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ਜੈਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ (1)
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਨੂੰ ਸਵਹਜੇ ਹੀ ਵਤੰ ਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,


ਪਰਾਚੀਨ ਕਾਲ (550 ਈ ਪੂ – 400 ਈ)



ਮੁੱ ਿਿਰਤੀ ਕਾਲ (400 ਈ – 1200 ਈ)



ਨਿ-ਬਰਾਹਮਣ ਕਾਲ (900 ਈ – 1900 ਈ)

ਪਰਾਚੀਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ, ਵਜਸ ਦਾ ਅਰਸਾ 550 ਈ ਪੂ ਤੋਂ 400 ਈ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ
ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਿੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੰ ਚਾ। ਿਾਤਸਯਾਇਨ (150 ਈ) ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਲਖਾਰੀ ਮੰ ਵਨਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰੰ ਪਰਾ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਪਰ ਟੀਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਪੁੱ ਿਰ ਤੇ ਹੀ। ਮੌਵਲਕ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਇਸ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰ ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆਇਆ।
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰ ਮ ਜੈਨਮਤ ਅਤੇ ਬੁੱ ਿਮਤ ਦੇ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ
ਿੂੜਹ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਬਲਵਕ ਨਿੀ ਵਦਸ਼ਾ ਿਲ ਿੀ ਿਿਾਇਆ। ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਹਾਂਿੀਰ

(ਜੈਨ) ਅਤੇ ਵਸਿਾਰਥ (ਿੌਤਮ ਬੁੱ ਿ) ਸਨ ਵਜਨਹਾ ਦਾ ਜੀਿਨ ਕਾਲ 600 ਈ ਪੂ ਦੇ ਲਿਪਿ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ
ਸੰ ਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਅਨਆਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱ ਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਿਰਿੇ ਿੰ ਝਲਦਾਰ ਮਸਵਲਆਂ ਨੂੰ ਸਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਨਤੀਵਜਆਂ ਤੇ ਪਹੰ ਚੇ। 450 ਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਵਦਨਨਾਿ ਅਤੇ ਜੈਨ ਤਾਰਵਕਕ ਵਸੁੱ ਿਾਸੇਨ ਵਦਿਾਕਰ ਿਰਿੇ

ਮਹਾਨ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ‘ਿਰਮ’ ਅਤੇ ਅਵਿਆਤਮਿਾਦ ਤੋਂ ਅਲੁੱਿ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ

ਵਲਆਂਦਾ। ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱ ਿਕਾਲੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦਾ ਕਾਲ 400 ਈ ਤੋਂ 1200 ਈ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱ ਿਕਾਲੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਵਿਚ ਬੋਿੀ ਅਤੇ ਜੈਨ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅੁੱ ਿੇ ਰਹੀ ਜਦ ਵਕ ਪਰਾਚੀਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਹਮਣ
ਪਰੰ ਪਰਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕ ਪਰਾਚੀਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਿਸਤੂ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਪਰਮਾਣ, ਪਰਮੇਯ ਆਵਦ)

ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱ ਿਕਾਲੀਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਵਸਰਫ ਇਕ ਪਦਾਰਥ, ਪਰਮਾਣ, ਤਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਣ ਦੇ
ਵਸਿਾਂਤ ਦਾ ਇਸ ਪੁੱ ਿਰ ‘ਤੇ ਵਿਿੇਚਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਵਕ ਇਹ ਬਰਾਹਮਣ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਪੁੱ ਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਿੂ ਹੰ ਦਾ
ਸੀ। ‘ਅਨਮਾਨ’ ਜੋ ਪਰਾਚੀਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸੰ ਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਪਵਟਆ ਵਿਆ, ਇਹ ਮੁੱ ਿਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਣ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਥੁੱ ਲੇ ਅੁੱ ਿੇ ਆਇਆ।

ਮਹਾਂਿੀਰ ਦਾ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ (599 – 527 ਈਪੂ)
ਜੈਨੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਨਸਾਰ ਸਮੇ ਸਮੇ ਦਨੀਆ ਵਿਚ ਵਰਸ਼ੀ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਵਜਨ’ ਜਾਂ ‘ਤੀਰਥੰ ਕਰ’
(ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਲਖਣ ਿਾਲਾ) ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ। ‘ਵਜਨ’ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਹੈ ਵਿਜੇਤਾ ਅਤੇ ਤੀਰਥੰ ਕਰ ਦੀ ਉਪਾਿੀ ਉਨਹਾਂ ਇਸਤਰੀ-

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

1 ਕੁੱ ਲ 9

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਪਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿੀ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਨਮਨਕੋਟੀ ਦੇ ਸਭਾਉ ਉੱਪਰ ਵਜੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਤਮ ਸੁੱ ਚ
ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਹੋਿੇ।
ਜੈਨੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਜਨ’ ਦੇ ਅਨਯਾਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੀਆ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਕਾਲ ਚੁੱ ਕਰ ਵਿਚ ਚੌਿੀਹ (24)
ਤੀਰਥੰ ਕਰ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਲ ਚੁੱ ਕਰ ਦੋ ਹਨ: ਉਤਸਰਵਪਣੀ1 (ਅੁੱ ਿੇ ਿਿਣਾ) ਅਤੇ ਅਿਸਰਵਪਣੀ (ਵਪੁੱ ਛੇ
ਹਟਣਾ)। ਉਤਸਰਵਪਣੀ ਦੇ 24 ਤੀਰਥੰ ਕਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: ਸ਼ਰੀਵਨਿਾਸ, ਸਾਿਰ, ਮਹਾਸਾਿ, ਵਿਮਲਪਰਭ, ਸ਼ਰੀਿਰ, ਸਦੁੱ ਤ,
ਅਮਲਪਰਭ, ਉੱਿਰ, ਅੰ ਵਿਰ, ਸੰ ਮਵਤਰ, ਵਸੰ ਿਨਾਥ, ਕਸਮਾਂਜਵਲ, ਵਸ਼ਿਿਣ, ਉਤਸਾਹ, ਿਯਾਨੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਿਮਲੇ ਸ਼ਰ,
ਯਸ਼ੋਿਰ, ਵਕਰਸ਼ਨਮਵਤ, ਿਯਾਨਮਵਤ, ਸ਼ੁੱ ਿਮਵਤ, ਸ਼ਰੀਭਦਰ, ਮਾਵਤਕਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ।
ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਿਰਤਮਾਨ ਅਿਸਰਵਪਣੀ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਵਿਚ ਇਹ 24 ਤੀਰਥੰ ਕਰ ਹੋਏ ਹਨ: ਵਰਸ਼ਭਦੇਿ (ਜਾਂ ਆਵਦਨਾਥ),
ਅਵਜਤਨਾਥ, ਸੰ ਭਿਨਾਥ, ਅਵਭਨੰਦਨ-ਨਾਥ, ਸਮਵਤਨਾਥ, ਪਦਮਪਰਭ, ਸਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ, ਚੰ ਦਰਪਰਭ, ਪਸ਼ਪਦੰ ਤ, ਸ਼ੀਤਲਨਾਥ,
ਸ਼ਰੇਯਾਂਸਨਾਥ, ਿਾਸਪੂਜਯ ਸਵਾਮੀ, ਵਿਮਲਨਾਥ, ਅਨੰਤਨਾਥ, ਿਰਮਨਾਥ, ਸ਼ਾਵਤਨਾਥ, ਕੰ ਥਨਾਥ, ਅਮਰਨਾਥ, ਮੁੱ ਵਲਨਾਥ,
ਸਵਨਸਿਰਤਨਾਥ, ਨਵਮਨਾਥ, ਨੇਵਮਨਾਥ, ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਅਤੇ ਮਹਾਂਿੀਰ ਸਵਾਮੀ (ਜਾਂ ਿਰਿਮਾਨ)।
ਮਹਾਂਿੀਰ (ਮਹਾਨ ‘ਿੀਰ’) ਸਭ ਤੋਂ ਵਪਛਲੇ , ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੀਰਥੰ ਕਰ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱ ਿ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ
ਉਮਰ ਵਿਚ ਿੁੱ ਡੇ ਸਨ। ਜੈਨੀ ਰਿਾਇਤ ਅਨਸਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਿ ਦੇਸ਼ (ਵਬਹਾਰ) ਵਿਚ ਕਸ਼ੁੱ ਤਰੀਆ-ਕੰ ਡਿਰਾਮ ਵਿਖੇ
599 ਈਪੂ ਵਿਚ, ਇਕ ਕੁੱ ਸ਼ਯਪ ਖੁੱ ਤਰੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਲਿਪਿ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ 527
ਈਪੂ ਵਿਚ ਵਨਰਿਾਣ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਂਿੀਰ ਨੂੰ ਜੈਨਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ 28 ਿਰਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਹਾ ਦੇ ਵਪਤਾ ਸਰਿਿਾਸ
ਹੋ ਿਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਪੁੱ ਛੋਂ ਦੋ ਿਰਹੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਰਾਜਪਾਟ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਿਾਰਵਮਕ ਜੀਿਨ ਵਿਚ ਪਰਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ (12) ਸਾਲ ਤਪੁੱ ਵਸਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਪੁੱ ਵਸਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕੈਿਲਯ2 ਅਿਸਥਾ ਸ਼ਰੂ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਿਯ3 ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਣ ਲੁੱਿਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥੰ ਕਰ, ਅਰਥਾਤ ਮਕਤੀਮਾਰਿ ਦੇ
ਸੰ ਸਥਾਪਕ ਮੰ ਨੇ ਜਾਣ ਲੁੱਿੇ। ਵਕਉਂਵਕ ਜੈਨਮਤ ਮਹਾਂਿੀਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਿੀ ਪਰਚਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪੂਰਿਜ ਤੀਰਥੰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਅਥਿਾ ਵਿਆਵਖਆਕਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
ਮਹਾਂਿੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੀਹ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਿਾਰਮਕ ਪੁੱ ਿਤੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਪੁੱ ਸਿੀਆਂ ਦੀ ਇਕ
ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਸੰ ਿਠਨ ਵਿਚ ਿਜ਼ਾਰੇ। ਇਸ ਸੰ ਿਠਨ ਵਿਚ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਲੀਨ ਖੁੱ ਤਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਸਤਰੀ-ਪਰਸ਼ ਹੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਹਾਂਿੀਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿ ਥੁੱ ਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਅਤੇ ਵਦਿੰ ਬਰ ਵਫਰਵਕਆਂ ਦੇ ਅਨਯਾਈ ਿੀ
ਰਲੇ ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਵਤਆਿ ਬਾਰੇ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।

1

ਉਤਸਰਵਪਣੀ – ਜੈਨੀਆ ਦਾ ਕਲਵਪਆ ਹੋਇਆ ਸਮੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣ, ਵਜਿੇ ਵਹੰ ਦੂਮਤ ਵਿਚ ਸਤਯਿ ਆਵਦਕ ਯਿਾਂ ਦਾ ਚੁੱ ਕਰ ਹੈ, ਵਤਿੇਂ ਹੀ

ਉਤਸਰਵਪਣੀ ਅਤੇ ਅਿਸਰਵਪਣੀ ਜੈਨੀਆ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਹੈ। ਉਤਸਰਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੁੱ ਿੇ ਿਿਣਾ ਅਤੇ ਅਿਸਰਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਪੁੱ ਛੇ ਹਟਣਾ।
2

ਕੈਿਲਯ – ਕੇਿਲ (ਏਕਤਾ) ਦਾ ਭਾਿ, ਬਰਹਮ ਵਿਚ ਅਭੇਦਤਾ, ਪਰਮਿਵਤ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

3

ਸਰਬਿਯ (ਸਰਬਵਿ) – ਸਭ ਕਝ ਜਾਣਨ ਿਾਲ, ਸਰਿਵਿਆਤਾ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)
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ਜੈਨਮਤ ਦੇ ਵਫਰਕੇ
ਬਸਤਰ ਪਵਹਨਣ ਅਤੇ ਨਾ ਪਵਹਨਣ ਦੇ ਸਿਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਸੀ ਿੰ ਡ ਦਾ ਬੜਾ ਿੁੱ ਡਾ ਕਾਰਨ ਬਵਣਆ।
ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਹ ਿੀ ਸਨ ਜੋ ਸਫੈਦ ਬਸਤਰ (ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ) ਪਵਹਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ
ਵਤਆਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਦਿੰ ਬਰ ਅਰਥਾਤ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ (ਆਕਾਸ਼) ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨੰਿੇ ਰਵਹੰ ਦੇ ਸਨ।4 ਇਹ
ਵਿਭਾਜਨ ਈਸਿੀ ਸਦੀ ਸੰ ਨ 79 ਜਾਂ 82 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਨਹਾਂ ਦੋਨਾ ਵਫਰਵਕਆਂ (ਸੰ ਪਰਦਾਇ) ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਵਸਿਾਂਤਸੰ ਬੰ ਿੀ ਮਤਭੇਦ ਇੰ ਨਾ ਨਹੀ ਹੈ ਵਜੰ ਨਾ ਵਕ ਨੈਵਤਕ ਵਸਿਾਂਤ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਸੀ। ਵਦਿੰ ਬਰਪੰ ਥੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ‘ਕੇਿਲੀ’ ਅਥਿਾ
ਪੂਰਨਵਿਆਨੀ ਸੰ ਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਬਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜੀਿਨ-ਵਨਰਿਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਿੂ ਜੋ ਕਝ ਿੀ ਸੰ ਪਤੀ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ - ਵਜਸ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਪਵਹਨਣਾ ਿੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਵਨਰਿਾਣ ਜਾਂ ਮਕਤੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੁੱ ਥੋਂ
ਤਕ ਵਕ ਇਹ ਲੋ ਕ ਮਹਾਂਿੀਰ ਤੀਰਥੰ ਕਰ ਨੂੰ ਿੀ ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਵਸ਼ਿਾਰ ਨੰਿਾ ਅਤੇ ਝਕੀਆਂ ਅੁੱ ਖਾਂ ਿਾਲਾ ਹੀ ਪਰਸਤਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਿੀ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਮਹਾਂਿੀਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੇ
ਪਰਮਾਵਣਕ ਿਰੰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਿਰੰ ਥ ਨਹੀ ਹੈ।
ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਿੇਲੇ ਮੂੰ ਹ ਅੁੱ ਿੇ ਿਸਤਰ ਰੁੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਰਜੋਹਰ (ਸੂਤ ਦਾ ਝਾੜੂ) ਹੋਣਾ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਜਸ
ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਿੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ ਕਰ ਲਈ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਵਕ ਕੋਈ ਜੀਿ ਨਾ ਮਰੇ । ਜੈਨੀ ਸਾਿੂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਉਬਵਲਆ

ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਨਰਮਲ ਜਲ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਿਰਵਜਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਿ-ਜੰ ਤ
ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਿਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਵਬਲਕਲ ਹੀ ਮਨਾ (ਵਨਸ਼ੇਿ) ਹੈ।

ਜੈਨਮਤ ਦਾ ਸਾਵਹਤ
ਸ਼ਰੂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਿੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਵਸਰਫ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਸੀ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ
ਵਿਆਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱ ਲ ਵਰਹਾ ਸੀ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਈਸਿੀ ਪੂਰਿ (ਈਪੂ) ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਿਾਰਵਮਕ ਵਨਯਮ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੀਬਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲੁੱਿੀ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਟਲੀਪਤਰ (ਅਜੋਕਾ ਪਟਨਾ, ਵਬਹਾਰ)
ਵਿਖੇ, ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈ ਪੂ ਦੇ ਲਿਪਿ ਇਕ ਪਵਰਸ਼ਦ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੀ ਿਈ। ਪਰੰ ਤੂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਿੀਰ ਦੇ ਿਾਰਵਮਕ
ਵਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਵਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਾਟੀਪਤਰ ਦੀ ਪਵਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਲਿਪਿ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਪਵਰਸ਼ਦ, 400
ਈ ਵਿਚ ਵਰਸ਼ੀ ਦੇਿਰਵਿ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਿੁੱ ਲਭੀ ਵਿਖੇ ਬਲਾਈ ਿਈ। ਇਸ ਪਵਰਸ਼ਦ ਵਿਚ 84 ਿਾਰਮਕ ਿਰੰ ਥ ਵਤਆਰ
ਕੀਤੇ ਿਏ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ 41 ਸੂਤਰਿਰੰ ਥ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਵਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਕੀਰਣਕ5 ਅਰਥਾਤ ਿਰਿੀਕਰਣਵਿਹੀਨ (ਵਮਲੇ ਜਲੇ )
ਿਰੰ ਥ, 12 ਵਨਰਯਕਤੀਿਰੰ ਥ ਅਥਿਾ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ, ਇਕ ਮਹਾਭਾਸ਼ਯ6 ਅਰਥਾਤ ਵਬਰਹਤ ਟੀਕਾ (ਵਟੁੱ ਪਣੀ)। 41 ਸੂਤਰਾਂ ਵਿਚ 11

4

ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਵਦਿੰ ਬਰ ਹੋਆ” (ਵਬਲਾ ਅ: ਮ: 4)

5

ਪਰਕੀਰਣ – ਵਖੰ ਵਡਆ ਹੋਇਆ, ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ, ਵਮਵਲਆ ਹੋਇਆ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

6

ਭਾਸਯ, ਭਾਸ਼ਯ – ਉਹ ਟੀਕਾਰੂਪੀ ਿਰੰ ਥ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਸਤਰ ਆਵਦ ਿਾਕਾਂ ਦਾ ਖੋਲਹਕੇ ਅਰਥ ਵਲਵਖਆ ਜਾਿੇ। ਵਿਸਤਾਰ ਸਵਹਤ ਕੀਤੀ

ਵਿਆਵਖਆ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਅੰ ਿ, 12 ਉਪਾਂਿ7, 5 ਛੇਦ (ਖੰ ਡ), 5 ਮੂਲ ਅਤੇ 8 ਵਿਵਿਿ ਿਰੰ ਥ, ਵਜਿੇਂ ਭਦਰਬਾਹ ਦਾ ‘ਕਲਪਸੂਤਰ’ ਸੰ ਮਵਲਤ ਸਨ। ਇਹ
ਸਾਰੇ ਅਰਿਮਾਿਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਲਖੇ ਿਏ, ਵਕੰ ਤ ਅੁੱ ਿੇ ਚਲ ਕੇ ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਜੈਨਿਰਮ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ।
ਵਦਿੰ ਬਰ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਅਨਸਾਰ, ਸੰ ਨ 57 ਈਸਿੀ ਵਿਚ ਪਰਬੀਨ (ਵਨਸ਼ਣਾਤ) ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨਹਾਂ ਭੁੱ ਲਦੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਜਨਸ਼ੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਲਵਖਆ (ਵਲੁੱਪੀਬਿ) ਵਿਆ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਵਹ ਿਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਇਨਹਾਂ ਿਰਮਿਰੰ ਥਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਸ਼ੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ 7 ਤਤਿ,
9 ਪਦਾਰਥ, 6 ਦਰਿ ਅਤੇ 5 ਅਸਵਤਕਾਯਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਹੈ।8
ਜੈਨ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਨਸਾਰ, ਮਹਾਂਿੀਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਇੰ ਦਰਭੂਤੀ (607 ਈ ਪੂ – 515 ਈ ਪੂ) ਨੇ ਿੀ ਇਕੁੱ ਤਰ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਿੌਤਮ ਜਾਂ ਿੋਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਦਰਭੂਤੀ ਦਾ ਜਨਮ (607 ਈ ਪੂ)

ਮਾਿਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਿੋਰਬਰ ਵਪੰ ਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਿ ਕੇ, ਮਹਾਂਿੀਰ ਦੇ
ਵਨਰਿਾਣ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਮਿਰੋਂ, 515 ਈ ਪੂ ਵਿਚ ਸਰਿਿਾਸ ਹੋਏ।

ਪਰਾਚੀਨ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਿਰੰ ਥ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਰਣਨ, ਜੈਨਮਤ ਦੇ 45 ਿਰੰ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਵਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ

ਵਲਖੇ ਿਏ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਹੇਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ‘ਸਹੀ ਵਿਆਨ’ (ਪਰਮਾਣ) ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਹੇਤ
(ਪਰਮਾਣ) ਚਾਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ,
1. ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱਖ),
2. ਅਨਮਾਨ,
3. ਉਪਮਾਨ, ਅਤੇ
4. ਆਿਮ (ਸ਼ਾਸਤਰ ਿਰੰ ਥਾਂ ਤੋ ਪਰਾਪਤ ਵਿਆਨ)।
ਅਨਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੇਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਚਾਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰ ਨੀ ਿਈ ਹੈ,
1. ਇਹ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਹੈ: ਜੈਸੇ, ਵਜੁੱ ਥੇ ਿੂਆ,ਂ ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ।

2. ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਹੈ: ਜੈਸ,ੇ ਇੁੱ ਥੇ ਸਰਦੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ।

3. ਇਹ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਨਹੀ ਹੈ: ਜੈਸ,ੇ ਇੁੱ ਥੇ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਥੇ ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ।

4. ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਨਹੀ ਹੈ: ਜੈਸੇ, ਇੁੱ ਥੇ ਵਸੰ ਮਲ ਰੁੱ ਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇੁੱ ਥੇ ਕੋਈ ਰੁੱ ਖ ਨਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਿਰੰ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਰਕ (ਵਕਆਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ), ਤਰਕ (ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਿਾਦਵਿਿਾਦ), ਪੁੱ ਖ (ਪਕਸ਼ –
ਵਕਸੇ ਪਰਸੰਿ ਅਥਿਾ ਬਾਤ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਪਵਹਲੂ), ਛਲ (ਜਾਂ ਿਾਕ-ਛਲ – ਨਯਾਯਮਤ (ਵਨਆਇਮਤ) ਅਨਸਾਰ ਵਕਸੇ ਦੇ ਕਹੇ
ਹੋਏ ਿਾਕ ਨੂੰ ਤਰਕ ਅਥਿਾ ਹਾਸੀ ਨਾਲ ਉਲਟੇ ਅਰਥ ਵਿੁੱ ਚ ਲਾਉਣਾ) ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ।।

7

ਉਪਾਂਿ, ਉਪੰ ਿ – ਉਪ-ਅੰ ਿ, ਅੰ ਿ ਤਲ ਅੰ ਿ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

8

ਡਾ ਰਾਿਾਵਕਰਸ਼ਨਨ, “ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ”, ਵਹੰ ਦੀ ਅਨਿਾਦ, ਰਾਜਪਾਲ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, 2004।
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ਭਦਰਬਾਹੂ-੨ਜਾ ਦਾ ਤਰਕਿਾਕ (375 ਈ)
ਵਰਸ਼ੀ ਭਦਰਬਾਹੂ ਅਤੇ ਉਮਾਸਿਾਵਤ, ਜੈਨ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦੇ ਤਾਰਵਕਕ ਵਲਖਾਰੀ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾ ਵਿਚੋਂ ਭਦਰਬਾਹੂ ਦੀਆਂ
ਆਲੋ ਚਨਾਿਾਂ (ਟੀਕਾ) ਕਾਫੀ ਜਾਨੀਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਭਦਰਬਾਹੂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹਤੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਇਵਤਹਾਸਕ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਭੰ ਨ ਜੈਨ ਮਰਯਾਦਾ (ਰੀਤ) ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭਦਰਬਾਹੂ

ਦਾ ਜੀਿਨ ਕਾਲ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮਾਵਦਵਤਆ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ (375 ਈ) ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁੱ ਚ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ,
ਪਰ ਇਹ ਵਨਸਚੈ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੀਕਾ ਤੋ ਉਪਰੰ ਤ ਦਸ਼ਿਾਏਕਾਵਲਕਾ-ਸਤਰ ਉੱਪਰ ਦਸ਼ਿਾਏਕਾਵਲਕਾ-

ਵਨਰਯਕਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਟੀਕਾ ਵਲਖੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਭਾਿੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਹੀ

ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਨੋਰਥ ਜੈਨਮਤ ਦੇ ਵਸਿਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੁੱ ਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਿਾਲਾ ਤਰਕਿਾਕ (ਦਸ਼ਅਿਯਿ ਿਾਕ) ਵਿਸਵਤਰਤ ਕੀਤਾ।
ਜੈਨੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਿਸਤੂਿਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਂਦਿਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੇਕਾਂਤਿਾਦ ਤੋਂ ਸਾਇਦਿਾਦ ਦਾ ਵਸਿਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਵਸਿਾਂਤ ਅਨਸਾਰ ਕੋਈ ਿਸਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਨਰਪੇਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁੱ ਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨਸਾਰ ਹਰੇਕ
ਿਸਤੂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਿਣ (ਿਰਮ) ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਸਤੂ ਦੂਜੀਆਂ ਿਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਿੁੱ ਖ ਿੁੱ ਖ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦੀ

ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਕ ਹੀ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਵਭੰ ਨ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾ ਤੋ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਿੂਰੇ ਜਾਂ ਆਂਵਸ਼ਕ ਵਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਹੈ, ਨਯ (ਅਿੂਰਾ ਵਿਆਨ) ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ
ਅਿੂਰੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਵਜਹੜਾ ਵਨਆਂ ਜਾ ਵਸੁੱ ਟਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ “ਨਯ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ

ਵਿਚ ਵਜਹੜਾ ਮਨੁੱ ਖ ਦਾ ਵਨਆ (ਫੈਸਲਾ) ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਵਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱ ਚਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਚਾਈ
ਉਸਦੇ ਨਯ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਸਯਦ (ਸ਼ਾਇਦ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਯੋਿ

ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਿਲ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਈ ਿਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਨਿੱਤ ਜਾਂ ਵਨਰਪੇਖ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਿਸਤੂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਸਾਪੇਖ ਵਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁੱ ਚਾਈ ਉਸ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਪਰਸੰਿ ਲਈ ਉਸ

ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਸਯਦਿਾਦ ਅਨਸਾਰ ਮਨੁੱ ਖ ਦਾ ਵਿਆਨ ਪੂਰਨ ਸਤਯ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱ ਖ ਦਾ ਵਿਆਨ ਸਾਪੇਖ (ਪਰਸੰਿਕ) ਹੈ। ਸਾਰ ਵਿਚ ਸਯਦਿਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

ਸਾਿਾਰਣ ਬੁੱ ਿੀ ਿਾਲਾ ਮਨੁੱ ਖ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਜਹੜਾ ਿੀ ਵਨਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਅੰ ਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਵਹਲ ਦਾ
ਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਤਯਤਾ ਜਾਂ ਸਚਾਈ ਉਸੀ ਪਰਸੰਿ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ
ਵਖਆਲ ਬਵਣਆ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਭਦਰਬਾਹੂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੂਤ-ਰ ਕਰਤਾਂਿ-ਵਨਰਯਕਤੀ ਵਿਚ ਸਯਾਦਿਾਦ (ਸਯਾਤਿਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦਿਾਦ) ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ
ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਸਪਤਭੰ ਿੀ-ਨਯ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
1. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਹੈ (ਸਯਾਦ ਆਸਤੀ)।
2. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ (ਸਯਾਦ ਨਾਸਤੀ)।
3. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀ ਿੀ ਹੈ (ਸਯਾਦ ਆਸਤੀ ਨਾਸਤੀ)।
4. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ (ਸਯਾਦ ਅਿਕਤਿਯ)।
5. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਿੀ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ (ਸਯਾਦ ਆਸਤੀ ਅਿਕਤਿਯ)।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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6. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ਿੀ ਹੈ (ਸਯਾਦ ਨਾਸਤੀ ਅਿਕਤਿਯ)।
7. ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ਿੀ ਹੈ (ਸਯਾਦ ਨਾਸਤੀ ਅਿਕਤਿਯ)।
ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੇ ਸਯਾਦਿਾਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਆਿਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ
ਸਪਰਵਸੁੱ ਿ ਅਤੇ ਮੰ ਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਵਮਸਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਭੌਵਤਕਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਸਰਲ ਸੰ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਹ
ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੋਲਾਕਾਰ ਅਕਸ ਿਾਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰ ਦਰ ਵਿਵਭੰ ਨ ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਵਤ ਸੂਖਮ ਕਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ
ਕਣਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਅੁੱ ਡ ਪੰ ਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਿੀ ਿਾਰਣੀ ਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੁੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ (ਨਾਭੀ, ਨਾਵਭ) ਵਿਚ ਸਵਥਤ ਕਣਾਂ ਪਰੋਟਾਨ ਅਤੇ
ਵਨਉਟਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਪਰੋਟਾਨ (ਿਨੀਕਣ) ਦਾ ਵਬਜਲਈ ਚਾਰਜ ਿਨਾਤਮਕ (+ਮਕ) ਜਦ ਵਕ ਵਨਉਟਰਾਨ
ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਖਾਲੀ (ਵਨਰਲੇ ਪ) ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਸਮਤਾ ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਇਸ ਿਨਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਿਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ
ਇਰਦ ਵਿਰਦ, ਅਲਿ ਅਲਿ ਕਕਸ਼ ਪਥਾਂ ਵਿਚ, ਵਰਣਾਤਮਕ (-ਮਕ) ਚਾਰਜ ਿਾਲੇ ਸੂਖਮ ਕਣ ਘੰ ਮਦੇ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਨਹਾਂ ਚਾਰਜੀ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈ ਕਟਰਾਨ (ਵਰਣੀਕਣ) ਦਾ ਨਾਮ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰਾਨ ਕਣਾਂ (ਅਸਲ ਵਿਚ
ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਹੀ) ਦੇ ਅਸਚਰਜਮਈ ਿਣ ਹਨ। ਕਈ ਬਾਰ, ਵਦੁੱ ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਣ ਠੋਸ
(ਸਥੂਲ) ਕਣਾਂ ਿਾਂਿ ਅਵਭਵਿਅਕਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰ, ਿੁੱ ਖਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ, ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਸਿੈ-ਪਰਿਟਾਿਾ ਤਰੰ ਿਾਂ ਦੇ
ਪਰਭਾਿ ਿਾਲਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀ ਇਹ ਨਹੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਇਲੈ ਕਟਰਾਨ ‘ਠੋਸ ਕਣ’ ਹਨ ਜਾਂ ਤਰੰ ਿਾਂ
ਹਨ। ਇਸ ਦਪੁੱ ਖੀ ਪਰਭਾਿ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਭੌਵਤਕਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ “ਕਣ-ਤਰੰ ਿ-ਦਿੈਤ” (ਪਾਰਟੀਕਲ-ਿੇਿ-ਵਡਉਐਲਟੀ)
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਸਯਾਦਿਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸੀ ਇਲੈ ਕਟਰਾਨ (ਵਰਣੀਕਣ) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਲਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:
1. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ “ਕਣ” ਹੈ।
2. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ “ਕਣ” ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ।
3. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ “ਤਰੰ ਿ” ਹੈ।
4. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ “ਤਰੰ ਿ” ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ।
5. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ।
6. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ “ਕਣ” ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਤਰੰ ਿ” ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ।
7. ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ “ਕਣ” ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਤਰੰ ਿ” ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਰਣਨਯੋਿ ਹੈ।
ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ‘ਤਰੰ ਿ-ਸਮ’ ਅਤੇ ‘ਕਣ-ਸਮ’ ਵਸਿਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵਲਖਦੇ ਹਨ: “ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਲਿਦਾ ਹੈ ਜਾਣੋਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਸਿਾਂਤ ਨੂੰ ਿਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਵਕਸੇ ਿੇਲੇ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ
ਨੂੰ ਿਰਤਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੀਂ ਵਕਸਮ ਦੀ ਕਵਠਨਾਈ ਆਣ ਖੜਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਿਾਸਤਵਿਕ ਹੋਂਦ
ਬਾਰੇ ਦੋ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਤਸਿੀਰਾਂ ਹਨ, ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋ, ਿੁੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਕ ਿੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੁੱ ਥ ਦੀ ਪੂਰਨ
ਵਿਆਵਖਆ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਪਰੰ ਤੂ ਦੋਿੇਂ ਸਾਥ ਵਮਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।“

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਉਮਾਸਿਾਵਤ (1-85 ਈ)
ਜੈਨੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਅਨਸਾਰ, ਉਮਾਸਿਾਵਤ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਿ ਕੇ, ਸੰ ਨ 85 ਈ ਨੂੰ ਸਰਿਿਾਸ ਹੋਏ। ਉਨਹਾ ਨੂੰ ਿਾਚਕਸ਼ਰਮਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਵਪੰ ਡ ਵਨਆਿਰੋਿੀਕਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ

ਤਤਿਾਰਥਾਿੀਿਮ-ਸੂਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਾਟਲੀਪਤਰ (ਪਟਨਾ, ਵਬਹਾਰ) ਵਿਖੇ ਰਵਹ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਿੋਤਰ
ਕੌ ਵਭਸ਼ਾਨੀ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਨਪਰਭਾਸੂਰੀ ਦੇ ਿਰੰ ਥ ਤੀਰਥਕਲਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ 500 ਪਰਕਰਣ ਵਲਖੇ
ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਵਫਰਕੇ ਵਿਚੋਂ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੱ ਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: (1) ਜੀਿ, (2) ਅਜੀਿ, (3) ਆਸਰਿ (ਵਕਵਰਆ), (4) ਬੰ ਿਨ,
(5) ਸੰ ਿਰ, ਰੋਕ ਜਾਂ ਿਰਤ, (6) ਵਨਰਜਰਾ, ਸਭਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਨਾਸ, ਅਤੇ (7) ਮੋਕਸ਼ (ਮਕਤੀ)। ਉਮਾਸਿਾਵਤ ਅਨਸਾਰ
ਇਨਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਸਰਫ “ਪਰਮਾਣ” ਅਤੇ “ਨਯ” ਰਾਹੀ ਹੀ ਸਮਵਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰ ਨਦੇ
ਹਨ, (1) ਪਰੋਕਸ਼ (ਪਰੋਖ) – ਅਵਸੁੱ ਿਾ ਵਿਆਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ,

(2) ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਵਸੁੱ ਿਾ ਵਿਆਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਿੈਰ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਕਸ਼ ਵਿਚ “ਮਤੀ”
ਅਤੇ “ਸ਼ਰਤ9” ਵਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਵਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ।

ਮਤੀਵਿਆਨ ਸਾਿਾਰਨ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰ ਤਰਿਤ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਵਸਮਰਤੀ (ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ), ਸੰ ਿਯਾ,10 ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਰਵਤਵਭਿਯਾ11 (ਪਵਹਚਾਨ); ਤਰਕ ਜਾਂ ਵਨਰੀਖਣ
ਦੇ ਆਿਾਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਆਿਮਨ ਅਨਮਾਨ; ਅਵਭਵਨਬੋਿ ਜਾਂ ਵਨਿਮਨ ਵਿਿੀ ਦਆਰਾ ਅਨਮਾਨ। ਮਤੀਵਿਆਨ ਦੇ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਤੰ ਨ ਭੇਦ ਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਉਪਲਬਵਿ ਜਾਂ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਵਿਆਨ, ਭਾਿਨਾ ਜਾਂ ਵਸਮਰਤੀ, ਅਤੇ ਉਪਯੋਿ ਜਾਂ
ਅਰਥਿਰਵਹਣ (ਸਮਝ)। ਮਤੀਵਿਆਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ “ਦਰਸ਼ਨ” ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਤ (ਸ਼ੁਵਤ) ਵਿਆਨ - ਅਥਿਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਆਪਤ ਪਰਮਾਣ – ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਲੁੱਛਣਾਂ (ਿਣਾਂ), ਪਰਤੀਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਰਾਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਵਕ ਮਤੀਵਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਪਵਰਚੈ ਦਆਰਾ ਹਾਸਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤਵਿਆਨ ਕੇਿਲ ਿਰਣਨ
ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
“ਯੋਿ” ਰਾਹੀ ਹਾਸਲ ਵਿਆਨ ‘ਪਰਵਤਅਕਸ਼’ ਦਾ ਹੀ ਵਹੁੱ ਸਾ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ: ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਤੰ ਨ ਦਸ਼ਾ ਮੰ ਨੀਆ ਿਈਆਂ ਹਨ; ਅਿਵਿ12 ਵਿਆਨ, ਮਨਪਰਯਾਯ13 ਵਿਆਨ (ਮਾਨਸਕ-
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ਸ਼ਰਤ, ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ (ਿਰਤਮਾਨ, ਭਵਿੁੱ ਖ ਅਤੇ ਭੂਤ) ਜੋ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

10

ਸੰ ਿਯਾ – ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਦੇ ਜਣਾਉਣ ਿਾਲਾ ਨਾਨ, ਆਖਯਾ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)

11

ਪਰਵਤਵਭਿਯਾ – ਪੂਰਿਵਿਆਨ, ਜੋ ਵਕਸੇ ਿਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪਜੇ , ਵਸਵਮਰਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਵਿਆਨ। (ਮਹਾਨ

ਕੋਸ਼)
12

ਅਿਵਿ – ਉਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਤੁੱਖਣ (ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ) ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਨ ਅਸਾਿਾਰਨ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਦਆਰਾ

ਅਤੀਇੰ ਦਰੀਆਈ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੈ।
13

ਮਨਪਰਯਾਯ – ਉਹ ਵਿਆਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਆਰਾ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਆਨ) ਅਤੇ ਕੈਿਲਯ14 ਵਿਆਨ। ਪਰੋਕਸ਼ ਥੁੱ ਲੇ ਉਮਾਸਿਾਵਤ ਅਨਮਾਨ, ਉਪਮਾਨ, ਆਿਮ, ਅਰਥਾਪਤੀ,
ਸੰ ਭਿ ਅਤੇ ਆਭਾਿ ਨੂੰ ਿੀ ਵਿਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾ ਨੂੰ ਅਲਿ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਾਿਨ ਨਹੀ ਮੰ ਨਦੇ।

ਇੁੱ ਥੇ ਇਹ ਿਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਉਮਾਸਿਾਵਤ, ਦੂਸਰੇ ਸੰ ਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਵਸੁੱ ਿਾ ਵਿਆਨ ਦਾ
ਸਾਿਨ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ
ਸੰ ਪਰਦਾਇ (ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਬੋਿੀ) ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆਨ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ।

ਤਤਿਾਰਥਾਿੀਿਮ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਨਯ ਦਾ ਵਿਿਰਣ ਿੀ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਨਯ ਜੈਨ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ
ਇਕ ਆਪਣਾ ਵਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਲੁੱਛਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਿੀ ਹੈ ਵਜਸ ਰਾਹੀ ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ
ਿਰਵਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਕਈ ਅੰ ਨੇਹ ਆਦਮੀ ਇਕ ਹੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਵਿਆਵਖਆਿਾਂ ਵਦੰ ਦੇ

ਹਨ; ਕੋਈ ਲੁੱਤ ਛੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁੱ ਖ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹੈ; ਕੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਿਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱ ਖਾ ਕਵਹੰ ਦਾ ਹੈ; ਸੰ ਡ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਿਾਲਾ ਉਸ
ਨੂੰ ਰੁੱ ਸੀ ਕਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਆਵਦ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਇਕ ਹੀ ਿਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਵਭੰ ਨ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ
ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰ ਤੂ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰਜ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕ ਅਸੀ ਦੂਜੇ
ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਵਨਰਾਕਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੁੱ ਚ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੁੱ ਚ ਹੋ ਿੀ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਿ ਅਲਿ ਪਵਹਲੂ ਸੰ ਪੂਰਣ ਸਚਾਈ ਦੇ ਕਦੇ ਿੀ ਅਨਕੂਲ ਨਹੀ ਹੰ ਦੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੈਨਮਤ ਦਾ ਮੌਵਲਕ
ਵਸਿਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਿਾਸਤਵਿਕ ਹੋਂਦ ਸਾਡੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਪੇਖ (ਪਰਸੰਿਕ) ਹੈ। ਯਥਾਰਥਸੁੱ ਤਾ ਦੇ ਸਾਮਾਨਯ
ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਆਨ ਵਿਵਭੰ ਨ ਆਂਵਸ਼ਕ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦਾ ਅਿੂਰਾ ਵਿਆਨ ‘ਨਯ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਯ ਪੰ ਜ
ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਨੈਿਮ, (2) ਸੰ ਿਰਵਹ, (3) ਵਿਿਹਾਰ, (4) ਵਰਜਸੂਤਰ, ਅਤੇ (5) ਸ਼ਬਦ।
ਨੈਿਮ ਨਯ – ਵਨਰ-ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ। ਇਹ ਉਹ ਅਿੂਰਾ ਵਿਆਨ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਦੋਨੋ ਆਮ (ਸਾਮਾਨਯ) ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰ ਨ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ, ਬਾਂਸ ਸ਼ਬਦ
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕਝ ਇਕ ਿਣਾਂ ਿਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਦੂਸਰੇ ਿਣ ਬਾਕੀ ਰੁੱ ਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਿਰਤਣ ਵਿਚ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸੰ ਿਰਵਹ ਨਯ – ਇਹ ਉਹ ਅਿੂਰਾ ਵਿਆਨ (ਵਿਿੀ) ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਿਸਤੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਵਸਰਫ ਸਾਮਾਨਯ
(ਆਮ) ਿਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵਸਰਫ
ਆਮ ਿਣਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਿਯਿਹਾਰ ਨਯ – ਵਿਿਹਾਰ ਨਯ। ਇਸ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਮਾਨਯ (ਆਮ) ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੁੱ ਖਕੇ ਕੇਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਮਹੁੱ ਤਿ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਿੂਰੇ ਵਿਆਨ (ਨਯ) ਅਨਸਾਰ ਆਮ ਿਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਣਾਂ ਤੋਂ
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ਕੈਿਲਯ – ਵਨਰਵਿਘਨ, ਪਰਵਤਬੰ ਿਰਵਹਤ ਅਤੇ ਵਨਰਪੇਖ (ਪੂਰਣ) ਵਿਆਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਤਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਨ

ਹੈ। ਇਹ “ਦੇਸ਼”, ਕਾਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਸਰਬੁੱ ਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਨ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਣੀ
ਦਆਰਾ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਸਰਫ ਅਨਭਿ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਰਫ ਐਸੀ ਪਿੁੱ ਤਰਆਤਮਾਿਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੰ ਭਿ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਸਾਰਕ
ਬੰ ਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਕਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਿੁੱ ਖਰੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਜੇ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂਟਾ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂਟਾ
ਹੀ ਵਲਆਿੇਿਾ, ਉਹ ਆਮ (ਸਾਮਾਨਯ) ਬੂਟਾ ਨਹੀ ਵਲਆ ਸਕਦਾ।
ਵਰਜਸੂਤਰ ਨਯ – (ਵਰਜ – ਵਸੁੱ ਿਾ, ਵਬਨਾ ਿਲ, ਕਪਟਰਵਹਤ)। ਵਰਜ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ ਵਸੁੱ ਿਾ ਜਾਂ ਤਤਕਾਲੀ। ਇਸ ਅਿੂਰੇ
ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੀਤ (ਭੂਤਕਾਲ) ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖ
ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਿਲ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਨਸਾਰ ਿਸਤੂ ਦੀ ਉਪਯੋਿਤਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਵਿੁੱ ਖਤ
(ਅਟੂਟ) ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜਾਂ ਵਚੰ ਤਨ ਕਰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਕੰ ਮ,
ਵਸਰਫ ਿਸਤੂ ਦੇ ਿਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲ ਦੇ ਸਭਾਉ ‘ਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਸਤੂ ਦੀ ਿਰਤਮਾਨ ਪਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ

ਵਪਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਯ ਵਸਰਫ ਿਸਤੂ ਦੀ
ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਥਾਪਨਾ (ਰੂਪ) ਜਾਂ ਦਰਿ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੰ ਨਦਾ।
ਸ਼ਬਦ ਨਯ – ਇਹ ਨਯ ਸਹੀ ਨਾਮ ਰੁੱ ਖਣ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ
ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ, ਦੇ ਿਣ, ਸੰ ਬੰ ਿ ਜਾਂ ਵਕਰਆ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਾਮਕਰਣ (ਨਾਂ ਰੁੱ ਖਣਾ) ਵਤੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ
ਵਿਆ ਹੈ: ਅਰਥਾਤ ਸਾਮਪਰਤ (ਉਵਚਤ, ਯੋਿ), ਸਮਵਭਰਿ (ਸੂਖਮ, ਬਾਰੀਕ), ਅਤੇ ਏਿਮਭੂਤ (ਇਹੋ ਵਜਹਾ)।
(1)

ਸਾਮਪਰਤ – ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਹ ਿਰਤੋਂ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਮ (ਸਾਿਾਰਣ) ਅਰਥ ਵਿਚ ਿਰਵਤਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਵਬਲਕਲ ਿੁੱ ਖਰਾ ਹੋਿੇ। ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਸ਼ਤਰੂ (ਸ਼ਤੁ) ਦਾ ਮੂਲ
ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਸ਼ਕ (ਨਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲਾ) ਪਰ ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਿੈਰੀ’ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।

(2)

ਸਮਵਭਰਿ – ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਭੇਦ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਣ

(3)

ਏਿਮਭੂਤ – ਿਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ (ਹਾਲਾਤਾਂ) ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਹੋਿੇ।

ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵਨਰਕਤੀ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰੇ।

ਵਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਵਕਸੇ ਪਰਸ਼ ਨੂੰ “ਬਹਾਦਰ” ਕਵਹਣਾ ਿਲ਼ਤ ਹੋਿੇਿਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾ ਵਦਖਾਈ ਹੋਿੇ।

ਜੈਨਮਤ ਦੇ ਪਰਾਚੀਨ ਲੇ ਖਕਾਂ, ਭਦਰਬਾਹ ਅਤੇ ਉਮਾਸਿਾਵਤ, ਨੇ ਮੂਲ ਜੈਨ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ,
ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ (ਪਰਮਾਣ) ਨੂੰ ਪਰਸਤਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਣ ਕਈ ਪੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ (ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਬੋਿੀ) ਤੋਂ
ਅਲੁੱਿ ਅਤੇ, ਕਈ ਬਾਰ, ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਿੀ ਿੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੈਨਮਤ ਦੇ ਪਰਣਾਲੀਬੁੱ ਿ
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ ਵਜਸ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਲ 450 ਈਸਿੀ ਤੋਂ ਸ਼ੂਰੂ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
... ਚਲਦਾ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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