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ਿਗਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨ 

(ਅੰਿਮ�ਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ‘ਅੰਿਮ�ਤ’) 
 

ਿਪੱਛਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਚਾਰ ਤ& ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪ�ਿਵ�ਤੀ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਪ�ਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਿਕਵ0 ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹਨ? 

 

ਪ�ਮਾਣ 

 

ਸੰਸਿਕ�ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ‘ਪ�ਮਾ’ (�मा) ਵੀ ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਜ ੋਪ�ਮਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਮਾਣ’ (�माण) ਿਕਹਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਬਾਰੇ 

ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ, ਜ4 ਇਹ ਆਖ ਲਉ ਿਕ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪ�ਮਾ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪ�ਮਯੇ (�मेय) ਹੈ । ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਹ ਪ�ਮਾ ਜ4 ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ‘ਪ�ਮਾਤਾ’ 

(�माता) ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

ਜੇ ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਤ4 ਅਸ9 ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹ4 ਿਕ ਿਗਆਨ ਪ�ਮਾ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਪ�ਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ�ਮਾਤਾ ਹੈ । ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਪ�ਮਾ 
ਜ4 ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਪ�ਮੇਯ’ ਹੈ । ਿਜਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹ9 ਿਕਸ ੇ‘ਪ�ਮੇਯ’ ਬਾਰੇ ਜਾਿਣਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੀ ‘ਪ�ਮਾਣ’ ਹੈ । ਭਾਵ, ਪ�ਮਾਤਾ ਿਕਸੇ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ9 ਿਕਸ ੇ
ਪ�ਮੇਯ ਦੀ ਪ�ਮਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
 

ਪ�ਮਾਣ ਿਕੰਨ�  ਹਨ? 

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨ:  ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਿਕਸ ੇਿਵਦਵਾਨ ਨ:  ਿਤੰਨ ਤ ੇਿਕਸ ੇਨ:  ਚਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਿਕਸ-ੇਿਕਸੇ ਿਵਦਵਾਨ ਨ:  ਅੱਠ ਪ�ਮਾਣ ਵੀ ਆਖੇ 
ਹਨ । 
 

‘ਯੋਗ ਸੂਤ�’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਆਚਾਰੀਆ ਸ�ੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨ:  ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਤੰਨ ਿਲੱਖੀ ਹੈ । 
 

�
य�ानमुानागमा: �माणा�न:॥ (७, समा�धपाद, योगसू�)। 

ਪ�ਤਯਕਸ਼ਾਨੁਮਾਨਾਗਮਾ: ਪ�ਮਾਣਾਿਨ: ॥ (੭, ਸਮਾਿਧ ਪਾਦ, ਯੋਗਸੂਤ�)। 
 

ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਨ:  ਵੀ ਪ�ਮਾਣ ਿਤੰਨ ਹੀ ਿਗਣੇ ਹਨ । 
 

तत ���वधम �माणम॥ (५२, �थम अ$याय, सां&य दश(न)। 

ਤਤ ਿਤ�ਿਵਧਮ ਪ�ਮਾਣਮ॥ (੫੨, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ, ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ)। 
 

���वधम �माणम॥ (२१, त

व समास)। 

 

ਨਯਾਯ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦ ੇਰਚਣਹਾਰ ਆਚਾਰੀਆ ਗੌਤਮ ਨ:  ਚਾਰ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨ:  ਹਨ । 
 

�
य�ानमुानोपमानश*दा: �माणा�न: ॥ (३, �थम आि.हक, �थम अ$याय, .यायदश(न)। 

ਪ�ਤਯਕਸ਼ਾਨੁਮਾਨC ਪਮਾਨਸ਼ਬਦਾ: ਪ�ਮਾਣਾਿਨ: ॥ (੩, ਪਿਹਲਾ ਆਨਿਹਕ, ਨਯਾਯਦਰਸ਼ਨ)। 
 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਿਜਨE 4 ਿਵਦਵਾਨ4 ਨ:  ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਹੋਰਨ4 ਿਵਦਵਾਨ4 ਨ:  ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਗਣ ਿਲਆ ਹੈ । ਿਜਨE 4 ਿਵਦਵਾਨ4 ਨ:  ਿਜਹੜ ੇ

ਅਨੱੁਪਲਬਧੀ ਆਿਦ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨ:  ਹਨ, ਉਨE 4 ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨ:  ਮੁੱ ਖ ਿਤੰਨ ਜ4 ਚਾਰ ਪ�ਮਾਣ4 ਿਵੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
 

ਜੇ ‘ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜਾਏ, ਤ4 ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਰ ਪ�ਮਾਣ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 
 

੧. ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ 

੨. ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ 

੩, ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ, ਤ ੇ

੪. ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ । 
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੧. ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਆਮ ਪ�ਚੱਿਲਤ ਿਵਆਿਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਉਹ ਿਗਆਨ ਹੈ, ਜ ੋਿਕਸੇ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮ0 ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ& ਉਸ ਦੀ ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਿਕਸੇ ਪ�ਮੇਯ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਆਚਾਰੀਆ ਗੌਤਮ ਨ:  ਨਯਾਯ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਇੰਝ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ : - 
 

इं23याथ(सि.नकष5
प.नम 6ानम अ7य8दे9यम अ7य:भचा=र 7यवसाया
मकम �
य�म॥ 

(४, �थम आि.हक, �थम अ$याय, .यायदश(न)। 

 

ਇੰਦਿਰਯਾਰਥਸੰਿਨਕਰਸ਼ੋਤਪੰਨਮ ਗਯਾਨਮ ਅਵਯਪਦੇਸ਼ਯਮ ਅਵਯਿਭਚਾਿਰ ਵਯਵਸਾਯਾਤਮਕਮ ਪ�ਤਯਕਸ਼ਮ ॥ 

(੪, ਪਿਹਲਾ ਆਨਿਹਕ, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਏ, ਨਯਾਯਦਰਸ਼ਨ)। 
 

ਅਕਸਰ ਿਵਦਵਾਨ ਆਖਦ ੇਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਂਦਾ ਪ�ਮੇਯ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਸਮ0 ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਗੱਲ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤ& ਿਬਨE 4 ਬਾਹਰੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਿਕਸ ੇਿਵਸ਼ੇ (ਪ�ਮੇਯ) ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨਹ9 ਹੋ ਸਕਦੀ । 
 

ਉਹ ਿਵਸ਼ੇ, ਜੋ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਅਤ ੇਮਨ ਤ& ਵੀ ਸੂਖਮ ਹਨ, ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆ ਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਦੌਰਾਨ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਅਿਜਹੇ ਪ�ੱ ਤਖ ਲਈ 
ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ& ਨਹ9 ਹੰੁਦੀ । 
 

ਸਥੂਲ ਜ4 ਬਾਹਰੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੰਜ ਹਨ: - 
 

੧. ਕੰਨ, 
੨. ਚਮੜੀ, 
੩. ਅੱਖ4, 
੪. ਜੀਭ (ਰਸਨਾ), ਤ ੇ

੫. ਨੱਕ 

 

ਸੂਖਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ: - 
 

੧. ਸੂਖਮ ਕੰਨ, 
੨. ਸੂਖਮ ਚਮੜੀ, 
੩. ਸੂਖਮ ਅੱਖ4, 
੪. ਸੂਖਮ ਜੀਭ (ਰਸਨਾ), ਤ ੇ

੫. ਸੂਖਮ ਨੱਕ । 
 

ਸੂਖਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੰਜ ਿਦਵਯ (ਿਦੱਬ) ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ: - ੧. ਿਦਵਯ ਕੰਨ, ੨. ਿਦਵਯ ਚਮੜੀ, ੩. 
ਿਦਵਯ ਅੱਖ4, ੪. ਿਦਵਯ ਜੀਭ (ਰਸਨਾ), ਤੇ ੫. ਿਦਵਯ ਨੱਕ । 
 

ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਹੈ । 
 

ਸਥੂਲ ਜ4 ਬਾਹਰੀ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦ ੇਿਵਸ਼ੇ ਵੀ ਪੰਜ ਹਨ, ਿਜਨE 4 ਬਾਰੇ ਇੰਨE 4 ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਇਹ ਿਵਸ਼ ੇਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 
 

੧. ਸ਼ਬਦ, 
੨ ਸਪਰਸ਼, 
੩. ਰੂਪ, 
੪. ਰਸ, ਤ ੇ
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੫. ਗੰਧ । 
 

ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਚਮੜੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ । ਅੱਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਜੀਭ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਰਸ ਹੈ । ਤੇ, ਨੱਕ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਗੰਧ (SMELL) ਹੈ । 
 

ਹਰ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੰਨ ਿਕਸੇ ਆਵਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਨੰੂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਿਕIਿਕ, ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹ9 
ਹੰੁਦੀ, ਇਸ ਲਈ ‘ਰੂਪ’ ਕੰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਨਹ9 ਹੰੁਦਾ । ਕੰਨ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹ9 ਹੰੁਦੀ, ਇਸਲਈ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ 
ਨਹ9 । 

 
ਕੋਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੰਨ ਨਾਲ ਿਕਸ ੇਵਸਤੂ ਨੰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਨ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦ& 

ਕੋਈ ਿਕਸ ੇਵਸਤੂ ਨੰੂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੰਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੀ ਉਸ ਵਸਤ ੂਨੰੂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਕੰਨ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤ ੂਦਾ ਸਆੁਦ ਨਹ9 
ਚੱਖ ਸਕਦੀ । ਕੰਨ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੰਧ ਨੰੂ ਨਹ9 ਮਿਹਸਸੂ ਕਰ ਸਕਦੀ । 

 
ਇਸੇ ਪ�ਕਾਰ ਬਾਕੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨE 4 ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਪ�ੱ ਤਖ ਿਗਆਨ ਉਦ& ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ& ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਿਕਸ ੇਵਸਤੂ (ਿਵਸ਼ੇ/ਪ�ਮੇਯ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਿਕਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕੰਨ ਦਆੁਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਚਮੜੀ (ਤਵੱਚਾ) ਨਾਲ ਛਹੂ ਕੇ 
ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਜਦ& ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖ ਿਕਸੇ ਫੱੁਲ ਨੰੂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤ4 ਪ�ਮਾਤਾ (ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ) ਨੰੂ ਉਸ ਫੱੁਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਚੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਸਤ ੂਦੇ ਸੁਆਦ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਸੇ ਫੱੁਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੱਕ ਰਾਹ9 ਉਸ 
ਫੱੁਲ ਦੀ ਗੰਧ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਸੂਖਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਵੀ ਪੰਜ ਹਨ, ਿਜਨE 4 ਬਾਰੇ ਇੰਨE 4 ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਇਹ ਿਵਸ਼ ੇਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 
 

੧. ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ, 
੨. ਸੂਖਮ ਸਪਰਸ਼, 
੩. ਸੂਖਮ ਰੂਪ, 
੪. ਸੂਖਮ ਸੁਆਦ, ਤ ੇ

੫. ਸੂਖਮ ਗੰਧ । 
 

ਇਨE 4 ਨੰੂ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਜ4ਦੇ ਹਨ: - ੧. ਿਦਵਯ ਸ਼ਬਦ, ੨. ਿਦਵਯ ਸਪਰਸ਼, ੩. ਿਦਵਯ ਰੂਪ, ੪. ਿਦਵਯ ਸਆੁਦ, ਤੇ ੫. ਿਦਵਯ ਗੰਧ । 

 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਜਦ& ਉਸ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ 
ਿਗਆਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੰੂ ਸਾਧਨ ਵਜ& ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ । ਉਸ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪ�ਤੱਖ 

ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਇਸਲਈ ਇਸ ਿਗਆਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ । 
 

ਉਹ ਿਵਸ਼ੇ, ਜ ੋਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤ ੇਮਨ ਤ& ਵੀ ਸੂਖਮ ਹਨ, ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਤ ੇਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤੇ ਜ4ਦ ੇਹਨ । ਅਿਜਹੇ 
ਪ�ੱ ਤਖ ਲਈ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ& ਨਹ9 ਹੰੁਦੀ । 
 

ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ� ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ 

 

ਮਨ ਵੀ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਵੀ ਹੈ । ਮਨ ਹੀ ਜੀਵ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ-ਿਵਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇ
ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਦੁੱ ਖ ਤ ੇਸੁੱ ਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । 
 

ਜੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ& ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਕੰਨ4 ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਵੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ&  ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਚਮੜੀ (ਛੋਹਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ) ਨੰੂ 
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਵੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜ ੇਜੀਵ ਿਵੱਚ& ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਅੱਖ4 ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਵੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ 
ਹੈ । ਜੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ& ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਰਸਨਾ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਵੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਜੀਵ ਿਵੱਚ& ਸਖੂਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਨੱਕ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਏ, 

ਤ4 ਵੀ ਜੀਵ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਮਨ ਤ& ਿਬਨE 4 ਜੀਵ ਦੀ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂ
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ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤ& ਿਕIਿਕ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤ& ਅਸਮਰਥ 
ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਕਰਮ ਰੱੁਕ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

ਆਤਮਿਵਿਦਆ ਦਾ ਸਾਧਕ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨE 4 ਦ ੇਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤ& ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਨੰੂ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦ& ਉਹ ਮਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰE4 ਕਾਬੂ ਕਰ ਲMਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੰੂ ਹੀ 

ਆਮ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਿਵੱਚ ਮਨ ਨੰੂ ਮਾਰਣਾ ਆਖਦ ੇਹਨ । 
 

ਇਸ ਮਨ ਨੰੂ ਪੰਜ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੱਖ ਨੰੂ ਹੀ ਮੰਿਨਆ 
ਜਾਏ, ਤ4 ਿਫਰ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ । ਮਨ ਦੀ ਹ&ਦ ਿਸੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤ& ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਡੂੰ ਘੀ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮਨ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਜਾਿਣਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  
 

ਅਹੰਕਾਰ ਮਨ ਤ& ਵੀ ਸਖੂਮ ਹੈ ਤ ੇਇਹ ਮਨ ਨੰੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਅਹੰਕਾਰ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ9 ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ । ਮਨ ਅਹੰਕਾਰ ਤ& ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 
ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹ9 ਰੱਖਦਾ । ਮਨ ਇਹ ਨਹ9 ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹ9 ਹੈ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਤ& ਵੱਖਰਾ ਹੈ । 
 

ਸਾਧਕ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵ4 ਿਵੱਚ ਮਨ, ਬੁੱ ਧੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਿਮਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ । 
 

ਆਤਮਾ ਦਾ ਿਗਆਨ ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ9 ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਈ ਿਵਦਵਾਨ4 ਨ:  ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨE 4 ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਸੰਘਾਤ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗ ਲਈ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਸੰਘਾਤ 
ਤ& ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦ ੇਮੇਲ ਤ& ਬਣੀ ਹੈ । ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ& ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ । ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ 
ਿਕ ਸਰੀਰ ਸੰਘਾਤ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ।  
 

संहतपराथ(
वात प@ुषAय॥  

(३१, �थम अ$याय, सां&य दश(न)।  

 

ਅਤੇ, 

संघातपराथ(
वात ��गणुा2द�वपय(याद�धCठानात । 

प@ुषो अिAतभोEतभृावात कैवHयाथ(म�व
ृते9च ॥  

(१७, आचाय( ई9वर कृCण र�चत सां&य का=रका)। 

 

ਆਚਾਰੀਆ ਕਣਾਦ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦ ੇਹਨ: - 

 

आ
म.या
ममनसो: संयोग�वशेषादा
म �
य�म ॥ 

(११, �थम आि.हक, नवमो$याय, वशैे�षक सू�)। 
 

ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਿਜਸ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਕਣਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ1 ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ‘ਮਨ’ ਤ& ਭਾਵ ਸਮੁੱ ਚਾ 

‘ਅੰਤਹਕਰਣ’ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜ4ਦੇ ਹਨ । ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਿਵੱਚ ਅਸਿਮਤਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਸਿਮਤਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤ& ਸੂਖਮ ਿਹੱਸਾ ਹੈ । 
ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ੇਨੰੂ ਪੁਰਸ਼ ਿਖਆਤੀ ਵੀ ਆਖਦ ੇਹਨ । ਇਹ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ 
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ । ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਵੀ ਿਤੰਨ ਗੁਣ4 ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ।  ਇੱਥੇ ਪ�ਤੱਖ ਤ& ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ (ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ) ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ 

ਅੰਤਹਕਰਣ ਇਹ ਜਾਣ ਲMਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਤ& ਅੱਡਰੀ ਹ&ਦ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਵਾਲਾ (ਪ�ਮਾਤਾ) ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ, ਉਹ ‘ਪ�ਮੇਯ’ ਆਤਮਾ ਹੈ 
। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਜ4 ਿਨਰਿਵਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਤ& ਇਧਰ ਦੀ ਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਹੈ ।  
 

ਇਸ ਤਰE4, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਿਗਆਨ (ਪ�ਮਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਿਗਆਨ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਹੈ ।  

 

ਆਚਾਰੀਆ ਗੌਤਮ ਨ:  ਨਯਾਯ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ‘ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ’ ਦੇ ਿਤੰਨ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ : - 
 

इं23याथ(सि.नकष5
प.नम 6ानम अ7य8दे9यम अ7य:भचा=र 7यवसाया
मकम �
य�म॥ 

(४, �थम आि.हक, �थम अ$याय, .यायदश(न)। 

 

 

                                                           
1
 ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦ ੇਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । 
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ਇਹ ਿਤੰਨ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 
 

੧. ਸ਼ਬਦ4 ਰਾਹ9 ਿਬਆਨ ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, (ਅਵਯਪਦਸ਼ੇਯਮ) (अ7य8दे9यम), 

੨. ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹ9, (ਅਿਵਭਚਾਰੀ) (अ7य:भचा=र), 

੩. ਦੁਿਬਧਾਪੂਰਣ ਨਹ9, ਿਨਸ਼ਚੇਪੂਰਣ । (ਿਵਵਸਾਯਾਤਮਕ) (7यवसाया
मकम)। 

 

੧. ਸ਼ਬਦ� ਰਾਹ� ਿਬਆਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਗਆਨ (ਪ�ਮਾ) ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ4 ਰਾਹ9 ਅੱਗੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਹ9 ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੋ ਿਗਆਨ ਿਕਸ ੇ
ਪ�ਮਾਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ4 ਰਾਹ9 ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਿਬਆਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਅਸ9 ‘Inexpressible by words’ ਆਖ 
ਸਕਦੇ ਹ4 । 
 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਲMਦਾ ਹੈ । ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪੱੁਛਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ‘ਿਮੱਠਾ’ ਹੈ । ਭਾਵ0 ਉਸ ਨ:  ਖ਼ੁਦ ਅੰਗੂਰ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨ:  ਉਸ 
ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਸਆੁਦ ਪ�ੱ ਤਖ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ‘ਿਮੱਠਾ’ ਆਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਿਮਠਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ9 ਹੋ ਸਕਦੀ । ਅੰਗੂਰ ਦੀ 
ਿਮਠਾਸ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ । 
 

ਅਿਧਆਤਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲMਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਿਕਸ ੇ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਅਿਤਅੰਤ 
ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਦ ੇਅਿਜਹਾ ਕਿਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ9 ਹੋ ਸਕਦਾ । ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ�ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ । 
 

੨. ਭਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹ� 
 

ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਹੈ । ਜਦ& ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤ4 
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿਕ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹ9 ਸੀ, ਬਲਿਕ ਰੱਸੀ ਸੀ । 
 

ਜਦ& ਉਸ ਨੰੂ ਮਿਹਸਸੂ ਹੋ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਵਸਤੂ ਸੱਪ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ (ਉਸ ਵਸਤੂ) ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ 

ਬਾਰੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਿਰਹਾ ਕਿਥਤ ਿਗਆਨ ਭਰਮ ਸੀ, ਿਵਭਚਾਰੀ (illusion) ਸੀ, ਗ਼ਲਤ ਸੀ । ਜਦ& ਪੂਰੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦ& ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਹੀ ਭਰਮ-ਰਿਹਤ ਜ4 
ਅਿਵਭਚਾਰੀ ਿਗਆਨ ਸੀ । ਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿਥਤ ਿਗਆਨ ਿਵਭਚਾਰੀ (ਭਰਮ) (illusion)  ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਨਹ9 ਆਿਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ । 
 

ਆਪਣੇ ਕੰਨ4 ਰਾਹ9 ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਿਜਿਗਆਸੂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏ ਿਕ ਇਹ ਹੀ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਉਹ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਨਾ ਹੋ ਿਕ ‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ ਹੀ ਹੋਏ । ਉਸਦਾ 

‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ ਨੰੂ ਹੀ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਿਵਭਚਾਰੀ ਿਗਆਨ (illusion) ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਨਹ9 ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । 
 

੩. ਦੁਿਬਧਾਪੂਰਣ ਨਹ�, ਿਨਸ਼ਚੇਪੂਰਣ 

 

ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਕੱੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰE4 ਿਨਰਣਾ ਨਹ9 ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਹ 
ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜ4 ਕੋਈ ਝਾੜੀ । ਜੇ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਿਨਰਸੰਕੋਚ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ । ਜੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤ4 ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਿਕ ਿਕਤ ੇ
ਉਹ ਚੋਰ ਜ4 ਡਾਕੂ ਨਾ ਹੋਏ । 
 

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀ ਅੱਖ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾ ਰੂਪ ਿਦਖਾਈ ਦ ੇਤ4 ਿਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਚੇਪੂਰਵਕ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ9 ਹੋ ਿਰਹਾ 
ਹੈ । ਉਹ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਝਾੜੀ ਹੋਏ । ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹ9 ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਿਕ ਉਹ ਵਸਤੂ 
ਕੀ ਹੈ । 
 

ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਉਦ& ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਮੰਿਨਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ& ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਿਨਸ਼ਚੇਪੂਰਵਕ ਹੋਏ, ਦੁਿਬਧਾ-ਭਿਰਆ ਨਹ9 । 
 

ਅਿਧਆਤਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਾ ਨਹ9 ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਇਹ ‘ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ’ ਹੈ ਿਕ ‘ਆਹਤ ਨਾਦ’ । ਉਹ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵੱਚ 
ਫੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦਿੁਬੱਧਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੱਿਥਤ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਿਗਆਨ ਨਹ9 ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । 
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ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਿਗਆਨ ਦੇ ਇਹ ਿਤੰਨ ਲੱਛਣ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਿਗਆਨ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ4 ਰਾਹ9 ਹੀ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨਹ9 ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਿਵੱਚ& ਪੈਦਾ 
ਨਹ9 ਹੋਇਆ ਤ ੇਉਹ ਦੁਿਬਧਾਪੂਰਵਕ ਨਹ9 ਹੈ । 
 

ਪ�ਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ4 (ਪ�ਮਾਣ4) ਿਵੱਚ& ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਸਭ ਤ& Qਤਮ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜ ੋਦੁਿਬਧਾ ਨੰੂ ਮੁੱ ਢ ਤ& ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । 
ਬਾਕੀ ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਿਗਆਨ ਦੀ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਿਬਧਾ ਆਿਦ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ 
ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਨਹ9 ਰਿਹੰਦੀ । 
 

੨. ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਦੂਜਾ ਪ�ਮਾਣ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਹੈ । ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ । ਿਗਆਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ, ਿਜਸ ਰਾਹ9 ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸ ੂਪ�ੱ ਤਖ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕਸੇ ਪਿਹਲੇ ਿਗਆਨ 
ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮ0, ਿਕਸੀ ਹੋਰ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੇ, ਉਹ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਹੈ । 
 

ਆਚਾਰੀਆ ਗੌਤਮ ਨ:  ਨਯਾਯ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’  ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ : - 
 

अथ 

पवु(कम ���वधमनमुानम - पवू(वत शेषवत सामा.यतोKCटम च॥ 

(५, �थम आि.हक, �थम अ$याय, .यायदश(न)। 

 

 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਿਤੰਨ ਤਰE4 ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: - 
 

੧. ਪੂਰਵਵਤ (ਕਾਰਣ ਤ& ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ), 
੨. ਸ਼ੇਸ਼ਵਤ (ਕਾਰਜ ਤ& ਕਾਰਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ), ਤ ੇ

੩. ਸਾਮਾਨਯਤੋਿਦ�ਸ਼ਟਮ (ਸਾਧਾਰਣ)। 
 

 

੧. ਪੂਰਵਵਤ 

 

ਕਾਰਣ ਤ& ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੂਰਵਵਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸ9 ਜਾਣਦੇ ਹ4 ਿਕ ਮ9ਹ (ਕਾਰਜ) ਉਦ& ਹੀ ਪMਦਾ ਹੈ, ਜਦ& ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ 
ਬੱਦਲ ਮੌਜਦੂ ਹੋਏ । ਜੇ ਕਦ ੇਅਸ9 ਬੱਦਲ ਦੇਖੀਏ, ਤ4 ਅਸ9 ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ4 ਿਕ ਮ9ਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 

ਬੱਦਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮ9ਹ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤ4 ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਿਕਆ, ਿਕIਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲ4 ਤ& ਹੀ ਇਹ ਿਗਆਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਿਕ ਮ9ਹ (ਕਾਰਜ) ਉਦ& ਹੀ ਪMਦਾ ਹੈ, ਜਦ& ਇਸ ਦਾ 
ਕਾਰਣ ਬੱਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ । 
 

ਇਸ ਤਰE4, ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਤ& ਕਾਰਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰਵਵਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । 
 

੨. ਸ਼ੇਸ਼ਵਤ 

 

ਿਕਸੇ ਕਾਰਜ ਤ& ਕਾਰਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੇਸ਼ਵਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸ9 ਜਾਣਦੇ ਹ4 ਿਕ ਜਦ& ਮ9ਹ ਪMਦਾ ਹੈ, ਤ4 ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ 
ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੱਤੇ ਆਿਦ ਵੀ ਰੁੜEੇ ਆIਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਦੇ ਅਸ9 ਿਕਸੇ ਨਦੀ ਦ ੇਿਕਨਾਰੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਿਧਆ 
ਹੋਇਆ ਦੇਖੀਏ, ਿਫਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਤ4 ਅਸ9 ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲMਦੇ ਹ4 ਿਕ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਤ& ਨਦੀ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਿਕਤੇ ਮ9ਹ ਿਪਆ ਹੋਏਗਾ । 
ਨਦੀ ਿਵੱਚਲਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਿਧਆ ਹੋਏ ਪੱਧਰ, ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਰੁੜEੇ ਆ ਰਹੇ ਪੱਤ ੇਆਿਦ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ Qਪਰ ਿਕਤੇ ਿਪਆ ਮ9ਹ ਹੈ । ਇਸ ਤਰE4, ਿਕਸ ੇ
ਕਾਰਜ ਤ& ਕਾਰਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਸ਼ੇਵਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । 
 

੩. ਸਾਮਾਨਯਤੋਿਦ�ਸ਼ਟਮ 

 

ਮੰਨ ਲਉ ਿਕ ਅਸ9 ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹ4 । ਉਸ ਤ& ਬਾਅਦ ਅਸ9 ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜ4ਦ ੇਹ4 ਤੇ ਕੱੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਸ਼ਿਹਰ ਜਾ ਪੱੁਜਦੇ ਹ4 । Qਥੇ ਵੀ ਅਸ9 ਉਸੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹ4 । ਅਸ9 ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਦਆਂ ਤ4 ਨਹ9 ਦੇਿਖਆ, ਪਰ ਅਸ9 ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ 
ਜਾਣ ਲMਦੇ ਹ4 ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿਹਲੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤ& ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਆ ਪੱੁਜਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਮਾਨਯਤੋਿਦ�ਸ਼ਟਮ ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । 
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ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ9 ਿਗਆਨ ਤ4 ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿਹਲ4 ਦੇ ਿਕਸੇ ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਗਆਨ Qਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ । ਬੱਦਲ ਤ& ਮ9ਹ ਦਾ 
ਅਨੁਮਾਨ ਤ4 ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ ੇਪਿਹਲ4 ਤ& ਹੀ ਬੱਦਲ4 ਤ& ਮ9ਹ ਪMਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਹੋਏਗਾ । 
 

ਅਿਧਆਤਮ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਮੰਨ ਲਉ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲMਦਾ ਹੈ । ਜ ੇਉਹ ਿਕਸੇ ਦਸੂਰੇ ਸਾਧਕ ਤ& ਉਸ ਦ ੇਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਿਬਆਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਇਹ ਿਬਆਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੰੂ ਅਜੀਬ ਿਜਹਾ 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ), ਤ4 ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਕ ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ 
ਿਬਆਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤ ੇਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਿਬਆਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਪਿਹਲੇ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਉਸ ੇਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਜ (ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਿਬਆਨ) ਤ& ਕਾਰਣ (ਵੀਚਾਰ ਆਧਾਿਰਤ ਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ) ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲMਦਾ ਹੈ । 
 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਸਮਾਧੀ (ਸੁੰ ਨ ਸਮਾਧੀ) ਦਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਾਣੀ ਰਾਹ9 ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਬੁੱ ਧੀ ਤ ੇਮਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪ�ੱ ਤਖ ਨਹ9 ਜਾਣ ਸਕਦ ੇ। ਪਰ, 
ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਾਧਕ ਨੰੂ ਿਵਵੇਕ ਿਖਆਤੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ-ਜਨਕ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  
 

੩, ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਿਜਨE 4 ਿਵਦਵਾਨ4 ਨ:  ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਤੰਨ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉਨE 4 ਵੱਲ& ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਜਹੜੇ ਿਵਦਵਾਨ ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ 

ਿਗਣਤੀ ਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨE 4 ਨ:  ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਤੀਜਾ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਿਨਆ ਹੈ । 
 

ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ‘ਉਪਮਾ’ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ । ਉਪਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ ੇਦੀ ਤੁਲਨਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਇਹ ਕਿਹਣਾ 
ਿਕ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਪ�ਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਪ�ਮਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਅਖਵਾIਦਾ ਹੈ । 
 

ਮੰਨ ਲਉ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦ ੇਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਪਿਹਲ4 ਕਦ ੇਨਹ9 ਿਗਆ । ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਾਸੀ ਤ& ਸ਼ਾਮਪਾਲ 
ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੰੂ ਨ: ੜ ੇਦ ੇਇੱਕ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰE4 ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤ ੇਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ੇਆਕਾਰ 
ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਅਗਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ । ਰਾਮਪਾਲ ਅਗਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ ਤ ੇਉਸੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘਰ 
ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲMਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ Qਥੇ ਪੱੁਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਨੰੂ ਿਮਲ ਲMਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਸ ਸਾਧਨ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ, 
ਉਹ ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਿਕਹਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । 
 

੪. ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਆਪਤ ਵਚਨ, ਆਪਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਜ4 ਆਪਤ ਸ਼Rਤੀ ਆਿਦ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਕਸੀ ਵਸਤ ੂਦਾ ਅਸਲ ਿਗਆਨ ‘ਆਪਤੀ’ (आि8त) ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਿਜਨE 4 

ਨ:  ‘ਆਪਤੀ’ (आि8त) ਨੰੂ ਪ�ੱ ਤਖ ਕਰ ਕੇ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨE 4 ਨੰੂ ‘ਆਪਤ’ (आ8त) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ । ਆਪਤ (आ8त) ਦਾ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਵਚਨ 
‘ਆਪਤ ਵਚਨ’, ‘ਆਪਤ ਉਪਦਸ਼ੇ’, ਜ4 ‘ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ’ ਹੈ । 
 

ਹਵਾਈ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਦ& ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੱਟਦੀ ਹੈ, ਤ4 ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ Qਤੇ ਦਖੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਪਿਹਲ4 ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਦੱਖਦੀ ਹੈ ਤ ੇਕੱੁਝ ਪਲ ਮਗਰ& ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ 
ਹੈ । ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਵਾਈ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨ:  ਪਿਹਲ4 ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਿਫਰ ਕੱੁਝ ਪਲ ਮਗਰ& ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤ ੇ
ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮ0 ਹੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪਿਹਲ4 ਪਹੰੁਚ ਜ4ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ& ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਵਾਜ਼ 
ਸਾਡੇ ਕੰਨ4 ਤੱਕ ਮਗਰ& ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਜ ੋਪ�ਤੱਖ ਿਦੱਖ ਤੇ ਸੁਣ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਚੱਤ ਿਵੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦ ੇਮਾਿਹਰ ਿਕਸ ੇ
ਿਵਿਗਆਨੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਭਰਮ ਿਵੱਚ& ਿਨਕਲ ਜ4ਦਾ ਹੈ ।  
 

ਆਪਤ-ਵਚਨ ਜ4 ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੀ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ । 
 

आ8तोपदेशा: श*द: ॥ (सू� ६६, अ$याय १, सां&य दश(न)। 

ਆਪਤੋਪਦਸ਼ੇਾ: ਸ਼ਬਦ: ॥ (ਸੂਤ� ੬੬, ਅਿਧਆਇ ੧, ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ)। 
 

ਇਹ ਹੀ ਸੂਤ� ਨਯਾਯ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । 
 

आ8तोपदेशा: श*द: ॥ (७, �थम आिNनक, �थम अ$याय, .यायदश(न)। 

ਆਪਤੋਪਦਸ਼ੇਾ: ਸ਼ਬਦ: ॥ 
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ਸ4ਖਯ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਯਾਯ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਤ� ਤ& ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮ0 ਤ& ਹੀ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤ& ਵੀ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਜ ੋ
ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦਾ ਭਾਵ ਿਸਰਫ਼ ‘ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ’ (ਜ4 ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ) ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹ9, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤ& 
ਅਣਜਾਣ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਦ ੇਉਪਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਦ ਜ4 ਸਬਦ ੁਗੁਰੂ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ । 
 

ਅਨਿਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਕਰਿਹ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਅਪਾਰਾ ॥  

ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਦ ਉਚਰਿਹ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਰਤਾਵਣਹਾਰਾ ॥  

(੫੯੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਹਿਰ ਹਮਰਾ ਹਮ ਹਿਰ ਕੇ ਦਾਸ ੇਨਾਨਕ ਸਬਦ ੁਗੁਰੂ ਸਚੁ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੪॥੨੧॥  

(੧੦੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਾਮ ਿਨਧਾਨ ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਿਜਸੁ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਮਿਨ ਵੂਠਾ ਜੀਉ ॥੨॥  

(੧੦੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਵੱਚ ਜਦ& ਵੀ ਸਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, Qਥੇ ਇਸ ਤ& ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼) ਦੀ ਵੀਚਾਰ (ਮਨਨ) ਕਰਨ ਤ& ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  
 

ਿਵਿਚ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਪ�ਭੁ ਵਰਤਦਾ ਬੁਝਹੁ ਸਬਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥  

(੧੩੧੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਜਿਪ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰ ॥੩੮॥  

(੧੪੧੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਆਪੁ ਛਿੋਡ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰ ॥  

(੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ੁਵੀਚਾਰ ॥  

(੧੫੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਹ ਸਬਦੁ ਨ ਵੀਚਾਰਿਹ ਇਹੁ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਆਚਾਰੁ ॥  

(੫੦੯-੫੧0, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਮਿਰ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਸਬਦੁ ਨ ਵੀਚਾਰਿਹ ॥  

(੧੦੪੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਇ ਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰ ॥  

(੧੧੩੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨਹ9 ਕੀਤੀ ਜ4ਦੀ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਲਵ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜ4ਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰੂ ਦਾ 

ਉਪਦੇਸ਼) ਵਰਣਾਤਮਕ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਾਤਿਮਕ । ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਿਰਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਵਜਾਇਆ ਨਹ9 ਜ4ਦਾ । ਿਜਵ0 ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ (Musical 

Instrument) ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰE4 ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ।   
 

ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜ ੇਦਰਬਾਰੇ ॥੩॥  

(੧੧੩੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ੁਵਜਾਏ ॥੭॥  

(੨੩੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
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ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੈ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਵਜਾਵਿਣਆ ॥੩॥  

(੧੧੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਜੂੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ॥੨॥ 

(੭੭੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਨਹਦ ਸਬਦੁ ਿਨਰਾਲਾ ਵਾਜੇ ॥  

(੮੩੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਹ ਪੂਰਨ ਨਾਦ ॥ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅਚਰਜ ਿਬਸਮਾਦ ॥  

(੮੮੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁਿਨ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਹਮ ਘਿਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥੧॥  

(੭੬੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਿਰੰਗਪਾਨੀ ॥  

(੧੩੫੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤਹ ਬਾਜ ੇਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ॥  

(੯੭੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰਸ਼ਬਦ (ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦਸ਼ੇ) ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਧਕ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ: -  
 

ਅਨਿਦਨC  ਸਬਿਦ ਰਵਹੁ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ਰਾਮ ॥  

(੭੭੦, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਜਨE 4 ਨ:  ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦਸ਼ੇ) ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਨE 4 ਦੇ ਦਸਮ-ਦੁਆਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ । 
 

ਅਨਹਦ ਧੁਿਨ ਵਾਜਿਹ ਿਨਤ ਵਾਜੇ ਗਾਈ ਸਿਤਗੁਰ ਬਾਣੀ ॥  

(੪੪੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਆਪਤ ਉਪਦਸ਼ੇ, ਜ4 ਗੁਰੂ ਦਾ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੀ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹ9 । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ‘ਕਿਹ’ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ । ਜੋ ਉਹ ‘ਕਰ’ ਿਰਹਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 

ਗੁਿਰ ਕਿਹਆ ਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵਹੁ ॥ 

ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਣੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵਹੁ ॥ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਿਚ ਸਮਾਵਹੁ ॥੨੭॥ 

(੯੩੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ ੇਦੇ ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਉਸੀ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਿਵਸ਼ ੇਦੇ ਉਸ ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਉਸ ਪ�ਮਾ (ਿਗਆਨ) ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ 

ਨ:  ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਜ4 ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ�ਮਾਣ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । 
 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਇੱਕ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕMਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ9 ਹੰੁਦੀ । ਕMਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਵੈਦ (ਡਾਕਟਰ) ਦੀ ਕMਸਰ ਰੋਗ ਬਾਰੇ 

ਆਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਆਮ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਕMਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਉਸੇ ਵੈਦ (ਡਾਕਟਰ) ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ 
ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨਹ9 ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਦ (ਡਾਕਟਰ) ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਨਹ9 ਹੈ । 
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ਅਿਧਆਤਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੀ ਆਖ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸਿਤਗੁਰੂ 
ਨਹ9 ਹੰੁਦਾ, ਬਲਿਕ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਹੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਹੀ ਸ਼ਬਦ4 ਜ4 ਵਚਨ4 (ਬੋਲ4) ਰਾਹ9 ਪ�ਗਟ ਹੋ ਕੇ 

ਿਜਿਗਆਸੂ ਕੋਲ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੀ ਅਸਲ ਸਿਤਗੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 
 

ਭਗਤ ਸ�ੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਿਤਗੁਰੂ ਤ& ਬਿਲਹਾਰੀ ਜ4ਦੇ ਹਨ: - 
 

ਸਿਤਗੁਰ ਮ ੈਬਿਲਹਾਰੀ ਤੋਰ ॥ ਿਜਿਨ ਸਕਲ ਿਬਕਲ ਭ�ਮ ਕਾਟੇ ਮੋਰ ॥ 

(੧੧੯੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਕਰੋੜ ਕਰਮ4 ਨੰੂ ਕੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ:  । 
 

ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਆੁਮੀ ਰਮਤ ਬ�ਹਮ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਾਟੈ ਕੋਿਟ ਕਰਮ ॥੩॥੧॥ 

(੧੧੯੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਸਰਫ਼ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹ9 ਹੋ ਸਕਦੀ । ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 
 

ਸਿਤਗੁਰ ਨC  ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 

ਿਡਠX  ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਿਜਚਰੁ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

(੫੯੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਹ ਿਦਲ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਿਕਸ ੇਰਾਕੇਟ ਿਵਿਗਆਨੀ ਕੋਲ ਨਹ9, ਹਾਲ4ਿਕ ਰਾਕੇਟ 
ਿਵਿਗਆਨੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇ (ਰਾਕੇਟ-ਿਵਿਗਆਨ) ਦਾ ਮਾਿਹਰ ਹੈ । ਇਸੇਤਰE4, ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਲਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਮਾਿਹਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਿਕਸੇ ਭੌਿਤਕ 
ਿਵਿਗਆਨੀ ਕੋਲ ਨਹ9 । 
 

ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਕਸੇ ਨਕਲੀ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਮਾਿਹਰ ਜ4 ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ9 ਕਰ ਸਕਦਾ । 
 

ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੂਆ ॥ 

(੯੩੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰੂ ਿਜਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਿਸਖ ਭੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਿਨ ॥ 

(੯੫੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰੂ ਿਜਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 

ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਆ ਸਆੁਉ ॥ 

ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਣਾ ਿਜਉ ਸੁੰ ਞੈ ਘਿਰ ਕਾਉ ॥੩॥ 

(੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

 

ਬ�ਹਮਿਗਆਨ ਲਈ ਿਤੰਨ ਕਦਮ 

ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਿਤੰਨ ਕਦਮ ਹਨ । ਇਹ ਿਤੰਨ ਕਦਮ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: - 

੧. ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ) ਸੁਣਨਾ, 
੨. ‘ਸ਼ਬਦ’ Qਤੇ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤ ੇ

੩. ਸਮਾਧੀ ਰਾਹ9 ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ । 
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ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘਾਈ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸ9 ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹ4 ਿਕ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਮ-ਪੂਰਣ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਭਰਮ-ਪੂਰਣ (illusion) ਹੀ ਹੋਏ । ਿਵਭਚਾਰੀ ਜ4 ਭਰਮ-ਪੂਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ 

‘ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ’ ਤ4 ਸੀ ਹੀ ਨਹ9, ਬਸ ਿਕਸੇ ਭਰਮ ਨੰੂ ਹੀ ‘ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ’ ਸਮਝ ਿਲਆ ਿਗਆ । 

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸੂਖਮ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਅਿਜਹੇ ਪ�ਮਾਣ Qਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣਾ ਠੀਕ ਨਹ9, ਜ ੋਿਸਰਫ਼ ਸਥੂਲ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ Qਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇ 

। ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਿਜਸ ਸਾਧਨ Qਤੇ ਸਭ ਤ& ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ’ ਹੈ । ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਸੱਧੀ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ4 ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ4 ਵਚਨ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਿਵ�ਤ (ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ, Active) ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ । ਉਸ ਲਈ ਸਿਤਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਜ4 ‘ਵਚਨ’ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿਵੱਚਲਾ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ । 

ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਿਵਿਚ ਬਾਣੀ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਸਾਰੇ ॥  

ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕੁ ਜਨੁ ਮਾਨX  ਪਰਤਿਖ ਗੁਰੂ ਿਨਸਤਾਰੇ ॥੫॥  

(੯੮੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਿਤਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥  

(੫੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਕਰਿਮ ਵਸ ੈਮਿਨ ਆਏ ॥੧॥  

(੬੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਫਿਰ ਚੜੈ ਿਦਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਿਦਆ ਉਠਿਦਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਵੈ ॥  

(੩੦੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਹਰਦ ੈਸਿੁਣ ਸੁਿਣ ਮਿਨ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਭਾਇਆ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਿਰ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥੧॥  

(੩੬੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ ॥ ਗਾਵਤ ਸਨੁਤ ਕਮਾਵਤ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥  

(੩੭੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਫਰ ਉਹ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਿਸੱਧੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ4 ਸਿਤਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ4 ਵਚਨ Qਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਨ ਜ4 ਿਚੰਤਨ (ਵੀਚਾਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਿਚੰਤਨ ਉਸ 

ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੋਝੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਿਚੰਤਨ ਿਵੱਚ ਸਾਧਾਰਣ ‘ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ’, ‘ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਤੇ ‘ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ’ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ । ਅਨੁਮਾਨ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਚੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪMਦਾ ਹੈ । ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਵਰਤ& ਲਈ ਵੀ ਿਚੰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪMਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਿਚੰਤਨ (ਸ਼ਬਦ-ਵੀਚਾਰ) ਹੀ ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸਤ ੇਦਾ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । 

ਐਸੇ ਜਨ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਰੇ ॥ 

ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿਹ ਰਹਿਹ ਿਨਰਾਰੇ ॥ 

ਆਿਪ ਤਰਿਹ ਸੰਗਿਤ ਕੁਲ ਤਾਰਿਹ ਿਤਨ ਸਫਲ ਜਨਮ ੁਜਿਗ ਆਇਆ ॥੧੧॥ 

(੧੦੩੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਮਨਸਾ ਮਨਿਹ ਸਮਾਇ ਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤ ੇਸੋਝੀ ਪਵੈ ਿਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥ 

(੧੧੩੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਤਗੁਰੁ ਸਿੇਵ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲਾ ਹਉਮ ੈਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥ 

ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰ ॥ 

(੩੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
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ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ੁਵੀਚਾਰ ॥ 

ਅੰਿਮ�ਤ ੁਪੀਵੈ ਿਨਰਮਲ ਧਾਰ ॥੩॥ 

(੧੫੮, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਿਤ ਿਨਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ ॥ 

ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥ 

(੩੬੨, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸਾਜਨ ਮਿਨ ਆਨੰਦ ੁਹੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ੁਵੀਚਾਰ ॥ 

(੫੪੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਕਾਇਆ ਸੋਧਿਹ ਸਬਦ ੁਵੀਚਾਰਿਹ ॥ 

ਮੋਹ ਠਗਉਰੀ ਭਰਮ ੁਿਨਵਾਰਿਹ ॥ 

ਆਪੇ ਿਕ�ਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧੪॥ 

(੧੦੬੮-੧੦੬੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤ ੇ‘ਸ਼ਬਦ’ ਜ4 ਗੁਰੂ ਦ ੇਵਚਨ Qਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰ ਘੀ ਵੀਚਾਰ ਜ4 ਿਚੰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸ ੂਗੁਰੂ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਿਗਆਨ Qਤੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲMਦਾ ਹੈ । ਉਹ 

‘ਸ਼ਬਦ’ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਾਸਤੇ Qਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਆਿਧਆਤਿਮਕ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜ ਜ4ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਮਾਧੀ (ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ) 

ਆਿਖਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਸਮਾਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆਨ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਹੈ । 

ਿਨਜ ਪਦ ਊਪਿਰ ਲਾਗੋ ਿਧਆਨੁ ॥ 

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ੁਮੋਰਾ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(੧੧੫੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਪੋਥੀ ਪਰਮਸੇਰ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥ 

ਸਾਧਸੰਿਗ ਗਾਵਿਹ ਗੁਣ ਗੋਿਬੰਦ ਪੂਰਨ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(੧੨੨੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਭਇਆ ਪਾਇਆ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥ 

ਿਜਿਨ ਜੁਆਲਾ ਜਗੁ ਜਾਿਰਆ ਸ ੁਜਨ ਕੇ ਉਦਕ ਸਮਾਿਨ ॥੧੭੫॥ 

(੧੩੭੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਦਸਿਟ ਿਬਕਾਰੀ ਦੁਰਮਿਤ ਭਾਗੀ ਐਸਾ ਬ�ਹਮ ਿਗਆਨੁ ॥੨॥ 

(੧੩੨੯, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਇਨE 4 ਸਾਰੇ ਕਦਮ4 ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਜ4 ‘ਵਚਨ’ ਹੀ ਹੈ । ਸੋ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ (ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ) ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਸਰਫ਼ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਜ4 ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ । 

ਸਿਤਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜ ੋਇਛ ੈਸ ੋਫਲੁ ਪਾਏ ॥  

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਏ ॥੪॥੩॥ 

(੧੩੩੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਚੂਕਾ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥ 

(੧੩੩੪, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
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ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਗੁਰਮਿਤ ਿਲਵ ਉਨਮਿਨ ਨਾਿਮ ਲਗਾਨ ॥ 

ਅੰਿਮ�ਤ ੁਰਸ ੁਪੀਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਿਵਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨ ॥੧॥ 

(੧੩੩੫, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਮਾਇਆ ਕੀ ਭੁਖ ਜਾਇ ॥ 

(੧੪੧੩, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇ ॥੧॥ 

(੩੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥  

ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਗੁਪਤ ੋਵਰਤੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦਿੇਖ ਿਨਹਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

(੫੯੭, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਚਾਰੀਆ ਗੋਤਮ ਿਲਖਦੇ ਹਨ: 
 

स O�वधो KCट अKCटाथ(
वात॥८॥ 

 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਦ ੋਤਰE4 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 

੧. ਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ, 
੨. ਅਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ । 
 

੧. ਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਸਮ0 ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪ�ਤੱਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਕਦੇ ਿਦੱਲੀ ਨਾ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਨੰੂ ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਿਕਲEੇ  ਦੇ ਆਕਾਰ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । 
ਰਾਮਪਾਲ ਨ:  ਿਦੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਿਕਲEੇ  ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਿਦੱਲੀ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਿਕਲEਾ 
ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਵੱਲ& ਲਾਲ ਿਕਲEਾ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਪ�ੱ ਤਖ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਰਾਮਪਾਲ ਵੱਲ& ਲਾਲ ਿਕਲEੇ  ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਵਰਣਨ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਵੱਲ& ਪ�ੱ ਤਖ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ । ਅਿਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੀ ਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਿਜਿਗਆਸੂ ਵੱਲ& ਆਪਣੀ ਇਸ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪ�ੱ ਤਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
। 
 

੨. ਅਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ 

 

ਅਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਸਮ0 ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪ�ਤੱਖ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ 
ਹੋਏ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ-ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਵਚਨ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਧਰਮ-
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜੇ ਇਹ ਆਖੇ ਿਕ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ੭੨ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤ4 ਅਿਜਹਾ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅਿਦ�ਸ਼ਟਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ, ਿਕIਿਕ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸ ੇ
ਵਚਨ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ\ਦੇ ਜੀਅ ਨਹ9 ਜਾਣ ਸਕੇਗਾ । 
 

 

ਪ�ਮਾਣ� ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 
 

ਇਹ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਜੋ ਿਗਆਨ ਜ4 ਪ�ਮਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਮਾਣ’ (�माण) ਿਕਹਾ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ�ਮਾਿਣਕਤਾ ਿਕੰਨੀ-ਕੁ ਹੈ? 
ਪ�ਮਾਣ ਖ਼ੁਦ ਿਕੰਨ: -ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ? ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਿਕੰਨੀ-ਕੁ ਹੈ? 

 

ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 
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ਇਹ ਸਮਝ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਕ ਪ�ਮਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ4 (ਪ�ਮਾਣ4) ਿਵੱਚ& ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਸਭ ਤ& Qਤਮ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਿਬਧਾ ਨੰੂ ਮੁੱ ਢ ਤ& 
ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਪ�ਮਾਣ4 ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਪ�ੰ ਤੂ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਿਗਆਨ ਦੀ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ�ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਤੇ ਦਿੁਬਧਾ ਆਿਦ 
ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਨਹ9 ਰਿਹੰਦੀ । 
 

ਿਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਮਿਹਜ਼ ਭਰਮ ਹੀ ਹੋਏ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਅਸਲ 

ਿਵੱਚ ਪ�ਤੱਖ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ । ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਭਚਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਿਜਸ ਨੰੂ ‘ਪ�ਤੱਖ’ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ-ਪੂਰਣ (illusion) ਹੋਏ 

।  

 

ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਥ4 ਉਪਯੋਗੀ ਨਹ9 ਹੋ ਸਕਦਾ । ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਪ�ਤੱਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਮੁਮਿਕਨ ਨਹ9 ਹੰੁਦਾ । ਅਿਜਹੇ ਕੱੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ 
ਪ�ਕਾਰ ਹਨ: 
 

੧. ਿਵਸ਼ਾ ਅਿਤ-ਦੂਰ ਹੋਣਾ 
 

ਅਿਜਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਤ& ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਰੂ ਹੋਏ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਇਹ ਨਾ 
ਦੇਖ ਸਕੇ ਿਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਹਾੜ Qਤੇ ਿਕਸ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਰੱੁਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ (ਅੱਖ) ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਰੂਪ (ਪਹਾੜ Qਤੇ Qਿਗਆ ਹੋਇਆ  ਕੋਈ ਰੱੁਖ) 
ਵੀ । ਪਰ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਸ਼ ੇਿਵੱਚਲੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੂਰੀ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹ9 ਿਰਹਾ । 
 

ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਤ& ਿਬਨE 4 ਪਹਾੜ Qਤੇ Qਗੇ ਹੋਏ ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਰੱੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ । ਜ ੇਉਸ ਰੱੁਖ 
ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੰੁਿਚਆ ਜਾਏ, ਤ4 ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੱੁਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੰੂ ਅੱਖ ਰਾਹ9 ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਦੂਰ ਦੇ ਉਸ ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਯੰਤਰ (ਦੂਰਬੀਨ) ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ& ਕਰ 

ਕੇ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ । 
 

੨. ਿਵਸ਼ਾ ਅਿਤ-ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ 
 

ਅਿਜਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਤ& ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਿਕ ਉਸ ਪ�ਤੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ 
ਹੋਇਆ ਸੁਰਮਾ ਉਹ ਹੀ ਅੱਖ ਨਹ9 ਵੇਖ ਸਕਦੀ । 
 

੩. ਿਵਸ਼ਾ ਅਿਤ-ਸੂਖਮ ਹੋਣਾ 
 

ਿਕਸੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅਣੂ ਇੰਨ:  ਸੂਖਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਅੱਖ ਿਵੱਚ ਉਨE 4 ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹ9 ਹੰੁਦੀ । ਕਈ ਜੀਵ4 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਉਹ ਜੀਵ ਖ਼ੁਦ ਤ4 ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 
ਮਨੱੁਖ ਨਹ9 ਸੁਣ ਸਕਦੇ । 
 

ਸੂਖਮ ਿਵਸ਼ੇ ਿਸਰਫ਼ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਕੰਨ ਨਹ9 ਸੁਣ ਸਕਦ ੇ। ਸੂਖਮ ਸਪਰਸ਼ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਚਮੜੀ ਨਹ9 
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਨ: ਤਰ ਨਹ9 ਦੇਖ ਸਕਦੇ । ਸੂਖਮ ਰਸ ਨੰੂ ਸਥਲੂ ਰਸਨਾ ਨਹ9 ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਸੂਖਮ ਗੰਧ ਨੰੂ ਸਥੂਲ ਨੱਕ ਨਹ9 ਜਾਣ ਸਕਦਾ । 

ਸੂਖਮ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਸੂਖਮ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । 

 

੪. ਮਨ ਦਾ ਭਟਕ ਜਾਣਾ 
 

ਿਕਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਪ�ੱ ਤਖ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੇ ਮਨ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ4 ਸੰਭਵ 
ਹੈ ਿਕ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਲ& ਮਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਮਨ ਹੀ ਗ�ਿਹਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । 
 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਜ ੇਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦੁੱ ਖ ਕਾਰਣ ਪ�ੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤ4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦਖੇ ਸਕੇ । ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ 
ਿਕ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰE4 ਡੁੱ ਬਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਜਗEਾ ਤ& ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜ4ਦਾ 
ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨ:  ਜਾਣਾ ਸੀ । ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਜਗEਾ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨ:  ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਕਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ 
ਆਪਣੀ ਮੰਿਜ਼ਲ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਿਕਆ । 
 

ਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ, ਤ4 ਵੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ ਿਕ ਉਸਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ9 ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਚੂਨਾਵ4 ਨੰੂ ਨਾ ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਸਕੇ 
। 
 

੫. ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ 
 



 
 

ਸਮਾਧੀ ਬਾਰੇ (‘ਗੁਹਜ ਕਥਾ’ ਲੜੀ - ੧)                               ਅੰਿਮ�ਤ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ‘ਅੰਿਮ�ਤ’                               www.AmritWorld.com 

 

 

15 

ਿਕਸੇ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀ (ਕੰਨ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖ4, ਜੀਭ ਤ ੇਨੱਕ) ਦਾ ਘਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦ ੇਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਨਹ9 ਹੋ ਸਕਦਾ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਜ ੇਕੋਈ 

ਿਵਅਕਤੀ ਅੰਨE ਾ ਹੈ, ਤ4 ਉਹ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਦਖੇ ਨਹ9 ਸਕਦਾ । 
 

੬. ਿਤਰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ 
 

ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ0 ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਗ�ਿਹ ਤ ੇਤਾਰੇ ਆਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਣ ਉਨE 4 ਗ�ਹ4 ਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਆਿਦ ਨੰੂ ਦਖੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹ9 ਹੰੁਦਾ । 
 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ ਨਾਲ& ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਕਾਰਣ ਤ& ਕਾਰਜ ਦਾ ਜ4 ਕਾਰਜ ਤ& ਕਾਰਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱੁਝ ਜਾਣ ਲੈਣਾ 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸ9 ਜਾਣਦੇ ਹ4 ਿਕ ਮ9ਹ (ਕਾਰਜ) ਉਦ& ਹੀ ਪMਦਾ ਹੈ, ਜਦ& ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬੱਦਲ ਮੌਜਦੂ ਹੋਏ । ਜੇ ਕਦੇ ਅਸ9 ਬੱਦਲ ਦੇਖੀਏ, ਤ4 

ਅਸ9 ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹ4 ਿਕ ਮ9ਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਵੀ ਮ9ਹ ਨਾ ਪਏ । ਜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ 

ਨਾਲ ਬੱਦਲ Qਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ । ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਿਜਸ ਥ4 ਮ9ਹ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, Qਥੇ ਮ9ਹ ਨਾ ਪਏ । 

ਿਕਸੇ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਿਧਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਿਲਆ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਤ& ਨਦੀ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਿਕਤੇ ਮ9ਹ ਿਪਆ 

ਹੋਏਗਾ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਦੀ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਿਧਆ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰ Qਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਮ9ਹ ਕਾਰਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗ& ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਨE  ਆਿਦ ਟੁੱ ਟ ਿਗਆ ਹੋਵੇ । 

ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਤ4 ਹੀ ਸਾਰਿਥਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । 

ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 

ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ Qਤੇ ਬਹੁਤ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

ਮੰਨ ਲਉ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਿਕਸੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦ ੇਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥ ੇਉਹ ਪਿਹਲ4 ਕਦ ੇਨਹ9 ਿਗਆ । ਉਹ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵਾਸੀ ਤ& ਸ਼ਾਮਪਾਲ 
ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੰੂ ਕੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰE4 ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ੇਆਕਾਰ 
ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਅਗਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ । ਰਾਮਪਾਲ ਅਗਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜਦਾ ਹੈ ਤ ੇਉਸੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘਰ 
ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲMਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ Qਥੇ ਪੱੁਜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਪਾਲ ਨੰੂ ਿਮਲ ਲMਦਾ ਹੈ । ਪ�ੰ ਤੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ Qਥੇ ਮੌਜਦੂ 
ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਸੀ ਨੰੂ ਨਾ ਿਖ਼ਆਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਤ& ਰਾਮਪਾਲ ਨ:  ਪਤਾ ਪੱੁਿਛਆ ਸੀ । 
 

ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਤ4 ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਮਾ ਜ4 ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਤ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ& ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜ ੋਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਿਗਆਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਤ4 ਹੀ ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਿਸੱਧ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ । 
 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 
 

ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ ੇਦੇ ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਉਸ ਿਵਸ਼ ੇਸੰਬੰਧੀ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਵਚਨ ਹੈ । ਉਸ ੇਮਾਿਹਰ ਵੱਲ& ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਿਹਰ ਨਹ9 ਹੈ, ਿਕਹਾ ਿਗਆ 
ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨਹ9 ਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਦੀ ਸਾਰਿਥਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵਚਨ 
ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਹੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹ9? 

 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ ੇਦਾ ਮਾਿਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਜੂਾ ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ । ਅਿਜਹੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 
ਪ�ਮਾਣ ਨਹ9 ਹੈ, ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ । 
 

ਿਜਸ ਨੰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਭੂਤਕਾਲ ਜ4 ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ4 ਜ4 ਖੋਜ4 ਨ:  ਗ਼ਲਤ ਸਾਿਬਤ ਤ4 ਨਹ9 ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ । ਿਵਿਗਆਨ ਨ:  ਿਸੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਨਹ9, ਬਲਿਕ ਗੋਲ ਹੈ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਐਸਾ ਵਚਨ ਿਕ ‘ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ’, ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ 
ਨਹ9 ਮੰਿਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । 
 

ਿਕਸੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਦ ੇਵਚਨ ਨੰੂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹ9 ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । 
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ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਤ4 ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜ ੇਸਾਧਕ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਸਕੇ । ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਧਕ ਦੁਿਬਧਾ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਕਦੇ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ9 ਕਰ 
ਸਿਕਆ । ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ, ਜੋ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਮਿਹਜ਼ ਅਪਰਾ-ਿਵਿਦਆ (ਿਕਤਾਬੀ ਿਗਆਨ) ਹੀ ਰਿਹ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ Qਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ 
ਹੈ । 
 

ਜਦ& ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਸਾਧਕ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਲMਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਪ�ਮਾਿਣਕ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਨ ਤ& ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਾਧਕ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਸਾਧਕ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
 

ਕੋਈ ਅਿਧਆਪਕ ਿਕਸੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਾਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤ& ਬਾਅਦ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਮੰਿਜ਼ਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ& ਆਖੀ 

ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਖੋਜਾਰਥੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ । ਖੋਜਾਰਥੀ ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੰੂ ਚਾਹੇ ਤ4 ਸੋਨ:  ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੋਨ:  ਿਵੱਚ 
ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਉਸ ਇਬਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ Qਤੇ ਚਵਰ ਵੀ ਝੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਿਜਵ0 ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ�ਕਾਰ ਉਹ ਉਸ 
ਅਿਧਆਪਕ ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਿਨਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹ9 ਹੈ । ਜੇ ਉਹ 
ਖੋਜਾਰਥੀ ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ4 ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਤੀਜੇ ਨੰੂ ਬੰਦੇ ਨੰੂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤ4 ਉਹ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਇੰਝ ਦੱਸਣਾ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ’ ਨਹ9 ਹੈ, 

ਿਕIਿਕ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤ4 ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਨਹ9 ਕਰ ਸਿਕਆ, ਿਸਰਫ਼ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹੈ । 
 

ਕੋਈ ਇਹ ਤ4 ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਖੋਜਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ Qਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਪ�ਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ 
ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਿਜਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨ:  ਉਸ 
ਨੰੂ ਜੋ ਦੱਿਸਆ, ਉਸ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਹ4, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜੁਰਬਾ ਤ4 ਕੱੁਝ ਵੀ ਨਹ9 ਹੈ । 

ਖੋਜਾਰਥੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ Qਤ ੇਪੂਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਤ4 ਇਹ ਿਸੱਧ ਨਹ9 ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਸ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ& ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ । 
 

ਅਿਜਹੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੰੂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਅਿਧਆਪਕ ਿਮਲ ਕੇ ਪਿਹਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ& ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਤ4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਖੋਜਾਰਥੀ 
ਉਸ ਦੂਜੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ । ਜੇ ਉਹ ਖੋਜਾਰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੰੂ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਪ�ਤੱਖ ਕਰਨ ਤ& ਿਬਨE 4 ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ 

ਿਪਆ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਗਆਨ ਦੀ ਸਿਥੱਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹ9 ਿਪਆ । ਉਹ ਪਿਹਲ4 ਵੀ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ Qਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ 
ਗੱਲ Qਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ । 
 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜ ੇਮਜ਼ਹਬ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜ4ਦ ੇਹਨ (Convert) , ਉਨE 4 ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ੇQਪਰ ਦੱਸ ੇਗਏ ਕਿਥੱਤ ਖੋਜਾਰਥੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੰੁਦ ੇ
ਹਨ, ਸੁਣੀ-ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ Qਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਉਨE 4 ਨੰੂ ਸੱਚ ਦਾ ਕੱੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ9 ਹੰੁਦਾ । ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਹਜ਼ ਅਪਰਾ-ਿਵਿਦਆ (ਿਕਤਾਬੀ-ਿਗਆਨ) ਨੰੂ 

ਹੀ ਪਰਾ-ਿਵਿਦਆ (ਬ�ਹਮ-ਿਗਆਨ) ਸਮਝਣ ਦੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । 
 

ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਜਾਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦ ੇਦੱਸੇ (ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ) ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਤ4 ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ‘ਤ ੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹ9 ਕਰੇਗਾ । ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹ9 ਸੋਚੇਗਾ । 
 

ਅਿਧਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ4ਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਈ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵ4, ਮਜ਼ਹਬ4 ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਿਕਤਾਬ4 ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਹੀ 
ਰਾਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ । ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨ:  ਪ�ਭੂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । 
 

ਘਾਿਟ ਨ ਿਕਨ ਹੀ ਕਹਾਇਆ ॥ 

ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ ॥  

(੭੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਿਨਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦਾ ਿਲਬਾਦਾ ਧਾਰਣ ਕਰੀ ਿਫਰਦੇ ਹਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦ ੇਕਈ ਲਾਲਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਿਮਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਘਰਣਾਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਿਜਿਗਆਸ ੂਲਈ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਅਿਤਅੰਤ ਕਿਠਨ ਹੋ ਜ4ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਦ ੇ
ਵਚਨ ਨੰੂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ ਮੰਨ:  । 
 

ਿਜਸ ਵਚਨ ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸ ੂਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਕੇ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ Qਤਮ ਹੈ । 
 

 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ 'ਪ�ਮਾਣ' ਤ6 ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਪ�ਮਾ 
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ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ�ਮਾਣ4 ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਵਸਤ,ੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਮਾ (ਿਗਆਨ) ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੈ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਿਤੰਨ4 ਗੁਣ4 ਵਾਲੀ । ਇਹ ਿਤੰਨ ਗੁਣ 

ਹਨ: - ਸਤਵ, ਰਜਸ ਤੇ ਤਮਸ ।  ਪ�ਮਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਿਕIਿਕ ਇਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਣ ਜ4 ਸਾਧਨ  'ਪ�ਮਾਣ' ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ । 

ਸਰਵੋਤਮ ਪ�ਮਾਣ 'ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ' ਹੈ । ਇਸ 'ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ' ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੰਜ ਿਗਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਂਹਨ । ਇਹ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆ ਂ(ਕੰਨ, ਚਮੜੀ, ਅੱਖ, ਜੀਭ ਤ ੇਨੱਕ) ਿਤੰਨ 

ਗੁਣ4 ਤ& ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹਨ । ਿਚੱਤ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ । ਿਚੱਤ ਤੇ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਿਜਸ 'ਪ�ਮਾ' ਨੰੂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ�ਮਾ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਨਹ9 । 

ਜੇ ਸਥੂਲ ਪੰਜ ਿਗਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਪ�ਮਾ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੈ, ਤ4 ਇਹ ਹੀ ਸਿਥੱਤੀ ਸੂਖਮ ਪੰਜ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਪ�ਮਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ । ਿਕIਿਕ ਸੂਖਮ 

ਪੰਜ-ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੀ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਿਜਸ ਪ�ਮਾ ਨੰੂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ�ਮਾ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 

ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਨਹ9 । 

'ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ' ਤੇ 'ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ' ਦਾ ਆਧਾਰ 'ਪ�ਤੱਖ ਪ�ਮਾਣ' ਹੀ ਹੈ । ਜੇ ਆਧਾਰ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਤ4 ਉਸ Qਤ ੇਆਧਾਿਰਤ ਵਸਤੂ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੀ ਹੈ । 'ਪ�ਤੱਖ 

ਪ�ਮਾਣ' ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ 'ਅਨੁਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ' ਤੇ 'ਉਪਮਾਨ ਪ�ਮਾਣ' ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੀ ਹਨ । 

'ਸ਼ਬਦ ਪ�ਮਾਣ' ਨੰੂ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਹਨ । ਕੰਨ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਹਨ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਕੰਨ ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਿਵਸ਼ੇ (ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ) ਨੰੂ ਹੀ 

ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਕੰਨ ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਪ�ਮਾ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੀ ਿਸੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗੁ ਵਰਤਦਾ ਤ�ੈ ਗੁਣ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 

ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮ ਡੰਡੁ ਸਹੈ ਮਿਰ ਜਨਮ ੈਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ 

ਸਿਤਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਿਤ ਹੋਇ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੧॥ 

(੧੨੭੬, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਤ�ੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬ�ਹਮ ਜੰਜਾਲਾ ॥ 

ਪਿੜ ਵਾਦੁ  ਵਖਾਣਿਹ ਿਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਾ ॥ 

ਤਤੁ ਨ ਚੀਨਿਹ ਬੰਨਿਹ ਪੰਡ ਪਰਾਲਾ ॥੨॥ 

(੨੩੦-੨੩੧, ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ)। 
 

ਅਿਜਹੀ ਪ�ਮਾ, ਜੋ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਿਮਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਆਤਮਾ ਜ4 ਿਨਰਗੁਣ ਬ�ਹਮ ਦਾ ਿਗਆਨ ਕਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹ9 ਿਕ ਪ�ਮਾ ਦੀ ਆਪਣੇ 

ਆਪ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹ9 । ਜਦ ਤਕ ਸਾਧਕ ਇਸ ਮਨੱੁਖੀ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪ ਿਪੰਜਰੇ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ�ਮਾਣ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ(practically) ਉਸ ਲਈ 

ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ । ਹ4, ਜਦ& ਹੀ ਉਹ ਿਤ�ਗੁਣ4 ਦੇ ਬੰਧਨ ਤ& ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਆੁਰਾ  ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਿਮਕਾ ਪ�ਮਾ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । 

ਿਜਸ ਿਗਆਨਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ�ਤੱਖ ਅਸੰਪਰਿਗਆਤ ਸਮਾਧੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਹੈ, ਿਤ�ਗੁਣ ਤ& ਪਰEੇ ਹੈ । ਇਸ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਰਾ 

ਿਵਿਦਆ ਜ4 ਬ�ਹਮਿਗਆਨ ਹੈ । 

 

ਪ�ਮਾਣ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ 

ਕਾਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਕਾਲ (ਿਨਰਗੁਣ ਬ�ਹਮ) ਤ& ਹੰੁਦੀ ਹੈ । ਕਾਲ ਸਾਰੀ ਿਸ਼�ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ । 

ਕਾਲ ਸਭਨ ਕਾ ਕਰਤ ਪਸਾਰਾ ॥ ਅੰਤ ਕਾਿਲ ਸੋਈ ਖਾਪਿਨਹਾਰਾ॥ 

ਆਪਨ ਰੂਪ ਅਨੰਤਨ ਧਰਹੀ ॥ ਆਪਿਹ ਮਿਧ ਲੀਨ ਪੁਿਨ ਕਰਹੀ ॥੩॥ 

(ਚਉਬੀਸ ਅਵਤਾਰ, ਦਸਮ ਗ�ੰ ਥ ਸਾਿਹਬ)। 
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ਸੰਪੂਰਣ ਲੋਕ4 ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਭ-ਅਸ਼ੁਭ ਸਭ ਪਦਾਰਥ4 ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ । ਕਾਲ ਹੀ ਸੰਪੂਰਣ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ 

ਿਫਰ ਸਭ ਦੀ ਿਸ�ਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ॥੨੪੯॥  

(ਅਨੁਕ�ਮਿਣਕਾ ਪਰਵ, ਪਿਹਲਾ ਅਿਧਆਇ, ਮਹ4ਭਾਰਤ)। 
 

 

ਇਹ ਅਿਵਨਾਸ਼ੀ ਕਾਲ ਖ਼ੁਦ ਅਨਾਿਦ, ਪਰ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਆਿਦ-ਕਰਤਾ (ਉਤਪਾਦਕ) ਹੈ ਅਤ ੇਖ਼ੁਦ ਅਨੰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । 
ਇਹ ਿਪਤਾ ਤ& ਪੱੁਤਰ ਦੀ Qਤਪਤੀ ਕਰਾIਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ੇਆਪਣੀ ਸੰਹਾਰਸ਼ਕਤੀ ਮੌਤ ਰਾਹ9 ਯਮਰਾਜ ਨੰੂ ਵੀ ਮਰਵਾ 
ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

(੪੫, ਅਿਧਆਏ ੨੯, ਤੀਜਾ ਸਕੰਧ, ਭਾਗਵਤਪੁਰਾਣ)। 
 
ਉਹ ਹੈ ਤ4 ਬ�ਹਮ ਹੀ, ਪ�ੰ ਤੂ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ।  

ਜੇ ਕਾਲ ਦੀ ਹ&ਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਰਜ ੋਗੁਣ (ਬ�ਹਮਾ) ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹ9 ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ4 ਿਕਸ ੇਵੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹ9 ਹੋ ਸਕਦੀ । ਿਕਸ ੇ

ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੱਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਹ&ਦ ਹੋਵੇ । ਕੋਈ ਵੀ ਸਖੂਮ ਜ4 ਸਥੂਲ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਸਤ ੂਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ (काल-प=र�छ.न) ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਸਮ0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਿਕਸੇ ਸਮ0 ਨਾ ਹੋਵੇ । ਹਰ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵਕਤ ਨਹ9 ਸੀ ਤੇ ਿਕਸੀ ਵਕਤ ਨਹ9 ਹੋਏਗੀ। 

ਭਾਵ, ਐਸਾ ਸਮ4 ਸੀ, ਜਦ& ਉਹ ਵਸਤ ੂਪੈਦਾ ਨਹ9 ਸੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਐਸਾ ਸਮ4 ਆIਦਾ ਹੈ, ਜਦ& ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ4ਦੀ ਹੈ । 

ਹਰ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਸਤੂ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ । ਿਸਰਫ਼ ਿਨਰਗੁਣ ਬ�ਹਮ ਹੀ ਕਾਲ ਤ& ਅਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ । 

कालेनानवSछेदात ॥२६॥  

ਕਾਲੇਨਾਨਵੱਛੇਦਾਤ ॥ (੨੬, ਸਮਾਧੀਪਾਦ, ਯੋਗ ਸੂਤ�, ਆਚਾਰੀਆ ਪਤੰਜਲੀ)। 
 

ਉਹ ਵਸਤੂ (ਪ�ਮੇਯ), ਜੋ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਪ�ਮਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ�ਮਾ ਨੰੂ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਸਾਧਨ (ਪ�ਮਾਣ) ਵੀ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੀ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮ4 ਸੀ, ਜਦ& ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਪ�ਮਾ ਨਹ9 ਸੀ । ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮ4 ਆਏਗਾ, ਜਦ& ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਪ�ਮਾ ਨਹ9 

ਰਹੇਗੀ । 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ&, ਕੋਈ ਿਜਿਗਆਸੂ ਸਬੇ ਨੰੂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਚੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤ& ਪਿਹਲ4 ਉਸ ਨ:  ਕਦੇ ਸਬੇ ਨਹ9 ਸੀ ਦੇਿਖਆ । ਉਹ ਿਜਿਗਆਸੂ ਪ�ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਬੇ ਪ�ਮੇਯ ਹੈ 

ਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਸਆੁਦ ਉਸ ਪ�ਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨ:  ਸੇਬ ਨੰੂ ਚੱਖ ਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਿਵੱਚ, ਸੇਬ ਦੇ ਸਆੁਦ ਰੂਪੀ ਪ�ਮਾ ਿਕਸੇ ਸਮ0 ਉਸ ਿਜਿਗਆਸੂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ9 ਸੀ ਤ ੇ

ਿਕਸੇ ਸਮ0 ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਗਈ । ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪ�ਮਾ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੈ । 

ਅਸ9 ਐਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹ4, ਜੋ ਐਸੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪੱੁਜ ਜ4ਦੇ ਹਨ, ਜਦ& ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਹਚਾਣ ਨਹ9 ਸਕਦੇ । ਪਿਰਵਾਰ4 ਦੇ ਜੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨE 4 ਨ:  ਉਦ& ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ& ਉਨE 4 ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨE 4 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਰੋਗ ਆਿਦ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨE 4 ਦੇ ਚੇਿਤਆਂ 

ਿਵੱਚ& ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ । ਕੋਈ ਸਮ4 ਸੀ, ਜਦ& ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੰੂ ਨਹ9 ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਿਫਰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਗਰ& ਭੱੁਲ ਵੀ ਗਏ । ਇਸ ਤ& ਿਸੱਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜ4 ਪ�ਮਾ) ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰE4 ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਜੀਵ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਅਿਧਆਤਿਮਕ ਗਿਹਰਾਈ ਤ& ਅਣਜਾਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਿਫਰ, ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਜ4 ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ਮਾਣ4 ਰਾਹ9 

ਅਿਧਆਤਮ-ਿਵਿਦਆ ਬਾਰੇ ਕੱੁਝ-ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲMਦਾ ਹੈ । ਮਗਰ&, ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ 

ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਮਾਣ4 ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਮਾ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਿਵਕ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਜੀਵ ਵੱਲ& ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਗਆਨ ਉਸ ਤ& ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ9 ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਿਵਤ ਹੈ 

ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਿਫਰ ਜਨਮ ਲਏ, ਤ4 ਇਸ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆਨ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰE4, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਮਾਣ4 ਰਾਹ9 ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 

ਵਾਲੀ ਪ�ਮਾ ਕਾਲ-ਪਿਰਿਛੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 
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ਿਤ�ਗੁਣ ਤ& ਪਰEੇ (ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ) ਜੋ ਬ�ਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਿਗਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਿਗਆਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਿਤ�ਗੁਣਾਤੀਤ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਿਤ�ਗੁਣਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵੱਚ ਿਬਆਨ ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਜਦ& ਜੀਵ ਜਨਮ ਲMਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿਚੱਤ ਿਪੱਛਲੇ ਜਨਮ4 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ4 ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ । ਉਨE 4 ਸੰਸਕਾਰ4 ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਨਵ0 ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ਨਵ0 ਕੀਤ ੇ

ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮ ਉਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੰਸਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਚੱਤ Qਤ ੇਪ�ਭਾਵ ਪਾIਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ।  
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