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णनवेदन 
 

श्री. अच्युत खोडवे यानंा राजकारि, समाजकारि, साचहत्य या सवव जीवनांगात रस आहे. 
चनझामाचवरुद्धच्या हैदराबादी जनतेच्या लढ्यात त्यानंी तुरंुगवास भोगला आहे, अनेक िळवळी उभारल्या आहेत. 
चवश्वकोशात त्यानंी अनेक लेख चलहून, चवश्वकोश मंडळात मोलािी कामचगरी केली आहे. हैदराबादिा लढा हा 
मुस्स्लम सत्तेचवरुद्ध झाला तरी खोडवे यांिा या लढ्यातून घडलेला कपड मात्र जातीय झाला नाही. तो चनधमीि 
राचहला. या सवव दृष्टीने श्री. एम. आर. ए. बेग याचं्या “Muslim Dilemma in India” या गं्रथािे श्री. खोडवे यानंी 
केलेले भाषातंर फार महत्त्वािे ठरिार आहे. सामान्य मराठी जनतेपयंत श्री. बेग यािंा दृचष्टकोन त्यामुळे पोिू शकेल. 
 

हा गं्रथ प्रचसद्ध करण्यास महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळास आनंद होत आहे. 
 
 
४२, यशोधन, सुरेंद्र बारललगे 
मंुबई ४०० ०२० अध्यक्ष 
चदनाकं १९ नोव्हेंबर १९८७ महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचि संस्कृती मंडळ 
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प्रास्ताणवक 
 
 

मन् झे कुरान मध ज रा बरदुष्टम् 
उस्तुरवान पेश इ सगन अन्दाख्तम् 
(सत्त्व काचढले मी कुरािािे 
आचि शुष्ट्क हाडे फेचकली कुत्र्यापुढे.) 
 
असे बाराव्या शतकात जलाल-उद-चिनरूमीने आपल्या प्रचसद्ध मसनवीत चलचहले आहे. हा गं्रथ मुस्स्लम 

जगतात असामान्य पचवत्र मानला गेला आहे. भारतात १९५२ मध्ये सयदयद अदुदुल लतीफ यांनी आपल्या ‘द माईांड दॅट 
अल कुराि णबल्ड स’ या गं्रथात हीि गोष्ट सौम्य शदुदातं का होईना साचंगतली आहे. 
 

हजारो वषांपूवी घालून चदलेल्या चविारप्रिालीने संपूिव मुस्स्लम चविारािा व इचतहासािा क्रमि चबघडचवला 
आहे.... भतूकाळाच्या ह्याि त्या वारसाला आज तोंड द्यायिे आहे. हाचदसप्रमािेि कुरािाच्या शदुदचवन्यासािे भाष्ट्य 
करण्याच्या के्षत्रातसुद्धा कुरािातील चनव्वळ अनुषांणगक चनदेशने कोिती आचि बांधनकारक कोिती हे पाहण्यासाठी 
शास्त्रीय संशोधनािी आज मोठी गरज आहे (जाड टाइपातील मजकूर लेखकािा). 
 

ए. ए. ए. फैझींसारख्या इस्लामसंबंधीच्या जागचतक ख्यातीच्या व्यक्तीने भचवष्ट्यकाळातील अपेक्षा काय आहेत 
हे नेमक्या शदुदातं स्पष्ट केले आहे: 

 
इस्लाममध्ये आता नैचतक अथवा धार्ममक कायद्यापासून चदवािी कायदा चवभक्त करिे लाबंिीवर टाकता 

येिार नाही. सत्य, वैवाचहक शुद्धता आचि प्रामाचिकपिा हे वैचश्वक पातळीवरील नीचतचनयम आचि डुकरािे मांस 
ककवा मद्यपान चनषेध हे चवचशष्ट नीचतचनयम यात आपि प्रथम फरक करायला हवा. पचहल्या प्रकारच्या चनयमािंी 
सववधमाकडून जशी उपेक्षा केली जाते, तशी दुसऱ्या प्रकारच्या चनयमांिी केली जात नाही. हा फरक स्पष्ट होतो तो या 
दोहोंपैकी आपि कोित्या गोष्टींवर भर देतो त्यावरून. 
 

यानंतर आपिास कायद्यािा परामशव घ्यावयास पाचहजे. धमाच्या श्रदे्धवर आधारलेले मत व चसद्धातं हे 
तारं्मकक दृष्ट्या कायद्याच्या तत्त्वापासून व चनयमापंासून वेगळे करिे हे पचहले कायव आहे. मानवािी प्रमुख श्रद्धा, 
चनयमािें केवळ बाह्यतः पालन करिे, यापेक्षा काहीतरी वेगळी आहे. नैचतक चनयम सद सचद्धवेकबुद्धीच्या के्षत्रात लागू 
असतात तर चवचधचनयम (ककवा कायद्यािे चनयम) अंमलात येतात ते केवळ शासनामुळे. नीचतचवषयक प्रमािक 
वैयचक्तक असतात, तर चवधीचनयम वस्तुचनष्ठ असतात. ‘पचवत्र’ तेिी कल्पना म्हिजे आत्म्यािे आंतचरक जीवन—ही 
बाह्य सामाचजक आिरिाच्या पद्धतीपासून काही प्रमािात वेगळी करावयास पाचहजे. हे चवभक्तीकरि सोपे नाही. ते 
अइस्लामीसुद्धा समजले जाईल. परंतु हे चवभक्तीकरिािे तत्त्व स्वीकारल्यानंतरि शरीयतच्या पुनर्मविारािी सुरुवात 
होऊ शकेल. [A.A.A. Fyzee—‘A Modern Approach to Islam’ Asia, Bombay, p.99.] 
 

इस्लामी पाचकस्तानात—जेथे बिावात्मक सािेबंदपिािी अपेक्षा करता येईल तेथेही—सुसंस्कृत 
मुसलमानानंी अशाि भावना व्यक्त केल्या आहेत. १९५३ च्या पंजाबातील दंगलीसंबंधी िौकशी करण्याकचरता 
स्थाचपलेल्या मुनीर आयोगाने मुसलमानाचं्या सववसाधारि मनोवृत्तीच्या संदभात म्हटले आहे: 
 

त्याला इतकेसुद्धा कळत नाही की, ज्या शक्ती आपल्या चवरुद्ध उभ्या आहेत त्या ज्याचं्याशी इस्लामला 
सुरुवातीच्या काळात लढावे लागले, त्यापेक्षा संपूिव वेगळ्या आहेत. आपल्या पूववजानंी पुरचवलेल्या धाग्या-दोऱ्याच्या 
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अनुरोधाने जाऊन त्याच्या सहायदयाने मानवी मनाने जे शोधून काढले ते त्याला समजू शकत नाही. त्यािी स्स्थती 
असहायदय बनते. अचनचितता व गोंधळ याचं्या या दलदलीतून आपिास कोिीतरी बाहेर काढील यािी तो वाट पहातो. 
काहीही जरी घडले नाही तरी त्यािे हे वाट पहािे िालूि रहाते. आज सचेतनापासून अचेतन वेगळे करण्याकचरता 
इस्लामिी धाडशी पुनरविना व्हावयास पाचहजे. त्याचशवाय इतर कशानेही जागचतक चविार म्हिून, इस्लामिे पचररक्षि 
करिे तसेि पुरातन चवसंगतीत आज रूतलेल्या मुसलमानांिे वतवमान व भावी जगािे नागचरक म्हिून पचरवतवन करिे 
शक्य नाही (जाड टाइपातील मजकूर लेखकािा). 

 
इस्लामिा परदेशातील आिखी एक सूक्ष्म परंतु वस्तुचनष्ठ अभ्यासक चबलफे्रड काटंवेल स्स्मथ हा आपल्या 

‘इस्लाम इन मॉडनव चहस्री’ या सुस्पष्ट पुस्तकात वरील चनष्ट्कषास पूिव पाकठबा देतो. वरील पुस्तकाच्या प्रास्ताचवक 
प्रकरिात तो चलचहतो : 

 
"सध्यािा अभ्यास हा इस्लामिे भचवतव्य कसे असू शकेल, हे सागंण्यािा प्रयत्न-उघड उघड बुचद्धहीन-

मुळीसुद्धा नाही. आमिा प्रयत्न इस्लामिे पृथ्वीवरील कायव व त्यातून भावी कायाच्या स्वरूपाकचरता सध्या िालू 
असलेली पचरवतवनािी प्रचक्रया या गोष्टींकडे लक्ष देण्यापुरता मयाचदत आहे. त्यािे स्वरूप कसे असेल यासंबंधी 
कोिाला माचहती नाही ककवा त्या माचहतीिी आवश्यकताही नाही, परंतु चजथून भचवष्ट्य घडिार आहे त्या समकालीन 
प्रचक्रयेिे मात्र कोिीही चनरीक्षि करू शकतो. इस्लाम आज एका चनिायक व सजवनशील क्षिातून जात आहे. या 
क्षिातून त्यािा भतूकालीन वारसा भचवष्ट्यािी ललकारी देत पचरवर्मतत होत आहे. मुस्स्लमेतर लोकानंी या प्रचक्रयेिा 
अभ्यास, पृथःकरि व चवश्लेषि करिे शक्य आहे. परंतु मुसलमानानंी मात्र केवळ तसे न करता त्यात प्रत्यक्ष भाग 
घेतला पाचहजे." 

 
हा अभ्यास म्हिजे इस्लामच्या पुनरविनेत ककवा सुधारिेत भाग घेण्यािा एक वैयचक्तक प्रयत्न आहे. 

भारतातील जलद बदलिाऱ्या पचरस्स्थतीने ही गोष्ट आज अपचरहायव बनचवलेली आहे. परंतु "इस्लामिी सुधारिा 
व्हावयास पाचहजे काय?" या प्रश्नािे होकाराथी उत्तर गृहीत धरल्यावर दुसरा एक प्रश्न उपस्स्थत होतो."इस्लामिी 
सुधारिा होऊ शकते काय?" या पुस्तकािा हा दावा आहे की, इस्लामिी केवळ सुधारिाि व्हावयास हवी असे नाही, 
तर प्रत्यक्षात तो सुधारलाही जाऊ शकतो. 

 
कृतीपेक्षा बोलिे अचधक सोपे असते हे दुदैवाने अगदी खरे आहे. जरी ‘इजचतहाद’ िे दरवाजे सतत बंद 

नसले, तरी भतूकाळात ते अभेद्य होते हे चसद्ध झाले आहे. दोघा नवमत प्रस्थापकाचं्या वायाला काय आले हे येथे 
िटकन आठवते. १९ व्या शतकाच्या शवेटी चमझा हुसेनअली, एक इरािी, जो नंतर बहुलाह म्हिून ओळखला गेला, 
त्याने आपि स्वतः मानवी घडामोडीतील आधुचनक दैवी साक्षात्कार असल्यािा दावा केला व धमामधील फुटींवर 
चवजय चमळचवण्याकचरता मानवतेच्या धमािा प्रिार केला. जसे ब्राह्मिधमाने बौद्ध धमाला भारताच्या बाहेर घालचवले 
तसे या धमासही छळ करून इरािबाहेर घालवनू चदले गेले. चिस्ती धमािा चवकास जसा ज्यू धमापेक्षा वेगळा झाला, 
त्यािप्रमािे बहाईधमंिा चवकासही इस्लामधमापेक्षा वेगळा झाला. आज जगातील पुष्ट्कळ देशातं बहाईधमािे अनुयायी 
आहेत. अमेचरका हा या धमािा बालेचकल्ला आहे. 

 
‘इजचतहाद’ कायवस्न्वत करिारी दुसरी व्यक्ती म्हिजे पंजाबमधील क्वाचदयनिे चमझा गुलाम अहमद. ते 

१९१२ साली वारले. बहुलाहप्रमािे त्यानंी आपि अश्वाचसत मेहदी असल्यािा दावा केला व महंमद हा शवेटिा पे्रचषत 
असल्याच्या मूळ चसद्धातंािा भंग केला. आजपयंत पाचकस्तानात ज्यािंा छळ झाला (अहमचदया चवरुद्धच्या दंग्यामुळे 
१९५३ मध्ये मुनीर आयोग स्थापन करण्यात झाला.) ते अहमचदया हे इस्लामच्या पाखंडी पंथािे आहेत. ते युरोप व 
आचफ्रका खंडात अचतशय कायवक्षम धमवप्रिारक आहेत. 
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परंतु बहाई धमव १९ व्या शतकात आचि अहमचदया पंथ २० व्या शतकाच्या आरंभी चवकचसत पावला. माझे हे 
चलखाि वाििारे अनेक वािक २१ व्या शतकातही हयात असतील. भचवष्ट्यातील चनकडीच्या गरजामुंळे बदल 
अपचरहायव ठरेल, अशी आपि फक्त आशाि करू शकतो. पि जर तसे झाले नाही, तर दोन संभाव्य घटना घडतील हे 
सागंायला मोठ्या अकतद्रीय दृष्टीिी आवश्यकता नाही. एक म्हिजे अचधकाचधक मुस्स्लम व्यचक्तशः ‘इजचतहाद’ 
अंमलात आितील आचि माझ्याप्रमािे स्वतःिे आईवडील मुस्स्लम होते म्हिूनि केवळ मुस्स्लम राहतील. दुसरे 
म्हिजे बाकीिे सामुचहकरीत्या कालबाह्य संकल्पना आचि कालचवपयायी सामाचजक रीतीचरवाजात रूतलेले राहून 
भारतीय समाजाच्या अगदी खालच्या तळापंयंत त्यािंी घसरगंुडी सतत िालू राहील. 

 
म्हिून मुस्स्लम भारतीयानंी एक तर बदलले तरी पाचहजे ककवा चवस्मृतीत नष्ट तरी झाले पाचहजे. यािी चनवड 

पुढच्या चपढीवर अवलंबून आहे. ते समजतात त्यापेक्षा उशीर झालेला आहे परंतु त्यानंा हा उपदेश करिारा मी कोि? 
मी व्यचक्तगत इजचतहादिी अंमलबजाविी अगोदरि केली आहे व इस्लामिे कोितेही आदेश, चसद्धातं व तरतुदी मी 
पाळीत नाही, तरीही मी स्वतःला मुसलमान समजिे म्हिजे एक चनव्वळ ढोंग होईल. 

 
मला नेहमी नवल वाटते ते हे की, रूमीने जी हाडे कुत्र्याला फेकून चदली आहेत ती कोिती? मी सामाजीक 

दृष्ट्या मुस्स्लम भारतीय समाजािा घटक म्हिून जन्मलो आचि औदायाप्रमािे आचि भतूदयेप्रमािे सामाचजक प्रगतीही 
घराति सुरू होते. यावर माझा चवश्वास असल्यामुळे १९३४ साली, जेव्हा चजना यानंी मला मदतीकचरता बोलाचवले, 
तेव्हापासून ४० वषे, मी त्याचं्या कामात रस घेतला. तथाचप, माझा चविार नेहमी मानवतावादी रहावा असा मी प्रयत्न 
केला. परंतु मुस्स्लम भारतीय मानवतावादाकडे जाऊ शकतो तो केवळ दुसऱ्या मुस्स्लम बाधंवाकंडूनि. म्हिून मला 
पुढील युचक्तवाद वैध वाटतो. मुसलमानाचं्या सध्याच्या मागास स्स्थतीत त्यानंा जर मानवतावादापयंत पोिवायिे 
असेल तर एक तऱ्हेिी प्रबुद्ध जातीयता [पचरचशष्ट ४ पहा] त्याचं्या प्रगतीिी एक आवश्यक पायरी होऊ शकेल. सववि 
भारतीय कामकाजात अकहदू चकती प्रमािात भाग घेतात, हे मानवतेिे व अथवपूिव स्वरूपाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेिे गमक 
आहे. म्हिून कहदंूना पुढील गोष्ट पटवनू देिे जरुरीिे आहे. एखादा मािूस डावपेिाच्या दृष्टीने जातीयवादी असूनही 
धोरिाच्या दृष्टीने मानवतावादी असू शकतो. परंतु माझा अनुभव असा आहे की, जातीयवाद मग तो प्रबुद्ध असो वा 
नसो, हा ध्येयाकडे नेिारा एक मागव आहे आचि याव्यचतचरक्त त्यास भावी काळात स्थान नाही. 

 
आपला मृत्यू झाल्यावर प्रकटीकरि थाबेंल आचि त्याबरोबरि मुसलमानांिा समाचजक चवकासही थाबंला 

पाचहजे, असे महंमदास कधीही अचभपे्रत नव्हते. याबिल पुष्ट्कळ पुरावा आहे. जर तसे असते तर इस्लाम हा एक 
सातव्या शतकािा धमव बनला असता तो सातव्या शतकापुरताि मयाचदत राचहला असता आचि सातव्या शतकातील 
एखाद्या अरबाने तो चवकचसत केला असता; परंतु ह्यामुळे २१ व्या शतकाच्या उंबरठ्यावरल्या व अंतराळात प्रवेश 
करिाऱ्या युगात त्यास कोितेही स्थान राचहले नसते. या उलट महंमदािी भावी इस्लामिी संकल्पना, इस्लामवरील 
मोठी अचधकारी व्यक्ती सयदयद अमीर अली यानंी, स्पष्टपिे ‘चद स्स्पचरट ऑफ इस्लाम’ या गं्रथात पुढीलप्रमािे माडंली : 

 
 "थोर गुरंूना (महंमदानंा) आपल्या काळातील चनकडीिी व ज्याचं्याशी त्याला वागायिे होते अशा 

लोकाचं्या गरजाबंिलिी पूिव जािीव होती. हे लोक सामाचजक व नैचतक नैराश्याच्या गतेत बुडाले आहेत, हेही त्यानंा 
माहीत होते. त्यानंी स्वतःच्या सूक्ष्म अंतदृवष्टीने व चवशाल दृष्टीकोनातून बचघतले; नव्हे कोिी म्हिेल भाचकति केले की 
एक वेळ अशी येईल की, ज्या वेळेस आकस्स्मक व अस्थायी चनयम हे स्थायी व सामान्य चनयमापेंक्षा चनराळे असिे 
आवश्यक होईल. त्यानंी घोचषत केले की, तुम्ही अशा काळात आहात की आदेशातील १/१० भाग जरी तुम्ही सोडून 
द्याल तरी तुमिा नाश होईल. यानंतर एक काळ असा येईल की, जो कोिी आता साचंगतल्यापैकी १/१० भागािे जरी 
पालन करील, त्यािी मुक्तता होईल (जाड टाईप मजकूर लेखकािा). " 

 
इस्लामला अद्ययावत बनचवण्यािी नुसती वेळ आली आहे असे नव्हे तर ती अगोदरि चनघून गेली आहे. अशा 

अपचरहायव आधुचनकीकरिाकचरता मुस्लीम भारतीयानंी आपल्या मनािी तयारी केली पाचहजे. मुस्स्लम व्यचक्तगत 
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कायद्यातील बदलाच्या खंबीर चवरोधकानंी बदल, हा जो हाचदसिा अचधक महत्त्वािा ध्वन्यथव आहे, त्यावर चविार 
करावयास हवा. 

 
इस्लामला अद्ययावत बनचवण्यािी नुसती वेळ आली आहे असे नव्हे तर ती अगोदरि चनघून गेली आहे. अशा 

अपचरहायव आधुचनकीकरिाकचरता मुस्लीम भारतीयानंी आपल्या मनािी तयारी केली पाचहजे. मुस्स्लम व्यचक्तगत 
कायद्यातील बदलाच्या खंबीर चवरोधकानंी बदल, हा जो हाचदसिा अचधक महत्त्वािा ध्वन्यथव आहे, त्यावर चविार 
करावयास हवा. 

 
इस्लामने व मुस्स्लमानंी काळाबरोबर िालावयास पाचहजे, हे भाचकत करण्याइतपत महंमद पुरेसे व स्पष्ट 

वास्तववादी होते. त्यािप्रमािे आपिाकडून पुष्ट्कळ गोष्टी सागंण्याच्या व करण्यािा राचहल्या आहेत, हे कबूल 
करण्याइतपत ते मानवीही होते. पुष्ट्कळदा उद धृत करण्यात येिाऱ्या एका हाचदसमध्ये मुआघला येमेनिा राज्यकता 
नेमल्यानंतर ‘तू कोिते धोरि स्वीकारशील असे महंमदानंी चविारले.’ मुआघने उत्तर चदले, ‘मी ईश्वरी गं्रथानुसार 
प्रकरिािा चनिवय देईन.’ महंमदानंी चविारले, ‘जर ईश्वरी गं्रथात मागवदशवनपर काही नसेल तर?’ मुआघने उत्तर 
चदले, ‘ईश्वरी दूताच्या पूवीच्या दाखल्याप्रमािे वागेन’, महंमदानंी आग्रह धरला, जर पूवीिा दाखला नसेल तर? 
मुआघने उत्तर चदले, ‘तर मी माझा चनिवय घेण्यािा प्रयत्न करीन’. हे ऐकल्यावर महंमदांनी अत्यंत समाधान व्यक्त 
केल्यािे सागंण्यात येते. 

 
कुरािािी आचि आपल्या स्वतःच्या चशकविीिी अपूिवता महंमदानंी केवळ मान्यि केली नाही, तर त्यातील 

मोकळ्या जागा व्यचक्तगत चनिवयािा मुक्त वापर करून भरून काढण्यािा अचधकारही व्यक्तीला चदला, असा या 
महत्त्वाच्या कथेिा अथव लावला तर ते अचतशयोक्तीपर होईल काय? पुन्हा दररोजच्या ककवा चदवसातून चकत्येक वेळा 
फचतहा पढताना, ईश्वराने आम्हासं सन्मागव दाखवावा, म्हिून सवव शस्त्कमान परमेश्वरास चवनंती करण्यािा आदेश 
कुराि मुसलमानानंा देते. ही वस्तुस्स्थती मला तरी कमीतकमी असे दशवचवते की, अंचतम मागव अगोदरि आचि 
नेहमीकचरता तयार झालेला नाही. ही वस्तुस्स्थती खचित हे दाखचवते की, असनदी देशापंलीकडे आिखी शोध 
घेण्यािे व अगे्रसरत्व चमळचवण्यािे राचहले आहे. जर ही स्स्थती नसती तर, मुसलमानानंी भावी मागवदशवनाबिल प्राथवना 
केली नसती. उलट पूवीि चमळलेल्या मागवदशवनाबिल त्यानंी कृतज्ञता व्यक्त केली असती. 

 
ह्या चविाराचं्या तटबंदीच्या भरभक्कम आधारावर मी ह्या अभ्यासास सुरुवात केली आहे. हे पुस्तक मी चलहीत 

आहे वयाच्या ६९ व्या वषी. कोितेही प्रमाि लावले तरी हे वय अंतबाधािें दमन करण्यास, अंधश्रद्धािंा अव्हेर 
करण्यास आचि जमातीच्या जीिव आवरिांिा त्याग करण्यास पुरेसे पचरपक्क असते. आपल्याला आज काय चदसते? 
आज मुसलमान हा भारतीय कुटंुबातील समस्याबालक बनला आहे. अंधश्रदे्धत बुडालेला, मानचसक दृष्ट्या हटवादी 
असलेला आचि दैनंचदन जीवनात तकव शून्य व अधार्ममक प्रथानंी चनयंचत्रत असलेला. सामाचजक गरजासंाठी तो 
समाजातील आपल्यापेक्षा अचधक चनरोगी घटकाचं्या बौचद्धक औदायावर अवलंबून असतो आचि चवशषे 
वागिुकीकचरता व कृपादृचष्टकचरता कुटंुबप्रमुखाकडे (म्हिजे सरकारकडे ककवा शासनाकडे) दृष्टी लावनू असतो. 

 
आचि जेव्हा सरकार सवलतीही पुरवते तेव्हा फचलत काय असतो? १९७४ च्या फेबु्रवारी मचहन्यात मुस्स्लम 

भारतीयाचं्या आर्मथक मागासलेपिाच्या कारिािें परीक्षि करण्याकचरता चदल्ली येथे एक ििासत्र आयोचजत केले 
होते. मुस्स्लमाचवरुद्धच्या पूववग्रहदूचषत भावना व भेदभाव यासंबंधीच्या सतत आक्रोशाच्या संदभात एका मुस्स्लम 
अचधकरी वक्त्याने इतर गोष्टींबरोबर खालील लक्षिीय गोष्टी स्पष्ट केल्या : — 

 
नव्याने अचभयाचंत्रकी पदवी व पदचवका घेिाऱ्यानंा प्रचशक्षिाच्या सवलती देण्याव्यचतचरक्त सरकारने, ताचंत्रक 

अहवता असिाऱ्या लोकानंा व दजा वाढचविाऱ्या कायािा पुरेसा अनुभव असिाऱ्या चशल्प काराचगरानंा, स्वतःिा उद्योग 
चमळचवण्यािी संधी चमळावी म्हिून, पुष्ट्कळ योजना सुरू केल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत चवत्तीय संस्थाकंडे अचभयाचंत्रकी 
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पदवीधरािें व पदचवकाधारकांिे अजव मोठ्या प्रमािात आले व लघु उद्योग सुरू करण्याकचरता दोन लाख रुपयापंयंत 
मंजूर करावे ह्या दृष्टीने त्याचं्यावर पुढिी कायववाही करण्यात आली. अल्पसंख्यांक जमातीतून मात्र कोिीही अजव केले 
नाही. मागच्या वषी उद्योजकानंी स्टेट बँकेकडे आर्मथक साह्य चमळचवण्याकचरता जे अजव केले त्यात आमच्या 
समाजातून फक्त एकि अजव आला होता आचि तो संमत झाला. यािा अथव ह्या समाजात कोिी ताचंत्रक लोक बेकार 
नाहीत असा होतो का? यािे उत्तर हे आहे की, आमच्या समाजातील अचभयाचंत्रकी पदवीधर अशी मदत 
चमळचवण्याकचरता पुढे येत नाहीत. त्यािप्रमािे कें द्र व राज्य सरकारच्या पगारी प्रचशक्षि योजनािंा अल्पसंख्याकं 
जमातीतील ताचंत्रक अहवता असलेल्या बेकार लेकानंी फायदा घेतला नाही. ही योजना १९६८-६९ ला सुरू 
झाल्यापासून ते आज तारखेपयंत अल्पसंख्यांक जमातीतील फक्त तीन लेकानंी अजव केले आहेत; व त्या चतघापैंकी 
सवांना घेतले गेले. मागील दोन वषांच्या काळात यंते्र व इतर साधनसामग्री भाडेखरेदीपद्धतीवर पुरचवण्याकचरता एन्. 
एस्. आय्. सी. कडे आलेल्या ३,००० अजांत अल्पसंख्याकं जमातीतून पाि अजव आले आहेत. त्यापैकी िार आधीि 
मंजूर झाले आहेत.... 

 
सवव मुस्लीम जमातीवर पसरलेल्या असल्या उदासीनतेिे कारि तरी काय? इस्लाममध्ये असे काय आहे 

की, ज्यायोगे असा प्रचतबंध होतो? मुस्स्लम भारतीय भतूकाळातून केव्हा बाहेर येतील आचि वतवमान काळात प्रवेश 
करून भचवष्ट्याला केव्हा तोंड देऊ शकतील? वास्तवतेिी जाग त्यानंा कोि आिून देईल? हे कसे होऊ शकेल आचि 
त्यािी सुरुवात तरी कोठून करावयािी? ह्या सवव प्रश्नांिी उत्तरे धंुडण्याकचरता मी माझा अभ्यास-चवषय खालील 
गोष्टींपुरता मयाचदत केला आहे : — 

 
(१) जोपयंत जातीयवाद अस्स्तत्वात आहे, तोपयंत भारतात मुसलमान सामन्य, शातं व सुरचक्षत जीवन 

घालव ू शकिार नाहीत. जातीयवाद मुसलमानानंा अत्यंत हानीकारक आहे, या उलट मानवतावाद मुसलमानानंा 
अत्यंत चहतावह आहे. 

 
(२) मुसलमानांनी कहदंूिे ‘गरीब’ नातेवाईक म्हिून राहू नये म्हिून त्यांिी सामाचजक व आर्मथक प्रगती 

झाली पाचहजे. जातीयवाद नाहीसा करण्यािी ही आवश्यकपूवव अट आहे. 
 
(३) जर इस्लामिी पचरचमती सामाचजक आर्मथक प्रगती मयाचदत करील, तर असा एक अडथळा चनमाि 

होईल की ज्यापुढे मुस्लीम जाऊ शकिार नाहीत. 
 
(४) कोितेही लोक एका जागी स्स्थर राहू शकत नाहीत. त्यानंी पुढे तरी गेले पाचहजे ककवा मागे तरी गेलेि 

पाचहजे. जर मुसलमानानं भारतीय समाजाच्या अचधक खालच्या स्तराला जावयािे नसेल, तर त्यानंी आपले पाऊल 
पुढे जािाऱ्याबरोबर टाकावयास पाचहजे. यामध्ये जे अडथळे येतील ते दूर सारावयास पाचहजेत. 

 
(५) जर मुसलमान इस्लामच्या अंतगवत राहून मुस्स्लमेतराबंरोबर पाऊल टाकू शकत नसतील, तर 

मुआधप्रमािे त्यानंी पचरस्स्थतीला तोंड देण्याकचरता महंमदांनी भाचकत न केलेली व सुन्नाने मागवदर्मशत न केलेली 
सामाचजक आर्मथक संकल्पना स्वीकारावयास पाचहजे. 

 
(६) म्हिून जे काही मुसलमानानंा अनुजे्ञय आहे, त्यािे मयादाके्षत्र चवस्तृत होण्याकचरता पुरेसा लवचिक 

असा भारतीय इस्लामिा चवकास व्हावयास पाचहजे. भारतीय कुटंुबात इतर सभासदासंारख्याि अटीवर व 
पचरस्स्थतीत मुसलमानानंा प्रचतबंध व गंडचवरचहत राहण्यास सुधाचरत भारतीय इस्लामने समथव करावयास पाचहजे. 
 

(७) आपि भारतीय मुसलमान पचिम आचशयात कें द्र असलेल्या मुस्स्लम कुटंुबािी भारतीय शाखा आहोत 
की भारतीय भूमीत बद्धमूल असलेल्या भारतीय कुटंुबािी मुस्स्लम शाखा आहोत, हे मुसलमानानंी प्रथम ठरवावयास 
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पाचहजे. [लाहोरमध्ये फेब्रुवारी १९७४ च्या शवेटी इस्लाचमक पचरषद भरली होती. ३७ राष्ट्रािें प्रचतचनधी जरी उपस्स्थत होते, तरी भारतात क्रमाकं 
तीनिी सवांत मोठी मुसलमानािंी सखं्या असूनही कोिी मुस्स्लम भारतीय अपेचक्षत ककवा उपस्स्थत नव्हता. म्हिून मुस्स्लम भारतीयानंी स्वतःिे 
अचभनंदन करावयास पाचहजे की भारतीय कुटंुबाशी व मुस्स्लम कुटंुबाशी एकसमयाच्छेदेकरून त्यािें सबंंध कमजोर आहेत.]  
 

[लाहोरमध्ये फेब्रुवारी १९७४ च्या शवेटी इस्लाचमक पचरषद भरली होती. ३७ राष्ट्रािें प्रचतचनधी जरी उपस्स्थत होते, तरी भारतात क्रमाकं 
तीनिी सवांत मोठी मुसलमानािंी सखं्या असूनही कोिी मुस्स्लम भारतीय अपेचक्षत ककवा उपस्स्थत नव्हता. म्हिून मुस्स्लम भारतीयानंी स्वतःिे 
अचभनंदन करावयास पाचहजे की भारतीय कुटंुबाशी व मुस्स्लम कुटंुबाशी एकसमयाच्छेदेकरून त्यािें सबंंध कमजोर आहेत.] मी येथे 
‘जातीयवाद’ व ‘अजातीयवाद’ ह्या संज्ञा वापरल्या आहेत परंतु त्या याअथी की, दुसरी संज्ञा ही पचहलीच्या उलट 
नाही. युद्धाच्या स्थचगतीपेक्षा शांतता ह्या संजे्ञला जर काही तरी अचधक चनचित आशय असेल, तर मी शोधत असिाऱ्या 
संजे्ञिा अथव जातीयवादाच्या अभावापेक्षा काही तरी अचधक भरीव असला पाचहजे. ‘थंड’ जातीयवाद असू शकतो — 
नव्हे तो आजही आहे. ‘धमवचनरपेक्षता’ ही मी शोचधत असलेली संज्ञा खचिति नाही. धमवचनरपेक्षतेच्या अथािा व 
व्यवहारािा पल्ला सवात अचधक व्यापक आहे. पचरिामतः त्यािा अथव प्रत्येकाला हवा तसा करता येईल. ह्या शदुदािा 
अथव कोित्याही धमािे पालन न करिे ककवा सवव धमािे पालन करिे असाही होऊ शकतो. जनसंघ धमवचनरपेक्षतेिा 
दावा करतो आचि चनदान ताचंत्रक दृष्ट्या तो सववसमावेशक तरी आहे; परंतु संचवधानात्मक दृष्ट्या जातीय असिाऱ्या 
मुस्स्लमचलगनेसुद्धा धमवचनरपेक्ष असण्यािा दावा केला आहे. ‘एकात्मीकरि’ व ‘समावेशन’ कोिाबरोबर ककवा कशात 
व्हावयास पाचहजे आचि अशा तऱ्हेने ह्या संज्ञानंा मुस्स्लमांच्या दृष्टीने संशयास्पद असा गर्मभताथव प्राप्त होतो. 
‘एकात्मीकरि’ ककवा ‘समावेशन’ कोिात व कोिाबरोबर पाचहजे हा प्रश्न उभा राहतो. जर कहदू व मुसलमान यािें 
एकत्रपिे चतसऱ्या गोष्टीत ‘भारतीयतेत’ एकात्मीकरि ककवा समावेशन झाले, तर ते पचरपूिव होईल. परंतु भारतीयता 
अद्याप चवकचसत झालेली नाही. उलट धमवचनरपेक्षतेिे मोठ्या प्रमािात मान्य करण्यात आलेले चवश्लेषि चवचभन्न 
सहजीवन ककवा सुप्त जातीयता हेि आहे. चभन्न ‘व्यचक्तत्ता’ िे अस्स्तत्व ह्यात मान्य केले जाते. म्हिजे ही संकल्पना 
दुसरे चतसरे काही नसून जातीपद्धती ह्या नावाने आमच्यापयंत आलेल्या प्रािीन सामाचजक तडजोडीिे स्वातंत्र्योत्तर 
रूप आहे. मूळच्या जातीपद्धतीत चनरचनराळे सामाचजक गट कहदू समाजाच्या िौकटीत परस्पराचं्या शजेारी राहण्यास 
चशकले. आधुचनक धमवचनरपेक्षता भारतीय समाजाच्या िौकटीत परस्पराचं्या शजेारी एकत्र राहिारे चनरचनराळे 
सामाचजक गट ध्वचनत करते. खऱ्या अथाने धमवचनरपेक्षता हा शदुद ‘चवभन्नतेत एकता’ ही संकल्पना व्यक्त करतो; आचि 
म्हिून हा चनचिति आपल्या चवकासामधला एक टप्पा आहे. घरगुती उपमा द्यावयािी झाली तर धमवचनरपेक्षता म्हिजे 
कडक उकडलेल्या अंड्यापासून ऑम्लेट बनचवण्यािा प्रयत्न आहे. हे समजण्यासारखे आहे की, बहुचजनसी भारतात 
व्यवहारात असलेली धमवचनरपेक्षता ही शातंता व सुव्यवस्थेकचरता आवश्यक आहे. त्यािप्रमािे हेही चततकेि जरुरीिे 
आहे की चवश्व जरी नसेल तरी, जग दु्रतगतीने संकुचित होत आहे व ह्या जगात मानवी चवकासािा पुढिा टप्पा 
चधमेपिाने गाठावयास पाचहजे. हा टप्पा केवळ मानवतावाद हाि असू शकतो. ए. ए. ए. फैझीनी मानवतावाद 
खालीलप्रमािे वर्मिलेला आहे : — 
 

माझा दृचष्टकोन असा आहे की, (अ) मानवतावाद धमवबंधनाचशवाय िागंल्या जीवनािे चशक्षि देतो, (आ) अशा 
प्रकारिी चनष्ठा फक्त मनुष्ट्यवगाच्या अत्यंत बुचद्धमान व्यक्तींच्या कचरताि उपयुक्त आहे, परंतु (इ) ह्या देशात बहुसंख्य 
लोकावंर धमािा पगडा अद्याप आहे, आचि (ई) मनुष्ट्यािी श्रद्धा काहीही असो, त्याला िागंले जीवन प्राप्त व्हावे म्हिून 
कोित्याही प्रकारे या ककवा त्या बाजूस चनिायक पाऊल उिलण्यापूवी दोन्हीत समेट होऊ शकतो ककवा नाही हे 
पहाण्यािा प्रयत्न व्हावयास पाचहजे. [A.A.A. Fyzee—"Religion and Secularism", Secularist, October-December, 1970] 
 

तथाचप, वरील व्याख्या एक प्रश्न उपस्स्थत करते. ‘धमव म्हिजे काय?’ अंचतम चवश्लेषिात कस्ल्पत कथा, 
क्षदु्र गोष्टीिे स्तोम, अंधश्रद्धा, कालचवपयवस्त रूढी व धार्ममक आिार यािें चमश्रि असलेल्या धार्ममकतेपासून 
अध्यास्त्मकता मुक्त करावयास पाचहजे, हे तत्त्व धार्ममक मूलतत्त्ववादी व जातीय दुराग्रही याचं्याचशवाय कोिी अमान्य 
करिार नाही. म्हिून जर उगवत्या आचि भावी चपढ्याचं्या दृष्टीने धमाला काही अथव रहायिा असेल, तर धमाने स्वतः 
अज्ञानापासून मुक्तता करून घ्यावयास पाचहजे; अधुचनक चवज्ञान व मानवी बुद्धी याचं्याशी सुसंवाद साधावयास पाचहजे 
व िौकस बुद्धीने, नष्ट न होता, जेवढे सामथ्यववान होता येईल तेवढे व्हावयास पाचहजे. पुन्हा धमाला जर एक सवोच्च 
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कबदू असेल व तो सवोच्च कबदू जर ईश्वर असेल, तर बोलका व चशक्षा देिारा मानवरूपधारी, मुस्स्लमाचं्या 
समजुतीप्रमािे महंमदाच्या मृत्यूपयंत अधूनमधून मौचखक आदेश पाठचविारा ईश्वर, आधुचनक तरुि मानिार नाही. 
तसेि मानवी राज्यकत्याप्रमािे जो गद्यातील, पद्यातील ककवा गीतातील खुषामतीने प्रभाचवत होऊ शकतो, असा 
ईश्वरही त्याला मान्य होिार नाही. ज्यािे उदात्त गुि अगचित आहेत, तरीही िागंले आचि वाईट याचं्या संघषात 
िागंल्याच्या अपयशािे स्पष्टीकरि करण्यासाठी सैतानािी चनर्ममती करावी लागते असा ईश्वरही तो मानिार नाही. 
तसेि चवकचसत माकड-मानव प्रािी असलेला सुंता कचरतात ककवा नाही, ते काय खातात चपतात, ते पुरले जातात की 
जाळले जातात [नुकत्याि झालेल्या दोन युद्धात पाचकस्तानिे रिगाडे एवढ्या मोठ्या प्रमािात हस्तगत होण्याच्या कारिापंैकी एक कारि हे 
आहे की, रिगाड्यावर मारा होताि आपि जळून जऊ व म्हिून चनवड्याच्या चदवशी पूिव स्वरूपात प्रकट होण्यास असमथव होऊ या भीतीने आतील 
मुजाचहदानंी रिगाडे सोडून चदले.] ककवा ते अरबी भाषा चशकले ककवा नाही याबिल ज्याला मोठी काळजी आहे, अशा 
ईश्वरालाही तो मानिार नाही. 
 

ज्यािंी ईश्वरािी सेवा करावयािी इच्छा आहे ते ती मानव प्राण्याच्या सेवेद्वारा उत्तम प्रकारे करू शकतात. 
आचि हीि खरी चनसगािी योजना आहे. ‘प्रत्येकािे अश्रु पुसण्या’ कचरता प्रयत्न करिे, वंचित व पददचलताकंचरता 
काम करिे, शजेाऱ्यावंर पे्रम करिे, मुलावंर पे्रम करिे, भेदाभेद व अज्ञानाचवरुद्ध लढिे, आपले करही भरिे व 
परस्परानंा न फसचविे याकचरता आपली क्षमता व योग्यता वाढचविे हाि खरा स्वाभाचवक धमव आहे. थोडक्यात 
आपल्याला चदलेल्या बुद्धीशी प्रामाचिक राहिे, आपल्याला सुपूदव केलेल्या शक्तींिा चवकास करून त्यानंा मानवतेच्या 
सेवेत लाविे हा धमव आहे. हा खरा धमव आहे — त्यास मानवतावादही म्हटले जाऊ शकते. 

 
आग्रही मताने बद्ध व ताठर मानचसक रिना असलेल्या मुसलमानानंा नवीन चविार व संकल्पना — चवशषेतः 

जर असे चविार असनातनी व पाखंडी असेल तर — मान्य करिे चकती कठीि आहे यािी मला पूिव जािीव आहे. 
परंतु जर मी धार्ममक भावना दुखावल्या असतील, तर त्याबिल मला पिाताप नाही. भारतीय कुटंुबात मुस्स्लम 
भारतीय समस्याबालक का आहे, यािे मी परीक्षि करीत आहे. यामुळे त्याच्या मनािी सूक्ष्म तपासिी करिे, चकतीही 
दुःखदायक असले तरी, आवश्यक आहे. 

 
प्रकटीकरिाचशवाय सामाचजक प्रगती संभवनीय नाही, या श्रदे्धने मुस्स्लम भारतीयानंा एका बाजूने बंद 

असलेल्या संकुचित मागावर नेले आहे. इस्लाममध्ये इज्मा, इस्ज्तहाद व चकयास याचं्याकचरता तरतुदी आहेत हे जरी 
खरे असले तरी पचरवतवनाच्या ह्या प्रचक्रयािंी संपूिव जबाबदारी आपलीि आहे, असा उलेमानंी एकाडंी आढ्यतेने दावा 
केला आहे. चशवाय ह्या प्रचक्रया जे सनातनी आहे त्यास कमी सनातनी जोपयंत करीत नाहीत, तोपयंत त्या अथवहीन 
आहेत आचि सनातनीवृत्तीच्या संरक्षकांकडून तशी अपेक्षा करिे म्हिजे असंभायव्तेिी अपेक्षा करिे होय. मुसलमान हे 
असल्या बंद व संकुचित मागावर आहेत. त्यानंी नुसता जरी शोध घेतला तरी बाहेर जाण्यास मागव आहे, यािी जोपयंत 
त्यानंा जािीव होिार नाही, तोपयंत ते तेथेि पचरत्यक्त व चवस्मृत अवस्थेत राहतील. 

 
परंतु हल्लीिी मुस्स्लम भारतीय चपढी वास्तवतेला सामोरे जाण्यास व भतू, वतवमान, भचवष्ट्याबिलिा आपला 

दृचष्टकोन बदलण्यास नाकारीत असली, तरी घटनाचं्या दबावाने पुढील चपढीला तसे करिे भाग पडेल. नव्या 
चपढीवरील, कोित्याही प्रकारच्या आग्रही मतािा पगडा आता संपला आहे; व त्या मतािा अवास्तवतेशी व भ्रमाशी 
संबंध राचहला आहे. संस्कार व धार्ममक चवधी आता चवरुद्ध वागण्यास आमंत्रि देतात व हटवाद उपहासाला पात्र होतो. 
चनष्ठावंतानंाही चवज्ञानािी सांगड धमाशी घालिे व एकेकाळच्या मान्य रूढीिे समथवन करिे अचधकाचधक कठीि होत 
िालले आहे. वडीलधारे लोक चजतके अपचरवतवनीय होतील व आपले वतवन पचरस्स्थतीशी जुळवनू घेण्यास तयार 
नसतील; तसेि आता पचरस्फोट होऊन नाश पावलेल्या श्रद्धाशंी व कालबाह्य रूढींशी चजतके चिकटून राहतील 
चततके ते तरुिापंासून दूर जातील. पचरमाितः आपल्या प्रगतीिी गती व भतूकाळातील िागंल्या गोष्टी जतन 
करण्यािी संधी कमी होईल. 
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मी असे म्हिेन की, हे मुस्स्लम भारतीयाकंचरता मूलतः व्यचक्तगतचरत्या ‘िागंला मागव’ शोधिे आहे. मुस्लीम 
भारतीयािंी स्स्थती ज्या देशात मुस्स्लम बहुसंख्य आहेत त्या देशापेंक्षा संपूिवपिे चभन्न आहे. मी काही धमववेत्ता, 
इचतहासकार ककवा समाजशास्त्रज्ञ नाही ककवा राज्यशास्त्रज्ञही नाही. म्हिून मी माझ्या माडंिीत ककवा ज्ञानात काही 
दोष असले तर त्याबिल अगोदरि क्षमा मागतो. हा शोध करीत असता मी इतरािंा प्रभाव असलेल्या ककवा झालेल्या 
पुष्ट्कळ लेखकाचं्या गं्रथातून उतारे चदले आहेत. मला हेही जािवते की, ह्यासारख्या छोया परीक्षिात सामान्यीकरि 
व अचत सुलभीकरि ह्या दोन्ही गोष्टी अपचरहायव आहेत. माझ्या चवधानानंा आव्हान चदले जाऊ शकेल व त्यािे 
अपवादही उद धृत केले जाऊ शकतील. परंतु घटनािें माझे चवश्लेषि व मी काढलेले चनष्ट्कषव माझ्या दृष्टीने सत्य 
आहेत. 

 
शवेटी पुष्ट्कळशा लोकानंी, त्यापैंकी बहुतेकानंी — नकळत अशी मला मदत केली हे मला नमूद केले 

पाचहजे. द मारटरडम् ऑफ मॅन या चवनबूडरीडच्या पुस्तकाने मला पुष्ट्कळ प्रोत्साहन चमळाले आहे आचि त्याने ज्या 
शदुदात स्वतःिे प्रास्ताचवक संपचवले त्याि सरस शदुदात मी माझे प्रास्ताचवक संपवतो : 

 
परंतु धमाच्या बाबतीत मी कोित्याही चनषेधािी पवा करीत नाही. माझ्यामधील दैवी उपदेष्ट्याचशवाय मी 

कोिािेही मागवदशवन कबूल करीत नाही. माझा सद सद चववेक माझा सल्लागार, श्रोता व न्यायाधीश आहे. मी जे काही 
चलचहले ते त्याच्या आजे्ञवरून. त्यात कोठलीही टाळाटाळा नाही की आडपडदा ठेवलेला नाही. मी एकदा प्रारंभ केला 
की, त्याप्रमािे पुढे जाण्यास तोि मला आज्ञा करतो — मग त्यािा पचरिाम काहीही होवो. म्हिून प्रत्येक वािकाने 
माझ्या धार्ममक मतांिा कोठलाही अपवाद न करता चनषेध केला तरी मी जे साचंगतले त्याबिल मला वाईट वाटिार 
नाही आचि ते पुनःपुन्हा सागंण्यापासून मी स्वतःला रोखिार नाही. काहीही झाले तरी मला एक गोष्ट माहीत आहे ह्या 
पुस्तकािे लेखन मला चहतकारक वाटले आहे व म्हिून हे जे वाितील त्यानंा ह्यापासून काही अपाय होईल असे मला 
मुळीि वाटत नाही. 
 
 

एम. आर. ए बेग. 
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तोच आहे ज्याने हा ग्रांथ तुला पाठणवला   
त्याच्या काही काव्यपांक्ती आज्ञाथी आहेत.  
ग्रांथाच्या त्या आधारभूत आहेत  
आणि दुसऱ्या अलांकाणरक (मोघम) आहेत.  

कुराि (३.६) हाणिझ गुलाम  
सरवर याांनी केलेला  

अनुवाद.  
 
मी मानवापेक्षा अणधक कोिी नाही : जेव्हा मी धमासांबांधी एखादी आज्ञा करतो, तेव्हा णतचा स्वीकार करा; आणि जेव्हा 
ऐणहक बाबीसांबांधी आज्ञा करतो तेव्हा मी मानवापेक्षा थोडासुद्धा णनराळा नसतो. 

 
 

महांमद  
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१ 
 

मुळ्या 
 

पचहली गोष्ट म्हिजे, मुसलमानानंा पडलेला पेि कोिता? तो असा : भारतीय मुसलमानानंी भारताशी 
एकरूप होऊन स्वतःिी व्यचक्तता गमवावी की आपले स्वतंत्र व्यचक्तमत्व चटकवनू एकरूप न होण्यापासून जे मानचसक, 
शारीचरक वा आर्मथक पचरिाम भोगावे लागतील ते सहन करण्यािी इस्लामधमािी बाचंधलकी मानावी? मग 
मुसलमानी धमािे संस्थापक महंमद यानंी मुसलमानी धमाच्या अनुयायाचं्या बाबतीत सामाचजक भचवतव्याच्या दृष्टीने 
चविार तरी कोिता केला? कोिताही देश ‘दार-उल-इस्लाम’ ककवा ‘दार-उल-हरब’ असल्याचशवाय इस्लाम 
त्याला मान्यता देत नाही की काय? म्हिून भारतातील मुसलमानानंी बहुसंख्यांकापं्रमािे एका मानचसक दार-उल-
इस्लाममध्ये राहिे आवश्यक आहे का? अगदी सुरुवातीपासून या प्रश्नािंा अभ्यास करू या. 

 
एकया येशूिा अपवाद वगळता, मंहमदापूवी होऊन गेलेले सवव पे्रचषत पुष्ट्कळसे एकाि नमुन्यािे होते. 

सववजि स्वजनांिे नेते, प्रशासक व सुधारक होते. त्या सवांनी नैचतक व अध्यास्त्मक आदेश चदले. त्यािप्रमािे िांगल्या 
वतविुकीिे व सामाचजक संबंधािे चनयमही घालून चदले. परंतु ते अंमलात आिण्यािी शक्ती ककवा यंत्रिा त्याचं्याजवळ 
नव्हती. त्यामुळे त्यानंी िागंल्या सामाचजक कृत्यास सद गुि म्हटले आचि वाईट सामाचजक कृत्य पाप म्हिून ठरचवले. 
मोझेसने ज्याप्रमािे इचष्टकांच्या बाबतीत केले, त्याप्रमािे त्यानंी शहािपिाने एका अदृश्य व अलौचकक चपतृ-प्रचतमेला 
धमवचनरपेक्ष सुधारिांिे, आरोग्यािे व इतर बाबींिे श्रेय संपूिवपिे चदले. ही अलौचकक चपतृ-प्रचतमा सवव वस्तंूवर 
देखरेख करिारी, सद गुिानंा ककवा सामाचजक चहताच्या कृत्यांना, स्वगीय सुखानंदािे बक्षीस देिारी होती. तशीि ती 
पापानंा ककवा समाजद्रोही कृत्यानंा एका चविारी सैतानाने चदलेल्या नरक यातनािंी चशक्षा देिारी होती.  

 
आचदमानवाचं्या बुद्धीच्या प्रगतीबरोबरि त्यांच्या देवत्वाच्या संकल्पनातही बदल होत गेला. प्रथम ईश्वरास 

त्यानंी जमातीिा एक मोठा प्रमुख मानले. पि त्याचं्याबिलच्या त्याचं्या कल्पना अचधकाचधक प्रगमनशील व 
सुचवकचसत होऊ लागल्या. पचरिामतः ईश्वरािी व्याख्या ‘किता कमी करिारा’ गूढ, ‘अंचतम सत्य’ अतक्यव, ‘कुदरत’ 
(दैवी शक्ती) यापासून ते पे्रम व सत्य यासारख्या उदात्त गुिािंा तसेि चजवंत ककवा मृत, वतवमान, भतू, भचवष्ट्य या 
सवांिा चनमाता व चनयंत्रिकता ह्या कल्पनांपयंत क्रमाक्रमाने चवकचसत होत गेली. जाििारा फक्त ईश्वरि हे चनचित. 
परंतु जर एखाद्या चविार करिाऱ्या व्यक्तीस आधुचनक वैज्ञाचनक चविारानुसार जुन्या मानवरूपधारी ईश्वराबिलच्या 
चपतृ-प्रचतमेच्या कल्पनेबिल आदरयुक्त भीती वाटून ती अशक्य वाटली तर ते क्षम्य व्हावे. आपल्या जमातीमध्ये 
चमलाफ, सुधारिा व चशस्त आिण्याच्या दृष्टीने त्यानंी आपल्या आचदम व अचनबंध भटक्या लोकातं, एक समपवक शदुद-
प्रयोग वापरावयािा तर ‘ईश्वरािी भीती’ चनमाि केली. 

 
म्हिून सुरुवातीपासून जमातीच्या पे्रचषतानंी आपल्या लोकाकंचरता ईश्वरीज्ञान, नीचतमत्ता व चनयंत्रक कायव 

असलेली नैचतक-सामाचजक पद्धती चवकचसत केली. प्रथम त्यांिे चनदेश पुष्ट्कळसे तोंडी असले पाचहजेत. पि जेव्हा या 
चनदेशािें पचवत्र धमवगं्रथ म्हिून संकलन झाले तेव्हा सवव वेगवेगळे भाग सलगपिे एकचत्रत करण्यात आले, आचि 
सोयीच्या दृष्टीने ‘धमव, या संजे्ञने त्यािें प्रमािाबाहेर सुलभीकरि करण्यात आले. महंमदाच्या मृत्यूनंतर बारा वषांनी 
चतसरा खचलफा उस्मान याने नेमलेल्या आयोगाने कुरािािे प्रत्यक्ष संकलन, त्याबिल गोंधळ व वादचववाद िालू 
असताना केले.  

 
अब्राहम मोझेस व बऱ्याि काळानंतर महंमद यानंा नवीन धार्ममक पद्धती चनमाि करिे भाग पडले. परंतु 

येशूिा जन्म ज्या धार्ममक पद्धतीत झाला, ती मात्र अगोदरि अस्स्तत्वात होती. ती ज्यू लोकांकचरता चवकचसत झालेली 
व त्याचं्यापुरतीि सीचमत अशी होती. ह्या धार्ममक पद्धतीत त्यािें स्वतःिे पे्रचषत कायदे व धमवगं्रथ होते. येशूने या 
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िौकटीत राहून धमव व नीचत चशकचवली व मोझेसच्या कायद्यािी कठोरता कमी केली. मोझेसिे कायदे कुरािातील 
काही कायद्यापेंक्षाही कठोर होते. शकेडो वषांपासून ज्यू धमात आलेल्या दुगुविावंर येशूने ताशरेे झाडले. ‘कायद्यािी 
पूतवता’ हा आपला उिेश असल्यािे त्याने स्वतःि साचंगतले आहे व आपले पे्रषिकायव फक्त ज्यू लोकाकंचरता 
असल्यािेही स्पष्ट केले आहे. म्हिून त्यास इतर पे्रचषतापं्रमािे कायदेचवषयक व प्रशासनचवषयक कायव कधीि करावे 
लागले नाही. त्याच्यातील ‘देवपिा’ सोडला तर येश ूहा प्रामुख्याने कायदेपंचडत, समाजसुधारक व आधुचनक शदुदातं 
सागंावयािे म्हिजे ज्यूमधील चवद्रोही होता. 

 
म्हिून जेव्हा त्याने ज्यू लोकानंा चदलेल्या चशकविीला, मुख्यतः सेंट पॉलमुळे ‘चिस्ती धमािे’ नाव व स्वरूप 

चदले, व जेव्हा ती चशकवि ज्युचडयामध्ये पसरली, तेव्हा या नवीन धमािा आशय नैचतक व अध्यास्त्मक होता व त्यास 
कुठल्याही प्रकारिे संघटनात्मक स्वरूप नव्हते. वस्तुतः येशूने धमाच्या स्तानाबिलिा आपला चविार पूिवतः स्पष्ट 
केला होता. त्याने म्हटले होते, "चसझरिे चसझरला व ईश्वरािे ईश्वराला द्या" धमाला संघटनात्मक स्वरूप प्राप्त झाले 
ते नंतरि. आपले कायवक्षेत्र वाढचविाऱ्या महत्त्वाकाकं्षी पोप लोकानंी ििवच्या आपल्या प्रमुख पदास सववश्रेष्ठ धमवगुरूिे 
चवशषे गुिधमव जोडले व ििव व राज्यसत्ता यािें व्यवहारतः संपूिव एकीकरि केले. बहुतेक चिस्ती देशातं ही 
मानवचनर्ममत एकजूट वेगळी करिे तर कठीि होतेि पि ईश्वरी आजे्ञवरून धमवसंस्था व राज्यसत्ता यािंी एकजूट 
झाल्यािे मान्य असलेल्या मुसलमानी धमात तर ते अचधकि कठीि आहे. परंतु ज्यू धमािे अनुकरि चिस्ती धमाने 
केले व इस्लाम धमव सहा शतकानंंतर प्रकटला. तसेि कुरािातील प्रगतीच्या बदलािा पुरावाही चमळत होता. ह्या 
सवावरून असे चदसून येते की, मािसे जरी बदलली नाहीत तरी ईश्वर कळाबरोबर बदलत असतो. ज्याअथी, मानवी 
समाज हा एका जमातवादी समाजापासून लोकशाहीपयंत यथाक्रम चवकचसत होत गेला, त्याअथी धमािे चनयंचत्रत 
कायव राज्यसंस्थेने स्वीकारावे हे तकव संगत आहे. 

 
महंमदाच्या संपूिव जीवनात त्याच्या व्यचक्तमत्वातील व कायातील चद्वभाजन स्पष्ट होते. त्याने आपल्यात येशूिे 

व मोझेसिे असमान व परस्पर चवरोधी गुिधमव सामावनू घेतले. उदात्त चशक्षक व समाजसुधारक असलेल्या येशूिे 
समर्मपत उचिष्ट ‘कायद्यािी पूतवता’ करिे हे होते. (महंमदािी इच्छा तीि होती) आचि दैवी नेतृत्वािे व्यचक्तमत्व 
लाभलेल्या मोझेसने पूवीच्या गुलाम चहब्र ूजमातीिे एका लढाऊ राष्ट्रात रूपातंर केले (महंमदाने तेि केले). 

 
महंमदाच्या जीवनावरील पुस्तकािें एक छोटे गं्रथालय होऊ शकेल. परंतु ह्या अभ्यासाकचरता फक्त काही 

ठळक तथ्ये (facts) व घटकगुि (features) लक्षात घेिे आवश्यक आहे. महंमदािा ज्या शहरात जन्म झाला ते 
मक्का शहर अरब द्वीपकल्पािे व्यापारी कें द्र होते. अत्यंत श्रीमंत व्यापऱ्याचं्या सचमतीतफे त्यािी व्यवस्था पाचहली जात 
होती. महत्त्वािे व्यापारी मागव तेथून जात असत, आचि जागचतक मेळे व बाजार भरत असलेले काबा शहर हे एक 
चकफायतशीर याते्रिे चठकािी बनले होते. तेथील नागचरक चकतीही असंस्कृत असले आचि त्यािें रीतीचरवाजापैंकी 
काही चकतीही अमािूस असले तरी मके्ककर पके्क व्यापारी होते व त्यानंी व्यापारास आवश्यक असे उद्योगी व समथव 
भाडंवल पुरवावे हे ओघानेि येते. या आधारावर कै. एम्. एन्. रॉय आपल्या ‘णद णहस्टॉणरकल रोल ऑि इस्लाम’ या 
अत्यंत सहानुभतूीने चलचहलेल्या पुस्तकात असे चलचहतात की महंमद हा स्वतः पूवीिा व्यापारी व मके्कमधील 
हाशीमाईटसारख्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या कुटंुबातील होता व त्यामुळेि व्यापार वाढचवण्याकचरता जमातीतील झगडे 
प्रथम नाहीसे करिे आवश्यक आहे, ह्या जािीवेने तो पे्ररीत झाला. रॉयच्या म्हिण्यानुसार लढाऊ जमातींना त्याचं्या 
शकेडो देवतापंासून तोडून एकेश्वरवादी धमाने एकत्र आििे आवश्यक झाले होते. अचधक सुसंस्कृत व्यापाऱ्यानंी 
महंमदास पाकठबा चदला. कारि ते अशाि व्यक्तीच्या शोधात होते आचि ‘इस्लाम’ हा नवीन धमव संपूिवपिे व्यापारी 
वगाच्या चहतािा होता. 

 
वरील चनष्ट्कषव मान्य करिे कठीि आहे. व्यापारी स्वल्पतंत्र (ऑचलगाकी) महंमदाच्या चशकविीच्या इतके 

चवरुद्ध होते की, त्यानंी त्यास पळून जािे भाग पाडले. महंमदािी चशकवि जरी त्याचं्या अनेकेश्वरवादाचवरुद्ध असली 
तरी, इस्लाम धमव व्यापाऱ्याचं्या चहतािा असता तर महंमदाला त्यानंी हिपार करावे, हे चवचित्र वाटते. या उलट शहरी 
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मके्कहून ओसाड प्रदेशातील सुपीक जागेपेक्षा अंमळ िागंल्या अशा ग्रामीि मदीनेला गेल्यानंतरि त्याला स्वतःिे कायव 
व भाग्य उमजले. जमातीिा संघषव तीव्र असल्यामुळे महंमदाला तेथे विवस्वाकचरता भाडंिाऱ्या आवाज व खझूराज या 
दोन जमाती सापडाव्यात यात काही आियव नव्हते. महंमदािी कोित्याही जमातीच्या देवावर चनष्ठा नव्हती. सवव 
मािसानंी श्रेष्ठ देवािी आज्ञा पाळावी असा त्याने उपदेश केला. त्यामुळे तो मध्यस्थ होण्यास योग्य वाटला. त्याने 
घडवनू आिलेला समझोता अक्वाताचा करार म्हिून ओळखला जातो. या कराराने त्यािे मध्यस्थीिे कौशल्य व 
नेतृत्वािे गुि उघड झाले. या कारिामुळे दोन्ही जमातींना त्यास आपला शखे म्हिून मान्यता देिे व नवीन धमव 
स्वीकारिे भाग पडले. 

 
येथून इस्लाममधील चद्वभाजनास सुरवात झाली. अनुयायानंा एका समाजात संघचटत केल्यामुळे चनष्ठा व 

धमवशास्त्रीय चसद्धातं यापेक्षा इस्लाम धमव अचधक बनला. या नव्या पचरस्स्थतीशी तोंड देण्याकचरता महंमदाला दोन 
भचूमका अंचगकाराव्या लागल्या. आतापयंत तो फक्त उपदेशक व तत्वप्रिारक होता. पि आता त्यास राजकारिी व 
एखाद्या साधारितः वजनदार अरब शखेापेक्षा काहीतरी अचधक बनावे लागले. नंतर त्यास लष्ट्करी नेता बनावयािे 
होते. नुकत्याि आकार घेऊ लागलेल्या मदीनेच्या मुस्लीम राज्यास एक संचवधान देण्यात आले. जमातीिी बंधने व 
चनष्ठा तोडण्यात येऊन मके्कहून येिाऱ्या चनवाचसतानंा तेथील लोकात सामावनू घेण्यािी संचवधानात तरतूद करण्यात 
आली. 

 
महंमद मके्कला ज्या पचरस्स्थतीत परत आला, चतिा चविार करिे या अभ्यासाच्या दृष्टीने अनाठायी आहे. एवढे 

सागंिे पुरेसे आहे की, ६३० इ.स. च्या सुमारास त्यािा ऐचहक अचधकार व दजा भक्कमपिे प्रस्थाचपत झाला होता. तो 
शासनािा प्रमुख होता आचि ते शासन असे होते की, ज्यािा तो चनरंकुश राज्यकता होता. तथाचप सामाचजक दृष्ट्या 
इस्लाम धमव चकतीही लोकशाहीवादी असला तरी तो राजकीय दृष्ट्या लोकशाहीवादी नाही. त्यािप्रमािे 
आर्मथकदृष्ट्या तो समाजवादीही नाही. एका हादीसच्यानुसार महंमदाने साचंगतले आहे की, जर एखाद्याने आपल्या 
राज्यकत्यास अयोग्य कृत्य करताना पाचहले तर त्याने सहनशील असवयास पाचहजे. कारि इमामच्या आजे्ञिे जो 
कोिी थोडेही उल्लंघन करील त्याला जाणहणलयतचे मरि येईल. 

 
अनुवंचशक इमामांिी भारतातील मोठी वाढ हा धार्ममकतेिा एक पैलू आहे. पूवी जमातीच्या प्रमुखाला 

वाचहलेली चनष्ठा धार्ममक प्रमुखाला या पद्धतीने वाचहली जाते. परोपकारी आगाखानापासून ते स्वतंत्र्यापूवीच्या 
कुप्रचसद्ध असलेल्या पगोराच्या पीरापयंत या पद्धतीने अशी चनष्ठा वाचहली गेली आहे. सामाचजक स्वायत्त पंथ चनमाि 
करिारी ही पद्धती केवळ उम्मा मुस्स्लमाच्या कल्पनेच्या चवरुद्धि आहे असे नव्हे तर ती लोकशाहीच्याही चवरुद्ध आहे. 
इस्लाममधील बढाईखोर लोकशाही, वस्तुतः एका लेखकाने उपरोधाने साम्यवादाबिल चलचहले आहे, त्यासारखी 
आहे. साम्यवादाबिल तो म्हितो, ‘सवव मािसे सारखी आहेत पि काही इतरापेंक्षा अचधक सारखी आहेत.’ पूवी 
औरंगजेबाने ज्याप्रमािे मुसलमानी धमािे पालन केले व हल्ली ज्याप्रमािे चलचबया व सौदी अरेचबयाच्या राजवटी पालन 
करीत आहेत त्याप्रमािे इस्लाम धमव जर काटेकोर पाळला तर तो प्राचधकारवादी आहे आचि काही इतर मुस्स्लम 
देशात जी नाममात्र लोकशाही चदसते तीसुद्धा काचफराचं्या देशातून वाहिाऱ्या व मूळ मुस्स्लम देशात उगम नसलेल्या 
वाऱ्यामुंळे. 

 
संपूिव जगातील मुसलमान मागासलेले राहण्यािे संभाव्य कारि म्हिजे दोन प्रथा—जरी त्या आज इतक्या 

प्रिचलत नाहीत—असाव्यात. पचहली इमामकडे आपली बुद्धी गहाि ठेवण्यािी प्रथा व दुसरी अरबी भाषेतील लाबं 
उतारे मुखोद गत करिाऱ्यास सन्माननीत करिारी योजनाबद्ध स्मरिशक्तीिी प्रथा. उदाहरिाथव, जे संपूिव कुराि 
स्मरिशक्तीने मुखोद गत म्हिू शकतात ते आदरास प्राप्त होतात व त्यानंा हाचफज म्हिून संबोधतात. अशा प्रथा स्वतंत्र 
चविारास व िौकस बुद्धीस चनचिति हानीकारक आहेत. वस्तुतः कुरािाने व अचतशय पचवत्र अशा अनुल्लंघनीय 
परंपरानंी प्रश्न चनमाि होण्यापूवीि उत्तरे देऊन ठेवल्यामुळे िौकस बुद्धीिा प्रश्नि उपस्स्थत होत नाही. 
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आता महंमदाने चनचितपिे परराष्ट्रीय व अंतगवत धोरिे चवकचसत केली. हे करताना त्यास प्रशासकीय व 
कायदेचवषयक गोष्टींवर संपूिव लक्ष कें चद्रत करावे लागले असावे. परराष्ट्र धोरिास अनुसरून त्याने बाहेरच्या देशास 
वकील पाठचवले. लष्ट्करी िढाया संघचटत केल्या व आपल्या अंमलाखालील प्रदेशािा चवस्तार करून 
अरबद्धीपखंडाच्या एकत्रीकरिास सुरुवात केली. 

 
देशात त्याने अंतगवत प्रशासन संघचटत केले. दानािे रूपातंर ठराचवक दराने सरकारी करात करण्यात आले. 

मूतीपूजा बंद करण्यात आली आचि सवात महत्त्वािी गोष्ट म्हिजे चनरचनराळे वंश व जमाती उम्मा मुस्स्लमा या 
समानतेच्या तत्त्वावंर आधारलेल्या प्रिचलत प्रसंगोचित आयताच्या प्रकटीकरिातून चनमाि झालेल्या, कायद्याने 
पूिवपिे चनयमन केल्या जािाऱ्या, एकात्म समाजाशी एकजीव करण्यात आल्या. त्यायोगे असंस्कृत व अमानुष रूढी 
पाळिाऱ्या युद्धखोर जमातीऐवजी एक व्यवस्स्थत व उदार समाज चनमाि झाला. ह्यािी कल्पना येण्यासाठी अनेक 
उदाहरिे देण्याऐवजी महंमदाने केलेल्या एखाद्या नवीन कायद्यािे उदाहरि पुरेसे आहे. पूवीच्या रूढी चस्त्रयानंा चवशेष 
प्रचतकुल होत्या. कुरािप्रिीत नवीन समाज पद्धतीने चस्त्रयानंा संपत्तीिा मालकी व वारसा हक्क चदला, पतीिे कतवव्य 
स्पष्टपिे चवषद करण्यात आले व अनुजे्ञय पत्नींिी संख्या िारपयंत कमी करण्यात आली. परंतु जमातीतील चस्त्रयाचं्या 
मागसलेपिामुळे व पुरुषजातीच्या विवस्वामुळे त्यािंी सामाचजक मुक्ती मात्र मयाचदति राचहली. इतकेि नव्हे तर 
स्वतःच्या "शवेटच्या याते्रमध्ये" केलेल्या भाषिात महंमदाने पतीने पत्नीला चशक्षा करण्यास ईश्वरािी अनुज्ञा 
असल्यािेही जाहीर केले. 

 
या अभ्यासाकचरता नवीन बदलापैंकी खालील तीन बाबींकडे लक्ष वेधिे आवश्यक आहे : (१) उम्मा 

मुस्स्लमािी चनर्ममती, (२) मूतीपूजेवरील बंदी, (३) चस्त्रयाचं्या सामाचजक मुक्तीवरील बंधने. या तीन घटनािें पचरिाम 
व ध्वन्यथव भारताच्या संदभात पुढे िर्मिले जातील. 

 
तथाचप, महंमद मके्कस येण्याच्या सुमारापासून तो त्याच्या मृत्यूपयंत इस्लाममधील चद्वभाजन आिखी स्पष्ट 

झाले होते. महंमदाने स्वतःकडे रसूल व राष्ट्रपतीचे अचधकार घेतले होते. कदाचित त्याच्या या दोन भूचमकांिा 
पचरिाम त्याने एका हादीसमध्ये नमूद केला आहे : 

 
"मी मानवापेक्षा अचधक कोिी नाही. जेव्हा मी धमाबिल आज्ञा करतो तेव्हा चतिा स्वीकार करा; आचि 

ज्यावेळी मी ऐचहक गोष्टीबिल आज्ञा करतो त्यावेळी मी मानवापेक्षा थोडासुद्धा चनराळा नसतो." 
 
आचि हेि मुसलमानानंा पडलेल्या पेिािे मूळ आहे. ‘धमव’ कोठे संपतो व ‘ऐचहक’ गोष्टीस कोठे सुरुवात 

होते? धमव कोठे संपतो व धार्ममकतेला कोठे सुरुवात होते? जी रेषा दोन्हीिे चवभाजन करते ती स्स्थरता व प्रगती यािें 
चवभाजन करते. ही अशी रेषा आहे जी उंट युग व जेट युग यािें चवभाजन करते. ही अशी रेषा आहे जी 
जातीयवादापासून मानवतावाद वेगळा करते. 
 
 

* 
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२ 
 

बुांधा 
 

मागील प्रकरिात मी इस्लामच्या मुळ्याबंिल चविार केला आहे. आता त्याच्या अरबी बुंध्यावर एक धावता 
दृचष्टके्षप व भारतात लावलेल्या त्याच्या नवीन रोपयावर सखोल दृष्टी टाकू या. 

 
इस्लामिा काटेकोर अथव ‘ईश्वरापुढे शरिागती’ असा आहे. ‘ईश्वराला शरि गेलेला’ तो मुसलमान. असे 

असेल तरी इस्लाम धमव हा व्यवहारतः सुसंस्कृत समाजािा धमव आहे — त्यास स्वतःिा पोषख, भाषा व सवात अचधक 
महत्त्वािे म्हिजे कायदे व रूढी आहेत; कारि महंमद मानवािे ईश्वराशी संबंध जुळवनूि थांबला नाही तर मानवाच्या 
परस्पर संबंधानंाही त्याने चततकेि महत्त्व चदले. 

 
म्हिून ‘इस्लाम’ ही एक नैचतक व सामाचजक पद्धती आहे व मुसलमान म्हिजे जो कुराि व शरीयतिी आज्ञा 

पाळतो व अनुकरि करतो तो. दोन्हीिी पूिवता इस्लाममध्ये अंतभूवत होते. इस्लामच्या सूिना संपूिवतः सातव्या 
शतकातील अरबाकंचरता व अंशतः वतवमानकाळाकचरता आहेत हे कळण्याकचरता धमवज्ञानी होण्यािी ककवा इस्लामिा 
सखोल अभ्यास करण्यािी गरज नाही. त्या समावेशक व चनवडक, सुसंगत व चवसंगत, व्यवहायव व अव्यवहायव दोन्ही 
प्रकारच्या आहेत. एका रसूल व ‘राष्ट्रपतींच्या’ योगे एकात्म झालेल्या नैचतक व सामाचजक पद्धतीिे हे गुिधमव मला 
वाटते अपचरहायव व स्वाभाचवक आहेत. 

 
‘शाश्वत सत्यािी’ व सत्य, पे्रम, दया व क्षमा यािंी जपिूक करिारे रसूलतफे प्रकट झालेले नैचतक चनयम 

चनचित अलौचकक आहेत. पि राष्ट्रपतीिे कुरािाने साचंगतलेले कायदे पुष्ट्कळशा प्रकरिी अकस्ल्पत घटनानंा तोंड 
देण्याकचरता आहेत व ते चनव्वळ स्थाचनक व समकालीन पचरस्स्थतीच्या संदभात प्रकट झालेले आहेत. उदा. प्रकरि 
आठवे हे लढाईनंतर लगेि होिारी युद्धातील लूट व युद्धकैदी याचं्या वाटिीच्या ऐचहक प्रश्नाबिल आहे. सैन्यािे 
साचहत्य पुरचविारा लष्ट्करी अचधकारी म्हिून काम करिाऱ्या ईश्वरािी कल्पना करण्यास स्वतःिी असमथवता लेखकाने 
कबूल केल्यास ते त्यास क्षम्य व्हावे. पि खरोखरि ईश्वराने असे काम केलेले आहे काय? सयदयद अमीरअलीच्या 
तोडीिा इस्लामिा मोठा अभ्यासू व प्रिारक कोिी नाही. त्यािी चवद्धत्ता वादतीत आहे. तो म्हितो : 
 

लुटीच्या वाटिीमुळे मुस्स्लम चशपायात तीव्र कलह चनमाि झाले. सवात सारखी वाटिी करून महंमदाने 
त्यािें कलह तात्पुरते शमचवले, परंतु आधीि अनावर असलेल्या लोकातंील असे कलह अपायकारक होण्यािी 
शक्यता असल्यामुळे युद्धात चमळचवलेल्या लुटीबिल होिारे भचवष्ट्यकालीन झगडे थाबंचवण्याच्या दृष्टीने पे्रचषताने एक 
खास वटहुकूम जारी केला. तो कुरािाच्या ‘अल-अनिाल’ (लूट) नावाच्या प्रकरिात समाचवष्ट करण्यात आला 
आहे. या कायद्याने लुटीिी वाटिी राष्ट्रकुटंुबाच्या प्रमुखाच्या मजीवर सोडण्यात आली. पािवा चहस्सा गरीब व 
गरजूंच्या साह्याथव सरकारी खचजन्याकचरता राखून ठेवण्यात आला [Syed Amir Ali,The Spirit of Islam, p. 63.]. 
 

वरील चनवेदन अचधकृत व्यक्तीिे असल्यामुळे त्यािा ध्वन्यथव प्रस्तुत लेखकाला अचतशय महत्त्वािा वाटतो. 
अशी पुष्ट्कळशी प्रकरिे आहेत. त्यापैकी झैनबिी उपकथा कदाचित सवांन िांगली माहीत असावी. आपला दत्तक 
मुलगा सदै यािी घटस्फोचटत बायको झेनबी चहच्याशी चववाह करण्यािा मागव महंमदाला मोकळा व्हावा म्हिून या 
प्रकरिी अस्स्तत्वात असलेली दत्तकािी पद्धत कुरािाने बदलली (३३. ३६-४०). या दैवी सवलतीिे पचरिामस्वरूप 
आज १९७४ मध्ये लोकसभेिे मुस्लीम सभासद मुलािे दत्तक वैध ठरचविाऱ्या चनयोचजत चवधेयकास चवरोध करीत 
आहेत. कारि मुस्लीम व्यचक्तगत कायद्यात दत्तकाबिल खास तऱ्हेने काही साचंगतले नाही हा त्यािंा आधार आहे. ही 
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भचूमका घेऊन ते एक उत्तम मानवतावादी चवधेयक संमत होिे रोकीत आहेत. इस्लाम हा पचरपूिव धमव असल्यामुळे जे 
इस्लाम धमात नाही ते इस्लाम धमाच्या चवरुद्ध! असा त्यांिा युचक्तवाद आहे. 

 
मसॅ्क्झम रॉचदन्नसनच्या महंमद या पुस्तकानुसार महंमदाच्या सोबत्यानंा कुरािािी आत्माचनष्ठता माहीत होती 

आचि त्यािी पत्नी आयेशा हीनेसुद्धा ‘आपल्या पतीच्या इच्छेस प्रचतसाद देण्यािी ईश्वरािी तत्परता’ याचवषयी एकदा 
उल्लेख केला होता. आिखी दुसऱ्या एका प्रसंगी महमंदाच्या मृत्यूनंतर उमरने काहीशा नाजूक प्रश्नासंबंधी खालील 
उद गार काढले : 
 

"जर ईश्वरािा पे्रचषत आज चजवंत असता, तर मी खात्रीपूववक सागंतो की, यासंबंधीही एक कुराि प्रकट 
झाले असते."[A. B. Shah, ‘The Prophet in Arms’, Quest, September-October 1972.]  
 

अवाचधत ‘नैचतक कायदा’ सोडून कुराि ज्या चठकािी स्वचहताला व लबाडीलाही अनुमती देते,त्या चठकािी 
ते सवात अचधक समपवक, वास्तववादी व प्रिचलत पचरस्स्थतीशी जुळवनू घेिारे आहे असे चदसते. कुरािािे एक 
आधुचनक व सुबोध भाषातंर (३. २७) म्हिते : "श्रद्धावान व्यक्तीने नास्स्तकातून चमत्र शोधून काढण्यापेक्षा अस्स्तकातून 
शोधून काढावे. जो कोिी असे करिार नाही त्यास अल्लाजवळ क्षमा यािनेिा अचधकार नाही — जोपयंत तुम्हास 
त्याांच्यापासून गांभीर इजा होण्याचा धोका वाटत नाही. असे असले तरी (तुम्ही चवसरू नका की) ईश्वरािी तुम्ही 
अचधक भीती बाळगली पाचहजे. कारि की सरते शवेटी तुम्हालाि त्याला सामोरे जावे लागिार आहे." (जाड 
टाइपातील मजकूर लेखकािा). जिू ही वास्तवता पुरेशी नाही म्हिूनि की काय कुराि (१६. १०६) 
आवश्यकतेनुसार असल्यालाही वाव देते. त्याि भाषातंरानुसार कुराि म्हिते : 

 
अल्लाबिल श्रद्धा प्राप्त झाल्यानंतर जो कोिी त्यास नाकारील...अपवाद फक्त ज्यािी अंतश्रद्धा मजबूत आहे व 

त्याला तसे करिे भाग पडेल आहे त्यािा...ज्यािे अंतःकरि अश्रदे्धकडे झुकले त्याच्यावर अल्लाचा कोप होतो कारि 
असेच कडक शासन आहे (जाड टाइपातील मजकूर लेखकािा). 

 
आपल्या लहानशा कळपािे ितुराईने जो मेंढपाळ सवाथाने जतन करतो, त्याच्याकचरता ह्या उपवादात 

चनचितपिे क्षमेला वाव ठेवला आहे. परंतु आज जेव्हा कळप मोठा झाला आहे, तेव्हा मुसलमानानंी स्वतःला 
वािचवण्याकचरता आपि मुसलमान असल्यािे नाकारावे काय? म्हिून हे स्पष्ट आहे की, ही परवानगी फक्त काही 
चवशषे वेळेला व चवचशष्ट पचरस्स्थतीलाि लागू आहे; त्यामुळे हा कुरािािा आिखी एक भाग आता गाढ चवस्मृतीत खोल 
दडवनू टाकण्यासारखा आहे. 

 
अशा प्रकारिी प्रकटीकरिे ईश्वरािी की अंतरात्म्यािी ककवा कोठे पे्ररिा संपते व कोठे प्रकटीकरि सुरू होते 

या वादग्रस्त प्रश्नात आपि चशरू नये. त्यापेक्षा आपि पुढील गोष्ट गृहीत धरिे तकव  दृष्ट्या योग्य होईल की महंमद 
चजवंत असता तर त्याने अशा आज अयथाथव ठरलेल्या संपूिव ऐचहक, प्रशासकीय व समाचजक आज्ञांमध्ये योग्य तऱ्हेने 
बदल करण्यािी इच्छा धरली असती. चवशषे म्हिजे जसजसे मुसलमान ज्ञानाने पचरपक्व होत गेले व समाज बलवान 
होत गेला, तसतशा कुरािाने स्वतःच्या आज्ञा बदलल्या व सुधारल्या. महंमदाने स्वतःच्या जीवनात अशा 
व्यवहारवादािा आदशव घालून चदल्यािी पुष्ट्कळ उदाहरिे आहेत. कडक रूढींिेि पालन न करता जर अशा 
रीतीचरवाजािे अनुकरि केले, तर भारतातील इस्लाम धमव व मुस्लीम भारतीयांिी जीवन पद्धती समकालीन भारतीय 
पचरस्स्थतीला अनुरूप अशी बनू शकते. 

 
इस्लाम हा चवसंगत असल्यािा उल्लेख मी केला आहे. वस्तुतः त्यातील परस्परचवरोध कोिही साध्या 

मािसास गोंधळून टाकण्यास पुरेसा आहे. गुलाम सरबरच्या इंग्रजी भाषांतरानुसार कुराि (२.६२) म्हिते :- 



 
 अनुक्रमणिका 

 
जे चवश्वास ठेवतात (कुरािावर) 
आचि ज्यू 
आचि चिस्ती 
आचि सचॅबयन 
जे कोिी चवश्वास ठेवतात ईश्वरावर 
आचि भावी चदनावर 
आचि जे सत्कमव करतात 
अशा लोकानंा, नंतर त्याचं्या ईश्वराकडून बचक्षसी आहे 
आचि त्यानंा कोठली भीती असिार नाही 
ककवा दुःख असिार नाही. 
 
ह्या पद्यपंक्ती ‘गं्रथातील लोकांशी’ चमत्रत्वाच्या सहजीवनािा पुरस्कार करीत असल्यािे चदसेल. पि कुराि 

(९. २९) असेही म्हिते : 
जरी त्यानंा गं्रथ देण्यात आला आहे 
तरी जे खऱ्या धमावर चवश्वास ठेवत नाहीत 
त्याचं्याशी लढा. 
ते स्वतःच्या हाताने करा देईपयंत  
आचि स्वतःिी गुलामी मान्य करीपयंत. 
 
आिखी चवशषे म्हिजे जरी ‘गं्रथातील लोकाशंी’ लढावयािे झाले, त्यानंा पराचजत करावयािे झाले व 

त्याचं्यावर कर लादवयािा झाला, तर अशा लष्ट्करी आदेशांिा कुरािाच्या (२.२५६) खालील म्हिण्याशी सागंड 
घालिे कठीि आहे :- 
 

धमाच्या बाबतीत कोिावरही जबरदस्ती होऊ नये. 
खरा मागव िुकीच्या मागापासून चनचितपिे वेगळा करण्यात आला आहे. 
नंतर जो कोिी चनयमभगं करिाऱ्यावर अचवश्वास करतो 
आचि ईश्वरावर चवश्वास ठेवतो, 
तर मग त्याच्या हाताशी मजबूत आधार आहे 
म्हिून तुटिे नाही 
आचि ईश्वर ऐकत असतो आचि जाित असतो. 
तथाचप, ह्या सवव चवसंगती असूनसुद्धा कुरािाने ककवा महंमदाने मानवतावादािी ककवा मुसलमान व 

मुसलमानेतराचं्या सहअस्स्तत्त्वािी बाजू माडंली नाही असे अंचतम चवश्लेषिात चदसून येईल आचि इस्लाम धमािा, 
त्याच्या सवव साधनसामुग्रीचनशी, इतर सवव धमांना नष्ट करिारा धमव म्हिून चविार करण्यात आला. ह्या गोष्टीमुळे 
इस्लाम धमािे अनुयायी भारतात ककवा जेथे मुसलमान अल्पसंख्य आहेत अशा देशात लोकचप्रय होतील असे धोरि 
स्वीकारले गेले नाही. ज्या देशात मुसलमान बहुसंख्या आहेत, त्या देशात धमवचनरपेक्ष संचवधान का नाही व धमािे 
आिरि करिारे मुसलमान मानवतावादी का नाहीत हेही यायोगे स्पष्ट होते. चवशषे म्हिजे जरी एका हादीसनुसार 
महंमदाने म्हटले आहे, "तुम्ही सवव आदमिी मुलं आहात व आदम हा पृथ्वीपासून बनला आहे", तरीसुद्धा स्वतःला 
चहतावह असल्याचशवाय मुसलमानेतराशंी बंधुभाव चनमाि करण्यास कुराि मोडता घालते (३.२७). वस्तुतः 
ओळखण्यात िूक होऊ नये म्हिून एक प्रथा चवकचसत झाली. त्यानुसार चझचमजला वेगळेपि दाखचविारे कपडे 
बंधनकारक करण्यात आले. [See ‘Islam and the Modern Age’, Seminar on Inter-religious 
understanding, February 1972.]  
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तथाचप, अशा पक्षपाती व जातीय आज्ञा, आधुचनक पचरभाषेत सववश्रेष्ठ मानवतावादी असिाऱ्या रस्ववल 

अलणमनची (चवश्वासािा स्वामी) "प्रकटीकरिे" आहेत, यावर चवश्वास बसिे अशक्य आहे. एकतर या पंक्ती 
"प्रकटीकरिे" नसाव्यात ककवा हा सववश्रेष्ठ मानवतावादी, मानवतावादी नसावा. इस्लाम व मानवतावाद ह्यात जर 
चनवड करावयािी झाली तर प्रस्तुत लेखक कोित्याही प्रकारे काकू न करता स्वच्छ सद सद चववेक बुद्धीने 
मानवतावादाची णनवड करील. 

 
तथाचप,उम्मा मुस्लीमा ही संबंध आयुष्ट्यभर महंमदािी मध्यवती कल्पना होती, हे लक्षात घेतल्यास असा 

चवभक्ततावाद कळू शकतो. महंमदािा चनयचमत सामुचहक प्राथवनेवरील भर नवीन समाजात एकात्मतेिी भावना चनमाि 
करण्याकचरता व ईश्वराबिलिा आदर चनमाि करण्याइतपत, कू्रर अरबािंा गववहरि करण्याकचरता होता. असेही 
म्हटले जाते की, वार्मषक खजुरािे पीक गोळा करिे व उंटाला िारि याव्यचतचरक्त काही काम नसिाऱ्या भटक्या 
अरबानंा गंुतवनू ठेवण्याकचरता व कलागती करण्यास त्यानंा वाव चमळू नये म्हिून चदवसातून पाि वेळा प्राथवना 
करण्यास भाग पाडण्यात आले. महंमदाने ईश्वराला ‘दयाळू’ व ‘न्यायदय’ चवशषेिेसुद्धा लावली हे गुि अमानुष प्रथा 
असलेल्या जंगली अरबात नव्हते. या गुिािंी त्यांच्यात आकांक्षा चनमाि व्हावी म्हिून त्याचं्यासमोर या गुिािें आदशव 
ठेवण्यात आले. महंमद जातीवंत मानसशास्त्रज्ञ होता हे प्रकटनाबिल संशयी असिारा नास्स्तकही मान्य करील. 

 
आपल्या प्रचसद्ध ‘शवेटिी यात्रा’ या भाषिात मुसलमानाचं्या दृढ ऐक्यािी महंमदािी नेहमीिी इच्छा 

कदाचित अचधक स्पष्ट होते : "लोकानंो, एक मुसलमान दुसऱ्या मुसलमानािा भाऊ आहे आचि तऱ्हेने सवव मुसलमान 
परस्परािें बंधू आहेत". 

 
हे आपल्याला गृहीत धरता येईल की, महंमदािे धोरि युद्धखोर जमातीमध्ये इस्लामबिल समान श्रद्धा 

चनमाि करून त्यानंा एकत्र आििे व लहान लहान राज्यातूंन एक श्रेष्ठ जमात चनमाि करण्यािे होते. परंतु आपि 
ईश्वरािे लाडके आहोत व पूवीच्या सवव धमािे शहािपि सामावलेल्या धमाच्या प्रिारािी जबाबदारी आपल्यावर आहे, 
असे मुसलमानानंा वाटावयास लावनू त्याने त्याचं्यातं मुस्स्लमेतरासंंबंधी अशीही भावना चनमाि केली की मुस्स्लम 
समाज चवशषेाचधकार असिारा आहे. आज श्रेष्ठ वंश ककवा श्रेष्ठ जात यासारखाि श्रेष्ठ धमवही काल चवपरीत असला तरी 
महंमदाने मुसलमानात ही जािीव चनमाि केली की, आपि इतरापंासून चनराळे उच्च प्रतीिे लोक आहो. शकेडो 
वषानंतर या मनोवृत्तीने भारतात मुसलमानानंा कहदंूपासून वेगळे केले व युद्धखोर अरब जमातींना एकत्र 
आिण्याकचरता चविारात घेतलेली ‘मुस्स्लम समाज’ ही कल्पना ‘मुस्स्लम व्यचक्तता’ या राजकीय स्वरूपात लावली 
गेली. चतिी पचरिती शवेटी पाचकस्तानात झाली. एकात्मतेस आजही प्रचतबंध करिाऱ्या "दोन व्यचक्ततािा चसद्धातं" 
पुढे िर्मिला जाईल. 

 
आिखी एक मुस्स्लम चसद्धांत होता. ज्या काळात तो पुढे माडंण्यात आला, त्या काळात तो 

समजण्यासारख्या होता. त्याच्या अनाकलनीय फुटीर प्रचतचक्रया भारतावर होिार होत्या. महंमदाच्या काळात अरब 
द्वीपखंडात अद्यापही मूर्मतपूजक जमाती होत्या, त्यांनी इस्लामला चवरोध केला व मुसलमानावंर हल्ले केले, असे 
मुसलमानी चवद्वानानंी केलेले आधुचनक संशोधन सूचित करते. कुरािातील काचफरात ज्यािंा धमव बदलण्यास, ककवा 
ज्यािंा नाश करण्यास मुसलमानानंा बजवण्यास आले, त्यात हे मूतीपूजक येतात, इतर सवव मूतीपूजक येत नाहीत. 
परंतु नंतरच्या धमाधानंी, जे ‘गं्रथात समाचवष्ट लोक’ नव्हते, त्या सवांच्याकचरता ‘काफीर’ या शदुदािा प्रयोग केला. 
कहदंूना काफीर म्हिून समजण्यािे महंमदाच्या मनात येिे कधीि शक्य नव्हते, हे चनचितपिे गृहीत धरता येिे शक्य 
आहे. अरब व्यापारी मोठे दयावदी होते. त्यावेळीसुद्धा भारताच्या पचिम चकनाऱ्याशी त्यािंा व्यापार होता. त्यामुळे 
महंमदाने कहदुच्याबिल ऐकले असावे हे शक्य आहे. असे असले तरी महंमद ज्यू व चििनाशंी मुकाबला करी 
त्यािप्रमािे अरबस्तानामधील मूतीपूजक जमातीशी भाडें व त्यािें मतातंर करीत नवीन समाज-राज्य संघचटत 
करण्यात अचतशय मग्न असला पाचहजे. 
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भारतातून परत येिाऱ्या एखाद्या अरबाने भगवद गीतेिा ककवा उपचनषदािंा दैवी आशय त्यास स्पष्ट करून 

दाखचवला असण्यािी शक्यता आिखीनि कमी आहे. जर त्यास त्याचं्याबिल माचहती असती तर त्यानें कहदंूिा, 
“गं्रथातील लोकातं” समावेश करिे शक्य झाले असते. इस्लाम धमािी काटेकोर अंमलबजाविी झाली असती तरी 
त्यामुळे भारतात चवशषे फरक झाला असता असे नाही. चनरचनराळ्या मुस्स्लम राज्यकत्यांच्या अंमलात कहदंूना 
चझचमजिे दुयदयम स्थान प्राप्त झाले असते व पुष्ट्कळ काळापयंत असे झालेही. त्याचं्याकडून जचझया अपेचक्षत होता. या 
उलट जर मुस्स्लमेतर देशात मुसलमानाबंिल असा भेदभाव करण्यात आला असता तर मुसलमान धमव धोक्यात आहे 
असे समजले जाऊ शकले असते व जेहाद अनुजे्ञय झाले असते. असेही चदसते की, एखादी उपाययोजना चकतीही 
धमाचनरपेक्ष असली व तीस जर मुसलमानांिा चवरोध असला तर, त्या योजनेच्या योगे मुसलमान धमव ‘धोक्यात’ येतो. 
अशा स्वाथी चवश्लेषिाने व बेसुमार भावुकतेमुळे धमववेड इस्लामिे प्रतीक बनते. अथात धमववेड हे वैयचक्तक जेहादपेक्षा 
चनराळे नाही. पचरिामतः इस्लाम धमव देशभक्तापेंक्षा मुजाचहद अचधक चनमाि करतो व एखादा मुसलमान 
मुसलमानेतराशंी लढताना मेला व त्यािें कारि ऐचहक ककवा भौगोचलक असले, तरी त्यास शहीद समजण्यात येते.  

 
मुसलमानािंी समता फक्त मुसलमानापुंरतीि होती. इस्लाम धमव इतका एकतफी आहे. व स्वतःच्या 

अटीचशवाय कोित्याही प्रकारिी देवाि-घेवाि न करता (वंदेमातरम् म्हिण्याससुिा तो तयार होत नाही). 
मुस्स्लमेतराबरोबर सह-अस्स्तत्वात इतका प्रचतबंध करिारा आहे की तो फक्त मुस्स्लम दोशांकचरताि योग्य आहे आचि 
असे असले तरी तेथेही चवसाव्या शतकाने कायदेचवषयक बदल आवश्यक झाले आहेत. भारतासारख्या मुस्स्लम 
नसलेल्या देशातं मुस्स्लमेतर बहुसंख्याकंाबरोबर मुस्स्लम अल्पसंख्यांकांना रहावयािे झाले तर त्यानंी एकरूप व 
एकात्म होिे जरुरी आहे, हे ओघानेि येते. पि इस्लाम धमव या गेष्टीस चवरोध करतो. जवळ जवळ आदशव 
धमवचनरपेके्षतेच्या चपढ्यान् चपढ्याचं्या देखाव्यानंतरही हैद्राबाद संस्थानात मुस्स्लम रझाकार िळवळीिा जो कहसक 
उठाव होऊ शकला, त्यावरून ही गोष्ट चजतकी चसद्ध होते चततकी इतर कशानेही होत नाही. आिखी दुसरे उदाहरि 
द्यावयािे झाल्यास काश्मीरिे देता येईल. संचवधानात्मक दृष्ट्या काश्मीर संस्थान भारतात चवलीन होऊ शकले असते. 
परंतु देहस्वभाव दृष्ट्या चवलीन होण्यास अक्षम असलेले मुस्स्लम काचश्मरी मात्र चवलीन होऊ शकले नसते. बाकीच्या 
भारतातसुद्धा कहदू-मुसलमान एकात्मता यापेक्षा अचधक घडून आलेली नाही. मुस्स्लम जातीयवाद हळूहळू 
पुनरुज्जीचवत होण्यािे सवात मोठे कारि चवभाजनािी गंुगी यथाक्रम उतरू लागली आहे. वस्तुस्स्थती अशी आहे की, 
कमवठ कहदू व मुसलमान एकरूप होऊ शकत नाहीत, फक्त अजे्ञयवादी कहदू व मुसलमानि एकरीप होऊ शकतात. 
एकात्मतेने मानवतावाद येिार नाही. तर मानवतावादाने एकात्मता येईल. आतापयंत आम्ही अयशस्वी झालो कारि 
आम्ही उलटे केले. घोड्यापुढे गाडी ठेवण्यािा प्रयत्न केला. 

 
शीखधमव, ब्रम्हो समाज व आयव समाज हे कॅथोचलक धमापेक्षा अचधक एकेश्वरवादी समजले जाऊ शकतात 

म्हिून "गं्रथातील लोक" ही चविारप्रिाली आता ग्राह्य राचहली नाही. तरीपि महंमदाला माहीत असलेले "गं्रथातील 
लोक" व मूर्मतपूजक अरब जमातीि कुराि ओळखत असल्यामुळे कहदंुच्या पूजेतील वरकरिी अनेकेश्वरी पद्धतीमुळे, 
मुसलमानानंा मुसलमान(कट्टर नसलेले काही सोडले तर) कहदंुना काफीर समजिे सोपे गेले. या मुसलमानानंा 
मुसलमान धमाव्यचतचरक्त इतर धमांिा अभ्यास करिे चविाराहव वाटत नव्हते व ते धमापेक्षा धार्ममकतेने अचधक 
कायवप्रवृत्त होत असत. कहदू–मुसलमानात सामाचजक व सांस्कृचतक दरी चनमाि करण्यास ही वृत्तीि कारिीभूत 
झाली आहे. 

 
परंतु हल्लीिे मुसलमान भारतीय जरी कहदूधमवगं्रथािा अभ्यास व गुिग्रहि करीत नसले तरी त्यािें चवद्वान व 

मानवतावादी पूववज मात्र असा अभ्यास व गुिग्रहि करीत. ह्यापैकी अल-चबरूनी (९७३-१०४८ इ. स.) कदाचित 
सवात अगोदरिा असेल. त्यांच्या तहणकद मालील लहद (Tahqid Malil Hind) या गं्रथाने मध्ययुगीन मुसलमानानंा 
कहदूधमािी चवशषेतः वैष्ट्िव संप्रदायािी माचहती करून चदली. त्यानेि पातंजल योगाचे अरबी भाषेत भाषातंर केले. मधे 
पुष्ट्कळसा खंड पडला असला, तरी त्यािे अनुकरि अमीर खुसरु, दाराचशको व इतर पुष्ट्कळानंी केले. दाराचशको याने 
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उपचनषदािे भाषातंर फारशी भाषेत केले. सनातन धमवचनष्ठेमुळे व चनरक्षरतेमुळे मुस्स्लम चविारावर त्यािा पचरिाम 
झाला नाही. चनरक्षर लोकातं ज्ञानािा प्रसार करण्यािे अचधक पचरिामकारक माध्यम धमोपदेश आहे आचि जो 
उपदेशक होते त्यानंी ही पुस्तके वािण्यािी शक्यताि कमी आहे. मग गुिग्रहिािा तर प्रश्नि नाही. 

 
तथाचप, ज्यानंी कहदू गं्रथानंा "प्रकटीकरि" मानले होते अशा काही प्रमुख अपवादात्मक व्यक्ती होत्या. 

पुढच्या प्रकरिात जो महंमद चबन काचसमिा दृष्टीकोन साचंगतला आहे त्यावरून असे चदसेल की, भारतात येिाऱ्या 
पचहल्या अरबानंी कहदंुना अरबस्थानातील काचफराप्रमािे वागचवले नाही. उलट कहदंुना स्वतःिा धमव असल्यािे त्यानंी 
मान्य केले. आयवमहेर चवद्यापीठािे कुलपती व इस्लाम धमािे ईरािी चवद्वान डॉ. सयदयद हुसेन नासर आपल्या सूफी 
चनबंधात सुिचवतात की भारतातील पुष्ट्कळ सुफी कहदूधमाला आदमिा धमव म्हित आचि काही मुसलमान लेखकानंी 
तर ज्यािंी नावे त्यानंी चदली नाहीत. अब्राहमिे ब्राह्मिाशी साम्य दाखचवले. त्याचं्यानुसार कहदंुिा ‘बरचहमा’ 
(Barahima) म्हिूनही उल्लेख केला जात असे. 

 
मुसलमान असलेले भारतीय आताही जरी प्रयत्न करतील व कहदूधमािा आशय समजून घेतील तर 

गैरसमजुतीिी मोठी कभत नाहीशी होईल व त्यायोगे मुसलमानानंा भारताशी एकरूप होिे अचधक सुलभ जाईल. 
चशवाय जर ते ब्रह्मावर व्यक्तीचनरपेक्षपिे चवश्वास ठेविाऱ्यानंा ‘बुतपरस्त’ न समजता ‘खुदापरस्त’ समजण्यास 
चशकले, तर कहदंूच्या असंतोषािे, धार्ममक तीव्रतेिे, एक मोठे कारि दूर होईल. स्वतःिी मुक्त पसंती व दृढ धारिा 
यायोगे होिाऱ्या धमातरासं नेहमीि वाव असावयास पाचहजे. परंतु धमवकतवव्य म्हिून मानलेल्या संघचटत पे्रचषत 
कायाच्या (चमशनरी कायाच्या) द्वारा धमांतर घडवनू आिण्यापेक्षा हे वेगळे आहे. कहदंुच्या उच्चतर चविाराच्या 
गाचंभयापुढे व संपन्नतेपुढे चवनम्रतेिी भावना चनमाि व्हावयास पाचहजे. त्याऐवजी धमांतर करचविे म्हिजे केवळ 
अध्यास्त्मक अहंमन्यता होय. धमांतराबिल इस्लाम पराकोटीिा असचहष्ट्िू आहे. तरी कुरािात एका चठकािी म्हटले 
आहे : "तुम्हाला तुमिा मागव असो व मला माझा" अशी मुसलमानानंा मुसलमानेतराचं्या धमांतराबिल आज्ञा आहे. 
पि याच्या उलट झाले तर मुसलमानानंा मृत्यू दंड सांगण्यात आला आहे. चवसंगतीिे दुसरे उदाहरि युद्धासंबंधीिा 
कुरािािंा दृष्टीकोम होय. जेव्हा मुसलमान अल्प होते तेव्हा कुराि त्यानंा कधीही िढाई न करण्याबिल सांगते. परंतु 
पुढे ज्यावेळी ते बलवान झाले व अरब द्वीपकल्प ज्यावेळी अंचकत केले त्यावेळीच्या युद्धलुटीिा व स्त्री-कैद्यािंा उल्लेख 
कुरािात सापडतो. हे फचलत संरक्षिात्मक युद्धािे असिे कठीि आहे. तसेि उत्तर आचफ्रका व दचक्षि युरोपातील 
चवजय हा चनचितपिे अग्रक्रमाचधकारािा असल्यािे समजले जाऊ शकत नाही. अथात घटनांनी हे चसद्ध केले आहे की 
दृश्य चवसंगती म्हिजे एक डावपेि होता. त्याबिल कोिाही मोठ्या सेनापतीस अचभमान वाटू शकतो आचि मोठा 
सेनापती होता. त्याने स्वतः २५ यशस्वी लढायािें नेतृत्व केल्यािे इचतहासकार सागंतात. कुराि (२.२००) म्हिते : 
— 

 
कोितीही प्रकटीकरिे 
आम्ही रि करीत नाहीत 
ककवा चवसरत नाही 
परंतु आम्ही पूतवता करतो. 
काहीतरी अचधक िांगले ककवा त्यासारखेि 
तुम्हाला हे माचहत नाही का की ईश्वरािी 
सवव वस्तंूवर सत्ता आहे.  
 
धमवशास्त्रवेत्ते म्हितात की ह्या काव्यपंक्ती ज्यू धमाशी व चििन धमाशी संबंचधत आहेत. इस्लामधमव हा ज्यू व 

चििन धमव यािंी सुधारलेली आवृत्ती आहे. परंतु पूवीच्य दोन्ही धमांिा ‘साक्षात्कारी’ धमव म्हिून स्वीकार झाला आहे 
आचि जर ईश्वर मानवीबुिीच्या पचरपक्वतेबरोबर धमव सुधारिा करिार असेल तर सामाचजक चवकासबरोबर ही प्रचक्रया 
िालू राहावयास पाचहजे. तरीपि कुराि (४.५) याबाबत अगदी स्पष्ट असल्यािे चदसते. 
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ह्या चदवशी मी 
तुमिा धमव पचरपूिव केला 
तुमच्याकचरता, पूिव केला 
माझी अनुकृपा तुमच्यावर 
आचि चनवडला आहे तुमच्याकचरता 
तुमिा धमव म्हिून इस्लाम. 
 
प्रथम दशवनी असे वाटते की हा शवेटिा शदुद आहे. त्यात कोठलाही बदल ककवा सुधारिा अनुजे्ञय नाही. 

परंतु प्रास्ताचवकात नमूद केलेल्या हाचदसने आम्हास असे अश्वाचसत केले आहे की ही काव्यपंक्ती सवव काळाकचरता 
नसून ती फक्त महंमदाच्या समकालीन काळाकचरता आहे. या काळात महंमदाने इशारा चदला होता की, ‘तुम्ही अशा 
काळात आहात की जे काही आज्ञाचपत केले आहे, त्यापैकी १/१० िा जरी भंग केला गेला, तरी तुम्ही नष्ट व्हाल’ : 
परंतु या हाचदसच्या जोडीला इजाम, इजचतहाद व कयास कचरताही तरतुदी आहेत आचि पुन्हा वरील काव्यपंक्ती 
म्हिजे शवेटिा शदुद या म्हिण्यािी, पचरवतवन प्रचक्रयेशी कशी सागंड घालावी हे कोिाला समजिे शक्य होईलसे 
वाटत नाही. बुचद्धवादी मुतचजलािे असे प्रचतपादन आहे — असे असले तरी ह्या प्रचक्रया कुरािासंबंधीच्या कायद्यात 
पचरवतवन करू शकल्या व चमळतेही घेऊ शकल्या आचि जेथे शकंा आहे तेथे महंमदिी स्वतःिी चनदेशने वरिढ आहेत 
असेही एखाद्याला वाटले असले पाचहजे. परंतु मुहंमद एकबालसारख्या अचद्वतीय चवद्वानाने हाचदस व मुतचजला यानंा 
दुलवक्षनू म्हटले आहे ‘इस्लामच्या चवचधचवषयक साचहत्यात अशा प्रचतपादनाला थोडासुद्धा आधार नाही. पे्रचषताच्या 
रीतीचरवाजािाही असा पचरिाम होिे शक्य नाही....!....इजमा यािा अथव कुरािािे कायदेचवषयक चनयम लागू 
करण्याच्या अचधकारािी व्याप्ती वाढचविे ककवा मयाचदत करिे असा आहे. तो रि करण्यािा ककवा त्यावर कुरघोडीिा 
अचधकार मात्र नाही". [Quoted in Iqbal’s ‘The Reconstruction of Relegions in Islam’, S. M. Ashraf.] लेखक मुतचजलाच्या 
बाजूिा आहे. परंतु अरबी भाषेच्या गोंधळून टाकिाऱ्या शदुदाथामुळे तसेि काव्यपंक्तीच्या असंबद्ध व केव्हा-केव्हा 
तुटकपिामुळे भाष्ट्याचशवाय कोिीही कुराि समजू शकिार नाही आचि मुसलमानातील पंथा इतक्याि इस्लामवरील 
भाष्ट्याही पुष्ट्कळ प्रकारिी आहेत. 

 
वस्तुतः इस्लाममध्ये एवढे पंथ आहेत की कोिीही सहज चविारील ‘कोि मुसलमान आहे?’ प्रास्ताचवकात 

मुनीर आयोगािा उल्लेख केला आहेि. अहवालात आयोगाने चविारले आहे : 
 
इस्लाम काय आहे व मोमीन ककवा मुसलमान कोि आहे? ....आम्ही उलेमाल प्रश्न चविारले....आम्हाला 

असे अतीव खेदाने म्हिावे लागते की उलेमा ज्यािें प्राथचमक कतवव्य आपसातील मतभेद दूर करिे असावयास 
पाचहजे, त्याचं्याति कमालीिी मताचभन्नता होती....उलेमाने केलेल्या चवचवध व्याख्या लक्षात घेता, कोित्याही दोन 
धमववेत्त्यांिे या मूलभतू बाबीवर मतैक्य नाही. यापेक्षा अचधक चटपिी करण्यािी गरज नाही. प्रत्येक चवद्वान 
उलेमाप्रमािे आम्हीही आमिी व्याख्या करण्यािा प्रयत्न केला आचि ती व्याख्या त्या सवांपेक्षा चभन्न असली, तर आम्ही 
सवानुमते इस्लामच्या पचरवारातून बाजूला फेकल्या जातो. आचि आम्ही जर कोण्या एका उलेमािी व्याख्या 
स्वीकारली तर आम्ही त्या उलेमाच्या दृष्टीने मुसलमान राहतो पि इतर सवव उलेमाच्या व्याख्येप्रमािे आम्ही काफीर 
ठरतो....एकूि पचरिाम असा की चशया, सुन्नी देवबंदीस, अकली-ई-हाचदस, बे्रलवी यापैंकी कोिीही मुसलमान 
नाहीत.  

 
असे चदसते की महंमदािी उम्मा मुस्लीमािी कल्पना या उपखंडात, राजकरि व संरक्षिात्मक धोरिा म्हिून 

फक्त यशस्वी झाली आहे. 
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गुलाम सरवरच्या इंस्ग्लश भाषांतराप्रमािे प्रकरि १६, काव्यपंक्ती ६७ नशाबाजानंा नशा करण्यास अनुमती 
देते आचि नंतर मात्र या सवलतीिा संभवतः दुरुपयोग केला गेल्यामुळे त्यानंा मनाई करण्यात आली. पुन्हा स्वगािे 
मूळ सुंदर व भावचनक चित्रिही पुढे खूपि बदलले. यािा अथव फक्त असा केला जाऊ शकतो की कुरािाति (३.६) 
म्हटल्याप्रमािे पचहला संदभव शदुदशः न घेता ध्वन्याथाने सूिक घ्यावयास पाचहजे —जरी अशा Anthropomorphic 
पद्धतीिे चनवेदन तंत्र स्वीकारीत ईश्वरािी कल्पना करिे चकतीही कठीि होत असले तरी, कुरािात अशाही काही 
काव्यपंक्ती आहेत की ज्या संपूिवपिे धमवचनरपेक्ष असून महंमदाच्या काळातील अरबस्थानात असलेल्या पचरस्स्थतीवर 
आधाचरत समाज, आरोग्य इत्यादी बाबीसंबंधी चववेिन करतात. ज्याप्रमािे सामाचजक पचरस्स्थती बदलत जाते, 
त्याप्रमािे सामाचजक तरतुदीही चनचिति बदलावयास पाचहजेत. परंतु एक बाब स्पष्ट आहे. कुराि व महंमद या 
दोघाचं्यानुसार जे काही कुरािात चलचहले असेल ककवा महंमदाने साचंगतले असेल ते सववच्या सवव बंधनकारक नाही. 

 
असे चदसते की कुरािानेही अनेक प्रश्नावर केला आहे. उदाहरिाथव प्रकरि पाि, काव्यपंक्ती ३८ मध्ये 

िोरािे हात तोडावेत म्हिून सागंण्यात आले आहे. परंतु लगेिच्याि दुसऱ्या काव्यपंक्तीत त्यानंा पिाताप झाल्यावर 
क्षमा करण्यािी अनुमतीही चदली आहे. या कलमािा फायदा न घेिाऱ्या िोरािी कल्पना करिे कठीि आहे. अशा 
प्रकारच्या चवसंगतीिी उदाहरिे संपूिव कुरािात सापडतात. राष्ट्रपती व लष्ट्करी सेनापतींना कडक व चनष्ठुर बनण्यािे 
सक्त आदेश, रसूलला दयाळू व क्षमाशील बनण्यािी अनुमती देऊन, मवाळ करण्यात आल्याच्या घटनानंी कुराि 
पुरेपूर भरले आहे. अशा द्वयथी मागवदशवनामुळे पुढच्या काळातील मुसलमान आपल्या व्यचक्तगत स्वभावानुसार दयाळू 
ककवा चनष्ठुर बनले. वस्तुतः बव्हंशी प्रत्येक आकलनीय मानवी कृतीिी व पचरस्स्थतीिी वैधता चनर्मित करता यावी 
म्हिून लवचिक स्पष्टीकरिाकचरता कुरािात सातत्याने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 

 
स्त्री व बहुपचतत्व याबाबत असलेले हाचदस व काव्यपंक्ती मानवी मती गंुग कचरतात.चस्त्रयासंंबंधी कुराि स्पष्ट 

म्हिते, ‘चस्त्रयानंा आपल्या चवरोधकासंारखेि न्यायतः अचधकार आहेत." तरीपि यापूवी साचंगतल्याप्रमािे महंमदाच्या 
शवेटच्या ‘हज याते्रच्या भाषिात’ तो म्हितो की ईश्वर, लक्षात घ्या, क्षमाशील व दयाळू असलेल्या ईश्वराने पुरुषानंा 
आपल्या बायकानंा सतावण्यािा अचधकार चदला. त्याने असेही साचंगतले आहे की कायद्याने एका पुरुषािा शदुद दोन 
चस्त्रयाचं्या शदुदाबंरोबर आहे. बहुपचतत्वासंबंधी कुराि ४.३ अन्वये िार बायका करण्यािी परवानगी देते. परंतु त्याि 
काव्यपंक्तीत एक अट घातली आहे. त्या अटीप्रमािे जर पुरुष िार बायकानंा समान वागिूक देऊ शकत नसेल तर 
त्याने एकीशीि लग्न करावे. हे चवसंगत असले तरी पुरेसे िागंले आहे. परंतु कुराि, प्रकरि ४ काव्यपंक्ती १२० मध्ये 
वरील अनुज्ञा व अट रि करते व एकपस्त्नत्वािी तरफदारी करतात म्हिते : 

 
आचि हे तुमच्या सामथ्याबाहेरिे आहे 
जरी तुम्ही त्याबिल उत्सुक असाल 
तुमच्या पत्नींना समान न्यायाने वागचवण्याबिल. 
 
कुरािाच्या चशकविीतील खरे पुरोगाचमत्वािे टप्पे असलेल्या दृश्य चवसंगतीबिल असे स्पष्टीकरि देण्यात 

येते की कुरािािी रिना कालनुक्रमाने झालेली नाही, हे फार पूवीि चवद्वान भाष्ट्यकारानंी मान्य केले आहे. त्यानंी 
‘प्रचक्षतािे तत्त्व (Naskh) माडूंन असे सूचित केले की कुरािातील काही काव्यपंक्ती प्रचक्षप्त करावयास पाचहजेत आचि 
जेथे जेथे चवसंगती चदसून येईल, तेथे तेथे नंतरच्या काव्यपंक्ती वैध स्वीकारल्या पाचहजेत. हा बुद्धीवादी चसद्धातं 
कुरािािी फक्त पुनरविनाि सूिवीत नाही तर त्यांिे संपूिव पुनवालोकनही सूिचवते. 

 
तकव संगत आवश्यक कायव हाती घेिारे पुरेसे बुचद्धवादी धाडसी पुढारी मुसलमानात असते तर मुसलमान 

सध्याच्या स्स्थतीवादी पचरस्स्थतीत असतेना. आचि ही शवयता कल्पनेपलीकडिी आहे का? नाही म्हटले तरी चतसरा 
खलीफा उस्मान याने, महंमदाच्या मृत्युनंतर बारा वषांनी एक आयोग नेमून कुरािािे संकलन केले. तो काळ 
मताचभन्नता व गोंधळािा होता. त्यावेळी चनरचनराळ्या लोकापंाशी असलेल्या खजुराच्या झाडािी पाने बकरी व उंटाच्या 
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कातडीिे तुकडे, गुळगुळीत पाढंरे दगडािे तुकडे व मेंढ्याचं्या खादं्यािे हाड, अशा चवचवध वस्तूवर कुरािािे उतारे 
चलचहलेले होते. हे सवव एकत्र करून कुरािािे संकलन करण्यात आले. उस्मान हा कुचवख्यात दुबाळ होता. आचि 
त्याने या आयोगावर चवरोधकािें प्रचतचनधी नेमिे संभवनीय नाही का? म्हिून हेही शक्यतेतील नाही का की काही 
तडजोडी करण्यात येऊन कुराि मानवी दोषाचं्या भरीस पडले. कमीतकमी सागंवयािे झाले तर ज्या काही 
काव्यपंक्ती आता वैध नाहीत त्यािंा उल्लेख प्रकरि पािमध्ये करण्यात येईल. कुराि हे सलग वािावयास पाचहजे 
आचि त्यातील तुटक काव्यपंक्ती उधृ्रत करिे बरोबर नाही, असे म्हििे केवळ टाळाटाळी करिे आहे आचि त्यामुळे जे 
अवैध आहे ते काही वैध होिार नाही कारि ते असमथवनीय आहे. 

 
चनर्ममलेल्या नैचतक सामाचजक पद्धतीत, चनयमभंग करिाऱ्यांना विक बसावा म्हिून, दैवी भीती समाचवष्ट 

करण्यात आली. मानव प्रािी हा स्वभावतःि अंधश्रद्ध असल्यािे ग्रहीत धरून या पद्धतीच्या सामाचजक बाजूने नैचतक 
बाजू बदलली आचि अंधश्रद्धा, गुढता िमत्कार यािंा अंतभाव असलेल्या धार्ममकतेने धमावर विवस्व चमळचवले. 
महंमदाच्या मृत्युनंतर जे काही घडले ते अगदी हेि. महंमदाने आपल्या जीवनात त्या काळाच्या मानाने अनेक वषे पुढे 
असलेला समाज चनमाि केला. धार्ममकतेच्या बंधनात गुरफटलेले मुसलमान, सामाचजक प्रगतीिे चवनीिे संरक्षक 
बनण्यापासून मागे हटले व मग ते नुसतेि अनुयायी बनले. यासंबंधी ए. ए. के. सोझी यानंी चलचहले आहे — 

 
....राष्ट्राच्या भौचतक प्रगतीशी धमािा काही संबंध नाही. राष्ट्रािे धमवशास्त्र, कोितेही असो, राष्ट्राच्या 

उत्कषापकषािे चनयम राष्ट्रीयपद्धतीनेि कायवस्न्वत होतात.मानवाच्या भौचतक आचि अचहक उचिष्टािे मागवदशवन करिे 
हे धमािे उचिष्ट नसते....[ A. A. K. Soze ‘ Causes and Cure of our Backwardness’ Radiana, November 1972.] 
 

सोझने जे काही सूिचवले आहे ते सवव धमाने करावयास नको. परंतु धमाच्या अवगंुठनाखाली धार्ममकता मात्र 
अगदी बरोबर तेि चनचितपिे करते. म्हिून सोझने मुसलमानाचं्या मागासलेपिाच्या कारिांिे चवश्लेषि बरोबर केले 
नाही आचि पचरिामतः त्यािा इलाज हा िुकीिा आहे. बुचद्धवाद्यानंा हे पटले आहे की सामाचजक अंगापासून नैचतक 
अंग वेगळे केल्याचशवाय सुधारिा शक्य नाही. उदा. जलालुिीन रूमीिे शुष्ट्क हाडापासून ‘सत्व’ काढिे, मुनीर 
आयोगािे ‘अिेतनापासून’ ‘िेतन’ काढिे, सयदयद अमीर अलीिे ‘क्षिभगुंरा’ पासून ‘आकस्स्मक’ काढिे. परंतु 
सनातन्यािें म्हििे आहे की िांगले मुसलमान बनिे हा यावर तोडगा आहे. आचि त्याचं्या दृष्टीने िागंला मुसलमान 
होिे म्हिजे पुन्हा कुरािाला शरि जािे होय. असे कुराि जे त्याज्य आहे तो स्वीकाराई मानते आचि मुसलमनानंा 
वास्तवतेपासून दूर ठेवते. दोन्ही अचतरेकी टोकांमधील उदार स्पष्टीकरि उलेमाकडून नाकारले गेले; नाकारले जात 
आहे. या उलेमांिे अंधानुकरि मुस्लीम जनता करते कारि इमामशी एकचनष्ठ राहिे हे इस्लामधमािे मूळ तत्त्व मानले 
गेले आहे. 

 
हा पेि सोडण्यासाठी बौचद्धक पुनर्मविारािी आिखीनि गरज आहे. कारि की बऱ्याि हादीतिी अचधकृतता 

शकंास्पद असल्यािे सामान्यतः मानण्यात येते. ही वस्तुस्स्थती व आधुचनक ज्ञान, शचरयतमधील बऱ्यािशा दंतकथा, 
लोकगीते, पुरािकथा आचि अंधश्रद्धा या अवैध ठरचवते. या संदभाि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीिे इस्लाचमक 
न्यायशास्त्रावरील फैजीसारख्या अचधकारी चवद्वान व्यक्तीिे मत अचत महत्त्वािे आहे. २७ चडसेंबर १९७१ ला पुिे येथे 
महाराष्ट्र राज्य मुस्लीम मचहला पचरषदेिे उद घाटन कचरताना ते म्हिाले की शचरयत अचधचनयमाप्रमािे प्रिचलत 
असलेला मुस्स्लम व्यचक्तगत कायद्याने मुस्लीम मचहलावंर अगचित संकटे आिली आहेत. म्हिून समान नागरी 
कायद्याकचरता तो बाजूला सारला पाचहजे. ज्या ज्यावेळी मुस्लीम व्यचक्तगत कायदा सुधारण्यािी मागिी करण्यात 
आली, त्या त्यावेळी धमात हस्तक्षेप करण्यािा बागुलबुवा चनमाि करून त्याचं्या स्त्रीसमाजास सततच्या गुलामचगरीत 
ठेवण्यािा प्रयत्न केला गेला. याबिल त्यानंी मुस्लीम राजकीय व धार्ममक नेत्यानंा दोष चदला. नुकतेि त्यानंी म्हटले 
आहे— 
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मी मुस्स्लम व्यचक्तगत कायद्यावर एक पत्रक चलचहले आहे. त्यामध्ये मी प्रचतपादन केले आहे की मुस्लीम 
व्यचक्तगत कायदा हा शचरयत म्हिून मानला जाऊ शकत नाही कारि की इस्लाम हा राजधमव नाही; न्यायाधीश 
मुसलमान नाहीत आचि शचरयत लागू करण्याकचरता खचलफाही नाही. भारतीय न्यायशास्त्र हे इस्लाचमक कायदा व 
त्यािे तत्त्वज्ञान यास भारतीय कायद्यािा प्रमुख्याने आधार असण्यािे मानीत नाही. भारत हे धमवचनरपेक्ष राष्ट्र आहे जेथे 
सवव प्रकारिे धमव, पंथ समान असल्यािे घोचषत करण्यात आले आहे. आचि कोित्याही कायदापद्धतीला ककवा धमाला 
दुसऱ्यावर अग्रक्रम देण्यात येत नाही. म्हिून जर कोिता कायदा अन्यायदयी चदसून आला, तर आपल्या न्याय व 
समन्याय याबिलच्या प्रिचलत कल्पनेशी सुसंवाचदत राखता यावे म्हिून कायदा करून तो बदलू शकतो. उदाहरिाथव 
साक्षी पुराव्यािा इस्लामी कायदा ककवा इस्लामी फौजदारी कायदा संपूिवपिे नष्ट करण्यात आला आहे. आचि त्या 
चवषयावंर आता आमच्याकडे नवीन कायदे प्रिचलत आहेत. अगदी उघडपिे कुरािात असलेले कायदे मी माझ्या 
पत्रकात उद धृत केले आहेत. परंतु भारतातील मुसलमान कायद्यािे ते भाग नाहीत. म्हिून नैसर्मगक न्यायाच्या ह्याचं्या 
कल्पनेशी जुळिारे पचरवतवन, त्याचं्या काही कायद्यात करण्यािी आग्रहािी चवनंती मुसलमानानंी सरकारला करिे 
अगदी शक्य आहे. 
 

भारतातील मुस्लीम कायदा हा जर पचवत्र शरीयतिा भाग नसेल तर मग तो काय आहे? धोरि म्हिून 
चब्रचटश सरकारने मुसलमानाचं्या पचवत्र कायद्यािा काही भाग मुसलमानाकंचरता लागू केला. यापेक्षा त्यास अचधक 
काही महत्त्व नाही. आचि सध्या भारतीय संचवधानातंगवत तेि कायदे लागू असिे िालू आहे. [See Secularist January-
February, 1972 and Patriot, 28th December 1972.] 
 

फैजी हा पुरेसा धाडसी असलेला पचहला मुसलमान आहे. ज्याने हे प्रचतपादन केले की भारतातील मुस्लीम 
कायदा शरीयतवर आधारलेला नसून तो चब्रटीशानंी राजकीय कारिासाठी लागू केलेला आहे. धमवशास्त्रािा आधार 
घेऊन जे मुस्लीम कायद्यात पचरवतवन करण्यास चवरोध करतात तेही वरील बाबीतील भावाथव लक्षात घेतल्याचशवाय 
राहिार नाहीत अशी आशा करिाऱ्या मुस्लीम भारतीयानंा त्यािे पत्रक वाििे सक्तीिे केले पाचहजे. आचि जर 
मुसलमानाचं्या जीवनात शरीयत पार पाडीत असलेली भचूमका जािून घेतली तर त्याच्या प्रचतपादनातील क्रातंीकारी 
व उत्क्रातंीकारी स्वरूप लक्षात येऊ शकते. वस्तुस्स्थती अशी आहे की शरीयतने जन्मापासून ते मृत्युपयंत त्याचं्या 
आिारचविारािे चनयंत्रि करिे अपेचक्षत आहे आचि त्याचं्या एकूि भचूमकेिे िांगले विवन एि. रहमान यानंी 
खालीलप्रमािे केले आहे : — 

 
इस्लामने लादलेल्या नीचतचनयमाचं्या पचरिामी मुसलमानाला स्वतःच्या जीवनािे तासातासाला चनयमन 

करिे जरुरी आहे. स्वगावरील त्यािा हक्क मान्य करीत असताना तो हक्क गंुतागंुतीच्या चनयमािें पालन करण्यावर 
अवलंबून ठेवण्यात आला आहे. या चनयमामुळे त्यािे जीवन नमाज, उपास (रोझा), यात्रा (हज), धार्ममक 
उचिष्टाकचरता जबरदस्तीने केलेली कर वसुली या भोवतीि चफरत असते. जुगार, मद्यपान व लैं चगक स्वातंत्र्य 
यापासून अचलप्त राहण्याबिल कडक आदेश आहेत. स्वतःच्या नातेवाईकािंीि फक्त त्याच्यावर जबाबदारी नसून 
त्याच्या जमातीिीही त्याच्यावर जबाबदारी आहे. यािे बक्षीस म्हिून आपि चनवडकपैकी एक आहोत असे स्वतःला 
समजण्यािी त्यास मुभा आहे. मृत्युनंतरच्या फक्त स्वगािीि या जीवनात तो वाट पहात नसून हे जगही त्यास 
सत्तेकचरता व शोषिाकचरता चदले आहे. अशा प्रकारे वाढचवलेल्या व पे्रत्साचहत केलेल्या प्रवृत्तीमुळे मुसलमान स्वतःच्या 
अवतीभोवती होिारे परंपरेने त्याच्यात मुरलेल्या इस्लामनच्या नीचतचनयमाशी सुसंमत नसिारे पचरवतवन चतरस्करिीय 
समजतो. [H. Rahman, ‘Muslim Education in 19th Century Bengal’ Quest, May-June.] 
 

फैजी आचि चवसाव्या शतकातील काही मुतचजला यानंा चमळतेजुळते न घेता येिाऱ्या गोष्टीशी चमळतेजुळते 
घेण्यािी खरोखरि अत्यंत जरूरी आहे. याबिल ते समजावून सागंताना म्हितात की जे काही नऊ वषांच्या मुलानंा 
चशकचवण्यात येते ते एकोिीस वषांच्या तरुिानंा ककवा वय, समज व अनुभव यानंी हळूहळू वाढत जािाऱ्या पचरपक्व 
मािसानंा जे काही चशकचवण्यात येते, यापेक्षा चभन्न आहे.The State of the Individual Conscince in Islam या 
आपल्या पुस्तकात जाचमया चमलीया इस्लाचमयािे कुलगुरु प्राध्यापक मुजीब यानंीही या अशा नवीन चविारात मोलािी 
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भर घातली आहे. परंतु सद सचद्ववेकबुद्धीही दुरूस्तीक्षम असावयास पाचहजे. आचि दुरुस्ती म्हिजे सुधारिा. तथाचप, 
मुचजब आपला काही सुधारक बनण्यािा हेतू असल्यािे नाकारतो आचि त्यामुळे त्याच्या लेखातील पुष्ट्कळसा प्रभाव 
कमी होतो. असे असले तरी सवव मुसलमानानंी ते वािवयास पाचहजे. ‘रूढीिी पूजा ही मूतीपुजा आहे. जी रूढीपासून 
मुक्त करते ती खरी पूजा आहे’. या शखे आईन अल् कुदत अलअहमदानी या सुफी संताच्या विनाने सुरू करून तो 
पुढे म्हितो, — 

 
....धार्ममकचनष्ठा व वतवन बरोबर ककवा िूक सामाचजक मताने व प्रस्थाचपत चविाराच्या रूढीने ठरचवण्यात 

येते. कुराि आचि रूढीिे स्पष्टीकरि करिाऱ्या एखाद्या स्वीकृत पद्धतीला धरूनि एखाद्या व्यचक्तगत मुसलमानाच्या 
मनाला समाधान मानावे लागेल. 

 
कुरािात अशा कोित्याही चवचशष्ट पद्धतीला चिटकून राहण्यािे सागंण्यात आले नाही. कुराि श्रद्धावान 

समाज व श्रद्धावान व्यक्ती दोघांनाही मानते व समाज त्यािप्रमािे व्यक्ती िुकण्यािी शक्यता दृष्टीआड करीत नाही. ‘हे 
चनष्ठावानानंो, तुमच्या ककवा तुमच्या पालकाच्या व नातलगाच्या चवरुद्ध असला ककवा तो श्रीमंत ककवा गरीब याच्याशी 
संबंचधत असला तरी तुम्ही न्याय चमळचविारे व्हा. ईश्वरािे साक्षीदार व्हा. कारि दोघापेंक्षाही ईश्वर तुमच्या जवळ आहे. 
सत्याला बाजूला सारण्याकचरता पचरवतवनाच्या मागे जाऊ नका. (४.१३४) 

 
नंतर मुजीब कुरािाच्या चिरंतर वैधतेला धैयाने आव्हान देतो. 
 
चवचशष्ट ऐचतहाचसक पचरस्स्थतीत कुरािाने पुरस्कृत केलेली काही धोरिे ककवा मागवदशवनातून काढलेले काही 

चनष्ट्कषव कालबाह्य झाले आहेत....अशा पचरस्स्थतीत आम्हाला मागवदशवन करण्याकचरता एखादा धमवशास्त्रवेत्ता शोधिार 
आहोत का आचि अशी अचधकारी व्यक्ती चमळेपयंत हातावर हात ठेवनू वाट पहािार आहोत काय? ककवा आम्ही 
आमच्या सद सचद्ववेकबुद्धीप्रमािे वागिार आहोत आचि आम्ही फक्त आमच्याकचरताि नाही तर ज्या मुस्लीम व 
मुस्लीमेत्तर राजकीय समाजात आम्ही आहोत त्या समाजाकचरताही आम्ही न्याय चमळचविारे ईश्वरािे साक्षीदार 
बनण्यािेि सतत स्मरि ठेविार आहोत काय? 

 
इस्लामच्या व्यवहायवतेिा ककवा अव्यवहायवतेिा प्रश्न मात्र चशल्लक राहतो. तो मुसमानाचं्या बहुसंख्याकं ककवा 

अल्पसंख्याक असण्यावर अवलंबून आहे. नैचतक, सामाचजक पद्धतीिे एकूि समुचित स्वरूप म्हिजे इस्लाम. हा 
इस्लाम धमव मुसलमानानंी मुसलमानाकंचरता वाढचवला. आचि जी पचरस्स्थती भारतात आहे, त्या पचरस्स्थतीिी कल्पना 
महंमद, खचलफा ककवा पचिम आचशयातील मुस्स्लम देशातील न्यायधमवशास्त्रवेत्ते यानंा कधी आली नाही. पचरिामतः 
महंमदाला ज्यू व चखस्ती अल्पसंख्य लोकाशंी व्यवहार करावा लागल्यामुळे जचझयाव्यचतचरक्त इतर सवलती चदल्या. 
मुस्लीमेतराचं्या देशातील रीचतचरवाज व कायदा याचं्याशी सुसंगतपिे अल्पसंख्याकं मुसलमानानंी कसे वागावे 
याबिल कोठे व कोिी काहीि मागवदशवन केले नाही. म्हिून भारतातील पचरस्स्थतीनुरुप आवश्यक त्या सुधारिाद्वार 
भारतातील इस्लाम धमािी पुनरविना करावयास पाचहजे. ही स्वयंचसद्ध असलेली गोष्ट लक्षात घेऊन हे कायव 
मुसलमानानंी सेवतःि अंगावर घ्यावयास पाचहजे. 

 
जोपयंत सववसाधरि धमािा संबंध आहे, जोपयंत जर कोिी आज मुस्स्लम जगाकडे बचघतले तर असे चदसून 

येते की मुस्लीम म्हिजे ‘ईश्वर िरिी शरिागत’ असे असेल तर मग त्याचं्यापैकी बहुसंख्येने सुटका करून घेतलेले 
कैदी असतील. परंतु जर मुसलमान म्हिजे उमा मुस्लीमाच्या अंकीत असिारे तर अगदी नगण्य अल्पसंख्याकंानंाि 
फक्त दरवाजे उघडे असिाऱ्या बंचदखान्यातीन मागव सापडला आहे. ह्या चवसंगतीिे कारि ढोंगीपिा. पि हा 
शदुदप्रयोग जर फार कडक वाटत असेल तर मग या चवसंगतीिा सखोल सामाचजक अभ्यास होण्यािी गरज आहे. असे 
असण्यािे कारि कदाचित मुसलमानानंा आपल्या आदशानुसार देश नसल्यामुळे त्या बदल्यात त्यािंी जातीय भावना 
प्रमािाबाहेर तीव्र आहे. हा स्वभावधमव मुस्लीमेतर देशानंी त्यांना एकरूप होण्यास प्रभावी अडथळा चनमाि करतो व 



 
 अनुक्रमणिका 

धार्ममक आिरि करिाऱ्या मुसलमानानंा आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय ककवा मानवतावादी बनण्यापासून रोखतो. मुस्लीम 
इस्लाम भपकेबाज राष्ट्रीय जातीयवादी असतो व मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या देशाति त्याला मोकळपिा वाटतो. [ 
ही भावना इतकी खोल व मजबूत आहे की साम्यवादसुद्धा ती नाहीशी करू शकला नाही. सोचवएत शासनाने भारत-पाक शातंता पचरषद ताश्कंदला 
का घेतली हे सववसाधारि समजिे कठीि आहे. रचशयामधील हे शहर मोठ्याप्रमािात मुस्लीम बहुसखं्य असलेले आहे. या शहरातंील नागचरकानंी 
शासकीय धमाचवरोधी धोरि कधीि मान्य केले नाही. त्यास तोड म्हिनू शजेारील मुस्लीम राष्ट्राबिलच्या काळजीिे आपल्या मुस्लीम 
नागचरकासंमोर प्रदशवन करण्यािी सोचवएत सरकारिी इच्छा होती. या पचरषदेने सोस्व्हएत युचनयनिी दुसऱ्या मुस्स्लम देशात कुठलीही हानी झाली 
नाही ही एक दुयदयम चहतािी बाब आहे.] 
 
 

* 
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३ 
 

अन्योन्य णक्रया 
 

‘द णडस्कव्हरी ऑि इांणडया’ या आपल्या पुस्तकात पंचडत जवाहरलाल नेहरंुनी चलचहले आहे: 
 
आपल्या सासंकृचतक परंपरेस आपि भारतीय वा कहदी वा कहदुस्थानी असे कोितेही नाव चदले, तरी 

आपिास भतूकाळवरून असे चदसते की, प्रामुख्याने भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून आलेली समन्वयािी तीव्र 
इच्छा हे भारतीय संस्कृतीिे व वंचशकवाढीिे सुद्धा प्रमुख स्वरूप होते. परकीय घटकांिे प्रत्येक आक्रमि हे ह्या 
संस्कृतीस आव्हान होते व चतने त्यास जे यशस्वीचरत्या तोंड चदले ते नवीन समन्वयाने व सामावनू घेिाऱ्या नवीन 
प्रचक्रयेने. पुनरुज्जीवनािी तीही एक प्रचक्रया होती आचि तीतून संस्कृतीिी नवीन फुले उमलली; तथाचप, पाश्ववभमूी व 
मूळ आधार पुष्ट्कळसा तोि राचहला. सी.ई.एम. जोडने यासंबंधी चलचहले आहे. "कारि काहीही असेल, तरी ही 
वस्तुस्स्थती आहे की, चविार व लोक या दोन्हींच्या पुष्ट्कळशा चवचभन्न घटकातं समन्वय घडवनू आिण्यािे, चवचवधतेतून 
एकता चनमाि करण्यािे भारतािे सामथ्यव व तयारी ही मनुष्ट्याजातीला भारतािी चवशषे देिगी आहे." 

 
मौलाना अबुल कलाम आझाद यानंी समावेशनावर भर देताना जे चलचहले आहे ते अचधक पटते : 
 
पुष्ट्कळसे मानवी वंश, संस्कृती आचि धमव यांिा ओघ आपल्याकडे यावा, या अचतथ्यशील भूमीत त्यानंी स्थान 

चमळवावे व पुष्ट्कळशा पचथक समूहांना येथे चवश्रातंी चमळचवता यावी हे भारतािे ऐचतहाचसक भाग्य होते. इचतहासािी 
सुरुवात होण्यापूवीसुद्धा अशा प्रकारच्या पचथक समूहाने भारतात स्थलातंर केले आचि मग नवीन येिाऱ्याचं्या 
झुंडींच्या झुंडी आल्या. या चवशाल आचि सुपीक भमूीने सवांिे स्वागत केले आचि त्यानंा आपल्या ह्रदयाशी धरले. 
आपल्या पूवी येिाऱ्या लोकाचं्या पावलावर पाऊल टाकून येिाऱ्या या शवेटच्या पचथक समूहांपैकी एक पचथक समूह 
इस्लाम धमाच्या अनुयायांिा होता. हा समूह येथे आला व सुस्स्थर झाला. दोन चवचभन्न वंशाचं्या सासं्कृचतक प्रवाहांिे 
त्यायोगे चमलन झाले. गंगा व यमुनेप्रमािे त्यांच्या प्रवाहािा मागव काही काळ चभन्न राचहले; परंतु चनसगाच्या 
अपचरवतवनीय चनयमाने त्यानंा एित्र आिले व त्यािंा एकत्र ‘संगम’ केला. 

 
हा चमलाफ इचतहासातील एक संस्मरिीय घटना होती. तेव्हापासून दैवाने आपल्या छुप्या मागाने जुन्या 

भारताऐवजी नवीन भारतास आकार देण्यास सुरुवात केली. आम्ही आमच्याबरोबर सासं्कृचतक खचजने आिले तर 
भारतही आपल्या अमूल्य वारसाच्या श्रीमंतीने संपन्न होतो. आम्ही आपले धन त्यास चदले आचि त्यानेही 
आमच्याकचरता स्वतःच्या खचजन्यािें दरवाजे उघडे केले. ज्यािंी भारताला अत्यंत गरज होती, अशा लोकशाही व 
मानवी समानतेच्या संदेशािी इस्लामच्या खचजन्यािी अमूल्य देिगी आम्ही भारताला चदली. 

 
भारताच्या भमूीवर कहदू धमाइतकाि इस्लाम धमािा आता मोठा अचधकार आहे. कहदू धमव हा जसा चकत्येक 

हजार वषांपासून येथील लेकांिा धमव राचहला आहे, तसाि इस्लाम हाही एक हजार वषांपासून त्यािंा धमव राचहला 
आहे. ज्याप्रमािे एखादा कहदू अचभमानाने आपि भारतीय असल्यािे सागंू शकतो व कहदू धमव अनुसरू शकतो त्याप्रमािे 
मुसलमानही चततक्याि अचभमानाने आपि भारतीय असल्यािे सागंू शकतो व इस्लाम धमव अनुसरू शकतो. 

 
परंतु, दुदैवाने मुसलमानांच्या संबंधात ह्या दोघाही गाढ्या चविारवंतािें चविार शखेमहंमदी व िूक वाटतात. 

आठव्या शतकापासून सोळाव्या शतकापयंत जे काही परकीय लोक भारतात आले, त्यात अरब, तुकव , अफगाि व 
पारशी लोक होते आचि सामावून घेण्यािी जी काही कहदू बुचद्धमत्ता होती, ती त्याचं्या बाबतीत यशस्वी झाली नाही; 
ककवा आझादाचं्या "चनसगाच्या अपचरवतवनीय कायद्यासही" या बाबतीत यश लाभले नाही. १८५७ सालात 
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मोगलवंशाने पतन झाले आचि तेव्हापासून कहदू-मुसलमानातील जी राजकीय स्पधा होती,चतिी पचरिती १९४७ साली 
पाचकस्तान चनर्ममतीत झाली. कहदू-मुसलमानात समन्वय झाला नसल्यािा हा पुरेसा पुरावा आहे. ग्रीक, चसचथयन, 
पाथीयन व हूि लोकाचं्या बाबतीत कहदू धमास यश चमळाले असताना मुसलमानाचं्या बाबतीत त्यास अपयश का 
आले? मुसलमान हे ‘भारतातील’ आहेत पि ‘भारतािे’ का नाहीत? 

 
यािे अत्यंत स्पषट कारि अथात हे आहे की, कहदूधमात सामाचजक अथाने समन्वयािी जेवढी शक्ती हेती, 

तेवढी समन्वयािी जबरदस्त शक्ती कुराि व महंमद यानंी व्यवस्स्थत स्वरूप चदलेल्या इस्लामधमात धार्ममक अथाने 
होती; आचि ज्या कृतीने समन्वयाच्या शक्ती जवळ येतात, त्या त्याि कृतीने परस्परापंासून दूर जातात. चशवाय, रूढ 
धमाला चवरोध करिाऱ्या, अजे्ञयवादी, सामाचजक-धार्ममक दृष्ट्या अचलप्त असिाऱ्याव्यचतचरक्त कहदूधमाने घडचवलेले 
तेि कहदू व इस्लामधमाने घडचवलेले तेि मुसलमान असतात. आचि "गाठ न पडे कधी या द्वयींिी". कहदूधमव हा 
गूढतावादी, तर इस्लाम हा पे्रचषतवादी धमव आहे. या देन्हींिी चवचभन्न लक्षिे डॉ. राधाकृष्ट्िन यानंी साराशंाने 
खालीलप्रमािे साचंगतली आहेत : 

 
"गूढतावाद हा चनस्ष्ट्क्रय, अत्यंत शातं, चनवृत्तीवादी व चविारशील असतो. पे्रचषतािा धमव हा कायवक्षम, आव्हान 

देिारा, अपेक्षक व नैचतक असतो." ए. ए. ए. फैजींच्या पुढील चनदेशनात कठोर वास्तवता चदसते. "वर वर जरी 
ऐक्य चदसत असले तरी धमव, नीती, भाषा, जेविखाि, पोषाख, प्रवृत्ती, चविारपद्धती यात तसेि रोजच्या सामाचजक 
नमस्कार िमत्कारात देखील जी चभन्नता चदसते चतच्याकडे डोकेझाक होऊ नये." ते आिखी पुढे म्हितात, "वारंवार 
जुने गं्रथ उद धृत करिे, वंश म्हिून भारतीयाचं्या सचहष्ट्िुतेच्या आचि सासं्कृचतक ऐक्याच्या सारख्या घोषिा देिे 
म्हिजे स्वतःस चनव्वळ फसचविे आहे व हे राष्ट्रीय पातळीवर सोडून द्यावयास पाचहजे". 

 
हे समजून घेतले पाचहजे की, मुसलमान हा राष्ट्रातीत समाज आहे, तर कहदू ही उपराष्ट्रीय जात आहे. 

मुसलमानाचं्या दृष्टीने शजेारिा कहदू हा सह-नागचरक आहे, पि अल्जेचरयातील, इंडोनेचशयातील आचि 
पाचकस्तानातील मुसलमान हे त्यािें बाधंव आहेत. कहदू शजेारच्या मुसलमानाला आपला सह-नागचरक मानतात, पि 
भारतात दुसऱ्या चठकािी असलेल्या आपल्या जातभाईला ते आपला बंधूसमजतात. मानचसक दृष्ट्या इस्लामिे 
अचधकें द्र भारताबाहेर मक्का येथे आहे, तर कहदूधमािे अचधकें द्र भारताति बनारसला आहे. 

 
सैंद्वाचंतक दृष्ट्या प्रत्येक समाजाने आपली अचधरिना आधुचनक संजे्ञत विवन करावयािी तर एकाि वेळेस 

आपल्या समाजाकचरता समावेशक तर दुसऱ्या समाजाच्या दृष्टीने वजवक अशी घडचवली. जरी दोन्ही समाज सामाचजक 
दृष्ट्या शकेडो वषे जवळ जवळ राचहले, तरी ते लोहमागाच्या एकमेकानंा कधी न चमळिाऱ्या रूळासंारखे राचहले . 
दुकानदार, व्यापारी, धंदेवाईक लोक इत्यादी बहुसंख्य कहदू हेते तर जमीनदार, लष्ट्करी अचधकारी, सामान्य सरकारी 
नोकरी इत्यादी बहुसंख्य मुसलमान होते. त्यामुळे आर्मथक दृष्ट्यासुद्धा हे दोन समाज समकें द्रक असण्यापेक्षा परस्पर 
पूरक अचधक होते. अलीकडच्या काळापयंत बहुतेक न िुकता शकै्षचिक दृष्ट्या मुसलमान मुलगा मचशदीने सुरू 
केलेल्या मदरसामध्ये जाई तर कहदू मुलगा एकतर सरकारी शाळेत ककवा मंचदराने सुरू केलेल्या पाठशाळेत जात 
असे. मुलींच्याकचरता शाळा नव्हत्या. 

 
तथाकचथत एक झालेले कहदू, मुसलमान व चशख चवभाजनाच्या दंग्यात ज्या चनदवय क्रौयाने परस्परावंर तुटून 

पडले, ते पाचहल्यानंतर नेहरु व आझाद यानंा आपि वापरलेल्या शदुदाबंिल काय बरे वाटले असेल? शकेडों 
वषांपासून जवळ जवळ राहिाऱ्या ‘शेजाऱ्या शेजाऱ्यावर पे्रम करा’ हा मानवतावादी चविार कहदू व मुसलमानानंा चकती 
अपचरचित होता, हे यापेक्षा दुसऱ्या कशानेही अचधक स्पष्ट होऊ शकले नसते. परंतु दुदैव हे की, अशा प्रकारच्या धडा 
अद्यापही चशकला गेला नाही व शजेारी आजही एकमेकावंर तुटून पडतात. स्वातंत्र्यानंतर छोया-मोठ्या जातीय 
घटना हजारेंनी घडून आल्या आहेत. 
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ऐचतहाचसक दृष्ट्या महंमदाच्या पूवी व कदाचित त्याच्या मृत्यूनंतरही अरब व्यापारी भारताच्या पचिम 
चकनाऱ्यावर येत असत. असे असले तरी सुमारे इसवी सन ७१० च्या सुमारास ज्यावेळी महंमद कासीमने भारतावर 
िढाई केली आचि दोआबापासून ते मुलतानपयंत संपूिव कसध खोरे कजकले, त्यावेळी खऱ्या अथाने इस्लामधमव भारतात 
आला. त्या वेळेपयंत अरबाचं्या डोक्यातून महंमदािी चशकवि नाहीशी झाली नव्हती ककवा स्वतःच्या वतविुकीच्या 
पुष्ट्यथव हाताखालच्या उलेमाकडून काल्पचनक हादीस आजे्ञवरून तयार करवनू घेिाऱ्या भ्रष्ट राजाकंडून त्या 
चशकविीिा चवपयास झाला होता.त्यामुळे काचसमने इस्लाममधील जे उत्तम होते त्यािे प्रचतचनचधत्व केले. ह्याि 
काळात भारतीय इचतहासात बौद्धािें सचहष्ट्िु युग संपचवले गेले होते व ब्राह्मिानंी त्याबिल जी प्रचतचक्रया दशवचवली, 
तीमुळे त्यानंा एक प्रबळ जात म्हिून यश चमळाले होते. म्हिून एकीकडे स्थाचनक बौद्धानंी व खालच्या जातीच्या 
कहदंूच्या एका मोठ्या गटाने कासीमिे स्वागत करावे व त्याच्या चवजयात सहायदयही करावे,तर दुसऱ्या बाजूला 
स्वाचभमानी ब्राह्मिानंी त्यािा अत्यंत संताप यावा यात आियव नाही. "काफीर" ही संज्ञा कहदंुना लागू करण्याकचरता 
नव्हती. यािा संदभव प्रकरि दोनमध्ये आला आहे आचि पुरावाि पाचहजे असेल तर तो कासीमने पाठचवलेल्या एका 
हुकुमािे आघाडीवरून जे उत्तर आले त्यात सापडतो : 
 

[रोचमला थापर ‘A History of India’ पान २७८ वर उद धृत केलेले.]...माझा चप्रय पुतण्या महंमद चबन कासीम यािे पत्र 
चमळाले व हकीकत समजली. बौद्ध मंचदराच्या दुरुस्तीकचरता व आपला धमव अनुसरण्याकचरता अनुमती चमळावी 
म्हिून ब्राह्मिाबादच्या रचहवाशानंी अजव चदल्यािे चदसते.ते शरि आले आहेत व खचलफाला कर देण्यािेही त्यानंी 
कबूल केले आहे. तेव्हा त्याचं्याकडून यापेक्षा अचधकािी अपेक्षा करिे योग्य नाही. त्यानंा आमिे संरक्षि देण्यात आले 
आहे. म्हिून आम्ही त्याचं्या प्रािावर ककवा मालमत्तेवर कोित्याही प्रकारे हात टाकू शकत नाही. त्याचं्या देवतांिी 
पूजा करण्यािी त्यानंी परवानगी देण्यात येते. स्वतःच्या धमािे पालन करण्यास कोिाला मनाई करू नये ककवा रोखू 
नये. त्याचं्या स्वतःच्या घरात ते स्वतःच्या मजीप्रमािे हवे तसे राहू शकतात...."  
 

कहदंुना चझचमस म्हिून वागचवण्यात येिार होते, याबिल वरील पत्राने काही संशय जरी राहत नसला, तरी ते 
हे सुिचवते की, काचसमिा हेतू चवजयािा होता; धमांतरािा नव्हता. परंतु आियव आहे ते हे की, आरंभीिे अरब 
पराचजत लोकाचं्या चहतािे व कल्यािािे संरक्षि करण्याकचरता पराकाष्टेच्या टोकास गेले हेते. काचसमिा जन्म उच्च 
कुळात झाला होता. त्यामुळे तो अठराव्य वषी सेनापती झाला. सेनापतीपदही त्याने अत्यंत हुशारीने साभंाळले असे 
अलतानासुद्धा आक्रमिािा प्रचतकार करताना मारला गेलेला कसधिा कहदू राजा दहीर याच्या बायकोशी व मुलीशी तो 
असभ्यपिे वागला, या संशयावरून—जो पुढे चबनबुडािा ठरला— त्यास परत बोलण्यात आले व चजवंतपिी बैलाच्या 
कातडीत त्यास चशवण्यात आले. 

 
आरंभीच्या अरबातंील चवज्ञानवादी, िौकस प्रवृत्ती व इस्लामिा आव आििाऱ्या नंतरच्या लुटारंूिी 

अज्ञानचप्रयता, मोगलािंी अवनती तसेि समकालीन मुस्लीम भारतीयािंी मानचसक कुपमंडुकता यातील वैधम्यवही 
आियवजनक आहे. हे वैधम्यव कहदंुच्या मुकाबल्यातही तीव्र होते. त्याबिल नेहरंुनी ‘द चडस्कव्हरी ऑफ इंचडया’ मध्ये 
तीव्र शदुदात दुःख व्यक्त केले आहे : 

 
‘या काळात अरबािें भारताशी अनेक प्रकारिे संबंध होते व अरब लोक भारतीय गचितशास्त्र, खगोलशास्त्र व 

वैद्यकशास्त्र बऱ्याि प्रमािात चशकले आचि तरीही असे चदसून येईल की, ह्या सवव संबंधािंा पुढाकार प्रामुख्याने 
अरबािंा होता. जरी अरब भारताकडून पुष्ट्कळ चशकले असले, तरी भारतीय लोक अरबाकंडून ह्या वेळेपयंत फारसे 
चशकले नाहीत. स्वतःच्या अहंपिात गुरफटून व शक्यतो स्वतःच्या घरयात स्वतःला ठेवीत ते अलग राचहले, ही 
अत्यंत दुदैवी गोष्ट होती. कारि की बगदादिा बौचद्धक क्षोभ व अरबािंी प्रबोधन िळवळ यानंी भारतीय मन ढवळले 
असते आचि तेही अशा वेळी की ज्या वेळी त्यािी चनमाि क्षमता कमी होऊ लागली होती. त्या बौचद्धक चजज्ञासू भावनेत 
जुन्या काळातील भारतीयानंा वैिाचरक साम्य सापडले असते.’ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

आरंभीच्या अरबािंी सासं्कृचतक उदारता सांस्कृचतक दुराग्रहाला बळी पडली, ही एक मोठी शोकाचंतका 
आहे. हा सासं्कृचतक दुराग्रह आजही मुसलमानानंा आपल्या गुलामचगरीत ठेवतो. 

 
सत्ता भ्रष्ट करते, यापेक्षा अचधक सत्य शदुद चलचहले गेलेले नाहीत; आचि सत्तेने भ्रष्ट केलेि, कारि की, 

"एका हातात तलवार व दुसऱ्या हातात कुराि" घेऊन ‘मुस्लीम’ सैन्याने यूरोप खंडाच्या भागात धुमाकूळ 
घातल्याच्या उल्लेखानंी इचतहास पचरपूिव आहे. ज्यानंी चजतानंा धमांतर ककवा मृत्यू यात चनवड करावयास साचंगतले ते 
सेनापती चनचिति फाचजल उत्साही होते. काचफर व धमवभ्रष्ट मुसलमान याचं्याकचरता चनचितपिे मृत्यू सागंण्यात 
आला. पि ‘गं्रथािे लोक’ व ‘चझचमस’ याचं्याकचरता शरिागंती व जणझया सागंण्यात आला. तथाचप, धमवशास्त्राच्या 
अशा िागंल्या मुद्याशी काही नेत्यािंा अपवाद सोडला तर सववसाधारि चवजयी अरब लोक पचरचित असतीलि असे 
समजिे हे त्याचं्याकडून अचधक अपेक्षा करण्यासारखे आहे. अरबस्तानातून बाहेर पडण्यास नवोचदत राष्ट्रािा 
अत्यंचतक उग्र राष्ट्राचभमान चजतका कारिीभतू झाला, चततका धार्ममक उत्साह झाला नाही, असे चदसून येईल. जो 
चनव्वळ साम्राज्यवाद होता त्यास अचखल मुसलमानवादाच्या मतप्रिालीिा आधार देण्याकचरता अरबानंी 
साम्राज्यवाद्याचं्या मुत्सिेचगरीने उम्मा मुस्स्लमा संकल्पनेिा वापर करिेही शक्य होते. चशवाय कर देिाऱ्यािंी देवालये 
वािली. तसेि संपन्न सोमनाथ मंचदराच्या हल्ल्यावरून चदसते की, मूर्मतभजंकता ही लूट करण्यासाठी नसून दुसऱ्यानंा 
कर देण्यास भाग पाडिारी व कर न देिाऱ्या चशक्षा करिारी ती एक पद्धती असावी. असे जर कोिी सुिचवले, तर 
त्यास धमवभ्रष्ट मुसलमान म्हिून संबोचधले जाईल का? 

 
परंतु, महंमदाने आपल्या आयुष्ट्याच्या उत्तराधात दाखचवलेल्या सचहष्ट्िुतेच्या वृत्तीने काचसम व त्यािे वचरष्ठ 

आिखीनि प्रभावीत झाले पाचहजेत. ही वृत्ती अरबातूंन व अरबेतरातूंन सारखीि नष्ट झाली व नंतरिे भारतावरील 
"मुस्स्लम" आक्रमक अगदी चनराळे वागले. खचलफा सम्राट झाले होते. साम्राज्यशक्तीच्या ऱ्हासाबरोबर व 
ऐषारामाबरोबर फाटाफूट व भ्रष्टता वाढली आचि शवेटी मंगोल लोकाचं्या बगदादच्या चवजयाने व खचलफाच्या खुनाने 
अरब इस्लामिे विवस्व संपुष्टात आिले. तो काळ लक्षात घेऊन आरंभीच्या अरबानंी आपल्या वैचशष्ट्यपूिव अचभजात 
साम्राज्यवादािे अचखल मुसलमानवाद म्हिून समथवन केले, तर नवोचदत तुकासारखे वंश ज्यानंी मुसलमान धमव 
स्वीकारून नंतर आपल्या लष्ट्करी िढायास धार्ममक संमतीिे चशक्कामोतवब असावे ह्यासाठी दचक्षि अमेचरकेतील स्पॅचनश 
चवजयीवीरापं्रमािे धमाच्या आवरिाखाली काम करण्यासाठी इस्लामधमव आपल्या अनुरूप बदलला. त्यामुले 
मुसलमानाचं्या नावाला कायमिा काचळमा लागला; कहदंुच्या भावचनष्ठेवर खोल जखमा झाल्या, त्या अद्यापही चमळून 
आल्या नाहीत. या जखमा मुसलमानावंर उलटल्या व त्यानंी कहदंुिी अंगिी सामाचजक चवभक्तता वाढचवली. त्यािा 
उल्लेख पुढे करण्यात येईल. 

 
प्रचसद्ध इचतहासकार आर. सी. मुजुमदार याचं्या म्हिण्यानुसार महंमद चबन तगलख हा त्यािी जी कीती 

झाली त्यापेक्षा वेगळा होता. सामान्य सुधारिाचवरोधी अचनयंचत्रत सत्ताधाऱ्यातं जो प्रकार असतो, त्याला तो अपवाद 
होता. अथात हा काळ अचनयंचत्रत सत्ताधाऱ्यातं जे प्रकार असतो,त्याला तो अपवाद होता. अथात हा काळ अचनयंचत्रत 
सत्तेिा होता, त्याच्या काही कृती चवलक्षि अचविारी होत्या. परंतु त्याने सनातनी मुस्लीम धमवगुरंूिा सल्ला स्वीकारिे 
नाकारले व अहचल-मनकुलत ऐवजी अहली-मुकालतला पाकठबा चदला. जर त्यािा तोल इतका चबघडला नसता तर 
त्याच्या काही कल्पना चनचित मूळ धरू शकल्या असत्या. 

 
परंतु एकीकरि जे थाबंले ते मुस्लीम वंशािे अत्यािार ककवा कहदंुिी चवभक्तता यापेक्षा कोित्यातरी चनराळ्या 

गोष्टींनी. कहदू सात्मीकरि ज्यावर अवलंबून होते, असे काही मूलभतू चनयम होते, आचि तेि चनयम मुसलमानांनी 
मोडले. कहदूसमाज हा चित्राच्या कोड्यासारखा आहे. त्यािे संपूिव चित्र प्रत्येक वेगळा तुकडा आकृचतबंधात योग्य 
तऱ्हेने बसल्यानंतरि आकार घेते. व्यवहारतः यािा अथव असा की, आप्रवाशानंी स्वतःिे स्थान राखले तर ते स्वीकरले 
व सहन केले जात. सात्मीकृतािंा सोचशकपिा गृहीत धरिाऱ्या बहुजातीय पद्धतीत शातंतामय सहजीवन हे 
सात्मीकरि असे. प्रस्थाचपत धमािे नसलेल्या ग्रीक, चसचथयन, पाथीयन व हूि लोकाकंचरता ही गोष्ट सोपी होती. 



 
 अनुक्रमणिका 

पाशी लोकानंी स्वतःिे धमवगुरू स्वत :- बरोबर आिले व झरोस्स्रयन धमात धमांतर नसल्यामुळे ते शातंपिे सामावले 
गेले. परंतु मुसलमान व काही प्रमािात चिस्ती हे मुसलमानाचं्या स्वाऱ्या थाबंल्यानंतर व भारतात स्थाचयक 
झाल्यानंतरही कोित्याही तऱ्हेने चनष्ट्क्रीय नव्हते. त्यानंी आपले स्थान राखले नाही. चशवाय काही थोडे उत्प्रवासक 
सोडले, तर इस्लाम धमाला देश नव्हता. याउलट भारत ही केवळ कहदंुिी भमूी होती. आिखी, भारत-भारतमाता 
यानंा आरंभीच्या काळापासून देव मानले जात होते. पचरिामतः प्रादेचशक उग्र राष्ट्राचभमान व कहदू नसिाऱ्याबिलिा 
अचवश्वास यािें एकत्रीकरि झाले. नुसते काळे पािी ओलाडंले तरी धमव बचहष्ट्कृत व्हावे लागत असे. त्यामुळे धमांतर हे 
राष्ट्रीय धमािा त्याग म्हिून समजण्यात आले व धमांतचरतानंा धार्ममक राष्ट्रािे द्रोही म्हिून समजण्यात आले. 
कहदंुच्या बाबतीत हा धमवत्याग अचधकि मोठा होता. कारि की, धमांतरानंतर कहदंुिे दुहेरी रूपातंर झाले. इस्लामधमव 
हा अरबी व चिस्ती धमव हा पाचिमात्य असल्यामुळे त्यांनी फक्त कहदू धमापेक्षा चनराळा धमव स्वीकारला येवढेि होत 
नसून कहदू संस्कृतीच्या बाहेरिी परकीय संस्कृतीही स्वीकारली असे होत असे. मुसलमान हे भारतात प्रथम प्रवेश 
करिाऱ्या व धमांतर घडवनू आििाऱ्या वंशापैंकी असल्यामुळे त्यानंीि प्रथम कहदंुच्या राष्ट्रीय धमाच्या नाजूक भावना 
दुखावल्या. 

 
तथाचप, मुस्लीम जमातींनी भारतावर स्वारी केली ती धमांतराकचरता नसून चवजयाकचरता व लुटीकचरता 

केली. युरोपातील सुरुवातीच्या चवजयात नेत्यानंी बऱ्यािशा प्रकरिी धमांतर व मृत्यू यात चनवड करावयास साचंगतले 
होते, हे जरी खरे असले तरी कुतबुिीन ऐबकने गुलाम घरािे प्रस्थाचपत केले तेव्हा भारतावरील तुरळक स्वाऱ्या 
बाराव्या शतकाच्या शवेटी थाबंल्या होत्या आचि त्या वेळी चनरचनराळ्या धमांच्या प्रजाजनाबंिलच्या मुस्लीम 
दृष्टीकोनात महत्त्वािा बदल झाला होता. चवजयाच्या व धमांतराच्या पचहल्या जोशात "गं्रथाच्या लोकानंा," त्यानंी जर 
मुस्लीम अचधकार मान्य केला, तर जचझया चदल्यानंतर स्वतःिा धमव िालू ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत असे. ही 
परवानगी अगोदर साचंगतल्याप्रमािे कसधच्या कहदंुना फार पूवीि देण्यात आली होती. नंतर जेव्हा स्वारी करिाऱ्याचं्या 
जागी राज्यकते आले, तेव्हा अखंड व व्यवस्स्थत शासनास उपयुक्त होण्याच्या मयादेपयंत अस्स्तत्वात असलेली 
सामाचजक व आर्मथक रिना जपून ठेवण्याच्या दृष्टीने हेि धोरि साधरितः पुढे िालू ठेवण्यात आले. परंतु समजूतदार 
शासकीय अचधसंरिनेच्या खाली सनातनी धमवशास्त्रीय अधःसंरिना होती आचि उलेमा होिे यािा अथव धमवप्रसारक 
होिे असा होता. स्थाचनक मूर्मतपूजकािें धमांतर करिे हे उलेमा आपले धार्ममक कतवव्य मानीत, आचि ब्राह्मि हे 
त्याचं्या दृष्टीने मूर्मतपूजकि होते. कारि प्रत्येक दृश्य मूतीमध्ये अव्यक्तब्रह्म दडले आहे हे ब्राह्मिाचं्या सैद्धाचंतक 
मके्तदारीमुळे मुसलमानानंा माहीत नव्हते. 

 
धमवप्रसाराथव पाठचवलेले मुसलमान धमवप्रसारकही ब्रह्माबिल चततकेि अज्ञानी होते. ते आपल्या कतवव्याला 

जागले. मुस्लीम भारतीयापैंकी कदाचित ९० टक्क्यापेंक्षाही अचधक मूळिे कहदू आहेत ही वस्तुस्स्थती त्याचं्या यशािी 
ग्वाही देते. मुसलमानािंी ही नव्वद टके्कवारी उरलेल्या लोकसंख्येच्या नऊ टके्क आहे. वस्तुस्स्थती असा असूनही 
धमांतरामुळे कहदंुमध्ये मोठ्या प्रमािात असंतोष चनमाि झाला जो आजतागायत कायम असून मानवतावादास हानी 
पोिवतो. म्हिून त्याकडे योग्य दृचष्टकेनातून पहािे चहतावह होईल. तथाचप, त्यािे स्पष्ट चित्र पहािे अशक्य आहे. 
कारि की कहदू-मुसलमानांच्या प्रिाराच्या परस्परचवरोधी परंपरेमुळे ते दुबोध झाले आहे. परंतु वस्तुचनष्ठ संशोधन जर 
काही प्रगट करीत असेल तर ते ही की, जुलमािे धमांतर चनचित घडले असले, तरी भारतात बौद्ध व चिस्ती 
धमासारखाि मुसलमान धमािा प्रसार झाला म्हििारे मुस्लीन आत्मसमथवक चजतके िूक आहेत चततकेि मुसलमान 
धमािा प्रिार तलवारीच्या जोरावर झाला असे आग्रहाने प्रचतपादन करिारे कहदू टीकाकारही िूक आहेत. 

 
ज्याच्या चपतृसत्ताकािा उल्लेख पूवी करण्यात आला आहे अशा अरब कासीमाव्यचतचरक्त आरंभीिे हल्लेखोर, 

मुसलमान असण्यापेक्षा अचधक प्रमािात लुटारूि होते. यािे िागंले उदाहरि महंमूद गझनीिे आहे. त्यािे नुसते नाव 
कहदंुच्या मनात वैरभाव चनमाि करते. अशा वैरभावाला महंमूदाने कारिेही पुरचवली. परंतु तो स्वतःला जरी मुसलमान 
समजत असला तरी तो एक लुटारू होता असे मानण्यास कहदू चशकतील अशी आशा आहे.(जनरल डायरला कोिीही 
चििन समजत नाही) नेहरंूनी त्यास बरोबर ओळखले. त्यानंी द चडस्कव्हरी ऑफ इंचडयात चलचहले आहे : 
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अफगाचिस्तानातील सुलतान महंमूद गझनी हा एक तुकव  होता.तो मध्य आचशयात सत्तेवर आला. इ. स. 

१००० च्या सुमारास त्याने आपल्या भारतावरील स्वाऱ्यास सुरुवात केली. अशा पुष्ट्कळ स्वाऱ्या त्याने केल्या. त्या 
रक्तलासं्च्छत व चनघृवि होत्या. प्रत्येक वेळी त्याने आपल्याबरेबर चवपुल संपत्ती नेली... महंमूद हा अमूक धमािा होता 
असे म्हिियापेक्षा तो योद्धा होता हे म्हििे अचधक खरे. इतर चवजेत्याप्रमािे त्यानेही आपल्या चवजयाकचरता धमाच्या 
नावािा दुरुपयोग केला. त्याच्या लेखी भारत हा असा एक देश होता की, ज्यापासून तो आपल्या मायभूमीकचरता 
संपत्ती व वस्तू नेऊ शकत होता. भारतात त्याने सैन्यभरती केली व ते सैन्य आपल्या प्रचसद्ध सेनापतींच्यापैकी एकाच्या 
हाताखाली ठेवली. त्या सेनापतीिे नाव चटळक होते. तो भारतीय व कहदू होता. या सेनेिा उपयोग त्याने मध्य 
आचशयात आपल्या स्वतःच्या धमवबाधंवाचंवरुद्ध केला. 

 
परंतु चवजयािी व चवजयाला धमांतरािंा आधार देण्यािी अरबािंी तीव्र इच्छा कालातंराने चवरून गेली. 

भारताच्या अरबेतर हल्लेखोरािंा संबंध फक्त लुटीशीि राचहला. स्वाऱ्याचं्या वेळी कहदंुिी देवालये नष्ट करण्यात व 
लुटण्यात आली. मासंाहारी म्हिून त्यानंी जानवरािंी कत्तल प्रिडं प्रमािात केली. ही कृत्ये कहदंुच्या नाजूक धार्ममक 
भावनेिी अविवनीय आगळीक करिारी होती. हे चनःसंशय की या हल्लेखोरानंी कहदंूवर व कहदू धमावर अकल्पनीय 
अत्यािार केले असले, तरी ते फक्त लुटीकचरता होते. लुटीने लदलदून परत घरी जािे हा त्यािंा उिेश असल्यामुळे 
धमांतरािा काही फायदा झाला नाही. जेव्हा मुस्लीम वंशानंी भारतात रहावयास सुरुवात केली त्यावेळी फक्त स्थानीय 
चनष्ठा व पाकठबा चनमाि करिे आवश्यक झाले. 

 
जबरदस्तीतून ककवा नैचतक दडपिातून राजकीय उचिष्टांकचरता झालेल्या धमांतराच्या तुलनेत सूफी 

संताचं्या प्रभावाने झालेल्या धमांतरािंी संख्या बरीि आहे. सूफी पंथ व उच्चतर पातळीवरिा कहदू चविार यामध्ये इतके 
साम्य आहे की, उदाहरिाथव सूफी पंथात गुरूच्या तोडीस पीर व साधंूच्या तोडीस फकीर. पुष्ट्कळशा कहदंुनी मुसलमान 
धमव स्वीकारला. सूफी पंथ व गूढतावादी कहदूधमव यामध्ये चकती जवळीक होती हे औरंगजेबिा सूफीपंथीय बंधू दारा 
चशको याने दाखवनू चदले. अदै्वतािा कहदू चसद्धातं व सूफी पंथािा मूळ चसद्धातं यामध्ये फक्त संजे्ञिा फरक असल्यािे 
त्याने चदग्दर्मशत केले. वस्तुतः सूफी पंथ व अदै्वत यातील साम्यामुळे धमांतर अनावश्यक झाले व अत्यंत सुखद 
मानवतावादी पचरस्स्थती चवकचसत झाली. ज्यामुले ख्वाजा मुईनुचिन चिस्तीसारख्या सूफीसंतांना कहदू अनुयायी व कहदू 
संतानंा मुसलमान अनुयायी होते व आताही आहेत. 

 
अगोदर साचंगतलेल्या कारिाच्या जोडीला सामाचजक कारिामुंळे व वैयचक्तक महत्त्वाकांके्षमुळेही धमांतर 

झाले होते. श्रेिीबद्ध कहदू समाजाच्या खालच्या वगाने इस्लाम धमांतगवत सामाचजक समानतेिे स्वागत केले हे 
सुचवचदत आहे. परंतु कहदंुनी अगचित संख्येने इस्लाम धमव स्वीकारला तो मुस्लीम राज्यकत्यांच्या पोटात चशरून कृपा 
ककवा नोकरीत पसंतीक्रम चमळचवण्याकचरता. हे सागंण्यािी आवश्यकता नाही की एतिेशीय प्रजाजनापासून वेगळे 
झालेल्या चनष्ठावान लोकांना आपल्याशी बाधूंन घेऊन आपली सत्ता मजबूत करण्याच्या कोित्याही प्रचक्रयेला परकीय 
साम्राज्यवाद्यासंारखे मुसलमान राज्यकत्यांनीही प्रोत्साहन चदले. 

 
प्रसार व स्वरूप काहीही असले तरी धमांतरातून इस्लामधमािा व सनातनी कहदू धमािा मुकाबला झाला. 

धमांतर हे इस्लाम धमाच्या अंगभतू होते, तर कहदूधमव नेमका त्याच्या उलट होता. कहदूसमाज कमाच्या तत्त्वाने मान्य 
केलेल्या सामाचजक गटाच्या श्रेिीबद्ध पद्धतीिा असल्यामुळे धमांतराने कहदूतत्त्वाच्या गाभ्यालाि हात घातला. 
व्यवहारात बौद्ध धमाच्या दमनानंतर धमांतरािा कहदूधमाला हा मोठा धोका चनमाि झाला. म्हिून क्षीि झालेल्या कहदू 
धमाच्या शक्तींनी प्रचतहल्ला िढचविे साहचजक होते आचि हा हल्ला पुनधवमांतर व गो-संरक्षि या कायवक्रमानंी आयव 
समाजाने िढचवला. 

लूटमार करून स्वदेशी जाऊ इस्च्छिाऱ्या परकीय आक्रमकांनी देशी लोकाचं्या भावनांकडे दुलवक्ष केले, हे 
एकवेळ समजू शकते. पि ही मात्र दुःखािी बाब आहे की, मुसलमान भारतात स्थाचयक झाल्यानंतर आचि मूळिे कहदू 
असिाऱ्या मुसलमानानंीही इतर पुष्ट्कळशा साम्राज्यवाद्याप्रमािे त्याचं्या चजत प्रजाजनाचं्या भावनािंी कठोरतेने 
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अवहेलना करिे िालूि ठेवले. जात कोितीही असली, तरी सवव कहदंूना गाय पूज्य आहे. शकंराशी संबंचधत 
असल्यामुळे बैलही चततकाि पचवत्र आहे. परंतु गाय स्वतःि ईश्वरी असून पचवत्र आहे. मासंाहारी कहदंुमध्येसुद्धा गोमासं 
खािे वज्यव आहे. परंतु मुसलमान गाईिे मासं बेसुमार खातात. या आिरिाने कहदंुच्या भावनेवर चकती खोलवर 
अचतक्रमि केले हे या वस्तुस्स्थतीने समजू शकते की, मोगलांिी जागा चब्रटीशानंी घेतली नाही, तोि कहदू नेत्यानंी गो-
संरक्षि संस्था सुरू केल्या. काँगे्रसनेसुद्धा बहुतेक आपल्या स्थापनेपासून या चवषयावर प्रत्येक वषी ठराव केले. ही 
समस्या आता राचहली नाही. परंतु स्वतंत्र्य चमळेपयंत दररोज हजारो गाईंच्या कत्तलीने कहदंुिी मुसलमानाचवरुद्ध 
भावना चनमाि केली व दोघांमधील दरी वाढचवली. 

 
स्वतःला आकर्मषत करण्यासारखे कहदंूत मुसलमानानंा काही चदसले नाही. स्वतः एकेश्वरवादी असल्यामुळे 

त्यानंी सभोवती चदसलेल्या अनेकेश्वरवादी आिरिािा चनषेध केला. समतावादी असल्यामुळे त्यंना जातीपद्धतीतील 
अन्यायाने धक्का बसला. जी गोष्ट सवात अचधक तीव्र संतापजनक वाटली ती म्हिजे कहदंुिे प्रचतबंध—ज्यामुळे 
सामाचजक परस्पर संबंध पूिवतः अशक्य झाले. म्हिून जेत्यांिा दुराग्रह ककवा उम्मा मुस्स्लमांिी संकल्पना हीि फक्त 
मुसलमानाचं्या समचष्टवादास व नंतरच्या ‘व्यचक्तताच्या’ भावनेस पूिवतः जबाबदार धरली जाऊ शकत नाही. History 
and Culture of the Indian People या आपल्या पुस्तकात आर. सी. मुजुमदारानंी चलचहले आहे : 

 
मुसलमानानंा अस्वच्छ व अपचवत्र समजिाऱ्या कहदंुच्या सामाचजक चनयमानंी व सवयींनी मोठ्या प्रमािात 

मुसलमानानंा चनदान वेगळे राहिे आवश्यक झाले. कहदंुनी इतर समाजाशंी आंतर रोटी व बेटी व्यवहाराने परस्पर 
सामाचजक संबंध ठेवले नाहीत. या बाबतीत ते हेकेखोर होते व मुसलमानांिा स्पशव ककवा त्याचं्या अन्नािा वासही ते 
भष्टाकार समजत असत. वगळिे हे नाकारण्यासारखेि आहे व नाकारिे कोित्याही इतर भावनापेंक्षा अचधक खोलवर 
गंड चनमाि करते हे प्रत्येक मानसोपिारकास ज्ञात आहे. नाकारण्यािी भावना चवशषेतः नोकरीच्या के्षत्रात 
आजतागायत िालू आहे. 
 

हा एक चवरोधाभास आहे की, इस्लामने आपल्या सामाचजक समानतेने, अनेकस्तरीय कहदू सामाचजक पद्धती, 
समान पातळीवर आिण्याच्या दृष्टीने प्रभाचवत करण्याऐवजी, आतापयंत धमातीत असलेल्या सामाचजक रूढींना 
सनातन कहदूधमाप्रमािे धार्ममक आधार घेऊन धार्ममक अचधष्ठाने चमळवनू चदली. इस्लाम ही एक अशी नैचतक व 
सामाचजक पद्धती होती की चजिे कायदे ईश्वरीय प्रकटने समजले गेले. कायदा उलेमाच्या सुपूदव राचहला व शासनाने 
कधीि कायदे करण्यािे कायव अंचगकारले नाही. म्हिून ‘मुसलमानी काळ’ म्हिून ज्यास ऐचतहाचसक दृष्ट्या संबोचधले 
जाते, अशा संपूिव काळात शासनाने सामाचजक सुधारिेत कशाही प्रकारिी रूिी घेतली नाही. पचरिामतः कहदूिे 
चनयमन त्याचं्या स्वतःच्या रूढींनी व जात पंिायतीने होिे िालू राचहले. खरे तर, धमांतराचवरूद्ध बिाव म्हिून ते 
ब्राह्मिाचं्या नेतृत्त्वाखाली अचधकि एकसंघ झाले. मुस्लीम प्रशासकीय सेवेत जे पूवीिे खालच्या जातीिे कहदू होते, 
अशा पुष्ट्कळशा नवीन मुसलमानास भरती करून घेण्यात आले होते. हे आिखी एक कारि—चवशषेतः ब्राह्मिाच्या 
नाराजीिे होते. अवचित भचूमका बदलल्यािा फायदा जर त्यांनी घेतला नसता, तर ते मनुष्ट्य स्वभावाला धरून झाले 
नसते. 

हे एक कारि इतर स्वरूपाच्या अंसतोषाला कारिीभूत झाले असेल. जरी राज्य धमवशास्त्रीय मुसलमानापेक्षा 
साम्राज्यवादी मोगलािें होते, तरीसुद्धा मुसलमानी धमाने प्रभाचवत झालेल्या राममोहन रॉयसारख्या कहदूलाही 
मुसलमानी राज्यात कहदंूना नागरी व धार्ममक हक्क नाकारल्यािे चनदेचशत केल्याचशवाय राहवले नाही. [See English 
works of Reja Rammohan Roy, Part 4, pp. 11-12.] (जशी चब्रचटशानंी केलेली प्रत्येक गोष्ट चिस्ती नव्हती तशी मोगलानंी 
केलेली प्रत्येक गोष्ट ‘मुस्लीम’ नव्हती). 
 

राज्य करण्याच्या दृष्टीने, मकॅॅस्व्हलेवादी चब्रचटशानंी चवघचटत केलेल्या ‘संचमश्र संस्कृतीच्या’ एकोप्यािा 
पचरिामावर सोयीस्करपिे चवश्वास ठेवला तरी वस्तुस्स्थती अशी आहे की, मुस्लीम धमववेडेपिामुळे व कहदंूच्या 
परकीयाबंिलच्या नावडीमुळे, चहतसंबंधी व धंदेवाईक वगाव्यचतचरक्त, इतराचं्या दृष्टीने मोगल सत्ता अत्यंत 
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संतापजनक झाली होती. बंगालिे थोर कादंबरीकार बांणकमचांद्र चतजी यानंी आपल्या आनांद मठ या कादंबरीत पूवव 
भारतातील मोगलांसंबंधीिा चतकस्कार पचरिामकारकपिे विवन केला आहे. याि कादंबरीत वांदे मातरम् हे 
चववाद्यगीत आहे. हे पुस्तक जर मुसलमानांच्या चवरुद्ध असेल — तसे ते आहे— तर त्यािे कारि त्या काळातील कहदू 
हे मुसलमानाचवरुद्ध होते. बंचकमिदं्र हें कादबंरीकार होते; प्रिारक नव्हते. णनहालरांजन रे हे एक इचतहासकार 
आहेत. त्यानंी १९७२ साली अचलगढ मुस्लीम चवद्यापीठात केलेल्या एका भाषिात मुस्लीम व कहदू सामाचजक 
भावचनष्ठेतील अत्यंत महत्त्वािा फरक दाखचवला. नंतर हेि भाषि चवद्यापीठाने नॅशनॅचलझम इन इंचडया या नावाच्या 
पुस्तकात प्रकाचशत केले. मुस्लीम जेत्याचं्या चवरुद्ध कहदूच्या चतरस्कारािी कारिे स्पष्ट करताना त्यानंी म्हटले आहे 
:— 

 
....परंतु मुसलमान त्रयस्थ ककवा परकीय आहेत म्हिून हे झाले नाही (समाजािा मोठा भाग असलेले 

धमांतचरत मुसलमान तरी तसे परकीय चनचित नव्हते.). तर कहदंूना असा एक धमव व जीवन पद्धतीिा प्रत्यय आला की 
चजने तडजोड मान्य केली नाही, चजिे आिरिािे स्वरूप युद्धखोर व आक्रमक राचहले व चजिा उिेश मनुष्ट्यािे 
राजकीय व आर्मथक के्षत्रासह सवव जीवन के्षत्र चनयंत्रि करण्यािा होता. ह्यापैकी शवेटिे दोन मुिे म्हिजे पचरस्स्थतीिी 
कसोटी होती. ही गोष्ट वस्तुस्स्थतीने चसद्ध केली. जेव्हा चब्रचटशानंी त्यानंा राजकीय सत्तेवरून व अचधकारावरून 
हुसकावले, तेव्हा जिू काही आपिास उभे राहण्यास पाय नाहीत अशी मुस्लीम समाजािी पचरस्स्थती झाली यािी 
जािीव समाजास लगेि झाली. इस्लाम धमािा इचतहास दाखचवतो की जेव्हा व जेथे त्या धमाला राजकीय सत्ता व 
अचधकार होता तेव्हा व तेथेि त्याचं्या कल्पनेतील धमव व जीवनपद्धती फोफाव ूव पचरिामकारक होऊ शकली. जेव्हा व 
जेथे हे झाले नाही, तेव्हा व तेथे त्यािंी स्स्थती काहीशी असहायदय व गैरसोयीिी झाली. कहदूधमािा व कहदूसमाजािा 
कल अगदीि वेगळा होता. शासन व राजकीय सत्ता आचि अचधकार याचं्याबिल चनरपेक्ष व बेपरवा राहून त्यािें मन व 
जािीव स्थाचनक सामाचजक संघटनेभोवती चफरत राचहले. अथात राजा व राज्य ही त्याचं्या दृष्टीने दैनंचदन जीवनातून 
बाजूला व दूर असलेली केवळ प्रतीके होती. फारतर त्या त्याचं्या कष्टाच्या व कुशलतेच्या उत्पन्नािा चहस्सा 
उपटिाऱ्या आवश्यक व अचनष्ट गोष्टी होत्या. कहदूधमव समाजाचभमुख होता. मुसलमान धमासारखा तो 
राजकारिाचभमुख नव्हता. 

 
हे लक्षात ठेवले पाचहजे की दोन्ही धमव लोकशाही अचभमुख नव्हते व (नाहीत). सात्मीकरिाच्या व 

मानवतावादाच्या दृष्टीने हीि मोठी अडिि आहे. डॉ. रे सुद्धा हा मुिा स्पष्ट करतात. या मुद्यावर चजतका भर देऊ 
चततके कमीि पडिार आहे. डॉ. रे च्या मुद्यानुसार बहुसंख्यांक मुसलमानाचं्या दृष्टीने इस्लामधमािा चविार व चवकास 
करण्यात आला. म्हिून हा अपवतवनीय व तडजोड न करिारा धमव अल्पसंख्याकं मुसलमानाचं्या दृष्टीने स्पष्टपिे 
अडििीिा आहे. 
 

मुस्लीम अंमलाच्या आिखी एका पचरिामामुळे आधीि अस्स्तत्वात असलेले सामाचजक स्तरीकरि आिखी 
वाढले. चवजयनगर साम्राज्य व मराठामंडळ यासंारखी स्वतंत्र राचहलेली राज्ये कहदूधमािे संरक्षि करिारी कैवरी 
राज्ये झाली. ती सनातन्यािंी आश्रय व अभयस्थाने झाली. स्वतःिे संरक्षि करण्याच्या पचरस्स्थतीत असलेला समाज, 
सुधारिा करण्यापेक्षा जे आहे त्यािेि संरक्षि करण्याच्या काळजीत असतो व वंशपरंपरेने चमळालेल्या सवव िागंल्या 
ककवा वाईट बाबींिा तो समथवक बनतो. ही बाब आज चजतकी खरी आहे चततकीि पािश े वषापूवीही होती. म्हिून 
धमािी जपिूक करिे व जुन्या रूढींना व िालीरीतींना उिलून धरिे आपले कतवव्य असल्यािे या राज्यानंा वाटू 
लागले. पचरिामतः मुसलमानांच्या प्रत्यक्ष अचधकारात असिाऱ्या भारतातील कहदू असोत ककवा स्वतंत्र राज्यातील 
कहदू असोत, त्यांिी प्रगती गोठली गेली आचि प्रत्येक प्रकारिी रूढी पचवत्र व अनुलंघ्य समजली जाऊ लागली. 

 
मुसलमानातील सामाचजक समतेला, कहदू सामाचजक पद्धती, समान पातळीवर आिण्यात जरी अपयश आले 

तरी चतने केवळ धमांतचरतांिी संख्या वाढचवली असे नाही. सुधारिावादी कहदू धमाला उत्तेजन देण्यातही चतला कशा 
तऱ्हेने यश चमळाले त्यािी ििा पुढे करण्यात येईल. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
एकीकडे इस्लाम धमाच्या कहदंूवरील प्रभावामुळे अस्स्तत्वात असलेले सामाचजक स्तरीकरि वाढले, तर 

दुसरीकडे कहदूधमाच्या मुसलमानावंरील प्रभावामुळे सामाचजक चवभाजन झाले. धमांतचरत कहदंूच्या प्रिडं बहुसंख्येने 
इस्लामधमव स्वीकारण्यामागे धमवशास्त्रीय कारिापेंक्षा सामाचजक कारिे अचधक होती. पचरिामतः इस्लाम धमािे स्वरूप 
कहदू रूढी, रीतीचरवाज व अंधश्रद्धा यानंी बनलेल्या हलक्या प्रतीच्या रिनेवरील आवरिापेक्षा अचधक राचहले नाही. 
मुसलमान लोकही शहरात गोळा झाले आचि त्यामुळे ग्रामीि के्षत्रात इस्लाम धमाच्या एकतेिा प्रभाव मुष्ट्कीलीने 
जािवला. पुन्हा मुस्लीम हल्लेखोरानंी आपल्याबरोबर चस्त्रया आिल्या नव्हत्या, आचि कहदंूशी लग्न करण्याच्या सवव 
थरातील सामुदाचयक प्रथेने मुसलमानाचं्या घरात कहदंूच्या सामाचजक प्रथा सुरू केल्या. पचरिामतः नवीन 
मुसलमानात असंख्य पंथ, चबरादरी आचि जमाती चनमाि झाल्या. कधी संपूिव उपजातीिा धमव बदलण्यात आला, 
तेव्हा त्या उपजातीने आपली सामुदाचयकता चटकवनू धरली. हे सवव उम्मा मुसचलमाचं्या संकल्पनेचवरुद्ध होते. जुन्या 
मुसलमानानंी आपले स्वतःिे सामाचजक भेदाभेद चनमाि करून गोष्टी आिखीनि चबघडचवल्या. परकीय वंश हे 
सामाचजक भषूि बनले. हल्लेखोरािें वंशज अश्रफ व धमांतचरतािें वंशज अजलाफ म्हिून ओळखले जाऊ लागले. 
सयदयद, अन्सारी व कुरेशी यािंी जननसंख्या मोठ्या प्रमािात वाढली आचि जरी सयदयदाने शखेच्या मुलीशी लग्न 
केले, तरी तो आपली मुलगी मात्र त्याला देत नसे. चशया सुन्नी मतभेदाबंरोबर मुसलमान जमात अशा तऱ्हेने उभी 
आडवी चवभागली गेली. [हे इस्लाम धमािे दोन प्रमुख पंथ. खचलफाच्या वारसावरून ही फूट चनमाि झाली. चशयानंा हा वारसा वंशपरंपरेने 
िालावी याउलट सुन्नींिा असा दावा होता की हे पद चनवडिुकीने ठरावे.] 
 

म्हिून कहदू आचि मुसलमान हे आपल्या आपल्याति बहुचजनसी समाज बनले व परस्पराचं्या संबंधात मात्र 
त्यािें वेगळे अस्स्तव राचहले. चवभक्तवादाच्या ह्या अस्पष्ट भावना राजकारिात "दोन व्यचक्ततांतील" ईष्ट्या म्हिून स्पष्ट 
झाल्या व त्याना आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्यास चजनानंा सोपे गेले. परंतु हे पुष्ट्कळ काळाने झाले. दरम्यान दोघातंील 
सामाचजक वैचशष्ट्यामुळे कहदू व मुसलमान दोघानंीही वेगळे राहिे पसंत केले. शहरात कहदू-मुसलमान वेगळे चवभाग 
होते व आहोत आचि संचमश्र खेड्यातंही कहदू मंचदराभोवती व मुसलमान मशीदीभोवती समुहाने राचहले. स्वतःच्या 
चहताच्या दृष्टीने दोघेही जरी शांततेने परस्पराबरोबर राचहले असले आचि तेही बहुतेक खेड्यातून व उदूव ही सामाचयक 
भाषाही चवकचसत झाली असली, तरी ज्या काळापासून चजल्हाचधकारी अचधकृत नोंद ठेऊ लागले त्या काळापासून 
प्रत्येक धार्ममक सिामध्ये जातीय तिाव राचहला. सध्याच्या चवश्वबंधुत्त्वाच्या चदवासातसुद्धा मुसलमानानंा 
मुसलमानािंाि सहवास आवडतो आचि मंुबईसारख्या शहरात राहिार अचभजन वगव सोडला, तर ते कहदंूशी 
मोकळेपिाने चमसळताना क्वचिति चदसतात. बरािसा मुस्लीम जातीयवाद हा बौचद्धक पोषिािा पचरिाम आहे. 

 
सािेबंद रूढींनी जरी या दोन समाजानंा वेगवेगळ्या चवभागात ठेवले असले, तरी बौचद्धक पातळीवर एकता 

चवकचसत होऊ लागली होती. इस्लाम धमाच्या आग्रही श्रदे्धमुळे इतर आध्यास्त्मक चविाराबंाबत मुसलमानािंा 
चनचिति कोंडमारा झाला व पचरिामतः त्यांिी बुद्धी गचतहीन व कोंदट राचहली. परंतु कहदूधमव हा अचधक लवचिक 
होता. हाि एक असा धमव होता की जो ‘ईश्वराच्या लाडक्या’ व्यक्तीवर अवलंबून नव्हता. पाखंडमत ककवा थोताडं 
नसलेला हाि एक धमव होता. अध्यास्त्मक व्यापकतेवर बंधन नसल्यामुळे कहदूत धार्ममक सुधारक होऊ शकले. ही गोष्ट 
खरी आहे की सुन्नी वडील व चशया आईपासून झालेल्या, कहदू घरात जन्मलेल्या व सूफी लोकात वाढलेल्या सम्राट 
अकबराने चनरचनराळ्या धमांिे एकीकरि करण्यािा प्रयत्न केला. परंतु हे प्रयत्न प्रामाचिक होते, शासकीय धोरिाच्या 
उचिष्टाकंचरता नव्हते ककवा मार्मटन लूथरपेक्षा आठव्या हेन्रीसारखे होते हे सागंिे कठीि आहे. तथाचप, हे चनचित आहे 
की जरी कुरािाने िारािंी मयादा घातली असली, तरी अकबराला स्वतःच्या जीवनकाळात तीनश े बायका होत्या. 
अकबराच्या कारकीदीत व्यासंगी बखरकार बदाऊनी ज्यािा अबुल फझलनंतर चद्वतीय क्रमाकं लागतो याच्या 
म्हिण्यानुसार दोघािें म्हििे ऐकल्यानंतर अकबरने न्यायसभेस सहमत नसलेल्या सुन्नी काझीस काढून टाकले व 
त्याच्या जागी चशया काझीस नेमले. ह्या काझीने संमत कालावधीतील स्त्री-पुरुषािंा खाजगी करार असलेल्या मुता 
तत्त्वान्वये अकबरािी वाजवीपेक्षा अचधक बायकािंी संख्या धमाने अनुजे्ञय असल्यािा हुकूमनामा काढला (‘मुता’ हा 
स्त्री-पुरुषामंधील एक खाजगी करार असतो ज्याप्रमािे ती दोघे एकमेकाबंरोबर संमत कालावधीपयंत राहतात). 
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अकबरला तौलचनक धमािी प्रमाचिक आवड असली आचि बहुराष्ट्रीय अंतःपुरात त्याने आपले मानवतावादी 
चसद्धातं चकतीही मोठ्या प्रमािात आिरिात आिले असले, तरी त्यास जवळ जवळ देवपिा देिारा त्यािा अहं 
कें चद्रत संयुक्त धमव त्याच्या स्वतःच्या दरबाराच्या जागेबाहेर कधीि गेला नाही, हे समजू शकते; (वस्तुस्स्थती अशी 
आहे की अकबर चजतका दाखचवला जातो चततका िागंला नव्हता व औरंगजोब चजतका दाखचवला जातो चततका 
वाईट नव्हता). तथाचप, कहदूमधील ‘अकबर’ अचधक यशस्वी झाले व त्याचं्यापैकी प्रत्येकावर इस्लाम धमाच्या 
तौलचनक दृष्टीने प्रगत उपायािा कमीअचधक प्रभाव होता. 

 
रामनुजानंी चवकचसत केलेला व वाढवलेला भक्तीिा चसद्धातं हा कहदंूनी सूफी तत्त्वास चदलेल्या प्रचतसादापैंकी 

एक आहे. िौदाव्या शतकाच्या शवेटी केव्हातरी त्यांिा चशष्ट्य रामानंद याने या भक्तीचवषयक धमाच्या प्रिाराकचरता एक 
नवीन पंथ बनारस येथे स्थापन केला. त्याचं्या चशष्ट्यापैंकी कबीर एक चविकर होता. इस्लामधमव व कहदू धमव याचं्यात 
एकीकरिािा प्रयत्न करिारापैंकी कबीर हा पचहला. त्याने चलचहले : "ईश्वर एक आहे, मग आम्ही त्यािी भक्ती अल्ला 
म्हिून करू ककवा राम म्हिून करू. कहदू अकराव्या चदवशी पूजा करतात तर मुसलमान रमझानच्या चदवसात उपवास 
करतात, परंतु ईश्वरानेि सवव चदवस व मचहने बनचवले आहेत...., कहदू व मुसलमानांिा एकि चपता आहे." 

 
आधुचनक काळात गाधंींनी आपल्या आयुष्ट्याच्या शवेटी शवेटी सायंकाळच्या प्राथवनेच्या वेळी ‘ईश्वर अल्ला तेरे 

नाम’ हे गावयास साचंगतले; परंतु सुधारिावादी गाचलबसह कोण्याही मुसलमानाने असे काही केल्यािे प्रस्तुत 
लेखकास शोधूनही सापडलेले नाही. 

 
यानंतर कबीरािा चशष्ट्य गुरू नानक याने तसाि प्रयत्न केला. तो १४६९ ते १५३९ या काळात होता. थोर 

मानवतावादी दृष्टीने त्याने सवव धमांिा अभ्यास केला आचि असे म्हटले जाते की, इस्लाम धमव समजून घेण्याकचरता तो 
मके्कलाही जाऊन आला. नानक हा मूलतः सुधारक कहदू होता. त्याने एकेश्वरवाद, मूर्मतपूजेिा त्याग व जाती चवरचहत 
समाज या इस्लाम धमाच्या तत्त्वािंा प्रिार केला. आपले पूववज कहदू व मुस्लीम संत याचं्या चशकविींिे संकलन 
‘गं्रथात’ करिार पािवा गुरू अजुवन (१५६३-१६०६) होता. आिखी पुढे जाऊनत याने संयुक्त पचवत्र विनािें ऐक्याच्या 
नवीन धमात सूत्रीकरि केले तो म्हितो : — 

 
मी कहदंूिा उपवास ककवा मुसलमानािंा रमझान पाळत नाही. 
मी फक्त त्यािी सेवा करतो जो माझा आसरा आहे. 
मी एकाि स्वामीिी सेवा करतो जो अल्लाही आहे. 
मी कहदू व मुसलमानाशंी नाते तोडले आहे. 
मी कहदूप्रमािे पूजा करिार नाही. 
ककवा मुसलमानापं्रमािे मके्कस जािार नाही. 

 
कहदंूिी अध्यात्मक लवचिकता जर मुसलमानात असती, तर शीख धमाने कहदू व मुसलमान याचं्या धार्ममक-

सामाचजक पद्धतींना साधंण्याच्या दृष्टीने पुलािे कायव केले असते. वस्तुतः नानकाला कहदू-मुस्स्लम म्हिूनि संबोचधले 
जाते. अत्यंत दुदैवी घटनांच्या माचलकेमुळे शीख धमव मानवतावादी न राहता युद्धखोर बनला. अकबराचवरुद्ध केलेल्या 
काही अयशस्वी बंडानंंतर त्या काळात जहागंीर गादीवर आला. कहदू आई व सुधारिावादी अकबरासारख्या चपत्यािा 
मुलगा असल्यामुळे त्याने जातीयवादाला प्रोत्साहन देिे संभवनीय नव्हते. तरीपि त्याच्या हुकुमावरून अजुवनाला 
पकडले व जहागंीरमध्ये परपीडन-रतीिी छटा असल्यामुळे, त्याने त्यास छळून जीवे मारले. परंतु जसे सहजतेने 
चवश्वास ठेवला जातो, तसे हे जातीयवादाच्या कारिातून घडलेले नाही. जहागंीरिा मुलगा खुसरू यास पाकठबा 
देण्याबिल अजुवनाला बदसल्ला देण्यात आला होता. त्याने आपल्या बापाचवरुद्ध बंड केले होते. ज्याने आपल्या 
स्वतःच्या बापाचवरुद्ध बंड केले त्याच्या दृष्टीने सकृिशवनी हे फारि गंभीर कृत्य होते. त्यामुळे चवशषेतः अजुवनावर व 
साधारितः शीख धमावर जहांगीरिा राग जोरात कोसळला. त्यािा उिेश वैयचक्तक व राजकीय होता, जातीय 
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नव्हता, ही गोष्ट खुशवंतकसगानंी स्पष्ट केली आहे. ते चलचहतात, "त्यािा छळ करिाऱ्यात एक कहदू सावकार होता. 
त्यािी मुलगी अजुवनाने स्वतःच्या मुलाकचरता नाकारली होती. ज्यानंी मध्यस्थीिा चनष्ट्फळ प्रयत्न केला त्यात मुस्लीम 
धमवगुरू चमयामंीर होता. [Khushwant Singh, A History of the Sikhas, Vol. 1, pp. 60-61.]" उचिष्ट काहीही असले, तरी हानी 
झाली होती. मोगल चशखाचं्या चवरुद्ध आचि शीख मोगलाचं्या चवरुद्ध झाले व पचरिामतः चशखानंा बराि छळ सोसाव 
लागला. 
 

शीख धमािा जोर जसजसा वाढत गेला तसा अचधक कहदंूनी, चवशषेतः जाट व राजपूत लोकानंी या नवीन 
धमािा स्वीकार केला. इस्लाम धमातील समानता व कहदू धमातील चवशषेतः यांिे सवव फायदे शीख धमाला चमळाले. 
त्यामुळे दुबोध भाषेत प्राथवना करावयास सागंिाऱ्या परक्या संस्कृतीच्या उलेमानंी प्रिार केलेल्या इस्लाम धमापेक्षा 
जातीबद्ध कहदंूना समजून उमजून शीख धमािे आकषवि वाटले. म्हिून शीख धमाने मुस्लीम धमाच्या प्रसाराला खरा 
अडसर घातला आचि पुन्हा जसजसे शीख बलवान होत गेले, तसतसे मोगल कारकीदीतील असंतुचलत न्यायामुळे ते 
अचधक अस्वस्थ बनत गेले. तुलनेने चढली असिारी शहाजहानिी कारकीदव जाऊन जेव्हा औरंगजेबािी कडक 
कारकीदव आली, तेव्हा प्रशासन इस्लाम धमाचभमुख बनले व पचरिामतः चशखानंा व अगचित कहदंूना स्वतःिा बिाव 
करिे भाग पडले. त्यानंी नववा गुरू तेज बहाद दूर यानंा आपला नेता मानले. या प्रचतचक्रयेिा पचरिाम त्यास कैद 
करून चदल्लीस आिण्यात आले व त्यािा चशरच्छेद करण्यात आला. खुशवंतकसगानुसार : 
 

सम्राट औरंगजेब त्यावेळी चदल्लीत नव्हता; पि त्याच्या स्वतःच्या आजे्ञवरून मुस्लीमेतरािंा छळ करण्यात 
धोरिािे पुनजीवन झाले होते, यात यकक्तचितही संशय नाही. कहदंूिा नेता समजल्या जािाऱ्या तेज बहाद दूरला ठार 
मारण्यास त्यािी मूक संमती होती. [चकत्ता पृ. ७४-७५.]  
 

खुशवंतकसग आिखीही चलचहतात : 
 
तेज बहाद दूर कशा तऱ्हेने वारला याबिल चनरचनराळ्या हकीकती आहेत. रतनकसग भगंू आपल्या प्रािीन पंथ 

प्रकाश या पुस्तकात प्रचतपाचदतात की गुरूनी इस्लाम धमव स्वीकारण्यािे नाकारल्यानंतर मुख्य काजीने त्यास सवव 
मानीत त्याप्रमािे त्याच्या ठायी वसत असलेल्या अद भतू शक्तींिे प्रदशवन करण्यास साचंगतले. तेजबहाद दूर जेव्हा असे 
काही दाखव ूशकला नाही तेव्हा त्यािा चशरच्छेद करण्यात आला. 

 
खुशवंतकसगाच्या या अधववट उलगडा करिाऱ्या हकीकतीमुळे पुष्ट्कळसे प्रश्न अनुत्तचरत राहतात. 

तेजबहाद दूरने िालचवलेली िळवळ अचधक प्रमािात राजकीय होती की जातीय? त्यािी हत्त्या ही राजकीय 
कारिाकचरता झाली की जातीय? चशवाय नववे गुरूही काही लहान सहान व्यक्ती नव्हती आचि त्यािें कायव जर 
त्याचं्या हत्त्येला कारिीभतू होण्याइतपत गंभीर होते, तर औरंगजेब त्या वेळी चदल्लीच्या बाहेर होता हे कसे काय? 

 
कहदुस्थान टाईम्स(रचववार पुरविी) मध्ये चदल्लीिा पुनशोध (Rediscovering Delhi) नावाच्या मनोवेधक 

लेखमालेत महेश्वर दयाळ दुसरी एक अचधक भयंकर कथा सांगतात. ते चलचहतात : 
 
हर चकशननंतर गुरू तेजबहाद दूर गादीवर आले, तेव्हा बनारसपासून ते श्रीनगरपयंतच्या चवद्याकें द्रािे ब्राह्मि 

त्याचं्याकडे संरक्षि व मदत मागण्यास आले. त्यानंी मोगल सम्राट औरंगजेबच्या सैन्यानें केलेल्या, काळजाला घरे 
पाडिाऱ्या कहदंूच्या छळाच्या व त्याचं्या कुटंुबाचं्या जबरदस्तीने केलेल्या धमांतराच्या कथा साचंगतल्या. 

 
पुन्हा दयाळच्या म्हिण्यानुसार औरंगजेब केवळ चदल्लीति नव्हता, तर त्याने स्वतःि प्रश्न चविारले. त्यानेि 

गुरू तेजबहाद दूरला साचंगतले, "करामत दाखव ककवा इस्लाम धमव स्वीकार. जर यापैकी काही केले नाहीस तर तुला 
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जीवे मारण्यात येईल". त्याने दोन्हीपैकी काहीि केले नाही हे प्रचसद्ध आहे. मोंगलाचं्या नेहमीच्या क्रौयाच्या 
कृतीपेक्षाही अचधक कू्ररतेने प्रथम त्याच्या दोन साथीदारास मारण्यात आले व त्यानंतर त्यािा चशरच्छेद करण्यात 
आला. 

 
ह्याप्रमािे चशखानंा धार्ममक हौतात्म्य चदले गेले. इचतहासाने हे नेहमी चसद्ध केले आहे की, "हुतात्म्यािे रक्त हे 

धमािे बीज असते." त्यामुळे असे घडिे अपचरहायव होते. ज्याच्या कुटंुबावर मोगलानंी अमानुष अत्यािार केले अशा 
तेजबहाद दूरिा मुलगा गुरू गोकवद कसग याच्या नेतृत्त्वाखाली शीख आिखीनि युद्धखोर मोगलचवरोधी बनले. 

 
गुरू गोंचवद हे जुलामाच्या चवरुद्ध होते; मुसलमान म्हिून मुसलमानाचं्या चवरुद्ध नव्हते असे काही चशखांिे 

म्हििे आहे. मोगल हे राजकीय िळवळीिा बीमोड करीत होते व त्यािंा उिेश जातीय नव्हता, हेही सुिचविारे 
मुसलमान आहेत. पि जर चशख मुस्स्लमचवरोधी न राहता, मोगलाचवरुद्ध होते व मोगल, चशख िळवळीच्या चवरुद्धिी 
मोहीम, चशखाचंवरुद्ध न राहता करू शकेल असतील, तर त्यांच्याजवळ मानवी शक्यतेच्या पलीकडिे राजकीय कूट 
मागव असले पाचहजेत असे मानावे लागले (आजसुद्धा, अचलकडच्या युद्धानंी चसद्ध केले आहे की, अजािता का असेना 
कहदू मुसलमानाचवरोधी झाल्याचशवाय पाचकस्तानचवरोधी होिे कठीि आहे.). 

 
नंतर चकत्येक वषे चशख आचि मोगल कडवेपिाने लढले. "पूवीच्या जुन्या दुःखद घटनावंर व युद्धांवर" 

चकतीही धमाचनरपेक्षतेिा उजाळा आता देण्यात येत असला, तरी तो एक जातीय संघषव होता व त्यािी प्रचतचक्रया 
दीघवकाळ चटकली. शवेटिा मोगल सम्राट बहाद दूर शहा १८५७ च्या बंडािा नामधारी प्रमुख होता. त्या बंडािा बीमोड 
करण्याकचरता चब्रचटशानंा चशखांनी फार मोठे साह्य केले. आधुचनक काळात पचिम पंजाबमधील चशखाचं्या कत्तलीने व 
हकालपट्टीने पुन्हा उफाळलेला त्यािंा राग पूवव पंजाबमधील मुसलमानावंर कोसळला. चवभाजन दंग्यािा पचरिाम 
म्हिून पंजाबमध्ये ४९,००० मचशदी असल्या व पंजाब वकफ बोडािी प्राप्ती वषाला रुपये २०,००,००० असली, तरी 
१,३४,७३,००० लोकसंख्येत मुसलमानांिी संख्या फक्त १,२५,००० आहे. 

 
दुसरे मोठे मानवतावादी राममोहन रॉय होते. ते युरोपीय प्रबोधनसदृश्य बौचद्धक िळवळीला कहदूमध्ये 

उत्तेजन देिारे होते. त्यािंा एकेश्वरवाद व मूर्मतभजंन हे जवळजवळ चनचिति इस्लाम धमाच्या सखोल अभ्यासामुळे 
आले होते. त्यािें आईबाप मुरचशदाबादच्या नबाबच्या पदरी नोकरीस होते व त्यािंी पचहली प्रकाशने अरबी व फराशी 
भाषेत होती. आधुचनक कहदू त्याचं्या भोवती गोळा झाले; परंतु "चिस्ती" चशक्षिास धार्ममक चवरोध असल्यामुळे 
आधुचनक मुसलमान त्यांच्याभोवती जमा होऊ शकले नाहीत. वस्तुतः लवकरात लवकर म्हिजे १८२६ साली 
कलकत्ता मदरसामध्ये एक इंग्रजीिा वगव उघडण्यात आला होता. तो मुसलमानाकंचरता असल्यामुळे त्यात अरबी व 
फारशी चशकचवण्यात येत असे. तरीपि कमी उपस्स्थतीमुळे तो वगव बंद करावा लागला. मुरचशदाबादच्या नबाबाचं्या 
राजधानीत उघडलेल्या वगािीही तीि गत झाली. नंतर १८४३ साली एका मुसलमान व्यापाऱ्याने स्थापन केलेल्या 
कॉलेजात हजेरी पटावरील ५७२ चवद्याथ्यांपैकी फक्त १८ मुसलमान होते. राम मनोहर रॉय जातीय कविातून बाहेर 
आले नसले, तरी १८३० साली त्यानंी स्थाचपलेल्या ब्रह्मोसमाजात कहदू, इस्लाम व चिस्ती या चतन्ही धमांतील 
उत्तमोत्तम गोष्टी होत्या. परंतु कोण्याही मुसलमानाने ह्या एकीकरिाच्या िळवळीत भाग घेतलेला माहीत नाही. 

 
जाती-धमव चवरचहत सामाचजक काम करिारा मठवासी संप्रदाय ज्याचं्या नावाने ओळखला जातो ते रामकृष्ट्ि 

१८६६ साली मुसलमान म्हिून एका मुसलमान चशक्षकाच्या मागवदशवनाखाली राचहले असल्यािे प्रचसद्ध आहे. परंतु ह्या 
मानवतावादी िळवळीपासून मुसलमान वेगळे राचहले. 

 
आधुचनक काळातील चविारवंत एम्. एन्. रॉय यानंी या शतकाच्या िौथ्या दशकात एक तत्त्वज्ञानािा संप्रदाय 

चवकचसत केला.त्यास त्यानंी ‘नव मानवतावाद’ हे नाव चदले. ते The Historical Role of Islam मध्ये चलचहतात : 
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इचतहासाच्या ह्या वास्तव चवश्लेषिाच्या दृचष्टकोनातून मुसलमान धमव व संस्कृती याचं्या संबंधीिा कहदंूिा 
आढ्यताखोर दृचष्टकोन हास्यास्पद आहे. तो इचतहासािा अपमान करतो व आपल्या देशाच्या राजकीय भचवतव्यतेस 
हानी पोहोिचवतो. मुसलमानांपासून चशकून युरोप आज आधुचनक संस्कृतीिा नेता झाला आहे. आजही युरोपच्या 
सुपुत्रास आपल्या पूवीच्या ऋिाबिल लाज वाटत नाही. इस्लामी संस्कृतीच्या वारसािा भारताला संपूिवतः फायदा 
झाला नाही; कारि की तो ते चमळचवण्यास पात्र नव्हता. उचशरा झालेल्या प्रबोधनाच्या वेदनेतून भारतीय लोक कहदू व 
मुसलमान दोघेही मानवी इचतहासाच्या त्या संस्मरिीय प्रकरिातून आता उपयुक्त पे्ररिा घेऊ शकतील. मानवी 
संस्कृतीला चमळालेले इस्लाम धमाच्या देिगीिे ज्ञान कहदंूना त्याचं्या उमवट आत्मसंतुष्टतेतून बाहेर आिील आचि 
मुसलमानानंा ते पाळीत असलेल्या धमाच्या गाभ्यापयंत आिून पोिवील. 

 
एम्. एन्. रॉयनी आपल्यामागे अगचित अनुयायी व सुधारिावादी-मानवतावाद नावाने ओळखली जािारी-

िळवळ ठेवली आहे. त्यािें चविार खरे मानवतावादी असल्याने मुसलमानािंी त्या िळवळीतील अनुपस्स्थती अचधक 
जािवते. 

 
आयव समाजाच्या उदयािा उल्लेख मागे आलेला आहेि. खालच्या वगातील कहदू समाजामध्ये चिस्ती व 

मुस्स्लम प्रिारकानंी केलेल्या धमांतराच्या कायामुळे कहदुधमािी झालेली घट पाहून आयवसमाजािे संस्थापक दयानंद 
यानंी व्यचक्तचनरपेक्ष ईश्वर व वगवरचहत समाज यावर आधाचरत प्रचत िळवळ सुरू केली. कहदूधमािी ही घट प्रामुख्याने 
मुसलमान धमामुळे झाली होती. त्यामुळे बाटलेल्या कहदंूना पुन्हा स्वधमात आििे व ‘पचवत्र’ गाईिे कत्तलीपासून 
संरक्षि करिे असा कायवक्रम असलेल्या िळवळीिा मुकाबला इस्लाम धमाशी बव्हंशी प्रत्येक के्षत्रात होिे अपचरहायव 
होते. दयानंदानंी चिस्ती व मुस्लीम धमावर जी लाखोली वाचहली आहे, चतच्या तुलनेने सयदयद अहमदखान यांिा हल्ला 
अगदीि मवाळ वाटतो. गाईंना आता संरक्षिािी गरज राचहली नाही आचि धमांतरािी पे्ररिा मृत झाली नसली तरी 
क्षीि झाली आहे. परंतु मुसलमानािंी राष्ट्रपार बंधुत्वािी भावना, पचरिामतः ‘भारतीयत्वािा’ संपूिव अभाव व धार्ममक 
कारिाकचरता त्याचं्या पुरातन व्यचक्तगत कायद्याबिल त्यांिी आसक्ती या बाबी ह्या संघटनेिे लक्ष अजूनही वेधून 
घेतात. 

 
कायस्थ व काचश्मरी ब्राह्मिांसारख्या उच्च जातीय कहदू समुदायाचं्या सासं्कृचतक ऐक्यािाही उल्लेख 

करावयास पाचहजे. धोतर सोडून त्यानंी तंग पायजमा व अिकनिा स्वीकार केला. ते फारसी चशकले व उदूवला त्यानंी 
आपली मातृभाषा बनचवली. नेहरू हे यािे नमुनेदार उदाहरि होते. उदारदृष्टीच्या काही मुसलमानानंी चनचितपिे 
कहदी, बंगाली व इतर प्रादेचशक साचहत्याच्या वाढीस हातभार लावला व संगीत व कला यानंा फार मोठी देिगी चदली, 
परंतु कहदू समाजामध्ये मुस्स्लम अचभमुख व्यक्ती होत्या. परंतु त्यािे प्रचतरूप मुस्लीम समाजात मात्र नव्हते. धमाने 
मुसलमान पि रूढींनी कहदू असे चवपयवस्त ऐक्य चवकचसत करिाऱ्या खेड्यातील नवीन मुसलमानानंीही दाढी 
वाढचवली, लंुगी नेसली व आपल्या पूवीच्या मुक्त चस्त्रयासं गोषात ठेवले. 
 

जेथे ह्या थोर सुधारकानंी छोटे धमव, पंथ व िळवळी स्थापन केल्या, तेथे फक्त एकि मुस्लीम चविारवंत 
होऊन गेला ज्याने ऐक्य साधण्याच्या दृष्टीने गंभीरपिे चविार केला, पि शवेटी तो चविारवंति राचहला. त्यािे नाव 
होते उबैद दुल्ला कसधी. तो १९४७ च्या सुमारास वारला. त्याने वाहदत अल वुजुद ककवा अदे्वतवादािी संकल्पना पुढे 
माडंली. त्याने प्रचतपादले की, अदै्वत हाि प्रत्येक धमािा आत्मा आहे व तो कहदूधमव व मुसलमानधमव या दोघातही 
समान आहे. परंतु तो समाइक मतप्रिालीवरि थाबंला व त्याने कोितेही एकत्रीकरि नाकारले. दु्रतगतीने संकुचित 
होिाऱ्या या जगात भारताला अनेक राष्ट्रीय, अनेक धमीय व अनेक भाषीय मानवजाती कें चद्रत राज्यानंी बनलेले 
उपखंड म्हिून ठेव ूइस्च्छिाऱ्या धमवचनरपेक्ष चविारवंताचं्या शाखेिी पूवव कल्पना करीत त्याने ‘एक भारत’ संकल्पनेवर 
चवश्वास ठेवला; पि ‘एक भारतीय राष्ट्र’ यावर चवश्वास ठेवला नाही. अदै्वतवादाच्या समान मतप्रिालीने एकत्र 
आलेल्या कहदू व मुस्लीम याचं्या शातंतामय सहजीवनावर त्यािा चवश्वास होता, परंतु एकात्मतेच्या ककवा 
सात्मीकरिाच्या तो अत्यंत चवरोधी होता. वस्तुतः एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृती, एक तत्त्वज्ञान या 
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घोषिेिे विवन त्याने आयावतव कहदूराष्ट्र, कहदी भाषा, वैचदक संस्कृती व गाधंी तत्त्वज्ञान स्थापिे असे केले. परंतु 
भारताच्या मुसलमानानंा एक राष्ट्र समजून त्याने हे मान्य केले की, प्रत्येक राष्ट्र हे चवशाल मानवी बंधुत्वािा भाग 
आहे. काही दृष्टींनी तो अत्यंत आधुचनक होता. तो ‘पुरोगामी मानवतावादावर’ बोलला व भारतात कामगार व शतेकरी 
क्रातंी होिे अपचरहायव आहे असेही त्यास वाटले. [H.Rahman ‘Muslim Education in 19th Century Bengal’ Quest, May-June 
1972.] त्याच्या चविाराबंिल बऱ्यािशा बुचद्धवाद्यानंा आकषवि वाटले. तरी अनुयायानंा आकर्मषत करण्याइतके त्यािे 
चविार स्पष्ट नव्हते. 
 

कहदंूच्या बरोबर शातंतेने व एकोप्याने राहण्यास मुसलमानांना समथव करण्याच्या दृष्टीने इस्लाम धमािे 
चववरि करण्यािा प्रयत्न इतर मुस्लीम चविारवंतानंीही केला. पि श्रद्धाबद्ध असल्यामुळे त्यांिे बौचद्धक शोध मुस्लीम 
धमाच्या मयादेत होते. त्याबाहेर पाऊल टाकण्याइतपत कोिी साहसी नव्हते. म्हिून कहदंूच्या बरोबर शातंतापूिव 
सहजीवनाकचरता मागव सुिचवण्यापलीकडे त्यानंी काही केले नाही. एकीकरिािा थोडाही अंश त्यानंा पाकंडीपिा 
वाटत असे. उबैद दुल्ला कसधीने शहा वलीउल्लाला आपला धमवशास्त्रीय गुरू नेहमी मानले आचि या शहा वलीउल्लािा 
मुलगा शहा अदुदुल अझीम हा भगद गीतेला प्रकटलेला गं्रथ संबोधण्याइतपत पुढे गेला. परंतु कहदंूना ‘गं्रथािे लोक’ 
घोचषत करिारे तकव संगत पाऊल उिलण्यापूवीि तो थाबंला. अबुल कलामिे चविार नंतर िर्मिले जातील. नुकतेि 
हाशीम अमीर अली याने आपल्या ‘स्टुडंस कुराि’ यात चलचहले आहे. 

 
...परंतु आम्ही हे लक्षात ठेवले पाचहजे की, रहमान या शदुदालाही अरबानंी चवरोध केला होता....तर मग 

दूरच्या धमांनी वापरलेल्यापैकी एक असा परमेश्वरासंबंधीिा एखादा शदुद ते स्वीकारू शकले असते का? वैचदक 
भारतािी स्तोते्र व प्राथवना तर त्याचं्या ज्ञानापलीकडच्या होत्या. त्यानंी भगवान ककवा ईश्वर कहदू धमवगं्रथातंील 
परमेश्वराकचरता वापरलेली नावे—अशा नावाशंी जुळवनू घेतले असते का? 

 
नाही, हे उघडि आहे; परंतु रहीम व रहमानच्या जोडीला भगवानची संकल्पना म्हिून चबस्स्मल्ला चहर 

रहमान र् रहीम. या सूत्रािा चविार करिे हा पाखंडीपिा होईल काय असे चवसाव्या शतकातील मुसलमानानंी 
चविारिे म्हिजे धमवभ्रष्टता होईल का? 

 
परंतु, अशी तात्पुरती चवश्लेषिे व सूिना याव्यचतचरक्त कोिीही मुस्स्लम चविारवंत सैद्धाचंतक कोंडी फोडून 

कोित्याही प्रकारिे एकीकरि, पुननूवतीकरि ककवा सुधारिा सुिव ूशकला नाही. 
वस्तुस्स्थती अशी आहे की, अशा प्रकारच्या कोित्याही चवकासाबिल त्यानंा आवड नव्हती. जर मुस्लीम 

भारतीय इस्लामधमािा कहदूधमावरील प्रभाव जािून घेऊ इस्च्छत असतील तर त्यानंा मुसलमानाकंडे न जाता एका 
कहदूकडे—डॉ. तारािदं व त्यािें उत्कृष्ट पुस्तक The influence of Islam on Indian Culture याचं्याकडे जावे 
लागेल. त्याचं्या पुस्तकातील उतारे सचवस्तर देण्यािा कोिालाही मोह होईल; पि पुस्तकािे शीषवकि खूप बोलके 
आहे. चशवाय हे पुस्तक नवीन चविार व चवचभन्न संस्कृती ग्रहि करून ते पिचवण्यािी कहदंूिी शक्ती स्पष्ट करते; पि 
त्याि वळेी या चवरोधी अशी मुसलमानािंी याबिलिी असमथवताही स्पष्ट करते. 

 
जरी इस्लामधमाने कहदूधमाच्या चवकासास पुष्ट्कळ पे्ररिा चदली असली व युरोपातील प्रबोधनासही हातभार 

लावला असला तरी मुस्लीम भारतीय आजही डबक्याच्या पचरस्स्थतीत राहतात व भतूकाळातील चवपरीत गोष्ट 
सोडण्यािे व आजच्या समस्यांना व उद्याच्या आव्हानानंा तोंड देण्याच्या दृष्टीने स्वतःस सज्ज करण्यािे बौचद्धक सामथ्यव 
ककवा नैचतक धैयव त्यांच्यात नाही, ही एक दुःखािी बाब आहे. इस्लाम धमाने आरंभीच्या अरबाचं्या व युरोपाच्याही 
सामाचजक प्रगतीस मोठ्या प्रमािात मदत केली यात काही संशय नाही. प्रश्न फक्त एवढाि आहे की, इस्लामधमव 
मुस्लीम भारतीयाचं्या सामाचजक प्रगतीस आज मदत करतो काय? हा एक प्रश्न प्रत्येक मुस्लीम भारतीयानंी स्वतःस 
चविारावयास पाचहजे. जर त्याचं्या सद सचद्ववेक बुद्धीने होकाराथी उत्तर चदले, तर त्याचं्याकडून कृतीिी अपेक्षा नाही. 
परंतु जर उत्तर नकाराथी असेल, तर त्याचं्या सद सचद्ववेक बुद्धीने त्यासं सामाचजक प्रगतीिे अडसर दूर करण्यास 
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प्रवृत्त करावयास पाचहजे. प्रगतीमध्ये पाप असू शकत नाही; परंतु स्स्थरतेत फार मोठे पाप आहे. मुस्लीम जगतात 
नुसता फेरफटका मारला तर प्रस्तुत लेखकाप्रमािे कोिालाही या वस्तुस्स्थतीिी जबरदस्त जािीव होईल की, व्यक्ती 
असो ककवा राष्ट्र असो, यापैकी कोिीही इस्लाम धमािे सामाचजक चनयम चजतके कमी पाळतील, चततके ते चवकचसत 
होतील व सुसंस्कृतही होतील हे कोिी अमान्य करू शकिार नाही. 
 
 

* 
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४ 
 

राजकारि 
 

यहूदी व चिस्ती धमािी तत्त्वे तसेि अरब रीतीचरवाज व रूढी इस्लाम धमात अंतभूवत होत्या. त्यािप्रमािे 
कहदू-मुसलमानात सामाचजक प्रथा व लोकभ्रम यािंी देवाि-घेवािही झाली होती. तरी कहदूधमव व इस्लामधमव यािें 
संस्लेषि फक्त कहदूकडून झाले. एकेश्वरवादी व जातीरचहत सुधारिावादी िळवळी, संघचटत व सनातनी कहदू 
धमापासून अलग होत्या. आचि जातीचनष्ठ कहदू व मुसलमान यांच्यातील मानचसक व सामाचजक दरी इतकी जरी मोठी 
होती, तरी वेगळी चनचित अशी सामुचहक ‘व्यचक्ततािी’ भावना चवकचसत झाली नाही. दृढीकरिास कारिीभतू होिाऱ्या 
तरतुदी करण्यािे कायव राजकरिावर येऊन पडले; त्यात त्यास प्रशसंनीय यश चमळाले व लहदू सांस्लेषि व मुसलमान 
संस्लेषि या बाबींना परस्पराचं्या संदभात स्वतंत्र अस्स्तत्व आले. 

 
मोंगलाचं्या अंमलात राजकारि नव्हते. १८५७ िे बंड मोडल्यानंतर ईस्ट इंचडया कंपनीकडून चब्रचटश 

सरकारने सत्ता घेतली व लगेि राजकारिाला सुरुवात झाली, असे लोकशाहीच्या अथाने म्हटले जाऊ शकते. 
मोंगलाचं्या सरंजामी अंमलाखाली वचरष्ठ प्रशासकीय वगव मुसलमान होता. तर नोकरशाहीिा खालिा व तळािा 
कारभार मोठ्या प्रमािात कहदंूकडून िालचवला जात असे. अशा गौि चदवािी सेवकांच्या वंशजानंा चब्रचटशािंी सत्ता 
स्वीकारिे म्हिजे एक अकहदू मालक बदलून दुसरा येिे, यापेक्षा काही अचधक जािवले नाही. त्यािंी श्रद्धा चवमुक्त 
असल्यामुळे त्यानंा नवीन सत्ताधाऱ्याशंी सहकायव करण्यात कोित्याही अडििी आल्या नाहीत. परंतु श्रदे्धने 
जखडलेल्या मुसलमानानंा मात्र मुस्स्लमेतर सत्तेच्या राज्याबिल तीव्र संताप होता. त्यामुळे त्यानंी सर सयदयद अहमद 
खान याचं्या उदयापयंत आपले सहकायव नाकारले. चब्रचटशानंी मुसलमानानंा पदच्युत केल्याबिल हा संताप होता, 
असे साधारितः गृहीत धरण्यात येते. त्याचं्या पदच्युतीच्या व्याप्तीबिल प्रकरि सहामध्ये ििा करण्यात येईल. ज्या 
गोष्टीबिल त्यानंा संताप आला होता, ती गोष्ट त्यािंी पदच्युती नसून चिस्ती धर्ममयानंी आपल्यावर राज्य करिे ही 
होती. राजकीय अचधसत्तेपेक्षा त्याचं्या दृष्टीने धार्ममक श्रद्धा महत्त्वािी होती. 

 
१८५७ च्या बंडानंतर ज्यानंी नवीन चिस्ती सत्ताधाऱ्यानंा चवरोध केला, ते पदच्युत सरंजामदारी अवशेष नसून 

धार्ममक नेते असावे ह्यात आियव नाही. १८व्या शतकातील एका अरब मूलतत्त्ववाद्याच्या पे्ररिेमुळे वाहाबी लोक अत्यंत 
कायवक्षम झाले व ‘श्रद्धाहीन इंग्रजी सत्तेला सुरंुग लाविे व ती नष्ट करिे’ हा आपला उिेश असल्यािे त्यानंी घोचषत 
केले. धमवशास्त्रवेत्त्यानंीही सत्तेला चवरोध करण्याकचरता प्रिार केला आचि मौलना अहमदुल्ला अचझमाबाद, मौलवी 
अदुदुल रहीम साचदकपुरी, मौलना फझल हक खैराबादी, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी व मुफ्ती नझर करीम 
दयाबादी अशा अनेक प्रमुख धमवपंचडतानंा चब्रचटश चवरोधी हालिालीकचरता पकडण्यात आले व त्यांना अंदमान बेटावर 
आजन्म हिपार करण्यात आले. हल्लीिे मुसलमान त्यानंा सोयीसाठी स्वातंत्र सैचनक मानतील. परंतु वास्तचवक ते 
भारताकचरता झगडले नव्हते, तर इस्लामकचरता झगडले होते. वस्तुतः एक अवस्था अशी होती की, ज्यावेळी 
इस्लामी धर्ममयानंी युद्धचपपासू वृत्तीने भारताला दार-उल-हरब ककवा इस्लाम धमािा शस्त्र ूप्रदेश घोचषत केले होते. 
ज्याचं्यावर राज्य केले, अशा कहदूमुळे हे घडले नाही तर मुसलमानावंर राज्य करिाऱ्या ‘धमवकनदक’ चिस्ती लोकामुंळे 
हे घडले. 

 
अशा प्रकारिे लोक पुढच्या काळातील चखलाफतकारांिे ताचत्त्वक दृष्ट्या पूववज होत. चखलाफतकार व 

राष्ट्रीय मुसलमान या दोन संज्ञा पुष्ट्कळशा बाबतीत परस्पर चवरोधी असल्या तरी, चखलाफतकार राष्ट्रीय मुसलमान 
म्हिूनही ओळखले जातात. भारतातील चब्रचटश साम्राज्यवादाला जोरात चवरोध करिे व बालकन युद्धात अचलगढ 
चवद्यापीठातील जुन्या चवद्याथी गटास तुकव स्थानने आपल्या नेतृत्वाखाली नेिे, या दोन्हीत काँगे्रसिे चवख्यात अध्यक्ष 
डॉ. एम्. ए. अन्सारी यानंाही कधी परस्पर चवरोध वाटला नाही. इस्लामच्या तकव शास्त्राप्रमािे चिस्ती लोकािंा मुस्स्लम 
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वसाहतवाद वाईट होता आचि त्यास डॉ.अन्सारींनी चवरोध केला. परंतु मुसलमानांिा चिस्ती वसाहतवाद, मात्र 
िागंला होता व डॉ.अन्सारींनी त्यास पाकठबा चदला. 
 

वास्तचवक भारतात धमवचनरपेक्ष राष्ट्रवाद कधी अस्स्तत्वाति आलेला नाही. आयवसमाजािे लजपतराय व कहदू 
महासभेिे मदन मोहन मालवीय यासंारख्या कहदू काँगे्रस नेत्यानंाही दुहेरी मानक होते आचि असे म्हििे शक्य होते 
की, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू व सरोचजनी नायडू याचं्यासारख्या मानवतावाद्यािंा अपवाद वगळता 
स्वातंत्र्यपूवव काळातील काँगे्रस कायवकारी मंडळ हे साधारितः चब्रचटश चवरोधी कहदू व मुसलमान जातीयवाद्यािें होते व 
दोन्हीपैकी कोिीही एक दुसऱ्यावर चवश्वास ठेवीत नव्हता. मग राष्ट्रवाद कोिाच्या नेतृत्वाखाली धमातील भावनेतून 
वाढू शकिार? म्हिून जरी भारत आज कधी नाही एवढा फुटीर असला, तरी त्याबिल कोिास आियव वाटण्यािे 
ककवा कोिी अस्वस्थ होण्यािे कारि नाही. आम्हाला फक्त ‘चवचभन्नतेत एकता’ या मंत्रािा पुनरुच्चार आपद्धमव म्हिून 
करावा लागतो. 

 
वस्तुतः चिस्ती राज्यकत्यांिा मुस्स्लमसमाजावर प्रत्यक्ष जसा आघात झाला, तसाि मुस्स्लम राज्यकत्यांिा 

कहदूसमाजावर झाला होता. दोन्ही समाजानंी आपले दरवाजे बंद केले व ते आपल्या ‘व्यचक्तता’ च्या वैचशष्टानंा घट्ट 
चिकटून राचहले. परंतु नंतर राजकारिाने एक ठळक फरक घडवनू आिला. बहुसंख्याकंाचं्या स्वतःच्या 
हक्काबिलच्या आग्रहास राष्ट्रीयत्वािे चवशषे गुिधमव असतात, तर अल्पसंख्यांकािें स्वतःच्या हक्काबिलिे स्वरूप 
जात्याि जातीय असते. जातीयतेच्या चदशनेे केलेला स्वतःच्या हक्काबिलिा आग्रह अल्पसंख्याकंासं संरक्षिात्मक 
बाजू घ्यावयास लावतो, आचि म्हिून मुसलमानांनी मानचसक दृष्टीने व प्रत्यक्षचरत्याही गल्लीबोळात माघार घेतली. 

 
मुसलमानाचं्या मागासलेल्या पचरस्स्थतीने दुःचखत झालेल्या सर सयदयदनी बरोबर चवश्लेषि केले. त्यानंी 

चलचहले, ‘ज्यानंा आपल्या धार्ममक तत्त्वाबंिल ििा करण्यािी सवय नाही असे कहदूिे अनेक वगव आहेत म्हिून धार्ममक 
तत्त्वाचं्या चवरोधी चशक्षि घेण्यास त्यािंा कधी चवरोध नव्हता. तथाचप, मुसलमानांना आपल्या धमािी सवव तत्त्वप्रिाली 
माहीत असिे, चतिी ििा करिे व त्याप्रमािे स्वतःच्या जीवनािे चनयमन करिे बंधनकारक आहे. या कारिामुळे 
चशक्षि परकीय भाषेतून चदल्या जािाऱ्या चशक्षिािा फायदा घेण्यािे त्यानंी आतापयंत टाळले. असले चशक्षि धमाच्या 
चवरुद्ध आहे असे ते समजतात.’ 

 
परंतु जर मुसलमानानंा सामाचजक दजािा तळ गाठायिा नसेल, तर त्यानंी आपले धोरि बदलावयास 

पाचहजे व आधुचनक धतीवर शास्त्रीयपद्धतीने चविार करण्यास सुरुवात करावयास पाचहजे. सर सयदयदच्या 
चविारानुसार या गोष्टीिी पे्ररिा फक्त मुस्स्लम शकै्षचिक संस्थेति चदली जाऊ शकते. आपिास काफीर म्हिून 
संबोधिाऱ्या सनातनी मुसलमानाचं्या चवरोधामुळे अचलगढ महाचवद्यालय स्थापन करिे शक्य नसल्यािे पाहून , त्यानंा 
आपल्या पुष्ट्कळशा उदार कल्पना सोडून द्याव्या लागल्या व तडजोड स्वाकारिे भाग पडले. त्यामुळे मुसलमानाचं्या 
मनात आधुचनक शास्त्रीय दृचष्टकोन भरचवण्यािा त्यािंा प्रयत्न बव्हंशी चनरुपयोगी झाला. 

 
मयाचदत प्रबोधनाच्या त्या प्रयत्नापासून ते आजतागायत शरीयत ककवा कुरािाने वैध होऊ न शकिाऱ्या 

कोित्याही बदलास मुसलमानांनी चवरोध केला आहे. काय करावयास पाचहजे याबिल त्यानंा किता नसते, परंतु काय 
करावयास नको याबिल मात्र त्यानंा किता असते. पुन्हा एक बाब सोडली, तरी ज्यानंी त्यांना सल्ला चदला व त्यांिे 
नेतृत्व केले, मग ते कहदू असोत ककवा मुसलमान, त्यानंी मुसलमानािंी अचखल इस्लामवादािी जािीव मजबूत केली 
व त्याचं्या चवभक्तवादाच्या भावनेस खत पािी घातले, ही ‘एक बाब’ जवाहरलाल नेहरूनी नकळत केली. त्याबिल 
पुढे चविार करण्यात येईल. 

 
सर सयदयद हे सामाचजक व राजकीय दृष्टीने सरंजामदार असले तरी जेथपयंत धमव शास्त्रािा संबंध आला 

तेथपयंत ते सुधारिावादी होते. परंतु सर सयदयद यानंीि कहदू मुसलमानातंील मानचसक दरी सवात अचधक वाढचवली, 
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हा दैवदुर्मवलास आहे. हे लक्षात येईल की, बंडानंतर चब्रचटशानंी फार मोठ्या प्रमािात मुसलमानाबंिल अचवश्वास 
दशवचवला आचि पचरिामतः कहदू लोकांना वाढत्या संख्येने नोकऱ्या चदल्या (कोठल्याही पचरस्स्थतीत मुसलमानानीं 
स्वतःच्या रूढीचप्रयतेमुळे व माघार घेतल्यामुळे स्वतःला नोकरी करण्यास अयोग्य बनचवले होते). सर सयदयद यानंी 
पचरस्स्थती सुधारण्यािा चनिय केला. मुसलमानाचं्या सववसामान्य मागासलेपिावर आधुचनक चशक्षि हा उपाय 
असल्यािी त्यांिी खात्री होती. त्यामुळे त्यानंी अगोदर साचंगतल्याप्रमािे अचलगढ महाचवद्यालय स्थापन केले. चब्रचटश 
अमलाखाली खुल्या असलेल्या सवव व्यवसाचयक संधीकचरता कहदंूशी स्पधा करण्याच्या दृष्टीने मुसलमानानंा सुसज्ज 
करिे हा हे महाचवद्यालय स्थापण्यािा उिेश होता. परंतु राष्ट्रीय कायवक्रमाच्या सवव के्षत्रातं भाग घेण्याकचरता 
धमवचनरपेक्ष मनोवृत्तीिी व आिरिािी गरज असते व अचलगढमधून बाहेर पडलेल्या तुकाचभमुख पदवीधराकंडून अशी 
अपेक्षा शक्य नव्हती, ही बाब सर सयदयद याचं्याकडून पूिवतः दुलव चक्षत केली गेली. 

 
त्यािबरोबर सरकारी नोकरीच्या आपल्या परंपरागत व्यवसायात मुसलमानानंा पुन्हा प्रवेश चमळावा म्हिून 

सर सयदयदनी त्यानंा चब्रचटशाचं्या दृष्टीत पूववपदारूढ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले. चब्रचटश चवरोधी िळवळीपासून 
मुसलमानानंा संपूिवतः दूर ठेवूनि हे होऊ शकेल, असे त्यांना वाटले. त्याि काळात सुचशचक्षत भारतीयाचं्या एका 
गटाने इंचडयन नॅशनल काँगे्रसिी स्थापना केली. जरी काँगे्रसिे प्रस्थापक सवव समाजातील होते, तरी आपल्या 
मतपप्रिालीत ते प्रामुख्याने उदार, राजकीय मागण्यात अत्यंत नेमस्त व मुसलमानानंा आपल्यात घेण्यास अत्यंत 
उत्सुक होते. परंतु काँगे्रसिी अगदी सौम्य मागिीही चब्रचटश राज्याबिलच्या असंतोषाने भरलेली असिार व त्यायोगे 
चतच्या सभासदावंर चब्रटीशािंी इतराजी होिार असे सर सयदयद यानंा वाटले. त्याचं्या मते हीि नेमकी इतराजी 
मुसलमानानंी टाळावयास पाचहजे होती. पुन्हा राजकीय मागण्या ह्या लोकशाही संस्थादं्वारा वाढत्या स्वराज्यािी 
मागिी करिाऱ्या असल्यामुळे सर सयदयदनी बहुसंख्याकंांिे राज्य हे कहदंूिे मुसलमानावंर राज्य आहे अशी दृष्टी 
ठेवली. त्यािंा जन्म मोगल काळात झाला होता. ते स्वतः एका उच्च मोगल अचधकाऱ्यािे वंशज होते. त्यामुळे 
मुसलमानावंर आपल्याला एकेकाळाच्या प्रजेने राज्य करावे, ह्या गोष्टीिा ते भावनात्मक दृष्टीने स्वीकार करू शकले 
नाहीत. त्यानंा अशीही भीती वाटली की, कहदू राज्यािा पचरिाम कहदंूिी आयव-द्रचवड संस्कृती मुस्लीम-पारशी व अरब 
संस्कृतीवर लादण्यात येईल. म्हिून त्यानंी कहदू व मुसलमान हे चभन्न कौम असण्यावर भर चदला. कौम ही अशी 
संचदग्ध संज्ञा आहे की, जी कोण्याही सामाचजक, धार्ममक ककवा व्यवसाचयक सामुचहक गटाला लागू होऊ शकली 
असती, परंतु चतने मुसलमानानंा मोठ्या प्रमािात एकत्र आिले. कहदू-मसलमान हे चभन्न कौम असण्यावर भर देत सर 
सयदयदनी चवशषेतः काँगे्रसचवरुद्ध व सामान्यतः लोकशाहीचवरुद्ध धमवयुद्धास सुरुवात केली. 

 
सर सयदयद याचं्या स्वभावातील व वृत्तीतील परस्परचवरोध त्यांच्या िचरत्रकारानंाही गोंधळात टाकतात; पि 

वास्तचवक हे चवरोध इस्लामच्या दुटप्पीपिािी व मुस्स्लमापुंढील समस्यांिी उत्तम उदाहरिे आहेत. त्याचं्यामधील 
चशक्षितज्ञािा जातीयवादाशी व १९ व्या शतकाच्या सातव्या शतकाशी नेहमीि संघषव होत राचहला. आिखी काही 
गोष्टी अशा होत्या की, ज्या कचमी तास्त्वक स्वरूपाच्या व परस्परचवरोधी होत्या. सर सयदयदनी सरंजामदार वगातील 
कहदंूकडून अलीगढकचरता देिग्या स्वीकारल्या हे सवांना माहीत आहे. त्यांिा पाकठबा चमळावा म्हिून प्रिार करीत 
असताना ‘कहदू व मुसलमान हे सुंदर भारतीय वधूिे दोन डोळे आहेत’ अशा प्रकारिा दृष्टातं देऊन ते आपल्या भावना 
व्यक्त करीत. परंतु फक्त मुस्स्लम श्रोते असताना, चवशषेतः राजकीय बैठकीत, ते यादवी युद्धािी धमकी देण्याइतपत 
लढाऊ वृत्तीिे होते. समस्या सोडचवण्यािा मागव काढिे त्यानंा जमले नाही व त्यामुळे त्यानंी मुस्स्लम सामाचजक प्रगती 
व मुस्स्लम राजकीय प्रचतगाचमत्व या दोन्ही वृत्तींना जन्म चदल्यािी संचदग्ध कीती चमळचवली (अलीगढमध्ये आजही 
दुटप्पीपिा आहे. तेथे साम्यवादी व जातीयवादी याचं्यात चवद्याथींिी मने काबीज करण्यासाटी झगडा िालू असतो.). 

 
सर सयदयदच्या धार्ममक मोचहमेने चभऊन मुसलमानांनी आपल्यातील चनस्ष्ट्क्रयता घालचवली व त्याचं्या दृष्टीने 

लोकशाही हा कहदू विवस्वाला पयायवािक शदुद असल्यािी भावना चनमाि झाली. पचरिामतः मुस्स्लम बुचद्धवंत 
बिावात्मक दृष्टीने चविार करू लागले. अशा तऱ्हेने अगोदरपासून मूलतः अस्स्तत्वात असलेली ‘मुस्स्लम व्यचक्तत्तािी’ 
संकल्पना मुस्स्लम उच्च वगीयाचं्या का होईना पि जािीवेच्या पृष्ठभागावर आली. 
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हालीिे धोरि सर सयदयद याचं्या चवरुद्ध होते. त्याचं्या काव्याने त्यािें गद्य झाकाळून टाकले, ही मुस्स्लमाचं्या 
व भारताच्या दृष्टीने दुःखािी बाब आहे. १८५७ सालच्या उठावानंतर मुसलमानानंी जर त्यािा समजुतदार व संयुचक्तक 
सल्ला ऐकला असता, तर शतकाच्या शवेटी एक अगदी चनराळीि चपढी तयार झाली असती. या चपढीिा प्रभाव सवव 
घटनावंर पडला असता. सर सयदयद हे स्वतः अमीर उमराववादी उच्चवर्मियािें वंशज होते. त्यामुळे सरंजामदारी 
वगातील मुलानंी सरकारी नोकऱ्या चमळचवण्याकचरता कहदंूशी मुकाबला करून सुसज्ज व्हावे ह्यात त्यानंा मोठा रस 
होता. त्यानंी साधारि जनतेिी व स्त्री चशक्षिािी पवा केली नाही. पचरिामतः अलीगढने चनष्ठावंत डेप्युटी कलेक्टर, 
सब-जज्ज खान बहािर व चशलेदारािंी प्रभावी संख्या चनमाि केली. यािी तार्मकक चनष्ट्पत्ती म्हिजे पचहले 
राजकारिीसुद्धा याि वगातून चनमाि झाले. तेव्हापासून मुस्स्लम राजकारि हे बव्हंशी उच्च वगापुरतेि मयाचदत 
राचहले. साधारितः मुस्स्लम जनतेिी मागासलेली स्स्थती असतानाही चवभाजनापयंत मुसलमानाचं्या राजकीय 
मागण्यात सामाचजक-आर्मथक आशय कमीत कमी होता. याचवरुद्ध हालीला सामाचजक भावना होती. सरकारी 
नोकरीच्या कल्पनेने मुसलमानांनी पछाडून जाऊन स्वतंत्र व्यवसाय करण्यािी आपली इच्छा नष्ट करिे ह्या गोष्टीबिल 
हालींना दुःख होत असे. त्यानंी तंत्रशास्त्रीय चशक्षिाच्या आवश्यकतेवर भर चदला. तंत्रज्ञ, कारखानदार, शास्त्रज्ञ व 
व्यापारी या वगाच्या अभावामुळे कहदंूच्या स्पधेत मुसलमानांमध्ये न्यूनगंडािी भावना चनमाि झाली. ज्यामुळे ते चजनाने 
खुल्या केलेल्या अकहदू आश्रयस्थानाकडे आकर्मषत झाले. पाचकस्तानच्या चनर्ममतीिी कारिे फक्त जातीयि नव्हती तर 
सामाचजक व आर्मथकही होती. मुस्लीम लीगिा किा असलेल्या चनराशा व दे्वषग्रस्त मध्यमवगाच्या दृष्टीने कहदू व 
मुस्लीम ही दोन राष्ट्रे जी बनली होती ती ‘आहेरे व नाहीरे ’ ह्यांिी. 
 

सर सयदयद व हाली मुस्स्लम व्यासपीठावर येण्याच्या पुष्ट्कळपूवी एक घटना घडली होती. चतच्या फार उचशरा 
झालेल्या आनुषंचगक पचरिामामुळे कहदू व मुसलमानात राजकीय धु्रवीकरि झाले. ह्यांिे बी सर सयदयदनीि पेरले होते. 
चब्रचटश गव्हनवर-जनरल लॉडव कॉनववॉलीस यानंा सारा गोळा करण्यािा ‘व्यवहारी’ उपाय शोधायिा होता. त्याचं्या 
डोक्यात कायमधाऱ्यािी इंस्ग्लश पद्धती, कर बुडचविाऱ्या जचमनीिी व मालािी जप्ती व चवक्री या बाबी असल्यामुळे 
त्यानंी कायमधारापद्धती म्हिून ओळखली जािारी शतेजमीनचवषयक क्रातंी १७९३ साली पूवव भारतात घडवनू 
आिली. 

 
मुस्स्लम लोकसंख्येिे सवांत अचधक के्षत्र असिारा प्रातं बगंाल हा होता आचि औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर 

मोगलांिे राज्य जरी नाममात्र होते, तरी तेथे सामथ्यवशाली सरंजामी अल्पसंख्य राज्यपद्धती िालू होती. परंपरेने 
चपढीजात जमीनदारांकडून महसूल वसूल करण्यात येई. हे जमीनदार आपले देिे मोगल सरकारला व नंतर हतबल 
मोगल सम्राटाकडून क्लाईव्हाने चमळचवलेल्या रेव्हेन्यु सनदेनुसार ईस्ट इंचडया कंपनीच्या सरकारला देत. याच्या 
मोबदल्यात ते आपल्या जचमनीवरील शतेकरीवगाकडून जेवढे वसूल करिे शक्य आहे, तेवढे काढीत आचि या दोन 
रकमेतील फरक म्हिजे त्यांिी प्राप्ती असे. ही चपढीजात पद्धती वर उल्लेचखलेल्या कायमधारा पद्धतीने संपुष्टात 
आिली. या पद्धतीने शतेकऱ्याला, जोपयंत जो जमीनदाराला ठरलेली रक्कम देत असे, तोपयंत संरक्षि चदले. 
तथाचप, जोपयंत जमीनदार ठरलेला महसूल सरकारला देत असे, तोपयंति तो आपले स्थान चटकव ूशके. म्हिून 
जरी जमीनदार मालक म्हिून समजला जात असे तरी तो आता चपढीजात राचहला नव्हता व त्याच्या जचमनी इतर 
आर्मथक अडििीत सापडलेल्या जमीनदारासंारख्याि चवकल्या जाऊ शकत. काही अपवाद वगळता मुस्स्लम 
जमीनदार पंरपरेने व क्षीि झालेले होते. त्यामुळे त्याचं्या जचमनी हळूहळू पि सातत्याने कलकत्त्याच्या साहसी कहदू 
सटे्टबाजाकंडे व धनकोंकडे गेल्या. 

 
"राइज अँड फुलचफलमेंट ऑफ चब्रचटश रूल इन इंचडया" या आपल्या पुस्तकात प्रख्यात चवद्वान जदुनाथ 

सरकार यानंी अठराव्य शतकाच्या उत्तराधातील बंगालच्या पचरस्स्थतीिे तंतोतंत विवन केले आहे, ते चलचहतात : 
 
"देशािे प्रशासन चनराशजनक, अप्रामचिक व अकायवक्षम झाले होते व छोयाशा, स्वाथी, गर्मवष्ठ व अयोग्य 

राज्यकत्या वगाकडून जनतेतील अचधकाशं लोक दाचरद्रय, अज्ञान, नैचतक अवनती याचं्या खोल गतेत लोटले गेले 
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होते. षंढ चखदमतगार कसहासनावर आले. अचलवदीच्या घराण्याने पुरुष म्हिण्यालायक एकही पुत्र चनमाि केला 
नाही व चस्त्रयािंी पचरस्स्थती तर पुरुषापेंक्षांही वाईट होती. चसराज व नूरान याचं्यासारख्या परपीडन चवकृती 
असिाऱ्यानंी उच्चवगीय प्रजेलाही सतत दहशतीत ठेवले. लष्ट्कर चनकृष्ट व फंदचफतुरीने चवघचटत झाले होते. धमव हा 
दुगुविािा व मूखवपिािा गुलाम झाला होता." 

 
ज्या बाबींनी आपली अवनती होईल त्या बाबींत मुसलमान चकती सहजतेने इस्लाम धमाच्या 

तत्त्वप्रिालीपासून दूर गेले व आपिास मागे ठेविाऱ्या गोष्टीत ते इस्लाम धमाच्या तत्त्वास कसे चिकटून राचहले, 
याबिल आियव वाटते. पचरिामी त्यानंी दोन्ही गमावले आचि म्हिून ते रंगमंिाच्या मध्यावरून पाश्ववपटात गेले आचि 
अद्यापही ते तेथेि राचहले आहेत. 

१८५७ च्या बंडाने नव्हे तर कायमधारा पद्धतीने मुस्स्लम सरंजामदारी अचधसंरिना मोडून मुस्स्लम विवस्व 
संपुष्टात आिण्यास सुरुवात कशी केली हे पुढे सागंण्यात येईल. ही गोष्ट चवशषेतः घडली ती मोंगलाचं्या तादुयात 
असलेल्या व व्हाइसरायद्वारा राज्य केल्या जात असलेल्या पूवव भारतात. व्हाइसरॉयिी राजधानी डाक्का येथे होती. 
वस्तुतः १८५७ िे बंड हा गमावलेले पुन्हा चमळचवण्यािा मुसलमानािंा प्रयत्न होता, तर ती सामाचजक सुधारिाचं्या 
चवरुद्ध कहदंूिी प्रचतचक्रया होती. मूलतः बंड क्राचंतकारी असण्यापेक्षा पुनरूज्जीवनवादी होते. बंडाने महत्त्वािा बळी 
घेतला तो मानवतावादािा आचि चहत जपले ते अज्ञानचप्रयतेिे. चब्रचटशानंी बंडाच्या कारिांिे चवश्लेषि केले, बंडािे 
स्वरूप ओळखले व सुधारिाबिलिा आपला पूवीिा उत्साह आवरता घेतला. पूवी या उत्साहामुळे त्यानंी सतीिी प्रथा 
बंद केली होती, बालचववाह रोखला होता व धमािे पाठबळ असलेल्या प्रथा थाबंचवल्या होत्या. यापुढे मात्र ईस्ट इंचडया 
कंपनीकडून भारत आपल्याकडे घेतल्या चदवसापंासून ते भारत सोडीपयंत चब्रचटशानंी धोरि म्हिून कोित्याही 
प्रकारिे सामाचजक सुधारिासंंबंधीिे चवधेयक पुढे आिले नाही. 
 

कायमधार पद्धतीिा नंतरिा पचरिाम म्हिजे मुसलमानांिी अवनती व कहदंुिी उन्नती. त्यािबरोबर पूवव 
बंगाल—संपूिवतः कलकत्ता—येथील ताग व िहा कहदू-चब्रचटश व्यापारी चहतसंबंचधताचं्या मगरचमठीत आला. चपढ्यान् 
चपढ्याचं्या सुखासीन जीवनाने नीतीधैयव गमावलेल्या मुस्स्लम सरंजामदारी नेतृत्वाजवळ नवीन बदलत्या घटनानंा तोंड 
देण्यािे मानचसक सामथ्यव ककवा क्षमता नव्हती. म्हिून ते चवस्मृतीत गेले. ‘सोनेरी’ डाक्क्यािी लोकसंख्या १८०० 
साली २,००,००० होती ती १८७० सालच्या सुमारास ६९,००० वर आली. काही वषांच्या काळात सरंजामदारी मुस्स्लम 
अचधसंरिनेिी जागा मध्यमवगीय कहदू अचधसंरिनेन हळूहळू घेतली. परंतु चपळल्या जािाऱ्या शतेकऱ्याचं्या दृष्टीने 
जमीनमालक हा जमीनमालकि असला, तरी पूवीच्या आचि नवीन जमीनदारामध्ये महत्त्वािा फरक झाला होता. 
मुस्स्लम मालक हे बंगाली नव्हते व जरी त्याचं्यातील व बंगाली शतेकऱ्यांतील संबंध साधारितः चपळविुकीवर 
आधारलेले व पशुतुल्य होते, तरी काही काळानंतर त्याचं्याि काही सलोख चनमाि झाला होता. परंतु त्यािंी जागा 
घेिारे जमीनदार परकीय होते; कहदू होते व ते सामान्यपिे अन्यत्रवासी जमीनदार होते. ते स्वतःच्या नवीन 
चमळचवलेल्या जचमनीस गंुतविूक भाडंवल समजत. व कलकत्यात त्याचं्या स्वतःच्या सामाचजक दजाच्या व 
आवडीच्या वतुवळात राहिे त्यानंा अचधक पसंत असे. पुन्हा मुस्स्लम बंगाली हे कहदू धमाच्या खालच्या थरातून 
धमांतचरत झालेले असल्यामुळे नवीन येिाऱ्यात व स्थाचनक रचहवाशात एक प्रकारिा सामाचजक भेदभाव नेहमीि 
राचहला. 

 
कायमधारा पद्धतीने क्रमाक्रमाने मुस्स्लम जचमनदारांिी मालकी कोठल्या हिीपयंत काढून घेतली, यािी 

बरोबर मोजदाद या वस्तुस्स्थतीने होऊ शकते की १९ व्या शतकाच्या सुमारास बहुतेक सवव जमीन कहदंूच्या मालकीिी 
झाली होती. उदाहरिाथव बाकर गंज चजल्ह्यात लोकसंख्येच्या ६४.८ टके्क मुसलमान होते, परंतु स्थावर मालमत्तेपैकी 
फक्त १० टके्कि मालमत्ता त्याचं्या मालकीिी होती व सवव मालगुजारीपैकी ते ९ टक्क्यापेंक्षा कमी मालगुजारी देत 
असत. मुस्स्लम सरंजामदारी उमरावशाहीिा अंत होण्यािा पचरिामही मुस्स्लम समाजाच्या सवव थरावंर झाला. या 
संदभात डदुल्यू. डदुल्यू. हंटर ‘The Indian Musalmans’ या गं्रथात चलचहतात : ‘शकेडो जुनी घरािी बरबाद झाली 
व बव्हंशी सारामुक्त देिग्यावंर पूिवत : िालचवल्या जािाऱ्या मुसलमानांच्या शकै्षचिक पद्धतीला प्रािघातक टोला 
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बसला.’ हे झालेले पचरिाम पुरेसे वाईट नव्हते म्हिूनि की काय बंगालमध्ये चब्रटीशाचं्या प्रशासनाच्या भाषा जोपयंत 
फारशी व उदूव होत्या तोपयंत न्याचयक सेवेत व कायद्यात असलेला मुसलमानांिा थोडाबहुत ताबाही, १८३७ साली 
चब्रचटशानंी आपले व्यवहार इंस्ग्लश ककवा स्थाचनक देशी भाषेतून करण्यािे ठरचवल्यामुळे, गेला. १८६७ साली 
बंगालमध्ये सरकारी नोकरीस असलेल्या भारतीयापैंकी ११.७ टके्क मुसलमान होते. परंतु वीस वषानंतर ही टके्कवारी ७ 
पेक्षा कमी टक्क्यावर आली. हे सवव बंगालमध्ये घडले, हे खरे आहे. परंतु भारतातील अध्यापेक्षा अचधक मुसलमान त्या 
प्रातंात राहात होते. ह्या प्रातंात त्यावेळी बव्हंशी अग्नेय भारत येत होता व त्यात चब्रचटश सत्तिेी राजधानी असलेल्या 
कलकत्त्यािाही समावेश होता.  

 
भारतातील मुसलमानानंा नवीन व्यवस्थेच्या आव्हानास तोंड देण्यािी ही पचहलीि वेळ होती. ह्या आव्हानाने 

त्याचं्या परंपरागत चशक्षिाच्या आशयात व चनयंत्रिात दोन्हीत बदल करण्यास त्यानंा भाग पाडले असते. परंतु त्या 
आव्हानाला सामोरे जाण्याऐवजी, धार्ममक भावना व धमववेड याचं्या शृखंलामुंळे ते एका जागी स्स्थर उभे राचहले. 
त्यावेळी बाकीिा भारत पुढे गेला. परंतु कोिीही स्स्थर उभा राहू शकत नाही. एकतर तो पुढे सरतो ककवा मागे तरी 
राहतो. याबाबतिी चनराशाजनक आकडेवारी स्वतःि बोलकी आहे. १८५१ पयंत कलकत्त्यात कहदू व चिस्ती 
दोन्हींच्या संयुक्त संख्येपेक्षा मुसलमान वकील अचधक होते; तथाचप, १८५२ ते १८६८ च्या दरम्यान कलकत्ता उच्च 
न्यायालयात अनुमती प्राप्त झालेल्या वचकलाचं्या यादीत एकही मुसलमान नव्हता. पुन्हा मुखत्यारापैंकी, 
कुलशासकापैंकी (प्रॉक्टर), सॉचलचसटरपैकी २७ कहदू होते, परंतु मुसलमान कोिीि नव्हते. अन्य व्यवसायातही 
मुसलमान मुळीि राचहले नाहीत. 

 
कायमधारा पद्धतीच्या शभंर वषानंतर अशा प्रकारिी पचरस्स्थती होती. ह्याि वेळी १८९८ साली लॉडव 

कझवनसारखा सववश्रेष्ठ व्हॉईसराय आला—तो जिुकाही भारताला चवसाव्या शतकाल सामोरे करण्यासाठी. कायवक्षम 
प्रशासनात त्याला रस असल्यामुळे त्याच्या िटकन लक्षात आले की बंगाल इलाखा हा एवढा मोठा आहे की 
कलकत्त्यात राहून एका मािसाकडून याच्या चनयमनािे कायव होिे अशक्य आहे. त्यावेळी बंगाला इलाख्यामध्ये पूवव व 
पचिम बंगाल, चबहार, ओचरसा, छोटा नागपूर, आसाम समाचवष्ट होते व त्यावर एका प्रमुख आयुक्तािी नेमिूक 
करण्यात येत असे. म्हिून त्यास व्यवस्थेच्या दृष्टीने आटोपशीर आकार देण्याइतपत कमी करण्यािे त्याने ठरचवले. 
एक दोन योजना परीचक्षल्या व त्या नाकारल्यानंतर हा इलाखा १९०५ साली दोन प्रातातं चवभागण्यात आला. पूवव 
बंगाल व आसामिा नवीन प्रातं करण्यात येऊन त्यािी राजधानी डाक्क्याला ठेवण्यात आली. तर बाकीच्या 
राचहलेल्या इलाख्यािे मुख्य चठकाि कलकत्ता राचहले. 

 
डाक्क्याला पूवीिे महत्त्व परत चमळवनू देिाऱ्या या उपायाने मुसलमानािंा एक नवीन राज्यकता वगव पुन्हा 

एकदा चनमाि झाला व कहदू भद्र लोकानंी उदयाच्या काळात जे स्वातंत्र्य अनुभवले त्यापेक्षाही अचधक स्वातंत्र्य चमळेल 
असे आश्वासन त्यानंा चदले गेले. सहाचजकि मुसलमानाकंडून या उपायािे आनंदाने स्वागत झाले; उलट त्याि वेळी 
या उपायाने कलकत्त्यात चनषेधािे व संतापािे वादळ चनमाि केले. कलकत्त्याच्या नेत्यानंा कलकत्त्यास त्यायोगे धोका 
असल्यािे चदसून आले. कारि की नवीन प्रातं आता आपले स्वतःिे तागािे कारखाने उभारू शकत होता, चितगांगला 
बंदर चनमाि करू शकत होता, आपले स्वतःिे उच्च न्यायालय व चवद्यापीठ स्थापन करू शकत होता आचि काही झाले 
तरी आता तो कलकत्त्यािी कायदेशीर वसाहत म्हिून राहिार नव्हता. हे चवरोध जातीय असण्यापेक्षा सामाचजक व 
आर्मथक होते, तरीपि नवीन प्रातं हा प्रामुख्याने मुस्स्लम असल्यामुळे, प्राचंतक बाबींकचरता राष्ट्रवाद्यािंा पाकठबा 
चमळावा म्हिून कलकत्त्याच्या नेत्यानंी राष्ट्रवादी भचूमका स्वीकारून असे प्रचतपाचदले की, चवभाजन हे प्रशासकीय 
कारिाकंचरता मुळीि झाले नसून ‘फोडा आचि राज्य करा’ या दृष्ट धोरिातून झाले आहे. प्रामाचिक देशभक्त जेव्हा या 
सापळ्यात सापडले तेव्हा भावी पाचकस्तानाच्या चदशनेे एक मोठे पाऊल टाकले गेले. 

 
म्हिून चवभाजनाच्या अनुकूल व प्रचतकूल िळवळी कहदू-मुसलमानानंा एकमेकासमोर उभे ठाकण्यास 

कारिीभतू झाल्या. चवभाजनाचवरुद्धिी िळवळ ही कहदुत्वाचभमुख असल्यामुळे मुसलमानांना स्वतःिे चहतसंबंध फक्त 
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मुसलमानाचं्या हाताति सुरचक्षत राहतील असे वाटले. त्यामुळे कायदेमंडळात प्रचतचनचधत्वाच्या वाढीसारख्या नवीन 
राजकीय सुधारिा अमलात आिण्यािा चविार िालू आहे हे जेव्हा माहीत झाले त्यावेळी लॉडव चमटोना भेटलेल्या 
चशष्टमंडळातील प्रमुख व्यक्तीत डाक्कयािे नबाब असावे ह्यात आियव नव्हते. ह्या चशष्टमंडळाने मुसलमानाकंचरता चवभक्त 
प्रचतचनचधत्वािी मागिी केली. नवीन अस्स्तत्वात आलेल्या मुस्स्लम लीगिे पचहले अचधवेशन दोन मचहन्यानंतर 
डाक्क्याला त्याचं्याि अध्यक्षतेखाली झाले, ह्यातही आियव नाही. 

 
ह्या घटनेनंतर सहज शहािे होता आले असते. जर कलकत्त्याच्या गंुतलेल्या चहतसंबंधाकचरता बंगालिे 

चवभाजन रि केले नसते तर भारतातील अचधक मुस्स्लम लोकसंख्या असलेल्या चवभागाला आपला स्वतःिा प्रातं व 
सरकार चमळाले असते. मग त्याच्या नेत्यानंी कोित्याही प्रकारच्या चवफलतेच्या भावनेतून पाचकस्तानच्या मागिीला 
संभवतः पाकठबा देण्यािी शक्यता चनमाि झाली नसती व अशा तऱ्हेने भारतािी भीती व संकटे यापासून सुटका झाली 
असती. 

 
चवभक्त मतदारसंघ प्रिारात आिल्याबिल चब्रचटशािंा चनषेध करण्यात आला आचि त्यानंा ‘फोडा आचि राज्य 

करा’ या जुन्या साम्राज्यावादी उपायािंा अवलंब केल्याबिल दोष देण्यात आला. सामाचजक चवभाजन अगोदरि 
अस्स्तत्वात होते आचि चब्रचटशाचं्या अमलाखालीि भारताला राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त झाले. ह्या गोष्टी सोडून चदल्या आचि 
ही टीका सत्यभासात्मक असली तरी टीकाकारािें दोन मुद्याकंडे नेहमीि दुलव क्ष होते. पचहला मुिा व्हॉईसरॉयकडे 
गेलेल मुस्स्लम चशष्टमंडळ ही एक ‘प्रभावी कृती’ [M. N. Das, India under Morley and Minto, p. 164.] होती. सववत्र प्रिारात 
असलेले तत्त्व, भावनाशील व अनाकलनीय अशा मौलाना महम्मद अलींच्या या भाष्ट्यावर प्रामुख्याने आधाचरत असून, 
ते नुकत्याि प्रकाचशत झालेल्या शासकीय कागदपत्रानंी खोटे ठरचवले आहे. वस्तुस्स्थती अशी आहे की, अलीगढ 
महाचवद्यालयािे चिटिीस मोहचसन उल मुल्क यानंी ह्याबाबत पुढाकार घेतला होता व त्या वेळच्या हैद्राबाद संस्थानिे 
एक मोठे अचधकारी सयदयद हुसेन चबलग्रामी ह्यानंी लॉडव चमटोंना देण्यात येिाऱ्या मानपत्रािा मसूदा तयार केला होता. 
दुसरा मुिा लॉडव कमटोनी स्वतः एका मुसलमानाचं्या गटास साचंगतले की, चवभक्त मतदारसंघािी मागिी मान्य करीत 
असताना आपि मुसलमानानंा कायमिे कप्पाबंद करून ठेवण्यािे विन देत आहोत ह्यािी आपिास कल्पना नव्हती. 
आपि केवळ सुधारिेिी िळवळ गचतशील असताना चवभक्त प्रचतचनचधत्वािे तत्त्व मान्य केले होते. १९१६ च्या चजना-
चटळक लखनौ कराराने, ज्याबिल पुढे सागंण्यात येईल, चवभक्त मतदारसंघ वैध केला. चवद्वान राजकरिी चटळक, 
मुसलमानािंी चवभक्त प्रचतचनचधत्वािी मागिी हा जातीय चवभक्ततेिा पचरिाम आहे. हे ओळखण्याइतके ज्ञानी होते. 
कारि ज्या घटना १५ ऑगस्ट १९४७ ला घडल्या त्यांिी छाया नोव्हेंबर १९१६ मध्येि पडली होती. (फुटीरपिा पूवी 
चजतका वाईट होता चततकाि आजही आहे; परंतु आज आिखी राजकीय चवभाजन शक्य ककवा व्यवहायव नाही. मग 
आता मुसलमानापुंढे पयाय कोिता?) 
 

परंतु चब्रचटशािें उिेश काहीही असले तरी चवभक्त ‘मुस्स्लम व्यचक्तता’ ही तोपयंत स्वतःिे राजकीय अस्स्तत्व 
मानावयास लावण्याइतपत पुरेशी शचक्तशाली झाली होती. ती व्यचक्तता जतन करण्यासाठी व चटकवनू धरण्यासाठी 
आता ‘संपकव ’ [ A.B.Shah, "Bal Gangadhar Tilak", Quest, July-August 1971.] भाषा आवश्यक झाली होती. त्यासाठी सवव 
समाजांकडून चवकचसत केलेल्या व बोलली जात असलेल्या उत्तर भारतीय उदूव भाषेिे इस्लामीकरि करण्यात आले. 
या भाषेत मुळिे फारशी ककवा अरबी नसलेले शदुद ६० टक्क्यापंयंत होते. यथावकाश ह्या भाषेिा चजनांच्या १४ 
कलमातं समावेश केला गेला; परंतु चतिा हा समथवक त्या भाषेत चलहूसुद्धा शकला नसता ! 
 

कहदू हे ह्या चत्रकोिािी चतसरी बाजू. त्यानंी मुसलमान व चब्रचटश याचं्यावर कडक टीका केली. परंतु ह्या 
भौचमचतक आकृतीिी िागंल्या तऱ्हेने पूतवता करण्यािे काम एका कहदू राजकीय अचतरेक्याकडे आले. चटळक हे त्या 
काळातील कहदंुिे नेते होते हे वादातीत आहे पि त्याचं्याबिल पुष्ट्कळ वादंग आहे. चटळक सामान्यतः कहदू 
पुनरुत्थानवादी समजले जातात. परंतु त्यानंी धमाच्या पुनरुत्थानात भाग घेतला तो साधन म्हिून ध्येय म्हिून नव्हे. 
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कहदुत्वाच्या भावनेला त्यानंी आवाहन केले ह्यािे कारि त्यांिे डावपेि जरी जातीय असले तरी धोरि देशभक्तीपर 
होते.[A.B.Shah, "Bal Gangadhar Tilak", Quest, July-August 1971.]  
 

परंतु देशभक्ती ही काही गोष्टींवर अवलंबून असते, त्यावेळी यापैकी एकही गोष्ट अस्स्तत्वात नव्हती. 
चटळकानंा ते ज्या लोकासं मुक्त करू इस्च्छत होते ते लोक, राष्ट्रीय जािीवेस प्रचतबंध करिाऱ्या जाती व वंशभेदांमुळे 
स्वतःच्या तातडीच्या गरजावं्यचतचरक्त इतर बाबतीत भावनारचहत, आळशी व उदासीन वाटले. चनरक्षतेमुळे स्वतःच्या 
समृद्ध सासं्कृचतक वारसाबिल लोकातं अज्ञान होते. ज्या देशाबिल प्रादेचशक चनष्ठा असावयास पाचहजे, त्या देशाबिल 
जडतेमुळे माचहती झाली नव्हती. परंतु मागासलेल्या लोकानंा आख्याचयका व पौराचिक कथा यातून पळवाट चमळते 
आचि चटळकानंी हे अगदी बरोबर ताडले की, याि माध्यमातून आपि लोकाचं्या भावनेिी तार छेडू शकू व त्यािें लक्ष 
वेधून घेऊ शकू. म्हिून त्यानंी चवस्मृत वीर चशवाजीिी स्मृती पुन्हा जागृत केली आचि असे म्हटले जाते, की 
मोहरमच्या चमरविुकीत चदसिाऱ्या उत्साहाने पे्ररीत होऊन बंद पडलेला गिपती उत्सव पुन्हा सुरू केला. चटळकािें 
उिेश जरी राजकीय व देशभक्तीपर होते, तरी बहुचजनसी समाजातून ‘कहदू व्यचक्तता’ त्यानंी स्पष्ट केली ही वस्तुस्स्थती 
चशल्लक राहते. 

 
चटळकािें लक्ष्य चब्रचटश होते व त्यानंा घालचवण्याकचरता मुसलमानािंा पाकठबा आवश्यक आहे, ही जािीव 

असण्याइतकी राजकीय समज त्यानंा होती. म्हिून तेि जातीय डावपेि मुसलमानाशंी वापरताना त्यानंी मागेपुढे 
पाचहले नाही. त्यानंी मुस्स्लम लीगच्या वाढीस सवव तऱ्हेने प्रोत्साहन व पाकठबा चदला, चजनाशंी मतै्री केली व चब्रचटशानंी 
त्याचं्यावर राजद्रोहािा आरोप ठेवला, तेव्हा त्यानंी योग्यता व बुद्धीिी स्वतंत्रता ओळखून त्यासं आपला बिाव 
करण्यास साचंगतले. या सवावर कडी म्हिजे १९१६ च्या प्रचसद्ध लखनौ कराराबिल चजनांशी ििा केली. त्यामुळे 
काँगे्रसने आपला चवरोध मागे घेतला व तत्त्वतः मुसलमानांच्या चवशषे सवलतीसह चवभक्त मतदारसंघ मान्य केला. 
आता चत्रकोि पूिव झाला होता. परंतु मुसलमानानंा चवभक्त मतदारसंघ चदल्यामुळे गफलतीने मुसलमानेतर 
मतदारसंघ हे कहदू मतदारसंघ बनले. आता ‘दोन व्यचक्ततािे तत्त्व ’ ही राष्ट्रीय वस्तुस्स्थती बनली. 

 
चटळक यथाक्रम पडद्याआड गेले. पि गाधंी रंगमंिावर येण्यापूवी इतर पुष्ट्कळ अचभनेत्यांनी आपापल्या 

भचूमका वठवल्या. त्या कदाचित कमी दजाच्या असतील पि मानचसकदृष्ट्या अत्यंत साथव होत्या. चववेकानंद व 
अरकवदासंारख्या संतानंी—राजकारण्यानंी नव्हे व ॲनी बेझंटसारख्या साधुवृत्तीच्या बाईने धमािे राजकारिाशी 
समीकरि केले आचि त्यायोगे नकळत कहदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जनसंघ याचं्या धार्ममक-राजकीय 
तत्त्वज्ञानाला धार्ममक आधार पुरचवला. 

 
ह्या काळापयंत ‘व्यचक्ततािी’ भावना, मग ती कहदंुिी असो ककवा मुसलमानािंी असो, समाजाच्या वरच्या 

थरापयंति मयाचदत राचहली होती. ही भावना सामान्य लोकाचं्या मनात कबबवण्यािे कायव ‘भावी राष्ट्रचपत्याने’ केले हा 
एक मोठाि उपरोध आहे. चटळक स्वतःच्या उचिष्टाबिल अगदी स्पष्ट होते व त्यानंी कहदू-मुसलमानानंा संयुक्त स्वातंत्र्य 
आंदोलनातं एकत्र आिण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळा जातीयवाद जािूनबुजून वाढचवला होता. ह्या उलट अचतरेकी चटळक 
व नेमस्त गोखले याचं्यामध्ये कोठेतरी असलेले गाधंीिे धोरि अचनिवयात्मक व प्रयोगात्मक होते; इतकेि नव्हे, तर 
त्यानंी तात्काचलक उपयुक्ततेिाही अवलंब केला. म्हिून गाधंींनी केलेल्या व बोललेल्या पुष्ट्कळशा गोष्टी मानवतावादी 
व जातीयवादी दोघेही खुषीने उद धृत करू शकतात. पुन्हा गाधंीिी चनर्ममती ही कहदू परंपरेतील असल्यामुळे ते त्याि 
संजे्ञत चविार करू शकले. कहदू सामाचजक रिनेिे अनेकत्व व दृढता स्वीकारल्याने त्याचं्या संकल्पनेत राष्ट्रीय 
एकात्मता ककवा सात्मीकरि यािंा प्रवेश झाला नाही आचि जरी सामाचजक सुधारक म्हिून अस्पृश्यता चनवारि 
करण्याकचरता त्यानंी लढा चदला असला, तरी शातंतेने व समजूतदारपिे सहजीवन जगिाऱ्या कहदू जातीि त्यानंी 
चविारात घेतल्या. कहदू जाती समजूतदारपिे परस्पर सहजीवन जगतील असाि त्यांिा चविारत घेतल्या. कहदू जाती 
समजूतदारपिे परस्पर सहजीवन जगातील असाि त्यांिा चविारा होता. अशाि प्रकारे रहावे अशी इच्छा कहदू-
मुसलमान याचं्या संबंधात त्यांनी केली. ह्या दोन्हींिी सामुचहक व्यचक्तता मान्य करून त्यानंी ह्या समाजातील दरी 
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जोडण्यािा प्रयत्न केला पि ती बजुचवण्यािा मात्र प्रयत्न कधी केला नाही. वस्तुतः त्यािंा चवश्वास ऐक्यावर होता पि 
एकजुटीवर नव्हता आचि त्यांनी ‘ईश्वर अल्ला तेरे नाम’ चकतीही गायले असले तरी ईश्वर व अल्लाच्या अनुयायाचं्या 
सहभोजनालाही -आंतरचववाह तर सोडाि—त्यािंा चवरोध असल्यािी त्याचं्याबिल नोंद आहे. खालील शदुद त्यािेंि 
आहेत : — 

 
माझा असा दावा आहे की, सवव जगाशी मी चमत्रत्वाच्या नात्याने रहात आहे. मी एकाही मुसलमानाशी ककवा 

चिस्ती मािसाशी कधी भाडंलो नाही. परंतु अनेक वषे मी मुसलमानाचं्या ककवा चिस्ती मािसाचं्या घरी फळाचशवाय 
काही घेतले नाही....सहभोजन व अंतरचववाह या गोष्टी राष्ट्रीय चवकासाकचरता आवश्यक असल्यािी कल्पना ही 
माझ्यामते पाचिमात्याकंडून उिललेला एक लोकभ्रम आहे. खाण्याबिल इतके स्तोम माजवनू. ती एक आत्मरंजनािी 
बाब बनवली नसती तर जीवनाच्या इतर आवश्यक चक्रया आपि ज्याप्रमािे खाजगीत उरकतो, तसेि भोजनही 
खाजगीत केले असते. अथात कहदू धमािी श्रेष्ठ संस्कृती खाण्यािा याि दृष्टीने चविार करते आचि आजही हजारो कहदू 
असे आहेत की जे दुसऱ्याच्या उपस्स्थतीत अन्नग्रहि करिार नाहीत. [K. Damodaran, Indian Political 
Thought, Bombay.]  

 
२० ऑक्टोबर १९२० च्या यंग इंचडयामध्ये आंतरजातीय चववाहािा चवश्लेषत्वाने उल्लेख करून गाधंींनी 

मौलाना महंमद अली व मौलाना शौकत अलींशी असलेल्या चनकट मतै्रीच्या संबंधाबिल चलचहले व पुढे म्हटले : 
"आम्ही दोघेही आपापल्या धमाशी चनष्ठावान असल्यािा दावा करतो. ह्या बंधंच्याबिल अत्यंत आदार असूनही मला हे 
माहीत आहे की, ते जसे माझ्या मुलास आपली मुलगी देिार नाहीत, तसे मीही माझी मुलगी त्याचं्या मुलास देिार 
नाही." 
 

तत्त्व म्हिून गाधंी जरी िूक असले तरी, अलीबंधूबिल मात्र त्यानंी जे म्हटले ते चनचित बरोबर आहे, हे पुढे 
सागंण्यात येईल. पुढे चनष्ट्फळ ठरलेली काँगे्रस-चखलाफत युती ही काटेकोरपिे बघायिी तर एक सोयीिी सोयचरक 
होती. दोन्ही पक्षानंी भारताला अनेक चजनसी देश म्हिून मानले आचि गाधंींनी जसा अचखल इस्लामवादािा अचखल 
भारतीय उचिष्टाकचरता अयोग्य फायदा घेण्यािा प्रयत्न केला, तसाि अचलबंधंूनी अचखल भारतीय वादािा अचखल 
इस्लामी उचिष्टाकंचरता अयोग्य फायदा घेण्यािा प्रयत्न केला.ह्या बनावट वेषधारी भचूमका संपुष्टात आल्या तेव्हा 
अलींिे गडद चहरवे तर गाधंींिे चफकट केशरी असे खरे स्वरूप उघडे झाले. महंमद अली अलीगढला बोलल्यािे वृत्त 
आहे, "चमस्टर गाधंींिे िाचरत्र चकतीही शुद्ध असले, तरी धमाच्या दृचष्टकोनातून ते मला कोित्याही िाचरत्र्यहीन 
मुसलमानापेक्षा चनकृष्ट चदसावे हे योग्य". [Times of India, 14 March 1925.] महंमद अली नंतर लखनौला गेले. २१ मािव 
१९२५ च्या टाईम्स ऑफ इंचडयातील वृत्तानुसार ते अलीगढला जे काही बोलले त्यािे त्यानंा पष्टीकरि चविारले 
असताना ते म्हटले, "होय, माझ्या धमानुसार व संप्रदायानुसार एखादा व्यचभिारी व महा नीि मुसलमान गांधींपेक्षा मी 
िागंला मानतो."[ Ram Gopal, Indian Muslims: A Political Study: 1858-1947, Bombay, 1959.] 
 

१९३१ साली दुसरी गोलमेज पचरषद भरण्याच्या थोड्या पूवी Empire Review मधील चब्रचटश जनतेला 
उिेशून चलचहलेल्या एका लेखात शौकत अलींनी चलचहले आहे : — 

 
आम्हा दोघानंाही परस्परािंी गरज आहे. आम्ही चब्रटनने सहकायवसाठी पुढे केलेला हात घट्ट धरू. इस्लाम 

नेहमी चब्रटनसारख्या आपल्या िागंल्या आदरिीय चमत्राच्या बाजूने उभा राहील. कारि हा चमत्र शूर लढवयदया असून 
आपला पक्का दोस्त आहे... एक हजार वषे जरी कहदू व मुसलमान एकत्र राचहले, तरी ह्या दोन संस्कृती एकमेकातं 
चमळून जाण्यािी शक्यता नाही, ही एक वज्रासारखी व अभेद्य दगडासारखी कठीि वस्तुस्स्थती आहे. ती दुलव चक्षली 
जाऊ शकत नाही. हुशार प्रशासनाला वंशीय मानसशास्त्रािे ज्ञान असिे आवश्यक असते...प्रत्येक मुसलमानाच्या 
मनात पंधरा ककवा वीस वषांच्या अनुभवावर आधारलेली भीती आहे की, चब्रटनने पूवीिे असलेले सामथ्यव काहीसे 
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गमावले आहे आचि चब्रटन आपल्याला केव्हा दगा देईल हे सागंता येिार नाही. [K. K. Ajij, The making of Pakistan, 
London, p. 73.] 
 

महत्त्वाच्या शहरातील महत्त्वाच्या रस्त्यानंा महंमद अली, शौकत अली, मालवीय व सावरकर यािंी नावे 
देण्यात यावीत, ही बाब धमवचनरपेक्षतेच्या बाबतीत जो गोंधळ माजला आहे त्याबिल पुष्ट्कळि बोलकी आहे. चशवाय 
गाधंींिा जन्मचदवस राष्ट्रीय एकात्मता चदवस म्हिून घोचषत करून गाधंींिी जी स्तुती होते तीस ते पात्र नाहीत. म्हिून 
कुठल्याही दृष्टीने पहाता राष्ट्रीय एकात्मता अपयशी ठरली आहे. होळी साजरी करताना खिव होिारी सामाचजक 
शक्ती, चदवाळीच्या वेळी खिव होिारी साधनसंपत्ती आचि ईदच्या वेळी दाखचवला जािाऱ्या उत्साहािा थोडासा तरी 
भाग रक्षाबंधनाच्या चदवशी बंधुत्वािे प्रतीक म्हिून बाधंली जािारी राखी, एका धमाच्या व समाजाच्या लोकानंी दुसऱ्या 
धमाच्या व समाजाच्या लोकानंा बाधंली व नंतर एकमेकानंा भेटी देण्यात व करमिूक करण्यात खिव केला, तर ते 
अचधक अथवपूिव होिार आहे. 

 
मुसलमानाचं्या चवभक्ततेच्या भावनेवर चवजय चमळचवण्याच्या दृष्टीने केलेले गाधंींिे कायव हे असे होते. ते नेहमी 

कहदू म्हिूनि चविार करीत. जेव्हा ते ऐक्यािे आवाहन करीत, तेव्हासुद्धा कहदंूिा उल्लेख ‘आम्ही’ म्हिून व 
मुसलमानािंा उल्लेख ‘ते’ म्हिून करीत. ‘दोन व्यचक्तताचं्या तत्त्वा’ वर ते चवश्वास ठेवत असल्याने अगदी कट्टर मुस्स्लम 
देशभक्ती ‘राष्ट्रीय मुसलमान’ म्हिून ओळखले जावे आचि नास्स्तक साम्यवादी मुस्स्लमांिा ‘मुस्स्लम साम्यवादी’ 
म्हिून उल्लेख व्हावा हे ओघानेि येते. 

 
वस्तुस्स्थती अशी आहे की, जातीयवादी मनोवृत्तीच्या सामान्य लोकांिे राजकीय नेतृत्व कोिताही 

मानवतावादी चमळव ू शकला नसता व राखू शकला नसता. राजकारिी लोकानंा मानवतावादी होिे परवडू शकले 
नाही म्हिून ते भारतीय व्यचक्तता चनमाि करण्यात अयशस्वी झाले. त्यामुळे त्यानंी जातीयवादािे आधुचनकीकरि केले 
तेही ‘चवचभन्नतेतून एकता आहे’ या सोयीस्कर सूत्रािा अवलंब करून. अशा तऱ्हेने गरजेमुळे जे करिे भाग पडले ते 
िागंलेि आहे असे त्यानंी भासवले आचि प्राचंतक वा धार्ममक जातीयवादािे बुद्धीला पटेल असे समथवन केले. .परंतु 
चटळक व गाधंी हे दोघेही जरी अयशस्वी झाले तरी ‘जातीयवादी’ चटळकािें डावपेि मुस्लीम राजकीय 
चवभक्ततावादाला राष्ट्रीयरूप देण्यासाठी होते; तर ‘राष्ट्रवादी’ गाधंींिे राजकीय डावपेि अचखल मुसलमानवादािे 
‘भारतीकरि’ करण्यासाठी होते. चटळकानंी मुस्स्लम भारतीयाचं्या दृष्टीने चविार केला तर गाधंींनी चविार केला तो 
भारतीय मुस्स्लमाचं्या दृष्टीने. 
 

चखलाफत िळवळीबिल यापूवी उल्लेख आलेलाि आहे. कैसर युद्धानंतरिी पचरस्स्थती आज कोिालाि 
आठवत नाही. तकव स्तानने पराचजत होिाऱ्या बाजूिी चनवड बदसल्ल्यामुळे केली म्हिून तुकव स्तानिी जेत्याकंडून 
कडकपिे शकले व्हावयािी होती. ऑटोमन साम्राज्य नष्ट करिे म्हिजे मुसलमानाचं्या ऐक्यािे कें द्र व प्रतीक 
असिारी चखलाफत व्यवहारतः बंद करण्यासारखे होते. त्यामुळे चवशषेतः स्वतःि स्वतःला मौलाना म्हिून नेमून 
घेतलेल्या महंमद अली व शौकत अली यासंारख्या अलीगढ महाचवद्यालय ने चनर्ममलेल्या कट्टर अचखल मुसलमानवादी 
लोकात मोठी अस्वस्थाता चनमाि झाली. ह्या भावनात्मक लाटेिा उपयोग मुसलमानानंा कहदंूच्या जवळ आिण्याच्या 
दृष्टीने केला जाऊ शकेल, असे वाटून गाधंीनी पूिवतः देशाबाहेरच्या ह्या प्रश्नास पाकठबा देण्यािे ठरचवले. चखलाफत 
िळवळीत कहदंूनी भाग घेतल्याने गोसंरक्षिािी मोठी उत्तम िळवळ चनमाि होऊ शकेल असाही त्यानंी चहशोब केला. 
त्यानंी ह्या िळवळीला आपली ‘कामधेनु’ (इच्छा पूिव करिारी) म्हिून खरोखरीि संबोचधले. [Mohibbul Hasan, 
Mahatma Gandhi and Indian Muslims.] 
 

ह्या वेळेपयंत मुसलमानािें राजकारि सरंजामदारी व व्यावसाचयक यासंारख्या वरच्या वगापुरते मयाचदत 
राचहले होते. चखलाफत िळवळीने सामान्य जनतेपयंत राजकारि आिले, उलेमानंा पुन्हा कायवक्षम केले. मुस्स्लम 
सामान्य जनतेतील जागृती हा एक मोठा राजकीय लाभ होता, असे म्हिून गाधंींनी आपि बरोबर आहो असे नंतर 
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दाखचवले. लाभ जर असलाि तर तो जातीयवादासारख्या शक्तींिा होता, मानवतावादी शक्तींिा नव्हता. चब्रचटशाचं्या 
चवरुद्ध असिे हे भारतीयानंा अनुकूल असण्याच्या समानाथवक नव्हते, हे गाधंींच्या लक्षात आलेले चदसत नाही. 

 
ह्या िळवळीनंतर मुसलमान कधीि पूवीसारखे राचहले नाहीत—आचि कहदूसुद्धा. चखलाफत िळवळीिे 

पयावसान म्हिून ज्या इतर गोष्टी घडल्या त्याबरोबर कहदू व मोपले याचं्यात भयंकर दंगे झाले. ह्यातून मुस्स्लम 
जातीयवादािी प्रचतचक्रया म्हिून आयवसमाज ककवा कहदू महासभा ह्यासंारख्या कहदू जातीयवादी संस्थांिे बळ वाढले; 
एवढेि नव्हे तर जे कहदू आतापयंत मुस्स्लमचवरोधी नव्हते त्याचं्यातही मुस्स्लमचवरोधी पूववग्रह चनमाि झाले. चशवाय त्या 
काळात लजपतराय ककवा मदन मोहन मालवीय ह्यासंारख्या ह्या दोन संस्थाचं्या पुढाऱ्यानंा आपल्या जातीय संस्थात 
राहून त्याि वेळी काँगे्रस कायवकाचरिीिे सभासदही होता येत होते. त्यामुळे काँगे्रस ही एक मुसलमानचवरोधी संघटना 
आहे असे मुसलमानाचं्या दृष्टीला भासले. 

 
नंतरच्या जीवनात गाधंींनी स्वतःच्या नकळत केलेली ही हानी भरून काढण्यािा प्रयत्न केला. परंतु नेहरू 

सचमतीिे अपयश, गोलमेज पचरषदेच्या वेळी झालेल्या अयशस्वी वाटाघाटी, चजनाशंी झालेल्या चनष्ट्फळ ििांिी 
माचलका व शवेटी चक्रप्सच्या नेतृत्वाखालील पालवमेंटिे चशष्टमंडळ, वेव्हेल व माऊंट बॅटन यािें प्रयत्न या सवांिी ििा 
करिे हे या पुस्तकाच्या कके्षबाहेरिे आहे. ह्या सवव अपयशातून मुस्स्लम लीग, चजने ह्या वेळेपयंत ‘मुस्स्लम व्यचक्तता’ िे 
रूपातंर ‘मुस्स्लम राष्ट्रवादात’ केले होते —अचधक बलवान बनून पुढे आली. 

 
सत्य असे आहे की, कहदू-मुस्स्लम प्रश्न सोडचवण्याच्या दृष्टीने गाधंी अयशस्वी झाले आचि त्याचं्या नेतृत्वाच्या 

काळात ‘दोन व्यचक्ततािें तत्त्व’ पराकोटीला पोहोिले. ह्या वस्तुस्स्थतीिी जािीव त्यानंा झाली; पि फार उशीरा. 
ध्वन्यथाने ह्या गोष्टीमुळेि त्यािंा अंत झाला ही आिखीनि दुःखद बाब आहे. The Transfer of Power या आपल्या 
अचधकृत पुस्तकात व्ही. पी. मेनन यानंी उधृत केलेली त्यािंी कबुली खरोखर ममवभेदक आहे: "चवभाजनाकचरता 
चब्रटीश सरकार जबाबदार नाही. त्यात व्हाईसरॉयिा हात नाही. वस्तुस्स्थती अशी आहे की खुि काँगे्रस चजतकी 
चवभाजनाच्या चवरोधी आहे, चततकेि व्हाईसरॉयही चवरोधी आहेत; परंतु दोघािें कहदू व मुसलमान यािें जर कोित्याही 
एका गोष्टीवर सहमति होत नाही, तर व्हाईसरॉयना दुसरा काही पयाय राहाति नाही."  

 
नेहरू जरी गाधंींच्या छायेत राजकीय सत्तेवर आले होते तरी त्यािंी मते गाधंींच्या अगदी चवरुद्ध होती. ते 

अजे्ञयवादी व समाजवादी असले तरी त्यािें रम्याद भतुतेिे आकषवि अशमनीय होते. त्याचं्या सहकाऱ्याबंिल फारफार 
तर असे म्हिता येईल की ते उदार मतवादी कहदू ककवा मुसलमान होते. त्याचं्या तुलनेने नेहरंूना भारतीय म्हिून 
अग्रक्रम द्यावा लागले; परंतु नेहरू केवळ भारतीय नव्हते तर काही बाबतीत त्यापेक्षाही अचधक होते. ते अजे्ञयवादी, 
समाजवादी व मानवतावादी असल्यामुळे त्यानंा भारतापेक्षा भारतीयाचं्या मुक्ततेिी अचधक किता होती. म्हिून भारतािे 
चवभाजन त्यानंा खोलवर कोठे जािवले नाही ककवा भारताला ‘पचवत्र भमूी’ मानिाऱ्या संप्रदायातील आपल्या 
सहकाऱ्यापं्रमािे त्यानंी मुसलमानाबंिल नंतर कोठलाही आकस धरला नाही. उदाहरिाथव वल्लभभाई पटेल चवभाजन 
मान्य करण्यास जरी पुरेसे व्यवहारवादी होते, तरीपि ते खोलवर दुखचवले गेले. जातीयवादी दृष्टीने कहदू म्हिून ते 
जरी मुसलमानाचं्या चवरुद्ध नव्हते तरी चवभाजनािा पचरिाम म्हिून भारतीय या नात्याने राजकीय व प्रशासकीय 
दृष्ट्या मुसलमानचवरोधी झाले. त्यानंा कहदू जातीयवाद्यांिी संपूिव माचहती होती. परंतु कोण्याही कहदू जातीयवाद्याने 
भारताच्या चवभाजनािी इच्छा केली नव्हती. वल्लभभाईच्या दृष्टीने मुस्स्लम जातीयवाद हा राष्ट्रद्रोह होता व त्यामुळे 
नंतर त्यानंी मुसलमानावंर कधी चवश्वास ठेवला नाही. 

 
गाधंींनी अनेकत्त्व मान्य केले, तर नेहरंूनी देशभक्ती व भारतीयत्व यात गोंधळ केला. नेहरंूच्या दृष्टीने प्रत्येक 

देशभक्त आपोआपि भारतीय होता. ह्यामुळे त्यानंा जातीयवादािे तत्त्वज्ञान कधी समजले नाही, त्यािप्रमािे 
जातीयवाद्यािें मानसशास्त्रही समजले नाही. देशभक्तही जातीयवादी असू शकतो ककवा लोकशाही बहुमतही 
जातीयवादी असू शकते यािी त्यानंा कधी जािीवि झाली नाही. अजे्ञयवादी असल्यामुळे त्यानंी जातीयवादाकडे 
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पूिवतः राजकीय व सामाचजक दृचष्टकोनातून पाचहजे. जातीयवाद अस्स्तत्वात येतो तो भारतीय समाजातील 
चहतसंबंधािे संरक्षि करण्यासाठी—कोित्याही धार्ममक कारिामुंळे नाही अशी त्यािंी चविार पद्धती होती. 
मध्यमवगाने चब्रचटशाचं्या काळात नोकऱ्या व चवचधमंडळात जागा चमळचवण्यासाठी जातीयवाद वापरला. जातीयवाद्यानंी 
चब्रचटशाकंडे सवलती व संरक्षि चमळचवण्याच्या दृष्टीने बचघतले. जातीयवाद हा कृचत्रम व आप्पलपोटा असल्यामुळे 
चब्रचटश चनघून जाताि काँगे्रसच्या सामाचजक, आर्मथक उपायानंी तो नष्ट होईल, ऐक्य हे स्वतंत्र्यापूवी येिार नसून 
स्वातंत्र्यानंतर येईल असाही त्यानंा चविार केला. 
 

कहदू जातीयवादी राष्ट्रीय देशभक्त म्हिून चमरव ूशकत होते. त्यामुळे नेहरंूिा राग प्रामुख्याने मुस्लीम लीग 
चवरुद्ध होता. मुस्स्लम लीग मुसलमानांिी म्हिून ते चतच्या चवरुद्ध नव्हते, तर ती चवभक्ततावादी असल्याने भारताच्या 
मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर होती. म्हिून चतला त्यािंा चवरोध होता. पुन्हा अजे्ञयवादी म्हिून त्यांना धार्ममक आधारावर 
असलेल्या कोित्याही संघटनेबिल स्वाभाचवक वैर होते. वस्तुतः नेहरंूच्या इतकी कमी जातीयता दुसऱ्या कोिातही 
नसेल; तरीही ते अयशस्वी झाले. येथे दोन कारिांिा उल्लेख करता येईल. पचहले, कहदंूच्या बाजूने त्यांनी काँगे्रस 
कायवकाचरिीत महासभा व आयवसमाज याचं्या नेत्यािंी उपस्स्थती कबूल केली व अशा चब्रटीश चवरोधी पि उघडपिे 
जातीय असलेल्या घटकापंासून काँगे्रसला मुक्त करण्यात त्यानंा अपयश आले. त्यामुळे मुस्लीमलीगच्या 
काँगे्रसचवरोधी भचूमकेस समथवन चमळाले. दुसरे, मुसलमानाचं्या बाजूने मुस्स्लमलीगच्या जातीयवादाला त्याि 
जातीयवादाने तोंड देण्यािा त्यानंी प्रयत्न केला. दुदैवी चखलाफत िळवळीिा आधीि चवरोधाभासात्मक पचरिाम 
झाला होता. चतच्या उघड उघड अचखल मुसलमानवादाच्या आवाहनामुळे, उलेमा व सनातनी मुसलमान गाधंींच्या 
भोवती जमा झाले होते, आचि खचलफाला व तुकव स्तानला चब्रचटशानंी चवरोध करिे म्हिजे मुसलमानानंा चवरोध करिे 
आहे, असे त्यानंा वाटत असल्यामुळे हे घटक चब्रचटशाचं्या चवरोधी राचहले होते. (चखलाफत िळवळ व गाधंी ह्या 
दोघानंाही चवरोध केला तो चजनासंारख्या आधुचनकता वाद्याने) उलट ‘मुस्स्लम जनता संपकव  िळवळ’ म्हिून 
संबोचधली गेलेली िळवळ सुरू करून नेहरंूनी असा िुकीिा चविार केला की, आपि धार्ममक नेत्याचं्या साह्याने 
राजकीय नेत्यािें महत्त्व कमी करू शकू. परंतु ते तत्त्वकितक असल्यामुळे त्यानंा ‘मुस्स्लम व्यचक्तता’ िी संकल्पना 
मुस्स्लम सामाचजक चनष्ठेमध्ये चकती खोलवर गेली होती यािी कल्पना आली नाही.‘उम्मा मुस्स्लमा’ िी कल्पना ही 
इस्लामधमािी कें द्रगामी शक्ती व मुस्स्लमलीगिे मूळ तत्त्वज्ञान आहे हे त्यानंा इस्लाम धमव न समजल्यामुळे कधीि 
वाटले नाही. पचरिामतः मुस्स्लम चहतसंबंध व त्याबरोबरि इस्लाम धमव धोक्यात असल्यािी ओरड करून नेहरंूिी 
िळवळ अयशस्वी करिे व मुस्स्लम लीगला वािचविे मुस्स्लम नेत्यानंा शक्य झाले.  

 
केवळ मुसलमानाकंडूनि नव्हे तर इतराकंडूनसुद्धा असे म्हटले जाते की, १९३७ साली काँगे्रस-लीग यािें 

संयुक्त सरकार प्रातंातून बनचवण्यािी चजनािंी सूिना नेहरंूनी फेटाळली, ही त्यािंी सवांत मोठी िूक झाली. नंतर 
घडलेल्या घटनामुंळे असे वाटिे शक्य आहे. परंतु व्यक्ती, काळ व पचरस्स्थती या संदभात नेहरंूनी केले ते बरोबरि 
केले. तरीपि त्याचं्या नाकारण्यािा पचरिाम अत्यंत वाईट झाला आचि हा पचरिाम जािूनबुजून केलेल्या िुकीपेक्षाही 
फार दूरगामी झाला.  १९३६  च्या साववचत्रक चनवडिुकानंंतर चद्वव्यचक्तता चसद्धातं राजकीय दृष्ट्या चनरंतर व 
चनर्मववादपिे प्रस्थाचपत करण्यासाठी चजनानंी जे डावपेि केले त्यािें स्वरूप पुढीलप्रमािे होते : मुस्स्लम लीग ही 
मुसलमानािंी एकमेव प्रचतचनधी आहे ह्या तत्त्वास मान्यता देण्यास आचि त्यायोगे खुि काँगे्रस ही केवळ कहदंूिे 
प्रचतचनचधत्व करते हे तत्त्व स्वीकारण्यास लाविे. खरोखर मुसलमान फक्त मूठभरि काँगे्रसिे सभासद चनवडले गेले 
होते आचि आपि सवव भारतािे प्रचतचनचधत्व करतो हा चतिा अचभमानाने केलेला दावा प्रश्नाथवक झाला होता. परंतु 
लीग व काँगे्रस या दोन राजकीय पक्षाचं्या बनावटीमध्ये व तत्त्वज्ञानामध्ये खूप फरक होता. मुस्स्लम लीगिे नेतृत्व 
जमीनदार, चब्रचटशाचं्या चवश्वासात असलेले नेमस्त आचि मध्यमवगीय व्यावसाचयक लोक याचं्याकडे होते, तर काँगे्रस 
ही उघड उघड चब्रचटशाचं्या चवरुद्ध होती, आचि चतला पाकठबा देिारे लोक शतेकरी वगातले व खालच्या सामाचजक 
पातळीवरिे होते. पुन्हा मुस्स्लम प्रचतचनचधत्वािा प्रश्न नोकऱ्या इत्यादी बाबीत आचि ‘मुस्स्लम व्यचक्तता’ चटकचवण्यात 
मुस्स्लम लीगिे चहतसंबंध प्रामुख्याने गंुतले होते, तर काँगे्रसजवळ कायास्न्वत करण्याकचरता सववसाधारि सामाचजक 
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व आर्मथक कायवक्रम होता, म्हिून मुस्स्लम लीग हा उजवा, सनातनी व नेमस्त पक्ष होता, तर काँगे्रस हा डावा 
समाजवादी व क्राचंतकारी पक्ष होता. 

समाजवाद हा जातीयवादावर उतारा आहे असा नेहरंूिा चवश्वास होता. पचरिामतः स्वतःिी समाजवादी 
तत्त्वे अमलात आिण्याचवषयी ते अधीर असत. त्यामुळे नेमस्त व सनातनी मुस्स्लम लीग मंत्र्याकंडून चवशषेतः उत्तर 
प्रदेशातील मुस्स्लम नेते जमीनदार असल्यामुळे त्याचं्याकडून काँगे्रस कायवक्रमाला मोडता घालण्यात येईल, असे 
त्यानंा वाटले म्हिून त्यानंी चजनािंी सूिना नाकारली व काँगे्रसपक्षीय प्राचंतक सरकारात जे काँगे्रसच्या समाजवादी 
कायवक्रमाला चिटकून राहतील अशाि मुस्स्लम मंत्र्यानंा घेण्यािा आग्रह धरला. (हे अगदी सहजगत्या गृहीत धरण्यात 
येते की, चजना मुसलमान म्हिून काँगे्रसचवरोधी होते. वस्तुस्स्थती अशी आहे की, ते कहदू असते तरी काँगे्रसचवरोधीि 
राचहले असते-कहदू म्हिून ते स्वतंत्र राचहले असते ककवा उदारमतवादी पक्षात तेज बहादूर संपू्रबरोबर राचहले असते). 
नेहरंूच्या सामाचजक, आर्मथक उिेशाबंिल अथाति गैरसमज झाला व त्याचं्या कृती म्हिजे मुसलमानावंर विवस्व 
गाजवनू मुस्स्लम व्यचक्तता नष्ट करण्याच्या ‘कहदू काँगे्रसच्या’ हेतंूिा स्पष्ट पुरावा आहे की, जर संयुक्त सरकारे यशस्वी 
झाली असती, तर पाचकस्तान कदाचित टाळले जाऊ शकले असते. 

 
आपला राजकीय चनिवय बरोबर होता याच्या पुराव्याकचरता नेहरंूना हंगामी सरकारात पेिप्रसंग चनमाि 

होईपयंत दहा वषे थाबंावे लागले. परंतु अखेर दोघािें मागव जे वेगवेगळे झाले ते डाव्या व उजव्या पक्षातील धमातीत व 
जातीय मतप्रिालीतील न चमटिाऱ्या मतभेदामुळे झाले नाहीत तर राजकारिाच्या प्रकृतीतील रिनादोषाने झाले. ही 
जािीव केव्हातरी लवकर ककवा उशीर होिे आवश्यकि होते. ८ एचप्रल १९५० ला नेहरंूनी लोकसभेला आपल्या 
नेहमीच्या चवस्कचळत पद्धतीने खाली चदल्याप्रमािे साचंगतले : 

 
लक्षात ठेवण्यािी मुख्य गोष्ट म्हिजे आपि भारतात—केवळ बंगालमध्येि नाही तर इतर भागातही—आचि 

कदाचित पाचकस्तानातही एका ज्वराने, एका आजाराने पीचडत आहोत. ह्या ज्वरािी, आजारािी सुरुवात 
चवभाजनाबरोबर झाली असे नाही. पि तो चवभाजनाने वाढला मात्र चनचित. चवभाजनािी शस्त्रचक्रया करून या 
रोगापासून मुक्त होऊ शकू असे आपल्याला बहुधा िुकीने वाटले....पि ज्या रोगाबिल आपि बोलत आहोत तो येथे 
अगदी खोलवर रूजलेला आहे आचि सवव रूपातं व आकारात त्यािा उदे्रक होत आहे. तो बरा होण्याकचरता चनःसंशय 
बराि कालावधी लागिार आहे. 

 
दुदैवािी गोष्ट ही की, ज्यापासून भारताला दुःख भोगावे लागले तो ज्वर ककवा आजार शल्यचिचकत्सकाच्या 

शस्त्रचक्रयेने बरा होिारा नव्हता. तो ‘दोन व्यचक्तता तत्त्वािा’ खोल रूजलेला न बरा होिारा ककव  रोग होता ज्यािे 
चनदान-आचि हे ककव  रोगािे वैचशष्ट्यि आहे—फार उचशरापयंत झाले नाही. दुदैवाने शस्त्रचक्रया सवव दृष्टीने अयशस्वी 
झाली. आतासुद्धा ह्या रोगािे नुसते अस्स्तत्वि आहे असे नव्हे तर वस्तुतः तो वाढतही आहे. आता फक्त 
चनसगोपिार—बरे होण्यािी इच्छाशक्ती—हाि एक उपाय आहे. तीस वषांपूवी बलराज मधोक याचं्या पुष्ट्कळ पूवी, 
प्रस्तुत लेखकाने ‘आपला चविार भारतमय करा’ अशी घोषिा तयार केली होती. आता तो मोठ्या आशनेे ह्याि 
घोषिेिे पुरुज्जीवन करीत आहे. [M. R. Baig. In Different Saddles, Asia, Bombay, p.192.] 

 
दुदैवाने, प्रातंातून काँगे्रस मंचत्रमंडळे बनचवली गेल्यानंतर, नव्यानेि मतदानािा हक्क प्राप्त झालेले काँगे्रस 

प्रचतचनधी प्रथमि सत्तेिा उपभोग घेत असल्यामुळे नुसते आढ्यतेने नव्हे, तर इतके जातीय भावनेने वागले की, जेव्हा 
ऑक्टोबर १९३९ मध्ये काँगे्रस मंचत्रमंडळानी राजीनामे चदले तेव्हा, चजना व मुस्स्लम लीग यांनी या घटनेिे ‘चवमोिन 
चदन’ साजरा करून स्वागत केले. ह्यानंतर पुढील वाटाघाटींना घातुक असिारी वैयचक्तत तेढ नेहरू व चजनांमध्ये 
वाढत गेली. 
 

नंतर रंगमंिावर अगचित नटांिी गदी झाली. त्यानंी स्वतःिी भचूमका बजावली व ते चवस्मृतीत गडप झाले. 
त्याचं्या मानाने अचधक रंगमंिावर राचहलेल्या अबुल कलाम आझादािंा उल्लेख करिे आवश्यक आहे. आझाद हे जिु 
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अगदी प्रािीन बगदाद काळातील धमवपंचडत होते आचि ते चवसाव्या शतकाच्या राजकारिात िुकून आले. त्याचं्या 
अंचगभतू गुिापेंक्षा चजनाशंी समतोल राखण्याच्या दृष्टीने त्यािंा राष्ट्रीय मुसलमानािंा मूलाधार म्हिून उदो उदो झाला. 
त्यानंी राजकारिात चखलाफतिेि कट्टर पुरस्कते म्हिून प्रवेश केला. राजकारिाच्या दृष्टीने महत्त्वाकाकं्षी असल्यामुळे 
त्यानंी आपल्या सवोच्च नेतृत्वाखाली मुस्स्लम भारतीयांकचरता राजकीय नेते म्हिून उलेमांिी संघटना करण्यािा 
प्रयत्न केला. इमामचशवाय राहिे हे सवव समाजाच्या िष्टीने पाप आहे हे गृहीत धरून त्यानंी चहझबुल्लाह ककवा ईश्वरािा 
पक्ष संघचटत करण्यािा प्रयत्न केला, पि सुदैवाने तो चनष्ट्फळ ठरला. 

 
ते आठविीत राहतील ते त्यांच्या राजकीय कायामुळे नव्हे तर तरजुमन-उल-कुराि या त्याचं्या पूिवतः 

धार्ममक गं्रथामुळे. या पुस्तकात त्यानंी इस्लामधमािे पुनर्मवश्लेषि व संयुक्तीकरि करण्यािा प्रयत्न केला. हा त्यािंा 
प्रयत्न काहीसा ध्येयवादी तत्त्वज्ञ डॉ. राधाकृष्ट्िन् नी कहदू धमाच्या बाबतीत ‘The Hindu View of Life’ या व इतर 
लेखात केलेल्या प्रयत्नासारखा आहे. दोघानंीही चवसंगत गोष्टींिा मेळ घालण्यािा प्रयत्न केला, कालबाह्यतेकडे 
दुलवक्ष केले व अंचतम चवश्लेषिात दोघेही प्रख्यात व चनष्ट्िात आत्मसमथवक होते. वस्तुस्स्थती अशी आहे की, तत्त्वज्ञान 
अज्ञानाचप्रयतेबरोबर सहजीवन जगू शकत नाही; आचि प्रािीन धमव ककवा खरे सांगावयािे तर धार्ममक पद्धती यांिे 
पुनर्मवश्लेषि आधुचनक काळाशी व पचरस्स्थतीशी जुळिारे होऊ शकत नाही. संघचटत व शास्त्रशुद्ध प्रगतीकचरता योग्य 
पचरस्स्थतीिी तरतूद करण्यािी जर आपली इच्छा असेल, तर आपल्याला चवशेषतः धार्ममक पद्धतींिी पुनरविना व 
सुधारिा करावयास पाचहजे. हा प्रयत्न कहदू चदवािी संचहतेसंबंधी व अशाि इतर उपायानंी कहदू करीत आहेत. समान 
चदवािी संचहतेिे तर सोडाि पि तौलचनक मुस्लीम चदवािी संचहतेलाही मुसलमानांिा चवरोध आहे. केवळ इस्लाम 
धमवि एकटा सत्य धमव नाही असे प्रचतपादन करून आझादानंी मुस्लीम धमवशास्त्रात धाडसी व बुद्धीवादी भर खचिति 
घातली. परंतु या मानवतावादी मूल्यमापनािा त्यानंी प्रिार केला नाही. कारि एकतर ते तसे पुरेसे धीट नव्हते ककवा 
राजकारिाच्या दृष्टीने असे करिे त्यानंा उपयुक्त वाटले नाही. आचि मग लवकरि त्याचं्या तरजुमान या पुस्तकावर 
कपाटात धूळ सािावयास सुरुवात झाली. आता फक्त त्याचं्या िचरत्रकारानंाि त्याचं्यात रूिी आहे. इस्लामच्या 
दुटप्पीपिाने आझाद हे बळी आहेत. मनुष्ट्य स्वभाव लक्षात घेता कोिाही पचरस्स्थतीने जखडलेल्या धमािी व 
चवश्वमानवािी एकाि वेळी सेवा करू शकत नाही. 

 
राजकीय दृष्ट्या त्याचं्या कबरीवरील मृत्यूलेख डॉ. मुचशरूल हकनी यथातथ्य चलचहला आहे : 

 
कदाचित आपि काय करतो यािी जािीव नसिाऱ्या उलेमानंी आपल्या बरोबर धमािे बी आिले व ते 

राजकीय भमूीत पेरून अशी प्राथवना केली, की त्याच्यातून एक संघ भारत चनमाि व्हावा. काहीतरी चनमाि झाले ; 
परंतु ते पाचकस्तान होते. ‘राष्ट्रीय’ उलेमानंी जे नकळत केले त्यािे ते स्वाभाचवक फळ होते. हे सवव होत असताना 
अबुल कलाम आझाद हीि एक अशी व्यक्ती होती चजच्याजवळ पचरस्स्थती सुधारण्याच्या दृष्टीने स्पष्ट दृष्टी, बौचद्धक 
सामथ्यव व राजकीय प्रभाव होता. परंतु ते बोटे िोखीत स्वस्थ बसले. [Mushirul Haq, Muslim Politics in Modern India 
(Meenakshi Prakashan), Meerut.]  

 
त्यािंी भचूमका त्याचं्या धार्ममक के्षत्रात धमवशास्त्रवेत्ता ह्या कीतीस योग्य अशी अचधक आग्रही होती तरी तेथेही ते 

चततकेि अयशस्वी ठरले, हे पुढील प्रकरिात चदसेल. 
 
ग्रीक नाटकात जसा अंकामागून अंक शोकाचंतकेकडे चनष्ठूरपिे जातो तसा नाटकािा शवेट व्हावा म्हिूनि 

की काय चजनासंाठी रंगमंि सज्ज झाला होता. इस्लामधमाच्या नव्हे तर चजनाचं्या अश्वाचसत देशाकडे नेण्याकचरता 
चजनापेंक्षा अचधक असंभवनीय व्यक्ती ईश्वर चनवडू शकला नसता. इस्लाम धमाप्रमािे उम्मा मुस्लीमा हे एक 
आंतरराष्ट्रीय बंधुत्व होते आचि इस्लाम धमाला देश नव्हता. वस्तुतः याि भचूमकेवरून जचमतुल-उलेमाने 
पाचकस्तानच्या चनर्ममतीस चवरोध केला परंतु चजनानंा इस्लाम धमाबिल काहीि माचहती नव्हती. फाचतयाही म्हिता न 
येिारे चजना हे चवभक्त मतदारसंघािे फळ होते. जन्मजात राजकारिी, मुसलमान आईबापापोटी योगायोगाने 
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जन्मलेले चजना मुसलमानांिे चनर्मववाद नेते बनले. या गोष्टीला त्याचं्या मोठेपिापेक्षा त्या काळातील करुिास्पद असे 
चनकृष्ट मुस्स्लम नेतृत्व अचधक कारिीभतू आहे. याचशवाय त्या काळात जे मुसलमान कतृवत्वाने कहदंूच्या बरोबरीिे होते, 
त्यानंी चब्रचटशानंा साथ केली व जे चब्रचटशाबंरोबरीिे होते त्यानंी कहदंूना साथ केली. चजनाि फक्त असे मुसलमान नेते 
होते की जे कहदू व चब्रचटश या दोघानंाही तोंड देऊ शकत होते. असा नेता म्हिजे चजना ज्या नेत्याच्या शोधात 
गाधंीवादाकडे आकर्मषत न झालेले अनेक तरुि मुसलमान होते. त्यािंी इच्छाशक्ती जबरदस्त होती आचि ते 
आत्मकें चद्रत होते. महत्त्वाकांक्षा ही त्यािंी पे्ररिाशक्ती होती. मंुबईिे थोर नेते चफरोझ शहा मेहता हे नेहमीि हुशार व 
तरुि मािसाचं्या शोधात असत. लंडनमध्ये अभ्यास करिाऱ्या चवद्याथ्यांिे पुढारी असलेल्या व भारतात येताना 
कीतीिे वलय घेऊन येिाऱ्या चजनानंा त्यानंी आपले िेले बनचवले. परंतु नेतृत्वािा मागव कायवक्षम राजकारि हा होता. 
म्हिून त्या काळिे जहालािें नेते चटळक व नेमस्तािें गोखले होते. स्वाभावाच्या दृष्टीने चजना गोखल्यानंा जवळिे होते; 
परंतु चटळकानंी त्यानंा आपले चमत्र बनचवले. १९१६ साली लखनौ येथे चटळकाशंी झालेल्या या मतै्रीने त्यांिे पाऊल 
अशा एका मागववर पडले व त्या मागाने त्यानंा एका अशा चठकािी नेऊन पोिचवले की ज्यािी त्यानंी कधी कल्पनाही 
केली नव्हती. 

 
तथाचप, बुचद्धवान वचकलानंा आपली उत्तम प्रकारे छाप पाडता यावी ह्यासाठी लोकसभा होती. चवभक्त 

मतदारसंघात अजे्ञयवादी असला तरी मुसलमान, मुसलमान म्हिूनि फक्त चनवडला जाऊ शके. चजना एके काळी 
स्वतंत्र म्हिून चनवडिुकीला उभे राचहले असले, स्वातंत्र्यपूवव चवधानसभेत जातीयवादी नसलेल्या ‘स्वतंत्र पक्षािे’ 
माननीय नेते झाले असले आचि त्यानंी संयुक्त मतदारसंघाच्या तत्त्वास मान्यता देण्यािे धैयव दाखवनू मुस्स्लम 
लीगमध्ये फूट पाडली असली तरी त्याचं्या पे्ररक वैयचक्तक महत्त्वाकाकें्षने व त्यानंा आलेल्या काही आघातमय 
अनुभवाने त्यािें मन कठीि बनले. पचरिामतः स्वतंत्र पचकस्तानपेक्षा कमी असलेल्या सवव योजना फेटाळिे त्यानंा 
भागि पडले. हे आघात म्हिजे कलकत्ता येथे मोतीलाल नेहरु सचमतीने त्यानंा लावलेल्या वाटाण्याच्या अक्षता व 
लंडन येथे गोलमेज पचरषदाचं्या वेळी त्यानंी अनुभवलेला एकाकीपिा. चजना जरी नास्स्तक असले तरी ते अजे्ञयवादी 
होते. त्यास जातीयवादाने घडचवले नव्हते तर त्यानंीि जातीयवादाला आकार चदला. इतर सवव लोकापेंक्षा तेि 
पाचकस्तान राज्यािे संस्थापक व प्रमुख व्हावेत, हा एका गूढ चनयतीने चवनोद बुचद्ध नसलेल्या मुसलमानाशंी अत्यंत 
मोठा चवनोद केला आहे. भारतािे चवभाजन प्रत्यक्षात चजना व नेहरू या दोघा अजे्ञयवाद्याकंडून व्हावे. ह्या उपरोधािा 
आनंदही दैवाने उपभोगला असला पाचहजे ! 

 
तथाचप, भारतात आपला ‘व्यचक्तता गंड’ आचि त्याला आधार देिाऱ्या उदूव भाषेच्या व वैयचक्तक कायद्याच्या 

कभती यानंा आजही मुस्स्लम भारतीय ह्रदयाशी कवटाळून बसले आहेत. पूवी ह्यािी तार्मकक पचरिती झाली पाचकस्तान 
चनर्ममतीत. ह्या पराकाष्ठेिी आज शक्यता नाही. चशवाय प्रत्येक राज्य आता हळूहळू अचधक भाचषक होत िालल्याने उदूव 
भाषेिे कामाच्या नाही. आिखी सागंावयािे झाले, तर उदूव मुळी एकया मुसलमानािंी ककवा सवव मुसलमानािंी भाषा 
नाही. वैयचक्तक कायद्यासंबंधी जे दोन मुिे बदलाच्या चवरोधी आहेत,ते सहज खोडता येिे शक्य आहे. प्रथम असा वाद 
घालण्यात येतो की, हे कायदे कुरािातून आले आहेत व ईश्वराने प्रकट केलेले आहेत म्हिून मानवाकडून ते बदलले 
जाऊ शकत नाहीत. परंतु ज्याअथी, त्याि वेळी असे म्हटले जाते की, जर मुसलमानांिी स्वतःिी इच्छा असेल, तर 
त्यात बदल होऊ शकतो. त्याअथी, बदल शक्य चदसतो. चशवाय मानवानंी केलेल्या बदलाबिल चविार करिे खरोखर 
अशक्यि असते, तर काही मुसलमानी देशांनी ह्या कायद्यात सुधारिा केल्या नसत्या. दुसरा मुिा ते असे माडंतात की 
जर मुस्स्लम वैयचक्तक कायदे कालबाह्य झाले असतील तर ह्या गोष्टीिा संबंध आहे फक्त मुसलमानाशंीि ; 
मुस्स्लमेत्तरावंर त्यािा काही पचरिाम होत नाही. ह्याला उत्तर असे की हे कायदे ६० दशलक्ष नागचरकाचं्या गळ्यातील 
लोढिे होत असतील, तर लोकशाही व समाजवादी सरकार त्याबाबत अचलप्त चनचिति राहू शकत नाही. 

 
असले गंड व प्रचतबंध आपिास कशाकडे व कोठे घेऊन जातील हे मुस्स्लम भारतीयानंी स्वतःस 

चविारावयास पाचहजे. ‘दोन व्यचक्तता’, सतत संघषव आचि सततिी कमीपिािी व असुरचक्षततेिी भावना ककवा 
मानवतावाद, शातंता व सुसंवाचदत्व यामध्ये चनवड व्हावयास पाचहजे. जातीयवादािे दुःख भोगण्यात तेि प्रमुख आहेत 
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आचि मानवतावादािे फायदे घेिारेही तेि. तेव्हा या बाबतीत मुसलमानानंीि प्रथम पुढाकार घ्यावयास पाचहजे. 
जातीयवादािा फायदा होतो तो फक्त बहुसंख्यांकानंाि. मानवतावाद हा कहदंूकचरता सामाचजक उदारता आहे, तर 
मुसलमानाकंचरता ती एक चनतांत आवश्यकता आहे. 
 
 

* 
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५ 
 

भारतातील इस्लाम धमम 
 

सात्मीकरिाच्या कहदंूच्या प्रवृतीस आलेले अपयश व ‘व्यचक्तता’च्या भावनेस ‘चद्वराष्ट्र तत्वा’ च्या स्वरूपात 
राजकीय व आंतराष्ट्रीय बनचवण्यात मुस्स्लमलीगला आलेले यश, यािंा पचरिाम १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारतािे 
चवभाजन होण्यात व पाचकस्तान ह्या नवीन राष्ट्राच्या चनर्ममतीत झाला. परंतु पाचकस्तानिे जरी स्वागत करण्यात आले 
असले तरी ती कोित्याही प्रकारे चनर्ममतीिी कृती नव्हती. चजनाचं्या सबंध जीवनातील नकारात्मक भचूमकेिी ती 
पचरिती होती. स्वतःिी बाजू माडंण्याऐवजी चवरुद्ध पक्षािी बाजू खोडून काढण्याति ते चवधीवतुवळात अचधक प्रचसद्ध 
होते. त्यािंा स्वभाव चवध्वंसक होता व प्रवृत्तीने ते नेहमीि चवरोधात राहाता. त्यािंी ही प्रवृत्ती चब्रचटश राज्याच्या 
शवेटच्या चदवसापयंत राचहली व जेव्हा चब्रचटश पालवमेंटिे चशष्टमंडळ सवव पक्षानंा मान्य होईल असे राजकीय सूत्र 
काढण्यािा प्रयत्न करीत होते, त्यावेळी असे बोलले जात होते, की प्रत्येक अडििीवर राजगोपाळािारी तोड सुिव ू
शकले, तर चजना प्रत्येक तोडीबिल अडिि उभी करीत होते. 

 
चजनानंी आपल्या राजकीय जीवनास सुरुवात केली, त्यावेळी चब्रटीशािंी चनर्मववाद सत्ता होती आचि म्हिून 

चब्रचटशि चजनाचं्या बचलष्ठ चवरोधी शक्तीिे लक्ष्य राचहले. या कारिावंर व त्याचं्या राजकीय जीवनाच्या या अवस्थेवर, 
चजना राष्ट्रीय होते, ही उपपत्ती अवलंबून आहे. खरे म्हटले तर व्यचक्तशः ते अहंमन्य होते व राजकीय दृष्ट्या त्याचं्यात 
गटािी अहंमन्यता होती. त्यामुळे चजना जातीयवादी नसलेले जातीयवादी बनले हा चवरोधाभास आहे. चब्रचटश जसजसे 
अचधकाचधक जबाबदाऱ्या भारतीयावंर सोपव ूलागले, तसतसी सत्ता पचरस्स्थतीच्या स्वाभाचवक स्वरूपानुंसार कहदंूच्या 
हातात जात राचहली. कहदंूच्या उत्कषाबरोबर चजनािंा कहदूधमव चवरोध अचधकाचधक वाढत गेला आचि कहदू सत्तेवर 
आले तेव्हा पूवी जसे ते चब्रचटशाचं्या चवरोधी होते, तसेि ते आता कहदंूिे कट्टर चवरोधी बनले. परंतु कहदंूना चजनािंा 
चवरोध होता तो ते कहदू म्हिून नव्हता तर ते सत्तेवर होते म्हिून होता. व्यचक्तशः त्यानंा कोितीही जातीय भावना 
नव्हती ककवा ते कोित्याही धमावर चवश्वास ठेविारे नव्हते. परंतु ते स्वतःि मुस्स्लमलीगशी एकरूप झाले आचि 
मुस्स्लमलीगला त्यानंी मुसलमानाशंी एकरूप केले. त्यामुळे त्याचं्या दृष्टीने काँगे्रस ही कहदू संघटना बनली आचि 
मुस्स्लम लीग-काँगे्रस राजकीय स्पधेिे रूपातंर कहदू-मुस्स्लम जातीय भाडंिात झाले. 

 
पुन्हा राजकारिी म्हिून त्यािंा भर सभा-संमेलनावंर असल्याने व त्याचं्यात सामाचजक जािीव नसल्यामुळे 

त्यािंा जनता िळवळीवर चवश्वास नव्हता. मुस्स्लम लीगमध्येही कायवकारी मंडळात त्यांिी कामचगरी उत्तम असे. पि 
साववजचनक संभात—ज्यािें अध्यक्षपद ते अत्यंत नाराजीने स्वीकारीत—कामचगरी अत्यंत वाईट असे. त्याचं्या 
स्वभावानुसार त्याना जे हवे होते ते पाचकस्तानने पुरचवले. पाचकस्तानच्या पूतवतेकचरता जशी चजनािंी आवश्यकता 
होती, तशी चजनांच्या आकांक्षापूतीकचरताही पाचकस्तानिी आवश्यकता होती : 
 

परंतु आज हे अगदी स्पष्ट आहे की, पाचकस्तानने चजनािें वैयचक्तक व मुस्स्लम लीगिे राजकीय प्रश्न चकतीही 
सोडचवले असले तरी, ती काही कहदू-मुस्स्लम प्रश्नािी सोडविूक नव्हती. तथाचप, पाचकस्तानच्या भमूीने लाखो 
मुसलमानानंा संधी उपलदुध करून चदली. हे मुसलमान धार्ममक उत्साहामुळे, व्यावसाचयक संचधसाधूपिामुळे वा 
कहदूतील संतापलेल्या घटकानंी त्रस्त केल्यामुळे ककवा पाचकस्तानातून येिाऱ्या कहदू चनवाचसताकंचरता व 
आचश्रताकंचरता जागा करण्यासाठी हाकलून चदले गेल्यामुळे एकतर स्वःताहून स्थालातंर केलेले ककवा पळून गेलेले 
होते. तथाचप, अंदाजे ४५,००,००० मुसलमान भारतात राचहले. कहदंूजवळ त्यांिी प्रािचप्रय भमूी अजूनही होती. त्यानंी 
आपले नेतृत्व बव्हंशी शाबूत ठेवले होते. परंतु चवभाजनािा पचरिाम भारतात राचहलेल्या मुसलमानावंर प्रत्येक बाबतीत 
झाला. त्यािें मान्यवर नेते चजना, त्यािंी संघटना मुस्स्लम लीग, त्यािंा मुखंड चवभक्त मतदार संघ, त्यािें धमवचपता 
चब्रचटश आचि व्यवहारतः त्यािें सवव प्रमुख राजकारिी वकील, सैचनक, व्यवसाय व व्यावयाचयक त्यानंी गमावले. 
युद्धात उत्तमोत्तम लोक गमाविाऱ्या एखाद्या देशाच्या रचहवाशांसारखी त्यांिी स्स्थती झाली. 
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असले भयंकर उलथापालथ घडवनू आििारे बदल दुसऱ्या कुठल्याही लोकानंा आपल्या नेहमीच्या 

रहाटगाडग्यातून बाहेर काढण्यास पुरेसे झाले असते. पि मुस्स्लम भारतीयाबंाबत मात्र हे घडले नाही. आचशयाबिल 
साधारितः चलचहताना मॅथ्यू अरनॉल्डने आपली प्रचतचक्रया एका कचवतेत काटेकोरपिे व स्पष्ट रीतीने गं्रथीत केली 
आहे : — 

 
वादळापुढे पूवव नम्रतेने झुकली 
चनिलतेने व अत्यंत तुच्छतेने 
चतने सैन्यािा झंझावात पुढे जाऊ चदला. 
आचि पुन्हा आपल्या चविारात मग्न झाली. 
 
परंतु ज्या चविारात मुसलमान मग्न झाले, ते चविार जुन्या वैभवािे व पूवीच्या आकसािे होते. अत्यंत 

तुच्छतेने त्यानंी वतवमान काळ आपल्या डोक्यावंरून जाऊ चदला. परंतु तरी सुद्धा त्यािंी डोकी मात्र संपूिवपिे 
स्पशवरचहत राचहले असे नाही. जी डोकी चवभाजन होण्याच्या शवेटच्या चदवसापयंत तुकी टोपी घालीत होती, त्या 
डोक्यावर चबिारी गाधंी टोपी चदसू लागली. तथाचप, ही सुधारिा जरी त्याचं्या डोक्यावर चदसत होती, तरी आत मात्र 
कोिताही बदल चदसला नाही. 

 
मुसलमानािंी कहदंूशी मानचसक ककवा बाह्य स्वरूपािी आंतरचक्रया न झाल्यामुळे स्वातंत्र्याने आपल्या 

हक्काबिल जागरूक राहण्यािी जी प्रिडं लाट आिली, चतिी जािीव होण्याइतकी पुरेशी ग्रहिशक्ती मुसलमानातं 
नव्हती. इस्लाम धमाला— पाचकस्तान असूनही—देश नाही. तर भारत ही वस्तुतः कहदंूिी भमूी होती. कहदू 
देशभक्तीिी संकल्पना नेहमीि गूढवादी राचहली आहे व अचत प्रािीन काळापासून भारतमाता देवासारखी पूज्य मानली 
गेली आहे. म्हिून देशभक्तीच्या लाटेला धार्ममक छटा असिे अपचरहायव होते व जर ‘मुस्स्लम पाचकस्तान’ असू शकते 
तर ‘कहदू भारत’ ही असावयास पाचहजे, असा युचक्तवाद करिाऱ्या जनसंघाच्या राजकीय तत्त्वप्रिालीत या संकल्पनेस 
आधार सापडला. काँगे्रसिे अचधकृत ‘धमवचनरपेक्ष’ धोरि जर चनष्ट्क्रीय अशा जातीयवादाला वाव देते, तर काही 
भावनारचहत व्यक्ती सोडल्या तर बहुसंख्या भावनावश कहदू जनता धमािा संबंध देशभक्तीशी लावते. ह्या गोष्टीिी दखल 
न घेिे वास्तवाला सोडून होईल. 
 

मुसलमानािंी गोष्ट घेतली तर ते संस्कृतीशी संबंध लावतात आचि हीि त्यानंी समस्या आहे. त्यािंी बंधुत्वािी 
भावना राष्ट्राबाहेरिी असल्यामुळे ‘पुज्य’ गंगा व ‘पचवत्र’ चहमालय हे त्यानंा सीमा चिन्हापेंक्षा अचधक नाहीत. 
पे्रचषताच्या एका साध्या केसािे भावचनक आवाहन त्यानंा फार मोठे आहे. [नुकत्याि झालेल्या अरब-इस्त्राइली युद्धाच्या वळेी एक 
मुसलमानािंी चमरविूक चदल्लीत चनघाली व चतने अमेचरका इस्त्राइलला शस्त्रपरुवठा करीत असल्याबिल युनायटेड स्टेट स इनफमेशन सस्व्हवसच्या 
आवाराबाहेर चनषेध केला. तथाचप, भारत-पाक युद्धात अमेचरकेने पाचकस्तानकडे दाखचवलेल्या कलाबिल कोिाही मुसलमानाने चनषेध केल्यािी 
नोंद नाही.] पुन्हा इस्लामधमाने आपल्या अनुयायावंर अंतकाळपयंत सवव राष्ट्रानंा कमी लेखून आपला चजवंत गट 
चटकचवण्यािी जबाबदारी टाकली आहे. मुसलमान भारतात राज्यकते म्हिून आले. जोपयंत ते आपले राजकीय व 
सासं्कृचतक विवस्व राखू शकले, तोपयंत त्याचं्या भारतातील सामाचजक-आर्मथक अस्स्तत्वाच्या गंुतागंुतीबिल व 
पचरिामाबिल त्याचं्या डोक्यात चविार आला नाही. शहा वलीउला यानंी (१७०३-१७६२) या समस्येबिल प्रथम 
चविार केला. ते प्रगाढ धमाशास्त्रवेत्ते असल्यामुळे, अचखल इस्लामवाद व भारतातील मुसलमानांिी राजकीय व 
धार्ममक श्रेष्ठता या संकल्पनापंासून बुद्धीिी सोडविूक करण्याकचरता, पुरेसे मूलगामी चविार करू शकले नाहीत. परंतु 
त्या मयादेत त्यानंी हे चविार अठराव्या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास माडंले. हे लक्षात घेतल्यावर त्यानंी उल्लेखनीय 
सुसंस्कृतता व नीतीधैयव दाखचवले, असे म्हिावे लागते. महंमदाला फक्त कुरािाच्या अथािे प्रकटीकरि झाले व 
महंमद फक्त एकि भाषा जाित होता असे प्रचतपादन करून त्यानंी कुरािािे फारशी भाषेत—जी त्यावेळी मोगल 
दरबारी प्रिचलत भाषा होती—भाषातंर केले. अथात हे अपचरहायवपिे ओघानेि आले की, जरी तकव संगत नसले, तरी 
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त्यानंा काचफर म्हिून चशक्का मारण्यात आला आचि त्यामुळे ते त्याचं्यापूवी व नंतर झालेल्या सुधारकाचं्या सन्माननीय 
श्रेिीत आले. [Ali Ashraf, "Sir Syed Ahmed Khan and the tradition of Rationalism in Islam", Islam and the Modern Age, August 
1972.] आज कुराि कहदी, उदूव व इतर प्रादेचशक भाषातं चमळते आचि जर कुराि भाषातंचरत होऊ शकते व त्यायोगे 
त्यािें स्तोम थाबंते तर प्राथवनेिे भाषातंर का होऊ नये? आचि जर प्राथवना भाषातंचरत होऊ शकतात, तर त्या स्थाचनक 
भाषेत का म्हटल्या जाऊ नयेत? ज्या चदवशी ही प्रथा सववसामान्य होईल, तो चदवस मुस्स्लम भारतीयाकंचरता भाग्यािा 
ठरेल. ह्यावेळी नुसता मुलावंरिा मानचसक ताि संपिार नाही, तर प्राथवनाही समजण्याजोग्या होतील आचि मुस्स्लम 
भारतीयानंी भावचनक व सांस्कृचतक एकात्मतेकडे मोठे पाऊल टाकल्यासारखे होईल. [चनरचनराळ्या सामाचजक आचि 
शकै्षचिक पातळीवर मुसलमानािंी लेखकाने घेतलेल्या िाििीत सववजि अरबी प्राथवना मुखोद गत म्हिू शकले. परंतु राष्ट्रगीतािी पचहली पंक्ती 
म्हिण्या इतपत परेुशी िागंली स्मरिशक्ती त्यानंा नव्हती. सत्यमेव-जयते हे राष्ट्रीय बोधवाक्यही कोिाला माहीत नव्हते.] 
 

१८५७ च्या बंडाला अपयश आल्यावर प्रस्थाचपत झालेल्या चब्रचटश राज्यानंतरि मुसलमानांिी ते्रधा त्यानंा 
आपि एक अल्पसंख्याकं गट आहोत ह्यािी जािीव घेिे भाग पडले. बंडानंतरच्या चविारवंतात पचहले चविारवंत सर 
सयदयद अहमद हे होते. त्याचं्या कायाबिल यापूवी ििा करण्यात आली आहे. त्याचं्या कायाने मुसलमानानंा सहायदय 
झाले असले तरी त्याचं्या उदे्यगामुळे मानवतावादाच्या ध्येयात अडििी चनमाि झाल्या. पुन्हा त्यानंी मुसलमानानंा 
भौचतक दृष्ट्या सहायदय केले असले तरी त्यानंी चब्रचटशासंंबंधीच्या आपल्या खोल न्यूनगंडाने लोकानंा पीचडत करून 
त्यािें मानचसक दृष्ट्या मोठे नुकसान केले. मुसलमानातं आत्मचवश्वासािा अभाव आजही कायम आहे. 
 

सुसंस्कृत मुस्स्लम भारतीयािें मोठे पुढारी इक बाल यानंी गोष्ट आिखीनि चबघडचवल्या. त्यानंी चवधान केले 
की, देशभक्तीच्या भावनेतून राष्ट्रीयता, ही मुसलमानाचं्या श्रदे्धिा भाग आहे. परंतु राजकीय संकल्पना म्हिून ती 
इस्लामधमाच्या चवरुद्ध आहे. राष्ट्रीयतेिी राजकीय संकल्पना इस्लामला ‘खाजगी’ मत म्हिून बाजूला सारते असा 
त्याचं्या युचक्तवाद आहे. म्हिून धमव व राष्ट्रीयता ही मूल्ये आपापल्या प्रवृत्तीनुसार मुळी कोिताही देश मुसलमानािंी 
बहुसंख्या असल्याचशवाय एकत्र राहू शकत नाहीत. [Anwer Muazzm, "Muslims and the Concept of Nationalism", Secular 
Democracy, Annual, 1971.] मुस्स्लम बहुसंख्यांक देशात या दोघात संघषव होऊ शकत नाही. वस्तुतः इक बाल यानंा 
मुसलमान बहुसंख्याकं देशाबंिलि फक्त आस्था होती. पाचकस्तानच्या कल्पनेस वािा फोडिारे ते पचहले होते. 
चडसेंबर १९३० मध्ये अलाहाबाद येथे भरलेल्या मुस्स्लम लीगच्या वार्मषक अचधवेशनात केलेल्या आपल्या अध्यक्षीय 
भाषिात त्यानंी घोषिा केली, ‘पंजाब, वायव्य सरहि प्रातं, कसघ व बलुचिस्तान एका प्रातंात चवलीन झालेले 
पहाण्यािी माझी इच्छा आहे. [K. K. Aziz, The Making of Pakistan, Chatto and Windus, Lahore, p.54.] ह्या उद गारावरून 
त्यािें भचवष्ट्यसूिक पूववज्ञान चदसत नसले तरी, पूवव बंगालमधील मुसलमानाबंिल त्यानंा आस्था नव्हती, हे लक्षात 
येईल. वस्तुस्स्थती अशी होती की श्रेष्ठतेच्या भावनेतून मुसलमानाकंडे पाहण्यािा इक बाल यािंा दृचष्टकोन हा 
लाहोरच्या अचधक सुस्कंृत व पुढारलेल्या मुसलमानािंा नमुनेदार दृष्टीकोन होता व त्यािी प्रचतचक्रया बागंला देश 
चनर्ममतीत झाली. याही पुढे जाऊन अल्पसंख्य मुसलमानानंी कहदूच या दयेिी अपेक्षा करीत राहावे ह्यास ते तयार होते, 
पि हे ‘कहदुस्थान हमारािे’ संभवतः पिातापदग्ध लेखक स्वतः मात्र कहदूबरोबर राहण्यास तयार नव्हते. भारतातल्या 
या अल्पसंख्याकं मुसलमानानंी ‘तुम्ही आचि तुमिे नशीब’ ह्या पद्धतीत कसे सुसंगत वागावे याबिल सल्ला देण्यािीही 
त्यानंी पवा केली नाही. इक बाल यानंा प्रत्यक्षात वासलात लावल्यावर मोठे एकसंघ राज्य भारतातून वेगळे होईल अशी 
कदाचित कल्पना आली नसावी. पि हे इस्लामच्या धतीवर िलचवले गेले नसते तर त्याच्या चनर्ममतीला काही अथवि 
राचहला नसता. ज्याप्रमािे सासं्कृचतक दृष्ट्या व धार्ममक दृष्ट्या वेगळे मुस्स्लम राज्य भारतात बसू शकले नसते. 
इक बालािंी सूिना जातीयवादापेक्षाही वाईट होती; ती अव्यवहायव होती. 
 

आझादाचं्या राजकीय कमकुवतपिाबिल यापूवीि ििा करण्यात आलेली आहे आचि त्यािंा हाि फक्त एक 
कमकुवतपिा नव्हता. असे चदसते की ते स्वतः स्वतंत्र चविारवंत होते. ते खाजगीत मद्यपान करीत असत व 
साववजचनक दृष्ट्या नमाज पढत. या गोष्टींबरोबरि त्यािें कलाचभज्ञ रूप व प्रिडं चवद्वता यामुळे त्यांिी प्रचतमा धमवशील 
मुसलमान म्हिून पुढे आली. या वेषात दूराग्रही मनानी बद्ध असलेल्या मुसलमानानंा मागवदशवन करण्यास उत्सुक 
असिारे जचमयत-उल-उलेमािे नेते म्हिून त्यानंी आपल्या सहधमववाद्यानंा कुरािाच्या आदेशापं्रमािे वागण्यास 
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साचंगतले. परंतु ते स्वतः काँगे्रसिे नेतेही होते आचि या भचूमकेत त्यानंा त्याि दुराग्रही मतानंी बद्ध असलेल्या 
मुसलमानािंा राजकीय पाकठबा चमळचविे आवश्यक होते. म्हिून जातीयवादािी व राष्ट्रीयवादािी दरी धमवशास्त्रीय 
कौशल्याने बुजचवण्यािा त्यानंी प्रयत्न केला. महमंदाने मचदनािे मुसलमान व मुसलमानेतर याचं्यात केलेल्या परस्पर 
संरक्षिाच्या करारािा आपल्या प्रचतपादनास आधार घेऊन आझादानंी एक संचमश्र भारत या अथाने उम्मा-इ-वचहदा हा 
वाक प्रिार आपलासा केला. थोडे पुढे जाऊन त्यानंी ज्यास ‘धमाच्या आवश्यक मुळ्या’ व ‘अगचित फादं्या व पाने’ 
म्हिून संबोचधले त्यात फरक केला. सवव धार्ममक चशक्षि दोन भागात आहे असे त्यानंी प्रचतपादन केले. पचहल्या भागात 
शाश्वत तत्त्व व दुसऱ्या भागात बाह्यारूप साचंगतले जाते. पचहल्यास कुरािश्रद्धा म्हिून संबोचधले जाते तर दुसऱ्यास 
शरीह ककवा आिरिािे चनयम म्हिून म्हटले जाते. परंतु हे नैचतक व सामाचजक चवभाजन मानिे केवळ पाचंडत्यदशवक 
होते. कारि दोघािंी गोळबेरीज इस्लाम धमात आहे, या दूराग्रही मतास आव्हान करण्याकचरता लागिारे पुरेसे धैयव 
त्याचं्यात नव्हते. आझाद चनराश व चवफल अवस्थेत वारले. त्यानंी मागे ठेवलेले चलखाि जातीयवाद्याकंडून व 
मानवतावाद्याकंडून दोघाकंडूनही मान्यता दशववनू उद धृत केले जाऊ शकते. राजकीय दृष्ट्या त्यािंी ख्याती 
‘संशयास्पद सिोटीिी व्यक्ती’ म्हिून आहे. त्यांिी ख्याती उलया जातीयवादावर आधारलेली आहे. मुस्स्लमलीगशी 
सामना करण्याकचरता एका राष्ट्रीय मुसलमानािी प्रचतमा तयार करावयिी होती. आचि म्हिून आझादांिी चनर्ममती 
झाली. परंतु ज्या उच्च स्थानावर आज ते उभे आहेत, त्या स्थानावरून इचतहास त्यानंा खालच्या स्थानावर आिील. 

 
वस्तुस्स्थतीला तोंड देण्याइतपत कोिीही नेता पुरेशा वास्तववादी नसल्यामुळे मुस्स्लम भारतीय आज 

गतकालच्या इस्लामधमात जखडून राचहले आहेत. पचरिामतः चकतीही दुःखदायक असली तरी वस्तुस्स्थती अशी 
आहे की, इस्लामधमािे प्रामाचिकपिे आिरि व पालन करिे आचि तरीही भारतािे िागंले नागचरक राहिे 
मुसलमानानंा अशक्य आहे. लाखो मुसलमान मुले दररोज सकाळी मचशदीशी संलग्न असलेल्या शाळेत ककवा घरी 
धार्ममक शइक्षि घेतात. ह्या चठकािी ही मुले जे चशकतात ते ईश्वराकडून प्रकट झालेले, अिूक व बदल न होऊ 
शकिारे असे असते. यात व राचहलेल्या सबंध चदवसात ते जे चशकतात व करतात हाचदसमध्ये प्रकट केलेल्या ‘संपूिव 
संचहतेिे’ अनुकरि करतो, तोि मुसलमान आहे असे मानले जाते. त्याने कुराि ककवा हाचदसकडे दुलव क्ष केले ककवा 
त्याचं्या आजे्ञिा भगं केला तर तो मुस्स्लम ‘व्यचक्तताशी’ चकतीही चिटकला तरी तो मुसलमान आहे असे मानले जािार 
नाही. 

 
चवज्ञान व जीवशास्त्र ह्याचशवाय आज चशक्षि पचरपूिव होऊ शकत नाही आचि तसे नसेल तर मुलाला—

कमीतकमी शाळेत जािाऱ्या मुलाला—मानव हा वानरािी चवकचसत अवस्था आहे. आचि वानर हे छोया सूक्ष्म 
जंतूपासून चवकचसत झाले आहे, हे तरी माहीत असिे आवश्यक आहे. तरी त्याला कुरािात (३९·६) आदम व ईव्ह 
यािंी रूपकात्मक आख्याचयका वािायलाही चमळते:— 

 
त्याने एका एकया प्राण्यापासून तुम्हाला बनचवले व नंतर 
त्याने त्याच्यातून त्यािा जोडीदार बनचवला. 
 
पुन्हा आजिी कोिीही तरुि व्यक्ती भौचतक स्वगव, नरक व सगुिरूपी सैतान यावंर चवश्वास ठेवील अशी 

आपि अपेक्षा करू शकतो का? तर मग बालकाने कशावर चवश्वास ठेवावा? ईश्वराच्या शदुदावर की आपल्या 
जीवशास्त्राच्या चशक्षकाच्या शदुदावंर? चिस्ती मुलासंमोरही तीि समस्या आहे. परंतु जुन्या कराराला ज्यू संबंधीच्या 
आकषवक आख्याचयकाचं्या संग्रहापेक्षा अचधक काही आहे असे मानिारा कोिीही चिस्ती मािूस नसावा. पुन्हा बायबल 
व कुराि यामध्ये मूलतः फरक आहे. बायबलमध्ये ईश्वराचवषयीिे शदुद आहेत तर कुराि हे चनःसंशय ईश्वरािे शदुद 
मानले गेले आहे. परंतु कुरािािे शदुद हा ईश्वर व मािूस यािंा झालेला संवाद आहे हे जर प्राथचमक घटनानंी चसद्ध 
झाले नाही तर काय पचरस्स्थती होईल? 

 



 
 अनुक्रमणिका 

वस्तुस्स्थती अशी आहे की, मुस्स्लम धमािी परंपरागत सनातन अद भतूता आधुचनक मुसलमानाला अथवपूिव 
वाटत नाही. त्यािंा शास्त्रीय दृचष्टकोन त्यास अशा गोष्टींवर चवश्वास ठेव ूदेत नाही. पुष्ट्कळशा संभवनीय उदाहरिापैंकी 
एक उदाहरि द्यावयािे झाले तर वर स्वगव, मध्ये पृथ्वी व खाली नरक अशा चतमजली चवश्वािे देता येईल. अशा दैवत 
कथेिा संबंध सववज्ञ देवतेशी लाविे हे त्याला चततकेि कठीि आहे. पि हा संबंध जर अडािी अचवकचसत बुद्धीला 
पटण्याकचरता आकलनीय शदुदचित्रािंा उपयोग करिाऱ्या पे्रचषताशंी लावला तर, पूिवतः समजण्यासारखा आहे. परंतु 
आज कोिीही मचॅरक पास मुलगा आपल्या बालपिात झालेल्या बुचद्धप्रक्षालक संस्कारानंा झटकून टाकू शकेल आचि 
म्हिून त्याला अशा प्रचतक योजनेिी गरज नाही. चशक्षि हे स्वभावतः जात्याि अपचरहायवपिे धमावर अचरष्ट आिते 
आचि इस्लामधमव जर पुढच्या चपढीतील मुसलमानानंा कोित्याही प्रकारे अथवपूिव व्हायिा असेल तर, मुसलमानांनी हे 
मान्य करावयास पाचहजे की, जर महंमद आज अवतरला तर सातव्या शतकात त्याने जे केले, त्यापेक्षा तो अगदी 
चनराळे बोलेल व करील. मानवी चविार अचधकाचधक चवकचसत होतील व त्यािा पचरिाम म्हिून पुरेगामी पुनचविारािी 
अचधकाचधक आवश्यकता भासले हे ओळखण्याइतका महंमद पुरेसा वास्तववादी होता हे त्याच्या पुढील उद गारावंरून 
चदसते. "या कालानंतर एक वेळ अशी येईल की जो कोिी आता केलेल्या आज्ञापैंकी एक-दशाशं आज्ञा जरी पाळील 
तरी तो पापमुक्त होईल." 

 
भारताच्या चनष्ठेत पंतप्रधान श्रीमती इंचदरा गाधंी ह्याचं्याबिलिा आदर अंतभूवत होतो. पुन्हा चस्त्रया—

मुसलमान चस्त्रयाही—मंत्री, डॉक्टर, वकील आहेत आचि सवव के्षत्रातं हळूहळू का होईना पि त्यांिे प्राबल्य वाढत 
आहे. तरीपि कायद्याच्या दृष्टीने दोन चस्त्रया एका पुरुषाबरोबर आहेत, असे कुरािाला वाटते आचि स्वतःच्या 
‘शवेटच्या हज भाषिात’ महंमदाने घोचषत केले की, जर पत्नी काही बाबतीत िुकली, तर ईश्वराने पुरुषाला चतला 
चशक्षा देण्यािा अचधकार चदला आहे आचि तो पुढे म्हितो की, चस्त्रया आपल्या पुष्ट्कळशा गोष्टींिी व्यवस्था करण्यास 
असमथव असतात. या कुरािाच्या आजे्ञने ककवा देवदूताच्या अशा हाचदसने आधुचनक मुसलमान बद्ध होऊ शकले 
काय? 

 
सुरक्षा दलामध्ये मुसलमान कमी आहेत, अशी मुसलमानांच्या प्रमुख तक्रारींपैकी एक तक्रार आहे. ही 

कमतरता खालच्या श्रेिीत नाही. समाजवादी देशात तर फक्त चनवडक वरच्या लोकाचं्या पचरभाषेत चविार करण्यािे 
सोडून द्यावयास पाचहजे. पुन्हा या अचधकार श्रेिीतील त्याचं्या कमतरतेिे प्रत्यक्ष कारि हे आहे की ते लोक संरक्षि 
सेवेच्या पचरके्षला आपल्या संख्येच्या प्रमािात अल्पसंख्येने बसतात. परंतु धमािरिाने वागिाऱ्या मुसलमानानंी 
लष्ट्करात भाग घ्यावा कां? कुरािािे असे आदेश आहेत की मुसलमानानंी परस्परानंा ठार मारू नये (४.९२-९३) आचि 
वषाच्या िार पचवत्र मचहन्याचं्या काळात लढाई करू नये. (९.३.६-३७) जर या आदेशाकडे संपूिवपिे दुलवक्ष केले गेले 
नसते, तर पाचकस्तानच्या हल्ल्याच्या वेळी मुस्स्लम-भारतीय भारतािे संरक्षि करू शकले नसते. आचि िीनच्या 
युद्धाच्या वेळी जर रमजान आला असता, तर मुसलमानानंा युद्ध करिे नाकारावे लागले असते. या आदेशाचं्या 
अव्यवहायवतेवर अचधक भर देण्यािी आवश्यकता नाही. इस्लामी पाचकस्ताननेसुद्धा या आदेशािंी पायमल्ली करून 
चकती आदर दाखचवला हे पाहण्याकचरता बागंला देशापेक्षा दूर जावयास नको. 
 

मुसलमानािंी रूढीचप्रयता सवव आघाडीवर आचि चवशषेतः चस्त्रयाचं्या बाबतीत प्रगती रोखते. मुसलमानाचं्या 
सववसाधारि मागासलेपिाच्या प्रमुख कारिापैंकी एक हे आहे की, मानचसक दृष्ट्या त्याचं्या माता त्याचं्या चपत्यापेक्षा 
साधारितः दशकानंी मागे आहेत. मुसलमानाचं्या चस्त्रया आजही पडद्यात असाव्यात ही वस्तुस्स्थती मुसलमनानंा 
त्याचं्या देशबाधंवाचं्या उपहासािा व चतरस्कारािा चवषय बनचवते. पडदा हळूहळू जात आहे हे खरे आहे. परंतु ते १८ 
मािव १९७३ पयंत प्रिचलत असल्यािे अमीना अदुदुल्ला यानंी कहदुस्थान टाइम्सच्या रचववार पुरविीमध्ये लेख चलहून 
दाखवनू चदले आहे. त्यानंी जुन्या चदल्लीतील मुसलमान मुलींिी दशा विवन केली आहे :— 

 
त्याि मोहल्ल्यात राहिाऱ्या व त्याि जातीच्या इतर तरुि मुली आहेत ....त्या आपल्या खुराड्यात आरामात 

आपल्या माताचपत्याचं्याकडून चववाहािा िागंला सौदा होण्यािी वाट पहात असतात. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
याचं्यापैकी पुष्ट्कळशा मुली प्राथचमक शाळेच्या पलीकडे गेल्या नाहीत, काही तर कुठल्याि वगातही गेल्या 

नाहीत. आपल्या मुली मोहल्ल्याच्या बाहेर कधी पडल्या नाहीत—कमीत कमी पडद्याचशवाय—याबिल माताचपत्यानंा 
आनंद आहे. या मुलींपैकी एक आपल्या सख्ख्या िुलत भावासमोरही पडदा पाळते (कारि पचहला िुलत भाऊ 
संभवनीय व चवशषे हक्काने पती असतो.). ती धार्ममक आहे व चनयचमत नमाज पढते. परीटािा चहशोब ठेवण्याकचरता 
ककवा मधून मधून आईला पत्र चलचहण्याइतपत (फक्त) उदूव ती जािते...ती भोळी व दीन आहे. पतीबरोबर वेगळे 
राहण्यािा आग्रह कधी (जी नवऱ्याच्या माताचपत्यानंा नेहमी वाटत असलेली भीती आहे) ती धरिार नाही. कमीत 
कमी खिात घर िालव ूशकते. स्वतः उपाशी राहील पि जे उत्तम आहे ते आपल्या ‘ईश्वराला’ देईल. जीवनातील िढ 
उतारानंा ती हसतमुखाने, चतच्या ‘ईश्वराने’ दुसरी बायको घरात आिली तरीदेखील, तोंड देऊ शकेल. 

 
मुसलमान नेते व संघटना सतत सरकारला ककवा कहदंूना उिेशून ज्या उघड मागण्या करतात त्या 

साधारितः जैसे थे चटकचवण्याकचरता असतात. सामाचजक सुधारिा व चस्त्रयाचं्या मुक्तीकचरता केलेल्या अंतगवत 
मागण्या क्वचिति असतात व जे कोिी अशा मागण्या करतात ते शाचपत व समाजबचहष्ट्कृत होतात. पुन्हा जर सरकारने 
ककवा एखाद्या कहदूने अशा प्रकारच्या सुधारिा सुिचवण्यािी चधटाई केली, तर त्यास इस्लामधमव क्षीि करण्याकचरता व 
मुस्स्लम ‘व्यचक्तता’ नष्ट करण्याकचरता अल्प संख्याकंाचं्या अंतगवत व्यवहार पाहण्याच्या संवैधाचनक अचधकारािी 
पायमल्ली केल्यािे व मुस्स्लम व्यचक्तगत कायद्यात हस्तके्षप केल्यािे स्वरूप देण्यात येते व त्यािा चनषेध करण्यात येतो. 
भौचतक शास्त्रािा असा चनयम आहे की जोपयंत बळाने हलचवल्या जात नाहीत, तोपयंत सवव वस्तू स्स्थर असतात. जर 
अंचतम प्रकटीकरि झाले आहे व सुधारिेस वाव नाही हे जर कबूल केले तर, अशी शक्ती मुसलमानात असू शकत 
नाही. 

 
ह्यािी फलचनष्ट्पत्ती काय? मुसलमानाचं्या प्रगतीच्या व चवकासाच्या हानीचशवाय दुसरे काही नाही, कारि 

मुस्स्लम व्यचक्तगत कायदा व धार्ममकतेिे सववसाधारि आिरि यािंा मुसलमानावंर चवशषेतः चस्त्रयावंर पचरिाम होतो. 
आरोग्यािे मूल्य देऊन हॉकी, बॅडकमटन या सारख्या खेळात भाग न घेिाऱ्या मुसलमान मुली आहेत, असे शाळा 
चशक्षक सागंतात तर कॅन्सरिा संशय आला असतानाही तंत्रज्ञ जर योगायोगाने पुरुष असला, तर चकती 
मुसलमानातले चकती थोडे पुरुष आपल्या बायकांिे ‘क्ष’ चकरिानंी फोटे काढण्यास तयार होतात याबिल डॉक्टर खेद 
व्यक्त करतात. पचरिाचरकेसारखा परोपकारी व सन्माननीय, व्यवसाय करू देण्यापेक्षा मुस्स्लम आईबाप आपल्या 
मुलींना उपाशी मरू देिे पसंद करतील. मुसलमान चस्त्रयािंी सववसाधारि प्रगती रोखिारी अशा प्रकारिी 
रूढीचप्रयतेिी आिखी पुष्ट्कळ उदाहरिे देता येिे शक्य आहेत. आचि जरी मुस्स्लम चस्त्रयानंा शारीचरक दृष्ट्या 
एकातंवासात ठेवले जात नसले तरी, पुरुष त्यानंा सामाचजक दृष्ट्या वेगळे ठेवतो. बंधुमुक्त झालेल्या कहदू चस्त्रयािंी 
संख्या झपायाने वाढत आहे, पि आजच्या ‘सीता’ मात्र मुस्स्लम चस्त्रया आहेत. 

 
परंतु अज्ञानचप्रय उलेमा मुस्स्लम चस्त्रयाचं्या बंधमुक्ततेस चकतीही रोखू शकत असले, तरी मुस्स्लम व्यचक्तगत 

कायदा हा अचत पचवत्र असल्यामुळे वैधाचनक सुधारिक्षम नाही, या धमवशास्त्रीय प्रचतपादनाच्या चवरुद्ध मुस्स्लम चवचधवेत्ते 
आपले अचभप्रायय ऐकवू लागले आहेत, ही एक समाधानािी गोष्ट आहे. २० मािव १९७३ च्या टाईम्स ऑफ इंचडयामध्ये 
केरळमध्ये झालेल्या पचरसंवादािे वृत्त आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने न्यायमूती व्ही. खलीद यानंी खालीलप्रमािे 
म्हटल्यािे वृत्त आहे. घटस्फोट हा ईश्वराच्या दृष्टीने अत्यंत कनद्य आहे, असे घोचषत करिारे पचवत्र पे्रचषतािें अनुयायी 
इस्लामी ककवा सुसंस्कृत नसलेल्या कायद्यािा जुलूम सहन करतात हा इचतहासािा उपरोध आहे. त्यानंी पुढे म्हटले 
आहे, ‘आपि सववकाळ जनतेिी चदशाभलू करू नये. असे करिे म्हिजे समाजािी व राष्ट्रािी फसविूक करिे आहे.’ 

 
आिखी एक प्रश्न प्रख्यात व या चवषयािे अचधकारी मुसलमान, उच्चतम न्यायालयािे न्यायमूती एम. एि. 

बेग यानंी असे चनदशवनास आिले आहे की चवचधमंडळातफे मुस्स्लम व्यक्तीगत कायद्यात सुधारिा करण्याच्या 
शासनाच्या अचधकारास मुस्स्लम देशात कोिीही हरकत घेतली नाही. भारतात चवशषेतः चववाह व घटस्फोटासंबंधी 
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असलेल्या कायद्यात सुधारि करण्यास पुष्ट्कळ वाव आहे. ते पुढे म्हितात की, मुस्स्लम नेत्यानंी सुधारिेसंबंधी 
बोलण्यास चवरोध केला कारि की, ‘ते ज्यास मुस्स्लम संस्कृती व धमव समजतात त्यािे सूत्रधार म्हिून असलेले 
आपले महत्त्व त्यायोगे कमी होईल, असे त्यानंा वाटते.’  

 
काही शूर चस्त्रयासुद्धा मुस्स्लम व्यक्तीगत कायद्यातील ‘जुलमी व एकतफी’ तरतुदीचवरुद्ध बंड करण्यािे 

आपल्या भचगनींना आवाहन करीत आहेत. १९७१ ला झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मचहला पचरषदेच्या अध्यक्षपदावरून 
बोलताना बेगम शरीफा तयदयबजींनी घोचषत केले, ‘जर रसूल अल्लास प्रत्यक्ष आपल्यासमोर यावे लागले, तर तो 
आमच्या कृतींबिल शरमेने मान खाली घालील’ (तो कदाचित आज असे करील, परंतु हे चततकेि शक्य आहे की 
त्याने आपल्या काळी अशी सभाि होऊ चदली नसती. धमवशास्त्रवेत्ते िूक ठरतात ते केवळ काळाच्या व पचरस्स्थतीच्या 
संदभाति !) 

 
कुटंुबचनयोजनािा प्रिार करिारा लाल चत्रकोि पाचहल्याचशवाय कोिाही मुसलमानास घराच्या बाहेर पडिे 

कठीि आहे. परंतु मचशदीत त्यास संतचतचनयमन हे ईश्वर आजे्ञच्या चवरुद्ध असल्यािे सांगण्यात येते आचि लग्नाच्या 
वेळी एक हादीस बव्हंशी म्हटले जाते, ज्यानुसार महंमदाने म्हटले होते की चनिवय चदनी पुष्ट्कळ मुले असलेल्या 
मुसलमानाबंिल आपिास अचभमान वाटले. हे खरे आहे की इस्लाम रमझान, मोहरम व इतर काही प्रसंगी संभोगास 
मनाई करतो. परंतु ही मनाई आत्मसंयमन व चशस्त मनावर कबबवण्याकचरता आहे. रमझानिा उपवास हा ज्याप्रमािे 
वजन कमी करण्याकचरता नसतो, त्यािप्रमािे ही मनाई कुटंुब मयाचदत करण्याकचरता नाही. वस्तुतः जर पूवव 
खबरदारी न घेता वषाला एकदाि संभोग घडला, तरी वषाला मूल होण्यािी शक्यता आहे. भारताच्या व मुस्स्लम 
भारतीयाचं्या सुदैवाने कुटंुब चनयोजनािा कायवक्रम मुसलमानानंी स्वीकारल्यािी सवव लक्षिे चदसत आहेत. रचफक 
झकेचरयानंी केलेल्या महाराष्ट्राच्या अभ्यासावरूनही चदसते की कमीत कमी शहरी चवभागात तरी, इतर समाजांपेक्षा, 
मुसलमानािंा कुटंुबचनयोजनाला प्रचतसाद अचधक आहे. परंतु यािा ध्वन्यथव असा की महंमदािे हादीस अयोग्य, 
टाकाऊ व हानीकारकही आहेत आचि म्हिून त्याकडे दुलव क्ष करिे हे मुसलमानांकचरता उत्तम. 

 
इस्लाम धमाच्या कालचवपरीत गोष्टींकडे महबुबुल हकनी इतरापेंक्षा अचधक स्पष्टतेने लक्ष वेधले आहे. त्यानंी 

एका लेखात चलचहले आहे : 
 
आधुचनक शासनात कुरािािा कायदा अंमलात आिण्यािी कल्पना ही केवळ हास्यास्पद आहे. कुरािात 

इस्लाम धमव जसा साचंगतला आहे तशी मुसलमान संस्कृतीच्या इस्लामी राज्यािी कल्पना आज करिे ही एक तर 
मूखवता आहे ककवा ढोंगीपिा आहे. कुराि ककवा सुन्नी मुसलमान कुरािािा कोिताही कायदा ककवा तत्त्व रि 
करण्यािी परवानगी देत नाही....आम्ही अगोदर म्हटलेि आहे की, कोित्याही समाजािा धमव हा समाजाच्या 
आधारभतू असलेल्या ककवा आधारभतू होिाऱ्या कायद्यािें व तत्त्वािें संकलन आहे. कुरािाचशवाय इस्लाम धमािी 
कल्पना करता येत नाही. कुरािािे कायदे धमािे आधार आहेत. त्याचं्याचशवाय इस्लाम धमाला स्वतःिी व्यचक्तता 
नाही. कुरािािे काही कायदे खालीलप्रमािे आहेत : (१) िोरीकचरता हात तोडिे (५.४१), (२) व्यचभिाराकचरता 
ककवा वेश्यागमनाकचरता फटके मारिे (१०० फटके) (२४.२), (३) ईश्वर व पे्रचषताचवरुद्ध युद्ध करिाऱ्यािे हात व पाय 
तोडिे (५.३६), (४) व्याज हराम आहे (मनाई) (२.२७५), (५) मुस्स्लमेतरानंी जझीया देिे (९.२९), (६) 
मुसलमानाला मारिे गुन्हा आहे (४.९२.९३), (७) वषाच्या िार पचवत्र मचहन्यातं मुसलमानानंी लढू नये (९.३६-३७), 
(८) एका वेळेस मुसलमानास िार बायका करण्यािा अचधकार आहे (४.३), (९) कायद्याच्या दृष्टीतून २ चस्त्रया=१ 
पुरुष (२.२८४), (१०) साक्षीदार हजर करू शकला नाही, तर फटके मारिे (८० फटके) (२४.४), (११) वारसा 
कायद्यात स्त्रीला पुरुषाबरोबर हक्क नाहीत (४.२), दत्तकास मनाई करण्यात आली आहे (३३.४.३७), (१३) दारू व 
जुगारास मनाई आहे (२.२१९), हे सवव कुरािािे कायदे आहेत. आचि कुरािाच्या कायद्याप्रमािे इस्लामी राज्यािे 
अस्स्तत्व केवळ मुखाच्या मेंदूत ककवा ढोंग्याच्या [Quest—September-October, 1971] ओठीि शक्य आहे. 
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महंमदाच्या चविारातील मानवतेच्या श्रेिी, म्हिजे प्रचतचष्ठत मुसलमान आचि चकपकलगच्या शदुदात ‘चवचधबाह्य 
अशी हलकी कुळे’ याबिल जर कोिी अत्यंत अज्ञानी असेल तर ते चजना. त्यािें हे अज्ञान ११ ऑगस्ट १९४७ ला 
घटना पचरषदेत त्यानंी चदलेल्या भाषिाने जेवढे उघड झाले, तेवढे इतर केव्हाही झाले नाही. त्यात त्यानंी घोषिा 
केली : 

 
प्रत्येक जि....तो कोित्या समाजािा का असेना, पूवी त्यािें संबंध तुमच्याशी कसेही असोत, त्यािा विव, 

जात ककवा धमव कोिताही असो, तो प्रथम व नंतर शवेटीही समान अचधकार, सवलती व जबाबदारी असलेला 
राज्यािा नागचरक आहे. 

 
परंतु चजनानंी आपले इप्सीत साध्य झाल्यावर लगेि तऱ्हेवाईकपिे ‘चद्वराष्ट्रवाद’ झुगारून चदला असला तरी 

भारताप्रमािे पाचकस्तानातही मुसलमानंािे कहदंूशी सात्मीकरि होण्यात अपयश आले; ककवा तसेि पाचहले तर जगात 
सवव चठकािी जेथे जेथे सात्मीकरिास अयोग्य असे कहदू व मुसलमान होते म्हिजे ब्रह्मदेश, चसलोन व पूवव 
आचफ्रकेतील कहदू व दचक्षि चफचलचपन्समधील मुसलमान—तेथे तेथे हेि घडले. चफचलचपन्समध्ये मुसलमान रचहवाशी 
तर जातीय यादवी युद्धि करीत आहेत. 

 
आतापयंत माचहत नसलेल्या गोष्टी व घटना यािंा अंतभाव करण्याकचरता व यथाथव नसलेले घटक 

वगळण्याकचरता जसजसा मनुष्ट्याच्या बौचद्धक चक्षचतजािा चवस्तार होत जातो तसतसे धमािे स्वरूपही व्यापक 
व्हावयास पाचहजे. म्हिून नवीन अनुभवाचं्या व समस्याचं्या प्रकाशात प्रािीन कायदे व सामाचजक आदेश पुन्हा 
घडचवण्याकचरता धार्ममक समाज मानचसकदृष्ट्या पुरेसा लवचिक असला पाचहजे. 

 
आगोदर साचंगतल्याप्रमािे नवीन अनुभवाचं्या व अकस्ल्पत समस्याचं्या प्रकाशात आपली स्वतःिी चशकवि 

सुधारिा करण्याइतका महंमद पुरेसा व्यवहारवादी होता. त्याच्या मृत्यू नंतर प्रकटन थाबंले, इस्लाम धमव पूिवतेस 
पोहोिला आचि आिखी काही करावयािे राचहले नाही असे प्रचतपादन कोि गंभीरपिे करू शकेल काय? चविारािंा 
चवकास घटनेच्या प्रगतीबरोबर व्हावयास पाचहजे ही प्राथचमक गोष्ट आहे आचि पे्रचषतािें प्रकटीकरि थाबंले असले, 
तरी आपल्याजवळ चविार करण्यािी व व्यवहारज्ञानािा उपयोग करण्यािी शक्ती आहे, तरी आपल्याजवळ चविार 
करण्यािी व व्यवहारज्ञानािा उपयोग करण्यािी शक्ती आहे, हे आपले भाग्य आहे. 

 
पुष्ट्कळसा पुनर्मविार व्हावयास पाचहजे, परंतु तो कोि करिार? इजमा ककवा इजचतहाद हे आपले ईश्वरदत्त 

कायव आहे, असा उलेमांिा दावा आहे. स्वातंत्र्य चमळाल्यापासून त्यानंी कोितीही हालिाल केलेली नाही आचि ते 
काही हालिाल करतील अशी चिन्हेही चदसत नाहीत. त्याचं्याकडून अपेक्षाही केल्या जाऊ शकत नाहीत. गरीब 
आर्मथक पचरस्स्थतीत असलेल्या, धमवशास्त्राचशवाय इतर कोित्याही चवषयािे क्वचिति चशक्षि घेतलेल्या या लोकास 
कुराि मुखोद त असू शकते पि जगात काय िालले आहे, हे मात्र त्यानंा समजत नाही. स्वतःिी पाऊले आधुचनक 
काळाबरोबर ठेवण्यास त्यानंा वेळ नसतो व इच्छाही नसते. कोठलाही नवा पायंडा ते पाडू शकत नाहीत आचि तरीही 
वैयचक्तक कायदा हा ‘राखीव चवषय’ असावा असे ते म्हितात व एक प्रकारच्या चद्वदल राज्यपद्धतीिा (Dyarchy) 
दावा करतात. 

 
चशवाय, त्यानंासुद्धा दोन्ही डगरींवर हात ठेविे जमिार नाही. अनेक पत्नीत्व, घटस्फोट, वारसा इत्यादी 

संबंधीच्या कुरािातील तरतूदी जर सुधारल्या जाऊ शकत नाहीत असे मानले तर मग हात तोडिे, चस्त्रयानंा चशक्षा 
करिे इत्यादी तरतूदींिी अंमलबजाविी सुद्धा काटेकोरपिे व्हावयास पाचहजे. तथाचप, जर काही तरतूदींकडे दुलवक्ष 
करण्यास अनुमती असेल, तर दुसऱ्या काही तरतुदींमध्ये सुधारिा करण्यास तास्त्वक चवरोध असू शकिार नाही. 
मुस्स्लम भारतीयानंा एकाि वेळी िांगले नागचरक आचि आिारचनष्ठ मुस्स्लम बनिे अशक्या असते म्हिून त्यांिी 
पचरस्स्थती कोिीही हेवा करावा अशी नसते. ह्या शृगंापत्तीतून सुटका करण्यािा एकि मागव म्हिजे ज्या एका नैचतक, 
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सामाचजक पद्धतीतील सामाचजक घटकािी — ज्यािी गोळाबेरीज म्हिजे इस्लाम धमव आहे—सुधारिा करिे. म्हिून 
ढोंगीपिा िालू ठेवावयािा की कालबाह्य गोष्टी व इस्लाम धमातील असंबद्ध गोष्टी ह्या आजच्या भारतास अनुरूप 
होतील असे त्यात बदल करायिे, अपचरहायव सुधारिा वैध करावयाच्या व भारतात आपल्या स्वतंत्र सद सद चववेक 
बुद्धीने राहून िांगले नागचरक बनावयािे हे मुस्स्लम भारतीयंनी ठरवावयास पाचहजे. त्यािंी समस्या सोडचवण्याकचरता 
उलेमा काही करिार नाहीत; म्हिून आव्हान स्वीकारिे हे चविारवंत मुसलमानांिे काम आहे. जर त्यानंी ही 
हालिाल करावयािे नाकारले आचि हालिालीिे चिन्ह चदसिे कठीि चदसते, तर सवव भारतीयािंी व सवव 
भारतीयाकंचरता असलेल्या लोकसभेने जाती, धमव अथवा समाज यांिा चविार न करता त्याचं्याकचरता हालिाल 
करावयास पाचहजे. सामाचजक प्रगती साधिे हे लोकशाहीिे कतवव्य आहे. म्हिून चतने सामाचजक गचतरोध कधी सहन 
करू नये. 

 
सवव चविारी मुस्स्लम भारतीयांनी उस्माचनया चवद्यापीठािे प्राध्यापक ए. अलम खंुदचमरी यांनी चलचहलेला 

बुचद्धगम्य व चवश्लेषिात्मक लेख वािला पाचहजे. ["Islam and Democracy", Quest, November-December 1972.] त्यािें 
प्रचतपादन तकव दृष्ट्या इतके सुसंबद्ध आहे, की त्यािा भावाथव योग्य तऱ्हेने काढिे कठीि आहे. लेखक आपल्या 
चवषयािा तीन बाजूने चविार करतो. खालील उतारे जरी अपुरे वाटले तरी उद धृत करता येतील : 

 
ईश्वरािे प्रकटीकरि, अपचरवतवनीय तत्त्वाने भरलेले, मानवाला चिरकाल मागवदशवन करिारे व ज्या ज्ञानािे 

अस्स्तत्व सदैव आहे असे — ‘नेहमी ज्ञानाने भरलेले ’ आहे अशा पचरपूिवतेच्या भावनेने कुरािाकडे पाचहले 
पाचहजे...हा एक इस्लामकडे पाहण्यािा दृष्टीकेन आहे. या दृष्टीकोनािा एक पचरिाम म्हिजे प्रकटीकरिािा 
इचतहासावर पचरिाम होते, परंतु प्रकटीकरिाला मात्र इचतहासािा स्पशव होत नाही हा आहे. हा दृष्टीकोन भाचवकानंा 
खुष करिारा आहे, परंतु गंुतागंतीच्या पचरस्स्थतीत आपिास भरीव मागवदशवन व्हावे असा जर कोिािा प्रयत्न असेल 
तर ह्या दृष्टीकेनाने वस्तुतः काहीि साचंगतले जात नाही. 

 
दुसरा व सापेक्षतेने अचधक िांगला दृष्टीकोन म्हिजे इस्लाम धमाला नैचतकतेिे मानक समजिे. इस्लाम धमव 

इचतहासािा न्यायचनवडा करतो पि स्वतः मात्र इचतहासातीत राहतो. कालौघाच्या व पचरवतवनाच्या घटनािंा बळी 
देऊन हे मानक प्रकटीकरिाच्या चिरंतन स्वरूपाला महत्त्व देते...पुन्हा हा दृष्टीकोन इचतहासाकडे संपूिव दुलव क्ष करतो 
त्यामुळे इस्लाम धमािे ज्ञान होण्यास तो अयोग्य ठरतो. कारि इस्लाम धमािा इचतहासावर इतका प्रिडं प्रभाव आहे 
की तो इचतहासापासून अचभन्न आहे. म्हिून इस्लाम ही तत्त्वप्रिाली असावी की नसावी ह्यापेक्षा सत्य असे आहे की, 
इचतहासामध्ये इस्लाम ही चभन्न व कधी कधी परस्पर चवरोधी सामाचजक व ऐचतहाचसक शक्तींनी बनचवलेली 
तत्त्वप्रिालीि बनून राचहली. 

 
वरील चववेिन आपल्याला चतसऱ्या संभवनीय दृचष्टकोनाकडे आिते. ईश्वरी इच्छेिे प्रकटीकरि म्हिूनि 

फक्त इस्लाम धमािा अभ्यास न करता, मानवी उचिष्टािें संयुक्तीकरि करण्याच्या दृचष्टनेही, त्यािा अभ्यास करिे हा 
चतसरा दृष्टीकोन आहे. धमवशास्त्रीय पचरभाषेत यािा अथव असा की, काळाच्या ओघात ईश्वरी इच्छा... ही ‘मानवी 
मालमत्ता’ बनते आचि चतिा ईश्वराशी असलेला संबंध—जो चतिा उगम आहे—तो नाहीसा होतो. बव्हंशी मानवी 
संबंधािे चनयमन करिारा ‘प्रकटीकरिािा’ भाग काळाच्या ओघात मानवी उिेशािें संयुचक्तक स्पष्टीकरि करिारी 
‘प्रकटीकरिािी’ प्रचक्रया अत्यंत स्पष्ट तऱ्हेने उघड करतो.... 

 
प्रत्यक्ष राज्यकत्यांना इचतहासात इस्लाम धमािा जो उपयोग झाला तो एक तत्त्वप्रिाली म्हिून. ही 

वस्तुस्स्थती लक्षात यावी म्हिून हे चवषयातंर आले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या अंतापयंत प्राचधकारवादी कारकीदी ह्या 
इस्लामच्या जीवनािा भाग बनून राचहल्यामुळे इस्लामच्या राजकीय तत्त्वज्ञानािे स्वरूप लोकशाहीचवरोधी व 
प्राचधकारवादी बनले... इस्लामिा चविार आजही अचभजनवादी आहे. त्यावर लोकशाहीवादी कल्पनािंा पचरिाम 
अजूनही झालेला नाही...मानवतावादी परंपरा इस्लाममध्ये वाढावी यासाठी योग्य ती भूमी तयार करण्यािे काम 
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मध्ययुगीन इस्लामधमाला जमले नाही. लोकशाही भचूमति मानवतावादी परंपरा वाढू शकते...जर मुसलमान एक 
तत्त्वप्रिाली म्हिून इस्लामधमािा त्याग करतील व बुद्धीला महत्त्व देतील तरि ही कोंडी फुटू शकेल... 

 
मुसलमानाचं्या तरूि चपढीने जर समकालीन जगातील लोकशाही मानवतावादी परंपरेशी आपली बुद्धी 

चनगचडत केली, तर ते यशस्वी होऊ शकतील.‘इस्लाम धमव ही प्रचतस्पधी तत्त्वप्रिाली आहे’ हा वाक प्रिार 
मुसलमानानंा चनःसंशय खुष करिारा आहे. परंतु सवव खुष करिाऱ्या वाक प्रिारप्रमािे यातही सत्यािा अभाव आहे. 
इस्लाम धमव फक्त जीवनदृष्टी म्हिूनि चटकू शकेल....... 

 
 

* 
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६ 
 

इणतहास 
 
आग्रही मत व धार्ममक चसद्धांत जरी आस्त्मक संश्लेषिास अडथळा करीत असले तरी कहदंूच्या व 

मुसलमानाचं्या सासं्कृचतक एकात्मीकरिास कोितेही अचनवायव अडथळे नाहीत. परंतु हे अडथळे चकतीही कठीि 
असले, तरी ते दूर होईपयंत िुकीने उिीचपत केलेल्या भावना दोन्ही समाजांना परस्परापंासून दूर ठेवतात. अशा 
प्रकारच्या भावनािें मुख्य कारि एका समाजातील व्यक्तीिा दुसऱ्या समाजाबिलिा दूचषत पूववग्रह व ‘जुन्या दुःखमय, 
दूरदूरच्या कथा चन फार पूवीच्या काळातील लढाया.’ ही एक दुदैवी वस्तुस्स्थती आहे, की जे लोक कहदंूना वार 
वाटतात, त्यानंा मुसलमान शाप समजतात. असेि कहदंूिेही आहे. 

 
पचरिामतः दूचषत पूववग्रह व भयगंड यामुळे इचतहास संयुचक्तक घटनाचं्या आधारावर पुढे माडंला न जाता, 

हेतुपुरस्सर कस्ल्पत कथांच्या आधारावर माडंला जातो. त्यायोगे तरूि मनावर सामाचजक व जातीय ताि चनमाि 
होतो. वस्तुस्स्थती अशी आहे की, शाळेत चशकचवल्या जािाऱ्या इचतहासािी पुस्तके जािून बुजून चवकृत गोष्टींनी व 
िुकीच्या चवश्लेषिानंी इतकी भरली आहेत की, मुसलमानाचं्या तक्रारींवरून चशक्षि मंत्रालयाने या तक्रारींिी िौकशी 
करण्याकचरता एक सचमती नेमली. असे पुस्तक कहदंूच्या चवरुद्ध असिे फारसे संभवनीय नव्हते. सचमतीला अचलकडेि 
प्रकाचशत झालेली १९६७ सालिी पाठ्यपुस्तके चमळिे फारसे कठीि गेले नाही. ह्या पुस्तकांमुळे मुसलमानाचं्या 
तक्रारीिे समथवन झाले. चशवाजी हा कहदू साम्राज्यािा (कहदू राष्ट्र) संस्थापक असल्यािे व त्यािा प्राथचमक उिेश ‘कहदू 
धमािे पुनरुत्थान’ हा असल्यािे एका शाळेच्या पाठ्यपुस्तकात आढळून आले. चशवाजीबिल पुढे आिखी उल्लेख 
येईलि. आिखी एका पाठ्यपुस्तकाच्या वेष्टनावर चशवाजी एका दाढी असलेल्या मुसलमानािे मंुडके कापीत 
असल्यािे चित्र होते. या चवचशष्ट पुस्तकातील इतर धड्यात अनेक अल्पवयीन राजपुत्रापैंकी प्रत्येकजि मुसलमान 
हल्लेखोरापंासून देवळांिे संरक्षि करीत आहे असे दाखचवले आहे. पंजाब राज्याने प्रकचशत केलेल्या एका क्रचमक 
पुस्तकात लेखक तरूि चवद्याथ्यांना सागंतो, ‘महंमूद गझनीच्या स्वारीच्या सुरुवातीपासून ते चब्रचटश राज्याच्या 
उदयापयंतिा भारतीय इचतहास म्हिजे भारताच्या दारूि अवनतीचशवाय दुसरे काही नाही. [Amar Nath 
Vidylankar,‘Communal Discord through text books’, Secular.Democracy October 1969.] यापुढील बाराव्या व अठराव्या 
शतकामधील काळािे विवन ‘मुस्स्लम विवस्व’ म्हिून करण्यात आले आहे. अशा प्रकारिी पुष्ट्कळशी इतर उदाहरिे 
मोईन शाकीर यानी आपल्या मुस्स्लम इन फ्री इंचडया या पुस्तकात उधृत केली आहेत. जो देश आपि धमवचनरपेक्ष 
असल्यािा दावा अचभमानाने करतो, त्या देशातील पाठ्यपुस्तकानंी जखम उघडी न करता बाधंली पाचहजे. मनाने 
अचजबात जातीयवादी नसलेले लोकसुद्धा सवयीने ‘मुस्स्लम चवजय’ असे म्हितात. भारतावर चनरचनराळ्या वेळी 
अरब, तुकव , अफगाि व पशीयन लोकानंी हल्ले केले. चब्रचटश, फ्रें ि, पोतुवगीज व डि या लोकानंीही त्याचं्यावर हल्ले 
केले. परंतु या हल्ल्यानंा कोिीही ‘चिस्ती चवजय’ असे संबोचधत नाही. मग कधी कधी विवस्वाकचरता परस्पराशंी 
करिाऱ्या पचिम आशायातील चभन्न चभन्न वंशाचं्या हल्लेखोरांना मात्र नेहमी ‘मुसलमान’ म्हिून संबोचधले जाते ते 
कोित्या तकव  शास्त्राच्या आधारे? 

 
आपि चटळकाचं्या राजकीय मुत्सिेचगरीिी ििा आधीि केली आहे. मुसलमानाचं्या लेखी चटळक ही एक 

अत्यंत चतरस्करिीय व्यक्ती; कारि चटळकानंी वस्तुतः कहदुजातीयवादाला प्रोत्साहन चदले असे मुसलमान मानतात. 
परंतु १९१६ च्या लखनौ कराराच्या वेळी मुसलमानंच्या चवभक्त मतदार संघास कहदू नेत्यानंी पाकठबा द्यावा ह्यासाठी 
चटळकानंी महत्त्वािी भचूमका बजावली. त्यामुळे चजनाबंरोबर मुस्स्लम जातीयवादाच्या जनकत्वािा संशयास्पद मानही 
त्यानंा प्राप्त होतो. वास्तचवक चटळक हे राजकीय वास्तववादी होते आचि कोिीही वास्तववादी जातीय असू शकत 
नाही. त्यानी चलचहलेल्या एका लेखाने त्यांिे राजकीय तत्त्वज्ञान स्पष्ट होते : 
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जर आम्ही धमव व सामाचजकसंबंधाबाबत आमच्या दुचषत पूववग्रहास पके्क धरून राहू व आपले कल्याि 
साधिाऱ्या ज्ञानाकडे पाठ चफरव,ू तर आम्हाला प्रगतीिे चदवस चदसिार नाहीत. जपानी लोकापं्रमािे जर आम्ही 
दूचषत पूववग्रह सोडून देऊ....व ज्ञानामृत जेथे चमळले तेथे चपऊ तर आमिी सवव न्यूनता नाहीशी होईल व आम्ही एकत्र 
काम करण्यास, सत्तेिा उपभोग घेण्यास बुद्धीला नवीन चदशा दाखचवण्यास व साहस व उद्योग हाती घेण्यास योग्य बनू 
[Kesari, 14 May 1895] 

  
संदभानुसार नायक ककवा खलनायक मानल्या जािाऱ्या ऐचतहाचसक व्यक्ती म्हिजे रािा प्रताप, पृथ्वीराज, 

चशवाजी व औरंगजेब. अकबर आपले साम्राज्य वाढचवत व दृढ करीत होता. त्यावेळी रािा प्रताप आपल्या मेवाड 
राज्यािे स्वातंत्र्य चटकचवण्याकचरता शौयाने लढला. हा संघषव कहदुधमव व इस्लाम धमव याचं्यामधील आहे ही जािीव 
त्याला, अकबराला ककवा आिखी दुसऱ्या कोिालाही नव्हती. राजा मानकसगाच्या नेतृत्वाखाली रजपुत राजे 
अकबराच्या बाजूने लढले तर चवरुद्ध बाजूस रािा प्रतापच्या सेनापतींपैकी एक सेनापती हकीम खान सुर नावािा 
मुसलमान होता. पृथ्वीराजाच्या बाबतीतही जवळजवळ हेि घडले. 

 
परंतु ‘कहदी’ च्या नायकापैंकी सववश्रेष्ठ म्हिजे चशवाजी. त्याला मुसलमान चवरोधी व कहदु दुराग्रही म्हिून 

चितारिे त्याच्या स्मृतीस अत्यंत अन्यायकारक आहे. सत्य असे आहे की, त्यािे वडील शहाजी भोसले हे चबजापूरच्या 
आचदलशाही सत्तेिे सरदार होते. त्यानंी आचदलशाहीशी आपले संबंध तोडले व ते स्वतंत्र झाले. आपल्या बापापेक्षा 
अचधक साहसी असिाऱ्या चशवाजीने आपली जहागीर वाढचवली व असे करताना खूप अचधक वर्मधष्ट्िू शक्ती असलेल्या 
मोगल साम्राज्याशी त्यािी टक्कर झाली. ह्या प्रादेचशक संघषात जातीयता कोठे दुरान्वयानेही नव्हती. चशवाजीच्या 
सैन्यात मुस्स्लम उच्च अचधकारी होते तसेि त्यािा प्रचतस्पधी औरंगजेब याच्या सैन्यात कहदू उच्च अचधकारी होते. 
शातंतेच्या काळात चशवाजी हा न्यायी व सचहष्ट्िु राजा होता व त्याने मचशदींना व मंचदरानंा सारखीि वषासने चदली. 
त्याने अफझलखानास मारले. यािे कारि अफझलखान आपल्याला मारील ककवा पकडील असे त्याला वाटले. 
अफझलखानाने आपि तसे करू अशी वल्गनाही केली होती. परंतु या चतन्ही व्यक्तींिे कहदू दुराग्रह्यानंी लढाऊ कहदू 
धमािे शूर कैवारी म्हिून चित्र रेखाटले व त्यावर चवश्वास ठेवण्याइतपत मूखवपिा मुसलमनांनी दाखचवला. 

 
मुसलमान केवळ साधे भोळे आहेत म्हिून फसले असे नव्हे. अफझलखान हा धमवयुद्धात चवश्वासघाताने 

मारला गेला की त्यािा वध पूववचनयोचजत होता हे संशयास्पद आहे. परंतु तो हुतात्मा नव्हता हे स्पष्ट आहे. तरीपि 
आज त्यािा शहीद म्हिून सन्मान झाला असून त्यािा देह महाराष्ट्रात महाबळेश्वरच्या थोड्या बाहेरच्या बाजूस, एका 
सुशोचभत दरग्यामध्ये ठेवला आहे—आचि शकेडो वषांपूवी त्याने गमावलेली धमवचनरपेक्ष लढाई आज जातीय 
आघाडीवर लढचवली जात आहे. ज्या देशाला इचतहास नाही, तो देश सुखी आहे, असे ज्याने चलचहले ते चकती बरोबर 
आहे ! 

 
औरंगजेबािा इचतहास खरोखरि दुदैवी आहे. ज्या चदवशी कहदू लोक वस्तुचनष्ठतेने औरंगजेबाला ऐचतहाचसक 

व्यक्ती म्हिून समजून घेतली आचि आजपयंत चशकचवले गेल्याप्रमािे त्यास मुसलमानातील अंगभतू कहदू—भयगंडािे 
दृश्य स्वरूप मानिार नाहीत, तो चदवस मानवतावादाच्या दृष्टीने अत्यंत भाग्यशाली ठरेल. तो असाधारि कडक व 
धमवशील असल्यामुळे प्रथमपासून ते शवेटपयंत संपूिवपिे मुसलमानि राचहला. राज्याचभषेक झाल्याबरोबर साववजचनक 
जीवन कडक इस्लामी धमाज्ञांसमीप यावे, या उिेशाने त्याने पुष्ट्कळ वटहुकूम काढले व अनुचित व्यवहारािे चनयंत्रि 
करण्याकचरता मुहतचसब ककवा नीतीिे अभ्यवेक्षकसुद्धा नेमले. परंतु हे कमवठ उपाय कहदुचवरुद्ध ककवा कदाचित अचधक 
बरोबर म्हिजे प्रभावाने कहदूधमाचवरुद्ध असू शकले, तरी ते जािूनबुजून कहदू चवरोधी दुचषत पूववग्रहातून योजले गेले 
होते, याबिल त्याच्या कारकीदीच्या अभ्यासकानंा संशय वाटतो (ह्या अभ्यासकानंा मुसलमान अपक्ष इचतहासकार 
मानतात व कहदू सहेतुक आत्मसमथवक मानतात.). औरंगजेबाने जो बाह्यतः कहदूधमासंबंधी पचवत्रा घेतला त्याला 
पुष्ट्कळ मयादा आहेत. मुसलमान धमवज्ञाचं्या चवरूद्ध जर काही नसले, तर तो व्यवहारवादी व वास्तववादी होता. 
त्यािा पचहला पंतप्रधान रघुनाथदास नावािा एक कहदू होता व या पदावर औरंगजेबाबरोबर काचश्मरला जाते वेळी 
त्यािा मृत्यू घडेपयंत तो राचहला. ‘मुसलमानी अंमल’ म्हिून जे काही िुकीने म्हटले जाते, त्यािे प्रचसद्ध लेखक 
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जदुनाथ सरकार आपल्या "Ancedotes of Aurangzeb" या गं्रथात औरंगजेबाला असे म्हटल्यािे श्रेय देखील 
देतात की, ‘ऐचहक’ बाबींिा धमाशी काय संबंध? आचि प्रशासकीय कामाला धमववेडाशी ढवळाढवळ करण्यािा काय 
अचधकार आहे? तुम्हाला तुमिा धमव आहे व मला माझा ! औरंगजेब जसा चशवाजीचवरुद्ध लढला तसा तो चवजापूर व 
गोवळकोंडा येथील मुस्स्लम मांडचलक राजाशंीही लढला. चशवाजीचवरुद्ध औरंगजेबाच्या सेनेिे नेतृत्व राजा जयकसग 
याने केले होते आचि राजा जसवंतकसगास त्याने अफगाचिस्तानिा प्रशासक (गव्हनवर) म्हिून नेमले होते. त्याने 
स्वतःच्या मुलािे लग्न कहदू राजकन्येशी लाचवले. चतिे नातलग राजमहालात रहात व त्यानंा स्वतःच्या धमाप्रमािे 
वागण्यास मोकळीक होती. कहदूसंचहतेिे पूववचिन्ह अशी झावाचबट-इ-अलमचगरी औरंगजेबाच्या सचहष्ट्िु पूववजाचं्या 
कारकीदीत झाली नाही तर औरंगजेबाच्याि कारकीदीत संग्रचहत झाली. [Satish Chandra ‘Communal Interpretation of 
India History’, Secular Democracy October 1969.]  

 
मंचदर पाडिे व अकबराने बंद केलेला प्रमुख कर जचझया पुन्हा बसचविे यावर औरंगजेब कहदुचवरुद्ध 

असल्यािी दुष्ट्कीती अवलंबून आहे. मंचदरासंबंधी जदुनाथ सरकारनी मंचदर उभारण्याकचरता त्याने चदलेल्या 
जचमनीबिलिी पुष्ट्कळि कागदपते्र उद धृत केली आहेत व त्याच्या कारकीदीत बाधंली गेलेली मंचदरे आजही आहेत. 
त्याच्या आदेशानंी पुष्ट्कळशी मंचदरे नष्ट करण्यात आल्यािाही पुरावा आहे. यािे कारि काही बंडखोरािंी व दुजवनािंी 
जे साधूच्या वेषात असत ती लपण्यािी चठकािी बनली होती. ज्यानंी जचझया चदला नाही, त्यांना चशक्षा करण्याकचरता 
म्हिून त्याने मंचदरे नष्ट केली असिेही संभवनीय आहे. तथाचप, जर जचझया चदला असेल,तर औरंगजेबासारखा 
सैद्धाचंतक, ज्यानंा कुरािाने संरक्षि देण्यास साचंगतले आहे, अशा चझचमसिी देवळे नष्ट करील हे अचतशय असंभवनीय 
आहे. 

 
कहदूवर दरडोई कर लादण्यासंबंधी एक गोष्ट येथे लक्षात ठेवावयास पाचहजे. ती ही की, भारताच्या अगदी 

थोड्या भागावर मोंगलािें राज्य असताना अस्स्थर पचरस्स्थतीत अकबर गादीवर आला. मुत्सिेचगरीने चभन्न 
राजघराण्याशी चववाह करून कहदू प्रजेिा चवश्वास संपादन करण्यासाठी बुद्धीपूववक उपाय योजून त्याने आपला 
अचधकार दृढ केला. त्याने जरी जचझया बंद केला असला, तरी दुसरे इतर कर महसूलातील तूट भरून 
काढण्याकचरता त्याने लादले. मोगलसत्ता दृढपिे प्रस्थाचपत झाल्यावर औरंगजेब गादीवर आला. परंतु आपले राज्य 
वाढचवण्याच्या इच्छेने त्यािे मन पछाडले होते आचि ती इच्छा पूिव करण्यास पुष्ट्कळ पैशानंी गरज होती. महसूल 
चमळचवण्याच्या उचिष्टाने आचि जकात देण्यािी अपेक्षा असिाऱ्या मुसलमानाचं्या बरोबर कहदंूना आिण्याच्या दृष्टीने 
त्याने पुन्हा हा कर बसचवला, असे त्याच्या कारकीदीच्या अभ्यासकािें म्हििे आहे. हे नंतरिे कारि जर खरे असेल, 
तर ते संपूिवपिे स्वाभाचवक आहे. जकात हे मुसलमानानंा आवश्यक आहे ककवा पूिव करावयास पाचहजे अशी महाआज्ञा 
आहे; तशीि जचझया चझचमसकचरता ककवा कजकलेल्या मुस्स्लमेतराकंचरता आवश्यकही आहे. कारि कुराि (९.२९) 
स्पष्टपिे सागंते : 

 
लढा त्याचं्याशी ज्यानंा ईश्वरावर ककवा भचवष्ट्य चदनावर चवश्वास नाही,  
व जे ईश्वराने ककवा त्याच्या दूताने चनचषद्ध मानलेल्या गोष्टी चनचषद्ध मानीत नाहीत 
व जे सत्य धमावर चवश्वास ठेवीत नाहीत  
अशा लोकातूंन ज्यानंा गं्रथ देण्यात आला आहे  
असे लोक स्वहस्ताने आवश्यक कर देईपयंत 
व शरिागंती पत्करीपयंत. 
 
म्हिून असे चदसेल की, औरंगजेबासारख्या सैद्धाचंतक मुसलमानाला कर लादल्याचशवाय दुसरा पयाय 

नव्हता. परंतु येथेसुद्धा असे चदसते की, जरी त्यािा पचरिाम कहदूचवरोधी असला, तरी तो कहदूचवरोधी दूचषत पूववग्रहाने 
लादण्यात आला नव्हता. वास्तचवक या आदेशािा चविार अरबस्तानातील ज्यू व चिस्ती लोकाचं्या दृष्टीने करण्यात 
आलेला होता. पि तो जरी त्यांच्याकचरता नव्हता तरी भारतातील कजकलेल्या मुस्स्लमेतर लोकाकंचरता तत्त्वशः लागू 
गेला. औरंगजेबाच्या पुष्ट्कळशा कृतीवरून चदसते की, औरंगजेबालाही सामाचजक जाि होती आचि म्हिून जदुनाथ 
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सरकार याचं्या म्हिण्यानुसार कदाचित या करािी भरपाई करण्याच्या दृष्टीने त्याने आपल्या पूववजानंी महाल, चकल्ले, 
मचशदी व थडगी बाधंण्याकचरता लादलेले ६३ कर बंद केले. (सववसाधारि जनतेच्या दृष्टीने ह्यािा काहीि फायदा 
झाला नाही परंतु भावी पयवटन मंत्रालयाला मात्र ही गोष्ट खूप फायद्यािी ठरली.) 

 
पुढच्या चपढीच्या कहदंुना चकतीही राग आला तरीही औरंगजेबाच्या काळातील कहदंुना जचझया इतका 

अपमानकारक वाटला की काय ह्यािा चविार करण्यासारखा आहे. कदाचित त्यानंा तसा वाटला नसावा. एकतर 
त्याचं्यावर कर कमी होते, आचि पुन्हा युद्धकाळात औरंगजेबाला राजधानी बाहेर आपल्या स्वतःच्या सैन्यासह 
वषानुवषव जावे लागे, त्यामुळे चपछाडीस असंतोष व अशातं पचरस्स्थती चनमाि होईल अशी कोितीही उपाययोजना न 
करण्याइतका तो चनचिति धूतव होता. 

 
काश्मीरच्या हषवदेवासारख्या कहदूराजानंी नुसती मंचदरे लुटली नाहीत, तर त्यावर चवष्ठा टाकून, लघवी 

करून देवाच्या मूती कलंचकत केल्या. [Kalhana, Rajatarangini, Canto VII Verses 1090-93.] राजा अचभमन्यचू्या कारकीदीत 
बुद्धािंी साववचत्रक कत्तल झाली. [चकत्ता, 1,180-83.] अथात दोन िुकानंी एक बरोबर होत नाही. परंतु मुिा असा आहे 
की, अशा कहदू राज्यकत्यांच्या जुलुमाबंिल काही ऐचकवात ककवा वािण्यात येत नाही. याउलट औरंगजेबाच्या खऱ्या 
ककवा काल्पचनक वाईट कृत्यािंा उल्लेख करण्यास इचतहासािी पाठ्यपुस्तके चवसरत नाहीत. वस्तुस्स्थती अशी चदसते 
की, तो मुसलमान होता म्हिून चजतका त्यािा चनषेध करण्यात येतो, चततका त्याने जे काही केले त्यािा चनषेध 
करण्यात येत नाही. पचरिामतः त्याच्या दुष्ट्कीतीने कहदू-मुसलमान संबंध आतापयंत चबघडलेले राचहले आहेत व 
कदाचित पुढेही तसेि राहतील. 

 
परंतु असे होण्यािे काही कारि नाही. औरंगजेब हा कहदंूच्याचवरुद्ध होता म्हिून असे झाले असे नाही, तर 

इस्लामधमव कहदूधमाशी चमळते घेण्यास तयार नव्हता व नाही, म्हिून असे झाले. त्याच्या इचतहासातून व कीतीतून जो 
धडा चनघतो आचि तो फक्त मुसलमानानंी चशकावा तो हा की, कुरािािा मताचभचनवेशी व तत्त्वाग्रही इस्लाम धमव, 
मुस्स्लमेतर पचरस्स्थतीत योग्य ठरू शकत नाही. यामुळे कमवठ मुसलमानानंा ‘भारतामधील’ बनिे भाग पडते पि ते 
‘भारतीय’ होत नाहीत; व मुसलमान भारतीयानंा अकमवठ व धमवसुधारिावादी बनिे भाग पडते. हीि थोडक्यात 
मुसलमानािंी समस्या आहे. पुन्हा जर अकबराने मुसलमान अचधसंरिना मोडली असती, तर तो राज्य करू शकला 
नसता व औरंगजेबाने कहदू अध:- संरिना मोडली असती तर तो राज्य करू शकला नसता. अनेकस्तरीय व 
बहुचजनसी भारताने धमवचनरपेक्ष अकबरािा, जातीयवादी औरंगजेबािा व साम्राज्यवादी चब्रचटशािंा चनरचनराळ्या 
तऱ्हानंी पराजय केला आहे व आजही राष्ट्रीय सरकार चकती जरी धमवचनरपेक्षतेिा उपदेश करीत असले तरी व आव 
आिीत असले तरी ते राष्ट्रीयतेिी भावना नसलेल्या राष्ट्रावर राज्य करते हे सत्य आहे. 

 
मोमलानंी सुंदर इमारती, कारचगरी, हस्तकला आचि आहारपद्धती आपल्या मागे ठेवल्या हे चनचित. त्याचं्या 

आश्रयामुळे गायन, नृत्य, काव्य आचि गद्य याचं्या श्रेष्ठ पद्धती फुलल्या आचि त्यामुळे भारत या बाबतीत आज अचधक 
संपन्न झाला आहे यात काही संशय नाही. चब्रचटशाचं्या आगमनाने मुसलमानंाच्या भाग्यात आमुलाग्र बदल झाला. पूवी 
साचंगतल्याप्रमािे सर सयदयद अहमद खान यानंी मुसलमानांना सभोवतालच्या जीवनात भाग घेण्याकचरता जागृत 
करण्यािा प्रयत्न करीपयंत मुसलमान आपल्या जे नचशबी आले त्यामुळे फुरगटून शोक करीत राचहले. परंतु सर 
सयदयदनी प्रयत्न केले तरी मुसलमान हळूहळू जीवनाच्या सवव बाजूंनी ढासळत गेले आचि उलट कहदू प्रजा मात्र 
हळूहळू अचधक प्रभावी ठरून सत्तेच्या जागेवर आली. जर अचभमानी मुसलमान आपल्या अधोगतीिी पचरस्स्थती 
समजावनू सांगण्यासाठी व चतिे संयुक्तीकरि करण्यासाठी स्वतःिे अधःपतन व अक्षमता याचशवाय इतर कुठलेतरी 
काल्पचनक कारि शोधू लागले असते तर ते कदाचित समजण्यासारखे होते. अशा पचरस्स्थतीत एकतऱ्हेिा ‘छळगंड’ 
वाढिे अपचरहायव होते आचि तसा तो आजही त्याचं्यात चदसतो. म्हिून मुसलमानानंी आपल्या गतवैभवाच्या दंतकथेत 
समाधान मानले व थोर मुसलमान राज्यकत्यांच्या स्मृतीत अचभमान मानला. मोगलकाळाकडे लवकरि ‘सुविव युग’ 
म्हिून बचघतले गेले आचि त्या काळातील प्रभावी व्यक्ती औरंगजेब हा त्यांिा नायक बनला. जेव्हा चदल्लीत 
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मुसलमानािंा पूवी असलेला दजा चब्रचटशानंी चमळचवला, त्या वेळी हे स्पष्ट झाले की, त्यानंी भारत मुसलमानांकडून 
कजकला आचि हे करून त्यानंी मुसलमानानंा हुसकाचवले व एके काळच्या ह्या राज्यकत्यांना क्षदु्र बनचवले. आपल्याला 
हसुकाचवले गेले असून आपि नाडले गेलो आहो ह्या भावना ‘छळगंडा’ला खाद्य पुरवतात. हा ‘छळगंड’ परत 
जातीयवादािे पोषि करतो. म्हिून ह्या वास्तव गोष्टींिी त्यानंी अचधक माचहती करून घेतली. तर त्यािंी 
मानवतावादाच्या ध्येयाच्या दृष्टीने चवशषे प्रगती होईल. 

 
वस्तुस्स्थती अशी आहे की, चब्रटीश राज्य प्रस्थाचपत होण्याच्या पुष्ट्कळ पूवी मोगल सत्तेिा एवढा ऱ्हास झाला 

होता की, ती केवळ नाममात्रि राचहली होती. औरंगजेबाच्या मृत्युनंतरच्या पचरस्स्थतीिा ज्यावेळी लॉडव मेकॉलेने 
खालीलप्रमािे संके्षप केला त्या वेळी त्याने जे चलचहले त्यात सत्याचशवाय दुसरे नव्हते : 

 
आळसात, व्यचभिारात व एकलकोंडेपिाने कोठेतरी राजमहालात भागं घेत, रखेल्यािें लाड करीत आचि 

चवदूषकाचं्या गोष्टी ऐकत जीवन िैनीने व्यतीत करिारी ही राजमाचलका....आचि त्या चवस्तीिव साम्राज्यािा प्रत्येक 
कानाकोपरा मराठ्यािें पराक्रमी नाव ऐकताि थरथर कापण्यास चशकला...जेथे जेथे मराठ्यांच्या दंुदुभी ऐकू येत तेथे 
तेथे शतेकरी आपले तांदळािे पोते खादं्यावर टाकी; आपली छोटीशी चशल्लक कडोसरीला लावी व बायकापोरासंह 
पळत कड्याकपारीिा आचि जंगलािा आश्रय घेऊन मराठ्याचं्या शजेारापेक्षा अचधक सौम्य असा वाघ आचि तरसांिा 
शजेार पत्करी.... 

 
पूवव भारतात ईस्ट इंचडया कंपनीने कलकत्त्यात फोटव चवल्यमच्या भोवती ‘मराठ खंदक’ खोदावयास सुरुवात 

केली; दचक्षि भारतात मोगल राज्य वस्तुतः संपुष्टात आले व पचिम भारतात मराठा राज्य अस्स्तत्वात आले. ह्या 
राज्यािे सामथ्यव औरंगजेबाच्या वारसात आचि पचहले पेशवे बाळाजी चवश्वनाथ याचं्यात झालेल्या समेटातील खालील 
अटींवरून लक्षात येईल :— 

 
(१) चशवाजीिे स्वराज्य म्हिून ओळखला जािारा प्रदेश त्यातील चकल्ल्यासंह शाहूच्या पूिव तादुयात देण्यात 

यावा. 
 
(२) खानदेश, वऱ्हाड, गोंडवन, हैदराबाद व कनाटक या भागातंील नुकतेि मराठ्यांनी कजकलेले प्रदेश 

मराठा राज्यािे भाग म्हिून त्यांना तोडून देण्यात यावे. 
 
(३) दचक्षिेतील सहा मोगल सुभ्यातून मराठ्यानंा िौथ व सरदेशमुखी जमा करण्यािी परवानगी असावी. 
 
दुसरे पेशवे प्रचसद्ध बाजीराव यानंी माळव्यातून व गुजराथेतून िौथ चमळचवण्यािा व उत्तरेकडे मराठ्यािें 

राज्य वाढचवण्यािा अचधकार चमळचवला. १७३५ मध्ये त्यानंी नाममात्र व कमजोर मोगल सरकारकडे खालील मागण्या 
केल्या :— 

 
(१) संपूिव तंजावर राज्य राजा शाहूच्या स्वाधीन करावे. 
 
(२) िबंळ नदीपयंतिा उत्तरेकडील संपूिव प्रदेश पेशव्याला जहागीर म्हिून मंजूर करावा. 
 
(३) दचक्षिेत सवव व्यवस्था पेशव्याचं्या तफेि व्हावी. 
 
(४) बाजीरावाला बंगालच्या सुभेदाराकडून ५० लाख रुपये देण्याबिल ताबडतोबीिी आज्ञा व्हावी. 
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(५) बाजीराव ज्या वेळी मोगल सम्राटाला भेटण्यास जातील, त्यावेळी ते प्रथम आग्रास जातील. तेथून 

त्यानंा अमीर खान व जयकसह स्वतःच्या व्यवस्थेत चदल्लीस घेऊन जातील व सम्राटासमोर दरबारात नव्हे तर 
घोड्याचं्या रपेटीच्या वेळी हजर करतील. 

 
मराठी सत्तेच्या चवस्तारािी संपूिव कथा सागंण्यास येथे जागा नाही. मराठे बंगालमध्ये चशरले, त्या वेळी 

बंगालिा सुभेदार अलीवदीखान याने िौथ म्हिून वषाला १२ लाख रुपये त्या प्रातंातून देण्यािे कबूल केले व ओचरसा 
वऱ्हाडाला जोडण्यात आला. नानासाहेब पेशव्याचं्या कारकीदीत अदुदालीने भारतावर स्वाऱ्या करण्यास सुरूवात 
केली. त्याच्या धमकीला तोंड देण्याकचरता त्या काळच्या मोगल सम्राटाने पेशव्याबरोबर खालीलप्रमािे व्यवस्था 
करण्यािे कबूल केले : 

(१) सम्राटाने लष्ट्करी साह्याकचरता पेशव्यानंा ५० लाख रुपये द्यावयािे. ह्यापैकी ३० लाख रुपये अदुदालीला 
भारताबाहेर ठेवण्याबाबत होते. 

 
(२) पंजाब व कसधच्या साम्राज्याच्या महसुलापैकी ¼ महसूल व चसयालकोट, पासरूर, औरंगाबाद व 

गुजराथ यािें िार महाल व चहसार, संबल, मुरादाबद, बादौन हे चजल्हे मराठ्यानंा सुपूदव करण्यात आले. 
 
(३) अजमीर व आग्रा यािंा सुभेदार म्हिून पेशव्यांिी नेमिूक व्हावी. 
 
(४) पेशव्याचं्या सैन्याने राज्याच्या सवव शत्रूंना दडपून टाकावयािे—मग ते परकीय ककवा राज्यातील 

बंडखोर कोिीही असोत व काही राजानंी व जमीनदारानंी बळकावलेल्या जचमनी परत चमळवनू साम्राज्य सरकारला 
पेशव्यानंी परत कराव्यात. 

 
अदुदालीन मराठ्यांिा पराभव केला हे सुप्रचसद्धि आहे. पि मराठे मोगल लष्ट्कराच्या शोिनीय स्स्थतीमुळे 

मोगल साम्राज्यािे जे संरक्षि करीत होते ते त्या साम्राज्यािी फौज म्हिून. ह्या गोष्टीिी फारशी दखल घेण्यात 
आलेली नाही. परंतु हे उघड तेव्हा झाले जेव्हा पुढे मोगल सम्राटाने अचधकृतपिे पेशव्याला आपला प्रचतचनधी व 
सरसेनापती नेमले. ही बाब महादजी कशदे यानंी पेशव्यािें प्रचतचनचधत्व चदल्लीला करावे या लेखी अटीच्या आधीन होती. 
अंचतमतः ईस्ट इंचडया कंपनीला भारतािे मोठे भाग देिारे मोगल नसून मराठे होते आचि त्यांिे विवस्व एवढे होते की, 
सरजी अंजनगावच्या तहाच्या वेळी इतर सवलतींबरोबर कशद्यानंी सम्राट दुसरा शहा अलम याच्यावरील सवव हक्क 
सोडून चदले. 

 
कशद्यानंी आपले सवव अचधकार सोडून चदल्यानंतर चब्रचटश गव्हनवर जनरलने मोगल साम्राज्याच्या सरहिी 

चनचित केल्या. २३ मे १८०५ च्या आज्ञापत्रात त्याने चदल्लीजवळील काही जमीन जीवर सम्राटाला प्रादेचशक अचधकार 
असिार नव्हता—ती बाजूला काढली. पि ह्या जचमनीच्या महसुलािा मात्र तो आपल्या कुटंुबाच्या 
पालनपोषिाकचरता उपयोग करू शकिार होता. आपले चदवािी व फौजदारी अचधकारक्षेत्र फक्त तो लाल 
चकल्ल्याति ठेऊ शकिार होता. बंडानंतर बहािर शहाला गादीवरून काढीपयंत मोगल साम्राज्य नाममात्र राचहले. 
परंतु हे पृथ्वीवर प्रकाश पोहोिचविाऱ्या मृत ताऱ्यासारखे होते. [J.D. Joglekar, ‘Who lost to the English : Marathas or 
Muslims?’ opinion, 23rd May 1972.] 

 
वस्तुतः ‘बंडानंतर उभ्या घसरिी’ िे तत्त्व खुषीने स्वीकारल्यानंतर चकती उंिीवरून मुसलमान पडले, 

याबिल चविार करावा लागेल. राजेशाही फार पूवीि सवव बाजूने सवव दृष्टीने व सवव अथाने कोसळली होती. परंतु 
मोठ्या मराठे सरदारानंी व अचधक नोकरवगव असलेल्या व्यापारी चविाराचं्या ईस्ट इंचडया कंपनीने मोगल प्रशासकीय 
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सेवा स्वतःकडे घेतली असली पाचहजे. मुसलमान सरदार आचि जमीनदार जरी प्रचतष्ठा कमी झालेली असली 
तरीसुद्धा ते कायम राचहले असले पाचहजेत. चब्रचटशानंी जो सूड उगवला तो या घटकावंर. 

 
एक कथा आहे. पि चतिी सत्यता पडताळिे प्रस्तुत लेखकास अद्याप शक्य झालेले नाही. नव्या चदल्लीत 

चवधानसभेत अशी घोषिा करण्यात आली की, काही जरी झाले तरी १५ ऑगस्ट १९४७ ला चब्रटीश सत्ता हस्तातंचरत 
करिार, तेव्हा एक मुसलमान सभासद उठला आचि ओरडला ‘तर तुम्ही घेतलेले साम्राज्य आम्हाला परत द्या’ ! 
अथात मोगल साम्राज्य कोिीही मुसलमानाकडून घेतले नाही. त्याच्या चवसजवनािी कारिे बाहेर न शोधता आत 
शोधली पाचहजेत; आचि ते जर कोसळले तर त्याच्या कुजलेल्या रिनेमुळेि. हे खरे आहे की, गद्य, चित्रकला, 
संगीत, नृत्य, वास्तुकला अशासंारख्या संस्कृतीतील आनंददायी कलांिी यादी मोंगलाचं्या जमेच्या बाजूस येऊ 
शकते. परंतु त्या बरोबरि खिाच्या बाजूस अमयाद बाहेरख्यालीपिा व व्यचभिार, अनैसर्मगक लैकगक संबंध, अमानुष 
क्रौयव, प्रत्येक प्रकारिी नैचतक भ्रष्टता व ऱ्हास ह्या गोष्टी येतील. औरंगजेबािा एकुलता एक अपवाद वगळता 
राजेशाहीच्या दीघव काळात अशा प्रकारच्या सुखलोलुपानंी इतके दीघव काळ व इतक्या अचधक लोकावंर कधीही राज्य 
केलेले नाही, याबिल कोिी इचतहासकार असहमत होिार नाही. वस्तुतः साम्राज्य कोसळले ही गोष्ट आियािी नसून 
ते इतका काळ चटकले ही गोष्टि आियािी आहे. 

 
जर मोगलाचं्या अवनतीला कारि झालेल्या घटकािंी यादी केली तर, तीत इस्लाम धमाने संमत केलेल्या 

अनेक पत्नीत्वाच्या व रखेल्या ठेवण्याच्या प्रथेस जवळ जवळ वरिा क्रम द्यावा लागेल. राजेशाही जर एकपत्नीत्व व 
ज्येष्ठवारसाचधकार या दोन जुळ्या स्तंभावर आधारलेली असेल, तरि ती स्स्थर असते. यािे कारि असे की, राण्या, 
रखेल्या आचि दरबारी जर अचधपतीच्या शयदयेबिल व आपल्या मुलासंाठी कसहासनाबिल वाद घालू लागले तर पूिव 
असुरचक्षतता, धरसोड, गोंधळ, खून व चवषप्रयोगाने मृत्यू आचि सरते शवेटी वारसा युद्ध याि गोष्टी फक्त होऊ 
शकतात. खरोखर मुसलमानांना आपल्या व्यचक्तगत कायद्याकचरता फार मोठी ककमत द्यावी लागली आहे आचि 
आजही ते ती देत आहेत. 

 
जोपयंत कहदू व मुसलमान गतकाळात राहून, स्वतः चविार न करता भोवतीच्या पचरसराला स्वतःबिल 

‘चविार’ करू देतात, तोपयंत भारतात मानवतावाद येिे अशक्य आहे. सती व बालचववाह हे कहदंूिे परंपरागत व हात 
तोडिे व पत्नीला मारिे हे मुसलमानांिे परंपरागत आिार होते हे सोयीस्करपिे चवसरून ‘मूळ’ व ‘परंपरागत आिार’ 
याबिल पुष्ट्कळशा रम्याद भतू कल्पना मूखवपिाने बोलल्या जातात. परंतु कहदू व मुसलमान हे दोघेही परंपरागत 
आधाराने बद्ध असे लोक आहेत आचि जे काही परंपरागत आिाराने िालले त्यात बव्हंशी सवयीपेक्षा दुसरे काही 
नसते. हे जािून घेण्यास आम्ही स्वतःला जर भाग पाडले तर ते सामाचजक प्रगतीला साह्यभतू होईल. वास्तचवक 
आपि प्रौढ म्हिून जे काही करतो ते एक लहानपिाच्या बुद्धीप्रक्षालनािा पचरिाम असतो. पचरिामतः आमिी वतविूक 
काही अमूतव नीचततत्वाचं्या उच्च संचहतेशी जुळिारी असते. म्हिून आम्ही एका चवचशष्ट पद्धतीने वागतो ; अशी आम्ही 
आमिी सोयीस्कर कल्पना करून घेतो. वास्तचवक खोलवर हाडीमासी चभनलेल्या व पूवीि चवस्मृत झालेल्या 
बालपिीच्या आठविी व मानचसक दृष्ट्या चवसाव्या शतकाच्या शकेडो वषे मागे असलेल्या, परंपरागत आिरिाने बद्ध 
असलेल्या आई-बाप, नातेवाईक ककवा चशक्षक याचं्याकडून घेतलेल्या धड्यांिे पालन आपि प्रत्यक्ष करीत असतो. 
याि कारिामुळे शुद्ध वस्तुचनष्ठ बुद्धीवर आधाचरत प्रक्षोभजनक नवीन चविाराशंी आपला जेव्हा सामना होतो, तेव्हा 
आपल्या जीिव गृहचनर्ममती सवयींना व दूचषत पूववग्रहांना आपि चिकटून रहातो. 

 
जुन्याकडून नवीनाकडे स्स्थत्यंतर कसे करावे ह्या समस्येकडे अनेकािें लक्ष्य वेधून राचहले आहे. पि हे 

बनाडव शॉ इतके स्पष्ट व साधेपिाने कोिीही माडंलेले नाही. म्हिून कोठलीही क्षमा यािना न करता मी ते खाली 
सचवस्तरपिे उद धृत करीत आहे : 
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.....स्टुअटव चमलप्रमािे माझे समाधाना मी या कल्पनेने करून घेतो की, कालातंराने मूखवपिाच्या कल्पनांिे 
आकषवि संपले व त्या चशष्टािारातून व अस्स्तत्वातून नाहीशा होतील. खोटी आश्वासने जर पाळली गेली नाहीत तर 
त्यािंी उपहासात्मक चवटंबना होईल आचि ती चवस्मृतीत जातील. छाननीच्या प्रचक्रयेनंतर, संयुचक्तक चविार अचवनाशी 
असल्यामुळे (कारि ते जरी दडपण्यात आले ककवा चवसरले गेले, तरी ते पुनः पुनः प्रकट केले जातात) जीवंत 
राहतील व चवज्ञानाशी म्हिजे चनचित झालेल्या ज्ञानाशी जोडले जातील. अशा तऱ्हेने आपली बुद्धी सुसज्ज 
करण्याकचरता आपि आपले चविार िांगले पारखून त्यािंा साठा करू शकू. असा साठा करिे हेि योग्य तऱ्हेिे चशक्षि 
आहे. कारि ते शाळा व चवद्यापीठाच्या चशक्षिापेक्षा वेगळे आहे. 

 
दुदैवाने या साध्या योजनेत एक खोि आहे."जोपयंत तुम्ही स्वच्छ पािी आत येऊ देत नाही, तोपयंत घाि 

पािी फेकून देऊ नका." ह्या जुन्या दूरदशी नीचतविनाकडे ती दुलवक्ष करते. पुनः या विनािी पूतवता जर पुढीलप्रमािे 
केली नाही तर ते सैतानी ठरते. ‘मी तुम्हाला हे सुद्धा सांगतो की, जेव्हा तुम्हाला ताजे स्वच्छ पािी चमळेल, तेव्हा तुम्ही 
घाि पािी फेकून द्यायलाि पाचहजे; आचि ही दोन्ही चमसळली जाऊ नयेत म्हिून चवशषे काळजी घ्यायलाि पाचहले.’ 

 
आता हेि नेमके आम्ही कधी करीत नाही. आम्ही स्वच्छ पािी घाि पाण्यात ओतण्यािा हेका िालू ठेवतो 

आचि पचरिामी आमच्या बुद्धीिा नेहमी गोंधळ होतो. चशचक्षत मानवाला आज जी बुद्धी आहे, चतिी तुलना एखाद्या 
कोठराशी होऊ शकते. ह्या कोठारात अगदी आधुचनक व मौल्यवान वस्तू किध्या, बाटल्या सारख्या चनरूपयोगी जुनाट 
वस्तंुबरोबर संग्रहालयातील अडगळीच्या खोलीतून जशा टाकून चदलेल्या असताना तशा टाकलेल्या असतात. अशा 
गोंधळात कोिीही नीट काम करू शकिार नाही. [Bernard Shaw, The Adventures of the Black Girl in her search for God, 
Constable and Co. Ltd. P. 60.] 

 
टाटा इस्न्स्टयूट ऑफ फंडामेंटल रीसिव या संस्थेिे संिालक डॉ. एम्. जी. के. मेनन यांनी १९७३ च्या 

फेबु्रवरी मचहन्यात चवज्ञान व समाज या चवषयावंर चदलेली भाषिे चकती मुसलमानानंी ऐकली व वािण्यािी काळजी 
घेतली असेल याबिल शंका वाटते. पुष्ट्कळशा मार्ममक अचभप्रायाबरोबर त्यानंी खालील पे्ररक चनरीक्षिात म्हटले आहे 
:— 

 
....प्रथम लाखो वषांनी, नंतर हजारो वषांनी व नंतर शकेडो वषांनी महत्त्वािे बदल घडून आले आचि आता 

आपि घाताकंी वाढीच्या वक्रावर दशकक्रम वाढ-मापन पट्टीबरोबर आहोत.....आपल्या जीवनकालात आपल्या 
संस्कृतीिे वस्त्र खूप बदलले आहे आचि वषावषाला ते अचधक त्वरेने बदलत आहे. ते असेि बदलत राहिार. 
पचरस्स्थतीतील ह्या आमूलाग्र बदलाशी अनुरूप असे बदल समाजाला स्वतःि करावे लागिार आहेत.....समाज 
खऱ्या अथाने इहवादी असावयास पाचहजे. माझ्या ह्या म्हिण्यािा अथव असा की, तो वेळेनुसार बदलिारा व आज ज्या 
वेगाने चवज्ञानािा चवकास होत आहे त्या गतीच्या वेगाने पाऊल जलद टाकण्यास स्वतःस समथव करिारा असावा. 

 
अशा तऱ्हेिी नुकतीि झालेली घोषिा दुसऱ्या कोिािी नसून खुि पंतप्रधान इंचदरा गाधंींिी आहे. तीन ज्येष्ठ 

न्यायाचधशानंा डावलून नवीन प्रमुख न्यायमूतीच्या नेमिूकीिी कारिे स्पष्ट करताना त्यानंी भर चदला ‘बदल हे 
जीवनािे सार आहे व जीवनािा कायदासुद्धा बदलिे आवश्यक असते’. कायद्याने स्स्थर ककवा गचतहीन राहू नये 
(जाड शदुदातील मजकूर लेखकािा). केवढे धाडसी हे शदुद! भचवष्ट्यकाळात भारतािे खंबीरपिे नेतृत्व करिाऱ्या 
नेत्याला अगदी योग्य. तथाचप, दुदैवाने राजकारिाच्या ओढातािीमुळे श्रीमती गाधंींच्या बदलासंबंधीिा उत्साह 
मुसलमानाचं्या बाबतीत अडखळतो. एका समाजाकचरता दुसऱ्याला वगळून कायदा केल्याने ‘द्वी व्यचक्तता’ िी 
संकल्पना वैध ठरते. ही संकल्पना समाजवाद, धमवचनरपेक्षता व मानवता ह्याचं्या प्रत्येक तत्त्वाच्या चवरोधी आहे. म्हिून 
श्रीमती गाधंींना यािी आठवि देिे आवश्यक आहे की, आपि ६,००,००,००० मुसलमानाचं्याही पंतप्रधान आहात; 
मुसलमानािें जातीय कायदे कोितेही मानक लावले तरी आचि आपल्याि स्वतःच्या शदुदाप्रमािे स्स्थर व गचतहीन 
आहेत. हे कायदे मुसलमान पुरुषाचं्या विवस्वाला धार्ममक संमती देतात. त्यामुळे मुसलमान पुरुषाकंडून त्यात बदल 
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करण्यास चवरोध होिे शक्य आहे. तरीसुद्धा लाखो मूक चस्त्रयाचं्या व न जन्मलेला बालकांच्या दृष्टीने सरकारिे 
‘मुसलमान धोरिा’ हे राजकीय आवश्यकतेपेक्षा अचधक उच्च तत्त्वाने पे्रचरत नाही ही शोकाचंतका आहे. श्रीमती गाधंी 
आिखीही म्हिाल्या आहेत, ‘लोकशाहीिा अथव जैसे थे नाही’ पि इस्लामच्या लोकशाहीिी जी मोठी बढाई मारली 
जाते तेथे मात्र हाि अथव चदसून येतो. 

 
मानवतावादािी िाहूल देिारा बदल पुरोगामी ककवा तात्काचलक कायदेशीर उपायानंी आिला जाऊ शकत 

नाही ककवा मनधरिी करून वरकरिी हालिाल करून, कागदी ठराव करून, थोताडं ककवा चवशषे टूम करूनही तो 
आिला जाऊ शकत नाही. लाखो सामान्य नागचरकांच्या वैयचक्तक सामाचजक वृत्ती व वागिूक याचं्या पुनरविनेनेि हा 
बदल होईल. मानवतावादाला स्थूल व सूक्ष्म दोन्ही उपिारांिी तसेि अचतसूक्ष्म वैयचक्तक कृतींच्या सातत्यािी गरज 
आहे. क्षिात मतै्रीिी कृती करून तर क्षिात मदतीिा हात देऊन स्वतःच्या समाजातील व्यक्तींनी केलेल्या कलुचषत 
चनवेदनािे खंडन करून व सवांत अचधक म्हिजे फक्त आपल्या जमातीच्या दृष्टीने चविार व कृती न करण्यािा अचवरत 
प्रयत्न करून हे उपिार होऊ शकतात. प्रथम पेरिी केल्याचशवाय पीक येईल अशी मानवतावादािी गोष्ट नाही. 

 
माझ्यावर सवम अवलां बून आहे. या घोषिेिा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात चवस्तृत प्रिार करून चब्रचटशानंी 

राष्ट्रीय युद्धप्रयत्न चटकचवले. मानवतावादािे यश ककवा अपयश हे आपिा स्वतःवरि अवलंबून आहे. यािी जािीव 
जर सववसाधारि नागचरकानंी ठेवली तर मोठा, जलद व चटकिारा बदल चनचित येईल. 

 
भारताला स्वतःच्या योग्यतेप्रमािेि मानवतावाद चमळू शकेल. जे मानवतावादािा उपदेश करतात, पि तो 

अमलात आिीत नाहीत, जे जातीयवादािा चनषेध करतात, पि त्याच्याशी झुंज देत नाहीत, जे सुधारिा करण्यास 
उत्सुक आहेत, पि सुधारक बनण्यास चभतात आचि जे रोगावंर उपिार न करता लक्षिावर उपिार करतात ते प्रत्येक 
सकाळी घटनाचं्या स्थानािंी जपमाळ ओढू शकतात. ती जपमाळ अशी असू शकेल : जबलपूर, जमशदेपूर, रािंी, 
हजारीबाग, मीरत, चभवंडी, चदल्ली, अचलगढ, अहमदाबाद, पुिे आचि अमुक.....आचि तमुक.... 

 
 

* 
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७ 
 

पणरवतमन 
 
आम्हाला सन्मागम दाखव. ह्या फाचतहाला संपूिव कुरािािे सार संबोधले जाते आचि पचहली पाि कडवी 

ईश्वराच्या प्रमुख गुिांिे विवन व भक्तीिे प्रकटीकरि यावंर आधारलेली असल्यामुळे, शवेटच्या तीन काव्यपंक्ती 
बौचद्धकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या, अथवगर्मभत व ध्वन्यथवपूिव मानल्या पाचहजेत. मुसलमान जर सन्मागाच्या 
मागवदशवनाकचरता प्राथवना करीत असतील, तर ते त्या मागाने जात आहेत हाि त्यािा ध्वन्यथव आहे. प्रकटीकरि 
थाबंल्यामुळे मागात अडथळा चनमाि झाला असेल, तर मागवदशवनाच्या या मागिीला काही अथव रहात नाही. म्हिून 
मागवदशवन करण्यासंबंधीच्या प्राथवनेिा आदेश गचतशीलता ध्वचनत करतो, स्स्थरता नव्हे.अशा प्रकारच्या गचतशीलतेिी 
मुभा इस्लामधमव मुसलमानानंा कुठपयंत देतो, याकडे ध्वचनत करतो, स्स्थरता नव्हे. अशा प्रकारच्या गचतशीलतेिी 
मुभा इस्लामधमव मुसलमानानंा कुठपरंयत देतो, याकडे अगदी सुरुवातीच्या काळापासून मुसलमानािें लक्ष वेधले आहे 
व कदाचित ििव ककवा चखलाफत यासंारखे चनिवय घेिारे प्राचधकारी नसल्या कारिामुळे आताही हा प्रश्न अनुत्तचरति 
राहतो. अशा प्रकारिे कोितेही प्राचधकारी नसल्यामुळे स्वयंघोषीत प्राचधकारी व स्वतःि स्वतःला उपाध्ये मानिारे 
यािंी भछूत्रासारखी वाढ झाली. जनतेिा धमवभोळेपिा व अज्ञान यानंा आवाहन करण्यात ही मंडळी एकमेकाशंी 
चजतकी स्पधा करतात, चततकी चवद्याभ्यासात ककवा शहािपिात करीत नाहीत. 

 
या प्रश्नाकडे लक्ष देिाऱ्यात प्रोफेसर मुजीब हे अगदी अचलकडिे आहेत.‘इस्लाम धमातील वैयचक्तक 

सद सद चववेक बुद्धीिे स्थान’ (The status of the Individua conscience in Islam) या त्याचं्या मूलगामी व 
खळबळजनक लेखािा पूवी उल्लेख आलेलाि आहे. या प्रश्नाच्या अभ्यासाकचरता त्यािंा अंचतम पचरच्छेद इतका 
सुसंबद्ध आहे की, तो चवस्ताराने उद धृत करावयास पाचहजे :— 

 
आपि ईश्वरी इच्छेच्या अंचकत कसे होऊ शकतो हा प्रश्न, ती इच्छा काय आहे व कशी व्यक्त झाली आहे, हे 

जोपयंत आपि जािीत नाही, तोपयंत सतत अनुत्तचरत राहतो. प्रत्येक गोष्ट चनयतीने पूवव योजना केल्याप्रमािे घडते, 
हे म्हििे पुरेसे नाही. ईश्वर सववज्ञ आहे. आपि सववज्ञ नाही. कुराि ईश्वराच्या सववशक्तीमानतेवर व सववज्ञतेवर भर देते; 
फि व्यक्तीलाही चतच्या चनष्ठेबिल व कृतीबिल जबाबदार धरते. जे काही घडिार आहे, ते ईश्वराच्या इच्छेप्रमािे 
घडते, असे गृहीत धरून बुद्धीला—मानवी बुद्धीला—चहतावह ककवा आवश्यक वाटिाऱ्या कृतीपासून आपि अलग 
राहू शकत नाही. सववज्ञता व सववशचक्तमानता यािें चवशषे गुिधमव, श्रदे्धिी आवश्यकता, सत्कृत्ये करून, ‘पाचवत्र्यािी 
कास धरून व अपचवत्रता चनचषद्ध मानून,’ न्याय प्रस्थाचपत करून ईश्वरी इच्छेच्या अंचकत होण्यािी आवश्यकता, या 
गोष्टी आपि स्वतःि समजून घ्यायला हव्या. हे शून्यावकाशात होऊ शकत नाही तर कृती व घटनाचं्या ह्या जगाति 
फक्त होऊ शकते. ज्या व्यक्ती संवेदनाक्षम, बुद्धीवान, स्वतःिे ज्ञान वाढचवण्याच्या प्रयत्नात मग्न आहेत व ज्यािंी 
सद सद  चववेकबुद्धी, त्यानंा सत्य व न्यायाशी बाचंधलकी ठेवण्यास भाग पाडते, अशा व्यक्तीकडूनि ते होऊ शकेल. ज्या 
उचिष्टाकंचरता इस्लामधमािी चनर्ममती झाली, त्या उचिष्टाचं्या पचरपूतीकचरता मन व शक्ती भौचतक गोष्टीत सतत 
गंुतचवण्यािी मागिी करिारी गचतशील श्रद्धा म्हिजे इस्लाम धमव. तेथे आत्मतुष्टी ककवा आत्मतृप्ती असू शकत नाही. 
मुसलमानाचं्या सद्सद चववेकबुद्धीने स्वतःस व इतरास सतत स्मरि करून द्यावयास पाचहजे.‘झाडाझडतीिा चदवस 
जवळ येत असताना दुलव क्ष केल्याने मािसे अद्याचपही दूर जात आहेत.’ 

मुजीब यांिे चवश्लेषि जरी मार्ममक असले तरी ते इतके पाचंडत्यपूिव आहे की, आपली समस्या सोडचवण्याच्या 
दृष्टीने त्यािा उपयोग होऊ शकत नाही. ‘समाजाने वैयचक्तक इच्छा स्वतःच्या इच्छेत सामावनू न घेता व्यक्तीने 
स्वतःच्या इच्छेिी कृती म्हिून समाजाला उिलून धरले पाचहजे, ही इस्लाम धमािी खरी भावना चदसून येते,’ असे 
म्हिून मुजीब या लोकशाहीच्या काळात वैयचक्तक सद सद चववेकबुद्धीकडून फार अपेक्षा करतात व चतच्यावर फार 
मोठी जबाबदारी टाकतात. माझी स्वतःिी प्रचतचक्रया ह्याबिल अशी आहे की वैयचक्तक सद सद चववेकबुद्धीिे कायव—
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‘समाजाला उिलून धरिे’ नाहीतर समाजािी सद सद चववेकबुद्धी म्हिून कायव करिे आहे. पुन्हा बौचद्धक 
स्वातंत्र्यापासून चनमाि झालेली वैयचक्तक कृत्ये ही सामान्यतः वैयचक्तक कृत्येि असतात. मुजीब चजच्याबिल उल्लेख 
करीत नाहीत ती गोष्ट म्हिजे नवीन नेतृत्वािी आवश्यकता आचि जोपयंत मध्ययुगीन मनोवृत्ती असलेल्या उलमाचं्या 
मगरचमठीतून मुसलमानानंा मुक्त करण्याकचरता एखाद्यािी सद सद चववेकबुद्धी त्याला कालबाह्य प्रस्थाचपत 
रिनेचवरुद्ध बंडािे नेतृत्व करण्यास भाग पाडीत नाही, तोपयंत मुसलमान गतकालािे बंचदवानि राहतील. महंमदाने 
जे काही केले ते नेमके अशा बंडािे नेतृत्वि केले हा एक उपरोध आहे. 

 
दुदैवाने मुसलमान इतर काहीही असतील परंतु ते व्यचक्तस्वातंत्र्यवादी खचिति नाहीत. चवशषेतः भारतीय 

मुसलमान स्वतःच्या ‘बंचदस्त मनोवृत्तीमुळे’ व्यचक्तस्वातंत्र्यवादी नाहीत. वस्तुतः मुजीबना स्वतःि वैयचक्तक इच्छाचं्या 
कृतींच्या प्रभावाबिल कोठलाही भ्रम आहे असे चदसत नाही. कारि त्यानंी पुढीलप्रमािे दुःख व्यक्त केले आहे. 
‘अगोदरपासून मूळ धरत असलेल्या पुढील दृचष्टकेनास आपि फक्त पुष्टी चदल्यासारखे होिार आहे की, आपि व्यक्ती 
म्हिून पुष्ट्कळ समंजस असलो, तरी समाज म्हिून मानचसक व नैचतकदृष्ट्या पूिवतः अपचरवतवनीय स्स्थर अशा धार्ममक 
पद्धतीत बंचदस्त आहोत.’ या बंचदस्तपिातून बाहेर येण्याकचरता व्यक्तींच्या स्वतंत्र चविारापेंक्षा काही तरी अचधक 
मूलगामी सुधारिावादी व जबरदस्त पचरिामकारक गोष्टींिी गरज लागिार आहे. या गोष्टीस मूलभतू मानचसक 
क्रातंीिी आवश्यकता लागिार आहे आचि ती होईपयंत बंचदवास िालूि राहिार. तथाचप, साचंघक कृतीच्या 
अभावामुळे काही थोड्या व्यक्तींनी कारगृहाच्या चभती उल्लंघून स्वतःिी मुक्तता करून घेतली आहे. आतमध्ये कभतींने 
दृष्टी संकोिली जाते. बाहेर कोिीही स्पष्ट आचि दूरवर पाहू शकतो. 

 
सध्याच्या पचरस्स्थतीत मुसलमान वैयचक्तक ककवा साचंघकदृष्ट्या फारसे काही करू शकत नाहीत. 

भचवष्ट्यकाळात उम्मा मुस्स्लमांच्या कल्पनेस थारा नाही. हे स्वीकारिे चकतीही दुःखद असले तरी ती वस्तूस्स्थती आहे. 
परंतु दुःखािी गोष्ट आहे ती ही की, सवयीमुळे, असुरचक्षततेमुळे व सवात अचधक म्हिजे सामाचजक दबावामुळे व 
मुलािंी लग्ने करिे इत्यादी सारख्या गोष्टी तात्पुरत्या उपयुक्त असल्यामुळे ही कल्पना अद्याप अस्स्तत्वात आहे. 
पृथ्वीवरील रचहवाशी वंश, राष्ट्र, धमव व मतप्रिाली यामुळेि केवळ चवभागले गेले आहेत असे नाही तर चवचशष्ट 
काळातील त्याचं्या दजामुळेही ते चवभागले गेले आहेत. आजिा काळ खरोखरि मुसलमानाचं्या दृढ ऐक्यािी 
आवश्यकता असिाऱ्या महंमदाच्या काळापेक्षा अगदी चभन्न आहे. मुसलमान भरतीयानंा आज मके्कच्या कुरेशींसारखे 
चवरोधक नाहीत. त्यानंा ज्यू, चखस्ती व इतर जमातींशी व्यवहार करावा लागत नाही. सातव्या व आठव्या शतकात 
अरबानंा चवस्ताराकचरता जी संधी होती ती त्यानंा आज नाही. मुस्स्लमेत्तर राज्याशंी शातंता ठेवावी की युद्ध पुकारावे या 
शक्यतेिा चविार करण्याच्या स्स्थतीत ते नाहीत आचि सरते शवेटी दार-उल-इस्लाम व दार-उल-हरब हे प्रकारही 
आता राचहलेले नाहीत. 

 
अथात हे तात्काळ म्हटले जाऊ शकेल की कहदूतील काही पूववग्रहदूचषत लोकाचं्या स्वरूपात चवरोधकािें 

अस्स्तत्व आहेि व मुसलमानांना आर्मथक व सामाचजकदृष्ट्या मागासलेल्या पचरस्स्थतीतून वर काढण्याकचरता प्रबुद्ध 
जातीयवादािी गरज आहे. हे ओघानेि येते की, मुसलमानांिे भचवतव्य आधीि चदसत असल्यामुळे त्याकचरता त्यानंी 
दृढ ऐक्य करिे जरुरीिे आहे, असा युचक्तवाद केला जातो. मुसलमान म्हितात की जोडा कोठे िावतो हे फक्त पायि 
जािू शकतो. ज्यािंा उदारमतवाद प्रश्नातीत आहे अशा मोईन शाकीरसारख्या प्रबुद्ध मुसलमानानंी सुद्धा आपल्या 
‘मुस्स्लम्स इन णि इांणडया’ मध्ये चलचहले आहे :— 

 
वस्तुस्स्थती अशी आहे की, बहुसंख्याकं समाजािे अत्यंत सुसंघचटत असे प्रस्थाचपत चहतसंबंध आज 

अस्स्तत्वात आहेत. ते प्रशासनावर जबरदस्त प्रभाव पाडतात व अल्पसंख्यांकाचं्या चहताला गौि स्थानावर ढकलण्यात 
यशस्वी होतात. धमव व जात या कारिासंाठी भेदाभेद करिे हे संचवधानाच्या शदुदाचं्या व आशयाच्या चवरुद्ध असले 
तरी, मुसलमान अल्पसंख्यांकांना सूक्ष्म व अप्रत्यक्ष मागांनी तसे वागचवण्यात येते. अशाप्रकारे नोकऱ्या, अनुज्ञचप्त, 
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परवाने, गुत्ते व चनरचनराळ्या चवशषेतः ताचंत्रक संस्थात प्रवेश याबाबतीत केलेल्या भेदभावामुळे मुसलमानानंा आज 
आर्मथक नाशाच्या सीमेवर आिले गेले आहे. 

 
मोईने शाकीर हे मुसलमान आहेत, म्हिून त्यािंी प्रचतचक्रया व्यचक्तचनष्ठ आहे असे मानिे शक्य आहे. परंतु 

प्रचसद्ध पत्रकार इंदर मल्होत्रा याचं्याबिल तर तसे म्हििे शक्य नाही. २२ एचप्रल १९७३ च्या ‘द इलस्रेटेड चवकली 
ऑफ इंचडया’ मध्ये त्यानंी चलचहले आहे : 

 
....सवव पचरस्स्थतीिा साधकबाधक चविार केला की ही उघड वस्तुस्स्थती मान्य करण्यावािून सुटका नाही 

की सरकारी नोकऱ्यात मुसलमानािें प्रमाि फारि कमी आहे. ही दुःखिी गोष्ट आहे की अद्यावत आकडेवारी चमळत 
नाही. १९६५ मध्ये २१०० पेक्षा अचधक आय. ए. एस्. अचधकाऱ्यापैंकी फक्त १११ मुसलमान होते, भारतीय परदेश 
सेवेतील (Indian Foreign Service) २७० पैकी सुमारे १२ आचि भारतीय पोलीस सेवेतील १२०० अचधकाऱ्यापैंकी 
फक्त ४३ मुसलमान होते ही गोष्ट धक्कादायक आहे. आज पचरस्स्थती यापेक्षा चवशषे िागंली असेल याबिल शकंा आहे. 
कारि १९७२ मध्ये एक मुसलमान, अगदी एकि—चतन्ही भारतीय सैन्य दलात चमळून चनवडला गेला..... 

 
पुढील गोष्ट अचवश्वसनीय वाटत असली तरी अलीकडेि चमळालेल्या आकडेवारीवरून (१९६५) सी. एस्. 

एस्. (सेंरल चसस्व्हल सस्व्हवस—कें द्रीय मुलकी सेवा) च्या अगदी वरच्या श्रेिीच्या ६८१ अचधकाऱ्यापैंकी फक्त सहा 
मुसलमान होते. त्याच्या नंतरच्या श्रेिीत २,००० पैकी फक्त िार मुसलमान होते. आचि हे जर पुरेसे धक्का देिारे 
नसेल, तर ९,९०० कारकूनापैंकी फक्त २१ मुसलमान होते. 

 
इंदर मल्होत्रानंी साचंगतलेली खालील घटनाही मोठी बोलकी आहे :— 
 
काही वषांपूवी चवपुल नोकऱ्यांिी क्षमता असिाऱ्या एका सरकारी प्रकल्पािे सभापती म्हिून लोकसभेच्या 

एका प्रमुख काँगे्रस सभासदािी नेमिूक झाली. कें द्र सरकारकडून घेतलेल्या कमविाऱ्यानंा कें द्रकबदू समजून देशाच्या 
चनरचनराळ्या भागात नवीन प्रकल्पांिे जाळे सुरू करण्याकचरता पुष्ट्कळशा नवीन लोकानंा या प्रकल्पातफे भरती 
करावयािे होते. 

 
आपल्या आय.सी.एस. व्यवस्थापकीय संिालकाशंी उत्साहवधवक मतैक्य झाल्यानंतर आपल्या 

महामंडळातील ितुथव श्रेिीच्या सवव जागा मुसलमानाकंचरता व हचरजनाकंचरता राखून ठेवण्यािे या खासदाराने 
ठरचवले. काही चदवसाति त्याच्या हाताखालच्या लोकांनी उघड बंड केले. अचधकाऱ्यािें एक चशष्टमंडळ त्याच्याकडे 
येऊन त्याला भेटले. या अचधकाऱ्यानंा प्रकल्प सुरू करण्याकचरता दूरच्या भागात पाठचवले गेले होते. त्यानंी शपथेवर 
साचंगतले की मुसलमानाबंिल आपला दूचषत पूववग्रह नाही. इतकेि नव्हे तर िाकोरीच्या बाहेर जाऊनही आपि 
मुसलमान व हचरजन तंत्रज्ञ व कारकून नेमण्यास तयार आहोत परंतु प्रकल्पावर त्यानंा िपराशी म्हिून घेण्यास मात्र 
आपि कबूल नाही. 

 
‘का ंनाही?’ खासदार महाशयांनी रागाने चविारले. 
 
 "महाराज, यािे कारि असे की आम्ही आमच्या घरापंासून दूर काम करीत आहोत. इथे िपराश्याचशवाय 

आमिे अन्न कोि चशजवील आचि आमच्याकचरता पािी कोि आिील? ही कामे आम्ही हचरजनावंर व मुसलमानावंर 
सोपवावीत अशी का आपली अपेक्षा आहे? आम्ही त्यापेक्षा बदली मागू ककवा राजीनाम देऊन सुद्धा चनघून जाऊ." 
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चबिाऱ्या खासदार महाशयानंी भयभीय होऊन चनराशनेे कपाळला हात लावला. ह्या खासदारािें नाव होते 
चफरोझ गाधंी. 

 
ह्या घटना व ही भीती खऱ्या, खोया ककवा अचतशयोक्तीपूिव आहेत ककवा कसे हा मुिा नाही. किता वाटते ती 

याबिल की या गोष्टी मुसलमानाचं्या मनात असताति आचि जोपयंत त्या दूर होत नाहीत तोपयंत मानवतावादाबिल 
काहीही बोलिे व्यथव आहे; तथाचप, मुस्स्लम भारतीयानंी पुष्ट्कळशा गोष्टी लक्षात ठेवावयास पाचहजेत. अल्पसंख्याकंानंा 
न्यूनगंड असिे अपचरहायव आहे आचि जेथे जातीयता नाही तेथे जातीयतेिी कल्पना करिे मुसलमानानंा सुलभ आहे. 
ज्या अपयशाबिल मुसलमानातील दोषि कदाचित कारिीभतू असतील त्यािे खापरही जातीयवादावर फोडिे सोपे 
आहे. मुसलमानानंा नोकऱ्या देण्यािे कायव प्रस्तुत लेखकाने हाती घेतले आहे. दुदैवाने त्याला नेहमीपेक्षा खूप अचधक 
वेळा असे चदसून आले आहे, की मुसलमानानंा नोकरी नसते, कारि ते नोकरीच्या योग्य नसतात. तौलचनक 
गुिवत्तेच्या कहदूपेक्षा पदवीधर मुसलमानाला नोकरी चमळिे नेहमी कठीि असते हे सत्य आहे. परंतु जेथे सववि 
जमातींना नोकरी चमळिे कठीि असते, तेथे िागंल्या मुसलमानाला नेहमी कुठल्या ना कुठल्या चठकािी नोकरी चमळू 
शकते. 

 
‘प्रबुद्ध जातीयवाद’ [पहा पचरचशष्ठ ४] आिरिार म्हिून प्रस्तुत लेखकाने लायक मुसलमानानंा उद्योग चमळवनू 

देण्यात आस्था का दाखचवली हे येथे स्पष्ट करिे उचित होईल. त्यािा उिेश आर्मथक असण्यापेक्षा जास्त प्रमािात 
मानचसक व सामाचजकि आहे. आर्मथक बाब तो कमी लेखतो असे नाही; पि त्यािा उिेश मुसलमानाकंचरता कामधंदा 
चमळवनू देिे येवढाि नाही तर मुसलमानानंा उत्पादक राष्ट्रीय कायात भाग घेण्यािी संधी चमळवनू देिे हाि अचधक 
आहे. भाग न घेण्यािा अथव नाकारिे असा फार सहजतेने लावला जातो. त्यामुळे वैफल्य चनमाि होते व ते जातीयतेिे 
सवात प्रमुख कारि ठरते. उलट ज्या वेळी मुसलमानानंा असे वाटले की आपल्याशी योग्य रीतीने व्यवहार होत आहे, 
मुस्स्लमेतरानंा असिाऱ्या संधी आपल्यालाही चमळतील त्यावेळीि ते कायवचनष्ठ समुदाचयतेकचरता धार्ममक-सासं्कृचतक 
संलग्नता झटकू शकतील. त्यावेळी इतराशंी चनकट संबंध येईल व हे मानवतेकडे टाकलेले पचहले पाऊल ठरेल. 
एकमेकाजंवळ आल्याने पुष्ट्कळसे गंड, प्रचतबंध व पूववग्रह दूर होतात. पुष्ट्कळसे सेवायोजक स्वतः धमवचनरपेक्ष 
असल्यािा दावा करतात, परंतु हा सद गुि ते व्यवहारात आिण्यािा कधी चविार करीत नाहीत. म्हिून ताचत्त्वक 
धमवचनरपेक्षता जर आिरिात येिार नसेल तर, चतला काही अथव नाही. चदल्लीच्या एका प्रमुख औद्योचगक संस्थेकडे या 
लेखकाने एका उच्च अहवतेच्या तरुि मुसलमानािी चशफारस केली होती. पि मुसलमानानंा नोकरी देण्यािे आपल्या 
संस्थेिा धोरि नाही असे त्यानंी अगदी नुकतेि स्पष्टपिे साचंगतले. त्यािे कारिही आले आचि अगदी स्पष्ट होते. असे 
सागंण्यात आले की, मजूर वगव कहदू असल्यामुळे एखाद्याि मुसलमानाच्या सुरचक्षततेिा मोठा प्रश्न उत्पन्न होईल. 
आता त्याला आयकर खात्यात नोकरी चमळाली आहे, परंतु या आघातजन्य अनुभवािी चवस्मृती होण्यास त्यास बराि 
काळ लागिार आहे. 

 
जेव्हा मानवतावाद कसोटीला लावण्यात येतो, तेव्हा काही तथाकचथत मानवतावादी जोकील अगदी 

सहजगत्या जातीयवादी हाइड बनतात; त्यामुळे मुसलमानात मानवतावाद फैलावण्यास चजतका अडथळा होतो, 
चततका दुसऱ्या कशानेही होत नाही. छळगंडाच्या पाश्ववभमूीवर चपछेहाट चकतीही योग्य असली, तरी चतिी सतत 
आठवि रहाते; उलट चमळचवलेल्या फायद्याच्या गोष्टी सहज चवसरल्या जातात. अशा पचरस्स्थतीच्या पचरिामी 
मुसलमानािंी पचरस्स्थती इकडे आड चतकडे चवहीर अशी होते व मुसलमानांना परस्परानंा साह्य करिे कठीि होऊन 
बसते. जर एखाद्या कहदूने कहदूला नोकरीस ठेवले, तर ती एक सामान्य बाब असते; परंतु जर एखाद्या मुसलमानाने 
अत्यंत अहवता असलेला मुसलमान नोकरीस ठेवला, तरी त्यािी संभावना जातीयवाद म्हिून लगेि करण्यात येते. 
आचि त्याि मुसलमानास जर एखाद्या कहदूने नोकरीस ठेवले तर तो धमवचनरपेक्ष ठरतो. 

 
हे दुहेरी मानक व्यवहारात सवव के्षत्रात िालू आहे. अचलकडेि लोकसभेत नुकत्याि चदवंगत झालेल्या 

सभासदानंा श्रद्धांजली वाचहली गेली. लोकसभेच्या कामकाजात वाक बार असलेल्या काही कहदू सभासदानंी ह्या 
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ििेला फार मोठा हातभार लावला. हे सभासद जातीय आधारावर चनवडून आले असतील अशी शक्यता आहे. 
श्रद्धाजंली वाहताना शौकततुल्लानंा धमवचनरपेक्ष दृचष्टकोन होता; येवढेि त्याचं्याबिल म्हटले गेले. राजेंद्र प्रसाद, 
लालबहाद दूर शास्त्री व राजगोपालािारी याचं्या मृत्यूनंतर मात्र त्याचं्या देशभक्तीिे व बौचद्धक क्षमतेिे गुिगान 
करण्यात आले. झाकीर हुसेन याचं्याबिल मात्र येवढेि काय ते जास्तीत जास्त िांगले म्हटले गेले की, झाकीर हुसेन 
धमवचनरपेक्ष संस्कृतीिी मूती होती. कहदू इतके धमवचनरपेक्ष मानले जातात की त्याचं्या धमवचनरपेक्षतेला—जरी चवरुद्ध 
पुरावा भरपूर असला तरी—चटकाचटप्पिीिी आवश्यकताि भासत नाही. हा सवव प्रकार मानवतावाद्यानंा गोंधळािा 
वाटला तर ते क्षम्य मानावे. ‘दोन व्यचक्ततािें’ तत्त्व आज पूवीच्याि जोमाने अस्स्तत्त्वात आहे आचि आपि मुसलमान 
आहो हे जसे मुसलमान क्वचिति चवसरतो तसे तो मुसलमान आहे हे इतर लोक त्याला क्वचिति चवसरू देतात.  

 
वस्तुस्स्थती अशी आहे की, मुसलमान शकै्षचिक दृष्ट्या मागासलेले असले व त्यानंा नोकरी चमळत नसेल तर 

ते प्रामुख्याने त्याचं्या दोषामुंळे. ज्या नोकऱ्या आहेत त्या चमळाव्या म्हिून नोकरीसाठी मुसलमान फारि कमी प्रमािात 
स्वतःिी तयारी करतात; आचि तरीही आपि बे-रोजगार राचहलो तर ते मात्र मुसलमान चवरोधामुळे असे त्यानंा 
वाटते. उदाहरिाथव उदूवला सध्या कामाच्या दृष्टीने कमीत कमी ककमत आहे. जे इतर नोकर बोलतात ती भाषा 
बोलिारे नोकरीला ठेवण्यािी मालकांिी इच्छा असते. कहदी ककवा इतर प्रांचतक भाषापैंकी कोिती तरी एक भाषा 
ओघवती पद्धतीने बोलता आल्याचशवाय नोकरीिी संधी नसते. वस्तुतः मोगलांकचरता जसे कायस्थ होते; त्याप्रमािे 
कहदंूकचरता मुसलमानानंी व्हावयास पाचहजे. 

 
अशा प्रकारच्या सासं्कृचतक एकात्मीकरिामुळे जर ‘मुस्स्लम संस्कृतीिे’ दुराचभमानी दुखावले जािार 

असतील, तर ८ नोव्हेंबर १८६८ इतक्या पूवी अलाहाबादच्या बाबू सरोदाप्रशाद यानंा चलचहलेल्या पत्रात मुस्स्लम 
प्रबोधनािे जनक सर सयदयद अहंमद खान यानंी जे चलचहले ते त्यानंी जािून घेिे चहतावह होिार आहे— 

 
देवनागरी अक्षरात चलचहली जािारी कहदी ही सध्या (उत्तर प्रदेशाच्या) उत्तरेिी व पचिमेिी चमश्र भाषा आहे 

असे म्हििे म्हिजे मला वाटते दोन वेगवेगळे प्रश्न एकमेकात चमसळिे आहे—भाषा हा एक प्रश्न आहे, तर चतिी 
चलपी हा दुसरा वेगळा..जर कोिी फरसी चलपी सोडून त्याऐवजी इतर कोिती तर चलपी स्वीकारली ह्यािी खात्री 
पटेल अशी कारिे पुढे माडंली व कोित्या प्रकारच्या अडििीचशवाय कायव होऊ शकेल याबिल लोकांिी खात्री करून 
चदली, तर माझ्यापुरते बोलावयािे झाले तर मी अशा चलपीच्या स्वीकृतीबिल कुठलीही हरकत घेिार नाही. [पहा 
Shaikh Mohammed Ismail Panipati, Mahtoobat-e-Sir Syed, 1959, p.29.] 

 
१८७० साली थोर अभ्यासक सयदयद हुसेन चबलग्रामी—ज्यानंा नंतर नवाब इमादुल मुल्क ही पदवी 

चमळाली—यानंी स्वतः संपादक असलेल्या लखनौ टाईम्सच्या एका लेखात चलचहले: 
 
बंगाली, बंगालिी कहदी, ही आपल्या प्रातंाच्या कहदी सारखेि संस्कृतिे प्रत्यक्ष अपत्य आहे. भाषातंरकारानंा 

आपल्या गरजेनुसार नवीन शदुद बनचवता यावेत इतकी संस्कृत भाषा लवचिक आहे. नवीन तयार केलेल्या संज्ञा जेव्हा 
एकदा बंगालमध्ये अथवा कहदीमध्ये प्रिारात आिल्या जातात, तेव्हा त्या लवकरि भाषेच्या मूळ गाभ्याशी सामावनू 
जातात....परंतु जोपयंत उदूवच्या सध्याच्या प्रकृतीत मूलभतू बदल होत नाही व जोपयंत उदूव बोलिारे कहदीकडे नुसते 
आकर्मषत न होता अरबी ऐवजी नागरी मूळाक्षरे स्वीकारत नाहीत, तोपयंत उदूवला असे नवीन शदुद सहन करिे कठीि 
आहे...परंतु भीती अशी वाटते की, हा इष्ट हेतू चसद्ध होण्यापूवी पुष्ट्कळि काळ जािार आहे...तरीही भारतातील 
मुसलमान स्वीकारलेल्या देशातील स्वतःच्या स्थानाबिल जोपयंत अचधक योग्य व कमी व्यावतवक भचूमका घेत नाहीत 
तोपयंत सेचमचटक भाषा संघािे प्रभतु्व िालूि राहील. ज्या वेळी ते भावनेने स्वतःला सारसेन वंशाच्या जवळ आहो हे न 
मानता अचधक प्रमािात कहदूजवळ आहो असे मानतील ककवा थोड्या वेगळ्या शदुदात माडंायिे तर भारतीय 
राष्ट्रीयत्वाच्या एकूि समाजािा स्वतःला एक मूळ चित्कि (मोनॅड) मानतील, तसेि स्वतःला ऐक्यास अडथळा 
आििारे परकीय न समजता व आप्तभावाने अरबस्तानािी व अरबािंी चनवड न करता कहदंूना भ्रातृभावाने पत्करतील, 
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त्या वेळेस एक भाषेिे व एक राष्ट्रीयत्वािे स्वप्न खऱ्या अथाने साकार हेण्यास सुरुवात होईल. [Syed Hussain Balgrami, 
Addresses, Poems and other writings, Hyderabad 1935.] 

 
ह्याि हुसेन चबलग्रांमीनी मुसलमानाकंचरता चवभक्त प्रचतचनचधत्व मागण्याऱ्या प्रख्यात चनवेदनािा मसुदा लॉडव 

चमन्टोना देण्याकचरता तयार केला होता, यािा उल्लेख करिे आवश्यक आहे. अशा प्रकारिी सासं्कृचतक उदारता व 
लवचिकता असिारी मािसे, मुसलमानाचं्या राजकीय चवभक्ततेिी कैवारी कशी व का बनली याबिल कहदू व 
मुसलमान दोघानंीही चविार केलेला बरा. 

 
सववसाधारिपिे बोलावयािे झाल्यास जोपयंत मुसलमान स्वतःिी ‘व्यचक्तता’ कायम ठेवतो, तोपयंत 

मुसलमान हा कहदंुच्या संदभात काहीसा एखाद्या मािसाने हत्तीच्या शजेारी झोपावे असा आहे. हत्तीिा जो नुसता धक्का 
असतो तो मािसाला भूकंपासारखा वाटतो. दुःखद बाब अशी आहे की, जातीय नसलेले कहदू आपली ओळख 
मुसलमानानंा करून देत नाहीत आचि स्वतःकचरता पसरलेला मतै्रीिा हात फार कमी मुसलमान स्वीकारतात. कहदंूिी 
उदासीनता ही त्यांच्या जातीयवादापेक्षा अचधक महत्त्वािी बाब आहे. सववसाधारि कहदू हा मुसलमानाचं्या समस्याबंिल 
व दुःखाबिल खूपि अज्ञानी असतो. जर सववसाधारि कहदुने आपल्या नकारात्मक अजातीयवादािे कायवक्षम 
मानवतावादात रूपातंर केले, तर सवव पचरस्स्थती अगदी चनराळी होईल. दुदैवाने मुसलमानाचं्या कायात कहदू लक्ष 
घालताता ते साधारितः त्याचं्यावर टीका करण्याकचरता व अगदी क्वचिति मदतीकचरता. ते सहानुभतूी दाखचवतात, 
तर तीसुद्धा त्याचं्या गरजा भागचवण्याकचरता नाही, तर खोया भावनेमुळे ककवा ‘मुस्स्लम मत’ आपल्याला चमळावे 
अशा प्रकारिे डोक्यात असल्यामुळे, जातीयवादािे समाधान करण्याकचरता; ही चततकीि दुदैवािी बाब आहे. छुप्या 
मुस्स्लम जातीयवाद्यानंी स्वतःिा टीकेपासून बिाव करून मानवतावादािी शास्दुदक सेवा करावी हे समजण्यासारखे 
आहे.पि मानवतावाद्यानंीसुद्धा जातीयवादी भावनेच्या तालावर नािावे हे मात्र समजिे कठीि आहे. मुस्स्लम 
भारतीयानंा आपि ‘येथील’ आहो यािी जािीव ठेऊन आपि येथे चधःकारले जात नाही, असे वाटायला लावले 
पाचहजे. परंतु जे कहदू मुसलमानानंा आदब व कहदूना नमस्कार करतात, ते मुसलमानानंा ‘आपि येथील आहो’ असे 
वाटू तर देत नाहीति उलट द्वी व्यचक्ततािी सत्यताि चसद्ध करीत असतात. ही धमव चनरपेक्षता असू शकेल पि 
मानवतावाद मात्र नाही. 

 
असे म्हटले जाते की, जर मुसलमान भारतीयानंी आपली ‘व्यचक्तता’ घालचवली, तर एखाद दुसऱ्या चपढीति 

त्यािें मुसलमान म्हिून अस्स्तत्व संपले. धार्ममक भावनेतून मुसलमानानंा मुसलमान म्हिून संपण्यािी जरूरी नाही. 
परंतु सासं्कृचतक दृष्ट्या पुष्ट्कळसे मुसलमान मराठे, गुजराथी, ताचमळ, मल्याळी, राजपूत जाट इत्यादींिी ककवा 
अरबी व पारसी यािंी केवळ नक्कल असतात ते थाबंले. वस्तुतः पर्मशयािंा जेथपयंत संबंध आहे, तोपयंत इरािी 
लोकानंी फार पूवीि हा चविार केला आहे की, महंमद, अदुदुल, हसन व हुसेन ही नावे अरब कुळीकचरता संपूिवतः 
तकव शुद्ध आहेत, परंतु आयांच्या बाबतीत ती तकव शुद्ध असिे जरूरी नाही. म्हिून इरािी आई-बाप मुलानंा अरदेशर, 
दयुवष व खुसरू, तर मुलींना नहीद व परचवन अशी आयांिी नावे अचधकाचधक प्रमािात देऊ लागले आहेत. सवांत 
मोठा मुसलमान देश असलेल्या इंडोनेचशयािे सासं्कृचतक मूळ नेहमीि रामायि राचहले आहे व तेथील मुसलमान मूळ 
संस्कृत ककवा मल्याळी असलेली धमवसतीवान, सूयवधमव यासंारखी अगचित इतर नावे आनंदाने धारि करतात. 

 
कहदू देवतांच्या आयव ककवा द्रचवड नावानंा मुसलमान चवरोध करतात हे समजण्यासारखे आहे. परंतु शातंी 

ककवा आनंद अशा नावानंा चवरोध असू शकत नाही. पुन्हा जोपयंत संस्कृत म्हिजेि कहदूत्व हे समजण्यात येत नाही-
असे समजिेही एक चवचित्र गोष्ट आहे—तोपयंत अदुदुल्ला व ईश्वरदास ककवा खुदाबक्ष व देवदत्त यात काही फरक 
नाही. वस्तुतः मुसलमानानंा ‘कहदू’ शदुदाल चवरोध करण्यािे काही कारि नाही. ‘द चडस्कव्हरी ऑफ इंचडयात’ 
जवाहरलाल नेहरंुनी जे चलचहले ते हे : 
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‘कहदू’ हा शदुद आमच्या प्रािीन साचहत्यात मुळीि येत नाही. त्यािा पचहला प्रथम संदभव आठव्या शतकातील 
ताचंत्रक पुस्तकात आला आहे असे मला सांगण्यात आले.त्या चठकािी ‘कहदू’ ह्या शदुदािा अथव ‘लोक’ असा आहे, 
चवचशष्ट धमािे अनुयायी असा नाही. परंतु हे स्पष्ट आहे की, हा शदुद फार जुना आहे; कारि अवेस्ता व जुन्या 
पारशीमध्ये तो आहे. त्या वेळी त्यािा वापर करण्यात आला आचि पचिम व मध्य आचशयातील लोकानंी तो हजारो 
वषांपेक्षाही अचधक काळ भारताकचरता ककवा इंडस् नदीच्या दुसऱ्या बाजूस राहिाऱ्याकंचरता वापरला. ह्या शदुदािी 
व्युत्पत्ती स्पष्टपिे ‘कसधू’ पासून आहे. कसधू हे इंडस् िे जुने तसेि सध्यािे भारतीय नाव आहे. ह्या कसधूपासून कहदू व 
कहदूस्थान त्यािप्रमािे इंडस् व इंचडया हे शदुद आले. 

 
पाचकस्तानिा वैिाचरक चपता इकबाल व राजकीय चपता चजना असल्यामुळे मुस्लीम चवभक्तवादाच्या या दोन 

संस्थापक चपत्यािें ‘मुस्लीम संस्कृती’ व ‘मुस्लीम व्यचक्तता’ िे कारि व पचरिाम याबिलिे चविार संपूिवपिे दुलव चक्षत 
करण्यापेक्षा चनचिति अचधक योग्य आहेत. अलाहाबाद येथे १९३५ साली झालेल्या मुस्स्लम लीगच्या अचधवेशनात, 
भारतामध्ये ‘मुसलमान मातृभमूी’ िी सूिना माडंतात इकबालनी हा युचक्तवाद पुढे माडंला की, ‘अरबी 
साम्राज्यावाद्यानंी मारलेल्या ठशापासून मुक्त होण्यािी संधी इस्लामला त्यायोगे चमळेल’....राजकीय दृष्ट्या 
कहदंूचवरूद्ध राहण्यािी आवश्यकता संपताि पूवी साचंगतल्याप्रमािे चजनानंी सरळ मानवतावादािा उपदेश केला, १५ 
ऑगस्ट १९४७ ला पाचकस्तानच्या घटना सचमतीला उिेशून बोलताना ते म्हिाले : 

 
तुम्ही कोित्याही समाजािे असा, तुमिा रंग, जात अथवा पंथ कोिताही असो, तुमच्यापैकी प्रत्येकजि 

पचहल्यापासून शवेटपयंत ज्यात समान हक्क, चवशषेाचधकार व जबाबदाऱ्या आहेत अशा या शासनािे नागचरक आहात, 
हे आपि आपला आदशव म्हिून आपल्यासमोर ठेवावयास पाचहजे. काळाच्या ओघात कहदू-कहदू म्हिून व मुसलमान-
मुसलमान म्हिून राहिार नाहीत. हे धार्ममक अथाने न होता राजकीय अथाने राष्ट्रािे नागचरक म्हिून होईल; कारि 
धमव ही प्रत्येकािी वैयचक्तक श्रद्धा आहे. 

 
परंतु हे त्यािें म्हििे मुसलमानािें त्यांिे नेतृत्व थाबंल्यानंतर, ते देशाच्या शासनािे प्रमुख झाल्यानंतरिे 

होते. त्या देशातही कहदू व चििन होतेि. राष्ट्रास पुढे नेण्याच्या आवश्यकतेमुळे त्यानंा हे कळून आले की, धमव व 
संस्कृती या संज्ञा एकमेकानंा पयायवािक नाहीत. पाचकस्तान चनमाि केले असल्यामुळे त्यानंा पाचकस्तानी चनमाि 
करिे भाग होते. धमव व संस्कृतीिा चमलाफ करिारा अचखलमुसलमानवाद, हा अंशतः अरबाचं्या उग्र देशाचभमानािा व 
अंशतः सुलतानिे कसहासन मजबूत करण्याकचरता खचलफपदािा उपयोग करिाऱ्या तुकी साम्राज्यवादाच्या 
राजकारिािा अवशषे आहे. सध्याच्या काळात खचलफा नसलेल्या व अरब जगताच्या पूवेकडे असिाऱ्या सवांत 
अचधक लोकसंख्येच्या िार मुस्स्लम देशातं हे मुळीि संयुचक्तक नाही. 

 
तथाचप, इकबालानंी आपल्या भाषिात कवींच्या चनरंकुशत्वािा थोडासा वापर केल्यासारखा चदसतो, कारि 

त्यानंी म्हटले आहे : 
 
देशभक्ती हा पूिवपिे स्वाभाचवक सद गुि आहे व त्यास मािसाच्या नैचतक जीवनात स्थान आहे. तरीपि 

खरोखर महत्त्वािी आहे ती मािसािी धमवश्रद्धा, त्यािी संस्कृती व त्यािी ऐचतहाचसक परंपरा. माझ्या दृष्टीने 
मािसाच्या आत्म्यािा ज्याच्याशी तात्पुरता संबंध आहे अशा जचमनीच्या तुकड्यापेक्षा ह्या गोष्टींसाठी जगिे योग्य आहे. 

 
इकबालाचं्या धमवश्रद्धा, संस्कृती व ऐचतहाचसक परंपरा काय होत्या? अरबस्थानात जन्म घेतलेला इस्लाम ही 

त्यािंी धमवश्रद्धा होती, चजच्या प्रभावाबिल त्यानंी स्वतःि खेद प्रकट केला आचि असा प्रभाव चनचिति ‘संस्कृती’ला 
आकार देऊ शकतो. सपू्रंच्या काचश्मरी ब्राह्मि वंशाच्या या वारसाच्या ‘ऐचतहाचसक परंपरा काय होत्या, याबिल 
एखाद्याला कुतूहल वाटिे शक्य आहे. [प्रस्तुत लेखकाला ही गोष्ट परलोकवासी सर तेजबहािर सप्रूनंी साचंगतली.] कदाचित काही 
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सत्याच्या क्षिी त्यानंी ‘कहदुस्थान हमारा’ चलचहले तसेि मृत्यूशयदयेवर असताना जवाहरलाल नेहरंुना बोलावनू म्हटले 
‘चजनामंध्ये आचि तुमच्यामध्ये समान असे काय आहे? ते राजकारिी आहेत आचि तुम्ही देशभक्त आहात ! 

या दोन मुस्लीम भाग्यचवधात्यािें महत्त्वािे मुिे म्हिजे इकबालनी अकबीकरि नाहीसे करण्यािी व चजनानंी 
जातीयवाद नाहीसा करण्यािी अपचरहायवता जािली आचि दोघानंीही आपली पचिम आचशयाशी चनगचडत असलेली 
नाळ तोडावयास पाचहजे हे ओळखले. त्यानंी मुसलमानानंा केलेला उपदेश मुस्स्लम ‘मातृभमूी’च्या संदभात होता हे 
खरे आहे; परंतु जेव्हा मुसलमान बहुसंख्याकं असतील, तेव्हा जर ही उत्क्रातंी आवश्यक असेल, तर ते अल्पसंख्याकं 
असतील, तेव्हा तर चतिी अचधकि आवश्यकता आहे. 

 
मुसलमान लोक ज्याला संस्कृती समजतात, त्यात उदूविे भावनात्मक पे्रम चजतके अपायकारक आहे, चततके 

दुसरे काही नाही. मोगल व चब्रचटश याचं्या काळात जेव्हा उदूविी मोठी भरभराट झाली होती तेव्हासुद्धा, काही थोडे 
अपवाद सोडले तर ती चदल्ली, लखनौ, हैद्राबाद, रामपूर, भोपाळ इत्यादी दरबाराच्या आसपासिा भाग याति 
प्रिचलत होती. अशा कें द्राच्या प्रभावाबाहेर, जो दळिवळिाच्या साधनाअभावी मयाचदति होता, कहदी ककवा स्थाचनक 
भाषा ककवा बोली कहदू व मुसलमान दोघाकंडूनही बोलली जात असे. पुन्हा खेड्यातंील लोक बहुतेक संपूिवपिे 
चनरक्षर असल्यामुळे उदूविे अत्यंत महत्त्वािे अंग असिारा चलपीिा प्रश्न चनमाि झाला नाही. 

 
तथाचप, चतिी उत्पत्ती अचभजन वगाच्या दुसऱ्या टोकाकडून केली गेली आचि संभाव्यतः चतिा चवकास 

मुसलमानापेंक्षा कहदुनीि अचधक केला. पचिम आचशयाच्या चवजेत्यानंी आपले सैन्य व सैन्याबाहेर असलेले लोक 
लष्ट्करी तळात जसेच्या तसे ठेवले असले पाचहजेत हे चनचित. परंतु त्यानंा अन्न, वस्त्र, मजूर आचि दुसऱ्या सोयीच्या 
गोष्टींिी आवश्यकता वाटली असली पाचहजे आचि कहदू व्यापारी व घरिे नोकर यानंा अचधकाऱ्याशंी व लोकाशंी संपकव  
ठेवण्याच्या साधनािंी गरज वाटली असली पाचहजे. तुकी, पारशी, अरबी व कहदी भाषांिी चमसळ असिारी व चजच्यात 
कहदी शदुदांिे आचधक्य होते अशी भाषा चवकास पाविे अपचरहायव होते. पारसी ही दरबारी व सरकारी भाषा असल्यामुळे 
नवीन बोलली जािारी भाषा पारसी चलपीत चलचहली जािेही अपचरहायव होते. वस्तुतः चलपी सोडली तर उदूव ही 
‘मुसलमानािंी’ भाषा आहे, हा प्रश्न कधीि कदाचित चनमाि झाला नसता. 

 
उदूवच्या भतूकाळातील उत्पत्तीिा चविार ही केवळ पाकडत्याच्या के्षत्रातील बाब आहे. चतिी भचवष्ट्यातील 

प्रसंगोचित्तता व उपयुक्तता अचधक महत्त्वािी आहे. भारतातील प्रत्येक राज्याला स्वतःिी भाषा असून राज्य नसलेली 
भाषा उदूव ही एकि आहे. यथावकाश देशािी प्रशासकीय भाषा कहदी ककवा एखादी प्रादेचशक भाषा होईल हे चनचिति 
आहे. याि भाषेत चशक्षि होईल, पाठ्यपुस्तके चलचहली जातील आचि स्पधात्मक परीक्षा होतील; जर मुसलमानानंी 
सरकारी नोकरीत प्रवेश केला, तर त्यानंा ते ज्या प्रदेशात राहत असतील, त्या प्रदेशािी भाषा बोलावी लागले. जर ते 
व्यापारी संघटनात जातील, तर आपल्या कामगारािंी भाषा त्यांना बोलावी लागेल. उदूव ही आपली भाषा मानून चतला 
मुसलमानानंी आपल्या ह्रदयात स्थान देिे ही एक फसविूक आचि एक फासवही आहे. जे ‘मुस्स्लम मताकचरता’ ह्या 
गोष्टींना प्रोत्साहन देतात ते मुसलमान मतदारािंी सेवा करतात असे नाही. मुसलमान ‘मतपेटी’पेक्षा श्रेष्ठ आहेत. 

 
सहा कोटी (६,००,००,०००) भारतीय नागचरकािंा फायदा होईल, असे सामाचजक सुधारिािें चवधेयक 

माडंण्यास सरकारने नकार चदला. वस्तुतः ह्याला ‘मुस्स्लम मत’ जबाबदार आहे. पूिवतः राजकीय चविारानंी प्रवृत्त 
झालेले धोरि संपूिव कोंडी चनमाि करते; असे म्हटले जाते की, जोपयंत मुसलमान स्वतः सागंत नाहीत, तोपयंत 
कुठलीही सुधारिा करण्यात येिार नाही. परंतु कुठलाही कमवठ मुसलमान इस्लामधमात अथवपूिव बदल करण्यास 
सागंिार नाही आचि सरकार इस्लामच्या मयादेबाहेर बदल करिार नाही. कोित्याही पक्षाने ‘सुधारिेपूवी कायदा 
येतो’ हे राजकीय सूत्र ऐकलेले चदसत नाही. इस्लामधमव व लोकशाही दोघेही सुधारिाचवरोधी स्स्थतीत असले, तर 
मुसलमान भतूकाळाशी जखडलेला राहील व त्यािे भचवष्ट्य अगम्य राहील. गरीब चबिारा मुसलमान ! त्याला 
इस्लामने जसा बनचवला तसा तो राचहला आहे. 
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ज्याचं्यात खरा मानवतावाद पुरेपूर चभनला आहे व ज्यानंा कहदू जातीयवादास चवरोध करण्यािे व त्यािे सत्य 

स्वरूप उघड करण्यािे धैयव आहे असे आज अगचित कहदू आहेत. परंतु असले लोक मुसलमान मात्र बोटावर मोजले 
जाऊ शकतील आचि त्यािंी साधारितः मुसलमानचवरोधी म्हिून कनदा करण्यात येते. (पुरातनकाळी ते ‘काफीर’ 
मानले जात). सदैव स्वतःिा बिाव करीत नसलेला व ह्या बिावाकचरता स्वतःच्या ‘व्यक्तीतेस’ चिकटून न राचहलेला 
पाढंरपेशा मुसलमान क्वचिति पहावयास चमळतो. अथात अशी गरज का भासावी हे कहदंुनी स्वतःलाि चविारावयास 
हवे. असुरचक्षततेच्या वातावरिात पुनर्मविार करिे शक्य नसते, हे स्पष्ट आहे. असाधारि जातीयवाद व पुष्ट्कळशी 
खरी व खोटी भीती व संशय सवव चठकािी सारख्याि प्रमािात असतात. सववसाधारिपिे, तत्त्वतः नसले तरी 
व्यवहारात अल्पसंख्याकं बहुसंख्याकंाइतकेि जातीयवादी ककवा मानवतावादी असू शकतात. गरज आहे उपयोचजत 
मानवतावादािी. दयनीय बाब अशी आहे की, फारि कमी कहदू ककवा मुसलमान िाकोरीच्या बाहेर जाऊन एकमेकाशी 
मतै्री करतात. मुसलमान चमत्र नसलेल्या कहदंूिी संख्या लाखोंनी आहे. तीि गोष्ट मुसलमानांिीही आहे. मानवतावाद 
गृहीत धरला जाऊ शकत नाही, परंतु व्यक्तीव्यक्तीपयंत जाऊन चभडिाऱ्या िळवळींमुळे िमत्कार घडू शकतात. 

 
अथात् घड्याळाच्या कायाने गोल वतुवळ कसे पूिव केले, हा एक दैवदुर्मवलास आहे. कारि एकदा 

मुसलमानाचं्या सासं्कृचतक, धार्ममक व राजकीय हक्काच्या प्रचतपादनािी प्रचतचक्रया म्हिून ‘कहदू व्यचक्तता चवकचसत 
झाली, तर आज कहदूच्या धार्ममक, सासं्कृचतक व राजकीय हक्काच्या प्रचतपादनाचवरुद्ध बिाव करण्याकचरता’ मुस्स्लम 
व्यचक्तता राखली जाते. तथाचप, मुसलमानानंा एकाि वेळी दोन्ही गोष्टी साध्य होऊ शकिार नाहीत. संपूिव आर्मथक 
भागीदारी, ‘व्यचक्तता’ व मानवता ह्या गोष्टी त्यानंा हव्या आहेत. परंतु मानवतावाद ज्याअथी, पूिव आर्मथक भाचगदारी 
गृहीत धरतो, त्याअथी मानवतावादािी तडजोड ‘व्यचक्तता’शी होऊ शकत नाही—उपहासािी चशक्षा भोगलेल्या 
चशखाकंडूनसुद्धा नाही. म्हिून ‘व्यचक्तता’ सोडून चदली तर मुसलमान आर्मथक भाचगदारीिी व मानवतावादािी 
योग्यतऱ्हेने अपेक्षा करू शकतात. परंतु जर ते ‘व्यचक्ततते’ला चिकटून राचहले, तर त्यानंा संपूिव आर्मथक भाचगदारीिी 
व मानवतावादािी अपेक्षा करण्यािा अचधकार नाही. वस्तुतः कधी कधी मुसलमान अशी अपेक्षा करताना चदसून येतात 
की, आपि स्वतः जातीयवादी राहून सवव कहदंुनी मात्र मानवतावादी व्हावे. स्वातंत्र्याच्या पंिवीस वषांनंतरसुद्धा असे 
वरवरिे चवद्वान व पुरोगामी मुसलमान आहेत, जे स्वतःच्या नावापूवी ‘श्री’ लावण्यास देखील चवरोध करतात. 
कोिाला श्री. जनाब ककवा चमस्टरही महत्त्वािे नाही. ह्यातील महत्त्वािी बाब आहे ती या वृत्तीमागील चवभक्ततावादी 
मनोवृत्ती. 

 
मुसलमानाचं्या मागासलेपिाच्या व असुरचक्षततेच्या समस्यावंर दोन उपाय आहेत. समाजवाद व 

मानवतावाद. वस्तंुिी भागीदारी म्हिजे समाजवाद व जीवनािी भागीदारी म्हिजे मानवतावाद. परंतु एकाचशवाय 
दुसरा असू शकत नाही आचि अशा दोन पुरोगामी, समभावी, मानवतावादी िळवळींच्या आघाडीवर प्रमुख उपभोके्त 
म्हिून राहिे मुसलमानांिे काम आहे. परंतु औद्योचगक व आर्मथक के्षत्रातं मुसलमान चविकर, कारागीर, यंत्रज्ञ, 
कारकून इत्यादींसारख्या पारंपचरक उद्योगानंा आजही चिकटतो. उच्च व्यवस्थापकीय ककवा प्रशासकीय जागेवर ककवा 
लघुउद्योग सुरू करताना देखील ते क्वचिति चदसतात. मंुबई व कलकत्ता सारख्या शहरातं सुद्धा प्रमुख डॉक्टर ककवा 
वकील म्हिून मुसलमान तौलचनक दृष्ट्या क्वचिति चदसतात. प्रशासकीय व संरक्षि सेवेतील अचधकारपातळीवर ते 
आिखीनि कमी आहेत. ह्याच्या कारिािंी िौकशी करण्यात आली आहे आचि असे चदसून आले आहे की, प्रवेश 
परीक्षा देिाऱ्या मुसलमानािंी वाि आहे. मुसलमानातंील धाडसािी कमतरता तर केवळ आियवजनक आहे. चदल्लीच्या 
हिीत चवशाल लघुउद्योग इस्टेट आहे. मुसलमान कारागीर म्हिून उत्तम असले, तरी व्यापारचवषयक पुढाकार घेिारा 
मात्र कोिी नाही. 

 
चदल्लीमध्ये िांगल्या फायदेशीर धंद्यात शकेडोंनी काचश्मरी कहदू आहेत, परंतु काचश्मरी मुसलमान मात्र 

काचश्मराति राहतात. कामािी पुरेशी संधी तेथे नाही आचि म्हिून ते चनराश होतात आचि साववमतािी मागिी 
करतात. सवव भारतभर हजारोंनी केरळीय कहदू व चिस्ती आहेत, पंरतु केरळ मुसलमान केरळमध्येि राहतात. 
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तेथेसुद्धा कामािी पुरेशी संधी नाही आचि म्हिून तेही चनराश होतात, कहदंुना दोष देतात व मुस्स्लम लीगमध्ये जातात. 
मुसलमानानंी फक्त आपापसाति सुख मानिे व सात्मीकरिािी त्यािंी असमथवता हे त्याचं्यातंील उद्योजकतेच्या 
अभावािे मुख्य कारि आहे. कहदू जातीयवाद हेही संभवनीय कारि असू शकेल परंतु मुसलमानातंील साहसािा 
अभाव, पुढाकार घेण्यािी आचि अडििींना तोंड देण्यािी व त्याचं्यावर मात करण्यािी असमथवता यािे ते स्पष्टीकरि 
देऊ शकत नाहीत. 

 
मुसलमानािंा आर्मथक मागासलेपिा व त्याचं्यातील बेकारीिा प्रादुभाव यास मुसलमान समाजातील स्वतःिे 

दोष चजतके कारिीभतू आहेत, चततकी भेदभावािी वागिूक नाही. ही बाब अल्पसंख्याकं जमातीच्या लोकानंा आचि 
चवशषेतः मुसलमानानंा कामधंदा चमळवनू देण्यास साह्य करण्याकचरता मुसलमानाचं्या एका गटाने चदल्लीत स्थापन 
केलेल्या चबझनेस ॲन्ड एम्प्लॉयमेंटच्या (व्यापार व सेवायोजन कायालयाच्या) संघटनेच्या वार्मषक अहवालात दुःखाने 
प्रकट करण्यात आली आहे. ‘प्रबद्ध जातीयवादािा’ प्रयत्न जरी आतापयंत अयशस्वी झाला असला, तरी 
अल्पसंख्यांक समाजाला चवशषेतः मुसलमानानंा कामधंदा चमळवनू देण्यािा हा प्रयत्न िागंला आहे. संघटना जरी हा 
प्रश्न व्यापारासारख्या हाताळीत असली, तरी इचतवृत्तातील खालील उतारा स्वतःि िागंला बोलका आहे :— 

 
अणभप्राय : 

अशा प्रकारे प्रयत्न केले असून व व्यापार व सेवायोजन कायालयाला (BEB) मोठा पाकठबा चमळाला 
असूनसुद्धा....या संस्थेच्या एका वषाच्या कायाने आम्ही चनराशा झालो आहोत. असे वाटते की, संस्थेच्या साधनाचं्या 
िौकटीत जास्तीत जास्त प्रयत्न करण्यात आले असतानाही प्रयत्नाचं्या मानाने प्रचतसाद आला नाही. 

 
आमिे मत असे आहे की, कामधंदा व स्वयंरोजगारी या दोन्ही के्षत्रातंील कारिे खोल गेलेली व मूलभतू 

असल्यामुळे फलचनष्ट्पत्ती प्रभावी झाली नाही. कारिे खाली चदली आहेत— 
 

कामधांदा : 
आमच्या तरुि स्त्री-पुरुषानंा कमी चशक्षि आचि तेसुद्धा साक्षरतेच्या दृष्टीने असल्यामुळे उद्योग व सेवायोजन 

कायालयाने चदलेल्या सवलतींिा उपयोग करून घेण्यास कामधंद्यािी इच्छा करिारे उमेदवार समथव झाले नाहीत. 
दुसऱ्या बाजूस कामधंद्याकचरता ताचंत्रक अहवतेिी व चवशषेत्वाच्या कमीतकमी पदवीिी आवश्यकता असते. असे वाटते 
की, चकतीही प्रयत्न झाले, तरी चशक्षिामधील मूळिी कमतरता दूर होिार नाही. म्हिून अल्पसंख्याकं समाजातील 
फार कमी उमेदवार मुलाखातीस जातात, अथवा स्पधात्मक पचरके्षस बसण्यािा चविार करतात. 

 
पुन्हा—‘दुजाभावा’ बिल कंठरवाने ओरडिाऱ्या मुस्स्लम ‘गैरनेत्यािें’ खालील पत्राबिल काय म्हििे 

असेल ते ऐकिे गंमतीिे होिार आहे :— 
 
कामधंद्यातं व संस्थेत भरती करण्याच्या दृष्टीने मुसलमानाबंिल झालेल्या कचथत भेदभावासंबंधी आपल्या 

स्तंभातून नुकत्याि झालेल्या ििेबिल मला काही भाष्ट्य करण्यािी अनुज्ञा असावी. कमी मुसलमान कसे चनवडले 
जातात यािी आकडेवारी देण्यािी भेदाभेदसंबंधी तक्रार करिाऱ्यािंी सवय आहे. परंतु वस्तुतः चकती मुसलमानानंी 
अजव केला होता व एकूि यशाच्या प्रमािात त्याचं्या यशािे प्रमाि चकती आहे हे मात्र कधी सागंत नाहीत. कदाचित 
असे आकडे देिे सोपे नसले; परंतु एक अहवाल (कहदुस्थान टाईम्स, १६ जून १९७३) या बाबीवर काही प्रकाश टाकू 
शकेल. 

 
(वृत्तातं) युचनयन पस्दुलक सस्व्हवस कचमशनच्या २२ व्या अहवालाच्या आधारे म्हटले आहे. ‘भौगोचलक दृष्टीने 

भारतातील नोकरवगव अत्यंत असमानतेने घेतला जातो व वेगवेगळ्या चवद्यापीठातंील यशस्वी उमेदवाराचं्या संख्येत 
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खूपि तफावत आहे’ ज्या पचरके्षबिल मी बोलतो ती परीक्षा १९७० मधील आय्. ए. एस्. परीक्षा होती, ज्यात ६,७३० 
उमेदवार परीके्षस बसले होते. अचलगढ मुस्स्लम चवद्यापीठ (अमु) ही मुसलमानांिी एकमेव आशास्थान असल्यािे 
नेहमी उल्लेचखले जात असल्यामुळे त्या संस्थेतून चकती उमेदवार होते, हे पहािे उद बोधक होिार आहे. 

 
असे चदसते की, पाि चवद्यापीठािंी चमळून २,४५७ उमेदवारािंी संख्या होती. प्रत्येकाने ३०० पेक्षा अचधक 

उमेदवार पाठचवले. या पाि चवद्यापीठाचं्या यादीत अचलगढिे (अचलगढ मुस्स्लम युचनव्हर्मसटी) नाव नाही. बारानंी 
३०० पेक्षा कमी पि १०० च्या वर उमेदवार प्रत्येक पाठचवले. जर सरासरी १७५ िी धरली, तर १२नी गुिून अचधक 
संख्या २,१०० िा चहशोब लागेल. अचलगढिे नाव या बाराचं्या यादीत नाही. कमीत कमी आठ चवद्यापीठानंी १०० पेक्षा 
कमी व ५० पेक्षा अचधक उमेदवार प्रत्येकी पाठचवले. ७५ च्या सरासरीने ही संख्या आिखी ६०० उमेदवारािंी होईल. 
या आठव्या यादीतही अचलगढिे नाव नाही. कृपया हे लक्षात घ्या की, ही संख्या फक्त परीके्षस बसिाऱ्यािंी आहे, 
खरोखरि पास होिारािंी नाही. माझ्या म्हिण्यािा अथव दुसऱ्या चवद्यापीठातून मुसलमान उमेदवार नव्हते असा नाही. 
असाही माझा म्हिण्यािा अथव नाही की, अचलगढ मुस्स्लम चवद्यापीठातून अजव केले जाऊ शकिाऱ्यापैंकी कहदू नव्हते. 
धमव, जात, भाषा. विव याचं्या आधारे करण्यात येिारा भेदभाव भारतातील आपल्या जीवनािा भाग नाही असे मी 
क्षिभरही सुिचवत नाही; परंतु अचलगढ ही भारतातील मुसलमान तरुिांिी अंचतम आशा आहे. ह्यावर नेहमी भर 
देण्यात येत असल्यामुळे या संस्थेतील चकती उमेदवारानंी अजव केले व त्यानंी कसे काय केले जाििे मला आवडेल. 
[Hindustan Times 6th October 1973.] 

 
परंतु भेदभाव आहे असे मान्य करूनही—आचि तो चनःसंशय आहेि—तरीसुद्धा जे लोक भेदभाव करतात 

त्याना मुस्स्लम जातीय मागण्यांिे—मग त्या मुस्स्लमलीगने केल्या असो ककवा शखे अदुदुल्लानंी केल्या असो—चनचित 
स्वागत करावयास पाचहजे. मुसलमानानंी सामाचजक बदलला चवरोध केलेला त्यानंा यशस्वीरीत्या एकाकी पाडतो व 
त्यानंा कामधंदा शोधण्यास असमथव बनवतो. पंतप्रधानाकंडे जािाऱ्या अशा सामाचजक सुधारिािंा चवरोध करिाऱ्या 
चशष्टमंडळािे नेतृत्व शखे अदुदुल्लानंी नुकतेि केले. 

 
संबंध भारतातील प्रादेचशक महाचवद्यालयात व चवद्यापीठात असलेल्या २,५०,००० मुस्स्लम चवद्याथ्यांपैकी 

चवद्यापीठ फक्त ५,००० चवद्याथ्यांिी काळजी घेते, प्राथचमक, माध्यचमक मुस्स्लम चशक्षिािा तर चवद्यापीठाशी संबंधि 
नाही. या वस्तुस्स्थतीने अचलगढ मुस्स्लम चवद्यापीठासंबंधी अस्स्तत्वात असलेला भावचनक दृचष्टकोन चकती भ्रामक व 
अवास्तव आहे, हे िांगले स्पष्ट होते. अचलगढ चवद्यापीठासंबंधी अशा आिखीही गोष्टी आहेत की ज्या मुसलमान 
चहताच्या चवरोधी कायव करतात. चवद्याथी बहुशः परंपराचभमुख कुटंुबातून येतात आचि अशाि पाश्ववभमूीवर होिाऱ्या 
चवद्याथ्यांच्या बौचद्धक अंतजवननािा पचरिाम बहुशः ते प्रवेश करताना होतो त्यापेक्षा अचलगढ सोडताना अचधकि 
परंपराचनष्ठ बुद्धीिे होतात हा होतो. व्यवस्थापकीय कायवकारींना चशक्षि देिाऱ्या ॲडचमचनस्रेचटव्ह स्टाफ कॉलेज ऑफ 
इंचडयाच्या ज्ञानशाखेवर प्रस्तुत लेखक काही काळ होता. त्याने मुसलमानांच्या नोकऱ्यांच्या प्रश्नाबिल पुष्ट्कळ वचरष्ठ 
कायवकारी लोकाशंी ििा केली असता त्याला असे कळले की व्यवसायािी संस्थेच्या अचधकारी वगािी स्वतःिी अशी 
चवश्वचवद्यालयािंी भरतीकचरता त्यानंा आके्षप आहे हे नव्हे, तर सववसाधारि मत असे आहे की अचलगढिे पदवीधर 
ज्याचं्यापैकी पुष्ट्कळसे आपल्या व्यचक्ततािे कोषावरि आपल्याबरोबर नेतात—चवश्वबंधुत्वाच्या वातावरिात िपखल 
बसत नाहीत व त्या व्यावसाचयक संस्थेला चतच्या नोकरवगाकडून अपेक्षा असेलेली आवश्यक साचंघक भावना व 
समुदाचयक चनष्ठा त्याचं्याजवळ नसते. चशवाय अचलगढमधील मुसलमान चवद्याथी हे पचिम आचशयाई संस्कृतीिे 
अचभमानी असल्याने त्यांिी स्स्थती परकी राजसत्तेखालच्या िोहोकडून घेरलेल्या राज्यासारखी असते आचि म्हिून 
भारतातील आयवद्रचवडी संस्कृतीला अचभमुख असलेली चवद्यापीठे त्याचं्याबिल नाराज असतात. पचरिामतः अचलगढ 
व इतर चवद्यापीठे यातील चक्रकेटच्या सामन्याला देखील भारत-पाचकस्तानच्या कसोटी सामन्यािे स्वरूप प्राप्त होते 
आचि अचलगढच्या चवद्याथ्यांना मग आिखीनि बिावात्मक रहावे लागते. थोडक्यात अलीगढ ही ‘दोन व्यचक्तताचं्या 
तत्त्वािी’ अत्यंत सुपीक जन्मभूमी आचि मानवतावादाच्या वाटेतील अडथळा आहे. परंतु ह्याचशवाय मग आिखी दुसरे 
काय होिार? अचलगढिे अस्स्तत्व संपूिवपिे इस्लामच्या तत्त्वानुसार आचि प्रिचलत धमवचनरपेक्ष संकल्पनेनुसार आहे. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
सववसाधारिपिे आर्मथक आघाडीवर चवपन्नावस्थेत असलेले लाखो मुसलमान आहेत. तरीपि अगचित 

संपत्ती बव्हंशी अनुत्पादक स्स्थतीत हजारो वक फ व न्यास यात बंचदस्त आहे. मंुबई, मद्रास, कलकत्ता व चदल्ली 
यासारख्या अचधक ज्ञानी मुसलमान असलेल्या शहरी वक फजवळ बरीिशी आर्मथक साधने आहेत व त्यांिी व्यवस्था 
िागंली आहे; परंतु बहुसंख्य वक फ कबरस्थानानंी भरलेले आहेत. ह्या कबरस्थानांिे के्षत्र चदवसेंचदवस चजवंत 
मािसाचं्या तसेि प्राथवनास्थाने, दगे याचं्या आक्रमिामुंळे हळूहळू कमी कमी होत िालले आहे. या सवामुळे तेथील 
रखवालदारांिे व ओस पडलेल्या व जेथे प्राथवना होत नाहीत अशा मचशदींिे जीवन अचनचित होते. वक फच्या 
संपत्तीच्या गैरवापरािे कारि अज्ञान होऊ शकत नाही. ७ ऑक्टबर १९७३ च्या कहदूस्थान टाईम्सच्या ‘वक फ फंडस् 
फॉर मुस्स्लम प्रोगे्रस’ या संपादकीयात म्हटले आहे : 

 
चशक्षिाच्या चवशषेतः व्यावसाचयक व ताचंत्रक चशक्षिाच्या संधीिा अचधक उत्साहाने फायदा घेण्यात समाजािे 

अपयश व असमथवता हे भारतातील मुसलमानाचं्या ‘मागासलेपिािे’ महत्त्वािे कारि आहे. या कारिामुळे तौलचनक 
दृष्ट्या सरकारी ककवा खाजगी के्षत्रातील कामधंद्याकचरता फार कमी मुसलमान उमेदवार स्पधेत उतरतात. त्यापेक्षा 
कमी त्या योग्यतेिे असतात. कामधंद्यातील नोकराचं्या चनवडीबाबत भेदभाव व पक्षपात चनचिति केला जातो. 
तरीसुद्धा मध्यवती लोकसेवा आयोगा (यू.पी.एस्.सी) च्या चनरचनराळ्या स्पधात्मक परीक्षाचं्या गुिवत्ता यादीत इतके 
कमी मुसलमान उमेदवार का चदसावेत हे त्यामुळे स्पष्ट होत नाही. 

 
पुष्ट्कळ वषांपूवी चदवंगत हुमायून कबीर या समस्येिे चवश्लेषि करताना योग्य चनिवयाप्रत आले. त्यानंी म्हटले 

की जोपयंत मुस्स्लम-भारतीयात मोठ्या प्रमािात अहवता असिार नाही तोपयंत स्पधेमध्ये मग ती स्पधा साववजचनक 
ककवा खाजगी के्षत्रात असो—त्यािें नुकसान होिे िालूि राहील. हे तरुि मुसलमान आकर्मषत व्हावेत म्हिून 
धंदेवाईक, ताचंत्रक व व्यवसाचयक चशक्षिािा चवकास करण्याकचरता मुस्स्लम वक फ बोडाने त्याचं्या साधनापैंकी एक 
भाग पचरस्स्थती सुधारण्याच्या दृष्टीने द्यावा अशी त्यानंी आग्रहाने चवनंती केली. दुदैवाने या सदुपदेशाकडे दुलव क्ष झाले 
व १० ककवा १५ वषांपूवी जी पचरस्स्थती होती त्यापेक्षा ती आज फारशी वेगळी नाही. 

 
आता पुन्हा एकदा मुसलमानांच्या प्रगतीिा याि मागािा डॉ. सयदयद खलीद रशीद यानंी खऱ्या अथाने 

पुरस्कार केला आहे. सनडे वल्डवच्या जोड अंकात भारतातील मुस्स्लम वक फबिल ते चलचहतात :  
 
चकत्येक वक फच्या दुःखदायक दुलवक्षाकडे व गैरव्यवस्थेकडे डॉ. रशीद नेमके लक्ष वेधतात. एका अपूिव 

मोजिीप्रमािे सवव देशातंील वक फिी मालमत्ता सुमारे १५० कोटी रुपये ककमतीिी आहे. त्यापासून सुमारे ५ कोटींिे 
वार्मषक उत्पन्न होते. हे चविार करण्याइतके मोठे उत्पन्न आहे. वक फवर अनेक जबाबदाऱ्या असतात हे मान्यि आहे. 
परंतु हा खिव, वजा केल्यानंतर सुद्धा धंदेवाईक व ताचंत्रक चशक्षि यांच्या वाढीकचरता, तसेि योग्य गंुतविुकीच्या व 
साह्याच्या कायवक्रमातून मुसलमान भारतीयानंा नोकरीिी संधी चनमाि करण्याकचरता, अचधक जरी नाही, तरी कमीत 
कमी एकूि संख्येच्या १/५ टके्क रक्कम बाजूला काढिे शक्य व्हावे. वास्तचवक वक फिी व्यवस्था अचधक सुजाितेने 
केली व तेथील रोकड-सुलभता अचधक कल्पकतेने वापरली तर पुष्ट्कळशा वक फिे उत्पन्न वाढचवता येईल. 

 
उदाहरिाथव अखील भारतीय वक फ मंडळाने पुष्ट्कळसे प्रांचतक तंत्रचनकेतने, व्यावसाचयक व ताचंत्रक 

महाचवद्यालये तसेि धंदेचशक्षि देण्याच्या आिखी अचधक संस्था प्रस्थाचपत करण्याच्या दृष्टीने जर उपक्रम सुरू केले व 
प्रयत्नात सुसूत्रता आिली तर ती मुसलमान भारतीय समाजाच्या प्रगतीकचरता महत्त्वािी देिगी ठरेल. लायक पि 
गरीब मुस्स्लम भारतीय चवद्याथ्यांना चशक्षि पुरे करण्यास व वैचशष्ट्यपूिव कुशलता चमळचवण्यास समथव बनचवले जाऊ 
शकते. अशा प्रकारिा कायवक्रम सुरू केला तर देशातील मुस्स्लम उद्योगधंद्यानंा चनचिति जोरदार िालना चमळेल. 
प्रत्येक प्रकारच्या नोकरीसाठी केवळ. अचधक मुसलमान पुढे येतील एवढेि नव्हे, तर त्यंच्यापैकी अचधकांिी चनवड 
होईल. दुसरे स्वतःिा उद्योग ते चमळव ूशकतील. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
यािा अथव असा नव्हे की, मुस्स्लम भारतीयाचं्या चशक्षिािी जबाबदारी शासनापेक्षा त्या समाजािी आहे ककवा 

असावयास पाचहजे. पि दुसरे समाज व चहतसंबंधी गट यानंी स्वतःच्या प्रगतीकचरता ज्या प्रकारिे चवशषे व सहायदयक 
प्रयत्न केले आहेत व िालू, ठेवले आहेत, तशा प्रयत्नाचं्या आवश्यकतेवर भर देिे आहे. अशा प्रकारिे पाऊल उिलले 
गेले तर चववजवक जातीयवाद वाढचवण्यािी जरुरी नाही. ज्या जातीने संस्था सुरू केली त्या जातीच्या उमेदवाराला 
जरी खुपशा ककवा अचधक प्रमािात जागा चमळाल्या , तरी संस्थेतील प्रवेश सवांना खुला असावा. 

 
वक फ एखाद्या चफरत्या फंडाच्या स्थापनेिाही चविार करू शकते. या संस्थेतून अहवता प्राप्त करिाऱ्या 

चवद्याथ्यांना कामधंद्यात व छोया उद्योगात जम बसचवण्याकचरता अशा फंडािा उपयोग होऊ शकतो. 
 
वक फ फंड भारतातील मुसलमानाचं्या प्रगतीिे बीजभाडंवल व्हावे म्हिून अशा कल्पनािंा गंभीरपिे चविार 

व्हावयास पाचहजे. कें द्र सरकार, राज्य सरकार व चवद्यापीठ अनुदान मंडळ यानंी सुद्धा समान्यपिे अशा संस्थानंा मदत 
करण्यास तयार व समथव असावयास पाचहजे. परंतु महत्त्वािी गोष्ट अशी की, मोठा आक्रोश करीत िाकोरीिा मागव 
अनुसरण्यापेक्षा नवा मागव अनुसरण्यािी उपक्रमशीलता दाखचवली पाचहजे. 

 
संपादकाने उल्लेचखलेल्या डॉ. सयदयद खलीद रशीद याचं्या लेखात चवश्वस्तानंी वक फच्या पैशाच्या केलेल्या 

एकूि गैरवापरािी एका मागून एक उदाहरिे देण्यात येऊन खालीलप्रमािे समारोप करण्यात आला आहे :— 
 
अस्स्तत्वात असलेली प्रशासकीय यंत्रिा अगदीि कालबाह्य झाली आहे आचि चतच्या जागी नवीन जोरदार व 

सुसंघचटत रिनेिी यंत्रिा येिे जरुरी आहे. वक फमधील भ्रष्टािारास व गैरव्यवहारास तोंड देण्याच्या दृष्टीने 
पचरिामकारक उपाययोजना करण्याकचरता आजतागायतिी आकडेवारी चमळावी म्हिून म्हैसूर, ओचरसा, मध्य प्रदेश 
या राज्यातंील वक फिी पाहिी लवकर पूिव व्हावयास पाचहजे. या राज्यातंील वक फच्या पाहिीला अवास्तव 
लागलेल्या चवलंबामुळे अगोदरि हानी झाली आहे. वक फिे अचतचरक्त उत्पन्न गरजू चवद्याथ्यांना चशष्ट्यवृत्त्या देिे व 
कामधंदाचभमुख औद्योचगक योजना सुरू करिे अशा चवधायक उिेशाकंचरता उपयोगात आिले गेले पाचहजे. सध्या 
देशातील हजारो दरग्यानंा लाखो रुपये भक्ताचं्या तफे देण्यात येतात. परंतु या उत्पन्नािा मोठा भाग दग्याच्या 
प्रमुखातफे रोषिाई, कव्वाली, चमठाई वाटिे इत्यादींसारख्या गोष्टींवर चनरथवकपिे खिव करण्यात येतो. जर दग्याच्या 
प्रमुखानंी संयम व कडकपिा दाखवला, तर िागंल्या कामावर खिव करण्याकचरता लाखो रुपये प्रत्येक वषी वािू 
शकतील. वक फच्या कायािीसुद्धा पाहिी होण्यािी आवश्यकता आहे. 

 
जर अशा प्रकारिी पाऊले उिलण्यात आली, तर वक फिी प्रचतमाि नुसती उजळिार नाही तर ते आर्मथक 

व शकै्षचिक मागासलेपिाच्या खोल गतेत पडलेल्या मुसलमान समाजाला वर काढण्याकचरता खरोखर साह्यभतूही 
होतील. 

 
सतत बिावात्मक न राहता आपल्या स्वतःच्या समाजातील वाईट गोष्टींवर व दोषावंर हल्ला िढचविे हे 

सुजाि मुसलमानािें काम आहे. प्रारंभ म्हिून ते स्वतःलाि चविारू शकतील की, मुस्लीम नेत्यानंी केलेल्या इतर 
मागण्यात वक फच्या कडक व्यवस्थेच्या मागिीिा समावेश का नाही? चशखानंा आपल्या गुरुद्वारात सुधारिा 
करण्याकचरता आपल्या समाजात जवळ जवळ यादवी युद्ध करावे लागले. परंतु मुसलमान उदासीनतेत बुडून राचहले. 
त्यानंा स्वतःला व्यवहार नीट पहाता येत नाहीत आचि तरीही आपल्या चहताकचरता जे दुसरे झटतात त्यानंा मात्र ते 
रोकतात. 
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द इलेस्रेटेड चवकली ऑफ इंचडयािे संपादक खुशवंतकसग याचं्यापेक्षा मुसलमानाबंिल अचधक सहानुभतूी 
बाळगिारा कोिी नाही. म्हिून त्याचं्या मताला अचधक महत्त्व आहे आचि २२ एचप्रल १९७३ च्या ‘चवकली ’ च्या अंकात 
त्यानंी खालीलप्रमािे चलचहले :— 

 
अचलगढहून परत येत असताना मला मुसलमान शतेकरीवगाने केलेल्या ‘प्रगती’ िी िुिूक चमळाली. 

गाझीयाबादपासून काही मलैावर संपूिव मुसलमानांिी वस्ती असलेली काही खेडी होती. मी सवात मोठ्या ‘दस्ना’ 
खेड्यातून गेलो. तेथील लोकसंख्या २,३००; घरे बरीि स्वच्छ चदसली, पि गल्ल्या मात्र चवश्वास बसिार नाहीत 
इतक्या गचलच्छ होत्या. दुगंधीच्या चिखलाने गटारे तंुबली होती. थोडेसेि चवजेिे चदवे. जरी प्रत्येकजि हाकेच्या 
अंतरावर आहे, तरी मचशदीच्या मनोऱ्यावर ध्वचनके्षपक लावला आहे. दस्नाला एक शाळा आहे, परंतु ३० पेक्षा अचधक 
मुले तेथे जात नाहीत. ‘चशक्षि घेऊन ते काय करिार?’ एक तरुि मािसाने चविारले. त्यािे कुटंुब रॅक्टर असिाऱ्या 
तीन कुटंुबापैंकी एक आहे. ती मचशदीत कुराि शरीफ चशकतात. आचि तेवढे पुरे आहे आचि आमिा मुलींना चशक्षि 
देण्यावर चवश्वास नाही. आमच्या बरोबरीच्या तहचसलदारानंी मला साचंगतले की, या प्रदेशातील मागच्या कुटंुब 
चनयोजन मोचहमेत दास्ना सभोवतीच्या खेड्यांच्या समुहातील एकही पुरुष ककवा स्त्री स्वतःवर संतती प्रचतबंधक 
शस्त्रचक्रया करवनू घेण्यास स्वतः होऊन पुढे आली नाही. 

 
चववाहाच्या संस्कारात बदल व त्याला करारािे स्वरूप देिारा व प्रामुख्याने धार्ममक असलेल्या समारंभािे 

साववजचनक व चवधीवत कायवपद्धतीत रूपातंचरत करिारा मुसलमान धमव हा पचहला आहे. समान चदवािी संचहतेच्या 
योजलेल्या तरतुदी (कहदू) धमवशास्त्राचं्या चसद्धातंावर आधाचरत नसून बायबल व कुरािाच्या तत्त्वािंा त्यास आधार 
सापडतो, अशी वस्तुस्स्थती असूनही मुसलमान समाजाने आपली अचधक न्यायदय चववाह कल्पना अचधक प्रमािात मान्य 
व्हावी यासाठी प्रयत्न न करता अशा तऱ्हेिे वतवन केले की, त्यायोगे ते बहुपत्नीत्वािे पाठीराखे व समान चदवािी 
संचहतेिे चवरोधक म्हिून सामान्यपिे चतरस्काराने ओळखले जात आहेत. इस्लामच्या पचरचमतीच्या आतील सामाचजक 
सुधारिावंरही मुसलमानांिा राग असतो व मुसलमान व त्यांिी ‘व्यचक्तता’ ह्या पुढील मोठ्या सुधारिािंा िंिुप्रवेश 
आहे, असे ते मानतात. मानवतावाद हा मुसलमानंचवरुद्ध समजण्यात येतो, कारि तो जातीयवादाच्या चवरुद्ध आहे. 
परंतु समाजवाद हा समाजातील कमी सवलती असिाऱ्या वगांच्या अनुकूल आहे आचि केवळ मानवतावादी भारताति 
मुसलमान आपली असुरचक्षततेिी भावना घालचवण्यात समथव होतील व आपल्या देशबाधंवाबंरोबर शातंतेत व चमळून 
चमसळून राहतील. म्हिून मुसलमानानंी सािलेल्या पाण्यातून स्वतःि बाहेर चनघून राष्ट्रकायाच्या मुख्य प्रवाहात येिे 
हे त्याचं्या चहतािे आहे. 

 
परंतु अशा प्रकारच्या स्थानातंरासाठी चविार व आिार काही मूलभतू बदल होिे आवश्यक असते व बदल हा 

मुख्य प्रवाहातील एक वाहता स्त्रोत आहे. हा स्त्रोत संचवधाने उलथून पाडतो, आपली मूल्ये बदलतो व आपली मुळे 
सुकचवतो. बदल अशीही एक प्रचक्रया आहे की जी योगे भचवतव्य आपल्या जीवनावर आक्रमि करते आचि केवळ 
भचवतव्यि नव्हे तर मानवतावाद व आंतरराष्ट्रीयत्व हे सुद्धा आपल्या घरावंर आक्रमि करीत आहेत. आपल्या 
द्वीपवासजन्य जीवनातून बाहेर येण्यास, जलद व चवस्तृत प्रवास करण्यास आचि ज्या देशात राचहलो त्यािे अचधक 
ज्ञान करून घेण्यास समथव बनचविाऱ्या आगगाड्या व चवमाने अस्स्तत्वात आली. तद पुवी भारत हे खंड होते. वस्तुतः 
दळिवळिाच्या साह्याने एकेकाळी परकीयाबंिल चवकृत चतरस्कार बाळगिारा भारत जगािे एकात्म अंग बनला आहे 
आचि ‘कालापानी’ मनोवृत्ती असलेले भारतीय जागचतक समाजािे सभासद बनले आहेत. 

चशवाय जग त्वरेने संकोि पावत आहे. महंमदाच्या काळात लाबंच्या अंतराकचरता मनुष्ट्याजवळ असलेले 
लाबंिे अंतर कापिारे सवात जलद वाहन म्हिजे ऊंटािे काफले होते. ते सरासरी ताशी सहा ते आठ मैल जात 
असत. भारतात बैलगाडी त्याि गतीने जात असे. घोड्याचं्या उपयोगाबरोबर वेगात कदाचित ताशी वीस मलैांनी वाढ 
झाली. आगगाडीिी सुरुवात ताशी १५ मलैानंी झाली अचि ६० ककवा ८० मलैापयंत पोहोिली. परंतु आज 
काँकाडवसारखी १२० प्रवासी वाहून नेिारी काही चवमाने ताशी १५०० मलै वेगाने जातात. म्हिून सुधारिािंा ककवा 
मानवािंा व कल्पनािंा परस्परावंर होिाऱ्या पचरिामािंा कोिी प्रचतकार करू शकत नाही.कोिीही व्यक्ती ककवा 
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समाज मानचसक पोकळीत राहू शकत नाही. म्हिून आपल्याला भतूकाळ चवसरून भचवष्ट्याकचरता तयारी करावयास 
पाचहजे. 

 
आपि िौथ्या प्रकरिात बचघतल्याप्रमािे कहदूमध्ये इस्लाम प्रभाचवत सुधारिापद्धती चवकचसत झाल्या. कहदू 

धमव व इस्लाम धमव यामधील तेढािी प्रखरता ह्या सुधारिांनी कमी केली. त्यामुळे या सुधारिावादी संघटनातं 
कोित्याही तऱ्हेने चविार केला तर मुसलमानानंा चहतावह असिारा मोठा सामाचजक ध्वन्यथव होता. तरी त्यात 
मुसलमानानंी थोडीही रुिी घेतली नाही. आधुचनक चविारांिे व सापं्रादाचयक नसलेले काही मुसलमान सोडले तर, 
आजिे मुसलमान सामाचजक सुधारिेशी संबंधीत असलेल्या पुष्ट्कळशा संघटनेत पूवीसारखेि रुिी न घेिारे आहेत. 
परंतु जलद बदलिाऱ्या भचवतव्याकचरता जरी मुसलमान स्वतःिी तयारी करीत नसले, तरी अशा संघटनाचं्या 
कायािी फळें भारतात इतराइंतकीि त्यानंाही चमळिार आहेत. मुस्स्लमेतराचं्या बौचद्धक दानावर मुसलमान जगतात 
ह्यािे हे आिखी दुसरे उदाहरि आहे. परंतु हे दानसुद्धा मान्य करण्यास ते नाखुष असतात. ते इतके ताठर असतात 
की स्वतः घरािी पुनरविना तर करू शकति नाहीत पि इतके दुराग्रहीही असतात की आपल्याकचरता इतरानंी 
सुधारिा करावी ह्यालाही ते अनुमती देत नाहीत. मागे पाहिे हा त्यांिा चवशषे अंगभतू गुि असल्याने त्यांिे सामुचहक 
प्रयत्न साधारितः ‘इस्लाम धमाच्या संशोधना’ मध्ये मग्न राहिाऱ्यापुरते मयाचदत असतात. याकचरता पुष्ट्कळशा 
संघटना अस्स्तत्वात आहेत. तथाचप, वैज्ञाचनक अन्वेषिाचशवाय संशोधन व्यथव आहे व इस्लाम धमािी समकालीन 
समथवता पटवनू देऊन त्यािा चवकास साधण्याऐवजी त्यानंा प्रामुख्याने किता असते. ती मृत इस्लामला वैध 
ठरचवण्यािी. जगाबरोबर इस्लामधमव पाऊल का टाकत नाही हे तपासण्याऐवजी इस्लामबरोबर जगाने पाऊल का 
टाकावे हे बौचद्धक दृष्ट्या पटचवण्यािा ते प्रयत्न करतात. वैयचक्तक दृष्ट्या सुचशचक्षत व सुचवकचसत मुसलमानात सुद्धा 
ज्याला ‘मानचसक मचॅजनोरेषा’ म्हिता येईल ती आहे. यािा अथव ते अचलगढ, उदूव, व्यचक्तगत कायदा आचि ‘व्यचक्तता’ 
व सासं्कृचतक ढाली यासंारखी मुसलमानानंा कासवाच्या कविाप्रमािे वेगळ्या व अलग पाडिाऱ्या व अशाि इतर सवव 
स्स्थतीशील प्रतीकांिे ते खंबीरपिे सतत समथवन करीत बसतात. अशा गचतहीन अवस्थेिे अपचरहायव पचरिाम काय 
होतात हे फ्रान्सच्या नचशबाला जे आले त्याने स्पष्ट झाले आहे. 

 
चदल्ली येथील जाचमया चमचलयाच्या कल्यािकारी चवद्यालयाने १९७० साली मुसलमान सामाचजक 

कल्यािाचवषयी एक ििासत्र आयोचजत केले होते. स्वतःच्या कल्यािाबिल मुसलमान चकती सुस्त व उदासीन आहेत 
हे या ििासत्राने दाखवनू चदले आहे. सवव भारतातून प्रचतचनधी आमंचत्रत करण्यात आले होते. प्रस्तुत लेखकालाही 
त्यािे आमंत्रि होते. आग्रही भाषिे झाली, स्फूतीदायक ठराव संमत करण्यात आले व योग्य वेळी माचहतीपूिव अहवाल 
प्रकाचशत करण्यात आला. परंतु त्या चदवसापासून तो आजपयंत त्यास अनुसरून कोितीही कृती करण्यात आली 
नाही. हे चनचित गृहीत धरता येईल की, जे काही बोलले गेले व चलचहले गेले त्यापासून एकाही मुसलमानाला फायदा 
झाला नाही. 

 
भारतीय समाजाच्य अगदी खालच्या पातळीपयंत मुसलमानांना बुडावयािे नसेल तर सासं्कृचतक क्रातंीिीि 

चनकड आहे. हे ज्या मुसलमानानंा आताही पटत नसेल त्यानंी २५ मािव १९७३ ला मंुबई येथे भरलेल्या मुस्स्लम 
सामाचजक पचरषदेच्या कामकाजािे कितन करावे. ‘इंचडयन सेक्युलर सोसायटी’ व मुस्स्लम सत्यशोधक मंडळ यानंी 
ही पचरषद आयोचजत केली होती. या पचरषदेस पुरुष समाजास चवरोध करण्यािे धैयव दाखचविाऱ्या ५० मचहलासंह 
३०० प्रचतचनधी सवव महाराष्ट्रातून आले होते. मराठवाडा चवद्यापीठ, औरंगाबाद येथील डॉ. मोईन शाकीर यानंी या 
पचरषदेिे उदघाटन केले. आचि ए. ए.ए. फैजींसारख्या मुस्स्लम न्यीयशास्त्राच्या अचधकारी व्यक्तीने महत्त्वािे भाषि 
केले. 

 
ििेच्या वेळी पुष्ट्कळशा प्रचतचनधींनी मुसलमानाचं्या अज्ञानचप्रयतेसंबंधी स्वतःिे अनुभव साचंगतले. 

मुसलमानािंी दुजाभावािी भावना, ही एक्कलकोंडेपिा, अज्ञान व पूववग्रह यावर आधाचरत असलेली छळािी खोटी 
भावना आहे हे दाखचवण्याकचरता महबूब सयदयद यानंी चवचवध उदाहरिे चदली. मुसलमानानंी आपल्या सध्याच्या 
मागासलेपिाबिल स्वतःस व आपल्या जातीयवादी नेतृत्वास दोष द्यावयास पाचहजे यावर त्यांनी भर चदला. 
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जातीय दंगे व संघषापासून स्वतः सुरचक्षतपिे दूर रहायिे व अनुयायांनी मात्र रक्तािा शवेटिा थेंब असेपयंत 

लढायिे, याबिल बोचरवलीिे हसन शखे यानंी मुस्स्लम नेत्यानंा दोष चदला.  
 
स्वतःस अचधकृत महाराष्ट्रीय संबोधून कल्याििे शखे शबीर यानंी एका अचनर्मित वादाच्या चनषेधाथव 

चशवसेनेने कल्यािमध्ये एका चदवसािा हरताळ घडवनू आिल्यािे प्रकरि पुढे माडंले. कल्यािमधील सवव शाळा या 
हरताळात सहभागी झाल्या, पि उदूव शाळा सहभागी झाल्या नाहीत. शखे शबीरनी, गावातल्या लोकाशंी चमसळावे 
म्हिून त्यािें मन वळचवण्यािा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यानंा जीव मारण्यािी धमकी देण्यात आली. त्यानंी आपल्या वडील 
भावास इस्लामधमािा अभ्यास मराठीतून करण्यािी इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा त्यास काफीर म्हिून संबोचधले गेले, 
अस सागंून त्यानंी आपले भाषि संपचवले. 

 
वध्यािे एक सामाचजक कायवकते कमरुिीन म्हिाले की, त्यानंा व इतर मुसलमानानंा त्याचं्या मुस्स्लम 

बाधंवाकंडून धमकी देण्यात आली. त्यानंी हे चनदशवनास आिून चदले की, उदूव पत्रकाचरता ही फार मोठ्या प्रमािात 
अज्ञानचप्रय व जातीयवादी आहे व चतने मुसलमानानंा राष्ट्रीय जीवनापासून वेगळे केले आहे. 

 
सोलापूरच्या बालमने साचंगतले की, उलेमा नेहमीि आधुचनक चशक्षिाच्या चवरुद्ध राचहले आहेत. 
 
सागंलीिे प्रोफेसर पॉल्हन म्हिाले की, मुसलमान तरुिानंा आधुचनक, वैज्ञाचनक व व्यवसाचयक चशक्षिािी 

गरज आहे, परंतु आधीिे चशक्षि उदूव माध्यमाच्या शाळातूंन घेतल्यामुळे, पदवीपूवव व पदव्यूत्तर चशक्षिाकचरता प्राकृचतक 
ककवा सामाचजक शास्त्रे ककवा तांचत्रक चवषय घेण्याऐवजी उदूव, पारसी व अरबी हे चवषय घेण्याकडे त्यािंा कल राचहला. 
अशा तऱ्हेने त्यानंा नोकरीच्या फार कमी संधी राहतात. याकचरता त्यानंा स्वतःलाि दोष द्यावयास पाचहजे. मदरसे 
(मुस्स्लम शाळा) मुलांिा गैरवाजवी फायदा घेतात, त्यानंा िुकीिे मागवदशवन करतात व भावी जीवनाकचरता 
सामाचजक दृष्टीने नालायक बनचवतात यावर त्यानंी भर चदला. 

 
सोलापूरिे प्रोफेसर बेन्नूर यानंी चनदशवनास आिून चदले की, महाराष्ट्राच्या खेड्यातंील नव्वद टके्क मुसलमान 

मुले माध्यचमक शाळेच्या पातळीपूवी ककवा नंतर चशक्षि सोडून देतात. ते म्हिाले की, जेव्हा आपि आपल्या एका 
समाजशास्त्रचवषयक भाषिात मुसलमानी परंपरेतील कुटंुब संस्थेबिल ििा करीत होतो, तेव्हा आपले मुसलमान 
चवद्याथी वगाच्या बाहेर पडले. कारि की, आपि मुसलमान कुटंुबाच्या संकल्पनेिी दुसऱ्या धमातील कुटंुबचवषयक 
संकल्पनाशी तुलना केली. उत्क्रातंीच्या तत्त्वावर आपल्याला चवश्वास नाही असे सांगिाऱ्या एका बी.एस् सी. 
चवद्याथ्यािीही त्यानंी हकीकत साचंगतली. तो चवद्याथी म्हिाला की, ते तत्त्व फक्त परीके्षच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे; पि 
ते ‘अइस्लामी’ असल्यामुळे इतर दृष्टींनी चनरुपयोगी आहे. 

 
कल्यािच्या शबीर शखेनी साचंगतले की, त्याचं्या स्वतःच्या पुतण्याने पािवीपयंत मराठी माध्यमाच्या शाळेतून 

चशक्षि घेतले. नंतर त्यास त्याच्या आईवडीलानंी उदूव माध्यमाच्या शाळेत जाण्यास भाग पाडले. हा बदल त्याला न 
पेलवण्याइतका मोठा होता. त्यामुळे लवकरि तो शाळा सोडून गेला. तो आता एका मटन चवके्रत्याच्या दुकानात काम 
करतो. 

 
आचि अशा तऱ्हेने एका मागून एक वके्त आले आचि त्यानंी अंतःकरिपूववक दुःखद कथा सांगून चनराशा व 

असहायदयतेिी भावना व्यक्त केली. तथाचप, वाईटाच्या चवरुद्ध चनभवयपिे लढिाऱ्या ए.बी. शहा व हमीद दलवाई 
यासंारख्यानंा मुसलमानािें शत्रू समजण्यात यावे व मागसलेपिा िालू ठेविाऱ्यानंा ककवा प्रगतीबिल फारतर शास्दुदक 
सहानुभतूी दाखचविाऱ्यानंा इस्लामिे कैवारी समजण्यात यावे यापेक्षा अचधक उपहासात्मक गोष्ट कोितीि नाही. 
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म्हिून मुसलमानानंा भचवष्ट्यात काही कायव करण्यािी इच्छा असेल तर त्यानंी आघाडीच्या तुकडीिी जोरात 
कूि व चतिा चक्षचतजावरील अस्त स्तदुध उभे राहून न पहाता प्रगतीच्या दलात दाखल व्हावयास पाचहजे. जातीय 
सामुदाचयकतेच्या वाचंशक, भाचषक वा धार्ममक जुन्या रिनेस चिकटून राहिाऱ्यास या दलात जागा असिार नाही. ह्या 
नव्या रिनेमध्ये श्रम, व्यवस्थापन नागरी व ग्रामीि, श्रीमंत व गरीब ह्या सवव घटकािंी कायात्मक सामुदाचयकता 
अपचरहायवपिे समाचवष्ट असली पाचहजे. मुस्स्लम भारतीयानंी, ज्यािें अंश सवव कायात्मक व आर्मथक पातळीवर व 
अचधक प्रमािात खालच्या पातळीवर चदसतात, प्रिचलत संरिनेशी जुळवनू घ्यावयास पाचहजे. त्यानंी एकतर एकरूप 
व्हावयास पाचहजे ककवा नष्ट तरी व्हावयास पाचहजे. 

 
पंरतु एकरूपता पचरवतवनक्षमता गृहीत धरते व जोपयंत मुसलमानािंी दृष्टी भतूकाळाकडे आहे व जोपयंत ते 

जुन्या व दीघवकाळापासून चनरुपयोगी झालेल्या कायद्यानंी बांधलेले आहेत तोपयंत पचरवतवन अशक्य आहे. पुन्हा 
अटलाचंटकवरील आचफ्रकी देशापंासून ते पॅचसचफकवरील दचक्षि चफलीचपन्सपयंत पसरिारा इस्लामधमव कमीतकमी 
सुन्नी इस्लाम-एकसंध धमव जोपयंत आहे, तोपयंत कोित्याही एका भागात पचरवतवन करिे अशक्य आहे. पचरिामतः 
मुसलमान शारीचरक दृष्ट्या भारतात राहतात, परंतु भावनात्मक दृष्ट्या ते पचिम आचशयाशी चनगचडत असतात. अशा 
तऱ्हेने मुसलमानांिे ‘भारतीकरि’ व्हावे ही केवळ जहाल कहदू गटािीि असलेली मागिी ते न्यायदय ठरचवतात. जरी 
महंमदाने म्हटले आहे, ‘हदुबुल वतन चमनल ईमान’ (स्वदेश पे्रम हे खऱ्या धमािे अचभन्न अंग आहे) तरी राष्ट्रराज्यािी 
संकल्पना त्याच्या काळात माहीत नसल्यामुळे ‘एखाद्यािा देश’ यािा कोिता अथव त्याला अचभपे्रत होता हे स्पष्ट होत 
नाही. आज काही झाले तरी इस्लामला देश नाही. ह्या परस्पर चवरोधी संकल्पनेने मुसलमानाचं्या मनािे चनयंत्रि केले 
आहे. ह्यािा आज एक पचरिाम असा आहे की, ‘पूज्य’ गंगा ककवा ‘पचवत्र’ चहमालय मुळात कहदू असलेल्या 
मुसलमानाचं्याही भावना उत्तेचजत करू शकत नाही, पि काचश्मरमधील महंमदािा एक छोटासा केस मात्र हे करू 
शकतो. कहदूकचरता भारत ही ‘पचवत्र भमूी’ आहे. मुसलमान मात्र मके्कला ककवा धार्ममक पाचवत्र्य असलेल्या 
भारताबाहेरील एखाद्या स्थळाला पचवत्र भमूी मानतात. भारतीय प्रश्नानंी त्याचं्या भावना उत्तचेजत होत नाहीत, परंतु 
जेरुसलेममधील अल-अकसा मचशदीतील छोटीशी आग मात्र मुसलमानानंा हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर आिते. 
भारतावरील त्याचं्या चनषे्ठबिल संशय वाटावा यात काही आियव नाही. सततच्या तािास व अधून मधून होिाऱ्या 
जातीय दंग्यास कारिीभतू असिाऱ्या संशयावर व त्याच्या कहदू-मुसलमान दोघावंरही होिाऱ्या हानीकारक 
पचरिामावर मुसलमानानंा चवजय चमळवावयािा असेल, तर त्यानंी आपली जातीय मनोवृत्ती व सामाचजक आिरि 
यात सुधारिा करावयास पाचहजे. 

 
ह्यात स्वतःच्या चहताकचरता मुसलमानानंी स्वतःि पुढाकार घेिे अवश्य असले तरी, यश येिे हे कहदंूच्या 

प्रचतसादावर अवलंबून आहे. ह्यावर काही चवशषे भर द्यायला पाचहजे असे नाही. 
 
जर धमवचनरपेक्षता व मानवता व्यक्ती-व्यक्तीपयंत येत नसेल तर भारत सरकारने आपि धमवचनरपेक्ष आहोत 

अशी फुशारकी मारिे व्यथव आहे. या चदशनेे आपल्याला चकती दूरिा पल्ला गाठायिा आहे हे १० एचप्रल १९७३ च्या 
कहदुस्थान टाइम्यमधील खालील पत्राने स्पष्ट केले आहे : 

 
मी एक भारतीय मुसलमान आहे. वेळोवेळी मला चवचित्र ‘आरोपानंा’ तोंड द्यावे लागले आहे. भारतीय 

मुसलमानानंी भारतात रहावयािे पसंत केले व म्हिूनि ते तेथे आहेत ह्यािा इन्कार केला जाऊ शकत नाही. परंतु 
इतर काही जेव्हा मी अगंतुक आहे अशी भावना चनमाि करतात तेव्हा ती गोष्ट माझ्या दृष्टीने मोठी चनराशाजनक ठरते. 

 
मी चदल्ली चवद्यापीठात एक अचधव्याख्याता आहे. गेल्या आठ वषांपासून या व्यवसायात आहे. मी अचलगडमध्ये 

चशकवीत होतो त्यावेळी माझ्या सहकाऱ्यापैंकी एकाने म्हटले, ‘तुम्ही तुमिा पगार पाचकस्तानला पाठवीत असला. (हा 
स्वतः एम.एससी. आहे.) दोन ककवा तीन वषांपूवी माझ्या ऑनसवच्या वगातील चवद्याथ्यांपैकी एकाने मला चविारले, 
‘तुम्ही पाचकस्तानमध्ये मत देता का?’ गेल्या भारत-पाचकस्तान युद्धानंतर (१९७१) माझी एक ज्येष्ठ शजेारीि 
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युद्धकैद्याबंिल ििा करीत होती. चतने उद गार काढले की, पाचकस्तानातील भारतीय युद्धबंद्यानंा इतक्या वाईट तऱ्हेने 
वागचवण्यात येत होते की, पाचकस्तानाकंडून त्यािें डोळे काढण्यात येत असत. नंतर चतने ‘भारतात आम्ही पाचकस्तानी 
लोकािंीही िागंली काळजी घेतो. मी तुम्हास िांगले नाही का वागवत?’ असे म्हिून माझे सातं्वन करण्यािा चतने 
प्रयत्न केला. (ती अचशचक्षत आहे.)  

 
मी रहातो त्या इमारतीत राहिाऱ्या एका स्त्रीने अगदी आजि मला चविारले, ‘तुमच्या स्वातंत्र्य चदन साजरा 

करण्याकचरता तुम्ही १४ ऑगस्टला पाचकस्तानात जाता काय?’ लक्षात घ्या, ही स्त्री एम. ए. आहे. 
 
सामाचजक अज्ञानाच्या मुख्य मुद्याव्यचतचरक्त आपल्या शकै्षचिक पद्धतीतील धमवचनरपेक्षतेिा ककवा मानवतेिा 

संपूिव अभाव हे पत्र सखेद स्पष्ट करते. परंतु मुसलमानानंी त्याचं्या स्वतःच्या चहताकचरता सामाचजक परस्पर संबंधाने 
‘अज्ञानािे अंतर साधंावयास पाचहजे, यावरही ते भर देते. भारतात मुसलमान इसवी सन ७१० पासून रहात आले 
आहेत. तरीसुद्धा हे अंतर मोठ्या भगदाडाइतके कधी कधी रंुद होते. कदाचित झोपाळू राष्ट्रीय एकात्म सचमचत 
(National Integration Council) आपली सववथा अयोग्य अशी चनद्रा पुन्हा सुरू करण्यापूवी एक पचवत्र ठराव 
करण्याकचरता स्वतः पुरेशी जागी होईल. 

 
ज्यायोगे मुसलमान पचिम आचशयाशी चनगचडत असलेली आपली सासं्कृचतक व भावचनक नाळ तोडण्यास 

समथव होतील व तरीही ते मुसलमान राहतील, अशा दृष्टीने इस्लामच्या नैचतक व सामाचजक अंगामंधील ब्रह्मगाठ कशा 
रीतीने सोडवावी, ही मुसलमानािंी खरी समस्या आहे. भारतीय इस्लामधमािी उत्क्रातंी करिारा, भारतीय 
पचरसराशी व पचरस्स्थतीशी चमळते-जुळते घेिारे व मुसलमानानंा भारतीय व्यचक्तता धारि करण्यास समथव बनचविारा 
सुधारिावादी इस्लामधमव, हे ह्या समस्येिे उत्तर चदसते. अथात इस्लाम व मुसलमान यातील फरक ओळखिे हे 
पचहले पाऊल आहे. महमदापूवी होऊन गेलेल्या सवव पे्रचषतानंा कुराि ‘मुस्स्लम’ म्हिून संबोचधते.त्यािा ध्वन्यथव असा 
होईल की जे कोिी ईश्वरािी उपासना करीत ते सवव मुसलमान होते. तरीपि इस्लामिी नैचतक-सामाचजक पद्धतीिे 
सामाचजक अंग व उम्मा मुस्स्लमािंी संकल्पना यायोगे ‘मुस्स्लम’ ही संज्ञा कुरािाला आपला वारसा समजिाऱ्या व 
महंमदाला आपला एकमेव रसूल समजिाऱ्या जमातीलाि लावली जाऊ लागली. म्हिून अरबाचभमुख इस्लाम, 
अरबी मुसलमानािंा धमव म्हिून अरबी मुसलमानानंी अरबी मुसलमानांकचरता चवकचसत केला. यापूवी स्पष्ट 
केल्याप्रमािे अरबस्तानात मुस्स्लमेतरानंा असद धमी काचफर ककवा असद धमी नसलेले पि मुस्स्लमेतर चझचमज म्हिून 
जातीबाह्य दजा देण्यात आला होता. पचहल्यास मारून टाकावयािे व दुसऱ्यावर कर लादावयािा असे. 
बहुसंख्याकंािे धमांतर करण्यािी आज्ञा देण्याव्यचतचरक्त कुरािाने ककवा महंमदाने मुस्स्लम अल्पसंख्यांकािी कल्पना 
केली नाही ककवा त्याचं्याकचरता त्यानंी बहुसंख्याकंांिे धमांतर करावे ह्या आजे्ञव्यचतचरक्त कायदेही केले नाहीत. 
पचरिामतः चबगर मुस्स्लम राष्ट्रांत मुसलमानानंी आपल्या चबगर मुस्स्लम नागचरक बाधंवाबंरोबर कशा तऱ्हेने सहकायाने 
रहावे, यासंबंधीच्या मागाबिल कुरािाने, हादीसने ककवा थोर अगब चवचधज्ञानंी मुसलमानानंा मागवदशवन केलेले नाही. 
मुसलमान असिे हे अरब असण्याच्या समानाथवदशवक असल्यािे गृहीत तत्त्व आहे, जे आज चटकू शकत नाही आचि 
पुन्हा महंमद व मुआद (Muadh) याचं्यातील पुष्ट्कळदा उद धृत करण्यात येत असलेल्या संभाषिानुसार 
मुसलमानानंी स्वतःच्या बुद्धीने आपल्या चशकविीतील उिीवा भरून काढाव्या हे महंमदाने मान्य केले आहे. म्हिून 
मुस्स्लम भारतीयानंा सैद्धाचंतक मागवदशवनावर अवलंबून राहण्यािी जरुरी नाही आचि ते कुठलीही आशकंा ककवा 
मनाला कोठलीही रुखरुख वाटू न देता ककवा अनमान न करता भारतीय इस्लाम चवकचसत करू शकतात व 
कुरािप्रिीत इस्लामने मुस्स्लमेतरास नाकारलेली समानता आपल्या भारतीय बंधूकडून घेऊन स्वतःला समानतेच्या 
योग्य बनव ूशकतात. 

 
परंतु, भारतीय इस्लाम म्हिजे पुनरवचित इस्लाम. नैचतक-सामाचजक पद्धतीत नैचतक चनयम हे चनचिति 

शाश्वत समजावयास पाचहजेत, परंतु सामाचजक कायदे सामाचजक बदलाबरोबर असावयास पाचहजेत. जर अधी नैचतक 
पद्धती स्स्थर असेल व अधी सामाचजक पद्धती लवचिक असेल तर दोन अधे चमळून एक अखंड पूिव होऊ शकत नाही हे 
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स्पष्ट आहे. यािा अथव चवभाजन व्हावयास पाचहजे, असा चनिवय ज्याला घ्यावा लागेल असा मुस्स्लमभारतीय हा काही 
पचहला समाज नाही. त्याचं्यासमोर दोन उदाहरिे आहेत एक मुसलमानािें व दुसरे कहदंूिे. ज्यािे ते अनुकरि करू 
शकतात. थोर सुल्तान सुलेमान जो खचलफाही होता. त्याच्या काळापासून तुकव स्तानमध्ये कायदा करण्याच्या दोन 
पद्धती होत्या; कुराि, सुन्नी इत्यादींवर आधारलेली शरीयत पद्धती व मानवतेवर आघारलेली कानूनिी पद्धती. दुसरी 
पद्धती ही संचहतेच्या स्वरूपािी चलचखत होती. सामाचजक पचरस्स्थतीतील बदल, गरजा व कल्पना यािें प्रचतचनचधत्व 
करिारे मािसाने केलेले कायदे तीत समाचवष्ट होते. कुरािाने उघड उघड मनाई केलेले व्याज, तुकव स्तानातील 
व्यापारी संचहतेने, कजाऊ चदलेल्या पैशाकचरता, मान्य केले व प्रकरि पािमध्ये उल्लेचखलेली मुस्स्लम कायद्यािी 
चशके्षिी संपूिव पद्धती फौजदारी संचहतेने पूिवतः बाजूला सारली. हीि बाब बव्हंशी भारतीय दंड संचहतेबिल व इतर 
कायद्याबंिल आहे. परंतु हे कायदे मुस्स्लमेतरानंी केलेल आहेत, आचि मुस्स्लम व्यचक्तगत कायद्यावर आिखी 
सासंचदक आक्रमि व्हावयास नको असे ज्याअथी म्हटले जाते त्याअथी तुकी कायद्याच्या पद्धतीस खलीफािी 
स्वतःिीि संमती होती असे नाही तर शखे-उल-इस्लामिीही होती यावर भर चदला जाऊ शकतो. केवळ 
मुसलमानानंी स्वतः कायदे केले म्हिून ते बरोबर असे होऊ शकत नाही व तेि कायदे कहदू-मुस्स्लम संसदेने केले 
म्हिून काही ते िूक होऊ शकत नाहीत.  

 
फार फार वषांपूवी भारतातीलही, प्रािीन समंजस कहदूधमाला ह्या समस्येला तोंड द्यावे लागले व त्याला 

त्यावर उपाय सापडला. नैचतक चनयमानंा श्रुती म्हिून व सामाचजक कायद्यानंी स्मृती म्हिून संबोधून गतकालीन 
गाढ्या कहदू चविारवंतानंा ह्या दोहोत चवसंगती आहे हे आढळले. म्हिून मुस्स्लम भारतीय ज्याप्रमािे मेळ न होऊ 
शकिाऱ्या गोष्टींिा मेळ घालण्यािा प्रयत्न करतात, त्याप्रमािे न करता त्यानंी चनिायकचरत्या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या 
केल्या. श्रुती व स्मृती यािंा ध्वन्यथव स्वामी रंगनाथानंद यानंी आपल्या ‘The Messege of the Upanishads’ ह्या 
गं्रथात पुढीलप्रमािे चवशद केला :— 

 
म्हिून धमवशास्त्रासह स्मृती म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या दुसऱ्या प्रकारच्या धार्ममक साचहत्याशी चवरोध 

दशवचवण्यासाठी भारतीय पंरपरा उपचनषदानंा श्रुती म्हिून संबोचधते. सामाचजक नेम चनयम करण्यािे कायव आज 
ज्याप्रमिे राजकीय संचवधानावर व सामाचजक जािीवावर सेपचवण्यात येते, त्याप्रमािे गतकालात ते समजुतदारपिे 
धमवशास्त्रासह स्मृतींवर सोपचवण्यात आले होते. संस्थापक व्यक्तीपासून उगम व अचधकार चमळचविाऱ्या सवव 
ऐचतहाचसक धमांिे पचवत्र गं्रथ स्मृतीच्या प्रकारात मोडतात....भारतीय परंपरेत श्रुतींना फार मोठा अचधकार व प्रचतष्ठा 
आहे, हे यायोगे स्पष्ट होते. प्रत्ययास आलेल्या व प्रत्यययोग्य लक्षिावंरून श्रुती आपले सत्य व त्यािी वैधता प्राप्त 
करते. त्यानुसार आध्यास्त्मक बाबतीत स्मृती श्रुतीपेक्षा नेहमीि गौि आहे. स्मृती येतात व जातात, त्या कालानुरुप 
बदलतात, परंतु श्रुतीत ‘सत्यािे जसे आहे तसे ज्ञान’ असते. याउलट स्मृतीत ‘मानवी प्रयत्नाने सुधारले ककवा 
बदलले जािारे व व्यक्तीवर अवलंबून असिारे ज्ञान असते’. एका काळात समाजाला चजवंत ठेविारी स्मृती दुसऱ्या 
एखाद्या काळात समाजाला गुदमरून टाकील. सामाचजक-आर्मथक पचरस्स्थती जशी बदलत जाईल, तसे कायदा व 
चनयम यािंी नवीन रिना होण्यािी व पुनर्मवश्लेषिािी गरज असते. नाहीतर त्यािंा पचरिाम समाज पुरुषािा गळा 
घोटण्यात होईल. झाडािी संरक्षि करिारी साल झाडाबरोबर वाढली व चवस्तारली नाही, तर ती झाडाला गुदमरून 
टाकील आचि जर ते झाड चजवंत असेल, तर ते साल टाकून देईल व आपल्याकचरता नवीन सजीव साल वाढवील. 

 
येथे मुस्स्लम समस्या सोडचवण्यािा उपाय सापडतो. मेळ न बसिाऱ्या गोष्टी जुळवनू घेण्यािा हा मागव आहे. 

इस्लाम ही नैचतक व सामाचजक पद्धती आहे, यावर भर देण्यात आला आहे. आचि या दोन अध्यांिी श्रुती व स्मृतीशी 
सागंड बसते. प्रस्तावनेच्या सुरुवातीस उद धृत केलेल्या मसनवीमध्ये जलाल-उद -दीन रुबी मागव दाखचवतात. 
‘कुरािािी प्रचतरूप श्रुती आहे’ व तो जी कुत्र्यानंा फेकून देतो ती ‘शुष्ट्क हाडे’ स्मृती आहे. जर मुसलमान त्यािे 
उदाहरि अनुसरतील, तर चववाह, वारसा इत्यादीसंबंधी व्यचक्तगत कायदे व सामाचजक चनयम यासंारखे स्मृती 
स्वरूपािे तकव संगत पचरक्षि इस्लामच्या बाबतीत होऊ शकेल व आवश्यकता भासल्यास त्यात सुधारिाही होऊ 
शकेल. 
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परंतु, ह्या सुधारि कोि व कशा करील हा प्रश्न उभा राहतो. तथाचप, महंमदाने स्वतः म्हटले आहे की, एक 

वेळ अशी येईल की, ज्यावेळी इस्लामच्या मूळ स्वरूपात ९/१० बदल केला जाऊ शकेल आचि असे करण्याकचरता जी 
यंत्रिा लागेल ती ‘इजमा व इजणतहाद’ पुरवतील. परंतु देशाच्या कायद्याशी सुधारिा चमळत्या जुळत्या व्हाव्या ह्या 
दृष्टीने लोकताचंत्रक संमतीिीही आवश्यकता असते. इस्लामिे आध्यास्त्मक श्रुतीस्वरूप जे अलौचकक ‘शाश्वत 
सत्यािंी’ — ‘कुरािाच्या प्रचतरूपतेिी’ जोपासना करते — ते कायद्याच्या अधीन होऊ शकत नाही, परंतु समकालीन 
व लौचकक स्वरूप ‘शुष्ट्क हाडे’ — इस्लामच्या सामाचजक अध्याच्या जुन्या चनयामक तरतुदी—स्मृती म्हिून 
समजल्या गोल्या पाचहजेत. भारतीय कुटंुबातील ज्येष्ठाचं्या पुरातन शहािपिािा आपि फायदा घेऊ या. दोन चभन्न 
प्रकार कोिते हे ठरचवण्याकचरता इजमा व इजणतहाद यािें काही स्वीकृत स्वरूप अमलात आिू या आचि लोकानंी 
चनवडून चदलेल्या प्रचतचनधींकडे स्मृती सोपवयूा. 

 
आठव्या शतकातील जंगली अरबाचं्या जीवनपद्धतीत व सामाचजक आिरिात इस्लामने उल्लेखनीय बदल 

घडवनू आिला यावर भर देण्यािी आवश्यकता नाही. अरबानंी स्वतः दुसऱ्या देशात बौचद्धक, सामाचजक व 
सासं्कृचतक बदल घडवनू आिला. परंतु संस्कृतीिा लोप होतो, काळ बदलतो आचि बदल हा बदल म्हिून राचहला 
नाही तर त्यािी प्रचक्रया सतत रहात नाही. म्हिून जीवनाच्या प्रकृतीधमानुसार जुनी व्यवस्था बदलते आचि नव्यास 
जागा देते व पद्धती —नैचतक व सामाचजक—काळाबरोबर बदलत्या नाहीत तर त्यािंा उपयोग फक्त भ्रम 
जोपासण्यात, भचवतव्य गाडण्यात व कालबाह्य गोष्टींवर पसंतीिा शरेा मारण्यात होतो. आज भारतात आिरिात येत 
असलेला इस्लाम हे सवव तर करतोि व याहूनही अचधक करतो. मुसलमानानंा जर प्रगती करावयािी असेल तर 
इस्लामने बदलावयास पाचहजे, कारि त्यानंा इस्लामने जसे घडचवले तसेि ते आजही आहेत — इस्लामधमव चजतका 
जुळते घेण्यास अयोग्य चततकाि एकरूप होण्यास अयोग्य. ‘दोन व्यचक्तता’िा चसद्धातं चवभाजनापूवी चजतका 
सामथ्यववान होता चततकाि आजही आहे. भारतीय जीवन या वस्तुस्स्थतीिा पुरेसा पुरावा आहे. तथाचप, नवीन 
चविारािंा महापूर येत आहे जो कोिी लाटेचवरुद्ध पोहेल त्याच्यावर दुःख केसळेल. म्हिून बदलत्या भारतात 
मुसलमानानंी भारतीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात यावयास पाचहजे. 

 
इस्लाम अँड णद मॉडनम एज सोसायटी व इांणडयन इस्न्सटट्यूट ऑि इस्लाणमक स्टडीज, नवी चदल्ली यानंी 

चमळून धमव, नीती, कायदा यावर एक आंतरराष्ट्रीय ििासत्र नुकतेि आयोचजत केले होते. भाग घेऊ इस्च्छिाऱ्यानंा 
ििासत्रािे उचिष्ट सागंिारे सूिीपत्र देण्यात आले, त्यािी सुरुवात खालीलप्रमािे करण्यात आली :— 

 
आधुचनक जगाच्या सामाचजक व नैचतक चविाराचं्या बरोबर आिण्याकचरता मुस्स्लम व्यचक्तगत कायद्यािे 

पुनर्मवश्लेषि करण्यािा ककवा त्यात सुधारिा करण्यािा प्रश्न भारतीय उपखंडातील तसेि जगाच्या इतर पुष्ट्कळ 
भागातंील मुसलमानांच्या बुद्धीला ताि देिारा आहे. एकमेकाचंवरुद्ध दाडंगाईने जरी नाही तरी तीव्रतेने प्रचतसाद 
करिारे तीन दृचष्टकेन आहेत. बुचद्धवादी नवमताचभमान्यािंा पचवत्रा असा आहे की, आधुचनक समाजात कायदा ही 
धमापासून संपूिव स्वतंत्र अशी एक स्वायत्त संस्था आहे. म्हिून मुस्स्लम ककवा इतर दुसऱ्या कोित्याही धार्ममक 
समाजाकचरता धमाचधचष्ठत व्यचक्तगत कायदा कालबाह्य आहे, जो ताबडतोब दूर व्हावयास पाचहजे व त्यािी जागा 
साववचत्रक चदवािी संचहतेने घ्यावयास पाचहजे. दुसऱ्या बाजूला मूलतत्त्ववादींिी ककवा सैद्धाचंतकांिी भचूमका जी 
मुस्स्लम समाजातील प्रिडं बहुसंख्याकंानंी स्वीकारली आहे ती अशी आहे की, संभवतः प्रत्येक धार्ममक परंपरेत—
आचि इस्लाममध्ये तर चनचिति—व्यचक्तगत कायदा हा धमािा अंगभतू भाग आहे आचि म्हिून तो ईश्वराकडून प्राप्त 
झाला आहे. म्हिून शासनाने ककवा इतर कोित्याही मानवी कृत्याने आज अस्स्तत्वात असलेल्या मुस्स्लम व्यचक्तगत 
कायद्याच्या तरतुदीत ढवळाढवळ करू नये. तथाचप, मधला मागव स्वीकारिारे उदारमतवादी मुस्स्लम व्यचक्तगत 
कायदा हा मुस्स्लम धमािा एक आवश्यक भाग आहे हे मान्य करून असे प्रचतपादतात की, मुसलमानाचं्या बदलत्या 
सामाचजक पचरस्स्थतीशी तोंड देण्याकचरता त्यािे सतत पुनर्मवशषेि होत होते आचि पुनर्मवश्लेषिािी प्रचक्रया 
इस्लामच्या शरीयतिा शदुद आचि आशयाला धरून अचनचित काळापयंत िालू राहू शकते व रहावयास पाचहजे. 
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मुस्स्लम नागचरकाचं्या मूलभतू हक्कावर आक्रमि केल्याचशवाय मुस्स्लम व्यचक्तगत कायद्यात आधुचनक धमवचनरपेक्ष 
लोकशाहीवादी शासन स्वतः होऊन हस्तके्षप करू शकत नाही याबिल उदारमतवादी मूलतत्त्ववाद्याशंी सहमत 
आहेत. परंतु त्यानंा असे वाटते की, जर मुस्स्लम समाजाने सववसाधारि स्थूल मतैक्याने चवनंती केली तर शासन या 
कायद्यात सुधारिा करण्याच्या दृष्टीने न्यायतः कायदा करू शकेल. पि हे स्थूल मतैक्य कसे चनचित ठरवावयािे? 
जनमत चनदेशाने की मध्यवती व राज्य चवचधमंडळाच्या मुस्स्लम सभासदाचं्या मतमोजिीने की मुस्स्लम उलमाच्या 
फतव्याने हा मुिा आजही वादग्रस्त आहे. मुसलमान लोकांिा जनसमुदाय उलमाचं्या आज्ञप्तीने होिारे मागवदशवन 
कदाचित अचधक पसंत करील. परंतु अचधकृत उलमािे स्थूल मतैक्य चमळचवण्याच्या मागात अडििी आहेत; कारि 
अचधकृत उलमाकचरता सववसाधारिपिे मान्य असलेली कोिती कसोटी अस्स्तत्वात नाही ककवा साववचत्रक मान्यता 
असलेली उलेमािी कोिती संघटनाही नाही. या सवव गोष्टींिा व संबंचधत प्रश्नािंा, सत्य शोधण्यािा प्रामाचिक 
भावनेने, सचवस्तर चविार व्हावयास पाचहजे. 

 
अधीि भाचकत केले होते त्याप्रमािे ििासत्र कोितेही चनिायक स्थूल मतैक्य जरी चनमाि करू शकले 

नसले, तरी पुष्ट्कळ पुरोगामी व सुधारिावादी दृचष्टकोन व्यक्त करण्यात आले. अशा प्रकारिे ििासत्र संघचटत करिे हे 
अचधक योग्य चदशनेे टाकलेले पाऊल होते हे चसद्ध झाले. परंतु अशा पावलानंतर चिकाटीच्या कृतीिी आवश्यकता 
आहे आचि असे काही असावे, व तसे पाऊल पडावे हे बघिे आता तरुि चपढीिे काम आहे. 

 
ज्यािे उत्तर भावी काल स्पष्टपिे मागत आहे तो प्रश्न असा आहे : मनुष्ट्यजातीने धमािी सेवा करावयािी की 

धमाने मािसािी? सनातनी म्हितात त्याप्रमािे जर पचहले उत्तर असेल, आचि अथात तशी मुसलमान समाजािी 
प्रगती झालीि, तर ती अगदी हळू होईल. इस्लाम भारतात ७१० ला आला. त्यानंतर शकेडो वषे मुसलमान वंशािी 
प्रभावी सत्ता राचहली. त्यानंी उपयश आले ते इतरांमुळे नव्हे, तर त्याचं्या स्वतःमुळेि आले. त्यानंा आधार देण्याकचरता 
१९१० मध्ये त्यानंा चवभक्त प्रचतचनचधत्व, संख्यात्मक चवशषे सवलती व शासकीय संरक्षि देण्यात आले. तरीही आज 
१९७४ साली मुसलमानांिा समावेश ‘समाजाच्या कमजोर वगात’ होतो. इथे चनचिति काहीतरी कुठेतरी िुकत आहे. 
म्हिून इस्लाम जर सामाचजक शृखंलातून मुक्त झाला, तरि फक्त भावी भारतात मुसलमान भारतीय आपले स्थान 
चमळचवण्यास समथव होतील. गं्रथ मानिाऱ्या इतर लोकानंी या समस्येला योग्य प्रकारे तोंड चदले. चिस्ती धमाला 
अवघड सुधारिावादी िळवळीतून जावे लागले आचि त्यानंतर चिस्ती लोक सामाचजक प्रगतीत आघाडीवर राचहले. 
ज्यूधमवही व्यवहारवादी व वास्तववादी ठरला. द ज्यूचवश चमशनमध्ये रॅबी इग्नाझने चलचहले आहे. ‘आम्ही तोरा सोडत 
नाही. पि पाचिमात्य देशांिे नागचरक झाल्याबरोबर तोराच्या चदवािी व फौजदारी कायद्यािे आमच्या जीवनातील 
कायव थाबंले.’ मुसलमान भारतीयसुद्धा मुस्स्लमेतर संस्कृतीिे नागचरक झाले आहेत. परंतु ते पूिवतः तसे होऊ शकिार 
नाहीत, जर ते कुरािाला रॅबीने विवन केलेल्या तोरासारखा गं्रथ बनचवतील जो ‘ईश्वरािा िैतन्ययुक्त शदुद बंधनात 
ठेवतो व परंपरेला अस्खलनशील साधन बनचवतो.१ 

पूवीि े चशक्षि मंत्री पैगंबरवासी हुमायून कबीर यानंी आधुचनक चविाराशी व जीवनाशी साजले असा 
इस्लामधमाने बदल करण्यािी आवश्यकता जािली होती. ह्या अभ्यासािा त्याचं्या शदुदातं समारोप करिे िागंले 
होईल : 

 
दाचरद्र्य व चवपत्ती यानंी चनमाि केलेल्या समस्यािंी सोडविूक करण्यािी चकल्ली वैज्ञाचनक प्रगतीने 

मािसाच्या हातात चदली आहे. भकेुवर व रोगावर चवजय चमळचविे हे आता आपल्या आवाक्यात आहे. मानवी समाज 
आचि भौचतक जग नष्ट करिे हेही चततकेि आपल्या आवाक्यात आहे. ज्ञान हे स्वतः तसे चनःपक्षपाती असते. 
चवनाशाच्या ककवा उत्पत्तीच्या उचिष्टाकंचरता ज्ञानािा उपयोग करिे ककवा न करिे हे जी श्रद्धा आपले अवेक्षि करते 
तीवर अवलंबून आहे. श्रद्धा प्रकटीकरिावर ककवा गूढतेवर अचधक काळ आधारलेली असू शकत नाही, परंतु चतने 
स्वत्त्वाच्या मयादा ओलाडंल्या पाचहजेत. बाह्य जगाच्या स्वभावािी व मानवी व्यचक्ततािी संयुचक्तक समज, चवचभन्न 
दृचष्टकोनाबिल सहनशीलता, समजुतीतून व दयेतून आपल्या मानवबंधंुना ओळखण्यािी कल्पकता या सवव गोष्टी 
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श्रदे्धकचरता आवश्यक आहेत. अशी श्रद्धासुद्धा आजच्या अशांत व गंुतागंुतीच्या जगात आपली आशा चटकव ू शकेल. 
[Faiths for a Complex World, The American Scholar, p.419] 
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भारतातील धममणनरपेक्षता  
[चसमला येथील इंचडयन इस्न्स्टयटू ऑफ ॲडव्हान्स स्टडीज येथे १९७१ मध्ये भरलेल्या ििासत्रात लेखकाने वािलेला चनबंध ] 

 
ह्या ििासत्राच्या चवषयाबिलिे हे छोटेसे चटपि ‘धमवचनरपेक्षते’ च्या व्याख्येसंबंधीिी स्पष्टता व काटेकोरपिा 

याचं्या अभावावर योग्य भर देते. प्रिचलत गोंधळ एवढा मोठा आहे की, आपि जर चवचभन्न राजकीय पक्षाचं्या व 
संघटनाचं्या नेत्याचं्या चनवेदनाप्रमािे वागलो तर हे ििासत्र पूिवतः अनावश्यक असल्यािे चदसून येईल. वस्तुतः 
स्वतःला धमवचनरपेक्ष न समजिारा चमळिे कठीिि. असे समजिाऱ्यापैंकी जनसंघ पचहला आहे. ‘आमिे सभासदत्व 
सवांना खुले आहे’ आचि ‘आमिे धोरि भारतीयकरिािे आहे’, असे त्यािें प्रवके्त म्हितात. आता सैद्धांचतक दृष्ट्या 
यापेक्षा अचधक धमवचनरपेक्ष अशी कोिती गोष्ट असू शकले? मग वस्तुस्स्थती तशी क नाही? ह्यािे कारि भारत हा 
अनेक चजनसी गोष्ट असू शकेल? मग वस्तुस्स्थती तशी का नाही? ह्यािे कारि भारत हा अनेक चजनसी देश आहे. 
येथील कोिताही सासं्कृचतक गट आपली एखादी संस्कृतीिी कल्पना व जीवनपद्धती, मनात सासं्कृचतक ‘व्यचक्तता’ 
जोपासिाऱ्या मोठ्या व महत्त्वाच्या घटकावंर लादू शकतो. अनेक चजनसी देशात संस्कृतीही बहुचजनसीि असावयास 
पाचहजे. अनेक चजनसी देशात बहुसंख्यांक समाजाच्या जातीयवादािे चमथ्यासमथवन करता येते. हा लोकशाहीला 
धोका आहे. सुदैवाने बहुसंख्यांक समाज हा स्वतःि एवढा अनेक चजनसी आहे की, कहदंूना समाज म्हिून संबोधिे हे 
सोयीस्करपिे अती सुलभीकरि करण्यासारखे आहे (ही बाब मुसलमानाचं्या बाबतीतसुद्धा खरी आहे म्हिून भारतीय 
समाजातील या दोन गटानंा समाजापेक्षा प्रकार म्हिून संबोधिे अचधक िांगले होईल.) 

 
मी असे म्हटले आहे की, कहदू समाज हा अनेक चजनसी आहे, हे कदाचित भाग्यािे आहे. परंतु कहदू आपसात 

व अल्पसंख्याकंाच्या दृष्टीने त्यािप्रमािे कहदू कुटंुबातील नेपाळ व सीलोनसारख्या देशाचं्या दृष्टीने अनेक चजनसी 
असले तरी दुदैवाने त्यांच्यात अजस्त्र एकसंघात असल्यासारखे भासते. आपल्या समाजािा आकारि केवढी भीती 
चनमाि करतो, हे कहदंूना समजिे अशक्य आहे. शकेडो १० टके्क असलेल्या मुसलमान अल्पसंख्याकंानंी कहदंूच्याजवळ 
राहिे, हे एखाद्या मािसाने हत्तीच्याजवळ झोपण्यासारखे काहीसे आहे. हत्तीिा लहानसा धक्का मािसाला 
भकंूपासारखा वाटतो. 

 
जनसंघ तत्त्वंतः आपि धमवचनरपेक्ष असण्यािा दावा तरी करू शकतो. परंतु कल्पनेला चकतीही ताि चदला 

तरी मुस्लीम लीग व मुस्लीम मजलीस असा दावा करू शकिार नाहीत. तरीपि तसा दावा ते करताति. एखादा पक्ष 
कसा आहे हे त्याच्या रिनेवरून न ठरचवता कायवक्रमावरून ठरवावयास पाचहजे, असा डॉ. फचरदीनी मुिा पुढे माडंला 
आहे. हे संभाव्य असेल; पि फारसे तकव संगत नाही. 

 
परंतु राजकीय पक्षािंा दाव काहीही असला तरी चनवडिूक पद्धतीच्या स्वरूपािे राजकारि हा 

धमवचनरपेक्षतेच्या वाढीस सवात मोठा अडथळा आहे. श्रीमती इंचदरा गाधंी चनवडिुकीत चवजयी झाल्या आचि त्या 
धमवचनरपेक्षतेस प्रामाचिकपिे विनबद्ध असल्या, तरी नुकत्याि झालेल्या सववसाधारि चनवडिुकीत जात, धमव व 
समाज यांिा मतावर मोठा पचरिाम झाला. या चवधानाशी फारि थोडे लोक असहमत होतील. मतदानािे अशा 
प्रकारिे स्वरूप काय ध्वचनत करते? चवभक्त मतदारसंघामुळे कहदू व मुसलमान यात भेद चनमाि झाला असे म्हििे हा 
राजकीय शदुदच्छल आहे, परंतु चवभक्त मतदारसंघ व जातीय मतदान यात तत्त्वतः काय मोठा फरक आहे? जातीय 
मतदान म्हिजे लोकशाहीिे कपटरूप घेतलेली चवभक्तता आहे, असे म्हटले जाऊ शकत नाही का?ं जातीय चवभक्तता 
ही चवभक्त मतदारसंघािा पचरिाम असू शकेल; पि चवभक्त मतदारसंघ हे जातीय चवभक्ततेिे कारि नाही. 
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म्हिून राजकारि धमवचनरपेक्षतेच्या वाढीस साह्य तर करीत नाही, पि अडथळा मात्र चनमाि करते असे 
चदसते. पुन्हा मतदारांिी इच्छा व चविार यािंी अचभव्यक्ती राजकारिात होत असल्यामुळे जोपयंत मतदारांमध्ये 
आमूलाग्र, सामाचजक व मानचसक व मानचसक बदल होिार नाहीत, तोपयंत मतदारांमध्ये आमुलाग्र, सामाचजक व 
मानचसक बदल होिार नाहीत,तोपयंत राजकारिािा धमवचनरपेक्षतेस अडथळा िालू राहील. म्हिून आपि इस्च्छत 
असिाऱ्या सुधारिा धमवचनरपेक्षतेकडून आिल्या जािार नाहीत तर सुधारिामुळे आपिापैकी पुष्ट्कळ चजला 
धमवचनरपेक्षता मानतो, ती धमवचनरपेक्षता येईल. ‘आपल्यापैकी पुष्ट्कळ’ असे मी मुिामि म्हितो. कारि, यापूवीि 
सुिचवल्याप्रमािे धमवचनरपेक्षता ही वेगवेगळ्या लोकानंा सोयीनुसार वेगेवेगळी गोष्ट वाटते. ‘मानतात’ असेही मी 
मुिामि म्हितो कारि सववसामान्यपिे धमवचनरपेक्षता म्हिून जे काही मानले जाते ते मला वाटते ह्या पचरसंवादािे 
संघटक जे मानतात त्याहून वेगळे आहे. त्याचं्या दृष्टीने धमवचनरपेक्ष चविारप्रिालीिा मानवतावादी पचरिाम म्हिजे 
धमवचनरपेक्षता होय. 

 
सवव गोष्टींिा चविार करता माझे मत असे—बहुचजनसी सहअस्स्तत्व ककवा चनस्ष्ट्क्रय जातीयवाद असे 

धमवचनरपेक्षतेिे चवश्लेषि फार मोठ्या प्रमािात करण्यात येते. चभन्न ‘व्यचक्तता’ िे अस्स्तत्व ही धमवचनरपेक्षता मान्य करते 
आचि ही चविारसरिी जाचतव्यवस्थेच्या रूपाने आपल्यापयंत जी सामाचजक तडजोड प्रािीन काळापासून आली आहे, 
चतच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील रूपापोक्षा कांही वेगळी नाही. मूळच्या जातीव्यवस्थेत चवचभन्न सामाचजक गट 
कहदूसमाज अंतगवत एक दुसऱ्याच्या शजेारी राहण्यास चशकेल. भारतीय समाजातंगवत असे एकमेकाशजेारी राहिारे 
परंतु चभन्न चभन्न सामाचजक गट आधुचनक धमाचनरपेक्षतेस ध्वचनत आहेत. वास्तचवक ‘चवचवधतेत एकता ’ ह्या 
संकल्पनेसाठी ‘धमवचनरपेक्षता ’ हा एक शदुद वापरता येतो व ही संकल्पना आपल्या चवकासाच्या मागातली मधली 
पायरी आहे हे चनचित. जर घरगुती रूपक देऊन हा मुिा संपवायिा झाला तर मी म्हिेन की पक्क्या उकडलेल्या 
अंड्यापासून आमलेट करण्यािा प्रयत्न करिे म्हिजे धमवचनरपेक्षता. 

 
म्हिून अशा प्रकारिी धमवचनरपेक्षता म्हिजे एक स्स्थर गोष्ट आहे व ती आपल्याला जेथे पोहोििे आपले ध्येय 

आहे त्या, मानवतावादाच्या मागाकडे नेऊ शकेल, असे वाटत नाही. कधी-कधी आपल्या समस्येिे उत्तर 
आधुचनकीकरिात सापडेल असे मानण्यात येते; परंतु असे मानले आपल्यापुढे अनेक चवसंगती उभ्या राहतात, प्रथम, 
आधुचनकीकरि म्हिजे आधुचनकता नाही. ज्यानंा अत्याधुचनक कारखाने उभारण्याइतकी कुशाग्र बुद्धी आहे परंतु जे 
सुधारिा शत्रू आहेत, अशा उद्योजकांिी अनेक उदाहरिे देता येतील. कारखाना आधुचनक असू शकेल परंतु त्यामुळे 
त्यािा मालक आधुचनक ठरतो काय?  

 
दुसरा समज असा आहे की उच्च चशक्षिाने आधुचनकता अपचरहायवपिे येऊ शकते. परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक 

संघािे कायवकारी मंडळ बव्हंशी प्राध्यापकािें आहे. पुन्हा असे पुष्ट्कळ प्रचसद्ध शास्त्रज्ञ आहेत की जे त्याचं्या कामाच्या 
वेळेत एकचवसावे व बाचवसावे शतकसुद्धा बारकाईने तपासतात परंतु आपली प्रयोगशाळा सोडताि ते घरी येतात आचि 
उरलेला चदवस एकोचिसाव्या ककवा अठराव्या शतकातसुद्धा घालचवतात. हे लक्षात घेतले तर मग आपि कोठे जाऊन 
पोितो?  

 
धमवचनरपेक्षतेसारखीि ‘आधुचनकता’ ककवा ‘आधुचनकीकरि’ या संजे्ञिी व्याख्या करिे कठीि आहे. मला जी 

व्याख्या सवात उत्तम वाटते ती ही की आधुचनकता ही कोित्याही चवचशष्ट काळातील समकालीन संस्कृती असते, परंतु 
ती जरी भतूकाळातील जीवनपद्धतीपेक्षा अचधक प्रगतीशील असली, तरी ती वतवमानकाळापेक्षा प्रगतीशील क्वचिति 
असते. एखादी व्यक्ती भारतीय नसूनही आधुचनक कहदू ककवा आधुचनक मुसलमान होऊ शकते आचि मला असा चवश्वास 
आहे की आपि अशा प्रचक्रयेच्या शोधात आहो की जी जातीयवाद दूर करते व भारतीयता चनमाि करते—ध्येय म्हिून 
नव्हे तर मानवतावादाकडे नेिारे एक पाऊल म्हिून. अंधश्रद्धा, रूढीचप्रयता व मानवचनर्ममत कल्पना या गोष्टीि धमव 
आहेत असा समज करून देण्याकचरता आपल्या माताचपत्यांनी आपले बौचद्धक प्रक्षालन केले. खऱ्या आधुचनकतेच्या 
पचरिामस्वरूप या गोष्टी नाहीशा होतील. आधुचनक चविारने आम्हास काही मयादेपयंत अशा एका उदारमतवादी 
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अजे्ञयवादाकडे न्यावयास पाचहजे की ज्यात आध्यास्त्मक आशय असू शकेल. उच्चतम सत्य दैवी प्रकटीकरिाच्या 
समानाथी असिे आवश्यकि आहे असे नाही त्याप्रमािे दैवी प्रकटीकरि हे काही कोण्या एका धमािी खाजगी 
मालमत्ताही नाही. 

 
या बाबतीत कहदू धमाला इतर धमापेक्षा पचरस्स्थती अनुकूल आहे. हाि फक्त एक असा धमव आहे की जो 

‘ईश्वराने चनवडलेल्या’ व्यक्तीवर अवलंबून नाही व ज्यात पाखंडता नाही. म्हिून कहदंूना अजे्ञयवादी बनण्यास संपूिव 
मुभा आहे. परंतु अशा धमंपैकी इस्लामसारखा असाही एक धमव आहे की ज्याच्या अनुयायांिी अशी श्रद्धा आहे की 
आपला धमव हा दैवी प्रकटीकरिावर आधाचरत आहे व अजे्ञयवाद पाखंड—मोठे धार्ममक पाप आहे. म्हिून अशा 
‘प्रकचटत धमाच्या’ अनुयायाचं्या बौचद्धक लवचिकतेवर स्वभावतःि बंधने येतात. पचरिामतः कहदू धमव पुष्ट्कळसे 
सुधारक चनमाि करू शकला तर इस्लाम धमाला एकही सुधारक चनमाि करता आला नाही. 

 
परंतु कहदंूिी धार्ममक उदारता नेहमीि भौगोचलग उग्र राष्ट्रवादाने पुसून टाकली आहे. हा भौगोचलक उग्र 

राष्ट्रवाद जनसंघ व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघािी तत्त्वप्रिाली आहे. मुस्लीम धमवशास्त्रीय जातीयता त्या धमातील 
अचतचरक्त राष्ट्रीयतेने सौम्य केली. ह्यास ‘बाहेरच्या भौगोचलक चनष्ठा’ म्हिून िुकीने संबोधण्यात येते. म्हिून असा 
दावा केला जाऊ शकतो की कहदू हा धमवचनरपेक्ष पि उग्र राष्ट्रवादी असू शकतो तर मुसलमान जातीयवादी पि 
चवश्वबंधुत्ववादी असू शकतो. कहदूच्या भौगोचलक उग्र राष्ट्रीयत्वािा पचरिाम अन्य धमांच्या अनुयायाबंिल अचवश्वास 
दाखचविे हा होतो. धमांतर म्हिजे राष्ट्रधमािा त्याग असे मानण्याि येते व ज्यांिे धमांतर झाले आहे ते चवश्वासघात 
करण्यास उदु्यक्त होऊ शकतील असे मानले जाते. म्हिून ‘भारतीयकरिािी’ घोषिा पुढे येते. अथात हे खरे आहे की 
मुसलमान कहदूप्रमािे भारत ही आपली ‘पचवत्र भमूी’ मानू शकत नाहीत. चशवाय ‘पचवत्र गंगा’ ककवा ज्या चहमालयाला 
ऋषी पचवत्र व ‘ईश्वरािा चनवास’ मानतात—त्याच्यामुळे मुसलमानाचं्या भावना हेलाव ूशकत नाहीत. 

 
अशा प्रकरािी वैिाचरक रिना कहदंूना अंतमुवख व मुसलमानानंा बचहमुवख बनचवते. कहदूिा देवतागि असूनही 

कहदू आपले आध्यास्त्मक उचिष्ट स्वतःति शोधतो, तर मुसलमान इस्लामिी िैतन्यमय भावना असूनही मानवािा 
चनमाता स्वतःच्या बाहेर शोधतो. परंतु नुसते अजे्ञयवादी असिेही पुरेसे नाही. कहदू व मुसलमान यािंा चवभक्तपिा 
केवळ धार्ममक नाही. तो अत्यंचतक जमातवादािे रूप घेिारी जातीयवाद आहे. अजे्ञयवाद हा दोन्ही धमातील अंतर 
जोडिारा सेतू होऊ शकतो, परंतु जमातीच्या जाचिवेिा पचरिाम म्हिून आलेली व्यचक्तताच्या जाचिवेिी भावचनक 
बंधने तोडण्याकचरता अचधक बलशाली शक्तीिी गरज आहे.पुन्हा आमलेटिे उदाहरि द्यावयािे झाल्यास अंडी 
फोडल्याचशवाय कोिी आमलेट करू शकत नाही. 

 
भारतात धमवचनरपेक्षता अयशस्वी झाली असेल, तर त्यािे कारि आपि अद्याप अशी शक्ती चनमाि केली नाही 

हे आहे. परंतु शक्ती कोित्याही प्रकारिी असली तरी आपला उिेश काही तरी चवधायक स्वरूपािा चनचिति 
असावयास पाचहजे. शक्ती अशा चठकािी लावली पाचहजे की जेथे ती अत्यंत पचरिामकारी होऊ शकेल. मग एकरूपता 
म्हिून ओळखल्या जािाऱ्या प्रचक्रयेिे काय? मानवी उत्क्रातंीत एकरूपता ही धमवचनरपेक्षतेच्या व आधुचनकीकरिाच्या 
पुष्ट्कळि पुढिी पायरी आहे. परंतु ‘उच्चतर अभ्यास’ करण्याच्या उचिष्टाने चनमाि करण्यात आलेल्या संस्थेत ती 
उच्चतर अभ्यासाच्या पुढे नाही. 

 
ही संकल्पना नवी नाही. स्वातंत्र्य चमळाल्यापासून धमवचनरपेक्षता व एकरूपता या दोन्हीबिल मधून आवाहन 

करण्यात आले व दोन्हंिी एकत्र सांगड इतक्या प्रमािात घालण्यात आली की पुष्ट्कळ लोक त्यानंा एक दुसऱ्यािा 
पयाय म्हिून समजतात. परंतु वस्तुतः ते एक दुसऱ्याच्या चवरुद्ध आहेत. धमवचनरपेक्षता चवचवधता ध्वचनत करते तर 
एकरूपता एकचजनसीपिा ध्वचनत करते. धमवचनरपेक्षता ‘व्यचक्तता’च्या प्रिालीस अनुज्ञा देते तर एकरूपता चतच्या 
चवलीनीकरिािी अपेक्षा करते. धमवचनरपेक्षता ‘चवचवधतेत एकता’ पहाते तर एकरूपता चवचवधता कमी करण्यािा 
प्रयत्न करते. परंतु आजिी पचरस्स्थती पहाता अनेकचजनसी देशात एकरूपता हे अव्यवहायव व आदशव कल्पनेपेक्षा 
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अचधक काही असू शकते का? आपि एकरूपतेिा अचखल भारतीय पचरभाषेत चविार केला तर असे असूही शकते, 
परंतु एकरूपता स्वतःि अनेकचजनसी असेल तर मात्र असे होिार नाही. सुदैवाने कहदू व मुसलमान दोघेही 
अनेकचजनसी आहेत आचि आपापल्या चभन्न चवभागात त्यानंा, ज्यािे सवात मोठे सासं्कृचतक गुरुत्वाकषवि आहे अशा 
के्षत्रात, समानता व सादृश्यता सापडिे शक्य आहे. वाचंशक मूळ व भाषा ही अशी दोन के्षते्र आहेत. तरीही राष्ट्रीय 
एकरूपता हे ध्येय दूरि राहील; परंतु कहदू व मुसलमानानंी आपि एकसंघ आहोत असे मानिे व चवभक्त ‘व्यचक्तता’स 
चबलगून राहिे थाबंचवले, तर एकरूपतेकडे जाण्यािा पचहला टप्पा शक्य व व्यवहायव होईल. मुसलमानाबंिल 
बोलावयािे झाल्यास त्याचं्यातील काही या कस्ल्पत गोष्टीला इतके कवटाळून बसतात की ते कहदंूच्या शत्रूत्वाला तर 
चभताति पि त्याचं्या मतै्रीिीही त्यानंा चततकीि भीती वाटते. कारि तीमुळे आपि आपल्या ‘व्यचक्तता’ पासून दूर 
जाऊ असे त्यानंा वाटते. जातीिी जािीव हे कहदू ‘व्यचक्तता’िे स्वरूप आहे व ‘व्यचक्तता’िी जािीव हे चवसाव्या 
शतकातील जमातवादािे स्वरूप आहे. 

 
कहदू ‘राष्ट्र’ हा जनसंघािा चसद्धातं असतानाही, वंश कें चद्रत राज्यािंी रिना करिाऱ्या आमच्या संचवधानामुळे 

कहदू साधारितः प्राचंतक भावनेतून चविार करतात. परंतु मुसलमान अजूनही ‘मुस्स्लम दृढऐक्यािी’ खोटी कल्पना 
मनाशी जोपासतात. ह्यास धमवशास्त्रीय कारिापेंक्षा मानचसक कारिे अचधक प्रमािात आहेत व ती दूरत्वाच्या व 
असुरचक्षततेच्या भावनेतून चनमाि झाली आहेत. यािे कारि असे आहे की उच्च कहदूचविारात उदारता असली तरी, 
कहदू समाजरिना चतच्या स्स्थतीस्थापक गुिांमुळे इतकी ताठर व चववजवक बनली की अकहदंूना आपि ‘त्याचं्यातले 
नाही’ असे वाटिे सहज शक्य आहे. ही असुरचक्षततेिी भावना अकहदंूना आपसातील मतभेद चमटवावयास लावते, हे 
ओघानेि येते. परंतु पाचकस्तानातील अलीकडच्या घटनानंी चसद्ध केले आहे की जेथे असुरचक्षतता असते, तेथे धार्ममक 
संबंधानंा वाचंशक मूळ व भाषा यापेंक्षा दुयदयम स्थान असते. जर मुसलमानािंी दूरत्वािी व असुरचक्षततेिी भावना दूर 
होऊ शकली तर सवव वंशकें द्रीत राज्यातून तीि प्रचक्रया िालू होिारि नाही असे मानण्यािे काही कारि नाही. आचि 
मग ज्याप्रमािे तामीळ, महाराष्ट्रीय व इतर लोक जसे एकात्म होतात त्याप्रमािे कहदू व मुसलमान एकात्म होतील. 

 
जर मुसलमानांिे दूरत्व व असुरचक्षतता नाहीशी झाली, तरि फक्त अशी प्रचक्रया होऊ शकेल आचि ते कसे 

करावे हा दुसऱ्या चनबंधािा स्वतंत्र चवषय आहे. तंत्रापेक्षा डावपेि अगोदर व्हावयास पाचहजेत. आज ह्याच्या उलट 
घडते आहे, तसे नको. 

 
हे खरे आहे की चवभागीय एकात्मता ही ‘चवचवधतेत एकता’ पाहण्याच्या कल्पनेपेक्षा वेगळी नाही; परंतु चतिा 

अवलंब म्हिजे योग्य चदशलेा पडलेले पाऊल आहे व ते उिलण्याकचरता आपल्या चविारात, सवयीत व कृतीत 
मूलगामी बदल घडून येण्यािी आवश्यकता आहे.  

 
 

* 
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जर सर सय्यद पुन्हा जन्मले तर !  
[Article by this author in The Indian Journal of Politics, Department of Political Sciences, Aligarh Muslim University, Aligarh, Vol. 

IV, Nos. 1+2, January-December 1970.] 
 
आज जर सर सयदयद पुन्हा जन्मले, तर ते काय करतील? जे कोिी हे वाितील, त्यानंा त्यांनी ज्यावर मात 

केली त्या अडििींिी व इंग्रजी माध्यमािे महाचवद्यालय काढण्याकचरता तोंड द्यावे लागलेल्या टीकेिी आठवि करून 
द्यावयास नको. त्यानंी दोन्ही केले; कारि त्यानंा त्या काळच्या पचरस्स्थतीच्या गरजेिे मोजमाप करण्याइतपत 
बुचद्धमत्ता होती. जर ते पुन्हा जन्मले, तर तकव शास्त्र सुिचवते की, आजच्या पचरस्स्थतीच्या गरजेनुसार ते वागले असते. 

 
आज ज्या कृती आवश्यक आहेत त्या जरी तेव्हापेक्षा चभन्न असल्या तरी त्या काळातील व आजच्या काळातील 

पचरस्स्थतीत वस्तुतः पुष्ट्कळसे साम्य आहे. बंडानंतर मुसलमानािें नैचतक धैयव खिले होते, चवभाजनानंतर त्यांिे 
नैचतक धैयव त्यापेक्षाही आज खिले आहे.मुसलमानासंमोर आजिा मोठा प्रश्न—जो त्यावेळी होता तोि आहे. 
मुसलमानानंा स्वतःच्या देशाच्या जीवनात सवव पातळीवर संपूिवपिे भाग घ्यावयािा आहे की भारतीय समाजातील 
खालच्या स्तरावर गौि कायव करीत दुयदयम दजाप्रत जावयािे आहे? उच्चस्तरात अथवपूिव सहभाग ककवा फायदेशीर 
कामधंदा, मग तो राजकीय, प्रशासकीय ककवा व्यावसाचयक असो, इंग्रजीच्या ज्ञानाचशवाय अशक्य होता हे जािून सर 
सयदयद यानंी सनातनी मुसलमानाचं्या चवरोधाला धैयाने तोंड देत अँग्लो ओचरएंटल महाचवद्यालय स्थापन केले; परंतु 
आजिा काळ ज्या प्रश्नािे उत्तर मागतो तो प्रश्न हा आहे; कोित्या प्रकारच्या ज्ञानािी आता गरज आहे, व त्यासाठी 
आज ते कोित्या प्रकारिी संस्था स्थापन करतील?  

 
हे स्पष्ट चदसते की कहदुस्थानी बोलिाऱ्या पट यात कहदी व आयो-द्राचवचडयन के्षत्रात स्थाचनक भाषा 

चवभाजनापयंतच्या इंग्रजीिे व इंग्रजीपेक्षा काही प्रमािात कमी असलेल्या उदूविे स्थान घेतात. व्यावसाचयक व 
शकै्षचिक बाबतीत इंग्रजीच्या ज्ञानािी नेहमीि गरज असिार आहे हे पूिवतः खरे आहे; परंतु शकै्षचिक व प्रशासकीय 
कल संपूिवपिे इंग्रजीिी जागा लवकरात लवकर व शक्य चततक्या अचधक प्रमािात भरून काढण्याकडे आहे. 
इंग्रजीच्या भरभराटीच्या काळातसुद्धा चब्रटीशाचं्या काळाच्या शवेटी लोकसंख्येच्या मानाने फारि कमी टके्क लोक 
इंग्रजी बोलत. आज तर ही टके्कवारी आिखीनि कमी असेल आचि जी टके्कवारी आहे तीही ताचंत्रक पचरभाषेकचरता 
योग्य समानाथी शदुद चमळण्यास अडिि व चवलंब होत असल्यामुळे आहे. परंतु ही बाब काही काळापुरतीि मयाचदत 
आहे. म्हिून काळाच्या लंबकािा झोक सर सयदयद याचं्या मूळ उिेशापासून दूर गेलेला चदसतो. 

 
वस्तुतः सवव राष्ट्रीय जीवनात व कायात भाग घेण्याकचरता मुसलमानानंा सुसज्ज करण्यािा जरी त्यािंा मुख्य 

उिेश होता ंव काळािी नाडी त्यानंी चकतीही पकडली व चवकचसत केली असली, तरी रंगभूमीवर सर सयदयद कदाचित 
एक शतक उचशरा प्रकटले. आजपयंत मुसलमान स्वतः झोपून, फुरंगटून ककवा गतकालाबिल शोक करीत राचहले व 
ज्यानंा प्रचतबंध नव्हते आचि आपल्यासमोर असलेल्या संधीिा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्याकचरता ज्यांिी दृष्टी 
भतूकाळाकडे नसून भचवष्ट्याकडे होती त्याचं्याकडे त्यानंी सवव सोपचवले. ह्यामुळे जी शकै्षचिक दरी चनमाि झाली ती 
मुसलमान अद्यापही भरून काढू शकलेले नाहीत. इचतहासािी पुनरावृत्ती व्हावयािी आहे काय? मुसलमानात िैतन्य 
चनमाि करण्याकचरता व गंडातून वर उिलण्याकचरता आधुचनक काळािा सर सयदयद चनमाि होईपयंत दीघवकाळ वाट 
पहािे त्यानंा परवडेल काय? आपल्याला वाटते त्यापेक्षाही अचधक चवलंब झाला आहे. पुन्हा त्या वेळेस आजच्या 
मानाने तौलचनक दृष्ट्या शातं असलेल्या चदवसात जर शकेडा पंिवीस लोकसंख्या असिाऱ्यानंा काळाच्या बरोबर 
िालिे अत्यंत आवश्यक होते. तर आज जातीय व प्रादेचशक तत्त्वावर भर देिाऱ्या काळात शकेडा दहा लोकसंख्या 
असिाऱ्यानंा चनचिति त्यािी अचधकि आवश्यकता आहे. 
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त्या वेळी इंग्रजीबिल जशी समस्या होती तशी आज कहदी व प्राचंतक भाषासंंबंधी त्याचं्यासमोर आहे. उदूव आज 

जशी आहे, तशी ती मुसलमानांिी वैचशष्ट्यपूिव भाषा आहे असे मुसलमान नेते समजत. स्वतःिे नाव उदूवमध्ये चलहू न 
शकिाऱ्या चजनानंी सध्याच्या काळीही उदूविे पचररक्षि करिे हे आपल्या िौदा मुद्यातील एका मुद्यात समाचवष्ट केले. 
मुस्स्लम ‘व्यचक्तता’ प्रज्वचलत करण्याकचरता त्यानंी मोठ्या धूतवतेने चतिा उपयोग केला. सांस्कृचतक ढाल म्हिून आज 
चतच्या उपयुक्ततेिे मूल्य वाढचवण्यात आले आहे. चवभक्त राष्ट्रीयत्वािा मुकदमा तयार करण्याकचरता ‘व्यचक्तता’ िी 
गरज आहे. तर ती ‘व्यचक्तता’ चटकचवण्याकचरता सांस्कृचतक ढालीिी आवश्यकता आहे. आज चनराळ्या राष्ट्रीयत्वािा 
प्रश्न नसल्यामुळे कोित्याही ‘व्यचक्तते’ िी ककवा सासं्कृचतक ढालीिी गरज नाही हे ओघानेि येते. तर मग उदूवशी 
भावचनक जवळीक मुसलमानांना सामथ्यववान करील की कमजोर करील? उदूविा उपयोग न करिे मुसलमानाचं्या 
चहताच्या चवरोधी आहे काय? 

 
सुदैवाने ही समस्या खरी असण्यापेक्षा अचधक प्रमािात भावचनक व काल्पचनक आहे. उदूव ही कधीि ‘मुस्स्लम’ 

भाषा ककवा त्यापेक्षा मुसलमानांिीि अशी एकयािी भाषा राचहली नव्हती. बहुसंख्य मुसलमानािंी ती मातृभाषा नाही 
व कधीही नव्हती. ती संचमश्र संस्कृतीिे चकती मयादेपयंत सार आहे या प्रश्नात न चशरता व फक्त मुसलमानातील 
चतच्या प्रसाराच्या मयादेपयंत आपला अभ्यास मयाचदत ठेऊन असे चनचित म्हिता येईल की ती मुस्स्लम समाजातील 
चनिवय करिाऱ्या घटकािंी भाषा होती. हे घटक आपल्या स्वतःच्या भावना व पसंती अचशचक्षत मुसलमान जनतेच्या 
असल्यािे भासवीत. उदाहरिाथव अचशचक्षत मुसलमान जनतेच्या दृष्टीने उत्तर भारतातील कहदुस्थानी बोलिाऱ्या 
पट्ट्यात सुद्धा चलपीिा प्रश्न उद भवला नाही. पुन्हा त्याचं्या स्वतःवरि हा प्रश्न सोडला, तर ज्याला चनखळ वाङ्मयीन 
वाद म्हिता येईल, त्यात त्यांना मुळीसुद्धा रूिी नव्हती व परस्पर संबंधािा व्यवहायव मागव त्यािप्रमािे दैनंचदन 
उपजीचवका चमळचवण्यािे साधन या दृष्टीनेि फक्त त्यािंा उदूवशी संबंध राचहला. कहदुस्थानी-भाचषक पट याबाहेर 
उदूवही प्राचंतक भाषापैंकी एखादी दुसरी भाषा राचहली असली पाचहजे. 

 
साधारितः भावचनक जवळीक व व्यवहायव उपयोग हे कोित्याही भाषेिे समथवन असते. म्हिून जर उदूव ही 

मुसलमानािंी भाषा असली ककवा चतिा चवकास मुसलमानांकडून झाला असता, तर त्याचं्या असलेल्या भावचनक 
जवळीकीिे समथवन झाले असते. वस्तुस्स्थती अशी आहे की यापैकी कोितीही गोष्ट येथे लागू नाही. जेव्हा ती दूरवर 
बोलली जात असे, तेव्हासुद्धा ती उत्तर भारताच्या कहदुस्थानी बोलिाऱ्या पट यातील शहरी के्षत्रापुंरतीि बव्हंशी 
मयाचदत होती. पुन्हा नंतर ती संभवतः मुसलमानापेंक्षा कहदूकडूनि अचधक चवकचसत झाली कारि की ते फारशी व 
तुकी बोलिाऱ्या राज्यकत्यांशी बुचद्धपुरःसर संबंध कायम करू इस्च्छत होते. सुरुवातीस दूरच्या मुस्लीम चवजेत्यानंी 
आपले सैन्य व बाजारबुिगे, संपकव रचहत असे मोठ्या शहराच्या बाहेर लष्ट्करी छाविीत चनचित ठेवले असले पाचहजेत. 
त्यानंा अन्न, कपडे, मजूर इत्यादींिी गरज पडली असली पाचहजे आचि या छाविीत प्रवेश करिारे कहदू व्यापारी व 
कायवकते यानंा मुसलमान अचधकारी व चशपायी याचं्याशी परस्पर संबंध कायम करण्यािी आवश्यकता वाटली असेल. 
जी भाषा चवकचसत झाली त्या भाषेत बोलिाऱ्यानुसार टके्कवारीच्या चभन्न प्रमािात कहदी, फारसी व तुकी यािें चमश्रि 
असिे अपचरहायव होते. उदाहरिाथव कहदंूनी अचधक स्थाचनक शदुद व मुसलमानानंी अचधक फारसी शदुद वापरले 
असावेत. 

 
उदूविे गुिधमव व पूवीिे महत्त्व काहीही असो, आज लोकचप्रयतेच्या दृष्टीने चतिा क्रम सहावा आहे. १९६१ च्या 

चशरगितीनुसार उदूव बोलिारांिी संख्या २,३३,२३,५१८ होती. उत्तर प्रदेशमध्ये सुद्धा लोकसंख्येच्या फक्त १४ टके्क 
लोक उदूव बोलतात. या टके्कवारीतही लक्षिीय प्रमाि कहदंूिे असावे. कारि खेड्यातील लोक बोली भाषेत स्वतःिे 
मनोगत अचधकाचधक प्रमािात व्यक्त करीत आहेत. त्याच्या जोडीला कहदीला शासकीय आश्रय व राजकीय उत्तेजन 
चमळाले आहे त्यातही शीघ्रतेने होत आहे. फक्त कहदंूिी जुनी चपढी उदूवशी अद्यापही चनष्ठावतं आहे. उदूव चलपीला 
भाषाचं्या भारतीय मंचदरात स्थान चमळिे शक्य नाही आचि ती सामान्यपिे पाचकस्तानिी भाषा समजली जाते, या 
वस्तुस्स्थतीमुळे मुसलमानािंी त्यासंबंधीिी मागिी संशयास्पद ठरते. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
तथाचप, उदूव जर व्यवहाराच्या उपयोगािी असेल, तर ह्यामुळे मुसलमानानंी भीतीने परावृत्त होण्यािी जरुरी 

नाही. परंतु हे स्पष्ट आहे की काळाच्या ओघात देशािे प्रशासन कहदीत ककवा प्राचंतक भाषेत िालेल. राज्य व 
कें द्रामधील पत्रव्यवहार ह्या भाषातूंन होईल. ह्याि भाषात स्पधात्मक परीक्षाही होतील. म्हिून चवद्यापीठे हळूहळू 
इंग्रजी गाळतील व पुढिी पाठ्यपुस्तके—मग ती कायद्यािी, वैद्यकीय ककवा स्थापत्य शास्त्रावरील असोत—जास्त 
जास्त प्रमािात कहदी व स्थाचनक भाषातूंन असतील. मालक आपली भाषा बोलिाऱ्या नोकराचं्या शोधात असेल हे 
ओघानेि आले. उदूविा बालेचकल्ला असिारा चित्रपट व्यवसायही स्थाचनक मागिी व उपयुक्ततेपुढे शरिागंती पत्करीत 
आहे. 

 
म्हिून हे स्पष्ट चदसते की जर मुसलमानानंा स्वतःिे हीत राखावयािे असेल, तर कहदीच्या अथवा चवचशष्ट 

प्राचंतक भाषेच्या प्रभतु्वाला प्राथचमक महत्त्व आहे. परंतु यािा अथव असा नाही की उदूविा उपयोग बंद व्हावयास पाचहजे. 
गेल्या ३०० वषांच्या काळात उदूवमध्ये जे चवपुल साचहत्य चनमाि झाले ते इतर भाषातंील साचहत्याइतकेि भारतीय 
संस्कृतीच्या वारसािा भाग आहे. म्हिून उदूवला चजवंत ठेवले पाचहजे. कहदंूना हे करण्यात स्वारस्य नसल्यािा संभव 
असल्यामुळे, ही राष्ट्रीय जबाबदारी मुसलमानाचं्या खाजगी व सामुदाचयक प्रयत्नावंर व संस्थावर पडते, त्यांनी उदूव 
चशकचविे िालू ठेवावयास पाचहजे. 

 
तर मग आज मोहमडन अँग्लो-ओचरएंटल कॉलेजिे संस्थापक सर महंमद इक बाल काय करतील? 

तकव शास्त्र सुिचवते की ते सनातनी मुसलमानाचं्या चवरोधाला धैयाने तोंड देतील, मुसलमान मुलानंा प्राचंतक 
चवद्यापीठात भरती होण्यािा उपदेश करतील आचि उत्तर भारताकचरता व ज्यानंा स्थाचनक प्रवेश चमळू शकत नाही 
अशाकंचरता कहदी-उदूव महाचवद्यालय स्थापन करतील. त्यानंा बदलत्या वाऱ्यािी चनचिति जािीव होईल व स्वतः थोर 
नौकानयनपटू असल्याने ते चशडानंा वाऱ्याच्या चदशनेे सुसज्ज करतील. 

 
 

* 
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३ 
 

मुस्स्लम भारतीयाांकणरता काटरस्ते  
[१६ चडसेंबर १९७१ च्या इंचडयन एक्सपे्रसमध्ये चलचहलेला प्रस्तुत लेखकािा लेख.] 

 
सहा कोटी भारतीयाचं्या अस्स्तत्वािी उपेक्षा करून व भारताला दार-उल-हरब (इस्लामच्या शत्रूंिा देश) 

सारखी वागिूक देऊन ज्या वेळेपासून मुसलमानानंी जेहाद पुकारल्यासारखा पाचकस्तानने भारतावर हल्ला केला, त्या 
वेळेपासून अनेक मुस्स्लम भारतीयानंी आपि आपल्या मातृभूमीच्या संरक्षिाकचरता िागंल्या तऱ्हेने कसे साह्य करू 
शकू, याबिल मला चविारले आहे. माझा सल्ला त्यानंा असा होता की मुस्स्लम म्हिून काही न करता नागचरक म्हिून 
त्यानंी राष्ट्रीय, नागरी, सामाचजक अथवा संरक्षिात्मक कायवक्रमात स्वतःला गंुतवनू घेिे म्हिजे स्वतःच्या देशािी 
उत्तम सेवा करिे होय. 

 
इस्लाम धमाच्या सवव धमांत समाईक असलेल्या तत्त्वांिेि फक्त मी जरी पालन करीत असलो, तरी 

राष्ट्रीयत्वापचलकडील बंधुत्वािी भावना मुस्स्लम भारतीयांच्या सामाचजक भावचनष्ठेत चकती खोल आहे, यािी मला 
मुस्स्लम समाजािा नागरी घटक म्हिून जािीव आहे. तथाचप, ही भावना फक्त एका हिीपयंति मयाचदत चदसते, 
म्हिून मी अशी सूिना करू इस्च्छतो की मुसलमानानंी अशा प्रकारच्या भावना व मनोभाव तपासून त्यािें पृथःकरि 
करण्यािा हाि क्षि आहे. भावािें परस्परांबिलिे पे्रम म्हिजे भ्रातृभाव. परंतु िागंल्यािी फेड वाईटाने करिाऱ्या 
भावावरिे एकतफी पे्रम हे चनचिति यापेक्षा काहीतरी चभन्न आहे. मुस्स्लम भारतीयाचं्या चहतािी पाचकस्तान पवा करीत 
नाही ककवा त्यानंी ती केलेलीही नाही. त्याचं्या धोरिािा जोपयंत संबंध आहे त्यािा चविार करता ती अस्स्तत्वात सुद्धा 
नाही. चशवाय अल् अकसा मशीद घटनेबाबत जे लोक रस्त्यावर आले त्यानंी अहमदाबाद, कभवडी व इतर दुसऱ्या 
चठकािच्या मचशदीसुद्धा जाळण्यात आल्या ह्यािी आठवि करिे चहतािे होऊ शकेल. नंतर ते स्वतःला चविारू 
शकतील की बाहेरच्या मुसलमानापैंकी — असे कोिी असले तरि—चकती जिानंी थोडीशी तरी आस्था दाखचवली. 
अचधक वाईट गोष्ट जर कोिती असेल तर ती ही की मके्कहून लीग ऑफ इस्लाचमक वल्डव सारख्या फार महत्त्वाच्या 
संघटनेने (इस्लामच्या जागचतक संघटनेने) प्रत्येक इस्लाचमक राज्याला पाचकस्तानला त्याच्या जेहाद मध्ये पाकठबा 
देण्यािे आवाहन केले. थोडक्यात पाचकस्तानच्या व मुस्स्लम जगताच्या दृष्टीने मुस्स्लम भारतीय हे मुळी मुसलमानि 
नाहीत. म्हिून मुस्स्लम भारतीयानंा आपली बंधुत्वािी भावना सहभारतीयाकंडे िागंल्या तऱ्हेने वळचवता येईल, आचि 
तसे झाले तर त्याला प्रचतसाद चनचिति िागंला चमळेल व त्यािे दूरगामी पचरिाम होतील. 

 
परंतु एक अडिि आहे. इस्लाम धमव हा सैद्धाचंतक धमव आहे. आचि इस्लाम ज्याप्रमािे साधारितः 

आिरिात आहे, त्याप्रमािे त्याने आपली जीवनपद्धती व सामाचजक भावचनष्ठा ज्या देशात मुसलमान बहुसंख्य होते 
अशा देशात चवकचसत केली. तो मुसलमानािंा, मुसलमानांतफे, मुसलमानांकचरता धमव म्हिून चवकचसत झाला. 
अल्पसंख्य मुसलमानांिा त्याने चविार केला नाही ककवा त्याच्याकचरता कायदे केले नाहीत. पचरिामतः कुरािात 
कोित्याही हादीसने ककवा मोठ्या मुसलमान चवचधज्ञाने मुस्स्लमेतर देशात आपल्या नागचरक बाधंवाबरोबर 
मुसलमानानंी अल्पसंख्य म्हिून गुण्यागोकवदाने कसे रहावे यािे मागदशवन मुसलमानानंा केले नाही. परंतु मुसलमानी 
कायद्याच्या िार साधनापैंकी ‘कयास’ हे एक साधन आहे. कयास हा सादृश्यात्मक अनुमानावर आधारलेला चनिवय 
आहे. चशवाय प्रचसद्ध व अनेक वेळी उदधृत करण्यात येत असलेल्या हादीसप्रमािे महंमदाने आपल्या चशकविीमधील 
न्यूनता स्वतःच्या बुचद्धमत्तेिा उपयोग करून भरून काढण्यास मुसलमानानंा साचंगतले आहे. म्हिून मुस्स्लम 
भारतीयानंा सैद्धाचंतक मागवदशवनावर अवलंबून राहण्यािी जरुरी नाही. त्यानंी आता कुठल्याही प्रकारिी रूखरूख 
वाटू न देता ककवा का कू न करता पचिम आचशयाशी असलेले आपले सासं्कृचतक व भावचनक संबंध तोडले पाचहजेत व 
भारतीय व्यचक्तता स्वीकारली पाचहजे. 
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परंतु धमाच्या दृष्टीने संस्कृती व भावना फार चभन्न आहेत. चविारातील व दृचष्टकोनातील अशा प्रकारिा 
मूलभतू बदल धमवशास्त्राच्या दृष्टीने अनुजे्ञय आहे काय? दुदैवाने ज्याचं्याबिल मुसलमानांना घृिा आहे, अशा 
काचफराचं्या कुरािातील उल्लेखामुळे धार्ममक के्षत्रात फार मोठा गैरसमज प्रिचलत आहे. कहदू धमातील एकेश्वरवादी 
भावनाबंिलिे मुस्स्लमामंध्ये असलेले अज्ञान आचि कहदू पूजेिे अनेकेश्वरवादी स्वरूप बाहेरच्या व कदाचित भारतातील 
बव्हंशी मुसलमानानंा कहदंूना काफीर म्हिून समजावयास लावते. या दोन गोष्टी भावचनक एकात्मता रोखतात आचि 
मुसलमानानंा व कहदंूना दुःसह होिारी अशक्य पचरस्स्थती चनमाि करतात. 

 
म्हिून स्वतःच्या फायद्याकचरता स्वतःस त्रासदायक असिारा दूचषत ग्रह चनमाि करिारे अज्ञान व गैरसमज 

यावंर मुसलमानानंी चवजय चमळवावयास पाचहजे. फारपूवी म्हिजे १७५५ साली, ज्याचं्या चलखािाबिल फक्त 
मुसलमान चवद्वानानंाि माचहती आहे असे एक थोर मुस्स्लम संत शहा अदुदुल अझीज यानंी म्हटले आहे की, 
‘भगवद गीता’ हा ‘प्रकट’ गं्रथ आहे. म्हिून कहदूसुद्धा ‘गं्रथािे लोक’ आहेत. हाचशम अचमर अली यानंी आपल्या 
‘स्टुडंटस् कुराि’ या गं्रथात एक फार मोठा महत्त्वािा चविार नुकताि माडंला आहे. ‘रहमान’ व ‘रहीम’ हे फारशी 
ईश्वरािे गुिधमव आहेत; अरबाचं्या मूळ संकल्पनेत ते नाहीत हे दाखवनू ते म्हितात ‘परंतु आपि हे लक्षात ठेवावयास 
पाचहजे की रहमान या शदुदालाही अरबानंी चवरोध केला होता. कुरािािे उदाहरि द्यावयािे झाले तर ‘ते म्हितात हा 
रहमान कोि आहे? (२५ ५-६०)’; तर मग त्यानंी अगदी परक्या धमाने उपयोगात आिलेले ‘तो एक’ हे नाव 
स्वीकारले असते काय? वैचदक भारतािी स्तोते्र व प्राथवना त्याचं्या दृचष्टपथात नव्हत्या. कहदू धमवगं्रथात उपयोगात 
आिलेल्या भगवान ककवा ईश्वर ह्या संज्ञाशंी त्यानंी तडजोड केली असती काय?’ 

 
अथाति नाही, परंतु चबसमल्ला अर रहमान रहीम या सूत्रात रहीम व रहमानच्या जोडीला ‘भगवान’ ही 

संकल्पनाही अंतभूवत आहे असे मानिे पाखंडीपिा होईल ककवा काय असे चवसाव्या शतकातील एखाद्या मुसलमानाने 
चविारिे हे स्वधमव त्याग करण्यासारखे होईल काय? 

आपि चवसाव्या शतकाच्या आठव्या दशकात राहत आहोत. अिुयुगाच्या पचहल्या वषात मुसलमानानंी जर ही 
संकल्पना त्याज्य मानली, तर मुस्स्लम भारतीयािें हे कृत्य त्यानंी आठव्या शतकात परत जाण्यासारखे आहे. हाचशम 
अमीर अलीने प्रश्नाच्या स्वरूपात हा मुिा स्पष्ट केला असला, तरी त्यािे मूळ स्पष्टीकरि सनातनी इस्लामच्या 
स्पष्टीकरिापेक्षा चभन्न असून ते सुधारिावादी आहे. दुसरेही पुष्ट्कळ मतभेदािे मुिे सहजगत्या लक्षात येतात. लवकर 
म्हिा, उचशरा म्हिा मुसलमानानंा सामाचयक चदवािी कायदा स्वीकारावा लागेल परंतु कुरािाच्या कायद्याशी त्यािी 
तडजोड होिारी नाही. या कुरािाच्या कायद्यातून पळवाट चनघू शकेल पि त्याचं्यात सुधारिा होऊ शकिार नाही. 
स्वतःच्या फायद्याकचरता मुसलमानानंा कुटंुब चनयोजन स्वीकारावे लागिार आहे. अचनबंध कुटंुबानंा प्रोत्साहन देिारे 
महंमदािे हादीस आहे. स्वतःिी सामाचजक, आर्मथक प्रचतष्ठा वाढचवण्याकचरता आपल्या भारतीय बंधंूच्या सवव व्यापारी 
उलाढालीत मुसलमानानंी तरी भाग घ्यावयास पाचहजे. परंतु व्याज घेिे हे इस्लाम धमाने हराम मानले आहे. ह्या 
तरतुदीकडे दुलव क्ष केले; तरीही पि तरतुदीकडे दुलवक्षि होत नसून चतिी पायमल्ली होते हे लक्षात ठेवले पाचहजे. 
मुसलमानानंा आपसात युद्ध करण्यास ककवा दुसऱ्या मुसलमानास मारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. परंतु जर 
हल्ला आला तर मुस्स्लम भारतीयानंी पाचकस्तानशी लढलेि पाचहजे. जचमनीवर आधीि भार असल्यामुळे मृत्यूनंतर 
सहा फूट गुचिले तीन फूट जमीन व्यापिे हे एक सामाचजक पाप आहे. मला स्वतःला मृत्यूनंतर अस्ग्न देण्यात येईल. 
असले दुसरेही इतर मुिे सांगता येण्यासारखे आहेत आचि पुष्ट्कळ दुसरे प्रश्नही छाननी करण्याच्या योग्यतेिे आहेत. 

 
जर मुसलमान मुलांना कुराि कहदी ककवा प्राचंतक भाषेत चशकचवण्यात आले, तर कुरािच्या चशकविीतील 

चकती चशकवि खऱ्या अथाने चनरुपयोगी होईल? याउलट तसे झाले तर मुसलमान सासं्कृचतक दृष्ट्या कमी अयोग्य 
आचि नोकरीच्या दृष्टीने अचधक योग्य बनतील. जर आठवड्यािी प्रमुख प्राथवना शुक्रवार ऐवजी रचववारी घेण्यात 
आली, तर ती कमी स्वीकाराहव होईल काय? याउलट अशा काही गोष्टी केल्या तर चनष्ट्कारि वाया जािारा वेळ आचि 
उगीिि वेधले जािारे लक्ष टाळले जाऊ शकिार नाही काय?  
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कुरािािा प्रत्येक शदुद हा अिुक आचि अपचरवतवनीय असेल तर जे मुसलमान िोरािें हातपाय तोडण्यास 

नकार देतात, ते पाखंडी म्हिावेत काय? जे व्यचभिार करतात त्यानंा शभंर वेळा फटके मारले पाचहजेत काय? 
मुस्स्लमेतराकंडून जचझया घ्यावयास पाचहजे काय? कायद्यामध्ये म्हटल्याप्रमािे दोन चस्त्रयाबंरोबर एक पुरुष हे बरोबर 
आहे काय? अशाप्रकारच्या पुष्ट्कळशा दुसऱ्या तरतुदी आहेत. ज्या सुसंस्कृत व आधुचनक समाजास मान्य नाहीत आचि 
तरीही ‘मुसलमान’ ह्यािा अथव केवळ इस्लामिी धार्ममक भावना पाळिारी व्यक्ती येवढाि नसून इस्लामिे सामाचजक 
आदेश संपूिवपिे व्यवहारात आिण्यास बाधंली गेलेली व्यक्ती असा आहे. 

 
उलमासुंद्धा दोन्ही गोष्टी साधू शकिार नाहीत. बहूपत्नीत्व, घटस्फोट, वारसा इत्यादी संबंधीच्या बाबतीत 

चनयंत्रि करिाऱ्या कुरािाच्या तरतुदीत जर सुधारिा होऊ शकत नसेल तर वर उल्लेचखलेल्या गोष्टींिे कडकपिे 
पालन व्हावयास पाचहजे. तथाचप, जर त्याचं्याकडे दुलव क्ष करिे अनुजे्ञय असेल तर सामाचयक चदवािी संचहतेला 
सैद्धाचंतक चवरोध असू शकिार नाही. 

 
जमातवादी समाजात पुष्ट्कळशा तरतुदी चकतीही आवश्यक असल्या, तरी आधुचनक राज्यातील 

नागचरकाकंचरता त्या अयोग्य ठरतात ही गोष्ट अमान्य करता येिार नाही. मग धमाला चनयंत्रि करिाऱ्या तरतुदी 
त्याचं्यात योग्य तऱ्हेने सुधारिा करून शासनाने स्वीकारल्या पाचहजेत हे ओघानेि येते. जर मुसलमानानंी या 
चवकासास चवरोध केला, तर त्याचं्या चवसाव्या शतकालाही चवरोध आहे हे स्पष्ट होते. कोित्याही बाजूने पाचहले तरी हा 
चवरोध व्यथव आहे. 

 
श्रद्धा आचि धमािरि या बाबतीत कमवठ आचि आधुचनक मुसलमानातं आचि त्याहूनही जास्त अल्पसंख्य 

असलेल्या व बहुसंख्य असलेल्या मुस्स्लम जमातीत चवसंगती असिे ऐचतहाचसक दृष्ट्या अपचरहायव आहे. वस्तुतः काही 
हिीपयंत ती छुप्याचरतीने अगोदरपासून अस्स्तत्वात आहे. परंतु जे कुरािातील इहवादी तरतुदींिी, चनचषद्ध गोष्टींिी व 
कुरािाने पुरस्कृत केलेल्या गोष्टींिी पवा करीत नाहीत ते पापािरि करतात व असे ‘पाप’ वैध ठरवले तर त्यानंा 
त्याचं्या अपराधािी कमी जािीव होऊन अचधक मानचसक समाधान लाभेल. 

 
म्हिून कोित्याही स्वरूपात चवद्रोही व उदार इस्लामधमािा उदय होिे भचवष्ट्यकाळात आवश्यक आहे. जे 

भारतासारख्या देशात राहािार आहेत त्याचं्याकचरता व आधुचनक मुसलमानांसाठी चवद्रोही इस्लाम तर बाहेरच्या 
देशात ज्या चठकािी मुसलमान बहुसंख्य आहेत त्याचं्याकचरता व जे कमवठ आहेत त्याचं्याकचरता उदारमतवादी 
इस्लाम चनमाि होईल. अशा प्रकारिा मागव रबीलालाचमनला मान्य होईल काय? जर कुरािाच्या पुढील शदुदानंा 
काही अथव असेल तर रबीलालाचमनला तो मान्य व्हावयास पाचहजेत; ‘तुम्ही तुमच्या वाटेने जा मी माझ्या जाईन’, मला 
माझा मागव सापडला आहे आचि मी त्या मागाने जाईन. 

 
 

* 
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४ 
 

प्रबुद्ध जातीयवाद  
[१९७० च्या जानेवरी चसचमनार, १२५ मधील या लेखकािा लेख.] 

 
हे म्हििे चकतीही चवरोधाभासात्मक चदसत असले, तरी आजाच्या पचरस्स्थतीच्या संदभात फक्त जातीयवादी 

नेतृत्वाखालीि मुसलमानानंा धमवचनरपेक्षतेकडे नेले जाऊ शकेल. या चवरोधाभासला सचवस्तर स्पष्टीकरिािी जरुरी 
नाही. परंतु मुसलमानािंी मागास स्स्थती व दैना आचि सध्यािी प्रचतगामी मनोवृत्ती यािंी कारिे फारि थोड्या 
प्रमािात समजली गेली असल्याने काही मुिे माडंता येतील. 

 
चवभाजन झाल्यापासून चब्रचटश काळापेक्षा कहदू बलवत्तर झाले, मुसलमान अचधक कमजोर झाले, कहदंूनी 

आपला काही प्रदेश गमावला असला, तरी त्यानंी आपले नेतृत्व जवळजवळ जसेच्या तसे राखले. लोकशाहीिे तत्त्व 
जसजसे अत्यंत दूरच्या व छोया खेड्यापयंत पोहोित गेले, तसतसा शकेडो वषांतर स्वतंत्र झाल्यामुळे सत्तेच्या 
‘मादक मद्याने’ त्यािंा अचभमान वाढत गेला. म्हिून स्वहक्काच्या आग्रहािी प्रिडं लाट त्यांच्यात जर आली असेल, तर 
त्यात काही आियव नाही आचि बहुचजनसी देशातील ही लाट एकपक्षीय असावी यातही काही आियव नाही. 
बहुसंख्याकं जमातीने, कदाचित वेगवेगळ्या उिेशानंी असेल, स्वातंत्र्य िळवळीमध्ये फार मोठ्या प्रमािात भाग 
घेतला, त्यामुळे त्यानंी स्वतःला आपि जिू काही स्वातंत्र्यािे प्रमुख चहताचधकारी आहो असे समजिे व त्याप्रमािे 
वागिे हे अगदी साहचजकि आहे. 

 
पंरतु जी िळवळ झाली, ती राष्ट्रीय िळवळीपेक्षा अचधक प्रमािात स्वातंत्र्यािीि िळवळ होती. जरी काँगे्रस 

सवांच्याकचरता खुली होती आचि मुस्स्लम सभासदत्व चमळचवण्याकचरता भरीव प्रयत्न झाले असले, तरीपि 
धमवचनरपेक्ष भावनेतील राष्ट्रीयत्वािी भावना ही काँगे्रस सभासदत्वाकचरता अट न राहता स्वातंत्र्यािी इच्छा हीि 
काँगे्रस सभासदत्व व नेतृत्व याकंचरता मुख्य अहवता होती. त्यामुळे मदन मोहन मालचवयासंारखे सनातनी, लाला 
लजपतरायसारखे आयवसमाजी आचि मंुजे व सावरकर यासंारखे उघड उघड कहदू महासभीय यानंाही राष्ट्रवादी 
म्हिून मान्यता देिे शक्य झाले (नंतरच्या व्यक्तींिे धोरि व कृती लक्षात न घेता त्याचं्या सन्मानाथव काढण्यात 
आलेल्या पोस्टाच्या चतचकटाचंवरुद्ध कुठलाही धमवचनरपेक्ष आवाज आतापयंत उठचवण्यात आला नाही.) 

 
अशा प्रकारिा पूवीिा जातीयवाद स्वातंत्र्य काळात िालू ठेवला गेला आचि त्यािी चनष्ट्पत्ती म्हिजे मानव 

वंशकें चद्रत शासनाने तकव संगत बनचवलेला उपराष्ट्राच्या स्वहक्कािा आग्रह. 
 
चवभाजनाने मुसलमानानंा अगदी चनराळ्या पचरस्स्थतीत आिून सोडले. त्यानंी आपला मान्यवर नेता चजना, 

त्यािंी संघटना मुस्स्लम लीग, त्यािंा आवाज चवभक्त मतदारसंघ, त्यािंा धमवचपता चब्रचटश व त्यािें पुढारी मुस्स्लमांना 
संधी प्रदान करिाऱ्या पाचकस्तान देशात गेल्यामुळे त्यािें वस्तुतः सवव राजकीय पुढारी, वकील, सैचनक व व्यापारी व 
व्यावसाचयक लोक यानंा ते मुकले. याबिल ते काही तक्रारही करू शकत नाहीत. कारि की, मुस्स्लमलीगने त्यािंा 
बव्हंशी एकमुखी पाकठबा चमळचवला होता. 

 
म्हिून फाळिीिा पचरिाम कहदू अचधक बलवान होण्यात झाला. फाळिीला पाकठबा जिू आपि चदलाि 

नाही, अशा तऱ्हेने आपिास वागचवण्यािी मागिी करिाऱ्या मुसलमानाबंिल कहदंूना राग येिे संयुचक्तक आहे. 
चनराचश्रतानंी व शरिाथ्यांनी आपल्या बरोबर आिलेला, केव्हा केव्हा सूडात पचरवर्मतत होिारा, अत्यंचतक कडवेपिा 
त्याचं्यात होता. या उलट जीवनाच्या कोित्याही के्षत्रात मुसलमानाला कोिीही नेता राचहला नाही. मुस्स्लम लीगच्या 
पाचकस्तानच्या मागिीला पाकठबा चदल्यामुळे, त्याचं्यात सामुचहक अपराधािा गंड चनमाि झाला. त्यािप्रमािे कहदूच्या 
तुलनेत त्यािंी अत्यंत मागासलेली पचरस्स्थती असल्यामुळे त्याचं्यात सामुचहक न्यूनगंड चनमाि झाला. कहदूजातीयवाद 
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जोपाचसत ठेवलेल्या छळगंडात हे दोन्ही गंड चमसळले. धमवचनरपेक्षतेिी स्वीकृती हे जरी काँगे्रसच्या नेत्यांिे एक 
मानवतेिे व धैयािे कृत्य असले, तरी देश धमवचनरपेक्षतेपासून फार दूर आहे, ही एक दुदैवी वस्तुस्स्थती आहे. 
वास्तचवक अशा भावचनक तुकडे झालेल्या देशावर धमवचनरपेक्षता लादिे हे खूप उकळलेल्या अंड्यापंासून आमलेट 
बनचवण्याइतके अशक्य आहे. चशवाय भतूकाळाच्या जातीय वारश्यावर कहदूराष्ट्रािे नवीन तत्त्व लादल्यामुळे दोन 
जमाती आिखीनि परस्परापासून दूर गेल्या आहेत. सतत होिारे जातीय दंगेसुद्धा पुनर्ममलनास पचरिामकचरत्या 
रोखतात. 

 
अशा स्स्थतीिा व पचरस्स्थतीिा पचरिाम हा आहे की, कहदू संपूिवतः व हळूहळू स्वतःच्या हक्काबिल अचधक 

अचधक आग्रही बनत गेले आचि तद नुरुप मुसलमान वाढत्या प्रमािात असुरचक्षत झाले व जातीयवादाच्या कविात ते 
परत अचधक चशरत गेले. कवि स्वाभाचवकचरत्याि अपचरहायवपिे प्रचतगामी असते. व्यवहारािी अशी स्स्थती 
मुसलमानानंा अज्ञानाच्या प्रभावािें सहज भक्ष्य बनचवते. हा अज्ञानािा प्रभाव आपली पकड मजबूत करण्याकचरता 
बहुसंख्य जमातीिी मुसलमानात असलेली भीती व तक्रार यािंा अचधकाचधक फायदा घेतो. म्हिून बरेिसे पक्ष व 
संघटना, बहुतेक अपचरहायवपिे, अस्स्तत्वात आल्या ज्या कहदंूचवरुद्ध फक्त भावनाि जागृत ठेवत नाहीत तर 
मुसलमानातं एका वेगळ्या व्यचक्ततािी जािीवही हळूहळू चनमाि करतात. ह्या संघटनापैंकी जमात-इ-इस्लामी ही 
सवांत अचधक कायवक्षम व प्रचसद्ध संघटना आहे. मुसलमानानंा स्वतःकचरता अशा संघटना चकती हानीकारक आहेत 
यावर भर देण्यािी गरज नाही. पुन्हा अशा घटनाचं्या संयोगामुळे मुसलमानांिे राजकीय, सांस्कृचतक ककवा सामाचजक 
कायव भरीव होण्याऐवजी प्रचतचक्रयात्मक होते. मुसलमान आता कहदंूच्या जातीय वा धमवचनरपेक्ष हालिालींिा ककवा 
कृतीिा फक्त प्रचतकार करीत असतात. 

 
म्हिून प्रश्न असा आहे की, अशा प्रभावापासून त्यानंा कसे मुक्त करावे व त्यानंा त्याचं्या कविातून कसे बाहेर 

काढावे? संयुक्त मतदारसंघाच्या ऐक्यचनर्ममतीच्या पचरिामाबिल एकेकाळी फार मोठी आशा होती. परंतु गेल्या २२ 
वषांच्या अनुभवानंी ही आशा पचरिामकारकचरत्या खोटी पाडली आहे. हे खरे आहे की, मुसलमानांिी संख्या 
आियवजनक प्रमािात चनवडून आली आहे. परंतु चनवडले गेलेले लोक जोपयंत स्वतःिे अस्स्तत्व जािवीत नाहीत, 
तोपयंत चनवडिुकीिा उिेश सफल होत नाही. जर भारतातील कोठल्याही भागात एखाद्या हचरजनािा छळ झाला, 
तर संसदेत आरडाओरडा होते. परंतु जेव्हा मुसलमान या छळािे बळी असतात तेव्हा क्वचिति मुसलमानािंा ककवा 
दुसऱ्या कोिािा संसदेत आवाज उठतो. वस्तुस्स्थती अशी आहे की, काँगे्रसशी असलेली जनसंघािी स्पधा व बव्हंशी 
जातीयवृत्ती व जातीयवादी मतदारािंा करावा लागत असलेला अनुनय, या गोष्टींमुळे मुसलमानानंा पक्षपाती 
असण्यािा आरोप काँगे्रसपक्ष टाळू शकतो. म्हिून साम्यवादी चतचकटावर चनवडून येिारे कहदू सोडल्यास बाकीिे 
सामान्यतः मूक राहतात आचि जर एखाद्या मुसलमानाने स्वतः मुसलमानाचं्या तक्रारींबिल आस्था दाखचवली, तर 
त्याच्यावर जातीयवादी म्हिून कलंक लावला जातो व त्यास मग पुनर्मनवडिुकीिी संधी नसते. 

 
जातीयवाद मुसलमानानंी स्वतः प्रसंगवशात अंमलात आिला तर तो मात्र आके्षपाहव आहे यािी नोंद घेण्यास 

मुसलमान चवसरले नाहीत. कहदु-उपखंडािा वाचंशक दुराग्रह प्राचंतक असमतोल दूर करण्याच्या दृष्टीने समथवनीय 
असल्यािे स्पष्टीकरि करण्यात येते. परंतु मुसलमानांिी कोितीही सामुचहक कृती, मग ती चकतीही चनदोष असो, 
तात्काळ काहीतरी अमंगळ व दुसऱ्या पाचकस्तानिा पायासुद्धा आहे असे मानण्यात येते. 

 
पुष्ट्कळशा मतदारसंघात मुसलमान मोठ्या प्रमािात आहेत व त्यांच्या मतानंी केव्हा केव्हा समतोल 

चबघडवला जातो. ती मते चमळचवण्याकचरता पुष्ट्कळसे तुच्छ व केव्हा केव्हा तत्त्वशून्य प्रयत्न करण्यात येतात. हे एक 
उघड सत्य आहे की, मुसलमानानंी या ककवा त्या पक्षाला मते चदली तर त्याचं्या वैयचक्तक कायद्यात सुधारिा करण्यािे 
प्रयत्न होिार नाहीत, असे आश्वासन चनवडिुकीला उभे राहिाऱ्या कहदूनी चदले आहे. अशा प्रकारच्या आश्वासनानंी 
उदारमतवादी मुसलमानािें कायव जवळजवळ अशक्य करून सोडले आहे. 
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चदवािी संचहता ही सामान्यपिे कहदू चदवािी संचहता म्हिून ओळखली जात असल्यामुळे मुस्स्लम व्यचक्तगत 
कायद्यात सुधारिा करण्यािे समथवन करिे आिखीनि कठीि होऊन बसले आहे. असे असण्यािे कारि संचहता कहदू 
आहे, हे नसून ती फक्त कहदूनाि लागू आहे हे आहे. म्हिून जर चतच्या तरतुदी मुसलमानांना लागू केल्या तर. ते 
त्याचं्या सामाचजक पद्धतीिे ‘कहदूकरि’ केल्यासारखे होईल, असे कहदूच्या चवरुद्ध असलेले मुसलमान नेते 
मुसलमानानंा वाटायला लावतात. पुन्हा मुसलमानानंा असे वाटते की, आपल्या व्यचक्तगत कायद्यािे जर योग्य तऱ्हेने 
चववरि केले, तर त्यातील काही तरतुदी सध्याच्या चदवािी संचहतेपेक्षा प्रगत आहेत. त्यानंा हे समजावनू सांगिे जरूर 
आहे की, सवव जमातींना लागू असलेली एक चदवािी संचहता इस्लामच्या चनषेधाज्ञािंी पायमल्ली करिार नाही, अशीि 
असिे आवश्यक आहे. वस्तुतः स्वतःस मुस्स्लम प्रागचतक गट म्हिचविाऱ्या उदार चविाराचं्या मुसलमानाचं्या एका 
छोया गटाने कायद्यािा मसुदा आधीि तयार केला आहे. ह्या मसुद्यास कोिताही मुसलमान धार्ममक कारिाकचरता 
चवरोध करू शकिार नाही. 

 
जर मुसलमानािें पुनववसन करावयािे असेल व जर त्यानंा त्याचं्या भारतीय बंधंूबरोबर िालावयािे असेल, 

तर इतर पुष्ट्कळ सुधारिािंी गरज आहे. गोषा आियव वाटेल इतक्या मोठ्या प्रमािात आजही िालू आहे; 
कुटंुबचनयोजन हे इस्लामी चनषेधाज्ञाच्या चवरोधी समजण्यात येते ; आचि धमािी तमा न बाळगता देशाच्या सासं्कृचतक 
प्रवाहाशी मुसलमानांिी पुरेशी तादात्म्यता नाही व पचिम आचशयाशी अवाजवी भावचनक गंुतविूक आहे. मुसलमान 
आतासुद्धा बव्हंशी छोया पारंपचरक धंद्यानंा चिकटून आहेत व नवीन व्यावसाचयक व व्यापाचरक के्षत्रातील कायात 
चशरण्यास ते नाखूष असतात (चदल्लीच्या दूरध्वनी मागवदर्मशकेवर एक ओझरती दृष्टी टाकली तरी त्यािंी आर्मथक 
पचरस्स्थती समजू शकेल.). जातीय सुधारिा व नेतृत्वािी आवश्यकता असिारी आिखीही इतर के्षते्र आहेत.  

 
याला समातंर अशी दोन जमातीत एक मोठी मानचसक दरी अस्स्तत्वात आहे व कहदू नेतृत्वावर जवळजवळ 

संपूिव अचवश्वास आहे. याकचरता कहदंूनी स्वतःसि दोष द्यावयास पाचहजे. त्याचं्यातील जातीयवादािा प्रादुभाव केवळ 
तकाने आजमावता येतो. परंतु मुसलमानांच्या बाबतीत कायवक्षम आस्था दाखचविाऱ्या कहदंूिी संख्या एका हाताच्या 
बोटावर मोजिे शक्य आहे. वस्तुस्स्थती अशी आहे की, जातीयवादी कहदू कायवक्षम आहे व जातीयवादी नसलेला कहदू 
एकतर तटस्थ तरी आहे ककवा उदासीन तरी आहे. म्हिून हे तकव संगत व अपचरहायव आहे की, ज्यांिी सद भावना 
संशयातीत आहे अशाकंडूनि फक्त मुसलमानांिी हल्लीिी जीवनपद्धती व चविारािी धाटिी बदलण्याकचरता त्यािें मन 
वळचवले जाऊ शकेल. दुसऱ्या कोित्या कारिामुळे नसले तरी, अशा प्रकारिे मुस्स्लमेतर लोकि नसल्यामुळे असे जे 
आहेत ते फक्त मुसलमान असू शकतात (उदारमतवादी मुसलमानापैंकीसुद्धा बहुसंख्य दुदैवाने बेपवा व उदासीन 
आहेत.) 

 
पुन्हा सरंजामी व्यवस्थेच्या अंताबरोबर ज्यानंा पूवी जमातीिे ‘स्वाभाचवक’ नेते म्हिून समजण्यात येत असे, 

ते आता तसे राचहले नाहीत. ही पोकळी या आधी म्हटल्याप्रमािे परंपरावादी व पुनरुज्जीवनवादी लोकानंी भरली आहे. 
हे लोक मुसलमानानंा प्रत्यक्षात मध्ययुगीन युगाच्या मानचसक ‘मोहल्ल्यात’ ठेवतात. म्हिून नवीन नेत्यानंा आपले 
नेतृत्व जमातीिी सेवा करून व जमातीत कायािे के्षत्र चनमाि करून चमळवावयािे आहे. अशी सेवा ही जातीय सेवा 
आहे. ह्या नेत्यानंी अशा सेवेच्या द्वारा मुसलमानामंध्ये पुढील बदल व्हावे म्हिून सववसाधारि प्रयत्न करिे अवश्य 
आहे. मुसलमानानंा हलवनू जागे करून चवसाव्या शतकात आििे, अज्ञानाच्या मगरचमठीतून मुक्त करिे, सवव राष्ट्रीय 
कायांत पूिव भाग घ्यावयास लावण्याकचरता प्रोत्साहन देिे, नवीन व्यवसाय स्वीकारण्याकचरता मन वळचविे, 
चवभक्तपिािे दोष व एकरूपतेिे फायदे त्याचं्यावर कबबचविे आचि आधुचनक शतकािी तंत्रशास्त्रचवषयक भचवतव्यािी 
मागिी ‘त्यानंी प्रगती तरी करावी ककवा नाहीसे तरी व्हावे’, यािी जािीव करून देिे. 

 
हे स्पष्ट आहे की, असा ‘जातीयवाद’ कोित्याही इतर जमातीचवरुद्ध नाही. तो फक्त एका बोधविनात 

सामावलेला आहे : ‘औदायािी सुरुवात घरापासून होते’ उदाहरिाथव वाय्. एम्. सी. ए. च्या कायाला ककवा पारशी 
न्यायातफे बाधंल्या गेलेल्या घराचं्या वसाहतीला कोिी चवरोध करीत नाही. चवचशष्ट वाचंशक जन्माच्या लोकाचं्या 



 
 अनुक्रमणिका 

कल्यािास व प्रगतीस वाहून घेिाऱ्या अगचित प्राचंतक संस्थासुद्धा प्रत्येक शहरातून आहेत. अशा प्रकारिा जातीयवाद 
कोित्याही तऱ्हेने धमवचनरपेक्षतेच्या चवरोधी नाही, उलट त्याला प्रमुख प्रवाहात वाहिारी उपनदी समजावयास पाचहजे. 
भाग मजबूत केल्याने पूिव मजबूत बनचवले जाते. धमवचनरपेक्षतेच्या ध्येयाकडे नेिारा हा जातीय मागव आहे आचि सवव 
दृष्टीने तो प्रबुद्ध जातीयवाद आहे. सवव अल्पसंख्याकंानंा त्यािंी गरज आहे आचि मुसलमानानंा तर चवशषेि. 

 
 

* 
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५ 
 

अल्पसांखयाांक 
[२८ फेब्रुवारी १९७१च्या ‘द इलस्रटेेड चवकली ऑफ इंचडया’ तील प्रस्तुत लेखकािा लेख.] 

 
जनसंघ एक मुसलमान उमेदवार काश्मीरमध्ये, मुस्स्लम लीग एक कहदू उमेदवार चबहारमध्ये व अकाली दल 

एक चििन उमेदवार उभा करीत असल्यािे वािून कोि कोिािे प्रचतचनचधत्व करतो यावर चविार करिे आवश्यक 
झाले आहे. जर कामगाराचभमुख मतदार संघातून एखादा मुसलमान साम्यवादी चनवडला गेला व एखाद्या 
उदारमतवादी कहदूने उत्तर प्रातंातील मुसलमानांिी मते चमळचवली, तर मग मुसलमान प्रचतचनधी तरी कोिता? 
साम्यवादी चनचित नाही; कारि तो त्याच्या जमातीिे प्रचतचनचधत्व करीत नसून पक्षािे करतो. परंतु मुसलमानाचं्या 
कहदू प्रचतचनधीिे काय? तो मुसलमानांिा प्रचतचनधी नाही काय? असे चदसून येईल की चवभक्त मतदारसंघ नष्ट 
झाल्यापासून जातीय दृष्टीने कोिीही कहदू ककवा मुसलमान प्रचतचनधी नाहीत, तर ते फक्त संसदीय दृष्टीने कहदू व 
मुसलमान प्रचतचनधी आहेत. अथात ही बाब इतर जमातींनाही लागू आहे. चपलू मोदींच्या मतदार संघात पाशी चकती 
आहेत व जॉजव फनांचडस याचं्या मतदारसंघात चिस्ती चकती आहेत, हे एखादा कोिी चविारू शकेल. परंतु मोदी ककवा 
फनांचडस पारशािें ककवा चिस्त्यािें प्रचतचनधी असण्यािा दावा करू शकतात काय ककवा करतात काय?  

 
पुन्हा चवचशष्ट जमातीिे संपूिवपिे प्रचतचनधीत्व करिारे जरी अल्पसंख्याकंांिे सभासद असू शकले,तरी जे पुढे 

नेिे व ज्यािें संरक्षि करिे त्यािें कतवव्य आहे असे अल्पसंख्याकंांिे चहतसंबंध तरी काय आहेत? अन्न, चनवारा, 
चशक्षि, नोकरी, आरोग्य आचि मानव कल्यािाच्या अंतगवत येिाऱ्या इतर सवव बाबी सवव जमातींना समान आहेत. 
वस्तुतः पाठीमागिे बाक सुशोचभत करिे व मुस्स्लम व्यचक्तगत कायद्याला अडथळा करिे याचशवाय चनव्वळ जातीय 
अल्पसंख्यांकाचं्या प्रचतचनधींना करण्यासारखे काही नाही. तथाचप, बहुचजनसी देशातील लोकशाहीने लोकसंख्येच्या 
मोठ्या भागािे प्रचतचनचधत्व न करता सवव घटकांिे प्रचतचनचधत्व करावयास पाचहजे. सववसाधारि चनवडिुकातूंन हा 
चनष्ट्कषव चनघतो काय? अल्पसंख्याकंािें त्यात काय स्थान आहे?  

 
काटेकोरपिे बोलावयािे झाले तर चशखानंा अल्पसंख्य समजावयास पाचहजे. परंतु त्यानंा स्वतःिे राज्य आहे 

आचि त्यांिे प्रकरि वेगळे आहे. पुन्हा आपि जर त्यानंा अल्पसंख्य समजलो तर मग जाट, राजपूत, तचमळ, मराठे 
इत्यादींनाही तसेि समजावयास पाचहजे आचि मग बहुसंख्य अचजबात कोिी नाही असा चनष्ट्कषव काढावयास पाचहजे. 
परंतु आपि ज्यावेळी अशा वावंचशक उपजातींबिल बोलतो, त्यावेळी आपला चनदेश सविव कहदंूच्याकडे असतो आचि 
हे सविव कहदू मुलतः अनेक चजनसी आहेत पि यदृच्छेने एका गटात एकत्र आहेत. ज्यास ‘बहुसंख्य’ म्हिून 
समजण्यात येते. 

 
यामुळे सविव नसलेले कहदू व अकहदू हे अल्पसंख्य म्हिून उरतात. ह्यापैकी प्रचतचनचधत्वाच्या दृचष्टकोनातून 

सविव नसलेल्या कहदू संचवधानानुसार ओळखल्या जािाऱ्या अनुसूचित जाती आचि जमाती सवात भाग्यवान आहेत. 
त्याचं्याकचरता १५ टके्क जागाि फक्त राखून ठेवल्या नाहीत तर सववसाधारि मतदारसंघातही आपले उमेदवार उभे 
करून दोन्ही तरतुदींिा उत्तम फायदा ते घेऊ शकतात. उदाहरिाथव महाराष्ट्रात पचहल्या साववचत्रक चनवडिुकीत 
अनुसूचित जाती-जमातींनी सववसाधारि मतदारसंघातून आपले ३५ उमेदवार व राखीव मतदारसंघातून ३७ उमेदवार 
उभे केले. त्यािें प्रचतचनचधत्व चरपस्दुलकन व झारखंड पक्षानंी केले व लोकसभा व राज्यातील चवधानसभा यातील २१ 
टके्क जागा चमळचवल्या. ही टके्कवारी त्याचं्या टके्कवारीइतकी आहे. या दोन गटाचं्या राखीव जागांमुळे त्यानंा सत्तेिे जे 
पचरमाि चमळाले ते संचवधानाने इतर अल्पसंख्याकंांना नाकारले यात काही संशय नाही. संचवधानानुसार अल्पसंख्याकं 
अस्स्तत्वाति नाहीत. काहींना हा अडथळा वाटेल तर इतरानंा तो आपला गौरव आहे असे वाटिेही शक्य आहे. 
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पाशी हे अल्प संख्यात्मक पचरमािाच्या दुसऱ्या टोकाला आहेत. ही जमात इतकी लहान आहे की ती 
कोित्याही मतदारसंघात बहुसंख्य होऊ शकत नाही. तरीपि चतने अगे्रसर राजकारिी व चवचधज्ञ चनमाि केले आहेत 
ज्यानंी स्वतःच्या गुिावर प्रचतष्ठा प्राप्त केली आहे. उदाहरिाथव के. एफ्. नरीमन पूवीच्या मंुबई राज्यािे वषानुवषे 
अनाक्षेचपत राजकीय नेते होते; काही सुसंगत नसलेली कारिे घडली नसती, तर ते मंुबईिे पचहले मुख्य मंत्री झाले 
असते. आजही चमनू मसानी व चपलू मोदी जेथे शकेडा ९९ पाशी नाहीत अशा मतदारसंघातून चनवडून आले आहेत. 
खाजगी के्षत्रातील व्यापार व उद्योगाशी पारशांिा बव्हंशी संबंध असतो. परंतु मसानी व मोदी पारश्याचं्या चहतसंबंधािे 
जपिूक न करता मुक्त व्यापारािे चहतसंबंध जपतात. 

 
चिस्त्यामंध्ये अँग्लो इंचडयन व भारतीय चिस्ती असे दोन वगव येतात. पचहल्या वगातील फँ्रक अँथनी—ज्यानंा 

अमेचरकन लोक ‘श्रीयुत अँग्लो इंचडयन’ म्हितील—त्या संजे्ञस पात्र झाले आहेत. स्वातंत्र्य चमळाल्यापासून त्यानंा 
लोकसभेकचरता चनयचमतपिे नामचनदेचशत करण्यात आले आहे. ते लोकसभेिे नामवंत सभासद आहेत. स्वतःच्या 
जमातीपुरतेि न पहाता ते राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सवव प्रश्नाबंिल स्वतःिी आस्था दाखचवतात. 

 
गोवा, केरळ व नागालँड आचि चबहार यासारख्या जनजाती के्षत्रात भारतीय चिस्ती सामथ्यववान आहेत. 

गोव्याने एक चिस्ती लोकसभेकचरता चनवडून चदला आचि आपि स्वतःच्या चवचशष्ट संस्कृतीसह महाराष्ट्रात चमसळून 
जाऊ ह्या चिस्त्याचं्या भीतीमुळे स्थाचनक काँगे्रस सरकारला चवरोध करिारा पक्ष फार मोठ्या प्रमािात चिस्त्यांिा 
आहे. केरळमध्ये कम्युचनस्ट व काँगे्रस दोघाकंडूनही चिस्त्यानंा चनवडून देण्यात आले व चिस्त्यानंी व मुसलमानानंी 
काही के्षत्रात एकमेकाबरोबर काम केले आहे. पुष्ट्कळ मते ििवने गाजावाजा न करता वळचवली. स्वतंत्र पक्षािे एक 
प्रमुख सभासद श्री. लोबो प्रभ ूहे म्हैसूरमधून चनवडून आले. परंतु जयपालकसग व रत्नास्वामी अशी कहदू नावे असिारे 
भारतातील इतर भागातून आलेले चिस्ती लोकसभेत पुष्ट्कळ असल्यामुळे चिस्ती सभासदांिी संख्या ठरचविे कठीि 
आहे. 

 
आतापयंत प्रत्येक चनवडिुकीत राष्ट्रीय धमवचनरपेक्ष पक्षानंी मुसलमानानंा चनवडून चदले आहे. १९६७ साली 

खालील पचरस्स्थती होती : 
 

 पक्ष लोकसभा राज्य णवणधमांडळे 

(१) काँगे्रस .. .. .. १३ ५७ 
(२) भारतीय कम्युचनस्ट पक्ष, भारतीय कम्युचनस्ट पक्ष माक्सववादी 

(सी. पी. आय.,सी. पी. एम.) 
३ १८ 

(३) प्रजा सोशचॅलस्ट पक्ष, संयुक्त सोशचॅलस्ट पक्ष (पी.एस.पी.,एस्.एस्.पी) २ १२ 
(४) स्वतंत्र .. .. .. ३ ९ 
(५) इतर पक्ष .. .. .. ४ १४ 
(६) अपक्ष .. .. .. ४ २९ 
 एकूि .. २९ १३९ 

 
परंतु जसजसा काळ जातो तस तसे मुसलमानानंा अचधकाचधक असे वाटू लागले आहे की आपले चहतसंबंध 

फक्त ज्यानंी जातीय पाकठदुयाकचरता प्रिार केला व ज्यानंा तसा भरीव पाकठबा चमळाला अशाि उमेदवाराचं्या हातात 
सुरचक्षत राहतील. 
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ह्या घटनेिी कारिे या लेखाच्या कके्षबाहेर आहेत. परंतु जोपयंत मुसलमान हे समजत नाहीत की 
समाजवादी शासनात प्रचतचनचधत्व स्वभावतःि जातीय न राहता कायानुरूप असावयास पाचहजे, तोपयंत मुसलमान 
अचधक चनवडून येण्यािी शक्यता नाही. आतापयंत त्यानंी प्रगती चकती केली आहे? मुसलमानािंा त्याचं्या नेत्यानंी 
चवश्वासघात केला. हे नेते त्यानंा उन्मादावस्थेत आिून पाचकस्तानात चनघून गेले व त्यानंी त्यानंा स्वतःिे संरक्षि स्वतः 
करण्यास सोडले. उध्वस्त झालेले व भाबंावलेले मुसलमान फाळिीच्या दुःखद अनुभवाने तात्काळ थोडे दबून राचहले 
हे थोडेबहुत समजण्यासारखे आहे. तरी पुष्ट्कळशा मुस्स्लम संघटना स्वातंत्र्यानंतर चवकचसत झाल्या. म्हिून 
मुसलमानािंा आत्मचवश्वास एकसारखा वाढत गेला व स्वतः उपेचक्षले जाऊ नये यािी सुद्धा त्यानंी काळजी घेतली. 
यािा पचरिाम त्यानंी राजकीय प्रचक्रयेत वाढता भाग घेण्यात झाला. 

 
१९५२ मध्ये काचश्मर सोडून ३५ जागा लढचवण्यात आल्या व लोकसभेकचरता ४२ उमेदवार चनवडिूक 

करगिात होते; १९६७ साली तत्सम आकडे ९३ व १२७ पयंत वाढले. परत १९५२ साली राज्य चवधानसभेच्या ४१६ 
जागा मुसलमानानंी लढचवल्या व उमेदवार ६१७ होते; तर १९६७ साली ५५२ जागा लढचवल्या व उमेदवार ८९२ होते. 

 
राजकीय दृष्ट्या मुसलमान जागृत नाहीत असा काही वेळेस केला जािारा आरोप वस्तुस्स्थतीला धरून नाही 

हे यावरून चदसून येईल. उमेदवारीिी व लढचवलेल्या जागेिी वाढलेली संख्या चकतीही महत्त्वािी असली, तरी प्रश्न 
चशल्लकि राहतो : प्रत्यक्ष चकती चनवडले गेले? पुन्हा ही संख्या त्याचं्या टके्कवारीच्या प्रमािात आहे काय?  

 
   लोकसभा टके्क राज्य णवणधमांडळे टके्क 

१९५२ .. .. १८ ३·६८ १७६ ५·३६ 
१९५७ .. .. २१ ४·२५ १६५ ५·३२ 
१९६२ .. .. २३ ४·६९ १५४ ४·९३ 
१९६७ .. .. २९ ५·७५ १३९ ३·५० 

 
मुसलमानािंी टके्कवारी शकेडा १० धरली तर असे चदसून येईल की त्यािें प्रचतचनचधत्त्व त्याचं्या टके्कवारीच्या 

खाली आहे. परंतु लोकसभेत ते हळूहळू पि एकसारखे वाढत आहे, तर चततकेि राज्य चवचधमंडळात ते एकसारखे 
घटत आहे. या घटीिे नक्की कारि चनचित करिे कठीि आहे. परंतु अगदी आतापयंत मुसलमानांनी साधारितः 
काँगे्रसला पाकठबा चदला व ते काँगे्रसच्या चतचकटावर उभे राचहले. राज्यामधील त्यांिी ही घट त्यािंा काँगे्रसबिलच्या 
झालेल्या भ्रमचनराशामुंळे व काँगे्रसिी प्रचतष्ठा खालावल्यामुळे असिे शक्य आहे. 

 
पुढील चनवडिूक आतापयंतच्या चनवडिुकीपेक्षा काही बाबतीत चनराळी आहे. 
 
पुन्हा पुन्हा होत असलेल्या जातीय दंग्यािंा एकूि पचरिाम मुसलमानािंी असुरचक्षततेिी भावना वाढचवण्यात 

झाला आहे. यामुळे त्यानंा बिावािी भचूमका घेिे, मतभेद चमटचविे व जातीय आवाहनास अचधक चववश होिे भाग 
पडले आहे. दुसरे, या वेळेस पूिवपिे जातीय व फुटीर राजकीयपक्षातफे चनवडिूक लढचविाऱ्या उमेदवारािंी संख्या 
अचधक असिार आहे. ते चनवडून येण्यािी चकती शक्यता आहे?  

 
प्रत्येक मतदार संघात मुसलमान मतदारािंी चकती संख्या आहे ही आकडेवारी हाताशी नाही. परंतु 

चजल्ह्यांच्या पुरते आकडे आहेत. काश्मीर सोडल्यास मुर्मशदाबाद व मल्ल्लापुरम या दोन चठकािीि फक्त मुसलमान 
बहुसंख्य आहेत. ४० व ५० टक्क्याचं्या मध्ये असिारे िार, ३० व ४० टक्क्यांमध्ये असिारे बारा आचि २० व ३० 
टक्क्याचं्या मध्ये असिारे दहा चजल्हे आहेत. लोकसभेतील बहुतेक मुसलमान सभासद अशा चजल्ह्यांतून चनवडले गेले 
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आहेत आचि काही जेथे मुसलमानािंी लोकसंख्या क्षलु्लक आहे अशा चठकािांहूनही चनवडले गेले आहेत. परंतु कहदंूिा 
थोडातरी पाकठबा असल्याचशवाय कोिी मुसलमान चनवडला गेला आहे, असे चनचित करता येत नाही. जे मुसलमान 
राष्ट्रीय पक्षािे उमेदवार म्हिून उभे आहेत ते चनचितपिे पुन्हा चनवडून येण्यािी अपेक्षा करू शकतात. परंतु जो 
मुस्स्लम पक्षातफे ककवा स्वतंत्र उभा राहील, तो मतािी चवभागिी झाली व जर तो एकटाि मुसलमान उमेदवार असेल 
आचि त्यास गठठ्याने मुसलमानािंी मते चमळाली तरि फक्त चनवडून येण्यािी शक्यता आहे. 

 
जर मुसलमान गठठ्याने मते देतील, तर त्यानंा दोष देता येिार नाही; कारि इतर प्रत्येकजि तेि करीत 

असतो. ‘धमवचनरपेक्ष’ काँगे्रस ही जातीय मतदान हे राजकीय जीवनातिी वास्तवता म्हिून मान्य करते आचि 
उमेदवारािी चनवड करताना ही मनोवृत्ती लक्षात घेते. ज्या चठकािी मुसलमानांिी संख्या उल्लेखनीय भरत नसेल त्या 
चठकािी राष्ट्रीय पक्ष सुद्धा मुसलमान उमेदवार उभा करून जागा गमावण्यािा धोका पत्करीत नाहीत. 

 
परंतु जर एकापेक्षा अचधक मुसलमान उमेदवार असतील व मुसलमान मते फुटली,तर असे चदसते की, 

मुसलमानाचं्या चतचकटावर उभा राहिारा कोिताही मुसलमान उमेदवार, मुस्स्लमेतरांिा पाकठबा गमावल्यामुळे, 
चनवडून येण्यािी शक्यता नाही. 

 
म्हिून असे चदसते की जर मुसलमानानंा आपले प्रचतचनचधत्व वाढचवण्यािी इच्छा असेल, तर त्यानंी स्वतःच्या 

राजकीय दृचष्टकोनाशी व चहतसंबंधाशी ज्या राष्ट्रीय धमवचनरपेक्ष पक्षािे धोरि जवळिे आहे अशा पक्षािा उमेदवार 
म्हिून उभे राहिे, हे त्याचं्याकचरता उत्तम धोरि आहे. ‘मुस्स्लमािें दृढैक्य’ ही मत चमळचविारी उत्तम घोषिा असू 
शकेल; परंतु मुसलमान कहदू इतकेि बहूचजनसी आहेत ही वस्तुस्स्थती कायम राहते. त्यांच्यात अगचित पथं व 
उपजाती, वाचंशक व भाचषक भेद आहेत व लक्षाधीशापासून ते चभकाऱ्यापंयंत आर्मथक इंद्रधनुष्ट्याच्या प्रत्येक छटात 
मुसलमान आहे. संलग्नशील व एक संघ जमात म्हिून काम केल्याने वरच्या लोकािंाि फक्त फायदा होतो आचि हे 
सामाचजक स्तरातील खालच्या लोकाचं्या चहतसंबंधांच्या चवरुद्ध आहे. 

 
तात्पयव, अल्पसंख्यांकािा अयोग्य प्रचतचनचधत्वािा प्रश्न हा खऱ्या अथाने मुसलमानािंा अयोग्य 

प्रचतचनधीत्वािा प्रश्न आहे. ही पचरस्स्थती सुधारण्याकचरता दोन गोष्टींिी गरज आहे : 
 
पचहली—मुसलमानानंी आपि एकसंध आहो हा चविार करिे सोडून देऊन राजकीय व आर्मथक जवचळक 

असिाऱ्या धमवचनरपेक्ष राष्ट्रीय पक्षात सामील व्हावयास पाचहजे. हे ओघानेि येते की पक्षािा उमेदवार म्हिून चनवडले 
जाण्यापूवी पक्षाच्या कायवक्रमात कायवक्षम भाग घेऊन पक्षाच्या सभासदािंा चवश्वास त्यानंी संपाचदला असला पाचहजे. 

 
दुसरी—राष्ट्रीय धमवचनरपेक्ष हे फक्त नावािे धमवचनरपेक्ष न राहता कृतीतही धमवचनरपेक्ष असावयास पाचहजेत. 

जोपयंत मुसलमानावंर पचरिाम करिारा प्रश्न चविारात घेताि धमवचनरपेक्ष व्यक्ती जातीय बनते, तोपयंत 
मुसलमानाकंडून अशा पक्षात सामील होण्यािी अपेक्षा करिे शक्य नाही. उदाहरि द्यावयािे झाले तर मजचलस-इ-
मशावरतिे आचि मुस्स्लम मजलीसिे संस्थापक डॉ. फचरदी यािें देता येईल. उत्तर प्रदेशातील चवधान सभेत 
प्रजासमाजवादी पक्षािे नेते म्हिून त्यानंी आपल्या राजकीय कारकीदीस सुरुवात केली. परंतु त्यानंी उदूवच्या 
मागिीवर जोर चदल्यामुळे त्यांना त्याचं्या पक्षातील लोकानंी पाचकस्तानिे हस्तक म्हिून संबोचधले. पुन्हा राष्ट्रीय 
पक्षानंी योग्य मुसलमान उमेदवार चनवडण्यािी संधी दवडू नये. 

 
देशाला स्वतःच्या लायकीप्रमािे सरकार चमळते हे म्हििे अगदी बरोबर आहे. उमेदवाराचं्या चनवडीवरील 

जाती-धमािा प्रभाव सुज्ञात आहे. चजतकी देशािी योग्यता असते चततकीि धमवचनरपेक्षता त्याला चमळते. 
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पणरणशष्ट 
 

अरबी-मराठी शवदसूची 
 

आदाब मुसलमानािें नेहमीिे अचभवादन. 
अहली मानक्वालात्  तत्त्वाचं्या व्यवहायवतेिा चविार न करता त्यानंा कायास्न्वत 

करिारी व्यक्ती. 
अज्लाफ सामान्य कुळात जन्मलेला. 
अचलम धमवशास्त्रपंचडत. 
अश्रफ खानदानी कुळात जन्मलेला. 
अयात कुरािातील काव्यपंक्ती. 
चबरादरी बंधुभाव. 
चबस्स्मल्ला अर् रहमान अर् रहीम } दयाळू देवाच्या नावाने. 
बुत् परस्थ मूर्मतपूजक 
दगा पूज्य व्यक्तीच्या कबरीवर उभारलेले देवालय  
दार-उल-हरब इस्लामच्या शत्रूिा देश 
दार-उल्-इस्लाम मुसलमानािंा देश 
फचतहा कुरािाच्या सुरुवातीच्या ओळी. 
फतवा धार्ममक महत्त्व असलेला जाहीरनामा. 
हाचडथ (हाचदस) महम्मदािे विन ककवा पारंपचरक प्रसंग 
इज्मा सहमताने घेतलेला चनिवय. 
इजचत्तहाद अथािे पुनर्मववेिन, बदल, पद्धतशीर मौचलक चविार. 
इमाम प्राथवना करताना नेतृत्व करिारा, मचशदीमधील पुरोहीत, पंथािा 

धार्ममक नेता. 
जमात मंडळी 
जचझया चबगर मुस्स्लमावंर लादलेला डोइ कर 
जेहाद धमवयुद्ध 
काबा मक्का येथील इमारत. ही अब्राहामने बाधंली असे मानतात. अरब 

मूतीपूजकांिा हा एक अड डा बनला होता. ती जाळण्यात आली 
होती. आचि महम्मदाचं्या काळात पुन्हा बाधंली गेली. महम्मदाने 
नंतर चतिा ‘चकदुला’ असा उल्लेख केला. चकदुला म्हिजे प्राथवनेिी 
चदशा. हे मुस्स्लमांच्या याते्रिे एक चठकाि आहे, असे त्याने 
ठरचवले व येथे यात्रा करिे मुस्स्लमािें पचवत्र व अवश्यक कतवव्य 
घोचषत केले. 

करामत .. िमत्कार. 
खुदाप्रस्थ .. देवािी आराधना करिारा. 
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मद्रास्सा .. मुसलमानानंी िालचवलेली शाळा 
मोमीन .. देवावर चवश्वास ठेविारा. 
मुहरवम .. महम्मदािा नातू हुसेन यािी करबाला येथे हत्या झाल्यावर 

चशयापंथीय मुसलमानानंी केलेल्या तीव्र शोकािा आचि 
दुखवयािा काळ. 

मुजाचहद .. धमव युद्धातील सैचनक. 
पीर्  .. साधू म्हिून मान्यता पावलेला,त्याला चशष्ट्यगि असतो. 
कानून .. कायदा, चनयम. 
काझी .. धमवशास्त्रासंबंधीच्या प्रश्नावंर न्यायचनवाडा करिारा न्यायाधीश. 
कयास .. सादृश्यानुमानावर आधारलेली चविार पद्धती. 
कुद्रत् .. दैवी. 
क्वाम्स .. सामाचजक समूह. 
रसूल .. दूत, महम्मदाचं्या संदभात देवांिा दूत. 
शहीद .. धमवयुद्धातील हुतात्मा. 
शरीयत् .. कुराि व ‘हाचडथ’ (हाचदस) यानंी अनुज्ञा चदलेली आध्यास्त्मक, 

मानचसक आचि भचैतक वतवनािी संचहता.  
उलेमा .. मुस्स्लम धमवशास्त्री. 
उम्मा मुस्स्लमा .. मुस्लीम समाज. 
जकात .. मुस्स्लमावर धमवदायासाठी लादला जािारा डोई कर. 
चझम्मी .. ज्यानंी जझीया भरला आहे असे चबगर मुस्स्लम. त्यानंा आपल्या 

धमाप्रमािे वतवन करण्यािी परवानगी असे. 
 

शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुबंई 


