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ਭਗਤ ਕਬੀਰ
(Bhagat Kabir)
ਵੀਰਾਲ ਸਿੰ ਘ
ਸਾਇਕ ਰਰ
ਟ ਗਰਜੂਏਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਵਸਗਆਨ ਸਵਭਾਗ
ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਗ਼ ਬਸਾਦਰ ਖ਼ਾਲਾ ਕਾਲਜ਼
ਰੀ ਅਨਿੰਦੁਰ ਾਸਸਬ |
ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ੰ ਦਯਵੀਂ ਦੀ ਦ ਬਾਯਤੀ ਯਸੱ ਵਾਦੀ ਕਵੀ ਨ । ਕੁਝ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਾਯ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਖਤਾਂ

ਵਸੰ ਦੂਤਵ ਦੀ ਬਗਤੀ ਰਵਸਯ ਤੋਂ ਰਬਾਵਵਤ ਨ । ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਭਾਨੰਦ ਦਾ ਵਸਰਾ ਚਰਾ ਵੀ ਭੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ

ਸ। ਫਸੁਤ ਾਯ ਵਸੰ ਦੂ ਵਵਦਵਾਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ੁਧਾਯਵਾਦੀ ਅਤ ਭਸਾਨ ਬਗਤ ਭੰ ਨਦ ਸਨ । ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੀ

ਫਸੁਤ ਾਯੀ ਫਾਣੀ ਰੀ ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਾਵਸਫ ਵਵੱ ਚ ਵੀ ਦਯਜ ਸ । ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਯਾ ਵਰਖ ਗ ਦਸ ਫਸੁਤ ਰਵੱ ਧ ਸਨ ।
ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਉ ਭੇਂ ਦ ਵਸੰ ਦੂ ਅਤ ਭੁਵਰਭ ਧਯਭਾਂ ਵਵੱ ਚ ਰਚਵਰਤ ਕਯਭਕਾਂਡਾਂ ਅਤ ਅੰ ਧ -ਵਵਸ਼ਵਾਾਂ ਦਾ ਖੰ ਡਨ
ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਉ ਭੇਂ ਦ ਯਾਜਨੀਤਕ , ਆਯਵਥਕ ਅਤ ਭਾਵਜਕ ਸਾਰਾਤਾਂ ਉੱਤ ਵਵਥਾਯੂਯਵਕ ਚਾਨਣਾ
ਾਇਆ। ਇ ਰਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ੰ ਦਯਵੀਂ ਦੀ ਦਾ ਭਸਾਨ ਵਵਚਾਯਕ ਸਣ ਦਾ ਭਾਣ ਵੀ ਰਾਤ ਸ ।

ਵੀ

ਜੀਵਨ (Life): ਕਫੀਯ ਜੀ ਦ ਜੀਵਨ ਕਾਰ ਫੰ ਧੀ ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਦ ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ ਵਵਚਾਯ ਸਨ । ਕੁਝ ਵਵਦਵਾਨ
ਕਫੀਯ ਜੀ ਦਾ ਭਾਂ 1398-1448 ਈਵੀ ਭੰ ਨਦ ਸਨ ਅਤ ਕੁਝ 1440-1518 ਈਵੀ ਭੰ ਨਦ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਦ ਜਨਭ
ਫੰ ਧੀ ਵੀ ਕਈ ਕਸਾਣੀਆਂ ਰਚੱਵਰਤ ਸਨ । ਉਨਹਾਂ ਦ ਕੁਝ ਯਕਾਯਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭੰ ਨਣਾ ਸ ਵਕ ਕਫੀਯ ਜੀ ਇੱ ਕ ਤਰਾਫ
ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਭਰ ਨ, ਵਜੱ ਥ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੰ ਭ ਫੱ ਚ ਦ ਯੂ ਵਵੱ ਚ ਵਯਗ ਤੋਂ ਇੱ ਕ ਕਭਰ ਦ ਪੁੱ ਰ ਉੱਤ ਬਵਜਆ ਵਗਆ ੀ ,
ਇੱ ਕ  ਤੀ-ਤਨੀ ਦਾ ਜੜਾ ੀ ਜ

ਸਯ ਯਜ਼ ਉ ਤਰਾਫ ’ਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਯਨ ਜਾਂਦਾ ੀ । ਇੱ ਕ ਵਦਨ ਅਚਾਨਕ

ਵਯ-ਵਯ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਫ ਵਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਭਰ ਦ ਪੁੱ ਰ ਉੱਯੋਂ ਨਵ -ਜੰ ਭ ਫੱ ਚ ਦ ਯੂ ਵਵੱ ਚ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਵਭਰ ।
ਉ ਜੜ ਨੇ ਵਪਯ ਉ ਫੱ ਚ ਨੂੰ ਭੁਵਰਭ ਘਯਾਣ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ਾਵਭਰ ਕਯ ਵਰਆ ਕੁਝ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭੰ ਨਣਾ ਸ ਵਕ ਇਸ

ਜੜਾ ਵਸਰਾਂ ਵਸੰ ਦੂ ੀ , ਯ ਆਧੁਵਨਕ ਵਵਦਵਾਨ ਇ ਭੱ ਤ ਦਾ ਖੰ ਡਨ ਕਯਦ ਸਨ । ਕੁਝ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭੰ ਨਣਾ ਸ

ਵਕ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦ ਭਾ ਉਸਨਾ ਦ ਜਨਭ ਤੋਂ ਕੁਝ ਭਾਂ ਵਸਰਾਂ ਸੀ ਇਰਾਭ ਧਯਭ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ਾਵਭਰ ਸ ਨ ।
ਇ ਰਈ ੰ ਬਾਵਵਤ ਤਯ ਤ ਉਸ ਇਰਾਵਭਕ ਰੰ ਯਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨ ਅਤ ੰ ਬਾਵਤ ਤਯ ’ਤ ਵਸੰ ਦੂ ਧਯਭ ਦ
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ਨਾਥ (ਵ਼ਿਵ ਮਗੀ ਵਧਾਂਤਾਂ ) ਕੂਰ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯ ਯਸ ਨ । ਵਵਆਕ ਤਯ ’ਤ ਇਸ ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ ਵਕ
ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਨਭ 1398 ਈਵੀ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵ ਜੀ ਤੋਂ 71ਾਲ ਸਸਲਾਂ) ਨੂੰ ਸਇਆ ੀ। ਕਫੀਯ ਜੀ ਦ ਜਨਭ ਦੀ
ਤਯਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਤ ਫੰ ਧੀ ਵੀ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਵਵੱ ਚ ਭੱ ਤਬਦ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ

। ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੂੰ ਭੰ ਨਣ ਵਾਵਰਆਂ ਦਾ

ਕਵਸਣਾ ਸ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਤ 1518 ਈਵੀ ਵਵੱ ਚ ਸਈ ੀ। ਉ ਭੇਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਰੱਗਬਗ 120 ਾਰ ੀ। ਯ
ਸਜ਼ਾਰੀ ਰਸ਼ਾਦ ਸਤਰਵਦੀ ਅਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖਜੀ ਸਾਰਲ ਟ ਅਨੁਾਯ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੀ ਭਤ ਰਗਬਗ 1448 ਵਵੱ ਚ ਸ
ਗਈ ੀ।
ਇ ਅਵਧਨ ਤੋਂ ਇਸ ਾਸਭਣ ਆਉਂਦਾ ਸ ਵਕ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦ ਜਨਭ ਅਤ ਭਤ ਫੰ ਧੀ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਵਵਚਕਾਯ
ਵਵਆਕ ਭਤਬਦ ਨ , ਯ ਵਜ਼ਆਦਾਤਯ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਭੰ ਨਣਾ ਸ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਨਭ
ਵਵਚਕਾਯ ਉੱਤਯ ਰਦਸ਼ ਦ ਰਤਾਗੜਹ ਵਵੱ ਚ ਸਇਆ ੀ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਤ ਰਗਬਗ 1518

1440-1448 ਦ
ਈਵੀ ਨੂੰ ਭੱ ਘਯ ,

ਉੱਤਯ ਰਦਸ਼ ਵਵੱ ਚ ਸਈ । ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੱ ਵਖਆਵਾਂ ਦ ਕਾਯਨ ਵਸੰ ਦੂ ਅਤ ਭੁਰਭਾਨ ਦਨੋਂ ਸੀ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ

ਆਣਾ ਗੁਯੂ ਭੰ ਨਦ ਨ । ਵਜ ਕਯਕ ਅੱ ਜ ਵੀ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੀ ਮਾਦ ਵਵੱ ਚ ਭੰ ਦਯ ਅਤ ਕਫਯ ਦਨੋਂ ਸੀ ਭੱ ਘਯ ਵਵੱ ਚ
ਅੱ ਜ ਵੀ ਭਜੂਦ ਸਨ।
ਰਚਨਾ (Work):
ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦ ਕਾਯਜਾਂ ਦਾ ੰ ਗਰਵਸ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਸੁੰ ਦਾ ਆਇਆ ਸ । ਬਾਯਤ ਦ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਖਤਯਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਯਹਾਂ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਭਝ ਅਨੁਾਯ ਉਨਹਾਂ ਦ ਕਾਯਜਾਂ ਨੂੰ ੰ ਕਵਰਤ ਕੀਤਾ
ਸ। ਨਤੀਜ ਵਜੋਂ ਇਨਹਾਂ ਯਤਾਂ ਦੀ ਭੱ ਗਯੀ ਅਤ ਬਾ਼ਿਾ ਵੱ ਖਯੀ ਸ । ਉਦਾਸਯਨ ਵਜੋਂ ਾਖੀ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਉੱਤ ੰ ਜਾਫੀ

ਅਤ ਯਾਜਥਾਨੀ ਦਾ ਰਬਾਵ ਸ , ਜਦ ਵਕ ਦਾਵਲੀ ਉੱਤ ਬਜੁਯੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਬਾਵ ਸ । ਬੀਜਕ ਵਵੱ ਚ ਭਾਵਜਕ
ਵਵਵਥਾ ਦੀ ਆਰ ਚਨਾ ਉੱਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਯ ਵਦੱ ਤਾ ਵਗਆ ਸ । ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਾਖੀ, ਦਸਾ ਅਤ ਦਾਵਲੀ ਆਵਦ ਵਵੱ ਚ
ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਅਤ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵੱ ਚ ਵੀ ਵਖਯਵਾਂ ਵਭਰਦਾ ਸ ਵਕਉਂਵਕ ਕਫੀਯ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਚਨਾਵਾਂ ਦਾ
ੰ ਗਰਵਸ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਭਤ ਤੋਂ ਰਗਬਗ 75 ਾਰ ਫਾਅਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ੀ

। ਇ ਰਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਾਣੀਆਂ ਦੀ

ਰਭਾਣਕਤਾ ਉੱਤ ਆਰ ਚਨਾਤਭਕ ਵਵਚਾਯ ਵਟਾਂਦਯ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਸ । ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਯ ਯਚਨਾਵਾਂ ਦਵਸਆਂ ਦ
ਯੂ ਵਵੱ ਚ ਭਜੂਦ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਯੂ ਾਵਸਫਾਨ ਵਰੋਂ ਰੀ ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਾਵਸਫ ਵਵੱ ਚ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਥਾਂ
ਵਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸ ।
ਕਫੀਯ ਜੀ ਦ ਵਵਚਾਯਾਂ ਉੱਤ ਉ ਭੇਂ ਦੀ ਯਾਜਨੀਤਕ , ਆਯਵਥਕ, ਭਾਵਜਕ ਦਸ਼ਾ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਵਕੱ ਤ ਦਾ

ਡੂੰ ਘਾ ਰਬਾਵ ੀ, ਜ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦ ਦਵਸਆਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ੱ ਸ਼ਟ ਝਰਕਦਾ ਸ । ਬਾਵੇਂ ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਅਰਤੂ, ਲਾਕ, ਰੂ
ਆਵਦ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਇੱ ਕ ਯਾਜਨੀਵਤਕ ਵਧਾਂਤਕਾਯ ਨਸੀਂ ਨ ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਉਨਹਾਂ ਦ ਯਾਜਨੀਤੀ ਅਤ ਯਾਜ ਫਾਯ ਵਵਚਾਯ
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ਾਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤਯ ’ਤ ਰਾਤ ਸੁੰ ਦ ਸਨ , ਰੰ ਤੂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਚਨਾਵਾਂ ਵਵੱ ਚੋਂ ਾਨੂੰ ਉ ਭੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਵਵਥਾ

,

ਯਾਜਨੀਤਕ ਸਾਰਾਤਾਂ, ਆਯਵਥਕਤਾ ਅਤ ਭਾਵਜਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਝਰਕ ੱ ਸ਼ਟ ਵਦਖਦੀ ਸ । ਵਜ ਤੋਂ ਾਨੂੰ ਉ ਭੇਂ ਦ
ਭਾਵਜਕ, ਯਾਜਨੀਤਕ ਅਤ ਆਯਵਥਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਸੁੰ ਦੀ ਸ । ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਚਨਾਵਾਂ
ਵਵਚੋਂ ਰਾਤ ਕੀਤ ਗ ਯਾਜਨੀਵਤਕ ਅਤ ਭਾਵਜਕ ਵਵਚਾਯਾਂ ਨੂੰ ਅੀਂ ਸਠ ਵਰਖ ਅਨੁਾਯ ਭਝ ਕਦ ਸਾਂ :

1. ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਬ-ਸਵਆਕ ਸੋਂਦ (God's omnipresent existence): ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ
ਯਫਵਵਆਕ ਭੰ ਵਨਆ। ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਾਯ ਯਭਾਤਭਾ ਸਯ ਥਾਂ ’ਤ ਭਜੂਦ ਸ । ਇ ਰਈ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਬਅ
ਵਵੱ ਚ ਯਵਸ ਕ ਾਯ ਕੰ ਭ ਕਯਨੇ ਚਾਸੀਦ ਸਨ । ਯਭਾਤਭਾ ਰਈ ਾਯ ਭਾਨ ਸਨ ਅਤ ਾਯ ਭਨੁੱਖ ਉ ਦ
ਆਣ ਫੱ ਚ ਸਨ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਭਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਖਜ ਰਈ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰ ਗਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ

ਅਤ ਨਾ ਸੀ ਵਕ ਵਵਸ਼ਸ਼ ਇਭਾਯਤ ਵਵੱ ਚ ਵਕਉਂਵਕ ਰਭਾਤਭਾ ਸਯ ਇੱ ਕ ਭਨੁੱਖ ਦ ਅੰ ਦਯ ਵੀ ਵੱ ਦਾ ਸ । ਰ ੜ
ਵਯ ੱ ਚ ਉੱਤ ਚੱ ਰਦ ਸ ਉ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਨਾਭ ਨੂੰ ਜਣ ਦੀ ਸ।

2. ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਕਰਾ ਨਾਲ ਸਵਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਸਚਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ (By the grace of God,
vices or evils can be avoided): ਕਫੀਯ ਜੀ ਅਨੁਾਯ ਭਨੁੱਖ ਫਸੁਤ ਾਯ ਵਵਕਾਯਾਂ ਵਵਚ ਪਵਆ
ਯਵਸੰ ਦਾ ਸ । ਇਸ ਵਵਕਾਯ ਕਾਭ, ਕਰਧ, ਭਸ , ਰ ਬ ਅਤ ਸੰ ਕਾਯ ਸਨ। ਜ ਵਕ ਸਯ ਭੇਂ ਭਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਣ ਵਵੱ ਚ
ਉਰਝਾ ਕ ਯੱ ਖਦ ਸਨ । ਇਨਹਾਂ ਵਵਕਾਯਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੀ ਫਵਚਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਜਕਯ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਅਤ
ਵਕਯਾ ਸਵ । ਇ ਰਈ ਵਯਪ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਉਤਤ ਕਯ ਕ ਸੀ ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ ਭੁਕਤੀ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਕਦੀ ਸ ।
3. ਤਨ ਦੀ ਸੁ਼ੁੱ ਧੀ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁ਼ੁੱ ਧੀ ’ਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰ (Emphasis on purity of mind rather than

purity of body): ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਼ਿੁੱ ਧੀ ਨਾਰੋਂ ਭਨ ਦੀ ਼ਿੁੱ ਧੀ ਉਤ ਵੱ ਧ ਜ਼ਯ ਵਦੱ ਤਾ ਸ । ਉਨਹਾਂ
ਨੇ ਆਤਭ ਸ਼ੁੱ ਧੀ ਫਾਯ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤ ਆਣੀ ਫਾਣੀ ਵਵੱ ਚ ਉਰ ਖ ਕੀਤਾ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਤਭ ਸ਼ੁੱ ਧੀ ਰਈ ਬਾਵੇਂ
ਕਈ ਵਵਧੀ ਨਸੀਂ ਦਯਾਈ ਯ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਨਾਭ -ਵਭਯਨ, ਵਤੰ ਗ ਅਤ ਅਵਧਆਤਭਕ
ਕਯਭਾਂ ਯਾਸੀਂ ਸੀ ਆਤਭਾ ਬਾਵ ਭਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ । ਆਤਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕਯਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬ ਤੋਂ
ਵਧੀਆ ਾਧਨ ਰਭ ਸ , ਵਜ ਨਾਰ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਸਾਵਰ ਕਯ ਕ ਆਤਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ
ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਾਯ ਆਤਭਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱ ਧ ਸਣਾ ਵੱ ਧ ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਸ ਜਦਵਕ ਯੀਯ ਦੀ

।

ਾਈ ਫਸੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ

ਭਸੱ ਤਵੂਯਨ ਥਾਂ ਨਸੀਂ ਯੱ ਖਦੀ।
4. ਸਰਵਾਰ ਮਾਜ ਦੀ ਅਤ ਮਨੁ਼ੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਸ਼ੁੱ ਤਵੂਰਨ ਮੁ਼ੁੱ ਢਲੀ ਇਕਾਈ

(The family is an

important element of society and of human life): ਵਸੰ ਦੂ ਅਤ ਭੁਵਰਭ ਯਸੁ-ਯੀਤਾਂ ਦ ਭੁਤਾਵਫਕ
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ਉ ਭੇਂ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦ ਰਈ ਫੜ ਕਠਯ ਕਾਯਜ ਕਯਵਾ ਜਾਂਦ ਸਨ

। ਵਜਨਹਾਂ ਤਵਸਤ ਅਕਯ
। ਯ

ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਖਜ ਰਈ ਰ ਕ ਘਯ -ਫਾਯ ਵਤਆਗ ਵਦੰ ਦ ਨ ਅਤ ਜੰ ਗਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਚਰ ਜਾਂਦ ਨ

ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਇ ਵਕਵਯਆ ਨੂੰ ਾਖੰ ਡ ਦੱ ਵਆ । ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਾਯ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਰਾਤੀ ਵਯਵਾਯ
ਵਵੱ ਚ ਯਵਸ ਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸ

। ਵਯਵਾਯ ਵਵੱ ਚ ਆਣ ਕੰ ਭ ਕਯਦ ਸ

ਅਤ ਵਯਵਾਯਕ

ਵਜ਼ੰ ਭਵਾਯੀਆਂ ੂਯੀਆਂ ਕਯਦ ਸ ਯਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਅਰ ਯੂ ਵਵੱ ਚ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ , ਵਕਉਂਵਕ
ਰਭਾਤਭਾ ਕਦ ਵੀ ਇਸ ਨਸੀਂ ਕਵਸੰ ਦਾ ਵਕ ਭਨੁੱਖ ਉ ਦੁਆਯਾ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਜ਼ੰ ਭਵਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ੂਯਾ ਨਾ
ਕਯ ।

5. ਮੁਸਲਮ ਅਤ ਸਸਿੰ ਦੂ ਧਰਮ ਸਵ਼ੁੱ ਚ ਰਚ਼ੁੱਸਲਤ ਵਸਸਮਾਂ -ਭਰਮਾਂ ਅਤ ਰੂੜੀਵਾਦਦਾ ਖਿੰ ਡਨ (Rejection of
superstitions and stereotypes prevalent in Muslim and Hindu religions):

ਉ ਭੇਂ
। ਦਵਾਂ

ਵਸੰ ਦੂ-ਭੁਵਰਭ ਦਵਾਂ ਧਯਭਾਂ ਨੂੰ ਭੰ ਨਣ ਵਾਰ ਰ ਕ ਵਾਧੂ ਧਾਯਵਭਕ ਕਯਭਕਾਂਡਾਂ ਵਵੱ ਚ ਪ ਸ ਨ
ਧਯਭਾਂ ਦ ਰ ਕ ਯੂੜੀਵਾਦੀ ਵਵਚਾਯਧਾਯਾ ਵਵੱ ਚ ਪ ਸ ਨ

। ਉਸ ਆਣ ਯੂੜੀਵਾਦੀ ੁਬਾਅ ਦ ਇੰ ਨੇ

ਗੁਰਾਭ ਸ ਚੁੱ ਕ ਨ ਵਕ ਸਯ ਥਾਂ ਇੱ ਕ ਦੂਯ ਦਾ ਵਵਯਧ ਕਯਦ ਸ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦ

ਨ। ਇੱ ਕ ਦੂਯ ਦ

ਵਵਯਧ ਅਤ ਇੱ ਕ ਧਯਭ ਦ ਰ ਕਾਂ ਦੁਆਯਾ ਦੂਯ ਧਯਭ ਦ ਰ ਕਾਂ ਦ ਜੀਵਨ ਵਵੱ ਚ ਦਖਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕਣ ਦ
ਰਈ ਉਸ ਵਾਧੂ ਕਯਭ ਕਾਂਡ ਕਯਦ ਨ । ਉਨਹਾਂ ਵਵਚਕਾਯ ਆ ਵਵੱ ਚ ਆਣ ਧਯਭ ਨੂੰ ਰਸ਼ਠ ਦੱ ਣ ਦੀ

ਸੜ ਰੱਗੀ ਸਈ ੀ ਜਦਵਕ ਉਸ ਅਰ ਭੰ ਤਵ ਰਭਾਤਭਾ ਦੀ ਉਤਤ ਨੂੰ ਬੁੱ ਰ ਚੁੱ ਕ ਨ । ਧਯਭ ਉੱਤ ਉੱਚ
ਵਯਗ ਦ ਰ ਕਾਂ ਦੀ ੱ ਤਾ ਸਣ ਕਾਯਨ ਸਠਰੀ ਜਾਤਾਂ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦ ਕਯਭ ਕਾਂਡਾਂ ਵਵੱ ਚ

ਪਾਇਆ

ਸਇਆ ੀ ।ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਇਨਹਾਂ ਵਾਧੂ ਦ ਰਚੱਰਤ ਕਯਭਕਾਡਾਂ ਦਾ ਸਯ ਇੱ ਕ ਥਾਂ ਉੱਤ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤਾ ਸ ਅਤ
ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਅਰ ਯੂ ਵਵੱ ਚ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦ ਰਈ ੱ ਚਾਈ ਅਤ ਰਭ ਦ ਯਤ
ਵਦੱ ਤੀ ।

’ਤ ਚੱ ਰਣ ਦੀ ਵੱ ਵਖਆ

6. ਮਨੁ਼ੁੱਖੀ ਅਸਧਕਾਰ ਅਤ ਮਨੁ਼ੁੱਖਤਾ ਦ ਕਸਲਆਣ ਸਵ਼ੁੱ ਚ ਸਵਸ਼ਵਾ (Belief in human rights and the
welfare of humanity): ਵਸੰ ਦੂ ਵਵਚਾਯਧਾਯਾ ਅਤ ਭੁਵਰਭ ਵਵਚਾਯਧਾਯਾ ਦ ਟਕਯਾਉਣ ਕਾਯਨ ਭਨੁੱਖ
ਵ ਵਯਸਾ ੀ । ਵਸੰ ਦੂ ਅਤ ਭੁਵਰਭ ਦਵਾਂ ਧਯਭਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂੜੀਵਾਦੀ ਵਵਧੀਆਂ , ਾਧਨਾ ਅਤ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ,
ਬਾਈਚਾਯਕ ਫੰ ਧਾਂ ਦ ਵਵਯਧੀ ਨ

। ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ੱ ਚ ਭਾਯਗ ਉੱਤ ਚੱ ਰਣ ਵਾਰ ਵਸੰ ਦੂਆਂ ਅਤ

ਭੁਰਭਾਨਾਂ ਦ ਵਵਚਾਯਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱ ਰਹ ਵਦਰ ਨਾਰ ਵੀਕਾਯ ਕੀਤਾ ੀ । ਅਰ ਵਵੱ ਚ, ਕਫੀਯ ਜੀ ਦਾ ਭੁੱ ਖ ਉਦ਼ਿ
ਭਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਵਰਆਣ ਕਯਨਾ ੀ। ਇ ਰਈ ਯੰ ਯਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਨੁੱਖਤਾ ਦ ਕਵਰਆਣ ਰਈ ਜ ਕੁਝ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ
ਵਭਰ ਵਕਆ ਉ ਨੂੰ ਭੰ ਨ ਵਰਆ ਅਤ ਜ ਭਨੁੱਖਤਾ ਦ ਕਵਰਆਣ ਰਈ ਉਮਗੀ

ਨਸੀਂ ੀ ਛੱ ਡ ਵਦੱ ਤਾ ।
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ਛੱ ਵਡਆ ਸੀ ਨਸੀਂ , ਉ ਦੀ ਦੁਯਫਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । ਕਫੀਯ ਨੇ ਭਨੁੱਖਤਾ ਦ ਕਵਰਆਣ
ਰਈ ਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਉਵਚਤ ਭਵਝਆ ਉ ਨੂੰ ਰਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤ ਉ ਦੀ ਉਮਗਤਾ ਨੂੰ ੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇ
ਰਈ ਉਸ ਵਕ ਇੱ ਕ ਧਯਭ ਦੀ ਚ ਨਾਰ ਆਣ ਆ ਨੂੰ

ਫੰ ਨਹ ਕ ਨਸੀਂ ਚੱ ਰਦ ਨ । ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਣੀ

ਫਾਣੀ ਵਵੱ ਚ ਕਈ ਥਾਂ ਭਨੁੱਖਤਾ ਅਤ ਭਨੁੱਖੀ ਬਰਾਈ ਦੀ ਸਾਭੀ ਬਯੀ

। ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸਯ ਇੱ ਕ ਭਨੁੱਖ ਦ

ਵਜਊਣ ਰਈ ਕੁਝ ਫੁਵਨਆਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤਾਂ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਯ ਸਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕ ਯਾਜ ਜਾਂ ਵਕ ਧਯਭ ਦੁਆਯਾ
ਖਵਸਆ ਨਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਸੀਦਾ । ਇ ਰਈ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਸਭਣਵਾਦ ਅਤ ਯਾਜਾਸ਼ਾਸੀ ਦ ਅੱ ਵਤਆਚਾਯ ਤੋਂ
ਭਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ੁਯੱਵਖਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱ ਰ ਕੀਤੀ ।
7. ਸਸਿੰ ਦੂ-ਮੁਸਲਮ ਏਕਤਾ ਸਵ਼ੁੱ ਚ ਸਵਸ਼ਵਾ (Belief in Hindu-Muslim unity): ਬਗਤ ਜੀ ਵਸੰ ਦੂ-ਭੁਵਰਭ
ਕਤਾ ਵਵਚ ਵਵਸ਼ਵਾ ਯੱ ਖਦ ਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਵਕ ਵੀ ਭਨੁੱਖ ਦਾ ਕਈ ਵੀ ਧਯਭ ਨਸੀਂ ਵੀਕਾਵਯਆ

ੀ। ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਭੰ ਨਣਾ ੀ ਵਕ ਵਸੰ ਦੂ -ਭੁਵਰਭ ਰ ਕ ਵਾਧੂ ਦ ਕਯਭਕਾਡਾਂ ਵਵੱ ਚ ਪ ਸ ਨ । ਵਜ ਕਾਯਨ
ਭਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਾਨ ਸ ਵਯਸਾ ੀ । ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਭੰ ਨਣਾ ੀ ਵਕ ਭਨੁੱਖ ਬ ਤੋਂ ਵਸਰਾਂ ਇੱ ਕ ਭਨੁੱਖ ਸ ਅਤ

ਾਯੀ ਭਨੁੱਖਤਾ ਵਵੱ ਚ ਰਭਾਤਭਾ ਵਦਾ ਸ ਅਤ ਜਨਭ ਤੋਂ ਕਈ ਵੀ ਵਸੰ ਦੂ ਜਾਂ ਭੁਰਭਾਨ ਜਨਭ ਨਸੀ ਸੁੰ ਦਾ।
ਇ ਰਈ ਸਯ ਭਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਯ ਭਨੁੱਖ ਨਾਰ ਬਾਈਚਾਯਕ ਾਂਝ ਨਾਰ ਯਵਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ ।

8. ਮੂਰਤੀ ੂਜਾ ਦ ਸਵਰਧ (Opposition to Idolatry): ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਉ ਵਕਤ ਰਚੱਵਰਤ ਧਯਭਾਂ ਨੂੰ ਅਤ
ਉਨਹਾਂ ਦ ਕਯਭਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਫਵਧਕ ਚਤਨਾ ਅਤ ਤਯਕ ਦ ਆਧਾਯ ’ਤ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤਾ। ਉ ਭੇਂ ਦ ਭੁਰਭਾਨਾਂ
ਦਾ ਇਸ ਭੰ ਨਣਾ ੀ ਵਕ ਰਭਾਤਭਾ ਭਵਜਦ ਵਵੱ ਚ ਵੱ ਦਾ ਸ ਅਤ ਵਸੰ ਦੂਆਂ ਦਾ ਭੰ ਨਣਾ ੀ ਵਕ ਉਸ ਭੂਯਤੀਆਂ
ਵਵੱ ਚ ਵੱ ਦਾ ਸ । ਯ ਕਫੀਯ ਜੀ ਇ ਗੱ ਰ ਨੂੰ ਨਸੀਂ ਭੰ ਨਦ

ਨ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਣੀਆਂ ਯਚਨਾਵਾਂ ਵਵੱ ਚ

ਫਰਾਸਭਣਾਂ ਨੂੰ ਭਝਾਇਆ ਸ ਵਕ ਉਸ ਵਕਸੜ ਕਯਭਕਾਂਡਾਂ ਵਵੱ ਚ ਪ ਸ ਸਨ ਅਤ ਯਾਭ ਨਾਭ ਦੀ ਅਯਾਧਨਾ
ਨਸੀਂ ਕਯਾ ਯਸ ਸਨ । ਅਵਜਸ ਕੰ ਭ ਕਯ ਕ ਫਰਾਸਭਣ ਆਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰ ਡੁੱ ਫ

ਭਯਨਗ। ਇ ਤਯਹਾਂ

ਭੁਰਭਾਨ ਧਾਯਵਭਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱ ਰੋਂ ਕੀਤ ਜਾ ਯਸ ਧਾਯਵਭਕ ਅਡੰ ਫਯਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਵਕਸਾ ੀ ਵਕ

ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਨਵਾਜ ੜਹਨ ਦਾ ਕਈ ਪਾਇਦਾ ਨਸੀਂ ਵਕਉਂਵਕ ਯੱ ਫ ਫਰਾ ਨਸੀਂ ਸ । ਯੱ ਫ ਤਾਂ ਤਯ ਅੰ ਦਯ ਵਦਾ
ਸ। ਇ ਰਈ ਯੱ ਫ ਨੂੰ ਅੰ ਦਯੋਂ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦੀ ਰ ੜ ਸ।

9. ਜਾਤ-ਾਤ ਦਾ ਸਵਰਧ (Opposition of caste system): ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਉ ਭੇਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਰਥਾ ਦਾ
ਕਯੜਾ ਵਵਯਧ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਸਭਣ ਅਤ ਸ਼ੂਦਯ ਦੀ ਵਵੱ ਥ ਨੂੰ ਅਕਾਯਨ ਦਯਾਉਣ ਰਈ ਵਕਸਾ ਵਕ ਕੁੱ ਰ
ਦਾ ਵਗਆਨ ਭਾਤਾ ਦ ਟ ਵਵੱ ਚੋਂ ਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਂ ਸੁੰ ਦਾ

। ਬ ਯਭਾਤਭਾ ਦਾ ਸੀ ਅੰ ਸ਼ ਸਨ , ਵਪਯ ਕਈ

ਫਰਾਸਭਣ ਵਕਵੇਂ ਸ ਕਦਾ ਸ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਯ ਵਕਵੇਂ ਸ ਕਦਾ ਸ ? ਜ ਫਰਾਸਭਣ ਕਈ ਵੱ ਖਯੀ ਚੀਜ਼ ਸ ਤਾਂ ਉ ਦੀ
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ਉਤਤੀ ਫਾਕੀ ਭਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਤਤੀ ਤੋਂ ਵੱ ਖਯੀ ਵਕਭ ਦੀ ਵਕਉਂ ਨਸੀਂ ? ਕੀ ਸ਼ੂਦਯਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਵੱ ਚ
ਰਸੂ ਸ ਅਤ ਫਰਾਸਭਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਵੱ ਚ ਦੁੱ ਧ ਸ? ਅਰ ਫਰਾਸਭਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸ ਜ ਾਵਯਆਂ ਫਾਯ ਵਚੰ ਤਨ
ਕਯਦਾ ਸ । ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਆਣੀ ਉਦਾਸਯਨ ਦ ਕ ੱ ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸ ਵਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸਇਆ ਜਕਯ ਉਸ ਜਾਤ
ਦ ਜੁਰਾਸ ਸਨ, ਯ ਉਨਹਾਂ ਦ ਵਸਯਦ ਵਵੱ ਚ ਤਾਂ ਗਾਰ ਵਨਵਾ ਕਯ ਵਯਸਾ ਸ ,ਵਜ ਕਯ ਕ ਸਯ ਰਕਾਯ ਦ
ਜੰ ਜਾਰ ਨ਼ਿਟ ਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।
10. ਆਸ਼ਰਮ ਸਵਵਥਾ ਦਾ ਖਿੰ ਡਨ (Refutation of Ashram system): ਕਫੀਯ ਜੀ ਦ ਭੇਂ ਵਸੰ ਦੂ ਭਾਜ
ਵਵੱ ਚ ਆਸ਼ਯਭ ਵਵਵਥਾ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜ ਨਾਰ ਵਨ ਕਟ ੰ ਫੰ ਧ ੀ। ਯ ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਇ ਨੂੰ ਅਣਉਵਚਤ
ਦੱ ਵਆ। ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਾਯ ਗਰਵਸਥ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੰ ਭਵਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱ ਜਣਾ ਅਤ ੰ ਵਨਆੀ ਜਾਂ ਫਾਨਰਤੀ ਫਣਨਾ
ਅਣਉਵਚਤ ਸ ਅਤ ਇਸ ਭਨੁੱਖ ਦ ਵਵਕਾ ਵਵੱ ਚ

ਵੱ ਡੀ ਯੁਕਾਵਟ ਸ । ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਘਯ ਫਾਯ ਛੱ ਡ ਕ

ਜਗੀ, ਜੰ ਗਭ, ੰ ਵਨਆੀ ਜਾਂ ਇ ਰਕਾਯ ਦਾ ਾਧ ਫਣਨਾ ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੂੰ ੰ ਦ ਨਸੀਂ ੀ । ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਾਯ
ਜਕਯ ਨੰਗ ਸ ਕ ਜੰ ਗਰਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਪਯਨ ਨਾਰ ਯਭਾਤਭਾ ਜਾਂ ਭੁਕਤੀ ਵਭਰ ਜਾਵ ਤਾਂ ਾਯ ਼ਿੂ ਭੁਕਤ ਸਣ
ਚਾਸੀਦ ਸਨ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਵਯ ਭੁਨਾ ਕ ਵੱ ਧੀ ਰਾਤ ਸੁੰ ਦੀ ਸਵ ਤਾਂ ਸਯ ਬਡ ਭੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਧਕਾਯੀ ਸ।

11. ਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸਵਚ ਦਖਲਅਿੰ ਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਲ ਚਨਾ (Criticism of government interference
in religion): ਬਗਤ ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਉ ਭੇਂ ਦੀ ਯਕਾਯ ਦ ਕੰ ਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਵਯਧ ਕੀਤਾ ਵਕਉਂਵਕ ਭੁਵਰਭ
ਸ਼ਾਕ ਦੂਜ ਧਯਭਾਂ ਦ ਰ ਕਾਂ ’ਤ ਆਣਾ ਧਯਭ ਥ ਯਸ ਨ। ਇਨਹਾਂ ਕੰ ਭਾਂ ਵਵੱ ਚ ਉ ਭੇਂ ਦ ਧਾਯਵਭਕ
ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਾਥ ਦ ਯਸ ਨ । ਉ ਭੇਂ ਦ ਸ਼ਾਕ ਧਯਭ ਦੀ ਆੜ ਰ ਕ ਦੂਯ ਧਯਭ ਦ ਰ ਕਾਂ ਦ
ਉੱਤ ਜ਼ੁਰਭ ਕਯ ਯਸ ਨ ਅਤ ਦੂਯ ਧਯਭਾਂ ਦ ਰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਫਯਦਤੀ ਆਣ ਧਯਭ ਵਵੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸਣ
ਰਈ ਭਜ਼ਫੂਯ ਕਯ ਯਸ ਨ। ਕਫੀਯ ਜੀ ਅਨੁਾਯ ਸ਼ਾਕਾਂ ਨੂੰ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਯਕਾਯ ਤੋਂ ਡਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ
ਸ।

12. ਅਿੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾਮਰਥਨ (Supporting Internationalism): ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਅੰ ਤਯ
ਯਾਸ਼ਟਯਵਾਦ ਫਾਯ ਬਾਵੇਂ ਵੱ ਧ ਤਯ ਉੱਤ ਕੁਝ ਨਸੀਂ ਵਕਸਾ , ਯ ਉਨਹਾਂ ਦ ਵਵਚਾਯਾਂ ਤੋਂ ਅੰ ਤਯ -ਯਾਸ਼ਟਯਵਾਦ
ਦੀ ਝਰਕ ੱ ਼ਿਟ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰ ਦੀ ੀ । ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਾਯ ਇਸ ਸੱ ਦਾਂ-ਯਸੱ ਦਾਂ ਅਤ ਰੜਾਈ-ਝਗੜ ਨਸੀਂ ਸਣ
ਚਾਸੀਦ ਸਨ , ਗੋਂ ਭੁੱ ਚੀ ਭਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਰ -ਵਭਰ ਕ ਯਵਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ । ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਾਯ ਸਯ ਭਨੁੱਖ

ਭਾਨ ਸ ਸਯ ਇੱ ਕ ਭਰ ਦਾ ਸੱ ਰ ਆੀ ਭਝ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ । ਾਯੀ ਵਰਸ਼ਟੀ ਯਭਾਤਭਾ
ਦੁਆਯਾ ਫਣਾਈ ਗਈ ਸ ਅਤ ਇ ਉੱਤ ਯਵਸਣ ਵਾਰ ਾਯ ਇਨਾਨ ਆ ਵਵੱ ਚ ਬਯਾ ਸਨ

। ਵਕ ਵੀ

ਭਨੁੱਖ ਵਵਚਕਾਯ ਯੰ ਗ, ਨਰ, ਜਾਤ, ਇਰਾਕ ਆਵਦ ਦਾ ਬਦ ਨਸੀਂ ਸਣਾ ਚਾਸੀਦਾ।
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13. ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ

( The main function of the state or

government is the welfare of the people): ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਦਵਖਆ ਵਕ ਭੇਂ ਦੀ ਯਕਾਯ ਜਨਤਾ
ਦੀ ਬਰਾਈ ਨਾ ਕਯਕ ਜਨਤਾ ’ਤ ਜ਼ੁਰਭ ਕਯ ਯਸੀ ੀ , ਜਦਵਕ ਯਾਜ ਜਾਂ ਯਕਾਯ ਦਾ ਕੰ ਭ ਜਨਤਾ ਦੀ

ੁਯੱਵਖਆ ਕਯਨਾ ਸ । ਇੱ ਕ ਅਵਜਸਾ ਭਾਸਰ ਵਤਆਯ ਕਯਨਾ ਸ ਵਜ ਵਵੱ ਚ ਾਯ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦ ਅਵਧਕਾਯਾਂ
ਨੂੰ ਭਾਣ ਕਣ। ਇ ਰਈ ਉਸ ਆਣ ਵਵਚਾਯਾਂ ਵਵੱ ਚ ਧਾਯਵਭਕ ੱ ਖ ਅਤ ਰਭਾਤਭਾ ਦ ਯਾਜ ਦੀ ਥਾਨਾ
ਦੀ ਗੱ ਰ ਕਯਦ ਸਨ ।

14. ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਼ੁੱ ਤਾ ਸਵ਼ੁੱ ਚ ਸਵਸ਼ਵਾ (Belief in God's power): ਕਫੀਯ ਜੀ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ੱ ਤਾ ਅਤ
ਰਬੂੱਤਾ ਵਵੱ ਚ ਵਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਯੱ ਖਦ ਨ । ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਭੰ ਨਣਾ ੀ ਵਕ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ੱ ਤਾ ਬ ਤੋਂ ਉੱਤ ਸ । ਉ
ਯਭ ਵਤਾ ਯਭਾਤਭਾ ਦੀ ਭਯਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਫਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦਾ

। ਦੁਨੀ ਆਂ, ਯਾਜ ਅਤ ਯਾਜ ਉ

ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਅਧੀਨ ਸਨ । ਇ ਰਈ ਭਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਵਨਆ ਵੀਂ ੱ ਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਯਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ
ਖੁ਼ਿ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ।

15. ਇਤਰੀ ਦਾ ਨਮਾਨ (Respect for women): ਕਫੀਯ ਜੀ ਦ ਭੇਂ ਇਤਯੀਆਂ ਦੀ ਭਾਜ ਵਵੱ ਚ
ਫਸੁਤ ਸੀ ਫੁਯੀ ਦਸ਼ਾ ੀ। ਕਫੀਯ ਜੀ ਅਨੁਾਯ ਭਨੁੱਖ ਵਯ ਭਨੁੱਖ ਦ ਤਯ ’ਤ ਉੱਤ ਜਨਭ ਰੈਂ ਦਾ ਸ। ਇੱ ਕ
ਭਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜ ਭਨੁੱਖ ਨਾਰ ਵਕ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਬਦਬਾਵ ਨਸੀਂ ਕਯਨਾ ਚਾਸੀਦਾ ਸ । ਇ ਰਈ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਵਸੰ ਦੂ
ਅਤ ਭੁਰਭ ਭਾਜ ਵਵੱ ਚ ਇਤਯੀਆਂ ਰਤੀ ਫੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤ ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਨਭਾਨ ਨੂੰ
ਫਸਾਰ ਕਯਨ ’ਤ ਜ਼ਯ ਵਦੱ ਤਾ । ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਯਦਾ ਰਥਾ , ਫਾਰ ਵਵਆਸ ਅਤ ਸਯ ਇਤਯੀ ਨਾਰ ਫੰ ਵਧਤ
ਫੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ੁਯਜ਼ਯ ਖੰ ਡਨ ਕੀਤਾ।
16. ਼ੁੱ ਚ ਅਤ ਨੈਸਤਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤ ਜ਼ਰ

(Emphasis on truthful and moral life): ਕਫੀਯ ਜੀ ਉੱਚ

ਨੈਵਤਕ ਜੀਵਨ ਵਵੱ ਚ ਵਵਸ਼ਵਾ ਯੱ ਖਦ ਨ । ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਾਯ ਨੈਵਤਕਤਾ ੱ ਚ ’ਤ ਆਧਾਵਯਤ ਸ । ੱ ਚਾ ਅਤ
ਨੈਵਤਕ ਜੀਵਨ ਵਜਉਂ ਕ ਰਭਾਤਭਾ ਨੂੰ ਸਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ

। ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਅਰ ਨੈਵਤਕਤਾ ਦ

ਾਰਣ ਉੱਤ ਜ਼ਯ ਵਦੱ ਤਾ ਜ ਵਕ ੂਯਨ ਤਯ ਉੱਤ ੱ ਚ ਉੱਤ ਆਧਾਵਯਤ ੀ । ਉਨਹਾਂ ਅਨੁਾਯ ਨੈਵਤਕਤਾ ਆਭ
ਨਸੀਂ ਗੋਂ ਯਭਾਤਭਾ ਦ ਸੁਕਭ ਅੰ ਦਯ ਯਵਸ ਕ ਸੀ ਇ ਨੈਵਤਕਤਾ ਦਾ ਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ।
ਅੰ ਤ ਵਵੱ ਚ ਇਸ ਵਕਸਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ ਵਕ ੰ ਤ ਕਫੀਯ ਤਤਕਾਰੀਨ ਧਾਯਵਭਕ

, ਭਾਵਜਕ, ਯਾਜਨੀਤਕ

ਵਥਤੀ ਤੋਂ ੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਸੀਂ ਨ । ਇ ਰਈ ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਰ ਕਾਂ ਅੰ ਦਯ ਨਵੀਂ ਚਤਨਾ ਦਾ ਕੀਤੀ

। ਖੰ ਡ ੂਯਨ

ਫਾਸਯਰ ਧਾਯਵਭਕ ਅਡੰ ਫਯਾਂ ਅਤ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਣ ਰਈ ਰਯਨਾ ਵਦੱ ਤੀ ਅਤ ਜਾਤ -ਾਤ ਅਤ ਆਸ਼ਯਭ ਵਵਧਾਨ
ਦਾ ਵਵਯਧ ਕਯਕ ਗਰਵਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਉਕਾਯੀ ਭਵਝਆ । ਇ ਤਯਹਾਂ ਕਫੀਯ ਜੀ ਨੇ ਧਾਯਵਭਕ ਉਥਾਨ ਯਾਸੀਂ
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ਭਾਵਜਕ ਕਦਯਾਂ-ਕੀਭਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਰਚੱਵਰਤ ਕਯਨ ਰਈ ਰ ਕਾਂ ਦ ਭਨ ਵਵੱ ਚ ਉਤਸ਼ਾਸ ਬਵਯਆ । ਬਾਯਤੀ
ੱ ਵਬਆਚਾਯ ਦ ਗਰ -ੜ ਚੁੱ ਕ ਅੰ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਭ ਕਯਕ ਨਵੇਂ ਨਯ ਕਵਰਆਣਕਾਯੀ ਭੁੱ ਰਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ ਕੀਤੀ । ਉਨਹਾਂ
ਦ ਕਰਾਂਤੀਕਾਯੀ ਵਵਚਾਯ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ੱ ਚਾ ਰ ਕ ਨਾਇਕ ਵੱ ਧ ਕਯਦ ਸਨ। ਉਸ ੱ ਚਭੁੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਗ ੁਯਸ਼ ਨ।
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