ଭନୁ ଷ୍ୟକୁ ଦାସ( Slave)କଯି ହଜାଯ ହଜାଯ ୄରାକ ଯାଜା ୄହାଆଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଜି ଅୄଭ ଜାଣିଫା
ଏଭିତ ି ଏକ ଫୟକ୍ତିତ୍ୱ( Dr Br Ambedkar), ମିଏକି ଦାସଭାନଙ୍କୁ ଭନୁ ଷ୍ୟ କଯିଛନ୍ତି ଓ ୄସଭାନଙ୍କୁ
ତାଙ୍କଯ ଧିକାଯ ୄଦଆଛନ୍ତି
ଅୄଭେଦକଯ(Dr.

| ୄସ ସଭାନତାଯ ପ୍ରତୀକ ତଥା ଡ. ଫାଫୁ ସାୄହଫ ବୀଭଯାଓ

Babusaheb

Bhimrao

Ambedkar),

ମିଏକି ବାଯତଯ

ସମ୍ବି ଧାନ(Constitution) ଗଠନ କଯିଥିୄର | ଗଯିଫ, ଦିତ ଓ ଭହିା ଭାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଯ
ଧିକାଯ ୄଦଆଥିୄର ଓ ସଭାଜଯୁ ସଭସ୍ତ କୁ ନୀତି ଓ ନ୍ଧଫିଶ୍ୱାସ ମାହା ଭନୁ ଷ୍ୟ ସଭାଜଯ ହିତୄଯ
ନଥିରା ତାକୁ ସଭାପ୍ତ କଯିଥିୄର

| ତାଙ୍କଯ ଭତ ଥିରା

“ଅୄଭ ଏଭିତ ି ଏକ ଧଭମକୁ ଭାନିଫା

ଦଯକାଯ ମାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା , ସଭାନତା ଓ ବାଆଚାଯାଯ ଶିକ୍ଷା ୄଦଈଥିଫ ” | କିନ୍ତୁ ଏୄତ ଫଡ଼ ଭହାନ
ଫୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଯମ୍ଭ ଦିନ ଭାନଙ୍କୄଯ ଜାତିୄବଦକୁ ୄନଆ ଫହୁ ତ ତୟାଚାଯ ସମ୍ଭାିଫାକୁ ଡିଥିରା

|

କିନ୍ତୁ ୄସ ଏଭିତ ି ଏକ ଫୟକ୍ତି ମିଏକି ନିଜ ତୟାଚାଯ ଓ ଭାନକୁ ବୁରି ନିଜ ଜୀଫନକୁ ଅଗକୁ
ୄନଆଥିୄର |
ଡ଼. ଫି ଅଯ. ଅୄଭେଦକଯ(Dr Br Ambedkar)ଙ୍କଯ ସଂଘଷ୍ମ ମାତ୍ରା
ତାଙ୍କ ଜନମ 14 ଏପ୍ରି ର 1891ୄଯ ଭଧ୍ୟପ୍ରୄଦଶଯ ଆୄଦାଯ ଜିଲ୍ଲାଯ ଭହଈ( Mhow) ଗ୍ରାଭୄଯ
ୄହାଆଥିରା | ତାଙ୍କ ିତାଙ୍କ ନାଭ ଯାଭଜୀ ୄସକର( Ramji Sekpal) ଏଫଂ ଭାତାଙ୍କ ନାଭ
ବୀଭାଫାଆ(Bhimabai) ଥିରା | ତାଙ୍କ ିତା ବାଯତୀୟ ୄସନାୄଯ ଯହି ୄଦଶୄସଫା କଯୁଥିୄର |
ନିଜଯ କାମମୟାନିଷ୍ଠାୄଯ ୄସନାଯ ସୁୄଫଦାଯ ଦ ମମୟନ୍ତ ହଞ୍ଚିାଯିଥିୄର

| ଯାଭଜୀ ତାଙ୍କ

ିରାଭାନଙ୍କୁ ାଠଢା ଓ କଠିନ ଯିଶ୍ରଭ ାଆଁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଈଥିୄର

, ମାହାପୄଯ

ଅୄଭେଦକଯଙ୍କୁ ିରାୄଫୁ ାଠଢା ପ୍ରତି ଅଗ୍ରହ ଥିରା | କିନ୍ତୁ ୄସ ଭହଯ ଜାତିଯ ଥିୄର ମାହାକୁ
ୄସୄତୄଫୄ ଛୁ ଅଁ ଜାତି କହୁ ଥିୄର ଥମାତ ନୀଚ ଜାତିଯ ୄରାକ ମଦି ୄକୌଣସି ଫସ୍ତୁ କୁ ସ୍ପଶମ

କଯୁଥିରା ୄତୄଫ ତାହାକୁ ଫିତ୍ର ଭାନୁ ଥିୄର ଏଫଂ ଈନ୍ନତ ଜାତିଯ ୄରାକଭାୄନ ଏହାକୁ
ଫୟଫହାଯ କଯୁନଥିୄର | ଏହି କାଯଣଯୁ ନୀଚ୍ଚ ଜାତିଯ ିରାଭାୄନ ାଠ ଢିଫାକୁ ଫିଦୟାୟ ଫି
ମାଆାଯୁନଥିୄର | କିନ୍ତୁ ୄସୌବାଗୟ ଫଶତଃ ସଯକାଯ ୄସନାୄଯ କାଭକଯୁଥିଫା କଭମଚାଯୀଙ୍କ
ିରାଙ୍କ ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଦୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଯିଥିୄର ଓ ଏଥିାଆଁ ଅୄଭେଦକଯଙ୍କ ାଠଢା ଅଯମ୍ଭ
ୄହାଆାଯିଥିରା | ସ୍କୁରୄଯ ାଠ ଢ଼ାୄଯ ବର ପ୍ରଦଶମନ କଯୁଥିୄର ଭଧ୍ୟ ଅୄଭେଦକଯ ଓ ନୀଚ୍ଚ
ଜାତିଯ ିରାଭାନଙ୍କୁ ଫାହାୄଯ କିଭୋ ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ରଗା ଫସାମାଈଥିରା ଓ ୄସଠାୄଯ ଶିକ୍ଷକଭାୄନ
ତାଙ୍କ ଈୄଯ ଧ୍ୟାନ ଭଧ୍ୟ ୄଦଈନଥିୄର | ଏଯିଫ ି ୄହଈଥିରା ୄମ ାଣି ିଆଫା ାଆଁ ନକୂ କୁ
ଛୁ ଆଁଫା ଫି ଭନାଥିରା , ୄତଣୁ ଚଯାଶୀ ଅସି ତାଙ୍କୁ ଦୂ ଯଯୁ ାଣି ୄଦଈଥିରା | ଚଯାଶି ନଥିୄର
ଫିନା ାଣିୄଯ ଯହିଫାକୁ ଡୁଥିରା | ଥମାତ ଜଣା ଡୁଥିରା ୄମ ଏହା କିଯି କଠିନ ଥିରା

|

ଏଯି ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ୄକଈଁ ିରା ାଠ ଢିଫାକୁ ସଦ କଯିୄଫ |
ଡ଼. ଫି ଅଯ. ଅୄଭେଦକଯ(Dr Br Ambedkar)ଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସପତା
1894 ୄଯ ଯାଭଜୀ ଙ୍କ ଫାା ଫସଯ ପ୍ରାପ୍ତ ୄହରାୄଯ ଭହାଯାଷ୍ଟ୍ରଯ ସାତାଯା ଜାଗାକୁ
ଚାରିମାଆଥିୄର | ୄକଫ ସାତାଯା ଅସିଫାଯ 2 ଫଷ୍ମୄଯ ଅୄଭେଦକଯଙ୍କ ଭାଅଙ୍କଯ ଭୃତୁୟ
ୄହାଆମାଆଥିରା | ୄଯ ତାଙ୍କଯ ିଈସୀ ଭୀଯାଫାଇ କଠିନ ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ତାଙ୍କଯ ୄଦଖାଶୁଣା
କଯୁଥିୄର | ଯାଭଜୀ ଓ ବିଭାଫାଆଙ୍କ

14 ିରାଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଫ ତିନ ି ୁ ଫଯାଭ

,

ଯଫିଦଯାୟ, ବୀଭଯାଓ ଏଫଂ ତିନ ି ଝି ଭଞ୍ଜୁରା , ଗଙ୍ଗା ଓ ତୁ ସୀ ଏହିଯି କଠିନ ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ
ଫଂଚିାଯିଥିୄର | ଯାଭଜୀଙ୍କ ସଫୁ ିରାଭାନଠାଯୁ ୄକଫ ଅୄଭେଦକଯ ହିଁ ସଭାଜଯ ଚାରିଚନକୁ
ଣୄଦଖା କଯି ଅଗକୁ ଫାଢ଼ିଥିୄର | 1897 ୄଯ ଅୄଭେଦକଯ ଫୄଭେଯ ଏରପି ନୄଟାନ ଈଚ୍ଚ
ଫିଦୟାୟ ( Elphinstone High School)ୄଯ ନାଭୄରଖାଆଥିୄର ଓ ୄସହି ଫିଦୟାୟୄଯ

ୄଛାଟ ଜାତିଯ ପ୍ରଥଭ ଛାତ୍ର ୄହାଆଥିୄର

| 1907ୄଯ ଅୄଭେଦକଯ ହାଆସ୍କୁର ଯୀକ୍ଷା ାସ

କଯିଥିୄର | ଏହି ସପତା ୄଦଖି ତାଙ୍କ ଜାତି ୄରାକଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଖୁସଯ
ି ରହଯୀ ୄଖିମାଆଥିରା ,
କାହିଁକନ
ି ା ୄସୄତୄଫ ହାଆସ୍କୁର ାସ୍ କଯିଫା ଫହୁ ତ ଫଡ଼କଥା ଥିରା ଓ ୄସ ଜୄଣ ନୀଚ୍ଚ ଜାତିଯ
ଥିୄର | ଏହି ସପତା ୄଦଖି ଜମୁନ ୄକରୁ ସ୍କଯ ନିଜଯ ଯଚିତ ୁସ୍ତକ ୄଗୌତଭ ଫୁ ଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀଫନୀ
ୁଯସ୍କାଯ ଯୂୄଯ ୄଦଆଥିୄର | ୄକରୁ ସ୍କଯ ଭଯାଠା ସାହିତୟଯ ଜୄଣ ଜ୍ଞାନୀ ଥିୄର | ଏହିଯି
ନିଜଯ ସପତା ରାବକାଯୀ 1912ୄଯ ଥମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଯାଜନୀତି ଫିଜ୍ଞାନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଡ଼ିଗ୍ରୀ କଯିଥିୄର
ଏଫଂ 1913ୄଯ ଛାତ୍ରଫୃ ତ୍ତ(ି Scholarship) ପ୍ରାପ୍ତକଯି ିଜ(ି PG) ାଆଁ ଅୄଭଯିକା ମାଆଥିୄର |
1915ୄଯ କରମ୍ବି ଅ ୟୁ ନୄି ବସିଟ ି ୄଯ ଏଭ.ଏ.( MA) ଡ଼ିଗ୍ରୀ ରାବକଯିଥିୄର | 1916ୄଯ ତାଙ୍କଯ
ଏକ ଗୄଫଷ୍ଣା ାଆଁ ତାଙ୍କୁ ି.ଏଚ.ଡି.(PhD) ସମ୍ମାନୀତ କଯାଗରା | ଏହି ଗୄଫଷ୍ଣାଯ ୁସ୍ତକକୁ
‘ବ୍ରିଟଶ
ି ବାଯତୄଯ ପ୍ରାୄଦଶିକ ଅଥିକଯ ଫିଫତ୍ତମନ '(Evolution of Provincial Financial in
British India) ନାଭୄଯ ପ୍ରକାଶିତ କଯିଥିୄର | ନିଜଯ ଡ଼ଃ ଈାଧି ୄଯ ୄସ ରଣ୍ଡନ ମାଆଥିୄର
ଓ ୄସଠାୄଯ ରଣ୍ଡନ ସ୍କୁର ଫ୍ ଆୄକାୄନାଭିକ୍ସ (

London School of Economics)ୄଯ

ଅଆନ ଓ ଥମଶାସ୍ତ୍ରୄଯ ାଠଢା ାଆଁ ନାଭ ୄରଖାଆଥିୄର | ୄଯ ତାଙ୍କଯ ଛାତ୍ରଫୃ ତ୍ତି ସଯିଫା
କାଯଣଯୁ ାଠଢା ଧାଯୁ ଛାଡି ବାଯତ ୄପଯିଅସିଫାକୁ ଡିଥିରା

| ଏଠାୄଯ ୄସ

କିଯାଣୀ(Clerk) ଓ ଅକାଈଣ୍ଟାଣ୍ଟ(Accountant) ଯି ଫହୁ ଚାକିଯୀୄଯ କାଭକଯିଥିୄର | 1920
ନିଜଯ ସଂଚିତ ଥମ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗଯ ଥମ ଭିଶାଆ ୁଣି ୄସ ରଣ୍ଡନ ମାଆଥିୄର

| 1923ୄଯ ନିଜ

ଗୄଫଷ୍ଣା ‘Problem of Rupee’ ଥମାତ ‘ଯୂିଯ ସଭସୟା ’କୁ ସମ୍ପୂଣମ କଯିଥିୄର | ରଣ୍ଡନ
ୟୁ ନୄି ବସିଟ ି ଦ୍ଵାଯା ଡ଼ଃ ପ ସାଆନସ (Dr. of Science)ଯ ଈାଧି ଦିଅମାଆଥିରା |
ଡ଼. ଫି ଅଯ. ଅୄଭେଦକଯ(Dr Br Ambedkar) ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାଭୀ

ଏହାୄଯ ନିଜ ଜୀଫନକୁ ସଭାଜ ୄସଫାୄଯ ସଭମଣ କଯିୄଦଆଥିୄର | ବାଯତ ସ୍ୱାଧୀନତାଯ ଫହୁ
ସଂଗ୍ରାଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଥିୄର | ଦିତ ଓ ନୀଚ ଜାତିକୁ ନିଜଯ ଧିକାଯ ଓ ବାଯତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ
ୄଦଫା ାଆଁ ଫହୁ ପ୍ରବାଫଶାୀ ୁସ୍ତକ ଯଚନା କଯିଥିୄର
ସଦସୟ ୄହାଆଥିୄର

| 13 ୄକଟାଫଯ

| 1926 ଫୄଭେ ଫିଧାନ ଯିଷ୍ଦଯ

1935ୄଯ ତାଙ୍କୁ ସଯକାଯୀ ଅଆନ କୄରଜଯ

ପ୍ରି ନସିାର(Principal)ୄଯ ନିମକ୍ତ
ୁ ି କଯାମାଆଥିରା ଓ ୄସ ଏହି ଦଫୀୄଯ ଦୁ ଆଫଷ୍ମ ମମୟନ୍ତ
କାଭ କଯିଥିୄର | 1936 ୄଯ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ାଟିଯ ସ୍ଥାନା କଯିଥିୄର ମିଏକି

1937ୄଯ ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ

ଫିଧାନସବା ୄବାଟୄଯ 15ଟି ସ୍ଥାନ ଜିତଥି
ି ୄର | 1941ଯୁ 1945 ଭଧ୍ୟୄଯ ଫହୁ ଫିଫାଦୀୟ ୁସ୍ତକ
ଯଚନା କଯିଥିୄର | ଏଥି ଭଧ୍ୟଯୁ ାକିସ୍ତାନଯ ଚିନ୍ତା( Thought of Pakistan) ନୟତଭ,
ୄମଈଁଥିୄଯ ୄସ ଭୁସରଭାନ ଭାନଙ୍କଯ ରଗା ୄଦଶ ାକିସ୍ଥାନ ଗଠନକୁ ଫିୄଯାଧ କଯିଥିୄର

|

ୄସ ବାଯତକୁ ଏକତ୍ର ୄଦଖିଫାକୁ ସବନ ୄଦଖିଥିୄର ୄତଣୁ ୄମଈଁ ୄନତା ଭାୄନ ବାଯତ ଫିବାଜନକୁ
ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଈଥିୄର ୄସଭାନଙ୍କୁ ୄଘାଯ ଫିୄଯାଧ କଯୁଥିୄର |

15 ଗଟ 1947ୄଯ ବାଯତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫାୄଯ ୄସ ବାଯତଯ ପ୍ରଥଭ ଅଆନଭନ୍ତ୍ରୀ
ୄହାଆଥିୄର | ନିଜଯ ସୁସ୍ଥତା କାଯଣଯୁ ଭଧ୍ୟ ଏକ ୄଶ୍ରଷ୍ଠ ଓ ଶକ୍ତିଶାୀ ଅଆନ ଯ ଯଚନା
କଯିଥିୄର | ଏଫଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଯଚିତ ଅଆନକୁ

26 ଜାନୁ ୟାଯୀ 1950ୄଯ କାମମୟକାଯୀ

କଯାମାଆଥିରା | ତାଙ୍କଯ ନିୄଦମଷ୍ ୄଯ ବାଯତୀୟ ଯିସବମ ଫୟାଙ୍କ ଯ ସ୍ଥାନ କଯାମାଆଥିରା

|

ଦିନକୁ ଦିନ ଏହିଯି ଯାଜନୀତିଯ ସଂଘଷ୍ମକୁ ୄନଆ ତାଙ୍କଯ ଶଯୀଯ ଅହୁ ଯି ସୁସ୍ଥ ୄହାଆମାଆଥିରା
ଓ 6 ଡିୄସଭେଯ 1956ୄଯ ଭୃତୁଫଯଣ କଯିଥିୄର | ଏହା ୂଫମଯୁ ୄସ ସଭାଜଯ ଚିନ୍ତାଧାଯାକୁ ଫହୁ
ଭାତ୍ରାୄଯ ଯିଫତମନ କଯିୄଦଆଥିୄର | ଦିତ ଓ ଭହିା ଙ୍କୁ ତାଙ୍କଯ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିମ
ି ାଆଥିରା |
ଅଭ ୄଦଶ ାଆଁ ମାହା କିଛ ି କଯିମାଆଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଶବ୍ଦୄଯ ପ୍ରକାଶ କଯାମାଆାଯିଫ ନାହିଁ |

