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ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર અને ધર્મ   
અમરૂ્મ (Abstract) 

તેજસ્વીતા કોઈ જ્ઞાતત-જાતતની મોહતાજ નથી પરંત ુઈશ્વરની અસીમકૃપા જ હોય છે. ડૉ. બાબાસાહબે 
આંબેડકરનુ ંજીવનવતૃાતં જ આ બાબતને સાથથક કરે છે. ગરીબી તથા પછાત વગથમાથંી પોતાની તેજસ્સ્વતાના 
બળથી છે ક સ્વતતં્ર ભારતના બધંારણના ઘડવૈયા બનવા સધુીની સફર પોતેજ ઘણુ ંકહી જાય છે. માનવીની 
‘સ્વ’ ને પાછળ છોડી ‘સવથ’ સધુીની યાત્રા એ જ ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરને માનવીમાથંી મહામાનવ 
બનાવ્યા છે. બાબાસાહબે કહ ે છે હહન્દુધમથના બે અંગ છે એક તત્વજ્ઞાન અને બીજુ ંઆચરણ. તત્વજ્ઞાનની 
નજરથી અસ્પશૃ્ય લોકોભલે સ્પશૃ્ય લોકો સમાન હોય પણ તે છતા ંઆચરણની દષ્ટિએથી તેઓ માિે અસમાન 
નહહ અપતવત્ર પણ છે. જ્યારે તેમણે બૌદ્ધ ધમથ અંગીકાર કરવાનો તનણથય કયાથ ત્યારે તેમણે િીકા-હિપ્પણી 
ઓનો સામનો  કરવો પડયો હતો. અસ્પશૃ્યતા એ સનાતન હહન્દુધમથનો ભાગ છે. તેમનુ ંએવુ ંમાનવુ ં છે કે 
અસ્પશૃ્યતાથી મસુ્તત પામવા માિે ધમાથતરણ જરૂરી છે. ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર મહામાનવ હતા. એમનુ ં
સમગ્ર જીવન એક સદેંશ છે, એમના તવશે મનન-ચચિંતન કરીશુતંો ડૉ.બાબાસાહબેનુ ં સમગ્ર જીવન આપણને 
અન્યાય, અત્યાચાર, અતધકાર અને સ્વાચભમાન માિે લડવાની તાકાત આપે છે. એમણે કરેલા સામાજીક 
સધંર્થમાથંી આપણને અન્યાય સામે લડત લડવાની તનરંતર પે્રરણા મળતી રહ ેછે. તેમણે દચલતોના આરક્ષણ, 
હકો, અસ્પશૃ્યતા તનવારણ અને તશક્ષણ માિે અનેક લડતો આપી અને તવજય મેળવ્યો. બૌદ્ધ ધમથ એિલે નીતત. 
બૌદ્ધધમથમા ં ઈશ્વરનુ ં સ્થાન નીતતએ લઇ લીધુ ં છે. ધમથ શબ્દનો કાતંતકારી અથથ બૌદ્ધધમે તવચાર રજુ કયો. 
બ્રાહ્મણોના મતાનસુાર ધમથ એિલે યજ્ઞ અને ઈશ્વરને અપાતી આહુતત હહન્દુધમથન ુ ંસામાજીક તત્વ અસમાનતા 
છે તો બૌદ્ધમથ સમાનતાનો પયાથપ છે જીવનમા ં પ્રગતત કરવી હશે તો ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરે જે રસ્તો 
બતાવ્યો છે. એ જ રસ્તે ચાલવુ ંપડશે. આખીય બૌદ્ધ ધમથમા ંએક વાતનો રણિંકાર છે – ‘અપ્પ દીપો ભવ’ 
અથાથત સ્વયપં્રકાતશત થાવ. અંધકાર તમારા પડખે નહીં ફરકે. તેમણે તેમના જીવનમા ંક્યારેય અંધકારને 
નજીક ફરકવાના દીધો. સમાજ જીવનનીગતત કરવી હશે તો સ્વય ંપ્રકાતશત થયા તસવાય કોઈ માગથ જ નથી. 

 

ભીર્રાવન ું જન્ર્, બાળપણ અને શિક્ષણ 

 ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરનો જન્મ 14 એતપ્રલ 1891ના રોજ મધ્યપ્રદેશમા ં આવેલ મહુની લશ્કરી 
છાવણીમા ં હહન્દુ સમાજમા ંઅસ્પશૃ્ય ગણાતી મહાર જાતતમા ંજન્મ થયો હતો. ભીમરાવના તપતાશ્રી સબેુદાર 
રામજી માલોજી શકપાલ મીલિરીમા ં સબેુદારના હોદા ઉપર હતા. આ વીરસપતૂને પ્રાથતમક તશક્ષણ 
મેળવવામા ંઅનેક સઘંર્ોનો સામનો કરવો પડયો હતો. તવયારાથત તરીકે ભીમરાવનુ ંજીવન અત્યન કટિદાયક 
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હત ુ.ં અસ્પશૃ્ય ગણાતી જાતતમા ં જન્મ થયો હોવાથી શાળામા ં વગથના બીજા બાળકોથી એમને અલગ 
બેસાડવામા ંઆવતા. ગરીબી તો જન્મથી જ લલાિે લખાઈ હતી એમા ંઅસ્પશૃ્યતાનુ ંઉમેરણ થયુ ંહત ુ ંએિલે 
જીવનમા ંડગલે ને પગલે અપમાતનત થવુ ંપડત ુ ંહત ુ.ં ભીમરાવના તપતા તનવતૃ થઇને મુબંઈમા ંરેહવા આવ્યા ં
તેથી હાઈસ્કલૂનુ ં તશક્ષણ મુબંઈની એલ્ફીન્સ્િન હાઈસ્કલૂમા ંલીધુ ંઅને 1907મા ં મેહિક પહરક્ષા પાસ કરનાર 
કરી. ભીમરાવ દચલત સમાજના મેહિક પાસ કરનાર પ્રથમ તવયારાથી હતા. ભારર્ની અછૂર્ ગણાર્ી જ્ઞાશર્ર્ાું 
શવદેિની ગણનાપાત્ર શવશ્વ શવધ્યાલયર્ાુંથી સવોત્તર્ પદવીઓ રે્ળવવાન ું સદભાગ્યે ડૉ. ભીર્રાવને પ્રાપ્ર્ 
થય ું. તેમણે સતૂ્ર આપ્યુ ંહત ુ ંકે, તશચક્ષત બનો, સગંહિત બનો અને સધંર્થ કરો.  

રાજનેર્ાની ભશૂર્કાર્ાું.....  

બહુમખુી પ્રતતભાશાળી આ રાટિીય મહાપરુુર્, મહાન તશક્ષણશાસ્ત્રી, મહાન અથથશાસ્ત્રી, મહાન 
ઈતતહાસકાર, પ્રખર પત્રકાર, પ્રભાવી નેતા, તેમજ સમતાબધંતુા અને માનવ અતધકારોના રક્ષક એવા 
મહામાનવ હતા. 2 વર્થ 11 માસ અને 18 હદવસનો અથાગ પહરશ્રમ કરીને તેમને દેશનુ ંબધંારણ ઘડ્ુ ંમાિે 
તો તેઓ આપના બધંારણના ઘડવૈયા કહવેાયા. તેમની મહત્વાકાકં્ષા એિલી ઉન્નત હતી કે રાટિનુ ંસવોચ્ચ 
પદ પણ તેમની યોગ્યતા અને ક્ષમતાની દષ્ટિએ નાનુ ંજ લાગે ભારતના સવોચ્ચ પદથી સન્માતનત બાબા 
સાહબે આંબેડકરનુ ંજન્મશતાબ્દી વર્થ ઉજવાયુ ંએ ગૌરવની વાત છે.       

ડૉ. બાબાસાહબેના ધમથસગં્રામનુ ંએક મહત્વપણૂથ રણકે્ષત્ર હત ુ ંહહન્દુકોડ ચબલ રાત-હદવસ જાગીને કટિો 
વેિીને પણ તેમણે આ ચબલ તૈયાર કયુું હત ુ ંજે કે ચબલપર સમંતત ન મળી આથી બાબાસાહબેે મતં્રીમડંળમાથંી 
રાજીનામુ ંઆપી દીધુ.ં હહન્દુ ધમથનો ત્યાગ કરવાનો તનણથય લીધા પછી પણ તેઓ હહન્દુકોડ ચબલ પ્રત્યે આિલા 
સવંેદનશીલ હતા.     

1990મા ં તેમને ભારત સરકારે સવાથચ્ચ પદવી ‘ભારત રત્ન’ થી નવાજ્યા છે. 6 ડીસેમ્બર 1956નો 
હદવસ દેશભરના નાગરીકો અને તવશેર્ કરીને પદદચલત, શોતર્ત, પીહડત જનતાને કરમો આંચકો આપનારો 
હદવસ હતો. ડૉ. બાબાસાહબેના જીવનનો ઝળહળતો દીવો તે હદવસે લૌહકક અથથમા ંશાતં થઇ ગયો.  

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર અને હહન્દ ધર્મ   

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરનો પહરવાર અત્યતં ધાતમિકવતૃિ ધરવતો હતો તેમના દાદા માલોજીરાવે 
રમાનદં સપં્રદાયની હદક્ષા લીધી હતી આધ્યાત્ત્મતા એમના નસનસમા ંલોહી બનીને વહતેો હતો. તપતા રામજી 
પણ એિલા જ ધાતમિક તેમણે પણ કબીરપથંની હદક્ષા લીધી હતી. બાબાસાહબેના કાકા એ પણ સન્યાસની 
હદક્ષા લીધી હતી અને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્પ્ત માિે ગહૃત્યાગ કયો.  

તવશ્વભરમા ં ભારતીય સસં્કૃતત અને સભ્યતાની બોલબાલા હતી પરંત ુઅહી ઘર આંગણે પોતાના જ 
સમાજ બાધંવોને હડધતૂ કરવામા ંઆવતા. પોતાના જ સમાજના ભાઈઓને અછૂત કહીને અપમાતનત કરતો. 
આભડછેિ અને ઊંચનીચના ભેદભાવો આ સમાજમા ંએક ભયકંર તવકૃતતરૂપે પ્રવેશ કયાથ.     
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ધમથતનરપેક્ષતા અને તવતવધતામા ંએકતા જેવા સતુ્રો ભલે આપણા સમાજમા ંઉચ્ચારાતા ંહોય પણ તેની 
વરવી વાસ્તતવકતા કઈક અલગ જ છે. ઉચ-નીચ, જ્ઞાતત-જાતત, ધનવાન, ગરીબી જેવા અનેક વગોની આપના 
સમાજમા ંઆજે પણ હયાતી છે. અને આ વગોની સમાજને અંદરથી ખોખલો બનાવી રહ્યા છે. આભડછેિ, 
જાતતવાદ, ઉચ-નીચ જેવા જીવલેણ રોગ સદીઓથી સમાજની શસ્તતને નબળી પાડી રહ્યા છે. ગરીબો અન ે
અસ્પશૃ્યોને દયનીય સ્સ્થતતમા ં આરાખવાનો તેમનો અંગત સ્વાથથ હતો. તેઓ પોતાની તવદ્ર્ત અને સવણથ 
હોવાથી પ્રતતટિાનો ઉપયોગ ધમથના તવકૃત સ્વરૂપ ધડવા માિે તેઓ વેદ, ઉપતનર્દ અને ધમથશાસ્ત્રોનુ ં મન 
ફાવે એમ અથથધિન કરીને શ્રેટિ ધમથગ્રથંોને પણ કલહંકત કરતા હતા. હહન્દુસ્તાનની કાયમી કમજોર કડી સમી 
જ્ઞાતતવાદી સમાજીક તવચારધારાની અભેદ દીવાલ સામે કોઈ પણ પ્રકારના પવૂથગ્રહ તવના ઝઝૂમી સમાજીક 
અને રાજકીય કાતંત સર્જનાર તશલ્પીઓમા ંડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર જીવત દંતકથારૂપી વ્યસ્તત બની રહ્યા છે. 
બાબાસાહબે કહ્ુ ં કે ‘હુ ં એક એ અવા આદશથ સમાજ ચાહુ ં છ ં જે સ્વતતં્રતા, સમાનતા અને બધંતુ્વ પર 
આધાહરત હોય’. 

હહન્દુધમથ અને હહન્દુધમથના તત્વજ્ઞાનનો તેમણે તવરસ્કાર કયો. પરંત ુએનો અથથ એવો પણ નથી થતો 
કે તેઓ ધમથ તવધ્વસંક હતા. ધમથની જરૂરીયાત પર તેમનો તવશ્વાસ હતો. બાબાસાહબે કહતેા કે મનટુય 
જીવનમા ંધમથનુ ં મોટંુ સ્થાન છે અને આપણી પાસે જે સારી બાબતો છે તે ધમથની ઊપજ છે. બીજા ધમથને 
આદર આપવાની ઉદારતા બાબાસાહબે પાસે હતી બૌદ્ધધમથ સ્વીકાયાથ બાદ તેમણે પોતાના અનયુાયીઓને 
હહન્દુ દેવી-દેવતાઓની પજૂા ન કરવાની પ્રતતજ્ઞાઓ લેવરાવી ન હતી. 

બાબાસાહબેની દઢતા પાછળ તેમના ધાતમિક સસં્કાર જવાબદાર હતા. આ જ કારણે હદક્ષાભતૂમ પર 
હહન્દુધમથના ત્યાગ સમયે તેઓનુ ં હૃદય ભરાઈ આવ્યુ ં હત ુ.ં કોઈ પણ ધાતમિક વ્યસ્તતને સ્પશત જાય એવો 
બાબાસાહબેનો ધમથપ્રેમ હતો. ભારત એક ધમથભતૂમ છે. ભારતના નવજીવન અને ધમથના નવજીવનના 
પરસ્પરના સબંધંો ધરવતા ભારતનો ઉદય થશે ત્યારે તેનો અથથ એ જ કે સનાતન ધમથનો ઉદય થશે. ભારત 
સવથશે્રટિ હોવા જોઈએ તેનો અથથ એવો થાય કે સનાતન ધમથનો પ્રસાર અને તવસ્તાર થવો જોઈએ. ભારતનુ ં
અસ્સ્તત્વ ધમથને માિે અને ધમથના જ કારણે જ છે. 

બાબાસાહબેે કાયમ રમાબાઈનો આદર કયો છે. તેમના મનને િેસ લાગે એવુ ંએક પણ કામ તેઓએ 
કયુું નથી. રમાઅબાઇના અંતતમસસં્કાર હહન્દુ તવતધ-તવધાન અનસુાર કયાથ. તેમણે પોતે મુડંન કરાવ્યુ ં
રમાબાઈના તનધન પછી એજ વર્થ 13 ઓતિોબર 1935ના હદવસે યેવલામા ંબાબાસાહબેે ઘોર્ણા કરી કે ‘હુ ં
હહન્દુ તરીકે જન્મ્યો છ ંપણ હહન્દુ તરીકે મરીશ નહહ’ પ્રતતજ્ઞા લીધાના 16 વર્થ પછી 14 ઓતિોબર 1956ના 
નાગપરુમા ંતેમણે બૌદ્ધધમથની હદક્ષા લીધી.  

હહન્દુસમાજ વ્યવસ્થામા ં ‘અસ્પશૃ્ય’ હોવાનો અથથ અસ્પશૃ્યજાતતમા ં જન્મેલ વ્યસ્તતને જન્મથી જ 
અપતવત્ર અને અછૂત માનવામા ં આવે છે. જ્ઞાન, સપંતિ, તશક્ષણ મેળવવાનો તેમનો કોઈ અતધકાર નથી. 
સામાત્જક રીતે અછૂતોને માથે મેલુ ંઉપાડવા સહહત કામ કરવા જોઈએ એવી માનતસકતા સમાજમા ંપ્રવતે છે. 
હહન્દુસમાજમા ંપશ ુઅછૂત નથી, અહહન્દુ અછૂત નથી પણ અસ્પશૃ્યોને માત્રને માત્ર અપમાન સહન કરવા પડ ે
છે. બાબાસાહબેને આ જડ અસ્પશૃ્યતા સામે મોરચો માડંવો હતો. ‘મારે હહમાલયનો સામનો કરવાનો છે’. 
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તેમનુ ં આ તનવેદન સકેંતાત્મક છે હહન્દુધમથમા ં દરેક મોરચે અસ્પશૃ્યતા જોવા મળે છે. ધાતમિક મોરચે 
અસ્પશૃ્યતાને હહન્દુધમથનો એક ભાગ માનવામા ંઆવ્યો છે. 

હહન્દુધમથના તત્વજ્ઞાનનુ ં અચભમાન અને સમગ્ર હહન્દુસમાજની ચચિંતા તેમના તવચારમા ં દેખાઈ છે. 
મહાડસગં્રામને ધમથસાગર કહવેા બાબતે બાબાસાહબે લખે છે(ધમથ સાગર એિલે ધમથ માિે થતો સગં્રામ) એિલે 
માિે કે અસ્પશૃ્ય હહન્દુને પણ ઉચ્ચ હહન્દુઓ જેવા જ સમાન યોગ્યતાનો અતધકાર છે. અસ્પશૃ્ય હહન્દુ અને 
સ્પશૃ્ય હહન્દુ એક જ ધમથ અને એક જ વ્યાપક તત્વજ્ઞાન સ્વીકાર કરનાર લોકો છે. હહન્દુધમથનો તસદ્ધાતં ચિસ્તી 
અને મસુ્સ્લમધમથના તસદ્ધાતંોની અપેક્ષા કરતા ંવધારે સમાનતા પોર્ક તત્વ છે. જ્યા ંકોઈ ઉચનીચનો ભેદભાવ 
હોતો નથી મહાન ધમથનુ ંઆ જીવતં અને સાક્ષાત તત્વ છે. 

ધમથના આચરણમા ંબદલાવ આવવો જોઈએ આ પહરવતથન સમાજના પ્રતતટિત અને જાણકાર લોકો 
દ્રારા થવુ ં જોઈએ. મહાડના ધમથસગં્રામને તનતમિ ેબનાવી બાબાસાહબેે હહન્દુસમાજની તવધ્દ્રાવાન વ્યસ્તતઓ 
સમક્ષ ધમથના આચરણમા ંપહરવતથન લાવવાનો પડકાર ફેક્યો હતો. આ પડકાર એ સમયના જાણકાર લોકોએ 
સ્વીકાયો ન હતો. મહાડના ધમથસગં્રામમાએં સમએ તવધ્દ્રાન હહન્દુ ઓને ધમથના આચરણમા ં પહરવતથન 
લાવવાને બદલે તળાવનુ ંશધુ્દ્રીકરણ કરી લીધુ ંઅછતોએ પાણી ગ્રહણ કરતા તવધ્દ્રાન હહન્દઓએ જ હોબાળો 
કયો. મહાડ ચવદાર તળાવના સત્યાગ્રહ દરતમયાન 25 ડીસેમ્બર 1927ના હદવસે મનસુ્મતૃતનુ ંદહન કરવામા ં
આવ્યુ.ં એ સમયે મનસુ્મતૃતને હહન્દુ ધમથશાસ્ત્રમા ં સૌથી મહત્વનો અતધકૃત ગ્રથં માનવામા ં આવતો હતો. 
મહાડનો સઘંર્થ જે રીતે બીજા અધ્યાય મહંદર સત્યાગ્રહનો છે. નાતસક સ્સ્થત કાલારામ મહંદરનો સત્યાગ્રહ અન ે
અમરાવતીના અંબાદેવી મહંદરના સત્યાગ્રહ જેવા સત્યાગ્રહો ખબુ મહત્વ પણૂથ છે. અછૂત બધંઓુએ 13 
ઓતિોબર 1929મા ં પાવથતીના મહંદરમા ં પ્રવેશનો સત્યાગ્રહ શરૂ કયો આ સત્યાગ્રહ સફળ ન થયો. એિલ ે
સ્પશૃ્ય હહિંદુઓએ અસ્પશૃ્ય માિે મહંદરના અતધકારનો અસ્વીકાર કરી હદધો. આ હહન્દુત્વની રક્ષાકરવા માિે 
હજારો અછતોએ પોતાનુ ં જીવન ન્યોછાવર કરી દીધુ ં છે. હહન્દુત્વના નામ પર બનાવેલા મહંદરો જેિલા 
સવણોના છે એિલા જ અછતોના પણ છે.   

યેવલા પહરષદ  

13 ઓતિોબર 1935ની યેવલા પહરર્દની પાશ્વાદ ભતૂમમા ંમહાડ અને મહંદર પ્રવેશ સત્યાગ્રહ પડેલા છે. 
માનવીય અતધકાર અને હહન્દુસમાજમા ંસમાનતાનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરવામા ંઆ સધંર્થ તનટફળ સાચબત થયો. 
જે ધમથ આપણને સમાન દરજ્જો આપે, સમાન અતધકાર આપે માન-સન્માન આપે એવો ધમથને અપનાવવો 
જોઈએ. હહન્દુધમથથી જોડાયેલા તમારો નાતો હવે તોડી નાખો જ્યા ં શાતંત અને સ્વાચભમાન મળે તે ધમથમા ં
જાવ. યેવલા પહરર્દમા ંત્રણ પ્રસ્તાવ પસાર થયા. 

1) સમાનતા અને સ્વતતં્રતા પ્રાપ્ત કરવા માિે ધમાથત્રણ જરૂરી છે.  
2) પહરર્દમા ંડૉ. બાબાસાહબેનએ તવશ્વાસ અપાવે છે કે મહાર જાતત સામહૂહક ધમાથતરણ માિે તૈયાર છે. 
3) ધમાથતરણની હદશામા ં પગરણના ભાગ રૂપે આપણે હહન્દુ દેવી-દેવતા ઓની પજૂા કરવાનુ ં છોડી દઈશુ.ં 

હહન્દુઓના તહવેાર નહહ ઉજવીએ અને હહન્દુમહંદરમા ંપ્રવેશ નહહ કરીએ. 
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ધમાથતરણની ઘોર્ણા હહન્દુસમાજ પર તવસ્ફોિક સમાન હતી. હહન્દુમાથંી મસુલમાન અને ચિસ્તી થઇ 
જવાના કારણે હહન્દુ સમાજનુ ંસખં્યાબળ ઘિશે ધમાથતરણની ઘોર્ણાથી હહન્દુસમાજને તેના ભતવટયની ચચિંતા 
પેિી. અસ્પશૃ્યતા એ સનાતન હહન્દુ ધમથનો ભાગ છે. તેમનુ ંએવુ ંમાનવુ ં છે કે અસ્પશૃ્યતાથી મસુ્તત પામવા 
માિે ધમાથતરણ જરૂરી છે.   

બાબાસાહબે ધમથપહરવતથનની ઘોર્ણા પછી ચિસ્તી અને મસુલમાનો રાજીના રેડ થાય  ગયા. ચિસ્તીઓ 
અને મસુલમાનોએ પણ પ્રયાસ કયાથ કે બાબાસાહબે એમના ધમથને સ્વીકારે. મસુલમાન બની જવાનો 
બાબાસાહબેનો જરા પણ તવચાર ન હતો તેઓ કોઈકવાર મસુલમાન થઇ જવાની ધમકીઓ આપતા હતા. 

ધર્મ પહરવર્મન  

13 ઓતિોબર 1935મા ં તેમણે ધમથપહરવતથનની ઘોર્ણા કરી અન ે 14 ઓતિોબર 1956મા ં તેમણે 
ધમાથતરણ કરી લીધુ.ં એકવીસ વર્થ સધુી તેઓ બૌદ્ધધમથનો અભ્યાસ કરતા રહ્ય. 1941મા ં તેમણે અસ્પશૃ્યોને 
બધુ્ધ ઉજવવાનો તનદેશ આપ્યો. 14 ઓતિોબર 1956મા ંનાગપરુમા ંભવ્ય સમારોહયોજી પોતાના અનયુાયીઓ 
સાથે તેમણે બૌદ્ધધમથની હદક્ષા લીધી. 

બૌદ્ધ ધમથ એિલે નીતત. બૌદ્ધધમથમા ંઈશ્વરનુ ંસ્થાન નીતતએ લઇ લીધુ ંછે. ધમથ શબ્દનો કાતંતકારી અથથ 
બૌદ્ધધમે તવચાર રજુ કયો. બ્રાહ્મણોના મતાનસુાર ધમથ એિલે યજ્ઞ અને ઈશ્વરને અપાતી આહુતત હહન્દુ ધમથનુ ં
સામાજીક તત્વ અસમાનતા છે તો બૌદ્ધમથ સમાનતાનો પયાથપ છે.    

બૌદ્ધ ધમથ સ્વીકારીને બાબાસાહબેે કહ્ુ ંકે ગૌતમ બદુ્ધનો જન્મ અહહયા ંજ થયો. જ્ઞાન સાધના પણ કરી 
તેમણે અહી જ્ઞાન લાધ્યુ ંગૌતમ બદુ્ધનુ ંપહલે ુ ંधम्मचक्र परिवर्तन અહહયા ંથયુ.ં ગૌતમ બદુ્ધનુ ં તનધન પણ આ 
ભતૂમપર થયુ.ં દુતનયા ભરમા ં વૈહદકધમથ ફેલાયેલો “સપંણૂથ તવશ્વને બૌદ્ધ માય બનાવીશુ”ં એવો એક સાકૃંતતક 
ધ્યેયવાદ બાબાસાહબેે આખા સમાજ સામે મકુ્યો. ભારતનો ધ્યેય છે તવચારોના સમન્વયનો આધાર 
તવશ્વશાતંતનુ ંતનમાથણ કરવુ ંબૌદ્ધધમથ હહન્દુ ધમથનો જ એક ભાગ છે. આજના હહન્દુધમથની અપેક્ષાએ બૌદ્ધ ધમથ જ 
છે હહન્દુ ધમથનીતત પર સ્થાપયેલો છે. એ જ રીતે બૌદ્ધ માગથદાતા છે. બૌદ્ધ તસવાય બધા ઘમથ સસં્થાપકોએ 
મોક્ષદાતાની ભતૂમકા લીધી.   

14 ઓતિોબર 1956 મા ંનાગપરુમા ં તેમણે અને તેમના અનયુાયીઓને ધમાથતરણ કરાવી સ્વય ંપણ 
બૌદ્ધધમથ અંગીકાર કયો. પરંત ુ કમનસીબે 6 ડીસેમ્બર 1956ના રોજ તેમનુ ં અવસાન થયુ.ં તેમનો અંતતમ 
સસં્કાર મબુઈમા ંકરવામા ંઆવેલા. તેમની અંતતમ સસં્કાર ભતૂમ ચૈત્યભતૂમના નામે પ્રતસદ્ધદ્ધ છે.    

 

    ‘ધન્ય છે રે્ર્ની જનેર્ા, જેણે બાબાસાહબે જેવા રે્જસ્વી, ર્ાનવ પે્રર્ી વીરસપરૂ્ને જન્ર્ આપ્યો’.  
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