਿਟ ਨਹੀ 
ਕਰਦੇ। 

                                            
 
4
 ਆਸਵਤ – ਲਾਿਤਾ, ਸਪਰਸ਼੍ਤਾ, ਲਿਾਤਾਰਤਾ। [ਸੰਸਵਕਰਤ ਕੋਸ਼੍] 
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ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾਿਾਦ  
ਵਕਸੇ ਿਾਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਿਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕ ਸ਼੍ਬਦ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਬਦ ਨਾਲ ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ ਸੰਬੰਿ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ, “ਦੇਿਦੁੱ ਤ ਵਪੰਡ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ” ਇਸ ਿਾਕ ਵਿਚ “ਦੇਿਦੁੱ ਤ” ਸ਼੍ਬਦ ਦਾ “ਜਾਂਦਾ” ਸ਼੍ਬਦ ਨਾਲ 
ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ ਸੰਬੰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਰਲੇ ਦਾ “ਵਪੰਡ” ਨਾਲ। ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਿਾਕ ਦਾ ਅਰਥ 
ਸਪਸ਼੍ਟ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਯੋਿਯਤਾ 
ਇਹ ਸ਼੍ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਬੋਿ ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਿਾਕ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼੍ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼੍ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ 
ਬੇਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਸਮਰਥਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਿਯਤਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ, “ਅਿਨ ਵਸੰਚਨ” ਿਾਕ ਤੋਂ 
ਕੋਈ ਸ਼੍ਬਦਬੋਿ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ ਵਕਉਂਵਕ “ਅੁੱਿ” ਅਤੇ “ਵਸੰਚਨ” (ਵਛੜਕਣਾ) ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਰਸਪਰ ਬੇਮੇਲ ਹਨ। 
ਵਸੰਚਨ ਦੇ ਆਮ ਅਰਥ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਸੰਜਣਾ। 

ਆਸਵਤ – ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੜੀਿਾਰ ਉਚਾਰਣ 

ਇਕ ਿਾਕ ਵਿਚ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਦਾ ਿਕਿਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੰੂ ਆਸਵਤ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ, 
“ਪਾਣੀ ਵਲਆਓ” ਕਵਹਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀ ਵਨਕਲੇਿਾ ਜੇ “ਪਾਣੀ” ਸ਼੍ਬਦ ਹ ਣ ਬੋਵਲਆ ਹੋਿੇ ਅਤੇ “ਵਲਆਓ” 
ਇਕ ਘੰਟੇ ਮਿਰੋਂ। 

ਤਾਤਪਰਯ 

ਇਹ ਿਕਤਾ ਦੀ ਆਸਾ ਨੰੂ ਪਰਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਉਚਾਰਣ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ 
ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਕ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥ ਦੀ ਯੋਿਯਤਾ ਦਾ ਬੋਿ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ 
ਖਾਂਦੇ ਸਮੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ “ਸੈਣਿਿ ਵਲਆਓ” ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਸੰਿੀ ਲੂਣ ਹੀ ਸਮਵਿਆ ਜਾਿੇਿਾ ਨਾ ਵਕ 
ਵਸੰਿੀ ਘੋੜਾ। 

ਸ਼੍ਬਦ ਅਵਨਿੱਤਤਾਿਾਦ 

ਸ਼੍ਬਦ (ਜਾਂ ਆਿਾਜ਼, ਿ ਨੀ) ਬਹ ਭਾਂਤੀ ਹਨ, ਵਕਉਂਜੋ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਪ ਰਸ਼੍ ਦ ਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਿਾਜ਼ ਵਕਸੇ 
ਤੋਤੇ ਦ ਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੰਿਾਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਅਲਿ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਿਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਕ ਸ਼੍ਬਦ (ਆਿਾਜ਼ਾਂ) ਕਈ 
ਵਕਸਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਅਤੇ ਉਤਸੰਨ ਹ ੰ ਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਪਿੇਿਾ ਵਕ ਸ਼੍ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ 
ਹੈ। 

ਉਛੰਨ –ਪਰਛੰਨ ਿਾਦ 
ਜੇ ਸ਼੍ਬਦ ਨਸ਼੍ਟ (ਜਾਂ ਉਤਸੰਨ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਕੰਿ ਜਾਂ ਸਮੂਹ, ਅਰਥਾਤ ਿਾਕ ਿੀ ਨਸ਼੍ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਵਕਉਂਵਕ ਿੇਦ, ਿਾਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਿਰਵਹ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਵਨਿੱਤ ਹਨ।  

ਮੀਮਾਂਸਾਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਭਾਿੇਂ ਿੇਦ ਿਾਕਾਂ ਦੇ ਸੰਿਰਵਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਸ਼੍ਟ (ਉਛੰਨ) ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ 
ਵਰਸ਼੍ੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਅਖੰਡਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਭਾਿ ਿੇਦ ਵਨਿੱਤ ਹਨ। ਿੰਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਮਤ ਦਾ 
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ਵਿਰੋਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪ ਰਾਤਨ ਵਸਵਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਤ ਮਵਰਆਦਾਿਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਵਮਲਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ 
ਅਨ ਮਾਨ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਾਖਾਿਾਂ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਿੀਆਂ ਜੋ ਹ ਣ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਲਈ ਿੇਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹਨ। 

ਵਿਿੀਿਾਦ 

ਿੇਦ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ ੁੱ ਭ ਰੀਤੀ ਵਰਿਾਜਾਂ ਦੀ ਬ ਵਨਆਦ ਹਨ ਵਕਉਂਜੋ ਇਹ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਆਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਿਰੰ ਥ ਹਨ। ਵਿਿੀ ਉਹ ਕਥਨ ਹੈ 
ਵਜਹੜਾ ਵਕਸੇ ਪ ਰਸ਼੍ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਵਨਸ਼੍ਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਕਥਨ ਦ ਆਰਾ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ “ਉਹ ਪ ਰਸ਼੍ ਜੋ ਸਿਰਿ ਦੀ ਇੁੱ ਛਾ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਅਸ਼੍ਵਮੇਿ ਯਿ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਜਾਂ “ਵਕਸੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਮਵਦਰਾ ਪੀਣੀ ਮਨਾ ਹੈ” ਿਰਿੇ ਆਦੇਸ਼੍। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਭਾਕਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਕ 
ਿੇਦਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱ ਸੇ ਿਏ ਯਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵਨਸ਼੍ਚਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਲ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਿੰਿੇਸ਼੍ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਨਸ਼੍ਚਾ ਪ ਰਸ਼੍ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ, (1) 
ਕਥਨਾਂ ਦ ਆਰਾ ਦੁੱ ਸੇ ਿਏ ਯਿ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ, (2) ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੁੱ ਛਾ ਅਨ ਸਾਰ ਿਲ ਵਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
(3) ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਿੀਨ ਔਵਖਆਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋਿੇਿੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਨੰੂ ਮ ੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਕੇ ਹੀ ਪ ਰਸ਼੍ ਯਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਿੰਿੇਸ਼੍ ਇਕ ਤਾਰਵਕਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਪ ਰਸ਼੍ ਆਪਣੇ 
ਿਾਇਦੇ ਨੰੂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਨਸ਼੍ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਯੋਿਤਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਯਿ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪਰੇਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਿ ਉਹ ਵਬਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਿੇ ਿੇਦਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼੍ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। 

ਸ਼੍ਕਤੀਿਾਦ 

ਸ਼੍ਬਦ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਸੰਬੰਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਿਰੁੱ ਵਤ5 ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਅਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਸੰਬੰਿ ਕਰਕੇ ਹੀ “ਘੜਾ” ਸ਼੍ਬਦ ਸ ਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੰੂ ਘੜੇ ਿਰਿੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਬਦ 
ਦਾ ਇਹ ਸੰਬੰਿ ਇਸ ਦੀ “ਸ਼੍ਕਤੀ” ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਸੰਬੰਿ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ (1) 
ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ (2) ਲੁੱ ਛਣ। ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਉਪਿੰਡ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, (ੳ) ਸਥਾਈ, (ਅ) ਪਰਾਸੰਵਿਕ। ਸਥਾਈ ਸੰਕੇਤ ਵਕਸੇ ਸ਼੍ਬਦ 
ਦੀ ਉਹ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਕਤੀ ਨੰੂ ਈਸ਼੍ਿਰ ਦ ਆਰਾ ਅਵਭਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਕਤੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਹਮੇਸਾ ਸਥਾਈ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। ਵਜਸ ਤਰਹਾ ‘ਘੜਾ’ ਸ਼੍ਬਦ ਵਮੁੱ ਟੀ ਦੇ 
ਘੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਸੰਵਿਕ ਸੰਕੇਤ ਨੰੂ “ਪਵਰਭਾਸ਼੍ਾ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆਦਮੀ ਦੀ 
ਇੁੱ ਛਾ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਰਵਕਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ 
                                            
 
5
 ਵਿਰੁੱ ਵਤ - .. ਅਰਥ ਅਤ ੇਪਦ ਦਾ ਸੰਬੰਿ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਤੰਨ ਭੇਦ ਕਲਪੇ ਹਨ- ਸ਼੍ਕਵਤ, ਲੁੱ ਛਣ (ਲਕ੍ਸ਼੍ ਣਾ) ਅਤੇ ਿਯੰਜਨਾ. ਸ਼੍ਕਵਤ ਵਿਰੁੱ ਵਤ 
ਉਹ ਹੈ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਪਦ ਸ ਣਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਦਾ ਬੋਿ ਹੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਘੋੜਾ ਸ਼੍ਬਦ ਸ ਣਨ ਸਾਰ ਤ ਰੰਿ ਦਾ ਿਯਾਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਵਿਰੁੱ ਵਤ ਉਹ ਹੈ, ਵਜਸ ਤੋਂ 
ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਵਭੰਨ ਹੋਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਿੇ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ ਅਰਥ ਜਾਵਣਆ ਜਾਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵਕ ਮੈਂ ਸਮ ੰ ਦਰ ਵਿੁੱ ਚ ਰਵਹਿਁਦਾ ਹਾਂ. 
ਇਸ ਦਾ ਲਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਯ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਸਮ ੰ ਦਰ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਵਘਰੇ ਟਾਪੂ ਅੰਦਰ, ਅਥਿਾ ਜਹਾਜ ਵਿੁੱ ਚ ਿਸਦਾ ਹਾਂ ਸਮ ੰ ਦਰ ਵਿੁੱ ਚ ਕੇਿਲ ਜਲਜੀਿ 
ਹੀ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਿਯੰਜਨਾ ਸ਼੍ਕਵਤ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਿਯੰਿਯ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦਾ ਬੋਿ ਕਰਾਿੇ, ਜੈਸੇ- ਵਕਸੇ ਨੇ ਆਵਖਆ ਵਕ ਤੇਰੇ ਚੇਹਰੇ ਤੋਂ ਮੂਰਖਤਾ 
ਭਾਸਦੀ ਹੈ. ਸ ਣਨ ਿਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਕ ਮੇਰਾ ਮ ਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੋ ਦਰਪਨ ਹੈ. ਇਸ ਥਾਂ ਿਯੰਜਨਾ ਦਵਾਰਾ ਇਹ ਪਰਿਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਮੇਰੇ ਮ ਖ ਰੂਪ 
ਸ਼੍ੀਸ਼ੇ੍ ਵਿੁੱ ਚ ਤੈਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼੍] 
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ਅਨ ਸਾਰ ਹਰ ਸ਼੍ਬਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਸਰਿ ਆਦਮੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਹਣ ਅਨ ਸਾਰ ‘ਸਥਾਈ’ ਅਤੇ 
ਪਰਾਸੰਵਿਕ ਸੰਕੇਤ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਸੋਵਮਆਂ ਦ ਆਰਾ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

(1) ਵਿਆਕਰਣ, 
(2) ਉਪਮਾਨ, 
(3) ਕੋਸ਼੍, 
(4) ਆਪਤ ਿਾਕ, 
(5) ਵਿਹਾਰ ਅਰਥਾਤ ਿਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਯੋਿ, 
(6) ਿਾਕ-ਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਜਾਂ ਿਾਕ ਦਾ ਪਰਸੰਿ/ਸੰਦਰਭ (ਪਰਕਰਣ), 
(7) ਵਿਿਰੁੱ ਵਤ – ਿਰਣਨ ਜਾਂ ਵਬਰਤਾਂਤ, 
(8) ਸੰਿਤੀ – ਜਾਨੇ ਮਾਨੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ। 

ਹ ਣ ਸਿਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਕਤੀ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨਯ ਰੂਪ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼੍ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਦੀ ਹੈ? 
ਮੀਮਾਸਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨ ਸਾਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼੍ਕਤੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਿੀਆਂ ਜੋ 
ਅਨੇਕ ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀ ਇਸ ਸ਼੍ਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਮਾਨਯਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ 
ਸਾਮਾਨਯਤਾ ਦੇ ਅਨ ਰੂਪ ਇਕ ਸ਼੍ਕਤੀ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਪਿੇਿੀ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਰੂਪ ਿੀ ਹੋਣਿੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਬਿੈਰ ਇਹ 
ਸਾਮਾਨਯਤਾ ਖੜੀ ਨਹੀ ਰਵਹ ਸਕਦੀ। 

ਿੰਿੇਸ਼੍ ਇਸ ਿਾਰਨਾ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ: ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਤਾ ਦਾ ਸਮਰਣ (ਯਾਦ ਕਰਨਾ) ਅਸੰਭਿ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਤਕ ਵਕ ਸ਼੍ਕਤੀ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਵਨਿਾਸ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸ਼੍ਕਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ 
ਅਿੁੱ ਸ਼੍ਕਤਾ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉੰਵਕ ਇਕ ਅਤੇ ਵਸਰਿ ਇਕ ਸ਼੍ਕਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਤਾਿਾਂ ਦੇ ਅਨ ਰੂਪੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ 
ਸਾਮਾਨਯਤਾ ਦੇ ਥੁੱ ਲੇ ਿਰਵਹਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵਸੁੱ ਟੇ ‘ਤੇ ਪਹ ੰ ਚਦੇ ਹਨ 
ਵਕ ਸ਼੍ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਟਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸਾਮਾਨਯਤਾ ਦੇ ਥੁੱ ਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ‘ਰੂਪ’ 
ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਕਤੀ ਿਾਲੇ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਿਰਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

(1) ਯੌਵਿਕ – ਉਹ ਸ਼੍ਬਦ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੰਸ਼੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਵਿਆ ਜਾਿੇ ਜੈਸੇ “ਦਾਤਾ” ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ 
ਦੇਣ ਿਾਲਾ। 

(2) ਰੂੜਹ – ਉਹ ਸ਼੍ਬਦ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼੍ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਤੋਂ ਸ ਤੰਤਰ ਸਮਵਿਆ ਜਾਿੇ। ਅਰਥਾਤ 
ਸ਼੍ਬਦ ਦੇ ਪਰਵਸੁੱ ਿ (ਆਮ) ਅਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਵਿਆ ਜਾਿੇ। 

(3) ਯੋਿ-ਰੂੜਹ – ਉਹ ਸ਼੍ਬਦ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼੍ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਦੇ 
ਇਕਸ ਰ ਸ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸਮਵਿਆ ਜਾਿੇ। ਜੈਸੇ ਪੰਕਜ ਉਹ ਿ ੁੱ ਲ ਹੈ ਜੋ ਿਾਰੇ ਵਿਚ ਉੱਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਪੰਕ’ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਾਰਾ। 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 7 ਕ ੁੱ ਲ 9 
 

(4) ਯਵੌਿਕ-ਰੂੜਹ – ਉਹ ਸ਼੍ਬਦ ਵਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਸ਼੍ਾਂ ਦੀ 
ਸ਼੍ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਵਿਆ ਜਾਿੇ, ਜੈਸੇ ‘ਉਦਵਭਦ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਿਾਣ , ਬੀਜ ਜਾ ਉੱਿਣਾ ਜਾਂ ਇਕ 
ਵਕਸਮ ਦਾ ਯਿ। 

ਲਕਸ਼੍ਣ (ਲੁੱ ਛਣ) 
‘ਲਕਸ਼੍ਣ’ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਕਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦ ਆਰਾ ਸ਼੍ਬਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਰਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਦੀ ਹੋਿੇ ਜੋ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਅਰਥਸੂਚਕ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਜਹੜਾ ਿਕਤਾ ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਨੰੂ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਜੈਸੇ ਸ਼੍ਬਦ 
“ਿੰਿਾ” ਇਸ ਿਾਕ ਵਿਚ “ਿਊਪਾਲ ਿੰਿਾ ਉੱਪਰ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ” ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕ ਉਹ ਿੰਿਾ ਦੀਆਂ ਲਵਹਰਾਂ 
ਉੱਪਰ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਬਲਵਕ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਿੰਿਾ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਮਾਸਿਾਦ – ਵਮਵਸ਼੍ਰਤ ਸ਼੍ਬਦ 

ਸੰਸਵਕਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਸ (ਵਮਵਸ਼੍ਰਤ) ਸ਼੍ਬਦ ਛੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ: (1) ਬਹ ਿਰੀਵਹ6, ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਕ ਸਮਾਸ, (2) ਤਤਪ ਰ ਸ਼੍, 
ਵਨਰਿਾਰਕ ਸਮਾਸ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਹਿਾਚਕ ਸਮਾਸ (ਨ-ਤਤਪ ਰ ਸ਼੍)ਿੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ, (3) ਕਰਮਿਾਰਯ-ਿਰਣਨਾਤਮਕ 
ਸਮਾਸ, (4) ਦਵਿਿ  - ਸੰਵਖਆਤਮਕ ਸਮਾਸ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਹਾਰ ਸਮਾਸ (ਜਾਂ ਬਹ ਤ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ) ਿੀ ਸ਼੍ਾਮਲ 
ਹੈ, (5) ਦਿੰਦਿ – ਸਮੂਹਕ ਸਮਾਸ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਿੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ; ਇਤਰੇਤਿ (ਪਰਸਪਰ) ਸਮੂਹਕ, ਸਮਾਹਾਰ 
ਸਮੂਹਕ ਅਤੇ ਏਕਸ਼ੇ੍ਸ (ਜਾਂ ਬਾਕੀ) ਸਮੂਹਕ, (6) ਅਿਯਯਯੀਭਾਿ – ਅਵਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪਵਰਿਰਤਨ ਯੋਿ। 

ਬਹ ਿਰੀਵਹ ਸਮਾਸ ਵਿਚ ਪਵਹਲੇ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਸਵਥਰ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼੍ਬਦ, ਵਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਕਤੀ 
ਦ ਆਰਾ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਿ-ਅਰਥ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸੰਕੇਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਜੈਸੇ “ਵਚਤਰਿ  ਆਨਯ” (ਵਚਤਰਿਉ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਵਲਆਓ) ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਵਲਆਓ (ਆਨਯ) ਵਜਸ 
ਕੋਲ ਵਚਤਰਿਊਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਵਹਲਾ ਸ਼੍ਬਦ (ਵਚਤਰ) ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ “ਵਚਤਰਪਣ” ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, 
ਜਦ ਵਕ ਦੂਸਰਾ ਸ਼੍ਬਦ “ਿ ” (ਿਊ) ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਿਊ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਭਾਿ-ਅਰਥ ਰਾਹੀਂ 
ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਿਲ ਿੀ ਇਸ਼੍ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਆਕਰਣੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼੍ਬਦ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹ ਿਰੀਵਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 
ਵਮਵਸ਼੍ਰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਦ ਆਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਸ਼੍ਕ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਕੇਤਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿ ਤਾਂ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਤੇਂ ਪਰੇ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ “ਵਚਤਰਿ ” ਸ਼੍ਬਦ “ਮਾਲਕੀਅਤ” ਤੋਂ ਿੀ ਇਲਾਿਾ “ਵਚਤਰ” 
ਅਤੇ “ਿਊ” ਹੋਣ ਦੇ ਿ ਣਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿੰਿੇਸ਼੍ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਬਹ ਿਰੀਵਹ ਸਮਾਸ ਵਿਚ ਸਭ 
ਸ਼੍ਕਤੀਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਾ ਕੇ ਸਮਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੈ ਸਮਾਸ 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼੍ਕਤੀ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ। 

                                            
 
6
 ਬਹ ਿਰੀਵਹ – ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਛੀ ਸਮਾਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਮਾਸ ਜੋ ਕਈ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਲਾਕੇ ਇਕ ਪਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਣ ਰੂਪ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ 
ਪਦ ਦਵਲਤ, ਭਯਭੀਤ, ਪੀਤਮ ਖ, ਸ਼੍ਤਰਸੇਨਾਵਿਪ ਆਵਦ। 
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ਤਤਪ ਰਸ਼੍ ਸਮਾਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਬਦ ਦੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਸਵਥਰ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਪਵਹਲੇ ਸ਼੍ਬਦ ਵਿਚ ਦੋਿੇਂ ਸ਼੍ਕਤੀ ਅਤੇ 
ਲਕਸ਼੍ਣ (ਭਾਿਅਰਥ) ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ, ਸਮਾਸ “ਰਾਜਾ-ਪ ਰਸ਼੍” (ਅਰਥਾਤ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰੀ) ਰਾਜੇ ਦੇ 
ਅਵਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਬਦ “ਰਾਜਾ” ਵਸਰਿ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਉਸ ਨਾਲ “ਸੰਬੰਿ” ਨੰੂ ਿੀ 
ਪਰਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਰਮਿਾਰਯ ਸਮਾਸ ਵਿਚ ਅੰਸ਼੍ਕ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰੂਪਤਾ ਿਾਲਾ ਸੰਬੰਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ  ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਕਤੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਵਨਯਮ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ, ਜੈਸੇ “ਨੀਲੋਤਪਲ” ਅਰਥਾਤ ਨੀਲੇ ਰੰਿ ਦਾ ਕਮਲ। ਇੁੱ ਥੇ ਨੀਲੇ ਰੰਿ ਦਾ 
ਅਤੇ ਿ ੁੱ ਲ ਉਤਪਲ (ਕਮਲ) ਦਾ ਸਮਰੂਪੀ ਸੰਬੰਿ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਹੀ ਦਵਿਿ  ਸਮਾਸ ਵਿਚ ਿੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ, 
‘ਪੰਚ ਿਿਨ’ (ਪੰਜ ਿਊਆਂ)। ਇਸ ਸਮਾਸ ਵਿਚ ਸੰਵਖਆ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ। 

ਦਿੰਦਿ ਸਮਾਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸ਼੍ਕਤੀ ਜਾਂ ਲਕਸ਼੍ਣ (ਭਾਿ-ਅਰਥ) ਦੇ ਅੰਸ਼੍ਕ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ 
ਵਨਯਮ ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੇ। ਜੈਸੇ, ਯਮ-ਿਰ ਣ (ਯਮ ਅਤੇ ਿਰ ਣ)। 

ਅਿਯਯਯੀਭਾਿ ਸਮਾਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਬਦ ਵਿਚ ਦੋਿੇਂ ਸ਼੍ਕਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼੍ਣ ਮੌਜੂਦ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ‘ਉਪਕ ੰ ਭਮ’ 
(ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਨੇੜ)ੇ। ਇੁੱ ਥੇ “ਕ ੰ ਭਮ” ਸ਼੍ਬਦ ਵਿਚ ਸ਼੍ਕਤੀ (“ਘੜਾ”) ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕਸ਼੍ਣ ਿੀ (“ਨੇੜੇ”) ਹੈ। 

ਆਵਖਆਤਿਾਦ – ਸ਼੍ਾਬਵਦਕ ਪਰਤਯਯ (ਵਪਛੇਤਰ) 
ਸ਼੍ਾਬਵਦਕ ਪਰਤਯਯ (ਜੈਸੇ –ਵਤਤ, -ਤਸ, -ਆਂਤੀ ਆਵਦ) ਿਾਤ  ਸ਼੍ਬਦ ਦੇ ਵਪੁੱ ਛੇ ਲੁੱ ਿ ਕੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਤਾ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਜੈਸੇ, “ਚੈਤਰਪਚਵਤ” (ਚੈਤਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਇੁੱ ਥੇ ‘ਪਵਚਤ’ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਚੈਤਰ (ਖਾਣਾ) ਪਕਾਉਣ ਦਾ 
ਪਰਯਤਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਰਤਰ ਕੋਈ ਅਚੇਤਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਤਯਯ (ਵਪਛੇਤਰ) ਲਕਸ਼੍ਣ ਦ ਆਰਾ ਉਸ 
ਵਕਰਯਾ ਨੰੂ ਪਰਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਾਤ  (ਜਾਂ ਮੂਲ) ਸ਼੍ਬਦ ਦ ਆਰਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਜੈਸੇ “ਰਥੋ ਿੁੱ ਛਵਤ” (ਇਕ ਰਥ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ), ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਰਥ ਵਿਚ ਉਹ ਵਕਰਯਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਨ ਕੂਲ ਹੈ। 

ਿਾਤ ਿਾਦ (ਮੂਲ ਸ਼੍ਬਦ) 
ਵਕਸੇ ਵਕਰਆਪਦ ਦਾ ਿਾਤੂ (ਮੂਲ) ਸ਼੍ਬਦ ਉਹ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕਰਆਪਣ ਦ ਆਰਾ ਪਰਿਟ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਪਰਵਕਰਆ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ, “ਸ: ਿਰਾਮਮ ਿੁੱ ਛਵਤ” ਿਾਕ ਵਿਚ ਿੁੱ ਛਵਤ ਦਾ ਿਾਤ  ਸ਼੍ਬਦ ‘ਿਮ’ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਾ (ਉਹ 
ਵਪੰਡ ਨੰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਿਮ’ ਉਸ ਦੇ ‘ਿਰਾਮ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਹੈ, ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਉਸਦੇ ‘ਜਾਣ’ ਦਾ ਕਾਰਜ 
(ਜਾ ਪਵਰਣਾਮ) ਹੈ। ਵਜਿੇਂ “ਸ: ਵਤਸ਼੍ਠਵਤ” ਵਜਸ ਵਿਚ “ਸਥਾ” (ਿਾਤ ) ਵਸਰਿ “ਠਵਹਰਣ” ਨੰੂ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਸਰਿਿਾਦ (ਅਿੇਤਰ) 
ਉਪਸਰਿ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਿਾਤ  (ਮੂਲ) ਸ਼੍ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ਤਾ 
ਪਰਿਟਾਉਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ‘ਵਿਜਯਤੇ’ ਵਿਚ ‘ਵਿ’ ਜੋ ਵਕ ਸੰਪੂਰਣ ਵਜੁੱ ਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਣ-ਚਤ ਸ਼੍ਟ ਦਾ ਪਰਮਾਣਯਿਾਦ – ਚਾਰ ਪਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣਿਾਦ 

ਕਈ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਇਕ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਬੇਤ ਕਾ (ਅਸੰਿਤ) ਹੈ ਵਕਉਂਜੋ ਚੇਸ਼੍ਟਾ (ਸੰਕੇਤ) ਵਸਰਿ 
ਸਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਸ਼੍ਬਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ਼ਾ ਆਦਮੀ ਚੇਸ਼੍ਟਾ 
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(ਸੈਨਤ) ਰਾਹੀਂ ਸਰਿਰਮੀ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ ਸਮਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਚੇਸ਼੍ਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਬਦ ਪਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਿਰ ਅਨ ਮਾਨ ਪਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼੍ਾਮਲ 
ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਏਵਤਹਯ (ਪਰੰਪਰਾ) ਅਤੇ ਜਨਸ਼ੁ੍ਵਤ (ਅਿਿਾਹ) ਿੀ ਸ਼੍ਬਦ ਪਰਮਾਣ ਤੋਂ ਵਭੰਨ ਨਹੀ ਹਨ, ਜਦ ਵਕ 
ਅਰਥਾਪੁੱ ਵਤ ਅਤੇ ਅਨਉਪਲਬਿੀ ਅਨ ਮਾਨ ਪਰਮਾਣ ਵਿਚ ਸੰਵਮਵਲਤ ਹਨ। 

------------ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਕਸ਼੍ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਤਤਿਵਚੰਤਾਮਣੀ ਦੀ ਸਰਬਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਣਵਿਣਤ ਟੀਕਾ 
ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ ਿਈਆ। ਇਨਹ ਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼੍ਤ ਵਿਚ ਕਰਾਂਿੇ। 

... ਚਲਦਾ    


