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બાયતીમ ફંધાયણના ઘડલૈમા ડૉ . બીભયાલ યાભજી આંફેડકય વાચા અથમભાં ભશાન ચચતક , ક્ાંવતકાયી, કભમળીર અને વભાજ વુધાયક શતા . તેઓ 

સ્લમં બાયતભાં ક્ષુદ્ર ગણાતા લગમભાંથી આલતા શતા. તેઓની જ્ઞાવત ભશાયાષ્ટ્રની „ભશાય‟ નાભની દવરત લગમની ગણાતી જ્ઞાવત શતી. તેઓ તે ણ 

જ્ઞાવતબેદ અને અસ્ૃશ્મતાન બગ ફનેરા . અવાભનતા અને લણમબેદના આ ભશાઅવનષ્ટના ફચણ અને મુલા અલસ્થાભાં કયેરા અનુબલએ 

તેભને અંદયથી શચભચાલી નાખ્મા શતા . તેભણે ભનભન આ બમાનક પ્રથાઓ વાભે રડલાનંુ નક્કી કયી રીધંુ શતંુ . બાયતભાં જ્ઞાવતપ્રથાના  ભુવમા 

ખુફ ઊંડા છે તેથી તેની વાભે રડલંુ વય ન શતંુ.  
 

ડૉ. આંફેડકયને એક લાત સ્ષ્ટ વભજાઈ શતી કે કઈણ વાભાવજક કે યાજકીમ અવનષ્ટ વાભે રડલા ભાટે વળક્ષણ એક ભાત્ર યાભફાણ ઈરાજ છે . 

જગતબયન ઈવતશાવ આ લાતની વાક્ષી ૂયે છે કે અવનષ્ટ વાભે રડલા ભાટે તકમફધ્ધ અને ફોવધક યીતે રડલંુ અવનલામમ છે. તડપડ, તપાન અને 

ચશવાને ત ચશવક યીતે જ દફાલી ળકામ છે અને તેથી ઘણીલાય ફંદુકનંુ ગીઓ આલી ચશવક રડાઈને વનષ્પ ફનાલલાભાં વપ થામ છે . 

કઈણ ક્ાંવતનંુ ભૂ વલચાય જ શઈ છે . વલચાયભાંથી પ્રગટેરી ક્ાંવત ક્માયેમ વાલ વનષ્પ જતી નથી . એલંુ ફને ખરં કે તેભાં થડ લધાયે વભમ 

રાગે યંતુ તેના રયણાભ વભાજ ભાટે રાંફા ટકનાયા અને પદામી શમ છે. 
 

ડૉ. આંફેડકયની વલદ્લત્તા , ફોધીકતા અને તકમફધ્ધતા અપ્રવતભ શતી . તેઓ ભોવરક ચચતક , ઊંડા અભ્માવી અને ફશુભુખી પ્રવતબા ધયાલતા 

ભશાભાનલ શતા. 
 

ડૉ. આંફેડકયના વતાજી વિટીળ રશ્કયભાં વુફેદાયની નકયી કયતા શતા . તેભને ળાાભાં અસ્ૃશ્મતાન અનુબલ લાયંલાય થત શત . તેભને 

ાણીના ભાટરાને વળમ કયલાની ભનાઈ શતી . ળાાન ટાલા દવરત વલદ્યાથીઓને ઉચેથી ાણી યેડીને  ાણી ીલડાલત અને તેથી જ 

ટાલા શાજય ના શમ ત તેભને તયસ્મા યશેલંુ ડતંુ . ડૉ. આંફેડકયે આ ઘટનાને “No Peon, No Water” તયીકે લણમલી શતી . ૧૮૯૭ભાં 

તેભન રયલાય ભંુફઈભાં જઈને લસ્મ . જમાં બીભયાલને એલ્પીન્સસ્ટન શાઇસ્કુરભાં બણલાન ભક ભળ્મ . ૧૯૦૭ભાં ભેરિક ાવ કયીને 

એલ્પીન્સસ્ટન કરેજભાં પ્રલેળ ભેવ્મ. તેઓ આલી પ્રવવધ્ધ કરેજભાં પ્રલેળ રેનાયા પ્રથભ દવરત વલદ્યાથી શતા.  

છીત તેઓ ફયડા યાજમની વળષ્મલૃવત્તની ભદદથી ૧૯૧૩ભાં અભેરયકાની કરંવફમા મુવનલસવિૅઁટીભાં  અભ્માવ ભાટે ગમા . અથમળાસ્ત્રને ભુખ્મ 

વલમ રઈને તેભણે એભ .એ.ની ડીગ્રી ભેલી. ત્માયફાદ અથમળાસ્ત્ર ભાં તેભને Ph.D. ની દલી ભેલી અને ત્માય છી ત્રણ ચાય લખત ડકટયેટ , 

D.Sc., L.L.B. અને D.Lit. જેલી વલવલધ દલીઓ ભેલી.  
 

આલા વલરક્ષણ પ્રવતબાલંત ભશાભાનલ ઊચ્ચલણમભાં ણ જલા ભતા ન શતા. તેભની આ વવવધ્ધઓ એ લાતની વાવફતી શતી કે જન્સભથી ક્ષુદ્ર 

કે િાહ્મણ શલંુ એ અથમશીન ફાફત છે . આભત ભાનલભાં ક્ષુદ્ર ત કઈ શતંુ જ નથી ; િાહ્મણ જ્ઞાવત નથી યંતુ તે ભાનલ જ્ઞાન , વલદ્યા અને 

વભજનંુ ઉચ્ચતભ વળખય છે. આ દ્રષ્ટીએ ફાફા વાશેફ આંફેડકયને િાહ્મણ ગણલા જઈએ.  
 

ચશદુ વભાજભાં પ્રલતમતી જ્ઞાવતપ્રથા ચશદુ વભાજનંુ ભશાકરંક છે તેભાં કઈ તકમ નથી. જન્સભ આધારયત જ્ઞાવતપ્રથાએ ચશદુ વભાજને ક્માયેમ એક થલા 

દીધ નથી. આ અનીશ્ઠે આણા દેળની પ્રગવતને વતત અલયધી છે. ડૉ.આંફેડકય આલા અંધશ્રદ્ધા બયેરા અને વલકૃત જ્ઞાવતપ્રથા ધયાલતા ધભમના 

વલયધી શતા યંતુ તેભન વલયધ આ અવનષ્ટ વાભે શત નવશ કે આધ્માત્ભ વાભે. તેથી જ તેઓ કારભાંક્વમના ઊંડા અભ્માવી શલા છતાં નાવસ્તક 

ન શતા. બાયતની આધ્માવત્ભક યંયા ભાટે તેભને આદય શત જ યંતુ તેભન વલયધ શત ભાનલ -વભાજને વલબાજીત કયનાય જ્ઞાવતપ્રથા તેભજ 

કભમકાંડ વાભે.   
 

ફોધધભમન જન્સભ જ વશન્સદુધભમની ભમામદાઓ અને અથમશીન , અતાર્કકક કભમકાંડભાંથી થમેર. અધ્માત્ભની દ્રષ્ટીએ ફોધધભમ ખુફ જ અથમૂણમ અને 

યભળાંવત અને કરણા તયપ દયી જનાય ધભમ છે . તેભાં ભાનલ ગરયભા અને વભાનતાને કેન્સદ્ર સ્થાને ભુકલાભાં આલેર છે . તેથી ડૉ . આંફેડકય 

ફોધધભમ તયપ લધુ આદયબાલ શત . ફોધધભમના પ્રણેતા વવધ્ધાથમ ગોતભ શતા . ફુધ્ધ ળબ્દન અથમ જાગેરા (enlightened) તેલ થામ છે . 

ઇવલીવન ાંચભી વદીભાં આ ધભમની સ્થાના થઈ શતી . ગોતભ ફુધ્ધ રયવ્રાજક અને વન્સમાવીની જીંદગી જીલતા શ્રભણના સ્થાક શતા . આ 

વંપ્રદામને “વંઘ”  તયીકે ઓખલાભાં આલે છે . શ્રભણએ બાયતની લૈરદક યંયાઓન વલયધ કયેર અને યંયાગત લેરદક વલચાયન ત્માગ 

કયેર. ચાલામક, જૈન અને ફોધ્ધધભમન ઉદબલ વશન્સદુધભમની કભમકાંડ યસ્તતા અને જ્ઞાવતપ્રથાભાંથી થમેર શત.  
 

બગલાન ફુધ્ધના જન્સભકા દયમ્માન  ફોધ્ધધભમન પ્રચાય -પ્રવાય ખુફ ભામામરદત થત શત . તેભના વનલામણફાદ આ વંઘીમ પ્રલૃવતઓ ધભમ તયીકે 

વલકવી અને ઇવલીવન ૂલે ત્રીજી વદીભાં ભોમમલંળના વમ્રાટ અળકે (૩૦૪-૨૩૨ ઇવલીવન ૂલે ) ફોધ્ધધભમને બાયતના યાજમધભમ તયીકે 

અનાવ્મ. તેભણે ફોધ્ધધભમના પ્રવાય -પ્રચાય ભાટે ખુફ પ્રમત્ન કયેરા . આ વભમ દયમ્માન ફોધ્ધધભમન પ્રચાય શ્રીરંકા , બૂટાન, િહ્મદેળ, 



[VOLUME 5  I  ISSUE 4  I  OCT. – DEC. 2018]                                                             e ISSN 2348 –1269, Print ISSN 2349-5138 

http://ijrar.com/                                                                                                                                          Cosmos Impact Factor 4.236 

Research Paper                                              IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews  455𝗎 

કમ્ફરડમા, થામરેન્સડ, વલમતનાભ, રાઓવ, ઇન્સડનેવળમા જેલા એળીમામી દેળભાં થમ . લૈરદક યંયાના ઊંડા ભુીમાના કાયણે અને 

િાહ્મણલાદના ઊંડા પ્રબાલને કાયણે બાયતભાં ફોધ્ધધભમની અવય નશીલત યશી.               

ફોધ્ધધભમના વવધ્ધાંતભાં ભૂ ચાય યભ વત્મન વભાલેળ થામ છે.  

૧) દુુઃખ અને અવંત વભગ્ર વલશ્લભાં વ્માેર છે જેન અનુબલ વો કઈ કયે છે.  

૨) દુુઃખ અને અવંતના કાયણ એણા અને આવવક્ત છે.   

૩) અવંત અને દુુઃખન અંત રાલી ળકામ છે.  

૪) આ દુુઃખન અંત રાલલા ભાટે યભ અસ્ટાંગીક ભાગમની માત્રા કયલી આલશ્મક છે.  

આ યભ અસ્ટાંગીક ભાગમ નીચે ભુજફ છે. 

૧) વમ્મકૌ દ્રષ્ટી (ભ્રભ અને અંધશ્રધ્ધા યવશત)  

૨) વમ્મકૌ વંકલ્ (ઉચ્ચ અને ફુવધ્ધમુક્ત) 

૩) વમ્મકૌ લચન (નમ્ર, વત્મવનષ્ઠ) 

૪) વમ્મકૌ લતમન/વ્મલશાય (ળાંવતૂણમ, વનષ્ઠાૂણમ અને વલત્ર) 

૫) વમ્મકૌ આજીવલકા (કઈ ણ પ્રાણીને શાની શચાડલી નવશ)  

૬) વમ્મકૌ પ્રમત્ન (આત્ભ-પ્રવળક્ષણ અને આત્ભ-વનગ્રશ) 

૭) વમ્મકૌ વચેતન ભન (વતત લતમભાનભાં જીલલંુ) 

૮) વમ્મકૌ વભાાંધ (જીલનની મથાથમતા ય ગશન ધ્માન) 
 

ફોધ્ધધભમના ઉાવક ભાટ ે ા ંચ વનમભનું ારન આલશ્મક છે. આ ાંચ વનમભને ંચળીર કશેલાભા ં આલે છે. 

૧) કઈ વ્મવક્તને ળાયીરયક નુક્ષાન કે ઈજા શચાડલી નવશ. 

૨) ચયી ન કયલી, ફીજાની લસ્તુઓ ભેલલાની ઈચ્છા યાખલી નવશ. 

૩) જાતીમ દુવ્મમલશાય આચયલ નવશ.  

૪) અવત્મ ફરલંુ નવશ  

૫) ળયીય અને ભનને નળાભુક્ત દાથોથી દૂય યાખલા.  

ડૉ. આંફેડકય ફોધ્ધધભમના ભાનલીમ વવધ્ધાંતથી પ્રબાવલત થમા શતા. ફોધ્ધધભમભાં ૭૫% વબક્ષુઓ િાહ્મણ શતા ૨૫% ક્ષુદ્ર તથા અન્સમ લણમના 

શતા. બગલાન ફુધ્ધે વોને એકવભાન ગણાવ્મા શતા. ફુધ્ધધભમન વંઘ વભુદ્ર જેલ છે જેભાં વલવલધ લણો, જ્ઞાવત-જાવતની નદીઓ તેભાં બી જામ 

છે. ડૉ. ફાફા વાશેફની યાજકીમ વલચાયધાયાના ત્રણ ચાલીરૂ વલચાય છે - સ્લતંત્રતા, વભાનતા અને બાઈચાય. બગલાન ફુધ્ધના ઉદેળભાં આ 

ત્રણેમ ળબ્દ વદા -વલમદા વનવશત છે . ફોધ્ધધભમ વાચા અથમભાં રકળાશીલાદી ધભમ છે અને તેથી ડૉ .આંફેડકયે તેના રાખ અનુમામીઓએ 

વશન્સદુધભમન ત્માગ કયીને ફોધ્ધધભમ અનાવ્મ શત . ૧૯૫૬ભાં તેભને નાગુયભાં જાશેયભાં ફોધ્ધધભમ અંગીકાય કયેર અને ત્માયફાદ તેભના ાંચ 

રાખ અનુમામીઓએ ફોધ્ધધભમ સ્લીકામો . ડૉ.ફાફા વાશેફે ફોધ્ધધભમન ખુફ ઊંડાણૂલમક અભ્માવ કયેર અને તે અંગેના ુસ્તક ણ રખેરા 

છે.  

તેભને ૧૯૫૧ થી ૧૯૫૬ના ગાા દયભમાન ફોધ્ધધભમ ય એક ુસ્તક રખ્મંુ જેનંુ ળીમક શતંુ “The Buddha and His Dhamma” (ફુધ્ધ 

અને તેન ધભમ). ધમ્ભ  (Dhamma) ના વલવલધ અનુલાદ થમા જ શતા યંતુ ડૉ .આંફેડકયના આ ુસ્તકની વલળેતા છે કે બાયતના દરીત અને 

અસ્ૃશ્મને કેન્સદ્રભાં યાખી રખામેર છે . ફોધ્ધધભમના વવધ્ધાંતને વય બાાભાં વોને વભજાલી ળકામ તે તેન પ્રાથવભક શેતુ શત . ડૉ.આંફેડકયન 

ફોધ્ધધભમ પ્રત્મેન અવબગભ યશસ્મલાદી અને તાવત્લક નથી યંતુ વાભાવજક અને નૈવતક છે. 
 

“The Buddha and His Dhamma” ભાં કુર ૪૦ બાગ છે , ૧૪ વલબાગ છે, ૨૪૮ ેટા વલબાગ છે અને ૫૦૧૩ દ છે . ડૉ.આંફેડકયે 

૧૯૫૬ ભાં આ ગ્રંથની પ્રસ્તાલના ણ રખી શતી યંતુ ત્માયે તે છાલાભાં આલી ન શતી . તેભના ભત ભુજફ ફોધધભમ એકભાત્ર એલ ધભમ શત 

જે વલજ્ઞાન દ્લાયા જાગૃત ફનેર વભાજ તેન સ્લીકાય કયી ળક.ે તેના રેખ “The Buddha and The Future of His Religion” ભાં તેભણે 

ફોધધભમ અંગીકાય કમો એ શેરાનંુ તેભનંુ ફોધધભમ અંગેનંુ ચચતન યજુ કયેર છે . આ રેખ “ભશાફવધ” નાભના વાભવમકભાં ૧૯૫૦નાં એવપ્રર-ભેં 

ના અંકભાં પ્રકાવળત થમ શત.  
 

આ રેખભાં તેભણે ફોધધભમ અને ચશદુ ધભમની તુરના કયી છે તેભને બગલાન ફુધ્ધને ઈળુ , ભશંભદ મગંફય તથા બગલાન શ્રી કૃષ્ણ વાથે ણ 

વયખાલેર છે. તેભને ભન વોથી ભશતલની લાત એ શતી કે બગલાન ફુધ્ધે તે તાયણશાય શમ એલ દાલ ક્માયેમ કમો ન શત . લાસ્તલભાં તેભણે 

ત વ્મવક્તને સ્લમં તાન દીક ફનલા કહ્ું શતંુ . તેભણે એક અદબુત વુત્ર આેરું “અપ્મ દી બલ ” જેની પ્રચંડ અવય જે .કૃષ્ણભૂર્તત જેલા 

ભશાન ચચતક ય થમેરી . બગલાન ફુધ્ધ વાભાન્સમ ભાનલ તયીકે જ જન્સભેરા , વાભાન્સમ ભાનલ તયીકે જ જીવ્મા અને વાભાન્સમ ભાનલના કલ્માણ 

ભાટે તેભને ઉદેશ્મા . તેભના ઉદેળભાં ક્મામ વત્તાલાદી વુય નથી . તેભણે તે ક્માયેમ આવધબોવતક ળવક્તઓ ધયાલે છે એલ દાલ કયેર નથી . 

તેભને “ભાયા ળયણભાં આલ” એલંુ નથી કહ્ું . તેઓ અધ્માવત્ભક ઉચ્ચબૂવભકા ય શચેરા શતા યંતુ તેઓ વો પ્રત્મે પ્રેભ અને કરણા ધયાલતા 

શતા. બગલાન ફુધ્ધે તેભન ઉદેળ વાભાન્સમ ભાનલીને ધ્માનભાં યાખીને આેર . તે સ્લમં પ્રફુધ્ધ અલસ્થાભાં શચેરા શતા યંતુ અજ્ઞાનતા 

અને દુુઃખથી ીડાતા રક ભાટે તેભને યાશ ચીંધ્મ શત. તેઓ શભેળા કશેતા કે તેભની લાતન  સ્લીકાય કયલ કે અસ્લીકાય કયલ તે તેભની ઈચ્છા 

ય આધારયત છે.  
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તેભને ક્માયેમ કઈ આજ્ઞાઓ રક ય ઠી નથી યંતુ તેભણે પ્રેયણા આલાનંુ જ કામમ કમુાં શતંુ . તેઓએ રકને ખબા ય ઉચકીને આધ્માત્ભના 

ધ્મેમ વુધી શચાડલાન પ્રમત્ન કમો નથી યંતુ તેભને તેભના જ ગ ય ચારીને ધ્મેમ વુધી શચાડલા પ્રેરયત કમામ શતા . તેથી ડૉ.આંફેડકયે કશેરું 

કે “બગલાન ફુધ્ધે ભાગમદાતા અને ભક્ષદાતા લચ્ચેન બેદ વુસ્ષ્ટ કમો શત. ઇળુ, ભશંભદ મગંફય અને બગલાન કૃષ્ણ તાની જાતને ભક્ષદાતા 

ગણાતા શતા જમાયે બગલાન ફુધ્ધે ત ભાગમદાતા તયીકેનંુ કામમ કયલાભાં જ વંત અનુબવ્મ શત ”. તેઓ ભાનતા શતા કે લાસ્તલભાં કઈ વ્મવક્ત 

ક્માયેમ ભક્ષદાત ફની ળકે નવશ. આ વલચાય ભાત્ર ભ્રભણા વવલામ ફીજંુ કળું નથી.  
 

બગલાન ફુધ્ધના ઉદેળભાં એલ દાલ ન શત કે તેભન ઉદેળ યભાત્ભાના ળબ્દ છે જે ક્માયેમ વનષ્પ જતા નથી . તેઓ તાને બગલાન કે 

ઈશ્લયના વંદેળાલ લાશક ગણતા ન શતા . તેભણે તેભના “ભશાયીવનલામણવત્ત” ભાં બગલાન ફુધ્ધ આ જગતને છડલાની તૈમાયીભાં શતા ત્માયે 

તેભણે તેભના વળષ્મ આનંદને સ્ષ્ટ કહ્ું શતંુ કે “આનંદ શંુ જમાયે આ જગતને છડીને ચાલ્મ ગમ શલ ત્માયે જરૂય રાગેત નાના ભટા વવધ્ધાંત 

અને વનમભને ધમ્ભભાંથી દુય કયજ”. 
 

બગલાન ફુધ્ધ તેભના આ ધભમને ભાત્ર બૂતકાનંુ વુકું બઠ્ઠ રાકડું ફનલા દેલા ભાંગતા ન શતા. તેઓ ઈચ્છાતા શતા કે તેભના ધભમ વદૈલ રીરછભ 

અને નલલ્રવલત યશે.  
 

ફોધધભમ અને ચશદુધભમની તુરના કયતા ડૉ .આંફેડકય રખે છે કે વશન્સદુધભમ નૈવતકતા આધારયત ધભમ નથી , ફોધધભમ નૈતીકતા ય જ અલરંફત ધભમ 

છે. ફોધધભમભાં ઈશ્લયના અવસ્તત્લન સ્લીકાય નથી યંતુ ઈશ્લયના સ્થાને નૈતીકતા છે . અન્સમ ધભમભાં જે સ્થાને ઈશ્લય છે તે સ્થાને ફોધધભમભાં 

નીવતભત્તા છે. અશી ભશત્લની લાત એ છે કે અશી ડૉ .આંફેડકય નીવતભત્તાના વંકીણમ અથમભાં ભાનતા નથી. નૈવતકતા એટરે કામદાઓ કે વાભાવજક 

વનમભ નવશ યંતુ ભાનલ અવસ્તત્લના નૈવતક તેભજ આધ્માવત્ભક રયણાભ વાથે જડામેરા વનાતન વત્મ વાથેના ભુલ્મ છે . ભનાલે ઈશ્લયની 

આજ્ઞા પ્રભાણે કભો કયલાની લાત નથી યંતુ જે કભો વત્મવનષ્ઠ છે અને મગ્મ છે તે કયલાની લાત છે . બગલાન ફુધ્ધે લેદન વલયધ કમો કાયણ કે 

મજ્ઞ-મજ્ઞારદભાં ચશવા આચયલાભાં આલતી શતી , પ્રાણીઓ, ળુઓને ફરી ચડાલલાભાં આલતા શતા . પ્રાણીઓ-ળુના ફવરદાનભાં અચશવાના 

વવધ્ધાંત અને જીલ પ્રત્મેના આદયન ઇન્સકાય છે તેથી લેદના મજ્ઞ અને કભમકાંડ જીલન-વલયધી છે જેન અભર નીવત-વલરદ્ધ છે.  
 

બાયતના લૈરદક ધભમભાં ધભમ કભમકાંડ અને મજ્ઞ આધારયત શત જેભાં નીવતભત્તા વાથે તેને કળી જ રેલાદેલા ન શતી . ફુધ્ધના ભતે આલા અનૈવતક 

કભમકાંડ ધભમથી વાલ વબન્સન અને અનૈવતક શતા . બગલાન ફુધ્ધે ણ ધભમ ભાટે ધમ્ભ ળબ્દ લામો શત યંતુ તેની દ્રવષ્ટએ „ઘમ્ભ‟ ધભમ કયતા વાલ 

અરગ રયભાણ છે . ડૉ.આંફેડકયના ભતે બગલાન ફુધ્ધ જગતના પ્રથભ આધ્માવત્ભક ઉદેળક શતા જેભણે નૈવતકતાને ધભમન વાય અને ામ 

ગણ્મ શત.  
 

ફોધધભમન ફીજ ભશત્લન ભુદ્દ છે વભાનતાન પ્રશ્ન . ચશદુ ધભમન વત્તાકીમ/ળાવકીમ વંદેળ છે અવભાનતા. ચતુલમણમન વવધ્ધાંત અવભાનતાનંુ 

ભૂર્તતભંત સ્લરૂ છે . વશન્સદુધભમની લણમ વ્મલસ્થા જન્સભ આધારયત છે . બાયતન આ ચતુલમણમ શજાય જ્ઞાવતઓ અને ેટા જ્ઞાવતઓભાં લશેચામેર છે . 

આ લણમપ્રથા અવભાનતાના મામમ વભી છે . બગલાન ફુધ્ધ આ લણમ વ્મલસ્થાના વંૂણમ વલયધી શતા તેભણે તેની વલરધ્ધ ભાત્ર ઉદેળ જ નથી 

આપ્મ યંતુ જંગ છેડ્મ શત અને તેના ભુવમા ઉખેડીને પેંકી દેલાન પ્રમત્ન કમો શત . બગલાન ફુદ્ધે તેભના વંઘભાં ક્ષુદ્ર  અને સ્ત્રીઓન 

વભાલેળ કમો શત જે જ્ઞાવતપ્રથા વલરધ્ધન ક્ાંવતકાયી વનણમમ શત. બગલાન ફુધ્ધ ભાનતા શતા કે પ્રત્મેક વ્મવક્ત સ્લતંત્ર અને અરગ છે યંતુ ફધા 

વભાન અને વન્સભાનને ાત્ર છે. 
 

ડૉ. આંફેડકયે ગીતાના વંદબમભાં ણ કહ્ું શતંુ કે બગલદૌ ગીતાભાં ણ મજ્ઞ-મજ્ઞારદ ય બાય ભુકેર છે યંતુ વભાનતા અને નૈવતકતાને કેન્સદ્રસ્થાને 

યાખી નથી . આભ બગલદૌ ગીતા ણ લૈરદક ધભમન એક વશસ્વ જ છે . બગલદૌ ગીતાભાં ચતુમલણમ ખુદ ઈશ્લયે યચેર છે તેલી લાત કયેર છે . 

ડૉ.આંફેડકયને વાંખ્મતત્લચચતન વાભે કઈ લાંધ ન શત ચતુમલણમને મગ્મ ગણાલતી ફાફત લાંધા જનક રાગી શતી. બગલદૌ ગીતાભાં પ્રફધામેરી 

ગુણની થીમયી અંગે ડૉ .આંફેડકયે અવંભતી દળામલતા કહ્ું શતંુ કે કઈ એક વ્મવક્તભાં કઈ એક ગુણ પ્રબાલક શમ અને તેના આધાયે જ્ઞાવત , લણમ 

વ્મલસ્થા નક્કી કયલાની લાત ણ તાર્કકક નથી . બગલદૌ ગીતાની ચતુમલણમની વશભામત ચશદુઓ ભાટે અવભાનતા અને લણમબેદને ભજફુત ફનાલતંુ 

રયફ ફનેર છે.  

ડૉ.આંફેડકયે ફુધ્ધ અને કારભાક્વમની તુરના કયતુ ણ એક ુસ્તક રખ્મંુ શતંુ જે તેના અલવાન ફાદ પ્રકાવળત થતંુ શતંુ . ફુધ્ધ અને કારભાક્વમ 

વભાનતાના વશભામતી શતા યંતુ ડૉ .આંફેડકય ફુદ્ધના વલચાયને લધુ મગ્મ ગણાલે છે . ભાક્વમ નાસ્તીક્તા વાથે તેઓ વંભત થતા નથી . 

આધ્માવત્ભક અને વાચ ધભમ ભાનલને પ્રેભૂણમ , દમાલાન અને નૈવતક ફનાલે છે . આભ ડૉ .આંફેડકય ભશાન ચચતક અને તકમલાદી શતા યંતુ 

તેભનાભાં આધ્માત્ભ તયપ ઉંડી શ્રધ્ધા શતી . તેભના વલચાય લતમભાન જગત ભાટે અત્મંત પ્રસ્તુત છે અને એ અંગે ુનુઃ ચચતનની અત્મંત 

આલશ્મકતા છે.  
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