ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

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

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰ ਪਰਾ (570 ਈ ਪੂ – 1200 ਈ)
ਿੌਤਮ ਬੁੱ ਿ (570 ਈ ਪੂ – 490 ਈ ਪੂ)
ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਿਰਮ ਸਦੀਿੀ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮੇ ਸਮੇ “ਬੁੱ ਿ” ਅਤੇ
“ਤਥਿਤ” ਜਨਮ ਲੈਂ ਦੇ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿਚ (ਮਹਾ-ਭਦਰ-ਕਲਪ) ਚਾਰ ‘ਬੁੱ ਿ’ ਪਰਿਟ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ:
ਅਰਥਾਤ ਕਰਾਕਚੰ ਦਰ, ਕਨਕਮਨੀ, ਕੁੱ ਸ਼ਪ ਅਤੇ ਿੌਤਮ, ਜਦ ਵਕ ਪੰ ਜਿੇਂ, ਮੈਤਰੇਈ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਲੈ ਣਾ ਹੈ।
ਇਨਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਬੁੱ ਿ, ਅਰਥਾਤ ਿੌਤਮ ਬੁੱ ਿ, ਜੋ ਸ਼ਾਵਕਆਮਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਜਨਮ
ਕਵਪਲਾਿਾਸਤੂ ਵਿਖੇ 570 ਈ ਪੂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ 490 ਈ ਪੂ ਨੂੰ ਕਸ਼ੀਨਿਰ ਵਿਖੇ ਵਨਰਿਾਣ ਪਰਪਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਿਨ ਮਿਿ (ਵਬਹਾਰ) ਵਿਚ ਰਵਹ ਕੇ ਿਜ਼ਾਵਰਆ। ਇਹ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੌਤਮ ਬੁੱ ਿ ਨੇ ਹੀ
ਬੁੱ ਿਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦ ਵਕ ਪਵਹਲੇ ‘ਬੁੱ ਿ’ ਵਸਰਫ ਇਕ ਵਮਵਥਹਾਸ ਪਰਸ਼ ਹੀ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਿੌਤਮ ਬੁੱ ਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ‘ਮਾਿਿੀ’ ਜਾਂ ‘ਪਾਲੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵਦੁੱ ਤੇ ਸਨ। ਿੌਤਮ ਬੁੱ ਿ ਦੇ ਵਨਰਿਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੋਿੀ ਵਭਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਵਤੰ ਨ ਪਵਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸੰ ਮੇਲਨਾ ਵਿਚ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਵਰਸ਼ਦ ਰਾਜਿੜ੍ਹ,
ਿੈਸਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਟਲੀਪਤਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾ ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ, ਕਾਲਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਥੁੱ ਲੇ ਕਰਮਿਾਰ ਿਰਸ਼
490 ਈ ਪੂ, 390 ਈ ਪੂ, ਅਤੇ 255 ਈ ਪੂ ਵਿਚ ਬਲਾਏ ਿਏ ਸਨ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਨਹਾਂ ਪਵਰਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕੀਤੇ
ਿਏ ਉਹ ਹੀ ਸਮੁੱ ਚੇ ਬੁੱ ਿ ਿਰਮ ਦੇ ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਿਰੰ ਥ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਿਰੰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਟਪੀਟਾਕਾ ਜਾਂ
ਵਪਟਕਟਾਯਾ ਅਤੇ ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਵਿਚ ਵਤਰਪੀਟਾਕਾ ਜਾਂ ਪੀਟਾਕਾਤਰਾਯ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਸਤ-ਵਪਟਕਾ, ਵਿਨੇਯ

ਵਪਟਕਾ ਅਤੇ ਅਵਭਿਮ ਵਪਟਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਿੁੱ ਡੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਹਨ।
ਪਵਹਲੀ ਪਵਰਸ਼ਦ (490 ਈ ਪੂ) ਵਿਚ ਜੋ ਵਭਕਸ਼ੂ ਇਕੁੱ ਤਰ ਹੋਏ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਥੇਰ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ
ਨੇ ਵਜਨਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰਵਮਕ ਮਾਨਤਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਉਹ ‘ਥੇਰਿਾਦ’ ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਆਿਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ
ਪਵਰਸ਼ਦ ਸਮੇ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਭਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਜਨਾਂ ਨੇ ‘ਥੇਰ’ ਵਸਿਾਤਾਂ ਦੀ ਉਲੁੱਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਥੇਰ ਭਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ
ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ। ਇਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵਭਕਸ਼ੂ ‘ਮਹਾਸੰ ਘੀਕਾ’ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਨੇ ‘ਥੇਰਿਾਦ’ ਦੇ ਵਸਿਾਤਾਂ ਨੂੰ
ਬਦਲ ਕੇ ਸੋਿਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਿੌਤਮ ਬੁੱ ਿ ਦੇ ਵਨਰਿਾਣ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇ ਅੰ ਦਰ ਲਿ ਪਿ
14 ਹੋਰ ਬੋਿੀ ਵਫਰਵਕਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਵਲਆ।
ਤੀਸਰੀ ਪਵਰਸ਼ਦ (255 ਈ ਪੂ) ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਥੇਰਿਾਦ ਦੇ ਵਟਵਪਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੁੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਮਰਾਟ

ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪਤਰ, ਮਵਹੰ ਦਾ, ਸਰੀਲੰਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਲੈ ਕੇ ਪਹੰ ਚੇ। ਇਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿੀ ਵਭਕਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱ ਿਿਰਮ ਦੇ
ਅਨਯਾਈਆਂ ਨੇ ਮੌਵਖਕ ਪਰਚਾਰ ਰਾਹੀ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚਾਇਆ। ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਿੁੱ ਟਾਿਾਮਨੀ
ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ (104 - 76 ਈ ਪੂ) ਪਵਹਲੀ ਬਾਰ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਤਾਰਵਕਕ ਵਿਸ਼ੇ
ਵਿੁੱ ਵਦਆਭੂਸ਼ਣ1 ਅਨਸਾਰ ਵਟਵਪਟਾਕਾ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਿਰਣਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦਾ
ਸੰ ਖੇਪ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਜ਼ਕਰ (ਉਲੇ ਖ) ਜ਼ਰੂਰ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਵਕਕ ਕੌ ਣ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਿਸਤੂ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ। ਪਾਲੀ ਸਾਵਹਤ ਵਿਚ ਅਵਸੁੱ ਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਰਕ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਟਪੀਟਾਕਾ ਿਰੰ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਨ (ਜਾਂ ਵਿਵਿਆਨ, ਜੈਸੇ ਵਕ ਕਕਸ਼ਵਿਵਿਆਨ ਅਰਥਾਤ ਅੁੱ ਖਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਵਿਆਨ) ਨੂੰ ਛੇ ਵਕਸਮਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਚਖ ਵਿਵਿਆਨਮ (ਅੁੱ ਖਰੂਪੀ ਜਾਂ ਪਰਤੁੱਖ ਪਰਮਾਣ), (2) ਸੋਤਾ

ਵਿਵਿਆਨਮ (ਸਰੋਤਾਿਣ, ਸ਼ਰਿਣੀ ਜਾਂ ਸਣਨ-ਸੰ ਬੰ ਿੀ), (3) ਘਾਨ ਵਿਵਿਆਨਮ (ਸੋਂਘੀ, ਸੰ ਘਣ ਸੰ ਬੰ ਿੀ), (4) ਜੀਿਹ
ਵਿਵਿਆਨਮ (ਚੁੱ ਖਣ ਜਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੁੱ ਖਣ), (5) ਕਾਇਆ ਵਿਵਿਆਨਮ (ਸਪਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਛੋਹ ਸੰ ਬੰ ਿੀ), (6) ਮਨੋ
ਵਿਵਿਆਨਮ (ਮਾਨਵਸਕ ਜਾਂ ਮਨ ਰਾਹੀਂ)।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਟਵਪਟਾਕਾ ਿਰੰ ਥਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ‘ਤਾਰਵਕਕ’ ਪਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸ਼ ਜੋ
ਦਲੀਲਮਈ ਸੋਚਣੀ ਜਾਂ ਵਿਿੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪਰਸ਼ ‘ਤਰਕ’ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਅਤੇ ਲਫਜ਼ੀ
ਹੇਰ-ਫੇਰ (ਿਾਕਛਲ) ਵਿਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਾਹਰ ਸਨ ਜੋ ਵਫਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਤੰ ਡਾਿਾਦ ਵਿਚ ਰਝਾਨ ਵਜ਼ਆਦਾ ਰੁੱ ਖਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਤ-ਵਪਟਕਾ (490 ਈ ਪੂ) ਵਿਚ ਐਸੇ ਸ਼ਰਮਣਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕਵਿਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਤੰ ਡਾ ਿਰਿੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੁੱ ਖਦੇ ਦੁੱ ਸੇ ਿਏ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਸੋਚਣੀ ਦੇ
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਤੰ ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਸਾਸੁੱ ਤਿਾਦੀ (ਵਨਿੱਤ ਿਾਦੀ), (2) ਏਕਚ-ਸਾਸਵਤਕ

ਏਕਚ ਅਸਾਸਵਤਕ (ਵਨਿੱਤ-ਅਵਨਿੱਤ ਿਾਦੀ), (3) ਉਛੇਦਿਾਦੀ (ਵਿਨਾਸ਼ਿਾਦੀ)।
ਸਾਸੁੱ ਤਿਾਦੀ (ਵਨਿੱਤਿਾਦੀ) ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਆਤਮਾ ਸਦੀਿੀ (ਵਨਿੱਤ) ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਦਾ
ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸੰ ਸਾਰ ਰੂਪੀ ਿਸਤੂਆਂ ਭਾਿੇਂ ਸਵਥਰ ਅਤੇ ਵਦਰੜ੍ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਿ-ਜੰ ਤੂ ਭਾਿੇਂ ਪਨਰਜਨਮ ਲੈਂ ਦੇ
ਹਨ, ਇਕ ਅਿਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਿਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਇਹ ਸਦੀਿੀ ਹਨ।

ਵਨਿੱਤ-ਅਵਨਿੱਤਿਾਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਮਾਨਿ ਸਰੀਰ ਅਸਵਥਰ ਹੈ, ਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ।
ਪਰ ਮਨ, ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਵਥਰ, ਪਵਰਿਰਤਨਰਵਹਤ ਅਤੇ ਵਨਿੱਤ ਹਨ।

ਵਿਨਾਸ਼ਿਾਦੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਤੁੱ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਵਤੁੱ ਤਿ ਨਹੀ ਰਵਹੰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਮਣ ਅਤੇ ਬਰਾਹਮਣ ਿੀ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਿੀਚ-ਸਮਉਪਵਨਕ (ਸਹਸਾ ਜਾਂ
ਇਤਫਾਕੀਆ ਉਤਪੰ ਨ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਕਛਲ ਿਰਿੀ ਦਲੀਲ ਵਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ
ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।

1

ਸਤੀਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ “ਏ ਵਹਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰ ਡੀਅਨ ਲਾਵਜਕ”, ਮੋਤੀਲਾਲ ਬਨਾਰਸੀਦਾਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਲੀ, 2006।
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਮਵਝਮ-ਵਨਕਾਏ (490 ਈ ਪੂ) ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ‘ਅਨਮਾਨ-ਸਤ’ ਥੁੱ ਲੇ ‘ਅਨਮਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਸਰਫ ‘ਵਕਆਸ’ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਿਰਵਤਆ ਵਿਆ ਹੈ।

ਬੋਿੀ ਵਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ‘ਸੰ ਘ’
ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਜਾਂ ਮਤ-ਭੇਦ ਬੋਿੀ ਵਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ‘ਸੰ ਘ’ ਵਿਚ ਸਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਸੰ ਘ
ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਅਨਸਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਿਨੈ-ਵਪਟਕਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਵਿਕਰਣ (ਮਸਲੇ )
ਦੁੱ ਸੇ ਿਏ ਹਨ: (1) ਵਿਿਾਦ ਅਵਿਕਰਣ, ਵਜਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤ-ਭੇਦ ਹੋਣ; (2) ਅਨਿਾਦ

ਅਵਿਕਰਣ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਰ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਮੰ ਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੁੱਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਿੇ; (3)
ਆਪਤ ਅਵਿਕਰਣ, ਵਜਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਭਕਸ਼ੂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ;
(4) ਵਕਚ ਅਵਿਕਰਣ, ਵਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਹੀ (ਸਮਯਕ) ਆਚਰਣ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ, ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ।
ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨੂੰ ਸਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਆਿਾਰ ਸਹੀ (ਸਮਯਕ) ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕ ਵਿਿੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਹੰ ਦਾ ਸੀ। ਵਜਸ ਸੰ ਘ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਿਾਦ ਸਲਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਨਆਇ-ਅਿੀਸ਼ (ਅਨਵਿਿਅਕ) ਿੀ
ਵਨਯਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰ ਘ ਦੇ ਸਦੁੱ ਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਨਆਇ-ਅਿੀਸ਼ ਦੇ ਿਣ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਮੰ ਨੇ
ਜਾਂਦੇ ਸਨ:


ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਹਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਾ ਬੋਲੇ,



ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਿਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਝਿੜ੍ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ
ਮਤਭੇਦ ਿਿੇ,



ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਿੀ ਵਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ੇ ਵਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਿਿਾਨੀ ਨਾਲ ਸਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,



ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਕਾਹਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ
ਸੁੱ ਚ ਨਹੀ ਮੰ ਨ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।



ਵਕਸੇ ਇਕ ਵਿਰ ਦੇ ਵਬਆਨ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਵਨਆਇ-ਅਿੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਵਕ ਹਰ ਵਿਰ ਦੇ ਵਬਆਨ ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੈ -ਵਿਰੋਿਤਾ ਜਾਂ
ਅਸੰ ਿਤੀ ਨਹੀ ਹੈ,



ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,



ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕ ਉਹ ਪਰਵਤਿਾਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛੇ ਜੋ ਪਰਵਤਿਾਦੀ ਦੇ ਿਰੂ, ਵਭਕਸ਼ੂ ਸਾਥੀ, ਜਾਤ,
ਨਾਮ, ਪਵਰਿਾਰ, ਰੀਤ-ਵਰਿਾਜ, ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਵਨਿਾਸ-ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ
ਵਕ ਵਨਆਇ-ਅਿੀਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨਹਾਂ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪਰਭਾਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,



ਵਨਆਇ-ਅਿੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰ ਘ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵਕ ਸੰ ਘ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਦੁੱ ਸ ਦਾ,



ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਰਿਾਦਕ (ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ) ਅਤੇ ਪਰਵਤਿਾਵਦਨ (ਉੱਤਰਦਾਇਕ) ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨਯੰ ਤਰਣ ਵਿਚ
ਰੁੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਿੌਰ ਨਾਲ ਸਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਲੋਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ,

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿੀ ਫੈਸਲਾ ਪੁੱ ਖਪਾਤ, ਵਘਰਣਾ, ਡਰ ਜਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਥੁੱ ਲੇ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,



ਉਹ ਵਨਆਇ-ਅਿੀਸ਼ ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਅਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱ ਿ ਦਾ ਸੁੱ ਚਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਸਭ
ਪਰਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀ ਸਵਤਕਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਵਭਿਮ-ਵਪਟਕਾ ਦਾ ਕਥਾਿਥਪਰਕਰਣ
ਕਥਾਿਥਪਰਕਰਣ, ਮੋਿਲੀਪੁੱ ਤ ਵਟੁੱ ਸਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ (255 ਈ ਪੂ) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੀਸਰੇ ਬੋਿੀ ਸੰ ਘ ਿੇਲੇ
ਰਵਚਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਪਦਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ : ਅਨਯੋਿ (ਜਾਂਚ
ਪੜ੍ਤਾਲ), ਆਹਰਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਂ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ), ਪਰਵਤਵਿਆ (ਪਰਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਤਰਕ-ਿਾਕ), ਉਪਨਯ (ਪਰਯੋਿ ਜਾਂ
ਦਲੀਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ), ਵਨਿਰਹ (ਹਾਰ ਜਾਂ ਵਸ਼ਕਸਤ)। ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਨਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ, ਮੋਿਲੀਪੁੱ ਤ ਵਟੁੱ ਸਾ ਰਾਹੀਂ ਿਰਤੋਂ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਵਮਆ ਿੇਲੇ ਿੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਕ ਵਿਿੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਆਮ ਸੀ। ਇਸ
ਤਰਕ ਵਿਿੀ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾਿਥਪਰਕਰਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਵਜਸ ਤਰਾਂ ਵਕ ਹੇਠ ਵਦੁੱ ਤੀ
ਕਥਾ (ਿਾਦਵਿਿਾਦ) ਜੋ ਇਕ ਥੇਰਿਾਦੀ (ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੁੱ ਖਣ ਿਾਲੇ ) ਅਤੇ ਪਦਿਲਿਾਦੀ2 ਵਰਸ਼ੀਆਂ
ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਦਿਲਿਾਦੀ ਇਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ਆਤਮਾ ਇਕ ਿਾਸਤਵਿਕ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਿਾਦ
ਇਕ ਅਨਲੋ ਮ (ਨੇਮਬੁੱ ਿ) ਵਿਿੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪਵਰਿਾਦਕ ਿਲੋਂ , ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ:

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਪਦਿਲ (ਆਤਮਾ) ਉਸੇ ਭਾਿ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਹਾਂ

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਪਦਿਲ (ਆਤਮਾ) ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਨਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਤਾਂ ਵਫਰ ਤਹਾਡੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ,
(ੳ) ਜੇਕਰ ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਭਾਿ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਪਏਿਾ ਵਕ ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ
ਿਸਤ।
(ਅ) ਇੁੱ ਥੇ ਤਸੀਂ ਿਲਤ ਕਵਹ ਰਹੇ ਹੋ , ਅਰਥਾਤ (1) ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਭਾਿ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇਕ
ਯਤਾਰਥਕ ਿਸਤ, (2) ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ
ਿਸਤ।
(ੲ) ਜੇ ਕਥਨ (2) ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਥਨ (1) ਿੀ ਸਹੀ ਨਹੀ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(ਸ) ਕਥਨ (1) ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਨ (2) ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਿਲਤ ਹੈ।

2

ਪਦਿਲ – ਪਰਮਾਣ, ਆਤਮਾ; ਬੌਿਮਤ ਅਨਸਾਰ ਦੇਹ, ਸ਼ਰੀਰ; ਜੈਨਮਤ ਅਨਸਾਰ ਸਪਰਸ਼, ਰਸ ਅਤੇ ਿਰਣ (ਰੰ ਿ) ਿਾਲਾ ਜੜ੍ਹ ਪਦਾਰਥ।

[ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

4 ਕੁੱ ਲ 11

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਇਸ ਦੇ ਪਰਵਤਿਾਦ ਵਿਚ ਪਰਵਤਕਰਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:
ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਕੀ ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਭਾਿ ਵਿਚ ਨਹੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ?

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਨਹੀ, ਇਹ ਨਹੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਕੀ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਨਹੀ, ਇਹ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਤਾਂ ਵਫਰ ਇਹ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿੇਿਾ,
(ੳ) ਜੇਕਰ ਪਦਿਲ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ ਦੇ ਭਾਿ ਵਿਚ ਨਹੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਹਣਾ
ਪਿੇਿਾ ਵਕ ਪਦਿਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਅਣ-ਜਾਵਣਆ’ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ ‘ਜਾਣੀ’ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।
(ਅ) ਇੁੱ ਥੇ ਜੋ ਤਸੀਂ ਕਵਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਲਤ ਕਵਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰਥਾਤ (1) ਪਦਿਲ ਉਸ ਭਾਿ ਵਿਚ ਨਹੀ
ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ (2) ਅਣ-ਜਾਵਣਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
(ੲ) ਜੇ ਕਥਨ (2) ਨੂੰ ਨਕਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਨ (1) ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ।
(ਸ) ਕਥਨ (1) ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕਥਨ (2) ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਸੀਂ ਿਲਤ ਹੋ।

ਪਵਰਿਾਦਕ ਦੇ ਵਨਿਰਹ ਲਈ ਪਰਵਤਉੱਤਰ,
ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਤਹਾਡੇ ਮਤ ਅਨਸਾਰ ਜੇ ਅਸੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵਕ ਪਦਿਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥ-ਿਸਤ ਦੇ ਭਾਿ ਿਾਂਿ
‘ਜਾਵਣਆ’ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਅਣਜਾਵਣਆ’ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ
ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਥਾਪਨਾ ਦਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕਥਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ
ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰ ਨੀ ਹੈ।
(ੳ) ਤਹਾਡਾ ਕਥਨ – ਵਕ ਪਦਿਲ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ ਦੇ ਭਾਿ ਨਹੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰ ਤ ਉਸ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਅਣਜਾਵਣਆ’ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਥਾਰਥਕ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ –
ਿਲਤ ਹੈ।
(ਅ) ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕ ਕਥਨ (1) ਸਿੀਕਾਰ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਕਥਨ (2) ਅਸਿੀਕਾਰ ਹੈ।
(ੲ) ਜੇਕਰ ਕਥਨ (2) ਅਸਿੀਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਥਨ (1) ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(ਸ) ਕਥਨ (1) ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕਥਨ (2) ਨੂੰ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਹਾਡੀ ਿਲਤੀ ਹੈ।
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ਪਵਰਿਾਦਕ ਦੇ ਵਹਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪਰਯੋਿ (ਉਪਨਯ),
ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੋ ਹਾਰ ਤਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵਕ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ
ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਖ ਲਈ ਪਰਯੋਿ ਕਰੋਿੇ?

ਸਾਡਾ ਮਤ:

“(1) ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਭਾਿ ਨਾਲ ‘ਜਾਵਣਆ’ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ, ਪਰੰ ਤ (2) ਇਹ ਉਸੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਅਣ-ਜਾਣ’ ਹੈ, ਵਜਸ ਤਰਹਾ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।“

ਤਹਾਡਾ ਮਤ:

“ਜੇ ਕਥਨ (2) ਅਸਿੀਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਨ (1) ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ”

ਹਣ ਤਸੀਂ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹੋ:

“(1) ਪਦਿਲ ਉਸ ਭਾਿ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ, (2) ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਅਣਜਾਣ’ ਹੈ ਵਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ ਜਾਣੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।“

ਤਹਾਨੂੰ ਮੰ ਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ:

“ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਕਥਨ (2) ਨੂੰ ਨਹੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਕਥਨ (1) ਨੂੰ ਿੀ
ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ।“

ਵਨਿਮਨ (ਵਸੁੱ ਟਾ)
ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਵਜੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਸਾਡਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ, ਅਸੀ ਹਾਰ ਨਹੀ ਮੰ ਨਦੇ। ਤਹਾਡੇ ਿਲੋਂ ਵਨਰਿਾਰਤ ਵਨਮਨਵਲਖਤ
ਪੂਰਬਕਲਪਨਾਿਾਂ ਿਲਤ ਹਨ:
(ੳ)

ਜੇਕਰ ਪਦਿਲ ਉਸ ਭਾਿ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਵਕ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
(ਅ)

ਕਥਨ (1) ਅਰਥਾਤ ਪਦਿਲ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ ਦੇ ਭਾਿ ਿਾਂਿ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਨੂੰ

ਕਥਨ (2) ਅਰਥਾਤ ਪਦਿਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ
ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨਾ ਿਲਤ ਹੈ।
(ੲ)

ਜੇਕਰ ਕਥਨ (2) ਅਸਿੀਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਨ (1) ਿੀ ਅਸਿੀਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

(ਸ)

ਜੇ ਕਥਨ (1) ਸਿੀਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਨ (2) ਿੀ ਅਿੁੱ ਸ਼ ਸਿੀਕਾਰ ਹੋਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰ, ਜੋ ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਨਾਿਾਵਜਬ (ਅਨਵਚਤ) ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਸਾਡਾ ਪਰਵਤਿਾਦ ਿਾਵਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ
ਸਬੂਤ (ਪਰਮਾਣ) ਿੀ ਸਹੀ ਹੈ।

ਚਤਸ਼ਟਯ ਨਯ (ਚੌਹਰਾ ਵਿਿੀ ਿਾਲੀ ਦਲੀਲ)
ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਪਦਿਲ ਉਸੇ ਭਾਿ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਿਸਤ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਹਾਂ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

(1) ਕੀ ਰੂਪ (ਦਰਿ) ਪਦਿਲ ਹੈ? ਜਾਂ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(2) ਕੀ ਪਦਿਲ, ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ? ਜਾਂ
(3) ਕੀ ਪਦਿਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਲਿ ਹੈ? ਜਾਂ
(4) ਕੀ ਰੂਪ ਪਦਿਲ ਵਿਚ ਹੈ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਨਹੀ, ਇਹ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਇਸ ਵਿਚ ਤਹਾਡੀ ਹਾਰ ਹੈ।

ਕਸ਼ਵਣਕ ਕਥਾ (ਵਛਣਭੰ ਿਰਤਾ ਦਾ ਮਤ)
ਵਛਣਭੰ ਿਰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਵਸਿਾਂਤ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਚ ਸਪੁੱ ਸ਼ਟ ਹੰ ਦਾ ਹੈ:

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਵਛਣ ਭਰ ਲਈ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ (ਮੌਜੂਦ) ਰਵਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਹਾਂ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤਹਾਡਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਭੂਮੀ, ਸਮੰ ਦਰ, ਸਮੇਰ, ਪਾਣੀ, ਅੁੱ ਿ, ਿਾਯੂ,
ਦਰੁੱ ਖਤ ਆਵਦ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਨਹੀ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤਹਾਡਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਨ-ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸਾਡੇ ਬੋਿ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਹੋਇਆ ਹਾ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਨਹੀ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਤਹਾਡਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਵਿਆਨ-ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰ ਵਿਆਨ (ਇੰ ਦਰੀਆਈ ਬੋਿ) ਸਮਕਾਲੀਨ ਹਨ?

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਹਾਂ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਕੀ ਤਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਜਨਹਾਂ ਵਿਚ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਬੋਿਵਿਆਨ
ਉਤਪੰ ਨ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਜੇ ਵਸਰਫ ਵਿਆਨ-ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮੇਲ ਹੋਿੇ ਪਰੰ ਤੂ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾ
ਹੋਿੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਨ-ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮੇਲ ਹੋਿੇ ਪਰੰ ਤੂ ਿਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਬੋਿ ਵਿਆਨ
ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਹਾਂ ਵਤੰ ਨਾਂ - ਵਿਆਨ-ਇੰ ਦਰੀਆਂ, ਿਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨ – ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮੇਲ ਹੋਿੇ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਜੀ ਹਾਂ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਇਸ ਲਈ ਤਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਵਕ ਵਿਆਨ-ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਵਿਆਨ ਸਮਕਾਲੀਨ ਹਨ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਛਣ ਭਰ ਲਈ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਨਹੀ
ਰਵਹੰ ਦੀਆਂ।

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਜੀ ਹਾਂ।

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਦੀਿੀ, ਸਵਥਰ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਪਵਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ?

ਥੇਰਿਾਦੀ:

ਜੀ ਨਹੀ।

ਪਦਿਲਿਾਦੀ:

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ, ਵਸਰਫ ਵਛਣ ਭਰ ਲਈ।

ਮਵਲੰਦ-ਪਨਹਾ ਜਾਂ ਵਭਕਸ਼ ਸੂਤਰ (100 ਈ)
ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ‘ਮਵਲੰਦ-ਪਨਹਾ’ (ਜਾਂ ਮਵਲੰਦ ਪਰਸ਼ਨ) ਹੀ ਇਕ ਿਰੰ ਥ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਨਆਇ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਰੰ ਥ 100 ਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵਚਆ ਵਿਆ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨਿਾਦ, ਨਾਿਸੇਨ-ਵਭਕਸ਼ੂ-

ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਥੁੱ ਲੇ 317-420 ਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਿਾਲੀ ਿੁੱ ਲ ਨਹੀ
ਕਹੀ ਿਈ ਪਰ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ-ਭਾਰਤੀ ਸਵਭਆਤਾਿਾਂ ਦੇ ਸਮੇਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਖਤਰੀਆ
(ਅਜੋਕਾ ਅਫਿਾਵਨਸਤਾਨ) ਦੇ ਯਨਾਨੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਵਭਕਸ਼ੂ ਨਾਿਸੇਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਮਈ ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ।

ਮਹਾਯਾਨ ਦੀ ਬਵਨਆਦ (78 ਈ)
ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੁੱ ਛਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸ਼ਕਾਂ (ਵਸਥੀਅਨਾਂ) ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ
ਸ਼ਰੂ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਕਵਨਸ਼ਕ, ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮਖੀਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁੱ ਲਿ ਅਤੇ ਵਦੁੱ ਲੀ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ‘ਤੇ ਵਜੁੱ ਤ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੁੱ ਿਮਤ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ “ਮਹਾਯਾਨ” ਨਾਮ ਥੁੱ ਲੇ ਪੰ ਥ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਕੀਤਾ।
ਪਰਾਣੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਬੁੱ ਿਮਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ “ਵਹਨਯਾਨ” ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਣ ਲੁੱਿਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਮਹਾਯਾਨ ਦਾ ਪਰਸਾਰ ਨੇਪਾਲ, ਵਤੁੱ ਬਤ, ਮੰ ਿੋਲੀਆ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਆਵਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੁੱ ਕ ਫੈਵਲਆ ਜਦ ਵਕ
ਵਹਨਯਾਨ ਸਰੀ ਲੰਕਾ, ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਵਸਆਮ ਤੁੱ ਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਵਰਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਰਚੁੱਲਤ
ਰਹੀਆਂ।
ਰਾਜਾ ਕਵਨਸ਼ਕ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਥੁੱ ਲੇ , ਜਲੰਿਰ ਵਿਖੇ, ਲਿ ਪਿ 500 ਬੋਿੀ ਵਭਕਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰ ਵਮਤੀ ਬਲਾਈ ਿਈ। ਇਸ
ਸੰ ਵਮਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਤੰ ਨ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਿਾਂ ਰਚੀਆਂ ਿਈਆਂ; ‘ਸੂਤਰ ਉਪਦੇਸ਼’, ‘ਵਿਨੈਯ

ਵਿਭਾਸ਼ਾ’, ਅਤੇ ‘ਅਵਭਿਰਮ ਵਿਭਾਸ਼ਾ’। ਇਹ ਵਤੰ ਨ ਰਚਨਾਿਾਂ ‘ਮਹਾਯਾਨ’ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੀਆਂ ਿਰਮ-ਮਰਯਾਦਾ ਦੀਆਂ
ਪਸਤਕਾਂ ਬਣੀਆਂ।

ਬੋਿੀ ਸੰ ਸਵਕਰਤ ਸਾਵਹਤ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ
‘ਲਵਲਤਵਿਸਤਾਰ’ ਰਚਨਾ (250 ਈ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ) ਜੋ 221-263 ਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨਿਾਦ ਕੀਤੀ ਿਈ,
ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਹੇਤ-ਵਿਵਦਆ ਦੇ ਨਾਮ ਥੁੱ ਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਿਾਂ
ਵਜਿੇਂ ਸਾਂਖ, ਯੋਿ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿੀ ਵਮਲਦੇ ਹੈ।
‘ਲੰਕਾਿਤਾਰ’ ਸੂਤਰ ਇਕ ਬੜ੍ੀ ਅਵਹਮ ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜੋ 300 ਈ ਦੇ ਲਿਪਿ ਰਚੀ ਿਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨਿਾਦ
ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ 443 ਈ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਚੀਨੀ ਅਨਿਾਦ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੰ ਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਵਮਲਦਾ ਹੈ: (1) ਸਾਂਖ,
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ਅਵਭੰ ਨਤਾ (ਇਕਤਿ) ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ; (2) ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਵਭੰ ਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ; (3) ਵਨਰਿਰੰ ਥ-

ਪਤਰ, ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ; (4) ਵਿਆਤੀ-ਪਤਰ, ਜੋ ਇਨਹਾਂ ਦੋਨਾ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਵਕਸੇ ‘ਤੇ ਿੀ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਨਹੀ
ਰੁੱ ਖਦਾ।
ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ਵਨਆਇ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਿੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਚ ਮਹਾਮਤੀ (ਵਸਆਣੇ), ਬੁੱ ਿ ਤੋਂ
ਪਛਦੇ ਹਨ:


“ਇਹ ਦੁੱ ਸੋ ਵਕ ਆਉਂਣ ਿਾਲੇ ਸਵਮਆ ਵਿਚ ਨੈਯਾਵਯਕ (ਵਨਅਇ ਦੇ ਤਾਰਵਕਕ) ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪਰਫੁੱ ਲਤ ਹੋਣਿੇ?”



“ਤਰਕ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰ ਸ਼ੋਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?”



“ਉਸ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਮੰ ਨ ਕੇ ਸਹੀ (ਸਮਯਕ) ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ
ਪਹੰ ਚਦਾ ਹੈ?”

ਅੁੱ ਿੇ ਜਾ ਕੇ ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ:
“ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ਮਈ ਹੈ”
ਇਸ ਿਰੰ ਥ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਿਾਦ (ਵਿਚਾਰਿਾਦ) ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਿੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਿਾਂਤ ਅਨਸਾਰ ਸਾਡਾ ਕੇਿਲ
ਵਿਆਨ ਹੀ ਯਥਾਰਥ (ਅਸਲੀ) ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਟਾਿਾ ਹਨ (ਅਵਭਵਿਅੰ ਜਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ)
“ਵਿਵਿਆਨ” ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਵਿਆ ਹੈ: (1) ਵਖਆਵਤ-ਵਿਵਿਆਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰੁੱ ਥਾਿਾਂ, ਯਾਦਾਂ,
ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਾਰਣਾਿਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਿਵਸਆ ਵਪਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਉਤਪੰ ਨ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਾਂ; (2) ਿਸਤ-ਪਰਵਤਵਿਕਲਪ-ਵਿਵਿਆਨ, ਇਹ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ-ਕਾਜ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ-ਕਾਜ ਉੱਪਰ ਦੁੱ ਸੀਆਂ ਸਮਰੁੱ ਥਾਿਾਂ, ਯਾਦਾਂ,
ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਿਾਰਣਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿਾਯ (ਜਨਮਜਾਤੀ) ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ।
ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸੰ ਯੋਿ ਨਾਲ ਪਰਵਿਰਤੀ-ਵਿਵਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਲਿਨ ਬਾਹਰੀ ਸੰ ਸਾਰ
ਨੂੰ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਲ ਵਖੁੱ ਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਵਿਰਤੀ-ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਬਵਨਆਦੀ ਵਟਕਾਣਾ ‘ਆਲਯ-

ਵਿਵਿਆਨ’ (ਆਲਯ ਜਾਂ ਆਲਾ ਮਤਲਬ ਵਟਕਾਣਾ, ਜੈਸੇ ਵਹਮਾਲਾ - ਬਰਫ ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ) ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਵਕ
‘ਆਲਯ-ਵਿਵਿਆਨ’ ਇਕ ਸਾਿਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰਵਿਰਤੀ-ਵਿਵਿਆਨ ਉਹ ਝੁੱ ਖੜ੍ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤੇਵਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਭਾਿ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ‘ਆਲਯ-ਵਿਵਿਆਨ’ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ
ਸੰ ਸਾਰ ਪਰਿਟ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ‘ਆਲਯ-ਵਿਵਿਆਨ’ ਨੂੰ ਹਉਮੈ (ਅਹੰ ) ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦ ਵਕ
ਪਰਵਿਰਤੀ-ਵਿਵਿਆਨ ਬਦਲਦਾ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਵਦਰੜ੍ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਯੋਿ ਦੇ ਅਵਭਆਸ ਦਆਰਾ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ
ਅਸਲੀ ਸਭਾਉ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਨਪੰ ਨ (ਪਵਰਵਨਸ਼ਪੰ ਨ) ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ
ਸੰ ਸਾਰ ਕੂੜ੍ (ਨਕਲੀ) ਜਾਂ ਪਵਰਕਲਵਪਤ ਅਤੇ ਪਰਤੰ ਤਰ (ਪਰਾਿੀਨ) ਹੈ, ਭਾਿ ਪਰਸਵਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਕਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਪਰਵਿਰਤੀ-ਵਿਵਿਆਨ ਵਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਅਹੰ ਜਾਂ ਆਲਯ-ਵਿਵਿਆਨ ਵਨਰੰ ਤਰ ਰਵਹੰ ਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਮਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਵਨਰਿਾਣ ਹੈ।
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‘ਲੰਕਾਿਤਾਰ’ ਦੇ ਇਕ ਅਵਿਆਇ “ਕਸ਼ਵਣਕ ਪਵਰਿਰਤ” ਵਿਚ ਵਛਣਭੰ ਿਰ ਵਸਿਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। “ਵਛਣਮਾਤਰ ਿਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਨਸਵਕਰਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਨਆਰੀ (ਸਿੈ-ਲਕਸ਼ਣ) ਅਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ
ਤਾਂ ਉਤਪੰ ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।“

ਬੁੱ ਿਮਤ ਦੇ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ਬੁੱ ਿਮਤ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਵਿਚਾਰ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਚਾਰ ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਰਦਾਇਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: (1)

ਿੈਭਾਸ਼ਕ, (2) ਸੌਤਰਾਂਵਤਕ, (3) ਮਾਵਿਆਮਕ, ਅਤੇ (4) ਯੋਿਚਾਰ। ਪਵਹਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਵਹਨਯਾਨ ਅਤੇ ਮਿਰਲੇ ਦੋ ਨੂੰ
ਮਹਾਯਾਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਿੈਭਾਸ਼ਕ, ਸਰਿਾਸਤੀਿਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਸਾਰ ਸਮੁੱ ਚੀ ਵਸਰਸ਼ਟੀ (ਆਂਤਵਰਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ)
ਨੂੰ ਿਾਸਤਵਿਕ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਿੈਭਾਵਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰ ਬੰ ਵਿਤ ਬਾਹਰੀ
ਿਸਤੂਆਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਿਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਹਨ। ਵਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਅਰਥ ‘ਟੀਕਾ’ ਹੈ, ਭਾਿ ਿੈਭਾਵਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ,
ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱ ਿ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਲਖੀਆਂ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਮੂਲ ਿਰੰ ਥਾਂ ਉੱਪਰ।

ਸੌਤਰਾਂਵਤਕ, ਬੋਿ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਮੰ ਨ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੰ ਚਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ, ਉਨਹਾਂ
ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਕਵਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਬੋਿ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਂਤਵਰਕ ਪਰਵਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ
ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੌਤਰਾਂਵਤਕ ਸ਼ਬਦ, “ਸੂਤਰੰ ਤ”
ਿਾਤ ਤੋਂ ਬਵਣਆ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਲ ਕਥਨ। ਮਤਲਬ ਸੌਤਰਾਂਵਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱ ਿ ਦੇ ਮੂਲ -ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ
ਆਿਾਰਤ ਮੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਿਾਂਤ ਰਾਜਾ ਕਵਨਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ
ਦੌਰਾਨ (78 ਈ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ। ਇਹ ਿੀ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹਾਂ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਿਰਮੋਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਭਕਸ਼ੂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਚੀਨੀ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਹਿੇਨ-ਸਾਂਿ, ਜੋ ਭਾਰਤ
ਵਿਚ 7ਿੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਏ, ਦਾ ਕਵਹਣਾ ਹੈ ਵਕ ਤਕਵਸ਼ਲਾ (ਪੰ ਜਾਬ) ਦੇ ਿਾਸੀ ਵਭਕਸ਼ੂ ਕਮਾਰਲਬਿ ਨੇ ਸੌਤਰਾਂਵਤਕ
ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਰਲਬਿ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 300 ਈ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਨਾਿਅਰਜਨ,
ਆਰੀਆ ਦੇਿ ਅਤੇ ਅਸ਼ਿਘੋਸ਼ ਿਰਿੇ ਆਚਾਰੀਆ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ।

ਯੋਿਾਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਬਾਹਰੀ ਿਸਤੂਆਂ ਵਮਵਥਆ ਹਨ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਿ ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੀ
ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਿੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੋਿਾਚਾਰ, ਦੋ ਿਾਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਹੈ; ‘ਯੋਿ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
ਵਚੰ ਤਨ (ਅੰ ਰਤਵਿਆਨ) ਅਤੇ ‘ਆਚਾਰ’ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਅਮਲ (ਅਵਭਆਸ)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਯੋਿਾਚਾਰ ਵਚੰ ਤਨ ਦਾ ਉਹ
ਅਵਭਆਸ ਹੈ ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ “ਭੂਮੀਆਂ” ਜਾਂ “ਬੋਿੀਸਤਿ ਭੂਮੀ” ਦੀਆਂ ਸਤਾਰਾਂ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਯੋਿਾਚਾਰ ਦਾ
ਪਰਮੁੱ ਖ ਵਸਿਾਂਤ ‘ਆਲਯ-ਵਿਵਿਆਨ’ ਹੈ ਜੋ ਚੇਤਨ-ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਯੋਿਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਨੀ
ਬਾਰੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਸ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਤਰੇਈਨਾਥ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਅਸੰ ਿਾ ਨੂੰ ਇਸ
ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਪਰਮੁੱ ਖ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਰਚਨਾ ਲੰਕਾਿਤਾਰ ਸੂਤਰ ਮੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜੋ 300 ਈ ਦੌਰਾਨ ਵਲਖੀ ਿਈ ਸੀ।
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ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਮਾਵਿਆਮਕ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਨਸਾਰ ਸਾਡਾ ‘ਬੋਿ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨਰੂਪ ਬਾਹਰੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤ ਨਾ ਤਾਂ ਵਨਰਪੇਖ ਰੂਪ
ਵਿਚ ਿਾਸਤਵਿਕ (ਯਥਾਰਥਕ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਿਾਸਤਵਿਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਵਿਆਮਕ
(ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਣ ਿਾਲਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀ ਉਿਰਿਾਦੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਸੰ ਸਾਰ
ਨਾ ਤਾ ਿਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਿਾਸਤਵਿਕ ਬਲਵਕ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਰਵਤਬੰ ਵਿਤ ਹੈ , ਆਵਸ਼ਰਤ ਹੈ ਭਾਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦਾ ਬਾਨੀ ਆਰੀਆ ਨਾਿਾਰਜਨ (250-320 ਈ) ਨੂੰ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਪਰਦਾਇ
ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਰਚਨਾਿਾਂ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ: ਮਾਵਿਆਵਮਕਕਾਵਰਕਾ, ਨਾਿਾਰਜਨ; ਮੂਲ-ਮਾਵਿਅਮ-ਵਿਰਵਤ ਬੁੱ ਿ ਪਾਵਲਤ;

ਹਸਬਲ, ਆਰੀਆ ਦੇਿ; ਮਾਵਿਅਮਕ-ਵਹਰਟਯ-ਕਾਵਰਕਾ, ਭਾਿਯ; ਮਾਵਿਅਮ-ਪਰਾਵਤਤਯਾ-ਸਮੁੱ ਤਪਾਦ, ਵਕਰਸ਼ਨ;
ਮਾਿਾਅਵਮਕ-ਵਿਰਵਤ, ਚੰ ਦਰਕੀਰਤੀ; ਮਾਿਾਵਮਕਆਿਤਾਰ-ਟੀਕਾ, ਜੈਆਨੰਤ।
------------

ਬੁੱ ਿਮਤ ਦੀ ਇਸ ਸੰ ਖੇਪ ਭੂਵਮਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਅਸੀ ਪਰਾਚੀਨ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੇ ਖਕਾਂ
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ।
... ਚਲਦਾ
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