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ਅਗਨੁਤਾ
(AGNASUTA)
ਵੀਰਾਲ ਸਿੰ ਘ
ਸਾਇਕ ਰਫ਼ਰ
ਟ ਗਰਜੂਏਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਵਸਗਆਨ ਸਵਭਾਗ
ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਗ਼ ਬਸਾਦਰ ਖ਼ਾਲਾ ਕਾਲਜ਼
ਰੀ ਅਨਿੰਦੁਰ ਾਸਸਬ |
ਬਾਯਤੀ ਯਾਜਨੀਤਕ ਚਚਿੰ ਤਨ ਚਵਿੱ ਚ ਫਿੱ ਧ ਧਯਭ ਦੇ ਗਰਿੰ ਥਾਂ ਦਾ ਭਸਿੱ ਤਵੂਯਨ ਥਾਨ ਸੈ । ਬਾਵੇਂ ਇ ਦਾ ਕਈ ਵੀ ਰਤਿੱਖ
ਫੂਤ ਨਸੀਂ ਚਭਰਦਾ ਚਕ ਭਸਾਤਭਾ ਫਿੱ ਧ ਨੇ ਚਿੱ ਧੇ ਤਯ ’ਤੇ ਯਾਜਨੀਤਕ ਚਧਾਂਤ ਚਦਿੱ ਤੇ ਨ ਚਜਸੜੇ ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਨਾਰ
ਫਿੰ ਧਤ ਸਣ । ਯ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਜ , ਯਾਜ ਿੰ ਥਾਵਾਂ , ਧਾਯਚਭਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂਿੰ ਚਦਿੱ ਤੇ ਉਨਹਾਂ

ਦਾ ਜੇਕਯ

ਗਿੰ ਬੀਯ ਅਚਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਜਨੀਤਕ ਭਿੱ ਚਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱ ਰ ਰਿੱਬੇ ਜਾ ਕਦੇ ਸਨ

। ਫਿੱ ਧ

ਧਯਭ ਦੇ ਾਯੇ ਯਤਾਂ ਚਵਿੱ ਚੋਂ ਅਗਨੁਤਾ ਨੂਿੰ ਭਸਿੱ ਤਵੂਯਨ ਥਾਨ ਸਾਚਰ ਸੈ ਚਜ ਚਵਿੱ ਚ ਯਾਜ ਦੀ ਉਤਤੀ , ਰਫਿੰਧ
ਅਤੇ ਕਾਯਜਾਂ ਫਾਯੇ ਚਵਥਾਯ ਨਾਰ ਚਾਨਣਾ ਾਇਆ ਚਗਆ ਸੈ । ਅਗਨੁਤਾ ਚਵਿੱ ਚ ਰਾਤ ਚਵਚਾਯਾਂ ਨੂਿੰ ਅੀਂ ਸੇਠ
ਚਰਖੇ ਅਨਾਯ ਚਰਖ ਕਦੇ ਸਾਂ :
1. ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਤੀ ਦਾ ਸਧਾਂਤ (The principle of the origin of the state): ਯਾਜ ਦੀ ਉਤਤੀ ਦੇ
ਚਧਾਂਤ ਦੀ ਚਵਆਚਖਆ ਾਨੂਿੰ ‘ਅਗਨੁਤਾ’ ਦੇ ‘ਸਦਗਾ ਸਨਕਾਇਆ’ ਚਵਿੱ ਚੋਂ ਚਭਰਦੇ ਸਨ ਜ ਚਕ ਚਵਕਾਵਾਦੀ
ਚਧਾਂਤ ਨਾਰ ਭੇਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਚਜ ਅਨਾਯ ਯਾਜ ਦੀ ਉਤਤੀ ਨੂਿੰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਧਾਯਾਵਾਂ ਤੇ ਦ ਚਧਾਂਤਾਂ ਚਵਿੱ ਚ
ਵਯਚਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ । ਇਸ ਚਧਾਂਤ ਸਨ ‘ਬਰਸਸਮਿੰ ਡ ਦਾ ਸਵਕਾ ਅਤ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਤੀ ’ ਅਤੇ
‘ਮਨੁੁੱਖ ਦਾ ਸਵਕਾ ਅਤ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਤੀ’ ਇਨਹਾਂ ਦਨਾਂ ਚਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਆਣਾ-ਆਣਾ ਭਸਿੱ ਤਵ ਸੈ।
2. ਜੀਵ ਜਿੰ ਤੂਆਂ ਅਤ ਸਵਸ਼ਵ ਦੀ ਉਤਤੀ

(The Origin of the Living creatures and World):

ਅਗਨ ਦੇ ਅਨਾਯ ਕਝ ਭਾਂ ਗਜ਼ਯ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਿੱ ਕ ਅਚਜਸਾ ਭਾਂ ਆਇਆ ਚਕ ਕਦਯਤੀ ਚਨਮਭਾਂ
ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਆਯਾ ਿੰ ਾਯ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜਿੰ ਤੂਆਂ ਦਾ ਚਵਕਾ ਸਇਆ ਅਤੇ ਇ ਦਾ ਕਈ ਚਨਯਭਾਤਾ
ਨਸੀਂ ੀ । ਸ਼ਯੂ -ਸ਼ਯੂ ਚਵਿੱ ਚ ਉਤਿੰ ਨ ਸ ਾਯੇ ਇਨਾਨ ਆ ਚਵਿੱ ਚ ਫਯਾਫਯ ਨ

, ਯ ਸਰੀ -ਸਰੀ

ਆਣੇ ਕਯਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਹਾਂ ਚਵਚਕਾਯ ਚਵਖਯੇਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਚਗਆ । ਇਿੱ ਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਖਆ ਚਗਆ
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ਸੈ ਚਕ ਿੰ ਾਯ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਾਯ ਨਸ਼ਟ ਸਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਆਯਾ ਾਯੇ ਿੰ ਾਯ ਨੂਿੰ ਚਪਯ ਤੋਂ
ਫਣਾਇਆ ਚਗਆ। ਭਨਿੱ ਖ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜਿੰ ਤੂ ਬ ਇ ਚਵਕਾ ਦਾ ਸੀ ਚਿੱ ਟਾ ਸਨ।
3. ਇਨਾਨਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਸਵਤਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

The beginning of discrimination between

human beings): ਅਗਨ ਿੱ ਤਾ ਅਨਾਯ ਸ਼ਯੂ -ਸ਼ਯੂ ਚਵਿੱ ਚ ਭਨਿੱ ਖ ਚਸਣਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅਨਿੰਦਭਈ ਜੀਵਨ
ਫਤੀਤ ਕਯਦਾ ੀ । ਭਨਿੱ ਖ ਉੱਡ ਕਦਾ ੀ ਅਤੇ ਧਯਤੀ ਚਵਿੱ ਚ ਆ ਯਸੀਆਂ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਦੇਖ

ਕਦਾ ੀ,

ਯ ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਯਤੀ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਥਾਈ ਤਯ ’ਤੇ ਯਚਸਣ ਰਿੱ ਚਗਆ ਅਤੇ ਅਿੰ ਦਯੂਨੀ ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਬਾਵ ਕਾਯਨ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਚਭੜੀ ਦਾ ਯਿੰ ਗ ਫਦਰ ਚਗਆ । ਚਜ ਕਾਯਨ ਕਝ ਜੀਵ ਿੰ ਦਯ ਅਤੇ ਕਿੱ ਝ ਬਿੱ ਦੇ ਰਿੱਗਣ ਰਿੱਗ ਗ ,
ਕਝ ਚਿੰ ਗੇ ਯਚਸ ਗ ਅਤੇ ਕਝ ਭਾੜੇ ਫਣ ਗ। ਇ ਕਾਯਨ ਿੰ ਦਯ ਅਤੇ ਚਿੰ ਗੇ ਜੀਵ ਭਾੜੀ ਚਦਿੱ ਖ ਵਾਰੇ ਰ ਕਾਂ
ਦੀ ਆਰ ਚਨਾ ਕਯਨ ਰਿੱਗ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਚਿੱ ਧ ਸਿੰ ਦਾ ਸੈ ਚਕ ਸ਼ਯੂ ਚਵਿੱ ਚ ਚਕੇ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਚਵਤਕਯਾ ਨਸੀਂ
ੀ, ਯ ਸਰੀ - ਸਰੀ ਚਭੜੀ ਦੇ ਯਿੰ ਗ ਕਯਕੇ ਚਵਤਕਯਾ ਸਣਾ ਸ਼ਯੂ ਸ ਚਗਆ

। ਇੇ ਤਯਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਨਿੱ ਖ ਨੇ

ਗੈਯ-ਕਦਯਤੀ ਬਜਨ ਕਯਨਾ ਸ਼ਯੂ ਕਯ ਚਦਿੱ ਤਾ ਉ ਚਵਿੱ ਚ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਅਤੇ ਕਯੂਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ
ਭਨਿੱ ਖ ਦੇ ਇ ਭਾਚਜਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਗੀਆਂ

। ਚਪਯ

-ਭਾੜੀਆਂ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਨੂਿੰ ਚਨਮਿੰ ਤਚਯਤ ਕਯਨ ਰਈ

ਭਾਚਜਕ ਨੇਤਾ ਚਣੇ ਗ।
4. ਇਨਾਨ ਅਤ ਉ ਦੀਆਂ ਭਜਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਸਵਕਾ

(Development in man and his

eating habits): ਅਗਨਤਾ ਅਨਾਯ ਸ਼ਯੂ ਚਵਿੱ ਚ ਭਨਿੱ ਖ ਕਦਯਤੀ ਬਜਨ ਖਾਂਦਾ ੀ ਜ ਚਕ ਉ ਨੂਿੰ
ਤਿੰ ਦਯਤ ਯਿੱ ਖਦਾ ੀ ਯ ਸਰੀ-ਸਰੀ ਉ ਦੀ ਬਿੱ ਖ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਜਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਕਯਨੀ
ਸ਼ਯੂ ਕਯ ਚਦਿੱ ਤੀ। ਸਰੀ-ਸਰੀ ਉ ਚਵਿੱ ਚ ਬਜਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ੈਦਾ ਸਿੰ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਚਜ ਕਯਕੇ
ਚਾਵਰ ਉ ਦਆਯਾ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਵਾਰਾ ਬ ਤੋਂ ਭਸਿੱ ਤਵੂਯਨ ਬਜਨ ਫਣ ਚਗਆ

। ਇ ਕਾਯਨ ਕਯਕੇ

ਭਨਿੱ ਖ ਦੇ ਯੀਯ ਚਵਿੱ ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਯਹਾਂ ਦੇ ਚਵਕਾਯ ਆਉਣੇ ਸ਼ਯੂ ਸ ਗ।
5. ਲੈਂ ਸਗਕ ਬਿੰ ਧ ਅਤ ਮਾਜ ਦਾ ਗਠਨ

(Sexual relations and society formation): ਭਨਿੱ ਖ

ਫਰਚਸਭਿੰ ਡ ਦੇ ਚਵਕਾ ਦੇ ਸ਼ਯੂ ਤੋਂ ਸੀ ਸੋਂਦ ਚਵਿੱ ਚ ੀ ਯ ਉਨਹਾਂ ਚਵਿੱ ਚ ਚਰਿੰਗਕ ਚਵਕਾ ਨਸੀਂ ਸਇਆ ੀ । ਚਜ
ਕਯਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਭਯਦ ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸੀ ਕਈ ਔਯਤ। ਜਦੋਂ ਰਿੰਫੇ ਅਯੇ ਤਿੱ ਕ ਭਨਿੱ ਖ ਨੇ ਚਾਵਰਾਂ ਨੂਿੰ ਆਣੇ
ਬਜਨ ਚਵਿੱ ਚ ਵਯਚਤਆ ਚਪਯ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਯੀਯਕ ਫਨਾਵਟ ਚਵਿੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਔਯਤ ਅਤੇ
ਭਯਦ ਦੀ ਚਸਚਾਣ ਚਭਰੀ। ਚਪਯ ਇ ਧਯਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਚਸਰੇ ਜੜੇ ਚਵਚਕਾਯ ਚਰਿੰਗੀ ਫਿੰ ਧ ਥਾਤ ਸ
ਗ। ਚਜ ਤੋਂ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਔਰਾਦਾਂ ਸਣੀਆਂ ਸ਼ਯੂ ਸ ਗਈਆਂ

। ਇਨਹਾਂ ਔਰਾਦਾਂ ਨੇ ਆਣੇ -ਆਣੇ ਘਯ
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ਫਣਾਉਣੇ ਸ਼ਯੂ ਕਯ ਚਦਿੱ ਤੇ ਅਤੇ ਯਿੰ ਗ ਦੇ ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਵਿੱ ਖ- ਵਿੱ ਖ ਗਯਿੱ  ਫਣਾ ਕੇ ਯਚਸਣ ਰਿੱਗੇ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਯਿੰ ਗ
ਅਤੇ ਚਭੜੀ ਦੇ ਆਧਾਯ

’ਤੇ ਭਨਿੱ ਖ ਨੇ ਵਿੱ ਖ -ਵਿੱ ਖ ਯਚਸਣਾ ਸ਼ਯੂ ਕਯ ਚਦਿੱ ਤਾ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਖਯੇ ਭਾਜ ਦੀ

ਥਾਨਾ ਕੀਤੀ।
6. ਸਨਿੱਜੀ ਿੰ ਤੀ ਦੀ ਉਤਤੀ (Origin of personal property): ਸ਼ਯੂਆਤ ਚਵਿੱ ਚ ਅਚਜਸਾ ਕਈ ਕਾਯਨ
ਭਜੂਦ ਨਸੀਂ ੀ ਚਕ ਭਨਿੱ ਖ ਇਿੱ ਕ ਭਾਜ ਚਵਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਸ ਕੇ ਯਚਸਿੰ ਦੇ

। ਇ ਰਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਇਕਿੱ ਰੇ ਅਤੇ

ਤਿੰ ਤਯ ਯਚਸਣਾ ਿੰ ਦ ੀ । ਚਯ ਭਨਿੱ ਖ ਚਜ ਬਾਈਚਾਯੇ ਨਾਰ ਫਿੰ ਚਧਤ ਸਿੰ ਦੇ ਨ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਭਦਦ ਰੈ
ਰੈਂ ਦੇ ਨ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਿੱ ਕ ਭਾਜ ਦੀ ਸ਼ਯੂਆਤ ਚਕਵੇਂ ਸਈ

? ਇਸ ਨਸੀਂ ਚਕਸਾ ਜਾ ਕਦਾ । ਯ ਇਸ

ਜ਼ਯੂਯ ਸੈ ਚਕ ਭਨਿੱ ਖ ਸ਼ਯੂ ਚਵਿੱ ਚ ਨੈਚਤਕ ਫਿੰ ਧਾਂ ਕਯਕੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਸ ਅਤੇ ਸਰੀ -ਸਰੀ ਅਿੰ ਚਤਭ ਯੂ ਭਾਜ ਸੋਂਦ
ਚਵਿੱ ਚ ਆਇਆ। ਇੇ ਤਯਹਾਂ ਸਰੀ -ਸਰੀ ਭਨਿੱ ਖ ਨੂਿੰ ਬਜਨ ੈਦਾ ਕਯਨਾ ਅਤੇ ਉ ਨੂਿੰ ਇਕਿੱ ਠਾ ਕਯਕੇ ਯਿੱ ਖਣਾ
ਆ ਚਗਆ । ਚਜ ਨਾਰ ਚਸਰੀ ਵਾਯ ਭਨਿੱ ਖ ਨੇ ਅਨਾਜ ਨੂਿੰ ਾਂਝੀ ਿੰ ਤੀ ਦੇ ਤਯ

ਉੱਤੇ ਯਿੱ ਖਣਾ ਸ਼ਯੂ

ਕੀਤਾ।ਚਪਯ ਚਯਵਾਯ ਨਾਂ ਦੀ ਿੰ ਥਾ ਨੇ ਜਨਭ ਚਰਆ ਅਤੇ ਸਯ ਇਿੱ ਕ ਭੈਂਫਯ ਨੂ ਉ ਦਾ ਚਸਿੱ ਾ ਚਭਰਣਾ ਸ਼ਯੂ
ਸ ਚਗਆ। ਇਸ ਚਸਿੱ ਾ ਨੈਚਤਕ ਆਧਾਯ ਉੱਤੇ ਆਧਾਚਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੀ ।ਜਦੋਂ ਕਈ ਇਕ ਭੈਂਫਯ ਭਾਚਜਕ
ਨੈਚਤਕਤਾ ਨੂਿੰ ਤੜਦਾ ੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਾਂਝੀਵਾਰਤਾ ਖਤਭ ਸ ਜਾਂਦੀ ੀ । ਇ ਦੇ ਨਾਰ ੂਿੰ ਜੀ ਨੂਿੰ ਜਾਂ ਿੰ ਤੀ ਨੂਿੰ
ਰੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਸਿੰ ਦੇ ਨ।
7. ਮਨੁੁੱਖੀ ਮਾਜ ਸਵੁੱ ਚ ਲੀਡਰਸਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਤੀ (Leadership or the Origin of a King in
Human Society): ਅਗਨਤਾ ਅਨਾਯ ਜਦੋਂ ਭਨਿੱ ਖ ਚਵਿੱ ਚ ਨੈਚਤਕਤਾ ਖ਼ਤਭ ਸ ਗਈ ਚਪਯ ਿੰ ੂਯਨ
ਭਾਜ ਵੀ ਖ਼ਤਭ ਸ ਚਗਆ । ਰ ਕ ਵੈ -ਕੇਂਦਚਯਤ ਅਤੇ ਸਿੰ ਕਾਯੀ ਸ ਗ । ਚਪਯ ਚਜਸੜੇ ਚਿੰ ਗੇ ਅਤੇ ਭਝਦਾਯ
ਰ ਕ ਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂਿੰ ਨੈਚਤਕਤਾ ਥਾਤੀ ਰਈ ਰ ਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਰੀਡਯ ਚਣ ਚਰਆ

। ਨਅਤਕਾਯਾਂ ਤੋਂ

ਇਰਾਵਾ ਦੂਚਜਆਂ ਦੀ ਿੰ ਤੀ ਨੂਿੰ ਨਕਾਨ ਜਾਂ ਚਯੀ ਕਯਨ ਵਾਚਰਆਂ ਨੂਿੰ ਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਯਾਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਕ
ਨੂਿੰ ੌਂਚਆ ਚਗਆ । ਰ ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਯਜ ਕਯਨ ਫਦਰੇ ਯਾਜੇ ਨੂਿੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਝ ਚਸਿੱ ਾ ਚਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣ ਰਿੱਚਗਆ

।

ਉ ਚਣੇ ਸ ਚਵਅਕਤੀ ਨੂਿੰ ਵਿੱ ਧ ਸੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਚਧਕਾਯ ਚਦਿੱ ਤੇ ਗ । ਚਜ ਕਯਕੇ ਉ ਨੂਿੰ ਯਾਜੇ ਦੀ ਦਵੀ
ਚਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਚਕਸਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ ਚਕ ਰ ਕ ਆਣਾ ਸ਼ਾਕ ਆ ਚਣਦੇ ਨ, ਚਜ ਦਾ ਭਿੱ ਖ
ਕਿੰ ਭ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂਿੰਨ ਚਵਵਥਾ ਫਣਾ ਕੇ ਯਿੱ ਖਣਾ ੀ।
8. ਮਨੁੁੱਖਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (The beginning of the classification between
human beings): ਭਾਚਜਕ ਚਥਤੀਆਂ ਚਵਿੱ ਚ ਚਯਵਯਤਨ ਦੇ ਨਾ

ਰ ਭਾਚਜਕ ਫਣਤਯ ਚਵਿੱ ਚ ਵੀ
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ਤਫਦੀਰੀ ਆਈ। ਭਨਿੱ ਖਾਂ ਨੂਿੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜ ਚਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਕਿੰ ਭਾਂ ਕਯਕੇ ਚਾਯ ਵਯਗਾਂ ਚਵਿੱ ਚ ਵਿੰ ਚਡਆ
ਚਗਆ। ਚਜਸੜਾ ਭੂਸ ਸ਼ਾਕਾਂ ਅਤੇ ਮਚਧਆਂ ਦਾ ੀ ਉਨੂਿੰ ਕਸ਼ਿੱ ਤਯੀ, ਧਾਯਚਭਕ ਕਿੰ ਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਰ ਕਾਂ ਦੇ
ਭੂਸ ਨੂਿੰ ਫਰਾਸਭਣ, ਵਾਯੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਨੂਿੰ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਭਜ਼ਦੂਯਾਂ ਦੇ ਭੂਸ ਨੂਿੰ ਸ਼ੂਦਯ ਚਕਸਾ ਜਾਣ
ਰਿੱਚਗਆ। ਯ ਇਸ ਵਿੰ ਡ ਿੱ ਕੀ ਨਸੀਂ ੀ। ਇਿੱ ਕ ਭੂਸ ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਦੂਜੇ ਭੂਸ ਦੇ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਕਯ ਕਦਾ
ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂਸ ਚਵਿੱ ਚ ਆਣੀ ਮਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਕਦਾ ੀ।
9. ਰਾਜ ਦ ਟੀਚ ਜਾਂ ਕਿੰ ਮ (Goals and duties of state): ਬਾਵੇਂ ਚਕ ਫਧੀ ਾਚਸਤ ਚਿੱ ਧੇ ਤਯ ’ਤੇ ਯਾਜ ਦੇ
ਕਿੰ ਭਾਂ ਜਾਂ ਟੀਚਚਆਂ ਫਾਯੇ ਗਿੱ ਰ ਨਸੀਂ ਕਯਦਾ ਚਪਯ ਵੀ ਅਗਨਤਾ ਚਵਿੱ ਚ ਯਾਜ ਫਾਯੇ ਕਾਪੀ ਕਝ ਚਭਰ ਜਾਂਦਾ
ਸੈ। ਇ ਚਵਿੱ ਚ ਚਰਚਖਆ ਚਗਆ ਸੈ ਚਕ ਯਾਜਾ ਅਿੰ ਚਤਭ ਯੂ ਚਵਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਰਈ ਜਵਾਫਦੇਸ ਸੈ । ਚਿੰ ਗੇ ਯਾਜ ਦਾ
ਇਸ ਭਿੱ ਖ ਕਿੰ ਭ ਸੈ ਚਕ ਉਸ ਫਯਾਫਯਤਾ ਨੂਿੰ ਥਾਚਤ ਕਯੇ ਅਤੇ ਨਾ -ਫਯਾਫਯੀ ਨੂਿੰ ਖਤਭ ਕਯੇ । ਇੇ ਤਯਹਾਂ
ਯਾਜ ਦੇ ਕਿੰ ਭਾਂ ਦਾ ਭਤਰਫ ਸੈ ਚਕ ਧਯਭ ਅਤੇ ਚਨਆਂ ਦੀ ਥਾਤੀ ਯਾਜ ਦਆਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ ।
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਯਾਜ ਨੂਿੰ

ਅਚਜਸਾ ਵਾਤਾਵਯਨ ਕਾਇਭ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਚਜ ਚਵਿੱ ਚ ਰ ਕ ਚਦਭਾਗੀ

,

ਨੈਚਤਕ ਅਤੇ ਯੀਯਕ ਤਯ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਸ ਕਣ । ਇ ਦੇ ਨਾਰ ਸੀ ਰ ਕਾਂ ਚਵਿੱ ਚ ਚਿੰ ਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ੈਦਾ
ਕਯਨਾ ਵੀ ਯਾਜ ਦਾ ਕਿੰ ਭ ਸੈ।
10. ਰਾਜ ਜਾਂ ਸ਼ਾਕ ਦ ਗੁਣ (Qualities of a King): ਅਗਨਤਾ ਅਨਾਯ ਯਾਜੇ ਨੂਿੰ ਦਾਨੀ ਯਖ ਸਣਾ
ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਯਾਜੇ ਨੂਿੰ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਯਿੱ ਚਖਆ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ । ਚਿੰ ਗੇ ਕਿੰ ਭ ਕਯਨ ਵਾਰੇ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਇਤਾ
ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ । ਚਿੰ ਗੇ ਚਵਵਸਾਯ ਨੂਿੰ ਕਾਇਭ ਯਿੱ ਖਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਉ ਨੂਿੰ ਆਣੇ ਨੇਕ ਚਵਵਸਾਯ ਨਾਰ
ਜਨਤਾ ਰਈ ਚਭਾਰ ਕਾਇਭ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ । ਯਾਜ ਨੂਿੰ ਚਨਸ਼ਕਾਭ ੇਵਕ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਚਫਨਾਂ
ਚਕੇ ਰਾਰਚ ਦੇ ਕਿੰ ਭ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਸਯ ਭੇਂ ਉ ਨੂਿੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਿੱ ਖ ਅਤੇ ਅਯਾਭ
ਨੂਿੰ ਚਤਆਗਣ ਰਈ ਚਤਆਯ ਯਚਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਚਕ ਉ ਨੂਿੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਆਣੇ
ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਰਵਾਸ ਨਸੀਂ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ । ਉ ਨੂਿੰ ਸਭੇਸ਼ਾਂ ਿੱ ਚ ਫਰਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਉਸ ਚਨਭਯਤਾ
ਬਯੂਯ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਉ ਨੂਿੰ ਤ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਾਦਾ ਜੀਵਨ ਚਜਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਉ
ਨੂਿੰ ਗਿੱ ਾ ਨਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਗੋਂ ਉ ਨੂਿੰ ਠਿੰਡੇ ਚਦਭਾਗ ਨਾਰ ਪੈਰੇ ਕਯਨੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਚਦਆਰੂ
ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਉ ਨੂਿੰ ਭਸ਼ਚਕਰਾਂ ਦਾ ਾਸਭਣਾ ਧੀਯਜ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਉ ਨੂਿੰ ਸਭੇਸ਼ਾ ਉਸ
ਕਿੰ ਭ ਕਯਨੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ ਜ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਰਈ ਸਣ

। ਉ ਨੂਿੰ ਖੇਤੀਫਾੜੀ ਨੂਿੰ ਉਤਸ਼ਾਚਸਤ ਕਯਨਾ

ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਉ ਨੂਿੰ ਆਣੇ ਅਚਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂਿੰ ਵੀ ਚਿੰ ਗੇ ਕਿੰ ਭ ਕਯਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਚਸਤ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ,
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ਚਜ ਰਈ ਉ ਨੂਿੰ ਇਨਾਭ ਦੇਣੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ । ਉ ਨੂਿੰ ਰ ਕਾਂ ਚਵਿੱ ਚ ਭਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਤਾ ੈਦਾ ਕਯਨੀ
ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ। ਉਸ ਇਿੱ ਕ ਚਿੰ ਗਾ ਫਰਾਯਾ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਜ ਰ ਕ ਉਨੂਿੰ ਣਨ ਅਤੇ ਉ ਉੱਤੇ ਚਵਸ਼ਵਾ
ਕਯਨ। ਉ ਨੂਿੰ ਫਯੇ ਕਿੰ ਭਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਚਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ।
11. ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਗੁਣ (Qualities in Citizens): ਚਜਸ ਚਜਸੇ ਗਣਾਂ ਦੀ ਆ ਯਾ ਜੇ ਚਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ
ਉਸੀ ਗਣਾਂ ਦੀ ਆ ਆਭ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਰਜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈ । ਯਾਜੇ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਜਨਤਾ ਚਦਆਰੂ , ਿੱ ਚ
ਫਰਣ ਵਾਰੀ, ਨੈਚਤਕ, ਚਿੰ ਗੀ,ਅਚਸਿੰ ਕ, ਬਰਾਈ ਅਤੇ ਦਾਨ ਆਚਦ ਕਯਨ ਵਾਰੀ ਸਣੀ ਚਾਸੀਦੀ ਸੈ । ਇੇ ਰਈ
ਚਕਸਾ ਚਗਆ ਸੈ ਚਕ ਚਜਸ ਚਜਸੀ ਰਜਾ ਸਵੇਗੀ ਉਸ ਚਜਸਾ ਯਾਜਾ ਸਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਜਸ ਚਜਸਾ ਯਾਜਾ ਸਵੇਗਾ ਉਸ
ਚਜਸੀ ਸੀ ਰਜਾ ਸਵੇਗੀ।
12. ਅਰਾਧ ਬਿੰ ਧੀ ਜ਼ਾ ਦੀ ਸਵਵਥਾ

(Provision of criminal punishment): ਅਗਨ-ਤਾ ਚਵਿੱ ਚ

ਅਯਾਧ ਫਿੰ ਧੀ ਵੀ ਚਵਚਾਯ ਚਦਿੱ ਤੇ ਗ ਸਨ । ਚਜ ਅਨਾਯ ਅਯਾਧ ਆਭ ਤਯ ਉੱਤੇ ਭਨਿੱ ਖੀ ਚਵਕਾਯਾਂ
ਕਾਭ, ਕਰਧ , ਭਸ , ਰ ਬ , ਸਿੰ ਕਾਯ ਕਯਕੇ ਸਿੰ ਦੇ ਸਨ । ਇ ਰਈ ਭਨਿੱ ਖ ਨੂਿੰ ਕਯਭ ਅਤੇ ਫਚਨਾਂ ਦਆਯਾ ਚਸਿੰ ਾ
ਕਯਨਾ ਵੀ ਅਯਾਧ ਸੈ । ਚਕੇ ਫਾਯੇ ਫਯਾ ਚਣਾ ਅਤੇ ਕਯਨਾ ਜਾਂ ਕਚਸਣਾ ਵੀ ਅਯਾਧ ਸੈ । ਭਸਾਤਭਾ ਫਿੱ ਧ
ਅਨਾਯ ਅਯਾਧੀ ਨੂਿੰ ਨਯਤ ਨਸੀਂ ਕਯਨੀ ਚਾਸੀਦੀ ਗੋਂ ਉ ਨੂਿੰ ਸ਼ਯਚਭਿੰ ਦਾ ਕਯਕੇ ਚਪਯ ਉ ਨੂਿੰ ਆਭ
ਜੀਵਨ ਚਜਊਣ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਚਸਤ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਭਨਿੱ ਖ ਨੂਿੰ ਚਗਆਨ ਦਆ ਯਾ ਉ ਨੂਿੰ ਉਤਸ਼ਾਚਸਤ
ਕਯਕੇ ਉ ਚਵਿੱ ਚੋਂ ਅਯਾਧੀ ਰਚਵਯਤੀ ਨੂਿੰ ਖਤਭ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ । ਉ ਨੂਿੰ ਯੀਯਕ ਦਿੰ ਡ ਨਸੀਂ ਚਦਿੱ ਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਨਿੱ ਖ ਚਵਿੱ ਚੋਂ ਅਯਾਧੀ ਰਚਵਯਤੀ ਨੂਿੰ ਕਿੱ ਢ ਕੇ ਉ ਚਵਿੱ ਚ ਭਾਚਜਕ ਗਣਾਂ ਨੂਿੰ
ਉਤਿੰ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ ਅਤੇ ਅਯਾਧ ਨੂਿੰ ਜੜੋਂ ਖਤਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸੈ।
13. ਭਨਿੱ ਖੀ ਅਚਧਕਾਯਾਂ ਫਿੰ ਧੀ ਚਵਚਾਯ : ਅਗਨਤਾਅਨਾਯ ਭਨਿੱ ਖ ਨੂਿੰ ਯਾਜਨੀਚਤਕ ,ਆਯਚਥਕ ਅਤੇ ਧਾਯਚਭਕ
ਤਿੰ ਤਯਤਾ ਦੇ ਅਚਧਕਾਯ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦੇ ਸਨ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਸਯ ਭਨਿੱ ਖ ਨੂਿੰ ਭਾਨਤਾ ਦਾ ਅਚਧਕਾਯ ਵੀ ਰਾਤ
ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ ਚਕਉਂਚਕ ਤਿੰ ਤਯ ਅਤੇ ਾਭਾਨ ਭਨਿੱ ਖ ਸੀ ਅਰ ਚਵਿੱ ਚ ਭਨਿੱ ਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕਦਾ ਸੈ।
14. ਇਤਰੀ ਅਤ ਮਰਦਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ

(Equality between men and women): ਅਗਨ-ਤਾ

ਅਨਾਯ ਭਯਦ ਅਤੇ ਇਤਯੀ ਚਵਚਕਾਯ ਕਈ ਅਿੰ ਤਯ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸੈ । ਦਨੋਂ ਸੀ ਭਾਨ ਸਨ
ਚਕਉਂਚਕ ਸ਼ਯੂ ਚਵਿੱ ਚ ਭਨਿੱ ਖ ਨੇ ਚਯ ਇਿੱ ਕ ਭਨਿੱ ਖ ਦੇ ਤਯ

’ਤੇ ਜਨਭ ਚਰਆ ੀ ।ਸਰੀ-ਸਰੀ ਉ ਦੇ ਖਾਣ

ੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਯਕੇ ਭਨਿੱ ਖ ਅਤੇ ਇਤਯੀ ਚਵਚਕਾਯ ਅਿੰ ਤਯ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਰਿੱਚਗਆ ਯ ਚਪਯ ਵੀ
ਭਜੂਦਾ ਭੇਂ ਦੇ ਚਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਤਯੀ ਅਤੇ ਭਯਦ ਚਵਿੱ ਚ ਕਈ ਅਿੰ ਤਯ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ।
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15. ਜਾਤ-ਾਤ ਦਾ ਸਵਰਧ (Views against casteism): ਅਗਨ ਤਾ ਚਵਿੱ ਚ ਜਾਤ -ਾਤ ਦਾ ਚਵਯਧ ਕੀਤਾ
ਚਗਆ ਸੈ। ਇ ਅਨਾਯ ਸ਼ਯੂ ਚਵਿੱ ਚ ਚਾਯ ਵਯਣ ਕਿੰ ਭ ਦੇ ਆਧਾਯ ਉੱਤੇ ਫਣਾ ਗ ਨ ਜ ਚਕ ਫਾਅਦ ਚਵਿੱ ਚ
ਜਨਭ ’ਤੇ ਆਧਾਚਯਤ ਸ ਗ । ਇ ਰਈ ਭਨਿੱ ਖ ਚਯ ਭਨਿੱ ਖ ਦੇ ਤਯ ਉੱਤੇ ਜਨਭ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ ਨਾ ਚਕ ਉਸ
ਚਕੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਚਕੇ ਧਯਭ ਚਵਿੱ ਚ ਜਨਭ ਰੈਂ ਦਾ ਸੈ । ਇ ਕਯਕੇ ਾਯੀ ਭਨਿੱ ਖਤਾ ਨੂਿੰ ਾਭਾਨ ਭਿੰ ਨਣਾ ਚਾਸੀਦਾ
ਸੈ ਚਕਉਂਚਕ ਾਯੇ ਭਨਿੱ ਖ ਾਭਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਚਵਿੱ ਚ ਜਾਤ-ਾਤ ਦੇ ਚਨਮਭ ਨਸੀਂ ਸਣੇ ਚਾਸੀਦੇ ।
ਉਯਕਤ ਵਯਨਣ ਦੇ ਆਧਾਯ ’ਤੇ ਅੀਂ ਕਚਸ ਕਦੇ ਸਾਂ ਚਕ ਅਗ ਨ-ਤਾ ਚਵਿੱ ਚ ਚਦਿੱ ਤੇ ਗ ਚਵਚਾਯ ਉੱਚਕਟੀ ਦੇ ਸਨ । ਚਜ ਨੇ ਉ ਭੇਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤਕ , ਆਯਚਥਕ ਅਤੇ ਭਾਚਜਕ ਦਸ਼ਾ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਚਦਿੱ ਤੀ ਸੈ ।ਇ
ਚਵਿੱ ਚ ਚਵਥਾਯ ਨਾਰ ਯਾਜ ਦੇ ਜਨਭ ਅਤੇ ਚਵਕਾ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਚਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੈ ਅਤੇ ਨਾਰ ਸੀ ਭਨਿੱ ਖ ਦੇ ਜਨਭ
ਅਤੇ ਚਵਕਾ ਫਾਯੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਚਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੈ ਅਤੇ ਉ ਭੇਂ ਦੇ ਭਾਜ ਦੀ ਫਣਤਯ ਫਾਯੇ ਦਿੱ ਚਆ ਚਗਆ ਸੈ

।

ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਸ ਗਰਿੰ ਥ ਯਾਤਨ ਬਾਯਤੀ ਯਾਜਨੀਤਕ ਚਚਿੰ ਤਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਭਸਾਨ ਭਾ ਸੈ।
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