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ડૉ. ફાફા વાશેફ અંફેડકય (૧૮૯૧-૧૯૫૬) ભશાન દેળપ્રેભી, વાભાજીક ચચતક તેભજ યાજકીમ વુધાયાલાદી શતા. તેઓ આવતશાવ, 

વભાજળાસ્ર, ભાનલ આવતશાવ ને કામદાના ઊંડા ભ્માવી શતા.  વાભાન્મ યીતે રક તેભણે બાયતના ફંધાયણના ઘડલૈમા તયીકે ઓખે છે , 

યંતુ તેઓ વાચા થટભાં યાષ્ટ્રના ઘડલૈમા શતા. તેઓ ભાનલગરયભા,  વભાનતા, ભાનલવલકાવ ને ભાનલ વુખના ચુસ્ત વશભામતી શતા.  તેઓએ 

લણટપ્રથા, જ્ઞાવતપ્રથા, જ્ઞાવતબેદ વાભે જંગ છેડ્મ શત. જેના ળુબ રયણાભ લતટભાન બાયતભાં ચક્કવણે જલા ભે છે. એ શકીકત છે કે 

અણ દેળ ને પ્રજા શજુ લણટવ્મલસ્થાની ચૂંગારભાંથી ૂણટણે  ભુક્ત થમ નથી. અભ છતાં 'વભાનતા'ને બાયતના ફંધાયણભાં વોથી 

ભશત્લન ભુદ્દ ફનાલલાભાં અવ્મ છે. તેનંુ શ્રેમ ડૉ. અંફેડકયને પાે  જામ છે. 

અંફેડકય ભશાયાષ્ટ્રની શ્ૃશ્મ ગણાતી ભશાય જ્ઞાવતભાંથી અલતા શતા. ભશાયાષ્ટ્રના ભશાય રક વનમ્ન લગટના રક ગણાતા શતા. 

જેનંુ કાભ ળેયીઓ લાલાનંુ, વંદેળાઓ શચાડલાનંુ, દીલાર ફનાલલાનંુ ને ભૃત ઢયને રઆ જલાનંુ શતંુ. ભશાય રકભાંથી કેટરાક રક 

બ્રીટીળ રશ્કયભાં, વભરભાં, યેલ્લેના ાટાઓ ગઠલલા કે ફંદયના ડકમાડટભાં કાભ ભાટે જડામા શતા. તેઓ બ્રીટીળ વધકાયીઓના ઘયભાં વપાઇ 

ને ન્મ કાભ ણ કયતા શતા. ભશાય રકને બ્રીટીળ રશ્કયના વંકટને કાયણે વળિણભાં યવ ાડલા રાગ્મ. બીભયાલ અંફેડકયના વતાજી 

બ્રીટીળ રશ્કયભાં વુફેદાય શતા જેને તેથી તેભને રશ્કયની કેન્ટનભેન્ટ ળાાભાં વળિણ ભેલલાની તક ભી . 

અંફેડકયની ળૈિવણક કાયરકદી ત્મંત ઈજ્જલ શતી. તેઓ ઈચ્ચ ભ્માવ ભાટે ભંુફઇ ને ત્માયફાદ ભેરયકા ગમા. લડદયાના 

ભશાયાજા ગામકલાડે તેભને ઈચ્ચ ભ્માવ ભાટે વળષ્મલૃવત અેરી. ન્મુમકટની કરંફીમા મુવનલવટટીભાંથી તેભણે M.A. ને  Ph.D ની ડીગ્રીઓ 

ભેલી. ભ્માવ દયમ્માન તેઓ ભટાબાગન વભમ રાઇબ્રેયીભાંજ ગાતા. બૂખ્મા યશીને ણ તેઓ તેભના ૈવા ુસ્તક ખયીદલાભાં લાયતા. 

તેભણે યાજ્મળાસ્ર, કામદાઓ, થટળાસ્ર, તત્લજ્ઞાન જેલા કેટરા વલમભાં ડીગ્રી ભેલેરી.  

તેઓ ભેરયકાના વલદ્લાન તત્લચચતક, વલચાયક ને વળિણળાસ્રી જ્શન ડ્મુઇના વપ્રમ વલદ્યાથી શતા. વલદેળની મુવનલવીટીઓભાં 

તેઓ કેટરામ વલદ્લાન પ્રપેવયના રયચમભાં અવ્મા શતા ને તેભની વય નીચે તેભનંુ વ્મવક્તત્લ ૂણટણે વનખયલા રાગ્મંુ શતુ. તેઓએ બ્રીટીળ 

વામ્રાજ્મલાદની વલળદૌ અરચના તેભના Ph.D ના ભશાવનફંધભાં કયી શતી. અભ, અંફેડકય વામ્રાજ્મલાદ, લણટલાદ ને વભાજના નીચા 

લગટના ળણના કડલા ટીકાકાય શતા. તેભના વલચાય વનર્મભક ને ક્ાંવતની ભળાર વભા શતા. રકળાશી, વભાનતા, સ્લતંરતાના તેઓ ભટા 

વશભામતી શતા. 

ડૉ. અંફેડકયે કેટરાક વલચાય-પ્રેયક ને ઊંડા પ્રુથક્કયણ મુક્ત ુસ્તક રખેરા છે. 
1. The Untouchables (1948) 
2. The Annihilation of Caste 
3. The Castes in India ,Their Mechanism , Genesis and Development  
4. What Congress and Gandhi have done to the Untouchables? 
5. Buddha or Karl Marx. 

 

ગવણત ભુશ્કેરીઓન વાભન કયીને તેભણે વલદેળભાં ભ્માવ કયેર તેભણે એટરીફધી ડીગ્રીઓ ભેલી શતી કે ફશુ ઓછા રક 

તેભની વાથે અ ફાફતે સ્ધાટ કયી ળકે. તેભની વલદ્લતા, ફોવધધકતા ને વત્મપ્રીમતા ફે-જડ શતી. વચચભભાં વળિણ ભેલલા છતાં ડ. 

અંફેડકયની બાયતીમતા ને દેળપ્રેભ ખુફજ deep rooted  (ઊંડા ભુવમાલાા) યહ્યા શતા. તેઓ અજીલન બાયતના વાભાવજક-અર્મથક ને 

યાજકીમ પ્રશ્ન ંગે ચચતા વેલતા ને તેના ઈકેર ળધલા ભાટે વતત કામટયત યશેતા. 

ડૉ.અંફેડકય ૧૯૨૩ભાં વલદેળભાંથી ાછા પમાટ. તેઓની અર્મથક વસ્થવત બાયે ખયાફ શતી ને તેથી લકીરાત કયલા ભાટે વનદ 

ભેલલાની પી ભાટે ણ વભરની ભદદ રેલી ડી. તેભણે લકીરાત ળરુ કયી યંતુ જ્ઞાવતપ્રથાને કાયણે તેભને ખુફ વશન કયલંુ ડેરું. ઈચ્ચલણટના 

વીર અંફેડકય વનમ્નલગટના શલાથી તેભને લકીર તયીકે યાખલા તૈમાય ન શતા. તે જભાના ંગ્રેજ લકીરને બાયતભાં ણ લધાયે કાભ ભતંુ. 

૧૯૨૦ છી બાયતની અઝાદી ભાટેના અંદરને લેગ કડ્મ શત. લીય વાલયકય અંદભાન જેરભાંથી ભુક્ત થમા. ભશાત્ભાગાંધી ણ તેભની 

નાદુયસ્ત તવફમતને કાયણે મયલડા જેરભાંથી ભુક્ત થમા. વાલયકય ને  ભશાત્ભાગાંધી ફન્નેએ તતાની યીતે વશન્દુના ઐકમ ને સ્ૃશ્મના 

ઈત્થાન ભાટે પ્રમત્ન અદમો. ડૉ. અંફેડકયે ણ અ યવાભાંજ સ્ૃશ્મના ઈધધાય ભાટે અંદરન ળરુ કમુું. તેભન ભુખ્મ શેતુ સ્ૃશ્મભાં 

વળિણ ને વબાનતા વલસ્તાયલાન શત. 
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કોંગ્રેવે ચશદુ-ભુસ્રીભ એકતા ય વલળે બાય ભુકેર યંતુ બાયતભાં દવરતની વસ્થવત ંગે અંખ અડા કાન કમાટ શતા. ડૉ. અંફેડકય 

અ ફાફતે  ચચવતત તેભજ વ્મવથત શતા. અંફેડકય કશેતા કે  સ્ૃશ્મ ગણાતા દવરત ચશદુ ધભટભાં જ ભાને છે, યંતુ ઈચ્ચલગટના ચશદુઓ તેભની 

શભેળા લશેરના કયે છે. તેઓ તેભને ક્માયેમ વભાન ગણતા નથી. તેભને ચશદુ ભંરદયભાં પ્રલેળલા દેતા નથી. ૧૯૩૦ની વાર બાયતના 

ઇવતશાવભાં એક ભશત્લન ડાલ વાફીત થઆ. ભશાત્ભા ગાંધીએ વત્માગ્રશ ચલ ચરાલી જેભાં કેટરામ વત્માગ્રશીઓને બ્રીટીળ રશ્કયે ભતના 

ભભાં ધકેરી દીધા. દાંડીકુચનંુ અ લટ ડૉ. અંફેડકયની ચલનંુ ણ ભશત્લનંુ લટ શતંુ. નાવવકભાં દવરતના ભંરદયપ્રલેળ ભાટે ડૉ. અંફેડકયે 

જયદાય ઝંુફેળ ચરાલી. ૧૫૦૦૦ ળવતલગટના રક વાથે કેટરાક ઈચ્ચલણટના નેતાઓ ણ જડામા જેભાં શ્રી ફી.જી.ખેયન ણ વભાલેળ 

થામ છે જેઓ ૧૯૩૭ભાં ભંુફઇ યાજ્મના પ્રથભ પ્રભુખ ફનેરા. ભંરદય પ્રલેળની તેભની ચલ વપ  ન થઆ યંતુ દવરત વત્માગ્રશીઓની અ 

ચલે વલચાયળીર ને ઈદાયભતલાદી વશન્દુઓના રદર જીતી રીધા. 

ઓગસ્ટ ૮, ૧૯૩૦ભાં દરીતલગટની યાષ્ટ્રીમ વબા નાગુયભાં ભી. ડૉ. અંફેડકયે તેભના પ્રલચનભાં કહ્યુકે જગતના કેટરામ 

ફશુબાી, ફશંુ-ધભી દેળને યાષ્ટ્ર ગણલાભાં અલે છે, યંતુ બ્રીટીળ વયકાય બાયતને યાષ્ટ્ર ગણાતી નથી. તેભના અ ળબ્દ તેભની બાયત પ્રત્મેની 

ઊંડી વભજ ને રાગણી દળાટલે છે. તેઓને વબ્રટીળ વયકાયને ળણ કયનાય વોથી ભોંઘી વયકાય ગણાલેરી. ભશાત્ભાગાંધી ના 'સ્લયાજ ' ના 

વલચાય વંદબે તેભણે કશેરુકે સ્લયાજ વભગ્ર બાયતને ને તેના ફધા રકને ભલુ જઇએ, નશી કે ભાર બદ્રલગટ ને ઈચ્ચલણટને. 

ભશાત્ભાગાંધી ને ડૉ. અંફેડકય કેટરામ ફાફતભાં વબન્ન ભત ધયાલતા શતા. કેટરાક રેખકએ તેભના લચ્ચેના ભતબેદને ૂણટ મુધધ 

(TOTAL WAR) ગણાલેરું છે જે તદન મગ્મ ને ખટી ફાફત છે. ડૉ. અંફેડકય ભશાત્ભા ગાંધીથી જુદા વલચાય ધયાલતા શતા, યંતુ 

ગાંધીજીની વત્મવપ્રમતા ને વત્મવનષ્ઠા ય તેભને કઇજ વંદેશ શત નવશ. એટરુજ નવશ તેભણે ગાંધીજીના સ્ૃશ્મતા વનલાયણના પ્રમત્ન ંગે 

ણ ળંકા ન શતી. તેભને ગાંધીજીના લણટવ્મલસ્થાભાં શ્રધધા શલાની લાત વલવચર ને તાર્કકક રગતી શતી. લાસ્તલભાં ડ.અંફેડકય ને 

ભશાત્ભાગાંધી ફંનેભાં ુયેુયી વલચાય-વનષ્ઠા ને શેતુ ંગેની સ્ષ્ટતા શતી. આવતશાવ એ  લાતની ગલાશ છે કે ભશાત્ભાગાંધીના વલચાય વાથે 

અના દેળના કેટરામ ભશાન નેતાઓ અઝાદીના રડલૈમાઓ વંભત ન શતા જેભાં વુબાચંદ્રફઝ , જલાશયરાર નશેરુ, વયદાય ટેર, અચામટ 

રક્રાણી, જમ પ્રકાળ નાયામણ લગેયે ન વભાલેળ થામ છે. 

      ભશાત્ભાગાંધી  ને ડ.અંફેડકય લચ્ચેના એક લાતાટરાભાં, ભશાત્ભા ગાંધીએ ડૉ. અંફેડકય ને કશેરું "તભે જન્ભથી સ્ૃશ્મ છ ને શંુ 

સ્લૈચ્છીક યીતે દત્તક રેલામેર છંુ."(You are untouchable by birth and I am by adoption)  

ડૉ.  અંફેડકયે ગાંધીજી વાથે લણટવ્મલસ્થા ફાફતે વબન્ન ભતના શતા. તેભણે કહ્યું શતંુ કે સ્ૃશ્મતા લણટપ્રથાની ેદાળ છે. જ્મા વુધી 

જ્ઞાવતપ્રથા યશેળે ત્માં વુધી સ્ૃશ્મતા ણ યશેળે. ભાર લણટપ્રથાની નાફુદીથીજ સ્ૃશ્મતા વનલાયણ ળક્મ ફનળે. ગાંધીજી સ્ૃશ્મતાના વલયધી 

ત શતા યંતુ લણટવ્મલસ્થાના વભથટક ણ શતા. ઘણા વલચાયક ગાંધીજીના અ ભતને તકટવંગત ગણતા નથી. ગાંધીજી ચશદુ ધભટની પ્રાચીન 

વ્મલસ્થાને ળાસ્રવંભત ને અદળટ ગણતા શતા. વલટધભટ વદ્દબાલનાના વશભામતી શલા છતાં તેભની કેટરીમ ભાન્મતાઓ વશન્દુધભટની વય 

લાી શતી. 

ડૉ. અંફેડકય યાષ્ટ્ર વેલાના કાભભાં એટરા વ્મસ્ત યશેતા કે તેઓ રયલાય ભાટે વભમ પાલી ળકતા નશાતા. ૨૭ ભી ભે, ૧૯૩૫ભાં 

તેભના ધભટત્નીનંુ દુખદ લવાન થમંુ. તેભના ત્ની ત્મંત ધાર્મભક શતા ને તેભને ંઢયુયની મારા કયી ભંરદયભાં દળટન કયલાની તીવ્ર ઇચ્છા 

શતી યંતુ ભંરદય પ્રલેળ ળક્મ નશત. ડૉ. અંફેડકયે તેભને અશ્લાવન અતા કશેરુકે અણા વન:સ્લાથટ જીલન, દરીત વેલાજ વલર જીલન છે 

તેથી અણે ંઢયુય જલાની કઇ જરૂય નથી. એક રદલવ એલ જરૂય અલળે કે અણે એક નલંુ ંઢયુય વર્જી ળકળું જ્માં અણે વલઠ્ઠરાની 

પ્રાથટના કયીળું. અભ ત ડૉ. અંફેડકય ભૂર્મત ૂજાના વલયધી શતા છતાં તેભના ત્નીની બાલનાન શંભેળાં અદય કયતા. એટરુજ નવશ તેભની 

ત્નીના ભૃત્મુફાદ તેભની ંવતભ રક્મા વશન્દુધભટની યંયા પ્રભાણેજ કયલાભાં અલી શતી. 

દવરતની માતના ને ળણથી વ્મવથત ડ. અંફેડકયે ઓક્ટફય ૩૦, ૧૯૩૫ ના દવરતવબાભાં જાશેયાત કયીકે તેઓ ચશદુધભટ છડી 

એલ ધભટ નાલળે જેભાં વો ભાનલ વભાન શમ. અંફેડકયની અ જાશેયાતે ફધા યાજકીમિભાં તથા વાભાવજક વંસ્થાઓભાં બૂકં વર્જી 

દીધ. વલવલધ ધભોભાંથી ડૉ. અંફેડકયને તેભના ધભટભાં જડાલાના પ્રસ્તાલ ભલા રાગ્મા. ભુસ્રીભરીગે તેભને અલકામાટ ને કહ્યુકે તેભને 

આસ્રાભભાં ન્મ ભુસ્રીભ જેટરી વભાનતા પ્રાપ્ત થળે. ળીખ, ઇવાઇઓ ને ફોધદ્ધ ધભીઓએ ણ ડ અંફેડકયને તેભના ધભટભાં જડાલા 

ભાટે અલકામાટ. 

ભશાત્ભાગાંધીએ અંફેડકયની અ જાશેયાતને કભનવીફ ગણાલી. તેભણે કહ્યુકે ધભટ લસ્ર નથી કે તેને ફદરી ળકામ. તે ભાનલના 'સ્લ' 

ન એક અંતરયક વશસ્વ છે. લીય વાલયકય સ્ૃશ્મતા વનલાયણના ફશુ ભટા વશભામતી શતા. તેભણે કહ્યું કે ન્મ ધભોભાં ણ દરીત ભાટે 

વભાનતાની ળક્મતા ઓછી છે. રાલણકયભાં રક્ચચીમનભાં ણ સ્ૃશ્મ-સ્ૃશ્મ દરીત શતા. તેભણે કહ્યું કે ધભટભાં ભશદ્દ ંળે તકટવંગતતા 

શતીજ નથી. તેભાં ભાર ભાન્મતાજ શમ છે. તે વભમના ચશદુ વભળનયી ભવુયકય ભશાયાજે ચચતા વ્મક્ત કયતા કશેરું કે ડ.અંફેડકયન અ વનણટમ 

ચશદુ વભાજને ફશુ ભટ પટક ાડળે. ડ. અંફેડકયે કફૂલ્મંુ કે તેઓ ણ ધભટ રયલતટનના વલચાયથી ખુળ નથી યંતુ અ કરુણાન્તીકાથી ફચલા 

ભાટે ઈચ્ચલણટના ચશદુઓએ તેભની જાતને લૈચારયકયીતે ફદરલી જઇએ. વનવશ્ચત વભમગાાભાં જ સ્ૃશ્મતા નાફુદ કયલા ભાટે ઈચ્ચલણટના 

ચશદુ નેતાઓ પ્રભાવણકણે પ્રવતજ્ઞા રે તજ ધભટરયલતટન ંગે ુનઃ વલચાયણા ળક્મ ફને. 

ડૉ. અંફેડકયે ણ સ્ષ્ટ યીતે કશેરું કે ધભટન ામ વભાજ જીલન ને તેના અચયણ વાથે જડામેર છે . ચશદુ ધભટ ભનુસ્ભૃવતભાં 

જણાલેરા વનમભ અચાયવંવશતા ય અધારયત છે. તેભાં જે પ્રકાયની લણટવ્મલસ્થા પ્રફધેરી છે તેભાંથી વભાનતા ને સ્ૃશ્મતા દુય કયલી 

ળક્મ છે. ચશદુધભટ ભનુસ્ભૃવતન ૂણટ ણે ત્માગ કયે તજ ચશદુ વભાજ ુનઃ નલા ામા ય વનભાટણ ાભી ળકે. તેભણે જણાલેરું કે અ વનણટમના 

ભર ભાટે તેઓ ાંચ લટ વુધી યાશ જલાભાટે ણ તૈમાય છે.  
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દવરત ભાટે લયાતા 'શરયજન' ળબ્દની અરચના કયતા ડ. અંફેડકયે કશેરું કે જ સ્પ્રુશ્મ 'પ્રબુની પ્રજા' શમ ત સ્ૃશ્મ કણ? 

જ ફધાજ રકને શયીજન ગણલાભાં અલે તજ અ ળબ્દ મગ્મ ગણામ. ભાર અલા ભધુય ળબ્દ લાયલાન કઇ થટ નથી. તેભની સ્થીવત 

વુધાયલા ભાટે પ્રેક્ટીકર ગરાઓ ન રેલામ ત તેન કઇ થટ નથી. ડૉ. અંફેડકયે વભાનતા ને ળણશીન વભાજના વભથટ વશભામતી શતા. 

તેઓ કાભદાય ને નાયીના વશતભાટે ણ વતત રડતા યશેરા. તેભણે વભાજના નાના લગટ ભાટે એક વુર અેરું." EDUCATE, ORGANISE 

AND AGITATE" (વળિણ અ, વંગરઠત ફન ને અંદરન કય). ૨૦ભી, જુરાઇ ૧૯૪૨ના નાગુય વબાભાં દરીતને વંગરઠત થઇને 

વભાનતા ભાટે વંઘટ કયલાની શાકર કયી. તેભને વળિણભાં ઊંડી શ્રદ્ધા શતી. તેઓ સ્ષ્ટણે ભાનતા શતા કે વળિણજ વભાનતા, સ્લતંરતા ને 

ભાનલગરયભાની ચાલી છે. ૧૯૪૬ભાં તેભણે દરીત ને વનમ્નલગટ ભાટે "PEOPLE'S EDUCATION SOCIETY" ની સ્થાના કયી ને તેના 

નેજા શેઠ ભંુફઇભાં વવધધાથટ કરેજ ણ ળરુ કયી. વવધધાથટ બગલાન ફુધધનંુ ૂલટ-નાભ શતંુ. તેઓ ભાનતા શતા કે બગલાન ફુધધ વાભાવજક 

સ્લતંરતા, ફોવધધક સ્લતંરતા, અર્મથક સ્લતંરતા ને યાજકીમ અઝાદીના વશભામતી શતા. તેઓ ભાનલ-ભાનલ ને ુરૂ-સ્રી લચ્ચેની 

વભાનતાના વભથટક શતા. તેભના વવધધાંત લતટભાન ને ૃથ્લીયના ભાનલજીલનના કલ્માણ ને વુખ ભાટે શતા, નશીકે ભૃત્મુ ફાદના 

યરકના જીલન ભાટે.   

ડૉ. અંફેડકયનંુ વોથી ભટું પ્રદાન બાયતના ફંધાયણનંુ ઘડતય શતંુ. જેથી જ તેઓ ફંધાયણના ઘડલૈમા ગણામ છે. તેભણે ફંધાયણ ંગે 

કશેરુ કે ફંધાયણભાં વનદેળ કયેર ફાફત ને બાયતના વાભાજીક-અર્મથક જીલન લચ્ચે કેટરામ વલયધાબાવ છે. બાયતને યાજકીમ સ્લતંરતા 

પ્રાપ્ત થઆ ચુકી શતી યંતુ વાભાવજક ને અર્મથક જીલનભાં બાયે વભાનતા જલા ભે છે. અ વલયધાબાવને દુય કયલા અણા યાષે્ટ્ર પ્રમત્ન 

કયલજ ડળે નશીતય અણી યાજકીમ રકળાશી ણ જખભભાં અલી ડળે. 

ડૉ.અંફેડકય કામદાઓ, આવતશાવ, અણા દેળની વાભાવજક અર્મથક સ્થીવત ને જગતના ન્મ દેળના ફંધાયણના ઊંડા ભ્માવી શતા . 

બાયતની ફંધાયણ-વબા ને તાત્કાવરન રકાયીત્લે તેભણે 'અધુવનક ભનુ' {Modern Manu (lawgiver )}  ગણાલેરા-ફંધાયણના ઘડલૈમા ડૉ. 

અંફેડકય એ ફાફતે વ્મવથત શતા કે બાયતની વાભાજીક-અર્મથક સ્થીવત ંગે યાજનેતાઓ શલા જઇએ તેટરા ચચવતત ન શતા. બાયતભાં ઊંડા 

ભૂીમાં ધયાલતી લણટવ્મલસ્થા દુય ન થામ ત અ દેળભાં વાભાજીક-અર્મથક વભાનતા ભાર સ્લપ્નુજ ફની યશે-તેભ તેઓ સ્ષ્ટ ણે ભાનતા શતા. 

છેક ૧૯૩૫ થી ડૉ.અંફેડકયના ભનભાં ધભટ-રયલતટનની ઇચ્છા શતી યંતુ બાયતની અઝાદીફાદ ૧૯૫૬ભાં તેભણે ચશદુધભટન ત્માગ કયી 

ફોધધધભટ નાવ્મ. અ વભમ દયમ્માન તેભણે તેભના ચચતનના વય રૂ ુસ્તક 'The Buddha and his Dharma' રખ્મંુ ફુધધ ધભટ ફાહ્ય 

જગત નવશ યંતુ ભાનલની અંતરયક ળવક્ત ય બાય ભુકે છે. તેન ભૂબૂત વવધધાંત વભાનતા ને વો ભાટેની કરૂણા છે.     
 

ડ અંફેડકયના વાભજીક વલચાય 

ડૉ. અંફેડકય ભશાય જ્ઞાવતના શતા ને સ્ૃશ્મ રકની ીડા ને ભાન ન તેભને ણ જાત નુબલ શત. સ્ૃશ્મતાના 

ભુવમા ળધલા તેભણે ખુફજ ગશન વંળધન કમુું. તેભના ુસ્તક  "The Untouchables”, “The shudra, Who are They? "  ને 

"Caste in India, its Mechanism, Genesis and development" ભાં તેભણે લણટ વ્મલસ્થાન ખુફજ ઊંડાણ ૂલટક ભ્માવ કમો છે. 

તેભના આવતશાવ, વભાજળાસ્ર તથા ભાનલ-નૃલંળ ળાસ્રની ઊંડી વભજ તેભના અ ુસ્તકભાં પ્રવતચફવફત થામ છે. તેભણે તેભના રખાણભાં 

પ્રવતારદત કમુું છે કે ચશદુ વભાજ વ્મલસ્થા વશન્દુ ધભટ ય અધારયત છે, ન્મામ કે ભાનલ વભાનતા ય નવશ. ચશદુઓની પ્રલતટભાન વભાજ 

વ્મલસ્થા ચશદુ ધભટની ચતૂટલણટ વ્મલસ્થા ય અધારયત છે. તેભના વનફંધ "Hindu Social Order : Its essential Principles" ભાં જણાલેરું 

છે કે ચશદુ વભાજ વ્મલસ્થાભાં ભાનલ વધકાયને કઇ સ્થાન નથી. તેભાં વ્મવક્તનંુ કઇજ ભશત્લ નથી. તેભાં ભશત્લ છે ભાર લણટ ને લગટનંુ. 

ચશદુ લણટવ્મલસ્થાભાં ભૂબૂત યીતે ચાય લણો શતા. બ્રામ્શાણ, િવરમ,લૈશ્મ ને ળુદ્ર શતા. ાછથી તેભાં ળુદ્ર(દાવ) નાભના લગટન 

ંચભ લગટ તયીકે ઈભેય થમ. અ લગટને સ્ૃશ્મ ગણલાભાં અલત શત. છીન અ ાંચ લગોના કેટરાંમ ેટા લગો ણ સ્તીત્લભાં અવ્મા. 

ચશદુ વભાજનંુ એકભ વ્મવક્ત નથી યંતુ લણટ છે. તેથી વ્મવક્તની વલળેતા કે ગુણનંુ કઇજ ભશત્લ નથી. વ્મવક્તને ભતંુ ભશત્લ કે વન્ભાન ણ 

લણટઅધારયત છે. તેલીજ યીતે વ્મવક્તને વાભાવજક લશેરનાન બગ ફનલંુ ડે તેના ભાટે ણ લણટજ જલાફદાય ફને છે . ચશદુ વભાજ 

વ્મલસ્થાભાં 'વભાજ' કે 'વ્મવક્ત' કેન્દ્રભાં નથી. કેન્દ્રભાં છે ભાર લણટ. તેથી અ વ્મલસ્થાભાં ન્મામ ભાનલ વભાનતા, ભાનલ ગરયભા ક્માયેમ કેન્દ્રભાં 

યશી ન શતી. 

ચશદુ ધભટના ળાસ્રભાં લણટવ્મલસ્થા ઇશ્લયના દેશભાંથી ઈદ્દબાલી શતી તેભ કશેલામ છે. અભ લણટ વ્મલસ્થાને ધભટવાથે જડી દેલાભાં 

અલેર છે. અ પ્રકાયની લણટવ્મલસ્થા ભાં નૈવતકને કામદાકીમ ફાફત લચ્ચે બેદ ન શત. શી જે નૈવતક ગણલાભાં અલતંુ તેને કામદાકીમ ણ 

ગણલાભાં અલતંુ. અ વ્મલસ્થાભાં વલવલધ સ્થ લી વભાનતાન વવધધાંત રાગુ ડત શત. બ્રાભશણ વભાજની ટચય શતા ને 

ત્માયફાદ િવરમ, લૈશ્મ, ળુદ્ર ને વત ળુદ્ર એલા બેદ શતા. અ બેદ ભાનલ જીલનના વાભાજીક, યાજકીમ ને અર્મથક ાવાઓને ણ અલયી 

રેતા શતા. ડૉ.  અંફેડકયે અ પ્રથાની છણાલટ કયતા રખેરુ કે જગતભાં ક્મામ ણ અર્મથક પ્રલૃવત્તને ધભટ વાથે જડલાભાં અલતી નથી . કેટરામ 

દેળભાં જાગીયદાયીભાં બેદ છે યંતુ તે વાભાજીક પ્રકાયના છે. ચશદુઓ જગતભાં એક ભાર એલા રક છે જેભાં વાભાજીક વંફંધ ને ધભટ દ્લાયાજ 

પ્રવતષ્ઠીત કયલાભાં અલે છે ને ધભટજ તેને વલર, વનાતન ને ખંડ ફનાલે છે. સ્તયીમ  (Grader) વભાનતાને કાયણે ઈચ્ચલણટના રકને 

વન્ભાન ને યાજકીમ/વાભાજીક પ્રવતષ્ઠા ભતી શતી ને વનમ્ન લગટના રકને વતયસ્કાય ને ગયીફીના બગ ફનલંુ ડતંુ શતંુ. એભાં 

સ્ૃશ્મની વસ્થવતત ળુઓ કયતા ણ ફદતય યશેતી શતી. 

ન્મ વભાજ કે દેળભાં ણ અથીક સ્તયીકયણ શમ છે યંતુ તેભાં વ્મવક્તને કઇણ વ્મલવામભાં જડાલાની સ્લતંરતા શમ છે.  ચશદુ 

ધભટભાં વ્મવક્તગત ળવક્તઓ,  વંદગી કે યવ ભાટે કઇ લકાળ ન શત.  બાયતભાં દયેક લણટ ધભટ દ્લાયા નક્કી કયેરા વ્મલવામભાંજ જડાલાનંુ 

યશેતંુ. બ્રામ્શાણ કભટ-કાંડ, ૂજા-ાઠ ને વળિણ જેલા પ્રવતષ્ઠીત કમો કયતા ને તેથી વન્ભાન ને અર્મથક વધધયતા બગલતા િવરમ મુધધ 

કોળલ્મને કાયણે યાજ કયલાની િભતા પ્રાપ્ત કયતા. લૈશ્મ લેાય ધંધાને કાયણે પ્રભાણભાં વભૃધધ જીલન જીલતા. ળુદ્ર દાવત્લ બગલતા ને વોથી 
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વનમ્ન ને વ્મજમટ ગણાતા કામો તેઓ કયતા. વત ળુદ્ર ત સ્ૃશ્મ ગણાતા ને ભૃત ળુઓની ચાભડી ઈતાયલાનંુ તથા તેનંુ ભાંવ ખાતા. અભ 

ળુદ્ર ન્મ લગટની વેલાભાં જીલન વલતાલતા ને છતાંમ તેઓ ને વતયસ્કાય ને ભાન બયી જીદગી જીલલી ડતી. 

ડૉ.અંફેડકયે લણટવ્મલસ્થાના પ્રુથક્કયણ કયતી લખતે રખ્મંુ છે કે ળુદ્રને વળિણથી લંવચત યાખલાભાં અલતા. વલદ્યા ભાટે તેઓ રામક 

ગણાતા નવશ. લેદ ને ધભટ-ળાસ્રના વળિણને જ વળિણ ગણલાભાં અલતંુ. ડૉ. અંફેડકયે કશેરુકે અ વળિણ પ્રથા ણ બાયે વંકુવચત ને 

વંકીણટ શતી. અ વળિણ વ્મલસ્થાભાં કરાઓ કે વલજ્ઞાનને ણ કઇ સ્થાન ન શતંુ. નીયિયતા જ્ઞાવતપ્રથાન એક અંતરયક વનલામટ વશસ્વજ ફની 

ગમ. અભ વધકાયના વનધાટયણ (fixation) ને કાયણે ળુદ્ર વળિણથી લંવચત યશેતા ને તેભનાભાં છુામેરી ભાનલીમ ળવક્તઓને વલકવવત 

કયલાની તક તેભણે ભતી ન શતી. અ વંદબે ડ અંફેડકયે કશેરું કે "Manu is the only divine lawgiver who has denied the 

common man the right to knowledge."  (ભનંુ એક ભાર એલ રદવ્મ કામદાઓ ઘડનાય શત , જેણે વાભાન્મ ભાનલીને જ્ઞાન 

ભેલલાના વધકાયથી લંવચત યાખેર શત. (Ambedka, B.R.1987 The Hindu Social Order : its Essintial Principles) 

 અભ ભનુ દ્લાયા પ્રફધામેર ચશદુ વભાજ, ન્મામી વભાજ શત. અલ વભાજ અદળટ ગણી ળકામ નવશ. તેભણે કહ્યું કે જ્ઞાવત ને 

લણટપ્રથા વંૂણટ નાફૂદીથી લણટશીન, લણટવલશીન અદળટ ને ન્મામી વભાજ યચી ળકામ. 

ડૉ.અંફેડકયની દ્રવષ્ટએ કઇ ણ વભાજન ઈદેશ્મ વ્મવક્તના વલકાવન શલ જઇએ. વભાજ વ્મવક્ત કયતા લધાયે ભશાન નથી. તેભાં 

વલકાવ ભાટે કે કલ્માણ ભાટે તે વભાજ વાથે જડામેર યશે છે. સ્લાતંત્ર્મ વભાનતા ને બાઇચાયા દ્લાયાજ વ્મવક્તન ને વભાજન વાચ 

વલકાવ થઆ ળકે. બાયતીમ વભાજભાં તેન લગટ/લણટ અધારયત વંફંધ ૂલટવનમજીત છે ને તેથી વ્મવક્તન વલકાવ ગૂંગામ છે. ડ અંફેડકયે 

તેભના ુસ્તક "Philosophy of Hinduism" ભાં જણાલેરું છે કે વાચ ન્મામ સ્લાતંત્ર્મ, વભાનતા ને બાતૃબાલ ન માટમ છે. 

તેભના વનફંધ  "Hindu Social  Order : Its Essential Principles" ભાં તેભણે સ્લતંરતાને ફે બાગ ભાં લશેચી છે. (૧) 

નાગરયક સ્લાતંત્ર્મ ને (૨) યાજકીમ સ્લાતંત્ર્મ. Civil liberty (નાગરયક સ્લાતંત્ર્મ)ભાં લાણી સ્લાતંત્ર્મ, શરનચરનનંુ સ્લાતંત્ર્મ ને કામટ કયલાના 

સ્લાતંત્ર્મન વભાવલષ્ટ થામ છે. યાજકીમ સ્લાતંત્ર્મભાં વ્મવક્તને કામદા ઘડલાની પ્રરક્માભાં વશસ્વ રેલાન વધકાય તથા વયકાયને યચલી કે દૂય 

કયલાન વધકાયન વભાલેળ થામ છે. ડૉ.અંફેડકય સ્ષ્ટ ણે ભાનતા શતા કે વ્મવક્તની સ્લતંરતા વાથે વાભાજીક સ્લતંરતા, અર્મથક વભાનતા 

ને વોને વળિણ પ્રાપ્મ શલંુ જઇએ. ફધા ભાનલ ળાયીરયક ફ, બોવતક વગલડ કે ભાનવવક િભતાભાં વભાન શતા નથી યંતુ ફધા ભાનલ 

ઓછા-લત્તા ંળે કેટરાક ભૂબૂત ગુણ ધયાલે છે ને તેથી "નૈવતક વભાનતા " ય બાય ભુક્લજ જઇએ. વ્મવક્ત ન્મ વ્મવક્ત પ્રત્મે ભાન, પ્રેભ 

ને ઐક્મની રાગણી નુબલે છે. તેભાં ન્મન્મન વલકાવ થામ છે. અ બાલનાને બાઇચાય (fraternity) કશેલાભાં અલે છે. વ્મવક્ત રગ 

ટાુની જેભ જીલત નથી. તે વભાજ ને ન્મ વાથે જડામેર યશે છે. ટૂંક ભાં વભાજ વાથેના વફંધ ને બાઇચાય તેના કલ્માણ ને 

વલકાવભાં લધાયે કયે તે જરૂયી છે.  

ડૉ. અંફેડકયે ન્મામી વભાજની યચના કેલી યીતે થઆ ળકે તે ંગે ઊંડું ચચતન કયેરું શતંુ. જે તેભના રખાણભાં જલા ભે છે. બાયતભાં 

પ્રલતટતી લણટ વ્મલસ્થા બાયતીમ વભાજનંુ ફશુ ભટું વનષ્ટ છે. તેથી બાયતભાં ન્મામ વભાજની યચના થઆ ળકી નથી. લણટપ્રથાને નાફુદ કયલા 

ભાટે બાયતભાં પ્રલતટતી કેટરીક ધાર્મભક ભાન્મતાઓન છેદ ઈડાલલ ડે. ડૉ.અંફેડકયે જણાલેરુ કે સ્લતંરતા, વભાનતા ને બાઇ-ચાયા વાથે 

વુવંગત એલા નલા વવધધાંત ચશદુ ધભટભાં યચલા ડે. વભાનતા વલયધી વનમભ ચશદુ ળાસ્રભાંથી વંૂણટ ણે દુય કયલા જઇએ. તેભણે ળીખ ને 

ઇસ્રાભના  ઈદાશયણ અતા કહ્યું શતુ કે અ ધભટભાં જીલનના વંગરઠત રૂ (Associated mode of life) ન વવધધાંત ન્મામી ને 

વભાનતાબમાટ વભાજની યચના ભાટે નાલલાભાં અવ્મ છે.  

બાયતીમ વભાજભાં વનમ્ન લગટને મુધધ કોળલ્મ, યાજકીમ ળવક્ત તથા નૈવતક ળવક્તથી લંવચત યાખલાભાં અલેરા શતા ને તેથી તેભણે 

કશેરુ કે અ રણેમ ળવક્તઓ ળવત લગટને પ્રાપ્ત થલી જ  જઇએ. તેભને રશ્કયભાં, યાજકીમ શક્ક ને વળિણ ભેલલાન અવધકાય પ્રાપ્ત થલ 

જ જઆએ. અ ંગે તેભણે અંતયજ્ઞાવતમ વભૂશબજન ને અંતયજ્ઞાવતમ રગ્નની બરાભણ કયેરી.જ્ઞાવત પ્રથાને તડલા ભાટે અંતયજ્ઞાતીમ 

રગ્ન ફશુજ ભશત્લન યર બજલી ળકે તેભ છે. 

ડૉ.અંફેડકય વ્મશલારૂ ચચતક શતા. તેઓ જાણતા શતા કે ચશદુ વભાજભાં જ્ઞાવતપ્રથાના ભુવમા ખુફજ ઊંડા છે ને ઈચ્ચલણટના રક 

વભાનતાની લાતન સ્લીકાય કયે તેભ નથી. તેથી તેભણે દરીત ને સ્ૃશ્મને શાકર કયીને તેઓ વળિણ ભેલે. ઈચ્ચ શદાઓ ય વફયાજે ને 

અર્મથક વધધયતા પ્રાપ્ત કયે. એક લાય વ્મવક્ત વભાજભાં ઈચ્ચ સ્થાને શચે છી  તેને ઈચ્ચલણટના રકનંુ વન્ભાન ણ ભને કભને પ્રાપ્ત થળેજ. 

એક લખત વન્ભાનનીમ સ્થાને શચલાભાં અલેત જુનલાણી ધાર્મભક ભાન્મતાઓ ણ તૂટલા રાગળે. 
 

ડ અંફેડકયના યાજકીમ વલચાય 

ડૉ. અંફેડકયની યાજકીમ વલચાયધાયા ણ ભાનલ જીલન, ભાનલ કલ્માણ ને વભાનતાના વવધધાંત વાથે વરગ્ન શતી. તેઓ 

વંવદીમ પ્રણારીના વશભામતી શતા. જેના રણ ભશત્લના રિણ છે. ભુક્ત ને વનષ્િ ચૂંટણી, એક શથ્થુ ને એક િીમ વત્તાથી ભુક્ત 

વ્મલસ્થા ને ચૂંટામેરા જન પ્રવતવનવધઓભાં જનતાન વલશ્લાવ. તેઓ વંવદીમ પ્રણારીભાં સ્લતંરતા ને વભાનતા લચ્ચે વભતુરા જલાતી 

નથી તે િવત થી ણ રયવચત શતા. અભ છતાં યાજકીમ રકળાશીન ન્મ કઇ વલકલ્ નથી તેભ તેઓ ભાનતા શતા. રકળાશી વુચારુ યીતે 

ચારે તે ભાટે વાભાજીક ને અર્મથક ામ વફ ને વિભ શલ જઇએ તેભ તેઓ દ્રઢણે ભાનતા શતા. તેથીજ વભાજલાદને તેભણે ફંધાયણ 

ન વશસ્વ ફનાવ્મ શત. વાભાવજક ને અર્મથક વંસ્થાઓ જન કલ્માણ રિી શલા જઆએ ત જ વંવદીમ રકળાશી થટૂણટ ફને તેલી 

તેભની દ્રઢ ભાન્મતા શતી. 

ડૉ. અંફેડકયના ભત ભુજફ યાજ્મ એક ગત્મની વંસ્થા છે. જે તેના નાગરયકના વધકાય, વભાનતા, સ્લતંરતા ને કલ્માણ ભાટે 

કાભ કયી ળકે. તેનંુ વોથી ગત્મનંુ ને પ્રાથવભક કામટ છે જનતાના વધકાયની જાણલણી, લાણી સ્લાતંત્ર્મ, ધભટ ાલાનંુ સ્લાતંત્ર્મ ને ભાનલ 
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કલ્માણ છે. ફીજંુ કામટ છે વાભાજીક,  યાજકીમ ને અર્મથક વભાનતા દુય કયલાનંુ. જેભાં લંવચત ને ળવતને વભાનતા ભાટેની તક ૂયી 

ડલાનંુ કામટ પ્રાથવભકતા ભાંગી રે છે. તેઓ ભાનતા શતા કે યાજ્મ કઇ રગ ને સ્લમં તાની જાતને તી વંસ્થા નથી, તે એલી સ્લૈવચ્છક 

વંસ્થા છે જેભાં રક વભાજ ને યાજ્મ લચ્ચેના અંતય વંફંધ વસ્તત્લ ધયાલે છે. ભાનલ ભાટે ભાર યજકીમસ્લાતંત્ર્મ ુયતંુ નથી, તેભાં 

યાજકીમ, અર્મથક, ફોવધધક ને અધમાવત્ભક સ્લતંરતા ણ પ્રાપ્ત થલી જઆએ. યાજ્મ વાધમ નથી યંતુ ભાનલ કલ્માણ ને બાલી વભાજના 

વશત-પ્રાવપ્તનંુ વાધન છે. 

ડૉ. અંફેડકય ભાનતા શતા કે ભાનલ શક્કનંુ યિણ ભાર કામદાઓથી ળક્મ ફનતંુ નથી યંતુ તે વભાજના નૈવતક ને વાભાજીક 

ંતયાત્ભાંના લાજ ને વવશષ્ુતા ય અધાય યાખે છે. કઇ ણ વભાજભાં જ ફાશમલગટ દ્લાયા ભૂબૂત વધકાયન નાદય કયલાભાં 

અલેત કામદાઓ, વંવદ કે ન્મામતંર રકને ભૂબૂત વધકાયન બગલત ળક્મ ફનાલી ન ળકે. અભ યાજ્મ વભાજથી ઈય નથી, તેથી 

યાજ્મ કયતા વભાજ જ લધુ ભશત્લનંુ રયફ છે. કામદાઓ ણ વભાજ ને યાષ્ટ્રને વનમંવરત કયનાય વાધન છે. કામદાઓ જ્ઞાવત, લણટ, યંગ, 

વંપ્રદામથી ય શલા જઇએ. કામદાની દ્રષ્ટીએ વોને વભાન નાગરયક શક્ક ભલા જઇએ. 

ચશદુ વભાજભાં જ્ઞાવત ને જૂથ દ્લાયા વ્મવક્તની સ્લતંરતા ય કા ભૂકી ળકામ છે. અ ફાફત ચશદુ વભાજનંુ ભટું વનષ્ઠ છે, જે 

ભાર કામદાઓ દ્લાયાજ દૂય કયલાનંુ ળક્મ ફને નવશ. તેના ભાટે ફંધાયણીમ કામદાઓ, વંવદ, યાજ્મ વ્મલસ્થા ને વભગ્ર વભાજ અમવજત યીતે 

પ્રમત્ન કયે તજ તે ળક્મ ફને. અંફેડકય ભાનતા શતા કે વયકાય ને યાજ્મ ફંનેએ ભાનલીમ ધાયણાઓના માય જ  અધારયત યીતે કાભ કયલંુ 

જઇએ. તેઓ વ્મશલારૂ યાજ ુરુ શતા ને તેભન વબગભ શંભેળા લાસ્તલલાદી જ યહ્ય શત. તેઓની એલી દરીર શતી કે યાજ્મના 

વભાજલાદ વલના વાચી રકળાશી પ્રાપ્ત કયી ળકામ નવશ. તેથી તેઓએ ધભટ વનેિતા, ંતયાત્ભાંનંુ સ્લાતંત્ર્મ ને ધાર્મભક વવશષ્ુતા ય ખુફજ 

બાય ભુકેર. વાભાજીક ન્મામજ વાધમ છે. ન્મામતંરન ન્મામ ત વાધન ભાર છે. 

ડૉ. અંફેડકયે ભશાત્ભા ગાંધીના વાભાજીક ન્મામ ભાટેના વલોદમલાદના વવધધાંતને નકાયતા કહ્યું શતંુ કે ધભટ ને વાભાવજક ન્મામને 

જડલાની લાત વફરકુર તાર્કકક તથા થટશીન છે. તેભને ભન ન્મામ વભાનતા ને વ્મવક્તનંુ સ્લાતંત્ર્મ જ અદળટ વભાજ, અદળટ યાજ્મન 

ામ છે. તેઓ કારટ ભાકટવની વલચાયધાયાથી ણ રગ ડતા શતા. તેઓ યાજ્મ વલશીનતા (statelessness) ની લાત વાથે વંભત ન શતા. 

તેભણે ત જ્ઞાવત વલશણ (casteless) વભાજ ની જ ઝંખના શતી. તેઓ ભાનલ ભાનલ લચ્ચેના, કે સ્રી-ુરુ લચ્ચેના બેદના કટ્ટય વલયધી 

શતા. 

સ્ૃશ્મના ળણને દુય કયલાભાટે તેભને કારટ ભાકટવની યીત નુકુ નશતી રાગી કાયણકે તેઓ ચશવાના ણ વલયધી શતા . તેભને 

બગલાન ફુધધે પ્રફધેરા ભાગટ લધુ મગ્મ ને ન્મામૂણટ રાગ્મ શત. અભ ડૉ. અફેડકય ગાંધીજી, ભાકટવ, પ્રેટ, એરયસ્ટર વલગેયેના વલચાયથી 

વબન્ન ભત ધયાલતા શતા. રફત, તેઓની વલચાયધાયા ય ફ્રેંચ ક્ાંવત, ભાનલ શક્કન ઢંઢેય, ભેરયકન ફંધાયણ, ભાકટવની ળણ વલશીન 

વભાજ વ્મલસ્થા તથા ફુધધ બગલાનના ભાનલ કલ્માણના વલચાયની પ્રફ વય શતી. તેઓ ભોવરક ચચતક શતા ને બાયતીમ વભાજને 

નુરૂ વભાજ-વ્મલસ્થા કેલી શલી જઇએ તેના ઊંડા ભ્માવી શતા. તેભનંુ અ પ્રકાયનંુ ચચતન ને વલચાય ત્મંત ભાનનીમ ને લતટભાન 

વભમભાં ણ ખુફજ પ્રસ્તુત છે. ટૂંકભાં તેભને ભન ન્મામી વભાજ સ્લતંરતા વભાનતા ને બાઇચાયાય અધારયત શમ છે. બાયતીમ વંવદે ૨૬ 

જાન્મુઅયી, ૧૯૫૦ના યજ ફંધાયણ સ્લીકાય કમો ત્માયે તેભણે કશેરું કે અણે ભાર યાજકીમ રકળાશી જ નશી યંતુ વાભાજીક રકળાશીનંુ 

વજટન કયીએ છીએ જેભાં અણે સ્લતંરતા, વભાનતા ને બાઇચાય જીલનના વવધધાંત તયીકે સ્લીકાય કયીએ છીએ. 

ડૉ.અંફેડકય વાચા થટભાં યાષ્ટ્રલાદી શતા. દેળનંુ વશત તેભના શદમભાં ગ્રસ્થાને શતંુ. તેઓ બાયતને વભૃધધ યાષ્ટ્ર ફનાલલાની સ્લપ્નંુ 

શંભેળા વેલતા યહ્યા શતા. તેભણે કશેરુકે બાયત ઈજ્જલ બવલષ્મની અળાઓથી બયેર દેળ છે ને બાયતની પ્રજા પ્રબુની પ્માયી પ્રજા છે . 

બાયતના રકએ જ્ઞાવત, જાતી, ધભટના બેદથી ઈય ઈઠાલાની જરૂય છે. રકને ધભટ, જ્ઞાવત, લણટ, જેલી ફાફતને કયણે ભુકીને યાષ્ટ્રને વોથી ઈચા 

સ્થાને ભુકલંુ જઆએ. તેઓ વ્મવક્ત-ૂજાના ણ વલયધી શતા ને તેભના નુમામી ઓ ને તેનાથી દુય યશેલાની લાયંલાય વરાશ અતા. 

વશન્દુલાદના લતાયલાદની અરચના કયતા તેભણે કશેરું કે કઇ લતાય તભને ફચાલલા અલળે નવશ. ભાર તભેજ તભાયા તાના તાયણશાય 

છ. તભાય ભિ ભાર ને ભાર તભાયા શાથભાં જ છે. 

  ડ અંફેડકયના વલચાયન બાયતીમ વભાજે, મુલાનએ ઊંડ ભ્માવ કયલાની ત્મંત જરૂય છે. લતટભાન બાયતભાં તેભના વલચાય 

રાગુ ાડલાભાં અલે ત અણા દેળની ભશત્તભ વભસ્માઓ ચક્કવણે ઈકેરી ળકામ છે .  
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