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ગાાંધી અને આંબેડકરના દલિત સમસ્યાઓ સાંબાંધધત ધિચારો 
હિમાાંશ ુઆર. નાયક 

પીએચ.ડી. સ્કોલર, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 
સારાાંશ:ગાાંધી અને આંબેડકર બાંને મહાપરુુષોએ ભારતીય સમાજ વ્યિસ્થાનો ગહન અભ્યાસ કયો અને તેમના અનભુિોના 
આધારે તેને સધુારિાના પ્રયત્નો કયાા. બાંને ભારતીય સમાજમાાં ચાલતી કુપ્રથાઓ જેિી કે અસ્પશૃ્યતા, જાવત વ્યિસ્થા, 
અસમાનતા, વિધિા લગ્ન વનષેધ લલિંગ ભેદભાિ િગેરેને દૂર કરી નિો સમાજ બનાિિા ઈચ્છે છે. પરાંત ુ બાંનેની 
વિચારસરણીની રીત જુદી હતી. તેથી, બાંનેની વિચારધારા પર હજી પણ વિિાદ છે. ખરેખર ગાાંધીની સિોદય સમાજ 

વ્યિસ્થા અને આંબેડકરની સામાજજક ન્યાયની વિચારધારામાાં તફાિતોનુાં મખુ્ય કારણ હહન્દુ ધમા હત ુાં. ગાાંધી પોતાને 

સનાતની હહન્દુ માનતા હતા અને હહન્દુ ધમામાાં સધુારો કરીને ભારતીય સમાજમાાં પહરિતાન લાિિા માાંગતા હતા. જ્યારે 

આંબેડકર હહન્દુ ધમાને અસમાનતા અને અન્યાયનો પયાાય માનતા હતા અને તેમાાંથી મકુ્તત આપ્યા વિના નિા સમાજની 
રચનાને અશક્ય ગણાિી હતી. 

ગાાંધી અને આંબેડકરની દૃષ્ટિએ દલિત સમસ્યાઓ 
સાંબાંધધત ધિચારો 

ગાાંધીન ે સામાન્ય રીતે િણા-વ્યિસ્થાના 
હહમાયતી માનિામાાં આિ ે છે. પરાંત ુ ગાાંધીના િણા-
વ્યિસ્થાના વિચારોન ે બ ે તબક્કામાાં િહેંચિાની જરૂર 

છે. પ્રથમ તબકે્ક 1915 થી 1932 અન ેબીજો 1932 થી 
જીિનના અંત સમય સધુીનો છે. પ્રથમ તબક્કામાાં 
ગાાંધી િણા-વ્યિસ્થાન ે ટેકો આપ ે છે. પરાંત ુ

અસ્પશૃ્યતાનો સખત વિરોધ કરે છે. ગાાંધીના મતે, 

“િણા-વ્યિસ્થાએ માનિ શોધ નથી, પરાંત ુ પ્રકૃવિનો 
અકલ્પનીય વનયમ છે. આ તે વવૃિનુાં વનિેદન છે જે 

ન્યટૂનના ગરુુત્િાકષાણના વનયમની શોધ થઈ તે પહલેા 
હાંમેશા અક્સ્તત્િમાાં છે. એિી જ રીતે િણાનો વનયમ પણ 

હાજર હતો. આ કાયા હહિંદુઓને સોંપિામાાં આવ્યુાં કે તે 

વનયમની શોધ કરે. િણા-વ્યિસ્થા ફતત પ્રકૃવતનો એક 

ભાગ છે. અન ેમાનિ અક્સ્તત્િનો શાશ્વત વનયમ છે. તે 

અવનિાયાપણ ે હહન્દુ ધમાનો ભાગ છે. અન ે તેણે હહન્દુ 

ધમાનુાં રક્ષણ કયુું છે.1 અહીં ગાાંધી િણા વ્યિસ્થા દ્વારા તે 

િણા ધમાને લાાંબા સમય સધુી ચલાિિા માગ ેછે. તેથી 
તે િણાાશ્રમના સાંબાંધમાાં ગીતા અન ે અન્ય ધાવમિક 

ગ્રાંથોમાાં વ્યતત કરેલા માંતવ્યોને સાંદભો સાથ ેભાર પિૂાક 

ધરાિે છે. ગાાંધીનુાં કહવે ુાં છે કે “મયાાદાઓન ે ધ્યાનમાાં 
રાખીને, િણાનો વનયમ ઉચ્ચ અન ેનીચનો ભેદભાિમાાં 
માનતો નથી. એક આદશા સમાજ વ્યિસ્થા ત્યારે જ 

વિકવસત થાય છે જ્યારે આ વ્યિસ્થાના આકારોન ે

સાંપણૂા રીતે સમજિામાાં આિે અન ે વ્યિહાહરક સ્િરૂપ 

આપિામાાં આિે. િણાાશ્રમમાાં પથૃ્િી પર માણસનુાં 
વમશન શરીર અન ે આત્માની એકતાના લક્ષ્ય સાથ ે

વ્યાખ્યાવયત કરે છે.”2 ગાાંધી અનસુાર િણા અન ેઆશ્રમ 

એિી સાંસ્થા છે જેનો જાવત સાથ ે કોઈ સાંબાંધ નથી. 
િણાનો વનયમ આપણન ે શીખિે છે કે આપણામાાંના 
દરેકને તેના પિૂાજોના ધાંધાને અનસુરીને આપણી 
આજીવિકા મેળિિી પડશ.ે તે આપણા અવધકારોન ેનહીં 
પરાંત ુફરજોન ે વનધાાહરત કરે છે. િણાના વનયમમાાં એવુાં 
કાંઈજ નથી જે અસ્પશૃ્યતામાાં વિશ્વાસની ખાતરી આપે 
છે.”3 

 
ગાાંધીના મતે, િણાવ્યિસ્થામાાં કાયોનુાં વિભાજન એ 

સામાજજક સાંપ અન ેએકતામાાં મદદરૂપ થાય છે. તેમનુાં 
માનવુાં હતુાં કે િણા વ્યિસ્થા લબનજરૂરી દુશ્મનાિટને દૂર 

કરે છે અન ેએમાાં કોઈ પણ પ્રકારે ઊંચ-નીચનો પ્રશ્ન જ 

નથી. તેમણ ેએમ પણ કહ્ુાં હતુાં કે, સમાજમાાં વિકૃવતઓ 

પેદા થિાના કારણે િણા વ્યિસ્થામાાં ભાંગાણ પડ્ુાં છે. 

અથાાત ્િણા અવ્યિસ્થા જજમ્મેદાર છે. ગાાંધી કહ ે છે – 

“મારો પોતાનો મત એ છે કે આજે િણા-વ્યિસ્થા તટૂી 
ગઈ છે. આજે કોઈ સાચા બ્રાહ્મણ નથી કે કોઈ સાચા 
ક્ષવિય કે િૈશ્ય પણ નથી. આપણ ે બધા શદુ્ધ છીએ. 

એટલે કે એક જ િણાના છીએ. અન ે જો આ ક્સ્થવત 

સ્િીકારિામાાં આિ ે તો િાત સરળ બની 
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જાય છે. અન ેજો આપણો અહાંકાર સાંતોષાતો નથી તો 
એમ માની લો કે આપણે બધા બ્રાહ્મણો છીએ 

અલબિ, અસ્પશૃ્યતા વનિારણનો મતલબ ઊંચ-

નીચના ભેદભાિનો સમળૂો નષ્ટ કરિાનો છે.”4 

ગાાંધી એમ માન ે છે કે “અસ્પશૃ્યતા સમાપ્ત 

થતાાં જે જાવત વ્યિસ્થા પોત ેજ શદુ્ધ થઈ જશે એટલે કે 

તે એક સાચી િણા વ્યિસ્થા બની જશે. જે અંતગાત 

સમાજ ચાર ભાગમાાં વિભાજજત થશે. અન ેતેમાાં કોઈ 

નાનો કે મોટો નહહ હોય.”5 માતસાિાદી લચિંતક કે 

દામોદરનએ ગાાંધીના અસ્પશૃ્યતા વિરોધી 
આંદોલનન ે દલલતોમાાં આત્મવિશ્વાસ િધારિાનુાં 
ઉપક્રમ માન્યુાં છે. તેમના મતે, “ઉદે્દશ્યની દૃષ્ષ્ટથી 
જોઈએ તો ગાાંધી દ્વારા ચલાિેલ અસ્પશૃ્યતા વનિારણ 

અન ેહહરજન આંદોલનો, િણાાશ્રમને ફરી જીવિત કરી 
શક્યા નહીં. પરાંત ુ સામાંતિાદની જડ મળૂ તેની 
પાસેથી નબળી પડી ગઈ. તેમનો સાંદેશ ટૂાંક સમયમાાં 
દેશના એક ખણૂેથી બીજા ખણૂામાાં ફેલાયો અન ેતેમણ ે

અજ્ઞાનતા અન ે ગરીબીથી પીડાતા લાખો 
દેશિાસીઓમાાં નિો વિશ્વાસ ઊભો કયો. તેમણ ે

દેશભક્તતની નિી જ્યોત પ્રગટાિી અન ે અન્યાય 

તેમજ જુલ્મ સામ ે સાંધષા કરિા સામાન્ય લોકોન ે

પ્રેહરત કયાા.”6 

ગાાંધી અસ્પશૃ્યોની િેદના સમજે છે તેમ છતાાં 
હહન્દુ ધમા અન ે િણા વ્યિસ્થામાાં ફેરફાર ઇચ્છતા 
નથી. ગાાંધીએ 25 મે 1920ના રોજ સી.એફ. 

એન્્્ઝૂને લખેલા પિમાાં તેમણ ેકહ્ુાં હતુાં કે, “હુાં પણ 

લગ્ન સાંબાંધ ેપરુુષ અન ેસ્ત્રીની પસાંદગી પરના કેટલા 
વશસ્તબદ્ધ પ્રવતબાંધો ને લાગ ુ કરિા માાંગુાં છાં. જેમે કે 

કોઈ ભાઈ પોતાની બહને સાથ ે વિિાહ કરે તો તે 

અયોગ્ય ગણાશ.ે તેિી જ રીતે કોઈ પરુુષ અથિા 
સ્ત્રીનો સમદુાય જેને આપણ ેજાવત કહીએ શકીએ તેની 
બહાર લગ્ન કરિા હુાં તેન ેઅનલુચત ઠેરિીશ. આ રીતે 

હુાં એિી ક્સ્થવત ઊભી કરીશ કે કોઈ વ્યક્તત લગ્ન 

સાંબાંધ ે તેના સમદુાય અથિા જાવતની બહાર લગ્ન 

કરિા વિશે વિચારશ ેનહીં અને જો કોઈ સ્ત્રી કે પરુુષ 

પોતાના માટે સચૂિેલ ક્ષેિની અંદર પોતાના લાયક 

પાિ ન મળે તો તેન ેબ્રહ્મચયાના જીિનમાાં જ સાંતોષ 

માનિો પડ,ે બીજા શબ્દોમાાં કહુાં તો, હુાં આ મામલ ે

બેલગામ સ્િૈચ્ચ્છક ચાહરિમાાં વિશ્વાસ નથી રાખતો. 
લગભગ મોટા ભાગના લગ્ન પાછળ શારીહરક 

આકષાણએ પ્રેરણારૂપ રહ્ુાં છે. હુાં આ આકષાણના 
ક્ષેિન ેટૂાંકાિા ઇચ્છાં છાં, મારી દૃષ્ષ્ટએ જાવત-પ્રથાન ેજો 
યોગ્ય રીતે વનયમન કરિામાાં આિ ે તો તે એક 

ઉપયોગી સાંસ્થા છે. અસ્પશૃ્યતા એ ઈશ્વર અન ે

માનિતા પ્રત્ય ેએક અપરાધ છે. જાવત પ્રથાન ેહુાં શદુ્ધ 

બનાિીશ, પણ અસ્પશૃ્યતાને સમાપ્ત કરીશ. જો 
મલણલાલ (ગાાંધીનો બીજો પિુ) કોઈ અસ્પશૃ્ય છોકરી 
સાથ ેપ્રેમમાાં પડી જાય, તો હુાં તેની આ પસાંદગી સામ ે

િાાંધો નહીં ઉઠાવુાં, પણ મારે સ્િીકારવુાં જ પડ ે કે તે 

મારી વશક્ષાને જીિનમાાં ઉતારી શક્યો નહીં. આ મામલ ે

હુાં તે બાંનેન ે તેમની જાવતની મયાાદામાાં રહિેા માટે 

કહીશ. એટલા માટે નહીં કે તે બીજી જાવત પ્રવત 

પોતાના મનમાાં ધણૃા કે અરૂલચના ભાિિશ તે આવુાં 
કરે. પરાંત ુ હુાં ઈચ્છાં છાં કે તે સાંયમ રાખ.ે..હુાં એ પણ 

પસાંદ નહીં કરુાં કે બ્રાહ્મણ પોતાની જાવતની શ્રેણીમાાંથી 
બહાર જઈ જયાાં ત્યાાં ખાતો ફરે.”7 

ગાાંધી જાવતપ્રથાને નાબદૂ કરિાની િાત કરે 

છે. એમના શબ્દોમાાં જાવતપ્રથા િણા-વ્યિસ્થા થી 
લબલકુલ વિરુદ્ધ છે. એટલે આન ેજનતા જેટલી જલ્દી 
સમાપ્ત કરી દે. તેટલુાં િધારે સારૂાં છે. જાવતનો ધમા 
સાથ ે કોઈ સાંબાંધ નથી તોય પણ તે રાષ્રીય અન ે

આધ્યાજત્મક બાંનેના વિકાસન ેઅિરોધે છે. ગાાંધી કહ ે

છે કે “િણા અન ે આશ્રમ એિી સાંસ્થા છે જેનો જાવત 

સાથ ે કોઈ સાંબાંધ નથી. િણા વનયમ આપણન ે

વશખિાડ ેછે કે આપણ ેઆપણો જીિન વનિાાહ આપણા 
પિૂાજોના ધાંધાન ેઅનસુરીને કમાણી કરિી જોઈએ. તે 

આપણા અવધકારોન ેનહીં પણ ફરજોની વ્યાખ્યા કરે 

છે. અન ે િણા વનયમમાાં એિી કોઈ િાત નથી જે 

અસ્પશૃ્યતામાાં વિશ્વાસની ખાતરી આપ ેછે.”8 

હકીકતમાાં, ગાાંધીના અન્ય વિચારોની જેમ, 

િણા વ્યિસ્થા સાંબાંધી વિચારોમાાં પણ સતત પ્રગવત 

જોિા મળે છે. જ્યાાં શરૂઆતમાાં ગાાંધી િણા-વ્યિસ્થા 
અન ે જાવત વ્યિસ્થાન ે એક માનતા હતા. તેન ે હિ ે

અહીંયા તે બાંનેન ેઅલગ અલગ કરીને જુએ છે. પરાંત ુ

તેમ છતાાં તેઓ હજુ પણ િણા વ્યિસ્થાની િહકલાત 

કરે છે. તેમનુાં માનવુાં હતુાં કે જાવત તોડિાનો અથા 
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િણાનો ઉચ્છેદ કરિો તે અદૂરદવશિતા છે અન ે તે 

અસ્િીકાયા છે. પરાંત ુ તે અસાંખ્ય જાવતઓન ે તોડિા 
સમથાન કરે છે. પછી ઈ.સ. 1942 પસાર થતા એમણે 
છૂઆ-છૂત વમટાિા માટે વિલભન્ન જાવતઓ તથા િણો 
િચ્ચ ે રોટી-બેટીના સાંબાંધોન ે િધારિાની િાત કહી. 
ઈ.સ. 1945 એમણ ેત્યાાં સધુી કહી દીધુાં કે, “જો લગ્ન 

એક જ જાવતમાાં હોય તો મારા આશીિાદ ન માગશો. 
જો છોકરી ગમે તેિી હોય પણ વિજાવતય હોય તો 
આશીિાદ છે.” જાહરે છે કે જાવતના ઉન્મલૂન માટે 

એમણે જાવતઓની િચ્ચ ેપરસ્પર હળવુાં મળવુાં તથા 
ખાન-પાનની સાથ ેસાથ ેઆંતર જાવતય તથા આંતર 

િણીય લગ્નોનુાં પણ સમથાન કયુું. અસ્પશૃ્યતાના 
ઉન્મલૂન માટે તો એક રીતે તો એમણે પોતાનુાં આખુાં 
જીિન જ લગાિી દીધુાં. એમણે દલક્ષણ આહિકાથી 
લઈન ેસેિાગ્રામ સધુી પોતાના આશ્રમોમાાં અસ્પશૃ્યતા 
વનિારણની હદશામાાં ઠોસ પહલે કરી. એમનો વિશ્વાસ 

હતો કે અસ્પશૃ્યતા એક અપરાધ છે અન ેમાનિતાના 
વિરુદ્ધમાાં પાપ પણ. અસ્પશૃ્યતાને તેઓ હહન્દુ ધમાના 
માથા પર કલાંક માનતા હતા. એમણે તો ત્યાાં સધુી 
કહ્ુાં કે અસ્પશૃ્યતા જીવિત રહ ેએના કરતા સારુ એ છે 

કે હહન્દુ ધમા સમાપ્ત થઈ જાય.10 એમણે અસ્પશૃ્યતા 
ઉન્મલૂીને ભારતીય રાષ્રીય કોંગ્રેસના એક પ્રમખુ 

કાયાક્રમના રૂપમાાં સામેલ કરાવ્યુાં અન ે તેન ે સ્િરાજ 

પ્રાચ્પ્ત સાથ ે જોડ્ુાં. એમણે લખ્યુાં છે કે – “આપણા 
િચ્ચેથી જયાાં સધુી અસ્પશૃ્યતાનો અલભશ્રાપ દૂર નહીં 
કરિામાાં આિ ે ત્યાાં સધુી સ્િરાજ પ્રાચ્પ્ત થઈ જ નહીં 
શકે.” 

પછી જેમ જેમ અસ્પશૃ્યતા ઉન્મલૂન 

આંદોલન વ્યાપક થતુાં ગયુાં. ગાાંધીજીના િણા વ્યિસ્થા 
સાંબાંધી વિચારોમાાં બદલાિ આવ્યો. હડસેમ્બર 

1920માાં ગાાંધીજીએ લખ્યુાં, બીજી પ્રથાઓની જેમ 

જાવત પ્રથા પણ ઘણી બધી ખબૂ જ અસ્િસ્થ અન ે

અનાિશ્યક રીવત-હરિાજોનુાં વશકાર બની ગઈ છે. હુાં 
સમાજના ફતત ચાર મોટા વિભાજનોન ે મળૂભતૂ 

કુદરતી અન ેજરૂરી માનુાં છાં. બેશમુાર ઉપજાવતઓથી 
ક્યારેક ક્યારેક કાંઈક સારુાં પણ થાય છે. પરાંત ુ ઘણુાં 
કરીને એનાથી – અડચણો જ પેદા થાય છે. આિી 
ઉપ-જાવતઓ જેટલી જલ્દી એક થઈ જાય એટલી જ  

સમાજની ભલાઈ છે. પરાંત ુહુાં મૌલલક, િણા-વિભાજન 

ને તોડિાની કોઈ પણ કોવશશની વિરુદ્ધ છાં. િણા-
વિભાજન અસમાનતા પર આધાહરત નથી. એમાાં 
ઊંચ-નીચનો પણ કોઈ સિાલ નથી. જ્યાાં ઊંચ-

નીચનો એિો સિાલ ઊઠી રહ્યો છે, ઉદાહરાણથા, 
મદ્રાસ, મહારાષ્ર અથિા બીજા સ્થાનોમાાં ત્યાાં એન ે

જરૂર રોકિો જોઈએ. હહન્દુસ્તાનમાાં અન ે સમગ્ર 

દુવનયામાાં લોકતાંિની જે ભાિના ઝડપથી ફેલાઈ રહી 
છે, એની અસરથી િણા-વ્યિસ્થામાાંથી પણ ઊંચ-

નીચનો ખ્યાલ આપો-આપો મટી જશે. લોકતાંિની 
ભાિના કોઈ આંતહરક િસ્ત ુનથી કે સમાજના બહારી 
ઢાાંચામાાં જોડ-તોડ કરીને એને એની અનકુળૂ બનાિી 
દેિાય. આ તો હૃદય-પહરિતાનની અપેક્ષા રાખ ેછે. જો 
લોકતાંિની ભાિનાના ફેલાિમાાં જાત-પાત રૂકાિટ 

હોય તો હહન્દુસ્તાનમાાં જે એક સાથ ે હહન્દુ, ઈસાઈ, 

ઈસ્લામ, પારસી અન ેયહદૂી – પાાંચ ધમો િતામાનમાાં 
છે. તેઓ પણ તેમાાં રૂકાિટ જ બનશ.ે લોકતાંિની 
ભાિના લોકોમાાં ભાતભૃાિના સાંચારની અપેક્ષા રાખ ે

છે અન ેમને તો કોઈ ઈસાઈ અથિા મસુલમાનોને આ 

રીતે પોતાના ભાઈ માનિામાાં કોઈ અડચણ માલમૂ 

નથી થતી, જે રીતે હુાં સહોદર ને ભાઈ માનીશ. 

આપણ ેએ ક્યારેય ન ભલૂવુાં જોઈએ કે જે હહન્દુ ધમા 
િણા-વ્યિસ્થા માટે જિાબદાર  છે એ હહન્દુધમે ફતત 

મનષુ્ય પ્રત્ય ેજ નહીં પરાંત ુજીિ માિ પ્રત્ય ેઅવનિાયા 
રૂપ ભાતતૃ્િ ભાિ રાખિાનુાં પણ વિધાન કયુું. 12 

અહીં એ ઉલ્લખેનીય છે કે, ગાાંધી ભારતન ે

આંતહરક તથા બાહ્ય બાંન ેપ્રકારની દાસ્તામાાંથી મકુત 

કરિા ઈચ્છતા હતા. શ્રી ભગિાનવસિંહના અનસુાર – 

ગાાંધીજી માટે પરુૂાં ભારત જ દલલત હતુાં. જેના બ ેપક્ષ 

હતા – પહલેુાં આંતહરક દળ અને બીજુ ાં બાહ્ય દલન. 

આંતહરક દલનના વશકાર તે બસેમુાર મનષુ્ય હતા. 
જેને અછૂત બનાિી પશ ુ થી પણ બદિર જીિન 

જીિિા બાધ્ય કરી રાખ્યા હતા. સાથ ે જ સ્ત્રી જાવત 

હતી જે વશક્ષણ તથા સામાજજક અસમાનતાના 
અવધકારોથી િાંલચત તો હતી જ. એ વસિાય બાળ-

વિિાહ, બાળ-વિધિા, િૈશ્યા, દેિદાસી જેિી 
કુપ્રથાઓના કારણે પણ દલલત બનાિિામાાં આિી 
હતી. એન ે જ પરુનચાંદ્ર જોશી જેિાાં સમાજ શાસ્ત્રી 
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આંતહરક ઉપવનિેષિાદની સાંજ્ઞા આપ ે છે. જેની 
વશકાર મખુ્યરૂપથી અછૂત જાવત અન ેસ્ત્રી જાવત હતી. 
બાહ્ય દલનમાાં હતી – બાહ્ય ઔપવનિેવશક સિા દ્વારા 
દેશને રાજનૈવતક રૂપથી ગલુામ બનાિી દેશના 
સાંસાધનોનુાં મન મન્યા ઢાંગથી દોહન કરવુાં. ત્યાાં સધુી 
કે જનતાની સાથ ે અસમાનતાપણૂા વ્યિહાર કરિો 
અન ે અંગ્રેજી ભાષા તથા વશક્ષણન ે થોપીન ે અહીંની 
ભાષા અન ે સાંસ્કૃવતનુાં રક્ષણ કરવુાં. આ રીતે એક 

રાષ્રના રૂપમાાં દલલત ભારતના મખુ્યરૂપથી એ ચાર 

પ્રશ્ન હતા. પ્રથમ અછૂતોનુાં દલન, બીજુ ાં સ્ત્રીઓનુાં 
દલન, િીજુ ાં ભાષા વશક્ષણના સ્તર પર દલન તથા 
રાજનૈવતક દલન જેના અંતગાત રાજનીવતક 

પરાવધનતાથી લઈ આવથિક શોષણ સધુીના મદુા 
સામેલ હતા.13 

મહાત્મા ગાાંધી સ્ત્રી-પરુુષ સમાનતાના પ્રબળ 

હહમાયતી હતા. એમણે લખ્યુાં છે કે, “હુાં મારી જાવતના 
અવધકારોના વિષયમાાં કોઈ સમજૂતી કરિા નથી 
ઈચ્છતો. મારા વિચાર મજુબ છોકરા અન ે છોકરી 
બાંનેન ેસમાન અવધકાર મળિા જોઈએ. સ્ત્રીઓમાાં જેમ 

જેમ વશક્ષણનો વિકાસ થશે, તેઓ પોતાના અવધકાર 

પ્રત્ય ે જાગતૃ થઈ જશે. તથા તેઓ સમાજમાાંથી 
અસમાનતાના દૂર કરિાના પ્રયત્નો કરશે. પરાંત ુ

િાસ્તિમાાં નારી જાવતનુાં દૂરદશાનુાં કારણ પરુુષોની 
શક્તત અન ેયશ મેળિિાનો લોભ છે. પરુુષ બરાબર 

સ્ત્રીને પોતાની સાંપવિ સમજે છે. અન ે સમાજમાાં 
સાંપવિનો અવધકાર પરુુષ ના હાથમાાં છે. તેનાથી 
એમણે સમાજન ેનારી જાવત પર અવધકાર પ્રદાન કરી 
દીધો છે.14 એ કારણે ગાાંધીજીન ે બાળ-વિિાહની કટ ૂ

આલોચના કરી. એમણ ે લખ્યુાં, બાળ વિિાહથી 
આપણુાં શારીહરક અન ેનૈવતક પતન થાય છે. તેનાથી 
સ્િરાજ્ય અન ે ઈશ્વર બાંનેનુાં અપમાન થાય છે. જે 

પરુુષ કોઈ છોકરીની કોમળ આય ુ નો ખ્યાલ નથી 
કરતા. તે ઈશ્વરન ેપણ નથી માનતા. આપણા દેશમાાં 
બાળ-વિિાહની પ્રથા દેશના દરેક ભાગ અત્યાંત 

પ્રાચીન કાળથી ચાલી આિી રહી છે. સ્િરાજ માટે 

તેનો વિનાશ જરૂરી છે.”15 

ગાાંધીજીએ પોતાના આવથિક વિચારો દ્વારા 
સામાજજક ઉન્નવતનો માગા પ્રસસ્ત કયો. એમણ ે ગ્રામ 

સ્િરાજ, વિકેન્દ્રીકરણ, સિોદય, રસ્ટીશીપ અન ેખાદી 
તથા સ્િદેશી દ્વારા સ્િાિલાંબી અથાવ્યિસ્થાન ે

સમનુ્નત બનાિાિની િહકલાત કરી. તેઓ આંધળા 
મશીનીકરણીના વિરોધી હતા અન ે અથાવ્યિસ્થાન ે

સમાજ ઉપયોગી અન ે રોજગારોન્મખુ બનાિિાની 
િહકલાત કરતા હતા. એમણે લખ્યુાં છે, “મારો વિરોધ 

યાંિ સાંબાંધી ફેલાયેલા હદિાનાપનથી છે. યાંિો સામ ે

નથી. પહરશ્રમનો બચાિ કરનાર યાંિોના સાંબાંધમાાં 
લોકોનુાં જે ગાાંડપણ છે, એની સામ ે મારો વિરોધ છે. 

આજે પહરશ્રમની બચત એ હદ સધુી કરિામાાં આિ ેછે 

કે હજારો લોકોન ે આખરે ભખૂ્યા મરવુાં પડ ે છે. અન ે

એન ેશરીર ઢાાંકિા સધુી કપડા નથી મળતા, મારે પણ 

સમય અન ે પહરશ્રમનો બચાિ અિશ્ય કરિો છે. 

પરાંત ુ તે મઠુ્ઠીભર લોકોના માટે નહીં પણ સમસ્ત 

માનિ જાવત માટે સમય અન ેપહરશ્રમનો બચાિ કરી 
ને મઠ્ઠીભર આદમી ધનાઢય થઈ બેસે. એ મારા માટે 

અસહ્ય છે. આજે યાંિોના કારણે મઠુ્ઠીભર આદમી લાખો 
લોકોની પીઠ પર સિાર થઈ બેઠા છે. અન ે એમન ે

સતાિી રહ્યા છે. કેમ કે, યાંિના ચલાિિાના મળૂમાાં 
લોકોનો લોભ અન ે ધન તષૃ્ણા છે જન કલ્યાણની 
ભાિના નથી. યાંિોના આ દુરપયોગના વિરુદ્ધ હુાં મારી 
પરૂી શક્તતથી લડી રહ્યો છાં.”16 

  આંબેડકરે કહ્ુાં હતુાં – અન્યાય ત્યાાં સધુી દૂર 

નહીં થાય જ્યાાં સધુી તેન ેસહન કરનારા ખદુ-બ-ખદુ 

ઊઠીને ઊભા ન થાય જ્યાાં સધુી ગલુામને મતુત 

થિાની ભાિના પ્રજ્િલલત નહીં થાય, તે ગલુામીની 
વિરુદ્ધ લડિા, મરમીટિા માટે તૈયાર નહહ થાય, 

ગલુામી જિાની નથી. ગલુામને એ અહસેાસ કરાિી 
દો કે તે ગલુામ છે, તે ક્રાાંવત કરી દેશે.”17 તે સિૂ િાક્ય 

દ્વારા એમણ ે એક રીતે દેશિાસીઓને અંગ્રેજોની 
ગલુામીમાાંથી મકુ્તત મેળિિાની પ્રેરણા આપી તો 
બીજી બાજુ દલલત પછાતોન ેબ્રાહ્મણિાદી નીવત અન ે

મનિુાદી સાંસ્કારોથી મકુ્તતના ઉપાયો પણ 

બતાવ્યા.”18 જાહરે છે કે   આંબેડકર પણ આંતહરક 

અન ેબાહ્ય બાંન ેપ્રકારની મકુ્તત ઈચ્છતા હતા. પરાંત ુ

એમના માટે આંતહરક મકુ્તત િગર બાહ્ય મકુ્તતની 
પ્રાચ્પ્ત વ્યથા હતી. તેઓ હર હકિંમત પર દલલતોની 
મકુ્તત ઈચ્છતા હતા. તેઓ હહન્દુધમા તથા િણા 



Research Guru: Volume-16, Issue-1, June-2022 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 76  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

વ્યિસ્થાની સખત વિરોધ કરે છે અન ે માન ે છે કે 

આના (અસ્પશૃ્યતા) રહિેાથી સામાજજક ન્યાયની 
સ્થાપના સાંભિ નથી. એમણે હહન્દુ ધમા તથા િણા 
વ્યિસ્થાન ે સ્િતાંિતા, સમાનતા, તથા બાંધતુાના 
વિરોધ બતાિી અન ે તેની તકા  પણૂા આલોચના કરી 
એમનુાં માનવુાં હતુાં કે, ધમા શાસ્ત્રોના કારણે જ ભારતીય 

સમાજમાાં અસમાનતા, અકમાલણયતા તથા દહરદ્રતા 
વ્યાપ્ત છે. એટલા માટે નિી સમાજ વ્યિસ્થાના 
વનમાાણ માટે હહન્દુ શાસ્ત્રોની સિાને પડકારિી જરૂરી 
છે. એમના શબ્દોમાાં, “શાસ્ત્રોની સિાને ન પડકારિી, 
લોકોન ે એની પ્રવિિતા તથા પ્રવતબાંધોમાાં વિશ્વાસ 

કરિાની આજ્ઞા આપિી છે. પછી એમન ેએ િાત માટે 

દોષી ઠરાિિા તથા આલોચના કરિી કે, એમના 
કાયો અબૌદ્ધદ્ધક તથા અમાનિીય છે. આ સમાજ 

સધુારની ખબૂ જ અસાંગતી-પણૂા રીત છે. છૂઆ-છૂતના 
ઉન્મલૂન  માટે કામ કરતા સધુારક ગાાંધીન ે સામેલ 

કરતા એ નથી સમજાતુાં કે લોકોનુાં કાયા માિ એ 

વિશ્વાસોનુાં ફળ છે. જેને એમના મનોમાાં શાસ્ત્રોએ 

પહલેેથી ભરી રાખ્યુાં છે. એટલા માટે લોકો પોતાના 
આચરણન ે ત્યાાં સધુી નહીં બદલ ેજ્યાાં સધુી તેઓ એ 

શાસ્ત્રોની પવિિતામાાં વિશ્વાસ  કરિાનુાં સમાપ્ત નહહ 

કરે. જેના પર એમનુાં  આચરણ આધાહરત  છે.”19 

એમણે િણા-વ્યિસ્થાની સખત આલોચના 
કરી અન ે એન ે ગાંભીર સાજજસ ઘોવષત કરી. એમના 
શબ્દોમાાં જે ધમોમાાં એક િણા-વિદ્યાધ્યન કરે, બીજો 
શસ્ત્ર ધારણ કરે, િીજો િેપાર કરે અન ે ચોથો માિ 

સેિા કરે તે ધમા મને સ્િીકાર નથી. જો એક ને ‘વિજ્ઞ’ 
બનાિી રાખિા માટે બીજાન ે ‘અન્ય’ બનાિી રાખ ેછે 

તે ધમા નથી. પરાંત ુ લોકોને બૌવધક ગલુામીમાાં 
રાખિાનુાં ષડયાંિ છે જે ધમા એકના હાથમાાં શસ્ત્ર 

આપી બીજાન ે વનિઃશસ્ત્ર કરે છે તે ધમા નથી. પરાંત ુ

એકના દ્વારા બીજાન ે પરાવધનતામાાં રાખિાની 
ચાલાકી છે. જે ધમા કેટલાક લોકોન ે ધન સાંપવિ 

રાખિાનો અવધકાર આપે છે. અન ે શોવષત લોકોના 
જીિન વનિાહા માટે બીજા પર આવશ્રત રહિેાનુાં કહ ેછે 

તે ધમા નથી પરાંત ુસ્િાથા પરાયણતા છે. હહન્દુ ધમા નો 
ચાતયુાિણીય આિો છે.”20 એમણે એન ે અિૈજ્ઞાવનક 

અન ે અહહતકર બતાવ્યુાં. એમનુાં માનવુાં હતુાં કે િણા 

વ્યિસ્થા તથા જાવત વ્યિસ્થા વ્યક્તતગત તથા 
સામાજજક બાંન ે રીતના વિકાસ માટે અિરોધક છે. 

તેઓ લખ ે છે કે િૈયક્તતક દૃષ્ષ્ટથી િણા વ્યિસ્થા એ 

મખૂાતા છે અન ેએક દાંડ છે. એમાાં કેિળ એક જ િગા 
વશક્ષણ તથા જ્ઞાનનો અવધકારી છે. કેિળ એક જ 

િગાન ેિેપાર કરિાનો અવધકાર છે. કેિળ એક જ િગા 
સેિા કરિાનો અવધકારી છે. 90% હહન્દુ બ્રાહ્મણ, િૈશ્ય 

તથા શદુ્ર સમાજ વ્યિસ્થા ના અંતગ્રાહ્ય હવથયાર 

રાખી શકે નહહ. કોઈ દેશની રક્ષા જો સાંકટના સમયે 

એની ફોજમાાં વદૃ્ધદ્ધ ન કરિામાાં આિ ેતો કેિી રીતે કરી 
શકાય.”21 એમન ેિણા-વ્યિસ્થાને ગણુ તથા કમા પર 

આધાહરત હોિાથી માન્યતાઓનુાં તકાપણૂા ખાંડન કયુું 
અન ે એ વ્યિસ્થાન ે કાયા કુશળતાની દૃષ્ષ્ટથી પણ 

અહહતકર બતાવ્યુાં. 
  આંબેડકરે િણા વ્યિસ્થાના સમથાકોને 

સખત શબ્દોમાાં િખોડયા. ગાાંધીજીની પણ ઘણી 
આલોચના કરી અન ેકહ્ુાં કે િણા વ્યિસ્થાન ેસામાજજક 

આદશા બતાિનાર પાગલ છે. આંબેડકરના શબ્દોમાાં, 
“એક અછૂતના રૂપમાાં કોઈ વ્યક્તતન ે હહન્દુ સમાજમાાં 
જન્મથી જ વનકૃષ્ઠ તથા પવતતની શ્રેણીમાાં રાખિામાાં 
આવ્યા છે. એન ે અવધક ઉચ્ચ રૂપમાાં લેવુાં અન ે એ 

િાતન ે ઉપેલક્ષત કરવુાં કે આમાાં માનિીય સામથ્યા 
કેટલુાં છે, અન ેભવિષ્યમાાં તે શુાં બની શકે છે. કોઈ પણ 

ઈમાનદાર બદુ્ધદ્ધજીિીની માનવસક કલ્પના તથા 
લચિંતનથી પરે છે. માનિ સમાજનુાં ન કેિળ દુરભાગ્ય 

છે પરાંત ુઅપમાન પણ છે. આ કોઈ પણ પ્રકારે સભ્ય 

સમાજની વ્યિસ્થા ન થઈ શકે કોઈ પાગલ વ્યક્તત જ 

િણા-વ્યિસ્થાન ેસમાજના આદશારૂપ ેસ્િીકાર કરી શકે 

છે.”22  આંબેડકર કહ્ુાં કે િણા-વ્યિસ્થા તથા જાવત-

વ્યિસ્થા શ્રમનુાં નહહ પરાંત ુ શ્રવમકોનુાં વિભાજન છે. 

એમણે કહ્ુાં મારા માટે જૂના નામો સહહત આ 

ચાત ુાયિણીય અવધક વનકૃષ્ઠ છે અન ે મારુાં સાંપણૂા 
વ્યક્તતત્િ તેનો વિરોધ કરે છે.ચાત ુાયાિણાથી વનતાાંત 

વનકૃષ્ઠ બીજુ ાં કોઈ સામાજજક સાંગઠન નહીં થઈ શકે. 

આ તે વ્યિસ્થા છે જે લોકોન ેમતૃ, પાંગ ુતથા અશતત 

બનાિી એમન ેસારા કામ કરિાથી રોકે છે.23 

એમણે િણા-વ્યિસ્થા, જાવત વ્યિસ્થા તથા 
અસ્પશૃ્યતા આહદ બરુાઈઓને જોતા હહન્દુસ્તાનને 
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વિસમતોનુાં આશ્રય સ્થળ અન ે હહન્દુ ધમાને 

વિસમતાનો પરીયાદી ઘોવષત કયો. એમણ ેલખ્યુાં છે 

કે, હહન્દુસ્તાન વિસમતાનુાં આશ્રય સ્થળ છે. હહન્દુ 

સમાજ એનો એક વમનાર છે. અન ે એક-એક જાવત 

એની એક-એક માંજજલ  છે. પરાંત ુખાસ િાત એ છે કે 

આ વમનારમાાં સીડી લાગલેી નથી. એક માંજજલથી 
બીજી માંજજલ સધુી જિા માટે એમાાં રસ્તો રાખિામાાં 
આવ્યો નથી. જે માંજજલમાાં જે જન્મે એ જ માંજજલમાાં તે 

મરે. નીચેની માંજજલમાાં જઈ શકતા નથી. અમ ે

ઉપરની માંજજલમાાં જન્મેલ વ્યહકત ચાહ ેતે ગમે તેટલો 
નાલાયક કેમના હોય એને નીચલી માંજજલમાાં 
ઢડલેિાની કોઈની હહિંમત નથી.” 24 

  આંબેડકરના અનસુાર – “જાવત પ્રથા 
ભારતની ગલુામીનુાં મખુ્ય કારણ છે. આ પ્રથાએ 

હહન્દુઓ વસિાય શીખ, મસુલમાન તથા ઈસાઈ અન ે

ભારતના અન્ય ધમોન ેપણ જકડી લીધો છે.”25 એમણ ે

સ્પષ્ટ કયુું કે એમનો વિરોધ અસ્પશૃ્યતા, જાવત વિરોધ 

તથા િણા વ્યિસ્થા અન ેબધ ુમળીને બ્રાહ્મણિાદથી 
છે. પરાંત ુ બ્રાહ્મણિાદના વિરોધનો અથા બ્રાહ્મણોનો 
વિરોધ નથી.   આંબેડકર ના અનસુાર બ્રાહ્મણિાદથી 
મારો અથા એક સમદુાયના રૂપમાાં બ્રાહ્મણનોની શક્તત, 

હહતો તથા વિશેષા અવધકારોથી નથી એ ભાિના નથી 
કે જેના કારણે આ શબ્દનો પ્રયોગ કરી રહ્યો છાં. 
બ્રાહ્મણિાદથી મારો તાત્પયા સ્િતાંિતા સમાનતા 
તથા ભાતતૃ્િભાિનાના વનષેધથી છે. એ અથામાાં 
બ્રાહ્મણિાદ બધા િગોમાાં વ્યાપ્ત છે. માિ 

બ્રાહ્મણિાદ સધુી સીવમત નથી. કેમ કે આ લોકો એના 
જન્મ દાતા છે. બ્રાહ્મણિાદ એટલો સિાવ્યાપી છે કે 

એન ેઆવથિક અિસરોના ક્ષેિને પણ પ્રભાવિત કયો.26 

  આંબેડકરના મતે બ્રાહ્મણિાદ એક 

માનવસકતા છે જે અસમાનતા, પરતાંિતા, ધણૃા તથા 
અન્યાયન ેપોષક છે તે દૃષ્ષ્ટકોણથી જો કોઈ વ્યક્તત 

માણસ અન ે માણસ િચ્ચ ે ભેદભાિ કરે છે. અથિા 
ભેદભાિ સ્િીકારે છે.તો તે બ્રાહ્મણિાદન ે મજબતૂ 

તથા સ્થાઈ બનાિિા માટે દોષી છે.   આંબેડકરે કહ્ુાં 
“અમ ે બ્રાહ્મણોની વિરૂધ નથી. અમારો આક્રમણ 

બ્રાહ્મણિાદ પર છે. અમન ેબ્રાહ્મણિાગ્રસ્ત બ્રાહ્મણિેર 

આદમી દૂર માલમૂ થાય છે. અન ેબ્રાહ્મણિાદ રહહત 

બ્રાહ્મણ નજદીક લાગ ે છે.27  તેઓ કહ ે છે કે પ્રત્યેક 

વ્યક્તત સામાજજક સામાજસ્ય તથા એકતાનો ઈચ્છક 

છે, પરાંત ુ આિા સ્થાઈ સામાજજક સાંબાંધોના આધાર 

પર થવુાં મશુ્કેલ છે. સ્થાયી સાંબાંધ આિશ્યક 

પહરિતાનનો  વિરોધ કરે છે. આિી ક્સ્થવતમાાં એકતા 
થિી અસાંભિ છે. આ રીતે સામાજજક દ્રઢતા પણ 

આિશ્યક છે. પરાંત ુ એ દ્રઢતામાાં કેટલાક િગોને જ 

લાભ ન થિો જોઈએ, સદૃુઢ સમાજ સાંગઠન દરેક 

સમયે આિશ્યક છે. પરાંત ુઆિા સામાજજક ન્યાયની 
હકિંમત પર ન થિો જોઈએ. િણા વ્યિસ્થાન ેસદૃુઢતા 
તથા એકતા એ બધી િાતોનુાં ઉલ્લાંઘન કરે છે, એમાાં 
સામાજજક ન્યાય તથા પહરિતાન માટે કોઈ સ્થાન 

નથી.”28 

એમણે િણાવ્યિસ્થા અન ે જાવત વ્યિસ્થાન ે

શ્રમનુાં નહહ પણ શ્રવમકોનુાં વિભાજન બતાવ્યુાં. અન ે

તેન ે ગણુ તથા સ્િભાિ પર આધાહરત હોિાની 
માન્યતાનુાં પણ ખાંડન કયુું. એમના શબ્દોમાાં જાવત 

પ્રથા એક શ્રેણી બદ્ધ વ્યિસ્થા છે. જેમાાં શ્રવમકોનુાં 
વિભાજન એકની ઉપર બીજા ક્રમથી થાય છે. કોઈ 

પણ અન્ય દેશના શ્રમના વિભાજનની સાથ ેશ્રવમકોનો 
આ પ્રકારે ક્રમ નથી હોતો. શ્રમનુાં આ વિભાજન 

સ્િતિઃનથી થતુાં અન ેએ સ્િાભાવિક અલભરૂલચ પર પણ 

આધાહરત નથી. આ સામાજજક તથા િૈયક્તતક કાયા 
કુશળતાની દૃષ્ષ્ટથી પણ અહહતકર છે, કેમ કે આિી 
કાયા કુશળતા ત્યારે જ આિી શકે છે જ્યારે કે વ્યક્તત 

પોતાની જીવિકાની પસાંદગી પોતાના જન્મના આધાર 

પર નહીં પણ સ્િાંયમ પોતાની ક્ષમતા તથા વિિેકના 
આધાર પર કરે. આ રીતે જાવત પ્રથા એક હાવનકારક 

વ્યિસ્થા છે. અન ે તેનાથી વ્યક્તતની સ્િાભાવિક 

શક્તતઓનુાં દમન થાય છે.   આંબેડકર જાવત પ્રથાન ે

ભારતની ગલુામીનુાં પ્રમખુ કારણ માનતા હતાાં અન ે

અસ્પશૃ્યતા તથા જાવત પ્રથાના ઉન્મલૂન િગર 

સ્િરાજના લક્ષન ે ઢોકસલા માનતા હતા. એમના 
અનસુાર જાવત પ્રથાન ે હહન્દુઓની સાથ ે સાથ ે શીખ, 

મસુલમાન અન ેઈસાઈ તથા ભારતના અન્ય ધમોન ે

પણ જકડી લીધો છે.”29  તેમના અનસુાર જાવત 

અથિા પ્રજાવતમાાં સધુાર થયો છે અન ે ન તો થશે. 

પણ તેનાથી હહન્દુ સમાજ પરૂી રીતે વછન્ન-લભન્ન હતાશ 
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થઈ ગયો છે. “જાવત પ્રથાએ જન-ચેતનાન ેખતમ કરી 
દીધી છે.”30 

  આંબેડકર િણાવ્યિસ્થા તથા જાવત 

વ્યિસ્થાન ે અસ્પશૃ્યતાનુાં મળૂ કારણ માનતા હતા. 
એમના પ્રમાણ,ે અસ્પશૃ્યતા અન ે અછૂતોનુાં શોષણ 

હહન્દુશાસ્ત્ર પ્રેહરત વસદ્ધાાંતોનુાં સ્િભાવિક પહરણામ છે. 

એટલા માટે જ્યાાં સધુી એ શાસ્ત્રોમાાં િણીત િણાાશ્રમ 

કમા, પનુિઃજન્મ, આહદ વસદ્ધાાંતોનુાં ખાંડન કરિામાાં નહહ 

આિ ે ત્યાાં સધુી અસ્પશૃ્યતા વનિારણ અન ે દલલત 

મકુ્તત સાંભિ નથી. એમન ેગાાંધીજી દ્વારા ઉછૂિોધ્ધાર 

માટે ચલાિિામાાં આપેલા કાયાક્રમની પણ સખત 

આલોચના કરી અન ે એન ે દલલત સમાજ માટે એક 

સાજજસ (કાિતરુાં) બતાિી આંબેડકર કહતેા હતા કે 

ગાાંધી અસ્પથૃ્યો પ્રત્ય ેદયાળાં છે પરાંત ુતેઓ અસ્પશૃ્ય 

પર દયા બતાિી એમન ે અને એમના આંદોલનન ે

સમાપ્ત કરી દેિા ચાહ ે છે. જેના દ્વારા અસ્પશૃ્ય હહન્દુ 

ધમાથી સ્િતાંિ થિા ઈચ્છે છે.31 અસ્પશૃ્યતા 
ઉન્મલૂનના સિાલોન ેલઈન ેગાાંધી અન ેઆંબેડકરની 
િચ્ચ ેવિિાદ ખબૂ ચલચિત રહ્યો છે. જેનુાં અસ્થાયી રીતે 

પનુા પેકટના માધ્યમથી અંત થયો. 
  આંબેડકર ધમાને માનિ સમાજ માટે 

આિશ્યક માન ે છે અન ે માકાસની તે યકુ્તત સાથ ે

સહમત નથી કે ધમા અહફણ છે. પરાંત ુતેઓ શાસ્ત્રોની 
પવિિતાની વિરુદ્ધ હતા. એમનુાં કહવે ુાં હતુાં કે જો આજ 

લોકોના વિશ્વાસો તથા મતોને પ્રભાવિત કરિા માટે 

શાસ્ત્રોની સિાને સતત બનાિી રાખ ેતો તમે તમારી 
સફળતાની કામના કેિી રીતે કરી શકો છો.”32 

તેઓ શાસ્ત્રની અપહરિતાનશીલ પવિિતા 
અન ેસાંસ્થાઓની દૈવિય-વ્યિસ્થાના પ્રખર આલોચક 

હતા. તેઓ માનતા હતા કે મનષુ્ય શાસ્ત્રોની ઉપર છે. 

શાસ્ત્રોન ે મનષુ્યોએ બનાવ્યા છે ન કે શાસ્ત્રોએ 

મનષુ્યને અન ે પછી એ શાસ્ત્ર મનષુ્યો માટે ન કે 

મનષુ્ય જ શાસ્ત્રો ને માટે. એટલે તેઓ કહતેા હતા કે 

શાસ્ત્રોની સિાને ચનુૌતી ના આપો., લોકોન ે એની 
પવિિતા તથા એના પ્રવતબાંધોમાાં વિશ્વાસ કરિાની 
આજ્ઞા આપિી અન ે પછી એને તે િાત માટે દોષી 
ઠેરાિિો તથા આલોલચત કરિો કે એનુાં કાયા અબૌવધક 

તથા અમાનિીય છે, સામાજજક સધુારની આ ખબૂ જ 

અસાંગતી પણૂા રીત છે. છૂઆ-છૂતના ઉન્મલૂન માટે 

કામ કરનાર સધુારક ગાાંધીજી આ નથી સમજી શક્યા 
કે લોકોનુાં કાયા માિ એ વિશ્વાસોનુાં ફળ છે. જેને એમના 
મનમાાં શાસ્ત્રોએ પહલેેથી જ ભરી રાખ્યુાં છે અને લોકો 
પોતાના આચરણન ેએ સમય સધુી નહીં બદલ ેજ્યાાં 
સધુી કે તેઓ એમના શાસ્ત્રોની પવિિતામાાં વિશ્વાસ 

કરિાનુાં સમાપ્ત નહીં કરે, જેના પર એમનુાં આચરણ 

આધાહરત છે“33 તેઓ શરૂથી જ આંતરજાતીય લગ્નને 

જાતીય ઉન્મલૂનનુાં પ્રમખુ સાધન માનતા હતા. અન ે

આિા લગ્નોન ે પ્રોત્સાહન આપિા માટે પણ લોકોન ે

શાસ્ત્રો તથા ધમોના ભયથી મતુત કરિા ઈચ્છતા હતા. 
જ્યાાં ગાાંધી, ધમાને વ્યક્તતની અચ્છાઈઓનુાં કારણ 

માન ેછે ત્યાાં આંબેડકર પ્રલચલત ધમો (ખાસ કરી હહન્દુ 

ધમા)ને વ્યક્તત તથા સમાજના માટે અનપુયોગી તથા 
હાવનકારક માન ે છે. આંબેડકર હહન્દુ ધમાને ભારતીય 

સમાજની બરુાઈઓનુાં  મળૂ માન્યુાં અન ે પોતાના 
જીિનના અંવતમ કાળમાાં એમણ ે હહન્દુ ધમાનો 
પહરત્યાગ કરી પોતાના લાખો સાથીઓની સાથ ેબૌદ્ધ 

ધમા ગ્રહણ કરી લીધો. 
 બૌદ્ધ ધમા ગ્રહણ કરિાના સાંબાંધમાાં આંબેડકરે 

લખ્યુાં છે કે, ‘બદુ્ધદ્ધજમ એક પણૂા વ્યાપક ધમા છે. 

બદુ્ધદ્ધજમનુાં મખુ્ય લક્ષ્ય દુિઃખી માનિતાનો ઉદ્ધાર 

કરિાનો છે.34 એમણ ેઆગળ કહ્ુાં, આ ધમા ન કેિળ 

આ દેશની પરાંત ુસમસ્ત સાંસારની સેિા કરી શકે છે. 

દુવનયાના મામલામાાં આ સમયે વિશ્વ શાાંવત માટે 

બદુ્ધદ્ધજમ પરમાિશ્યક છે. આજે આપણ ે સપત લેિી 
જોઈએ કે, એમ બદુ્ધના અનયુાયી માિ સ્િયાંભ ૂ

પોતાની મકુ્તતના માટે જ  કમા ન કરતા પોતાના દેશ 

અન ેસામાન્યતિઃ દુવનયાને સમઉન્નત કરિાનો પ્રયાસ 

કરીશુાં.35 

આંબેડકર પણ સ્ત્રી-પરુુષ સમાનતાના પ્રબળ 

હહમાયતી હતા. “હહન્દુ, કોડબીલના માધ્યમથી એમણ ે

મહહલાઓની ક્સ્થવતમાાં સધુાર માટે ઐવતહાવસક પ્રયાસ 

કયાા. આંબેડકરે મહહલાઓન ે અપીલ કરી કે, આપ 

સ્િચ્છ રહતેા શીખો, બધી અનૈવતક બરુાઈઓથી બચો, 
હીન ભાિના ત્યાગી દો, શાદી-વિિાહ જલ્દી ન કરો 
અન ેના તો અવધક સાંતાનો પેદા કરો પત્ની ને જોઈએ 

કે તે પોતાના પવતના કાયામાાં એક વમિ એક 
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સહયોગીના રૂપમાાં પોતાનુાં દાઈત્િ વનભાિે. પરાંત ુ

પવત ગલુામરૂપમાાં િતાાિ કરે તો એનો ખલુીને વિરોધ 

કરો. એની ખરાબ આદતોનો વનષેધ કરિો જોઈએ 

અન ેસમાનતાનો આગ્રહ કરિો જોઈએ.36 

આંબેડકરે િણા વ્યિસ્થાથી જોડાયેલ આવથિક 

પ્રાિધાનોનો વિરોધ કયો અન ે આવથિક ન્યાયની 
િહકલાત કરી, તેના માટે આંબેડકર ઉત્પાદનના 
સાધનોનુાં વિકેન્દ્રીકરણ ઈચ્છતા હતા. એમનુાં માનવુાં 
હતુાં કે જો ભૌવતક સાધન સમાજના થોડા જ લોકો સધુી 
સીવમત રહ ે તો અમીર તથા ગરીબની ખાઈ િધારે 

ઊંડી થતી જશે. બાબાસાહબેના આ આવથિક વિચારોનો 
મળૂ આધાર નૈવતક ઉદે્દશ્ય હતો. જેમાાં માનિ 

કલ્યાણનો દૃષ્ષ્ટકોણ વનહહત હતો. આંબેડકરનુાં એ પણ 

કહવે ુાં હતુાં કે ઉત્પાદનના મખુ્ય સ્ત્રોત યથા, ભવૂમ, પ ૂાંજી, 

શ્રમ, સાહસ અન ેપ્રબાંધની રાષ્રીય આિકમાાં સલૂચત 

ભાગીદારી હોિી જોઈએ તથા ઉત્પાદનના પ્રત્યેક 

સ્રોતન ેપોતાની િાાંવછત પ્રવતફળ મળવુાં જોઈએ. જેથી 
રાષ્રીય અથા વ્યિસ્થામાાં માાંગ અન ે પરૂતીનુાં 
વનયવમતરૂપથી સાંતલુન બન્યુાં રહ.ે આંબેડકરનુાં કહવે ુાં 
હતુાં કે, જો સમપ્રધાન ઉદ્યોગોમાાં શ્રવમકન ે ઉલચત 

પ્રવતફળ ન મળયુાં તો શ્રવમક િણાન ેના છૂટકે હડતાલ 

કરિી પડશ.ે ફળ સ્િરૂપ ઉત્પાદન હિોશાહી થશે. 

માાંગ અન ેપરૂતીનુાં સાંતલુન બગડી જશે અન ેતેનાથી 
દેશની અથાવ્યિસ્થા વછન્ન-લભન્ન થઈ જશે.37 

ધનટકર્ષ 
મહાત્મા ગાાંધી અને આંબેડકર બાંનેનુાં 

લચિંતનનુાં કેન્દ્ર મનષુ્ય હત ુાં. બાંને એક આદશા 
સમાજનુાં મોડલ પ્રસ્તતુ કરે છે. જેમાાં મનષુ્યને 
મનષુ્યના રૂપમાાં સ્િીકાર કરિામાાં આવ્યો છે. અન ે
િણા, િગા, જાવત, ધમા, સાાંપ્રદાય, રાંગ-રૂપ, ધન-
સાંપવિ, નસ્લ, ભાષા, લલિંગ તથા અન્ય કોઈ પણ 
પ્રકારના શોષણ ઉિવપડન તથા દમનને કોઈ સ્થાન 
નથી. ગાાંધી અને આંબેડકર બાંને સામ્રાજ્યિાદ તથા 
બ્રાહ્મણિાદના વિરોધમાાં સાંઘષા કરે છે. એ સાંઘષોના 
પહરણામ સ્િરૂપ ભારતન ે સામ્રાજ્યિાદી શોષણથી 
મકુ્તત મળી અને સાંવિધાનના માધ્યમથી ઘણી હદ 
સધુી બ્રાહ્મણિાદથી મકુ્તતની પણ આશા જાગી. 
પરાંત ુસ્િતાંિતા પ્રાચ્પ્ત પછી બાંનેના અનયૂાયી આ 

વમશનને પરુૂાં કરિાના પ્રયાસમાાં વિફળ રહ્યાાં. એટલા 
માટે આજે સામ્રાજ્યિાદ તથા બ્રાહ્મણિાદના 
વિરોધી સાંઘષામાાં વિિાદ ઊઠયો છે અન ે નિ-
સામ્રાજ્યિાદ તથા નિ-બ્રાહ્મણિાદનો ઉદય થયો 
છે. જેના દ્વારા શોષણ તથા ઉિવપડનના નિા નિા 
રૂપો સામે આિી રહ્યો છે. 

િતામાનમાાં ભમૂ ાંડલીકરણ, ઉદારીકરણ અને 
વનજીકરણના માધ્યમથી એકિાર ફરી ભારતને નિી 
ગલુામીની જ ાંજીરોમાાં જકડી જઈ રહ્યા છીએ. સમાજ 
પરીિતાન તથા સામાજજક ન્યાયના સાંઘષોમાાં પણ 
વશવથલતા તથા વિચલન જોિા મળી રહ્યા છે. 
કેટલાક વિચારક ભમૂ ાંડલીકરણને વિકાસનો રસ્તો 
અને જાવતન ે સામાજજક વ્યિસ્થાની અવનિાયાતા 
સાલબત કરિા લાગી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો 
સામ્રાજ્યિાદને જ એક માિ ભય માનીન ે
બ્રાહ્મણિાદને નજર અંદાજ કરે છે. તો કેટલાક લોકો 
બ્રાહ્મણિાદથી લડિા માટે સામ્રાજ્યિાદીઓના 
પ્રશાંસક બની જાય છે. 

આિામાાં સામ્રાજ્યિાદ તથા બ્રાહ્મણિાદ 
બાંનેના વિરુદ્ધમાાં એક સાથે સાંઘષા કરિાની 
આિશ્યકતા છે. કેમ કે સામ્રાજ્યિાદ તથા 
બ્રાહ્મણિાદ બાંનનેો પાયો શોષણ પર આધાહરત છે. 
બધા પ્રકારના શોષણનો અંત કયાા િગર ગાાંધી – 
આંબેડકરના સ્િપ્નનુાં સમાજ કાયમ નહી થઈ શકે. 
આપણે એ પણ યાદ રાખવુાં જોઈએ કે સમાજ 
પહરિતાનના સમાન લક્ષ્યની િાત કરિા છતાાં 
એની પ્રાચ્પ્તના માગાન ે લઈને ગાાંધી અન ે
આંબેડકરની િચ્ચે ઊંડા મત ભેદ રહ્યા છે. ગાાંધી 
જ્યાાં શોષણકારી સમાજમાાં હૃદય પહરિતાન દ્વારા 
સધુાર લાિિાની િાત કરે છે ત્યાાં આંબેડકર 
આવથિક, રાજનૈવતક તથા કાનનૂી પ્રાિધાનો દ્વારા આ 
શોષણકારી સમાજ વ્યિસ્થામાાં આમલૂ પહરિતાનની 
િાત કરે છે. જો સમાજ સધુારના ઐવતહાવસક 
સાંદભોને જોિામાાં આિે તો આંબેડકરનુાં વિચારવુાં 
સ્િાભાવિક જ હત ુાં, કેમ કે મહાત્મા બદુ્ધ, મહાિીર, 
સફુી સાંતો, અલિાર સાંતો, ભતતકાલીન કવિઓ, 
રાજા રામમોહનરાય, દયાનાંદ સરસ્િતી, રામકૃષ્ણ 
પરમહાંસ, વિિેકાનાંદ આહદ મહાપરુુષોના અથાગ 
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પ્રયાસોથી હહિંદુ સમાજ વ્યિસ્થાની કેટલીક 
બરુાઈઓ તો દૂર થઈ પરાંત ુ સમાજમાાં કોઈ 
ગણુાત્મક પહરિતાન ન આવ્યુાં. આ બાજુ સ્િતાંિ 
પ્રાચ્પ્ત પછી આંબેડકરના અથાગ પ્રયાસોથી 
બનાિિામાાં આિેલા સાંવિધાનના કાનનૂી 
પ્રાિધાનોને લાગ ૂ કયાા પછી પણ ભારતીય 
સમાજની કપૂમાંડિૂા તથા જડતા નથી તટૂી. જાહરે 
છે કે ગાાંધી-આંબેડકરની વિચાર દૃષ્ષ્ટએ એમના 
કાયોનુાં સમ્યક મલૂ્યાાંકન કરતા સમ-સામાહહક 
પડકારોના પરીપે્રક્ષ્યમાાં સામાજજક ન્યાયની 
સાંભાિનાઓની ખોજ જરૂરી છે. 
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