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ਜੈਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ (2) 

ਪਰਣਾਲੀਬੁੱ ਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜੈਨੀ ਵਲਖਾਰੀ 
ਜੈਨਮਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਰਸ਼ੀ ਮਹਾਂਿੀਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ‘ਆਿਮ’ ਿਰੰ ਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ 
ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਿਰਿੀ ਿਣੀ (ਜਾਂ ਕਸ਼ਮਾਸ਼ਰਮਣ ਵਰਸ਼ੀ) ਨੇ ਈਸਿੀ ਸਨ 453 (ਿੀਰ ਸੰਮਤ 980) ਵਿਚ ਿਲਭੀ 
ਵਿਖੇ (ਭਾਿਨਿਰ, ਿ ਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਨ ਸਾਰ ਜੈਨ ਸਾਵਹਤ ਦਾ ਅਰੰਭ 453 ਈਸਿੀ ਤੋਂ ਹ ੰ ਦਾ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜੈਨ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਇਕ ਡੂੰ ਘੀ ਰ ਚੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਰਪਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਬਰਾਹਮਣ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਿੀ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੀ 
ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਿੁੱ ਡਮ ੁੱ ਲੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਣਾਲੀਬੁੱ ਿ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਜਨਹ ਾਂ ਮਹਾਨ ਵਰਸ਼ੀਆਂ 
ਦਾ ਯੋਿਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ: ਵਸੁੱ ਿਸੇਨ ਦੀਿਾਕਰ (480-550 ਈਸਿੀ), ਸਮੰਤਭਦਰ (600 ਈ), ਮਵਣਕਯ ਨੰਦੀ (800 
ਈ), ਅਤੇ ਦੇਿ ਸੂਰੀ (1086 - 1169 ਈ)। 

ਵਸੁੱ ਿਸੇਨ ਦੀਿਾਕਰ (480-550 ਈਸਿੀ) 
ਪਰਣਾਲੀਬੁੱ ਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਰਚੇਤਾ ਵਸੁੱ ਿਸੇਨ ਦੀਿਾਕਰ ਉਰਫ ਕੁੱਸ਼ਪਣਾਕ ਨੰੂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਨਆਇਿਤਾਰ  ਿਰੰ ਥ ਨਾਲ ਜੈਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੁੱ ਖੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੰਮਵਤ-ਸੂਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਿਰੰ ਥ ਿੀ ਰਵਚਆ ਵਜਸ 
ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਵਕ ਵਸੁੱ ਿਸੇਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਵਦੁੱ ਤ ਨੰੂ 
ਜੈਨਮਤ ਸਮ ਦਾਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। 

ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਨਆਇਿਤਾਰ ਵਿਚ ਵਸੁੱ ਿਸੇਨ ਪਰਮਾਣ ਅਤੇ ‘ਨਯ’ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪਰਮਾਣ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੂਸਵਰਆਂ ਨੰੂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ 
ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਵਸੁੱ ਿਾ ਸਹੀ ਵਿਆਨ, (2) ਪਰੋਕਸ਼ , ਅਰਥਾਤ ਅਵਸੁੱ ਿਾ ਸਹੀ ਵਿਆਨ। 
ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਵਿਹਾਰਕ, ਉਹ ਵਿਆਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਅੁੱ ਖਾਂ, ਕੰਨ, 
ਨੁੱ ਕ, ਜੀਭ, ਛੋਹ (ਸਪਰਸ਼) ਅਤੇ ਮਨ) ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ (2) ਪਾਰਮਾਰਵਥਕ, ਇਹ ਉਹ ਅਪਾਰ (ਅਨੰਤ) 
ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਵਸਰਫ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਮਯਕਸੰਬੋਿ (ਪੂਰਣ ਸੰਬੋਵਿ) ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਕੇਿਲਵਿਆਨ  ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰੋਕਸ਼ ਿੀ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਅਨ ਮਾਨ, ਅਤੇ (2) ਸ਼ਬਦ (ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਸਬੂਤ)। ਸਮ ੁੱ ਚਾ ਵਿਆਨ, 
ਵਸੁੱ ਿਾ ਜਾਂ ਅਵਸੁੱ ਿਾ, ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪਰੋਕਸ਼ ਵਿਆਨ, ਵਕਸੇ ਤਸੁੱਲੀਬਖਸ਼ 
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ਪ ਰਸ਼ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਕਥਨਾਂ ਦ ਆਰਾ (ਆਪਤ1) ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੋ ਤਸੁੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ 
ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਦ ਆਰਾ ਰਚੇ ਿਏ ਹੋਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਹੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਨੰੂ ‘ਲੌਵਕਕ ਸ਼ਬਦ’ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਉਪਯੋਿੀ ਸਾਬਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੁੱਲਹੜ 
ਆਦਮੀ ਵਕਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਕਨਾਰੇ ਪਹ ੰ ਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵਕ ਨਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਵਸਆਣਾ ਪ ਰਸ਼ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁੱ ਸੇ ਵਕ ਨਦੀ ਨੰੂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਸਆਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹ “ਸ਼ਬਦ” ਇਕ ਉਵਚਤ ਵਿਆਨ ਸਮਵਿਆ 
ਜਾਏਿਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਨ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਪਯੋਿੀ ਸਾਬਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਆਿ ਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਬੇਹੁੱ ਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੁੱਕੀ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਲੌਵਕਕ ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਵਨਿਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈ। 
ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਵਿਚ ਉੱਨਤ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰੁੱਕੀ ਦਾ ਮ ੁੱ ਖ ਕਾਰਣ ‘ਲੌਵਕਕ ਸ਼ਬਦ’ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ, 
ਅੰਬਰਾਂ ਨੰੂ ਟ ੰ ਬਦਾ ਬ ਰਜ, ਇਨਹ ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਦਰੜ ਉੱਸਵਰਆ ਖੜਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੋਤ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 
ਵਿਆਨ “ਸ਼ਾਸਤਰਿ ਸ਼ਬਦ” ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਰੰ ਥ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਵਹਲਾਂ ਬ ੁੱ ਿੀਮਾਨ ਅਤੇ ਯੋਿ ਪ ਰਖਾਂ ਦ ਆਰਾ, 
ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ, ਰਚੇ ਿਏ ਹੋਣ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਰਵਚਆ ਵਿਆ ਵਿਆਨ ਕਦੇ ਿੀ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦ ਆਰਾ ਹਾਸਲ 
ਕੀਤੇ ਿਏ ਵਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਅਸੰਿਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਨ, ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਪਰਾਣੀਆਂ ਲਈ 
ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਬ ਰਾਈ ਿਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ ਰੇ ਰਾਹ ਵਸਰਫ ਅਵਿਆਤਮਕ 
ਖੇਤਰ ਵਿਚ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਿੀ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਕ ਚਾਲੇ ਵਪਆ ਵਿਵਿਆਨ ਸਾਰੀ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਲਈ 
ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਨ ਮਾਨ 
ਅਨ ਮਾਨ, ਹੇਤ  (ਵਲੰਿ ਜਾਂ ਵਚੰਨਹ ) ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਣ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਾਿਯ  ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਵਿਆਨ 
ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਤ  ਦਾ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਅਵਨਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਹੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ 
ਐਸਾ ਅਵਨਿਾਰੀ ਸੰਬੰਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਅਨ ਮਾਨ ਰਾਹੀ ਨਿਾਂ ਵਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਸੁੱ ਿਸੇਨ, ਅਨ ਮਾਨ ਨੰੂ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ: (1) ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ, ਸਿੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨ ਮਾਨ, (2) 
ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ, ਦੂਸਵਰਆਂ ਲਈ ਅਨ ਮਾਨ।  

ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਰੇਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਖੂ ਅਵਿਐਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਵਕਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਚ ੁੱ ਲਹੇ  ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਆਦਮੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹ ੰ ਚਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਅੁੱਿ  ਨਾਲ ਿੰੂਏ  ਦਾ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਹੈ । ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦ ਉਹ ਦੂਰ ਵਕਸੇ ਪਰਬਤ 
‘ਤੇ ਿੰੂਏ ਦੀ ਲਾਟ (ਵਸਖਾ2) ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਿੰੂਏ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ 
ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਹ ੰ ਚੇ 
ਵਨਰਣੇ ਨੰੂ ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

                                            
 
1
 ਆਪਤ – ਯਥਾਰਥ ਿਕਤਾ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 

2
 ਵਸਖਾ – ਚੋਟੀ, ਬੋਦੀ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 
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ਇਸ ਵਨਰਣੇ ਨੰੂ ਦੂਵਜਆ ਤੁੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ (ਦੂਸਰੇ ਪਰਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਿੀ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ ਲਈ 
ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਕਦਮਿਾਰ ਿਾਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

1. ਪਰਬਤ (ਪੁੱ ਖ) ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਹੈ (ਸਾਿਯ) 
2. ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਿੰੂਆ ਹੈ (ਹੇਤ  ਜਾ ਕਾਰਣ) 
3. ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਜੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ (ਉਦਾਹਰਣ) 
4. ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੰੂਆ ਹੈ ( ਉਪਨਯ ਜਾਂ ਪਰਯੋਿ) 
5. ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ (ਵਨਿਮਨ, ਵਸੁੱ ਟਾ)) 

 
ਇਨਹ ਾਂ ਪੰਜ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਤਰਕਿਾਕ (ਜਾਂ ਅਿਯਿ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਕਿਾਕ ਵਿਚ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ (ਉਦਾਹਰਣ), 
ਸਾਿਯ (ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਹੇਤ  (ਕਾਰਣ) ਇਸ ਦੇ ਅੰਿ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਕਿਾਕ ਵਿਚ 
ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ, ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਹੇਤ  ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਪੁੱ ਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ 
ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਸੁੱ ਟੇ ਉੱਪਰ ਪਹ ੰ ਵਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ 
ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਸਾਿਰਮਯ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ (ਹਾਂ-ਿਾਚਕ), ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ 
“ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਤੇ ਿੰੂਆ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਚ ਲਹੇ  ਵਿਚ“, ਅਤ ੇ (2) ਿੈਿਰਮਯ, ਅਰਥਾਤ 
ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ (ਨਾ-ਿਾਚਕ)। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਹੇਤ  ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਪਰੀਤਤਾ (ਜਾਂ 
ਪਰਵਤਸ਼ੇਿਤਾ) ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਿ ਿੈਿਰਮਯ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਿਯ ਦੀ 
ਅਨਉਪਸਵਥਤੀ (ਿੈਰਮੌਜੂਦਿੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ  ਿੀ ਅਨਉਪਸਵਥਤ (ਿੈਰਮੌਜੂਦ) ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, “ਵਜੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ 
ਨਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿੰੂਆ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇਕ ਿੀਲ ਵਿਚ।”  

ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਿਯ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ-ਰਾਇ, ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਬਆਨ 
ਰਾਹੀਂ ਉਲਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਭ ੁੱ ਲ, ਤਰਕਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਪਕਸ਼ਆਭਾਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਭਾਸ3 
ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਕਸਮਾਂ ਦੁੱ ਸੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਿਯ ਦੇ ਹੇਤ  ਨਾਲ ਅਵਨਿੱਖੜਿੇਂ ਸੰਬੰਿ (ਜਾਂ ਏਕਾਂਤ ਸਵਹਹੋਂਦ) ਨੰੂ ਵਿਆਪਤੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ ਿੰੂਏ ਦੇ 
ਅਨ ਮਾਨ ਵਿਚ, ਿੰੂਏ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਏਕਾਂਤ ਸਵਹਹੋਂਦ ਵਿਆਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ: (1) 
ਅੰਤਰ-ਵਿਆਪਤੀ, ਅਤੇ (2) ਬਾਵਹਰ-ਵਿਆਪਤੀ। 

ਅੰਤਰ-ਵਿਆਪਤੀ ਉਹ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁੱ ਖ (ਪਕਸ਼) ਦੋਹਾਂ ਹੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਬਤ 
(ਪੁੱ ਖ) ਦੋਿੇਂ ਅੁੱ ਿ (ਸਾਿਯ) ਅਤੇ ਿੰੂਏ (ਹੇਤ ) ਦੇ ਅਵਨਿੱਖੜਿੇਂ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ, 

                                            
 
3
 ਆਭਾਸ – ਪਰਵਤਵਬੰਬ, ਿਲਕ, ਛਾਇਆ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 
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(1) ਇਸ ਪਰਬਤ (ਪੁੱ ਖ) ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ (ਸਾਿਯ) ਹੈ, 
(2) ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੰੂਆ (ਹੇਤ ) ਹੈ। 

ਇੁੱਥ,ੇ ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ ਿੰੂਏ ਦਾ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ ਪਰਬਤ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ (ਪਰਿਟ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਬਤ, ਇਸ 
ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ ਹੈ। ਅਿ ਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਵਿਿ ਵਿਹਾਰਕ ਆਂਕੜੇ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕਰਕੇ 
ਇਹ ਵਿਖਾ ਦੇਈਏ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫੇਫਵੜਆਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰੀ ਵਸਿਰਟਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਿੀ ਆਦੀ ਹਨ ਤਾਂ 
ਅਸੀ ਇਹ ਤਸੁੱਲੀਬਖਸ਼ ਵਨਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਣ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਸੇਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅਰਥਾਤ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਵਿਆਪਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ।  

ਬਾਵਹਰ-ਵਿਆਪਤੀ  ਉਹ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ, ਹੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦਾ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰਬੰਿ 
ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਵਜਿੇਂ, 

(1) ਇਸ ਪਰਬਤ (ਪੁੱ ਖ) ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ (ਸਾਿਯ) ਹੈ, 
(2) ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੰੂਆ (ਹੇਤ ) ਹੈ, 
(3) ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਚ ਲਹੇ  (ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ) ਵਿਚ। 

ਇੁੱ ਥੇ ਚ ੁੱ ਲਹੇ  ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣਾ ‘ਅਨ ਮਾਨ’ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਿ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਿਈ ਵਮਸਾਲ 
(ਉਲੇਖ) ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਅੁੱਿ ਅਤੇ ਿੰੂਆ ਸਵਹਿਰਤੀ ਹਨ(ਭਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਵਹਹੋਂਦ ਹੈ) ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਵਨਿੱਖੜਿੇਂ 
ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਿੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਸਰ 
ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਵਿਚ ਚੂਵਹਆ ਿਰਿੇ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਤਮਾਕੂ 
ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਿੰੂਏ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਰੁੱ ਖਣ ਦੇ ਤਜਰਵਬਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਸੁੱ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਤਮਾਕੂ ਨਾਲ ਕੈਂ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਵਹਰ-ਵਿਆਪਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ (ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ) ਹੋਏਿੀ।  

ਕਈ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਵਕ ਸਾਿਯ ਨੰੂ ਵਸਰਫ ਅੰਤਰ-ਵਿਆਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬਾਵਹਰ-ਵਿਆਪਤੀ ਵਬਲਕ ਲ ਫਜ਼ਲੂ ਹੈ।  

ਹੇਤਿਾਭਾਸ 
ਕਈ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਭ ਲੇਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਤਰਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ‘ਹੇਤਿਆਭਾਸ’ ਜਾਂ ‘ਹੇਤਿਾਭਾਸ’ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ (ਸੰਦੇਹ), ਿਲਤ ਿਾਰਣਾ ਜਾਂ ਵਨ-ਿਾਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਸੁੱ ਿਸੇਨ,  ਵਤੰਨ ਵਕਸਮ 
ਦਾ ਹੇਤਿਾਭਾਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ: 

(1) ਅਵਸੁੱਿ – ਜੋ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ: ਇਹ ਖ ਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ‘ਆਕਾਸ਼-
ਕੰਿਲ’ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ (ਹੇਤ ) ਿਲਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ‘ਆਕਾਸ਼-ਕੰਿਲ’ ਿਰਿੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ 
ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ। 

(2) ਵਿਰ ੁੱ ਿ – ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ: ਇਹ ਅਿਨਮਈ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ 
ਅਿਨੀ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 
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(3) ਅਨੈਕਾਂਵਤਕ - (ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ) ਵਜਿੇਂ: ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਵਨਰੰਤਰ (ਸਦੀਿੀ) ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ ਣਨਯੋਿ ਹੈ। ਇੁੱ ਥੇ ਸਬੂਤ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸ ਣਨਯੋਿਤਾ ਵਨਰੰਤਰ ਹੋ ਿੀ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਆਭਾਸ  
ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਆਭਾਸ ਸਾਿਰਮਯ ਜਾਂ ਿੈਿਰਮਯ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਤ  ਜਾਂ ਸਾਿਯ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ 
ਤਰ ੁੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸਾਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਆਭਾਸ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦ ਆਰਾ 
ਵਦਖਾਏ ਿਏ ਹਨ: 

(1) ਅਨ ਮਾਨ ਅਿੈਿ4  ਹੈ,  (ਅਿੈਿ=ਸਾਿਯ) 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ  ਹੈ (ਵਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ =ਹੇਤ ), ਪਰਵਤਅਕਸ਼  ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਮਯ 
ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਸਾਿਯ ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਅਿੈਿ ਨਹੀ ਹੈ। 

(2) ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਅਿੈਿ (ਸਾਿਯ) ਹੈ,  
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੈਿ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ  ਹੈ (ਹੇਤ ), ਸ ਪਨੇ  ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਹੇਤ  ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸ ਪਨਾ ਿੈਿ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀ ਹੈ। 

(3) ਸਰਿ-ਵਿਆਪੀ ਦੀ ਹੋਂਦ (ਸਾਿਯ) ਨਹੀ ਹੈ,  
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਵਿਆਤ  (ਹੇਤ ) ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ, ਘੜੇ  ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਦਿੋੇ ਸਾਿਯ  ਅਤੇ ਹੇਤ   ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਘੜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ 
ਦ ਆਰਾ ਵਿਆਤ ਿੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

(4) ਇਹ ਪ ਰਸ਼ ਭਾਿਹੀਣ  ਹੈ (ਸਾਿਯ),  
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਰਾਣੀ  ਹੈ (ਹੇਤ ), ਆਮ ਆਦਮੀ ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਸਾਿਯ  ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕ ਹੈ ਵਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਿਹੀਣ ਹੈ ਜਾਂ  ਨਹੀ ਹੈ।  

(5) ਇਹ ਪ ਰਸ਼ ਪਰਾਣੀ ਹੈ (ਸਾਿਯ), 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਭਾਿ ਕ  ਹੈ (ਹੇਤ ), ਆਮ ਆਦਮੀ  ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਹੇਤ   ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸ਼ੁੱ ਕ ਹੈ ਵਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਿਹੀਣ ਹੈ ਜਾਂ  ਨਹੀ ਹੈ। 

(6) ਇਹ ਪ ਰਸ਼ ਅਸਰਿਵਿਆਤਾ ਹੈ (ਸਾਿਯ), 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਭਿ ਕ ਹੈ (ਹੇਤ ), ਆਮ ਆਦਮੀ  ਿਾਂਿ (ਸਾਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਦੋਿੇ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਹੇਤ  ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕ ਹੈ ਵਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਿ ਕ  
ਿੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਸਰਿਵਿਆਤਾ ਿੀ  ਹੈ। 

                                            
 
4
 ਅਿੈਿ – ਨਾਜਾਇਜ਼, ਅਪਰਮਾਣਕ 
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ਿੈਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਆਭਾਸ ਛੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਦਖਾਏ ਿਏ ਹਨ:: 

(1) ਅਨ ਮਾਨ ਅਿੈਿ  (ਸਾਿਯ) ਹੈ,  
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ (ਹੇਤ ): ਜੋ ਿੀ ਅਿੈਿ ਨਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀ ਹੈ, 
ਸ ਪਨੇ ਿਾਂਿ (ਿੈਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਸਾਿਯ  ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸ ਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਿੈਿ ਹੈ ਭਾਿੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਿੈਿ ਨਹੀ 
ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ। 

(2) ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਨਰਵਿਕਲਪਕ5  ਹੈ (ਸਾਿਯ), 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ  ਹੈ (ਹੇਤ ): ਜੋ ਿੀ ਸਵਿਕਲਪਕ  ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀ 
ਹੈ, ਅਨ ਮਾਨ ਿਾਂਿ (ਿੈਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਸਾਿਯ  ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਨ ਮਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਭਾਿੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਸੋਮਾ ਨਹੀ ਿੀ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ। 

(3) ਸ਼ਬਦ6 ਵਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ (ਸਾਿਯ),  
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ  ਹੈ (ਹੇਤ ): ਜੋ ਿੀ ਵਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਵਨਿੱਤ ਨਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਘੜੇ 
ਿਾਂਿ (ਿੈਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਦੋਿੇਂ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਹੇਤ  (ਸਾਿਨ) ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਘੜਾ ਦੋਿੇਂ “ਵਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਵਨਿੱਤ” ਅਤੇ 
“ਹੋਂਦ” ਿਾਲਾ ਹੈ। 

(4) ਕਵਪਲ ਸਰਿਵਿਆਤਾ  ਨਹੀ ਹੈ (ਸਾਿਯ),  
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਚਾਰ ਆਰੀਆ ਸਵਤ ਦਾ ਪਰਵਤਪਾਦਕ7  ਨਹੀ ਹੈ (ਹੇਤ ): ਜੋ ਿੀ ਸਰਿਵਿਆਤਾ ਹੈ ਉਹ 
ਚਾਰ ਆਰੀਆ ਸਵਤ ਦਾ ਪਰਵਤਪਾਦਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ‘ਬ ੁੱ ਿ’ ਿਾਂਿ (ਿੈਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਸਾਿਯ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਸੰਦੇਹਪੂਰਣ ਹੈ, ਵਕਉਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕ ਹੈ ਵਕ ਬ ੁੱ ਿ ‘ਸਰਿਵਿਆਤਾ’ ਸੀ। 

(5) ਇਹ ਪ ਰਸ਼ ਅਵਿਸ਼ਿਾਸਯੋਿ  ਹੈ (ਸਾਿਯ),  
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਭਾਿ ਕ  ਹੈ (ਹੇਤ ): ਜੋ ਿੀ ਵਿਸ਼ਿਾਸਯੋਿ  ਹੈ ਉਹ ਭਾਿ ਕ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ, ‘ਬ ੁੱ ਿ’ ਿਾਂਿ 
(ਿੈਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  
ਇੁੱਥੇ ਹੇਤ  ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਸੰਦੇਹਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱ ਕ ਹੈ ਵਕ ਬ ੁੱ ਿ ਭਾਿ ਕ ਨਹੀ ਸੀ। 

(6) ਕਵਪਲ ਭਾਿ ਕਹੀਣ  ਨਹੀ ਹੈ (ਸਾਿਯ),  
ਵਕਉਂਵਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਪਵਸਤ8 ਭ ੁੱ ਵਖਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਵਦੁੱ ਤਾ (ਹੇਤ ): ਜੋ ਿੀ ਭਾਿ ਕਹੀਣ ਹੈ 
ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਪਵਸਤ ਭ ਵਖਆਂ ਨੰੂ ਵਦੰਦਾ ਹੈ, ਬ ੁੱ ਿ ਿਾਂਿ (ਿੈਿਰਮਯ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ)।  

                                            
 
5
 ਵਨਰਵਿਕਲਪ – ਭੇਦਵਿਆਨ ਵਬਨਾ, ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਖਆਲ ਤੋਂ ਰਵਹਤ, ਸੰਦੇਹ ਵਬਨਾ, ਵਨਸ਼ਵਚਤ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 

6
 ਇੁੱਥੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਤੋਂ ਭਾਿ ‘ਆਿਾਜ਼’ ਹੈ। 

7
 ਪਰਵਤਪਾਦਕ – ਚੰਿੀ ਤਰਾਂ ਸਮਿਾਕੇ ਕਵਹਣ ਿਾਲਾ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 

8
 ਵਪਵਸਤ – ਮਾਸ, ਿੋਸ਼ਤ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 
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ਇੁੱਥੇ ਦੋਿੇਂ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਹੇਤ  (ਸਾਿਨ) ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਸੰਦੇਹਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕ ਹੈ ਵਕ 
ਬ ੁੱ ਿ ਭਾਿ ਕਹੀਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਵਸਤ ਭ ੁੱ ਵਖਆ ਨੰੂ ਵਦੁੱ ਤਾ ਸੀ। 

ਦੂਸ਼ਣ 
ਵਕਸੇ ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਿੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਆਭਾਸ ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਦੂਸ਼ਣ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਖਾਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜਨਾ ਦੂਸ਼ਣਆਭਾਸ  ਮੰਵਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਵਕ ਪਰਮਾਣ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪਵਰਣਾਮ ਅਵਿਵਦਆ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਪਾਰਮਾਰਵਥਕ 
ਪਰਵਤਅਕਸ਼’ ਪਰਮਾਣ ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਆਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਸਾਨੰੂ ਮ ਕਤੀ ਿਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨ ਵਚਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰੁੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ। 

ਨਯ – ਿਰਣਨ ਵਿਿੀ 
ਨਯ ਵਿਿੀ ਿਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਿਰਵਹਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਕ ਿ ਲਾਬ ਦੇ ਫ ੁੱ ਲ ਨੰੂ 
ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਿ ਣਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੁੱ ਿ ਚੀਜ਼ ਵਜਸ ਦ ੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿ ਣ ‘ਿ ਲਾਬ’ ਿਰਿੇ ਹੋਣ। ਨਯ ਸੁੱਤ ਵਕਸਮ ਦਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਨੈਿਮ, (2) ਸੰਿਰਵਹ, (3) 
ਵਿਿਹਾਰ, (4) ਰਜ ਸੂਤਰ, (5) ਸ਼ਬਦ, (6) ਸਮਭੀਰ ਿ, ਅਤੇ (7) ਏਿਮਭੂਤ।  

ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਿੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੀ ਨਯਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤ ਕੇ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ 
ਨੰੂ ਸਯਾਦਿਾਦ-ਸ਼ਰੂਤ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਆਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਆਨ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਜੀਿ (ਅਰਥਾਤ ਜੀਿਆਤਮਾ) ਸਰਬਿਯ9 ਹੈ, ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅਨਾਤਮਾ 
ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ਕ, ਕਰਨਹਾਰ ਅਤੇ ਭੋਿਣਹਾਰ ਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ, ਥਲ ਆਵਦ ਤੋਂ ਅਲੁੱ ਿ 
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੈ-ਚੇਤਨ ਿੀ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਯ ਦਾ ਵਸਲਵਸਲਾ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ-ਰਵਹਤ ਅਤੇ ਆਵਦ-ਰਵਹਤ ਹੈ। 

ਵਰਸ਼ੀ ਵਸੁੱ ਿਾਸੇਨ ਦੀਿਾਕਰ ਦਾ ਇਹ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਿਾਲਾ, ਸਾਰਥਕ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਅਜੋਕੇ ਵਿਵਿਆਨ ਲਈ ਬੜੀ 
ਅਵਹਮੀਅਤ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੰੂ ਦ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ, ਬੜੇ ਪਰਭਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ 
ਵਕ ਦੂਜੇ ਸਥਾਪਤ ਪਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਨਯ’ (ਿਾਸਤਵਿਕ ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਹਰ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਵਿਿੀ) 
ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ, ਨੇਪਰੇ ਚੜਹਾਉਣਨ ਲਈ ਅਵਤਅੰਤ ਉਪਯੋਿੀ ਸਾਬਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
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ਹੀ ਅਸਲੀ ਮਾਅਵਨਆ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਿੀ ਦਾ ਆਿਾਰ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਭੌਵਤਕ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੁੱ ਤ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸੰਭਿ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰਵਹਤ ਤਫਤੀਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਿ ਨੰੂ ਆਿਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਨਿ-ਵਹਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ 
ਵਿਕਾਸ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਬਲਕ ਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਬੋਿ ਇਕ ਸਮਾਜਕ  ਪਰਵਕਵਰਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਸੰਪਤੀ 
ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨ, ਮਾਨਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਅਸੰਭਿ ਅਤੇ ਵਨਰਰਥਕ ਹੈ। 

ਵਸੁੱ ਿਸੇਨ ਿਣੀ (600 ਈ) 
ਵਸੁੱ ਿਸੇਨ ਿਣੀ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਵਫਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਮਾਸਿਾਵਤ ਦੇ ਿਰੰ ਥ ਤਤਿਾਰਥਆਵਿਿਮ ਉੱਪਰ 
ਤਤਿਆਰਵਥਕ ਨਾਮੀ ਟੀਕਾ ਵਲਖੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਯ ਦੇ ਤਾਰਵਕਕ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ 
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਸੁੱ ਿਸੇਨ ਿਣੀ ਨੰੂ ਦੇਿਅਰਿਿਣੀ ਕਸ਼ੰਮਾਸਾਰਮਣ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ 
ਜੀਿਨਕਾਲ ਮਹਾਂਿੀਰ ਤੋਂ 980 ਿਰਹੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ 453 ਈ)। ਪਰ ਕਈ ਅਲੁੱ ਿ ਸੰਪਰਦਾਏ 
ਇਸਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 600 ਈ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਿੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।  

ਸਮੰਤਭਦਰ (600 ਈ) 
ਦੁੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਮੰਤਭਦਰ, ਜੈਨਮਤ ਦੇ ਵਦਿੰਬਰ ਵਫਰਕੇ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਸਨ। ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਉਮਾਸਿਾਵਤ ਦੇ ਿਰੰ ਥ, 
ਤਤਿਾਰਥਆਵਿਿਮ-ਸੂਤਰ  ਉੱਪਰ ਿੰਿਹਸਤੀ-ਮਹਾਂਭਾਸ਼ਯ ਨਾਮੀ ਟੀਕਾ ਵਲਖੀ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। 
ਇਸ ਟੀਕਾ ਦਾ ਪਰਾਰੰਭਕ ਭੂਵਮਕਾ-ਸੰਬੰਿੀ ਕਾਂਡ (ਦੇਿਾਆਿਮਸਤੋਤਰ ਜਾਂ ਆਪਤਮੀਮਾਂਸਾ) ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤਾ 
ਉੱਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਿਾਚਸਪਤੀ ਵਮਸ਼ਰ ਿੀ ਸਯਾਦਿਾਦ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਆਪਤਮੀਮਾਂਸਾ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੰਤਭਦਰ ਦੀਆ ਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: ਯ ਕਤੀਅਨ ਸ਼ਾਸਨ, 
ਰਤਨਕਰਣਦਕ (ਜਾਂ ਉਪਾਸਕਅਵਿਆਨ), ਸਿੈਭੂ-ਸਤੋਤਰ ਅਤੇ ਚਤ ਰਵਿੰਸ਼ਤੀ-ਜੀਨਾ-ਸਤ ਤੀ। ਵਰਸ਼ੀ ਕ ਮਾਰਲ ਿੀ 
ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਸਮੰਤਭਦਰ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਮੰਤਭਦਰ ਦਾ ਆਪਤਮੀਮਾਂਸਾ 
ਆਪਤਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿਚ ਕ ਲ 10 ਕਾਂਡ (ਪਵਰਛੇਦ) ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਯਾਦਿਾਦ (ਜਾਂ 
ਸਪਤਭੰਿੀ-ਨਯ) ਦੇ ਸੁੱ ਤ ਭਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਯਾਦ-ਆਸਤੀ (“ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ 
ਹੈ”), ਸਯਾਦ-ਨਾਸਤੀ (“ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ”) ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਛੜੇ, ਭਾਿ (ਹੋਂਦ 
ਜਾਂ ਆਸਤੀ) ਅਤੇ ਅਭਾਿ (ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਨਾਸਤੀ) ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਦਾ 
ਵਜ਼ਕਰ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਸਮੰਤਭਦਰ ਦ ਆਰਾ ਅਭਾਿ ਨੰੂ ਚਾਰ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਪਰਾਿਅਭਾਿ (ਪੂਰਬਿਰਤੀ ਅਭਾਿ)। 
ਵਜਿੇਂ, ਵਚਕਣੀ ਵਮੁੱ ਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦਾ ਅਭਾਿ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੜਾ ਬਣਾ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਘੜਾ, 
ਵਚਕਣੀ ਵਮੁੱ ਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ (ਅਰਥਾਤ ਸਾਪੇਖ) ਉਸ ਦਾ ਪਰਾਿਅਭਾਿ ਹੈ, (2) ਪਰਿਵੰ ਸਆਭਾਿ  
(ਉੱਤਰਿਰਤੀ ਜਾਂ ਅਨ ਿਰਤੀ ਅਭਾਿ, ਪਰਿਵੰ ਸ = ਵਿਨਾਸ਼)। ਵਜਿੇਂ, ਵਚਕਣੀ ਵਮੁੱ ਟੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਘੜੇ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 9 ਕ ੁੱ ਲ 10 
 

(ਸਾਪੇਖ) ਪਰਿਵੰ ਸ ਅਭਾਿ ਹੈ, (3) ਅਨਯੋਨਯਾਭਾਿ ਜਾਂ ਅਨਯਾਪੋਹਾ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਸਪਰ ਅਭਾਿ। ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਘੜਾ 
ਅਤੇ ਇਕ ਖੰਭਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਪੇਖ ਅਨਯੋਨਯਾਭਾਿ ਹਨ, (4) ਸਮਿਾਯਆਭਾਿ  ਜਾਂ ਅਤਯੰਤਾਭਾਿ, ਸਭ 
ਕਾਲਾਂ (ਸਵਮਆ) ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿਸਤ  ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਨਰਜੀਿ ਜੀਿਤ ਿਸਤ  ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਰਥਾਤ 
ਵਨਰਜੀਿਤਾ ਦਾ ਵਨਰਜੀਿ ਿਸਤ  ਨਾਲ ਸਵਾਭਾਵਿਕ (ਜਾਂ ਸਮਿਾਯ) ਸੰਬੰਿ ਹੈ।  

ਇੁੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਿੋਚਰ ਹੈ ਵਕ ਅਭਾਿ  ਨੰੂ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇਕ ਕੇ (ਬਾਹਰ ਕੁੱਢ ਕੇ) ਕੇਿਲ-ਮਾਤਰ ਭਾਿ ਨੰੂ ਮੰਨ 
ਲੈਣ ਨਾਲ ਿਸਤੂਆਂ ਸਰਿ-ਵਿਆਪੀ, ਅਨਾਵਦ, ਅਨੰਤ, ਅਭੇਦ ਅਤੇ ਅਕਲਵਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ 
ਜੇ ਪਰਾਿਅਭਾਿ ਨੰੂ ਵਤਆਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਿਸਤ  ਅਨਾਵਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਹਰਕਤ 
ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਸਤ  ਅਰੰਭ (ਨਾਵਦ) ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਵਕ ਪਰਿਵੰ ਸਆਭਾਿ ਨੰੂ ਵਤਆਿਣ ਨਾਲ 
ਵਕਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਿਸਤ  ਅਨੰਤ (ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਿੈਰ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜੇ ਅਨਯੋਨਯਾਭਾਿ ਨੰੂ ਨਕਾਵਰਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਕਾਂਤ ਅਤੇ ਸਰਿ-ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਿਾਯਆਭਾਿ ਨੰੂ ਵਤਆਿਣ ਨਾਲ, ਵਕਰਆਸ਼ੀਲਤਾ 
ਅਤੇ ਿਸਤ  ਸਦੀਿੀ (ਵਨਿੱਤ) ਅਤੇ ਸਰਿ-ਵਿਆਪੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਿੇ।  

ਇਉਂ ਹੀ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਭਾਿ ਨੰੂ ਛੇਕ ਕੇ ਕੇਿਲ-ਮਾਤਰ ਅਭਾਿ ਨੰੂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਰੁੱ ਦ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਿ ਹੋ ਜਾਏਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ, ਭਾਿ ਅਤੇ ਅਭਾਿ, ਜੋ 
ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹਨ (ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ ਪਰਸਪਰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ 
ਆਰੋਵਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਲਈ ਸਵਤ (ਸੁੱਚ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 

(1) ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਿ  ਹੈ – ਵਕਸੇ ਇਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ। 
(2) ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਾਿ  ਹੈ – ਵਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ। 
(3) ਇਕ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੀ ਵਸਰ ਭਾਿ ਅਤੇ ਅਭਾਿ ਹੈ – ਵਕਸੇ ਤੀਸਰੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇਂ। 
(4) ਇਹ ਅਿਰਣਨਯੋਿ (ਅਿਕਤਿਯ) ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਸਮਕਾਵਲਕ ਭਾਿ ਿੀ ਅਤੇ ਅਭਾਿ ਿੀ) – ਚੌਥੇ 

ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ। 
(5) ਇਹ ਅਭਾਿ ਅਤੇ ਅਿਰਣਨਯੋਿ (ਅਿਕਤਿਯ)  ਹੈ – ਪੰਜਿੇਂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ। 
(6) ਇਹ ਭਾਿ ਅਤੇ ਅਿਰਣਨਯੋਿ  (ਅਿਕਤਿਯ) ਹੈ  - ਛੇਿੇਂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ। 
(7) ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਭਾਿ ਅਤੇ ਅਭਾਿ ਅਤੇ ਅਿਰਣਨਯੋਿ (ਅਿਕਤਿਯ) ਹੈ – ਸੁੱਤਿੇਂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ। 

ਅਕਲੰਕਦੇਿ (750 ਈ) 
ਅਕਲੰਕਦੇਿ ਜੋ ਅਕਲੰਕ ਅਤੇ ਅਕਲੰਕਚੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਦਿੰਬਰ ਵਫਰਕੇ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੁੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਾਣ ਨਾਲ 
ਕਿੀ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟ-ਸਤੀ  ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਟੀਕਾ ਸਮੰਤਭਦਰ ਦੀ ਵਕਰਤ ਆਪਤਵਮਮਾਂਸਾ  ਉੱਪਰ 
ਵਲਖੀ।ਅਕਲੰਕ ਦੀਆਂ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵਲਖੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: ਵਨਆਇ-ਵਿਵਨਸ਼ਚਯ, 
ਤਤਿਅਰਥ-ਿਾਰਵਤਕ-ਵਿਆਵਖਆਨਲੰਕਾਰ, ਲਘੀਯਾਸਤਰਯ, ਅਕਲੰਕ-ਸਤੋਤਰ, ਸਿੈਰੂਪ-ਸੰਬੋਿਨ ਅਤੇ ਪਰੇਯਾਸ਼ਵਚਤ। 
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ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 10 ਕ ੁੱ ਲ 10 
 

ਸਮਕਾਲੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਲੰਕਦੇਿ ਨੰੂ ‘ਸਕਲ-ਤਾਰਵਕਕ-ਚੁੱਕਰ-ਸ਼ ਦਾਮਣੀ’ (ਅਰਥਾਤ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦੇ 
ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਹੀਰਾ) ਕਰਕੇ ਿੀ ਪ ਕਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  

ਵਿਵਦਆਨੰਦ (800 ਈ) 
ਵਿਵਦਆਨੰਦ ਪਾਟਲੀਪ ਤਰ ਦੇ ਰਵਹਣਿਾਲੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਦਿੰਬਰ ਵਫਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਆਪਤਮੀਮਾਂਸਾ  ਉੱਪਰ, ਆਪਤਮੀਮਾਂਸਲੰਵਕਰਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਟੀਕਾ ਵਲਖੀ ਵਜਸ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 
ਮ ੁੱ ਖ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਨਾਮੀ ਵਨਬੰਿ, ਤਤਿਾਰਥ, 
ਸ਼ਲੋਕਿਾਰਵਤਕਾ ਅਤੇ ਆਪਤ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ ਿਰਿੇ ਿਰੰ ਥ ਿੀ ਵਲਖੇ।  

ਜੈਨਮਤ ਦੇ ਪਰਣਾਲੀਬੁੱ ਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਮਵਣਕਯ 
ਨੰਦੀ (800 ਈ) ਅਤੇ ਦੇਿ ਸੂਰੀ (1086-1169) ਦੀਆਂ ਵਲਖਤਾਂ ਦਾ ਮ ਤਾਵਲਆ ਕਰਾਂਿੇ।  

... ਚਲਦਾ    


