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ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ 
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵ ਿੰਘ ਕਿੰਦੋਲਾ, ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾ  ਮਿੰਚ, ਯੂ: ਕੇ: 
 

ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿੀਕਰਣ 
ਈ ਿੀ  ਨ ਦੀ 12ਿੀ  ਦੀ ਦ ੇਭਾਰਤੀ ਤਾਰਵਕਕ ‘ਿਿੰਿੇਸ਼ ਉਪ੍ਾਵਿਆਏ’ ਵਲਖਦੇ ਹਨ ਵਕ  ਹੀ ਵਿਆਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ਿੰਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ 
 ਾਡੇ ਵਿਆਨ ਨਾਲ ‘ ਫਲ ਵਿਆ’ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। ਇ ੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਈ ਿੀ  ਨ ਦੀ  ਿੱਤਿੀਂ  ਦੀ ਦੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ‘ਿਰਮਕੀਰਤੀ’ 
ਦਾ ਵਖਆਲ ਹੈ ਵਕ ‘ਅਰਥ ਵਿਆ  ਮਰਥ’ ਵਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ  ਹੀ ਵਿਆਨ ਵਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਵਿਆਨ ਇ  ਲਈ  ਹੀ 
ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ  ਫਲ ਵਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਿੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਆ ਲਈ ਨਹੀ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਉਹ  ਹੀ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਹੋ  ਕਦਾ।” 
ਇ  ਲਈ  ਾਡੀ ‘ ਹੀ ਵਿਆਨ’ ਦੀ ਚੇਤਨਾ,  ਹੀ ਅਤੇ  ਫਲ ਵਿਆ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ।  ਹੀ ਅਰਥਾਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 
ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਿਆਨ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ ਨਹੀ ਹ ਿੰਦਾ ਵਜ  ਦੀ “ਲਾਭਦਾਇਕ 
ਵਿਆ” ਨਾ ਹੋਿੇ। ਉਪ੍ਯੋਿਤਾ, ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਮ ਿੱਖ ਅਤੇ ਏਕਾਾਂਤ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ  ਫਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਆ ਆਿ ਵਨਕ 
ਵਿਵਿਆਨੀ ‘ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਿੰਕਵਿਆਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਤੋਂ ਹਾ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।   ਹੀ ਵਿਆਨ ਦੀ 
ਵ ਖਰਲੀ ਪ੍ਰਖ ਉ  ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਿਕਤਾ ਵਿਿੱਚ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਾਸੰਵਿਕ ਤਿੱਥ 
ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ ੀ ਵਨਯਵਮਤਤਾ ਜਾਾਂ ਵਿਿ ਥਾ ਦੀ ਭਾਲ ਇਕ ਬਿਾ ਕਵਠਨ ਕਿੰਮ ਹੈ। ਇਕਿੱਲੇ ਇਕਵਹਰੇ ਤਿੱਥ ਵਿਵਿਆਨ 
ਦਾ ਆਿਾਰ ਨਹੀ ਬਣਦੇ; ਤਿੱਥਾਾਂ ਵਿਚ ਨੇਮਬਿੱਿਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜਹਿੇ ਿੀ ਤਿੱਥ ਅ ੀਂ ਵਿਆਵਨਿੰ ਦਰੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਹਾ ਲ ਕਰਦ ੇ
ਹਾਾਂ, ਉਹ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਿਾ ਤਵਿਕ ਆਿਾਰ ਬਣ  ਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦ ਆਰਾ  ਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਕਥਨਾਾਂ ਦੇ ਤਿੱਥ ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਬੋਿ ਦਾ ਆਿਾਰ ਬਣ  ਕਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਾਾਂ  ਿਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਲਿੱਭਣ ਲਈ  ਾਨੂੰ ਇ  ਿਿੱਲ ’ਤੇ ਿੌਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਿੇਿਾ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨ 
ਲਈ “ਕੇਿਲ” ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ “ਪ੍ਰਾ ਿੰਵਿਕ” ਤਿੱਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ਿੰਦੀ ਹ।ੈ ਵਿਿ ਵਥਤ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ 
ਵਕ ਮ ਦ ੇਤਿੱਥ ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ ਮੇਰੇ ਵਪ੍ਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਾਾਂ ਵਪ੍ਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਵਦ। ਪ੍ਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ 
ਵਿਵਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ  ਾਵਖਅਤ  ਿੰਬਿੰਿ ਨਹੀ ਹੈ। ਵਕਹਿੇ ਤਿੱਥ ਵਕ ੇ ਇਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ ੇਲਈ ਪ੍ਰਾ ਿੰਵਿਕ1 ਜਾਾਂ ਅਪ੍ਰਾ ਿੰਵਿਕ 
ਹਨ ਉ  ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ ੇਦੀ ਿਰਤਮਾਨ ਵਿਕਾ  ਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ, 
ਵਕ ੇ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ,  ਚੇਤ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਨਾਲ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

ਕ ਦਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵਕ ਮ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਵਿਚਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ੍  ਵਿਚ ਬਿੇ ਪ੍ੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਿ ਿੰਝਲਦਾਰ 
ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰ ਆਰੋਵਪ੍ਤ2 ਅਤੇ ਅਿੰਤਰਵਕਵਰਆਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਵਦਰਸ਼ਟਮਾਨ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਟ ਹ ਿੰਦੀਆਾਂ 
ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ  ਾਵਖਆਤ ਬੋਿ  ਾਨੂੰ ਵਿਆਵਨਿੰ ਦਰੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟੇ ਵਜਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਿ ਲਾਬ ਦਾ ਫ ਿੱਲ ਬਣਨ 
ਵਿਚ ਵਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਖ ਰਾਕ,  ੂਰਜ ਦੀ ਲੋਿੀਂਦੀ ਿ ਿੱਪ੍, ਹਿਾ ਵਿਚੋਂ ਆਕ ੀਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਅਨ ਕੂਲ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਰਿੀਆਾਂ 
ਹੋਰ ਬਹ ਤ  ਾਰੀਆਾਂ ਿਾਤ ਆਾਂ3 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ਿੰਦੀ ਹ।ੈ ਬੀਜ ਤੋਂ ਿ ਲਾਬ ਦਾ ਫ ਿੱਲ ਬਣਨਾ ਇਕ ਬਿੀ ਰਹਾ ਮਈ, ਜਵਟਲ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ 
ਹੈ ਵਜ  ਵਿਚ ਵਿਵਭਿੰਨ ਕਾਰਕ4 ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਵਤਯੋਵਿਕ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਖਿਦੇ ਫ ਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ (ਵਨਰੀਖਣ) ਇਹ 
 ਮਝਣਾ ਅ ਿੰਭਿ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਭਿੰਨ  ਬਿੱਬ ਵਕ  ਵਮਕਦਾਰ ਵਿਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਵਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ 
  ਿੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਵਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਕਿੰਨੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿ ਿੱਪ੍ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ  ਕਦੀ ਹ।ੈ ਹਰ 
ਕਾਰਕ ਦਾ   ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਅਤੇ ਵਿਣਾਤਮਕ ਯੋਿਦਾਨ ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਇ  ਕ ਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਕਾਬੂ ਪ੍ਾ ਕੇ 
ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਿ ਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਤੋਂ ਿਾਾਂਵਝਆ ਰਿੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਵਕਿੰਨੇ ਵਦਨਾਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 
  ਿੱਕ ਜਾਿੇਿਾ ਜਾਾਂ ਵਫਰ ਿ ਿੱਪ੍ ਦੀ ਿੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਾਲਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵਕ ਫ ਿੱਲ ਵਖਿਨ ਲਈ ਵਕਿੰਨੇ ਵਦਨਾਾਂ 
ਦੀ ਿ ਿੱਪ੍ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ  ਾਰਥਕ ਅਿੰਕਿੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਯੋਿ5 ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

 
1 ਪ੍ਰ ਿੰਿ –  ਿੰਿਯਾ – ਕਥਾ, ਕਹਾਣੀ। ੨  ਿੰਬਿੰਿ, ਲਿਾਉ। ੩ ਲਿਨ, ਪ੍ਰੀਵਤ। ੪ ਇ ਤਰੀ ਪ੍ ਰਖ ਦਾ  ਿੰਜੋਿ, ਮੈਥ ਨ। ੫ ਕਾਰਣ,  ਬਬ  [ਮ: ਕੋ:] 
2 ਆਰੋਪ੍ਣ -  ਿੰ. आरोपण { ਿੰਿਯਾ}. ਲਿਾਉਣਾ. ਜਿਨਾ. "ਤਵਹ ਆਰੋਪ੍ਨ ਕੀਨ  ਮਾਲੀ". (ਿ ਪ੍ਰ ੂ)। (2) ਵਕ ੇ ਿ ਤ  ਦੇ ਿ ਣ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਿ ਤ  ਵਿਿੱਚ 
ਵਖਆਲ ਕਰਨਾ, ਅਥਿਾ ਮਿੰਨਣਾ। (3) ਭਰਮ. ਵਮਥਯਾਿਯਾਨ.[ਮ: ਕੋ:] 
3 ਿਾਤ  - .... (12) ਿ ਤੂ. ਦਰਿਯ. ਪ੍ਦਾਰਥ. "ਤਰੈ ਿ ਣ  ਭਾ ਿਾਤ  ਹੈ". [ਮ: ਕੋ:] 
4 ਕਾਰਕ -  ਿੰ. ਵਿ- ਕਰਨ ਿਾਲਾ. ਕਰਤਾ...... [ਮ: ਕੋ:] 
5 ਪ੍ਰਯੋਿ - { ਿੰਿਯਾ}. ਵਕ ੇ ਕਿੰਮ ਵਿਿੱਚ ਜ ਿਨ ਦੀ ਵਿਯਾ. ਕਿੰਮ ਵਿਿੱਚ ਲਿਣਾ। (2) ਤਿੰਤਰਸ਼ਾ ਤਰ ਅਨ  ਾਰ ਮਿੰਤਰ ਵ ਿੱਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ। (3) ਨਾਟਕ ਦਾ 
ਖੇਡ। (4) ਰੋਿੀ ਲਈ ਦਿਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਯਾ. ਉਪ੍ਚਾਰ. ਇਲਾਜ। (5) ਵਦਰਸਟਾਾਂਤ. ਵਮ ਾਲ। (6) ਘੋਿਾ, ਜੋ ਰਥ ਆਵਦ ਵਿਿੱਚ ਜੋਵਿਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। (7) 
ਿਰਤਣਾ. ਇ ਤੇਅ਼ਮਾਲ. [ਮ: ਕੋ:] 
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ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਜੇ ਠੋ  ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਿੱਥ ਬਣਦੇ ਹਨ।  ਿਾਰਨ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਤੋਂ ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਠੋ  ਅਿੰਕਿੇ ਇਕਿੱਠੇ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ 
 ਕਦੇ। ਪ੍ਰਾ ਿੰਵਿਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਇ  ਦਾ ਵਿ ੇਸ਼ ਵਿਿਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ ਨੂੰ ਵਨਖੇਵਿਆ ਜਾਿੇ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਅਨਿੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੂਵਜਆਾਂ ਦਾ ਅ ਰ ਛੇਵਕਆ ਜਾਿੇ। 

ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵ ਰਫ ਠੋ  ਅਿੰਕਿੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ  ਮ ਿੱਚੀ ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਿੀ ਦੀ 
ਉਪ੍ਯ ਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਨਰਨਾ ਿੀ ਬਹ ਤ ਮਹਿੱਤਿ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਿ ਉਪ੍ਯ ਕਤ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਵਿਿ ਥਾ ਢ ਕਿੀਂ 
ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਵਦਿੱਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਵਕ ਜੋ ਕ ਝ ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਿ ਨੂੰ ਵਿਓਂਵਤਆ (ਡੀਜ਼ਾਈਨ 
ਕੀਤਾ) ਵਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਪ੍ਆ ਜਾ  ਕੇ। ਇ  ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ  ਾਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕਾਾਂ 
ਬਾਰੇ ਪ੍ੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿੀ ਪ੍ਤਾ ਹੋਿ ੇਵਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਾਰਕਾਾਂ ਨੂੰ ਵਕ  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇਕਣਾ (ਜ ਦਾ ਕਰਨਾ) ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੂਰੀ ਹੈ ਜਾਾਂ  ਾਰੇ ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀ ਹੋ  ਕੀ ਤਾਾਂ ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਮਾਪ੍ ਅਣਉਵਚਿੱਤ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਪ੍ਵਰਣਾਮ ਅਤੇ ਵਨਰਨੇ ਿਲਤ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵ ਿਾਾਂਤ ਆਪ੍  ਵਿਚ 
ਬਿਾ ਿੂਿਹਾ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰ  ਿੰਬਿੰਿ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਵ ਿਾਾਂਤ ਬਿੈਰ ਪ੍ਰਯੋਿ ਮਨੋਰਥਹੀਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਿ ਬਿੈਰ ਵ ਿਾਾਂਤ ਅਰਥਹੀਣ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ਪੂ੍ਰਨ (ਿਲਤ) ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪੂ੍ਰਨ (ਅਿੂਰੀ) ਹੋਿੇ। ਇ  ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ 
ਹੋਇਆ ਵਕ ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਜੇ ਜਾਾਂ ਪ੍ਵਰਮਾਣ6 ਅਨ ਵਚਤ ਹੋ  ਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਵ ਿੱਿੀਆਾਂ  ਾਦੀਆਾਂ ਦਲੀਲਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ  
  ਿਾਵਰਆ ਜਾਾਂ ਬਦਵਲਆ ਿੀ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੇਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਕਾਰਾ ਿੀ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ 
ਵ ਿਾਾਂਤਕ  ੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ  ਮ ਿੱਚ ੇਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਦ 
ਕਰਨ ਦੀ  ਿੰਭਾਿਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਬਣੀ ਰਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕ ਪ੍ਰਯੋਿਿਾਦੀ ਵਿਵਿਆਨੀ ਵਕ ੇ ਪ੍ਿੱਖੋਂ ਊਣੇ ਹ ਿੰਦ ੇ
ਹਨ ਜਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਕਿੰਮ ਘਟੀਆ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਉਹ  ਮਕਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਵਰ ੀਮਾਿਾਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਕਿੰਮ ਕਰ  ਕਦ ੇ
ਹਨ। 

ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿ ਦ ਹਰਾਉਣਯੋਿ ਹੋਣੇ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਿ ਕੋਈ ਿੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤਕ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾ (ਵਿਆਪ੍ਣਾ) 
ਪ੍ ਨਰਉਤਪ੍ਿੰਨਯੋਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਜ  ਪ੍ਵਰਘਟਨਾ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦ ਬਾਰਾ ਉਤਪ੍ਿੰਨ 
ਕਰਨ ਯੋਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕਵਹਰੀ ਅਨ-ਪ੍ ਨਰਉਤਪ੍ਿੰਨਯਿੋ ਘਟਨਾ (ਜਾਾਂ ਿਯਵਤਕਰ) ਵਿਵਿਆਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿੱਤਤਾ ਜਾਾਂ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀ ਰਿੱਖਦੀ।  ਜੇਕਰ ਇਕ ਜਿਹ ਜਾਾਂ ਇਕ  ਮੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਯੋਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਦੂ ਰੀ ਜਿਹ ਜਾਾਂ ਦੂ ਰੇ  ਮੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਯੋਿ ਦ ੇ
ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਭਿੰਨ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉ  ਪ੍ਰਯੋਿ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿ ਨਹੀ ਮਿੰਵਨਆ ਜਾ  ਕਦਾ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ ਦ ੇ
ਨਤੀਜੇ ਇਕ  ਰ ਅਤੇ ਇਕ ਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 ਾਡੇ ਉਪ੍ਰਲੇ ਚਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਨਖੇਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦੇ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਣਯੋਿਤਾ ਵਕ  ਤਰ੍ਾਾਂ 
ਵ ਿਾਾਂਤ-ਆਸ਼ਵਰਤ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਿ  ਿੰਬਿੰਿਤ ਵਨਰਨੇ ਵਿਵਿਆਨਕ  ੂਝਬੂਝ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਰਿੱਕੀ ਹਣੋ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਿੀ ਜਾ  ਕਦ ੇ
ਹਨ। ਤਾਾਂ ਵਫਰ  ਿਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਣਯੋਿਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਹ ਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ? ਵਕਉਂਵਕ ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ 
ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਯੋਿ ਕਰਨ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵਥਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਚਲ ਜਾਾਂ  ਵਥਰ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਿਿੱਸ਼ ਹੀ ਨਤੀਜੇ 
ਿੀ ਇਕ ਾਰ ਹੀ ਹੋਣਿੇ; ਭਾਿ ਿਲਤ ਪ੍ਰਯੋਿ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਨਹੀ ਮਿੰਵਨਆ ਜਾ  ਕਦਾ। ਨਤੀਵਜਆਾਂ 
ਦੀ  ਾਰਵਥਕਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਾਂ (ਉਪ੍ਾਿੀਆਾਂ) ਦੀ ਿੀ ਲੋਿ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਵਕ ਪ੍ਰਯੋਿ ਨੂੰ ਵ ਰਫ ਉਪ੍ਯ ਿਤ ਜਾਾਂ ਮ ਨਾ ਬ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਿਿੱਸ਼ਕ ਤਾਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਇਹ ਉੱਵਚਤ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਯਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਿ ਦੀ ਉੱਵਚਤਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਨਭਾਉਣ 
ਲਈ ਇ  ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਿੰਵਿਕ7 ਅਤੇ  ਾਰਥਕ8 ਹੋਣਾ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਰੀਤ ਹ ੈਵਕ ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ  ਮੇ  ਮ ੇਨਿੀਕਰਣ ( ਿੰਸ਼ੋਿਨ) 
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਪ੍ ਰਾਣੇ ਅਿੂਰੇ ਨਤੀਜੇ ਰਿੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿੇਂ ਢ ਿੱਕਿੇਂ ਨਤੀਜੇ ਹਾ ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ 
ਹੋ  ਕਦ ੇਹਨ: ਵਜਿੇਂ ਪ੍ਰਯੋਿ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈਆਾਂ ਿਈਆਾਂ  ਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਅਯੋਿ  ਨ, ਜਾਾਂ 
ਵਜਨ੍ਾਾਂ  ਿਾਲਾਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਿ ਨੂੰ ਵਿਓਂਤਬਿੱਿ ਕੀਤਾ ਵਿਆ  ੀ ਉਹ  ਿਾਲ ਹ ਣ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀ ਮਿੰਨੇ ਜਾਾਂਦੇ ਜਾਾਂ ਵਫਰ 
ਵਕ ੇ ਪ੍ਵਰਵਮਵਤ9 (ਪ੍ੈਰਾਮੀਟਰ) ਨੂੰ ਮਾਪ੍ਣ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ (ਉਪ੍ਕਰਣ) ਯੋਿ (ਅਨ ਕੂਲ) ਨਹੀ  ਨ। 

 
6 ਪ੍ਵਰਮਾਣ -  ਿੰ. { ਿੰਿਯਾ}. ਘੇਰਾ. ਚੌਹਾਾਂ ਪ੍ਾਵ ਆਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ। (2) ਤੋਲ ਿਜਨ। (3) ਵਮਣਤੀ. ਮਾਪ੍. ਨਾਪ੍। (4) ਮ ਿੱਲ ਕੀਮਤ। (5) ਵਿਣਤੀ. 
 ਿੰਖਯਾ। (6) ਕਿੱਦ. ਡੀਲ.[ਮ: ਕੋ:] 
7 ਪ੍ਰ ਿੰਿ - { ਿੰਿਯਾ}. ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। (2) ਸੰਬੰਧ. ਲਿਾਉ। (3) ਲਿਨ. ਪ੍ਰੀਵਤ। (4) ਇ ਤਰੀ ਪ੍ ਰਖ ਦਾ  ਿੰਜੋਿ. ਮੈਥ ਨ। (5) ਕਾਰਣ.  ਬਬ.[ਮ: ਕੋ:] 
8  ਾਰਥਕ -  ਿੰ.  ਾਰ੍ ਥਕ. ਵਿ-  ਫਲ. ਲਾਭਦਾਇਕ। (2) ਅਰਥ (ਮਾਯਨੇ) ਸਵਹਤ. [ਮ: ਕੋ:] 
9 ਪ੍ਵਰਵਮਵਤ -  ਿੰ. { ਿੰਿਯਾ}. ਮਾਪ੍. ਵਮਣਤੀ। (2) ਤੋਲ। (3) ਹਿੱਦ.  ੀਮਾ. [ਮ: ਕੋ:] - .. ਕੋਈ  ਿੰਵਖਆਤਮਕ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਯੋਵਜਕ ਮਾਪ੍ਣਯੋਿ ਕਾਰਕ 
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‘ਵਲੰਿ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਿ 
‘ਵਲਿੰਿ’ ਜਾਾਂ ‘ਵਚਿੰਨ੍’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਨਿ  ੋਚ ਲਈ ਬਿਾ ਮਹਿੱਤਿ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ‘ਵਲਿੰਿ’ ਇਿੱਕ ਉਹ ਵਚਿੰਨ੍ ਹ ੈਜੋ ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤੀਕ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ “ਿਊ” ਸ਼ਬਦ ਵਕ ੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇ ੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਕ ੇ ਿਊ ਦੀ ‘ਤ ਿੀਰ’ ਿੀ ਉ  ਿਊ ਦਾ 
‘ਵਲਿੰਿ’ ਹੈ। ਦ ੋਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵਿਚ ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ  ਿੰਬਿੰਿ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿੱਮਤਾ (ਅਰਥਾਤ ‘ਵਲਿੰਿ’ ਅਤੇ ‘ਵਲਿੰਿੀ’ ਦੇ ਆਪ੍ ੀ  ਿੰਬਿੰਿ 
ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਮਰਿੱਥਾ ਜਾਾਂ ਯੋਿਤਾ) ਮਾਨਿ ਕਲਪ੍ਨਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵਜ  ਨਾਲ ‘ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਤਅਕਸ਼’ ਤੋਂ 
‘ਵਿਆਪ੍ਕੀਕਰਨ’ ਜਾਾਂ  ਾਮਾਨਯਕਰਣ ( ਾਮਾਨਯਾਤੋਵਦਰਸ਼ਟ) ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਮ ਿੱਖ ਪ੍ਵਹਲੂ ਹੈ। 
ਇ  ਲਈ ‘ਵਲਿੰਿ’ ਦਾ  ਿੰਕਲਪ੍ ਵਿਵਿਆਨ ਲਈ ਬਿੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਲਿੰਿ ਦੇ ਵਤਿੰਨ ਮੂਲਤਿੱਤ ਹਨ: 

१. ਇਹ ਮਨ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ‘ਵ ਿੰਗ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
२. ਇਹ ਵਕਸੇ  ਸਤੂ ਦਾ ਸਿੰਕੇਤਕ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ (ਹੇਤ ), 
३. ਇਹ ਉਹ ਵਿਆ  ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਵ ਿੰਗ’  ਸਤੂ ਦਾ ਸਿੰਕੇਤਕ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਿੱਚ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਵਦਿਨਾਿ (450 ਈਃ) ਨੇ ਇ  ਦਾ ਬਿਾ ਡੂਿੰਿਾ ਅਤੇ ਵਿ ਤਾਰਪ੍ੂਰਿਕ ਅਵਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉ  ਨੇ 
ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਇ  ਅਵਿਐਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਉਹ ਇ  ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, 

ਪ੍ਰਬਤ ਉੱਪ੍ਰ ਅਿੱਿ ਹੈ, 
ਵਕਉੰਵਕ ਉੱਥੇ ਧ ੰਆ ਹੈ। 

ਇ  ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਬਤ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਿੱਖ’; ਅਿੱਿ ਨੂੰ ‘ ਾਿਯ’ ਅਤੇ ਿੂਿੰਆ ਨੂੰ ‘ਵਲਿੰਿ’ ਜਾਾਂ ‘ਹੇਤ ’ (ਜਾਾਂ  ਬੂਤ) ਵਕਹਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਵ ਿੱਟਾ ਵਕ ‘ਪ੍ਰਬਤ ਉੱਪ੍ਰ ਅਿੱਿ ਹੈ’ ਅਨ ਭਾਿਕ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬੇ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਹੈ: ਵਜਿੱਥੇ ਵਜਿੱਥੇ ਿੂਿੰਆ, ਉੱਥ ੇਉੱਥ ੇ
ਅਿੱਿ। ਿੂਿੰਆ, ਅਿੱਿ ਦਾ ਅਵਨਿਾਰੀ ‘ਵਲਿੰਿ’ ਹ;ੈ ਇਹ ਅਿੱਿ ਦਾ ‘ਵਿਆਪ੍ਤ’ ਿ ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਦੀ ਿਿੈਤਾ ਪ੍ਰਯੋਿਵ ਿ ਹੈ।  

ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਅਸੀ ਆਧ ਵਨਕ ਭੌਵਤਕ ਵ ਵਗਆਨ ਤੋਂ  ੈਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਨਊਟਨ ਦਾ ਗਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ 
ਵਨਯਮ  ੈਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਵਨਯਮ ਕਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਵਕਸੇ  ਸਤੂ ਦਾ ਗਤੀ ਪਵਰ ਰਤਨ (ਪਰ ੇਗ10) ਉਸ ਉੱਪਰ  ਿੱਗੇ ‘ਕ ਿੱ  ਬ ’ ਦ ੇ
ਅਨ ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਬ  ਦੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵ ਿੱਚ ਹ ਿੰਦਾ ਹ।ੈ‘ ਇਸ ਵਨਯਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ  ੀ ਵਬਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ‘ਵਜਿੱਥੇ ਵਜਿੱਥੇ ਪਰ ੇਗ, 
ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬ ।’ ਜਾਾਂ ‘ਵਜਿੱਥੇ ਵਜਿੱਥੇ ਸੌਦਾਵਮਨੀ11, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵ ਦਯ ਨਮਚੋਨ12।‘ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤਾਰਵਕਕ ਅਨ ਮਾਨਸਿੰਗਤ ਵਬਆਨ 
ਵ ਵਗਆਨ ਵ ਿੱਚ ਆਮ ਹਨ ਜੋ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨਯਕਰਣ ਵਬਆਨ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀ ਕਵਹ ਸਕਦ ੇ
ਵਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਬਆਨਾਾਂ ਦੇ ਵ ਪਰੀਤ  ੀ ਸਿੱਚੇ ਵਬਆਨ ਹਨ। ਵਜ ੇਂ, ‘ਵਜਿੱਥੇ ਵਜਿੱਥੇ ਅਿੱਗ, ਉੱਥ ੇਉੱਥੇ ਧੂਿੰਆਾਂ’ ਜਾਾਂ ‘ਵਜਿੱਥੇ ਵਜਿੱਥੇ ਬ , ਉੱਥ ੇ
ਉੱਥੇ ਪਰ ੇਗ‘ ਵਬਆਨ ਗ ਤ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ਵਕ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਅਿੱਗ ਧੂਿੰਆ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਅਰਥਾਤ ਅਨ ਮਾਨ ਸਿੰਗਤ 
ਕਥਨਾਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ  ਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਹ ਿੰਦੀਆ ਹਨ। ਵਜ ੇਂ ਧੂਿੰਆ ਵਸਿੱ ੇ੍ ਬਾ ਣ ਦੀ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਿੱਥੇ ‘ਵਸਿੱ ੍ਾ 
ਬਾ ਣ’ ਧੂਿੰਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਪਾਵਧ ਹੈ। 

ਹ ਣ ਸ ਾ  ਇਹ ਪੈਦਾ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਥਨਾਾਂ ਦੀ  ੈਧਤਾ ਜਾਾਂ ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ ਵਕ ੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ ਜਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨਾ  
ਜ ੜੀਆਾਂ ਉਪਾਧੀਆਾਂ ਨੂੰ ਵਕ ੇਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾ ੇ? ਜੇ ਇਹ ਕਥਨ ‘ਵ ਵਗਆਨਕ ਕਥਨ’ ਹਨ ਤਾਾਂ ਇਹ ਅਨ ਭਾ ਕ ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ‘ਤੇ 
ਆਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਭਾ  ਇਹ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ਨੂੰ  ੈ ਕੇ ਵ ਆਪਕ ਕਥਨ ਹਨ (ਸਾਮਾਨਯਾਤੋਵਦਿਸ਼ਟ)। ਇਹ ਕਥਨ 
ਵ ਵਗਆਨਕ ਸਿੰਕ ਪਾਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਿੰਬਿੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਵਨਉਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਨਯਮ ‘ਬ ’, ‘ਪਰ ੇਗ’ ਅਤੇ ‘ ਸਤ ਮਾਨ’ 
 ਰਗੇ ਸਿੰਕ ਪਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤਾਰਵਕਕ ਦ ੀ  ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਕਸੇ  ੀ ਵ ਵਗਆਨੀ ਦਾ ਮ ਿੱਢ ਾ ਕਿੰਮ 
ਇਹ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਿੰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ  ੈਧਤਾ ਦਾ ਵ ਸ਼ ੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਮਾਪੀ ਜਾ ੇ। 
ਵਦਗਨਾਗ ਦੀ ਵ ਧੀ ਅਨ ਸਾਰ ‘ਪਰ ੇਗ’ ਵਕਸੇ ‘ਬ ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ  ੈਧਕ ਵ ਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਇਹ (ਭਾ  ਵ ਿੰਗ) ਵਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 
ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

‘ਵਦਿਨਾਿ’ ਅਨ  ਾਰ ‘ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨ ਮਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਵਲਿੰਿ’ ਦਾ  ਿੰਬਿੰਿ ਬਿਾ ਿੂਿਹਾ ਹੈ। ‘ਵਲਿੰਿ’ ਦੇ ਵ ਿੱਿੇ ਪ੍ਰਤਿੱਖਣ ਤੋਂ 
‘ਵਲਿੰਿੀ’ ਦਾ ਅਵ ਿੱਿਾ ਵਿਆਨ “ਅਨ ਮਾਨ” ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ‘ਿੂਿੰਆ’ ਦੇਖ ਕੇ ‘ਅਿੱਿ’ ਦਾ ਅਨ ਮਾਨ ਲਿਾਉਣਾ)। ਪ੍ਰ 
ਵਦਿਨਾਿ ਪ੍ ਿੱਛਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਨ ਮਾਵਨਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅ ੀਂ ਇਹ, ਦਾਅਿੇ ਨਾਲ, ਵਕ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਵਹ 
 ਕਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ  ਾਡਾ ਅਨ ਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਾਂ  ਾਡੇ ਅਨ ਮਾਨ ਵਿਿੱਚ ਵਕਿੰਨੀ ਕ  ਵਨਸ਼ਵਚਿੱਤਤਾ ਹੈ? ਇ  ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਦਿਨਾਿ 

 
10 ਪ੍ਰਿੇਿ – ਿਤੀ ਜਾਾਂ ਿੇਿ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ [m/s2] 
11  ੌਦਾਵਮਨੀ – ਅ ਮਾਨੀ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼] 
12 ਵਿਦਯ ਨਮੋਚਨ – ਵਬਜਲੀ- ਵਿ ਰਜਨ, ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਵਡ ਚਾਰਜ 
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ਨੇ ‘ਵਲਿੰਿ’ ਭਾਿ ‘ਹੇਤ ’ (ਕਾਰਨ) ਦੇ ਤਰੈਰੂਪ੍ੀ ਲਿੱਛਣ  ਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ (ਵਲਿੰਿ ਯ ਤਰੈਰੂਪ੍ਮ): 

1. ‘ਪ੍ਿੱਖ’ ਵਿਚ ‘ਹੇਤ ’ ਦਾ ਹੋਣਾ (ਉਪ੍ ਵਥਤ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 
2. ‘ਹੇਤ ’ ਦਾ ‘ ਪ੍ਕਸ਼’ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣਾ (ਉਪ੍ ਵਥਤ) ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 
3. ‘ਹੇਤ ’ ਦਾ ‘ਵਿਪ੍ਕਸ਼’ ਵਿਿੱਚੋਂ ‘ਅਨ-ਉਪ੍ ਵਥਤ’ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇ  ਦਲੀਲ ਵਿਿੱਚ ਵਜ  ਚੀਜ਼ ਜਾਾਂ ਿ ਣ ਨੂੰ ਅਨ ਮਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ‘ ਾਿਯ’ ਅਤੇ ਇ   ਾਿਯ ਦਾ ਅਵਿਕਰਣ ਹ ੈ
‘ਪ੍ਿੱਖ’। ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ  ਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਤਿੰਨ ਲਿੱਛਣਾਾਂ ਦੇ ਭਾਿਅਰਥ  ਮਝਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ।  

‘ਪਰਤਿੱਿ ਸਮਗਰੀ’ ਤੋਂ ਵਕਸੇ  ਸਤ ੂਦੀ ‘ਹੋਂਦ’ ਦ ੇਵਕਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਿਆ ਨੂੰ ‘ਅਨ ਮਾਨ’ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੂਿੰਆ, ਅਿੱਗ 
ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਰਤਿੱਿ ਸਮਗਰੀ ਹੈ। ਬ ਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਤਾਪ ਤਪਵਦਕ ਰੋਗ ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨੀ (ਵ ਿੰਗ) ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਨਸ਼ਵਚਤਪੂਰਣ 
ਵਕ ੇਂ ਪਤਾ  ਿੱਗੇ ਵਕ ਕੋਈ ਵ ਸੇਸ਼ ‘ਵ ਿੰਗ’ ਵਕਸੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ‘ ਸਤੂ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਿੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ  ਈ ਸਾਨੂੰ 
‘ਵਦਗਨਾਗ’ ਦੇ ਤਿੈਰੂਪੀ  ਿੱਛਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ  ੈਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਪਵਹ ੀ ਸ਼ਰਤ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕੇਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 
ਇਿੱਕ ਸਵਥਤੀ ਹ ੈਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ‘ਅਿੱਗ’ ਦੇ ਨਾ  ‘ਧੂਿੰਆ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਚ ਿੱ ੇ੍ ਦੀ ਅਿੱਗ, ਭਾ  ਅਸੀਂ ਚ ਿੱ ੇ੍ ਵ ਿੱਚ  ਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਅਿੱਗ  ਾ 
ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਅਨ ਸਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ‘ਸਮਰੂਪੀ’ ਸਵਥਤੀ  ਿੱਭਣੀ ਪ ਗੇੀ ਵਜਿੱਥੇ ਅਿੱਗ ਦੇ ਨਾ  ਨਾ  
ਧੂਿੰਆ  ੀ ਉਪਸਵਥਤ ਹੋ ੇ। ਭਾ , ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਧੂਿੰਏ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਦੀ ਸਵਹਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਕਰਨ  ਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ‘ਬਾ ਣ’  ੈ ਕੇ ਦ ਹਰਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਿਣ  ਈ ਵਕ 
ਕੀ ਸਿੱਚ ਮ ਿੱਚ ਹੀ ਅਿੱਗ ਦੇ ਨਾ  ਧੂਿੰਆ ਪੈਦਾ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਯੋਗਵ ਧੀ ਵ ਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ‘ਦ ਹਰਾਉਣਯੋਗਤਾ’ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾ  
ਕ ਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦ ਬਾਰਾ ਉਤਪਿੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਸਮਰੂਪੀ ਵਸਿੱਟੇ ਦੇਿੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਪਰਯੋਗ 
ਦੀਆਾਂ “ਦ ਹਰਾਉਣਯੋਗਤਾ” ਜਾਾਂ “ਦ ਹਰਾਉਤਪਿੰਨਯੋਗਤਾ” ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪਰਯੋਗ ਦ ਆਰਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤ ੇ
ਨਤੀਵਜਆਾਂ (ਵਨਸਕਰਸਾਾਂ) ਨੂੰ  ੈਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਯੋਗ “ਦ ਹਰਾਉਣਯੋਗ” ਜਾਾਂ 
“ਦ ਹਰਾਉਤਪਿੰਨਯੋਗ” ਨਹੀ ਹ ਿੰਦਾ ਤਾਾਂ ਉਸ ਦ ੇਆਧਾਰਤ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀ ਮਿੰਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋਂ ਵਜਹ ੇਪਰਯੋਗਾਾਂ 
ਦ ਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆਨ ‘ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ’ ਨਹੀ ਹ ਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵ ਵਗਆਨਕ ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ, ਅ ਗ 
ਅ ਗ ਪਵਰਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਦ ਹਰਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾ  ਜਦੋਂ  ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਯੋਗ ਦ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ “ਸਪਕਸ਼” 
ਪਵਰਘਟਨਾ ਾਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿੰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਵਕ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ “ਹੇਤ ” ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਦ ਹਰਾਇਆ ਪਰਯਗੋ 
“ਸਪਕਸ਼” ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕ ਇਹ ਵਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ‘ਵ ਿੰਗ’ ਸਪਕਸ਼ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ  ੀ ਉਪਸਵਥਤ ਹੈ। ਵਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਪਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਨੇ ਹੀ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।  

ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਪਰਯੋਗ ਵ ਿੱਚ ‘ਵ ਿੰਗ’ ਦੀ ‘ਪਿੱਿ’ ਵ ਿੱਚ ਉਪਸਵਥਤੀ ਨਹੀ ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਤਾਾਂ ਇਹ ਪਰਯੋਗ “ਵ ਪਕਸ਼” ਦੀ 
ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵ ਵਗਆਨਕ ਪਰਯੋਗ ਵ ਿੱਚ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਨਰਰਥਕ ਨਤੀਜੇ’ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਯੋਗ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਆਸ 
ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਵਨਕ ਣ ਜਾਾਂ ਆਸ ਕੀਤਾ ਪਵਰਣਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹ ੋੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਨਰਰਥਕ ਪਰਯੋਗ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੌਵਤਕ ਵ ਵਗਆਨ 
ਵ ਿੱਚ ਮਾਈਕ ਸਨ-ਮੋਰ ੇ (Michelson–Morley experiment) ਦਾ “ਈਥਰ”  ਿੱਭਣ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ 
ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ  ਈ ਵਕਸੇ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ  ਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਵ ਿੰਗ ‘ਸਪਕਸ਼’ ਵ ਿੱਚ ਉਪਸਵਥਤ ਹ ੋ ੇ
(ਭਾ  ਸਮਰੂਪੀ ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਵ ਚ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਹੋਣ) ਅਤੇ ‘ਵ ਪਕਸ਼’ ਵ ਿੱਚੋਂ ਅਨ-ਉਪਸਵਥਤ ਹੋ ।ੇ   

ਪਰਯੋਵਗਕ ਨਤੀਜੇ ‘ਉਪਯ ਕਤ’ (adequate) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾ  ਉਹ ਕ ਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨਾ - ਵਜ ੇਂ ਉਹ  ਾਪਰਦੀ 
ਹੈ - ਦੇ ਸਹੀ  ੇਿਨ ਜਾਾਂ ਅਿੰਕਨ (recordings) ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ  ਨਾ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ‘ਉਵਚਤ’ (ਢ ਕ ੇਂ, 
appropriate) ਜਾਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਣਾ  ੀ  ਾਜ਼ਮੀ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ਾ  ਦਾ ਜ ਾਬ ਦੇਣ। ਉਹ 
ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ਾ  ਕੀ ਹੋ ੇ ਜਾਾਂ ਉਸ ਸ ਾ  ਦਾ ਜ ਾਬ  ਿੱਭਣ  ਈ ਵਕਹੋ ਵਜਹੇ ਪਰਯੋਗ ਡੀਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗਿੱ  ਤ ੇ
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵ ਹਾਰਕ ਕ ਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਵਕਿੰਨਾ ਕ  ਸਮਝ ਆਇਆ 
ਹੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਮਾਪਣ ਤੋਂ ਪਵਹ ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਇਿੱਕ ‘ਤਰਿੰਵਗਕ’ ਗਤੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ‘ਕਵਣਕ’ 
ਗਤੀ। ਤਰਿੰਗ ਮਾਪਣ  ਈ ਸਾਨੂੰ ਇਿੱਕ ਵਕਸਮ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਕਣ ਮਾਪਣ  ਈ ਕੋਈ ਹੋਰ! 

ਵਕਸੇ  ੀ ਪਰਯੋਗ ਦ ੇਨਤੀਜੇ  ਸਤ ਵਨਸ਼ਠ ਹੋਣੇ  ਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਭਾ  ਵਕ ਜੇਕਰ ਪਰਯੋਗ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵ ਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਕਸ ੇ
ਹੋਰ ਜਗਹ ਦ ਹਰਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਮਰੂਪੀ (ਬਰਾਬਰ) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨ ਪਰਯੋਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ੀ ਸਮਾਨ ਹੀ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਬਨਾ ਵ ਹਾਜ਼ਾ ਵਕ ਪਰਯੋਗ ਵਕਸ ਸਮੇ, ਵਕਿੱਥ ੇ ਜਾਾਂ ਵਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਦ ਹਰਾਉਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 
ਦ ਹਰਾਉਤਪਿੰਨਯੋਗਤਾ ਵਕਸੇ  ੀ ਪਰਯੋਗ ਦਾ ਅਵਨ ਾਰੀ ਤਿੱਤ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। 
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ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰਯੋਵਗਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਪਰ ਾਨਣਯੋਗਤਾ ‘ਵਸਧਾਾਂਤ-ਵਨਰਭਰ’ (ਜਾਾਂ ਵਸਧਾਾਂਤ-ਆਵਸਰਤ) 
ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਜ ੇਂ ਵਜ ੇਂ ਵ ਵਗਆਨਕ ਸੂਝ  ਧਦੀ ਹੈ ਵਤ ੇਂ ਵਤ ੇਂ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਵਨਰਨੇ  ੀ ਬਦ ਦੇ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਯੋਵਗਕ 
ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦਾ ਢ ਕ ਾਾਂਪਣ (ਸਿੰਬਿੱਧਤਾ, ਪਰਾਸਿੰਵਗਕਤਾ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵ ਆਵਿਆਨ ਵ ਸ਼ੇ ਦ ੇਵਸਧਾਾਂਤਕ ਪਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹ ਿੰਦਾ 
ਹੈ। ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯ ਕਤ (ਸਹੀ) ਤਰੀਕੇ ਨਾ  ਸਿੰਚਾ ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਤਾਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਰਯੋਵਗਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ 
ਪਰ ਾਨਣਯੋਗਤਾ  ਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪਰਾਸਿੰਵਗਕ ਅਤੇ ਢ ਿੱਕ ੇਂ (ਸਿੰਬਿੱਵਧਤ) ਹੋਣਾਾਂ  ੀ  ਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਕਹਾ ਹ ੈਵਕ ਪਰਯੋਗ ਵਕਸੇ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ‘ਵਸਧਾਾਂਤ- ਿੱਦੇ’ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਅਨ ਵਚਤ (fallible) 
 ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਿੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗ ਿੰਜਾਇਸ਼  ੀ ਬਣੀ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾ , ਪਰਯੋਗ ਅਤੇ ਪਰਯੋਵਗਕ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਵ ਿੱਚ ਸ ੈ-ਵਸਿੱਧ ਨਹੀ ਹ ਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਬੜੀ  ਿੱਡੀ ਦ ਵਬਧਾ ਿੜੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਪਰਯੋਵਗਕ ਨਤੀਜੇ ਭਿਾਾਂਤੀ-ਰਵਹਤ 
ਵ ਵਗਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਆਮ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡੀ ਵ ਵਗਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿੱਕ ਨਹੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਵਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਯੋਗਾਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਯੋਵਗਕ ਅਿੰਕੜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹ ਣ ਅਸੀਂ 
ਇਹ ਦ ੀ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਪਰਯੋਵਗਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮ ਿੱਚਾ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ 
ਵਸਰ ਭਾਨੇ ਵਡਗ ਕੇ ਿੇਰੂਿੰ ਿੇਰੂਿੰ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ  ੀ ਉਪਰਿੰਤ, ਅਸੀਂ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਰਯੋਗ ‘ਵਸਧਾਾਂਤ- ਿੱਦੇ’ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ; 
ਭਾ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਮਾਪ ਕੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਿੰਕੜੇ  ੀ ਅਨ ਵਚਤ ਅਤੇ ‘ਸਿੰਸ਼ੋਧਨਯੋਗ’ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਅਸੀ ਤਾਾਂ ਵਕਸੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦੀ  ੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ  ਈ ਪਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ! ਜੇਕਰ ਪਰਯੋਵਗਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਸਧਾਾਂਤਕ ਨਤੀਜੇ 
ਇਿੱਕ-ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਸਬਿੰਧਤ ਵਸਧਾਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਵਦਿੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਹ ਣ ਅਸੀ ਚਿੱਕਵਰਕ  ਵਹਣਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਫਸ ਜਾਾਂਦ ੇ
ਹਾਾਂ; ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸਧਾਾਂਤਕ  ੈਧਤਾ  ਈ  ੀ  ਰਤਦ ੇਹਾਾਂ ਅਤੇ ਇਹ  ੀ ਕਵਹਿੰਦ ੇਹਾਾਂ ਵਕ ਕਾਮਯਾਬ ਪਰਯੋਗ ਵਸਧਾਾਂਤ ਉੱਪਰ 
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਾਂ ਵਫਰ ਸਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਹ ਤਾਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਨਣਾ ਹੀ ਪ ੇਗਾ ਵਕ ‘ਵਸਧਾਾਂਤ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਯੋਗ’ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਚਿੱਕਵਰਕ ਦ ੀ  ਦੀ ਸਿੰਭਾ ਨਾ ਬਣੀ 
ਰਵਹਿੰਦੀ ਹ ੈਵਕਉਂਵਕ ਦੋਨੋ ਅਿੰਤਰ-ਆਵਸ਼ਰਤ ਹਨ, ਭਾ  ਇਿੱਕ ਦਸੂਰੇ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵ ਵਗਆਨਕ ਪਰਯੋਗ ਵਕਸੇ ਨਾ 
ਵਕਸੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਵਮਥ ਕੇ ਹੀ ਪਰਾਰਿੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਗਏ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਵ ਆਵਿਆ  ੀ ਇਸੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਣ  ਾ ੇ ਉਪਕਰਣ ਉਹੋ ਮਾਪਦੇ ਹਨ ਵਜਸ  ਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ  ਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾ  ਰਫਤਾਰ 
ਮਾਪਣ  ਾ ਾ ਜਿੰਤਰ ਰਫਤਾਰ ਹੀ ਮਾਪੇਗਾ ਹੋਰ ਕ ਿੱਝ ਨਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ  ੀ ਉਪਰਿੰਤ ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱਿਣਾ  ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਭਾ ੇ ਪਰਯਗੋ 
ਦਾ ਢਾਾਂਚਾ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਨਰਭਰ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕ ਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨਾ ਾਾਂ ਹੀ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਦੀਆਾਂ 
ਹਨ ਨਾ ਵਕ ਵਸਧਾਾਂਤ! ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨ ੇਂ ਪਰਯੋਵਗਕ ਨਤੀਜੇ, ਸਥਾਪਤ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਝ ਠ ਾਉਣ ਵ ਿੱਚ  ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ 
ਵਕ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਵ ਿੱਚ “ਈਥਰ”  ਰਗੇ ਦਿ  ਦੀ ਅਣਹੋਦ ਨੂੰ ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਨਾ  ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ (ਮਾਈਕ ਸਨ-ਮੋਰ ੇ ਦ ੇ
ਪਰਯੋਗ)। ਅਸੀਂ ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਦੇ ਪਵਰਣਾਮਾਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਅਨ ਸਾਰ ਨਹੀ ਢਾ  ਸਕਦੇ। ਵਕਉਂਵਕ ਕ ਦਰਤੀ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀ ਤਾ ਹੀ 
ਪਰਯੋਗ ਪਵਰਣਾਮਾਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਤਿੱਥ ਵਸਧਾਤਾਾਂ ਦੀ  ੈਧਤਾ ਦੀ ਪਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੰਭਾ ਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਿੱਕ ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਣ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ  ੀ ‘ਪਰਯੋਗ’ ਅਤੇ ‘ਵਸਧਾਾਂਤ’ ਵ ਵਗਆਨਕ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰਿੱਕੀ  ਈ 
ਅਵਨ ਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵ ਵਗਆਨਕ ਜਾਾਂਚ ਪੜਤਾ  (ਿੋਜ) ਦਾ ਕਿੰਮ ਪੇਚੀਦਾ, ਮ ਸ਼ਕ  ਅਤੇ ਚਣੌਂਤੀਆਾਂ ਭਰਪੂਰ 
ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੌਵਧਕ ਯੋਗਤਾ, ਅਨ ਸ਼ਾਸਨਤਾ,  ੀਨਤਾ, ਭਗਤੀ, ਪਰਵਤਭਾ, ਕਾ ਪਵਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਸਰਜਣਾਤਮਕ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਵਲੰਿ, ਵਸਧਾਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਿ 
ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੱਚ ਵਕ ੇ ਕ ਦਰਤੀ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾ ਵਿਿੱਚ ਵਕਹਿੇ ਵਕਹਿੇ ‘ਵਲਿੰਿ’ ਜਾਾਂ ‘ਹੇਤ ’ ਮਹਿੱਤਤਾ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ‘ਵ ਿਾਾਂਤ’ ਰਾਹੀਂ 
 ਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵ ਿਾਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਖਾ ੀਅਤ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ‘ਵਲਿੰਿ’ ਅਤੇ ‘ਵਲਿੰਿੀ’ ਦੇ ਆਪ੍ ੀ  ਿੰਬਿੰਿਾਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ, 
ਭਾਿ ਇਹ  ਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾ, ਵਲਿੰਿ ਬਾਰ ੇਅਿਲੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਯ ਤਚ ਿੰਬਕੀ13 (ਜਾਾਂ ਵਬਜਲਚ ਿੰਬਕੀ) ਦਾ 
ਵ ਿਾਾਂਤ  ਾਨੂੰ ‘ਵਬਜਲਾਣ’ੂ ਦੇ ਿ ਣਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜ  ਤੋਂ ਅ ੀਂ ਇ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਿ ਰਾਹੀ, ਇ  ਦੇ ਪ੍ਰਤਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਿਾਾਂ ਰਾਹੀਂ, 
ਪ੍ਛਾਣ  ਕਦੇ ਹਾਾਂ। ਇ ੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੂਿੰਏ ਦੇ ਿ ਣ  ਾਨੂੰ ‘ਦਹਨ14 ਦੇ ਵ ਿਾਾਂਤ’ ਤੋਂ ਹਾ ਲ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਿ ਵਕਹਿੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ (ਪ੍ਵਰ ਵਥਤੀਆਾਂ) 
ਵਿਿੱਚ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਿੂਿੰਆ ਪੈ੍ਦਾ ਹੂਿੰਦਾ ਹੈ।  

 
13 ਵਿਦਯ ਤ -  ਵਿ- ਦਯ ਤ. ਵਬਜਲੀ.  ੌਦਾਵਮਨੀ. ਤਵਿਤ। (2)  ਿੰਿਯਾ.  ਿੰਝ. [ਮਃਕੋਃ] 
14 ਦਹਨ -  ਿੰ. { ਿੰਿਯਾ}. ਭ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਯਾ. ਦਾਹ " ਤੁ ਦਹਨ ਹਵਰਨਾਮ ਕਹਨ". (ਿੂਜ ਮਃ ੫) "ਹਵਰ ਵ ਮਰਨ ਦਹਨ ਭਏ ਮਲ". (ਟੋਡੀ ਮਃ 
੫)। (2) ਅਿਵਨ. "ਵਤਰ ਨਾ ਦਹਨ ਵਬਖੇ ਜੋ ਦਹਨਾ". (ਨਾਪ੍ਰ)। (3) ਿੋਿੀ ਪ੍ ਰ  । (4) ਫ਼ਾ.੧ ਮ ਖ. ਮੂਿੰਹ. [ਮਃਕੋਃ] 
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ਕ ਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ‘ਚੀਜ਼ਾਾਂ’ ਦਾ  ਰਣਨ ਅਤੇ ਵ ਆਵਿਆਨ ਕਰਨ  ਈ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਾਂਤ ਘੜੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਕਈ ਬਾਰ ਪਰਯੋਗ ਸਬਿੰਧੀ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਵ ਆਵਿਆ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸਮਝਣ  ਈ  ੀ ਵਸਧਾਾਂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਸਧਾਾਂਤ, ਪਰਯੋਵਜਕ 
ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ  ੀ  ੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਯੋਗ ਆਪ  ੀ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾ  ੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਸਧਾਾਂਤ ਅਤੇ ਪਰਯੋਗ ਇਿੱਕ 
ਦੂਸਰੇ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ  ੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾ ੇਂ ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਨੂੰ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ  ਈ 
 ੀ  ਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਪਰਯੋਗ ਨ ੇਂ ਤਿੱਥ ਿੋਜਣ  ਈ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ  ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਵ ਵਗਆਨ ਦੀ ਇਹ 
ਵ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਕ ਮ ਿੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਪਰਯੋਵਗਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰੀ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨ ਭ  ਾਦ, ਵ ਵਗਆਨ ਦਾ ਅਵਨ ਾਰੀ 
ਅਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਵਬਨਾ ਵ ਵਗਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮ ਸ਼ਕ  ਹੈ। 

ਤਾਾਂ ਵਫਰ ਅਸ  ਵ ਿੱਚ ਵਸਧਾਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ‘ਸਾਮਾਨਯਕਰਣ’ ਜਾਾਂ ‘ਵ ਆਪਕੀਕਰਣ’ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦਾ ਮੂ ਭੂਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਵ ਸ਼ੇਸ਼ 
ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ਤੋਂ ਵ ਆਪਕ ਕਥਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਸਧਾਾਂਤ ਘੜਨ ਦਾ ਪਵਹ ਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਕਸ ੇਇਿੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਸਿੱਧਾ 
ਪਰਤਿੱਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕ ਿੱਝ ਕਵਹਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ ੇਂ ਅਸੀ  ਗਾਤਾਰ ਕਾ ਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 
ਵਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹ ਿੰਚੀਏ ਵਕ “ਸਾਰੇ ਕਾਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਸਧਾਾਂਤ ਵ ਿੱਚ ਸਿੰਕ ਪ, ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ, ਵ ਆਵਿਆਨ,  ਰਣਨ, ਨ ੇਂ 
ਸਵਤ (ਚੀਜ਼ਾਾਂ), ਆਗਮਨ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਨਗਮਨ ਤਰਕ ਆਵਦ ਸ਼ਾਮ  ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ।  

ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦੇ ਕਈ ਵ  ਿੱਿਣ  ਿੱਛਣ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਸਰਫ ਵਕਸੇ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਵਰਘਟਨਾ ਦੀ ਵ ਆਵਿਆ ਅਤੇ 
 ਰਣਨ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਪਰਿੰਤੂ ਇਹੋ ਵਜਵਹਆਾਂ ਸਮਰੂਪੀ ਪਵਰਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰ ੇ  ੀ ਵ ਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੰਦਾ ਹ ੈ
(ਵ ਆਪਕੀਕਰਣ)। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵ ਆਪਕੀਕਰਣ, ਦੇਿਣ ਨੂੰ ਵਭਿੰਨ  ਗਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਨੂੰ ਬ ਵਨਆਦੀ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾ ਣਾ 
ਕਰਦਾ ਵਦਿਾ ਕੇ ਇਿੱਕ ਸਾਥ ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਮਸਾ   ਜੋਂ, ਵਨਊਟਨ ਦੇ ‘ਗਤੀ ਦੇ ਵਨਯਮ’ ਅਤੇ ‘ਗ ਰੂਤਾ ਦਾ ਵਨਯਮ’ 
ਵਮ ਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਮਿੰਡ  ਦੀ ਗਰਵਹ-ਚਾ  ਨੂੰ  ੀ ਵਬਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੈਪ ਰ ਦੇ ‘ਗਰਵਹ-ਚਾ  ਦੇ ਵਨਯਮ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ  ਜਾਣੇ 
ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਗੈ ੀ ੀਓ ਦੇ ਭੌਵਮਕ ਗਤੀ ਦੇ ਵਨਯਮ  ੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇ ੇਂ, ਵ ਵਭਿੰਨ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ 
 ੀ ਵ ਵਗਆਨ  ਈ ਿਾਸ ਮਹਿੱਤਤਾ ਰਿੱਿਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਵ ਆਪਕੀਕਰਣ (ਜਾਾਂ ਸਾਮਾਨਯਕਰਣ) ਨਾ  ਗੂੜਹਾ ਸਿੰਬਿੰਧ ਹੈ।  

“ਪਵਰਕ ਪਨਾ”  ੀ ਵਸਧਾਾਂਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਸੇ ਪਵਰਘਟਨਾ ਦੀ ਵ ਆਵਿਆ ਕਰਨ 
 ਈ ਪਵਹ ਾਾਂ ‘ਪਵਰਕ ਪਨਾ’ ਦਾ ਪਰਸਤਾ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ ੇਂ ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਵਕ “ਕੈਂਸਰ ਤਮਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾ  ਹ ਿੰਦਾ 
ਹੈ।“ ਹ ਣ ਇਸ ਪਵਰਕ ਪਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ  ਈ ਵਨਰੀਿਣਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਤੋਂ 
ਪ ਿੱਛ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤਮਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਵਕਿੰਨੀ ਕ  ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਅਿੰਕੜੇ ਇਹ 
ਵਦਿਾ ਣ ਵਕ ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤਮਾਿੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਵਰਕ ਪਨਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ੇਗੀ, ਜੇ ਨਹੀ ਤਾਾਂ ਇਸ 
ਨੂੰ ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। ਕੋਈ  ੀ ਪਵਰਕ ਪਨਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਵਸਧਾਾਂਤ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਵਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮ ਕਿੰਮ  ਪਰਿ 
ਨਹੀ ਕਰ  ਈ ਜਾਾਂਦੀ।  

 ਿੰਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ, ਵ ਿਾਾਂਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਬਹ ਤ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ੂਰਣ ਵਹਿੱ ਾ ਹੈ। ਤਿੱਥਾਾਂ ਅਤੇ ਕ ਦਰਤੀ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ 
ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਣੀਬਿੱਿ ਕਰਨਾ ਿੀ  ਿੰਕਲਪ੍ ਵ ਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਅਵਹਮ ਅਿੰਿ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ “ਬਲ” ਅਤੇ “ਪ੍ਰਿੇਿ” ਆਵਦ 
 ਿੰਕਲਪ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਵਿਿੱਚ  ਪ੍ਸ਼ਟਾਰਥ ਨਹੀ ਹਨ; ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵ ਰਜਣਾ ਲਈ ਿਾਰਣਾਯ ਕਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਵਿਵਿਕਤਤਿ15, ਲੀਨਤਾ 
ਅਤੇ ਕਾਲਪ੍ਵਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆਵਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿ ਣ ਵ ਰਫ ਵਿਵਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀ ਆਉਂਦੇ ਬਲਵਕ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਰ (ਿਾਿੀਸ਼16) ਹੋਣਾ ਿੀ ਅਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਬਲ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਿੇਿ’ ਦਾ ਮਾਪ੍ਣ ( ਿੰਵਖਆਨ)  ਿੰਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਇ  ਉੱਪ੍ਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਵਕ ਅ ੀਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਕਿੇਂ  ਿੰਕਲਪ੍ੀਕਰਣ (ਅਰਥਿਰਵਹਣ) ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਜੇਕਰ ਅ ੀਂ ਵਕ ੇ  ਿੰਕਲਪ੍ 
ਨੂੰ  ਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ  ਿੰਦੇਹ-ਰਵਹਤ ਿਰਵਹਣ ਨਹੀ ਕਰ  ਕੇ ਤਾਾਂ ਉ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਿੱਚ ਮਾਪ੍ਣਾ ਿੀ ਅ ਿੰਭਿ ਹੋਿੇਿਾ। ਭਾਿੇਂ ਅ ੀਂ ਆਪ੍ਣੇ 
ਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ ਅਨਵਿਣਤ  ਿੰਕਲਪ੍ ਵ ਿੱਖਦੇ ਹਾਾਂ ਪ੍ਰ ਵਿਵਿਆਨਕ  ਿੰਕਲਪ੍ਾਾਂ ਦੀ ਖਾ ੀਅਤ ਇਹ ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਉਪ੍ਕਰਣਾਾਂ 
ਦ ਆਰਾ ਵਮਣੇ ਿੀ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਕਰਤਕ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੱਚ ਅਵਿਿੱਕਤਰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵ ਿਾਾਂਤ ਿਵਣਤਵਿਵਿਆਨ ਉੱਪ੍ਰ ਬਹ ਤ 
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਮ ਿੱਚੇ ਪ੍ਰਵਕਰਤਕ ਵਨਯਮ ਅਕ ਰ ਿਵਣਤਕ ਰੂਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਦਰ ਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਵਸਧਾਾਂਤ, ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਭੂਵਮਕਾ  ੀ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵ ਆਪਕੀਤਤ  ਤੋਂ ਅ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਉਹ ਹੈ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਭਵ ਿੱਿਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ, ਭਾ  ਭਵ ਿੱਿਬਾਣੀਯੋਗਤਾ ਵਜਸ ਨਾ  ਨ ੀਆਾਂ ਪਵਰਘਟਨਾ ਾਾਂ 
ਅਤੇ ਸਿੱਤਾ ਾਾਂ (ਚੀਜ਼ਾਾਂ) ਦਾ ਅਿੰਦਾਜ਼ਾ  ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਭਵ ਿੱਿਬਾਣੀਯੋਗਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵ ਸ਼ ਾਸ 

 
15 ਵਿਵਿਕ੍ਤ -  ਿੰ. ਵਿ- ਵਿਿੇਕ  ਵਹਤ. ਵਿਚਾਰ ਿਾਲਾ। (2) ਵਨਰਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। (3) ਪ੍ਵਿਤਰ.  ਾਫ। (4) ਜੋ ਵਮਵਲਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ. ਅ ਿੰਯ ਕ੍ਤ. ੫. 
ਏਕਾਾਂਤ. ਵਨਰਜਨ [ਮਃ ਕੋਃ]-  
16 ਿਾਿੀਸ਼ - ਵਿ- ਬਾਣੀ ਦਾ  ਵਾਮੀ. ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ (ਬੋਲੀ) ਪ੍ ਰ ਪ੍ੂਰਾ ਅਵਿਕਾਰ ਰਖਦਾ ਹੈ. Master of language or speech। (2) { ਿੰਿਯਾ}. 
ਵਿਰਹ ਪ੍ਵਤ. ਿਾਚਪ੍ਵਤ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਦਾ ਇਹ  ਿੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਵ ਵਗਆਨ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵ ਆਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਧਾਾਂਤਕ ਭੌਵਤਕ ਵ ਵਗਆਨ ਵ ਿੱਚ ਨ ੇਂ 
ਪਰਮਾਣੂ ਕਣਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਫ ਤਾਪੂਰ ਕ ਿੋਜਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਿਗੋ ਵ ਵਗਆਨ ਵ ਿੱਚ, ਸਰੂਜ ਮਿੰਡ  ਦ ੇ
ਸਰ ਬਾਹਰੀ ਗਰਵਹ, ਯਮਗਰਵਹ, ਦੀ ਿੋਜ  ੀ ਵਸਧਾਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।  

ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਧੀ 
ਤਿੱਥਾਾਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ ੀ ਵਨਯਵਮਤਤਾ (ਜਾਾਂ ਅਨ  ਾਰਤਾ) ਦੀ ਭਾਲ ਇਕ ਕਵਠਨ ਕਿੰਮ ਹੈ। ਇਕਿੱਲੇ ਇਕਵਹਰੇ ਜਾਾਂ ਅ ਿੰਬਿੰਿਤ ਤਿੱਥ 
ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀ ਬਣਦ।ੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਤਿੱਥਾਾਂ ਵਿਚ ਵਨਵਹਤ ਅਨ  ਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿੱਭਣਾ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ; ਭਾਿ ਕਾਰਣਿਾਚੀ 
ਅਨ  ਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿੱਭਣਾ। ‘ਰ ੋਈ ਵਿਚ ਿੂਿੰਆ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਰ ੋਈ ਵਿਚ ਅਿੱਿ ਹੈ,’ ਇਿੱਥੇ ਿੂਿੰਏ ਦਾ ਕਾਰਣ, ਅਿੱਿ ਹੈ। ‘ਿੂਿੰਆ’ ਅਤ ੇ
‘ਅਿੱਿ’ ਦੋ ਪ੍ਰਵਕਰਵਤਕ ਤਿੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਣਾਤਮਕ  ਿੰਬਿੰਿ ਉਪ੍ ਵਥਤ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਕ ਦਰਤ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਵਿਆਿਾਾਂ 
(‘ਅਿੱਿ’ ਅਤੇ ‘ਿੂਿੰਆ’) ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ‘ਵਿਆਪ੍ਤ  ਿੰਬਿੰਿ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਵਕ ਇਹ  ਿੰਬਿੰਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪ੍ ਵਥਤ 
ਹੋਿੇ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜਿੇਂ ਅ ੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਮ ਜੀਿਨ ਦ ੇਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਾਂ ਵਕ ਕਈ ‘ਅਿੱਿਾਾਂ’ ਐ ੀਆਾਂ ਿੀ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚ ਿੂਿੰਆ 
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹ ਿੰਦਾ (ਵਜਿੇਂ ਿੈ  ਦੀ ਅਿੱਿ)। ਅਿੱਿ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿੂਿੰਏ ਦੇ ਹੋਰ ਿੀ ਕਈ ਕਾਰਕ (ਕਾਰਣ) ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿਿੱਲਾ 
ਿ ਖਦਾ ਬਾਲਣ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਅ ੀਂ ਆਮ ਤਜਰਬ ੇ ਦੀਆਾਂ  ਿਾਰਨ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦੀ ਅਿੂਰੀ ਅਤੇ ਵਕਆ ਮਈ ਇਕ ਾਰਤਾ 
(uniformities)  (ਨੇਮ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਆਦਾ  ਿੰਪ੍ੂਰਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ‘ਵਿਆਪ੍ਕ  ਿੰਬਿੰਿਾਾਂ’ ਜਾਾਂ ਵਨਯਮਾਾਂ ਤਿੱਕ 
ਪ੍ਹ ਿੰਚਦੇ ਹਾਾਂ। ਪ੍ਰਵਕਰਵਤਕ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ  ਮ ਿੱਚੇ ( ਾਰੇ) ਕਾਰਕਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹ ਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੇਮ,  ਿੰਵਖਆਤਮਕ  ਮੀਕਰਣਾਾਂ (numerical equations) ਦ ਆਰਾ ਿੀ ਿਰਣਨ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ; ਵਜਿੇਂ 
ਿਤੀਸ਼ੀਲ ਿ ਤੂਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਹ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ (s) ਉਨਾਾਂ ਦੀ ‘ਿਤੀ’ (V) ਨੂੰ ‘ਕਾਲ-ਅਿਿੀ’ ( ਮਾ, t) ਨਾਲ ਿ ਣਾ ਕਰਕੇ (s = 
V.t) ਜਾਵਣਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਣਵਤਕ  ਿੰਬਿੰਿ ਮਾਪ੍ਣਯੋਿ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ ੀ ਵਿਆਪ੍ਕ  ਿੰਬਿੰਿਾਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜ  ਦੀ 
ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ ਤਿੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ੍ ਕੇ ਵ ਿੱਿ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਯੋਿਣ  
ਪ੍ਰਯੋਿਣਾ (ਭਾਿ, ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਨ ਹਾ ਲ ਕਰਨਾ) ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨ  ਿੰਿਾਨ (ਖੋਜ) ਦਾ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹ ੈ
ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ‘ਵਿਆਵਖਆ’, ‘ਤ ਲਨਾ’ (ਉਪ੍ਮਾਨ) ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਵਤਮਾਨਨ’ (modelling) ਆਵਦ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਿੇਂ ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ੇ
ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਉਪ੍ਚਾਰ17 (ਉਪ੍ਿਮ) ਲਈ  ਾਾਂਝੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਯੋਿਣ ਦੀ ਵਿਲਿੱਖਣਤਾ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਹ ੈਵਕ ਇ  ਰਾਹੀਂ 
ਕ ਦਰਤੀ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦੇ ਕ ਝ ਇਿੱਕ ਪ੍ਵਹਲੂਆਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਜ ਿਤਬਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਵਹਲੂਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅ ੀਂ, ਆਪ੍ਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ  ਾਫ ਆਿਾਜ਼ ਨਹੀ   ਣ  ਕਦੇ ਤਾਾਂ ਿਿੀਆ ਵ ਿਨਲ ਲੈਣ ਲਈ ਇਿਰ 
ਉਿਰ ਚਲਦੇ ਵਫਰਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅ ੀਂ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਿਰ ਉਿਰ ਚਲ ਕੇ (ਚੇਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਜ ਿਤਬਿੰਦੀ) 
ਅ ੀਂ ਆਪ੍ਣਾ  ਥਾਨ (ਪ੍ਵਹਲੂ) ਬਲਦਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਆਿਾਜ਼   ਣਨ ਦੇ ਵਨਰੀਖਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹ  ਥਾਨ ਚ ਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ ਵਜਿੱਥੇ ਆਿਾਜ਼ 
 ਾਫ   ਣਾਈ ਦੇਿੇ। ਐ ਾ ਕਰਕੇ ਅ ੀਂ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿ ਜਾਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ਿੰਦੇ ਹਾਾਂ, ਵਜ  ਵਿਿੱਚ ਕਈ ਮਾਪ੍ਣਯੋਿ ਕਾਰਕ 
(factor) ਸ਼ਾਮਲ ਹ ਿੰਦੇ ਹਨ; ਵਜਿੇਂ ਇ  ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਿੱਚ ‘ਦੂਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਆਿਾਜ਼’। ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਾਰਕਾਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਵਰਵਮਵਤ18 (ਮਾਪ੍ਣਯੋਿ 
ਕਾਰਕ) ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਚ,  ਬਿੰਿਤ ਪ੍ਵਰਵਮਤਾਾਂ ਨੂੰ “ਚਲ” (ਭਾਿ ਪ੍ਵਰਿਰਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕ) ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਵਕ  ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਿੱਚ, ਵਕਹਿੇ ਪ੍ਵਰਮਵਤ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਿਿਾਦੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ  ੂਝ ਬੂਝ ‘ਤੇ 
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਚਲ’ 

ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਿੀ ਵਿਿੱਚ, ਵਕ ੇ  ਬਿੰਿਤ ਪ੍ਵਰਵਮਵਤ ਕਾਰਕ ਨੂੰ “ਚਲ” ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਕ  ੇਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਚ ਇਿੱਕ ‘ਚਲ’ ਦ ੇ
ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਰ  ਬਿੰਿਤ ‘ਚਲਾਾਂ’ ‘ਤੇ ਅ ਰ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਿਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਚਲਾਾਂ ਨੂੰ ਿਮਿਾਰ 
‘  ਤਿੰਤਰ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤਿੰਤਰ’ ਚਲ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਤੰਤਰ ਚਲ: ਵਕ  ੇਇਿੱਕ ਵਨਸ਼ਵਚਤ (ਪ੍ਰਵਤਪ੍ਾਵਦਤ) ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਚ ਖੋਜਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ‘ਚਲ’ (ਜਾਾਂ 
 ਬਿੰਿਤ ਪ੍ਰ ਵਥਤੀ)  ਨੂੰ ‘  ਤਿੰਤਰ ਚਲ’ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ‘ਚਲ’ ਹੈ ਵਜ  ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇ  ਦਾ ਦੂ ਰੇ ਚਲਾਾਂ 
‘ਤੇ ਅ ਰ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਪ੍ਿਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

 
17 ਉਪਚਾਰ - ਸੰ. {ਸੰਗ੍ਯਾ}. (1) ਸੇਵਾ। (2) ਜਤਨ। (3) ਵੱਢੀ. ਰਰਸ਼ਵਤ। (4) ਇਲਾਜ. ਰੋਗ੍ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ। (5) ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਵਰਿ. [ਮ: ਕੋ:] 
18 ਪਰਰਰਮਰਤ - ਸੰ. {ਸੰਗ੍ਯਾ}. ਮਾਪ. ਰਮਣਤੀ। (2) ਤੋਲ। (3) ਹੱਦ. ਸੀਮਾ. [ਮ: ਕੋ:] 
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ਪ੍ਰਤੰਤਰ ਚਲ: ਪ੍ਰਵਤਪ੍ਾਵਦਤ ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਿੱਚ ‘  ਤਿੰਤਰ ਚਲ’ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾ ਜਾਾਂ 
ਪ੍ਵਰਣਾਮ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਤਿੰਤਰ ਚਲ’ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਿੱਚ ‘  ਤਿੰਤਰ ਚਲ’ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਤਿੰਤਰ ਚਲ’ 
‘ਤੇ ਅ ਰ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿ,   ਤਿੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿੰਤਰ ਚਲਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਆਪ੍ ੀ  ਿੰਬਿੰਿਾਾਂ ਨੂੰ ਵਨਰਿਾਵਰਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਿੇਂ 
ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਿੱਚ ਕੇਿਲ ਇਿੱਕ ਹੀ ਚਲ ਨੂੰ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਨਖੇਿ ਕੇ ਜ ਿਤਪ੍ੂਰਨ ਬਦਲਨਾ ਕਵਠਨ ਜਾਾਂ ਅ ਿੰਭਿ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਵਫਰ 
ਿੀ ਖੋਜਕਾਰ, ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਚਲਾਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਨਊਨਤਮ (ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ) ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਆਮ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਕ 
ਚਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ  ਮੇ ਹੋਰ ਚਲ ਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਬਦਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ਵਰਣਾਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਜਿੇਂ, ਫੋਨ ‘ਤੇ ਆਿਾਜ਼ ਦਾ ਿਿੀਆ ਵ ਿਨਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅ ੀ ਆਪ੍ਣੀ  ਥਾਨ ਬਦਲੀ ਤਾਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਪ੍ਰ ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਾਡਾ 
ਅਵਭਮ ਿੱਖ (ਵਦਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਕਿੰਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦਾ ਕੋਣ ਿੀ ਬਦਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਕਹਿੇ ਕਾਰਕ (‘ ਥਾਨ’, ‘ਅਵਭਮ ਿੱਖ’ ਜਾਾਂ ‘ਕੋਣ’) 
ਦਾ ਵਕਿੰਨਾ ਅ ਰ ਫੋਨ ਦੇ ਵ ਿਨਲ ਤੇ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਅ ੀ ਵਨ ਚੇਪ੍ੂਰਿਕ ਨਹੀ ਕਵਹ  ਕਦੇ। ਖੋਜਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਇਹ  ਮਝ ਲੈਣਾ ਬਿਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਵਕ  ਚਲ ਦਾ ਵਕਿੰਨਾ (ਵਿਣਾਤਮਕ (ਵਿਣਿਿੱਤਾ) ਜਾਾਂ ਿ ਣਾਤਮਕ (ਿ ਣਿਿੱਤਾ)) ਅ ਰ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਕ ਉਹ  ਥਾਪ੍ਤ 
ਕਰ  ਕਣ ਵਕ ਵਨਰਣਾਇਕ ਅ ਰ ਵਕਹਿੇ ਕਾਰਕ ਦਾ ਹੈ ਵਜ  ਨਾਲ ਉ  ਤੇ ਮ ਨਾ ਬ ਕਾਬੂ ਪ੍ਾ ਕੇ ਲੋਿੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾ ਲ ਕੀਤ ੇ
ਜਾ  ਕਣ।  

ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿ, ਆਮ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਦੋ ਜਾਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਿਿੱਿ ਚਲਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪ੍ ੀ  ਿੰਬਿੰਿਾਾਂ ਦੇ  ਪ੍ਵਰਮਾਣ ਵਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਮ ਾਲ ਿਜੋਂ, ਔਸ਼ਿਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੱਚ, ਨਿੀਂ ਦਿਾਈ ਦੇ ਅ ਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਨਿਰਾਾਂ ਨੂੰ ਅਲਿ 
ਅਲਿ ਵਮਕਦਾਰ ਵਿਿੱਚ ਦਿਾਈ ਦੀ “ਖ ਰਾਕ” ਦੇ ਕੇ, ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇ  ਵਕ ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਭਿੰਨ ਿਰ ਿੱਪ੍ਾਾਂ ਦ ੇ
ਜੀਿਾਾਂ ਨੂੰ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਚੂਹੇ ਆਵਦ, ਅਲਿ ਅਲਿ ਵਮਕਦਾਰ ਵਿਿੱਚ ਦਿਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਵਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤੇ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਅ ਰ 
ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅ ਰ ਵਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਿੱਕ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਧੀ ਦੀਆਾਂ ਸੀਮਾਿਾਾਂ 
ਜਦ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿ ‘ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ’  ਿੰਬਿੰਿਾਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਬਿੇ ਉਪ੍ਯੋਿੀ ਅਤੇ ਅਣਮੋਲ ਅਿੰਕਿੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਪ੍ਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਦੀਆਾਂ  ੀਮਾਿਾਾਂ ਿੀ ਹ ਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਕ ਰ ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਿ ਕ ਦਰਤ 
ਦੀਆਾਂ ਅ ਲੀ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਵਨਰੂਪ੍ਣ ਨਹੀ ਹ ਿੰਦੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਨਯਿੰਵਤਰਤ ਪ੍ਰ ਵਥਤੀਆਾਂ 
ਵ ਰਜਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨਿੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਸ਼ੂਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ; ਵਕਉਂਵਕ ਮਾਨਿ 
 ਰੀਰ ਪ੍ਸ਼ੂਆਾਂ ਦ ੇ ਰੀਰ ਤੋਂ ਬਹ ਤ ਵਭਿੰਨ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਵਕ ੇ ਦਿਾਈ ਦਾ ਅ ਰ ਮਾਨਿ ਵ ਹਤ ‘ਤੇ ਿੀ ਉਿੇਂ 
ਹੀ ਹੋਿੇਿਾ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ੇ ਪ੍ਸ਼ੂ ਦੇ  ਰੀਰ ‘ਤੇ ਹ ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਿੀ ਉਪ੍ਰਿੰਤ, ਿਾ ਤਵਿਕ ਜਿਤ ਵਿਿੱਚ ਅਨੇਕਾਾਂ ‘ਚਲ’  ਮਕਾਲੀ 
ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦ ੂਰੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰ ਅ ਰ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਵਕ ੇ ਪ੍ਰਯੋਿ ਵਿਿੱਚ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਵਨਖੇਿ ਕੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਾ ਤਿ ਵਿਿੱਚ ਐ ਾ ਨਹੀ ਹ ਿੰਦਾ।  

ਜਦਵਕ ਐ ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਿ ਕਾਫੀ ਆ ਾਨ,  ਿੰਚਾਲਨਯੋਿ ਅਤੇ ਵ ਿੱਵਖਆਦਾਇਕ ਬਣਾਏ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹ 
ਿਾ ਤਵਿਕ ਜਿਤ ਦ ੇਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀ ਮਿੰਨੇ ਜਾ  ਕਦ ੇਵਕਉਂਵਕ ਅ ਲੀ ਜਿਤ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਾਂ ‘ਚਲ’ ਰਲ ਕੇ ਇਕਦਮ ਿੀ ਬਦਲ  ਕਦ ੇ
ਹਨ। ਪ੍ਰ ਵਫਰ ਿੀ ਪ੍ਰਯੋਵਿਕ ਜਾਾਂਚ ਪ੍ਿਤਾਲ, ਚਲਾਾਂ ਵਿਚਕਾਰ  ਿੰਬਿੰਿਾਾਂ ਨੂੰ  ਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਬਿਾ ਉੱਤਮ ਅਤੇ  ਾਰਥਕ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਇਨ੍ਾਾਂ  ਿੰਬਿੰਿਾਾਂ ਦੀ ਅ ਲੀ ਜਿਤ ਦੇ  ਿੰਦਰਭ ਵਿਿੱਚ, ਤ ਲਨਾਤਵਮਕ ਅਤੇ ਿਰਣਨਾਤਵਮਕ ਤਰੀਵਕਆਾਂ 
ਦ ਆਰਾ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ (ਪ੍ਰਮਾਵਣਕਤਾ) ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ।  

ਔਸ਼ਿਵਿਵਿਆਨ ਅਨ  ਿੰਿਾਨ (ਖੋਜ) ਦਾ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਵਹਲੂ, ਪ੍ਸ਼ੂਆਾਂ ‘ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਨਾਲ  ਬਿੰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵਕ 
ਨਿੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਸ਼ੂਆਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਲਈ ਿਰਤਣਾ ਵਕਿੰਨਾ ਕ  ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕ ਜਾਾਂ  ਦਾਚਾਰਕ 
ਹੈ। ਕੀ ਇ  ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤਜਰਵਬਆਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਿਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਿਿੱਿ ਤੋਂ ਿਿੱਿ ਨੈਵਤਕ ਅਤੇ 
ਰਵਹਮਵਦਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮ ਿੱਦਾ ਿੀ ਵਿਵਿਆਨਕਾਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਿੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਾਂ ਭਰਪ੍ੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ 
 ੂਰਤ ਵਿਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ੋਵਜਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਜਰਬੇ ਮਨ ਖਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਵਚਿੱਤ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕ ਮਿੰਨੇ ਜਾਣਿੇ? ਇਨ੍ਾਾਂ ਿਿੱਲਾਾਂ ਨੂੰ 
ਮ ਿੱਖ ਰਿੱਖਦ ੇਹੋਏ ਵਿਵਿਆਨਕਾਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੈਿੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਯੋਿ, ਨੈਵਤਕਤਾ ਦੀਆਾਂ  ੀਮਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ 
ਹੀ ਕਰਨ।  


