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ડૉ. બી.આર.�બેડકર�ુ ં�વન �તૃાતં 

 

બાબાસાહ�બના નામ ે લોકિ�ય બનલેા ડૉ. બી. આર. �બેડકર ભારતીય 

સિંવધાનના િનમા�તાઓ પૈક�ના એક છે. તેઓ એક �ણીતા રાજનેતા અન ે િવ�યાત 

ધારાશા�ી છે. અ���ૃતા અને �િતગત ભેદભાવ �વા ં  સામા�જક અિન�ટો �ૂર કરવામા ં

�બેડકરનો ફાળો ન�ધપા� હતો. પોતાના �વન દરિમયાન આ નેતાએ દ�લતો અન ે

સામા�જક ર�ત ેપછાત વગ�ના લોકોના અિધકારો માટ� સઘંષ� કય�. આઝાદ� પછ� તેમન ે

દ�શના સૌ �થમ કાયદા�ધાન તર�ક� િન��ુત કરવામા ં આ�યા હતા. ૧૯૯૦મા ં તમેન ે

મરણોપરાતં ભારતના સવ��ે�ઠ નાગ�રક સ�માન, ભારતર�નથી નવાજવામા ં આ�યા 

હતા.  

 

�વન  

ડૉ. બી. આર �બેડકરનો જ�મ ૧૪મી એિ�લ, ૧૮૯૧ના રોજ મ�ય�દ�શના મઉમા ં

થયો હતો. ૧૮૯૪મા ંતેમના િપતાની નોકર�માથંી િન�િૃ� પછ� તમેનો પ�રવાર સતારા 

�થાયી થયો હતો. ૪ વષ� પછ� તેઓ �ુબંઇ ચા�યા ગયા �યા,ં ૧૯૦૮મા ંતેમણ ેમે��કની 

પર��ા પાસ કર�. ૧૯૦૮મા ં�બેડકરન ે અ��ફન�ટન કોલેજમા ં અ�યાસ કરવાની તક 

મળ�. તમામ પર��ાઓમા ં સફળ થવાની સાથ ે સાથ ે �બેડકર� ગાયકવાડ મહારા� 

શાહ� રાવ �ી� તરફથી માિસક ̀  ૨૫ની િશ�ય�િૃ� પણ મેળવી હતી. ૧૯૧૨મા ંરાજનીિત 

િવ�ાન અને અથ�શા� સાથ ે�નાતક પર��ા પાસ કર�. �બેડકર� આ નાણા ંઅમે�રકામા ં

ઉ�ચતર અ�યાસ  કરવા ઉપયોગમા ંલવેા�ુ ંન�� ક�ુ�.  

 

ઉ�ચિશ�ણ  

૧૯૧૩મા ં તઓે અમે�રકા ગયા. તેમન ે ��યુોક�  શહ�રની કોલ�ંબયા �િુનવિસ�ટ�મા ં

�નાતકો�ર િશ�ણ માટ� ૩ વષ�ની વડોદરા રાજયની િશ�ય�િૃ� મળ� હતી. ��ુય િવષય 

તર�ક� અથ�શા� અને અ�ય િવષયો તર�ક� સમાજશા�, ઇિતહાસ, તક�શા� અન ે
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માનવશા�મા ં�ૂન, ૧૯૧૫મા ંએમ.એ.ની પર��ા પાસ કર� હતી. તેમણે �િશયટં ઇ��ડયન 

કોમસ� િવષય પર થીિસસ તૈયાર કય� હતો.  

૧૯૧૬મા ંતમેણે ફર� એમ.એ. માટ� તમેનો બીજો થીિસસ “નેશનલ �ડિવડડં ઓફ 

ઇ��ડયા-અ �હ�ટો�રક એ�ડ એના�લ�ટકલ �ટડ�”  �રૂો કય� તથા છે�લે તેમના �ી� થીિસસ 

માટ� ૧૯૨૭મા ંપીએચડ�ની પદવી મેળવી હતી અન ે�યાર પછ� લડંન ગયા. ૯મેના �દવસ ે 

માનવશા�ી એલેગ��ડર ગો�ડનવાઇજર �ારા આયો�જત એક પ�રસવંાદમા ંતેમનો લેખ 

“કા�ટ ઇન ઇ��ડયા- ધેર  િમક�િનજમ, �િનિસસ અન ે ડ�વલપમે�ટ”�ુ ં વાચન ક�ુ�. 

ઓ�ટોબર, ૧૯૧૬મા ંતેમણે �જે-ઇનમા ંકા�નૂી અ�યાસ�મ માટ� �વશે મેળ�યો. સાથ ે

સાથ ેલડંન ��લૂ ઓફ ઇકોનોિમ�સ પણ �વશે મળે�યો. ૧૯૨૧મા ં�નાતકો�ર પદવી �ા�ત 

કર�. તેમનો મહાિનબધં ”ધ �ો�લેમ ઓફ �પી- ઇ�સ ઓ�રજન �ડ ઇ�સ સો��શુન”  પર 

હતો. ૧૯૨૩મા ંતેમણે અથ�શા�મા ંડો�ટર�ટનો અ�યાસ �રૂો કય�.     

 
 

દ�લતો માટ� અ�ભયાન  

ભીમરાવ દ�લતો, મ�હલાઓ અન ેિનધ�નોના મસીહા હતા તેમજ તઓે આ�વન ત ે

લોકો માટ� લડતા ર�ા. ૧૯૨૩મા ંતેમણ ેબ�હ��ૃત “�હતકા�રણી સભા(આઉટ કા�ટ વલેફર 

એસોિસએશન)”ની �થાપના કર�, � દ�લતોમા ં િશ�ા અને સ�ં�ૃિતનો �ચાર કરવા, 

આિથ�ક ��થિત �ધુારવા તથા યો�ય મચં પર તેઓની સમ�યાઓને વાચા આપીને તેનો 

ઉક�લ શોધવાના કાય�મા ંસમિપ�ત હતી. દ�લતોની સમ�યાઓ સદ�ઓ �ૂની હતી અને તેન ે

�ૂર કરવા�ુ ંકામ ઘ�ુ ં��ુક�લ હ�ુ.ં મ�ંદરોમા ંતેમન ે�વશે કરવાની મનાઇ હતી. તેઓ �હ�ર 

�વૂા અને તળાવોમાથંી પાણી ભર� શકતા ન હતા. ��લૂોમા ંતેમનો �વશે �િતબિંધત હતો. 

૧૯૨૭મા ંતેમણ ે�ુબંઇ પાસ ેકોલાબાના ચોવડર તળાવમાથંી સાવ�જિનક �વૂામાથંી પાણી 

ભરવાનો અિધકાર મેળવવા �ચૂ કરવાની આગેવાની કર� હતી. �બડેકર� સામા�ય જનતા 

�ધુી પહ�ચવાના ઉપાયો શોધવા�ુ ંશ� ક�ુ�, �થી તેમન ેસામા�જક �ુર�િતઓના �ૂષણ 

િવષે સમ�વી શકાય. તેમણે એક સામાિયક ‘�કૂ નાયક’(શાિંત ક� નેતા) પણ શ� ક�ુ�.  
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સિંવધાન િનમા�તા  

ડૉ. �બેડકરની સિંવધાનની �સુ�ા સિમિતના અ�ય� તર�ક� િનમ�કૂ કરવામા ં

આવી. તેઓ �િસ� િવ�ાન અન ે��યાત ધારાશા�ી પણ  હતા. �બેડકર� સમાજના �ુદા 

�ુદા વગ�ન ેજોડવા પર ભાર ��ૂો હતો. તમેના મત ે�ુદા �ુદા વગ� વ�ચેના ભેદભાવ 

�ૂર કરવામા ંન�હ આવ ેતો દ�શની એકતા ટકાવી રાખવા�ુ ંકામ અઘ� ંથઈ પડશે. તમેન ે

બધંારણના ધડવૈયા તર�ક� પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. બધંારણ તયૈાર કરવામા ંતેમની 

આકર� મહ�નતના કારણ ેજ બધંારણ દ�લતોના સામા�જક અન ેઆિથ�ક સશ��તકરણ માટ� 

મહ��વ�ણૂ� બની શ�ુ ં છે �, �શસંનીય કામગીર� છે. તેમન ે િવ�ાસ હતો ક�, સરકાર� 

લોકશાહ� �ણાલીમા ંયો�ય િનય�ંણ અન ેસમ�વય છે તેમજ �યવ�થાત�ં, ધારાસભા 

અને �યાયત�ં �ણ ેશાખાઓ એકબી� પર�વે તમેજ દ�શ પર�વે જવાબદાર હોવાછતા ં

�વત�ં ર�ત ેકામ કર� છે.  

 

લેખન 

ડો. �બેડકર �ુશળ લખેક હતા. તેમણે ભારતમા ંસામા�જક, આિથ�ક, રાજનૈિતક 

પ�રબળો તેમજ િવ� પર ઘણા ં ��ુતકો, મહાિનબધંો તમેજ લેખ લ�યા. ડૉ.�બેડકરના 

��ુય લખેનમા ંઅ�ત તેમજ અ���ૃયતા, ધ ઇવો��શૂન ઓફ �ોિવ�િસયલ ફાઇન�સ ઇન 

���ટશ ��ડયા: ધેર િમક�િનજમ, �િસસ ડ�વલપમે�ટ તેમજ ૧૧ અ�ય િનબધંો, �ફલોસોફ� 

ઓફ �હ��ુઇઝમ વગરે� પર લખે લ�યા. તેમણે ‘ધ ��ુા ઔર કાલ� મા�સ�’ પર પણ  ��ુતક 

લ��ુ.ં  
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મહાપ�રિનવા�ણ  

તેમના ��ુતક ‘��ુા �ડ �હજ ધ�મ’�ુ ંલખેન ��ંુૂ થયાના �ણ જ �દવસ પછ� ૬ 

�ડસે�બર, ૧૯૫૬ને તમેના �દ�હ� ખાતનેા િનવાસ�થાન ે�િતમ �ાસ લીધા. ડૉ. �બેડકર� 

બૌ� ધમ� અપનાવી લીધો  હોવાથી બૌ� ધમ� અ�સુાર જ તેમના �િતમ સ�ંકાર કરવામા ં

આ�યા હતા. આ સમારોહમા ંતેમના કરોડો સમથ�કો, કાય�કતા�ઓ તેમજ �શસંકોએ ભાગ 

લીધો હતો.      

 

ઉપસહંાર  

ડૉ.�બેડકરના િવચારો તમેજ આદશ� આજના ઉભરતા ભારતના સદંભ� સાથ ે

અ�યતં �સુગંત છે. � મજ�તૂ અથ��યવ�થા, ઔ�ો�ગક િવિવધતા તેમજ કૌશલ િવકાસ, 

�ી સશ��તકરણ બાબતે તેમજ સમાજના સામા�જક ર�ત ેસવંદેનશીલ વગ�ન ેએક સમાન 

તક આપવાની બાયંધર� આપે છે.     

  
 


