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ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

ਜਾਵਤ (ਵਿਵਿਓਤਰ) ਦੀਆਂ ਵਕਸਿਾਂ
ਵਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਨਆਇ ਵਿਚ ਭਰਿ-ਭਲੇ ਵਖਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਖੰ ਡਨ (ਕੰ ਟਕ1 ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਣ) ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਵਿਚ ਵਿਰੋਿੀ ਪੁੱ ਖ ਦਾ ਬੇਤਕਾਪਣ ਵਦਖਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਖ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਿਾਦੀ ‘ਛਲ’ ਅਤੇ ‘ਜਾਵਤ’ ਿਰਿੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਯੋਿ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਛਲ ਇਕ ਐਸਾ ਨਾਿਾਵਜਬ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਵਕਸੇ ਕਿਨ ਦੇ ਿਨੋਰਿ ਨੂੰ ਿਲਤ ਭਾਿਅਰਿਾਂ ਵਿਚ
ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਵਤ ਜਾਂ ਵਿਵਿਓਤਰ ਵਿਚ ਨਾਿਾਵਜਬ ਉੱਤਰ ਝੂਠੀ
ਤਲਨਾ ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਸਿਰੂਪਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਵਕ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪਵਹਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ
ਦੀ ਆਪੁੱ ਤੀ (ਜਾਂ ਵਿਰੋਿਤਾ) ਤੋਂ ਜਨਿ (ਜਾਯਤੇ ਅਰਿਾਤ ਜਾਇ2) ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਵਤ (ਵਿਅਰਿ ਜਾਂ
ਫਜ਼ੂਲ ਉੱਤਰ) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੁੱ ਤੀ ਸਿਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਅਸਿਰੂਪਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਿਤਾ, ਇਲਜ਼ਾਿ ਜਾਂ
ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਇੁੱ ਿੇ ਇਹ ਵਿਆਨ ਵਿਚ ਰੁੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੰ ਦਿਾਦ
ਵਿਚ ਜਾਵਤ ਦੀ ਿਹੁੱ ਤਤਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਨੇ ਿਾਨੇ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਿਰਿਕੀਰਤੀ ਜਾਵਤ ਦੀ ਖਾਸ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀ ਸਿਝਦੇ। ਕਈ ਬਾਰ, ਵਿਵਿਆਨਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਿਲਤ ਪੂਰਿ-ਿਾਰਣਾਿਾਂ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ
ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਿਲਤ ਵਸਿਾਂਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਲਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ (ਜਾਵਤ) ਦੀਆਂ ਵਕਸਿਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਿੰਦ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਚੌਿੀ ਵਕਸਿ ਦੀ ਜਾਵਤ (ਵਿਵਿਓਤਰਾਂ) ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਦੁੱ ਤਾ
ਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ “ਸਿ3” (ਜਾਂ ਸੰ ਤਲਨ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ:
(1) ਸਾਿਰਿਯ-ਸਿ (ਸਿਰੂਪਤਾ ਜਾਂ ਸਿਜਾਵਤ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (2) ਿੈਿਰਿਯ-ਸਿ (ਵਿਜਾਵਤਅਤਾ ਜਾਂ ਅਸਿਰੂਪਤਾ ਦਾ
ਸੰ ਤਲਨ), (3) ਉਤਕਰਸ਼-ਸਿ (ਅਵਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (4) ਅਪਕਰਸ਼-ਸਿ (ਕਿੀ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (5) ਿਰਣਯ-ਸਿ
(ਵਿਿਾਦਪੂਰਣ (ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਿ) ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (6) ਅਿਹਣਯ-ਸਿ (ਵਿਿਾਦਹੀਣ ਜਾਂ ਵਨਰਸੰ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (7)
ਵਿਕਲਪ-ਸਿ (ਵਿਕਲਪਕ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (8) ਸਾਿਯ-ਸਿ (ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (9) ਪਰਾਪਤੀ-ਸਿ (ਸਵਹਉਪਸਵਿਤੀ
ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (10) ਅਪਰਾਪਤੀ-ਸਿ (ਪਰਸਪਰ ਅਨਉਪਸਵਿਤੀ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (11) ਪਰਸੰਿ-ਸਿ (ਅਿਕ ਜਾਂ ਅਨੰਤ
ਦਲੀਲ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (12) ਪਰਵਤਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ-ਸਿ (ਉਲਟ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (13) ਅਨਉਤਪਤੀ-ਸਿ
(ਅਨਉਤਪੰ ਨ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (14) ਸੰ ਸ਼ਾ-ਸਿ (ਸ਼ੁੱ ਕ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (15) ਪਰਕਰਣ-ਸਿ (ਿੁੱ ਦੇ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ, (16)

1

ਕੰ ਟਕ – ਕੰ ਡੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੁੱ ਭਣ ਿਾਲਾ, ਕੌ ੜਾ ਬੋਲਣ ਿਾਲਾ। (ਿਹਾਨ ਕੋਸ਼)

2

ਜਾਇ – ਜਨਵਿਆ, ਉਤਪੁੱ ਤੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਨਿ। (ਿਹਾਨ ਕੋਸ਼)

3

ਸਿ – ਸਿਾਨ-ਤੁੱ ਲ, ਸੰ ਬੰ ਵਿਤ ਿਸਤੂਆਂ ਦਾ ਯੋਿ ਸੰ ਬੰ ਿ ਿਰਣਨ ਕਰਨਾ “ਸਿ” ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਜਿੇ, “ਜਉ ਹਿ ਬਾਿੇ ਿੋਹ ਫਾਸ ਹਿ, ਪਰੇਿ ਬੰ ਿਨ

ਤਿ ਬਾਂਿੇ”, ਭਾਿ ਜੇ ਅਸੀ ਿੋਹ ਅਤੇ ਹੋਿੇ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿੁੱ ਚ ਬੰ ਿੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਦ ਤਸੀਂ ਪਰੇਿ ਬੰ ਿਨ ਵਿਚ ਬੁੱ ਿੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਵਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਅਹੇਤ-ਸਿ (ਅਕਾਰਣ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (17) ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ-ਸਿ (ਉਪਿਾਰਣਾ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (18) ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਸਿ (ਅਭੇਦ
ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (19) ਉਪਪੁੱ ਵਤ-ਸਿ (ਵਸੁੱ ਵਿ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (20) ਉਪਲਬਵਿ-ਸਿ (ਪਰਤੁੱਖਣ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (21)
ਅਨਉਪਲਬਵਿ-ਸਿ (ਅਪਰਤੁੱਖਣ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (22) ਅਵਨਿੱਤਯ-ਸਿ (ਅਵਨਿੱਤ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (23) ਵਨਿੱਤ-ਸਿ (ਵਨਿੱਤ
ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ), (24) ਕਾਰਯ-ਸਿ (ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)।

ਸਾਿਰਿਯ-ਸਿ
ਜੇ ਸਾਿਰਿਯ ਉਦਾਹਰਣ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਖਲਾਫ (ਵਿਪਰੀਤ), ਕੋਈ ਵਸਰਫ ਇਸੇ ਿਰਿੀ (ਸਿਾਨ ਵਕਸਿ ਦੀ)
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਾਿਰਿਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਪਰਸਤਾਿ ਨੂੰ ਵਿਰੋਿਤਾ ਵਿਚ ਸੰ ਤਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਵਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਭੌਵਤਕ ਹੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।
ਪਵਹਲੀ ਦਲੀਲ (ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ) ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ‘ਅਵਨਿੱਤ ਘੜੇ’ ਨਾਲ ਸਾਿਰਿਯਤਾ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਦੋਿੇਂ
ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਿੰ ਨੇ ਿਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ, ਵਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ (ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ) ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ‘ਵਨਿੱਤ ਆਕਾਸ਼’ ਨਾਲ
ਸਾਿਰਿਯਤਾ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਦੋਿੇ (‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ
‘ਅਕਾਸ਼’)ਅਭੌਵਤਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਵਿਰੋਿਤਾ “ਸਾਿਰਿਯ ਸਿ” ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿੰ ਤਿ ਦੋਨਾਂ
ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਨਤਾ, ਸਾਿਰਿਯ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਪਰਯੋਿ ਦਆਰਾ, ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਹੈ।

ਿੈਿਰਿਯ-ਸਿ
ਜੇ, ਿੈਿਰਿਯ ਉਦਾਹਰਣ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਕੋਈ ਇਸੇ ਿਰਿੀ (ਸਿਾਨ ਵਕਸਿ ਦੀ) ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਕਾਰ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਿੈਿਰਿਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਜੋ ਵਨਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਬੇਕਾਰ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਭੌਵਤਕ ਹੈ,
ਜੋ ਵਨਿੱਤ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਭੌਵਤਕ ਿੀ ਨਹੀ, ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਘੜਾ।
ਪਵਹਲੀ ਦਲੀਲ (ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ) ਵਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ‘ਵਨਿੱਤ ਆਕਾਸ਼’ ਨਾਲ ਿੈਿਰਿਯਤਾ (ਵਿਜਾਵਤਅਤਾ) ‘ਤੇ
ਆਿਾਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ (ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ) ਵਿਚ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ‘ਅਨ-ਅਭੌਵਤਕ’ ਘੜੇ ਨਾਲ ਿੈਿਰਿਯਤਾ
‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ ‘ਿੈਿਰਿਯ ਸਿ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ਦੋਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਦੀ ਸਿਾਨਤਾ ਿੈਿਰਿਯ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਪਰਯੋਿ ਦਆਰਾ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਹੈ।

ਉਤਕਰਸ਼-ਸਿ (ਅਵਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਕਸੇ ਲੁੱਛਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਿਾਿੂ ਲੁੱਛਣ (ਿਣ) ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਵਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ “ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿ” ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ (ਅਤੇ ਅਿੁੱ ਸ਼ਯ ਭੌਵਤਕ ਿੀ),
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਿੂ (ਜੋ ਅਵਨਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੌਵਤਕ ਿੀ ਹੈ)।
ਇੁੱ ਿੇ ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਘੜੇ ਿਾਂਿ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਿਾਂਿ ਭੌਵਤਕ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ; ਜੇ ਇਹ
ਭੌਵਤਕ ਨਹੀ ਤਾਂ ਅਵਨਿੱਤ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ ਦੀ ਵਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ “ਉਤਕਰਸ਼ ਸਿ” ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ
ਦੋਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਨਤਾ ਨੂੰ, ‘ਿਾਿੂ ਲੁੱਛਣ’ ਦੇ ਪਵਹਲੂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ, ਵਦਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਰਿਾਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਇਹ
ਲੁੱਛਣ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਰੋਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਹ, ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪੂਰਣ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਵਿਿੀ ਿਾਰਣਾ
ਉੱਪਰ ਆਿਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ, ਕਝ ਇਕ ਲੁੱਛਣਾਂ ਦੀ, ਬਰਾਰਬਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ
ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੁੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਹਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਿੁੱ ਡਾ ਅੰ ਤਰ ਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਭੌਵਤਕਤਾ
ਦੇ ਪੁੱ ਖੋਂ ‘ਘੜੇ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਿੰ ਨੀ ਿਈ ਹੈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ (ਅਿਿਾ ਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ)
ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਵਕਉਂਵਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਿੀ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਵਕ ਬੁੱ ਿੀ ਜਾਂ ਵਿਆਨ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ
ਭੌਵਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਅਪਕਰਸ਼-ਸਿ (ਕਿੀ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਕਸੇ ਲੁੱਛਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਲੁੱਛਣ (ਿਣ), ਵਜਸ ਦੀ
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ “ਅਪਕਰਸ਼” ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ (ਅਤੇ ਸਣਨਯੋਿ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ),
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਿੂ (ਜੋ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਣਨਯੋਿ ਨਹੀ ਹੈ)।
ਇੁੱ ਿੇ ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਘੜੇ ਦੀ ਤਰਹਾ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਣਨਯੋਿ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਘੜਾ
ਸਣਨਯੋਿ ਨਹੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੇ ਵਫਰ ਿੀ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ਸਣਨਯੋਿ ਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਨਿੱਤ ਿੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ ‘ਅਪਕਰਸ਼ ਸਿ’ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ਦੋਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਨਤਾ, ਲ਼ੁੱਛਣ ਦੀ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਕਿੀ ਦੇ ਪਵਹਲੂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਵਦਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਿੀ ਿੰ ਨੀ ਿਈ ਹੈ। ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਤੇ
‘ਘੜੇ’ ਵਿਚਕਾਰ ਠੋਸੀ ਿਈ ਇਹ ਸਿਾਨਤਾ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ (ਅਰਿਾਤ ਵਕ ਇਹ
ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ)।

ਿਰਣਯ-ਸਿ (ਵਿਿਾਦਪੂਰਣ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੇਈ, ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਲੁੱਛਣ ਉੱਨਾ ਹੀ ਵਿਿਾਦਪੂਰਣ
(ਿਰਣਨਯੋਿ) ਹੈ ਵਜੰ ਨਾ ਵਕ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਿਰਣਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,

ਇਕ ਘੜਾ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
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ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਿਾਿੂ।
ਇੁੱ ਿੇ ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ (ਕੰ ਟਕ) ਹੈ ਵਕ ਜੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਉਂ ਨਹੀ ਵਕ
‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਤੇ ਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਵਕਉਂ ਜੋ ਦੋਿੇਂ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਹਨ? ਉਸ ਦਾ
ਿਨੋਰਿ ਇਹ ਕਵਹ ਕੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਲੁੱਛਣ ਵਿਿਾਦਿਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ
ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਿਰਣਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਿੰ ਤਿ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨਿਈ ਲੁੱਛਣ
ਦੇ ਪਵਹਲੂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਨਤਾ (ਬਰਾਬਰਤਾ) ਵਦਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਵਡੁੱ ਠ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਵਕਸਿ ਦੇ ‘ਅਨਿਾਨ’ ਦਾ ਖਾਤਿਾ ਕਰ ਵਦੰ ਦਾ
ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਨਿਾਨ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨਸਾਰ ਇਸ ਪਰਵਕਰਆ ਵਿਚ ਹਰ ਉਦਾਹਰਣ ‘ਤੇ ਵਕੰ ਤੂ ਪਰੰ ਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਿਰਣਯ-ਸਿ (ਵਿਿਾਦਹੀਣ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਲੁੱਛਣ ਉੱਨਾ ਹੀ ਵਿਿਾਦਹੀਣ ਹੈ ਵਜੰ ਨਾ ਵਕ
ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਿਰਣਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਇਕ ਘੜਾ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਸ਼ਬਦ ਿਾਿੂ।
ਇੁੱ ਿੇ ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ (ਕੰ ਟਕ) ਹੈ ਵਕ ਜੇ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ‘ਅਵਨਿੱਤਤਾ’ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਨਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਵਕਉਂ ਨਹੀ ਵਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਿੀ ਪਰਸ਼ਨ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਵਕਉਂ ਜੋ ਦੋਿੇਂ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਉਤਪਾਦਨ
ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ? ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਤਾ ਨੂੰ “ਅਿਰਣਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਵਿਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਅਪਰਸ਼ਨਿਈ ਲੁੱਛਣ ਦੇ ਪਵਹਲ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸਿਾਨਤਾ ਵਦਖਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾ ਇਹ ‘ਵਿਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ’ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਵਡੁੱ ਠ ਕਰਕੇ ਸਭ ਵਕਸਿ ਦੇ
‘ਅਨਿਾਨ’ ਦਾ ਖਾਤਿਾ ਕਰ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਲਪ-ਸਿ (ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੋਈ, ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਲੁੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪਣ ਦਆਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ
ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਵਿਕਲਪ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,
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ਇਕ ਘੜਾ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਸ਼ਬਦ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਰੂਪ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਿੂ (ਵਜਹੜਾ ਅਵਨਿੱਤ ਅਤੇ ਰੂਪ ਿਾਲਾ ਹੈ)।
ਇੁੱ ਿੇ ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੋਨੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹਨ ਹਾਲਾਂ ਵਕ ਇਕ ਦਾ ‘ਰੂਪ’ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ
‘ਅਰੂਪ’: ਵਕਉਂ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਅੰ ਤਰਿਤ ਇਕ (ਘੜਾ) ਅਵਨਿੱਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ (ਸ਼ਬਦ) ਵਨਿੱਤ ਨਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਵਿਕਲਪ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ
ਲੁੱਛਣ ਆਰੋਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਵਹਲ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੁੱ ਕ ਲੁੱਛਣ ਦੇ
ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ (ਅਰਿਾਤ ਵਨਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ) ਇਹ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਲੀਲ
(ਉੱਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ) ਦਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਵਦੰ ਦਾ।

ਸਾਿਯ-ਸਿ (ਪਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੋਈ, ਇੁੱ ਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਿੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਜੰ ਨੀ
ਵਕ ਸੰ ਬੰ ਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਸਾਿਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਇਕ ਘੜਾ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਸ਼ਬਦ ਿਾਿੂ।
ਇੁੱ ਿੇ, ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੋਿੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ਅਵਨਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਘੜੇ’ ਨੂੰ ਅਵਨਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ
‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਆਰਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਘੜੇ (ਉਦਾਹਰਣ) ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ (ਵਿਸ਼ਾ) ਵਿਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਿਜੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਨਿੱਤਤਾ ਜਾਂ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਸੁੱ ਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਪਹੰ ਵਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ
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“ਸਾਿਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ਦਲੀਲ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਵਦਖਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ
ਹੈ।
ਇਹ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਵਿਵਿਆ (ਿਲਤ) ਿਾਰਣਾ ਉੱਪਰ ਆਿਾਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ , ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਇਕ ਘੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ
ਨਾਤੇ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਿਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।

ਪਰਾਪਤੀ-ਸਿ (ਸਵਹ-ਉਪਸਵਿਤੀ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ, ਕਾਰਨ (ਹੇਤ) ਅਤੇ ਵਿਿੇਯ (ਿਣ) ਦੀ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਦਲੀਲ ਵਿਰੁੱ ਿ ਕੋਈ ਇਸੇ ਹੀ ਵਕਸਿ ਦੀ
ਬਰਾਬਰ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਵਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ, ਵਜਸ ਵਿਚ
ਕਾਰਣ ਵਿਿੇਯ ਤੋਂ ਅਵਿਵਛੰ ਨ (ਿੁੱ ਖਰਾ ਨਹੀ) ਹੈ, “ਪਰਾਪਤੀ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਿੂ।
ਇੁੱ ਿੇ, ਿਾਦੀ ਿੂੰ ਏ ਨੂੰ ਕਾਰਣ (ਹੇਤ) ਅਤੇ ਅੁੱ ਿ ਨੂੰ ਵਿਿੇਯ ਿੰ ਨਦਾ ਹੈ। ਵਿਿਾਦੀ (ਵਿਰੋਿੀ) ਇਸ ‘ਤੇ ਪਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਕੀ ਿੂੰ ਆ ਉਸੇ ਜਿਹ ਉਪਸਵਿਤ ਹੈ ਵਜੁੱ ਿੇ ਅੁੱ ਿ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹ ਤੋਂ ਅਨਉਪਸਵਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਿੂੰ ਆ ਅੁੱ ਿ ਿਾਲੀ ਿਾਂ ‘ਤੇ
ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਸਵਿਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਵਿਰੋਿੀ ਦੇ ਿਤ ਅਨਸਾਰ, ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵਿਿੇਯ ਨਾਲੇਂ ਅਲਿ (ਵਿਵਛੰ ਨ) ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ
ਕਸੌਟੀ (ਵਨਕਸ) ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਿਤ ਅਨਸਾਰ ਿੂੰ ਆ ਅੁੱ ਿ ਦਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਜੰ ਨਾ ਆੁੱਿ ਿੂੰ ਏ ਦਾ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਪਰਾਪਤੀ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ, ‘ਕਾਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਿੇਯ’ ਦੀ
ਆਰੋਵਪਤ ਸਵਹ-ਉਪਸਵਿਤੀ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵਕ ਘਿਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੁੱ ਟੀ ਵਲਆਏ ਬਿੈਰ ਘੜਾ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਈ
ਬਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰ ਪੰ ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਿਾਂ ਉਪਸਵਿਤ ਹੋਿੇ। “ਪਰਾਪਤੀ ਸਿ”, ਜੋ ਿਾਂ ਦੀ ਵਨਕਟਤਾ
ਨੂੰ ਬੇਲੇੜੀ ਿਹੁੱ ਤਤਾ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਹੈ।
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ਅਪਰਾਪਤੀ-ਸਿ (ਪਰਸਪਰ ਅਨਉਪਸਵਿਤੀ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ, ਕਾਰਨ (ਹੇਤ) ਅਤੇ ਵਿਿੇਯ (ਿਣ) ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਅਨ-ਉਪਸਵਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਕੋਈ ਇਸੇ ਹੀ
ਵਕਸਿ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਅਨ-ਉਪਸਵਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਵਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਬੇਕਾਰ ਵਿਰੋਿਤਾ, ਵਜਸ
ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਵਿਿੇਯ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਨੂੰ “ਅਪਰਾਪਤੀ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਪਰਬਤ ਉੱਪਰ ਿੂੰ ਆ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅੁੱ ਿ ਹੈ,
ਰਸੋਈ ਿਾਿੂ।
ਵਿਰੋਿੀ ਪੁੱ ਛਦਾ ਹੈ: “ਕੀ ਿੂੰ ਏ ਨੂੰ ਕਾਰਨ (ਹੇਤ) ਿੰ ਵਨਆ ਜਾਿੇ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅੁੱ ਿ ਦੇ ਸਿਾਨ ਤੋਂ ਅਨ-ਉਪਵਸਿਤ ਹੈ?”
“ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿਨੌਤ ਸੁੱ ਚਿੁੱ ਚ ਹੀ ਬੇਤਕੀ ਹੈ।“ ਕਾਰਨ ਵਿਿੇਯ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ
ਜਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ, ਜੈਸੇ ਇਕ ਵਚਰਾਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਵਿਿੇਯ
ਨਾਲ ਅਜੜਿਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਿੇਯ ਨੂੰ ਸਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੰ ਦਾ ਤਾਂ ਅੁੱ ਿ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੰ ਦੀ ਵਜੰ ਨਾ ਵਕ ਿੂੰ ਆ
ਅੁੱ ਿ ਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਪਰਾਪਤੀ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ‘ਕਾਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਿੇਯ’
ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਅਨ-ਉਪਸਵਿਤੀ ਦੇ ਆਰੋਵਪਤ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਰਕਾਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਵਕ ਇਕ ਝਾੜੀ (ਝਾੜਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਢਕਿੰ ਜੀ) ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਟੂਵਣਆ ਰਾਹੀਂ ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿੰ ਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਈ ਬਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ। “ਅਪਰਾਪਤੀ ਸਿ” ਜੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਨਉਪਸਵਿਤ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਹੁੱ ਤਤਾ ਵਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਬਲਕਲ
ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਵਿਰੋਿਤਾ ਹੈ।

ਪਰਸੰਿ-ਸਿ (ਅਿਕ ਜਾਂ ਅਨੰਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੋਈ, ਵਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੇ ਵਕ ਪਵਹਲਾਂ, ਵਸਲਵਸਲੇ ਿਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ
ਿੈਿਤਾ (ਪਰਿਾਣਕਤਾ) ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਪਰਸੰਿ ਸਿ” ਵਕਹਾ
ਜਾਿੇਿਾ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
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ਘੜੇ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਜੇਕਰ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਫਰ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ
ਨੂੰ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ? ਵਜਹੜਾ ਸਬੂਤ ਘੜੇ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਅਵਿਕਤਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਿਾਰੀ ਨਾਲ ਅੁੱ ਿੇ ਚਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਿੀ ਬਿੈਰਾ ਬਿੈਰਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਿੁੱ ਕ ਵਪਛਲਖਰੀ ਵਸਲਵਸਲਾ (ਪਰਵਤਿਿਨ) ਚਲਦਾ
ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਵਕਸੇ ਸਵਿਰ ਵਸੁੱ ਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਪਹੰ ਚ ਪਾਏਿੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਵਪੁੱ ਛਲਖੋਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਦੀ ਲ਼ੜੀ ਨੂੰ “ਪਰਸੰਿ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਨੰਤ ਪਰਵਤਿਿਨ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਵਿਚ

ਰਕਾਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਦੀ ਆਿ ਆਦਿੀ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿ ਨੂੰ ਚੰ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਿੂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਰੋਿਤਾ “ਪਰਸੰਿ ਸਿ” ਵਕਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਿੀ ਜਾਇਜ਼ (ਉਵਚਤ) ਨਹੀ ਹੈ।
ਆਿ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਿਰਣਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਰਸੰਿ-ਸਿ ਇਕ ਵਸਲਵਸਲੇ ਬਾਰ ਪਰਵਤਵਿਆਿਾਂ
(ਪਰਸਤਾਿਾਂ) ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਕ ਪਰਵਤਵਿਆ P1 ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਤਵਿਆ P2 ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇ,
ਪਰਵਤਵਿਆ P2 ਦੀ ਸਚਾਈ ਲਈ ਪਰਵਤਵਿਆ P3 ਦੀ, ... ਅਤੇ ਪਰਵਤਵਿਆ Pn-1 ਲਈ ਪਰਵਤਵਿਆ Pn ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਿੇ, ਅਤੇ
n ਅਿੁੱ ਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਕਦੇ ਿੀ ਖਤਿ ਨਹੀ ਹੋਿੇਿੀ।

ਪਰਵਤਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ-ਸਿ (ਉਲਟ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੋਈ, ਵਸਰਫ ਉਲਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਫਜ਼ੂਲ
ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਪਰਵਤਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਵਜਿੇਂ,
ਪਰਵਤੁੱ ਵਿਆ:

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,

ਹੇਤ:

ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,

ਉਦਾਹਰਣ:

ਘੜੇ ਿਾਿੂ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
ਪਰਵਤੁੱ ਵਿਆ:

ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ,

ਉਦਾਹਰਣ:

ਅਕਾਸ਼ ਿਾਿੂ।

ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ (ਕੰ ਟਕ) ਹੈ ਵਕ ਜੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਆਰਾ ਅਵਨਿੱਤ ਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਉਂ ਇਸ
ਨੂੰ ‘ਆਕਾਸ਼’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਆਰਾ ਵਨਿੱਤ ਨਹੀ ਿੰ ਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ‘ਆਕਾਸ਼’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰੁੱ ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਵਫਰ ‘ਘੜੇ’ ਦੀ ਵਕਉਂ ਨਹੀ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਪਰਵਤਵਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ
ਿਨੋਰਿ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵਨਰੀ ਉਲਟ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਕੇ, ਰੁੱ ਦ ਕਰਨਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਵਨਰੀ ਉਲਟ ਉਦਾਹਰਣ ਵਕਸੇ ਵਸੁੱ ਟੇ ਦੀ ਪਰੇਰਕ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੇਤ ਨਾਲ ਸੰ ਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰ ਤੂ ਹੇਤ ਤੋਂ ਿਤਕ ਉਲਟ-ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਨਰੀ ਉਲਟ ਉਦਾਹਰਣ ‘ਤੇ
ਆਿਾਰਤ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਕਵਹ ਕੇ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨਾ ਪਿੇਿਾ।

ਅਨ-ਉਤਪਤੀ ਸਿ
ਜੇ ਕੋਈ, ਵਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੇ ਵਕ ਹੇਤ ਦਆਰਾ ਤਾਤਪਰਜਕ (ਿਣਵਨਰਦੇਸ਼) ਲੁੱਛਣ, ਵਿਸ਼ੇ
ਦਆਰਾ ਸੰ ਕੇਤਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਿੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਿੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ
ਨੂੰ “ਅਨ-ਉਤਪਤੀ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਕ ‘ਜਤਨ-ਦਾ-ਕਾਰਜ’ (ਪਵਰਣਾਿ) ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਕ ਅਨ-‘ਜਤਨ-ਦਾ-ਕਾਰਜ’ ਹੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਿੂ।
ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ਹੇਤ ਦਆਰਾ ਤਤਪਰਜ ਲੁੱਛਣ (ਿਣ) ਅਰਿਾਤ ‘ਜਤਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ’, ਵਿਸੇ ਦਾ ਵਿਿੇਯਕ
(ਪਸ਼ਟੀਯੋਿ) ਨਹੀ ਹੈ, ਅਰਿਾਤ ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਵਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ)। ਇਸ ਦਾ ਵਸੁੱ ਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ
ਵਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਵਨਿੱਤ’ ਨਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਫਰ ਇਹ ਵਨਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਿੀ ਅਨਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁੱ ਖੋਂ ਤਾਂ
ਸਵਹਿਤੀ ਲਿਦੀ ਹੈ ਵਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਅਨ-(ਜਤਨ-ਦਾ-ਕਾਰਜ) ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਨਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ ‘ਅਨਉਤਪਤੀ ਸਿ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨਾ ਵਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (ਸਿਾਨਤਾ) ਵਦਖਾਉਣ ਦਾ ਵਦਖਾਿਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਿੰ ਨ ਕੇ ਵਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਆਰਾ ਸੰ ਕੇਤਕ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਰੋਿ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵਕ
ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ , ਤਾਂ ਵਫਰ ਹੇਤ ਦਾ ਲੁੱਛਣ ਇਸ ਦਾ (ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ)
ਵਿਿੇਯਕ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਵਿਰੋਿੀ ਦਲੀਲ ਵਕ “ਸ਼ਬਦ (ਜਦੋਂ ਵਕ ਇਹ ਅਨ-ਉਤਪੰ ਨ ਹੈ) ਵਨਿੱਤ
ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਜਤਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀ ਹੈ।“ ਕੋਈ ਿਜ਼ਨ ਨਹੀ ਰੁੱ ਖਦੀ ਵਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਹੀ
ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਜੰ ਨਾ ਵਚਰ ਵਕ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਨਸ਼ਚੈ ਹੀ ਜਤਨ ਦਾ
ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ।
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ਸੰ ਸ਼ਾ-ਸਿ (ਸ਼ੰ ਕਾ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੋਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ‘ਆਿ ਭਾਿ’ ਦੋਿੇਂ ਬਰੋ ਬਰਾਬਰ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ
ਵਨਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਸਾਿਰਿਤਾ (ਸਿਰੂਪਤਾ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ, ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ “ਸੰ ਸ਼ਾ ਸਿ” ਕਹੀ ਜਾਏਿੀ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ (ਜਾਂ ਵਨਿੱਤ) ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਿਸਤੂ ਹੈ,
ਘੜੇ (ਜਾਂ ਘੜਾਤਿ) ਿਾਿੂ।
ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਹੈ ਵਕ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਘੜਾ ਅਤੇ ਘੜਾਤਿ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਾਿਰਿਯ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਦੋਿੇ ਪਰਵਤਅਕਸ਼ ਦਾ
ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ: ਘੜਾ ਅਵਨਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਘੜਾਤਿ (ਸਾਰੇ ਘਵੜਆਂ ਦਾ ਆਿ ਭਾਿ) ਵਨਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਕ ਸ਼ੰ ਕਾ
ਪੈਦਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵਨਿੱਤ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਸੰ ਸ਼ਾ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ
ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ੰ ਕਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਿ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਨਿੱਤ ਵਨਰਾ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕ ਇਹ
‘ਘੜਾਤਿ’ ਨਾਲ ‘ਸਾਿਰਿਯ’ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਨਿੱਤ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਹਣਾ ਪਿੇਿਾ ਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਘੜਾਤਿ ਦੇ ਿੈਿਰਿਯ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਸਾਿਰਿਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁੱ ਕ ਹੋਿੇ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ ਜਾਂ
ਅਵਨਿੱਤ, ਪਰੰ ਤੂ ਿੈਿਰਿਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱ ਕ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖਣਾ ਪਏਿਾ ਵਕ ਅਸੀਂ ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਤੁੱ ਕ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਸਭਾਉ ਨਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵਜੁੱ ਨਾ ਵਚਰ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਿਰਿਯਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੈਿਰਿਯਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਤੋਲਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਜੇ
ਸ਼ੰ ਕਾ ਕਾਇਿ ਰਵਹੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਿੀ ਦੂਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰਕਰਣ-ਸਿ (ਿੁੱ ਦੇ ਦਾ ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਇਹ ਉਹ ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿਰਾਂ ਦਆਰਾ ਸਾਿਰਿਯਤਾ ਅਤੇ ਿੈਿਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਬਣਾ ਕੇ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਣਨਯੋਿ ਹੈ,
ਸ਼ਬਦਤਿ (ਜਾਂ ਿਨੀਤਿ) ਿਾਿੂ।
ਵਿਰੋਿੀ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪਰਸਤਾਿ, ਅਰਿਾਤ ‘ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ’ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਹੇਤ
(ਕਾਰਣ), ਅਰਿਾਤ ‘ਸਣਨਯੋਿਤਾ’ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ (ਜੋ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ) ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦਤਿ’ (ਜੋ ਵਨਿੱਤ ਹੈ) ਨਾਲ ਸਾਿਰਿਯ
ਹੈ, ਵਸਰਫ ਦਵਬਿਾ (ਸ਼ੰ ਕਾ) ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਦਲੀਲ ਦਾ ਿੂਲ ਿਨੋਰਿ ਸੀ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਪਰਕਰਣ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੰ ਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ
ਠੇਸ ਪਹੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਿਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਜੋ ਿੁੱ ਖ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਸ ਨਕਤੇ ਿਲ
ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਿਰ ਦਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਸਿਰਿਕ ਹੈ ਵਜੰ ਨਾ ਵਕ ਦੂਸਰੀ ਵਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਿੀ।

ਅਹੇਤ-ਸਿ (ਹੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਇਹ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਿੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਹੇਤ ਨੂੰ ਵਤੰ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰ ਭਿ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇੁੱ ਿੇ “ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ” ਹੇਤ (ਕਾਰਣ) ਹੈ ਅਤੇ “ਅਵਨਿੱਤ ਹੋਣਾ” ਵਿਿੇਯ4 ਹੈ।
(ੳ)

ਇੁੱ ਿੇ ਹੇਤ, ਵਿਿੇਯ ਦਾ ਪੂਰਿਿਰਤੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਹੇਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੇਤ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਿੇਯ ਨੂੰ
ਸਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਿੇਯ ਦੇ ਸਿਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਹੇਤ ਨੂੰ ਹੇਤ ਕਵਹਣਾ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ। [ਇਸ ਦਲੀਲ

ਦਾ “ਆਿਿਨ ਤਰਕ ਵਿਿੀ ਦੀ ਸਿੁੱ ਵਸਆ” ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੁੱ ਵਸਆ ਕਝ ਇਸ ਤਰਹਾ ਹੈ: ਵਿਵਿਆਨਕ
ਆਿਿਨ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪਰਿਾਣਕਤਾ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰੂਪੀ ਘਟਨਾਿਾਂ ਉੱਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਰਾਹੀ
ਭਵਿੁੱ ਖ ਦੀਆਂ “ਅਵਿਆਤ” ਸੰ ਭਾਿੀ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨਿਾਨ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ “ਵਿਆਤ” ਸਿਰੂਪੀ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਅਨਿਾਨ ਦੀ ਿੈਿਤਾ ਜਾਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਿਾਰ ਇਸ ਿਾਰਨਾ ‘ਤੇ
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਿੁੱ ਚੀ ਪਰਵਕਰਤੀ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਿ ਵਜਿੇਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਿੇਂ ਹੀ

ਭਵਿੁੱ ਖ ਵਿਚ ਿਾਪਰੇਿਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਵਕ “ਸਾਰੇ ਕਾਂ ਕਾਲੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ” ਇਸ ਤੁੱ ਿ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਵਕ ਅੁੱ ਜ ਤੁੱ ਕ ਵਚੁੱ ਟਾ ਕਾਂ ਕਦੇ ਿੀ ਦੇਵਖਆ ਨਹੀ ਵਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਨਭਿ ਇਸ ਿੁੱ ਲ ਦੀ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ

4

ਵਿਿੇਯ – ਵਿਵਿ ਸਾਿ ਸਿਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। (ਿਹਾਨ ਕੋਸ਼)
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ਪੂਰਨ ਿਰੰ ਟੀ ਨਹੀ ਵਦੰ ਦਾ ਵਕ ਵਚੁੱ ਟੇ ਰੰ ਿ ਦਾ ਕਾਂ ਕਦੇ ਿੀ ਹੋ ਨਹੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਭਾਿੇਂ ਿੋੜੀ ਹੈ ਪਰ
ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਿਿਨ ਵਿਿੀ ਦਵਬਿਾਿਰਸਤ ਵਿਿੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਨ ਵਨਸ਼ਚਾਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਪੂਰਨ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ “ਘੜੇ” ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ (ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ) ਦੇ
ਆਿਾਰ ‘ਤੇ “ਸ਼ਬਦ” ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਦਾ ਵਸੁੱ ਟਾ ਨਹੀ ਕੁੱ ਵਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ]
(ਅ)

ਹੇਤ, ਵਿਿੇਯ ਦਾ ਉੱਤਰਿਰਤੀ ਨਹੀ ਹੰ ਦਾ, ਅਰਿਾਤ ਹੇਤ ਵਿਿੇਯ ਤੋਂ ਿਿਰੋਂ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਹੇਤ ਬੇਕਾਰ
ਹੋਏਿਾ ਜੇਕਰ ਵਿਿੇਯ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੰ ਦਾ।

(ੲ)

ਹੇਤ ਅਤੇ ਵਿਿੇਯ ਦੀ ਸਿਕਾਲੀਨ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਵਕਉਂਵਕ ਤਾਂ ਵਫਰ ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਜੜੇ ਹੰ ਦੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ
ਿਊ ਦਾ ਸੁੱ ਜਾ ਅਤੇ ਖੁੱ ਬਾ ਵਸੰ ਿ। ਵਿਿੇਯ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੇਤ, ਵਿਿੇਯ ਨੂੰ ਸਿਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਹੇਤ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ, ਹੇਤ ਨੂੰ ਵਤੰ ਨ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰ ਭਿ ਵਦਖਾ ਕੇ,
ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੇਤ ਨੂੰ ਅਿਲ ਵਿਚ ਵਲਆਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸੰ ਭਿਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਨਯੋਿ (ਵਿਿੇਯ) ਬਾਰੇ ਵਿਆਨ ਅਤੇ
ਜੋ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ, ਹੇਤ ਦਆਰਾ ਹੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਵਕ ਜੋ ਵਿਆਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਾਪਣਾ ਹੈ,
ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਿਿਰਤੀ ਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੇਤ ਨੂੰ ਅਸੰ ਭਿ ਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਿਤਾ ਸਿੈ ਅਸੰ ਭਿ ਵਕਉਂ ਨਹੀ, ਜੋ ਵਕ ਹੇਤ
ਉਪਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਿਤਾ ਅਸੰ ਭਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵਿਚ, ਿਢਲੀ ਦਲੀਲ ਵਬਲਕਲ ਠੀਕ ਹੈ।

ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ-ਸਿ (ਪਵਰਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੋਈ, ਪਵਰਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਿਨੌਤ (ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ5) ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ ਰਾਹੀ ਵਨਿੱਤ ਿੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਭੌਵਤਕ ਹੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।

5

ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ – ਨਾ ਕਹੇ ਿਏ ਅਰਿ ਦਾ ਸਿਝਣਾ, ਪਰਿਾਣ ਦਾ ਇਕ ਭੇਦ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਇਕ ਿੁੱ ਲ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਤੇ ਹੀ ਵਸੁੱ ਿ ਹੋ ਜਾਿੇ।

(ਿਹਾਨ ਕੋਸ਼)
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ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਿੀ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਅਵਨਿੱਤ ਿੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ ਵਕ
ਇਹ ਅਵਨਿੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਹੈ (ਜੈਸੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ) ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਿੀ ਬਰਾਬਰ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਨਿੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਹੈ (ਜੈਸੇ ਇਹ ਅਭੌਵਤਕ ਹੈ)। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ
ਨੂੰ “ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਿਾਦ ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ ਰਕਾਿਟ ਪਾਉਣਾ
ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਿਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ ਨੂੰ ਿਰਤ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਿੀ ਸੰ ਭਿ
ਹੈ ਵਕ ਵਿਰੋਿਤਾ ਸਿੈ ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ ਨਾਲ ਿਲਤ ਠਵਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਭੌਵਤਕ ਹੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਅਰਿਾਪੁੱ ਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਿੰ ਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਵਹਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ (ਅਭੇਦ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਹੇਤ ਦਆਰਾ ਤਾਤਪਰਜ ਵਕਸੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਿਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਅਵਭੰ ਨ ਿੰ ਵਨਆ ਜਾਿੇ
(ਅਰਿਾਤ, ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਾਨ ਿੰ ਨੇ ਜਾਣ) ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕੁੱ ਵਢਆ ਜਾਿੇ ਵਕ ਹਰ ਿਣ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਪਰ ਅਵਭੰ ਨ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਭ ਅਸਵਤੁੱ ਤਤਿਿਾਨ (ਹੋਂਦ ਵਿਚ) ਹਨ: ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ
“ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਤਰਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’
ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਵਭੰ ਨ ਿੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਿਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਪਰਸਪਰ ਅਵਭੰ ਨ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਅਸਵਤੁੱ ਤਿ ਹੈ (ਹੋਂਦ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਵਨਿੱਤਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ
ਵਭੰ ਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਨਿੱਤ ਿੰ ਵਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਅਵਭੰ ਨ ਿੰ ਨ ਕੇ, ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਿਤਾ
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ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵਕ ਜੋ ਿਣ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਬਾਰ ਹੇਤ ਵਿਚ ਿੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਜਦ ਵਕ ਕਈ ਬਾਰ ਉਹ ਕਾਰਣ ਵਿਚ ਉਪਸਵਿਤ ਨਹੀ ਹੰ ਦੇ।
ਉਪਰਲੇ ਵਨਆਇ-ਿਾਕ ਵਿਚ ‘ਘੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਿਣ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਅਵਭੰ ਨ ਿੰ ਨੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤੁੱ ਤ ਨੂੰ ਿੁੱ ਖ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਜੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਿਲ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਵਭੰ ਨ
ਸਿਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱ ਛਣਾ ਪਏਿਾ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਅਵਭੰ ਨ ਿੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ
ਹੋਿੇਿੀ,

ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵਨਿੱਤ ਹਨ,
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਹੋਂਦਿਾਨ ਹਨ,
ਵਜਿੇਂ (?)।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਸ਼ਾ “ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ” ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀ ਰਵਹ ਜਾਂਦੀ ਜੋ “ਉਦਾਹਰਣ” ਬਣ
ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇਕ ਵਹੁੱ ਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਣਸਿਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਅਵਨਿੱਤ ਨਹੀ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਕਈ ਵਨਿੱਤ ਿੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਕਈ ਅਸਵਤੁੱ ਤਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਿੌਜੂ ਦ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸਪਰ ਅਵਭੰ ਨ ਨਹੀ ਹੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ “ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿ” ਿਾਲੀ ਵਿਰੋਿਤਾ
ਬੇਤਕੀ ਹੈ।

ਉਤਪੁੱ ਵਤ-ਸਿ (ਸਬੂਤ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਕਾਰਣ ਦਆਰਾ ਵਕਸੇ ਿਸਤੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵਨਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਉਤਪੁੱ ਵਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ, ਵਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ, ਦੋ ਸਬੂਤਾਂ (ਵਸਿੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਲਿ ਅਲਿ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਵਚਤ (ਜਾਇਜ਼) ਵਸੁੱ ਿ
ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਉਤਪੁੱ ਵਤ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਦੀ ਵਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਵਸਿੀ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,

ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਅਭੌਵਤਕ ਹੈ,
ਆਕਾਸ਼ ਿਾਂਿੂ।
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ਉਪਰੋਤਕ ਪਵਹਲੀ ਵਸਿੀ ਵਿਚ ਹੇਤ (ਕਾਰਣ) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਸੁੱ ਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵਕ ਦੂਜੀ ਇਸ ਦੀ
ਵਨਿੱਤਤਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਿੇਂ ਵਸਿੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿੀ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਿੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਸਿੀ
ਪਵਹਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਤਕਰਾਰ ਿਜੋਂ ਅਵੜੁੱ ਕਾ ਡਾਹਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਉਤਪੁੱ ਵਤ ਸਿ”
ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਪਵਹਲੀ ਵਸਿੀ ਨੂੰ ਿਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਿੀ ਨੇ ਇਹ
ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਦੋਿੇਂ ਵਸਿੀਆਂ ਹੇਤ ਦਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨੇ ਇਹ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਵਕ ਪਵਹਲੀ ਵਸਿੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਸਿੀਆਂ ਦੀ
ਅਸੰ ਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਹਣ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਸਿਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹੇਤ ਨੂੰ ਨਾ-ਿਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਪੁੱ ਛਾਂਿੇ ਵਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹੇਤ ਨੂੰ ਨਾ-ਿਨਜ਼ੂਰ ਵਕਉਂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ
ਉਹ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਨਾ-ਿਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੰ ਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਉਤਪੁੱ ਵਤ ਸਿ” ਵਿਰੋਿਤਾ ਠੀਕ
ਤੁੱ ਿਾਂ ‘ਤੇ ਆਿਾਵਰਤ ਨਹੀ ਹੈ।

ਉਪਲਬਵਿ-ਸਿ (ਪਰਤੁੱਖਣਤਾ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਵਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਵਕ ਅਸੀ ਵਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਲੁੱਛਣ (ਸਰੂਪ) ਹੇਤ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਤੋਂ ਬਿੈਰ ਿੀ ਅਨਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ “ਉਪਲਬਵਿ ਸਿ” ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਿੀ ਜੇ
ਸ਼ਬਦ (ਆਿਾਜ਼) ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵਕ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਿੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿੀ
ਅਵਨਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਹਿਾ ਵਿਚ ਦਰੁੱ ਖਤ ਦੀਆਂ ਝੂਲਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ (ਸ਼ਬਦ) ਅਸੀ
ਅਨਭਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਉਪਲਬਵਿ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ‘ਅਨਭਿ’ ਨੂੰ ਖੜਾ
ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਖੰ ਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਿਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਲੁੱਛਣ) ਹੋਰ ਸਾਿਨਾਂ ਦਆਰਾ ਿੀ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਘੜੇ ਿਾਂਿ” ਿਾਲੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ
ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਵਨਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕ ਹੋਰ ਸਾਿਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਰਵਤਅਕਸ਼, ਇਸ
ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਨਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਿਤਾ “ਉਪਲਬਵਿ ਸਿ” ਿੁੱ ਖ ਦਲੀਲ ਦਾ ਖੰ ਡਨ ਨਹੀ
ਕਰਦੀ।

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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ਅਨਉਪਲਬਵਿ-ਸਿ (ਪਰਤੁੱਖਣਤਾ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਭਾਿ (ਅਣਹੋਂਦ) ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਨਉਪਲਬਵਿ (ਅਪਰਵਤਅਕਸ਼) ਦਆਰਾ
ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੋਿੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ ਿ ‘ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਦੀ ਅਨਉਪਲਬਵਿ’ ਿਰਿੀ ਦਲੀਲ ਿਰਤ ਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ (ਪਰਵਤਸ਼ੇਿ) ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਏਿਾ।
ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਉਸ ਦੇ ਅਭਾਿ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਿੀ ਦੇ ਿਤਅਨਸਾਰ ‘ਅਨਉਪਲਬਵਿ
ਦੀ ਅਨਉਪਲਬਵਿ’ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਿ (ਹੋਂਦ) ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ
“ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਿਢਲੀ ਦਲੀਲ ਦੀ
ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਤਰਕਵਸੁੱ ਿ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਕੇਿਲ ਉਪਲਬਵਿ (ਪਰਵਤਅਕਸ਼) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ
ਹੈ। ਉਪਲਬਵਿ, ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕ ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ। ‘ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਦੀ
ਅਨਉਪਲਬਵਿ’, ਜੋ ਕੇਿਲ ‘ਅਨਉਪਲਬਵਿ’ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਹੀ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਵਝਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਕੋਈ ਿਾਸਤਵਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਵਖਆਤ-ਿਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ
ਵਿਰੋਿਤਾ “ਅਨਉਪਲਬਵਿ ਸਿ” ਸਹੀ ਤਿਾਂ ਉੱਪਰ ਆਿਾਰਤ ਨਹੀ ਹੈ।

ਅਵਨਿੱਤਯ-ਸਿ (ਅਵਨਿੱਤ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਸਾਿਰਿਯ (ਸਿਰੂਪੀ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਸਿਾਨ ਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਹ
ਕਵਹ ਕੇ ਕਰੇ ਵਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵਨਿੱਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਵਨਿੱਤਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਿੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਜੇ ਘੜੇ ਨਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ
ਹੈ, ਤਾਂ ਵਸੁੱ ਟੇ ਿਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅਵਨਿੱਤ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਨਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਹਨ। ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਵਨਸਕਰਸ ‘ਅਨਿਾਨ’ ਨੂੰ ਅਸੰ ਭਿ ਕਰ ਦੇਿੇਿਾ ਵਕਉਂਵਕ ਿੈਿਰਿਯ ਉਦਾਹਰਣ ਲੁੱਭਣੀ ਿਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਿੇਿੀ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਅਵਨਿੱਤਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਿਨੋਰਿ ਿਢਲੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਹ ਕਵਹ
ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵਨਿੱਤ ਹਨ।
ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕ ਕੇਿਲ ਸਾਿਰਿਯ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਝ ਿੀ ਸਿਾਪਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ
ਲੁੱਛਣ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੋਈ ਵਨਸ਼ਚਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਤ
ਅਤੇ ਵਿਿੇਯ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਰਵਕਕ ਸੰ ਬੰ ਿ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਿੇਿਾ। ਵਜਿੇ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਕੇਿਲ ਇਸ ਲਈ ਅਵਨਿੱਤ ਨਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ
ਅਵਨਿੱਤ ਘੜੇ ਨਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਇਸ ਲਈ ਿੀ ਵਕ “ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ” ਅਤੇ “ਅਵਨਿੱਤ ਹੋਣਾ” ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਸੁੱ ਟਾ ਕੁੱ ਢਣਾ ਬੇਤਕਾ ਹੋਏਿਾ ਵਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵਨਿੱਤ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਵਨਰੀਆਂ , ਵਕਸੇ ਇਕ ਜਾਂ
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ

17 ਕੁੱ ਲ 19

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ

ਦੂਸਰੇ ਪੁੱ ਖੋਂ, ਅਵਨਿੱਤ ‘ਘੜੇ’ ਨਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਨਿੱਤ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਿਰਿਯ ਹੋਣਾ
ਵਕਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁੱ ਖੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਵਕ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਨਿੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਰੋਿਤਾ ਸਹੀ ਤੁੱ ਤਾਂ ‘ਤੇ
ਆਿਾਵਰਤ ਨਹੀ ਹੈ।

ਵਨਿੱਤ-ਸਿ (ਵਨਿੱਤ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੋਈ, ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਨਿੱਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਨਿੱਤਤਾ ਦਾ ਿਣ-ਆਰੋਪਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੇ
ਵਕ ਇਹ ਸਦੀਿੀ (ਵਨਿੱਤ) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵਨਿੱਤ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਵਨਿੱਤ ਸਿ” ਵਕਹਾ
ਜਾਿੇਿਾ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ,
ਘੜੇ ਿਾਂਿੂ।
ਇਸ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਤਸੀਂ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹੋ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਵਨਿੱਤਤਾ
ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ? ਜੇ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਸਦਾ ਰਵਹੰ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਿੀ ਸਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,
ਅਰਿਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਨਿੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਵਹੰ ਦੀ ਹੈ ਤਦ ਿੀ ਸ਼ਬਦ, ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਿੈਰਿੌਜੂਦਿੀ ਵਿਚ ਵਨਿੱਤ
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਵਨਿੱਤ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਨਿੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ
ਵਿਚ ਅਵੜੁੱ ਕਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਿਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਬੇਬਵਨਆਦ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਰੋਿ ਕੀਤੀ ਿਈ ਚੀਜ਼ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਦੀ ਵਨਿੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਦਾ ਅਵਨਿੱਤ
ਹੈ। ਅਵਨਿੱਤ ਦੀ ਵਨਿੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਵਦਆਂ ਤਸੀਂ ਇਹ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਣ ਤਸੀਂ ਇਸ
ਦੀ ਅਵਨਿੱਤਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਨਿੱਤ ਅਤੇ ਅਵਨਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਸੰ ਿਤ ਹਨ: ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਵਨਿੱਤ
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਸੀਂ ਇਹ ਿੰ ਵਨਆ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਨਿੱਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “ਵਨਿੱਤ ਸਿ” ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰਯ-ਸਿ (ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰ ਤਲਨ)
ਜੇ ਕੋਈ, ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਪਰਯਤਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਭੰ ਨਤਾ ਵਦਖਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ
“ਕਾਰਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਵਜਿੇਂ,

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ,
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪਰਯਤਨ ਦਾ ਕਾਰਜਫਲ ਹੈ,
ਇਸ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਰੋਿਤਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਪਰਯਤਨ ਦਾ ਕਾਰਜਫਲ (ਪਵਰਣਾਿ) ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਿੰ ਵਨਆ
ਵਿਆ ਹੈ, ਅਿਿਾ (1) ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਨਰਿਾਣ ਵਜਸ ਦੀ ਪਵਹਲਾ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਵਜਿੇਂ ਘੜਾ, ਅਤੇ (2) ਵਕਸੇ
ਪੂਰਿ-ਹੋਂਦ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ, ਵਜਿੇਂ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪਵਹਲੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਰਕਾਰ
ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪਵਹਲੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ, ਪਰੰ ਤੂ ਜੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਨਿੱਤ ਹੈ।
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ਪਰਯਤਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਭੰ ਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਨਰਣਾ ਲੈ ਣਾ ਅਸੰ ਭਿ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ
ਵਿਰੋਿਤਾ ਨੂੰ “ਕਾਰਯ ਸਿ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪਰਯਤਨ ਦੂਸਰੇ
ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਵਕ ਸਾਡੇ ਪਰਯਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਹੈ
ਵਕਉਂਵਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਰਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਿਰਿ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਿ-ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ
ਨਹੀ ਪਰੰ ਤੂ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ।

ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਨਿਰਹਸਿਾਨ ਦੀਆਂ ਵਕਸਿਾਂ

ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ। ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਿਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿਰ ਹੁੱ ਿੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂ ਿਲਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ
ਰੋਕ ਜਾਂ ਪਕੜ ਦੀ ਿਾਂ (ਅਿਸਰ) ਨੂੰ ਵਨਿਰਹਸਿਾਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਬਾਈ ਵਕਸਿ ਦੇ ਵਨਿਰਹਸਿਾਨ
ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਿਾਦ-ਵਿਿਾਦ ਦੇ ਪਰਸੰਿ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਪਰ ਿਲਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੀ
ਵਿਵਿਆਨਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਿੀ ਖਾਸ ਿਹੁੱ ਤਤਾ ਹੈ।
... ਚਲਦਾ

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰ ਘ ਕੰ ਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ
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