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ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ (570 ਈ ਪੂ – 1200 ਈ) - (4) 
ਇਸ ਭਾਿ ਵਿਚ ਅਸੀ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਰਚਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਿੇ। ਭਾਿੇਂ ਅਸੀ, ਕਈ ਤਥਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਵਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹੋਰ ਮ ਨਾਸਬ ਸੋਵਮਆਂ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਮ ੁੱ ਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾ: ਸਤੀਸ਼ਚੰਦਰ ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਕਰਤ “ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ 
ਇਵਤਹਾਸ” ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਿਾਰਤ ਹੈ। ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਪਵਹਲਾ ਿੀ ਕਵਹ ਚ ੁੱ ਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਿੇਖਣ ਸਾਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭ ੁੱ ਲੀ 
ਵਿਸਰੀ ਤਾਰਵਕਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ  ਨਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਲਵਕ ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਅਵਹਮ, ਸੰਸਵਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਵਿਿੇਕਤਾ ਦੀ ਿੀ ਇਕ ਅਦਭ ਤ ਵਮਸਾਲ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ 
ਵਿਵਿਆਨੀਕਰਣ ਲਈ ਅਣਮੋਲ, ਅਿੁੱ ਸ਼ ਅਤੇ  ਅਵਨਿਾਰੀ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਰਥ (498 – 569 ਈ), ਸ਼ੰਕਰ ਸ ਆਮੀ (ਲਿਪਿ 550 ਈ), ਿਰਮਪਾਲ (600 - 635 ਈ), ਅਚਾਰੀਆ 
ਵਸ਼ਲਭਦਰ (635 ਈ), ਆਚਾਰੀਆ ਿਰਮਕੀਰਤੀ (635 - 650 ਈ), ਦੇਿੇਂਦਰਬੋਿੀ (650 ਈ), ਸ਼ਾਕਯਬੋਿੀ (675 
ਈ), ਵਿਨੀਤ ਦੇਿ (700 ਈ), ਰਿੀ ਿ ਪਤ (725 ਈ), ਜਤੇਂਦਰਬੋਿੀ (725 ਈ), ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਵਸ਼ਤ (749 ਈ), ਕਮਲ 
ਸ਼ੀਲ (750 ਈ), ਕਵਲਆਣ ਰਕਵਸ਼ਤ (829 ਈ), ਿਰਮੋਤਰਾਚਾਰੀਆ (848 ਈ), ਮ ਕਤਾ ਕ ੰ ਭ (900 ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ), 
ਅਰਚਟ (ਲਿਪਿ 900 ਈ), ਅਸ਼ੋਕ (900 ਈ ), ਚੰਦਰ ਿੋਵਮਨ (925 ਈ), ਪਰਾਵਿਆਕਰ ਿ ਪਤ (940 ਈ), 
ਅਚਾਰੀਆ ਵਜਤਾਵਰ (940 - 980 ਈ ), ਵਜਨ (940 ਈ ), ਰਤਨਕੀਰਤੀ (940 - 1000 ਈ ), ਰਤਨ ਿਜਰ 
(979 - 1040 ਈ ), ਵਜਨ ਵਮਤਰ (1025 ਈ), ਦਾਨਸ਼ੀਲ (1025 ਈ), ਵਿਆਨਸ਼ਰੀ ਵਮਤਰ (ਲਿਪਿ 1040 ਈ), 
ਵਿਆਨਸ਼ਰੀ ਭਦਰ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ ), ਰਤਨਾਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਲਿਪਿ 1400 ਈ ), ਯਮਾਰੀ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ), 
ਸ਼ੰਕਰਆਨੰਦ (ਲਿਪਿ 1050 ਈ), ਸ਼ ੁੱ ਭਕਰ ਿ ਪਤ (ਲਿਪਿ 1080 ਈ ), ਮੋਕਸ਼ਾਕਰ ਿ ਪਤ (ਲਿਪਿ 1100 ਈ)। 

ਪਰਮਾਰਥ (498 – 569 ਈ) 
ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਪੁੱ ਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਜੈਨੀ ਵਿਖੇ ਜਨਮ 498 ਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਕ ਬੋਿੀ ਸ਼ਰਮਣ (ਵਭਖਸ਼ੂ) ਸਨ। 
ਜਦੋਂ, ਸੰਨ 539 ਈ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਲਆਂਿ ਸਮਰਾਟ ਿ -ਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਦੂਤ-ਮੰਡਲ ਮਾਿਿ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੀਿਤ ਿ ਪਤ 
(ਜਾਂਜੀਿਤ ਕ ਮਾਰ) ਿਲ ਭੇਵਜਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨੇ ਇਕ ਅਨ ਿਾਦਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੀ ਿਾਪਸੀ ‘ਤੇ 
ਪਰਮਾਰਥ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਵਕਰਤ ਿਰੰ ਥਾਂ ਸਮੇਤ, ਚੀਨ ਪਹ ੰ ਚੇ ਵਜੁੱ ਥੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਸ਼ਵਹਰ ਕੈਨਟੋਨ ਵਿਖੇ 548 
ਈ ਵਿਚ ਸਮਰਾਟ ਿ -ਤੀ ਨੰੂ ਵਮਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਨਕੰਨ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਵਜਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਵਕਰਤ 
ਿਰੰ ਥਾਂ ਦਾ ਅਨ ਿਾਦ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 569 ਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਰਵਹੰਦੇ 
ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਸ ਬੰਿੂ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਤੇ ‘ਵਨਆਇਸੂਤਰ’ ਦਾ ਿੀ ਅਨ ਿਾਦ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਿੀ 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ “ਵਨਆਇ ਭਾਸ਼ਯ” ਪੰਜ ਭਾਿਾਂ ਵਿਚ ਵਲਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। 
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ਸ਼ੰਕਰ ਸ ਆਮੀ (ਲਿਪਿ 550 ਈ) 
ਸ਼ੰਕਰ ਸ ਆਮੀ ਨੰੂ ਵਦਿਨਾਿ ਦਾ ਵਸ਼ਸ਼ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱ ਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਾਸੀ ਸਨ। ਵਦਿਨਾਿ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਦੇ 
ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਲਖੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਲੇ ਦੇ ਮ ਖੀ, ਵਸ਼ਭੁੱ ਦਰ, ਤੁੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸ ਆਮੀ ਨੰੂ ਹੀ 
ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਹਿੇਨ-ਸਾਂਿ ਨੇ, 635 ਈ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ 
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਵਦਆ ਵਸ਼ਲਭੁੱ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ੰਕਰ ਸ ਆਮੀ ਨੇ 
‘ਹੇਤਿ-ਵਿਵਦਆ-ਵਨਆਇ-ਪਰਿੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ’ (ਜਾਂ ਵਨਆਇ-ਪਰਿੇਸ਼ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ) ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ ਜੋ ਹਿੇਨ-ਸਾਂਿ ਨੇ, 
647 ਈ ਵਿਚ, ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨ ਿਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਿਰਮਪਾਲ (600 - 635 ਈ) 
ਿਰਮਪਾਲ, ਦਰਾਵਿੜ ਇਲਾਕੇ ਕਾਂਚੀਪ ਰਾ (ਕੰਜੀਿਰਮ) ਦੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਜਾਨੇ ਮਾਨੇ 
ਰਾਜਨੀਤੀਿਾਨ ਦੇ ਪ ੁੱ ਤਰ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਵਿਚ ਰ ਚੀ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, 
ਇਕ ਿਾਰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਵਹਲ ਵਿਖੇ ਭੋਜ ਲਈ ਬ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 
ਵਿਚ ਬੜਾ ਦ ੁੱ ਖ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਭਿਿੇਂ ਕੁੱ ਪੜੇ ਪਵਹਨ ਕੇ ਉਹ ਵਿਵਦਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਵਨਕਲ ਤ ਰੇ। 
ਕ ਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੇਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਿਵਿਵਦਆਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਜੁੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੁੱ ਖਣਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ 
ਨਾਲ ਮਾਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਿਸ਼ਿਵਿਵਦਆਲੇ ਦੇ ਮ ੁੱ ਖੀਆ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ‘ਭਰਤਰਹਰੀ’ ਦੇ ਸਵਹਯੋਿ ਨਾਲ ‘ਪਾਣੀਨੀ’ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਉੱਪਰ ਇਕ ‘ਬੀੜਾ-ਵਿਰੁੱ ਤੀ’ ਨਾਮੀ ਟੀਕਾ ਵਲਖੀ। 

ਉਹ ਯੋਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦ ੇਅਨ ਯਾਈ ਸਨ  ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਿੀ ਕਈ ਿਰੰ ਥ ਵਲਖੇ, ਜੈਸੇ (1) ਆਲੰਬਨ-ਪਰਤ ਯਾਯ-ਵਿਆਨ-
ਸ਼ਾਸਤਰ-ਵਿਆਵਖਆ; (2) ਵਿਵਦਆਮਾਤਰ-ਵਸਿੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਆਵਖਆ; ਅਤੇ (3) ਸ਼ਤ-ਸ਼ਾਸਤਰ-ਿੈਪੂਲਯ-ਵਿਆਵਖਆ, 
ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 650 ਈ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨ ਿਾਦ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਨੇ 
629 ਈ ਦਰੌਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੌਸ਼ਾਂਭੀ ਵਿਖੇ ਉਜਵੜਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਬੋਿੀ ਮੁੱਠ ਦੇਵਖਆ ਵਜੁੱ ਥੇ 
ਿਰਮਪਾਲ ਤਾਰਵਕਕ ਵਿਿਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਹੁੱ ਸਾ ਵਲਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।  

ਅਚਾਰੀਆ ਵਸ਼ਲਭਦਰ (635 ਈ) 
ਵਸ਼ਲਭਦਰ, ਬੰਿਾਲ ਦੇ ਇਕ ਬਰਾਹਮਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਿਰਮਪਾਲ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 
ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਲੇ ਦੇ ਮ ਖੀਆ ਬਣੇ। ਚੀਨੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਹਿੇਨ-ਸਾਂਿ 635 ਈ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਿੀ ਰਹੇ। 
ਵਸ਼ਲਭਦਰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤਾਰਵਕਕ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਿੀ ਵਨਪ ੰ ਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।  

ਆਚਾਰੀਆ ਿਰਮਕੀਰਤੀ (635 - 650 ਈ) 
ਿਵਰਸ਼ਠ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦੁੱ ਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੂਡਾਮਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅੁੱ ਜ ਕਲ ਤਰੈਮਲਯ ਦੇ 
ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤਾ, ਪਰੀਿਰਾਜਕ ਕੋਰੂਨੰਦ, ਇਕ ਤੀਰਥ ਬਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਿਰਮਕੀਰਤੀ 
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਦਆ ਵਿਚ ਵਨਪ ੰ ਨ ਸਨ, ਵਜਿੇਂ ਿੇਦ ਅਤੇ ਿੇਦਾਂਿ, ਔਸ਼ਿ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ 
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ਆਵਦ। ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦੇ ਅਵਿਐਨ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨ ਭਿ ਕੀਤਾ ਵਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬ ੁੱ ਿ ਦੇ ਕਥਨ ਸੁੱ ਚੇ ਅਤੇ ਤਰ ੁੱ ਟੀਆਂਰਵਹਤ 
ਹਨ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹੋਏ ਅਤ ੇਬੋਿੀ ਪਵਹਰਾਿਾ ਪਵਹਨ ਕੇ ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਿਏ। 
ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਰਾਹਮਣ ਿਰਿ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱ ਿਯਦੇਸ 
(ਮਾਿਿ) ਪਹ ੰ ਚੇ ਵਜੁੱ ਥ ੇਆਚਾਰੀਆ ਿਰਮਪਾਲ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੋਿੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਵਲਆ। ਉਨਹ ਾਂ  ਨੇ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ 
ਤੀਰਥਕ ਵਿਚਾਰਦਾਰਾ ਨੰੂ ਡੰੂਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਰਾਹਮਣ ‘ਕ ਮਾਰਲ’ ਤੋਂ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਜੁੱ ਤ ਹਾਸਲ 
ਕਰਕੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਕਾਂ ਨੰੂ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਨੇ 
ਕਵਲੰਿਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਹਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਰਮ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਰਾਹੀ ਿੁੱ ਡੀ ਸੰਵਖਆ ਵਿਚ ਸੰਘ ਵਿਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਆ। ਬੋਿੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨ ਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ‘ਤੇ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਿਰਖਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ ਿੰਿ 
ਅਤੇ ਸੰਿੀਤ ਨਾਲ ਭਰ ਉੱਵਠਆ। ਭਾਿੇਂ ਹਿੇਨ-ਸਾਂਿ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰੇ ਸਮੇ ਿਰਮਕੀਰਤੀ  ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ 
ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ‘ਆਈ-ਵਸੰਿ’ (671-695 ਈ) ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਰ ਬੜੀ ਪਰਸੰਸਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ: 
“ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਨੇ (ਵਦਿਨਾਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤਰਕ ਵਿਚ ਸ ਿਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਿੀ ਅੁੱ ਿੇ ਿਿਾਇਆ।“  

ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਨੇ ਬਰਾਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕ ਉਦਯੋਤਕਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਮਾਂਸ 
ਲੇਖਕ ਸ ਰੇਸਿਚਾਰੀਆ (ਬਰਾਹਦਾਣਇਕ-ਿਾਰਵਤਕ ਦ ੇ ਰਚਨਕਾਰ) ਅਤੇ ਵਦਿੰਬਰ ਜੈਨੀ ਵਿਵਦਆਨੰਦ (ਅਸ਼ਟ-
ਸਾਹਾਸਵਰਕਾ ਦੇ ਰਚਨਕਾਰ) ਨੇ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਾਚਸਪਤੀ ਵਮਸ਼ਰ ਿੀ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਨੰੂ 
ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ।    

“ਪਰਮਾਣ-ਿਾਰਵਤਕ-ਕਾਵਰਕਾ” - ਿਰਮਕੀਰਤੀ 
ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਨੇ ਤਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕ ਿਰੰ ਥ ਵਲਖੇ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮਾਣ-ਿਾਰਵਤਕ-ਕਾਵਰਕਾ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ 
ਵਦਿਨਾਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮਾਣ-ਸਮ ਚਯ ਉੱਪਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ 
ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਚਾਰ ਭਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: (1) 
ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ; (2) ਪਰਮਾਣ ਵਸਿੀ (ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ); (3) ਪਰਵਤਅਕਸ਼; ਅਤੇ (4) ਪਰਾਰਥਿਾਕ। 

“ਪਰਮਾਣ-ਿਾਰਵਤਕ-ਵਿਰੁੱ ਤੀ” - ਿਰਮਕੀਰਤੀ 
ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਕਰਤ ਪਰਮਾਣ-ਿਾਰਵਤਕ-ਕਾਵਰਕਾ ਉੱਪਰ ਸਿੈ-ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

“ਪਰਮਾਣ-ਵਿਵਨਸਚਯ” - ਿਰਮਕੀਰਤੀ 
ਇਹ ਿੀ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਿਰੰ ਥ ਹੈ। ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ 
ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਰੂਪ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਵਤੰਨ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਿਿਸਥਾ; 
(2) ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ; (3) ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ। ਇਸ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ, 
‘ਿਰਮਕੀਰਤੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦੁੱ ਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਇਕ ਮਾਹਨ ਵਰਸ਼ੀ, ਬੇਵਮਸਾਲ ਪਰਵਸਿੀ ਿਾਲਾ ਹੈ 
ਵਜਸ ਨੇ ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਰਵਚਆ।‘ 
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“ਵਨਆਇ-ਵਬੰਦ ” - ਿਰਮਕੀਰਤੀ 
ਵਨਆਇ-ਵਬੰਦ,ੂ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਰੇਸ਼ਟ ਵਕਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ 
ਸ਼ਾਤੀਨਾਥ ਜੈਨ ਮੰਦਰ, ਕੈਂਬੇ, ਵਿਖੇ ਹੋਰ ਹੁੱਥਵਲਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਲਆ ਹੋਇਆ ਲੁੱ ਵਭਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੰ ਥ 
ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਤੰਨ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼; (2) ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ; (3) 
ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ। 

(1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼ 

ਪਵਹਲੇ ਕਾਂਡ, ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਵਿਚ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਸਹੀ (ਸਮਯਕ) ਵਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ ਰਸ਼ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੋ ਵਕਸਮਾਂ ਦਾ ਹੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਅਤੇ (2) ਅਨ ਮਾਨ। ਵਿਆਨਇੰਦਰੀਆਂ 
ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਿ-ਕਲਪਨਾ ਰਵਹਤ ਅਤੇ ਆਭਰਾਂਤ (ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਵਹਤ) 
ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਿਕਲਪਨਾਿਾਂ, ਅਨ ਭਿਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੂੜ ਅਕਸ ਹਨ ਜੋ ਯਥਾਰਥ (ਅਸਲੀ) ਲਿਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਵਕਸੇ 
ਰ ੁੱ ਖ ਦਾ ਪਰਛਾਿਾਂ ਅਸਲੀ ਲੁੱ ਿੇ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੁੱ ਸੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁੱ ਪ ਦਾ ਭ ਲੇਖਾ ਪਿੇ। ਭਰਾਂਤੀ (ਜਾਂ ਭ ਲੇਖਾ) 
ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਹਨੇਰਾ, ਤੇਿ ਿਤੀ, ਿਾਹਣ (ਿੁੱ ਡੀ) ਰਾਹੀ ਯਾਤਰਾ, ਹਲੂਣਾ ਆਵਦ; 
ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਿੁੱ ਡੀ ਰਾਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਦਆ ਦਰੁੱਖਤ ਦੌੜਦੇ ਨਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ: (1) ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼, (2) ਮਨ ਦ ਆਰਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼, 
(3) ਆਤਮ-ਚੇਤਨਤਾ, (4) ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਮ ਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਵਿਆਨ ਰਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ। ਪਰਵਤਅਕਸ਼-
ਿਸਤ   (ਇੰਦਰੀਆਰਥ) ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ (ਵਿਲੁੱ ਖਣ ਸਿੈ-ਲੁੱ ਛਣ) ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ 
ਅਨ ਮਾਨ-ਿਸਤ  ਜਾਤੀ-ਬੁੱ ਿ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨਯ-ਲਕਸ਼ਣ (ਵਿਆਪਕ ਜਾਂ ਆਮ) ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਿਊ ਜੋ ਸਾਡੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਵਿਲੁੱ ਖਣ) ਿਊ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕ ਿ ਣ ਹਨ ਜੋ ਇਸ 
ਨੰੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਊਆਂ ਤੋਂ ਅਲਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਵਕ ਇਕ ਿਊ ਵਜਹੜੀ ਅਨ ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 
ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਿਊ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਿ ਣ ਬਾਕੀ ਿਊਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ, ਪਰਵਤਅਕਸ਼ 
ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਅਨ ਮਾਨ ਸਾਮਾਨਯ ਵਿਆਨ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਿਸਤ  ਦਾ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱ ਖਣ) ਉਸ 
ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਵਤਅਕਸ਼-ਿਸਤ  ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੁੱ ਛਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੁੱ ਛਣ 
ਉਸ ਦੀ ਪਰਮ ਯਥਾਰਥਾ (ਪਰਮਾਰਥ-ਸਵਤ) ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਵਜਹੜਾ ਇਹ ਵਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਸਤ  ਵਿਹਾਰਕ 
ਵਕਵਰਆ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੁੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱ ਛਣ ਇਹ ਿੀ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਸਹੀ 
ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਹੂ-ਬਹੂ ਉਸ ਿਸਤ  ਦਾ ਪਰਵਤਰੂਪ ਹੈ। ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਕਵਰਆ 
ਸਮਰਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਏਕਾਂਤ ਮਨੋਰਥ ਹੈ! 

(2) ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ 

ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨ ਸਾਰ ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ ਉਸ ਅਨ ਮਾਨਣਯੋਿ (ਅਨ ਮੇਯ) ਿਸਤ  ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਹੇਤ  ਜਾਂ 
ਵਲੰਿ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਸ ਦੇ ਵਤੰਨ ਿ ਣ (ਵਲੰਿਸਯ ਤਰੈਰੂਪਮ) ਹੋਣੇ ਿਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ 
“ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਹੈ।” ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਆਨ ਵਕ “ਪਰਬਤ 
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ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਹੈ” ਿੰੂਏ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਆਨ ਦਾ ਹੇਤ  (ਕਾਰਣ) ਹੈ। ਹੇਤ  ਦੇ ਤਰੈਰੂਪੀ 
ਲੁੱ ਛਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:  

(1) ਹੇਤ  ਦਾ ਪਕਸ਼ (ਪੁੱ ਖ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ (ਵਨਵਹਤ) ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ 
ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੰੂਆਮਈ ਹੈ, 
ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ, ਪਰ ਝੀਲ ਿਾਂਿ ਨਹੀ। 
ਇਸ ਤਰਕ ਜਾਂ ਯ ਕਵਤ ਵਿਚ ‘ਿੰੂਏ’ ਦਾ ‘ਪਰਬਤ’ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 

(2) ‘ਹੇਤ ’ ਦਾ ਕੇਿਲ ਉਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਸਾਿਰਮਯ ਹੋਣ, ਵਜਿੇਂ 
ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ‘ਿੰੂਆ’ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਅਿਨੀ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਮਯ 
ਹੈ। 

(3) ‘ਹੇਤ ’ ਕਦੇ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਿਯ ਤੋਂ ਿੈਿਰਮਯ ਹੋਣ, ਵਜਿੇਂ 
ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ‘ਿੰੂਆ’ ਝੀਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਿਨੀ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਦੇ ਿੈਿਰਮਯ 
ਹੈ। 

ਸਾਿਯ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ, ਹੇਤ  ਵਤੰਨ ਵਕਸਮ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ: 

(1) ਸਿੈ-ਭਾਿ (ਵਿਅਕਵਤੁੱ ਤਿ), ਜਸੇੈ 
ਇਹ ਇਕ ਰ ੁੱ ਖ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਸੰਸਪਾ (ਟਾਲਹੀ) ਹੈ।  
(ਇੁੱ ਥੇ ਟਾਲਹੀ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ (ਸਿੈਭਾਿ) ਰ ੁੱ ਖ ਨਾਲ ਹੈ) 

(2) ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ), ਜੈਸੇ 
ਇੁੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਹੈ। 
(ਇੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਅੁੱਿ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ) 

(3) ਅਨ-ਉਪਲਬਿੀ (ਅਨ-ਪਰਵਤਅਕਸ਼), ਇਹ ਵਿਆਰਾਂ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ, 

(੧) ਸਿੈਭਾਿ ਅਨਉਪਲਬਿੀ, ਜੈਸ ੇ
ਇੁੱਥੇ ਿੰੂਆਂ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਵਤਅਰਕਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ। 

(੨) ਕਾਰਯ ਅਨਉਪਲਬਿੀ, ਜੈਸ ੇ
ਇੁੱਥੇ ਿੰੂਏ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਨਹੀ ਹੈ। 

(੩) ਵਿਆਪਕ ਅਨਉਪਲਬਿੀ, ਜੈਸੇ 
ਇੁੱਥੇ ਵਸੰਸਪਾ (ਟਾਲਹੀ) ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਕੋਈ ਰ ੁੱ ਖ ਨਹੀ ਹੈ। 

(੪) ਸਿੈਭਾਿ-ਵਿਰ ੁੱ ਿਉਪਲਬਿੀ, ਜੈਸੇ 
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ਇੁੱ ਥੇ ਠੰਡ ਅਨ ਭਿ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ। 

(੫) ਵਿਰ ੁੱ ਿ-ਕਾਰਯਉਪਲਬਿੀ,  ਉਲਟ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ 
ਇੁੱਥੇ ਠੰਡ ਦੀ ਸੰਿੇਦਨਾ (ਅਨ ਭਿ) ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਿੰੂਆ ਹੈ। 

(੬) ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਵਿਆਪਤਉਪਲਬਿੀ, ਉਲਟ ਸੰਬੰਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ 
ਵਕਸੇ ਅਤੀਤ (ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੀ) ਚੀਿ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ 
ਅਨਵਿਣਤ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(੭) ਕਾਰਯ ਵਿਰ ੁੱ ਿਉਪਲਬਿੀ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਜਾਂ ਪਰਤੁੱ ਖ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ 
ਇੁੱਥੇ ਅਣਵਿਘਨ ਠੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ।  

(੮) ਵਿਆਪਕ ਵਿਰ ੁੱ ਿਉਪਲਬਿੀ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ 
ਇੁੱਥੇ ਠੰਡ ਦੀ ਸੰਿੇਦਨਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ। 

(੯) ਕਾਰਣ ਅਨਉਪਲਬਿੀ, ਕਾਰਣ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜੈਸ ੇ
ਇੁੱਥੇ ਿੰੂਆ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ। 
(ਜਾਂ ਇਸ ਿਰਵਹ ਉੱਪਰ ਜੀਿਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਜਲਿਾਯੂ ਨਹੀ ਹੈ) 

(੧੦) ਕਾਰਣ ਵਿਰ ੁੱ ਿਉਪਲਬਿੀ, ਕਾਰਣ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ, ਜੈਸ ੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਾਲ ਨਹੀ ਖੜਹੇ (ਸਰਦੀ ਨਾਲ), ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਅੁੱਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 

(੧੧) ਕਾਰਣ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਕਾਰਯਉਪਲਬਿੀ, ਕਾਰਣ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਰਣ ਦਾ ਜੋ 
ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਤੁੱ ਖਣ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ 
ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ ਰਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਾਲ ਖੜਹੇ ਹੋਣ ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ 
ਿੰੂਆ ਹੈ। 

(3) ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ 

ਦੂਜ ੇਪ ਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੇਤ  ਨੰੂ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਤਪਾਵਦਤ (ਿਰਣਨ) ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਅਨ ਮਾਨ ਇਕ ਵਕਸਮ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਿ, ‘ਕਾਰਜ’ ਨੰੂ ‘ਕਾਰਨ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੈ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੇ ਬਲਵਕ ਇਸ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ ਦੋ 
ਵਕਸਮਾਂ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਸਾਿਰਮਯਿਤ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ); (2) ਿੈਿਰਮਯਿਤ (ਨਾਰਾਤਮਕ), ਜੈਸੇ, 

ਸਾਿਰਮਯਿਤ ਅਨ ਮਾਨ: 
ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, 
ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਵਨਿੱਤ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਘੜਾ  
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ਿੈਿਰਮਯਿਤ ਅਨ ਮਾਨ: 
ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, 
ਕੋਈ ਅਨ-ਅਵਨਿੱਤ ਚੀਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ, ਵਜਿੇਂ ਆਕਾਸ਼।  

ਪਕਸ਼ (ਪੁੱ ਖ)  

ਪਕਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ  ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ “ਇਹ ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੰੂਆਮਈ ਹੈ।“ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਬਤ “ਪੁੱ ਖ” ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਅਿਨਮਈ 
(ਸਾਿਯ) ਹੈ; “ਿੰੂਆ” ਹੇਤ  ਹੈ। “ਪੁੱ ਖ” ਅਤੇ “ਸਾਿਯ” ਨੰੂ ਵਮਲਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰਸਤਾਿ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 
ਲੁੱ ਭਣਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ “ਪਰਵਤਵਿਆ” ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਪਕਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਆਭਾਸ (ਪਕਸ਼ਾਭਾਸ) ਹਨ। ਉਹ ਪਕਸ਼ ਆਭਾਸ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਿਤ 
ਹੋਿੇ: 

(1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੰਿਤੀ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਵਕ “ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਰਿਣੀ ਹੈ” (ਇੁੱ ਥੇ ਸ਼ਬਦ = ਆਿਾਿ ਜਾਂ 
ਸਵਰ, ਅਸ਼ਰਿਣੀ = ਨਾ ਸ ਣਨਯੋਿ), 

(2) ਅਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੰਿਤੀ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਵਕ “ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ”, 

(3) ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅਸੰਿਤੀ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਵਕ “ਚੰਦ ਸ਼ਵਸ਼ ਨਹੀ ਹੈ” (ਇੁੱ ਥੇ ਸ਼ਵਸ਼ = ਚੰਦ), 

(4) ਸਿੈ-ਕਥਨ ਨਾਲ ਅਸੰਿਤੀ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਕਵਹਣਾ “ਅਨ ਮਾਨ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਹੈ” (ਵਕਉਵਕ 
ਇਹ ਪਵਹਲਾ ਵਕਹਾ ਅਤੇ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਵਕ ਅਨ ਮਾਨ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਹੈ)। 

ਹੇਤ  ਦੇ ਆਭਾਸ  

ਹੇਤ  ਦੇ ਆਭਾਸ ਵਤੰਨ ਵਕਸਮ ਦੇ ਹਨ: 

(1) ਅਵਸੁੱਿ – ਜੋ ਵਸੁੱ ਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ, ਜੈਸੇ  
“ਆਤਮਾ ਸਰਿਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੀ ਅਨ ਭੂਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ।“  
ਪਰ ਇਹ ਵਸੁੱ ਿ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਵਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨ ਭੂਤੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਾਂ, 
“ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਦਸਦਾ ਹੈ।“  
ਪਰ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਿਲਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਨਮਾਨਤਾ ਪਵਹਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਿਈ। 

(2) ਅਨੈਕਾਂਵਤਕ - ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੋਿੇ, ਜੈਸੇ 
ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਜਾਣਨਯੋਿ ਹੈ। 
(ਇੁੱ ਥ ੇ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਜਾਣਨਯੋਿਤਾ ਇਸ ਦੇ ਅਵਨਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਜਾਣਨਯੋਿਤਾ 
ਵਨਿੱਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) 
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(3) ਵਿਰ ੁੱ ਿ, ਜੈਸੇ 
ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। 
(ਇੁੱ ਥੇ “ਉਤਪਾਦਨ” ਹੋਣਾ “ਵਨਿੱਤ” ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹੇਤ , ਵਦੁੱ ਤੇ ਹੋਏ  ਪੁੱ ਖ  ਦੇ 
ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਹੈ।) 

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ  

ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ: “ਸਾਿਰਮਯ” ਅਤੇ “ਿੈਿਰਮਯ”। ਸਾਿਰਮਯ ਅਤੇ ਿੈਿਰਮਯ 
ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਆਭਾਸ ਕਰਮਿਾਰ ਨੌ ਨੌ ਵਕਸਮ ਦੇ ਦੁੱ ਸੇ ਿਏ ਹਨ। 

ਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਖੰਡਨ   

ਵਕਸੇ ਤਰਕ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ  ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਉਸ ਿੇਲੇ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਿੀ ਵਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ 
ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤੇ ਵਕਸੇ ਇਕ ਆਭਾਸ ਨੰੂ ਿਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਸਦੇ ਖੰਡਨਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ 
ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਝੂਠਾ ਠਵਹਰਾਉਣ ਦੇ ਪਰਵਤਉੱਤਰ (ਮੋੜਿਾ ਜਿਾਬ) ਨੰੂ ਜਾਵਤ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਕਸਮ 
ਦਾ ਤ ੁੱ ਲਰੂਪੀ ਜਿਾਬ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਸਿੈ-ਵਿਰੋਿੀ ਵਦਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦ ਆਰਾ ਵਦਿਨਾਿ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਕ ਝ ਇਕ ਆਭਾਸ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਿਰਮਕੀਰਤੀ, ਵਦਿਨਾਿ ਨਾਲ ਅਸਵਹਮਤੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਭੇਦ ਤਰਕਿਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ (ਅਿਯਿ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਦਿਨਾਿ ਨਾਲ ਅਸਵਹਮਤੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ 
‘ਤਰਕਿਾਕ’ ਵਿਚ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਿਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ‘ਪੁੱ ਖ’ ਦੇ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ 
ਉਪਯੋਿੀ ਭੂਵਮਕਾ ਨਹੀ ਵਨਭਾਉਂਦਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਵਹਣ ਅਨ ਸਾਰ ਇਹ ਪਵਹਲਾ ਹੀ ‘ਸਾਿਯ’ ਵਿਚ ਵਨਵਹਤ 
(ਸ਼ਾਮਲ) ਹੈ, ਜੈਸੇ 

ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਹੈ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੰੂਆਮਈ ਹੈ, 
ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ। 

ਇਸ ਤਰਕਿਾਕ (ਦਲੀਲ) ਵਿਚ “ਿੰੂਆਮਈ” ਪਦ ਵਿਚ ‘ਰਸੋਈ’ ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ‘ਰਸੋਈ’ ਨੰੂ 
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਤਣਾ ‘ਤਰਕਿਾਕ’ ਦੀ ਸਿੈ-ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ 
ਉਦਾਹਰਣ ਜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਕ ਇਹ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੋਸ (ਵਦਰੜ) 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਤ  ਰਾਹੀਂ ਵਸਰਫ ਸਾਮਾਨਯ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਸਾਮਾਨਯ 
ਪਰਿਚਨ “ਸਭ ਿੰੂਆਮਈ ਚੀਿਾਂ ਅਿਨਮਈ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ (ਅਰਥਾਤ 
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ਰਸੋਈ) ‘ਪੁੱ ਖ’ ਨੰੂ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਿੀ ਪੁੱ ਕਾ ਅਤੇ ਵਨਸ਼ਚੇਪੂਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਿੈਿਤਾ 
(ਪਰਮਾਣਕਤਾ) ਨੰੂ ਮਿਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

“ਹੇਤ -ਵਬੰਦ -ਵਿਿਰਣ” - ਿਰਮਕੀਰਤੀ 
ਿਰਕੀਰਤੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰੇਸ਼ਟ ਿਰੰ ਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ 
ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਵਤੰਨ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: 

(1) ਸਿੈਭਾਿ ਹੇਤ  – ਇਸ ਭਾਿ ਵਿਚ ਹੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

(2) ਕਾਰਯ ਹੇਤ  – ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਤ  ਅਤੇ ਸਾਿਯ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਸਬੰਿ ਨੰੂ ਪਰਵਖਆ ਵਿਆ ਹੈ। 

(3) ਅਨਉਪਲਬਿੀ ਹੇਤ  – ਇਸ ਭਾਿ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੀ ਵਕਸੇ ਥਾਂ ਨਾ-ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਅਨਉਪਲਬਿੀ 
ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੇ ‘ਵਨਸ਼ੇਿ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਤ  ਅਤੇ ਿੈਿਰਮਯ ਸਾਿਯ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 
‘ਵਨਸ਼ੇਿ’ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

“ਤਰਕਵਨਆਇ ਜਾਂ ਿਾਦਵਨਆਇ” - ਿਰਮਕੀਰਤੀ 
ਇਹ ਿੀ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਕਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ 
ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਹ ਮ ੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਦੀ ਵਿਿੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 

“ਸੰਤਾਨਾਂਤਰ ਵਸਿੀ” - ਿਰਮਕੀਰਤੀ 
ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ (ਵਨਰੰਤਰ ਅਨ ਕਰਮਣ) ਦੀ ਵਨਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ 
ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

“ਸਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ” - ਿਰਮਕੀਰਤੀ 
ਇਹ ਿੀ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਿਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰਵਖਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

“ਸੰਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱ ਤੀ” - ਿਰਮਕੀਰਤੀ 
ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ਸੰਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ  ਉੱਪਰ ਸਿੈ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਦੇਿੇਂਦਰਬੋਿੀ (650 ਈ) 
ਦੇਿੇਂਦਰ ਬੋਿੀ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ ਲਿਪਿ 650 ਈ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ “ਪਰਮਾਣਿਾਰਵਤਕ ਪੰਵਜਕਾ” ਨਾਮ ਦਾ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ “ਪਰਮਾਣ-
ਿਾਰਵਤਕ” ਰਚਨਾ ਉੱਪਰ ਪੰਵਜਕਾ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਪੰਵਜਕਾ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਵਿਚ ਵਨਰੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 
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ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ 
ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਸ਼ਾਕਯਬੋਿੀ (675 ਈ) 
ਸ਼ਾਕਯਬੋਿੀ ਨੰੂ ਦੇਿੇਂਦਰਬੋਿੀ ਦ ੇਵਸ਼ਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 675 ਈ ਦੇ ਇਰਦਵਿਰਦ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਦੇਿੇਂਦਰਬੋਿੀ ਦੇ ਿਰੰ ਥ ਪਰਮਾਣਿਾਰਵਤਕਪੰਵਜਕਾ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਣਿਾਰਵਤਕਪੰਵਜਕਾ ਟੀਕਾ ਵਲਖੀ ਵਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ 
ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਵਿਨੀਤ ਦੇਿ (700 ਈ) 
ਵਿਨੀਤ ਦੇਿ, ਰਾਜਾ ਲਵਲਤ ਚੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਿਾਸੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਿਰੰ ਥ 
“ਸਮਯਭੇਦਯੋਪਰਚਨਾ ਚੁੱ ਕਰ” ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿਰੰ ਥ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ ਵਲਖੇ। 

ਵਨਆਇਵਬੰਦ  ਟੀਕਾ 

ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੇ ਿਰੰ ਥ ਵਨਆਇਵਬੰਦ  ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ 
ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਹੇਤ ਵਬੰਦ  ਟੀਕਾ 

ਇਹ ਿੀ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ‘ਹੇਤ ਵਬੰਦ ’ ਵਕਰਤ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ 
ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਿਾਦਵਨਆਇ ਵਿਆਵਖਆ 

ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ “ਿਾਦਵਨਆਇ” (ਜਾਂ ਤਰਕਵਨਆਇ) ਉੱਪਰ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ 
ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਸਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ ਟੀਕਾ 

ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ਸੰਬੰਿਪਰੀਕਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਭਰਪੂਰ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ 
ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਆਲੰਬਨਪਰੀਕਸ਼ਾ ਟੀਕਾ 

ਇਹ ਵਦਿਨਾਿ ਦੀ ਆਲੰਬਨਪਰੀਕਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਸੰਤਾਨਾਂਤਰਵਸਿੀ ਟੀਕਾ 

ਇਹ ਿਰਮਕੀਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂਤਰ ਵਸਿੀ ਰਚਨਾ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ 
ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
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ਰਿੀ ਿ ਪਤ (725 ਈ) 
ਰਿੀ ਿ ਪਤ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਿੀ, ਤਾਰਵਕਕ ਅਤੇ ਤਾਂਤਰਕ ਿ ਰੂ ਮੰਨੇ 
ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਿਪਿ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਾਨ ਿਾਰਵਮਕ ਵਿਵਦਆਲੇ, ਮਾਿਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। 
ਪਰਮਾਣਿਾਰਵਤਕ ਵਿਰੁੱ ਤੀ ਨਾਮਕ ਿਰੰ ਥ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਲਵਖਆ ਜੋ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣਿਾਰਵਤਕ 
ਿਰੰ ਥ ਉੱਪਰ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਜਤੇਂਦਰਬੋਿੀ (725 ਈ) 
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜਤੇਂਦਰਬੋਿੀ ਨੇ “ਵਿਸ਼ਾਲਾਮਲਿਤੀ-ਨਾਮ-ਪਰਮਾਣ-ਸਮੂਚਯ ਟੀਕਾ” ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 
ਉੱਪਰ ਵਲਵਖਆ। ਇਹ ਿੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅੁੱ ਠਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਨੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਬਾਰੇ 
ਵਨਆਸ ਿੀ ਵਲਵਖਆ। 

ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਵਸ਼ਤ (749 ਈ) 
ਡਾ ਸ਼ਤੀਸ਼ਚੰਦਰ ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਅਨ ਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤਰਾਕਵਸ਼ਤ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਿਾਹੋਰ (ਬੰਿਾਲ) ਰਾਜਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਨਮਕਾਲ ਰਾਜਾ ਿੋਪਾਲ (750 ਈ) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਿੇਲੇ ਦਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਤੰਤਰ ਮਾਵਿਆਮਕ 
ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦ ੇਅਨ ਯਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਖੇ ਅਵਿਆਪਕ ਿੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਨਮੰਤਰਣ 
ਉੱਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਬੋਿੀ ਵਿਹਾਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪਵਹਲੇ 
ਮਹੰਤ ਿੀ ਰਹੇ। ਵਤੁੱ ਬਤ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੇ 13 ਸਾਲ (762 ਈ) ਤੁੱ ਕ ਰਹੇ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਚਾਰੀਆ ਬੋਿੀਸਤਵ ਦੇ ਨਾਮ 
ਨਾਲ ਪ ਕਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਵਸ਼ਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਨਮਿਵਲਖਤ ਿਰੰ ਥ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ। 

ਿਾਦਵਨਆਇ ਵਿਪੰਵਚਤਾਰਥ1  

ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੇ ‘ਿਾਦਵਨਆਇ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ 
ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਤਤਿ ਸੰਿਰਵਹਕਾਵਰਕਾ 

ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਵਭੰਨ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨ ਸਾਰ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰੰਭ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ: “ਸਰਿਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਿਾਨ ਤੁੱ ਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਵਰਣਾਮ ਉਤਪੰਨ 
ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ।“ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੰੂ 31 ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ:  

(1) ਸਿੈਭਾਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ, 
(2) ਇੰਦਰੀਆ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਮਾਨਿ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ, 
(3) ਉਭਯ2 ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਦੋਨੋ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ, 

                                            
 
1
 ਵਿਪੰਚਯ =  ਉਘਾੜਨਾ ਜਾਂ ਪਰਟਾਉਣਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
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(4) ਜਿਤ ਸਿੈਭਾਿਿਾਦ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਵਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 
ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ (ਸਿੈ) ਵਿਚ ਹੈ (ਸੈਭੰ)। ਇਹ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਕਰਤ ਨਹੀ ਹੈ, 

(5) ਸ਼ਬਦ ਬਰਹਮ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਹਮਾ ਦੀ ਹੋਦ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(6) ਪ ਰਸ਼ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(7) ਵਨਆਇ-ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ-ਪਵਰਕਲਵਪਤ ਪ ਰਸ਼ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ 

ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(8) ਮਾਮਾਂਸਕ-ਕਲਵਪਤ-ਆਤਮ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ 

ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(9) ਕਵਪਲ-ਪਵਰਕਲਵਪਤ-ਆਤਮ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਸ਼ੀ ਕਵਪਲ ਦੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ 

ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(10) ਵਦਿੰਬਰ-ਪਵਰਕਲਵਪਤ-ਆਤਮ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਜੈਨਮਤ ਦੇ ਵਦਿੰਬਰ ਵਫਰਕੇ ਦ ਆਰਾ ਆਤਮਾ 

ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(11) ਉਪਵਨਸ਼ਦ-ਕਲਵਪਤ-ਆਤਮ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਵਨਸ਼ਦ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ 

ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(12) ਿਾਤਸੀਪ ੁੱ ਤਰ-ਕਲਵਪਤ-ਆਤਮ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਿਾਤਸੀਪ ੁੱ ਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ 

ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(13) ਸਵਥਰ-ਪਦਾਰਥ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਚੀਿਾਂ) ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(14) ਕਰਮ-ਫਲ-ਸੰਬੰਿ –ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(15) ਦਰਿ-ਪਦਾਰਥ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ‘ਦਰਿ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ (‘ਪਦ’ ਅਰਥ) ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ 

ਿਈ ਹੈ, 
(16) ਿ ਣ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ‘ਿ ਣ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(17) ਕਰਮ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ‘ਕਰਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(18) ਸਾਮਾਨਯ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨਯ (ਆਮ) ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ 

ਿਈ ਹੈ। 
(19) ਸਾਮਾਨਯ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਸ਼ਾਬਦ ‘ਸਾਮਾਨਯ’ (ਆਮ) ਅਤੇ ‘ਵਿਸੇਸ਼’ 

(ਖਾਸ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(20) ਸਮਿਾਯ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ‘ਜਨਮਜਾਤ’ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ 

ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(21) ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਆਿਾਿ, ਿ ਨੀ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 

                                                                                                                                                 
 
2
 ਉਭਯ = ਦੋਿੇਂ, ਦੋਨੋ[ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
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(22) ਪਰਵਤਅਕਸ਼-ਲਕਸ਼ਣ-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ‘ਪਰਵਤਅਕਸ਼’ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ (ਲੁੱ ਛਣ) ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ 
ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 

(23) ਅਨ ਮਾਨਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ‘ਅਨ ਮਾਨ’ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, 
(24) ਪਰਮਾਣਾਂਤਰ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਅਨਯ3 ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ 

ਿਈ ਹੈ, 
(25) ਵਿਿਰਤਿਾਦ4 ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਿਰਤਿਾਦ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕੀਤੀ 

ਿਈ ਹੈ, 
(26) ਕਾਲਤਰੈਯ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਵਤੰਨ ਕਾਲਾਂ (ਿਰਤਮਾਨਕਾਲ, ਭੂਤਕਾਲ, ਭਵਿਖਤਕਾਲ) ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ, 
(27) ਸੰਸਾਰ-ਸੰਤਤੀ5-ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰਤਾ (ਲਿਾਤਾਰਤਾ) ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ, 
(28) ਿਾਹਯਾਰਥ6 ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ, 
(29) ਸ਼ਰ ਵਤ7 ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਿਰਮਿਰੰ ਥਾਂ ਜਾਂ ਿੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ, 
(30) ਸਿੈਤਾਹਾ ਪਰਮਾਣਯ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਸਿੈ-ਸਬੂਤ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ, 
(31) ਅਨੇਂ ਦਰੀਆਂਅਤੀਤਾਰਥ-ਦਰਸ਼ਣ-ਪ ਰਸ਼ ਪਰੀਕਸ਼ਾ – ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰੀਵਖਆ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ 

ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕਮਲ ਸ਼ੀਲ (750 ਈ) 
ਕਮਲ ਸ਼ੀਲ (ਜਾਂ ਕਮਲ ਸ਼ਰੀਲ) ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਵਸ਼ਤ  ਦੇ ਅਨ ਯਾਈ ਸਨ। ਉਹ ਕ ਝ ਦੇਰ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਖੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ 
ਅਵਿਆਪਕ ਿੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਕ ਵਤੁੱ ਬਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਨਮੰਤਰਣ ‘ਤੇ ਕ ੁੱ ਝ ਸਾਲ ਵਤੁੱ ਬਤ ਵਿਚ ਿੀ ਰਹੇ ਵਜੁੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿ ਰੂ 
ਪਦਮ-ਸੰਭਿ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਕਵਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਲਖੇ ਿਰੰ ਥ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

ਵਨਆਇ-ਵਬੰਦ-ੂਪੂਰਿ-ਪਕਸ਼-ੇਸੰਕਵਸ਼ਪਤ: ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਨਆਇਵਬੰਦ ੂਉੱਪਰ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਆਲੋਚਨਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਤਤਿਸੰਿਰਵਹ-ਪੰਵਜਕਾ8: ਇਹ ਸ਼ਾਤ ਰਕਵਸ਼ਤ ਦੇ ਿਰੰ ਥ ‘ਤਤਿਸੰਿਰਵਹ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

                                            
 
3
 ਅਨਯ = ਹੋਰ, ਦੂਸਰੇ) 

4
 ਵਿਿਰਤਿਾਦ = ਿੇਦਾਂਤਮਤ ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਰਣ ਦ ਆਰਾ ਦੂਜੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਵਜਆ ਕਾਰਯ (ਕਾਰਜ) ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ  ਨਾ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਲ 
ਦਾ ਭਾਸਣਾ, ਜੈਸੇ ਵਸੁੱ ਪੀ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ, ਰੁੱ ਸੀ ਤੋਂ ਸੁੱ ਪ ਅਤੇ ਬਰਹਮ ਤੋਂ ਜਿਤ ਆਵਦ।  
5
 ਸੰਤਤ = ਵਨਰੰਤਰ, ਲਿਾਤਾਰ, ਇੁੱ ਕ ਰਸ 

6
 ਿਾਹਯਾਰਥ = ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ (ਚੀਿਾਂ) 

7
 ਸ਼ੁਵਤ – ਿੇਦ (ਵਕਉਵਕ ਪ ਰਾਣੇ ਿੇਵਲਆਂ ਵਿਚ ਿੇਦ ਵਲਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀ ਸਨ  ਸ ਣੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ (ਸ਼ਰਵਤ) 

8
 ਪੰਵਜਕਾ = ਵਨਰੰਤਰ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਵਜਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਵਖਆਨ ਕੀਤਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਕਵਲਆਣ ਰਕਵਸ਼ਤ (829 ਈ) 
ਕਵਲਆਣ ਰਕਵਸ਼ਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਿਰਮਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਿਰੰ ਥ ਵਲਖੇ ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

ਸਰਿਿਯ-ਵਸੁੱ ਵਿ-ਕਾਵਰਕਾ9: ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

ਸ਼ਰ ਵਤ ਪਰੀਕਸ਼ਾ: ਇਸ ਵਿਚ ਿਰਮਿਰੰ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਅਨਯਾਪਹੋ-ਵਿਚਾਰ-ਕਾਵਰਕਾ: ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ (ਉਲਟ) ਨੰੂ ਕਾਰਜ 
ਕਰਕੇ (ਅਪੋਹ), ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

ਈਸ਼ਿਰ-ਭੰਿ-ਕਾਵਰਕਾ: ਇਸ ਵਿਚ ਈਸ਼ਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਿਰਮੋਤਰਾਚਾਰੀਆ (848 ਈ) 
ਿਰਮੋਤਰਾਚਾਰੀਆ ਨੰੂ ਕਵਲਆਣ ਰਕਵਸ਼ਤ ਅਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਿਾਸੀ, ਿਰਮਾਕਰ ਦੁੱ ਤ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਹਮਣ 
ਤਾਰਵਕਕ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਿਰਮੋਤਰ ਦੇ ਰਵਚਤ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 

ਵਨਆਇਵਬੰਦੂ ਟੀਕਾ: ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ਵਨਆਇਵਬੰਦੂ ਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਣ ਪਰੀਕਸ਼ਾ: ਇਸ ਵਿਚ ਸਹੀ (ਸਮਯਕ) ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੀਵਖਆ 
ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਅਪਹੋਨਾਮ ਪਰਕਰਣ10: ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ (ਉਲਟ) ਨੰੂ ਖਾਰਜ (ਵਨਸ਼ੇਿ) ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ 
ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਪਾਰਲੋਕ11 ਵਸੁੱ ਵਿ: ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਲੋਕ ਜਿਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

ਕਸ਼ਣਭੰਿ ਵਸੁੱ ਵਿ: ਇਸ ਵਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਛਣਭੰਿਰਤਾ12 ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਪਰਮਾਣ-ਵਿਵਨਸ਼ਚਯ ਟੀਕਾ: ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮਾਣ-ਵਿਵਨਸ਼ਚਯ  ਉੱਪਰ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

                                            
 
9
 ਸਰਿਿਯ = ਸਭ ਕ ਝ ਜਾਣਨਿਾਲਾ, ਸਰਿਵਿਆਤਾ, ਵਸੁੱ ਵਿ = ਕਰਾਮਾਤ, ਅਲੌਵਕਕ ਸ਼ਕਤੀ 

10
 ਪਰਕਰਣ = ਖੋਜ ਿਰੰ ਥ ਜਾਂ ਵਨਬੰਿ 

11
 ਪਰਲੋਕ = ਉਹ ਸਥਾਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਛੁੱ ਡਣ ਵਪੁੱਛੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਿ 

12
 ਵਛਣਭੰਿਰਤਾ = ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਛਣ ਭਰ ਹੋਂ ਦਾ ਵਸਿਾਂਤ 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 15 ਕ ੁੱ ਲ 21 
 

ਮ ਕਤਾ ਕ ੰ ਭ (900 ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) 
ਮ ਕਤਾ ਕ ੰ ਭ ਨੰੂ ਿਰਮੋਤਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਰਮੋਤਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਿਰੰ ਥ ‘ਕਸ਼ਣਭੰਿ ਵਸੁੱ ਵਿ’ ਉੱਪਰ 
‘ਕਸ਼ਣਭੰਿ-ਵਸੁੱ ਵਿ ਵਿਆਵਖਆ’ ਨਾਮਕ ਇਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਵਲਖੀ, ਵਜਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ 
ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਅਰਚਟ (ਲਿਪਿ 900 ਈ ) 
‘ਸਦਦਰਸ਼ਨ-ਸਮ ਚਯ ਵਿਰੁੱ ਤੀ’ ਿਰੰ ਥ ਦੇ ਜੈਨੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਿ ਣਰਤਨ ਸੂਰੀ (ਜੀਿਨਕਾਲ 1409 ਈ) ਅਰਚਟ ਦੀ ਰਚਨਾ 
‘ਤਰਕਟੀਕਾ’ ਦਾ ਵਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਇਕ ਹੋਰ ਜੈਨੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ, ਰਤਨਪਰਭ ਸੂਰੀ, ਵਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ 
ਿਰੰ ਥ “ਵਸਆਦਿਾਦ-ਰਤਨਾਕਰਾਿਤਾਵਰਕਾ” 1181 ਈ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ, ਿੀ ਅਰਚਟ ਦਾ ਵਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਨਮਤ ਦੇ 
ਇਕ ਹੋਰ ਿਰੰ ਥ ‘ਵਨਆਇਆਿਤਾਰ ਵਿਿਰਤੀ”13 ਤੋਂ ਐਸਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਰਚਟ, ਿਰਮੋਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ 
ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਚਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ‘ਹੇਤ ਵਬੰਦੂਵਿਿਰਣ’ ਨਾਮਕ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ ਜੋ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੇ 
‘ਹੇਤ ਵਬੰਦ ’ ਉੱਪਰ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। । ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੰੂ ਚਾਰ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ: 

(1) ਸਿੈਭਾਿ, 
(2) ਕਾਰਯ, 
(3) ਅਨਉਪਲਬਿੀ, 
(4) ਸ਼ਬਦਲਕਸ਼ਣ ਵਿਆਵਖਆ। 

ਅਸ਼ੋਕ ( 900 ਈ ) 
ਪੰਡਤ ਅਸ਼ੋਕ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ ਲਿਪਿ 900 ਈ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ 
ਦੋ ਪਰਕਰਣ ਵਲਖੇ ਜੋ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

ਅਿਯਿੀ ਵਨਰਾਕਰਣ14: ਅਖੰਡ (ਸਮਿਰ) ਦਾ ਵਨਰਾਕਰਣ। ਇਹ ਉਸ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 
ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਮਿਰ (ਜੀਿਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਜਾਂ ਅਿਯਿੀ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਿਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕੁੱਠ ਜਾਂ 
ਇਕੁੱਤਰੀਕਰਣ (ਸੰਿਰਵਹ) ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਿਯਿਾਂ (ਭਾਿਾਂ) ਦੇ ਇਕੁੱਠ ਨੰੂ ਹੀ ਅਿਯਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਇਕੁੱਠ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਅਿਯਿ (ਖੰਡ) ਅਤੇ ਅਿਯਿੀ (ਅਖੰਡ) ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ 
ਅਵਨਿੱਤ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਸਮਿਾਯ ਸੰਬੰਿ ਨਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਮਾਨਯ ਦੂਸ਼ਣ ਵਦਕ ਪਰਸਾਵਰਤਾ: ਸਾਮਾਨਯ (ਵਿਆਪਕ) ਦੇ ਖੰਡਨ ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪਸਾਰ (ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ)। 
ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ਿੀ ਇਸ ਿੁੱਲ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਵਕ ਸਾਮਾਨਯ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। 

                                            
 
13

 ਵਨਆਇਆਿਤਾਰ = ਵਨਆਇ ਦਾ ਵਿਿਰਣ, ਵਿਵਿਰੁੱ ਵਤ = ਵਿਆਵਖਆ ਜਾਂ ਪਰਿਟਾਿਾ 
14

 ਅਿਯਿ = ਭਾਿ, ਖੰਡ; ਅਿਯਿੀ = ਸਮਿਰ, ਅਖੰਡ; ਵਨਰਾਕਰਣ = ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ, ਰੁੱਦ ਕਰਨਾ 
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ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਭਾਿੇ ਅਸੀਂ ਹੁੱ ਥ ਦੀਆਂ ਅਲਿ 
ਅਲਿ ਉਂਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰੰ ਤੂ ‘ਉਂਿਲਤਾ’ ਿਰਿੀ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨਯ ਚੀਿ ਨਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ 
ਸਕੀਏ। 

ਚੰਦਰ ਿੋਵਮਨ ( 925 ਈ ) 
ਚੰਦਰ ਿੋਵਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਖੁੱਤਰੀ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਬੰਿਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਖਣ-ਬ ੁੱ ਿੀ ਦੇ 
ਮਾਲਕ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਾਵਹਤ, ਵਿਆਕਰਣ, ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ, ਖਿੋਲਸ਼ਾਸਤਰ, ਸੰਿੀਤ, ਲਵਲਤ ਕਲਾ ਅਤੇ 
ਔਸ਼ਿਵਿਵਿਆਨ ਿਰਿੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਵਿਚ ਵਨਪ ੰ ਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਚਾਰੀਆ ਸਵਥਰਮਤੀ ਦੀ ਰੇਖ-ਦੇਖ ਥੁੱ ਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਵਭਿਰਮ ਵਪਟਕਾਂ ਦੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਿਰ ਆਰੀਆ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬ ੁੱ ਿ ਿਰਮ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਉਹ ਬੋਿੀ ਦੇਿਤੇ ਅਿਲੋਕੀਤੇਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਦੇਿੀ ਤਾਰਾ ਦੇ ਬੜ ੇਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ 
ਿਵਰੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ‘ਤਾਰਾ’ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਛਾਦੀ ਦਾ ਪਰਸਤਾਿ ਿੋਵਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱ ਵਖਆ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਕ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪੂਜਣਯੋਿ ਦੇਿੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਿ ੁੱ ਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ 
ਿੋਵਮਨ ਨੰੂ ਇਕ ਸੰਦੂਕ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਿੰਿਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਸ ੁੱ ਟ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਸਮ ੰ ਦਰ ਵਿਚ ਵਡਿਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ, 
ਿੰਿਾ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ ਦੀਪ (ਟਾਪੂ) ‘ਤੇ ਜਾ ਅਟਵਕਆ। ਿੋਵਮਨ ਨੇ ਸ਼ਰਿਾ ਭਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇਿੀ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ 
ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲ ਆਏ। ਉਹ ਕ ਝ ਸਮਾ ਇਸੇ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ ਚੰਦਰਦੀਪ ਪੈ ਵਿਆ। ਬੋਿੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਪੁੱ ਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਦੇਿ 
ਅਿਲੋਵਕਤੇਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਦੇਿੀ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਵਹਲੋ ਪਵਹਲ ਉੱਥੇ ਵਸਰਫ ਮਵਛਆਰੇ (ਕੈਿਰਤ) ਹੀ 
ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਿੀ ਉਸ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਿਸਣੇ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਿਏ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਵਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਿਡੇਰੇ ਚੰਦਰ ਿੋਵਮਨ ਦਾ ਵਿਕਰ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 
ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਪਾਵਣਨੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਉੱਪਰ ਵਲਵਖਆ “ਭਾਸ਼ਯ” ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ 
ਪਵੜਹਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਿਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਿੈ ਪਾਵਣਨੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ 
ਅਵਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ “ਚੰਦਰ ਵਿਆਕਰਣ” ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾਲੰਦਾ ਆਏ ਵਜੁੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬੋਿੀ ਵਰਸ਼ੀ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਅਚਾਰੀਆ ਨਾਿਅਰਜ ਨ ਦੀ ਮਾਵਿਆਮਕ 
ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦ ੇਵਟੁੱ ਪਣੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਪਰ ਚੰਦਰ ਿੋਵਮਨ ਸਿੈ ਯੋਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਅਨ ਯਾਈ ਸਨ 
ਵਜਸ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਆਰੀਆ ਅਸੰਿਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਦੀ ਪਾਵਣਨੀ ਦੀ 
ਵਿਆਕਰਣ ਉੱਪਰ ਰਚਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਿੋਵਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਸ ੁੱ ਟ ਵਦੁੱ ਤੀ ਵਕ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ 
ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕ ਝ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਰਦਾਤ ਿੇਲੇ ਦੇਿੀ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦੇਿ ਅਿਲੋਵਕਤੇਸ਼ਿਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਟ 
ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਕਹਾ “ਭਾਿੇਂ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ ਇਕ ਵਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਵਭਮਾਨੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਦੂਵਜਆਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ 
ਵਿਆਦਾ ਉਪਯੋਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬੇਹੁੱ ਦ ਚੰਿੀ ਸਾਬਤ ਹੋਿੇਿੀ।“ ਇਹ ਕਵਹਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਿਰੰ ਥ ਨੰੂ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ 
ਕੁੱਢ ਵਲਆ ਵਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਖੂਹ “ਚੰਦਰ ਕੂਪ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਣ ਲੁੱ ਿਾ। ਪਰ ਚੰਦਰਕੀਰਤੀ, 
ਚੰਦਰ ਿੋਵਮਨ ਦੇ ਬੜੇ ਿੁੱ ਡ ੇਪਰਸੰਸਕ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਿੋਵਮਨ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ 
ਪਹ ੰ ਚਣ ‘ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਵਤੰਨ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸ ਆਿਤ ਕੀਤਾ; ਦੋ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਿੋਵਮਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਦੇ ਦੇਿਤਾ 
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ਮੰਜ ਸ਼ਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਰਥਯਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਨਿਰ ਵਿਚ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਲੂਸ ਸਮੇਤ ਿ ਿਰੀ ਵਜਸ ਵਿਚ 
ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮੰਜ ਸ਼ਰੀ ਦੀ ਮਵਹਮਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਿਾਏ।  

ਚੋਦਰ ਿੋਵਮਨ ਨੇ ਵਨਆਇਲੋਕ-ਵਸੁੱ ਵਿ (ਵਨਆਇਵਸਿਯਲੋਕ) ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਲਵਖਆ। ਇਸ ਦਾ 
ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਪਰਾਵਿਆਕਰ ਿ ਪਤ ( 940 ਈ ) 
ਪਰਾਵਿਆਕਰ, ਵਜਸ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 940 ਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ: 

ਪਰਮਾਣ ਿਾਰਤਕਆਲੰਕਾਰ: ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣਿਾਰਤਕ ਿਰੰ ਥ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਸਵਹਅਿਲੰਬ15-ਵਨਸਚੈ: ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ‘ਿਸਤੂਆ’ਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਵਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ’ 
ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ 
ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਅਚਾਰੀਆ ਵਜਤਾਵਰ ( 940 - 980 ਈ ) 
ਵਜਤਾਵਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਬਰਾਹਮਣ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤਾ ਿਰਭਪਾਦ, ਿਾਰੇਂਦਰ (ਬੰਿਾਲ) ਦੇ ਰਵਹਣ 
ਿਾਲੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਉਹ ਬੋਿੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੰਜ ਸ਼ਰੀ ਦੇ ਭਿਤ ਬਣੇ। ਵਿਕਰਮਾਵਸ਼ਲਾ 
ਮਹਾਵਿਵਦਆਲੇ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਪੰਵਡਤ ਦੀ ਪਦਿੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਵਜਤਾਵਰ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਉੱਪਰ 
ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ: 

ਹੇਤ ਤਤਿ ਉਪਦਸ਼ੇ: ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਤ  ਦੀ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਿਰਮ-ਿਾਰਮੀ ਵਿਵਨਸ਼ਚਯ: ਪੁੱ ਖ (ਿਾਰਮੀ) ਅਤੇ ਸਾਿਯ (ਿਰਮ) ਬਾਰੇ ਵਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਬਾਲਅਿਤਾਰ ਤਰਕ: ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਤਰਕ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ 
ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਵਜਨ ( 940 ਈ ) 
ਵਜਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 940 ਈ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਰਮਾਣਿਾਰਤਕਅਲੰਕਾਰਟੀਕਾ ਨਾਮੀ ਿੰਥ ਵਲਵਖਆ। 
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 ਸਵਹਅਿਲੰਬ = ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਵਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ। 
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ਰਤਨਕੀਰਤੀ ( 940 - 1000 ਈ ) 
ਰਤਨਕੀਰਤੀ, ਵਿਕਰਮਾਵਸ਼ਲਾ ਵਿਸ਼ਿਵਿਵਦਆਲੇ ਵਿਚ ਅਵਿਆਪਕ ਸਨ। ਇਹ ਿਰਮੋਤਰ, ਵਨਆਇਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 
ਿਾਚਸਪਤੀ ਵਮਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ “ਅਪੋਹ” ਅਤੇ “ਸ਼ਣ-ਭੰਿ” ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਅਸਵਹਮਤ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਪਰਕਰਣ ਵਲਖੇ: “ਅਪੋਹਵਸੁੱ ਵਿ” ਅਤੇ “ਕਸ਼ਣਭੰਿਵਸੁੱ ਵਿ”। 

ਪਵਹਲੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਉਹ ਅਪੋਹ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ ਝਾਉ ਪੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ਵਕਸੇ 
ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਿ ਨੰੂ ਪਰਿਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਿਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਅਲਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ 
ਵਭੰਨ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਨਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿੀ ਪਰਿਟਾਿਾ 
ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕੋ ਸਮੇ, ਵਕਸੇ ਚੀਿ ਦੇ ‘ਭਾਿ’ ਅਤੇ ‘ਅਭਾਿ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ, ਦੋਿੇਂ ਹਾਂਿਾਚਕ ਅਤੇ ਨਾਂਿਾਚਕ ‘ਅਨ ਮਾਨ’ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਭ ਿਸਤੂਆਂ 
ਵਛਣ-ਭੰਿਰ (ਪਲ ਭਰ ਲਈ) ਹਨ, ਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ, ਵਨਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਵਤੰਨ ਵਛਣਾਂ (ਪਲਾਂ) ਦੀ 
ਕੋਈਿਰੂਰਤ ਨਹੀ  ਹੈ।  

ਰਤਨ ਿਜਰ ( 979 - 1040 ਈ ) 
ਰਤਨ ਿਜਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਰਾਹਮਣ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪੂਰਿਜ (ਿਡੇਰੇ) ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਤੇ 
ਤੀਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤਾ ਹਰੀ ਭਦਰ ਨੇ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਤਨ ਿਜਰ ਨੇ 36 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਤੁੱ ਕ ਬੋਿੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ “ਯ ਕਤੀ-ਪਰਯੋਿ” ਨਾਮ ਦਾ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ। 
ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਯ ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਵਜਨ ਵਮਤਰ ( 1025 ਈ ) 
ਵਜਨ ਵਮਤਰ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 1025 ਈ ਦੇ ਇਰਦ ਵਿਰਦ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ 
ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਦੇਿ, ਦਾਨਵਸ਼ਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਵਤੁੱ ਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਿਰੰ ਥਾਂ ਨੰੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨ ਿਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ‘ਵਨਆਇ-ਵਬੰਦ-ੂਵਪੰਡਾਰਥ’ 
ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ ਜੋ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ‘ਵਨਆਅਵਬੰਦੂ’ ਦੇ ਭਾਿਰਥਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ 
ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਦਾਨਸ਼ੀਲ ( 1025 ਈ ) 
ਦਾਨਸ਼ੀਲ (ਦਾਨਸ਼ਰੀਲ) ਦਾ ਜਨਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਿਪਿ 1025 ਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਰਵਹਤ ਭਦਰ, 
ਵਜਨਵਮਤਰ, ਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਦੇਿ ਅਤੇ ਵਤਲੋਪਾ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਤੁੱ ਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਵਕਰਤ ਿਰੰ ਥਾਂ 
ਨੰੂ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨ ਿਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ “ਪ ਸਤਕ ਪਾਠਉਪਾਯ” ਨਾਮ 
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ਦਾ ਇਕ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ ਵਜਸ ਵਿਚ ਪ ਸਤਕਾਂ ਪੜਹਨ ਦੀ ਵਿਿੀ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ 
ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਵਿਆਨਸ਼ਰੀ ਵਮਤਰ ( ਲਿਪਿ 1040 ਈ ) 
ਵਿਕਰਮਾਵਸ਼ਲਾ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਲੇ ਦੇ ‘ਮਹਾਨ ਥਮ’ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਿਆਨਸ਼ਰੀ ਵਮਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਬੰਿਾਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿੌੜ 
ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ “ਕਾਰਯ-ਕਾਰਣ ਭਾਿਵਸੁੱ ਵਿ” ਨਾਮਕ ਇਕ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ। ਇਸ ਵਿਚ 
ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ 
ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਵਿਆਨਸ਼ਰੀ ਭਦਰ ( ਲਿਪਿ 1050 ਈ ) 
ਵਿਆਨਸ਼ਰੀ ਭਦਰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਤਾਰਵਕਕ ਸਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਾਹਮਣ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਤੁੱ ਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਵਜੁੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸਵਕਰਤ 
ਿਰੰ ਥਾਂ ਦਾ ਅਨ ਿਾਦ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਵਤੁੱ ਬਤ ਵਿਚ ਉਹ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਆਨਸ਼ਰੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦ ੇ
ਸਨ। ‘ਪਰਮਾਣ ਵਿਵਨਸ਼ਚਯ ਟੀਕਾ’ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਲਵਖਆ ਿਰੰ ਥ ਹੈ ਜੋ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਵਿਵਨਸ਼ਚਯ 
ਉੱਪਰ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਹ ਅਨ ਿਾਦ 
ਵਿਆਨਸ਼ਰੀ ਨੇ ਸਿੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਰਤਨਾਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ( ਲਿਪਿ 1400 ਈ ) 
ਤਰਨਾਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਪਨਾਮ ‘ਕਵਲਕਾਲ ਸਰਿੁੱ ਵਿਆ’, ਸਰਿਾਸਤੀਿਾਦ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਵਿਕਰਮਾਵਸ਼ਲਾ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਲੇ ਤੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਦਆ ਵਜਤਾਵਰ, ਰਤਨਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ। ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁੱ ਦੇ ‘ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਿੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਵਸਿਾਂਤ ਨੰੂ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
‘ਛੰਦ’ ਉੱਪਰ ‘ਛੰਦੋਰਤਨਾਕਰ’ ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ ਅਤੇ ਤਰਕ ਉੱਪਰ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿਰੰ ਥ ਵਲਖੇ: 

ਵਿਵਿਆਪਤੀ-ਮਾਤਰ ਵਸੁੱ ਵਿ: ਇਸ ਵਿਚ ਵਸਰਫ ਵਿਆਨ ਦੀ ਵਿਵਿਆਪਤੀ (ਐਲਾਨ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
ਇਹ ਅਨ ਿਾਦ ਇਕ ਨੇਪਾਲੀ ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਂਤੀਭਦਰ ਨੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਅੰਤਰਵਿਆਪਤੀ: ਇਸ ਵਿਚ ਆਂਤਵਰਕ (ਅੰਦਰਲੇ) ਅਵਨਿੱਖੜ ਸੰਬੰਿ (ਵਿਆਪਤੀ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਵਕ ‘ਹੇਤ ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਿਯ’ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਨਿੱਖੜਿੇਂ ਸੰਬੰਿ ਨੰੂ ਵਕਸੇ 
ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਿੀ ਸੰਕਲਵਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਵਕ ‘ਪਕਸ਼’ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਿੀ ਸੰਕਲਵਪਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਯਮਾਰੀ ( ਲਿਪਿ 1050 ਈ ) 
ਯਮਾਰੀ, ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਆਰਥਕ 
ਿਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰਮਵਸ਼ਲਾ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਲੇ ਵਿਚ ਪਦਿੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ‘ਪਰਮਾਣ-
ਿਾਰਤਕਅਲੰਕਾਰ ਟੀਕਾ’ ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ ਜੋ ਪਰਾਵਿਅਕਰ ਿ ਪਤ ਦੇ ‘ਪਰਮਾਣਿਾਰਤਕਅਲੰਕਾਰ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਸ਼ੰਕਰਆਨੰਦ ( ਲਿਪਿ 1050 ਈ ) 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਬਰਾਹਮਣ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਰਅਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਭਵਿਵਦਆਿਾਂ ਵਿਚ ਵਨਪ ੰ ਨ ਸਨ, 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ‘ਪਰਮਾਣਿਾਰਤਕ ਟੀਕਾ’ ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਪਰਮਾਣ 
ਵਿਰਤਕ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਲਵਖਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ 
ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

ਸੰਬੰਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾਨ ਸਾਰ: ਇਹ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੇ ਿਰੰ ਥ ‘ਸੰਬੰਿ ਪਰੀਕਸ਼ਾ’ ਉੱਪਰ ਇਕ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਅਪਹੋਵਸੁੱ ਵਿ: ਇਸ ਵਿਚ “ਇਕ ਚੀਿ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਉਲਟ ਚੀਿ ਨੰੂ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ” ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਪਰਵਤਬੰਿ ਵਸੁੱ ਵਿ: ਇਸ ਵਿਚ ‘ਕਾਰਣਾਤਮਕ ਸੰਬੰਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ 
ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਸ਼ ੁੱ ਭਕਰ ਿ ਪਤ ( ਲਿਪਿ 1080 ਈ ) 
ਸ਼ ੁੱ ਭਕਰ ਿ ਪਤ, ਵਿਕਰਮਾਵਸ਼ਲਾ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਲੇ ਦੇ ਮ ਖੀ ਅਭੇਆਂਕਰ ਿ ਪਤ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਸਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 
ਵਿਆਰਿੀ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਆਦਾਤਰ 
ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਿਾਰਤ ਹਨ। ਜੈਨੀ ਤਾਰਵਕਕ ਹਰੀਭਦਰ ਸੂਰੀ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੋਕਸ਼ਾਕਰ ਿ ਪਤ ( ਲਿਪਿ 1100 ਈ ) 
ਮੋਕਸ਼ਾਕਰ ਿ ਪਤ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 12ਿੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਮਹਾਨ ਬੋਿੀ ਵਿਹਾਰ 
ਜਿਦਲ (ਬੰਿਾਲ) ਦੇ ਮ ਖੀ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ’ ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ ਵਜਸ ਵਿਚ 
ਸ਼ਬਦਸੰਿਯਾ (ਤਰਕ ਵਿਚ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਸਵਕਰਤ ਰੂਪ ਿ ਆਚ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ 
ਪਰ ਵਤੁੱ ਬਤੀ ਅਨ ਿਾਦ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਵਤੰਨ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼; (2) 
ਸਿਾਰਥਅਨ ਮਾਨ; ਅਤੇ (3) ਪਰਾਰਥਅਨ ਮਾਨ। 
------------------ 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 21 ਕ ੁੱ ਲ 21 
 

ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਦੇਵਖਆ ਹੈ, ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦੇ ਅਨਵਿਣਤ ਅਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, 
ਆਪਣੀ ਵਨਿੇਕਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬੜਾ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ 
ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਬਰਾਹਮਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤਾਰਵਕਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ 
ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਿੰਿਾਵਰਆ। ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਕਸ਼ਪਾਦ (ਪਵਹਲੀ ਸਦੀ ਈ) ਦੇ ਪੰਜ ਅਿਯਿੀ (ਪੰਚਾਿਯਿ) 
ਤਰਕਿਾਕ ਨੂੰ , ਨਿਾਰਜ ਨ (ਤੀਜੀ ਸਦੀ ਈ) ਨੇ ਵਸਰਫ ਵਤੰਨ ਅਿਯਿੀ ਹੀ ਮੰਵਨਆ। ਇੁੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱ ਸ ਨਹੀ, ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਨੂੰ  
ਅੁੱ ਿੇ ਿਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਚਾਰੀਆ ਵਦਿਨਾਿ (ਪੰਜਿੀ ਸਦੀ ਈ) ਨੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਸੋਲਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਵਸਰਫ ਇਕ 
“ਪਰਮਾਣ” ਨੂੰ  ਹੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਬਹ ਤ ਦੇਰ ਤੁੱ ਕ ਨਾ ਚਲ 
ਸਵਕਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬੋਿੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਿੀ ਭਾਰਤ ਿਰਸ਼ ਦੀ ਿਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ 
ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਵਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਇਵਤਹਾਸਕ ਕਾਰਣ ਹਨ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਮਿਹਬ ਦਾ ਸੰਘਾਰਨੀ ਪਰਿੇਸ਼ 
ਕਾਫੀ ਵਨਰਣਾਇਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਵਤਹਾਸਕ ਹਲਚਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼, 
ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਦਿੰਦਾਤਮਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ  ਉਥਲ ਪ ਥਲ ਕਰਕੇ ਦਵਹਸ਼ਤ-ਿਰਦੀ, ਜਬਰ, ਖੌਫ ਅਤੇ 
ਤਸ਼ੁੱਦਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੁੱਟੜ ਅਤੇ ਇੰਤਹਾ-ਪਸੰਦ ਨਿਰੀਏ ਨੂੰ  ਇਲਾਹੀ-ਫਰਮਾਨ ਦੁੱ ਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ  ਖੂਬ ਲਤਾਵੜਆ ਅਤੇ ਕ ਚਵਲਆ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਬੋਿੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੁੱ ਡ ਕੇ 
ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਲ ਜਾ ਵਨਕਲੇ ਜਾਂ ਵਫਰ ਸਵਹਮੇ ਕ ਚਲੇ ਨੌ-ਮਿਹਬੀ ਹੋ ਿਏ। ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ 
ਅਸੀ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਇਨਹ ਾਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਮ ਤਾਵਲਆ ਕਰਾਂਿੇ।  

... ਚਲਦਾ    


