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ભીમરાવ રામ� આબંડેકર (૧૪ એ��લ ૧૮૯૧ – ૬ �ડસ�ેબર ૧૯૫૬) એક

કાયદાશા�ી,રાજનતેા,ત�વ�ચ�તક,�વૃશંશા�ી,ઇ�તહાસકાર અન ેઅથ�શા�ી હતા. તઓે બાબાસાહબે ના હુલામણા

નામથી પણ �ણીતા છ.ે તઓેએ ભારતમા ંબૌ� �નુ��ગરણ આદંોલનની શ�આત કર�. તઓે ભારતીય બધંારણના

ઘડવયૈા અન ે�થમ કાયદામ�ંી હતા.

એક ગર�બ મહાર પ�રવારમા ંજ�મલેા આબંડેકર ેભારતની વણ��યવ�થાના નામ ેઓળખાતી સામા�જક ભદેભાવની

પર�પરા �વ�� ઝુંબશે ચલાવી. તઓેએ બૌ� ધમ�નો અગંીકાર કય� અન ેલાખો દ�લતોન ેથરેાવાદ બૌ� પર�પરામા ંધમ�
પર�વત�ન કરવા માટ ે�રે�ત કયા�. આબંડેકરન ેમરણોપરા�ત ભારતના સવ��ચ નાગ�રક �રુ�કાર ભારત ર�નથી 1990મા
નવાજવામા આ�યા હતા.[૮] તઓે શ�આતના ગ�યાગા�ંા દ�લત �નાતકોમાના એક હતા. તમેન ેતમેના
કાયદાશા�,અથ�શા� અન ેરાજની�તશા�ના સશંોધન માટ ેકોલ��બયા ��ુનવ�સ��ટ અન ેલડંન �કલુ ઑફ

ઇકોનો�મ�સ �ારા ડો�ટરટેની પદવી એનાયત કરવામા ંઆવી હતી. આમ એક �વ�ાન તર�ક ેનામના કા�ા પછ� તઓેએ

થોડા સમય માટ ેવક�લાત કર� હતી. �યારબાદ તઓેએ ભારતના દ�લતોના રાજન�ૈતક હકો અન ેસામા�જક �વત�ંતા
માટ ેલડત આદર� હતી.

ભારતના બૌ�ો �ારા તમેન ેબો�ધસ�વ માનવામા ંઆવ ેછ,ેજો ક ેઆવો કોઈ દાવો તમેણ ેકય� નથી[૯]

ભારતર�ન ડૉ. ભીમરાવ રામ� આબંડેકરનો જ�મ ૧૪મી એ��લ ૧૮૯૧મા ંમહુ, મ�ય �દશે[૧૦] (ત ેસમયના સ�ે�લ
�ો�વ�સ) �કુામ ેએક સામા�ય અછૂત ગણાતા મહાર કટુ�ુબમા ંથયો હતો. તમેના �પતા�ું નામ રામ� માલો�
સ�પાલ[૧૧] અન ેમાતા�ું નામ ભીમાબાઈ હ�ું. ભીમરાવ આબંડેકર એ રામ� સ�પાલના ચૌદ સતંાનોમા�ંું છ�ે�ું સતંાન
હતા[૧૨]. ભીમરાવના �પતા �મ�લટર�મા ં�બુદેારના હોદા પર હતા. લ�કરની શાળામા ંતઓે હડે મા�ટર હતા. નાનપણથી

જ બાળક ભીમરાવમા ંમાતા�પતાના સ�ંકારો ઉતયા�. જયાર ેભીમરાવ ૬ વષ�ની ઉમરના થયા �યાર ેતમેની માતા
ભીમાબાઈ�ું અવસાન થ�ું.

ભીમરાવની �ાથ�મક કળેવણીની શ�આત થઈ. ભીમરાવના �પતાની અટક સ�પાલ હતી. તઓે �ળૂ મહારા�ના
ર�ના�ગર� �જ�લાના અબંાવાડ ેગામના વતની હતા તથેી �નશાળમા ંભીમરાવની અટક આબંાવડકેર રાખવામા ંઆવલેી.
પર�� ુ�નશાળના એક �શ�ક ક ેજ ેભીમરાવન ે�બુ ચાહતા હતા, તમેની અટક આબંડેકર હતી તથેી તમેણ ેભીમરાવની

અટક �નશાળના ર��ટરમા ં�ધુાર�ન ેઆબંાવડકેરન ેબદલ ેઆબંડેકર રાખી. શ�આતની �ાથ�મક કળેવણી ભીમરાવે

��ુકલેીઓ વ�ચ ે�રૂ� કર�. અ���ૃયતાના લીધ ેતઓેએ ઘ� ંજ સહન કર�ું પ�ું. ભીમરાવના �પતાન ે�ુંબઈમા ંરહવેા�ું

વબેસાઇટ 
http://www.ambedkar.org/  

http://ambedkarfoundation.nic.in/
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https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4_%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%A8
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https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%AF_%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A6%E0%AB%87%E0%AA%B6
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AA%BF%E0%AA%B0%E0%AB%80_%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%8B
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0:Dr.ambedkar_signature.jpg
http://www.ambedkar.org/
http://ambedkarfoundation.nic.in/
https://gu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A1%E0%AB%89._%E0%AA%AD%E0%AB%80%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%9C%E0%AB%80_%E0%AA%86%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%95%E0%AA%B0&action=edit&section=1
https://gu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A1%E0%AB%89._%E0%AA%AD%E0%AB%80%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%9C%E0%AB%80_%E0%AA%86%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%95%E0%AA%B0&action=edit&section=2


થ�ું એટલ ેભીમરાવ ેહાઇ�કૂલ�ું �શ�ણ �ુંબઈની એ�ફ���ટન હાઇ�કૂલમા ંલી�ું અન ેસન ે૧૯૦૭મા ંમ�ે�કની પર��ા
પસાર કર�.મ�ે�ક પાસ થયા પછ� ભીમરાવના લ� "રામી" નામની બાળા સાથ ેથયા. જ�ેું નામ ભીમરાવ ેપાછળથી
"રમાબાઈ" રા��ું. ભીમરાવના કોલજે �શ�ણ માટ ેવડોદરાના મહારા� સયા�રાવ ગાયકવાડ ે�કોલરશીપની �યવથા
કર�, અન ેભીમરાવ �ુંબઈની ��યાત એ�ફ���ટન કોલજેમા ંદાખલ થયા. ભીમરાવ ેઈ.સ. ૧૯૧૨મા ંઅ�ં�ે ��ુય �વષય
સાથ ે�ુંબઈ ��ુનવસ�ટ�ની બી.એ.ની પર��ા પસાર કર�.�નાતક થયા પછ� ભીમરાવ વ� ુઅ�યાસ કર� શક ેએવા એમના

કટુ�ુબના સજંોગો ર�ા ન હતા. વડોદરાના મહારા� સયા�રાવ ગાયકવાડ ેભીમરાવની �નમ�ક રા�યના લ�કરમા ંએક

લ�કર� અ�ધકાર� તર�ક ેકર�. વડોદરામા ં�વુાન ભીમરાવ ેઆભડછટેના ંલીધ ે�બુ જ હરેાન થ�ું પ�ું .આ સમય ેતા. ૨
ફ�ેઆુર� ૧૯૧૩ના રોજ ભીમરાવના �પતા રામ� સ�પાલ�ું અવસાન થ�ું. ભીમરાવન ેનોકર�ન ે�તલાજં�લ આપવી

પડ�. �પતા�ું ��ૃ�નુા કારણ ેમહ�વાકા��ી �ભમરાવન ે�બુજ દ:ુખ થ�.ુઆ સમય ેવડોદરાના મહારા� �ી સયા�રાવ

ગાયકવાડ કટેલાક તજે�વી અછૂત �વ�ાથ�ઓન ેપોતાના ખચ�, ઉ�ચ અ�યાસ માટ,ે અમ�ેરકા મોકલવા માગંતા હતા.
ભીમરાવની એ માટ ેપસદંગી થઈ. આમ સન ે૧૯૧૩ના જલુાઈના ં�ી� અઠવા�ડયામા ંભારતનો એક અછૂત �વ�ાથ�
�વ�ાના ગહન �શખરો શર કરવા ��યુોક� પહોચી ગયો. અમ�ેરકાની ��યાત કોલ��બયા ��ુનવ�સ�ટ�મા ંભીમરાવ ેખતં�વૂ�ક
અ�યાસ શ� કય�. અ�યાસના પ�રપાક �પ ેભીમરાવ ે'�ાચીન ભારતીય �યાપાર' �વષય ઉપર મહા�નબધં લખી
૧૯૧૫મા ંકોલ��બયા ��ુનવસ�ટ�ની એમ.એ.ની ઉ�ચ પદવી �ા�ત કર�. �યાર બાદ સતત અ�યાસ ચા� ુરાખી ૧૯૧૬ માં
એમણ ેપી.એચ.ડ�. માટ ે'��ટ�શ ભારતમા ં��ુક� અથ��યવ�થાનો �વકાસ' �વષય ઉપરનો મહા�નબધં કોલ��બયા
��ુનવસ�ટ�ન ેરજ ુકર� દ�ધો, અન ેસવ��ચ એવી પી.એચ.ડ�.ની ડ��ી મળેવવા ભા�યશાળ� બ�યા. આમ આબંડેકર હવે
ડૉ. આબંડેકર બની ગયા.

હજ ુએમની �ાન માટનેી �ખુ સતંોષાયલેી નહોતી. સન ે૧૯૧૬ મા ંતઓે અમ�ેરકાથી ��લ�ેડ ગયા. અન ેલડંનમાં
કાયદાનો અ�યાસ શ� કય� સાથ ેસાથ ેએમણ ેઅથ�શા�નો અ�યાસ પણ ચા� ુજ રા�યો. પર�� ુ��તકળુ સજંોગોને

અન ેઆ�થ�ક તમેજ કૌટ�ુ�બક ��ુકલેીઓન ેકારણ ે�વ�ા�યાસ છોડ� તમેન ેભારત પાછા ફર�ું પ�ું . ��લ�ેડથી પાછા
આ�યા પછ� તઓે વડોદરા નોકર� માટ ેગયા. મહારા� ગાયકવાડ ેઆબંડેકરની �નમ�ક વડોદરા રા�યના મીલીટર�
સ�ેટેર� તર�ક ેકર�. પર�� ુ��ુકલેીઓ, આભડછટે અન ેઅપમાનોના લીધ ેતઓે વડોદરામા ં��થર થઇ શ�ા ન�હ,ફર�વાર
વડોદરાન ેતમેણ ેછ�ેલી સલામ કર� �વદાઈ લીધી.

ડૉ.આબંડેકર �હ�મત હાર� �ય તવેા પોચા નહોતા. તમેના �ય�નોન ેસફળતા મળ� ૧૯૧૮મા,ં �ુંબઈની �સડનહામ
કોલજેમા ંતઓે �ોફસેર તર�ક ેજોડાયા. આથ�ક ભ�સ ઓછ� થવાથી અન ેથોડા પસૈા બચાવીન ેતમેજ કટેલીક રકમની
�મ�ો પાસથેી �યવ�થા કર�ન ેફર�વાર ડૉ.આબંડેકર ��લ�ેડ ગયા, અન ેકાયદાનો તથા અથ�શા�નો અ�યાસ ચા�ુ
રા�યો. ડૉ.આબંડેકરની ��લ�ેડની સફર પહલેા તમેના પ�ની રમાબાઈએ ૧૯૨૦મા ંએક બાળકન ેજ�મ આ�યો. જ�ેું

નામ યશવતં રાખવામા ંઆ��ું, બી� બ ેસતંાનો થયા પર�� ુત ે�વી શ�ા ન�હ. ૧૯૨૩મા ંડૉ.આબંડેકર બ�ેર�ટર થયા.
આજ વખત ેડૉ.આબંડેકરન ેતમેના મહા�નબધં "��પયાનો ��" એ �વષય ઉપર લડંન ��ુનવસ�ટ� એ "ડૉ�ટર ઓફ

સાય�સ"ની ઉ�ચ ડ��ી એનાયત કર�. લડંનમા ંઅ�યાસ �ણૂ� થવાથી ડૉ.આબંડેકર જમ�ની ગયા, અન ે�યા ં��યાત બોન
��ુનવસ�ટ�મા ં�વ�ા�યાસ શ� કય�.પર�� ુજમ�નીમા ંતઓે લાબંો સમય રહ� શ�ા ન�હ. તમેન ેભારત પાછા ફર�ું પ�ું. 

જનુ ૧૯૨૮ મા ંડૉ.આબંડેકર �ુંબઈની ગવમ��ટ લો કોલજેમા ં�ોફસેર તર�ક ેજોડાયા તઓે કાયદાના અ�યાસમા ં�ન�ણુ
હતા.તઓે �વ�ાથ�ઓમા ંઘણાજ ��ય થયા .આ સમય ે"સાયમન ક�મશન" ન ેમદદ�પ થવા ��ટ�શ ભારતમા ંજદુ� જદુ�

�ાતંીય સ�મ�તઓની રચના કરવામા ંઆવી.તા.૩ ઓગ�ટ ૧૯૨૮ મા ંસરકાર ેડૉ.આબંડેકરન ે�ુંબઈની ક�મટ�માં
ની�યા.�ુંબઈની ધારાસભામા ંઅન ેબહાર �હરે સભાઓમા ંડૉ.આબંડેકરનો અવાજ ગાજવા લા�યો.તા.૨૩ ઓ�ટોબર

https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%BE_%E0%AA%B8%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%AF%E0%AA%95%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A1_%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%9C%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%85%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81.%E0%AA%95%E0%AB%87.
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AF%E0%AB%81.%E0%AA%95%E0%AB%87.
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AA%BE_%E0%AA%B8%E0%AA%AF%E0%AA%BE%E0%AA%9C%E0%AB%80%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5&action=edit&redlink=1
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%A6%E0%AA%B0%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%80
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%80
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88


૧૯૨૮ મા ડૉ.આબંડેકર "સાયમન ક�મશન" સમ� અછૂતોના �ાણ ��ો અન ેતનેા �નરાકરણ ઉપર રજૂઆત કર� આજ

સમય ેતમેણ ેએક એ��કુશેન સોસાયટ�ની �થાપના કર�.મજરુ ચળવળના પણ તઓે �ણતેા બ�યા,અન ેએમના હ�ો

તથા સગવડો બાબતમા ંઘણાજ �ય�નો કયા�. ડૉ.આબંડેકર �ું નામ હવ ેદશેભરમા ં�ણી�ું થઇ ગ�ું હ�ું.

ભારતના ઇ�તહાસમા ંઅ�ય અગ�યની સાલોની માફક ૧૯૩૦ ની સાલ ઘણીજ અગ�યની છ.ે ૧૯૩૦ મા ંસાયમન
ક�મશન નો ર�પોટ� બહાર પ�ો અન ે��ટ�શ સરકાર અન ેભારતના રાજક�ય નતેાઓની વ�ચનેી લડતની શ�આત થઇ
�ાતંીય �વાય�ા ��ત દશે આગળ વધ ેએવા �ચ�હો જણાતા હતા.ધારાસ�યોમા ંબઠેકોની ફાળવણી બાબતમા ંક��સે
પ� ,��ુ�લમ લીગ અન ેડૉ.આબંડેકર વ�ચ ેમતભદે ર�ા અન ેએકમતી સધાય શક� ન�હ .આ મડાગાઠંનો તોડ લાવવા
��ટ�શ સરકાર ેલડંનમા ંબધા જ પ�ોના નતેાઓની એક ગોળમ�ે પ�રષદ બોલાવી.તા ૬ ડ�સ�ેબર ૧૯૩૦ મા ંભારતના

વાઈસરોય તરફથી ગોળમ�ે પ�રષદમા ંહાજર રહવેા ડૉ.આબંડેકરન ેઆમ�ંણ મ�ું.આ પ�રષદમા ંડૉ.આબંડેકરે

ભારતના અછૂતોના ��ોની �વશદ(�ડાણ�વુ�ક) અન ેતલ�પશ� રજૂઆત કર� તમેન ેખાસ કર�ન ેઅછૂતોના રાજક�ય અને

સામા�જક હ�ો માટ ે��ટ�શ સરકાર પાસ ેબાહધેર� માગંી .ડૉ.આબંડેકરની રજઆુત ેપ�રષદના ��ત�ન�ધઓ ઉપર.�ડ�

અસર કર� ડૉ.આબંડેકર એક બાહોશ અન ેનીડર વ�તા હતા .ડૉ.આબંડેકર તઓે કડ�ું પણ સ�ય બોલતા. ડૉ.આબંડેકર

ભારત પાછા ફયા� અન ેતમેના કાય�મા ંમશ�લુ બની ગયા.

તા.૧૪ મી ઓગ�ટ ૧૯૩૧ મા ંડૉ.આબંડેકર અન ેગાધંી�ની �થમ �લુાકાત થઇ.તા. ૭ મી સ�ટ�ેબર ૧૯૩૧ મા ંલડંનમાં
બી� ગોળમ�ે પ�રષદ મળ� અન ેએમા ંડૉ.આબંડેકર અ�ય ભારતીય નતેાઓ સાથ ેહાજર ર�ા .ડૉ.આબંડેકરે

અછૂતોના ઉ�ાર માટ ેઅલગ મતા�ધકાર અન ેઅલગ અનામત બઠેકોની માગંણી કર�.ડૉ.આબંડેકર અન ેગાધંી� વ�ચે
આ બાબતમા ંદલીલો થઇ અન ેછવેટ ેઉ� મતભદે થયા.ગાધંી� ��ુ�લમો સાથ ેએકમત સાધવામા ં�ન�ફળ ગયા
ડૉ.આબંડેકર પણ તમેની માગંણીઓમા ંમ�મ ર�ા.બી� ગોળમ�ે પ�રષદ ભાગંી પડ�.બી� ગોળમ�ે પ�રષદમાં
ગાધંી�નો �વરોધ કરવાથી અન ેતમેની અલગ મતા�ધકારની માગંણીના લીધ ેડૉ.આબંડેકર ઘણાજ અ��ય થયા
.સમાચારપ�ોએ ડૉ.આબંડેકર ઉપર ટ�કાઓની ઝડ� વરસાવી અન ેક��સેના નતેાઓએ તમેના ક�ૃયન ેવખોડ�
કા�ું.આમ છતા ંડૉ.આબંડેકર ભારતના અછૂતોના ��ો સફળ અન ેસાચી ર�ત ેરજ ુકરવામા ંશ��તમાન થયા.લડંન થી
પાછા આ�યા પછ� ડૉ.આબંડેકર દશેના જદુા જદુા ભાગોમા ં�યા ંજઈ શ�ા �યા ંગયા અન ેદ�લતોની અશ�ંય મીટ�ગો
અન ેપ�રષદો�ું આયોજન કર�ન ેઅન ેઅછૂત-સમાજન ે��તૃ કય�.

તા . ૧૪ મી ઓગ�ટ ૧૯૩૨ મા ��ટ�શ વડા�ધાન ે" કો��નુલ એવોડ� " ની �હરેાત કર�. એમા ંડૉ.આબંડેકરની

માગંણીઓન ે�યાય આપવામા ંઆ�યો હતો.જ ેડૉ આબંડેકરની સફળતા હતી. આ એવોડ�ના �વરોધમા ંગાધંી�એ તા.
૨૦મી સ�ટ�ેબર ે�નુા જલેમા ંઆમરણાતં ઉપવાસ શ� કયા�. આખાય ેદશે�ું �યાન ડૉ.આબંડેકર ઉપર ક�ે��ત થ�ું.
ગાધંી��ું �વન ભયમા ંહ�ું. દશેના નતેાઓ વ�ચ ેમ�ંણાઓ થઈ. ડૉ. આબંડેકરની ગાધંી� સાથ ે�લુાકાત થઇ
ગાધંી�. �હ�દ ુનતેાઓ અન ેડૉ. આબંડેકર છવેટ ેતા. ૨૪ સ�ટ�બર ૧૯૩૨ મા ં'�નુા કરાર ' થયા, અન ેસમાધાન થ�ું.

�થમ ગોળમ�ે પ�રષદમાં

ગાધંી� સાથ ે�થમ �લુાકાત

લોકનતેા

https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AB%8B%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%B8
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80%E0%AA%9C%E0%AB%80
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AA%BF%E0%AA%AE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%82%E0%AA%A7%E0%AB%80%E0%AA%9C%E0%AB%80
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81
https://gu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%95%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B0&action=edit&redlink=1
https://gu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A1%E0%AB%89._%E0%AA%AD%E0%AB%80%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%9C%E0%AB%80_%E0%AA%86%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%95%E0%AA%B0&action=edit&section=3
https://gu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A1%E0%AB%89._%E0%AA%AD%E0%AB%80%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%9C%E0%AB%80_%E0%AA%86%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%95%E0%AA%B0&action=edit&section=4
https://gu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A1%E0%AB%89._%E0%AA%AD%E0%AB%80%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%9C%E0%AB%80_%E0%AA%86%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%95%E0%AA%B0&action=edit&section=5


ગાધંી�એ તા. ૨૬ સ�ટ�ેબર ેઉપવાસના પારણા કયા�. �ી� અન ેછ�ેલી ગોળમ�ે પ�રષદ તા. ૧૭ નવ�ેબર ૧૯૩૨ માં
મળ�. ડૉ. આબંડેકર હવ ેરાજકારણના સારા એવા અ�ભુવી થઇ ગયા હતા.ડૉ. આબંડેકર ન ે�થમથી જ ��યાત
��ુતકો વાચંવાનો અન ેસ�ંહ કરવાનો શોખ હતો. ડૉ. આબંડેકર ે,દાદર ,�ુંબઈ મા ંરહવેા માટ ેઅન ેઘણા ��ુતકોની
�વશાળ �ાઇવટે લાઈ�રે� ઉભી કરવા 'રાજ�હૃ' નામ�ું �ુંદર મકાન બધંા��ું. ડૉ. આબંડેકર હવ ેલોકનતેા બની ગયા
હતા. તઓે હ�મશેા ���ૃતમય રહતેા હતા. દ�લત સમાજના કાયૉના કારણ ેતઓે તમેની પ�ની તમેજ ��ુ ઉપર ખાસ
�યાન રાખી શકતા ન�હ.તા.૧ જનુ ૧૯૩૫ મા ં�ુંબઈની સરકાર ેડૉ. આબંડેકરની �નમ�ક સરકાર� લો કોલજે �ુંબઈ ના
���સીપાલ તર�ક ેકર�. અનકે ���ૃ� સાથ ેસકંળાયલેા હોવા છતા ંડૉ. આબંડેકર ે���સીપાલ તર�કનેી ફરજો સફળ ર�તે
બ�વી.ઓગ�ટ ૧૯૩૬ મા ંડૉ. આબંડેકર ેઈ�ડ�પનેડ�ટ લબેર પાટ� (�વત�ં મજરુ પ�) ની �થાપના કર�. ૧૯૩૭ની
�ુંટણીમા ંડૉ. આબંડેકર ધારાસભામા ં�ુંટાઈ આ�યા. અન ે�યા ંતમેન ે���ુવ જમા��ું. ઓ�ટોબર ૧૯૩૯ મા ંનહ�ેની ડૉ.
આબંડેકર સાથ ે�થમ �લુાકાત થઇ. ૧૯૪૦ મા ંડૉ. આબંડેકર �ું ��ુતક "પા�ક�તાન ઉપર �વચારો" �કા�શત થ�ું. જલુાઈ

૧૯૪૧ મા ંડૉ. આબંડેકર ભારતના વાઇસરોયની એ�ઝ��ટુ�વ કાઉ�સીલમા ં��ત�ન�ધ �નમાયા.ડૉ.આબંડેકર ે�વબળે
અન ેસમાજના ટકેા સાથ ેઉ�ચ હોદાઓ મળેવવા ચા� ુરા�યા. તા.૧૪ મી એ��લ ૧૯૪૨ મા ંઅ�ખલ ભારતીય ધોરણે

દ�લત સમાજ ેડૉ. આબંડેકરની ૫૦�મ વષ�ગાઠંની ઉજવણી કર� અન ેતમેન ેઅ�ભનદંન અન ેઆશીવા�દ આ�યા. તા. ૨૦
જલુાઈ ૧૯૪૨ મા ંડૉ. આબંડેકર ેભારતના વાઇસરોયની કબેીનટે મા ંલબેર મ�ેબર તર�ક ેનો ચાજ� સભંાળ� લીધો.
સરકારના લબેર મ�ેબર તર�ક ેતમેણ ે"પીપ�સ એ��કુશેન સોસાયટ�" ના ન�ે હઠેળ �ુંબઈમા ં�સ�ાથ� કોલજેની

શ�આત કર�. આમ ડૉ. આબંડેકર ે�વનના �વ�વધ ��ેો મા ંતમેનો ન� ફાળો આપવા કો�શષ કર�. વળ� ડૉ. આબંડેકરે

"��ુો કોણ હતા? " નામ�ું ��ુતક લ��ું અન ેત ે�કા�શત કરા��ું.

ડૉ આબંડેકર ે�વ�ના મહાન ધમ� નો �ડો અ�યાસ કય� હતો �યાર બાદ તમેન ે��ુ અન ેતમેનો ધ�મ ��ુતક લખી
��સ� ક��ુ .તઓેની �તૂકાળની ��ત�ા 'હુ� �હ�દ ુધમ�મા ંજન�યો એ મારા હાથ ની વાત નહોતી પણ હુ� �હ�દ ુધમ�મા ંરહ� ને
મર�શ ન�હ ત ે�માણ ેતા.૧૪ ઓ�ટોબર’ ૧૯૫૬ મા ંડૉ.આબંડેકર નાગ�રુ દ��ા��ૂમ મા ં૩,૮૦૦૦૦ દ�લતો સાથ ેબૌ�
ધમ�નો અગંીકાર કય�. દ�ુનયાના ઇ�તહાસ મા ંઆવા ધમ� પ�રવત�નો �બુજ ઓછા જોવા મળ ેછ.ે તઓેએ દ�લતોન ે૨૨
��ત�ાઓ આપી .આ ��ત�ાઓ દ�લતોન ેઅધં ��ા અન ે�વરોધભાસથી ��તૃ કરવા માટ ેઆપી.

�દ�ા��ૂમ નાગ�રુ ખાત ે૨૨ ��ત�ાઓનો લખે

બૌ� ધમ� અગંીકાર

https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AA%88
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%81%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%A7_%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AB%87_%E0%AA%A4%E0%AB%87%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%8B_%E0%AA%A7%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%81_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%93%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%A7%E0%AB%AA
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A8%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A6%E0%AB%80%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7%E0%AA%BE%E0%AA%AD%E0%AB%82%E0%AA%AE%E0%AA%BF
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%9A%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0:Twenty-two_vows_of_Buddhism_by_Dr._Ambedkar_at_Deekshabhoomi.jpg
https://gu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AA%A1%E0%AB%89._%E0%AA%AD%E0%AB%80%E0%AA%AE%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B5_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE%E0%AA%9C%E0%AB%80_%E0%AA%86%E0%AA%82%E0%AA%AC%E0%AB%87%E0%AA%A1%E0%AA%95%E0%AA%B0&action=edit&section=6


૨૨ ��ત�ાઓ[૧૩]:

૧. હુ� ��ા-�વ��-મહશેન ેઈ�ર માનીશ નહ� તમેજ તમેની ��ૂ કર�શ નહ�.

૨. હુ� રામ અન ેક�ૃણન ેઈ�ર માનીશ નહ� તમેજ તમેની ��ૂ કર�શ નહ�.

૩. હુ� ગૌર�-ગણપ�ત ઈ�યા�દ કોઈ પણ �હ�દ ુધમ�ના દવે - દવેીઓ ન ેમાનીશ નહ� તમેજ તમેની ��ૂ કર�શ નહ�.

૪. હુ� એવી વાત કદાપી માનીશ નહ� ક ેઈ�ર ેઅવતાર લીધો છ ે.

૫. હુ� એ�ું �ારયે માનીશ નહ� ક ેભગવાન ��ુ �વ��નો અવતાર છ.ે હુ� તને ેપાગલ �ચાર સમ�શ.

૬. હુ� �ા�ધ તથા પ�ડદાન કદા�પ કર�શ નહ�.

૭. હુ� બૌ�ધ ધમ� �વ���ું કોઈ આચરણ કર�શ નહ�.

૮. હુ� કોઈ પણ ધા�મ�ક ��યાકમ� �ા�ણના હાથ ેકરાવીશ નહ�.

૯. હુ� બધા મ��ુયો સમાન છ,ે ત ે�સ�ધાતંન ેજ માનીશ.

૧૦. હુ� સમાનતાની �થાપના માટ ે�ય�ન કર�શ.

૧૧. હુ� ભગવાન ��ુના ંઆય� અ�ા�ગ માગ��ું સ�ંણૂ�પણ ેપાલન કર�શ.

૧૨. હુ� ભગવાન ��ુના ંબતાવલે દશ પાર�મતા�ું પાલન કર�શ.

૧૩. હુ� �ાણી મા� પર ક�ણા રાખીશ અન ેતમે�ું લાલન-પાલન કર�શ.

૧૪. હુ� ચોર� કર�શ નહ�.

૧૫. હુ� અસ�ય (જઠુ�ુ) બોલીશ નહ�.

૧૬. હુ� �મ�યાચાર કર�શ નહ�.

૧૭. હુ� શરાબ વગરે ેકફે� (માદક) પદાથ�નો નશો કર�શ નહ�.

૧૮. હુ� મારા �વનન ેબૌ� ધમ�ના �ણ ત�વો ��ા-શીલ ક�ણાના �સ�ધાતં અ�સુાર મારા �વનન ેઢાળવા �ય�ન કર�શ.

૧૯. હુ� મ��ુય મા�ના ઉ�કષ� માટ ેહાનીકારક અન ેમ��ુય મા�ના માટ ેઅસમાન ક ે�ચનીચ,માનવાવાળા મારા જનુા �હ�દુ
ધમ�નો સ�ંણુ� ર�ત ે�યાગ ક� છુ� અન ેહુ� બૌ�ધ ધમ�નો �વીકાર ક� છુ�.

૨૦. મારો સ�ંણૂ� અટલ �વ�ાસ છ ેક ેબૌ�ધ ધમ� એ જ સદધમ� છ.ે

૨૧. હુ� મા�ું છુ� ક,ે મારો આજથી �નુ�જ�મ થઇ ર�ો છ.ે

૨૨. હુ� પ�વ� ��ત�ા લઉ છુ� ક,ેઆજથી બૌ�ધ ધમ�ના ં�સ�ધાતં અ�સુાર આચરણ કર�શ.

https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B9%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A3%E0%AB%81
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%B6
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%AE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AB%83%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A3
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%97%E0%AA%A3%E0%AA%AA%E0%AA%A4%E0%AA%BF
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%8D%E0%AA%A6%E0%AB%81_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%81%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%A7
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A3%E0%AB%81
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%8C%E0%AA%A7%E0%AB%8D%E0%AA%A7_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%A3
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%AF
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AB%8C%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%A7_%E0%AA%A7%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE
https://gu.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%AF


૧૯૪૬ મા ંવચગાળાની સરકાર રચવાનો તમેજ બધંારણસભા બોલાવી ભારત�ું બધંારણ ઘડવાનો �નણ�ય લવેાયો. ડૉ.
આબંડેકર ભારતની બધંારણસભામા ં�ટૂાયા તા. ૯ ડ�સ�ેબર ૧૯૪૬મા ં�થમવાર બધંારણસભા �દ�હ�મા ંમળ� ડૉ.
આબંડેકર ભારતના બધંારણના માળખા તમેજ લ�મુતી કોમના હ�ો �વશ ેસચોટ �વચારો �ય�ત કયા� તા.૨૯ એ��લ

૧૯૪૭મા ંબધંારણ સભાએ અ���ૃયતાન ેકાયદા �ારા ભારતભરમાથંી ના�દુ થયલેી �હરે કર� �હ�દ-ુ��ુ�લમ એકતા

સાધી શકાઈ ન�હ છવેટ ેભારતના ભાગલા �ન��ત બ�યા ભારત-પા�ક�તાન અલગ રા�યો અ��ત�વમા ંઆ�યા. તા. ૩
ઓગ�ટ ૧૯૪૭ મા ંભારતની વચગાળાની સરકાર રચાઈ. ભારતની વચગાળાની સરકારમા ંડૉ. આબંડેકર ભારતના �થમ
કાયદા �ધાન બ�યા. ૨૯ ઓગ�ટ ેડૉ. આબંડેકરની ભારતના બધંારણી �ાફટ�ગ ક�મટ�ના ��ખુ તર�ક ેવરણી થઇ. એક

અછૂત કહવેાતા �ય��તની દશે�ું બધંારણ ઘડવા માટ ેપસદંગી થાય એ ખરખેર એ સમય મા ં�બુજ અગ�યની વાત હતી.
અનકે ��ુકલેીઓ અન ેનાદરુ�ત ત�બયત વ�ચ ેપણ ડૉ.અ�બડેકર ેફ�ેઆુર� ૧૯૪૮ના છલેા અઠવાડ�યામા ંભારતના

બધંારણની કાચી નકલ તયૈાર કર� અન ેબધંારણ સભાના ��ખુ ડૉ. રાજ�ે��શાદ ન ે��ુત કર� ડૉ.આબંડેકર ે૧૫ અ��લ

૧૯૪૮ મા ંડૉ.શારદા કબીર સાથ ેલ� કયા�. પ�ની ડો�ટર હોવાથી તમેની બગડલેી ત�બયતમા ંઘણો �ધુારો આ�યો અને

તમે�ું કાય� ફર�થી ચા� ુક��ુ .ભારતના બધંારણ ના કાચા �સુદાન ેદશેના લોકોની જન માટ ેઅન ેતઓેના ��યાઘાતો
�ણવા માટ ે૬ માસ �ધુી �હરેમા ં�કુવામા ંઆ�યો તા ૪ નવ�ેબરે ૧૯૪૮ મા ંડૉ.આબંડેકર ેભારતના બધંારણને

બધંારણ સભાની બહાલી માટ ેરજ ુક��ુ. ��ુય�વ ેડૉ.આબંડેકર ર�ચત બધંારણમા ં૩૧૫ કલમો અન ે૮ પ�ર�શ� હતા ૨૬
નવ�ેબર ૧૯૪૯મા ંભારતની બધંારણ સભાએ દશે�ું બધંારણ પસાર ક��ુ .આ વખત ેબધંારણના ��ત�ન�ધઓ તમેજ ડૉ.
રાજ�ે� �શાદ ેડૉ. આબંડેકરની સવેા અન ેકાય�ના ��ુત કા�ઠ ેવખાણ કયા�. ૨૬ ���આુર�, ૧૯૫૦ થી ભારત�ું બધંારણ
અમલમા ંઆ��ું અન ેદશે ��સતાક બ�યો.

૧૯૫૨ મા ં�વત�ં ભારતની �થમ સામા�ય �ુંટણીમા ંડૉ. આબંડેકર �ુંબઈ માથંી પાલા�મ�ેટ બઠેક માટ ેઉભા ર�ા પર�� ુ�ી
કાજરોલકર સામ ેતમેની હાર થઈ. માચ� ૧૯૫૨ મા ંડૉ.આબંડેકર �ુંબઈની ધારાસભાની બઠેક ઉપર રા�ય સભાના સ�ય
તર�ક ે�ુંટાઈ આ�યા અન ેરા�ય સભાના સ�ય બ�યા. તા. ૧ જનુ ૧૯૫૨ મા ંતઓે ��યુોક� ગયા અન ે૫ જનુ ૧૯૫૨માં
કોલ��બયા ��ુનવસ�ટ�એ એમન ેસવ�ચ એવી "ડો�ટર એટ લો"ની પદવી આપી. ૧૨ ���આુર� ૧૯૫૩ મા ંભારતની

ઓ�મા�નયા �નુીવસ�ટ�એ ડૉ. આબંડેકરન ે"ડો�ટર ઓફ લીટરચેર" ની ઉ�ચ પદવી આપી. તઓેની ખરાબ ત�બયતને
કારણ ેતઓે બહુ લા�ં ુ�વી શ�ા નહ�. ૬ �ડસ�ેબર ૧૯૫૬ ની વહલેી સવાર ેતઓે�ું �દ�લીમા ંઅવસાન થ�ું.

1. ↑ http://www.iloveindia.com/indian-heroes/br-ambedkar.html

2. ↑ http://www.dgde.gov.in/?q=content/bharat-ratna-dr-b-r-ambedkar-smarak-mhow-
cantonment

3. ↑ http://www.culturalindia.net/reformers/br-ambedkar.html

4. ↑ http://drambedkarbooks.wordpress.com/2011/11/05/educational-biography-of-dr-b-r-
ambedkar/
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5. ↑ http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/timeline/1900s.html

6. ↑ http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00ambedkar/timeline/1940s.html

7. ↑ http://www.culturalindia.net/reformers/br-ambedkar.html

8. ↑ Lua error in �વભાગ:Citation/CS1/Date_validation at line 33: attempt to compare
number with nil.

9. ↑ ઢા�ચો:Harvtxt, p. 65, notes that "The concept of Ambedkar as a Bodhisattva or
enlightened being who brings liberation to all backward classes is widespread among
Buddhists." He also notes how Ambedkar's pictures are enshrined side-to-side in Buddhist
Vihars and households in India|office = Labour Member in Viceroy's Executive Counciln
Buddhist homes.

10. ↑ http://www.ambedkar.org/Babasaheb/Babasaheb.htm

11. ↑ http://isikkim.com/120-dr-b-r-ambedkar-and-buddhism-14/

12. ↑ http://isikkim.com/120-dr-b-r-ambedkar-and-buddhism-14/

13. ↑ Omvedt, Gail (2003). Buddhism in india : challenging Brahmanism and caste.
Thousand Oaks, CA: Sage Publications. pp. 261–262. ISBN 0761996648. Check date
values in: 2003 (help)

बौ� वचन तथा अ�बडेकर �वचार  (गगूल प�ुतक ; लखेक - दा�जबा नाईक)

Symbiosis Ambedkar Memorial & Museum, Pune

BAMCEF: The All India Backward (SC, ST, OBC) And Minority Communities Employees
Federation

આબંડેકર.ઓગ�

Jabbar Patel's Award-Winning Movie Dr.Babasaheb Ambedkar

Ambedkar Center for Justice and Peace

Dr. Ambedkar International Mission

Bharat Ratna Baba Saheb

Dr. Bhimrao Ambedkar in Columbia University

Ambedkar's statue at Columbia University

University of Heidelberg
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"The Buddha and His Dhamma" with unpublished preface

Article on Ambedkar's Neo-Buddhism by Edmund Weber

Short Movie on Life of Dr.Babasaheb Ambedkar

Dr. Ambedkar in Rationalism, Humanism and Atheism in Twentieth Century Indian
Thought

Works by Bhimrao Ramji Ambedkar (public domain in Canada)
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