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Social Harmony and Dr. Babasaheb Ambedkar 

“ડૉ. આંબેડકર અને સામાજિક સમરસતા” 
પ્રસ્તાવના :– 

 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરે ભારત દેશ માટે કામ કર્યું હત યું અને તેથી તે પજૂનીય છે. પણ આપણે બાબાસાહબેને માત્ર 
દલિતોના મસસહા માની મયાાદદત કરી દીધા. હકીકતમાું તેઓ સમગ્ર તરછોડાયેિાઓના જગતના તારણહાર હતા. વુંલિતો માટે 
ઝઝૂમનાર મહામાનવ હતા. આ સવશ્વમાનને એક નાના વતયાળમાું બુંધ ન કરી શકાય. દલિતોને અખુંડધારા રૂપે સમાજજીવનની 
અંદર સ્થાન મળવયું જોઇએ. આમ, માણસને સતત પોતાના ગૌરવવુંતા વારસા સાથે જોડવો આવશ્યક છે. સુંસવધાન બાબાસહબે ે
બનાવર્યું. નવી આિારસુંદહતા આપી. તેથી ડૉ. આંબેડકરનયું યોગદાન સમગ્ર ભારત દેશે સ્વીકારવયું જ પડ.ે 

 

 વુંલિતો માટે િડતા ગઇ સદીના બે મહામાનવો તેનયું ઉદાહરણ છે. અમેદરકામાું માદટિન લ્ર્થૂર દકિંગ અને દહન્દય સ્તાનમાું ડૉ. 
આંબેડકર. બુંને વયક્તતઓએ પોતાનયું જીવન કિડાયેિા, દબાયેિા સમાજને ન્યાય અપાવવા માટે ખિી નાખર્યું હત યું. ડૉ. 
આંબેડકર અને માદટિન લ્ર્થૂર દકિંગના ઉછેરમાું અદભયત સામ્ય જોવા મળે છે. બુંને અભાવ વચ્િે જન્મ્યા અને ઉછયાા. બુંન ે
પોતાને માટે નહીં પણ વુંલિતો માટે િડતા રહ્યા. સામાજજક અસમાનતા અને સવષમતાની ખાઇ પરૂવા જીવનભર ઝઝૂમતા રહ્યા. 
બુંનેએ અસધકારની, સામાજજક સમરસતાની િડાઇ િડતાું-િડતાું સશલિત થવા પર ભાર મકૂ્યો. ડગિે ને પગિે માદટિન લ્ર્થૂર 
દકિંગ અને ડૉ. આંબેડકર એક દદશામાું એક જ માગે િાિતા હોય તેમ િાગે. દીવા જેવયું આ સત્ય હોવા છતાુંય ડૉ. આંબેડકર 
સવશ્વફિક પર નજરે િઢતા નથી. તેના માટે આપણ ેજ મુંથન કરવયું રહ્યું. 

 

 સમયની માુંગ છે કે આપણા સમાજના આવા મહામાનવોને સવશ્વફિક પર િાવવા જ રહ્યા. સવશ્વ જે ભાષામાું સમજે તે 
ભાષામાું આ મહામાનવોનો પદરિય સવશ્વને કરાવવાની જવાબદારી એક રાષ્ટ્ર તરીકે, એક સમાજ તરીકે આપણી છે. એ ત્યારે જ 
શક્ય બનશે જ્યારે આપણે ગયિામીની માનસસકતામાુંથી બહાર આવીશયું. આપણયું જે શે્રષ્ટ્ઠ છે તેનયું ગૌરવ કરવાની દહિંમત કેળવવી 
પડશે. આપણી જે નબળાઇઓ હોય તમેાુંથી બહાર આવી, સશતત થવા માટે સતત પ્રયત્ન કરવો પડશે. ડૉ. આંબેડકરની 
સુંગદઠત બનો, સુંઘષા કરો અને સશલિત બનો એ શીખને વયવહારમાું મકૂવી પડશે તો જ સામાજજક સમરસતાનો સવકાસ કરી 
શકાશે. ડૉ. આંબેડકરનયું સ્વપ્ન હત યું – જ્ઞાસતસવહીન સમાજરિના  અથાાત ્ સમગ્ર સમાજ એકાત્મ અને સમરસ બને. પ્રસ્ત યત 
અભ્યાસમાું ડૉ. આંબેડકર અને સામાજજક સમરસતાનો અભ્યાસ ડૉ. આંબેડકરના સવસવધ સવષયો પરના સવિારો દ્વારા કરવા 
પ્રયાસ કયો છે. 

 

ડૉ. બાબાસાહબેની સવાસો વષાની પયણ્યસ્મસૃતમાું આયોજજત એક દદવસીય રાષ્ટ્રીય પદરસુંવાદ તા. 14-4-2016 ના રોજ ડૉ. 
બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન ર્યસનવસસિટી, અમદાવાદ માું યોજાયેિ, જેમાું રજૂ કરેિ શોધપત્ર. 

 સશંોધનનો હતે ુ :– 

 ડૉ. આંબેડકરના સામાજજક સમરસતા દશાાવતા સવિારોનો અભ્યાસ કરવાનો મયખય ઉદે્દશ છે. 
સશંોધન પદ્ધતત  :– 

 ઐસતહાસસક પદ્ધસત દ્વારા દ્વદ્વતીયક માદહતી આધાદરત પ્રસ્ત યત અભ્યાસ કયો છે. 
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સામાજિક સમરસતા  :– 

 ભારતની જીવનવયવસ્થા અને લિિંતન પ્રદિયામાું એક અદભયત સામર્થયા રહલેયું છે. હજારો વષા જૂનો આપણો દેશ સામાજજક, 
આસથિક, રાજકીય, સાુંસ્કૃસતક એવા અનેક આઘાતો-પ્રત્યાઘાતોમાુંથી માગા કાઢીને માનવજાતના કલ્યાણનો માગા પ્રબોધતો રહ્યો 
છે. જાસતવાદ, સુંપ્રદાયવાદ, ભાષાવાદ, પ્રદેશવાદ જેવા અનેક વળગણોમાું અટવાયેલયું અહીંનયું સમાજજીવન જ્યાું સયધી એકરસ, 
સમરસ ન થાય ત્યાું સયધી ભારત સવશ્વના માનવનયું તો શયું પોતાનયું પણ કલ્યાણ નહીં કરી શકે.   

 

 21મી સદીના ઉંબરે ઊભેિા ભારતે એકરસ, સમરસ, સશતત રાષ્ટ્ર તરીકે ઊભા થવયું હશે તો સમાજમાું ઘર કરી ગયેિી 
સઘળી સવકૃત્ત વયવસ્થાઓ, પરુંપરાઓ, માન્યતાઓમાુંથી મયતત થવયું જ રહ્યું. આ િક્ષ્યની પસૂતિ માટે આપણને કયો  માગા 
અલભપ્રેત છે ? મારી દ્રષ્ષ્ટ્ટએ તેનો જવાબ સામાજજક સમરસતા છે. 

 

સામાજજક સમરસતા  =  સમભાવ + મમભાવ 
 

 સમરસતા સવના સમતા શક્ય નથી. જેમ કે એક દલિતનો દીકરો ડોતટર થઇ જાય એટિે વાત પરૂી થઇ જતી નથી. પરુંત ય 
દલિત ડોતટરને પણ અન્યના જેટિો જ પે્રમ અને આદર ન મળે ત્યાું સયધી પદરક્સ્થસત પિટાતી નથી. નોકરી અને સશિણ માત્ર 
પરૂત યું નથી. એનાથી આગળ વધવાનયું છે અને આ જ વાત ડૉ. આંબેડકરે કહી છે. તેમણે કહ્યું છે કે – સારો અભ્યાસ કરવો, સારો 
સવિાર કરવો, સમાજની ઉન્નસત માટે રાત-દદવસ જાતમહનેત કરવી, તો જ િોકોનયું ભલયું થશે. 

 

 ઉજળા કપડાું પહયેાું હશે અને અંગ્રેજી કડકડાટ બોિતા થયા હશો તો પણ સમાજની માનસસકતા બદિાઇ જશે એની કોઇ 
ગેરુંટી નથી. સામાજજક સવષમતામાુંથી દેશ તટૂતો હોય છે. આ માટે જરૂર છે. સામાજજક સમરસતાની સાથે સાથે મારાપણાનો 
ભાવ પ્રગટવો જરૂરી છે. એમાુંથી જ સુંવાદદતાની સરવાણી ફૂટશે અને એ જ સમાજની સુંજીવની બની રહશેે. બધા સશિક કે 
વયાપારી બની જાય તનેાથી સમતા જરૂર આવશે. પણ એક સવણાનો દીકરો સશિક હોય અને એક દલિતનો દીકરો પણ સશિક 
હોય તો સમતા આવશે. પરુંત ય સમરસતા માટે તો મારાપણાનો ભાવ થવો જોઇએ. કેવળ સમભાવ પરૂતો નથી. સમભાવમાું 
મમભાવ પણ જોડાવો જોઇએ અને આ જવાબદારી તો સમાજના નાગદરકોની છે. સામાજજક સરમસતા સ્થાપવી જોઇએ. 

 

 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર સામાજજક, આસથિક, ધાસમિક, સાુંસ્કૃસતક, રાજનીસતક અને યથાક્સ્થસતવાદીમાું િાક્ન્તના પ્રસતક છે. 
તેમનયું લિિંતન અને કાયા કેટિાય લબન્દયમાુંથી પ્રારુંભ થાય છે અને માનવજીવનના સમગ્ર દશાન સયધી પહોંિે છે. પરુંત ય લિન્તન 
કોઇ મયકામ પર પહોંિતયું નથી, પરુંત ય પાણીના પ્રવાહની જેમ સનમાળ અને માનવજીવનને સતત પ્રવાહી બનાવે છે. તેમના 
લિિંતન અને દશાનનયું િક્ષ્ય શોષણ, ઉત્પીડનથી મયતત માનવ સમાજનયું સનમાાણ કરવયું, જાસતવાદ, વણાવાદ તથા ધમાવાદથી મયતત 
માનવ સમાજનયું સનમાાણ કરવયું, સમરસતા પ્રગટ થવી, ધમાનો ઉપયોગ સમાજમાું ભાતભૃાવના, પ્રેમ, સમાનતા અને 
સ્વતુંત્રતાના સસદ્ધાુંતો, મલૂ્યો તેમજ આદશોની સ્થાપના માટે કરવામાું આવે છે. પદરણામે ડૉ. આંબેડકરનયું દશાન, લિિંતન ગઇકાિ ે
પણ પ્રાસુંલગક હત યું, આજે પણ પ્રાસુંલગક છે અને આવતી કાિે પણ પ્રાસુંલગક રહશેે. વયક્તતને લિરુંજીવી બનાવનાર તેના સવિાર 
છે. આજે સમગ્ર જગતમાું આંબેડકરના સવિારો પર ઊંડાણપવૂાક અભ્યાસ થઇ રહ્યો છે. ભારતીય સમાજમાું સમરસતા સ્થપાય તે 
અંગેના તેમના સવિારો નીિે મયજબ છે. 

 

સમાિમા ંસમરસતા સ્થપાય તે અંગેના ડૉ. આંબેડકરના  તવચારો  :- 
 

(1) સમતપિત જીવન – 

િતયર િોકો માિામાિ થઇ જતા હોય છે. જેનામાું એવા સમાજદહતનયું  પાગિપણયું સવાર થાય છે, પાગિ િોકો જ સમાજન ે
બધય આપી દેતા હોય છે. ભારત દેશમાું ઘણા રાષ્ટ્રપસત પદે આવી ગયા. પરુંત ય તેમાું મહાત્મા ગાુંધીજી બધાને યાદ છે. તેઓ 
ક્યારેય કોઇ ચ ૂુંટણી િડયા નહોતા. એ રાષ્ટ્રપસત પદના હોદ્દા ઉપર પણ બેઠા નહોતા. એમના પર પાગિપણયું સવાર હત યું. એ 
પણ તે વખતની દય સનયામાું કમાણી કરીને એશઆરામથી જજિંદગી જીવી શક્યા હોત. પરુંત ય તેઓ દેશ માટે પાગિ થઇ ગયા હતા. 
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તેથી જ તેઓ દય સનયામાું અમર થઇ ગયા અને સામાજીક સમરસતા સ્થપાય તે માટે અંસતમ શ્વાસ સયધી કાયાશીિ રહ્યા. 
એવી જ રીતે ડૉ. આંબેડકરે ઇંગ્િેન્ડની ધરતી ઉપર મોટાભાગની દડગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરેિી. જેના આધારે તેઓ ખબૂ ધન કમાઇ 

શક્યા હોત. પણ તેમણે એ છોડી દીધયું. તેમણ ેકહ્યું કે હયું તો મારા દેશવાસીઓની સેવા માટે મારયું જીવન ખપાવી દઇશ. આને જ 
પાગપણયું કહવેાય. ‘સ્વ’ ની નહીં, ‘સમાજ’ ની લિિંતા હતી. એ પાગિપણયું એમના જીવનમાું અમતૃ બની ગર્યું. ડૉ. આંબેડકર 
પુંદડત નહરેયના પ્રધાનમુંડળમાું કાયદાપ્રધાન હતા. પરુંત ય તેમના હૈયામાું સમાજદહતની અખુંડધારા વહતેી હતી. એ જ ખયમારીથી 
મુંત્રીપદ ત્યજીને તઓે િાિતા થયા. આ ત્યાગની અન ેસમાજ પ્રત્યે સમપાણની ભાવના મહામાનવોમાું જ જોવા મળે છે. જેમાું 
સામાજજક સમરસતાના દશાન થાય છે. 

 

(2)  ગિુરાતની ભતૂમનુ ંયોગદાન – 

ડૉ. આંબેડકરના જીવન સુંઘષામાું ગયજરાતની ભસૂમનયું યોગદાન મહત્વપણૂા રહ્યું. વડોદરાના મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ 
દ્વારા તેજસ્વી ર્યવાનોને સવદેશ અભ્યાસ માટે આપવામાું આવતી સશષ્ટ્યવસૃત્તથી ડૉ. આંબેડકરે ઉચ્િ અભ્યાસ કયો અને ત્યાર પછી 
તેઓ વડોદરામાું રહ્યા. સામાજજક સમરસતામાું સયાજીરાવ ગાયકવાડનયું મલૂ્ય સમજવયું અગત્યનયું છે. વડોદરા નગરીમાું 
નરરત્નોની જરૂર હતી. મહસષિ અરસવિંદ જેવા અનેક નરરત્નોની સેવા િેવાનયું કામ વડોદરાના મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના 
હસ્તે થર્યું. ડૉ. આંબેડકર એ નરરત્નો પૈકીના એક હતા. આવા અમલૂ્ય રત્ન સમાન ડૉ. આંબેડકર વડોદરામાું વહીવટી સેવા માટે 
આવયા હતા. પરુંત ય આ જ વડોદરાની ભસૂમ પર થયેિા કડવા અનયભવોએ ડૉ. આંબેડકરમાું સામાજજક સમરસતા માટેના સુંઘષાના 
બીજ વાવયા. 

 

આંબેડકર જાણી ગયા હતા કે અસ્પશૃ્ય ગમે એટિો સવદ્વાન બને અને યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે તોયે અસ્પશૃ્ય જ રહવેાનો છે. 
તેઓએ ફરીથી સવદેશ જઇ અભ્યાસ પણૂા કયો. શાહય મહારાજના સહયોગથી તા. 31-1-1920 ના દદવસે ‘મકૂનાયક’ નામનયું 
પાલિક શરૂ કરી ભારતની સામાજજક ક્સ્થસતને વાિા આપી. તેઓ િખે છે – ભારત સ્તુંત્ર થવાથી બધા જ પ્રશ્નો હિ થઇ જશ ે
એવયું નથી. ભારતને એવયું રાષ્ટ્ર બનાવવયું જોઇએ કે જેમાું પ્રત્યેક નાગદરકને સમાન ધાસમિક, આસથિક અને રાજકીય હક્ક હોય અન ે
પોતાના સવકાસ માટે પ્રત્યેક વયક્તતને તક મળે. અંગ્રેજી રાજ સવરયદ્ધ કરવામાું આવેિો આ આિેપ સામાજજક સમરસતા માટેની 
પહણે ગણી શકાય. 

 

(3) પ્રથમ તવચાર પછી આચાર – 

ડૉ. આંબેડકરે તેમના જીવન ધ્યેય અસ્પશૃ્યતાના ઉદ્ધાર માટે કામ કરવા તેમને તક, સાધન અને નવરાશ મળી રહ ેએ સારય 
હવે વકીિાત કરવાનો સનણાય િીધો. જૂન, 1923 માું બેદરસ્ટર તરીકે પે્રષ્તટસ શરૂ કરી. સશિણ, પ્રસાર, સુંદેશા વયવહારનો 
સવકાસ, પ્રવાસની પદ્ધસત અને રાષ્ટ્રીયતાની ભાવનાની ધીમે-ધીમે અનયકળૂ અસર તેમના જીવન પર પડવા િાગી હતી. 
આંબેડકરને વકીિ તરીકે પ્રસસદ્વદ્ધ મળતા ગરીબ અસ્પશૃ્યો તેમની ફદરયાદ િઇને એમને મળવા આવતા. ડૉ. આંબેડકર આ 
ગરીબોનયું કામ મોટે ભાગે મફત કરતા. તે સમયે આંબેડકર ગરીબોના આશાસ્થાન અને કાયાકતાાઓના આશ્રયસ્થાન બન્યા હતા. 
જે નેતા માણસાઇના ગયણનયું સુંવધાન કરે છે તેમનયું જ નેતતૃ્વ ટકી રહ ેછે. જે સહૃદયતા ત્યજી દે છે તેનયું નેતતૃ્વ ટૂુંક સમયમાું જ 
ખતમ થઇ જાય છે. સામાજજક સમરસતા માટે આંબેડકરના આ વયક્તતત્વની છાપ સમાજમાું અસર કરી ગઇ. તે સમયે અસ્પશૃ્ય 
દહન્દયઓને માટે સાવાજસનક પરબો, કવૂાઓ અને તળાવો ઉપર પાણી પીવા ઉપર પ્રસતબુંધ હતો. તા. 20 માિા, 1927 નો દદવસ, 
િવદાર તળાવનયું પાણી પીધયું અને પોતાનો નાગદરક અને માનવીય અસધકાર અમિમાું િાવયા. સવષમતાની આ અમાનયષી રૂદઢ 
નાબદૂ કરી. હા, આ કાુંઇ સરળ નહોત યું પણ ખબૂ સુંઘષા પ્રગટાવે તેવી સામાજજક ક્સ્થસત હતી જે સમરસતા િાવવામાું કઠીનાઇરૂપ 
હત યું. છતાું ડૉ. આંબેડકર પ્રયત્નશીિ રહ્યા. આંબેડકર સ્પષ્ટ્ટપણે માનતા હતા કે આ ઝઘડો તત્ત્વ માટે છે તે કોઇ પણ વયક્તત 
અથવા જ્ઞાસત સાથ ેનથી. 

 

(4) બહહષ્કૃત હહતકાહરણી સભા – 

ડૉ. આંબેડકરે મયુંબઇમાું 1925માું બદહષ્ટ્કૃત દહતકાદરણી સભાની સ્થાપના કરી હતી. જેનો મયખય ઉદે્દશ્ય સૌનયું દહત, સમરસતાનો 
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હતો. ડૉ. આંબેડકરે દલિતોના રાજનૈસતક હકો માટે સાયમન કસમશનની સામે પોતાની દિીિ રજૂ કરતાું કહ્યું કે બધાને 
મતદાનનો હક હોવો જોઇએ. તેમનો ઉદે્દશ્ય હતો કે દલિતો અને સપછડી જાસતનયું રાજનૈસતક સશિણ થાય, તેમનામાું રાજનૈસતક 
સત્તાની ભાવના જાગ ેઅને તે પોતાના સામાજજક હકોને પ્રાપ્ત કરી શકે. તેમની માન્યતા હતી કે રાજનૈસતક સશિણથી દલિત 
સપછડી જાસતમાું સ્વાલભમાન, આત્મસન્માનની ભાવના જાગ ેઅને તેમનયું સામાજજક અસમાનતાના સવરયદ્ધનો સુંઘષા પણ વધે તથા 
તેમાુંથી મયક્તતના િક્ષ્ય સયધી પહોંિવાનયું સરળ બને તેથી આંબેડકરે દલિતો માટે સ્વતુંત્ર સુંગઠન સ્થાસપત કર્યું અને સામાજજક 
સમરસતા વયાપે તે માટે પ્રયત્નશીિ રહ્યા. 

 

(5) સમાિ સમતા સઘં – 

ડૉ. આંબેડકરે 1927 માું સમત્રોના સહકારથી સમાજ સમતા સુંઘ શરૂ કયો. આ સુંઘનયું ધ્યેય હત યું કે સૌ માણસો સમાન છે. 
મનયષ્ટ્યના સવકાસ માટેના આવશ્યક સાધન અને અવસર પર પ્રત્યેક મનયષ્ટ્યનો સમાન અસધકાર છે. આ સમાનતાનો અસધકાર 
પસવત્ર, પરાદેવ અને અબાધ્ય છે. જે સામાજજક સમરસતા પ્રગટ કરે છે. કેટિાક આિપેકારોનયું એવયું કહવે ય ું છે કે જગતમાુંથી 
સામાજજક સવષમતા સુંપમૂાપણે કદાસપ નષ્ટ્ટ થશે નહીં. એવા સાિેપકારોને ડૉ. આંબેડકરે ઉિટ પ્રશ્ન કયો કે, “સવા દેશોમાું, સવા 
કાળમાું સમાજમાું અનીસત હોય છે. એની માદહતી હોવા છતાું તમે નીસતનો પ્રિાર કરો છો શા માટે ?” સામાજજક સમતાનયું તત્ત્વ 
એ સમાજની ક્સ્થરતા માટે કોઇ પણ ઇમારતના પાયા જેટલયું જ મહત્વ ધરાવે છે. એવો આંબેડકરનો અટિ સવશ્વાસ હતો. 
નીસતના મક્કમ પાયા ઉપર સમાજની રિના કરવી હોય તો સમાજના પ્રત્યેક ઘટક માટે ધાસમિક, સામાજજક, આસથિક અને 
રાજકીય િેત્રમાું સમતાનયું તત્ત્વ િાગય કરવયું આવશ્યક છે. 

 

 લિદટશરોએ સયધારેિી કાયા પદ્ધસત અને સયવયવસ્થાની ભેટ દહન્દય સ્તાનને આપી એ વાત ખરી. તેમ છતાું મનયષ્ટ્ય માત્ર કાયદો 
અને સયવવયવસ્થાના આધારે જીવી શકતો નથી. તે તો અન્ન ઉપર જીવે છે એ આપણ ે ધ્યાનમાું રાખવયું જોઇએ. આપણી 
ગરીબીનો અંત લિદટશ રાજ્યમાું આવશ ેનહીં. ત ેતો સ્વરાજ્યના બુંધારણ દ્વારા આપણા હાથમાું રાજકીય અસધકારો આવવાથી જ 
આવશે. તે પછી જ િોકોનયું કલ્યાણ કરવયું શક્ય બનશે. માટે ભતૂકાળમાું બનેિા બનાવોનો સવિાર કરી ગભરાશો નહીં. તમારો 
મત નક્કી કરતી વખતે કોઇની મરજીનો અથવા કોઇની કૃપાનો સવિાર કરી તેના ભારથી તમારા મતને દબાવી ન દેતા. તમારા 
દહતનો ખયાિ કરી સ્વરાજ્ય એ જ ધ્યેય માન્ય રાખો એવો તેજસ્વી સુંદેશ તેમણે પોતાના િોકોને આપ્યો. આંબેડકરે તેમનયું 
નેતતૃ્વ સ્વીકાયાા પછી અસ્પશૃ્ય સમાજે સામાજજક સમતા અને રાજકીય સમતા માટે સુંઘષા શરૂ કયો. 

 

 તા. 29-1-1932 ના રોજ 144 સુંસ્થાઓ વતી ડૉ. આંબેડકરને માનપત્ર આપવામાું આવર્યું. તેમાું િખર્યું હત યું કે – સમતાનો 
દરજ્જો અને સમાન વતાાવ પરનો અમારો અસધકાર આપે પમૂાપણ ેસસદ્ધ કયો છે. જે દશાાવે છે કે ડૉ. આંબેડકર ભારતની આશા, 
આકાુંિા અને શક્તતની પ્રસતભા માટે ખરા પયરવાર થયા હતા. 

 

(6) સ્વતતં્ર મિદૂર પક્ષ – 

ઇ.સ. 1936 માું ડૉ. આંબેડકરે સ્વતુંત્ર મજદૂર પિની સ્થાપના કરી. જેનો મયખય આશય મજદૂર વગાને સુંગદઠત કરવાનો અને 
તેમનામાું રાજનીસતક િેતના જગાડવાનો હતો. તેમણ ેસ્વતુંત્ર મજદૂર પિના માધ્યમથી દલિતોના શોષણના પ્રશ્નોનો સમાજમાું, 
માગો પર અને મયુંબઇ સવધાનસભામાું સુંઘષા કયો. તેમણે આ પિ દ્વારા મયુંબઇ સમિ કામદારોના હક્કો માટે આંદોિન િિાવર્યું, 
વેતનદારી પ્રથાના સવરોધ માટે મયુંબઇ સવધાનસભામાું કાયદો બનાવયો. ડૉ. આંબેડકરે ખેડતૂોની અમાનવીય શોષણ કરવાવાળી 
જમીનદારી પ્રથાના સવરોધ માટે કાયદો બનાવયો. તેમણે અછૂત જાસતઓ પાસેથી કર વસિૂ કરવાના સરકારી કાનનૂનો સવરોધ 
કયો. આ પિ દ્વારા ઔદ્યોલગક કિમ સવધેયકનો સવરોધ કરવા આંદોિન કર્યું હત યું. કારણ કે આ સવધેયકમાું મજૂરોના સુંપ, 
હડતાળ કરવાના અસધકારને જ સમાપ્ત કરવાની વાત કહી હતી. ડૉ. આંબેડકરે બુંધયવા મજદૂરી પ્રથાનો પણ સવરોધ કયો હતો. 

ડૉ. આંબેડકરનો સસદ્ધાુંત છે કે જાસતનયું સવભાજન, શ્રમનયું સવભાજન નથી પરુંત ય તે શ્રસમકોનયું સવભાજન છે. તેથી સનમ્ન જાસતઓ 
પર કેટિાક વયવસાયો િાદવામાું આવયા અને કેટિીક જાસતઓએ પોતાના જીવન સનવાાહ માટે કેટિાક વયવસાયો અપનાવયા. 
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નીિિી જાસતઓના સનવાાહના વયવસાયો પ્રસતષ્ટ્ઠાહીન છે, તેથી જાસત પર આધાદરત વયવસાયો માટે ડૉ. આંબડેકરે સવરોધ કયો. 
તેમના સવિાર પ્રમાણે પ્રત્યેક વયક્તતને પોતાનો સ્વતુંત્ર વયવસાય પસુંદગીનો અસધકાર છે. આમ, સમાજમાું સમતા અને 
સમરસતા પ્રગટ કરવામાું પોતાના સસદ્ધાુંતને મહત્વ આપ્ર્યું. 

 

(7) લોકશાહી તવચારધારા – 

ડૉ. આંબેડકરના મતે િોકશાહી એ અસનવાયાપણે સમાજનયું એક સ્વરૂપ છે. એમાું બ ેબાબતોનો સમાવેશ થાય છે. પહિેી 
બાબત છે – માનસસક વિણ. સહકાયાકરો સાથ ેસમાનતા અન ેમાનની િાગણી. બીજી બાબત છે – ચયસ્ત સામાજજક ભેદભાવોથી 
મયતત એવયું સામાજજક સુંગઠન. એ િોકશાહી અધરૂી અને અસુંત યિીત છે. જેમાું અવરોધોને કારણે સદહતો અને રદહતો જેવા 
ભેદભાવ ઊભા થતા હોય. થોડાક િોકોને િાભ મળે અને બહયસુંખય િોકો તેનાથી વુંલિત રહ.ે િોકશાહી સમાજે તેના પ્રત્યેક 
નાગદરકને આરામની જજિંદગી બિવી જોઇએ. એટિે જ િોકશાહી સમાજનયું એ સતૂ્ર જ હોવયું જોઇએ – “યુંત્રો, વધય યુંત્રો અન ે
સભ્યતા.” ડૉ. આંબેડકર યુંત્રર્યગને આવકારતા હતા. આધયસનક સભ્યતા અને યુંત્રોએ ઘણા દૂષણો પેદા કયાા છે. એ હકીકત 
સ્વીકારવી રહી. પરુંત ય આ દૂષણોવાળી દિીિ સમગ્ર સભ્યતા સામે િાિે તેમ નથી. જેમાું ખાનગી સુંપસત્ત અને અંગત સ્વાથા જ 
સઘળું કાુંઇ છે એવા સામાજજક સુંગઠનને કારણ ેઆ પદેા થયા છે. યુંત્રો અન ેસભ્યતાથી જો બધાને િાભ ન થયો હોય તો તેનો 
ઇિાજ યુંત્ર અને સભ્યતાને વખોડવામાું નથી. પરુંત ય સમાજના સુંગઠનનયું સ્વરૂપ બદિવામાું છે. જેથી થોડા માણસો િાભો ઉપર 
કબજો જમાવી ન બેસે અને બધાને એ પ્રાપ્ત થાય. સુંસ્કૃસત મનયષ્ટ્યને પશયથી અિગ પાડ ેછે અને એટિે જ માનવ સમાજનયું 
િક્ષ્ય દરેક વયક્તતનયું જીવન સયસુંસ્કૃત બને તે તરફનયું જ હોવયું જોઇએ. સયસુંસ્કૃત જીવનનો અથા થાય છે, માત્ર દૈદહક ઇચ્છાઓની 
તપૃ્પ્તથી જયદી જ રીતે મનની કેળવણી. સયસુંસ્કૃત જીવન ત્યારે જ શક્ય બને છે જ્યારે માનવીને એ માટે પયરતી નવરાશ મળતી 
હોય. માનવ જરૂદરયાતો સુંતોષવા માટે આવશ્યક િીજવસ્તયઓ પેદા કરવા માટે િાગતો શ્રમ ઓછો થાય એવા ઉપાયો ન 
શોધાય ત્યાું સયધી ફૂરસદનો ગાળો આવતો નથી. આ ત્યારે જ શક્ય બને કે જ્યારે માનવીની જગ્યાએ યુંત્રો આવે. 

 ડૉ. આંબેડકર માતસા અન ેએંગલ્સન ેવારુંવાર ટાુંકતા અંધમાતસાવાદીઓને ત ેસધક્કારતા. તેમને નવા સવિારો, નવા અલભગમો 
ગમતા હતા. તેઓ કહતેા કે કોઇ વયક્તત પર કિમના એક જ ગોદે કોઇ આદશા િાદી શકાય નહીં. સમાજ હુંમેશા પ્રાયોલગક 
તબક્કામાું હોય છે, તેમના મુંતવય મયજબ માતસાની દફિસફૂી નીિિી કિાને સુંતોષ આપનારી દફિસફૂી છે. એ એક દદશાસિૂન 
છે – જડ સસદ્ધાુંત નથી. 

 

(8) રાજ્ય – સમાિવાદી તવચારધારા – 

ડૉ. આંબેડકર રાજ્ય – સમાજવાદમાું માનતા હતા. રાજ્ય-સમાજવાદ દહન્દય સ્તાનના ઝડપી ઔદ્યોલગકરણ માટે આવશ્યક છે. 
ખાનગી ઉદ્યોગો નાકાસમયાબ નીવડશે અને કાસમયાબ થાય તો પણ તેનાથી ખાનગી મડૂીવાદે ર્યરોપમાું જેવી અસમાનતાઓ 
ઊભી કરી છે, એવી જ અસમાનતાઓ પેદા થશે. દહન્દય સ્તાન માટે આ ગુંભીર િતેવણી સમાન છે. જમીનનયું એકત્રીકરણ કે 
ગણોતધારો તદ્દન નકામા છે. આ કાયદાઓથી ખેતીમાું સયધારો થશે, છ કરોડ ભસૂમહીન ખેતમજૂર અસ્પશૃ્યોને મદદરૂપ થઇ 
શકાશે નહીં. માત્ર સામદૂહક ખેતી જ ઉપકારક છે. 

 

પાયાના ઉદ્યોગો રાજ્યની માલિકીના હોવા જોઇએ એમ તે માનતા હોવાથી તેમણ ેકહલેયું – વીમા ઉપર રાજ્યનો ઇજાફો હશે. 
ખેતી રાજ્ય ઉદ્યોગ ગણાશે. જમીન રાજ્યની માલિકીની ગણાશે અને જાસત કે કોમના ભેદભાવ વગર ગ્રામવાસીઓને એ રીતે 
વહેંિવામાું આવશે કે જેથી જમીનદાર, ગણોસતયો કે ભસૂમહીન ખેતમજૂર રહશેે નહીં. એ માટે આંબેડકર બુંધારણ દ્વારા 
રાજ્યશાસસત સમાજવાદ િાવવા માગતા હતા. કારણ કાયદા દ્વારા અથવા પ્રધાનમુંડળની આજ્ઞાથી આ મળૂભતૂ સસદ્ધાુંતમાું કોઇ 
ફરક થઇ શકશે નહીં. રાજ્યશાસસત સમાજવાદ િોકશાહીને પોષક એવા સાધનો દ્વારા અમિમાું મકૂવો જોઇએ. િોકશાહી પ્રણાિી 
એ જ સ્વતુંત્ર સમાજ માટે યોગ્ય છે. કારણ કે આ પ્રણાિીનો સ્વીકાર કરવાથી ત્રણ હતે ય સાધ્ય થશે  - સમાજવાદની સ્થાપના 
થશે, સુંસદીય પ્રણાિી ટકી રહશેે અને એકાસધકાર પ્રાસ્થાસપત રહશેે નહીં. 
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િોકશાહીમાું મનયષ્ટ્ય માત્ર સમાન છે અને મલૂ્યો પણ સમાન છે. એ સસદ્ધાુંતનયું પાિન થાય તો રાજ્ય બુંધારણની કિમો દ્વારા 
માત્ર રિનાનયું સ્વરૂપ અને આકાર કેવા હોવા જોઇએ એ નક્કી કરવાથી િાિશે નહીં. સમાજની આસથિક રિનાનયું સ્વરૂપ નક્કી 
કરવયું પડશે. 

 

પરુંત ય આંબેડકરનયું મુંતવય ભારતીય સમાજવાદીઓના મુંતવય સાથે મળતયું આવતયું નથી. આંબેડકરે સમાજવાદીઓનયું ધ્યાન 
સામાજજક પ્રશ્નો તરફ દોરવાનો પ્રયત્ન કયો. તેમણ ેજણાવર્યું કે માત્ર આસથિક હતે યસર જે માણસને પે્રરણા મળે છે એ વાત સાિી 
નથી. આસથિક સત્તા એ જ સવશ્વમાું એકમેવ સત્તા છે એ દ્રષ્ષ્ટ્ટકોણથી માનવસમાજના ઇસતહાસનો સવદ્યાથી સ્વીકારશે નહીં. ધમા એ 
પણ શક્તતનયું ઉત્પસત્ત સ્થાન છે એ આ દેશના ઇસતહાસમાું સસદ્ધ થર્યું છે. 

 

સુંપસત્તની સમાન વહિેણી થઇ એટિે સાિી સયધારણા થઇ અને એ જ સયધારણા સવા પ્રથમ થવી જોઇએ. સમાજવાદીઓના 
એ સવિાર સાથે તઓે સુંમત નહોતા. સમાજરિનામાું પદરવતાન િાવયા સવના સમાજમાું આસથિક સમતા ટકી શકશે ખરી. એ 
તેમનો સવાિ હતો. ડૉ. આંબેડકરે જણાવર્યું હત યું કે સમાજવાદીઓ પોતાને ગમે તેવા સયત્રોચ્િાર પોપટની જેમ કરવા માુંગતા 
નહીં હોય તો તેમણે ધ્યાનમાું રાખવયું જોઇએ કે સમાજ સયધારણાનો પ્રશ્ન એ મળૂભતૂ પ્રશ્ન છે અને તે પ્રશ્ન તેમણે હિ કરવો જ 
પડશે. 

 

(9) ધમમ – 

ડૉ. આંબેડકરે કહ્યું છે કે અમારે એવો ધમા જોઇએ છે કે જે મનયષ્ટ્યોને અસરપરસ કેવી રીતે વતાવયું તે શીખવતો હોય અને એક 
મનયષ્ટ્યને બીજા મનયષ્ટ્ય સાથે તથા દેવોની બાબતમાું સમાનતા, બુંધયતા અને સ્વતુંત્રતા એ ત્રણ તત્વોના આધારે તેની ફરજ કેવી 
રીતે બજાવવી તે શીખવતો હોય આ સવિારો સામાજજક સમરસતા દશાાવે છે. જે સમાજને એકસતૂ્રતામાું બાુંધે છે તેમ કહવેાય. 

 

 ડૉ. આંબેડકર કહ ેછે કે મહારજાસતનો સવદ્યાથી લિસ્તી બને એટિે તેને તેની સશષ્ટ્યવસૃત્ત ગયમાવવી પડ ેછે. આમ, અસ્પશૃ્ય િોકો 
લિસ્તી બને તો તેથી તેમનયું કાુંઇ આસથિક હીત સધાવાનયું નથી. બીજી વાત એ પણ છે કે દહન્દય સ્તાનમાુંના લિસ્તીઓ સામાજજક 
અન્યાયને દૂર કરવા માટે કદી િડયા નથી. 

 

 ડૉ. આંબેડકરના સામાજજક તત્વજ્ઞાને દહન્દય  ધમાની શૃુંખિાઓ તોડી નાખી. દહિંદય  સમાજને સુંગદઠત થવા આહવાન કર્યું. દહિંદય  
તત્વજ્ઞાનનયું પયનરયજજીવન કરવા જાસતભેદને નાબદૂ કરવા અને અસ્પશૃ્યોની સવષવેિનો અંત િાવવા પર પ્રિુંડ ભાર મકૂ્યો 
હતો. કાિામાતસ ે‘વગાસવગ્રહ’ શબ્દ આપ્યો. તે શબ્દને આંબેડકરે જગતમાું ગાજતો કયો. આંબેડકરનયું ધ્યેય દહિંદય  સમાજ, દેશ અને 
માનવતાનયું સુંવધાન થાય એ હતયું. છ કરોડ અસ્પશૃ્ય દહિંદયઓની સેવા એ સવશ્વના દલિત વગા પૈકીના પદદલિતોની સેવા છે. એ 
જ્યારે આપણે સમજીએ છીએ ત્યારે તેમના આ કાયાની મહત્તાનો ખયાિ આવશે. 

 

 ડૉ. આંબેડકરે મનમાું નક્કી કર્યું હત યું કે હયું દહિંદય  તરીકે જન્મ્યો છું પણ દહિંદય  તરીકે મરવાનયું મને મુંજૂર નથી. તેમણે દહિંદય  ધમા 
છોડવાનયું નક્કી કર્યું ત્યારે દય સનયાભરનાું ધમોના અસધકારીઓ તેમને યેનકેન પ્રકારે પોતાનો ધમા અંગીકાર કરવા િિિાવતા 
હતા. એ સમયે ડૉ. આંબેડકરે એ વાત કરી હતી તે ખબૂ મહત્વની છે. આવનાર દદવસોમાું દહન્દય સ્તાનમાું એકતા અને અખુંદડતતા 
માટે ડૉ. આંબેડકરના શબ્દો સયવણા અિરે િખાવવાના છે. એમણે કહ્યું – હયું દહન્દય  ધમા છોડીશ. દહન્દય  સમાજમાું જે સવકૃસતઓ 
આવી છે એ સવકૃસતઓ સામે મારો વાુંધો છે. પણ હયું દહન્દય સ્તાનને પે્રમ કરયું છું. હયું જીવીશ તો દહન્દય સ્તાન માટે અને મરીશ તો પણ 
દહન્દય સ્તાન માટે જ. હયું દહન્દય  ધમા છોડીશ, પણ હયું એવા ધમાને અંગીકાર કરીશ જે દહન્દય સ્તાનની ધરતીમાું પેદા થય હોય. મને 
એવો ધમા સ્વીકાયા છે, જે સવદેશથી આયાત થયોિે ન હોય. આથી હયું બૌદ્ધ ધમા અંગીકાર કરયું છું. એમની દદવયદ્રષ્ષ્ટ્ટની કલ્પના 
કરો. જે િોકો ધમાુંતરની પ્રદિયામાું જોડાયેિા છે એમણે તો ડૉ. આંબેડકરનો આ સુંદેશ સહનીશ સ્વીકારવા જેવો છે. ડૉ. 
આંબેડકરને દલિતોનો અસ્પશૃ્યતાની યાતનામાુંથી મયક્તત અપાવવા માટે જેમ રાષ્ટ્રદોહ કયો નથી એવી જ રીતે ધમાદ્રોહ પણ 
કયો નથી. તેઓ હુંમેશા સામાજજક સમરસતા માટે પ્રયત્નશીિ રહ્યા. 
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 મહાત્મા ગાુંધીજી, દટળક, રાજારામમોહન રાય, વીરસાવરકર, ઠક્કરબાપા, મહાત્મા ફૂિે, આગરકર, ડૉ. હડેગેવાર, શ્રી ગયરયજી 
જેવા સેંકડો મહાપયરયષો ઉચ્િ વણામાું જન્મીને પણ સામાજજક દોષોના સનવારણ માટે જીવનભર પ્રયત્નરત રહ્યા હતા. સમાજમાું 
સમરસતા વયાપે તે માટે કાયાશીિ બન્યા. 

 

 ઓરડામાું અંધકાર હોય તો સદા અંધકાર-અંધકાર કહીને રોતા રહવેાથી તે દૂર નહીં થાય. પ્રકાશને અંદર િઇ આવીએ તો જ 
એ દૂર થશે. આપણ ેએ સમજી િેવયું જોઇએ કે જે અભાવાત્મક છે, સવઘટનકારી છે અને કેવળ દોષ જોનાર છે તેનો અંત િોક્કસ 
છે. જે ભાવાત્મક અને રિનાત્મક છે એ જ લિરુંજીવ છે. 

 

 અપેલિત પદરણામ ન મળતા આપણા પીદડત બાુંધવોના હૃદયમાું સુંતોષ હોય એ સમજી શકાય છે. પરુંત ય એમણે પણ ભિૂવયું 
ન જોઇએ કે સમાજના બધા વગોને સમજાવયું છે કે આ ક્સ્થસત બદિાવી જોઇએ. એ દદશાના પ્રયાસોમાું સહયએ સુંયમપવૂાક અને 
કાયાને બળ મળે તેવા વયવહાર અને ભાષાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. સામાજજક સમરસતા વયાપે તેવા પ્રયત્નો કરવા જોઇએ. 

 

 ડૉ. આંબેડકર સત્ય માટે િડતા હતા. પણ એમના જીવનમાું નફરતને ક્યારેય સ્થાન ન હત યું. એ સમાજને તોડવા નદહ, 
જોડવા માગતા હતા. તેમણ ેસમાજને સતત ટપોયો છે, િેતવયો છે. પણ તોડયો નથી. સમતા-મમતા માટે જીવનભર એમની 
મથામણ રહી. કાિારામ મુંદદરમાું પ્રવેશની વાત હોય કે િવુંદાર તળાવનયું પાણી પીવાનો પ્રશ્ન હોય. એમના કાયાિમો અને 
આવા આંદોિનોનયું કેન્દ્રલબિંદય  સમાજની એકતા હતી. સમાજ પ્રત્યેની મમતામાુંથી આ આંદોિન નીપજ્યા હતા. ઝીણવટથી ડૉ. 
આંબેડકરના કાયોનો અભ્યાસ કરવામાું આવે તો એમાું સમભાવનાું જ દશાન થશે. એમનો આિોશ આ સામાજજક સમરસતાને 
પામવા માટે હતો. 

 

 સમાજજીવનમાું સમરસતા સનમાાણ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે જેઓ દબાયિેા છે, કિડાયેિા પીદડત છે તેમની ધીરજ 
ખટૂી ગઇ હોય તેવયું અનયભવાય છે. ક્યારેક તેમના મયખેથી સનરાશાના સરૂ નીકળે છે. એમનો સવશ્વાસ ડગી ગયો હોય તેવયું િાગ ે
છે. એ સ્વાભાસવક પણ છે. પરુંત ય તર્થયોના આધારે તેમના ધૈયાને ટકાવવયું પડશે. તેમના સવશ્વાસને વધારવો પડસે. કદાિ ધાર્યું 
પદરણામ નહીં આવર્યું હોય. પરુંત ય આ જ એક સમાજ છે જે પોતાના દોષ દૂર કરવા ખયલ્િા મને પ્રયાસ કરે છે. આ જ પ્રજાની 
સવકાસયાત્રા સદાય આવશ્યક પદરવતાનોનો સ્વીકાર કરનારી રહી છે. 

 

 ભારતની જીવન વયવસ્થા અને લિિંતન પ્રદિયામાું એક અદભયત સામર્થયા રહલેયું છે. હજારો વષા જૂનો આપણો દેશ સામાજજક, 
આસથિક, રાજકીય એવા અનેક આઘાતો-પ્રત્યાઘાતોમાુંથી માગા કાઢીન ે માનવજાતના કલ્યાણનો માગા પ્રબોધતો રહ્યો છે. 
એકવીસમી સદીના ઉંબરે ઊભેિા ભારતે એકરસ, સમરસ, સુંવાદદતા, સશતત રાષ્ટ્ર તરીકે ઊભા થવયું હશે તો સમાજમાું ઘર કરી 
ગયેિી સઘળી સવકૃત વયવસ્થાઓ, પરુંપરાઓ, માન્યતાઓમાુંથી મયતત થવયું જ રહ્યું. સવકૃસતઓથી મયતત એવા સમરસ સમાજનો 
માગા જ રાષ્ટ્ર કલ્યાણનો માગા હોઇ શકે. આ િક્ષ્યની પસૂતિ માટે આિોશ નહીં, આત્મીયતા જોઇએ. વયક્તતના અસધકાર કરતા 
સમાજ પ્રત્યેના કતાવયને બળ આપવયું જ રહ્યું. સ્વ કરતાું સમષ્ષ્ટ્ટનો સવિાર કરતા થવયું પડશે. પે્રમ અને સદભાવનાના આધારે જ 
સમરસ સમાજની રિના સુંભવ છે. 
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