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ਕਨਫਪਊਸ਼ੀਅ 
(Confucius) 

 
ਵੀਯਾਰ ਫਿੰ ਘ 

ਸਾਇਕ ਰਫ਼ਯ 
ਟ ਗਰਜੂਟ ਯਾਜਨੀਤੀ ਫਵਫਗਆਨ ਫਵਬਾਗ 

ਰੀ ਗੁਯੂ ਤਗ਼ ਫਸਾਦਯ ਖ਼ਾਰਾ ਕਾਰਜ਼ 
ਰੀ ਅਨਿੰ ਦੁਯ ਾਫਸਫ | 

 
ਕਨਫਪਊਸ਼ੀਅ ਇੱਕ ਰਸੱਧ ਚੀਨੀ ਦਾਯਸ਼ਸਨਕ ਅਤੇ ਯਾਜਨੇਤਾ ੀ । ਉ ਦੇ ਪਰਪੇ ਸਜ ਨ ੂੰ  
ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅਵਾਦ  ਵੀ ਸਕਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈ , ਸਜ ਨੇ ਸਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਯਕਾਯੀ ਨੈਸਤਕਤਾ , ਭਾਸਜਕ ਫੂੰਧਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ ੱ ਧਤਾ ਅਤ ੇਇਭਾਨਦਾਯੀ ’ਤੇ ਜ਼ਯ ਸਦੱਤਾ । ਉ ਦੇ ੈਯਕਾਯਾਂ ਦੇ ਕ ਰ  ਨੇ ਉ ਮ ੱ ਗ ਦੇ ਫਸ ਤ ਾਯੇ ਸਯ 
ਕ ਰਾਂ ਨਾਰ ਪਰਤਾ ਯਵਕ ਭ ਕਾਫਰਾ ਕੀਤਾ ੀ । ਸਾਂਨ ਦੀ ਚੀਨ ਸਵੱਚ ਸਜੱਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਨਪ ਸ਼ੀਅ  ਦੇ 
ਸਵਚਾਯਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਧਕਾਯਤ ਭਨਜ਼ ਯੀ ਸਭਰ ਗਈ । ਅੱਗੇ ਚੱਰ ਕੇ ਉ ਦੇ ਸਵਚਾਯ ੱਛਭ ਸਵੱਚ ਨਵੇਂ 
ਕਨਫਪਊਸ਼ੀਅਵਾਦ ਦੇ ਤਯ ’ਤੇ ਰਸੱਧ ਸ। 

ਕਨਫਪਊਸ਼ੀਅ ਦੇ ਸਧਾਂਤ ਚੀਨੀ ਯੂੰ ਯਾ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਵਾਾਂ ਨਾਰ ਾਂਝੇ ਸਨ । ਉ ਨੇ ਸਯਵਾਯ ਦੀ 
ਭਜ਼ਫ ਤ ਵਫ਼ਾਦਾਯੀ ,  ਯਸਿਆਂ ਦੀ  ਜਾ ਅਤੇ ਫਜ਼ ਯਗਾਂ ਦਾ ਆਣੇ ਫੱਸਚਆਂ ਦ ਆਯਾ ਅਤੇ ਤੀ - ਤਨੀ ਦੇ 
ਆੀ ਸਤਕਾਯ ਨਾਰ ਸਯਵਾਯ ਨ ੂੰ  ਆਦਯ -ਸਤਕਾਯ ਦੇ ਆਧਾਯ ਵਜੋਂ ਸਵਕਸਤ ਕੀਤਾ । ਉ ਨੇ ਬ ਤੋਂ 
ਭਸ਼ਸ ਯ ਸਧਾਂਤ ਦੀ  ਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ “ਦੂਫਯਆਂ ਨਾਰ ਅਫਜਸਾ ਨਾ ਕਯ ਜ ਤੁੀਂ ਆਣ ਨਾਰ ਨਸੀਂ ਕਯਨਾ 
ਚਾਸੁਿੰ ਦ”। ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅਨ ੂੰ  ਸਵਆਕ ਤਯ ’ਤੇ ਭਨ ੱ ਿੀ ਇਸਤਸਾ ਨ ੂੰ  ਫਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਬ ਤੋਂ ਭਸੱਤਵ ਯਨ 
ਅਤੇ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਸਵਅਕਤੀ ਭੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ । ਉ ਦੇ ਉਦੇਸ਼  ਅਤੇ ਫ਼ਰਫ਼ੇ ਨੇ ਦ ਨੀਆਂ ਬਯ ਦੇ ਰਕਾਂ ’ਤੇ 
ਫਸ ਤ ਰਬਾਵ ਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉ ਦੇ ਸਵਚਾਯ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਸਨ । 
Fitzerald ਦੇ ਅਨ ਾਯ , “ਕਨਫਪਊਸ਼ੀਅ ਇੱਕ ਭਸਾਨ ਦਾਯਸ਼ਫਨਕ ਸੀ ਨਸੀਂ ਗੋਂ ਇੱਕ ਰਸ਼ਠ 
ਫਆਤਦਾਨ ਅਤ ਾਫਸਤਕਾਯ ਵੀ ੀ ”। ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ (Confucius) ਸ਼ਫਦ ਚੀਨੀ ਸ਼ਫਦ  ‘Kong 
Fuji’ ਤੋਂ ਰਾਤੀਨੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਵੱਚ ਤਫਦੀਰ ਕਯਕੇ ਫਣਾਇਆ ਸਗਆ ਸੈ। ਇਸ ਨਾਭ 16 ਵੀਂ ਦੀ ਸਵੱਚ ਚੀਨ ਸਵੱਚ 
ਆ ਇਾਈ ਸਭਸ਼ਨਯੀਆਂ ਦ ਆਯਾ ਉ ਨ ੂੰ  ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ੀ। 

ਕਨਫਪਊਸ਼ੀਅ ਦਾ ਜੀਵਨ (Life of Confucius): 
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ਇਸ ਭੂੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਸਕਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ ਦਾ ਜਨਭ 28 ਤੂੰਫਯ 551 ਈਵੀ  ਯਵ ਸਵੱਚ ਰੂ ਯਾਜ 
(ਵਯਤਭਾਨ ਭੇਂ ਕਪੁ  ਫਜ਼ਰਹਾ) ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਰਬਾਵਸ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤਵੂੰਤੇ ਸਯਵਾਯ ਸਵੱਚ ਸਇਆ ੀ । ਉ ਦੇ 
ਸਤਾ ਸਕੱਤੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ੈਸਨਕ ਨ। ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ ਦੇ ਸਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ‛ਕੌਂਗ ਸੀ’ ਅਤੇ ਭਾਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ‛ਮਾਨ 
ਮਾਨਝਈ’ ੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਯਪ ਸਤੂੰਨ ਾਰ ਦਾ ੀ ਉ ਦੇ ਸਤਾ ਦੀ ਭਤ ਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉ ਦਾ ਾਰਣ -
ਸ਼ਣ ਉ ਦੀ ਭਾਤਾ ਨੇ ਫਸ ਤ ਸੀ ਗਯੀਫੀ ਸਵੱਚ ਕੀਤਾ । ਯ ਥੜ੍ਹੇ ਭੇਂ ਫਾਅਦ ਉ ਦੀ ਭਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਭਤ ਸ 
ਗਈ ਸਜ ਕਯਕੇ  ਯੇ ਸਯਵਾਯ ਦੀ ਸਜ਼ੂੰ ਭੇਵਾਯੀ ਉ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ । 19ਾਰਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਸਵੱਚ ਉ ਨੇ 
ਫਕਿੰ ਫਗਉਨ ਨਾਰ ਸਵਆਸ ਕਯਵਾ ਸਰਆ , ਸਜ ਤੋਂ ਉ ਦੇ ਇੱਕ ੁੱ ਤਯ ਤ ਦ ੁੱ ਤਯੀਆਂ  ਨੇ ਜਨਭ ਸਰਆ । 
ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਫਚਨ ਸਵੱਚ ਸੀ ਭਤ ਸ ਗਈ ੀ। 
ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ ਨੇ ਇੱਕ  ਧਾਯਨ ਕ ਰ ਸਵੱਚ ਸੱਸਿਆ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਸਜੱਥੇ ਉ ਨੇ ੂੰ ਜ ਵੱਿ -ਵੱਿ ਤਯਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂ ਸੱਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਸਧਨ ਕੀਤਾ। ਉ ਨੇ ਆਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਰ ਸਵੱਚ ਕਈ ਤਯਹਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਭ 
ਕੀਤ।ੇ ਉ ਨੇ ਸਕਤਾਫ ਘਯ  ’ਚ ਨ ਕਯੀ ਕਯਨ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਬੇਡਾਂ ਅਤੇ ਘਸੜ੍ਆਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਯਨ ਦਾ ਕੂੰ ਭ ਵੀ ਕੀਤਾ । 
ਉ ਨੇ ਸ਼ ਯ  ਸਵੱਚ ਜ ਵੀ ਕਭਾਈ ਕੀਤੀ ੀ ਉ ਨ ੂੰ  ਉ ਨੇ ਆਣੀ ਭਾਂ ਦੇ ਇਰਾਜ ਅਤੇ ਉ ਦੀ ਭਤ ਤੋਂ 
ਉਯੂੰਤ ਉ ਨ ੂੰ  ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਰਈ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉ ਦੀ ਭਾਂ ਦੀ ਭਤ ਸਈ ੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਯੂੰ ਯਾ ਅਨ ਾਯ 
ਸਤੂੰ ਨ ਾਰ ਗ ਸਵਚ ਡ ੱ ਫਾ ਸਯਸਾ। 

ਇ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉ ਨੇ ਫੱਸਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਨੈਸਤਕ ਸੱਸਿਆ ਦੇਣੀ ਆਯੂੰ ਬ ਕਯ ਸਦੱਤੀ । ਇ ਦਯਾਨ ਉ ਨੇ 
ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਿ -ਵੱਿ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕਯਨਾ ਵੀ ਸ਼ ਯ  ਕੀਤਾ । ਉ ਨੇ ਉ ਭੇਂ ਰਗਬਗ ਸਤੂੰਨ ਸਜ਼ਾਯ 
ਸਵਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਸਿਆ ਸਦੱਤੀ ਜ ਸਕ ਇੱਕ ਭਾਣ ਵਾਰੀ ਗੱਰ ੀ । 54 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਸਵੱਚ ਉ ਨ ੂੰ  
ਭੂੰ ਤਯੀ ਦੀ ਦਵੀ ’ਤੇ ਸਨਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਰੂੰ ਤ  ਉ ਨੇ ਜਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦਵੀ ਸਤਆਗ ਸਦੱਤੀ ਸਕਉਂਸਕ 
ਉਸ ਆਣੇ ਯਾਜੇ ਨਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਕ ਨਾਰ ਤਾਰਭੇਰ ਨਸੀਂ ਸਫਠਾ ਸਕਆ । 497 ਈਵੀ ੂਯਵ ਸਵੱਚ ਉ ਨ ੂੰ  
ਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਸਆ ਅਤੇ 68 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਸਵੱਚ ਉ ਦੀ ਆਣੇ ਵਤਨ ਨ ੂੰ  ਵਾੀ ਸਈ । ਇ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਉਸ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਸਧਕਾਯੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰ ਰਾਸਕਾਯ ਦੇ ਤਯ ’ਤੇ ਕੂੰ ਭ ਕਯਦਾ ਸਯਸਾ। ਉ ਦੇ 
 ੱ ਤਯ ਅਤੇ ਚੇਰੇ ਫਸਧਕ ਤਯ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦ ਜੇ ਕ ਰ  ਤੋਂ ਸਾਯ ਗ ਤਾਂ ਉ ਨ ੂੰ  ਇ ਦਾ ਫਸ ਤ ਦ ੱ ਿ ਸਇਆ , 
ਸਜ ਕਾਯਨ ਉਸ 71 -72 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਸਵੱਚ ਭਯ ਸਗਆ । ਉ ਨ ੂੰ  ਕੋਂਗਫਰਨ ਕਫਫਯਤਾਨ ਸਵਚ 
ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਸਗਆ ਜ ਸਕ ਭਜ ਦਾ ਭੇਂ ਡਾ ਰਾਂਤ ਦ ਕਪ ਫਜ਼ਰਹ  ਸਵੱਚ ਸਥਤ ਸੈ । 

ਕਨਫਪਊਸ਼ੀਅ ਦੀਆਂ ਯਚਨਾਵਾਂ (The works of Confucius):  
1. ਸਯਕਾਯਡ ਆਪ ਯਾਈਟ(Record of Rights) 
2. ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕਤਾਫ (Book of Changes) 
3. ਇਸਤਸਾ ਦੀ ਸਕਤਾਫ (The Book of History) 
4. ਕਸਵਤਾ ਦੀ ਸਕਤਾਫ (Book of Poetry) 
5. ਸਯੂੰਗ ਅਤੇ ਆਟਭ (Spring and Autumn) 
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6. ਦੀ ਫ ੱ ਕ ਆਫ਼ ਭੇਨੀਅ (The Book of Mencius) 
7. ਸਵਚਕਾਯਰਾ ਯਤਾ (Middle Path) 
8. ਭਸਾਨ ੜ੍ਹਾਈ (The Great Learning) 

ਉ ਦੇ ਇੱਕ ਚੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉ ਉੱਤੇ ਇੱਕ  ਤਕ ਸਰਿੀ ਸਜ ਦਾ ਨਾਭ ੀ ‛ਭੇਂਗ-ਜੂ- ੂ’। 
ਕਨਸਪਊਸਸ਼ ਇੱਕ ਭਸਾਨ ਸਵਦਵਾਨ , ਭਸਾਨ ਯਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਭਸਾਨ ਸਵਚਾਯਕ ੀ । ਜੇਕਯ 

ਅੀਂ ਉ ਦੀਆਂ ਉਯਕਤ ਯਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਸਸਨ ਅਸਧਨ ਕਯੀ ਤਾਂ ਅੀਂ ਉ ਦੇ ਭਸਾਨ ਯਾਜਨੀਸਤਕ 
ਸਵਚਾਯਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਕਦੇ ਸਾਂ । ਉ ਦੀਆਂ ਯਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਉ ਦੇ ਯਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭਾਸਜਕ 
ਸਵਚਾਯਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਸੇਠ ਸਰਿੇ ਅਨ ਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ:ੈ 

1. ਕਨਫਪਊਸ਼ੀਅ ਦ ਭਾਨਵਵਾਦੀ ਫਵਚਾਯ  (Confucius' humanistic views): ਕਨਪ ਸ਼ੀਅ ਦੇ 
ਅਨ ਾਯ ਾਯੀਆਂ ਭੱਸਆਵਾਂ  ਰਝਾਉਣ ਰਈ ਾਨ ੂੰ  ਭਨ ੱ ਿੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕਣ ਅਣਾਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । 
ਾਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨ ੂੰ  ਭਾਨ ਭਝਦੇ ਸ ਾਸਯਆਂ ਰਤੀ ਆਣੀ ਸਜ਼ੂੰ ਭੇਵਾਯੀ ਭਸਸ  ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ 
ਸੈ। ਾਡਾ ਵਯਤਾ ਸਨਆਂ ਯਨ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਸਯ ਇਨਾਨ ਦਾ ਫਸਧਕ ਸਵਕਾ ਸਣਾ 
ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। ਭਨ ੱ ਿ ਸਵੱਚ ਫ ੱ ਧੀਭਾਨੀ ਦਾ ਗ ਣ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਜ ਉਸ ਬੇਦ-ਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦ ਯ ਯਸਸੂੰ ਦੇ 
ਸ ਆੀ ਸਵਕਾ ਕਯ ਕਣ ਅਤੇ ਆਣੀਆਂ ਭੱਸਆਵਾਂ ਸੱਰ ਕਯ ਕਣ । ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਭਨ ੱ ਿ ’ਤੇ 
ਸਵਸ਼ਵਾ ਯੱਿਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। ਉ ਅਨ ਾਯ ਇੱਕ ਭਨ ੱ ਿ ਦਾ ਚੂੰਗਾ ਜੀਵਨ  ਯੇ ਸਯਵਾਯ ਨ ੂੰ  ਆਨੂੰ ਦ 
ਰਦਾਨ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ । ਇੱਕ ਾਊ ਸਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸਯਪ ਆਣੇ ਬਰੇ ਦਾ ਸੀ ਸਧਆਨ ਨਸੀਂ ਯੱਿਣਾ 
ਚਾਸੀਦਾ ਗੋਂ ਾਯੀ ਭਨ ੱ ਿੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਧਆਨ ਯੱਿਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।ੈ 

2. ਦੂਫਜਆਂ ਰਤੀ ਫਜ਼ਿੰ ਭਵਾਯੀ (Responsibility towards others): ਉ ਦਾ ਸਵਚਾਯ ੀ ਸਕ ਸਯ 
ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਦ ਸਜਆਂ ਰਤੀ ਸਜ਼ੂੰ ਭੇਵਾਯ ਫਣਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਜਸ ਸਜਸੇ ਵਯਤਾ ਦੀ ਆ ਭਨ ੱ ਿ 
ਦ ਸਜਆਂ ਤੋਂ ਕਯਦਾ ਸੈ ਉਸ ਸਜਸੇ ਵਯਤਾ ਉ ਨ ੂੰ  ਆ ਵੀ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ । ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਦ ਯੇ ਦੇ 
ਬਰੇ ਫਾਯੇ ਚਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਸੀ ਾਯਾ ਭਾਜ  ਿੀ ਸ ਕਦਾ ਸੈ ।ਇ ਰਈ ਸਯ ਇੱਕ ਭਨ ੱ ਿ 
ਦੀ ਸਜ਼ੂੰ ਭੇਵਾਯੀ ਫਣਦੀ ਸੈ ਸਕ ਉਸ ਦ ਸਜਆਂ ਦੇ ਰਤੀ ਇਭਾਨਦਾਯ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਚ ਯੱਿੇ। 

3. ਾਫਯਆਂ ਨੂਿੰ  ਫਨਆਂੂਯਨ ਅਤ ਫੁੱ ਧੀਭਾਨ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ (Everyone should be just and 
wise): ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ ਅਨ ਾਯ ਾਯੇ ਭਨ ੱ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਨਆਂ ਯਨ ਵਯਤਾ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । 
ਸਨਆਂ ਯਨ ਵਯਤਾ ਕਯਨ ਰਈ ਭਨ ੱ ਿ ਦਾ ਫ ੱ ਧੀਭਾਨ ਸਣਾ ਅਸਤ ਜ਼ਯ ਯੀ ਸੈ ਸਕਉਂਸਕ ਇੱਕ ਫ ੱ ਧੀਭਾਨ 
ਸਵਅਕਤੀ ਸੀ ਸਨਆਂ ਅਤੇ ਅਸਨਆਂ ਸਵਚਕਾਯ ਅੂੰਤਯ ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ । ਫ ੱ ਧੀਭਾਨ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਭਾਜ ਸਵੱਚ ਸੀ ਅਰ ਸਨਆਂ ਥਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ । ਯਾਜੇ ਅਤੇ ਯਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪਯਜ਼ ਸੈ ਸਕ 
ਉਸ ਸਨਆਂ ਦੀ ਥਾਤੀ ਕਯੇ । ਸਨਆਂ ਦਾ ਭਤਰਫ ਸਜ ਦਾ ਜ ਸੱਕਦਾਯ ਸੈ ਉ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਭਰਣਾ 
ਚਾਸੀਦਾ ਸ।ੈ 
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4. ਇੱਕ ਭਨੱੁਖ ਆਣ ਫਯਵਾਯ ਦ ਜੀਵਨ ਨੂਿੰ  ੁਖੀ ਫਣਾ ਕਦਾ ਸ  (A man can make his 
family life happier): ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ ਅਨ ਾਯ ਇੱਕ ਸਵਅਕਤੀ ਆਣੇ ਕੂੰ ਭਾਂ ਅਤੇ ਵਯਤਾ 
ਦ ਆਯਾ ਆਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਰ -ਨਾਰ  ਯੇ ਸਯਵਾਯ ਨ ੂੰ   ਿੀ ਫਣਾ ਕਦਾ ਸੈ  ਸਕਉਂਸਕ ਸਯ ਇੱਕ 
ਭਨ ੱ ਿ ਦੇ ਨੈਸਤਕ- ਅਨੈਸਤਕ ਕਾਯਜਾਂ ਦਾ ਰਬਾਵ  ਯੇ ਸਯਵਾਯ ਉੱਤੇ ਜ਼ਯ ਯ ੈਂਦਾ ਸੈ । ਜੇਕਯ ਇੱਕ 
ਭਨ ੱ ਿ ਦਾ ਸਵਵਸਾਯ ਅਤੇ ਕਾਯਜ ਚੂੰਗਾ ਸਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉ ਦੇ ਸਵਵਸਾਯ ਦਾ ਅਯ ਉ ਦੇ ਸਯਵਾਯ ’ਤੇ 
ਵੀ  ਚੂੰਗਾ ਸਵੇਗਾ । ਜੇਕਯ ਉ ਦਾ ਸਵਵਸਾਯ ਭਾੜ੍ਾ ਸਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉ ਦਾ ਅਯ ਸਯਵਾਯ ਉੱਤੇ ਵੀ 
ਭਾੜ੍ਾ ਸਵੇਗਾ । ਕਈ ਵਾਯ ਸਯਵਾਯ ਦੇ ਇੱਕ ਭੈਂਫਯ ਵੱਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਤੀ ਦਾ ਿਸਭਆਜ਼ਾ  ਯੇ 
ਸਯਵਾਯ ਨ ੂੰ  ਬ ਗਤਣਾ ੈਂਦਾ ਸ।ੈ 

5. ਦੂਫਜਆਂ ’ਤ ਫਵਸ਼ਵਾ ਯੱਖਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ  (Believe in others): ਉ ਦਾ ਸਵਚਾਯ ੀ ਸਕ ਭਨ ੱ ਿ 
ਨ ੂੰ  ਦ ਸਜਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਸ਼ਵਾ ਯੱਿਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਸਕਉਂਸਕ ਸਵਸ਼ਵਾ ਦੇ ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਸੀ ਸਯਸ਼ਤੇ ਫਣਦੇ 
ਸਵਗੜ੍ਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਯ ਭਨ ੱ ਿ ਚਾਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ਸਕ ਦ ਜੇ ਉ ’ਤੇ ਸਵਸ਼ਵਾ ਕਯਨ ਤਾਂ ਉ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਦ ਸਜਆਂ 
’ਤੇ ਸਵਸ਼ਵਾ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਸਵਸ਼ਵਾ ਦੇ ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਸੀ ਇਸ ੂੰ ਾਯ ਚੱਰ ਸਯਸਾ ਸੈ । ਭਨ ੱ ਿ 
ਨ ੂੰ  ਆਣੇ ਸਵੱਚ ਅਸਜਸੇ ਗ ਣ ਸਵਕਸਤ ਕਯਨੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਦ ਜੇ ਉ ਦ ਆਯਾ ਕਸੀਆਂ ਗੱਰਾਂ 
’ਤੇ ਸਵਸ਼ਵਾ ਕਯ ਕਣ। ਇੇ ਤਯਹਾਂ ਸਕੇ ਦੇ ਸਵਸ਼ਵਾ ਨ ੂੰ  ਨਸੀਂ ਤੜ੍ਨਾ ਚਾਸੀਦਾ। 

6. ਆਣ ਬਰ  ਦ ਨਾਰ - ਨਾਰ ਭੁੱ ਚੀ ਭਨੱੁਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਰਾਈ ਫਵੱਚ ਫਵਸ਼ਵਾ  (Belief in one’s 
owns well-being as well as the well-being of the entire human race):  
ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ ਦਾ ਸਵਚਾਯ ੀ ਸਕ ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਆਣੇ ਬਰੇ ਫਾਯੇ ਚਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਯ ਇਸ ਬਰਾ 
ਦ ਯੇ ਨ ੂੰ  ਨ ਕਾਨ ਦੀ ਕੀਭਤ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ  ਸਕਉਂਸਕ ਭਨ ੱ ਿ ਭਾਜ ਦੀ ਭ ੱ ਢਰੀ 
ਇਕਾਈ ਸੈ। ਇ ਰਈ ਸਯ ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਦ ਯੇ ਦਾ ਬਰਾ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਜੇਕਯ ਸਯ ਇੱਕ ਭਨ ੱ ਿ 
ਦ ਯੇ ਦਾ ਬਰਾ ਕਯੇਗਾ ਤਾਂ ਭ ੱ ਚੇ ਭਾਜ ਦਾ ਆਣੇ ਆ ਬਰਾ ਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਜ ਸਵੱਚ ਜੀਵਨ 
 ਿੀ ਫੀਤੇਗਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਚਾਯਾਂ ਤੋਂ ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ ਦੇ ਸਵਚਾਯ ਭਾਨਵਵਾਦੀ ਰਤੀਤ ਸ ੂੰ ਦੇ ਸਨ। 

7. ਸਯ ਭਨੱੁਖ ਨੂਿੰ  ਆਣਾ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਯਦ ਯਫਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ  (Everyone should keep 
evaluating themselves): ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ ਦਾ ਭਤ ੀ ਸਕ ਸਯ ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਭੇਂ -ਭੇਂ ’ਤੇ ਆਣਾ 
ਭ ਰਾਂਕਣ ਆ ਕਯਦੇ ਯਸਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ  ਸਜ ਨਾਰ ਭਨ ੱ ਿ ਆਣੇ ਸਵੱਚ ਆ ਫਦਰਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  
ਭਸਸ  ਕਯ ਕਦਾ ਸੈ। ਇ ਨਾਰ ਭਨ ੱ ਿ ਇਸ ਜਾਣ ਕਦਾ ਸੈ ਸਕ ਸਕ ਉ ਦੇ ਦ ਆਯਾ ਕੀਤੇ ਗ 
ਕਾਯਜਾਂ ਦੇ ਸਕਸ ਸਜਸੇ ਸੱਟੇ ਸਨਕਰਦੇ ਸਨ । ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਇਨਹ ਾਂ ਰਤੀ ਸਯ ਸਜ਼ਆਦਾ  ਚੇਤ ਸ ਜਾਂਦਾ 
ਸੈ ।ਵਾਯ-ਵਾਯ ਭ ਰਾਂਕਣ ਨਾਰ ਭਨ ੱ ਿ ਆਣੀ ਸ਼ਖ਼ੀਅਤ ਨ ੂੰ  ਸਨਿਾਯ ਕਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਆਣੀਆਂ 
ਕਭੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੈਸਤਕਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੱਚ ਕਦਾ ਸੈ, ਸਜ ਨਾਰ ਭਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਈ ਸਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਵਧੀਆ ਭਾਜ ਸੋਂਦ ਸਵਚ ਆਵੇਗਾ । 
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8. ਉਸ ਭਨੱੁਖ ਸੀ ਉੱਨਤੀ ਕਯ ਕਦ ਸਨ ਜ ਰਗਨ ਨਾਰ ਫਗਆਨ ਦੀ ਖਜ ਕਯਦ ਸਨ  (Only 
those who diligently seek knowledge can prosper): ਉ ਦਾ ਸਵਚਾਯ ੀ ਸਕ ਉਸ ਭਨ ੱ ਿ 
ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਨਤੀ ਨਸੀਂ ਕਯ ਕਦਾ ਸਜ ਸਵੱਚ ਸਗਆਨ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦੀ ਰਗਨ  ਨਾ ਸਵੇ। ਜ ਭਨ ੱ ਿ 
ਰਗਨ ਅਤੇ ਸਦਰੜ੍ਹ ਸਨਸ਼ਚੇ ਨਾਰ ਸਗਆਨ ਦੀ ਿਜ ਕਯਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਯ ਯ ਸੀ ਉੱਨਤੀ ਕਯ ਕਦੇ 
ਸਨ। ਇ ਰਈ ਆਣੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ  ੱ ਜਣ ਰਈ ਸਦਰੜ੍ਹ ਇਯਾਦੇ ਦਾ ਸਣਾ ਜ਼ਯ ਯੀ ਸੈ । ਜ ਭਨ ੱ ਿ ਆਣੀ 
ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਰਗਨ ਨਾਰ ਸਗਆਨ ਸਾਰ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸੈ ਉਸ ਜ਼ਯ ਯ ਸੀ ਉੱਨਤੀ ਵੀ ਕਯ ਰੈਂਦਾ ਸ।ੈ 

9. ਸਯ ਭਨੱੁਖ ਨੂਿੰ  ਦੂਜ ਭਨੱੁਖ ਨੂਿੰ  ਫਭੱਤਯ ਭਝਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ  (Every man should consider 
another man a friend): ਉ ਅਨ ਾਯ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਨ ੱ ਿ ਦ ਜੇ ਭਨ ੱ ਿ ਉੱਤੇ ਸਵਸ਼ਵਾ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ 
ਅਤੇ ਛੱਰ -ਕਟ ਦਾ ਸਾਯਾ ਰੈਂਦਾ ਸੈ  ਤਾਂ ਭੱਸਆਵਾਂ ਸਯ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਜਦੋਂਸਕ 
ਭਨ ੱ ਿ ਦ ਜੇ ’ਤੇ ਸਵਸ਼ਵਾ ਕਯਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਉ ਨ ੂੰ  ਆਣਾ ਸਭੱਤਯ ਭੂੰ ਨਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਆੀ ਵੈਯ ਸਵਯਧ 
ਅਤੇ ਭੱਸਆਵਾਂ ਦਾ ਿਾਤਭਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈ। ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਸਯ ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਸਭੱਤਯ ਭਝਦੇ ਸ ਾਸਯਆਂ ਦੇ 
ਬਰੇ ਰਈ ਮਤਨਸ਼ੀਰ ਯਸਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਸਭੱਤਯਤਾ ਅਤੇ ਰੇਭ ਥਾਤੀ ਦੇ ਨਾਰ ਸਵਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 
ਭ ੱ ਚੀਆਂ ਭਸਆਵਾਂ ਦਾ ਸੱਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਸਵਸ਼ਵ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।ੈ 

10. ਭਨੱੁਖ ਭਾਜ ਦੀ ਭੁੱ ਢਰੀ ਇਕਾਈ (The basic unit of society is a human being): ਉ ਨੇ 
ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਭਾਜ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਸੇਠਰੀ ਜਾਂ ਭ ੱ ਢਰੀ ਇਕਾਈ ਭੂੰ ਸਨਆ ਸੈ । ਉ ਦਾ ਭੂੰ ਨਣਾ ਸੈ ਸਕ ਸਯ 
ਇੱਕ ਭਨ ੱ ਿ ਸਭਰ ਕੇ ਸਸਰਾਂ ਸਯਵਾਯ ਸਪਯ ਭਾਜ ਦਾ ਸਨਯਭਾਣ ਕਯਦਾ ਸੈ । ਜੇਕਯ ਸਯ ਇੱਕ 
ਭਨ ੱ ਿ ਨੈਸਤਕ ਅਤੇ ਚੂੰਗਾ ਫਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜ ਸਵਚਰੀਆਂ ਫ ਯਾਈਆਂ ਆਣੇ ਆ ਸੀ ਖ਼ਤਭ ਸ 
ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇ ਰਈ ਉ ਨੇ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ੱਧਯ ਉੱਤੇ ਸਯ ਇੱਕ ਭਨ ੱ ਿ ਸਵੱਚ  ਧਾਯ ਨ ੂੰ  ਸਜ਼ਆਦਾ 
ਅਸਸਭੀਅਤ ਸਦੱਤੀ। 

11. ਦੂਜ ਰਕ ਜਾਂ ਰਰਕ ਫਵੱਚ ਅਫਵਸ਼ਵਾ  (Unbelief in the Hereafter): ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ ‘ਦ ਜੇ 
ਰਕ’ ਸਵੱਚ ਸਵਸ਼ਵਾ ਨਸੀਂ ਯੱਿਦਾ ੀ । ਉ ਦਾ ਸਵਚਾਯ ੀ ਸਕ ਇ ੂੰ ਾਯ ਸਵੱਚ ਸਕੇ ਕਰ ਇੂੰਨਾ 
ਭਾਂ ਨਸੀਂ ਸੈ ਸਕ ਉਸ ਦ ਜੇ ੂੰ ਾਯ ਫਾਯੇ ਚ ਕੇ। ਇੇ ਰਈ ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਇ ੂੰ ਾਯ ਨ ੂੰ  ਸੀ  ਧਾਯਨ 
ਦਾ ਮਤਨ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ। ਇ ਰਈ ਉ ਨ ੂੰ  ਆਣੇ ਗ ਣਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸਤਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਉੱਨਤ ਕਯਦੇ ਸ 
ਅਰ ਸਗਆਨ ਦੀ ਿਜ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ ਤਾਂ ਜ ਉਸ ਆਣੇ ਸਯਵਾਯ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਭਾਜ ਨ ੂੰ  ਉੱਨਤ 
ਅਤੇ  ਿੀ ਫਣਾ ਕੇ । ਉ ਅਨ ਾਯ ਦ ਯਾ ਰਕ ਸਕੇ ਨੇ ਨਸੀਂ ਦੇਸਿਆ ਸੈ । ਇ ਰਈ ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  
ਇ ਰਕ ਸਵੱਚ ਯਸਸੂੰ ਦੇ ਸ ਆਣੇ ਜੀਵਨ ਨ ੂੰ  ਉੱਨਤ ਤੇ  ਧਾਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।ੈ 

12. ਫਨਯਧਾਫਯਤ ਯੀਤੀ -ਫਯਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਯ ਅਤ ੁਯੱਫਖਆ (Respect and protection of 
prescribed customs): ਉ ਦਾ ਭੂੰ ਨਣਾ ੀ ਸਕ ਾਨ ੂੰ  ਭਾਜ ਦ ਆਯਾ ਸਨਯਧਾਯਤ ਨੈਸਤਕ ਯੀਤੀ -
ਸਯਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਯ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ  ਯੱਸਿਆ ਦਾ ਫ਼ਯਜ਼ ਵੀ ਾਡਾ ਸੀ ਫਣਦਾ ਸੈ  
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ਸਕਉਂਸਕ ਇਸ ਯੀਤੀ - ਸਯਵਾਜ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਣੀ ਉਮਗਤਾ ਕਯਕੇ ਚਰੇ ਆ ਯਸੇ ਸਨ । ਇਨਹ ਾਂ 
ਸਵਚਾਯਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਾ ਰੱਗਦਾ ਸੈ ਸਕ  ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ  ਇੱਕ ਯ ੜ੍ੀਵਾਦੀ ਸਵਚਾਯਕ  ੀ ਜ ਤਫਦੀਰੀ 
ਤਾਂ ਸਰਆਉਣਾ ਚਾਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ਯ  ਯਾਤਨ ਰੂੰ ਯਾਵਾਂ ਤੇ ਯੀਤੀ -ਸਯਵਾਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡਣਾ ਨਸੀਂ ਚਾਸ ੂੰ ਦਾ । ਉਸ 
ਆਣੇ ਸਵਚਾਯਾਂ ਸਵੱਚ ਯੀਤੀ -ਸਯਵਾਜਾਂ ਦੇ ਆਦਯ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਦੂੰ ਦਾ ੀ । ਉ ਦਾ ਭੂੰ ਨਣਾ ੀ ਸਕ 
ਸਤਾ ਅਤੇ  ੱ ਤਯ , ਯਾਜਾ ਅਤੇ ਭੂੰ ਤਯੀ , ਤੀ ਅਤੇ ਤਨੀ , ਬਯਾ -ਬਯਾ, ਸਭੱਤਯ -ਸਭੱਤਯ ਆਸਦ ਦੇ 
ਆੀ ਫੂੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਯਾਂ-ਕੀਭਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਝ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਭਾਨ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।ੈ 

13. ਭਾਨਤਾ ਦ ਫਧਾਂਤ ਫਵੱਚ ਫਵਸ਼ਵਾ  (Belief in the principle of equality): ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ 
ਭਾਨਤਾ ਦੇ ਸਧਾਂਤ ਸਵੱਚ  ਯਾ ਸਵਸ਼ਵਾ ਯੱਿਦਾ ੀ । ਉ ਦਾ ਭੂੰ ਨਣਾ ੀ ਸਕ ਸਯ ਭਨ ੱ ਿ ਇ 
ਭਾਜ ਦੀ ਭ ੱ ਢਰੀ ਇਕਾਈ ਸੈ । ਇ ਕਯਕੇ ਸਯ ਇੱਕ ਭਨ ੱ ਿ ਨ ੂੰ  ਭਾਨ ਭਝਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਯਾਜ 
ਦਾ ਪਯਜ਼ ਸੈ ਸਕ ਉਸ ਭਾਨਤਾ  ਯਨ ਭਾਜ  ਦੀ ਥਾਨਾ ਕਯੇ ਅਤੇ ਸਨਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਸਯਤ ਭਾਜ 
ਨ ੂੰ  ਗਸਠਤ ਕਯੇ , ਸਕਉਂਸਕ ਜਨਭ ਤੋਂ ਸਯ ਇੱਕ ਭਨ ੱ ਿ ਾਭਾਨ ੈਦਾ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ । ਉ ਸਵੱਚ ਵੱਿਯੇਵੇਂ  
ਜਨਭ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੈਦਾ ਸ ੂੰ ਦੇ ਸਨ। 

14. ਯਾਜ ਦ ਕਿੰ ਭਾਂ ਫਾਯ ਫਵਚਾਯ  (Views about duties of state):  ਉ ਨੇ ਦੱਸਆ ੀ ਸਕ ਸਯੇਕ 
ਯਾਜ ਦਾ ਇਸ ਕਯਤੱਫਸੈ ਸਕ ਉਸ ਾਸਯਆਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ , ਾਸਯਆਂ ਨ ੂੰ  ਫਯਾਫਯ  ਯੱਸਿਆ ਅਤੇ 
ਯਰਤੀ ਦੇਵੇਸਕਉਂਸਕ ਯਾਜ ਦੇ ਰਈ ਾਯੇ ਫਯਾਫਯ ਸਨ ਅਤੇ ਸਯ ਇੱਕ ਭਨ ੱ ਿ ਦਾ ਇਸ ਫ ਸਨਆਦੀ 
ਅਸਧਕਾਯ ਸੈ ਸਕ ਯਾਜ ਉ ਨਾਰ ਫਯਾਫਯੀ ਵਾਰਾ ਸਵਵਸਾਯ ਕਯੇ । ਯਾਜ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ਯਜ਼ ਸੈ ਸਕ 
ਅੂੰਦਯ ਨੀ ਅਤੇ ਫਾਸਯੀ ਤਯ ’ਤੇ ਉਸ ਆਣੀ ਰਜਾ ਨ ੂੰ   ਯੱਸਿਅਤ ਭਾਸਰ ਦੇਵੇ । ਸਜ ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਣੇ ਨੈਸਤਕ ਗ ਣਾਂ ਦਾ ਸਵਕਾ ਕਯਨ ਦਾ  ਯਾ ਭਕਾ ਸਭਰੇ । 

15. ਯਾਜ ਦੀ ਫਨਮੁਕਤੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਾਯ  (The appointment of a king according 
to God's will): ਉ ਅਨ ਾਯ ਯਾਜੇ ਦੀ ਸਨਮ ਕਤੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ ੱ ਬ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਰ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ । 
ਇ ਰਈ ਯਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਯਜ਼ ਫਣਦਾ ਸੈ ਸਕ ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਸਯ ੂੰ ਬਵ ਕਾਯਜ ਕਯੇ , 
ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਭਾਸਰ ਅਤੇ  ਯੱਸਿਅਤ ਯੱਿੇ ।ਉਸ ਯਾਜੇ ਨ ੂੰ  ਯਫ -ੱਤਾ ਨਸੀਂ ੌਂਦਾ । ਉਸ ਯਾਜੇ 
ਨ ੂੰ  ਰਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੂੰ ਨਦਾ ਸੈ ।ਅੱਗੇ ਚੱਰ ਕੇਉਸ ਕਸਸੂੰ ਦਾ ਸੈ ਸਕ ਯਾਜੇ ਨ ੂੰ  ਆਣੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਵੀ ਯਭਾਤਭਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨ ਾਯ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ । 

16. ਫੁਯ ਸ਼ਾਨ ਫਵਯੁੱ ਧ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਫਧਕਾਯ  (Right to Revolution against Bad 
Governance): ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅ ਅਨ ਾਯ ਯਾਜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ੇਵਕ ਸੈ ਨਾ ਸਕ ਵਾਭੀ, ਸਕਉਂਸਕ ਉ 
ਦੀ ਸਨਮ ਕਤੀ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਸਈ ਸੈ । ਇ ਰਈ ਉਸ 
ਅੱਸਤਆਚਾਯੀ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾਭ ਜੇਕਯ ਕਈ ਯਾਜਾ ਸਪਯ ਵੀ ਅੱਸਤਆਚਾਯੀ ਸ ੂੰ ਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  
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ਉ ਸਿਰਾਫ਼ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਧਕਾਯ ਸੈ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਉਸ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਰਾਂਤੀ ਦ ਆਯਾ ਯਾਜੇ ਨ ੂੰ  ਅਸ ਦੇ ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਕਯਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਯ ਸਦੂੰ ਦਾ ਸ।ੈ 

17. ਭਿੰ ਤਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਗਤਾਵਾਂ  (Higher Qualifications of Ministers): ਉ ਦਾ ਸਵਸ਼ਵਾ 
ੀ ਸਕ ਭੂੰ ਤਯੀ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਗਤਾ ਵਾਰਾ  ਯਨ ਸਵਅਕਤੀ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ , ਸਕਉਂਸਕ ਉ ਉੱਤੇ 
ਯਾਜ ਨ ੂੰ  ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭ ਕਤ ਯੱਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ੂੰ ਭੇਵਾਯੀ ਸ ੂੰ ਦੀ ਸੈ । ਇ ਦੇ ਨਾਰ ਸੀ ਯਾਜ ਰਫੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  
ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਗਤਾਵਾਂ ਸਣੀਆਂ ਜ਼ਯ ਯੀ ਸਨ ਤਾਂ ਜ ਭੇਂ -ਭੇਂ ’ਤੇ ਉਸ ਯਾਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ 
ਵਾਰੀਆਂ ਭੱਸਆਵਾਂ ਫੂੰਧੀ ਮਗ ਰਾਸ ਅਤੇ ਸੱਰ ੇਸ਼ ਕਯ ਕਣ। 

18. ਇੱਕ ਯਾਜ ਦੁਆਯਾ ਦੂਜ ਯਾਜ ਦ ਖਤਯ ਫਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਦੀ ਭਨਾਸੀ  (Prohibition of 
the use of powers by one king in the territory of another king): ਉਸ ਯਾਜੇ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ੀਭਤ ਯੱਿਣ ਦਾ ਮਤਨ ਕਯਦਾ ਸੈ । ਉ ਦਾ ਭੂੰ ਨਣਾ ੀ ਸਕ ਸਕੇ ਵੀ ਜੇਤ  ਸ਼ਾਕ ਨ ੂੰ  
ਆਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਆਣੇ ਯਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਦਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਯ ਨਸੀਂ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸਕਉਂਸਕ 
ਇਸ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਵਯ ੱ ਧ ਸੈ । ਇ ਰਈ ਉਸ ਕਸਸੂੰ ਦਾ ਸੈ ਸਕ ਯਾਜੇ ਨ ੂੰ  ਕਈ ਸੱਕ ਨਸੀਂ ਸਕ 
ਉਸ ਦ ਯੇ ਯਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਦ ੱ ਿ ਸ ੂੰ ਚਾਵੇ , ਸਕਉਂਸਕ ਉ ਦੀ ਸਨਮ ਕਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ 
ਸਈ ਸੈ ਨਾ ਸਕ ਸਕੇ ਨ ੂੰ  ਦ ੱ ਿ ਦੇਣ ਰਈ। 

19. ੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਯ ਗੁਣ ਨਾ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ (The basis of power is virtue, not power): ਉ ਦਾ 
ਸਵਚਾਯ ੀ ਸਕ ਸ਼ਾਕ ਆਣੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦ ਯਰਮਗ ਨਸੀਂ ਕਯੇਗਾ ਗੋਂ ਉਸ ਆਣੇ ਗ ਣਾਂ ਦੇ 
ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਰ ਸਜੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕਯੇਗਾ । ਇ ਰਈ ੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਯ ਸ਼ਕਤੀ 
ਨਸੀਂ ਗੋਂ ਯਾਜੇ ਦੇ ਨੈਸਤਕ ਅਤੇ ਚੂੰਗੇ ਗ ਣ ਸਣਗੇ । ਇ ਰਈ ਉਸ ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਅਸਧਕਾਯ 
ਸਦੂੰ ਦਾ ਸੈ ਸਕ ਉਸ ਫ ਯੇ ਸ਼ਾਕ ਦੇ ਸਵਯ ੱ ਧ ਕਰਾਂਤੀ ਕਯ ਕ ਦੇ ਸਨ ਜੇਕਯ ਉਸ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਟੀ ਉੱਤੇ 
ਖ਼ਯਾ ਨਸੀਂ ਉੱਤਯਦਾ। 

ਉਯਕਤ ਵਯਣਨ ਦੇ ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਅੀਂ ਕਸਸ ਕਦੇ ਸਾਂ ਸਕ ਕਨਸਪਊਸਸ਼ਸ਼ ਇੱਕ ਭਸਾਨ 

ਚੀਨੀ ਸਵਦਵਾਨ ੀ । ਉ ਦੇ ਸਵਚਾਯ ਅੱਜ ਵੀ ਫਸ ਤ ਾਯਥਕ ਸਨ । ਉ ਦ ਆਯਾ ਸਦੱਤੇ ਗ 
ਸਵਚਾਯਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ ’ ਉ ਦੇ ੈਯਕਾਯਾਂ ਨੇ ਕਨਸਪਊਸ਼ੀਅਵਾਦ  ਦੇ ਨਾਭ ਸੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 

ਭਾਸਜਕ-ਧਾਯਸਭਕ ਰਸਸਯ ਚਰਾਈ । ਉ ਨੇ ੱਚ , ਨੈਸਤਕਤਾ, ਭਾਨਵਵਾਦ, ਫਯਾਫਯਤਾ, ਰਭਾਤਭਾ 

ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਸਦ ਨ ੂੰ  ਆਣੇ ਸਵਚਾਯਾਂ ਦਾ ਆਧਾਯ ਫਣਾਇਆ। 
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