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ਨਮਲਣ ਦਾ ਪਤਾ: 

ਜਰਮਨ ਵਫਲਾਸਫਰ ਅਤੇ ਸੰਸਵਕਿਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਿਾਨ ਮਕੈਸ ਮੂਲਰ (1823 – 
1900 ਈ:) ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਤਰਕ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਆਕਰਣ’ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਸਵਭਆਤਾਿਾਂ – ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ – ਦੀ ਿੱਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਜਦ ਵਕ ਯੂਰਪ 
ਦੀਆਂ ਵਿਵਭਨੰ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਰੋਮਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੱਖ ਕੇ 
ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ, 
ਇਵਤਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਕ ਪਿਾਵਿਆਪਕ 
ਪੱਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਵਰਹਾ। ਪਿੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਵਿਲ ਅਤ ੇਚਣਤੌੀਭਰਪੂਰ 
ਵਿਵਿਆਨਕ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਅਜੋਕੇ 
ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 
ਖਾਸਕਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਿੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਵਸੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਤਰਕ, ਅਜਕੋੀ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੀ ਦਾ ਅਵਨੱਖੜਿਾ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਅਿੱਸ਼ਕ 
ਅੰਿ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਆਿਵੁਨਕ ਵਿਵਿਆਨ 
ਉੱਸਵਰਆ ਖੜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵਮਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।  

      ਡਾ. ਬਲਦੇਿ ਕੰਦੋਲਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਹਾਈ ਭਾਰਤ ਤੋੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਵਿਵਦਆ ਲਈ ਇੰਿਲੈੋਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਵਜੱਥੇ 
ਉਨਹਾ ਨੇ ‘ਇਜੰਨੀਅਵਰੰਿ’ ਦੀ ਵਡਿਰੀ ਲੰਡਨ ਤੋੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਫਰ ਸਕਾਿਲੈੋਂਡ ਵਿਚ ਵਰਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਵਿਚ ਅਵਿਆਪਕ ਿੀ ਰਹੇ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋੋਂ ਵਲਖਦੇ ਆ 
ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੰਵਪਊਿਰ ਦੇ ਖੇਤਿ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਿੀ ਖਾਸ ਿਰਣਨਯਿੋ ਹੈ।  

ਪੁਸਤਕ ਨਿਸਤਾਰ: 

      ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੇਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਵਿਚ ਆਿਵੁਨਕ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੀ ਤੋੋਂ ਇਲਾਿਾ ‘ਵਨਆਇ’ ਸੰਪਿਦਾਯ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਿ ਮਤ ਦੇ 
ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸੰਪਿਦਾਯਾਂ ਦਾ ਸਮਾਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ‘ਨਿ-ਬਿਾਹਮਣ’ ਸੰਪਿਦਾਯ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 
ਵਿਿਚੇਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ‘ਨਿ-ਬਿਾਹਮਣ’ ਸੰਪਿਦਾਯ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਵਿਆਏ (1200 ਈ:) ਦਾ ਿਿੰਥ 
‘ਤਤਿਵਚਤੰਾਮਣੀ’ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਅਵਜਹੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਤਕ ‘ਪੱਛਮੀ’ ਤਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਉੋਂਨੀਿੀੋਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਸੰਬੋਵਲਕ (ਮੈਥੇਮਿੈੀਕਲ ਜਾਂ ਿਵਣਤਕ) ਲੌਵਜਕ ਦੇ ਆਿਮਨ ਤਕ ਨਹੀੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਵਕਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ 
ਵਸੰਬੌਵਲਕ ਲੌਵਜਕ ਦਾ ਆਿਾਰ ਜਾਰਜ ਬੂਲ ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ  ਅਲਜਬਰਾ ਹੈ ਵਜਸਨੂੰ ਉਹਨੇ Laws of Thought ਦਾ ਨਾਂ 
ਵਦੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਡਜੀਿਲ ਕੰਵਪਊਿਰ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦਾ ਆਿਾਰ ਇਹੋ ਅਲਜਬਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤਾਬ ਵਿਚ ਡਾ:  ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ 
ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਬਾਈਨਰੀ ਅਲਜਬਰੇ ਅਤੇ ਲੌਵਜਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿੰਿੇਸ਼ ਉਪਾਵਿਆਏ ਦੇ ਿਿੰਥ ਵਿਚ 
ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਵਸਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰਜ ਬੂਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ‘ਮੇਰੀ ਬੂਲ’ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਤ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਿੀ 
ਦੱਵਸਆ ਹੈ ਵਕ ਜਾਰਜ ਬੂਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੌਵਜਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ 
ਲੌਵਜਕ ਤੋੋਂ ਵਲਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਵਦੱਤਾ। 
      ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਦੇ ਪੱਿਰ ਦੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਿੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਪੁਸਤਕ 
ਵਫਲਾਸਫੀ, ਿਵਣਤਵਿਵਿਆਨ, ਤਰਕਵਿਵਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਾਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਪਿਵਕਰਤਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਅਵਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਿੱਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਿਲ ਿੀ ਇਕ 
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਿ ਕਦਮ ਹੈ। 
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