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ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਦਰ ਢਰਾਂਚਰ ਅਤੇ ਿੂਢਿੀਵਤ 
ਡਰ: ਬਲਦੇਿ ਵ ੰਘ ਕੰਦੋਲਰ, ਪੰਜਰਬੀ ਵਿਕਰ  ਮੰਚ, ਯੂ: ਕੇ: 

ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ 
ਭੌਵਤਕਵਿਵਿਆਨ ਜਰਾਂ ਭੌਵਤਕੀ, ਵਦਿਸ਼ਟਮਰਨ ਿ ਤ ਿਤ ਜਿਤ ਨੂੰ  ਮਝਣ ਦੀ  ਦੀਆਾਂ ਪ ਿਰਣੀ ਵਿਵਦਆ-ਸ਼ਰਖ਼ਰ ਹੈ; ਇ  ਨੂੰ 
‘ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਿਰਣੀ’ ਿੀ ਵਕਹਰ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। ਥੌਮ  ਕ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪ  ਤਕ “ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਦੀ ਬਣਤਿ” (ਦੀ 
 ਟਿੁੱਕਚਿ ਔਫ  ਰਇੰਟੀਵਫਕ ਿਿੈ ਲ ਸ਼ਨਜ਼, ਪਰਕਰਵਸ਼ਤ 1962) ਵਿੁੱਚ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਰ  ਨੂੰ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਦੇ ਵਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 
ਦੇਖਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਦੇ ਨਰਲ ਨਰਲ ਇਹ ਿੀ ਕਵਹੰਦਰ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਉਘੜ ਦ ਘੜ ਨਹੀ ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਬਲਵਕ ਇਨ੍ਰਾਂ ਦੀ 
ਖਰ  “ਬਣਤਿ” (ਜਰਾਂ ‘ਢਰਾਂਚਰ’) ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੁੱਚ ਇੁੱਕ ਵ ਧਰਾਂਤਕ ਢਰਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਤਆਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ‘ਅ ੰਿਤ’ ਢਰਾਂਚੇ 
ਨੂੰ ਅਪਣਰਇਆ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। ਕ ਹਨ ਅਨ  ਰਿ ਇ  ਬਣਤਿ ਵਿੁੱਚ ‘ਪੂਿਿ-ਵਿਵਿਆਨ’, ‘ਆਮ1 ਵਿਵਿਆਨ’, ‘ਅੜਰਉਣੀਆਾਂ 
  ਲਝਰਉਣਰ’, ‘ਿੂਢਿੀਵਤ’, ਵਨਿਨੇਮੀਆਾਂ ਜਰਾਂ ‘ਅਵਿਵਧ2’, ‘ ੰਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਆਵਦ ਸ਼ਰਮਲ ਹ ੰਦੇ ਹਨ।  

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਵਵਵਗਆਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ 
ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਕਸਮ ਦ ੇਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਵੱਚ ਪ੍ਨਪ੍ਦਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ’ ਇਸ ਲਈ ਵਕਉਂਵਕ ਆਮ (ਜਾਂ ਵਨਯਵਮਤ) ਪ੍ਰਚਵਲਤ 
ਵਵਵਗਆਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਵਕਸੇ ਵਦੱਤੀ ਹੋਈ ‘ਰੂਢਰੀਵਤ’ ਅਤੇ ‘ਵਚਿੰਤਨਸ਼ੈਲੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਸਿੰਜੀਦਾ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ (ਅਵਨਯਵਮਤਤਾਂ ਜਾਂ ਅਨੇਮੀਆਂ) ਤੋਂ ਸਿੰਕਟ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਸਿੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵੀਂ’ 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਸਰਜ ਕੇ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵਵਵਗਆਨ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ‘ਪ੍ਰਮਸਵਤ’ ਵਲ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਇਹ 
ਸਾਨੂੰ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਘਟੱ ਉਪ੍ਯੁਕਤ ਸਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ੇਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਭਰੇ ਕਥਨਾਂ ਜਾਂ ਵਵਆਵਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਵਵਗਆਨਕ ‘ਵਸਧਾਂਤ’ ਵੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ ੋਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ (ਸੁਤੱਥੀ) ਅਤੇ 
ਵਗਆਨਭਰਪ੍ੂਰ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਮਾਪ੍ਣਯੋਗ ਵਗਣਾਤਮਕ ਅਿੰਕੜੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਕਾਬਲ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਸਧਾਂਤ ਵਵੱਚ ਸੁਸਿੰਗਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ 
ਦੇ ਅਵਧਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਵਵਗਆਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਿਾਸ ਢਾਂਚਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਵਵਗਆਨ ਨੂੰ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਗਰਵਹਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਸਧਾਂਤਕ ਢਾਂਵਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਵਨਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਿੰਤਰਗਤ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਇੱਥੇ ਵਵਵਗਆਨ ਦ ੇਸਿੰਦਰਭ ਵਵਚੱ ‘ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ: ‘ਬੌਵਧਕ ਪ੍ੱਧਰ ਦੀ ਵਕਸੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਭਰੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਿੇੜ ਕੇ 
ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਵਕਰਵਤਕ ਵਵਧਾਨ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ।‘ ਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ, ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ 
ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਵਵਧੀਆਂ ਦਾ ਉਗਮਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਵਤਕ ਕਦਮ ਸੀ। 
ਟਕਸਾਲੀ ਭੌਵਤਕਵਵਵਗਆਨ (ਭੌਵਤਕੀ) ਦੇ ‘ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ’ ਸਿੰਬਿੰਧ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਮਾਤਿ ਮਿੰਨ ਕੇ ਆਧੁਵਨਕ “ਪ੍ੁਿੰਜ ਵਸਧਾਂਤ” (ਕੁਆਂਟਮ 
ਵਸਧਾਂਤ) ਨੇ ਮੂਲ ਵਾਸਵਵਕਤਾ ਨੂੰ ‘ਸਿੰਵਦਗਧ’ ਅਤੇ ‘ਅਵਗਆਤ’ ਕਰਾਰ ਵਦੱਤਾ।  

‘ਕੁਹਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਮ ਵਵਵਗਆਨ’ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅੜਾਉਣੀਆਂ (ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ) ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ 
ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਮ, ਰਟੋੀ ਰਜ਼ੋੀ ਕਮਾਉਣ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਮਸਰਫੂ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਵਵਗਆਨਕ 
ਿੋਜ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਿਾਸ ‘ਨਵਾਂ’ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਸਰਫ ਵਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ 
ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹ:ੈ (1) ਸਾਰਵਥਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਨਰਧਾਰਣ, (2) ਵਸਧਾਂਤ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲਣ, (3) ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਹ ‘ਪ੍ਰਯੋਗ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਵਸਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਵਵਵਗਆਨਕ ਅਨੁਸਿੰਧਾਨ ਅਤੇ 
ਿੋਜ ਵਵੱਚ ਇੱਹ ਦੋਨੋ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਨੂੰ ਵਸਰਫ ‘ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਸੁਲਝਾਉਣ’ ਤੱਕ 
ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਰਿੱਣ ਵਵਚੱ ਵੀ ‘ਕੁਹਨ’ ਠੀਕ ਨਹੀ ਜਾਪ੍ਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਆਮ ਵਵਵਗਆਨ ਭਾਵੇ ਮਾਮੂਲੀ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰ ਇਸ ਵਵਚੱ 
ਵੀ ‘ਨਵਾਂਪ੍ਣ’ ਸਮੇ ਸਮੇ ਉੱਭਰਦਾ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

‘ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੀ ਪਰ ਤਰਿਤ ਫੁੱਵਕਕਰ3 ਵਿੁੱਚ ‘ਵਦਿਸ਼ਟਰਾਂਤ’ ਪਦ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਬਹ ਤ ਮਹੁੱਤਿ ਿੁੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਰਿਤੀ 
ਦਰਿਸ਼ਵਨਕ ਪਿੰਪਿਰ ਿਰਾਂਙ ਯੂਨਰਨੀ ਵਿਆਨਿਰਦ ਅਤੇ ਤਿਕਸ਼ਰ ਤਿ ਵਿੁੱਚ ਇ  ਦੀ ਵਨਿਣਰਇਕ ਅਤੇ ਅਵਨਿਰਿੀ ਭੂਵਮਕਰ ਿਹੀ 

 
1 ਆਮ – ਪਰਚਲਤ ਜਰਾਂ ਵਨਯਵਮਤ 
2 ਅਵਿਵਧ – ਉਹ ਜੋ ਆਮ ਵਮਆਿ ਤੋਂ ਵਥੜਕੇ ਜਰਾਂ ਉ  ਦੀ ਉਲੰਘਣਰ ਕਿੇ, ਵਨਯਮ ਵਿਿ ੁੱਧ, ਵਿਭਚਰਿੀ 
3 ਫੁੱਵਕਕਰ -  ੰ. { ੰਿਯਰ}. ਵ ੁੱਧਰਾਂਤ  ਰਬਤ ਕਿਨ ਿਰਲੀ ਦਲੀਲ। (2) ਅਯੋਿ ਵਿਚਰਿ। (3) ਧੋਖੇਬਰਜ਼ੀ। (4) ਵਕ ੇ ਪ ਸ੍ਤਕ ਦੀ ਪੰਕ੍ਤੀ ( ਤਿ). [ਮਃ 
ਕੋਃ] 
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ਹੈ। ਪ ਿਰਤਨ ‘ਵਨਆਇਸ਼ਰ ਤਿ’ ਵਿੁੱਚ ਤਿਕਿਰਕ ਦਰ ਪੰਚਰਿਯਿ ਿੂਪ ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਰ ਵਿਆ ਹੈ: 

ਪ੍ਰਤਿਤਿਆ: ਇਸ ਪ੍ਰਬਤ ਉੱਪ੍ਰ ਅੱਗ ਹੈ। 
ਹੇਿੁ (ਕਾਰਨ): ਵਕਉਂਵਕ ਇੱਥੇ ਧੂਿੰਆ ਹੈ। 
ਤਰਿਸ਼ਟ ਾਂਿ:  ਵਜੱਥੇ ਵਜੱਥੇ ਧੂਿੰਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ, ਵਜਵੇਂ ਚੁੱਲੇ੍ ਵਵੱਚ। 
ਉਪ੍ਨਯ:  ਤਾਂ ਵਫਰ ਪ੍ਰਬਤ ਉੱਪ੍ਰ ਧੂਿੰਆ ਹੈ। 
ਤਨਿਮਨ:  ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬਤ ਉੱਪ੍ਰ ਅੱਗ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ‘ਵਦਿਸ਼ਟਾਂਤ’ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਸੱਵਿਆਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਵਜਹੀ 
ਤਾਕਤਵਰ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਂ ਵਮਸਾਲ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਲੀਲ ਭਰਪ੍ੂਰ ਵਸੱਟ ੇਜਾਂ ਵਨਗਮਨ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਵਚਆ ਵਗਆ ਹੈ। 
ਵਨਆਇਸ਼ਾਸਤਰ ਵਵਚੱ ਵਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹੈ: ‘ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹ ੈਵਜਸ ਬਾਰ ੇਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ 
ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਮਤ ਰੱਿਦੇ ਹੋਣ।‘ ਉੱਪ੍ਰੋਕਤ ਪ੍ਿੰਚਾਵਯਵ ਵਵੱਚ ‘ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ’ ਅਤੇ ‘ਵਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ’ ਇਸ ਤੱਥ ਵਵਚੱ 
ਪ੍ੂਰੇ ਸਵਹਮਤ ਹਨ ਵਕ ਵਜੱਥੇ ਧੂਿੰਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਚੁੱਲੇ੍ ਵਵੱਚ। 

ਕ ਹਨ ਦੇ ‘ਆਮ-ਵਿਵਿਆਨ’ ਦਰ ਆਧਰਿ ਿੀ ਇਹੋ ਹੈ ਵਕ ਵਕ ੇ ‘ਵਿਵਿਆਨਕ  ਮ ਦਰਇ’ ਵਿੁੱਚ ਬ ਵਨਆਦੀ ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਪਰਰਪਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਆਧਰਿ ਮੰਨ ਵਲਆ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ ਵਜਨ੍ਰਾਂ ਦੀ ਪਰਮਰਵਣਕਤਰ  ਮ ਦਰਇ ਿਲੋਂ ਪਰਿਰਨ ਕੀਤੀ ਜਰ ਚ ੁੱਕੀ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਰਪਤੀਆ 
‘ਵਦਿਸ਼ਟਰਾਂਤ’ ਦਰ ਕੰਮ ਵਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਰਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਵਿਆਨ ਅੁੱਿੇ ਿਧਦਰ ਹੈ। ਪਿ ਕ ਹਨ ਦ ੇ ‘ਵਦਿਸ਼ਟਰਾਂਤ’ ਦਰ ਮੰਤਿ 
ਕਰਫੀ ਲੰਬਰ ਚੌੜਰ ਹੈ, ਇਹ ਵ ਿਫ ਵਕ ੇ ਠੋ  ਵਮ ਰਲ ਤੁੱਕ ਹੀ  ੀਵਮਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਕ  ੇਵਿਵਿਆਨਕ ਅਵਭਆ , ਪਰਥਰ ਜਰਾਂ 
ਿੀਤ ਦੇ ਵਨਯਮਰਾਂ, ਵ ਧਰਾਂਤਰਾਂ, ਉਪਯੋਿਰਾਂ, ਪਰਯੋਿਰਾਂ,  ਰਧਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਿਣਯ ਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਿੁੱਲ ਕਿ ਵਿਹਰ ਹੈ ਜੋ ਿਲਰ ਵਮਲਰ ਕੇ 
ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਨ  ੰਧਰਨ ਦੇ ਆਦਿਸ਼ਕ ਨਮੂਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਰਾਂ ਨਰਲ ਇੁੱਕ  ੰ ਕਤ4 ਿੀਤ (ਪਿੰਪਿਰ) ਦਰ ਵ ਿਜਣਰ ਹ ੰਦਰ ਹੈ। 
ਇ  ਿੀਤ ਦੀਆਾਂ ਵਿਧੀਆਾਂ ਨੂੰ ਿਿਤ ਕੇ ਆਮ-ਵਿਵਿਆਨ ਦੀਆਾਂ ਖੋਜਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨ  ੰਧਰਨ ਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਰ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ, 
ਵਦਿਸ਼ਟਰਾਂਤ ਅਤੀਤਕਰਲ ਦੀ ਇੁੱਕ ਪਰਰਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹ ੰਦਰ ਬਲਵਕ ਇੁੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਜਰਾਂ ਿੀਤ ਿੀ ਬਣਦਰ ਹੈ ਵਜ  ਨਰਲ ਭਵਿੁੱਖ ਵਿੁੱਚ 
ਕੰਮ ਕੀਤਰ ਜਰਣਰ ਹੈ। ਇ  ਦ ਵਬਧਰ ਨੂੰ   ਲਝਰਉਣ ਲਈ ਕ ਹਨ, ਵਦਿਸ਼ਟਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿ੍ਰਾਂ ਦੇਖਦਰ ਹੈ: ਇੁੱਕ ‘ਵਿਆਪਕ’ ਅਤੇ ਦੂਜਰ 
‘ ਥਰਨਕ’।  

ਸਥਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ‘ਵਦਿਸ਼ਟਾਂਤ’ ਭਾਵ ਵਮਸਾਲ ਹੀ ਰਵਹਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਵਵਆਪ੍ਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਹ ਵਵਵਗਆਨਕ ‘ਸਮੁਦਾਇ’ 
ਅਰਥਾਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਸਮਦੁਾਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰੱਿਦੀ ਹ?ੈ 
ਵਕਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਿੇਰੂਿੰ ਿੇਰੂਿੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਵਆਪ੍ਕ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਦਿੰਦਾ 
ਹੈ। ਵਵਆਪ੍ਕ ‘ਵਦਿਸ਼ਟਾਂਤ’ ਉਹ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਵਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਧਾਂਤਕ ਪ੍ੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ 
(ਮਿੰਨਤਾਂ), ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ, ਵਵਚਾਰ, ਵਨਯਮ, ਰੀਤੀਆ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ, ਰਲਾ 
ਵਮਲਾ ਕੇ ਵਕਸੇ ਵਵਵਸ਼ਸ਼ਟ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮਦੁਾਇ ਨੂੰ ‘ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਸਥਾਨਕ ਵਦਿਸ਼ਟਾਂਤ’ ਤੋਂ ਵਨਿੇੜਨ ਲਈ “ਰੂਢਰੀਵਤ” ਕਹਾਗਂੇ; ਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾਗਤ ਵਵਧੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਵਵਵਸ਼ਸ਼ਟ 
ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ “ਰੂਢਰੀਵਤ” ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦ ੇਅਿੰਤਰਗਤ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਹਰ ਸਦੱਸ ਆਪ੍ਣਾ ਕਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ   

“ਰੂਢਰੀਵਤ5 ਬਦਲ6” ਨਾਲ “ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ” ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਢਰੀਵਤ 
ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮਦੁਾਇ, ਵਵਵਗਆਨ ਦੀਆਂ ‘ਅੜਾਉਣੀਆਂ’ (ਜਾਂ ਪ੍ਹੇਲੀਆਂ) ਅਤੇ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਾਲੇ ‘ਆਮ ਵਵਵਗਆਨ’ ਵਵੱਚ ਜਦੋਂ ਵਬਿਮਤਾਵਾਂ7 (ਵਨਰਨੇਮੀਆ8ਂ) ਜਾਂ ਅਪੇ੍ਵਿਆ9 ਦੇ ਉਲਿੰਘਣਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ 
ਹੋਣੇ ਸ਼ਰੁੂ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਵਵਚੱ ਸਿੰਕਟ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹ।ੈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਢਰੀਵਤ ਇਨ੍ਾਂ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ 

 
4  ਕਤ -  ੰ  ਕ੍ਤ. ਵਿ- ਲਵਿਆ ਹੋਇਆ.  ੰਬੰਵਧਤ। (2)  ੰ. ਸ਼ਕ੍ਤ. ਸ਼ਕਵਤ ਿਰਲਰ. ਤਰਕਤਿਿ. "ਹਵਿ  ਕਤ  ਿਨ  ਮਿਥ ਨਰਨਕ". (ਕੇਦਰ ਮਃ ੫). 
[ਮਃ ਕੋਃ] 
5 ਿੂਢ -  ੰ. ਵਿ- ਪੈਦਰ ਹੋਇਆ। (2) ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ। (3) ਪਰਵ ੁੱਧ. ਮਸ਼ਹੂਿ। (4)  ਿਰਿ ਹੋਇਆ. ਆਿੋਵਹਤ. ਚਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। (5) ਉੱਤਮ ਸ਼ਰੇਸ੍ਟ । 
(6) { ੰਿਯਰ}. ਿੂਵਢ (ਪਰਵ ੁੱਧੀ) ਹੈ....[ਮਃ ਕੋਃ] 
6 ਿੀਵਤ -  ੰ. { ੰਿਯਰ}. ਹੁੱਦ.  ੀਮਰ। (2) ਚਰਲ. ਿਵਤ। (3)  ਵਭਰਿ.   ਭਰਉ। (4) ਤਿੀਕਰ. ਢੰਿ. "ਆਿੈ ਨਰਹੀ ਕਛੂ ਿੀਵਤ". (ਬ ੰ ਮਃ ੫)। (5)  ੰ. 

रीति. ਵਪੁੱਤਲ। (6) ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੈਲ. ਮਨੂਿ. [ਮਃ ਕੋਃ] - ਿੀਤ, ਮਿਯਰਦਰ, ਜ ਿਤ। 
7 ਵਬਖਮਤਰ -  ੰ. ਵਿਸ਼ਮਤਰ. { ੰਿਯਰ}. ਅ ਮਤਰ. ਵਿ ਸ਼ਮਤਵ। (2) ਵਿਪੁੱਵਤ. ਮ  ੀਬਤ. "ਨਰਮ ਵਬਹੂਣ ਵਬਖਮਤਰ". (ਿਰਥਰ). [ਮਃ ਕੋਃ] 
8 ਨੇਮ -  ੰ. { ੰਿਯਰ}. ਕਰਲ. ਿੇਲਰ। (2) ਖੰਡ. ਟ ਕੜਰ। (3) ਦੀਿਰਿ. ਘੇਿਰ. ਅਹਰਤਰ. "ਖਟ ਨੇਮ ਕਵਿ ਕੋਠੜੀ ਬਰਾਂਧੀ". (ਿਉ ਕਬੀਿ) ਦੇਖੋ, ਖਟਅੰਿ 
੧। (4) ਦੇਖੋ, ਵਨਯਮ. "ਨੇਮ ਵਨਬਰਵਹਓ  ਵਤਿ ਿੂ". (ਆ ਰ ਮਃ ੫). [ਮਃ ਕੋਃ] 
9 ਅਪੇਵਖਆ -  ੰ. अपेक्षा. { ੰਿਯਰ}. ਇੁੱਛਰ. ਚਰਹ। (2) ਜਿੂਿਤ. ਲੋੜ। (3) ਆਧਰਿ. ਆ ਿਰ। (4) ਵਨ ਬਤ. ਤ ਲਨਰ. ਮ ਕਰਵਬਲਰ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਵਰਣਾਮਸਰੂਪ੍ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਉਗਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਿੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਕੁਹਨ 
‘ਰੂਢਰੀਵਤ ਬਦਲ’ ਜਾਂ ‘ਰੂਢਰੀਵਤ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ’ ਕਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

‘ਨਵੀਨਤਾ’ (ਨਵਾ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨਾ) ਆਮ ਵਨੱਤਨੇਮੀ ਵਵਵਗਆਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ। ਨਵੀਂ ਿੋਜ ਉਦੋਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 
‘ਚਲਦੀ’ ਵਵੱਚ ਅੜਚਣ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਬਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਣਾ ਵਰਤੇ। ਅਰਥਾਤ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਪ੍ੈਦਾ 
ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪ੍ੈਣ। ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ, ਵਨਯਮਬੱਧਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪ੍ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਮੀਦਾਂ 
ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਵ ਮਨ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਰਵਵਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹੀ ਦਿੇਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ 
ਰੱਿਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਚੱ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਸਥਾਪ੍ਤ 
ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਵਪ੍ਰੀਤ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਨਰਨੇਮੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਹਰ ਵਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਵਸਧ ਅਿੰਕਵੜਆ ਂ
ਵਵੱਚ ਅਿੰਤਰਭੇਦ ਬਣੇ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨ ਪ੍ਛਾਣ ਵਵਵਗਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਅਵਹਮ ਵਹੱਸਾ ਹੁਿੰਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਵਨੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵਸੱਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਟਰਲ10 (ਨਰ ਟਲਣ ਿਰਲੀਆਾਂ) ਵਨਿਨੇਮੀਆਾਂ ‘ ੰਕਟ’ ਪੈਦਰ ਕਿਦੀਆਾਂ ਹਨ।  ੰਕਟ ਅਤੇ ਵ ਧਰਾਂਤ ਪਵਿਿਿਤਨ (ਜਰਾਂ 
 ੰਸ਼ੋਧਨ) ਇੁੱਕ  ਰਥ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਨਿਨੇਮੀਆਾਂ ਨੂੰ   ਲਝਰਉਣ ਦੀ ਹਿ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਠਨ ਹੋ ਜਰਿੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਰਇਲਰਜ ਅਤੇ 
ਅ ਰਧ11 ਹੋ ਜਰਣ ਤਰਾਂ ਵਿਵਿਆਨਕ  ਮ ਦਰਇ ਵਿੁੱਚ ‘ ੰਕਟ’ ਆ ਪਹ ੰਚਦਰ ਹੈ। ਇ   ੰਕਟ ਵਿੁੱਚੋ ਵਨਕਲਣ ਲਈ ਨਿੇਂ ਪਰਯਤਨ 
ਹ ੰਦੇ ਹਨ, ਨਿੇਂ ਬਿਰਬਿੀ ਦੇ ਵ ਧਰਾਂਤ ਪੁੱਲਿਨ ਲਿਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਉਤੇਵਜਤ ਿਰਤਰਿਿਣ ਵਿੁੱਚੋਂ ਨਿੇਂ ਵਿਚਰਿ, ਨਿੇਂ ਢੰਿ ਤਿੀਕੇ 
ਅਤੇ ਆਖਿ ਵਿੁੱਚ ਨਿੇਂ ਵ ਧਰਾਂਤ ਉਿਮਦੇ ਹਨ। ਨਿੇਂ ਘੜੇ ਵ ਧਰਾਂਤ, ਭਵਿੁੱਖਬਰਣੀ ਕਿਨ ਵਿੁੱਚ  ਹੀ, ਇਕ ਰਿ, ਮੰਤਿ ਵਿੁੱਚ ਵਿਸ਼ਰਲ, 
ਕ ਦਿਤੀ ਪਵਿਘਟਨਰਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਵਨਯਵਮਤ ਤਿੀਕੇ ਨਰਲ ਪਰ ਤ ਤ ਕਿਨ, ਨਿੀਆਾਂ ਪਵਿਘਟਨਰਿਰਾਂ ਜਰਾਂ ਪਵਿਘਟਨਰਿਰਾਂ ਵਿੁੱਚ 
ਅੰਤਿ ੰਬੰਧਰਾਂ ਨੂੰ   ਝਰਉਣ ਵਿੁੱਚ  ਰਿਥਕ ਹੋਣੇ ਚਰਹੀਦੇ ਹਨ। ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ ‘ਿੂਢਿੀਵਤ ਬਦਲ’ ਨਰਲ ਵਿਵਿਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਰਲ ‘ਵਦਨ 
ਦ ਿਣੀ ਿਰਤ ਚੌਿਣੀ’ ਦੀ ਿਤੀ ਨਰਲ ਵਿਕਰ  ਕਿਨ ਲਿਦਰ ਹੈ।  

ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮਾਨਵ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਹੈ ਵਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਵਵਧੀ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਵਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨਕ 
ਵਗਆਨ ਸਿੰਚਯ12 ਰੂਪ੍ੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਪ੍ੂਰਵਜਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਉੱਪ੍ਰੋਂ ਉੱਸਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵਸਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ੇ
ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਵਵਗਆਨ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਜਕ’ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਵਜਸ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਵਵਗਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ 
ਵਸੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।। 
ਇਵਤਹਰਸਕ ਪਵਿਪੇਖ 
ਜੇਕਿ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਇਵਤਹਰ  ਦਰ ਅਵਧਐਨ ਕਰਲਕ੍ਮਕ ਘਟਨਰਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਵਖਆਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਰਿਰ ਹੋਿ ਪਵਹਲੂਆਾਂ ਨੂੰ ਮ ੁੱਖ ਿੁੱਖ 
ਕੇ ਕੀਤਰ ਜਰਿੇ ਤਰਾਂ ਅ ੀਂ ਇ  ਦੇ ਵਿਕਰ  ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਰਿੇ ਬਹ ਤ ਕ ੁੱਝ ਵ ੁੱਖ  ਕਦੇ ਹਰਾਂ। ਵਿਵਿਆਨ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਨਦਰਿ ਅਤੇ ਅਦਭ ਤ 
ਪਰਰਪਤੀਆਾਂ ਭਰਿੇ ਵਕੰਨੀਆਾਂ ਿੀ ਭਿਮਰਉਣੀਆਾਂ ਵਕਉਂ ਨਰ ਹੋਣ ਪਿ  ਰਨੂੰ ਇਹ ਜਰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ ਵਕ ਇਨ੍ਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਕਰਿ ਕਿਨ 
ਵਪੁੱਛੇ ਕਰਿਜ-ਵਿਧੀ ਕੀ  ੀ। ਕੀ ਵਿਵਿਆਨ ਵਜ਼ਆਦਰ ਤੋ ਵਜ਼ਆਦਰ ਤੁੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁੱਠੇ ਕਿਨ ਨਰਲ ਹੀ ਤਿੁੱਕੀ ਕਿਦਰ ਹੈ ( ੰਚਨ13-
ਦ ਆਿਰ-ਪਰਿਤੀ) ਜਰਾਂ ਇ  ਦੇ ਹੋਿ ਕਰਿਨ ਿੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਪ ੁੱਛਣਰ ਜਰਇਜ਼ ਹੈ ਵਕ ਸ਼ਰਇਦ ਵਿਵਿਆਨ ਖਰ  ਖੋਜਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਢਰਾਂ 
ਨੂੰ ਇਕੁੱਤਿ (ਜਮਿਰਾਂ, ਇਕੁੱਠੇ) ਕਿਨ ਨਰਲ ਤਿੁੱਕੀ ਨਹੀ ਕਿਦਰ। ਕੀ  ਰਡੇ ਵਪਤਰ ਪ ਿਖਰਾਂ ਦਰ ਖੋਜਰਾਂ ਆਧਰਿਤ ਵ ਧਰਾਂਤ ਵਕ ਤਰਿਕਰ-
ਮੰਡਲ ਅਤੇ  ੂਿਜ, ਕੇਂਦਿ ਵਿੁੱਚ  ਵਥਤ ਧਿਤੀ ਦ ਆਲੇ ਘ ੁੱਮ ਿਹ ੇਹਨ, ‘ਵਿਵਿਆਨਕ’ ਨਹੀ  ੀ? ਕੀ ਭ ੁੱਲੇ ਵਿ ਿੇ ਅਤੇ ਿਲਤ 
 ਰਬਤ ਕੀਤੇ ਜਰ ਚ ੁੱਕੇ ਵ ਧਰਾਂਤ ‘ਅ-ਵਿਵਿਆਨਕ’  ਨ? ਇਨ੍ਰਾਂ ਵ ਧਰਾਂਤਰਾਂ ਦਰ ਆਧਰਿ ਿੀ ਤਰਾਂ ਯ ਕਤੀਪੂਿਣ ਇਕੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੁੱਥ ਹੀ 
 ਨ। ਇ  ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਰ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਤਿੁੱਕੀ ਇੁੱਕ ਅਵਭਵਿਿਧੀ ਪਰਵਕਵਿਆ ਮਰਤਿ ਹੈ। ਭਰਿ ਵਜ਼ਆਦਰ 
ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਰ ਕ ਦਿਤੀ ਤੁੱਥਰਾਂ ਜਰਾਂ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁੱਠੇ ਕਿਨ ਨਰਲ ਹੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਿੁੱਕੀ ਹ ੰਦੀ ਹ।ੈ  

ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਵਕਸੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਵਸਆ ਦਾ ਹਲੱ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰੁੱਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਹੁਿੰਚ 

 
10 ਅਟਰਲ - ਵਿ- ਟਲਣ ਤੋਂ ਵਬਨਰ. ਅਵਮਟ. "ਤੋਵਹ ਭਰਿ ਮੇ ਵਲਖਯੋ ਅਟਰਲ". (ਿ ਪਰ ੂ)। (2)  ੰ. अट्टाल- ਅੁੱਟਰਲ. { ੰਿਯਰ}. ਬ ਿਜ। (3) ਢੇਿ. 
ਅੰਬਰਿ. [ਮ: ਕੋ:] 
11 ਅ ਰਧ -  ੰ. ਅ ਰਧਯ. ਵਿ- ਵਜ  ਦਰ ਵ ੁੱਧ ਕਿਨਰ ਔਖਰ ਹੈ. ਕਵਠਨਤਰ ਨਰਲ ਹੋਣ ਿਰਲਰ। (2) ਅਜੇਹਰ ਿੋਿ, ਜੋ ਦੂਿ ਨਰ ਹੋ  ਕੇ. ਵਜ  ਦਰ ਇਲਰਜ ਨਰ 
ਹੋ  ਕੇ. "ਅ ਰਧ ਿੋਿ ਉਪਵਜਓ ਤਨ ਭੀਤਵਿ ਟਿਤ ਨ ਕਰਹੂ ਟਰਵਿਓ". (ਮਰਿੂ ਮਃ ੫)। (3) ਦੇਖੇ, ਅ ਰਧ . [ਮਃ ਕੋਃ] 
12  ੰਚੀ - ਵਿ-  ੰਚਯ (ਜਮਰ) ਕੀਤੀ। (2) ਪਰਲੀ. ਪਰਲਨ ਕੀਤੀ. "ਅਮਿ ਜਰਵਨ  ੰਚੀ ਇਹ ਕਰਇਆ". (ਵਬਲਰ ਕਬੀਿ)। (3) { ੰਿਯਰ}. ਕਰਿਜਰਾਂ ਦੀ 
ਨੁੱਥੀ. ਜ ਜ਼. " ੰਚੀ   ਜਨੀ ਤਿੇ ਦਬਰਈ". (ਿ ਪਰ ੂ). [ਮਃ ਕੋਃ] 
13  ੰਚਨ - (ਦੇਖੋ,  ੰ ਅਤੇ ਚਯ) { ੰਿਯਰ}. ਜਮਰ ਕਿਨਰ. ਜੋੜਨਰ. ਇਕੁੱਠਰ ਕਿਨਰ. "ਿਰਮ ਨਰਮ ਧਨ ਕਵਿ  ੰਚਉਨੀ". (ਿਉ ਕਬੀਿ) " ੰਚਣ ਕਉ 
ਹਵਿ ਏਕੋ ਨਰਮ". (ਧਨਰ ਮਃ ੫) " ੰਚਨ ਕਿਉ ਨਰਮ ਧਨ ਵਨਿਮਲ". ( ੋਿ ਮਃ ੫). [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਉਸ ਦੇ ਵਨੱਜੀ ਤਜਰਬੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੋਣ, ਵਕਹੜੇ ਕਾਰਕ ਉਸਦੇ ਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੱਵਸਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵ 
ਰੱਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਾਸ ਵਵਅਕਤੀਤਵ ਸੁਭਾਉ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਲਾ ਵਮਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ੱਿ, ਹੱਲ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਵਵਸ਼ਸ਼ਟ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ - ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵਵਚਰ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹ ੈ- ਦੀ 
ਸਿੰਸਾਰ-ਵਦਿਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਜਾਂ ਿੋਜਾਰਥੀ ਦੀ ਵਸੱਵਿਆਤਮਕ ਦੀਵਿਆ14 
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੰਮ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪ੍ੱਤਰ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਵਸੱਵਿਆ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਵਦਿੜਹ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ 
ਲਈ ਇਹ ਠੋਸ ਵਵਵਗਆਨਕ ਮਨ ‘ਤੇ ਗਵਹਰਾ ਅਸਰ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਇਹ ਵਮਹਨਤ ਭਰਪ੍ੂਰ ਅਤੇ ਅਰਵਪ੍ਤ ਉੱਦਮ 
ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰੀ ਵਸੱਵਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਵਵੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਕਸੇ ਿਾਸ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿੰਸਾਰ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦ ੇ
ਮਨੋਰਥ ਵਵਚੱ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੜਹਚਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਵਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 
ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਹਨ’ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਕਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਵਹਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 
ਰੂਵਢਬਿੰਧਕ (ਰੂਵਢ ਨਾਲ ਜਕੜੀਆਂ) ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਵਢਭਿੰਜਕ (ਰੂਵਢ ਤੋੜਨਵਾਲੀਆਂ) ਪ੍ੂਰਤੀਆ ਂ
ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਕੋਪ੍ਰਨੀਕਸ’, ‘ਵਨਊਟਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਇਸ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।  

ਆਮ (ਵਿਜੁ) ਵਿਵਿਆਨ 
ਇੱਥੇ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ (ਵਰਜ1ੁ5-ਵਵਵਗਆਨ) ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੱ੍ਕ16 ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਿੋਜ (ਅਨਵੇ ਸ਼ਣ)। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਵਕਸੇ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਦਾ ਕਿੰਮ ਵਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ ੋਮੂਲ ਅਤੇ 
ਉੱਚ ਪ੍ੱਧਰੇ ਵਵਵਗਆਨ ਦੀਆ ਂ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਵਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀਆ ਂ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਵੀਕਵਰਤ ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ 
ਵਵਆਵਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਵਵਭਿੰਨ ਸਫਲ ਪ੍ਰਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਪ੍ਰਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਦਾਹਰਣੀ 
ਵਨਰੀਿਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਜ ਵਵਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਵਚਤ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਵਧੀਆਂ, ਆਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਵਵਸਤਾਰਪ੍ੂਰਵਕ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਵੱਿ ਦੀਆ ਂਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤਾ 
ਵਦਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਇਨ੍ਾਂ, ਵਨਯਮਾਂ, ਵਸਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵਮਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਿਾਸ  ਵਵਵਗਆਨਕ ਿੋਜ ਦੀ ਸਿੰਸਕਤ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ 
ਉਗਮਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ‘ਰੂਢਰੀਵਤ’ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਢਰੀਵਤ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਿੰਬਿੰਧ ਰੱਿਦੀ ਹੈ। ਐਸੀਆ ਂ
ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਇਵਤਹਾਸ ਵਵੱਚ ‘ਅਰਸਤੂ ਗਵਤਕੀ’, ‘ਕੋਪ੍ਰਨੀਕਨੀ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਵਨਊਟੋਨੀਅਨ ਯਾਂਵਤਿਕੀ’ ਆਵਦ ਨਾਮ ਨਾਲ 
ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਸੱਵਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਾਂ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਵਵੱਚ ਮਹੁਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਵਵਵਗਆਨਕ ਿੋਜ 
ਦਾ ਕਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਰੂਢਰੀਤੀ ਦੇ ਵਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ੍ਣ ੇ
ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਵਹਾਰ ਵਵਚੱ ਰੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਿ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਆਵੱਸ਼ਕਤਾ ਹੈ। ਰੂਢਰੀਵਤ, ਵਵਵਗਆਨਕ 
ਵਵਕਾਸ ਦੀ ਬੁਵਨਆਦ ਬਣਦੀ ਹ।ੈ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਗਰਵਹਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਕਸੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਵਵਗਆਨਕ ਿੇਤਿ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਦੀ 
ਪ੍ਰੌੜਹਤਾ17 ਦੀ ਵਨਸ਼ਾਨੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।   

ਭੌਵਤਕ ਪਰਕਰਵਸ਼ਕੀ (ਪਰਕਰਸ਼ਵਿਵਿਆਨ ਜਰਾਂ ਵਦਿਕਸ਼ਰ ਤਿ18) ਖੇਤਿ ਦੀਆਾਂ ਿੂਢਿੀਤੀਆਾਂ ਦ ੇਇਵਤਹਰ ਕ ਬਦਲ ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ ਦੇ ਇੁੱਕ ਿੂਢਿੀਵਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਿਢੂਿੀਵਤ ਦੇ ਅਨ ਕ੍ਵਮਕ ਬਦਲ ਪਵਿਪੁੱਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਰ  ਦ ੇ
ਿਿਰਇਤੀ ਨਮੂਨੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ  ਮੇ ਦੀਆਾਂ ਭੌਵਤਕੀ (ਭੌਵਤਕਵਿਵਿਆਨ) ਦੀਆਾਂ ਪਰਠਪ  ਤਕਰਾਂ ਇਹ ਦੁੱ ਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਕ ਪਰਕਰਸ਼ 
‘ਫੋਟੋਨਰਾਂ’ (ਪਰਕਰਸ਼ ਦਰ ਪ ੰਵਜਕ ਕਣ) ਦਰ  ੰਿਰਵਹ ਹੈ। ਇ  ਫੋਟਨੋ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ (ਕਵਨਸ਼ਠ) ਵਨਿੇਕਲੀ (ਅ ੰਤਤ) 
ਵਬਜਲਚ ੰਬਕੀ ਵਿਵਕਿਨ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਜਰਾਂ ਪ ੰਜ ਿਰਾਂਙ  ਮਵਝਆਾਂ ਵਿਆ ਹੈ। ਫੋਟੋਨ ਹਮੇਸ਼ਰਾਂ ਿਤੀਸ਼ੀਲ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਕਰਸ਼ 
ਦੀ ਬ ਵਨਆਦੀ ਇਕਰਈ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੁੱਕ ਵਿਸ਼ ੁੱਧ ਪ ੰਵਜਕ-ਯਰਾਂਵਤਿਕੀ ਿਰਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਕਰਸ਼ਮਈ ਊਿਜਰ ਦਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਰ 

 
14 ਦੀਵਖਆ -  ੰ. दीक्ष. ਧਰ- ਯਿਯ ਕਿਨਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਰ, ਧਿਮ ਵ ਖਰਉਣਰ। (2) { ੰਿਯਰ}. ਦੀਕ੍ਸ਼ਰ. ਧਿਮਮੰਤਿ ਦਰ ਉਪਦੇਸ਼. "ਪੂਿੇ ਿ ਿ ਕੀ ਪੂਿੀ 
ਦੀਵਖਆ". (  ਖਮਨੀ). [ਮਃ ਕੋਃ] 
15 ਵਿਜ  -  ੰ. ऋजु. ਵਿ- ਵ ੁੱਧਰ. ਵਬਨਰ ਿਲ। (2) ਕਪਟ ਿਵਹਤ। (3)   ੰਦਿ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
16 ਪਰਪੁੱਕ - ਵਿ- ਪਵਿਪਕਵ. ਚੰਿੀ ਤਿਰਾਂ ਪੁੱਕਰ ਹੋਇਆ। (2) ਪ ਖ਼ਤਰ. ਵਦਿੜਿ. ਵਨਸ਼ਚਯ  ਵਹਤ. "ਵਕਯੇ ਪਰਪੁੱਕ ਭੂਪ ਮਨ  ੋਊ". (ਨਰਪਰ). [ਮਃ ਕੋਃ] 
17 ਪਿੌੜਿ – ਪਵਿਪੁੱਕਤਰ, ਵ ਆਣਪ, ਪਵਕਆਈ 
18 ਵਦਿਕ -  ੰ. दृक. { ੰਿਯਰ}. ਨੇਤਿ. ਅੁੱਖ। (2) ਦੋ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਦਰ ਬੋਧਕ, ਕਯੋਂਵਕ ਨੇਤਿ ਦੋ ਹਨ। " ੰਮਤ  ੋਮ ਔ ਤੁੱਤ ਵਮਲੇ ਵਦਿਿ ਿ ੁੱਤ  ਭੈ ਜਿ ਮੰਿਲ 
ਛਰਯਰ". (ਿ ਵਿ ੬)¹ ਸ਼ਰੀ ਿ ਿ ੂਨਰਨਕਦੇਿ ਜੀ ਦਰ ਜਨਮ  ਰਲ ੧੫੨੬. [¹ ੋਮ ੧, ਤੁੱਤ ੫, ਵਦਵਿ ੨, ਿ ੁੱਤਰਾਂ ੬]. [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਟ ਕੜਰ ਜਰਾਂ  ਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ‘ਤਿੰਿਰਾਂ’ ਅਤੇ ਕਦੇ ‘ਕਣਰਾਂ’ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਪਰਿਟਰਉਂਦਰ ਹੈ। ਉਨੀਿੀਂ  ਦੀ ਦੇ ਆਿਭੰ ਦੀਆਾਂ 
ਪਰਕਰਸ਼ਵਿਵਿਆਨ ਦੀਆਾਂ ਪਰਠ ਪ  ਤਕਰਾਂ ਇਹੋ ਦੁੱ ਦੀਆਾਂ  ਨ ਵਕ ਪਰਕਰਸ਼ ਵ ਿਫ ਇੁੱਕ ਅਨ ਪਰ ਥ ਤਿੰਿ ਿਤੀ19 ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਰਾਂ ਅਠਰਿਿੀਂ  ਦੀ ਦੇ ਪਰਕਰਸ਼ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਿੂਢਿੀਵਤ ਇਹ  ੀ ਵਕ ਪਰਕਰਸ਼ ‘ਪਦਰਿਥਕ ਕਣ’ ਹਨ ਜੋ ਵਨਊਟਨ ਦੇ ਪਰਕਰਸ਼ਕੀ 
ਵ ਧਰਾਂਤ ਦੀ ਦੇਣ  ੀ। ਪਰਰਚੀਨ ਕਰਲ ਤੋਂ  ਤਰਿਿੀਂ  ਦੀ ਤੁੱਕ ਪਰਕਰਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਕਿਤੀ ਬਰਿੇ ਕੋਈ ਿੀ  ਿੀਕਰਵਿਤ ਵਿਚਰਿ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ 
 ਨ। ਕਈ ਵਿਚਰਿ ਇਹ ਕਵਹੰਦ ੇ ਨ ਵਕ ਿ ਤੂਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਕਰਸ਼ ਦੇ ਕਣ ਵਨਕਲ ਕੇ ਅੁੱਖ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਹੋਿਨਰਾਂ ਦਰ 
ਵਖਆਲ  ੀ ਵਕ ਪਰਕਰਸ਼ ਅੁੱਖ ਵਿੁੱਚੋਂ ਵਨਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਿ ਤੂਆਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਰ ਹੈ ਤਰਾਂ  ਰਨੂੰ ਿ ਤੂਆਾਂ ਨਜ਼ਿ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਰਾਂ 
 ਵਮਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਅਲਿ ਅਲਿ ਿੂਢਿੀਤੀਆਾਂ  ਨ।  

ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਵਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਧਾਂਤ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਵਤਯੋਗੀ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਬਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰ 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਵਕ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿੰਤੋਿਜਨਕ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।    

ਤਾਂ ਵਫਰ ਨਵੀਂ ਉਗਮੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ‘ਤੇ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਮੁਦਾਇ 
ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਅਪ੍ਣਾਉਂਣ ਨਾਲ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਰੀਵਤ ਲੋਪ੍ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਕਈ ਸਦੱਸ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਜ ੋ
ਨਵੀਂ ਰਢੂਰੀਵਤ ਨੂੰ ਨਹੀ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਣਵ ੱਠ ਕਰ ਵਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਿਰ ਨੂੰ ਵਜਵੇਂ ਵਜਵੇਂ ਰੂਢਰੀਵਤ 
ਕਾਮਯਾਬ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਸਦੱਸ ਵੀ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅਿੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ 
ਨਾਲ ਵਵਸ਼ੇ ਦੇ ਿੇਤਿ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦਬੁਾਰਾ ਵਦਿੜਹਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਆਪ੍ਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ 
ਨਹੀ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸਵਹਮਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਕਿੰਮ ਵਿੱਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਜਾ 
ਵਮਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਪ੍ਵਹਲੀ ਬਾਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਗ “ਸਭਾ” ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਸਾਰ 
ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ੱਵਤਿਕਾ ਛਾਪ੍ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਿ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਵਦਅਕ ਅਦਾਵਰਆਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ਾਠਕ੍ਮ 
ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਸਰਫ ਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਿੇਤਿ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ 
ਨਹੀ ਰਵਹਿੰਦੀ, ਵਬਲਕੁਲ ਇਹੋ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪ੍ਣਾਅ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ੱਧਤੀ ਆਪ੍ਣੀ ਰੂਢਰੀਵਤ 
ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਿਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਵਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤ 
ਪ੍ਵਰਵਵਿੱਤ20 ਵਵਵਦਅਕ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਿਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦਾ ਆਰੋਪ੍ਣ ਸਮੇ ਸਮੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ; ਨਵਾਂ ਸਿੰਸਥਾਤਮਕ 
ਰੂਢਵਚਿੰਤਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।  

ਜਦੋ ਕੋਈ ਵਵਵਗਆਨੀ ਇੱਕ ਰੂਢਰੀਵਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣਾ ਿੋਜ ਿੇਤਿ ਮੁਢੱ ਤੋਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀ ਪ੍ੈਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਅਪ੍ਣਾਉਂਣ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਕਿੰਮ ਸਮੁਦਾਇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਮਿੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇ
ਸਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਵਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਵਸਰਫ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਵਵਸ਼ਸ਼ਟ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਵਚੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੋਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਵਵਗਆਨਕ 
ਪ੍ਾਠਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀਆਂ ਹਦੱਾਂ ਦੇ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਸਦੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ-ਵਿਵਿਆਨ ਦਰ ਸਿੂਪ 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇੱਕ ਿਾਸ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਵਕਹੋ ਵਜਹੀ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰੀ ਅਤੇ ਗੂੜਹਮਈ ਿੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਵਕਸ ੇਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀ ਵਵਵਗਆਨਕ ਿੇਤਿ ਵਵਚੱ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਇਕੱ 
ਵਵਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸਮਦੁਾਇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਮ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾ ਿੋਜਣਾ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨਕ ਿਜੋ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਾਂ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਪ੍ਵਹਲਾ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਦਾਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ‘ਛਾਣ ਬੀਣ ਿੇਤਿ’ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਵਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ 
ਫਲਸਰੂਪ੍ ਿੋਜਾਰਥੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਵਵਸਤਾਰਪ੍ੂਰਵਕ ਅਤੇ ਗਵਹਰਾਈ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋਂ ਵਦਿੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਵਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਨਰੀਿਣ ਕਾਰਜ ਵਕਵਰਆ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਵਵਚੱ ਵੱਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਅਿੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਵਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾ-ਿਪ੍ਾਊ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ। ‘ਕੁਹਨ’, ਇਸ ਵਾਸਤਵਵਕ ਵਵਵਗਆਨਕ 

 
19 ਪਰ ਥ –ਵਿ ਤਰਿ, ਫੈਲਰਉ  (Transverse wave motion)  
20 ਵਿਿੁੱਤ - वतृ्त-् { ੰਿਯਰ}. ਛੰਦ. ਖਰ  ਕਿਕੇ ਿਿਵਣਕ ਛੰਦ। (2) ਦਯਰ. ਵਕ੍ਪਰ। (3) ਪਵਿਤਿਤਰ। (4)  ਤਯ ਆਵਦ   ਕ ਆਚਿਣ। (5) ਅੰਜੀਿ। (6) 
ਕੁੱਛੂ। (7)  ਮਰਚਰਿ. ਹਰਲ। (8) ਵਿ- ਿ ਜ਼ਵਿਆ. ਿੀਵਤਆ. ਮੋਇਆ। (9) ਘੇਵਿਆ ਹੋਇਆ। (10) ਵਦਿੜਿ. ਮਜਬੂਤ. ਪੁੱਕਰ। (11) ਢਵਕਆ ਹੋਇਆ. 
[ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਅਨਵੇ ਸ਼ਣ (ਪ੍ੁੱਛ ਪ੍ੜਤਾਲ) ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰਵਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਲਕਸ਼ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ: 

ੳ. ਰੂਢਰੀਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਿ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ 
ਕਰਨ। 

ਅ. ਉਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਿ ਕਰਨੇ ਵਜਸ ਦ ੇਤੱਥ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ ਭਵਵੱਿਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਮਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ 
(ਭਾਵ ਸੁਸਿੰਗਤ ਹੋਣ)। 

ੲ. ਉਹ ਅਨੁਭਾਵਕ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜੋ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਸਬਿੰਧਤ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆ ਂਸ਼ਿੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ 
ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਵਗਆਤ ਸਮਵੱਸਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ।  

ਵਸਤਆੂਂ ਦੇ ਸਰੂਪ੍ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਵਹਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੱਥ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਵਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੱ ੀ 
ਵਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵਵਵਵਧ ਪ੍ਵਰਸਵਥਤੀਆਂ ਵਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਵਵਵਭਿੰਨ ਵਿੱਵਤਆਂ ਵਵੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਦੇ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਅਗਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਹੈ: ਿਗੋਲਵਵਵਗਆਨ ਵਵੱਚ ਤਾਵਰਆਂ ਅਤੇ ਗਰਵਹਆਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤ ੇ
ਪ੍ਵਰਮਾਣ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨਾ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚਿੰਦ ਗਰਵਹਣ ਆਵਦ ਦੀ ਭਵਵੱਿਬਾਣੀ ਕਰਨਾ; ਭੌਵਤਕਵਵਵਗਆਨ ਵਵੱਚ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦ ੇ
ਗੁਣ ਵਜਵੇਂ ਘਣਤਾ, ਵਬਜਲੀ ਚਾਲਕਤਾ, ਤਰਿੰਗ ਲਿੰਬਾਈ; ਰਸਾਇਣਵਵਵਗਆਨ ਵਵਚੱ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਦਰ, ਵਮਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ 
ਸਿੰਘਣਤਾ, ਯੌਵਗਕ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਲਨ ਦਰ ਆਵਦ।  

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ, ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਂਤ ਗਵਣਤਕ ਰੂਪ੍ ਵਵਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਭਵਵੱਿਬਾਣੀ 
(ਪ੍ਰਾਗੁਵਕਤ) ਵਸੱਵਟਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਅਤ (ਪ੍ਰੀਕਵਸ਼ਤ, ਪ੍ਰੀਿਯਤ, ਜਾਂ ਅਨੁਭਾਵਕ) ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਸਧਾਂਤ ਵਕੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੀ 
ਹਨ, ਭਾਵ ਤੱਥਾਂ ਵਵੱਚਕਾਰ ਸਿੰਮੇਲ ਵਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਵਨਕਟਤਾਵਾਂ (ਵਨਕਟਤਾ ਜਾਂ ਨੇੜ ਤੇੜ) ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਯੋਵਗਕ 
ਵਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਯਿੰਤਿੀਯ ਸੀਮਾਵਾਂ ਐਸੇ ਸਿੰਮੇਲ ਲਈ ਵਵਵਭਿੰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿੜਹੀਆਂ ਕਰ ਵਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਮੇਲ ਦਾ ਸਿੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 
ਉਹ ਿੇਤਰ ਲੱਭਣੇ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚ ਸਿੰਮੇਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਐਸੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਯਗੋਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਨਰੀਕਸ਼ਕ ਦੀ 
ਕਾਰੀਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਤਭਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਤੀਜੀ ਵਕ ਮ ਦੇ ਅਨ ਭਰਿਕ (ਪਰਯੋਿਵ ੁੱਧ) ਤੁੱਥ ਿੂਢਿੀਵਤ ਵ ਧਰਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਿ  ਪਸ਼ਟ ਕਿਨ ਜਰਾਂ  ਰਿਥਕ ਬਣਰਉਣ ਲਈ 
ਇਕੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਰਾਂਦੇ ਹਨ। ਇ  ਵਿੁੱਚ ਪਵਹਲਰਾਂ ਪੈਦਰ ਹੋਈਆਾਂ ਦ ਵਬਧਰਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਵਕਆਾਂ ਨੂੰ ਦੂਿ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰਾਂ 
ਵਕ ਬਰਕੀ ਬਚੀਆਾਂ  ਮੁੱਵ ਆਿਰਾਂ ਦਰ ਹੁੱਲ ਲੁੱਵਭਆ ਜਰ  ਕੇ। ‘ਕ ਹਨ’ ਅਨ  ਰਿ ਇ  ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੁੱਥ  ਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਰ ਮਹੁੱਤਿ ਿੁੱਖਦ ੇ
ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਜ਼ਆਦਰਤਿ ਪਰਯਿੋਰਾਂ ਦਰ ਮੰਤਿ ‘ਭੌਵਤਕ  ਵਥਿਅਕੰ’ ਵਨਿਧਰਿਣ ਕਿਨਰ ਹ ੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ  ਵਥਿਅੰਕ ਅਵਧਕਤਮ 
ਵ ਧਰਾਂਤਰਾਂ ਦਰ  ਰਿਥਕ ਅੰਿ ਹ ੰਦ ੇਹਨ। ਵਨਊਟਨ ਦਰ ਿ ਿੂਤਿੀ  ਵਥਿਅੰਕ (‘g’ ਜਰਾਂ ‘G’) ਇ  ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਰਹਿਣ ਹੈ। ਇ  
 ਵਥਿਅੰਕ ਨੂੰ ਪਵਿਸ਼ ੁੱਧ ਿੂਪ ਵਿੁੱਚ ਮਰਪਣਰ ਪ ਿਰਣੇ  ਵਮਆ ਵਿੁੱਚ ਖਰ  ਚਣੌਤੀ ਬਵਣਆ ਹਇੋਆ  ੀ। ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ ਦੀਆਾਂ 
 ਿਿਿਮੀਆਾਂ ਵ ਿਫ  ਵਥਿਅੰਕ ਮਰਪਣ ਤੁੱਕ ਹੀ  ੀਵਮਤ ਨਹੀ  ਨ, ਇਨ੍ਰਾਂ ਦਰ ਮਕ ਦ ਵਿਣਰਤਮਕ ਵਨਯਮਰਾਂ ਨੂੰ  ਥਰਪਤ ਕਿਨਰ 
ਿੀ  ੀ, ਵਜਿੇਂ ਬਇੋਲ (Boyle) ਦਰ ‘ਿੈ  ਵਨਯਮ’ ਵਜ  ਵਿੁੱਚ ਿ ੈ ਦੇ ‘ਦਬਰ’ (p [N]) ਅਤੇ ‘ਆਇਤਨ’ (v [m3] ) ਦੇ ਆਪ ੀ 
 ੰਬੰਧਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਵਕਤ ਕੀਤਰ ਵਿਆ ਹੈ, ਅਿਥਰਤ p.v = k ( k ਇੁੱਕ  ਵਥਿਅੰਕ ਹੈ)। 

ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਵਵੱਚ ਵਸਧਾਂਤਕ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਵਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪ੍ਰ ਦੇਵਿਆ ਹੈ ਵਕ 
ਪ੍ਰਯੋਵਗਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਿਣ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਜੋ ਇਹ ਵਦਸ਼ਾ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਹੜੇ ਤੱਥ ਵਕਵੇਂ ਇਕੱਠੇ 
ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵਵਦਮਾਨ ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਵਵੱਿਬਾਣੀ (ਪ੍ਰਾਗੁਵਕਤ = ਪ੍ਰਾਗ + ਉਕਵਤ) ਕਰਨਾ 
ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਵਗਕ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਵਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਵਜਹੀ ਜਾਂਚ ਵਸਧਾਂਤ ਵਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ੈਦਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਵਗਕ ਵਵਧੀ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਮ ਵੀ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਸਧਾਂਤ ਵਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਕਰਤੀ ਦੀ ਸਹੀ 
ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇਸ ਵਵੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

‘ਵਨਊਟਨ’ ਦਰ ਿੂਢਿੀਵਤਕ ‘ਿਤੀ ਦਰ ਵ ਧਰਾਂਤ’  ਿਿ-ਵਿਆਪਕ ਮੰਵਨਆ ਜਰਾਂਦਰ  ੀ, ਭਰਿ ਇ  ਦਰ ਕਰਿਜ-ਖੇਤਿ ਵਿਸ਼ਰਲ 
ਹੋਣ ਕਿਕੇ ਇਹ ਵ ਧਰਾਂਤ ਹਿ ਿਤੀ  ੰਬੰਧਤ  ਮੁੱਵ ਆ ਲਈ ਿੈਧ ( ਹੀ)  ਮਵਝਆ ਜਰਾਂਦਰ  ੀ। ਪਿ ਜਦ ਇਹ ਵ ਧਰਾਂਤ ਿਰਵਹ-
ਚਰਲ ਲਈ ‘ਕੈਪਲਿ’ ਦੇ ਵਨਯਮਰਾਂ ਅਨ  ਰਿ ਿਿਵਤਆ ਵਿਆ ਤਰਾਂ ਇ  ਵਿੁੱਚ ਬਹ ਤ  ਰਿੀਆਾਂ ਤਿ ਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮ ਸ਼ਕਲਰਾਂ  ਰਹਮਣ ੇ
ਆਈਆਾਂ। ਦਿੂਬੀਨ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਦ ਆਿਰ ਿਰਵਹ ਚਰਲਰਾਂ ਦੇ ਵ ੁੱਧੇ  ਰਦ ੇਵਨਿੀਖਣਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਰ ਲੁੱਿਰ ਵਕ ਿਰਵਹ ਪੂਿੇ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਕੈਪਲਿ ਦ ੇ
ਵਨਯਮਰਾਂ ਅਨ  ਰਿ ਨਹੀ ਚੁੱਲਦੇ। ਇ  ਦਰ ਮ ੁੱਖ ਕਰਿਨ ਇਹ  ੀ ਵਕ ਇ  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੁੱਚ ਿਰਵਹ ਦੀ ਚਰਲ ਉੱਪਿ ਵ ਿਫ  ੂਿਜ 
ਦੇ ਅਕਿਸ਼ਨ ਬਲ ਦਰ ਅ ਿ ਹੀ ਜਰਾਂਵਚਆ ਵਿਆ  ੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਿ ਿਰਵਹਆਾਂ ਦਰ ਅ ਿ ਅਣਿੌਵਲਆ ਕਿ ਵਦੁੱਤਰ ਵਿਆ  ੀ। 
ਇ  ਲਈ ਵ ਧਰਾਂਤ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਵਿੁੱਚ   ਧਰਿ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ  ੀ ਜੋ ਕੰਮ, ਆਉਂਣ ਿਰਲੀਆਾਂ ਪੀੜਿੀਆਾਂ ਦੇ ਵਿਵਿਆਨਕਰਾਂ ਨੇ ਪੂਿਰ 
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ਕੀਤਰ। ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਿਤੋਂ ਦੇ   ਧਰਿ, ਿੂਢਿੀਵਤ ਬਦਲਣ ਵਿੁੱਚ ਿੀ ਕਰਮਯਰਬ ਹੋਏ। ਿੂਢਿੀਵਤ ਦੇ ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪ ਨਿ-
 ੂਤਿੀਕਿਨ ਹਿ ਵਿਵਿਆਨਕ ਖੇਤਿ ਵਿੁੱਚ ਬਰਿ ਬਰਿ ਿਰਪਿਦ ੇਿਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਿੂਢਿੀਵਤ  ਪਸ਼ਟੀਕਿਣ ਅਤੇ   ਧਰਿ ਦਿੋੇਂ 
ਵ ਧਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਨ ਭਰਿਕ ਪੁੱਧਿ ‘ਤੇ ਹ ੰਦੇ ਆ ਿਹੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਉਪਿੋਤਕ ਉਦਰਹਿਣਰਾਂ ਤੋਂ  ਿੈ-ਵ ੁੱਧ ਹੈ। ਵ ਧਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਨ ਭਰਿਕ 
ਿਤੀਵਿਧੀਆਾਂ ਪਿ ਪਿ   ਧਰਿ ਵਿੁੱਚ ਬਿਰਬਿ ਦੀ ਭੂਵਮਕਰ ਵਨਭਰਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਿਢੂਿੀਵਤ ਨੂੰ  ਰਿਥਕ ਪੁੱਧਿ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਾਂ 
ਹਨ ਵਜ  ਨਰਲ ਵਿਵਿਆਨ ਦਰ ਵਿਕਰ  ਜਰਿੀ ਿਵਹੰਦਰ ਹੈ।  

ਆਮ-ਵਿਵਿਆਨ ਭਰਿ ‘ਅੜਰਉਣੀ’-ਸੁਲਝਰਉਣਰ 
ਆਮ-ਖੋਜ ਦੀਆਾਂ  ਮੁੱਵ ਆਿਰਾਂ ਦਰ ਪਰਮ ੁੱਖ ਲੁੱਛਣ ਸ਼ਰਇਦ ਇਹੋ ਹੈ ਵਕ ਇਨ੍ਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੋਈ ਿੁੱਡੀ  ੰਕਲਪਨਰਤਮਕ ਜਰਾਂ 
ਪਵਿਘਟਨਰਤਮਕ ਨਿੀਨਤਰਾਂ ਪੈਦਰ ਕਿਨ ਦਰ ਟੀਚਰ ਬਹ ਤ ਘੁੱਟ ਹ ਦੰਰ ਹੈ। ਪਰਯੋਵਿਕ ਮਰਪਰਾਂ ਦਰ ਦਰਇਿਰ ਬੜਰ  ੀਮਤ ਹ ੰਦਰ ਹੈ ਜਦ 
ਵਕ ਮਰਨਿ ਵਚੰਤਨ ਦੀ ਖ ੁੱਲ੍ ਬੇਲਿਰਮ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਮ ਤਰਬਕ ਅਨ ਭਿੀ ਜਰਾਂ ਪਰਯੋਿਵ ਧ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦਰ ਵਖੁੱਤਰ ਕਲਪਨਰ ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੇ ਮ ਕਰਬਲੇ ਬੜਰ ਛੋਟਰ ਹ ੰਦਰ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਵਕ ੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇ  ਤੰਿ ਵਖੁੱਤੇ ਵਿੁੱਚ ਨਹੀ  ਮਰਉਂਦੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਕ ਦਿਤ ਦੀ ਨਹੀ 
ਬਲਵਕ ਖੋਜਕਰਿ ਦੀ ਅ ਫਲਤਰ  ਮਝੀ ਜਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਰਿ ਜਦ ਮਰਪੇ ਿਏ ਨਤੀਜੇ ਵ ਧਰਾਂਤ ਨਰਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਰਾਂਦੇ ਤਰਾਂ ਇਹ 
‘ਮਰਪਮਰਤਿ’ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਿਵਹ ਜਰਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਤਆਿ ਜਰਾਂ ਵਿ ਰਿ ਵਦੁੱਤਰ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। ਐ ੀ ਹਰਲਤ ਵਿੁੱਚ ਪਰਯੋਿਰਾਂ ਦਰ   ਧਰਿ 
ਕਿਕੇ ਨਿੇਂ ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਲ ਕਿਨ ਦੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਰਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਰਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ‘ਕ ਹਨ’  ਿਰਲ ਉਠਰਉਂਦਰ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਿ ਆਮ-
ਵਿਵਿਆਨ ਦਰ ਮਨੋਿਥ ਕੋਈ ਿੁੱਡੀ ਤਰਤਵਿਕ ਨਿੀਨਤਰ ਹਰ ਲ ਕਿਨਰ ਨਹੀ ਹ ੰਦਰ ਤਰਾਂ ਵਫਿ ਇਨ੍ਰਾਂ  ਮੁੱਵ ਆਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਕਰਿ 
 ਹੇਵੜਆ ਵਕਉਂ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ? ਇ  ਦੇ ਜਿਰਬ ਵਿੁੱਚ ਉਹ ਕਵਹਦੰਰ ਹੈ ਵਕ ਆਮ-ਖੋਜ ਵਿੁੱਚ ਪਰਰਪਤ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮਹੁੱਤਿਪਪੂਿਣ ਇ  
ਲਈ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਕਰਿਜ ਖੇਤਿ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ ੁੱਧਤਰ ਵਿੁੱਚ ਿਰਧਰ ਕਿਦੇ ਹਨ ਵਜ  ਨਰਲ ਿੂਢਿੀਵਤ ਿਿਤੀ ਜਰ  ਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਭਰਿ ਇਹ ਿੂਢਿੀਵਤ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਵਿੁੱਚ ਵਿਸ਼ਿਰ  ਿਧਰਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿੇਂ ਵਿਵਭੰਨ ਤਿੀਵਕਆਾਂ ਨਰਲ ਉਮੀਦ ਮ ਤਰਬਕ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ‘ਤੇ 
ਪਹ ੰਚਣਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੁੱਚ ਇੁੱਕ ਚਣੌਤੀ ਭਿਪੂਿ ਅਤੇ  ੰਤੋਖਜਨਕ ਪਰਰਪਤੀ ਹੈ ਵਜ  ਵਿੁੱਚ ਹਿ ਵਕ ਮ ਦੀਆਾਂ ਜਵਟਲ 
ਉਪਕਿਣਰਤਮਕ21,  ੰਕਲਪਨਰਤਮਕ ਅਤੇ ਿਵਣਤਕ ਅੜਰਉਣੀਆਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਰਾਂ ਚਣੌਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਮ ੁੱਖ ਿੁੱਖ 
ਕੇ ਖੋਜਰਿਥੀ ਇ  ਕੰਮ ਵਿੁੱਚ ਉਤਸ਼ਰਹਪੂਿਕ ਵਹੁੱ ਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  

ਇੱਥੇ ‘ਅੜਾਉਣੀਆਂ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਵੱਸਆਵਾਂ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਹਲੱ ਵਵਚ ਸੂਿਮ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕੇ। ਅੜਾਉਂਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜਦੂ  ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਿੋਜਾਰਥੀ ਦੀ ਚਤੁਰਤਾ ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ‘ਤੇ 
ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸੱ ਨਹੀ, ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੱਲ ਅਤੇ 
ਇਸ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਟੀਚਾ ਵਸਰਫ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ, ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਦਤੱ ੇ
ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ‘ਵਚੱਤਰ-ਿਿੰ -ਪ੍ਹੇਲੀ’ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਾਰੇ ਟਕੁਵੜਆ ਂ
ਨੂੰ ਵਰਵਤਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਟਕੁੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਵੱਚ ਵਫਟੱ ਹੁਿੰਦਾ ਹਵੋੇ। ਇਿੰਞ, ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨਕ ਿਜੋ ਵਵੱਚ ਮਾਪ੍ਣ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਕਰਣ 
(ਸਿੰਦ) ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਕ ਉਹ ਓਹੀ ਮਾਪ੍ਣ ਵਜਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ  ੀਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 
ਪ੍ਰਵਕਰਤਕ ਮਾਦੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਸਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਤਰਿੰਗ-ਵਰਗੀ’ ਜਾਂ ‘ਕਣ-ਵਰਗੀ’ ਮਾਪ੍ਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ੍ਕਰਣ ਵੀ ਇਸ 
ਨਾਪ੍ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਹੀ ਤਾਂ ਮਾਪ੍ ਬੇਅਰਥ ਹੋਵਗੇਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮਵੱਸਆਵਾਂ ਦ ੇਵਵਵਗਆਨਕ ਹੱਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦ ੇ
ਅਿੰਤਰਗਤ ਹੀ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਵਵਗਆਨੀ ਦਾ ਮੁੱਿ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ 
ਵਕਸੇ ਿਾਸ ਪ੍ੱਿ ਨੂੰ ਵੱ ੇ ਅਨੁਭਾਵਕ ਵਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਛਾਣਬੀਣ ਵਵੱਚ ਕੋਈ 
ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹਲਚਲ ਮਵਹਸਸੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰੇਿਣਾਤਮਕ ਢਿੰਗ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਵੱਚ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਚਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੰਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ -  ਸਿੰਕਲਪ੍ਨਾਤਮਕ, 
ਮਾਪ੍ਦਾਤਮਕ, ਉਪ੍ਕਰਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਵਧੀਤਿੰਤਿਾਤਮਕ - ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਵਵਗਆਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ 
ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਨੂੰ ਵਨਰਾ ਅੜਾਉਣੀ-ਸੋਧਣ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।  

ਿੂਢਿੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਰਥਮਤਰ 
‘ਕੁਹਨ’ ਦੇ ਮਤਨੁਸਾਰ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਵਕਵਰਆ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਵਕ ਇਹ ਸਮੁਚੱੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵ।ੇ ਅਸੂਲ ਰਢੂਰੀਵਤ ਤੋਂ ਵਵਉਤਪ੍ਿੰਨ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਅਸਲੂਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਵੱਚ ਵੀ 

 
21 ਉਪਕਿਣ -  ੰ. { ੰਿਯਰ}.  ਰਮਿਰੀ.  ਰਮਰਨ। (2) ਵਕ ੀ ਿ ਤ  ਦੇ ਵ ੁੱਧ ਕਿਨ ਦੀ  ਰਮਿਰੀ. ਜੈ ੇ ਘੜਰ ਬਣਰਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕ, ਡੰਡਰ, ਡੋਿਰ ਆਵਦਕ. 
ਵਲਖਣ ਲਈ ਕਲਮ ਦਿਰਤ ਆਵਦ। (3) ਿਰਜਰ ਦੇ ਛਤਿ ਚੌਿ ਆਵਦਕ ਅਤੇ ਯੋਿੀ ਦੇ ਆ ਨ ਕਮੰਡਲ  ਆਵਦਕ ਪਦਰਿਥ. [ਮਃ ਕੋਃ] – ਭਰਿ ਪਰਯੋਿ ਵਿੁੱਚ 
ਮਰਪ ਕਿਨ ਿਰਲੇ ਜੰਤਿ 



ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਦਰ ਢਰਾਂਚਰ ਅਤੇ ਿੂਢਿੀਵਤ  ਪੰਨਰ 8 ਕ ੁੱਲ 23 

ਬਲਦੇਿ ਵ ੰਘ ਕੰਦੋਲਰ  www.5abi.com 

ਰੂਢਰੀਵਤ ਿੋਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਿੰਭਵ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਕਸ ੇਰੂਢਰੀਵਤ 
ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਕੇਤ ਨਹੀ ਵਕ ਕੋਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿੇਤਿ ਵਵੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ‘ਪ੍ਦ’ ਜਾਂ 
‘ਸਿੰਕਲਪ੍’ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਵਕ ਸਾ ੇ ਕੋਲ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜਸ ਲਈ 
ਇਹ ਪ੍ਦ ਵਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਵਕ ਕੁਝ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਗਆਨ ਸਾਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਈ 
ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕਸੇ ‘ਸ਼ਰੇਣੀਗਤ ਸਮਰੂਪ੍ਤਾ’ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਵਵਗਆਨੀ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਮੂਵਨਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਸੱਵਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸਾਵਹਤ ਦ ੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁਿੰਦੇ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਾਂ ਨਮੂਵਨਆਂ ਨੂੰ 
ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਰਢੂਰੀਵਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜੁਟੱ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀ 
ਹੁਿੰਦੀ; ਅਸੂਲ ਜੋ ਨਮੂਵਨਆਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ਵਹਲਾ ਹੀ ਵਨਹਤ (ਮੌਜੂਦ) ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਿੋਜ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਵਲੋਂ ਵਦਿਾਈ ਇਕਸਾਰਤਾ - ਵਜਸ 
ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਵਕ ਇਸ ਦੇ ਵਨਹਤ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਰਵਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। ਵਵਵਗਆਨੀ ਕਦ ੇਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਪ੍ਿੱ ਵਕਸੇ ਸਮੱਵਸਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਲੱ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਵਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਭਵ ਹ ੈਵਕ ਵਵਵਗਆਨਕ ਿੋਜ ਲਈ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਵਵਚੋਂ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਅਲਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾ 
ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਵਨਬਿੰਧਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕਿੰਮਲ ਸਥਾਪ੍ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਲੱਭਣਯੋਗ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਆਮ-
ਵਵਵਗਆਨ ਨੂੰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਨੂੰ ਰਢੂਰੀਤੀਆਂ ਚੋਂ ਵਨਚੋੜੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ 
ਪ੍ੈਂਦੀ। ਪ੍ਰ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਿੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹ ੈਵਕ ਵਵਵਗਆਨੀ ਸਿੰਕਲਪ੍, ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਵਪ੍ਤ ਰੂਪ੍ ਵਵਚੱ ਜਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ 
ਵਵੱਚ ਨਹੀ ਵਸੱਿਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ‘ਬੌਵਧਕ ਔਜ਼ਾਰ’ (ਸ਼ਸਤਰ) ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਉਵਚਤ ਵਰਤੋਂ (ਉਪ੍ਯੋਗਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਸੱਿੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ। ਸਵੀਕਵਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਸਧਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦ ੇ
ਉਪ੍ਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਵਵਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪ੍ਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਧਾਂਤ, ਵਸੱਵਿਆ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਵੱਿ ਦ ੇਪ੍ੇਸ਼ਾਕਾਰ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ, 
ਉਪ੍ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਵਧਐਨ ਉੱਪ੍ਰ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਵਵਗਆਨੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਨੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ 
ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਅਿੰਤਰ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਮਿੰਨਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ ਵਕ ਵਸਰਫ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨਮੂਵਨਆਂ (ਮਾ ਲ) ਰਾਹੀਂ 
ਹੀ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਿੋਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਥ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਵਕ ਇਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਅਲਗ ਕੀਤੇ ਅਸਲੂਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੂਲਾਂ ਤੋ ਬਗੈਰ, 
ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ ‘ਸਮੱਵਸਆ-ਹੱਲ’ ਵਦਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੂਰਵ-ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਵਚੱ 
ਜਾਇਜ਼ ਢਿੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਮਆਰ ਬਾਰੇ  ੁਿੰਘੇ ਵਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਬਾਰਿੰਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਵਵਸ਼ਸ਼ਟ 
ਵਵਵਗਆਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਵਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦ ੇਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਤਮ ਨਹੀ ਹ ੋਜਾਂਦੇ, ਬਲਵਕ 
ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ਰਤਦੇ ਰਵਹਿੰਦ ੇਹਨ। ਵਜਵੇਂ ਭੌਵਤਕਵਵਵਗਆਨ ਵਵਚੱ ‘ਵਨਊਟਨੀ’ ਤੋਂ ‘ਪ੍ੁਿੰਵਜਕ’ 
(ਕੁਆਂਟਮ) ਯਾਂਵਤਿਕੀ ਦੇ ਬਦਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਉੱਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

ਮਿੰਨ ਲਓ ਸਾ ੇ ਕੋਲ ਭੌਵਤਕਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਿੋਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਵਵਵਗਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣੋਂ ਇਸ ਜੁੱਟ ਦ ੇਹਰ ਸਦਸੱ ਨੂੰ ਪ੍ੁਿੰਵਜਕ ਯਾਂਵਤਿਕੀ (ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਕਸ) ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਵਸੱਵਿਆ 
ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿੱਤੇ ਵਵੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗ (ਵਰਤੋਂ) 
ਨਹੀ ਵਸੱਿਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ੁਿੰਵਜਕ ਯਾਂਵਤਿਕੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਵੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਨ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਤਰੀਵਕਆਂ 
ਨਾਲ ਅਸਰ ਪ੍ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਵਵਗਆਨੀ ਇਨ੍ਾਂ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੜੇ ਵਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਰਸਾਇਣਵਵਵਗਆਨ ਵਵੱਚ ਜਾਂ ‘ਮੂਲਕਣ ਭੌਵਤਕਵਵਵਗਆਨ’ ਵਵੱਚ। ਉਹ ਇਸ 
ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਸਿੱਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਭਾਵੇਂ ‘ਪ੍ੁਿੰਵਜਕ ਯਾਂਵਤਿਕੀ’ ਵਨਯਮਾਂ ਵਵਚੱ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਇਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੱਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਿੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, 
ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜ ੋਪ੍ੁਿੰਵਜਕ ਯਾਂਵਤਿਕੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨੁਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਰਫ ਉਸ 
ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰੀ ਉਪ੍-ਜੁੱਟ ਦੇ ਸਦਸੱਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ ਭੌਵਤਕਵਵਵਗਆਨ ਦ ੇਹੋਰ ਪ੍ੇਸ਼ੇ ਵਵੱਚ ਰੁਝੇੱ 
ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵਬਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਿੇਪ੍ ਵਵੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ੁਿੰਵਜਕ ਯਾਂਵਤਿਕੀ 
ਅਨੇਕਾਂ ਜੁੱਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਢਰੀਵਤ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੁਢਰੀਵਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ (ਜੁੱਟ) 
ਵਵੱਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ ਕ੍ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਵਕ ਦੂਸਰ ੇਜੁੱਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਵਵਗਆਨੀ ਜਾਂ ਿੋਜਕਾਰ ਵਕਸੇ ਰਢੂਰੀਵਤ ਨੂੰ 
ਆਪ੍ਣੇ ਵਵਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਵਵੱਚ ਹੀ ਪ੍ਵਹਲ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ।       
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ਵਨਿਨੇਮੀ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਖੋਜਰਾਂ ਦਰ ਉਿਮਣ 
‘ਵਨਰਨੇਮੀ’ ਉਦੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਨਯਮ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਨਯਮ ਦੀ 
ਉਲਿੰਘਣਾ ਤੋਂ ਪੈ੍ਦਾ ਹੋਈ ਸਵਥਤੀ ਨੂੰ ਵਨਰਨੇਮੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿੇਤਰ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ, ਅੜਾਉਣੀ-
ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਕਵਰਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਚਤਮਈ22 ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ ਿਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਵੱਚ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵਸੱਧ 
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਵਚੱੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ ੋਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹ ੈਵਕ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ 
ਵਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਭਾਲਣਾ ਨਹੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਐਪ੍ਰ, ਵਜਵੇਂ ਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਤੋਂ 
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕਲਪ੍ੀਆਂ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰਿੰਮਬਾਰ ਵਵਵਗਆਨਕ ਿੋਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਵਵਸ਼ਕਾਰ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਰਵਹਿੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਇੋਆ ਵਕ ਵਕਸੇ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਅਿੰਤਰਗਤ ਕੀਤੀ ਿੋਜ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁਿੰਦੀ 
ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਵੱਚ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਨਵੀਂ ਿੋਜ ਹੀ ਐਸਾ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ;ੈ 
ਵਜਹੜੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ‘ਨਵੀਨਤਾ’ ਨਹੀ ਵਲਆਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀ ਪ੍ੈਂਦੀ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਵਕਵੇਂ ਉਤਪ੍ਿੰਨ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਵੀਆ ਂਿੋਜਾਂ (ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ 
ਨਵਤਾ) ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ (ਜਾਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਵਤਾ) ਵਕਉਂਕਰ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਿੋਜਾਂ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਲਿੰਮੀਆਂ ਸਿੰਜੋਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਨੇਮਬਧੱ 
ਆਵਰਤਕ23  (ਭਾਵ ਸਮੇ ਸਮੇ ਵਾਪ੍ਰਨ ਵਾਲਾ) ਢਾਂਚਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਿੋਜ, ਵਨਰਨੇਮੀ (ਅਸਿੰਗਤੀ) ਦੀ ਸਚੁੇਤਤਾ ਤੋਂ ਆਰਿੰਭ ਹੁਿੰਦੀ ਹ,ੈ 
ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਪ੍ਛਾਣ ਤੋਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦੀਆਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਰੂਢਰੀਵਤ-ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਅਪੇ੍ਵਿਆਵਾਂ24 ਦੀ 
ਉਲੱਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਿੋਜ ਉਸ ਵਨਰਨੇਮੀ ਦੀ ਲਿੰਮੀ-ਚੜੌੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ੜਤਾਲ 
ਵਸਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਤਮ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂ ਰੀਵਤ ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ ਸਿੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵਨਰਨੇਮੀਅਤ ਅਪੇ੍ਵਿਆ ਵਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਸਿੰਸ਼ੋਧਨ, ਵਸਧਾਂਤ ਵਵੱਚ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ ਰਵਹਿੰਦਾ ਬਲਵਕ ਵਵਵਗਆਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ 
ਗਰਵਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਗ ਵਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਿਣਾ ਵਸਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਹੋ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ‘ਵਵਵਗਆਨਕ ਤੱਥ’ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਗਰਵਹਣ ਜਾਂ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਵਵਵਗਆਨੀ 
ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਮਝ ਵਲਆ ਹੈ। 

ਵਿਵਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੁੱਚ ਤੁੱਥਰਤਮਕ ਅਤੇ ਵ ਧਰਾਂਤਕ ਨਿੀਨਤਰ ਆਪ  ਵਿੁੱਚ ਬਹ ਤ ਬਰਿੀਕੀ ਨਰਲ ਉਲਝੀਆਾਂ (ਿ ੰਦੀਆਾਂ, 
ਵਿੰਨ੍ੀਆਾਂ) ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਕ ੀਜਨ ਿੈ  ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਇਵਤਹਰ  ਤੋਂ  ਿੈ- ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। ਅਠਰਿਿੀਂ  ਦੀ ਵਿੁੱਚ ਯੂਿਪ 
ਦੇ ਬਹ ਤ  ਰਿੇ ਵਿਵਿਆਨੀ ਠੋ  ਪਦਰਿਥਰਾਂ ਦੇ ਦਹਨ (ਜਲਣ) ਤੋਂ ਪੈਦਰ ਹੋਈਆਾਂ “ਹਿਰਿਰਾਂ” (ਭਰਿ ਧੂੰਆਾਂ) ਦੇ ਵਮਸ਼ਿਣ ਨੂੰ  ਮਝਣ 
ਵਿੁੱਚ ਿ ੁੱਝੇ ਹੋਏ  ਨ। 1774 ਈ: ਵਿੁੱਚ ਬਿਤਰਨਿੀ ਵਿਵਿਆਨੀ, ਜ ੋਫ ਪਿੀ ਟਲੇ (Joseph Priestley), ਨੇ ਮਿਕਿੀ (ਪਰਿਰ) 
ਦੇ ਆਕ ਰਈਡ25 ਨੂੰ ਿਿਮ ਕਿਕੇ ਿੈ  ਇਕੁੱਤਿ ਕੀਤੀ ਵਜ  ਨੂੰ ਉ  ਨੇ ‘ਨਰਈਟਿ  ਆਕ ਰਈਡ’ ਦਰ ਨਰਮ ਵਦੁੱਤਰ। ਇ  ਤੋਂ 
ਬਰਅਦ (ਲਿ ਪਿ 1777 ਈ:) ਫਿਰਾਂ ੀ ੀ ਵਿਵਿਆਨੀ, ਐਨਟੋਨ ਲਰਿੋਜ਼ੀਏਿ (Antoine Lavoisier), ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਦਹਨ ਦ ੇ
ਵ ਧਰਾਂਤ’ ਪੇਸ਼ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਵਦਖਰਇਆ ਵਕ ਿ ਤਆੂਾਂ ਦੇ ਜਲਨ ਜਰਾਂ ਦਹਨ ਵਿੁੱਚ ਿਰਯੂਮਡੰਲੀ ਹਿਰ ਦਰ ਯੋਿਦਰਨ ਮਹੁੱਤਿਪੂਿਣ ਹ ੰਦਰ 
ਹੈ। ਉਹ ਇ  ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹ ੰਚਰ ਵਕ ਦਹਨ ਦੇ ਉਤਪਰਦ ‘ਤੇਜ਼ਰਬੀ’  ਨ। ਉ  ਦਰ ਮਤ  ੀ ਵਕ  ਰਿੇ ਤੇਜ਼ਰਬਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਆਕ ੀਜਨ 
ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਤੇਜ਼ਰਬੀਪਣ ਦਰ ਅ ੂਲ’ ਹੈ। ਉ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਭੰਨ ਪਰਯੋਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਿੀ ਵ ੁੱਧ ਕੀਤਰ ਵਕ ਿਰਯੂਮਡੰਲ ਦੀਆਾਂ 
ਦੋ ਮ ੁੱਖ  ੰਘਟਕ ਿੈ ਰਾਂ ਆਕ ੀਜਨ (O2) ਅਤੇ ਹਰਈਡਿੋਜਨ (H2) ਹਨ। ਇ  ਤੋਂ ਪਵਹਲਰ ਿ ਰਇਣਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਿ ਵਿੁੱਚ 
ਇਹੋ ਯਕੀਨ ਕੀਤਰ ਜਰਾਂਦਰ  ੀ ਵਕ  ਭ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਿ ਤੂਆਾਂ ਵਿੁੱਚ ‘ਅੁੱਿ-ਿਿਿਰ’ ਤੁੱਤ, ਫਲੋਵਜ ਟਨ (Phlogiston), ਹ ੰਦਰ ਹ ੈ
ਜੋ ਜਲਨ ਪਰਵਕਵਿਆ ਦੌਿਰਨ ਬਰਹਿ ਵਨਕਲਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰ ਵਿੁੱਚ  ਮੋ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ ਵਨਕਲੇ ਫਲੋਵਜ ਟਨ ਨੂੰ ਿਧ ਿਹ ੇ
ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਿ ਖਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਹੀ ਕਰਿਨ ਹੈ ਵਕ ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੁੱਚ ਨਹੀ ਬਲਦੀ। 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਿੋਜ ਦੇ ਇਸ ਸਿੰਿਪੇ੍ ਵਜਹੇ ਇਵਤਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀ ਇਹ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿੋਜ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ 
ਇਕੱਲੀ ਇਕਵਹਰੀ ਘਟਨਾ (ਕਰਨੀ) ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸ ੇਨਵੀਂ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾ ਦੀ ਿੋਜ ਜਾਂ ਆਵਵਸ਼ਕਾਰ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨਾ) 

 
22  ੰਚਯਨ - (ਦੇਖੋ,  ੰ ਅਤੇ ਚਯ) { ੰਿਯਰ}. ਜਮਰ ਕਿਨਰ. ਜੋੜਨਰ. ਇਕੁੱਠਰ ਕਿਨਰ. "ਿਰਮ ਨਰਮ ਧਨ ਕਵਿ  ੰਚਉਨੀ". (ਿਉ ਕਬੀਿ) " ੰਚਣ ਕਉ 
ਹਵਿ ਏਕੋ ਨਰਮ". (ਧਨਰ ਮਃ ੫) " ੰਚਨ ਕਿਉ ਨਰਮ ਧਨ ਵਨਿਮਲ". ( ੋਿ ਮਃ ੫). [ਮਃ ਕੋਃ] 
23 ਆਿਿਤ-  ੰ. आवत्त ्-् ਆਿਰ੍ ਤ. { ੰਿਯਰ}. ਪਰਣੀ ਦਰ ਚੁੱਕਿ. ਭੌਿੀ. "ਤੀਵਨ ਆਿਿਤ ਕੀ ਚੂਕੀ ਘੇਿ". (ਿਰਮ ਮਃ ੫) ਵਤੰਨ ਿ ਣਰਾਂ ਦੀ ਘ ੰਮਣਘੇਿੀ 
ਵਮਟ ਿਈ। (2) ਵਚੰਤਰ.  ੋਚ। (3) ਆਿਰਿਮਨ. ਚੌਿਰ ੀ ਦਰ ਿੇੜ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
24 ਅਪੇਵਖਆ -  ੰ. अपेक्षा. { ੰਿਯਰ}. ਇੁੱਛਰ. ਚਰਹ। (2) ਜਿੂਿਤ. ਲੋੜ। (3) ਆਧਰਿ. ਆ ਿਰ। (4) ਵਨ ਬਤ. ਤ ਲਨਰ. ਮ ਕਰਵਬਲਰ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
25 ਆਕ ਰਈਡ - ਉਹ ਯੌਵਿਕ ਿ ਤ  ਵਜ  ਵਿੁੱਚ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਇੁੱਕ ਪਿਮਰਣੂ ਆਕ ੀਜਨ (O2) ਦਰ ਹੋਿੇ। 
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ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਜਵਟਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਜਾਨਣਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ “ਉਹ” ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ “ਕੀ” ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦਾ ‘ਪ੍ਰੇਿਣ ਅਤੇ 
ਸਿੰਕਲਪ੍ੀਕਰਣ’, ‘ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤ’ ਵਵੱਚ ਸਮੀਕਰਣ (ਗਰਵਹਣਕਰਣ), ਿੋਜ ਵਵਧੀ ਵਵੱਚ ਅਵਨੱਿੜਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ੇ
ਲਈ ਿੋਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਵਸਤਾਵਰਤ ਸਿੰਕਲਪ੍ਕ ਗਰਵਹਣੀਕਰਣ 
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਿੋਜ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਵੱਚ ਵੀ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਵਕਉਂਕ ਨਵੀਂ ਿੋਜ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਸਾ ੇ ਸਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 
ਉੱਪ੍ਰ ਅਸਰ ਪ੍ੈਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ‘ਲਾਵੋਜ਼ੀਏਰ’ ਨੇ ਵਸਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਿੋਜ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਬਲਵਕ ਉਸ ਦਾ 
ਮਨੋਰਥ ਵਸਤੁਆਂ ਦੇ ਦਹਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ ਨੇ ਰਾਸਾਇਣਵਵਵਗਆਨ (ਰਸਾਇਵਣਕੀ) ਦੇ ਿੇਤਰ ਵਵੱਚ 
ਬੜਾ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਸਰ ਪ੍ਾਇਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾ ਲਾਵੋਜ਼ੀਏਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵਕ ਪ੍ੁਰਾਣ ੇ
‘ਫਲੋਵਜਸਟਨ ਦੇ ਦਹਨ ਵਸਧਾਂਤ’ ਵਵੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਿਰਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਵਕ ਦਹਨ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਰੌਾਨ ਕੋਈ 
‘ਫਲੋਵਜਸਟਨ-ਵਰਗੀ’ ਵਸਤੂ ਜਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਬਲਵਕ ਦਹਨ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਵੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਵਸਤੂ ਵਾਯੂ-ਮਿੰ ਲ ਵਵੱਚੋਂ 
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਅਿੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਵਹਲਾ ਹੀ ਵਤਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੀਸਟਲੇ’ ਦ ੇ
ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਵੱਚ ਜੋ ‘ਲਾਵੋਜ਼ੀਏਰ’ ਨੂੰ ਵਦਵਸਆ ਉਹ ‘ਪ੍ਰੀਸਟਲੇ’ ਆਪ੍ ਦੇਿਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਵਰਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਕਉਂਵਕ ਪ੍ਰੀਸਟਲੇ 
ਦੀ ਰੂਢਰੀਵਤ (ਦਹਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ) ਲਾਵੋਜ਼ੀਏਰ ਦੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਤੋਂ ਅਲਗ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਸਟਲੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਿੋਜ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਅਵੜਕਾ 
ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਚਰਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਵਵਵਗਆਨਕ ਿੋਜਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ ਵਵਵਗਆਨੀ ਦੀ ‘ਸਿੰਕਲਪ੍ ਗਰਵਹਣ’ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀ ਰਿੱਦੀ ਬਲਵਕ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਵਜਸ ਵਵੱਚ ਇਹ ਿੋਜਾਂ ਉਗਮਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਲਾਵੋਜ਼ੀਏਰ ਦੇ ਪ੍ਾਰੇ ਦੇ ਲਾਲ ਆਕਸਾਈ  ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 
ਸੀ ਵਕ ਫਲੋਵਜਸਟਨ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀ ਸਨ ਵਨਕਲ਼ ਰਹੇ। ਭਾਵ ਉਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ “ਵਨਰਨੇਮੀ” ਵਦਿਾ 
ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਫਲੋਵਜਸਟਨ ਵਸਧਾਂਤ’ ਗਲਤ ਜਾਪ੍ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਵਨਰਨੇਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਿਣ (ਬੋਧ) ਵਵਵਗਆਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ 
ਿੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ‘ਨਵੀਨਤਾ’ ਲਈ ਰਾਹ ਿੋਲ੍ਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਿੋਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ, ਪ੍ਰੀਵਿਆਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸਿੰਕਲਪ੍ਨਾਤਮਕ ਗਰਵਹਣੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪ੍ਕਰਣ (ਸਿੰਦ) ਵੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪ੍ੱਛੇ ਇਹ 
ਮਾਨਤਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਿੰਤਰਗਤ ਹੀ ਸਿੰਭਾਵਵਤ ਚੀਜ਼ (ਪ੍ਵਰਵਮਤ ਜਾਂ ਮਾਪ੍-ਦਿੰ ) ਦਾ ਮਾਪ੍ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਤਰ੍ਾਂ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਵਕਾਸ ਵਵਚੱ ਉਪ੍ਕਰਵਣਕ ਅਤੇ ਵਸਧਾਂਤਕ ਅਪੇ੍ਵਿਆਵਾਂ26 ਵਨਰਣਾਇਕ ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਵਵਵਗਆਨ ਲਈ ਰੂਢਰੀਵਤ ਕਾਰਜਵਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੁਕਤੀਆ ਂ(ਵਰਤੋਂ) ਵੀ ਉੱਨੀਆ ਂਹੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਹਨ ਵਜਿੰਨੇ ਵਕ ਵਸਧਾਂਤ ਅਤੇ 
ਵਨਯਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ, ਸਭ ਿੋਜਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ: ਵਨਰਨੇਮੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ੂਰਵਵਰਤੀ ਸਚੁੇਤਤਾ, ਵਨਰੀਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਸਿੰਕਲਪ੍ਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਵਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਅਤੇ ਰੂਢਰੀਵਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ਵਰਣਾਮੀ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ। ਵਵਵਗਆਨ 
ਵਵੱਚ ਨਵੇਂਪ੍ਣ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਬੜੀ ਮਸ਼ੁਕਲ ਨਾਲ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।       

ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਸਧਰਾਂਤਰਾਂ ਦਰ ਉਿਮਣ 
ਸਮਾਜ-ੋਰਾਜਨੀਤਕ ਿੇਤਰ ਵਾਂਙ, ਵਵਵਗਆਨ ਵਵੱਚ ਵੀ ਸਿੰਕਟ, ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਸਿੰਕਟ ਪ੍ਦੈਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਿੋਜਾਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਹੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਉਸਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਨ ਨਾਲ ਮਾਰੂ ਵੀ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।  

ਿੋਜ ਨੂੰ ਗਰਵਹਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਵਵਗਆਨੀ ਵਵਸ਼ਾਲ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਗਆਤ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਵਸ਼ੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁਿੰਦੀ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਮਿੰਨੇ ਵਮਆਰੀ ਵਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਆਗ ਕੇ, ਸਮਕਾਲਕ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ, ਪ੍ਵਹਲੀ ਰਢੂਰੀਵਤ ਵਵੱਚ 
ਦੂਵਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਵਸਰਫ ਨਵੀਆਂ ਿੋਜਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਵੀ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਵਤਹਾਸਕ ਸਬੂਤ 
ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਪਟੌਲਮੀ (Ptolmy, 100-170 ਈ:) ਅਤੇ ਅਿ ਤੂ (Aristotle, 384-322 ਈ: ਪੂ:) ਦੇ ‘ਭੂਕੇਂਦਿੀ’ ਵ ਧਰਾਂਤ ਬਹ ਤ 
 ਰਿੇ ਿਰਵਹਆਾਂ ਦੀ ਚਰਲ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਿਨ ਤੋਂ ਅ ਮਿਥ ਿਹੇ ਤਰਾਂ ਕੋਪਿਨੀਕ  (Copernicus) ਨੇ ਆਪਣਰ ‘ ੌਿਕੇਂਦਿੀ’ 

 
26 ਅਪੇਖਇਆ -  ੰ. अपेक्षा. { ੰਿਯਰ}. ਇੁੱਛਰ. ਚਰਹ। (2) ਜਿੂਿਤ. ਲੋੜ। (3) ਆਧਰਿ. ਆ ਿਰ। (4) ਵਨ ਬਤ. ਤ ਲਨਰ. ਮ ਕਰਵਬਲਰ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਵ ਧਰਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਰ। ਿੈਲੀਲੀਓ ਦਰ ‘ਿਤੀ ਵ ਧਰਾਂਤ’ ਇ  ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੁੱਚ ਆਇਆ ਵਕਉਂਵਕ ਅਿ ਤੂ ਦਰ ਿਤੀ ਦਰ ਵ ਧਰਾਂਤ ਅਮਲੀ 
ਤੌਿ ‘ਤੇ ਤਿ ਟੀਆਾਂ ਭਿਪੂਿ  ੀ। ਵਨਊਟਨ ਦਰ ‘ਪਰਕਰਸ਼ ਦਰ ਕਵਣਕ ਵ ਧਰਾਂਤ’ ਇ  ਲਈ  ਿੀਕਰਿ ਕੀਤਰ ਵਿਆ ਵਕਉਂਵਕ ਹੋਿ ਕੋਈ 
ਵ ਧਰਾਂਤ ਪਰਕਰਸ਼ ਦੀ ਿੰਿਰਿਲੀ (Spectrum), ਪਿਰਿਿਤਨ27 ਅਤੇ ਅਪਿਿਤਨ28 ਦੇ ਵਿਹਰਿਕ ਿਿਤਰਿੇ ਦੀ ਤ ੁੱਲੀਬਖਸ਼ 
ਵਿਆਵਖਆ ਕਿਨ ਵਿੁੱਚ  ਫਲ ਨਰ ਹੋ  ਵਕਆ। ਪਿ ਵਨਊਟਨ ਦ ੇਇ  ਵ ਧਰਾਂਤ ਵਿੁੱਚ ਿਭੰੀਿ ਕਮੀ ਇਹ  ੀ ਵਕ ਇਹ ਪਰਕਰਸ਼ ਦੇ 
ਵਿਿਿਤਨ29 ਅਤੇ ਧਿ ਿੀਕਿਣ30 ਪਰਭਰਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਿਨ ਤੋਂ ਅ ਮਿਥ ਵਿਹਰ, ਇ  ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਿੀ ਿੁੱਦ ਕਿਕੇ ‘ਤਿਿੰ 
ਵ ਧਰਾਂਤ’ ਨੂੰ  ਿੀਕਰਿ ਕੀਤਰ ਵਿਆ।  

ਇਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਵਵਚੱ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਵਹਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਿੇਤਰ ਵਧ ਰਹ ੇਸਿੰਕਟ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਹੀ ਰਵਹਿੰਦਾ 
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰੋ ਵੀ ਮਵਹਸਸੂ ਹੋਣ ਲਗਦੀ। ਵਰਤਮਾਨ (ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ) ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਵੇਂ ਵਨਯਮਾਂ 
ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਤੱਿਾ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਸਿੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ‘ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ’ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਮ ਨਹੀ ਛੱਵ ਆ ਜਾਂਦਾ 
ਬਲਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਵਵਆਵਿਆਵਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵਸਧਾਂਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ੍ 
ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੂਪ੍, ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਵਨਰਨੇਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਸਧਾਂਤ ਵਵੱਚ ਸਮਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਸ 
ਨੂੰ ਵਵਆਵਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਰੱਿਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਵਜਵਹਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਵਵੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਮਤ ਭਦੇ 
ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵਸਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹ ੋ
ਜਾਂਦੀ। ਐਸੀ ਉੱਭਰੀ ਰਲਗੱ  ਦਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਵਸਧਾਂਤ ਇਿੰਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਕ 
ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਇਹ ਵਸਧਾਂਤ ਕੀ ਹ।ੈ ਉੱਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਿਰੀ ਪ੍ੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭੌਵਤਕਵਵਵਗਆਨ (ਭੌਵਤਕੀ) ਦੇ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਸਿੰਕਟ ਤੋਂ 
ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦਾ ‘ਸਾਪ੍ੇਿਤਾ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ’ ਉਗਵਮਆ ਸੀ। 

‘ਵਨਰਪ੍ੇਿ ਦੇਸ’ ਅਤੇ ‘ਵਨਰਪ੍ੇਿ ਕਾਲ’ ਵਰਗੇ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਵਨਊਟਨ ਦੇ ਗਤੀ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਥਾਰਥਕ 
ਵਦਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦ ੇਸੁਤਿੰਤਰ ਪ੍ੱਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਿੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਥੁਲ ਵਸਤੂਆ ਂ‘ਦੇਸ’ ਵਵਚੱ 
ਰਵਹਿੰਦੀਆਂ, ‘ਕਾਲ’ ਅਨੁਸਾਰ ਵਵਚਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਸਲਾ ਤੈਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਾਲ (ਸਮਾ) ਭੌਵਤਕ ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤ ੁ
ਦਾ ਮਾਪ੍ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੰ ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਵੱਿ ਵਵੱਚ ਵਿੰਵ ਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਨਊਟਨ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ, 

ਵਨਿਪੇਖ,  ੁੱਚਰ ਅਤੇ ਿਵਣਵਤਕ ਕਰਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੁੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ  ਿੈਭਰਿ ਅਨ  ਰਿ, ਵਕ  ੇਬਰਹਿੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ 
 ੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿੈਿ,  ੰ ਿਪ31 ਿਵਹਦੰਰ ਹੈ।... ਵਨਿਪੇਖ ‘ਦੇ ’, ਆਪਣੇ  ਿੈਭਰਿ ਵਿੁੱਚ, ਵਕ ੇ ਬਰਹਿੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ  ੰਬੰਧ ਤੋਂ 
ਬਿੈਿ, ਹਮੇਸ਼ਰ  ਮਿੂਪ ਅਤੇ ਅਚੁੱਲ ਿਵਹੰਦਰ ਹੈ। 

ਇੁੱਥੇ ਇਹ ਗ਼ੌਿ ਕਿਨਰ ਕਰਫੀ ਵ ੁੱਵਖਦਰਇਕ ਹ ੋ ਕਦਰ ਹੈ ਵਕ ਬਧੋੀ  ਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਰਿਧਰਿਰ (ਤਤਿਦਿਸ਼ਨ) ਵਿੁੱਚ ਕਰਲ ਨੂੰ 
ਮਰਨਿ ਚੇਤਨਰ ਦਰ ਉਤਪਰਦਨ (ਘੜਤ) ਦੁੱਵ ਆ ਵਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਨ ਪਰਰਪਤ ਕਿਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਿਆ (ਪਰਮਰਣ) ਵਿੁੱਚ ਇਹ  ਰਡ ੇ
ਮਨ ਵਿੁੱਚ ਪਰਿਟ ਹ ਦੰਰ ਹੈ।  ਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਰ  ਰਨੂੰ ਿਰ ਤੂਿਤ  ੰ ਰਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਰ ਵਿਆਨ ਹ ੰਦਰ ਹੈ, ਵਫਿ ਿ ਤੂਆਾਂ ਦੇ ਆਪ ੀ 
 ੰਬੰਧਰਾਂ ਦਰ ਵਜਨ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲ ਿਰਹੀਂ ਆਪ  ਵਿੁੱਚ ਜੋਵੜਆ (ਪਿੋਇਆ) ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਿੀ  ਰਡੇ ਮਨ ਵਿੁੱਚ ਇ  ਵਿਆਨ ਦਰ 
ਅਨ ਭਿ ਹ ੰਦਰ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ‘ਕਰਲ’ ਦਰ  ਿੈ-ਲੁੱਛਣ ‘ਆਤਮਪਿਕ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਲਪਵਨਕ’ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇ  ਦੀ ਹੋਂਦ  ਰਡੀ ਚੇਤਨਰ 
(ਕਲਪਨਰ) ‘ਤੇ ਵਨਿਭਿ ਕਿਦੀ ਹੈ।  ਰਨੂੰ ਵਿਆਵਨੰਦਿੀਆਾਂ ਿਰਹੀ  ੰ ਰਿ ਦਰ ਪਰਤੁੱਖਣ ਹੋਣ ਕਿਕੇ ਕਰਲ  ਰਡੀ ਚੇਤਨਰ ਲਈ 
 ਰਪੇਖਕ ( ੰਬੰਧ  ੂਚਕ) ਹੈ। ਇਹੋ ਕਰਿਨ ਹੈ ਵਕ ਕਰਲ ਦਰ ਆਪਣਰ ਕੋਈ ਅ ਵਤਤਿ ਨਹੀ ਹੈ; ‘ਵਨਿਪੇਖ ਕਰਲ’ ਅਤੇ ‘ਵਨਿਪੇਖ 
ਦੇ ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ   ਤੰਤਿ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਹੈ।  ੰ ਰਿ ਦੀਆਾਂ ਪਵਿਘਟਨਰਿਰਾਂ ਹੀ  ਵਤ ਹਨ; ਇਨ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ  ਵਿੁੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ 
ਮਰਨਿ ਬ ੁੱਧੀ ‘ਦੇ ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਲ’ ਦੇ  ੰਕਲਪ ਪੈਦਰ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਰਿਧਰਿਰ ਵਨਉਟਨ ਦੇ  ੰਕਲਪਰਾਂ ਦੇ ਵਬਲਕ ਲ ਉਲਟ ਅਤੇ 
ਆਈਨ ਟਰਈਨ ਦੀ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਨਰਲ ਪੂਿਰ ਮੇਲ ਖਰਾਂਦੀ ਹੈ। 

 
27 ਪਿਰਿਿਤਨ – ਜਦੋਂ ਪਰਕਰਸ਼ ਦੀ ਇੁੱਕ ਵਕਿਨ ਵਕ ੇ ਪਵਿਮਰਸ਼ਟ (ਚਮਕੀਲੇ)  ਤ੍ਰ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉ ੇ ਮਰਵਧਅਮ ਵਿੁੱਚ ਿਰਪ  ਆਿੇ ਤਰਾਂ ਪਰਕਰਸ਼ ਦੇ ਪਥ ਵਿੁੱਚ 
ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਕਵਿਆ ਨੂੰ ਪਰਕਰਸ਼ ਦਰ ਪਿਰਿਿਤਨ ਵਕਹਰ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ।  
28 ਅਪਿਿਤਨ – ਜਦੋਂ ਪਰਕਰਸ਼ ਦੀ ਵਕਿਨ ਇੁੱਕ ਮਰਵਧਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੁੱਚ ਜਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰਾਂ ਇ  ਦੇ ਪਥ ਵਿੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਵਕਵਿਆ ਨੂੰ ਪਰਕਰ  ਦਰ 
‘ਅਪਿਿਤਨ’ ਵਕਹਰ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। 
29 ਵਿਿਿਤਨ – ਜਦੋਂ ਪਰਕਰਸ਼ ਦੀਆਾਂ ਤਿੰਿਰਾਂ ਵਕ ੇ ਝੀਤ ਵਿੁੱਚੀਂ ਜਰਾਂ ਵਕ ੇ ਿ ਤ  ਦੇ ਇਿਦ-ਵਿਿਦ ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਵਖੁੱਲਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਰਾਂ ਇ  ਿਿਤਰਿੇ ਨੂੰ 
‘ਵਿਿਿਤਨ’ ਵਕਹਰ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ।  
30 ਧਿ ਿੀਕਿਣ – ਅਧਿ ਵਿਤ ਪਰਕਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਿ ਵਿਤ ਪਰਕਰਸ਼ ਵਿੁੱਚ ਿੂਪਰਾਂਤਿਨ ਦੀ ਪਰਵਕਵਿਆ ਨੂੰ ਧਿ ਿੀਕਿਣ ਵਕਹਰ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਿੁੱਧ  ਮਤਲ ( ਤਹ) 
ਵਿੁੱਚ ਕੰਬਣ ਿਰਲੀ ਪਰਕਰਸ਼ ਤਿੰਿ ਨੂੰ ਅਧਿ ਵਿਤ ਪਰਕਰਸ਼ ਤਿੰਿ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਵਿਪਿੀਤ ਧਿ ਵਿਤ ਪਰਕਰਸ਼ ਤਿੰਿਰਾਂ ਉਹ ਹ ੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜਨ੍ਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੰਬਣ 
ਇੁੱਕ ਇਕੁੱਲੇ  ਮਤਲ ਵਿੁੱਚ ਿਰਪਿਦਰ ਹੈ।   
31  ਿਪ -  ੰ.  ਰ੍ ਪ. (ਦੇਖੋ, ਵ ਰਪ) ਿਮਨ. ਚਰਲ। (2) ਮੰਦਿਵਤ. ਧੀਮੀ ਚਰਲ। (3)  ੁੱਪ.  ਰਾਂਪ. "ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ  ਿਪ ਹੋਇਓ". (ਿਉ ਮਃ ੫) 
ਦੇਖੋ,  ਿਵਪੰਦ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਵਵਗਆਨ (ਪ੍ਰਕਾਵਸ਼ਕੀ) ਦੇ ਿੇਤਰ ਵਵਚੱ ਵਨਊਟਨ ਦ ੇਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ‘ਕਵਣਕ ਵਸਧਾਂਤ’ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱ ਾ ਸਿੰਕਟ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤਾ 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਵਵਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੰਕਟ ਤੋਂ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ‘ਤਰਿੰਗ ਵਸਧਾਂਤ’ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰ ਤਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਵਚਰਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਮਾਵਧਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਪ੍ਾਣੀ 
ਦੀਆਂ ਤਰਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਤਰਿੰਗਾਂ ਲਈ ਹਵਾਂ ਆਵਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਫਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਵਠਆ ਵਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਤਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਵਰਵਵਹਣ ਦਾ ਮਾਵਧਅਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵਚੱ ਵਕਆਸ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕ ਸਮੁਚੱਾ ਬਰਵਹਮਿੰ  “ਈਥਰ” ਨਾਮੀ 
ਪ੍ਦਾਰਥ ਨਾਲ ਭਵਰਆ ਵਪ੍ਆ ਹੈ। ਇਸ ਈਥਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਵੱਚ ਵਵਵਭਿੰਨ ਤਜਰਬੇ (ਵਜਵੇਂ ਮਾਈਕਲਸਨ-ਮੋਰਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗ, 
Michelson–Morley experiment) ਕੀਤ ੇਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਪ੍ਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰ 
ਈਥਰ ਨਾ ਵਮਵਲਆ। ਇਨ੍ਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇ ‘ਕਵਣਕ ਵਸਧਾਂਤ’ ਅਤੇ ‘ਤਰਿੰਗ ਵਸਧਾਂਤ’ ਬਰੋ ਬਰਾਬਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ 
ਹੌਲੀ ਉੱਨੀਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਿਰੀ ਦਹਾਵਕਆਂ ਵਵੱਚ ਮੈਕਸਵੈੱਲ (Maxwell) ਦਾ ‘ਵਬਜਲਚੁਿੰਬਕੀ ਵਸਧਾਂਤ’ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਵਬਜਲਚੁਿੰਬਕੀ’ ਇਸ ਲਈ ਰੱਵਿਆ ਵਗਆ ਵਕਉਂਵਕ ‘ਵਬਜਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਚੁਿੰਬਕ’ ਦਾ ਿਾਸ ਆਪ੍ਸੀ ਸਿੰਬਿੰਧ 
ਹੈ; ਵਬਜਲੀ ਦੇ ਵਹਾਉ (ਧਾਰਾ) ਨਾਲ ‘ਚੁਿੰਕਕੀ-ਿੇਤਿ’ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਿੰਬਕ ਨਾਲ ਵਬਜਲੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਵੈੱਲ 
ਆਪ੍ ਵੀ ‘ਕਵਣਕ ਵਸਧਾਂਤ’ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਵਕ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਵਬਜਲਚੁਿੰਬਕਤਵ’ ਈਥਰ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦ ੇ
ਅਲਗ ਅਲਗ ਵਵਸਥਾਪ੍ਨ (ਥਾਂ-ਬਦਲੀ) ਕਾਰਨ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਇਸ ਕਿੰਮ ਵਵੱਚ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਵਕਆ 
ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਵਬਜਲਚੁਿੰਬਕੀ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਿਸ਼ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਵਕਆ। ਇਸ ਸਮੱਵਸਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯਵੋਗਤ ਵਸਧਾਂਤ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਨਾ ਹਇੋਆ, 
ਸਿੰਕਟ ਹਰੋ ਵੀ ਵਧਦਾ ਵਗਆ। ਇਸ ਵਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੰਕਟ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਵੱਚ, 1905 ਈਸਵੀ ਵਵਚੱ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ 
ਆਪ੍ਣਾ ‘ਵਵਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸਾਪ੍ੇਿਤਾ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ’ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਸਧਾਂਤ ਭੌਵਤਕੀ ਦੇ ਸਿੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੱਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ 
ਯਤਨ ਸੀ। 

ਸੰਕਟ ਦਰ ਸਮਰਧਰਨ 
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿੰਨ ਵਲਆ ਜਾਵੇ ਵਕ ‘ਸਿੰਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ’ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅਵੱਸ਼ਕ, ਪ੍ੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ 
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਵਵਗਆਨੀ ਇਨ੍ਾਂ ਸਿੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਵਰਤਮਾਨ (ਜਾਂ ਚਾਲੂ) ਵਸਧਾਂਤ 
ਵਵੱਚ ਘਟ ਵਗਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਵਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀ 
ਹੁਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਾਂ ਲਈ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਵਵਪ੍ੱਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਤਸਥਾਪ੍ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਂਤ ਜਾਂ ਰੂਢਰੀਵਤ 
ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਵਵਕਲਪ੍ੀ ਵਸਧਾਂਤ ਨੇ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵਲਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ 
ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸਵੀਕਵਰਤ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ 
ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ। ਹਮਸ਼ੇਾ ਇੱਕ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਰਦੱ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮਕਾਲਕ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਵੱਚ ਦੋਨਾਂ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪ੍ਸੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਿਦੀ ਹੈ। ਇਕੱ 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਦੂਸਰੀ ਰ ੂਰੀਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਤਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਵਵਵਗਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ; 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਬਗੈਰ ਵਵਵਗਆਨਕ ਿੋਜ ਸਿੰਭਵ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ।     

ਜਦੋਂ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਵਵਚੱ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਵੱਚ ਵਸਧਾਂਤ 
ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਝੁਠਲਾਉਂਣ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ‘ਅੜਾਉਣੀ’ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਰੂਢਰੀਵਤ 
ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਮਿੰਨ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋਂ ਵਜਹੀ ਤੁਲਨਾ ਵਵੱਚ ਜੇ ਵਨਰਨੇਮੀ (ਅਸਿੰਗਤੀ) ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਵਵਗਆਨੀ 
ਉਸ ਨਾਲ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵਸੱਝਦਾ ਹੈ? ਵਵਵਗਆਨੀ ਇਹੋ ਵਜਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾ ਵੱ ੀਆਂ ਵਵਸਿੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਮ 
ਕੋਈ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਲਈ ਉਤੇਵਜਤ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਬਲਵਕ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਇਿੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਵਿਆ ਹੈ ਵਕ ਵਨਊਟਨ 
ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਚਿੰਦ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਭਵਵੱਿਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਵਚੱ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਵਸਿੰਗਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਵਰਹਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵੱਚ ਵਨਊਟਨ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਵਵਸਾਵਰਆ ਨਹੀ ਸੀ ਵਗਆ। ਕਈਆ ਂਨੇ ਵਨਊਟਨ ਦੇ ‘ਵਯਵਤਕ੍ਮ32 
ਵਰਗ ਵਨਯਮ’ ਵਵਚੱ ਸਿੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰ ਇਸ ਵ ੱੀ ਵਨਰਨੇਮੀ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਵਵੱਚ ਕਾਹਲੀ ਵਵਚੱ 
ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਗਏ। ਪ੍ਰ ਥੋੜੇ ਵਜਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲੱਵਗਆ ਵਕ ਵਨਊਟਨ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ 
ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਿਰਾਬੀ ਨਹੀ ਸੀ ਬਲਵਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗਵਣਵਤਕ ਵਵਧੀ ਵਵਚ ਿਾਮੀਆਂ ਸਨ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਵਨਰਨੇਮੀ ਸਿੰਕਟ ਪ੍ਦੈਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀ; ਸਿੰਕਟ ਲਈ ਵਨਰਨੇਮੀ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁਿੰਦ ੇ
ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਢੁੱਕਵੇਂਪ੍ਨ ਵਵੱਚ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਪ੍ੂਰਵ-ਵਗਆਨ ਨਾਮੁਮਵਕਨ ਹੁਿੰਦਾ 

 
32 ਿਯਵਤਕ੍ਮ - ਵਿ- ਵਿਪਿਯਯ. ਉਲਟਰ। (2) ਵ ਲਵ ਲੇ ਦੇ ਵਿਿ ੁੱਧ। (3) ਵਿਘਨ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਹੈ। ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਵਵਗਆਨੀ ਦਾ ਧੀਰਜ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮਿੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਰਢੂਰੀਵਤ ਦ ੇ
ਵਵਆਪ੍ੀਕਰਣ ਵਵੱਚ ਿੁੱਲੇ੍ ਅਤੇ ਮੌਵਲਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਵਜਵੇ ‘ਈਥਰ’ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ 
ਸਮੱਵਸਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਵਹਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਮ ਸਿੰਕਟ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰ ਵਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰ ੇ
ਸਿੰਕਟ, ਵਤਿੰਨਾਂ ਵਵਚੱੋ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਿਤਮ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ। ਕਈ ਬਾਰ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ, ਆਿਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਕਟ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਵਸਆ 
ਨੂੰ ਜਕੜਨ ਵਵਚੱ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਢਰੀਵਤ ਬਚਾਈ ਰਿੱਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਾਸੇ, ਮੁਕਿੰਮਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ 
ਸਮੱਵਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਨਹੀ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਵਸਆ ਨੂੰ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਛੱ  ਵਦਤੱਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਿਰ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੰਕਟ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜੱਦੋਜਵਹਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਿੰਕਟਮਈ ਰੂਵਢਰੀਵਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਰੂਵਢਰੀਵਤ ਤੱਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਸਿੰਕ੍ਮਣ) ਵਜਸ ਤੋਂ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ 
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿੰਚਤਮਈ (ਸਿੰਚਯ33) ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ ਬਲਵਕ ਇਸ ਵਵੱਚ ਨਵੇਂ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਿੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ੁਨਰਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ੁਨਰਵਨਰਮਾਣ ਜੋ 
ਰੁਢਰੀਵਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁੱਿ ਤਾਤਵਵਕ ਵਸਧਾਂਤਕ ਵਵਆਪ੍ਕਤਾਵਾਂ (ਸਾਮਾਨਯਾਤੋਵਦਿਸ਼ਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਵਵਧੀਆ ਂਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ (ਸਿੰਕ੍ਮਣ) ਦੇ ਕ੍ਮਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦ ੋਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂ
ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦਆੁਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਉਹ ਜੋ ਪੁ੍ਰਾਣੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦਆੁਰਾ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਦੇ 
ਕਾਬਲ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਾਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਵਵਚਕਾਰ, ਸਿੰਪ੍ੂਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀ, ਪ੍ਰ ਬਹੁਤ ਵੱ ਾ ਅਵਧਵਵਆਪ੍ਨ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਚੜਹਾਅ ਜਾਂ ਸਾਂਝ) 
ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਦੇ ਢਿੰਗ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਵੱਚ ਵਨਰਣਾਇਕ 
ਅਿੰਤਰ ਵੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰੂੀ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੱਤ ੇ(ਪ੍ੇਸ਼ੇ) ਦਾ ਵਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ, ਵੀ ਬਦਲ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਿੰਕੜੇ (ਦੱਤਾਂਸ਼ ਜਾਂ  ੇਟਾ) ਉਹੀ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ 
ਆਪ੍ਸੀ ਸਿੰਬਿੰਧ ਤਿੰਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਢਾਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਢਰੀਵਤ ਦਾ ਬਦਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਵਸਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ 
ਦੇਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਸਿੰਕਟ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਨੂੰ ਛੱ  ਕੇ ਦੂਜੀ 
ਅਪ੍ਣਾਅ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦ ੇਵਨਯਮ ਅਤੇ ਵਚਨ-ਪ੍ਰਸਿੰਗ (ਵਾਰਤਾਲਾਪ੍) ਅਲਗ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ 
ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ।  

ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਵਗਆਨੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਲ ਅਲਗ ਰਵੱਈਆ ਅਪ੍ਣਾਉਂਦ ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਤਦਾਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿੋਜ ਬਦਲਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਤਯੋਗੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ੱਲਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 
ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਤਆਰ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਿ ਅਸਿੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਵਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬੁਵਨਆਦੀ 
ਸੋਚ ਵਵਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਕਿੰਤੁ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਤੋਂ ਅਸਧਾਰਨ-ਵਵਵਗਆਨ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦ ੇ
ਹਨ। ਵਵਵਗਆਨੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਰਢੂਰੀਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਵਕ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰੋ 
ਵਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਵਣਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਦਰ ਸਿੂਪ ਅਤੇ ਆਿੱਸ਼ਕਤਰ 
ਕ੍ਾਂਵਤ34 ਸ਼ਬਦ ‘ਕ੍ਾਂਤ’ ਧਾਤੁ ਤੋਂ ਬਵਣਆ ਹੈ ਵਜਸ ਦਾ, ਇਸ ਸਿੰਦਰਭ ਵਵੱਚ, ਅਰਥ ਹੈ ‘ਉਲਿੰਘਨ ਕੀਤਾ’। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਾਂਵਤ ਤੋਂ ਭਾਵ 
ਹੈ ‘ਉਲਿੰਘਨ’ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਵਰਆ। ਵਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪ੍ਰ ਦਵੇਿਆ ਹ ੈਵਕ ਵਵਵਗਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਵਕਸ ੇ
ਵਨਯਮ ਦੀ ਉਲਿੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਉੱਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਵਨਰਨੇਮੀ’ ਜਾਂ ‘ਅਨੇਮੀ’ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਿੰਕਟ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ 
ਵਨਯਮ ਜਾਂ ਵਸਧਾਂਤ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਵਗਆਨ ਜਗਤ ਵਵੱਚ ਬੜੇ ਤੀਬਰ ਵਾਦ ਵਵਵਾਦ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ 
ਨੂੰ ਵਦਿੜਤਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਪ੍ਰਿ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦੀ ਨਵੀਂ 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਬਣ ਕੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਕੁਹਨ’ ਨੇ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀ ਇਸ ਵਨਸ਼ਚਾਤਵਮਕ ਬਦਲ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ’ ਵਕਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ 
ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਨਕਲਾਬ35 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਰਸ਼ਤਾ ਰੱਿਦਾ ਹ।ੈ ਫਰਕ ਇਿੰਨਾ ਹ ੈਵਕ ਵਜਥੱ ੇ

 
33  ੰਚਯ - (ਦੇਖੋ,  ੰ ਅਤੇ ਚਯ) { ੰਿਯਰ}. ਜਮਰ ਕਿਨਰ. ਜੋੜਨਰ. ਇਕੁੱਠਰ ਕਿਨਰ. "ਿਰਮ ਨਰਮ ਧਨ ਕਵਿ  ੰਚਉਨੀ". (ਿਉ ਕਬੀਿ) " ੰਚਣ ਕਉ 
ਹਵਿ ਏਕੋ ਨਰਮ". (ਧਨਰ ਮਃ ੫) " ੰਚਨ ਕਿਉ ਨਰਮ ਧਨ ਵਨਿਮਲ". ( ੋਿ ਮਃ ੫). [ਮਃ ਕੋਃ] 
34 ਕ੍ਰਾਂਵਤ -  ੰ. { ੰਿਯਰ}. ਿਵਤ ਚਰਲ। (2) ਵਡੰਘ ਭਿਨ ਦੀ ਵਕ੍ਯਰ। (3) ਉਹ ਿੇਖਰ, ਵਜ  ਪ ਿ  ੂਿਜ ਵਫਿਦਰ ਹੈ. ਇ  ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਵਤਵਿਿੁੱਤ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ। (4) 
ਕਰਾਂਵਤ (ਸ਼ੋਭਰ) ਦੀ ਥਰਾਂ ਭੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਕਿੀਆਾਂ ਨੇ ਿਿਵਤਆ ਹੈ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
35 ਇਨਕਲਾਬ – ਯ ੁੱ ਗ-ਗਰਦੀ, ਉੱਥਲ-ਪ ੁੱ ਥਲ, ਮੂਲ ਅਰਥ ‘ਉਲਟ-ਪ ਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ’ – ਅਰਬੀ ਇਨਕਕਲਾਬ, ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ 
ਬਦਲ ਜਾਣਾ...[ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਨਰ ਕਤ ਕੋਸ਼, ਜੀ ਐਸ ਕਰਆਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਪਕਟਆਲਾ] 
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ਇਨਕਾਲਾਬ ਦੇ ਭਾਵਅਰਥ ਅਕਸਰ ‘ਲਹੂ-ਵਲੱਬੜੇ’ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਪੂ੍ਰਵਕ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪ੍ਰੇ 
ਚੜਹਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਵਕਾਸ ਵਵੱਚ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਜਕਤਾ ਹੈ? 
ਸਾ ੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੰਵਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਉਹ ਅਨ-ਸਿੰਚਤੀ ਵਵਕਾਸਮਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਵਚੱ 
ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਰੁਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰਨ ਜਾਂ ਆਂਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ‘ਅਸਿੰਗਤ’ ਰੂਢਰੀਵਤ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥ ੇਸਾਨੂੰ 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਵਵਗਆਨਕ ਕ੍ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਇਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰਤਵ ਕੀ ਹਨ। 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਵਮਤ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਿੰਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹ ੋਜਾਣ, ਉਹ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਜੋ ਵਕਸੇ ਹਦੱ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪ੍ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ੇ
ਤਰ੍ਾਂ ਵਵਵਗਆਨਕ ਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਵੀ ਉਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋ ਕੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ਰਢੂਰੀਵਤ ਕਦੁਰਤ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ  ਕਰਨ ਵਵਚੱ 
ਆਪ੍ਣ ੇਕਾਰ ਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਵਨਭਾ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਜੋ ਵਕ ਹਣੁ ਤੱਕ ਵਨਭਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਵੋੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ 
ਵਵਵਗਆਨਕ ਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਵਵੱਚ ਸਿੰਕਟ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਰਵਵਹਾਰ ਦਾ ਅਵਹਸਾਸ ਕ੍ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਿ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾ ਰੱਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਂ ਪ੍ੱਿਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਹ ਿੁਦ ਰੋਕਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਾਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸਿੰਸਥਾ ਨਾਲ ਬਦਲਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਾਂ ਕ੍ਾਂਤੀਆ ਂ
ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਿੰਸਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਚਲਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਮਾਜਕ 
ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹਣੋ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੜਾ ਰੁਿਾ ਅਤੇ ਸਨਕੀ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵਜਵੇਂ ਸਿੰਕਟ 
ਗਿੰਭੀਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਸਰਜਣਾ ਵਵੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਵੱਚ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ 
ਵਵਰੋਧੀ ਧਵੜਆਂ ਵਵੱਚ ਵਿੰਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਿੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵੀਂਆ ਂ
ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਢਾਂਚਾ 
ਿੇਰੂਿੰ ਿੇਰੂਿੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਵਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਵਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਸਿੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪ੍ਣਾਅ ਕੇ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਵਹਰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਵਕਾਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਇਹ ੋਵਜਹਾ ਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਵਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਵਵਚਾਲੇ ਚੋਣ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ 
ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਵਵਚਾਲੇ ਚੋਣ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਿੰਗਤ ਜਾਂ ਅਿੰਤਰਵਵਰੋਧੀ ਤੌਰ ਤਰੀਵਕਆ ਂ
ਵਵਚਾਲੇ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹੱਸਾ ਆਪ੍ਣੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਹਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ 
ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮੁਲਾਂਕਣੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਿੁਦ ਉਸ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦਾ ਵਹੱਸਾਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀ ਚੋਣ ਦ ੇ
ਵਾਦ ਵਵਵਾਦ ਵਵੱਚ ਸਵੈ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਵਰਵਤਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਵਚਾਰ ਵਵਮਰਸ਼ ਚੱਕਰਾਕਾਰ (ਘੁੱਮਣ ਘੇਰੀ ਵਾਲਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ 
ਧੜਾ ਆਪ੍ਣੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਚੱਕਵਰਕਤਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ੍ ਵਾਦ ਵਵਵਾਦ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਵਨਰਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਵਜਸ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦ ੇ
ਪ੍ੱਿ ਵਵੱਚ ਦਲੀਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਫ ਸਾਫ ਵਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਮਿੰਨ ਕੇ ਦਲੀਲ ਵਕਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਫਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ 
ਅਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਚੱਕਵਰਕ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਸਰਫ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ ਉਨ੍ਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰਵਕਕ ਪ੍ੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਸਿੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਵੱਚ ਦੋਹਾਂ ਵਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਿੰਨੀਆਂ ਵਵਸਤਰਤ ਜਾਂ ਵਵਸ਼ਾਲ 
ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਵਾਂਙ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਵਚੱ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸਿੰਵਗਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਹੋਰ ਕੋਈ 
ਵੀ ਵਮਆਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ। ਵਵਵਗਆਨਕ ਕ੍ਾਂਤੀ ਵਵੱਚ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ 
ਰੱਿਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਵਸਧਾਂਤ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 
ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ 
ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਂਣ ਲਈ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਅਿੰਤਰੀਵੀ 
ਕਾਰਨ ਹਨ? ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੁਾਣੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪ੍ਰ ਵਫਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣ ੇ
ਪ੍ੂਰਵਜ ਵਸਧਾਂਤ ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ (ਜਾਂ ਅਸਿੰਗਤ) ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ। ਇਨ੍ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ੁਰਾਣ ੇ
ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਕਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਜੇਕਿ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਤਰਾਂ ਲਿਦਰ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਿਆਨ ਦੇ ਤਰਿਵਕਕ ਢਰਾਂਚੇ ਨਰਲ  ੰਬੰਧ ਨਹੀ 
ਿੁੱਖਦੇ। ਅ ੂਲਨ, ਨਿੇਂ ਵ ਧਰਾਂਤ ਦਰ ‘ਵਿਕਰ ’ ਪ ਿਰਣੇ ਵ ਧਰਾਂਤ ਦੇ ‘ਵਿਨਰਸ਼’ ਤੋਂ ਬਿੈਿ ਿੀ ਹੋ  ਕਦਰ ਹੈ। ਨਿਰਾਂ ਵ ਧਰਾਂਤ ਕ ਦਿਤ 
ਦੀਆਾਂ ਪਵਹਲਰਾਂ ਅਵਿਆਤ ਪਵਿਘਟਨਰਿਰਾਂ ਨਰਲ ਿੀ ਕੇਿਲ-ਮਰਤਿ  ੰਬੰਧਤ ਹੋ  ਕਦਰ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ‘ਪ ਜੰ-ਵ ਧਰਾਂਤ’ ਪਿਮਰਣੂ ਢਰਾਂਚੇ ਨਰਲ 
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 ੰਬੰਧਤ ਹੈ ਵਜ  ਬਰਿੇ ਪਵਹਲਰਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਨ ਹਰ ਲ ਨਹੀ  ੀ। ਇ  ਲਈ ਇ  ਵ ਧਰਾਂਤ ਨੂੰ ਵਕ ੇ ਪਿੂਿਜ ਵ ਧਰਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀ। ਜਰਾਂ ਨਿਰਾਂ ਵ ਧਰਾਂਤ ਪ ਿਰਣੇ ਵ ਧਰਾਂਤਰਾਂ ਦਰ  ੰਿਰਵਹ ਿੀ ਹੋ  ਕਦਰ ਹੈ ਵਜ  ਵਿੁੱਚ ਵਕ ੇ ਿੀ ਪ ਿਰਣੇ ਵ ਧਰਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿ ਰਿਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ। ਨਿਰਾਂ ਵ ਧਰਾਂਤ ਪ ਿਰਵਣਆਾਂ ਨਰਲ ਿਲ ਵਮਲ ਕੇ ਅੁੱਿੇ ਿਧ  ਕਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਆਪ ੀ  ਰਾਂਝ (ਕੜੀ) ਨੂੰ 
ਦਿ ਰਉਂਦਰ ਹੈ। ਅਜੋਕਰ ‘ਊਿਜਰ  ੰਿੁੱਖਣ’36 ਦਰ ਵ ਧਰਾਂਤ ਵਬਲਕ ਲ ਇਹ ੋਵਜਹੀ  ਰਾਂਝ ਦਰ ਪਰਤੀਕ ਹ ੈਜੋ ਿ ਰਇਣ-ਵਿਵਿਆਨ, 
ਿਤੀ-ਵਿਵਿਆਨ, ਵਬਜਲੀ-ਵਿਵਿਆਨ ਆਵਦ ਵਿਵਿਆਨਰਾਂ ਵਿੁੱਚ  ਰਾਂਝ ਪਰਦਰਨ ਕਿਦਰ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਰ  ਦੀਆਾਂ ਇਨ੍ਰਾਂ 
ਇਵਤਹਰ ਕ ਉਦਰਹਿਣਰਾਂ ਤੋਂ ਇਿੇਂ ਲਿਦਰ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਤਿੁੱਕੀ ਅ ਲ ਵਿੁੱਚ ਇੁੱਕ  ੰਚਯਿਰ ਤ ਪਰਵਕਵਿਆ ਹੈ। ਭਰਿ, 
ਵਿਵਿਆਨ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਜਰਣਕਰਿੀ ਇਕੁੱਠੀ ( ੰਚਤ) ਕਿ ਲੈਣ ਨਰਲ ਵਿਕਰ  ਕਿਦਰ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਇੁੱਟਰਾਂ ਵਚਣ ਕੇ ਇਮਰਿਤ ਖੜਿੀ ਕੀਤੀ 
ਜਰਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਕ ਹਨ’ ਕਵਹੰਦਰ ਹੈ ਵਕ ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਰ ’ ਵਿੁੱਚ ‘ਨਿਰਾਂ ਵਿਆਨ’ ਵ ਿਫ ‘ਅਵਿਆਨਤਰ’ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲੇਿਰ ਬਜਰਏ 
ਇ  ਦੇ ਵਕ ਇਹ ਵਕ ੇ ਹੋਿ ਅ ਿੰਤ ਪਰਕਰਿ ਦੇ ਵਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਉ  ਦਰ ਦਰਅਿਰ ਹੈ ਵਕ ‘ਨਿਰਾਂ ਵਿਆਨ’ ‘ਖਰਲੀ ਜਿਹ’ 
ਅਿਥਰਤ ਅਵਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭਿਦਰ ਬਲਵਕ ਇਹ ਤਰਾਂ ਪਵਹਲੇ ਵਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿੇ ਵਕ ਮ ਦੇ ਵਿਆਨ ਨਰਲ ਬਦਲਦਰ ਹੈ।  

ਭਾਵੇਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਲੇਿਣੀ ਵਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਵਵਗਆਨ ਦੀ ਸਿੰਚਯਗਰਸਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਿੰਕੇਕਤ ਵਕਉਂ ਨਾ ਹਵੋੇ ਪ੍ਰ ਇਵਤਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ 
ਨੂੰ ਸਿੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਘੋਿਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਵਵਗਆਨ ਇੱਕ ਅਲਗ ਵਕਸਮ ਦਾ ਮਾਨਸ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਸਿੰਚਤਾ, 
ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਚਯਗਰਸਤ ਆਮ-ਿੋਜਵਵਧੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸੇ ਵਵੱਚ ਹੈ ਵਕ ਵਵਵਗਆਨੀ ਬਾਕਾਇਦਾ 
ਉਨ੍ਾਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿੰਕਲਪ੍ਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਯਿੰਤਵਰਕ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਵਨਰਨੇਮੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸਿੰਕੇਵਤਤ ਅਣਵਚਤਵੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਿੋਜ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਵਚਤਵੇ ਵਕਆਸ 
ਸਹੀ ਨਾ ਵਨਕਲਣ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਵੱਚ ਵਨਰਨੇਮੀ ਅਤੇ ਰੂਢਰੀਵਤ - ਵਜਸ ਨੇ ਵਨਰਨੇਮੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਵਵਚਾਲੇ ਸਿੰਕਟ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਅਿੰਤ ਨੂੰ, ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਵਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਵਬਲਕੁਲ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੂਲਨ, ਵਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਵਾਂ 
ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਵਹਲੀਆਂ, ਉਹ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੁਆਰਾ ਵਵਸਤਾਰ ਨਾਲ 
ਵਵਆਵਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੱ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਸਧਾਂਤ ਘੜਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 
ਇਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਵਹਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਕਦੁਰਤ ਦੇ ਵਨਰੀਿਣ ਇਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਿੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 
ਪ੍ੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ‘ਅਰਸਤੂ’ ਦਾ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ  ਭੂ-ਕੇਂਦਰਤ ਵਸਧਾਂਤ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂ
ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ 
ਵਵਸਤਾਰਪ੍ੂਰਵਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਸਧਾਂਤ ਦੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ-ਿੋਜ ਵਵੱਚ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ 
ਇਨ੍ਾਂ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਸਧਾਂਤ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਵਚੱ ਸਮਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹੋ ਤੀਜੀ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁਿੰਦੀ 
ਹੈ। ਵਸਰਫ ਇਹੋ ਵਕਸਮ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਵਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ 
ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ ਵਸਰਫ ਉਦੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਵੱਚ ਪ੍ੈਦਾ ਹਈੋਆਂ ਵਨਰਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਤੋਿਜਨਕ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜੇਕਿ ਨਿਰਾਂ ਵ ਧਰਾਂਤ ਵਨਿਨੇਮੀਆਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜਠਣ ਲਈ ਘਵੜਆ ਵਿਆ ਹੈ ਤਰਾਂ ਇ  ਦ ਆਿਰ ਕ ਦਿਤੀ ਪਵਿਘਟਨਰ ਬਰਿੇ 
ਭਵਿੁੱਖਬਰਣੀ ਪੂਿਿਜ ਵ ਧਰਾਂਤ ਦੀ ਭਵਿੁੱਖਬਰਣੀ ਤੋਂ ਅਲਿ ਹੋਣੀ ਲਰਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਤਿਕ ੰਿਤ ਅਨ ਿੂਪੀ ਵ ਧਰਾਂਤਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਇਹ 
ਿਖਿੇਿਰ ਪੈਦਰ ਨਹੀ ਹ ੰਦਰ। ਪ ਿਰਣੀ ਨੂੰ ਨਿੀਂ ਵਿੁੱਚ  ਮੇਟਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਿਆ ਵਿੁੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹ ੈਵਕ ਦੂਜੀ ਪਵਹਲੀ ਦਰ ਪੂਿਨ 
ਵਿ ਥਰਪਨ ( ਥਰਨ ਪੂਿਤੀ ਕਿਨਰ) ਕਿੇ; ਪਵਹਲੀ ਿੂਢਿੀਵਤ ਦਰ ਵਿਨਰਸ਼ ਲਰਜ਼ਮੀ ਹੈ। ‘ਆਈਨ ਟਰਈਨ’ ਦਰ ਵ ਧਰਾਂਤ ਇਹ ਮੰਨ 
ਕੇ ਹੀ  ਿੀਕਰਿ ਕੀਤਰ ਜਰ  ਕਦਰ ਹੈ ਵਕ ਵਨਊਟਨ ਦਰ ਵ ਧਰਾਂਤ ਿਲਤ  ੀ। ਪਿ ਇ  ਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਵਿਵਿਆਨੀ ਇਹ ਕਵਹਦੰ ੇ
ਹਨ ਵਕ ਵਨਊਟਨ ਨੂੰ ਿਲਤ  ਰਬਤ ਨਹੀ ਕੀਤਰ ਜਰ  ਕਦਰ ਵਕਉਂਵਕ ਉ  ਦਰ ‘ਿਵਤਕੀ ਵ ਧਰਾਂਤ’ ਅੁੱਜ ਿੀ ਇੰਜਨੀਅਿਰਾਂ 
(ਤੰਵਤਿਿਆਨਰਾਂ) ਦ ਆਿਰ ਬੜੀ ਕਰਮਯਰਬੀ ਨਰਲ ਿਿਵਤਆ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਉਪਿੰਤ, ਇ  ਿਿਤੋਂ ਦੀ ਉਵਚੁੱਤਤਰ 
‘ਆਈਨ ਟਰਈਨ’ ਦੇ ਵ ਧਰਾਂਤ ਨਰਲ ਿੀ  ਰਬਤ ਕੀਤੀ ਜਰ  ਕਦੀ ਹੈ।  

‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵਦਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਈ ਪ੍ਰਸਵਥਤੀਆਂ ਵਵੱਚ ‘ਵਨਊਟਨ’ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ 
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਵਵੱਿਬਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮਾਪ੍ਾਂ ਦੇ ਵਬਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਵਜਵੇਂ, ਜੇਕਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਾਪ੍ੇਿ ਵੇਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਦੇ ਵੇਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਵਤਅਵਧਕ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵਨਊਟਨ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ ਲਗਪ੍ਗ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

 
36 ਇ  ਵ ਧਰਾਂਤ ਅਨ  ਰਿ ਊਿਜਰ ਦਰ ਵਿਨਰਸ਼ ਨਹੀ ਹੋ  ਕਦਰ, ਇਹ ਵ ਿਫ ਇੁੱਕ  ਿੂਪ ਤੋਂ ਵਕ ੇ ਹੋਿ  ਿੂਪ ਵਿੁੱਚ ਬਦਲਦਰ ਹੈ। ਮੋਟਿ ਕਰਿ ਦਰ ਇੰਜਨ 
‘ਤਰਪ ਊਿਜਰ’ ਨੂੰ ‘ਯਰਾਂਵਤਿਕ ਊਿਜਰ’ ਵਿੁੱਚ ਬਦਲਦਰ ਹੈ।   
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ਹੈ ਵਕ ਵਨਊਟਨ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵਵਉਤਪ੍ਿੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦ ੇ
ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਵਵਸ਼ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਕੁਹਨ’ ਪ੍ੁੱਛਦਾ ਹੈ ‘ਕੀ ਵਨਊਟਨ ਦਾ ਗਵਤਕੀ ਵਸਧਾਂਤ 
ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦ ੇਸਾਪ੍ੇਿਕੀ ਵਸਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?’ ਸਾਪ੍ੇਿਤਾ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ‘ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ’ ਅਤੇ 
‘ਮਾਪ੍ਦਿੰ ’ ਦੇਸ (ਜਾਂ ਸਥਾਨ, ਪ੍ੁਲਾੜ), ਕਾਲ (ਜਾਂ ਸਮਾ) ਅਤੇ ਦਿਵਮਾਨ ਆਵਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਾਂ ਬੁਵਨਆਦੀ ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਰਕ 
ਅਤੇ ਗਵਣਤਵਵਵਗਆਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਆਪ੍ਸੀ ਸਿੰਬਿੰਧ ਵਵਉਤਪ੍ਿੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਨਰੀਿਣਾਂ 
ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਸਿੰਬਿੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਰਲ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵੇਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬਿੰਧ ‘ਵਨਊਟਨ’ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ੍ ਹੋ ਵਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਦੀ ਵਵਉਤਪ੍ੱਤੀ ਨਕਲੀ ਜਾਪ੍ਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਵਰਣਾਮੀ ਸਿੰਬਿੰਧ ਵਨਊਟਨ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ‘ਵਰਗੇ’ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹ ਵਨਊਟਨ 
ਦੇ ਵਨਯਮ ਨਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਵਨਊਟਨੀ’ ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ਦਿੰ  ਦੇਸ, ਕਾਲ, ਦਿਵਮਾਨ 
ਆਵਦ ਦ ੇਵਰਣਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਭਵੌਤਕ ਸਿੰਕੇਤਨ, ਕਦਾਵਚਤ ਵੀ ਵਨਊਟਨੀ ਸਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਇਕਸਮਾਨ ਨਹੀ ਹਨ ਭਾਵ ੇ
ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਚਲਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ ਬਦਲਦੇ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਮਾਨ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ। ਵਨਊਟਨੀ ‘ਦਿਵਮਾਨ’ ਸਵਥਰ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਆਈਨਸਟਾਈਨੀ ਦਿਵਮਾਨ ਊਰਜਾ ਵਵੱਚ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਵਸਰਫ ਘੱਟ ਸਾਪ੍ੇਿਕ ਵੇਗ (ਰਫਤਾਰ) ‘ਤੇ ਹੀ ਦੋਨੋ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪ੍ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਫਰ ਵੀ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਨਹੀ 
ਸਮਵਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ੇਕਰਕੇ ਵਨਊਟਨ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦ ੇਵਸਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦਿੰ  ਅਲਗ ਅਲਗ ਹਨ। 

ਵਕਉਂਵਕ  ਰਨੂੰ  ਥਰਪਤ ਹੋਏ, ਜਰਨੇ ਮਰਨੇ  ੰਕਲਪਰਾਂ ਦੇ ਅਿਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇ ੇ ਲਈ ਆਈਨ ਟਰਈਨ 
ਦਰ ਵ ਧਰਾਂਤ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਰਿੀ’ ਵ ਧਰਾਂਤ ਮੰਵਨਆ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ। ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ ਇਹ ਪਵਹਲਰਾਂ  ਥਰਪਤ ਕੀਤੀ ਿੂਢਿੀਵਤ ਦਰ ਵਿਨਰਸ਼ ਹੈ ਵਜ  
ਕਿਕੇ ਇ  ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਰਿੀ ਵਕਹਰ ਵਿਆ ਹੈ। ਹ ਣ ਵਕਉਂਵਕ ਇ  ਵਿੁੱਚ ਨਿੇਂ  ੰਕਲਪ ਜਰਾਂ ਪਦਰਿਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਿਏ, ਵਨਉਟਨੀ 
ਤੋਂ ਆਈਨ ਟਰਈਨੀ ਯਰਾਂਵਤਿਕੀ ਦਰ ਬਦਲ ਇਹ  ਰਫ  ਰਫ ਵਦਖਰਉਂਦਰ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੁੱਚ  ੰਕਲਪਨਰਤਮਕ ਵ  ਵ ਲੇ 
ਦਰ ਪੂਿਨ ਵਿ ਥਰਪਨ (ਅਦਲ ਬਦਲ) ਹ ੰਦਰ ਹੈ ਵਜ  ਿਰਹੀਂ ਵਿਵਿਆਨੀ,   ੰਰਿ ਨੂੰ ਨਿੀ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਨਰਲ ਦੇਖਦ ੇਹਨ। ਇ  
ਪਰਵਕਵਿਆ ਵਿੁੱਚ ‘ਵਤਆਿੇ’ ਹੋਏ ਅਤੇ ‘ਿਰਿ ’ ਵ ਧਰਾਂਤ ਵਿੁੱਚਕਰਿ ਿਖਿੇਿੇਂ ਬਹ ਤ ਅ ਲੀ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਭਰਿੇ ਪ ਿਰਣੇ ਵ ਧਰਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿੇਂ 
ਵ ਧਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇ  ਦੇ ਿੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵਖਆ ਜਰ  ਕਦਰ ਹੈ ਪਿ ਐ ਰ, ਖਰ  ਿੂਪਰਾਂਤਿਨ (ਿੂਪ ਪਵਿਿਿਤਨ) ਦ ਆਿਰ ਹੀ  ਭੰਿ 
ਹੋ  ਕਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਿੂਪਰਾਂਤਿਨ ਵ ਿਫ ਅਤੇ ਵ ਿਫ ‘ਵਪਛਲ- ੋਝੀ’ ਦੇ ਵਿਆਨ ਭਰਿ ਨਿੇਂ ਵ ਧਰਾਂਤ ਦੇ  ਪਸ਼ਟ ਵਨਿਦੇਸ਼ਨ ਨਰਲ 
ਹੀ ਹ ੰਦਰ ਹੈ।    

ਹ ਣ, ਇਹ  ਰਨੂੰ ਮੰਨਣਰ ਪਿੇਿਰ ਵਕ ਅਨ ਕ੍ਵਮਕ (ਜਰਨਸ਼ੀਨ) ਿੂਵਢਿੀਤੀਆਾਂ ਵਿਚਕਰਿ ਿਖਿੇਿੇਂ ਦੋਿੇਂ ਆਿੁੱਸ਼ਕ ਅਤੇ 
ਅਵਨਪਟਰਿੇਯੋਿ ਿੀ ਹ ਦੰੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਰਾਂ ਿਖਿੇਵਿਆਾਂ ਬਰਿੇ  ਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਕ ਝ ਵਕਹਰ ਜਰ  ਕਦਰ ਹੈ? ਅਨ ਕ੍ਵਮਕ ਿੂਵਢਿੀਤੀਆਾਂ 
 ਰਨੂੰ  ਰਵਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਦਰਿਥਰਾਂ ( ਮਸ਼ਟੀਆਾਂ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਰਾਂ ਦੇ ਿਤੀਿੇ ਬਰਿੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਜਰਣਕਰਿੀ ਵਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ 
 ਰਨੂੰ ਉਪ-ਪਿਮਰਣੂ ਕਣਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ  ਿਰਲ ਬਰਿੇ, ਪਰਕਰਸ਼ ਦੀ ਭੌਵਤਕਤਰ ਬਰਿੇ, ਤਰਪ ਜਰਾਂ ਊਿਜਰ ਦੇ ‘ ੰਿੁੱਖਣ’ ਬਰਿੇ ਿਖਿੇਿੀਂ 
ਜਰਣਕਰਿੀ ਵਦੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਅਨ ਕ੍ਵਮਕ ਿੂਵਢਿੀਤੀਆਾਂ ਵਿਚਕਰਿ ਦੇ ਇਹ ਤਰਤਵਿਕ ਿਖਿਿੇੇਂ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਰਾਂ ਬਰਿੇ ਬਹ ਤਰ ਕ ਝ ਕਵਹਣ 
ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਹੀ। ਪਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਰਾਂ ਤਰਤਵਿਕ ਿਖਿੇਵਿਆਾਂ ਤੋਂ ਇਲਰਿਰ ਿੂਵਢਿੀਤੀਆਾਂ ਦੇ ਹੋਿ ਿੀ ਿਖਿੇਿੇਂ ਹਨ ਜੋ ਉ  ਵਿਵਿਆਨ ਨਰਲ 
 ੰਬੰਧ ਿੁੱਖਦੇ ਹਨ ਵਜ  ਵਿਵਿਆਨ ਨੇ ਇਨ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਰ ਕੀਤਰ ਹ।ੈ ਇ  ਦੇ ਫਲ ਿੂਪ, ਨਿੀਂ ਿੂਢਿੀਵਤ ਦੇ ਅਪਣਰਉਣ ਨਰਲ ਇ  
ਦੇ ਤਦਿੂਪੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਪਵਿਭਰਸ਼ਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ;  ਮੁੱਵ ਆਿਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦ ੇਨਰਲ ਨਰਲ ਇਨ੍ਰਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ ਿੀ 
ਬਦਲ ਜਰਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮ-ਵਿਵਿਆਨ ਪਿੰਪਿਰ ਉਿਮਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵ ਿਫ ਿ ਜ਼ਿੀ ਿੂਢਿੀਵਤ ਨਰਲ 
ਅ ੰਿਤ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਅ ਮਮਰਪੀ37 ਿੀ ਹ ੰਦੀ ਹ।ੈ  

ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਭਰਿ ਸੰਸਰਿ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਦਲ 
ਿੂਢਿੀਵਤ ਬਦਲਣ ਨਰਲ ਵਿਵਿਆਨੀ,  ੰ ਰਿ ਨੂੰ ਨਿੀਂ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਨਰਲ ਦੇਖਣਰ ਸ਼ ਿੂ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਆਨੀ ਦੇ   ੰਰਿ ਦਰ ਇਹ 
 ਵਹਜ   ਭਅ ਿਰਲਰ ਿ ਪਰਾਂਤਿਨ ਲਿ ਪਿ ਹਮੇਸ਼ਰ ਅਪਿਤਿਰ (ਅਮ ੜਿਰ) ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨੀ ਦੀ ਵ ਖਲਰਈ ਦੇ ਅਨ ਕੂਲ ਹ ੰਦਰ ਹ।ੈ 
ਇੁੱਕ ਅਣਜਰਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਰ ਵ ਿਫ ਕਰਿਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਲਕੀਿਰ ਲਿਦਰ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਨਕਸ਼ਰ ਨਿੀ  ਲਈ ਇਹ ਲਕੀਿਰਾਂ ਧਿਰਤਲ ਦੀ 
ਤ ਿੀਿ ਵਦ ਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ ਦੇ ਤਰਿੇ ਵ ਿਫ ਪਰਕਰਸ਼ ਵਬੰਦੂ ਹੀ ਵਦ ਦ ੇਹਨ ਜਦ ਵਕ ਇੁੱਕ ਖਿੋਲ-

 
37 ਅ ਮਮਰਪੀ – ਵਜ  ਵਿੁੱਚ ਮਰਪਣ ਦਰ ਕੋਈ  ਰਾਂਝਰ ਵਮਆਿ ਨਰ ਹੋਿੇ। (ਅਤ ੁੱਲ ਜਰਾਂ ਅਢ ਕਿਰਾਂ) 
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ਵਿਵਿਆਨੀ ਉਨ੍ਰਾਂ ਵਿੁੱਚ  ੂਿਜ-ਮੰਡਲ, ਮੰਦਰਵਕਨੀਆਾਂ38 ਿੀ ਦਖੇਦਰ ਹੈ।   ੰਰਿ ਨੂੰ ਇ  ਤਿ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਨਰਲ ਦੇਖਣਰ 
ਨਜ਼ਿੀਏ ਦੇ ਿੂਪਰਾਂਤਿਨ ਤੋਂ ਬਰਅਦ ਹੀ  ੰਭਿ ਹ ੰਦਰ ਹੈ ਵਜ  ਨਰਲ ਇੁੱਕ ਵਿਵਦਆਿਥੀ (ਵਜਵਿਆ ੂ), ਵਿਵਿਆਨੀ ਦੇ   ੰਰਿ ਵਿੁੱਚ 
ਵਸ਼ਿਕਤ ਕਿਦਰ ਹੈ। ਐ ਰ ਵ ਿਫ ਉ  ਦੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵ ਖਲਰਈ ਨਰਲ ਹੀ  ਭੰਿ ਹ ਦੰਰ ਹੈ, ਉਹ  ੰ ਰਿ ਨੂੰ ਅਲਿ ਤਿ੍ਰਾਂ ਦੇਖਣਰ 
ਵ ੁੱਖਦਰ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ਵਿਵਿਆਨਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਿਰਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਿੰਪਿਰ ਬਦਲਦੀ ਹ ੈਤਰਾਂ ਵਿਵਿਆਨੀ ਦੀ ਿਰਤਰਿਿਣ 
ਦੀ  ੋਝੀ ਦੀ ਪ ਨਿ-ਵ ਖਲਰਈ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਿ ਉ  ਨੂੰ ਜਰਣ-ੇਪਛਰਣੇ ਹਰਲਰਤਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਨਿਰਾਂ ਿੂਪ ਦੇਖਣਰ ਵ ੁੱਖਣਰ ਪੈਂਦਰ ਹੈ; ਆਕਰਸ਼ 
ਓਹੀ ਿਵਹੰਦਰ ਹੈ ਪਿ ਉ  ਦੀ ਕਲਪਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤਰਵਿਆਾਂ ਦੇ ਝ ੰਡ ਵਿੁੱਚ ‘ ੂਿਜ ਮੰਡਲ’ ਿੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਇਹ  ਭ ਕ ਝ 
ਵ ੁੱਖ ਲੈਂਦਰ ਹੈ ਤਰਾਂ ਉ  ਦਰ ‘ਨਿਰਾਂ’  ੰ ਰਿ ‘ਪ ਿਰਣੇ’  ੰ ਰਿ ਨਰਲ  ਮਮਰਪੀ ਜਰਾਂ  ਮਿੂਪੀ ਨਹੀ ਲਿਦਰ। ਇ ੇ ਕਿਕੇ ਅਲਿ ਅਲਿ 
ਿੂਢਿੀਤੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਾਂ ਇੁੱਕ ਦੂ ਿੀ ਦੇ ਮਰਫਕ ਨਹੀ ਬਵਹੰਦੀਆਾਂ। ਇ  ਲਈ ਇਹ ਕਵਹਣਰ ਿਲਤ ਨਹੀ ਵਕ ਪਰਤੁੱਖ-ਵਿਆਨ 
ਲਈ ਵਕ ੇ  ਥਰਪਤ ਿੂਢਿੀਵਤ ਦਰ ਹੋਣਰ ਅਵਨਿਰਿੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਜੋ ‘ਦੇਖਦਰ’ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਿਭਿ ਕਿਦਰ ਹੈ; ਇੁੱਕ ਵਜ  
ਨੂੰ ਉਹ ਤੁੱਕਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਰ ਜੋ ਉ  ਦੇ ਦਖੇਣ ਦੇ  ੰਕਲਪਨਰਤਮਕ ਤਜਿਬੇ ਨੇ ਉ  ਨੂੰ ਵ ਖਰਇਆ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਦੇਖਣਰ ਹੈ। ਇਹ ੋ
ਵਜਹੀ ਵ ਖਲਰਈ ਤੋਂ ਬਿੈਿ  ਭ ਕ ਝ ਿਲ-ਿੁੱਡ ਹੀ ਵਦ ਦਰ ਹੈ। ਭਰਿ,  ੰ ਰਿ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਨਰਲ ਦੇਖਣਰ ਵ ੁੱਖਣਰ ਪੈਂਦਰ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇ  ਵ ਖਲਰਈ ਲਈ ਵਕ ੇ ਖਰ  ਿੂਢਿੀਵਤ ਦੇ ਢਰਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਮਆਿ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹ ਦੰੀ ਹੈ। ਵਿਵਿਧ ਅਨ ਭਿਰਾਂ ਦੇ ਿਹਰਉ ਵਿੁੱਚ 
ਵਨਖੇੜਰ ਕਿਨਰ ਿੀ ਵ ੁੱਖਣਰ ਪੈਂਦਰ ਹੈ। ਇੁੱਕ ਬੁੱਚਰ “ਮਰਾਂ” ਦਰ  ੰਕਲਪ ਵ ੁੱਖਣ ਦੇ ਨਰਲ ਨਰਲ ਇੁੱਹ ਿੀ ਵ ੁੱਖਦਰ ਹੈ ਵਕ ਬਰਕੀ ਔਿਤਰਾਂ 
ਨਰਲੋਂ ਮਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੀ ਵਿਲੁੱਖਣਤਰ ਹ।ੈ ਆਕਰਸ਼ ਦੇ ਵਕ  ੇਤਰਿੇ ਨੂੰ “ਿਰਵਹ” ਦ ੇਿੂਪ ਵਿੁੱਚ ਦਖੇਣ ਦ ੇਨਰਲ ਨਰਲ ਇਹ ਿੀ ਵ ੁੱਖਣਰ ਪੈਂਦਰ 
ਹੈ ਵਕ ਇ  ਵਿੁੱਚ ਅਤੇ “ ੂਿਜ” ਵਿੁੱਚ ਕੀ ਅੰਤਿ ਹੈ। ਿੂਢਿੀਤੀਆਾਂ  ਰਡੇ ਅਨ ਭਿ ਨੂੰ ਵਨਿਧਰਵਿਤ ਕਿਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਨਿੀਂ ਿੂਢਿੀਵਤ, 
ਨਿੀਂ  ੰ ਰਿ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਦਰ ਪਰਤੀਕ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਰਅਦ ਕ ੁੱਝ ਇੁੱਕ ਪ ਿਰਣੇ ਮਰਪ ਅਤੇ ਜ ਿਤੀਆਾਂ ਅਪਰ ੰਿਤ 
ਹੋ ਜਰਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿੇਂ ਕਰਇਮ ਕੀਤੇ ਜਰਾਂਦੇ ਹਨ।    

ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਦੀ ਅਵਦਿਸ਼ਟਤਰ 
ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਿਤਮ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਅਵਦਿਸ਼ਟ (ਅਵਦੱਿ) 
ਵਕਉਂ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਵੱਚ ‘ਕੁਹਨ’ ਕਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਐਸਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਵਵਵਗਆਨੀ ਅਤੇ ਆਮ-
ਆਦਮੀ ਵਸਰਜਨਾਤਮਕ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਅਵਧਕਾਰਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਵਵਗਆਨਕ 
ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਛੁਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਧਕਾਰਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਾਠਪੁ੍ਸਤਕਾਂ, 
ਵਵਵਗਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਸੱਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਵਵਗਆਨਦਰਸ਼ਨ। 

ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਕਾਲੀ ਵਵਵਗਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਵਾਕਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਸੱਧੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਵਵਵਗਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀ ਵਵਅਕਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਵਲਤ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ 
ਹੈ। ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਵਧੀ ਦਾ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਵਵਗਆਨਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਚੱ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ ਦ ੇ
ਤਾਰਵਕਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਤਿੰਨੇ ਸਰੋਤ ਅਤੀਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਥਰ 
ਨਤੀਵਜਆਂ ਦੇ ਵਲਿਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੀ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣ ੇ
ਮਨੋਰਥ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਵਕ ਇਹ ਸਰੋਤ ਵਾਸਤਵਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹ ੈ
ਵਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਆਵਦ ਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ, ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਵਵੱਚ ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਪ੍ੂਰਨ ਜਾਂ ਆਂਵਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, 
ਦੁਬਾਰਾ ਵਲਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ੍ ਇਹਨਾਂ ਵਵਚੱ ਸਿੰਸ਼ਧੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਨਵਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪ੍ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਵਕਾਸ 
ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਾਂ ਦਾ ਵਵਸ਼ਾ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ। ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਵਸਰਫ ਸਮਕਾਲੀ ਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਵਸ਼ੇ ਨੂੰ 
ਹੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚ ਲੋੜ ਪ੍ੈਣ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਿੰਵਗਕ ਵਵਵਗਆਨਕਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਵੀ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਵਵਗਆਨ ਇੱਕ ਸਿੰਚਤਮਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ 
(ਸਿੰਕਲਨ) ਕਰਨਾ ਵਵਵਗਆਨ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵਿਕ (ਇੱਕ ਸਾਰ) ਵਵਕਾਸ ਹੈ।  

‘ਕੁਹਨ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਦੇਿਣ ਨੂੰ ਜਾਪ੍ਦੀ ਸਿੰਚਤਮਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਪ੍ੱਛੇ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਛੁਪ੍ੀਆਂ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
‘ਅਰਸਤੂ’ ਤੋਂ ‘ਗੈਲੀਲੀਓ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਲੀਲੀਓ’ ਤੋਂ ‘ਵਨਊਟਨ’ ਦੇ ਗਤੀ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਸਧਾਰਨ ਅਿੰਕੜੇ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਵਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੰਭਵ ਹੋ ਸਵਕਆ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਨ੍ਾਂ ਵਵਵਗਆਨੀਆ ਂਨੇ ਨਵੀਂ 

 
38 ਮੰਦਰਵਕਨੀ – ਤਰਵਿਆਾਂ ਦੇ ਝ ੰਡ ਵਜਿੇਂ  ਅਕਰਸ਼ ਿੰਿਰ, ਕਵਹਕਸ਼ਰ ਆਵਦ। { ੰਿਯਰ}. ਮੰਦ ਮੰਦ ਜਰਣ ਿਰਲੀ  ਵਿਿ ਦੀ ਿੰਿਰ. "ਬਰਹਮਿੈਿਿਤ ਪ ਿਰਣ 
ਅਨ  ਰਿ ਇ  ਦੀ ਧਰਿਰ ਦ  ਹਜ਼ਰਿ ਯੋਜਨ ਿਵਹਾਂਦੀ ਹੈ। (2) ਕੇਦਰਿਨਰਥ ਪਰ  ਇੁੱਕ ਿੰਿਰ ਦੀ ਧਰਿਰ। (3) ਵਚਤਿਕੂਟ ਪਰ  ਿਵਹਣ ਿਰਲੀ ਇੁੱਕ ਨਦੀ, ਜੋ 
ਬ ੰਦੇਲਖੰਡ ਵਿੁੱਚ ਹੈ.[ਮਃ ਕੋਃ] 
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ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਿੰਕਵੜਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਵਤਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ 
ਕਰਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੇ ਬਲਵਕ ਉਹ ਪ੍ੂਰਵਗਾਮੀ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਦੇ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਉਗਮਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਕਤਾਂ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਕਉਂਵਕ ਇਨ੍ਾਂ ਦਾ ਮਿੰਤਵ ਵਰਤਮਾਨ 
ਵਵਵਗਆਨ ਦਾ ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਵਨੱਤਕਰਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਾਠਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਵਵੱਚ ਨਵੇਂ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਵੀ ਵਸਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਵਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਵਵਵਗਆਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾਗਤ ਕਿੰਮ ਨਵੇਂ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਇਵਤਹਾਸਕ ਵਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਨਵੇਂ ਵਸਵਰਓਂ ਨਹੀ ਘੜ ੇਜਾਂਦੇ। ਵਜਵੇਂ ‘ਕਾਲ’, ‘ਬਲ’, ‘ਅਣ’ੂ, ‘ਪ੍ਰਮਾਣ’ੂ, ‘ਕਣ’ ਜਾਂ 
‘ਗੁਰੁਤਾ’ ਵਰਗੇ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਨਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਵਵਗਆਨਕ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਸਾਵਹਤ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣੇ ਹਏੋ 
ਹਨ। ਪ੍ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਵਕ ‘ਅਰਸਤੂ’ ਦੇ ਵੇਵਲਆਂ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ’ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਧੁਵਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗਾ 
ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵ, ਇਹ ਕਵਹਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ‘ਅਰਸਤ’ੂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਸਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਓਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਿਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ 
ਦਾ ਵਵਵਗਆਨੀ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਉਹੀਓ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਅਧੁਵਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ 
ਵਵੱਚ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ੇਤਰ੍ਾਂ ‘ਦੇਸ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਲ’ ਦੇ ਸਿੰਕਲਪ੍ ‘ਵਨਊਟਨ’ ਅਤੇ ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ ਦ ੇ
ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਵਵੱਚ ਉਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰ ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ ਦੀ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਵਤਕ ਸੋਚ ਨੇ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੌਵਲਕ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ ਬਦਲ ਵਦੱਤਾ 
ਹੈ। ‘ਵਨਊਟਨ’ ਲਈ ‘ਦੇਸ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਲ’ ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮ ਸਿੰਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਵਰਮਾਪ੍ ਸਨ ਪ੍ਰ ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ 
ਆਪ੍ਣੀ ਸੁਤਿੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਇਹ ਸਾਪ੍ੇਿਪ੍ਦ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ, ਵਨਊਟਨ ਅਤੇ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਵਵਵਗਆਨਕ 
ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਸਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਵਤਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 
ਭੌਵਤਕਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਿੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਿ ਵਦੱਤਾ। ਪ੍ਰ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਵਹਲੂ ਪ੍ਾਠਪ੍ੁਸਤਕਾਂ 
ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਬਲਵਕ ਛੁਵਪ੍ਆ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।     

ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਦਰ ਨਵਜੱਠਣਰ ਅਤੇ ਸਮਰਧਰਨ 
ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ, ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਲਿੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਨਵੇਂ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਪ੍ਰਵਕ੍ਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਪ੍ੂਰਵ-ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀ ਜਗਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਿੋਜ ਜਾਂ 
ਵਸਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਵੱਚ ਉਗਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਵਵਅਕਤੀ ਹੀ ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ ਸਿੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਗ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦਿੇਣਾ ਵਸੱਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਵਵਗਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ 
ਨਹੀ ਦੇਿਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ 
ਵਤਆਗ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਪ੍ਣਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਹੜੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ
ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ‘ਪ੍ੁਸ਼ਟੀਕਰਣ’ ਜਾਂ ‘ਝੁਠਲਾਉਣੀਕਰਣ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਵਵਵਗਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪ੍ਣਾ ਮੱਤ 
ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਕਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕ ਿੋਜ 
ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵਤਆਗ ਕੇ ਵਕਸੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਵਕਸੇ ਵਦੱਤੀ ਹੋਈ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦ ੇਅਿੰਤਰਗਤ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿੋਜਾਰਥੀ ਵਸਰਫ ‘ਅੜਾਉਣੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਵੱਚ ਹੀ 
ਰੁੱਵਝਆ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਕ ਉਸ ਦਾ ਮਿੰਤਵ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿ ਕਰਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਰਵਹ ਕੇ 
ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਸ਼ਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੜਾਉਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਵਮਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਏ ‘ਸਿੰਕਟ’ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ੍ ਉਹ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿ ਵਲ ਨੂੰ ਮੁੱਿ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਵਫਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ 
ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿ, ਦੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ (ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ ਅਸਿੰਗਤ 
ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ) ਵਵਚਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਕ ਵਵਵਗਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਨਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਅ ਸਕੇ।  

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਕੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹ?ੈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਵੱਚ ਵਕਸੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ 
ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਕਹੜੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ (ਵਨਕਸ39) ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਇਹ ਵਿਆਲ ਰੱਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਕ 
ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰ ‘ਸਿੰਭਵ’ ਪ੍ੱਿੋਂ ਪ੍ਰਵਿਆ ਨਹੀ ਜਾਂ ਸਕਦਾ; ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਇਹੋਂ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਦੱਤ ੇਗਏ ਸਬੂਤ ਦ ੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਭਾਵਨਾ (ਪ੍ਰਾਵਯਕਤਾ40 ਜਾਂ (ਨੂਨਭਾਵ)) ਕੀ ਹੈ। ਵਸਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਤ 
ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਸੇ ਵਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤ (ਅਨੁਭਾਵਕ ਅਿੰਕੜੇ) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ (ਜਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ) 

 
39 ਵਨਕ  - ਵਨਕ ਨਰ। (2)  ੰ. तिकष- ਵਨਕ . { ੰਿਯਰ}. ਕ ੋਟੀ. ਘ ਪੁੱਟੀ। (3) ਵਡੰਿ. ਸ਼ ਤਿ ਵਤੁੱਖਰ ਕਿਨ ਦਰ  ੰਦ.  ਰਣ. [ਮਹਰਨ ਕੋਸ਼] 
40 ਪਰਰਯਃ -  ੰ. प्रायस.् ਿਯ- ਅਕ ਿ। (2) ਲਿਪਿ. ਕਿੀਬ ਕਿੀਬ। (3) ਅਵਧਕਤਰ ਨਰਲ. [ਮਹਰਨ ਕੋਸ਼] 
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ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਸ ਵਵੱਚੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਇਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਵਸਧਾਂਤ ਅਿੰਕਵੜਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
ਦੂਸਰਾ ਮੱਤ ਇਹ ਕਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਿੰਭਵ ਕਲਪ੍ਨਾਯੋਗ ਪ੍ਰਿ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਦੱਤ ੇਹੋਏ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਕਿੰਮ ਲਗ ਪ੍ਗ ਅਸਿੰਭਵ ਹੀ ਜਾਪ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਪ੍ਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੇਅਿੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੁਹਨ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵਕ ਇਹੋ ਵਜਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਿਣਾਂ ਰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਦੱਤੀ ਹਈੋ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀ 
ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਦਿੇਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਿੱਣਾ ਪ੍ਵੇਗਾ ਵਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਸਧਾਂਤ ਕਦ ੇ
ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲੱ ਨਹੀ ਕਰਦਾ; ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੱਲ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਵਵੱਚ ਸਿੰਪ੍ੂਰਣ ਜਾਂ ਸਰਵ-ਪ੍ੱਿੀ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦੇ ਵਵਪ੍ਰੀਤ, ਇਹੋ ‘ਵਸਧਾਂਤ-ਅਿੰਕੜੇ’ ਦੀਆਂ ਨਵਫੱਟ ਅਪ੍ੂਰਣਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸੱਧੀਆਂ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਦੀਆਂ ਲੱਛਵਣਕ 
ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰ ਅਿੰਕੜੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸਮੁਚੱ ੇ
ਵਸਧਾਂਤ ਵਤਆਗਣੇ ਪ੍ੈਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਰਵਥਕ ਵਸਧਾਂਤ, ਥੋੜਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ, ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ 
ਆਪ੍ਸ ਵਵੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ੁੱਛਣਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਜਾਂ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਚੋਣ (ਛਾਂਟ) ਕਾਫੀ ਸੌਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਵਫਰ ਵੀ ‘ਪ੍ੂਰਵ-
ਕ੍ਾਂਵਤਕ’ ਅਤੇ ‘ਉੱਤਰ-ਕ੍ਾਂਵਤਕ’ ਪ੍ਰਵਤਯੋਵਗਤ ਰੂਢਰੀਤੀਆ ਂਵਵਚਕਾਰ ਚੋਣ ਵਸਰਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਅਸਿੰਮਯੇਤਾ41 ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ।    

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾ, ਪ੍ਰਵਤਯੋਵਗਤ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੇ ਵਕ ਅਪੇ੍ਵਿਅਕ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਕਿੰਨੀਆਂ 
ਕੁ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ ਵਮਆਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਵਵਗਆਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੁਿੰਦੀਆਂ। ਵਜਵੇਂ, ਕੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਵਵੱਚ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਵਆਵਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਜਾਂ ਵਕ ਇਨ੍ਾਂ ਬਲਾਂ 
ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਿੰਨ ਹੀ ਵਲਆ ਜਾਵੇ। ‘ਅਰਸਤੂ’ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ ‘ਵਨਊਟਨ’ ਦੇ ਗਤੀ ਦ ੇਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਨੇ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਸੀ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਬਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਵਵਆਵਿਆ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਦਾ।  

ਵਮਆਰਾਂ ਦੀ ਅਸਿੰਮਯੇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ। ਜਦ ਵਕ ਨਵੀਆਂ ਰੂਢਰੀਤੀਆਂ ਪ੍ੁਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾਗਤ ਰੂਢਰੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ (ਵਜਵੇਂ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਸਮਾਯੁਕਤੀਆਂ) ਵੀ 
ਸਿੰਵਮਲਤ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇਹ ਵਵਰਲੇ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਪ੍ਰਿੰਪ੍ਰਾਗਤ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। 
ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਵੱਚ, ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਪ੍ਦ, ਸਿੰਕਲਪ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਵਦ ਦੇ ਆਪ੍ਸ ਵਵੱਚੀ ਨਵੇਂ ਸਿੰਬਿੰਧ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ੍ 
ਅਵਨਵਾਰੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵਨਕਲਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦੋ ਪ੍ਰਵਤਯੋਵਗਤ ਰਢੂਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਪ੍ਰਦਾਇਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਪ੍ੈਦਾ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
‘ਵਨਊਟਨ’ ਦੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦਾ ‘ਦਸੇ’ (ਭਾਵ ਪ੍ੁਲਾੜ) ਦਾ ਸਿੰਕਲਪ੍ ਜੋ ਆਵੱਸ਼ਕ ਰੂਪ੍ ਵਵਚ ਸਮਤਲ42, ਸਮਭਾਵੀ43, ਸਮਦੈਵਸ਼ਕ44, 
ਅਤੇ ਮਾਦੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਸੀ, ਓਹੀ ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ ਦੇ ਸਾਪ੍ੇਿਵਾਦੀ ਵਸਧਾਂਤ ਵਵੱਚ ‘ਵਕਰ’ (ਅਸਮਤਲ) ਮਿੰਵਨਆ 
ਵਗਆ ਵਜਸ ਦੀ ‘ਵਕਰਤਾ’ ਉਪ੍ਸਵਥਤ ਮਾਦੇ ਦੀ ਘਣਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਮਿੰਨੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੁਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵਨਊਟਨੀ 
ਭੌਵਤਕਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਵਨਯਮ ਕਦ ੇਵੀ ਕਿੰਮ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ੇ
ਸਿੰਕਲਪ੍ਨਾਤਮਕ ਜਾਲ ਦੇ ਤਿੰਦ, ‘ਦੇਸ’, ‘ਕਾਲ’, ‘ਮਾਦਾ’, ‘ਬਲ’, ਆਵਦ ਨੂੰ ਮਵੌਲਕ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ 
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿੰਕਲਪ੍ਨਾਤਮਕ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਨ (ਬਦਲ) ਵਵੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿੰ ਰੇਿਾ ਦ ੇ
ਆਰ-ਪ੍ਾਰ ਸਿੰਚਾਰ ਅਵਨਵਾਰੀ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਅਧੂਰਾ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਪ੍ਾਸੇ ਭੌਵਤਕੀ45 ਦੀਆ ਂਸਮਵੱਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦ ੇਰਾਹ ਅਲਗ 
ਅਲਗ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵ ੇਪ੍ਰ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੰਪ੍ਰਦਾਇ 
ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਵਚਾਰ “ਪ੍ਾਗਲਪ੍ਨ” ਲਗਦੇ ਹਨ।  

ਪ੍ਰਵਤਯੋਵਗਤ ਰੂਢਰੀਤੀਆ ਂਦੀ ਅਸਿੰਮੇਯਤਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਣ ਪ੍ਵਹਲੂ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਹਰੇਕ ਰਢੂਰੀਵਤ ਦ ੇਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰਾਂ 
(ਅਵਭਆਸੀਆਂ) ਦਾ ‘ਅਲਗ ਸਿੰਸਾਰ’ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਸਰਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਕ 
ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ‘ਘੋਲ’ ਇੱਕ ਲਈ ‘ਯੌਵਗਕ’ ਹ ੈਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ‘ਵਮਸ਼ਰਨ’ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ ੇ ‘ਦਸੇ’ ਦਾ ਆਵਯੂਹ46 ਸਮਤਲ 

 
41 ਮੇਯ -  ੰ. ਵਿ- ਵਮਣਨ ਯੋਿਯ। (2) ਜਰਣਨ ਲਰਇਕ਼. [ਮਹਰਨ ਕੋਸ਼] 
42  ਮਤਲ - ਚਪਟਰ,  ਪਰਟ ਜਰਾਂ ਇਕ ਰਿ 
43  ਮਭਰਿ – ਹਿ ਪਰ ੇ ਉਹੀ ਵਕ ਮ ਦਰ ਹੋਣਰ 
44  ਮਦੈਵਸ਼ਕ – ਭੌਵਤਕ ਿ ਣ ਜੋ ਹਿ ਵਦਸ਼ਰ ਵਿੁੱਚ ਮਰਵਪਆ ਬਿਰਬਿ ਹੋਿੇ 
45 ਭੌਵਤਕੀ – ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਖਰ ਵਜ  ਵਿੁੱਚ ‘ਮਰਦਰ’ ਅਤੇ ‘ਊਿਜਰ’ ਦੇ   ਭਰਉ ਅਤੇ ਿ ਣਰਾਂ ਦਰ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਰ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ 
46 ਆਿਯੂਹ = ਆ + ਿਯੂਹ, ਆ =  ੰ. ਿਯ- ਚਰਿੇ ਪਰਵ ਓਂ  ਿਿ ਓਿ  ੇ. "ਆ  ਮ ਦਿ ਲੌ ਵਫਿੀ ਦ ਹਰਈ". (ਵਦਲੀਪਿਰਜ)। (2) ਤੀਕ. ਪਰਯੰਤ. ਤੋੜੀਂ। 
(3) ਉਪ. ਧਰਤੂਆਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਲਿਕੇ ਅਿਥ ਦੀ ਅਵਧਕਤਰ ਆਵਦ ਕਿਦਰ ਹੈ. ਜੈ ੇ- ਆਕੰਪਨ. ਆਿਮਨ, ਆਨਯਨ, ਆਿੋਹਣ ਆਵਦ. ੪. ਪੰਜਰਬੀ ਵਿੁੱਚ 
ਫਰਿ ੀ ਹੇ ਦੀ ਥਰਾਂ ਸ਼ਬਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਆ ਹੋ ਜਰਾਂਦਰ ਹੈ. ਜੈ ੇ- ਪਿਦਹ ਦੀ ਥਰਾਂ ਪਿਦਰ.[ਮਹਰਨ ਕੋਸ਼], ਿਯੂਹ = { ੰਿਯਰ}. ਵਿ- ਉਹ.  ਮੂਹ. ਹਜੂਮ। (2) 
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(ਵਨਊਟਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਕਰਤ (ਆਈਨਸਟਾਈਨ)। ਆਪ੍ੋ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੰਸਾਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹਿੰਦੇ ਹਏੋ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਵਵਗਆਨੀ ਅਲਗ 
ਅਲਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਦੇਿਦੇ’ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵਦਸ਼ਾ ਵਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕ ਉਹ ਜੋ 
ਜੀਅ ਚਾਹੇ ‘ਦੇਿ’ ਸਕਦ ੇਹਨ; ਦਵੋੇ ਇੱਕੋ ਸਿੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੇਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀ ਹ।ੈ ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਕਈ ਿੇਤਰਾਂ ਵਵੱਚ ਉਹ ਅਲਗ ਅਲਗ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਆਪ੍ਸੀ ਸਿੰਬਿੰਧਾਂ ਨਾਲ ਦੇਿਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਨਯਮ ਜੋ ਵਕਸੇ ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ 
ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜੁੱਟ ਲਈ ਸਾਵਿਅਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਦੋਹਾਂ ਜੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 
ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰ ੇ ਜੁੱਟ ਦਾ ‘ਮੱਤ-ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ’ ਹਣੋਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤ-ਪ੍ਵਰਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕੁਹਨ 
‘ਰੂਢਰੀਵਤ-ਬਦਲ’ ਕਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਨਸ਼ਕਪ੍ਟ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਲਟਾ ਦੋ ਅਸਿੰਮੇਯਤਾਵਾਂ ਰੀਤੀਆਂ ਵਵੱਚਕਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, 
ਪ੍ਰਤੀਯੋਵਗਤ ਰੂਢਰੀਤੀਆ ਂਵਵਚਕਾਰਲਾ ਬਦਲਾਅ ਤਾਰਵਕਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਕਦਮਵਾਰ ਨਹੀ ਹ ੋਸਕਦਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਇਹ ਬਦਲ, ਸਮੁਚੱੇ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਫਰ ਵਬਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀ ਵਾਪ੍ਰਦਾ। ਪ੍ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ 
ਵਕ ਇਹ ਬਦਲੀ ਝਟਪ੍ਟ ਇਕਦਮ ਹੀ ਹਵੋੇ। 

ਤਾਂ ਵਫਰ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ-ਬਦਲੀ ਵਕਵੇਂ ਹੁਿੰਦੀ ਹ?ੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹ ੈਵਕ ਇਹ ਬਦਲੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਿੰਦੀ ਹ ੈ
ਤਾਂ ਲਿੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਵੈ ਵਵਵਗਆਨੀ ਵੀ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ‘ ਾਰਵਵਨ’ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ 
ਵਕਰਤ ‘ਔਰੀਜਨ ਆਫ ਸਪ੍ੀਸ਼ੀਸ’ (ਜੀਵਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਵਉੱਤਪ੍ਤੀ) ਵਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਵਹ ਵਦੱਤਾ ਸੀ ਵਕ ਭਾਵੇ ਇਸ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ 
ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਕਾ ਨਹੀ ਪ੍ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਵਕ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਵਵਗਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਵਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ 
ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਵਰੁੱਧ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਭਰੇ ਪ੍ਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪ੍ੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦ 
ਰੱਿਦਾ ਹਾਂ ਵਕ ਭਵਵੱਿ ਦ ੇਉੱਭਰਦ ੇਨੌਜੁਆਨ ਵਵਵਗਆਨੀ ਦਹੋਾਂ ਵਧਰਾਂ ਦੇ ਵਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਵਨਰਪ੍ੱਿਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ 
ਹੋਣਗੇ। ‘ਮੈਕਸ ਪ੍ਲੈਂਕ’ ਵੀ ਇਸ ਵਵਚਾਰ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਵਹਿੰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਚਾਈ ਦੀ ਵਜੱਤ ਵਵਰੋਧੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਮਿੰਨਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਵਰੋਧੀ ਆਿਰ ਨੂੰ ਲਿੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਵਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਵੀਂ ਪ੍ੀੜਹੀ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਿੜਹਦੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਤ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵਕਵੇਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਤਰੋਧ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ? 
ਪ੍ਰੇਵਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਦਾਅ-ਪ੍ੇਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਾਂ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੌਿੇ ਜਾਂ ਸਰਲ 
ਨਹੀ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਕਸੇ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ 
ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਵਲੱਿਣ ਸੁਭਾਅ, ਸ਼ੁਹਰਤ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਵਹਮੀਅਤ ਰੱਿਦੇ ਹਨ ਵਜਵੇਂ, 

ਸਮੱਤਸਆਵ ਾਂ ਰ  ਹੱਲ: ਨਵੀਂ ਰਢੂਰੀਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਵਹਮ ਦਲੀਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹ ੈ
ਵਕ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਵੱਚ ਸਿੰਕਟ ਪ੍ੈਦਾ ਕੀਤ ੇ
ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ੁਰਾਣੇ ‘ਅਰਸਤੂ’ ਦੇ ਗਤੀ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਤੋਂ ‘ਵਨਊਟਨ’ ਦਾ 
ਵਸਧਾਂਤ ਇਸ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਸੀ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਰਫ ਭੌਵਮਕ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਿਗੋਵਲਕ ਗਰਵਹਆਂ ਦੀ 
ਗਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਵਗਣਾਤਵਮਕ ਦਾਅਵੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁਿੰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਸਾਰਥਕ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। ‘ਵਨਊਟਨ’ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ ਗਰਵਹਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਗਣਾਂਤਮਕ ਵਨਰੀਿਣਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੇਲ ਿਾਂਦਾ 
ਸੀ।  

ਅਤਿਆਿ ਪ੍ਤਿਘਟਨ ਵ ਾਂ ਰੀ ਭਤਵੱਖਬ ਣੀ: ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਿੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 
ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ‘ਕਣ-ਵਸਧਾਂਤ’ ਨੂੰ ‘ਤਰਿੰਗ-ਵਸਧਾਂਤ’ ਨਾਲੋ ਵਬਹਤਰ 
ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕਉਂਵਕ ਦੋਵੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ 
ਹਾਲਤ ਵਵੱਚ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਵਰਘਟਨਾ ਦੀ 
ਭਵਵੱਿਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੇ ਪ੍ੱਿ ਵਵੱਚ ਇਹ ਬੜਾ 
ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਸਬੂਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜਵੇਂ, ‘ਕੋਪ੍ਰਨੀਕਸ’ ਦਾ ਵਸਧਾਂਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ 
ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭਵਵੱਿਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕ ‘ਸੂਰਜ ਮਿੰ ਲ’ ਦੇ ਦਜੂੇ ਗਰਵਹ ਵਪ੍ਰਥਵੀ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ੁਲਾੜ ਬਹੁਤ ਵਵਸ਼ਾਲ ਹ।ੈ 
ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਕਾਢ ਨੇ ਇਨ੍ਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਬਨਾ ਸਿੰਸੇ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਕੋਪ੍ਰਨੀਕਸ’ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੜਹਾਵਾ 
ਵਮਵਲਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਮਲੀ ਜਦੋ ਬੁੱਧਗਰਵਹ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਅਨੁਸੌਰ ਦੂਰੀ 

 
ਸ਼ਰੀਰ. ਦੇਹ। (3) ਫੌਜ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾ. [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]।  ਇੁੱ ਥੇ ਆਵਯੂਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਕਜਸ ਕਵੁੱਚ 
ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਚਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।‘  
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(perihelion) ਦੀ ਵਨਰਨੇਮੀ (ਅਵਨਯਵਮਤਤਾ) ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

ਤਸਧ ਾਂਿ ਰੀ ਿਤਸਕਿ : ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਸੇ ਨਵੇਂ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ ਆਮ ਸਵੀਕਵਰਤੀ 
ਵਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਜਾਤਵਮਕ ਜਾਂ ਉਵਚਤਤਵ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੁ ਵੀ ਿਾਸ ਮਹਤੱਤਾ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਵਕਉਂਵਕ ਨਵੇਂ ਹਲੱ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਵਵੱਚ ਵਨਪ੍ੁਿੰਨ 
ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵਸਧਾਂਤ ਦ ੇਢੁੱਕਵੇਂਪ੍ਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਜਵੇਂ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਵਸਧਾਂਤ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਢੁਕਵਾਂ ਹ,ੈ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਹੈ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਿਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਵਜਹੇ ਆਤਮਵਨਸ਼ਠ (ਆਤਮਪ੍ਰਕ) ਪ੍ਰਾਮਰਸ ਵੀ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਓੜਕ 
ਵਵੱਚ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਵਚੱ ਹਰ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਅਣਘੜ ਵਜਹੀ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਵਵਗਆਨਕ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਵਹਕ ਕਾਰਨ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਵਸਕਤਾ ਵੀ ਵਨਰਣਾਇਕ ਭੂਵਮਕਾ 
ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਵਸਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ੱਿੋਂ ਸਿੰਪ੍ੂਰਣ ਅਤੇ ਮਕੁਿੰਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਵਵਗਆਨਕ 
ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਕਦੇ ਸਿੰਭਵ ਹੋ ਨਹੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਕਉਂਵਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਸਧਾਂਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ 
ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕਹੜੀ ਰਢੂਰੀਵਤ ਭਵਵੱਿ ਦੀ ਵਵਵਗਆਨਕ ਿੋਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 
ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਢਰੀਵਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਪ੍ੁਰਾਣੀ 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਨਵੀਂ ਰਢੂਰੀਵਤ ਤੋਂ ਵਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਸਾਂ ਰੱਿੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਨਵੀਂ 
ਰੂਢਰੀਵਤ ਵਲ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪ੍ਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਅਗੇਤਰ ਸਿੰਕਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਵਵਗਆਨੀਆ ਂਨੂੰ ਇਹ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ‘ਆਈਨਸਟਾਈਨ’ 
ਦੇ ਵਸਧਾਂਤ ਦਾ ਗਵਣਤਕ ਰੂਪ੍ ਇਿੰਨਾਂ ਸੁਚੱਜਾ, ਰਵਸਕ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਵਕ ਕਈ ਵਵਵਗਆਨੀ ਇਸ ੇਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਵਸਧਾਂਤ ਦੀ 
ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੌਵਿਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।   

ਪਵਿਕ੍ਰਾਂਤੀਆਾਂ ਿਰਹੀਂ ਪਰਿਤੀ 
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਵਵਚੱ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੂਜੇ ਵਵਵਸ਼ਆਂ, ਵਜਵੇਂ 
ਕਲਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾਸਤਰ ਵਵੱਚ ਵਕਉਂ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ? ਵਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੀ ‘ਵਵਵਗਆਨ’ ਹੈ। ਅਵੱਸ਼ 
ਹੀ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਰਗਰਮੀ ਇਕੱ ਸਮੁਦਾਇਕ47 ਸਰਗਰਮੀ ਹ ੈਵਜਸ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਕਰਨ ਦੇ ਢਿੰਗ ਤਰੀਕੇ 
ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵੇਗਾ ਵਕ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਵਵਵਗਆਨ ਦੇ ਆਪ੍ਸੀ ਸਿੰਬਿੰਧ ਕੀ ਹਨ? ਵਕਸੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮਦੁਾਇ ਦੇ ਵਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਵਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵਸਰਜਨਾਤਮਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਵਸੱਵਟਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।48 ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਸੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਕਾਰਜਵਵਧੀ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਆਮ-
ਵਵਵਗਆਨ’ ਇਸੇ ਰਢੂਰੀਵਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਰੂਢਰੀਵਤ 
ਵਵੱਚ ਿੋਜਾਰਥੀਆ ਂਨੂੰ ਮੌਵਲਕ ਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦੀ 
ਪ੍ਰਵੀਣਤਾ (ਜਾਂ ਦਕਸ਼ਤਾ49) ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ50 ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾ ਪ੍ੇਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪੇ੍ਸ਼ੇ ਵਵੱਚ 
ਇਹ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਦਕਸ਼ਤਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਵਰਪੱ੍ਕ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਗਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਅਨੂਠੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਅਲਵਹਦਗੀ (ਜਾਂ ਜੁਦਾਪ੍ਣ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਲਵਹਦਾਪ੍ਣ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ੂਰੇ ਦਾ ਪੂ੍ਰਾ ਨਹੀ ਸੀ। 
ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਾਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਚੱ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਸਰਜਨਾਤਮਕ ਕਿੰਮ ਇਿੰਨੇ ਵਨਵੇਕਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁਦਾਇ 
ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਦਸੱਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਵਵਗਆਨੀ ਦ ੇ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਭਾਵਵਾਚਕ ਕਵੀ ਜਾਂ ਗੂੜਹ ਬਰਹਮਵਗਆਨੀ ਆਪ੍ਣੇ ਵਸਰਜਨਾਤਮਕ ਕਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ 
ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲਗਾਅ ਰੱਿਦਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇੱਕ ਵਵਵਗਆਨੀ ਵਸਰਫ ਆਪ੍ਣੇ ਸਿੰਗੀ ਸਵਹਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਂ 
ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਵਵਗਆਨੀ ਪ੍ਰਵਾਵਨਤ ਵਮਆਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਸਿੌ ੇ
ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਵਫਕਰ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦਾ ਵਕ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ੍ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਮ ਬਾਰ ੇ
ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਵਹ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਬੇਧੜਕ 

 
47  ਮ ਦਰਇ -  ੰ. { ੰਿਯਰ}. ਇਕੁੱਠ. ਿਿੋਹ। (2) ਜੰਿ. ਯ ੁੱਧ। (3) ਉੱਨਤੀ. ਤਿੁੱਕੀ. [ਮਃ ਕੋਃ] 
48 ਤ ਲਨਰ ਕਿੋ: ਬੋਧੀ ਤਿਕਵਿਵਿਆਨੀ ਧਿਮਕੀਿਤੀ (635 – 650 ਈ) ਆਪਣੀ ਮਹਰਨ ਵਕਿਤ “ਵਨਆਇ ਵਬੰਦੂ” ਵਿੁੱਚ ਵਲਖਦੇ ਹਨ: 
“ ਮਯਕਿਯਰਨਪੂਿਵਿਕਰ  ਿਿਪ ਿੂਸ਼ਰਿਥਵ ਵਧਵਿਵਤ ਤਦ  ਿਯ ਤਪਰਧਤੇ॥“ ਅਿਥਰਤ “ ਰਿੇ ਕਰਮਯਰਬ ਪ ਿਸ਼ ਕੰਮ  ਹੀ ਵਿਆਨ ਨਰਲ  ਫਲ ਹ ੰਦੇ 
ਹਨ।“  
49 ਦਕਸ਼ਤਰ – ਥੋੜੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਨਰਲ ਵਜ਼ਆਦਰ ਉਤਪਰਦਤਰ ਨਰਲ ਕੰਮ ਕਿਨ ਦੀ ਯੋਿਤਰ. 
50 ਪਰਭਰਿਕਤਰ – ਵਕ ੇ ਕੰਮ ਵਿੁੱਚ ਮਨਚਰਹੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੂੰ ਪਰਰਪਤ ਕਿਨ ਦੀ ਕਰਮਯਰਬੀ ਦਰ ਦਿਜਰ. 
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ਰੁੱਝਾ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਆਮ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲਵਹਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਇਸ ਸਮਦੁਾਇ ਦੀ ਆਰਿੰਵਭਕ 
ਵਸੱਵਿਆ ਿਾਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤ ਦੇ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਸੱਵਿਆ ਪ੍ੂਰਵਜ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ੇ
ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਵਤਹਾਸ, ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾਸਤਰ 
ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਵਵਗਆਨ ਆਵਦ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱ ਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਾਂ ਦੀ ਵਸੱਿਲਾਈ ਵਵੱਚ ਮੂਲ ਵਲਿਤਾਂ 
ਅਤੇ ਿੋਜ ਪ੍ੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ੍ ਵਸੱਵਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਵੱਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ 
ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ 
ਦੇ ਪ੍ਰਵਤਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਸਿੰਮਮਾਪ੍ੀ ਹਲੱ ਵੀ ਹੁਿੰਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਮਲਦਾ ਹੈ।       

ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਵਕਰਤਕ ਵਵਵਗਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਿੇਤਰ ਵਵੱਚ ਵਸੱਵਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਕਰਕੇ ਪ੍ਾਠ ਪ੍ੁਸਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਸੱਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਲਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 
ਮੂਲ ਵਲਿਤਾਂ ਪ੍ੜਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ। ਪ੍ਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਜਵੇਂ ਵਸੱਵਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਾਠ ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਦੀ 
ਜਗਹਾ ਵਸਰਜਨਾਤਮਕ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਾਵਹਤ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਵਵਗਆਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਦ ੇਇਸ ਤਰੀਕੇ 
ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਵਧੀ ਆਮ-ਵਵਵਗਆਨ ਵਵੱਚ ਵਵਵਗਆਨੀ ਨੂੰ ਸਮਵੱਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਲੈਸ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਰੂਢਰੀਵਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਵਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਅਵਨੱਿੜਵਾਂ ਬਣੀ ਰਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਜੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀ ਹੁਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ 
ਬੇਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹਵੋੇਗੀ। ਵਵਰੋਧੀ ਟੋਵਲਆਂ ਵਵਚੱੋਂ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਦੀ ਸਿੰਪ੍ਰੂਨ ਵਜੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆਂ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਜੱਵਤਆ 
ਟੋਲਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਜਦੋ ਕੋਈ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮਦੁਾਇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਜਤੱ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ੁਰਾਣੀ ਰੂਢਰੀਵਤ 
ਦਾ ਿਿੰ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨੂੰ ਵਨਰੂਪ੍ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਾਠ ਪੁ੍ਸਤਕਾਂ ਆਵਦ ਨੂੰ ਵੀ 
ਵਤਆਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਨਾਲ ਪ੍ੂਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਦੇ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਫਰ ਐਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਤਾਤਵਵਕ ਲੱਛਣ ਵਕਹੋ ਵਜਹੇ ਹੁਿੰਦੇ 
ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?  

ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਵਵਵਗਆਨੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੀਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ 
ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹੱਲ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਵਸਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਵਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਵਵਗਆਨਕ ਮਸਵਲਆਂ ਵਵੱਚ ਨਾ ਵਕਸੇ 
ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਜਿੰਤਾ ਦੀ ਦਿਲਅਿੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਭਾਵ, ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਵਵਚੱ 
ਗੈਰ-ਵਵਵਗਆਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਵਵੱਚ ਵਨਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਸਰਫ ਵਵਵਗਆਨੀਆ ਂ
ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਵਵਗਆਨੀ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਸਬਿੰਧਤ ਵਵਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸੱਿਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ 
ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਰੂਪ੍ ਵਵੱਚ ਵਨਿੇੜਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਰਢੂਰੀਵਤ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ (ਵਸਧੀ) ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੂਢਰੀਵਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 
ਇਹ ਪ੍ਵਹਲੀਆ ਂਸਮਵੱਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮਵੱਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਕੀ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ 
ਵਕਸੇ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਅਿੰਵਤਮ ਲਕਸ਼ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਵਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤ ਆਪ੍ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦੀ 
ਹੈ? ਕੀ ਵਵਵਗਆਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੁਦਰਤੀ ‘ਸਚਾਈ’ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਵਆਵਗਆਵਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਫਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੱਚ 
ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਵਫਰ ਕੀ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕ ਇਹ ਵਕਸੇ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵਦਤੱ ੇ
ਹੋਏ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਵਗਆਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇ ਵਗਆਨ ਤੋਂ ਭਵਵੱਿ ਦੇ ਵਗਆਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ 
ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਆਗਮਨ ਵਗਆਨ ਹੈ? ਕੀ ਵਵਕਾਸ ਉਦੇਸ਼-ਵਨਯੁਕਤ (ਪ੍ਰੇਵਰਤ) ਪ੍ਰਵਕ੍ਆ ਹੈ? ਕੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਵਕਾਸ 
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਲ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦ ੇਮਨ ਵਵੱਚ ਸੀ? ਇਸ ੇਵਿਆਲ ਨੇ ਹੀ ਵਵਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕ੍ਆ ਦਾ ਬਲ 
ਅਤੇ ਵਦਸ਼ਾ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ। ਵਵਕਾਸ ਦੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਮਿੰਵਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪ੍ੜਾਅ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪ੍ਰ ‘ ਾਰਵਵਨ’ 
ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਰਤਕ ਵਰਣਦੁਆਰਾ ਨਵ-ਜਾਤੀ-ਉਦਵਵਕਾਸ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਦੱਤੇ ਹਏੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ 
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਉਪ੍ਜ ਹ ੈਜੋ ਸਵਹਜੇ ਸਵਹਜੇ ਪ੍ਰਾਥਵਮਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਵਕਸੇ ਅਿੰਵਤਮ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਉਂਵਦਆਂ ਰਵਹਣ ਲਈ 
ਵਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਵਕਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਉਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਨਧਾਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਵਲੋਂ 
ਸਵੈ-ਵਵਰੋਧੀ ਮਿੰਵਨਆ ਵਗਆ ਵਕਉਂਵਕ ਐਸੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿੰਵਤਮ ਲਕਸ਼ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਵਵਵਗਆਨਕ ਪ੍ਵਰਕ੍ਾਂਤੀਆ ਂ
ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਇਸ ਵਵੱਚ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਵਵਚੱ ਵਵਰੋਧੀ ਰੂਢਰੀਤੀਆ ਂਵਵਚੱੋਂ ਉਹ ਰੂਢਰੀਵਤ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
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ਹੈ ਜੋ ਭਵਵੱਿ ਦੇ ਵਵਵਗਆਨ ਲਈ ਅਵਤਅਿੰਤ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਪ੍ੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬੈਗੈਰ ਵਕਸੇ ਅਿੰਵਤਮ ਲਕਸ਼ 
ਦੇ ਹੁਿੰਦੀ ਹ ੈਵਜਸ ਵਵੱਚ ਵਵਵਗਆਨਕ ਵਗਆਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਿੰਵਜ਼ਲ ਇੱਕ ਵਬਹਤਰ ਵਮਸਾਲ ਹੁਿੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਕਸ ੇਵਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮਦੁਾਇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਭਵ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਵਵਗਆਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ ਵਵਵਗਆਨ 
ਦਾ ਵਵਕਾਸ ਸਿੰਭਵ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।  
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