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(૧)  ‘શિક્ષણ સેત ’ લવાજમ કે ડોનેિન શવનાન ું દ્વિમાસિક  

      ઓનલાઈન ઈ-મેગેશિન છે.   

(૨)  િેરણાિાયી અને જીવન ઉપયોગી લેખો, મૌશલક કાવ્યો,  

      વાતાષઓ, િેરક િસુંગો, જાણવા જેવ ું,  ઉખાણાું, કોયડા,  

      િાળાઓમાું થતી શવિેર્ િવૃશતઓ, ફોટોગ્રાફ્સ,  

      અિેવાલ, શ ત્રો વગેરે મોકલી િકો છો.  

(૩) મોકલેલ શવગતો પરત કરાિે નશિ, તેથી એક નકલ  

     પોતાની પાસે રાખીને મોકલવી.  

(૪) કૃશતના સ્વીકાર /અસ્વીકારનો શનણષય સુંપાિક મુંડળનો  

     રિેિે.  

(૫) લેખકના શવ ારો સાથે તુંત્રી સિમત છે તેમ માનવ ું  

     નશિ.  

(૬) આપના સૂ નો, િ ભેચ્છાઓ અને િશતભાવો અમારા  

      માટે અમૂલ્ય છે. આપના લેટરિેડ પર  ોક્કસ મોકલો. 

(૭) તમામ કૃશતઓ MS-Wordમાું શ્ર શત ફોન્ટમાું ટાઈપ કરી      

      ઈ-મેલ િારા મોકલવી. 

(૮)  આપેલ શવગતોની પૂરક માશિતી શવડીયો, ઓદડયો કે  

      અન્ય સ્વરૂપે બ્લ  રુંગની linkમાું િિે. તેના પર શક્લક    

      કરવાથી જોઈ િકાિે.  

(૯) ‘શિક્ષણસેત ’ના તમામ અુંકો આ બ્લોગ પર  

https://sanjaykoriya.wordpress.com જોઈ િકાિે.  
 

લખે અન ેપત્રવ્યવિાર માટ ે 

શિક્ષણસતે  કાયાષલય  

ઈ-મેલ : sanjay.koriya@yahoo.com 

 

૨  શિ ક્ષ ણ સે ત       

‘શિક્ષણસેત ’ શવિે થોડ ુંક... 

૧. તુંત્રી સ્થાનેથી ...................................................૩  

 

૨. ડૉ. આુંબેડકરના િસુંગો ...........................................૪ 

 

૩. ડૉ. બાબાસાિેબ આુંબેડકરજી: એક શવરલ વ્યશક્તત્વ ....... ૫ 

 

૪. મશિલા સિશક્તકરણમાું ડૉ.બાબાસાિેબના શવ ારો .........૭ 

 

૫. ડૉ. આુંબેડકર : પદરશ્રમ િારા માનવમૂલ્યોની કેળવણી ......૮   

 

૬. ડૉ.આુંબેડકર : ગ જરાત સાથેનો ઋણાન બુંધ ................૧૦ 

 

૭. ડૉ. બાબાસાિેબ આુંબેડકર મારી નજર ે.....................૧૨  

 

૮. કાવ્યજગત......................................................૧૩ 

 

૯. ક્ાુંશતકારી સમાજ સ ધારક  ડૉ. બાબાસાિેબ આુંબેડકર.....૧૪ 

 

૧૦.શિક્ષણ અને ટેક્નોલૉજી સમા ાર ...………........….૧૬ 

 

૧૧. કમષશનષ્ઠ મિામાનવ…...............………........….૧૭ 

 

૧૨. કાવ્યજગત....................................................૧૮ 

 

 

 

 

 

 િરકે મિાન ભલૂના મૂળમાું અશભમાન છ પાયલે ું િોય છે.  

અન ક્મશણકા 

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

https://sanjaykoriya.wordpress.com
mailto:sanjay.koriya@yahoo.com


  

  

શિય વા ક શમત્રો,  

 ડૉ. ભીમરાવ આુંબેડકરની જીવન િત્યેની દફલસૂફીમાું ભગવાન 

બદુ્ધ, કબીર, મિાત્મા ફુલે અન ેિાિ  મિારાજની અસર જોવા મળ ે છે. 

શિક્ષણએ માત્ર સામાશજક ગશતિીલતા વધારત ું નથી પરુંત  ત ે

આધ શનકીકરણના િરવાજા ખોલી આપે છે. તેઓ માનતા િતા કે બશિષ્કૃત વગો માટ ેશિક્ષણ એક 

ઉદ્ધારક સાધન અને મિત્વની જરૂદરયાત છે. તેઓ માનવ િક્કો, માનવ ગૌરવ અને સમાન 

શિક્ષણના શિમાયતી િતાું. તેઓએ સમાજનાું ક ડાયેલાું, બશિષ્કૃતો અને સ્ત્રીઓના શિક્ષણ માટ ે

મિારાષ્ટ્રમાું શવશવધ િૈક્ષશણક સુંસ્થાઓ સ્થાપી િતી. જેમાું સિદ્ધાર્થ કોલેજ, શમશલન્િ કોલેજ અન ે

અન્ય િાળાઓ તેમજ છાત્રાલયોનો સમાવેિ થાય છે. છેવાડાનાું માનવી સ ધી શિક્ષણને લઈ 

જવા માટે તેઓએ રાષ્ટ્રવ્યાપી િ ુંબેિ  લાવી િતી.  સ્વતુંત્ર ભારતના બુંધારણના ર શયતા ડૉ. 

ભીમરાવ આુંબેડકરે પછાત વગો, અસ્પૃશ્યો અને સ્ત્રીઓનાું િક્કો અને શિક્ષણ માટે નોંધપાત્ર 

િયત્નો કયાષ. તેઓએ જીવન ઉદ્ધારણ માટે ત્રણ બાબતો પર અશત ભાર મૂક્યો છે – શિક્ષણ િાપ્ત 
કરવ ું, લોક આુંિોલન  લાવી સુંઘર્ષ કરવો અને સુંગદિત થવ ું. આુંબેડકરના મત અન સાર કોઈપણ 

વ્યશક્તએ પોતાના િક્ક માટે લોકોને શવ શલત કરતાું પિેલા શિક્ષણ િાપ્ત કરવ ું જોઈએ અને 

ત્યારબાિ પોતાના ન્યાય માટે લોકોને સુંગદિત કરો. શવશવધ સભાઓ, િવ નો અને પદરર્િોમાું 

અસ્પૃશ્ય ય વાનોની સામાશજક છબી અને શસ્થશત સ ધારવા િોત્સાિન આપ્ય ું છે.  

 આ િેિના લાખો લોકો માટ ેડૉ. આુંબેડકર માત્ર સ્વતુંત્ર ભારતના બુંધારણના ઘડવૈયા જ 

બની રહ્ાું છે. તેઓના શિક્ષણ અને સ્વાતુંત્ર્ય અુંગેના શવ ારો િત્યે સવણો માધ્યમો ક્યારેય 

સુંવેિન રહ્ાું નથી. તેમની િૈક્ષશણક શવ ારધારાની સ્વતુંત્ર રીત ે  ાષ થવી જોઈએ અને ભારતીય 

શિક્ષણ પદ્ધસિમાાં તેનો અમલ પણ કરવો જોઈએ.                   - ડૉ. સુંજય કોદરયા 

સ્થાપક /તુંત્રી 

ડૉ. સુંજય કોદરયા  
(M.A., M.Ed., Ph.D.) 

(જસિણ) 

મો. ૯૮૯૮૦૦૧૯૮૨ 
 

 

 

સુંપાિકો  

 ડૉ. મયૂર ભમ્મર  

 કશપલ સતાણી 

 રમેિ ુંદ્ર મ શલયા 

 
 

પરામિષકો  

ડૉ. અત લ વ્યાસ 

શ્રી જીતેન્દ્ર પાઢ 
 

  લખે અન ેપત્રવ્યવિાર માટ ે 
 

શિક્ષણસતે  કાયાષલય  
િદરકૃષ્ણ નગર-૨, 

ગુંગાભ વન શવસ્તાર,  

મ ું. જસિણ, શજ. રાજકોટ 

ઈ-મેલ: 
sanjay.koriya@yahoo.com 
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ગ ણવિા કોઈ સુંયોગ નથી, ત ેસારી શનયત, ધગિ અન ેબદુ્ધિમાનીનુું પદરણામ છે.   

તુંત્રી સ્થાનેથી  
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શનખાલસ આુંબડેકર 
 

 આુંબેડકરના શપતાજીની એવી ઈચ્છા અન ેલાગણી િતા 

કે ભીમરાવ કોલજેના છેલ્લા વર્ષમાું િથમ વગષમાું ઉતીણષ થવો 

જોઈએ. પરુંત  ભીમરાવ િથમ વગષમાું ઉતીણષ ના થયા. તઓેને 

િથમ વગષ ગ માવવો પડ્યો તેન ું ભારોભાર િ :ખ થય ું અને મનમાું 

વસવસો રિી ગયો . 

 પાછલાું વર્ોમાું આુંબેડકરે પોતાના શપતાજીની જિેમત, 

ખુંત અને કડક શિસ્ત શવિે એક વાર કિેલ ું. 

 ‘મારા શપતાન ું ઘડતર લશ્કરી શિસ્તમાું થયેલ ું િોવાથી 

અમારા સૌ કોઈ ઉપર એમણ ે કડક શિસ્ત લાિી િીધી િતી. મન ે

આવી જબરિસ્તીનો ભારે કુંટાળો આવતો.’ 

 સવારના પાું  વાગે તો સૌ કોઈએ જાગીને પોતાની 

પથારી ઉિાવી લેવી પડતી. એવ ું જ સાુંજની િાથષનાન ું િત ું. 

સાુંજની પાદરવાદરક િાથષનામાું ગેરિાજર રિેવાની કોઈ ચિુંમત ન 

કરે.  

 પણ મને લાગે છે ક,ે મારા શપતાની યોજના િમાણે જ 

જો મેં કોલેજના છેલ્લા વર્ષનો અભ્યાસ કયો િોત તો મ ુંબઈ 

શવશ્વશવદ્યાલયમાું મારો િથમ વગષ કોઈ િૂુંટવી િક્ત નિીં. મારું 

પદરણામ  ોક્કસ સારું આવત. મારા જેવા મિેનત  શવદ્યાથી માટ ે

તે વાત અસુંભવ પણ નિોતી.  

 શપતાની કડપ અને કડકાઈ એ સમયે િ ું સમજી િક્યો 

નિોતો. એટલે િત્યકે બાબતને ટાળવાનો િયાસ કરતો. મારા 

શપતા મારા વલણથી નારાજ થતા અને મનોમન મૂુંિાયા કરતા. 

 અત્યાર ે મને લાગે છે કે પરીક્ષામાું સારું પદરણામ ના 

આવ્ય ું એને માટે િ ું અને મારી  બેદફકરાઈ જ જવાબિાર છે. 

શિ ક્ષ ણ સે ત    ૪  

આત્મશવશ્વાસ રાખો કે તમે પથૃ્વી ઉપર સૌથી વધ  મિત્વની વ્યશક્ત છો. 

ડૉ. આુંબડેકરના િસુંગો  

િીશત ભટ્ટ 

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

ઈમાનિારી   

 આ બનાવ ૧૯૪૩નો છે. બાબાસાિેબ આુંબેડકર ને 

વાઈસરોય કાઉશન્સલ તરીકે િાખલ કરી મજ ર મુંત્રી બનાવ્યાું 

સાથે સાથે PWD( પશબ્લક વકષ દડપાટષમેન્ટ) ની કામગીરી પણ  

સોપવામાું આવી. આ ખાતાન ું બજેટ કરોડોમાું િત ું માટ ે ત ે

વખતે બીજા કોન્રાક્ટરો તેન ેલેવાની પડાપડી કરતાું િતાું.  

 દિલ્િીના એક િેકેિારે પોતાના દિકરાને બાબાસાિેબના 

દિકરા યિુંવતરાય પાસે મોકલ્યો અને બાબાસાિેબ દ્વારા આ 

િેકો લેવા માટે પોતાને પાટષનર બનાવવા અને ૨૦ થી ૨૫% 

કમીિન પણ આપવાની લાલ  ભયો િસ્તાવ મોકલ્યો. 

યિુંવતરાય િેકેિાર ના દિકરાની વાત માનીને પોતાના શપતા પાસ ે

આ સુંિેિો આપવા પિોં ી ગયા.  

 આખી વાત સાુંભળી ત્યારે સત્યતાને વરલેા અને 

પોતાની ફરજન ે વફાિારીથી શનભાવનારા આુંબેડકર ગ સ્સે 

ભરાયાું અને પોતાના દિકરાને કડક િબ્િોમાું સુંભળાવી િીધ ું, ‘િ ું 

અિીં ફક્ત સમાજના ઉધ્ધાર માટે બેિો છ ું. મારા સુંતાનોને 

પાળવા અિીં નથી બેિો આવી લોભ લાલ  મને મારા ધ્યેયથી 

ડગાવી નિીં િકે.’ અન ેતે જ રાત્રીએ પોતાના દિકરાને ભૂખ્યા 

પેટે જ મ ુંબઈ મોકલી િીધો િતો.   

- િીશત જે. ભટ્ટ - નવસારી  



  

     ૫  શિ ક્ષ ણ સે ત   

ડૉ.ભીમરાવ રામજી આુંબેડકરનો જન્મ ૧૪ એશિલ, 

૧૮૯૧ના રોજ મિ , મધ્ય િિેિમાું એક મિાર ક ટ ુંબમાું થયો િતો. 

તેમના શપતા રામજી માલોજી સક્પાલ અન ેમાતા ભીમાબાઈ િતા. 

શપતા શમશલટરીમાું સ બેિારના િોિા પર િતા. તેમના શપતાની અટક 

સક્પાલ િતી. તેઓ મૂળ મિારાષ્ટ્રના રત્નાશગરી શજલ્લાના 

આુંબાવાડે ગામના િતા. તેથી શનિાળમાું તેમની અટક આુંબાવડકેર 

રાખવામાું આવેલી. પરુંત  શનિાળના એક શિક્ષકે તેમની અટક 

આુંબેડકર કરી િતી. િારુંશભક શિક્ષણ માટે ભીમરાવને મિારાષ્ટ્રના 

ડાપોલી કસ્બામાું આવેલ શવદ્યાલયમાું અત્યુંત કદિનાઈથી િવેિ 

મળ્યો િતો. અસ્પશૃ્યતાના લીધ ે તેઓએ ઘણું જ સિન કરવ ું પડ્ય ું 

િત ું. ભીમરાવે િાઇસ્કૂલન ું શિક્ષણ મ ુંબઈની એલ્ફીન્સ્ટન 

િાઇસ્કૂલમાું લીધ ું અને ૧૯૦૭માું મેદરકની પરીક્ષા પસાર કરી. 

મેદરક પાસ થયા પછી ભીમરાવના લગ્ન "રામી" નામની બાળા સાથે 

થયા િતા. ભીમરાવના કોલેજ શિક્ષણ માટે વડોિરાના મિારાજા 

સયાજીરાવ ગાયકવાડે સ્કોલરિીપ આપતા મ ુંબઈની િખ્યાત 

એલ્ફીન્સ્ટન કોલેજમાું િાખલ થયા. ૧૯૧૨માું અુંગ્રેજી મ ખ્ય શવર્ય 

સાથે મ ુંબઈ ય શનવસીટીની બી.એ.ની પરીક્ષા પસાર કરી. વડોિરાના 

મિારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડે ભીમરાવની શનમણક રાજ્યના 

લશ્કરમાું એક લશ્કરી અશધકારી તરીકે કરી. વડોિરામાું ય વાન 

ભીમરાવે આભડછેટનાું લીધે ખૂબ જ િેરાન થવ ું પડ્ય ું િત ું. ૦૨ 

ફેબ્ર આરી, ૧૯૧૩ના રોજ શપતાન ું અવસાન થતા નોકરીને 

શતલાુંજશલ આપવી પડી િતી. આ સમયે વડોિરાના મિારાજા શ્રી 

સયાજીરાવ ગાયકવાડ કેટલાક તેજસ્વી અછૂત શવદ્યાથીઓને પોતાના 

ખ ે, ઉચ્  અભ્યાસ માટે, અમેદરકા મોકલવા માુંગતા િતા. 

ભીમરાવની એ માટે પસુંિગી થઈ. આમ ૧૯૧૩ના જ લાઈનાું ત્રીજા 

અિવાદડયામાું ભારતનો એક અછૂત શવદ્યાથી શવદ્યાના ગિન શિખરો 

સર કરવા ન્ય યોકષ પિો ી ગયો. અમેદરકાની િખ્યાત કોલશમ્બયા 

ય શનવર્સષટીમાું ભીમરાવે ખુંતપૂવષક અભ્યાસ િર કયો.  

પદરશ્રમથી જ સફળતા મળે છે, શવ ાર કરવાથી નિીં.  

ડૉ. બાબાસાિેબ આુંબડેકરજી: એક શવરલ વ્યશક્તત્વ 

ડૉ.મય ર વી. ભમ્મર 

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

અભ્યાસના પદરપાક રૂપ ે ભીમરાવે 'િા ીન ભારતીય 

વ્યાપાર' શવર્ય ઉપર મિાશનબુંધ લખી ૧૯૧૫માું કોલશમ્બયા 

ય શનવસીટીની એમ.એ.ની ઉચ્  પિવી િાપ્ત કરી. ત્યાર બાિ 

૧૯૧૬ માું એમણ ે પીએ .ડી. માટે 'શબ્રટીિ ભારતમાું મ લ્કી 

અથષવ્યવસ્થાનો શવકાસ' શવર્ય ઉપરનો મિાશનબુંધ કોલશમ્બયા 

ય શનવસીટીને રજૂ કરી અન ે સવોચ્  એવી પીએ .ડી.ની ડીગ્રી 

મેળવી. 

૧૯૧૬માું તેઓએ લુંડનમાું  કાયિાનો અભ્યાસ િર 

કયો. ઇંગ્લેન્ડથી પાછા આવ્યા પછી તેઓ વડોિરા નોકરી માટે 

ગયા. મિારાજા ગાયકવાડે આુંબેડકરની શનમણક વડોિરા રાજ્યના 

મીલીટરી સેકે્ટરી તરીકે કરી. પરુંત  મ શ્કેલીઓ, આભડછેટ અન ે

અપમાનોના લીધે તઓેએ વડોિરાને તેમણ ે છેલ્લી સલામ કરી 

શવિાય લીધી. ૧૯૧૮માું મ ુંબઈની શસડનિામ કોલજેમાું તેઓ 

િોફેસર તરીકે જોડાયા. આર્થષક ભીંસ ઓછી થતા ફરીવાર તેઓ 

ઇંગ્લેન્ડ ગયા અન ે કાયિાનો તથા અથષિાસ્ત્રનો અભ્યાસ  ાલ  

રાખ્યો.  

તેમની ઇંગ્લેન્ડની સફર પિેલા તેમના પત્ની રમાબાઈએ 

૧૯૨૦માું એક બાળકને જન્મ આપ્યો. જેન ું નામ યિવુંત 

રાખવામાું આવ્ય ું. બીજા બે સુંતાનો થયા પરુંત  તે જીવી િક્યા 

નશિ. ૧૯૨૩માું ડૉ. આુંબેડકર બેદરસ્ટર થયા. આજ વખતે 

ડૉ.આુંબેડકરન ે તેમના મિાશનબુંધ "રૂશપયાનો િશ્ન" એ શવર્ય 

ઉપર લુંડન ય શનવસીટીએ "ડૉક્ટર ઓફ સાયન્સ"ની ઉચ્  ડીગ્રી 

એનાયત કરી. જૂન ૧૯૨૮માું તેઓ મ ુંબઈની ગવમેન્ટ લો 

કોલેજમાું િોફેસર તરીકે જોડાયા તેઓ કાયિાના અભ્યાસમાું 

શનપ ણ િતા. આ સમયે "સાયમન કશમિન"ન ે મિિરૂપ થવા 

શબ્રટીિ ભારતમાું જ િી જ િી િાુંતીય સશમશતઓની ર ના કરવામાું 

આવી. ૦૩ ઓગસ્ટ, ૧૯૨૮માું સરકારે ડૉ.આુંબેડકરન ેમ ુંબઈની 

કશમટીમાું નીમ્યા. મ ુંબઈની ધારાસભામાું અને બિાર જાિેર 

સભાઓમાું ડૉ.આુંબેડકરનો અવાજ ગાજવા લાગ્યો.  



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૬  

 ૦૬ દડસેમ્બર, ૧૯૩૦માું ભારતના વાઈસરોય તરફથી 

ગોળમેજી પદરર્િમાું િાજર રિેવા ડૉ.આુંબેડકરને આમુંત્રણ મળ્ય ું. 

આ પદરર્િમાું ડૉ.આુંબેડકરે ભારતના અછૂતોના િશ્નોની શવિિ 

અને તલસ્પિી રજૂઆત કરી તેમણે ખાસ કરીને અછૂતોના 

રાજકીય અન ેસામાશજક િક્કો માટ ેશબ્રટીિ સરકાર પાસ ેબાિેધરી 

માુંગી. ડૉ.આુંબેડકરની રજૂઆતે પદરર્િના િશતશનશધઓ ઉપર 

ઊંડી અસર કરી િતી. ૧૪ ઓગસ્ટ, ૧૯૩૧ના રોજ ડૉ.આુંબેડકર 

અને ગાુંધીજીની િથમ મ લાકાત થઇ િતી. ૦૭ સપ્ટેમ્બર, 

૧૯૩૧ના રોજ લુંડનમાું બીજી ગોળમેજી પદરર્િ મળી અન ેએમાું 

ડૉ.આુંબેડકર અન્ય ભારતીય નેતાઓ સાથે િાજર રહ્ા. 

ડૉ.આુંબેડકરે અછૂતોના ઉદ્ધાર માટે અલગ મતાશધકાર અને અલગ 

અનામત બેિકોની માુંગણી કરી. ડૉ.આુંબેડકર અને ગાુંધીજી વચ્ ે 

આ બાબતમાું િલીલો થઇ અને છેવટ ેઉગ્ર મતભેિ થયા. ગાુંધીજી 

મ શસ્લમો સાથ ેએકમત સાધવામાું શનષ્ફળ ગયા. ડૉ.આુંબેડકર પણ 

તેમની માુંગણીઓમાું મક્કમ રહ્ા. બીજી ગોળમેજી પદરર્િ ભાુંગી 

પડી. બીજી ગોળમેજી પદરર્િમાું ગાુંધીજીનો શવરોધ કરવાથી અને 

તેમની અલગ મતાશધકારની માુંગણીના લીધે ડૉ.આુંબેડકર ઘણા જ 

અશિય થયા.  

સા  ું જ્ઞાન  તેનાથી િરૂ થાય છે, સમાજ સ ધી જાય છે.   

 આમ છતાું ડૉ.આુંબેડકર ભારતના અછૂતોના િશ્નો 

સફળ અને સા ી રીતે રજૂ કરવામાું િશક્તમાન થયા. ૧૪ 

ઓગસ્ટ, ૧૯૩૨ના રોજ શબ્રટીિ વડાિધાને "કોમ્ય નલ 

એવોડષ"ની જાિેરાત કરી. એમાું ડૉ.આુંબેડકરની માુંગણીઓને 

ન્યાય આપવામાું આવ્યો િતો. આ એવોડષના શવરોધમાું 

ગાુંધીજીએ  ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૨, પ ના જેલમાું આમરણાુંત 

ઉપવાસ િર કયાષ. આખાય ે િેિન ું ધ્યાન ડૉ.આુંબેડકર ઉપર 

કેશન્દ્રત થય ું. ગાુંધીજીન ું જીવન ભયમાું િત ું. િેિના નેતાઓ વચ્ ે 

મુંત્રણાઓ થઈ. ડૉ.આુંબેડકરની ગાુંધીજી સાથે મ લાકાત થઇ. 

ગાુંધીજી, ચિુંિ  નેતાઓ અને ડૉ. આુંબેડકર વચ્ ે છેવટ ે ૨૪ 

સપ્ટેમ્બર, ૧૯૩૨માું પ ના કરાર થયા અને સમાધાન થય ું. 

ગાુંધીજીએ ૨૬ સપ્ટેમ્બરે ઉપવાસના પારણા કયાષ.  

  સમતા સમાનતા અને સ્વતુંત્રતા માટે જીવનભર 

િિૂમનાર બાબાસાિેબના િ લામણા નામથી િશસદ્ધ ભારતીય 

બુંધારણના ઘડવૈયા, અથષિાસ્ત્રી અને કાયિાના િકાુંડ પુંદડત, 

િખર િેિભકત, અસ્પૃશ્ય અને મશિલાઓના મ દકતિાતા, 

ભારતરત્ન ડો.ભીમરાવ આુંબેડકર ડાયાશબટીસની બીમારીના 

કારણ ે ૦૬ દડસેમ્બર, ૧૯૫૬ની વિેલી સવારે દિલ્લીમાું 

શ રચનુંદ્રામાું પોઢી ગયા. તેઓને મરણોપરાુંત ભારતના સવોચ્  

નાગદરક પ રસ્કાર ભારત રત્નથી ૧૯૯૦માું નવાજવામા આવ્યા 

િતા. 

"અમે છે િદરયો  

અમને અમારું કૌિલ ખબર છે 

જે તરફ નીકળી જિ    

ત્યાું જ રસ્તો બનાવી લઈિ ."  

  

 -  આશસસ્ટુંટ િોફસેર (મનોશવજ્ઞાન) 

 ગવમને્ટ આટષસ કોલજે, રાણાવાવ (પોરબુંિર)  

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત   ૭  

 ડૉ. બાબાસાિેબ સ્ત્રીને સમાજન ું આભૂર્ણ ગણાવતા 

િતા. તમેના મતે કોઇપણ સમાજના ઉત્ થાન અને પતનની 

પરાિીિી તેસમાજના નારીના ઉત્ થાનથી નક્કી કરી િકાય છે. માટ ે

જ તમેણે ભારતીય સમાજ વ્ યવસ્ થામાુંસ્ત્રીઓની જે પિ વત િિા 

જોઇ, અન ભવી તેનાથી દ્રશવત થઇ તેમની મ દકત માટે આજીવન 

લડત  લાવતા રહ્ા. એટલ ું જ નશિ બુંધારણીય કાયિાઓ દ્વારા 

પણસ્ત્રીઓને રક્ષણ આપી સ્ત્રીઓની મ દકત માટ ે સમાનતા અને 

સ્ વતુંત્રતા માટે શિન્ િ  કોડ શબલની ર ના કરી. ભારતમાું મશિલા 

મ દકતના મિાલ ી મિાત્ મા જયોશતરાવ લેલેના અન યાયી એવા ડો. 

આુંબેડકર પણ નારી મ દકતના િખર શિમાયતી બની રહ્ા િતાું. 

પોતાની તુંિ રસ્ તીની પરવા કયાષ વગર રાત દિવસ જોયા વગર િબળ 

પદરશ્રમ કરી તૈયાર કરેલા શિન્ િ  કોડ શબલનો કરૂણ રકાસ થયો. 

શિન્ િ  સમાજને એક સુંશિતાએ સાુંકળવાન ું તમેન ું સપન ું ભાુંગી 

પડય ું. શિન્ િ  કોડ શબલની પીછેિિથી બાબાસાિેબ ખૂબ વ્ યશથત 

થયા અને નારી મ દકતના યજ્ઞમાું પોતાના િધાનપિની આિ શત 

આપી િીધી. 

 ડો.આુંબેડકરના સમગ્ર જીવનને યિ આપે તેવ ું એક કાયષ જે 

તેમની િયાતીમાું ચિુંિ  રૂ  ૂસ્તોએ ન થવા િીધ ું, તે ચિુંિ  કોડ શબલ 

િત ું. ડૉ.આુંબેડકર ે ચિુંિ ઓના તમામ દરવાજોને એક જ કાયિામાું 

ગૂુંથી લેવા ચિુંિ  કોડ શબલ બનાવ્ય ું િત ું. કાયિાિધાન તરીકેન ું તમેન ું 

આ કાયષ બુંધારણના મ સ્દા કરતાું વધ  મૌશલક અને મિત્વન ું િત ું. 

 સ્ત્રી-સમાનતા અને સ્ત્રી અશધકારોના પ રસ્કતાષ એવા ડો. 

આુંબેડકરે આ શબલમાું ચિુંિ  સ્ત્રીઓને અનેક અશધકારો આપ્યા 

િતા. જેમાું પ ત્રીને શપતાની શમલકતમાું સમાન શિસ્સો, 

લગ્નશવચ્છેિ તથા િિક લવેાનો અને વારસ નીમવાનો અશધકાર 

સ્ત્રીને આપવામાું આવ્યો િતો. ડો.આુંબેડકર ચિુંિ  કોડ શબલને 

નાગદરક સુંશિતા (શસશવલ કોડ)ન ું એક પગશથય ું માનતા િતા. તમેના 

શબલનો સમગ્ર િેિમાું ભારે શવરોધ થયો. ડો. રાજેન્દ્રિસાિે પણ 

જીવન શવકાસનો મળૂ મુંત્ર છે — અભય.  

શબલનો શવરોધ કયો. એટલે આ શબલ પસાર ન થઈ િકતાું ૧૧મી 

ઓકટોબર ૧૯૫૧ના રોજ ડો. આુંબેડકર મુંત્રીમુંડળમાુંથી 

રાજીનામ  આપ્ય ું.  

 ભારતન ું બુંધારણ સ્ત્રીઓને ફક્ત સમાનતા જ આપત ું 

નથી; પરુંત  મશિલાઓની તરફેણમાું તે રાજયને સમથષ બનાવે છે. 

જેથી તે મશિલાઓને સામાશજક આર્થષક, શિક્ષણ અને રાજકીય 

ક્ષેત્રમાું થતા ગેરલાભો માટ ેસકારાત્મક અલગ પગલાું અપનાવે.  

 બુંધારણની કલમો- 14, 15, 15 (3), 16, 39 (એ), 

39 (બી), 39 (સી) અને 42 આ અુંગે  ોક્કસ મિત્વ આપવામાું 

આવ્ય ું છે. 

 સ્ત્રીઓ માટે કાયિા સમક્ષ સમાનતા (કલમ ૧૪ ) 

 રાજ્ય  કોઇ નાગદરક શવરૂદ્ધ ફક્ત ધમષ, જાશત, જ્ઞાશત, જાશત, 

જન્મ અથવા જન્મસ્થળ ના  આધારે ભેિભાવ ન રાખે. 

(કલમ ૧૫-૧) 

 રાજ્ય સરકારે મશિલાઓ અને બાળકોની તરફણેમાું કોઇ 

ખાસ જોગવાઇઓ કરવી (કલમ ૧૫ (૩)) 

 તમામ નાગદરકો માટ ે સમાન તક, રોજગારી અથવા રાજ્ય 

સરકાર િેિળની કોઈ ઓફીસમાું શનમણકની બાબતમાું(કલમ 

૧૬) 

 સ્ત્રી-પ રર્ બન્નેને સમાન ધોરણે આજીશવકાના પૂરતા 

સાધનો/સિાય  મળે (કલમ ૩૯ (એ)):  અને “સમાન કામ-

સમાન વેતન” (કલમ ૩૯(ડી))  આવી અનેક જોગવાઇઓ 

દ્વારા સ્ત્રીઓના અશધકારોન ું રક્ષણ કય ું િત ું.  

 

  - શિક્ષક, ભાક્ષી –1 િાથશમક િાળા, ભાક્ષી,  

 તા. રાજ લા, શજલ્લો અમરલેી 

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

મશિલા સિશક્તકરણમાું ડૉ.બાબાસાિેબના શવ ારો  

રાજેિ િજાપશત 



  

     ૮  શિ ક્ષ ણ સે ત  

સુંસ્કશૃત એટલ ેગ ણશવકાસ, સશિષ્ણતા અન ેધમાષ રણ.  

ડૉ. આુંબડેકર : કિોર પદરશ્રમ દ્વારા માનવમલૂ્યોની કેળવણી 
િવીણભાઇ ક.ે મકવાણા  

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

        “શિશક્ષત બનો, સુંગદિત બનો, અને સુંઘર્ષ કરો “ આ સૂત્ર 

આપનાર  સમગ્ર શવશ્વના મિામાનવ એટલે ડૉ.ભીમરાવ બાબા 

સાિેબ આુંબેડકર. તેમણે તા ૧૧/૯/૧૯૩૮ રશવવારે પૂણે ખાતે 

યોજાયેલા શવદ્યાથી સુંમેલનમાું આપેલ િવ ન આપણને સૌને 

કેળવણી શવર્યક તેમના શવ ારોથી િરેણા આપે છે.  

      “મારું જીવન તો િાલમાું ગામડાુંમાું વસતા અભણ અને 

જ લમ – અત્યા ારથી ત્રસ્ત થયલેા લોકોની ફદરયાિો સાુંભળીને 

તેમન ું સ ખિ શનવારણ કરવાની ચ ુંતામાું પસાર થઇ રહ્ ું છે. તનેા 

કારણ ે શવદ્યાથી વગષ તરફ જોઇએ તેટલ ું ધ્યાન આપવાનો મને 

અવસર મળતો નથી. તેથી િ ું શવદ્યાથીઓ તરફ િ લષક્ષ સેવી રહ્ો છ ું 

એવી વાત કેટલાક લોકો ફેલાવી રહ્ાું છે. મારે મન સિાય 

શવદ્યાથીઓન ું શિત સમાયલે ું છે. પ સ્તકો મારે મન વ્યસન. કોઇપણ 

એક કાયષ વ્યવશસ્થત રીતે પાર ના પાડવ ું અને બીજા અનેક કામોમાું 

િાથ નાુંખવો યોગ્ય નથી. િ ું રાજકારણ – સમાજ કાયષમાું પરોવાયો 

છ ું. છતા આજીવન  શવદ્યાથી જ છ ું. તથેી શવદ્યાથી જ શવદ્યાથીનો 

શવરોધી કેવી રીતે રિી િકે ? મારે જરૂરી અભ્યાસ માટે વારે ઘડીયે 

પ સ્તકો ખરીિવાન ું િેવ ું છે. મારી િાખને કારણ ેમ ુંબઇની કોઇપણ 

પ સ્તકની િ કાનમાુંથી િ ું પ સ્તક ઉધાર લાવી િક ું છ ું . મારા તરફ 

અસ્પૃશ્યતા એટલી િતી કે મારી સાથે કોઇ વાત કરવા પણ તયૈાર 

ન િત ું.  મને સારી કુંપની જોઇતી િતી છેવટે મેં પ સ્તકોને મારા 

શમત્ર બનાવી િીધા.”  આ િિષ બાબાસાિેબન ું િત ું.  

તેઓ કહ્ ું કે, “આજના જીવનસુંઘર્ષની લડાઇમાું આગળ વધલેા 

લોકો કરતાું આપણે જો પાછા પડીિ ું તો આપણી સ રક્ષા નિીં રિે, 

કારણ કે આજે શવશવધ સ્થાન પર આગળ પડતા લોકો જ બેિા છે. 

માત્ર બી.એ. પાસ થવાથી તમન ેનોકરી મળિ ેનિીં. માત્ર બદુ્વદ્ધનો 
િભાવ પાડી સફળ થવાિે નશિ. તમે જે શિક્ષણ મળેવ્ય ું છે તનેા 

મૂલ્યોથી નવ શનમાષણ કરવ ું પડિે. અભણ મા-બાપના પેટ ેજન્મ 

લઇને જો બી.એ. થાવ તો અશભમાન રાખિો નશિ. 

આપણી ફરજન ું ભાન રાખીને ધગિથી ભણો. િ ું સૌિથમ 

બેદરસ્ટર થઇને આવ્યો ત્યારે મિારડા બેદરસ્ટર એવ ું કિીને મને 

િીન ગણતા િતા. મેં મારી યોગ્યતા સાશબત કરીન ેતેમના મોંઢા 

બુંધ કરી િીધા િતા. જ્યારે આપણે સોનાના મૂલ્ય જેટલ ું કાયષ 

કરીિ ું, ત્યારે ઇતર વગષના લોકો તે કાયષને કશથરના મૂલ્ય જેટલ ું 

આુંકિે. આપણે કોઇ પણ કાયષ જ્યારે તેમના કરતા સો ઘણું સારું 

અને સા  ું કરીિ ું ત્યારે તમેની બરાબરીમાું આપણી ગણતરી થિ.ે 

આ બધ ું કરવા સારું આપણામાું ભરપરૂ આત્મશવશ્વાસ શનમાષણ 

કરવાની જરૂર છે.” 

 “આપણે આત્મશવશ્વાસ ગ માવ્યા વગર કામ કરવ  

જોઇએ. જેમ ક સ્તી રમવા માટ ેઅખાડામાું ઉતરલેો પિેલવાન 

જો સામાવાળા પિેલવાનની જાુંઘ પર થાપ મારીને કરાતા 

િોંકારા પડકારાથી ગભરાઇ જાય તો તેનાથી કાુંઇ જ ન થઇ િક.ે 

િ ું જે કરીિ તે થઇને જ રિેવાન ું છે. અથાષત્  કે િ ું બધ ું 

આત્મશવશ્વાસથી કિેતો િોઉં છ ું. મારું આવ ું કિેવાથી કેટલાુંક 

લોકો મને અિુંકારી કિી મારી ચનુંિા કરતા િિે, પણ આ િ ું મારા 

આત્મશવશ્વાસને આધારે કિ ું છ ું . િ ું પણ તમારી જેમ એક 

મિારબાઇના પેટે જન્મ્યો છ ું. ગરીબીની દ્રશિએ શવ ારીએ તો 

આજના ગરીબોમાું યે ગરીબ શવદ્યાથી કરતા તે વખતે મને કોઇ 

સારી સગવડ અથવા ઇતર અન કૂળતા નિોતી. મ ુંબઇના 

ડેવલપમેન્ટ દડપાટષમેન્ટની  ાલીમાું િસ લેટ લુંબાઇ અને િસ લેટ 

પિોળાઇની એ ખોલીમાું મા – બાપ ભાઇઓ સાથે રિીને એક 

પૈસાન ું ઘાસતેલ વાપરીને અભ્યાસ કયો છે. એટલ ું જ નિીં પણ 

અનેક સગવડો અને સુંકટોનો સામનો કરીને જો િ ું આટલ ું કરી 

િક્યો િોય તો તમન ેઆજે ઘણી સાધન સામગ્રી મળી છે. તમે 

તેનો ઉપયોગ કરી અિક્યને િક્ય બનાવો. કોઇ પણ માણસ 

સતત કિોર પદરશ્રમ અને મિેનતથી પરાક્મી અને બ શદ્ધિાળી 

બની િકે છે. િ ું જ્યારે શવદ્યાથી અવસ્થામાું ઇંગ્લેન્ડ િતો ત્યારે 



  

     ૯  શિ ક્ષ ણ સે ત  

જે અભ્યાસક્મ આિ વરસે પરૂો થતો િતો તે અભ્યાસ મેં બે વર્ષ 

અને ત્રણ મશિનામાું સફળતાથી પરૂો કયો િતો. તેના માટે માર ે

રોજના  ોવીસ કલાકમાુંથી અઢાર કલાક અભ્યાસ કરવો પડ્યો 

િતો. આજે પણ મારે ખ રિી પર રોજના વીસ કલાક કામ કરવ ું 

પડે છે. આજના ય વાનોને વ્યસનમાું ડૂબેલા જોઉં છ ું ત્યારે નારાજ 

થાવ ું છ ું . મને તો આ પાછલી ઉંમરે પણ કોઇ વ્યસન અભ્યાસ માટ ે

કરવ ું જરૂરી લાગત ું નથી. આત્મશવશ્વાસ એ એક િૈવી િશક્ત છે.” 

 તેઓએ કિોર પદરશ્રમ શવરે્ કહ્ ું કે, “માત્ર નવી પિવી 

મેળવવાથી જ્ઞાન કે અન ભવ મળતો નથી. પિવી એ કોઇ જ્ઞાન 

નથી. શવશ્વ શવદ્યાલયોની પિવીઓ અને બ શદ્ધમતાની વચ્ ે કોઇ 

સુંબુંધ નથી. શવદ્યાથીએ સમજી લેવ ું જોઇએ કે આપણે બી.એ. 

પાસ થઇ ગયા એટલ ેઆગળ ભણવાન ું કિ ું બાકી રિેત ું નથી એમ 

માનવ ું નશિ. સતત જ્ઞાન મળેવતા રિેવ ું જોઇએ.” 

 તેઓ  ાદરત્ર્યન ું મિત્ત્વ સમજાવતા કિે છે કે, “માનવીમાું 

જો  ાદરત્ર્ય, નૈશતકતા ન િોય તો િાપ્ત કરેલી તમામ શવદ્યા ફોગટ 

જાય છે. શવદ્યા તલવારની ધાર જેવી છે પણ એનો સઘળો આધાર 

તેને ધારણ કરવાવાળા પર અવલુંશબત છે. કારણ કે અભણ માણસ 

કોઇને છેતરતો નથી. કોઇને કેમ છેતરવા એની તેને સમજ પડતી 

નથી. આપણે ભણેલા – ગણેલા લોકો પાસે બીજાને છેતરવાની 

 ત રાઇ કે ય શક્ત- િય શક્ત િોય છે. આમ ભણેલા વ્યશક્તમાું જો 

િીલતા સિા ાર િોય તો તે બીજા માણસ સાથે લબાડાઇ કે 

છેતરામણી કરી િકે નશિ. આમ માણસમાું નૈશતકતાન ું મૂલ્ય શિક્ષણ 

ખૂબ જ મિત્ત્વન ું છે. ભણેલા- ગણેલા નૈશતકતાથી જીવન જીવ ેતે 

ખૂબ જ જરૂરી છે. શવદ્યાના િસ્ત્ર માટ ેિીલતા અને નૈશતકતા ખરો 

આધાર છે.” 

  તેઓએ શવદ્યાથીજીવન અને રાજકારણ શવરે્ આગળ કહ્ ું 

કે, “શવદ્યાથીઓએ શવદ્યાનો ઉપયોગ માત્ર  પોતાના પેટ ભરવા 

પૂરતો ન કરવો જોઇએ. સ્પૃશ્ય સમાજની સરખામણીએ તમારી 

મ શ્કેલીઓ ઘણી વધારે છે. તમારે ભણી- ગણીને પણ અનેક 

જે કવેળ ધન — સુંપશિ ઈચ્છે છે તે અધમ છે.  

મ શ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડિે. બધી રીતે તમારો માગષ કાુંટાળો 

છે.   

કયા ઉપાયથી આ માગષ સિેલો બનાવી િકાય તે તમારે શવ ારવ ું 

પડિે. આપણે બધાએ સુંગિન કરી એકતા ઉભી કરવી પડિે. 

સમાજમાું આ ભેિભાવની નગરીના દકલ્લામાું ક્યાુંક તો શતરાડ 

પડ્યા વગર રિેવાની જ નથી. શવદ્યાથીઓએ વ્યશક્તગત સ્વાથષ 

છોડી સુંગિન ઉભ ું કરવ ું પડિે. વ્યશક્તગત સ્વાથષ છોડી સમાજના 

શિતને ધ્યાન ેલેવ ું જોઇએ. જો આપણ ેએક થઇ કુંઇક કરીિ ું તો 

આપણા સમાજ પર િજારો વર્ોથી થતા જ લમ- અત્યા ારોન ું 

શનવારણ થઇ િકિે. આપણે આપણા િીલ, શિસ્ત, સુંગિન, 

દ્વારા સમાજની ઉન્નશત કરવી જોઇએ.  

 ડૉ. આુંબેડકરન ું જીવન સમગ્ર ભારતમાું જ નશિ પણ 

શવશ્વના કરોડો િશલતો, પીદડતો, વુંશ તો, િોશર્તો માટે દિપક 

સમાન છે. તેમના શવ ારો સમાજને શવકાસના માગે લઇ જાય છે. 

કેળવણીની કેડીયે આુંબેડકરજીન ું જીવન અને શવ ારો શે્રષ્ઠતમ 

માનવમૂલ્યોને ઉજાગર કરે છે.  

 

 - મ ખ્યશિક્ષકશ્રી, આુંગણકા િાથશમક િાળા,  

 તા, મિ વા, શજ, ભાવનગર.  

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 



  

     ૧ ૦  શિ ક્ષ ણ સે ત  

 ભારતીય સુંશવધાનના શિલ્પી ડૉ.બાબાસાિેબ આુંબેડકર 

મૂલ્યશનષ્ઠ, સમાજસ ધારક, િશલત સમાજના મસીિા જ નશિ 

બલકે સમગ્ર માનવજાશતના ઉધ્ધારક એવા મિામાનવ િતા. 

તેઓન ું શવશ્વ નોધનીય િિાન િશલતોના ઉદ્ધાર સમેત કાયિા અને 

અથષિાસ્ત્રની બાબતોમાું રહ્ ું િત ું.તેમણે સ્વપ રર્ાથષથી શવશ્વની 

અગ્રગણ્ય શવશ્વશવદ્યાલયોની સવોિમ િૈક્ષશણક શસશધ્ધઓ, 

પિવીઓ િાપ્ત કરી શવશ્વના આવા ઉચ્ તમ શિખરો મિાસુંઘર્ષ 

સાથે સર કરી શવશ્વમાું આગવી ઓળખ ઉભી કરી િતી. આ ધરતી 

પર એમન ું  સમગ્ર જીવન એક સ ગુંશધત પ ષ્પની જેમ  ારે દિિાએ 

સ વાસને િસરાવી િજામાું િળિળતી જ્યોતની જેમ શ રુંજીવ 

િકાિ પાથરનાર બન્ય ું.  

  કોઈપણ િજાનો ઉદ્ધાર તેના  ાદરત્રવાન િજ્ઞા પ રર્ોના 

પ રર્ાથષ જ થાય છે. બિ રત્ન વસ ુંધરા – ભારતમાતાની આવી 

શવરલ શવભૂશતનો ગ જરાત પણ સાક્ષી રહ્ ું છે. ડૉ.બાબાસાિેબ 

આુંબેડકર નો ગ જરાત સાથે ઘશનષ્ઠ નાતો રહ્ો છે. ગ જરાત 

સાથેનો તમેનો ઋણાન બુંધ જોઈએ. 

 ઇન્ટર (૧૯૦૯)પછીના અભ્યાસ માટ ેવડોિરાના િજાવત્સલ 

રાજવી સયાજીરાવ ગાયકવાડે(ત્રીજા) શિષ્યવશૃિ 

આપી,પદરણામે કોલજે અભ્યાસ-ગે્રજ્ય એિન પણૂષ કય ું. 

 ગે્રજ્ય એટ ભીમરાવ આુંબેડકરને વડોિરામાું જ િથમ નોકરી 

મળી,તા.૨૪ એશિલ ૧૯૧૩ના રોજ તમેની રાજ્યની કાયિા 

કાઉશન્સલ Legislature માું િશતશનશધ તરીક ેશનમણુંક કરી. 

 શવિેિ અભ્યાસ માટે પણ મિારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડની 

શિષ્યવૃશિ િાપ્ત થઇ. પદરણામે તેઓ અમેદરકામાું ઉચ્  

શિક્ષણ િાપ્ત કરી િક્યા િતા. 

 વડોિરા રાજ્ય સાથેના કરારપત્રમાું સાક્ષી તરીક ે સિી કરનાર 

શત્રભોવન જે.વ્યાસ અને અનુંતજી ગોપાલજી જોર્ી પણ 

ગ જરાતી િતાું. 

બાળકો િભ ના પયગુંબરો છે.   

 અમેદરકામાું પણ ગ જરાતી પારસી નવલ એમ.ભથ ે ના 

તેમના શમત્ર થયા અને આ મૈત્રી આજીવન ટકી રિી 

િતી.ગ જરાતી શમત્ર નવલ ભાિેના તેમને અવારનવાર 

આર્થષક સિાય પણ કરતા િતા. 

 અમેદરકાની કોલુંશબયા ય શનવસીટી માુંથી પી.એ .ડી.જેવી 

પિવીઓ િાપ્ત કરી.શિષ્યવૃશિની િરત મ જબ ડૉ.આુંબેડકર ે

વડોિરા રાજ્ય સશ વાલય (કોિી કમ્પાઉન્ડ)માું એકાઉન્ટ 

શવભાગમાું અશધકારી તરીકે નોકરીનો િારુંભ કયો. 

 વસવાટનો શવકટ િશ્ન પણ કામ લાઉ ધોરણે તમેણે પોત ે

િલ કયો એટલ ેકે એિલજી પારસીની વીસીમાું પારસી તરીક ે

રહ્ા,પારસીઓને જાણ થતાું અછૂત આુંબેડકર પારસી વીસી 

વટલાઈ જાય એટલે ત્યાુંથી પણ તેમણે તાત્કાશલક તે જગ્યા 

િ ખી િ િયે ખાલી કરવી પડી.  

  અસ્પૃશ્યતાના આ આકરા અન ભવથી “અશધકારી 

આુંબેડકર” વડોિરાના વડલા ની ે  ોધાર આુંસ એ રડ્યા ! 

તેમાુંથી તેમને સમાજસેવાની ‘સુંબોધી’ સુંિાપ્ત થઇ. 

વડોિરાની ધરતી પર ‘અશધકારી આુંબેડકર’ માુંથી 

‘સમાજસેવી આુંબેડકર’નો આશવભાષવ થયો. 

 સમાજસેવા માટે તેમણે ૧૯૨૪ માું બશિષ્કૃત  શિતકારણી 

સભાની સ્થાપના કરી. તેમાું િમ ખ સું ાલકોમાું સર 

 ીમનલાલ સેતલવડ (અશધપશત) જી.કે નરીમાન રસ્તમજી 

જીનાવાલા (મ ુંબઈ) ગોચવુંિજી ટી. પરમાર (અમરેલી), 

કેિવજી રણછોડજી વાઘલેા (અમિાવાિ), મારવાડી શિક્ષક 

બુંધ ઓ અમરેલીના પણ મ ુંબઈમાું સ્થાઈ, સવે મિાન ભાવો 

ગ જરાતી િતા. 

ડૉ.બાબાસાિેબ આુંબડેકર : ગ જરાત સાથનેો ઋણાન બુંધ 

  અરચવુંિભાઈ ક.ેપટલે   

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 



  

    શિ ક્ષ ણ સે ત    ૧ ૧   

જે માણસ પાસથેી બીજા લોકો સ ખ મેળવી િક ેછે તને ેજ ખરું સ ખ િાપ્ત થાય છે.  

 સ રતના ડૉ.પી.જી.સોલુંકી અને ડૉ.આુંબેડકરની એક જ સમય ે

મ ુંબઈ િાુંત લેજીસ્લેટીવ કાઉન્સીલમાું શનમણુંક થઇ અને 

તા.૧૮-૦૨-૧૯૨૭ ને િ ક્વારે સાથ ે જ િપથશવશધ પણ 

થઇ. ૦૮-૦૫-૧૯૨૭ ના દિવસે અબ્રામા, (વલસાડ)માું આ 

બુંને કાઉશન્સલરોનો સત્કાર કરવામાું આવ્યો િતો. 

સમાજસેવક તરીકે ગ જરાતની ધરતી ઉપર ડૉ.આુંબેડકરન ું આ 

િથમ પિાપષણ િત ું. 

 રાજકોટમાું “જવાબિાર રાજ્ય તુંત્ર “માટેની જનતાની 

માુંગણી સુંિભે  ાલતા આુંિોલન સમયે રાજકોટના િશલતોએ 

ડૉ.આુંબેડકર ને તાર (Wire ) કરી સૌરાષ્ટ્રના િશલતોના 

િશતશનશધત્વ બાબતે રજૂઆત કરવા શનમુંત્રણ આપ્ય ું 

િત ું.ડૉ.આુંબેડકર તા.૧૮-૦૪-૧૯૩૯ ના દિવસે શવમાનમાગે 

રાજકોટ આવ્યાિતા.તેમણે જસાણીના બુંગલે મિાત્મા 

ગાુંધીજી સાથે ૪૫ શમનીટ   ાષ કરી,પરુંત  ગાુંધીજીન ે તાવ 

આવતાું   ાષનો િોર અધ રો રહ્ો .ડૉ.આુંબેડકર રાજવી 

ધમેન્દ્રચસુંિજી અને દિવાન શવરાવાળા  મળ્યા િતા તમેજ 

િશલતોની શવિાળ સભાને રાજકોટ –કેનાલરોડ પાસે સુંબોધી 

િતી. 

 સમગ્ર ભારતમાું ડૉ.આુંબેડકરન ું જીવન દરત્ર પ સ્તક સ્વરૂપે 

િશસદ્ધ કરવાનો યિ અમિાવાિને મળે છે. પ સ્તક : િશલતોના 

બેતાજ બાિિાિ :ડૉ.આુંબેડકર લેખક:ઉકાભાઈ એમ.સોલુંકી 

િકાિક : કરિનિાસ માનચસુંિ લેઉવા  નવય વક મુંડળ

(નવતાડ ,અમિાવાિ)વર્ષ- ૧૯૪૦. 

 મિાગ જરાત િશલત રાજકીય પદરર્િના િમ ખ તરીક ે

ડૉ.આુંબેડકર ૧૫-૧૬ મા ષ,૧૯૪૧ અમિાવાિ આવ્યા 

િતા.પોતાના અશધકાર માટે સૌએ જાગ્રત રિેવાન ું એલાન કય ું 

િત ું. 

   

 

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

 મા ષ-૧૯૫૨ ની રાજ્ય સભાની બેિક માટ ે ડૉ.આુંબેડકર ે

ઉમેિવારી નોધાવી ત્યારે   ુંટાવા માટે િથમ પસુંિગીના 

અઢાર મતની આવશ્યકતા િતી. શવરોધ પક્ષે સવાષન મત ે

સમથષન આપવાનો શનણષય કયો િતો. ગ જરાતના િશલત 

અપક્ષ ધારાસભ્ય ખેમ ુંિભાઈ  ાવડા ( ાણસ્મા –િારીજ) 

અને ખેડૂત સભાના મીિાભાઈ  ૌિાણે (વડોિરા-  

વાઘોદડયા) બુંનેએ તેમને મત આપી તેમના સાથેના 

ગ જરાતના ઋણાન બુંધ ને િીપાવ્યો િતો. 

 એક અસ્પૃશ્યના  િીકરાએ પોતાના િબળ પ રર્ાથષથી 

રાષ્ટ્રની અિશતમ સેવા કરી તમેજ ત્યાગ અને સમપષણથી રાષ્ટ્રના 

ઉચ્ તર શિખરો સર કરી “કાલજયી” મિાપ રર્ોની િરોળમાું 

પોતાન ું સ્થાન મક્કમ રીતે િસ્થાશપત કય ું છે. 

 આયખાના અુંતમાું િાસ્તા  બ ધ્ધન ું િરણું સ્વીકારનાર 

બોશધસત્વ ડૉ.આુંબેડકરજ્ઞાનીઓ માટ ે જ્ઞાનપીિ, શવદ્યાથીઓ 

માટે શવદ્યાપીિ, યાશત્રકો માટે તીથષસ્થાન, સાશિત્ય માટે નૂતન 

શવભાવના અને િવૃશિશિલો માટે િેરણાસ્ત્રોત પ રવાર થઇ છે. 

                           - શિક્ષક, અરચવુંિભાઈ ક.ેપટલે  

                             શ્રી સરસ્વતી િાઇસ્કલૂ ડભેારી 

                             તા.વીરપ ર મિીસાગર ગ જરાત 

   ૯૪૨૯૮૪૧૪૦૪  

                                       



  

   ૧ ૨  શિ ક્ષ ણ સે ત  

કશવતા આનુંિમાુંથી ઉદભવ ેછે અન ેિિષનમાું પદરણમ ેછે.   

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

  સ્ત્રી એટલે સૃશિન ું સવોિમ સજષન. ઈશ્વરીય શ્રેષ્ઠ કૃશતન ે

શબરિાવવી જ જોઈએ. તેના મ ખ ઉપર ફરકત ું શસ્મત ગ લાબના 

લેલ જેવ ું છે. જ્યાું િોય ત્યાું મ્િેંક િસરાવત ું જ રિે. િીકરી, પત્ની, 

પ ત્રવધૂ માું િરેક સ્વરૂપે િમેંિ જીવન સ ુંિર બનાવ ેછે. સ્ત્રીશવિોણા 

સમાજની કલ્પના કરી જ ઓ. કલ્પના માત્રથી અવ્યવસ્થાનો સૂર 

સુંભળાય. સ્ત્રીઓ આજે િરેક ક્ષેત્રમાું િગશતના શિખરો સર કરી 

રિી છે. સ્ત્રીઓને મ કત આકાિ પૂરું પાડવા આજથી કેટલાયે વર્ો 

પિેલાું એક મિામાનવે િત્યનો આિરેલા.  ાલો યાિ કરીએ આ 

ય ગિવતષક ડો. બાબાસાિેબ આુંબેડકર ને. 

 બાળક ભીમરાવે માત્ર છ વર્ષની વયે માતાની છત્રછાયા 

ગ માવી િતી. અનેક શવર્મ પદરશસ્થશતઓ વચ્ ે શવદ્યા અભ્યાસ 

કયો. બાળપણથી જ અસ્પૃશ્ય તરીકે સામાશજક અવિેલના સિન 

કરી િતી, ને ઉચ્  િોદો િાપ્ત કયો, ત્યાું પણ અપમાનો નો ભોગ 

બનવ ું પડ્ય ું િત ું. તેમની સામાશજક ક્ાુંશતના મૂળ આ બધા 

અપનાનોના શવર્મય ઘૂુંટ જ િતા. તેમણે પોતાની તજેસ્વી ને 

ક્ાુંશતકારી શવ ારધારાનો ઉપયોગ સમાજ કાજે કયો. તઓે 

જ્ઞાશતિથાના શવરોધી િતા. સામાશજક ઉત્કર્ષ માટે મૂળનાયક 

સામશયક િકાશિત કરી તેમાું પોતાના શવ ારો વ્યક્ત કયાષ.  

 તેઓ િમેંિા માનતા કે શિક્ષણ શવના સમાજ નો ઉદ્ધાર 

િક્ય જ નથી. પોતે શવશ્વશવદ્યાલય સમાું િતા. અસ્પૃશ્ય માટ ે

પોતાના ઘરનો કવૂો ખ લ્લો મકૂી ઘરઆુંગણથેી સામાશજક ક્ાુંશતનો 

િારુંભ કયો. િશલત સમાજના મસીિા બની તેમણે અનેક 

સુંસ્થાઓ સ્થાપી. સમાજમાું રિેલી બિીઓના શનમૂષલન માટ ે

તેમણે પોતે એિ આરામની વૈભવી જીવનિલૈી ત્યાગી.  

  સમાજ માું સ્ત્રીઓની િયનીય શસ્થશત જોઈ સ્ત્રીઓ 

માટે ખાસ લડત આરુંભી.  

તેમના મતે સમાજની િગશત સમાજની સ્ત્રીઓના સ્થાન થકી 

જ નક્કી કરી િકાય. તેઓ સ્ત્રીઓને િમેિ કિેતા, તમે પોતે 

મન ષ્ય છો. ગ લામ નથી.પોતાન ું મિત્વ સમજો. જાગ્રત બનો. 

શિશક્ષત બનો, સુંગદિત બનો. અુંધશ્રદ્ધાને િૂર કરો. સ્વછતાથી 

રિેતા િીખો. િ ગ ષણોથી િ ર રિો. લગ્ન કરવામાું ઉતાવળ કરિો 

નશિ. પશત ને શમત્ર જેમ રાખો. િારૂદડયા પશત,પ ત્રને જમાડો 

નશિ. અન્યાય કરવાવાળા થી વધ  અન્યાય સિેવાવાળા ગ નેગાર 

ગણાય છે. 

 બાબાસાિેબ આુંબેડકર સ્ત્રીઓને સમાજન ું આભૂર્ણ ગણતા. 

તેમણે સામાશજક ઉત્કર્ષ અથ ેઅનેક િકારની ધાર્મષક માન્યતાઓ 

નો શવરોધ કયો. સૌ િથમ િેવિાસી િથા સિુંતર બુંધ કરાવી. 

મ ુંડન િથાનો અુંત આણવા વાળુંિોની િડતાળ પડાવી િતી. 

બાળ શવધવા યૌન િોર્ણ અટકાવવા શવધવા આશ્રમો ની 

સ્થાપના કરી. શવધવા પ નઃ લગ્ન, બાળ લગ્ન શવરોધ, શવવાિ 

શવચ્છેિ માટે ખાસ િાકલ કરી. પોતે કાયિાિધાન બન્યા ત્યારે 

ખાસ મશિલાઓને મતિાનનો અશધકાર અપાવ્યો. શપતાની 

શમલકતમાું વારસાઈ િક્કથી ભશવષ્ય આરશક્ષત કય ું. ચલુંગભેિ નિ 

કરી નારીન ે ગોરવિિ સ્થાન અપાવ્ય ું સિા સ્થાન ે પણ સ્ત્રીઓ 

માટે ખાસ પિ ની માુંગણીઓ કરી. સ્ત્રી શિક્ષણ ને ઉિેજન મળે 

એ માટે અનેક છાત્રાલયો સ્થાપ્યા. ફી માું છૂટ, ભોજન વ્યવસ્થા, 

કન્યા કેળવણી શનશધ જેવી યોજનાઓ મકૂી.તેઓ િમિે કિેતા 

સ્ત્રીઓ જ્યારે શિશક્ષત બનિે ત્યારે જ તેમના અશધકારો િત્યે 

જાગૃત થિે. પોતાની સ્ત્રી સમાન અશધકારો ની અમ ક અપેક્ષાઓ 

ના સુંતોર્ાતા તેમણે મુંત્રી મુંડળ માુંથી રાજીનામ ું આપ્ય ું િત ું. 

તેમના કાયોને કારણે ભારતીય બુંધારણ માું સ્ત્રીઓને અનેક રીતે 

સ્થાન મળ્ય ું. ભારતીય સમાજ ની િરેક સ્ત્રીઓ તમેની આજીવન 

ઋણી રિેિે.  

ડૉ. બાબાસાિેબ આુંબડેકર મારી નજરે  

તન્વી ક.ે ટુંડલે  
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શિક્ષણ એ સત્યન ું ઓજાર છે.   

 

અુંજશલ આુંબડેકરન ે

આજ અુંજશલ આુંબેડકર આપને. 

આજ અુંજશલ આુંબેડકર બાબા આપને. 

અશ્ર ભીની અમ આુંખડીએ,આુંબેડકર બાબા. 

જન્મ થી સુંઘર્ષ સાથે થઈ િોસ્તી આપની, 

શવર્ પીધા ને અમૃતની કરી છાટ રે આુંબેડકર.... 

માત શપતા ના તમે  14  માું પ ત્ર બની અવતયાષ, 

પ ત્ર રત્ન બની જગમાું પાથયો િકાિ રે આુંબેડકર... 

સમાજના ઉત્થાન,અને ઉત્કર્ષ માટે ભીમાબાઈ ના જાય, 

બુંધારણ ઘડી, પુંડીતાઈ ના કરાવ્યા િિષન આુંબેડકર... 

અડગ મનના મ સાફરને, શિમાલય  પણ નડતો નથી, 

કમષ  તણો શસદ્ધાત કયો સાથષક,રામજીના આુંબેડકર... 

આજ ખોટ તમારી અમારું હ્ર્ધધ્ય ભીંજવી જાય, 

જન્મ ધરી આવો ફરીવાર,મિામાનવ આુંબેડકર... 

           આજ અુંજશલ આુંબેડકર બાબા આપને.... 

         

- િમેલતા ટી. દિવ ેા 

 

 

આુંબેડકર બાબા 

િત િત વુંિન આુંબેડકર બાબા તમને, 

બુંધારણ ધડી જગમાું થયા શવખ્યાત ર.ે..આુંબેડકર.. 

જન્મ ધયો સુંઘર્ષની ગોિમાું, 

ક્ષણે ક્ષણે શપધા શવર્પાન રે....આુંબેડકર.... 

પ ાવ્યા અપમાન સઘળાું હ્રિયમાું, 

સ્નેિથી સ્વીકારી અપાવ્યા સનમાન રે...આુંબેડકર... 

કૃષ્ણ બનીને તમે આવ્યાું, 

સારથી બન્યા સમસ્ત માનવજાત ના રે...આુંબેડકર.. 

કયાષ સાથષક તમે ગીતાના પાિને, 

કમષ થી બન્યાું બુંધારણના નાથ રે..આુંબેડકર.... 

ધન્ય ધન્ય તમારા માતને તાત ને, 

ધન્ય ધન્ય ભારત ભૂશમના સપ ત રે....આુંબેડકર... 

                           

- િમેલતાબને ટી. િીવ ેા 

       શિશક્ષકા,  ખુંભાશળયા પ.ેસ.ેિાળા. 

 

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

કાવ્ય જગત 
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સત્યમય થવાન ેસારું અચિુંસા એ જ એક માગષ છે.   

  ભારતીય બુંધારણ ના ઘડવૈયા ડૉ.  ભીમરાવ આુંબેડકરનો 

જન્મ 14 એશિલ,1891માું આુંબાવાડ રત્નાગીરી - મિારાષ્ટ્રમાું 

થયેલો, માતાન ું નામ ભીમાબાઈ િત ું. તેઓ 14મા સુંતાન િતા.  

જો કે 14 માુંથી બલરામ, આનુંિરાવ, ભીમરાવ ત્રણ પ ત્રો અને બે 

પ ત્રીઓ મુંજ લા અને ત લસા માત્ર બચ્યા િતા. બાકીના શનધન 

થયા િતાું. ઘરની આર્થષક િાલત નબળી િોવા છતાું ભીમરાવને  

સ્કૂલ અભ્યાસની તક મળી િતી. પૂવષજો શબ્રદટિ ભારતીય સેનાની 

માઉ છાવણીમાું સેવા બજાવતા િતા. માતાના મૃત્ય  બાિ કાકી 

પાસે બાળકોનો ઉછેર થયલેો. િાળાના શિક્ષક િેિસ્થ બ્રાહ્મણ 

મિાિેવ આુંબેડકરના કિેવાથી પોતાની અટક સકપાલ બિલીને 

આુંબેડકર કરી.  

  ભીમરાવ આુંબેડકર ે પોતાની  િૈક્ષશણક િશતભાને બળ ે

જ્ઞાનના શિમાલય ગણાતા. ભારતીય રાજનીશતમાું આ એક જ  

વ્યશક્ત એવી િતી જેઓ અુંગે્રજી, ગ જરાતી, જમષન, પર્િષયન, 

ફે્રન્  અને બુંગાળી ભાર્ા જાણતી િતી. તમેજ 32 દડગ્રીઓ  

ધરાવતા િતાું. આ બતાવે છે કે  પોતાના શિક્ષણ માટે ભીમરાવને 

ખ બ લગાવ િતો. સ્વભાવે મક્કમ, લીધલેી વાત પ રી કરવા સુંઘર્ષ 

કરવો ગમતો. વધ  અભ્યાસ માટે શવિેિ ગયલેા, અધૂરો અભ્યાસ 

મૂકી પાછા આવવ ું પડ્ય ું અને ફરીથી વધ  અભ્યાસ માટે રવાના 

થઈ, પોતાની બ શદ્ધિશતભાથી જે પિવીઓ િાુંસલ કરી તે 

જમાના બિ  ઓછાને આવી તક મળતી િતી.    

 ભીમરાવ આુંબેડકરના જીવનપાસા શવશવધતાપૂણષ 

બિ મ ખી િતા. શવિેિમાું શિક્ષણ મેળવીને ઉં ા િોિાની ખેવના 

વગર ભારત પાછા આવી સ્થાઈ થઇ, અસ્પૃશ્યતા શનવારણ, 

નબળા વગષના, જેને સમાજ િલકી જાશત ગણી શતરસ્કૃત કરતો 

િતો, તેઓના માનવીય િક્કો, સમાનતા, માનવાશધકારો માટે 

રાજકીય લડત  લાવી. ગોળમેજી પદરર્િ વેળાએ એ મ દો રજ  

પણ કયો. તેમના શવ ારો શવવાિાસ્પિ િતા. રાજકીય પક્ષોના 

શમલન વખત ેગાુંધીજી સાથે િથમ મ લાકાત ઓગસ્ટ 1931 માું 

થયેલી. કોંગે્રસ ગાુંધીજીના કડક આલો ના ટીકા કરનારા િતાું.  

સાયમન કશમિનમાું શવિેિમાું િાજરી આપી અછૂતોના િશ્નો 

રજ  કરેલા. ભારત આિાિ થતા િેિના િથમ બુંધારણ મ સદા 

સશમશતના તેઓને અધ્યક્ષ પિે શનમણુંક થયેલી. ભારતના િથમ 

કાયિા િધાન તરીક ેમૂલ્યવાન સેવા આપી િતી. 

  તેઓએ નાગપ રમાું િીક્ષા ભૂશમ ખાતે 14 ઓક્ટો. 

1956 ના રોજ 3,80,0000 િશલતો સાથ ેજાિેરમાું બૌદ્ધ ધમષ 

અુંગીકાર કરી ધમષ પદરવતષન કરલે ું. 22 સામ શિક િશતજ્ઞાઓ 

લેવડાવેલી અને િશલત વગષના હૃિય સમ્રાટ બન્યા િતા. તઓે 

નૃવુંિ િાસ્ત્રી, રાજનેતા, ઇશતિાસકાર, કાયિા િાસ્ત્રી, અથષ 

િાસ્ત્રી ઉપરાુંત ક િળ તુંત્રી િત।. ''મકૂ નાયક' 'અખબાર પાશક્ષક 

1920માું િર કરેલ ું. ''બશિષ્કૃત મેળા''(અખબાર ), ''બશિષ્કતૃ 

ભારત'' (પાશક્ષક), સમતા (અખબાર), જનતા અને  ''િબ દ્ધ 

ભારત' બુંને અખબારો પણ લોક ાિના સાથે  લાવેલા. ક િળ  

િભાવિાળી વક્તા, પત્રકાર, ધમષ શવવે ક, શવદ્વાનશવ ારક, 

સઁિોધનકાર, સમાજ સ ધારક, શવિાલ લખેન કાયષ દ્વારા 

સામાશજક, આર્થષક, રાજનૈશતક સમતાના તેઓ શત્રવણેી સુંગમ 

િતા.  

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

 ક્ાુંશતકારી સમાજ સ ધારક  ડૉ. બાબાસાિેબ આુંબડેકર 

જીતને્દ્ર પાઢ   
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આખ ું જગત સ ખી રિે તવેી ઈચ્છા દ્રઢ કરવાથી આપણે પોત ેસ ખી થઈએ છીએ.  

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

 

 માનવ અશધકારો અને અસ્પૃશ્ય લોકોના માટે ક્ાુંશતકારી 

જ્યોત પટેાવી ઉગ્ર લડત  લાવી િતી. એજ્ય કિેન સોસાયટીના 

અને મજિૂર  ળવળના તેમજ બશિષ્કૃત શિતકારી સભા, સમતા 

સૈશનક િૂત, દડિેસક્લાસ એજ્ય . સોસાયટી, સ્વત્રુંત લેબર પાટી, 

અન શ ત જાશત ફેડરેિન અને ભારતીય બૌદ્ધ મિાસભાના તઓે 

િણેતા સ્થાપક  િતા. શિન્િૂ શવ ારધારા અને મૂર્તષ પૂજાના તઓે 

શવરોધી િતાું. મન સ્મશૃતન ું જાિેરમાું િિન કરી પોતાનો તીવ્ર આક્ોિ 

િગટ કરેલો. 1948 થી 1954 સ ધી ડાયાશબટીસ બીમારીમાું 

પટકાયા અને ગમ્ભીર રોગી થતા અિક્ત બની 6 દડસેમ્બર,  

1956 દિલ્િીમાું  મિા શનવાષણ પામેલાું. િાિર   ોપાટી ઉપર 

અશગ્ન સુંસ્કાર વેળાએ 10,00,000 લોકોના સમૂિે બૌદ્ધ  ધમષની 

િીક્ષા લીધેલી, જે શવશ્વનો  રેકોડષ બનેલી ઘટના બની િતી. 

તેઓની ગણના ભારતના સૌથી િભાવિાળી પ રર્ તરીકે સન્માન 

પામેલા ભારતીયોમાું થઇ િતી.  

 તેઓએ કિી પોતાની પિવીઓનો  વ્યશક્તત્વના અુંગત 

ઉપયોગમાું ક્યારેય વાપરી નથી, તે તેઓની મોટાઈ િતી. તેઓના 

ભારતઅને શવિેિોમાું સ્મૃશત મુંદિર, િશતમાઓ, અને િજારોની 

અગશણત સુંખ્યામાું લખાયેલાું પ સ્તકો, તેના જ િીજ િી ભાર્ામાું 

થયેલા અન વાિો, ભારતીય સુંશવધાન સુંશિતા અને  અસ્પૃશ્યતા 

શનવારણ સફળતા માટે તેઓ અજર અમર  રિેિે. અક્ષરિેિે  

જીવુંત રિેિે. 

(મેં મારી  સમજ અને વાું ન બાિ આ લખેલ છે, તેમાું કોઈ ભ લ, િરત કૂ  જણાય તો 

માર  િોરવા સૌને શવનુંતી. આપનો આભારી થઈિ)  

 - પત્રકાર, લખેક,  જીતને્દ્ર પાઢ  

 અમદેરકા   

(ડૉ. આંબેડકર અને તેમના પ્રથમ પત્ની રમાબાઈ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ડૉ. આંબેડકર અને તેમના બીજા પત્ની ડૉ. સવિતા કબીર) 
 



  

    ૧ ૬  શિ ક્ષ ણ સે ત   

 શિક્ષણ એવી િદક્યા છે ક,ે જેના દ્વારા બાળકની જન્મજાત િશક્તઓ િગટ થાય છે.  

 શિક્ષણ અન ેટકે્નોલૉજી સમા ાર  

રમિે ુંદ્ર મશૂલયાન ેબ ેએવોડષથી સન્માશનત કરાયાું 

 િાલાવાડના કશવ, લેખક અને શિક્ષકશ્રી રમેિ ુંદ્ર 

મૂશલયાને તા. 27.01.19ના રોજ એસ.એસ.વ્િાઈટ કુંપનીના 

પટાુંગણમાું ગ જરાતનાું લબ્ધિશતશષ્ઠત સાશિત્યકારો, લેખકો અને 

મિાન ભાવોના સાશનધ્યમાું ‘સ રેન્દ્રનગરન ું સોન ’ શે્રષ્ઠ શિક્ષક એવોડષ 

એનાયત કરવામાું આવ્યો િતો. તેમજ તા. 21.02.19ના રોજ 

ગ જરાત શવદ્યાપીિ-અમિાવાિ ખાતે શવશ્વ માતૃભાર્ા દિને 

શવદ્યાપીિના ભાર્ા ભવનના અધ્યક્ષા શ્રી ઉર્ાબેન ઉપાધ્યાયના 

વરિ િસ્તે શે્રષ્ઠ ‘માતૃભાર્ા ગૌરવ એવોડષ’ અપાયો િતો. આ 

ઉપલબ્ધીઓ  બિલ શિક્ષણસેત  પદરવાર રમિે ુંદ્રજીને લાખ લાખ 

અશભનુંિન પાિવે છે. તેઓ ઉિરોિર િગશત કરે ત ે બિલ 

િ ભેચ્છાઓ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

િાઈક  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

બાળ કવશયત્રી  

સાકદરયા શિના જે. (ધોરણ 9 D) 

શ્રી એમ. બી. અજમરેા િાઈસ્કલૂ, વીંશછયા 

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

દિકરો દિપ 

તો િીકરી ઘરન ું  

આુંગણું છે ને  

િીકરી િ :ખ 

નથી તે છે ત લસી 

નો ક્યારો જ 

પપ્પાની િ ું  

છ ું લાડકડી નાની 

વિાલી છ ું 

મેઘ આવે રે,  

મોર ના  ેટિ કે,  

સ ુંિર કલા.  

માતશપતાન ું,  

સ ખ તે જ બાળન ું,  

સ ખ ઘરન ું.  

ઊગતો સૂયષ 

આથમતો સયૂષ છે 

પ નમ રાતી 



  

     ૧ ૭  શિ ક્ષ ણ સે ત  

કળેવણી એટલ ેમ શક્ત, આર્ષિિષન, સ્વયુંિરેણા, શનત્ય નવ ું સજષન અને સાિસ.  

 અબ્રાિમ ચલુંકને ગ લામીિથા િૂર કરી લોકિાિી મૂલ્યોન ે

સાકાર કયાષ. કાળા-ગોરાના ભેિભાવ શનમૂષલન માટે માર્ટષન લ્ય થર 

કકુંગે િિીિી વિોરી. ગાુંધીજીએ પણ સ્ત્રી સમાનતા અને 

અસ્પૃશ્યતા શનવારણનો જુંગ છેડયો િતો. માનવ અશધકારો માટ ે

અને સમાજજીવનના અનેક ભેિભાવોને શનમૂષળ કરવા પાયાના 

િયત્નો કરનાર રાષ્ટ્રિેમી ડૉ. બાબાસાિેબની બરાબરી કોઈ કરી િક ે

તેમ નથી. ભીમરાવે ભારતની વણષવ્યવસ્થા શવરધ્ધ િ ુંબેિ  લાવી 

િતી.  

 ડૉ. આબેડકર ધમષ કરતાું કમષને વધાર ે િાધાન્ય આપતા 

િતા, કારણ કે તેઓ માનતા િતા કે મન ષ્ય શે્રષ્ઠ કમષ થકી જ 

ઈશ્વરને પામી િક ે છે. તેઓએ એક જાિેર સભામાું કિેલ ું કે, 

“સમાજના સવાુંગી શવકાસ માટે મેં શવદ્યા િાપ્ત કરી છે. મારી 

જ્ઞાનિશક્તનો ઉપયોગ માત્ર મારા ક ટ ુંબ માટે જ નિીં કરું. 

સમાજની િગશત માટે સ્પૃશ્ય અને અસ્પૃશ્ય બને વગષને લાભ થાય 

તેવી અનેકશવધ યોજનાઓ બનાવી છે.” તેઓના સામાશજક 

શવ ારો શવિે આ િસુંગોમાુંથી વધ  જાણવા મળે છે.  

 અસ્પૃશ્યો મિાડના  વિાર તળાવના પાણીનો ઉપયોગ 

કરી િકતા નિોતાું. તેમજ નાશસકના કાલારામ મુંદિરમાું 

ભગવાનના િિષન કરવાનો િક પણ નિોતો.  

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

  આથી બુંને સ્થાનો પર સમાન ન્યાય મળે એ માટ ે

તેઓએ સત્યાગ્રિ િરૂ કયો. તેમણે  વિાર તળાવમાુંથી અુંજશલ 

ભરીને પાણી પીધ ું અને શવિાળ જન સમ િાયે એમન ું અન કરણ 

કય ું. તે દિવસ સામાશજક સમાનતા માટે પરમ ભાગ્યિાળી 

ગણાયો. તેના પદરણામ ેમિાડ નગરપાશલકાએ  વિાર તળાવન ું 

પાણી અસ્પૃશ્યો માટે ખ લ્લ  મકૂવાની જાિેરાત કરી. આ 

સત્યાગ્રિમાું િરેક વણષનાું લોકોને જોડાવા અપીલ કરી. આ 

સત્યાગ્રિ અચિુંસક અને શિન્િ  ધમષના ઉધ્ધાર માટેનો િતો.આ 

ઉપરાુંત અસ્પૃશ્યોનાું વૈદિક શવશધથી લગ્ન કરાવવા, ગણિેોત્સવ, 

સમૂિ ભોજન જેવા અનેક કાયષક્મો કયાષ. ડૉ. આબેડકરનો ઉદિે 

સમાજમાુંથી અસ્પૃશ્યતાની બીમારી િૂર કરવાનો િતો.  

 આવા કમષશનષ્ઠ, રાષ્ટ્રિેમી અને સમાનતાનાું સત્યાગ્રિી 

ડૉ. ભીમરાવ આુંબેડકરને ઈશતિાસમાું અશવસ્મરણીય બની 

રિેિે. તેઓને િત િત વુંિન.  

 

 શિક્ષક, શ્રી એમ.બી. અજમરેા િાઈસ્કલૂ, વીંછીયા 

  કમષશનષ્ઠ મિામાનવ 

એલ. ડી. કાગદડયા 



  

     ૧ ૮  શિ ક્ષ ણ સે ત  

જીવનન ું ધ્યયે છે,  ાિવ ું, સમજવ ું અન ેસજષવ ું.   

 

િદરયો રીસાઇ ગયો ર ે

િદરયો રીસાઇ ગયો રે....! 

મમ્મીને કિેતો - " જા, ડ્ડી નિીં પ્િેરું.." 

િબ્બ િઈ સૂરજિાિાને એ ખાઇ ગયો રે...! 

    ઢાુંગરો...િદરયો રીસાઇ ગયો રે..! 

 

રેતીમાું િોડી, ગળોદટયાઓ ખાય... 

ભેંકડા, ઘૂ...ઘ.ૂ.. તાણીને પછડાય.... 

 

ડબ્બ િઈ  ાુંિામામાને વીંટળાઇ ગયો ર.ે.! 

  ઢાુંગરો... િદરયો રીસાઇ ગયો ર.ે.! 

 

"વાિળને પાણી નિીં આપ ું  જરાય... 

- એમ કિી ઊંડાું-ઊંડાું પાતાળે જાય... 

 

છપ્પ િઈ કોડી ને િુંખમાું સુંતાઇ ગયો રે..! 

   ઢાુંગરો... િદરયો રીસાઇ ગયો રે.. 

- બાળસાશિત્યકાર,  દકરીટ ગોસ્વામી  

 

એશિલ - મ ે૨૦૧૯ 

 

પ્યારો ભારત િિે 

 

પ્યારો ભારત િેિ મારો 

        પ્યારો ભારત િેિ મારો.. પ્યારો... 

 

મિષ જેવો ઊભો શિમાલય 

  ભારત ભૂશમ માુંય...પ્યારો.... 

 

ગુંગા યમ ના વિેતી નિીઓ 

  નમષિા મોરી માત....પ્યારો.... 

 

ગાુંધી, સરિાર, જવાિર થયા 

        વીરાુંગના લક્ષ્મીબાઇ....પ્યારો.... 

 

વીર ભગતચસુંિ ફાુંસીએ  ડયા 

  માતૃભશૂમને કાજ...પ્યારો.... 

 

શતરુંગો િુંડો સિા ફરકતો 

  ભારત ભૂશમ માુંય....પ્યારો.... 

 

- બાળસાશિત્યકાર,  રમેિ ુંદ્ર મૂશલયા 

કાવ્ય જગત 


