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ਜੈਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ (3): ਪਰਣਾਲੀਬੁੱ ਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜੈਨੀ ਵਲਖਾਰੀ
ਮਾਵਣਕਯ ਨੰਦੀ (800 ਈ)
ਮਾਵਣਕਯ ਨੰਦੀ ਿੀ ਵਦਿੰ ਬਰ ਵਿਰਕੇ ਦੇ ਜੈਨੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨੇ ਪਰੀਕਸ਼ਾ-ਮਖ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਪਰੀਕਸ਼ਾ-ਮਖ-

ਸੂਤਰ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਵਰਸ਼ੀ ਅਕਲੰਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਨਾਲ ਕਾਿੀ ਵਮਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵਕ ਵਿਵਦਆਨੰਦ , ਮਾਵਣਕਯ ਨੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਚੰ ਦਰ ਸਮਕਾਲੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ।
ਪਰੀਕਸ਼ਾ-ਮਖ-ਸੂਤਰ ਛੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਡੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ: (1) ਪਰਮਾਣ-ਸਿੈਰੂਪ, ਵਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਿਨ, (2)

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ , ਪਰਤੁੱਖ ਜਾਂ ਵਸੁੱ ਦਾ ਵਿਆਨ, (3) ਪਰੋਕਸ਼, ਅਵਸੁੱ ਿਾ ਵਿਆਨ, (4) ਵਿਸ਼ਾ, ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੇ ਿਸਤੂ, (5) ਿਲ,
ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੇ ਵਸੁੱ ਟੇ, (6) ਆਭਾਸ, ਸੰ ਸਾ ਜਾਂ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਲੇ ਖੇ ਜਾਂ ਕਤਰਕ।

ਪਰਮਾਣ
ਪਰਮਾਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਿਆਨ, ਮਾਵਣਕਯ ਨੰਦੀ ਅਨਸਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨੂੰ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮਾਣ
ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੰ ਕਾ ਦੂਰ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਈ, ਵਕਰਆ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਵਚਰਾਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ਮਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ , ਉਿੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਣ ਵਿਆਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਤ ਨੂੰ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਾਣ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਵਸੁੱ ਿਾ ਵਿਆਨ ਜੋ ਵਿਆਨਇੰ ਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪੰ ਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ , (2) ਪਰੋਕਸ਼,
ਅਵਸੁੱ ਿਾ ਵਿਆਨ ਵਜਸ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਸੰ ਵਮਰਵਤ (ਯਾਦ), ਪਰਵਤਵਭਿਯਾ (ਪਛਾਣ), ਤਰਕ (ਜਾਂ ਉਹਾ), ਅਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਿਮ
(ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ) ਨਾਲ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਹੇਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ‘ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ’।

ਵਿਆਪਤੀ
ਸਾਿਯ ਦੇ ਹੇਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਹੇਤ ਸਮਕਾਲਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੇਤ (ਿੂੰ ਆ) ਨੂੰ ਵਿਆਵਪਆ ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਹੇਤ ਸਾਿਯ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ (ਅਨਕਰਵਮਕ) ਤਾਂ ਸਾਿਯ ਨੂੰ ਕਾਰਯ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਹੇਤ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਵਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅੁੱ ਿ ਿੂਏ ਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਹੇਤ ਨੂੰ ਕਈ ਿਾਰੀ ਸਾਿਨ (ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ) ਿੀ ਵਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਈ ਿਾਰ ਸਾਿਯ ਨੂੰ ਿਰਮ (ਵਿਿੇਯ) ਅਤੇ ਹੇਤ ਨੂੰ ਵਲੰਿ (ਜਾਂ ਵਚੰ ਨਹ) ਕਰਕੇ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਕਸ਼ (ਪੁੱ ਖ) ਉਹ ਵਟਕਾਣਾ ਹੈ ਵਜੁੱ ਥੇ ਸਾਿਯ ਵਟਵਕਆ ਹੋਇਆ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਅਨਸਾਰ ਪੁੱ ਖ ਨੂੰ ਿਾਰਮੀ ਿੀ ਵਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, “ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ”, ਥਾਂ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਿਾਰਮੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਹੇਤ, ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨਸਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਵਨਿੱੜਿੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਜਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਕ ਹੇਤ
ਸਾਿਯ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਜਿੇਂ, ਿੂੰ ਆ ਅੁੱ ਿ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ।

ਹੇਤ
ਹੇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਉਪਲਬਵਿ (ਪਰਾਪਤੀ), ਅਤੇ (2) ਅਨਉਪਲਬਵਿ (ਅਪਰਾਪਤੀ)। ਇਹ
ਦੋਨੋ ਵਿਵਿ (ਪਸ਼ਟੀ) ਜਾਂ ਪਰਵਤਸ਼ੇਿ (ਵਨਸ਼ੇਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਿੀ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਪਲਬਵਿ ਹੇਤ ਨੂੰ, ਵਿਵਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਛੇ ਉਪਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ:
(1)

ਵਿਆਵਪਆ – “ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਘੜਤ ਹੈ।“ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ
ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਆਵਪਆ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਘੜਤ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲਕ ਹੈ।

(2)

ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ) – “ਇਹ ਪਰਸ਼ ਬੁੱ ਿੀਮਾਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਬੌਵਿਕ ਕਾਰਜਕਤਾ ਹੈ।“ ਬੁੱ ਿੀਮਾਨ ਹੋਣਾ
ਬੁੱ ਿੀ ਦਾ ਕਾਰਜ (ਕਾਰਯ) ਹੈ।

(3)

ਕਾਰਣ – “ਇੁੱ ਥੇ ਪਰਛਾਿਾਂ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਛਤਰੀ ਹੈ।“ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਛਤਰੀ ਪਰਛਾਿੇਂ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਹੈ।

(4)

ਪੂਰਿ (ਪਵਹਲਾ) – “ਿਰਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਿੇਿੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।“ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਸੰ ਭਾਿਤ
ਿਰਖਾ ਦਾ ਪੂਰਿ ਕਾਰਣ (ਹੇਤ) ਹੈ।

(5)

ਉੱਤਰ (ਬਾਅਦ) – “ਦਵਰਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜਹ ਹੈ, ਮੋਹਲੇ ਿਾਰ ਿਰਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਿੇਿੀ।“ ਇੁੱ ਥੇ ਹੜਹ
ਉੱਤਰਕਾਲੀਨ ਕਾਰਣ (ਹੇਤ) ਹੈ।

(6)

ਸਹਚਰ (ਸਮਕਾਲੀ) – “ਇਸ ਅੰ ਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰ ਿ ਹੈ, ਵਕਉਵਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਆਦ (ਰਸ) ਹੈ।“ ਇੁੱ ਥੇ
ਰੰ ਿ ਅਤੇ ਸਆਦ ਸਹਚਰ ਿਣ ਹਨ।

ਉਪਲਬਵਿ ਹੇਤ (ਕਾਰਣ) ਨੂੰ, ਪਰਵਤਸ਼ੇਿ (ਵਨਸ਼ੇਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਛੇ ਉਪਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ:
(1)

ਵਿਆਵਪਆ – “ਇੁੱ ਥੇ ਠੰਡ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿਰਮੀ ਹੈ। “

(2)

ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ) – “ਇੁੱ ਥੇ ਠੰਡ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ, ਵਕਉਂਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ। “

(3)

ਕਾਰਣ – “ਇਹ ਆਦਮੀ ਖਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ।“

(4)

ਪੂਰਿ (ਪਵਹਲਾ) – “ਰੋਵਹਨੀ ਤਾਰੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀ ਵਨਕਲਣਿੇ, ਵਕਉਵਕ ਰੇਿਤੀ ਤਾਰੇ ਪਵਹਲਾ ਵਨਕਲ ਆਏ
ਹਨ।“

(5)

ਉੱਤਰ (ਬਾਅਦ) – “ਭਰਣੀ ਤਾਰੇ ਕਝ ਦੇਰ ਪਵਹਲਾ ਨਹੀ ਵਨਕਲੇ , ਵਕਉਂਵਕ ਪਸ਼ਯ ਤਾਰੇ ਵਨਕਲ ਆਏ
ਹਨ।“

(6)

ਸਹਚਰ (ਸਮਕਾਲੀ) – “ਇਸ ਦੀਿਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਾਸਾ
ਉਪਲਬਵਿ (ਵਦਸਦਾ) ਹੈ।“
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ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਹੇਤ ਨੂੰ, ਵਿਵਿ (ਪਸ਼ਟੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਵਤੰ ਨ ਉਪਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ:
(1)

ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ) – “ਇਸ ਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਹਲਜਲ ਨਹੀ ਹੈ।“

(2)

ਕਾਰਣ – “ਇਹ ਆਦਮੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰੀਤਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ।“

(3)

ਸਵਭਾਿ1 (ਸਭਾਉ) – “ਇੁੱ ਥੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਪਰਤੁੱਖ ਨਹੀ ਹੈ।“ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ
ਦਾ ਸਮਿਾਯ ਿਣ (ਿਰਮ) ਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਦੀ ਿੈਰਮੌਜੂਦਿੀ ਹੈ।

ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਹੇਤ ਨੂੰ, ਪਰਵਤਸ਼ੇਿ (ਵਨਸ਼ੇਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸੁੱ ਤ ਉਪਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ:
(1)

ਸਵਭਾਿ (ਸਭਾਉ) – “ਇੁੱ ਥੇ ਘੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਹੈ।“

(2)

ਵਿਆਵਪਆ – “ਇੁੱ ਥੇ ਵਸੰ ਮਲ ਰੁੱ ਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਰੁੱ ਖ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। “

(3)

ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ) – “ਇੁੱ ਥੇ ਿਖਦੀ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਿੂੰ ਆ ਨਹੀ ਹੈ।“

(4)

ਕਾਰਣ – “ਇੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ।“

(5)

ਪੂਰਿ (ਪਵਹਲਾ) – “ਰੋਵਹਨੀ ਤਾਰੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀ ਵਨਕਲਣਿੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਰਤਕਾ ਤਾਰੇ ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਹਨ
(ਵਦਸਦੇ ਨਹੀ ਹਨ)।“

(6)

ਉੱਤਰ (ਬਾਅਦ) – “ਭਰਣੀ ਤਾਰੇ ਕਝ ਦੇਰ ਪਵਹਲਾ ਨਹੀ ਵਨਕਲੇ , ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਰਤਕਾ ਤਾਰੇ ਅਨਉਪਲਬਵਿ
ਹਨ (ਵਦਸਦੇ ਨਹੀ ਹਨ)। “

(7)

ਸਹਚਰ (ਸਮਕਾਲੀ) – “ਇਸ ਸੰ ਤਲਨ ਤੁੱ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪਲੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਐਸਾ
ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਹੈ” (ਅਰਥਾਤ ਐਸਾ ਨਹੀ ਵਦਸਦਾ)।

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ
ਹੇਤ ਅਤੇ ਪੁੱ ਖ ਅਨਮਾਨ ਵਿਿੀ ਦੇ ਅੰ ਿ ਹਨ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਣ (ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ) ਇਸ ਦਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਵਿਰ ਿੀ ਤੁੱ ਛ ਬੁੱ ਿੀ
ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਉਪਨਯ

(ਪਰਯੋਿ) ਅਤੇ ਵਨਿਮਨ

(ਵਸੁੱ ਟਾ) ਿੀ ਅਨਮਾਨ ਵਿਿੀ ਦੇ ਅੰ ਿ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ: (1) ਅਨਵਯ2 ਜਾਂ ਸਾਿਰਮਯ (ਹਾਂਿਾਚਕ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ) ਜੋ ਹੇਤ ਦੇ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ: ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ; ਅਤੇ (2) ਿਯਵਤਰੇਕੀ3 ਜਾਂ ਿੈਿਰਮਯ (ਨਾਂ-ਿਾਚਕ, ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ), ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ

ਹੇਤ ਦੀ ਨਾਮੌਜੂਦਿੀ ਸਾਿਯ ਦੀ ਨਾਮੌਜੂਦਿੀ ਦਆਰਾ ਦੁੱ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਤੇ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਿੂੰ ਆ ਨਹੀ
ਹੈ, ਜੈਸੇ ਝੀਲ ਵਿਚ।

1

ਸਵਭਾਿ – ਸਭਾਉ, ਆਪਣਾ ਿਰਮ, ਪਰਵਕਰਵਤ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

2

ਅਨਵਯ – ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਰਯਾ, (ਤਾਰਵਕਕ) ਸੰ ਬੰ ਿ, ਸੰ ਯੋਿ, ਮੇਲ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

3

ਿਯਵਤਰੇਕ – ਵਿਯੋਿ, ਵਭੰ ਨਤਾ, ਜਦਾਈ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਅਨਮਾਨ
ਅਨਮਾਨ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਸਿਾਰਥਅਨਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਨਮਾਨ, ਅਤੇ (2)

ਪਰਾਰਥਅਨਮਾਨ, ਪਰਾਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਨਮਾਨ। ਪਰਾਰਥਅਨਮਾਨ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
(1)

ਸ਼ਬਦ (ਿਨੀ) ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, (ਪਰਵਤਵਿਆ)

(2)

ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਘੜਤ ਹੈ, (ਹੇਤ)

(3)

ਜੋ ਘੜਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, (ਸਾਿਰਮਯ ਉਦਾਹਰਣ)

(4)

ਸ਼ਬਦ (ਿਨੀ) ਘੜਤ ਹੈ (ਉਪਨਯ)

(5)

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ (ਿਨੀ) ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ (ਵਨਿਮਨ)

(3)

ਜੋ ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀ ਹੈ ਘੜਤ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਦੇ ਕਚ ਦਾ ਦੁੱ ਿ (ਿੈਿਰਮਯ

ਜਾਂ

ਉਦਾਹਰਣ)
(4)

ਪਰੰ ਤੂ ਸ਼ਬਦ (ਿਨੀ) ਘੜਤ ਹੈ (ਉਪਨਯ)

(5)

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ (ਿਨੀ) ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ (ਵਨਿਮਨ)

ਆਿਮ
ਆਿਮ, ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਣਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਬਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾ
ਸਹੀ (ਸਮਯਕ ਜਾਂ ਸਮਕ4) ਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ: (1) ਸਾਮਾਨਯ, ਅਤੇ (2) ਵਿਸੇਸ਼। ਜੈਨ ਮਤ ਅਨਸਾਰ
ਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੋਿੇਂ ਸਾਮਾਨਯ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋਿੇਂ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਅੁੱ ਿੇ
ਚਲ ਕੇ ਸਾਮਾਨਯ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦੇ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਵਤਰਯਕ ਸਾਮਾਨਯ, ਅਤੇ (2) ਊਰਿਿਤਾ

ਸਾਮਾਨਯ। ਇਸ ਿੰ ਡ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਿੁੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਿੰ ਡ ਭੌਵਤਕ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।
ਵਤਰਯਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਤਲ ਵਦਸ਼ਾ (ਸਮਰੇਖ) ਅਤੇ ਊਰਿਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਪਰਮਖੀ ਵਦਸ਼ਾ (ਦੇਖੋ ਵਚੁੱ ਤਰ 1)।
ਊਰਿਿਤ ਜਾਂ ਲੰਬਰੇਖ ਸਾਮਾਨਯ ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਾਲ-ਸੂਚਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਮੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਕਈ ਪਵਰਿਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ (ਸਰੂਪ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਿਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਰੂਪਤਾ ਦਾ

ਅਨਭਿ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਕਰਵਮਕ ਵਿਕਾਸ (ਪਵਰਣਾਮ) ਦੌਰਾਨ ਿਸਤੂ ਦੇ ਮੂਲ ਲੁੱਛਣ (ਿਣ) ਸਮਾਨ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਇਕ
ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਬਚਪਨ, ਜਆਨੀ ਅਤੇ ਬਢੇਪੇ ਵਿਚ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਵਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

4

ਸਮਯਕ, ਸਮਕ – ਚੰ ਿੀ ਤਰਾਂ, ਬਖੂਬੀ, ਸਹੀ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਤਰਯਕ ਸਾਮਾਨਯਤਾ ਿਸਤੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ (ਸਵਦਰਸ਼ਪਵਰਣਾਮ) ਹੈ, ਭਾਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ
ਇਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇ (ਸਮਕਾਲ) ਵਿਵਭੰ ਨ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਸਮਾਨ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੇਖ ਜਾਂ
ਸਮਕਾਵਲਕ ਪਵਰਿਰਤਨ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀ ਿਊ ਵਿਚ ਿਲਮਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਿਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਭੰ ਨ
ਵਕਸਮ ਦੀ ਿਊ “ਿਊ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਚੁੱ ਤਰ 1 ਵਤਰਯਕ ਸਾਮਾਨਯ ਅਤੇ ਊਰਿਿ ਸਾਮਾਨਯ
ਇੁੱ ਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਿੀ ਿਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਿਾ ਵਕ ਅਿਵਨਕ ਜੀਿ-ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਜੀਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਨੂੰ ਵਤਰਯਕ
ਅਤੇ ਊਰਿਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਤਰਯਕ ਜੀਿਾਣੂ ਤਬਾਦਲੇ (Horizontal Gene Transfer) ਵਿਚ ਇਕ
ਜੀਿ ਆਪਣਾ ਜੀਿਕ ਮਾਦਾ (DNA) ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਸੈਿੱਲ ਨੂੰ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੰ ਤਾਨ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ
ਊਰਿਿ ਜੀਿਾਣੂ ਤਬਾਦਲੇ (Vertical Gene Transfer) ਵਿਚ ਇਕ ਜੀਿਾਣੂ, ਜੀਿਕ ਮਾਦਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰਿਜਾਂ ਤੋਂ, ਸੰ ਭੋਿ
ਸੰ ਬੰ ਿ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਰਿਿ ਜੀਿਾਣੂ ਤਬਾਦਲਾ ਪਰਾਵਕਰਵਤਕ ਜੀਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਿਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਵਤਰਯਕ
ਜੀਿਾਣੂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਿਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਵਤਰੋਿ (bacterial antibiotic resistance) ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਣ
ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਿੀ ਦੋ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਿਯਵਤਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਅਤੇ (2) ਪਰਯਾਯ5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼।
ਜੇਕਰ ਦੋ ਿਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਊਰਿਿਤ ਸਾਮਾਨਯ ਿਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਿਸਤੂਆਂ
ਦੇ ਆਪਸੀ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਉਸ ਦੇ ਿਯਵਤਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਲਿ ਅਲਿ ਿਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਅਲਿ
ਅਲਿ ਪਵਰਿਤਨਾਂ ਨੂੰ ਿਯਵਤਰੇਕ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, ਿਊ, ਮੁੱ ਝ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜਾ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਦਆਰਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲਿ ਹਨ।

5

ਪਰਯਾਯ –ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਿਾਚੀ ਸ਼ਬਦ, ਜੈਸੇ, ਆਬ ਜਲ, ਅਿਵਨ ਆਤਸ਼, ਹਿਾ ਪਿਨ ਿਾਯ ਆਵਦ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਇਕ ਇਕੁੱ ਲੀ ਿਸਤੂ ਵਿਚ ਕਰਮਿਾਰ ਪਵਰਿਰਤਨ (ਪਰਯਾਯਕਰਮ) ਜੋ ਵਕਰਆ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਣ, ਵਜਿੇਂ ਆਤਮਾ
ਦਆਰਾ ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਸੁੱ ਖ ਦਾ ਅਨਭਿ ਆਵਦ, ਉਸ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਪਰਯਾਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਹੀ ਜਾਂ ਿੈਿ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਲ ਅਵਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰ ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ
ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਭਾਸ
ਉਹ ਵਿਆਨ ਜੋ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਹੋਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ
ਵਿਆ ਹੈ, ਜੈਸ:ੇ
(1)

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ਆਭਾਸ – ਜੈਸੇ ਵਕਸੇ ਰੁੱ ਸੀ ਨੂੰ ਸੁੱ ਪ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਤੁੱਖਣ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੈ।

(2)

ਸਮਰਣ ਆਭਾਸ – ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਿਲਤ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੈਸੇ ਜੀਣ ਦੁੱ ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਿ ਦੁੱ ਤ ਯਾਦ
ਕਰਨਾ।

(3)

ਪਰਵਤਵਭਵਿਆ ਆਭਾਸ – ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਲਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ, ਵਬੁੱ ਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਬਵਘਆੜ ਦਾ ਭਲੇ ਖਾ
ਖਾ ਜਾਣਾ।

(4)

ਤਰਕਆਭਾਸ – ਿਲਤ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਭੁੱ ਲ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ, ਇਹ ਕਵਹਣਾ “ਵਜਹੜਾ ਿੀ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ
ਹੋਏਿਾ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਿਾ।”

(5)

ਪਕਸ਼ਆਭਾਸ – ਜੋ ਪੁੱ ਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ ਉਸ ਦੀ ਿਲਤ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ, ਇਹ ਕਵਹਣਾ

(6)

ਹੇਤਿਆਭਾਸ – ਕਾਰਨ (ਹੇਤ) ਦੀ ਿਲਤੀ ਕਰਨਾ। ਜੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ (ਿਨੀ) ਸਦੀਿੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ

“ਅਿਨੀ ਿਰਮ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਿਰਿੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।“

ਵਕਰਤਮ (ਘੜਤ) ਹੈ।“ ਕੋਈ ਿੀ ਵਕਰਤਮ ਚੀਜ਼ ਸਦੀਿੀ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ।
(7)

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਆਭਾਸ – ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਿਲਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਿਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ। ਜੈਸੇ, “ਸ਼ਬਦ (ਿਨੀ)
ਸਦੀਿੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਭੌਵਤਕ ਹੈ, ਘੜੇ ਿਾਂਿ।“ ਿਨੀ ਘੜੇ ਿਾਂਿ ਭੌਵਤਕ ਿਸਤੂ ਨਹੀ ਹੈ।

(8)

ਆਿਮਆਭਾਸ – ਪਰਮਾਣਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਿਲਤ ਉਪਯੋਿ ਕਰਨਾ।

ਦੇਿ ਸੂਰੀ (1086-1169 ਈ)
ਦੇਿ ਸੂਰੀ, ਜੋ ਿਾਦੀਪਰਿਰ (ਸਰੇਸ਼ਟ ਵਿਿਾਦਕਾਰ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਮਨੀਚੰ ਦਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਵਸ਼ਸ਼ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਉੱਪਰ ਇਕ ਕਾਿੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਿਰੰ ਥ “ਪਰਮਾਣ-ਨਯ-

ਤਤਿਾਲੋ ਕਾਲੰਕਾਰ” ਵਲਵਖਆ। ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਬਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੇ “ਨਾਰੀ ਵਨਰਿਾਣ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਬਵਹਸ ਵਿਚ ਇਕ
ਵਦਿੰ ਬਰ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਮਦਚੰ ਦਆਚਾਰੀਆ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਵਿਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਜਸ ਦੇ ਿਲਸਰੂਪ , ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ
ਵਿਚ, ਵਦਿੰ ਬਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ। ਇਹ ਬਵਹਸ ਰਾਜਾ ਜੈ ਵਸਨਹਾ ਦੇਿ ਦੇ
ਵਸੰ ਘਾਸਨ ਸਥਾਨ ਅਨਵਹਲਾਪਰਾਪਟਨ (ਿਜਰਾਤ) ਵਿਖੇ 1124 ਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਰਤਨਪਰਭਾ ਸੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ “ਉਪਦੇਸ਼ਮਾਲਾ ਟੀਕਾ”, ਜੋ 1181 ਈ ਦੌਰਾਨ ਵਲਖੀ ਿਈ, ਵਿਚ
ਵਲਵਖਆ: “ਸਆਮੀ ਸ਼ਰੀ ਦੇਿ ਸੂਰੀ, ਜੋ ਸਵਤਕਾਰਯੋਿ ਮਨੀਚੰ ਦਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੀਠ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ
ਬਵਣਆ, ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਵਸਨਹਾ ਦੇਿ ਦੇ ਪਵਰਸ਼ਦ-ਸਦਨ ਵਿਖੇ ਵਦਿੰ ਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਔਰਤਾਂ ਿੀ
ਵਨਰਿਾਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਰ ਵਦੁੱ ਤੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਨਰਿਾਣ ਦੇ ਹੁੱ ਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਜੇ ਸਤੰ ਭ
ਉਸਾਵਰਆ।“

ਦੇਿ ਸੂਰੀ ਦੀ “ਪਰਮਾਣ-ਨਯ-ਤਤਿਾਲੋ ਕਆਲੰਕਾਰ”
ਪਰਮਾਣ
ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ਕਲ ਅੁੱ ਠ ਅਵਿਆਇ (ਪਵਰਛੇਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(1)

ਸਹੀ (ਜਾਂ ਿੈਿ) ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਪਰਮਾਣ-ਸਿੈਰੂਪ-ਵਨਰਣਯ),

(2)

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱਖ) ਦਾ ਸਰੂਪ (ਪਰਵਤਅਕਸ਼-ਸਿੈਰੂਪ-ਵਨਰਣਯ),

(3)

ਸਮਰਣ, ਪਰਵਤਵਭਵਿਆ ਅਤੇ ਤਰਕਅਨਮਾਨ ਦਾ ਵਨਰਣਾ (ਸਮਰਣ-ਪਰਵਤਵਭਵਿਆ-ਤਰਕਅਨਮਾਨ-ਸਿੈਰੂਪ-

ਵਨਰਣਯ),
(4)

ਆਿਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਨਰਣਾ (ਆਿਮਾਵਖਆ-ਪਰਮਾਣ-ਸਿੈਰੂਪ-ਵਨਰਣਯ),

(5)

ਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਨਰਣਾ (ਵਿਸ਼ਯ-ਸਿੈਰੂਪ-ਵਨਰਣਯ),

(6)

ਵਿਆਨਿਲ ਅਤੇ ਤਰਕਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਨਰਣਾ (ਿਲ-ਪਰਮਾਣ-ਸਿੈਰੂਪਾਿਆਬਾਸ-ਵਨਰਣਯ),

(7)

ਇਕ-ਪਾਸੜ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਨਰਣਾ (ਨਯਆਤਮ-ਸਿੈਰੂਪ-ਵਨਰਮਯ),

(8)

ਿਾਦ-ਪਰਵਤਿਾਦ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਨਰਣਾ (ਿਾਦੀ-ਪਰਵਤਿਾਦੀ-ਵਨਆਇ-ਵਨਰਣਯ)।

ਦੇਿ ਸੂਰੀ ਅਨਸਾਰ, ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਨਸ਼ਵਚਤ (ਵਨਿਾਵਰਤ) ਕਰਦਾ
ਹੈ।
ਵਿਆਨਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ-ਿਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਲ ਪਰਮਾਣ (ਿੈਿ ਵਿਆਨ) ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ, ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ
ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ
ਇਸ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਪਰ ਪਰਮਾਣ ਇਕ ਵਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਵਚਤ ਿਸਤੂ ਨੂੰ
ਸਿੀਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨਵਚਤ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਪੁੱਕ (ਵਨਸ਼ਵਚਤ)
ਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਮਾਰੋਪ (ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ) ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਕ ਇਹ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀ ਸਮਝ
ਬੈਠਦਾ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀ। ਸਮਾਰੋਪ6 ਵਤੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ:

6

(1)

ਵਿਪਰਯਯ (ਉਲਟਾਉ) – ਜੈਸੇ ਮੋਤੀ-ਵਸੁੱ ਪੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ;

(2)

ਸੰ ਸ਼ਾ (ਸੰ ਸਾ) – ਜੈਸ,ੇ ਕੀ ਇਹ ਖੰ ਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਦਮੀ?;

ਸਮਾਰੋਪ – ਉੱਪਰ ਰੁੱ ਖਣਾ, ਠੋਸਣਾ, ਜੋੜਨਾ। [ਸੰ ਮਭਾਸ਼ਣਸੰ ਸਵਕਰਤਮ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ – ਸੰ ਸੰ ਸ਼]

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(3)

ਅਨਅਿਯਿਸਾਯ (ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ) – ਇਸ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਰਿ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਚੰ ਤਨ (ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਨ)
ਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਕਹੋ ਵਜਹੀ ਹੋਿੇਿੀ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ – ਵਜਿੇਂ
ਆਿਵਨਕ ਵਬਜਲਾਣੂ (electron) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਕ ਕਣ (sub-atomic particles), ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਵਸਰਿ
ਿੰ ਦਲਾ ਵਜਹਾ ਸੰ ਕਲਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮਾਣ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱਖ) ਜਾਂ ਵਸੁੱ ਿਾ ਪਰਮਾਣ; ਅਤੇ (2) ਪਰੋਕਸ਼ (ਪਰੋਖ) ਜਾਂ
ਅਵਸੁੱ ਿਾ ਪਰਮਾਣ, ਭਾਿ ਜੋ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨਹੀ। ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ: (1) ਸਾਮਿਯਿਹਾਵਰਕ (ਸਾਮਵਿਹਾਰਕ), ਅਤੇ
(2) ਪਾਰਮਾਰਵਥਕ (ਅਨਭਿ ਤੋਂ ਪਰੇ)।

ਸਾਮਵਿਹਾਰਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੀ ਉੱਪਿੰ ਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ: (1) ਇੰ ਦਰੀਆਂ-ਵਨਬੰ ਿਨ – ਜੋ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ
ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (2) ਅਨਇੰ ਦਰੀਆਂ-ਵਨਬੰ ਿਨ – ਜੋ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਯਾਨੀ ਮਨ (ਵਚੁੱ ਤ) ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਨ ਚਾਰ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਹੋ ਿਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਨ: (1) ਅਿਿਰਹ7, ਵਜਿੇਂ
ਵਕਸਮਾਂ (ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ) ਵਿਚ ਭੇਦ ਜਾਣਨਾ, ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ, ਪਰ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਦਾ ਵਨਖੇੜਾ ਨਾ
ਕਰਨਾ; (2) ਈਹਾ8, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਜਿੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਪਰਸ਼ ਵਕੁੱ ਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ
ਵਕਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਆਵਦ (3) ਆਿਯ (ਪਹੰ ਚਣਾ), ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਵਸੁੱ ਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੰ ਚਣਾ; (4) ਿਾਰਣਾ,
ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਰੁੱ ਖਣਾ।

ਪਾਰਮਾਰਵਥਕ ਵਸੁੱ ਿਾ ਵਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੇਿਲ-ਮਾਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਬੁੱ ਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਿਾਣ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੀ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ: (1) ਵਿਕਲ (ਅਪੂਰਣ), ਇਸ ਵਿਚ ਅਿਵਿ ਵਿਆਨ
(ਸੀਮਾਬੁੱ ਿ ਵਿਆਨ) ਅਤੇ ਮਨ-ਪਰਯਾਯ ਵਿਆਨ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਿਵਿ ਵਿਆਨ ਉਨਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ-ਪਰਯਾਯ ਵਿਆਨ ਵਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ
ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ, (2) ਸਕਲ (ਜਾਂ ਸਿਲ), ਭਾਿ ਸੰ ਪੂਰਣ ਵਿਆਨ, ਇਹ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੁੱ ਖ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ ਅੰ ਤਰਵਿਆਨ ਹੈ। ਵਜਸ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰ ਪੂਰਣ ਵਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਹੰ ਤ9 (ਜਾਂ ਅਰਹੰ ਤ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਭਾਿ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਹੋ ਜਾਿੇ।

ਅਵਸੁੱ ਿਾ ਜਾਂ ਪਰੋਕਸ਼ (ਪਰੇਖ) ਵਿਆਨ ਪੰ ਜ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਸਮਰਣ (ਜਾਂ ਵਚਤਿਣ); (2)

ਪਰਵਤਵਭਵਿਆ; (3) ਤਰਕ (ਯਕਤੀ ਜਾਂ ਦਲੀਲ); (4) ਅਨਮਾਨ; ਅਤੇ (5) ਆਿਮ।

ਅਨਮਾਨ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: (1) ਸਿਾਰਥਅਨਮਾਨ, ਭਾਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਨਮਾਨ; ਅਤੇ (2) ਪਰਾਰਥਅਨਮਾਨ, ਜੋ
ਅਨਮਾਨ ਦੂਸਵਰਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇ। ਹੇਤ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਝ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਦੇਿ ਸੂਰੀ ਅਨਮਾਨ ਦੇ ਵਨਆਇ-ਿਾਕ (ਅਿਯਿ) ਵਿਚ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋ ਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਅਨਮਾਨ ਦੀ ਵਿਿੀ ਵਿਚ ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਹੇਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ

7

ਅਿਿਰਹ – ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਿਰਵਹਣ ਕਰਨਾ। [ਸੰ ਸੰ ਸ਼]

8

ਈਹਾ – ਇੁੱ ਛਾ, ਹਰਕਤ, ਚੇਸ਼ਠਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]

9

ਅਰਹੰ ਤ, ਅਰਹੰ ਤ – ਪੂਜਾ ਯੋਿ, ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਪੂਜਯ ਦੇਿਤਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਪਵਹਲਾ ਹੀ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰ ਬੰ ਿ’ (ਅੰ ਤਰ-ਵਿਆਪਤੀ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਵਬਲਕਲ ਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ
ਬੇਲੋੜੀ ਬਾਹਰੀ-ਵਿਆਪਤੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ,
ਪਰਬਤ (ਪੁੱ ਖ) ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ (ਸਾਿਯ) ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ (ਹੇਤ) ਹੈ, ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਚਲਹੇ ਦੀ ਅੁੱ ਿ ਵਿਚ।
ਇੁੱ ਥੇ ‘ਚਲਹੇ ਦੀ ਅੁੱ ਿ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਵਬਲਕਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੁੱ ਿ
ਅਤੇ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ, ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਪਵਹਲਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਦੀ ਅੰ ਤਰ-ਵਿਆਪਤੀ (ਜਾਂ
ਵਿਆਪਤੀ) ਪਵਹਲਾ ਹੀ ਸਿੈ-ਵਸੁੱ ਿ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਨਰ-ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਵਸਿਾਂਤ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਹਰ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਤਾਰਵਕਕ ਸਰਲਤਾ, ਸਚੁੱ ਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਘਾਲਣਾ ਵਿਚ ਸੰ ਜਮਤਾ
ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਮਨ ਿੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਥਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਣ ਆਿਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ ਦੇ
ਹੋਣੇ ਿੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਪਨਯ (ਪਰਯੋਿ) ਅਤੇ ਵਨਿਮਨ ਦੀ ਿੀ ਵਨਆਇ-ਿਾਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ,
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਸਰਿ ਤੁੱ ਛ-ਬੁੱ ਿੀ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ-ਿਾਕ
ਜਾਂ ਅਨਮਾਨ ਦੇ ਅਿਯਿ (ਜਾਂ ਭਾਿ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
(1)

ਪਕਸ਼ ਪਰਯੋਿ – ਪਰਸਤਾਿ ਜਾਂ ਪਰਵਤਵਿਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਵਜਿੇਂ “ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ”,

(2)

ਹੇਤ ਪਰਯੋਿ – ਹੇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਵਜਿੇਂ “ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ”,

(3)

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ – ਉਦਾਹਰਣ, ਵਜਿੇਂ “ਵਜੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਿੀ ਹੈ”,

(4)

ਉਪਨਯ – ਪਰਯੋਿ, ਵਜਿੇਂ “ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ”,

(5)

ਵਨਿਮਨ – ਵਸੁੱ ਟਾ, ਵਜਿੇਂ “ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ”।

ਅਭਾਿ ਜਾਂ ਅਨਉਪਲਬਵਿ (ਅਣਹੋਂਦ) ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ:
(1)

ਪਰਾਿਅਭਾਿ (ਪੂਰਿਿਾਮੀ ਅਣਹੋਂਦ), ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ ਪਵਹਲੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਜਿੇਂ ਲੋ ਹੇ ਵਿਚ
ਤਲਿਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਤਲਿਾਰ ਦਾ ਅਭਾਿ ਸੀ।

(2)

ਪਰਿਸਾਭਾਿ
ਵੰ
(ਉੱਤਰਿਾਮੀ ਅਣਹੋਂਟ), ਜੋ ਿਸਤ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਭਾਿ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਆਵਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ
ਜਲ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਿੇ।

(3)

ਇਤਰੇਤਰਾਭਾਿ (ਪਰਸਪਰ ਜਾਂ ਅਨਯੋਨਯ ਅਭਾਿ), ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਜਿੇਂ ਿਿਾ
ਿਊ ਨਹੀ ਅਤੇ ਿਊ ਿਿਾ ਰੂਪ ਨਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਿਿੇ ਵਿਚ ਿਊ ਅਤੇ ਿਊ ਵਿਚ ਿਦੇ ਦਾ ਅਭਾਿ ਹੈ।

(4)

ਅਤਯੰਤਾਭਾਿ (ਪੂਰਣ ਅਭਾਿ), ਸਭ ਸਵਮਆ (ਕਾਲਾਂ) ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਵਜਿੇਂ ਸਹੇ ਦਾ ਵਸੰ ਿ,
ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਿੁੱ ਲ ਆਵਦ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੇ ਆਭਾਸ (ਭਲੇ ਖੇ) ਿੀ ਵਿਣੇ ਿਏ ਹਨ। ਆਿਮ ਅਤੇ ਨਯ ਦੇ ਥੁੱ ਲੇ ਸਪਤਭੰ ਿੀ ਨਯ ਦਾ
ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਨ ਦੇ ਪਵਰਣਾਮ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ (ਸੰ ਿਰਵਤ) ਨਹੀ ਬਲਵਕ
ਿਾਸਤਵਿਕ (ਪਾਰਮਾਰਵਥਕ) ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਇਦੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਰਮਉੱਤਮ
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦਾ ਵਿਆਨ ਵਿਵਿਆਨ ਹੀ ਹੈ।

ਨਯ ਦੇ ਆਭਾਸ
ਨਯ ਵਿਸ਼ੇ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿਰਵਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਿੀ) ਦੇ ਅਿੀਨ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਨਯਆਭਾਸ ਵਿਣੇ ਿਏ
ਹਨ:
(1)

ਨੈਿਮਆਭਾਸ – ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਨੂੰ ਸਿਲ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰ ਸ਼ਾਂ (ਅੰ ਿਾਂ) ਨੂੰ
ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨਯ ਿਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਮੰ ਨਣਾ ਨੈਿਮ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਿਾਲਾ ਪਰਸ਼ ਿੀ ਮੰ ਨਣਾ

ਨੈਿਮਨਯ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨੈਿਮਆਭਾਸ ਉਸ ਿੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ
ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁੱ ਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨਯ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਿੇ। ਜੈਸੇ, ਵਿਵਿਆਨਕ
ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਵਿਚ ‘ਪਾਣੀ’ ਦੇ ਸਿਲ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰ ਘਟਕ ਤੁੱ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ (O2) ਅਤੇ
ਹਾਈਡਰੋਜਨ (H2) ਦੇ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਨੈਿਮਆਭਾਸ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(2)

ਸੰ ਿਰਹਆਭਾਸ – ਇਹ ਆਭਾਸ (ਤਰਕਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਤਰਕ) ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਅੁੱ ਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਮਾਨਯ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਿਸਤ ਸਮਝ ਬੈਠਣਾ। ਜੈਸ,ੇ ਵਕਸੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣ ਭਲਾ ਕੇ ਵਸਰਿ ਮਾਨਿ ਜਾਤੀ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਣਾ।

(3)

ਵਿਿਹਾਰਆਭਾਸ - ਇਹ ਆਭਾਸ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ
ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰਨਾ ਿਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ (ਜਾਤੀਿਤ) ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਨਹੀ
ਵਦੰ ਦੇ। ਇਹ ਸੰ ਿਰਹਆਭਾਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ (ਉਲਟ) ਹੈ। ਜੈਸ,ੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਨਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਣਵਡੁੱ ਠ ਕਰ ਦੇਣਾ।

(4)

ਵਰਜਸੂਤਰ ਆਭਾਸ – ਵਰਜਸੂਤਰਨਯ ਵਛਣਭੰ ਿਰਤਾ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਵਜਸ ਅਿੀਨ ਿਸਤ ਦੇ ਿਰਤਮਾਨ
ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਹਮੀਅਤ ਨਹੀ ਸਮਝੀ
ਜਾਂਦੀ। ਿਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਅਸਲੀਅਤ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਵਰਜਸੂਤਰਆਭਾਸ ਜਾਂ
ਵਛਣਭੰ ਿਰਤਾ ਦਾ ਭਲੇ ਕਾ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(5)

ਸ਼ਬਦਆਭਾਸ – ਇਹ ਆਭਾਸ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ
ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਅਲਿ ਅਲਿ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੇ ਅਰਥ ਿੀ ਇਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਭਾਸ ਉਦੋਂ ਿੀ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹਰ ਕਾਲ
ਵਿਚ (ਭੂਤ, ਿਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖ) ਬਰਾਬਰ ਮੰ ਨੇ ਜਾਣ। ਜੈਸੇ, “ਕਰਤ” ਸ਼ਬਦ, ਵਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਯਿਯ ਹੈ,
ਨੂੰ “ਕਰਤ” ਵਰਖੀ ਦੇ ਭਾਿ ਵਿਚ ਲੈ ਣਾ। ਇਸ ਵਰਖੀ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ
ਹੈ।

(6)

ਸਮਵਭਰੂਵਢਆਭਾਸ – ਸਮਵਭਰੂਵਢਨਯ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜਾਂ ਪਰਵਸੁੱ ਿ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੈ,
ਜਦ ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਵਨਰਕਤੀ-ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਵਡੁੱ ਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਮਵਭਰੂਵਢਆਭਾਸ
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ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਨਰਕਤੀ-ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮਹੁੱ ਤਿ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਅਰਥ ਕੁੱ ਢੇ ਜਾਣ।
(7)

ਏਿਮਭੂਤਆਭਾਸ – ਸਮਵਭਰੂਵਢਆਭਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ, ਏਿਮਭੂਤਆਭਾਸ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਿਸਤ
ਨੂੰ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਤਆਵਿਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਿਣ ਉਹ ਨਹੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ
ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਨਰਕਤੀ-ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਹੁੱ ਤਿ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਿੇ। ਜੈਸੇ, ਇਹ
ਕਵਹਣਾ ਰਾਮ ਇਕ ਮਨੁੱ ਖ ਨਹੀ ਹੈ (ਸੋਚਣ ਿਾਲਾ ‘ਜੀਿ’) ਵਕਉਂਵਕ ਐਸ ਿੇਲੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀ ਵਰਹਾ।

ਿਾਦ ਵਿਿੀ
ਵਕਸੇ ਅਵਹਮ ਪਰਸਤਾਿ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਖਆਲਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਨਰਣੇ ਤੁੱ ਕ
ਪਹੰ ਚਣ ਦੇ ਢੰ ਿ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਜਾਂ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਝਿੜਾ ਨਹੀ ਬਲਵਕ
ਯਕਤੀਪੂਰਣ ਪਰਵਕਰਆ ਹੈ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਸਚਾਈ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚਣ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਿੀ ਿਾਰਣਾਿਾਂ
ਨੂੰ ਿਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਾਰਣਾਿਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਤੁੱ ਤ ਤੁੱ ਕ
ਪਹੰ ਚਣ ਦਾ ਵਿਵਿਆਨਕ ਢੰ ਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਪਵਹਲਾ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪਰਸ਼ (ਜਾਂ ਿਾਦੀ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਵਿਰੋਿੀ ਉੱਪਰ ਵਜੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਕ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰ ਸਚਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਿਾਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ (ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਵਸ਼ਸ਼ ਸੁੱ ਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਹੰ ਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਵਰਆਂ ਲਈ
(ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਿਰੂ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਲਈ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਵਸਆਣੇ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁੱ ਠ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਿਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਿਾਦੀ
ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਝਾਉ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕੁੱ ਠ ਨੂੰ ਪਵਰਸ਼ਦ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰ ਿ ਦੁੱ ਸੇ ਿਏ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ (1) ਿਾਦੀ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, (2) ਪਰਵਤਿਾਦੀ ਜਾਂ
ਇਸ ਪਰਸਤਾਿ ਦੀ ਮਖਾਲਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿਰੋਿੀ, (3) ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਵਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਦੁੱ ਸ, (4) ਸਭਾਪਤੀ, ਜੋ ਸਭਾ ਦੀ
ਸਹੀ ਅਿਿਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਭਾ ਨੂੰ
ਪਰਸਤਾਿ ਉੱਪਰ ਕੇਂਵਦਰਤ ਰੁੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰ ਤਿ ਤੋਂ ਵਥੜਕਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਿਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਵਤਿਾਦੀ ਦੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱ ਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।
ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੁੱ ਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿੀਕਾਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਬਨਾ ‘ਤੇ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਿਰਵਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਿੇ; ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਿਸਥ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਹੋਿੇ; ਉਹ ਵਿਦਿਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟ
ਬੁੱ ਿੀ ਿਾਲੇ ਹੋਣ; ਉਨਹਾਂ ਵਿਚ ਿੀਰਜ, ਸਵਹਣ ਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਨਰਪੁੱ ਖਤਾ ਿਾਲੇ ਿਣ ਹੋਣ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਣ ਅਤੇ ਿਰਜ਼ ਇਹ ਿੀ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਿਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਵਤਿਾਦੀ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਜਿਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੁੱ ਖਦੇ
ਹੋਣ, ਅਤੇ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਵਕਕ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਿਣਾਂ ਅਤੇ ਔਿਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਿੈਸਲਾ ਲੈ ਣ
ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਕ ਿੋਸ਼ਟੀ (ਬਵਹਸ) ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਵਨਰਣਾ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਵਹਸ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੇ ਿੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

11 ਕੁੱ ਲ 12

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਇਹ ਅਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸਆਣਪ, ਸਮਾਦੇਸ਼-ਸ਼ਕਤੀ, ਿੀਰਜ ਅਤੇ ਵਨਰਪੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਬਖਵਸ਼ਸ਼ ਹੋਿੇ। ਉਸ ਦੀ
ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਅਤੇ ਸਦੁੱ ਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਨਰਣਾ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਵਿਿੇਕਤਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਮੰ ਦ-ਬੋਲਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਅਕਲ ਹੋਿੇ।
ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਸਰਿ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਵਜੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਿਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਨ ਵਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਵਕ ਵਜੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰਾਂ ਦਾ
ਮਨੋਰਥ ਸੁੱ ਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੁੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਵਜੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੁੱ ਕ ਉਹ ਸੁੱ ਚ ਤੁੱ ਕ ਨਹੀ ਪਹੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਜੰ ਨਾ ਵਚਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰ ਖੇਪ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਜੈਨਮਤ ਸੰ ਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਭਾਿਕ ਿਰਿੀਕਰਣ
ਕਰਕੇ “ਅਨੇਕਤਾ” ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪਰਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਅਨਸਾਰ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਿਣ (ਿਰਮ) ਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਹੈ ਵਕ ਿਾਸਤਿ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰ ਬੰ ਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਇਕ
ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਤੰ ਤਰ ਬਲਵਕ ਇਹ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਵਿਆਵਖਆਿਾਂ ਦੇ ਪਵਰਣਾਮ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੁੱ ਤਾ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਵਭੰ ਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰ ਭਿ ਹੈ।
ਨਯ ਵਸਿਾਂਤ ਅਨਸਾਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਸਤ ਦਾ ਵਿਆਨ ਸਾਪੇਖ ਵਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ
ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਿਚ ਵਲਆ ਵਿਆ ਵਨਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱ ਚ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਜਦ ਤਕ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦਾ
ਉਸ ਦੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਆਨ ਹੋਣਾ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਵਿਚ ਅਸੀ ਇਹ ਿੀ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ “ਨਯ” ਦਾ ਸੰ ਕੇਤਕ “ਸਯਾਦਿਾਦ” ਆਿਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ
ਲਈ ਵਕੰ ਨਾ ਢਕਿਾਂ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅੰ ਵਤਮ ਜਾਂ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ; ਹਰੇਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਿਾਂਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਿਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱ ਚਾ
ਵਿਵਿਆਨ ਸੰ ਭਾਿੀ (ਜਾਂ ਪਰਸੰਿਕ) ਵਿਆਨ ਹੈ।
ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਨਯ (ਸਯਾਦਿਾਦ) ਵਸਿਾਂਤ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ/ਤਾਰਵਕਕ ਸੰ ਪਰਦਾਇਆਂ ਤੋਂ ਅਲੁੱਿ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੇ ਸੰ ਪਰਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ ਜਲਦੇ ਿੀ ਹਨ। ਬੋਿੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕਾਂ
ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਵਰਿਰਤਨ ਵਨਰੰ ਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੰ ਦਾ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਈ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਵਛਣਭੰ ਿਰਤਾ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਟਾਿਾ ਹੈ। ਇਸ
ਵਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਮੰ ਨ ਕੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੜਾ ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬਾਰੀਕਬੀਨ ਮਤਾਵਲਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੀਆਂ ਵਿਵਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਿਲ ਤੋਵਰਆ।
ਅਿਲੀਆਂ ਵਕਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ।
... ਚਲਦਾ
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12 ਕੁੱ ਲ 12

