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ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરન ું યોગદાન 
સાર-સુંકે્ષ 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય એ એક ફહુમખુી વ્મક્તતત્લ ધયાલનાય ભાનલી શતા. ડૉ. આંફેડકયે બાયતીમ 

ફધંાયણનુ ંઘડતય, વાભાજજક ન્મામ, ભાનલ ધધકાય, વાભાજજક વભયવતા, થથતતં્ર, યાજનીધત, ધળક્ષણ, ભહશરા 

વળક્તતકયણ લગેયે કે્ષત્રભા ંભશત્લણૂથ મગદાન અપયુ ં છે ને તાના ધલચાય ણ યજૂ કમાથ. ડૉ. આંફેડકયે 

બાયતીમ વભાજ વ્મલસ્થા ને લણથ વ્મલસ્થાભા ંવાભાજજક હયલતથન રાલલાભા ંગત્મની ભધૂભકા બજલી છે. 

તેભણે લણથ વ્મલસ્થા, જ્ઞાધત વ્મલસ્થા, વાભાજજક-વાસં્રૃધતક-ધાધભિક યીતહયલાજ ને ભાન્મતાઓ, શદુ્ર ને દલરત 

લગેયેન ઊંડ ભ્માવ કયીને ધલળા વાહશત્મની યચના દ્વાયા દલરત ને છાત લગોને જાગ્રતૃ કયલાનુ ંકામથ કયુું 

છે. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયે દલરત વમદુામના ઈત્કથ ભાટે વધલળે કામથ કયુું છે. તેભણે દલરતને ધળલક્ષત ફન, 

વગંહિત ફન ને વઘંથ કયન ભશાભતં્ર અપમ છે. અજે દલરત ને છાત લગોનુ ંકલ્માણ તથા ધલકાવ જલા 

ભે છે તે ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયના કામો ન ેધલચાયને અબાયી છે. 

ભશત્લના ળબ્દ - ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય, મગદાન 
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પરૂ્વભમૂિકાાઃ 
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયની અ લે 125 ભી જન્ભ જમધંત ઈજલામ યશી ત્માયે અણે તેભના કામો ને 

ધલચાયનુ ંપયી એકલાય લચિંતન કયવુ ંઅલશ્મક જણામ છે. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયનુ ંવ્મક્તતત્લ ને મગદાન 
ફહુમખુી યહ્ુ ં છે. તેઓ એક વભાજ સધુાયક, યાજનીધતજ્ઞ, થથળાસ્ત્રી, યાજનેતા, તત્લલચિંતક, ઇધતશાવકાય, 
ધળક્ષણળાસ્ત્રી, વભાજળાસ્ત્રી, નલૃળંળાસ્ત્રી, ધભથના વ્માખ્માકાય ને ફધંાયણના ઘડલૈમાના રૂભા ં તેભની ભધૂભકા 
હદ્રતીમ છે. અ સ્લરૂભા ં તેભનુ ં મગદાન ન્મામના ધલસ્તાયનુ ં પ્રમગ ક્ષેત્ર છે. લાસ્તલભા ં ડૉ. ફાફાવાશફે 
આંફેડકયે તાના ધલલબન્ન ધલચાય દ્વાયા ન્મામ, સ્લતતં્રતા, વભાનતા ને બાઇચાયાથી જડયુ ંકાયણ કે અધધુનક 
ભનષુ્મ ને વભાજને ખલુ્્ુ ંતેભજ સ્લતતં્ર રૂ અી ળકામ. તેઓ કટ્ટય યંયાલાદ ને ધનયથથક યુાતનલાદથી 
રગ એક નલી વ્મલસ્થાના ક છે. તેભની એક એલી વળકત ભાન્મતા શતી કે બાયતીમ ધલચાય દ્ધધતભા ં
ામાનુ ં હયલતથન થામ ને લૂથગ્રશયકુત ધલરૃત મલુ્મની જગ્માએ લૈજ્ઞાધનક ધલચાયવયણી દ્વાયા વાભાન્મ 
ભાનલીનુ ંકલ્માણ ને ઈત્કથના દ્રષ્ષ્ટકણથી પ્રમત્ન કયલાભા ંઅલે. ધનધિત રૂે તેભણે લૈજ્ઞાધનક ધલચાય દ્ધધતન ે
અગ લધાયી છે. તેભનુ ંધલધલધ કે્ષત્રભા ંમગદાન મલૂ્મ છે. 

 સાિાજિક કે્ષત્ર અને ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરાઃ 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય વાભાજજક હયલતથનના ગ્રદૂત શતા. દેળના કલ્માણ ભાટે તેભણે યાજકીમ 
હયલતથનથી લધ ુ વાભાજજક હયલતથન ઈય બાય અપમ. વાભાજજક ધલરૃધતઓ, ધભથના નાભે ચારતી 
વભાનતાલાદી ને ન્મામકાયી કુપ્રથાઓન અંત રાલલા ભાટે હશિંદુ ધભથની જ્ઞાધત વ્મલસ્થાનુ ં ધનબથમ ફની 
લૈજ્ઞાધનક ધલશ્ર્રેણ કયુું. તેભણે ચેતલણી અી કે જ્ઞાધત વ્મલસ્થાન અંત રાવ્મા લગય બાયતભા ં ઈત્તભ 
રકળાશીની પ્રહિમાની શરુૂઅત થઇ ળકે નહશિં. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયના અગનભથી વાભાજજક ન્મામ ને 
વભાનતા ધલયદ્ધી આંદરનને પ્રત્વાશન ભળયુ.ં સ્શૃ્મ રક ભાટે વાભાજજક ન્મામ પ્રાપત કયલા ભાટે ડૉ. 
આંફેડકયે ૧૯૨૪ ભા ં ફહશષ્રૃત હશતકાહયણી વબાની સ્થાના કયી. રેખન ને ઈદેળની વાથે વાથે તેભણે 
સ્શૃ્મ ભાટે નૈધતક, વાભાજજક તેભજ ધાધભિક ન્મામ પ્રાપત કયલા ભાટે વાભાજીક જીલનભા ંકેટરાકં આંદરનન 
પ્રાયંબ કમો. તેન મખુ્મ ઈદે્દળ અત્ભવમ્ભાનની રડાઇભા ં દલરત વમદુામને વીધા જડલાન શત. લાસ્તલભા ં
દલરત-ળધતભા ં તાના ધધકાય ભાટે વગંહિત થઇ વઘંથ કયલાની હદળાભા ંઅ ભશત્લણૂથ મગદાન શત ુ.ં 
તેભણે વભાજળાસ્ત્રીમ લચિંતન સ્લતતં્રતા, વભાનતા ને બાઇચાયાની બાલના ય અધાહયત છે. તેભનુ ંવલોયી 
ધ્મેમ એક એલા વભાજની સ્થાના કયલાનુ ં શત ુ ં કે જેભા ંદયેક સ્ત્રી-રુુને ધળક્ષણની વભાન તક ને ધધકાય 
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પ્રાપત થામ. દયેક વાથ ેભનલાધંછત વ્મલશાય કયલાભા ંઅલે ન ેફધાન ેઈન્નતળીર તેભજ વલોકૃષ્ટ ફનાલલા 
ઈન્મતુત વાભાજજક, અધથિક ને યાજકીમ લાતાલયણ પ્રાપત થામ.  

 
 

 ધામિિક કે્ષત્ર અને ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરાઃ 

 એક ધભથના વ્માખ્માકાયના રૂભા ંતેભણે ધભથની ભધૂભકા ને તેની ગણુલતા વાભાજજક જીલનને ન્મામણૂથ 
ફનાલલાના વદંબથભા ંકયી છે. તેભણે એ લાત ઈય બાય અપમ છે કે ધભથની ન્મામ ને ઈમલગતાના અધાય 
ય જ ઓખ થલી જઇએ. ન્મામ, મકુ્તત, વભાનતા ને બાઇચાયાનુ ંફીજુ નાભ જ તેભના ભતે વાચ ધભથ છે. 
ડૉ. આંફેડકયે હશિંદુ ધભથ દ્વાયા નપુ્રાલણત દૈલીમ વાભાજજક વ્મલસ્થાભા ં સ્લતતં્રતા, વભાનતા ન ેબાઇચાયાન 
ઈદ્ભાલ થલાને કાયણે તેને રક કલ્માણકાયી ગણયુ ંનથી. તેભણે ૧૯૫૬ ભા ંફોદ્ધ ધભથ અંગીકાય કમો, કાયણ કે તેભણે 
તે વભમની હયક્સ્થધતઓભા ંવવંાય ભાટે હશતકાયી રાગ્યુ.ં તેભણે કહ્ુ ંશત ુ ંકે “હુ ંફોદ્ધ ધભથને એટરા ંભાટે પ્રાથધભકતા 
અુ ંછ ં કે અ ધભથભા ંત્રણ ધવદ્ધાતં એલા સ્થાન ય ભે છે કે જે કઇ ધભથભા ંભતા નથી. ફોદ્ધ ધભથ િાધંતની 
ેક્ષાએ હશિંવાનુ ંવભજલૂથકનુ ં ધળક્ષણ અે છે. તે ઈયાતં કરૂણા, દમા, પ્રેભ ને વભાનતા ળીખલે છે. તેભા ં
એક એવુ ંતત્લ છે કે જે શે્રષ્િ ને સખુી જીલન જીલલા દયેક ભનષુ્મ ભાટે ધનલામથ છે. ધભથની અલી હયક્સ્થધતભા ં
ભાનલ વભાજના ધલનાળને ન ત ઇશ્વય ફચાલી ળકળે કે ન ત અત્ભા ટકાલી ળકળે.” ભાતવથલાદ ન ે
વભાજલાદે વંણૂથ ધલશ્વની ધાધભિક પ્રણારીને ઝક્કડી યાખી છે. ‘‘ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયે લેદ, યુાણ, ભનસુ્મધૃત 
લગેયે વસં્રૃત ગ્રથંની અરચના લૂથગ્રશયહશત કયી છે. તે વાભાન્મ ભાનલી ન શતા. તેઓ કશતેા શતા કે વત્મ તે છે 
કે ધભથને વોથી ખયાફ રકથી નહશિં, યંત ુવોથી શે્રષ્િ હયણાભથી ઓખલ જઇએ, યંત ુશુ ંઅ મદુાન શીં 
અંત અલે છે ખય ? ભાત્ર હુ ંકશતે નથી ! અ પ્રશ્ન દયેકના ભનભા ંઉિે છે કે વોથી ખયાફ અટરા ંફધા રક કેભ 
છે ? ને વોથી વાયા અટરા ંઓછા રક કેભ છે ?’’ 

 અધથિક ક્ષેત્ર ને ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયઃ 

 ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયના અધથિક કે્ષત્ર વફધંધત ધલચાયન અધાય વાભાજજક, ધાધભિક ને નધૈતક મલૂ્મ 
છે. તેભની અધથિક ધલચાયધાયાનુ ંમખુ્મ ધ્મેમ ન્મામ તેભજ ળણની પ્રવધૃત્તન અંત રાલીને ગયીફ, ફેયજગાય, 
ધનયાધાય રકને ભાટે અધથિક વભાનતાનુ ં ધનભાથણ કયલાનુ ં છે. ભાનલીની મૂભતૂ અધથિક વભાનતાઓની 
વતંષુ્ષ્ટ ને વમ્ધૂતિ વંણૂથ ભાનલક્સ્થધતને અંતગથત જન્ભ, જાધત તથા ધભથના બેદબાલ લગય થલી જઇએ. વાથે 
જ બોધત્તક અલશ્મકતાઓ ને અધ્માજત્ભક ઈત્થાનની લચ્ચે નૈધતકતા તેભજ ધભથના ભાધ્મભથી વતંના 
વતંરુનનુ ં કેન્દ્ર ફનાલલાભા ં અલે, ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયનુ ં વંણૂથ દળથન અ ભાનલતાલાદી દ્રષ્ષ્ટકણ 
ન્મામલચત વભાજની યચના ભાટે ધનલામથ ળયત છે.  
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 યાજકીમ ક્ષેત્ર ને ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયઃ 

 એક યાજકીમ લચિંતકના રૂભા ંડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય એક એલી યાજકીમ વ્મલસ્થાન અદળથ પ્રસ્તતુ 
કયે છે કે જમા ંરકળાશી વ્મલસ્થાભા ંદયેક નાગહયકને વભાન ધધકાયની ખાતયી ભે. એક વ્મહકત એક મલૂ્મને 
રકળાશીન અધાય ફનાલલાભા ંઅલે. એકાધધકાય, વલથવત્તાલાદ ને ભતની યાજનીધતને તેભણે મગ્મ ગણાલી 
છે. યાજકીમ રકળાશીની વપતાને ભાટે તેભણે વાભાજજક ને અધથિક રકતતં્રને તેભણે ામાની ગણી છે. તેભની 
યાજકીમ રકળાશીભા ંવાભાજજક ધલભતા, ઊંચ-નીચના બેદબાલને કઇ સ્થાન નથી. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય 
બાયતભા ંનેતાઓની જૂા, વ્મકધતલાદ ને તાનાળાશીના ખતયાઓના વફધંભા ંખફૂ જ લચિંધતત શતા. ધલળેતઃ 
બાયતભા ં બક્તતની યંયા યશી છે. તેભણે અ પ્રકાયના ખતયાઓ પ્રત્મે નક્કય ચેતલણી અી તેભજ 
રકળાશીના મલૂ્મ ને વસં્થાઓના યક્ષણ કયલાને ભાટે વાલધાન તથા વતકથ યશલેાની અલશ્મકતા ફતાલી શતી. 
એક યાજનીધતજ્ઞના રૂભા ં વાભાજજક દૂણ ને ન્મામણૂથ ક્સ્થધતઓની ધલરૂદ્ધ ધનયંતય વઘંથ કમો છે. એક 
યાજનેતાના રૂભા ંતેભણે ખેડતૂ, ભજૂય, દલરત વમદુામ ભાટે ઘણ વઘંથ કમો છે. તેભણે ઇષ્ન્ડેડેન્ટ રેફય ાટી 
(સ્લતતં્ર ભજૂય ક્ષ), ધળડયરુ કાસ્ટ પેડયેળન, હડપે્રસ્ટ કરાધવઝ રીગ લગેયે નેક વગંિન ફનાવ્મા શતા, યંત ુતે 
ભાત્ર એક લગથ સધુી વીધભત ન યશતેા ઈેલક્ષતને એક ભચં ને નાજ પ્રદાન કયલાન પ્રમાવ કમો છે. 

 ધળક્ષણ ક્ષેત્ર ને ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયઃ 

 એક ધળક્ષણળાસ્ત્રીના રૂભા ં ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયે ધળક્ષણને જીલનભા ં પ્રથભ સ્થાન અપયુ ં છે. 
વદીઓથી ધળક્ષણથી લલંચત સ્શૃ્મના ધળક્ષણ ભાટે તેભણે ભશત્લણૂથ કામો કમાથ છે. અ વમદુામના ધલદ્યાથીઓને 
પ્રત્વાશન અલાના ઈદે્દળથી ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયે છાત્રારમની સ્થાના કયી ને ત્મા ં છાત્રને ધનઃશલુ્ક 
સુ્તક તથા કડાઓ ઈરબ્ધ કયાવ્મા. અ છાત્રારમ દ્વાયા અ વમદુામભા ંપ્રાથધભક ને ભાધ્મધભક ધળક્ષણ 
ઉચ ુરઆ જલાભા ંખફૂ જ ભદદ ભી. તેભણે ભાત્ર ધળક્ષણ વસં્થાઓની જ યચના નથી કયી, યંત ુતેભણે દલરત 
વમદુામને એ લાત ભાટે યાજી કમાથ કે તેઓ તાના ફાકને ધળલક્ષત ફનાલે. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ભહશરા 
ધળક્ષણ ઈય ણ ખફૂ જ બાય અતા શતા. ભન ુબગલાનના ધવદ્ધાતંભા ંફધંામેરા હશિંદુ વભાજભા ંભહશરાઓની 
સ્લતતં્રતા ભાટે તેભણે ભહશરાઓને ધળલક્ષત ફનલા ઈય બાય અપમ છે.  

 ભહશરાઓ ને ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયઃ 

 ભહશરાઓને વમ્ભાનીમ સ્થાન અલા ભાટે ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયે ભહશરાઓને દયેક વાભાજજક 
વઘંોભા ં વાભેર કયી. ભશાડ વત્માગ્રશભા ં ભટી વખં્માઓભા ં ભહશરાઓએ બાગ રીધ. રગબગ ાચં વ 
ભહશરાઓએ વાલથજધનક તાલભા ંછૂતને ીલાના ાણીના ધધકાયને ભાટે ઐધતશાધવક આંદરનની અગેલાની 
રીધી. જેભ જેભ આંદરન અગ લધતુ ંગયુ,ં તેભ તેભ બાયતીમ વભાજને ભહશરાઓની ળક્તતન હયચમ થમ 
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તેભજ ભહશરાઓના ધધકાયન ણ ખ્માર અવ્મ. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયે હશિંદુ વાભાજજક વ્મલસ્થાને વફંધંધત 
એક વપ ધલચાય યજૂ કમો. તેભણે બાયતીમ ભહશરાઓની સ્લતતં્રતા, વભાનતા, વંધત્તન ધધકાય, છૂટાછેડા, 
ધલધલા ધલલાશ, ફા રગ્ન ધનેધ જેલા ંધધકાય ભાટે ઘણ ુકામથ કયુું છે. હશિંદુ કડ લફર અ હદળાભા ંએક ઈત્તભ 
પ્રમત્ન શત. યંત ુળરૂઅતભા ંઅ લફર ાવ ન થઇ ળક્ુ.ં યંત ુ હશિંદુ કડ લફરભા ંડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય 
દ્વાયા પ્રાસ્તાધલક જગલાઇઓભાથંી ભટેબાગે છીથી 1955-56 ભા ં હશિંદુઓને રગતા ંચાય કામદાઓ જેલા કે હશિંદુ 
રગ્ન ધાય, લાયવામ ધધધનમભ (ધભરકત ધાય), છૂટાછડા ન ેબયણ-ણના કામદાન વભાલેળ કયલાભા ં
અવ્મ. અ ધનધિત રૂભા ંબાયતીમ ભહશરાઓની વાભાજજક વભાનતાની હદળાભા ંભશત્લણૂથ ગ્ુ ંશત ુ.ં 

 બાયતીમ ફધંાયણ ને ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયઃ 

 બાયતીમ ફધંાયણની યચના / ઘડતય ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયનુ ંએક ભશત્લણૂથ કામથ છે. ડૉ. યાજેન્દ્ર 
પ્રવાદે ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય પ્રત્મે અબાય વ્મતત કયતા કહ્ુ ં શત ુ ં કે “ફીજાઓની ેક્ષાએ ભને તેભની 
કલ્ના લધ ુ છે કે ભવધલદા કધભટી ને વધલળે રૂથી ડૉ. બીભયાલ આંફેડકયે કેટરી ધનષ્િા, રગન ને 
ઈત્વાશથી અ કામથને ણૂથ કયુું. ભવધલદા કધભટીએ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયને વન્ભાધનત કયીને તથા ત્માય ફાદ 
તેભને ધ્મક્ષ તયીકે વદં કયીને ભે જે કામથ કયુું, તેનાથી લધ ુભે ફીજુ ઈત્તભ કામથ કયી ળક્યા ન શત.” 
ફધંાયણની યચના કયતી લખતે ણ તેભણે બાયતીમ જીલનના ધલયધાબાવ ન ેવાભાજજક દૂણને ધ્માનભા ં
યાખીને એલી વ્મલસ્થાઓ કયી કે અ ધલયધાબાવભા ંણ વભાનતા સ્થાી ળકામ તથા બેદબાલયહશત વભાજનુ ં
ધનભાથણ થઇ ળકે. 
 એક લાત ખફૂ જ ભશત્લણૂથ છે કે ડૉ. આંફેડકય જે ધવદ્ધાતં ભાટે જીલનબય રડતા યહ્યા, તેભની મૂભતૂ 
ફધંાયણની યચના વભમે લશરેના ળા ભાટે થઇ ? ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયે 1946 ભા ંફધંાયણીમ પ્રસ્તાલભા ં
તાની ક્સ્થધત સ્ષ્ટ કયી દીધી શતી. 1950 ભા ંસ્લીકાયભા ંઅલેર બાયતના ફધંાયણને રઘભુધતઓ, નસુલૂચત 
જાધત ને વાભાન્મ રકના હશતની સયુક્ષા કયલા ભાટેની કેટરીક મૂ જગલાઇઓન વભાલેળ કયલાભા ંઅવ્મ 
નહશિં. જેભકે 1946 ના પ્રસ્તાલભા ંખાનગી વંધત્તના ંધધકાયને એક શસ્તાતંકયણીમ ધધકાયની કલ્ના ણ 
કયલાભા ંઅલી ન શતી. બાયતના ફધંાયણભા ંવંધત્તના ધધકાયને એક કેષ્ન્દ્રમ સ્થાન અલાભા ંઅવ્યુ.ં ફીજી 
તયપ અધથિક નૂધનિભાથણના પ્રસ્તાલની જગલાઇઓને તે મૂ ધધકાયભા ંવભાલલાભા ંન અલી જે એક શકીકત 
છે. યંત ુતેન યાજનૈધતક ભાગથદળથક ધવદ્ધાતંભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઅવ્મ. જે ધલત્ર કાભનાઓથી લધ ુકશુ ંનથી. 
બાયતના ફધંાયણભા ં સયુલક્ષતતાની જગલાઇઓ કયલાભા ં ન અલી. જે ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયે રઘભુધતઓ, 
નસુલૂચત જાધતઓ ભાટે શરેા ંયજૂ કયલીભા ંઅલી શતી. ન ત લેટેજના ધવદ્ધાતંને ને ન ત કેલફનેટભા ંધલળે 
પ્રધતધનધધત્લના પ્રસ્તાલને સ્લીકાયલાભા ંઅલેર..... . 
 શુ ંઅ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયની યાજકીમ શાય શતી કે તેભણે તાના અદળોની વાથે વભાધાન કયી 
રીધુ ં શત ુ.ં અખી જીંદગી કોંગ્રેવ ને ગાધંાજીન ધલયધ કયનાયા ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયે જયુ ં કે ળક્તતનુ ં



KCG- Portal of Journals 
 
 

Page 6  

 

શસ્તાતંયણ થલાનુ ંછે, તેથી તેભણે કોંગે્રવના નેતાઓ પ્રત્મે તાન દ્રષ્ષ્ટકણ હયલધતિત કમો. તેભણે એ સ્લીકાય 
કમો કે વયકાયક યાજકીમ ળક્તત શલે કોંગે્રવના ંશાથભા ંકેષ્ન્દ્રત થળે. અ વભાધાન કેટરાકં વાયા હયણાભ રઇને 
અવ્યુ.ં તેઓ ભાત્ર પ્રારૂ કધભટીના ધ્મક્ષ નહશિં, યંત ુતેભણે ફધંાયણ ઘડતયનુ ંભશત્લણૂથ કામથ કોંગે્રવની નક્કય 
ભદદ ને સ્લીરૃધતથી જ ણૂથ કયી ળકમા. યંત ુ અ ઈત્તભ વશમગાત્ભક લબગભથી કોંગ્રેવી નેતાઓ ન ે
ધળડયરુ કાસ્ટ પેડયેળનની લચ્ચે શરેેથી જ વભાધાન કે સ્લીરૃધત થઇ શત ત - The harvest of sweet fruits of 
this collaboration would have been reaped by the nation. 
 ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય સ્લતતં્રતાના ધલચાયક શતા. યંત ુ છૂતદ્ધાયની વભસ્માઓને લધ ુ ભશત્લ 
અતા શતા. તેભન મખુ્મ ઈદે્દળ બાયતની સ્લતતં્રતા નશીં, યંત ુદલરતદ્ધાયન શત. યંત ુતેન થથ એલ નથી 
કે સ્લતતં્રતાના ઇધતશાવભા ંતેભનુ ંકઇ મગદાન નથી. છૂતદ્ધાય વભસ્મા તે વભમે ધલકયા શતી ને ઓછાભા ં
ઓછી એક વભસ્મા વાથે તે ઇભાનદાયીથી રડમા. 
 ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયભા ંયાષ્રલાદની બાલના ધલળા શતી. તે અંગ્રેજ ળાવનની વાથે વાથે આંતહયક 
ળણ ને યતતં્રતાન અંત રાલલા ભાગંતા શતા. તેઓ યાષ્રના દયેક વ્મક્તતનુ ંગોયલ જાલી યાખલા ભાટેના 
ધલચાયક શતા. તે વદીઓથી દફામેરા-કચડામેરા રકને ભાટે વભાનતા ને નાગહયક ધધકાય ભેલલા ભાગંતા 
શતા. તેભન દ્રષ્ષ્ટકણ ભાનલતાલાદી શલાની વાથે વાથે યાષ્રલાદી ણ શત. તેભના ભતાનવુાય યાષ્રલાદ એ 
વાપં્રદાધમકતાલાદ નથી, અ દેળના રકની અંદય એક થલાની બાલના છે. તેભના ભતાનવુાય જાધત/જ્ઞાધત ને 
લણથભા ંલેંચામેરા અ દેળભા ંયાષ્રીમતા નાભની કઇ લસ્ત ુજ નથી. અ દેળન દયેક નાગહયક તાની ઓખ 
જાધત/જ્ઞાધતના અધાયે કયે છે. જાધત/જ્ઞાધત એ યાષ્ર ધલયધી છે. અ શકીકતને સ્ષ્ટ કયતા ડૉ. ફાફાવાશફે 
આંફેડકયે કહ્ુ ંછે કે અણે એક યાષ્ર છીએ, એવુ ંભાનવુ ંભાયા ભાટે અત્ભ પ્રલચંના છે. શજાય જાધત/જ્ઞાધતઓભા ં
લેચામેરા ંરક એક યાષ્ર કેલી યીતે શમ ળકે ? 
 ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયન એલ પ્રમાવ યહ્ય કે દેળભા ં જ તાના દેળલાવીઓ થકી ગરુાભ ફનેરા 
કયડ છૂતને સ્લતતં્રતા, વભાનતા ને બાઇચાયાન ધધકાય અલ,  કાયણ કે દેળની વંણૂથ જનતા એક તન 
એક પ્રાણ થઇને અ દેળભાથંી અંગે્રજને કાઢી ળકે. ભદાલાદની એક જનવબાને વફંધધત કયતા ડૉ. આંફેડકયે 
કહ્ુ ંશત ુ ં કે અઝાદી ભને ણ પમાયી છે. હુ ંણ અ દેળની અઝાદી ભાગં ુછ.ં ભને અ કશલેાની અજ્ઞા અ કે 
રડંનની ગભેજી વબાભા ંઅઝાદી ભાટે જેટર હુ ંરડમ છ,ં ઝગડમ છ ંને જેટર અંગ્રેજ ળાવનન ધલયધ 
કમો છે, તેટર કઇએ કમો નથી. યંત ુહુ ંદેળની અઝાદીથી લધ ુજરૂયી તાના છૂત બાઇઓની અઝાદી ભાગં ુ
છ.ં 
 ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયનુ ં ભાનવ ુ શત ુ ં કે જ દેળ સ્લતતં્ર થઇ જામ ત વત્તા વભાજના ઊંચ રકના 
શાથભા ં કેષ્ન્દ્રત થઇ જળે. ત્માયે દેળની વાભાજજક, વાસં્રૃધતક બેદબાલ દૂય કયલા વબંલ થઇ જળે. તેભણે એક 
દેળની સ્લતતં્રતા ને અ દેળભા ંયશનેાયા રકની સ્લતતં્રતા લચ્ચે સ્ષ્ટ તપાલત વભજાવ્મ. તેભણે સ્ષ્ટ કયુું કે, 
“It is entirely wrong to concentrate all our attention on the political independence of our country, And to 
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forget the foremost serious problem of social And economic independence. It is suicidal to imagine that 
political independence necessary means real all-sided freedom.” 
  
 
સિાનાઃ 

યાષ્રીમ આંદરનભા ં ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયની ભધૂભકા ગોણ યશી. અ પ્રકાયે ડૉ. ફાફાવાશફે 
આંફેડકયનુ ં વભગ્ર મગદાન તેભના ન્મામના ધલસ્તાયના પ્રમગ કે્ષત્રભા ં યશી. જીલનના દયેક કે્ષત્રભા ં તેભણે 
ઈદે્દળણૂથ કામથ કયુું. એ ન ભરૂવુ ંજઇએ કે તેભણે છૂતધાયની વાથે વાથે વાભાજજક-વાસં્રૃધતક, ધાધભિક, અધથિક, 
યાજકીમ, ળૈક્ષલણક, ભહશરા કલ્માણ, દલરત ને છાત લગોના કલ્માણની વભસ્માઓના વભાધાન શતે ુ ઈકેર 
વાથે વાથ ેભશત્લણૂથ નેક કામો કમાથ છે. તેઓ અ દેળ ને ભાનલજાત ભાટે ન્મામ, સ્લતતં્રતા, વભાનતા ને 
બાઇચાયા વદંબે શકાયાત્ભક લચિંતન કયનાયા જમધતભથમ શતા. 
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