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ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦਾ ਝੁਠਲਾਉਣੀਕਰਣ 
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਿ ਮੰਚ, ਯੂ: ਕੇ: 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਕਿਆਨ ਸਰਿ-ਉੱਤਮ ਕਿਆਨ ਹ ੈਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦ ੇਹਏੋ 
ਪ੍ਰਕਿਰਤਿ ਤੱਥਾਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਆਧਾਰਤ ਹ ੰਦਾ ਹੈ; ਕਜੰਨੇ ਕਿਆਦਾ ਤੱਥ ਇਿੱਠੇ ਿਰ ਲਏ ਜਾਣ ਉੱਨੇ ਹੀ ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਸਧਾਾਂਤ ਕਬਹਤਰ 
ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਕਿਰਤਿ ਕਿਕਿਆਨ’ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਿਲਪ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਿਅਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਚੱੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਿ ਦਰਤ ਦੀ 
‘ਤਸਿੀਰ’ ਜਾਾਂ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਬੰਬ’ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਾਨਿ ਮਨ ਦ ਆਰਾ ਿ ਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿੇਿਲ ਤਾਰਕਿਿ ਢਾਾਂਚੇ (ਕਨਬੰਧਨ) 
ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਿਲਪ੍ ਇਸ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਿ ਣਾਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਿ ਦਰਤੀ ਢਾਾਂਚੇ ਸਾਡੇ ਸੰਿਲਪ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿ ਣ ਕਨਰਧਾਰਤ 
ਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਿਲਪ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿ ਣ ‘ਬਣਾਿਟੀ ਕਸਰਸ਼ਟੀ’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਿਰਿੇ ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਕਰਮਾਣ (ਪ੍ੈਮਾਇਸ਼ ਜਾਾਂ 
ਸੰਕਖਆਨ) ਕਸਧਾਾਂਤਿ ਪ੍ਰਕਿਆਨ (ਪ੍ਰਿਯਾਨ1) ‘ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਿੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਮਾਪ੍ਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਤੋਂ 
ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਕਨਰੀਖਣਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ ਰਾਹੀ ਿਦੇ ਿੀ ‘ਝੂਠੇ’ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 
ਹੀ ਤਾਾਂ ਪ੍ਰਯੋਿ ਅਤੇ ਕਨਰੀਖਣ ਸਭੰਿ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਕਿਆਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਿਸ਼ਟੀਿੋਣ ਨੂੰ ‘ਰੂੜ੍ਹੀਿਾਦੀ’2 ਕਿਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਪਰ ਇਿ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ‘ਕਾਰਲ ਪੌਪਰ’ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਿੇ ਵਿਧਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਵਿਧਾਾਂਤ ਤੰਤਰ ਵਿੁੱਚ ਅਨੁਿਾਰਤਾ3 (ਇਕਿੁਰਤਾ) 
ਦਾ ਿੁਣ ਹੋਣਾ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਿੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਾਂਤ ਿੁੱਚ ਨਹੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਅਤੇ ਇਿ ਨੂੰ ਰੁੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿੇਿਾ। ਐਿਾ ਵਿਧਾਾਂਤ 
ਵਿਆਨਉਤਪਾਦਕ ਜਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀ ਹੁਦੰਾ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਵਿਧਾਾਂਤ ਤੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿੀ ਨਤੀਜੇ ਕੁੱਢੇ ਜਾ 
ਿਕਦੇ ਹਨ; ਇਕਿਰੁਤਾ ਿਾਲੇ ਵਿਧਾਾਂਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ (ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਿੀ ਉਪਰੰਤ ‘ਪੌਪਰ’ 
ਦਾ ਆਿਰਹ4 ਹੈ ਵਕ ਅਨੁਿਾਰੀ ਹਣੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵਿਕ ਜਾਾਂ ਪਰਯੋਿਵਿਧ ਵਿਧਾਾਂਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ‘ਝੁਠਲਾਉਣਯੋਿ’ ਹੋਣਾ ਿੀ 
ਆਿੁੱਸ਼ਕ ਹੈ; ਭਾਿ ਜੋ ਵਿਧਾਾਂਤ ਝੂਠਾ ਨਾ ਿਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ ਉਹ ‘ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਧਾਾਂਤ’ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।  

ਵਕਿੇ ਵਿਧਾਾਂਤ ਦੀ ਵਨਰੀਖਣਾਾਂ (ਪਰੇਖਣਾਾਂ) ਅਤੇ ਪਰਯੋਵਿਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਿਾਹਮਣੇ ਅਿਫਲਤਾ ਨੂੰ ‘ਝੁਠਲਾਉਣੀਕਰਣ’ ਵਕਹਾ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੈਿੇ ਤਾਾਂ ਵਕਿੇ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਤੁੁੱਲਰੂਪੀ ਹਨ। ਵਜਹੜੇ, ਵਿਧਾਾਂਤ ਆਧਾਰਤ ਆਵਖਆਨ (ਕਥਨ) ‘ਅਨੁਿਾਰਤਾ’ 
ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦ ੇ(ਭਾਿ ਪਰਤੀਕੂਲ ਜਾਾਂ ਅਨ-ਅਨੁਿਾਰੀ ਆਵਖਆਨ), ਉਹ ਕੁੁੱਲ-ਜੋੜ ਿਾਰੇ ਿੰਭਿ ਆਵਖਆਨਾਾਂ ਦ ੇ
ਅੰਤਰਿਤ, ਵਕਿੇ ਦੋ ਆਵਖਆਨਾਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਨਖੇੜਾ ਨਹੀ ਕਰ ਿਕਦੇ। ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਆਵਖਆਨ (ਕਥਨ) ‘ਝੁਠਲਾਉਣਯੋਿ’ ਦੀ 
ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੁੁੱਲ-ਜੋੜ ਿਾਰੇ ਿੰਭਿ ‘ਅਨੁਭਵਿਕ’ ਮੂਲ ਆਵਖਆਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਤ, ਵਕਿੇ ਦੋ ਆਵਖਆਨਾਾਂ 
ਵਿਚਾਲੇ ਵਨਖੇੜਾ ਨਹੀ ਕਰ ਿਕਦੇ5। 

ਕਸਧਾਾਂਤ ਇੱਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪ੍ਿਰਣ (ਸੰਦ) ਹ ੈਕਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਖ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾਰਿ ‘ਿਰਤੋਂ’ ਨਾਲ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਰਤੋਂ 
ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਕਚਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕਨਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਕਸਧਾਾਂਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਕਿਕਰਆ-ਸਮਰਥਾ ਿੀ ਇਸ ਕਨਰਣੇ ਕਿੱਚ 
ਿਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੀ ਕਿਹਾਰਿ ਉਪ੍ਯੋਿਤਾ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਖ-ਨਤੀਜ’ੇ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਕਸਧਾਾਂਤ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੀਿਰਣ’ (ਪ੍ ਸ਼ਟੀਿਰਣ) ਿਾਾਂਿ ਇਸ ਦਾ ‘ਝ ਠਲਾਉਣੀਿਰਣ’ ਿੀ ਮਾਪ੍ਣਯੋਿ ਕਨਰੀਖਣਾਾਂ ‘ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਸਿੈਂ ਕਸਧਾਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ੂਰਿ-ਧਾਰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਨਰਦਸ਼ੇਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।   

ਝੁਠਲਾਉਣੀਕਰਣ ਕੀ ਹੈ 
ਤਿਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ‘ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਸਧਾਾਂਤ’ ਲੰਬੇ ਚੌੜ੍ੇ ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕਨਰੀਖਣਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਆਦਾਤਰ 
ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਇਹੋ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਕਿਕਭੰਨ ਅੰਿੜ੍ੇ ਜਾਾਂ ਤੱਥ ਇਿੱਠੇ ਿਰਿੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਦੀ ਿੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ 
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਿੀ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੱਤੇ ਹੋਏ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਨਾਿਾਮਯਾਬ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ 

 
1 ਪਰਿਯਾਨ - ਯਥਾਰਥ ਿਯਾਨ. ਵਬਨਾ ਿੰਿੇ ਿਯਾਨ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
2 ਰੂਢ - ਿੰ. ਵਿ- ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। (2) ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ। (3) ਪਰਵਿੁੱਧ. ਮਸ਼ਹੂਰ। (4) ਿਿਾਰ ਹੋਇਆ. ਆਰੋਵਹਤ. ਚਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। (5) ਉੱਤਮ ਸ਼ਰੇਸ੍ਟ । 
(6) {ਿੰਿਯਾ}. ਰੂਵਢ (ਪਰਵਿੁੱਧੀ) ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ ਵਜਿ ਪਦ ਵਿੁੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ. ਧਾਤੁ ਪਰਤਯਯ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਛੁੱਡਦੇ ਪਰਵਿੁੱਧ ਅਰਥ ਦੇ ਧਾਰਨ ਿਾਲਾ ਸ਼ਬਦ. 
ਜੈਿੇ- ਵਿੰਹ (ਵਿੰਘ) ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਦ ਵਹੰਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿੰਹ ਹੈ, ਪਰ ਵਹੰਿਾ ਵਸ਼ਕਾਰੀ, ਭੇੜੀਆ, ਬਾਜ਼ ਆਵਦ ਅਨੰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿੰਹ 
ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾਾਂਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਵਿੁੱਚ ਵਿੰਹ ਦੀ ਰੂਵਢ ਸ਼ਕ੍ਵਤ ਹੈ, ਇਿ ਿਾਿਤੇ ਵਿੰਹ ਿਬਦ ਰੂਢ ਹੈ. ਐਿੇ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅਵਮਰਤ ਧਾਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਿਮਵਝਆ 
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
3 ਅਨੁਿਾਰ – ਉਹ ਦਲੀਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਖਆਲ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਤਾਰਵਕਕ ਿਿੈ-ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਉਹੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।  
4 ਆਿਰਹ - ਿੰ. {ਿੰਿਯਾ}. ਹਠ. ਵਜ ਦ। (2) ਹੌਿਲਾ. ਵਹੰਮਤ। (3) ਆਸ਼ਰਮ. ਵਠਕਾਣਾ। (4) ਵਿਪਾ। (5) ਵਿਰਫ਼ਤਾਰੀ. ਪਕੜ। (4) ਆਿਮਣ. ਹੁੱਲਾ. 
[ਮਃ ਕੋਃ] 
5 Karl Popper, Logic of Scientific Discovery (p. 73), Routledge, London, 1992 
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ਝ ਠਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਬਣੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਧਾਾਂਤ ਕਜਹੜ੍ੇ ਕਨਰੀਖਣਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ ਦ ੇਨਤੀਕਜਆਾਂ ਨਾਲ ਖਰ ੇਨਹੀ 
ਉੱਤਰਦੇ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਾਂਜਲੀ ਦੇ ਿੇ ਨਿੇਂ ਕਸਧਾਾਂਤ ਘੜ੍ੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।  

ਸਾਰੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਮਾਨਿ ਬ ੱਧੀ ਰਾਹੀ ਉਸਾਰੇ ਕਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਿੀਂ ਅਨ ਮਾਨ (ਜਾਾਂ ਕਿਆਸ) ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਿ ਝ 
ਪ੍ਕਹਲੂਆਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਿਰਕਹਣ ਿਰਨ ਲਈ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਕਿਆਨ ‘ਭ ੱਲਾਾਂ ਅਤੇ ਸਧੋਾਾਂ’, ‘ਅਨ ਮਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡਨਾਾਂ’ 
ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਰੱਿੀ ਿਰਦਾ ਹੈ; ਪ੍ ਰਾਣੇ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿੇ ਨਿੇਂ ਕਬਹਤਰ ਕਸਧਾਾਂਤ ਅਪ੍ਣਾਅ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਸਰਫ ਢ ਿਿੇਂ ਅਤ ੇ
ਯੋਿਤਮ ਕਸਧਾਾਂਤ ਹੀ ਬਾਿੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਿੀ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨੂੰ ‘ਸੱਚਾ’ ਨਹੀ ਮੰਕਨਆ ਜਾ ਸਿਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਿੇਲੇ ਦੇ ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਪ੍ਕਹਲਾਾਂ ਦੇ ਕਸਧਾਤਾਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਕਬਹਤਰ’ ਹੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ।  

‘ਝ ਠਲਾਉਣੀਿਰਣ’ ਅਨ ਸਾਰ, ਿਈ ਕਸਧਾਾਂਤ ਕਨਰੀਖਣਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
ਕਨਰੀਖਣਕਸਧ ਕਿਆਕਖਆਨਾਾਂ (ਕਬਆਨਾਾਂ) ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ ਿਾਿ’ ਬਣਾ ਿੇ ਤਾਰਕਿਿ ਕਨਿਮਣਾਤਕਮਿ ਦਲੀਲਾਾਂ ਨਾਲ ਸਰਿਕਿਆਪ੍ੀ 
ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕਨਯਮਾਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਅਨ ਭਾਿਿ ਆਕਖਆਨ, “ਸਾਰੇ ਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ” 
ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਕਬਆਨ ਲੰਬੇ ਚੜੌ੍ੇ ਕਨਰੀਖਣਾਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿਦੇ ਿੀ ਿੋਈ ਅਨ-ਿਾਲਾ ਿਾਾਂ ਨਹੀ ਦੇਕਖਆ 
ਕਿਆ। ਇਸ ਕਬਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕਿਿ ਦਲੀਲ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਿਾਰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਾਂ: 

ਆਧਾਰ ਵਾਕ: ਉਸ ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਿ ਿਾਾਂ ਦੇਕਖਆ ਕਿਆ ਜੋ ਿਾਲਾ ਨਹੀ ਸੀ। 
ਸ ਿੱਟਾ:  ਇਸ ਲਈ ‘ਸਾਰੇ ਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਨਹੀ ਹ ੰਦੇ।‘ 

ਇਹ ਤਾਰਕਿਿ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਿ ਿੈਧਮਈ ਕਨਿਮਨਾਤਮਿ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਾਂ ‘ਅਨ-ਿਾਲੇ’ ਿਾਾਂ ਦੀ ਉਪ੍ਸਕਥਤੀ ਦਾ 
ਕਿਿਰ ਿਰਿੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਸੱਧ ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ” ਿਾਲਾ ਕਬਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉੱਪ੍ਰਲੀ ਦਲੀਲ ਕਿੱਚ ਜ ੇ
‘ਆਧਾਰ ਿਾਿ’ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸੱਟਾ ਨਾਾਂਹਿਾਚਿ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਕਿਚੱ ਕਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਇੱਿ ਹੋਰ, ਭਕੌਤਿਕਿਕਿਆਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਾਂ। ਸਿਲੂ ਦੀਆਾਂ ਕਿਕਿਆਨ ਪ੍ ਸਤਿਾਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸੱਕਖਆ ਹੈ ਕਿ 
ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਕਿਰਨਾਾਂ ਕਸੱਧੀ ਰਖੇਾ ਕਿੱਚ ਕਿਚਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰ ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ ਦਾ ‘ਿ ਰੂਤਾ ਦਾ ਕਨਯਮ’ ਇਹ ਿਕਹੰਦਾ ਹ ੈ
ਕਿ ਜਦੋ ਿੋਈ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪ੍ ਲਾੜ੍ ਕਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਿਰਿੀ ਕਿਸ਼ਾਲ ਿਸਤੂ (ਿ ਰੂਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ) ਦੇ ਿੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ 
ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਿ ਰੂਤਾ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਹ ਣ ਜੇਿਰ ਕਨਰੀਖਣਾਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸੱਧ ਿਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਕਿ ਸੱਚ ਮ ੱਚ 
ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇਕੜ੍ਓਂ ਿ ਿਰਦੀ ਹਈੋ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਟੇਢੀ ਹ ੋਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਦਾ ਕਸੱਧੀ ਰੇਖਾ ਕਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ ਝੂਠਾ 
ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਿੇਿਾ। ਡੂੰਘੇ ਪ੍ ਲਾੜ੍ ਦੇ ਤਾਕਰਆਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਪ੍ ਇਹ ਹੀ ਕਸੱਧ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ ਕਸੱਧੀ ਰੇਖਾ ਕਿਚ 
ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਿ ਰੂਤਾ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਟੇਢੀ ਰੇਖਾ ਕਿੱਚ ਕਿਚਰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ ਠੀਿ ਕਸੱਧ ਹੋਇਆ। 
ਪ੍ਰੰਤੂ ‘ਪ੍ੌਪ੍ਰ’ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀ ਿੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਸੀ। ਇਿੱ ਕਿਕਸ਼ਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਖਣਯੋਿ ਭਕਿਖੱਬਾਣੀ ਿਰਿੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ 
ਦਾ ‘ਸਾਪ੍ੇਖਤਾ ਦਾ ਕਿਆਪ੍ਿ ਕਸਧਾਾਂਤ’ ਜੋਖਮ ਕਿੱਚ ਸੀ, ਖਤਰੇ ਕਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨੇ ਭਕਿਖੱਬਾਣੀ ਦੇ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਦਾਅਿੇ 
ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਿਰਨ ਦੀ ਿ ੰਜਾਇਸ਼ ਸੰਪ੍ੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਿਰ ਕਦੱਤੀ ਸੀ। ‘ਪ੍ੌਪ੍ਰ’ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸੱਟਾ 
ਿੱਕਢਆ ਕਿ ਸਮ ਚੱੇ ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਸਧਾਾਂਤ “ਝ ਠਲਾਉਣਯੋਿ” ਹ ੰਦੇ ਹਨ। 

‘ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦੀਆਾਂ’ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਕਿਆਨਿ ਪ੍ਰਯੋਿ ਅਤੇ ਕਨਰੀਖਣ ਕਸਧਾਾਂਤ-ਆਸਰੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ 
ਕਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਿੀਂ (ਅਿਮਾਇਸ਼ੀ) ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਾਨਿ ਬ ੱਧੀ ਦ ਆਰਾ ਘਕੜ੍ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਿ 
ਪ੍ੂਰਿਿਰਤੀ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜ੍ੀਆਾਂ ਤਰ ੱਟੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਿਰ ਿੇ ਕਸਰਸ਼ਟੀ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਕਰਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਯ ਿਤ ਕਿਆਕਖਆਨ ਿੀਤਾ 
ਜਾ ਸਿੇ। ਐਸੇ ਕਿਆਸਮਈ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ6 ਅਤੇ ਿਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਕਨਰੀਖਣਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਿਾਾਂ 
ਦ ਆਰਾ ਪ੍ਰਕਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਜਹੜ੍ੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਇਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰੀਕਖਆਿਾਾਂ ਕਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀ ਹ ਦੰੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਿੇ ਹੋਰ ਨਿੇਂ ਕਿਆਸਮਈ 
ਕਸਧਾਾਂਤ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਕਿੱਚ ਓਹੀ ਕਸਧਾਾਂਤ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜੋਂ ਹਰ ਪ੍ੱਖੋਂ ਯੋਿ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਕਿਕਰਆ-ਸਮਰਥੱ 
ਸਾਬਤ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। 

ਝੁਠਲਾਉਣਯੋਿ ਕਥਨ 
‘ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦੀ’ ਕਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਕਿਆਨ ਇੱਿ ਕਿਆਸਮਈ ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਿਆਕਖਆਤਮਿ 
ਦਾਅਕਿਆਾਂ ਦਾ ਜ ਟੱ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਚ ਕਿਚਰਦੀਆਾਂ ਪ੍ਕਰਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰ ਸਤ ਿਰਣਨ ਿਰਨਾ 

 
6 ਤੀਬਰ - ਿੰ. ਤੀਿਰ- ਵਿ- ਅਤਯੰਤ. ਬਹੁਤ। (2) ਵਤੁੱਖਾ. ਤੇਜ। (3) ਬਹੁਤ ਿਰਮ। (4) ਿੰਿੀਤ ਅਨੁਿਾਰ ਚਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਿੁਰ.¹ ਦੇਖੋ, ਿਵਰ। (5) 
{ਿੰਿਯਾ}. ਵਸ਼ਿ। (6) ਲੋਹਾ। (7) ਨਦੀ ਦਾ ਵਕਨਾਰਾ. [¹ਭਾਿ ਿੁਰ ਕੇਿਲ ਿਧਯਮ (ਮੁੱਧਮ) ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ]. [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾਿਾਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਸਧਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਕਨਯਮ ਕਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬ ਕਨਆਦੀ 
ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝ ਠਲਾਉਣਯੋਿ ਹੋਣ, ਭਾਿ ਕਿ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਿਲਤ ਸਾਬਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਕਿਆਨਿ 
ਕਸਧਾਾਂਤ ਿਦੇ ਿੀ ‘ਅੰਕਤਮ ਕਸਧਾਾਂਤ’ ਨਹੀ ਹ ੰਦੇ; ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਸ ਧਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਜੇ ਿੋਈ ਕਿਚਾਰ ਜਾਾਂ 
ਕਿਚਾਰਧਾਰਾ ਿਲਤ ਸਾਬਤ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਿਚਾਰ ਨਹੀ ਮੰਕਨਆ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਇੱਿ ਸਾਰਥਿ 
ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਨਯਮ ਜਾਾਂ ਕਸਧਾਾਂਤ ਝ ਠਲਾਉਣਯੋਿ ਹ ੰਦਾ ਹ ੈਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਸੰਾਰ ਬਾਰ ੇਕਨਰਧਾਰਤ, ਸਮਿ ਦਾਅਿਾ ਿਰਦਾ ਹ।ੈ 
“ਸਾਰੇ ਿਰਕਹ ਸੂਰਜ ਦ ਆਲੇ ਅੰਡਾਿਾਰ ਿਿਸ਼ਾਾਂ ਕਿੱਚ ਘ ੱਮਦੇ ਹਨ” ਦਾ ਕਨਯਮ ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਨਯਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕਿੱਚ 
ਿਰਕਹ ਇਿੇਂ ਹੀ ਘ ੱਮਦੇ ਹਨ, ਭਾਿ ਇਹ ‘ਆਇਤਿਾਰ’ ਿਿਸ਼ਾਾਂ (ਿਰਕਹ-ਪ੍ਥ) ਕਿੱਚ ਨਹੀ ਘ ੱਮਦ।ੇ 

ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦੀ ਦੀ ਿੋਰਦਾਰ ਮਿੰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਕਿਆਨਿ ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾਿਾਾਂ ਝ ਠਲਾਉਣਯੋਿ ਹੋਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਰਹਾੜ੍7 ਇਸ ਲਈ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ, ਕਸਰਫ ਤਰਿਕਸੱਧ ਸਭੰਾਿੀ ਕਨਰੀਖਣ ਆਕਖਆਨਾਾਂ ਦ ੇ
ਕਿਸੇ ਜ ਟੱ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਿਰਿੇ ਹੀ ਿੋਈ ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਨਯਮ ਜਾਾਂ ਕਸਧਾਾਂਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਸਧਾਾਂਤ 
ਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਿੋਈ ਆਕਖਆਨ ਅਣ-ਝ ਠਲਾਉਣਯੋਿ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਕਖਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਕਿਰੋਧੀ ਹਏੋ 
ਬਿੈਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿੋਈ ਿੀ ਿ ਣ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਜਿੇਂ ਚਾਹੇ ਕਿਚਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਭਾਿ ਕਿ ਆਕਖਆਨਾਾਂ ਦੇ ਿੋਈ ਿੀ ਅਰਥ 
ਿੱਢੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਝ ਠਲਾਉਣਯੋਿ ਦਾਅਕਿਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਹਨ, 

1. ਬ ੱਧਿਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਿਦੇ ਨਹੀ ਪ੍ੈਂਦਾ। 
2. ਸਭ ਿਸਤੂਆਾਂ ਿਰਮ ਿਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆ ਹਨ। 

ਜੇ ਅਸਲ ਕਿੱਚ ਇਹ ਕਦਖਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਕਿ ਬ ੱਧਿਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਪ੍ਆ ਤਾਾਂ ਦਾਅਿਾ 1.. ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਬਰਫ ਦੀ 
ਡਲੀ ਨੂੰ ਿਰਮ ਿਰਿੇ ਇਹ ਕਸੱਧ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਿਾ 2. ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਾਣੀ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ 
ਿੋਈ ਿੀ ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾ ਜਾਾਂ ਦਾਅਿਾ ਝ ਠਲਾਉਣਯੋਿ ਸਮਕਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਐਸਾ ਤਰਿਕਸੱਧ ਕਨਰੀਖਣ ਕਬਆਨ ਮਜੌਦੂ 
ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾ ਦੇ ਕਿਪ੍ਰੀਤ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀਿੂਲ ਹੋਿੇ। ਅਣ- ਝ ਠਲਾਉਣਯੋਿ ਕਬਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰਿਾਰ ਦੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ, 

1. ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਿੱਲ੍ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪ੍ਿੇ ਜਾਾਂ ਨਾ ਿੀ ਪ੍ਿੇ। 
2. ਕਿਸਮਤ ਚੰਿੀ ਹਈੋ ਤਾਾਂ ਜੂਆ ਕਜੱਤ ਜਾਿੇਂਿਾ। 
3. ਸਭ ਛੜ੍ੇ ਅਣ-ਕਿਆਹੇ ਹ ਦੰੇ ਹਨ।  

ਕਿਸੇ ਿੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਬਆਨ 1. ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਾਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਕਬਆਨ 2. ਿੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ਕਬਧਾਿਰਸਤ 
ਹੈ; ਜੇ ਕਜੱਤ ਿਏ ਤਾਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਿੀ ਪ੍ਰ ਜੇ ਹਾਰ ਿਏ ਤਾਾਂ ਇਸ ਕਿੱਚ ਜੂਏ ਦਾ ਿੋਈ ਿਸੂਰ ਨਹੀ ਤ ਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜ੍ੀ ਸੀ। 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਦੋ ਕਬਆਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਿੈ-ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਚੱੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਦੱਸਣ ਿਾਲੇ 
ਜੋਤਸ਼ੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭਕਿੱਖਬਾਣੀਆਾਂ ਿੀ ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀਆਾਂ ਹ ਦੰੀਆਾਂ ਹਨ। ਕਬਆਨ 3. ਿੀ ਸਾਨੂੰ ਿੋਈ ਨਿੀਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦਦੰਾ। 
ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਕਬਆਨ ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਬਆਨ ਨਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਬਆਨ ਿੋਈ ਸਾਰਥਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀ 
ਿਰਦੇ। ਕਿਆਦਾਤਰ ਅਕਧਆਤਮਿ ਦਾਅਿੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦ ੇਹੀ ਹ ਦੰੇ ਹਨ, ਕਜਿੇਂ ਇਹ ਿਕਹਣਾ “ਰਬੱ ਹੈ।” ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਿਦੇ ਿੀ 
ਕਨਰਸੰਦਹੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਬਆਨ ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਬਆਨ ਨਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਾਂਦੇ। 

ਝੁਠਲਾਉਣਿਾਦ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤੀ 
ਕਿਕਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਿੀ ਕਿੱਚ ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦ ਦੀ ਿੀ ਭੂਕਮਿਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹ ਤਾ ਿ ਝ ਿਕਹਣਾ ਮ ਸ਼ਿਲ ਹੈ। ਕਿਕਿਆਨ ਦੀ 
ਤਰੱਿੀ ਸਮ ੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੀਂ ਸੋਚ, ਨਿੇਂ ਕਿਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਸੰਿਲਪ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਿਰਨ ਨਾਲ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਿੀ ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦ ਨਿੇਂ 
ਕਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਿਾਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਕਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਕਖਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆਤ8 ਕਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਿਾਾਂਟ 
ਛਾਾਂਟ ਿੇ ਸ ਧਾਰਨ ਦਾ ਤਾਾਂ ਬਹ ਤ ਿਧੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਇਹ ਨਿੇਂ ਕਿਚਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਿਲਪ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੈਦਾ ਨਹੀ ਿਰਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਧੱਰ 
‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਾਂ ਜਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਿੱਡੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿੇਂ ਕਖਆਲਾਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀ ਬਣਦਾ।   

ਕਸਰਸ਼ਟੀ ਦ ੇਿਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਨੂੰ ਪ੍ਛਾਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰੂਪ੍ ਕਿੱਚ ਕਿਆਕਖਆ ਿਰਨ 
ਨਾਲ ਕਿਕਿਆਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਛਾਣੀ ਸਮੱਕਸਆ ਦ ੇ ਸੰਭਿ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਕਿਆਨਿਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ‘ਝ ਠਲਾਉਣਯੋਿ’ 
ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾਿਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਿ ਪ੍ੇਸ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਫਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਿਆਸੀ ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾਿਾਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਖ ਿੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

 
7 ਵਰਹਾੜ - ਵਰਹ- ਅੜ. {ਿੰਿਯਾ}. ਵਜਦ. ਹਠ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
8 ਵਿਆਤ - ਿੰ. ज्ञात ਵਿ- ਜ੍ਞਾਵਤ. ਵਿ- ਜਾਵਣਆ ਹੋਇਆ. ਮਾਲੂਮ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਇਨ੍ਾਾਂ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿ ਕਿਚਾਰ ਕਿਮਰਸ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਿ ਝ ਇੱਿ ਅਢ ਿਿੀਆਾਂ ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਰ ਕਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਬਾਿੀ ਬਚੀਆਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿੀ ਿਰੜ੍ੀ ਪ੍ਰਖ ਕਿੱਚ ਦੀ ਿੱਕਢਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਨ੍ਾਾਂ ਲੰਬੀਆਾਂ ਚੌੜ੍ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਖਾਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਿੋਈ ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾ ਝ ਠਲਾਅ ਲਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇੱਿ ਹੋਰ ਨਿੀਂ ਸਮੱਕਸਆ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੀਂ ਖੜ੍ੀ ਹੋਈ ਸਮੱਕਸਆ 
ਨਿੀਆਾਂ ਪ੍ਕਰਿਲਪ੍ਨਾਿਾਾਂ ਘੜ੍ਨ ਦੀ ਮੰਿ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ ਨਿੀਆਾਂ ਪ੍ਰਖਾਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦ ਬਾਰਾ ਸ਼ ਰੂ ਹ ੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਕਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹ।ੈ ਕਿਸੇ ਿੀ ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਸਧਾਾਂਤ ਬਾਰੇ ਿਦੇ ਿੀ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਕਿ ਇਹ 
‘ਸੱਚਾ’ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਾਂ ਿੀ ਿਠਨ ਪ੍ਰਖਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿਸਿੱਟੀਆਾਂ ਕਿੱਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਿਿ ਕਨੱਿਲ ਚ ੱਕਿਆ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਬਾਰ ੇ
ਕਸਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸਧਾਾਂਤ ਪ੍ਕਹਲੇ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨਾਲੋ ਕਬਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਝ ਠਲਾਉਣ 
ਿਾਲੀਆਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਖਆਿਾਾਂ ਕਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ੱਖੋਂ ਸਫਲ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

ਯੂਨਾਨੀ ਦਾਰਸ਼ਕਨਿ ‘ਅਸਰਤੂ’ (384-322 ਈਸਿੀ ਪ੍ੂਰਿ) ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ ਿੀਹਿੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਿਕਿਆਨੀ ‘ਅਲਬਰਟ 
ਆਈਨਸਟਾਈ’ (1879 -1955 ਈਸਿੀ) ਤੱਿ ਦਾ ਭੌਕਤਿਕਿਕਿਆਨ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਦਾ ‘ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦੀ’ ਕਿਿਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਿਾਰ 
ਕਦੱਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।  

ਅਸਰਤੂ ਸਾਰੀ ਕਸਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਹੱਕਸਆਾਂ ਕਿੱਚ ਿੰਡਦੇ ਹਨ: “ਭੂ-ਿੋਲ9” ਅਤੇ “ਖ-ਿੋਲ10”। ‘ਭੂਿੋਲ’ ਪ੍ਕਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ 
(ਨਾਸ਼ਿਾਨ) ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਮਾਨਿ ਲੋਿਾਾਂ ਦਾ ਿਸੇਰਾ ਹੈ। ‘ਖਿੋਲ’ ਿਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੰਤੂ ਓਦਾਾਂ ਅਪ੍ਕਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭੂਿੋਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਦਾਰਥ 
ਚਾਰ ਮ ੱਖ ਤੱਤਾਾਂ ਕਮੱਟੀ, ਪ੍ਾਣੀ, ਅੱਿ ਅਤੇ ਹਿਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਬਰ ਜਾਾਂ ਆਿਾਸ਼ ਅਪ੍ਕਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰ-ਰਕਹਤ ਤੱਤ 
‘ਈਥਰ’ ਦਾ ਬਕਣਆ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਿਰਕਹ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਸੰਪ੍ੂਰਣ ਸਮਿੇਂਦਰੀ ‘ਸਫਕਟਿ11 ਿੋਕਲਆਾਂ’ ਕਿੱਚ ਜੜ੍ੇ ਹਏੋ ਹਨ। 
ਇਹ ਿੋਲੇ ਕਨਯਮਤ ਦਰ ਨਾਲ ਕਨਰੰਤਰ ਕਿਿਤਾਿਾਰ ਚਾਲ ਨਾਲ (ਭੂਿੋਲ ਦ ਆਲੇ) ਘ ੰਮਦ ੇਹਨ। ਭੂਿੋਲ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਭਾਰੀਆਾਂ 
ਿਸਤਾਾਂ, ਿ ਰੂਤਾ ਸ਼ਿਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ, ਕਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਿਲ ਨੂੰ ਕਡਿਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਿੇਂਦਰ ਭੂਿੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿ ਿੇਂਦਰ ਹੈ। 
ਹਿਾ ਿਰਿੀਆਾਂ ਹਲਿੀਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਿਲ ਉੱਠਦੀਆਾਂ ਹਨ।  

ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਭੌਕਤਿਕਿਕਿਆਨ ਲਿ ਪ੍ਿ ਦੋ ਹਿਾਰ ਸਾਲ, ਸਤਾਰਿੀਂ ਸਦੀ ਤੱਿ, ਸਹੀ ਮੰਕਨਆ ਕਿਆ ਜਦ ਤਿ ਕਿ ਯੂਰਪ੍ 
ਦੇ ਤੀਰਥੰਿਰ ਕਿਕਿਆਨੀਆਾਂ – ‘ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ’ (Copernicus, 1473–1543 ਈਸਿੀ), ‘ਟਾਈਿੋ ਬਰਾਹੇ’ (Tycho Brahe, 
1546-1601 ਈਸਿੀ), ‘ਿੈਲੀਲੀਓ’ (Galileo, 1564-1642 ਈਸਿੀ ), ‘ਡੇਿਾਰਟ’ (Decartes, 1596-1650 
ਈਸਿੀ), ‘ਕਨਊਟਨ’ (Newton, 1643-1727 ਈਸਿੀ) - ਨੇ ਇਹ ਕਸੱਧ ਿੀਤਾ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਭੌਕਤਿਕਿਕਿਆਨ ਨਾ ਸਹੀ 
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ ਨਾਸਬ (ਕਿਿਹਾਰੀ) ਸੀ। ਚਲਦੇ ਨੌਿਾ12 (ਜਹਾਿ) ਦੇ ਮਸਤੂਲ13 ਦੇ ਕਸਖਰੋਂ ਸ ਟੇ ਿਏ ਪ੍ੱਥਰਾਾਂ ਦੇ ਤਜਰਕਬਆਾਂ ਤੋਂ 
ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲੱਿਾ ਕਿ ਪ੍ੱਥਰ ਮਸਤੂਲ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਾਂ ਕਿੱਚ ਕਡਿਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਸਤੂਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਜੋ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਦੀ 
ਭਕਿੱਖਬਾਣੀ ਿਕਹਦੰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿੈਲੀਲੀਓ ਦੇ ਦੂਰਬੀਨ ਦ ੇਕਨਰੀਖਣਾਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲੱਿਾ ਕਿ ਬਰਕਹਸਪ੍ਤੀਿਰਕਹ (ਜੂਪ੍ੀਟਰ) ਦ ੇ
ਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਘ ੱਮਣ ਿਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਉਪ੍-ਿਰਕਹ ਿੀ ਹਨ ਜੋ ਭੂਿੋਲ ਦ ਆਲੇ ਨਹੀ ਘ ੰਮਦੇ ਕਜਿੇਂ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ 
ਦੇ ਕਨਰੀਖਣਾਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਕਦਖਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ ੱਿਰਿਰਕਹ (ਿੀਨਸ) ਦੇ ਕਿਕਭੰਨ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸੰਿੇਤ ਕਦੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ ੱਿਰਿਰਕਹ 
ਧਰਤੀ (ਭੂਿੋਲ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਰਜ ਦ ਆਲੇ ਘ ੱਮਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਿੀ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ, ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨੂੰ ਝ ਠਲਾਉਣ 
ਿਾਲੇ, ਸਬੂਤ ਸਤਾਰਿੀਂ ਸਦੀ ਕਿਚੱ ਇਿੱਠੇ ਿੀਤ ੇਿਏ। ਿੈਲੀਲੀਓ ਅਤੇ ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ ਿਰਿ ੇਕਿਕਿਆਨਿਾਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸਾਾਂ ਉੱਪ੍ਰ 
ਆਧਾਰਤ ‘ਕਨਊਟਨ ਦਾ ਭੌਕਤਿਕਿਕਿਆਨ’ ਅਰਸਤੂ ਦ ੇਭੌਕਤਿਕਿਕਿਆਨ ਨਾਲੋ ਿਕਰਸ਼ਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹ ਤ 
ਸਾਰੀਆਾਂ ਿ ਦਰਤੀ ਪ੍ਕਰਘਟਨਾਿਾਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਿਰਣਨ ਿੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਸਿੀਆਾਂ ਜ ੋਅਰਸਤੂ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨਹੀ ਸੀ ਿਰ ਸਿਦਾ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸਮ ੰਦਰੀ ਜਿਾਰਭਾਟਾ14 ਦਾ ਚੰਦ ਦੀ ਿਤੀ ਨਾਲ ਸਕਹਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਿ ਰੂਤਾ ਸ਼ਿਤੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਨਾਲ 

 
9 ਭੂ - ਿੰ. ਧਾ- ਹੋਣਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ. (ਦੇਖੋ, ਅਭੂ) ਿਮਝਣਾ, ਢੂੰਢਣਾ, ਵਦਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਅਵਧਕ ਹੋਣਾ, ਘੇਰਨਾ, ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਥਾਪਣਾ, ਵਜੁੱਤਣਾ, ਇਕੁੱਠਾ 
ਕਰਨਾ। (2) {ਿੰਿਯਾ}. ਵਪਰਵਥਿੀ। (3) ਇੁੱਕ ਦੀ ਵਿਣਤੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਪਰਵਥਿੀ ਇੁੱਕ ਮੰਨੀ ਹੈ। (4) ਅਿਥਾਨ. ਥਾਾਂ। (5) ਯਿਯ ਦੀ ਅਿਵਨ। (6) ਭੂਤ 
(ਤਤਵ) ਦਾ ਿੰਖੇਪ. "ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਵਪ ਵਿਰੰਦਾ". (ਿੂਹੀ ਛੰਤ ਮਃ ੧)। (7) ਿੰ. ਭਰ. ਵਭਰਕੁਵਟ. ਭੌਂਹ. "ਰੰਕ ਕਰਵਹ ਰਾਜਾ ਭੂਬੰਕ". (ਿੁਪਰਿੂ) ਟੇਢੀ ਭੌਂਹ 
ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਕ (ਕੰਿਾਲ) ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ. [ਮਃ ਕੋਃ] – ਅਰਥਾਤ ਭੂਮੀ ਿੋਲਾਕਾਰ 
10 ਖ – ਖਾਲੀ ਆਕਾਸ਼, ਅਰਥਾਤ ਿੋਲਾਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 
11 ਿਫਵਟਕ - ਿੰ. स्फटिक. {ਿੰਿਯਾ}. ਵਬੁੱਲੌਰ. ਪੁਰਾਣਾਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਇਿ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇਿਤੇ ਅਤੇ ਵਰਖੀ ਪਵਹਰਦੇ ਹਨ. ਅੁੱਜ ਕਲ ਉੱਤਮ ਐਨਕਾਾਂ ਭੀ ਇਿ 
ਦੀਆਾਂ ਬਣਦੀਆਾਂ ਹਨ. Crystal । (2) ਆਤਸ਼ੀ ਸ਼ੀਿਾ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
12 ਨੌਕਾ - ਿੰ. {ਿੰਿਯਾ}. ਨਾਿ. ਵਕਸ਼ਤੀ. ਬੇੜੀ. ਭੋਜ ਰਵਚਤ. "ਯੁਕ੍ਵਤਕਲਪਤਰੁ" ਵਿੁੱਚ ਨੌਕਾ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਲਹਾਜ ਨਾਲ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਨਾਮ ਵਲਖੇ 
ਹਨ:-§.[ਮਃ ਕੋਃ] 
13 ਮਿਤੂਲ - ਪੁਰਤ. __ {ਿੰਿਯਾ}. ਜਹਾਜ ਦਾ ਥੰਮਿ, ਵਜਿ ਨਾਲ ਬਾਦਬਾਨ ਬੰਨ੍ੀਦਾ ਹੈ. Mast. [ਮਃ ਕੋਃ] 
14 ਜਵਾਰਭਾਟਾ - {ਿੰਿਯਾ}. ਅ਼ __ ਜਜ਼ਰੋਮਦ. ਿਮੰੁਦਰ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਿਧਣਾ ਅਤੇ ਘਟਣਾ, ਜੋ ਿੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਵਪਰਵਥਿੀ ਦੀ ਵਖੁੱਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Ebb and 
flow of the tide. [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਕਿਚਲਣ (ਤਬਦੀਲੀ) ਦੀ ਕਿਆਕਖਆ ਿੀ ਕਨਊਟਨ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨਾਲ ਸੌਖੀ ਹੋ ਿਈ ਸੀ। 

ਦੋ ਸਦੀਆਾਂ ਤੱਿ ਕਨਊਟਨ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ ਸਰਿ ਸਰੇਸ਼ਠ ਕਰਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝ ਠਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨਾਿਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੇਿਾਾਂ ਿਕਤਸ਼ੀਲ ਿਸਤੂਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਕੱਸਆਿਾਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾਰਿ ਹੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਿਾ। ਇਸੇ ਕਸਧਾਾਂਤ 
ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਿੇਂ ਿਰਕਹ, ਿਰ ਣ (ਨੈਪ੍ਚੂਨ), ਦੀ ਖੋਜ ਿੀ ਿੀਤੀ ਿਈ। ਪ੍ਰ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਫਲਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ 
ਇਹ ਕਸਧਾਾਂਤ ਬ ੱਧਿਰਕਹ ਦੇ ਿਿਸ਼ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਿਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਿਆਕਖਆ ਿਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥੱ ਕਰਹਾ। ਕਨਊਟਨ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ 
ਿ ਝ ‘ਉਪ੍-ਪ੍ਰਮਾਣਿੀ’ ਿਣਾਾਂ ਦੇ ਿਤੀਰੇ ਦੀ ਚੰਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕਿਆਕਖਆ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਰਹਾ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ‘ਸਾਪ੍ੇਖਤਾ 
ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ’ ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਮੱਕਸਆਿਾਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਿਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਸਧਾਾਂਤ ਉਨ੍ਾਾਂ ਿ ਦਰਤੀ ਪ੍ਕਰਘਟਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਹੀ 
ਿਰਣਨ ਿਰਨ ਕਿੱਚ ਿਾਮਯਾਬ ਕਰਹਾ ਕਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਕਨਊਟਨ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ ਝ ਠਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਿੇਲੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਖੇਤਰਾਾਂ ਕਿੱਚ ਿੀ 
ਇਸ ਨੂੰ ਿਾਮਯਾਬੀ ਕਮਲੀ ਕਜੱਥ ੇਕਨਊਟਨ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ ਸਫਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਉਪ੍ਰੰਤ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨੇ ਹਰੋ ਿੀ 
ਿਈ ਭਕਿੱਖਬਾਣੀਆਾਂ ਿੀਤੀਆਾਂ ਜ ੋਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਾਂ। ਉਸ ਦੇ ‘ਕਿਕਸ਼ਸ਼ਟ ਸਾਪ੍ੇਖਤਾ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ’ ਨੇ ਕਸੱਧ ਿੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਿ 
ਦਾ ‘ਦਿਿਮਾਨ’ (‘ਮਾਸ’) ਉਸ ਦੇ ‘ਿੇਿ’ ‘ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਸ ‘ਿਕਣਤਿ ਫਲਨ15’ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਿੇਿ 
ਿਧਣ ਨਾਲ ਦਿਿਮਾਨ ਿੀ ਿਧਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਿਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਕਰਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਨੀ ਪ੍ਿੇਿੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 
ਦੇ ਮੰਤਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ)। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਕਦਖਾਇਆ ਕਿ ‘ਦਿਿਮਾਨ’ ਅਤੇ ‘ਊਰਜਾ’ ਆਪ੍ਸ ਕਿੱਚ ਰੂਪ੍ਾਾਂਤਰਣ ਰਾਸ਼ੀਆਾਂ ਹਨ, ਭਾਿ 
ਦਿਿਮਾਨ ਊਰਜਾ ਕਿੱਚ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿਿਮਾਨ ਕਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ16। ਹ ਣ ਤੱਿ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨੂੰ ਝ ਠਲਾਉਣ 
ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਿੋਕਸ਼ਸਾਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਧ ਕਨਿ ਭੌਕਤਿਕਿਕਿਆਨੀਆਾਂ ਲਈ ਇੱਿ ਬਹ ਤ ਿੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ 
ਜਦੋਂ ਿੀ ਿੋਈ ਇਸ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨੂੰ ਝ ਠਲਾਉਣ ਕਿੱਚ ਿਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕਿਆ ਤਾਾਂ ਇਹ ਭੌਕਤਿਕਿਕਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਿੀ ਕਿੱਚ ਇੱਿ ਮਹਾਨ 
ਿਦਮ ਹੋਿੇਿਾ। 

ਉੱਪ੍ਰਲਾ, ਕਿਕਿਆਨ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ੍ ਕਜਹਾ ‘ਝ ਠਲਾਉਣੀਿਰਣ’ ਕਿਧੀ ਦਾ ਕਿਿਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਾਂ 
ਹੋਰ ਸਮਕੱਸਆਿਾਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਿਰਨਾ ਿੀ ਠੀਿ ਨਹੀ ਹਿੋੇਿਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਕਨਯਮ ਨੂੰ 
ਝ ਠਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਕਿਆਨ ਕਿਚੱ ਸਾਰਕਥਿ ਤਰੱਿੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਕਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਿੀ ਦ ੇਹੋਰ ਿੀ ਿਈ ਪ੍ਕਹਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਿੱੀ 
ਕਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇ ਦ ੇਸਥਾਪ੍ਤ ਕਪ੍ਠੱ-ਭੌਕਮਿ ਕਿਆਨ (ਪ੍ਰੋਖ ਕਿਆਨ) ਦਾ ਿੀ ਬਹ ਤ ਮਹੱਤਿਪ੍ਰੂਨ ਰੋਲ ਹ ਦੰਾ ਹੈ; ਕਿਕਿਆਨ 
ਿਦਮਿਾਰ ਕਿਿਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ ਸ਼ਟੀ’ ਿਰਨ ਨਾਲ ਕਿਕਿਆਨ ਭਾਿਪ੍ੂਰਨ ਕਿਿਾਸ ਿਰਦਾ ਹੈ।  

ਝੁਠਲਾਉਣਿਾਦ ਦੀਆਾਂ ਿੀਮਾਿਾਾਂ 
ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਨਯਮਾਾਂ ਨੂੰ ਿਦੇ ਿੀ ਪ੍ਰੇਖਣਯੋਿ ਤੱਥਾਾਂ ਦੀ ਇੱਿ ਸੀਮਤ ਲੜ੍ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਨਿਮਨਾਤਮਿ ਤਰਿ ਦ ਆਰਾ ਸਥਾਪ੍ਤ 
ਨਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਜਦ ਕਿ ਇੱਿ ਕਨਯਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਿ ਇਿਕਹਰੇ ਕਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੇਖਣਯੋਿ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕਨਿਮਨਾਤਮਿ ਤਰਿ 
ਦ ਆਰਾ ‘ਝ ਠਲਾਇਆ’ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅਨੇਿਾਾਂ ਇਿੱਠੇ ਿੀਤੇ ਤੱਥ ਿੀ ਕਨਯਮ ਨੂੰ ਕਨਰਸਦੰੇਹ ਸਚੱਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਝ ਠਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਿ ਹੀ ਤੱਥ ਿਾਫੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। “ਸਾਰੇ ਹੰਸ ਕਚਟੱੇ ਹ ਦੰੇ ਹਨ” ਇਸ ਿਥਨ ਨੂੰ ‘ਕਸਰਫ ਇੱਿ’ 
ਿਾਲਾ ਹੰਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਿਰਿੇ ਝ ਠਲਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ‘ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦ’ ਦੀ ਕਿਆਕਖਆ ਲਈ ਇਹ ਸਰਲ ਕਦਿਸ਼ਟਾਾਂਤ 
ਤਾਾਂ ਿਾਫੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੈ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਨ ਦੀਆਾਂ ਸਮਕੱਸਆਿਾਾਂ ਇੰਨੀਆਾਂ ਸਰਲ ਨਹੀ ਹ ੰਦੀਆਾਂ। ਕਿਕਿਆਨ ਕਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਿਨਾ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਕਸਧਾਾਂਤ’ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਿਰਨ ਿਾਲਾ ‘ਪ੍ਰੇਖਣਾਤਮਿ ਤਥੱ’ ਜਾਾਂ ਕਫਰ ‘ਕਸਧਾਾਂਤ’ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ 
ਕਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤਾਰਕਿਿ ਪੱ੍ਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜ੍ਾ।  

ਜਦੋਂ ਿੋਈ ਪ੍ਰਯੋਕਿਿ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਕਨਯਮ ਦੀ ਭਕਿੱਖਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਾਂਦਾ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀ ਿਕਹ 
ਸਿਦੇ ਕਿ ਕਸਧਾਾਂਤ ਜਾਾਂ ਕਨਯਮ ਹੀ ਿਲਤ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਤੱਥ ਿੀ ਿਲਤ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ, ਕਿਕਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ ਆਮ ਹ ਦੰਾ ਹੈ। 
ਇਿੱਲੀ ਤਾਰਕਿਿ ਦਲੀਲ ਇਸ ਦਾ ਕਨਰਣਾ ਨਹੀ ਲੈ ਸਿਦੀ। ਕਸਧਾਾਂਤ ਨੂੰ ਝ ਠਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰੇਖਣਾਤਮਿ ਤੱਥ ਨੂੰ ਿੀ 
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੱਦ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਿਰਿੇ ਿਰ ਣਿਰਕਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਚੱ ‘ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ’ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨੂੰ ਕਤਆਕਿਆ ਨਹੀ 
ਸੀ ਕਿਆ। ਇਸ ਿਰਿੇ ਇਿੱਲੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਤਮਿ ਤੱਥਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨੂੰ ਝ ਠਲਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਿਦਾ ਜੋ ‘ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦ’ 
ਦੀ ਿਮਿੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਿਾਸਤਿ ਕਿੱਚ ਿੋਈ ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਸਧਾਾਂਤ ਿ ੰਝਲਦਾਰ ਕਿਆਪ੍ਿ ਿਥਨਾਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹ ੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਕਿਕਿਆਨਿ ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਸਹਾਇਿ ਸ਼ਰਤਾਾਂ (ਉਪ੍ਾਧੀਆਾਂ) ਜ ੜ੍ੀਆਾਂ ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਕਿਿ ਤੱਥਾਾਂ 
ਜਾਾਂ ਮਾਪ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜ੍ੀਆਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਰੰਭਿ ਪ੍ਰਸਕਥਤੀਆਾਂ’ (ਸ਼ਰਤਾਾਂ) ਕਜਿੇਂ ਮਾਪ੍ ਯੰਤਰ, ਪ੍ਰਯੋਿਕਿਧੀ ਆਕਦ ਿੀ ਿਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਾਂ 

 
15 ਿਵਣਤਕ ਫਲਨ – ਇੁੱਕ ਰਾਸ਼ੀ (ਜਾਾਂ ਪਵਰਮਾਣ) ਵਜਿ ਦਾ ਆਾਂਵਕਆ ਮੁੁੱਲ ਵਕਿੇ ਹੋਰ ਆਾਂਵਕਆ ਮੁੁੱਲ ਮੁੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਿ ਮੁੁੱਲ ਨਾਲ ਬਦਲੇ। 
16 ਆਈਨਿਟਾਈਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਿਮੀਕਰਨ ਹੈ E = m c2, ਵਜੁੱਥੇ E = ਊਰਜਾ, m = ਦਰਿਮਾਨ, c = ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਾਾਂ ਿੇਿ।  
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ਹਨ। ਿਲਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿ ਪ੍ਰਸਕਥਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਕਜਿ ਨਤੀਜੇ ਿੀ ਿਲਤ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਨੰਿੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸੂਰਜ 
ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਇਿੱਠੇ ਿੀਤੇ ਅੰਿੜ੍ੇ, ਿੈਲੀਲੀਓ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨੇ ਿਲਤ ਸਾਬਤ ਿੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਿੈਲੀਲੀਓ ਇਹ ਕਦਖਾਉਣ 
ਕਿਚ ਿਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਇੱਿ ਪ੍ਕਰਪੂ੍ਰਣ ਇਿਸਾਰ ਸਤਹ ਿਾਲਾ ਿੋਲਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਉੱਪ੍ਰ ਖੱਡਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਹਾੜ੍ੀਆਾਂ 
ਹਨ; ਇਸ ਕਿੱਚ ਨੰਿੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਿੱਠੇ ਿੀਤੇ ਤੱਥ ਿਲਤ ਸਨ। ਿੋਈ ਿੀ ਕਸਧਾਾਂਤ ਇਿੱਲੇ ਤੱਥਾਾਂ ਦੇ ਕਸਰ ‘ਤੇ ਝ ਠਲਾਇਆ ਨਹੀ 
ਜਾ ਸਿਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਿਲਤ ਹੋਣ। ‘ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦ’ ਦੀ ਇਹ ਿੱਡੀ ਮ ਸ਼ਿਲ ਹੈ। 

ਸਦੀਆਾਂ ਤੋਂ ਸਿੀਿਾਰਤ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕਿੱਚ ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ (1543 ਈਸਿੀ) ਦੇ ਸਰੂਜ-ਿੇਂਦਰਤ ਕਸਧਾਾਂਤ 
ਕਿਰ ੱਧ ਹੋਰ ਿੀ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਆਪ੍ੱਤੀਆਾਂ ਉਠਾਈਆਾਂ ਿਈਆਾਂ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਿੱਚੋਂ ਇੱਿ ਇਹ ਿੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਿਰ ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ ਦ ਆਲੇ 
ਿਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਆਪ੍ਣੇ ਧ ਰੇ ਦ ਆਲੇ ਿੀ ਘ ਮੱ ਰਹੀ ਤਾਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ‘ਤੇ ਿੋਈ ਿੀ ਕਬੰਦ  ਇੱਿ ਖਾਸ ਰਫਤਾਰ 
ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਪ੍ੱਥਰ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਕਮਨਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸ ੱਕਟਆ ਜਾਿੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ 
ਿ ਦਰਤੀ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਿੋਂਦਰ ਿਲ ਨੂੰ ਕਡੱਿੇਿਾ। ਜਦ ਇਹ ਪ੍ੱਥਰ ਕਡਿ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕਮਨਾਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਘ ੱਮਦਾ ਹੋਣ 
ਿਰਿੇ ਉਸ ਕਟਿਾਣੇ ਤੋਂ ਅਿਾਾਂਹ ਚੱਲੇ ਕਿਆ ਹੋਿੇਿਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ੱਥਰ ਸ ੱਕਟਆ ਹੋਿੇਿਾ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ੍ ਜਦ ਤੱਿ ਪ੍ੱਥਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪ੍ਰ 
ਪ੍ਹ ੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਕਿੱਚ ਕਮਨਾਰ ਅੱਿੇ ਿਧ ਕਿਆ ਹੋਿੇਿਾ। ਇਸ ਿਰਿੇ ਪ੍ੱਥਰ, ਕਮਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਿੇ ਕਡੱਿੇਿਾ। 
ਪ੍ਰ ਅਸਲ ਕਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀ ਹ ਦੰਾ ਹੈ। ਪ੍ੱਥਰ ਕਬਲਿ ਲ ਕਮਨਾਰ ਦੇ ਪ੍ੈਰਾਾਂ ਕਿੱਚ ਹੀ ਕਡਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ 
ਕਿ ਧਰਤੀ ਘ ੱਮ ਨਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ ਝੂਠਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਿੀ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਿਏ ਕਿ ਜੇਿਰ ਧਰਤੀ ਸੱਚ ਮ ੱਚ ਹੀ ਆਪ੍ਣੇ ਧ ਰੇ ਦ ਆਲੇ ਘ ੱਮ 
ਰਹੀ ਹ ੈਤਾਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਈਆਾਂ ਖ ਲ੍ੀਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ ਭੂਤਲ ਤੋਂ ਿਿਾਹ ਮਾਰੀਆਾਂ ਉੜ੍ਦੀਆਾਂ ਨਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਕਜਿੇਂ ਕਿਸ ੇ
ਭੂਆਾਂਟਣੀ ਖਾਾਂਦ ੇਚੱਿੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਈਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਹ ੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦ ਆਲੇ ਿੀ ਘ ਮੱ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਪ੍ੱਛੇ 
ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਛੱਡ ਜਾਾਂਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ ਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ ਕਬਲਿ ਲ ਹੀ ਿਲਤ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਾਾਂ ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਪ੍ੱਤੀਆਾਂ ਦੇ ਕਿਰ ੱਧ ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ ਿੋਲ ਿੋਈ ਜਿਾਬ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਿੇਲੇ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਹੀ 
ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਦਾ ਸਦੀਆਾਂ ਪ੍ ਰਾਣਾ ਕਸਧਾਾਂਤ ਲੋਿਾਾਂ ਦੇ ਮਨਾਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚ ੱਿਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨੱਿਲ ਿੇ ਲੋਿ ਹੋਰ ਿ ਝ 
ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਨ ਸਿਦੇ। ਸਮੱਕਸਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ ਿੋਲ ਿਰਕਹ ਿਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਾਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਅੰਿੜ੍ੇ ਨਹੀ ਸਨ। ਇਥੱ ੇ
ਿਮਿੋਰੀ ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ ਦੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਦੀ ਨਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਿਰਨ ਦ ੇਸਬੂਤ ਮਜੌੂਦ ਨਹੀ ਸਨ। ਪ੍ਰ ਕਫਰ ਿੀ 
ਇਸ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਕਰਆ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ‘ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦ’ ਦੀ ਮੰਿ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਸਧਾਾਂਤ ਨਹੀ, ਮਾਪ੍ ਅੰਿੜ੍ੇ ਿਲਤ ਸਨ। 
ਪ੍ਰਖੇਣਾਤਮਿ ਸਬੂਤ ਤਾਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ੋਿਕਹੰਦ ੇਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਸਰਸ਼ਟੀ ਿੇਂਦਰਮਈ ਧਰਤੀ ਦ ਆਲੇ ਘ ੱਮ ਰਹੀ ਹ ੈਜੋ ਆਮ ਹਰ ਰਿੋ 
ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਿਕਣਤਕਿਕਿਆਨ ਅਤੇ ਿੋਪ੍ਰਨੀਿਸ ਦੇ ਸਮਿਾਲੀ ਿਕਣਤਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਜੱਦੋਜਕਹਦ 
ਿਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਧਾਾਂਤ ਅਿਲੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਕਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਿੇ ਆਇਆ। 1609 ਈਸਿੀ ਕਿਚੱ 
ਿੈਲੀਲੀਓ ਦੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਿਾਢ ਨੇ ਸਭ ਿ ਝ ਬਦਲ ਕਦੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਿੱਠੇ ਿੀਤੇ ਪ੍ਰੇਖਮਾਤਮਿ ਅੰਿੜ੍ੇ ਕਨਰਣਾਇਿ ਸਾਬਤ 
ਹੋਏ। ਨਿੇਂ ਅੰਿਕੜ੍ਆਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਕਲਆ ਕਦੱਤੀ। ਹ ਣ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਿਰਨਾ ਕਪ੍ਆ ਕਿ ਚੰਦ ਦੀ ਸਤਹ ਖੜ੍ਬੜ੍ੀ 
ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਹਾੜ੍ੀਆਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? 

ਿੈਲੀਲੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਰਫ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਤੁੱਕ ਹੀ ਿੀਮਤ ਨਹੀ ਿੀ, ਉਿਦੀ ਦੇਣ “ਯਾਾਂਵਤਰਕੀ17” ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੁੱਚ ਿੀ 
ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ, ਵਜਿ ਨੇ ਅਰਿਤੂ ਦੀ ਯਾਾਂਵਤਰਕੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਿ ਨੇ ‘ਿੇਿ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਿੇਿ’ ਿਰਿੇ ਿੰਕਲਪਾਾਂ ਦਾ ਵਨਖੇੜਾ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਿੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਿਰ ਥੁੱਲੇ ਿਭ ਿਿਤੂਆਾਂ ‘ਿਵਥਰ ਪਰਿੇਿ’ (ਿੇਿ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਰ) ਨਾਲ ਥੁੱਲੇ 
ਨੂੰ ਵਡਿਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਅੁੱਜ ਕੁੱਲ ਇਿ ‘ਿਵਥਰਅੰਕ’ ਨੂੰ ‘ਿੁਰੂਤਿੀ ਿਵਥਰਅੰਕ’ (‘g’) ਵਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਿ ਨੇ ‘ਿਾਪੇਖਕ ਿਤੀ’ 
ਦਾ ਿੰਕਲਪ ਿੀ ਵਿਕਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਿ ਯੰਵਤਰਕੀ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਉਿ ਨੇ ਿਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਦੁੱਤਾ ਵਕ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਿਵਥਤ ਹਰ 
ਿਿਤੂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੀ ਿਤੀ ਦਾ ਵਹੁੱਿਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਿੇ ਕਰਕੇ ਵਮਨਾਰ ਤੋਂ ਵਡਵਿਆ ਪੁੱਥਰ ਮੀਨਾਰ ਦ ੇ
ਪੈਰਾਾਂ ਵਿੁੱਚ ਹੀ ਵਡੁੱਿੇਿਾ ਨਾ ਵਕ ਉਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਕਉਂਵਕ ਪੁੱਥਰ ਅਤੇ ਮੀਨਾਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਵਨੁੱਖੜਿਾਾਂ ਵਹੁੱਿਾ ਹਨ।  

ਿੈਲੀਲੀਓ ਦੇ ਪ੍ੂਰਕਨਆਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਿੈਪ੍ਲਰ ਅਤੇ ਕਨਊਟਨ ਿਰਿੇ ਕਿਕਿਆਨੀਆਾਂ ਨੇ ਭਕੌਤਿਕਿਕਿਆਨ ਅਤੇ 
ਯਾਾਂਕਤਿਿੀ ਨੂੰ ਅੱਿੇ ਿਧਾਇਆ। ਕਨਊਟਨ ਨੇ ਿੈਲੀਲੀਓ ਦ ੇ“ਬਲ” ਦੇ ਸੰਿਲਪ੍ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ‘ਬਲ’ ਉਹ ਹ ੰਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਨਸਚਲ ਿਸਤੂ ਕਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਿੇਿ’ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਕਤੰਨ “ਿਤੀ ਦੇ ਕਨਯਮਾਾਂ” ਨੇ ‘ਖਿੋਲ ਯਾਾਂਕਤਿਿੀ’ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਕਸਆਿਾਾਂ 
ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀ ਿੀਤੀਆਾਂ ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪ੍ਰ ਿਸਤੂਆਾਂ ਦੀ ਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿਚੱ ਿੀ ਿੱਡਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਨਯਮਾਾਂ 

 
17 ਯਾਾਂਵਤਰਕੀ – ਇਹ ਭੌਵਤਕਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਵਜਿ ਵਿੁੱਚ ਿਤੀ ਅਤੇ ਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬਲਾਾਂ (ਯੰਤਰਣਾਾਂ) ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ 
ਹੈ।  
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ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਿੈਮਾਨਾਾਂ ਰਾਹੀ ਉੜ੍ਨ ਅਤੇ ਪ੍ ਲਾੜ੍ੀ ਯਾਤਰਾ ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਬਲ ਬਣੇ ਹਾਾਂ।  

ਇਨ੍ਾਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਿਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਝ ਠਲਾਉਣਿਾਦ’ ਦਾ ਿ ਝ ਿ ਝ ਕਸੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕਸਧਾਾਂਤ ਕਿਕਿਆਨ ਦੀਆਾਂ ਇਨ੍ਾਾਂ 
ਤਰੱਿੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਤੋਖਜਨਿ ਕਿਆਕਖਆ ਨਹੀ ਿਰ ਸਿਦਾ। ਕਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦਾ ਕਸਰਫ ‘ਝ ਠਲਾਉਣੀਿਰਣ’ ਹੀ ਨਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਬਲਕਿ 
ਕਪ੍ੱਠ-ਭੂਮੀ ਕਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਸਬੂਤ ਇਿੱਠੇ ਿਰਿੇ ਨਿੇਂ ਕਸਧਾਾਂਤ ਕਿਿਸਤ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੋਈ ਿੀ ਕਸਧਾਾਂਤ ਇੱਿ ਦਮ ਛੱਡ ਨਹੀ 
ਕਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ। ਕਿਕਿਆਨ ਦੇ ਕਿਿਾਸ ਕਿੱਚ ਕਿਕਿਆਨੀਆਾਂ ਦੀ ਬਕੌਧਿ ਿਾਬਲੀਅਤ, ਿਰਸਾਾਂ-ਬੱਧੀ ਅਣਥੱਿ ਕਮਹਨਤ, ਕਸਰੜ੍ਤਾ, 
ਕਜਕਿਆਸਾ ਅਤੇ ਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਖਣਾਤਮਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਕਿਿ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਕਿਆਨਿ ਸਕਭਆਚਾਰ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਰਣ 
ਭੂਕਮਿਾ ਅਦਾ ਿਰਦੀ ਹੈ। 

ਿਾਵਰੰਿਟਨ 
20 ਜੂਨ 2016 

 


