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तावना 
१९ या शतकाम ये भारतीय समाजाम ये धा मक वच व 

मोठया माणात होते. ा मण, े ीय, वै य आ ण शु  या चार 
वणातील धा मक धमगु  ा मण होता. ा मणवग  आप या हातात 
धा मक बंदूक घेऊन उव रत तीन वणावर अ धरा य गाजवत अस.े 
यामुळे,सामािजक,राज कय, आ थक आ ण सां कृ तक अ धकार फ त 
ा मणांनाच  होता. ा मणां या या धा मक गुलामीतून इतर तीन 

वगाला बाहेर काढ यासाठ  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीसामािजक 
समते या त वावर व वध मानवमु ती या चळवळी के या याम ये 
महाड स या ह, काळाराम मं दर स या ह. अमरावती अंबादेवी स या ह, पावती मं दर स या ह या सवाचा समावेश 
होतो. तसेच,मसुदा स मतीचे अ य असताना  भारतीय स वधांनात व वध कायदे आमलात आणल.े डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांनी घेतले या भू मकेमुळे वातं यानंतर देशाचीधा मक प रि थ त बदल यासाठ याम ये कलम २५,२६,२७ 
म ये धम नरपे ता, सव धम समभावव समानतेचे त व समा व ट केल.े यामुळे,धा मक गुलाम गर तून सामाजाची 
मु तता क नडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाह चा पाया रचला.  

 
संशोधनाची उ ये :  

१९ या शतकातील धा मक प रि थतीचा आढावा घेणे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरयांनी १९ या शतकातील धा मक 
प रि थती बदल यासाठ  केले या योगदानावर काश टाकणे. तसेच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या धा मक चळवळी या 
प रणामांचा अ यास करणे. याचबरोबरडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धा मक गुलामी रोख यासाठ  सं वधानात केले या 
तरतुद ंचा आढावा घेणे. 

 
संशोधन प ती : 

तुत संशोधनासाठ  ऐ तहा सक वणना मक प तीचा वापर क न १९ शतकातील धा मक प रि थतीचा आढावा 
घे यात आलेला आहे. सु म अ ययन प तीचा वापर क न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ल हलेले व ल खत पु तकांचा 
वाचनातून या या धा मक योगदानाचा अ यास कर यात आला आहे. तसेच मनु मृती धम ंथ आ ण भारतीय सं वधान 
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यांचा तुलना मक अ यास क न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय सं वधानात दले या धा मक वातं या या  
मू यांचा अ यासकर यात आला आहे.   

 
ऐ तहा सक पा वभूमी :  
 १९ या शतकात धा मक वधीत होम, यजन, य ात पौरो हत कर याचा अ धकार फ त  ा मणांनाचा होता. 
शांतीकम, वा तुशांती आ ण अनु ठान अ या प दती या धा मक वधी देवाला संतु ट कर यासाठ  के या जात हो या. त 
- वैक य, नवस, तीथया ा यात लोक अडकून पडलेले होते. न , राशी व भ व य या गो ट ंवर लोकांचा व वास असे. 
यामुळे, ल नसमारंभ, गभसं कार, मु ंज, नामकरण वधी यांसाठ  मुहू त प हले जात. सं कार, उ सव - सण मोठया 
उ साहाने साजरे केले जात. मूत पूजेला वशेष मह व दले जात होते.1 अ या प तीने ा मण वगाने समाजात अनेक 
धा मक ढ , परंपरा, था च लत के या हो या. या सव धा मक ढ, परंपरां या मा यमातून ा मण वग इतर सव 
जातीधमाचे शोषण करत. धा मक वधीला बळी पाडून लोकांची पळवणूक केल  जात होती. तसेच, यां यावर 
उपासमार ची वेळ येत असे. 

१९ या शतकात समाजातील असणार  धा मक प रि थतीसमाजातील सवजातीवर गुलामी लादणार  होती. 
जाती यव थेनुसार ज माला येणा या य तीचा यवसाय ठरवला जात अस.ेशु  वगाम ये ज म घेणा या य तीला 
ज म यापासूनच अप व मानत असत.  यामुळे, यांना नोकर  कर याचा अ धकार न हता. धमा माणे राह याचा 
खा याचा वाग याचा कपडे घा याचा अ धकार दे यात आला होता. अ पृशांनी तां या पतळे या भांडयात पाणी न वापरणे, 
अ पृशांनी आप या घरावर कौल घालू नये, असे नयम हंदू समाजाने अ पृ य समाजावर लादले होते.2 अ या कारे, 
समाजातील जाती यव थमुेळे धमाचा पगडा अ पृ य  समाजावर लाद यात आला होता. 

ा मण वग अ पृ यांना मं दरात वेश देत नसत. तसेच, देव दशन क  देत नसत. अ पृ यांनी देव पूजा केल  
तर देव बाटतील अशी समज ा मणांनी समाजात च लत केल  होती.3 समाजातील धा मक भावामुळे अंध ा मोठया 
माणात पसरल  होती. या अंध ांमुळे अ पृ य समाजातीलच नाह  तर इतर समाजातील लोक देखील मोठया माणत 

बळी पडत होती. 
 

मनु मृती अ यायातील धा मक नयम :  
१९ या शतकाम ये धा मक गो ट ंसाठ  व समाजातील राजक य, सामािजक, आ थक यव थेसाठ  ा मण वग 

मु मृती ंथाचे अ ययन करत. या ंथाम ये मांडले या नयम माणे ा मण वग इतर समाजावर नयम अट  व परंपरा 
लादत होता.  

मनु मृती अ याय“८ (२०) जो वंश  परंपरेन ाहामण आहे. मग याने  वेदांचा अ यास केलेला असो अथवा 
नसो राज दरबारात यानेच यायदानाचे काय करावे. परंतु शु  कतीह  सु श त असला तर  याला तो अ धकार नाह”. 
मनु मृती या  वर ल अ यायाम ये  असे सांग यात आले आहे क, शु  हा जर  सु श त असला तर  याला यो य 
अ या पदावर काम कर याची संधी मळू शकत नाह . परंतु, ा मण हा फ त ा मण वंशात ज म यामुळे जर  याला 
कोण याह  कारचे ान नसते तर ह  उ चपदावर काम कर याची  संधी  फ त धा मक वच वामुळे मळू शकते.     

मनु मृती अ याय  “८(२७२) उ दटपणाने जर शु  ा मणांना धम ान शकवू  लागला तर राजाने या या 
त डात व कानात उकळते तेल ओतावे”.4 मनु मृती या वर ल अ यायाम ये असे सांग यात आले आहे क,शू ाने 
ा मणाला कोण याह  कारचे ान दे याचा अ धकार नाह  असे के यास मनु मृती या नयम माणे याला कठोरातील 

कठोर श ा दे यात येत असे. 
मनु मृती अ याय “१०(१२६) कोणताह  सं कार ा त क न घे याचा शू ाला अ धकार नाह 5” मनु मृती या 

अ याय माणे शू ांना गभ सं कार, नामकरण वधी, देवाला अ भषेक करणे, रा या भषेक यांसारखे अनेक सं कार 
कर याचा अ धकार न हता. 
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मनु मृती अ याय “१०(१२२) जो शु  वग ा तीसाठ  कंवा या व पुढ ल ज मात पु य ा त हावे या हेतूने 
ा मणाची सेवा करतो याला या या येयात ा मणाचा सेवक हणून नि चतपणे यश मळते”6 मनु मृती याया 

अ याय माणे असे सांग यात आले आहे क  शू ान े ा मणाची सेवा केल  तर याला वग ा ती होते. तसेच पुढ ल 
ज मात पु य ा त होऊन याला जे हवे ते मळते. अ या कारे, व वध धा मक कमकांड मनु मृती या अ यायाम ये 
लोकांवर लाद यात आले होत.े या कमकडांना लोक बळी पडत व यां यावर धमा या नावाखाल  अ याय अ याचार होत.  

 
मनु मृतीचे दहन  

१४ ए ल, १८९१ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ज म झाला. याकाळात धा मक प रि थती अ तशय 
वकोपाला गेल  होती. अ या धा मक प रि थतीचा अनुभव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे लहान असतानाच घेतला होता. या 
सव धा मक प रि थतीचा अ यास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला आ ण या या असे ल ात आले क , ह धा मक 
था नसून  पृश आ ण अ पृ य यां यावर गुलामी लादणार  यव था आहे. ा मण वग आप या  धम ंथ 

मनु मृती या मा यमातून समाजावर अ यायकारक नबध लादत आहेत. हे मनु मृती या अ यासातून डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यां या ल ात आले होते॰   

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हणतात, “आ ह  जे मनु मृतीचे वाचन केले आहे याव न आमची खा ी झाल  आहे 
क  या ंथात शु  जातीची नंदा करणार   यांचा उपमद करणार   कुटाळ उ प तीचा कलंक यां या माथी मारणार  व 
यां या वषय समाजात अनादर वाढ वणार  वचने ओत ेत  भरलेल   आहेत यांत  धमाची  धारणा  नसून असमानतेची 
सुधारणावा यांस असला ंथ कधीच मा य होणे श य नाह ”.7 हणून, २५ डसबर, १९२७ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 
समाजाला धा मक गुलामीत बाधणा या ा मणा या धम ंथला हणजेच मनु मृतीला जाळले. 

 
भारतीय रा यघटनेतील धम वातं याचा अ धकार :  

मनु मृतीचे दहन के यानंतर समाजाला धा मक अंध ेतून तसेच धा मक पातळीवर असणा  या वषमतेतून बाहेर 
काढ यासाठ  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय स वधांची रचना करताना धम वातं या या अ धकारांची तरतूद 
केल . २६ जानेवार ,१९५० ला भारतीय स वधानाची अंमलबाजावणी करत असताना यांनी सव जातीधमातील लोकांना धम 
वातं याचे अ धकार बाहाल केल.े     

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनु मृतीचे दहन के यानंतर समाजाम ये धा मक समता, धम नरपे ता, 
सवधमसमभाव था पत हो यासाठ  य न केले. यां या या य नामुळेच २६ जानेवार , १९५० ला भारतीय 
सं वधानाम ये धम वतं याचा अ धकार जनतेला बहाल केला. 

भारतीय सा वधानातील कलम “२५(१) सावज नक सु यव था, नी तम ता व आरो य यां या व या भागातील 
अ य उपसंधां या अ धनतेने स स ववेकबु द या वतं याला  आ ण धम मु तपणे त ा पत कर याचा, आचरणा या 
व याचा चार कर याचा अ धकाराला सव य ती सार याच ह कदार आहेत.(२) या अनुछेदातील  कोण याह  
गो ट मुळे-(क)धमचरणाशी नगडीत असेल अ या कोण याह  आ थक, वतीय,राजनै तक या अ य ध मतेवर कायाचे 
व नयमनकरणा या कंवा यावर नबध घालणा या;(ख) सामािजक क याण  व सुधारणा याबाबत अथवा सावज नक 
व पाचा हंद ू  धा मक सं था हंद ूचे सव वग व पोटभेद यांना खु या कर याबाबाद उपबंध करणा या; कोण याह  
व यमान  काय या या वतनावर  प रणाम होणार नाह  अथवा असा कोणताह  कायदा कर यास रा याला तबंध 
होणार नाह ”8 भारतीय सं वधाना या या कलमा म ये स स ववेकबु द चे वतं य आ ण धमाचे मु त त ा पण, 
आचरण व सार कर याचा अ धकार दे यात आलेला आहे.   

कलम “26. सावज नक सु यव था, नी तम ता व आरो य यां या अ धनतेन,े येक  धा मक सं दायस अथवा 
यां यापैक   कोण याह  गटास-(क) धा मक व धमादायी योजनाकता  सं थाची थापना क न या वखचाने 
चालव याचा; (ख) धा मक बाबीत आप या यावहारांची  यव था पाह याचा;(ग) जंगम व थावर संपती मालक ची 
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अस याचा व ती संपादन  कर याचा; आ ण (घ)काय यानुसार अ या संप तीचे शासन कर याचा अ धकार असेल.” वर ल 
कलमानुसार धम वषयक यवहारांची यव था पाह याचे वतं य जनतेला बहाल कर यात आलेले आहेत.   

कलम “२७. यांचे उतप न एखा या  व श ट  धमाचे अथवा धा मक सं दयाचे संवधन  कर यासाठ  कंवा  
तो चालू  ठेव यासाठ  व नद टपणे व नयोिजत केलेले आहे असे कोणतेह  यकतीवर स ती  केल  जाणार नाह.”9 
वर ल कलमाम ये एखा या व श ट धमा या संवधनाकरता कोणतेह  कर दे याची कोण याह  य तीवर स ती केल  
जाणार नाह . से सां गतले आहे.   

कलम “२८ (१) पूणतः रा या या  पैशातून चालव या जाणा या अशा कोण याह  शै णक सं थेत कोणतेह  
धा मक श ण दले जाणार नाह .(२) जी शै णक सं था रा याकडून शा सत जात असल  तर , अ या सं थेत धा मक 
श ण देणे आवशक करणारा कोणताह  दान नधी  कंवा यास याखाल  झालेल   थापना आहे तला खंड(१) मधील 
कोणतीह  गो ट लागू होणार नाह . (३) रा याने मा यता दले या कंवा रा या या पैशातून सहा य  मळत असणा या  
कोण याह  शै णक सं थेत  जे काह  धा मक उपासना चालवल  जाईल तला उपि थत राह याबाबत अ या सं थेत  
जाणा या  कोण याह   या तीने कंवा अशी य ती अ ान अस यास त या पालकाने आपल  संमती दल  
अस याखेर ज, अशा य तीस तसे करणे आव यक केले जाणार नाह ”10 वर ल कलमानुसार वव त शै णक सं थात 
धा मक श ण अथवा धा मक उपासना यांना उपि थत राह याबाबाद वतं य दे यात आले आहे.  

 
न कष :  

भारतीय समाजाम ये असले या जातीय यव थेमुळे १९ या शतकात समाजाम ये वषमता च लत होती. ह  
वषमता राजक य, सामािजक, आ थक तसेच, धा मक बाबींम ये ढेखील मोठया  माणाम ये अि तवात होती. 
समाजातील ा मणा या वचासवामुळे धा मक कमकांड क न ा मणवग इतर वगाचे  शोषण  करत आले. म ् ंनु मृतीवर 
आधा रत धा मक कमकांडातून ा मणांनी  इतर लोकांचे  धा मक वतं   हरावून घेतले होते.  परंतु,२५ डसबर,१९२७ 
ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनु मृतीचे दहन क न ा मणा या धा मक गुलाम ग रला वरोध केला. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांनी मनु मृतीचे दहन क न न थांबता  धम वातं यासाठ  भारतीय  सं वधानाम ये  कलम २५, २६, २७ म ये 
धम वातं या वषयक अ धकार  लोकांना  दले. अ या कारे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ा मणां या धा मक 
गुलाम ग रतून लोकांना मु त केल.े 
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