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ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

ਵਨਆਇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਸੰ ਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਖੇ ਿਏ
ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਦਿਸ਼ਮਾਨ ਜਿਤ ਦਾ ‘ਦੇਸ’ ਵਿਚ ਵਿਕਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਾਲ’ ਵਿਚ ਇਹ ਵਕਿਆਸ਼ੀਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਦੇਸ-ਕਾਲ’ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਵਨਆਇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਵਜਿੇ: ਅਿਯਿ ਅਤੇ ਅਿਯਿੀਂ, ਪਿਮਾਣੂ,
ਕਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸ਼ਬਦ, ਪਦ, ਕਕਸ਼, ਬੁੱ ਿੀ, ਵਸਵਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਵਖਆਏਕਾਂਤ ਆਵਦ।

ਅਿਯਿ (ਅੰ ਸ਼) ਅਤੇ ਅਿਯਿੀਂ (ਸਮੁੱ ਿਰ)
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਅੰ ਸ਼ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਪੁੱ ਛੇ ਸਮੁੱ ਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਵਤੁੱ ਤਤਿ ਨਹੀ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ
ਇਕ ਦਰੁੱ ਖਤ ਦੇ ਕਈ ਅੰ ਿ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹਰੇ। ਜੇਕਰ ਦਰੁੱ ਖਤ ਇਕ ਸਮੁੱ ਿਰ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੀਲਾਪਣ ਅਤੇ
ਹਰਾਪਣ ਿਰਿੇ ਵਿਰੋਿੀ ਿਣ ਸਮਕਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੰ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੁੱ ਲੇ ਅੰ ਸ਼ ਹੀ ਯਤਾਰਥ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਮੁੱ ਿਰ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨਭਿ ਨਹੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰ ਨ ਲਓ ਵਕ ਅੰ ਸ਼ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਹਨ। ਤਾਂ ਵਕਉਂਵਕ ਅੰ ਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਥਰ ਆਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰ ਸ਼ਾਂ
ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰ ਅੁੱ ਿੇ ਹੋਰ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿੈਰਾ ਬਿੈਰਾ, ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਅਸੀਂ ਅਣੂਆਂ ਤੁੱ ਕ ਨਹੀਂ
ਪਹੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਵਜਹੜੇ ਵਕ ਅੰ ਵਤਮ ਅੰ ਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਅਣੂ, ਵਜਨਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ (ਜਾਂ ਭਾਰ) ਨਹੀ ਹੈ, ਅਨਭਿ ਨਹੀ ਕੀਤੇ
ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਿਲਸਰੂਪ ਅੰ ਸ਼ਮਾਤਿ ਚੀਜ਼ ਅਨਭਿਯੋਿ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਤਵਰਕਤ ਸਮੁੱ ਿਰ ਦੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਪਿੇਿਾ। ਜੇ ਸਮੁੱ ਿਰ ਨਾ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ “ਇਕ ਘੜਾ” ਜਾਂ “ਇਕ ਆਦਮੀ” ਕਵਹਣਾ ਵਬਲਕਲ ਬੇਅਰਥ
ਹੰ ਦਾ।

ਪਿਮਾਣੂ
ਵਨਆਇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਐਸਾ ਸਮਾ ਕਦੇ ਿੀ ਨਹੀ ਆਏਿਾ ਜਦੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਿਾ। ਦਨੀਆ ਵਿਚ
ਪਰਲੋ ਆਉਂਣ ‘ਤੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਮਾਣੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਿੀਆਂ। ਪਿਮਾਣੂ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਨਹੀ
ਜਾ ਸਕਦਾ: ਇਹ ਅੰ ਸ਼-ਰਵਹਤ ਸਮੁੱ ਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਦਿਸ਼ਿੀ ਵਕ ਪਿਮਾਣੂ ਅੰ ਸ਼ਰਵਹਤ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅੰ ਦਰੋਂ
ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਆਰਾ ਪਵਰਵਮਵਲਤ (ਵਘਵਰਆ ਹੋਇਆ) ਹੈ ਤਰਕਸੰ ਿਤ ਨਹੀ ਵਕਉਂਵਕ “ਅੰ ਦਰੋਂ” ਅਤੇ “ਬਾਹਰੋਂ” ਦੇ
ਪਦ ਵਨਿੱਤ (ਸਦੀਿੀ) ਸਰੂਪੀ ਪਿਮਾਣੂ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਜੋ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਾਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਭੰ ਨ ਹੈ। ਸਿਾਰਣ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਦਆਰਾ ਵਘਰੀਆਂ ਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਪਵਰਭਾਵਿਤ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਅੰ ਿਾਂ ਨੂੰ
ਘੇਰਦੀਆਂ (ਪਵਰਭਵਿਤ) ਿੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵਨਰਸੰ ਦੇਹ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਿ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਪਿੰ ਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਆਰਾ ਪਛਾਵੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰ “ਅੰ ਦਰ” ਅਤੇ “ਬਾਹਰ” ਦਾ ਸਿਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਵਜਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪਿਮਾਣੂ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਝ ਇਕ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
ਦੂਜੇ ਪਿਮਾਣੂ ਨਾਲ ਵਮਲ (ਸੰ ਜੋਿ) ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਨ ਰੁੱ ਖਣਾ ਪਿੇਿਾ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨਿਸਥਾ1 ਦੋਸ਼
(ਅਨੰਤ ਿਯਵਤਕਿਮ2) ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕਸੰ ਿਤ ਜਾਂ ਉਵਚਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਮਾਣੂ ਨੂੰ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
ਿੰ ਡਣਯੋਿ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰ ਸ਼ ਅਿਾਂਹ ਿੀ ਿੰ ਡਣਯੋਿ ਮੰ ਨਣਾ ਪਿੇਿਾ। ਇਸ ਤਰਿਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ

ਿਯਵਤਕਿਮ ਜਾਂ ਅਨੰਤ ਪਿਵਤਿਮਤਾ ਦੇ ਆਭਾਸ (ਦੋਸ਼) ਿਲ ਲੈ ਜਾਏਿੀ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਅੰ ਸ਼ਾਂ
ਿੰ ਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਆਉਂਦੀ ਨਹੀ। ਪਰਲੋ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਿੀ ਪਿਮਾਣੂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ
ਨਹੀ ਿਆਉਂਦੇ।
ਦੋ ਪਿਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਦਵਯਣਕ, ਅਤੇ ਵਤੰ ਨ ਦਵਯਣਕ ਦਾ ਸਮੇਲ ਤਿਇਸਿੇਣ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਅਨਭਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਇਸਿੇਣੂਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਲ
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਵਡਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਹੰ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵਡੁੱ ਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚਦੀ ਇਹ ਵਡੁੱ ਿੇਿੀ।
ਵਜਿੇਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਿਲ ਦਰੁੱ ਖਤ ਤੋਂ ਵਡਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਕਿਾਂ ਿਾਸਲਾ
ਤਵਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੁੱਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸ ਿਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਿਾਸਲਾ ਤੈਹ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੱਿੇਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾ
ਦਾ ਕੋਈ ਅੰ ਤਰਿਰਤੀ ਿਾਸਲਾ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਿਲ ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇ ਵਿਚ ਤੈਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ (ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੋਂਦ ਰਵਹਤ ਹੈ)।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਿੁੱ ਸ਼ ਹੈ, ਵਕਉਂਜੋ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖਤਕਾਲ ਇਸੇ
ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਭੂਤਕਾਲ, ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦਾ ਪੂਰਿਿਰਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖਤਕਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰਿਰਤੀ ਹੈ।

1

ਅਨਿਸਥਾ – ਨਾ ਇਸਵਥਤੀ, ਵਕਸੇ ਿੁੱ ਲ ਉੱਪਰ ਵਿਕਾਉ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਦੋਸ਼, ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਯਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ।

(ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)।
2

ਿਯਵਤਕਿਮ – ਵਿਪਰਯਯ, ਉਲਿਾ, ਵਸਲਵਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ, ਵਿਘਨ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)
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ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਿਰਤਮਾਨ ਨਹੀ ਤਾਂ ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖਤ ਕਾਲ ਿੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖਤਕਾਲ ਇਸ
ਤਰਹਾ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ‘ਭੂਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੁੱ ਖ ਨਹੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਭਵਿੁੱ ਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਭੂਤ ਨਹੀ ਹੈ’ ਤਾਂ ਇਸ
ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰ ਵਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਆਭਾਸ (ਦੋਸ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਿਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ
ਮੰ ਨਣਾ ਪਏਿਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਨ।
ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸਵਤੁੱ ਤਿ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਿਰਤਮਾਨਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਵਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿਰਤਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਪਿਵਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਰ ਪਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਆਨ ਅਸੰ ਭਿ ਹੋਿੇਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵਸੁੱ ਿੇ ਦੀ
ਵਿਸੰ ਿਤੀ ਵਦਖਾ ਕੇ (ਵਿਸੰ ਿਤੀ ਪਿਦਰਸ਼ਨ) ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਾ ਿਰਤਮਾਨ
ਕਾਲ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਅਰੰ ਭ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਵਿੁੱ ਖਤ ਕਾਲ ਦਾ
ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦਾਰਥ (ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ)
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਅਰਥ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਿਊ’ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਸ਼ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੈ, ਪਿੰ ਤੂ ਇਹ ਇਕ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਘੜੇ ਦਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼
ਦਾ ਸੰ ਕੇਤਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ ਰੂੜਹ (ਰੂਢ) ਸੰ ਿਤ ਅਰਥ ਦਆਰਾ ਸਮਵਝਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੂੜਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਪਿਵਕਰਤਕ। ਇਹ ਸੰ ਬੰ ਿ ਆਦਮੀ ਦਆਰਾ ਵਨਯਮਤ
ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਵਰਸ਼ੀ,
ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇ ਛ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਅਲਿ ਅਲਿ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਆਰੀਆ “ਯਿ” ਸ਼ਬਦ ਜੌਂ ਦੇ

ਬੀਜ ਲਈ ਿਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲੇ ਛਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ (ਰਾਈ ਜਾਂ ਵਪਿਯਾਂਿੂ)। ਇਸ ਲਈ ਇਕ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ ਥਾਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ।

ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼)
ਆਿਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਿਾਦਿਰਸਤ ਮਤ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਆਿਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਿਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਿਵਿਆਪਕ, ਵਨਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮਵਹਕ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਆਿਾਜ਼ ਇਕ ਿਸਤ ਦਾ ਿਣ
ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਿਿ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਆਿਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਿਣ
ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਦੀ ਤਰਹਾ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਿੀਨ ਹੈ। ਵਿਰ ਹੋਰ ਇਹ ਿੀ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਆਿਾਜ਼ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦੇ
ਿਕਰਾਉ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਿਕਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ (ਉਦੇ) ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼
(ਅਸਤ) ਹੰ ਦਾ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਵਨਆਇ ਅਨਸਾਰ ਆਿਾਜ਼ ਅਵਨਿੱਤ (ਸਦੀਿੀ) ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ, (1) ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ (ਪਿਾਰੰ ਭ) ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਠੋਸ
ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਿੁੱ ਕਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, (2) ਸਾਡੀ ਇਕ ਇੰ ਦਿੀ (ਕੰ ਨ) ਦਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਬੋਿ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (3)
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਮਵਥਆ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਣਾਂ ਦੀ ਿਾਰਣੀ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱ ਿਮ, ਵਤੁੱ ਖਾ, ਸਰੀਲਾ ਆਵਦ ਨਾਲ
ਅੰ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਆਿਾਜ਼ ਦੀ ਕਵਥਤ ਸ਼ੂਰਆਤ ਕੇਿਲ ਇਸ ਦਾ ਪਿਿਿਾਿਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਿ ਆਿਾਜ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ
‘ਸ਼ਰੂ’ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਠੋਸ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿੁੱ ਕਰ ਨਾਲ ਵਸਰਿ ਪਿਿਿ (ਅਵਭਵਿਅਕਤ) ਹੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ
ਵਿਚ ਇਹ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਿੁੱ ਕਰ, ਪਿਿਿ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਿੁੱ ਕਰ ਨੂੰ ਪਿਿਿਕਰਤਾ
ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਿਵਿਤ ਨਹੀ ਵਮਥ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਵਕ ਿੁੱ ਕਰ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼ ਸਮਕਾਲੀ
ਹਨ। ਪਿੰ ਤੂ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਆਿਾਜ਼ ਦੂਰ ਿਾਸਲੇ ‘ਤੇ ਿੀ ਸਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿੁੱ ਕਰ
ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਿੁੱ ਕਰ ਦਆਰਾ ਪਿਿਿ (ਵਿਅਕਤ) ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਵਿਰ ਿੀ ਇਹ ਮੰ ਨ
ਲੈ ਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵਕ ਆਿਾਜ਼ ਿੁੱ ਕਰ ਦਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਕ ਇਕ ਆਿਾਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਇਵਤਆਵਦ (ਭਾਿ ਤਰੰ ਿ ਦੀ ਤਰਹਾ ਿਹਾਉ) ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਦੂਰ ਿਾਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਆਿਾਜ਼ ਸਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਸੁੱ ਚ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਕਝ ਿੀ ਆਰੰ ਭ (ਆਵਦ) ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, ਇਕ
ਘੜੇ ਦਾ ਿੁੱ ਿਣਾ (ਵਿਨਾਸ਼) ਯਾਨੀ ਉਸਦੀ ਅਣਹੋਂਦ (ਅਭਾਿ) – ਜੋ ਿੁੱ ਿਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੂ ਹੋਈ - ਵਨਿੱਤ (ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ) ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਵਕ ‘ਵਿਨਾਸ਼’ ਦਾ ‘ਨਾਸ਼’ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ‘ਵਿਨਾਸ਼’ ਵਨਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਇਹ
ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਵਨਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵਤੰ ਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਨਿੱਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਭੂਤ, ਿਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖ ਵਿਚ)। ਪਿੰ ਤੂ,
ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ, ਘੜੇ ਦਾ ਅਭਾਿ (ਵਿਨਾਸ਼) ਵਤੰ ਨ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨਹੀ ਰੁੱ ਖਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਘੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ (ਵਿਨਾਸ਼) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਘੜੇ ਦਾ ਅਭਾਿ, ਵਜਸ ਦਾ ਆਰੰ ਭ (ਆਵਦ) ਵਬੰ ਦ ਹੈ,
ਅਸਲ ਵਿੁੱ ਚ ਵਨਿੱਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ‘ਆਵਦ’ ਦਾ ‘ਅੰ ਤ’ ਅਵਨਿਾਰੀ ਹੈ।
ਇੰ ਦਿੀਆਂ ਦਆਰਾ ਪਿਾਪਤ ਸਾਡਾ ‘ਹਰ ਬੋਿ’ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ: ਇਸ ਨੂੰ ਿੀ ਇਕ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਦਲੀਲ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਦਾ ਅਨਭਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ (ਘੜਾਤਿ) ਦਾ ਿੀ ਅਨਭਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਤੀ ਜੋ ਵਕ ਵਨਿੱਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇੰ ਦਿੀਆਂ ਦਆਰਾ ਅਨਭਿ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵਨਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੀਆਂ,
ਪਿੰ ਤੂ ਵਸਰਿ ਓਹੀ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਵਜਿੇਂ, ਇਕ ਘੜਾ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ
ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨਭਿ ਘੜਾਤਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰ ਤੂ, ਘੜਾਤਿ ਜੋ ਇੰ ਦਿੀਆਂ ਦਆਰਾ ਅਨਭਿ ਕੀਤਾ
ਵਿਆ ਹੈ, ਅਵਨਿੱਤ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਕਸੇ ਅਿਲੀ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਘੜਾਤਿ-ਤਿ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ
ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਿੀ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰ ਦਿੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਭਿ ਆਿਾਜ਼ਤਿ (ਸ਼ਬਦਤਿ) ਜਾਤੀ ਦੇ
ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਆਰਾ ਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਇਹ ਿੀ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਵਮਵਥਆ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਣਾਂ ਦਾ ਆਿਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਨਿੱਤ ਨਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਅਕਸਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਵਨਿੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵਮਵਥਆ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿਣ ਥੋਪਦੇ ਹਾਂ, ਵਜਿੇਂ
ਅਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਿੈਲਾਉ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਇਕ ਕੰ ਬਲ ਦੇ ਿੈਲਾਉ ਿਾਂਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ
ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਿੈਲਾਉ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਿ ਵਮਵਥਆ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿੈਲਾਉ ਤੋਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ
ਉੱਪ-ਸਤਰ (ਥੁੱ ਲੇ ਦੀ ਸਤਰ) ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀ ਵਮਵਥਆ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਿਣ ਵਨਿੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ
ਨਹੀ ਥੋਪਦੇ (ਜਾਂ ਆਰੋਪਤ ਕਰਦੇ)। ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ), ਿਾਸਤਿ ਵਿਚ, ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਉਚਰਣ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾ ਇਸ ਦਾ ਅਨਭਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਿਾਜ਼ ਵਨਿੱਤ
ਹੰ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਇਸ ਦਾ ਅਨਭਿ ਉਚਰਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੰ ਦੇ। ਤਸੀ ਇਹ ਨਹੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਵਕ ਅਸਲ ਵਿਚ
ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਉਚਰਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਵਕਸੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਕਉਂਜੋ ਅਸੀ ਐਸਾ ਪਰਦਾ
ਨਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਨੂੰ, ਪਰੰ ਪਾਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਨਿੱਤ ਮੰ ਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਿਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਹਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚੇਵਲਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਦਹਰਾਉਣਾ ਵਬਲਕਲ ਅਸੰ ਭਿ ਹੰ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਨਾਸ਼ਯੋਿ ਹੰ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਵਜਹੜੇ
ਸ਼ਬਦ ਿਰੂ ਦੇ ਉਚਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਣਨਯੋਿ ਨਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਦਆਰਾ ਦਬਾਰਾ ਉਤਪੰ ਨ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ।

ਅਸਣਨਯੋਿਤਾ, ਪਨਰਉਤਪੰ ਨਯੋਿਤਾ ਅਤੇ ਨਕਲਯੋਿਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਵਨਿੱਤ ਮੰ ਨਣਾ ਪਿੇਿਾ।
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉੱਪ-ਸਤਰ ਲਈ ਸਪਰਸ਼ੀ ਿਸਤੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਿਸਤੂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਿਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਅੁੱ ਿ, ਜਾਂ
ਹਿਾ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਪ-ਸਤਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱ ਚੇ ‘ਦੇਸ’ (ਪਲਾੜ) ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ)
ਵਨਰਿਾਤ3 (ਵਖਲਾਅ, ਸੰ ਨ-ਸਥਾਨ) ਵਿਚ ਿੀ ਉਤਪੰ ਨ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ (ਭਾਿ ਵਨਰਿਾਤ) ਸਿੰ ਿ, ਸਆਦ, ਰੰ ਿ ਅਤੇ ਛੋਹ
ਿਰਿੇ ਿਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ – ਇਹ ਿਣ ਸਪਰਸ਼ੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਨਰਿਾਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਿਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰ ਨਾਂ
ਤੁੱ ਕ ਵਕਉਂ ਨਹੀ ਪਹੰ ਚਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਲਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਿਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਭਾਿ, ਆਿਾਜ਼
ਦੀ ਿਤੀ ਲਈ ‘ਮਾਵਿਅਮ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਪ-ਸਤਰ ਵਿਚ ਸਪਰਸ਼ੀ ਿਸਤੂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਨਿੱਤ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਰੋਕ ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਭਾਿੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਪ-ਸਤਰ ਅਸਪਰਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵਿਰ ਿੀ ਆਿਾਜ਼ ਦੋ ਸਥੂਲ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੇਲ
ਿੁੱ ਕਰ) ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਿਾਜ਼ ਦੂਜੀ ਆਿਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਆਖਰੀ ਆਿਾਜ਼ ਵਕਸੇ
ਅੜਚਣ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ।

ਪਦ
ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਿੇ ਿਿੇਤਰ ਨਾਲ ‘ਪਦ’ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ‘ਨਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਵਕਿਆ’।
ਿਿੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅੁੱ ਖਰ ਪਵਰਣਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਇਹ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵਿਕਾਰ
(ਸੰ ਸ਼ੋਿਨ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਦੇਸ਼4 (ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ) ਰਾਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਭੋ + ਤੀ = ਭਿਤੀ, ਇੁੱ ਥੇ “ੋੋ” ਨੂੰ “ਿ” ਨਾਲ

3

ਵਨਰਿਾਤ – ਵਜਸ ਥਾਂ ਿਾਤ (ਹਿਾ) ਨਾ ਲੁੱਿੇ, ਪਿਨ ਰਵਹ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

4

ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ – ਿਯਾਕਰਣ ਅਨਸਾਰ ਇੁੱ ਕ ਅੁੱ ਖਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਿਯਾ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)
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ਬਦਵਲਆ (ਆਦੇਸ਼) ਵਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਦ ਕੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਪਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ
ਪਵਰਵਚਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਦ “ਿਊ” ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪਸੂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਿ (ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਖਰਾਂ ਿਾਲਾ), ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ
ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ (ਵਕਸਮ) ਦੀ ਯਾਦ ਵਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਣ ਇਹ ਿੀ ਪੁੱ ਵਛਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ?
– ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਤੀ? ਕਈ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਸਰਿ
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਸੰਿ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵਬਆਨ ਵਦੁੱ ਤਾ ਦਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ “ਉਹ ਿਊ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ” – ਇੁੱ ਥੇ “ਉਹ” ਦਾ
ਪਿਯੋਿ ਵਸਰਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਿਤ ਿਊ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ‘ਪਦ’ ਰੂਪ
ਦਾ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੈ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਅਸੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਿਾਕੰ ਸ਼ ਿਰਤਦੇ ਹਾਂ “ਇਹ
ਇਕ ਿਊ ਹੈ” ਅਤੇ “ਇਹ ਇਕ ਘੋੜਾ ਹੈ” ਜੋ ‘ਿਊ’ ਅਤੇ ‘ਘੋੜਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਿਰਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਹੋਰਨਾ ਦਾ
ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਪਦ’ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀ ਰੁੱ ਖਦੇ ਤਾਂ ਪਦ ‘ਿਊ’
ਕੋਈ ਿੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ‘ਵਿਅਕਤੀ’ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ‘ਪਦ’ ਸਮੁੱ ਚੇ ਵਤੰ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੈ ਭਾਿੇ ਵਕ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ
ਹੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਮੰ ਤਿ ਲਈ ‘ਵਿਅਕਤੀ’ ਨੂੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਾਨਯ ਵਿਚਾਰ
ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ-ਸਿੇਸ਼ਿਤਾ ‘ਜਾਤੀ’ ਨੂੰ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ‘ਰੂਪ’
ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ‘ਪਦ’ ਸਾਿਾਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ , ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਿਣਾਰਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਿੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਣਾ ਿੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ
ਿੀ ਿਸਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਬੋਿ ਇੰ ਦਿੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੰ ਿ, ਸਆਦ, ਸਿੰ ਿ, ਛੋਹ, ਭਾਰ, ਠੋਸਤਾ,
ਕੰ ਬਾਹਿ, ਿਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕ ਿਰਿੇ ਿਣਾਂ ਦਾ ਵਸਵਮਤ ਵਿਕਾਣਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਆਵਕਿਵਤ ਜਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ, ਵਜਿੇਂ ਿਊਤਿ (ਜਾਂ ਿਊਪਣ), ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਲਮੇ ਦੀ
ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਤਰਤੀਬ ਦਆਰਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਊਤਿ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਪਰਵਹਤ ਿਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜਾਤੀ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਪਿਵਕਰਤੀ (ਸਭਾਉ) ਇਕ ਸਮਾਨ ਸੰ ਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਊਪਣ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸਭ ਿਊਆਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਦਾ ਆਿਾਰ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਥਾਂ ਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਿਊਆਂ ਦੀ ਸਾਮਾਯ ਿਾਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਿਊਪਣ ਦਾ
ਵਿਆਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ)। ਇਹ ਸਾਮਾਨਯ ਿਾਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਿਾਮੀ ਅਿਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਊਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ
ਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
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ਕਕਸ਼ - ਅੁੱ ਖਾਂ
ਕਈ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਅੁੱ ਖਾਂ ਦੋ ਨਹੀ ਹਨ: ਦਿੈਤ5 ਦਾ ਿਵਹਮ ਵਦਿਸ਼ਿੀ ਦੀ ਇਕਵਹਰੀ ਇੰ ਦਿੀ ਿੰ ਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਨੁੱਕ ਦੀ ਹੁੱ ਡੀ ਦਆਰਾ ਵਿਭਾਵਜਤ (ਿੰ ਡੀ) ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅੁੱ ਖਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋ
ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਕ ਅੁੱ ਖ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀ ਬਣਦੀ।
ਕਈ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਅੁੱ ਖ ਭੌਵਤਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਤਾ ਇਸ ਦੀ ਛੋਹ ਤਕ ਹੀ ਸਾਵਮਤ ਹੈ। ਇਕ
ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਵਦਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਅੁੱ ਖ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੰ ਦਾ ਹੈ , ਅਰਥਾਤ ਹੋਰ ਭੌਵਤਕ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਅੁੱ ਖ ਿੀ
ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਅੁੱ ਖ ਭੌਵਤਕ
ਪਦਾਰਥ ਹੰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਰਿ ਉਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਿਿਵਹਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੰ ਦੀ ਜੋ ਸਥੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨਰੂਪ
ਹੰ ਦੀਆਂ। ਪਿੰ ਤੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਭ ਿੁੱ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿਿਵਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅਿਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅੁੱ ਖ ਇਕ ਅਭੌਵਤਕ ਿਸਤੂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਚਾਹੇ ਅੁੱ ਖ ਸਥੂਲਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਛੋਿੀਆਂ ਜਾਂ ਿੁੱ ਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨਰੂਪ
ਨਹੀ ਹੈ ਵਿਰ ਿੀ ਅੁੱ ਖ ਵਿਚੋਂ ਵਨਕਲੀਆਂ ਵਕਰਨਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਿੈਲਾਉ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੁੱ ਖ ਦੇ
ਭੌਵਤਕ ਿਸਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਿੀਆਂ ਜਾਂ ਿੁੱ ਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਿਵਹਣ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਸੰ ਭਿ ਨਹੀ ਹੈ।

ਬੁੱ ਿੀ
ਕਈ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ (ਸਾਂਖ ਤਤਿਵਿਆਨੀ) ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਬੁੱ ਿੀ ਸਵਥਰ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਪਛਾਣਨ
ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਵਹਲਾ ਜਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਣ ਓਹੀ ਤਦਰੂਪ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦਾ
ਵਸਵਮਿਤੀ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ) ਦਆਰਾ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ, ਅਵਭਵਿਆਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰ ਭਿ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੁੱ ਿੀ
ਲਿਾਤਾਰ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬੁੱ ਿੀ ਅਿਲ6 ਹੈ। ਵਿਆਨ, ਜੋ ਬੁੱ ਿੀ ਦਾ
ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਨਹੀ ਹੈ।
ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਇਸ ਦਾ ਖੰ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਬੁੱ ਿੀ ਇਕ ਅਚੇਤਨ ਉਪਕਰਣ (ਸਾਿਨ) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਇਕ ਚੇਤਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਤਮਾ।
ਜੇਕਰ ਵਿਆਨ ਅਿਲ ਬੁੱ ਿੀ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਨਾ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਿੁੱ ਖਰੇ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਿਆਨ, ਅਿਲ ਿਸਤੂਆਂ ਿਾਂਿ, ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮਕਾਲੀ
ਹੰ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੰ ਦੀ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀਆਂ ਭਾਿੀ ਘਿਨਾਿਾਂ ਦੀ ਅਸੰ ਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ
ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਇਹ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਬੁੱ ਿੀ ਕੋਈ ਸਵਥਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕ ਵਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ।

5

ਦਵੈਤ – ਦੋ ਦਾ ਭਾਿ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

6

ਅਿਲ – ਅਚਲ, ਇਸਵਥਤ, ਜੇ ਿਲੇ ਨਾ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)
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ਵਸਵਮਿਤੀ (ਵਸਮਰਤੀ ਜਾਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ
ਵਸਮਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਭੂਤ, ਿਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਵਜਨਹਾਂ
ਕਾਰਨਾ ਨਾਲ ਵਸਮਰਤੀ ਜਾਿਰੂਕ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ: ਪਿਵਣਿਾਨ, ਵਨਬੰ ਿ, ਅਵਭਆਸ, ਵਲੰਿ, ਲੁੱਛਣ, ਸਵਦਿਸ਼, ਪਵਰਿਿਹ,
ਆਸਿਯ-ਆਵਸਿਤ ਸੰ ਬੰ ਿ, ਆਨੰਤਰਯ, ਵਿਯੋਿ, ਏਕਾ ਕਾਰਯ, ਵਿਰੋਿ, ਅਵਤਸ਼ਯ, ਪਿਾਪਤੀ, ਿਯਿਿਾਨ, ਸੁੱ ਖ-ਦੁੱ ਖ, ਇੁੱ ਛਾ,
ਦਵੇਸ, ਭੈ, ਅਰਵਥੁੱ ਤਿ, ਵਕਿਆ, ਰਾਿ, ਿਰਮ ਅਤੇ ਅਿਰਮ। ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਸੰ ਖੇਪ ਵਿਆਵਖਆਨ ਇਸ ਪਿਕਾਰ ਹੈ:

ਪਿਵਣਿਾਨ:

ਵਬਰਤੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਆਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਵਦਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਰ ਉਿਰ ਭਿਕਣ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ।

ਵਨਬੰ ਿ:

ਇਹ ਪਿਮਾਣ (ਸਬੂਤ) ਅਤੇ ਪਿਮੇਯ (ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਾਤ ਵਜਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਵਥੜਕਣ ਜਾਂ ਭਿਕਣ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਰਵਹ ਕੇ, ਹਰ ਿੇਲੇ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਵਭਆਸ:

ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਾਤਾਰ ਦਹਰਾਉਂਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਦਿੜ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਵਲੰਿ:

ਵਚੰ ਨਹ ਜਾਂ ਵਲੰਿ। ਇਹ, ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: (1) ਅਨਬੰ ਿਕ, ਜਵੜਆ ਹੋਇਆ, (2)
ਅਿੁੱ ਿ (ਵਜਿਰੀ, ਵਲੰਿਕ), (3) ਸਵਹ-ਸੰ ਬੰ ਵਿਤ, ਜਾਂ (4) ਵਿਪਰੀਤ (ਵਿਰੋਿੀ, ਵਜਿੇਂ ਿੂੰ ਆ
ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਵਲੰਿ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਵਸੰ ਿ ਿਊ ਦਾ ਵਚੰ ਨਹ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ
ਇਹ ਅਿੁੱ ਿ ਹੈ; ਬਾਂਹ ਇਕ ਲੁੱਤ ਦਾ ਵਚੰ ਨਹ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਹ-ਸੰ ਬੰ ਵਿਤ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਭਾਿ,
ਭਾਿ ਦਾ ਵਚੰ ਨਹ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ।

ਲੁੱਛਣ:

ਇਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰਲਾ ਵਨਸ਼ਾਨ (ਲੁੱਛਣ) ਉਸ ਤਬੇਲੇ (ਘੋੜਸ਼ਾਲਾ) ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਉਂਦਾ
ਹੈ ਵਜੁੱ ਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਦਿਸ਼:

‘ਦੇਿਦੁੱ ਤ’ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ (ਵਚੁੱ ਤਰ) ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੇਿਦੁੱ ਤ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਵਰਿਿਹ:

ਇਕ ਸੰ ਪਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਿਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਸਿਯ-ਆਵਸਿਤ:

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਕ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਵਹਰੇਦਾਰ – ਪਰਸਪਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਨੰਤਰਯ:

ਵਜਿੇਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰ ਡੀ ਵਿਚ ਵਛੜਕਦੇ ਸਮੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱ ਿ ਕੇ ਚੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰ ਮ ਲਿਾਤਾਰ
ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਕੰ ਮ ਦੂਸਰੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਯਾਦ ਦਲਾਉਂਦੈ
ਹੈ।

ਵਿਯੋਿ:

ਵਜਿੇਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਏਕਾ ਕਾਰਯ:

ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਿਰੂ ਦੇ ਸੰ ਿੀ-ਚੇਲੇ ਇਕ ਸਾਥ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੇਲਾ ਦੂਸਰੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਓਹੀ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਿ:

ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਸੁੱ ਪ ਅਤੇ ਵਨਉਲੇ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿ।

ਅਵਤਸ਼ਯ:

ਅਵਤਅੰ ਤ। ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ (ਅਵਤਅੰ ਤ) ਿਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਜਾਿਰੂਕ
ਹੋਣਾ।

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਪਿਾਪਤੀ:

ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਣੀ ਵਜਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿਈ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਿਯਿਿਾਨ:

ਵਿਘਨ। ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਵਮਆਨ ਸਾਨੂੰ ਵਕਰਪਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਿੇ।

ਦੁੱ ਖ-ਸੁੱ ਖ:

ਦੁੱ ਖ-ਸੁੱ ਖ ਸਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੁੱ ਛਾ ਅਤੇ ਦਵੇਸ਼:

ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰ ਦ ਜਾਂ ਨਾ-ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਭੈ:

ਭੈ ਜਾਂ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ
ਮੌਤ।

ਅਰਵਥੁੱ ਤਿ:

ਬੇਨਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਜਸ ਲਈ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਕਿਆ:

ਵਜਿੇਂ ਰਥ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਥਿਾਨ (ਰਥਸਾਰਥੀ) ਦੀ ਯਾਦ ਆਿੇ।

ਰਾਿ:

ਪਿੀਤ। ਵਜਿੇਂ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਿੇ।

ਿਰਮ ਅਤੇ ਅਿਰਮ:

ਵਜਸ ਦਆਰਾ ਪਨਰ-ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਅਨਭਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਿੇ।

ਸੰ ਵਖਆਏਕਾਂਤ (ਸੰ ਵਖਆ ਦੀ ਸਵਥਰ ਮਹੁੱ ਤਤਾ)
ਕਈ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਹੋਂਦ ਵਸਰਿ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਬਿਹਮ। ਕਈ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ
ਵਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਵਨਿੱਤ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਤੰ ਨ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਆਤਾ, ਵਿਆਤ ਅਤੇ ਵਿਆਨ; ਜਦ ਵਕ
ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਚਾਰ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਆਨ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਾਿਨ (ਪਿਮਾਣ), ਵਿਆਨ ਦੇ
ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ (ਪਿਮੇਯ), ਵਿਆਨ ਦੀ ਵਕਵਰਆ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵਥਰ ਵਿਣਤੀ ਦੇ
ਸੇਿਨ ਵਿਚ ਿਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਿਣਤੀ ਦੀ ਸਵਥਰਤਾ
ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਵਥਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਣ ਸਿਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ
ਵਕ ਕੀ ਕਾਰਣ ਿੀ ਵਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰ ਵਮਲਤ ਹੈ , ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਾਰਣ
ਵਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰ ਵਮਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਿੇਂ ਹੀ ਅਸਵਥਰ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਿੈ ਵਿਣਤੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਣ ਵਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ , ਤਾਂ
ਵਿਣਤੀ ਦੀ ਸਵਥਰਤਾ ਅਿੁੱ ਸ਼ਕ ਹੀ ਵਤਆਿਣੀ ਪਿੇਿੀ। ਜੇ ਵਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਤਦਰੂਪੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਣਤੀ ਦੀ ਸਵਥਰਤਾ
ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਬਚੇਿਾ।

ਵਪਛਲੀਆਂ ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ, ਈਸਿੀ ਸੰ ਨ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਸਦੀ ਦੇ, ‘ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਿਏ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਉੱਪਰ,
ਸੰ ਖੇਪ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਆਨ (ਵਿਵਿਆਨ) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ
ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਸਾਿਨਾਂ (ਪਿਮਾਣਾਂ) ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁੱ ਥ ਸਾਿ ਸਾਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਇਹ
ਹਨ ਵਕ ਵਰਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਨੇ ਵਦਿਸ਼ਿਮਾਨ ਜਿਤ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ (ਅਰਥਾਤ ਵਿਵਿਆਨ) ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ
ਇਲਾਿਾ ਦੋ ਪਿਮੁੱ ਖ ਅਤੇ ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ ਪਿਮਾਣ ਦੁੱ ਸੇ ਹਨ: ਪਿਵਤਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਮਾਨ। ਅਨਮਾਨ ਪਿਮਾਣ ਵਿਚ ਵਨਆਇਿਾਕ ਜਾਂ ਪੰ ਚਾਿਯਿ ਦੀ ਤਰਕਸੰ ਿਤ ਵਿਿੀ ਪਿਸਤਤ ਕੀਤੀ ਿਈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਦੋਿੇਂ ‘ਵਨਿਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਿਮਨ’ ਤਰਕ
ਿਰਿੀਆਂ ਯਕਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਜੋ ਵਿਵਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦਾ ਆਿਾਰ ਮੰ ਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ
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ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

‘ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਿਿੰ ਥ ਉੱਪਰ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਪਿਕਰਣ ਅਤੇ ਿੀਕਾਵਿੁੱ ਪਣੀਆ ਵਲਖੀਆਂ ਿਈਆਂ ਅਤੇ ਕਝ ਇਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਸੋਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ। ‘ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ’ ਨੂੰ
ਆਿਾਰ ਮੰ ਨ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਿਾਹਮਣ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਸੰ ਪਿਦਾਇਆ ਦੀ ਿੁੱ ਡਮੁੱ ਲੀ ਅਤੇ
ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਦੇਣ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ, ਬਿਾਹਮਣ ਸੰ ਪਿਦਾਇ ਦੀਆਂ, ਕਝ ਇਕ ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ
ਿੀਕਾ-ਵਿੁੱ ਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਅਤੇ ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੱ ਿਤੀ ਦੀਆਂ ਅਵਹਮ ਅਤੇ
ਿੁੱ ਡਮੁੱ ਲੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਮੰ ਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

... ਚਲਦਾ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

10 ਕੁੱ ਲ 10

