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અનુક્રમણીકા 

વાચકમીરો પોતાની પસન્ત્દગીના લેખ પર ક્લીક 
કરતાં જ, તે લખેનું પાનું ખુલશે. એ જ પ્રમાણે દરેક 
લેખમાં જ ે તે ‘લેખના શીષાક’ની નીચે જમણી બાજુએ 
લખવામાં આવેલ ‘અનુક્રમણીકા’ શબ્દ પર ક્લીક કરતા ં
જ, અનુક્રમણીકાનંુ આ પાનું ખુલશે. આ સુવીધાનો લાભ 
લેવા વાચકમીરોને વીનન્ત્તી છ.ે 

 

1 ‘ઈ.બુક’ને આવકાર ● ડૉ. જી. કે. વણકર ● 05 

2 પ્રાક્કથન ● બીપીન શ્રોફ ● 15 

3 પ્રો. ભીખુભાઈ પારેખનો પરીચય ● 20 

4 આવકાર ● ઈન્ત્દુકુમાર જાની ● 27 
5 બાબાસાહેબ આંબડેકરનો વારસો ● પ્રો. ભીખ ુપારેખ ● 41 

6 અમારાં પ્રકાશનો ● 174 

7 અન્ત્તીમ મુખપષૃ્ઠ ● પ્રો. ભીખ ુપારેખ ● 180 
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1 

‘ઈ.બુક’ને આવકાર 
અનુક્રમણીકા 

દીલ્હીની ડૉ. બી. આર. આંબેડકર 
યુનીવસીટીમાં પ્રૉફેસર ભીખુ પારેખના 
પ્રવચનથી ‘આંબેડકર સ્મૃતી વ્યાખ્યાન 
શ્રેણી’નો 2009માં પ્રારમ્ભ થયો હતો. 
ગુજરાતના અગ્રણી રૅશનાલીસ્ટ      
શ્રી. બીપીનભાઈ શ્રોફે આ પ્રવચનનો 
ભાવાનુવાદ કરી, ‘બાબાસાહેબ 
આંબેડકરનો વારસો’ પુસ્તીકા પ્રગટ 
કરી, જનેી તમામ નકલો ખપી જતા ં
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‘અભીવ્યક્તી’ બ્લોગના સમ્પાદક       
શ્રી ગોવીન્ત્દભાઈ મારુ એની ‘ઈ.બુક’ 
પ્રસીદ્ધ કરી રહ્યા છ ે જ ે અભીનન્ત્દનને 
પાર છ.ે ‘ડૉ. આંબેડકરના જીવન અને 
કાયા’ના અભ્યાસીઓ માટ ે આ એક 
મહત્વનું પ્રદાન છ.ે 

ડૉ. આંબેડકર ભારતીય સંવીધાનના 
જનક કાનુનવીદ હતા, વીદ્વાન હતા, 
વીચારક હતા, માનવઅધીકાર યોદ્ધા 
હતા, સામાજીક ન્ત્યાય માટ ે આજીવન 
ઝઝુમનાર કમાશીલ હતા આ બધા ં
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પાસાંઓને પ્રો. ભીખુ પારેખે આવરી 
લીધાં છ.ે દલીત કુટમુ્બમાં જન્ત્મી ઉચ્ચ 
શીક્ષણ મેળવી પોતાના સમાજ માટ ેજ 
નહીં; પરન્ત્તુ મહીલાઓ, શ્રમજીવીઓ, 
લઘુમતીઓ – તમામ વંચીતો શોષીતો 
માટ ે અંગત સુખોનંુ બલીદાન આપી    
ડૉ. આંબેડકરે અનેરંુ પ્રદાન કયુું છ.ે 

આ પુસ્તકમા ં પ્રો. પારેખ ે એમની 
દૃષ્ટીએ ડો. આંબેડકરની રણ મુખ્ય 
મયાાદાઓ બતાવી છ.ે પહેલુ,ં એમણ ે
રાજ્ય પર મોટો મદાર રાખ્યો, હીન્ત્દુ 
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સામાજીક સાસં્કૃતીક સુધારા પર ભાર 
મુકયો નહીં. આપણે ઉપાયોની વાત 
કરીએ તો ચોક્કસ વ્યક્તીગત પ્રદાન 
માટ ે શંુ વ્યવહાયાતા (feasibility) છ ેએ 
જોવું પડ.ે ડૉ. આંબેડકર કાયદાવીદ 
હતા, એમની એ વીદ્વત્તા સામાજીક 
ન્ત્યાયને અનરુુપ સંવીધાન ઘડવામા ં
સફળતાપુવાક પ્રયોજી. એમણે સામાજીક 
સુધારાને રાજકીય સુધારણાના પુવાદુત 
રુપે ‘જાતીનીમુાલન' ગ્રંથમાં માર 
સ્વીકારી નથી, એની પર ભાર મુક્યો છ.ે 
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વળી સામાજીક સુધારણાના અગ્રદુત 
મહાત્મા જ્યોતીબા ફુલેને પોતાના ગુરુ 
તરીકે સ્વીકાયાા છ.ે ખરેખર તો 
હીન્ત્દુઓના અછુતો પ્રત્યે સામાજીક 
સાંસ્કૃતીક પરીવતાનની જવાબદારી 
હીન્ત્દુ સમાજની જ હતી જમેાં એ (હીન્ત્દ ુ
સમાજ) નીષ્ફળ રહ્યો. 

બીજુ,ં ડૉ. આંબેડકર સામાજીક 
દુષણો દુર કરવા નેતૃત્વ પર અયોગ્ય 
ભાર મુકે છ ે એમ પ્રો. ભીખુ પારેખનંુ 
માનવું  છ.ે માનવ ઈતીહાસમાં નેતૃત્વ 
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ચોક્કસ અગત્યનું છ ેએનો કોઈ ઈન્ત્કાર 
ન કરી શકે. એ અલગ વાત છ ે કે 
ગુસ્સામાં બાબાસાહેબે એવું વીધાન કયુું 
હતંુ. કે “મુસ્તફા કમાલ પાશા કે 
મુસોલીની જવંુે નેતૃત્વ મહાત્મા ગાંધી ન 
આપી શકે” જનેો અથા  પ્રો. ભીખ ુ
પારેખ એવો ઘટાવે છ ે કે તેઓ 
સરમુખત્યારની તરફેણ કરે છ!ે 
વાસ્તવમાં બાબાસાહેબ ડૉ. આંબેડકરે 
હમ્મેશાં વ્યક્તીપુજાનો વીરોધ કયો છ,ે 
લોકશાહીનું પ્રબળ સમથાન કયુું છ.ે     
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પ્રો. પારેખને એ વીદીત હશે જ કે 
મુસોલીનીની મુલાકાતે ડૉ. આંબેડકર 
નહીં; પણ ગાંધીજી ઈટાલી સુધી ગયા 
હતા. 

રીજુ,ં અન્ત્ય દલીત નેતાઓ, નહેરુ 
અને ગાંધીજી પ્રત્યે એમને આશંકા 
રહેતી અને તેથી કોઈ સાથાક સહકાયા ન 
થઈ શક્યંુ. ઈતીહાસ સાક્ષી છ ે કે 
મહાત્મા ગાંધીએ પુના કરાર માટ ે    
ડૉ. આંબેડકરને મજબુર ન કયાા હોત 
તો કમ સે કમ અનુસુચીત જાતીના 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 12 

 

નેતાઓ પોતાના પક્ષના કે નેતાગીરીના 
ચમચા ન હોત. નહેરુએ હીન્ત્દુ કોડ બીલ 
શરુઆતમાં જ સ્વીકાયુું હોત તો એમની 
પ્રગતીશીલતા સવીશેષ પ્રમાણીત થાત 
અને ડૉ. આંબેડકરને પ્રધાનપદેથી 
રાજીનામું આપવાની નોબત ન આવત. 

આપણે એ પણ સ્વીકારવંુ જોઈએ કે 
એમના સમકાલીન દલીત નેતાઓમા ં
ભાગ્યે જ કોઈ વીદ્વત્તા, પ્રતીબદ્ધતા 
અને પ્રામાણીકતામાં ડૉ. આંબેડકરની 

તુલનામાં આવી શકે તેમ હતંુ. 
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આ રણ મુદ્દાઓ બાદ કરતાં પુસ્તક 
વસ્તુનીષ્ઠ છ,ે એનું વાંચન અન ે ચચાા 
અવશ્ય થવાં જોઈએ. 

પ્રો. ભીખુ પારેખનંુ આ પ્રવચન 
‘યુટ્યુબ’ https://www.youtube.com/watch?v=uhtmE30Xt3E 
પર જોઈ શકાય છ.ે આ તથા એ પછીનાં 
વષોમાં ડૉ. આંબેડકર યુનીવસીટીમાં દસ 
‘ડૉ. આંબેડકર સ્મૃતીવ્યાખ્યાનો’ 
યોજવામાં આવ્યા... ‘Conversations 
with Dr. Ambedkar' (Author: 
Valerian Rodrigues, Publisher : 

http://govindmaru.com/
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Columbia University Press) 
ઉપલબ્ધ છ ેએ જીજ્ઞાસુઓની જાણ સારંુ. 

 
ડૉ. જી. કે. વણકર 

19 ઉત્તર ગુજરાત સંગમ સોસાયટી, 
મેઘાણીનગર, અમદાવાદ – 380 186 
ઈ.મેલ : drgkvankar@yahoo.com  

સેલફોન : 82085 41974 
મહાત્મા જ્યોતીબા ફુલે જન્ત્મજયંતી 

તારીખ : 2021–04–11 
 

● 
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2 

પ્રાક્કથન 
અનુક્રમણીકા 

પ્રો. ભીખુભાઈ પારેખે સને 2009ની 
સાલમાં દીલ્હીસ્થીત ‘ધી ભારતરત્ન     

ડૉ. બી. આર. આંબેડકર વીશ્વ 
વીદ્યાલય’માં “બાબાસાહેબ આંબેડકરનો 

વારસો” એ વીષય ઉપર એક 
અભ્યાસપુણા પ્રવચન અંગ્રેજીમાં આપેલંુ 

હતું. ભાઈ ઉવીશ કોઠારી પાસે તે 
પ્રવચનની મુળ અંગ્રેજી કૉપી મળી. તેની 
ફૉટો કૉપી કરી અને પ્રો. ભીખુભાઈની 
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મંજુરી લઈને રણ તબક્ક ે ‘વૈશ્વીક 
માનવવાદ’ માસીકમાં તેનો ભાવાનુવાદ 

કયો. 
પ્રો. ભીખુભાઈના આ વીષય પરનાં 

અભ્યાસપુણા તારણો અને તે પણ રીસેક 
સન્ત્દભો સાથે કાબીલેદાદ છ.ે અમારા 

માસીકના ઘણા બધા વાચકમીરોએ આ 
લેખમાળાને બીરદાવી હતી.  

તેને પુસ્તક સ્વરુપે ગુજરાતીમાં 

પ્રકાશીત કરવાનું એટલા માટ ેશક્ય બન્ત્યંુ 
છ ેકે સુરત અને સોનગઢ ફોટાના આપણી 

‘માનવવાદી’ પ્રવૃત્તીના ટકેેદાર અનુક્રમે 
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પરેશભાઈ પટલે અને વીજયભાઈ 
ચૌહાણે નાણાંકીય સહકાર આપ્યો છ.ે 

અમે તેઓના આ ઉમદા સહકાર માટ ે
આભારી છીએ. 

ભાઈ ઈન્ત્દુકુમાર જાનીએ આ 
પુસ્તકની ‘પ્રસ્તાવના’ લખીને અમારા 

કાયાને પરીપુણા કયુું છ.ે તેમનો પણ 
આભાર માનવો યથાથા એટલા માટ ેછ ેકે 
ગુજરાતમાં સામાજીક ન્ત્યાય માટ ે સંઘષા 

અને ખુલ્લા મને ચીંતન કરનાર જ ેનીડર 
વડીલો છ ેતેમાં પ્રથમ હરોળમાં આવનાર 

મુરબ્બી ઈન્ત્દુભાઈ છ.ે 
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ભાઈ ઉવીશ કોઠારી તો આ કાયા 
માટનેો અમારો ઉદ્દીપક જ છ.ે જ્યોતી 
શ્રોફ અને મહેમદાવાદ કૉલેજના 
આચાયા અને ગુજરાતીના અધ્યાપક    
ડૉ. જીતેન્ત્દ્ર મેકવાન બન્નેની ઝીણવટ–
ભરી દૃષ્ટીએ અમારા પ્રકાશનના કાયાન ે
સરળ બનાવ્યંુ છ ે માટ ે તેમનો આભાર 
માનવો અનીવાયા છ.ે 

પુસ્તકના મુદ્રક ચન્ત્દ્રીકા પ્રીન્ત્ટરી, 
અમદાવાદના માલીક શ્રી રાકેશભાઈએ 
સમયસર અમારી જરુરીયાત મુજબ 
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પુસ્તક તૈયાર કરી આપ્યું તે બદલ તેમનો 
આભાર અમે માનીએ છીએ. 

 
બીપીન શ્રોફ 

1810, લુહારવાડ  
મહેમદાવાદ. 

સેલફોન : 97246 88733  
ઈ.મેલ : shroffbipin@gmail.com 

 
● 
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3 

 
પ્રો. ભીખુભાઈ પારેખનો પરીચય 

અનુક્રમણીકા 

વતામાનમાં લૉડા ભીખુ પારેખ તરીકે 
ઓળખાતા ભીખુભાઈ મુળ દક્ષીણ 

ગુજરાતમાં આવેલ અમલસાડ ગામના 
વતની છ.ે તઓેશ્રીએ પોતાની શૈક્ષણીક 

કારકીદીમાં મુમ્બઈ યુનીવસીટી અને 
ત્યારબાદ લંડન સ્કુલ ઑફ ઈકોનો–
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મીક્સમાંથી રાજ્યશાસ્ત્રમાં માસ્ટર તેમ જ 
પીએચ.ડી.ની ડીગ્રી મેળવી હતી. તેઓની 

બૌદ્ધીક પસન્ત્દગીના ખાસ વીષય હતા 
પોલીટીકલ ફીલોસૉફી, હીસ્ટરી ઑફ 
પોલીટીક્સ, સોશીઅલ થીયરીઝ, 
એન્ત્સીયન્ત્ટ ઍન્ત્ડ મૉડાન પોલીટીક્સ અને 
જુદી જુદી વંશીય વીચારસરણીઓ 
(ઈથનીક આઈડીયોલૉજીસ). તેઓશ્રીએ 
લંડન સ્કુલ ઑફ ઈકોનોમીક્સમાંથી શરુ 
કરીને બ્રીટન, અમેરીકા, ભારત અને 
જમાની જવેા અનેક દેશોની વીશ્વવીખ્યાત 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 22 

 

યુનીવસીટીઓમાં પ્રૉફેસર તરીકે 
કામગીરી કરી છ.ે ભારતમાં આવેલ 
વડોદરાની એમ. એસ. યુનીવસીટીમાં સને 

1981થી 1984 સુધી વાઈસ ચાન્ત્સેલર 
તરીકે પણ કામગીરી કરી છ.ે 

બ્રીટનની સંસદના ઉપલા ગૃહ 
‘હાઉસ ઑફ લોડાસ'માં ભીખુભાઈ મજુર 
પક્ષના પ્રતીનીધી તરીકે સભ્ય છ.ે આ 

ગૃહના તે સકીય સભ્ય છ.ે ગૃહની ચચાામાં 
અને રજુ કરેલ બીલો પર રચનાત્મક 

બૌદ્ધીક સુધારા સુચવ્યાની તેઓની 
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રજુઆતો બને્ન પક્ષો ગૌરવપુવાક 
સ્વીકારે છ.ે બ્રીટીશ સમાજમાં વીવીધ 
વંશીય વસતી સમુહો (મલ્ટી 
કલ્ચરાલીઝમ)ને કારણે જ ેઅજમ્પાભરી 
પરીસ્થીતી પેદા થઈ છ ે તે અંગે 
ભીખુભાઈના સુચનો ‘હાઉસ ઑફ 
લોડાસ’માં આવકારવામાં આવ્યા છ.ે 

પોતાની વીશાળ અને બહોળી 
શૈક્ષણીક કારકીદીમાં માનવજાત માટ ે
ખુબ જ ઉપયોગી થાય તેવા પુસ્તકો 
અને અસંખ્ય લેખો તેઓશ્રીએ લખ્યા છ.ે 
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●તેઓએ લખેલ અગત્યના પુસ્તકો● 
1. બેન્ત્થામ પૉલીટીકલ થૉટ 
2. કાલા માકાસ થીયરી ઑફ આઈડીયોલૉજી 
3. કોલોનીયાલીઝમ, ટરડેીશન ઍન્ત્ડ  રીફોમા, 

ઍન એનાલીસીસ ઑફ ગાંધીઝ 
પોલીટીકલ ડીસકૉસા 

4. ગાંધીઝ પોલીટીકલ ફીલોસોફી 
5. ધી ફ્યુચર ઑફ મલ્ટી–ઈથનીક બ્રીટન 

6. એ ન્ત્યુ પોલીટીક્સ ઑફ આઈડને્ત્ટીટી 

લૉડા ભીખુ પારેખની તેજસ્વી અને 
બૌદ્ધીક કારકીદીને કારણે ઘણી શૈક્ષણીક 
સંસ્થાઓએ તેઓનું બહુમાન કરી, અનેક 
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ઍવૉડા આપ્યા છ.ે તેઓને યુનીવસીટી 
ઑફ ઓક્સફડા, રોયલ સોસાયટી ઑફ 

આર્ટસા, બ્રીટીશ એકેડમેીએ ફેલોશીપથી 
નવાજ્યા છ.ે ભારત સરકારે 2007મા ં

‘પદ્મભુષણ’નો ઈલ્કાબ આપ્યો હતો. 
આવા વીદ્યાપુરુષ ભીખુભાઈએ 

પોતાની શરુઆતની શૈક્ષણીક કારકીદીના 
સમયે વડોદરા મુકામે પ્રો. રાવજીભાઈ 
પટલે (મોટા)ને ત્યાં શરુ થયેલ ‘રેનેસાં 

ક્લબ’માં પણ સક્રીય રસ લઈને પોતાની 
બૌદ્ધીક કુનેહને ધારદાર બનાવવાની 

તકનો સવોત્તમ ઉપયોગ કયો હતો. 
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અમોને પોતાની અંગ્રેજીમાં તૈયાર 
કરેલ પુસ્તીકા ‘Ambedkar Legacy’ 

‘વૈશ્વીક માનવવાદ' માસીકમાં ભાવાનુવાદ 
કરીને પ્રકાશીત કરવાનું અનુમોદન પણ 

ખુબ જ પ્રેમ અને સહજતાથી આપ્યું હતું. 
તેઓના નૈતીક સહકાર (મોરલ 

બુસ્ટ૫) સીવાય અમને સદર પુસ્તક 
લેખમાળા તથા પુસ્તક સ્વરુપે પ્રકાશીત 
કરવાની તક જ મળી ન હોત. 

 અમે સૌ એમના ઉમદા સહકાર માટ ે
ખુબ આભારી છીએ. 

● 
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4 

આવકાર 
અનુક્રમણીકા 

દીલ્હીની ડૉ. બી. આર. આંબેડકર 
યુનીવસીટીમાં લોડા ભીખુભાઈ પારેખ ે 
‘ડૉ. આંબેડકરના જીવનકાયા અન ે
ચીંતન’ને કેન્ત્દ્રમાં રાખીને આપેલ 
વક્તવ્યનો ભાવાનુવાદ અહીં પ્રગટ 
કરવામાં આવ્યો છ.ે તેઓ બાબાસાહેબને 
સાચા દીલથી યાદ કરીને કહ્યું છ ે: 

“બાબાસાહેબે જ ે રીતે એક ચીંતક 
અને કમાનીષ્ઠ તરીકે હીન્ત્દુસમાજને તેના 
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મુળીયામાથંી હચમચાવી નાંખ્યો હતો 
તેમ જ ભારતનું ભાવી ઘડવામાં તેઓનુ ં
જ ે ક્રાંતીકારી પ્રદાન હતુ,ં તે બન્ને 
કારણોસર હંુ તેમને ગૌરવ આપું છુ ંતથા 
મારી જાતને તેઓના ઉપકારવશ ગણ ં
છુ.ં ભારતે 20મી સદીમાં જ ેસામાજીક 
અને રાજકીય ચીંતકો પદેા કયાા છ ેતેમાં 
બાબાસાહેબનું સ્થાન સૌથી મોખરે અન ે
અદ્વીતીય છ.ે..”   

બાબાસાહેબના અન્ત્ય સમકાલીન 
રાષ્ટ રીય નેતાઓએ એમને જ ેઅન્ત્યાય કયો 
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છ ેએની ચચાા કરીને પ્રા. પારેખ સ્પષ્ટપણે 
કહે છ ે: 

“તેઓ ક્યારેય બ્રીટીશ સરકારના 
‘વેચાઈ ગયેલા’ (સ્ટજુ) ન હતા. દેશની 

સ્વતન્ત્રતા માટનેી ચળવળમાં તેઓની 
વફાદારી અન્ત્ય રાષ્ટ રીય નેતાઓ કરતાં 

લેશમાર ઉતરતી કક્ષાની ન હતી. મારે 
‘ગોરા માલીકને કાઢી મુકી દેશના કાળા કે 
ઘઉંવણાા (બ્રાઉન) માલીકને પ્રજાના માથા 

ઉપર ઠોકી બેસાડવો નથી. તેઓની બીજી 
દૃષ્ટી એ પણ હતી કે દેશની બહુમતી 

કોમના સામાજીક રાસમાંથી લઘુમતી 
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કોમને કેવી રીતે રક્ષણ પુરંુ પાડવંુ... 
ભારતીય સમાજમાં રાજકીય અને 

આથીક પ્રશ્નોનો ઉકેલ એવી રીતે આવવો 
જોઈએ કે જથેી સમાજના સમગ્ર પોતમાં 

મુળભુત પરીવતાન આવે.” 
બાબાસાહેબને ક્રાંતીકારી, મુતીભંજક 

ગણાવીને એમને ‘દલીતનેતા'ના ચોકઠામાં 
મુકી દેવામાં આવે છ ે તે ગેરવાજબી 
હોવાનું પ્રા. પારેખે જણાવ્યું છ.ે એમની 

આ વાત સાથે સહુ કોઈ સમ્મત થશે. 
સરદાર પટલે માર પટલેનેતા નહોતાં, 

મૌલાના આઝાદ માર મુસ્લીમનેતા 
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નહોતાં એ જ રીતે ડૉ. આંબેડકર માર 
‘દલીતનેતા’ નહોતાં. આ સહુ મહાનુભાવો 

રાષ્ટ રીયનેતા હતાં. એમનું ચીંતન વ્યાપક, 
સવાાશ્લેષી અને ખુબ ગહન હતું. 

માચા, 1999માં ‘હ્યુમન રાઈર્ટસ વૉચ' 
દ્વારા ‘બ્રોકન પીપલ : કાસ્ટ વાયલન્ત્સ 

અગેઈન્ત્સ્ટ ઈન્ત્ડીયા'સ અનટચેબલ્સ' 
શીષાકથી એક પુસ્તક પ્રસીદ્ધ થયેલું. 
લેખીકા સ્મીતા નરુલાએ એમાં ભારતના 

‘અસ્પૃશ્યો' સામેના જાતીગત હીંસાચારની 
તપસીલ આપી હતી. અહીં બાબાસાહેબે 

‘બ્રોકનમેન'ની ચચાા કરી છ.ે બૌદ્ધો સામે 
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બ્રાહ્મણોનું પ્રભુત્વ સ્થાપવાનું કાવતરંુ 
ગણાવીને એમણે કહ્યું છ ે કે, અસ્પૃશ્યતા 

તો મનુસ્મૃતી કરતાંયે જુની છ.ે ગૌમાંસ 
સાથે સંકળાયેલી જાતીઓને તળીયે મુકીને 

અસમાનતાના પીરામીડનું સજ ાન કરવામા ં
આવ્યું હતું. એમાં ઉપલા ક્રમ ભણી આદર 

અને નીચલા ક્રમ ભણી ધૃણા દાખવવાનું 
નીહીત હતું. વળી, નીચલી ગણાતી 
જાતીઓને આ સામાજીક હલકાપણં 

અસહ્ય નથી લાગતું; કારણ કે તેની જ્ઞાતી 
બીજી જ્ઞાતી કરતાં ઉંચો સામાજીક ક્રમ 

ધરાવતી હતી. આ સંજોગોમાં અસમાન 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 33 

 

જ્ઞાતીઓને સંગઠીત કરી શકાય જ નહીં. 
મુળ બૌદ્ધ ધમીઓને તમામ રીતે વંચીત 

બનાવીને આ “બ્રોકનમેન', ભલે હીન્ત્દુ 
ધમામાં પરત આવ્યા હોય, છતાંય તેઓ 

ગૌરવભેર જીવી ન શકે એવી જડબેસલાક 
સાજીશ કરવામાં આવેલી. એટલે તેઓ 

સહુ હાંસીયામાં ધકેલાઈ ગયાં. 
બાબાસાહેબે એક બુનીયાદી મુદ્દો 

અહીં ઉઠાવ્યો છ.ે આથીક, સામાજીક કે 

રાજકીય અસમાનતાઓ તો વીશ્વના 
તમામ દેશો અને સમાજમાં જોવા મળે છ;ે 

પરન્ત્તુ જન્ત્મઆધારીત જ્ઞાતીગત અસ–
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માનતા હીન્ત્દુ સમાજ સીવાય ક્યાંય જોવા 
મળતી નથી. આ માટનેા લક્ષણોની અહીં 

વીસ્તૃત ચચાા કરી છ.ે આ હીન્ત્દુ 
વણાવ્યવસ્થાનો અંત સામાજીક ક્રાંતી 

સીવાય લાવવો અશક્ય છ.ે એવું પણ 
એમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છ.ે વળી, 

સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા અને બન્ત્ધતુા 
પરસ્પર જોડાયેલા હોવાનું જણાવીને 
દલીતો માટનેો હલકો સામાજીક દરજ્જો 

અન્ત્યાયી, અમાનવીય, શોષણખોર હીન્ત્દુ 
સમાજ વ્યવસ્થાએ ઠોકી બેસાડ્યો હોવાની 

એમણે ટીકા કરી છ.ે આત્મસન્ત્માન 
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જાળવવા પર એમણે ખાસ ભાર મુક્યો 
છ.ે ધમા માર વ્યક્તીગત આસ્થાનો જ 

નહીં; પણ ભારતમાં સામાજીક સમુહની 
ઓળખ હોવાનું એમણે જણાવ્યું છ.ે 

ડૉ. આંબેડકરનું વૈચારીક દશાન 
(વીઝન) ફ્રેંચ ક્રાંતીના રણ સીદ્ધાંતો 

‘સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા અને બન્ત્ધુત્વ’ પર 
આધારીત હોવાનો અહીં ઉલ્લેખ થયો છ.ે 
આ અંગે ડૉ. આંબેડકરના શબ્દો આજ ે

પણ પ્રસ્તુત છ,ે જ ે પુસ્તીકામાં જણાવેલી 
વાતને વધુ સ્પષ્ટપણે મુકી આપે છ ે: 
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“મારંુ સામાજીક તત્ત્વજ્ઞાન સ્વતન્ત્રતા, 
સમાનતા અને બન્ત્ધતુા એ રણ જ 

શબ્દોમાં ગુંથી શકાય તેમ છ.ે મારંુ એ 
તત્ત્વજ્ઞાન ફ્રેન્ત્ચ રાજ્યક્રાંતીમાંથી ઉછીનું 

લીધું છ ે તેવું કોઈએ સમજવું ન જોઈએ. 
મારા તત્ત્વજ્ઞાનનાં મુળીયાં ધમામાં છ;ે 

રાજ્યશાસ્ત્રમાં નથી. મારા ગુરુ ગૌતમ બુદ્ધ ે
જ ે શીખામણ આપી છ,ે તેમાંથી મેં મારંુ 
તત્ત્વજ્ઞાન બનાવ્યું છ.ે મારા તત્ત્વજ્ઞાનમાં 

સ્વાતન્ત્્ય અને સમાનતાને સ્થાન છ;ે 
પરન્ત્તુ અમયાાદ સ્વતન્ત્રતા આપવાથી 

સમતાનો નાશ થાય છ ે અને સમ્પુણા 
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સમાનતા સ્વતન્ત્રતા માટ ે અવકાશ 
રાખતી નથી. મારા તત્ત્વજ્ઞાનમાં સ્વાતન્ત્્ય 

અને સમાનતાનું ઉલ્લંઘન ન થાય તે માટ ે
માર સંરક્ષણ તરીકે કાયદાનું સ્થાન છ;ે 

પરન્ત્તુ કાયદો એ સ્વતન્ત્રતા અને 
સમાનતાના ઉલ્લંઘન સામે આશ્વાસન 

આપે છ ે તેવો મારો વીશ્વાસ નથી. મારા 
તત્ત્વજ્ઞાનમાં બન્ત્ધતુાને ઘણં ઉચું સ્થાન છ.ે 
સ્વતન્ત્રતા અને સમતાની વીરુદ્ધ મારો 

બન્ત્ધભુાવ જ સંરક્ષણ આપી શકે.” 
[ઈન્ત્દુકુમાર જાની અને ચંદુ મહેરીયા 

સંપાદીત ‘સંઘષા–સેનાની અને સમતાનો 
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સુયા : ડૉ. આંબેડકર' (પૃષ્ઠ : 30)માંથી 
સાભાર.] 

જાતીપ્રથા પર ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકરે સીધો જ પ્રહાર કયો હતો. 

અસ્પૃશ્યતાનું કલંક જાતીપ્રથાની પેદાશ 
છ.ે અહીં પ્રા. પારેખ કહે છ ેકે, ‘ગાંધીજી 

અસ્પૃશ્યતાને હીન્ત્દુ સમાજનું કલંક 
ગણીને વીરોધ કરતા હતા; પરન્ત્તુ 
વણાવ્યવસ્થાને સમતાવાદી સમાજ રચના 

ગણીને તેની તરફેણ કરતા હતા.’ આ 
સન્ત્દભે ગાંધીજીના જ ે વીચારો 

‘વણાાશ્રમધમા' (નવજીવન પ્રકાશન)મા ં

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 39 

 

સંકલીત થયા છ.ે એની સાથે પ્રા. પારેખનું 
આ વીધાન સરખાવી શકાય. 

લોડા ભીખુભાઈ પારેખે રાજ્યશાસ્ત્રના 
તત્ત્વજ્ઞાન ઉપરાંત ગાંધીજી, મલ્ટી–

કલ્ચરાલીઝમ અને ન્ત્યુ પોલીટીક્સ ઑફ 
આઈડને્ત્ટીટી જવેા વીષયો પર પુસ્તકો 

પ્રકાશીત કયાા છ,ે તેથી સહેજ ે એવી 
અપેક્ષા રહે કે ડૉ. બાબાસાહેબ 
આંબેડકરના જીવન અને કાયા તેમજ 

એમના વૈચારીક વારસાનું વીશ્લેષણ – 
એની સાંપ્રતકાળે પ્રસ્તુતતા વીશે એક ગ્રંથ 

લખીને આપે... અલબત્ત, એના 
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આચમનરુપ આ પુસ્તીકાને આવકાર અન ે
‘વૈશ્વીક માનવવાદ' તથા બીપીનભાઈ 

શ્રોફને ધન્ત્યવાદ! 

 
ઈન્ત્દુકુમાર જાની 
તંરી : ‘નયા માગા' 

 
● 
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5 

બાબાસાહેબ આંબેડકરનો વારસો 
પ્રો. ભીખુ પારેખ 

અનુક્રમણીકા 

બાબાસાહેબે જ ે રીતે એક ચીંતક 

અને કમાનીષ્ઠ તરીકે હીન્ત્દુ સમાજને તેના 
મુળીયાંમાંથી હચમચાવી નાંખ્યો હતો તેમ 

જ ભારતનું ભાવી ઘડવામાં તેઓનું જ ે
ક્રાંતીકારી પ્રદાન હતું તે બન્ને કારણોસર 

હંુ તેમને ગૌરવ આપંુ છુ ંતથા મારી જાતન ે
તેઓના ઉપકારવશ ગણં છુ.ં ભારતે 
20મી સદીમાં જ ે સામાજીક અને 
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રાજકીય ચીંતકો પેદા કયાા છ ે તેમાં 
બાબાસાહેબનું સ્થાન સૌથી મોખરે અન ે

અદ્વીતીય છ.ે અતી સામાન્ત્ય કુટમુ્બમા ં
જન્ત્મી તેમણે જ ે શૈક્ષણીક સીદ્ધીઓ કે 

ડીગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી છ ે તેવી શૈક્ષણીક 
લાયકાતો કોઈ ક્યારેય આપણા દેશમાં 

મેળવી શકશે કે કેમ ત ે કાયમનો પ્રશ્ન 
રહેવાનો છ.ે દેશના વીસમી સદીના કોઈ 
પણા નેતાઓ કે અન્ત્ય વીદ્વાનોએ જ ે

અભ્યાસપુણા પુસ્તકો લખ્યાં છ ે તેના 
કરતાં અનેક ગણાં વીદ્વત્તાપુણા પુસ્તકો 

બાબાસાહેબે લખેલાં છ.ે તેઓના દ્વારા 
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પ્રકાશીત થયેલા ‘કલેક્ટડે રાઈટીંગ ઍન્ત્ડ 
સ્પીચીઝ’ દળદાર બાર વોલ્યુમમાં પ્રાપ્ત 

છ.ે તેમ છતાં તેમનાં ઘણાંબધાં લખાણો 
સમાવ્યા સીવાયના રહી ગયા છ.ે 

જીન્ત્દગીના છલે્લા શ્વાસ સુધી તે ચીંતન 
કરતા અને લખતા રહ્યા છ.ે નીવાાણના 

આગળના દીવસે તેમણે ‘બુદ્ધા એન્ત્ડ હીઝ 
ધમ્મા’ પુસ્તક માટ ે લખ્યું હતું. આ 
પુસ્તકમાં પાનેપાને તેઓની વીદ્યાનું અન ે

બાહોશ અભ્યાસી લેખકે તરીકે તેઓનું 
પ્રતીબીમ્બ પડ ે છ.ે આ પુસ્તકમાં તેમણ ે

બૌદ્ધ ધમા એક કમાનીષ્ઠને પોતાની 
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વાસ્તવીક દુનીયામાં ફરજ બજાવવા કેવી 
પે્રરણા આપે છ ેતેની વાત કરેલી છ.ે 

આપણા દેશનું બંધારણ ઘડવા માટ ે
જ ે સાત સભ્યોની બંધારણીય કમીટીની 

રચના કરવામાં આવી હતી, તેના અડધા 
ઉપરાંત સભ્યો મૃત્યુ પામ્યા હતા, તેઓની 

જગ્યાએ બીજાની નીમણંક પણ કરવામાં 
આવી ન હતી અને બાકી જીવન્ત્ત સભ્યો 
વય, માંદગી વગેરેને કારણે સતત 

ગેરહાજર રહેતા હતા ત્યારે બાબાસાહેબ ે
એકલપંડ ેખુબ જ ઉત્સાહ અને સ્કુતીથી 

આ વીકટ કામ પુરંુ કયુું હતું. અન્ત્ય 
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રાષ્ટ રીય નેતાઓની સરખામણીમાં 
બાબાસાહેબે ઘણી ઉચ્ચ શૈક્ષણીક 

સંસ્થાઓની સ્થાપના કરી હતી, જનેો 
લાભ ઘણા બધા દલીતોને પોતાનો 

વ્યક્તીગત રીતે વીકાસ કરવામાં મળ્યો 
છ.ે 

જો કે તે પણ હકીકત છ ે કે ઘણા ં
મુલ્યો અને તેનાં કારણો માટ ે તેઓએ 
પોતાના જીવનકાળ દરમીયાન સંઘષા કયો 

હતો; પણ તેઓના જીવતેજીવ જ તેઓની 
સામે ખુબ જ અપપ્રચાર કરવામાં આવ્યો 

હતો. તેઓના ચારી્યને અબૌદ્ધીક રીતે 
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મેલું દેખાડવાના સતત પ્રયત્નો કરવામાં 
આવ્યાં હતા. ખુદ ગાંધીજી જવેા રાષ્ટ રીય 

નેતાએ તેઓને જાહેર જીવનના મહત્ત્વના 
નેતા તરીકે ખુબ જ મોડથેી સ્વીકાયાા 

હતા. જવાહરલાલ નહેરુ સને 1939 સુધી 
તેમને મળ્યા જ ન હતા. તે સમયના ઘણા 

બધા રાષ્ટ રીય નેતાઓને મતે બાબાસાહેબ 
મહંમદઅલી ઝીણાની માફક દલીતો માટ ે
અલગ રાજ્યની માંગણી કરનારા નેતા 

હતા. તેઓની પ્રચંડ અને મેધાવી બૌદ્ધીક 
નીપુણતાને આધારે તેઓના નેતૃત્વનુ ં

મુલ્યાંકન કરવાને બદલે હીન્ત્દુ સમાજ 
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સામે દલીતોમાં વીદ્રોહ પેદા કરનારા નેતા 
તરીકે ગણીને તેઓના વ્યક્તીત્વને અમાપ 

નુકસાન કયુું છ.ે તેઓ ક્યારેય બ્રીટીશ 
સરકારના ‘વેચાઈ ગયેલા’ (સ્ટજુ) ન 

હતા. દેશની સ્વતન્ત્રતા માટનેી ચળવળમાં 
તેઓની વફાદારી અન્ત્ય રાષ્ટ રીય નેતાઓ 

કરતાં લેશમાર ઉતરતી કક્ષાની ન હતી; 
પરન્ત્તુ બ્રીટીશરો પાસેથી સ્વતન્ત્રતા કે 
આઝાદી પ્રાપ્ત કરવાની સાથે સાથે તે 

દેશના તમામ નાગરીકોને તેમના 
વીકાસની આડ ે આવતા સામાજીક, 

રાજકીય અને આથીક પરીબળોમાંથી 
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સાચી સ્વતન્ત્રતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય 
તેના વૈચારીક મંથનમાં સતત રોકાયેલા 

હતા. આ અંગે બાબાસાહેબ સ્પષ્ટ મત 
ધરાવતા હતા કે મારે ‘ગોરા માલીકને 

કાઢી મુકી દેશના કાળા કે ઘઉંવણી 
(બ્રાઉન) માલીકને પ્રજાના માથા ઉપર 

ઠોકી બેસાડવો નથી.’ બીજી તેઓની દૃષ્ટી 
એ પણ હતી કે દેશની બહુમતી કોમના 
સામાજીક રાસમાંથી લઘુમતી કોમને કેવી 

રીતે સતત સંરક્ષાણ પુરંુ પાડવંુ. આ 
સન્ત્દભામાં તેઓનો નીષ્કષા હતો કે 

ભારતીય સમાજમાં રાજકીય અને 
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આથીક પ્રશ્નોનો ઉકેલ એવી રીતે આવવો 
જોઈએ કે જથેી સમાજના સમગ્ર પોતમાં 

મુળભુત રીત ેપરીવતાન આવે. 
સાઠ વષાની આઝાદી પછીનો સમય 

પસાર થતાં તેઓનું મુલ્યાંકન હવે 
ઓબીસી, દલીત, સ્ત્રીઓની સમસ્યાઓ 

જોઈને વાજબી રીતે પ્રમાણમાં થવા માંડ્યું 
છ.ે બાબાસાહેબને એક ‘દેવ’ બનાવી 
દેવામાં આવ્યા છ,ે જ ેબીજુ ંજોખમકારક 

ચીહ્ન છ.ે આપણા માટ ે નવાઈ પામવા 
જવેી વાત નથી; કારણ કે એક સમાજ 

સદીઓથી સાવ બદતર દશામાં જીવ્યો 
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હોય તે સમાજના લોકો માટ ે કોઈ હાથ 
લંબાવે, આશા અપાવે, ગૌરવ બક્ષે, તેવા 

નેતા માટ ેજ ેતે પ્રજાને ચંુબકીય આકષાણ 
હોય જ; પણ તેમને દેવ બનાવી, 

મન્ત્દીરમાં મુકવાથી તો બાબાસાહેબના 
ક્રાંતીકારી, મુતીભંજક તરીકેના 

વ્યક્તીત્વને જ આપણે અન્ત્યાય કરી 
બેસીશું. મારી દૃષ્ટીએ અમેરીકાની રંગદ્વષે 
નીતી સામે સંઘષા કરી શહાદતને વરેલા 

માટીન લ્યુથર કીંગ કરતાં બાબાસાહેબનું 
વ્યક્તીત્વ અનેક રીતે મહાન હતું. તે 

વ્યક્તીત્વને ‘દલીત નેતા'ના ચોકઠામાં 
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મુકીને રાજવે તોલવાની વાત બીલકુલ 
ગેરવાજબી અને અન્ત્યાયકારી છ.ે 

ભારતના બૌદ્ધીક જગતે વ્યવસ્થીત રીતે 
તેઓનું ‘દલીત નેતા’માં રુપાંતર કરીને 

બાબાસાહેબના ‘માનવવાદી’ ક્રાંતીકારી 
વીચાર અને વતાનને, વીશ્વના બૌદ્ધીક 

જગતમાં ભારે નુકસાન કયુું છ.ે 
બાબાસાહેબના સંઘષાને જ ે તે સમયના 
ઐતીહાસીક સન્ત્દભામાં જ મુલવવો 

જોઈએ. 
વ્યક્તીપુજા : જનેી પુજા કરતો હોય 

તેનો તથા વ્યક્તીપુજા કરનારનો બન્નેનો 
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સવા પ્રકારનો વીનાશ નોતરે છ,ે જો તેને 
ઉગતી જ ડામી દેવામાં ન આવે તો, જ ે

ઉપયોગી છ ે તે તો વ્યક્તીના ક્રાંતીકારી 
વીચારો, નહીં કે તેનું ભૌતીક શરીર. 

વીચારોને આધારે તમારે તેઓનાથી બાકી 
રહી ગયેલો સંઘષા આગળ લઈ જવાનો 

છ.ે વ્યક્તીપુજા કે વ્યક્તીની ભકતી 
આપણા દેશના રાજકારણમાં જ ે ભાગ 
ભજવે છ ેતેવો ભાગ વીશ્વના કોઈ દેશના 

રાજકારણમાં ભજવતી નથી. તેથી 
બાબાસાહેબની વેધક દૃષ્ટીએ ગૌતમ બુદ્ધ 

એ ‘મોક્ષદાતા’ ન હતા;  પણ ‘માગાદાતા’ 
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કે ‘પથદશાક’ હતા. તેઓ એક બૌદ્ધીક 
કક્ષાએ સદાયે ‘જમ્પીને આરામ ન 

કરનારા' (રેસ્ટલેસ) હતા. તેઓ સતત 
પોતાની બૌદ્ધીક જીજ્ઞાસાને આધારે નવંુ 

જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં પોતાના જુના વીચારો, 
તારણો અને કાયોમાં સતત ફેરફાર કયાા 

કરતા હતા. દા.ત.; બાબાસાહેબનું 
શરુઆતને તબક્ક ે તારણ હતું કે હીન્ત્દુ 
સમાજમાં ‘મનુસ્મૃતી’ અસ્પૃશ્યતાની 

જન્ત્મદાતા છ;ે પરન્ત્તુ ત્યાર પછી 
અભ્યાસને આધારે તેમને સમજાયંુ કે 

મનુસ્મૃતીની રચના કરતાં પણ 
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અસ્પૃશ્યતાની પ્રથા જુની છ ે અને ત ે
ગાયની કતલ અને ગૌમાસં સાથે જ 

સંકળાયેલી છ,ે ત્યારે તેઓએ પોતાનો 
અભીપ્રાય બદલ્યો હતો. સાથે સાથે 

પોતાના સંઘષાની વ્યુહરચના પણ બદલી 
હતી. આ હકીકત તેઓના સ્વતન્ત્રતા 

બાદ સમાજવાદ અને સહકારી પ્રવૃત્તી 
અંગેના વીચારોને પણ લાગુ પડ ેછ.ે 

અસ્પૃશ્યતા : બાબાસાહેબના બૌદ્ધીક 

વીચારો અને પ્રવૃત્તીનું કાયાકે્ષર જુદી જુદી 
માનવવીદ્યાઓ જવેી કે તત્ત્વજ્ઞાન, ધમા, 

રાજકીય, સામાજીક, સમાજ મનોવીજ્ઞાન, 
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કાયદાશાસ્ત્ર વગેરે હતાં; પરન્ત્તુ તે બધો 
તત્ત્વબોધ અસ્પૃશ્યતાના કેન્ત્દ્રમાં જ હતો. 

વીશ્વના બીજા કોઈ જ ધમામાં કે દેશમા ં
આપણા હીન્ત્દુ સમાજની જમે માનવ 

માનવ વચ્ચે અસમાનતાને ન્ત્યાયી ઠરેવાય 
છ ેતેવું નથી. હીન્ત્દુ સમાજ માં પ્રવતામાન 

અસમાનતાનું તેમણે બે રીતે મુલ્યાંકન કયુું 
છ.ે એક હીન્ત્દુ સમાજની જ્ઞાતીપ્રથાને 
આધારે તથા બીજુ ં શા માટ ે આ જ્ઞાતી 

આધારીત અસમાનતાએ આવંુ વીકૃત 
સ્વરુપ ધારણ કયુું છ.ે આ ઉપરાંત 

અસ્પૃશ્યતા સમગ્ર હીન્ત્દુ સમાજનો કેવી 
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રીતે ભાગ બની ગઈ, સજ ાન પામી કે 
ઉત્પન્ન થઈ, સદીઓ સુધી ચાલી ને આ 

કલંકનો કેવી રીતે અંત આવે તેમ છ ે તે 
બધા અંગે પણ તેઓએ ખુબ જ 

અભ્યાસપુણા રીતે વીચાયુું છ.ે 
બાબાસાહેબને એ વાતનું ખુબ જ દુ:ખ 

હતું કે સદીઓથી ચાલુ રહેલી આ 
છુતાછુત પ્રથા ઉપર સમગ્ર હીન્ત્દુ 
ઈતીહાસમાં કોઈ ચચાા, સંવાદ જવંુે પણ 

ક્યારેય નોંધાયેલંુ નથી. જાણે બધાએ 
હીન્ત્દુ સમાજની એક સ્વીકૃત પ્રથા હતી તે 

પ્રમાણે અસ્પૃશ્યતાને સ્વીકારી લીધી હતી. 
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આથીક, સામાજીક કે રાજકીય 
અસમાનતાઓ વીશ્વના બધા જ દેશો 

અને સમાજોમાં જોવા મળે છ;ે પરન્ત્તુ 
જ્ઞાતી આધારીત અસમાનતા હીન્ત્દુ 

સમાજ સીવાય વીશ્વમાં બીજા કોઈ 
સમાજમાં અસ્તીત્વ ધરાવતી નથી. 

બાબાસાહેબની દૃષ્ટીએ હીન્ત્દ ુ સમાજમાં 
પ્રવતામાન અસ્પૃશ્યતાનાં પાંચ લક્ષણો છ.ે 

(1) તે જન્ત્મ આધારીત છ.ે ત ે

સામાજીક રીતે સ્વયંપયાાપ્ત (સેલ્ફ કન્ત્ટને્ત્ડ) 
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એકમ છ.ે તનેા સભ્યો મૃત્યુ સુધી તે 
જ્ઞાતીના રીતી રીવાજોથી બંધાયેલા રહે 

છ.ે 
(2) તેમનું જ્ઞાતી આધારીત 

સ્વયંપયાાપ્ત એકમ કોઈ વગીય હીત કે 
ટોળી કે સમુહ જવેી સ્વતન્ત્ર આગવી 

ઓળખ ધરાવતું નથી; પરન્ત્તુ તેમના 
સામાજીક એકમો ઉંચ–નીચના સ્તરમાં, 
ચઢતા–ઉતરતા ક્રમમાં કાયમ માટ ે

ગોઠવવામાં આવેલ હોય છ.ે 
(3) આ જ્ઞાતીમુલક માળખાગત છુત–

અછુતના સમ્બન્ત્ધો હીન્ત્દુ સમાજની 
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જ્ઞાતીપ્રથામાં ચઢતા– ઉતરતા ક્રમમાં 
જડબેસલાક રીતે અસ્તીત્વ ધરાવે છ.ે 

વીશ્વમા ં ઘણા સમાજોમાં સામાજીક 
અસમાનતાઓ પ્રવતામાન છ;ે પણ આવી 

સામાજીક અસમાનતાઓમાં પવીર–
અપવીર, છુત–અછુતના સમ્બન્ત્ધો કે 

રીવાજો એ હીન્ત્દુ સમાજની જ દેન છ.ે 
જ્યારે હીન્ત્દુ ઉચ્ચ વણાના લોકો નીચલી 
વણા કે જ્ઞાતીના સમ્પકામાં આવે છ ે કે 

ફક્ત અડકે છ ે તો પણ હલકા થઈ 
ગયાની કે અભડાઈ ગયાની ગ્લાની ઉભી 

કરે છ.ે આવો વ્યવહાર અને વતાણક લગ્ન 
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અને રોજબરોજના વ્યવહારોમાં મોટા 
પાયે પ્રચલીત હોય છ.ે 

(4) દરેક જ્ઞાતીને તેનું નામ છ,ે ત ે
રીતની મુકરર કરેલી તેમની સામાજીક 

આગવી ઓળખ હોય છ ે અને તે 
અગાઉથી નક્કી થયેલી હોય છ.ે આવી 

જ્ઞાતીઓ નીશ્ચીત રીતે એકબીજાની સાથે 
સાંકળની જમે બંધાયેલી હોય છ,ે ઓળખ 
તેમના નામની સાથે અટક (સરનેમ)થી 

એવી રીતે જોડાયેલી હોય છ ે કે તે 
ઓળખને છુપાવી શકાય નહીં. આ રીતે 

જ્ઞાતી આધારીત અસમાનતાને સહેલાઈથી 
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અમલમાં મુકી શકાય છ,ે તેની 
જજંીરોમાંથી કોઈ છટકી શકતું નથી અને 

આ પ્રથા ખુબ જ દમનકારી છ.ે 
(5) હીન્ત્દુ સમાજમાં જ્ઞાતી આધારીત 

અસમાનતા અને છુત–અછુતના ખ્યાલો 
અને વ્યવહારોને ખુબ જ સુક્ષ્મ રીતે 

ચઢતા ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવેલા 
છ.ે તેમાં એવંુ લેશમાર નથી કે બ ે
સામાજીક રીતે અસમાન વીરોધી શરુતા 

દાખવતાં જુથો એકબીજાની આમન ે
સામને હોય છ;ે પરન્ત્તુ આ 

અસમાનતાઓનું વ્યવસ્થીત રીતે ખુબ જ 
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ચીવટતાપુવાક સજ ાન કરવામાં આવ્યંુ છ.ે 
તેમાં સૌથી ચઢતા ક્રમમાં આવેલી 

જ્ઞાતીઓ પ્રત્યે ઉંડો આદર કે પુજ્યભાવ 
દા.ત.; બ્રાહ્મણ જ્ઞાતી અને સૌથી નીચલા 

ક્રમમાં આવતી જ્ઞાતીઓ પ્રત્યે ધૃણા, 
તીરસ્કાર, અવજ્ઞા, અનાદર કે અપમાન. 

દરેક જ્ઞાતી બીજી અન્ત્ય જ્ઞાતીઓ કરતાં 
ચઢતો સામાજીક દરજ્જો ભોગવે છ.ે સાથે 
સાથે તે જ જ્ઞાતી બીજી અન્ત્ય જ્ઞાતીઓ 

કરતાં ઉતરતો કે હલકો સામાજીક 
દરજ્જો પણ ભોગવે છ.ે અરે, દલીત 

જ્ઞાતીઓને પણ અન્ત્ય જ્ઞાતીઓ પ્રત્યે 
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હલકો દરજ્જો હોવાથી અસ્પૃશ્યતાજનક 
વ્યવહાર કરવામાં આવે છ.ે અસ્પૃશ્યતા 

સજીાત અસમાનતાઓની રુપરેખા એવી 
ધંુધળી અને અસ્પષ્ટ બની ગઈ છ ે કે 

અસરકતાાઓને, તેની અસરો (ગુલામોમાં 
કે રંગદ્વષેમાં જ ે અસહ્ય અને અસહીષ્ણ 

દેખાઈ આવે છ ે તેવી) બીલકુલ અસહ્ય 
દેખાતી નથી. દરેક જ્ઞાતીને તેનું સામાજીક 
હલકાપણં એટલા માટ ે અસહ્ય લાગતું 

નથી; કારણ કે તેની જ્ઞાતી બીજી જ્ઞાતી 
કરતાં તો સામાજીક રીતે ઉંચો ક્રમ ધરાવે 

છ.ે આ રીતે ખુબ જ ચીવટતાપુવાક કરેલા 
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ઉંચનીચના સામાજીક દરજ્જાને કારણે 
બધી અસમાન જ્ઞાતીઓને એક જ 

સામાજીક એકમમાં સંગઠીત કરી શકાતી 
નથી. હીન્ત્દુ સમાજ એટલે અંતે સામાજીક 

ઉંચનીચના દરજ્જામાં વહેંચાયેલી વસ્તી. 
તેથી બાબાસાહેબે વારંવાર કહ્યું છ ે કે 

‘હીન્ત્દુ, તારંુ બીજુ ં નામ અસમાનતા જ 
છ.ે’ કોઈ પણ હીન્ત્દુ એટલે તેની ખાસ 
જ્ઞાતીનો સભ્ય, જ ે જ્ઞાતી જ ઉંચનીચના 

સામાજીક દરજ્જાના ક્રમમાં વહેંચાઈ ગઈ 
છ.ે તમે હીન્ત્દુ જ્ઞાતીપ્રથા તજ્યા વગર 

અસમાનતા દુર કરી શકો નહીં અને તમે 
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હીન્ત્દુ મટી ગયા સીવાય તમારી જ્ઞાતી 
તજી શકો નહીં. જો તમારે અસ્પૃશ્યતા 

નાબુદ કરવી હશે તો તમારે જ્ઞાતીપ્રથા 
નાબુદ કરવી પડશે અને જ્ઞાતીપ્રથા નાબુદ 

કરવા તેને જન્ત્મ આપનાર અને ટકાવી 
રાખનાર હીન્ત્દુ સમાજ વ્યવસ્થાનો નાશ 

કરવો પડશે. 
બાબાસાહેબના અભ્યાસ મુજબ 

અસ્પૃશ્યતાનો રીવાજ આશરે ચોથી 

સદીમા ં શરુ થયો હતો. તેઓ એ તારણ 
સાથે બીલકુલ સહમત ન હતા કે અછુતો 

આયો આવ્યા પહેલાં દેશની મુળનીવાસી 
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પ્રજા હતા. ખરેખર તેઓના મત ે
અસ્પૃશ્યોનું સજ ાન બૌદ્ધો સામે બ્રાહ્મણોએ 

પોતાનું પ્રભુત્વ કે વચાસ્વ સ્થાપવા કરેલા 
સફળ પ્રયાસનું પરીણામ હતું. હીન્ત્દુ 

સમાજમાંથી જ ે સામાજીક જુથોએ બૌદ્ધ 
ધમા અપનાવ્યો હતો અને બ્રાહ્મણોના 

વચાસ્વનો પ્રતીકાર કયો હતો, તે બધાને 
ફરી હીન્ત્દુ સમાજમાં વંચીત બનાવી 
‘બ્રોકન મેન’નો પોતાના હીત માટ ે

ઉપયોગ કરવાનો બૌદ્ધીક પ્રયાસ હતો. 
બ્રાહ્મણવાદના પ્રભુત્વ નીચે તે સદર 

અછુતોને હીન્ત્દુ સમાજમાં સમાવી લેવાના 
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હતા. હતાશ અને નીરાશ થયેલા 
બ્રાહ્મણોએ, આ પાછા આવી રહેલા 

‘ભાંગી પડલેા માણસોને, ગૌરવ કે 
સ્વમાનભેર જીવવાની વ્યવસ્થા કરવાન ે

બદલે તેમને કાયમ માટ ે કેમ હલકા, 
ગવાહીન અને નીચું જોવાનો વારો આવે 

તેવા બનાવી દેવા યુક્તીપ્રયુક્તીઓ શોધી 
કાઢી. સમાજજીવનના મુખ્ય પ્રવાહમાંથી 
તેઓની બાદબાકી કરી હાંસીયામાં ધકેલી 

દેવામાં આવ્યા હતા. તેમની સાથેના બધા 
જ સમ્પકો પર પ્રતીબન્ત્ધ મુકવામાં આવ્યો 

હતો. આ સામાજીક રીતે બહીષ્કૃત 
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માનવીઓ માંસાહારી તેમ જ ગૌમાંસ 
ખાનારા હતા. જો કે તે જમાનામા ં

બ્રાહ્મણો પણ માંસાહારી તેમજ ગૌમાંસ 
ખાનારા હતા. બ્રાહ્મણો પોતાનું વચાસ્વ 

ચાલુ રહે તે માટ ે શાકાહારી બની ગયા 
અને તેથી પોતે ‘પવીર માનવી’ તરીકેનો 

સામાજીક દરજ્જો કાયમ માટ ે મેળવી 
લીધો. સમય જતાં ગૌમાંસનો ઉપયોગ 
એક જબ્બરજસ્ત સામાજીક પ્રતીબન્ત્ધ, 

નીષધે બની ગયો. તેથી જઓે ગૌમાંસનો 
ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા તે 

અછુતોમાં સૌથી વધુ નીચે તરીકે 
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સામાજીક રીતે ઓળખવા લાગ્યા. આ 
બધા સામાજીક લોકો પાસે પોતાની 

આજીવીકાનાં કોઈ સાધનો ન હતાં. તેમના 
માટ ે ગૌમાંસ ખોરાકમાં લીધા સીવાય 

બીજુ ંકશું જ ખાવાનું ન હતું. તદ્ઉપરાંત 
મૃત્યુ પામેલા ગૌવંશવાળા ઢોરોનું તેમના 

સીવાય બીજુ ં કોઈ ખોરાકમાં ઉપયોગ 
કરતું ન હતું. ગૌવંશ નીષેધ એ 
હીન્ત્દુઓએ પોતાનું સાંસ્કૃતીક પ્રભુત્વ 

જાળવી રાખવા ઉપયોગમાં લીધેલી એક 
જબરદસ્ત વ્યુહરચના હતી. હીન્ત્દુ 

ધમીઓનો પ્રયત્ન બૌદ્ધ ધમામાંથી પાછા 
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ફરેલાઓને કોઈ પણ દીવસ રાજકીય 
સત્તા કે પ્રભુત્વ ન મળે તેવી જડબેસલાક 

સામાજીક ઉંચનીચ ક્રમવાળી વ્યવસ્થાનું 
સજ ાન કરવાનો હતો. બ્રાહ્મણવાદીઓએ 

આ વંચીતો પાસેથી આવકનાં સમ્પુણા 
સાધનો છીનવી લઈને બૌદ્ધ ધમા સામે 

પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ યુદ્ધ જ શરુ કયુું હતું. 
બાબાસાહેબની દૃષ્ટીએ છલે્લા 16 

સૈકાઓથી ચાલી આવતો અસ્પૃશ્યતા માટ ે

રણ મુખ્ય કારણો જવાબદાર છ ે : 
વૈચારીક, રાજકીય અને આથીક. હીન્ત્દુ 

ધામીક વીચારસરણી દ્વારા પ્રેરીત હીન્ત્દુ 
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રીતરીવાજો અને સંસ્કૃતીએ અસ્પૃશ્યતાન ે
વાજબી ઠરેવી છ.ે આ ધમાઆધારીત 

વીચારસરણીના ભોગ બનનારને સદી–
ઓથી એમ ઠસાવી દેવામાં આવ્યંુ છ ે કે 

તારંુ અસ્પૃશ્ય તરીકેનું વતામાન જીવન 
‘છટકી ન શકાય તેવી નીયતી’નું પરીણામ 

છ.ે ઉચ્ચ હીન્ત્દુ જ્ઞાતીપ્રથામાં જમેની પાસે 
આથીક સત્તા હતી તે બધાએ તેમની 
સત્તાનો ભરપુર ઉપયોગ કરી અછુતોનું 

શોષણ કરીને પોતાની સમૃદ્ધી પ્રાપ્ત કરી 
હતી. ત્યારબાદ આ હીન્ત્દુ જ્ઞાતીઆધારીત 

ઉચ્ચ વગે રાજકીય સત્તા અને સરકાર 
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ચલાવવાનો કાબુ પોતાને હસ્તક કરી 
લીધો. તેને કારણે અસ્પૃશ્યતા સામે 

બળવો કરનારને કે તેમાં સહેજ પણ 
છુટછાટ લેનારને ઘાતકીમાં ઘાતકી અને 

હીચકારી સજા કરી શકે. આમ ધામીક 
વીચારસરણી, આથીક અને રાજકીય 

પરીબળોએ એકર થઈને એકબીજાની 
સાથે સંયુક્ત જોડાણો કરીને સદીઓ સુધી 
ટકી રહે તેવી શોષણખોર સમાજ 

વ્યવસ્થા પેદા કરી દીધી. 
હીન્ત્દુ વણાવ્યવસ્થાને અસ્પૃશ્યતા 

ક્યારેય વીરોધ કરવા જવેી કે લાંછન રુ૫ 
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સામાજીક પ્રથા લાગી નથી. તેને કમાના 
સીદ્ધાંતથી ન્ત્યાયી ઠરેવવામાં આવી હતી. 

હીન્ત્દુ જાહેર પ્રજામતે પોતાની સદ્–
વીવેકબુદ્ધીથી, નૈતીક સભાનતા કેળવી 

તેનો ક્યારેય ગુલામીપ્રથાની માફક વીરોધ 
કયો નથી. જાહેર નૈતીક સભાનતા કે 

જાહેર સદવીવેકબુદ્ધી એ સમાન 
બન્ત્ધતુ્વના સદ્ગુણમાંથી પેદા થાય છ.ે 
અન્ત્ય માનવો પ્રત્યે સહાનુભુતી, 

અનુકમ્પાના ગુણે કમાના સીદ્ધાંત 
આધારીત હીન્ત્દુ માનવીને એવા સામાજીક 

ઉંચનીચના દરજ્જામાં વહેંચી અને વેતરી 
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નાંખ્યો છ ે કે હીન્ત્દુ ભાઈ ભાઈ વચ્ચ ે
બન્ત્ધતુ્વનો સદ્ગુણ સજ ાન જ પામી શકે 

નહીં, બન્ત્ધતુ્વનું મુલ્ય એ જ સમાજમા ં
પેદા થાય અને વીકસે જ ે સમાજમાં 

ધામીક, રાજકીય કે વૈચારીક વીચાર–
સરણી ‘માનવ માર સમાન છ’ે તેને ટકેો 

આપતી હોય. 
બાબાસાહેબની દૃષ્ટીએ હીન્ત્દુ વણા–

વ્યવસ્થાનો અંત સામાજીક ક્રાંતી સીવાય 

લાવવો અશક્ય છ.ે તેની સામે થાક્યા 
વીનાનો અવીરત સંઘષા જ અનીવાયા છ.ે 

સદર સંઘષા માટ ે અસ્પૃશ્યતાનો ભોગ 
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બનેલાઓએ પોતાના આંતરીક તેમ જ 
બાહ્ય પરીબળો સામે સંઘષા છડેવો પડશે. 

જ્યાં સુધી તેઓ રાજકીય સત્તા પ્રાપ્ત 
નહીં કરે ત્યાં સુધી સફળતા મળવાની 

નથી. 
દલીતોએ, ભારત દેશની હીન્ત્દુ ધમાના 

પ્રભુત્વ આધારીત વીચારસરણીનું સમગ્ર 
સમાજ ઉપરનું નીયન્ત્રણ કેવી રીતે તુટી 
જાય તે માટ ે પ્રયત્નશીલ રહેવાનું છ.ે 

તેઓને ખબર પડવી જોઈએ કે, હીન્ત્દુ 
સમાજમાં તેમનો હલકામાં હલકો 

સામાજીક દરજ્જો એ નીયતી કે 
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વીધાતાએ કે ઈશ્વરે નક્કી કરેલો નથી; 
પરન્ત્તુ તેઓની આ સ્થીતી માટ ે કોઈ 

જવાબદાર હોય તો તે તેઓના માથે ઠોકી 
બેસાડવામાં આવેલું અન્ત્યાયી, અમાનવીય 

શોષણખોર હીન્ત્દુ સમાજ વ્યવસ્થાનું 
માળખું છ.ે બાબાસાહેબે વારંવાર કહ્યું છ ે

કે ‘ગુલામોને એવો દૃઢ અહેસાસ થવો 
જોઈએ કે અમારે હવે કોઈપણ સંજોગોમા ં
ગુલામ રહેવું જ નથી.' ત્યારે જ તેઓની 

ગુલામીનો અંત લાવવો શક્ય છ.ે તે અંત 
લાવવો તેમના જ હાથની વાત છ.ે ત ેજ 

તેઓની મુક્તી માટનેું પ્રથમ સોપાન છ.ે 
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તેમની બીજી ગમ્ભીર સલાહ દલીતો 
માટ ેએ હતી કે, દરેક દલીતમાં પોતાની 

જાત માટ ે આત્મગૌરવ (સેલ્ફ રીસ્પેક્ટ) 
વીકસવું જોઈએ. સદર આત્મગૌરવની 

ભાવના જ તેમનામાં હીન્ત્દુ સમાજ ે પેદા 
કરેલી તમેની અસહ્ય વતામાન સ્થીતી માટ ે

બળવો કરવા, અસંતોષ પેદા કરવા તૈયાર 
કરશે. તેમાંથી જ પોતાની સ્થીતીમાં 
પરીવતાન ઉભું કરવા તન અને મનમાં ન 

ઓલવી શકાય તેવી આગ પેદા થશે. 
આત્મગૌરવ તો માનવીને જીવન્ત્ત 

રાખનારંુ પે્રરકબળ છ.ે તેના સીવાય 
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માનવીનું જીવન શુન્ત્ય બરાબર બની જાય 
છ.ે દલીતોએ સ્પષ્ટ રીતે સમજી લેવાનું છ ે

કે ફક્ત તઓેની ભૌતીક કે આથીક 
સ્થીતી સુધારી બેસી રહેવાનું નથી. જ ે

મેળવવાનું છ ેતે સમગ્ર સમાજમાં તેઓના 
જીવવાના હક્કનું આત્મગૌરવ, સામાજીક 

રીતે સ્વીકૃત આત્મસભાનતા (સેલ્ફ 
અવરનેસ). આપણે ફરી આ માનવજાતમાં 
પોતાની સહજ સ્વીકૃતી પેદા થાય તેવું 

‘ખતપર' (ટાઈટલ ડીડ્સ), જ ેસદીઓથી 
આ સમાજ વ્યવસ્થાએ લઈ લીધું છ,ે તેને 
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ફરી મેળવવાનું છ.ે આપણો સંઘષા તેના 
માટનેો જ છ.ે 

દરેક માણસ માર સમાન છ,ે તે 
ગૌરવશાળી છ.ે તેનું આત્મસન્ત્માન 

જળવાવું જ જોઈએ. તે વારંવાર 
બોલવાથી મળી જવાનું નથી; પણ તે 

માનવીય ગૌરવ પ્રાપ્ત કરવા આપણે 
સંઘષા કરવો પડશે, બલીદાન આપવું 
પડશે. તે મેળવવા આપણી પોતાની નૈતીક 

અને લાગણીભરી શક્તીઓને સંગઠીત 
કરવી પડશે. તે સન્ત્માન મેળવવા સતત 

સંઘષામય પ્રતીબદ્ધતા કેળવવી પડશે. આ 
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સંઘષામાં સંસ્થા અને સત્તા બન્નેની 
જરુરીયાત પેદા થશે. આ. સંઘષા 

દરમીયાન તમારે તમારા દુશ્મનો સામે 
બરાબર મુકાબલો કરવો પડશે અને તે 

વીરોધી પરીબળોને બતાવવંુ પડશે કે 
તમારંુ સંગઠન અને શક્તીન ેનજરઅંદાજ 

કરી શકાશે નહીં. આ સંઘષાની દરેક 
સફળતા સંઘષામાં જોડાયેલા સૌ 
સાથીદારોનું આત્મસન્ત્માન (સેલ્ફ–

રીસ્પેક્ટ) વધારશે. એટલું જ નહીં, સંઘષા 
દરમીયાન પ્રાપ્ત કરેલા આત્મવીશ્વાસથી 

તમારી ચળવળમાં વધુ જોમ આવશે. 
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તમારી ચળવળને વધુ અસરકારક 
બનાવવાની તેમાંથી પ્રેરણા મળશે. આ 

સંઘષા માટ ે બાબાસાહેબે લખ્યંુ છ ે કે 
‘સંઘષા માટ ે સખત, કઠોર અને નીયમીત 

પરીશ્રમની જરુર છ.ે તેમાંથી જ સંઘષાના 
સાથીદારોને આત્મગૌરવ, સન્ત્માન અન ે

સમગ્ર રામાજમાં સ્વીકૃતી પ્રાપ્ત થાય છ.ે’ 
બાબાસાહેબની દૃષ્ટીએ દલીતોએ 

પોતાના અંગત જીવન અંગે પણ તાકીક 

મુલ્યાંકન કરવાની જરુર છ.ે તેમના વતાન 
અને વેલણથી તેમના પોતાનામાં તથા 

બીજાઓમાં પણ તેમના માટ ેગૌરવ અન ે
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સન્ત્માનની લાગણી પેદા થાય તે રીતનો 
પોતાનો વ્યવહાર વીકસાવવાની જરુર છ.ે 

તેમનામાં સદીઓથી ખોટી ટવેો અન ે
ખરાબ રીતે જીવન પસાર કરવાની લઢણ 

પડી ગઈ છ.ે કઢગંા રીતરીવાજો, 
નીષ્ક્રીયતા, ની:સહાયતાની સતત લાગણી 

અને તેના આધારીત વતાન અને પોતાના 
ટુકંા સ્વાથાભયુું જીવન જીવવંુ, એ બધા 
દુગુાણોએ તે બધાને પોતાના જ સંઘષા 

માટ ે બીનઅસરકારક બનાવી દીધા છ.ે 
ઉંચનીચના ખ્યાલો, માન્ત્યતાઓ અન ે

વ્યવહારો તથા બીલકુલ મહત્ત્વાકાંક્ષા 
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વીનાની જીન્ત્દગી જીવવી, આવા વીચારો 
અને વતાનથી કોઈ ક્રાંતી કે પરીવતાન 

લાવી શકાય નહીં. તેથી જ સૌ દલીતો 
તેમના એક સરખા અને સામાન્ત્ય 

હીતવાળા હેતુ માટ ેએક થઈ શકતા નથી. 
પરીણામ સ્વરુપે તે બધાને પોતાનું 

આત્મસન્ત્માન નથી તેમ જ અને તેથી 
બીજાનું પણ તે ગૌરવ કે સન્ત્માન મેળવી 
શકતા નથી. તેમનામાં ખુબ જ ઉંડી અને 

સુક્ષ્મ કે મમાજ્ઞ તેમજ ધૃણાની વતાણક 
વીકસી છ.ે જાણે કે તેમનો સમાજ કશા 

પણ સારા માટ ેછ ેજ નહીં. સમગ્ર હીન્ત્દુ 
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સમાજ સામે સંઘષા કરતાં પહેલાં તેમણે 
પોતાની જાત સામે સંઘષા કરી, સ્વતન્ત્ર 

માનવીઓને પ્રાપ્ત હોય તેવી બૌદ્ધીક અને 
નૈતીક નીપુણતા પ્રાપ્ત કરવી પડશે. 

દલીત સમાજ એક નકારાત્મક, 
બીનગણનાપાર કે બીનઅસરકારક હીન્ત્દુ 

સમાજનો એક ભાગ બની ગયો છ;ે પણ 
તેણે હીન્ત્દુ સમાજમાં અસ્તીત્વ ધરાવતા 
તમામ શોષીત–વંચીત વગાના અગ્રેસર 

(વનેગાડા) બનવાની જરુર છ.ે સૌ શોષીત 
વંચીત લોકોનો સહકાર મેળવી સામાજીક 

અને રાજકીય ક્રાંતી કરવા માટ ેતે બધાને 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 85 

 

તૈયાર કરવાની જરુર છ.ે ‘ભારતમાં 
દલીત વસતી અને અન્ત્ય પછાત કોમોની 

બહુમતી છ.ે એવંુ કોઈ જવાબદાર કારણ 
નથી કે શા માટ ે રાજ્યવ્યવસ્થા તેઓના 

દ્વારા જ સંચાલીત નથી? 
બાબાસાહેબની એ દલીલ હતી કે જો 

હીન્ત્દુ સમાજ દલીત વસતી અંગે પોતાની 
માન્ત્યતાઓ અને વતાન બદલી શકવાનો ન 
હોય તો પછી દલીતો કેવી રીતે હીન્ત્દુ 

સમાજમાં પરીવતાન લાવવાના છ?ે જ્યાં 
સુધી હીન્ત્દુ સમાજમાં વીશેષ હક્કો અને 

અધીકાર ભોગવતા વગાને એમ મહેસુસ 
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નહીં થાય કે દલીતો હીન્ત્દુ સમાજનું 
માનવીય પુન: ગઠબન્ત્ધન પ્રાપ્ત કયાા 

સીવાય જમ્પીને બેસવાના નથી, ત્યાં સુધી 
તે બધા દલીતો સામેના પોતાના 

વ્યવહારમાં ફેરફાર કરવાના નથી. હીન્ત્દુ 
સમાજ પાસે બે વીકલ્પો છ.ે એક કાં તો 

તેણે ઝડપથી દલીતો સામે પોતાનો 
વ્યવહાર અને અભીગમ બદલવો અથવા 
પોતાની અસહીષ્ણ વતાણકો માટ ે

પરીણામો ભોગવવા તૈયાર રહેવું. 
બાબાસાહેબની દૃષ્ટીએ જ્યાં સુધી આ મુદ્દ ે

કટોકટીની માનસીક પરીસ્થીતી પેદા નહીં 
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કરીએ ત્યાં સુધી ધીમો સુધારાવાદી 
અભીગમ પેદા કરવાથી દલીતોની 

સ્થીતીમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. 
ગાંધીજી અને ઉદારમતવાદીઓ તરફથી 

ઓછામાં ઓછા સંઘષા કે પ્રતીકારવાળા 
વલણથી દલીતોના પ્રશ્નો ઉકેલવા જ ે

કટોકટીની સ્થીતી (સેન્ત્સ ઑફ ક્રાઈસીસ) 
પેદા થવી જોઈએ તે પેદા થતી નથી. 
દલીતોએ પોતાની સ્થીતીમાં ક્રાંતી લાવવા, 

પોતાની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટ ે
વ્યુહાત્મક રીતે ત્વરીત કટોકટીની 

સ્થીતીનું સજ ાન કરવંુ પડશે કે નીમાાણ 
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કરવંુ પડશે. આવી ચળવળ કે આંદોલનનું 
રાષ્ટ રવ્યાપી સંગઠન ઉભું કરવું પડશે. 

દલીત સમાજ ે થોડીક છુટછાટો કે 
અનામતો મેળવીને સંતોષ પામી લેવાથી 

સદીઓથી પોતાની જ ેસ્થીતી પેદા થઈ છ ે
તેમાંથી તેમને મુક્તી મળવાની નથી. 

તેઓના મતે આ સંઘષામાં હીંસાત્મક 
વલણો કે પગલાનું કોઈ સ્થાન નથી. તે 
વજ્યા છ.ે સંઘષા દરમીયાન હીંસા ન જ 

પેદા થાય તેવું સ્વીકારવું પણ અસમ્ભવ 
છ.ે જો આવી ઘનીષ્ઠ અને રાષ્ટ રવ્યાપી ઉગ્ર 

ચળવળનું સજ ાન આપણે ઉભું કરીશું તો 
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હીન્ત્દુ સમાજ ે ખરેખર દલીત સમાજની 
સમસ્યાઓ ઉકેલવા ચોક્કસ વીચારવંુ 

પડશે. આ સંઘષાથી દલીતો સહીત સૌને 
સમાન નાગરીક અને રાજકીય હક્કો 

પ્રાપ્ત થશે. તેઓની દૃષ્ટીએ ‘લોકશાહીનો 
બીજો અથા સમાજન, શોષીત, પીડીત 

અને વંચીતોની સ્થીતીમાંથી મુક્તી છ.ે’ 
હીન્ત્દુ બહુમતી મતદારો અને જુદી 

જુદી લોકશાહી પ્રતીનીધી સંસ્થાઓમાં 

પોતાની બહુમતી સામે ફક્ત વસતી 
આધારીત અનામત બેઠકોના આરક્ષણથી, 

દલીત અને પછાત સમુહોની બહુમતી 
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વસતી હોવા છતાં રાજકીય સત્તા 
મળવાની નથી. લોકશાહી રાજ્ય–

વ્યવસ્થામાં પણ બહુમતીના શોષણયુક્ત 
વેલણ અને વતાનમાંથી મુક્તી મેળવી 

પરીપકવ લોકશાહીમાં, બહુમતી પ્રજાએ 
પોતાના હીતોના સંરક્ષણ માટ ે સમાજની 

જુદી જુદી અન્ત્ય લઘુમતી વસતી સાથ ે
રાજકીય જોડાણો કરવા પડ ે છ ે તેમ જ 
બહુમતીમાંથી પણ કેટલાક નેતાઓ અન ે

જુથો હોય છ ે જ ે બધાને સમાજના 
શોષીત અને વંચીત જુથો પ્રત્યે પ્રામાણીક 

હમદદી હોય છ.ે આપણા દેશમાં હીન્ત્દુ 
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સમાજની બહુમતી વસતી એવી કોમવાદી 
છ ે કે જનેે લઘુમતી વસતી પ્રત્યે બીલકુલ 

હમદદી કે સહાનુભુતી જ નથી. હીન્ત્દુ 
બહુમતી એક સ્થાપીત હીત ધરાવતું 

ઔઘોગીક ગૃહ હોય કે ‘બંધીયાર 
સત્તાધીશ વગા’ હોય તેવો તે બધાનો 

સદીઓથી વ્યવહાર રહ્યો છ.ે આ વગાના 
સત્તાકીય પ્રભુત્વ સામે બધી જ 
લઘુમતીઓ સમ્પુણા ની સહાય બની ગઈ 

છ.ે આ સન્ત્દભામાં બાબાસાહેબે વસતી 
આધારીત મતદાન અને બેઠકો વગેરે પ્રશ્ન 

ઘણ ંબધું ચીંતન અને નીણાયો લીધા હતા 
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અને સત્તા પાસે પણ લેવડાવ્યા હતા; 
પરન્ત્તુ આઝાદી પછી દલીત સમાજમાં 

નોકરી, કારકીદી અને રાજકીય સત્તા 
માટનેી જ ેભખુ (હંગર ફોર પાવર) અને 

દોડ જોઈ તેનાથી બાબાસાહેબ ખુબ જ 
વ્યથીત રીતે ભ્રમીત કે દીશાહીન બની 

ગયા હતા; કારણ કે દલીતોની આવી ટુકંી 
સ્વાથી દોડમાં પોતાનું દલીતોને ગૌરવભેર 
માનવીય સમાજમાં ક્રાંતીકારી રીતે 

પરીવતાન કરવાનું સ્વપ્ન ભસ્મીભુત થતુ ં
જ સ્પષ્ટ રીતે દેખાયું! 
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ધમાપરીવતાન : આપણે અગાઉ જોયંુ 
તે પ્રમાણે, બાબાસાહેબના મતે અછુતપ્રથા 

જ્ઞાતી સાથે જોડાયેલી છ.ે જ ે હીન્ત્દુ 
સમાજનો અંતગાત અનીવાયા ભાગ બની 

ગઈ છ.ે હીન્ત્દુ સમાજના માળખા પ્રમાણે 
અછુતો કાયમ તે માળખામાં જ જીવવા 

મજબુર બનેલા છ.ે તેમણે હીન્ત્દુ સમાજને 
વળી ત્યજી દીધો ન હતો; કારણ કે તેમન ે
આશા હતી કે આ સમાજમાં આંતરીક 

રીતે સુધરવાની ક્ષમતા છ.ે તેઓ સારી 
રીતે જાણતા હતા કે હીન્ત્દુ સમાજમાં 

ભુતકાળમાં કેટલીક સુધારાવાદી ચળવળો 
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પેદા થઈ હતી. 1932 પછી ગાંધીજીએ 
અછુતપ્રથા સામે જ ે સક્રીય ઘનીષ્ઠ 

ચળવળ ઉભી કરી તેનાથી બાબાસાહેબને 
એક વધુ આશા શાંતીમય પરીવતાન 

માટનેી પેદા થઈ હતી. તેમણે દલીતોના 
મન્ત્દીર પ્રવેશ સત્યાગ્રહ, મુમ્બઈના 

ગણપતી ઉત્સવ, આંતરજ્ઞાતીય જમણ, 
લગ્ન વગેરે સુધારાવાદી પ્રવૃત્તીઓને ટકેો 
આપ્યો હતો; પરન્ત્તુ આખરે 

બાબાસાહેબને સમજાયંુ કે આ બધી 
પ્રવૃત્તીઓથી દલીતોની હીન્ત્દુ સમાજ ે જ ે 

સ્થીતી પેદા કરી છ ેતેમાં કોઈ ફેર પડતો 
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નથી. ગાંધીજી સંચાલીત હરીજન સેવક 
સંઘ પણ દલીતો સામેના જ્ઞાતીના 

પુવાગ્રહોમાંથી મુક્તી અપાવવામાં નીષ્ફળ 
નીવડ્યો હતો. સાથે સાથે ગાંધીજીની 

સુધારાવાદી દલીત ચળવળે તેમના 
પોતાના જાન માટ ેજોખમ ઉભું કયુું હતું. 

સને 1935 પછી બાબાસાહેબે હીન્ત્દુ 
સમાજપ્રથામાં સુધારાવાદી પ્રયત્નોથી, સવા 
પ્રકારની સ્થીતીમાં ફેરફાર લાવી શકાય 

એ આશા બીલકુલ ત્યજી દીધી. તેથી 
તેમણે મન્ત્દીરપ્રવેશ સત્યાગ્રહ કે 

આંતરજ્ઞાતીય વ્યવહારો દ્વારા પરીવતાનના 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 96 

 

ધ્યેયમાંથી વીશ્વાસ ગુમાવી દીધો. આ 
ઉપરાંત બીજા બે પરીબળોએ પણ 

તેઓના ‘ધમાપરીવતાન'ના વીચારને 
બળવત્તર બનાવ્યો.  

એક, માનવી તરીકે તેઓનું પોતાનું 
આત્મગૌરવ અને સન્ત્માન અને બીજુ,ં જ ે

ધમે સદીઓથી તેઓની પશુથી બદતર 
સ્થીતી બનાવી છ ે તેના પરીવતાનમાં 
વીશ્વાસ રાખવો એ ‘દીવાસ્વપ્ન’ જોવા 

બરાબર છ.ે તેથી તેમણે પોતાના 
પ્રવચનમાં ઘણી જગ્યાએ કહ્યું હતું કે 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 97 

 

‘તેઓ ભલે હીન્ત્દુ તરીકે જમ્યાં પણ હીન્ત્દુ 
તરીકે મૃત્યુ પામશે નહીં.’  

તેઓની સામે આ સન્ત્દભામાં ઘણાએ 
પુછંુ્ કે તમે હીન્ત્દુ ધમા ત્યજી કયો ધમા 

સ્વીકારવા કે અંગીકાર કરવા માંગો છો? 
તેઓએ ખ્રીસ્તી કે ઈસ્લામ ધમા 

સ્વીકારવાની સ્પષ્ટ ના પાડી હતી. તે અંગ ે
તેમણે ઘણા કારણો રજુ કયાા હતા. તેમાંનુ ં
એક મુખ્ય કારણ હતું કે આ બને્ન ધમોમાં 

પણ આ દેશમાં પ્રવતાતી જ્ઞાતીપ્રથા છ.ે 
જ્યારે હીન્ત્દુ ધમાની જ્ઞાતી પ્રથાના દુષણો 

દુર કરવા તે ધમાપરીવતાન કરવા માંગતા 
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હોય તો કેવી રીતે તે પોતે એવો ધમા 
સ્વીકારે જમેાં પણ ઉંચ–નીચના 

જ્ઞાતીપ્રથાના વ્યવહારો જીવન્ત્ત હોય. બીજુ ં
ભારતમાં ખ્રીસ્તી ધમાનો સીધો સમ્બન્ત્ધ 

બ્રીટીશ સંસ્થાનવાદની સત્તા સાથે હતો. 
જ્યારે મુસ્લીમ ધમા કોમી સંઘષા અને 

પાકીસ્તાનના સજ ાનની તરફેણ કરતો 
હતો. જો આ બન્ને ધમામાંથી કોઈ પણ 
ધમાને તેઓ પોતે તથા તેઓના સાથીઓ 

સ્વીકારશે તો બેમાંથી ગમે તે ધમા 
સ્વીકારનારાઓની ‘રાષ્ટ રીય આસ્થા’ માટ ે

શંકા સેવી તેમને ગેરરાષ્ટ રીય કે અરાષ્ટ રીય 
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તરીકે ઓળખી હેરાન કરવામાં આવશે. 
ભારતમાં ધમા એ ફક્ત વ્યક્તીગત 

આસ્થા નથી; પરન્ત્તુ તે જ ેતે ધમાસમુહની 
એક સામાજીક ઓળખ બની ગયો છ.ે 

તદ્ઉપરાંત જ ે તે ધમાની સાથે તેનો 
ઈતીહાસ, સંસ્કૃતી, રીતરીવાજો, રાજકીય 

વીચારધારાઓ વગેરે જોડાયેલા છ.ે તેના 
ધામીક અનુયાયીઓની પણ નવી ધામીક 
ફ૨જ બની જાય છ ે કે, નવા ધમાના 

તમામ માળખા અને રીતરીવાજોને તે 
પ્રામાણીક રીતે તન, મન અને ધનથી 

સ્વીકારે. બીજુ,ં વાસ્તવમાં ખ્રીસ્તી અને 
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ઈસ્લામ ધમા ‘વદેશી ધમો' હોવાથી તે 
ક્યારેય આપણા દેશના સામાન્ત્ય મુખ્ય 

પ્રવાહમાં જોડાવાના નથી. ત ેબે ધમોમાંથી 
કોઈનો અંગીકાર એટલે ફક્ત હીન્ત્દુ 

સમાજમાંથી તેમની સમ્પુણા બાદબાકી 
નહીં; પરન્ત્તુ રાષ્ટ રના એક અવીભાજ્ય 

અંગમાંથી પણ છડેો ફાડવો તેમ સાબીત 
થશે. જ ેબાબાસાહેબની દૃષ્ટીએ બીલકુલ 
અસ્વીકાયા હતું. 

ઉપરની અન્ત્ય ધમોની વાસ્તવીકતા 
જોતાં તેઓની પાસે ફક્ત બે ધમાના 

વીકલ્પો બાકી હતા એક શીખ અને બીજો 
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બુદ્ધ ધમા, શીખ ધમામાં પણ જ્ઞાતીપ્રથા છ ે
તેથી તેઓની પસન્ત્દગી જ્ઞાતીવીહીન ધમા 

બુદ્ધ ધમા ઉપર પડી. આ ઉપરાંત શીખ 
ધમાની ઘણી સંસ્કાર–પ્રથા, રીત–રીવાજો 

વગેરેમાં હીન્ત્દુ ધમા અને સંસ્કૃતીના પોટલા 
ભરેલાં હતાં. બુદ્ધ ધમાની વીશીષ્ટતા અન્ત્ય 

ધમોની સરખામણીમાં એ હતી કે તે 
ધમાનો જન્ત્મ આપણા દેશમાં થયેલો હતો 
તેમ જ તે ધમા સામાજીક ન્ત્યાય અને 

સમાનતાને વરેલો ધમા હતો. તમેાં 
જ્ઞાતીપ્રથા આધારીત ઉંચનીચના ખ્યાલો, 

રીવાજો અને વ્યવહારો પણ ન હતા. બદુ્ધ 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 102 

 

ધમામા ં નૈતીકતાનો આધાર ભગવાન ન 
હતાં. નૈતીકતાનું મુળ એકબીજા સાથેના 

માનવીય વ્યવહારમાંથી પેદા થયું હતું. 
તેમાં આત્માની માન્ત્યતા અને અસ્તીત્વ જ 

અમાન્ત્ય હતું. વધારામાં હીન્ત્દ ુ સમાજના 
બધા જ અછુતો મુળ બુદ્ધ ધમામાંથી 

ધામીક રીતે પરીવતાન પામી હીન્ત્દુ બન્ત્યા 
હતા. તેથી પોતાના જ મુળધમા બુદ્ધ 
ધમામાં જાય તો તે બ્રાહ્મણવાદી હીન્ત્દુ ધમા 

સામે પોતાનું સમીકરણ સરખું કરી શકે, 
તેથી સને 1956માં બાબાસાહેબે અન્ત્ય 
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અનુયાયીઓ સાથે બુદ્ધ ધમા સ્વીકારી 
નવસજ ાન પ્રાપ્ત કયુું. 

દેશ માટ ેબાબાસાહેબનું 
વૈચારીક સ્વપ્ન (વીઝન) 

દેશ માટનેા તમેનાં વૈચારીક સ્વપ્નનો 
આધાર ફેંચક્રાંતીના રણ સીદ્ધાંતો 

‘સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા અને બન્ત્ધુત્વ' પર 
હતો. તેને તેમણે ભારતના સન્ત્દભામાં 
‘સામાજીક લોકશાહી’ અથવા સામાજીક 

ન્ત્યાયને ટકેો આપે તેવી લોકશાહી સમાજ 
વ્યવસ્થા તરીકે ઓળખાવી હતી. 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 104 

 

સ્વતન્ત્રતા એટલ ે અંગત રીતે પોતાની 
ઈચ્છા પ્રમાણે પસન્ત્દગીથી નક્કી કરેલંુ 

અંગત જીવન જીવવાની છુટ જનેે રાજ્યની 
સત્તા અને બધંારણ દ્વારા રાજકીય હક્કો 

આપી કાયદાકીય રીતે સંરક્ષણ બક્ષ્યું 
હોય. સમાનતા એટલે દરેક માનવીનું 

આથીક, રાજકીય કે સામાજીક સ્થાન 
ગણ્યા સીવાય સમાન મુલ્ય. ‘વન મેન વન 
વેલ્યુ', બન્ત્ધતુ્વ એટલે માનવ માર એક 

છ.ે ભલે તેઓના ધમા, જ્ઞાતી, પ્રદેશ, જાતી, 
રંગ એકબીજાથી ભીન્ન છ,ે દરેક 

માનવીના દરેકના પ્રશ્નો એક હોવાથી બધા 
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જ બન્ત્ધતુ્વના નાતે એક છ.ે તેમાંના 
બધામાં જન્ત્મગત, કે અન્ત્ય ઉંચનીચના 

ભેદભાવ બીલકુલ નથી. કોઈ એક જુથ કે 
વગા બીજા ઉપર આથીક, રાજકીય કે 

સામાજીક પ્રભુત્વના નામે સત્તા મેળવી 
અસમાનતા પેદા કરી શકશે નહીં. દરેક 

નાગરીકને સપ્રમાણ પસન્ત્દગીની તકો 
સહજ રીતે મળે તેવી સામાજીક અને 
રાજકીય વ્યવસ્થાનું તેઓનું સ્વપ્ન હતું. ત ે

ગરીબોની વહારે ધાતા કલ્યાણ રાજ્યની 
તરફેણ કરતા ન હતા; પણ તેઓનો 

આદશા લોકશાહી સમાજવાદનો હતો. 
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તેઓ સ્વતન્ત્ર ભારતની રાજ્યસત્તા 
હકારાત્મક રીતે આથીક આયોજન કરી, 

વારસામાં મળેલી દરેક પ્રકારની 
અસમાનતાઓ નાબુદ કરી, ઉત્પાદનના 

સાધનોની માલીકી શક્ય તેટલી વીકેન્ત્દ્રીત 
બને તેવા આથીક મોડલેની તરફેણ કરતા 

હતા. ભલે તે માટ ે અથાતન્ત્રના ચાવીરુપ 
અને પાયાના ઉદ્યોગોનું રાષ્ટ રીયકરણ કરવંુ 
પડ.ે બન્ત્ધતુ્વના ખયાલને વીકસાવવા માટ ે

રાષ્ટ રીય એકતા કે જાહેર સમાન હીતની 
સભાનતા જવેી નૈતીક લાગણી પ્રજામાં 

વીકસે તેવું તેઓનું દૃષ્ટીબીંદુ હતું. 
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ભ્રાતૃત્વનો ગુણ જ સ્વતન્ત્રતા અને 
સમાનતાના મલુ્યો વીકસાવવામાં મદદરુપ 

બને છ.ે ફક્ત કાયદાના શાસનથી 
ભ્રાતૃભાવ કે બન્ત્ધતુ્વના સદ્ગુણો કે મુલ્યો 

સમાજમાં વીકસી શકે નહીં. હા! કાયદાનું 
શાસન તે મુલ્યનું રક્ષણ ચોક્કસ કરી શકે 

બન્ત્ધતુ્વ કે સમાન ભ્રાતૃભાવ દેશના 
નાગરીકોમાં કેળવવા હીન્ત્દુ સમાજમાં 
પ્રવતામાન શ્રેણીબદ્ધ અસમાનતા 

નેસ્તનાબુદ થવી જોઈએ. 
ઉપરની ચચાાથી તારણ નીકળે છ ે કે 

દેશ માટ ે સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા અન ે

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 108 

 

બન્ત્ધતુ્વ જવેા મુલ્યો સમ્પુણાપણે એકબીજા 
સાથે અંતગાત રીતે એવા સંકળાયેલા છ ેકે 

તે અવીભાજ્ય છ.ે એકબીજાની ગેર–
હાજરીમાં કદાપી સવે નાગરીકોને રક્ષણ 

આપી શકે નહીં. 13મી ડીસેમ્બર 1947ના 
રોજ બંધારણીય સભામાં બાબાસાહેબે 

નીચ ેમુજબના વીચારો રજુ કયાા હતા :  
‘હંુ સારી રીતે સમજુ ં છુ ં કે આજ ે

આપણે એક રાષ્ટ રની પ્રજા તરીકે 

રાજકીય, આથીક અને સામાજીક રીતે 
અંદરોઅંદર ખુબ જ વીભાજીત છીએ. 

લગભગ આપણે એકબીજાની સામે જાણે 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 109 

 

યુદ્ધનો મોરચો માંડ્યો હોય તેવી સ્થીતીમાં 
જીવીએ છીએ. હંુ તમારી સૌની સમક્ષ 

કબુલ કરંુ છુ ં કે આવા એક સામાજીક 
રીતે યુદ્ધ ેચઢલેા કેમ્પનું હંુ નેતૃત્વ કરંુ છુ.ં 

ભલે આપણે જ્ઞાતી અને ધમા સમ્પ્રદાયોથી 
વીભાજીત હોઈએ પણ મને લેશમાર શંકા 

નથી કે ભવીષ્યમાં આપણે સૌ દેશના 
નાગરીકો તરીકે પ્રજા તરીકે એક જ 
હોઈશું. સંગઠીત હોઈશું.’ 

આ બોલવું સહેલું છ;ે પણ જટેલંુ 
દેખાય છ ે તેટલું તે સરળ નથી. ભારતનું 

સમગ્ર જીવન મુળભુત રીતે વીરોધા–
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ભાસોથી તરબોળ થયેલું છ.ે ભલે દેશના 
બંધારણમાં સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા અન ે

બન્ત્ધતુ્વને મુલ્યો તરીકે પ્રસ્થાપીત કરેલાં 
હોય; પરન્ત્તુ દેશના નાગરીકોના 

રોજબરોજના જીવનમાં તે બીલકુલ 
દૃશ્યમાન નથી. રાજ્યના આદશો અને 

સમાજનો રોજીંદો વ્યવહાર એકબીજાની 
આમને સામને છ.ે 25મી નવેમ્બર 
1949ના દીવસે બંધારણ સભામાં નીચે 

મુજબની ભવીષ્યવાણી પોતાના ચીંતન 
અને અનુભવના આધારે ઉચ્ચારી હતી. 
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‘આગામી 26મી જાન્ત્યુઆરીના દીવસે 
આપણા પ્રથમ પ્રજાસત્તાકના દીવસે 

આપણે એક દેશ તરીકે આંતરીક 
વીરોધાભાસી સ્થીતીમાં પ્રવેશ કરીએ 

છીએ. રાજકારણમાં દેશમાં સમાનતા છ ે
‘એક નાગરીક એક મત’ પણ સામાજીક 

અને આથીક રીતે આપણી વચ્ચે 
અસમાનતાનો પવાત ખડકાઈ ગયેલો છ.ે 
આપણ ં સામાજીક અને આથીક માળખું 

વ્યક્તી વ્યક્તી વચ્ચે સમાન વ્યવહારને 
સ્વીકારતું નથી. આપણે ક્યાં સુધી આવી 

વીરોધાભાસી સ્થીતીમાં દીવસો કાઢીશું? 
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ક્યાં સુધી આપણે આપણી આથીક અન ે
સામાજીક સ્થીતીમાં અસમાનતાઓન ે

સ્વીકારીને ચાલ્યા કરીશું? જો લાંબા 
સમય સુધી આ વીષમતાઓ ચાલુ રહેશ ે

તો તે આપણી પ્રથાને ભયમાં મુકી દેશે! 
આપણે જટેલી બને તેટલી ઝડપથી આ 

અસમાનતાઓ દુર કરવા પ્રયત્નો કરવા 
પડશે. જ ે લોકો આ સામાજીક અન ે
આથીક અસમાનતાઓના સદીઓથી 

શીકાર બનેલા છ ેતે લોકો દેશનું રાજકીય 
લોકશાહી માળખું જ તોડી નાંખશે. જને ે

આ બંધારણીય સભાએ ખુબ જ લોહી 
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અને પસીનો રેડીને વાસ્તવીક રુપ આપ્યું 
છ.ે’ 

રાજ્યસત્તાએ દેશની સામાજીક અને 
આથીક વીષમતાઓ સામે નીણાાયક 
પ્રભુત્વ મેળવવું પડશે. આ બન્ને ક્ષેરોમાં 
સમાનતા પ્રાપ્ત કરવા અને અસમાનતા 
દુર કરવા તે દીશામાં નીતીઓ નક્કી 
કરી કાયો કરવા પડશે. બંધારણ અન ે
રાજ્ય વહીવટમાં આમેજ કરેલા ં
સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા અને બન્ત્ધતુ્વના 
મુલ્યો પશ્ચીમી જગતની દેન છ.ે તે મુલ્યો 
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આધારીત રાજ્ય પ્રથા ઘડવા તેને 
ન્ત્યોચ્છાવર થયેલંુ નેતૃત્વ જોઈશે. જ ે

અનીવાયા છ.ે અત્યાર સુધી સદીઓથી 
રાજ્યને હીન્ત્દુ સમાજ ે છીનવી લઈ 
પોતાના હીત માટ ે ઉપયોગ કરેલો છ.ે 

જમેને આ રણ માનવીય મુલ્યો માટ ેકોઈ 
નીસ્બત ન હતી. આ સન્ત્દભામાં 

બાબાસાહેબને બીલકુલ આશા નથી કે 
દેશના રાજકીય નેતૃત્વમાં સદર મુલ્યો 

આધારીત રાજ્યનો વહીવટ કરી, 
સામાજીક અસમાનતા પોષતી સંસ્થાઓને 
તે ક્રમશ: નેસ્તનાબુદ કરે! 
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બાબાસાહેબના વીચારોનું 
યોગ્ય તાકીક મુલ્યાંકન 
(ક્રીટીકલ એપ્રીશીએશન)  

બાબાસાહેબના વીચારો અને કાયો 
ખુલ્લા મનથી કરેલા ચીંતન અને 
અનુભવોમાથંી પરીપક્વ રુપે વીકસેલા 
હતા. તેથી આપણને તેઓના વીચારોમાં 
સમ્પુણા મૌલીકતા અને કાયાસાધકતા કે 
તીવ્રતા (ઈન્ત્ટને્ત્સીટી)નો ડગલે ને પગલે 
અહેસાસ થાય છ.ે મેં અગાઉના લેખોમા ં
જણાવ્યું તે પ્રમાણે, બાબાસાહેબના 
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ચીંતનનો મુખ્ય ધ્યેય શોષણ, પ્રવતામાન 
સામાજીક અસમાનતા અન ેઅસ્પૃશ્યતાને 

ટકાવી રાખતા કે તનેે સામાજીક રીતે 
ન્ત્યાયી ઠરેવતા પરીબળોને દુર કરવાના 

‘વીવેકબુદ્ધી’ આધારીત પૃથક્કરણ કરી 
કારણો શોધી કાઢવાનો તેમ જ તેના 

મુળભુત ઉપાયો શોધવાનો હતો. તેઓએ 
ખુબ જ વાજબી રીતે અસ્પૃશ્યતાને દેશમાં 
પ્રવતામાન સામાજીક અસમાનતા સાથે 

સાંકળી ને તેને એક રાષ્ટ રીય સમસ્યા 
તરીકે રાષ્ટ રીય સ્વાતન્ત્્ય ચળવળમાં 

ઉપસાવી શક્યા; પરન્ત્તુ અસ્પૃશ્યતાની 
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જન્ત્મદાતા હીન્ત્દુ સમાજની જ્ઞાતીવણા 
આધારીત વ્યવસ્થા છ ેતે સત્યને તેઓએ 

ક્યારેય સહેજ પણ નજરઅંદાજ કયુું 
નથી. હીન્ત્દુ સમાજમાં જ ે રીતે ઉંચ–

નીચના સામાજીક સ્તરોમાં હીન્ત્દુઓને 
વહેંચવામાં આવ્યાં છ ે તેનું તેઓનુ ં

પૃથક્કરણ કાબીલેદાદ હતું. જ ેરીતે હીન્ત્દુ 
ધમે, હીન્ત્દુ સમાજને સદીઓથી શ્રેણીબદ્ધ 
રીતે ઉંચનીચના જ્ઞાતીના ચોકઠામાં 

વહેંચીને વીભાજીત કરી દીધો છ,ે તેથી 
આવી અસમાન શોષણખોર વ્યવસ્થા 

સામે એક થઈ વીરોધ કરવો અસમ્ભવ 
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બની ગયો છ.ે બાબાસાહેબે વણાવ્યવસ્થા 
આધારીત અસ્પૃશ્યતાના મુળ કેવી રીતે 

દેશની સામાજીક, આથીક અને રાજકીય 
વ્યવસ્થામાં રહેલાં છ ેતે પણ સાબીત કરી 

બતાવ્યુ ં છ.ે એટલું જ નહીં પણ તેઓએ 
સ્પષ્ટ શોધી કાઢયંુ છ ે કે આ રણેય 

પરીબળો એકબીજા સાથે મળીને કેવી રીતે 
એકબીજાને શક્તીશાળી બનાવી, તેમની 
સામે વીદ્રોહ થવા જ દેતા નથી. તેઓની 

દલીલ હતી કે હીન્ત્દુત્વ પોતે જ 
માળખાગત રીતે અસમતાવાદી (ઈન–

ઈગલેીટરેીઅન) છ.ે હીન્ત્દુત્વ આવી 
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અસમતાવાદી, શોષણખોર, રાસવાદી, 
અમાનવીય વ્યવસ્થા કેવી રીતે ન્ત્યાયી છ ે

તે શાસ્ત્રોની મદદથી સમજાવે છ.ે જ્ઞાતી 
આધારીત હીન્ત્દુ સમાજનું જ ેનાના નાના 

એકમોમાં વીભાજન કરવામાં આવ્યું છ,ે 
તેથી હીન્ત્દુ સમાજ અંગે બૃહદ કે વીસ્તૃત, 

સમગ્ર દૃષ્ટીબીંદુ કેળવવંુ મુશ્કેલ બની ગયું 
છ.ે જ્ઞાતી આધારીત સમાજના વીભાજને 
હીન્ત્દુ સાહીત્ય, કલા વગેરેમાં જ્ઞાતીનો 

અને અસ્પૃશ્યતાનો વીરોધ કરતું કોઈ 
સાહીત્ય જ ઉપલબ્ધ નથી. જ્ઞાતી 

આધારીત હીન્ત્દુ સમાજ વ્યવસ્થાનો સૌ 
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પ્રથમ વીરોધ કરનાર બુદ્ધ ધમીઓ હતા; 
પરન્ત્તુ બૌદ્ધોનો વીરોધ પણ જટેલો હોવો 

જોઈએ તેટલો ઉદ્દામ કે ક્રાંતીકારી ન હતો. 
પ્રો. ભીખુ પારેખનું તારણ છ ેકે જ્યાં 

સુધી અસ્પૃશ્યતાના મુદ્દાને લાગવળગે છ ે
ત્યાં સુધી બાબાસાહેબનો એ નીષ્કષા 

સાચો હતો કે ‘જઓે અસ્પૃશ્ય છ,ે દલીત 
છ ેતે બધાએ નીષ્ક્રીય થઈ બેસી રહેવાનું 
નથી કે કોઈ ‘બીજા' આવીને તેઓની 

અસ્પૃશ્યતાની બેડીઓ તોડાવશે.’ તેમણે 
તો પોતાની નીયતી ‘વીધીના લેખ’ 

બદલવા પોતાને હાથે જ પ્રયત્નો કરવા 
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પડશે. આ માટ ે તે બધાએ સામુહીક 
સહકાર પેદા કરી સંઘષા કરવો પડશે. 

બાબાસાહેબ પોતે સવા પ્રથમ નેતા હતા 
જમેણે દલીતોને સ્પષ્ટ પોતાની સામુહીક 

ઓળખ આપી. અત્યાર સુધી તેમને આવી 
ઓળખ જ બીલકુલ પ્રાપ્ત થઈ ન હતી. 

તેઓએ આ દલીત ઓળખનો જન્ત્મ કેવી 
રીતે થયો, ઐતીહાસીક સન્ત્દભામાં તે 
ઓળખ કેવી રીતે સદીઓની 

પરમ્પરાઓથી ચાલુ રહી છ ે તેની પણ 
ખુબ જ અભ્યાસપુણા રીતે વીગતો શોધી 

કાઢી. ખરેખર તો તેઓએ તે સૌના 
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અનુભવોને વીશીષ્ટ રીતે સમગ્ર દેશ અને 
દુનીયા સમક્ષ રજુ કયાા. તેઓએ સ્વતન્ત્ર 

ભારતમાં દલીતોનું સ્થાન અન્ત્ય વંચીતોની 
સાથે સહકારથી કેવંુ હોવંુ જોઈએ તેની 

દૃષ્ટી (વીઝન), કે દુરન્ત્દેશીપણં બતાવ્યું. 
આ રીતે તેઓની સામાજીક અને રાજકીય 

ઓળખ આપી. તેઓએ વધુમાં દલીતોની 
સદીઓથી ચાલી આવતા સંઘષાની સ્પષ્ટ 
સમજાય તેવી રુપરેખા દોરી બતાવી. 

તેઓએ હીન્ત્દુ ધમાશાસ્ત્રોની જબ્બર 
ટીકાઓ કરી. આ બધા ધમાશાસ્ત્રોનો મુખ્ય 

હેતુ શું છ ે તેની સભાનતા કેળવી અને 
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અન્ત્યને સમજાવી. આ રીતે તેમણે પોતાના 
સમાજને સામુહીક રીતે જાગૃત બનાવ્યો. 

તદ્ઉપરાંત તેઓના શરુ કરેલાં સંઘષોથી 
દેશને સાંસ્કૃતીક અને રાજકીય ફલક 

ઉપર એક નવો સુસ્પષ્ટ, નીશ્ચીત અન ે
સવાથી ભીન્ન એવો વીષય મળ્યો. આ 

તેઓની સીદ્ધી એટલી બધી અસામાન્ત્ય કે 
અસાધારણ હતી કે જણેે સુસ્પષ્ટ દલીત 
સાહીત્ય અને ઈતીહાસને નુતન દૃષ્ટીએ 

હીન્ત્દુવાદ અને ભારતના ઈતીહાસનું 
મુલ્યાંકન કયુું. બીજા ઘણા બધા ઉગ્ર 

દલીત નેતાઓ જ ેકદી નથી કહી શકતાં 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 124 

 

તે તેઓએ સ્પષ્ટ રીતે પોતાના સમાજને 
કહી દીધંુ કે ‘સૌ પ્રથમ આપણે આપણં 

પોતાનું ઘર, (એટલે કે આપણી 
જીવનપદ્ધતી, કઢગંા રીતરીવાજો વગેરે) 

સરખું કરવાની જરુર છ.ે’ તેઓએ એ 
પણ જણાવ્યંુ હતું કે દલીતોની આ લડત 

કે સંઘષા ઘણા કે્ષરોમાં (જવેાં કે વૈચારીક, 
બૌદ્ધીક, સામાજીક, રાજકીય અને 
આથીક) એક સાથે ચાલુ રાખવાં પડશે. 

તેઓ એ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ અને અનુભવી 
શક્યા હતા કે તેમની દલીત મુક્તીની 

લડત બીજા અન્ત્ય પછાતોની મુક્તીની 
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લડત સાથે ઘનીષ્ઠ રીતે જોડાયેલી છ.ે તે 
જીન્ત્દગીભર દેશના સૌ પછાતો, વંચીતો, 

શોષીતો એક રાજકીય પક્ષના નેજા નીચે 
સંગઠીત બને તે માટ ે પ્રયત્નશીલ રહ્યા. 

આ માટ ે ઉદ્દામવાદી આથીક કાયાક્રમની 
પણ તેમને અનીવાયા જરુરીયાત દેખાઈ 

હતી. 
લોકશાહીના મુદ્દ ે પોતાના વીચારો 

રજુ કરતાં બાબાસાહેબે સમાનતા, રાષ્ટ ર 

અને રાજ્ય અંગેના જ ે પાસા વીષે બહુ 
ઓછા માણસોએ વીચાયુું હતું તે બધા 

અંગે તદ્દન નવા દૃષ્ટીકોણથી વીચાયુું. 
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ભારતના કોઈપણ રાષ્ટ રીય નેતાની 
સરખામણીમાં માર તે એક જ એવા નેતા 

હતા જમેણે પોતાના વીચારો અને કાયોમા ં
સૌથી વધારે મહત્ત્વ સામાજીક ન્ત્યાયને 

આપ્યું હોય. એટલું જ નહીં તેઓએ 
તારણ કાઢંુ્ કે રાજકીય સમાનતા 

સામાજીક ન્ત્યાયના ટકેા સીવાય બીલકુલ 
નીષ્પ્રાણ છ.ે તે એક માર રાજ્યે બક્ષેલો 
રાજકીય હક્ક બની રહેવાનો છ.ે તેઓની 

જોરદાર દલીલ હતી કે સામાજીક 
અસમાનતાનો ભોગ બનેલાઓને તે 

જીન્ત્દગીભર ગૌરવહીન જીવન જીવવા 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 127 

 

મજબુર કરે છ.ે તેમને અન્ત્યોની પાસેથી 
માનવતાવાદી લાગણી કે વતાણક જરીકે 

મળતી નથી. તે બધાનું ગૌરવ, મહત્ત્વ–
કાંક્ષાઓ અને આત્મસભાનતાના ચુરેચુરા 

નીકળી જાય છ.ે તેથી આવી અમાનવીય 
સામાજીક અસમાનતાના પરીણામ સ્વરુપે 

આ દુષણ સામે સંઘષા કરવાની ઈચ્છા જ 
મરી પરવારે છ.ે સામાજીક અસમાનતાનો 
સદીઓથી ભોગ બનેલાઓના એકબીજા 

સાથેના અંગત આંતરસમ્બન્ત્ધો પણ ખુબ 
જ તીવ્રતાની મારામાં વીકૃત બની જાય 

છ.ે તે બધાની વાસ્તવીક જીન્ત્દગી જ એક 
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નઠારા સ્વપ્ન જવેી બની ગઈ હોય છ.ે હા, 
એ વાત સાચી છ ે કે રાજકીય અને 

આથીક સમાનતાઓ સામાજીક સમાનતા 
પ્રાપ્ત કરવાના માગામાં સરળતા કરી 

આપ;ે પરન્ત્તુ તે બન્ને સમાનતાઓ પોતે 
સામાજીક સમાનતાને જન્ત્મ આપી શકે 

નહીં કે ટકાવી રાખી શકે નહીં. તેથી જ 
બાબાસાહેબ માક્સાવાદીઓ તેમ જ 
ઉદારમતવાદીઓના સખત ટીકાકાર હતા; 

કારણ કે માક્સાવાદીઓ એમ માનતા હતા 
કે આથીક સમાનતા પ્રાપ્ત કરવાથી 

સામાજીક સમાનતા તેમાંથી નીહીત રીતે 
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ઉભરી આવશે અને ઉદારમતવાદીઓનો 
અભીપ્રાય એમ હતો કે રાજકીય 

સમાનતા અંગનેા હક્કો પ્રજાને બંધારણીય 
રીત ે આપશો એટલે સ્વયંભુ રીતે 

સામાજીક અસમાનતાઓનો મૃત્યુઘંટ 
વાગશે જ. આ બન્ને વીચારવાદીઓને 

ખરેખર હીન્ત્દુ સમાજ ેઅસ્પૃશ્યો માટ ેપેદા 
કરેલી સામાજીક અસમાનતાની ખાસ 
વીશીષ્ટતાઓ અને જટીલતાઓ અંગે 

યોગ્ય મુલવણી જ નથી. સામાજીક 
અસમાનતાઓના મુદ્દાને તમે જુદા જુદા 

નાના ભાગોમાં વહેંચીને (રીડકશનીસ્ટ) 
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જો પૃથક્કરણ કરશો તો તમને તેણે પેદા 
કરેલી અસહ્ય, અમાનવીય ગૌરવહીન 

સ્થીતીનો બીલકુલ અંદાજ નહીં આવે. 
પ્રો. ભીખુભાઈ પારેખનું નીરીક્ષણ છ ે

કે આધુનીક ઉદારમતવાદી વીચારકોએ 
‘બન્ત્ધતુ્વના મુલ્યને જટેલંુ મહત્ત્વ આપવું 

જોઈએ તેટલું આપ્યું નથી. આ મુલ્યના 
સન્ત્દભામાં બાબાસાહેબે ટુકંા મયાાદીત 
રાષ્ટ રની સીમામાં ફક્ત સમાઈ જતા 

રાષ્ટ રવાદના ખ્યાલથી ઘણા વીશાળ 
પરીપ્રેક્ષ્યમાં બન્ત્ધતુ્વના મુલ્યનું મહત્ત્વ 

સમજાવ્યું છ.ે તેને ધ્યાનમાં રાખીને ચીંતન 
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અને સાથે સાથે સંઘષા કયો હતો; કારણ 
કે તે પોતે માનવ માનવ વચ્ચે અસમાનતા 

રાખતી સામાજીક અન્ત્યાયી હીન્ત્દુ 
સમાજવ્યવસ્થાના બલી બનેલા હતા. 

તેઓએ પોતાના સદર સામાજીક રીતે 
અન્ત્યાયપુણા સંઘષામાં અનુભવ્યું હતું કે, 

સંઘષાના સાથીઓ વચ્ચે બન્ત્ધતુ્વની 
ભાવના સતત લડત માટનેી પે્રરણા પુરી 
પાડ ેછ.ે જો ફક્ત બૌદ્ધીક રીતે વીચારીને 

ઘણા સામાજીક ન્ત્યાય અને સમાનતાની 
લડતને ટકેો આપે છ;ે પરન્ત્તુ આપણા 

સંઘષાને ઉજાા અને મક્કમતા ત્યારે પ્રાપ્ત 
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થાય છ ે જ્યારે સંઘષાના સાથીદારો 
વાસ્તવીક રીતે સામાજીક અન્ત્યાયી 

વ્યવસ્થાના ભોગ બનેલા હોય અથવા 
તેવા અન્ત્યાયને રોજબરોજના જીવનમાં 

અનુભવતા હોય! આવા સંઘષાના 
સાથીઓ વચ્ચે, મુક્તી મેળવવા માટ ે

તેમના બધામાં બન્ત્ધતુ્વની લાગણી પેદા 
થાય છ.ે મારી દૃષ્ટીએ બાબાસાહેબનું એ 
તારણ સાચંુ હતું કે સંઘષા માટનેા 

વાસ્તવીક અનુભવોમાંથી સજ ાન પામેલી 
નૈતીક લાગણી, ટુકંા બૌદ્ધીક રુપે તકા 

આધારીત સામાજીક અન્ત્યાય સામે પેદા 
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થયેલી બન્ત્ધુત્વની નૈતીક અને રાજકીય 
લાગણી કરતાં અનેકગણી વધારે પ્રતીબદ્ધ 

હોય છ.ે 
બાબાસાહેબનો  

રાષ્ટ રના સન્ત્દભામાં ભ્રાતૃભાવ 
બન્ત્ધતુ્વ (ફ્રેટરનીટી)નું મુલ્ય ઘણં 

મહત્ત્વપુણા અને હકારાત્મક રીતે ઉત્તેજક 
છ.ે રાષ્ટ ર ફક્ત તેની ચોતરફની ભૌગોલીક 
સીમાઓ અને વસતીથી બનતું નથી. 

ખરેખર તો રાષ્ટ ર તેના નાગરીકોના 
અરસપરસ જટીલ સમ્બન્ત્ધોનું પ્રતીબીમ્બ 

હોય છ.ે રાષ્ટ રની સેવા કરવી એટલે તેના 
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નાગરીકોની સેવા કરવી, તે બધાનું 
કલ્યાણ થાય તેવી પ્રવૃત્તીઓ કરવી. તેથી 

તો બાબાસાહેબનું તારણ હતું કે ભારતની 
આઝાદીનો સંગ્રામ તેના સમાજ ે ઉભા 

કરેલા દમનખોર સામાજીક વ્યવસ્થાથી 
અલગપણે કે વેગળાપણા (આઈસો–

લેશન)થી લડાય નહીં. આપણો દેશ 
આદીકાળની ફક્ત પરમ્પરાઓથી જીવતો 
નથી; પરન્ત્તુ આજનું રાષ્ટ ર વતામાનમા ં

જીવનારા સામુહીક લોકોની સક્રીય 
ભાગીદારીથી બનેલું છ.ે તે બધા જ 

નાગરીકોનું સજ ાન છ.ે કોઈ વગાની 
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બાદબાકીથી રાષ્ટ રનું નીમાાણ થઈ શકે 
નહીં. રવીન્ત્દ્રનાથ ટાગોર અને ગાંધીજીની 

માફક તેમનો રાષ્ટ રીયતાનો ખ્યાલ 
માનવકેન્ત્દ્રીત હતો. રાષ્ટ રીયતાના ખ્યાલ 

સાથે સામાન્ત્ય રીતે સામુહીકતા, સંકીણાતા 
અને ઉગ્રતા જવેાં લક્ષણો જોડાયેલાં હોય 

છ;ે પરન્ત્તુ બાબાસાહેબનો રાષ્ટ રીયતાનો 
ખ્યાલ તે બધા સામુહીકતા જવેા 
નકારાત્મક ખ્યાલોથી જોજનો દુર હતો. 

એ હકીકત છ ે કે બાબાસાહેબનું 
સામાજીક અને રાજકીય ચીંતન ખુબ જ 

મુલ્યવાન અને સમાજ પરીવતાન માટ ે
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જરુરી છ.ે તેમ છતાં તેમાં ઘણી મયાાદાઓ 
છ.ે તેમાંથી મારી દૃષ્ટીએ ખુબ જ 

અગત્યની જ ે રણ મયાાદાઓ છ ે તેના 
વીષે હંુ વીગતે વાત કરીશ. તેઓના 

ચીંતન અને કાયાની પ્રથમ મયાાદા એ હતી 
કે તેઓએ રાજ્ય સંચાલીત વહીવટી 

સંસ્થાઓ અછુતો કે દલીતોના હીતોનું 
સંરક્ષણ અને વીકાસ કરશે તેવા ખ્યાલ 
ઉપર મોટો મદાર મુક્યો હતો. તેઓએ 

સમગ્ર હીન્ત્દુ સમાજની નૈતીક 
સાંસ્કૃતીકતાના પરીવતાન પર જરુરી ભાર 

મુક્યો ન હતો. તેઓએ વારંવાર પોતાના 
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લખાણો અને વ્યવહારોમાં સતત એવી 
રજુઆતો કરી હતી કે હીન્ત્દુની 

માનસીકતાને બદલવાની જરુર છ.ે (હીન્ત્દુ 
મેન્ત્ટાલીટી નીડડે ટ ુ બી ચેંજ) પણ કેવી 

રીતે માનસીકતા બદલી શકાય અને ત ે
માનસીકતાનો ભુતકાળનો વારસો શું છ ે

તેની રજુઆતો ખુબ જ મયાાદામાં કરી 
હતી. આપણે દલીલપુવાક ચોક્કસ કહી 
શકીશું કે જો હીન્ત્દુ બહુમતી પ્રજા જ્ઞાતી 

અને વણાવ્યવસ્થા અંગે પોતાના અભીગમ 
અને વ્યવહારમાં બદલાવ ન લાવે તો માર 

સંસ્થાકીય કે માળખાગત રાજ્યના 
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ફેરફારોથી અછુતોના પ્રશ્નો ન ઉકેલી 
શકાય. તેમના પર અમાનુષી સામાજીક 

શોષણમાં કાંઈ ફેર ન પડ!ે અછુતોના 
પ્રશ્નો ઉકેલવા માટ ે હીન્ત્દુ સમાજ–

વ્યવસ્થામાં વીસ્તૃત પાયે નૈતીક અન ે
સાંસ્કૃતીક પરીવતાન લાવવાની 

અનીવાયાતા છ.ે તો જ તેમની અછુતો 
સામેની હીનતાપુવાકની દૃષ્ટી અને વતાનમા ં
પરીવતાન આવે, હીન્ત્દુ સમાજમા ં

પ્રવતામાન સુધારાવાદી પરીબળોને તેમની 
સામાજીક અસર ઉભી થાય તે રીતે 

સંગઠીત અને મજબુત કરવા પડશે. જથેી 
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અસ્પૃશ્યતાને ધમે જ ે કાયદેસરતા બક્ષી 
છ ે તેને નીષ્પ્રાણ અથવા બીનઅસરકારક 

બનાવી શકાય. ગાંધીજીની બાજ કે ચકોર 
નજર અસ્પૃશ્યતાના મુદ્દા ઉપર ગમ્ભીર 

રીતે પડી જ હતી. તેથી તેઓએ હીન્ત્દુ 
ધમાના આ કલંકને તે જ ધમામાં રહીને 

આંતરીક રીતે સુધારાવાદી પરીબળો 
મજબુત થાય તેવા પ્રયત્નો કયાા હતા. 
બાબાસાહેબે ગાંધીજીના આ કાયાને 

બીનમહત્ત્વનું ગણ્યું તે તેઓની ભુલ હતી. 
ગાંધીજી અસ્પૃશ્યતાના મુદ્દ ે હીન્ત્દુઓમાં 

શરમ, ગુનાહીત લાગણી પેદા કરાવી 
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શક્યા હતા. આ મુદ્દ ે હીન્ત્દુધમીઓમાં 
અસ્પૃશ્યતાના કલંકને દુર કરવા 

સભાનતા અન ેજાગૃતતા પેદા કરી શક્યા 
હતા. હીન્ત્દુ ધમામાં જ ે માનવતાવાદી 

મુલ્યો હતો તેનો ઉપયોગ કરી પોતાની 
આઝાદીની ચળવળમાં અસંખ્ય કાયાકરો 

દ્વારા સદર કલંકને દુર કરવા રાષ્ટ રીય 
સ્તર પર એક માહોલ ઉભો કરી શક્યા 
હતા; પરન્ત્તુ તે હકીકતને આપણે 

નજરઅંદાજ ન કરી શકીએ કે તેમાં 
બાબાસાહેબની હીન્ત્દુ ધમાની આકરી ટીકા 

તથા દબાણે ખુબ જ મહત્ત્વનો ભાગ 
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ભજવ્યો હતો. તેટલી તે હકીકત પણ 
સાચી છ ે કે બાબાસાહેબે અસ્પૃશ્યતા 

સામે જ ે વીદ્રોહ પેદા કયો તેમાં ગાંધીના 
ચીંતન અને કાયે સરળતા સજીા આપી 

હતી. ખરેખર બને્ન મહાનુભાવોનો ફાળો 
એકબીજાનો પુરક અને મદદ કરતા હતો. 

એક હીન્ત્દુ જ્ઞાતીપ્રથા સામે અને બીજાએ 
અસ્પૃશ્યતા સામે, એકે નૈતીકતા અન ે
સાંસ્કૃતીક્તાના મુલ્યો પ્રમાણે, જ્યારે 

બીજાએ આથીક અને રાજકીય 
દૃષ્ટીકોણથી પરીવતાન લાવવા પ્રામાણીક 

અને ગમ્ભીર પ્રયત્નો કયાા હતા. 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 142 

 

બીજો મુદ્દો પહેલા મુદ્દા સાથે 
સંકળાયેલો જ છ.ે બાબાસાહેબનું તારણ 

એ હતું કે મજબુત–શક્તીશાળી રાજ્ય 
અને તેને અનુરુપ સદર કલંક દુર 

કરવાવાળી ચુનંદી નેતાગીરીથી જ આ 
કામ થાય. પ્રો. ભીખુભાઈ પારેખની 

દૃષ્ટીએ તેઓ આ પુવાગ્રહના શીકાર 
બનેલા હતા. આ કલંકન ે દુર કરવા 
રાજકીય સત્તા મહત્ત્વની છ ેતે વીષે કોઈ 

બે મત નથી; પરન્ત્તુ રાજ્ય બધા 
સામાજીક પ્રશ્નો ઉકેલવા માટનેું એકમ છ ે

તેવો બાબાસાહેબનો ખ્યાલ ખોટો હતો. 
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ઘણાબધા આધુનીકતાવાદીઓની માફક 
તેમણે રાજ્ય અને સમાજના કાયો અને 

ફરજો વચ્ચે સ્પષ્ટ ભેદરેખા દોરવાની 
જરુર હતી. રાજ્ય એક પ્રગતીશીલ 

વીવેકબુદ્ધીને આધીન કામ કરનાર એકમ 
છ ે જ્યારે સમાજ અન ે તેની જ્ઞાતી 

આધારીત સંસ્થાઓ પરીવતાન અંગે 
પ્રત્યાઘાતી વલણો અને વતાન રાખનારા 
એકમો છ.ે ધમાપ્રેરીત જ્ઞાતી અન ે

વણાવ્યવસ્થા પુરસ્કૃત સંસ્થાઓ 
અસ્પૃશ્યતાના મુદ્દ ે ઉપદ્રવ પેદા કરનારી 

છ.ે તે પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકી 
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જઈ પરીવતાન કરવા રાજ્ય ઉપર ફરજ 
લાદશે, બાબાસાહેબની દૃષ્ટી પ્રમાણે 

રાજ્યની નેતાગીરી પશ્ચીમી ફ્રેંચ ક્રાંતીના 
મુલ્યો સ્વતન્ત્રતા, સમાનતા અન ે

બન્ત્ધતુ્વના મુલ્યો આત્મસાત્ કરેલી, 
તેમના જવેી હોવી જોઈએ તો જ આ પ્રશ્ન 

ઉકેલી શકાય. આ સન્ત્દભામાં તેઓએ 
પ્રાથમીક અને માધ્યમીક શાળાના 
શીક્ષણની સરખામણીમાં ઉચ્ચશીક્ષણને 

વધારે મહત્ત્વ આપ્યંુ હતું અને તે 
પ્રમાણેની ઉચ્ચશીક્ષણ માટનેી કૉલજેો 

વગરે સ્થાપી હતી. બાબાસાહેબનો 
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રાષ્ટ રીય કક્ષાએ જ ેમોભો અને સ્થાન હતું 
તે સન્ત્દભામાં તે એક સમયે બોલી ગયેલા 

કે ‘જ્ઞાતીપ્રથા અને અસ્પૃશ્યતાની ત્વરીત 
અને મોટા પાયે નાબુદી માટ ે મુસ્તુફા 

કમાલપાશા કે ઈટાલીના મુસોલીની જવંુે 
દઢ નેતૃત્વ જોઈએ. ગાંધીજીથી આ કામ 

થઈ શકશે નહીં.' 
બાબાસાહેબનું ઉપરનું તારણ 

ખામીપુણા કે અપુણા છ.ે વીશ્વના કોઈ પણ 

સરમુખત્યારોએ કરેલા કહેવાતા સુધારા 
તેમના સત્તાકીય દંડશક્તીના ભય પુરતા 

જ અસરકારક હોય છ;ે પછી બધું 
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યથાવત જ ઘરેડ પ્રમાણે ચાલુ રહે છ.ે 
રાજ્યને સમાજથી જુદંુ કે અલગ પાડી, 

તેઓ વીચારે છ ે તે રીતે સમાજમાં 
પરીવતાન લાવી શકાય નહીં. કદાચ 

બ્રીટીશ સંસ્થાન કે ગુલામદેશ તરીકે તેવા 
રાજ્યકતાાઓ, પોતાના સંસ્થાન 

(કોલોની)ના સમાજથી સ્વતન્ત્ર રહી શકે 
પણ તેવંુ અલગાવ કે વીયોજનપણં 
લોકશાહી રાજ્યવ્યવસ્થાએ પોતાના 

નાગરીકોથી રાખવું અશક્ય અને 
અસમ્ભવ છ;ે કારણ કે લોકશાહી રાજ્ય 

તો પ્રજાના ચુંટાયેલા પ્રતીનીધીઓથી જ 
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બનેલું હોય છ.ે સમાજમાં રહેતા કોઈપણ 
દેશના નાગરીકોને એવા નીષ્ક્રીય અને 

ઢીલાપોચા કે નરમ ન સમજશો. માનવ 
ઈતીહાસમાં સેંકડો વખત રાજ્યની 

નીતીરીતીઓ સામે સમાજ ેબંડ પોકાયુું જ 
છ.ે પ્રજાહીત વીરુદ્ધની રાજ્યકતાાઓની 

નીતીઓ સમાજ ે અગણીત સંખ્યામાં 
ફગાવી દીધી છ.ે ખરેખર તો રાજ્ય પોતે 
તેના માળખાગત હીતોના સંઘષા અન ે

કાવાદાવાથી જ નીબાળ કે નબળું 
સત્તાહીન બનતું હોય છ.ે જ ે તેન ે

નોકરશાહી, સરમુખત્યારશાહીનો ભોગ 
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બનાવી રાજ્યને પ્રજાથી વીમુખ બનાવી દે 
છ.ે સમાજમાંથી પોતાના અંગત સ્વાથી 

હોતોવાળાઓ પ્રચ્છન્ન રીતે, બેફામ બની, 
વધુ અને વધુ નબળી પડલેી રાજ્યસત્તાનો 

પોતાના હીતમાં ઉપયોગ કરે છ.ે આ 
સમય દરમીયાન સત્તાધીશો વધુ અને વધુ 

નબળા બને, તેમનો પ્રજા સાથેનો નાતો 
તુટતો જાય છ.ે સત્તાધીશો જ ેસમાજ ને 
તેના દુષણોમાંથી બચાવવા કે સમાજના 

ઢાંચામાં પરીવતાન કરવાની ઈચ્છા ધરાવે 
છ ેતે જ સત્તાકીય રીતે નબળા બની જાય 

છ.ે બાબાસાહેબ એટલા પુરતાં સાચા હતા 
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કે અસ્પૃશ્યતા જવેા અમાનવીય દુષણોને 
કાયદાની મદદથી રાજ્ય મુક્તીદાતાનો 

ભાગ ચોક્કસ ભજવી શકે; પરન્ત્તુ 
રાજ્યની સત્તા કે કે્ષરની પણ મયાાદા હોઈ 

શકે છ.ે રાજ્ય ભારતીય સમાજમાં 
પ્રવતામાન સુધારાવાદી ચળવળને સુધારા–

વાદી ટકેો આપી શકે, અરે! પ્રત્યક્ષ કે 
પરોક્ષ રીતે તેને સવાપ્રકારનો સહકાર પણ 
ચોક્કસ આપી શકે. અસ્પૃશ્યતાના મુદ્દ ે

પશ્ચીમી મુલ્યો આધારીત નેતૃત્વ પર જ 
આધાર અને વીશ્વાસ રાખવો એ યોગ્ય 

નથી; કારણ કે તેથી તો આ કે્ષરમાં 
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સુધારાવાદી પ્રવૃત્તી કરતા નેતાઓ કે 
કાયાકતાાઓનો વીશ્વાસ ડગાવી મુકવા 

જવેી વાત બને. આ કે્ષરમાં કામ કરતા 
કમાનીષ્ઠો જો વીમુક્ત (એલીએનેટ) થઈ 

જાય તો લોકશાહીનો પાયો જ નબળો 
પડી જાય. જનેો બાબાસાહેબે પોતે જ 

વીરોધ કયો હોત. 
મારી રીજી અને આખરી દલીલ છ ેકે 

અસ્પૃશ્યતા અને જ્ઞાતી બન્નેને 

એકબીજાના પયાાયરુપ ગણવાના નથી. 
ઘણા બધા ઉદામવાદી હીન્ત્દુઓ આ 

કારણ માટ ે તેઓની સાથે ખભે ખભા 
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મીલાવીને કામ કરતા હતા. બાબાસાહેબ 
એ વાત સાથે સમ્મત હતા કે અછુતોનુ ં

બીજા અન્ત્ય વંચીતો સાથે સમાન હીત છ,ે 
બન્નેને આ કાયામાંથી મુક્તી મેળવવા 

સમાન દુશ્મનો સામે સંઘષા કરવાનો છ.ે 
આ બધા સમાન હીતોવાળાઓએ એક 

પક્ષ, એક નેતા અને એક જ કાયાક્રમના 
બેનર નીચે એક થઈ જવું જોઈએ. તેઓને 
એમ જ લાગતું હતું કે આ પડકાર 

ઉપાડવા, તે એક જ બધાના પ્રતીનીધી છ,ે 
તે બધાના હીતો રજુ કરનારા સન્નીષ્ઠ 

નેતા છ ે અને તેઓ દ્વારા રજુ કરવામાં 
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આવતો કાયાક્રમ જ તેઓની મુક્તી માટનેો 
કાયાક્રમ છ.ે જો કે એ હકીકત છ ે કે 

બાબાસાહેબ માર એકલા જ બીજા 
નેતાઓની સરખામણીમાં દલીત સમાજના 

નેતા તરીકે ઉભરી આવ્યા હતા; પરન્ત્તુ 
અસ્પૃશ્યતાના અને કામ કરતા અન્ત્ય 

નેતાઓ બાબાસાહેબના વીચારો સાથે 
સહમત ન હતા. તેમના વીચારો અને 
કાયાક્રમ પણ અલગ હતા. ભારતના જુદા 

જુદા પ્રદેશોમાં દલીતોનો જુદો જુદો 
ઈતીહાસ હતો. તદ્ઉપરાંત હીન્ત્દુ 

જ્ઞાતીઓ સાથે તેમનો દરેકનો આંતરીક 
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વ્યવહાર પણ જુદો જુદો હતો. આ 
નેતાઓ અસ્પૃશ્યતાનો ઉદ્દભવ, તેને 

ટકાવી રાખતા કારણો અને તે દુર 
કરવાના ઉપાયો અંગે પણ બાબાસાહેબ 

સાથે એકમતી ધરાવતા ન હતા. તે 
બધાના મતભેદોના મુદ્દા, અલગ મતદાર 

મંડળ, અનામત અંગેની નીતી, 
સમાજવાદી, રાજ્યની સક્રીય દરમીયાન–
ગીરી અને હીન્ત્દુ સમાજ નો સ્વભાવ તથા 

સ્વરુપ જુદા હતા. આ બધા મુદ્દ ે
બાબાસાહેબને પોતાનો વીરોધ કરતા 

નેતાઓની નીષ્ઠા અને નીસ્બત અંગે શંકા 
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હતી, તેમાંથી કેટલાકન ે તઓે કોંગ્રેસના 
પ્રચ્છન્ન ટકેેદારો અથવા દલીત પ્રશ્ન ેખોટી 

આત્મસભાનતા લઈને ફરનારા ગણતા 
હતા. બાબાસાહેબનો આવો અભીગમ 

વાજબી ન હતો. આવા અભીગમે આ 
બધા મુદ્દાઓ ઉપર દલીતોમાં જ સક્રીય 

અને તંદુરસ્ત ચચાા કે ડીબેટને અટકાવી 
દીધી. પ્રામાણીક કે જ્ઞાન આધારીત 
તફાવતોને દબાવી દીધા. વધારામાં ખુલ્લી 

અને સ્વયં મુલ્યાંકન કરી નવી સાંસ્કૃતીક 
ચળવળ ઉભી થવાની શક્યતા પર 

પુવીરામ મુકાઈ ગયું.  
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બાબાસાહેબનો હીન્ત્દુ જ્ઞાતીના 
સન્ત્દભામાં પણ ઉપર મુજબનો જ એક 

સરખો અભીગમ હતો. તેઓની 
દરખાસ્તો જવેી કે દલીતોનું અલગ 

મતદાર મંડળ, વસ્તીની ટકાવારી પ્રમાણે 
પ્રતીનીધીત્વ અથવા દલીતોનું હીત દલીતો 

જ રજુ કરી શકે, આ બધી રજુઆતો કે 
સુચનો પાછળ તેમનો તકા હતો કે બધા 
હીન્ત્દુ જ્ઞાતીવાદીઓ દલીતોની માંગણીઓ 

પ્રત્યે બીલકુલ દુશ્મનાવટ ભરેલંુ પ્રતીકુળ 
જ વલણ ધરાવે છ.ે દેશમાં દલીતો સામે 

હીન્ત્દુ જ્ઞાતીવાદીઓએ એક અભેદ્ય કીલ્લો 
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બનાવી દીધો છ.ે તેથી તેઓની પાસેથી 
દલીતોની સમસ્યાઓ માટ ેન્ત્યાય મેળવવો 

અશક્ય છ.ે તેઓ હીન્ત્દુ બહુમતીના વતાન 
અંગે વારંવાર પોતાના વીચારો રજુ કરતા 

હતા તેમ જ તે પ્રત્યે તેમને ભય પણ હતો 
જથેી તેમને નહેરુ, સામ્યવાદીઓ કે બીજા 

અન્ત્ય મીરો પર પણ વીશ્વાસ ન હતો. 
બાબાસાહેબની ઉપર મુજબની 

ધારણાઓમાં મયાાદીત સત્યનો અંશ 

ચોક્કસ હતો; પરન્ત્તુ હીન્ત્દુ નેતાઓમાં 
અસ્પૃશ્યતા સાથે બીજા ઘણા રાષ્ટ રીય 

મુદ્દાઓ અંગે ભારે મતભેદો હતા. કેટલાક 
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હીન્ત્દુ નેતાઓ જ્ઞાતીપ્રથાની તરફેણ કરતા 
હતા, કેટલાક તેનો વીરોધ કરતા હતા. 

જ્યારે ગાંધીજી અસ્પૃશ્યતાને હીન્ત્દુ 
સમાજનું કલંક ગણી વીરોધ કરતા હતા; 

પરન્ત્તુ વણાવ્યવસ્થાને સમતાવાદી 
સમાજરચના ગણી તેની તરફેણ કરતા 

હતા. બીજુ,ં દરેક હીન્ત્દુની જ્ઞાતી જુદી 
જુદી છ.ે આ દરેક જ્ઞાતીઓ વચ્ચે હીતો 
અને ઉંચનીચના સ્તર બાબતે પ્રવતામાન 

ઘણા સંઘષો અને મતભેદો છ.ે હીન્ત્દુ 
સમાજના જ્ઞાતી આધારીત ઉંચનીચના 

ખ્યાલો અને વ્યવહારો એટલા જડતાથી 
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ભરેલા છ ે કે, ઉચ્ચ જ્ઞાતીઓ કે નીચલી 
જ્ઞાતીઓ તેઓની અંદર અંદર પણ એક 

થઈ શકતી નથી. જ ે હીન્ત્દુઓ 
જ્ઞાતીપ્રથાના સમથાકો છ ેતે બધા રાજકીય 

રીતે જુદી જુદી રાજકીય પાટીઓમાં 
વહેંચાયેલા છ.ે 

જો આપણે ઉપર મુજબની હકીકત 
સ્વીકારીએ તો હીન્ત્દુ જ્ઞાતીવાળા એક જ 
અન્ત્ય ધમીઓ દા.ત.; મુસ્લીમ કે ખ્રીસ્તી 

ધમા જવેો સમાનધમી સામાજીક એકમ 
નથી. તેથી તે દલીતોના કટ્ટર, જડ કે 

પાષાણહૃદયી જવેા દુશ્મન નથી. આપણે 
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એ સ્વીકારવું રહ્યું કે હીન્ત્દુ જ્ઞાતીપ્રથા અને 
વણાવ્યવસ્થા ખુબ જ અભેદ્ય, નીવારી ન 

શકાય તેવા અંદર અંદરના મતભેદો અન ે
વીભાજનવાળી છ.ે તેમના એકબીજાના 

હીતો, વીચારો અને વલણો સામસામા 
અને વીરોધાભાસી છ.ે તે બધાએ કાયમી 

ધોરણે દલીતો અને અસ્પૃશ્યતા સામે 
અભેદ કીલ્લે–બંધી કરી દીધેલી હોય તેમ 
પણ નથી. તેઓમાં સામાજીક રીતે ફેરફાર 

થઈ શકે તેવી લચકતા કેળવી શકાય તેવી 
તે રાજકીય બહુમતી છ.ે હીન્ત્દુ 

જ્ઞાતીવાદીઓની, હીન્ત્દુ સીવાયની અન્ત્ય 
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જુદી જુદી જ્ઞાતી, વ્યવસાયી, ગામ કે 
પ્રાદેશીક ઓળખો અને વફાદારીવાળી 

ઓળખો પણ (આઈડને્ત્ટીટી) છ.ે એક સાથે 
તે ઘણી બધી ઓળખો સાથે સમય, 

સંજોગો અને હીતો પ્રમાણે વફાદારી કેળવે 
છ.ે તે રીતે પોતાના નીણાયો પણ લે છ.ે 

આવી જાતજાતની ઓળખોના બનેલા 
હીન્ત્દુ જ્ઞાતીવાદીઓ સમગ્ર રીતે ક્યારેય 
અને કોઈ પણ કટોકટીની પળે એક 

સંયુક્ત સંગઠીત જુથ તરીકે નીણાય કરી 
વતાતા માલુમ પડ્યા નથી. તેમની પ્રભાવક 

બહુમતી હોય તે રીતે તેમને ઓળખી 
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શકાય કે વણાવી શકાય નહીં. સ્વતન્ત્રતા 
પછી પણ હીન્ત્દુ જ્ઞાતીવાદીઓ જ્ઞાતીપ્રથા 

અને અસ્પૃશ્યતા નાબુદી સામે લડ્યા જ 
છ;ે પરન્ત્તુ ઉપરની દલીલોનો અથા એવો 

નથી કે બાબાસાહેબે જ ેહીન્ત્દુ બહુમતીના 
પ્રભુત્વના જોરે અસ્પૃશ્યતાનો પ્રશ્ન 

સહેલાઈથી ક્યારેય નહીં ઉકેલાય તેવંુ જ ે
તારણ કાઢયંુ હતું તે ખોટુ ં છ.ે તેઓએ 
અસ્પૃશ્યતાના મુદ્દ ે હીન્ત્દુ બહુમતીના 

દબાણને જરુર કરતાં વધારે મહત્ત્વ આપી 
દીધું છ.ે તેથી તેમણે તે ભયના સન્ત્દભામાં 

દલીતોની મુક્તી માટનેી ચળવળ ઉપાડી 
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હતી અને તે દુર કરવાની પોતાની 
લડતમાં વ્યુહરચનાઓ કરી હતી.  

●બાબાસાહેબનું જીવન● 
મારા સમગ્ર લેખમાં મેં 

બાબાસાહેબના વીચારો અને તેની 
તાકાતવાન અસરો અને મયાાદાઓ ઉપર 

જ મારંુ ધ્યાન કેન્ત્દ્રીત કરેલંુ હતું. બીજા 
અન્ત્ય રાજકીય નેતાઓની માફક જ 
તેઓના વીચારો અને કાયો કરતાં તેઓનું 

સમગ્ર જીવન ઘણં વીશાળ અને 
વૈવીધ્યપુણા હતું. બાબાસાહેબને આપણે 

તેઓએ જ ે રીતે સદ્દગુણોથી ભરેલી 
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પોતાની રાજકીય કારકીદી બનાવી, ઘડી 
તેમ જ તેઓની તે જીન્ત્દગી સૈદ્ધાંતીક 

મુલ્યો અને પોતાના કાયોથી સફળ 
બનાવવા અદમ્ય, તીવ્ર ઉત્કંઠાથી જ ે

સંઘષા કયો તેના આધારે મુલવવી જોઈએ. 
તેઓનું જીવન બૌદ્ધીક અન ેનૈતીક મહાન 

સદ્ગુણોવાળું જીવન્ત્ત ઉદાહરણ બની 
ગયું. તેઓનું મન અસાધારણ કક્ષાએ 
બીલકુલ ખુલ્લું હતું. માહીતી અને જ્ઞાન 

મળતાં પોતાના જુના અને નવા વીચારો 
વચ્ચે વીરોધાભાસ કે વીસંવાદીતા પેદા 

થાય તેનો ભય રાખી, જુના વીચારોને 
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ક્યારેય જડની માફક પકડી રાખતા ન 
હતા. તેઓએ સમાનતાન ે એક મહાન 

મુલ્ય ગણી તેને પ્રાપ્ત કરવા બીલકુલ 
બીનસમાધાનકારી ચીંતન અને વતાન કયુું 

હતું. આ મુદ્દ ે તેઓ પોતાના સમયના 
સવોચ્ચ પ્રતીબદ્ધ નેતા સાબીત થઈ ચુક્યા 

હતા. 14મી ઓગસ્ટ 1931ને દીવસે 
તેઓની મુલાકાત ગાંધીજી સાથે થઈ. 
ત્યારે બાબાસાહેબે ગાંધીજીને કહ્યું હતું કે 

મારી કોઈ જન્ત્મભુમી નથી, કેવી રીતે આ 
દેશને મારી જન્ત્મભુમી તરીકે અને તેના 

હીન્ત્દુ ધમાને મારા ધમા તરીકે સ્વીકારંુ. 
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તમને ખબર છ ેઅમારી સાથેનો વ્યવહાર 
કુતરાં–બીલાડી સાથેના વ્યવહાર કરતાં 

પણ બદતર છ?ે કોઈપણ આત્મગૌરવ કે 
આત્મસભાનતા હોય તેવા દલીતને આ 

દેશ માટ ેકેવી રીતે ગૌરવ હોય!’ ઉપરની 
હકીકત બાબાસાહેબે ગાંધીજીને બીજી 

ગોળમેજી પરીષદમાં કહી હતી. જ્યારે 
કોમ આધારીત પ્રતીનીધીત્વનો ઍવોડા 
(કોમ્યુનલ ઍવોડા) બ્રીટીશ સરકારે જાહેર 

કયો ત્યારે તેના વીરોધમાં ગાંધીજી 
આમરણાંત ઉપવાસ ઉપર ઉતરી ગયા 

હતા. બાબાસાહેબ તે ઍવોડાની તરફેણમાં 
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હતા. તેઓને ભય (ખોટો) ઉત્પન્ન થયો 
હતો કે સદર ઍવોડા પ્રમાણે પ્રતીનીધીત્વ 

મળવાથી અંતે દલીતોના હીતોને જ લાંબ ે
ગાળે ભારે નુકસાન થશે; પરન્ત્તુ 

ગાંધીજીના આમરણાંત ઉપવાસને 
અયોગ્ય અને ગેરવાજબી ગણી ખુબ જ 

હીમ્મતપુવાક, પોતાના નીણાયમાં મક્કમ 
રહી સખત વીરોધી વંટોળનો સામનો 
કયો; પરન્ત્તુ તે પોતાની માન્ત્યતાઓના 

આધારે, તેમનો નીણાય બીલકુલ સત્ય 
આધારીત હતો. ગાંધીજી સામે આ મુદ્દ ે

ભલે હીન્ત્દુ સમાજમાં એક કટોકટીની 
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સ્થીતી સજાાઈ. તે તો તેમને ખબર જ હતી 
કે જ્ઞાન અને રાજકીય સત્તા આધારીત 

આ અપરીવતાનશીલ હીન્ત્દુ સમાજને 
પડકારવામાં આવે તો શું થાય? જ્યારે 

વસતી આધારીત પ્રતીનીધીત્વના મુદ્દાના 
વીરોધમાં ગાંધીજીએ શરુ કરેલા 

આમરણાંત ઉપવાસ સામે બાબાસાહેબ 
ઉપર સમાધાન કરવા ખુબ જ દબાણ 
ચારે તરફથી ઉભું કરવામાં આવ્યંુ ત્યારે 

બીજા કોઈ તેઓના કરતાં ઓછી બૌદ્ધીક 
શકતી ધરાવતા નેતા, સદર વંટોળ સામે 

ઝુકી પડ્યા હોત; પરન્ત્તુ તેઓએ 
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સમાધાનમાં શક્ય તેટલી બધી જ સવલતો 
કે છુટાછાટો દલીતો માટ ે સ્વીકારાવી. આ 
સન્ત્દભામા ંએક સમયે બાબાસાહેબ બોલ્યા 
હતા કે “જ ે વંચીતો અને સવાહારાના 
સમાજમાં હંુ જન્ત્મ્યો છુ,ં મોટો થયો છુ ંઅન ે
જીવંુ છુ ં તેની સેવામાં અન ેતેઓના ઉત્કષા 
માટ ેમેં સોગદં લીધા છ.ે મારા આ પવીર 
કાયાને સીદ્ધ કરવાના માગામાંથી એક ઈંચ 
પણ ક્યારેક ચલીત થઈશ નહીં. હંુ મારી 
સામે હીંસક બનનારા અને નીંદા કરનારા 
કે અપમાન કરી ઉતારી પાડનારાની 
લેશમાર ચીંતા કરતો નથી.’ 
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સ્વતન્ત્રતા પછી બાબાસાહેબને હીન્ત્દુ 
કોડ બીલ હીન્ત્દુ કુટમુ્બ પદ્ધતીને સુધારવા 

માટ ે ખુબ જ સખત રીતે જરુરી લાગતું 
હતું. તેનાથી જ્ઞાતીપ્રથાને કેટલાક 

સંજોગોમાં નબળી પાડી શકાય તેમ હતું. 
વડાપ્રધાન તરીકે જવાહરલાલ નહેરુની 

આ મુદ્દ ે કેટલી બધી સખત મયાાદાઓ 
હતી તેનો બહુ ઓછો ખ્યાલ 
બાબાસાહેબને હતો. તેઓ તો આ મુદ્દ ે

પોતાની પ્રતીબદ્ધતાને વળગી રહ્યા. 
તેઓએ સત્તાને બદલે સીદ્ધાંતને પસન્ત્દ 

કરી નહેરુજીના પ્રધાનમંડળમાંથી 
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રાજીનામું આપવાનું પસન્ત્દ કયુું; કારણ કે 
તેમને આ બાબતે સમાધાનની દરખાસ્ત 

અયોગ્ય લાગી હતી. 
જ્યારે ગાંધીજીનું મૃત્યુ થયંુ તે નીમીતે્ત 

સમગ્ર ભારતમાંથી તે માર ને માર 
એકલા નેતા હતા જણેે પોતાનો શોક–

સંદેશો આપ્યો ન હતો. તેઓ ગાંધીજીની 
અંતીમયારામાં ફક્ત થોડાક પગલાં જઈને 
પછી પોતાના અભ્યાસમાં મગ્ન થઈ ગયા 

હતા. કોઈ એવી વાજબી અપેક્ષા રાખે કે 
બાબાસાહેબ ગાંધીજી સાથે પોતાના 

સંઘષોના ભુતકાળને ભુલી અને તેઓના 
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અપમૃત્યુ સમયે ઉદાર બને; પરન્ત્તુ તે 
વીચારો અને સીદ્ધાંતો આધારીત 

પ્રતીબદ્ધતાઓથી જીવનારા માણસ હતા. 
તે સસ્તી પ્રશંસા કે તકવાદી ચેષ્ટા દ્વારા 

પોતાના અભીપ્રાયો બદલનારા માણસ ન 
હતા. આ બધી બાબતોમાં તેઓનું 

મનોબળ દૃઢ હતું. તેઓ ફક્ત પોતાની 
જાતને વફાદાર હતા. દુનીયા મારા વીષે 
કેવંુ વીચારશે તેની ચીંતા ક્યારેય તેમણે 

કરી ન હતી. પોતાના આવા નીણાયોની 
કેટલી કીમ્મત તેમને ચુકવવી પડશે તેની 

લેશમાર ચીંતા ન હતી. બાબાસાહેબનું 
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અંગત કૌટમુ્બીક જીવન કરુણાઓથી 
ચીક્કાર ભરેલંુ હતું. [તેઓના ચાર 

બાળકો ખુબ જ નાની ઉમ્મરે મૃત્યુ પામ્યા 
હતા. તેઓના મીર દત્તોબા પવારને કહ્યું 

હતું કે હંુ અંદરથી ‘ભાંગી પડલેો માણસ' 
(બ્રોકનમેન) છુ.ં મારી જંીદગીનો બગીચો 

ફક્ત નીંદામણના છોડોથી જ ભરેલો છ.ે] 
આ ઉપરાંત સતત કડવા રાજકીય 
સંઘષામાં પણ તેઓ પોતાની વૈચારીક 

સમગ્રતા, વીશ્વાસનીયતા અને કારણ માટ ે
ત્યાગ કરવાની પ્રતીબદ્ધતામાં ક્યારેય 

લેશમાર ઉણા ઉતયાા નથી, તે નૈતીકતાના 
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ઉતરતા ધોરણોથી ઘેરાયેલા દેશ સમક્ષ 
એક ‘દીવાદાંડી’ (બેકન ઑફ લાઈટ) 

બની ઉભા રહ્યા હતા.  
 

● 
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6 

અમારા ંપ્રકાશનો 
અનુક્રમણીકા 

નવી દૃષ્ટી, નવા વીચાર, નવું ચીન્ત્તન માણવા ઈચ્છતા વાચક 
બીરાદરો માટ ે‘મણી મારુ પ્રકાશને’ ઈ.બકુ્સનું પ્રકાશન કરવાનું કાયા 
ઉપાડી લીધુ ં છ.ે અમારંુ પ્રત્યેક પ્રકાશન માર સદ્વીચારોના પ્રસાર 
માટ ેવાચકમીરોને ની:શલુ્ક મળે છ.ે અમે 14 એપ્રીલ, 2021 સુધીમા ં
નીચે મુજબની 46 ઈ.બકુ્સનું પ્રકાશન કયુું છ.ે 

1 1. પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’–01 (પાનાં : 113; મુલ્ય : મફત) 

2 શ્રી. દીનેશ પાંચાલના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–02 
(પાનાં : 108; મુલ્ય : મફત) 

3 શ્રી. મુરજી ગડાના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–03 
(પાનાં : 127; મુલ્ય : મફત) 

4 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના ચીન્ત્તનાત્મક 37 લેખોની 
‘ઈ.બુક’ – ‘વીવેક–વલ્લભ’ (પાનાં : 190; મુલ્ય : મફત) 

5 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના ચીન્ત્તનાત્મક લેખોમાંથી 206 

રૅશનલમુદ્દાઓ તારવી કાઢીને તૈયાર કરેલ ‘વીવેકવીજય’ 
ગ્રંથની ‘ઈ.બુક’ (પાનાં : 131; મુલ્ય : મફત) 
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6 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્ત્દની ખોજ’ 
(પાનાં : 53; મુલ્ય : મફત) 

7 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાતં શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘ટીન–એજ’માં 
બોયફે્રન્ત્ડથી સાવધાન’ (પાનાં : 51; મુલ્ય : મફત) 

8 શ્રી. રોહીત શાહના 25 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક –04 

‘અધ્યાત્મના આટાપાટા’ (પાનાં: 111; મુલ્ય :  મફત) 

9 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘આનન્ત્દનું આકાશ’ 
(પાનાં : 116; મુલ્ય : મફત) 

10 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ની આત્મકથાની ‘ઈ.બુક’ 
‘આત્મઝરમર’ (પાનાં : 257; મુલ્ય : મફત) 

11 શ્રી. નાથુભાઈ ડોડીયાની ‘ઈ.બુક’ ‘દુ:ખનીવારણના ભ્રામક 

ઉપાયો’ (પાનાં : 26; મુલ્ય : મફત) 

12 શ્રી. એન. વી. ચાવડાના 14 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
05 ‘ચાવાાક દશાન’ (પાના ં: 96; મુલ્ય : મફત) 

13 શ્રી. દીનેશ પાંચાલના 20 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’– ‘ઈ.બુક’–
06 ‘સત્યસન્ત્દુક’ (પાનાં : 110; મુલ્ય : મફત) 

14 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાતં શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘સમ્બન્ત્ધમીમાંસા’ 

(પાનાં : 83; મુલ્ય : મફત) 

15 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જીન્ત્દગી કઈ રીત ે
જીવશો?’ (પાનાં : 75; મુલ્ય : મફત) 
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16 શ્રી. વલ્લભ ઈટાલીયાના 10 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’–‘ઈ.બુક’–
07 ‘વીચારયારા’ (પાનાં : 84; મુલ્ય : મફત) 

17 શ્રી. બી. એમ. દવેના લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’–‘ઈ.બુક’–08 
‘ભ્રમ ભાંગ્યા પછી...’ (પાનાં : 90; મુલ્ય : મફત) 

18 સુશ્રી. કામીની સંઘવીના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–

09 ‘કીતની હકીકત, કીતના ફસાના?’ (પાનાં : 72; મફત) 

19 શ્રી. દીનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ઈ.બુક –10 
‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ’ (પાનાં : 93; મુલ્ય : મફત) 

20 શ્રી. દીનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–11 
‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–2’ (પાનાં : 110; મુલ્ય : મફત) 

21 શ્રી. દીનેશ પાંચાલના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–12 

‘રૅશનાલીઝમનો ઘંટનાદ–3’ (પાનાં : 122; મફત) 

22 શ્રી. રમેશ સવાણીના 14 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–13 
‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ (પાનાં : 136; મુલ્ય : મફત) 

23 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘સંતાનોમા ં
સંસ્કારસીંચન’ (પાનાં : 95; મુલ્ય : મફત) 

24 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાતં શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘મૃત્યુમીમાંસા’ 

(પાનાં : 34; મુલ્ય : મફત) 

25 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ‘ઈ.બુક’ ‘જીપ્સીની ડાયરી’ – 
‘એક સૈનીકની નોંધપોથી’ (પાનાં : 112; મુલ્ય : મફત) 
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26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–14 
‘મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રનું અવીજ્ઞાન’ (પાનાં : 101; મુલ્ય : મફત) 

27 શ્રી. ગોવીન્ત્દ મારુ સમ્પાદીત ‘અંગદાન’ અંગેના 11 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–15 ‘અંગદાનથી નવજીવન’ (પાનાં : 
102; મુલ્ય : મફત)  

28 શ્રી વીક્રમ દલાલના 10 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–16 
‘રૅશનાલીસ્ટની દૃષ્ટીએ ગીતાનો સંદેશ’ (પાનાં : 81; મફત) 

29 શીક્ષણવીદ્ ડૉ. શશીકાંત શાહની ડાયરી–સંગ્રહના ં

‘વીચારમોતી’ની ‘ઈ.બુક’ ‘શાણપણનાં મોતી’ (પાનાં : 104) 

30 સુશ્રી. રચના નાગરીક સમ્પાદીત અને પ્રા. રમણ પાઠકના 19 
વીચારલેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–17 ‘આચારી સબ જગ 
મીલા’ (પાનાં : 165; મુલ્ય : મફત) 

31 સુશ્રી. રચના નાગરીકના 07 કંઠીમુક્ત વીચારલેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–18 ‘બૈઠ પથ્થર કી નાવ’ (પાનાં : 167) 

32 પ્રા. રમણ પાઠક (વાચસ્પતી)ના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’–19 ‘સ્વગા ધરતી પર છ’ે (પાનાં : 170; મુલ્ય : 
મફત) 

33 શ્રી. દીનેશ પાંચાલ ે સપુ્રસીદ્ધ અભીનેતા અને રૅશનાલીસ્ટ 
નરેન્ત્દ્ર મસરાણીનો લીધલે ઈન્ત્ટરવ્યુની ‘ઈ.બુક’ ‘અભીનેતા 
નરેન્ત્દ્ર મસરાણી’ (પાનાં : 89; મુલ્ય : મફત) 
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34 પ્રા. સુયાકાન્ત્ત શાહના 11 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–
20 ‘આપણો માંદો સમાજ’ (પાનાં : 210; મુલ્ય : મફત) 

35 ‘વાસ્તુશાસ્ત્ર અને ફેંગશુઈ’ અંગેના 12 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’–21 ‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : વીજ્ઞાન કે 
અવીજ્ઞાન’ (પાનાં : 110; મુલ્ય : મફત) 

36 ‘મનોચીકીત્સા’ અંગ ે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 22 ‘મનમતાતંર’ (પાનાં : 226) 

37 પ્રા. જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પંક્તીઓની 
‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’– 23 ‘ભારેલા અગનીના તણખા’ 
(પાના ં: 120; મુલ્ય : મફત) 

38 માનવતાવાદને મજબુત કરવા અગંે શ્રી. ઈન્ત્દકુુમાર જાની 
સમ્પાદીત 25 લખેોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બકુ’ – 24 
‘રૅશનાલીઝમ : નવલા ંમુક્તીનાં ગાન...’ (પાના ં: 262) 

39 સુશ્રી. વષાા પાઠકના 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 
25 ‘આપણી વાત’ (પાનાં : 119; મુલ્ય : મફત) 

40 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીન્ત્તનાત્મક 13 લખેોની ‘ઈ.બુક’ 
‘વીચારવા જવેી વાતો’ (પાનાં : 230; મુલ્ય : મફત) 

41 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીન્ત્તનાત્મક 13 લખેોની ‘ઈ.બુક’ 
‘માન્ત્યતાની બીજી બાજુ’ (પાનાં : 263; મુલ્ય : મફત) 

http://govindmaru.com/


બાબાસાહેબ આબંેડકરનો વારસો                http://govindmaru.com/                 179 

 

42 પ્રા. જ.ે પી. મહેતાની પસુ્તીકાની ‘ઈ.બુક’ ‘હંુ’ (પાનાં : 49) 
43 ‘મનોચીકીત્સા’ અંગ ે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 12 લખેોની 

‘અભીવ્યક્તી’ ‘ઈ.બુક’ – 26 ‘મનમતાતંર’ (પાનાં : 253) 
44 શ્રી. મુરજી ગડાના ચીન્ત્તનાત્મક 13 લેખોની ‘ઈ.બુક’ ‘કુદરતન ે

સમજીયે’ (પાનાં : 24; મુલ્ય : મફત) 

45 હાસ્યોની છોળો ઉડાડતા વ્યંગાત્મક 12 લેખોની ‘અભીવ્યક્તી’ 
‘ઈ.બુક’ – 27 ‘દીલ હૈ કી માનતા નહીં...’ (પાનાં : 240) 

46 લોડા ભીખુ પારેખના અંગ્રજી પ્રવચનનો શ્રી. બીપીન શ્રોફે કરેલ 
ભાવાનવુાદ/પુસ્તીકા : ‘બાબાસાહેબ આંબેડકરનો વારસો’ની 
‘ઈ.બુક’ (પાનાં : 180; મુલ્ય : મફત) 

મણી મારુ 
●‘ઈ.બુક’ પ્રકાશક● 

405, સરગમ એપાટામેન્ત્ટ,  
નવસારી કૃષી યુનીવસીટી સામે, વીજલપોર.  
નવસારી. પોસ્ટ : એરુ એ. સી. – 396 450  

સેલફોન : 9537 88 00 66  
ઈ.મેઈલ : govindmaru@gmail.com 

● 
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બાબાસાહેબ ડૉ. બી. આર. આંબેડકરે જ ે રીતે એક ચીંતક 
અને કમાનીષ્ઠ તરીકે હીંદુ સમાજને તેના મુળીયાંમાંથી હચમચાવી 
નાંખ્યો હતો તેમ જ ભારતનંુ ભાવી ઘડવામાં તેમનંુ જ ે ક્રાંતીકારી 
પ્રદાન હતંુ તે બન્ને કારણોસર હંુ તેમને ગૌરવ આપું છુ ંતથા મારી 
જાતને તેમના ઉપકારવશ ગણં છુ.ં ભારતે 20મી સદીમા ં જ ે
સામાજીક અને રાજકીય ચીંતકો પેદા કયાા છ ે તેમાં બાબાસાહેબનુ ં
સ્થાન સૌથી મોખરે અને અદ્વીતીય છ.ે અતી સામાન્ત્ય કુટમુ્બમા ં
જન્ત્મી તેમણે જ ે શૈક્ષણીક સીદ્ધીઓ કે ડીગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરી છ ે તેવી 
શૈક્ષણીક લાયકાતો કોઈ ક્યારેય આપણા દેશમા ંમેળવી શકશે કે કેમ 
તે કાયમનો પ્રશ્ન રહેવાનો છ.ે દેશના વીસમી સદીના કોઈ પણ 
નેતાઓ કે અન્ત્ય વીદ્વાનોએ જ ેઅભ્યાસપુણા પુસ્તકો લખ્યાં છ ે તેના 
કરતાં અનેક ગણાં વીદ્વત્તાપણુા પુસ્તકો બાબાસાહેબે લખેલા ંછ.ે 

બાબાસાહેબનંુ અંગત કૌટમુ્બીક જીવન કરુણાઓથી ચીક્કાર 
ભરેલંુ હતંુ. ઉપરાંત સતત કડવા રાજકીય સંઘષામાં પણ તેઓ 
પોતાની વૈચારીક સમગ્રતા, વીશ્વાસનીયતા અને કારણ માટ ે ત્યાગ 
કરવાની પ્રતીબદ્ધતામા ં ક્યારેય લેશમાર ઉણા ઉતયાા નથી. તેઓ 
નૈતીકતાના ઉતરતા ધોરણોથી ઘેરાયેલા દેશ સમક્ષ એક દીવાદાંડી 
(બેકન ઓફ લાઈટ) બની ઉભા રહ્યા હતા.       – પ્રો. ભીખ ુપારેખ 
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