
                       

 
 

Editor: Prof. (Dr.) Ahjitsinh P.Rana,  Year:  Jun2018-Nov 2018, Issue 1 
 

1 
 

 

INDEX 

Sr. No Title Author Page No. 

1.  
દલરત વભાજન ેઅધધકાય આલાભાાં ડૉ. 

આંફેડકયન ાં મગદાન 
ીનર  જાયા 2-8 

2.  
ડ.ફાફા વાશફે આંફેડકય ના ઉચ્ચ ધળક્ષણ 

અંગેના ધલચાય ન અભ્માવ 

ડ. દીક કેળલરાર 

ચોધયી 
9-14 

3.  
સ્ત્રી વળક્તતકયણઃ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયજીના 

ધલચાય 

ડૉ. જજજ્ઞાવાફેન જી  

અજમ ફી. યાલર  
15-20 

4.  
Dr. Babasaheb Ambedkar’s Role in Women 

Empowerment Tejal N. Shah 
21-28 

5.   शोषणकारी व्यवस्था के प्रति मीरा का प्रतिरोध वीन ू
29-34 

 

 

 

 

 



                       

 
 

Editor: Prof. (Dr.) Ahjitsinh P.Rana,  Year:  Jun2018-Nov 2018, Issue 1 
 

2 
 

દલરત વભાજને અધધકાય આલાભાાં ડૉ. આંફેડકયન ાં મગદાન 

 ીનર  જાયા, 
 અધ્માક વશામક, 

આઈ આઈ ટી ઇ ,ગાાંધીનગય 

 રયચમ :-    

 આણા રશિંદ   વભાજભાાં લણણવ્મલસ્થા પ્રભાણે ચાય બાગ ડતા શતાાં. તેભાાં વોથી ઊંચી 
જાધત તે બ્રાહ્મણ ગ રૂ ધળષ્મ યાંયા પ્રભાણે ધળક્ષણ રેલાન અધધકાય બ્રાહ્મણ, લૈશ્મ અને ક્ષધિમને જ 
શત. દયેક લણણ વ્મલસ્થાને વ્મલવામ ણ લગીકૃત કયેરા શતાાં જેભ કે બ્રાહ્મણે ગયદ , મજ્ઞ, 
રગ્ન-ભયણ પ્રવાંગની ધલધધ લગેયે કયવ  લૈશ્મ શમ તે જ લણજ વ્માય લટ કયે ક્ષધિમ શમ તેને 
યાજ્મની વીભાભાાં યશી યાજ્મની યક્ષાન ાં કામણ કયવ ાં તેભેજ  દ્ર શમ તેને વપાઇ અને તેને રાગતા-
લગતા કામો કયલા વભમ જતાાં બ્રાહ્મણ, લૈશ્મ અને ક્ષધિમ એકફીજાના વ્મલવામ તયપ 
યીલતીત થમા યાંત    દ્ર લણણ જ એલી જાધત કે જેભાાં રકને તાન વ્મલવામ ફદરી ળકતાાં ના 
શતાાં તેભાન એક વભાજ એટરે દલરત વભાજ . દલરત વભાજના આ  વ્મલવામ અને તેભને 
ભતાાં અધધકાય તે ખ ફ જ ીડા દામક શતાાં તેથી તેઓ વભાજ વાભે તાના અધધકાય ભેલલા  
ખ ફ જ રડત  ચરાલી ડી અને તે રડતભાાં તેભને ભદદરૂ થઇને ઉબા યહ્યા ફાફા વાશફે 
આંફેડકયજી  અને તે ભાટે રકએ ણ તેભને આ રડતભાાં ઘણી ભદદ કયી યાંત   આ રડત કયલા 
ાછ્ આંફેડકયજીએ તાને ડેરી તકરીપ ણ જલાફદાય શતી. 

 દલરત વભાજને ડતી મ શ્કેરીઓ :-  

                         શરેાના વભમભાાં રશિંદ  ધભણભાાં વ્માપ્ત અસ્શૃ્મતાએ  યા દેળભાાં  દ્રના જીલનને 

નકણ વભાન ફનાલી દીધ  શત  ાં તેઓની વાથે શ ઓ કયતાાં ણ ખયાફ વ્મલશાય કયલાભાાં આલત 

ક તયા અને લફરાડાન ાં એઠ  કયેલ  બગલાનના નીચે યાખતા ણ કઇ  દ્રની છામા ણ કઇ વાયી 
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જાતના વ્મક્તત ઉય ડે ત તે ણ અધલિ થાઇ જત  . ેયલાઓના ળાવનકાભાાં જ કઇ વાયા 

લણણન ાં વ્મક્તત યસ્તા ય જત   શમ ત તે યસ્તા ય અછુતને એટરે કે  દ્રને જલાની ભનાઇ શતી 

કાયણ કે તેના ચારલાથી ક્ાાંક રશિંદ  તે ભ્રષ્ટ ના થઇ જામ. અછુતએ તાના ગાભાાં પયજીમાત 

કા દય ફાાંધલ ડત કાયણ કે રશિંદ  વાયી જાધત ભ રથી ણ તેને સ્ળણ ન કયી જામ તે વભમે 

 નાભાાં એક એલ ધનમભ ણ યખામ  શત કે તેભને કભયભાાં ઝાડ  ફાાંધીને યાખવ  તેથી તેઓ જ્માાં 

ચારે તમાાં ગરાના ધનળાન તે કભયે ફાાંધેરા ઝાડ થી લાતા જામ કાયણ કે તેની ય ગ 

મ કલાથી ફાકી રશિંદ  અધલિ ના થઇ જામ પતત આટલ  જ નશી ન  દ્રએ તાના ગાભાાં 

ભાટીની શાાંડી ફાાંધીને પયવ ાં જેથી કયીને તેભન ાં થ ાંક તે શાાંડીભાાં જ થ ાંકે જ તે કઇ યસ્તા ય થ ાંકે અને 

કઇ વાયી જાધતના વ્મક્તતન ગ તેની ય ડે ત તે અધલિ ફની જામ અને ેયલાના વભમથી 

જ નશી ણ ડ. આંફેડકયે તાન જ અન બલ વ્મતત કમો કે તેઓ જ્માયે ળાાભાાં બણતા શતાાં 

તમાયે એક ભયાઠી સ્ત્રી શતી તે તમાાં નકયી કયતી  

 સ્ત્રીઓની ક્સ્થધત :-  

                    સ્ત્રીઓની ક્સ્થધત એટરી શદ સ ધી કથી ગમેરી યીક્સ્થધતભાાં શતી કે તેઓને  ર ની 

વાથેને વાથે વલણણ જાધતની ગાંદકી વાપ કયલા જવ  ડત   રદલવે જે છુત અછુતન ડ કયતાાં એલા 

ળાહ કાય તે સ્ત્રીઓ લશરેી યઢે ખેતયભાાં જામ તમાયે તમાથી ઉાડી તેભન ાં ખયાફ  યીતે ળણ 

કયતાાં અને ાછથી તે જ સ્ત્રીઓ જ્માયે ફરલા પ્રમતનકયે ત દલરત છે તેની વાભે તેલ પ્રશ્ન 

રાલી તેને પ્રશ્નની વાભે ચ  કયાલી દેતાાં તે સ્ત્રીઓએ રકના ઘયના કાભ કયલાના ભજૂયી  

કયલાની રકના ગાંદા કચયા ઉઠાલલાના અને વાલણણ રકની ગાંદકી વાપ કયલાની આલા કાભ 
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કયીને ણ જ ભ ર થામ ત ફજાય લચ્ચે ભાય ખાલ ડત ધત વાથેની ભાયઝુડતાાં તેને યજ 

વશન કયલી ડતી.  

 ફાકની ક્સ્થધત :-  

                     ફાકની ક્સ્થધત ણ ખ ફ જ દમનીમ શતી. ફાકને ફે ટાંક ખાલા ણ ભત  ના 

શત  ાં અને તેને નાનણ શરકી જાધતન કે નીચી જાધતન તેલા ળબ્દ વાથે ધતૃકાયી કાઢી મ કાત  

 ડ  .ફાફવાશફે આંફેડકયજીને ડેરી તકરીપ   : - 

                                 તેઓ જ્માયે ળાાભાાં બણતા શતાાં તમાયે એક ભયાઠી સ્ત્રી શતી તે તમાાં નકયી 

કયતી તે છૂત અછૂત ધલળે ખ ફ જ ભાનતી અને તેથી એકલાય આંફેડકયજીને તયવ રાગી  નને 

અભાયાથી અડાત   નશી ભે તે ધળલક્ષકાને ાણી ભાગ્ય  તમાયે તેભને ટાલાાને ફરાલી ન ચાલ  

કયાવ્મ જ તે વભમે ટાલા ના શત ત ભાયે ઘય શચ ાં તમા સ ધી તયસ્ય  યશવે   ડત . તે 

વભમભાાં દલરતને બણલાની ભનાઇ શતી. ભાંરદયભાાં જલાની ભનાઇ શતી તેભની ભાટે વાભાજજક 

અવભાનતા શતી તેઓ એ રશિંદ  રક જે લાશનન ઉમગ કયે તે લાશન ભાટે ણ ાફાંધી શતી 

તેઓએ કઇ લાશનન ઉમગ ન કયતાાં ગાા ફધે જવ  ડત   કરલા જીલ્રાભાાં ચલદાય 

નાભન ાં એક તાલ શત  ાં જ્માાં ફધા ારત   ાણીને નશાલા તથા ીલા ભાટે ઉમગ થત ધફી 

ખયાફ કડા ધઇ ળકતા ણ તે જ તરાલભાાં અછૂત રક તેન ઉમગ કયી ળતતા નશી કાયણ કે 

બ્રાહ્મણ તેઓને તમાાં ાણી ીલા દેતા નશી. છીના વભમની યીક્સ્થતીભાાં ખાલા ીલાભાાં ગની 

ાતી ચા વાથે વલાયભાાં ખાતા ફાજયીના સ કા યટરાન સ્લાદ અને તેનાથી લધી વલણણ જાધતના 

રક દલરતને અધ્ધય શાથે આે છાળ યશલેાન ાં સ્થ ભાટે કાંતાનન જ ન પટેર કથ એ કાભ 
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કચયાના ઢગરાભાાંથી લરથીન ફેગ, પ્રાસ્ટીકના ટ કડા , જ ના સ્રીય, ચાંર , શાડકા કાગના 

ડ ચા લગેયે બેગ  કયવ  ખેતયભાાં ભલરકની તથા ળાહ કાયની ગા  ખાલી .    

 આંફેડકયજીએ દલરત અધધકાયભાાં આેર પા :-  

                                        આંફેડકયજી રાંડન ધલશ્વ ધલધારમભાાં ડી.વી. આયની ઉધધ પ્રાપ્ત કયી 

બાયત આવ્મા ફાદ તેભને તેભના ધળક્ષણને ધ્માનભાાં યાખી આલક ભે તેભ શલા છ્તાાં તેઓએ 

તાન ાં વ ાંણૂણ જીલન દલરતના ઉધ્ધાય ભાટે કયી દીધ  નશરે જી એ રખ્ય  છે તે પ્રભાણે “રશિંદ  

વભાજની ફધી દભનકાયી દૃષ્ટતા વાભે ધલદ્રશના પ્રતીક સ્લરૂ આંફેડકય” તેભના આક્રળ ણણ 

ધલયધને કાયણે જ રકભાાં જાગધૃત આલી જે વાચે જ ધલદ્રશના મગ્મ શત   તેભના આ કામણને કાયણે 

જ તેભની ત  રના કઇ અબ્રાશભ લરિંકન વાથે કયત  ાં ત કઇ લધળગ્ટન ત કઇ ભાટીન લ્ય થયની 

વાથે કયતાં ત  કઇ લી  અબ્રાશભ લરિંકન વાથે ણ તેભની વયખાભણી કયતાાં . આંફેડકયજી ભાટે 

૧૯૨૫ન ાં કડક લણ દલરત વભાજ ભાટે થ્થય વભાન વાલફત થય  એભાાં એ વભમે ફન્ય  એવ  કે 

બ્રાહ્મણના યસ્તા ય દલરત ગમા ત બ્રાહ્મણએ તેન ધલયધ લરવ આ વતમાગ્રશીઓને યકલા  

ધનમભ ફનામા વયકાયે આખયે તેભન પેવર ફદરલ ડય જેથી વતમાગ્રશીઓન ભનફ 

ભજબ ત ફની ગય  .  

૧૯૨૪ભાાં ભશાનગયાલરકાના તાલન ાં ાણી ી ળકતા ન શતાાં તે વભમે 

ણ  આંફેડકયે કટણભાાં કેળ કયી દલરતને તાન શક અાવ્મ  

આંફેડકયજીન નાાંવીક વતમાગ્રશ ણ દલરત ચેતના ભાટે ખ ફ જ ભશતલ ણણ 
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  વાલફત થમ નાવીક ગણેળતવલના વાંઘભાાં આંફેડકયજીએ ભાાંગ કયી યાંત   તેનાઅધ્મકે્ષના 

ાડી દીધી તમાયે તેના ધલયધભાાં દલરતના વશકાયથી રડત તેના ધલયધભાાં ચરાલતાાં આખયે 

ગાાંધીજીએ તેભને રીરી ઝાંડી લતાલી.  

   

 ૧૯૩૦ભાાં આંફેડકયે દલરતને કારાયાભ ભાંરદયભાાં પ્રલેળ ભાટે વતમાગ્રશ કમો 

  યાભનલભીની યથમાિાને દલરતના પ્રલેળની જીદને કાયણે દલરત અન ેફીજી જાધતના      રક 

લચ્ચે વાંઘણ થમ યથમાિા પ્રથા ફાંધ કયલી ડી રગબગ એક લણ ભાંરદયના દયલાજા ફાંધ યહ્યા 

અને છેલટે ભાંરદયના પ્રલેળ કાન ન નલ ફનાલતાાં ભાંરદયના દયલાજા જાધતફાદ છડી વલણ ભાટે 

ખ લ્રા મ કામા.  

૧૯૨૦ભાાં સ્ટયેટ કધભટીની યચના થઇ જેભાાં નીચે પ્રભાણેની લાતન વભાલેળ 

કયલાભાાં આલી  

૧  .દલરત ધલધાથીઓને ધળષ્મવધૃદ  

૨  .દલરત ધલધાથીઓને યશલેાના શસ્ટેરની સ ધલધા  

૩  .કાયખાના , યેરની કામણ અને ટે્રનીંગ રેલા ભાટે ધળષ્મવધૃદ  

૪  .ધલદેળભાાં બણલા તથા ઇજનેયી ભાટે ધળષ્મવધૃદ  

૫  .આ ફધા કામોની દેખયેખ ભાટે અધ્મક્ષન ીી ધનય ક્તત  . 
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આંફેડકયજી એ યચેરા ફાંધાયણ અન ચ્છેદ ૧૪ થી ૧૮ સ ધી વાભાજજક વભાનતાની લાત  કયલાભાાં 

આલી છે. તેના ૧૪ પ્રભાણે દલરતને ણ કાન ની વયક્ષકતા ભી ગઇ.  

અન ચ્છેદ ૧૫ભાાં વભાજજક વભાનતાની લાત કયે છે. શરેા દ કાન, શટેર, સ્નાનાઘય ભનયાંજનના 

સ્થે દલરત જઇ ળકતા ના શતાાં યાંત   શલે તેભને તે અધધકાય ભળ્મા છે.  

અન ચ્છેદ ૧૬ પ્રભાણે વયકાયી નકયીભાાં ણ બેદબાલન ધલયધ કયીને વલણને વભાનધધકાયની વાથ ે

રાબ આે છે.  

અન ચ્છેદ ૧૭ અસ્શૃ્મતાના અંતની લાત કયાલાભાાં આલી છે. અછૂતને આતભવમ્ભાન ભળે છૂત-

અછૂતને દ ય કયલા ૧૯૫૫ ભાાં અધધધનમભ ાવ કયલાભાાં આવ્મ.  

અન ચ્છેદ ૧૮ પ્રભાણે સ્લતાંિતા જે ફધાને ભી ળકે તે શરયજનને તભાભ તકરીપભાાંથી છુટકાય 

વાથે અન સ લચત જાધત તથા જનજાધતથી આયક્ષણ ભળે.  

 ધનષ્કણ :-  

                       ફાફા વાશફે આંફેડકયજીએ વાંધલધાનને વાભાજજક રયલતણન ભાધ્મભ ફનાલીને આ 

આઝાદીને અથણકાચ  ફન તેલી કળી કયી કાયણ કે તેની ાછ્ કઇ વાભાન્મ અલબમાનની 

તાકાત ના શતી આ જ કાયણ છે કે આંફેડકયથી ળામેરી દભનકાયી ઉેક્ષા વભાજને 

આતભવમ્ભાનન ભાંિ આપ્મ. આજે દલરતની ક્સ્થધતભાાં જે સ ધાય થમ છે. તેન શે્રમ 

આંફેડકયજીને પાે જામ છે. ટાઇમ્વે રખ્ય  શત   કે અછૂતની નયક વાંઘણ કતાણના રૂભાાં આંફેડકયે 

ધલશ્વભાાં નાભ અને ભાનવમ્ભાન પ્રાપ્ત કય ણ શત  ાં  
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 વાંદબણ  સ્તક :-   

 શ દ્રની ખજ અન લાદ :- મ જીબાઇ લી . ખ ખાણ  
 ડ  .આંફેડકય જીલન દળણન – પ્રેભજી યભાય  
 વાભાજજક કાાંધતના ભશાનામક – રકળય ભકલાણા  
 બાયતયતન –ડ  .બીભયાલ આંફેડકય – નાથારાર ગશીર  
 ડ  .આંફેડકય જીલન અને લચિંતન – અધનર ચાલડા  
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ડ.ફાફા વાશફે આંફેડકય ના ઉચ્ચ ધળક્ષણ અંગેના ધલચાય ન અભ્માવ 

 

ડ. દીક કેળલરાર ચોધયી 

કામણકાયી ધપ્રક્ન્વાર 

વેકન્ ડયી ટીચવણ ટે્રધનિંગ કરેજ, ખેડા 

પ્રસ્ તાલના :- 

ડ. બીભયાલ યાભજી આંફેડકય જન્ ભ ૧૪ એધપ્ર ર ૧૯૮૧ના યજ ભધ્ મ પ્રદેળ (વેન્ ટ્રર 

પ્રધલન્ વ) ભહ  ખાતે એક વાભાન્ મ ભશાય ક ટ ાંફભાાં થમ શત, તે તેભના ધતા યાભજી ભારજી 

વકાર અને ભાતા બીભાબાઇન ાં ચોદમ ાં વ ાંતાન શતા. તેભણે શાઇસ્ ક રન ાં ધળક્ષણ મ ાંફઇની 

એલ્ પીન્ સ્ ટન શાઇસૌ  ક રભાાંથી રીધ ાં શત  ાં. ૧૯૦૭ભાાં  ભટે્રીકની યીક્ષા ાવ થમા ફાદ તેભના રગ્ ન 

યાભીફાઇ (યભાફાઇ) વાથે થમા શતા. તેભણે ૧૯૧યભાાં એલ્ પીન્ સ્ ટન કરેજ મ ાંફઇથી B.A.ની 

ડીગ્રી  ભેલી શતી. લડદયાના ભશાયાજા શ્રી વમાજીયાલ ગામકલાડની ભદદથી અભેરયકાના 

ઉચ્ ચ અભ્ માવ ભાટે ગમેરા. ૧૯૧ભાાં તેભણે કરધમ્ ફ મા ય ધનલધવ ણટી ખાતેથી M.A.ની ડીગ્રી 

ભેલર શતી. ૧૯૧૬ભાાં Ph.D.ની દલી ભેલી શતી. ૧૯૧૬ભાાં કામદાના અભ્ માવ ભાટે 

U.S.A. ઇંગ્રેન્ ડભાાં ગમા. આધથ ણક અને કોટ ાંલફક મશૂ્ કેરીઓના કાયણ ે બાયત યત આલી. 

લડદયા યાજ્મની વેલાભાાં જડામા શતા. ફાદભાાં ૧૯૧૮ભાાં મ ાંફઇની ધવડનકાભ કરેજભાાં 

પ્રપેવય તયીકે જડામા શતા અને કામદાના અભ્ માવ ભાટે  તે પયી ઇંગ્ રેન્ ડ ગમા શતા. ૧૯ય૩ભાાં 

તે ફેરયસ્ ટય ફન્ મા શતા.  તેભને િણ વાંતાન શતા, તેભનાથી એક જીલીત યશરે તેન ાં નાભ 
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મળલાંત શત  ાં. ઇંગ્ રને્ ડથી  ડ. આંફેડકય જભણની ગમેરા. જભણનીથી ાછા આલીને ૧૯ય૮ભાાં 

મ ાંફઇની ગલભેન્ ટ ર કરેજભાાં પ્રપેવય તયીકે જડામા શતા. 

 વામભન કધભળનને ભદદ કયલા યચામેર પ્રાાંતીમ વધભધતઓભાાં તે ધનભામા શતા. 

૧૯૩૦ભાાં પ્રથભ ગભેજી રયદભાાં શાજય યશરેા. ૧૯૬ભાં તેભણે નાગ ય ફોધ્ધ ધભણ 

અંગીકાય કમો શત. ૧૯૪૦ભાાં યચામરે લચગાાની વયકાયભાાં ત ેપ્રથભ કામદા પ્રધાન ફન્ મા 

શતા. તે બાયતની ફાંધાયણીમ ડ્રાપટીંગ કધભટીના પ્રમ ખ ફન્ મા શતા. ૧૯યભાાં સ્ લતાંિ બાયતની 

પ્રથભ વાભાન્ મ ચ ૂાંટણીભાાં તેભની શાય થમેરી. ૬ રડવેમ્ ફય ૧૯૬ના યજ રદલ્ શી ખાતે તેભન ાં 

અલવાન થમેર, તેભણે અનેક ક્ષેિભાાં ભશત લન ાં લચિંતન કયેલ ાં તેભાાં ઉચ્ ચ ધળક્ષણન ણ 

વભાલેળ થામ છે. 

ડ. ફાફાવાશફેન ાં ધળક્ષણ ઉયન ાં લચિંતન ખફૂ જ ભશત લન ાં છે, તેભાાં ઉચ્ ચ ધળક્ષણ કેવ ાં શવ ાં 

જઇએ તે ધલળે તેભણે ધલધળષ્ ટ બાય મકૂ્ છે. તેભના ભતે કઇણ વ્ મરકતના જીલનભાાં ધળક્ષણ 

ખફૂ ભશત લન ાં છે.  ધળક્ષણ દ્વાયા જ વ્ મરકતત લન ધલકાવ થામ છે. અને ળક્ શમ ત દયેક ઉચ્ ચ 

ધળક્ષણ રેવ ાં જઇએ, તેભણે ધળક્ષણ ઉય ઉરા લગોના એકાધીકાયન ધલયધ કયેર. તેભણે 

સચૂલેલ ાં કે નીચરા લગણના ફાક ઉચ્ ચ ધળક્ષણ ભેલી ળકે  તે ભાટે ધળક્ષણને ઓછુાં ખચાણ 

ફનાલવ ાં જઇએ. તેભણે ધળક્ષણભાાં વભાનતકને ભશત લ આેલ ાં. ડ. ફાફાવાશફે આંફેડકયે 

દ રીતને અને રઘ ભતીઓ જેલા જ ધળક્ષણના શક આલાની રશભામત કયેરી. તેભણે ફજેટભાાં 

દરીત મગ્ મ યીતે ઉચ્ ચ ધળક્ષણ ભેલી ળકે તે ભાટે જગલાઇ કયલા જણાલેર તેભજ દરીત 

ફાકને યૂતી ધળષ્ મવધૃદ  ભી યશ ેતે ભાટે મગ્ મ વ્ મલસ્ થા ગઠલલા રશભામત કયી શતી. 



                       

 
 

Editor: Prof. (Dr.) Ahjitsinh P.Rana,  Year:  Jun2018-Nov 2018, Issue 1 
 

11 
 

ડ.ફાફાવાશફે આંફેડકયના ભતે બાયતીમ વભાજના તાંદ યસ્ ત ધલકાવ ભાટે દયેક જ્ઞાધતના 

રકને વભાન યીતે ધળક્ષણ ભી યશ ે તે જરૂયી છે. ડ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઉચ્ ચ ધળક્ષણભાાં 

અનાભતના ચસૂ્ ત આગ્રશી શતા. ૧૯યભાાં ય ધનલધવ ણટી યીપભણ  કધભટીને તેભણે  

ઉચ્ ચ ધળક્ષણ અંગે રેલખત સચૂન આેરા તેભાાં તે જણાલે છે કે ય ધનલધવ ણટીઓ ભાિ યીક્ષા 

કેન્ દ્ર ફની છે. વાંળધન ાછ ધ્ માન અાત  ાં નથી. આભ તે ઉચ્ ચ ધળક્ષણભાાં વાંળધનને ભશત લ 

અામ તેના આગ્રશી શતા. તેભન ાં એવ ાં ણ કશવે  ાં શત  ાં કે ગયીફ અને જરૂયીમાતલાા રકના 

ફાકના ધળક્ષણની વ્ મલસ્ થા ય ધનલધવ ણટીએ કયલી જઇએ. તે ય ધનલધવ ણટીઓભાાં ભાિ અધતજ્ઞાની 

અને ૈવાદાયના વાંતાનને જ ધળક્ષણ ભે તેના ધલયધી શતા. તેભન ાં એવ ાં ણ કશવે  ાં શત  ાં કે  

ય ધનલધવ ણટી વેનેટભાાં ણ દયેક વભાજને વભાજ સ્ થાન આવ ાં જઇએ.ડ. ફાફાવાશફે આંફેડકય 

ધળક્ષણભાાં સ્ નાતક અને અન સ્ નતાક અભ્ માવ ક્રભ લચ્ ચેના બેદના ધલયધી શતા. તેભન ાં કશવે  ાં શત  ાં કે 

કરેજ તે ય ધનલધવ ણટીથી અરગ ન કયલી જઇએ. ફાંને એ વાથે ભી વાંય તત યીતે જ્ઞાનઅને 

વાંળધનના કે્ષિભાાં કામણ કયવ ાં જઇએ. 

      ડ. આંફેડકયના ભતે અભ્ માવની જલાફદાયી ભાિ ય ધનલધવ ણટી યૂતી ભમાણદીત ન યાખતા 

કરેજને ણ તેભાાં વાાંકલી જઇએ. ડ. આંફેડકય ય ધનલધવ ણટી એકડેભીક કાઉન્વીરયને ણૂણ વદા 

આલાના આગ્રશી શતા. તેભના ભતે ય ધનલધવ ણટી વેનેટ વશીત તભાભ ભશત લના શ્ા ય 

અધ્ માકને સ્ થાન આવ ાં જઇએ. ડ. આંફેડકયના ભતે ઉચ્ ચ ધળક્ષણ દ્વાયા જ બ ્ ધ્ધ ભાન, નૈધતક 

અને રકળાશી વભાજની યચના ળક્ છે. 

ડ. આંફડેકયના ઉચ્ ચ ધળક્ષણભાાં ધલ્ાથીઓ ભાટે ધળષ્ મવધૃદ ની વાથે વાથે યશલેાની વસ્ તી 

વગલડના આગ્રશી શતા. તેભના ભતે ય ધનલધવ ણટીઓએ  ધલ્ાથીઓના ધલધલધ ભત જાણી ઉકેરલા 
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ાછ ણ ધ્માન આવ ાં જઇએ. ડ. ફાફાવાશફે આંફેડકય એવ ાં ભાનતા શતા કે ઉચ્ ચ ધળક્ષણ 

ભેવ્ મા ફાદ ધલ્ાથીઓ યશળેે અને ગાભડાઓભાાં ધલધલધ ઉચ્ ચ શ્ાઓ ભેલીને દેળના ધલકાવભાાં 

બાગીદાય થવ ાં જઇએ. 

ડ. આંફેડકય સ્ િીઓ ણ ઉચ્ચ ધળક્ષણ રે તેના ખાવ આગ્રશી શતા, કઇણ વભાજભાાં 

ધલકાવ અને તેના રયલતણન ભાટે તેઓ સ્ િીઓના ઉચ્ ચ ધળક્ષણને ભશત લન ાં જણાલે છે. ડ. 

આંફેડકયના ભતે ઉચ્ચ ધળક્ષણ દ્વાયા વ્મરકતની વાથે તેના આવાવની માણલયણન ણ ધલકાવ 

થામ છે. દેળ ભાટે આદળણ નાગરયક તૈમાય કયલાભાાં તેઓ ઉચ્ ચ ધળક્ષણને ખફૂ જ ભશત લ આતા 

શતા. 

“ડ. આંફેડકયના ભતે ઉચ્ ચ ધળક્ષણ દ્વાયા વભાજભાાં યચનાત ભક ધલચાય અને તારક ણકતાન ે

ઝડથી ધલકવાલી ળકામ તેઓ કશ ેછે.” 
“Higher education in my opinion means that education, which can enable you to 

occupy the strategically important places in state administration, and obstacles, but they 

are over coming there and progression ahead.” 

 

‘‘ડ. આંફેડકયના ભતે બાયતીમ વભાજની જડ જ્ઞાધત વ્ મલસ્ થા અને દ ણને નાથલાન 

ઉામ ભાિ ઉચ્ચ ધળક્ષણ દ્વાયા જ ળકમ છે. તેભના ભતે ગયીફ અને અભીય લચ્ ચેની ખાઇ યૂલા 

ભાટે ઉચ્ ચ ધળક્ષણને પ્રખય ભશત લ આવ ાં જઇએ. તેઓ આ ભાટે ભાયા મ લભેન્ ટના આગ્રશી શતા.   

  ડ. આંફેડકયના ભતે ઉચ્ ચ ધળક્ષણ દ્વાયા યચામેર વભાજ અન્ મામ વાભે વાયી યીતે રડી 

ળકે. તેઓ ધલધલધ અન્ મામ વાભે વાયી યીતે રડી ળકે. તેઓ ધલધલધ અન્ મામની વાભ ેરડલાની 

રશિંભત અને ળસ્ િ તયીકે ઉચ્ચ ધળક્ષણને ભશત લ આે છે. તેભના ભત ે ઉચ્ ચ ધળક્ષણ દ્વાયા જ 

ય લાનભાાં ધલચાયળક્તત ને ધલકવાલી ળકામ. ય લાેઢી વાચા ખટાન બેદ વભજીને વભગ્ર દેળને 
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ઉમગી એલા ધનણણમભાાં જડામ તે ભાટે લધ ભાાં લધ  રક ઉચ્ચ ધળક્ષણ ભેલે તે જરૂયી છે. ડ. 

આંફેડકયના ભતે દેળના રકના ભાનધવક ધલકાવ દ્વાયા જ ભાનધવક ક્રાાંધત ળક્ છે. તેનાથી દેળના 

રક વાંગઠીત ફની રકળાશીને વાચી રદળાભાાં રઇ જઇ ળકળે. આધ ધનક  

બાયતના વર્જન ભાટે તે ઉચ્ ચ ધળક્ષણને ભશત લ આે છે. તેભના ભતે ય લાનને ભાનધવક 

ગ રાભીભાાંથી મ તત કયલા ભાટે ઉચ્ ચ ધળક્ષણ મગ્ મ કથીાય છે. તેઓ યાષ્ ટ્રીમ એકતાના ખફૂ 

આગ્રશી શતા અને તે ભાટે તેઓ ઉચ્ ચ ધળક્ષણને ભશત લ આે છે, તેભના ભતે લૈજ્ઞાધનક 

ધલચાયાધાયાના વર્જન ભાટે ઉચ્ ચ ધળક્ષણ અધનલામણ છે. તે  ચારયત્ર્મના ધલકાવ ભાટે ણ ઉચ્ ચ 

ધળક્ષણના આગ્રશી શતા. 

તેઓ ઉચ્ ચ ધળક્ષણ ભાટે સ્ થાધનકા બાાઓ દ્વાયા ય ધનલ રૌ ધવ ટીઓ ધળક્ષણ આે તેના આગ્રશી 

શતા. તેભના ભતે દયેક નાગરયક ાવે કામદાન ાં યૂત  ાં જ્ઞાન શવ ાં જરૂયી છે. આથી ઉચ્ ચ ધળક્ષણભાાં 

કામદાન ાં જ્ઞાન ભે તેલી વ્ મલસ્ થા કયલી જઇએ. તેઓ ઉચ્ ચ ધળક્ષણભાાં વભગ્ર દેળ ભાટે એક જ 

બાાના આગ્રશી શતા, તેભના ભતે દેળના રકને રઘ તાગ્રાંધથભાાંથી મ તત કયલા ઉચ્ચ ધળક્ષણ 

અકવીય ઉામ છે.  
 

 

વભાન :-   

ડ. આંફેડકયન ાં જીલન અનેક મશૂ્ કેરીઓ અને ડકાયથી બયેલ ાં શલા છતાાં તેભણે ળૈક્ષલણક 

અને વ્ માલવાધમક ક્ષેિે વપતાના ધળખય વય કમાહ શતા. દલરત શલાના ના કાયણ તેભણે 

જીલનબય અનેક અન્ મામ વશરેા છતાાં ધલધલધ કે્ષિભાાં તેભણે કયેલ ાં લચિંતન અને પ્રદાન ભાટે 

બાયત તેભન ાં વદામે  ઋણી યશળેે. 
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સ્ત્રી વળક્તતકયણઃ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયજીના ધલચાય 

ડૉ. જજજ્ઞાવાફેન જી1, અજમ ફી. યાલર2  

1. શડે, એવ. એવ. ટેર કરજે ઑપ એજ્ય કેળન, K.S.V., ગાાંધીનગય 

2. આધવસ્ટન્ટ પ્રપેવય, એવ. એવ. ટેર કરેજ ઑપ એજ્ય કેળન, K.S.V., ગાાંધીનગય 

 

 પ્રસ્તાલનાઃ 

બાયતની આ ધયા ધન્મા છે કે જ્માાં લીય ધળલાજી  ,ભશાયાણા પ્રતા ,બગતધવિંશ ,સ બાચાંદ્ર 

ફઝ ,લગેયે ક્રાાંધતલીયએ જન્ભ રીધ .બાયતને ધલદેળી પ્રજાની ગ રાભીભાાંથી મ તત કયાલલા ભાટે 

જેટરી જરૂરયમાત ક્રાાંધતલીયની શતી તેટરી જ જરૂરયમાત સ્લતાંિતા ફાદ દેળના વાભાજજક 

વ્મલસ્થાન તેભજ વભાજના  નર તથાન ભાટેના વાભાજજક સ ધાયાની ણ યશી શતી. 

૧૪ભી ઑગસ્ટ  ,૧૯૪૭ની ભધ્મયાધિએ બાયતભાતાએ લૈધાધનક રૂે ધલદેળી પ્રજાની 

ગ રાભીભાાંથી ત સ્લતાંિતા ભેલી રીધી શતી યાંત   બાયતને શજ  ઘણી ક પ્રથા  ,ક વ ાંગતની અવય 

તેભજ વભાજની ક વ્મલસ્થાની ભાનધવક ગ રાભીભાાંથી મ ક્તત ભેલલાની ફાકી શતી .બાયતની 

સ્લતાંિતા શજ  યેૂયૂી યીતે પ્રાપ્ત થઈ નથી .શજ  બાયતની ઘણી વભસ્માઓ ,ગ રાભી અકફાંધ છે .

બાયત ભાતાને વભાજની ક વ્મલસ્થીાની ઝાંઝીયભાાંથી મ તત કયાલલાન ાં બગીયથ કામણ કણ કયળે ?

બાયતભાતાને વાચી અન ેવાંણૂણ આઝાદી કણ અાલળે ?આ મક્ષ પ્રશ્નન ઇધતશાવ જલાફ છે-ડૉ .
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બીભયાલ આંફેડકય .ડૉ .આંફેડકયજીન જન્ભ ભશાયાષ્ટ્રના યતનાગીયી જીલ્રાના આંફલડે 

)આંફરડમે(ભાાં થમ શત .ડૉ .આંફેડકયજી  વભાજ રયલતણનના બગીયથ કામણને સ ેયે રૂૂાં ાડળે 

તેલ ધલચાય તતકારીન રકને ભનભાાં ણ નશત .ડૉ  .આંફેડકયજી ના જીલન વતૃાાંત યથી 

આજની ેઢી ઘણ ાં ળીખી ળકે છે અને ળીખી યશી ણ છે  .આજની ેઢીએ ચોવ ણે નીધતના ,

વભાજ સ ધાયણાના ,વ્મલસ્થાના તેભજ વાંચારનના ઠ ડૉ  .આંફેડકયજી  ાવેથી તેભની જીલન 

ઘટનાઓ યથી ળીખલા જઈએ . 

ડૉ  .આંફેડકયજી ના ભાનવ ય ચારતા ભનભાંથન તેભજ બાયતની વભાજ વ્મલસ્થા 

રયલતણનની અવભાંજવતા તેભજ ઉતકાંઠાને તેભણે ઘણા સ્લરૂે પ્રગટ કયી છે  .બાયતના ફાંધાયણના 

ઘડલૈમાએ આ બગીયથ કામણના શ્રીગણેળ ફાંધાયણની યચના થકી જ કમાણ યાંત   આ ત ભાિ 

ળરૂઆત શતી . ડૉ  .આંફેડકયજી  વભાજભાાં સ્ત્રી પ્રતમેની ઉેલક્ષત દ્રષ્ષ્ટન ાં અલરકન તેભજ અન બલ 

કમો .ડૉ  .આંફેડકયજી ના ભનભાાં જાણે રઢાની ભેખ ેવી ગમા જેલી અવહ્ય લેદના થઈ શળે  .બાયત 

કે જે ળક્તતની ઉાવનાન દેળ છે .તમાાં જ સ્ત્રીની આલી અલદળા .દ ગાણ ,બલાની ,ચામ ાંડા ,ાલણતી 

લગેયે સ્લરૂે જ્માાં ળક્તતની ઉાવના અને અચણનાન ભરશભા ગલાત શમ તે ભધૂભભાાં સ્ત્રીની આલી 

અલનધત  .જે યાષ્ટ્ર સષૃ્ષ્ટની વર્જક ,ારક અને વાંશાયક ળક્તતના સ્લરૂે ભશા વયસ્લતી ,ભશારલભી 
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અને ભશાકારીની અચણના કયત શમ તે જ યાષ્ટ્રભાાં સ્ત્રીઓના ભાન-વન્ભાન તેભજ વભાજભાાં સ્થાન 

અાલલા ભાટે ડૉ  .આંફેડકયજી ને અથાગ પ્રમતન કયલા ડયા . 

જે યાષ્ટ્ર તાની જન્ભભધૂભને ણ ભા “બાયત ભા ”કશીને વાંફધન કયત હ્ય તે દેળભાાં સ્ત્રીના 

 નર તથાન તેભજ સ્ત્રીને વભાજની મ ખ્મધાયા વાથે જડલાભાાં ડૉ  .આંફેડકયજી ન ધવિંશપા યશરે છે . 

ડૉ  .આંફેડકયજી અને સ્ત્રી વળક્તતકયણઃ  

જાધત વભાનતા ,નેટલરકિંગ  ,નેતાગીયી અને નાણાકીમ સ્લતાંિતા એ સ્ત્રી વળક્તતકયણના 

ભશતલના અને ામાના તતલ છે  .ડૉ .આંફેડકયજી આ ફાફત તેભના વભમભાાં જ અન બલી અને 

વાભાજીક રયલતણનની પ્રરક્રમાભાાં તેન વભાલેળ ણ કમો .  

ડૉ  .આંફેડકયજી ચલભાાં અને જ્ઞાધતના બચ-નીચના બેદબાલની પ્રથાન ીા ધલયધભાાં 

તેભજ છાત અને દલરત વભાજની ઉન્નધતભાાં સ્ત્રીની બાગીદાયીને વભાલી  .તેભણે અન બવ્ય  કે 

સ્ત્રીની બાગીદાયી ધલના આ વભાજન ઉતકણ વાંબલ નથી .જાધતના બેદબાલના ધલયધની રડાઈભાાં 

તેભણે સ્ત્રીઓને પ્રતવારશત કમાણ .ભશાદ ટાાંકની ચલભાાં સ્ત્રીઓ એ  રૂની વાથે યશી  તાન 

ધલયધ પ્રગટ કમો શત  .ડૉ .આંફેડકય સ્ત્રીઓને વાંગરઠત થલા અને એક થલા પ્રતવારશત કયે છે .

02ભી જ રાઈ  ,2420 ભાાં મજામેર ભરશરા રયવાંલાદભાાં બેગી થમેરી ભરશરાની જનભેદનીને જઈ 
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ડૉ  .આંફેડકયજીએ ભરશરાઓને વાંફધધત કયતા સ્ત્રીઓને પ્રગધતળીર ,વાંસ્કૃધત અને યાંયાના લા શક 

ફનલાન ાં કહ્ ાં. 

વળક્તતકયણ એ વ્મક્તતની ક્ષભતા તેભજ વભાજની મ ખ્મ ધાયા વાથેના જડાણન ાં સચૂન કયે 

છે  .ધળક્ષણ થકી જ વભાજની પ્રગધત થઈ ળકે છે ,વભાજ રકળાશી લરણ દાખલી વભાલેળી 

પ્રગધતના ાંથે અગે્રવય ફની ળકે છે .ધળક્ષણએ વ્મક્તતના વળક્તતકયણન ાં અવયકાયક અને પ્રબાલક 

ઉકયણ છે  .વભમ વાય થલાની વાથે સ્ત્રીઓને ધળક્ષણની યૂતી તકથી લાંલચત કયલાભાાં આલી 

યશી શતી .ડૉ .આંફેડકયજીએ સ્ત્રીઓને વભાન ધળક્ષણની તક યૂી ાડલા ભાટેના યૂતા પ્રમતન 

કમાણ .  

ડૉ  .આંફેડકયજીએ બાયતના ફાંધાયણના ઘડલૈમા છે .તેભણે સ્ત્રીઓને યક્ષણ ભાટે તેભજ 

વભાનતા આલા ભાટે ફાંધાયણભાાં જગલાઈ કયેર છે  .ડૉ .આંફેડકયજીએ સ્ત્રીને બગલલી ડતી 

ઘયેલ  રશિંવાના ધલયધ ભાટે વેતળન-21 ભાાં જગલાઈ કયેર છે . 

The Hindu Succession Act એ સ્ત્રી અને  રૂને લાયવાઈભાાં રગબગ વભાન શક પ્રદાન કયે 

છે  .વેતળન-22 મ જફ કઈણ રશિંદ  ભરશરાની ધભરકતની એ ભાિ એક જ ભાલરક છે  .ડૉ .

આંફેડકયજીએ Hindu Code Bill 2421ભાાં યજૂ કય ણ જે ભરશરાઓને ધભરકતભાાં શક આલાની યજૂઆત 
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કયત   શત  ાં ,યાંત   વાંવદભાાંથી અસ્લીકાય થતા તેભણ ીે કેલફનેટના ભાંિી દેથી 2432ભાાં યાજીનામ ાં 

આી દીધ ાં શત  ાં  .  

 ઉવાંશાયઃ  

ડૉ  .આંફેડકયજીના સ્ત્રીને વભાજની મ ખ્મધાયા વાથે જડલાના અથાગ પ્રમતન છે જે આજે 

સ્ત્રીના વભાજભાાં યશરેા સ્થાનને ભાટે જલાફદાય છે .ડૉ .આંફેડકયજી ભાનતા કે સ્ત્રી વળક્તતકયણ 

થકી જ વાભાજજક રયલતણન ળક્ છે  .સ્ત્રી એ વભાજન ાં અલબન્ન અને ભશતલન ાં અંગ છે .તેને 

અલગણીને વભાજ પ્રગધતના ાંથે એક ડગલ ાં ણ બયી ળકે તેભ નથી .આભ ,વભાજના ફહ મ ખી 

ધલકાવ અને વાભાજજક ઉતકણ ભાટે )આજે નરશ ત કારે (વભાજ દ્વાયા સ્ત્રીઓના સ્થાન અને ભશતલને 

વભજવ ાં જ યહ્  .પ્રસ્ત  ત અભૌ માવિ સ્ત્રી વળક્તતકયણ ભાટે ડૉ  .આંફેડકયજીના ધલચાય યજૂ 

કયલાન એક પ્રમતન શત .  
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ABSTRACT : 

 Dr. Ambedkar-A person with tremendous knowledge, wisdom, courage and vision. The 

freedom fighter and a scholar who shown a path to the society of  Liberty, Equality and 

Fraternity. He took the lots of efforts to abolish the barriers in the way of empowerment of 

women in India. He laid down the foundation codifying the common Civil Code for Hindus and 

other sections of the Indian Society. 

 The present paper is an attempt to highlight Dr. Ambedkar‟s view on women 

empowerment. Dr. Ambedkar started his movement in 1920. He started fierce propaganda 

against the Hindu social order and launched a journal Mook Nayak in 1920 and Bhiskrit Bharat 

in 1927 for this purpose. Newspapers started by Dr. B.R. Ambedkar, Mooknayak and Bahiskrit 

Bharat predominantly used to cover issues related to women and their empowerment. 

 Dr. Ambedkar was always concerned about women empowerment. In  a letter to his 

father‟s friend, young Dr.Ambedkar, during his studies at New York, said – We shall see better 

days soon and our progress will be greatly accelerated if male education is persuaded side by 

side with female education. 
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 On 18
th

 July 1927,  Dr. Ambedkar Addressed a meeting of about three thousand women 

of depressed classes; he said „I measure the progress of community by the degree of progress 

which women had achieved‟. 

 These issues he put forward due to stress the gender equality and the need for education 

and exposed the problems of the depressed community as well as women. In 1931 he spoke on 

women empowerment in a press conference and addressed for family measures for women in 

Bombay Legislative Assembly. He worked throughout his life for the betterment of women 

involved in prostitution professional. He was a inspiration for poor, illiterate women to fight 

against injustice and child marriage and devdasi system. He insisted on Hindu Code Bill for 

same cause. Thus his deep concern and feelings for all round development of women is 

expressed from his each sentence and word. 

Keywords :- Women Empowerment, Equality, Education System.  

INTRODUCTION :- 

 Empowerment refers to increasing the spiritual, political, social or economic strength of 

individuals and communities. To achieve sustainable and healthy human development it is very 

much necessary to have women involvement in political, social, economic and health status of 

community. The role played by Dr.Babasaheb Ambedkar, as chairperson of the Drafting 

Committee of the Constitution, has shaped the socio-political, economical and demographic 

scenario of the country after independence, Dr.Ambedkar had the highest academic credential for 

an Indian of his time, and his erudition and scholarship have been widely acknowledged. Dr. 

Ambedkar‟s vision about women empowerment has explicitly depicted in Indian Constitution. 

Equality of gender  is backed by the constitution through articles 14, 15 and 16. The principle of 
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gender equality is enshrined in the Indian Constitution in its Preamble, Fundamental Rights, 

Fundamental Duties and Directive Principles. 

OBJECTIVES, METHODS AND MATERIALS: 

 The present paper is an attempt to highlight Dr. Ambedkar‟s view on women 

empowerment for this secondary data collected from internet, government documents, 

newspapers, published papers, books and speeches delivered by Dr. Ambedkar in parliament, 

various conferences and meetings. 

ANALYSIS AND DISCUSSION:  

 Women empowerment is characterized by gender equality, gender main streaming, 

networking, leaderships and financial freedom. For the eradication of cast system and bringing 

under privileged cession of community Dr.Ambedkar started involving women in the struggle. 

He realized that this could not be achieved without liberating the women themselves. He 

motivated women and addressed them to participate in struggle against caste prejudices. He 

encouraged women to organize themselves. Impressed by the large gathering of women at 

women‟s conference held at Nagpur on 20
th

 July,1942 he told women to be progressive and 

abolish traditionalism, ritualism and customary habits, which were detrimental to their progress. 

Empowerment helps to develop and build the capacities of individuals, communities to be the 

part of the main stream of society. Education is only mean by which societies grow out of 

oppression to democratic participation and involvement. It is a powerful tools for empowerment 

of individual. Over the generations, marginalized sections and women in Indian society were 

denied the opportunity to education. Dr. Ambedkar put all his efforts to guarantee the 

educational opportunities without any discrimination to all the citizens of India. 
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 Dr. Babasaheb Ambedkar strived throughout his life to bring schedule castes and 

scheduled tribes and women in streamline of society. He has identified the Indian women‟s 

problems and gave solutions in Omay Legislative Council. He supported the Maternity Bill, his 

argument was “It is in the interest of the nation that the mother ought to get a certain amount of 

rest during the prenatal period and also subsequently and the principle of the bill is based entirely 

on that principle. 

 In Indian society the women was considered the lowest part of community. He fought a 

very difficult battle for their cause. He addressed women for their libration, development of their 

mind and the spirit of self help. He advised the education is main part of women development he 

added “As you are, so shall be your children”. According to him development of a community 

can be measured by the development and degree of progress made by the women in that 

community. He advised to the married women to live the dignified life to be a friend of her 

husband and not the slave and have an equal right of say. He was against early marriages and 

producing too many children. 

 Dr Babsaheb Ambedkar was not only a dalit hero but also the saviour of the Indian 

women. He was of a view that the basic root cause of social and women injustice was gender 

discrimination and cast system. For social transformation the gender and cast discriminations are 

hurdles. His words and deeds inspired billions of women even today to strive and struggle 

against injustice and inequality. His work is an inspiration for today‟s women to live dignified 

life with self esteem. 

 Through the constitution of India, as the chairman of the constitution drafting committee, 

Dr. Babasaheb Ambedkar was instrumental in granting equal status to all the citizens irrespective 
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of gender, religion etc. Thus the women, contrary to their low status as per Hindu law books, 

were for the first time got equal status lawfully. 

 Dr. Ambedkar tried an adequate inclusion of women‟s right in the political vocabulary 

and constitution of India. i.e. 

Article 14 – Equal rights and opportunities in political, economic and social speres. 

Article 15 – Prohibits discrimination on the ground of sex. 

Article 15 (3) – Enables affirmative discrimination in favour of women. 

Article 39 – Equal means of livelihood and equal pay for equal work. 

Article 42 – Human conditions of work and maternity relief. 

Article 51 (A) (C) – Fundamental duties to renounce practices, derogatory to the dignify of        

women.  

Article 46 – The state of promote with special care, the educational and economic interests of 

weaker section of people and to protect them from social injustice and all forms of exploitation.  

Article 47 – The state to raise the level of nutrition and standard of living of its people and the 

improvement of public health and so on. 

Article 243 D (3), 243T (3) & 243R (4) provides for allocation of seats in the Panchayati Raj 

System. 
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 To empower women at that time, presented Hindu Code Bill in parliament but it was 

opposed by almost every male Member of Parliament if passed, it would have ended Saiti Pratha, 

Dowry system in 1951 only. After the bill lapsed, he resigned. (The draft also included divorce 

rights to women, portions of inheritance to daughters, while giving widows complete property 

rights. 

 Dr. Ambedkar had his own views for women empowerment and this has shown from his 

contribution and deeds for billions of Indian women which can be reflected from Indian 

constitution. Indian constitution has given social, political and economical justice to women by 

giving equal status, equal right and equal opportunity freedom of thought, expression, belief, 

faith and worship. He has worked for all the women irrespective of religion, caste, creed, gender 

etc. Not only women all the people of India should thankful to him because of his tremendous 

and everlasting steps of developmental works. 

 In present day context, Ambedkar and his thoughts on society based on equality are yet to 

be realized for reconstructing Indian society and making the life of women better. B.R. 

Ambedkar was a fighter for women emancipation. He fought against all kinds of discrimination 

against women throughout his whole life. But still discrimination against women in Indian 

society is overlooked. So it is our duty to fulfil the dreams of Ambedkar for a better life world of 

women. It may also be mentioned here that the term “Social Justice” will not be exercised 

properly if the people of India should not change their attitudes specially towards women, SCs, 

STs and other weaker section of the society. 

 Dr.Babasaheb Ambedkar is a pure symbol of hard work, dedication, commitment, love 

and humanity. He is a father of Indian constitution and dynamic character of India‟s history. 



                       

 
 

Editor: Prof. (Dr.) Ahjitsinh P.Rana,  Year:  Jun2018-Nov 2018, Issue 1 
 

27 
 

CONCLUSION:  

 In the condolence message, on Ambedkar‟s death in parliament, Prime Minister 

Jawaharlal Nehru said “Dr. Babasaheb Ambedkar was a symbol of revolt against all oppressive 

features of Hindu society”. His dream of society, based on gender equality is yet to be realized 

and therefore his thoughts are important for the social reconstruction that favours women 

empowerment. Dr. Babasaheb expressed his views on the state of life of all women. He stated 

that women must be treated equally and given equal prestige. He insisted on Hindu Code Bill 

suggesting the basic improvements and amendments in assembly. He also insisted and evoked all 

the parliamentary members to help to pass the bill in parliament. Eventually, he resigned for the 

same. The teachings and thoughts of  Dr. Ambedkar are useful not only women but also all the 

Indian even today. His deep concern and feelings for all round development of women is 

expressed from his each sentence and word. In his last speech in Indian Parliament we can know 

his feelings and respect showed towards women. He quoted the famous thoughts of an Irish 

Patriot Daniel O Connal as, “No man can be grateful at the cost of his honour, no woman can be 

grateful at the cost of her chastity. And no nation can be grateful at the cost of his liberty.” In his 

famous book “Pakistan and partition of India” he expressed his views about Muslim women and 

their religious traditions, about wearing veil, their marriages and so on. Muslim women were 

suppressed under various religious traditions. Towards all the women, irrespective of their 

religion, casts and class. Dr.Babsaheb Ambedkar had a particular humanitarianism view. He 

frequently raised his voice against all sorts of injustice towards women. 
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मीरा भतिकाल की कृष्णभति काव्यधारा की सशि कवतयत्री हैं । इनका जन्द्म ‘मेड़ता’ 

के समीप कुड़की नामक गााँव में सन्1504 ई० में हुआ था । मीरा का तववाह तचतौड़ के राणा 

साांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 ई० में हुआ था । दभुााग्यवश सात वषा पश्चात ही राजा 

भोजराज की मृत्य ुहो गई । यह दरबारी परम्पराओं, सांस्कृतत और रीतत-ररवाजों का समय था । 

मध्यकालीन समय में तियों की तस्थतत बहुत अच्छी नहीं थी । उन पर तमाम बांददशें थीं । ये 

ऐसी बेतड़यााँ थीं जो सददयों की परम्पराओं में पनपी और तवकतसत होती रहीं । जीवन के प्रत्येक 

क्षेत्र में िी को दोयम दजे पर रखना, िी को भोग-तवलास के साधन के रूप में दखेने की दतृि, 

उसे घर की चहारदीवारी के भीतर पड़ ेतनजीव सामान से अतधक कुछ न समझ पाने की 

मानतसकता, रीतत-ररवाजों के नाम पर अनैततक मान्द्यताओं को िी पर थोपना आदद कुछ ऐसी 

तवशेषताएाँ रही हैं जो िी शोषण के लम्बे इततहास से सीध ेतौर पर जुड़ती हैं । इसमें भी 

तपतृसत्ता की भूतमका बहुत महत्वपूणा रही ह ै। अत: मध्यकालीन समय में िी शोषण की जड़ें 

बहुत मजबूत हो चुकी थी । इन तवकट पररतस्थततयों में मीरा, जोदक एक राजकुल की वधू थीं 
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और साथ ही तवधवा भी थीं उन्द्होंने समाज में िी की के तवरुद्ध खड़ी शोषणकारी व्यवस्था का 

प्रततरोध बहुत ही तनभीकता के साथ दकया । 

 मीरा के तलए सबसे बड़ी चुनौती तपतृसत्तावादी ताकतों से सीध ेतौर पर टकराना था । 

तजसकी शुरुआत स्वयां उनके घर स ेही हुई । रीतत-ररवाजों के नाम पर िी उत्पीड़न के तवरुद्ध 

मीरा द्वारा दकये गए प्रततरोध के सम्बन्द्ध में डॉ. तवष्णुदास वैष्णव तलखते हैं दक – “पतत के 

तनधन के पश्चात ्राजपतूों की सती प्रथानसुार मवेाड़ राजघरान ेस ेयह इच्छा प्रकट की गई दक 

मीरा भी सती होव,े लदेकन मीरा न ेसती होना स्वीकार नहीं दकया । उसन ेअपन ेआप को 

अराधना के तलए तजन्द्दा रखा ।”1 यह ऐसा समय था जब तवधवा िी के जीवन में तमाम 

पीड़ाएाँ, धार्ममक कमाकाांड के नाम पर दकये जाने वाले शोषण की कोई सीमा नहीं थी। ऐस ेमें 

मीरा के तलए भति की राह आसान नहीं थी । उन्द्हें कदम-कदम पर तपतृसत्ता द्वारा बनाए गए 

तनयमों, कानूनों से दो-चार होना पड़ा (वीनू, 2018, 234)। यही कारण ह ैदक उन्द्हें 

पाररवाररक, सामातजक ततरस्कार भी झलेना पड़ा । तत्कालीन समय में िी के तलए भति मागा 

आसान नहीं था क्योंदक भति पर भी सदा से पुरुष के अतधकार का आदद समाज एक िी के इस 

क्षेत्र में प्रवेश को सहज ढांग स ेअपनाना नहीं चाहता था । मीरा को भि के रूप में स्वीकार करन े

के पक्ष में न तो तत्कालीन समाज ही था और न ही इसके तलए तैयार था । मीरा के सम्बन्द्ध में 

प्रचतलत तवतभन्न प्रवादों के माध्यम स ेयही सांकेत प्राप्त होता ह ै।  

मीरा की राह कााँटों स ेभरी थी । जहााँ ततरस्कार, अपमान, लोक-लाज त्यागकर एक 

तवधवा िी अन्द्धकारमय जीवन को त्याग कर भतिमागा की ओर अग्रसर हो रही थी । केवल 

मीरा ही नहीं अतपतु उस समय की प्रत्येक िी के तलए तत्कालीन पररतस्थततयाां आसान नहीं थीं। 

लोक-लाज, परम्पराओं, मान्द्यताओं, रीतत-ररवाजों के नाम पर िी – शोषण के तवतभन्न हथकां डों 
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के माध्यम स ेतपतृसत्ता का वचास्व कायम था (वीनू, 2020. 113)। मध्यकालीन समाज का पूरा 

ढाांचा ही तपतृसत्तात्मक था । मीरा इन रूदढ़यों, परम्पराओं को तोड़ दनेा चाहती थीं । वे 

तलखती हैं दक –  

“माई साांवरे रांग राची । 

साज हसगार बााँध पग घुाँघरू लोकलाज तज नाची ।”2  

तत्कालीन समय एक तवधवा िी का घर की चारदीवाररयों से बाहर तनकल कर स्वचे्छा 

से जीवन-यापन करना, ईश्वर भति हतुे मतन्द्दर में प्रवेश करना, कुल-मयाादा, लोक-लाज के 

बांधनों से मुि होने की अतभलाषा के साथ ही अपने कुल एवां पररवार में सती प्रथा के चलन की 

अवहलेना करना एक िी के तलए बहुत ही साहतसक कदम था (वीनू, 2022, 324)। उन तवकट 

पररतस्थततयों में मीरा का प्रततरोध शोषणकारी रुदढयों एवां परम्पराओं के तनयमों के उल्लांघन के 

रूप में दखेा जा सकता ह ै। उनके इस तवरोही स्वभाव के कारण ही राजकुल एवां आसपास के 

पररवेश स,े समाज स ेउन्द्हें अपमान, लाांछन, ततरस्कार झेलना पड़ा । एक िी को तवधवा हो 

जाने के कारण (तजसमें उस िी की कोई भागीदारी नहीं होती) न जाने दकतने ही ददानाक 

कमाकाांडों की प्रदिया स ेगुजर जाने के प्रावधानों का तवधान रचाया गया (वीनू, 2021, 106)। 

इस के माध्यम स ेतपतृसत्ता द्वारा उन तनयमों को व्यि एवां अव्यि ढांग से पोतषत दकया जाता 

रहा जो िी के शोषण में सबसे महत्वपूणा कारक हैं। िी-धमा, पत्नी धमा एवां सांस्कार के नाम पर 

दकये जाने वाले शोषण का तवरोध करते हुए मीरा कहती हैं दक –  

“भजन करस्याां सती न होस्याां मन मोह्यों धण नामी ।”3  
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वह सामांतशाही का दौर था । जहााँ िी को भोग की वस्तु स ेअतधक स्थान नहीं ददया गया था । 

भोग-तवलास में जीवन-यापन करने वाल ेकुछ राज-महाराजाओं के सम्बन्द्ध में यह भी कहा गया 

ह ैदक –“जतेह घर दखेी सनु्द्दर तबरटया, ततेह घर जाए धरी तलवार...” अथाात् तजस घर में सुन्द्दर 

कन्द्या राजा के सैतनकों को ददख जाती थी, उन्द्हें वहााँ स ेजबरन अपहृत कर राजा के समक्ष भोग 

हतुे प्रस्तुत कर ददया जाता था । ऐस ेही खौफनाक अनुभवों स ेअपने कुल-पररवार की ‘मयाादा’ 

को बचाने के तलए ही बाल-तववाह और पदाा-प्रथा जैसी कुरीततयों ने जन्द्म तलया (वीनू, 2022)। 

मीरा ने अपने काव्य के माध्यम से इसी शोषणकारी सामांतवादी मानतसकता का तवरोध दकया ह ै

। वे धार्ममक तवधानों में बनाए गए ऐसे तनयमों के तवरुद्ध आवाज़ उठाती हैं जो िी के अतस्तत्व 

को तपतृसत्तावादी ढाांचे में कैद रखते हैं । कृष्णभति मागा के माध्यम स ेमीरा अपना प्रततरोध 

दजा करती हैं उसका मानतसकता के तवरुद्ध जो िी के होने को दकसी पुरुष की सांतगनी के रूप में 

या दफर वशे्या से अतधक एक मनुष्य के तौर पर नहीं दखे पाती ह ै। अपने ही पररवार द्वारा दकये 

गए अत्याचारों, अपमान की एवज में मीरा केवल तनम्न पांतियों में अपनी पीड़ा और प्रततरोध 

दोनों व्यि कर दतेी हैं –  

“राणा जी मोह ेबदनामी लाग ेमीठी । 

कोई हनदों, कोई तवन्द्दों मैं चलूांगी चाल अनठूी ।”4   

इन पांतियों के माध्यम स ेमीरा के िातन्द्तकारी व्यतित्व को समझा जा सकता ह ै। राणा द्वारा 

तवष का प्याला भेजे जाने पर व ेकहती हैं दक राणा जी ! तुम्हारे द्वारा दी गई यह बदनामी भी 

अब मुझे अच्छी लगती ह.ै... अब तुम्हारे द्वारा दकये जाने वाले षड्यांत्रों, अत्याचारों, अपमानपूणा 

व्यवहार का अब मुझपर कोई प्रभाव नहीं होगा । इन पांतियों के माध्यम स ेमीरा कहती हैं दक 

चाह ेअब कोई दकतनी भी हनदा करे या बरुा करना चाह.े.. लेदकन व ेईश्वर-भति के मागा स े
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तवचतलत नहीं होंगी (वीनू, 2019. 206)। तत्कालीन समय में एक िी द्वारा अपने पररवार के 

मुतखया के आदशेों की अवहलेना करना और लोक-लाज सब छोड़कर ईश्वर भति में लीन हो 

जाना उनके िाांततकारी होने का पररचायक ह ै। उनके व्यतित्व ने तनतश्चत ही तत्कालीन समाज 

में िी – स्वातांत्रय का मागा प्रशस्त दकया । िी – मुति के तलए दकया गया यह काया मीरा द्वारा 

शोषणकारी व्यवस्था के प्रतत प्रततरोध का ही एक रूप ह ै।  

तनष्कषात: कहा जा सकता ह ैदक मीरा न ेअपने वास्ततवक जीवन में तजस पीड़ा और सांघषा को 

भोग और तजस प्रकार से वह शोषणकारी व्यवस्था का आजीवन प्रततरोध करती रहीं वह 

तत्कालीन समय में की गई िाांतत की शुरुआत के तौर पर दखेा जा सकता ह ै। मीरा न ेउच्च कुल 

की वधू होते हुए ऐसे सामातजक बांधनों को तोड़ा जो िी को पुरुष की सेतवका बनाए रखने हतुे 

अतधक सुलभ थ े। अपने सम्पूणा काव्य  और भोगे हुए यथाथा के माध्यम से मीरा िी चेतना और 

िी मुति की बात करती हैं ।  
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