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ਭਾਰਤੀ ਤਰਕ ਦਾ ਆਿਵਨਕ ਸੰ ਪਰਦਾਇ – ਵਨਆਇ ਪਰਕਰਣ1- (2)
ਵਨਆਇ ਪਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਿੇਸ਼
ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਨਆਇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਈ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਸੰ ਵਮਵਲਤ ਕਰਨਾ ਸਭਾਿਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਮਾਨਤੰ ਤਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਝ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਸਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲਏ।
ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੁੱ ਤ ਪਦਾਰਥ, ਵਨਆਇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਿਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਆਇ ਦੇ
‘ਪਰਮਾਣ’ ਨੂੰ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਵਲਆ ਵਿਆ। ਇਹ ਸਮੇਲ ਿਰਦਰਾਜ (1150 ਈ) ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਿ ਵਮਸ਼ਰ
(1275 ਈ) ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।

ਿਰਦਰਾਜ (ਲਿਪਿ 1150 ਈ)
ਿਰਦਰਾਜ ਨੂੰ ਆਂਿਰ ਜਾਂ ਤੈਵਲੰਿਾਨਾ ਦਾ ਬਾਵਸ਼ੰ ਦਾ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 11ਿੀ ਸਦੀ ਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ
ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰਿਜ
ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਤਰਲੋਚਨ, ਿਾਚਸਪਤੀ ਵਮਸ਼ਰ, ਉਦਯਨਾਚਾਰੀਆ, ਸ਼ਵਲਕਾ ਨਾਥ, ਵਿਸ਼ਿਰੂਪ,
ਜੈਅੰਤ, ਵਨਆਇਚਾਰੀਆ (ਵਸ਼ਿਵਦਵਤਯ), ਭਾਸਰਿੁੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਣਕਾਰ ਆਵਦ। ਿਰਦਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਰਚਨਾ
‘ਤਾਰਵਕਕਰਕਸ਼ਾ’ (ਜਾਂ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਵਖਆ) ਹੈ। ਲਿਪਿ ਈਸਿੀ ਸੰ ਨ 1150 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਨ ਪੂਰਣ (ਜਾਂ ਵਿਆਨ
ਦੇਿ) ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਇਕ ਟੀਕਾ ਵਲਖੀ ਵਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ‘ਲਘਦੀਵਪਕਾ’। ਇਨਹਾਂ ਤਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ,
ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਿਰਦਰਾਜ ਦੇ ਜੀਿਨਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾ 1150 ਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ।

ਤਾਰਵਕਕਰਕਸ਼ਾ - ਿਰਦਰਾਜ
ਇਹ ਿਰੰ ਥ ਵਤੰ ਨ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਿੰ ਵਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਵਹਲਾ ਕਾਂਡ ਵਨਆਇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹਨ: (1) ਪਰਮਾਣ, (2) ਪਰਮੇਯ, (3) ਸੰ ਸ਼ਾ, (4) ਪਰਯੋਜਨ, (5) ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ, (6) ਵਸਿਾਂਤ, (7)
ਅਿਯਿ, (8) ਤਰਕ, (9) ਵਨਰਣਯ, (10) ਿਾਦ, (11) ਜਲਪ, (12) ਵਿਤੰ ਡਾ, (13) ਹੇਤਿਾਭਾਸ, ਅਤੇ (14) ਛਲ।
ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਡ ਪੰ ਦਰਿੇਂ ਪਦਾਰਥ ‘ਜਾਵਤ’ ਬਾਰੇ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਤੀਜਾ ਕਾਂਡ ਸੋਲਿੇਂ ਪਦਾਰਥ
‘ਵਨਿਰਵਹਸਥਾਨ’ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਢਲੇ ‘ਵਨਆਇਸੂਤਰ’ ਵਿਚ ਪਰਮੇਯ ਤੋਂ ਭਾਿ ਆਤਮਾ, ਸ਼ਰੀਰ, ਇੰ ਦਰੀਆਂ, ਅਰਥ, ਬੁੱ ਿੀ, ਮਨਸ
(ਮਨ), ਪਰਵਿਰਵਤ, ਦੋਸ਼, ਪਰੇਤਯਭਾਿ , ਫਲ, ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਅਪਿਰਿ (ਮਕਤੀ) ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਿਰਦਰਾਜ ਪਰਮੇਯ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ
ਵਿਚ ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਛੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਦਰਿ, ਿਣ, ਕਰਮ, ਸਾਮਾਨਯ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਿਾਯ।

1

ਪਰਕਰਣ – ਪਰਸੰਿ ਕਥਾ, ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਨਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]; ਖੋਜ-ਿਰੰ ਥ ਜਾਂ ਵਨਬੰ ਿ, ਯਕਤੀ ਸੰ ਿਤ ਅਤੇ ਵਿਿਸਵਥਤ ਵਿਆਵਖਆ।
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ਇਸ ਤਰਹਾ ਉਹ ਵਨਆਇ ਅਤੇ ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਿਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਿਰਦਰਾਜ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਵਕ ਵਨਆਇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਤੀ ਦਾ ਵਸੁੱ ਿਾ ਰਾਹ ਵਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ
ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਵਸੁੱ ਿੇ ਰਾਹ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮਾਣ
ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਰਦਰਾਜ ਬੋਿੀ ਸੰ ਪਰਦਾਇ ਿਲੋਂ ਪਰਮਾਣ ਦੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਪਵਰਭਾਸਾ ਦੀ ਸਖਤ
ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਿੀ ਮਤ ਅਨਸਾਰ ਪਰਮਾਣ ਉਹ ਸਹੀ (ਸਮਯਕ ਜਾਂ ਸਮਕ) ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ (ਉਪਯੋਿੀ)
ਕੰ ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਵਪਆਲੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਪਆਸ ਬਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਾ
ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਨ ਿਲਤ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਿਰਦਰਾਜ, ਇਸ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਬੜੀ ਸੀਵਮਤ’ ਕਵਹ ਕੇ ਵਨੰਦਦੇ
ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨਸਾਰ ਇਹ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅਨਮਾਨਕ ਵਿਆਨ ‘ਤੇ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀ, ਵਜਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਜਸ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਨ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਿਮਾਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਭਵਿੁੱ ਖ ਵਿਚ ਵਿਿਮਾਨ ਹੋਿੇਿੀ। ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਸਰਫ ਿਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਤਕਾਲ ਜਾਂ ਭਵਿੁੱ ਖ ਵਿਚ ਅਨਮਾਨਤ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਰਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਰਥਾਤ ਉਸਦੀ ‘ਅਰਥ-ਵਕਰਆ ਸਮਰਥਾ’ ਦੀ ਭੂਤ ਜਾਂ ਭਵਿੁੱ ਖ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਨਮਾਨ
ਿਰਦਰਾਜ ਅਨਸਾਰ ਅਨਮਾਨ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਵਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ‘ਅਟੁੱ ਲ ਸਵਹਹੋਂਦ’
ਦਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਟੁੱ ਲ ਸਵਹਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਿਆਪਤੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ਅਵਿਨਾਭਾਿ
(ਅਵਨਿੱਖੜਤਾਪਣ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਿੀ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਪਵਰਸਵਥਤੀ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ
ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸੰ ਬੰ ਿ ‘ਉਪਾਵਿ-ਰਵਹਤ’ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਯਾਵਯਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਆਪਤੀ ਦਾ ਮੁੱ ਖ
ਆਿਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਉਪਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ ਦੀ ਸਮਰੂਪੀ ਅਨਸਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸੇ, ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ (ਉਪਸਵਥਤੀ) ਅਤੇ ਵਜੁੱ ਥੇ
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ਅੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ (ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤੀ)। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਿੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਤਾਤਵਿਕ ਸਮਰੂਪਤਾ ਿਾਲੇ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ
ਨਾਲ ਜਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬੁੱ ਦਲ ਹਨ (ਇੁੱ ਥੇ ਬੁੱ ਦਲ, ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਹਨ)।
ਿਰਦਰਾਜ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਨਾਲ ਅਸਵਹਮਤੀ ਪਰਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਨਰਅਵਿਸ਼ਿਾਨ ਹੈ। ਪਰ
ਇਸ ਅਸਵਹਮਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚ ਿੀ ਕੋਈ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਦਲੀਲਮਈ
ਤੁੱ ਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ: ਅਸੀਂ ਸੰ ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨਮਾਨ ਉਸਦੇ ਸਆਦ ਤੋਂ ਲਿਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰ ਤੂ ਰੂਪ ਅਤੇ
ਸਆਦ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਣਯਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਤਵਿਕ ਸਮਰੂਪਤਾ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ।

ਅਿਯਿ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਰਦਰਾਜ ਮੀਮਾਂਸਕਾਂ ਦੇ ਵਤੰ ਨ ਅੰ ਸ਼ੀ ਅਿਯਿ (ਤਰਕਿਾਕ) ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਣ ਅਰੰ ਭ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅੰ ਤ ‘ਤੇ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ

ਜੋ ਿੂੰ ਆਮਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਨਮਈ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ
ਪਰਬਤ ਿੂੰ ਆਮਈ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਹੈ।
ਜਾਂ

ਪਰਬਤ ਅਿਨਮਈ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੂੰ ਆਮਈ ਹੈ,
ਜੋ ਿੂੰ ਆਮਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਿਨਮਈ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ।
ਉਹ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਬੋਿੀ (ਸੌਿਤ ਸੰ ਪਰਦਾਇ) ਵਸਰਫ ਦੋ ਅਿਯਿ ਦਾ ਤਰਕਿਾਕ ਹੀ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਦਾਹਰਣ
ਅਤੇ ਪਰਯੋਿ (ਿਰਤੋਂ) ਵਜਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ,

ਜੋ ਿੀ ਿੂੰ ਆਮਈ ਹੈ, ਅਿਨਮਈ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ
ਇਹ ਪਰਬਤ ਿੂੰ ਆਮਈ ਹੈ।

ਵਲੰਿ (ਵਚੰ ਨਹ )
ਵਲੰਿ ਜਾਂ ਹੇਤ, ਵਜਸ ਦਾ ਸਾਿਯ ਨਾਲ ‘ਵਿਆਪਤੀ’ ਿਾਲਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ, ਦੇ ਪੰ ਜ ਵਿਸੇਸ਼ ਿਣ (ਲੁੱਛਣ) ਹਨ:
(1)

ਪਕਸ਼ਿਰਮਤਾ: ਵਲੰਿ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ “ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਿੂੰ ਆ ਹੈ” (ਇੁੱ ਥੇ
‘ਪਰਬਤ’ ਪਕਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਿੂੰ ਆ’ ਵਲੰਿ ਹੈ।

(2)

ਸਪਕਸ਼ ਸੁੱ ਤਿਮ: ਵਲੰਿ ਦਾ ਸਪਕਸ਼ (ਸਪੁੱ ਖ) ਵਿਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ “ਵਜਸ ਵਿਚ ਿੂੰ ਆ ਹੈ ਉਸ
ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਿਾਂਿ”। ਇੁੱ ਥੇ ‘ਰਸੋਈ’ ਸਪਕਸ਼ ਹੈ)

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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(3)

ਵਿਪਕਸ਼ ਅਸੁੱ ਤਿਮ: ਵਲੰਿ ਦਾ ਵਿਪਕਸ਼ (ਵਿਪੁੱ ਖ) ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਉਪਸਵਥਤ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ ‘ਵਜਸ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿ
ਨਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਿੂੰ ਆ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਝੀਲ ਿਾਂਿ।‘

(4)

ਅਬਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ਯਤਿਮ: ਵਲੰਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ (ਪੁੱ ਖ) ਵਿਚ ਰੋਵਕਆ (ਬਾਿ) ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਪਰਬਤ
ਉੱਪਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਿਾ (ਵਿਘਨ) ਨਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਐਸਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕ ਿੂੰ ਆ ਪਰਬਤ
ਉੱਪਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।

(5)

ਅਸੁੱ ਤਪਰਵਤਪਕਸ਼ਤਿਮ: ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਿੀ ਵਲੰਿ ਦਾ ਉਪਸਵਥਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਪਰਭਾਿ
ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਿੂੰ ਏ ਨੂੰ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ।

ਕਥਾ (ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ)
ਕਥਾ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਵਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਿਰਦਰਾਜ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਿਚਾਰਿੋਚਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਨਰਣਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਰਖਾਂ ਰਾਹੀ ਕਹੇ ਿਏ ਿਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਿਾਦ-ਪਵਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਇਸ
ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
(1)

ਵਕਸੇ ਪੁੱ ਖ (ਪਕਸ਼) ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ,

(2)

ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਿੀ,

(3)

ਿਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਿਾਦੀ (ਪਰਵਤਿਾਦੀ) ਦੀ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟਤਾ,

(4)

ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਵਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਦੁੱ ਸ (ਪਾਵਰਸ਼ਦ) ਦੀ ਚੋਣ,

(5)

ਵਨਿਰਹਸਥਾਨ (ਹਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਨਕਤਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ,

(6)

ਿਾਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਿਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਵਹਮਤੀ।

ਜੇਕਰ ਿਾਦ ਨੂੰ ਅੰ ਵਕਤ ਕਰਨਾ (ਕਲਮਬੰ ਦ) ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਇਕ ‘ਲੇ ਖਕ’ ਦੀ ਵਨਯਕਤੀ ਿਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਵਤਿਾਦੀ ਦੀ
ਪਰਿਾਨਿੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਵਤਿਾਦੀ ਵਸਆਣਪ ਅਤੇ ਵਿਦਿਤਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਿਾਰਣ ਪਰਸ਼ (ਅਣਜਾਣ) ਅਤੇ ਮਾਹਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ
ਐਸੇ ਿਾਦ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਵਬਨਾ ਿਾਦਵਿਿਾਦ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਇਕੁੱ ਲੇ ਹੀ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਵਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਦੁੱ ਸ (ਸਭਯ)
ਿਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰਵਤਿਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁੱ ਖਪਾਤ ਜਾਂ ਵਘਰਣਾ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨਹੀ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਵਰਆਂ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਟਾਂਕ ਅੰ ਕ
ਅਤੇ ਘੁੱ ਟ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਵਤੰ ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਾਦਵਿਿਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ (ਵਨਯੰ ਤਰਣ) ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਣਾ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤੁੱ ਿ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਕਰਤੁੱ ਿ ਿਾਦਵਿਿਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ (ਵਨਯੰ ਤਰਣ) ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਣਾ, ਿਾਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਹੁੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਦੇਣਾ ਆਵਦ ਹਨ।
ਸਭਾਪਤੀ ਿਾਦੀ, ਪਰਵਤਿਾਦੀ ਅਤੇ ਸਭਯ ਨੂੰ ਪਰਿਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਪੁੱ ਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਘਰਣਾ ਦੀ ਭਾਿਨਾ
ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਤਰਫਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ਿੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣੀ
ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਰਤੁੱ ਿ ਹੈ ਵਕ ‘ਕਥਾ’ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਵਰਸ਼ਦ ਵਿਚ ‘ਕਥਾ’ ਦੇ ਵਸੁੱ ਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਕਥਾ ਵਤੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰ ਨੀ ਿਈ ਹੈ: (1) ਿਾਦ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (2)

ਜਲਪ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਬਵਹਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, (3) ਵਿਤੰ ਡਾ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਨਕਸ ਛਾਂਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੁੱ ਖ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਤੰ ਡਾ ਨੂੰ ਵਨਿਰਹਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ‘ਿਾਦ’ ਉਸ ਿੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਵਿਰੋਿੀ ਵਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਿਤਰਕ ਜਾਂ ‘ਹੇਤਿਾਭਾਸ’ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਿੇ। ‘ਿਾਦ’ ਵਿਚ ਿਰਦਰਾਜ ਸੁੱ ਤ ਤਰਹਾ ਦੇ
ਵਨਿਰਹਸਤਾਨ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: (1) ਬਹਤ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, (2) ਬਹਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਣਾ, (3) ਮਤੇ ਤੋਂ ਵਥੜਕਣਾ,
(4) ਪਰਸਤਾਿ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕਰਨਾ, (5) ਚੁੱ ਪ ਰਵਹਣਾ, (6) ਇਕ ਹੀ ਿੁੱ ਲ ਨੂੰ ਦਹਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ (7) ਬੇਮੌਕੇ ਦੀ ਿੁੱ ਲ
ਕਰਨਾ।

ਤਾਰਵਕਕਰਕਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ
ਸਾਰਸੰ ਿਰਵਹ:

ਇਹ ਟੀਕਾ ਿਰਦਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਲਖਤ ਹੈ।

ਲਘਦੀਵਪਕਾ:

ਇਸ ਟੀਕਾ ਦੇ ਲੇ ਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਆਨਪੂਰਣ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ ਲਿਪਿ 1200 ਈ ਮੰ ਵਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਨਸ਼ਕੰ ਟਕਾ: ‘

ਕੰ ਡਾ-ਰਵਹਤ’, ਇਹ ਟੀਕਾ ਵਰਸ਼ੀ ਮੁੱ ਲੀਨਾਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ 14ਿੀ ਈਸਿੀ ਮੰ ਵਨਆ
ਵਿਆ ਹੈ।

ਕੇਸ਼ਿ ਵਮਸ਼ਰ (ਲਿਪਿ 1275 ਈ)
ਵਮਥਲਾ ਦੇ ਿਾਸੀ ਕੇਸ਼ਿ ਵਮਸ਼ਰ ਨੇ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ’ ਨਾਮੀ ਿਰੰ ਥ ਵਲਵਖਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਚੀਆਂ ਿਈਆਂ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਤੋਂ
ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੇਸ਼ਿ ਵਮਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਿਨਕਾਲ ਈਸਿੀ ਸੰ ਨ ਦੀ 13ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ - ਕੇਸ਼ਿ ਵਮਸ਼ਰ
ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ, ਅਰਥਾਤ ਤਰਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰ ਿਯਾ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਰੰ ਭ ਕੇਸ਼ਿ ਵਮਸ਼ਰ ਇਸ ਿਾਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“ਮੈ, ਸੰ ਖੇਪ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਇਹ ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਵਲਖ ਵਰਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਕ ਮੂੜਹ ਮੁੱ ਤ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ ਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ
ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਤਰਹਾ ਸਮਝ ਸਕਣ।“
ਹੋਰ ਿਰੰ ਥਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾ ‘ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ’ ਿੀ ਵਨਆਇ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰ ਬੰ ਵਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ: ਪਰਮਾਣ,
ਪਰਮੇਯ, ਸੰ ਸ਼ਯ, ਪਰਯੋਜਨਾ, ਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ, ਵਸਿਾਂਤ, ਅਿਯਿ, ਤਰਕ, ਵਨਰਣਾ, ਿਾਦ, ਜਲਪ, ਵਿਤੰ ਡਾ, ਹੇਤਿਾਬਾਸ, ਛਲ,
ਜਾਵਤ ਅਤੇ ਵਨਿਰਵਹਸਥਾਨ।
ਪਰਮੇਯ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਨਹਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਆਤਮਾ, ਬੁੱ ਿੀ, ਮਨ, ਪਰਵਿਰੁੱ ਤੀ,
ਦੋਸ਼, ਪਰੇਤਯਭਾਿ, ਫਲ, ਦੁੱ ਖ ਅਤੇ ਅਪਿਰਿ। ਵਨਆਇਸੂਤਰ ਵਿਚ ‘ਅਰਥ’ ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰ ਜ ਪਦਾਰਥ,
ਅਰਥਾਤ (1) ਿੰ ਿ, (2) ਰਸ, (3) ਰੂਪ, (4) ਸਪਰਸ਼, (5) ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਵਰ)।
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ਿੈਸੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਨਆਇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਰਥ’ ਦਾ ਭਾਿ, ਕੇਸ਼ਿ ਵਮਸ਼ਰ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ:
(1) ਦਰਿ, (2) ਿਣ, (3) ਕਰਮ, (4) ਸਾਮਾਨਯ, (5) ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਅਤੇ (6) ਸਮਿਾਯ।

ਕਰਣ
‘ਪਰਮਾਣ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ਼ਿ ਵਮਸ਼ਰ ‘ਕਰਣ’ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ: “ਕਰਣ ਉਹ ਕਾਰਣ ਹੈ
ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਸੁੱ ਟੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।“ ਅਰਥਾਤ ਇੁੱ ਛਾ ਅਨਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ, ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਪਛਲੇ ਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਲਾਜ਼ਮੀ (ਅਵਨਿਾਰੀ) ਪੂਰਬਿਰਤੀ (ਪਵਹਲੀ) ਚੀਜ਼ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਿੇ। ਜੈਸੇ , ਿਾਿਾ
(ਪੂਰਬਿਰਤੀ ਚੀਜ਼) ਕੁੱ ਪੜੇ (ਵਪਛਲੇ ਰੀ ਚੀਜ਼) ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰ ਨ ਲਓ ਵਕ ਕੁੱ ਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਿੇਲੇ ਉਸ ਜਿਹਾ
ਖੋਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੱ ਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਪੂਰਬਿਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਵਿਚ ਕਾਰਜ
(ਕਾਰਯ) ਵਕਸੇ ਕਾਰਣ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਅਵਨਿਾਰੀ) ਪਵਰਣਾਮ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕੁੱ ਪੜਾ ਿਾਿੇ ਦਾ ‘ਕਾਰਜ’ ਹੈ।
ਆਿਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨਿੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪੂਰਬਿਰਤੀ ਘਟਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ‘ਕਾਰਣ’ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਹੁੱ ਤਿਪੂਰਣ, ਘੋਰ ਵਮਹਨਤ ਅਤੇ ਵਸਰੜ ਦਾ ਕੰ ਮ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਰੜੀ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾਤਮਕ ਘੁੱ ਟ ਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰਸੰਿਕ ਨੂੰ ਅਪਰਸੰਿਕ ਘਟਨਾਿਾਂ ਤੋਂ ਜਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਹੰ ਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਵਬਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਣ
ਕਾਰਣ ਵਤੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ: ਸਮਿਾਯੀ ਕਾਰਣ, ਅਸਮਿਾਯੀ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਵਨਵਮੁੱ ਤ ਕਾਰਣ।
(1)

ਸਮਿਾਯੀ ਕਾਰਣ: ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਿੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਮਿਾਯ ਹੋਿੇ। ਇਸ
ਨੂੰ ਭੌਵਤਕ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਉਪਾਦਾਨ2 ਕਾਰਣ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕਾਰਣ ਦੀ ਭੌਵਤਕ ਿਸਤੂ ਤੋਂ ਹੀ
ਕਾਰਜ ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ, ਿਾਿਾ ਕੁੱ ਪੜੇ ਦਾ ਸਮਿਾਯੀ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਸਮਿਾਯ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰ ਬੰ ਿ

2

ਉਪਾਦਾਨ – ਉਹ ਕਾਰਣ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜੇਿੇ, ਜੈਸੇ ਵਮੁੱ ਟੀ ਘੜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਮੁੱ ਟੀ ਹੀ ਘੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਿਈ

ਹੈ।[ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]
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ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚ ਵਨਰੰ ਤਰ ਸਮਾਈ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ , ਵਜੁੱ ਨਾ ਵਚਰ ਵਕ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਖੰ ਡ (ਸੰ ਪੂਰਣ) ਿਸਤੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੰ ਡ (ਭਾਿ ਜਾਂ ਅੰ ਸ਼), ਿਸਤੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਣ, ਵਕਰਆ
ਅਤੇ ਕਰਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਇਹ ਸਭ ਸਮਿਾਯ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹਨ।
(2)

ਅਸਮਿਾਯੀ ਕਾਰਣ: ਅਸਮਿਾਯੀ ਜਾਂ ਭੌਵਤਕ ਕਾਰਣ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਭੌਵਤਕ ਕਾਰਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਾਿਕ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ, ਿਾਵਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਕੁੱ ਪੜੇ ਦਾ ਅਸਮਿਾਯੀ ਕਾਰਣ
ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਿਾਵਿਆਂ ਦਾ ਰੰ ਿ ਕੁੱ ਪੜੇ ਦੇ ਰੰ ਿ ਦਾ ਅਸਮਿਾਯੀ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਰੰ ਿ, ਿਾਵਿਆਂ ਦਾ
ਸਮਿਾਯ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ।

(3)

ਵਨਵਮੁੱ ਤ ਕਾਰਣ: ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ ਵਿਚ ਪਵਰਿਰਤਨ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ, ਮੇਜ਼ ਦਾ
ਵਨਵਮੁੱ ਤ ਕਾਰਣ ਤਰਖਾਣ ਹੈ; ਕੁੱ ਪੜੇ ਦਾ ਵਨਵਮੁੱ ਤ ਕਾਰਣ ਖੁੱ ਡੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਵਚੁੱ ਤਰ ਦਾ ਵਨਵਮੁੱ ਤ ਕਾਰਣ
ਵਚੁੱ ਤਰਕਾਰ ਹੈ।

ਪਰਵਤਅਕਸ਼ (ਪਰਤੁੱਖ)
ਕੇਸ਼ਿ ਵਮਸ਼ਰ ਅਨਸਾਰ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੋ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹੈ: ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਵਿਕਲਪ।
ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਵਸਰਫ ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਪਰਤੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਅਨਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਨਸਚੈ
ਹੀ ਵਨਰਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਹੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ੇ-ਿਸਤ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਂਹਦਾ ਹੈ।
ਉਨਹਾਂ ਅਨਸਾਰ ਸਵਿਕਲਪ ਪਰਤੁੱਖਣ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤ’ ਇਕ ਆਮ (ਸਾਮਾਨਯ) ਚੀਜ਼ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਾਡੀਆਂ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਹ ਨਹੀ ਸਕਦੀ। ਇਕ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼” ਿਊ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰੰ ਤੂ “ਆਮ” ਿਊ
ਅਰਥਾਤ ਿਊਤਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ। ਿਊਤਿ ਇਕ ਜਾਤੀਿਤ ‘ਸੁੱ ਤਾ’ ਹੈ। ਜਾਤੀਿਾਚਕ ਜਾਂ ਸਿਾਰਣ ‘ਸੁੱ ਤਾ’ ਦਾ
ਸਾਡੀ ਕਲਪਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਸਵਤੁੱ ਤਿ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਸਾਡੀ ਬੁੱ ਿੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ; ਸਾਡੀ
ਬੁੱ ਿੀ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਹੈ, ਕਲਵਪਤ ਵਨਚੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਜਾਤੀਿਤ ਿਊਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਵਤੁੱ ਤਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸਰਫ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੀ
ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਅਣ-ਿਊਤਿ ਤੋਂ ਜਦਾ ਹੈ (ਭਾਿ ਿਊਤਿ ਅਤੇ ਅਣ-ਿਊਤਿ ਅਲਿ ਅਲਿ ਹਨ)।
ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਅਣ ਅਣ-ਿਊਤਿ ਹੈ। ਭਾਿ ਇਹ ਘੋੜਾਤਿ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਤਿ ਨਹੀ ਹੈ। ਹਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਿਊਤਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ , ਜੋ ਵਕ ਆਮ ਸਾਰੀਆਂ ਿਊਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣ-ਿਊਤਿ ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ ਵਕਸ
ਤਰਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਘਵਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਿ (ਆਪੁੱ ਤੀ) ਦਾ
ਜਿਾਬ ਕੇਸ਼ਿ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਵਦੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਕ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਿਸਤ ਦੀ ਤਰਹਾ, ‘ਜਾਤੀ’ ਿੀ ਇਕ ‘ਸੁੱ ਤਾ’ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹਾ ਇਹ
ਿੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰ ਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛਹਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ।
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ਅਨਮਾਨ
ਅਨਮਾਨ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਚਨਹ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ (ਵਚੰ ਤਨ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਵਚੰ ਨਹ (ਜਾਂ ਵਲੰਿ) ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿਯ3
ਿਲ, ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਦੇ ਬਲ (ਸ਼ਕਤੀ) ਨਾਲ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਿੂੰ ਆ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਵਚੰ ਨਹ ਹੈ
ਵਕਉਂਜੋ ਅੁੱ ਿ ਅਤੇ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਵਨਿੱਖੜਿਾਂ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ ਭਾਿ “ਵਜੁੱ ਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ।“ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਾਮਰਸ ਯੋਿ
ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਵਚੰ ਨਹ ਸਾਿਯ ਵਿਚ ਜੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਿੀ ਸਵਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਅਨਵਮਤੀ ਵਿਆਨ ਉਹ
ਹੈ ਜੋ ਐਸੇ ਪਰਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ‘ਇਸ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ , ਵਕਉਂਵਕ ਉੱਥੇ ਿੂੰ ਆ ਹੈ।‘ ਿੂੰ ਆ,
ਅੁੱ ਿ ਨਾਲ ਵਿਆਪਤੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਰੁੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਤੀ, ਸਾਿਯ ਅਤੇ ਵਲੰਿ ਵਿਚਕਾਰ ਵਨਰੰ ਤਰ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਬੰ ਿ
ਆਿੁੱ ਸ਼ਕ ਹੀ ਸਭਾਿਕ (ਪਰਵਕਰਤਕ) ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਪਰਵਤਬੰ ਵਿਤ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ‘ਤੇ
ਵਨਰਭਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਔਪਾਵਿਕ (ਉਪਾਵਿ ਿਾਲਾ) ਨਹੀ ਹੈ।

ਉਪਮਾਨ (ਤਲਨਾ)
ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਵਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਪਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਤਲਨਾਤਮਕ ਅਨਮਾਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ, ਵਕਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਣਆ ਹੋਿੇ ਵਕ ‘ਿਿਲ’ ਜਾਨਿਰ ਿਊ ਿਰਿਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਜੰ ਿਲ ਵਿਚ ਿਊ ਿਰਿਾ ਜਾਨਿਰ ਵਮਲ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵਨਸਚੈ ਕਰ ਲਿੇ ਵਕ ਜੋ ਜਾਨਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਵਰਹਾ
ਹੈ, ਿਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਨ ਅਨਰੂਪੀ ਵਿਆਨ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ
ਵਕਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਕਹਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਿੀ ਵਿਆਨ ਦਾ ਸਾਿਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਵਕ ਿੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵਲਖੇ
ਿਏ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਾਿਨ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿੇਦ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਮਹਾਂਪਰਸ਼ਾਂ ਦਆਰਾ ਰਚੇ ਿਏ ਸਨ।

ਤਰਕਭਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ
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ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਤਰਕਭਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਅਨਵਿਣਤ ਵਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਵਲਖੀਆਂ ਿਈਆ ਹਨ: ਜੈਸੇ ਵਕ ਨਰਾਇਣ ਭੁੱ ਟ, ਿਣਦ ਭੁੱ ਟ, ਭੀਨੀ ਭੁੱ ਟ ਅਤੇ
ਮਰਾਰੀ ਭੁੱ ਟ ਆਵਦ ਦਆਰਾ। ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਵਟੁੱ ਣੀਆਂ ਿੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ: ਿੋਪੀਨਾਥ ਦੀ ਉਜਿਲਾ, ਰੋਮਵਿਲਿ ਿੈਂਕਟ
ਬੁੱ ਿ ਦੀ ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਭਾਿ, ਰਾਮ ਵਲੰਿ ਦੀ ਵਨਆਇ ਸੰ ਿਰਵਹ, ਮਾਿਿ ਦੇਿ ਦੀ ਸਾਰਮੰ ਜਰੀ, ਭਾਸਕਰ ਭੁੱ ਟ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ-

ਦਰਪਨ, ਬਾਲ ਚੰ ਦਰ ਦੀ ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਪਰਕਾਵਸ਼ਕਾ, ਨਾਿੇਸ਼ ਭੁੱ ਟ ਦੀ ਯਕਤੀਮਕਤਾਿਲੀ (1700 ਈ), ਵਚੁੱ ਨਾ ਭੁੱ ਟ ਦੀ
ਤਰਕਭਾਸ਼ਾਪਰਕਾਵਸ਼ਕਾ (1390 ਈ), ਿੰ ਿੇਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਤਰਕ ਪਰਬੋਿਨੀ, ਕੌ ਣਦੀਨਯ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ
ਪਰਕਾਵਸ਼ਕਾ, ਕੇਸ਼ਿ ਭੁੱ ਟ ਦੀ ਤਰਕਦੀਵਪਕਾ, ਿੋਿਰਿਨ ਵਮਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਪਰਕਾਵਸ਼ਕਾ, ਿੌਰੀਕਾਂਤ ਸਰਿਭੌਮ ਦੀ
ਤਰਕਭਾਸ਼ਾ ਪਰਕਾਵਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਕਰਮਾ ਦੀ ਵਨਆਇਪਰਦੀਪ।
-------------

ਿੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾ ਪਰਕਰਣ ਵਲਖੇ ਿਏ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਵਨਆਇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ‘ਪਰਮਾਣ’
ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਅਸੀ ਇਨਹਾਂ ਪਰਕਰਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ।
... ਚਲਦਾ
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