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ਵਨਿਰਹਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ 
ਵਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਵਵਚ, ਇਕ ਵਿਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿਰ ਹੱਥ ੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰ ਕ ਜਾਂ ਪਕੜ ਦੀ ਥਾਂ 
(ਅਵਸਰ) ਨੂੰ ਵਨਗਰਹਸਥਾਨ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਨਆਇ-ਸੂਤਰ ਵਵਚ ਬਾਈ ਵਕਸਮ ਦੇ ਵਨਗਰਹਸਥਾਨ  ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ : (1) ਪਰਵਤਵਗਆ-ਹਾਨ ੀ, ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਪਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਹਾਨ ੀ ਪਹ ੁੰਚਾਉਣਾ ;(2)  
ਪਰਵਤਵਗਆਂਤਰ, ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ; (3) ਪਰਵਤਵਗਆ-ਵਵਰ ਿ, ਪਰਵਤਵਗਆ ਦੀ ਵਵਰ ਿਤਾ ਕਰਨਾ ; (4)  
ਪਰਵਤਵਗਆ-ਸਵਨਆਸ , ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਵਤਆਗਣਾ; (5) ਹੇਤਵੁੰਤਰ, ਹੇਤ  ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ; (6) ਅਰਥਾਂਤਰ, 
ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ; (7) ਵਨਰਾਰਥਕ, ਬੇਰਥ ਦਲੀਲ; (8) ਅਵਵਵਗਆਤਾਰਥ, ਦ ਰਬ ਿ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ; (9) 
ਅਪਾਰਥਕ, ਅਰਥਹੀਨ; (10) ਅਪਰਾਪਤ-ਕਾਲ , ਬੇਮੌਕਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲਕ; (11) ਨਯੂਨ, ਬਹ ਤ ਥ ੜਾ ਕਵਹਣਾ ; (12) 
ਅਵਿਕ, ਬਹ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਵ ਹਣਾ; (13) ਪ ਨਰ ਕਤ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ ਹਰਾਈ ਜਾਣਾ ; (14) ਅਨਨ ਭਾਸ਼ਣ, ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਨਾ 
ਦ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚ ੱਪ ਰਵਹਣਾ ; (15) ਅਵਗਆਨ; (16) ਅਪਰਵਤਭਾ , ਸੂਖਮ ਬ ੱਿੀ ਨਾ ਹ ਣਾ ; (17) ਵਵਕਸ਼ੇਪ , ਟਾਲ 
ਮਟ ਲ ਜਾਂ ਬਹਾਨ ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਨਾ ; (18) ਮਤਾਨ ਵਗਆ, ਵਕਸੇ ਹ ਰ ਮਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਾ; (19) ਪਰਯਨ ਯ ਜਯ ਪੇਸ਼ਣ,  
ਵਨੁੰਦਣਯ ਗ ਨੂੰ ਅਣਵਿਠ ਕਰਨਾ ; (20) ਵਨਰਨ  ਯ ਜਯਾਨ  ਯ ਗ, ਨਾ ਵਨੁੰਦਣਯ ਗ ਨੂੰ ਵਨੁੰਦਣਾ; (21) ਅਪਵਸਿਾਂਤ, ਸਥਾਪਤ 
ਵਸਿਾਂਤ ਤ ੋਂ ਵਥੜਕਨਾ ; (22) ਹੇਤਵਾਭਾਸ , ਹੇਤ  ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਦਾ ਦ ਸ਼। 

ਇਨਹਾਂ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਨਾਲ  ਵਰਣਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 

ਪਰਵਤਵਿਆ-ਹਾਨੀ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਹਾਨ ੀ ਪਹ ੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ 
ਵਿਚ ਵਿਰੋਿੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿ ਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰਵਮਲਤ ਕਰਦਾ ਹ ਵੇ। ਵਜਵੇੋਂ , 

ਇਕ ਵਵਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ ਰਵਕਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਦੁੰਦਾ ਹੈ: 

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ, 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾ ਣਨਯ ਗ ਹੈ , 
ਜ  ਵੀ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀ ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ, ਅਵਨੱਤ ਹੈ, ਘੜੇ ਵ ਾਂਗ , 
ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ (ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ ), 
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ। 

 
ਇਕ ਵਵਰ ਿੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇ ਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ :  ਇਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀ (ਵਜਵੇੋਂ ਘੜਾਪ ਣ), ਵਜਹੜੀ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾਣਨਯ ਗ 
ਹੈ, ਨੂੰ ‘ਵਨੱਤ’ ਸਥਾਪ ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ:  ਤਾਂ ਵਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਨੱਤ ਵਕਉੋਂ ਨਹੀ ਹ  ਸਕਦਾ ਜ  ਵਕ ਇੁੰਦਰੀ  ਰਾਹੀੋਂ 
ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ? ਵਵਵਾਦੀ, ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਵਵਰ ਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਆਪਣੀ ਪ ਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ  ਹ ਏ ਕਵਹੁੰਦਾ ਹੈ: 

ਜ  ਵੀ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ , ਵਨੱਤ ਹੈ, ਘੜੇ ਵ ਾਂਗ, 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 2 ਕ ੁੱ ਲ 9 
 

ਸ਼ਬਦ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ , 
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਨੱਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹ ਰ ਣ (ਘੜਾ ) ਵਵਚ  ਵਵਪਰੀਤ-ਉਦਾਹਰਣ (ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀ)  ਦਾ ਗ ਣ (ਵਨੱਤਤਾ) ਸਵੀਕਾਰ 
ਕਰਕੇ, ਭਾਵ  ਘੜੇ ਨੂੰ ਵਨੱਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਹਾਨ ੀ ਪਹ ੁੰਚਾਉੋਂਦਾ ਹੈ (ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ 
ਹੈ), ਭਾਵ  ਵਵਰ ਿਤਾ ਦੇ ਦਬਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਰਵਤਵਗਆ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਪਰਸਤਾਿ ਤੋਂ ਵਥੜਕ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜ  ਪ ਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉੋਂਦਾ ਹੈ , ਵਨਗਰਵਹ1 
(ਦੁੰਿ) ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ ਵਰਸ਼ਦ ਵਵੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ ਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਵਤਵਿਆਂਤਰ 

ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਜਾਂ ਸ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕ ਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ  ਪਰਵਤਵਗਆਂਤਰ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਪਰਵਤਵਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ-ਉਦਾਹਰਣ ਵ ਵਚ ਨਵਾਂ ਗ ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 
ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਵਰਆ ਜਾਵੇ। ਵਜਵੇੋਂ ਕ ਈ ਇਸ ਤਰਹਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, 
 

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ, 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾ ਣਨਯ ਗ ਹੈ , 
ਘੜੇ ਵ ਾਂਗ। 

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ, 
 

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ, 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾ ਣਨਯ ਗ ਹੈ , 
ਜਾਤੀ ਵਾਂਗ। 

 
ਪਵਹਲਾ ਪ ਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਵਚ ਕਵਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵ ਕ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਘੜਾ ਦ ਵੇੋਂ ਇੁੰ ਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾਣ ਨਯ ਗ ਹਨ , ਪਰ 
ਪਵਹਲਾ ਸਰਵ-ਵਵਆਪਕ (ਜਾਤੀ) ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ  (ਅਰਥਾ ਤ ਘੜਾ) ਐਸਾ ਨਹੀ ਹੈ:  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਜਹੜਾ ਘੜੇ ਦੇ 
ਸਮਾਨ ਸਮਵਝਆ ਵਗਆ ਹੈ ਸਰਵ-ਵਵਆਪਕ ਨ ਹੀ (ਅਨ-ਸਰਵਵਵਆਪਕ) ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪ ੱਖ ਪੂਰਨਾ ਪਰਵਤਵਗਆ 
ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।  
 
ਮੂਲ ਪ ਰਵਤਵਗਆ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸੀ : 

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ। 
 

ਹ ਣ ਵਜਸ ਪ ਰਵਤਵਗਆ ਦਾ ਪ ੱਖ ਪ ੂਵਰਆ ਵਗਆ ਹੈ , ਇਸ ਪ ਰਕਾਰ ਹੈ: 
ਸ਼ਬਦ ਸਰਵ-ਵਵਆਪ ਕ ਹੈ। 

                                            
 
1
 ਵਨਿਰਹ – ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਾਿ, ਰੋਕ, ਬੰਿਨ, ਦੰਡ, ਸਜ਼ਾ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 
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ਇਕ ਪ ਰਸ਼ ਜ  ਆਪਣੀ ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ , ਵਨਗਰਵਹ (ਸਜ਼ਾ) ਦ ੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇ 
ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤ ੋਂ ਵਥੜਕ ਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਵਤਵਿਆ-ਵਿਰੋਿ 

ਪਰਵਤਵਗਆ ਦੀ ਵਵਰ ਿਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਿੇਲੇ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਵਤਵਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੇਤ  ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਰ ੁੱ ਿ 
ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ, 

ਦਰਵ ਆਪਣੇ ਗ ਣ ਤ ੋਂ ਵਭਨ ਹੈ, 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਰੁੰਗ ਆਵਦ ਤ ੋਂ ਅਵਭੁੰਨ ਅਨ  ਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਵਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲ ੜ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਦਰਵ , ਗ ਣ ਤ ੋਂ ਵਭੁੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁੰਗ ਆਵਦ ਤ ੋਂ ਵੀ ਵਭੁੰਨ ਹ ਣਾ ਜ਼ਰੂ ਰੀ 
ਹੈ, ਵਕਉੋਂਜ  ਰੁੰਗ ਗ ਣ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। “ਦਰਵ, ਰੁੰਗ ਆਵਦ ਤ ੋਂ ਅਵਭੁੰਨ ਹੈ ” ਵਾਲਾ ਹੇਤ  ਪਰਵਤਵਗਆ ਦੇ ਵਵਰ ੱ ਿ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 
‘ਦਰਵ, ਗ ਣ ਤ ੋਂ ਵਭੁੰਨ ਹੈ’। ਇਕ ਪ ਰਸ਼ ਜ  ਆਪਣੀ ਪਰਵਤਵਗਆ ਦੇ ਵਵਰ ੱਿ ਹੇ ਤ  ਦੀ ਵਰਤ ੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਉਹ 
ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ।  

ਪਰਵਤਵਿਆ-ਸਵਨਆਸ 

ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਵਤਆਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ ਰਸ਼, ਪਰਵਤਵਗਆ ਦੇ ਵਵਰ ਿ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਵਚ , ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਵਤਆਗਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ ਰਵਤਵਗਆ-ਸਵਨਆਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਵੇ , ਕ ਈ ਪ ਰਸ਼ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪ ੇਸ਼ ਕਰੇ , 
 

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ, 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾ ਣਨਯ ਗ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਦੀ ਵਵਰ ਿਤਾ ਕ ਈ ਦਜੂਾ ਪ ਰਸ਼  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ:ੇ  ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ਜਾਤੀ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰ ਵੀ  
ਅਵਨੱਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ , ਅਤੇ ਵਿਰ ਵੀ ਅਵਨੱਤ ਨਹੀ ਹੈ।  
 
ਪਵਹਲਾ ਪ ਰਸ਼ ਵਵਰ ਿਤਾ ਦ ੇ ਵਵਰ ੱਿ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹ ਇਆ ਆਪ ਣੀ ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਵਤਆਗਦਾ ਹ ਇਆ ਕਵਹਣ ਲੱਗ 
ਪਵੇ: 

ਕੌਣ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਵਨਿੱਤ ਹੈ? 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਵਤਵਗਆ ਦਾ ਵਤਆਗ, ਪਰਵਤਵਗਆ-ਸਵਨਆਸ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ  ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਵਨਗਰਵਹ ਦ ੇ
ਕਾਬਲ ਹੈ। 

ਹੇਤਿਾਂਤਰ 

ਹੇਤ  ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪ ਰਦਾ ਹ ੈ ਜਦ ੋਂ ਸਿਾਰਣ ਗ ਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਣ (ਹੇਤ ) ਦੀ ਵਵਰ ਿਤਾ ਦੀ  
ਸਵਥਤੀ ਵਵਚ ਕਾਰਣ ਨ ਾਲ ਵਵਸੇਸ਼ ਗ ਣ ਜ ੜ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਜਵੇ ਕ ਈ ਪ ਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਇਵੇੋਂ ਪ ਸ਼ੇ ਕਰੇ , 
 

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ, 
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ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਜਾ ਣਨਯ ਗ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕ ਈ ਦੂਜਾ  ਪ ਰਸ਼ ਇਹ ਕਹੇ ਵਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਰਿ ਇਸ ਆਿਾਰ ‘ਤ ੇ ਅਵਨੱਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਵਕ ਇਹ ਇੁੰਦਰੀ ਦ ਆ ਰਾ ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਇਕ ਜਾਤੀ , ਵਜਵੇੋਂ ਘੜਾਪ ਣ,  ਜ  ਇੁੰਦਰੀ ਦ ਆਰਾ ਜਾਣਨਯ ਗ 
ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਵਨੱਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਪ ਵਹਲਾ ਪ ਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ਇਆ ਕਵਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਾਰਣ ,  
ਅਰਥਾਤ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀ ਜਾਣਨਯ ਗ , ਤ ੋਂ ਭਾਵ  ਹੈ ਜ  ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੁੰਕੇ ਤਕ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ 
ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਤੀ  “ਸ਼ਬਦਪਣ” ਹ ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ। ਪਰੁੰਤੂ 
ਇਕ ਜਾਤੀ ਵਜਵੇੋਂ ਵਕ ਘੜਾ ਪਣ ਇਕ ਹ ਰ ਜਾਤੀ “ਘੜਾਪਣ-ਪਣ” ਦ ੇ ਥੱਲ ੇ ਨਹੀ ਆਉੋਂਦੀ, ਭਾਵ ੇੋਂ ਵਕ ਇਹ ਇੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀੋਂ 
ਜਾਣਨਯ ਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਲਈ ਸਿਾਈ ‘ਹੇਤਵਾਂਤਰ’ ਕਹੀ ਜਾਂਦ ੀ  ਹੈ, ਜ  ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਵਨਗਰਵਹ ਦੇ 
ਕਾਬਲ ਹੈ।  

ਅਰਥਾਂਤਰ 

ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਿਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਿਕੇ ਹ ਰ ਅਪਰਸੁੰਗਕ ਵਵਸ਼ੇ 
ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਵਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਵੇੋਂ ਇਕ ਪ ਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਸ਼ੇ ਕਰੇ , 

ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ, (ਪਰਵਤਵਗਆ) 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਅਸਪਰਸ਼ ਹੈ (ਹੇਤ ) 

ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪ ਰਸ਼ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 
ਹੇਤ  ਸ਼ਬਦ ਦ  ਿਾਤੂਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ  “ਹੇ” ਅਤੇ “ਤ ”। ਕ ਈ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਨਾਂਵ , ਵਕਰਆ ਜਾਂ ਅਵਯਯ2 ਹ  
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਂਵ ਦੀ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਬਗੈਰਾ ਬਗੈਰਾ ....। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਸੁੰਗਕ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ 
ਵਜਸ ਦਾ ਵਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕ ਈ ਸੁੰਬੁੰਿ ਨ ਾ ਹ ਵੇ “ਅਰਥਆਂਤਰ” ਕਹੀ ਜਾਂਦ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਗਰਵਹ ਜਾਂ ਵਨੁੰਦਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। 

ਵਨਰਾਰਥਕ 

ਭਾਵ  ਬੇਰਥ ਦਲੀਲ। ਇਹ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਦੇ ਬੇਅਰਥ ਜੋੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਿੇਂ ਇਕ ਪ ਰਸ਼ 
ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ: 
 

ਸ਼ਬਦ ਵਨੱਤ ਹੈ, 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਕ, ਸ, ਤ, ਟ ਅਤੇ ਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜ, ਵ, ਗ, ਦ ਅਤੇ ਿ  

 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਨਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਕ ਈ ਅਰਥ ਨਹੀ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪ ਰਸ਼ ਵਨੁੰਦਣਯ ਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਲੀਲ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। 

                                            
 
2
 ਅਿਯਯ – ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ। ਵਿਆਕਰਣ ਅਨ ਸਾਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਮਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀ ਬਦਲਦਾ, 
ਅਥਿਾ ਔਰ, ਵਫਰ, ਅਤੇ ਆਵਦ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 
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ਅਵਿਵਿਆਤਾਰਥ 

ਦ ਰਬ ਿ ਜ ਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜ  ਭਾਵ ੇੋਂ ਵਤੁੰਨ ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ , ਨਾ ਤਾਂ ਸਰ ਵਤਆਂ (ਪਵਰਸ਼ਦ) 
ਦੇ ਸਮਝ ਵਵਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਾ ਹੀ ਵਵਰ ਿੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਵਾਦ ਵਵਵਾਦ ਵਵਚ ਇਕ ਪ ਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹ ੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹ ਏ ਆਪਣ ੇ ਪੱਖ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਿਾਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ 
ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਯ ਗਤਾ ਨੂੰ ਛ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਅਰਥ ਅਤੇ ਦ ਰਦ ਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ੋਂ ਕਰਨ ਦ ੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬ ਲਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜ  ਨਾ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਵਰ ਿੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰ ਤਾਗਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉੋਂਦੇ ਹ ਣ , ਭਾਵ ੇ 
ਵਕ ਉਹ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਤੁੰਨ ਬਾਰ ਦ ਹਰਾਉੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨਾ ਨੂੰ ਅਵਵਵਗਆਤ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ  ਠੀਕ ਹੀ 
ਵਨੁੰਦਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। 

ਅਪਾਰਥਕ 

ਅਰਥਹੀਨ। ਇਹ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਅਰਥ ਵਿਅਕਤ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੰੂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜੋੜ 
ਕੇ ਿਾਕਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਵਚ ਅਨਵਯ3 ਜਾਂ ਵਾਕਰਚਨਾ ਦ ੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀੋਂ ਕੀਤੀ 
ਹ ੁੰਦੀ। ਵਜਵੇੋਂ ਕ ਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਵਚ ਐਵੇੋਂ ਿਜ਼ੂਲ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰੇ, 
 

ਦਸ ਅਨਾਰ, ਛੇ ਪੇੜੇ, ਇਕ ਕਟੋਰਾ, ਬੁੱ ਕਰੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮਵਿਆਈ, 
 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਕਥਨ ਵਵਚ ਵਾਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। 

ਅਪਰਾਪਤ-ਕਾਲ 

ਬੇਮੌਕਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲਕ। ਇਹ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਕ ਝ ਵਹੁੱ ਵਸਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਪੈਹਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 
ਹੋਿੇ। ਵਜਿੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, 
 

ਪਰਬਤ ਅਗਨੀਮਾਨ ਹੈ (ਪਰਵਤਵਗਆ) 
ਵਜੱਥੇ ਵਕਤੇ ਿੂੁੰਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅ ੱਗ ਹੈ, ਵਜਵੇੋਂ ਰਸ ਈ ਵਵਚ (ਉਦਾਹਰਣ) 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਿੂੁੰਆਮਾਨ  ਹੈ (ਹੇਤ ) 
ਪਰਬਤ ਅਗਨੀਮਾਨ ਹੈ (ਵਨਗਮਨ ) 
ਪਰਬਤ ਿੂੁੰਆਮਾਨ ਹੈ (ਪਰਯ ਗ ਜਾਂ ਉਪਮਾਨ ) 

 
ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਵਚ ਕ ਈ ਤ ਰਤੀਬ ਨਹੀ ਹੈ , ਵਕਉੋਂਵਕ ਵਕਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ (ਅਵਯਵ ) ਵਕਸ ਤਰਤੀਬ ਵਵਚ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਮੌਕਾ ਜਾਂ ‘ਅਪਰਾਪਤਕਾਲ’ ਦਲੀਲ ਵਬਲਕ ਲ 
ਬੇਅਰਥ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀ ਲ ਪ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਨਗਰਵਹ ਜਾਂ ਹਾਰ  ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। 
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 ਅਨਵ ਯ – ਿਾਕ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਿਯ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੈਜਾਣ ਦੀ ਵਕਰਆ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) 
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ਨਯੂਨ 

ਬਹ ਤ ਥ ੜਾ ਕਵਹਣਾ। ਜੇ ਇਕ ਦਲੀਲ ਵਵਚ ਉਸ ਦ ੇ ਇਕ ਵਹੱਸੇ (ਅਵਯਵ ) ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹ ਵ ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਯੂਨ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕ ਈ ਪ ਰਸ਼ ਪੁੰਚਾਵ ਯਵ ਵਵਚ ੋਂ ਇਕ ਅਵਯਵ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਿ ਵਦੁੰਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਅਿੂਰੀ ਰਵਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਸਹੀ ਪੁੰਚਾਵ ਯਵ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ: 
 

(1) ਪਰਬਤ ਅਗਨੀਮਾਨ ਹੈ (ਪਰਵਤਵਗਆ) 
(2) ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਿੂੁੰਆਮਾਨ ਹੈ (ਹੇਤ ) 
(3) ਵਜੱਥੇ ਵਜੱਥੇ ਿੂੁੰਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਜਵੇੋਂ ਰਸ ਈ ਵਵਚ (ਉਦਾਹਰਣ) 
(4) ਪਰਬਤ ਿੂੁੰਆਮਾਨ ਹੈ (ਉਪਮਾਨ ) 
(5) ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਅਗਨੀਮਾਨ ਹੈ (ਵਨਗਮਨ )। 

ਅਵਿਕ 

ਬਹ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਵਹਣਾ। ਇ ਹ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਚ ਇਕ ਤ ੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੇਤ  ਜਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹ ਣ। ਵਜਵੇੋਂ, 
 

ਪਰਬਤ ਅਗਨੀਮਾਨ ਹੈ (ਪਰਵਤਵਗਆ) 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਿੂੁੰਆਮਾਨ  ਹੈ (ਹੇਤ ) 
ਅਤੇ ਵਕਉੋਂਵਕ ਇ ਹ ਪ ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ (ਹੇਤ ) 
ਰਸ ਈ ਵ ਾਂਗ (ਉਦਾਹਰਣ) 
ਭੱਠੀ ਵਾਂਗ (ਉਦਾਹਰਣ) 

 
ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਵਚ ਦੂਜਾ ਹੇਤ  ਅਤੇ ਦੂਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਿਜ਼ੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀ ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਨਗਰਵਹ ਜਾਂ 
ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। 

ਪ ਨਰ ਕਤ 

ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ ਹਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਭਾਿ (ਅਨ -ਵਾਦ ਤ ੋਂ ਛ ੱ ਟ ) ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ 
ਵਕਹਾ ਜਾਵੇ। ਵਜਵੇੋਂ, 
 
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦ ਹਰਾਉਣਾ (ਪ ਨਰਵਚਨ ) ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ ਆਵਦ 
 
ਅਰਥ ਨੂੰ ਦ ਹਰਾਉਣਾ   ਸ਼ਬਦ ਅਵਨੱਤ ਹੈ, ਗੂੁੰਜ ਨਾਸਵਾਨ  ਹੈ, ਜ  ਸ ਣਨਯ ਗ ਉਹ ਅਸਥਾਈ  ਹੈ 
 
ਪ ਨਰਵਚਨ (ਦ ਹਰਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਅਨ -ਵਾਦ (ਵਦਰੜਹਾਉਣ) ਵਵਚ ਕਾਿੀ ਿਰਕ ਹੈ। ਅਨ -ਵਾਦ ਇਕ ਉਪਯ ਗੀ ਮੁੰਤਵ ਹੱਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹੀੋਂ ਇਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਸੱਟੇ ‘ਤੇ ਪ ਹ ੁੰਵਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਵੇੋਂ 
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ਪਰਬਤ ਅਗਨੀਮਾਨ ਹੈ (ਪਰਵਤਵਗਆ) 
ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਇਹ ਿੂੁੰਆਮਾਨ  ਹੈ (ਹੇਤ ) 
ਜ  ਿੂੁੰਆਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨੀਮਾਨ ਹੈ , ਜੈਸ ੇਰਸ ਈ (ਉਦਾਹਰਣ) 
ਪਰਬਤ ਿੂੁੰਆਮਾਨ ਹੈ (ਉਪਮਾਨ ) 
ਇਸ ਲਈ ਪਰਬਤ ਅਗਨੀਮਾਨ ਹੈ (ਵਨਗਮਨ ਜਾਂ ਵਸੱਟਾ ) 

 
ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਵਚ “ਵਸੱਟਾ”, “ਪਰਵਤਵਗਆ ” ਦਾ ਅਨ -ਵਾਦ ਹੈ ਵਕਉੋਂਵਕ ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦ ਬਾਰਾ ਕਵਹਣ 
ਨਾਲ ਵਦਰੜਹ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਉਪਰ ਕਤ ਪੁੰਚਾਵ ਯਵ ਦੇ ਸੁੰਦਰਭ ਵਵਚ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੰਤਵ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਥਵਾ ਅਸੀੋਂ ਪ ਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਦ ਹਰਾਅ ਕੇ ਵਕਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਸੱਟੇ ‘ਤੇ ਪ ਹ ੁੰਚਦੇ ਹਾਂ।  
 
ਪ ਨਰ ਕਤੀ (ਦ ਹਰਾ) ਵਵਚ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਵ ੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕ ਦੇ 
ਸੁੰਦਰਭ ਵਵਚ ਅਰਥਾਪ ੱਵਤ ਦ ਆਰਾ ਸੁੰਕੇਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ਵੇ। 
 
“ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜ  ਅਵਨੱਤ ਨਹੀ ਹੈ , ਉਸ ਵਵਚ ਉਤਪਤੀ ਦ ੇ ਗ ਣ ਨਹੀ ਹ ੁੰਦੇ। “ ਇਹ ਕਥਨ ਕੇਵਲ ਵਨਮਨ ਵਲਖਤ ਕਥਨ ਦੀ 
ਹੀ ਪ ਨਰ ਕਤੀ ਹੈ: 
 

“ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਿ ਣਾਂ ਿਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਵਨਿੱਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ।“ 

ਅਨਨ ਭਾਸ਼ਣ 

ਪਰਵਤਵਗਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚ ੱਪ ਰਵਹਣਾ। ਿਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਵਵਚ ਅਨਨ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹ ਅਵਸਰ ਹੈ ਜਦ ੋਂ ਵਵਰ ਿੀ 
ਪਰਵਤਵਗਆ ਦਾ ਉੱਤਰ (ਪਰਤਯ ਚਾਰਣ = ਪਰਵਤ+ਉਚਾਰਣ) ਨਾ ਦੇਵੇ (ਅਪਰਤਯ ਚਾਰਣ) ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਵਾਦੀ ਰਾਹੀੋਂ 
ਸਰ ਤਾਗਣ (ਪਵਰਸ਼ਦ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਤੁੰਨ ਬਾਰ ਦ ਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਵਰ ਿੀ ਵਲ ੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਹੀਣ ਰਵੱਈਆ 
ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਵਰ ਿੀ ਵਲ ੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ  ਦੀ ਚ ੱ ਪ 
ਵਨਗਰਵਹ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। 

ਅਵਿਆਨ 

ਅਵਗਆਨ  ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਉਦ ੋਂ ਪਹ ੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਦ ੋਂ ਪਰਵਤਵਗਆ ਨਾ ਸਮਝੀ (ਅਵਵਵਗਆਤ) ਜਾਵੇ। ਪਵਰਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮ ਣ ੇ
ਵਤੁੰਨ ਬਾਰ ਦ ਹਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤ ੇ ਵੀ ਜੇ ਵਵਰ ਿੀ ਪਰਵਤਵਗਆ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਖੁੰਿ ਨ ਕਰਨ ਦੇ 
ਕਾਬਲ ਨਹੀ ਰਵਹ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਵਗ ਆਨਤਾ ਵਨਗਰਵਹ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। 

ਅਪਰਵਤਭਾ  
ਸੂਖਮ ਬ ੱਿੀ ਨਾ ਹ ਣਾ। ਵਾਦ ਵਵਵਾਦ ਵਵਚ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਅਯ ਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਵਤਭਾ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਵਹਸ 
ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ ਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਰਵਤਵਗਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਵਵਰ ਿੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ 
ਪਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਿ ਾਂਟਣ ( ਵਨਗਰਵਹ) ਦੇ  ਕਾਬਲ ਹੈ ਵਕਉੋਂਵ ਕ ਉਸ ਵਵ ਚ ਪਰਵਤਭਾ (ਸੂਖਮ ਬ ੱਿੀ)  ਦ ੀ 
ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਵਵਚ ਹਾ ਰ ਹੈ। 
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ਵਿਕਸ਼ੇਪ 

ਟਾਲ ਮਟ ਲ ਜਾਂ ਬਹਾਨ ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਵਥਤੀ ਉਦ ੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ੋਂ ਕ ਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨ ਾ ਪਾ ਕ ੇ 
ਰ ਕ ਦੇਵੇ (ਕਥਾਵਵਛੇਦ) ਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਹ ਰ ਕੁੰਮ (ਕ ਾਰਯਵਯਾਸੁੰਗਤ ) ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ੋਂ ਵਾਦ ਵਵਵਾਦ ਵਵਚ 
ਇਕ ਪ ਰਸ਼ ਆਪ ਣਾ ਪੱਖ ਸਥਾਪ ਤ ਕਰਨਾ ਅਸੁੰਭਵ ਦੇਖਦੇ ਹ ਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਣ ਤ ੋਂ ਰ ਕ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕਵ ਹ ਕੇ ਵ ਕ  
ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਹ ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਵਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਮੁੰਨ ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮਤਾਨ ਵਿਆ 

ਵਕਸੇ ਹ ਰ ਮਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਵਥਤੀ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਵਵਰ ਿੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਵਚ ਤਰ ੱਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਕ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਵਚ ਵੀ ਇਹ  ਤਰ ੱਟੀ ਹੈ। ਵਜਵੇੋਂ ਇਕ ਪ ਰਸ਼  
ਵਵਰ ਿੀ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ “ਤੂੁੰ ਚ ਰ ਹੈ” ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵਚ , ਇਸ ਦ ਸ਼ ਦਾ ਖੁੰਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰਾ 
ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹੇ “ਤੂੁੰ ਵੀ ਚ ਰ ਹੈ ” ਤਾਂ ਉਹ ਗ ਪ ਤ ਰੂਪ ਵਵਚ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਜਵਾਬੀ ਦ ਸ਼ “ਮਤਾਨ ਵਗਆ ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ  ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਯਨ ਯੋਜਯੋਪੇਸ਼ਣ 

ਵਨੁੰਦਣਯ ਗ ਨੂੰ ਅਣਵਿਠ ਕ ਰਨਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਨੰਦਣਯੋਿ ਪ ਰਸ਼ ਨੰੂ ਵਨੰਵਦਆ ਨਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 
ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ ਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਵਰਸ਼ਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ 
ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਇਸ ਪ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਨੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਜੇ ਪਵਰਸ਼ਦ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀ 
ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਵਰਸ਼ਦ ਸਵੈ ਵਨੁੰਦਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ “ਪਰਯਨ ਯ ਜਯ ਪੇ ਸ਼ਣ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਨਰਨ ਯੋਜਯਾਨ ਯੋਿ 

ਨਾ ਵਨੁੰਦਣਯ ਗ ਨੂੰ ਵਨੁੰਦਣਾ। ਇਹ ਸਵਥਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ੋਂ ਨਾ-ਵਨੁੰਦਣਯ ਗ ਪ ਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਨੁੰਵਦਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ 
ਆਦਮੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੁੱ ਟਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਐਿੇਂ ਵਨੰਦਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਨੰਦਣਯੋਿ ਨਹੀ ਹੈ। 

ਅਪਵਸਿਾਂਤ 

ਸਥਾਪ ਤ ਵਸਿਾਂਤ ਤ ੋਂ ਵਥੜਕਨਾ। ਇਕ ਪ ਰਸ਼ ਵਕਸੇ ਵਸਿਾਂਤ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਇਸ ਵਸਿਾਂਤ ਤੋਂ ਵਥੜਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ “ਅਪਵਸਿਾਂਤ” ਵ ਕਹਾ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਕ ਈ ਪ ਰਸ਼ ਸਾਂਖਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ਇਆ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਵਵਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਖਦਰਸ਼ਨ 
ਵਸਿਾਂਤ ਹਨ :  (1) ਜ  ਚੀ ਜ਼ ਹ ੋਂਦ ਵਵਚ ਹੈ ਉਹ ਕ ਦੇ ਅਣਹ ੋਂਦ  ਨਹੀ ਹ  ਸਕਦੀ , ( 2) ਜ  ਅ ਣਹ ੋਂਦ ਹੈ ਉ ਹ ਕਦੇ ਹ ੋਂਦ  ਵਵਚ 
ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਰਵਕਰਤੀ ਦੇ ਇਹ ਦ  ਅਟਲ ਵਨਯਮ ਹਨ , ਅਰਥਾਤ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਜਾਂ ਵਵਨ ਾਸ਼ ਨਹੀ ਹ  
ਸਕਦਾ। 
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ਇਸ ਦੇ ਵਵਰ ੱਿ ਕ ਈ ਦੂਸਰਾ ਪ ਰਸ਼ ਇਹ ਕਵਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵ ਕ ਸਮ ੱਚੀ ਮਾਨਵ ਵਕਰਆ ਅਸੁੰਭਵ ਹ  ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਹ ਣ ਦੀ 
ਅਣਹ ੋਂਦ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੇ ਦੇ ਵਹਾਉ ਨਾਲ ਹ ੋਂ ਦ ਵਵਚ ਨਹੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਕ ਈ ਵਕਰਆ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹ  ਸਕਦੀ 
ਜੇ ਜ  ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵ ੇਲੇ ਹ ੋਂਦ ਵਵਚ ਹੈ , ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਵਹੁੰਦੀ ਹੈ।  
 
ਜੇ ਪਵਹਲਾ ਪ ਰਸ਼ ਇਸ ਵਵਰ ਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੰਨ ਦੇ ਹ ਏ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈੋਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਹ ੋਂਦ ,  ਅਣਹ ੋਂਦ ਤ ੋਂ ਪੈਦਾ ਹ ੁੰਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ 
ਉਹ ਸ ਥਾਪਤ ਵਸਿਾਂਤ ਤ ੋਂ ਵਥੜਕ ਵਰਹਾ ਹ ਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਵਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਮੁੰਨੀ ਜਾਏਗੀ।  

ਹੇਤਿਾਭਾਸ 

ਹੇਤ  ਜਾਂ ਕਾਰਣ ਦਾ ਦ ਸ਼। ਹੇਿਾਭਾਸ ਨਾਲ ਿੀ ਵਨਿਰਹਸਥਾਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਪੈਦਾ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਭਾਸ ਜਾਂ ਭਰਮ ਵਸਰਿ 
ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਵਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੇਤ  ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਵਚ ਇਹ ਭ ਲੇਖੇ ਹ ੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ  ਪ ਰ ਸ਼ ਵਾਦ ਵਵਵਾਦ ਵਵਚ 
ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਵ ਰਤ ੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਨਘਰਵਹ ਅਤੇ ਹਾਰ  ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ।  
 

ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਵਦਰਸ਼ਮਾਨ ਜਿਤ ਦਾ ‘ਦੇਸ’ ਵਿਚ ਵਟਕਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਾਲ’ ਵਿਚ ਇਹ ਵਕਰਆਸ਼ੀਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਦੇਸ-ਕਾਲ’ ਅਤ ੇ
ਹੋਰ ਸੰਬੰਿਤ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਵਨਆਇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਵਜਿੇ:  ਅਿਯਿ ਅਤੇ ਅਿਯਿੀਂ, ਪਰਮਾਣੂ, 
ਕਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਸ਼ਬਦ, ਪਦ, ਕਕਸ਼ , ਬ ੁੱ ਿੀ, ਵਸਵਮਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਖਆਏਕਾਂਤ ਆਵਦ। ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ 
ਵਿਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ। 

 
 ... ਚਲਦਾ   

 


