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प्रस्ताविा 
 
इस्लामसारख्या एकेश्वरवािी आणि एकच धमनगं्रथ प्रमाि मानिाऱ्या धमाची णशकवि तसेच ऐणहक व 
पारलौणकक जीवनासंबधंीची या धमाची ताणववक भणूमका याचंा सूक्ष्म अभ्यास करिाऱ्या णवद्वानामंध्ये असफ 
ए. ए. फैजी यानंा मानाचे स्थान णिले जाते. त्याचं्या “अ मॉडनन ॲप्रोच टू इस्लाम” या इंग्रजी गं्रथात 
त्यानंी१९५३ ते १९६२ या काळात प्रकाणशत केलेले चार णनबंध त्यात आवश्यक तेथे सुधारिा करुन समाणवष्ट 
केले होते. कुराि या धमनगं्रथाचा मध्यवती संिेश हा या गं्रथातील भाषेपेक्षा जास्त काळ णटकिारा आहे अशी 
फैजींची धारिा होती. इस्लामी कायद्यास इस्लाम धमापासून अलग करुन ते त्याचा णवचार करीत असत. 
इस्लामी कायद्याचे फैजी हे एक नामवतं भाष्ट्यकार होते. णवसाव्या शतकातील पणरब्स्थतीचे अवधान ठेवनू 
त्यानंी इस्लामची आधुणनक दृणष्टकोनातून णचणकत्सा करण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला. तो कडव्या 
सनातन्यानंा रुचण्यासारखा नव्हता. तरीही त्यानंी ऐणतहाणसक पद्धतीचा अवलंब करुन आणि आधुणनक 
णवज्ञानाने णसद्ध केलेल्या घणटताचें भान ठेवनू भारतीय मुसलमानाचं्या दृणष्टकोिातून इस्लामची समीक्षा 
केली.  
 
त्याचं्या या छोट्या पि महववाच्या गं्रथाचे भाषातंर करण्याची जबाबिारी महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि 
संस्कृती मंडळाने डॉ. भास्कर भोळे याचं्यासारख्या राज्यशास्त्राच्या ख्यातनाम अभ्यासकावंर सोपवली होती. 
त्यानंी भाषातंर करताना मूळ इंग्रजी गं्रथातील णटपामंध्ये राहून गेलेल्या संिभांच्या चुका िुरूस्त केल्या 
आहेत आणि डॉ. मौलवी हकीम सूफी मार मोहम्मि याकूब खान यानंी केलेल्या कुरािाच्या मराठी 
भाषातंरातून अवतरिे घेतली आहेत. डॉ भोळे यानंी “इस्लामसंबधंी एक आधुणनक दृणष्टकोन” या नावाने 
केलेले फैजींच्या मूळ इंग्रजी गं्रथाचे भाषातंर वाचकानंा उपयुक्त वाटल्याणशवाय राहािार नाही.  
 
 
 य. नि. फडके 

 अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मंडळ 
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प्रास्तानवक 
 
णवषयाच्या णवशषेज्ञापेक्षा सवनसामान्य वाचकासाठी इथे संकणलत केलेले चार णनबंध गेल्या िशकात 
णनरणनराळ्या वळेी णलणहले गेले. तरीपि एकाच मध्यवती णवषयसूत्राची पे्ररिा त्या सवांच्या मुळाशी आहे. ते 
णवषयसूत्र असे की, वतनमान स्वरुपातील इस्लामी मतप्रिालीचे पनुरथनबोधन करण्याची णनतातं आवश्यकता 
आहे का? कोिते? कसे? हे प्रश्न अनुत्तणरत आहेत. ऐणतहाणसक व तुलनात्मक तत्वाचं्या आधारे इस्लामचे 
पुनरथनबोधन या णवषयावरील पुरेशा समावशेक प्रबधंामधून पढेु कधी तरी या प्रश्नानंा उत्तरे िेण्याची णवनम्र 
आशा मी बाळगनू आहे.  
 
तूतन तो णवचार संणक्षप्त स्वरुपात, आणि किाणचत्. खात्री पटणवण्याच्या बाबतीत असफलरीत्या, या छोट्याशा 
पुस्तकातून माडंलेला आहे. मला अशी आशा मात्र वाटते की ज्यानंा कुिाला या अरबी धमाच्या वतनमान 
अवस्थेची जािीव असेल ते एकतर स्वतःला त्याच्या चौकटीत कोंबून बसवण्याचा शकवा णवसाव्या – म्हिजे 
इस्लामच्या स्थापनेपासून चौिाव्या – शतकातील जीवनाच्या गरजाचं्या चौकटीत त्याला बसवण्याचा 
गंभीरपिे णवचार करू लागतील. णतसरा एकच पयाय आहे, आणि तो म्हिजे त्याला पूिनपिे मूठमाती 
िेण्याचा. मी स्वतः या भणूमकेच्या संपूिन णवरुद्ध आहे, कारि माझा असा ठाम णवश्वास आहे की इस्लामचा 
योग्य अथन काढला तर आजच्या जगातील मानवी णचत् शक्तीला िेण्यासारखे त्याच्याजवळ खूपसे आहे.  
 
पणहल्या णनबधंात मौलाना अबुल कलाम आजाि ह्ाचंी इस्लामच्या संकल्पनेची रुपरेषा णिली आहे. सवन 
धमन आणि सवन धमांचे आचायन हे सारख्याच आिरास पात्र आहेत, अशा णनष्ट्कषाप्रत येिारा आधुणनक व 
उिारमतवािी अन्वयाथन आजािानी इस्लामचा लावला आहे. िुसऱ्या णनबधंात धमन आणि कायिा याचं्या 
व्याख्या करुन इस्लामच्या चौकटीतच त्यानंा परस्परापंासून वगेळे करण्याचा प्रयत्न आहे. इस्लामी 
णवचारवतंानंी इस्लामी कायिा व ईश्वरशास्त्र याचं्या के्षत्रात केलेल्या कायाचे सणंक्षप्त णववरि णतसऱ्या णनबधंात 
आहे आणि शवेटच्या, चौथ्या णनबधंात ऐणतहाणसक, शास्त्रीय व तुलनात्मक तत्वावंर आधारलेले इस्लामवरचे 
ताजे भाष्ट्य पढेु माडंण्याचा प्रयत्न केला आहे.  
 
हे सवन णनबधं पूवनप्रकाणशत आहेत. इथे त्यानंा संकणलत व पुनमुनणद्रत करताना बरेच संस्करि व फेरबिल 
केले आहेत. टोरॉन्टो युणनव्हर्ससटी क् वाटनली, जननल ऑफ ि एणशयाणटक सोसायटी ऑफ बॉम्बे आणि णमड ल 
ईस्ट जननल, वॉशशग्टन, डी. सी. यानंी या पुनमुनद्रिास समंती णिल्याबद्दल त्याचें आभार मानायला हवते.  
 
२९ मे, १९६२ : मंुबई आसफ ए. ए. फैझी 
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बनाम खुिा व णखरि 
बयाि 
अबुल कलाम अहमि 
उफन  मौलाना आजाि 

 
मेरे णिलका कोअी यकीन असैा नही है णजसमे शक के सारे काटें न चुभ चकेु हो और मेरी रूह का 

कोअीएतकाि ऐसा नहीं है जो इन्कार की सारी आजमाइशो मेंसे न गुजर चकुा हो। म ैने जहर के घंूट भी हर 
जाम के णपये हैं। और णतयाक के नुख्खे भी हर िारुश शफा के आजमाये है। जब म ैप्यासा था तो मेरी लब् 
णतश   नणगया ंिूसरों की तरह न थीं, और जब म ैसैराब हुआ तो मेरी सैराबी का सरचष्ट्मा भी शाहराहे आम पर 
न था: 
 
 
राही णक णखजर िाश् त ज सरचष्ट्मा िूर बूि, 
लब् णतश् नगी ज राहे णिगर बरुिह एम मा! 
 
 
तरजुमानकुरआन जीम, अणलफ् साि 76 (मुकद् िमा) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚ 
  



 

 अनुक्रमणिका 

❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚ 
 
 
 
 
एकमेव णचरंतन आहे, 
अनेक बिलतात आणि नाश पावतात.  
. . . . . ॲणरस्टॉटल 
 
सवन प्रकारची वास्तणवकता णवलक्षि आकषनि असते;जीवनाशी एकरुप झालेली नैणतकताच आपल्याला 
तारुण्यातील णनष्ट्कपटी अवास्तवतेपासून िूर ठेवीत असते.  
,. . . . . थॉमस मनॅ 
‘ए स्केच ऑफ माय लाइफ,’ मधून 
 
सत्यमय असलेला इमाम जाफर णबन मुहम्मि म्हिाला: 
परमेश्वरी मुखातील शलि आणि 
दृढणवश्वास आणि 
धमाज्ञाचें पालन 
म्हिजेच धमनश्रद्धा 
. . . . . काजी अन् – नूमान णबन मुहम्मि, 
‘िआइमुल – इस्लाम,’ मधून 
 
मािूस कसा असावा आणि त्याने कशाची कास धरावी याचे अध्ययन हे सवन अध्ययनात उिात्ततम अध्ययन 
आहे.  
. . . . .प्लेटो 
‘गोर्जियास,’ मधून 
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प्रकरण पनिले 
 

इस्लामचे सार 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
मतणवषयक वाि, इणतहास, कायिा, वाङ मयीन प्रवृत्ती व तववज्ञानात्मक सकंल्पना ह्ाचं्या 

अभ्यासाच्या गिारोळात धमाची मूळ णशकविूक पुष्ट्कळिा अंधुक होत जाते. ‘इस्लामची भणूमका कोिती?’ 
हा प्रश्न मधून मधून णवचारिे आवश्यक होऊन बसते. कोित्या काळात हा प्रश्न णवचारला जातो, कोित्या 
िेशात त्याचे उत्तर णमळते आणि कोिती व्यक्ती ते िेते यावर त्या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबनू असते.  
 

भारतात अनेक लेखकानंी या प्रश्नाचे उत्तर िेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अलीकडच्या काळातील 
काही ठळक उिाहरिे सागंायची झाल्यास अमीर अली व इकबाल याचंी सागंता येतील. अमीर अली याचंा 
‘स्स्पनरट ऑफ इस्लाम’ हा एक अणभजात गं्रथ मानला जातो. त्याचे प्रथम प्रकाशन लंडन येथे १९२२ साली 
झाले. पुढे त्याच्या अनेक आवृवया णनघाल्या. इकबाल याचंा ‘रीकन्स्रक्शि ऑफ नरनलिस थॉट इि 
इस्लाम’ नामक गं्रथ प्रथम १९६० साली लाहोर येथे प्रकाणशत झाला, त्याचेही पढेु फेरप्रकाशन झाले.  
 

स्थूल मानाने हे िोन लेखक िोन णभन्न मतप्रवाहाचें प्रणतणनणधत्व करतात. अमीर अलींनी पे्रणषत 
महंमिाच्या जीवनाचे आस्थापूवनक गुिग्रहि केले आहे. एक मािसू या नात्याने पे्रणषताची थोरवी सागंण्याचा 
प्रयत्न त्यानंी केला आहे. आपल्या काळातील अरबस्तानातल्या िुष्ट प्रवृत्ती नाहीशा करण्याचा पे्रणषताने 
कसा प्रयत्न केला हेही त्यानंीसाणंगतले आहे. इस्लामच्या प्रवतननानंतर त्यात णनमाि झालेल्या उणिवाचं्या 
कारिाचें स्पष्ट वगीकरि अमीर अलींनी केलेले णिसत नाही. महंमिाने साणंगतलेली खरीखुरी तववे. आपि 
जर आचरिात आिली तर सवन आधुणनक प्रश्न आपि सोडव ूशकू असे सागंिाऱ्या समथनकाचीच त्याचंी 
भणूमका आहे.  

 
उलट इकबाल हे आधुणनक तववज्ञानात–णवशषेतः गूढवािात–खोल अवगाहन केले होते. त्यानंी 

णक्रयाशील इस्लामबद्दलचा णनणित दृणष्टकोि माडंला. सूफी पंथाच्या शाणंतवािापेक्षाहा अगिीच णनराळाअसा 
दृणष्टकोि होता. इज्माच्या (स्थूल मतैक्य) प्राचीन तववाशी संबणधत व कायिे करण्यासबंंधीच्या आधुणनक 
संकल्पनेशी सुसंगत अशा सुधारिा पद्धतीचा त्यानंी इस्लामसाठी पुरस्कार केला. भारत आणि पाणकस्तान 
या िोन्ही िेशातं इकबाल याचंा मोठा अनुयायी वगन आहे. याचे मुख्य कारि हे की, ते एक महान कवी होते, 
आणि त्याचंी बरीचशी तवव ेउिून व फारसी भाषामंधील लक्षिीय काव्यरचनामंधून थोडक्यात पि स्पष्टपिे 
अणभव्यक्त झालेली आढळतात.  
 

या प्रश्नाची सोडविूक करण्याचे प्रयत्न अनेक मागांनी केले जाऊ शकतात. एक आहे ऐणतहाणसक 
पद्धतीचा मागन. ऐणतहाणसक दृष्टीने इस्लामचा णवचार करून काही णनणित णनष्ट्कषन हाती लागू शकतील अशा 
रीतीने त्याच्या प्रवृत्तींचे णवश्लेषि करता येईल. िुसरी पद्धत म्हिजे धमनतववाचंा अभ्यास करिे. कुराि 
आणि पणवत्र कायिा (शरीअ) याचंी मुख्य णशकवि तपासून त्याचं्यामधून लेखकाला मूलभतू वाटिारी तवव े
णनवडून काढिे इतरही काही पद्धती संभवतात. उिा. वैधाणनक शकवा तववज्ञानात्मक. पि त्यातं इथे 
णशरण्याची गरज नाही.  
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प्रस्तुत णनबधंात अबलु कलाम आजाि या आधुणनक भारतीय गं्रथकाराच्या णलखािाचे परीक्षि 
करून त्याचंी णशकवि थोडक्यात िेण्याचे योणजले आहे. मौ. आजाि (१९८८-१९५८) हे आधुणनक 
भारताच्या अत्यंत थोर मुब्स्लम नेत्यापंैकी एक होते. एक लेखक, णवचारवतं व राजकारिी म्हिून पणरणचत 
असलेले मौ. आजाि हे इस्लामचे व्यासंगी णवद्वान होते. गेल्या िोनश े वषात त्याचं्याएवढा या णवषयाचा 
व्यासंगी अभ्यासक णवचारवतं या िेशात िुसरा कोिी झाला नाही. तिुुमािुल कुआिु–कुरािाचा अनुवाि 
हा त्याचंा मुख्य गं्रथ आहे त्यात अनुवािाच्या जोडीलाच त्यानंी उिूनतून संणक्षप्त भाष्ट्यही णिलेले आहे. िुिेवाने 
त्याचें हे काम अपूिन राणहले आहे. या गं्रथाच्या िोन खंडामंध्ये कुरािाचे तेवीस अध्याय सामावलेले आहेत. 
म्हिजे या पणवत्र गं्रथाच्या एकूि णवस्तारापकैी णनम्म्यापेक्षा थोड्याशा जास्त भागाचाच अनुवाि या गं्रथात 
आलेला आहे. पणहला खंड अणधक महववाचा आहे. कारि त्यातअुम्मुलकुआुि (कुरािाची जननी) म्हिजे 
कुरािाच्या पणहल्या ‘सुरतुल् फातेिा’ नामक प्रकरिावरचे तपशीलवार व सणवस्तर भाष्ट्य आहे. सुमारे 
िोनश ेपृष्ाचं्या या भागात इस्लामी धमाच्या सारभतू तववाचें णनरूपि करण्यात आलेले आहे.  
 

या णनबधंात त्याचं्या णशकविकुीचा आराखडा िेण्यामागे पुढील कारिे आहेत: पणहले, कोित्याही 
दृष्टीने पाहता मौ. आजाि हे सखोल णवचारवतं, गाढे पंणडत व उिून वाङ मयातील एका नव्या शलैीचे णनमाते 
आहेत. िुसरे, सवन थोर धमांतील सत्य मान्य करून त्यावर भर िेिारे ते संग्राहक (इक्लेब्क्टक् ) वृत्तीचे 
आहेत. णतसरे, वशं-जात-पंथ वा प्रिेश या कोित्याही आधारावरील भेिभावाचे ते णवरोधक आहेत. चवथे, 
आधुणनक णवचार आणि तौलणनक धमन या णवषयाशंी त्याचंा घणनष् पणरचय होता. पाचव,े महात्मा गाधंींच्या 
राजकीय तववज्ञानाचा त्याचं्यावर खूपच प्रभाव पडलेला होता. आणि शवेटचे कारि असे की, 
पाणकस्तानच्या णनर्समतीला व ‘िोन संस्कृतींच्या णसद्धातंा’ला त्याचंा कसून णवरोध होता त्याचें संपूिन णलखाि 
उिून भाषेत असल्यामुळे युरोपीय अभ्यासकानंा त्याचा फारसा पणरचय नाही. म्हिून पाश् चात्य जगासमोर मौ. 
आजािाचंी णशकवि सुगम आणि पद्धतशीर स्वरूपात ठेविे मला अत्यंत इष्ट वाटते. [तिुुमािुल कुर् आि खंड 
पणहला या गं्रथाच्या िोन आवृवया णिल् ली येथे प्रकाणशत झाल्या. त्यावर प्रकाशन वषन नाही. पि हे बहुधा १९३१ असाव.े िुसरी आवृत्ती लाहोर येथे 
१९४७ साली प्रकाणशत झाली. ती सुधाणरत असल्यामुळे मी सिंभासाठी ती वापरली असून णतचा णनिेश तिुुमा- १ असा केला आहे.] 
 

सूरतुलू फातेिावर भाष्ट्य करीत असताना मौ. आजािानंी इस्लामच्या तववज्ञानाच्या सारभतू 
अंगाचंा तपशील णिला आहे. तुलनात्मक धमाच्या णवद्याथ्यांना सुपणरणचत असलेल्या एका सत्याचे त्यानंी 
आग्रहपूवनक प्रणतपािन केले आहे. ते सत्य असे की, एकेश्वरणनष्ा हा इल् लामचा पायाभतू आधार आहे. 
त्यानंतर ईश्वराच्या तीन गुिणवशषेाचंी त्यानंी चचा केली आहे. ते असे:रुबूनबय्य (पालकत्व),रिमा 
(करुिा) आणि अिाला (न्यायीपिा) या संपूिन चचेत त्याचंा भर पुढील तीन तववावंर णिसून येतो: 
 

अ) सवन धमन आपापल्या के्षत्रातं सपूंिनतः सत्य असतात; 
ब) ईश्वराने पाठणवलेले सवन पे्रणषत सचे्च पे्रणषत आहेत, आणि 
क) आधीच्या धमांनी व पे्रणषतानंी णशकवलेल्या सत्य श्रदे्धला अणधक दृढ करिे एवढेच 

इस्लामचे कायन आहे.  
 

कुरािाच्या पणहल्या अध्यायाचे बायबलमधील प्रभपु्राथननेशी (लॉडनस् पे्रयरशी) वारंवार साम्य 
िाखणवले जाते. या पणवत्र गं्रथाच्या इतर सूऱ्यापेक्षा (अध्यायापेंक्षा) त्याचेच पठि अणधक होत असते. 
कुरािाच्या णशकविकुीचे सार त्यात आले असल्याचे नेहमी मानले जाते. ‘फातेहाखेरीज प्राथनना होऊच 
शकत नाही,’ असे परंपरेने मानले जाते. ‘गं्रथाचा प्रारंभ’,‘गं्रथाची जननी’,‘खणजना’,‘पाया’ वगैरे अणभधाने 
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या अध्यायासं णिलेली आढळतात. खुद्द कुरािातच त्याचा उल्लेख सब मसािी शकवा ‘पुनः पनु्हा उच्चाणरत 
होिारे सप्तक’ (कुराि–१५·८७) असा करण्यात आला आहे. कुरािप्रणित ईश्वरकल्पना आणि मािसाने 
त्या ईश्वराची पूजा कशी करावी याबद्दलची णशकवि या अध्यायात आहे. संिभाच्या सोयीसाठी णपक्थॉलने 
केलेल्या भाषातंरापासूनच आरंभ करू: [मी साधारितः णपक्थॉलचे भाषातंर काही णकरकोळ फरबिलासंह ‘ि मीनिग ऑफ ि 
ग्लोनरयस कुराि’ (लंडन, १९३० पुनमुनणद्रत) या गं्रथातून घेतले आहे. (मराठी भाषातंरकाराने इथे आणि अन्यत्रही डॉ. मौलवी हकीम सूफी मीर 
मोहंमि याकूब खान यानंी कुरािाच्या केलेल्या मराठी भाषातंरातून –पनवत्र कुराण सरस व सटीक मराठी भाषांतर (मुंबई १९७३) - अवतरिे 
घेतली आहेत. )] 
 

परम ियाळू (आणि) कृपाळू परमेश्वराच्या नावंानें (मी आरंभ कणरतों) 
 

१.  सवन स्तुणत, सकल जगाचंा पालनकता असा जो परमेश्वर त्यालाच (योग्य) होय.  
२.  (तो) परमियाळू (आणि) कृपाळू (आहे).  
३.  (तो) (शवेटच्या) णनिनयाच्या णिवसाचा धनी (आहे. ) 
४.  (हे परमेश्वरा) तुझीच आम्ही भणक्त करीत आहों;व तुझीच आम्ही मित मागत आहों.  
५.  तंू आम्हासं सरळ मागन िाखीव.  
६.  (म्हिजे) ज्या (लोका)ं वर त्वा ंकृपा केली आहेस त्याचंा मागन (िाखीव).  
७.  पि ज्याचं्यावर (तुझा) कोप झाला आहे त्याचंा (मागन) नको आणि आडमागी 

भटकिाराचंाही नको.  
 

(कुराि- १, १-७) 
 

या प्राथननेचा खरा अथन समजण्याच्या दृष्टीने मौ. आजािानंी धमाची चार मुख्य उणद्दष्टे स्पष्ट केली 
आहेत. (तिुुमा खंड १·२७) ती अशी: 
 

१.  ईश्वराच्या गुिणवशषेाचें यथाथन आकलन असिे; 
२.  न्याय्य फलणनष्ट्पत्तीच्या णसद्धान्तावर णवश्वास असिे, म्हिजे असे कीसत्कमाची उत्तम फळे 

आणि िुष्ट्कृत्याचं्या पणरिामी योग्य ते प्रायणित नक्कीच णमळिार अशी श्रद्धा असिे; 
३.  मरिोत्तर जीवनावर व ईश्वरी न्यायावर णवश्वास असिे.  
४.  सचोटी अथवा सिाचार याचंा मागन समजावनू घेऊन त्या मागाने जािे.  

 
वरील गोष्टी ध्यानात ठेवनू पणहला जो शलि आपिास समजून घ्यायचा आहे तो म्हिजे ‘स्तुती’ 

शकवा‘पूज्यभाव’ (िम्ि). कारि वरील प्राथननेतील तो पणहला शलि आहे. णवश्वाचा रचणयता म्हिनू ईश्वराचा 
शोध जेव्हा मानवी मन घेऊ लागते तेव्हा प्रथम आश् चयाची व नंतर गूढतेची भावना णनमाि होते आणि 
त्यातूनच पूज्यभाव उियास येतो. आश् चयन आणि गूढता आणि पे्रम या भावनानंी मानवी मनाचे उन्नयन झाले 
पाणहजे. भय, िहशत आणि णशके्षसबंंधीचे णवचार ह्ानंी ते भारून जाचा कामा नये. इस्लामने प्रणतपाितेला 
ईश्वर शणक्तमान व सूडबुद्धी असलेला नसून ियाळू व न्यायी असा आहे.  
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ईश्वराचा पणहला गुिणवशषे आहेरूबूनबय्य‘पोषकत्व’ (शकवा पालकत्व);कारि तो सकल जगाचा 
म्हिजेच त्याने णनमाि केलेल्या णवश्वाचा ‘स्वामी’ आणि ‘णनयतंा’ आहे. रूबूनबय्य हे भाववाचक नाम आहे. 
रब्ब हा ‘स्वामी’,‘णनयंता’,‘पोषिकता’ या अथांनी नेहमी वापरण्यात येिारा सेमेणटक शलि आहे. अरबी 
कोशकत्यांच्या मते रूबूनबय्य म्हिजे ‘एखाद्या वस्तूचे, ती पूिनत्वास व पणरपूिनतेस पोचेपयंत, णतच्या 
बिलत्या गरजा व ब्स्थती ह्ानंा अनुसरून पायरीपायरीने, पालनपोषि करिे.’ अशा प्रकारे ईश्वराच्या अंगी 
केवळ णनमात्याचाच गुिणवशषे नाही तर तो पोषक व पालकही आहे. सजीवप्रािी आपल्या पूिन अवस्थेप्रत 
जाईपयंत तो त्याचा णवकास करतो. जेव्हा मलू जन्माला येते तेव्हा ते मासाचा लोळागोळा असते. माता 
त्याचे आरंभी स्वतःच्या िुधावर व नंतर क्रमशः नाना प्रकारच्या अन्नपिाथांवर पोषि करते. व त्याला 
स्वास्थ्य व शक्ती येईपयनत वाढवते. ही रूबूनबय्यची भावना मातेच्या णठकािी ईश्वरानेच णनमाि केलेली आहे. 
बालकाच्या बाबतीत जे घडते तेच सवनवस्तुजाताबाबतही घडते, आणि त्यात एक णनणित योजना आहे. ही 
वाढीची व णवकासाची प्रणक्रया योगायोगात्मक नाही.  
 

न्याय्य प्रमािाचं्या णसद्धातंानुसार पोषि आणि णनवाह घडत असतो. ईश्वराचा प्रत्येक अनुग्रह हा 
न्याय्य पणरमािातच होत असतो. कुराि म्हिते: 

 
आणि णजतक्या म्हिून वस्तू होत, आम्हापंाशी त्या सवांची (भडंारेंची)भडंारे (भरपूर पडलीं) 

आहेत.  
 

आणि आम्ही एका णनयणमत अंिाजाने (सृष्टीच्या उपयोगासाठी) त्या पाठवीत असतों.  
 

(१५, २१) 
आणि त्याच्यापाशी िरेक गोष्टीचा अंिाज मक्रर होय.  

 
(१३, ८) 

आम्हीं सवन वस्तंूस एका अंिाजाप्रमािे पैिा केले आहे.  
 

(५४, ९-४९) 
 

पालनपोषिाच्या या प्रणक्रयेत प्रमािाच्या व न्याय्य पणरमािाच्या णसद्धातंाच्या जोडीलाच एक आतंर 
आशयही आहे त्याला मौ. आजाि ‘आंतर मागनिशनन’ असे नाव िेतात. ही आंतणरक बाजू बणहगनत शकवा 
केवळ भौणतक बाजूपेक्षाही अणधक महववाची आहे. ईश्वरी मागनिशनन स्पष्ट करण्यासाठी आिखी िोन कल्पना 
स्पष्ट करिे आवश्यक आहे. त्या आहेत तकिीर (णनयती शकवा प्राक्तन) आणि नििाय (मागनिशनन). कुराि 
म्हिते: 
 

त्यानेंच प्रत्येक वस्तु णनमाि केली व मग हरेक वस्तूसाठी एक (योग्य) अंिाजा ठरवनू 
णिला.  

 
(२५, २) 
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तकिीर म्हिजे कोित्याही गोष्टीचे यथाथन मूल्यमापन करून णतच्या अब्स्तत्वासाठी णवणशष्ट ब्स्थती 
वा अवस्था ठरवनू िेिे. त्या णनर्सिष्ट ब्स्थतीच्या कक्षा ओलाडंिे कोित्याच वस्तूला शक्य नसते. आपली 
कक्षा सोडून ग्रहानंा बाहेर पडता येत नाही; स्वस्थान सोडून समुद्राला जाता येत नाही; पक्षी पाण्यात आणि 
मासे जणमनीवर जगू शकत नाहीत;उष्ट्ि कणटबधंातील वनस्पतींची लागवड धू्रव प्रिेशात केली जाऊ शकत 
नाही आणिधू्रवप्रिेशीय अस्वल णवषुववृत्ताच्या जवळ णजवतं राहू शकत नाही. सूज्ञ व परोपकारी णनमात्याने 
आज्ञाणपलेली ही णनयती आहे. जशी प्रत्येक जीवाची आपापल्या पयावरिातील जीवनासाठी तयारी केली 
आहे, तद्वतच प्रत्येक पयावरिाचीसुद्धा अशी काही रचना केली आहे की त्याची उत्पािने व त्याचे पणरिाम 
णनणित णनयमानुंसारच घडतील. त्यामुळे पयावरि व तिंतगनत जीवमात्र याचं्यात ब्स्थर स्वरूपाची तडजोड 
कायम राहून जीवन धोक्यात येत नाही. [ए. हुसैन, ‘स्स्पनरट ऑफ-इस्लाम’(मुंबई, १९५८) २५, अमीर अलींच्या याच शीषनकाच्या 
अणभजात गं्रथापासून प्रस्तुत गं्रथाचे वेगळेपि िशनणवण्यासाठी त्याचे पुनमुनद्रि ‘स्क् वंस्न्टस्सऑस ऑफ-इस्लाम’ या शीषनकाखाली करण्यात आले.] 
 

णवणधणलणखतासबंंधी इस्लामची कल्पना अशी मूल्याकंनाच्या कल्पनेशी संलग्न आहे. सवनशणक्तमान 
िेवतेच्या इच्छेवर आधाणरत अशा मनःपूत आिेशाचं्या नव्हे तर णवणशष्ट तववाचं्या आधारे प्रमािशीर भाग 
ठरवनू िेिे त्या कल्पनेत अणभपे्रत आहे.  
 

‘पोषकत्वा’ची िुसरी बाजू नििाया, ‘मागनिशनन’ ही आहे. नििायाचा अथन होतो ‘मागन िाखणविे’ 
आणि या मागनिशननाचे अनेक प्रकार असतात. मागनिशनन सहजप्रवृत्तीवर अवलंबनू असू शकेल शकवा 
णववकेशक्तीवर आधारलेले असू शकेल. आपले लेखक (मौ. आजाि) या संिभात िोन औणचत्यपूिन 
उिाहरिे िेतात. इंग्रजी भाषेत (इथे मराठी भाषातंरात) त्याचं्या माडंिीचे सामथ्यन व सौंियन व्यक्त करिे 
अवघड आहे. ती उिाहरिे अशी: (१) आपल्या मातेचे स्तनाग्र शोधिारे मूल आणि (२) णपलानंा जन्म 
िेण्याच्या बेतात असलेली माजंरी, स्तनपानाची णवद्या बालकाला कुिीच णशकवलेली नसते शकवा होऊ 
घातलेल्या या मातेला (माजंरीला) आपल्या णपलाचं्या सुरणक्षततेच्या दृष्टीने आवश्यक ती िक्षता घेण्याचे 
कुिी णशकवलेले नसते. आणि तरीसुद्धा ती िोघे सहजप्रवृत्तीनुसार णनसगाशी पूिनतया सुसंवािी वतनन 
करतात.  
 

िैवी मागनिशननाची िुसरी पायरी ज्ञानेंणद्रयाद्वारे शकवा णववकेशक्तीद्वारे गाठली जाते. मनुष्ट्य, पश,ू 
पक्षी आणि इतर सवन सजीव प्रािी आपापल्या ज्ञानेंणियाद्वारे वस्तंूचे ज्ञान संपािून आपापल्या शक्तींचा वापर 
मागनिशननाथन व संरक्षिाथन करीत असतात. कुराि-वचन असे आहे की, 
 

आमचा पालनकता तोच होय कीं ज्यानें प्रत्येक (सृष्ट) वस्तूस णतचीसंघटना अपनि केली; 
नंतर त्याने (ज्या ज्या कामासाठी त्या वस्तु णनर्समल्याहोत्या तीं तीं कामें ईश्वरीतंत्राप्रमािे 
बजाणवण्यास तींस) मागन िाखणवला.  

 
(२०, ५०) 

 
णनर्समती आणि णवकास याचें चार टप्पे कुरािाने पुढीलप्रमािे साणंगतले आहेत: 
 

ज्याने (सवन सृष्टीला) णनर्समलें  व (फारच) पणरपूिन बनणवलें ;आणिज्यानें (प्रत्येक वस्तूचा 
उदे्दश व मयािा याचंा) अंिाज ठरणवला व(त्याला त्या) मागास लावनू णिलें .  
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(८७, २-३) 

 
अशा प्रकारे ‘पालकत्वा’ त पुढील चार गोष्टी समाणवष्ट होतात: (१) णनर्समती, (२) योग्य क्रमवारी, 

(३) अचूक पणरमाि आणि (४) मागनिशनन. धमाकडे पाहण्याच्या बुणद्धप्रामाण्यवािी व पद्धतशीर 
दृणष्टकोिावर आणि (अ) णनयंतेपिा, (ब) ियाळूपिा आणि (क) न्यायीपिा यानंी युक्त अशा ईश्वराचा 
अंगीकार करण्यावर कुराि भर िेते.  
 

णनर्समतीचे तवव आणि त्याच्या जोडीला णवश्वातील सुव्यवस्था हे इस्लामचे एक मलूभतू श्रद्धातवव 
आहे. इस्लाम असे मानतो की, ईश्वराने सवनप्रथम शून्यातून णवश्वाची उत्पत्ती केली. नंतर त्याला त्याने उणचत 
‘सुव्यवब्स्थत स्वरूप’ णिले, म्हिजेच त्याला योग्य प्रमािात रूप आणि आकार णिला. नंतर त्याने त्याला 
योग्य पणरमाि णिले, म्हिजे योग्य रूप णिल्यानंतर त्याला त्याने उणचत आकारमान णिले. णनर्समतीची 
प्रणक्रया सुरू असतानाच आकारमान, आकार, रूप आणि पणरमाि या सवन बाबींकडे त्या सवन शणक्तमानाचे 
लक्ष होते. आणि शवेटी त्याने सवन णनर्समती वस्तंूना ‘मागनिशनन’ (िुिा) केले. णनजीव वस्तू णनसगाचेणनयम 
पाळतात. तेच त्यानंा मागनिशनन होय. सजीव प्रािी आपापल्या सहजपे्ररिा, आपापली ज्ञानेंणद्रये याचं्या 
आज्ञा पाळतात. मनुष्ट्यप्राण्याला मात्र याचं्या जोडीला आिखी एक शक्ती मागनिशनन करते आणि ती म्हिजे 
त्याची णववकेशक्ती.  
 

‘पोषकत्व’ या गुिणवशषेाबद्दल बोलताना कुराि णवचारते: 
 

(हे पैगंबरा! या लोकासं इतकें  तर) पूस कीं तुम्हासं आकाशातूंन वपृथ्वीतून कोि रोजी 
पुरणवतो?अगर (वस्तुतः तुमचे) कान व (तुमचे)डोळे याजंवर कोिाची सत्ता आहे?आणि 
कोि (असा आहे कीं जो)शजवतंास मेलेल्यातून काढतो आणि मेलेल्यासं णजवतंातूंन 
काढतो? आणि(सृष्टीत) प्रत्येक कामाची व्यवस्था कोि लावतो?[मूळ पुस्तकात १०, ३२ असा 
सिंभन आहे तो चुकीचा असून सिंभन १०, ३१ असा पाणहजे.  

- भाषातंरकार] 
 

(१०·३१) 
 

मौ. आजािाचं्या मते, कुरािाचा युणक्तवाि पुढीलप्रमािे आहे: 
 

१. महंमिाचा संिेश णमळण्यापूवी ईश्वर आणि धमन याबद्दलच्या ज्या संकल्पना प्रचणलत 
होत्या त्यानंा णववकेबदु्धीचा स्पशन झालेला नव्हता. बुणद्धप्रामाण्यरणहत श्रदे्धवर व 
अंधणवश्वासावरच त्या आधारलेल्या होत्या. ईश्वरभक् तीला णववकेयुक्त सकंल्पनेचा आधार 
कुरािाने णिला आहे. 
  
२. कुरािाचे आवाहन ग्रहिशक्तीला आणि णववकेबदु्धीला आहे. णवशषेतः मािसाला ते असे 
आवाहन करते की, संपूिन णनसगाचा णवचार कर, त्यावर शचतन कर आणि ती ईश्वराची 
णनर्समती आहे हे लक्षात घे.  
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३. णवश्वाची रचना असे िशनणवते की, त्यातील प्रत्येक गोष्ट ही हेतुपुरस्सर णनमाि केलेली 
आहे, मनःपूतपिे नव्हे.  
 
४. एकिा या रचनेचा प्रत्यय मािसाला आला की तो आपोआपच शचतन करू लागेल 
आणि सत्याचा मागन अनुसरू लागेल.  

 
ईश्वराने ज्यानंा णनमाि केले आहे त्याचं्या भौणतक गरजा तो पुरवतो हे जर मान्य केले तर मग तो 

त्यानंा नैणतक मागनिशननही करतो हे नाकारिे अशक्य आहे. आपल्या पे्रणषतानंा तो जे साक्षात्कार घडवतो 
त्याचं्याद्वारे हे मागनिशनन केले जात असते. मौ. आजाि म्हितात: ‘तो जर या णवश्वाचा णनमाता असेल, आणि 
प्रत्येक अिूला पयाप्ती व मंुगीला तृप्ती लाभते एवढे त्याचे णनयंतेपि जर पणरपूिन असेल तर मग तो मािसाला 
नैणतक मागनिशनन करीत नाही या णवधानावर कसा णवश्वास बसेल?’ 
 

(तजुनमा १·५९) 
 

त्यानंतर अमरत्वासंबधंीचा युणक्तवाि येतो. ‘णनर्समतीची परमोच्चकोटी असलेला मानव णनमाि करून 
त्याला णनवाहाची साधने िेऊन जर नैणतक मागनिशनन (ईश्वराने) केले असेल तर मग तो मानव पूिनपिे मत्यन 
असू शकेल काय? त्याच्या मागे त्याचे काहीच राहिार नाही आणि आत्मा अमर नाही असे होऊ शकेल 
काय?’ 
 

(लोकानंो!) का ंतुम्ही अशी कल्पना कणरता ंकी आम्ही तुम्हासं (असेंच)व्यथन णनमाि केलें  
आहे;आणिहें कीं आम्हांकडे तुम्हालंा पनु्हा ं परतूनयावयाचेच नाही? तर परमेश्वर (जो) 
खरा बािशाह (होय, तो व्यथनकाम करण्यापासून णनिोष व) थोर होय. त्याच्यावाचनू 
(अन्य) कोिीउपास्य नाही; (तोच) सन्माननीय शसहासनाचा मालक (होय).  

 
(२३, ११५-११६) 

 
साध्या प्राण्यामंधून क्रमशः अणधक गंुतागंुतीच्या प्राण्याचंी ईश्वरेच्छेनुसार णनर्समती होण्याची व काही 

उणद्दष्टापंयंत पोचण्याची जी क्रमणवकास-प्रणक्रया आहे तीपुढीलप्रमािे कब्ल्पण्यात आली आहे: 
 

का ंमनुष्ट्य अशी कल्पना कणरतो कीं त्याला (णवचारपूस केल्याणशवाय)एरव्हीच सोडून णिले 
जाईल? का ं(प्रथमतः) तो वीयाचा एक थेंबनव्हता की जो (स्त्रीच्या गभाशयातं टाणकला) 
गेला होता?तिनंतर तोरक्ताचा एक गोळा झाला; मग (परमेश्वरानें त्याला िुसऱ्याच 
आकृतीचा) बनणवला व मग त्याचे जोडबंि बरोबर केले.  

 
(७५, ३६-३९) 

 
कीं तुम्हीं लोक (अशाच प्रकारें) एका िजांवरून िुसऱ्या िजावर चढत जाल.  

 
(८४, १९) 
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याचा अथनच असा की, जेव्हा मािसू त्याची मत्यन अवस्था सोडून ईश्वरासमोर णनवाड्यासाठी उभा 

राहील तेव्हा त्याला सवन ईश्वरी संिेशाचें व वळेोवळेी मानवाला मागनिशनन करण्यासाठी ईश्वराने धाडलेल्या 
सवन पे्रणषताचं्या णशकविुकीचे साक्षात् िशनन घडेल.  
 

येथवर आपि पणहल्या आयतीची (महावाक्याची) तपासिी पूिन केली. (अ) ईश्वराबद्दल पूज्यभाव 
आणि (ब) त्याचा पालकत्व िा गुिणवशषे याचंा या आयतीत अंतभाव होतो. आता आपि ‘ियाळूपिा’ 
अथवा ‘कृपाळूपिा’ ही संकल्पना मौ. आजािानंी केलेल्या णववरिानुसार समजावनू घेण्याचा प्रयत्न करू. 
िुसऱ्या आयतीत ईश्वराला उदे्दशून िोन संज्ञा वापरल्या आहेत, रिमाि आणि रिीम या िोहोंचाही िया 
अथवा कृपा असा अथन होतो. परंतु रूढाथाने अरबी भाषेत रहमान हा शलि तात्काणलक गुिाचा वाचक 
म्हिून वापरला जातो तर रिीम ही संज्ञा स्थायी गुिणवशषे सुचणवते. बहुतेक भाष्ट्यकारानंी णिलेले हे 
स्पष्टीकरि, प्राचीन काळापासून रूढ असलेल्या अथाला प्रमाि मानून, मौ. आजािानी स्वीकारले आहे 
[आधुणनक भाषाशास्त्रीय चचेसाठी पाहाः ऑथनर जेफरी, ‘फॉनरि व्िोक ॅँ ब्युलरी ऑफ ि कुराि’ (बडोिा, १९३८), १४०.] त्याचं्या मते रिीम 
या संजे्ञला व्यापक संिभन आहे, आणि म्हिूनच ईश्वर हा णवणशष्ट प्रसंगापुरताच कनवाळू नसतो तर 
कनवाळूपिा हा त्याचा अंगभतू आणि णचरस्थायी गुिणवशषेच आहे. ईश्वरानेच कुरािात असे म्हटले आहे 
की, 
 

माझी जी िया आहे ती (पात्रापात्र अशा) सवन वस्तंूस व्यापून आहे.  
 

(७, १५६) 
 

संपूिन णवश्वाची णनर्समती सुव्यवस्था व सौंियं ह्ा तववांवर झालेली असून अव्यवस्था व कुरूपता 
यानंा त्यात स्थान नाही, आणि ह्ाचे श्रेय णनमात्याच्या या ियाबदु्धीस जाते. मािसू हा त्याच्या णनर्समतीपकैी 
सवोत्तम व सवाणधक अनुगृहीत प्रािी असल्यामुळे ईश्वराने 
 

आकाश व पृथ्वी ही णनमाि केली व आकाशातून पािी वषनणवले; मग पाण्याच्या योगे 
(वृक्षासं) फळे णनपजणवली कीं तीं तुम्हा ंलोकाचंा आहार होय. आणि त्यानें गलबतें तुमच्या 
तालयातं करून णिली; अशासाठीं की तीं त्याच्या हुकमानें समुद्रात वाहात जावीत, [आणि 
(तशाच) नद्याही तुमच्या तालयात करून णिल्या] आणि (अशाच तऱ्हेनें एका मागानें) सूयन 
व चंद्र हेणह तुमच्या तालयात करून णिले कीं िोन्हींही चक्कर खात राहतात, आणि (अशीच 
एकाप्रकारे) रात्र व णिवस हींणह तुमच्या तालयात करून णिली. आणि तुम्ही जें जें काहीं 
माणगतलें  त्या प्रत्येकातूंन काहंीं (योग्य तें) तुम्हासं णिले. आणि जर तुम्हीं परमेश्वराच्या 
िेिग्या मोजू पाहाल तर त्या तुम्हालंा पऱु्या पऱु्या मोजता येिार नाहींत.  

 
(१४, ३२-३४) 

 
आणि तरीही मािसाच्या णठकािी कृतघ्नता णकती काठोकाठ भरून आहे! 
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मौ. आजािाचं्या सौियनसकंल्पनेचे आिखी थोडे णवश्लशेि केले पाणहजे. णवणवध आकार,ध्वनी, 
रंगआणि गधं याचं्यातील सुसंवािी संयोगातच णनसगातील सौंियन सामावलेले असते. बुलबलु पक्ष्याचे मधुर 
गािे आणि कावळ्याचे ककन श ओरडिे परस्पर णवरोधी असते, पि त्या िोहोंच्या सयंोगातूनच णवणवधतेतील 
सुसंवाि णनमाि होत असतो (तजुनमा खंड १, ७०) या बणहगनत सौंियाचे नाते असते. मािसाच्या चाणरत्र्याचे 
सौंियन णववकेबदु्धी, संयम व चागुंलपिा याच्यावर अवलंबून असते. अशा प्रकारे णनसगाचे बणहगनत सौंियन 
मािसाच्या आत्म्याच्या व चाणरत्र्याच्या अंतगनत सौंियाशी एकात्म झालेले असते. आणि जे जे अणधक 
उपयुक्त असेल त्याचेच रक्षि णवकासक्रम प्रणक्रयेत णनसगन करताना णिसतो. ‘जो सवांत लायक आहे तोच 
णटकून राहील’ यापेक्षा ‘जे सवात जास्त “उपयुक्त” असेल तेच णटकून राहील’ हीच कुरािाची णशकवि 
आहे.  
 

मानवाची णनर्समती केल्यानंतर मूलभतू महववाचा प्रश्न होतो तो ह्ा जगात मानवाला योग्य 
मागनिशनन णमळण्याबाबतचा. आणि मािसाच्या मागनिशननासाठी ईश्वराने आपले िूत आणि उपिेशक पाठवले 
हा त्याच्या ियेचाच भाग आहे. केवळ महंमिच नव्हे तर त्याच्याही आधी मूसा (मोझेस्) आणि येशू हे 
पे्रणषतसुद्धा ईश्वरानेच धाडलेले होते. आणि ते त्याच्या ियाबदु्धीतूनच पाठणवले गेले होते.  
 

आणि (है पैगंबरा!) आम्हीं तर तुला सरळ जगाचं्या लोकासंाठीं (केवळ अरबासंाठी नव्हे!) 
केवळ (मूतन) िया (बनवनूच) पाठणवले आहे.  

 
(२१, १०७) 

 
आणि कुरािाच्यापूवी (त्यासं मागनिशनक म्हिून) मूसाचे पसु्तक असेल कीं तें (त्याची साक्ष 
पटणविारे व धमन) मागनिशनक आणि (परमेश्वराची) िया होय.  

 
(११, १७) 

 
ज्याप्रमािे णनसगाच्या भौणतक के्षत्रात जे अत्यंत उपयुक्त असेल तेच णटकते आणि कमी उपयुक्त 

असेल ते नष्ट होते, त्याचप्रमािे आंतणरक के्षत्रातसुद्धा सत्य (िक्क) आणि असत्य (बानतल) याचं्यात सतत 
दं्वद्व सुरू असते. अरबी भाषेत (िक्क) याचा शलिशः अथन ‘अणवनाशी’ असा होतो. म्हिजे सत्य हे ज्याचा क्षय 
होत नाही असे काहीतरी असून असत्य हे णवनाशी असते.  
 

आणि (हे पैगंबरा! लोकासं) सागंनू िे की सत्य तें आलें  आणि असत्य तें नाहींसे झालें . 
(आणि) अथात् असत्य तें नाहींसें व्हावयाचेंच होतें.  

 
(१७, ८१) 

 
जरी ईश्वर असत्याचा णवनाश करून सत्याला उचलून धरीत असला तरी ही प्रणक्रया एकाएकी 

घडून येिारी आहे असे समजता कामा नये. णनसगातील इतर प्रत्येक गोष्टीप्रमािे ही प्रणक्रयासुद्धा हळूहळू 
घडिारी आणि क्रमणवकासरूपच असते. स्वतःच सुधारण्याची सधंी ती मािसाला िेत असते. ईश्वर 
मािसावर कधीच गैरवाजवी संकट लािीत नाही. असत्याचे क्रमशः णवलयन होिे आणि मािसाला 
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स्वतःला सुधारण्याची सधंी िेिे हे ईश्वराच्या कृपेचे एक महववाचे अंग आहे. कारि सुधारण्याची सधंीजर 
णमळाली नाही तर मािसाला सतत णचरणवनाशाला तोंड द्याव ेलागेल.  
 

आणि जर परमेश्वर लोकासं त्याचं्या िुष्ट्कमाच्या णशके्षत धरता, तर पृथ्वीच्या पाठीवर 
कोिाणह प्राण्यास (बाकी) न सोडता. परंतु तो एकाणनयणमत काला (म्हिजे पुनरुत्थाना-) 
पयंत लोकासं अवकाश िेतो. मग जेव्हा ंत्याचा (तो) काल येऊन पोहोंचेल तेव्हा ंपरमेश्वर 
आपल्या सेवका ं (च्या ब्स्थती) स णनरीणक्षत आहे. (जसे ज्याचे कमन असेल तसा त्याला 
मोबिला िेईल.) 

 
(३५, ४५) 

 
अशा प्रकारे मािसाला जर या सधंीचा लाभ घ्यायचा तर तो घेऊ शकतो; पि त्याने जर एका 

पाठोपाठ एक चालून आलेल्या सधंी वाया िवडल्या तर तो मानवतेच्या खालच्या पायरीवर जातो, आणि 
त्याच्यावर ईश्वरी कोपाचा आघात होिे अणनवायन होऊन बसते. सत्यअसत्याचा हा णनयम केवळ मािसानंाच 
लागू आहे असे नाही, तर राष्ट्रानंा व समूहानंासुद्धा तो लागू आहे. आणि ज्याप्रमािे वैणश्वक णनयमानुसार 
मािसाचंा व अन्य सृष्टीवस्तंूचा णवनाश शकवा रक्षि होते त्याचप्रमािे राष्ट्र व राज्ये याचेंही उियास्त होत 
असतात.  
 

आणि प्रत्येक जनते (च्या णमटण्या) चा एक काळ (णनयणमत) होय. मग जेव्हा ंत्याचंा काळ 
येऊन पोहोचतो तेव्हा ं (त्यापासून) ते एक घटकाभर ना मागे राहू शकतात व ना (एक 
घटकाभर) पढेु जाऊ शकतात.  

 
(७, ३४) 

 
आणि आम्हीं (कधीं) कोिाही वस्तीला णवध्वस्त केले नाही;परंतु णतच्या (णवध्वसंा –) 
साठी एक णनणित काळ (पणहल्यानेच) णलणहला जाऊन (चुकला) होता. कोितीही जनता 
आपल्या काळाच्या पढुें जाऊ शकत नाही व मागेंही राहंू शकत नाहीं.  

 
(१५, ४-५) 

 
कुरािात साणंगतलेल्या तववाचा अथन असा नाही की सुधारिेचे िार ईश्वराने बदु्धीपुरस्सर बंि करून 

टाकले आहे. कुराि सागंते की, अखेर सत्याचंा णवजय होिारच. म्हिनू मािसाने जर िुष्ट्कृत्य केले तर 
ईश्वराची ियाबदु्धी अशी आहे की ती त्याला सुधारण्यासाठी सधंी िेईल, पि त्याने जर पिाताप करण्याच्या 
या ियापूिन संधीचा फायिा घेण्यात पनुः पुन्हा कसूर केली तर मात्र ईश्वरी कायद्याचा अंमल होऊन णशक्षा 
होिे अटळ ठरेल. काही भाष्ट्यकाराचंी ह्ा बाबतीत गैरसमजूत झालेली आहे. आणि त्यानंीकुरािाच्या काही 
आयतींचे वगेवगेळे अथन लावले आहेत. पि इस्लामचे खरे स्वरूप पुढीलसारख्या आयतींमधून व्यक्त झाले 
आहे: 
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(हे पैगंबरा! या लोकासं) सागंून िे कीं, ज्यानंी (पापें करून) आपिच आपल्यावर 
अत्याचार केला आहे त्या हे माझ्या सेवकानंों! तुम्ही परमेश्वराच्या ियेकडून णनराश होऊ 
नका. कारि परमेश्वर सवन पापाचंी क्षमा कणरतों; तो णनःसंशय (फारच) क्षमाकता (व) 
ियाळू होय.  

 
(३९, ५३) 

 
परंतु ज्याने पिाताप केला व णवश्वास धणरला आणि चागंली कृत्यें केलीं अशा लोकाचंी पापें 
परमेश्वर सुकृत्यातं बिलून टाकील.  

 
(२५.७०) 

 
मािूस आणि त्याचा णनमाता याचं्यातील संबधं पे्रमाचे आहेत. केवळ उपासना पुरेशी नाही, आपि 

ईश्वरावर पे्रम केले पाणहजे, या गोष्टीवर कुरािाची णशकवि भर िेते. आणि ईश्वरावर पे्रम करण्याचा सवांत 
उत्तम मागन म्हिजे प्राणिमात्रावर पे्रम करिे. एका हिीस मध्ये ही गोष्ट फारच चागंल्या प्रकारे शबबवली गेली 
आहे: 
 

‘न्यायिानाच्या णिवशी परमेश्वर एका मािसाला णवचारील: हे आिमच्या पुत्रा! मी आजारी होतो 
आणि तू मला भेटायला आला नाहीस तो मािूस त्यावर म्हिेल: मी तुला भेटायला कसा येवशूकिार?तू 
(सवन) जगाचंा स्वामी आहेस (सूणचत अथन असा की, ईश्वर रुग्िाईत होऊच शकत नाही.) ईश्वर उत्तरेल: 
माझा एक सेवक आजारी होता, आणि तू त्याला भेटला नाहीस हे तुला स्मरत नाही काय?तू जर त्याला 
भेटला असतास तर णतथेच त्याच्या शजेारी मी तुला आढळलो असतो.  
 

तसेच परमेश्वर णवचारील: हे आिमच्या पुत्रा!एकिा मी थोडेसे अन्न मागत होतो, पि तू मला ते 
णिले नाहीस. तो मािसू त्यावर म्हिेल, हे स्वामी!तू सवन जगाचंा स्वामी आहेस; मी तुला कसे अन्न िेिार? 
ईश्वर उत्तरेल: माझ्या एका भक्ताने तुझ्याकडे अन्नाची याचना केली होती, आणि तू त्याला ते िेण्यास नकार 
णिलास हे तुला स्मरत नाही काय? तू जर त्याला अन्न णिले असतेस तर मी तुला त्याच्या शजेारी णिसलो 
असतो.  
 

त्याचप्रमािे परमेश्वर िुसऱ्या एका मािसाला णवचारील: हे आिमच्या पुत्रा!मी तुला प्यायला पािी 
माणगतले, पि तू मला ते णिले नाहीस. तो मािूस म्हिेल: तू सवन जगाचंा स्वामी आहेस, मी तुला पािी कसे 
िेिार? ईश्वर उत्तरेल: माझा एक सेवक तहानेने व्याकुळ झाला होता, त्याने तुला पािी माणगतले, पि तू 
त्याला णिले नाहीस. तू जर ते त्याला णिले असतेस तर नक्कीच तुला मी त्याच्या शजेारी णिसलो असतो.  
 

(तिुुमा खंड १, १००) 
 

मथॅ्यूकृत शुभवतनमानातील पचंणवसाव्या अध्यायात पे्रणषत येशूने णिलेल्या णशकविकुीसारखीच ही 
णशकवि आहे.  
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ियाळूपिाची णशकवि हा इस्लामचा एक मूलभतू घटक आहे. परमेश्वराच्या मािसाणवषयींच्या 
कनवाळूपिावर कुरािात सतत भर िेण्यात आला आहे. आणि अशा रीतीने मािसाला आपल्या बाधंवाशंी 
पे्रमाने आणि सहृियतेने वागण्याची णशकवि णिली आहे. ईश्वरी ियाबदु्धीचा कुरािात तीनशपेेक्षाही अणधक 
वळेा उल् लेख झालेला आढळतो आणि परमेश्वराचे इतरही संबणंधत गुि णवचारात घेतले तर असे णिसून 
येईल की, हा गं्रथ अथपासून इणतपयंत केवळ परमेश्वराच्या ठायी मानवाबद्दल असलेल्या ियाबुद्धीचाच 
संिेश िेिारा गं्रथ आहे.  
 

मािसा-मािसातील संबधंाचा णवचार करीत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाणहजे की, इस्लाम 
हा मािसाला आपल्या शत्रूवरही पे्रम करण्याचे तवव णशकवीत नाही. कारि ते मानवी स्वभावाशी णवसंगत 
ठरेल. इस्लामचे धमनतवव समजण्याच्या दृष्टीने मौ. आजाि कुरािाच्या णशकविुकीची तुलना बायबलच्या 
णशकविुकीशी करतात. यहूिी लोकामंधली िाणंभकता, कमनकाडंणप्रयता व खऱ्या नीणतमते्तचा अभाव याचंी 
येशूला पुरेपूर तीव्र जािीव होती. म्हिूनच त्याने आपल्या पे्रमाचा, आत्मसमपनिाचा व णवशुद्धतेचा संिेश 
िेताना म्हटले की, ‘जो कुिी तुमच्या उजव्या गालावर प्रहार करील त्याच्यासमोर आपला िुसराही गाल 
करा’,आणि ‘मी तुम्हाला सागंतो, तुम्ही तुमच्या शत्रूवर पे्रम करा, जे तुम्हाला शाप िेतील त्यानंा आशीवाि 
द्या, जे तुमचा दे्वष करतील त्याचें भले करा. . . . . ’ 

(मथॅ्य-ू५, ३८-४४) 
 

पि या णवधानाचंा अणभप्राय कोिता होता?पे्रणषताला नवा कायिा रूढ करायचा होता, की तो 
आध्याब्त्मक जागृतीचे आवाहन करीत होता? णिस्ती लोक आणि त्याचें णवरोधक या िोघानंीही येशूच्या 
वचनाचा खरा अथन नीट समजूनच घेतला नाही ही बाब अत्यंत खेिाची आहे असे मौ. आजािानंा वाटते. 
िोघानंीही त्याच्या णशकविकुीचा शलिशः अथन घेतला आणि णतचे खरे महवव त्याचं्या ध्यानातच आले नाही. 
पणरिामी त्यानंा ही णशकवि अव्यवहायन आहे असे कबलू करिे भाग पडले. काही सतंाचें अपवाि वगळता, 
ज्याने पे्रणषत येशूचा संिेश कधी काळी आचरिात आिला आहे असा एकही मािूस णिस्ती लोकानंा 
िाखवता येिार नाही. आणि त्याचें णवरोधक हा तर ही णशकवि अव्यहायन असल्याचा साक्षात् पुरावाच होय! 
 

बायबलचे हे तवव इस्लाम नाकारू शकिार नाही, कारि तसे करिे म्हिजे परमेश्वराच्या-येश ू
आणि महंमि या-िोन सच्च्या पे्रणषतामंध्ये भेिभाव करण्यासारखे होईल. ज्या राष्ट्रानंा उदे्दशून येशनेू संिेश 
णिला ती राष्ट्रे कमालीचीभ्रष्ट, िाणंभक आणि अनैणतक झालेली होती. पे्रणषत येशूने आपल्या प्रभावी संिेशात 
लाक्षणिक अथाने शलि वापरून सूडबदु्धीपेक्षा क्षमाशीलतेचा, दे्वषापेक्षा पे्रमाचा आणि कठोर कायद्यापेक्षा 
आत्मसमपनिाचा उपिेश केला. न्यायाच्या नावाखाली सूडवृत्तीचे व बिला घेण्याचे आचरि करिाऱ्या व दे्वष 
आणि आकस याचं्या प्रभावाखाली वावरिाऱ्या यहूिी लोकाचं्या तत्कालीन पद्धतीबद्दल खरे पाहता त्याच्या 
णशकविुकीचा रोख होता. येशू एखािा वतननाचा णनयम घालून िेत नव्हता, तर काव्यात्म आणि आलंकाणरक 
भाषेच्या द्वारे पे्रम, संयम आणि अनुकंपा या वृत्ती तो जनमानसात रुजव ूपाहत होता. अशा रीतीने णवचार 
केला तर बायबल आणि कुराि याचं्या णशकविुकीत कोिताच णवरोध णिसत नाही. णवणशष्ट पणरब्स्थतीत 
बिला घेण्यापासून इस्लाम मािसाला परावृत्त करीत नाही, पि ियाबदु्धी व क्षमाशीलता याचं्यावर तो 
सतत भर िेतो. उिाहरिाथन: 
 



 

 अनुक्रमणिका 

- आणि (मुसलमानानंो!-) सक् तीणह कराल तर जशी सक्ती तुम्हाबंरोबर केली गेली असेल 
तशीच सक्ती तुम्हींणह करा. आणि तुम्हीं (लोकाचें छळ) सहन कराल, तर काहंीं झालें  
तरी, सहनशील लोकाचं्या ठायी सहन करिेच उत्तम होय.  

 
(१६, १२६-१२७)[मुळात १२७ ह्ा आयतीचा उल्लेख केला असला तरी १२७ ही आयत घेण्यात आली नाही.  

 -भाषातंरकार] 
 

आणि िुष्टपिाचा मोबिला तसलाच िुष्टपिा होय. यावरही जो कोिी माफी िेऊन टाकील 
व संप करील (गोष्टींमध्ये सुधारिा घडवनू आिील) तर त्याचे प्रणतफल परमेश्वराकडे 
होय.  

 
(४२, ४०) 

 
खरी अडचि अशी आहे की, मनुष्ट्य सामान्यतः पाप आणि पापीह्ाच्यातला भेि ओळखू शकत 

नाही. परंतु धमन मात्र पापाचे गाभंीयं आणि पापी मािसाची दे्वष्ट्यता ह्ात स्पष्ट फरक करीत असतो सवन 
धमांनी मािसाच्या मनात पापाबद्दल घृिा णनमाि व्हावी असा प्रयत्न केला आहे;पि कोिताच धमन आपल्या 
अनुयायानंा पापी मािसाणवरुद्ध दे्वषमूलक कृती करण्याची आज्ञा िेत नाही. णिस्ती धमन आणि इस्लाम हे 
िोन्ही पापाचा दे्वष करावा पि पापी मािसाबद्दल सहानुभतूी बाळगावी हेच तत्व णशकवतात.  
 

‘अशा प्रकारे पे्रणषत येशू आणि इस्लाम याचं्या णशकविकुींमध्ये वस्तुतः काहीही भेि नाही. त्याचं्या 
आिेशाचंा णनकष एकच आहे. फरक उद भवतो तोकेवळ प्रसंग आणि बोलण्याची धाटिी याचं्यामुळे. 
आध्याब्त्मकतेच्या व अंतःकरिशुद्धीच्या आवश्यकतेवर येशूने भर णिला आहे; पे्रणषत मूसाचे कायिे त्यावळेी 
अमलात होते आणि त्यात बिल करण्याची येशूची इच्छा नव्हती. परंतु त्याचंा भावाशय मात्र त्याला 
संपूिनतया बिलून टाकायचा होता. पि कुरािात आज्ञात्मक कायद्या– (Positive laws)– प्रमािेच नैणतक 
णनयमही आहेत. त्यामुळे सवन गोष्टी संशयातीत ठेवण्याच्या दृष्टीने नेमक्या भाषेचा प्रयोग त्याने केलेला णिसून 
येतो. पणहली गोष्ट म्हिजे, क्षमाशीलता व सयंम याचं्या महववावर आणिआध्याब्त्मक सौंियावर भर णिलेला 
असून त्यानंा सद गुि आणि धार्समकवृत्ती याचें अंगभतू घटक बनवनू टाकले आहे.  
 

िुसरी गोष्ट अशी की, तसाच प्रसंग असेल शकवा तशीच जर गरज असेल तर न्याय्य बिला घेण्याचा 
मागन कुरािाने मोकळा ठेवला आहे. परंतु त्याच वळेी ते णतसरी एक गोष्ट स्पष्ट आणि णनःसणंिग्ध शलिात अशी 
सागंते की, जो बिला घेतला जाईल शकवा जी णशक्षा णिली जाईल त्यात अणतरेक अथवा अन्याय घडता 
कामा नये. आणि ही तीन तवव ेनक्कीच जगातल्या सवन पे्रणषतानंी व सवन धमांनी णशकवलेली आहेत.’ 
 

(तिुुंमा खंड १०९-११०) 
 

आणि जे असे (णिलिार आहेत की जेव्हा त्याचं्यावर कोिाणहकडून) गैरणशस्त अत्याचार 
होतो तेव्हा ते (वाजवी) बिला घेऊन सोडतात आणि िुष्टपिाचा मोबिला तसलाच 
िुष्टपिा होय. यावरही जो कोिी माफी िेऊन टाकील व संप करील तर त्याचें प्रणतफल 
परमेश्वराकडे होय. णन संशय तो जुलूम करिाऱ्यास पसंत करीत नसतो.  
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आणि अथांत ज्या कोिावर जुलूम झाला असेल व त्यानंतर तो बिला घेईल तर हे लोक 
क्षमापात्र होत याचं्यावर (िोष ठेवण्यास) मागन नाही. अशा लोकावंरच काय तो (िोष 
ठेवण्यास) मागन होय, की जे लोकावंर जुलूम करतात आणि मुलखातं हकनाक (उगीच) 
िाडंगाई माजणवतात. हेच लोक होत कीं ज्यानंा िुःखकारक णशक्षा होिे आहे. आणि 
अलबत जो कोिी सहन करील व िुसऱ्याचा अपराध क्षमा करील तर णनःसंशय हें मोठ्या 
णहमतीचें काम होय.  

 
(४२, ३९-४३) 

 
जगाच्या पाठीवर णठकणठकािी राहिारे मुसलमान आज पे्रणषत महंमि आणि येश ूयाचंी णशकवि 

णवसरले आहेत, आणि ज्यानंा उदे्दशून येशूने अथनपूिन शलि उच्चारले होते त्या पातकी यहुद्यानंी प्रसतृ केलेल्या 
सूडाच्या तववाकडे ते परत वळलेले आहेत ही अत्यतं िुिेवाची गोष्ट आहे. अनुकंपा, सेवाभाव, पे्रमळ सौहािन 
याचं्या संिेशाचे स्थान णिस्ती धमाइतकेच इस्लाममध्येही अत्युच्च आहे. णकती जरी कठीि व िुसाध्य- 
जागणतक वा राजकीय वा वैयणक्तक-व्यवहार करिे प्राप्त झाले तरीिेखील या गोष्टीकडे िुलनक्ष होता कामा 
नये. कारि इस्लामच्या पे्रणषताने म्हटल्याप्रमािे, ईश्वराणप्रत्यथन णगळलेल्या आपल्याच रागाच्या घोटापेक्षा 
अणधक चागंला घोट कोिीही णगळलेला नाही. पे्रणषत पुढे म्हितो, ‘लोक जर आपल्याशी चागंले वागतील 
तर आपि त्याचं्याशी चागंले वागू आणि जर त्यानंी आपला छळ केला तर आपिही त्याचंा छळ करू असे 
म्हिू नका;तर असा ठाम णनधार कराकी, लोक चागंले वागतील तर तुम्ही चागंले वागालच, पि जरी 
त्यानंी तुमचा छळ केला तरी तुम्ही मात्र त्याचंा उलटून छळ करिार नाही.’ 
 

ईश्वराचा णतसरा आणि अखेरचा गुिणवशषे आहे न्यायबदु्धी. उपणरणनर्सिष्ट प्राथननेच्या ज्या णतसऱ्या 
आयतीत त्याचे विनन ‘णनवाड्याचंा णिवसाचा धनी’ असे केले आहे त्याच आयतीतून हा गुिणवशषे प्रकट 
झाला आहे. मानवाने या जगात केलेल्या कमांचा जो अंणतम णनिनयकता आहे तो सवाथांनी न्यायबुद्धीचा 
असिे अत्यावश्यक आहे.  
 

ईश्वर म्हिजे एक स्वयंमन्य िैवत आहे. तो सतंापला म्हिजे णशक्षा करतो आणि सतंोषणवला गेला 
म्हिजे अनुग्रह करतो अशी त्याच्यासंबधंी अनेक धमांत कल्पना केली गेलेली होती. परमेश्वरी कृतीमध्ये 
णनरंकुशत्व व स्वयंमन्यत्व ही गृहीतच घरली जात असत. त्याला खूष करण्यासाठी व मािसाशी ियाळूपिे 
वागण्याला प्रवृत्त करण्यासाठी बळी द्याव ेलागत असत. यहूिी आणि णिस्ती लोकाचंी यापरमववाबद्दलची 
संकल्पना यापेक्षा अणधक चागंली होती हे णनःसंशय. तरी ते सुद्धा काही प्राचीनआणि परस्परणवसंगत श्रद्धानंा 
णचकटून होतेच. यहूिी लोकानंी इतर िेवताऐंवजी इस्रायलच्या ईश्वरावरच णवश्वास ठेवला. ते एक प्रकारे 
त्याचेंकुलिैवतच होते असे म्हिता येईल. पि तोसुद्धा णनरंकुश व मत्सरी असाच िेव होता. तो जर खूष 
असला तर इस्रायलवर वरिानाचंा वषाव करीत असे, जर तो कु्रद्ध झाला तर सूड घेऊन त्यानंा उद ध्वस्त 
करीत असे. णिस्ती श्रद्धासुद्धा अशीच काहीशी आणिम स्वरूपाची होती. त्या धमातील ‘मूळ पापा’ची 
संकल्पना आिमच्या चुकीच्या कृत्यातून उद भवलेली होती, आणि आिमच्या त्या पापामुळे समस्त 
मानवजात ही इतराजीचे लक्ष्य बनली होती. पणरिामी येशू णिस्त हा मुणक्तिाता होऊन आला आणि त्याने 
मानवमात्राच्या पापाचे ओझे स्वतःच्या खादं्यावर घेतले.  
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कुराि मात्र णशके्षच्या प्रश्नाचा णवचार अगिी णनराळ्या पातळीवरून करते. प्रत्येक कमाचे फळ 
उणचत अशा बणक्षसाच्या शकवा णशके्षच्या रूपाने णमळते. सत्कृत्याचे बक्षीस परमेश्वरी अनुग्रह हे असते, तर 
िुष्ट्कृत्याबद्दलची णशक्षा ही परमेश्वरी अवकृपेच्या रूपाने प्राप्त होते. णशक्षा आणि बक्षीस याचं्या बाबतीत काहीच 
णववकेरणहत वा स्वयंमन्य असत नाही. कमनफळ हे नेहमी तकन संगतच असते आणि ते ईश्वरी न्यायाचे पणरिाम 
रूप असते. सत्कृत्यासाठी णमळिारे बक्षीस आणि िुष्ट्कृत्यांसाठी णमळिारी णशक्षा या िोहोंसाठी कुरािात 
एकच शलि वापरण्यात आला आहे ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे हा शलि आहे कस्ब शकवा ‘अर्सजत’. 
बक्षीस शकवा णशक्षा हे मनुष्ट्याचे अर्सजत असते.  
 

परमेश्वर कोिाणह मनुष्ट्यावर, (णजतका बोजा उचलण्याची) त्याची ताकि असेल णततकाच 
मात्र बोजा टाकतो. त्यानें जीं (चागंलीं कामें) केलीं तीं त्याचीं त्यालाच, व त्यानें जीं 
(वाईट कामें) केलीं तींही त्याचीं त्याच्याच पढुें (येतील).  

 
(२, २८६) 

 
(हे पैगंबरा!) जो कोिी चागंले कणरतो तो खास आपल्या (बऱ्या–) साठीच कणरतो. आणि 
जो वाईट कणरतो तर त्याचा िुष्ट्पणरिाम त्याच्यापढेुच (येईल). आणि तुझा पालनकता तर 
सेवकावंर मुळींच जुलूम करीत नसतो.  

 
(४१, ४६) 

 
एका महववाच्या मुद्याचा येथे णनिेश करिे आवश्यक आहे. तो असा की, ईश्वराचे पालकत्व व 

ियाबदु्धी याचंा उल्लखे केल्यानंतर मािसाने ईश्वराची शक्ती व थोरवी स्वीकारावी असे आवाहन कुरािाने 
केलेलेनाही. ईश्वराच्या थोरवीणवषयी वा सामथ्याणवषयी बोलण्याऐवजी ते त्याच्या न्यायबदु्धीबद्दल बोलू 
लागते. अद ल (‘न्याय’) हा अरबी शलि असून त्याचा अथन आहे ‘समान असिे-कमी वा अणधक नसिे’. 
न्यायालयात िोन्ही पक्षाचें िाव ेसमदृष्टीने णवचारात घेतले जावते. एका बाजूवर िुसरीपेक्षा गैरवाजवी भर 
णिला जाऊ नये. न्यायकल्पनेद्वारे मानवी जीवनात ‘समतोल’ या मूल्याचा प्रवशे झाला आहे. या समतोलाचे 
प्रणतक म्हिनूच संतुणलत तराजू हे न्यायव्यवस्थेचे बोधणचन्ह म्हिून वापरले जाते. मौ. आजािाचं्या मते 
समता आणि प्रमािबद्धता यातूनच णनसगातील तसेच िैनंणिन जीवनाच्या व्यवहारातील सौंियन णनष्ट्पन्न होत 
असते.  
 

‘न्याय म्हिजे अणतरेक टाळिे यापेक्षा िुसरे काय? अत्याणधक्य असू नये तसेच अत्यल्पत्वही असू 
नये, म्हिूनच तराजू हे न्यायाचे बोधणचन्ह म्हिून वापरले जाते. अब्स्तत्व म्हिजे अगिी योग्य प्रमािात 
काही घटकानंी एकत्र येिे यापरते िुसरे काय? शरीर म्हिजे तरी योग्य प्रमािातील भौणतक 
वस्तुमात्राखेरीज िुसरे काय आहे? शरीराचे अब्स्तत्व ज्याचं्यावर अवलंबून आहे अशा कोित्याही घटकाचे 
अत्याणधक्य तसेच अत्यल्पत्वही नसावे, या नेमस्तपिावरच उत्तम आरोग्य अवलंबून असते. या 
नेमस्तपिापासून कोिताही घटक जराही जरी ढळला तरी त्यातून आजार उद भविे अटळ असते. 
त्याचप्रमािे सौंियन म्हिजे सुद्धा संयम आणि यथायोग्य प्रमािबद्धताच होय. मानवी शरीराला सौंियन, 
फुलाला आकषनकता, आणि इमारतीला ताजमहालाचे व ध्वनीला संगीताचे रूप यातूनच प्राप्त होत असते.’ 
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(तिुुमा खंड १, ११९) 
 

ियाळूपिा या गुिणवशषेाची चचा केल्यानंतर, ‘कुराि आणि त्याची ईश्वरीगुिणवशषेणवषयक 
भणूमका’ या णवषयावर अत्यंत णवद्वत्ताप्रचुर चचा मौ. आजािानंी केली आहे. (तजुनमा खंड १, १२३) आपल्या 
णनष्ट्कषांच्या पुष्ट्ट्यथन त्यानंी इस्लामच्या अणधकारी भाष्ट्यकाराबंरोबरच युरोपीय, ग्रीक, शहिू आणि बौद्ध 
साधनाचंाही उपयोग केला आहे. इगं्रजी गं्रथातंगनत आधुणनक णवचाराचें त्याचें णवस्तृत वाचन आणि सखोल 
ज्ञान हे त्याचं्या व्यासंगाचे व कुशाग्र बुद्धीचे लक्षिीय वैणशष्ट्ट्य आहे. त्याचें मुख्य मुदे्द संके्षपाने िेण्याचा मी 
प्रयत्न करिार आहे.  
 

पणहला मुद्दा ईश्वराच्या सवातीतत्वासंबधंीचा आहे. कुरािात ईश्वराच्या सवातीतत्वाचे संपूिन णचत्र 
रेखाटण्यात आले आहे. इतर धमांनी कोित्या ना कोित्या प्रकारच्या मानवसदृशतेचा (अँथ् रोपोमॉर्सफझस्) 
आधार घेतलेला णिसतो. सगुित्व नाकारण्यात पयंवणसत होिारा आत्यणंतक ‘अतीतत्वाि’ आणि ईश्वराला 
मािसासारखा करिारा ढोबळ ‘मानवसदृशतावाि’ ह्ा िोहोंच्या मधला मागन इस्लामने स्वीकारला आहे. 
कुरािात नेमस्त सवातीतत्वाची णशकवि णिलेली आहै.  
 

िुसरा मुद्दा: ईश्वराच्या सगुित्वाचाचा णवचार करता यहुद्यानंी ईश्वराची शक्ती आणि क्रोध ह्ावर भर 
णिला आहे. तर णिस्त्यानंी प्रीती आणि करुिा ह्ावंर गैरवाजवी भर णिला आहे. परन्तु न्याय आणि िया 
ह्ाचंा समन्वय करून इस्लामने परत खरा समतोल साधला आहे.  
 

णतसरा मुद्दा म्हिजे, इस्लामने णनरपवाि एकेश्वरवािाचा पुरस्कार केला आहे. ईश्वराचे मूलस्वरूप 
शकवा त्याचे गुिणवशषे ह्ाचें विनन करतानाही त्याने या एकेश्वरवािाशी कोितीही तडजोड होऊ णिलेली 
नाही.  
 

चवथा मुद्दा असा आहे की, परमेश्वराणवषयीचे आकलन वा परमेश्वराची उपासना ह्ा बाबतीत प्रकार 
वा श्रेिी मानलेल्या नाहीत. उिाहरिाथन, भारतात ह्ाबाबतीत तीन पायऱ्या स्पष्टपिे मानल्या जातात.  
 

अ) सामान्य व्यक्तींसाठी मतूींची शकवा पणवत्र वस्तंूची पूजा; 
 
ब) णवणशष्ट लोकासंाठी ईश्वराची कोिाही मध्यस्थावाचून साक्षात् पूजा; आणि 
 
क) जे अत्यतं आध्याब्त्मक वृत्तीचे असतील त्याचं्यासाठी जीवात्म्याचे परमात्म्याशी जे 
संपूिन ऐक्य आहे त्याचे शचतन. उपासनापद्धतींबाबत अशा कोित्याच भेिास इस्लाम 
मान्यता िेत नाही.  

 
पाचवा मुद्दा असा आहे की, मािसाला परमेश्वराचा साक्षात्कार अंतज्ञांनात्मक प्रणक्रयेद्वारेच होऊ 

शकतो. हा एक गूढ अनुभव असतो. केवळ एखाद्या णवचारप्रणक्रयेद्वारेच णमळिारा तो नसतो.  
 

सहावा मुद्दा, इस्लामच्या अनुयायामंध्ये श्रद्धाचं्या तीन श्रेिी आहेत. त्यानंा अनुक्रमे (अ) इस्लाम 
(ब) ईमाि आणि (क) इिसाि अशा संज्ञा णिलेल्या आहेत. इस्लामया पणहल्या पायरीवर धमंतववाचंा 



 

 अनुक्रमणिका 

अंगीकार आणि नमाज, रोजा, णजयारत व जकात या चार मूलभतू मागांनी वाटचाल अणभपे्रत असते. ईमाि 
या अवस्थेत आध्याब्त्मक बाजूचा अणधक णवकास होऊन मािसाच्या श्रद्धा अणधक दृढतर झालेल्या असतात. 
आणि शवेटची जी इिसाि नावाची श्रेिी असते. ती सवोच्च असते. पे्रणषताच्या एका ििीसमध्ये ‘पणरपूिन श्रदे्ध’ 
चे विनन पुढीलप्रमािे केले आहे: 
 

‘तू अशा वृत्तीने प्राथनना करावी की जिू तू साक्षात् परमेश्वराच्या समोरच आहेस. आणि तुला जरी तो 
णिसत नसला तरी तुझ्यावर मात्र त्याचे खरोखरीच लक्ष असते. ’ 
 

अशा प्रकारचे आध्याब्त्मक श्रेिीमध्ये पणहला टप्पा हा सवनसामान्य श्रद्धा व कमन याचंा असून जो 
मनुष्ट्य स्वतःला मुसलमान म्हिवतो आणि इस्लामच्या आज्ञा पाळतो त्याच्याशी तो संबंणधत आहे. िुसऱ्या 
(ईमाि) टप्प्याचा भर बाह् कमनकाडंापेक्षा श्रद्धा आणि दृढ णवश्वासाचे बळ याचं्यावर आहे. णतसऱ्या 
(इिसाि) टप्प्यात श्रद्धा व कमन यापंैकी कशावरच भर नाही. सत्य स्वरूपाच्या अणंतम आकलनाची व 
ईश्वराच्या गढू साक्षात्काराची ही अवस्था आहे. सत्यशोधकाच्या तृष्ट्िेची तृप्ती करण्वाचे असे तीन मागन 
इस्लामने साणंगतलेले आहेत. एकाच धमांतगनत श्रदे्धच्या गुिवते्तच्या तीन पायऱ्या त्यात वर्सिलेल्या आहेत.  
 

पालक ईश्वर, ियाळू ईश्वर आणि न्यायी ईश्वर असं संबोधून ईश्वराचे केलेले आवाहन प्रस्तुत 
अध्यायातील पणहल्या तीन आयतींतून आपल्याला णिसते. पुढच्या चार आयती ईश्वराची उपासना व भक्ती 
कशी करावी हे मािसाला णशकवतात. म्हिून असे म्हिता येईल की, इथून पुढे एक नम्र अनुयायी आणि 
सेवक म्हिून मािसाचा ईश्वराशी जो संबधं आहे त्याला आरंभ होतो.  
 

या अध्यायाची चवथी आयत म्हिजे प्राथननेचा गाभा आहे. णतचे िोन भाग आहेत उपासना आणि 
साहाय्याची याचना. मािसू म्हितो: उपासना आणि भक्ती केवळ तुझीच करिे योग्य आहे. आणि 
तुझ्याणशवाय िुसऱ्या कोिाकडूनही आम्ही मित मागू शकत नाही. मलूभतू श्रद्धा फक्तईश्वरावरच 
असल्यामुळे अन्य कोिीच उपास्य ठरू शकत नाही आणि जरी मुब्स्लम जगताच्या अनेक भागात सतंाचंी 
पूजा होताना णिसत असली तरी असे ठामपिे म्हिता येईल की, इस्लामची अशा उपासनेला मुळीच संमती 
नाही. उलटपक्षी इस्लामच्या आशयाच्या ते णवरुद्धच आहे.  
 

णवणवध धमांमध्ये ईश्वराच्या एकत्वासंबधंी ज्या सकंल्पना आहेत त्याचें वगीकरि तीन प्रकारात 
करता येईल: 
 

१. अस्स्तत्वाचे एकत्व: म्हिजे परमेश्वर हा एकच असून अणद्वतीय आहे.  
 
२. उपास्याचे एकत्व: म्हिजे फक्त परमेश्वरच पूजनीय असून आपि सगळ्यानंी 
त्याच्याचसमोरणवनम्र झाले पाणहजे. िुसऱ्या कोिाच्याही समोर होता कामा नये.  
 
३. गुणनवशेषाचे एकत्व: म्हिजे वरील िोहोंच्या जोडीला णतसरे असे की परमेश्वराचे जे 
काहीगुिणवशषे आहेत ते केवळ त्याचेच व्यवच्छेिक आहेत. इतर कोिालाही ते 
त्याच्याप्रमािे लागूहोऊ शकत नाहीत. एक आणि एकमेव परमेश्वर (अल् ला) सोडल्यास 



 

 अनुक्रमणिका 

आिखी कोिीही िेवता अब्स्तत्वात आहेत असे मानिे यापरते िुसरे कोितेच गंभीर पाप 
मुसलमानाच्या हातून घडू शकिार नाही.  

 
वरीलपैकी पणहल्या िोन प्रकारचे एकत्व इतरही काही धमांमध्ये होते, पि शवेटचे एकत्व मात्र 

खास इस्लामप्रणित आहे आणि सिर आयतीमध्ये त्यावर णवशषे भर णिला आहे. या परमेश्वरणवषयक 
दृणष्टकोिात मध्यस्थीच्या (शफाअ) णवचाराला अणजबात वाव नाही. खरे पाहता मािूस आणि परमेश्वर 
याचं्यात मध्यस्थ असिेच इस्लामला मान्य नाही.  
 

‘परमेश्वर हा पालकत्व, ियाभाव आणि न्यायबदु्धी याचें एकमात्र उगमस्थान असल्यामुळे िुसऱ्या 
कोिाकडेही साहाय्याची याचना करिे गैर आहे. णनरणनराळ्या प्रकारच्या िेवता वा शक्ती वा िेविूत वा 
अवतार वा मानवश्रेष् वा िैवते यानंा उदे्दशून प्राथनना करण्यास वा त्यानंा आळवण्यास इस्लामने मनाई केली 
आहे. मािसाने पूजा करावी, भक् ती करावी केवळ परमेश्वराचीच आणि पे्रम करायचे तेही फक्त 
परमेश्वरावरच. इतर धमांनी मान्य केलेल्या अन्य कोित्याही िेवाणिकानंा वा िेवतानंा वा भतुाखेतानंा या 
संिभात स्थान असता कामा नये. ’[ए. हुसैन, पूवोक्त, ५८-६०. ] 
 

पाचवी आयत अत्यंत महववाची आहे, कारि तीन (अ) मागनिशनन आणि (ब) साध्य याबंद्दल 
साणंगतलेले आहे. ‘आम्हाला सरळ मागन िाखीव’ अशी ती आयत आहे. पालकत्वातच मागनिशननही 
बीजरूपाने आहे हे आपि मागेच पाणहले आहे. कुरािात मागनिशननाचे जे प्रकार साणंगतले व वर्सिले आहेत 
त्यासंबधंी जरा णवस्ताराने आपि आता णचणकत्सा करू. त्यासाठी आपल्याला णनर्समतीच्या कुरािप्रणित 
संकल्पनेपयंत मागे जाव ेलागेल, कारि मागनिशननाची कल्पना णतच्यातूनच णनघालेली आहे.  
 

णनर्समतीची णक्रया चार टप्प्यात आहे: (अ) भौणतक णनर्समती करिे, (ब) सुव्यवस्था व प्रमािबद्धता 
आििे, (क) पणरमाि ठरवनू िेिे, आणि शवेटी (ड) मागनिशनन करिे. कुरािाला अणभपे्रत असलेल्या 
मागनिशननाच्या तीन पूवावस्था आहेत. पणहली, सहजपे्ररिेची. ही सवन सजीव प्राण्यामंध्ये जाढळते. िुसरी 
आहे ज्ञानेंणद्रयाचंी. शलि, स्पशन, रूप, रस, गंध याचं्याद्वारे आपले सवनमान्य जीवन यशस्वीपिे कसे जगाव ेहे 
आपल्याला कळते. णतसरा टप्पा णवचारशक्तीचा आहे. हे केवळ मानव जातीतेच णवशषे लक्षि आहे. 
प्राणिसृष्टीतील िुसऱ्या कोित्याच जातीला या शक्तीचे वरिान लाभलेले नाही. या अणद्वतीय 
गुिणवशषेामुळेच मािूस हा इतर सवन प्राण्याहूंन णनराळा ठरतो.  
 

‘मात्र या शक्तीला एक महववाची मयािा आहे. भौणतक वस्तु, शक्ती, कायिे आणि णवचाराचं्या 
पद्धती याचं्याशीच ती संबणंधत असते. िुसऱ्या शलिात सागंायचे झाल्यास णवज्ञानाच्या कके्षत मोडिाऱ्या 
गोष्टींशीच णतचा संबधं असतो. श्रद्धा–णवषयाबंद्दल शकवा आध्याब्त्मक जीवनाबद्दल ती काहीच णशकव ूशकत 
नाही. उपरोल् लेणखत तीन पायऱ्या आपल्याला काही प्रमािात एकेक पाऊल पुढे घेऊन जात असतात. परंतु 
आपले लक्ष्य त्याहूनही पुढे असते, आणि णतथपयंत पोचायचे तर िैवी (ईश्वरी) मागनिशननाखेरीज िुसरा 
उपाय नसतो. त्यालाच हुिा असे म्हितात.’ 
 

(तिुुमा,खंड १, १८०) 
 

कुरािाच्या मते, ईश्वराने आपला संिेश सवन लोकासंाठी धाडलेला आहे: 
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आणि कोितीच जनता अशी (झाली) नाहीं कीं तींत कोिी भय सुचणविारा होऊन गेला 
नसेल.  

 
(३५, २४) 

 
आणि प्रत्येक जनतेचा एक पैगंबर पे्रणषत झाला आहे. तर तेव्हा (पुनरुत्थानाचे णिवशीं) 
त्याचंा पे्रणषत (आपल्या जनतेसह आमचे हुजूर) हजर होईल;तेव्हा ं जनता व पे्रणषत 
याचं्यामध्यें इन्साफानें णनवाडा चुकणवला जाईल. आणि लोकावंर (मुळींच) जुलूम केला 
जािार नाही.  

 
(१०, ४८ [४७])[मुळात आणि णपक्थॉलच्या भाषातंरात १०, ४८ असा सिंभन असला तरी इतरत्र तो १०, ४७ आहे.  

 - भाषातंरकार] 
 

हे सवन संिेश प्रत्यक्ष परमेश्वराकडूनच आलेले असल्यामुळे ते सव ंखरे होते. आणि त्यानंी जो धमन 
णशकवला तो धमन मलूतः एकच होता. यालाच प्रकटनाच्या एकत्वाचे तवव असे नाव िेता येईल.  
 

सवन पे्रणषतानंी जरी (िीि असे नाव असलेल्या) एकाच धमाची णशकवि णिलेली असली तरी 
त्याचं्या रूढी आणि त्याचंी कमनकाडें णनरणनराळी होती;त्यानंा शरअ असे नाव आहे. प्रस्तुत संिभात त्याचे 
भाषातंर ‘कमनकाडं’ शकवा ‘कायिे’ असे करता येईल. कमनकाडंातील ही णभन्नता सद णवचारी मािसाचंी 
परीक्षा घेण्यासाठी असून त्यानंी हे लक्षात ठेवले पाणहजे की परमेश्वर जरी त्यानंा एकणवध समाजात ठेव ू
शकला असता तरी त्याने तसे केले नाही, कारि त्याच्यावर श्रद्धा बाळगिारे लोक आपल्या स्वतःच्या 
श्रद्धानंा णकतपत णचकटून राहतात आणि इतर णभन्नपंथीय श्रद्धावतंाबंद्दल णकती सणहष्ट्िु राहातात हे पाहता 
याव ेहाच त्याचा हेतु;ही णवणवधता णटकवनू ठेवण्यामागे होता अशा प्रकारे इस्लाम केवळ आपल्या स्वतःच्या 
धमावर दृढणवश्वास ठेवावा असे प्रणतपाणित नाही तर इतर धमाबद्दलही योग्य ती सणहष्ट्िुता िाखवावी असा 
उपिेश करतो.  
 

(आणि मुसलमानानंो!) जे लोक परमेश्वरा (अल्ला) णशवाय (इतरासं उपास्य म्हिून;गरजा 
सारण्यास) बोलाणवतात (म्हिजे त्याचंी पूजाअचा करतात) त्यासं अपशलि बोलू नका 
(ज्यामुळे) कीं हे लोकणह दे्वषाचे भरात नकळत परमेश्वरास (हकनाक) अपशलि बोलंू 
लागतील. अशाच तऱ्हेनें आम्हीं प्रत्येक जनतेचीं कमे त्यानंा सुशोणभत करून िाखणवलीं 
आहेत. नंतर (सरशवेटी) या सवास आपल्या पालनकत्याकडे परत जािें आहे;तर 
जसजशीं कमे ते (जगातं) करीत होते (त्याचें बरेवाईटपरमेश्वर त्यानंा णवणित करील.  

 
(१०, १०९) [मूळ पुस्तकात णिलेला हा सिंभन चुकीचा असून तो (६, १०९) असा हवा.] 

 
मौ. आजाि म्हितात की, मुक् ती ही योगायागाने णवणशष्ट गटाचे असण्यावर अवलंबून नसते, तर 

श्रद्धा आणि कमन याचं्यावर ती अवलंबून असते. परमेश्वराचा खरा धमन एकच असून एका परमेश्वरावर णवश्वास 
हाच श्रदे्धचा आधार आहे.  
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यातं शकंा नाहीं कीं मुसलमान व यहुिी व णिस्ती व साबी या लोकापंैकींज्यानंीं कोिी 
परमेश्वरावर व शवेटल्या णिवसावर णवश्वास ठेणवला व चागंलीं कामें करीत राणहले, तर 
त्यानंा त्या–ं (च्या कमां) – चा मोबिला त्याचं्या पालनकत्यापाशीं (प्राप्त) होईल;आणि 
त्यानंा (कसलेंच)भय राहिार नाहीं व ते (कोिाप्रकारे) िुःखी होिार नाहीत.  

 
(२, ६२) 

 
खरे सत्यसवन राष्ट्रानंा व सवन लोकानंा लाभलेले आहे. पि ते आपल्या स्वतःच्या िुष्ट्कृत्यामुंळे त्या 

सत्याला हरवनू बसले आहेत. खरा धमन हा ईश्वराच्या एकत्वावरील णवश्वासावर आणि मानवमात्राबद्दलच्या 
भ्रातृभावावर आधाणरत असतो. आणि वगेवगेळे गट, पंथ जाती आणि धमंमते याकडे नेिाऱ्या प्रवृत्ती गैर 
असून इस्लामशी णवसंगत आहेत.  
 

कुरािाने सवन उपिेशकानंा व पे्रणषतानंा सारखेच आिरिीय ठरवले आहे, ही महववाची बाब 
आवजूनन साणंगतली पाणहजे.  
 

(मुसलमानानंो!तुम्हीं यहुिी व णिस्ती यासं हें) उत्तर िया कीं आम्हीं तर परमेश्वरावर 
णवश्वास ठेवला आहे; आणि कुआुन् जें आम्हासं प्रकट झालें  आहे त्यावर, व (इतर गं्रथ) जे 
इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक व याकूब व (याकूबची) कुलें  याजंला प्रकट झाले 
त्याजंवर, आणि मूसा (मोझेस) ईसा (येशू) यासं जीं पुस्तके णिलीं गेलीं आहेत त्याजंवर 
आणि जीं (इतर) प्रवक्त्यासं त्याचें पालनकत्याकडून णिलीं गेलीं त्याजंवरही (णवश्वास 
ठेणवला आहे. ) आम्ही ह्ा (पैगंबरा–ं) (पे्रणषता–ं) पैकी कोिा एकामध्येंही (कसलाच) 
भेिभाव ठेवीत नाही. आणि आम्हीं त्या (एका परमेश्वरा)चेच आज्ञाधारक आहों! 

 
(२, १३६) 

 
हीच गोष्ट कुरािात अन्यत्रही–अध्याय णतसरा, आयता ८४– जवळपास याच शलिात पनु्हा 

साणंगतली गेली आहे.  
 

याचा अथनच असा की, हेच ईश्वराचे रास्त मागनिशनन आहे आणि मािसाने अनुसरावा असा हाच एक 
योग्य मागन आहे. आपल्या भाष्ट्याच्या अखेरीस (तिुुमा खंड २, २१२) मौ. आजाि आपल्या णशकविुकीचे 
सार थोडक्यात पढुीलप्रमािे माडंतात: 
 

१. जेव्हा कुराि प्रकट झाले तेव्हा धमन हे समूहसंघटनेचे एक तवव मानले जात असे. वशं, 
वगन वा कुटंुबससं्था हे जसे सामाणजक समूहसंघटनेचे आधार, तसाच धमन हाही एक आधार 
समजला जाई. प्रत्येक धमाची अशी श्रद्धा होती की सत्य हे फक्त त्यालाच गवसले आहे. 
त्या धमाच्या प्रत्येक अनुयायाला मुक् तीची हमी होती आणि प्रत्येक पाखंड्याला नरकवास 
अटळ होता.  
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२. अनेक उपासनाणवधींचा व कमनकाडंाचंा प्रपंच म्हिजे धमन अशीच प्रत्येक समहूाची 
समजूत होत गेली. हे णवधी व ही णक्रयाक्रमे काटेकोरपिे करण्यावरच मुक् ती अवलंबनू 
असे.  
 
३. हे णवधी आणि ही कमनकाडें समूहासमूहात वगेवगेळी असल्यामुळे प्रत्येक समूहाची अशी 
धारिा झाली की िुसऱ्या समहूाचा धमन हा सत्यणवरणहत आहे.  
 
४. प्रत्येक समूहाला स्वतःचाच धमन तेवढा खरा आणि इतराचें णवधी व उपासना पद्धती मात्र 
चूक असे वाटत होते. त्यामुळे अन्य समूहाकंडे बघण्याच्या त्याच्या या दृणष्टकोिाचे 
पयनवसान धमनवडे, संघषन व रक्तपात याचं्यात झाले.  
 
५. म्हिूनच कुरािाने धमाचे णवश्वव्यापी सत्य मानवासमोर माडंले. इस्लामची तवव े
थोडक्यात अशी सागंता येतील: 
 
अ) प्रत्येक धमात सत्याचा काही ना काही अंश असतो एव्हढेच केवळ नव्हे तर तववतः 
सगळे धमन सत्यरूपच असतात. परमेश्वराने मािसाला णिलेले एक सामाणयक वरिान 
म्हिजे धमं होय. त्याचा मक् ता एका णवणशष्ट धमाकडे वा समूहाकडे आहे असे प्रणतपािन 
करता येिार नाही.  
 
ब) णनसगाच्या णनयमाप्रमािे आध्याब्त्मक प्रबोधनाचा णनयमही एकच असतो;मानवजातीने 
आपली णवभागिी अनेक परस्परणवरोधी समूहामंध्ये केली ही णतची सवांत मोठी चकू झाली 
आहे.  
 
क) धमाचे प्रयोजन मािसामंध्ये एकी णनमाि करावी हे होते. िुही णनमाि करावी हे नव्हते 
ही इस्लामची घोषिा आहे.  
 
ड) धमाचे सार (िीि) आणि त्याचे कमनकाडं यात इस्लामने फरक केला आहे. सवन 
मानवासाठी खरा धमन एकच आहे. रूढी व कमनकाडें मात्र िेशोिेशी व वळेोवळेी णभन्नणभन्न 
असतात. मािसाला धमाच्या मूलभतू एकत्वाचा णवसर पडतो आणि तो णभन्नणभन्न धार्समक 
रूढींना आणि आचारानंाच प्राधान्य िेऊ लागतो.  
 
इ) बाह् आचारणवधी व सामाणजक गटाचंी णनर्समती याचंा मािसाच्या आध्याब्त्मक मुक् तीवर 
खरा असा काही पणरिाम होत नाही. खरीधमनश्रद्धा ही योग्य णवश्वास व सिाचार ह्ात 
समावलेली असते.  
 
फ) सवन धमन खरे आहेत हे इस्लामने अत्यंत स्पष्ट व णनःसणंिग्ध शलिात साणंगतले आहे. 
इस्लामचा संिेश असा आहे की, त्या सवांनी खऱ्या श्रदे्धकडे परत जाव.े या श्रदे्धला िीि 
(धमन) शकवा इस्लाम (ईश्वरेच्छेला शरि जािे) असे म्हिता येईल. धमन मािसाला दे्वष 
करायला णशकवीत नाही, हे इस्लामचे आग्रही प्रणतपािन आहे. आपि सारे एकच एक जो 
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परमेश्वर त्याची लेकरे आहोत ही जािीव ठेवनू परस्परातील पे्रम आणि ऐक्य वाढविे हेच 
धमाचे उणद्दष्ट आहे.  

 
परमेश्वराच्या णपतृछत्राखाली सवन मानवजातीने एकत्र याव े हा इस्लामचा संिेश आहे. वाणंशक, 

राष्ट्रीय, पंथणनष्ावा अत्य कोित्याही संकुणचत गटबाजीला त्याचा णवरोध आहे. तेव्हा खरा मागन हाच असून 
त्याचे अनुसरि करण्यासाठीच आपि ईश्वराची करुिा भाकतो.  
 

कुरािाच्या पणहल्या अध्यायाचे णवश्लेषि करीत असताना मौ. आजाि इस्लामची एक मूलतः सोपी 
अशी व्याख्या करतात. णवश्वाचा णनमाता असा एकच ईश्वर आहे असे इस्लामचे ठाम मत आहे. हाच ईश्वर 
पालकत्वाचा, ियेचा आणि न्यायाचा ईश्वर आहे. त्याच्या पालकत्वाची एक महत्वाची बाजू ही की तो सवन 
मानवजातीसाठी पाठवलेल्या आपल्या िूताकंरवी मानवाला मागनिशनन करतो;पापी व्यक् तींना िेखील 
स्वतःच सुधारण्याची सधंी तो िेतो यातून त्याच्या ियाबदु्धीचा प्रत्यय येतो, आणि त्याचा न्याय हा प्रत्येक 
मािासपयंत जाऊन पोहचिारा असतो.  
 

उपासना आणि भक् ती करायची ती केवळ त्याचीच, अन्य कुिाचीच करायची नाही. सवन धमन 
सारखेच सत्य आहेत. पि रूढी आणि आचारणवधी ह्ाबाबत लोकामंध्ये णभन्नता आहे. परमेश्वराचे सगळे 
पे्रणषत आणि िूत सारखेच आिरिीय आहत. मानवमात्राची सेवा करिे आणि सणहष्ट्िुता आचरिात आििे 
हा श्रदे्धचा सवोतम भाग आहे. जगात चहूकडे आज भीती, मत्सर, लोभ आणि दे्वष यासंारख्या 
शणक्तप्रवाहाशंी मानव झगडत आहे;अशावळेी इस्लामच्या भणूमकेची ही साधी तकन सगंत संकल्पना णवशषेच 
औणचत्यपूिन ठरते.  
 

णचरंतन सौंियन, सत्य आणि न्याय याचंा हा संिेश आहे. [पहा, टोरॉन्टो णवद्यापीठाचे तै्रमाणसक, १९६० खंड २९, 
१८१-१९७] 

 

❀❀❀  
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प्रकरण िुसरे 
 

इस्लाममध्ये कायिा आनण धमु 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
अल्लाच्या पे्रणषताच्या नावाचे स्पेशलग कसे कराल?हा प्रश्न फावलरने एका मध्यमवयीन स्त्रीला 

णवचारला आणि ती ठामपिे म्हिाली, एम्-ए-एच्-ओ-एम्-ई-टी [एच्. डलल्य ू फावलर, मॉडिु इंस्ग्लश युसेि, 
‘Mahomet’ या शलिाखाली णिलेली टीप.] आणि मला वाटते या अणतहुशार व्यक्तीला रस्त्याच्या मध्येच अडवीत कोिी 
जर णवचारले की, ‘कायद्याचा तुला ठाऊक असलेला अथं काय?’ तर ती उत्तर िेईल: ‘मला वाटतं, 
पाळलेच पाणहजेत अशा णनयमाचंा समुच् चय;’ त्याला ती धूतनपिे अशी पसु्तीही जोडील की करार हा करार 
असतो, पे्रमपत्रामंधल्या बफेाम आणिभावनात्मक गोष्टींपेक्षा तो काहीसा णनराळा असतो;तुम्ही एखािे 
जेविाचे णनमंत्रि स्वीकारले, आणि उणशरा आलात शकवा येऊच शकला नाहीत, तर त्यामुळे संभविारे 
पणरिाम, भाडे िेण्यात शकवा प्राप्तीकर भरण्यात शकवा णवमा पॉणलसीचा हप्ता चुकता करण्यात णिरंगाई 
झाल्यास सभंविाऱ्या पणरिामाइंतके भयंकर असिार नाहीत. ‘पि खरंच मला उशीर होतोय, आणि स्वाथी 
हेतंूनी वकील लोक जी गंुतागंुत णनमाि करीत असतात णतचा णवचार करीत बसायला मला वळे नाही. ’ 
 

णतची ही िोन्हीही उत्तरे बरोबर आहेत आणि चकूही आहेत. ‘महोमेट (Mahomet)’ हे इंग्रजी उत्तम 
आहे णकमानपक्षी होते. आता आपली समज वाढल्यामुळे आपि मुहम्मि (Muhammad) असे णलणहले 
पाणहजे, आणि ‘पाळलेच पाणहजेत अशा णनयमाचंा समुच् चय’ ही (कायद्याची) व्याख्या आरंभ म्हिनू जरी 
वाईट नसली, तरी अणधक णवचार केल्यावर ती चूक ठरते. मी णवद्यार्सथिशते असताना साल्मंडची व्याख्या 
लोकणप्रयहोती: ‘न्यायाची अंमलबजाविी करताना राज्यसंस्थेने मान्य व लाग ू केलेल्या तववाचंा 
समुच् चयम्हिजे कायिा होय.’ िुसऱ्या प्रकरिाच्या णशरोभागी त्याने आपल्या णवणशष्ट णधटाईपूवनक ही व्याख्या 
ठेवली होती. [साल्मंड, ऑि ज्यनूरस्पू्रडन्स (५ वी आवृत्ती, १९१६)] आणि जवळपास २५ वषपेयंत प्रत्येकाच्या णवचारावंर 
णतची छाप पडलेली होती आणि प्रत्येकाच्या णवणधणवषयक जाणिवमेध्ये ती खील रुतून बसली होती. परंतु 
णवषयाच्या णचणकत्सेनंतर आज स्पष्टपिे असे णिसते की सभ्य जीवन इतके गंुतागंुतीचे झाले आहे आणि 
कायद्याच्या णनर्समतीत प्रणवष्ट होिाऱ्या णवणवध घटकाबंद्दल मानवी मन इतके संविेनक्षम झाले आहे की 
कोितीही व्याख्या पूिनपिे समाधानकारक ठरिेच शक्य नाही. [या णवषयावरचे सवात अलीकडचे पुस्तक, एच्. एल . ए. 
हाटन, व कन्सेप्ट ऑफ लॉ (ऑक्स्फडन, १९६१).] 
 

एका प्राचीन भारतीय आख्याणयकेत एकाच स्त्रीचे माता, पत्नी, भणगनी आणि कन्या असे 
णभन्नणभन्नप्रकारे विनन केले गेले आणि णतच्या व्यणक्तत्वाच्या रेखाटनात इतकी प्रचंड तफावत पडली की त्या 
णस्त्रची ओळख पटण्यास बराच वळे आणि चातुयन खची पडले. कायद्याबद्दलही असेच होते.  
 

वतननासंबधंींच्या ज्या णनयमानंा मानवप्राण्याने कायिे म्हिून मान्य केले आहे ते तीन ठळक 
अवस्थामंधूनगेलेले आढळतात: (अ) प्राचीि, णजये रूढी अब्स्तत्वात होत्या पि न्यायमंडळे नव्हती: (ब) 
आष,ु णजथे न्यायालये होती पि वकील नव्हते; आणि (क) पनरपक् व, णजथे आपल्याजवळ न्यायालये आणि 
वकील हे िोन्ही आहेत. [अडललू सौंगल, क् वेस्ट फॉर लॉ (१९४१), १४-१५.] अ पॅटनने णिलेले वगीकरिही णतहेरीच 
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आहे: (अ) प्राचीन काळ, (ब) मध्यकाळ, आणि (क) अणभजात काळ [पॅटन, ऑि ज्यूनरस्पू्रडन्स (ऑक्स्फडन, १९४६), 
३६.] हे णतहेरी वगीकरि आणि त्याचे ध्वन्यथन स्वीकारण्यात कोितीच अडचि नाही.  
 

आपि जेव्हा व्याख्याकंडे वळतो तेव्हा असे णिसते की, मतभेि कायम राखण्यावरच णवणधववेयाचें 
एकमत आहे. पॅटन आणि स्टोन याचं्यासारख्या आधुणनक अणधकारी व्यक् तींनी हे मतभेि होण्याची आणि 
कोितीच व्याख्या संपूिनतया मान्य न होण्याची कारिेही स्पष्ट केली आहेत. णनयमाचंा एक अमूतन समुच् चय 
म्हिून कायद्याकडे पाणहले जाऊ शकते; पि त्याच बरोबर कायिा हा जनसमुिायात संव्यवस्था प्रस्थाणपत 
करिाऱ्या सामाणजक यंत्रिेचा भागही असतो. आज्ञाथनक (शकवा णवश्लेषिात्मक) णवचारपंथाचा संस्थापक 
ऑब्स्टन याच्या मते, कायिा ही सावनभौमसते्तची आज्ञा असते, णवणधशास्त्राचे मुख्य साधन णवश्लेषि हे असते. 
ऑब्स्टनच्या मते, णवणधशास्त्र-कायद्याचे शास्त्र-हे णवणधणसद्धान्तापासून वगेळे केले पाणहजे. पणहल्याचा 
कायद्याच्या चागंलेपिाशी वा वाईटपिाशी काहीच सबंंध नाही; तर िुसऱ्याचा संबधं उपयोणगतेच्या तववाशी 
आहे– भणूयष् सुख त्यातून साधले पाणहजे. [पॅटन, २-९.] 
 

केल्सनने कायद्याच्या भव्य वास्तूकडे णनराळ्याच अंगाने पाणहले आहे. काटंच्या णसद्धातंावर त्याचे 
कायद्याचे णवशुद्ध शास्त्र उभे राणहले आहे. णवणधशास्त्राला नैसर्सगक शास्त्रापंासून वगेळे केले पाणहजे. नैसर्सगक 
शासे्त्र कायन-कारिाचा णवचार करतात; तर णवणधशास्त्र हे कायद्याने प्रस्थाणपत केलेल्या मानकाचंा वा 
प्रमािाचंा अभ्यास प्रस्तुत करते. आणि त्याचा मुख्य णनकष, मानक कसे णनमाि केले हा असतो. 
णवणधशास्त्राचा अभ्यास म्हिजे मानकाचं्या या उतरंडीच्या स्वरूपाचा अभ्यास असतो, आणि केल्सन 
समाजशास्त्राला व नीणतशास्त्रालाही बाजूला ठेवतो.  
 

साणवन्यी (Savigny) च्या ‘ऐणतहाणसक संप्रिायाच्या’ मते कायद्याचे उगमस्थान सावनभौमसते्तची 
आज्ञा हे नसते, तर प्रत्येक मानववशंाच्या णठकािी औणचत्याची जी सहजपे्ररिा असते णतच्यात तेउगमस्थान 
असते. रूढीचे मूळ मािसाचं्या मनात िडलेलेअसते, आणि णनणित मानकामंध्ये रूढीचे स्फणटकीभवन 
होण्याचा ऐणतहाणसक क्रमणवकास हे एक अत्यंत हृद्य आणि उद बोधक नाट्य असते.  
 

णवणधशास्त्रावरची िुसरी अणधकारी व्यक्ती म्हिजे ‘कायात्मक (functional) णवचारसंप्रिाया’चा 
संस्थापकपाऊंड (Pound). त्याच्या मनात समाजाचे णचत्र सतत असाव ेलागते मानवमात्राच्या गरजाशंी 
ज्याचा संबधं नाही अशा कायद्याबद्दल णवचारही केला जाऊ शकत नाही. या णवचारसंप्रिायाच्या 
पणरश्रमामंधूनच कायद्याचे समाजशास्त्र हा णवषय णवकास पावला आहे. [णकत्ता, प्रकरि–१.] 
 

यावरून असे णिसते की, व्याख्यामंध्ये तफावत असण्याचे कारि णवषयासंबधंी असलेल्या णभन्न 
धारिामंध्ये आहे. काही आधुणनक लेखकानंी, उिाहरिाथन, स्टोन याने आपल्या प्रॉस्व्िन्स ॲन्ड फन्क्शि 
ऑफ लॉ या गं्रथात, पॅटनने आपल्या ज्युनरस्पू्रडन्स या गं्रथात आणि हाटंने ि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ या गं्रथातहे 
वािातीतपिे स्पष्ट केले आहे. कायद्याणवषयीच्या कल्पनेच्या णवश्लेषिातूनच कायद्यातून उद भविाऱ्या इतर 
अनेक संबंणधत अध्ययनाचंी वाढ झाली आहे. इस्लाममध्ये कायद्याच्या शास्त्राचे जे रेखीव वगीकरि 
करण्यात आले आहे त्याचे कोिालाही स्मरि व्हावे. मुब्स्लम णवद्वानाचं्या मते कायिा (नफकह्) िोन भागात 
वाटला जातो:मूळ (उसूल) आणि शाखा (फुरू).  
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मुळाचं्या (नकवा उसूलच्या) शास्त्राची तुलना पािात्य णवणधशास्त्राशी करता येईल. कुरािातील 
आयतींचा खरा अन्वयाथन, पे्रणषताच्या नावाशी संलग्न असलेल्या ििीसची अणधकृतता, सामथ्यन व प्रामाण्य, 
न्यायाधीशामंधील मतैक्य हेच जेव्हा प्रमाि मानले जाव े असे प्रसंग, णजथे सादृश्यअनुमान (anological 
deduction) हाच न्याय्य मागन ठरू शकेल असे एखाद्या िेशातील बिललेले समाज-णचत्र-याचं्याशी हे शास्त्र 
संबंणधत आहे. पणहले ‘मूळ’ – कुरािातील एखाद्या ब्क्लष्ट अशा महावाक्याचे (आयतीचे) नव ेस्पष्टीकरि 
िेिे हे या पणहल्या ‘मुळा’ चे उिाहरि–कुराणाचे अथुबोधि होईल. सादृश्यअिुमाि हे चौथे ‘मूळ’,व्याजीने 
कजे िेण्याणवषयीचा जरी कायिा असला तरी धनको म्हिून राज्यससं्थेने आणि ऋिको म्हिून प्रजेने, 
राष्ट्रीय कजन िेिे घेिे कायिेशीर घोणषत केले जािे हे चौथ्या ‘मुळा’ चे ‘साद्दशमूलक अनुमाना’ चे उिाहरि 
आहे. गेल्या शतकात ईणजप्तमध्ये शखे मुहंमि अलिुह याचं्या फतव्या द्वारे प्रत्यक्षात असे केले गेले होते.  
 

‘शाखा’ं चे शास्त्र हे पाश् चात्याचं्या आज्ञापक कायद्यासारखे (positive law) आहे. आधुणनक राज्यात 
एकतर संणहताबध्ि कायिा असतो शकवा णनिनय-णवधी (Case law) असतो, पि इस्लाममध्यें, 
मद्यपानासंबधंीचे संपूिन मनाई करिारे, शकवा तंबाखू ओढण्यासंबधंीचे (ज्यास परवानगी नाही, पि मनाईही 
नाही) असे काही णवणशष्ट णनयम णवणधज्ञानंी णलणहलेल्या गं्रथांमध्ये णिलेले आहेत. ‘मुळा–’ (उसूल)– मध्ये 
ठरवनू णिलेली तवव ेप्रत्यक्षात लागू करण्यामधून तार्सककरीत्या उद भवलेले असे हे णनयम आहेत. आधुणनक 
इस्लामी णवणधशास्त्राच्या णवणवध शाखांमुळे कायद्याचा णवद्याथी आकर्सषत होतो व बुचकळ्यातही पडतो. या 
णठकािी होम्स जे. या लेखकाच्या िूरदृष्टीचे स्मरि आपल्याला होते:‘कायिा हा जर तुमचा अभ्यासणवषय 
असेल तर मानवशास्त्र, अथनशास्त्र, णवणधकरिशास्त्र, नीणतशास्त्र या णवषयाचं्या वाटानंी तुम्हास जावचे लागेल 
आणि नंतर अनेक वाटानंी, तुमचा जो जीवनाणवषयीचा अंणतम दृणष्टकोि असेल त्याच्याकडे तुम्हाला जाव े
लागेल. ’ [न्या. होम्स, उधृत: स्टोन, प्रॉस्व्िन्स ॲन्ड फन्क्शि ऑफ लॉ, (णसडने, १९४६) १२.] 
 

आपल्या णववचेनासाठी आपि कायद्याची पॅटनकृत व्याख्या स्वीकारू आणि ती इस्लामी णवणधज्ञानंी 
केलेल्या व्याख्येपेक्षा कशी णनराळी आहे ते पाहू. ‘एखाद्या समाजाने मूकसंमतीने वा प्रकटपिे मान्य केलेल्या 
वैधाणनक व्यवस्थेच्या पणरभाषेत कायद्याचे थोडक्यात विनन करता येईल. समाजाला स्वतःच्या 
कल्यािासाठी जे आवश्यक वाटतात आणि त्याचं्या पालनाथन णवणशष्ट यंत्रिा णनमाि करून णतच्याकरवी ते 
राबणवण्यास त्याचंी तयारी असते अशा णनयमाचंा समुच्चय म्हिजे कायिा. कायद्याची पणरपक्व व्यवस्था 
राज्यससं्था म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या वैधाणनक पद्धतीची सामान्यतः उभारिी करीत असते, परंतु 
राज्यससं्थेखेरीज कायिा अब्स्तत्वात असूच शकत नाही असे अनुभवपूवन (a priori) णवधान आपल्याला 
करता येिार नाही. [पॅटन, ८३.] 
 

एक महववाची गोष्ट इथे नोंिवायला हवी, ती अशी की, शहिुधमाप्रमािेच इस्लाममध्येसुद्धा 
णवणधणसद्धान्तानुसार कायिा हा ईश्वर-णनर्समत आहे. त्याच्यापढेु मानवी गरजा, राजकीय उपयुक्तता, नागरी 
जीवनातील क्रमणवकासात्मक वाटचाल, मानवशास्त्राचे धडे आणि थेट मानवी न्यायाची कल्पनासुद्धा िुय्यम 
होत. सवनप्रथम िेवतेकडून आलेल्या आज्ञाचंा समुच्चय म्हिजे कायिा अशी कायद्याची अणभजात कल्पना 
आहे. ईश्वराच्या शद्बाच्या आधारावर मानवी बुद्धीने णनमाि केलेला (कायद्याचा) इमला उभारला गेला आहे. 
त्यामुळे मन् कूल (जे प्रकट झाले आहे असे) म्हिजे कुराि आणि सुन्ना आणि मअकूल (जे मानवी बदु्धीने 
रचले आहे असे) म्हिजे इज्मा आणि नकयास– या िोहोंवर नफकि आधाणरत आहे. अशाप्रकारेकायद्याचे 
उगमस्थान आहे आणि त्याचे अंणतम प्रयोजन या िोन णभन्न गोष्टी आहेत. आधुणनक युरोपीय कायद्यात 
लोकाचंी सावनभौम ईहा हे कायद्याचे उगमस्थान आहे आणि जीवनव्यापारातील सुव्यवस्थेच्या आधारे 
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समाजान्तगनत न्याय हे त्याचे उणद्दष्ट आहे; याउलट इस्लामध्ये (कायद्याचे) एकमेव उणद्दष्ट आहे ते असे की, 
ईश्वरी आिेशानुसार आचरि करून परमेश्वराचे ‘सामौप्य’ (कुबा) णमळविे. स्नाउक हुरग्रॉजच्या (snouck 
Hurgronje) शलिात हा ‘कतनव्याचंा णसद्धान्त’ आहे. कतनव्याचा आिेश आहे. काटेकोरपिे बोलायचे तर 
ईश्वराणवरुद्ध वापरता येतील असे हक्क यात नाहीत. सत्कमांणवना अल्लाची मान्यता णमळिे जरी शक्य नसले 
तरी मुक्तीसाठी ईश्वरी कृपा आवश्यक आहे. या णसद्धातंामुळे वरील भणूमकेला अणधकच पुष्टी णमळाली आहे.  
 

इस्लाममधील कायद्याच्या व्याख्याचंी तपासिी केल्यास हा मूलभतू फरक स्पष्ट होऊ शकेल. 
‘आत्म्याला असलेली त्याच्या हक् कांची व कतनव्याचंी जािीव म्हिजे कायिा’ या अबू हनीफा यानंी णिलेल्या 
व्याख्येचा भर नफकाह् च्या इस्लामी सकंल्पनेतील व्यणक्तणनष् घटकावर आणि सद सणद्ववकेबदु्धीच्या 
प्राथम्यावर आहे. माझीसद्सणद्ववकेबुद्धी ही अणंतम णनिनयकाणरिी आहे. अशारीतीने प्रत्येक कृतीच्या वळेी मी 
मलाच णवचाराव:े हे ‘सुंिर’ आहे की ‘कुरूप? हे ‘बरोबर’ आहे की ‘चूक’? असे णवचारू नये. इस्लामी 
पणरभाषा अथनपूिन असून ग्रीक संकल्पनाशंी संबंणधत असल्याचा णतला इणतहास आहे. या प्रश्नाचे उत्तर 
द्यायचे तर आपल्याला शरीअ शकवा नफकाह् च्या आज्ञा तपासाव्या लागतील शरीअ आणि नफकािा ही नाव े
मुब्स्लम णवणधज्ञानंी आपल्या णवणधपद्धतींस णिलेली आहेत. तपासिीअंती आपल्या असे लक्षात येईल की, 
कुरािातून शकवा सुन्नामधून णमळालेले वा अनुमाणनत केलेले, वा ज्याचं्याबद्दल णवद्वज्जनातं एकवाक्यता आहे 
असे एखाद्याचे हक्क वा कतनव्ये ह्ासंबधंीचे ज्ञान म्हिजे नफकाि शकवा इस्लामप्रणित णवणधशास्त्र अशी व्याख्या 
जवळपास सवनत्र केली जाते.  
 

स्नाउक हुरग्रॉजच्या, णफकह हा ‘कतनव्याचंा णसद्धातं आहे’ या उपणरणनर्सिष्ट णवधानाच्या 
स्पष्टीकरिाथन, इस्लाममधील ‘हक्क’ आणि ‘कतनव्ये’ यासंबंधी इथे एक गोष्ट नमूि करिे आवश्यक आहे. 
(इस्लाममध्ये) सवनसामान्यतः णिवािी शकवा फौजिारी हक्क नाहीत असा याचा अथन होतो काय?तर याचे 
उत्तर असे की इस्लामी णवणधशास्त्रात ‘हक् का’ं चे वगीकरि िोन प्रकारात केलेले आहे:ईश्वराचे हक्क 
(िुकूकुल-लाि) आणि मािसाचें हक्क (िुकूकुल-इबाि). इस्लामी संकल्पनेप्रमािे ईश्वराला हक्क आहेत पि 
कोितीच बधंने वा कतनव्ये नाहीत. तो जे कायिे घालून िेतो ते मािसाने सद सणद्ववकेपूवनक पाळलेच 
पाणहजे;पि मािसाच्या कृत्यामुंळे वा त्याने केलेल्या उपासनेमुळे प्रसन्न झालेच पाणहजे असे बधंन ईश्वरावर 
नाही. मुक् तीसाठी परमेश्वरी कृपा आवश्यक आहे आणि ती परमेश्वरी ईहेची स्वतंत्र कृती आहे, मािसाच्या 
सद वतननामुळे ईश्वराला झालेल्या सतंोषाशी णतचा संबधं नाही. ईश्वराचे हक्क हे मािसाच्या हक् कांपेक्षा अगिी 
वगेळे आहेत. मािसू जर ईश्वराच्या इच्छेनुसार वागत असेल तर त्याने बाधंवाशंी चागुंलपिाचे सौहािाचे 
आणि न्यायाचे वतनन केले पाणहजे. ‘जो लोकाचंी सवाणधक सेवा करतो तो’ ‘मािसामंध्ये सवोत्तम’ आणि 
पे्रणषत आहे. मािसामािसानंा आपापसात हक्क आणि कतनव्ये आहेत, पि ईश्वराच्या सिंभात मात्र मािसाला 
फक्त कतनव्येच आहेत, हक्क नाहीत.  
 

आपि वर पाणहल्याप्रमािे कायिा िोन ठळक प्रकारात णवभागलेला आहे –‘मुळे’ (उसूल) 
आणि‘शाखा’ (फुरू) [उसूलसाठी पहा, अलिुररहीम, मॉिम्मेडि ज्यनूरस्पू्रडन्स (मद्रास, १९११), एस्. पी. 
ॲब्घ्नडेस (Aghnides) मॉिम्मेडि नथअरीज् ऑफ फायिान्स (कोलंणबया १९१६). प्रास्ताणवक-णवशषेतः 
२४-९; आणि एस्. महमसानी, इन्रॉडक्शि टु नफलॉसफी ऑफ ज्यनूरस्पू्रडन्स इि िस्लाम (णब्रल, 
१९६१).] ‘मुळे’ ही आपल्या णवणधशास्त्रासारखी आहेत, कायद्याच्या कुराि सुन्ना (प्रणषताचे आचरि) इज्मा 
(अणभजात णवणधपंणडतामंधील एकवाक्यता) आणि नकयास (सादृश्य-अनुमान) या चार अणभजात 
उगमस्थानाचें ते शास्त्र आहे. पि इथे आपला अभ्यास थाबंत नाही. कारि या ठराणवक उगमस्थानाचं्याच 
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जोडीला (अ) सादृश्य-अनुमानाला फुटलेले फाटे (उिाहरिाथन, इस्स्तस्लाि, इस्स्तद लाल इस्स्तस िाब 
आनण इस्स्तिसाि); आणि (ब)कायद्याचे भौणतक आधार, उिाहरिाथन, रूढी, इतर णवणधपद्धतींचा प्रभाव, 
लोकमताचा रेटा, बिलती समाजब्स्थती आणि ‘काळाच्या अवस्था’ व गरजा. [ओ. एम्. एल् २१ मेिेल् ले, 
कलम –३९.] ‘शाखा–ं’ मध्ये िैनंणिन जीवनात-तद्वतच न्यायालयात लागू होिारे णवणशष्ट णनयम णनधाणरत 
केलेले आहेत.  
 

‘मुळे’ आणि ‘शाखा’ यात होिारे हे कायद्याचे वगीकरि समजून घेतल्यानंतर आता आपि णवणशष्ट 
शाखेकडे, म्हिजे आपल्या (णवषयाच्या) संिभात प्रस्तुत ठरिाऱ्या णवणशष्ट णनयमाकडे वा आजे्ञकडे (िुक्म) 
जाऊ. आणि इथे असे णिसते की नीती व धमन याचंी कायद्याच्या णवणधरूप आिेशामंध्ये (Positive dictates) 
इतकी सरणमसळ झाली आहे की त्यानंा वगेळे काढिे िुरापास्त आहे. मुब्स्लम कायिा ‘सवकंष’ आहे. या 
पृथ्वीतलावरची मािसाची प्रत्येक कृती तो णनयंणत्रत करतो; मुब्स्लम णवणधज्ञानंी केलेल्या काटेकोर व 
तकन दृष्ट्ट्या अचूक वगीकरिातून कोितीही मानवी कृती– मग ती णकतीही क्षदु्र व क्षुल् लक का असेना – 
सुटलेली नाही.  
 

मानवी कृतींचे वगीकरि पाच प्रकारात केले आहे: (१) अणनवायन (absolute) (फिु) कृती– ज्या 
करण्याची आज्ञा णनरपवाि आहे. उिा. णिवसातून पाच वळेा नमाज पढिे; (२) णशफारसवजा (मंिूब),पि 
सक् तीच्या नसलेल्या कृती उिा. खैरात (परोपकार बुद्धीने पैसा िेिे); (३) क्षम्य (मुबाि) कृती– इथे 
कायिा तटस्थ आहे. एखािी गोष्ट करायची तर करा शकवा करू नका, उिा. णवमानाने प्रवास करिे; (४) 
णनणषद्ध (मकू्रि) कृती– उिा. णवणशष्ट प्रकारचे मासे खािे; आणि शवेटी (५) पूिनतया णनणषद्ध (िराम) 
कृती, उिा. डुकराचे मास खािे. [हे अिकाम अल-्खम्स आहेत, एन्सायक्लोपीनडया ऑफ इस्लाम,खंड ४, ३२२;ओ. एम्. एल्. १५-
१६.] 
 

एखािा संघणटत समाज जी अनुसरील अशी आज्ञापालनाची मानके प्रस्थाणपत करिे आणि ती 
पाळली जातील याची िक्षता घेिे या गोष्टींशी आधुणनक कायद्याचंा सबंंध असतो, तो साल्मंडच्या 
णवश्लेषिात म्हटल्याप्रमािे, राज्यसते्तने अंमलात आिलेल्या आणि जनतेने मान्य केलेल्या तववाचंा समुच्चय 
असतो. इस्लाममध्ये तसे नाही: आज्ञापालन हे फक्तईश्वराचेच करायचे असते; राजा हा केवळ त्याची 
पडछाया आहे; खणलफा हा केवळ ईश्वराचा सेवक आहे. कायद्याचा पणहला मूळ आधार सद सणद्ववकेबदु्धी हा 
आहे. ‘बरोबर काय आणि चकू काय याची एकप्रकारची जािीव शकवा संविेना (मानरफा) म्हिजे कायिा’ 
अशी इलन खाल्िून आणि अबू हनीफा या िोघानंी व्याख्या केली आहे,हे लक्षात घेतले पाणहजे. म्हिनू 
कायद्याचे पालन व्हाव ेया हेतूने इस्लामी णवणधशास्त्राने िोन आधार णनमाि केले आहेत–प्राथणमक आधार 
आणि िुय्यम आधार. ईश्वराची कृपादृष्टी आपल्याकडे वळवण्याची मानवी सद सणद्ववकेबुद्धीची इच्छा हा 
प्राथणमक आधार; तर िुय्यम आधार समाजणनर्समत असतात. उिा. राजाच्या नावाने राज्यससं्थेने वैधाणनक 
आज्ञाचंी केलेली अंमलबजाविी.  
 

आधुणनक कायद्याच्या पणरभाषेत बोलायचे झाल्यास, इस्लामी कायद्याच्या रचनेत अणंतम आधार 
म्हिून ईश्वराचा प्रवशे मानवी सद्सणद्ववकेबदु्धीच्या द्वारा झाला आहे. त्यामुळेच धमन, नीती व कायिा 
इस्लामध्ये इतके परस्परात णमसळले आहेत की प्राचीन गं्रथकत्यांनी त्याचं्या मुख्य घटक-तववामंध्ये कधी 
फरक केलाच नाही. न्या. महमूि या महान मुब्स्लम णवणधज्ञाच्या पुडील शलिाचंा अथन आता आपल्या लक्षात 
येऊ शकेल: ‘हे लक्षात ठेवले पाणहजे की शहिु कायिा व मुब्स्लम कायिा हे धमाशी इतके णनगणडत झाले 
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आहेत की सहजासहजी ते त्याच्यापासून तोडता येिे शक्य नाही.’ [गोशवि ियाळ णव. इनायतुल् ला (१८८५) ७, 
अलाहाबाि ७७५ व ७८१.] शहिुधमन व इस्लाम अशासंारख्या काही धमांमध्ये असा णसद्धातं आहे की, अंणतमतः 
कायिा हा ईश्वराचा शलि आहे. कायिा ईश्वरणनर्समत आहे हा णसद्धातं कायद्याच्या भाषेत सागंायचे तर एक 
वैधाणनक ‘कल्पना’ आहे. अखेर जे केवळ एक वैधाणनक मानक आहे त्याच्यासाठी एक अत्यतं 
पणरिामकारक नैणतक आधार णनमाि करिे एवढाच णतचा मुख्य हेतु आहे. जुन्या राष्ट्राचं्या णठकािी जेव्हा 
पुरेशी णशस्त, आणि कायद्याला केवळ कायिा म्हिून पाळण्याची सामाणजक जािीव बािलेली नव्हती 
तेव्हा, कायिा णनमटूपिे पाळला जावा यासाठी, ईश्वरी कोपाच्या रूपाने भीतीचे आणि ईश्वरी कृपेच्या रूपाने 
आनंिाचे तत्व त्यानंा अंमलात आिले. मेन (Maine) यानेही हेच साणंगतले आहे. तो काहीसे भरमसाट 
णवधान करतो. ‘चीनपासून पेरूपयंत इणतहासाला ज्ञात असलेली अशी एकही णवणधपद्धती नाही की जी प्रथम 
णनिशननास आली त्यावळेी धार्समक णवधींच्या आणि कमनकाडंाच्या जंजाळात अडकलेली नव्हती.’ [अली लॉ ॲन्ड 
कस्टम, ५.] अशीणरयन लोकाचं्या कायद्याणवषयी व हम्मुराबीच्या आज्ञाणंवषयी जी संशोधने अलीकडे झाली 
आहेत त्यावरून या णवधानातील खोटेपिा उघड होत असला तरी मनुस्मृणत, णहब्र ू पेंटॅट्य  क 
(Pentateuch),रोमनाचंी ‘टेल्व टेबल्स’ आणि इस्लामी कायिा याचं्या संिभात मात्र ते बऱ्याच अंशी खरे 
आहे. [पॅटन, ४३-४४.] 
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॥२॥ 
 

व्यापक अथाने धमन म्हिजे मानव आणि अदृश्य अ-मानवी ‘तवव’ याचं्यातील संबधं असे म्हिता 
येईल. [ए. सी. बॉक् वटे (Bouquet), कंपऑनरनटव नरनलिि (पेणलकन णसरीज; णतसरी आवृत्ती), १५-१७. 
या गं्रथातील इस्लामवरचे प्रकरि मजेिार आहे, पि मला त्या लेखकाची मते मात्र मान्य नाहीत. णिस्ती 
पाद्र्याला इस्लाम कळिे शकवा अझहरच्या शखेला सेंट जॉनच्या संिेशाचा अन्वयाथन सागंता येिे सोपे 
नाही.] आधुणनक जगात काही अंणतम प्रश्नासंंबधंी सामान्यतः तीन प्रकारचे दृणष्टकोि णिसून येतात: (अ) 
एक िेव शकवा अनेक िेव आहेत (आब्स्तक्य); (ब) िेव नाही शकवा नाहीत (नाब्स्तक्य); (क) िेव 
आहे/आहेत की नाही/नाहीत हे आम्हाला ठाऊक नाही (अजे्ञयवाि). जगातील महान धमन हे णशकवतात 
की ईश्वर आहे, शकवा अनेक िुय्यम िेवतामंध्ये एक परमेश्वर आहे; तववज्ञानाणवषयक स्वतंत्र शचतन करिारे 
प्रसंगी अशा णनिनयाप्रत येतात की ईश्वर आहे की नाही या प्रश्नाचा णनिनय लाविे महववाचे नाही – ते 
अजे्ञयवािी होत; आणि जे जडवािी आहेत त्याचें असे ठाम मत आहे की ईश्वर अब्स्तत्वात नाही आणि णवश्व 
हे ईश्वररणहत आहे असा ठाम णवश्वास बाळगनूच आपि वागले पाणहजे. या टोकाचं्या िरम्यान श्रद्धा, अश्रद्धा 
व न-श्रद्धा याचें असंख्य प्रकार आहेत; पि एकेश्वरवािाच्या णवशुद्ध प्रकाराची णशकविकू िेिाऱ्या इस्लामचा 
णवचार आपि करीत असल्यामुळे िेकातनने केलेली धमाची व्याख्याउपयुक्त ठरते. तो असे म्हितो की, 
धमाची शास्त्रीय व्याख्या पुढील पाच णवधानामंध्ये सकें्षपाने माडंता येऊ शकेल: 
 

१. एक सवनश्रेष् न्यमेूि आहे. त्याचे पढुील अकरा गुिणवशषे आहेत: तो पणवत्र, स्वयंणसद्ध, 
आणिकारि, सवन वस्तंूमधील उजा व हेतू, णचरंतन, सत् , न्यायी, सुज्ञ, अनंत, 
सवनशणक्तमान् आणि स्वतंत्र आहे; 
 
२. या परमेश्वराची उपासना करिे हे मािसाचे कतनव्य आहे; 
 
३. सिाचार आणि भणक्तभाव हे या उपासनेचे घटक होत; 
 
४. या न्यमेूिणवरुद्ध केलेल्या पापाचा पिाताप व पणरहार झालाच पाणहजे; 
 
५. हे जग नैणतक तववानंी णनयंणत्रत झाले आहे; म्हिजे असे की मािसाला त्याच्या कृत्याचें 
बक्षीस भावी आयुष्ट्यात णमळते; [बॉक् वटे (Bouquest), २१-२. वसे्टरमाकन  
(Westernmarck) ने पुढील व्याख्या णिली आहे (मॉरल आयनडयाज्-खंड िुसरा, 
५८४):‘मािूस स्वतःला ज्याच्यावर अवलंणबलेला मानतो व ज्याच्या इच्छेला तो 
उपासनापूवनक आवाहन करतो त्या अलौणकक शक्तीवर श्रद्धा आणि णतच्याबद्दल पूज्यभाव. 
‘ही व्याख्या डायमंडने मान्यतापूवनक उद् धृत केली आहे. इव्िॉल्यशूि ऑफ लॉ ॲन्ड 
ऑडुर,८१.] 

 
इस्लामच्या सारतववाचंी याहून अणधक चागंली व्याख्या णिली जाऊ शकत नाही; फक्त काही 

उपासनाणवधी, वैधाणनक तवव ेआणि श्रदे्धच्या काही बाजंूबाबत इस्लामी श्रद्धा आपला वगेळा मागन अनुसरते. 
[धमावरील साणहत्य इतके प्रचंड आहे की त्याचा सिंभन िेण्याचा येथे प्रयत्नच केलेला नाही. तरीपि प्रस्तुत लेखक रॅफेल कस्टनन (Rafael 
Karsten) णलणखत ि ऑनरनिन्स ऑफ नरनलिि (लंडन, १९३५) या पुस्तकाचा सिंभन िेऊ इब्च्छतो. त्यात टेलरकृत धमाच्या, ‘आध्याब्त्मक 
शक् तींवरील णवश्वास’ या व्याख्येची चचा केली आहे आणि जडप्रािवािाशी व णवश्वासाच्या अन्य प्रकाराशंी धमाचे असलेले सबंंध िाखवनू णिले 
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आहेत. आणिम धमन व श्रद्धा याचंा पणरपूिन उहापोह कस्टनन करतो. डायमडंच्या इव्िॉल्यूशि ऑफ लॉ ॲन्ड ऑडुर (लंडन, १९५१) या अलीकडच्या 
गं्रथात ‘धमन’ या णवषयावर एक प्रकरि आहे. ८१-७.] सवन सेणमणटक एकेश्वरी धमाप्रमािेच इस्लामनेही सवनशणक्तमान्, 
सवनज्ञ, न्यायी, एका आणि एकमात्र ईश्वरावर णवलक्षि भर णिला आहे. डॉ. बायक (Baeck) – ने जे यहुिी 
धमाबद्दल म्हटले आहे ते इस्लामबद्दलही खरे आहे: 
 

‘अणतसणंक्षप्त स्वरूपात (यहुिी धमन म्हिजे) एकम् ची कल्पना व आव्हान आहे. ही आव्हान िेिारी 
कल्पना प्रथम एक वस्तू आहे, अशी एक वस्तू जी आवश्यक आहे, णजच्यासंबधी आज्ञा णिली गेली आहे, जी 
योग्य (Right) आणि सत् (Good) आहे. िुसरे आणि मुख्य असे की ज्या एकमात्राने या एकमेव गोष्टीला 
घोणषत केले आहे आणि मािसाकडून णतची अपेक्षा बाळगली आहे अशा त्या एकमात्रईश्वराणशवाय अन्य 
कोिीही नाही. आणि शवेटी मानवमात्राचेऐक्य व साकल्य हाच त्याचा अथन आहे. म्हिजे असे की याच 
एकमेव गोष्टीद्वारे मानवाने एका आणि त्याच एका ईश्वराची अतंःकरिपूवनक व आत्मसमपनि भावाने सेवा 
करावी. मोझेस–(मुसा)– पासूनच्या सगळ्या पे्रणषतानंी जे आजपयंत णशकवले, ज्या ज्या मागांनी धमाचे 
नवनव ेअवतार झाले आणि ज्या मागांनी तो आणवष्ट्कृत झाला ते णकतीही णभन्न असले तरी सत्य एकच आहे 
आणि ते म्हिजे एक परमेश्वर. [बॉक् वटे, पूवोक्त, २१२.] 
 

यहुिी धमाचा भरन्याय आणि योग्य (Right) वर; णिस्ती धमाचा पे्रम आणि परोपकार ह्ावर; 
इस्लामचा भ्रातृभाव आणि शातंता याचं्यावर. परंतु तपशीलाची काटेकोरपिे णचणकत्सा करण्याच्या भरात या 
तीन धमनश्रद्धामंधील ठळक व मूलभतू साधम्यंस्थलाकंडे िुलनक्ष होता कामा नये. उिा. आत्म्याचे हे उिात्त 
तळमळीचे बोल ऐका: 
 

(हे पैगंबरा!) तंू (तरी ही) प्राथनना कर की, हे परमेश्वरा, (साऱ्या) राज्याचे मालका! तूच 
ज्याला इब्च्छतोस त्याला राज्य िेतोस; आणि तंूच ज्याच्यापासून इब्च्छतोस त्याच्यापासून 
राज्य काढून घेतोस आणि तूच ज्याला इब्च्छतोस त्याला इज्जत-अब्र ूिेतोस, व तूच ज्याला 
इब्च्छतोस त्याला नमवतोस. (हरतऱ्हेचें णहत व) कल्याि तुझ्याच हातीं आहे. णनःसंशय तू 
सवनशणक्तमान आहेस.  

 
तूच (उन्हाळ्यातं) रात्रीस (घटवनू) णिवसात सामील करतोस व तंूच (शहवाळ्यातं) 
णिवसास घटवनू रात्रीत सामील करतोस; आणि तंूच णनर्सजवातूंन सजीव व तंूच सजीवांतून 
णनजीव काढतोस, व तंूच ज्याला इब्च्छतोस त्याला बसुेमार िेतोस.  

 
(कुराि ३, २६-२७) 

 
(लोकानंो! तो णिवसदृष्टीपुढें ठेवा कीं) ज्या णिवशी िरेकजि, जें काहंी बरेंपि (जगातं) 
तो करून गेला असेल तें परमेश्वरासमीप हजर पावले; व (ह्ाचप्रमािे) जें काहंी 
वाईटपिा करून गेला तेंही (तो हजर पावले.) तो अशी हावं घालील कीं त्या णिवसाच्या 
व आपल्या िरम्यान लाबंलचक अवणध असता तर (बरें होतें!) आणि परमेश्वर तुम्हासं 
आपल्या (जाज्वल्यत्वा)–कडून णभवणवतो. . .  
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(हे पैगबंरा! या लोकासं) सागंून िे कीं जर तुम्हीं परमेश्वराशंीं प्रीणत ठेणवता तर तुम्ही माझें 
अनुकरि करा; म्हिजे परमेश्वरही तुम्हाशंीं प्रीणत ठेवील व तुम्हासं तुमचे अपराध क्षमा 
करील आणि परमेश्वर क्षमाशील व ियाळू होय.  

(कुराि ३, ३०-३१) 
 

परमेश्वर कोिाणह मनुष्ट्यावर, (णजतका बोजा उचलण्याची) त्याची ताकि असेल णततकाच 
मात्र बोजा टाकतो. त्यानेंजीं (चागंलीं कामें) केलीं तीं त्याचीं त्यालाच; व त्यानें जीं (वाईट 
कामें) कोलीं तींही त्याचीं त्याच्याच पुढें (येतील).  

 
हे आमच्या पालनकत्या! जर आम्हीं भलूुन जाऊं अगर चुकून जाऊं, तर (त्याबद्दल) तंू 
आम्हाला धरंू नकोस. . . . . . आणि हे आमच्या पालनकत्या! ज्या (च्या उचलण्या)– ची 
आम्हाला ताकि नाहीं असें ओझें आम्हापाशी उचलवू ंनकोस. आणि तंू आमची पापें पुसून 
टाक व आम (-च्या अपराधा)–ची क्षमा कर व आमच्यावर ियादृष्टी असू िे. तंूच आमचा 
(पुरस्कतां व) मििगार आहेस. तर जे लोक नाब्स्तक आहेत त्याचं्याणवरुद्ध तंू आम्हासं 
साह् कर.  

 
(कुराि २, २८६) 

 
मुब्स्लमाचं्या धमनश्रदे्धचे सार ह्ा सूत्रवचनात व्यक्त झाले आहे: 

 
(अ) ईश्वर एकच आहे, आणि (ब) मुहम्मि त्याचा पे्रणषत आहे. कुराि हा ईश्वराचा शलि आहे, आणि 

त्यामुळे ते प्रत्यक्ष प्रकटीकरि आहे; पे्रणषताचें आचरि (सुन्ना) हे अप्रत्यक्ष प्रकटीकरि आहे, आणि म्हिून 
ते अभ्यासपात्र व अनुसरिीय आहे परमेश्वरी अनुग्रहावाचून जी अज्ञातच राणहली असती अशा यो िोन 
उगमस्थाना ं(मंकूल)– मधूनच मानवी बुद्धीने कायिा आणि धमनशासे्त्र (मअकूल) याचंा डोलारा उभा आहे; 
जेव्हा नवी पणरब्स्थती णनमाि होते तेव्हा जुनी तवव ेनव्या पणरब्स्थतीला लागू होत नाहीत की काय? असा 
प्रश्न मािूस णवचारतो. या प्रणक्रयेत प्रसंगी णवणधज्ञामंध्ये एकवाक्यता होते, कधी ती होत नाही (इज्मा, 
नकयास) पि काहीही झाले तरी सतत णवकास होतच असतो, आणि नव्या मागण्यानंा नवी उत्तरे हवीच 
असतात. ‘बिलत्या काळानुसार कायद्याचा अथन बिलला जातो, हे सवनसामान्य झालेले सत्य आहे. 
’(मेजेल् ले, कलम–३९) कायिा आणि धमन याचें उगमस्थान एकच असल्यामुळे त्याचें मीलनही संपूिन 
असते;परंतु इणतहासाचे धडे, समाजाच्या बिलत्या ब्स्थती, सभ्यतेचा णनत्य पणरवतननशील आकृणतबधं आणि 
आधुणनक जगातील आर्सथक संरचनेची क्रमणवकासात्मक प्रणक्रया– या गोष्टी शरीआने पुरेशा प्रमािात 
लक्षात घेतल्या नाहीत त्यामुळे पणरिाम असा झाला आहे की, एकंिरीत इस्लामी कायिा जगाच्या बऱ्याच 
भागामंध्ये मागासलेला आणि अणवकणसत राणहला आहे. [या प्रश् नावर पुढील सिंभन पाहता येतील: जोसेफ शाख्ट (Schacht) 
इस्लाणमक लॉ, ‘एन्सायक्लोपीनडया ऑफ सोशल लॉज्,खंड ८, ३४४-४९; जी. ई. व्हॉन ग्रूनेबाउम (Grunebaum). नमनडएव्िल इस्लाम, 
(णशकागो, १९४७), एच्. ए. आर, णगब, मॉडिु रऑडस इन् इस्लाम (णशकागो, १९४७); आणि ओ. एम्. एल्. (२री आवृत्ती, पुनमुनणद्रत: ऑक्स्फडन, 
१९६०) या माझ्या गं्रथाची प्रस्तावना.] 
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॥ ३॥ 
 
अ) पे्रनषताचा धमोपिेश 
 

इस्लाममध्ये कायिा आणि धमन ही एकरूप झाली आहेत हे इस्लामचे काही प्राचीन साणहत्य तपासून 
िाखवता येईल. त्यासाठी काही साधनलेखाचें णवश्लेषि करण्याचे इथे योणजले आहे: (१)पे्रणषताचा अणंतम 
धमोपिेश (२) उमरने काजीला केलेल्या सूचना, आणि (३) अलीचा वणसयतनामा म्हिून काजी नूमानच्या 
‘ि आईमुल् इस्लाम’ मध्ये समाणवष्ट असलेले, सापेक्षतः अज्ञात असे, इस्लामचे णशयापंथीय सूत्रीकरि. 
(नूमान मृ. कायरो, ३६३/९७४) 
 

अंणतम धमापिेशा (Last Surmon) – पासून प्रारंभ करिे सोयीचे ठरेल; त्याची बरीच भाषातंरे 
झाली आहेत आणि त्यात इस्लामच्या प्रारंणभक अवस्थेतील तववाचें थोडक्यात णनरूपि आलेले आहे. [आज 
उपललध असलेली सवात अणधकृत सणंहता, इलन णहशामकृत, सीरा, सपंा. बएुस्टेनफेल्ड (Wuestefeld), (गशटगेन [Goettingen]१९५८-५९). 
९६८-६९ही आहे; त्याणशवाय कैरो आवतृ्तीही पहा. सपंा. मुहणयिीन अलिुलहमीि, भाग पाचवा, २७५-६. अनेक ििीसाचं्या सणंहतामध्ये नंतरच्या 
मुख्य सणंहतेत झालेले प्रक्षेप आढळतात. आणि त्याचंी प्रणतशबबे भाषातंरामंध्येही पडलेली आहेत. उिा. म्यूर (Muir) लाइफ ऑफ मोिम्मि (चौथी 
आवृत्ती, १९२३). ४७२-७४; आणि अमीर अली, स्स्पनरट ऑफ इस्लाम,११३-१४. पुढील सिंभनही िेता येतील: हयकल पाशा, ियात मुिम्मि (चौथी 
आवृत्ती, कैरो). ४८९-९१; सुलेमान नद् वी, सीरतुन्-िबी (आझमगढ, १९२४) खंड िुसरा, ११८-३२; काजी मुहम्मि सुलेमान, रिमतुल नलल-
ऑलमीि (लाहोर, अणिनाणंकत), ३१९-तिनंतरची पृषे्; आणि लेवी (Levy) सोनशऑलॉिी ऑफ इस्लाम,खंड पणहला, ८७.   

 
‘अखेरच्या याते्रतील धमोपिेश’ (निज् ितुल-विा शकवा निज् ितुल-बलाग) या गं्रथाचा संिभन 

इतका नेहमी िेण्यात येतो की याबद्दलचे सगळे संिभन िेिे अनावश्यक, आणि खरे तर अशक्यच आहे. इलन 
णहशामच्या संणहतेचे अरबी भाषेच्या वैणशष्ट्ट्यपूिन लकबींच्या चौकटी साभंाळून जेवढे शक्य होईल तेवढे 
प्रामाणिक आणि शलिशः भाषातंर िेण्याचा प्रयत्न मी यापुढील काही पृष्ामंधून करिार आहे.] या प्रसंगाचे 
प्रशसंनीय विनन अमीर अलीने केले आहे: अरबस्तानातल्या झुंडीच्या झुंडी जेव्हा त्याच्या धमात प्रवशे 
घेण्यासाठी येऊ लागल्या तेव्हा पे्रणषताला वाटले की, आपले कायन संपले आहे, आणि आपला अतं 
आताजवळ आला आहे असे वाटून मक् केची एक अखेरची (णनरोपाची) यात्रा करण्याचा त्याने णनश् चय 
केला. णिस्तोत्तर इ. स. ६३२ च्या २३ फेबु्रवारी रोजी (२५ जुलकजा ं णहजरी शके १०) मणिना सोडून 
मुसलमानाचं्या प्रचंड समुिायाबरोबर पे्रणषत णनघाला. मक् केला पोचल्यावर हजचे सवन णवधी पूिन करण्यापूवी 
जमलेल्या गिीसमोर जबल अल -अरफातच्या णशखरावरून त्याने अशा शलिात वक्तव्य केले (८ जुल–
णहज्जा/७ माचन) की सवन मुसलमानाचं्या अंतःकरिात ते कायम णननाित राहील. [अमीर अली, स्स्पनरट 
ऑफ इस्लाम (लंडन, १९२२), ११३.] 
 

म्यूर आणि अमीर अली यानंी णिलेली भाषातंरे स्वैर असून त्यात बाहेरचे अंश समाणवष्ट झालेले 
असल्यामुळे इलन णहशामच्या संणहतेचे माझे स्वतःचे भाषातंर िेण्याचा माझा इरािा आहे. संिभाच्या 
सोयीसाठी मी णतच्या पणरच्छेिानंा क्रमाकंही िेत आहे: 
 

१. हे लोकानंो, माझे शद्ब लक्ष िेऊन ऐका; कारि या वषानंतर मी तुम्हाला पुन्हा या जागी 
कधी भेटेन की नाही मला ठाऊक नाही.  
 
२. हे लोकानंो, तुमची जीणवते व णवत्त (कयामतच्या णिवशी) तुम्ही आपल्या 
पालनकत्यासमोर उभे राहाल तोपयंत पणवत्र आणि अबाध्य आहे. आजचा हा णिवस आणि 
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हे वषनसुद्धा पणवत्र आणि अबाध्य आहे. आणि, णनःसंशय, तुम्ही आपल्या पालककत्यासमोर 
उभे राहाल. तो तुम्हाला तुमच्या कृत्याबंद्दल जाब णवचारील.  
 
३. आणि णनःसंशय मी तुम्हाला हा संिेश णिलेला आहे. म्हिून ज्या कुिाजवळ एखािी 
गोष्ट सुरणक्षत ठेवण्यासाठी सोपवलेली असेल त्याने ती त्याच्यावर णवश्वास ठेविाऱ्याला 
परत करावी.  
 
४. व्याजाने कजन िेिे सवनतोपरी बेकायिेशीर (शद्बशः- रद्द) घोणषत करण्यात येत आहे; 
तरीही मुद्दल णमळवण्याचा तुम्हाला हक्क आहे. कोिावरहीअन्याय करू नका; आणि 
तुमच्यावर कोिताच अन्याय केला जािार नाही. ईश्वराने अशी आज्ञा केली आहे की, 
व्याजी कजे असिार नाहीत आणि णनःसंशय अलबास णबन-अलि-अल -मुत्तणलब याला 
िेण्यात यायचे व्याज संपूिनपिे रद्द करण्यात येत आहे.  
 
५. आणि, णनःसंशय, रक्ताचा बिला घेण्याची इस्लामपूवनकाळातील [शलिशः ‘िानिनलयचे 
णिवस’चा अथन वन्यावस्थेचा कालखंड असा होतो. बहुतेक वळेा अज्ञानाचे णिवस असे 
त्याचे चुकीचे भाषातंर केले जाते. आर. ए. णनकील्सन, नलटररी निस्री ऑफ अरब्ि, ३०, 
उद् धृत: इग्नाज गोल्डणझहर (Janaz Goldziher).] प्रथा यापढेु मना केली आहे आणि 
इलन रबीय णबन अल  हाणरस णबन अलि अल  मुत्तणलब याचेरक्तवैर [इथे इलन णहशामने 
पे्रणषताच्या वक्तव्याचा भाग नसलेली एक स्पष्टीकरिात्मक नोंि जोडली आहे. ‘बनू 
लेसच्या टोळीत त्याचे पालनपोषि झाले होते पि हुजैलने त्याचा खून केला होता.’] हे मी 
बेकायिेशीर ठरवलेले पणहले असे युद्ध आहे. त्याचं्यापासूनच मी इस्लामपूवनकाळातील 
रक्त-वैर (रद्द करण्यास) प्रारंभ करतो. 
  
६. या तुमच्या भमूीत इःतपर आपली पूजा होिे अशक्य णिसल्यामुळे सैतान णनराश झाला 
आहे. तुमच्या हातून क्षुल् लक चुका झाल्या तरी, तुम्ही त्याच्या आज्ञा इतर सवन बाबतीत 
जरी पाळल्या तरी, तो अणतसंतुष्ट होईल म्हिनू आपल्या श्रदे्धची नीट काळजी घ्या.  
 

यानंतर पे्रणषताने कालणनिनयाबद्दल आणि अणधक मासाच्या वषाबद्दल झालेल्या चकुासंबंंधीवक्तव्य 
केले (पाहा, कुराि, ईणजप्तची सरकारी आवृत्ती, ९, ३६- ७). तो पुढे म्हिाला: 

 
७. हे लोकानंो, तुम्हाला तुमच्या णस्त्रयावंर म्हिजे बायकावंर हक्क आहेत; आणि त्यानंाही 
तुमच्यावर अन्योन्याश्रयी हक्क आहेत. तुम्हाला त्याचं्याणवरुद्ध असा हक्क आहे की, तुम्हाला 
न आवडिाऱ्या (पुरुषा) -शी संबंध ठेवनू त्यानंा तुमच्याशी अप्रामाणिक होता येिार नाही 
शकवा राजरोस िुराचार करता येिार नाहीत. [कुराि ६५, १.] पि त्या जर पापाचरि करू 
लागल्या तर त्यानंा शयनागारात बंणिस्त ठेवण्याची आणि त्यानंा माफक प्रमािात चोप 
िेण्याची परवानगी तुम्हाला ईश्वराने णिली आहे. [कुराि ४, ३४.] आणि जर त्यानंा पश् चाताप 
झाला तर त्यानंा ियाळूपिे अन्न आणि वस्त्रप्रावरिे द्या.  
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८. णस्त्रयाशंी सभ्यपिे वागा, कारि णनःसंशय त्या तुमच्या तालयात आहेत;त्याचं्याजवळ 
स्वतःचे असे काहीच नसते. ईश्वराला णिलेल्या हमीवरच तुम्ही त्यानंा स्वीकारलेले असते, 
आणि ईश्वराच्या स्पष्ट आजे्ञबरहुकूम त्याचं्या शरीरानंा तुम्ही स्वतःपुरते कायिेशीर केले 
आहे.  
 
९. म्हिून, माझे शद्ब समजून घ्या. हे लोकानंो, कारि णनःसंशय, मी (हा संिेश) णिलेला 
आहे आणि अशी एक स्पष्ट गोष्ट [शकवा ‘णवणशष्ट आज्ञा.’ इंग्रजीत (Clear thing) हा अथन नेमक्या शलिात व्यक्त 

करिे अवघड आहे.] उिा. ईश्वराचा गं्रथ आणि पे्रणषताचे आचरि, – मी तुमच्या हवाली करून 
जात आहे. तुम्ही जर त्यानंा दृढ धरून राणहलात तर तुम्ही कधीच पथभ्रष्ट होिार नाही.  
 
१०. हे लोकानंो, माझे शद्ब लक्ष िेऊन ऐका व ते समजून घ्या. णनःसंशय, हे समजा की, 
प्रत्येक मुसलमान हा िुसऱ्या प्रत्येक मुसलमानाचा भाऊ आहे आणि मुब्स्लम (समाज) हा 
एक भ्रातृसंघ आहे. [कुराि ४९, १० या णठकािी मुनमि असा शलि आहे. मुब्स्लम असा नाही.] आपल्या 
भावाच्या मालकीची असलेली कोितीही गोष्ट जोपयंत मोकळ्या मनाने व सद भावनेने 
णिली जात नाही तोपयंत मािसासाठी ती कायिेशीर ठरत नाही. म्हिून आपल्या 
स्वतःशीच तुम्ही गैरवतनन करू नका.  
 
११. आणि पे्रणषत म्हिाला: हे परमेश्वरा, मी (तुझा संिेश) णिला आहे काय?आणि मला 
(इलन णहशाणमला) असे सागंण्यात आले की, लोक (तेव्हा) म्हिाले, होय रे परमेश्वरा, 
आणि पे्रणषत म्हिाला: हे परमेश्वरा, तू साक्षी आहेस. धमोपिेशाच्या सणंहतेनंतर पे्रणषताची 
अन्य काही वचने इलन णहशामने णनिेणशली आहेत. त्यापकैी िोहोंचा अंतभाव कायद्याच्या 
समुच् चयात करण्यात आला आहे. (१) मृत्यूपत्रान्वये वारसासाठी काही ठेविे बेकायिेशीर 
आहे; [ओ. एम्. एल्. ३१०; इस्माइली लॉ ऑफ नवल्स,२६, पणरच्छेि णतसरा.] आणि (२) शय्येला मलू आणि 
व्यणभचारी पुरुषाला िगड, म्हिजे असे की व्यणभचारी परुुष आपल्या अनैणतकेच्या फळावर 
(म्हिजे अनैणतक संबधंापासून जन्मलेल्या अपत्यावर) हक्क सागंू शकिार नाही, शकवा 
अनौरस पतु्र आपल्या मानीव (Putative) बापाचा कायिेशीर मुलगा म्हिून हक्क सागं ू
शकिार नाही.  

 
आता आपि या िस्तऐवजाचीछाननी करून त्यात समाणवष्ट असलेल्या भागाचंी णचणकत्सा करू या. 

यातील िुसरा पणरच्छेि वैधाणनक आणि धार्समकही आहे. त्यात जीणवत आणि णवत्त यानंा पणवत्र ठरवले गेले 
आहे, आणि यहुिी व णिस्ती धमाप्रमािेच णनिनयाच्या णिवसाचा णसद्धातं पुरस्काणरला आहे. णतसरा पणरच्छेि 
हा वैधाणनकपेक्षा नैणतक आहे. पि तो प्रन्यासाचं्या पणवत्र स्वरूपावर भर िेतो. चौथा पणरच्छेि व्याजाने कजन 
िेण्यास बंिी घालण्याणवषयीचा सवनपणरणचत असा आहे. व्याजी कजाला तो मनाई करतो, त्या हद्दीपयंत तो 
वैधाणनक आहे, पि हा णनयम लगेच अंमलात आिनू खुद्द आपले काका अलबास यानंा प्राप्त झालेले हक्क रद्द 
ठरवण्याचे पे्रणषताचे कृत्य धाडसाचे आणि न्यायाचे ठरते. पाचवा पणरच्छेि हा नैणतकतेची छटा असलेला 
कायिा आहे. त्यान्वये सूडभावना (–वृत्ती) नष्ट करण्यात आली होती. सहाव्या पणरच्छेिात णनखळ 
धमनशास्त्रीय कल्पना असून सवन दृष्ट्प्रवृत्तींचा जनक जो सैतान त्याच्या अपायकारक प्रभावावर त्यात भर 
णिलेला आहे. सातवा आणि आठवा पणरच्छेि नैणतक व सामाणजक के्षत्रानंा एकजीव करिारे महववाचे 
वैधाणनक णनयम आहेत. पणहल्यानुसार णस्त्रयानंा णशक्षा करण्याचा अणधकार पुरुषानंा णमळतो तर िुसरा त्यानंा 
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कृपावतं होण्याचा सल् ला िेतो. णवसाव्या शतकातील कोितेहीं न्यायालय अशी शारीणरक िंडाद्वारे सुधारिा 
घडवनू आिण्याच्या उपायाचे समथननकरिार नाही.  
 

पालनकत्याचा आिेश लोकापंयंत पोचवण्याचे कतनव्य पे्रणषताने पूिन केल्याचे नववा पणरच्छेि जाहीर 
करतो. परमेश्वराचा शद्ब आणि पे्रणषताचे उिाहरि (आचरि) हे जे कायद्याचे िोन उगम आहेत त्याचं्या 
पाठीशी बंधनकारतेचे (सामथ्यन) अणधष्ान उभे करिारे प्राचीनतम व सवात अणधकृत णनयम त्यात आहेत. 
मुसलमानामंधील मातृभाव या इस्लामच्या लोकणप्रय णसद्धातंाचे णनरूपि िहाव्या पणरच्छेिात आहे. या 
लोकोत्तर िस्तऐवजाचे ज्याला ‘शाणबती कलम’ (Verification Clause) असे म्हिता येईल ते अकराव्या 
पणरच्छेिात आहे. आपि केलेल्या गोष्टींसाठी पे्रणषत पालनकत्याला साक्षी राहण्यास सागंतो. त्याच्या 
कायाची ही सागंता आहे. उरलेले िोन णनयम हे स्पष्टपिे णवणधणनयम आहेत.  
 

एक कुराि वगळता अखेरच्या धमोपिेशाइतका िुसरा कोिताच गं्रथ मुसलमानाचं्या दृष्टीने पूज्य 
नाही. णगणरणशखरावरील धमोपिेशाशी (Sermon on the Mount) त्याची तुलना केली जाते. आणि 
इस्लामी णशकविकुीचा प्राि असलेल्या या धमोपिेशात कायिा आणि धमन परस्परात पूिनपिे णमसळले 
आहेत.  
 
ब) उमरि कािीला निलेल्या सूचिा 
 

ज्याच्याकडे लक्ष वधेले जाते असा िुसरा िस्तऐवज म्हिजे थोर उमर णबन अल  रक् ताब, 
इस्लामचा िुसरा खणलफा, याने अबू मुसा अल  अशरी जेव्हा काजी (न्यायाधीश) म्हिनू णनयुक्त झाला तेव्हा 
त्याला णलणहले असल्याचे ज्याच्याबद्दल साणंगतले जाते ते पत्र. त्या पत्राची जी संणहता आपल्यापयंत आली 
आहे णतच्या अवस्थेवरून ते पत्र णनिोष ििीस इतकेच अणधकृत असाव ेअसे णिसते. १९१० सालाइतक्या 
पूवी मागोणलऑथने (Margoliouth) या िस्तऐवजाचे, त्याला भाषातंर व टीपा जोडून संपािन केले हे 
णवणध-अभ्यासकाचें नणशबच म्हिाव ेलागेल. त्यामुळे मी इथे मागोणलऑथचेच इंग्रजी भाषातंर आधी िेईन 
आणि पुढे भाष्ट्यवजा णटपिे करीन. मागोणलऑथच्या मूळ भाषातंरात नसलेली अशी पणरच्छेिात्मक माडंिी 
संिभाच्या सोयीसाठी केलेली आहे. [डी. एस्. मागोणलऑथ, ‘उमर’स इंस्रक्शन्स टु ि कािी’जे. आर. ए. एस्. फॉर १९१०, ३०७, 
३११-१२. या सूचना कायिेणवषयक व अन्यही साणहत्यात वारंवार उद् धृत केल्या जातात. उिाहरिाथन पहा: तयबजी, मुिाम्मडि लॉ (णतसरी 
आवृत्ती), ८३-४; हय कल पाशा, अल-फारूक उमर (कैरो, णहजरी शके १३६४) खंड िुसरा, २२५-२७; णशलली नूमानी, अल्-फारूक (णिल् ली, 
१९१३) खंड िुसरा, ४१;  प्रस्तुत लेखकाचे ‘लॉ ॲन्ड कल्चर इन् इस्लाम’ (१९४३) इस्लानमक कल्चर, ४२२, ४२६-७;ओ. एम्. एल्. २७८-७९.] 
 
उमरच्या सूचिा: 
 

१. कुरािाच्या णनःसंणिग्ध आज्ञा वा अनुसरिीय सुन्ना (अंमलात आििे हे) 
न्यायाधीशपिाचे कायन आहे. जेव्हा तुमच्यासमोर मुदे्द (पक्ष-प्रणतपक्ष) माडंले जातील तेव्हा 
तुम्ही हे लक्षात असू द्या, कारि आधारावंाचून केलेले प्रणवधान (Plea) णनरथनक आहे.  

 
२. तुमच्या न्यायालयात आणि तुमच्या नजरेत सवन मुसलमानानंा समान लेखा; म्हिजे मग 
तुम्ही (त्याचं्या बाजूने) पक्षपाती व्हाव े अशी अपेक्षा वणरष् स्थानावरील व्यक्ती करिार 
नाहीत शकवा गरीब लोक तुमच्याकडून न्याय णमळण्याबाबत णनराश होिार नाहीत.  
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३. हक्क सागंिाऱ्याने (वािीने शकवा िाविेाराने) पुरावा सािर केलाच पाणहजे; बचाव 
पक्षाकडून (प्रणतवािी) शपथ घेववावी.  

 
४. कोित्याही कायद्याचा भगं होत नसल्यास मुसलमानामंध्ये तडजोड करू णिली जावी.  
५. तुम्ही जर एखािा णनिनय णिला असला आणि फेरणवचारान्ती तुमचे मत बिलले, तर 
माघार घेण्याच्या आड तुमचा आधीचा णनिनय येऊ िेऊ नका; कारि न्याय रद्द केला जाऊ 
नये, आणि अन्याय जारी ठेवण्यापेक्षा माघार घेिे चागंले हे तुम्ही लक्षात घ्या.  

 
६. ज्या बाबी तुम्हाला वुचकळ्यात पाडीत असतील व ज्यानंा कायिा वा सुन्ना (यापैकी 
एकही) लागू पडत नसेल त्याचं्यासंबधंात तुम्ही तुमची बुद्धी वापरा; साधम्यनणसद्धातंाचा 
अभ्यास करा. नंतर (सवन) गोष्टींची तुलना करा आणि ईश्वराला जो सवाणधक संतोषकारक 
वाटेल आणि तुमच्या न्यायदृष्टीशी जो सवात जुळिारा असेल असा णनिनय द्या.  

 
७. जर एखाद्याने प्रणतवािीच्या अनुउपब्स्थतीत िावा आिला असेल तर प्रणतवािीला 
उपब्स्थत राहण्यासाठी मुित ठरवनू द्या, आणि त्यानंतर जर वािी पुरावा सािर करू 
शकला तर त्याचा िावा मान्य करा. अन्यथा त्याच्याणवरुद्ध णनिनय िेण्याचा तुम्हाला 
अणधकार राहील.  

 
८. ज्यानंा ठराणवक णशक्षा असलेले गुन्हे केल्याबद्दल फटक्याचंी सजा झालेली आहे, 
ज्यानंी खोट्या साक्षी णिल्या असल्याचे णसद्ध झालेले आहे आणि रक् ताच्या वा मेहरबानीच्या 
नात्यामुळे पक्षपाती होतील असा ज्याचं्याबद्दल संशय आहे असे लोक वगळून इतर सवन 
मुसलमान साक्षीिार म्हिनू णवश्वसनीय असतात.  

 
९. तुमच्या चाणरत्र्याच्या गुप्त (आंतणरक) भागावर ईश्वराची नजर असते. आणि बाह् 
आचरि त्याने तुमच्यावर सोपवलेले असते. थकवा टाळा, ज्या णठकािी ईश्वराने तुम्हाला 
(केल्या कायाचे) बक्षीस णमळण्याची व उत्तम संणचत करण्याची सधंी णिलेली आहे अशा 
न्यायालयातील पक्षकाराबद्दल कंटाळा वा राग णिसू िेऊ नका. कारि मािसाची 
ईश्वराबद्दलची सद् सणद्ववकेबदु्धी जेव्हा साफ असते तेव्हा ईश्वर मािसाशी आलेले त्याचे 
संबंध समाधानकारक ठेवतो; आणि त्याच्याजवळ जे नाही हे ईश्वराला ठाऊक असताना ते 
असल्याचे ढोंग जर मािूस जगासमोर करू लागला तर ईश्वर त्याला लज्जास्पि करून 
टाकतो.  

 
इस्लामवरील लेखकानंी इस्लामच्या िुसऱ्या खणलफाच्या चाणरत्र्यासंबधंी बऱ्याचिा णलणहले आहे. 

तो सवात बलाढ्य मािसू होता; दृढणनश् चयी, स्वतंत्रवृत्तीचा व धैयनशाली, मनस्वी व भावनाशील आणि 
तरीही पहाडासारखा णनश् चल आणि अंतबाह् णनष्ावतं होता. आंदे्रला तो सवोत्कृष्ट मुसलमान [तोर आदें्र (Tor 
Andrae), मोिम्मि (लंडन, १९३६), १८०.] वाटतो. आणि मुसलमान लेखकानंी तर स्तुतीचा त्याच्यावर नुसता 
वषावच केला आहे. [हय कल पाशा, णशलली व तयब् जी याचें उपणरणनर्सिष्ट गं्रथ.] त्यामुळे अल  मुबरनज, इलन कुतयबा आणि 
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इलन खाल्िून अशा अणधकारी व्यक् तींच्या माफन त चालत आलेल्या या सूचनापत्राला अनन्य महवव प्राप्त होिे 
अगिीच स्वाभाणवक होते.  
 

१. पणहल्या कलमाचे व्हॉन हॅमर (Von Hammer) याने चुकीचे भाषातंर णिले होते, आणि 
मागोणलऑथने ती चूक िुरुस्त केली. ह्ा कलमात हे णनःसंणिग्धपिे नमूि केले आहे की, 
कुराि आणि सुन्ना हे कायद्याचे िोन आद्य उगम आहेत. कुरािात िोन प्रकारची वचने 
आहेत : एक ‘मुिकम्’ म्हिजे ज्याचंा णनःसणंिग्ध अथन लागतो अशी. आणि िुसरी 
‘मुतशानबि’ म्हिजे ज्याचंा वगेवगेळ्या प्रकारे अथन लागू शकतो अशी (कुराि ३·७) 
प्रश् नतसा शकंातीत नाही, पि कुरािात काही महावाक्ये (आयती) अणधकृत आहेत आणि 
काही शकंास्पि आहेत असा जो याचा अथन मागोणलऑथ काढतो तो मात्र चूक आहे. या 
महावाक्याचा संिभन प्रत्यक्ष अंमलबजाविी व दृष्टातंात्मक अथनबोधन याचं्याशी आहे. 
णपक्थॉलने केलेल्या भाषातंरानुसार “पुस्तकाची मूलतवव”े असलेली काही महावाक्ये, तर 
ज्यातून अनेक अथन णनघतात अशी काही ‘दृष्टातंरूप मोघम’ महावाक्ये कुरािात आहेत. 
याचा योग्य अथन असा की, काही महावाक्ये साक्षात् आणि शद्बशः लागू केली जाऊ 
शकिारी आहेत. तर अन्य काही महावाक्ये उणचत असा अन्वयाथन लावनू लागू करता 
येण्यासारखी आहेत. [बैजवी, सपंा. फ्लायशर, खंड १ पृ. १४५ (ओळी १६-२५); अबुल कलाम आजाि, तिुुमािुल 
कुरआि (णिल् ली, पणहली आवृत्ती, अणिनाणंकत) खंड-१, २८१; अशरफ अली थानवी, बयािुल कुरआि,कुरािावरचे सुन्नी 
तत्वानुसार करण्यात आलेले उिून भाषेतील प्रमाणित भाष्ट्य, भाग िुसरा (णिल् ली, १९४९-१९३१) ३-४; आणि डी. रहबर, 
गॉड ऑफ िस्स्टस (णब्रल, लंडन १९६०) १९४- तिनंतरचीं सबंंणधत पृषे्.] 
 

मागोणलऑथच्या काळानंतर ििीस आणि त्याची अणधकृतता यासंबधंी बरेच संशोधन झाले आहे. 
णवशषेतः जोसेफ शारप्ट याचा ऑनरनिन्स ऑफ मुिामेडि ज्यनूरस्पू्रडन्स (ऑक्सफडन, १९५०) हा 
अलीकडचा गं्रथ णवद्वत्तापूिन व खात्रीलायक स्वरूपाच्या पुराव्याणनशी सागंतो की, कायद्याचा िुसरा उगम 
असलेला सुन्ना पे्रणषताच्या शलिाचें वा आचरिाचे प्रणतणनणधत्व करण्यापेक्षा िामास्कसमधील णवद्वानाचं्या 
मताचें प्रणतणनणधत्व करतो. शारप्टच्या मताची चचा प्रस्तुत णनबधंाच्या कके्षबाहेरची आहे. पि एवढे म्हिजे 
पुरेसे आहे की, त्याने केलेले संशोधन लक्षात घेिाच्या सवनश्रेष् योग्यतेचे आहे. एम्. झेड. णसणद्दकी याचं्या 
ििींसनलटरेचर (कलकत्ता णवद्यापीठ, १९६१) या णवद्वत्तापूिन गं्रथाचाही या संिभात उल् लेख करता येईल.  
 

जेव्हा न्यायालयासमोर बाजू माडंली जाते वा युणक्तवाि केला जातो तेव्हा णलणखत वा पारंपणरक 
कायद्यानुसार णनवाडा करिे हे न्यायालयाचे कतनव्य ठरते. या वैंधाणनक णसद्धातंाशी उपरोल् लेणखत ‘मुदे्द’ या 
शलिाचा संबंध आहे. णजथे कायद्याचा स्पष्ट णनयम अब्स्तत्वात असतो णतथे अमूतन तकन शास्त्राचा वा नैसर्सगक 
न्यायाचा णवचार करिे उणचत ठरिार नाही. उिाहरिाथन, स्त्री आणि पुरुष समान आहेत असा युणक्तवाि 
केलाच जाऊ शकत नाही; कारि, (णस्त्रयाबंद्दल) ियाळूपिा व पे्रमभाव याचंी णशफारस केली गेली असली 
तरी खुद्द कुरािातच स्पष्ट शलिात, सवनसाधारि णनयम म्हिून, पुरुषाला स्त्रीपेक्षा श्रेष् िजा णिला गेला आहे. 
[या सिंभात कुराि ४, ३४ ही मूलभतू सणंहता आहे. याणशवाय पाहा. आर. लेवी, सोनशऑलॉिी ऑफ इस्लाम,भाग १, १३–तिनंतरची सबंंणधत 
पृषे्; १४०-४. अन्य उिाहरिे, घटस्फोटाचे कायिे, ओ. एम्. एल. ,१२६-तिनंतरची सबंंणधत पृषे्; पुरुषानंा ज्यान्वये िुप्पट वाटा णमळतो असे 
वारसाणवषयक कायिे, णकत्ता, ३३१.] आधुणनक कायद्याची पणरभाषा वापरून आपि असे म्हिू की, ‘न्याय्यपिाच्या 
स्वतःच्या वैयणक्तक कल्पनाचं्या अनुसारे नव्हे तर कायद्यानुसार न्यायिान करिे हे न्यायाधीशांचे कतनव्य 
आहे. ’ 
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२. जन्मश्रेष्त्व, खानिानीपिा व श्रीमंती या कल्पनाचें जेव्हा कमालीचे वचनस्व होते अशा 
काळात समानपिे वागण्याची ही ताकीि अत्यंत आवश्यक होती. न्यायाधीशाने 
पक्षकाराचं्या पातळीवर स्वतःला आिाव.े आपल्या सते्तचा व णवद्वते्तचा बडेजाव णमरव ूनये 
असाही सल् ला न्यायाधीशाला यात णिलेला आहे.  
 
३. या णवधानावर काही उद बोधक भाष्ट्ये मागोणलऑथने केली आहेत. [णकत्ता, ३१८.] यहुिी 
कायद्यातून हा णनयम आलेला आहे, आणि १) स्पष्ट व खात्रीलायक पुराव्यावाचून णफयािी 
यशस्वी होऊ शकत नाही; आणि२) काही प्रकरिामंध्ये आरोपी शपथेच्या आधारावर 
स्वतःचा बचाव करू शकतो, या णनयमाचे हे एक प्राचीनतम सूत्रीकरि आहे. उिाहरिाथन, 
णलआन (परस्परावंर आरोप) मध्ये जेंव्हा पती आपल्या पत्नीवर िुराचाराचा आरोप करतो 
आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष पुरावा िेऊ शकत नाही तेव्हा पत्नी आपल्या णनरपराणधत्वाची शपथ 
घेऊ शकेल आणि णतने अशी शपथ घेतल्यानंतर न्यायाधीश तलाक घोणषत करतो. [णकत्ता, 
१२७, १४२-४४.] 
 
४. हा णसद्धातं आधुणनक कायिेपणंडतानंा सुपणरणचत आहे; यानुसार, त्याचं्यामुळे 
कायद्याच्या स्पष्ट णनयमाचा भगं होत नसेल त्या तडजोडी वा समेटच फक्त कायिेशीर 
ठरतात. मालमत्ताणवषयक कायद्यातंील याचे उिाहरि म्हिून कौटंुणबक समेटाच्या 
कायद्याचे िेता येईल. (ओ. एम्. एल्. २२२, आणि वैवाणहक हक् काणंवषयीच्या 
करारासबंंधी, णकत्ता१०४-१०९) 

 
५. हे सवात महववाचे कलम आहे. कायिेशीर दृष्ट्ट्या न्यायालयाला आपल्या स्वतःच्या 
णनिनयाचा आपिहून (suo moto) फेरणवचार करण्याचा अणधकार असतो. नैणतकदृष्ट्ट्या, 
चूक कबूल करण्यातील नम्रता प्रशसंनीय असून अन्याय चालू ठेविे केव्हाही णनषेधाहनच 
आहे. धमन आणि कायिा याचं्याकडे पाहाण्याच्या उमरच्यादृणष्टकोिाचे हे नमुनेिार 
उिाहरि म्हिता येईल.  

 
६. प्रकटीकरिाच्या बळकट पायावर णवणधशास्त्राचा डोलारा उभा करण्याची अनुज्ञा मानवी 
बुद्धीला िेिाऱ्या पे्रणषताच्या सुप्रणसद्ध ििीसला [ही ििीस अनेक स्वरूपातं आपल्यापयंत आली आहे, ओ. 

एम्. एल. ,१७.] यातून पृष्टी णमळाली आहे.  
 

७. एकतफी लागू होिाऱ्या कायद्याचा हा प्रारंभ आहे. 
 

८. साक्षीिाराची पात्रता(capacity) ही इस्लामी कायद्याची महववाची शाखा आहे. 
सयुणक्तकता व पात्रता या िोहोंचा इथे णवचार केलेला आहे.  

 
९. हा समारोप आहे आणि न्यायाधीशाच्या न्यायालयातील वतननाशी हा भाग संबणंधत आहे 
हे अगिी योग्य आहे. यात चाणरत्र्याच्या णवशुद्धतेवर भर णिलेला आहे. त्यासंबणंधत स्वातंत्र्य 
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व णनःपक्षपातीपिा अंगी बािवण्याचे महवव यात प्रणतपािले आहे. आणि सिाचाराचा ढोंगी 
िेखावा करण्याचा स्पष्ट शद्बात णनषेध केला आहे.  

 
हा िस्तऐवज जवळजवळ संपूिनतया कायद्याशी व त्याच्या योग्य अंमलबजाविीशी संबंणधत आहे. 

कायद्यासंबधंीच्या मुब्स्लम गं्रथामंध्ये याचा हमखास हवाला णिलेला आढळतो. शरीआकडे पाहाण्याच्या 
उमरच्या दृणष्टकोिाचे हे नमुनेिार उिाहरि असून समन्यायबदु्धी व णनःपक्षपातीपिा याबद्दल असलेल्या 
त्याच्या कीतीला यामुळे बळकटी येते.  
 
क) अलीचा वसीयतिामा 
 

ज्याच्याणवषयी येथे चचा करावयाचे योणजले आहे तो णतसरा िस्तऐवज आहे अलीचा वसीयतनामा 
(वणसय्य) िआइमुल-्इस्लाम (इस्लामचे आधारस्तंभ) या काजी नुमान (मतृ्यू, कायरो, ३६३/९७४) यानंी 
णलणहलेल्या सुप्रणसध्ि फाणतमी पाठ्यपुस्तकात तो आढळतो. [अरबी सणंहता, सटीक सपंाणित, आसफ ए. ए. फैजी, खंड-१, 
१९५१; खंड २, १९६१; मारेफ पे्रस, कैं रो. मृत्युपत्रावरील प्रकरि मी ि इस्माईल लॉ ऑफ नवल्स (ऑक्स्फडन, १९३३) या गं्रथात सपंाणित व 
भाषातंणरत केले होते. या गं्रथाचा सणंक्षप्त सिंभन आय. एल्. डब्ल्यू. असा यापढेु णिला जाईल. अलीचे मृत्युपत्र अरबी सणंहतेत पृषे् ३४-४६ आणि 
इंग्रजी भाषातंरात पृषे् ६७-७८यावर आढळेल. यापढुील णववचेनात कंसात णिलेले आकडे याच गं्रथातील पृष्क्रमाकं आहेत.] 
 

अजूनही पाश् चात्य अभ्यासकानंा सापेक्षतः अज्ञात असलेल्या अलीच्या या वसीयतनाम्यात श्रदे्धचे 
णनविेन आहे आणि सुन्नींच्या खलीफापिाणवषयीच्या णसद्धातंाहून वगेळा असा इमामपिाणवषयींचा जो 
फाणतमी णसद्धातं आहे त्याचे यात समथनन आहे. [खनलफा आणि इमाम याचं्यात फरक असा की, सुन्नींचा खणलफा हा जरी स्वतंत्र 
ऐणहक राज्यकता असला तरी पे्रणषताचा वारसिार आणि शनरआचा सेवक आहे. तर णशयाचंा इमाम हा, त्याला जरी ऐणहक सत्ता नसली तरी तो 
कायद्याचा पृथ्वीवरील अंणतम भाष्ट्यकार आहे आणि जमातीचा ‘नेता’ आहे. ओ. एम्. एल. , ३१-तिनंतरची सबंंणधत पषेृ्. इलन बाबवय्  ही यानंी इसना 
अशरी धमनमत या णवषयावर केलेल्या सवात प्राचीन अभ्यासासाठी माझ्या, नशयाईट क्रीड (आय. आर. ए णसरीज क्रमाकं–९ ऑक्स्फडन युणनव्हर्ससटी 
पे्रस, १९४२) या पसु्तकाची सूची पाहा.] णशयाई इस्लामच्या घटनात्मक कायद्याचा भाग जो इमामपिासबंंधीचा 
णसद्धातं तेवढा वगळल्यास हा िस्तऐवज मुख्यत्व ेधार्समक व नैणतक स्वरूपाचा आहे.  
 

इमामपि : अलीच्या ह्ा मृत्युपत्राच्या अणधकृततेची खातरजमा त्याचा नातू, अली झय नुल-
आणबिीन णबन हुसैन, आणि पितू मुहम्मि अल -बाणकर णबन अली यानंी णिली आहे. (आय्. एल्. डब्ल्य,ू 
६७, पणर. [या णवषयावर अफाट साणहत्य आहे. सिंभासाठी माझे पुढील पुस्तक पाहिे पुरेसे ठरू शकेल:आउटलाइन्स ऑफ मुिामडि 
लॉ(िुसरी आवतृ्ती;ऑक्स्फडन), १३-२१. णवशषेतः १७ व्या पृष्ावर प्रमुख आधुणनक साधनाचंी माणहती आढळेल. यापढेु या गं्रथाचा सिंभन ओ. एम्. 

एल्. असा णिला जाईल.]) हे मृत्युपत्र प्रामुख्याने अली णबन अबी ताणलब याचंा मुलगा हसन याच्या बाजूने आहे. 
मृत्युपत्रकता आपली पुस्तके व शसे्त्र हसनला िेतो आणि म्हितो की, हे पे्रणषताच्या आजे्ञवरून करण्यात 
आले आहे. हसनने हे क्रमशः आपला भाऊ (हुतात्मा) हुसैन याच्याबाबत, त्याने त्याच्या मुलाबाबत आणि 
असेच पुढे हे करावयाचे आहे, म्हिजे त्यायोगे अनुवणंशक इमामपि योग्यरीत्या प्रस्थाणपत व्हावे. ‘परमेश्वरी 
आज्ञाचंा रक्षिकता’ (इंग्रजीतल्या ‘णडफें डर ऑफ फेथ’ प्रमािे) आणि ‘रक् ताचा रक्षिकता’ म्हिजे ज्याला, 
अलीचा खुनी इलन मुल्जम याला योग्य ती णशक्षा ठरवण्याचा, अणधकार आहे असा-असे हसनचे विनन केले 
गेले आहे. (६९) मृत्युपत्राच्या अखेरीस अली पुन्हा हे असे म्हिून हसनच्या अणधकाराला िुजोरा िेतो:‘हे 
हसन, तू माझ्या रक् ताचा रक्षिकता आहेस आणि तो (इलन मुल्जम) तुझ्याबरोबर आहे, आणि मी त्याला 
तुझ्या स्वाधीन केले आहे. . . . िुसऱ्या कोिालाही याबाबत अणधकार णिलेला नाही. जर त्याला ठार 
करावसेे तुला वाटत असेल, तर तसे कर आणि त्याला क्षमा करावीशी तुला वाटत असेल, तर तसे कर. 
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माझ्यानंतर तू इमाम आहेस, आणि माझ्या ज्ञानाचा वारसा आहेस, आणि ज्यानंा मी मागे ठेवनू जात आहे 
त्याचं्यात तू सवोत्तम आहेस. . . . ” (७७) आणि त्यानंतर तो िुसैि संबंधीही बोलतो. (७८) 
 

इमामपि ही णवश्वस्तवस्तु (रस्ट) आहे. (७०) इमामावर व त्याचं्या घराण्यातील लोकावंर पे्रम 
करिे एवढीच परतफेड आपल्या लोकानंी करावी असे पे्रणषताने साणंगतले आहे. (७०) हे कोित्याही 
मुसलमानाने नाकारल्यास त्याचा पणरिाम कयामतच्या णिवशी पे्रणषत (त्याच्या बाजूने) करिार असलेली 
रिबिली गमावनू बसण्यात होईल (७२) इमामासबंंधी (वलाय) भणक्तभाव हा धमनश्रदे्धचाच एक आवश्यक 
भाग आहे. [वलाया ही णशयामंधील मूलभतू सकंल्पना आहे; नशयाईट क्रीडच्या पृ. ९६ वरील तळटीपेत (६) णतची सणवस्तर चचा केलेली आहे.] 
कारि ईश्वराच्या आज्ञापालनातच पे्रणषताच्या आज्ञापालनाचाही अंतभाव होतो, आणि पे्रणषताचे आज्ञापालन 
करायचे तर त्याच्या घराण्यातील इमामाचें आज्ञापालन करिे आवश्यकच ठरते (७४). कुरािात १६, ४३ 
(फल्यूएिेल, १६, ४५) ज्याचंा उल् लेख अिल अि निक्र (या शलिाचा अथन स्पष्ट नाही) असा आलेला आहे 
ते हे इमाम होत. इमामानंी ईश्वराशी व त्याच्या पे्रणषताशी त्याच्या आज्ञा पाळण्याणवषयी व त्याची सेवा 
करण्याणवषयी कायम स्वरूपाचा करार केला आहे (७६).  
 

‘हे माझ्या ईश्वरा, णनःसंशयतू साक्षी आहेस, णनःसंशय मी आणि माझ्या घरातील इतर (हसन, हुसैन 
आणि फाणतमा) णतघानंी तुझा पे्रणषत, आणि तुझ्या पृथ्वीवरचे तुझे प्रतीक (प्रमाि),मुहम्मह याच्याशी असा 
करार केला आहे की आम्ही, ईश्वराखातर, त्याच्या मुहम्मिाच्या प्रत्येक आजे्ञचे पालन करू आणि त्याने 
साणंगतलेले प्रत्येक णनणषद्ध (कृत्य) टाळू’ (७५-७६) ईश्वर आणि त्याचा पे्रणषत याचं्यासाठी लढताना ठार 
झालेल्या आपल्या नातेवाईकाणंवषयी तो पुढे बोलतो (७६-७७) आणि स्वतःणवषयी सागंताना सुंिर उपसंहार 
करतो:‘पे्रणषताच्या सणहत, ईश्वराच्या व पे्रणषताच्या आजे्ञवरून, मी धमनयुद्ध (जेहाि) केले. आणि ईश्वराने 
जेव्हा आपल्या पे्रणषताला बाजूस नेले (पे्रणषताचे णनधन झाले) तेव्हा मी पे्रणषताने ज्याचं्याशी लढा िेण्याची 
मला आज्ञा केली होती त्या िुवनतननी लोकाणंवरुद्ध धमनयुद्ध केले. ’ज्या मुसलमानानंी अलीचे हक्क नाकारले 
त्याचं्याणवरुद्ध केलेल्या लढ्याचंा हा संिभन आहे.  
 

धमुश्रद्धा :ईश्वर एक असून मुहम्मह हा त्याचा पे्रणषत आहे आणि इमामपि पे्रणषताच्या घराण्यात 
चालू आहे असा णवश्वास बाळगिे ही धमनश्रद्धा होय (६९-७०). दृष्टी साफ ठेवनू पाप टाळाव;ेआसक् तीमुळे 
अंधत्व येते आणि अंधत्वामुळे णचरंतन नाश (७०); उपासना प्रामाणिक असावी. . . . . . ’ म्हिून तुमच्या 
स्वतःच्या मुक्त इच्छेनुसार, आणि भीतीमधूनसुद्धा त्याची उपासना करा (७०). पे्रणषताबद्दल व त्याच्या 
कुटंुबाबद्दल पे्रम बाळगिे ही णवश्वस्त वस्तु (अमािा) आहे; ईश्वराला ती परत णिलीच पाणहजे, कारि जो 
इमामावर अशा प्रकारे पे्रम करीत नाही तो पे्रणषताचा शत्रू ठरतो आणि पे्रणषताचा शत्रू तो ईश्वराचा शत्रू होय 
(७०-७१).  
 

श्रदे्धची (ईमािची) व्याख्या िआईमच्या पणहल्या खंडात पढुीलप्रमािे णिलेली आहे: वाचेने 
उच्चारि, सद सिणववकेबुणद्धपूवनक णवश्वास आणि (इस्लामचा आधार–) स्तंभाचं्या अनुसार कृती. [िआइमूल, 
इस्लाम खंड १, ३ वेनशसक (Wensinck), मुस्स्लम क्रीड (कें णब्रज-इंग्लंड, १९३२), २२-तिनंतरची सबंंणधत पृषे् आणि वनसयत अबी ििीफाचे 
पणहले प्रकरि, १२५.] हाच णसद्धातं येथेही माडंलेला आहे; उपासनाणवधीची णवशुद्धता, नमाज, िानधमन, रोजा, 
आणि जेहाि हे सक् तीचे असल्याचे सागंण्यात आले आहे (७१). खोलवरच्या अथाने श्रद्धा म्हिजे 
मनोणवकाराणंवरुद्ध लढा आणि ऐणहक वासनाचें णवध्वसंन होय (७४).  
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कायिा: बेकायिेशीर मागांनी मालमत्ता घेिे, मािक पेये णपिे आणि व्यणभचार करिे यानंा मनाई 
आहे (७२). कृती, उक् ती आणि श्रद्धा यामंधून सिाचाराला घट ध धरून राणहले पाणहजे. णनःसंशयपिे पे्रणषताने 
माझ्यावर (काम) सोपवले आणि म्हटले: ‘हे अली. . . तुझ्या हाताने; जर तुला (हाताने) करता आले नाही 
तर तुझ्या वाचेने; आणि तेही जर तुला जमले नाही तर तुझ्या अंतःकरिाने (७२-७३) (लोकासं) चागंल्या 
कामा ं(च्याकरण्या)-चा उपिेश करीत रािा आनण वाईट कामाची मिाई करीत िा. [कुराि ३१, १७.] 
 

आपल्या भाषिाच्या अखेरीस अली लोकानंा णवचारतो, ‘तुमच्यापैकी कोिाला माझ्याणवरुद्ध तक्रार 
(आहे काय?) शकवा एखाद्याच्या व्यणक्तत्वाचा, वा मालमते्तचा अपराध केल्याबद्दल एखाद्याला िावा 
करायचा आहे काय?)’ कोिीच कोिताही िावा केला नाही आणि कोिीतरी त्याची स्तुती करण्यास प्रारंभ 
केला तेव्हा तो म्हिाला, ‘णनरथनक शद्ब उच्चारण्याची वा स्तुणतपाठ करण्याची ही वळे नव्हे, माझ्या काही 
कृती मान्य नसिाऱ्यानंी गप्प बसिे आणि माझ्या ‘आत्म्याची खरडपट धी’ काढण्याची व पश् चातापिग्ध मरि 
पत्करण्याची सधंी मला नाकारिे हे बरोबर नाही; आणि त्यानंतरही कोिीच जेव्हा काहीच िावा केला नाही 
तेव्हा ईश्वराशी व पे्रणषताशी झालेल्या आपल्या कराराबद्दल अली बोलला (७५-७६).  
 

सामानिक नियम: जवळच्या नातेवाईकाचं्या समजुतिारपिे वागवले जाण्याच्या अणधकाराची 
प्रभावी तरफिारी येथे करण्यात आली आहे: ‘आपल्या आप् तेष्टाबंद्दल व रक्तसंबधंीयाबंद्दल आपलेपिाची 
भावना बाळगा.’ (७३) आपल्या वशंजाबंद्दल णवशषे पे्रम आणि भणक्तभाव बाळगण्याच्या पे्रणषताने केलेल्या 
आजे्ञशी (वलायाच्या णसद्धातंाशी) हे सुसंगतच आहे. दे्वष आणि चहाडी करण्याचे टाळावे, णशष्टाचार 
पाळावा. मुलाचंी सुन्ता तातडीने करावी. असत्य, अश् लीलता व गवन या गोष्टी शनद्य ठरवलेल्या आहेत. 
अभनकाचें पोषि कराव े व त्यानंा पे्रमपूवनक वागवावे; अणतथींची णवशषे काळजी घ्यावी. . . ‘तुमच्याबद्दल 
कृतज्ञता वाटल्यावाचनू त्याला (अणतथीला) णनरोप घेऊ िेऊ नका.’ (७३-७४).  
 

निया: नूमानचे णस्त्रयाणंवषयीचे मत फारच प्रणतकूल होते असे णिसते. अलीच्या तोंडी तो पढुील 
वाक्यघालतो:‘णवश्वास टाकिाऱ्या णस्त्रयापंासून सावध राहा, कारि त्यानंीच तुझ्या बापाला (आिमला) 
स्वगातून बाहेर काढले, आणि या जगाच्या पीडेत आिनू सोडले’ (७४).  
 

मृत्युपत्राच्या अखेरीस अली धमनश्रदे्धच्या णनविेनाचा सतत पुनरुच्चार करतो, ईश्वराची व पे्रणषताची 
स्तुती करतो, क्षमा मागतो आणि स्वतःच्या मुलानंा तसेच घराण्यातील इमामानंा आशीवाि िेतो. आणि अशा 
रीतीने २१ रमझान ४०/२८ जानेवारी, ६६१ रोजी तो णिवगंत झाला.  
 

अलीचे मृत्युपत्र हा णशया पंथाच्या धमनश्रदे्धतील मुख्य तववाचें विनन करिारा णवणवधरंगी असा 
िस्तऐवज आहे. त्याची अणधकृतता, ऐणतहाणसकता आणि त्यातील मतप्रणतपािन याचंी काळजीपूवनक 
छाननी करावी लागेल. पि आपल्या दृष्टीने असे म्हिता येईल की काही णकरकोळ स्वरूपाचे णनयम 
वगळता, बाकीच्या सवनआज्ञाचंा हेतू इमामपिाचं्या णसद्धातंाला बळकटी आििे एवढाच आहे. या मृत्युपत्रात 
काही नैणतक आणि सैद्धाणंतक बाबींवरही भर णिलेला आहे. त्यातील सवात मनोहारी आज्ञा पुढीलप्रमािे 
आहेत: पणहली आहे शातंताप्रस्थापक या नात्याने अलीची तारीफ करिारी. “पे्रणषताने असे म्हिताना मी 
ऐकले आहे की, मतभेि णमटविे आणि मािसामंधील मैत्रीचे बंध बळकट करिे हे सवु रोझयापेंक्षा व 
िमािापेंक्षा अणधक णहतकर आहे.” (६९) आणि िुसरी आहे अणतथींच्या अगत्याबद्दलची नाजूक सूचना. ‘. . 
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. तो तुमचा पाहुिा असताना त्याला एकटेपिा जािवू िेऊ नका आणि आपल्या कुटंुणबयाचंी त्याला तळमळ 
लागू िेऊ नका. . . तुमच्याबद्दल कृतज्ञतेची भावना वाटेपयंत त्याला णनरोप घेऊ िेऊ नका’ (७३-७४).  
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॥ ४ ॥ 
 

पे्रणषताच्या अखेरच्या धमोपिेशात कायिा आणि धमन याचंी संपूिन एकरूपता झालेली णिसते; 
उमरच्या सूचना मुख्यत्व ेवैधाणनक आहेत आणि अलीचा वसीयतनामा प्रामुख्याने धार्समक असून त्यात प्रबळ 
पक्षपाती पूवनग्रह णिसून येतो. यापकैी प्रत्येकाची सखोल तपासिी केली असता णकमान आरंभीच्या 
शतकामंध्येतरी कायिा हा बव्हंशी ईश्वराचा आवाजच मानला जात होता, अशी इस्लामच्या कोित्याही 
गंभीर अभ्यासकाची खात्री पटल्यावाचनू राहािार नाही. ईश्वराला अशी इच्छा झाली की मािसाने 
सुव्यवब्स्थत जीवन जगाव ेआणि ईश्वराचे अनुग्रह णमळवावते; अशा रीतीने मािूस कायिा पाळू लागला, 
आणि कायिा हा मुख्यत्व े धार्समक होता. खरे तर सेणमणटक धमात न्यायाचा मलूस्त्रोत व कायद्याचा 
प्रणतपालक अशीच ईश्वराची कल्पना सतत चालत आलेली आहे. पुढे समाजातील गंुतागंुत जसजशी वाढत 
गेली तसतसे णनधार्समक कायद्याचे (कािूिचे) स्वतंत्र अब्स्तत्व णवकसत गेले आणि पणवत्र कायद्याच्या 
(शरीआच्या) संिभात त्याचा णवचार करिे भाग ठरले. अनेक नव्या संस्था अब्स्तत्वात आल्या. काही 
उिाहरिे सहज द्यायची झाल्यास राष्ट्रीय कजे, णवमा, प्राणप्तकर, भाडे-खरेिी करार, अवकाशणवषयक 
कायिा, औद्योणगक णवणधकरि, घटनात्मक गुन्हे या सवांशी समाजाचा नव्याने संबधं आला आणि या सवन 
बाबींचे व्यवहार साभंाळिे शरीआला अशक्य होत गेले. केवळ मुसलमानासंाठीच नव्हे तर राज्यात 
राहिाऱ्या सवन व्यक् तींना लागू ठरतील अशा सवनसाधारि णिवािी कायद्याचा (जनरल णसव्हल लॉ चा) 
णवकास होिे स्वाभाणवकच क्रमप्राप्त झाले. कािूि आणि शरीआ याचं्यातील संबधंाचा शोध घेिे हे त्यामुळेच 
लाभिायक व उद् बोधक ठरू शकेल. [पाहा, जोसेफ शाख्ट, ‘Saria and Qunun in Modernen Aegypten’ Der Islam खंड २०, 
१९३२, २०९–३६.] 
 

मुब्स्लम राज्यातील धार्समक व णनधार्समक कायद्याच्या अभ्यासाच्या जोडीलाच आिखी एका 
बाबीकडे इथे लक्ष वधेिे आवश्यक आहे. अनेक णवद्याणनकेतनामंध्ये तुलनात्मक कायद्याचे अभ्यासक्रम 
आहेत. सध्या जगात पाच अणतणवकणसत णवणधपद्धती आहेत. (णचनी कायिात्यात अंतभूनत नाही, 
त्याच्याणवषयी काहीही माणहती िेिे िुिेवाने शक्य नाही.) स्थूल कालक्रमानुसार त्याचंी पुढीलप्रमािे 
माडंिी करता येईल: 
 

१. नििू कायिा: भारतातल्या व पाणकस्तानातल्या चाळीस कोटी लोकावंर याचा प्रभाव 
आहे.  
 
२. रोमि कायिा व त्याच्या शाखा: पणिम युरोप, लॅणटन िणक्षि अमेणरका आणि िणक्षि 
आणिका या िेशातं हा अमलात आहे; 
 
३. इस्लामी कायिा: उत्तर आणिका, मध्यपूवन, भारत, पाणकस्तान, इंडोनेणशया येथे आणि 
अन्यत्रही काही जागी राहिाऱ्या चाळीस कोटी जनतेला म्हिजे जागणतक लोकसंख्येच्या 
१/७भागाला हा कायिा लाग ूहोतो; [िझाडु ॲटलास ऑफ इस्लानमक निस्री,(णप्रन्स्टन, १९५१), ५.] 

 
४. इगं्रिी सामान्य कायिा (इसं्ग्लश कॉमि लॉ): भारत व पाणकस्तान याचं्यासह 
राष्ट्रकुलातील सुमारे साठ कोटी लोकानंा आणि अमेणरकन सयुंक्त संस्थानातील सुमारे 
पंधरा कोटी लोकानंा हा कायिा लागू ठरतो; 
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५. सोनवएत कायिा: सोणवएत संघराज्यात एकोणिस कोटी तीस लक्ष लोकानंा हा लाग ू
िोतो. [(४) आणि (५) मधील आकडे ऑक्स्फडु ॲटलास,१९५१ मधून घेतलेले आहेत.] 

 
या सवन णवणधपद्धतींचा योग्य प्रकारच्या अभ्यासाच्या पायावर आधाणरत नसलेला तुलनात्मक 

कायद्याचा कोिताही अभ्यासक्रम खऱ्या अथाने समावशेक म्हटलाच जाऊ शकत नाही. जगातील 
कायद्याची समावशेक व समुणचत पाहािी उपललध नसावी ही णवशषे उल् लेखनीय – मला तसे म्हिण्याची 
जर परवानगी असेल तर – िुिेवी बाब आहे. जेव्हा तुलनात्मक कायद्याणवषयी बोलले जाते तेव्हा 
सामान्यतः इंग्रजी सामान्य कायद्याची रोमन कायद्याशी; शकवा काँणटनेंटल कायद्याच्या काही बाजंूची रोमन 
अथवा इंग्रजी कायद्याशी शकवा या णवणधपद्धतींपकैी एखािीची हम्मुराबी शकवा इश्तार याचं्या 
(सणंहताशंी),शकवा इणजब्प्शयन प्राचीन कायद्याशीच तुलना आपल्याला अणभपे्रत असते. कायद्याचा इणतहास 
या णवषयाच्या नेहमीच्या पाठ्यपुस्तकापंैकी एकामध्येही शहिु व इस्लाम या धमांनी णवकणसत केलेल्या 
णवणधपद्धतींचा ओझरतािेखील संिभन आढळत नाही. िोन पणरणचत उिाहरिे द्यायची झाल्यास डलल्य ू
सीगल (W. Seagle) याचे, कायद्याच्या इणतहासाची उत्तम प्रकारे णलणहलेली प्रस्तावना असे ज्याला 
म्हिता येईल असे क् वेस्ट फॉर लॉ; आणि ए. एस. डायमडं णलणखत अलीकडे प्रकाणशत झालेला पे्ररक गं्रथ 
एव्हल्युशन ऑफ लॉ ॲन्ड ऑडुर (लंडन १९५१) या पुस्तकाचंी िेता येतील. माझ्या मते मेन (Maine) याने 
णलणहलेल्या नििु लॉ आणि अलिुर  रहीम णलणखत मुिामडि ज्युनरस्पू्रडन्स या गं्रथाचें योग्य पणरशीलन वरील 
िोन लेखकाचं्या णवचारानंा नक् कीच नवी णिशा िेऊ शकले असते. शकवा, णकमानपक्षी युगानुयुगे फोफावत 
गेलेल्या कायिा, रूढी व लोकाचार याचं्या घनिाट जंगलातील अनेक पायवाटावंर नवा प्रकाश ते णनणितच 
टाकू शकले असते. पि त्या िोन लेखकानंा या िोन णवणधशास्त्राच्या पद्धती लक्ष िेण्यास वा अध्ययनास पात्र 
असल्याचे कधी वाटलेच नाही. शहिु जाणतव्यवस्थेची गंुतागंुतीती संरचना, आणि ऑस्रॉरॉग (Ostrorog) [ि 
अगंोरा नरफामु (लंडन, १९२७) ३०–१.] आणि सर णवल्यम जोन्स [उद् धतृ, तयल  जी, मुिामडि लॉ (णतसरी आवृत्ती, मुंबई, १९४०) 

८२०.] यानंी ज्याबद्दल ठळक गौरवोद् गार काढले आहेत ती तकन शास्त्रीय पणरपूिनता क्षिभर बाजूला ठेवली 
तरी मुब्स्लम कायद्याचे नैणतक अणधष्ानसुद्धा, त्यानंी अशा तऱ्हेने दृणष्टआड केले की जिू ते त्याचं्या 
अध्ययनाच्या कके्षत मोडतच नव्हते.  
 

इस्लामी कायद्याच्या भारतीय अभ्यासकाला व पाश् चात्य णवणधपद्धतींणवषयी आिर बाळगिाऱ्याला 
ह्ा वृत्तीबद्दल तीव्र नापसंती वाटेल. अणधक व्यापक, उिारमनस्क व तववज्ञानात्मक प्रवृत्ती तुलनात्मक 
कायद्याच्या अध्ययनाच्या के्षत्रात णनमाि होतील, आणि केवळ काही पद्धतींनीच नव्हे तर पाचही महान 
णवणधपद्धतींनी िेशणवणशष्ट सामाणजक समस्यानंा णिलेली उत्तरे समजून घेण्याचा व त्याचें ममन ओळखण्याचा 
प्रयत्न प्रणशणक्षत पाश् चात्य णवद्वज् जनाचं्या हातून होईल आणि जुन्या जगातल्या पणवत्र कायद्याच्या सजीव 
परंपरेची उपेक्षा घडिार नाही अशी अपेक्षाच फक्त व्यक्त करता येईल आधुणनक संशोधक हम्मुराबी व इश् तार 
याचं्यापयंत जातात, पि मुब्स्लम णवणधशास्त्रज्ञाचंा मुकुटमिी असलेला इमाम शाणफई [जे शाख्ट, ऑनरनिन्स ऑफ 

मुिामडि ज्युनरस्पू्रडन्स,२८७, ३२४.] शकवा शहिु णवणधशास्त्राचा जनक असलेला स्मणृतकता मनु याचं्याठी मात्र 
त्याचं्याजवळ वळे नसतो. कोित्याही एका णवषयाचा येथे सुचवलेल्या पद्धतीने परेुसा अभ्यास झाला तर 
केवळ सैद्धाणंतक अध्यनयाचं्या के्षत्रातच नाही तर सुसभ्य जीवनातंल्या नव्या अणरष्टावंर योग्य ते उपाय 
शोधण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत त्या संिभातही अत्यंत लाभिायक ठरू शकिारे पणरिाम हाती येतील.  
 

भारतीय कला व भारतीय तववज्ञान हे पणिमेत अध्ययनाचे व प्रशसेंचे णवषय ठरले आहेत; पि 
सभ्यतेच्या णनर्समतीत कला, तववज्ञान, काव्य, गीते व िंतकथा याचं्यापेक्षा कायिा आणि इणतहास याचें 
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स्थान कमी महववाचे नसते; नद्या, पवनत, अरण्ये, वाळवटें आणि समुद्र यांचीसुद्धा राष्ट्रीय संस्कृतीवर न 
णमटिारी छाप पडलेली असते; तेव्हा कायिा हा जर ‘लोकाचं्या सभ्यतेचा गाळीव अकन ’ असेल [डायमंड, 

एव्िॉल्यूशि ऑफ लॉ ॲड ऑडुर,३०३.] आणि जर ‘राष्ट्रीय कणवतेप्रमािेच लोकाचं्या अंतःकरिातून उसळून तोबाहेर 
पडत असेल, राष्ट्रीय धमाइतकाच तो पणवत्र असेल, भाषेप्रमािे तो वाढत व पसरत असेल; धार्समक, नैणतक 
आणि काव्यत्म अशा सवन घटकाचें त्याच्या प्रभावी सामथ्यात योगिान असेल’ [ॲलन, लॉ इि ि मेनकग (ऑक्स्फडन, 

१९२७), ५४.] तर इस्लामी आणि शहिुधमाच्या णवणधशास्त्रज्ञानंी केलेले श्रम खणचतच तुलनात्मक कायद्याच्या 
आधुणनक अभ्यासकानंी बारकाईने लक्ष िेण्याच्या पात्रतेचे ठरतात.  
 

१९४७ साली जगाची लोकसंख्या २ अलज २३ कोटी २० लक्ष असावी असा एक अंिाज आहे. 
त्यापैकी इस्लामी व शहिुधमीय याचंी संख्या ६६ कोटी ५० लक्ष, म्हिजे जगातील रणहवाशाचं्या 
एकतृतीयाशंाइतकी होती; [ऑक्स्फडु ॲटलास, २५. गेल्या िहा वषात लोकसखं्या बरीच वाढली आहे. आणि वरीलआकड्याऐंवजी 
अनुक्रमे ३ अलज व ८० कोटी हे आकडे वस्तुब्स्थतीच्या अणधक जवळ जािारेठरतील.] त्याचं्या णवणधपद्धतींकडे अणधक लक्ष 
िेण्याची णनकड स्पष्ट करेिारे हे आिखी एक सबळ कारि आहे.  
 

कायिा आणि धमन या णवषयावरचे हे प्रकरि असल्यामुळे समारोप करण्यापूवी इस्लामच्या 
अभ्यासकाचं्या णवचाराथन, ऐणतहाणसक समीके्षची एक समुणचत पद्धती शरीआचा अभ्यास करण्यासाठी सुचव ू
इब्च्छतो.  
 

मुब्स्लम णवणधशास्त्राची पद्धती अप्रागणतक, गणतशून्य व ताठर झालेली असल्याची टीका अनेक 
लेखकानंी केली आहे. ही टीका काही मयािेपयंत रास्तही आहे, आणि णतचे सामथ्यन पूिनतया नाकारले 
जाऊ शकिार नाही. प्रा. एच. ए. आर. णगब यानंी आपल्या मॉडिु रऑड् स इन् इस्लाम या णवषयावरील 
उद् बोधक व्याख्यानामंध्ये हे िाखवनू णिले आहे की, अनेक चागंली वैणशष्ट्टे्य व आशािायक लक्षिे असूनही 
सवनसाधारितः मुसलमानाचं्या बोकाडंीस एक बौणद्धक पाप सवनत्र बसलेले णिसते, ते म्हिजे अतीताच्या 
कल्पनारम्य गौरवीकरिात रममाि होण्याची त्याचंी वृत्ती आणि णवचाराचं्या के्षत्रात पक्षघात घडवनू 
आििाऱ्या गोंधळाचे अब्स्तत्व. णगबला असलेले मध्यपूवेचे ज्ञान आणि इस्लामी सभ्यता व अरबी वाङ् मय 
याचंा त्याने केलेला प्रिीघन व णनरंतर व्यासंग याचं्या बळावर त्याने आधुणनक इस्लामला जडलेल्या व्याधीचे 
अचूक णनिान केले आहे. एक मुसलमान या नात्याने या टीकेचे सामथ्यन मी मान्य करतो, हे आव्हान 
स्वीकारतो आणि नव ेउत्तर, शकवा जुनेच उत्तर पि नव्या वस्तुब्स्थतींच्या अनुषंगाने, मी िेतो.  
 

मुब्स्लम णवणधशास्त्राचे (उसूल) णनयम आणि मुब्स्लम कायिा (फुरू) याचंा अभ्यास तत्कालीन 
सामाणजक पणरब्स्थतींच्या सिंभात झाला पाणहजे. अशा अभ्यासात ऐणतहाणसक, राजकीय व सासं्कृणतक 
घटक िुलन णक्षले जाता कामा नयेत, आणि अभ्यासावयाचे साणहत्य पणरपूिन (exhaustive) असायला पाणहजे; 
केवळ अरबी साधनापंुरतेच ते मयाणित असू नये, तर लॅणटन आणि ग्रीक, अरबी, णहब्र,ू णसणरयाक, 
इणथओणपक या चारही सेणमणटक भाषा आणि उिून, फारसी व तुकी या भाषामंधील साधनेही गोळा केली 
जावीत. आणि एवढी सगळी णसद्धता झाल्यानंतर पुढील पाच टप्प्यानंी अध्ययनाचा प्रयत्न केला जावा.  
 

अ) एखाद्या नवनशि वैधानिक नसद्धातंाबाबत समािाची इस्लामपूवु अवस्था कशी िोती? 
पे्रणषताने व त्याच्या सहकाऱ्यानंी आणि प्राचीन लेखकानंी, केली असल्यास, कोिती टीका 
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केली होती? गद्य आणि पद्य या िोहोंचा बारकाईने अभ्यास करून अनुमाने काढली 
जावीत. अनपेणक्षत जागी पुरावा असल्यास तोही शोधून काढावा.  
 
ब) पे्रनषतािे कोणता नवनधनियम घालूि निला िोता? कुराि शकवा ििीस,शलि शकवा कृती 
शकवा मूक संमती, पे्रणषताने हे कृत्य तववाखातर वा व्यवहाराखातर वा लोकाचार वा रूढी 
याखातर केले,– अन्य कोित्याही कृत्याशंी सुतराम सबंंध नसलेले केवळ एक फुटकळ 
कृत्य म्हिून केलेले नाही – अशा िाव्याला पुष्टीं णमळेल इतपत पुरावा आहे काय? 
नंतरच्या णवद्वानानंी स्पष्ट केल्याप्रमािे ज्याचें महवव शास्त्रीय व तार्सकक नाही अशा काही 
शलिाचंा व वाक्यप्रयोगाचंा खरा अथन काय? 
 
क) अशा नवनधकरणाचा कोणता पनरणाम झाला िोता? समाजाने तो णनयम पाळला काय? 
(लोकानंा) तो फायिेशीर ठरला काय? (पे्रणषताच्या) सहकाऱ्यानंी व अणभजात णवणधज्ञानंी 
त्या णनयमाचें अथनबोधन (Interpretation) व अनुसरि कसे केले? की त्यानंी त्याकडे 
िुलनक्ष केले? आजे्ञचा भावाशय त्यानंा समजला होता काय? की त्यानंी णतच्या आशयाचा 
खून करून केवळ शलिाचें पालन केले होते? राजानंी व सरकारानंी आपल्या हेतंूच्या 
सोईनुसार णनयमानंा मुरड घातली काय? 
 
ड) आि चौिा शतकािंतर ज्या अिेक िेशात इस्लाम अस्स्तत्वात आिे नतथे नियमाचें 
अथुबोधि कसे केले िाते? पणरब्स्थती बिलल्यामुळे, अंशतः का होईना, त्याचा त्याग 
केला गेला आहे काय? जगातील णवणभन्न िेशामंध्ये लागू होत असलेल्या मुब्स्लम 
कायद्याच्या णनयमामंध्ये कोिते िोष आणि तु्रटी आहेत? 
 
इ) निकोप सुधारणा घडवूि आणता याव्यात म्िणूि इस्लामचा भावाशय सिैव समोर 
ठवूि नवनधनियमािंा आपण िवे वळण िेऊ शकत िािी काय? ‘मौणलक तववा’ं चे वतुनळ 
संकोणचत नेऊन आनुषंणगक (मौणलक नसलेल्या: unessential) 
संकेताचंी/पायंड्याचंीणक्षणतजे आपल्याला णवस्तारता येिार नाहीत काय? कुरािातील 
मुिकम आणि मुतशानबि आज्ञाचं्या संकल्पना नव्याने तपासून काळाच्या मूल्याशंी व 
शास्त्रीय शोधाशंी अणधक जुळिाऱ्या नव्या णनष्ट्कषाप्रत आपि येऊ शकत नाही काय? 
तकन शास्त्र आणि णचणकत्सक शोधपद्धती, इणतहास, अथनशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि आधुणनक 
कायिा याचंा कठोर पाठपुरावा करून जे इस्लामी समाजाला अणधक स्वास्थ्यपूिन 
स्वरूपात चतैन्यमय करील असे शरीआचे नव ेभाष्ट्य आपि करू शकत नाही काय? [रॉयल 
एणशयाणटक सोसायटीच्या मुबंई शाखेचे णनयतकाणलक (१९५३) खंड २८ पृषे् २९-४८ पृषे् वरून रूपातंणरत] 
 
 

❀❀❀ 
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प्रकरण नतसरे 
 

भारतात इस्लामी कायिा आनण ईश्वरशाि 
 

इस्लामनुसार ईश्वरच कायद्याचे व धमाचे उगमस्थान आहे. शरीआ आणि नफकि म्हिजेच नैणतक 
कायिा आणि नागरी कायिा, या कायद्याच्या िोन सकंल्पनामंध्ये जवळचा संबधं असण्याचा आधार हे 
मूलभतू तववच आहे. कायिा आणि धमन याचं्यात स्पष्ट अंतर करिे त्यामुळेच शक्य होत नाही. जरी स्नाऊक 
हुरग्रॉज [अणभजात चचेसाठी पाहा, तफ्ताझानी, तल् वीि (कैरो आवृत्ती) खंड १: सुन्नींच्या णफकहशी हे पुस्तक सबंंणधत आहे. याचे णशयापंथीय 
प्रणतरूप हसन णबन झयनुद्दीन णबन अली णबन अहमि अल  आणमली-णलणखत मआनलमुद्दीि नफल् उसूल (तेहरान, णहजरी शके१३१२) या गं्रथात 
आढळते. आधुणनक चचा अनेक आहेत. त्याचंा साराशं माझ्या आउटलाइन्स ऑफ मुिामडि लॉ (िुसरी आवृत्ती, पुनमुनणद्रत १९६०, ऑक्स्फडन युणन. 
पे्रस) प्रास्ताणवक १३-तद् नंतरची सबंंणधत पृषे्. (यापुढे याचा सिंभन ओ. एम्. एल्. असा णिला जाईल.)] पासून सगळ्या णवद्वानानंी 
इस्लामी कायद्याचे हे िुहेरी स्वरूप नोंिवलेले असले, तरी या िुहेरीपिातील एकत्वाच्या ध्वन्यथाचे सटीक 
व पणरपूिन परीक्षि अजूनही आपल्याला उपललध नाही. आधुणनक दृणष्टकोिाचा केवळ प्राथणमक आढावा 
घेण्याचा प्रयत्न या आधीच्या प्रकरिात करण्यात आला आहे.  
 

ईश्वर हा कायद्याचा कता आहे, या धमनशास्त्रीय तववाची व वैधाणनक कब्ल्पताची, त्याच्या 
ऐणतहाणसक व तववज्ञानात्मक बाजंूनी तपासिी करण्यापासूनच आधुणनक णवश्लषेिाचा आरंभ झाला 
पाणहजे. त्यातून हे स्पष्ट झाले पाणहजे की सेमाइटामंध्येच (णवशषेतः यहुिी व मुसलमान याचं्यामध्येच) 
कायद्याला खास करून िैवी णनर्समती का मानण्यास आले? आणि त्याचे पुढे कोिते पणरिाम झाले? 
तुलनात्मक णवणधशास्त्र, कायद्याचे आधुणनक णसद्धातं, राजकीय बिल, सासं्कृणतक णवकास आणि 
आंतरराष्ट्रीय संबंध याचं्या प्रभावाखाली इस्लामी समाजाला पणवत्र कायिा (शरीआ) आणि णनधमी कायिा 
(कािूि) याचं्यात आवश्यकतः स्पष्ट क्रमशः फरक करण्याचा आरंभ कुठून व कसा करता येईल आणि त्या 
दृष्टीने नफकिचे समुणचत परीक्षि करण्याची गरज कशी णनमाि झाली आहे हेही साणंगतले गेले पाणहजे.  
 

हा काही पणरपूिन असा ऐणतहाणसक आढावा नाही; एका िीघनकालीन प्रश् नासंबधंी भारतीय दृणष्टकोि 
माडंण्याचा हा केवळ एक प्रयत्न आहे. णवसाव्या शतकाची वैधाणनक व ऐणतहाणसक तवव ेइस्लामच्या मूलभतू 
प्रश् नाला लागू करण्याचा आणि शरीआचा आधुणनक समालोचनाची तात्पुरती (tentative) पद्धती 
माडंण्याचा हा प्रयत्न आहे.  
 

एम्. बी. अहमि यानंी आपल्या अॅँडनमनिस्रेशि ऑफ िस्स्टस इन् मेनडईव्िल इनडया (अणलगढ 
णवद्यापीठ, १९४१) नामक गं्रथात तशी सुरुवात केली असली तरी मध्ययुगीन कालखंडात जेव्हा उत्तर 
शहिुस्थान मुसलमानी अमलाखाली होता तेव्हा येथे रूढ असलेल्या कायद्याचा व वैधाणनक कायनपद्धतींचा 
पणरपूिन इणतहास अजून णलणहलाच जायचा आहे. मुसलमान राज्यकत्यांनी शरीआच्या णनयमानुसार न्यायाचे 
प्रशासन करण्यासाठी आपापल्या धार्समक उपपंथाचें णवणधणनयम प्रस्थाणपत केले होते, आणि तरीही मुब्स्लम 
कायिा मुब्स्लमेतरावंर बळजबरीने लािता येिार नाही हे फार पूवीपासून मान्य करण्यात आले होते. मध्य 
आणशयायी तुकन  असलेले हनाफी पंथाचे मोंगल राज्यकते धमाबद्दल कट धर नव्हते हे सवनज्ञातच आहे त्यानंी, 
आणि खरे तर शहिुस्थानातील बऱ्याच मुब्स्लम राजानंी व नेत्यानंी, धमाला राजकीय उणद्दष्टांची बटीक 
बनवले होते. मोंगल सम्राट सवनसामान्यतः शहिुप्रजाजनासंाठी शहिु कायिा व मुसलमानासंाठी मुब्स्लम 
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कायिा लागू करीत असत. मुब्स्लम सम्राटानंी नेमलेले काजी (न्यायाधीश) धमाच्या व शरीआच्या 
णनयमामंधून उद् भवलेल्या गंुतागंुतीच्या प्रश्नावंर णवद्वान पंनडताचंा व प्रणशणक्षत मुफ्तीचा सल् ला घेत असत.  
 

१७ व्या व १८व्या शतकातं आधी ईस्ट इणंडया कंपनीने आणि नंतर णब्रणटश सरकारने मोंगल 
सम्राटानंा पिच्युत केले. शहिुस्थानच्या णब्रणटश राज्यकत्यांनी लोकामंध्ये प्रचणलत असलेले धार्समक कायिे, 
रूढी व लोकाचार यानंा शक्यतो बिलण्याचे टाळले. त्याचं्या दृष्टीने पाणहल्यास हा सूज्ञपिाच ठरला. 
प्रणसद्ध न्यायाधीश व प्राच्यणवद्याणवशारि सर णवल्यम जोन्स म्हितो, ‘ज्या कायद्यानंा ते सिैव आपल्या 
नागरी जीवनातील वतननाचे व व्यवहाराचे णनयम मानतात त्याच कायद्याचंा, त्याचें आपापसातील खाजगी 
तंटे णनकालात काढताना, हवाला घेिे यापरते उघडउघड न्याय्य असे काही असूच शकत नाही; तसेच गे्रट 
णब्रटनच्या शहिु आणि मुसलमान प्रजाजनानंा जे वगेवगेळे खाजगी कायिे पणवत्र वाटतात, आणि ज्याचंा भगं 
झाल्यास तो त्यानंा सवात िुखःिायक जुलूम वाटेल असे कायिे, त्यानंा अज्ञात असलेल्या आणि सक् ती व 
अणहष्ट्िुतापूवनक आपल्यावर लािली जाते आहे असे णजच्याबद्दल वाटेल अशा नव्या णवणधपद्धतीद्वारे डावलले 
जािार नाहीत अशी कायिेशीर हमी शहिु-मुसलमानानंा िेिे यापरते सूज्ञपिाचे िुसरे कृत्य असू शकिार 
नाही’ [डलल्य.ू एच्. मोले, ॲडनमनिस्रेशि ऑफ िस्टीस इन् निनटश इनंडया, (लंडन, १९५८), १९३.] मोले त्याला अशी पुस्ती 
जोडतो की, ‘शहिु वा मुब्स्लम कायिे बिलण्याच्या वा रद्द करण्याच्या औणचत्यासंबधंी णवचार करीत 
असताना आगं्ल आणि नेणटव णवणधशास्त्रपद्धतींच्या साके्षप उजवपेिाबद्दलच्या पूवनसंकब्ल्पत कल्पनानंा िुय्यम 
णनकषाचे स्थान णिले गेले पाणहजे; अशा पद्धती मूलतः चागंल्या आहेत की वाईट असाही प्रश्न उपब्स्थत 
केला जाव ूनये; कारि शहिुस्थानातील समाजाच्या सद्यःब्स्थतीत िेशातील लोकसंख्येत ज्याचंा मोठा भाग 
आहे अशा लोकाचं्या गरजाशंी व पूवनग्रहाशंी त्या णनःसंशय अत्युत्तमपिे जुळलेल्या आहेत; लोकाचं्या 
श्रदे्धच्या त्या अणवभाज्य घटक ठरल्या आहेत. आणि आम्ही जरी णनरूपाणधक तहाने बाधंले गेलेलो नसलो 
तरी वळेोवळेी काढलेल्या जाहीरनाम्याचं्या व कायद्याचं्याद्वारे आम्ही त्याचें जतन करण्यास स्वतःला वस्तुतः 
वचनबद्ध केले आहे, याचा णवसर कधीच पडू िेता कामा नये.’ [णकवता, १९७.] या िेशाच्या णब्रणटश 
राज्यकत्यांनीही मोंगल सम्राटाचं्या पावलावंरच पावले टाकली असल्याचे णिसून येईल; सामान्य 
कायद्याच्या (कॉमन लॉ) पद्धती आयात करून, समन्यायाच्या (इब्क् वटीच्या) तववाची अंमलबजाविी 
करून आणि आधुणनक धतीचे कायिे करून त्यानंी या िेशातील आधीच्या न्यायप्रशासनाच्या पुढे फार मोठी 
मजल मारली.  
  



 

 अनुक्रमणिका 

॥ २॥ 
 

णब्रणटश काळातच पढुील तवव ेकालगतीने उियास आली: 
 

१. प्रत्येक मािसाला त्याचा स्वतःचा व्यणक्तगत धार्समक कायिा लागू केला गेला पाणहजे – 
‘मुसलमानाचं्या बाबतीत कुरािाचे कायिे आणि जेंटंूच्या (Gentoos च्या) बाबतीत 
शास्त्राचें कायिे नेहमी लागू केले जातील.’ [ओ. एम्. एल्. , ३७, मोले याचे अवतरि, पूवोक्त १७८. जेंटू हा 
‘जेंटाइल’ (gentile म्हिजे यहूिीतर) या शलिापासून बनलेला अँग्लोइंणडयन शलि आहे (शॉटनर ऑक्स्फडन णडक्शनरी); शहिु 
समाजाचा मुसलमानापंासून वेगळेपिा स्पष्ट करण्यासाठी तो वापरला जात असे. ‘Gentoo’, ‘Moohummudan’, 
‘Moselman’ आणि ‘णिल् ली’ वा ‘िेहली’ चे ‘Delhi’ हे रूपातंर चुकीची स्पेशलगे करण्याच्या इंग्रजी प्रणतभेने आपल्याला 
िेिगीरूपाने णिलेली ही शलिरत्ने होत.] 
 
२. व्यणक्तगत िजाशी संबंणधत असलेल्या बाबींमध्ये प्रत्येक शहिु व मुसलमान मािसाशी 
त्याच्या स्वतःच्या णवणशष्ट पथंा–(मििब)–नुसार (िीि म्हिजे धमन, मििब त्याहून 
णनराळा) व्यवहार केला जात असे. णशया शकवा सुन्नी या िोन ठळक जमातींना आपापल्या 
णवणशष्ट पंथाचा कायिा लागू केला जावा या णवणधणनयमामागची हीच भणूमका आहे. 
उिाहरिाथन, जर एखािा हनफी मरि पावला, तर वारसा हक् काणवषयीचा हनफी कायिा 
लागू केला जावा; पि फाणतमी कायद्याने णनयंणत्रत असलेला एखािा इस्माईली मरि 
पावला तर िआइमुल-्इस्लामचा कायिा लागू ठरे. तद्वत् च शहिंूमध्येसुद्धा णवणवध प्रातंाचं्या 
आपल्या स्वतःच्या कायिा व न्याणयक अन्वयाथन याचं्या पद्धती होत्या. काजीने आपले 
स्वतःचे शकवा राज्यसते्तवर असलेल्या पंथाचे णवणधणनयम अनुसरावते, हे जे मुब्स्लम तवव 
होते ते शहिुस्थानात पाळले जात नव्हते. [ओ. एम्. एल,्२७९.] 
 
३. णजथे वािी-प्रणतवािी णभन्नधमीय असतील णतथे प्रणतवािीचा कायिा लागू केला जात 
असे. अशा प्रकारे जर वािी म्हिून एखाद्या हनफीने अग्रक्रयाणधकारासाठी एखाद्या इसना 
अशरी प्रणतवािीणवरुद्ध िावा केला तर इसना अशरी णशयापंथीय कायिा लागू केला 
जाईल. शकवा णववाहातील िोन पक्ष जर णभन्नपंथीय असतील तर बचावपक्षाचा कायिा 
लाग ूकेला जावा असा सवनसाधारि िंडक होता. [ओ. एम्. एल्. ,४३ या णठकािी या णनयमाचे पणरपूिन 
स्पष्टीकरि आढळेल.] 
 
४. लोकाचं्या धार्समक भावनानंा धक् का लागू नये म्हिून वैधाणनक कायद्याची वाढ क्रमशः 
व्हायची होती. शहिुस्थानच्या सवनच राज्यकत्यांनी शहिंूच्या व मुसलमानाचं्या धार्समक 
धारिाणंवषयीच्या बाबींसबंंधी, सणहष्ट्ितेुच्या िीघनकालीन परंपरेला धरून, लोकाचं्या 
धार्समक कायद्यामंध्ये वैधाणनक हस्तक्षप करण्यापूवी बराच काळ वाट पाणहली होती. 
त्यामुळे प्रगती जरी धीम्या गतीने झाली असली तरी पणरिाम एकंिरीत णहतावहच झाले 
आहेत.  

 
१९५० साली स्थापन झालेले भारतीय गिराज्य हे तववतः धमनणनरपेक्ष राज्य आहे. इथे शासनाचा 

असा धमन नाही, प्रत्येक धमाला संपूिन समतेची वागिूक णमळण्याचा हक्क आहे. तरीपि धमावर आधाणरत 
व्यणक्तगत कायिे नष्ट करण्यात आलेले नाहीत. आणि, णब्रणटश परंपरा व प्रथा चालूच राणहल्या आहेत. 



 

 अनुक्रमणिका 

व्यणक्तगत िजासंबंधीचे लोकाचें धार्समक कायिे वाजवी मयािेत अमलात ठेवण्याचे धोरि आहे. परंतु शहिु व 
मुब्स्लम कायद्याचा अन्वयाथन लावताना त्या कायद्याच्या काटेकोर शलिावंर इंग्रजी समन्यायतवव व 
सामाणजक न्यायाच्या णनयमाशंी संबंणधत असलेले काळाचे व पणरब्स्थतीचे तवव –याचें कलम बाधंण्यात 
येते. त्यामुळे इथल्या िोन्ही िेश्य णवणधव्यवस्थावंर समन्यायतववासह इगं्रजी सामान्य कायद्याचा लक्षिीय 
प्रभाव पडला आहे.  
 

उद्योगधंद्याचंी वाढ आणि आर्सथक पणरब्स्थतीतील बिल झाल्यानंतर लोकाचं्या नव्या आर्सथक व 
सामाणजक जीवनाशी जुळतील अशा बऱ्याच नव्या कायद्याचंी भर पडली. भारतीय संसिेने १९५१ 
आणि१९५२ साली केलेल्या कायिेणवषयक कामणगरीवर नजर णफरणवल्यास असे णिसून येईल की, 
तथाकणथत कामगारवगांच्या ब्स्थतीत सुधारिा घडवनू आिण्याच्या हेतूने या िेशाने दु्रतगतीने पावले 
उचलली. कोळशाच्या खािींणवषयीचा वटहुकूम, स्थावर मालमते्तच्या मागिीणवषयीचा आणि 
अजननाणवषयीचा वटहुकूम, णिल् ली णवद्यापीठ िुरुस्ती कायिा, खािी-कायिा, चलब्च् चत्र कायिा, चौकशी 
आयोग कायिा आणि राखीव आणि सहाय्यक िलाणंवषयीचा कायिा अशी काही १९५२ साली पास 
करण्यात आलेल्या कायद्याचंी उिाहरिे िेता येतील. [प्रस्तुत शोधणनबंध १९५२ साली णलणहला गेला होता. १९६२ साली 
णतसऱ्या पंचवार्सषक योजनेच्या काळात या गोष्टीवर अणधकच भर णिला असल्याचे णिसून येईल.] 
 

शनरआ शकवा धमुशाि याचं्यात साणंगतलेल्या कायिेशीर, नैणतक व आध्याब्त्मक णनकषाशंी ह्ा 
धमातीत, आधुणनक व वैधाणनक कायिे-संचाला काहीच कतनव्य नाही. भतूकाळाशी ज्याचे कसलेच नाते 
नाही, व पणवत्र कायद्यानंा पणरणचत असलेली मूल्ये ज्याला अडव ू शकत नाहीत असे ते खास आपल्या 
काळाचे अपत्य आहे. जरी काही प्रसंगी त्याचे णनकाल शरीआच्या णनकालासंारखेच णनघत असले, शकवा 
अन्य काही प्रसंगी कायद्याला मुबाह (क्षम्य) म्हटले जाऊ शकत असले तरी न्याणयकदृष्ट्ट्या ते फारसे 
महववाचे नाही. धमातीत आणि आधुणनक राज्यात राहिाऱ्या मुसलमानाला नव्या कायद्याचें व नव्या 
णवणधप्रमािाचें, मग ते शरीआला धरून असोत वा नसोत, पालन करण्याची मुभा व स्वातंत्र्य असले पाणहजे, 
या गोष्टीला आपि सामोरे जायला हव.े काही योग्य आणि कायिेशीर बाबी शरीआच्या णनयमामंधून पूिनतया 
सुटलेल्या असतील, तसेच काही अन्याय्य व असमथननीय णनयम शरीआला संमत असलेल्या कायद्याचं्या 
कके्षत येत असतील हे उत्तरोत्तर स्पष्ट होत चालले आहे. भारतात तलाक (घटस्फोट) –संबंधी जो हनफी 
कायिा आहे. त्याच्या काही तरतुिींचा यासंिभात उिाहरिाथन णनिेश करता येईल.  

  



 

 अनुक्रमणिका 

॥ ३ ॥ 
 

येथवर आपि णनवळ कायद्याबद्दल म्हिजे न्यायालयासमोर येिाऱ्या कायद्याबद्दल बोललो. पि 
इस्लाममध्ये हा कायिा धार्समक णनयम आणि धमनकृत्ये याचं्यात घट धपिे गंुतलेला आहे. इबािात (उपासनेचे 
भणक्तपर णनयम) आणि मुआमलात (ऐणहक व्यवहारणवषयक णनयम) या िोहोंशी संबणंधत असलेल्या 
शरीआच्या पाठ्यपुस्तकावरच आपल्याला णभस्त ठेवावी लागते. ज्या उलेमाकंडे माणहतीसाठी व 
मागनिशननासाठी आपल्याला जाव ेलागते ते मुख्यत्व ेधार्समक उपिेशक असतात. मी एकिा भारतातील एका 
इस्माईली णवद्वानाला णवचारले, ‘आपि मला काही उपयुक्त माणहती िेऊ शकाल काय?’ तो उत्तरला, ‘तू 
जर सत्यान्वषेी (तानलब्-इ-िक) असशील आणि तुला जर तुझ्या आब्त्मक कल्यािासाठी माणहती हवी 
असेल तर –होय; पि केवळ व्यथन कुतूहल शकवा नुसती णवद्वत्ता म्हिनूजर तुला ती हवी असेल तर–
नाही!’ णचणकत्सक अभ्यासक आणि पारंपणरक धमनशास्त्री याचं्या दृणष्टकोिातील फरक यावरून स्पष्ट होतो.  
 

णब्रणटश अमलाच्या सुरुवातीला पंनडत (शहिु कायद्याचे णवशषेज्ञ) व मुफ्ती (इस्लामी कायद्याचे 
सल् लागार) हे न्यायालयाशी जोडलेले असत. मुफ्ती हे अगिी पूिनतया प्रणशणक्षत, णशस्तबद्ध आणि शास्त्रावंर 
पोसलेले उलेमा (काटेकोर उच्चार उलमा) असत. गािीवर असलेल्या सम्राटाने णनवडलेल्या मुफ्तींनी 
सुप्रणसद्ध फतवाआलमगीरीची रचना आधुणनक णिल् ली शहराच्या पणरसरातच केली. णहजरी शके 
अकरा/णिस्तोत्तर सतराव्या शतकात सम्राट औरंगजेब आलमगीर ह्ाच्या आजे्ञवरून शखे णनजाम 
बुरहानपुरी व अन्य चौघे ह्ानंा संगृहीत केलेले फतवे (णवणधसल् लागाराचंी मते) त्यात एकत्र आढळतात.  
 

णिस्तोत्तर १५ व्या शतकापासून, शकवा तत्पूवीपासूनच, भारतीय उपखंड हे हनफी कायद्याच्या 
सुप्रणसद्ध पाठशालाचें आश्रयस्थान बनले होते. १९५० सालच्या अंिाजी खानेसुमारीनुसार पारंपणरक 
पद्धतीचे ८८ अरबी मिरसे एकट्या भारतीय गिराज्याच अब्स्तत्वात होते. ते सगळेच महववाचे व प्रभावी 
होते असे नसले तरी ज्याच्यावर णशलली नूमानीने आपल्या खुतबात [णशलली नूमानी, खुतबात (आझमगढ, १९४१), १६-
तद् नंतरची सबंंणधत पृषे्.] मध्ये टीका केली होती असा िसु-इ नििामी म्हिून णवख्यात असलेला अभ्यासक्रम णतथे 
णशकवला जात असे. अबलु हसनात नद् वीकृत [अबूल हसनात निवी, नििुस्तािकी किीम इस्लामी िसु-गािऑ, (आझमगढ, 
१९३६).] जुन्या धतीच्या मिरशाचें अगिी पणरपूिन विनन, आणि मनाणजर अहसन जीलानी [मनाणझर अहसन 
जीलानी, नििुस्तािमऑ मुसलमािोंका नििाम-इ तालीम ब तर्जबयत (णिल् ली, १९४४).] कृत भारतातील इस्लामी णशक्षिाचा 
इणतहास आज आपल्याला उपललध आहे. इस्लामी णशक्षिाची भारतातील भव्य परंपरा आज पणिमेत माहीत 
नसण्याचे मुख्य कारि, णजवतं अशा इस्लामी संस्कृतीच्या अध्ययनासाठी सवात महत्वाच्या असलेल्या 
अरबी भाषेच्या खालोखाल माझ्या मते जी महववाची भाषा आहे त्या उिूनची प्राच्यणवद्याणवशारिानंी िुिेवाने 
घोर उपेक्षा केली हेच होय. ज्याप्रमािे अरबी भाषेच्या ज्ञानावाचनू इस्लामचा प्राचीन इणतहास समजिे 
अशक्य आहे त्याप्रमािेच इस्लामी णवचारामंधील आधुणनक घडामोडींचे आकलन उिून भाषेच्या ज्ञानावाचनू 
होिे अशक्य आहे. उिूनतील धार्समक णलखाि फासी आणि तुकी भाषामंधीन धार्समक णलखािापेक्षा बहुधा 
अणधक अस्सल स्वरूपाचे आणि आधुणनक अरबी भाषेतील णलखािाच्या व्याप्तीशी व अस्सलपिाशी तुल्यबळ 
ठराव ेअसे आहे. पुढे जेव्हा शाह वणलउल् लाह, सर सय्यि अहमिखान, णशलली आणि प्रा. मुहम्मि अजमल 
खान प्रभतृींच्या गं्रथाचंा आपि णवचार करू तेव्हा हे िाखवले जाईल.  
 

प्रचंड संख्येच्याया धार्समक मिरशापंकैी सवात महववाचा म्हिनू िेवबंिच्या िारूल उलूम [सय्यि 

महबूब णरजवीकृत तारीख-इ िेवबंि (णिल् ली, १९५३) या गं्रथात याचा इणतहास अलीकडे णलणहला गेला आहे.] चा उल् लेख करता येईल. 
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सुमारे ८० वषापूवी त्याची स्थापना झाली, आणि त्यात १२०० णवद्याथी आहेत. ‘पूवेकडील अजहर’ असे 
त्याला साथनपिे म्हटले जाते, आणि अध्ययन, धमनणनष्ा, साधेपिा व आध्याब्त्मक प्रभाव याचंी णतथली 
परंपरा लक्षात घेता ही तुलना योग्यच ठरते. िारुल उलूम िेवबंि हे हनफी पथंाच्या ईश्वरणवज्ञानाचे 
णवद्यालय आहे. सीरतुि िबी (पे्रणषताचे सहाखंडात्मक चणरत्र) [पणहले सहा खंडच णशललीने णलणहले होते. उरलेले त्याचा 
णशष्ट्य सुलेमान निवी याने णशललीच्या मतृ्यूनंतर पूिन केले. सीरा चे प्रकाशन िारूल मुसणन्नफीन (आझमगढ, उत्तर प्रिेश) तफे झाले आणि त्यानंतर 
त्याचे वारंवार पुनमुनद्रि होत राणहले.] शीरूल-अिम (फासी कणवतेचा पंचखंडात्मक इणतहास) आणि अबू हनीफ, 
रूमी, अल  गजाली, उमर अल -फारूक वा इतर याचं्यावरच्या अनेक पुब्स्तका (tracts) व प्रबंणधका 
(Monographs) णलणहिाऱ्या णशलली नूमानी ह्ा १९ व्या शतकातल्या ओजस्वी णवचारवतंाच्या आश्रयामुळे 
सुणवख्यात झालेली नद् वतुल उलमा (लखनौ) हे णवद्यालयही याच प्रकारचे आहे. अरबी व फासी 
भाषावंरच्या अतुलनीय प्रभतु्वाबरोबरच णशलली नूमानी हे त्याचंी जन्मभाषा नसलेल्या उिून भाषेत, णनतळ, 
पीळिार आणि अणभजात शलैीत प्रभावीपिे णलहीत.  
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॥ ४ ॥ 
 

णिस्तोत्तर तेराव्या शतकाच्या आरंभी णिल् लीत सुलतानी सत्ता स्थापन झाल्यापासूनअरबीच्या 
अध्ययनाचंी अणभजात परंपरा भारतात अखंड चालू राणहली आहे. काही फेरफार सोडता, मुब्स्लम 
जगताच्या इतर भागातं आपल्याला णचरपणरणचत असलेल्या वैणशष्ट्ट्यानंी पणरपूिन अशी ही प्रिीघन व सन्मान्य 
परंपरा आहे. इतर िेशातं अरबीने स्थाणनक बोलीभाषानंा डावलले, पि भारतात मात्र णतने शहिी व उिून या 
िेशी भाषानंा पुष्टी णिली, आणि राजभाषा असलेल्या फासीला आधार णिला.  
 

इथे अनेक मिरसे असल्याचा एक पणरिाम म्हिजे भारतीय शाळामंध्ये काही प्रमािात अभ्यासाचे 
णवशषेीकरि (स्पेशलायझेशन) झाले. पढुील णचत्र हळूहळू आकारास आले: पंजाबात व्याकरि; णिल् लीत 
हिीस आणि णववरि; रामपूरला तकन शास्त्र; व तववज्ञान; लखनौला कायिा आणि ईश्वर शास्त्र [निवी, पूवोक्त, 
१०४.] 
 

निसाबबद्दल म्हिजेच या शाळामंधील अभ्यासक्रमाबंद्दल इथे थोडेसे णलणहिे आवश्यक आहे. 
भारतातील अरबी मिरशामंधील सध्याच्या अभ्यासक्रमाची भारतीय णवद्वानानंी बरीच छाननी व समीक्षा 
केली आहे. इथे त्या सवन तपणशलात णशरण्याचा हेतू नाही. ते तपशील जीलानी [पूवोक्त.] शकवा अबलू हसनात 
निवी [पूवोक्त.] याचं्या णलखािात सापडतील. अलिुल हय्य लखनवीने १९०९ साली [नद् वी, पूवोक्त, ८९.] 
णलणहलेला णनबंध हा माणहतीचा प्राचीन मूलस्त्रोत आहे. आणि जुन्या अभ्यासक्रमाच्या अनेक टीकाकारामंध्ये 
णशलली नूमानी हे सवात महववाचे आहेत. [नूमानी, खुतबात, १६.]  अभ्यासक्रमाचा णवचार त्याच्या णवकासाच्या 
पाच टप्प्याचं्या अनुषंगाने करता येईल. ते टप्पे असे: 
 

१. णहजरी शके ७ व े– १० व ेशतक/णिस्तोत्तर १३ व े– १६ व ेशतक; 
२. णहजरी शके १० व े– ११ व ेशतक/णिस्तोत्तर १६ व े– १७ व ेशतक; 
३. णहजरी शके ११ व े– १२ व ेशतक/णिस्तोत्तर १७ व े– १८ व ेशतक; 
४. णहजरी शके १२ व े– १३ व ेशतक/णिस्तोत्तर १८ व े– १९ व ेशतक; 
५. णहजरी शके १४ व ेशतक/णिस्तोत्तर १९ व े– २९ वे शतक; [तपशीलासाठी पाहा, नद् वी, पूवोक्त, 
९०–१०२.] आपि शवेटच्या िोहोंवरच लक्ष कें णद्रत करू.  

 
चवथा टप्पा णहजरी शकाच्या १२ व्या शतकात मुल् ला णनजामुद् िीन या थोर प्रकाडं पंणडताच्या 

काळात अब्स्तत्वात आला. मुल् ला णनजामुद् िीन हे भारतात एक णवद्वान म्हिून आणि अभ्याक्रमाचें णनमाते 
म्हिून अणद्वतीय मानले गेले होते. लखनौच्या शजेारीच असलेल्या सोहाली नावाच्या खेड्यात त्याचंा १०९० 
/ १६७९ मध्ये जन्म झाला. ११०५ / १६९३ मध्ये ते पंधरा वष ेवयाचे असताना लखनौ शहरात औरंगजेबच्या 
आजे्ञवरून ‘णफरंगी महल’ नावाचा मिरसा स्थापन झाला. काही जणमनी व इमारती मिरशाला िान करून 
णनजामुद् िीनच्या िोन थोरल्या भावाचं्या हाती तो सोपवण्यात आला. आपले प्रणशक्षि संपल्यावर त्यानंी 
णनजामुद्दीनने मिरशात णशकवायला आरंभ केला आणि आपले वडील मुल् ला कुत्  बुद्दीन याचं्याबरोबर ते 
सहाय्यक प्राध्यापक झाले. णनजामुद् िीन ११६१ / १७४८ मध्ये वयाच्या सत्तराव्या वषी णनधन पावले.  
 

णनजामुद् िीन णवद्वान व सच् चणरत्र होते तसेच अखंड िणरणद्रही होते. श्रीमंताशंी वागताना गवोन्नत व 
गरीबाशंी वागताना णवचारी असे त्याचें वतनन असे. त्याचें पुत्र सुप्रणसद्ध अलिुलअली बहरुल -उलूम हेही थोर 
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णवद्वान होते. णनजामुद्दीनचे णवद्याथी सुणवख्यात होते आणि त्याचें वारस आजही ‘णफरंगी महल’ या नामाणंकत 
णवद्यालयात अध्यापनाचे कायन करीत आहेत. पि त्यानंा णचरंतनत्व णमळाले आहे ते मुख्यत्व ेत्याचं्या नावाशी 
णनगडीत असलेल्या, िसु-इ नििामी या अभ्यासक्रमाच्या णनर्समतीमुळे सकें्षपाने तो अभ्यासक्रम पढुीलप्रमािे 
िेता येईल: 
 

१. व्याकरि – शलि – रूपणवचार (सफन ): मीजान, मुन् शवै, सफन -इ मीर, शाणफया. 
  
२. व्याकरि – वाक्यरचना:नहव् इ-मीर, काणफया, शरहजामी.  
 
३. तकन शास्त्र (मंणतक): सुग्रा, कुब्रा, धमनगं्रथशास्त्र (Isagogy), तहजीब, कुत् बी.  
 
४. तववज्ञान (णहकमत): मीबजी, सद्रा, शब्म्स बाणझगा.  
 
५. पिाथनणवज्ञान (णरयणजय यात) : खुलासतुल-णहसाब (युब्क्लड-पुस्तक-) 
 
६. अलंकारशास्त्र (बलागत) : मुख्तसर मआनी, मुतव्वल 
 
७. कायिा (णफकह) : शरह णवकाया, णहिाया.  
 
८. कायिा उसूल: नूरुल-अन्वार, तल्वीह, मुसब्ल् लमुस् सुबूत.  
 
९. ईश्वरशास्त्र (कलाम) : अकायिा नसफी, शरह अकाइि जलाली, मीर जाणहब, शरह 
मवाणकणकफ 
 
१०. अथनबोधनशास्त्र (तफ् सीर) : जलालैन, बेजावी.  
 
११. पैगंबरवचने व कृत्ये (हिीस) : णमश  कातुल  मसाबीह. [नूमानी, मकालात (आझमगढ, 
१३५१/१९३२) प्रकरि-३, ९१-१२५.] 

 
मुल् ला णनजामुद्दीन यानंी स्थापन केलेल्या या परंपरेचे मुख्य वैणशष्ट्ट्य असे होते की, णतथे क्रणमक 

पुस्तक जरी नेमलेले असले तरी त्या गं्रथाकडे फारसे लक्ष न िेता त्याच्या भोवती ज्ञानाचे इतके णवस्तृत 
जाळे णविले जात असे की त्यामुळे णवद्याथ्याचा अंतःचक्षू उघडला जात असे.  
 

पाचवा टप्पा हा अखेरचा आहे आणि इथे आपल्याला पुस्तकाचं्या संख्येत वाढ आणि तकन शास्त्र, 
धोकंपट धी व स्मरि यावंर भर णिलेला आढळतो. [नद् वी, पूवोक्त, ९७-१०१.] णशलली नूमानीनी प्राचीन 
अभ्यासक्रमाणवरुद्ध सवात जोरिार टीकास्त्र १८९४ मध्ये सोडले. [नूमानी, खुतबात, १६.] त्याचंी सवनसाधारि 
टीका अशी होती की, क्रणमक पुस्तक, त्याचे अथन, त्याची अनुमाने आणि त्याचं्यातले बिल या गोष्टींना 
अमयाि महवव णिले जाते. परंतु मुळ णवषयाच्या बृहत्तर बाजंूना हातच लावला जात नाही. त्यानंा असेही 
आढळले की, अरनबय्य,म्हिजे अरबी भाषेवरील प्रभतु्व, अपेणक्षत िजाचे नाही आणि कुरािप्रणित शास्त्राकंडे 
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फारसे लक्ष णिले जात नाही. णवशषेतः कुरािाच्या अननुकरिीय शलैी (ईिाि) कडे फारच अपुरे लक्ष णिले 
जाते. आणि शवेटी, ग्रीकाकंडून जी शासे्त्र अरबानंी उचलली त्याचंा अभ्यास करताना ती जशी उचलली 
होती तशीच, नंतर त्यात झालेल्या कोित्याही प्रगतीचा अंतभाव न करता, णशकली-णशकवली जातात.  
 

या आके्षपानंा पुढील पुस्ती जोडता येईल: 
 

१. पाश् चात्य प्राच्यणवद्याणवशारिाचें गं्रथ उलेमािंा सामान्यतः माहीतच नसतात, आणि योगायोगाने 
जर काही संशोधने त्याचं्यापयंत पोचलीच तर त्यांचा त्याचं्याकडे पाहण्याचा दृणष्टकोि शत्रुभावनेचा असतो, 
धमनवडेेपिापेक्षा तो फारसा णनराळा नसतो.  
 

२. णवज्ञान, तववज्ञान, इणतहास शकवा तौलणनक धमन या णवषयातं झालेल्या आधुणनक प्रगतीकडे 
लक्ष णिले जात नाही.  
 

३. णसणरयाक, णहब्र,ू अरमेइक शकवा इणथओणपक या अन्य सेणमणटक भाषाचं्या पणरचयाची जोड 
भाणषक संशोधनाला णमळिे अणनवायन असूनही ती इथे अनावश्यक समजली जाते.  
 

४. इंग्रजी, िें च शकवा जमनन अशा आधुणनक युरोणपयन भाषाशंी पणरचय होिे हे णनरथनक मानले 
जाते. त्यामुळे या मिरशामंध्ये णिले जािारे धार्समक णशक्षि २० व्या शतकाच्या दृष्टीने पाणहल्यास खूपच 
असमाधानकारक ठरते हे उघडच आहे. या प्रणशक्षिाची तुलना आधुणनक पाश् चात्य णवद्यापीठाचं्या 
िैवीशास्त्राच्या पिवीशी (Degree in Divinity शी) केलीच जाऊ शकत नाही. कारि त्यात धमाचा इणतहास, 
तौलणनक धमन, तकन शास्त्र, तववज्ञान वा अध्यात्मणवद्या या णवषयाचें, ते आज जसे अभ्यासले जातात तसे, 
ज्ञान णमळण्याचा पुरेसा प्रयत्न केला जात नाही.  
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॥ ५ ॥ 
 

भारतातील इस्लामी णशक्षिाच्या परंपरेचा इणतहास िेिे हा माझा हेतु नाही. पि आधुणनक 
काळाकडे येण्याच्या दृष्टीने गेल्या तीन शतकातील काही प्राणतणनणधक व्यक् तींबद्दल बोलिे आवश्यक आहे. 
त्या व्यक्ती म्हिजे – शाह वणलउल् लाह, सर सय्यि अहमि खान, उबेिुल् लाह शसधी, अलिुल हय्य आणि 
अशरफ अली थानवी.  
 

‘शाह वणलउल् लाह’ नावाने णवख्यात असलेले शखे अहमि णबन अलिुर  रहीम िेहवली याचंा जन्म 
णहजरी शके १११४/णिस्तोत्तर १७०३ साली झाला आणि ११७६/१७६२ मध्ये णिल् ली येथे ते मरि पावले. 
मोंगल साम्राज्य णखळणखळे झाले होते; वाढत्या णब्रटीश सते्तचे ताबेिार असलेले िुव्यनसनी-िुराचारी, अधम 
व नीच राजे िेशाचे नामधारी राज्यकते होते. पाश् चात्य प्रभावाच्या उसळत्या लाटेपुढे इस्लामचा धमन 
णखळणखळा होण्याच्या धोक्यात सापडला होता आणि णवशषेतः इंग्रजी सामान्य कायद्याच्या तुलनेत इथल्या 
कायद्याचा व वैधाणनक पद्धतींचा कमजोरपिा अणधकाणधक उघड होऊ लागला होता.  
 

अशा पणरब्स्थतीत वणलउल् लाह इस्लामचे शुद्धीकरि करण्यासाठी, सूफीवाि आणि कमनठपिा 
याचं्यात कामचलाऊ समझोता घडवनू आिण्यासाठी, आणि णवद्वत्ता, धमनणनष्ा व तववज्ञानात्मक अगाधता 
याचंा एक तेजस्वी आिशन िेण्यासाठी उभे राणहले. इस्लामचे िुसरे खणलफा महान उमर अल  फारूक याचें 
ते वशंज होते. आणि मध्य आणशयायी तुकी रक्त त्याचं्या धमन्यामंधून वाहत होते. त्याचें गूढवािी व 
ईश्वरशास्त्री वडील अलिुर  रहीम हे फतावा आलमगीरीचे संकलक आणि णिल् लीच्या ‘रहीणमय्या’ या 
मिरशाचे, संस्थापक होते. वणलउल् लाह यानंी वयाच्या सातव्या वषी कुराि मुखोद् गत केले; १५ व्या वषी 
त्याचें णशक्षि पूिन झाले आणि वडील वारल्यानंतर १७ व्या वषी रहीणमय्या मिरशाची सूते्र त्यानंी हाती 
घेतली. ११४३ / १७३० आणि ११४५ / १७३२ या िरम्यान ते हजला गेले आणि काही काळ हीजाझमध्ये 
राणहले. आपल्या वािळी आयुष्ट्याच्या अवधीत त्यानंी णिल् लीच्या सात राजाचें उिय आणि अस्त पाणहले. 
शाह वणलउल् ला हे चार सुपतु्राचें जन्मिाते होते: णवख्यात णवद्वान अलिुल अझीझ, ईश्वरशास्त्री आणि फकी 
अलिुल काणिर, कुरािाचे उिून भाषेतील सवनप्रथम भाषातंरकार रफीउद्दीन आणि णवद्वान-णशक्षक अलिुल 
गनी.  
 

शभंरावर पुब्स्तका, प्रबंणधका व पुस्तके णलणहिारे शाह वणलउल् लाह हे बहुप्रसव लेखक होते. त्याचें 
सवात महववाचे गं्रथ: 
 

१. िुज् ितुल्-लानिल-बानलगा (कैरो मुनीणरय्य पे्रस, णहजरी शके १३५२) ही त्याचंी 
सवोत्तम कलाकृती होय. त्यानंा कळलेला धमाचा गुह्ाथन आणि धमाचा आधार या 
णवषयाचंी सवांगपणरपूिन चचा त्यात असून त्याची तुलना अल -गजालीच्या इह्या उलूनमि-
िीिशी केली जाते ती काही अनुणचतपिे नव्हे. अरबी भाषेत अत्यतं आकन षक शलैीत ते 
णलणहलेले असून धार्समक आिेशामंागचे अब्स्तत्वकारि ते स्पष्ट करते. अल  अजहरमध्ये 
आजही अभ्यासल्या जािाऱ्या क्रणमक पुस्तकापंैकी ते एक आहे.  
 
२. फत्  िुर रिमाि हे कुरािाने समासनोंिीसह केलेले फासी भाषातंर आहे. 
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३. अल्-फौिुल-कबीर (फासी भाषेत) : हिीसच्या अध्ययनाच्या तववावरील पुस्तक.  
 
४. इकिुल-िीि (णफकह) : अथनबोधनाचे द्वार (बाबुल इस्ज्तिाि)कधीच बंि होत नसते 
हे महववाचे तवव यात त्यानंी माडंले आहे.  
 
५. अत्-तफ िीमािुल-इलानिय्  या (सूणफवाि) : अरबी व फासी. इलनुल अरबी याचं्या 
विित अल्-वुिूि या तववाचंा इमाम-इ रलबानी अहमि सरशहिी याचं्या विित अल्-
शुिूिच्या तववाशंी मेळ घालण्याचा प्रयत्न या गं्रथात करण्यात आला आहे.  

 
वणलवुल् लाह हे मौणलक (ओणरणजनल) णवचारवतं होते. अल -गजालींप्रमािे त्यानंी आपल्या 

धमनशास्त्राला गढूवािाची छटा णिली. स्वतंत्र अथनबोधनाच्या तववाचे त्यानंी आग्रही प्रणतपािन केले. आणि 
केवळ तकलीि (धमनशास्त्रीय अंधानुकरिा)–लागुलामणगरीला णवरोध केला. ते महान धार्समक णवचारवतं 
असूनही त्याचंा दृणष्टकोि वाधुणनक होता आणि मुब्स्लम समाजाचे शणूद्धकरि आणि फेररचना झालीच 
पाणहजे असे त्यानंी सतत आवाहन केले.  
 

या थोर णवद्वानाणवषयी अनेक लेख प्रकाणशत झाले असून त्यात फझल महमूि अणसरी याचं्या 
णनबधंाचा [पाहा, नवश्वभारती ॲिल्स,खंड ४. मी पाणहलेल्या ५० पानी पुनमुनणद्रतावर णिनाकं नव्हता.] खास उल् लेख करता येईल. 
परंतु त्याचं्याणवषयी एकही शास्त्रीय प्रबंणधका उपललध नसावी ही अत्यतं िुिैवी बाब आहे. त्याचं्या 
तववज्ञानाचा उहापोह बी. ए. फारूकी यानंी णलणहलेल्या, ि मुिनििʼस कन्सेप्शि ऑफ तौिीि (लाहोर, 
१९५०) [उब् यिुल् लाह शसधी याचं्या पुढील िोन गं्रथाचंाही उल् लेख करता येईल: (१) शािवनलउल् लाि  र उिकी नसयासी तिरीक, आणि 
(२) शाि वनलउल् लाि  रउिका फल् सफा,हे िोन्ही गं्रथ उिून भाषेत असून लाहोर येथे प्रकाणशत झालेले आहेत.] या कौतुकास्पि सुबोध 
प्रबंणधकेत करण्यात आला आहे.  
 

णजचा उल् लेख अपणरहायन आहे अशी िुसरी व्यक्ती म्हिजे सर सय्यि अहमि खान (१८१७ -
१८९८) [सर सय्यि अहमि खान याचं्या चणरत्रासाठी पाहा, अल  ताफ हुसैन हाली, ियात-इ-िावीि 
(आग्रा, १९०३; वारंवार पुनमुनणद्रत), आधुणनक रसग्रहिासाठी पाहा, णवल्िेड कॅन्टवले ब्स्मथ, मॉडिु 
इस्लाम इन् इनंडया (लाहोर, १९४३), पृष् ५-४२. आधुणनक भारतातील इस्लामी जीवन आणि प्रवाह 
अभ्यासावयाचे असल्यास प्राध्यापक ब्स्मथ याचें हे पुस्तक अणनवायन आहे. याची िुसरीआवृत्ती प्रकाणशत 
झाली आहे.] 
 

सर सय्यिाचं्या काळात भारतीय मुसलमान आधुणनक णशक्षिात मुळीच रस घेत नसत. इंग्रजी वा 
पाश् चात्य णवज्ञान आणितववज्ञान णशकिे त्यानंा पाप वाटत असे. सर सय्यिाचं्या अंगी कमालीची 
उपक्रमशीलता व णचकाटी असल्यामुळे त्यानंा स्वतःला जरी युरोपीय णशक्षिाचा कधीच लाभ झालेला 
नव्हता तरी त्यानंी या मताचा यशस्वीपिे पुरस्कार केला की, युरोपात आणि णवशषेतः इंग्लंडात तरुिानंा 
णशकवण्याची णवकणसत व सवनसामान्य झालेली प्रचणलत तंते्र अणंगकारल्यावाचून भारतीय मुसलमानाचंा 
कधीच अभ्युिय होऊ शकिार नाही. त्यामुळेच त्यानंी अगँ्लो-मुहम्मडन कॉलेज स्थापन केले होते. त्याचे 
रूपातंर पुढे अलीगढ मुब्स्लम णवद्यापीठात झाले. मुब्स्लम युवकानंा ऐणहक णवषयाचें णशक्षि िेिारे हे 
णवद्यापीठ सध्या कें द्र सरकारने तालयात घेतले असून णतथे शास्त्रीय तसेच मानव्यणवद्या णशकणवल्याजातात. 
पि मुख्य भर अरबी, फासी आणि इस्लामी संस्कृती या णवषयावंर णिला जातो.  
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अनेकिा असे म्हटले जाते की, सर सय्यि यानंी णब्रणटश शोषकालंा साह् व सहकायन केले होते. 

त्यानंी त्याचं्याशी सहकायन णनणितच केले, पि केवळ याच हेतूने की त्याचं्या मागास समाजाला इंग्रजी 
णशक्षिाचा पूिन लाभ णमळून त्याचंा अभ्युिय व्हावा. इगं्रजी भाषा ही त्याचं्या मते युरोपीय णवचारधनाचे 
प्रवशेद्वार होती आणि त्याचें मत बरोबरच होते; ‘अलीगढ चळवळ’ नावाने ओळखल्या जािाऱ्या या 
चळवळीने एक पुरोगामी, आधुणनक मुब्स्लम ‘सभ्य गहृस्थ’ णनमाि केला. त्याच्या णठकािी भतूकालीन 
इस्लामची णशष्टता होती आणि पाठीशी आधुणनक ज्ञानाचे सामथ्यन होते.  
 

भारतीय मुसलमानाच्या जीवनात धमाला अनन्यसाधारि महवव आहे. आणि सर सय्य्िानंी याही 
पातळीवर त्याला जागे केले. तििील् बल् अरब्लाक नावाचे उिून णनयतकाणलक काढून इस्लामी आणि 
आधुणनक दृणष्टकोिाचा समन्वय साधण्याची जोरिार तरफिारी करिारे लेखन त्यानंी केले. नंतर 
तफसीरूल कुर् आि नावाचे कुरािावरचे उिून भाष्ट्य त्यानंी णलहायला घेतले, ते अपूिन राणहले. तरीपि आहे 
तेवढ्यावरूनही त्याचंी णचकाटी, कामसूपिा व णचणकत्सक कुशाग्रबदु्धी याचंा प्रयत्न येतो. त्यातून त्यानंी 
इस्लाम आणि त्याचा पणवत्र धमनगं्रथ यानंा, १९व्या शतकातील बणुद्धप्रामाण्यवािी वृत्तीच्या जागृतीतून प्राप्त 
झालेल्या नव्या प्रकाशात सािर केले आहे. पे्रणषत महंमिावर आणि णवणवध धार्समक णवषयावंर त्यानंी णनबधंही 
णलणहले आहेत. खऱ्या धमनश्रदे्धचा अथन इस्लामच्या हिीस वाङ् मयाने पणरणमत करू नये आणि मुसलमानानंी 
पे्ररिाचा एक आणि एकमेव मूलस्त्रोत म्हिून हळहळू कुरािाकडे परत जाव,े पि त्याचा अन्वयाथु मात्र 
आधुनिक नवज्ञािाच्या व संस्कृतीच्या संिभात लावावा, या मताचे आधुनिक भारतातील आद्य पुरस्कते 
सरसय्यि होते.  
 

सरसय्यि हे मलूतः राजकारिी, समाजकायनकते व सुधारिावािी होते. पि एक धार्समक शस्त्रधारी 
वीर म्हिून प्रत्यक्ष के्षत्रात प्रणवष्ट झाल्याखेरीज आपि आपली उणद्दष्टे साध्य करू शकिार नाही हे त्यानंा 
णिसत होते. ते त्यानंी णवलक्षि यशस्वीपिे केले. आणि भारतातील इस्लामी णवचाराच्या आधुणनक प्रवाहाचे 
तेच संस्थापक होत असे साथनपिे म्हिता येईल.  
 

आता आपि एका अगिीच णनराळ्या प्रकारच्या व्यक्तीकडे – उबय्  िुल् लाह शसधी याचं्याकडे – वळू 
ते शाह वणलउल् लाह याचें आध्याणमक वारस होते. १८७२ साली ते जन्मले आणि १९४४ साली वारले. ते 
मूळचे शीख होते. घरातून पळून ते शसध प्रातंात गेले. णतथे त्यानंी इस्लामी धमन स्वीकारला आणि 
ईश्वरशास्त्रीय अध्ययनासाठी वयाच्या पंचणवसाव्या वषी ते िेवबंिला परत गेले. पुढे परत शसधला गेले आणि 
काही काळ त्यानंी णतथे अध्यापन केले. अफगाणिस्तान, रणशया, तुकन स्थान (साडेतीन वषे) आणि णहजाझ 
(बारा वष)े या प्रिेशातं त्यानंी बरीच भ्रमंती केली.  
 

शाह वणलउल् लाचे ते कट धर अनुयायी होते. राजकीय नेते व इस्लामी णवचारवतं होते. शीख 
कुलोत्पन्न असल्यामुळे विित् अल्-वुिूि (अब्स्तत्वाची एकता)–चा णसद्धातं आणि विेातंाचे सवेश्वरवािाचे 
(pantheismचे) तवव याचं्यातील साधम्यनस्थळे स्पष्टपिे त्याचं्या लक्षात आली. भारतातील शहिु आणि 
मुसलमान याचं्याच परस्पराबंद्दल अणधक समजुतिारपिा यावा यासाठी त्यानंी सतत प्रयत्न केले, आणि 
शहिुधमात जे जे उत्तम होते त्याबद्दल त्यानंी णनतातं आिर बाळगला.  
 

ज्या तववाचंा त्यानंी पुरस्कार केला ती थोडक्यात पुढीलप्रमािे सागंता येतील: 
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१. भारतीय वशं अशी एखािी गोष्ट अब्स्तत्वात नाही.  
 
२. अनेक लोकाचें व वशंाचे भारत हे घर आहे. त्या सवांनी इथे शातंतापूवनक एकत्र राणहले 
पाणहजे.  
 
३. जेव्हा काही लोक एका सलग भभूागावर राहातात, एक भाषा बोलतात आणि एक 
संस्कृती णनमाि करतात तेव्हा त्यानंा एक राष्ट्र म्हटले जाते.  
 
४. भारत हा बहुवशंीय व बहुभाणषक िेश असल्यामुळे इथे प्रत्येक वशंाला व जमातीला 
स्वतःची भाषा व संस्कृती णवकणसत करण्याच समान हक्क आहे.  
 
५. अशा णवकसनानंतर या सवन जमातींनी एकत्र येऊन एक राजकीय एकक णनमाि केले 
पाणहजे. हे एकक, म्हिजे भारताचे राज्य, बहुवाणंशक असेल.  
 
६. या एकणत्रत राज्याची काही वैणशष्ट्टे्य पुढीलप्रमािे असतील: 
 
अ) राजकीय: प्रौढ मताणधकाराणधणष्त लोकशाही इथे असेल.  
 
ब) आर्सथक: उद्योगधंद्यानंा उते्तजन णिले जाव.े कामगाराचंा आर्सथक िजा सुधारावा. सवन 
कामगार जमातींचे हक्क समान असावते. शतेी व्यवसायाला सह् णिले जाव.े  
 
क) सामाणजक: जुन्या सामाणजक रचना बिलून नव्या आकारास आिाव्यात.  
 
ड) धार्समक: सवन धमांचे साध्य एकच आहे; भारतात आढळिाऱ्या धमांमध्ये एकहेतुकत्व 
आहे, याचे एक उिाहरि असे की विित् अल्-वुिूि चे इस्लामी तवव विेातंाशी 
जुळिारेआहे. भारतातीलसवन धमांनी उणद्दष्टाचं्या एकतेवर भर द्यावा आणि फुटीर प्रवृत्ती 
टाळाव्यात.  

 
उबय्  िुल् लाह शसधी हे २० व्या शतकातील भारताचेएक अग्रगण्य इस्लामी णवचारवतं व राजकीय नेते 

होते. त्याचं्या जीवनाचे आणि कायाचे समुणचत विनन जाणमया णमल् लीयाचे प्राध्यापक मुहम्मि सरवर यानंी 
केले आहे. [एम्. ए. सरवर. मौलािा उब यिुल् लाि नसधी: निि लाइफ, टीनचग अॅँड पोनलनटकल व्ह्यिू (शसधसागर ॲकॅडमी, लाहोर, १९४३). 
] 
 

शाह वणलउल् लाह आणि उबय   िुल् लाह शसधी हे त्याचं्या समकालीन उलेमाचें अग्रिूत होत. 
भारतातील आधुणनक धमनशास्त्रीय णवचारप्रवाहाला त्याचं्या कायातून पे्ररिा णमळाली. तरीपि अणभजात 
परंपरा आपल्या पूिन सामथ्याणनशी अखंणडतच राणहली आणि वचनस्व गाजवीतच राणहली. या (अणभजात) 
णवचारप्रवाहातील िोन उत्तुंग व्यक् तींचा आता आपि णवचार करू.  
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अलिुल हय्य लखनवींचा जन्म १२६४ / १८४८ मध्ये झाला. त्याचें वडील अलिुल हलीम उत्तर 
प्रिेशातल्या बािंा येथे १२६० / १८४४ मध्ये गेले होते. णतथे जौनपूरला त्यानंी अध्यापन केले. नंतर ते िणक्षि 
हैिराबािला गेले आणि णतथेच त्याचें१२८४ / १८६७ मध्ये णनधन झाले. अलिुल हय्य यानंी वयाच्या िहाव्या 
वषी कुराि पाठ केले होते आणि सतराव्या वषापूवीच आपल्या अध्ययनाचा पारंपाणरक असलेला भाग 
वणडल्याचं्या मागनिशननाखाली पूिन केला होता. नंतर त्यानंी आपल्या णशक्षकी पेशाला प्रारंभ केला आणि हाच 
पणवत्र व्यवसाय, १३०४ / १८८७ साली वयाच्या ४० व्या वषी त्याचें अकाली णनधन होईपयंत, ते करीत 
राणहले होते. अणभजात गं्रथाचं्या अथनबोधनपर प्रस्तावना, णटपण्या व पुब्स्तका उपललध करवनू िेिे हे 
त्याचं्या णलखािाचे मुख्य प्रयोजन होते. ते णलखािाबाबत बहुप्रसव होते. शभंरहून अणधक गं्रथ त्याचं्या 
लेखिीतून उतरले. णनयंत्याने त्यानंा णिलेले अल्पावधीचे आयुष्ट्य पाहाता, त्यात त्यानंी णमळवलेले यश 
त्यानंा पारंपणरक पद्धतीचे महान णवद्वान म्हिवनू घेण्यास पात्र ठरवते.  
 

अलिुल हय्य लखनवी याचंी अरबी, फासी व उिून याणतन्ही भाषाशंी सारखीच जवळीक होती. 
त्याच्या महववाच्या गं्रथातं तीन खंडात्मक फतावा (१० वी आवृत्ती, लखनौ, १९३५)– चा खास उल् लेख 
करावा लागेल. हे खंड बव्हंशी उिूनत णलणहलेले असले तरी काही मते फासीत माडंलेली आहेत. केवळ 
वैधाणनक व धमनशास्त्रीय दृष्टीने नव्हे तर १९ व्या शतकाच्या उत्तराधात मुब्स्लम समाजाच्या मनाला अस्वस्थ 
करिाऱ्या अनेक सामाणजक, सासं्कृणतक व राजकीय प्रश् नाचें पूिन ज्ञान होण्याच्या दृष्टीनेही फतावा अब्िुल 
िय्य महववाचे आहेत. या थोर धमनशास्त्रज्ञाच्या मनाचे व स्वभावाचे णचणकत्सक अध्ययन एखाद्या शास्त्रीय 
पद्धतींचे प्रणशक्षि घेतलेल्या आधुणनक णवद्वानाच्या हातून होण्याची अत्यंत गरज आहे.  
 

पारंपणरक णवचारसपं्रिायातील िुसरी महववाची व्यक्ती म्हिजे मौलाना अरफ अली थानवी, जन्म 
१२८०/१८६३. १० व्या शतकाचा उत्तराधन व २० व्या शतकाचा पूवाधन हा त्याचं्या जीवनाचा आणि कायाचा 
कालखंड होता.  
 

त्याचं्या काळातील उलेमा सामान्यपिे जसे करीत तसे अशरफ अलींनी णिल् लीत कुरािपठिाने व 
मेरठला फासीच्या अध्ययनाने आपल्या णशक्षिाचा प्रारंभ केला. िेवबंिमधील अभ्यासक्रम संपवनू १३०० / 
१८८२ साली ते स्नातक झाले. ते उत्तम णशक्षक आणि वक् तृत्वशाली धमोपिेशक होते. मािसाचं्या 
काळजाला हात घालण्याचे कौशल्य त्यानंा अवगत होते. कानपूरला १४ वष े त्यानंी पारंपणरक शास्त्राचे 
अध्यापन केले. १३०१ / १८८३ मध्ये ते मक् का येथील हाजी शाह इम्िािुल् लाह याचं्या आध्याब्त्मक 
प्रभावाखाली आले आणि त्यानंी त्याचें बयत स्वीकारले.  
 

अश् रफ अलींचा कल नेहमी धमाच्या गढू मागाकडे व आध्याब्त्मक बाजंूकडेच झुकलेला असायचा. 
त्याचंी णवद्वत्ता, धमनणनष्ा आणि अध्यात्मबळ सतत वाढत होते. शवेटी कानपूर सोडून ते आपल्या थानभवन 
या मूळगावी णशकवण्यासाठी गेले. लोकोत्तर णवद्वत्ता व आध्याब्त्मक सूक्ष्मदृष्टी याचं्या जोडीलाच ओघवत्या 
शलैीचे वरिान त्यानंा होते. ९०० हून अणधक पबु्स्तका व गं्रथ त्यानंी णलणहले. [त्याचें महत्वाचे गं्रथ असे: चार िुबंिी 
आकाराच्या खंडातं कुरािावरचे उिून भाष्ट्य, बयािुल ् कुर् आि (णिल् ली, १३४९/१९३१), आणि इम्िािुल फतावा (४ खंड, णिल् ली, १९३५).] 
बयािुल कुर् आि हे त्याचें भाष्ट्य सनातनी हनफी धतीचे, पि समावशेक आहे; आणिकुरािावरच्या उिून 
भाषेतील सवन भाष्ट्यामंध्ये ते सवोत्तम समजले जाते. ते काहीसे अवघड आणि िुबोध आहे, आणि 
नवणशक्यासंाठी त्याची णशफारस केली जात नाही, पि ज्यानंा पारंपणरक साधनावंर आधारलेली पणरपूिन 
माणहती हवी असते त्याचं्यासाठी मात्रही णवद्वते्तची व पूिन ज्ञानाची एक मौल्यवान खािच आहे.  
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त्याचंा (फतावा अश् रनफया म्हिून लोकानंा ठाऊक असलेला) फतावा िा गं्रथ त्याचं्या णवद्वते्तची 

खोली आणि वाचनाची व्याप्ती याचंी साक्ष िेतो. अश् रफ अली पणरपक् व वयाच्या ८० व्या वषी –१९४३ 
साली– वारले. संपूिन िेशभर त्याचं्याणवषयी आिरभाव होता. ते जरी सनातनी असले आणि काही अंशी 
प्रणतगामी असले, तरी णवद्वत्ता आणि धमनणनष्ा यासाठी ते णवख्यात होते. २० व्या शतकाच्या पूवाधातील 
आघाडीच्या धमनशास्त्रववेयापंकैी ते एक णनणितच होते. मात्र त्याचंा दृणष्टकोि संकुणचत, प्रबोधनणवरोधी व 
अशास्त्रीय होता आणि ते कोित्याही अथाने मौणलक णवचारवतं वा सुधारक नव्हते.  
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॥ ६ ॥ 
 

भारतातील धार्समक णवचार आणि धमनशास्त्रीय परंपरा ह्ाबद्दलच्या सद् यब्स्थतीची चचा आता आपि 
करू. मुसलमानामंध्ये आज अब्स्तत्वात असलेल्या वैचाणरक पंथाचें वगीकरि करिे कोित्याच प्रकारे सोपे 
नाही. णवशषेतः त्याचं्यातले िोन गट तरी असे आहेत की जे वगीकरिाच्या काटेकोर चौकटीत मुळीच बसू 
शकत नाहीत. त्यानंा वगीकरिाच्या चौकटीत बसविे अशक्य आहे याची प्रस्तुत लेखकास पूिन जािीव 
आहे. त्यापकैी पणहला गट सुधारिावािी णवचारवतंाचंा आहे. ते कोित्याही णवणशष्ट पंथाचे गिले जात 
नाहीत. कुठे तरी काहीतरी चुकते आहे ही जािीव त्यानंा असली तरी आपले आके्षप नेमकेपिाने ते माडूं 
शकत नाहीत. शकवा आपली श्रद्धा ठामपिे जाहीर करू शकत नाहीत. िुसऱ्या गटात, ज्याचंी भणूमका 
समावशेक (ambient) आहे आणि जे िोन वा अणधक गटाचंी लक्षिे धारि करतात अशा णवचारवतंाचंा 
अंतभाव होतो.  
 

उिाहरिाथन, प्रस्तुत लेखकालाच जर असे णवचारले की तू कोित्या गटाचा आहेस, तर त्याला 
आपली स्वतःची भणूमकाही ठामपिे माडंता येिार नाही. एवढे मात्र तो आवजूनन सागेंल की त्याने पढेु 
नोंिवलेली णनणरक्षिे ही एका सत्यशोधकाने केलेल्या चाचपडीच्या स्वरूपाची आहेत. इस्लामच्या थोर 
आध्याब्त्मक वारशाची त्याला पूिन कल्पना आहे, तरीपि या मूल-श्रदे्धला आज आलेले स्वरूप आणि णतच्या 
सनातनी पुरस्कत्यांची णवचारपद्धती, वृत्ती व प्रवृत्ती पाहून तो अत्यतं अस्वस्थ झाला आहे. (इस्लामी) 
श्रदे्धचे अणधक नेमके स्वरूप ठरविे शक्य होण्यापूवी, प्रस्तुतच्या प्रयत्नासारखे व्यणक्तगत पातळीवरील 
प्रयत्न आिखी झाले पाणहजेत असे त्याला वाटते.  
 

वरील मयािा ध्यानात ठेवनू भारतातील इस्लामी णवचाराची सद् यब्स्थती सकें्षपाने पुढीलप्रमािे 
सागंता येईल: (१) सनातनी संप्रिाय (सुन्नी व णशया); (२) मुख्यत्व ेइकबालच्या प्रभावाखाली असलेल्याचंा 
गट; आणि (३) आधुणनक णवचार संप्रिाय म्हिझे सर सय्यि अहमि खान, णशलली, आजाि आणि 
अजमलखान याचं्या व्यापक परंपरेत जे मुसलमान आहेत त्याचंा गट. याचं्या जोडीला आिखी एक मोठा 
गट जोडावा लागेल. धमाच्या काही बाजंूबद्दल ज्यानंा असमाधान असते, तरीपि धार्समक तववाचंा णवचार 
करण्याची ज्यानंा पवा आणि उसंतही नसते अशा सुणशणक्षताचंा हा गट आहे. अहमिी व काणियानी याचंा 
उल् लेख मी मुद्दामच टाळलेला आहे. तो एक स्वतंत्र संप्रिाय असून त्याचंा स्वतःचा, वगेळ्या तववावंर 
अणधणष्त असलेला णनणित असा मििब आहे.  
 

सनातनी संप्रिायाबद्दल इथे फार णवस्तार करण्याची गरज नाही. मी मघाशी म्हटल्याप्रमािे अरबी 
अध्ययनाचंी व ईश्वरशास्त्रीय णशक्षिाची अणभजात परंपरा भारतात अखंड चालत आलेली आहे. हनफी 
संप्रिायाचे मिरसे िेवबंि येथे, तसेच णफरंगी महल (लखनौ) निवतुल उलमा (लखनौ), सहारनपूर, 
जौनाजपूर आणि अन्यत्रही भरभराटत आहेत. इसना अशरी णशयाचं्या मिरसतुल वाइझींि – (लखनौ) – 
सारख्या शाळा असून त्याणठकािी भारतातील प्राथणमक प्रणशक्षि संपवनू ते (णशया णवद्याथी) पुढील 
णशक्षिासाठी इराकला जातात आणि पणरपूिन मुज  तणहि होऊन मायिेशी परत येतात. शाणफई, माणलकी 
शकवा हन् बली याचें मिरसे येथे नाहीत. िाऊिी व सुलैमानी बोहराचें लहान लहान गट आपल्या स्वतःच्या 
ईश्वरशास्त्राचा (त्यास िकाइक असे म्हितात) अभ्यास सुरत (मिरसा सैनफय्या),बडोिा, हैद्राबाि आणि 
मंुबई या शहरातं करतात. तरीपि तथाकणथत ‘णशणक्षत’ वगांच्या अधार्समकतेने णतच्यावर केलेल्या 
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हल्ल्यामुळे, लोकाचं्या आर्सथक पणरब्स्थतीच्या णनकडीमुळे आणि साम्यवािी व स्वतंत्र णवचारवतं 
अशासंारख्या भौणतकवािी गटामुंळे या णवद्व  तपरंपरेची शक्ती झपाट्याने क्षीि होत आहे.  
 

यानंतर सर मुहम्मि इक्बाल याचं्या आध्याब्त्मक वारसिाराकंडे आपि वळू. सामान्यतः इक्बाल हे 
एक कवी म्हिून ओळखले जातात. त्यानंी जमननी आणि इंग्लंडमध्ये णशक्षि णमळवले होते. आणि हेगेल, 
णफएटेवनीत्श ेया १९ व्या शतकातील जमनन णवचारवतंाचंा त्याचं्यावर खूप प्रभाव पडला होता. फासी व उिून 
भाषेत त्यानंी काव्यरचना केली. जमनन आिशनवािी आणि इस्लामी गढूवािी याचं्या णशकविकुींवर 
आधारलेल्या कतृनत्वाच्या (कृतीच्या) तववज्ञानाची त्यानंी तरफिारी केली. मुख्यतः ते कवी होते, पद्धतशीर 
णवचारवतं वा प्रणशणक्षत ईश्वरशास्त्रवतेे्त नव्हते;आणि त्याचं्या ‘पद्धती’त असे अनेक अंतर्सवरोध आहेत की 
ज्याचंा मेळ घालिे अशक्य, आणि खरे तर अनावश्यक आहे.  
 

आपल्या दृष्टीने त्याचंा महत्वाचा णवचार पुढीलप्रमािे माडंता येईल: एक, त्यानंी कतृनत्वाचे 
(कृतीचे) तववज्ञान णशकवले, सूफींचा पारपणरक कृणतराणहत्याचा(quietism) दृणष्टकोि त्यानंा पसतं 
नव्हता. िुसरा, ते आिशनवािी व एकेश्वरवािी होते; विित् अल्-वुिूिवर त्याचंा णवश्वास होता की नाही 
सागंता येिे अवघड आहे, आणि तरीही त्याचं्या णलखािातून व कणवतामंधून सवेश्वरवािी णवचार आढळून 
येतात. णतसरा, अथनबोधनाचे द्वार बंि केलेले नाही अशी त्याचंी धारिा असून इज्माची जागा आधुणनक 
णवणधणनमाि-प्रणक्रयेने घ्यावी अशी सूचना ते करतात. [नरकन्स्रक्शि ऑफ नरलीिस थाँट इन् इस्लाम या णवषयावर त्यानंी एक 
सपूंिन गं्रथ णलणहला आहे (लाहोर, १९३०, ऑक्सफडन युणन. पे्रस द्वारे पुनमुनणद्रत). धमाच्या क्षेत्रातील इक्बालचे हे सवात महववाचे पुस्तक आहे; 
णवशषेतः शवेटची ‘ि शप्रणसपल्स ऑफ मवू्हमेंट इन् स्रक्चर ऑफ इस्लाम’ या णवषयावरची सहा व्याख्याने पाहावीत.] शवेटी, त्याचंा मिु-इ-
मूनमि हा मुसलमान असण्यापेक्षा आधुणनक मािूस आहे,खऱ्या मुसलमानाचें सद् गुि त्याच्या अंगी आहेत, 
जमनन तववववेयाचंा ‘सुपरमनॅ’ आणि सूफींचा आनरफ आहे.  
 

इक्बाल हे जरी प्रणशणक्षत मुल् ला नसले तरी भारतात आणि पाणकस्तानात त्यानंा प्रचंड मोठा 
अनुयायीवगन लाभला आहे. या वगाचा दृणष्टकोि तववज्ञानात्मक वा ईश्वरशास्त्रीय असण्यापेक्षा भावणनक 
आणि भावणववश अशा स्वरूपाचा आहे. कवी म्हिनू इक्बालना मोठा वाचकवगन णमळाला आहे, आणि 
पूवेकडील सवन मुसलमान वगामध्ये आत्मशोधन करण्याची पे्ररिा त्याचं्यापासून णमळाली आहे. इस्लामी 
जगतातील गेल्या शतकातला हा किाणचत सवनश्रेष् कवी ठरावा. पि िुिेवाची गोष्ट अशी की, या 
कणवश्रेष्ाचे जीवन काव्य आणि तववज्ञान यासंबधंी एकही णचणकत्सक प्रबणंधका आजतागायात णलणहली 
गेलेली नाही. [काही लेखकानंी त्याचं्यासबंंधी णलणहले आहे ते नाकारिे हा इथे हेतु नाही, तर शास्त्रीय, पणरपूिन व णचणकत्सक अभ्यास अजून 
झालेले नाहीत एवढेच फक्त सुचवायचे आहे. एक अप्रणतम व्यासगंी स्वरूपाची प्रबंणधका ‘इक्बालʼस एज्युकेशिल नफलॉसफी’, के. जी. सैणयिेन 
यानंी णलणहली आहे. त्याणशवाय अलीकडे उिून भाषेत एक चागंला अभ्यास डॉ. युसुफ हुसैन याचं्या रूि-इ इक्बाल या गं्रथाच्या रूपाने उपललध 
झाला आहे.] इक्बालवर समाधानकारक प्रबणंधका णलणहिे तसे सोपेही नाही. कारि त्यासाठी समीक्षकाला 
प्रथम अरबी, फासी व उिून भाषावंर प्रभतु्व णमळवाव ेलागेल आणि इक्बाल ज्या काळात जगले तो काळ 
समजून घ्यावा लागेल: मग त्याला मकॅ टगाटनच्या काळातील कें णब्रजला जाव ेलागेल, त्यानंतर हेगेल आणि 
त्याच्याही पुढे जाऊन त्याला नीत्शचे्या णवचाराचंा मूळ स्वरूपात दृढ पणरचय करून घ्यावा लागेल. जीली 
आणि त्याचबरोबर इस्लामचे अरबी-फासी गूढवािी व इन्साि-इ कानमल (पणरपूिन मािसा-) ची संकल्पना 
णनमाि करिारे भारतीय सूफी याचं्या शचतनासंबधंी सखोल णवचार करावा लागेल, आणि अखेरीस त्याच्या 
अंगी णचणकत्सक दृष्टी व कणवतेची गोडी असावी लागेल. असा काव्याबद्दल संविेनशील आणि तववशचतक 
मनोरचना असलेला इक् बालचा भाष्ट्यकार अजून जन्माला यायचा आहे.  
 



 

 अनुक्रमणिका 

मौलाना अबुल कलाम आजाि हे भारतीय मुसलमानाचं्या अणववाद्य नेत्यापंैकी एक होते. २० व्या 
शतकाच्या आरंभीच्या काळात एक िमिार पत्रकार म्हिनू त्यानंी आपल्या सावनजणनक जीवनाची सुरुवात 
कलकवयास केली. पुढे त्यानंी णखलाफतच्या चळवळीत भाग घेतला व ते णतचे एक पे्ररिास्थान बनले. 
जेव्हा १९२१ साली गाधंींचा (भारतीय राजकारिात) प्रवशे झाला तेव्हा आजाि त्यानंा जाऊन णमळाले, 
आणि एकंिरीत भारतीय उलैमा भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी शहिंूच्या खादं्याला खािंा णभडवनू कसे लढले ते 
िाखवनू णिले. पुढे काही काळ त्याचंा वैणवध्यपूिन (colourful) जीवनप्रवाह अनेक कारावासामुंळे अडत-
अडखळत राणहला. नंतर १९४७ साली स्वातंत्र्यप्राप्ती झाली. ते पणहल्या भारतीय मंणत्रमंडळाचे सिस्य झाले. 
कें द्रीय णशक्षिमंत्री म्हिून त्याचंी नेमिकू झाली. नेहमीचे काम सवन सन्मानाणंनशी साभंाळीत असतानाच 
१९५८ साली त्याचें णनधन झाले.  
 

आजाि हे अत्यतं प्रभावी वक् ते, उिून गद्याचे शलैीकार, प्रबुध्ि धमनज्ञ, इस्लामी णवचारवतं व 
राजकीय नेते होते. त्याचं्या अनेक िेशबाधंवानंा असे वाटते की, आजािाचं्या राजकीय व्यवधानामुंळे उिून 
साणहत्याची अपणरणमत हानी झाली आहे. प्रस्तुत लेखकास हे मत मान्य नाही. प्रत्येक मानवी व्यणक्तमवव 
संणमश्र असते, आणि णकत्येकिा तर ते अतंर्सवरोधाचे गाठोडेच असते. बीजगणितातंल्या सारख्या सरळ 
सूत्राने आजािाचं्या चणरत्रातील रहस्याच्या उलगडा होिारे नाही. व्युत्पन्न प्रणतभेचा चणरत्रलेखकच या 
संपन्न, इतक्या व्याणमश्र, इतक्या सुसंस्कृत आणि इतक्या अत्युत्तम व्यणक्तमववाच्या ओझरत्या णकरिशलाका 
िाखव ूशकेल.  
 

इस्लामी णवचारवतं या नात्याने आजािाचं्या मुख्य गं्रथाचंा इथे उल् लेख करिे योग्य होईल. 
णद्वखंडात्मक तिुुमािुल कुरआि हा त्याचं्या लेखनातील बहुधा गं्रथराज ठरावा. [खंड -१ णिल् ली, णिनाकं णिलेला 
नाही, पि प्राक्थनावर १२ सप्टेंबर, १९३१ ही णतथी आढळते. खंड-२, णबज नोर, णिनाकं णिलेला नाही, बहुधा १९४०-४१च्या सुमाराचा असावा. 
पणहल्या खंडाची सुधाणरत आवृत्तीसुद्धा प्रकाणशत झाली आहे.] त्याचा णतसरा खंडही ते णलणहिार होते. पि त्याचं्या सणक्रय 
राजकीय जीवनामुळे त्यानंा हे कायन पूिन करता आले नाही. या गं्रथात समातंर रकान्यामंध्ये कुरािाचे 
भाषातंर णिलेले असून कुराि सणंहतेवर णटपिासंह भाष्ट्यही णिलेले आहे. शलैीच्या लावण्याबरोबरच 
मतसंग्राहक वृत्ती (eclectic spirit) आणि आधुणनक शास्त्रीय दृणष्टकोि यासाठीही हे भाष्ट्य उिून वाङ् मयात 
अणद्वतीय ठराव.े प्रचंड प्रमािावर वाचल्या जािाऱ्या उिून धार्समक गं्रथातं तिुुमान् चासमावशे होतो. आणि 
सनातनी उलेमा जरी या ना त्या कारिास्तव त्याच्याबद्दल नापसंती िशनवीत असले तरी सपूंिन मुब्स्लम 
समाजावर त्याचा फार सखोल व व्यापक प्रभाव पडला आहे.  
 

आजािाचं्या इतर गं्रथापंैकीही काहींचा णनिेश करता येईल. कलकवयाहून प्रणसध्ि होिारे उिून 
साप्ताणहक अल् निलाल ह्ाचे संपािक म्हिनूते प्रथम प्रणसध्िीस आहे. हे साप्ताणहक पाणंडत्य, 
इस्लामणवषयक आस्था व तीव्र राष्ट्रभक् तीची भावना मनात बाळगनू राजकीयव धार्समक प्रश् नांची चचा करीत 
असे. आजािाचंा तिनकरा हा समथनपर गं्रथ (apologia) उत्कृष्ट पि िुबोध शलैीत णलणहलेला आहे. 
मसाल-इ नखलाफत (कलकत्ता, १९२०) या त्याचं्या छोटेखानी पबु्स्तकेतील णवद् वते्तने व अरबी धतीच्या 
शलैीने अनेकाचें लक्ष वधूेन घेतले होते. आणि शवेटी, त्यानंी कारागृहातून णलणहलेली पते्र गुबार-इ खानतर 
[प्रथम प्रकाशन, णिल् ली, १९४६; अनेक आववृया, काही कायिेशीर आणि काही चोरून काढलेल्या.] या तुलनेने छोट्या असलेल्या 
पुस्तकाला जेवढा प्रणतसाि णमळाला तेवढा उिून साणहत्यातील कोित्याही समकालीन गद्यलेखनाला 
क् वणचत् च णमळाला असावा. त्याचे अनुपम सौंियन, त्याची काव्यात्मक गुिवत्ता, त्यातील प्रकाडं पाणंडत्य व 
नजाकत यामुळे या पुस्तकाला अणभजात गं्रथाचा िजा प्राप्त झाला आहे.  



 

 अनुक्रमणिका 

ईश्वरशास्त्राच्या के्षत्रातील नवतावािी चळवळीचे एक नेते या भणूमकेतून आजािानंी केलेल्या 
कायाची आता संके्षपाने नोंि करता येईल. ते एक मतसगं्राहक (eclectic) होते, धमन व राजकारि या िोन्ही 
के्षत्रात ते सणक्रय होते, इस्लाम हा मानवतेचा धमन म्हिून आधुणनक मािसाने स्वीकारावा यासाठी णशया व 
सुन्नी ईश्वरशास्त्र, आधुणनक णवज्ञान, समकालीन णवचार आणि तववज्ञान ही सवन साधने त्यानंी उपयोगात 
आिली. त्यामुळे िेशातल्या एक वगेळ्याच धार्समक मनःब्स्थतीचे ते प्रणतणनधी ठरले. परंतु पारंपणरक 
उलेमा,आजािाचंी णवद्वत्ता व सचोटी मान्य करूनही त्याचंी ईश्वरशास्त्रणवषयक भणूमका व एकूि सवनच 
बाबतीतला त्याचंा दृणष्टकोि स्वीकारायला तयार नव्हते, हे अपेणक्षत होते.  
 

आज ज्याचं्याणवषयी फारसे कृिाला माहीत नाही पि पारंपणरक पध्ितींचे जे स्वतंत्र बुध्िीचे 
टीकाकार होते ते प्राध्यापक मुहम्मि अजमल खान हे एक आजािाचें समकालीन लेखक होते. मुळात 
प्राध्यापक असलेले हे गृहस्थ आजािाचं्या मृत्यूपयंत त्याचें खाजगी सणचव म्हिनू काम पाहत होते. १८९७ 
साली अलाहाबािजवळच्या एका छोट्या गावात त्याचंा जन्म झाला होता. अलीगढ येथे कायिा व तववज्ञान 
या णवषयाचंा अभ्यास केल्यानंतर ते अलाहाबाि णवद्यापीठात आले. णतथे ते १९२७ ते १९२९ या काळात 
अरबी-फासींचे अणधव्याख्याता होते. १९४० साली त्यानंी गाधंींच्या असहकाणरतेच्या चळवळीत भाग घेतला. 
नेहरू आणि अन्य काँगे्रसनेत्याचं्या बरोबर ते काम करीत होते. अजमल खानानंा आजािाशंी जोडिारा हा 
िुसरा िुवा होता.  
 

त्याचें चार प्रमुख गं्रथ पुढीलप्रमािे आहेत: (१) ि क्रॉिालॉनिकल ऑडुर ऑफ ि कुराि 
(अलाहाबाि, १९४२) ; (२) पस-मंझर-इ कुराि (इस्लामची पाश् वनभमूी भाग, ४ णिल् ली, १९४९) (३) 
मुएख्तसर सीरत-इकुरआ निय्  या (णिल् ली, १९५१) आणि लाइफ ऑफ मुिम्मि (उिून, णिल् ली, १९५६) 
 

पणहला गं्रथ नोएलडेक (Noeldeke) व अन्य युरोपीय प्राच्यणवद्याणवशारिाचं्या संशोधनाचंा मागोवा 
घेिारा आहे. कुरािाचा अभ्यास त्यातील आयतींच्या प्रकटीकरिाच्या कालक्रमाच्या आधारे करण्याचे 
महवव त्यात प्रस्थाणपत केले आहे. कुरािातील प्रत्येक आजे्ञचा काळ आणि प्रसंग याचें योग्य ते भान 
ठेवल्यावाचनू एकंिरीत इस्लामचे बुणद्धणनष् आकलन होिेच शक्य नाही; असे ह्ा गं्रथाचे प्रणतपािन आहे. 
िुसरा गं्रथ व्यापक दृष्टी आणि आधुणनक, शास्त्रीय दृणष्टकोि यामुळे प्रकाशमान झालेला आहे. ह्ा गं्रथात 
त्यानंी इस्लामची पाश् वनभमूी विनन केली आहे आणि (अ) इस्लामपूवन जगाचा संणक्षप्त इणतहास; (ब) 
इस्लामपूवन अरबाचंा संणक्षप्त इणतहास; (क) पे्रणषताच्या जीवनाचा प्रस्ताव आणि (ड) पे्रणषताच्या जीवनाचा 
रुपरेखावजा साराशं- या णवषयाचंी चचा केली आहे. णतसरे पुस्तक हे पे्रणषताच्या एका बृहत्तर (सुमारे २००० 
पानी) चणरत्राचे सणंक्षप्त संस्करि आहे. भारतातील धार्समक णवचाराचं्या के्षत्रात होत असलेल्या प्रचणलत 
घडामोडींशी सुसंवािी असलेले अणभनव णवचाराचें, असे हे पसु्तक आहे. आधुणनक दृणष्टकोि, शास्त्रीय 
काटेकोरपिा व इस्लामणवषयक पूज्यभावाचा २० व्या शतकातील प्राच्यणवद्याणवशारिाचं्या णचणकत्सक 
वृत्तीशी घातलेला समन्वय ही या णवचारवतंाची वैणशष्ट्टे्य होत. सनातनी उलेमानंा जरी ते आवडत नसले 
तरी ज्याची िखल घ्यावीच लागेल असे सामथ्यनशाली त्यांचे व्यणक्तमवव आहे.  

  



 

 अनुक्रमणिका 

॥ ७ ॥ 
 

आपल्या या सणंक्षप्त ऐणतहाणसक णवश्लेषिाच्या समाप्तीपाशी आपि आता आलो आहोत. हा आढावा 
धावता आणि अपुरा असला तरी पुढे जी काही गृहीतके माडंली जािार आहेत त्याचं्यामागील तववाचं्या 
यथाथन आकलनासाठी तो घेिे आवश्यक होते.  
 

भारतामध्ये एक िीघन व सन्मान्य अशी (इस्लामी) ईश्वरशास्त्राची परंपरा आहे. गेल्या सहा 
शतकापंसून हनफी संप्रिायाचे इस्लामी ईश्वरशास्त्र या िेशात मोठ्या प्रमािावर जोपासले जात आहे आणि 
भारतीय णवद्वानाचें ह्ा के्षत्रातले कायन, णवशषेतः ििीस वाङ् मयाच्या संिभात, जगातील कोित्याही 
इस्लामी िेशातंील णवद्वानाचं्या कायाच्या तोडीचे ठरू शकेल. कायद्याच्या के्षत्रात भारतात सवात प्रभावी 
असलेला हनफी संप्रिाय हा मुब्स्लम राजवटीच्या सुरुवातीच्या काळात सुरू झालेला असून णब्रटीश 
काळातही णटकून राणहला. इथल्या गिराज्यात्म राजवटीनेसुद्धा हनफी कायद्याला व्यणक्तगत िजाच्या 
संिभात अमलात ठेवलेले आहे, परंतु णवणधकरिाने त्याच्या के्षत्रात अनेक प्रकारे आक्रमि केले असून येत्या 
काही वषात तो त्याचा चेहरामोहरा बराच बिलून टाकण्याची शक्यता णिसते. ‘कायद्याच्या दृष्टीने समानता’ 
आणि ‘सवांसाठी एकच कायिा’ हे आधुणनक णसद्धातं कालान्ती व अनुभवान्ती णनःसंशय आपला प्रभाव 
पाडल्यावाचनू राहिार नाहीत. काटेकोर कायद्याच्याच दृष्टीने पाणहल्यास मात्र आपि तीन वैणशष्ट्टे्य नोंिव ू
शकू: असंवदे्य तरीही महववाचा असा रूढीचा प्रभाव; इंग्रजी सामान्य कायिा व समन्यायतवव याचंा प्रभाव; 
आणि णवणधणवषयक घडामोडींचा सतत वाढत जािारा िबाव-अलीकडच्या ‘णवशषे णववाह कायद्या’ 
(Special Marriage Act, 1954)–नुसारव्यक्तीला मुसलमान राहूनही मतृ्युपत्राद्वारे आणि मृत्यपूत्रावाचनूही 
वारसाहक् कासंबधंी, मुब्स्लम कायद्यात घालून णिलेल्या तववाशंी एकंिरीत णवसंवािी असलेल्या, आधुणनक 
पद्धतींचा अवलंब करिे शक्य झाले आहे. त्यावरून कोित्याही णनरीक्षकाला हे स्पष्ट णिसेल की भारतातील 
इस्लामी कायद्याच्या के्षत्रात, कािूििे शरीआवर अणतक्रमि केले आहे आणि ते तो करीत राहिार आहे.  
 

भावी काळाबद्दलिोन शलि इथे णलणहले तर ते अप्रस्तुत ठरिार नाहीत. प्रस्तुत लेखकाची अशी 
खात्री आहे की, समुिायाचे सामाणजक जीवन णनयंणत्रत करिाऱ्या प्राचीन तववावंर आधाणरत असलेले सवन 
वैयणक्तक व व्यणक्तगत कायिे हळूहळू नष्ट होतील शकवा धार्समक भेि णवचारात न घेता सवन व्यक् तींना लाग ू
असिाऱ्या कायद्याचं्या एकूि रचनेशी सुसवंािी व्हाव ेअशाप्रकारे ते बिलले जातील. औद्योणगक कायिे, 
शासकीय प्रणक्रयेच्या णवणवध शाखा–अशा अनेक बाबतीत ही चळवळ आजच जोरिार झालेली असून नागरी 
णववाहाशी व घटस्फोटाशी संबंणधत अशा व्यणक्तगत कायद्याचं्या बाबतीतही ती जािवते आहे. अशा हळूहळू 
होिाऱ्या िुरुस्त्यामुंळे, अगिी त्या शरीआच्या णनयमात जरी झाल्या तरी त्यामुळे, इस्लामच्या मूलभत 
सत्याला धक् का लागण्याचे काहीच कारि नाही. अणधक चोख आणि सखोल तपासिी केल्यास असे णिसून 
येईल की, शरीआचे काही भाग हेइस्लामच्या मध्यवती गाभ्याभोवतालच्या केवळ बाह् कवचासारखे आहेत. 
प्रत्येक युगात आणि सभ्यतेच्या वाटचालीतील प्रत्येक टप्प्यावर त्याचें जर पुररथनबोधन व पुनःप्रणतपािन 
झाले तरचहा गाभा णटकून राहू शकेल. इस्लामच्या तववापंैकी कोिती अचल वा ब्स्थर आहेत व कोिती 
चल वा पणरवतननीय आहेत हे नव्याने ठरवण्याची जबाबिारी आज आपल्यावर आहे. वतनमान शतकातील 
मनाचें व दृणष्टकोिाचे समाधान उलेमाचें पारंपणरक ईश्वरशास्त्रकरू शकत नाही. इस्लामच्या मलूतववाचंी 
फेरतपासिी, पुनरथनबोधन, पुनःसूत्रीकरि व फेरमाडंिी आपल्या काळात णनतातं आवश्यक झाली आहे.  
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णनकटपूवन, मध्यपूवन वा सुिूरपूवन यापैकी इस्लामी जगताच्या कोित्याही भागाकडे दृणष्टके्षप 
टाकल्यास लोकाचं्या सामाणजक जीवनात काही ठळक समान वैणशष्ट्टे्य णिसून येतात. राजकीय िौबनल्य, 
आर्सथक अस्थैयन व आध्याब्त्मक णिवाळखोरी सवनत्र आपल्या नजरेत भरते. या सगळ्याचें मलूकारि 
आध्याब्त्मक णिवाळखोरी आहे असे म्हिाव ेलागेल. इस्लामी समाजाचा गाभा पोखरून खािारा तो ककन च 
आहे. ज्याचं्या इस्लामणवषयीच्या सद् भावनेबद्दल आणि इस्लामच्या आध्याब्त्मक महात्मतेच्या कौतुकाबद्दल 
शकंा घेतली जाऊ शकिार नाही अशा मुब्स्लम आणि पाश् चात्य अणधकारी णवद्वज् जनानंी हे आग्रहपूवनक 
साणंगतले आहे. म्हिनूच ‘तर मग काय कराव?े’ हा प्रश् न णवचारात घेण्याची हीच योग्य वळे ठरते.  
 

या प्रश् नाचे उत्तर सुलभ नाही, आणि प्रस्तुत लेखकाजवळ कोितेच आवडते णसद्धातं नाहीत, शकवा 
अंमलात आिावयाच्या पद्धती व त्याचंी अणतम फणलते याबद्दलची त्याला ठाम खात्रीही नाही. परंतु 
जगभरच्या मुब्स्लम णवचारवतंाचं्या उत्कट इच्छेला साकार करण्याच्या णिशनेे प्रारंभ हा केलाच पाणहजे, 
आणि त्या दृष्टीने पुढच्या प्रकरिात शरीआच्या आधुणनक पुनरथनबोधनाची एक संणक्षप्त, माफक व प्रयोगात्मक 
तात्पुरती योजना सुचवलेली आहे. आतापयंत केलेल्या ऐणतहाणसक णवश्लेषिावरून हे णिसून आले असले 
की, मी सुचवीत असलेला दृणष्टकोि पूिनपिे अणभनव नाही शकवा आकब्स्मक स्फोटासारखाही नाही तर या 
उणद्दष्टाप्रत जािाऱ्या भारतीय आणि इतर अनेक णवचारप्रवाहाचं्या संगमावर तो आधारलेला आहे. [पाहा, 
णमडलईस्ट जननल, १९५४, खंड ८, १६३-८३.] 

 
❀❀❀ 
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प्रकरण चौथे 
 

इस्लामचे पुिरथुबोधि 
 

१: प्रास्तानवक 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
एक ऐणतहाणसक घटना या दृष्टीने गेल्या िोन शतकातं इस्लामच्या प्रसाराचाकाळजीपूवनक अभ्यास 

करण्यात आला आहे. सोळा-सतरा िेशात झालेली प्रगती आणि त्याला णमळालेला प्रचंड अनुयायी वगन हा 
अनेक आर्सथक, धार्समक व वाणंशक शणक्तप्रवाहाचंा पणरपाक आहे. जगात सुमारे ४० कोटी मुसलमान आहेत. 
१इस्लामने एक महान सभ्यता (civilization) णनमाि केली. वाङ् मय, णवज्ञान, तववज्ञान, ईश्वरशास्त्र, 
इणतहास, कायिा या के्षत्रामंध्ये मुब्स्लम णवद् वानानंी भर घातली. सौंियनणवषयक के्षत्रात, स्थापत्यकलेत 
मुसलमान सवनश्रेष् होते; मुब्स्लम कलावतंानंी णचत्रकला, संगीत यावर सखोल प्रभाव टाकला; जडावकाम, 
मातीची भाडंी, सुंिर अक्षरलेखन, पुस्तकबाधंिी, भरतकाम, वषेभषूा व पाकणवद्या अशा कलाकौशल्याचंा 
णवकास केला हे आता सवनमान्य झाले आहे. इस्लामचा उिय रक्तणपपासू अरबाचं्या उगारलेल्या हातातील 
तलवारीच्या बळावर झालेला नसून, टॉयन्बी ज्याचे विनन मानवतेचा एक सवनश्रेष् उपकारकता अशा शलिात 
करतो २ त्या अलिल् ला पुत्र मुहम्मि नामक अरबाची णशकविूक व व्यणक्तमवव याचं्यामुळे झाला आहे. हे मत 
आता हळूहळू णवद् वज् जनातं एकंिरीत मान्य झाले आहे.  
 

हे अलीकडचे मत आहे; पूवी युरोपात मुहंमि हा मरू्सतपूजकाचे प्रतीक, अपस्माराचा रुग्ि, भोंिू, 
फुटपाड्या व खोटा पे्रणषत मानला जात असे. ३ इस्लाम आणि त्याच्या भाषा याचं्या अध्ययनांत झालेली वाढ 
आणि शास्त्रीय पध्ितीचा अवलंब केल्यामुळे झालेले सत्याचे िशनन यामुळे हे मतपणरवतनन घडून आले. 
सुधारिा घडवनू आििारी इणतहासकालातील एक णवलक्षि शक्ती, पाशवी बळ वापरण्याला सरावलेल्या 
एका खोट्या पे्रणषतामुळे कायाब्न्वत होऊ शकली ही उपपत्ती फारच भोळसटपिाची होती. गाधंींचा उिय 
आणि भारताचे स्वातंत्र्य यानंी हेच िाखवनू णिले की, तलवारीचे बळ हे मािसाच्या आब्त्मक सामथ्याहून 
कमजोर असते. अशा प्रकारे इस्लाम हा अभ्यासाला योग्य णवषय असल्याचे अभ्यासकानंा हळूहळू मान्य 
झाले आहे, आणि इस्लाम आणि त्याने णनमाि केलेले शणक्तप्रवाह समजावनू घेिे हे इस्लाम धमन आणि 
इस्लामी कायिा याचंा, म्हिजेच शरींआचा,सखोल अभ्यास केल्यावाचून अशक्य आहे, ही गोष्ट आता 
स्वयंणसद्धचमानली जाते. ४ एकोणिसाव्या शतकात युरोपात प्राच्यणवद्याणवशारिानंी या णिशनेे बरीच प्रगती 
केली आहे. पि सवाणघक ऋि मान्य केले पाणहजे ते सी. स्नावक हुरग्रॉज (C. Snouck Hurgronje) या 
डच प्राच्यणवद्यापंणडताचे इस्लामी णवणधशास्त्राच्या ‘आधुणनक’ अध्ययन परंपरेचे ते संस्थापक होत. 
गोल्डणझहेर (Goldziher), वबे्न्सन्क (Wensink), बेस्रायझर (Berstraesser); ह्ानंी त्याचं्यानंतर हे कायन 
चालणवले आणि त्यानंतर साणंतलाना (Santillana). णमणलयट(Milliot), शाख्ट (Schacht) व 
णतआन(Tyan) यानंी.  
 

इस्लाममध्ये कायिा धमापासून णनराळा नाही. ते िोन्ही प्रवाह एकाच पात्रातून वाहातात आणि 
एकमेकापंासून मुळीच वगेळे िाखवता येत नाहीत. त्यानंा शरींआ (फासी, तुकी व उिून भाषामंध्ये-शरीयत) 
आणि नफकि या नावानी ओळखले जाते. इस्लामच्या धार्समक कायद्याच्या त्या िोन बाजू होत. शरीआ हे 
व्यापक वतुनळ असून सवन मानवी कृतींचा त्याच्या पणरघात अंतभाव होतो. नफकि त्यापेक्षा संकुणचत आहे. 



 

 अनुक्रमणिका 

आणि ज्यानंा सामान्यः वैधाणनक कृत्ये (legal acts) म्हिून ओळखले जाते त्याचं्याशी ते संबणंधत आहे. 
शरीआ नेहमी आपल्याला प्रकटीकरिाचे(revelations) स्मरि िेते. कुराि वा ििीस याचं्यावाचून जे 
कधीच प्राप्त होऊ शकले नसते असे ‘इल्म’(ज्ञान) म्हिजे हे प्रकटीकरि होय. नफकि मध्ये णववकेबुद्धीवर 
भर आहे आणि इल्मवर आधाणरत अनुमाने त्यात सतत समंणतपूवनक उिाहरिे म्हिून णिली जातात.  
 

शरीआचा मागन ईश्वराने व त्याच्या पे्रणषताने घालून णिला आहे, नफकिचा प्रासाि हा मानवी 
प्रयत्नानंी उभारण्यात आला आहे. नफकिच्या अनुसार एखािे कृत्य एकतर वैध असेलवा अवैध, मा यिुझु 
व मा ला यिुझू,अनुमत असेल वा अनुमत नसेल, मंजुरी वा नामंजुरी याचं्या अनेक श्रेिी शरीआमध्ये 
आहेत. नफकि ही संज्ञा कायद्यासाठी- एक शास्त्र या दृष्टीने वापरली जाते; आणि ईश्वराने आज्ञाणपलेला 
सचोटीचा मागन या अथाने कायद्यासाठी शरीआ ही सजं्ञा वापरली जाते. अथात हे मोकळ्या मनाने मान्यच 
करायला हव े की, ही णवभाजनरेषा नेहमीच स्पष्ट नसते आणि बऱ्याचिा तर स्वतः मुब्स्लम णवद्वान या 
संज्ञाचंा समानाथी वापर करतात; कारि शरीआमध्ये असो वा नफकिमध्ये सवन मानवी कृतींचा णनकष एकच 
मानला आहे तो म्हिजे आिशनरूप पणरपूिनता असलेल्या संणहतेनुसार वागून अल् लाची मान्यता णमळविे.५ 
 

धमन असे आग्रहाने सागंतो की, ईश्वर एक असून आपि सारी त्याची लेकरे आहोत. लोकशाहीचा 
भर यावर असतो की राज्यसंस्था एक असून णतचे कायिे सवांना सारखेच लाग ूआहेत. राज्यसंस्था जे 
णतच्या सवन नागणरकानंा णनरपवािपिे लागू करते असे व्यणक्तणनरपेक्ष व वस्तुणनष् णनयम म्हिजे कायिे. पि 
धमन हा महान् पे्रणषताचं्या व्यणक्तगत अनुभवावर आधाणरत असतो, त्याचे आवाहन व्यणक्तगत साक्षात् व 
अंतज्ञानात्मक असते. त्याचे णनयम, पूजाणवधी व बाह्ोपचार जरी सवनसाधारि समुिायाशी संबणंधत असले 
तरी श्रदे्धचा आतला गाभा हा संपूिनपिे व्यणक्तगत असतो. राज्यससं्थाचंा णतच्या कायद्याचंी जशी 
अंमलबजाविी करू शकतो तशी धार्समक णनष्ेची सक् ती करू शकत नाही. त्यामुळेच न्यायालयासमोर सवन 
धमन समान असतात. णवणशष्ट धमनश्रध्िेचा प्रश्न हे कायद्याच्या संिभात इतर कोित्याही तथ्याप्रमािे णसध्ि वा 
अणसध्ि होऊ शकिारे एक वस्तुणनष् तथ्य आहे. आणि एखािी धार्समक श्रध्िा सत्य आहे शकवा नाही, हे 
ठरणवण्यासाठी न्यायालयात आवाहन केले जाऊ शकत नाही. अशी वचने त्यामुळेच सवनज्ञात झाली आहेत. 
एकाच ईश्वरावर व त्याच्या पे्रणषतांवर णवश्वास ही इस्लामची णशकवि आहे. परंतु असे आज्ञापालन कसे 
करवनू घ्याव े हे सागंिे इस्लामला शक्य नाही व त्याने तसे सागंताही कामा नये. ‘करवनू घ्याव’े असे 
म्हिण्यात (अ) एखािी गोष्ट करण्याची आज्ञा करिे आणि (ब) आज्ञा पाळली न गेल्यास शासन करिे 
असा अथन आहे. श्रद्धा ही एखाद्या बाह् यंत्रिेकडून जबरीने कशी लािली जाऊ शकेल? णशक्षक मला 
णशकव ूशकेल; स्वतःच्या उिाहरिाने तो मला पे्ररिा िेऊ शकेल; मला तो उत्साणहत करू शकेल. पि मला 
तो श्रद्धा ठेवण्याला भाग पाडू कसा शकेल? राज्यससं्थेकडून अंमलात आिला जाऊ शकिारा कायिा 
आणि पूिनपिे मनुष्ट्याची व्यणक्तगत बाब असलेला सद् सद णववकेणनष् णनयम या िोहोत असे स्पष्ट अंतर आहे.  
 

आज इस्लाममध्ये हीच सवात मोठी अडचि आहे. कायिा व धमन या िोहोंना शरीआनेव्यापलेले 
आहे धमन हा आध्याब्त्मक अनुभवावंर आधाणरत असतो, कायिा हा णवणधमंडळाच्या वा अन्य णवणधणनमात्या 
अणधसते्तच्या द्वारे व्यक्त झालेल्या समुिायाच्या इच्छेवर आधाणरत असतो. धमाचा गाभा अपणरवतननीयच 
असतो. जगभरच्या सूफींनी आणि गूढवाद्यानंी ईश्वराच्या भक् तीचे गान ईश्वरासाठीच केले आहे. शरीआ हे 
जर ह्ा णद्वत्वाचे नाव असेल तर या शणक्तप्रवाहापंैकी एक प्रवाह सततच णवरुद्ध णिशलेा खेचीत राहील. 
ईश्वराचे ज्ञान हे एक गूढ आहे, आणि मानव नेहमीच त्याचा पाठपुरावा करीत आला आहे. या पाठपुराव्यात 
सवन श्रद्धावतं मािसे, मग त्याचंा णवणशष्ट धमन कोिताही असो, समान आहेत पि कायिे मात्र िेशािेशात व 
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वळेोवळेी णवणभन्न असतात. समाजाच्या बिलत्या आकृणतबंधाशी जुळवनू घेण्याचा प्रयत्न त्यानंा सिैव 
करावा लागतो. अरबाचें कायिे एब्स्कमोंना लागू केले जाऊ शकिार नाहीत; आणि ऑस्रणेलयातील 
अरण्यवासीयाचें कायिे उत्तर प्रिेशाच्या सुपीक प्रिेशाला गैरलागू ठरतील. काळ आणि पणरब्स्थती याचं्या 
मुशीत कायिे हे धातंूसारखे असतात; ते णवतळतात, हळूहळू णनरणनराळ्या आकारात ते गोठतात; ते पुन्हा 
णवतळतात आणि अनेक वगेवगेळे आकार धारि करतात. ही क्रमणवकास-प्रणक्रया मानवी समाजाशी 
समकक्ष असते. जे मृत आणि चैतन्यहीन आहे, ते सोडल्यास काहीच अपणरवतननय नसते. कायिे कधीच 
अपणरवतननीय असू शकत नाहीत. प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यासंमोर बाकीच्या जगाबरोबर भारतही बिलतो 
आहे. णनसगावरची आपली सत्ता, आपले जीवनणवषयक दृणष्टकोि आणि मािसाचंी सामाणजक ब्स्थती 
सुधारण्याची आपली इच्छा ह्ामुळे ही पणरवतनने घडत आहेत, आपली णवणधमंडळे एकामागून एक कायिे 
करीत आहेत, आणि ही णवणधणनमाि-णक्रया समाजातील आपले व्यवहार णनयणंत्रत करू पाहात आहे.  
 

पि मािसाचे मन आणि सिसद णववकेबदु्धी मुक्त आहे. णवश्वातील अणंतम गोष्टींसंबधंी जी श्रद्धा 
बाळगावीशी वाटेल ती बाळगण्याची त्याला मुभा असली पाणहजे, आणि श्रद्धा व कल्पना याबाबत त्याच्यावर 
णनबधं घालता येिार नाहीत. अशा प्रकारे इस्लाममध्ये एक अंतगनत संघषन आहे. पणहली गोष्ट म्हिजे धार्समक 
कायद्याच्या अनाद् यनंत सकंल्पनाचंा आधुणनक नागरी कायद्याशी संघषन णनमाि होतो. उिा. णवमा शकवा 
सरकारने उभी केलेली कजे णवमा आणि नफा िेिे-घेिे या गोष्टींना शरीआिे मनाई केली आहे; आधुणनक 
राज्यससं्था मात्र त्यानंा केवळ परवानगीच नव्हे तर प्रोत्साहनही िेते.  
 

िुसरी गोष्ट म्हिजे, जुन्या कायद्याचा जाचकपिा कमी करण्याच्या दृष्टीने इस्लामच्या प्राचीन 
कायद्यावर नवीन व्यवस्थेच्या तववाचंी कलमे बाधंली जातात; शकवा शरीआच्या जागी नव्या कायद्याचंी 
प्रणतष्ापना केली जाते. यातील पणहल्या प्रकराचे उिाहरि म्हिून भारतात प्रचणलत असलेल्या, 
भेटीबद्दलच्या (gifts) मुब्स्लम कायद्याचा उल् लेख करता येईल. त्यात नफकिवर (मूळ इस्लामी 
कायद्यावर) इंग्रजी समन्यायबुद्धीच्या तववाचें कलम बाधंण्यात आले आहे. िुसऱ्या प्रकारचे उिाहरि 
भारतातील पुराव्याच्या कायद्यात (लॉ ऑफ एब्व्हडन्स) सापडते. या कायद्याने पुराव्यासबंंधीच्या इस्लामी 
कायद्याची जागा संपूिनतया घेतली आहे. इस्लामी िेशामंध्ये सवनत्र ही िुहेरी प्रणक्रया सुरू आहे. –कािूि, 
(इहवािी कायिा) शरीआच्या कायद्यानंा पोखरून शकवा उखडून टाकीत आहे. उत्तर आणिकेत िें च 
णवणधशास्त्राचा, मध्य आणशयात सोणवएत कायद्याचंा, भारतात इंग्रजी सामान्य कायद्याचंा, इंडोनेणशयात डच 
कायद्याचा आणि वरील सवांपेक्षाही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा (णतथल्या) कायद्यावंर सखोल पणरिाम पडला 
आहे. एवढेच नाही तर मुब्स्लमाचं्या संिभात न्यायिानाचा अथनच त्याच्यामुळे बिलत गेला आहे.  
 

शरीआ हा कायिा व धमन हे िोन्ही असल्याचे आपि पाणहले आहे. कायिा हा स्वभावतःच 
पणरवतननशील असतो. उलट धमाचा गाभा हा अपणरवतननीय असतो, णनिानपक्षी ईश्वरावरील श्रद्धा हा एक 
अपणरवतननीय आिशन असतो. तो एक णनरंतर चालिारा शोध असतो. असे िोन अंतर्सवरोधी प्रवाह एकत्र 
आले तर संघषनणनमाि होिे अटळ आहे. हा संघषच या माझ्या णनबधंाचा मुख्य प्रणतपाद्य णवषय आहे. माझे 
उत्तर असे आहे: (अ) णवसाव्या शतकातील णवचाराच्या संिभात धमन आणि कायिा याचं्या व्याख्या करिे. 
(ब) इस्लाममधील धमन व कायिा यातील फरक स्पष्ट करिे, आणि (क) या आधारावर इस्लामचे 
अथनबोधन करिे व इस्लामला नवा अथन िेिे. ज्यानंा आपि इस्लामच्या सारतववाचे घटक मानून चालत 
होतो असे काही भाग जर ह्ा णवश्लेषिामुळे बिलाव ेशकवा पूिनपिे टाकून द्याव ेलागले तर ह्ा पणरिामानंा 
आपि तयार राणहले पाणहजे. पि या उलट ह्ा णवश्लेषिामुळे इस्लामच्या गाभ्यावरचा णवश्वास जर 
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णटकवता आणि दृढ करता आला तर ते िुःखिायक असले तरीही, नव्या आिशाअभावी णिशाहीन अवस्थेत 
मरगळून पडलेल्या शरीराला नव ेस्वास्थ्य आणि जोम लाभेल.  
 

िवीि अथुबोधिाची गरि: आपि मुसलमानाचं्या धमनश्रद्धाचंी णचणकत्सा करू लागलो म्हिजे 
आपल्याला त्याचें कमनठ आणि अकमनठ असे िोन गट करता येतील. हे शास्त्रीय वगीकरि नव्हे; आणि 
श्रदे्धच्या बाबींचे काटेकोर पद्धतीने वगीकरि करिे शक्य आहे, असे गृहीत धरून आपि चालूच नये. श्रद्धा, 
अजे्ञयवाि व अश्रद्धा अशा अनेक छटा असतात. श्रदे्धचे स्वरूपच असे हव ेअसते की, वगीकरिाच्या गणिती 
वा केवळ आकणरक (formal) पद्धतींचा अवलंब आपल्याला चकुीच्या णिशनेे नेण्याची शक्यता असते. 
त्यामुळे आपि (१) कमनठ आणि (२) अकमनठ (शकवा अननुसारी (non-conformist) म्हििे अणधक बरे. ) 
असे सवनसाधारि व लवणचक नगीकरि करू. एकंिरीत कोित्याही पंथाच्या इमामािंी घालून णिलेला 
धमाचा प्रकार हाच (खरा) धमन व उपासनापद्धती असून आपल्या काळातील मुसलमानासंाठी ती उपकारक 
आहे व त्यात कोिताही मलूगामी बिल करिे धोक्याचे ठरेल, असे ज्यानंा खात्रीपूवनक वाटते त्याचंी 
इस्लामच्या णनत्याच्या धमनकृत्यावंर श्रद्धा असली शकवा नसली आणि तो कृत्ये ते करीत असले शकवा नसले 
तरी त्याचंा अंतभाव कमनठ या संजे्ञत होतो.  
 

या गटाबद्दल अणधक तपशीलात णशरिे अशक्य आहे आणि किाणचत् अणनष्टही ठरेल. उिाहरिाथन, 
काही लोकाचंी नमाज, रोजा, िि वगैरे णवणशष्ट धमनकृवयावंर प्रामाणिक श्रद्धा असते आणि मोठ्या प्रमािावर 
ते त्याप्रमािे आचरि करीत असतात. जरी काही अिकाम (शरीआचे णनयम) ते पाळू शकत नसले तरी, 
आपि णनष्ट्काळजी असल्याचे ते कबलू करतात आणि परंपरागत धमनकृवयाचें काटेकोर आचरि करता 
आले तर आपल्याला ते अणधक बरे ठरेल असे त्यानंा वाटत असते. काही जि असे असतात की, 
कमनकाडंाच्या आचरिाबाबत ते पक् के असतात पि श्रदे्धत व चाणरत्र्यात उिे पडतात. काहीजि चाणरत्र्यात 
पक् के असतात पि कमनकाडंाबाबत बेपवा असतात. काहींचा परमेश्वरावर आणि इस्लामच्या 
पुनरुज् जीवनावर ठाम णवश्वास असतो. तर काही जीवनप्रवाहाबरोबर वाहत जािारे, प्राक्तनाबाबत बणेफकीर 
आणिसद् सद णववकेाच्या टोचिीतून मुक्त असिारे पि बालसुलभ श्रदे्धने काठोकाठ भरलेले असे असतात. 
इस्लामच्या कमनठ रूपावर व णनयमावर णवश्वास ठेविारे हे सगळे, आणि इतरही अनुल् लेणखत सवन, त्याचंी 
श्रद्धा, चाणरत्र्य व कृती कशीही असो, आणि तो पथ त्यानंा पूिनतया स्वीकायन असो वा नसो, त्यानंा ‘कमनठ’ 
म्हिाव ेलागेल.  
 

याउलट ‘अननुसारी’ म्हिजे धमाचरि न करिारे (non-conformist) (शकवा तुम्हाला पसंत 
असल्यास अकमनठ म्हिा) हे मूलतः वरच्यापेक्षा णनराळे असतात. ‘अकमनठ’ ही संज्ञा टाळिे बरे असे मला 
वाटते; कारि, काटेकोर अथाने इस्लाममध्ये कमनठपिा’ व ‘अकमनठपिा’ असा प्रकारच नाही. केवळ 
सुसंघणटत धमनपीठच (चचन) कमनठपिा, पाखंडीपिा आणि अकमनठपिा त्यासंबंधीचे णनयम करू शकते. जर 
धमनपीठ नसेल तर पाखंडी वा अकमनठ व्यक् तींची कल्पना करिे अवघड ठरेल. पि, सागंायचेच तर असे 
म्हिता येईल की, जो मािसू इस्लामच्या णनयणमत धमनकृत्यावंर णवश्वास ठेवीत नाही आणि इमामािी ठरवनू 
णिलेला धमाचा पाया मान्य करीत नाही तो मािसू अननुसारी (non-conformist) म्हिवला जाईल. 
ईमािची सवनसाधारि व्याख्या अशी: 
 

१. वाचेने उच्चारि; 
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२. णवश्वासाचा प्रामाणिक; आणि 
 
३. अणधकृत णवणधकारानंी घालून णिलेल्या तववानुसार कृती. ६यापैकीपणहली बाब वगळल्यास अन्य 

कोितीचाच तो पूिांशाने स्वीकार करीत नाही. श्रदे्धचे प्रामाणिक उच्चारि ही इस्लामची एकमेव कसोटी 
आहे; काही णवश्वासाबंाबत ती श्रद्धा चकुीची असू शकेल; इस्लामची धमनकृत्ये त्याचं्या सवन तपशीलासंह 
मान्य न करूनही चालू शकेल-ही वृत्ती म्हिजे अननुसाणरता (non-conformity) जर तुम्हाला तववतः ते 
मान्य असेल पि तुम्ही कृती करीत नसाल तरी तुम्ही कमनठ आहात, पि परमेश्वर व पे्रणषत याचं्यावरच्या 
णवश्वासाखेरीज िुसरी कोितीही धमनश्रद्धा वा तवव तुम्ही नाकारीत असाल तर तुम्ही ‘अननुसारी’ (non-
conformist) आहात.  
 

णशणक्षत भारतीय मुसलमानापंैकी बराच मोठा भाग या वगात मोडतो, काहींना इमामाचंी अणधसत्ता 
मान्य नाही; काहींना नमाज आवश् यक वाटत नाही; काम हेच नमाज आहे असा काहींचा णवश्वास असतो; 
काही खुद्द धमाबद्दलच सणंिग्धपिे बोलत असतात. पि मुख्य कसोटी उरतेच – अनधकृत इमामािंी अथु 
लावूि प्रनतपािि केलेला इस्लाम एकंिरीत मानवमात्राच्या दृष्टीने उपकारक व सत्य आहे हे तुम्हाला मान्य 
आहे की नाही? 
 

इस्लामच्या सत्याबद्दल आिर आणि श्रद्धा बाळगूनही या प्रश् नाला माझे णवनम्र उत्तर नकाराथी आहे 
आणि म्हिनू मी एक अननुसारी आहे. पि तरीही मी अश्रद्ध मात्र नाही हे स्पष्ट करिे आवश्यक आहे. अश्रद्ध 
व्यक्तीच धमाचा वा इस्लामचा खरेपिाच नाकारीत असते शकवा णकमान धार्समक श्रदे्धच्या काही मूलभतू 
तववाबंद्दल शकंा प्रकट करते. अननुसारी व्यक्ती धमाचे काही प्रकार व तवव े नाकारीत असेल शकवा 
त्याबद्दल शकंा प्रकट करीत असेल पि ती तववतः धार्समक व्यक्ती असते. धमावर णतचा णतच्या कल्पनेनुसार 
णवश्वास असतो, पारंपणरक दृष्टीने नसतो. अननुसारी व्यक्ती अनेकिा सखोल धार्समक णनष्ा बाळगिाऱ्या 
आणि धमावरच्या अणवचल णवश्वासामुळेच अननुसारी असल्याचा ऐणतहाणसक िाखला आहे. सध्याच्या 
स्वरूपातील धमाची माडंिी आजच्या जगाच्या दृष्टीने उपकारक वा सत्य आहे हे मला मान्य नाही आणि 
माझ्या श्रदे्धची फेरमाडंिी करावी असे मला वाटते. नवा पंथ स्थापन करण्याचा माझा इरािा नाही, आणि मी 
धमनणशक्षक असल्याचाही माझा िावा नाही; पि हा शोध आणि हे साहस करीत असताना मला असा ठाम 
णवश्वास वाटती की, इस्लामचा मला कळलेला अथन, णवसाव्या शतकातील मानवी जीवनाला बरेच काही 
िेऊ शकेल. सुन्नी इमामानंी वा णशया पंथाच्या कोित्याही संप्रिायाने केलेली व सवनसाधारिपिे मान्यता 
पावलेली इस्लामची व्याख्या मात्र मी मान्य करू शकत नाही. गोंधळात टाकिारे तपशील, अथनशून्य 
कमनकाडं आणि णनष्ट्प्राि सूते्र ह्ाचंा मनुष्ट्यावर काहीही पणरिाम होऊ शकत नाही. यापुढील पृष्ामंधून 
इस्लामच्या उिारमतविी अथनबोधनाची एक योजना संके्षपाने माडंण्याचा माझा मनोिय आहे.  
 
२: पुिरथुबोधिाची साधारण तत्त्वे 
 

ऐनतिानसक दृनिकोण: इस्लामचा संिेश जगाला चौिा शतकापूंवी णिला गेला. त्याचा नव्याने अथन 
लावण्याची गरज आहे काय? तो सपूंिन जगासाठी व सवनकाळासाठी नाही काय? या िोन्ही प्रश् नाचंी उत्तरे 
होकाराथी आहेत. एखािा संिेश असला आणि णचरंतन असला तरी या आधारणवधानानुसारच (by the 
very premises) आधुणनक णवज्ञान, तववज्ञान, मानसशास्त्र, अध्यात्मणवद्या आणि ईश्वरशास्त्र याचं्या 
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अनुषंगानेच समजून घेतला पाणहजे, इतकेच नव्हे तर जगातील एकणत्रत णवचारशक् तींचा व णतच्या िीणप्तमान 
प्रकाशाच्या झोताखालीच त्याचे आकलन करून घेतले पाणहजे.  
 

आपले प्राक्तन णनयणंत्रत करिाऱ्या िेवताचंी कल्पना मानवी इणतहासात सुमारे िहा हजार 
वषांपूवींच मानवाला सुचली. आकाशातील नक्षत्रें, अरण्यातील प्रािी, हवते उडिारे पक्षी, जणमनीवर 
सरपटिारे प्रािी, समुद्रातील मासे हे अलौणकक जीवमात्र असून त्याचं्या अंगी अपाय करण्याचीशक्ती आहे, 
आणि जगभर सवनत्र मािसाने ह्ा िेवताचंी पूजाअजा केली आहे; बळी, मंत्रोच्चार, धार्समक आचार आणि 
उपासनाणवधी आणि नृत्य करून अणरष्ट णनवारण्याचा त्याने प्रयत्न केला. त्यानंतर सुमारे पाच हजार वषांनी 
म्हिजे आजपासून पाच हजार वषांपूवी मेसोपोटेयामध्ये शकवा त्याच्या जवळपास आणि भारतातसुद्धा, 
णलणखत इणतहासात प्रथमच मािसाला असा णवश्वास वाटू लागला की परम तवव, एकम्, ब्रह्म, केवल, 
णनमाता, राम वा रहीम यापकैी कोित्याही नावाने ओळखला जािारा एकमात्रच पूजेचा णवषय असतो, 
हजार िेवता नव्हेत. मानवी णचत् शक् तीला प्रिीघन क्लेश सोसाव ेलागल्यानंतरच हा महान, किाणचत् मानवी 
इणतहासातील महत्तम, शोध लागला. शून्याच्या शोधापेक्षा, अब्ग्न, लोह, सापेक्षता याचं्या शकवा कोित्याही 
ज्ञात वस्तूच्या शोधापेक्षा हा शोध मोठा आहे. ही सकंल्पनाच णवलक्षि आहे. णतच्या ठायी एक गढू आणि 
प्रभावी शक्ती आहे; णवकल झालेल्या आत्म्यानंा ती पुन्हा चैतन्यमय करते, जीवनाला अथन िेते, अश्राव्याला 
श्राव्य आणि अज्ञाताला ज्ञात करते. मानवी णवज्ञान व त्याच्या बिलत्या मनोवृत्ती याचं्यावर ती अवलंबून 
नसते; ती एक णचरंतन सकंल्पना आहे, पणरवतनन, क्षय. न्यूनत्व यापैकी कसलीच बाधा णतला होत नाही. हा 
संिेश मािसाला संविेनक्षम मनाच्या कंपनात्मक णचत् शक् तींच्या द्वारेच बहुधा णमळत आला आहे. पे्रणषत 
महंमि हा असा ‘णनवडलेल्या’ं पैकी एक होता. त्याने केलेल्या शोधाचा इणतहास, त्याच्या मनाला झालेल्या 
यातना आणि त्याला झालेला अंणतम साक्षात्कार याणवषयीची माणहती कुरािात णमळते. ज्या सत्याच्या 
आतणरक संविेनेतून मािसाला क्रमशः झालेल्या परमेश्वराच्या ज्ञानाचा इणतहास गवसतो त्या सत्याने हा 
गं्रथ ओतप्रोत भरला आहे. एक उिाहरि असे आहे: 
 

‘ज्यावळेी सूया (च्या प्रकाशपटला) -स गंुडाळलें  जाईल, व जेव्हा ंतारे झडून पडतील, 
आणि ज्या वळेा ंपवनत (आपल्या जागेवरून) चालणवले जातील, व जेव्हा ंिहा मणहन्याचं्या 
गर्सभिी साढंण्या मोकळ्या मोकळ्या णफरतील; व (कोिीही त्याचा राखििार नसेल); 
आणि ज्यावळेीं रानटी जनावरें (भयाने वस्त्यातं) येऊन मरतील; 
व जेव्हा ंसमुद्रातं ऊत येऊन ते एक होऊन जातील,  
आणि ज्यावळेी आत्मे आपापल्या शरीराशीं जोणडलें  जातील,  
व जेव्हा णजवतं परुून टाकलेल्या मुलीस णवचारलें  जाईल,  
की णतला कोित्या अपराधाबद्दल ठार केलें  गेलें? 
आणि ज्यावळेीं (लोकाचें) कमनपट उघडले जातील; 
व जेव्हा ंआकाशाचें कातडें काढलें  जाईल; 
आणि ज्या वळेीं नरकाब्ग्न धगधगणवला जाईल; 
आणि जेव्हा ंस्वगन जवळ आणिला जाईल; 
(त्यावळेीं) प्रत्येक जीवाला, त्यानें जें काहंीं (पुढच्या सामुग्री िाखल) आिून हजर केलें  
आहे तें (प्रत्यक्ष) कळून येईल.  
तर मला अशा (नक्षत्रा)ं–ची शपथ कीं, जीं (एका णिशसे) चालता ंचालता ंउलटून मागें 
हटंू लागतात; 
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व जीं नीट जाता ंजाता ं(डोळ्यापढूुन) लपून जातात; 
आणि रात्रीची शपथ कीं, जेव्हा,ं ती फटफटीत होते. (साराशं, मला या सवन वस्तंूची शपथ 
आहे); 
कीं हे कुराि सन्माननीय िूता (म्हिजे ‘णजब्रील’) ने पोहोचणवलेला णनरोप होय; 
(व तो प्रकटकरिाचें भारी ओझें उचलण्याची) ताकि बाळणगतो, (आणि) 
महाशसहासनाधीश (परमेश्वरा)–समीप त्याचा मोठा िजा होय; 
(व) तेथें तो (िूताचंा) सरिार (व) प्रामाणिक होय. . . . ७ 

 
परमेश्वराच्या अब्स्तत्वावरचा णवश्वास हा प्रत्ययावर आधाणरत असतो. तो णसद्ध केला जाऊ शकत 

नाही वा अणसद्धही केला जाऊ शकत नाही म्हिनू काळाच्या कसोटीवर तो णटकला आहे. मानवी बदु्धीचे 
कायन वा ज्ञान वा णवज्ञान याचें असे नाही. णवज्ञानाची गृहीते, अनुमाने, णसद्धातं आणि ‘तथ्ये’ मूलतःच 
पणरवतननक्षम असतात, पि परमेश्वरावरचा णवश्वास एकमात्र आणि अपणरवतननीय, साक्षात् व अंतज्ञानजन्म 
असतो. मी आधी म्हटल्याप्रमािे, त्याच्यावर णवश्वास ठेवतात त्याचं्यासाठी हा मानवाला लागलेला एकमेव 
महत्तम शोध आहे.  
 

पि हे सत्य केवळ भाषा हे जे अपूिन साधन आहे णतच्या द्वारेच संक्रणमत केले जाऊ शकते. भाषा 
मानवीय, बिलती व पणरवतननशील असते. कोितीच भाषा पाच वा िहा हजार वषांपेक्षा अणधक काळ 
वाचली शकवा समजली जाऊ शकली नाही. ज्याचंा अथन णवस्मृत झाला आहे अशा, मानवाने णलणहलेल्या 
अनेक गोष्टी या जगात आहेत. गेल्या २००० वषांत अरबाचंी अणभजात भाषा बरीच बिलली आहे, आणि 
भाषाशास्त्रीय अभ्यासानंी हे स्पष्ट केले आहे की, शलिाचें अथन, त्याचं्यातील अणतसूक्ष्म भेि व छटा याचं्यात 
क्रमणवकासात्मक बिल होत जातो. कोितीच भाषा ब्स्थर राहत नाही. शलिाचंी व वाक्  प्रचाराचंी आवाहन 
करण्याची शक्ती वाढते व घटते; तो अचल राहिारा घटक नाही. ज्ञात अशा ज्या पणरवतननीय गोष्टी आहेत 
त्यापंैकी तो एक आहे. आणि म्हिून हे स्पष्ट आहे की, पे्रणषताच्या काळात अरबानंी वापरलेल्या भाषेतील 
शलि, वाक्प्रचार, म्हिी, रूपके आणि प्रणतमा याचें अथन बिलले आहेत, बिलत आहेत आणि बिलत जािार 
आहेत. इतके की काही काळानंतर अशी वळे येईल की, मोहंजोिडोच्या भाषेप्रमािेच ही भाषा सुद्धा समजिे 
अवघड होऊन बसेल. पि आम्हा मुसलमानाचंा असा णवश्वास आहे की, भाषा संपली तरी णतने णिलेला 
मुख्य संिेश म्हिजे परमेश्वरावरील श्रद्धा; ती मात्र णटकून राहील. ‘स्वगन आणि पृथ्वी नष्ट होतील, परंतु माझे 
शलि मात्र कधीच नाहीसे होिार नाहीत.’ ८ त्यामुळे माझे असे स्पष्ट मत आहे की, आपल्याला कुरािाकडे 
‘परत’ जाता येिार नाही, आपल्याला त्याच्यासव े ‘पुढेच’ जायला हव.े पे्रणषताच्या काळातं अरबानंा 
कळलेला कुरािाचा अथन मला समिूि घ्यायचा आिे तो केवळ त्याचे पुिरथुबोधि करण्यासाठी,माझ्या 
जीवनाच्या पणरब्स्थतीला तो लागू करण्यासाठी आणि २० व्या शतकातील मािसू या नात्याने मला पटेल 
त्या मयािेपयंत त्यावर णवश्वास ठेवण्यासाठी. मला कोिी वाळवटंात राहायला, उंटाच्या पाठीवर बसून 
प्रवास करायला, टोळ खायला, सूड घ्यायला, िाढी वाढवनू मोठा अंगरखा घालायला आणि व्याज-अरब 
(Pseudo-Arab) मनोवृत्ती जोपासायला सागंू शकिार नाही. काव्यात्म सत्य आणि वास्तव सत्य याचं्यात 
मी फरक करायलाच हवा. धमाची फोलपटे आणि धमाचा गाभा, कायिा आणि आख्याणयका याचं्यात मी 
फरक करायलाच हवा. एक आधुणनक मािूस म्हिनू इस्लामचा संिेश समजावून घ्यायला व मान्य 
करायलाच मी बाधंील आहे. शतकापूंवी राहून गेलेला मािूस म्हिून नव्हे. अणधसते्तबद्दल मला आिर आहे, 
पि सिसद्  णववकेाच्या के्षत्रात ‘हे असे का?’ (नबला कय् फा) असे णवचारल्यावाचून णतला मी मान्यता िेऊ 
शकिार नाही.  
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इस्लाम कुरािावर आधाणरत आहे, आणि कुरािाचा अथन त्याच्या ऐणतहाणसक संिभात व 
कालक्रमात्मक तववाचं्या आधारे लावण्यात आला पाणहजे. इस्लामचा अभ्यास करण्यापूवी यहुिी धमन 
(Judaism) आणि णिस्ती धमन ह्ाचंी मूलतवव ेआपि अभ्यासली पाणहजेत. सेणमणटक लोकाचं्या धमाच्या 
सहानुभतूीपूिन आकलनापासून आपि प्रारंभ केला पाणहजे. यहुिी धमन आणि णिस्ती धमन त्याचं्या 
ऐणतहाणसक संिभात पूिनतया समजल्यानंतरच पे्रणषताचा संिेश व त्याचाअथन स्पष्ट होतो.  
 

भारत हा एक धमनणनष् िेश आहे. धमाचा अन्वयाथन लावण्याच्या बाबतीत आम्हा भारतीयानंा णवशषे 
अनुकूल पणरब्स्थती आहे. इथे शहिू, बौद्ध, जैन, शीख, णिस्ती झरतोस्ती, यहूिी आणि मुसलमान सारेच, 
सवन धमांना संपूिन समतेचे कायिेशीर आश् वासन िेिाऱ्या धमनणनरपेक्ष राज्यघटनेच्या संरक्षिाखालीं एकत्र 
राहातात. काहीं कुख्यात अपवाि वगळता शहिू, मुसलमान आणि इंग्रज या सवनच राज्यकत्यांना आिरिीय 
वाटलेल्या, सणहष्ट्िुतेच्या प्रिीघन परंपरेला धरून इथली राज्यघटना प्रत्येक नागणरकाला आपल्या धमाचा 
उच्चार, आचार व प्रचार याचंी मुभा िेते. अशी पणरब्स्थती असल्यामुळें  भारतीय मुसलमानाने आयुष्ट्यात 
िररोज आपल्या धार्समक णनष्ाचंी व कृतींची आपल्या इतर िेशबाधंवाचं्या णनष्ाशंी-कृतीशी तुलना करावी. 
मुसलमानानंा वदं्य असलेले शहिू व शहिंूना वदं्य असलेले मुसलमान-असे समान संत हे या िेशाचे खास 
वैणशष्ट्ट्य आहे. इस्लामच्या भारतीय अथनबोधनाला, आणि माझा हा प्रयत्न त्याच प्रकारचा आहे, धमनवडे 
आणि माथेणफरूपिा ह्ाचें ज्याला वावडे आहे असा धार्समक सहजीवनाचा आणि गढू सहानुभवाचा लाभ 
होतो आणि त्यातून मतसंग्राहकवृत्ती व मनाचा मोठेपिा णनमाि होतात. इस्लामसारख्या जागणतक धमाच्या 
दृष्टीने हे फार मोठे फायिे होत.  
 
३: अथुबोधिाच नवनशि नियम 
 

मूलभूत तत्त्वे: इस्लामच्या आधुणनक पुनरथनबोधनासाठीं जी सहा तवव े योणजली आहेत ती 
पुढीलप्रमािे होत: 
 

१. धमाच्या इणतहासाचा अभ्यास.  
२. सेणमणटक वशंाचं्या धमाचा तौलणनक अभ्यास.  
३. सेणमणटक भाषाचंा व भाषाशास्त्राचा अभ्यास.  
४. कायिा आणि धमन याचें अलगीकरि.  
५. शरीआ आणि कलाम याचंी फेरतपासिी.  
६. णवश्वघटनाशास्त्र आणि शास्त्रीय तवव ेह्ाचें पुनरथनबोधन.  

 
१. धमाचा इनतिास: धमाचा इणतहास हे शास्त्र आता एक महववाची णवद्याशाखा म्हिून अनेक 

णवद्यापीठातं मान्यता पावले आहे. प्रा. जोसेफ एम् णकतागावा (Kitagawa) (णशकागो) यानंी अणलकडच्या 
एका णनबधंात ‘धमाच्या इणतहासाच्या के्षत्राचे स्वरूप आणि कायनक्रम [अभ्यास/अभ्यासपद्धती]९ याचें विनन 
केले आहे. त्यानंी असे िाखणवले आहे की ‘धमाच्या इणतहासाला’ पूवी ‘तुलनात्मक धमन’ असे संबोणधले 
जाई. णशकागो णवद्यापीठातील तुलनात्मक धमनणवभाग गा िेववाि-णवभागाच्या (Dept. of Divinity) घणनष् 
सहयोगाने कायन करतो. हॅस्केल व्याख्यानमालेच्या प्रणतष्ापनेमुळे हा संप्रिाय बळकट झाला असून डी. बी. 
मकॅडोनाल्ड (हाटनफडन सेणमनरी), ए. व्ही. णवल्यम्स जॅक्सन (कोलंणबया), मॉणरस ललूमफील्ड (जॉन 
हॉब्प्कन्स), कालन  बेझॉल्ड (हायडेलबगन), सवनपल् ली राधाकृष्ट्िन् (कलकत्ता), एच्. ए. आर . णगब 
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(ऑक्स् फडन) आणि लुई मबॅ्स्सग्नॉन (पॅणरस) अशासंारख्या मान्यवर णवद्वानाचं्या नावामुंळे ही पंणडती परंपरा 
उभारली गेली आहे.  
 

या णवद्याशाखेचे स्वरूप णकतागावा पुढे स्पष्ट करतात. ते म्हितात: 
 

धमाचा इणतहास शकवा, Religions wissenschaft या णवषयाची धमाच्या अभ्यासाबाबत मक् तेिारी 
असत नाही हे उघडच आहे. ईश्वरशास्त्र व तववज्ञान याचं्यासारख्या प्रमािपर (normative) णवद्याशाखाचंा 
आणि समाजशास्त्र, मानवशास्त्र व अन्य विननपर (descriptive) णवद्याशाखाचंा धमाच्या व धार्समक घटनाचं्या 
णवणवध अंगाशी सबंध असतो, त्याबरोबरच धमाचा इणतहास ही इस्लाम, णिस्ती धमन, बौद्ध धमन, शहिु धमन 
आणि आणिम धमन याचं्या इणतहासाचं्या परस्परसंबधं अभ्यासाला शकवा णवणवध धमांचे णसद्धातं, आचार आणि 
धार्समक संस्था याचं्या तौलणनक अभ्यासाला णिलेली समुच् चयात्मक संज्ञा नाही. थोडक्यात, णतचा जरी 
प्रमािपर व विननपर या िोन्ही शाखाशंी सबंंध असला तरी धमाचा इणतहास म्हिजे केवळ प्रमािपर वा 
केवळ विननपर णवद्याशाखा नाही.१० 
 

पुढे असेच एक महत्वाचे णवधान आढळते: धमाचे उगम, वशंाच्या जीवनणवकासात धमाचे कायन. 
एकेका धमाचा णवकास, महान धमांच्या मलूतववाचंी तुलना आणि वास्तवकायाच्या दृष्टीने धमाचे महवव या 
गोष्टींच्या अभ्यासाशी तौलणनक धमन-णवभागाचे कायन सबंंणधत असते. धमनशास्त्राच्या णवणवध टप्प्याचं्या संिभात 
णवचाराचं्या इणतहासाला वळे णिला जातो.११ 
 

इस्लामच्या खऱ्या मूल्यमापनासाठी या प्रकारच्या प्रणशक्षिाची व अभ्यासाची पाश् वनभमूी असायला 
पाणहजे. ईश्वरशास्त्राचा अभ्यास करिाऱ्या आपल्या णवद्याथ्यांसाठी ही उत्तम सुरुवात ठरेल. अल -अझर 
आणि िेवबंि संस्थामध्ये णशकून बाहेर पडिाऱ्या णवद्याथ्यांना अशा अभ्यासाचंा खूप उपयोग होईल.  
 

२. सेनमनटक धमु: या पायाभतू अभ्यासानंतर मूसाच्या आगमनापूवीच्या सेणमणटक धमाचे काही ज्ञान 
आपि णमळणवलेच पाणहजे. आणि अशा अभ्यासासाठी रॉबटनसन ब्स्मथच्या ‘नरनलिि ऑफ ि सीमाइटस’ 
पासून आरंभ केला पाणहजे. नंतर यहुिी धमन, णिस्ती धमन व इस्लाम याचंा ऐणतहाणसक अभ्यास करावा. या 
तीन धमांतील साधम्यन इतके णवणवध व इतके मलूभतू आहे की ‘सेणमणटक धमाचे तौलणनक शास्त्र’ अशीस्वतंत्र 
णवद्याशाखा सहजच णनमाि करता येईल. अशा एकणत्रत व तौलणनक अभ्यासाची आज फारच गरज णनमाि 
झाली आहे. इस्लामचे उत्तम ज्ञान असलेले णिस्तीधमाचे णवद्वान्, णिस्तीधमाशी वा यहुिी धमाशी पणरणचत 
असलेले इस्लामचे णवद्वान आणि णिस्ती धमन वा इस्लाम यापैकी एकावर प्रभतु्व णमळवलेले यहुिी धमाचे 
णवद्वान् अशी मंडळी आहेत; आणि त्या त्या संबणंधत भाषाही त्यानंी अवगत करून घेतल्या आहेत. परंतु 
इस्लाम, णिस्ती धमन आणि यहुिी धमन या परस्पराशंी णनकट संबधं असलेल्या अशा धमनश्रद्धा आहेत अशा 
जाणिवनेेणतन्ही धमाच्या तववाशंी, इणतहासाशी व नंतरच्या घडामोडींशी सारखाच पणरचय असलेले, 
असलेच तर, फारच थोडे णवद्वान् आहेत. धार्समक आिशांमध्ये झालेला हा संकर ही या अभ्यासाची एक 
खास बाजू असेल. इस्माइली खोजा हे इस्लाम व शहिू धमन याचं्या संकरातून झाले आहेत. नोझाइरी 
लोकानंी णिस्ती धमातल्याच ‘त्रयी’ चा (Trinity) – स्वीकार करून त्याचे इस्लामच्या एका प्रकारावर 
कलम केले आहे. मुब्ल् लम व यहूिी याचं्यातही परस्पराच्या (Counterparts च्या) –प्रभावाखाली आलेले 
असे काही संप्रिाय णनणितच असले पाणहजेत की ज्याचंा शास्त्रीय व वस्तुणनष् वृत्तीने असा अभ्यास केला 
गेला तर कुराि आणि पे्रणषताचे जीवन अणधक स्पष्टपिे कळू शकेल.  
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३. सेनमनटक भाषाचें तौलनिक भाषाशाि:आता आपि भाषेकडे व णतच्या काटेकोर आकलनाकडे 
वळू अरबी भाषेचा अभ्यास णतच्या भाषाशास्त्रीय संबधंाच्या संिभात केला पाणहजे. अरबी, णहब्र,ू अँरमेहक, 
णसणरयकँ, हणथओणपक वगैरे भाषाचंा अंतभाव सेणमणटक भाषा या भाषाशास्त्रीय समूहात होतो हे स्पष्ट लक्षात 
घेतले पाणहजे. अरबी भाषेत नैपुण्य णमळवायचे असेल तर, आधी या गटातील अन्य भाषाशंी थोडीफार 
तोंडओळख असिे तसेच सेणमणटक भाषाचं्या तौलणनक व्याकरिाचे पयाप्त ज्ञान असिे आवश्यक आहे. 
मध्ययुगीन अरबी कोशकत्यांच्या चुकामुंळे व तकामुळे आपली णिशाभलू होऊ नये यासाठी नोअलेडेक 
(Noeldekhe), ब्राकल्  मनॅ (Brocklemann) व इतर जमनन प्राच्यणवद्याणवशारिाचें ह्ा णवषयावंरचे गं्रथ 
काळजीपूवनक अभ्यासाव ेलागतील. काही पणरणचत उिाहरिे द्यायची झाल्यास एस्, िँकेल (S. Fraenkel) 
कृत Die aramaischen Fremdwoerter in Arabischen (लायडन (Leiden, १८८६),शकवा अे. जेफरी (A 
Jeffery) च्या फॉनरि व्िॉक ब्यलूरी ऑफ नि कुरआि (बडोिा, १९३८) या प्रमाि गं्रथाकंडे ओझरती दृष्टी 
टाकली तरी युरोपीय भाषाशास्त्रज्ञानंी गेल्या िोन शतकात केवढी मजल मारली आहे हे लक्षात येऊ शकेल. 
उिाहरिाथन, पारोका, म्हिजे मुणक्तिाता, (सोडविूक करिारा) या सणरॲक शलिापासून फारूक शद्ब 
आलेला आहे उमर हा णिस्ती लोकानंा मुसलमानाचं्या जुलुमातून सोडविारा ‘मुणक्तिाता’ म्हिवला गेला 
होता, हे लक्षात आल्यावर फारूकची व्युत्पत्ती फरक (अंतर िाखणविे) या मूळ शद्बापासून झालेली आहे 
असे आपि मानून चालिार नाही. णसणरॲक भाषा वापरिाऱ्या णिस्त्यानंी हा णकताब एका बखरीत णिलेला 
होता. अशी अनेक उिाहरिे सागंता येतील.  
 

४. कायद्याचे धमापासूि अलगीकरण: इस्लाममधील नागरी कायद्याचें नैणतक शकवा धार्समक 
कायद्यापासून अलगीकरि तातडीने केले जािे आवश्यक आहे. पणहली गोष्ट म्हिजे सत्यवृत्ती, वैवाणहक 
संबंधातील पाणवत्र्य, सचोटी इत्यािी सावनणत्रक नीणतणनयम, आणि डुकराचं्या मासंाचे भक्षि व मद्यपान यावर 
बंिी यासारखे णवणशष्ट नीणतणनयम याचं्यातं फरक केला पाणहजे. पणहल्या प्रकारच्या नीणतणनयमाचंा सवनच 
धमांनी पुरस्कार केला आहे, तर िुसऱ्या प्रकारच्या नव्हे. कोित्या गोष्टींना महवव आहे व कोित्या गोष्टींना 
नाही हे अशा बाबींवरून स्पष्ट होते.  
 

आणि नंतर आपि कायद्याचा णवचार करावा. धार्समक तवव े व णसद्धातं यानंा कायद्याच्या 
णनयमापंासून व तववापंासून तकन दृष्ट्ट्या अलग करिे हे आपले पणहले कतनव्य आहे. मािसाची मलूभतू 
(आतंणरक) श्रद्धा ही त्याच्या बाह् णनयमपालनापासून णनराळी असते; नीणतणनयमाचंा संबधं 
सद्सणद् ववकेबदु्धीशी असतो, तर णवणधणनयमाचंी (कायद्याची) अंमलबजाविी राज्यसते्तमाफन तच केली 
जाऊ शकते. नैणतक वतननाचे आिशन (horms) हे व्यणक्तणनष् असतात, णवणधणनयम (कायिे) वस्तुणनष् 
असतात. णचत् शक् तीचे आंतणरक जीवन, ‘पणवत्रतेची कल्पना’ ही काही मयािेपयंत सामाणजक वतननाच्या 
बाह् प्रकाराहून वगेळी केली गेली पाणहजे. हे अलगीकरि सोपे नाही, किाणचत् ते इस्लामणवरोधीसुद्धा 
समजले जाऊ शकेल. पि हे तवव मान्य केले तरच शरीआच्या पुनर्सवचाराचा प्रयत्न सुरू होऊ शकतो.  
 

म्हिून, कृतींच्या वैधतेचे (Legality of Action) नव ेप्रवगन (Categories) णनधाणरत केले पाणहजेत. 
आपल्यासमोर शरीआची अणभजात मूल्ये (अल्-अिकामलखम्सा) आहेत ती अशी–फिु (आवश्यक 
कतनव्य), मंिूब (णशफारसवजा), मुबाि (मोकळीक वजा), मकू्रि (आके्षपाहन), िराम (णनणषद्ध); यात 
आिखी काहींची भर घातली पाणहजे. ती म्हिजे ज्या कृती शरीआच्या कके्षबाहेर आहेत, आणि तरीही ज्या 
णवणशष्ट पणरब्स्थतीत नागरी न्यायालयाच्या कायद्यानुसार पूिनपिे कायिेशीर ठरतात. उिाहरिाथन, 
तुकन स्थानात लागू करण्यात आलेला नागरी कायिा, णववाह आणि घटस्फोटाणवषयीचा नागरी कायिा, 
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कंपन्याणंवषयींचा कायिा, णवमा-णवषयक कायिा, हवाईपणरवहन-णवषयक कायिा, खरेिी-णवक्री णवषयक 
करारनामे, व्याजाची िेवाि-घेवाि ज्यात होते असे आतंरराष्ट्रीय आर्सथक व्यवहार, सरकारी कजे आणि 
तत्सम बाबी. िेशातील न्यायालयामंाफन त व णवशषे न्यायाणधकरिामंाफन त राबणवल्या जािाऱ्या आयकर वा 
महसूल वा औद्योणगक तंटे अशा प्रकरिाणंवषयीच्या कायद्यानंा प्राप्त होिाऱ्या अणधमान्यतेकडे पाहण्याचा 
मुसलमानाचंा दृणष्टकोि काहीसा णनराळा असू शकेल. तरीही धमनणनरपेक्ष कायद्याला तववतः मान्यता णिली 
गेली पाणहजे. यहुिी धमामध्ये हे झाले आहे; रलबी इग्नाज मेबोम म्हितो की, ‘आम्ही ‘तोराहचा त्याग केला 
नाही पि पाश् चात्य सभ्यता (Civilization) स्वीकारलेल्या िेशाचें आम्ही नागणरक बनलो, त्याक्षिी आमच्या 
जीवनामंध्ये अससेले तोराहाचे कायन, णिवािी आणि फौजिारी कायद्याचं्या बाबतीत सपंुष्टात आले.’१२ 
 

इस्लामी िेशाच्या राज्यघटनेवर अशा उिारमतवािी अथनबोधनाचा पणरिाम घडू शकेल. इस्लाम 
मतानुसार परमेश्वर हा प्रत्येक गोष्टीचा स्वामी आहे; राज्यामध्ये खरा सावनभौम तोच आहे. आधुणनक जगात 
असा णसद्धातं अव्यवहायन ठरेल. कोित्याही िेशातील लोक हेच आपल्या भभूागापरुते सावनभौम होत, हे 
अनेक आधुणनक लोकशाही राज्यघटनानंी णनधाणरत केलेले तववच व्यवहायन ठरेल. नागरी कायद्याच्या 
शृखंलामंधून धमाला जर क्रमशः मुक्त केले आणि कायद्याला (कानूनला) मुक्तपिे वाढू व णवकास पाव ूणिले 
तर मुसलमान समाजाची भरधाव प्रगती झाल्यावाचून राहिार नाही.  
 

ईश्वराबद्दल भक् ती, आत्म्याची णवशुद्धता, जीवनात व्यवब्स्थतपिा या गोष्टींवर धमाने भर द्यावा, हे 
करा ते करू नका अशा णवणशष्ट बारीकसारीक गोष्टींमध्ये त्याने णशरू नये. इतर कोित्याही गोष्टींपेक्षा 
औिायन, णवनम्रता, भातृभाव, धाणरष्ट्ट्य व पुरुषाथन हे इस्लामप्रणित सद् गुि मुसलमानाचं्या प्राचीन 
इणतहासातील िाखले िेऊन णशकवले गेले पाणहजेत. णशवाय, आधुणनक जगातील नैणतक व िाशनणनक 
णवचारवतंाचं्या णशकविुकीच्या आधारे इस्लामच्या नीणतशास्त्राला व नीणतमते्तला बळकटी आिली पाणहजे. 
बाथन, णटणलच, णककेगाडन आणि राधाकृष्ट्िन याचें णवचार आपि मोकळ्या मनाने पाणहले पाणहजेत. ‘ज्यात 
परमेश्वराचा णजवतं शद्ब बणंिस्त झाला आहे, आणि परंपरेला स्खलनातील मलूस्त्रोत ठरणवले गेले आहे, 
‘अशा पुस्तकाचे स्वरूप आपि कुरािला िेऊ नय. ‘रलबी लोक आपल्या सद् सद णववकेबुद्धीचे ऐकत नाहीत, 
ते कायद्याच्या पुस्तकाचंा सल् ला घेतात.१३ इस्लामचे धमोपिेशकही हेच करतात.  
 

५. शरीआ आनण कलाम (ईश्वरशास्त्र) याचंी फरतपासणी: इस्लामच्या ईश्वरशास्त्राची फेरतपासिी 
सवांगानंी होिे आवश्यक आहे, आणि णतच्या सारभतू तववाचंी फेररचना व फेरमाडंिी करण्यासाठी 
आधुणनक तववज्ञान, अध्यात्मणवद्या, नीणतशास्त्र, मानसशास्त्र व तकन शास्त्र याचंा उपयोग केला पाणहजे. 
इस्लामच्या पणंडती (Scholastic) ईश्वरशास्त्रास (इल्मूल-कलाम) सवागासंह सुधारण्याचा मोठ्या 
प्रमािावर प्रयत्न गजालीच्या काळानंतर कधी झालाच नाही. युरोपीय णवचारातील आधुणनक प्रवाह, लूथर 
आणि त्याच्यानंतरच्या प्रॉटेस्टंट णवचारवतंानंी, तसेच सेंट थॉमस अक् वायनास आणि सुआरेझ पासून 
मॉणरटेन आणि बेिेयेव्ह पयनतच्या णवद् वज  जनानंी केलेली प्रगती; तसेच आधुणनक जगातील यहुिी आणि 
अन्य णवचारवतं याचें शचतन या सगळ्या गोष्टींचा इस्लामी ईश्वरशास्त्रीय तववाचं्या पनुरनचनेसाठी व त्यानंा 
बळकटी आिण्यासाठी तारतम्याने उपयोग केला पाणहजे.  
 

६. नवश्वघटिाशाि व शािीय तथ्य याचें पुिरथुबोधि: प्राचीन धमनगं्रथ वा ििीस नैसर्सगक 
घटनाबंद्दल व शास्त्रीय तथ्याबंद्दल णजथे णजथे बोलतात णतथे त्याचें धमनताणववक स्वरूप णचणकत्सेला खुले 
असले पाणहजे. ज्यात मानवशास्त्र, जीवनशास्त्र, पिाथनणवज्ञान, गणित, रसायनशास्त्र व वैद्यकशास्त्र या सवांचा 
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अंतभाव होतो, त्या आधुणनक णवज्ञानाच्या दृष्टीने त्या गं्रथातील वचनाचें अथनबोधन व स्वीकार, सुधारिा वा 
त्याग झाला पाणहजे. जग, काळ णवश्व यासबंंधीच्या संकल्पना कोपर्सनकासच्या काळी होत्या, त्यापेक्षा आज 
आमूलाग्र बिलल्या आहेत. इस्लामने या बिलाचंी िखल घेतली पाणहजे, आणि शास्त्रीयदृष्ट्ट्या धमात ज्या 
णवसंगती असतील त्या िूर केल्या पाणहजेत.  
 

उिाहरिाथन, येशूच्या कुमारीपुत्रत्वावर शकवा स्वगनआणि नरक याचं्या कुरािातील विननावंर१४फार 
भर द्यायची गरज नाही. त्याच्या शाणद्बक खरेपिावर भर िेण्याची गरज नाही. त्यातील काव्यात्म सत्य हे 
मुख्य व सवात महववाचे आहे. रोजा पाळण्याचे आध्याब्त्मक सौंियन व सामथ्यन कडक णनयम न घालून 
िेताही तरुिाचं्या मनावंर शबबवता येईल. पूवेकडील सवन अरब िेशात रमजानच्या मणहन्यात रात्रीच्या वळेी 
मेजवान्या, णमत्राचं्या भेटी, सगंीताच्या मणैफली, कामुक नृत्ये आणि वळेेची व पैशाची उधळपट टी असे प्रकार 
होत असतात. यापेक्षा धमाचरिात साधेपिा आणि लवणचकपिा आििे हे नक् कीच इस्लामच्या भावाशयाशी 
अणधक सुसंगत ठरेल.  
 

िुय् यम तत्त्व:े जेव्हा कुरािात शकवा शरीआमध्ये एखािा णनयम साणंगतलेला असतो तेव्हा तो 
णवणधणनयम (कायिा) आहे की नीणतणनयम आहे हे ठरणविे आवश्यक असते. जर तो णवणधणनयम असेल, तर 
त्याची अमंलबजाविी राजसते्तने करावी; जर नीणतणनयम असेल तर राज्यसत्ता त्याची अमंलबजाविी करू 
शकत नाही. वर साणंगतलेल्या तववाचं्या आधारे एकिा की हे णनणित झाले की कुराणात अमुक एक स्पि 
नवनधनियम सानंगतलेला आहे, तर मग त्या प्रश्नाला महवव प्राप्त होते. ईश्वरी कायद्याची अवज्ञा अशक्य आहे 
असे साणंगतले जाते. पूिन आिर बाळगूनही येथे म्हिावसेे वाटते की, या णवधानाची काळजीपूवनक 
फेरतपासिी करिे आवश्यक आहे. मानवी वतननासंबधंीचा एखािा मूलभूत णनयम कुरािात घालून णिलेला 
असेल, शकवा णचरकालीन असे एखािे सत्य साणंगतलेले नसून काळ आणि पणरब्स्थती यानंी सीणमत केलेला 
एखािा णवणशष्ट उपणनयम त्यात साणंगतलेला असेल, शकवा त्यात जे साणंगतले असेल ते काव्याच्या, 
रूपकाच्या, णमथ्यकथाचं्या वा आख्याणयकाचं्या भाषेत साणंगतलेले असेल.  
 

(हे पैगंबरा!) तोच (३ शासन करिारा त्र [?]) होय कीं ज्यानें तुला हें पुस्तक प्रकट केलें ; 
की त्यातं काहंीं वाक्यें ठाम (अथाची व सुबोध) (मुिकमात) आहेत (व) तींच पुस्तकाची 
मूलतवव ेहोत. आणि काहंी इतर मोघम (दृष्टातंरूप कीं त्यातूंन अनेक अथन णनघतात) (मुत 
शानबिात) (आहेत).  

 
(कुराि ३, ७) 

 
अशावळेी आपल्याला असे अनुमान काढता येईल की, हा प्रश्न अथन लावण्याचा आहे आणि कायिा 

हा बिलता येतो पि धमन हा अणधक स्थायी असतो आणि तो बिलण्याची गरज नाही.  
 

मद्यपानणनषेध शकवा सूकरमासंभक्षिणनषेध अशासारखा कुरािाचा एखािा स्पष्ट आिेश जर 
तपासिीसाठी घ्यायचा झाला तर आपल्याला एक णवणशष्ट पद्धती अनुसरली पाणहजे. मी पुढील पद्धती 
सुचवतो: 
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१. इस्लामपूवी नियम वा रूढी काय िोती? : पे्रणषताने केलेल्या सुधारिाचें मूल्यमापन करण्यासाठी 
अब्स्तत्वात असलेल्या सवन पुराव्याची आधी योग्य ती छाननी करिे आवश्यक आहे. ह्ा बाबतीत मुब्स्लम 
लेखकावंर अवलंबनू राहिे पुरेसे नाही. इस्लामपूवन वाङ् मय, णशलालेख, भजूनपत्रा ं(papyri)– सकट सवन 
िस्तऐवज सेणमणटक बोली णहब्रू, णसणरयाक व ईथोणपक, ग्रीक, लॅणटन आणि इतर कोितीही साधने 
यामधील पुरावा याचंाही णवचार आपल्याला करावा लागेल. फक्त णवसाव्या शतकातंील अभ्याससाधनानंीच 
ही तपासिी केली गेली पाणहजे.  
 

२. पे्रनषतािे ती सुधारण्याचा प्रयत्ि कसा केला? : वक्फसारखा एखािा णसद्धातं खाद्यपेयें, नमाज व 
वज्र ू(प्रक्षालन), रोजा आणि खैरीत यासंबधंीचे णनयम ह्ाचंा उगम होण्यामागची नेमकी पणरब्स्थती काय 
होती हे पाहािे उद् बोधक ठरेल. कालक्रमानुसार सेणमणटक अभ्यासपद्धतीच्या टीकासाधनाचं्या 
(apparatus criticus)–द्वारे कुरािातील आयतींचा खरा अन्वयाथन नव्याने लावावा लागेल. प्राचीन 
णवद्वानाचंी व इमामाचंी अणधसत्ता अणंतम (शकवा शकंा घेण्यासारखी नाही असे) मानून चालिार नाही.  
 

३. या सुधारणेचे पनरणाम काय झाले? : स्त्रीणवषयक पणरब्स्थती येथे उिाहरि म्हिनू घेता येईल. 
इस्लामचा णववाहणवषयक कायिा, काही महववाचे अपवाि वगळता, णस्त्रयानंा फायिेशीर आहे, 
तसाचवारसाहक् काणवषयीचा कायिासुद्धा, मग इस्लामी िेशात सवनत्र णस्त्रयानंा स्थावर मालमते्तवरचे हक्क 
रूढीने नाकारले गेले आहेत ते का? भारत, इंडोनेणशया, ईणजप्त, पर्सशया व उत्तर आणिका या सवनच िेशात 
ही ब्स्थती आहे. पि केवळ कुरािप्रणित हक्क स्त्रीला नाकारण्यात आले एवढेच नाही तर ती पुरुषापेक्षा गौि 
समजली जाऊन काही राजकीय हक् कासंाठीही अपात्र ठरवली गेली आहे; ही अणधकच अस्वस्थ करिारी 
बाब आहे. मुब्स्लम िेशात प्रवास केल्यास अशी िुःखकारक वस्तुब्स्थती णिसून येते की स्त्री ही पुरुषाच्या 
हातातील खेळिे समजली जाते आणि ती जीवनसाथी, सहकारी शकवा सोबती क् वणचत् चमानली जाते. 
णवणशष्ट प्रथा गैरइस्लामी आहे शकवा इस्लामच्या भणूमकेच्या णवरुद्ध आहे एवढं म्हिून या ब्स्थतीकडे िुलनक्ष 
करून भागिार नाही. वस्तुब्स्थतीला सामोरे जाण्याची, प्रश् नाचें मूळ गाठण्याची, कुरािाचे अन्याय्य अथन 
सोडून िेण्याची व लोकानंा पुनःणशणक्षत करण्याची गरज आहे. ‘पुरुष हे णस्त्रयावंर सत्ताधारक होत, (त्यास) 
कारि (एक तर हें) कीं (मानवजातींत) परमेश्वरानें णकत्येका ं (म्हिजे पुरुषां)–ना णकत्येका ं (म्हिजे 
णस्त्रया)ं–वर (मानणसक व शारीणरक बलातं श्रेष्त्व णिलें  आहे.’१५ या कुरािातील आयतीचा संिभन केवळ 
स्थाणनक आहे आणि त्याची अंमलबजाविी केवळ त्या णवणशष्ट काळापुरती आहे हे हे लक्षात घेऊनच णतचा 
नव्याने अथन लावला पाणहजे णतच्या व्यापक उपयोगाचा फेरणवचार झाला पाणहजे; आणि मग णतचा असा 
अन्वय लाविे शक् य होईल की, तो केवळ पे्रणषताच्या काळात अरबस्तानात असलेल्या पणरब्स्थतीपुरता 
मयाणित असा सामाणजक वतननाचा णनयम होता आणि आधुणनक जगाला तो लागू होऊ शकत नाही.  
 

४. इस्लामी कायद्याच्या नवनवध संप्रिायात, नियमाचंी पुढल्या शतकां̓ मध्ये अमंलबिावणी कशी 
झाली आनण त्याचें अथु कसे लावण्यात आले? : उपरोब्ल् लणखत िोन णनयम परस्पराशी णनगणडत आहेत. 
तात्काणलक पणरिाम काय झाले हे पाहण्यासाठी समकालीन साधनाची, णवशषेतः स्वतंत्र व टीकात्मक 
वृत्तातंाचंी छाननी करावी लागेल आणि धमनतववाचंा ऐणतहाणसक क्रमणवकास कसा झाला हे तपासाव े
लागेल. पुढील शतकामंध्ये या आज्ञाचें पालन शद्बशः व आशयशः होत असे काय? त्याचं्याणवषयी गैरसमज 
झाला काय? त्यात फेरबिल झाला काय? शकवा ते णवकृत झाले काय? राजकीय वा व्यणक्तगत उदे्दशानंी 
त्याचंा गैरवापर केला गेला काय? असे काही प्रश्न णनमाि होतात.  
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५. व्यणक्तगत कायद्याबाबत सद् यःब्स्थती कशी काय आहे? आधुणनक णवणधशास्त्रीय शचतनाने 
णनधाणरत केलेल्या सवोच् च प्रमािाचं्या दृष्टीने तो णकतपत तोकडा पडतो? सामाणजक न्यायासारख्या 
आधुणनक सकंल्पनाचं्या अनुषगाने आणि सवनसाधारि समाजाचा एक अणवभाज्य घटक या नात्याने 
मुसलमान समाजाच्या सामाणजक कल्यािाला चालना िेण्याच्या दृष्टीने या णनयमानंा णटकवनू ठेवण्याचे, 
सुधारण्याचे वा रद्द करण्याचे कोिते मागन संभवतात? शहिुस्थानातील व्यणक्तगत कायद्याचा अन्वयाथन 
लावण्याची ही पद्धती असून ईश्वरशास्त्रीय व नैणतक णनयमाचं्या बाबतीतही अशीच प्रणक्रया लागू करता 
येईल.  
 

शरीआच्या संपूिन तरतुिींचे असे णचणकत्सक पद्धतीने परीक्षि केले तर धमाच्या कमनठ आणि ब्स्थर 
आकृणतबधंाच्या जोडीला नवा ‘प्रॉटेस्टंट’ इस्लाम अवतीिन होईल हे उधडच आहे. णवसाव्या शतकातील 
जीवनब्स्थतींशी तो जुळिारा असेल, आणि भतूकाळाचे णनजीव भाग कापून टाकून तो भणवतव्याकडे अणधक 
आशावािी दृष्टीने पाहू शकेल. त्याला नाव कोिते द्यायचे याची शचता करण्याचे आपल्याला कारि नाही, 
पि जर एखािे नाव द्यायचे असेल तर त्याला आपि ‘उिारमतवािी इस्लाम’ असे म्हिू या.  
 
४: निष्कषु 
 

आधुणनक जगाने मािसाला णिलेली सवात मोठीिेिगी म्हिजे स्वातंत्र्यणवचारस्वातंत्र्य, 
भाषिस्वातंत्र्य, कृणतस्वातंत्र्य. हे स्वातंत्र्य कायद्याने मयाणित केले आहे. प्रत्येक मािसाचे स्वातंत्र्य हे 
प्रत्येक िुसऱ्या मािसाच्या तेवढ्याच स्वातंत्र्यानें मयाणित असल्याचे कायिा सागंतो. त्यामुळे आपि 
इतराचंी शनिा करू शकत नाही, ती बिनामी ठरेल. आणि राज्यसते्तचीही आपि नालस्ती करू शकत 
नाही; कारि तो राजद्रोह ठरेल. टीका ही बिनामी व राजद्रोह याचं्यापेक्षा वगेळी आहे. योग्य टीका आणि 
बिनामी वा राजद्रोह ठरू शकिारे णबनबुडाचे आरोप ह्ाचं्या मयािा न्यायालयानंी काटेकोरपिाने आखून 
णिलेल्या आहेत. पि एवढी बाब वगळता आधुणनक युगाचा भर णवचार, उच्चार आणि आचार याचं्या 
स्वातंत्र्यावर आहे.  
 

धार्समक णसद्धातंाच्या संिभात इस्लामची काय भणूमका आहे? अन्वयाथाची िारे तो बंि करतो. 
१६त्याच्या मते, णवणधज्ञाचें आणि णवणधसल् लागाराचें काही प्रकारात वगीकरि करता येते; आणि 
णवचारस्वातंत्र्याला मनाई आहे. अलीकडच्या भारतीय लेखकामंध्ये इकबाल आणि अलिुर    रहीम यानंी या 
णसद्धातंाणवरुद्ध उठाव केला आणि तरीही उलेमाचा क्रोध ओढवनू घ्यायची कोिाची शहमत होत नाही. सुमारे 
िहा वषांपूवी पाणकस्तानात काही गोंधळ झाले आणि चौकशी करण्यात आली. पाणकस्तानच्या 
सरन्यायाधीशानंी अनेक उलेमानंा इस्लामसंबधंी व इस्लामच्या सारतववासंबधंी प्रश् न णवचारले; आणि 
सरन्यायाधीशाचं्या णवश्लेषिानुसार काही उलेमा,त्याचं्या सिउलेमाचं्याच मते, पाखंडी होते.१७ आपल्या 
धमात णवचाराचें प्रस्तरीकरि (fossilization) ह्ा मयािेपयंत झाले आहे. आधुणनक णवचार व जीवन 
याचं्याशी जूळवनू घेण्यासाठी जो लवणचकपिा लागतो तोच इस्लाम आपल्या कमनठ अन्वयाथामुळे हरवनू 
बसला आहे. अलीकडच्या एका लेखात हुमायून कबीर म्हितात: 
 

आधुणनक काळातल्या पणरब्स्थतीची गंुतागंुत इतकी गोंधळून टाकिारी आहे की, णतला तोंड 
िेण्यासाठी (णतच्यात णटकाव धरण्यासाठी) स्वभावतः णववकेणनष् आणि आशयदृष्ट्ट्या णवश्वव्यापी अशा 
श्रदे्धची आवश्यकता आहे. जे आब्स्तक आहेत त्यानंा ईश्वराच्या णठकािी णवश्वात्मक अथाचे असे एक 
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नैसर्सगक कें द्र आढळते. जे नाब्स्तक आहेत त्यानंाही मानवी प्रणतष्ेच्या संकल्पनेत एक (मानवी जीवनाचे) 
प्रयोजन आढळू शकेल. सत्य, सौंियन व सद् भाव ही मलूतवव ेव्यणक्तगत अब्स्मतेपेक्षा अणधक व्यापक आणि 
अणधक णचरस्थायी आहेत. त्याचं्याशी एकरूप झाल्याने मािसाला धाणरष्ट्ट्याची आणि त्यागाची कृत्ये 
करण्याची पे्ररिा णमळते. बाह् जगाणवषयीचे आमचे ज्ञान सतत णवस्तारत आहे. याला आपल्या 
स्वतःसबंंधीच्या वाढत्या ज्ञानाची जोड णमळाली पाणहजे. ‘ज्ञान म्हिजेच शक्ती’ हे सॉके्रणटसाचे वचन पूवी 
कधीही नव्हते एवढे आज सत्य ठरले आहे. पुढे ते म्हितात: िुर्सभक्ष आणि िैन्य याचें प्रश् न सोडवण्याची 
गुरुणकल् ली मािसाच्या हातात वैज्ञाणनक प्रगतीने णिली आहे. भकू आणि रोगराई याचं्यावर णवजय णमळणविे 
आज आपल्या हातचे झाले आहे. मानवी समाजाला आणि खरोखर भौणतक जगाला उध्वस्त करिे हेही 
णततकेच आपल्या हातचे झाले आहे. आपले ज्ञान णवनाशासाठी वापरले जािार, की सृजनाच्या कायासाठी 
हे आपल्याला कोिती श्रद्धा पे्रणरत करते यावर अवलंबून राहािार आहे. यापुढे आपली धमनश्रद्धा साक्षात्कार 
शकवा गढूवाि ह्ावर आधाणरत असून चालिार नाही, तर ती ‘स्व’ च्या मयािा ओलाडूंन पलीकडे जायला 
पाणहजे. बाह् जग आणि मानवी व्यणक्तमवव याचं्या स्वरूपाचे णववकेाणधणष्त आकलन, णवणवध 
दृणष्टकोिाणंवषयी सणहष्ट्ितुा आणि समजुतिारपिा व सहृियता याचं्याद्वारे इतर मािसाशंी कल्पनाणनष् 
(imaginative) तािात्म्य हे ह्ा नव्या श्रदे्धचे आवश्यक घटक आहेत. आजच्या त्रस्त व गंुतागंुतीच्या जगात 
आपल्या आशा त्यामुळेच णटकून राहू शकतील.१८ 
 

मुक्त णवचाराला इस्लामने णकती गोठवनू टाकले आहे याची लक्षिीय साक्ष रलबी इग्नाझ मेबौम 
ह्ाचं्या ज्यईूश नमशि ह्ा गं्रथात णमळते.१९ ते एक पुरोगामी यहुिी आहेत, आणि आपल्या भणूमकचे समथनन 
करताना ते म्हितात की, यहुद्यानंी तोराहला सोडले नाही, पि णिवािी व फौजिारी कायद्याचं्या बाबतीत 
आधुणनक यहुद्याचं्या जीवनातला तोराहचा कायनभाग संपषु्टात आला आहे. ‘प्रकटन’ हे इस्लाममध्ये कायिा 
मानले गेले आहे, यहुिी धमामध्ये नाही. ’जेव्हा आधुणनक रलबी म्हितात की एकही कायिा मोडला जाऊ 
शकत नाही तेव्हा त्याचंी ती भणूमका इस्लामच्या उलेमाच्या भणूमकेसारखी असते, रलबींची-म्हिजे यहुिी 
धमाच्या धमनगुरुची-ती नसते. इस्लामने रानटी लोकानंा णववकेणनष् सभ्यता णशकवली असे सागंून पढेु 
म्हितात,‘पि हे करण्याची शकमत त्याने वसूल केली आहे. त्यात कोिालाही स्वातंत्र्य नाही. इस्लाम हा 
धार्समक सवकंषवाि (totalitarianism) आहे. ’आणि स्वातंत्र्याणवना खऱ्या यहुिी धमाची भरभराट होऊच 
शकत नाही.  
 

इथे हे सागंिे आवश्यक आहे की, प्रत्येक गोष्टीबाबत, प्रत्येक धमनणसद्धातंाबाबत व प्रत्येक 
धमनतववाबाबत णवचारस्वातंत्र्य असल्यावाचून खऱ्या इस्लामचा उत्कषन होऊच शकिार नाही. जसे लूथरने 
णिस्ती धमातील पोथीणनष् तववाचें (dogma) अडथळे मोडून काढले आणि व्यणक्तगत अथनबोधनाच्या 
हक् काचें प्रणतपािन केले, पुरोगामी यहुद्यानंी यहुिी लोकानंा सुधारलेला यहुिी धमन णमळवनू िेण्याचा प्रयत्न 
केला तशीच मान्यता उिारमतवािी इस्लामलाही णमळाली पाणहजे आणि सनातनी लोकानंी त्याला जागा 
णिली पाणहजे. जर कमनठपिाबद्दल आम्हाला आिरभाव असेल तर मग श्रदे्धच्या उिारमतवािी 
पुनरथनबोधनाला पाखंडीपिा म्हिजे कुफ्र असे का समजाव?े जो कुिी आपि मुसलमान असल्याचे 
मनापासून ठामपिे सागंत असेल तो, उलेमा काहीही म्हित असेल तरी, मुसलमान आहे िे ठामपिे 
प्रणतपािले पाणहजे. त्याच्या श्रदे्धबद्दल शकंा घेण्याचा व त्याला बणहष्ट्कृत करण्याचा कोिालाही अणधकार 
नाही. तल्फीरचा फत् वा हे कालचे भयंकर शस्त्र हास्यास्पि आणि कालबाह् ठरले आहे. भरकटलेल्या 
आत्म्याला ताकीि िेिे वा सुधारिे त्याला शक्य नसते, ते आपल्या कत्यावरच उलटते. श्रद्धा ही 
सद्सद णववकेाची (Conscience) बाब आहे, आणि श्रदे्धच्या बाबतीत सद्सद णववकेाचे स्वातंत्र्य मान्य 
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करिारे हे युग आहे. अमूक मािसाची मते चुकीची आहेत असे फार तर योग्य त्या णचणकत्सेअती म्हिता 
येईल, पि ‘तो कानफर आहे’ असे मात्र म्हिता यावयाचे नाही.  
 
िवािरलाल िेिरू म्िणतात: 
 

प्राचीन काळापासून महान धमन चालत आलेले आहेत आणि त्याचंा मानव समाजावर फार मोठा 
प्रभाव पडला आहे. तरीही सपूंिन आिर बाळगून आणि कोित्याही व्यक्तीबद्दल असद् भाव मनात न बाळगता 
मला असे म्हिावसेे वाटते की त्या धमांचा प्रभाव ज्या प्रमािात मािसाची मने अवरूद्ध, पोथीणनष् व धमांध 
करण्याला कारि झाला त्या प्रमािात तो प्रभाव अणनष्ट ठरला. धमन जे सागंतात ते भलेही उत्तम असेल, पि 
अंणतम शद्ब त्यानंी सागंून टाकला आहे असा िावा जेव्हा केला जातो तेव्हा समाज गणतशून्य होतो.२० 
 

इतर अनेकापं्रमािेच माझीही अशी खात्री झाली आहे की, इस्लामची गणतशीलता कधीच नष्ट झाली 
आहे. लोकानंा योग्य त्या णिशनेे घेऊन जाण्याचे कायन आज तो करू शकत नाही. आणि त्यामुळे त्याच्या 
णसद्धाताचें नव ेअथन करिे ही एक तातडीची गरज आहे. मुसलमानानंी योग्य त्या वृत्तीने या आव्हानाचा 
स्वीकार केला पाणहजे.  
 

धार्समक णवधी आज णनष्ट्प्राि कमनकाडें ठरली आहेत; नमाज आणि रोजा या पारंपणरक 
धमनकृत्यामंधून बहुसंख्य सत्प्रवृत्त मुसलमानानंा आज णिलासा वा सातं्वन लाभेनासे झाले आहे; आधुणनक 
काळाला धरून धमावर चागंली पुस्तके णलणहली जात नाहीत; आर्सथक आणि नैणतक बाबतीत णस्त्रयानंा 
वाईट रीतीने वागवले जाते. बऱ्याच सुधारलेल्या िेशामंध्येसुद्धा त्याचें राजकीय हक्क प्रणतगामी उलेमाच्या 
फतव्यानुंसार नाकारले जातात; ज्या िेशामंध्ये मुसलमान बहुसंख्य आहेत णतथेही हे बहुधा आर्सथकदृष्ट्ट्या 
िणरद्री, शकै्षणिकदृष्ट्ट्या मागासलेले, आध्याब्त्मकदृष्ट्ट्या कंगाल (णिवाळखोर) असलेले णिसतात आणि 
‘संरक्षिे’ मागण्यावरच भर िेतात; प्राचीन इस्लामचे णहतकारी कायिे बऱ्याच बाबतीत काळाच्या मागे 
पडलेले आढळतात; इस्लामी धमनशासन (theocracy) आधुणनक राज्यात रुजवण्याचा शकवा जीवनाला 
प्राचीन इस्लामानुसार घाट िेण्याचा कोिताही णनरथनक प्रयत्न अयशस्वी होिे अपणरहायन आहे हे लक्षात 
घेतलेच पाणहजे.  
 

शवेटी सागंिे एकच की, आत्मपरीक्षिाची वळे येऊन ठेपली आहे. इस्लामचे पनुरथनबोधन झालेच 
पाणहजे, नाहीतर त्याचे पारंपणरक स्वरूप इतके कालबाह् होऊन जाईल की, पुन्हा ते पूवनब्स्थतीवर आििे 
िुरापास्त होऊन बसेल.  
 

काही वषांपूवी इलस्रेटेड लंडि न्यिूच्या नाताळ णवशषेाकंात येशूच्या जन्माचा एक संविेनापूिन 
वृत्तातं णिलेला होता: 
 

तरीही या मोसमात आपल्याला या गोष्टीचे स्मरि णिले जाते की, जवळजवळ िोन हजार वषापूवी, 
आपल्या काळापेक्षाही अणधक कू्रर असलेल्या काळात एक यहुिी स्त्री एका गजबजलेल्या खानावळीच्या 
तबेल्यात आपल्या नवऱ्यासह आश्रयाला गेली असताना णतने येशू नावाच्या मुलास जन्म णिला. त्याच्या 
जीवनाने व णशकविुकीने इणतहासाचा क्रम बिलला आणि त्याला सवाणधक ओळखिारे आणि त्यानंतर 
ज्यानंा आपल्याला प्रत्यय णमळाला आहे असे वाटले असे िुसरेही अगणित लोक त्याला िैवी मानू लागले. 
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‘ईश्वरी शद्बाला मानवी रूप आले आणिते आमच्यात राणहले, आम्हाला त्याचे वैभव, कृपा आणि सत्य यानंी 
पणरपूिन असलेल्या परमेश्वराने ज्यास जन्मास घातले त्या णपत्याच्या एकमेव पुत्राचे वैभव, दृश्यमान झाले. 
‘त्याच्याकडे िैवी म्हिून पाहा वा मानवी म्हिून, त्याच्या जीवनातले व मरिातले नोंिवले गेलेले प्रत्येक 
कृत्य त्याच्या णशकविुकीला अधोरेणखत करते – ती त्याची सगळी णशकवि अशी होती की, केवळ पे्रमाने व 
आत्मत्यागानेच मािसानंा या जगात सुख आणि िुसऱ्या कोित्या तरी जगात णचरंतन जीवन लाभ ूशकेल. 
अशतः ही णशकवि प्राचीन णहब्रूंच्या तववज्ञानावर व सखोल धमावर आधाणरत होती, पि तीत बराच मोठा 
भाग पूिनपिे नवीन होता, आणि तो येशूचा स्वतःचा होता. प्रत्येक पौरस्त्य राज्यात आणि नव्या 
भमूध्यसामुणद्रक साम्राज्यात प्रचणलत असलेल्या श्रद्धाचं्या आणि आचरिाच्या णवरुद्ध जािारी अशी ही 
णशकविूक होती. भमूध्यसामुणद्रक साम्राज्याचे प्रयत्न त्यावळेी संबधं जगावर सत्ता गाजवण्याचे होते, आणि 
येशू ज्या जगात जन्मला ते सगळे त्या साम्राजाच्या अणधपत्याखाली होते. ही णशकविूक णिल्याबद्दल णतच्या 
एकाकी पे्रणषताला सुळावर घोर अपराध्याचे यातनामय व लज् जास्पि मरि पत्कराव ेलागले आणि क्रौयन 
असूया, आकस आणि णवपयास याचं्या शणक्तप्रवाहानंा संपूिन णवजय लाभल्याचे वरकरिी णिसले. आणि 
कॅल्व्हरी नामक णठकािी जेव्हा त्याला सुळावर चढवले गेले तेव्हा, आपल्या जीवन-संिेशाशी एकणनष् 
राहून येश,ू 
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