
International Journal of Research in Social Sciences 

Vol. 9, Issue 1, January - 2019,  

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com        
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories 

Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell’s Directories of Publishing 

Opportunities, U.S.A 

     

1609 International Journal of Research in Social Sciences 

http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com 

 

 

ੰਡਡਤ ਯਾਭਾਫਾਈ 

(Pandita Ramabai) 
ਵੀਰਾ ਸਿੰ ਘ 

ਸਾਇਕ ਰਫ਼ਰ 

ਟ ਗਰਜੂਏਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਵਸਗਆਨ ਸਵਭਾਗ 

ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਗ਼ ਬਸਾਦਰ ਖ਼ਾਾ ਕਾਜ਼ 

ਰੀ ਅਨਿੰ ਦੁਰ ਾਸਸਬ | 

 

ੰਡਡਤ ਯਭਾਫਾਈ ਯਲਤੀ ਇੱਕ ਬਾਯਤੀ ਭਾਜ ਾਧਾਯ ਕ ਇਤਯੀ ੀ । ਉ ਨੇ ਇਤਯੀਆਂ ਦ ਉਥਾਨ ਰਈ 

ਅਤ ਡੱਡਖਆ ਦ ਖਤਯ ਡਲੱਚ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਕੰਭ ਕੀਤ । ਉਵ ਬਾਯਤ ਦੀ ਡਵਰੀ ਔਯਤ ੀ ਡਜ ਨੰੂ ੰਡਕਿਤ 

ਡਲਦਲਾਨ ਦ ਤਯ ’ਤ ੰਡਡਤ ਦਾ ਦਯਜਾ ਡਦੱਤਾ ਡਗਆ । ਕਰਕੱਤਾ ਮੂਨੀਲਯਡਟੀ ਡਲੱਚ ਿੀਡਖਆ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਉ ਨੰੂ 

ਯਲਤੀ ਦਾ ਦਯਜਾ ਡਦੱਤਾ ਡਗਆ। ਉਵ 1990 ਡਲੱਚ ਵ ਕਾਂਗਯ ਦ ੰਭਰਨ ਡਲੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੱ ਇਤਯੀਆਂ ਡਲੱਚ 

ਲ਼ਾਭਰ ੀ ਡਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇ ਡਲੱਚ ਡਵੱਾ ਡਰਆ ੀ। 1990 ਡਲੱਚ ਉ ਨੇ ੁਣ ਦ ੂਯਫ ਡਲੱਚ ਡਥਤ ਖਡਗਾਓਂ ਡਲਖ 

ਭੁਕਤੀ ਡਭਲ਼ਨ ਦੀ ਥਾਨਾ ਕੀਤੀ । ਇ ਡਭਲ਼ਨ ਦਾ ਫਾਅਦ ਡਲੱਚ ਨਾਭ ੰਡਡਤ ਯਾਭਾਫਾਈ ਭੁਕਤੀ ਡਭਲ਼ਨ  

ਡਗਆ। 

ਜੀਵਨ ਅਤ ਸਿੱ ਸਖਆ (Life and Education): ੰਡਤ ਯਾਭਾ ਫਾਈ ਸਾਤਯੀ ਦਾ ਜਨਭ 23 ਅਰ 1858 ਈਵੀ 

ਨੰੂ ਵਇਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁੱ ਢਰਾ ਨਾਭ ਯਾਭਾ ਡੋਂਗਯੀ ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜਨਭ ਇੱਕ ਭਯਾਠੀ ਫਿਾਵਭਣ ਡਯਲਾਯ ਡਲੱਚ ਵਇਆ 

ੀ ਯ ਫਾਅਦ ਡਲੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਈਾਈ ਧਯਭ ਨੰੂ ਇੰਗਰੈਂਡ ਡਲੱਚ ਅਣਾ ਡਰਆ ੀ । ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਡਤਾ ਅਨਿੰ ਤ ਸਾਤਰੀ 

http://www.ijmra.us/
mailto:editorijmie@gmail.com
http://www.ijmra.us/


International Journal of Research in Social Sciences 

Vol. 9, Issue 1, January - 2019,  

ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081 

Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com        
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories 

Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell’s Directories of Publishing 

Opportunities, U.S.A 

     

1610 International Journal of Research in Social Sciences 

http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com 

 

 

ਡੋਂਗਰ ਇੱਕ ੰਡਕਿਤ  ਦ ਡਲਦਲਾਨ ਨ , ਡਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਘਯ ਡਲੱਚ ਵੀ ੰਡਕਿਤ ਦੀ ਡੱਡਖਆ ਡਦੱਤੀ । ਯਾਭਾਫਾਈ 

ਨੇ ਡਯਫ਼ 16 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਡਲੱਚ ਆਣ ਭਰਾ ਰੀਸਨਵਾਨ ਨਾਰ ਡਭਰ ਕ ੂਯ ਬਾਯਤ ਡਲੱਚੋਂ ੰਡਕਿਤ ਾਡਵਤ ਨੰੂ 

ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਰਦ ਵੀ ੰਡਕਿਤਕ ਡਲਦਲਾਨ ਦ ਤਯ ’ਤ ਉ ਦੀ ਿਡੱਧੀ ੂਯ ਬਾਯਤ ਡਲੱਚ ਪਰ ਗਈ ਅਤ ਇ 
ਿਡੱਧੀ ਨੰੂ ੁਣਦ ਵ ਕਕਿੱ ਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ  ਨੇ ੰਡਤ  ਡਲਡਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰਕਚਯ ਦਣ ਰਈ  ਉਨਹ ਾਂ  ਨੰੂ 

ਫੁਰਾਇਆ। 1978 ਈਵੀ ਡਲੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਰਕੱਤਾ ਮੂਨੀਲਯਡਟੀ ਦੁਆਯਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਕੰਭਾਂ ਅਤ ੰਡਕਿਤ ਡਲੱਚ  

ਡਲਦਲਤਾ ਨੰੂ ਦਖਦ ਵ ਿੰ ਸਡਤ ਅਤ ਰਵਤੀ  ਦਾ ਨਭਾਨ ਡਦੱਤਾ ਡਗਆ । ਕਸ਼ਵ ਚਿੰ ਦ ਨ  ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ੰਲਾਦ 

ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਕਤਾਫਾਂ ਡਦੱਤੀਆਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਡਗਆਨ ਵਾਰ ਕਯਨ ਨੰੂ ਡਕਵਾ । 1980 ਡਲੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਬਯਾ 
ਸ਼ਰੀਸਨਵਾਨ ਦੀ ਭਤ ਵ ਗਈ ਅਤ ਯਾਭਾਫਾਈ ਨੇ ਸਬਨ ਸਬਸਾਰੀ ਮਾਧਵੀ ਜ ਡਕ ਇੱਕ ਫੰਗਾਰੀ ਲਕੀਰ ਨ ਨਾਰ 

ਾਦਾ ਡਲਆਵ ਕਯ ਡਰਆ । ਇਵ ਇੱਕ ਅੰਤਯ-ਜਾਤੀ ਡਲਆਵ ੀ ਜ ਡਕ ਉ ਭੇਂ ਦ ਬਾਯਤੀ ਭਾਜ ਡਲੱਚ ਡਫਰਕੁਰ 

ਲੀ ਭੰਨਣਮਗ ਨਵੀਂ ੀ । ਇਵ ਡਲਆਵ ਇੱਕ ਾਦ ਭਾਯਵ ਡਲੱਚ 13 ਨਵਿੰ ਬਰ 1980  ਨੰੂ ਵਇਆ। ਇ ਡਲਆਵ ਤੋਂ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਦ ੁਿੱ ਤਰੀਆਂ  ਵਈਆਂ ਡਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਮਨੋਰਮਾ ਅਤ ਸਮਾਦਵੀ  ੀ । ਇ ਡੱਛੋਂ ਉ ਦ ਤੀ ਦੀ ਭਤ 

1882 ਡਲੱਚ ਵ ਗਈ ਤ ਉਵ ਫਾਅਦ ’ਚ ਡਯਫ਼ ਤਈ ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਡਲੱਚ ੁਣ ਆ ਗਈ ਅਤ ਉੱਥ ਆ ਕ ਉ ਨੇ 

ਔਯਤਾਂ ਨੰੂ ਡੱਡਖਅਤ ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਇੱਕ ੰਥਾ ਦੀ ਥਾਨਾ ਕੀਤੀ। 

ੰਡਤ ਯਾਭਾਫਾਈ ਕਈ ਯਾਜਨੀਡਤਕ ਡਲਚਾਯਕ ਨਵੀਂ ੀ ਨਾ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਡਲਚਾਯ ਾਨੰੂ ਡੱਧ ਤਯ ’ਤ 

ਯਾਜਨੀਡਤਕ ਡਭਰਦ ਵਨ, ਯ ਉਵ ਇੱਕ ਭਾਜ ੁਧਾਯਕ ਅਤ ਭਾਜ ਨੰੂ ਨਲੀਂ ਧ ਦਣ ਲਾਰੀ ੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣ 

ਕੰਭਾਂ ਦੁਆਯਾ ਨਾ ਕਲਰ ਬਾਯਤੀ ਔਯਤ ਨੰੂ ਭਾਣ ਭਡਵੂ ਕਯਲਾਇਆ ਗੋਂ ਨਾਰ ਵੀ ਉ ਨੇ ਔਯਤਾਂ ਦ ਦਯਜ ਨੰੂ 

ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਰਈ ਡਲਸਸ ਮਤਨ ਕੀਤ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਡਲਚਾਯ ਾਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਜੀਲਨ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਯਾ ਡਰਖੀ ਗਈ ਇ ਕ-

ਇਕੁਤਕ ‘ਸਸਿੰ ਦੂ ਜਾਤੀ ਸਵਿੱ ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ ਤੋਂ ਡਭਰਦ ਵਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਯਾ ਡਦੱਤ ਗ ਡਲਚਾਯਾਂ ਨੰੂ 

ਵਠ ਡਰਖ ਅਨੁਾਯ ਡਰਡਖਆ ਜਾ ਕਦਾ ਵ : 

1. ਸਿੱ ਸਖਆ ਦ ਖਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ੁਧਾਰ  (Improvements in education): ੰਡਡਤ ਯਾਭਾ ਫਾਈ ਨੇ ਡੱਡਖਆ ਦ  
ਖਤਯ ਡਲੱਚ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ੁਧਾਯ ਕੀਤ। ਉ ਨੇ ਇ ਖਤਯ ਡਲੱਚ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਕੰਭਾਂ ਰਈ ਡਜਵੜਾ 
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ਕਡਭਲ਼ਨ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ  ਫਣਾਇਆ ਡਗਆ ੀ ਉ ਡਲੱਚ ਲੀ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਬੂਡਭਕਾ ਡਨਬਾਈ । ਉਨਹ ਾਂ 
ਅਨੁਾਯ ਬਾਯਤ ਦੀ ਡੱਡਖਆ ਿਣਾਰੀ ਭਯਦ ਿਧਾਨ ਵ । ਇ ਰਈ ਔਯਤਾਂ ਨੰੂ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਡੱਡਖਆ ਡਦੱਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਤਾਂ ਜ ਉਵ ਆਣ ਜੀਲਨ ਡਨਯਫਾਵ ਦ ਰਈ ਮਤਨ ਕਯ ਕਣ ਅਤ ਉੱਚ ਜੀਲਨ ਜੀ ਅ 
ਕਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਡੱਡਖਆ ਵਾਰ ਕਯਨਾ ਵਯ ਇਕ ਡਲਅਕਤੀ ਦਾ ਭੁੱ ਢਰਾ ਵੱਕ ਵ। 

2. ਸਗਆਨ ਸਾ ਕਰਨ ਈ ਵਿੱ ਖ -ਵਿੱ ਖ ਭਾਸਾਵਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ  (Knowledge of different 
languages is essential for acquiring knowledge): ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ੱਚਾ ਡਗਆਨ ਵਾਰ ਕਯਨ 
ਦ ਰਈ ਲੱਖ -ਲੱਖ ਬਾਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਗਆਨ ਵਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ । ਯਾਭਾਫਾਈ ਨੰੂ ਆ ੱਤ ਬਾਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਗਆਨ 
ਵਾਰ ੀ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਫਾਈਫਰ ਦਾ ਭਯਾਠੀ ਦ ਡਲੱਚ ਲੀ ਅਨੁਲਾਦ ਕੀਤਾ ੀ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣੀ ਡਵਰੀ 
ੁਤਕ ਲੀ ਇੰਗਡਰਲ਼ ਦ ਡਲੱਚ ਡਰਖੀ ੀ , ਡਜ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਯ ਜਲ਼ੀ ਨੰੂ ਅਯਡਤ ਕੀਤਾ ੀ । ਇ ਦ 
ਨਾਰ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ੰਡਕਿਤ ਦ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਗਿੰ ਥਾਂ ਦਾ ਲੀ ਅਡਧਨ ਕੀਤਾ ੀ । 

3. ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱ ਸਖਆ ਦਾ ਰਬਿੰ ਧ (Provision of education by the state): ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਡੱਡਖਆ 
ਦਾ ਿਫੰਧ ਯਾਜ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ  ਅਤ ਬਦ-ਬਾਲ ੂਯਨ ਡੱਡਖਆ ਿਣਾਰੀ ਨੰੂ ਖਤਭ ਕਯਕ 
ਫਯਾਫਯਤਾ ਲਾਰੀ ਡੱਡਖਆ ਿਣਾਰੀ ਥਾਡਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਔਯਤਾਂ ਅਤ 
ਭਯਦਾਂ ਨੰੂ ਫਯਾਫਯ ਡੱਡਖਆ ਦਾ ਵੱਕ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । ਾਯੀ ਡੱਡਖਆ ਿਣਾਰੀ ਅਡਜਵੀ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ 
ਜ ਭਾਡਜਕ ਡਲਕਾ ਅਤ ਔਯਤਾਂ ਦੀ ਦਲ਼ਾ ੁਧਾਯਨ ਲਾਰੀ ਵਲ। 

4. ਜਾਤ-ਾਤ ਸਵਿੱ ਚ ਅਸਵਸ਼ਵਾ  (Disbelief in caste system): ਯਭਾਫਾਈ ਬਾਲੇਂ ਆ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਰ 
ਫੰਡਧਤ ਨ ਯ ਉਵ ਜਾਤ -ਾਤ ਡਲੱਚ ਡਲਲ਼ਲਾ ਨਵੀਂ ਯੱਖਦ ਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜਾਤੀ ਡਲਲਥਾ 
ਬਾਯਤ ਰਈ ਇੱਕ ਕ ਵੜਹ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਦੀ ਵ ਜ ਡਦਨੋਂ -ਡਦਨ ਇ ਨੰੂ ਖਖਰਾ ਕਯ ਯਵੀ ਵ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ 
ਡਵੰਦੂਲਾਦੀ ਲਯਣ ਡਲਲਥਾ ਦਾ ਲੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜਨਭ ਤੋਂ ਭਨੱੁਖ, ਭਨੱੁਖ ਦ ਤਯ ’ਤ ਜਨਭ 
ਰੈਂਦਾ ਵ। ਡਪਯ ਉਵ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀਂ  ਜਾਤ ਦਾ ਡਕਲੇਂ ਵ ਕਦਾ ਵ ? ਇ ਕਯਕ ਉਵ ਜਾਤੀ ਿਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ 
ਕਯਦ ਵਨ। 

5. ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਸ਼ਵਾ  (Belief in human rights): ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਡਜਊਣ ਦ 
ਰਈ ਕੁਝ ਰੜੀਂਦ  ਅਡਧਕਾਯ ਚਾਵੀਦ ਵਨ ਅਤ ਇਵ ਅਡਧਕਾਯ ਾਡਯਆਂ ਨੰੂ ਭਾਨ ਯੂ ਡਲੱਚ ਵਾਰ ਵਣ 
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ਚਾਵੀਦ ਵਨ। ਔਯਤ-ਭਯਦ, ਗ਼ਯੀਫ-ਅਭੀਯ, ੱਛੜ-ਉੱਨਤ ਾਡਯਆਂ ਨੰੂ ਫਯਾਫਯ ਅਡਧਕਾਯ ਵਾਰ ਵਣ 
ਚਾਵੀਦ ਵਨ । ਾਡਯਆਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਨਾਰ ਆਣ ਧਯਭ ਨੰੂ ਭੰਨਣ , ਾਠ -ੂਜਾ ਕਯਨ ਦੀ ੂਯਨ 
ੁਤੰਤਯਤਾ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

6. ਔਰਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਰਾਬਰ ਅਸਧਕਾਰ (Equal human rights for women: ਯਾਭਾਫਾਈ ਨੇ ਔਯਤਾਂ ਦ 
ਅਡਧਕਾਯਾਂ ਦ ਰਈ ਡਜੰ਼ਦਗੀ ਬਯ ੰਘਯਲ਼ ਕੀਤਾ । ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਵਯ ਇੱਕ ਔਯਤ ਨੰੂ ਉ ਦ ਅਡਧਕਾਯ 
ਡਭਰਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ । ਉ ਭੇਂ ਦ ਡਵੰਦੂ ਭਾਜ ਡਲੱਚ ਔਯਤਾਂ ਦੀ ਦਲ਼ਾ ਫਵੁਤ ਖਯਾਫ ੀ । ਯਾਭਾਫਾਈ 
ਅਨੁਾਯ ਇ ਦਸਾ ਨੰੂ ੁਧਾਡਯਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । ਔਯਤਾਂ ਨੰੂ ਡੱਡਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਡਗਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੀ ਫਯਾਫਯ ਅਡਧਕਾਯ ਵਾਰ ਵਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ। ਉਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਉ ਭੇਂ ਬਾਯਤੀ ਭਾਜ ਡਲੱਚ ਭਜੂਦ ਯਦਾ ਿਥਾ , ਫਾਰ ਡਲਆਵ ਅਤ ਡਲਧਲਾ ਡਲਆਵ ’ਤ ਯਕ 
ਡਜਵੀਆਂ ਫੁਯਾਈਆਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਕਯਨ ਦਾ ਮਤਨ ਕੀਤਾ। 

7. ਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਈ (The function of the state is to serve the public Welfare): 
ਯਾਭਾਫਾਈ ਅਨੁਾਯ ਯਾਜ ਦਾ ਕੰਭ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਵ ।ਉ ਨੰੂ ਡੱਡਖਆ , ਡਵਤ ਅਤ ਵਯ ਜਨਤਕ 
ਖਤਯਾਂ ਦ ਡਲੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਰਾਈ ਦ ਰਈ ਕੰਭ ਕਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ।ਬਾਲੇਂ ਡਕ ਬਾਯਤ ਉ ਭੇਂ ਅੰਗਯਜ਼ਾਂ 
ਦਾ ਗੁਰਾਭ ੀ ਡਪਯ ਲੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੰਨਣਾ ੀ ਡਕ ਬਾਯਤ ਦ ਰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈ ਦਾ ਕਾਯਜ ਕਯਨਾ ਫਯਤਾਨਲੀ 
ਵਕੂਭਤ ਦਾ ਕੰਭ ਵ । 

8. ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ  (Women Empowerment): ੰਡਡਤ ਯਾਭਾਫਾਈ ਨੇ ਆਣ ੂਯ ਜੀਲਨ 
ਦਯਾਨ ਔਯਤਾਂ ਦ ਲ਼ਕਤੀਕਯਨ ਦ ਰਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਭ ਕੀਤ । ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਔਯਤਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਯਾਂ ਉੱਤ 
ਆ ਖੜਹ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਖਾ ਤਯ ’ਤ ਉੱਤ ਡਵੰਦੂ ਧਯਭ ਦ ਫਣਾ ਗ ਡਭਡਥਵਾ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਚਾਵੀਦਾ 
ਵ। ਔਯਤਾਂ ਨੰੂ ਘਯਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਯ -ਦੀਲਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਆ ਕ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦਾ ਵੱਕ ਵਾਰ ਕਯਨਾ 
ਚਾਵੀਦਾ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਣ ਜੀਲਨ ਦਯਾਨ ਔਯਤਾਂ ਨੰੂ ਡੱਡਖਆ ਦ ਨਾ ਜਡੜਆ ਅਤ ਡੱਡਖਆ ਨੰੂ ਆਣੀ 
ਫਯਾਫਯਤਾ ਦਾ ਾਧਨ ਦੱਡਆ। 

9. ਾਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂਿੰ  ਮਾਨਤਾ  (Equality to all religions): ੰਡਡਤ ਯਾਭਾਫਾਈ ਨੇ ਾਯ ਧਯਭਾਂ ਨੰੂ ਭਾਨ 
ਭੰਡਨਆ। ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਧਯਭ ਡਲੱਚ ਡਜਵੜ ਫ਼ਾਰਤੂ ਦ ਅਡੰਫਯ ਵ ਨ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਡਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 
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ਧਯਭ ਦਾ ਅਰੀ ਅਯਥ ਭਝਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । ਇ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਡਵੰਦੂ ਧਯਭ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ਇਾਈ ਧਯਭ 
ਅਣਾਇਆ ੀ। ਯ ਉੱਥ ਲੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਾਈ ਧਯਭ ਡਲੱਚ ਪਾਰਤੂ ਦ ਅਡੰਫਯਾਂ ਦੀ ਡਨੰਡਦਆਂ ਕੀਤੀ ਜ ਡਕ 
ਭਨੱੁਖ ਨੰੂ ਡਛਾਂਵ ਲੱਰ ਰ ਜਾਂਦ ਵਨ । ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਧਯਭ ਭਨੱੁਖ ਦਾ ਡਨਿੱਜੀ ਭਾਭਰਾ ਵ ਅਤ ਉ ਦ 
ਡਨਜੀਤਲ ਤਕ ਵੀ ਉ ਨੰੂ ਯਡਵਣ ਦਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । ਦੂਯ ਦ ਧਯਭ ਡਲਚ ਦਖ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਕਯਨੀ 
ਚਾਵੀਦੀ। 

10. ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਸਨਰਮਾਣ ਸਵਿੱ ਚ ਮਸਿੱ ਤਵੂਰਨ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾ ਕਦੀਆਂ ਸਨ  (Women can play an 
important role in nation building): ਉਨਹ ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਜਕਯ ਔਯਤਾਂ ਨੰੂ ਭਕਾ ਡਦੱਤਾ ਜਾਲ ਤਾਂ ਉਵ 
ਭਯਦਾਂ ਦ ਨਾਰ ਫਯਾਫਯ ਬੂਡਭਕਾ ਡਨਬਾ ਕਦੀਆਂ ਵਨ ਅਤ ਯਾਲ਼ਟਯ ਡਨਯਭਾਣ ਡਲੱਚ ਭਵੱਤਲੂਯਨ 
ਬੂਡਭਕਾ ਅਦਾ ਕਯ ਕਦੀਆਂ ਵਨ  ਡਕਉਂਡਕ ਅੱਧੀ ਆਫਾਦੀ ਨੰੂ ਡਛਾਂਵ ਯੱਖ ਕ ਕਦ ਲੀ ਯਾਲ਼ਟਯ ਡਨਯਭਾਣ 
ਨਵੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ । 

ਉਯਕਤ ਲਯਣਨ ਦ ਆਧਾਯ ਦ ਉੱਤ ਡਕਵਾ ਜਾ ਕਦਾ ਵ ਡਕ ੰਡਡਤਯਾਭਾ ਫਾਈ ਇੱਕ ਭਵਾਨ ਭਾਜ 

ੁਧਾਯਕ ੀ। ਔਯਤ ਵੁੰ ਦ ਵ ਲੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਉਵ ਕੰਭ ਕੀਤ ਜ ਇੱਕ ਭਯਦ ਿਧਾਨ ਦਲ਼ ਡਲੱਚ ਕਯਨੇ ਫਵੁਤ ਔਖ ਅਤ 

ਕਡਠਨ ਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨਾ ਡਯਪ ਔਯਤ ਦੀ ਦਲ਼ਾ ੁਧਾਯਨ ਲੱਰ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਕਦਭ ਚੁੱ ਕ ਗੋਂ ਔਯਤਾਂ ਨੰੂ ਡੱਡਖਅਤ 

ਅਤ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨ ਡਲੱਚ ਭਵੱਤਲੂਯਨ ਬੂਡਭਕਾ ਡਨਬਾਈ । ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯਾਲ਼ਟਯੀ ੁਨਯ -ਜਾਗਯਣ ਡਲੱਚ ਭਵੱਤਲੂਯਨ 

ਮਗਦਾਨ ਡਦੱਤਾ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਡਕਵਾ ਜਾ ਕਦਾ ਵ ਡਕ ਉਵ ਇੱਕ ਭਵਾਨ ਭਾਜ ੁਧਾਯਕ ਨ। 
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