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तावना : 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अ पृ य लोकांना  

सामािजक गुलामीतून बाहेर काढ यासाठ  २० जुल,ै १९२४ ब हकृत 
हतका रणी सभेची थापना केल . ब हकृत हतका रणी सभे या 
मा यमातून    नस गक मानवीह क मळव यासाठ  मं दर वेश 
स या हा या कायाला सुरवात केल . याम ये २० माच, १९२७ 
महाड चा चवदार तळे स या ह,अमरावतीचा १४ नो हबर, १९२७ 
अंबादेवीचा स या ह, याचबरोबर,१३ ऑ ट बर, १९२९ पु याचा 
पावतीचा स या हकेला चवदार तळे, अंबादेवी, पवती 
स या हामधून ेरणा घेऊन आपला मानवी ह क मळावा हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या नेतृ वाखाल  
२ आ ण ३ माच, १९३० रोजी ना शक या काळाराम मं दर या ठकाणी स या ह कर यात आला.   

 
उ ध टे : 

काळाराम मं दर स या हची ऐ तहा सक पा वभूमी मांडणे.काळाराम मं दर स या हचा आढावा 
घेणे.काळाराम मं दर स या हम ये  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतले या  भू मकेची  चचा करणे. तसेच, 
काळाराम मं दर स या ह या प रणामांचा अ यास करण.े  

 
संशोधन प ती : 

तुत संशोधनासाठ  ऐ तहा सक वणना मक प तीचा वापर क न १९ या शतकातील  सामािजक 
वषमतेचा आढावा घे यात आलेला आहे. सु म  अ ययन प तीचा वापर क न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 
ल हले या व ल खत पु तकां या वाचनातून समान ह क आ ण याय या मु यांचा अ यास कर यात आला 
आहे. तसेच, मनु मृती धम ंथातील सामािजक वषमता  आ ण भारतीय सं वधान यांचा तुलना मक अ यास 
क न  भारतीय सं वधानात दले या मुलभूत हाकां या  अ यास कर यात आला आहे.   
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ऐ तहा सक पा वभूमी : 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजात असणारय्ा ढ ,परंपरा, उ च - नीचताभेदभाव, अ पृ यता यांना 

पायबंद घाल यासाठ  आ ण सामािजक सुधारणा कर यासाठ  मानवी ह का या चळवळी के या. मानवाला 
मानवतेची, यां या ह काची याच माणे समाजात वातं य,समता, बंधुताआ ण वा भमान यांची जाणीव क न 
दे याचे महानकाय डॉ.बाबासाहेबआंबेडकर यांनी मानवी ह कां या चळवळींमधून केले.अ पृ य समाजाला यांचे 
मुलभूत अ धकार बहाल कर यासाठ  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० माच, १९२७ रोजी महाडचा स या ह 
क नअ पृ यांना यां या नैस गक अ धकाराची जाणीव क न दल . 

मनु मृती शासनाम ये उ च नीचता, वणभेद, पृश-अ पृशता जातीयता या सव सामािजक मतभेदांना 
सामा य लोकांना सामोरे जावे लागतहोत.े हणून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ डसबर, १९२७ रोजी 
मनु मृती चे दहन केले. अ पृ य लोकांना मं दरात वेश क न समान ह क मळवून दे यासाठ  १९२९ म ये 
पु याचा पवती, स या हआ ण अमरावती अंबादेवी स या ह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या नेतृ वाखाल  
कर यात आला. अ या कारे, महाडचा स या ह, मनु मृती दहन,पवती स या ह आ ण अंबादेवी स या ह 
यां या अंतगत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मानवी ह कां या लढाया के या. 

 
काळाराम मं दर स या ह  

अ पृ यां या मानवी ह कां या अमरावती, महाड आ ण पुणे येथील स या हांमुळे अ पृ यांम ये एक 
चैत याची लाट नमाण झाल . हळूहळू हा संघष संपूण भारतामधील अ पृ यांपयत पोहोचला. मानवी ह क 
मळव यासाठ  ना शक या ी काळाराम मं दराम ये वेश कर याचा तसेच, गरज पड यास स या ह 
कर याचा वचार ना शक या अ पृ यवगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सां गतला.1 ठक ठकाणी झाले या 
मं दर वेश स या हामुळे ना शक येथील काळाराम मं दर जवळ देखील मानवी ह कांसाठ  संघषाचे रान पेटले. 

ी ना शक काळाराम मं दर स या ह या ठकाणी मं दर वेश कर यासाठ  स मती नेम यात आल . 
ी भाऊराव गायकवाड यांनी मं दरा या पंचांना प  पाठवून सां गतले क , आ ह  सव अ पृ यलोक मं दर 
वेश क न रामाचे दशनघेणार आहोत. जर हंद ू लोकांनी आ हाला वरोध केला, तर आ ह  स या ह क . 

परंत,ु मं दरा या पंचांनी पाच म हने त या दल  नाह . हणून, अ पृ यांनी स या ह कर याचा नणय 
घेतला.2काळाराम मं दरात वेश कर यासाठ  नयोजनब  प तीने मांडणी कर यात आल  होती.  

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ना शक या काळाराम मं दरात वेश करणा या  स या हंवर अ याचार 
झाला तर अ पृ य यांना सलो क  पळो के या शवाय राहणार नाह . असे आपले वचार य त केले होते. डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स या हात सहभाग घेतला कंवा नाह  घेतला तर  या स या हाचा प रणामां 
संदभात दादासाहेब गायकवाड यांना २० फेबुवार , १९३० ला प पाठवले. काळाराम मं दर वेश स या ह 
कर या या बातमीमुळे ी काळाराम मं दरा या प रसरात सव बाजूनी ३०० मीटर या अंतरावर श े ह यारे, 
दगड का या अ या गो ट  वापर यास स त मनाईचा आदेश िज हा मॅिज ेट म. आर. जी. गाडन  यांनी 
िज हा पोल स अॅ ट  कलम ४२ अनुसार काढला. अ पृ यआ ण हंदू यां यात मोठा संघष होऊ नये यासाठ  
सरकार या मदतीने ी घोषाल यांनी मं दरा या क मट शी बोलून कागदप ाची मागणी केल . परंतु यां या 
व कलांनी घोषाल यांना नकार दशवला मं दर क मट चे १ माच, १९३० रोजी घोषाल यांना कागदप ास नकार 
द याचे ग हनर साहेबां या कानावर घाल यात आले. नंतर, २ माचला काळाराम मं दर स या हाची 
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तयार केल .3अ पृ य लोकांनी काळाराम मं दर वेश क  नये  यासाठ  पोल स शासनाने आखणी केल  होती. 
तर  देखील लोकांनी मं दरात वेश कर याचे येय सोडले नाह .   

२ माच, १९३० ला ना शक येथील महारवाडया या मैदानात स या ह कर यासाठ  अ पृ यांनी मो या 
संखेने गद  केल . अ पृ यांचे सु स  बु वान नेते डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर क , जय अ या घोषणांचा 
जयघोष क न टा यां या गजरात यांचे वागत कर यात आले. मु ंबईतून आले या मंडळीनां स या ह क ती 
मह वाचा आहे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या मैदानात सां गतले. यानंतर, म लटर  म ये वापरला 
जाणारा यांड, काऊट ची एक तुकडी आ ण या या मागे ५००० म हला असे मळून साधारण १६००० 
लोकांचा सहभाग या स या हाम ये  होता. पाच वाजता मरवणूक काढ यात आल . मं दराचे सव दरवाजे बंद 
अस यामुळे मं दरा या द ण गोदावर  घाट या बाजूला ब याच मंडळीची भाषणे झाल. यानंतर, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यां या उपि थतीत सभा झालआ ण माग या पूण होई पयत सहभाग घेणा या अ या 
लोकांची नावे घे यात आल . याम ये ३५ ि या आ ण १०० पु षांचा सहभाग होता. ४ तुकडीत या लोकांची 
वभागणी कर यात आल .4 काळाराम मं दर स या हासाठ  आले या लोकांचे यवि थत नयोजन क न २ 
माच १९३० रोजी डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यां या उपि थतीत काळाराम मं दर स या ह सु  कर यात आला. 

 ३ माच, १९३० रोजी िज हा मॅिज ेट (कले टर) यांनी आदेश काढला क , मं दरा या जवळ लोकांनी 
जर शांततेचे पालन केले नाह  तर यां यावरती गु हा दाखल कर यात येईल. कले टर आ ण पोल स शासन 
अ पशृा या बाजूने नसून ते हंदू ं या  बाजूने आहेत अशी मा हती ी दादासाहेब गायकवाड यांनी डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांना प  पाठून दल . याचबरोबर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी  ग हनरला वनंती 
केल  क , ना शकचे मं दर खाजगी आहे यामुळे, सरकारने लोकांना यो य मा हती यावी अशी वनंती केल . 
परंत,ु दादासाहेब गायकवाड यांना कले टर ने प  पाठवून सां गतले क , अ पृ यांनी या ठकाणी परत 
स या ह केले तर हाकलवून दे यात येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ी गायकवाड यांना प  पाठवले 
आ ण यांना सा गतले क , आपला सघंष सरकारशी नाह  याची काळजी घे यात यावी. दादासाहेब गायकवाड 
यां याकडून सव मा हती घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ग हनरला ११ ए ल, १९३० ला प  पाठवून 
पोल स शासन हंदू मानवी ह कां या समते या ल याला वरोध करत अस याचे कळवले. याचबरोबर, 
अ पृ यांना समानते या ह कांसाठ  मं दरात वेश दयावा आ ण सवासाठ  मं दर खुले करावे असे सां गतले.5 
काळाराम  मं दर स या हसाठ  चार ह  दशेने लोकांनी खूप तयार  केल. परंत,ु कले टर ने शांतता न 
पाळ यास गु हा  कर याचे  आदेश काढले तसेच, स या ह करणा यांना हाकलून टाक यात येईल असे 
सांगतले. यामुळे, काळाराम मं दर स या ह थांबव यात आला व पु हा यासाठ  तयार  कर याचे डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठरवले. तसेच, पोल स शासन समते या ल य वरोधात काम करत अस याचे प  
ग हनरला देखील पाठव यात आले.         
 ९ ए ल, १९३० रोजी,रामाचा रथ ओढ यात पो लसांनी अ पृ यांना समानतेची संधी यावी असे, डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होत.े परंत,ु अ पृ यांनी रथाला पश करताच पृ य पो लसांनी अ पृ यांवर 
ह ला केला. पोल स शासन आ ण िज हा कले टर यांनी १४४ मं दराभावती लागू क न मं दराजवळ 
स या हास बंद  घातल .6 काळाराम मं दर या ठकाणी ९ ए ल, १९३० रोजी दंगल चे व प नमाण झाले. 
हणूनच १४४ चा कायदा लागू क न स या हावर बंद  घाल यात आल . यामुळे, काळाराम मं दर 

स या हाला बंद  आल . तसेच, मानवीह कांसाठ  सु केले या मं दर वेश स या हाला देखील थ गती आल .  
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भारतीय स वधांनातील समानतेचा अ धकार 
अ पृ य समाजाला समानता, समान संधीतसेच, वंश, धम, लंग या सव गो ट ंव न भेदभाव होऊ नये 

यासाठ  मं दर वेश स या ह सु  केले होत.ेया मानवी ह कांसाठ  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाड 
स या ह, पवती स या ह, अंबादेवी स या ह तसेच, काळाराम मं दर स या ह केले. परंत,ुकाळाराम मं दर 
स या हाला खर वरोध क न तसेच, १४४ चा कायदा लाऊन मं दर वेश स या ह रोख यात आला. 
यामुळे, भारतीय सं वधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व वध कलमांअंतगत सव जनतेला समान अ धकार 
दला. 

“कलम १४ काय यापुढे समानता- रा य,कोण याह  य तीस भारता या रा य े ात काय यापुढे 
समानता अथवा काय याचे समान संर ण नाकारणार नाह .कलम १५ धम,वंश,जात, लंग कंवा ज म थल या 
कारणांव न भेदभाव  कर यास मनाई.-(1)रा य, कोण याह  नाग रकाला तकूल होईल अशा कारे केवळ धम, 
वंश, जात, लंग, कंवा ज म थल या अथवा यांपैक  कोण याह  कारणांव न भेदभाव करणार नाह . कलम १५  
(२)  केवळ धम, वंश, जात, लंग, कंवा ज म थाल या अथवा यांपैक  कोण याह  कारणांव न कोण याह  
नाग रक- कलम १५,२(क) दुकाने, सावज नक उपाहारगृ ह,हॉटेल आ ण सावज नक करमणुक ची थाने यांत 
वेश करणे; कंवा 7 कलम १६(२) कोणताह  नाग रक केवळ धम, वंश, जात, लंग, कुळ, ज म थान नवास 

या कंवा यांपैक  कोण याह  कारणांव न रा या या नयं णाखाल  कोणतेह  सेवायोजन कंवा पद यांचाक रता 
अपा  असणार नाह , अथवा यां याबाबतीत याला तकूल असा भेदभाव  केला जाणार नाह .कलम १६(५) 
या अनु छेदातील कोण याह  गो ट ंमुळे,एखा या ध मक कंवा सं ादायीक संसते या कारभाराशीसंबं धत 
असले या पदाचा कंवा त या शासक मंडळ या कोण याह  सद य हणजे व श ट धमाची अनुयायी असणार  
कंवा व श ट सं दा यची यि त असल  पा हज,ेअशी र त करणा  या काय या या वतनावर प रणाम होणार 
नाह .8 कलम १७ अ पृशयता न ट करणे-“अ पृशयता” न ट कर यात आल  आहे व तचे कोण याह  
व पातील आचरण न ष  कर यात आले आहे. “अ पृ यतेत”ू उदभनार   कोण याह  न: समथता  लादणे हा 

काय यानुसार श ापा  अपराध असेल.9 अ या कारे, कलम १४, १५, १५(२), १५ २(क), १६(२), १६(५) व १७ 
अनुसार धम, वंश, जात, लंग, कंवा ज म थाल या कारणांव न भेदभाव  कर यास मनाई कर यात आल  
असून सवाना काय याने समानता देलेल  आहे. सव जाती धमातील लोकांना समान वतं य,ह क व अ धकार 
संव वधानाने बहाल केले आहेत. 

 
न कष : 

डॉ. बाबासाहेब यांचा लढा देवाचे दशन घे यासाठ  नसून समान ह क मळव यासाठ  होता.  डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वषमतावाद  आ ण असमानतेचीप रि थती बदल यासाठ  मं दर वेश स या ह केले. 

१९ या शतकातील काळाराम मं दर स या हा या मा यमातून यांनी समान अ धकारांसाठ  लढाई केल . काह  
धूत लोकांनी समानते या अ धकारासाठ  लढत असले या लढाईला काय याचे बंधन घालून रोखा याचा य न 
केला. परंत,ु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय सं वधानात कलम १४, १५, १५(२), १५ २(क), १६(२), 
१६(५) व १७ या अंतगत लोकांना नैस गक मानवी ह क दले आ ण सवाना समानता दल . 
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