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ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਧ ਾਂਤ 
ਡ : ਬਲਦੇਿ ਵਿੰਘ ਕੰਦੋਲ , ਪੰਜ ਬੀ ਵਿਕ ਿ ਮੰਚ, ਯੂ: ਕੇ: 
 
ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਖ ਿੀਅਤ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ ਤੁੱਥ ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਉਤਪ ਵਦਤ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਇਿ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦ  ਮ ੁੱਢ 
ਕ ਦਰਤੀ ਤੁੱਥ ਹ ੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁੱਥ ਜੋ ਅਿੀਂ ਵਿਆਵਨੰਦਰੀਆਾਂ ਦ ਆਰ  - ਵਨਰੀਖਣ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਯੋਿ ਾਂ ਰ ਹੀਂ - ਹ ਿਲ ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ ਅਤੇ 
ਭ ਸ਼  ਦ ਆਰ  ਦਰਿ ਉਂਦੇ ਅਤੇ ਿਰਤਦੇ ਹ ਾਂ। ਹ ਣ ਿਿ ਲ ਇਹ ਉੱਠਦ  ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਜ ਣਕ ਰੀ ਤੁੱਥ ਾਂ ਤੋਂ ਵਕਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਉਦਭਿ1 
ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਭ ਿ ਤੁੱਥ ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਨ ਵਿੁੱਚ ਵਕਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਬਦਵਲਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਤੁੱਥ ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਕਥਨ ਾਂ (ਜ ਾਂ ਪਰਵਤਿਯ ਿ ਾਂ) ਦ  ਰੂਪ 
ਵਕਿੇਂ ਵਦੁੱਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਇਹ ਿੀ ਅਕਿਰ ਵਕਹ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ ਦ  ਿੰਬੰਧ ਿਰਿ-ਵਿਆਪਕ ਕਥਨ ਾਂ ਨ ਲ ਹੈ, 
ਅਰਥ ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਨਰੀਖਣ ਾਂ ਤੋਂ, ਵਨਯਮ ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੁੱਚ, ਿਰਿ-ਵਿਆਪਕ ਕਥਨ ਿਥ ਪਤ ਕਰਨੇ।  

ਵਿਧ ਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? 

ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ‘ਵਸਧਾਾਂਤ’ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰ -ਵ ਆਪਕ ਕਥਨਾਾਂ (ਸਾਮਾਨਯਕਰਣ) ਨਾਲ ਹੈ। ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਤੋਂ ਸਰ -
ਵ ਆਪਕ ਕਥਨਾਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਾਂ ਮਵਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਤੋਂ ਵਕਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਕੁਝ ਕਵਹਣ ਦਾ ਦਾਅ ਾ 
ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਵਜ ੇਂ, ਚੁਿੱਲਹੇ ਵ ਿੱਚ ਅਿੱਗ ਨਾਲ ਧੂੰਏ ਦੀ ਸਵਹਹੋਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ “ਵਜਿੱਥੇ ਵਜਿੱਥੇ ਅਿੱਗ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਧੂੰਆ।” 
ਇਹ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਸਧਾਾਂਤ ਤੋਂ ਅਸੀ ਅਿੱਗੇ ਤੋਂ ਵਜਿੱਥੇ  ੀ ਧੂੰਆ ਦੇਖਾਾਂਗੇ ਤਾਾਂ ਇਹ ਵਸਿੱਟਾ ਕਿੱਢ ਸਕਾਾਂਗੇ ਵਕ 
ਉੱਥੇ ਅਿੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਵਸਧਾਾਂਤ ਵ ਿੱਚ ਦੋ ੇਂ “ਆਗਮਨ ਦਲੀਲ” ਅਤੇ “ਵਨਗਮਨ ਦਲੀਲ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਨਾਾਂ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ  ਾਰਦਾਤਾਾਂ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ 
ਲਈ  ੀ  ਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜ ੇਂ ਸੂਰਜ-ਮੰਡਲ ਵਸਧਾਾਂਤ ਵ ਿੱਚ ਗਰਵਹਆਾਂ ਦੀ ਪਰਸੰਗਕ ਗਤੀ ਤੋਂ ਗਰਵਹਣ ਲਿੱਗਣ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ 
ਕਰਨਾ।     

ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਾਂਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਗਤ (ਪਰਪੰਚ) ਦੀ ਉਹ ਵ ਆਵਖਆ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵ ਧੀ ਨਾਲ ਵਨਰੀਖਣਾ 
ਅਤੇ ਪਵਰਮਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਖਆ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰਹਾਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ ਦਾ  ਿੱਡਮੁਿੱਲਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦੀ ਪਰਬਲਤਾ ਉਸਦੀ 
ਵ ਵ ਧ ਕੁਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਵਨਸ਼ਕਪਟਤਾ ਵ ਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵ ਵਗਆਨਕ 
ਵਸਧਾਾਂਤ ਨ ੇਂ ਸਬੂਤਾਾਂ ਜਾਾਂ ਖੋਜਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਬੈਠਦਾ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਵਧਆ ਜਾਾਂ ਰਿੱਦ  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਸਬੂਤਾਾਂ 
ਆਧਾਰਤ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਾਂਤ ਕੁਦਰਤ  ਬਾਰੇ ਵਕਆਸ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਅਸਲੀ ਜਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਮੇਦੰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਬਰਤਾਾਂਤ ਹੁੰਦ ੇ
ਹਨ। 

‘ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਨਯਮ’ ਜਾਾਂ ਵ ਵਗਆਨ ਦੇ ਵਨਯਮ ਉਹ ਵਨਰੂਖਣ2 ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਰਵਧ3 ਦੀ 
ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ। ਇਹ  ੀ ਮਵੰਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਭੌਵਤਕਵ ਵਗਆਨ ਦੇ ਵਨਯਮ ਸਮੁਿੱਚੀ ‘ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ’ ਦੀ ਵਨਵਹਤ 
ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਸਿੱਧੇ ਜਾਾਂ ਅਵਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਨਯਮ, ਅਨੁਭ ੀ ਅੰਕਵਿਆਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ  ਾਸਤਵ ਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਾਚੀ ਸੰਬੰਧਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਤਵਬੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਨਯਮ ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਵਣਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਤਰਬਿੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 
‘ਵਸਧਾਾਂਤ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਵਨਯਮ’, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵ ਿੱਚ ਸੀਵਮਤ ਜਾਾਂ ਸੰਕੀਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਨਯਮ, ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ 
 ਿੱਖਰੇ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨਾ ਦਾ ਵ ਆਵਖਆਨ ਨਹੀ ਕਰਦੇ; ਉਹ ਤਾਾਂ ਦਹੁਰਾਏ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦਾ ਕੇ ਲ 
ਵਨਚੋਿ ਜਾਾਂ ਸਾਰਾਾਂਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂਯੋਗਤਾ ਵਸਰਫ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹਿੱਦਾਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਇਨਹਾਾਂ ਹਿੱਦਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ  ਰਤੋਂ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਵਨਊਟਨ ਦਾ “ਸਰ ਵ ਆਪਕ ਗੁਰੂਤਾ-ਅਕਰਸ਼ਣ ਵਨਯਮ” 
ਵਸਰਫ ਕਮਜ਼ਰੋ ਗੁਰੂਤਾ-ਅਕਰਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਨੂਲੀ ਦਾ ਦਰ ਾਾਂ ਦੇ  ਹਾਉ ਦਾ ਵਨਯਮ ਸੰਪੀਿਨਯੋਗ ਦਰ  
ਗਤੀ ਲਈ  ਰਤਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।  

 
1 ਉਦਭਿ -ਿੰ. {ਿੰਿਯ }. ਉਤਪੁੱਵਤ. ਜਨਮ। (2) ਵਿਰੁੱਵਧ. ਤਰੁੱਕੀ। [ਮਃ ਕੋਃ] 
2 ਵਨਰੂਖਣ - ਿੰ. {ਿੰਿਯ }. ਅਵਜਹ  ਕਥਨ, ਵਜਿ ਵਿੁੱਚ ਵਕਿੇ ਿਿਤ  ਦ  ਿਰੂਪ ਬੰਨ੍ਕੇ ਵਦਖ ਇਆ ਜ ਿੇ. ਪੂਰ  ਵਨਰਣ  ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਿਯ ਖਯ  
[ਮਃ ਕੋਃ]  
3 ਪਵਰਵਧ - ਿੰ. {ਿੰਿਯ }. ਿੋਲ ਘੇਰੇ ਦੀ ਰੇਖ . ਦ ਯਰ । (2) ਿੂਰਜ ਚੰਦਰਮ  ਦ  ਪਵਰਿੇਸ਼। (3) ਚ ਰਦੀਿ ਰੀ। (4) ਪੋਸ਼ ਕ। (5) ਯੁੱਿਕੰਡ ਦੇ ਆਿ 
ਪ ਿ ਿੁੱਡੀ ਹੋਈ ਵਬਰਛ ਦੀ ਟ ਹਣੀ। (6) ਯੁੱਿਿ ਲ  ਅਤੇ ਰਿੋਈ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਦੀ ਰੇਖ  (ਲੀਕ)। (7) ਿਮ ੰਦਰ [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਵਿਧ ਾਂਤ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ “ਮਨੌਤ ਾਂ” 
‘ਮਨੌਤ’ ਜ ਾਂ ਧ ਰਨ  ਉਿ ਵਬਆਨ ਨੂੰ ਵਕਹ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਜੋ ਵਕਿੇ ਿਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਮਨ ਵਲਆ ਜ ਿੇ। ਵਨਿਮਨ ਤਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਧ ਰ 
ਿ ਕ ਨੂੰ ਿਹੀ ਮੰਨ ਵਲਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ, ਵਜਿ ਦੇ ਆਧ ਰ ‘ਤੇ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਜ ਾਂ ਨਤੀਜ  ਕੁੱਵਢਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਮਨੌਤ ਾਂ, ਵਿਧ ਾਂਤ ਘੜਨ ਦ  
ਤ ਤਵਿਕ ਅੰਿ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਿੈਿ ਾਂ ਦੇ “ਅਣ ਿਵਤਕ ਵਿਧ ਾਂਤ” ਵਿੁੱਚ ਇਹ ਮੰਵਨਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਵਕ ਿੈਿ ਿੋਲ ਕ ਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਿਮਰੂਪੀ 
ਅਣ ਆਾਂ ਦ  ਿੰਿਰਵਹ ਹੈ ਜੋ ਉਘੜ-ਦ ਘੜ ਵਦਸ਼ ਿ ਾਂ ਵਿੁੱਚ ਆਪਿ ਵਿੁੱਚ ਟਕਰ ਉਂਦੇ ਵਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਮਨੌਤ ਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਣਕਤ  ਇਿ 
ਿੁੱਲ ਵਿੁੱਚ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਧ ਾਂਤ ਿਹੀ ਮ ਪਣਯੋਿ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਭਵਿੁੱਖਬ ਣੀ ਕਰਦ  ਹੈ, ਵਜਿ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿੁੱਟ  ਕੁੱਵਢਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ 
ਵਕ ‘ਮਨੌਤ ਾਂ’ ਠੀਕ ਹਨ। ਕਈ ਿ ਰ ਮਨੌਤ ਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਵਣਕਤ  ਿਲਤ ਿ ਬਤ ਹੋਣ ਨ ਲ, ਪ ਰ ਣੇ ਵਿਧ ਾਂਤ ਾਂ ਨੂੰ ਿ ਧ ਰ ਕੇ ਨਿੇਂ ਬਣ ਏ 
ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨ ਵਿੁੱਚ ਇਿ ਦੀਆਾਂ ਉਦ ਹਰਨ ਾਂ ਆਮ ਵਮਲਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

ਪਵਰਕਲਪਨ  (ਪਵਰ+ਕਲਪਨ  ) 
ਵਕਿੇ ਕ ਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨ  ਦੀ ਿੀਮਤ ਿਬੂਤ ‘ਤੇ ਆਧ ਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਆਵਖਆ ਜ ਾਂ ਧ ਰਣ  ਨੂੰ ‘ਪਵਰਕਲਪਨ ’ ਵਕਹ  ਜ ਾਂਦ  
ਹੈ, ਵਜਿ ਤੋਂ ਅਿ ਾਂਹ ਜ ਾਂਚ ਪੜਤ ਲ ਆਰੰਭ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਧੀ ਦ  ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਅੰਿ ਹੈ। ਕਈ ਬ ਰ ਇਿ ਨੂੰ 
‘ਬੋਧਮਈ ਵਕਆਿ’ ਿੀ ਵਕਹ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਜੋ ਪਵਹਲ  ਹ ਿਲ ਕੀਤੀ ਜ ਣਕ ਰੀ (ਪੂਰਿ-ਵਿਆਨ) ਅਤੇ ਅਵਧਐਨ ‘ਤੇ ਆਧ ਰਤ ਹ ੰਦ  
ਹੈ। ਇਿ ਵਿਚ ਵਕਆਿ ਦੇ ਿਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਿੀ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਵਰਕਲਪਨ  ਤ ਾਂ ਹੀ 
ਮੰਵਨਆ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕਿਮ ਦੇ ਪਰਯੋਿ ਾਂ ਜ ਾਂ ਵਨਰੀਖਣ ਾਂ ਦ ਆਰ  ਪ ਸ਼ਟੀ ਜ ਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕ ਬਲ ਹੋਿੇ। ਇਿ 
ਤਰ੍ ਾਂ ਪਵਰਕਲਪਨ  ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਆਿ ਮੀ ਪਰਯੋਿ ਾਂ ਦੇ ਿੰਭਿ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਭਵਿੁੱਖਬ ਣੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਯੋਿ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਿੀ ਦੇਖਣ  ਹ ੰਦ  ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੁੱਖਬ ਣੀ ਿਹੀ ਹੈ ਜ ਾਂ ਿਲਤ। ਇਕ ਿੈਧ ਪਵਰਕਲਪਨ  ਦੇ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਿ ਣ 
ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: 

• ਇਹ ਭੌਵਤਕ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
• ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁਿੱਚੇ ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ 
• ਇਹ ਆਤਮ-ਵ ਰੋਧਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
• ਇਹ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
• ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
• ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਾਂ ਪਰਮਾਣਨਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
• ਇਹ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
• ਇਹ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਨਯਮ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਆਵਿਆ 
ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਰਵਿਆ ਦੇ ਵਤੰਨ ਪਰਮ ੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹ ੰਦੇ ਹਨ: ਭਵਿੁੱਖ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨ ਿ ਾਂ ਬ ਰੇ ‘ਪੂਰਿਿੂਚਨ ’ ਪਰਪਤ ਕਰਨੀ, ਇਨ੍ ਾਂ ਦ  
‘ਵਨਯੰਤਰਣ’ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਰਵਹਤ ਅਤੇ ਿਪਸ਼ਟ ਪਦ ਾਂ ਨ ਲ ‘ਵਿਆਵਖਆ’ ਕਰਨੀ। ਇਨ੍ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਿਭ ਤੋਂ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ 
‘ਵਿਆਵਖਆ’ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਵਜਿ ਦ  ਖ ਿ ਮੰਤਿ ਿੰਬੰਵਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਜ ਾਂ ਿਮੁੱਵਿਆ ਨੂੰ ਿਮਝਣ  ਜ ਾਂ ਿਰਵਹਣ ਕਰਨ  ਹ ੰਦ  ਹੈ। ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ 
ਵਿਵਿਆਨ ਉਨ੍ ਾਂ, ਬਖੂਬੀ ਨ ਲ ਪਰਮ ਵਣਤ ਕੀਤੇ, ਵਿਧ ਾਂਤ ਾਂ ਦ  ਿੰਿਰਵਹ ਹੈ ਵਜਹੜੇ ਅਵਤ ਿ ਿਧ ਨੀ ਨ ਲ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤੀਆਾਂ 
ਕ ਦਰਤੀ ਘਟਨ ਿ ਾਂ ਵਿਚ ਲੇ ਿ ਿਤਵਿਕ ਿਮਰੂਪਤ  (ਿੰਨਿੀ) ਅਤੇ ਬ ਕ ਇਦਿੀ (ਅਤੇ ਬੇਕ ਇਦਿੀ) ਦੀ ਿਪੁੱਸ਼ਟ ਵਿਆਵਖਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਵਿਚ ਉਹ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨ  ਦੇ ਿ ਪਰਨ ਨ ਲ ਢ ੁੱਕਿੀਂ ਹੋਿ ੇ
ਅਤੇ ਜੋ ਇਕ ਲੜੀ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨ ਿ ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨ ਿ ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਦੇ ਵਿਰ ੁੱਧ ਨ  ਹੋਿੇ। ਇਿ ਦ ੇ
ਨ ਲ ਨ ਲ ਇਿ ਦ  ਪਰਖਣਯੋਿ (ਪ ਸ਼ਟੀਯੋਿ) ਹੋਣ  ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੰਦ  ਹੈ, ਭ ਿ ਪਰਯੋਿਸ਼ ਲ ਿ ਾਂ, ਅਿਲੀ ਖੇਤਰ ਾਂ ਜ ਾਂ ਇਵਤਹ ਿਕ 
ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਨ ਲ ਪਰਖੀਆਾਂ ਘਟਨ ਿ ਾਂ ਿਹੀ ਿ ਬਤ ਕਰਨ ਯੋਿ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚ ਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਵਖਆ, ਿ ਚੁੱਜੀ 
ਅਤੇ ਲਵਲਤ ਹੋਣੀ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ਦੰੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਤ ਇਿ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਅਵਿਆਤ ਅੰਸ਼ ਹੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਿਵੌਖਆ 
ਅਤੇ ਆਿ ਨੀ ਨ ਲ ਪਰਵਖਆ ਜ  ਿਕੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਵਿਚ ਜ ਨੇ ਮ ਨੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਿੰਕਲਪ, ਿੇਰਿ ੇ
ਅਤੇ ਪਰੂਿ-ਕਲਪਨ ਿ ਾਂ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਵਨਪ ੰਨ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਵਖਆ ਦ ੇਢ ਾਂਚ ੇਵਿਚ ਵਤੰਨ ਅੰਿ ਹ ੰਦੇ ਹਨ: 
‘ਦ ਅਿ ’, ‘ਿਬੂਤ’ ਅਤੇ ‘ਦਲੀਲ’ (ਜ ਾਂ ਯ ਕਵਤ)। ‘ਦ ਅਿ ’, ਇਕ ਪਰਵਤਵਿਆ ਜ ਾਂ ਵਨਸ਼ਚ ਤਮਕ ਵਨਿਕਰਿ ਹ ੰਦ  ਹੈ ਜੋ ਵਕਿ ੇ
ਘਟਨ  ਬ ਰੇ ਮੌਵਲਕ ਿਮੁੱਵਿਆ ਜ ਾਂ ਿਿ ਲ ਨੂੰ ਿੰਕੇਤ ਕਰਦ  ਹੈ। ‘ਿਬੂਤ’, ਉਿ ਦ ਅਿੇ ਦ  ਵਿਵਿਆਨਕ ਿਮਿਰੀ (ਅੰਕੜੇ) ਦ ੇ
ਆਧ ਰ ‘ਤੇ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦ  ਹ।ੈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਕਿਰ ਵਨਰੀਖਣ ਾਂ ਜ ਾਂ ਪਰਯੋਿ ਾਂ ਦ ਆਰ  ਹ ਿਲ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ‘ਦਲੀਲ’, 
ਦੋਨੋ ‘ਦ ਅਿੇ’ ਅਤੇ ‘ਿਬੂਤ’ ਨੂੰ ਆਪਿ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵਦਖ ਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ‘ਵਕਉਂ’ ਅਤੇ ‘ਵਕਿੇਂ’ ਿਮਿਰੀ 
ਦ ਅਿੇ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਵਿਚ ਦੋਿੇਂ ‘ਆਿਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਵਨਿਮਨ’ ਤਰਕ ਸ਼ ਮਲ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। 
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ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਾਾਂ ਯੁਕਵਤ ਤਰਕਵਸਿੱਧ ਸਿੱਚੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ  ਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵ ਆਪਕ (ਸਾਮਾਨਯ) ਕਥਨ ਜਾਾਂ 
ਪਵਰਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਭਾ ਤਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਹਈੋ ‘ਵ ਸ਼ੇਸ਼’ ਤਰਕਵਸਿੱਧ ਨਤੀਜੇ (ਵਨਸਕਰਸ ਜਾਾਂ ਵਨਗਮਨ) ‘ਤੇ 
ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵ ਵਗਆਨਕ ਵ ਧੀ ਵ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਧਾਾਂਤ ਅਤੇ ਪਵਰਕਲਪਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
‘ਵਨਗਮਨਾਤਵਮਕ ਅਨੁਮਾਨ’ ਵ ਚ ਵਕਸ ੇਵਸਧਾਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭੰ  ਪਵਰਣਾਮਾਾਂ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਅਰਥਾਤ, 
ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਜੇ ਇਹ ਵਸਧਾਾਂਤ ਸਹੀ (ਸਿੱਚ) ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਨਰੀਖਣ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਅਸੀਂ ‘ਸਾਮਾਨਯ’ ਕਥਨ – ਭਾ  ਵਸਧਾਾਂਤ – ਤੋ ‘ਵ ਸ਼ੇਸ਼’ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ  ਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਵਨਗਮਨਾਤਵਮਕ ਦਲੀਲ ਵ ਚ, ਜ ੇ
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਆਮ ਜਾਤੀ (ਸ਼ਰੇਣੀ) ਦੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਵ ਚ ਸਿੱਚ ਹ ੋੇ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ਾਾਂ (ਮੈਂਬਰਾਾਂ) ਲਈ  ੀ ਸਿੱਚ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਜ ੇਂ “ਸਭ ਮਨੁਿੱਖ ਮਰਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸੁਕਰਾਤ ਇਕ ਮਨੁਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਕਰਾਤ ਮਰਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।“ ਇਿੱਥੇ ਵਕਉਂਵਕ 
ਸੁਕਰਾਤ ਮਾਨ  ਜਾਤੀ ਦਾ ‘ਮੈਂਬਰ’ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ‘ਮਰਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਦਾ ਗੁਣ ਸੁਕਰਾਤ ‘ਤੇ  ੀ ਲਾਗੂ ਹੁਦੰਾ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਵਨਗਮਨਾਤਵਮਕ 
ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਪਵਰਕਲਪਨਾ (ਜਾਾਂ ਆਧਾਰ  ਾਕ) ਦਾ ਸਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਉੱਪਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵ ਚ ਇਹ ਮੰਵਨਆ 
ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਧਾਰ- ਾਕ ਵਜ ੇਂ “ਸਭ ਮਨੁਿੱਖ ਮਰਨਸ਼ੀਲ ਹਨ” ਅਤੇ “ਸੁਕਰਾਤ ਮਨੁਿੱਖ ਹੈ” ਸਿੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜਾ 
“ਸੁਕਰਾਤ ਮਰਨਸ਼ੀਲ ਹੈ” ਤਰਕਵਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਆਧਾਰ  ਾਕ’ ਸਿੱਚ ਹੋ ੇ ਤਾਾਂ ਵਨਗਮਨਾਤਵਮਕ ਵਨਸਕਰਸ ਵਨਸ਼ਵਚਤ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਵਨਗਮਨਾਤਵਮਕ ਦਲੀਲ ਵ ਚ ਅਸੀਂ ‘ਵ ਆਪਕ’ (ਜਾਾਂ ਸਾਮਾਨਯ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ‘ਵ ਸ਼ੇਸ਼’ ਵਨਸਕਰਸ 
ਵਨਕਾਲਦੇ ਹਾਾਂ। 
 ਆਿਮਨ ਤਵਮਕ ਦਲੀਲ 
ਆਿਮਨ ਤਵਮਕ ਦਲੀਲ ਵਨਿਮਨ ਤਵਮਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਵਿਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਵਨਰੀਖਣ ਾਂ ਤੋਂ ‘ਵਿਆਪਕ’ ਵਨਿਕਰਿ 
ਕੁੱਢੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਅਨੇਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਵਨਰੀਖਣ ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਵਿਚ ਿ ਾਂਝੀ ‘ਿੰਨਿੀ’ (ਜ ਾਂ ਿਮਰੂਪਤ ) ਪਛ ਣ ਕੇ ਵਿਆਪਕੀਕਰਣ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਆਵਖਆ ਜ ਾਂ ਵਿਧ ਾਂਤ ਅਨ ਮ ਨਤ ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ। ਭ ਿ, ਕ ਦਰਤ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨ ਿ ਾਂ ਦ  ਆਲੋਚਨ ਤਮਕ ਅਵਧਐਨ 
ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਿਤਕ ਿਮਰੂਪਤ  ਜ ਾਂ ‘ਕ ਰਜ-ਕ ਰਨ’ (ਕ ਰਣਤ ) ਵਨਯਮ ਾਂ ਨੂੰ ਪਛ ਣ ਕੇ, ਯਥ ਰਥ ‘ਵਿਆਪਕ ਿ ਕ’ ਦ ੇ
ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਨਯਮ ਿਥ ਪਤ ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ ਵਜਿ ਨੂੰ ‘ਆਿਮਨ’ ਵਕਹ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਵਜਿੇਂ, ਕ ਝ ਇਕ ਕ ਲੇ ਕ ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਿੀਂ 
ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵਕ “ਿਭ ਕ ਾਂ ਕ ਲੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ।” ਪਰੰਤੂ ਿ ਡ  ਇਹ ਵਨਰਨ  ਿੰਪੂਰਨ ਿੁੱਚ  ਨਹੀ ਵਕਹ  ਜ  ਿਕਦ  
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਿਰਿ “ਕ ਝ ਇਕ” ਕ ਿ ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੁੱਵਢਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਅਿਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੰਿ ਦੇ ਕ ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਿਤ  ਬਣੀ 
ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ, ਭ ਿੇਂ ਇਹ ਿ ਡੇ ਵਨਰੀਖਣ ਾਂ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟ ਾਂਤ ਵਿਚ ਦੇਵਖਆ ਨਹੀ ਵਿਆ। ਇਿ ਲਈ ਿੀਮਤ ਵਨਰੀਖਣ  ‘ਤੇ ਆਧ ਰਤ 
ਅਨ ਮ ਨ, ਿਿਤ ਪਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਿੁੱਚ  ਨਹੀ ਹ ੰਦ  ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਵਨਸ਼ਚ ਤਵਮਕਤ  ਨਹੀ ਹ ੰਦੀ। ‘ਆਿਮਨ ਅਨ ਮ ਨ’ 
ਦ ਆਰ  ਕੁੱਢੇ ਵਨਿਕਰਿ ਵਿਰਿ ‘ਿੰਭ ਿੀ ਵਨਿਕਰਿ’ ਹੀ ਹ ਦੰੇ ਹਨ।  

ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਿ ਿਤਵਿਕਤ  ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚਣ ਲਈ ਵਨਿਮਨ ਤਵਮਕ ਅਤੇ ਆਿਮਨ ਤਵਮਕ ਦਲੀਲ ਾਂ ਦੀ ਇਕਿ ਰ ਿਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਨ੍ ਾਂ ਨ ਲ ਅਿੀਂ ‘ਿੁੱਚ’ ਦੇ ਹੋਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤ ਾਂ ਪਹ ੰਚ ਿਕਦੇ ਹ ਾਂ ਪਰ ਉਿ ਨੂੰ ਿੰਪੂਰਨ ਵਨਸ਼ਚੇ ਨ ਲ ਹ ਿਲ 
ਨਹੀ ਕਰ ਿਕਦੇ। ਇਹ ਮ ਨਿ ਮੰਨ ਦੀ ਪਰਵਿਵਤਕ ਅਯੋਿਤ  ਅਤੇ ਪਵਰਵਮਵਤ  ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚ ਿ ਡੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਕਦੇ ਿੀ 
‘ਅੰਵਤਮ’ ਜ ਾਂ ‘ਪਰਮ’ ਿੁੱਚ ਦੀ ਨਹੀ ਹ ੰਦੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼  ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਧ ਾਂਤ ਅਤੇ ਤਰਕ 

ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸ ੇਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਵਸਧਾਾਂਤ ਰਚਣ ਦਾ ਸੰਬਧੰ ਤਿੱਥਾਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਕਿੱਲੇ ਤਿੱਥ ਵਸਧਾਾਂਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, 
ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਤਾਰਵਕਕ ਦਲੀਲ ਦੁਆਰਾ ਜੋਿ ਕੇ ਵਸਧਾਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਵਕਕ ਦਲੀਲ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣਾ  ੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਕ4 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਾਂ ਸਹੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਕਸ ੇ
‘ਆਧਾਰ  ਾਕ’ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮਨੰ ਕੇ ਸਹੀ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਵਚਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵ ਵਗਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤਾਰਵਕਕ 
ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੋ ਰੂਪਾਾਂ ਵ ਿੱਚ  ੰਵਡਆ ਵਗਆ ਹੈ: ‘ਵਨਗਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਗਮਨ’। 
ਵਨਿਮਨ ਤਰਕ 

ਵਨਗਮਨ ਤਰਕ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਹਏੋ ਵਬਆਨਾਾਂ ਦੀ ‘ਸਚਾਈ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਨਰਣਾਤਮਕ ਵਬਆਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇ
ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਗਆਨਮਈ ਪਰੰਪਰਾ ਵ ਿੱਚ ਤਰਕ ਨੂੰ ‘ਵਨਆਏ’  ੀ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਭਾ  ਸਬਤੂਾਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ‘ਵਨਆ’ ਜਾਾਂ 

 
4 ਤਰਕ - ਿੰ. तर्क . ਧ - ਬੋਲਣ , ਚਮਕਣ , ਸ਼ੰਕ  ਕਰਨ , ਹ ੁੱਜਤ ਕਰਨ । (2) {ਿੰਿਯ }. ਵਿਚ ਰ. ਿੋਚ। (3) ਯ ਕ੍ਵਤ. ਦਲੀਲ. ਚੋਭਿੀਂ ਨ ਕਤ ਚੀਨੀ. 
"ਤਰਕ ਨਚ ". (ਧਨ  ਨ ਮਦੇਿ)। [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਾਂ ਇਿੱਕ ਵਦਰਸ਼ਟਾਾਂਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ; 
1. ਹਰ ਅੁੱਿ ਨ ਲ ਧੂੰਆ ਹ ੰਦ  ਹੈ, 
2. ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਧੰੂਆ ਹੈ, 
3. ਇਿ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਹੈ। 

ਇਿ ਦਲੀਲ ਵਿੁੱਚ (1) ਅਤੇ (2) ‘ਆਧ ਰ ਿ ਕ’ ਹਨ ਅਤੇ (3) ਵਿੁੱਟ  ਜ ਾਂ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼5 ਹੈ। ਜੇਕਰ (1) ਅਤੇ (2) ਿੁੱਚ ਹਨ ਤ ਾਂ 
ਇਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਪਵਰਣ ਮ ਿਰੂਪ (3) ਿੀ ਿੁੱਚ ਹੈ। (3) ਦ  ਝੂਠ  ਹੋਣ  ਅਿੰਭਿ ਹੈ ਜੇਕਰ (1) ਅਤੇ (2) ਿੁੱਚੇ ਹਨ। ਆਧ ਰ ਿ ਕ ਾਂ ਦੀ 
ਿਚ ਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕ ਰੀ ਹੋਣ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੁੱਚ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧੀ ਹੋਿੇਿ ; ਜੇਕਰ ਆਧ ਰ ਿ ਕ ਿੁੱਚੇ ਹਨ ਤ ਾਂ 
ਵਿੁੱਟ  ਿੀ ਿੁੱਚ ਹੀ ਹੋਿੇਿ । ਦਲੀਲ ਦੇ ਇਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ‘ਵਨਿਮਨ ਤਰਕ’ ਵਕਹ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਇਿ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਥੋੜ  ਵਜਹ  ਬਦਲ ਕੇ 
ਵਲਖਣ ਨ ਲ, ਿ ਡ  ਤਰਕ ਅਿੈਧ ਹੋ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ, ਵਜਿੇਂ; 

1. ਵਕਿੇ ਵਕਿੇ ਅੁੱਿ ਨ ਲ ਧੂੰਆ ਹ ੰਦ  ਹੈ, 
2. ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਧੰੂਆ ਹੈ, 
3. ਇਿ ਲਈ ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱਿ ਹੈ। 

ਇਿ ਵਦਰਸ਼ਟ ਾਂਤ ਵਿੁੱਚ (3) ਦ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਵਕ (1) ਅਤੇ (2) ਦ  ਹੀ ਵਿੁੱਟ  ਹੋਿੇ। ਜੋ ਧੂੰਆ ਵਦਿਦ  ਹੈ ਉਹ ‘ਧ ੰਦ’ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦੀ 
ਹੈ। ਹਰ ਅੁੱਿ ਨ ਲ ਧੂੰਆ ਪੈਦ  ਹੋਿੇ, ਇਹ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਿੈਿ ਦੀ ਅੁੱਿ ਨ ਲ ਧੂੰਆ ਪੈਦ  ਨਹੀ ਹ ੰਦ । (1) ਅਤੇ (2) 
ਨੂੰ ਿੁੱਚ ਮੰਨ ਕੇ (3) ਨੂੰ ਝੂਠ  ਮੰਨਣ ਨ ਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੁੱਚ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦ  ਨਹੀ ਹ ਦੰ । ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ 
ਿਲਤ ਹੈ।  

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ  ੀ ਮਨੰਣਾ ਪ ੇਗਾ ਵਕ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥਕ ਕਥਨਾਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਵਸਰਫ ਵਨਗਮਨ ਤਰਕ 
ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਨਗਮਨ ਤਰਕ ਸਾਨੂੰ ਵਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦਿੱਸ ਸਕਦਾ ਹੇ ਵਕ ਜੇਕਰ ‘ਆਧਾਰ  ਾਕ’ ਸਿੱਚ ੇ
ਹਨ ਤਾਾਂ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼  ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਆਧਾਰ  ਾਕਾਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ  ਾਕਾਾਂ ਨਾਲ  ੈਧ ਵਨਗਨਾਤਮਕ ਦਲੀਲ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜ ੇਂ, 

1. ਸਭ ਕੁਿੱਵਤਆ ਦੀਆਾਂ ਪੰਜ ਲਿੱਤਾਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, 
2. ਭੁਿੱਚੀ ਮੇਰਾ ਕੁਿੱਤਾ ਹੈ, 
3. ਭੁਿੱਚੀ ਦੀਆਾਂ ਪੰਜ ਲਿੱਤਾਾਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਢਾਾਂਚਾ ਵਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ (1) ਅਤੇ (2) ਸਿੱਚ ਹਨ ਤਾਾਂ (3)  ੀ ਸਿੱਚ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵ ਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ 
ਵਕ (1) ਅਤੇ (3) ਸਿੱਚੇ ਕਥਨ ਨਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਤਾਰਵਕਕ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਦਲੀਲ 
ਦਾ ਢਾਾਂਚਾ ਵਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹ ੈਵਕ ਇਕਿੱਲੀ ਵਨਗਮਨਾਤਮਕ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨ ਾਾਂ ਵਗਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਧਾਰ  ਾਕ ਦੇ ਯਥਾਰਥਕ ਕਥਨਾਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ 
ਵਨਗਮਨਾਤਮਕ ਤਰਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਿੱਚ-ਅਨੁਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾ  ਇਹ ਆਧਾਰ- ਾਕਾਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ  ਾਕਾਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਵ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ ਤਾਾਂ ਵਨਗਮਨਾਤਮਕ ਦਲੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼  ੀ ਸਿੱਚਾ ਹੈ।  
ਆਿਮਨ ਤਰਕ 
ਵਨਰਿੰਦਹੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ ਦ  ਿਬੰੰਧ, ਆਮ ਜ ਾਂ ਵਿਆਪਕ (ਿ ਮ ਨਯ) ਵਬਆਨ ਾਂ (ਆਵਖਆਨ, ਕਥਨ) ਨ ਲ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ 
ਇਹ ਕਵਹਣ  ‘ਧ ਤ  ਿਰਮ ਕਰਨ ਨ ਲ ਿੈਲਦੇ ਹਨ’ ਜ ਾਂ ‘ਮੁੱਛਰ ਦ ੇਕੁੱਟਣ ਨ ਲ ਮਲੇਰੀਆ ਹ ਦੰ  ਹੈ।’ ਇਹ ਦੋਿ ੇਵਿਆਪਕ ਕਥਨ 
ਹਨ। ਇਿ ਦੇ ਮ ਕ ਬਲੇ ਤਜਰਬੇ ਜ ਾਂ ਵਨਰੀਖਣ6 ਆਧ ਰਤ ਵਬਆਨ ਅਲਿ ਹ ੰਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ ਾਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਵਬਆਨ ਾਂ ਵਿੁੱਚ ਤੁੱਥ ਸ਼ ਮਲ 
ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਨਯਮ ਾਂ ਦ  ਰੂਪ ਧ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਦ  ਆਧ ਰ ਵਕਿੇ ਵਦੁੱਤੇ ਿਮੇ ਦੀਆਾਂ ਕ ਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨ ਿ ਾਂ 
ਜ ਾਂ ਪਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਿ ਰੀ ‘ਇਕਿਚਨ’ ਵਬਆਨ ਿੀ ਵਕਹ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ‘ਇਹ ਧ ਿ  ਵਖੁੱਚਣ ਨ ਲ 
ਟ ੁੱਟ ਵਿਆ’ ਜ ਾਂ ‘ਿਲ ਿ ਟੇਢ  ਕਰਨ ਨ ਲ ਪ ਣੀ ਡ ੁੱਲ੍ ਵਿਆ’ ਜ ਾਂ ‘ਇਹ ਲੋਹੇ ਦ  ਿਰੀਆ ਿਰਮ ਕਰਨ ਨ ਲ ਿੈਲ ਵਿਆ।’ 

 
5 ਨਿਸਕਰਸ - ਸੰ, निष्र्र्क, {ਸੰਗ੍ਯਾ}. ਨਿਚੋੜ, ਸਾਰ ਤੱਤ! ੨. ਨਿਸ਼ਚਾ, ਯਕੀਿ, ਸ਼ਰੱ ਧਾ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
6 ਨਿਰੀਖਣ - {ਸੰਗ੍ਯਾ}. ਨਿਰ- ਈਕ੍ਸ਼੍ ਣ, ਦੇਖਣਾ. ਦਰ- ਸ਼ਿ। (2) ਨਿਗ੍ਰਾਿੀ। (3) ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ੍. ਨਚਤਵਿ। (4) ਿੇਤਰ. ਅੱਖ. 
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ਇਹ ਅੁੱਖ ਾਂ ਿ ਹਮਣੇ ਿਰਤਮ ਨ ਿ ਪਰੀ ਘਟਨ ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿ ਉਣ ਿ ਲੇ ਵਬਆਨ ਹ ੰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ੋਵਜਹੀਆਾਂ ਦੇਖੀਆਾਂ ਘਟਨ ਿ ਾਂ ਬ ਰ ੇ
ਵਬਆਨ ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਨਯਮ ਿਥ ਪਤ ਕੀਤੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ; ਵਜਿੇਂ, 

1. ਧ ਤ  ‘ਧ1’ ਿਮ  ‘ਿ1’ ਿੇਲੇ ਿਰਮ ਕਰਨ ਨ ਲ ਿੈਲ ਿਈ। 
2. ਧ ਤ  ‘ਧ2’ ਿਮ  ‘ਿ2’ ਿੇਲੇ ਿਰਮ ਕਰਨ ਨ ਲ ਿੈਲ ਿਈ। 
3. ਧ ਤ  ‘ਧ3’ ਿਮ  ‘ਿ3’ ਿੇਲੇ ਿਰਮ ਕਰਨ ਨ ਲ ਿੈਲ ਿਈ। 
n.  ਧ ਤ  ‘ਧn’ ਿਮ  ‘ਿn’ ਿੇਲੇ ਿਰਮ ਕਰਨ ਨ ਲ ਿੈਲ ਿਈ। 

ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ (ਨਤੀਜ ): ‘ਿਭ ਧ ਤ  ਿਰਮ ਕਰਨ ਨ ਲ ਿੈਲਦੇ ਹਨ।‘ 

ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦ ੇਵ ਵਸ਼ਸ਼ਟ  ਾਵਕਆਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਵਬਆਨ ਦੇਣਾ ‘ਵਨਗਮਨ’  ਰਗੀ ਤਾਰਵਕਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕ ਕਥਨ 1, 2, 3 ਜਾਾਂ n ਦੇ ਸਿੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਅ ਿੱਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਚ ਹੋ ੇਗਾ। 
ਭਾ ੇਂ ਅਸੀ ਅਨੇਕਾਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਧਾਤੁਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਸਲੀ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਫਰ  ੀ ਇਸ ਨਾਲ 
ਤਾਰਵਕਕ ਗਰੰਟੀ (ਬਚਨਬਿੱਧਤਾ) ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਕ ਹਰੇਕ ਧਾਤੁ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲੇਗਾ। ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਗਣਤੀ 
ਵ ਿੱਚ ਧਾਤੁਆਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਦੀ  ੈਧਤਾ ਵ ਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ  ਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ‘ਵ ਵਸ਼ਸ਼ਟ’ 
ਤਿੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸੀਵਮਤ ਵਗਣਤੀ ਤੋਂ ‘ਆਮ’ (ਸਾਮਾਨਯ) ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਕਿੱਵਢਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ “ਆਗਮਨ ਤਰਕ” 
ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾ  ‘ਵ ਵਸ਼ਸ਼ਟ ਤਿੱਥਾਤਮਕ ਵਬਆਨਾਾਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਵਬਆਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ। 
ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦ ੇ ਵਬਆਨ ਨਾਲ ‘ਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ’ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ‘ਸੰਭ ਤਾ’ ਜੁਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀਤ ੇ
ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਜਾਾਂ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਸਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਝੂਠ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ  ੀ ਮੌਜੂਦ ਹ।ੈ ਆਮ 
‘ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਨਯਮ’ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਵਨਗਮਨ’ ਦਲੀਲ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਚੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ। 

ਹ ਣ ਿਿ ਲ ਇਹ ਉੱਠਦ  ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ, ਆਿਮਨ ਦਲੀਲ ਦ ਆਰ  ਹ ਿਲ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਇਿ 
ਦਲੀਲ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਨ, ਭ ਿ ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਪਰਿਵਥਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਥੁੱਲੇ ਇਹ ਵਿਆਨ ਹ ਿਲ ਹ ਦੰ  ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਪਰਯੋਿ ਾਂ ਅਤੇ ਵਨਰੀਖਣ ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੁੱਥ ਾਂ ਨ ਲ ਹਮੇਸ਼ ਾਂ ‘ਿਭੰਿਤ ’ ਯ ਨੀ ਅਵਨਸ਼ਵਤਤਤ  ਜ ੜੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਵਨਰੀਖਣ ਤੁੱਥ ਾਂ 
ਆਧ ਰਤ ਿ ਮ ਨਯਤੋਵਦਰਸ਼ਟ ਕਥਨ ਿਪਰਮ ਣੀ (warranted) ਨਹੀ ਹ ੰਦੇ, ਉਨ੍ ਾਂ ਵਿੁੱਚ ਵਨਸ਼ਵਚਤਤ  ਨਹੀ ਹ ੰਦੀ। ਕਈ ਬ ਰ ਐਿ ੇ
ਕਥਨ ਜਲਦਬ ਜ਼ੀ ਵਿੁੱਚ ਜ ਾਂ ਥੋੜ ੇਿਬੂਤ ਾਂ ਦੇ ਆਧ ਰ ‘ਤੇ ਕਹੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੁੱਚ ਰੁੱਿੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਿੁੱਪ ਮੰਨ ਲੈਣ  ਜ ਾਂ 
ਮਰੀਚਕ  ਨੂੰ ਪ ਣੀ ਦ  ਟੋਭ  ਿਮਝ ਲੈਣ । ਿੋ, ਇਿ ਲਈ ਅਿਲ ਵਿੁੱਚ ਵਕਹੜੇ ਹ ਲ ਤ ਾਂ ਥੁੱਲੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਨਯਮ ਾਂ ਨੂੰ ਿਹੀ ਤੁੱਥ ਾਂ 
ਦ ਆਰ  ਪਰ ਪਤ ਕੀਤੇ ਮੰਵਨਆ ਜ  ਿਕਦ  ਹੈ? ਇਿ ਦੀਆਾਂ ਵਤੰਨ ਸ਼ਰਤ ਾਂ ਲ ਜ਼ਮੀ ਹਨ: 

1. ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਜਾਾਂ ਤਜਰਵਬਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ  ਿੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
2. ਵਨਰੀਖਣ ਵ ਵ ਧ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਥਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 
3. ਕੋਈ  ੀ ਪਰ ਾਵਨਤ ਵਨਰੀਖਣ ਤਿੱਥ ਜਾਾਂ ਵਬਆਨ ਵ ਉਤਪੰਨ ਵਨਯਮ ਦਾ ਵ ਰੋਧੀ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।   

ਇਨ੍ ਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ ਸ਼ਰਤ 1. ਬਹ ਤ ਮਹੁੱਤਿ ਰੁੱਖਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਿੇ ਇੁੱਕ ਵਨਰੀਖਣ ਜ ਾਂ ਪਰਯੋਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਵਨਯਮ’ ਨਹੀ 
ਘਵੜਆ (ਵਿਰਵਜਆ) ਜ  ਿਕਦ । ਜੇਕਰ ਜਨਿਰੀ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਤ ਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਅਿੀਂ ਇਹ ਵਨਯਮ ਨਹੀ ਬਣ  ਿਕਦ ੇ
ਵਕ ‘ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਤ ਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਿੇਿ ’। ਿ ਨੂੰ ਹਰੋ ਅੰਕੜੇ ਇਕੁੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਿੇ ਜੋ ਇਹ ਿ ਬਤ ਕਰਨ ਵਕ ਿੁੱਚ 
ਮ ੁੱਚ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਤ ਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦ  ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਲਿ ਤ ਰ ਕਈ ਿ ਲ ਇਿੇਂ ਹੀ ਹ ਦੰ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਅਿੀਂ 
ਥੋੜਹੇ ਵਜਹੇ ਭਰਿੋੇ ਨ ਲ ਕਵਹ ਿਕਦੇ ਹ ਾਂ ਵਕ ‘ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਤ ਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪਿੇਿ ’। ਪਰ ਵਿਰ ਿੀ ਇਹ ਿੰਭ ਿਨ  ਬਣੀ 
ਰਹੇਿੀ ਵਕ ਵਕਿੇ ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲੀ ਤ ਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਨ  ਿੀ ਪਿੇ! ਜੇਕਰ ਐਿ  ਹੋ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਿ ਡ  ਿਥ ਪਤ ਕੀਤ  ਵਨਯਮ ‘ਝੂਠ ’ 
ਿ ਬਤ ਹੋਿੇਿ। ਇਿ ੇਤਰ੍ ਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧ ਤ  ਿਰਮ ਕਰਨ ਨ ਲ ਨਹੀ ਿੈਲਦੀ ਤ ਾਂ ਿ ਡ  ਵਨਯਮ ‘ਿਭ ਧ ਤ  ਿਰਮ ਕਰਨ ਨ ਲ ਿੈਲਦ ੇ
ਹਨ‘ ਝੂਠ  ਿ ਬਤ ਹੋਿੇਿ । ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਇੁੱਕ ਠੋਿ ‘ਆਿਮਨ ਦਲੀਲ’ ਕਦੇ ਿੀ ਯਕ ਦਮ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਪਹ ਚੰਦੀ; ਬਹ ਤ ਿ ਰ ੇ
ਿਬੂਤ ਇਕੁੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਰ ਿੀ ਇਹ ਿਬੂਤ ਆਿਮਨ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਿੌ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿਰੰਟੀ ਨਹੀ ਵਦਦੰੇ।  

ਇਨਹਾਾਂ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤ 2.  ੀ ਅਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ, ਥਾਾਂ ਥਾਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਨਯਮ ਦੀ  ਧੈਤਾ ਨੂੰ ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਾਾਂਗੇ। ਧਾਤੁਆਾਂ ਦੇ ਵਨਯਮ ਨੂੰ  ੈਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਗਆਤ ਧਾਤੁ (ਲੋਹਾ, ਸੋਨਾ, ਤਾਾਂਬਾ ਅਤੇ ਚਾਾਂਦੀ ਆਵਦ) 
ਨੂੰ, ਘਿੱਟ ਅਤੇ ਅਵਧਕ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ। ਇਿੱਥੇ ਹੀ ਬਿੱਸ ਨਹੀ, ਧਾਤੁਆਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ 
ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਖਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਵਸਰਫ ਜੇਕਰ ਇਨਹਾਾਂ ਪਰਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਥਿੱਲੇ ਧਾਤੁ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਹੀ ਆਗਮਨ ਦੁਆਰਾ 
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ਇਸ ਵਨਯਮ ਨੂੰ  ੈਧ ਮੰਵਨਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਵਕਸ ੇਧਾਤੁ ਦਾ ਨਮੂਨਾ (ਪਰਵਤਰੂਪ) ਗਰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਫੈਲਦਾ ਤਾਾਂ 
ਇਸ ਵਨਯਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਤ 3. ਅਨੁਸਾਰ ਰਿੱਦ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤ 3.  ੀ ਅਤੀ ਆ ਿੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਤਦਾਨੁਸਾਰ, ‘ਆਗਮਨ 
ਦਾ ਅਸੂਲ’ ਆਪਾਾਂ ਸਾਮਾਨਯ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਇ ੇਂ ਵਬਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ, 

ਜੇਕਰ ਿੁੱਡੀ ਵਿਣਤੀ ਵਿੁੱਚ ਵਕਿੇ ਚੀਜ਼ A ਦ  ਵਨਰੀਖਣ ਵਿਵਭੰਨ ਹ ਲ ਤ ਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੀਤ  ਵਿਆ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ A, 
ਵਬਨ  ਛੋਟ, ਿ ਣ B ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤ ਾਂ ਵਿਰ ਿ ਰੇ A ਿ ਣ B ਦੇ ਧ ਰਨੀ ਮੰਨੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਵਜ ੇਂ ਸ ੈ-ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਆਗਮਨ ਦਲੀਲ ਦੀਆਾਂ ਅੰਦਰਨੂੀ ਬਹੁਤ ਸਮਿੱਵਸਆ ਾਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਰਕੋਤ ਵਤੰਨ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
ਰਿੱਖਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

ਸ਼ਰਤ 1. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ  ਿੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਵਕੰਨੀ  ਿੱਡੀ ਵਗਣਤੀ, ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ, 
ਇਿੱਕ ਲਿੱਖ ਜਾਾਂ ਇਿੱਕ ਕਰੋਿ ਵਨਰੀਖਣਾ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ? ਇਹ ਵਗਣਤੀ ਵਕਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਵਮਤ 
ਵਗਣਤੀ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰ  ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ  ੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਿਾ ਮਨ ਘਿਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਿੱਕ ਵਗਣਤੀ ਐਸੀ 
ਪਹੁੰਚ ਜਾ ੇਗੀ ਵਜਸ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਕੇ ਹਰੋ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਗਮਨ ਵਨਯਮ ਦੀ  ੈਧਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀ 
ਪ ੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਅ ੈਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਉ ੇਂ ਦੀ ਉ ੇਂ ਬਣੀ ਰਹਗੇੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਵ ਹਾਰਕ 
ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਆਮ ਚੋਣਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਤਦਾਨ ਕੰਪਨੀਆਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ 
ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਾਂ ਰਵਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਲਗ ਅਲਗ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪਰਵਤਰੂਪ (ਸਾਾਂਪਲ) 
ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਪੁਿੱਛਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹਿੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  ੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਵ ਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਵਤਰਪੂ ਕੁਝ ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਾਂ ਤਿੱਕ 
ਤੀ ਸੀਵਮਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਅਸੂਲਨ ਵਜੰਨੇਂ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱਵਛਆ ਜਾ ੇਗਾ ਉੱਨੀ ਹੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ 
 ਧੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ  ੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਵਗਣਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹਿੱਦ  ਧਾਇਆ  ੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰਨੀ ਹੀ ਪ ੇਗੀ! ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਨਰੀਖਣ ਜਾਾਂ ਪਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ੀ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ, 
ਇਿੱਕੋ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਨਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਦਗਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਹਿੱਥ ਜਲ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਹੁਣ, ਇਸ ਵਨਯਮ 
ਦੀ  ੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਿੱਥ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀl ਬਸ ਇਿੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ! 

ਸ਼ਰਤ 2. ਨਾਲ ਜੁਿੀਆਾਂ ਸਮਿੱਵਸਆ ਾਾਂ  ੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ‘ਵ ਵ ਧ ਹਾਲਤਾਾਂ’ ਵਕਹੋ ਵਜਹੀਆਾਂ ਹੋਣੀਆਾਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ? ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਧਾਤੁ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਿ ੇਹਾਲਾਤ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਧਾਤੁ ਦੀ 
ਵਕਸਮ ਬਦਲਨੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਾਾਂ ਇਹ ਵਖਆਲ  ੀ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾ ੇ ਵਕ ਵਦਨ ਦੇ ਵਕਸ  ੇਲੇ ਜਾਾਂ ਵਕਸ ‘ਦਬਾ’ ਥਿੱਲੇ ਇਹ ਪਰਖ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ? ਵਕਹਿੇ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਉਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੱਤਤਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਨਰਰਥਕ ਜਾਾਂ ਬੇਲੋਿੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ 
ਕੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਨਹੀ ਤਾਾਂ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ੇਗੀ।  

ਸ਼ਰਤ 3.  ੀ ਬਿੀ  ਿੱਡੀ ਸਮਿੱਵਸਆ ਖਿਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ  ੀ ਇਹੋ ਵਜਹਾ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ ਜਾਾਂ ਵਨਯਮ ਨਹੀ ਹ ੈ
ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਇਹ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ  ੀ ਸਭੰਾ ਨਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਤਸਿੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਕੋਈ  ੀ ਤਿੱਥਾਤਮਕ ਵਬਆਨ ਵ ਉਤਪੰਨ ਵਨਯਮ ਦਾ ਵ ਰੋਧ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਬਿਾ ਕਠਨ ਜਾਾਂ ਅਸੰਭ  
ਕੰਮ ਹੈ।  ਿੱਧ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਇਹ ਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਵਜਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਦੇ ਅੰਕਿੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਨਯਮ ਸਹੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ 
 ਿੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਆਗਮਨਵਾਦ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸਮੱਸਸਆਵਾ ਂ
ਅਿੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਵਖਆ ਹੈ ਵਕ ਵਕਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਿਹੀ ਆਿਮਨ ਦਲੀਲ ਲਈ ਪਰਿਵਥਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂ ਹ ਲ ਤ ਾਂ ਦੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਿੀ ਅਿੁੱਸ਼ਕ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਿ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਿਮੁੱਵਿਆਿ ਾਂ ਿੀ ਪੈਦ  ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

ਆਧੁਵਨਕ ਸਮਕਾਲੀ ਵ ਵਗਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਡੂਘੰਾ ਘੋਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਗਆਨ ਵਦਰਸ਼ਟਯਗੋ 
ਕੁਦਰਤੀ ਪਵਰਘਟਨਾ ਾਾਂ ਤਿੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ  ਾਸਤਾ ਅਵਦਰਸ਼ਟਯੋਗ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ  ੀ ਹੈ, ਵਜ ੇਂ ਅਣੂ, ਪਰਮਾਣੂ, 
ਜੀ ਾਣੂ ਅਤੇ ਵਬਜਲਾਣੂ ਦਾ ਵਗਆਨ ਆਵਦ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਵਗਆਨ ਨੂੰ ਆਗਮਨ ਾਦ ਵ ਿੱਚ ਵਕ ੇਂ ਸੰਵਮਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਵਕਉਂਵਕ ਆਗਮਨ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਬੰੰਧ ਵਦਰਸ਼ਟਯੋਗ ਤਿੱਥਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨਯਕਰਨ (ਵ ਆਪਕ ਕਥਨ) ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 
ਹੋਇਆ ਵਕ ਐਸੀ ਦਲੀਲ ਅਵਦਰਸ਼ਟਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਗਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਦਰਸ਼ਟਯੋਗ ਜਗਤ ਦ ੇ
ਤਿੱਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵ ਆਪਕ ਕਥਨ, ਵਦਰਸ਼ਟਯੋਗ ਜਗਤ ਬਾਰੇ ਵ ਆਪਕ ਕਥਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕੁਝ  ੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। 
ਇਸ ਦੇ ਪਵਰਣਾਮਸਰੂਪ, ਅਵਦਰਸ਼ਟਯੋਗ ਜਗਤ ਬਾਰੇ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ ਕਦੇ  ੀ ਆਗਮਨ ਾਦ ਦੀਆਾਂ ਦਲੀਲਾਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਸਥਾਪਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਵਹਸਾਸ (ਸਾਕਾਰਤਾ) ਆਗਮਨ ਾਦ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਬਿੀ ਬੇਚੈਨ ਉਲਝਣ ਵ ਿੱਚ ਪਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ 
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ਵਕ ਆਧੁਵਨਕ ਵ ਵਗਆਨ ਨੂੰ ਵਦਰਸ਼ਟਯੋਗ ਜਗਤ ਦ ੇਤਿੱਥਾਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵ ਆਪਕ ਕਥਨਾਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਸਿੱਧ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। 

ਬਹ ਤ ਿ ਰੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਨਯਮ ਾਂ ਨੂੰ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਰੂਪ ਵਿੁੱਚ ਿਵਣਵਤਕ ਿਮੀਕਰਣ ਾਂ ਨ ਲ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ। ਭ ਿ 
ਿੈਿ ਾਂ ਦ  ‘ਿਵਤਕ ਵਿਧ ਾਂਤ’ ਕਵਹੰਦ  ਹੈ ਵਕ ਵਕਿ ੇਿੈਿ ਵਿਿਟਮ ਦੀ ਕ ਲ ਿਵਤਕ ਊਰਜ  (E) ਉਿ ਵਿਿਟਮ ਦ ੇਦਰਿਮ ਨ (m) ਅਤੇ 
ਿੈਿ ਕਣ ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਧਮ ਨ ਿੇਿ ਦੇ ਿਰਿ (v2) ਦੇ ਿ ਣਨਿਲ ਦੇ ਅਨ ਪ ਤੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ (ਅਰਥ ਤ E = ⅟2 mv2)। ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਦ  
ਿੰਵਨਯਮਤ ਿਵਣਵਤਕ ਿੰਬੰਧ, ਵਿਿਟਮ ਦੇ ਿਹੀ ਅਤੇ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ‘ਚਰ ਾਂ’ (ਵਜਿੇਂ m ਅਤੇ v) ਦੇ ਆਪਿੀ ਿੰਬੰਧ ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿ ਉਂਦ  ਹੈ। 
ਇਨ੍ ਾਂ ਚਰ ਾਂ ਦੇ ਖ ਿ ਅਿੰਤਤ7 (ਵਿਵਿਕ੍ਤ8) ਿੰਵਖਆਤਮਕ ਮ ੁੱਲ ਹ ਦੰੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਿਟਮ ਦ  ਵਿਣ ਤਮਕ ਮ ਪ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਂ 
ਵਨਯਮ ਾਂ ਦੀ ‘ਪੂਰਣਤ ’ (ਭ ਿ, ਪੂਰ  ਨੰਬਰ ਜਣਨ ਦੀ ਖਮਤ ) ਦੇ ਮ ਕ ਬਲੇ ਿ ਡੇ ਪ ਿ ਪਰਯੋਵਿਕ (ਜ ਾਂ ਵਨਰੀਖਣ) ਮ ਪ ਾਂ ਦੇ 
‘ਅਪੂਰਣ’ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ ਾਂ ਵਨਯਮ ਾਂ ਦੇ ਵਨਰੀਖਣਯੋਿ ਿਬਤੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਜ ੇ‘ਔਿਤਨ’ (ਮੁੱਧਮ ਨ) ਮ ਪ 
ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਵਕ ਿਵਣਵਤਕ ਵਨਯਮ ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਪੂਰੇ’ ਅੰਕੜੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਿੈ-ਿਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਵਨਰੀਖਣ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਯੋਿ ਾਂ ਵਿੁੱਚ 
ਕਈ ਦਰਜੇ ਦੀਆਾਂ ਮ ਪਣ ਤਰ ੁੱਟੀਆਾਂ ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਤਰ ੁੱਟੀਆਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਤ ਾਂ ਕੀਤ  ਜ  ਿਕਦ  ਹੈ ਪਰ ਿੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇਵਕਆ 
ਨਹੀ ਜ  ਿਕਦ । ਕਈ ਕ ਰਨ ਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮ ਪ ਵਿੁੱਚ ਵਕਿੇ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਤਰ ੁੱਟੀਆਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ ਾਂ ਤਰ ੁੱਟੀਆਾਂ ਨੂੰ ਮ ੁੱਖ 
ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਿਮਨ ਤੁੱਥ ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧ ਰਤ ‘ਪੂਰਣ’ ਵਨਯਮ ਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਪੂਰਣ’ ਿਬੂਤ ਾਂ ਨ ਲ ਠੀਕ ਵਿੁੱਧ ਕਰਨ  ਕਵਠਨ ਕੰਮ ਹੈ। 

ਆਗਮਨ ਾਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਹੈ ਵਕ ਸਮੁਿੱਚਾ ਵ ਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ ਅਨੁਭ  (ਤਜਰਬੇ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾ  ਜ ੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭ  ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਵਣਕਤਾ ਜਾਾਂ  ੈਧਤਾ ਨੂੰ ਆਗਮਨ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 
ਵਜ ੇਂ ਵਨਊਟਨ ਦੇ ਗਤੀ ਦੇ ਵਨਯਮ ਵ ਵ ਧ ਪਰਯੋਗਾਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਰਵਹਆਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਨਯਮ, 
ਵ ਵਭੰਨ ਗਰਵਹਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆ ਸਾਪੇਖਪਦ ਅ ਸਥਾ ਾਾਂ ਤੋਂ ਵ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ ਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਸ ੈ ਇਸ ਆਗਮਨ ਵ ਧੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਾਂ ਨਹੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਵਕ ਇਹ  ੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭ ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਹੀ ਵਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਫਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਕਵਰਕ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵ ਿੱਚ ਫਸਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਵਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 
ਸ ੈ-ਵਸਿੱਧ ਮੰਨ ਲੈਂਦ ੇਹਾਾਂ ਜ ੋਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਗਆਨ ਾਦੀ (ਵਗਆਨ ਮੀਮਾਾਂਸਾ) ਪਰੰਪਰਾ ਵ ਿੱਚ  ੀ ਇਹ ੋਵਜਹ ੇਸ ਾਲ 
ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਸਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਰਤ ਵ ਿੱਚ ਸਮਕ (ਸਮਯਕ) ਵਗਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਾਂ (ਜਾਾਂ ਪਰਮਾਣ, ਵਜਸ 
ਵ ਿੱਚ ਆਗਮਨ ‘ਅਨੁਮਾਨ‘ ‘ਤੇ  ੀ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ  ੈਧਤਾ ਅਵਤ ਮਹਿੱਤਤਾ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਸ਼ ੇ
‘ਤੇ ਬੁਿੱਧਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਾਰਵਕਕ ਨਾਗਾਰਜੁਨ (150 – 250 ਈਸ ੀ) ਦੀਆਾਂ ਵਲਖਤਾਾਂ ਖਾਸ  ਰਣਨਯੋਗ ਹੈ।  

ਨ ਿ ਰਜ ਨ ਆਪਣੀ ਮਹ ਨ ਰਚਨ  ‘ਵਿਿਰਹ-ਵਿਆਿਰਤਨੀਕ ਵਰਕ ’ (ਜ ਾਂ ਆਪੁੱਤੀਆਾਂ ਦ  ਖੰਡਨ) ਵਿਚ ਅਕਸ਼ਪ ਦ 
ਿੌਤਮ (ਲਿ ਪਿ 150 ਈਿਿੀ) ਦੇ ਪਰਮ ਣ ਦੇ ਵਿਧ ਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨ  ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ ੁੱਛਦੇ ਹਨ ਵਕ ਜੇਕਰ ਿਿਤੂਆਾਂ ਬ ਰ ੇ
ਵਿਆਨ, ਪਰਮ ਣ ਦ ਆਰ  ਿਥ ਪਤ ਕੀਤ  ਜ ਾਂਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਇਿ ਪਰਮ ਣ ਨੂੰ ਵਕਿੇ ਦੂਿਰੇ ਪਰਮ ਣ ਰ ਹੀਂ ਿਥ ਪਤ ਕਰਨ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ 
ਵਿਰ ਇਿ ਪਰਮ ਣ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਮ ਣ ਰ ਹੀਂ ਿਥ ਪਤ ਕਰਨ  ਪਿੇਿ  ਆਵਦ। ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਿਰਤ ਕੇ ਅਿੀਂ ‘ਅਨਿਿਥ ’9  
ਦੀ ਿਵਥਤੀ ’ਤੇ ਪਹ ੰਚਦੇ ਹ ਾਂ ਵਕ ਵਪੁੱਛਲ-ਖੋੜੀ ਅਨੰਤ ਦਲੀਲ ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਿਮ ਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦੀ। ਤਰਕ ਦ  ਇਹ ਦੋਸ਼ (ਆਭ ਿ) 
ਿ ਨੂੰ ਨ  ਖਤਮ ਹੋਣ ਿ ਲੀਆਾਂ ‘ਅਨੰਤ ਪਰਵਤਿਮਨ’ ਦਲੀਲ ਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਰ ਵਿਚ ਿਿ  ਵਦੰਦ  ਹ ੈਅਤੇ ਦਲੀਲ ‘ਵਨਰਵਧਸ਼ਠ ਨ’ ਹ ੋ
ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੂਰੇ ਪ ਿੇ ਜੇਕਰ ਤ ਿੀਂ, ਿਿਤੂਆਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਰਮ ਣ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਿਥ ਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ ੋਤ ਾਂ ਤ ਹ ਡ  ਇਹ 
ਵਿਧ ਾਂਤ ਵਕ ਿਿਤੂਆਾਂ ਪਰਮ ਣ ਰ ਹੀਂ ਿਥ ਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਢਵਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜ ਾਂਦ  ਹੈ।  

ਇਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਆਧੁਵਨਕ ਵ ਵਗਆਨਕ ਜਾਾਂਚ ਪਿਤਾਲ ਵ ਚ “ਆਗਮਨ ਤਰਕ ਵ ਧੀ” ਬਿਾ ਮਹਿੱਤ  ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਚ 
ਭਵ ਿੱਖ (ਆਗਮ) ਦੀਆਾਂ ਸੰਭ  ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਭਵ ਿੱਖਬਾਣੀ, ਅਤੀਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਰੂਪੀ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
ਪਰੰਤੂ ਸ ਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨਾਾਂ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ( ੈਧਤਾ) ਵਕ ੇਂ ਅਤੇ ਵਕਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਪਰਮਾਣਕਤਾ ਨੂੰ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗਮਨ ਦਲੀਲ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾ  ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵ ਚ ਉਹ 
ਪਵਹਲਾਾਂ “ਮੰਨ” (ਪੂਰ  ਧਾਰਣਾ) ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ ਵਜਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ਚ “ਆਗਮਨ ਤਰਕ” ਦੀ ਪਰਮਾਣਕਤਾ 
ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ੈ “ਆਗਮਨ ਤਰਕ ਵ ਧੀ” ਨਹੀ  ਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ “ਆਗਮਨ ਦੁਵਬਧਾ” ਨੂੰ “ਆਗਮਨ ਤਰਕ 

 
7 ਿੰਤਤ - ਿੰ. ਵਿ. ਵਿ- ਵਨਰੰਤਰ. ਲਿ ਤ ਰ. ਇੁੱਕ ਰਿ. "ਿੰਤਤ ਹੀ ਿਤਿੰਿਵਤ ਿੰਿ ਿ ਰੰਿ ਰਤੇ". (ਿਿੈਯੇ ਮਃ ੪. ਕੇ) [ਮਃ ਕੋਃ], ਅਿੰਤਤ ਇਿ ਦੇ 
ਵਿਪਰੀਤ ਭ ਿ ਏਕ ਾਂਤ। 
8 ਵਿਵਿਕ੍ਤ - ਿੰ. ਵਿ- ਵਿਿੇਕ ਿਵਹਤ. ਵਿਚ ਰ ਿ ਲ । (2) ਵਨਰਣੇ ਕੀਤ  ਹੋਇਆ। (3) ਪਵਿਤਰ. ਿ ਿ। (4) ਜੋ ਵਮਵਲਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ. ਅਿੰਯ ਕ੍ਤ. ੫. 
ਏਕ ਾਂਤ. ਵਨਰਜਨ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
9 ਅਨਿਿਥ  - ਿੰ. ਅਨਿਸ ਥ ਃ {ਿੰਿਯ }. ਨ  ਇਿਵਥਤੀ. ਵਕਿੇ ਿੁੱਲ ਉੱਪਰ ਵਟਕ ਉ ਦ  ਨ  ਹੋਣ । (2) ਚਰਚ  ਦ  ਇੁੱਕ ਦੋਸ਼, ਵਜਿ ਵਿੁੱਚ ਯ ਕਤੀ ਦੀ 
ਿਮ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹ ੰਦੀ, ਯਥ - "ਜੇ ਕੋ ਬ ਝੈ ਹੋਿੈ ਿਵਚਆਰ। ਧਿਲੈ ਉਪਵਰ ਕੇਤ  ਭ ਰ ? ਧਰਤੀ ਹੋਰ  ਪਰੈ ਹੋਰ  ਹੋਰ । ਵਤਿ ਤੇ ਭ ਰ  ਤਲੈ ਕਿਣ  ਜੋਰ ?" (ਜਪ ). 
[ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਦੀ ਸਮਿੱਵਸਆ” ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਗਮਨ ਤਰਕ ਦੀ “ਅਨ ਸਥਾ” ਹੈ।  

ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਕ ਪਰਮਾਣ (ਵਗਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ) ਸ ੈ-ਵਸਿੱਧ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਾਂ 
ਅਵਗਆਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ। ਇਹ ਦਾਅ ਾ ਵਕ ਪਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ  ਸਤੂਆਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ੀ 
ਵਨਰਵਧਸ਼ਠਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵ ਚ ‘ਪਰਕਾਸ਼’ ਦੀ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਇਹ  ਸਤੂਆਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 
ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਸ ੈ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਕਦੇ  ੀ 
ਛਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁਦੰਾ। ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਕਦੇ  ੀ ਸਵਹ-ਵਨ ਾਸੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ।  

‘ਪਰਮ ਣ’ ਨੂੰ ਪਰਮ ਣ ਨਹੀ ਵਕਹ  ਜ  ਿਕਦ  ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ‘ਪਰਮੇਯ’10 (ਪਰਮ ਣ ਦ  ਵਿਸ਼  ਿਿਤ ) ਤੋਂ ਿ ਤੰਤਰ ਹ ੰਦ  
ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਦਿੂਰੇ ਪ ਿੇ, ਇਕ ਪਰਮ ਣ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਯ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ  ਹੈ, ਤ ਾਂ ਇਹ ਵਕਿ ਤਰ੍ ਾਂ, ਆਪਣੀ ਿਿੈ-ਹੋਂਦ ਤੋ ਬਿਰੈ, 
ਪਰਮੇਯ ਨੂੰ ਿਥ ਪਤ ਕਰ ਿਕਦ  ਹੈ। ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ‘ਿੈਭੰ’ ਨਹੀ ਹੈ, ਦੂਿਰੀ ਵਕਿ ੇਹੋਰ ਿਿਤ  ਨੂੰ 
ਿਥ ਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਿਕਦੀ, ਉਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦ  ਿਬੂਤ ਨਹੀ ਬਣ ਿਕਦੀ। ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਦੇ ਅਿੀਮ ਤ ਰਵਕਕ (ਯ ਕਤੀ-ਯ ਕਤ) ਕ ਚੁੱਕਰ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਪਰਮ ਣ’ ਦੀ ਿਿੈ-ਹੋਂਦ ਦ  ਹੋਣ  ਅਵਤਆਿੁੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੁੱਿੀ “ਆਿਮਨ ਤਰਕ ਦੀ ਿਮੁੱਵਿਆ” ਦ  ਿੰਕੇਤ ਿੀ 
ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵਕ ਆਿਮਨ ਤਮਕ ਦਲੀਲ, ਆਿਮਨ ਤਰਕ ਵਿਧੀ ਦ  ਪਰਮੇਯ ਨਹੀ ਬਣ ਿਕਦੀ। ਆਿਮਨ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅਨ ਭਿ 
ਦ ਆਰ  ਵਿੁੱਧ ਨਹੀ ਕੀਤ  ਜ  ਿਕਦ ; ਇਹ ਆਿਮਨ ਨੂੰ ਆਿਮਨ ਦ ਆਰ  ਵਿੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰ ਬਰ ਹੈ ਜੋ ਵਬਲਕ ਲ ਿਲਤ ਹੈ। 
ਇਿ ਤ ਰਵਕਕ ਘ ੁੱਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੁੱਚੋਂ ਵਨਕਲਣ ਲਈ ਿ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਹਣ  ਪਿੇਿ  ਵਕ ਆਿਮਨ ਦ ਆਰ  ਿਥ ਪਤ ਕੀਤੇ ਵਨਯਮ ‘ਿੁੱਚ’ੇ 
ਨਹੀ ਬਲਵਕ ‘ਿੰਭ ਿੀ ਿੁੱਚੇ’ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਤ ਨਿੇਂ ਿਬੂਤ ਵਮਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਵਿੁੱਚ ‘ਝੂਠੇ’ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭ ਿਨ  ਹਮੇਸ਼  ਬਣੀ ਰਵਹੰਦੀ 
ਹੈ। ਇਿ ਿਚ ਈ ਨੂੰ ਮ ੁੱਖ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਿ ਨੂੰ ‘ਆਿਮਨ ਦ  ਅਿੂਲ’ ਿੋਧ ਕੇ ਇਿ ਤਰ੍ ਾਂ ਵਲਖਣ  ਪਿੇਿ : 

ਜੇਕਰ ਿੁੱਡੀ ਵਿਣਤੀ ਵਿੁੱਚ ਵਕਿੇ ਚੀਜ਼ A ਦ  ਵਨਰੀਖਣ ਵਿਵਭੰਨ ਹ ਲ ਤ ਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੀਤ  ਵਿਆ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ 
A, ਵਬਨ  ਛੋਟ, ਿ ਣ B ਰੁੱਖਦੇ ਹਣੋ, ਤ ਾਂ ਵਿਰ ਿ ਰੇ A, ਿ ਣ B ਦੇ ਿੰਭ ਿੀ ਧ ਰਨੀ ਮੰਨੇ ਜ ਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਸੋਧੀ ਹਈੋ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਭਾ ੇ ‘ਆਗਮਨ ਦੀ ਸਮਿੱਵਸਆ’ ਤਾਾਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹ ੈ ਵਕ ਸੀਵਮਤ 
ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਨਯਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਵਨਕਲੇਗਾ ਉਹ “ਸੰਭਾ ੀ ਸਿੱਚ” ਹੋ ੇਗਾ, ਭਾ  ਇਸ ਦੇ ‘ਝੂਠ’ ਹੋਣ ਦੀ 
ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਿੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨ ੀਂ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਵਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਬੂਤ ਇਕਿੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਨਯਮ 
ਦੀ  ੈਧਤਾ ਵ ਿੱਚ ਯਕੀਨ  ਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅ ਸਰ ਘਟਦੇ ਹਨ। 
 

 
10 ਪਰਮੇਯ - ਵਿ- ਜੋ ਪਰਮ ਣ ਦ  ਵਿਿ ਯ ਹੋਿੇ। (2) ਵਜਿ ਦ  ਤੋਲ ਮ ਪ ਦੁੱਵਿਆ ਜ  ਿਕੇ. [ਮਃ ਕੋਃ] 


