
ડ   Bh.ભીમરાવ   �બેડકરને   ��ાજં�લ   -   ભારતીય   બધંારણના   આ�ક�ટ��ટ   અને   
દ�શના   �થમ   કાયદા   અને   �યાય   �ધાન   

  
ભીમરાવ   રામ�   �બેડકર,   �   ભારતીય   સિંવધાનના   આ�ક�ટ��ટ   તર�ક�   અને   "અ���ૃય"   દ�લત   �િતના   નાગ�રક   
અિધકારના   આ�વન   ચે��પયન   તર�ક�   �ણીતા   છે,   1927   મા ં  કોલ�ંબયા   �િુનવિસ�ટ�માથંી   અથ�શા�મા ં  પીએચડ�   
મેળ�યો   અને   1952   મા ં  "એક   મહાન   સમાજ   �ધુારક   અને   માનવાિધકારના   બહા�ુર   સમથ�ક   તર�ક�   માનદ   �ડ�ી   
મેળવી.   
�બેડકર   ભારતની   અ���ૃય   /   દ�લત   �િતઓમાનંી   એક   મહાર   �્   caste◌ાિતની   હતી.   �બીદર�   �ુબંઈમા ં  
બી.એ.,   �� ુ  યોક�ની   કોલ��બયા   �િુનવિસ�ટ�   (1913-1796)   મા ં  પી.એચ.ડ�.   �ા�ત   કર�   હતી   અને   �યારબાદ   તેમણે   
લડંન   ��લૂ   Economફ   ઇકોનોિમ�સ   (1916–1922)   થી   અથ�શા�મા ં  મા�ટર   અને   ડો�ટરલની   �ડ�ી   મેળવી   
હતી.�◌ंबेડકર   
  
�થમ   ઉ�ચ   િશ��ત   હતા.   ,   �હ��ુ   "અ���ૃય"   �િતના   રાજક�ય   ર�તે   અ�ણી   સ�ય.   આ�   તેઓ   દ�લત   અિધકારો   
અને   સામા�જક   મા�યતા   માટ�ના   onlyિતહાિસક   વસાહતી   ભારતના   �વાત�ંય   સઘંષ�   માટ�   અ�ણી   છે,   તેમની  
�યાપક   �રટ   માટ�   અસમાનતા   અને   historicalિતહાિસક   અ�યાયના   �વ�પ   તર�ક�   �્   caste◌ાિતને   બદનામ   
કરનાર   ��સ;   અને   ભારતીય   બધંારણની   �ા��ટ�ગ   સિમિતના   અ�ય�   તર�ક�ની   તેમની   �િૂમકા   માટ�,   �ણે   તેમને   
લોકશાહ�   �યાય   અને   હકારા�મક   પગલાનંી   નીિતના   ભારતીય   માગ�   પર   ગહન   અને   �થાયી   િનશાન   છોડવાની   
મ�ૂંર�   આપી.   
  
કોલ��બયાના   િવ�ાથ�   તર�ક�,   ડ   BR.   બી.આર.   �બેકર�   �હોન   ડ�વી   અને   એડવડ�   સે�લગમન   �વા   અમે�રકન   
ઇિતહાસકાર   ��સ   શોટવલે   અન ે  ��સ   હાવ�   રો�બ�સન   �વા   �તરરા���ય   અમે�રકન   ઉદાર�કરણની   ક�ટલીક   
મહાન   હ�તીઓ   સાથ ે  અ�યાસ   કય�   હતો.   અમે�રકન   �ફલ�ફૂ   અને   શ�ૈ�ણક   �ધુારક,   �હોન   ડ�વી   કોલ�ંબયા   
�િુનવિસ�ટ�ના   �બેડકરના   બૌ��ક   માગ�દશ�ક   હતા.   તેમના   માગ�દશ�ન   હ�ઠળ,   �બેડકર�   સામા�જક   �યાય   અને   
સમાનતા   માટ�ના   તેમના   િવચારોની   ��િુ���સ   ઘડ�.     
  
તેમણે   1930   મા ં  �� ુ  યોક�    ટાઇ�સને   ક�ુ,ં   "મારા   �વનમા ં  મારા   ��ેઠ   િમ�ો   હતા."   કોલ�ંબયાના   મારા   ક�ટલાક   
�લાસના   િમ�ો   અને   મારા   મહાન   �ોફ�સરો   હતા.   "   
  
તેમના   ન�કના   સમકાલીન,   ડ���ઇુબી   �ુ   બોઇસની   �મ,   �બેડકર   પણ   એક   બળવાખોર   �ચ�તક   હતા,   �મના   
લખાણોમા ં  �રુોિપયન   અને   અમે�રકન   ઇિતહાસ   અને   રાજક�ય   િવચારસરણી   સતત   સકંળાયેલા   હતા.   આનાથી   
તેમને   રાજક�ય   �યાલોની   સવ��યાપકતાની   અ�વષેણ   કરવાની   સાથ ે  સાથ ે  �રુો-અમે�રકાના   �ધકારમય   
ઇિતહાસને   તેના   અ�યાય   અને   અમા�ષુીકરણના   ઇિતહાસને   છતી   કરવાની   �ટ   મળ�.   �બેડકરના   િવચાર-તેની   
deep◌ંડા   વિૈ�કતા�ુ ં  આ   બમ�ુ ં  પા�   છે,   તેમ   જ   તેની   અ���ૃયતાની   િવિશ�ટ   �ાસ   સાથ ે  તેની   સતત   �ચ�તા,   �   
તેમને   તેમની   પે   generation◌ીના   અ�ય   િવરોધી   �ચ�તકોથી   અલગ   પાડ�   છે.   
  

1936   મા,ં   �બેડકર   ઉદાર   �હ��ુ   �્   caste◌ાિત-�ધુારકોના   �ૂથની   1936   ની   મી�ટ�ગ   માટ�   �િતનો   િવલય   
લ�યો.   જો   ક�,   �ૂથ ે  તેમના   ભાષણનો   �ા�ટ   જોઈને   તેમ�ુ ં  આમ�ંણ   પા� ં  ખ���ુ.ં   પ�રણામે,   �બેડકર�   આ   �ૃિત   
�તે   �કાિશત   કર�,   અને   તે   �વ�રત   �લાિસક   બની   ગ�ુ.ં   કોલ�ંબયા   સે�ટર   ફોર   �� ૂ  મી�ડયા   ટ��ચ�ગ   એ�ડ   લિન�ગ   
તેમની   �િતના   િવલયની   વબેસાઇટ   પર   કાય��ુ ં  એક   એનોટ�ટ�ડ   સ�ંકરણ   �દાન   કર�   છે.   કોલ�ંબયાની   2004   મા ં  
250   મી   વષ�ગાઠંની   ઉજવણીમા ં  તેની   વબેસાઇટ   પર   �બેડકરની   �ોફાઇલ   શામેલ   હતી.   
  



અમે�રકન   રા��પિત   બરાક   ઓબામાએ   ભારતીય   સસંદમા ં  2010   ના   સબંોધન   દરિમયાન   �વત�ંતા,   સમાનતા   
અને   બ�ં�ુવના   િવચારોને   આધાર�   લોકશાહ�   �યાયના   ભારતીય   માગ�   ઉપર   �બેડકરની   િનશાની   સાભંળ�   શકાઈ   
હતી.   રા��પિત   ઓબામાએ   ભારતીય   બધંારણ   અને   ભારતીય   સમાજમા ં  �બેડકરના   યોગદાનની   હાકલ   કર�   
હતી   "અમે   માનીએ   છ�એ   ક�   તમ ે  કોણ   છો   અથવા   તમે   �ાથંી   આ�યા   છો,   દર�ક   �ય��ત   તેમની   ઈ�ર�   આપેલી   
સભંાવનાને   �ણૂ�   કર�   શક�   છે.   �મ   ક�   ડ   Ambedkar.   �બેડકર   �વા   દ�લત   પોતાને   �ચા   કર�   શક�   છે   અને   
સિંવધાનના   શ�દો   લખી   શક�   છે   �   બધાના   હ�ો�ુ ં  ર�ણ   કર�   છે.   ભારતીયો,   અમે   માનીએ   છ�એ   ક�   તમે   �ાયં   રહો   
-   ભલે   પ�ંબ�ુ ં  ગામ   હોય   ક�   ચાદંની   ચોકની   ગલીઓ,   કોલકાતાનો   �ૂનો   િવભાગ   હોય   ક�   બ��લોરનો   નવો   ઉદય   -   
દર�ક   �ય��ત   સલામતી   અને   ગૌરવમા ં  રહ�વાની   સમાન   તકનો   પા�   છે   ,   િશ�ણ   મેળવવા   માટ�,   કાય�   શોધવા   અને   
તેમના   બાળકોને   સા�ંુ   ભિવ�ય   આપવા�ુ ં  છે.   "   
  
�બેડકર   �્   caste◌ાિત   �ણાલીને   સામા�જક   સબંધંોના   સગંઠનના   અસમાન   ર�ત   તર�ક�   જોતા   હતા,   ��ુ   અને  
અ��ુ   �ા ં  તો   પણ   આ�યિંતક.   તેમણે   દલીલ   કર�   હતી   ક�   આ   �ણાલીને   ધાિમ�ક   સ�ંહતા   �ારા   પિવ�   કરવામા ં  
આવી   છે   �   �્   cas◌ાિતના   �તર�ોતન ે  �િતબિંધત   કર�   છે   અને   સામા�જક   ��યા�િત��યાને   િનયિં�ત   માળખામા ં  
મયા��દત   કર�   છે.   આમડ�કર   તેમના   રાજકારણ   અને   લેખન   �ારા   દ�લતો   માટ�   �ુલમ   િવરોધી   એડવોક�ટ   બ�યા.   
તેમની   એક   િવવચેના�મક   �ૃિત   એિન�હલેશન   Casફ   ક   Cas�ટ   છે,   �   તેમણે   એક   અિવચાર�   ભાષણ   ક�ુ�   હ� ુ,ં   �   
તેમણે   1936   મા ં  લ��ુ ં  હ� ુ.ં   
  
સિંવધાનના   િપતા,   
  

1947   મા ં  બધંારણ   સભાની   �સુ�ાની   સિમિતના   અ�ય�   તર�ક�   � ૂટંાયેલા,   �બેકર�   િવધાનસભા   ચલાવતાની   
સાથ ે  તેમની   ઘણી   આ�લૂ   મા�યતાઓ   છોડ�   દ�ધી   હતી.   ભારતના   બધંારણની   રચનાની   ���યા   �ારા.   અ��ુ�ૂચત   
�િત   માટ�ની   સામા�જક   સમાનતા   માટ�ની   ક�ટલીક   િવશષે   બધંારણીય   જોગવાઈઓમા ં  (���ટશ   લોકો   �ારા   �થમ   
અ���ૃય   લોકો   માટ�નો   શ�દ)   ઉપયોગમા ં  લેવાય   છે.   અ���ૃયતાની   �થા   �વત�ં   ભારતના   બધંારણ   ("લેખ   અને   
15)   મા"ં   ના�દૂ   "થઈ   હતી,   અન ે  1955   ની   અ���ૃયતા   (�નુા)   કાયદા   �ારા   આવી   ભેદભાવ�ણૂ�   �થાઓને   
િશ�ા�મક   બનાવ ે  છે.   આ�ટ�કલ   46   એ   હકારા�મક   પગલા�ં ુ ં  ભારતીય   સ�ંકરણ   �દાન   કર�   છે,   ખાસ   કર�ને   
સમાજના   “નબળા   વગ�”   માટ�   શ�ૈ�ણક   અને   આિથ�ક   લાભોને   �ો�સાહન.   
  
�બેડકર   અને   ગાધંી   
  
�બેડકર   ભારતીય   રા���ય   ક��ેસ   તરફથી   અ���ૃયોના   અિધકાર   ��યેની   �િતબ�તાના   અભાવના   અને   
ટ�કાકાર   તર�ક�ના   1932   ના   �નૂા   કરારના   પ�રણામને   લીધે   િવવચેક   બની   ગયા.   દ�લતોને   લાગે   છે   ક�   ગાધંીએ   
તેમની   સાથ ે  �ુદા   �ુદા   મતદારોના   હકન ે  નકાર�   કા   with◌ીને   િવ�ાસઘાત   કય�,   �નો   અથ�   તેઓ   માટ�   અસલી   
રાજક�ય   શ��ત   હતી.   
  
ગાધંી   �િતના   �હ��ુ,   વ�ૈય   હતા.   �બેડકર   મહાર   દ�લત   હતા   અને   ભેદભાવ   �ણતા   હતા.   ગાધંી�એ   ચાર   મોટા   
�ૂથોના   વણ�   િસ�ાતંનો   �ાર�ય   ઇનકાર   કય�   ન   હતો,   જોક�   તેઓ   વણ�ના   નીચે   �ૂથના   િવચાર   સામે   લડ�ા   હતા   
અને   તેઓ   બધા   વણ�   સમાન   હતા.   �બેડકર�   આખા   �િતના   વશંને   નકાર�   કા   .◌ીને   અ���ૃયોમા ં  “સ�ં�ૃિતકરણ”   
કરવાનો   વત�માન   �યાસ   �ુ ં  છે   તે   નામ�ૂંર   કર�   દ��ુ,ં   એટલે   ક�,   તેમનો   દર�જો   વધારવા   માટ�   ઉ�ચ   વગ�ની   
ર�ત�રવાજો   અપનાવી.   ગાધંી   અ���ૃયોના   હક   માટ�ની   રાજક�ય   લડાઇમા ં  માનતા   નથી   અથવા   મ�ંદરના   
અિધકાર�ઓ   સમંત   ન   થાય   �યા ં  �ધુી   મ�ંદરોમા ં  �વશેવાના   તેમના   �ય�નોને   મ�ૂંર�   આપતા   નથી.   �બેડકરને   
લા��ુ ં  ક�   રાજક�ય   શ��ત   અ���ૃયતાના   સમાધાનનો   એક   ભાગ   છે.   �ળૂ�તૂ   ર�તે,   ગાધંીની   ��ા   �દયના   
પ�રવત�નની   હતી;   �બેડકરનો   િવ�ાસ   કાયદો,   રાજક�ય   શ��ત   અને   િશ�ણમા ં  હતો.   
  


