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ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 

 

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰੰਪਰਾ (570 ਈ ਪੂ – 1200 ਈ) - (5) 

ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਤਨ 
ਸ਼ਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਿਵਦਆਭੂਸ਼ਣ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮ ੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ: (1) ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ 
ਦੀ ਤਕਰਾਰਮਈ ਪਰਵਿਰਤੀ; (2) ਰਾਜਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਾ ਖ ਸ ਜਾਣਾ; (3) ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ; 
(4) ਬਰਾਹਮਣ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਵਿਚ ਪ ਨਰ-ਜਾਵਿਰਤੀ; (5) ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਭਾਿ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ, ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ, ਬੋਿੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਵਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡੀ ਸੁੱ ਟ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੁੱ ਟੜਿਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 
ਿੁੱ ਖਰੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਿਲ ਘੋਰ ਅਸਵਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਮਾਰੀ।  

(1) ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਕਰਾਰਮਈ ਪਰਵਿਰਤੀ 
ਈਸਿੀ ਸੰਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਰੁੱ ਕੀ ਨੇ ਇਕ ਅਵਹਮ ਕਦਮ 
ਚ ੁੱ ਵਕਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕ ਆਚਾਰੀਆ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਿਕ 
ਰਚਨਾ, ਵਨਆਇਸੂਤਰ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਚਾਰ ਪਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਿਯਿ 
(ਪੰਚਾਿਯਿ) ਿਾਲਾ ਤਰਕਿਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੋਿੀ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰਵਕਕ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜੋ 
ਬਾਰੀਕਬੀਨ ਅਤੇ ‘ਅਣ -ਖੰਵਡਤ’ ਿਰਿੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਰਚੰਡ ਅਤੇ ਸਾਹਸਮਈ 
ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਨਾਿਅਰਜ ਨ ਨੇ ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਵਤੰਨ ਅਿਯਿਾਂ ਿਾਲਾ ਤਰਕਿਾਕ 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਸ਼ਪਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਬਰਹਮਣ ਟੀਕਾਕਾਰ ਿਾਤਸਯਾਇਨ (400 ਈ) ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਵਦਿਨਾਿ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਵਸਰਫ ਇਕ ਅਰਥਾਤ 
‘ਪਰਮਾਣ’ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਹੀ ਵਿਆਨ ਦੇ ਸਾਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋ, ਅਰਥਾਤ ‘ਪਰਵਤਅਕਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਨ ਮਾਨ’ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਿੇਂ ਬਰਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕ ਉਦਯੋਤਕਰ (6ਿੀਂ ਸਦੀ) ਨੇ ਵਦਿਨਾਿ ਨੰੂ ਿਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ, ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਿੀ ਕਾਰਵਕਕ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿ ਰੂ ਵਦਿਨਾਿ ਦਾ ਪੁੱ ਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ 
ਉਦਯੋਤਕਰ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਿੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਰਹਾ। ਵਫਰ 10ਿੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ 
ਬਰਾਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕ ਉਦਯਨਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਬੋਿੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਤਮ-ਤਤਿ-ਵਿਿੇਕ’ ਨਾਮੀ 
ਿਰੰ ਥ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵਫਰ ਿੀ ਬੋਿੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਹਮਣਾਂ 
ਦੇ ਵਿਰ ੁੱ ਿ ਅਨਵਿਣਤ ਰਚਨਾਿਾਂ ਵਲਖੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਵਜਨਵਮਤਰ, ਪਰਵਿਆਕਾਰ ਿ ਪਤ, ਵਜਤਾਵਰ, ਸ਼ੰਕਰਆਨੰਦ 
ਅਤੇ ਮੋਕਸਾਕਰ ਿ ਪਤ ਿਰਿੇ ਨਾਮ ਿਰਣਨਯੋਿ ਹਨ। ਲਿਪਿ 800 ਸਾਲ ਤਕ (300 ਈ ਤੋਂ 1100 ਈ) 
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ਬੋਿੀਆਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮ ਕਬਲਾ ਬੜੇ ਸਾਹਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਕ ਅੰਤ ਨੰੂ ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰਵਕਕ ਵਸਿਾਂਤ ਬਰਾਹਮਣ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ 
ਸਮ ੁੱ ਚ ੇਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਅ ਲਏ ਿਏ ਅਤੇ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਿਈ। ਪਰ ਇਸ 
ਦਾ ਭਾਿ ਇਹ ਨਹੀ ਵਕ ਬੋਿੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਬੇਵਮਸਾਲ ਵਿਦਿਤਾ ਦੇ ਚ ੰ ਵਿਆਉ ਵਸਤਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ 
ਿਏ। ਿਸ ਬੰਿੂ, ਨਾਿਾਰਜ ਨ, ਵਦਿਨਾਿ ਅਤੇ ਿਰਮਕੀਰਤੀ ਿਰਿੇ ਤਰਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਰਸ਼ੀ ਅੁੱ ਜ ਿੀ ਭਾਰਤੀ 
ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰਹਾ ਚਮਕ ਦਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਅਵਮੁੱਟ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਹੀ ਵਿਿੇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਿਾਂ ਦੇ ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਮੋਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਭਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਵਕਰਤੀ 
ਅਟੁੱਲ ਅਤੇ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜੀ ਰਹੇਿੀ। ਪਰਮਪ ਰਖ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਲਈ 
ਦਰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਣਥੁੱ ਕ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ ਉਪਰੰਤ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਚ 
ਿੁੱ ਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸਵਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਵਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ।  

(2) ਰਾਜਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦਾ ਖ ਸ ਜਾਣਾ 
ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉ ਲਈ ਸਮੇ ਸਮੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਵਜਆਂ ਿਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਆਇਤ 
ਵਮਲਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬ ੁੱ ਿ ਦੇ ਵਨਰਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਵਰਸ਼ਦਾਂ ਰਾਜਿੜਹ, ਿੈਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਟਲੀਪ ਤਰ 
ਅਤੇ ਜਲੰਿਰ ਵਿਖੇ ਬ ਲਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਉਹ ਕਰਮਿਾਰ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ (490 ਈਪੂ), ਕਾਲਆਸ਼ੋਕ (390 ਈਪੂ), 
ਅਸ਼ੋਕ (255 ਈਪੂ) ਅਤੇ ਕਵਨਸ਼ਕ (78 ਈ) ਰਾਵਜਆਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬ ਲਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ 
ਤਰਹਾਂ ਯ ਨਾਨੀ-ਬਕਟਰੀ ਰਾਜੇ ਮੇਨਾਂਦਰ ਨੇ ਿੀ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਵਜਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੇ ਆਪ ਿੀ 
150 ਈਪੂ ਵਿਚ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਨੰੂ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਨੌਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰੀਹਰਸ਼, ਜੋ ਵਸ਼ਿਾ ਅਤੇ ਸੂਰਯ ਦਾ ਪੂਜਕ ਸੀ, ਨੇ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ ੁੱ ਿ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਿਿਾਨੀ ਨਾਲ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਰੁੱ ਵਖਆ। 

ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ ਨਾਿਅਰਜ ਨ (300 ਈ) ਨੰੂ ਆਂਿਰ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਤਿਾਹਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰਹਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਿਸ ਬੰਿੂ (410 – 490 ਈ) ਨੰੂ ਿ ਪਤ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਵਜਆਂ ਕ ਮਾਰ ਿ ਪਤ, ਸਕੰਦ 
ਿ ਪਤ, ਪ ਰ ਿ ਪਤ ਅਤੇ ਬਾਲਵਦਵਤਯ ਤੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲਦੀ ਰਵਹੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਬਪਰਥਮ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕ 
ਵਦਿਨਾਿ (500 ਈ) ਨੰੂ ਦੁੱ ਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁੱਲਿ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਸੰਮਹਾ ਿਰਮਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ 
ਸੀ। 

ਭਾਿੇਂ ਮੁੱ ਿ ਬੰਿਾਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਸਣਕ ਨਵਰੰਦਰ ਿ ਪਤ (6009 ਈ), ਜੋ ਭਿਿਾਨ ਵਸ਼ਿਜੀ ਦਾ ਭਿਤ ਸੀ, ਨੇ 
ਬ ੁੱ ਿ ਿਯਾ ਵਿਖੇ ਬੋਿੀ ਰ ੁੱ ਖ ਨੰੂ ਜਲਾਇਆ, ਬੋਿੀ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਠਾਂ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰੰ ਤੂ ਉਹ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਨੰੂ ਜੜਹੋਂ 
ਉਖਾੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਵਰਹਾ। ਬੰਿਾਲ ਅਤੇ ਵਬਹਾਰ ਵਿਚ ਪਾਲ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਜੋ ਸਿੈ ਬੋਿੀ ਸਨ, ਨੇ ਬੋਿੀ 
ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮਠਾਂ ਨੰੂ ਿੁੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 

ਦੁੱ ਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਅਰੰਭ 6ਿੀਂ ਸਦੀ ਈਸਿੀ ਵਿਚ ਚਾਲੂਕੀਆ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੰਘਾਸਨ 
‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦਾ ਦੁੱ ਖਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਚਾਲੂਕੀਆ ਦੇ 200 
ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨਮਤ ਅਤੇ ਬਰਾਹਮਣਿਾਦ ਨੰੂ ਬੜੀ ਅਵਹਮੀਅਤ ਵਮਲੀ। ਭਾਰੀ ਵਿਣਤੀ ਵਿਚ 



ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਨਕ ਤਰਕ: ਇਕ ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਅਵਿਐਨ 
 

 

ਡਾ: ਬਲਦੇਿ ਵਸੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਯੂ ਕੇ 3 ਕ ੁੱ ਲ 6 
 

ਭਿਿਾਨ ਵਸ਼ਿ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਰਪਣ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੇ ਿਏ ਅਤੇ ਭਿਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਿਰੰ ਥ ਵਲਖੇ ਿਏ। 
ਰਾਸ਼ਟਰਕ ੁੱ ਟ ਰਾਜਾ ਅਮੋਘਿਰਸ਼ ਦੇ 815 ਈ ਤੋਂ 877 ਈ ਤੁੱ ਕ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ 
ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰ 12ਿੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਵਿਆ। 

ਦੁੱ ਖਣ ਵਿਚ ਪੁੱਲਿ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ 10ਿੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਿਾਨ ਵਸ਼ਿ ਦੇ ਭਿਤ ਬਣਨੇ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਏ। ਸੰਨ 
1019 ਈ ਵਿਚ ਚੋਡੀ ਦੇ ਿਾਂਿੇਯਦੇਿ ਨੇ ਵਮਵਥਲਾ (ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ) ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। 1040 
ਈ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪ ੁੱ ਤਰ ਕਰਣਦੇਿ ਉਸਾ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬਵਣਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ 
ਿਾਂਿੇਯਦੇਿ, ਹ ਣ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਨਿਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਰ ਚ ੁੱ ਕਾ 
ਸੀ1। ਕਰਣਦੇਿ ਨੇ ਬੰਿਾਲ ਦੇ ਪਾਲ ਰਾਜਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਵਜਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰ ਘੇ ਸੰਬੰਿ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਲ 
ਿੰਸ਼ (ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੋਿੀ ਸਨ) ਦੇ ਰਾਵਜਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪਰਮਾਰ ਖੁੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਵਫਰ ਸੇਨ ਿੰਸ਼ ਦੇ ਵਹੰਦੂ ਰਾਵਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਮਵਥਲਾ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ (1089 - 1125 ਈ)। ਇਸ ਤਰਹਾ 
ਸੇਨ ਿੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਵਜਆਂ ਨੇ ਬੰਿਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, 1197 ਈ ਤਕ ਬਰਾਹਮਣ ਿਰਮ ਨੰੂ ਬਹਾਲ 
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਦੀ ਰਾਵਜਆਂ ਿਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਿਾਂਹ 
ਪਰਿਤੀ ਵਿਚ ਰ ਕਾਿਟ ਪੈ ਿਈ।  

(3) ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮਾਰ 
ਸਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਮੁੱ ਕਾ ਵਿਖੇ 570 ਈ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਪੈਿੰਬਰ ਮ ਹੰਮਦ ਦਾ ਜਨਮ 
ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਪੈਿੰਬਰ ਨੇ ’ਇਕ ਈਸ਼ਿਰ’ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਿੰਬਰ ਦੇ ‘ਖਲੀਫੇ’ ਉੱਤਰਾਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਮ ਸਲਮਾਨ ਫੌਜ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ ਸਪੇਨ ਤੁੱ ਕ ਵਜੁੱ ਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ। ਈਸਿੀ ਸੰਨ 
ਦੀ 7ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੁੱ ਕ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਕਾਬ ਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹ (ਵਜਸ ਨੰੂ ਰਾਜਾ ਕਵਨਸ਼ਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ) 
ਨੰੂ ਵਜੁੱ ਤ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਬਲੋਚਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਸੰਿ ਨੰੂ, ਰਾਜਾ 
ਪਰਭਾਕਰ ਿਰਿਨ ਅਤੇ ਵਫਰ ਉਸ ਦੇ ਸ ਪਰਵਸੁੱ ਿ ਪ ੁੱ ਤਰ ਹਰਸ਼ਿਰਿਨ ਨੰੂ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੁੱ ਲੇ ਲੈ 
ਵਲਆ।  

ਉਿਰ 872 ਈ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮ ਹੰਮਦ-ਵਬਨ-ਕਾਵਸਮ ਨੇ ਵਹੰਦੂ ਰਾਵਜਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱ ਖਣੀ ਵਸੰਿ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਜੁੱ ਤ 
ਵਲਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਬ ਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਮ ਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਵਹਮੂਦ ਨੇ, ਸੰਨ 1021-1022 ਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਸ਼ਵਹਰ ਤੁੱ ਕ 
ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੰਨ 1022-23 ਵਿਚ ਿਿਾਲੀਅਰ ‘ਤੇ ਕਵਲੰਜਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਈਨ 
ਮੰਨ ਲਈ। 1026 ਈ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਯ ਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡੇ ਵਹੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸੋਮਨਾਥ ਨੰੂ ਲ ੁੱ ਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਹਮਵਲਆਂ ਵਿਚ ਮਵਹਮੂਦ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਵਹੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬ ੁੱ ਤਾਂ ਨੰੂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

                                            
 
1
 ਆਰ ਸੀ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਐਚ ਸੀ ਰੇਚੌਿੀ, ਕੇ ਕੇ ਦੁੱ ਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਬਰਹਤ ਇਵਤਹਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਨ ਿਾਦ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਬਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਪਵਟਆਲਾ, 2000. 
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ਿਨਦੌਲਤ ਲ ੁੱ ਟਣਾ ਿੀ ਸੀ। ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਕੁੱ ਲੇ ਨਿਰਕੋਟ ਵਿਚੋਂ ਉਹ “700,000 ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਦਨਾਰ, 
700 ਮਣ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, 200 ਮਣ ਵਨਰੋਲ ਸੋਨਾ, 2000 ਮਣ ਅਣਵਪੁੱਟੀ ਚਾਂਦੀ, 20 ਮਣ 
ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਾਹਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆ”। ਇਸੇ ਤਰਹਾ 1021 ਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਹੰਦੂ “ਸ਼ਾਹੀਆ” 
ਰਾਜਿੰਸ਼ ਨੰੂ ਮ ਸਲਮਾਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬ ਰੀ ਤਰਹਾ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾਤਮਾ 
ਕੀਤਾ।  

ਉਿਰ ਬੰਿਾਲ ਵਿਚ, ਰਾਜਾ ਿਰਮਪਾਲ (783 - 820 ਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਕਰਮਾਵਸ਼ਲਾ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਲੇ 
ਨੰੂ ਬਖਵਤਆਰ ਵਖਲਜੀ ਨੇ 1197 ਈ ਵਿਚ ਅੁੱਿ ਵਿਚ ਜਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਵਦੁੱ ਤਾ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਲ ੁੱ ਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ 
ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਬਹ ਵਿਣਤੀ ਬੋਿੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਵਲਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 
ਭਿੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਿਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕਵਿਵਦਆ ਦਾ ਉਸਾਰ ਿੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾ ਬੰਦ ਹੋ 
ਵਿਆ। 

(4) ਬਰਹਮਣ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਵਿਚ ਪ ਨਰ-ਜਾਵਿਰਤੀ 
ਸਿਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿ ਪਤ ਰਾਜਕਾਲ ਨੰੂ ਬਰਹਮਣ ਮਤ ਦੀ ਪ ਨਰ ਜਾਵਿਰਤੀ ਦਾ ਯ ਿ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯ ਿ 
ਦਾ ਅਰੰਭ ਸਰੀਿ ਪਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹ ੰ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਵਿਆ ਹੈ (240 - 280 ਈ)। ਭਾਿੇ ਇਸੇ ਕਾਲ ਵਿਚ 
ਹੀ ਬੋਿੀ ਮਹਾਨ ਤਾਰਵਕਕਾਂ, ਜੈਸੇ ਅਸੰਿ, ਿਸ ਬੰਿੂ, ਕ ਮਾਰਜੀਿ ਅਤੇ ਵਦਿਨਾਿ ਿਰਵਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਵਲਆ ਪਰ 
ਅਿਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ ੁੱ ਿ ਿਰਮ ਦਾ ਪਰਭਾਿ ਘਟਦਾ ਵਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੰੂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ 
ਭੂਮੀ ਤੋਂ 12ਿੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਵਿਆ। ਜੈਸੇ ਪਵਹਲਾ ਦੁੱ ਵਸਆ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ , ਬ ੁੱ ਿ ਨੰੂ ਦੇਿਤਾ ਮੰਨਣ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਵਿਸ਼ਨੰੂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਿਤਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਰਾਹਮਣ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਵਿਚ ਸਮਾਅ ਵਲਆ 
ਵਿਆ। ਅੁੱ ਠਿੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਜਨਮੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵਸ਼ਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੰੂ ਲੋਕਵਪਰਯ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਹੰਦੂ 
ਿਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੁੱ ਖਣ ਦੇ ਕੁੱ ਨੜ ਅਤੇ ਤਾਵਮਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 
ਆਚਾਰੀਆ ਰਾਮਾਨ ਜ ਿਰਿੇ ਿੈਸ਼ਨਿ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂਕ ਰਾਵਜਆਂ ਨੰੂ ਿੈਸ਼ਨਿ ਿਰਮ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਰੇਵਰਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਿੀ ਵਰਸ਼ੀ ਉਦੇਯਚਾਰੀਆ ਦੀਆਂ ਵਮਵਥਲਾ ਵਿਚ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਾਹਮਣ ਿਰਮ ਨੰੂ 
ਬ ੁੱ ਿ ਿਰਮ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਲੋਕਵਪਰਯ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਬਰਹਮਣ 
ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੀ ਪ ਨਰਜਾਵਿਰਤੀ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਵਿਚ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅੁੱਿੇ ਿਿਣਾ ਹੋਰ ਿੀ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋ 
ਵਿਆ। 

(5) ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰ 
ਜਦ ਵਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਿੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਿਾੜਿੀਆਂ ਿਲੋਂ ਬੇਰੋਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਤਬਾਹੀ, ਜ਼ ਲਮ 
ਅਤੇ ਅੁੱ ਵਤਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਿ ਆਂਿੀ ਸੁੱ ਵਭਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ 
ਸਵਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸ ਆਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੁੱ ਖਾਂ ਦੀ ਵਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੋਿੀ ਵਭਖਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਤੇ 
ਦੂਰ ਦਰਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਸ ਿਰਣਨਯੋਿ ਨੇਪਾਲ, ਵਤੁੱ ਬਤ, ਚੀਨ, 
ਮੰਿੋਲੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਜਪਾਨ, ਲੰਕਾ, ਵਮਆਨਮਾਰ (ਬਰਮਾ), ਵਸਆਮ, ਸ ਮਾਟਰਾ ਅਤੇ ਜਾਿਾ ਆਵਦ ਹਨ, ਵਜੁੱ ਥੇ 
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ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਤਕਾਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਹਾ ਬੋਿੀ ਵਚੰਤਕ ਮ ਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ 
ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੰੂ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹ ੰ ਚੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਿੀ ਤਰਕ ਖੇਤਰ 
ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਿਹੂਣਾ ਰਵਹ ਵਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਿੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ 
ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅੰਤ ਹੋ ਵਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦ ਤੀ ਵਿਆਨਮਈ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਿਾਦ-
ਵਿਿਾਦ, ਵਿਚਾਰਿਾਰਾਿਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਅਲਿ ਅਲਿ ਵਿਚਾਰ ਰੁੱ ਖਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਨਰਭੈ ਖ ਲਹੇਆਮ 
ਪਰਿਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਿਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ 
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪਵਰਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਿੇਕਮਈ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਵਸਆਿਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿਾਨ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਇਨਹ ਾ ਦਾ 
ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਵਜਸ ਵਿਚ ਸਵਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਿ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾ ਬੇਹੁੱ ਦ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ ਸਮਝੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਿੀ ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ ਿਕਦੇ ਸਨ ਵਕ ਵਕਸੇ ਜੀਿ ਜੰਤੂ ਦੀ ਹੁੱ ਵਤਆ 
ਨਾ ਹੋ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਬੇਰਵਹਮ ਿਾੜਿੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ ਨੰੂ 
ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਵਜਆਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਲਈ ਮਾਨਿਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਰੁੱ ਬ ਦਾ ਹ ਕਮ ਸੀ।  

ਭਾਿੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਮ ਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬੋਿੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਫੀ ਪ ਰਾਣੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਿੁੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਨਕਾਲਾ ਇਕ ਿੁੱ ਖਰੀ ਿੁੱ ਲ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬ ੁੱ ਿ ਦੇ 
ਪਵਰਵਨਰਿਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 260 ਈਪੂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੋਿੀ ਵਭਿਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਵਿਆ 
ਸੀ। ਇਹ ਵਭਖਸ਼ੂ ਬ ੁੱ ਿ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪਵਿੁੱ ਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ 
ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਕਵਲਆਣ ਲਈ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤ ਰ ਵਨਕਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ 
ਮਾਨਿ ਦ ੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮ ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਿਰਮ ਪਵਰਿਰਤਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਿਟਾਂਦਰਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-
ਵਿਿੀ ਸੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਤਲਿਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੁੱ ਦਦ ਨਾਲ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਨੰੂ ਨਹੀ ਵਜੁੱ ਵਤਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਲੁੱ ਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਨਾਸਤਕ ਕਵਹ ਕੇ ਮਾਨਿਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਬਲਵਕ ਦ ੁੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਛ ਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੁੱ ਵਸਆ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ 
ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਨਾ ਵਸਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਬਲਵਕ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛਮ ਦੇ ਦੂਰ 
ਦੂਰ ਇਲਾਵਕਆਂ ਿਲ ਭਾਰੀ ਵਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੋਿੀ ਪਰਚਾਰਕ ਭੇਜੇ। ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਪਰਚਾਰਕ ਯ ਨਾਨੀ-
ਬਖਤਰੀਂ (ਅਫਿਾਵਨਸਤਾਨ), ਸੀਰੀਆ, ਵਮਸਰ, ਮਕਦੂਨੀਆ (ਅਜੋਕਾ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ) ਦੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਤੁੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚੇ। 
ਲੰਕਾ ਨੰੂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ ੁੱ ਤਰ ਮਵਹੰਦਾ ਅਤੇ ਪ ੁੱ ਤਰੀ ਸੰਘਵਮਤਾ ਨੰੂ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਵਜਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਬੋਿੀ ਵਭਖਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਿਾਂ ਵਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚ ਬ ੁੱ ਿਘੋਸ਼ (431 ਈ) ਅਤੇ ਕਾਂਚੀਪ ਰ ਦੇ 
ਅਨ ਰ ੁੱ ਿ (12ਿੀ ਸਦੀ) ਿਰਿੇ ਵਭਖਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਇਵਤਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਿੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪੰਜਾਬ 
ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਰਾਟ ਪੋਰਸ (ਜਾਂ ਪ ਰਸ਼ੋਤਮ, 340 - 317 ਈਪੂ) ਨੇ ਇਕ ਬੋਿੀ ਵਭਖਸ਼ੂ ਬਰਹਮਣਚਾਰੀਆ ਨੰੂ ਰੋਮ 
(ਇਟਲੀ) ਦੇ ਔਿਸਟਸ ਸੀਜ਼ਰ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਨਾਤੇ 29 ਈਪੂ ਵਿਚ ਭੇਵਜਆ। ਸਮਰਾਟ 
ਕਵਨਸ਼ਕ (127 ਈ - 151 ਈ) ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਿੀ ਪਰਚਾਰਕ ਮੁੱ ਿਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੌਤਨ ਅਤੇ ਖਸਿਰ 
ਿਲ ਿੀ ਭੇਜੇ ਿਏ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਿੀ ਬੋਿੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਸਦੀਆਂ ਪ ਰਾਣੇ ਹਨ। ਜਦੋ ਦੋ ਮਹਾਨ, ਮਾਨਿਤਾਂ ਦੀਆਂ 
ਦੈਿੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਿਮੀਆਂ ਸੁੱ ਵਭਆਤਾਿਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਤਕਾਰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ 
ਸ਼ਰਿਾ-ਭਾਿ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਮੰਤਰਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਹ ਦੈਿੀ ਸੰਬੰਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 
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ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਦਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 
ਵਭਖਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਚੀਨ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਮਲੇ।  

ਚੀਨ ਵਿਚ ਬ ੁੱ ਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਈਪੂ ਤੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਕਵਨਸ਼ਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਭਖਸ਼ੂ ਅਤੇ 
ਬੋਿੀ ਪਰਚਾਰਕ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਿਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਿਵਰਹਆਂ ਤੁੱ ਕ ਇਹ ਵਸਲਵਸਲਾ ਜਾਰੀ ਵਰਹਾ। 
ਦਸਿੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲੰਦਾ ਤੋਂ ਅਚਾਰੀਆ ਿਰਮਦੇਿ ਚੀਨ ਪਹ ੰ ਚੇ ਵਜੁੱ ਥੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਣਵਿਣਤ ਸੰਸਵਕਰਤ ਿਰੰ ਥ 
ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨ ਿਾਦ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰਹਾ ਵਭਖਸ਼ੂ ਦਾਨਪਾਲ (980ਈ), ਵਭਖਸ਼ੂ ਿਰਮਕਸ਼ (1004 ਈ) ਨੇ 
ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਚੀਨੀ ਸਮਰਾਟ ਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਵਨਆ ਵਿਆ। ਸੁੱਤਿੀ ਅਤੇ ਅੁੱ ਠਿੀ 
ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਤੁੱ ਬਤ ਦੇ ਰਾਵਜਆਂ ਦੇ ਸੁੱ ਦੇ ‘ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਤੋਂ ਅਣਵਿਣਤ ਭੀਖਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਵਤੁੱ ਬਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਿਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਿਵਦਆਲੇ ਦੇ ਵਭਖਸ਼ੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਕਵਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਮਲਸ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਸ 
ਿਰਣਨਯੋਿ ਹਨ। ਸੰਨ 728 ਈ ਵਿਚ ਉਦਯਾਨ ਦੇ ਿ ਰੂ ਪਦਮ ਸੰਭਿ ਨੰੂ ਵਤੁੱ ਬਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਖਰੀ-ਸਰੋਣ-ਦੀਉ-ਸਨ 
ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਤੁੱ ਬਤ ਬ ਲਾਇਆ ਵਿਆ। ਇਸ ਤਰਹਾ 9ਿੀਂ, 10ਿੀਂ, 11ਿੀਂ ਅਤੇ 12ਿੀਂ ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 
ਅਨਵਿਣਤ ਬੰਿਾਲੀ ਅਤੇ ਵਬਹਾਰੀ ਵਭਖਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਵਤੁੱ ਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਸਵਕਰਤ ਿਰੰ ਥਾਂ 
ਦੇ ਅਨ ਿਾਦ ਵਤੁੱ ਬਤ ਵਿਚ ਵਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਦੁੱ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵਕ ਬੋਿੀ ਵਿਚਾਰਿਾਰਾ 
ਇਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਕਉਂ ਅਤੇ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਬਾਉ ਅਤੇ ਜ਼ ਲਮ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਨਵਿਣਤ 
ਬੋਿੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਿਏ ਜਾਂ 
ਬਰਾਹਮਣਮਤ ਵਿਚ ਸਮਾਅ ਲਏ ਿਏ। ਬੋਿੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਵਤਹਾਸਕ ਦੇਣ ਇਹ ਸੀ ਵਕ ਬਰਾਹਮਣ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੈ 
ਕਾਫੀ ਹੁੱ ਦ ਤੁੱ ਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਵਜਸ ਵਿਚ ਬੋਿੀ ਵਸਿਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਾਅ ਵਲਆ ਵਿਆ। ਇਨਹ ਾਂ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਣ 
ਘਟਨਾਿਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵਨਕਵਲਆ ਵਕ 13ਿੀਂ ਸਦੀ ਤੁੱ ਕ ਬ ੁੱ ਿਮਤ ਸਮ ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਵਿਆ ਵਜਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਤਰੁੱ ਕੀ ਿੀ ਠੁੱ ਪ ਹੋ ਿਈ।  

------------- 

ਭਾਿੇਂ ਬੋਿੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੀ ਸੀ, ਪਰ 12ਿੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤਰਕਸ਼ਾਸਤਰ ‘ਨਿ-
ਬਰਾਮਣ ਯ ਿ’ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅੁੱ ਿੇ ਿਿਣਾ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ‘ਵਨਆਇ’ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਿਾਂਤ ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਿਲੋਂ 
ਕੀਤੇ ਸ ਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੁੱ ਿੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਜਹੜੇ ਿਰੰ ਥ ਬਰਾਹਮਣ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਨੇ ਵਲਖਣੇ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ‘ਪਰਕਰਣ2’ ਦੇ 
ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਕਰਣਾਂ ਵਿਚ, ਬੋਿੀ ਤਾਰਵਕਕਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਥੁੱ ਲੇ, ਬਵਹਸਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਾਦ-ਵਿਿੀ ਦੇ 
ਵਿਵਸ਼ਆਂ (ਵਜਿੇਂ ਛਲ, ਵਿਤੰਡਾ, ਜਾਵਤ ਅਤੇ ਵਨਿਰਵਹਸਥਾਨ ਆਵਦ) ਨੂੰ  ਵਤਆਿ ਕੇ, ਸ਼ ੁੱ ਿ ਤਰਕ ਿਲ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਆਨ 
ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਿਆ। ਵਨਆਇ-ਿਾਕ ਜਾਂ ਅਿਯਿ ਨੂੰ  ਿਿੇਰੀ ਸ਼ ੁੱ ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾਣ ਲੁੱ ਿਾ। ਅਿਲੀ ਵਕਸ਼ਤ 
ਵਿਚ ਅਸੀ ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਕਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਿੇ। 

... ਚਲਦਾ    
                                            
 
2
 ਪਰਕਰਣ – ਪਰਸੰਿ ਕਥਾ, ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ। [ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼]; ਖੋਜ-ਿਰੰ ਥ ਜਾਂ ਵਨਬੰਿ, ਯ ਕਤੀ ਸੰਿਤ ਅਤ ੇਵਿਿਸਵਥਤ ਵਿਆਵਖਆ।  


