
అంబేదకర్ జీయత చమితర 

 బాల్యం : 

భంమవ్ మంజీ అంబేదకర్ 1891 ఏరల్ 14న మధయరదేశ్ ల్ో ‘మహు’ అనన ఊమిల్ో మంజీ 

మాల్ోజీ సక్ల్, భమాబాయ్ దంతేల్కు జన్మంఙారు. అసల్ు ేరు భమామవు మంజీ 

అంబావడేకర్. యరు మమఠీ నేథయం కల్రరు. మయౘర్ కుల్ాన్కి్ ఙ ందనిరరు. ఇతన్ తండరర బ్రరటీష్ 

ఇండరయన్ ఆమీమల్ో సఽబేదారుగ న్ఙేయడె. ఆమైళ్ళ వయసఽల్ోన ేతయిౌ చన్పోభంద.ి 

 బాల్యం నఽండీ ర ంటాడరన కుల్యవక్ష : 

  బెహరినఽ అసియయల్ుగ మిగణ ంచడం వల్న, అంబేదకర్ చిననతంల్ోన ే

అంటమన్తనాన్న ఎదఽమకకనానరు. అతనఽ రేమ ైలి్ల్ణో కల్వకుండా, మాటాి డకుండా పఠఱల్ 

గదిల్ో ఒక మూల్ కమచోబెటటేరరు. మిగణా కుల్ంరళ్ళక్ ి భిననంగ అసియయల్ు నీళ్ైళ 
ణాగల్ంటట యయన్ (peon) వచిో ఇఙేోరడె. అతనఽ ల్ేకపో ణ ే లి్ల్ు నీళ్ైళ ణాగ ై అవక్శం 

వుండేద ి క్దఽ. ఈ దఽళితిన్ అంబేడకర్ కుి త ంగ - “యయన్ ల్ేడె కనఽక నీళ్ైళ ల్ేవు” అన్ 

యవమింఙారు. 

  డబబఫల్ు ఙ యిౌంఙ ేయోి మత వునాన ళేవల్ు అందిఙేరళ్ైళ మబందఽకు మకపో వడం వల్న 

యో దరుల్ే ఇంటలి  బటేల్ు ఉతకడం, జుటటే  కతిత మించఽక్ోవడం ఙేసఽకునరేరు. అంబేదకర్ ణొమిమద ి

సంవతసమల్ వయసఽల్ో మాసార్ నఽండర గచమైగవ్ కి్ రయాణం ఙయేడాన్కి్ ఎడిబండర రళ్ైళ 
ఎవవరౄ (అసియయల్న్) మబందఽకుమకపో ణే, బండరరడరకి్ మ ండరంతల్ు కి్మభ ఇచిో బండరరడె 
ర నఽక నడెవగ అంబేడకర్ యో దరుల్ే య ంతగ బండర నడెుకున్ ర యలి రు. 

 యదాయఫాయసం : 

1907ల్ో బెటరరకుయల్ేషన్ పసభన అంబదేకర్ మబంబాభల్ోన్ ఎయౌపన్ యోే న్ 

(Elphinstone) కయలఱల్ల్ో ఙేమ,ి అద ియధించిన ముదటర ర నఽకబడరన కుల్ాల్ వయకి్తగ గబమితంు 
ప ందారు. బమచడా మయౘమజు ఱయాజీమవ్ గ ైక్వడ్ ఇచిోన 25 రౄపయల్ యదాయమిి రేతనంణో 
1912ల్ో బ్ర.ఏ. మీక్షల్ోి  ఉత్తతరుు ల్యాయరు. టేభదఽర డ నై ర ంటన ే బమచడా సంయి నంల్ో ఉదయయగం 



ల్భించింద.ి క్న్   ైచదఽవుల్ు చదరల్నన టటే దల్ వలి్ ఉదయయగంల్ో ఙేరల్ేదఽ. మయౘమజుకు తన 

క్ోమికనఽ ణ యౌపరు. యదశేంల్ో చదఽవు యమితఙళేన తరురత బమచడా సంయి నంల్ో దేళ్ైళ న్ఙేళ ే

షరతే  ై 1913 ల్ో మజాగమి ఆమిిక సయౘయంణో అబెమిక్ల్ోన్ క్ొల్ంబ్రయా యశవయదాయల్యంల్ో 
ఙేమ ిఎం.ఏ.ఴెచ్.డర యమిత ఙేయరు. తరురత ల్ండన్ ర యళ నాయయ ఱసత రంల్ో టాే  ప ందారు. 

 దయత మయౘసభ (1927) : 

1927ల్ో మయౘద్ల్ో దయత జాతేల్ మయౘసభ జమిగింది. మయౘమషేర, గబజమత్ల్ నఽండర 
క్ొన్న రేల్మంద ి వఙాోరు. మయౘద్ ఙ రువుల్ోన్ నీటరన్ అంటమన్రరు 
ణాగకడదన్,  ఙ రువుల్ోన్కి్ రరేయంచకడదన్ న్లేధం ఉండదే.ి అంబేదకర్ నాయకతవంల్ో 
రేల్ాదిమంద ిఆ ఙ రువుల్ోన్ నీటరన్ ణాగరు.  ఈ సంఘటన మయౘమషేరల్ో సంచల్నం కయౌగించింది. 
1927ల్ో అంబదేకర్ 'బఴిషకిత ఫారతి' అన ేమమఠి క్ష తిరక పర రంభింఙాడె. ఆ తిరకల్ో ఒక 

రయసం రర సాత  అంబదేకర్ ఇల్ా అనానడె. తిల్క్ గనఽక అంటమన్రడెగ  ుటరేవుంటట 'సవమజయం 

నా జనమ హకుక' అన్ ఉండడె. 'అసిశయణా న్రరణే నా ధేయయం, నా జనమ హకుక' అన్ రకటరంచి 

ఉండేరడన్ రర ఱరు. 

 గంధీణో అభిపర యఫేదాల్ు : 

గంధి వరు వయవసినఽ ఫారత సమాజు రణయేక ల్క్షణమన్, ఎవమి కుల్ వితితన్ రరు 
అనఽసమించడం వలి్ ఎటటవంటర పో టీల్ేన్ ఆమిిక వయవసి ఫారత సమాజమబల్ో ఉననదన్ ఆయన 

సమమిింఙారు. అభణ ే అంటమన్రరుగ ఫాయసఽత నన కుల్ాల్రరు, తమ ఆతమగౌరవమబనఽ 
ణాయగమబ ఙేసాత , సమాజ బాగబ క్ోసం ణామబ ఙేళ ేవితేత ల్నఽ ఙేసఽత నానరన్, అటటవంటర రమిన్ 

ఇతర వరుమబల్ రరందరౄ గౌరయంఙాల్న్ మేకకనానరు. దీననే అంటమన్తనం అన ేసమసయకు 
యమాజిక, యంసకితిక మియౖకరమబగ గంధీ చాగ, అంబేదకర్ ఈ యషయమబల్ో గంధీణో 
యఫేదింఙారు. ఎందఽకంటట తు ఙయేకుండా ఉండ ేబాధయతనఽ, అటరవరక తు ఙేళ ేరళ్ళ 
ఙేతేల్ోి న ే  టేడం వలి్ రయోజనం ఉండదఽ. అంటమన్ కుల్ాల్ు ఆమిికమబగ బల్డన్దే, 
మజక్ీయాధిక్రమబ ప ందన్ద,ే రమి సమసయకు సమగరబైెన మియౖకరమబ దొరకదన్ అంబేదకర్ 

ఫాయంఙారు. 



అంబేదకర్ దయతేల్కు రణేయక న్యోజకవమా ల్ు ఇరవల్న్ టటే బటేగ, అల్ా ఇళేత  ఴిందా 

సమాజం యచిిననమవుతేందన్ అందఽకు గంధి ఒుక్ోల్ేదఽ. చివమికి్ గంధీకి్ అంబేదకర్కు 
మధయ యనాల్ో కమూయనల్ అరర్్ కనాన ఎకుకవ యి నాల్ు ఉమమడర న్యోజక వమా ల్ల్ో 
ఇఙేోందఽకు ఒందం కుదిమింది. ఆ తమవత అంబేదకర్ దయత సమసయల్ మియౖకమన్కి్ 

ఆయౌండరయా డర రస్ససడ్ క్ి స్స క్ంగ రస్స, ఆయౌండరయా ల డాయల్ క్సే్స ప డమైషన్ వంటర అనేక మజక్ీయ 

పమేీల్నఽ ఏమటట ఙేళ దేశరయతమబగ దయతేల్నఽ సమీకమింఙ ేరయతనం ఙయేరు. 

 మజాయంగ రచన : 

మజాయంగ డరా ఫే ంగ్ కమిట ీ చ ైరమన్ గ వయవహమించిన అంబదేకర్ అరర ైక్ ి  ైగ దేఱల్ 

మజాయంగల్నఽ అధయయనం ఙయేరు. దేశంల్ో ఏ క్ొతత  చటేం వచిోనా రఫాయతం అభయయరరు క్ోటిల్ో 
ఉంటారు. అందఽవలి్ సమసయ వఙాోక చటాే ల్నఽ మారుోక్ోవడం కంటట మగల్ సమసయల్నఽ మబంద ే

ఊఴించి, న్రరణలపయాల్ు కడా ప ందఽరచడం తన్సమి. దాన్క్ోసబ ే అటరకై్ 

రజాయవమయం అమల్ుల్ో ఉనన దేఱల్ోి  మజాయంగన్న అమల్ు ఙయేడంల్ో ఆయా దేఱల్ు 
ఎదఽమకకనన సమసయల్నఽ, రటర మియౖకమల్నఽ  అధయయనం ఙేళ, మన దేశ మిళితేల్కు 
తగినటటే గ ఫారత మజాయంగం త్తమిోదిదాా రు. దేశంల్ో టరషఠబెనై వయవసియౌన న్మిమంఙేల్ా 
మజాయంగంల్ో న్మాైయంఙారు అంబదేకర్. ఏ వయవసి తు ఙేళనా మమచ వయవసి దాన్న సమిదదిేా  
ఏమటట ఙేఱరు. ఏ వమా నీన పల్కుల్ు న్రిక్షయం ఙేళే అవక్శం ల్ేకుండా ఙేఱరు. పర ధమిక 

హకుకల్ణో పటట రభబణావల్కు మారాన్మాైశం ఙళేే ఆదేయక సాణార ల్నఽ ఇఙాోరు. రజాయవమయంల్ో 
క్ోటీశవరున్క్ ైనా, మచజు కయ్కభనా ఒక ఓటటకు ఒకటట యల్ువ.  

  యమాజిక యవక్ష గబమించి బాగ ణ యౌళన వయకి్తగ మజాయంగంల్ో పౌరహకుకల్కు ముదటర 
పర ధానయం ఇఙాోరు. రటరన్ నాయయయి నాల్ రక్షణ కయౌంఙారు. రతి పౌరున్కీ్ ఫావరకటనా 
ళేవచినఽ ఇసాత  ఆమేికల్ 19 రౄప ందింఙారు. అతయవసర మిళితేల్ోి  త పర థమిక హకుకయౌన 

పరిబెంట్ కడా ఉలి్ంఘింఙే మిళితి ల్ేకుండా ఙేఱరు. 

  దేశంల్ో మత, కుల్, యౌంగ యవక్ష ల్ేకుండా అందరౄ సమానంగ జీయంఙ ే ళేవచిన్సాత  

దాన్న మజాయంగబదధం ఙేఱరు బాబా యఴెబ్. అమిేకల్స 14, 15, 16ల్ల్ో సమానతవ హకుకల్ు 



కయౌంఙారు. ఇర ే దఱబాా ల్ుగ దేశంల్ో మఴిళ్ల్ు, దయతేల్ు, ఆదిరళల్ు, ర నఽకబడరన 

కుల్ాల్కు రక్షణకవఙాల్ుగ న్ల్ుసఽత నానభ. 

 

 

  మజాయంగ రచనల్ో అంబేదకర్ ఙాల్ా శరమింఙారు. డరా ఫే ంగ్ కమిటీల్ో సభబయడరగ ఉనన 

టర.టర.కిషుమాఙామి ఒకయమి డరా ఫే ంగ్ రక్ిరయ గబమించి ఇల్ా మాటాి డారు. "డరా ఫే ంగ్ కమిటీల్ోన్ 

ఏడెగబరు సభబయల్ోి  ఒకరు మజీనామా ఙేళేత ,  అతన్ యి నంల్ోకి్ ఇంక్ొకమిన్ న్యమింఙారు. ఒక 

సభబయడె మరణ ంఙాడె.  ఒక సభబయడె అబెమిక్ల్ో దారంగ ఉండగ, మమకకరు అనేక ఇతర 

రభబతవ వయవయౘమల్ోి  బ్రజీగ ఉనానరు. మమచ ఇదారు సభబయల్ు ఢరయి్కి్ దారంగ న్రసం ఉంటృ 

అనామచగయ క్రణాల్ణో డరా ఫే ంగ్ కమిట ీసమారేఱల్కు యౘజరు క్ల్ేదఽ. చివమికి్, ఈ మజాయంగన్న 

రౄప ందింఙ ే బెజామిట ీ బాధయత అంబేదకర్ నైే డరంద.ి రశంసనీయబెైన మీతిల్ో ఈ న్న్ 

యధించినందఽకు బేమబ ఆయనకు కితజునల్  ైఉంటామబ" అనానరు కిషుమాఙామి. 

  మజాయంగ రచన ఙేయడం మాతరబ ేక్కుండా, యధారణ జనాన్కి్ అరిం అభయయల్ా, సఽల్ుర ైన 

దాల్ోి  సాచనల్ు ఙేళేరరు కడా. ఒకయమి మాటాి డెత "మజాయంగంల్ోన్ ఏద ైనా రణేయక 

ఆమేికల్నఽ అతయంత మబఖ్యబెైనదిగ ేమకకనమన్ ననఽన అడరగిణ ేఆమేికల్ 32 అంటానఽ. ఈ ఆమేికల్ 

ల్ేకుండా ఈ మజాయంగం యనయమవుతేంద.ి ఇద ి మజాయంగం యొకక ఆతమ మమియబ దాన్ 

హిదయం." అనానరు. ఆమేికల్ 32 దావమ పౌరుల్ు మజాయంగ మియౘరు హకుకనఽ ప ందఽణారు. 
అనగ పర థమిక హకుకల్కు ఏమాతరం భంగం కయౌగినా నాయయయి నాల్నఽ ఆశరభంచవచఽో. 

ఉదాహరణకు పౌరుల్ు ఎవమ ైనా న్మధారంగ జ లై్ుల్ో న్రఫంధించబడరణ ేఆ వయకి్త నాయయయి నాల్నఽ 
ఆశరభంచి, ఇద ి దేశచటాే ల్కు అనఽగబణంగ వుననదా? ల్ేదా? అన్ రయనంఙ ే హకుకనఽ కయౌగి 

ఉంటారు. ఒకరేళ్, నాయయయి నం నఽండర జరబబ "ల్ేదఽ" అన్ వళేత , ఆవయకి్తన్ తక్షణబ ే

యడెదల్ఙయేవల్ళ వసఽత ంది. 

 ఫారతదేశ రజాయవమయంల్ో అంబేదకర్ పతర: 

యవతంత్రం వఙేోవరక ఫారతదేశం చినన చినన మజాయల్ుగ, సంయి నాల్ుగ 
ఉండేద.ి  రజాయవమయ వయవసి అనేద ిమనదేఱన్కి్ యమితగ క్ొతత  వయవయౘరం. ఇకకడ రజాయవమయం 



గబమించి ఆల్ోచించిన రమిల్ో అంబేదకర్ ముదటరరడేమీ క్దఽ. గతంల్ోనా, సమక్య్నఽల్ోి నా 

ఙాల్ామంద ిఉనానరు. క్నీ ఆ ఆల్ోచనల్నీన కై్వల్ం ఆదమాల్ణో న్ండర ఉండర, రణాయక్బదాంగ 
ల్ేన్య. అందఽకు భిననంగ, ఇకకడ రజాయవమయం అమల్ు గబమించి అంబదేకర్ 

ఙేళన  రతిపదనల్ు సషేబెనైయ, న్రుా షేబెనైయ, న్మమణాతమకబెైనయ. ఆచరణల్ో వఙేో  

సమసయల్కు మియౖకమల్ు చాంఙేయ.  అంబదేకర్ మానవ ఱసత రరేతత  (anthropologist) కడా 
క్వడం వలి్, ఫారతదేశ యమాజిక, యంసకితిక, ఆమిిక మిళితేల్నఽ ల్ోతేగ అధయయనం ఙేళ 
ఉండటం వలి్, రసతవ మిళితేల్ ఆధారంగ ఈ దేశంల్ో ఏం ఙేళేత  రజాయవమయం అమల్ు యధయమో 

సషేంగ ణ యౌళన వయకి్త. ళేవచి(Liberty), సమానతవం (Equality), యో దర ఫావం (Fraternity), 

నాయయం(Justice) అన ే ునాదఽల్ మీద త రజాయవమయం న్ల్బడదఽ అన్ ణ యౌళన వయకి్తగ 
పర థమిక హకుకల్ు, ఆదేయక సాణార ల్నఽ మజాయంగంల్ో ఙేమోరు.  

  “ఫారతదేశంల్ో రజాయవమయ వయవసి ుమచగమన అవక్ఱల్ేమిటర?” అనన రశనకు 
అంబేదకర్ ఇచిోన ఈ కి్ంద ి సమాధానం యంటట అంబేదకర్ ఆల్ోచనల్ు ఇంక్ సషేంగ అరిం 

అవుణాభ. 

  “ఎన్నకల్ దావమ దేఱధయక్షుడనఽ న్యమించఽక్ొంటట ఆ దేశం గణతంతరం(మిబి్రక్) 

అవుతేంద.ి మిబి్రక్ ఉనన రతిఙచటా రజాయవమయం వమిిల్ుి తేననటటే  క్దఽ. రజాయవమయ 
మూల్ాల్నఽ ఆ దేశంల్ోన్ యమాజిక సంబంధాల్ోి , అంటట ఏ రజల్ వలి్న ణై ే సమాజం 

ఏరడెతేందయ , ఆ రజల్ మధయ నఽండ ేసహజీవన త్తరునఽ అనఽసమించి మియౕయౌంఙాయౌస వుంటటంద.ి 

ఫారత సమాజం వయకుత ల్ణో ఏరడరంద ిక్దఽ. ల్ కకల్ేనన్న కుల్ాల్ గబంుల్ణో ఏరడరంద.ి కుల్ 

వయవసి వునన ఙచట యమాజిక ఆదమాల్ు వుండవు. వయకుత ల్కు సవతంతర ఆల్ోచనల్ు ఉండవు. 
కుల్ాల్ కటటే బాటటి  రళ్ళ ఆల్ోచనయౌన న్మాైయయత భ. భూమబల్ు, మిశరమల్ు, సంద, ల్ుకుబడర 
కయౌగిన క్ొన్న కుల్ాల్ నాయకుల్ు ర నఽకబడరన కుల్ాల్ోి న్ పౌరుల్ ఆల్ోచనయౌన డబబఫణో, 
ల్ుకుబడరణో తమకు నచిోనటటే  మల్చఽక్ోగల్ుగబణాభ. ఎవమికి్ ఓటట ర యాయల్ో కడా 
న్మాైయంచగల్ుగబణాభ. ర నఽకబడరన కుల్ాల్రరు ఓటటి  రేయడం త, కీ్ల్క మజక్ీయ 

దవుల్ోి గనీ, న్రుయాల్ోి గనీ పర తిన్ధయం ఉండదఽ. అంటట రజాయవమయం అమల్వుతేననటటే  

క్దఽ. బెజామిట ీజనాఫా ర నఽకబాటటతనంల్ో ఉండటం వలి్ దేశ అభివిదిధ  కడా ఆగిపో తేంద.ి ఈ 



యతేత న్ న్రమించడాన్కై్ చటేసభల్ోి  దయతేల్కు, ఆదిరళల్కు ళటి కై్టాభంు దాతి ఏమటట 
ఙేయడం జమిగింది. (రసఽత తం దయతేల్కు 84, ఆదిరళల్కు 47).  

  పరిబెంటమీ రభబతవం అంటట వంశపరంరయ పల్నకు సవళత  ఙ , ఎటరకుడె 
రజల్ఙేత ఎనఽనక్ోబడెత వుండాయౌసంద.ే రజల్ ఆమోదం ప ంద ిత్తమయౌసందే. ఇద ిచరోల్ దావమ 
న్రవఴించబడే రభబతవం. ఏ చటేబెైనా, రజా జీయణాన్కి్ వమితంఙే ఏ చరయ అభనా రజల్ఙతే 

ఎనఽనక్ోబడరన రతిన్ధఽల్ సల్యౘ మీద ే రౄప ంఙాయౌ క్నీ ఏ వయకీ్త తనొక సమవంతమయమినన్ 

ఫాయసాత  తన ఇయౖే నఽయరం చటాే ల్నఽ రౄప ందిసాత  రభబణావన్న నడరేందఽకు యల్ుండదఽ. 
పరిబెంటమీ వయవసికు ఎన్నకల్ు ముదటర మూల్ సతంభం అభణ,ే మ ండవ మూల్ సతంభం 

రతిక్షం. రతిక్షం ల్ేకుండా రజాయవమయం వుండదఽ. రతిక్షం ల్ేకపో ణ,ే  పల్కక్షం త్తసఽకున ే

తుడె న్రుయాల్నఽ రజల్ క్షం న్ల్బడర రయనంఙేరమై ల్ేకపో ణ,ే మయి ఎన్నకల్ు వఙేోవరక 

రజాయవమయం ల్ేనటటే" 

 

ర నఽకబడరన కుల్ాల్కు మిజమైవషనఽి  :  

"అందమినీ సమానంగ చాడాయౌ" అన్ చటాే ల్ు ఙేళనటరక్,ీ అటర వరక కుల్ యవక్షనఽ 
ఎదఽమకకనన కుల్ాల్ రరు, ఊమికి్ దారంగ న టరేరయేబడ్రరు, తమ కుటటంబాల్ోి  తమ 

బందఽవుల్ోి  ఎవరౄ చదఽవుకునన రరు ల్ేకపో వడం వలి్  సమాజికంగ ర నఽకబాటటతనంల్ోన ే

ఉండరపో ణారు. ఎటరక్ీ యదయకు, ఉదయయగ అవక్ఱల్కు, మజక్ీయ దవుల్కు దారంగనే 
ఉండరపో భయ రమాదం ఉంది. అటటవంటుడె చటాే ల్ోి  త న్జజీయతంల్ో సమానతవం ఉండదఽ. 
దీన్న రౄు మాపయౌ అంటట, యమాజికంగ ర నఽకబడ్ కుల్ాల్కు క్ొన్న ళటటి  కై్టాభంచి, ఆ 

ళటిల్ో రరు మాతరబ ే న్యమించబడేల్ా ఙయేాయౌ.  రమిన్ యమాజ న్మమణంల్ో పర తిన్ధయం 

వఴింఙేల్ా ఙ యాయయౌ. అందఽక్ోసబ ేఫారత మజాయంగంల్ోన్ ఆమేికల్ 15(4) మమియబ 16(4) దావమ 
యమాజికంగ ర నఽకబడరన వమా ల్కు మిజమైవషనఽి  కయౌంఙేల్ా అంబేదకర్ కిల ఙేయరు. ఈ ఆమేికల్స 
వలి్ మషేర మమియబ కై్ందర యి భల్ల్ో యదయ, ఉదయయగ, మజక్ీయాల్ో SC మమియబ STల్కు న్మీుత 

సంఖ్యల్ో ళటినఽ మిజర్వ ఙేయడాన్కి్ యల్ు కయౌసఽత ంద.ి మిజమైవషన్ ళసేం ఙేళ ే న్ ఒక్ొకకమిన్ 

ఒక్ోకల్ా చాడటం క్దఽ. సమాజంల్ో ఉనన అసమానతయౌన రౄు మాడం.  

 



 ళత రల్ హకుకల్ు: 

అంబేదకర్ రౄప ందించిన "ఴిందా క్ోడ్ బ్రల్ుి " ఉదేాఱయల్ు: ఆళత   ై ళత ర కి్ హకుక, భరత 
మమియబ తయిౌతండెర ల్ న్ంచి సంకరమింఙే ఆళతల్ో రటా.  ళత ర తనకు నచోన్  యి న్ంచి బయటకు 
వచిో యడాకుల్ు త్తసఽకునే హకుక. లి్ల్ు ఎవమి దగార ఉండాయౌ అన ేయషయంల్ో ళత రల్కు సంయరు 
ళేవచి, లి్ల్  ంక్న్కి్ అభయయ ఖ్రుో యషయంల్ో యడాకుల్ు ప ందిన ళత రల్కు ఙ యాయయౌసన 

నాయయం ముదల్ ైనయ ఆ బ్రల్ుి ల్ో ఉనానభ. ఈ బ్రల్ుి  పరిబెంటటల్ో యగిపో వడంణో అంబదేకర్ 

నాయయ ఱఖ్ా మంతిర దయక్ి మజీనామా ఙేయరు.  

  అంబేదకర్ ుటరేంద ి అంటమన్తనం ఎదఽమకకనన కుల్ంల్ో. సమాజం ఏ మాతరం దగారకి్ 

మన్వవన్ కుల్ం. ఆనాటర క్ొందమి అభబయదయ రదఽల్ సహక్రంణో, ఆ మచజుల్ోి  ఉననత ధన్క 

కుల్ాల్ రరు కడా చదవల్ేనంత చదఽవుల్ు చదిరరు. దేఱన్కి్ క్రయౌసన ళేవచో, సమానతవం, 

యో దరఫావం, నాయయం వంటర రటరన్ సమ ైన దిశల్ో న్రవచించి క్ోటి మందిన్ ళేవచి ర ైు 
నడరంఙారు. క్ొన్న రేల్ ఏళ్ైి గ యవక్షల్ో, బాన్సల్ుగ బతేకుతేనన రజల్కు ఆఱజయయతి 

అవవడబ ే క్దఽ రమిక్ోసం త్తసఽక్ోరయౌసన జాగరతతల్ు అన్న త్తసఽకునానరు. అణగమిన 

వమా ల్నఽ  బాన్సతవం అన ే  చీకటర న్ంచి ఒక న తేత రు చఽకక మల్కుండా మజాయంగం మమియబ 
హకుకల్ రౄంల్ో ర ల్ుగబ ర ైుక్ ినడరంఙారు. 

  మయౘబేధాయగ, సంఘసంసకరతగ, నాయయఱసత రరేతత గ కీ్మితగంచిన డాకేర్ భమ్మవ్ 

అంబేదకర్ 1956 డరళ ంబరు 6 న మయౘమిన్మవణం ఙ ందాడె. ఫారత మజాయంగ యయౌగ, 
రజాయవమయ మిరక్షకున్గ యఖ్ాయతేడ ైన బాబా యఴెబ్ అంబదేకర్ సమితికి్ న్రళ్ైల్మిసాత  

ఫారత్ రభబతవం ఆ మహనీయబన్కి్ 'ఫారతరతన' అరరు్ నఽ ఇచిోంద.ి ుసతక్ల్ రౄంల్ో బాబా 
యఴెబ్ అంబేదకర్ మనకు అందించిన మిఱోధనా జాా నాన్న చదియన రరు ఙాల్ా తకుకవ. 

ఇుడరుడ ే చదఽవుతేననరమి సంఖ్య  రుగబత ఉంది. చదయినరమ వవరౄ ఆయాన్న 

ఆమడరక్ 

@@@ 

ఈ కి్రంద ిరయయల్ు, ఉనాయయల్ నఽండర   ైయషయాల్ు ళేకమించడబెైనది. 

1. Waiting for a Visa (Autobiographical Notes) by DR B.R.Ambedkar 



2. Dr.Ambedkar, The Principle Architect of the Indian Constitution, Dr.Ambedkar 
and Hindu Code Bill (Education Dept., Govt of Maharashtra)  

3. Struggle for Human Rights (Dr Baba Saheb Ambedkar Writings and Speeches 
Vol.17) 

4. Lecture delivered at Student Parliament in DAV College, Jalandhar on 28th Oct 
1951 

Above books are available at Ministry of external affairs website: 
http://www.mea.gov.in/books-writings-of-ambedkar.htm  
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