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ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ (570 ਈ ਪੂ – 1200 ਈ) - (2) 

ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਰਾਚੀਨ ਬੋਿੀ ਰਚਨਾਿਾਂ 
ਵਿਵਿਿ ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ (ਸਮ੍ਯਕ) ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਿੀਆਂ ਦੇ 
ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੰੂ ਝ ਠਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਿੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਿੀਬੁੱ ਿ ਅਤੇ ਪਰਮ੍ਾਵਣਤ 
ਵਨਯਮ੍ਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਕਾਮ੍ਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਰਯੋਿ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀ, ਬੋਿੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਨੰੂ ਨਿਾਂ ਮੋ੍ੜ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਿੀ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਮ੍ਾਵਿਆਮ੍ਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਆਰੀਆ ਨਾਿਾਰਜ ਨ  (250-320 ਈ), ਆਰੀਆ ਦੇਿ  
(320 ਈ) ਅਤੇ ਮੈ੍ਤਰੇਯ ਨਾਥ  (400 ਈ); ਯੋਿਾਚਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਆਰੀਆ ਅਸੰਿ  (405 - 470 ਈ) ਅਤੇ ਿਾਸੂਬੰਿੂ  
(400 - 490 ਈ) ਦੀਆਂ ਵਲਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਾਬਤ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  

ਆਰੀਆ ਨਾਿਾਰਜ ਨ  (250 – 320 ਈ) 
ਆਰੀਆ ਨਾਿਾਰਜ ਨ, ਜੋ ਮ੍ਾਵਿਆਮ੍ਕ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਨੰੂ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮ੍ਹਾਨ ਤਾਰਵਕਕ ਮੰ੍ਵਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ੍ ਵਿਦਰਭ (ਮ੍ਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਖੇ, ਮ੍ਹਾਕੋਸ਼ਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਸਦਿਾਹ ਜਾਂ ਸਾਤਿਾਹਨ ਦੇ 
ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੰ੍ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਸ਼ੀ ਸ਼ਰਹਾ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਸਨ ਵਜਸ ਨੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਦੇਿ ਨੰੂ ਬੋਿੀ ਬਣਾਇਆ। ਕ ਝ ਇਵਤਹਾਸਕ ਤਥ ਉਸਨੰੂ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਲੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਿੀ ਮੰ੍ਨਦੇ ਹਨ। 

ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਅਤ ੇਅਕਸ਼ਪਾਦ 
ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਨੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਵਨਆਇਸੂਤਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਥਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਆਪਣੇ ਪਰਮ੍ਾਣ ਦੇ 
ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਇਕ ਦੀਿੇ ਿਾਂਿ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਿਸਤਾਂ 
ਨੰੂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ੍ਾਣ ਦ ਆਰਾ ਸਾਨੰੂ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਕ ਦੀਿਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਸ ਵਿਚ ਅੰਿੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀ 
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਦੀਿਾ ਅੰਿੇਰੇ ਨੰੂ ਛੋਹੇ ਬਿੈਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਉਂ ਨਹੀ ਸਾਰੀ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਿੇਰਾ ਦੂਰ 
ਕਰ ਵਦੰਦਾ।  

ਮ੍ਾਵਿਆਵਮ੍ਕਕਾਵਰਕਾ (300 ਈ) 
ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਦੀ ਰਚੀ ਮ੍ਾਵਿਆਵਮ੍ਕਕਾਵਰਕਾ ਨੰੂ ਮ੍ਾਵਿਆਵਮ੍ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਥਮ੍ ਅਤੇ ਮ੍ਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ ਰਚਨਾ ਮੰ੍ਵਨਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਸਿਾਂਤ ਮ੍ਿਿਰਤੀ ਰਾਹ ਿਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਿਾਂਤ ਨੰੂ ਚਾਰ ਪਵਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਮ੍ ੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਸਮ੍ਵਝਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ (1) ਇਕਪੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਖਰੇਿਾ ਰੁੱ ਖ ਕੇ, (2) ਇਕਪੁੱਖਤਾ ਨੰੂ ਵਤਆਿ ਕੇ, (3) ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ 
ਸਮ੍ਝ ਕੇ, (4) ਵਨਰਪੇਖ ਸਵਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ।  



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 2 ਕ ੁੱ ਲ 10 
 

ਪਰਥਮ੍ ਪਵਹਲੂ: ਅਸੀ 'ਸਵਤ' ਦੀ 'ਅਸਵਤ' ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀ ਇਕਪੁੱ ਖੀ ਮ੍ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਿਾਿੇ ਜ ੇ
ਅਸੀ ਇਹ ਕਵਹੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸੰਸਾਰ ਸਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਪੁੱ ਖਤਾ ਦੇ ਮ੍ ਕਾਬਲੇ ਮ੍ਾਵਿਆਵਮ੍ਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀ, 
ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਨੋ ਸਵਤ-ਅਸਵਤ ਦੀਆਂ ਚਰਮ੍ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਦੂਜਾ ਪਵਹਲੂ:  ਦੋਨੋ ਚਰਮ੍ ਸੀਮ੍ਾਂ ਨੰੂ ਨਕਾਰ ਕੇ, ਮ੍ਾਵਿਆਵਮ੍ਕ ਵਸਿਾਂਤ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸ ਰਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਿਟ ਹ ੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਤ-ਅਸਵਤ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੀਜਾ ਪਵਹਲੂ: ਮ੍ਾਵਿਆਵਮ੍ਕ ਵਸਿਾਂਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟਤਾਿਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। 
ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟਤਾਿਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਵਸਰਫ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪਨ ਦ ਆਰਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਵਨਯਮ੍ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਵਿਸ਼ਸ਼ਟਤਾਿਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਵਤੁੱ ਤਿ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ। ਇਹ ਮ੍ਾਵਿਆਵਮ੍ਕ 
ਵਸਿਾਂਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਵਹਲੂ ਹੈ। 

ਚੌਥਾ ਪਵਹਲੂ: ਮ੍ਾਵਿਆਵਮ੍ਕ ਵਸਿਾਂਤ ਨੰੂ ਇਿੇਂ ਨਹੀ ਸਮ੍ਵਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕ ਇਹ ਦੋ ਵਸਵਰਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕ ਝ 
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਵਤ ਅਤੇ ਅਸਵਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ, ਸਾਨੰੂ ਵਸਰਫ ਇਨਹ ਾਂ ਦੋਨੋ ਚਰਮ੍ਸੀਮ੍ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ‘ਵਿਚਕਾਰ’ ਤੋਂ ਿੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮ੍ੁੱ ਿ ਿਾਲਾ ਵਸਿਾਂਤ ਸਾਰੀਆ ਹੁੱਦਾਂ ਨੰੂ ਵਤਆਿਦਾ 
ਹੋਇਆ, ਪਰਮ੍ ਸਵਤ ਦੇ ਮ੍ਾਨਿ ਸੰਕਲਪ ਤੁੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਸਿਾਂਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਵਹਲੂ ਹੈ। 

ਮ੍ਾਵਿਆਵਮ੍ਕਕਾਵਰਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਮ੍ ਸਵਤ ਨੰੂ ਸ਼ ਨਯਤਾ  ਦਾ ਨਾਮ੍ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਸ਼ ਨਯਤਾ ਦਾ ਆਿਾਰ ਦੋ ਕਲਪਨਾਿਾਂ ਹਨ: ਪਰਵਤਬੰਵਿਤ ਸਵਤ (ਜੋ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਵਜਸ ਨੰੂ 
“ਸੰਿਰਵਤ” ਦਾ ਨਾਮ੍ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮ੍ਉੱਤਮ੍ ਜਾਂ ਅਪਰੰਪਾਰ ਸਵਤ ਵਜਸ ਨੰੂ “ਪਰਮ੍ਾਰਥ” ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ। 

ਪਰਮ੍ਾਰਥ ਸਵਤ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ੍ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 
ਸੰਿਰਵਤ ਸਵਤ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਿਸਤੂਆਂ ਹੋਣ-ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚੁੱ ਕਰ ਵਿਚ ਵਨਰੰਤਰ ਫਸੀਆਂ ਰਵਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਿਸਤ  ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ ੰ ਤੰਤਰ ਪਰਵਕਰਤੀ (ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣਮ੍) ਜਾਂ ਸਿੈ-ਹੋਂਦ (ਸੈਭੰ) ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ। ਿਸਤੂਆਂ, 
ਬਾਹਰੀ ਸੰਬੰਿਾਂ ਜਾਂ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਸਤ  ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿ ਣ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ 
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਿਸਤ  ਿ ਣਾਂ ਬਿੈਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਿ ਣ ਿਸਤ  ਬਿੈਰ ਵਨਰਥਰਕ ਹਨ। ਸਮ੍ ੁੱ ਚਤਾ (ਸਕਲ1 ਜਾਂ 
ਸਿਲ), ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਵਭਵਿੰਜਨ (ਪਰਿਟਾਿਾ) ਸਮ੍ ੁੱ ਚਤਾ ਨਾਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਨ ਸਾਰ ਸਮ੍ ੁੱ ਚਾ ਵਦਰਸ਼ਟਮ੍ਾਨ ਜਿਤ ਸੰਬੰਿਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂ੍ਹ ਹੈ। ਸੰਬੰਿ ਹੀ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ 
ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹਨ। ਸੰਬੰਿਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਤ ਨੰੂ ਇਕ 
ਭਰਮ੍ ਜਾਂ ਮ੍ਾਇਆਜਾਲ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। [ਆਿ ਵਨਕ ਭੌਵਤਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਦਾ ਇਹ ਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ 
ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਸਾਨੰੂ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਸਾਪੇਖਤਾ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਿ 
ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਹਨ।] 

                                            
 
1
 ਸਕਲ – ਸਿਲ, ਸਾਰਾ, ਸੰਪੂਰਣ, ਤਮ੍ਾਮ੍। [ਮ੍ਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
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ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਾਪਤੀ, ਵਨਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਵਨਰੰਤਰਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ, ਆਿਮ੍ਨ (ਆਉਣਾ) ਅਤੇ ਿਮ੍ਨ 
ਜਾਣਾ) – ਸੰਬੰਿਾਂ ਜਾਂ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅੁੱ ਠ ਬ ਵਨਆਦੀ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਮੂ੍ਲ ਵਿਚ ਅਯਥਾਰਥਕ 
ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੁੱ ਖਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਿਲਤ ਵਨਰਵਣਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਦ ੁੱ ਖ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਵਜੰਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਚੰਬੜਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਿਨ ਖ ਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮ੍ੀਆਂ ਦੇ ਵਨਰੰਤਰ 
ਚੁੱ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਘੋਰ ਫਵਸਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ।  

ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਨਰਭਰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਸਵਤ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਵਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ 
ਸਵਤ ਆਪਸੀ ਬੇਮੇ੍ਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰਭਰਤਾ ਨੰੂ ਤਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮ੍ਨ 
ਵਨਰਭਰਤਾ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਤਥਟਤਾ’ (ਇਉਂ ਦਾ) ਜਾਂ ਪਰਮ੍ਾਰਥ ਸਵਤ ਦਾ ਅਨ ਭਿ ਮ੍ਵਹਸੂਸ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨੰੂ “ਸ਼ ੁੱ ਨਯਤਾ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਤ ਵਨਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ (ਅਵਭਵਿਅਕਤੀ) 
“ਹੈ” ਜਾਂ “ਨਹੀ ਹੈ”, “ਭਾਿ” ਜਾਂ “ਅਭਾਿ” ਿਰਿੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦ ਆਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ “ਭਾਿ” ਅਤੇ 
“ਅਭਾਿ” ਿਰਿੇ ਵਨਹਾਇਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਤਆਿ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ ੁੱ ਨਯਤਾ ਹੀ 
ਵਨਰਿਾਣ ਹੈ ਜੋ ਅਵਨਰਭਰ ਅਿਸਥਾ ਹੈ ਵਜੁੱ ਥੇ ਸਭ ਵਿਰੋਿ ਖਤਮ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਿਸਥਾ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ਆਰਾ 
ਵਿਅਕਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਿੇਂ ਇਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਕਸਮ੍ ਦੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ 
‘ਬੇਅੰਤ’, ‘ਸਦੀਿੀ’, ‘ਅਥਾਹ’, ‘ਅਵਨਰਭਰ’, ‘ਪਰਮ੍’ ਅਤੇ ‘ਆਨੰਦਮ੍ਈ’ ਆਵਦ। ਇੁੱ ਥੇ ਇਹ ਿਹ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ 
ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਇੁੱ ਥੇ ਪਰਮ੍ਾਰਥ ਸਵਤ ਦੀ ਿੁੱ ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਭੌਵਤਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ 
ਸੰਬੰਿ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਹਨ। 

ਵਿਿਰਹ-ਵਿਆਿਰਤਨੀ ਕਾਵਰਕਾ (300 ਈ) 
ਵਿਿਰਹ-ਵਿਆਿਰਤਨੀਕਾਵਰਕਾ (ਜਾਂ ਆਪੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ) ਵਿਚ ਨਾਿਾਰਜ ਨ, ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਪਰਮ੍ਾਣ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ 
ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ ਛਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜੇਕਰ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਰਮ੍ਾਣ ਦ ਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 
ਪਰਮ੍ਾਣ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਮ੍ਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਫਰ ਇਸ ਪਰਮ੍ਾਣ ਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਮ੍ਾਣ ਰਾਹੀਂ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਿੇਿਾ ਆਵਦ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਿਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨਿਸਥਾ2 ਦੀ ਸਵਥਤੀ ‘ਤੇ ਪਹ ੰ ਚਦੇ ਹਾਂ ਵਕ 
ਵਪੁੱ ਛਲ-ਖੋੜੀ ਅਨੰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਮ੍ਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। ਤਰਕ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਖਤਮ੍ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਅਨੰਤ ਪਰਵਤਿਮ੍ਨ  ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱ ਕਰ ਵਿਚ ਫਸਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਵਨਰਵਿਸ਼ਠਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ, ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੰੂ ਪਰਮ੍ਾਣ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਡਾ ਇਹ 
ਵਸਿਾਂਤ ਵਕ ਿਸਤੂਆਂ ਪਰਮ੍ਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਢਵਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਆਿ ਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ “ਆਿਮ੍ਨ ਤਰਕ ਵਿਿੀ” ਬੜਾ ਮ੍ਹੁੱਤਿ ਰੁੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਵਿੁੱ ਖ 
(ਆਿਮ੍) ਦੀਆਂ ਸੰਭਿ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੀ ਭਵਿੁੱ ਖਬਾਣੀ, ਅਤੀਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮ੍ਰੂਪੀ ਵਨਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਪਰੰ ਤੂ ਸਿਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਾਂ ਵਨਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਪਰਮ੍ਾਣਕਤਾ (ਿੈਿਤਾ) ਵਕਿੇਂ ਅਤੇ ਵਕੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ 
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 ਅਨਿਸਥਾ – ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਦੋਸ਼ ਵਜਸ ਵਿਚ ਯ ਕਤੀ ਦੀ ਸਮ੍ਾਪਤੀ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ, ਨਾ ਇਸਵਥਤੀ, ਵਕਸੇ ਿੁੱਲ ਉੱਪਰ ਵਟਕਾਉ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। 
[ਮ੍ਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
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ਪਰਮ੍ਾਣਕਤਾ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਆਿਮ੍ਨ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਿ ਅਸੀਂ ਆਿਮ੍ਨ 
ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ “ਮੰ੍ਨ” ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਜਸ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ “ਆਿਮ੍ਨ ਤਰਕ” 
ਦੀ ਪਰਮ੍ਾਣਕਤਾ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੈ “ਆਿਮ੍ਨ ਤਰਕ ਵਿਿੀ” ਨਹੀ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ “ਆਿਮ੍ਨ ਦ ਵਬਿਾ” 
ਨੰੂ “ਆਿਮ੍ਨ ਤਰਕ ਦੀ ਸਮ੍ੁੱ ਵਸਆ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਿਮ੍ਨ ਦੀ “ਅਨਿਸਥਾ” ਹੈ।  

ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਕ ਪਰਮ੍ਾਣ (ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ) ਸਿੈ-ਵਸੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ। ਅਿਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹ ੰ ਦਾ ਤਾਂ 
ਅਵਿਆਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਵਕ ਪਰਮ੍ਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਿੀ ਵਨਰਵਿਸ਼ਠਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮ੍ਰਥਨ ਵਿਚ ਅਿਨੀ ਦੀ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਿਸਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਿੇਰੇ 
ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਿੈ ਅਿਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਅਿਨੀ 
ਉੱਤੇ ਅੰਿੇਰਾ ਕਦੇ ਿੀ ਛਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦਾ। ਅਿਨੀ ਅਤੇ ਅੰਿੇਰਾ ਕਦੇ ਿੀ ਸਵਹ-ਵਨਿਾਸ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੇ।  

‘ਪਰਮ੍ਾਣ’ ਨੰੂ ਪਰਮ੍ਾਣ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਪਰਮੇ੍ਯ (ਪਰਮ੍ਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਿਸਤ ) ਤੋਂ ਸ ਤੰਤਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਕ ਪਰਮ੍ਾਣ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇ੍ਯ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿੈ-ਹੋਂਦ ਤ ੋ
ਬਿੈਰ, ਪਰਮੇ੍ਯ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਜ ੋਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੈਭੰ ਨਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਕਸੇ 
ਹੋਰ ਿਸਤ  ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਮ੍ ਤਾਰਵਕਕ 
(ਯ ਕਤੀ-ਯ ਕਤ) ਕ ਚੁੱ ਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਪਰਮ੍ਾਣ’ ਦੀ ਸਿੈ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਵਤਆਿੁੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੁੱ ਸੀ “ਆਿਮ੍ਨ 
ਤਰਕ ਦੀ ਸਮ੍ੁੱ ਵਸਆ” ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵਕ ਆਿਮ੍ਨਾਤਮ੍ਕ ਦਲੀਲ ਆਿਮ੍ਨ ਤਰਕ ਵਿਿੀ ਦਾ ਪਰਮੇ੍ਯ ਨਹੀ ਬਣ 
ਸਕਦੀ। 

ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ “ਪਰਮ੍ਾਣ-ਵਿਹੇਠਨ” ਜਾਂ “ਪਰਮ੍ਾਣ-ਵਿਿਿੰਸਨ” ਹੈ ਜੋ ਲਿਪਿ 300 ਈ ਵਿਚ ਵਲਖੀ ਿਈ 
ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮ੍ਾਣ ਦਾ ਦਮ੍ਨ”। ਇਹ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਵਨਰੀਖਣ 
ਮੰ੍ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਚਾਰ ਵਿਮ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਿੀ ਬਾਰੇ ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ “ਉਪਾਏ-ਕੌਸ਼ਲਯਾ-ਵਹਰਦਯ-ਸ਼ਾਸਤਰ” ਹੈ 
ਵਜਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਵਦਕ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਕਾਰਜ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕ ਸ਼ਲ ਉਪਾਉ’। ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਚਾਰ ਕਾਡਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: 
(1) ਿਾਦ-ਵਿਸ਼ਦੀਕਰਣ, ਿਾਦ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ, (2) ਵਨਿਰਵਹਸਥਾਨ, ਹਾਰ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ, (3) ਤਤਿਵਿਆਵਖਆਨ, 
ਤੁੱ ਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ, (4) ਜਾਵਤ।  

ਆਰੀਆ ਦੇਿ (320 ਈ) 
ਆਰੀਆ ਦੇਿ ਿੀ ਮ੍ਾਵਿਆਮ੍ਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਪਰਮ੍ ੁੱ ਖ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ੍ ਦੁੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 
ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਿਾਰਜ ਨ ਦੇ ਵਸ਼ਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮ੍ਾ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਚ ਿੀ ਰਹੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ ਰਾਜਾ ਚੰਦਰਿ ਪਤ 
(ਲਿ ਪਿ 320 ਈ) ਦੇ ਸਮੇ੍ ਦਾ ਮੰ੍ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮ੍ਾਵਿਆਮ੍ਕ ਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਨੇਕ ਿਰੰ ਥ ਵਲਖੇ ਵਜਿੇਂ ਸ਼ਤਕ-
ਸ਼ਾਸਤਰ, ਭਰਮ੍-ਪਰਥਨ-ਯ ਕਤੀ-ਹੇਤ -ਵਸਿੀ ਆਵਦ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕਵਿਵਦਆ ਦਾ ਉਲੇਖ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 
ਹੈ। 
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ਮ੍ੈਤਰਯੇ ਨਾਥ (ਲਿਪਿ 400 ਈ) 
ਮੈ੍ਤਰੇਯ ਨਾਥ, ਯੋਿਚਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਇਕ ਮੰ੍ਨੇ ਪਰਮੰ੍ਨੇ ਆਚਾਰੀਆ ਸਨ। ਉਨਹ ਾ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਿਰੰ ਥ 
ਵਲਖੇ, ਵਜਿੇਂ: ਸਪਤਦਸ਼-ਭੂਮ੍ੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ-ਯੋਿਾਚਾਰਯ, ਅਵਭਸਮ੍ਯ ਅਲੰਕਾਰ  ਆਵਦ। ਚੀਨੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਹਿੇਨ-ਸਾਂਿ ਦੇ 
ਕਵਹਣ ਅਨ ਸਾਰ, ਮੈ੍ਤਰੇਯ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਦਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਿੀ ਪਰਕਰਣ, ਆਰੀਆ ਅਸੰਿ ਨੰੂ ਵਸਖਾਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਯ ਵਿਆ 
ਵਿਖੇ ਇਕ ਮ੍ਠ ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਮੈ੍ਤਰੇਯ, ਕਸ਼ਣਿਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ ਨਯਿਾਦ ਦੇ ਬੜੇ ਤੀਬਰ ਸਮ੍ਰਥਕ ਸਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮ੍ਤਅਨ ਸਾਰ ਿਾਸਵਿਕਤਾ ਇਕ ਸ ਪਨੇ ਦੀ 
ਤਰਹਾ ਹੈ, ਭਾਿ ਸ਼ ਨਯ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਿਸਤ ਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਯੋਿ ਅਤੇ ਵਿਯੋਿ ਸਭ ਕਵਸ਼ਣਕ ਜਾਂ ਵਛਣਭੰਿਰ 
ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮੈ੍ਤਰੇਯ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਸ਼ਪਤਦਸ਼-ਭੂਮ੍ੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ-ਯੋਿਾਚਾਰ’ ਵਿਚ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ 
ਬਾਰੇ ਿੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਲਵਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਦੇ ਸੁੱ ਤ ਅਵਿਆਇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: 

1. ਿਾਦ-ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ: ਿਾਦ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਿਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇਮੰ੍ਦ 
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਫਜ਼ਲੂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਿਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਹੈ। 

2. ਿਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ: ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਇਕ ਬੜੀ ਿੰਭੀਰ ਵਕਰਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ 
ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਝਿਾਨ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੋ੍ਜੂਦਿੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ 
ਜਾਂ ਵਫਰ ਸ ਵਹਰਦਾਂ ਦੀ ਪਵਰਸ਼ਦ ਵਿਚ। 

3. ਿਾਦ ਦੇ ਸਾਿਨ: ਸਾਿ (ਜੋ ਮ੍ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ) ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ; (1) ਆਤਮ੍-ਸੰਬੰਿ, ਵਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਿੇ, (2) ਪਾਰ-ਸੰਬੰਿ, ਵਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਿ ਦੂਵਜਆ ਨਾਲ ਹੋਿੇ। ਸਬੂਤ (ਜੋ ਸਾਿ ਨੰੂ ਸਾਬਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ) ਅੁੱ ਠ ਵਕਸਮ੍ਾਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ; (1) ਪਰਸਤਾਿ, ਅਰਥਾਤ ਵਸਿਾਂਤ, (2) 
ਦਲੀਲ, ਅਰਥਾਤ ਹੇਤ  ਜਾਂ ਕਾਰਨ, (3) ਉਦਾਹਰਣ, (4) ਸਾਿਰਮ੍ਯ, ਅਰਥਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮ੍ਕ ਉਦਾਹਰਣ, (5) 
ਿੈਿਰਮ੍ਯ, ਅਰਥਾਤ ਨਕਾਰਾਤਮ੍ਕ ਉਦਾਹਰਣ, (6) ਪਰਵਤਅਕਸ਼, (7) ਅਨ ਮ੍ਾਨ, ਅਤੇ (8) ਆਿਮ੍, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 
ਵਿਚ ਵਲਖੀ ਵਿਵਦਆ, ਿਰੰ ਥ।  

4. ਵਿਿਾਦੀ ਦੇ ਿ ਣ: ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਵਹੁੱ ਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਦੇ ਿ ਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; (ੳ) ਦੋਨਾਂ ਵਿਰਾਂ 
ਦੇ ਵਿਿਾਦੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਨਪ ੰ ਨ ਹੋਣ, (ਅ) ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਵਘਣਾਉਣੀ ਅਤ ੇ
ਵਨਰਾਦਰ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਿਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇ੍ ਸਨਮ੍ਾਵਨਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ 
ਪਰਯੋਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ੲ) ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਰਭੈ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਸ) ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਬਨਾ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵਬਨਾ 
ਵਝਜਕ ਦੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਰੋਤਾਿਣਾਂ ਲਈ ਸ ਬੋਿ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
(ਹ) ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਇਕਸ ਰਤਾ ਿਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੋਤਾਿਣਾਂ ਲਈ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। 

5. ਵਨਿਰਹਸਥਾਨ: ਹਾਰ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੁੱ ਸੀ ਿਈ ਹੈ; (ੳ) ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਿਾਦੀ ਪਵਹਲੇ ਵਕਸੇ ਦਾਅਿੇ 
ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਿੁੱ ਲ ਨਾਲ ਸਵਹਮ੍ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ 
ਮੰ੍ਨੀ ਜਾਿੇਿੀ, (ਅ) ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਿਾਦੀ, ਵਿਿਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮ੍ਰਥ ਹੋ ਕੇ, ਵਕਸੇ 
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ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਵਹਸ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰ੍ਨੀ ਜਾਿੇਿੀ, (ੲ) ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਿਿਾਦੀ 
ਅਪਰਸੰਿਕ (ਅਤੀਤ-ਿਾਕ) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਵਹਸ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹਾਰ ਮੰ੍ਨੀ ਜਾਿੇਿੀ। 

6. ਿਾਦ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੋਣਾ: (ੳ) ਵਿਿਾਦ ਪਵਰਸ਼ਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਵਿਿਾਦ ਮੇ੍ਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰ੍ਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, (ਅ) ਇਹ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਇਹ 
ਵਿਿਾਦ, ਵਿਿਾਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਿੀ, ਵਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰੋਵਤਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਿਾ ਅਸਰ ਪਾਏਿਾ ਜਾ ਨਹੀ, (ੲ) ਇਹ ਿੀ 
ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਿਿਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਿੀ ਵਿਿਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਵਕਰਆ ਅਰਥਾਤ ਵਸਿਾਂਤ, 
ਹੇਤ  ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਿਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ। 

7. ਵਿਿਾਦੀ ਦਾ ਆਤਮ੍-ਵਿਸ਼ਿਾਸ: ਇਕ ਵਿਿਾਦੀ ਨੰੂ ਸਰੋਵਤਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 
ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਜੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਿਾ। ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦਾ ਲੁੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੰੂ ਵਿਰੋਿੀ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਨ ਹੈ। ਵਕ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਾਤਾਰ , 
ਅਣਥੁੱ ਕ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਉਪਰਲੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈ੍ਤਰੇਯ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਵਹਮ੍ੀਅਤ ਨਹੀ ਰੁੱ ਖਦੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ ੁੱ ਿ ਤਰਕ ਦੀ ਝਲਕ ਿੀ ਦੇਖਣ ਨੰੂ ਵਮ੍ਲਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪਰਵਤਵਿਆ (ਪਰਸਤਾਿ) ਨੰੂ 
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਤ  (ਕਾਰਨ) ਅਤੇ ਦੋ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੇਤ  ਅਤੇ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਵਕ 
ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ (1) ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਿੇ, ਜਾਂ (2) ਅਨ ਮ੍ਾਨ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ (3) ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 
ਉੱਪਰ। ਮੈ੍ਤਰੇਯ ਅਨ ਸਾਰ ਤਰਕਿਾਕ ਦਾ ਰੂਪ ਵਨਮ੍ਨਵਲਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ: 

(1) ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, 
(2) ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, 
(3) ਇਕ ਘੜੇ ਿਾਂਿ, ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਨਹੀ, 
(4) ਘੜ ੇਿਰਿਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, 
(5) ਜਦ ਵਕ ਇਕ ਵਨਿੱਤ ਚੀਜ਼, ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ, ਉਤਪੰਨ ਨਹੀ ਹ ੰ ਦੀ। 

ਆਰੀਆ ਅਸੰਿ (405 – 470 ਈ) 
ਆਰੀਆ ਅਸੰਿ ਦਾ ਜਨਮ੍ ਿੰਿਾਰ (ਪੇਸ਼ਾਿਰ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਮੰ੍ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ ਲਿਪਿ 450 ਈ 
ਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਚਾਰੀਆ ਿਸ ਬੰਿੂ ਦਾ ਿੁੱ ਡਾ ਭਰਾ ਿੀ ਮੰ੍ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕ ਝ ਸਾਲ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਚ ਿੀ 
ਿ ਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਪਵਹਲੋ ਪਵਹਲ ਅਸੰਿ, ਵਹਨਯਾਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਿੈਭਾਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਮ੍ਹਾਯਾਨ ਦੇ ਯੋਿਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ। ਚੀਨੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਵਹਉਨ-ਸਾਂਿ ਅਨ ਸਾਰ (ਵਜਸ ਨੇ ਈਸਿੀ ਸੰਨ 
ਦੀ ਸੁੱ ਤਿੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਅਸੰਿ ਨੇ ਕੌਸਾਂਭੀ ਅਤੇ ਅਯੋਵਿਆ ਵਿਚ ਿੀ ਕਈ ਸਾਲ ਿ ਜ਼ਾਰੇ 
ਸਨ। ਵਹਉਨ-ਸਾਂਿ ਦ ੇਕਥਨ ਅਨ ਸਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਕੌਸ਼ਾਂਭੀ ਵਿਚ ਉਹ ਉਜਵੜਆ ਸੰਘਾਰਾਮ੍ (ਬੋਿੀ ਸੰਘ ਦੇ ਆਰਾਮ੍ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜਿਹਾ) ਦੇਵਖਆ ਵਜੁੱ ਥੇ ਅਸੰਿ ਕਈ ਸਾਲ ਠਵਹਰੇ ਸਨ।  
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ਅਸੰਿ ਨੇ ਲਿਪਿ 12 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਲਖੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਿ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਿਰੰ ਥ 
“ਪਰਕਰਣਾਰਯ ਿਾਚਾ ਸ਼ਾਸਤਰ” ਅਤੇ “ਮ੍ਹਾਯਾਨਅਵਭਿਰਮ੍-ਸੰਯ ਕਤ-ਸੰਿਤੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ” ਖਾਸ ਮ੍ਹੁੱਤਤਾ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹਨ। 
ਅਸੰਿ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤ (ਜਾਂ ਸਾਿਕ) ਦੀ ਉੱਪਿੰਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: (1) ਪਰਵਤਵਿਆ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਵਜਸ ਨੰੂ 
ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, (2) ਹੇਤ  ਜਾਂ ਦਲੀਲ, (3) ਉਦਾਹਰਣ, (4) ਉਪਨਯ ਜਾਂ ਪਰਯੋਿ, (5) ਵਨਿਮ੍ਨ ਜਾਂ ਵਸੁੱ ਟਾ, (6) 
ਪਰਵਤਅਕਸ਼, (7) ਉਪਮ੍ਾਨ ਜਾਂ ਤ ਲਨਾ, (8) ਆਿਮ੍ ਜਾਂ ਵਲਖਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਪਵਹਲੇ ਪੰਜ ਅਿਯਿ (ਵਹੁੱ ਸੇ) ਅਨ ਮ੍ਾਨ 
ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਿ ਦੀ ਅਨ ਮ੍ਾਨ ਅਿਾਰਤ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ (ਿੌਰ: ਇਸ ਵਨਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਤੋਂ ਭਾਿ 
‘ਆਿਾਜ਼’ ਜਾਂ ‘ਿ ਨੀ’ ਹੈ): 

(1) ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, 
(2) ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, 
(3) ਇਕ ਘੜੇ ਿਾਂਿ (ਪਰੰ ਤੂ ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿ ਨਹੀ), 
(4) ਵਕਉਂਵਕ ਇਕ ਘੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੀ 

ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, 
(5) ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। 

ਿਸ ਬੰਿੂ (ਲਿਪਿ 410 – 490 ਈ) 
ਿਸ ਬੰਿੂ ਦਾ ਜਨਮ੍ ਿੰਿਾਰ (ਆਿ ਵਨਕ ਪੇਸ਼ਾਿਰ, ਹ ਣ ਪਾਵਕਸਤਾਨ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਵਜੁੱ ਥੇ 7ਿੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਯਾਦਪੁੱਥਰ ਚੀਨੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਹਿੇਨ-ਸਾਂਿ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵਖਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ੍ 
ਕੌਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਵਿਵਦਆ ਸਰਿਾਸਤੀਿਾਦ (ਿੈਭਾਵਸ਼ਕ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਅਵਿਐਨ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ, 
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਆਪਣ ੇਿੁੱ ਡੇ ਭਰਾ ਅਸੰਿ ਦੇ ਅਸਰ ਥੁੱ ਲੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮ੍ਹਾਯਾਨ ਦੇ ਯੋਿਾਚਾਰ ਮ੍ਤ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਕਲ, ਕੌਸ਼ਾਂਭੀ ਅਤੇ ਅਯ ੁੱ ਵਿਆ ਵਿਚ ਿ ਜ਼ਾਰੇ। ਉਹ ਅੁੱ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮ੍ਰ ਭੋਿ 
ਕੇ ਅਯ ੁੱ ਵਿਆ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਸ ਿਾਰ ਿਏ। ਿਸ ਬੰਿੂ ਦੀ ਜੀਿਨ ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਨ ਿਾਦ 557-569 ਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਅਨ ਸਾਰ ਿਸ ਬੰਿੂ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮ੍ਾਵਦਵਤਆ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦਾ 
ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌ੍ਤ ਰਾਜਾ ਬਾਲਾਵਦਵਤਆ ਨਰਵਸਮ੍ਹਾ ਿ ਪਤ (485 – 490 ਈ) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇ੍ 
ਹੋਈ। ਿਸ ਬੰਿੂ ਨੇ ਿੁੱ ਡੀ ਵਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਨਮੋ੍ਲ ਿਰੰ ਥ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਲਖੇ। ਚੀਨੀ ਤਰਜਮੇ੍ ਅਨ ਸਾਰ 
ਵਜਹੜੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਲਵਖਆ ਉਹ ਸਨ: (1) ਿਾਦ-ਵਿਿੀ, (2) ਿਾਦ-ਮ੍ਾਰਿ, (3) ਿਾਦ-ਕੌਸ਼ਲ ਭਾਿ ਿਾਦ-
ਵਿਿਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹ ਨਰ। 

ਿਸ ਬੰਿੂ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ 
ਿਸ ਬੰਿੂ ਦੀ ਤਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮ੍ਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਰਚਨਾ ‘ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ’  ਹੈ। ਇਸ ਪਰਕਰਣ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚ ਿੰਵਡਆ 
ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਪੰਚਾਿਯਿ, ਤਰਕਿਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਵਹੁੱ ਸੇ; (2) ਜਾਵਤ, ਤ ੁੱ ਲ ਮੋ੍ੜਿਾਂ ਉੱਤਰ, ਪਰਵਤਉੱਤਰ; ਅਤੇ (3) 
ਵਨਿਰਹਸਥਾਨ, ਹਾਰ ਦੀ ਸਵਥਤੀ। 
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ਭਾਿੇਂ ਤਰਕ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਕਿਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਵਹੁੱ ਸੇ (ਅਿਯਿ) ਮੰ੍ਨੇ ਿਏ ਹਨ, ਪਰ ਿਸ ਬੰਿੂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਸੀ 
ਵਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਰਸਤਾਿ (ਜਾਂ ਪਰਵਤਵਿਆ) ਨੰੂ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਅਿਯਿਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਰਸਤਾਿ ਅਤੇ 
ਹੇਤ  (ਕਾਰਣ), ਵਜਸ ਲਈ ਇਕ ਤਰਕਿਾਕ ਵਿਚ ਵਸਰਫ ਵਤੰਨ ਪਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; (1) ਪਕਸ਼ (ਪਖ), (2) ਸਾਿਯ 
(ਸਾਿ), ਅਤੇ (3) ਹੇਤ । 

ਜਾਵਤ (ਪਰਵਤਉੱਤਰ) 

ਇਸੇ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਿਸ ਬੰਿੂ ਜਾਵਤ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਵਿਚ ਿੰਡਦੇ ਹਨ: (ੳ) ਵਿਪਰਯਯ ਖੰਡਨ; (ਅ) ਵਨਰਅਰਥ ਖੰਡਨ, 
ਅਤੇ (ੲ) ਵਿਪਰੀਤ ਖੰਡਨ। 

(ੳ) ਵਿਪਰਯਯ ਖੰਡਨ 

ਵਿਰੋਿਤਾ ਵਿਚ ਵਦੁੱ ਤੇ ਿਏ ਪਰਵਤਉੱਤਰ (ਜਾਵਤ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ੍ਲ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ:  

(1) ਸਾਿਰਮ੍ਯ ਸਮ੍ – ਸਮ੍ਰੂਪਤਾ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(2) ਿੈਿਰਮ੍ਯ ਸਮ੍ – ਵਭੰਨਰੂਪਤਾ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(3) ਸਾਿਯ ਸਮ੍ – ਵਸਿਾਂਤ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(4) ਅਿਰਣ ਸਮ੍ – ਜੋ ਿਰਣਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(5) ਅਪਰਾਪਤੀ ਸਮ੍ – ਪਰਸਪਰ ਅਣਹੋਂਦ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(6) ਅਹੇਤ  ਸਮ੍ – ਅਕਾਰਣ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(7) ਉਪਪੁੱ ਵਤ ਸਮ੍ – ਤਰਕਸੰਿਤ ਵਸਿੀ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(8) ਸੰਸ਼ਾਯ ਸਮ੍ – ਸੰਸਾ (ਸ਼ੁੱ ਕ) ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(9) ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮ੍ – ਅਭੇਦ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(10) ਕਾਰਯ ਸਮ੍ – ਕਾਰਜ (ਕਾਰਨ ਦਾ ਫਲ) ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ। 

(ਅ) ਵਨਰਅਰਥ ਖੰਡਨ 

ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਵਨਰਅਰਥਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਵਤਉੱਤਰ (ਜਾਵਤ)। ਇਸ ਦੀ ਿੰਡ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ: 

(1) ਪਰਕਰਣ ਸਮ੍  - ਵਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(2) ਪਰਵਤਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸਮ੍ – ਵਿਰੋਿੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(3) ਪਰਸੰਿ ਸਮ੍ – ‘ਅਨੰਤ ਪਰਵਤਿਮ੍ਨ’ ਜਾਂ ‘ਅਨਿਸਥਾ’ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ 

ਰੁੱ ਖਣਾ; 

(ੲ) ਵਿਪਰੀਤ ਖੰਡਨ 

ਉਲਟਾ ਪਰਵਤਉੱਤਰ (ਜਾਵਤ) ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਿੰਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ: 

(1) ਅਨ-ਉਤਪਵਤ ਸਮ੍ – ਅਨਉਤਪਵਤ (ਜੋ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ) ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ 
ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
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(2) ਵਨਿੱਤਯ ਸਮ੍ – ਵਨਿੱਤਤਾ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ; 
(3) ਅਰਥਾਪੁੱ ਵਤ ਸਮ੍ – ਉਪਿਾਰਣਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮੋ੍ੜਿੇਂ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਿਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਲਨ ਰੁੱ ਖਣਾ;  

ਵਨਿਰਹਸਥਾਨ 

ਿਸ ਬੰਿੂ ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਈ ਵਕਸਮ੍ ਦੀ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ: 

(1) ਪਰਵਤਵਿਆ ਹਾਨੀ – ਪਰਸਤਾਿ ਨੰੂ ਹਾਨੀ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣਾ; 
(2) ਪਰਵਤਿਯਾਅੰਤਰ – ਪਵਹਲਾ ਪਰਸਤਾਿ (ਪਰਵਤਿਯਾ) ਅਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 

ਪਰਸਤਾਿ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। 
(3) ਪਰਵਤਿਯਾ ਵਿਰੋਿ –(ਆਪਣੇ ਹੀ) ਪਰਸਤਾਿ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕਰਨਾ। 
(4) ਪਰਵਤਿਯਾ ਸਵਨਆਸ – ਪਰਸਤਾਿ ਨੰੂ ਵਤਆਿ ਦੇਣਾ। 
(5) ਹੇਤਿਾਂਤਰ – ਹੇਤ  (ਕਾਰਨ) ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। 
(6) ਅਰਥਾਂਤਰ – ਵਿਸ਼ੇ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। 
(7) ਵਨਰਰਥਕ – ਬੇਅਰਥ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 
(8) ਅਵਿਵਿਆਰਥ – ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 
(9) ਅਪਾਰਥਕ – ਅਸੰਿਤ ਜਾਂ ਅਜੋੜ ਦਲੀਲ। 
(10) ਅਪਰਾਪਤਕਾਲ – ਬੇਮੌ੍ਕਾ ਜਾਂ ਬੇਿਕਤਾ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 
(11) ਨਯੂਨਤਾ – ਬਹ ਤ ਥੋੜਾ ਕਵਹਣਾ। 
(12) ਅਵਿਕ – ਬਹ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਵਹਣਾ। 
(13) ਪ ਰ ਕਤਾ – ਿਾਕ ਨੰੂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦ ਹਰਾਈ ਜਾਣਾ। 
(14) ਅਨਨ ਭਾਸ਼ਣ – ਚ ੁੱ ਪ ਰਵਹਣਾ ਜਾਂ ਪਰਸਤਾਿ ਨੰੂ ਦ ਬਾਰਾ ਕਵਹਣਾ। 
(15) ਅਵਿਆਨ – ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਵਿਆਨਤਾ ਹੋਣਾ। 
(16) ਅਪਰਵਤਭਾ – ਪਰਬੀਨਤਾ ਜਾਂ ਜ ਿਤ ਬ ੁੱ ਿੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। 
(17) ਵਿਕਸ਼ੇਪ – ਵਿਸ਼ੇ ਨੰੂ ਟਾਲਮ੍ਟੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਤਆਿਣਾ। 
(18) ਮ੍ਤਾਨ ਵਿਆ – ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਘਾਟ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ ਕਵਹਣਾ ਵਕ ਵਿਰੋਿੀ ਵਿਚ ਿੀ 

ਇਹੋ ਘਾਟ ਹੈ। 
(19) ਪਰਯਨਯੂੋਜਯੋਪੇਕਸ਼ਣ – ਵਨੰਦਣਯੋਿ ਨੰੂ ਅਣਵਡੁੱ ਠ ਕਰਨਾ। 
(20) ਵਨਰਨਯੂੋਜਯਨ ਯੋਿ – ਨ ਕਸਰਵਹਤ ਨੰੂ ਐਿੇਂ ਵਨੰਦਣਾ। 
(21) ਅਪਵਸਿਾਂਤ – ਵਸਿਾਂਤ ਤੋਂ ਵਥੜਕਨਾ ਜਾਂ ਵਿਚਲਨ ਹੋਣਾ। 
(22) ਹੇਤਿਾਭਾਸ – ਕ ਤਰਕ ਜਾਂ ਤਰਕ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ। 

ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਿਸ ਬੰਿੂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵਕਸਮ੍ਾਂ ਦੇ ਤਰਕਿਾਕਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਤਰਕਿਾਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ 
ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

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

ਪੰਜ ਅਿਯਿਾਂ ਦਾ ਤਰਕਿਾਕ: 
1. ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, 
2. ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, 
3. ਉਤਪਾਦਨ ਅਵਨਿੱਤ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਘੜਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, 
4. ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, 
5. ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। 

ਦੋ ਅਿਯਿਾਂ ਦਾ ਤਰਕਿਾਕ: 
1. ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, 
2. ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। 

------------------ 

ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਅਸੀ ਬੋਿੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਪਰਣਾਲੀਬੁੱ ਿ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ।  
... ਚਲਦਾ    


