
ਵਿਵਿਆਨਕ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਬਲਦੇਿ ਵ ਿੰਘ ਕਿੰਦੋਲਾ  ਪਿੰਨਾ 1 ਕ ਿੱਲ 4 

ਵਿਵਿਆਨਕ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵ ਿੰਘ ਕਿੰਦੋਲਾ, ਪਿੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾ  ਮਿੰਚ ਯੂ ਕੇ 

 
 ਦੀਆਂ ਪਵਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕ ਲੀਨ ਬੌਵਿਕ ਿਰਿ ਦੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਲਤੀਨੀ’ ਿ ਿੰਦੀ  ੀ।  ਮ ਿੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਵਿਆਨੀ 
ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਵਨਕ ਆਪਣਾ ਵਿਵਿਆਨ  ਬਿੰਿੀ ਕਾਰ ਵਿਿਾਰ ਇ ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਕਵਰਆ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਮ ਿੱਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਿ  ਾਰ ੇ
ਯੂਰਪ ਦੀ ਅ ਲ ਰੂਪ ਵਿਿੱਚ  ਿੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਥਾਪਤ ਿੋ ਚ ਿੱਕੀ  ੀ। ਪਰ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਿੋਰ  ਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾ, ਵਜਿੇ 
ਫਰਾਂ ੀ ੀ, ਜਰਮਨ, ਇਟਾਲਿੀ, ਅਤੇ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਿੋਣੀ ਸ਼ ਰੂ ਿੋਈ ਅਤੇ ਓੜਕ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬ ਿੱਿੀਜੀਿੀਆਂ ਨੇ ਲਤੀਨੀ 
ਨੂੰ ਜਾਣ ਬ ਝ ਕੇ  ਦਾ ਲਈ ਵਤਆਿ ਵਦਿੱਤਾ।  ਰਿ- ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਦੈਿੀ ਮਿੰਨੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਐ ਾ ਵਕਉਂ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ 
ਿੋਇਆ? ਇ  ਦੇ ਪਰਮ ਿੱਿ ਕਾਰਨ ਕੀ  ਨ? ਲਤੀਨੀ ਭਾਿੇਂ  ਿੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਿਈ  ੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 
ਕੌਮੀ ‘ਿੋਂਦ’ ਅਤੇ ‘ਪਛਾਣ’ ਦਾ  ਿਾਲ ਆਉਂਦਾ  ੀ ਤਾਂ ਇਿ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ, ਜਰਮਨਾਂ ਜਾਂ ਫਰਾਂ ੀ ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਬਣ  ਕੀ। 
ਇ  ਤੋਂ ਿੀ ਉਪਰਿੰਤ  ਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਬ ਲਾਵਰਆ ਨੇ ਇਿ ਮਵਿ  ੂ ਕੀਤਾ ਵਕ ਉਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ  ਪਸ਼ਟ ਅਤੇ 
 ਾਰਥਕ ਪਰਿਟਾਿਾ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਕਰ  ਕਦੇ  ਨ। ਵਿਵਦਅਕ  ਿੰ ਥਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਲਤੀਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੀਿਾਰ’ ਬਣ ਕੇ ਬੌਵਿਕ ਵਿਕਾ  ਵਿਿੱਚ ਅੜਹਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿੀ ਜਾਪਦੀ  ੀ। 
 
ਪ ਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਾਨ  ਵਭਆਤਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਵਿਵਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ’  ਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਵਿਿੱਚ ‘ਯੂਨਾਨੀ’ ਅਤੇ 
‘ਲਤੀਨੀ’ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ, ‘ ਿੰ ਵਿਤ’ ਅਤੇ ‘ਚੀਨੀ’ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ  ਥਾਪਤ ਿੋ ਚ ਿੱਕੀਆਂ  ਨ। ਵਜ  ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਿੀਂ ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਵਿਆਨ ਿਾ ਲ ਕਰਕੇ ਉ  ਨੂੰ  ਮਾਵਜਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ  ਾਂਝਾ ( ਿੰਚਾਵਰਤ) ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਉ  ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ “ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ” ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇ  ਤਰ੍ਾਂ ਵਿਵਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਮਾਨਿ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਵਨਿੱਿੜਿਾਂ ਅਿੰਿ ਿ ਿੰਦੀਆ ਂ
ਿਨ। ‘ ੋਚਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ ਿੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੋ ਅਲਿ ਅਲਿ ਵਿਸ਼ੇ ਿਨ। ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੀ ਵਕ ਵਜ  ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਤ  ੀਂ 
 ੋਚਦੇ ਿੋ, ਉ  ੇਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਿੋਰਨਾ ਨਾਲ  ਾਂਝੇ ਿੀ ਕਰਦ ੇਿੋ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ  ਾਂਝ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਿੈ; ਜਦ ਵਕ ‘ ੋਚਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਇਿੱਕ ਿਾ  ਭਾਸ਼ਾ ਿ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਮਾਨਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
‘ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਿ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਰ ਤਬਾ ਵਕ ੇ ਇਿੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿੱਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਿੀ ਿ ਿੰਦਾ ਭਾਿੇਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਬ ਲਾਰ ੇ
ਐ ੇ ਅਿੱਤਕਥਨੀ ਦਾਅਿੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਿਿੰਦੇ ਿਨ। ਜਦੋ ਤ  ੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ਿੰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ 
ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਿ ਪਰਿਟਾਿਾ ਤ ਿਾਡੀ ਆਪਣੀ ‘ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਆ ਾਨ,  ਿਜ ਅਤੇ  ਿੰਪੂਰਨ ਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਇਿ 
ਤ ਿਾਡੀ ‘ਪਛਾਣ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿ ਿੰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇ  ਨੂੰ ‘ਿਕਤਾ-ਕੇਂਦਰਤ’ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ  ਾਂਝ ਿੇਲੇ ਤ ਿਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ  ਰੋਵਤਆਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਰਿੱਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ; ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਿ ਿੰਦੀ ਿੈ ਵਕ ਤ ਿਾਡੇ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ   ਣਨ ਿਾਲਾ ਸ਼ਿ  ਤ ਿਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ 
 ਮਝ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ  ਮਝਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਈ ਬਾਰ ‘ਿਾਿਣ ਭਾਸ਼ਾ’ ਿੀ ਕਵਿ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਭਾਿ 
ਤ  ੀਂ ਆਪਣਾ   ਨੇਿਾ   ਣਨ ਿਾਲੇ ਤਿੱਕ ਪਿ ਿੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇ  ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ‘ਿਾਿਣ’ ਦੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਰਤਦੇ ਿੋ। ਇਿ ਭਾਸ਼ਾ 
‘ ਰੋਤਾਿਣ-ਕੇਂਦਰਤ’ ਿ ਿੰਦੀ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਕੇਿਲ ‘ ਿੰਚਾਰ’ ਲਈ ਿੀ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਰ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 
ਵਿਿੱਚ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਇਿ ੋਿ ਿੰਦੀ ਿੈ ਵਕ ‘ਿਕਤਾ’ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਟਾਿਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ  ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ‘ ਰੋਤਾ’ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਿੀ  ਿੀ  ਮਝ ਿੀ  ਕੇ। 

‘ਵਿਵਿਆਨ’ ਅਤੇ ‘ਤਾਕਤ’ ਦਾ ਆਪ ੀ  ਿੰਬਿੰਿ ਬਿ ਤ ਿੂੜਹਾ ਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਵਿਵਿਆਨਕ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਿ ੀਵਲਆ ਂਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ‘ਵਿਵਿਆਨਕ ਨਿਕਲਪਨਾ’ ਇਨ੍ਾਂ ਿ ੀਵਲਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ 
ਪਰਬਲਤਾ ਆਰਵਥਕ ਪਰਬਲਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਿੋਰ ਿੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ 
ਿੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਇ ੇ ਪਰਬਲਤਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਆਿਿੱਸ਼ਕ ਪਵਿਲੂ ਿੈ। ਇਵਤਿਾ  ਿਿਾਿ ਿੈ ਵਕ ਤਾਕਤਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਤਾਕਤਿਰ 
ਿ ਿੰਦੀ ਿੈ। ਿੀਿਿੀਂ  ਦੀ ਦੇ ਆਰਿੰਭ ਵਿਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਿਰ ਬਣਾਇਆ; 
1970ਵਿਆਂ ਵਿਿੱਚ  ੋਿੀਅਤ  ਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਲਬਿੀਆ ਨੇ ਰੂ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਜੋਕੇ  ਵਮਆਂ ਵਿਿੱਚ ‘ ਿੰਯ ਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ’ ਦੀ ਵਿਵਿਆਨਕ  ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਕਾਰਨ 
ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਿੈ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਅ ੀਂ ਦੇਿਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਕ ਿੱਝ ਦਿਾਵਕਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਵਥਕ ਤਰਿੱਕੀ 
ਵ ਿਰਾਂ ਛ ਿ ਰਿੀ ਿੈ; ਕੋਈ ਿੀ ਦੇਸ਼ ਐ ਾ ਨਿੀ ਵਜ  ਦੀ ਵਿਕਾ  ਦਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦੀ ਿੋਿੇ। ਇਨ੍ਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮ ਿੱਿ 
ਰਿੱਿਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾ ਕ  ਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅ ੀਂ ਇਿ ਕਵਿ  ਕਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਆਉਂਣ ਿਾਲੇ  ਵਮਆਂ ਵਿਿੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਭਰ ਕੇ 
ਦ ਨੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਭ ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਿੀ। ਇਿੱਥੇ ਇਿ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵਦਲਚ ਪ ਿਿੱਲ ਿੈ ਵਕ ਚੀਨ ਿਾਂਿ ਭਾਰਤ ਿੀ ਕਾਫੀ 
ਆਰਵਥਕ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿ;ੈ ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਵਿਿੱਚ ਬਿ ਤ ਅਿੰਤਰ ਿੈ। ਵਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਅਿੰਦਰੂਨੀ 
 ਿੱਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ  ਿਾਰੇ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ ਉੱਥ ੇਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਵਦ ਦੀ’ ਤਰਿੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਨਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਨਰਭਰ ਿ।ੈ 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਨਿੱਜੀ  ਿੱਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਿੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨਕਲੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇ  ਤੋਂ ਿੀ ਉਪਰਿੰਤ 
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ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਵਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਨਿੀ ਿੈ; ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੇ  ਿਾਰੇ ‘ਬ ਿੱਤਾ’ ਲਿਾਇਆ ਜਾ ਵਰਿਾ 
ਿੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵ ਿੱਵਿਆ ਤਿੰਤਰ ਬ ਵਨਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਿੀ, ਪਿੱਿਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਵਨਆਂ ਭਰਪਰੂ ਿੈ। ਇਿ ਤਿੰਤਰ ਬਰਤਾਨਿੀ 
 ਾਮਰਾਜ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦਮਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ‘ਕਲਰਕ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ 
ਉੱਪਰ ਥੋਵਪਆ  ੀ। ਬਦਵਕ ਮਤੀ ਨੂੰ ਇਿ ਢਾਂਚਾ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਉਿੇਂ ਦਾ ਉਿੇਂ ਜਾਰੀ ਿੈ। 

ਵਕਉਂਵਕ ਆਿ ਵਨਕ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾ  ਯੂਰਪ ਵਿਿੱਚ ਿਇੋਆ, ਇ  ਲਈ ਅ ੀਂ ਯਰੂਪ ਦੀ ਵਚਰਜੀਿੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 
‘ਲਤੀਨੀ’ ਬਾਰੇ  ਿੰਿੇਪ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇਿਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਿੇ ਵਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੇਵਮ ਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਦਬਦਬ ੇ
ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਰਿਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀ  ਿੰਬਿੰਿ ਿੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਿ ਿੀ ਪਰਿਾਂਿੇ ਵਕ ਪਿੰਜਾਬੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇ  ਦ ੇ ਕੀ  ਿੰਕੇਤ ਿਨ। ਅਜੋਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਵਿਰ “ਰੋਮ” ਦੀ ਦੋ ਿਜ਼ਾਰ  ਾਲ ਪ ਰਾਣੀ ‘ਸ਼ਵਿਰੀ ਵਰਆ ਤ’ 
 ਥਾਪਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਿ ਣ ਤਿੱਕ ਦਾ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਵਤਿਾ  ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਿੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਿੱਚ ਇਿ ਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ਵਿਰੀ ਵਰਆ ਤ 
ਦੀ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ  ੀ। ਵਜਿੇਂ ਵਜਿੇਂ ਰੋਮਨ ਿਣਰਾਜ ਨੇ ਿੋਰ ਨਿੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ  ਾਮਰਾਜ ਫੈਲਾਇਆ, ਲਤੀਨੀ ਦਾ 
ਪਰਭਾਿ ਿੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਵਿਆ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਿਰ  ਾਮਰਾਜ ਵਿਿੱਚ   ਭਾਿਕ ਿੀ ਿ ਿੰਦਾ ਿੈ ਨਿੇਂ ਵਜਿੱਤ ੇਇਲਾਵਕਆ ਵਿਿੱਚ  ਥਾਨਕ 
ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਤਮ ਕਰਕੇ ਲਤੀਨੀ ਨੂੰ ਥੋਵਪਆ ਵਿਆ। ਵਨਰ ਿੰਦੇਿ  ਮ ਿੱਚੇ ਯਰੂਪ ਅਤੇ ਮਿੱਿ ਏਸ਼ੀਆ ( ੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਮ ਰ ਤਿੱਕ) 
ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਮਨ  ਾਮਰਾਜ ਦੀ ਇਿ ਪਰਸ਼ਾ ਕੀ ਅਤੇ ਬੌਵਿਕ ਿਰਿ ਦੀ ਪਰਬਲ ਭਾਸ਼ਾ  ੀ। ਪਰ ਉ   ਮੇ ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਇ  ਨੂੰ ‘ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦਾ ਰ ਤਬਾ ਿਾ ਲ ਨਿੀ  ੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ, ਰੋਮਨ  ਾਮਰਾਜ ਦੀ ‘ਪਛਾਣ’ 
ਨਿੀ  ੀ। ਿਵਣਤਸ਼ਾ ਤਰ, ਤਰਕਸ਼ਾ ਤਰ, ਔਸ਼ਿਵਿਵਿਆਨ, ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾ ਤਰ ਅਤੇ ਿਿੋਲਸ਼ਾ ਤਰ ਿਰਿੇ ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਨਾਨੀ ਿੀ  ੀ। ਇ ੇ ਕਰਕੇ ਰੋਮਨ  ਾਮਰਾਜ ਵਿਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ  ਥਾਨ ਿਾ ਲ  ੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ 
 ਮਰਾਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਿੋਇਆ ਕਰਦੇ  ਨ; ‘ਲਤੀਨੀ’ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਰਬਿੰਿ ਲਈ ਅਤੇ ‘ਯੂਨਾਨੀ’ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਨਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ  ੀ। ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਵਿਆਨ’ ਨੂੰ ਆਮ ਰੋਮਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪਰਚਲਤ 
ਕੀਤਾ ਵਿਆ। ਭਾਿੇਂ ਰਮੋਨ  ਾਮਰਾਜੀ ਯਿੰਤਰਵਨਰਮਾਣਵਿਵਦਆ ਵਿਿੱਚ ਬਿ ਤ ਉੱਤਮ ਕਾਰੀਿਰ  ਨ ਪਰ ਪਰਾਵਿਤਕ ਵਿਵਿਆਨ 
ਵਿਿੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਜਿੰਨੀ ਮ ਿਾਰਤ ਿਾ ਲ ਨਿੀ  ੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ  ਿਤ ਜ਼ਰਰੂਤ  ੀ।  

ਵਿਵਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ‘ਵਿਵਿਆਨਕ’ ਨਿੀ ਿ ਿੰਦੀਆਂ, ਇਿ  ਿਤ ਵਮਿਨਤ, ਘੋਰ ਵਦਰੜਹਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਕ 
ਤਪਿੱਵ ਆ ਨਾਲ ‘ਬਣਾਈਆਂ’ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਕਲਵਪਤ ਿਾਰਣਾਿਾਂ ( ਿੰਕਲਪਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕ ੇ ਵਦਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੀਆਂ  ੀਮਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਿ ਕੇ, ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਯਨੂਾਨੀ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਲਤੀਨੀ ਵਿਦਿਾਨਾਂ  ਾਿਮਣੇ ਮਾਨਵ ਕ 
ਦ ਵਬਿਾ ਇਿ  ੀ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਿ ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਬਾਰ ੇਲਤੀਨੀ ਵਿਿੱਚ ਵਲਿਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਦਿਤਾ ਤੋਂ 
ਬਿੈਰ  ਮਝਣਾ ਮ ਸ਼ਕਲ ਿ ਿੰਦਾ  ੀ: ਅਤੇ ਜੋ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਮਾਿਰ  ਨ ਉਿ ਲਤੀਨੀ ਵਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹਨ ਦੀ ਿੇਚਲ ਵਬਲਕ ਲ ਨਿੀ 
 ਨ ਕਰਦੇ। ਵਕਉਂਵਕ ਰੋਮਨ  ਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਿਿੱਿਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਿ ਿੰਦਾ  ੀ ਇ  ਲਈ  ਿਾਲ ਉੱਵਠਆ ਵਕ ਇ  
ਵਿਰੋਿਾਭਾ   ਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚੋਂ ਵਕਿੇਂ ਵਨਕਵਲਆ ਜਾਿੇ, ਭਾਿ ਉਲਝਣ ਦਾ ਿਿੱਲ ਕੀ ਿੋਿੇ? ਲਤੀਨੀ ਮਾਿਰਾਂ ਨੇ ਇਿ ਫੈ ਲਾ ਕੀਤਾ ਵਕ 
ਜੇਕਰ ਨਿੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿੀ ਵਮਲਦੇ ਜਾਂ ਨਿੀ ਘੜੇ ਜਾ  ਕਦੇ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜਦੂ 
ਸ਼ਬਦ ਿਰਤਣ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਿਰਜ਼ ਨਿੀ। ਇ  ਅ ੂਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਕੇ, ਦੋ ਿਜ਼ਾਰ  ਾਲ ਪਵਿਲਾਂ, ਲਤੀਨੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾ ਆਰਿੰਭੀਆ ਿਈਆਂ; ਯਨੂਾਨੀ ਵਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨ ਿਾਦ ਕੀਤੇ ਿਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ 
ਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਲਤੀਨੀ ਪਿੰਦਰਿੀ  ਦੀ ਤਿੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੋ  ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰ  ਕੀ। 

ਵਕ ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ਿੰਦੀਆਂ ਿਨ: ਪਵਿਲੀ, ਇ  ਵਿਿੱਚ ਨਿੀਆਂ ਕਾਢਾਂ 
ਅਤੇ ਵ ਿਾਂਤਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਢਲਣ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ; ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਵਿਆਨਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਇ  ਦੀ ਲਿਾਤਾਰ ਿਰਤੋਂ 
ਿੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੋਣ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।ੈ ਬਾਰ੍ਿੀ  ਦੀ ਤਿੱਕ ਲਤੀਨੀ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿ ਦੋਿੇਂ ਿ ਣ ਿਾਇਬ  ਨ। ਭਾਿੇ ਕ ਝ ਇਿੱਕ ਚੋਣਿੀਆ ਂ
ਯੂਨਾਨੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਦੇ ਅਨ ਿਾਦ ਕੀਤੇ ਿਏ ਪਰ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾ ਤਰੀ ਅਤੇ  ਮਕਾਵਲਕ ਯੂਨਾਨੀ  ਾਵਿਤ ਲਤੀਨੀ ਦੀ ਪਿ ਿੰਚ ਤੋਂ 
ਬਾਿਰ ਿੀ ਵਰਿਾ। ਲਤੀਨੀ ਭਾਿੇ ਅ ਲ ਵਿਿੱਚ ਕੈਥੋਵਲਕ ਈ ਾਈ ਮਿੱਤ ਦੀ ਪਰਮ ਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਚ ਿੱਕੀ  ੀ ਪਰਿੰਤੂ ‘ਤਤਿਵਿਆਨ’ ਅਤੇ 
‘ਤਰਕਸ਼ਾ ਤਰ’ ਿਰਿੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਤੋਂ ਇਿ  ਿੱਿਣੀ ਿੀ ਰਿੀ। ਪਿੰਜਿੀਂ  ਦੀ ਵਿਿੱਚ ਰੋਮਨ  ਾਮਰਾਜ ਦੇ ਢਵਿ-ਢੇਰੀ ਿੋ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਿੀ ਲਤੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਿੀ  ੀ ਵ ਿੱਿਦਾ ਿਾਲਾਂਵਕ ਈ ਾਈ ਮਿੱਤ ਦੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਿਬੀ 
ਮਵਰਆਦਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਤੀਨੀ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਵਨਭਾਏ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਇਿੋ ਕਾਰਨ  ੀ ਵਕ ਓੜਕ ਨੂੰ ਲਤੀਨੀ ਇਿੱਕ “ਵਮਰਤਕ” 
ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਿ ਿਈ।  ਮ ੇਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੰਦਰਿੀਂ  ਦੀ ਤੋਂ ਲਤੀਨੀ ਵਿਿੱਚ ਕਈ ਪਵਰਿਰਤਨ ਆਉਂਣੇ 
ਸ਼ ਰੂ ਿੋਏ ਅਤੇ ਇ  ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਬਾਰ ਵਫਰ ‘ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਕਰਕੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣ ਲਿੱਿਾ ਜੋ ਮ ਿੱਿ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨ ਿਾਦਾਂ ਕਰਕੇ 
ਿੀ  ਿੰਭਿ ਿੋ  ਵਕਆ  ੀ। ਇ  ਿਾਰ ਇਿ ਅਨ ਿਾਦ ਯੂਨਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿੀ ਬਲਵਕ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤੇ ਿਏ  ਨ। 

ਅਿੱਠਿੀਂ  ਦੀ ਦੇ ਸ਼ ਰੂ ਵਿਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ‘ਅਬਾਵ ਦ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਿਾਨੀ ‘ਬਿਦਾਦ’ ਵਿਿੇ ਦ ਨੀਆ ਦੇ  ਾਵਿਤ ਨੂੰ 



ਵਿਵਿਆਨਕ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਬਲਦੇਿ ਵ ਿੰਘ ਕਿੰਦੋਲਾ  ਪਿੰਨਾ 3 ਕ ਿੱਲ 4 

ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਅਨ ਿਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮਿਾਨ ਮ ਵਿਿੰਮ ਆਰਿੰਭੀ। ਇ  ਮ ਵਿਿੰਮ ਨੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਨਰਿੰਤਰ ਵਿਵਿਆਨ 
ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦਾ ਿਡਮ ਿੱਲਾ  ਾਿਨ  ਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੋ  ਦੀਆਂ ਦੀ ਇ  ਮ ਵਿਿੰਮ ਦੌਰਾਨ  ਮ ਿੱਚੀਆਂ ਯੂਨਾਨੀ ਵਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨ ਿਾਦ 
ਅਰਬੀ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੇ ਿਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਬੀਜ-ਿਵਣਤ’ (ਅਲਜਬਰਾ) ਅਤੇ ‘ਦਸ਼ਮਲਿ ਵਿਣਤੀਤਿੰਤਰ’ ਅਰਬੀ ਅਨ ਿਾਦ ਰਾਿੀਂ 
ਯੂਰਪ ਤਿੱਕ ਪਿ ਿੰਚਾ। ਇ   ਮੇ ਤਿੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰ ਕ ਿਈ ਵਕਉਂਵਕ ਇ  ਭਾਸ਼ਾ 
ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀਆਂ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਬਿੰਦ ਿੋ ਚ ਿੱਕੀਆਂ  ਨ। ਇ  ਦੇ ਬਦਲੇ, ਅਰਬੀ ਅਨ ਿਾਦਾਂ ਦੇ  ਿਾਰੇ ਲਤੀਨੀ 
ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ ਰੂ ਿੋਈ। ਇ ੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ੍ਿੀ  ਦੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦਾ ‘ਪ ਨਰ ਜਾਿਰਤੀਕਾਲ’ ਵਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜੋ 
ਲਤੀਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾ  ਲਈ ਿਾ  ਮਿਿੱਤਤਾ ਰਿੱਿਦਾ ਿੈ। ਿ ਣ ਇ  ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨਾਨੀ ਤੋਂ ਿੀ ਲਤੀਨੀ ਵਿਿੱਚ 
ਵ ਿੱਿੇ ਅਨ ਿਾਦ ਿੋਣੇ ਸ਼ ਰੂ ਿੋਏ। ਇਨ੍ਾਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲ ਰੂਪ, ਜਲਦ ਿੀ ‘ਵਿਦਿਤਾਭਰਪੂਰ ਲਤੀਨੀ’ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ 
 ਰਿਵਿਆਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿਿੱਚ ਉੱਭਰੀ, ਵਜ  ਦਾ ਅਵਿਐਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਿਰ ਵਿਸ਼ਿਵਿਵਦਆਲੇ ਵਿਿੱਚ ਿੋਣਾ ਸ਼ ਰ ੂ
ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਵਿਆਨਕ  ਵਭਆਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਵਣਆ। ਭਾਿੇ ਕ ਲੀਨ ਿਰਿ ਦੇ ਵਿਦਿਾਨਾ ਲਈ ਇਿ ਭਾਸ਼ਾ 
ਵ ਿੱਿਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ  ੀ ਪਰ ਕਈ  ਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਾ ਨਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੀ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਿੋਇਆ; 
ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਵ ਿੱਵਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਫਰ ਿੀ ਲਤੀਨੀ ਿੀ ਰਿੀ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲਤੀਨੀ ਦੇ ਿਲਬੇ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ਕਈ 
 ਥਾਨਕ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਿਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਵਲਿਣੀਆਂ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀਆ ਂ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨਾ 
 ਥਾਨਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ  ਿੰਪਰਕ ਅਤੇ ਿਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ  ੀ। ਲਤੀਨੀ ਵਿਿੱਚ ਨਾ ਵਲਿਣ ਕਰਕੇ ਭਾਿੇਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ 
ਵਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ  ੀ ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਿੋਰ ਨਿੇਂ ਪਾਠਕ ਿੀ ਵਮਲ ਜਾਂਦੇ  ਨ ਵਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਲਤੀਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਾ ਤਾ ਨਿੀ  ੀ। 
ਇਨ੍ਾਂ  ਰਿਰਮੀਆ ਂਕਾਰਨ ਲਤੀਨੀ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਵਿਵਿਆਨ ਉੱਪਰ ਜਕੜ ਿੀ ਵਿ ਕਦੀ ਜਾਪਦੀ  ੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਵ ਰਕਿੱਢ ਪਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਿੀ  ੀ। ਪਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦਾ  ਭ ਤੋਂ ਿਿੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਿ  ੀ ਵਕ ਇਿ ‘ਜੀਵਿਤ’ 
ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ  ਨ ਜਦਵਕ ‘ਵਮਰਤਕ’ ਲਤੀਨੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਤਿੱਕ ਿੀ  ੀਵਮਤ  ੀ। ਪਰ ਪਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਰਾਿੀ ਲੋਕ  ਿੰਪਰਕ 
ਵ ਰਫ  ਥਾਨਕ ਵਿਿੱਵਤਆਂ ਦੀਆ ਂਿਿੱਦਾਂ ਤਿੱਕ ਿੀ ਵਰਿਾ।  

ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਲਈ  ਰਿਵਿਆਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ  ੀ, ਜੋ ਭੂਵਮਕਾ ਵਕ ੇ ਿਿੱਦ ਤਿੱਕ ਲਤੀਨੀ  ਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਵਨਭਾਅ 
ਰਿੀ  ੀ। ਪਰਿੰਤੂ ਕਈ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ੀ  ਿੰਪਰਕ ਲਈ ਪਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੂੰ ਚ ਵਣਆ ਵਕਉਂਵਕ ਲਤੀਨੀ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ‘ਪਛਾਣ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੀ  ੀ ਅਤੇ ਉਿ ਇ  ਨੂੰ ‘ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ’ ਿੀ  ਮਝਦੇ  ਨ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ 
ਅਤੇ ਦਰ ਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ੋਪਰਰੇਨਾ ਿੈਲੀਲੀਓ ਦੀ  ੀ ਜਦੋਂ ਉ  ਨੇ  ਤਾਰਿੀਂ  ਦੀ ਵਿਿੱਚ ਲਤੀਨੀ ਨੂੰ ਵਿ ਾਰ ਕੇ ਇਟਾਲੀਅਨ 
ਵਿਿੱਚ ਵਲਿਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ, ਿੌਲਟੇਅਰ ਨੇ ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਵਨਉਟਨ ਨੇ ਲਤੀਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, 1704 ਈ ਿੀ ਵਿਿੱਚ, ਆਪਣੀ 
ਵਕਤਾਬ ‘ਔਪਵਟਕ ’ (ਪਰਕਾਵਸ਼ਕੀ) ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਵਿਿੱਚ ਵਲਿੀ। ਪਰ ਇ  ਤੋਂ ਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮਿਿੱਤਿਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਕੈਥੋਵਲਕ ਈ ਾਈ 
ਮਿੱਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਿਰਾਿਟ ਿੀ ਿੋ  ਕਦਾ ਿੈ ਵਕਉਂਵਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਬਲਤਾ ਦਾ  ਿੰਬਿੰਿ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਿ ਿੰਦਾ ਿੈ। ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਦਾ 
ਿਲਬਾ ਫਰਾਂ  ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਵਣਆ ਿੋਇਆ  ੀ, ਅਤੇ ਲਤੀਨੀ ਆਪ ਿੀ  ਦੀਆਂ ਪਵਿਲਾਂ ਰੋਮਨ  ਾਮਰਾਜ ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਜਿੱਤੇ ਿੋਏ ਇਲਾਵਕਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਿਈ  ੀ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਿਤਮ ਿੋਣ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਵਿਮੀਅਤ ਿੀ ਿਤਮ ਿਣੋ 
ਲਿਦੀ ਿੈ।  ੋਲਿੀਂ ਅਤੇ  ਤਾਰਿੀ  ਦੀਆਂ ਦਰੌਾਨ ਲਤੀਨੀ ਦੀ ਵਿਰਾਿਟ ਨਾਲ  ਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੇ 
ਵ ਿੱਵਿਆ ਦੇ ਿੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ।  ਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿਿੱਚ ਲਤੀਨੀ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਪਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਪਰਸ਼ਾ ਕੀ ਕਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਿਾ ਕਰ ਪਰਾਵਕਰਤਕ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੱਚ ਿੋਣੀ ਸ਼ ਰੂ ਿੋਈ।   

ਇ  ਤਰ੍ਾਂ ਈ ਿੀ  ਨ ਦੀ ਅਠਾਰਿੀਂ  ਦੀ ਤਿੱਕ ਲਤੀਨੀ ਯਰੂਪੀ ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਤਮ ਿੋ ਿਈ  ੀ ਅਤ ੇ
ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਨੂੰ ‘ਬੌਵਿਕ ਜੀਿਨ’ ਦੀ ਪਰਮ ਿੱਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਦ ਿੱਤੀ ਦਰਜਾ ਿਾ ਲ ਿੋ ਚ ਿੱਕਾ  ੀ। ਉੱਨੀਿੀਂ  ਦੀ ਦੇ ਅਿੀਰਲੇ ਦਿਾਵਕਆ ਂ
ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ “ਵਤਿੰਨ ਮ ਿਤਾਰ” ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਫਰਾਂ ੀ ੀ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ) ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਿੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਉੱਭਰਕੇ 
 ਾਿਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬ ਿੱਿੀਜੀਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਰਚਨਾਿਾਂ ਿੀ ਪੜਹਨੀਆਂ ਪ ਿੰਦ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਜਾਂ 
ਵਫਰ ਇਨ੍ਾਂ ਦੇ  ਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੇ ਿਏੋ ਅਨ ਿਾਦਾਂ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਵਿਵਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ  ਨ। 
ਫਰਾਂ  ਦੀ ਬੇਵਮ ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ, ਨੌਂ ਿੀਂ  ਦੀ ਤੋਂ ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਲਬਾ ਕਾਇਮ  ੀ ਅਤੇ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ 
ਿਰਿੀਆਂ  ਥਾਨਕ ਭਾ ਾਿਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਿੱਟਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਿਿਾਰ’ ਅਨਪੜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿੀ  ਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ  ੀ। ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਦੀ 
ਮਿਿੱਤਤਾ ਇ  ਲਈ ਨਿੀ  ੀ ਮਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵਕ ਇ  ਦਾ  ਿੰਬਿੰਿ ਫਰਾਂ  (ਪੈਰ ) ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ  ੀ ਪਰ - ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
‘ਤਾਕਤ’ ਦੇ ਘ ਮਿੰਡ ਨਾਲ ਆਮ ਿ ਿੰਦਾ ਿੀ ਿੈ – ਇਿ ਿੀ ਵਕਿਾ ਜਾਣ ਲਿੱਿ ਵਪਆ  ੀ ਵਕ ਇ  ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਵਿਲਿੱਿਣ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਿਨ, ਵਜਿੇਂ ਅਿੱਜ ਕਲ ਦੀ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਿੀ ਇਿੋ ਦਾਅਿੇ ਕਰਦੀ ਿੈ! ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਿਾਕ-ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਰਵਿਤ ਵਕਿਾ 
ਵਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਵਕ ਇਿੋ ਇ  ਦੀ  ਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ ਿੱਿਤਾ ਦੀ ਅਮਰ ਬ ਵਨਆਦ ਦੀ ਮਿਾਨਤਾ ਿੈ। ‘ਉਿ ਜੋ 
 ਪਸ਼ਟ ਨਿੀ ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਨਿੀ ਿ ੋ ਕਦੀ; ਉਿ ਜੋ ਅ ਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ ਿੱਿ ਿੈ ਉਿ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਲਤੀਨੀ 
ਿੀ ਿੋ  ਕਦੀ ਿੈ। ਲਤੀਨੀ ਮਰ ਚ ਿੱਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿੈ, ਇਿ ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੀ ਬਣ  ਕਦੀ। ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਆਪਣੇ ਿ ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਿੱਤਿ ਰਿੱਿਦੀ ਿੈ; ਇ ੇ ਕਰਕੇ ਇਿ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਿਿੱਕਦਾਰ ਿੈ।‘ ਇ  
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ਤਰ੍ਾਂ ਫਰਾਂ ੀ ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਵਲਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿੋਰ ਕੋਈ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਵਦਿਾਈ ਨਿੀ  ੀ 
ਵਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਿੀਿਿੀਂ  ਦੀ ਦੇ ਆਰਿੰਭ ਵਿਿੱਚ  ਭ ਕ ਝ ਬਦਲਨਾ ਸ਼ ਰੂ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋ  ਿੰ ਾਰ ਜਿੰਿਾਂ ਦੇ ਫਲ ਰੂਪ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਨੇ 
ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਿੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵਮ ਾਲ ਪਰਭ ਤਾ  ਥਾਪਤ ਕੀਤੀ।   

ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇ  ਤਜਰਬ ੇਤੋਂ  ਿਾਲ ਇਿ ਉੱਠਦਾ ਿ ੈ ਵਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਵਿਆਨੀਆ ਂਅਤੇ ਵਿਦਿਾਨਾਂ ਨੇ ਇ  ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 
ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਵਤਲਾਂਜਲੀ ਵਕਉਂ ਵਦਿੱਤੀ? ਇ  ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਤਆਿਣਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ   ਚੇਤਮਈ ਅਤੇ  ੋਵਚਆ  ਮਵਝਆ ਫੈ ਲਾ 
 ੀ। ਆਿਰ ਨੂੰ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਬੇਵਮ ਾਲ ਵਿਦਮਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਕਉਂ ਵਤਆਵਿਆ ਵਿਆ? ਇਿ ਨਿੀ ਵਕ ਉਿ ਇ  
ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦ ੇ ਨ, ਬਲਵਕ ਯੂਰਪ ਦੀ ਿਰੇਕ  ਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾ  ਲਈ ਲਤੀਨੀ ਨੂੰ ਆਿਾਰ ਬਣਾਇਆ; 
 ਮ ਿੱਚੀ ਵਿਵਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਦਾ ਆਿਾਰ ਯਨੂਾਨੀ  ਮੇਤ ਲਤੀਨੀ ਿੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਿ ਣ ਿੀ ਿ।ੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬ ਿੱਿੀਜੀਿੀ ਅਤ ੇ
ਵਿਦਿਾਨ ਇ  ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਬੋਵਲਆ ਕਰਦ ੇ  ਨ; ਈ ਾਈ ਮਿੱਤ ਦੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀਿਰਿ ਦੀ 
 ਰਿੋਚਮ ਦੈਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਤੀਨੀ ਿੀ  ੀ।  ਮ ਿੱਚੇ ਯੂਰਪ ਵਿਿੱਚ ਇਿ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ  ਿੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਿੱਡਮ ਿੱਲੀ ਭੂਵਮਕਾ ਿੀ ਬੜ ੇ
ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਨਭਾ ਰਿੀ  ੀ; ਵ ਿੱਵਿਆ ਅਦਾਵਰਆ ਂਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ ਇ  ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਦ ਿੱਤੀ 
ਅਤੇ ਬੇਵਮ ਾਲ  ੀ। ਇਿ ਜ਼ਰੂਰ ਿੈ ਵਕ ਲਤੀਨੀ ਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਪਛਾਣ’ ਨਾ ਬਣ  ਕੀ, ਪਰ ਇਿ ਇ  ਨੂੰ ਵਤਆਿਣ ਦਾ ਮ ਿੱਿ 
ਕਾਰਨ ਨਿੀ ਿੋ  ਕਦਾ। ਇ  ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਿੀ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਮ ਿੱਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਤਮ ਿੋ ਚ ਿੱਕੀ  ੀ ਵਕਉਂਵਕ ਲੋਕਾਂ 
ਨੇ ਇ  ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਨਕ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਬਿੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀਆ ਂ ਨ। ਲਤੀਨੀ ਨਾਲ ਅ ਿੰਤ ਸ਼ਟਾ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿੋਰ ਿਿੱਡਾ ਕਾਰਨ 
 ਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਤਾਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਾ ਿੀ  ੀ। ਫਰਾਂ ੀ ੀ, ਵਿਵਿਆਨ ਦ ੇਿੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਿੱਕ ਜਮਾ ਰਿੀ 
 ੀ ਅਤੇ ਲਤੀਨੀ ਦੀ  ਮਰਥਾ ਅਤੇ ਉਵਚਤਤਾ ‘ਤੇ ਿਿੰਭੀਰ  ਿਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਿੇ  ਨ। ਇ ੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਿੱਚ  ਤਾਰਿੀਂ  ਦੀ 
ਦੇ ਸ਼ ਰੂ ਵਿਿੱਚ ਲਿੰਡਨ ਵਿਿੇ ਦ ਨੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿਲੀ ਵਿਵਿਆਨਕ  ਭਾ “ਰੌਇਲ   ੋਾਇਟੀ” (ਸ਼ਾਿੀ  ਭਾ) ਦੀ  ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 
ਿਈ। ਇ   ਭਾ ਦਾ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਮ ਿੱਿ ਮਨੋਰਥ ਵਿਵਿਆਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱਕ ਪਿ ਿੰਚਾਉਣਾ  ੀ (ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ 
ਵਿਆਪਕੀਕਰਣ ਕਰਨਾ  ੀ) ਭਾਿ ਵਿਵਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿ ਿੰਚਯੋਿ ਬਣਾਉਣਾ। ਇ  ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਵਿਆਨ 
ਨੂੰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਿਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ  ੀ, ਪਰ ਲਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿੀ  ੀ। ਲਤੀਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਵਿਵਿਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਬਿ ਤ ਿਿੱਡੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੀਿਾਰ’ ਬਣ ਚ ਿੱਕੀ  ੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ’ 
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ੀ। ਇ  ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪਰਮ ਿੱਿ ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਵਜਿੇ ਫਰਾਂ ੀ ੀ, ਜਰਮਨ, 
ਅਿੰਿਰਜ਼ੇੀ, ਰੂ ੀ, ਡਿੱਚ,  ਪੇਨੀ,  ਿੀਵਡਸ਼, ਡੇਵਨਸ਼ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਆਵਦ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਨ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ ਰੂ 
ਿੋਇਆ। ਬਦਵਕ ਮਤੀ ਨੂੰ ਇ  ਪਵਰਿਰਤਨ ਦੀ ਿਿੱਡੀ ਕੀਮਤ ਲਤੀਨੀ ਨੂੰ ਚ ਕਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਿਰ ਨੂੰ ਇਿ ਯਰੂਪੀ 
ਵਿਵਿਆਨ ਦੇ ਮਿੰਚ ਤੋਂ  ਦਾ ਲਈ ਲੋਪ ਿੋ ਿਈ। ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਿਤ, ਕੌੜੇ ਲਿੰਬੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇਿ ਵ ਿੱਿ ਵਲਆ  ੀ ਵਕ 
 ਾਰਥਕ ਵਿਵਿਆਨਕ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਨਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਦੀਆਂ ਵਕਉਂਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਇਿੱਕ  ਮਾਜਕ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਿ ਿੰਦੀ ਿ।ੈ 
ਯੂਰਪ ਦੇ ਇ  ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਿੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੂੰ ਬਿ ਤ ਕ ਝ ਵ ਿੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਅਤੇ ਘੋਰ  ਬਕ ਇਿ 
ਿੈ ਵਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੌਵਿਕ ਵਿਕਾ  ਲਈ ਵਿਵਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਿੀਂ ਨਿੀ ਵ ਿੱਵਿਆ ਜਾ 
 ਕਦਾ। ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ  ਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਰਤਾਨਿੀ  ਾਮਰਾਜ ਿਲੋਂ ਵਬਲਕ ਲ ਉਿੇਂ ਥੋਪੀ ਿਈ  ੀ ਵਜਿੇ ਰਮੋਨ  ਾਮਰਾਜ ਨੇ ਲਤੀਨੀ ਨੂੰ 
ਇਿੰਿਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਉੱਪਰ ਥੋਵਪਆ  ੀ। ਨਾ ਲਤੀਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਿੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ ਝ   ਆਰ 
 ਕਦੀ ਿੈ। ਅਜੋਕੇ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀਭਿਤਾਂ ਦੀ ਇਿ ਵਮਵਥਿਾ ਕ  ੋਚਣੀ ਵਕ ਵਿਵਿਆਨ ਵ ਰਫ ਅਿੰਿਰਜ਼ੇੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਿੀ  ਿੰਭਿ ਿੈ, 
ਲਤੀਨੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ  ਾਿਮਣੇ ਇਿੱਕ ਦਮ ਭਿੰਿ ਿੋ ਕੇ ਿੇਰੂਿੰ ਿੇਰੂਿੰ ਿ ੋਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ  ਾਿਮਣੇ  ਿਾਲ ਇਿ ਿੜਾ ਿੈ ਵਕ “ਜੇਕਰ 
ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਵਿਆਨ  ਿੰਭਿ ਿ ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਿੰਿਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ (ਬਲਵਕ  ਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੇ) ਵਕਉਂ ‘ ਰਿ ਮਰਿੱਥ ਵਿਵਿਆਨ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ’ ਲਤੀਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਦਅਕ  ਿੰ ਥਾਿਾਂ ਤੋ ਠ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਵਿਮੀਅਤ ਵਕਉਂ ਵਦਿੱਤੀ?” 
ਿ ਣ ਭਾਰਤ ਵਿਿੱਚ  ਮ ਿੱਚ ੇਅਿੰਿਰੇਜ਼ੀ ਵ ਿੱਵਿਆਤਿੰਤਰ ਨੂੰ ਜੜਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨਿਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਵ ਿੱਵਿਆਤਿੰਤਰ’ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਿਾਿੀਨਤਾ ਅਤੇ   ਤਿੰਤਰਤਾ ਨੂੰ  ਿੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਾਨਵ ਕ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਬੌਵਿਕ ਪਿੱਿਰ ਦਾ 
ਦੂਜਾ ਯ ਿੱਿ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਇ  ਯ ਿੱਿ ਨੂੰ ਵਜਿੱਤਣ ਦਾ ਿਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿੰਪਰਾ ਵਿਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਿੈ। 
  
 


