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क्तनवेदन 
 
 अधुलनक शासे्त्र, ज्ञानलवज्ञाने, तंत्र अलण ऄलभयालंत्रकी आत्यादी के्षत्रातं त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
संस्कृलत, आलतहास, किा आत्यादी लवषयता ं मराठी भाषेिा लवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थयय याव ेहा ईदे्दश िक्षात घेउन सालहत्य-संस्कृलत मंडळाने वाङ मय लनर्ममतीचा लवलवध काययक्रम हाती 
घेतिा अहे. मराठी लवरॄकोश, मराठी भाषेचा महाकोश, वाङ मयकोश, लवज्ञानमािा, भाषातंरमािा, 
अंतरभारती-लवरॄभारती, महाराष्ट्रलेतहास आत्यादी योजना या काययक्रमात ऄंतभूयत केल्या अहेत. 
 
  २. मराठी भाषेिा लवद्यापीठीय भाषेचे प्रगल्भ स्वरूप व दजा येण्याकलरता मराठीत लवज्ञान, 
तत्त्वज्ञान, सामालजक शासे्त्र अलण तंत्रलवज्ञान या लवषयावंरीि संशोधनात्मक व ऄद्ययावत् मालहतीने युक्त 
ऄशा गं्रथाचंी रचना मोठ्या प्रमाणावर होण्याची अवश्यकता अहे. लशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा 
लवकास होइि, ही गोष्ट तर लनर्मववादच अहे. पण मराठी भाषेचा लवकास होण्यास अणखीही एक साधन 
अहे अलण ते साधन म्हणजे मराठी भाषेत लनमाण होणारे ईत्कृष्ट वाङ मय हे होय. जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान 
व संस्कृलत याचें ऄलधष्ठान तयार व्हाव ेिागते. जोपयंत माणसे परकीय भाषेच्या अरॅयाने लशक्षण घेतात, 
कामे करतात व लवचार व्यक्त करतात तोपयंत लशक्षण सकस बनत नाही, संशोधनािा पराविंलबत्व रहाते व 
लवचारािा ऄस्सिपणा येत नाही. एवढेच नव्हे तर वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानलवज्ञानापासून सवयसामान्य माणसे 
वलंचत राहतात. 

 
 ३. ससं्कृत व ऄन्य भारतीय भाषातंीि अलण त्याचप्रमाणे आंग्रजी, फ् रेंच, जमयन, आिंालियन, 
रलशयन, ग्रीक, िॅलिंन आत्यादी पलरृमी भाषातंीि ऄलभजात गं्रथाचें व ईच्च सालहत्यामधीि लवशषे लनवडक 
पुस्तकाचें भाषातंर प्रकवा साराशं ऄनुवाद ऄथवा लवलशष्ट लवस्तृत गं्रथाचंा अवश्यक तेवढा पलरचय करून देणे 
हा भाषातंरमािेचा ईदे्दश अहे. 

 
  ४. भाषातंर योजनेतीि पलहिा काययक्रम मंडळाने अखून, ज्यानंा ऄग्रक्रम लदिा पालहजे ऄशी 
पारृात्य व भारतीय भाषातंीि सुमारे ३०० पुस्तके लनवडिी अहेत. होमर, व्हर्मजि, एस्स्किस्, 
ॲलरस्िंोफेनीस्, युलरलपलडस्, प्िेिंो, ॲलरस्िंॉिंि, थॉमस ॲक्वाआनस्, न्यिूंन, डार्मवन, रुसो, काँिं, हेगि, 
जॉन स्िुंऄिंय लमि, गिें, शके्सपीऄर, िंॉिस्िंॉय, दोस्तएवस्की, स्तालनस्िाव स्की, बन्रान्ड रसेि, रुथ 
बेनेलडक्िं, रायशनेबाख, व्हाआिंहेड, क्रोचे, मालिनव स्की, कॅलसरेर्, गॉडयन व्ही, चाआल्् आत्यालदकांचा या 
भाषातंरमािेत समावशे केिा अहे. ससं्कृतमधीि वदे, ईपलनषदे, महाभारत, रामायण, भरताचे 
नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, ध्वन्यािोक, प्राकृतातीि गाथासप्तशती, लत्रलपिंकातीि लनवडक भाग 
आत्यालदकाचंाही या भाषातंरमािेत समावशे केिा अहे. 

 
 ५. मंडळाच्या भाषातंर योजनेखािी मंडळाने अतापयंत ऄनेक ऄलभजात गं्रथाचंी भाषातंरे प्रकालशत 
केिी अहेत. जॉन स्िुंऄिंय लमिचे “On Liberty”, रुसोचे “Social Contract”, एम्. एन्. रॉयचे “Reason, 
Romanticism & Revolution, व “Letters from Jail” स्तालनस्िाव स्कीचे “An Actor Prepares” 
तुगेलनव चे, “Fathers & Sons” रायशनेवाखचे “Rise of Scientific Philosophy”, गन्नर लमर ्दािचे 
“Economic Theory and under-developed Regions”, कै. पा.ं वा. काणे याचें “History of 
Dharmashastra”, कोपिँडचे “Music & Imagination” आत्यादी पुस्तकाचंी भाषातंरे व सारानुवाद 
प्रकालशत झािी अहेत. 
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 ६. रॅी. असफ ए. ए. फैजी लिलखत “The Reform of Muslim Personal Law” या पुस्तकाचा 
मराठी ऄनुवाद रॅी. पन्नािाि सुराणा यानंी केिा ऄसून तो “मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यात सुधारणा” या 
शीषयकाने मंडळाच्या भाषातंरमािेत प्रकालशत करण्यास मंडळास अनंद होत अहे. 

 
 ७. या पुस्तकाचे मराठी भाषातंर प्रकालशत करण्यास सालहत्य-संस्कृलत मंडळास परवानगी 
लदल्याबद्दि रॅी. असफ ए. ए. फैजी याचें मी मनःपूवयक अभार मानतो. 
 
 

वाइ : 
३ ऑगस्िं, १९७४ 
१२ रॅावण १८९६ 

 िक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
ऄध्यक्ष, 

महाराष्ट्र राज्य सालहत्य–संस्कृलत मंडळ, 
सलचवािय, मंुबइ –३२ 

 



 अनुक्रमणिका 

दोन शब्द 
 
 मुस्स्िम जमातीत सामालजक सुधारणेची चळवळ गेल्या काही वषांत गलतमान होउ िागिी अहे ही 
स्वागताहय घिंना अहे. त्या समाजात जुन्या परंपरेनुसार चाित अिेल्या रीलतलरवाजामुंळे व कायद्यामुंळे 
स्त्रीवर बऱ्याच बाबतींत ऄन्याय होतो अहे. लतिा हतबि करून ठेवणारे कायदेकानू प्रचलित अहेत. लतच्या 
लवकासाच्या मागात हा फार मोठा ऄडथळा अहे. 
 
 मुस्स्िम स्त्रीवरीि हे ऄन्याय दूर केिे पालहजेत ऄसे कोणाही सहृदय माणसािा वािेंि. मुस्स्िम 
जमातीतीि स्त्री-पुरुषानंाही ते पिंिे अहे. पण याबाबत सुधारणेचे पाउि ईचिायचे तर तो धमयद्रोह ठरेि 
की काय ऄशी भीती त्याचें हातपाय बाधूंन ठेवीत अहे. काही जणानंा वािंते की ऄशी भीती बाळगण्याचे 
कारण नाही. ज्या ऄन्यायकारक चािीरीतींना धमाचा अधार अहे त्यासुद्धा तिंातिं मोडून िंाकल्या 
पालहजेत, धमाचे काय व्हायचे ते होइि. पण बहुसंख्य नागलरकानंा ही बंडखोरी, हे पाखंड (?) झेपत नाही. 
त्यानंा वािंते की धमात काही हस्तके्षप वा ढवळाढवळ न करता हे ऄन्याय दूर करता येणार नाहीत का? 
आस्िाम हा जर न्याय व करुणेवर अधारिेिा धमय अहे तर ऄन्याय दूर करणारा सन्मान्य मागयही ईपिधध 
ऄसेिच ना? 
 
 मंुबइचे सुप्रलसद्ध लवलधज्ञ रॅी. असफ ऄ. ऄ. फैजी यानंी बहुसंख्य मुस्स्िम नागलरकाचंी ही 
मनोवस्था ओळखिी अहे. ऄन्याय दूर करण्याचा मागय ईपिधध अहे एवढेच नव्हे तर ऄन्याय दूर करणे हा 
मुळी कुराणाचाच अदेश अहे. यापूवीही मुस्स्िम चािीरीती व कायदेकानू यातं मूळ भलूमकेिा ऄनुसरून 
फेरबदि झािे अहेतच. शलरऄतवर चार संप्रदायाचंी चार भाष्ट्ये अहेत अलण त्यापंैकी कुठिेही ऄनुसरिे 
तरी तो आस्िामशी द्रोह ठरत नाही. तेव्हा एकाच संप्रदायाच्या भाष्ट्याचे पािन करण्याचे बधंन न मानता 
वगेवगेळ्या बाबतींत ज्याचें भाष्ट्य सवांत ऄलधक न्यायोलचत ऄसेि त्याचे पािन कराव.े मुस्स्िम व्यलक्तगत 
कायद्यात यापूवीही म्हणजे लिलिंश ऄमदानीत व स्वातंत्र्योत्तर कािात लवलधमंडळानंी फेरबदि केिे अहेत 
व व्यवहारात ते लहतकारक ठरिे अहेत ऄसा ऄनुभव अिा अहे. मुस्स्िम बहुसखं्य ऄसिेल्या ऄनेक 
देशानंी सामालजक सुधारणा करण्यासाठी कायद्यात बदि केिे अहेत. हे सवय िक्षात घेउन जे ऄन्याय 
(लवशषेतः स्त्रीवरीि) घृणास्पद वािूं िागिे अहेत ते तरी तात्काळ दूर करण्यासाठी एक मयालदत कायदा 
संसदेने करावा ऄशी फैजींची सूचना अहे. 
 
 ऄशा कायद्याचे ईलद्दष्ट व स्वरूप यालवषयी त्यानंी तपशीिवार चचा या छोट्याशा पसु्स्तकेत केिी 
अहे. त्याचें अजयवी प्रलतपादन बहुसंख्य मुस्स्िम स्त्री—पुरुषाचें मतपलरवतयन घडवनू अणण्यात यशस्वी 
होइि ऄशी अशा अहे. 
 
 रॅी. फैजी यानंी त्याचं्या मूळ आंग्रजी पुस्स्तकेचे हे मराठी भाषातंर प्रलसद्ध करण्यािा परवानगी लदिी 
याबद्दि त्याचें हार्मदक अभार. भाषातंर लबनचूक व्हाव ेया हेतूने रॅी. वसतं पळशीकर अलण प्रा. रा. लभ. 
जोशी यानंी ते काळजीपूवंक वाचून ऄनेक दुरुस्त्या केल्या. काही ऄरबी व फारसी शधदाचें ईच्चार प्रा. नरहर 
कुरंुदकर यानंी सालंगतिे. या सवांचे मनःपूवयक अभार. 
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 मूळ आंग्रजी पुस्स्तकेचे प्रकाशक नलचकेत प्रकाशन, मंुबइ, यानंीही हे भाषातंर प्रलसद्ध करायिा 
परवानगी लदल्याबद्दि त्यानंा धन्यवाद. हे भाषातंर प्रलसद्ध करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य सालहत्य व 
संस्कृलत मंडळाने ईचििी याबद्दि त्यांचा मी अभारी अहे. 
 
बाशी   पन्नािाि सुराणा 
९-७-१९७४   
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प्रालताक्तवक 
 
 ही एक प्रासलंगक पसु्स्तका अहे. ती सामान्य वाचकासंाठी लिलहिी अहे, वकीिासंाठी प्रकवा 
तज्ञासंाठी लिलहिेिी नाही. ती संलक्षप्त स्वरूपाची अहे. व्यापक नाही. अलण अपल्या देशात ज्या ऄत्यतं 
महत्त्वाच्या बाबतींत सुधारणा होण्याची अवश्यकता अहे त्यानंा तीत प्राधान्य देण्यात अिे अहे. 
 
 लवचारलवलनमयािा ऄनुकूि ऄशी मनोभलूमका ह्या पसु्स्तकेमुळे लनमाण होइि अलण त्याची पलरणती 
िवकरच पुढे योग्य ऄसा कायदा करण्यासाठी मागणी करण्यात होइि ऄशी अशा अहे. 
 
 हयुमलॅनस्िं लरव्हयू या तै्रमालसकात (खंड २ रा, पृ. ३६९-४०३) प्रथम हा िेख प्रलसद्ध झािा. त्याचे 
पुनमुयद्रण करण्यास संपादकानंी ऄनुमती लदिी याबद्दि मी त्याचंा अभारी अहे. पुढीि लमत्राचंाही मी 
अभारी अहे. प्रा. शरेवानी, प्रा. शहा, रॅी. डॅलनयि ितीफी अलण रॅी. तालहर महमूद या सवांनी केिेल्या 
सूचनापंैकी बहुतेक मी मोठ्या कृतज्ञतापूवयक स्वीकारल्या अहेत. 
 

१०२, भिुाभाइ देसाइ रोड, 
मंुबइ २६ 
६ नोव्हेंबर १९७० 

  
आसफ अ. अ. फैजी 
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 अपल्या धमात या कायद्यानंा 
मान्यता अहे प्रकवा नाही मिा माहीत नाही. 
पण राज्याच्या दृष्टीने जे जे लहतावह अहेत 
ऄसे मिा वािंते ते ते लनयम मी िागू करतो. 
  
 
 
 
 —ऄिाईद्दीन लखिजी (बयानाच्या 
मौिाना  मुगीसुद्दीन काझी याचं्याशी 

संभाषण), बरनी, २९४-२९७ 
 
 
 
 
 जर बापाने चागंिे, ईपकारक 
कायदे केिेिे ऄसतीि तर ते चािू 
ठेवावते. ते वाइिं, ऄलहतकारक ऄसतीि 
तर त्याचं्या जागी चागंिे कायदे करावते. 
 
—बाबर(फैजी, आस्िालमक कल्चर, पृ. २८) 
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१. ऐक्ततहाक्तसक क्तवहंगाविोकन 
 
 पैगंबराचं्या अयुष्ट्यातीि ऄखेरच्या दहा वषांत (लहजरी सन १ ते १०) मुस्स्िम कायद्याचा ईगम 
अहे. त्या काळात मक्का व मदीना यावंर पैगंबराचंी ऄलधसत्ता होती, अलण राज्यसते्तत पलरणत झािेल्या 
मुस्स्िम धमािा-आस्िामिा-कायदेकानू अलण प्रशासन याचंी गरज लनमाण झािी होती. दैवी अदेश 
झाल्याने पैगंबरानंी कायदे करण्याकडे अपिे िक्ष वळलविे. कायदे दोन प्रकारचे होते. कुराणातीि वचने 
ही (पूवापार प्रचलित ऄसिेल्या ―कायद्या‖ मध्ये केिेल्या) दुरुस्ती कायद्या [हा शधदप्रयोग तय यबजींचा अहे.] -
सारखी होती, अलण पैगंबराचें स्वतःचे जीवन अलण लशकवण ही सुन्ना (मुस्स्िम जीवनाचा अरसा) [हा 
शधदप्रयोग बेंप्रझक याचंा अहे.] मध्ये पलरणत झािी. मुस्स्िम धमय स्वीकारण्यापूवी ऄरबामंध्ये प्रचलित ऄसिेिे 
जमात-कायदे अलण व्यापारी रीलतलरवाज लिंकलवणे प्रकवा अवश्यक तेथे त्यातं फेरबदि करणे हे काम 
मुस्स्िम कायद्याच्या ईपरोक्त दोन्ही मूळ स्त्रोतानंी केिे अहे. 
 
 नंतरचा खुिफा-ए-रालशदून (पैगंबराचं्या मागयदशयनाचा िाभ लमळािेिे खिीफा) याचंा कािखंड 
हा दुसरा कािखंड होय (लहजरी सन १० ते ४०). आस्िाम धमाच्या ससं्थापकाच्या लशकवणीच्या मळू 
अशयाशी सुसंवाद राखून कुराणातीि अदेश अलण पैगंबराचें बोि याचंा ऄन्वयाथय िावण्याचे, त्यानंा 
व्यवहारात िागू करण्याच काम त्यानंी केिे. त्यापंैकी लवशषेतः ईमर अलण ऄिी हे धमय व कायदा ह्या 
दोहोंचे थोर शास्ते होते. 
 
 लहजरी सन ४० ते लहजरी चौर्थया शतकापयंतच्या (आसवी सन १०००) काळात पैगंबराचें लनवडक 
सहकारी यापंकैी कोणाचेच मागयदशयन ईपिधध नव्हते. लवद्वानानंी पैगंबराचं्या लशकवणी मोठ्या पलररॅमाने 
संकलित केल्या, अलण त्याचं्या ऄनुषंगाने कायद्याचा सवय के्षत्रातं लवस्तार केिा. 
 
 मानवी लववकेबुद्धीच्या वापराने लफ कहचा (शधदशः ऄथय बुद्धी, तालंत्रक ऄथय मुस्स्िम न्यायशास्त्र) 
लवस्तार कसा होत गेिा ते मुअझच्या पढुीि हदीसवरून ईत्तमपणे स्पष्ट होते. 
 
 ऄसे म्हिंिे जाते की, पैगंबरानंी अपिा एक सहकारी मुअझ यािा एका प्रातंाचे सुभेदार म्हणनू 
नेमिे व न्यायदानाचे कामही त्याच्यावर सोपलविे. त्याकाळी कायदेतज्ज्ञ ऄस्स्तत्वात नव्हते. तेव्हा 
पैगंबरानंी मुअझिा लवचारिे, ―तू न्याय कसा करशीि?‖ 
 
   ―ऄल्लाच्या अदेशानुसार‖ मुअझने ईत्तर लदिे. 
   ―ऄल्लाच्या अदेशात तुिा (मागयदशयनपर ऄसे) काही अढळिे नाही तर?‖ 
   ―तर ऄल्लाच्या पैगबंराचं्या वचन-वतयनानुसार लनणयय करीन‖ 
   ―त्यातही अधार सापडिा नाही तर ?‖ 
   ―तर मी माझ्या लववकेबुद्धीनुसार कायद्याचंा ऄथय िावण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीन.‖ 
  
 तेव्हा पैगंबर म्हणािे, पैगबंर ज्याचा स्वीकार करावयास तयार अहे ऄशा गुणाची देणगी त्याच्या 
(पैगंबराच्या) दूतािा देणाऱ्या त्या ऄल्लाची स्तुती ऄसो. 
 
 अणखी पुढल्या काळात ईमय यानंी कायद्याकडे कोणत्या भलूमकेतून पालहिे ऄसेि त्याची अपण 
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ह्यावरून कल्पना करू शकतो. आस्िामचे साम्राज्य झपाट्याने वाढत होते. काजींना पैंगंबर प्रकवा त्याचें 
सहकारी याचें मागयदशयन ईपिधध नव्हते, अपिी स्वतःची लववकेबुद्धी व लनगमनशक्ती (क्तकयास) याचंा 
वापर करून (कायद्याचा) ऄन्वयाथय िावणे त्यानंी भाग होते. ऄशा रीतीने कायद्याच्या तत्त्वातं भर पडत 
गेिी अलण त्यातून एक सुव्यवस्स्थत कायदेप्रणािी लवकलसत झािी. ऄस्सि हदीसचे ज्यात संकिन झािे 
ऄसा मालिक याचंा मुवत्ता हा (पलहिा गं्रथ) या काळात लिलहिा गेिा. नंतर काही काळाने बखुारी, 
मुस्स्िम, ऄबु दाउद, लतरलमझी, नसाइ व आन्न माजा याचें पैगंबराचं्या हदीस सकंलित करणारे गं्रथ तयार 
झािे अलण ते प्रमाण मानिे जाउ िागिे. लसहा लसता–(ऄचूक सहा गं्रथ) म्हणून ते ओळखिे जातात. या 
एकंदर सात मूळ संकिन गं्रथाचंी व्यवस्स्थत मालहती बेंप्रझक याचं्या हॅन्डबुक ऑफ ऄिी मुहामडन रॅलडशन 
(िायडन, १९२७) या आंग्रजी संदभयगं्रथात लमळते. 
 
 दरम्यानच्या काळात लशया पंथीयानंीही त्याचें स्वतःचे ऄसे हदीसचे संकिन केिे होते. ऄशा 
संकिनाचे चार गं्रथ अहेत. कुिैनी याचें काफी, आब न बाबावैही याचें मनिा यहदुरुहुि्—फकी, अलण 
तसी याचें आस्स्तबसार अलण तहसीब ऄि् ऄहकाम. 
 
 कािातंराने मूळ ऄरबस्तानात सुन्नी कायदेप्रणािीमध्ये चार सपं्रदाय लनमाण झािे–हनफी, 
मालिकी, शालफइ अलण हंबिी. ऄरबस्तानच्या पूवेकडीि प्रदेशात आमाम जाफर ऄि् सालदक याचं्या 
लशकवणुकीवर अधारिेिा आस्ना ऄशलरया हा संप्रदाय ऄस्स्तत्वात अिा. 
 
 मध्य अलशया, तुकय स्तान, इलजप्त अलण प्रहदुस्थान या देशातं हनफी संप्रदाय रुजिा. अज बहुसंख्य 
मुस्स्िम हनफी संप्रदायाचे ऄनुयायी अहेत. ईत्तर अलिकेत मालिकी संप्रदायाचा स्वीकार झािा आमाम 
शालफइ हे मुस्स्िम कायदेपलंडतापंैकी एक ऄग्रणी गणिे जातात. त्यानंी स्थापन केिेल्या संप्रदायािा 
इलजप्त, सूदान काही पूवय अलिकी देश, ऄरबस्तानची लकनारपट्टी, दलक्षण प्रहदुस्थान अलण अग्नेय अलशया 
या प्रदेशामंध्ये ऄनुयायी लमळािे. आमाम ऄहमद आब न हंबि याचें ऄनुयायी ऄरबस्तानच्या मध्यभागातच 
तेवढे सीलमत रालहिे. आस्ना ऄशारी संप्रदाय इराक व आराण (त्या काळचा पर्मशया) या भागात प्रथम, व नंतर 
प्रहदुस्थानात प्रसार पाविा. इलजप्तमध्ये फालतमी खलिफानंी स्थापन केिेिा एक छोिंा संप्रदाय इलजप्तमधून 
हाकििा गेिा अलण त्याने यमनमध्ये अरॅय घेतिा अलण अज पलरृम प्रहदुस्थानात वास्तव्य करणाऱ्या 
बोहरा (पलरृमी आस्माआिी) समाजाने तो लिंकवनू धरिा अहे. 
 
 मुस्स्िम न्यायशास्त्राची मिू तत्त्व ेआमाम शालफइ या प्रलतभावान कायदेपलंडताने प्रथम लवशद केिी. 
त्याचं्या प्रलतपादनानुसार लफकाचे (आस्िाममध्ये कायद्यासाठी ही पालरभालषक संज्ञा अहे) चार अधारस्तंभ 
अहेत. कुराण, सुन्ना, इज्मा, क्तकयास हे ते चार अधार होत. ऄल्लाकडून त्याचं्या पैगबंरािा प्रत्यक्ष 
साक्षात्काराने जे संदेश प्राप्त झािे ते कुराण होय. सुन्ना म्हणजे पैगंबराचा अचार हा ऄप्रत्यक्ष साक्षात्कार 
होय. पैगंबर मुहम्मद मानव होते हे खरे, पण ते पूणय पुरुष होते. मानवजातीिा अदशय घािून देणारे होते. 
स्थिकाि संदभय िक्षात घेउन त्याचं्या सवय कृती अलण ईक्ती एकत्र केल्या की मानवजातीच्या एका 
लविक्षण महान गुरूची (त्याने त्याच्या जीवनात प्रत्यक्ष अचारिेिी) अचारसंलहता ईपिधध होते. 
धमयशास्त्रज्ञाचं्या म्हणण्यानुसार, पैगंबर म्हणजे तळपता अदशय, क्तमसि अि आिा होत. म्हणून त्याचंी 
प्रत्येक कृती अलण त्याचंा प्रत्येक शधद समजून घेतिा पालहजे, त्याचा ऄन्वयाथय िाविा पालहजे, अलण 
त्याचे ऄनुकरण केिे पालहजे. म्हणूनच जीवनातीि अदशय वागणकुीचे लनयम सुन्नाच्या रूपाने 
मानवजातीिा ईपिधध झािे अहेत. 
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 त्यानंतर मानवी मताचा क्रम िागतो. ज्या प्रकरणाच्या बाबतीत ऄल्ला व त्याचा पैगंबर याचंा 
लनःसलंदग्ध अदेश ईपिधध नसेि त्या प्रकरणाच्या बाबतीत लनणयय कसा करावा त्यासबंंधी तकय पद्धतीने 
लवचार करून कायदेपंलडतानंी कायद्याचा एक लनयम लनलरृत केिा. त्यािाच आज्मा म्हणतात. आज्मा म्हणजे 
एकवाक्यता. एकवाक्यता कोणाची? म्हणून लवचारलवलनमयात कोणािा भाग घेता येइि हे ठरलवण्याचे 
लनलरृत लनयम कायदेपंलडतानंी घािून लदिे. आतर प्रकरणी, प्रख्यात कायदेपंलडताचंी मते, त्याचं्यांत परस्पर 
मतलभन्नता ऄसिी तरीही, क्तकयास या वगात बसतात. ऄशा प्रकारे, केवळ एका नामवतं कायदेपंलडताचं्या 
मतािा सुद्धा आस्िाममध्ये कायद्याचे प्रामाण्य व बळ प्राप्त होउ शकते. यािाच क्तकयास म्हणतात. लकयास 
म्हणजे सादृश्याच्या अधारे केिेिे लनगमन ऄथवा ऄनुमान. मानवी लववकेबदु्धीवर अधारिेिे इज्मा व 
क्तकयास हे दोन मूिस्त्रोतदेखीि कायद्याचे मूिस्रोत म्हणून स्वीकारण्यात अिे. म्हणून क्तफका हे कुराण, 
सुन्ना, इज्मा अलण क्तकयास ह्यावंर अधारिेिे अहे ऄसे आमाम शालफइ ह्यानंी लनणीत केिे. त्यानंाच 
आस्िाममध्ये कायद्याचे चार मूिस्त्रोत म्हणतात. 
 
 ऄशा रीतीने घडलवण्यात अिेल्या व सूत्रबद्ध केल्या गेिेल्या कायद्याचे उसूि अलण फुरु ऄसे 
अणखी दोन भाग करण्यात अिेिे अहेत. उसूि म्हणजे मूितत्त्व.े ईसूिची कसोिंी िावून कुराणातीि 
वचनाचंा ऄथय िावण्याची तत्त्व,े हदीसचा ऄस्सिपणा, आज्माचे प्रामाण्य, अलण लकयासचे वजन या गोष्टी 
लनलरृत केल्या जातात. अपल्या अधुलनक न्यायशास्त्राशी ईसूिचे सादृश्य अहे ऄसे म्हणता येइि. फुरु 
म्हणजे ईपयोजन. प्रत्यक्ष कायद्याचंी किमे लनलरृत करणे ही गोष्ट फुरुच्या के्षत्रात मोडते. ईसूि हे ऄस्िचे 
ऄनेकवचन ऄसून शधदशः ऄथय ―मूळ‖ प्रकवा ―पाया‖ ऄसा अहे. फुरु हे फर शधदाचे ऄनेकवचन ऄसून फर चा 
ऄथय शाखा प्रकवा (एखाद्या गोष्टीचे व्यवहारातीि) ईपयोजन ऄसा अहे. ईसूिचे फुरूशी ऄसिेिे नाते हे 
तकय शास्त्र व लनगमन याचं्या अधारे कािेंकोरपणे लनयलमत केिेिे अहे. ईदाहरणाथय, कोणीही आसम 
अपल्या मािमते्तचा केवळ एकतृतीयाशं लहस्साच मृत्यूपत्राद्वारा एखाद्यािा देउ शकतो ऄसा मुस्स्िम 
कायद्यातिा एक लनयम अहे. हदीसमध्ये सालंगतिेल्या एका प्रत्यक्ष प्रसंगावर हा लनयम अधारिेिा अहे. 
तो सवांच्या पलरचयाचा ऄसून सवय संप्रदायानंी स्वीकारिेिा अहे. याचा ऄस्सिपणा ईसूिच्या तत्त्वानुसार 
लनलरृत केिेिा अहे. एखाद्या लवलशष्ट प्रकरणात हा हदीस प्रत्यक्षात कसा िागू केिा जावा ही गोष्ट फुरूने 
घािून लदिेल्या तत्त्वानुसार ठरते. 
 
 (आस्िामी) कायद्याच्या लवकासाचा चौथा कािखंड लहजरी सनाच्या चौर्थया शतकापासून (आ. स. 
१०००) तो आसवी सन १९२४ पयंतचा होय. लवकास व सुधारणा ह्याचं्या प्रथम पे्ररणेच्या कािखंडानंतर भाष्ट्य 
अलण दृढीकरण ह्याचंा कािखंड अिा. आस्िामी साम्राज्याचा जगभर लवस्तार झािेिा होता. अलण त्याचा 
ईत्कषयकाि संपून ऄपकषािा सुरुवात झािी होती. सतराव्या शतकात प्रहदुस्थानात मुघि साम्राज्य 
(हनफी संप्रदाय येथे प्रभावी होता) रसातळाकडे झपाट्याने वािंचाि करू िागिे होते अलण तुकी 
साम्राज्यही दुबळे झािेिे होते. (येथेही हनफी संप्रदायाचाच प्रभाव होता). या कािखंडात तकिीदचा 
लसद्धातं अकारास अिा. तकिीदचा शधदशः ऄथय ऄनुकरण वा नक्कि ऄसा अहे. कायदेशास्त्रात प्रवीण 
ऄसिेल्या पूवयसूरींनी प्रलतपादिेल्या लसद्धातंाची केवळ नक्कि करणे म्हणजे तकिीद. कोणत्याही 
प्रकारच्या ―स्वतंत्र लवचारा‖ िा (―आजलतहाद‖िा) मज्जाव करण्यात अिा. या लसद्धातंाची पलरणती आ. स. 
ऄकराव्या शतकात ―ऄन्वयाथाने महाद्वार बंद करून घेण्यात‖ (सदबाब-ऄि-आजलतहाद) झािी. 
गृहीतकृत्य म्हणून या तत्त्वाचा स्वीकार झाल्यामुळे कायद्यािा रेखीवपणा व लनलरृतपणा प्राप्त झािा हा एक 
फायदा झािा. पण स्वतंत्र बदु्धीने ऄथय िावण्यािा, कायद्याचा लवकास होण्यािा मुळीच वाव रालहिा नाही. 
हा मोठा तोिंा झािा. 
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 १९२४ सािी तुकी प्रजासत्ताकाने खिीफा हे पदच बरखास्त करून िंाकिे. त्यामुळे बहुसंख्य 
मुसिमानानंा (नामदारी का होइना) कोणी धमयप्रमुखच ईरिा नाही. तेथपासून आस्िामी कायद्याच्या 
पाचव्या कािखंडािा सुरुवात झािी. या कािखंडात आस्िामी न्यायशास्त्राच्या कायदेकानंूची एक प्रणािी 
हे स्वरूप संपुष्टात येउन त्यास नैलतक अचारसंलहतेचे रूप प्राप्त झािे. कारण जेथे ऄंमिबजावणी 
करण्याचा ऄलधकार ऄसिेिे कोणी ईरिेच नाही तेथे कायदा नावाची गोष्ट ऄसूच कशी शकते? आस्िामी 
न्यायशास्त्राच्या तत्त्वानंा मुरड घािणाऱ्या दोन घडामोडी १९ व्या व २० व्या शतकात झाल्या. परकीय 
कायदेप्रणािींचा प्रभाव ही त्यापैकी एक होय. ईत्तर अलिकेत िें च, प्रहदुस्थानात लिलिंश अलण 
आंडोनेलशयात डच, याचं्यातूंनच दुसरी ऄत्यंत प्रभावी घडामोड झािी; ती म्हणजे प्रत्यक्ष कायदेच केिे गेिे. 
जेथे जेथे पारंपलरक कायद्यामुंळे ऄन्याय प्रकवा गैरसोय होत अहे ऄसे लदसून अिे तेथे ―न्याय, समभाव, 
अलण सदसद लववकेबुद्धी‖ हे आंस्ग्िश कायदेप्रणािीचे तत्त्व िावून लनवाडा करण्यास येउ िागिा. अलण 
तेवढ्याने भागत नाही ऄसे जेथे लदसून अिे तेथे जुना कायदा दुरुस्त करण्यात अिा प्रकवा रद्द करण्यात 
अिा. 
 
 १९ व्या अलण २० व्या शतकातं प्रहदुस्थानात ज्या घडामोडी झाल्या त्या समजून घेणे अता 
अपल्यािा शक्य होइि. 
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२. भारतातीि पक्तरस्लथती 
 
 भारत हे सेक्युिर राष्ट्र अहे. येथे प्रत्येक धमाचे महत्त्व सारखेच अहे. राज्यघिंनेने कुठल्याही 
एका धमािा ऄलधकृत धमय वा राज्यधमय म्हणून मान्यता लदिेिी नाही. घिंनेच्या २५ व्या किमानुसार 
प्रत्येकास (त्यािा वािेंि त्या) धमावर रॅद्धा ठेवण्यास, त्या धमानुसार अचरण करण्यास अलण त्याचा 
प्रसार करण्यास पूणय स्वातंत्र्य देण्यात अिे अहे. धमामध्ये केवळ वैयलक्तक रॅद्धाचंाच समावशे होतो ऄसे 
नाही; तर त्या धमाने सालंगतिेिे, अवश्यक म्हणनू मानिेिे अचार-लवधी याचंाही समावशे होतो, ऄसा 
सवोच्च न्यायाियाचा लनवाडा अहे. घिंना ऄंमिात येण्यापूवी जे कायदे प्रचलित होते त्याचेंच पािन केिे 
जाव ेऄसेही घिंनेत स्थूिपणे म्हिंिे अहे. (किम ३७२ (१)) तेव्हा भारत हे आस्िामलवरोधी—दार ऄि ्
हबय—राष्ट्र नाही तसे ते आस्िामी—दार ऄि् आस्िाम—राष्ट्रही नाही. जेथे शासनाच्या धोरणानुसार कायदे 
केिे जातात ऄसे ते एक तिंस्थ राष्ट्रदार—ऄि् लहयाद—अहे.  
 
 लिलिंश राजविंीत मुसिमानानंा मुस्स्िम व्यलक्तगत कायदा िागू केिा जात होता. तो एक धोरण 
म्हणून धमाचा एक भाग म्हणनू त्याचा ऄंमिबजावणी केिी जात नव्हती. सवय प्रकारच्या प्रकरणात धार्ममक 
कायदा िाग ू करण्याचे धोरण नव्हते तर ―वारसाहक्क, िग्न, जातीय व धार्ममक प्रघात व रीलतलरवाज वा 
संस्था‖ याचं्याशी लनगलडत ऄसिेल्या बाबतींतच प्रहदंूना प्रहदू कायदा व मुसिमानानंा मुस्स्िम कायदा िाग ू
करावयाचा ऄसे धोरण होते. त्यापैकी, धार्ममक रीलतलरवाज व प्रघात यावंर अधारिेिे काही लवलधलनयम हे 
धार्ममक म्हणून िागू करण्यात अिे, तर काही न्याय, समभाव व सदसद लववकेबदु्धीच्या भलूमकेतून िाग ू
करण्यात अिे, तर काही रद्दबाति ठरलवण्यात अिे. ईदाहरणाथय, 

 
 (१) न्यायाधीस मुसिमानच ऄसिा पालहजे ऄसे नाही. 
 
 (२) गुिामलगरी ईचिून धरणारे कायदे रद्द करण्यात अिे. 
 
 (३) पाखंडी वतयन, धमयत्याग, व व्यलभचार या कृत्यानंा पूवीप्रमाणे देहातंाची लशक्षा लदिी जात नाही. 
 
 (४) मुसिमानाने व्याज देणे वा घेणे बेकायदेशीर नाही. 
 
 (५) चोराचे हात तोडिे जात नाहीत. 
 
 (६) मद्यपान करणे वा डुकराचे मास खाणे या गोष्टी दंडाहय गुन्हे मानिे जात नाहीत. 
 
 (७) मुसिमान व मुसिमानेतर स्त्री-पुरुषानंा धमांतर न करता एकमेकाशंी िग्न करता येते, त्याचंी 
संतती औरस मानिी जाते, अलण १९५४ च्या स्पेशि मरेॅज ॲक्िंान्वये त्याचं्या मुिानंा वारसाहक्क प्राप्त 
होतो.  
 
 (८) दोन मुस्स्िम व्यक्तींमधीि ऄस्स्तत्वात ऄसिेिा लनका (िग्न) हे १९५४ च्या स्पेशि मरेॅज 
ॲक्िंखािी नोंदवनू ―लसस्व्हि मरेॅज‖ मध्ये रूपातंलरत केिा जाउ शकतो. 
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 (९) ऄशा प्रकारे नोंदलविेल्या िग्नाशी संबलंधत ऄसिेल्या व्यक्तींना आलंडयन सक्सेशन ॲक्िं हा 
वारसा लवषयक कायदा िागू होतो अलण त्याच्या धार्ममक कायद्यानुसार त्यािा अपिी पत्नी अलण मुिे 
ह्यानंा अपल्या मािमते्तचा जेवढा भाग देता अिा ऄसता त्यापेक्षा ऄलधक भाग ह्या कायद्यानुसार देता येतो. 
 
 (१0) ऄशा प्रकारे िग्न नोंदलविे तरी वरीि (९) व पढुीि (११) मधीि ऄपवाद सोडून, त्याचे 
मुसिमानपण ऄबालधत राहते अलण मुस्स्िम व्यलक्तगत कायदाच त्याचे जीवन लनयलमत करतो, अलण 
 
 (११) १९३८ च्या लवमा कायद्यानुसार, ज्या मुसिमानाने अपिा जीवन लवमा ईतरलविा ऄसेि 
त्यािा ती पॉलिसी सशतय वा अकस्स्मक घिंनेवर अधारून कोणाही व्यक्तीच्या नाव ेबेचन करून देता येते. 
मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यानुसार अपिी पॉलिसी सशतय बेचन करण्यािा परवानगी नव्हती. 
 
 भारतातीि मुस्स्िम व्यलक्तगत कायदा अलण रूढी याचंा एक सचं अहे अलण प्राचीन आस्िामी 
धमयगं्रथातूंन शलरयतच्या लवलधलनयमाचं्या केल्या गेिेल्या लवचरणापेक्षा तो पुष्ट्कळच वगेळा अहे. भारतातीि 
मुस्स्िम व्यक्तीगत कायदा अलण शलरयत याचं्यातीि सवांत महत्त्वाचा वा मूिभतू ऄसा फरक म्हणजे 
शलरयतची ऄंमिबजावणी त्या त्या वळेच्या पलरस्स्थतीनुसार खिीफा प्रकवा आमाम ह्यासंारख्या 
धमयप्रमुखाकंडून केिी जात ऄसे. पण भारतातीि मुसिमानानंा िागू ऄसणारा मुस्स्िम व्यलक्तगत कायदा 
भारतीय राज्यघिंनेने ठरलविेिा अहे अलण त्याची ऄमंिबजावणी भारताच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या नाव े केिी 
जाते. 

 
 भारतातीि सवय िोकासंाठी एक समान नागरी कायदा ऄसावा की नाही हा शासकीय धोरणाचा 
प्रश्न अहे, धमाचा नाही. भारत हे िोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र अहे, अलण संसदीय िोकशाहीत बहुमताची 
आच्छा प्रमाण ऄसते. पण सवय समाजाच्या धार्ममक रॅद्धा, भावना व पूवयग्रह ही िक्षात घेउन कोणत्याही 
समाजाने स्वतः होउन बदि व्हावा ऄशी मागणी केल्यावाचून त्या त्या समाजाच्या धमयलवषयक प्रघातामंध्ये, 
रूढींमध्ये ढवळाढवळ करू नये, ऄसे धोरण म्हणन, शासनाने ठरलविे अहे. काश्मीरमधीि एका रूढीचे 
ईदाहरण ईद बोधक होइि. ते मुस्स्िम बहुसंख्याकं राज्य अहे. तेथे मुिीिा वारशाने अपल्या बापाच्या 
स्थावर मािमते्तत काही लहस्सा लमळत नाही ऄशी रूढी अहे व लतिा लतथल्या कायद्याची मान्यता अहे. 
प्राचीन रूढीवर अधारिेिा हा लनयम अहे, शलरयतवर अधारिेिा नाही. अलण तरीही, मुसिमान तेथे 
बहुमतात ऄसूनही हा रूढ कायदा बदिून आस्िाममध्ये प्रचलित ऄसिेिा कुराणातीि वचनावंर 
अधारिेिा वारसाहक्काबाबतचा कायदा िागू करावा ह्यासाठी तेथे काहीच हािचाि झािेिी नाही. 
कोणताही बदि व्हावा यासाठी मुसिमानानंी स्वतःच हािचाि केिी पालहजे, सरकार त्याचं्या कायद्यात 
स्वतः होउन हस्तके्षप करणार नाही, ही गोष्ट यावरून स्पष्ट लदसून येते. 
   
 ऄशा रीतीने, सेक्युिर, िोकशाही राज्यात मुिकी कायद्याची माडंणी कशी होइि हे शासकीय 
धोरण, रूढी अलण काही लवलशष्ट समाजाच्या धार्ममक रॅद्धा व भावना या घिंकाचं्या लक्रया-प्रलतलक्रयेतून ठरत 
ऄसते. धमय वा धार्ममक समजुती, कुराण वा शलरयत, धमयशास्त्र वा रूढी हे ऄशा राज्यात ऄमिात ऄसणाऱ्या 
कायदेकानंूचे केवळ मन वळवणारे घिंक ऄसतात. ते बंधनकारक नसतात, बधंनकारक ठरूही शकत 
नाहीत. यापंैकी प्रत्येक घिंकािा काही एक प्रामाण्य ऄसते ते समभावाच्या तत्त्वानुसार प्रकवा 
लवलधमंडळाद्वारे होणाऱ्या कायद्यानुंसार ईचिून धरिे जाइि प्रकवा रद्दबाति ठरलविे जाइि.  
 



 अनुक्रमणिका 

मुहामडन िॉ [ईदाहरणाथय, जमयन भाषेत Muhammedanisches Recht िें च भाषेत le Droit musulman अलण 
आंस्ग्िशमध्ये Muhammadan Law ऄसे लिलहिे जाते. (न्या. महमूद न्या. ऄधदुर रहीम, जोझेफ शाक्य)] ही संज्ञा ऄचूकही 
नाही प्रकवा प्रसन्नाथयही नाही. लवद्वानामंध्ये ती प्रचलित अहे अलण लतच्याहून ऄलधक समपयक संज्ञा ईपिधध 
नाही म्हणून मीही माझ्या पुस्तकामध्ये लतचाच वापर केिा अहे. भारतातिे मुसिमान मुहामडन या 
नामालभधानाऐवजी ―मुस्स्िम‖ हे नामालभधान पसंत करतात, अलण ते योग्यच अहे. पण दुदैव ऄसे की 
कायद्यािा ऄनुिक्षून हे लवशषेण वापरता येत नाही. त्याचा काय ऄथय होतो ते अपण पाहू. 

 
 ―मुस्स्िम‖ हा शधद ऄरबी भाषेतीि ऄस्िमा या धातूपासून बनिा अहे. त्याचा ऄथय, “धमय म्हणनू 
आस्िामचा स्वीकार करणे” ऄसा अहे. मुस्स्िम हे कतृयवाचक नाम अहे- आस्मे फाआि - अलण त्याचा ऄथय 
“धमय म्हणून आस्िामचा स्वीकार करणारा आसम” ऄसा अहे. लववकेलनष्ठ मानवािा ईदे्दशून वापरिेिी ती 
संज्ञा अहे.–जसे कालतब म्हणजे िेखलनक, कालति म्हणजे खुनी. प्रहदू, लिस्ती, झरतोस्री, बौद्ध या 
संज्ञाशंी समातंर ऄशी ही सजं्ञा नाही. ज्याने स्वचे्छापूवयक एका लवलशष्ट धमाचा, आस्िामाचा, स्वीकार केिा 
अहे ऄसा लववकेलनष्ठ मानव म्हणजे मुस्स्िम! कायदेप्रणािी, आलतहास, लवज्ञान, तत्त्वज्ञान या एखाद्या 
लवलशष्ट धमाचा स्वीकार करू शकणाऱ्या प्रकवा लनलरृत धार्ममक लवलधलनयमानंा ऄनुसरून वतयन करण्याचे 
ठरव ूशकणाऱ्या लववकलनष्ठ मानवी व्यक्ती नव्हेत. मुस्स्िम आलतहासकार म्हणजे आस्िामचा ज्याने स्वीकार 
केिा अहे ऄसा आलतहासकार, लिरृन आलतहासकार म्हणजे ज्याची लिस्तावर रॅद्धा अहे ऄसा 
आलतहासकार, बौद्ध आलतहासकार म्हणजे जो बदु्धाच्या संदेशावर रॅद्धा ठेवतो ऄसा आलतहासकार. पण 
आलतहास स्वतः काही मुस्स्िम प्रकवा लिस्ती प्रकवा बौद्ध ऄसू शकत नाही. आस्िामचा आलतहास, लिस्ती 
धमाचा आलतहास, बौद्ध धमाचा आलतहास ऄसा शधदप्रयोग करणे ईलचत होय. 
 
 शलरयतच्या कायद्यात ( १९३७ चा क्र. २६ चा कायदा) मात्र ―मुस्स्िम‖ या संजे्ञचा वापर केिेिा 
अहे. “दी मुस्स्िम पसयनि िॉ (शलरयत) ॲक्िं” ऄसे त्याचे नाव अहे. या नामकरणाशी मी सहमत नाही. 
तरी सवयसामान्य वाचकासंाठी लिलहिेल्या या िेखाच्या शीषयकासाठी मी तो शधदप्रयोग वापरिा अहे. अलण 
या िेखाच्या संदभात ―मुस्स्िम पसयनि िॉ‖ या संजे्ञचा पढुीि ऄथय मिा ऄलभपे्रत अहे. 
 
 ―आस्िामी नागरी कायद्याचा जो भाग भारतातीि मुस्स्िमानंा व्यलक्तगत कायदा म्हणनू िाग ूकेिा 
जातो तो‖ अलण ―आस्िामी कायदा‖ याचा ऄथय आस्िामी कायदेपंलडतानंी प्रलतपादन केिेिी प्राचीन 
कायदेप्रणािी–क्तफका वा शक्तरयत– ऄसा मी करतो. (४) 
 
 मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्याचे व्यवहारतः चार स्रोत अहेत : (१) शलरयत प्रकवा लफका, या दोन्ही 
संज्ञा बव्हंशी सारख्याच ऄथाच्या अहेत, (२) शासनाने केिेिे कायदे, (३) न्यायाियानंी लदिेिे लनवाडे 
अलण (४) रूढी. 
 
 न्यायाियात एखाद्या प्रकरणी वाद ईपस्स्थत होतो तेव्हा प्रथम कायद्याच्या प्रख्यात प्रमाणगं्रथात 
काय सालंगतिे अहे ते पालहिे जाते. नंतर पूवी काय लनवाडे लदिे गेिे अहेत ते पालहिे जाते. अलण नंतर 
गरज पडिीच तर प्राचीन प्रमाणगं्रथ पालहिे जातात- ईदाहरणाथय, लहदाया (हॅलमल्िंनने केिेिे भाषातंर), 
प्रकवा फतवा अिमलगरी (बिेीने केिेिे भाषातंर), प्रकवा शराही (बेिीने तयार केिेिी संलक्षप्त भाषातंलरत 
अवृत्ती). 
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 पण प्रत्यक्ष एखाद्या मुकदम्याची सुनावणी सुरू झािी की, तय यबजी, मुल्ला लवल्सन प्रकवा ऄमीर 
ऄिी याचें गं्रथ पालहिे जातात, नंतर मग त्यानंी नमूद केिेिे प्रकवा न्यायालधशाच्या नजरेस अिेिे लनवाडे 
पालहिे जातात, तो मुकदमा १९१३ च्या वक्फ कायद्याखािी येतो की १९३७ च्या शलरयत कायदा याखािी, 
की १९३९ च्या “लडसोल्यूशन ऑफ मुस्स्िम मरेॅजेस” ह्या कायद्याखािी, की १९५४ च्या स्पेशि मरेॅज 
कायद्याखािी–तेही पाहण्याचा न्यायाधीश प्रयत्न करतात. काही प्रमाणात तर सक्सेशन ॲक्िं, रलजस्रेशन 
ॲक्िं, लिलमिेंशन ॲक्िं प्रकवा स्िँंप ॲक्िं याचंाही संबधं ऄसू शकतो. खिंिा चािलवण्याची व लनवाडयाची 
पद्धती काय ऄसते त्याचा तपशीि लवशद करून सागंण्याचा येथे आरादा नाही. व्यवहार कसा चाितो ते येथे 
स्थूिमानाने लदग्दर्मशत करावयाचे अहे. वर ईल्ललेखिेिे संदभयसालहत्य पाहूनही शकंा ईरिीच तर, प्रकवा 
लफकाच्या खोि पाण्यात सूर मारण्याची आच्छा झािी तर लहदाया, प्रकवा शराए-अि्- इलिाम, प्रकवा 
फतवा आिमक्तगक्तर प्रकवा दाईम अि् इलिाम [क्तहदाया हा गं्रथ बुरहानुद्दीन मर्मगनानी (मृत्य ू लह. ५९३, आ. स. ११९७, 
बुखाराजवळ, मध्य अलशया) यानंी; शराए-अि्-इलिाम हा गं्रथ नजमुलद्दन लहल्ली (मृत्य ू लह. ६७७, आ. स. १२७७, बगदादजवळ) 
यानंी; (फतव्याचें एकत्र संकिन ऄसिेिा) फतवा आिमक्तगरी हा गं्रथ शखे लनझाम बुरहानपूरी याचं्या मागयदशयनाखािी लदल्ली येथे 
लहजरी ११ व्या शतकात, आ. स. १७ व्या शतकात, अलण दाइम अि् इलिाम हा गं्रथ फालतमी कायदेपलंडत काजी नूमान (मृत्य ूप्रह. 
३६३, आ. स. ९७४ कैरोमध्ये) यानंी तयार केिेिे अहेत.] या गं्रथातीि प्रमाण वचनाचंा अधार शोधण्यासाठी तज्ज्ञ 
ऄलधकारी व्यक्तींकडे अम्ही वळतो. वलकिािा प्रकवा सॉलिलसिंरिा ऄगदी लवरळ प्रसंगी, माहीत नसिेिी 
तत्त्व,े युलक्तवाद प्रकवा ईदाहरणे ह्यासंाठी, अलिम (ऄ. व. उिमा) चा सल्ला घेण्याची गरज पडते, कुराण 
प्रकवा हदीस याचंा अधार घेतिा गेिाच तर ऄगदी शवेिंी घेतिा जातो. अपल्या प्रलतपादनािा ऄरबी 
गं्रथातीि ईताऱ्यानंी बळकिंी अणावी ऄशी िेखकाची आच्छा ऄसल्यास प्रकवा न्यायाधीशास जातीने मळू 
वचने तपासून घेण्याची आच्छा झाल्यास कुराण प्रकवा हदीस याचंा ईपयोग केिा जातो. एक नामवतं 
भारतीय न्यायधीश महमूद अलण सर शाह मुहम्मद सुिेमान यानंा ऄशी सवय होती. पूवी लदिे गेिेिे 
लनवाडे लवपुि प्रमाणात ईपिधध ऄसल्याने ऄशी गरज अता ईरिेिी नाही. ऄिीकडे एका सुप्रलसद्ध 
खिंल्यात न्यायाधीशाने व्यक्त केिेिे मत खोडून काढताना लप्रव्ही कौस्न्सिच्या वतीने िॉडय डेव्ही यानंी जे 
ईद गार काढिे तेही कुराण वा हदीस याचंा दाखिा न लदिा जाण्याचे एक कारण अहे. िॉडय डेव्ही 
म्हणािे होते, “ऄशा प्रकारच्या मुद््द यावंर प्राचीन व ऄलधकारी भाष्ट्यकारानंी व्यक्त केिेल्या स्पष्ट 
ऄलभप्रायाच्या लवरोधी ऄसा स्वतःचा ऄथय कुराणातून काढण्याचा न्यायाियाने प्रयत्न करणे गरै होइि.” (५) 
 
 भारतातीि न्यायाियातूंन ज्या लनवाड्ाचंा प्रमाण म्हणनू अधार घेतिा जातो त्याचें चार प्रकारचे 
वगय अहेत. 

 
 (१) ज्यात मुस्स्िम व्यलक्तगत कायदा आंस्ग्िश कायद्यासारखा अहे; 
  
 (२) ज्यात मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यािा आंस्ग्िश कायद्याच्या मूळ तत्त्वानुसार मुरड घािण्यात 
अिी अहे; 
  
 (३) ज्यात मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यात स्थालनक परंपरागत रूढीनुसार बदि करण्यात अिे 
अहेत; प्रकवा 
   
 (४) ज्यात शासनाने कायदा करून मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यात बदि केिा अहे प्रकवा तो रद्द 
केिा अहे. (६) 
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 यापंकैी प्रत्येक प्रकाराची तपशीिाने चचा करणे हा अपिा ईदे्दश नाही वरीि लववचेनातून एक मुद्दा 
स्पष्टपणे ईमिूंन लदसतो तो ऄसा की, शक्तरयत प्रकवा लफका अलण भारतात प्रचलित ऄसिेिा मुस्स्िम 
व्यलक्तगत कायदा यातं बरेच ऄंतर पडिे अहे. म्हणनू न्यायाियासमोर ईपस्स्थत झािेल्या प्रश्नाचंा लवचार 
होत ऄसताना कुराणातीि सुरे, प्रकवा पैगंबराची वचने प्रकवा जाफर ऄि् सालदक, ऄबू हनीफा, मालिक, 
शालफइ अलण ऄहमद आधन हंबि या थोर आमामाचं्या गं्रथातीि ईतारे ईद्धिंपणे ईद धृत करून अलण 
इरॄरदत्त कायद्यास अवाहन करून गोंधळ लनमाण करणे योग्य नाही. वस्तुतः, आस्िामी कायद्याच्या 
वैभवशािी वारशाचा ऄभ्यास केिेल्या सवय पलंडताचें, मग ते पौवात्य ऄसोत की पालरृमात्य, एका गोष्टीबाबत 
एकमत होइि. प्रत्येक देशात अलण प्रत्येक काळात शलरयतचे लनत्य नव्याने ऄध्ययन, पलरशीिन होत अिे 
अहे, त्याची लचलकत्सा होत अिी अहे, त्यावर भाष्ट्ये केिी गेिी अहेत, अलण ही भाष्ट्ये ऄखेरीस मानवी व 
म्हणून ऄपूणय ऄसल्याकराणाने अलण देशकािपलरस्स्थतीशी लनबद्ध ऄसल्याने देशागलणक व कािागलणक 
ती बदिती रालहिी अहेत. ईस्मानी मलजल्लनेे (हनफी) ऄलधकारवाणीने म्हिंिे अहे, “कायद्याचा ऄन्वयाथय 
कािानुसार बदित जातो ही एक सवयमान्य गोष्ट अहे. ” (७) 
 
 म्हणून, भारतातीि न्यायाियाकंडून िागू केल्या जाणाऱ्या कायद्यामंध्ये बदि करण्याची गरज 
अहे ऄसे म्हिंल्याने ऄपलरवतयनीय ऄशा इरॄरी कायद्यात अपण ढवळाढवळ करीत अहो ऄसे म्हणणे हा 
वृथा अके्षप अहे. हा युलक्तवाद बहुधा स्वाथामुळे, वादासाठी प्रकवा राजकीय हेतंूच्या पूतयतेसाठी केिा जातो, 
―ऄध्यास्त्मक‖ पे्ररणा त्याच्या मुळाशी नसते. धडधडीत ऄन्याय होताना पाहून अपिी सदसदलववकेबदु्धी 
जागृत होते ऄशा वळेी त्यातून काही मागय काढणे अलण अपिा कायदा आतर कायद्याशंी जुळवनू घेउन 
न्यायाियापासून वलंचत झािेल्यानंा न्याय लमळवदू देणे हे अपणा भारतीय मुस्स्िमाचें कतयव्य अहे. 
 
 भारतात ऄमिात ऄसिेिा ―मुस्स्िम व्यलक्तगत कायदा‖ हा ―व्यलक्तगत‖ कायदा अहे, तो 
मुस्स्िमानंा, व फक्त मुस्स्िमानाचं िागू अहे, मग प्रश्न ईभा राहतो की, ―भारतात कायद्याच्या दृष्टीने, 
मुस्स्िम कोणास म्हिंिे जाते?‖ 
 
 ईत्तर ऄसे : अपण मुस्स्िम अहो ऄसे जो जाहीरपणे म्हणतो तो मुस्स्िम होय. 
 
 आस्िामचा स्वीकार करणे ह्याचा ऄथय इरॄर एक अहे यावर अलण आस्िामच्या पगैंबरावर रॅद्धा 
ऄसणे ऄसा अहे. हा स्वीकार प्रामालणक ऄसिा पालहजे, वरवरचा प्रकवा कायद्यातून लनसिंण्यासाठी 
केिेिा नसिा पालहजे हे सागंण्याची अवश्यकता नाही. धमयशास्त्रीय सूक्ष्मतेत न्यायािये जात नाहीत, 
अलण जाउ शकतही नाहीत. भारतीय न्यायाियाचं्या बाबतीत ऄमीर ऄिींनी हा दंडक पलहल्याने घािून 
लदिा, अलण अता ते एक प्रस्थालपत ऄसे तत्त्व बनिे अहे. (८) 
 
 मुस्स्िमाची व्याख्या ही ऄशी अहे. अता भारतात कोणत्या लवलशष्ट संप्रदायाचा मुस्स्िम व्यलक्तगत 
कायदा िागू केिा जातो याचा लवचार करू. याबाबतचे लनयम पढुीिप्रमाणे चार लवधानाचं्या स्वरूपात 
माडंता येतीि: 
 
 वादी व प्रलतवादी हे दोन्ही पक्ष हनफी संप्रदायाचे अहेत अलण त्यानंा हनफी कायदा िागू केिा 
जातो ऄसे सामान्यपणे गृहीत धरिे जाते. 
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 (१) जेथे मुकदम्यातीि दोन्ही पक्ष एकाच संप्रदायाचे ऄनुयायी ऄसतीि, तेथे त्या संप्रदायाचा 
कायदा िागू केिा जातो. 

 
 (२) जेथे त्याचें धमय लभन्न ऄसतीि प्रकवा ते वगेवगेळ्या संप्रदायाचे ऄसतीि तेथे प्रलतवादीच्या 
धमाचा वा संप्रदायाचा कायदा िाविा जातो. 
 
 ईदाहरणाथय, एक सुन्नी पुरुष लशया स्त्रीशी िग्न करतो. नवऱ्याने बायको लवरुद्ध दावा िाविा 
ऄसेि तर लशया कायदा िागू होइि, जर बायकोने नवऱ्यालवरुद्ध दावा िाविा ऄसेि तर सुन्नी कायदा 
िागू होइि. 
 
 (३)  जेथे एखादा आसम प्रामालणकपणे धमांतर करतो प्रकवा आस्िामचा एक संप्रदाय सोडून दुसरा 
संप्रदाय स्वीकारतो तेव्हा नव्याने स्वीकारिेल्या धमाचा प्रकवा संप्रदायाचा कायदा त्यािा तात्काळ िाग ू
होतो. 
 
 ईदाहरणाथय, सुन्नी पंथाच्या एखाद्या मलहिेने वयाच्या पन्नासाव्या वषी लशया पंथ स्वीकारिा तर 
तेव्हापासून मृत्यपूयंत लशया पंथाचा कायदा लतच्यावर बंधनकारक राहतो. 

 
 (४) जर एकाद्या आसमाने अयुष्ट्याच्या मध्येच आस्िाम धमय स्वीकारिा, प्रकवा तो सोडिा, तर 
मृत्यूनंतर त्याच्या मािमते्तच्या बाबतीत मृत्यूच्या वळेी त्याचा जो धमय ऄसेि त्या धमाचा वारसा कायदा िाग ू
होतो. आस्िाम धमांतगयतही, सुन्नी पंथ सोडून एखाद्याने लशया पंथ स्वीकारिा, प्रकवा ईििं केिे तरी 
देखीि वरीि लनयम त्यािा िागू होते (९) 
 
 हे लनयम सोपे व स्पष्ट अहेत. एखाद्या लवलशष्ट प्रकरणात घोलषत धमयरॅदे्धची प्रामालणकता हाच जर 
न्यायाियाच्या समोर प्रश्न ऄसेि प्रकवा दर वषाअड लशया व सुन्नी यामंध्ये अपल्या रॅदे्धची अदिाबदि 
करीत लवधी बदिीत रालहिेल्या माझ्या मालहतीतीि एका ईमराव गृहस्थासारखे प्रकरण ऄसेि तरच 
गंुतागंुत लनमाण होउ शकते. 
 
 भारतातल्या मुसिमानाशंी ज्या कायद्याचंा संबधं पोचतो त्याचंा अपण अता थोडक्यात ईल्लखे 
करू या. 
 
 (१) गुिामक्तगरी : भारतात १८४३ च्या कायद्याने (१८४३ चा कायदा क्र. ५) गुिामलगरीची प्रथा रद्द 
करण्यात अिी अहे. आस्िामी कायद्याप्रमाणे, गुिाम स्त्रीिा लतच्या मािकापासून (त्याच्याशी िग्न 
झािेिे नसतानासुद्धा) सतंती झािी तर ती औरस मानिी जाते, अलण ऄशा संततीचे काही हक्क 
(आस्िामी) कायद्यात मान्य केिेिे अहेत. भारतात पारंपलरक कायद्यास अज मान्यता लमळणार नाही. 
आस्िामी कायद्यानुसार ऄशा मुिाचं्या अइस ईपिधध ऄसिेिे हक्कही येथे मान्य केिे जाणार नाहीत. 
 
 (२) धमांतर : धमांतर करणाऱ्या माणसास आस्िामने मुतयद म्हिंिेिे अहे. पारंपलरक (आस्िामी) 
कायद्यानुसार, त्याच्या मुस्स्िम मातालपत्याचं्या आस्िेंिंीवरीि त्याचे वारस म्हणनू ऄसिेिे हक्क धमांतरामुळे 
नष्ट होत ऄसत. काही वळेा तर धमांतराबद्दि त्यािा देहातंाची लशक्षा लदिी जाइ. कास्िं लडस्ॲलबलििंीज् 
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लरमूव्हि ॲक्िं (१८५० चा कायदा क्र. २१) ऄनुसार हे लनयम रद्द करण्यात अहे अहेत. अज, समजा क्ष 
िा “ऄ” व “ब” ऄशी दोन मुिे अहेत, अलण “ऄ” ने आस्िामचा त्याग करून लिस्ती धमय स्वीकारिा, तरी 
त्याचा लपत्याच्या मािमते्तवरीि वारसा हक्क नष्ट होत नाही. लपत्यािा िागू ऄसिेल्या, म्हणजे या प्रकरणी 
मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यानुसारच “ऄ” चा लहस्सा ठरलविा जाइि. 
 
 (३) फौजदारी कायदा : आस्िामी फौजदारी कायदा भारतात रद्द करण्यात अिा अहे. िॉडय 
मेकॉिे यानंी बनलविेिी १८६० ची भारतीय दंड सलंहत (१८६० चे आंलडयन लपनि कोड) मुस्स्िमासंकिं 
सवय भारतीयानंा सारखेपण िागू अहे. 
 
 (४) हायकोर्ट : १८६१ मध्ये किकत्ता, मंुबइ व मद्रास या आिाख्याचं्या शहरातूंन हायकोिंांची 
स्थापना करण्यात अिी. कोणत्याही पात्र व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणनू नेमणूक होउ शकते. मुस्स्िम 
व्यक्तीवरीि खिंल्यात न्यायदानाचे काम केवळ मुस्स्िम न्यायाधीशािाच (काझीिाच) करता येइि हा 
आस्िामी कायद्यातीि लनयम त्यामुळे अपोअपच बाद ठरिेिा अहे. 
 
 (५) पुरावा : आंग्रज न्यायमूती स्िंीव्हन यानंी १८७२ सािी तयार केिेिा आंलडयन एस्व्हडन्स ॲक्िं 
िागू झाल्यापासून परुाव्याबाबतचा आस्िामी कायदा रद्द झािा. मुस्स्िमालवरुद्ध फक्त मुस्स्िमाचीच साक्ष 
ग्राह्य मानावी, व्यलभचार लसद्ध होण्यासाठी ते कृत्य प्रत्यक्ष पालहिेल्या चार साक्षीदाराचंी अवश्यकता अहे, 
यासारखे (आस्िामी कायद्यातीि) गमतीदार पण जुनािं लनयम त्यामुळे रद्द झािे. 
 
 (६) कौरंु्क्तबक वक्फ : ऄबुि फत्ता लव. रशोमोयधर चौधरी या दाव्याचा लनवाडा लप्रव्ही कौस्न्सिने 
केिा. त्याने कौिंुंलबक वक्फ (वक्फ-ऄि्-ऄविाद) बाबतचे मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यातीि काही लनयम 
रद्द ठरिे होते. १९१३ सािच्या वक्फ ॲक्िंने पुन्हा िागू केिे गेिे. आस्िामी कायद्याचा स्वतंत्रपणे ऄभ्यास 
करणाऱ्या सवांनी मनन कराव ेऄसा हा दावा अहे. त्याच्या लनवाड्ात िॉडय हॉब हाउस यानंी म्हिंिे अहे 
की ऄशी वक्फच्या नावाखािी केिी जाणारी बक्षीसपते्र ही ―मायावी‖ (illusory) ऄसतात, ती 
धमयपरायणतेच्या बरुख्याखािी (colour of piety) केिी जात ऄसिी तरी वस्तुतः ती कुिंुंबाचा मोठेपणा 
दाखवण्याच्या हेतूने केिी जातात. (१०) 
 
 या लनवाड्ामुळे मुस्स्िम जमातीत तीव्र नाराजी लनमाण झािी अलण त्यालवरुद्ध चळवळ करण्यात 
अिी. लतिा यश येउन १९१३ चा वक्फ कायदा पास करण्यात अिा. 
 
 (७) शक्तरयत ॲक्र् : मूळ शलरयतिा लवरोधी ऄसा काही रूढींना व अगंतुक गोष्टींना शतकनुशतके 
कायद्याचे प्रामाण्य प्राप्त झािे होते. ऄसा रूढी व अगंतुक गोष्टी रद्द करण्यात अल्या, अलण िग्न, 
घिंस्फोिं, वारसाहक्क वगैरे बाबत मुस्स्िमानंा त्याचेंच स्वतःचे कायदे िागू अहेत ऄसे १९३७ च्या शलरयत 
कायद्याने ठरलवण्यात अिे. 
 
 (८) क्तववाह-क्तवच्छेद : नवऱ्याचा दोष लकतीलह स्पष्ट ऄसिा तरी मुस्स्िम स्त्रीिा हनफी संप्रदायाच्या 
लवधीनुसार घिंस्फोिं मागण्याचे पुरेसे हक्क नव्हते. १९३९ च्या लडझोल्यूशन ऑफ मुस्स्िम मरेॅजेस ॲक्िंने 
घिंस्फोिंाच्या संबधंात मुस्स्िम लस्त्रयानंा काही ऄलधकार लदिे. मालिकी संप्रदायातीि याबाबतचे लनयम 
लस्त्रयानंा जास्तीत जास्त ऄनुकूि ऄसल्यामुळे तेच सवय पथाचं्या मुसिमानानंा िागू करण्यात अिे. 
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लशयानंा तसेच सुन्नींना देखीि! लवधीमंडळाने िंाकिेिे हे एक धाडसी पाउि होते, अलण, मी पढेु 
सुचलवणार अहे त्याप्रमाणे, आतरही मुद्द्ाचं्या बाबतीत ऄसे ईदार धोरण स्वीकारता येण्यासारखे अहे. 
 
 (९) क्तवमा पॉक्तिसी बेचनबाबत : लवमा पॉलिसी ही सशतय वा अकस्स्मक घिंनेवर अधारून बेचन 
करून देण्यािा परंपरागत मुस्स्िम कायद्यात परवानगी नव्हती. ईदाहरणाथय नवऱ्याने अपिी लवमा 
पॉलिसी बायकोच्या नाव,े ती नवऱ्याच्या अधी लनधन पावल्यास पॉलिसीचा सवय हक्कसंबंध परत नवऱ्यास 
प्राप्त व्हावा या ऄिंीवर, बेचन करून देण्यािा मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यानुसार प्रलतबधं होता. १९३८ 
सािच्या आन्शुरन्स ॲक्िंच्या किम ३८(७) ऄन्वये मुस्स्िम व लबगर मुस्स्िम सवांनाच अता लवमा पॉलिसी 
सशतय बेचन करता येते. हे एक मोठे वरदानच अहे. अलण मुस्स्िमाचं्या जीवनातीि एक मोठी ऄडचण 
त्यामुळे दूर झािी अहे. 
 
 (१०) क्तसस्व्हि मरेॅज : (धार्ममक लवधीलशवाय होणारा लववाह) १९५४ च्या स्पेशि मरेॅज ॲक्िंमुळे 
मुस्स्िम व लबगर मुस्स्िम व्यक्तींना अपापिा धमय न बदिता परस्पराशंी िग्न करता येते. ऄशा िग्नात 
एकपलत-एकपत्नीत्व ऄध्याहृत अहे, अलण त्यात तिाक पद्धतीने घिंस्फोिं घेता येत नाही. वारसाहक्क 
आंलडयन सक्सेशन ॲक्िंप्रमाणे लनधालरत होतो. मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यापेक्षा या कायद्यामुळे लवधविेा 
वारसाहक्क ऄलधक प्रमाणात प्राप्त होतात. 
 
 लनका पद्धतीने झािेल्या लववाहाची नोंदणी करता येते. ईदाहरणाथय, एक साठीतीि मुस्स्िम 
गृहस्थ अहे. त्यािा पत्नी व मुिे अहेत व त्याची सापंलत्तक स्स्थती मध्यम अहे. त्याने अपिा लववाह 
नोंदवनू घेतिा तर तेवढ्यामुळेच त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीिा त्याच्या मािमते्तचा ऄधा वािंा लमळेि. 
मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यानुसार लवधवा पत्नीिा जे लमळते त्यापेक्षा हे ऄलधक अहे. त्यान जर मतृ्यूपत्र केिे 
तर मृत्यूपत्रान्वये तो अपिी सवय मािमत्ता पत्नीच्या नाव ेकरू शकतो. 
 
 माझ्या मालहतीप्रमाणे ऄनेक मुसिमानानंी अपिे लववाह ऄशा रीतीने नोंदवनू घेतिे अहेत. 
वारसाहक्काच्या दोन पद्धतीपकैी अपणास हवी ती प्रणािी लनवडण्याची त्यामुळे मुभा लमळते. पर्ममलसव्ह िॉ 
(ऄनुज्ञापक कायद्या) चे हे एक ईदाहरण अहे. परंपरागत व्यलक्तगत कायद्याच्या बंधनातून तशी आच्छा 
ऄसल्यास, मुक्त होण्याची ही मोकळीक सवय धमांच्या ऄलववालहत व्यक्तींनाही देण्यासारखी अहे. 

 
 एक ईदाहरण घेउन हे स्पष्ट करता येइि. 
 
 ऄिी या मुस्स्िम गृहस्थाने १९२० सािी फालतमाशी लनका िाविा. त्यािा पत्नीपासून दोन मुिे व 
दोन मुिी अहेत. १९५४ च्या स्पेशि मरेॅज ॲक्िंच्या १५ व्या किमान्वये तो अपिे िग्न १९६० सािी 
नोंदवनू घेतो. मृत्यूपत्राद्वारे तो अपल्या मािमते्तचा ऄधा लहस्सा पत्नीिा देतो व ईरिेिा ऄधा सवय मुिातं 
समान वािूंन देतो. हे मृत्यपूत्र पूणयपणे कायदेशीर मानिे जाइि. अलण त्यामुळे पत्नीस मोठे संरक्षण 
लमळेि, मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यानुसार ऄशा प्रकरणी फक्त १/८ लहस्सा लवधवा पत्नीिा लमळािा ऄसता. 
 
 हनफी व फालतमी संप्रदायाच्या कायद्यानुसार तर मतृ्यूपत्राद्वारे लवधविेा काहीही संपत्ती लमळण्याचा 
ऄलधकार नाही. 
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 शरीयतमध्ये तरतूद अहे त्यापेक्षा ऄशा प्रकारे मािमते्तची लवल्हेवािं होणे अजच्या सामालजक 
पलरस्स्थतीत ऄलधक रॅयेस्कर अहे हे सहज मान्य होइि. 
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३. सुधारणांक्तवषयी क्तशफारशी 
 
 िग्न, घिंस्फोिं, वारसाहक्क याबंाबत पलरपूणय ऄसा एक संपूणय नवा व्यलक्तगत कायदा (ऄहवाि 
ऄि् शस्ख्सया) करण्यात वळे, शक्ती व पैसा खूप िागेि. तेव्हा मुस्स्िम समाजाच्या लनकडीच्या गरचा 
िक्षात घेउन एक सुिंसुिंीत कायदा अता करण्यात यावा ऄसे मी, तातडीची ईपाययोजना म्हणून, 
सुचलवतो. मुस्स्िम व्यलक्तगत (सकंीणय तरतुदी) लवधेयक ऄसे नाव त्यािा देण्यात याव े व त्यात पुढीि 
मुद्दयाचंा समावशे ऄसावा. 
 
 १. शास्त्रांचा अन्वयाथट : लप्रव्ही कौन्सीिने या बाबतीतीि स्थूि भलूमका पुढीिप्रमाणे माडंिेिी 
अहेच. “ऄशा प्रकारच्या मुद्दयावंर प्राचीन व ऄलधकारी भाष्ट्यकारानंी लदिेल्या स्पष्ट लनणययाच्या लवरोधी ऄसा 
स्वतःचा ऄथय कुराणातून काढण्याचा न्यायाियाने प्रयत्न करणे गैर होय. ” न्यायमतूी ऄमीर ऄिी यानंी 
कुराणातीि एका सूऱ्याचा ऄथय िावनू लनवाडा केिा होता. त्याच फेरलनवाडा करीत ऄसताना लप्रव्ही 
कौस्न्सिने वरीि ईद गार काढिे होते.  
 
 हदीसबद्दिही लप्रव्ही कौस्न्सिने ऄसे म्हिंिे : “पैगंबराचंी वचने व लशकवणी याचं्यापासून प्राचीन 
कायदेपलंडतानंी स्वतः काही ठाम लनष्ट्कषय काढिेिे ऄसताना अजच्या कायदेपलंडतानंी त्याचंा नवा ऄथय 
िावनू नव े लनयम बनलवण्याचा ऄलधकार अहे ऄसे सवयसामान्य तत्त्व म्हणून स्वीकारणे ऄलतशय धोक्याचे 
ठरेि.” (११) 
 
 तेव्हा, कुराणातीि सूऱ्याचा प्रकवा पैगंबराचं्या हदीसचा प्राचीन कायदेपलंडतानंी जेथे ऄचूक म्हणनू 
ऄथयलनणयय केिा ऄसेि तेथे त्याचं्यापेक्षा वगेळा ऄथय अजच्या न्यायाियांनी िावणे योग्य होणार नाही ऄसे 
म्हणण्यास हरकत नाही. ज्या बाबीसंबधंी लवधीमंडळानंी कायदा केिेिा नाही ऄशा सवय बाबींमध्ये ऄथय 
िावण्याच्या बाबतीत हाच कायदा पाळिा जातो. त्यामुळे काही बाबतीत ऄन्याय होत अहे ऄसे 
िोकसभेच्या लनदशयनास अणून देण्यात अिे तर िोकसभा योग्य कायदा करून ऄन्यायाचे लनराकरण 
करू शकते. 
 
 पण ज्या बाबतीत प्राचीन कायदेपंलडतामंध्येच मतभेद अहेत, त्या बाबतीत काय करावयाचे? ऄशा 
वळेी लभन्न लभन्न ऄथांपैकी जो ईलचत व न्याय्य वािेंि तो स्वीकारण्याची न्यायाधीशास मोकळीक अहे हा सर 
शाह मुहम्मद सुिेमान यानंी घािून लदिेिा दंडक ईत्तम अहे. (१२) 
 
 स्वाभालवकपणेच एकाच सपं्रदायातीि कायदेपंलडतामंधीि मतभेदानंाच ही चचा िागू अहे. 
न्यायमूती सुिेमान यानंी घािून लदिेल्या दंडकानुसार ऄन्य संप्रदायाच्या भाष्ट्यकारानंी िाविेल्या ऄथातून 
अपणास हवा तो ऄथय स्वीकारण्याची मोकळीक न्यायाधीशािा प्राप्त होत नाही. ईदाहरणाथय, हनफी 
संप्रदायाच्या कायद्यानुसार चािलवल्या जाणाऱ्या मुकदम्यात त्या संप्रदायातंगयत लभन्न ऄथातून एक 
लनवडण्याची मोकळीक न्यायाधीशास अहे. पण आसना ऄशलरया संप्रदायातंगयत ऄथय वा लनयम िाग ू
करण्याची त्यास परवानगी नाही. याच दंडकाचा व्याप वाढवनू काही ऄलधकारी व्यक्तींनी सुन्नी संप्रदायापकैी 
ऄन्य संप्रदायातंगयत लनयम िागू करता येतीि ऄशी भलूमका घेतिी. पण सुन्नीखेरीज आतर संप्रदायाचे लनयम 
सुन्नींना िागू करण्याची ईििंी मोकळीक मात्र त्यानंी मान्य केिेिी नाही. ईदाहरणाथय, १९३९ च्या 
लडस्सोल्यूशन ऑफ मरेॅजेस ॲक्िंान्वये मालिकी सपं्रदायाचे लनयम सवय मुस्स्िमानंा, लशया व सुन्नी 
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दोघानंाही, िागू केिेि अहेत. जर भारतातीि सवय मुस्स्िम एका बाबतीत मालिकी संप्रदायातीि 
लनयमाखािी अणिे जाउ शकतात तर हेच तत्त्व अणखी व्यापक का केिे जाउ नये? प्रस्तुत िेखकाचे 
ऄसे मत अहे की, लवलधमंडळाने पुढीि दंडक घािून देण्यािा योग्य ऄशी पलरस्स्थती अता लनमाण झािेिी 
अहे. 
 
 “एखाद्या मुस्स्िम व्यक्तीस संप्रदायाचा कायदा िागू ऄसेि, पण त्या संप्रदायाचा कायदा िाग ू
केल्याने न्याय, समभाव व सदसद लववकेबदु्धी याचंा ऄलधके्षप होतो ऄसे लदसून येत ऄसेि तर, आस्िामी 
कायद्याच्या ऄन्य कोणत्याही, लशया व सुन्नी, संप्रदायातंीि योग्य तो कायदा िागू करण्याची मोकळीक 
न्यायाधीशास ऄसेि. (१२)” 
 
 ईदाहरणाथय, हनफी संप्रदायाच्या बहुसंख्य कायदेपंलडताचं्या मते, दडपणाखािी ऄगर 
नशापाण्याच्या ऄमिाखािी लदिेिा तिाक सुद्धा (घिंस्फोिं) वैध अहे. पण शालफइ, आसना ऄशरी प्रकवा 
फालतमी संप्रदाय ऄशा पलरस्स्थतीत लदिेिा तिाक वैध मानीत नाहीत. अजच्या कायद्यात वरीिप्रमाणे 
सुधारणा केल्यास ही न्यायलवसंगत गोष्ट सहज दूर करता येइि. (१३) 
 
 ऄशा प्रकारची अणखी ईदाहरणे देण्याची अवश्यकता नाही. लफकाच्या ऄनेक शाखामंधून ऄशी 
ईदाहरणे काढून दाखलवणे शक्य अहे. लडस्सोल्यूशन ऑफ मुस्स्िम मरेॅजेस ॲक्िंमध्ये जे तत्त्व स्वीकारिे 
गेिे अहे त्याचा लवस्तार करावा या गोष्टीचा ऄमीर ऄिी अलण ऄधदुर रहीम या दोघा न्यायाधीशानंी 
त्यापूवीच पुरस्कार केिेिा होता. ऄसे करणे व्यवहायय तसेत न्यायास धरून होइि ऄसे वािंते. 
 
२. एकापेक्षा अक्तधक िग्ने करण्याची बाब : 
 
 एकाहून ऄलधक बायका करण्याबाबत कुराणाने घािून लदिेिा दंडक ऄसा अहे. ―लस्त्रयापंकैी तुिा 
सुयोग्य वािंतीि ऄशा दोन प्रकवा तीन प्रकवा चार लस्त्रयाशंी तू िग्न कर, अलण (आतक्या लस्त्रयानंा) अपण 
न्याय करू शकणार नाही ऄसे तुिा भय वािंत ऄसेि तर मग (फक्त) एकाच स्त्रीशी िग्न कर‖ (कुराण ४, 
३ लपक्थॉि याचं्या भाषातंरावरून) बाळबोध भाषेत याचा ऄथय ऄसा की :- 
 
 (१) (सामान्यतः) फक्त एकाच स्त्रीशी िग्न कर, पण 
 
 (२) जर तू सवांना समान न्याय देउ शकणार ऄसशीि तर, अलण तरच, जास्तीत जास्त चार 
लस्त्रयाशंी िग्न कर. 
 
 एखादा पुरुष जेव्हा दुसरी वा लतसरी वा चौथी बायको करतो तेव्हा (अधीच्या बायकावंर) ऄन्याय 
होत अहे हे कारण दाखवनू नव ेिग्न बेकायदेशीर ठरलवणे ही गोष्ट कोणत्याही न्यायाधीशािा शक्य नाही. 
काही काळ िोिंल्यानंतरच ―मिा न्याय्य वागणूक लमळत नाही‖ ऄशी तक्रार कोणती तरी एक बायको, 
बहुधा पलहिी, करते. ऄशा पलरस्स्थतीत या लस्त्रयाचंी पलरस्स्थती सुधारण्याच्या दृष्टीने अपणास काय करता 
येण्यासारखे अहे? ऄशा िग्नाबाबत न्यायमतूी धवन यानी (आतवारी लव. ऄसगरी या मुकदम्याच्या 
लनवाड्ात) जे म्हिंिे अहे ते ध्यानात घेण्याजोगे अहे. 
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 दुसरे िग्न केल्यानंतर, पलहल्या बायकोबरोबर नवरेपणाचे हक्क पूवयवत ईपभोगता यावते यासाठी 
नवऱ्याने दावा िाविा ऄसता, परुाव्याची छाननी केल्यानंतर, दुसरी बायको केल्यामुळे, पलहल्या बायकोस 
न्याय देण्यास ऄपात्र ठरण्यासारखा ऄपराध नवऱ्याकडून घडिा ऄसून पलहल्या बायकोस त्याच्यापाशी 
नादंायिा भाग पाडणे न्यायािा धरून होणार नाही ऄसे जर कोिंाचे मत झािे तर नवऱ्याचा दावा कोिंय 
फेिंाळून िावीि. 
 
 भारतात जारी ऄसिेल्या मुहामडन कायद्यात (ही संज्ञा न्यायमतूींनी वापरिेिी अहे.) ऄनेक 
पत्नीत्वाची चाि ही (परंपरेने चाित अिेिी) एक सामालजक संस्था म्हणून चािू राहू देण्याची भलूमका 
घेतिेिी अहे. पण कायदा या चािीस प्रोत्साहन देत नाही, अलण कोणत्याही पलरस्स्थतीत पलहल्या पत्नीस 
दुसऱ्या स्त्रीसह स्वतःबरोबर संसार करण्यास भाग पाडण्याचा कोणताही मिूभतू हक्क कायदा नवऱ्यास देत 
नाही. पलहिे िग्न ऄस्स्तत्वात ऄसतानाही दुसरी बायको घरात अणण्याचा कायदेशीर हक्क मुस्स्िम 
नवऱ्यास अहे, पण दुसरे िग्न केल्यावर, लतच्या आच्छेलवरुद्ध, गंभीर लशके्षची वा मािमते्तवर जप्ती 
अणण्याची धमकी देउन, अपल्या बरोबर संसार करण्याची लतच्यावर जबरदस्ती करण्यात कोिंाने 
अपणास मदत करावी ऄसे तो म्हणू िागिा तर, समभावाने न्याय देण्यास बाधंिेिे न्यायािय या नात्याने 
ऄशा नवऱ्याबरोबर नादंण्याची सक्ती अपणावर करणे न्यायाियािा ईलचत लदसते का हा प्रश्न ईपस्स्थत 
करण्याचा त्या स्त्रीस ऄलधकार पोचतो. ऄशा पलरस्स्थतीत, दुसऱ्या िग्नाची पारॄयभमूी तपासणे प्रस्तुत ठरते; 
अलण दुसरी बायको करणे हे कृत्यच मुळात ―लनदयय कृत्य‖ (act of cruelty) म्हणता येइि की नाही याचा 
लनवाडा करण्यात ती महत्त्वाची बाब ठरते.  
 
 ऄशा वळेी दुसरे िग्न हे लनदयय कृत्य नाही प्रकवा पलहल्या बायकोचा त्यात ऄपमान नाही हे लसद्ध 
करण्याची जबाबदारी नवऱ्यावर येउन पडते. अपण दुसरे िग्न का केिे याचे बिवत्तर अलण पिंण्याजोगे 
स्पष्टीकरण देण्यात नवऱ्यास यश अिे नाही तर, अजच्या काळाचा संदभय ध्यानात घेउन दुसरे िग्न हे 
लनदयय कृत्य अहे ऄसे कोिंय गृहीत धरीि अलण तशा पलरस्स्थतीत, लतच्या आच्छेलवरुद्ध नवऱ्याबरोबर ससंार 
करण्यास पलहल्या बायकोस कोिंाने भाग पाडणे ऄन्यायकारक ठरेि, ऄसे लववचेन करून न्यायमतूी धवन 
यानंी मुकदमा वाइिं हेतूने केिा अहे ऄसे ठरवनू तो फेिंाळून िाविा. (१४) 
 
 या लनवाड्ावरून पुढीि गोष्टी लनष्ट्पन्न होतात : 
   
  (१) दुसरी बायको करणे हा भारतातीि मुस्स्िम नवऱ्याचा मूिभतू हक्क नाही. 

 
  (२) या कृत्यास कायद्याने नाइिाजाने परवानगी लदिी अहे, अलण 

  
 (३) सामान्यतः ऄशा िग्नाच्य प्रकरणात दुसरे िग्न हे पलहल्या बायकोबाबत केिेिे लनदययपणाचे 
कृत्य अहे ऄसे गृहीत धरण्यात येते, व हे गृहीतकृत्य चकुीचे अहे हे लसद्ध करण्याची जबाबदारी नवऱ्यावर 
अहे. 
 
 मध्यपूवेतीि सवय देशातं या मुद्दयावर बराच खि झािेिा अहे व काही कायदेही या प्रकरणी तेथे 
केिे गेिे अहेत. मोरोक्को, तुनीलशया, सीलरया, तुकय स्थान अलण आराण या देशातं या बाबीवरून लस्त्रयावंर 
होणारा ऄन्याय लनवारण्याच्या दृष्टीने वगेवगेळ्या प्रकारची ईपाययोजना करण्यात अिी अहे. ऄँडरसन 
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अलण कूल्सन याचं्या िेखनातून या लवषयीची तपशीिवार मालहती लमळू शकेि. (१५) 
 
 भारतातीि अजची पलरस्स्थती िक्षात घेता ह्याबाबतीत दोन ईपाययोजना सुचलवता येण्यासारख्या 
अहेत : 

 
 (१) नवऱ्याने दुसरे िग्न केल्यास काय कराव े हे नेमकेपणाने सागंणारा करारनामा पलहल्या 
िग्नाच्या वळेीच करण्यात यावा. 

 
 (२) ऄशा प्रकरचा करारनामा झािेिा नसेि तर, दुसरे िग्न होण्यापूवी ही बाब एका “तडजोड 
कोिंा” (कोिंय ऑफ कन्सीलिएशन) पुढे नेण्यात यावी. (प्रसगापूरमध्ये या प्रकारची न्यायािये ऄस्स्तत्वात 
अहेत). ऄशा कोिंाची संमती न घेता नवऱ्याने दुसरे िग्न िावल्यास त्यािा फौजदारी कायद्याखािी 
लशके्षिा पात्र ठरलवण्यात याव.े अलण घिंस्फोिं मागण्याचा ऄलधकार बायकोस देण्यात यावा. 
 
  या दोन ईपायाचंा अपण अता ऄलधक तपशीिाने लवचार करू. 
 

(१) पक्तहल्या िग्न प्रसगंी करारनामा – काबीननामा केिा असेि असे िग्न  
 
 िग्नाच्या वळेी पलतपत्नींनी करार करून काही गोष्टी पक्क्या करणे मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यात 
वैध मानिेिे अहे, ही सवयज्ञात गोष्ट अहे. भारतात प्रत्यक्ष व्यवहारात जे काबीननामे केिे जातात त्याचंा 
एक नमुना पुढे लदिा अहे त्यात योग्य ते फेरबदि करणे शक्य अहे. 
 

िग्न क्तवघक्तर्त करण्याबाबत काबीननामा 
 
 परम कृपाळू अलण ऄलतशय दयाळू परमेरॄराच्या नावाने हा करार मंुबइ येथे अज तारीख 
............ मलहना ........ सन ............. या लदवशी मुहम्मद याचंा मुिगा ऄिी (यापुढे “पती” म्हणून 
ईल्लेलखिेिा) अलण हसन याचंी मुिगी फालतमा (यापढेु “पत्नी” म्हणून ईल्लेलखिेिी) या दोघातं झािा 
अहे. (१६) 
 
 ज्या ऄथी पती व पत्नी दोघेही (ऄ) अपण मुस्स्िम धमाचे ऄनुयायी ऄसल्याचे सागंत अहेत अलण 
अपणास (ब) मुस्स्िम व्यलक्तगत कायदा िागू व बंधनकारक अहे ऄसे जाहीर करीत अहेत अलण ज्या 
ऄथी (क) त्या दोघाचें िग्न यथालवधी अज तारीख ...... मलहना .........(लहजरी सन) म्हणजेच तारीख 
...... मलहना ......... आ. स........ या लदवशी िागण्याचे लनलरृत झािे अहे अलण ज्या ऄथी या 
करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे पत्नीस घिंस्फोिं घेण्याचा ऄलधकार राहीि यालवषयी पती व पत्नी याचंी 
परस्परसंमतीने एकवाक्यता झािेिी अहे व त्याचं्यामधीि कराराचे ते मूिभतू तत्त्व अहे. 
 
 त्या ऄथी पुढीिप्रमाणे करार होउन त्याची घोषणा करण्यात येत अहे : 
 
 (१) पतीने पत्नीिा महर म्हणून रु. ११,००० द्यावयाचे अहेत. त्यापंैकी रु. ५,५०० िग्नाच्या वळेी 
लदिे जातीि अलण रालहिेिे रु. ५,५०० पती मतृ्यू पाविा प्रकवी त्याचा व पत्नीचा घिंस्फोिं झािा तरच 
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देण्यात येतीि. 
  
 (२) पुढे नमूद केिेल्या परंतुकाचं्या (Proviso) ऄधीन राहून या कराराच्या किम ३ मध्ये 
लनदेशिेल्या पद्धतीनुसार पत्नीिा पुढीिपैकी एक वा ऄलधक कारणास्तव घिंस्फोिं घेण्याचा ऄलधकार 
राहीि. 

 
 (ऄ) मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यानुसार पतीवर ज्या जबाबदाऱ्या सोपलवण्यात अल्या अहेत त्या 
त्याने योग्य रीत्या पार पाडल्या नाहीत म्हणून. या जबाबदाऱ्या ऄशा– (१) पत्नीिा एकंदरीत सौजन्याने 
वागलवणे, लतच्यालवषयी सौहादय बाळगणे, (२) दापंत्य ऄलधकाराचंी पूतयता करणे अलण (३) पत्नीचा 
चलरताथय चािवणे अलण साभंाळ करणे. 

 
 (ब) अज तारखेनंतर पतीने ऄन्य स्त्रीशी िग्न िाविे वा िग्नाचे लवधी पार पाडिे म्हणून 

 
 (क) पती व पत्नी याचें स्वभाव परस्पराशंी जुळत नाहीत प्रकवा एरवीही पती पत्नीस सुखी ठेव ू
शकत नाही म्हणनू, प्रकवा 

 
 (ड) १९३९ च्या लडस्सोल्यूशन ऑफ मुस्स्िम मरेॅजेस ॲक्िं च्या किम २ मध्ये नमूद केिेल्यापंैकी 
एखादे कारण घडिे म्हणून. मात्र पत्नीिा घिंस्फोिं मागण्याचा ऄलधकार तोपयंत ऄसणार नाही जोपयंत 
 
 (१) पती ऄशी िेखी कबुिायत देत नाही की वरीि कारण वा कारणे ऄस्स्तत्वात अहेत प्रकवा 
होती, प्रकवा 

 
 (२) पत्नीचा बाप (ईपलरलनर्मदष्ट हसन) लजवतं ऄसेपयंत तो अलण नंतर दोन प्रलतलष्ठत गृहस्थ, 
नवऱ्यास अपिे याबाबतचे म्हणणे माडंण्याची वाजवी संधी देउन झाल्यावर ऄसे कारण वा कारणे 
ऄस्स्तत्वात अहेत वा होती ऄसे िेखी देत नाहीत. 

 
 (३) अपणास या करारनाम्यानुसार प्राप्त झािेल्या ऄलधकारास ऄनुसरून अपल्या नवऱ्यापासून 
अपण घिंस्फोिं घेत अहोत ऄसे कोणत्याही दोन साक्षीदारासंमोर जाहीर करून घिंस्फोिं घेण्याचा हा 
हक्क पत्नी बजावीि, व ऄसे जाहीर केल्या तारखेपासून हे िग्न लवघलिंत झािे ऄसे मानण्यात येइि. 

 
 (४) घिंस्फोिं घेण्याचा पत्नीचा ऄलधकार पती परत काढून घेउ शकणार नाही. तसेच एका प्रकवा 
ऄलधक प्रसंगी तसे कारण वा कारणे घडिी ऄसताही पत्नीने तो बजाविा नाही तरी त्यास काही बाध येणार 
नाही. 
 
 या कराराची साक्ष म्हणून वरीि कराराचे दोन पक्ष ऄसिेिे (अम्ही) येथे वर नमूद केिेल्या 
लदवशी व वषी अमच्या स्वाक्षऱ्या करीत अहोत. 
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 पती पत्नी 
  

साक्षीदार साक्षीदार 
 
 इद्दाचा ऄवधी संपल्यापासून तो मतृ्यूपययन्त प्रकवा दुसरे िग्न करीपययन्त पत्नीिा पोिंगी देण्यास 
पती बाधंिेिा राहीि ऄशी तरतूद वरीि करारनाम्याच्या किम २ (ब) मध्ये करता येइि. 
 
 पोिंगी लकती द्यावी तेही लनलरृत केिेिे बरे. पतीने अपल्या ईत्पन्नाच्या एक तृतीयाशं आतकी पोिंगी 
देण्याची तरतूद करारान्वये करणे योग्य होइि. 

 
 आथे हेही नमूद करून ठेवावयास हरकत नाही की, इद्दाच्या ऄवधीत प्रकवा पत्नी गरोदर ऄसल्यास 
ती प्रसूत होइपययन्त लतचा साभंाळ करण्याची जबाबदारी पतीचीच ऄसते. वरीि तरतुदी स्वतंत्र अहेत. 
(त्या अलण ही जबाबदारी एक नव्हेत). 
 
 काही प्रकरणी ऄल्पवयीन (ऄज्ञान) मुिे अइच्या ताधयात ऄसेतोवर (क्तहदानाच्या ऄवधीत) त्याचं्या 
ईदरलनवाहासाठी म्हणू नवऱ्याने लकती रक्कम द्यावी तेही लनलरृत ठरवनू कारारनाम्यात घािणे आष्ट होइि. 
 
 मंुबइमधीि बऱ्याच िग्न प्रकरणामध्ये वरीि प्रकारचा करारनामा करण्यात अिेिा ऄसून तो 
ईपयोगी ठरिा अहे. मंुबइच्या एका ऄनुभवी सॉलिलसिंरने तो बनलविेिा अहे. अलण मुस्स्िम व्यलक्तगत 
कायद्यानुसार तो सवय दृष्टींनी वैध अहे ऄसे येथे नमूद करावसेे वािंते. 
 
 (ब) ज्या प्रकरणी िग्नात काबीननामा झािेिा नाही 
 
 समेर्ासाठी कायटवाही 

 
 लनका िावतेवळेी वरीिप्रमाणे करारनामा झािेिा नसेि तर ऄशा प्रकरणात दुसरी एक 
काययपद्धती ऄविंलबण्यासारखी अहे. 
 
 येथे सुचवण्यात येत ऄसिेिी सुधारणा कुराणाच्या मूळ अशयाशी सुसंगत अहे. 
 
  “त्या जोडप्यात (पती व पत्नी याचं्यातं) फूिं पडेि ऄशी तुम्हािा भीती वािंत ऄसेि तर त्याच्या 
नात्या गोत्यापकैी एक व लतच्या धमयपंथातीि एक ऄसे दोन िवाद तुम्ही नेमा, समेिं व्हावा ऄशी त्याचंी 
आच्छा ऄसेि तर ऄल्ला त्या दोघाचंी लदिजमाइ घडवनू अणीि (कुराण ४, ३५ लपक्थॉि भाषातंरावरून).” 
 

 ऄशा रीतीने, िग्न झाल्यावर काही काळानंतर अपल्या पत्नीस मूिबाळ होत नाही, प्रकवा ती 
सतत अजारी ऄसते, प्रकवा लतचा व अपिा स्वभाव जुळत नाही, प्रकवा ऄशाच एखाद्या वैध कारणास्तव 
त्यािा दुसरे िग्न करण्याची आच्छा झािी तर ―समेिंाची काययवाही‖ केल्याखेरीज त्यास दुसरे िग्न 
करण्याची परवानगी ऄसू नये. यासाठी एक स्वतंत्र समेिं न्यायािय (कोिंय ऑफ कस्न्सलिएशन) लनमाण 
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करण्यात याव.े मोठ्या शहरातंीि स्मॉि कॉज कोिंातीि न्यायाधीशास प्रकवा ऄन्य तत्सम 
न्यायालधकाऱ्यास सरकारने मुख्य समेिंकता म्हणून नेमाव.े पती व पत्नी याचं्या वतीने, त्यानंी लनवडिेिा 
प्रत्येकी एक पंच (सहसमेिं कता) नेमिा जावा, ऄसे एकंदर लतघाचें समेिं न्यायािय बनेि. साक्षीदारानंा 
बोिावणे, परुावा नोंदलवणे अलण लनवाडा देणे यासंारखे न्यायाियाचे ऄलधकार त्या न्यायाियास देण्यात 
यावते. 
 
 पती व पत्नी याचं्यात समेिं घडवनू अणणे हे त्याचें प्रथम कतयव्य ऄसेि. त्यात त्यानंा ऄपयश अिे 
तर पोिंगी, पत्नी व िग्नापासून झािेिी मुिे याचंी देखरेख व ईपजीलवका यालंवषयी त्यानंा योग्य वािंतीि 
त्या शती घािून ते पतीिा दुसरे िग्न करण्याची परवानगी देउ शकतीि. 
 
 ऄशी सुिंसुिंीत काययपद्धती ऄंलगकारिी तर वळे व पसैा खाणारी कोिंयकारवाइ िंाळता येइि. ऄसे 
न्यायािय हे ईभयताचं्य लमत्राची भलूमका घेणारे ऄसेि, दोन्ही बाजंूच्या ऄडचणी ते नीिं समजावनू घेउ 
शकेि व कुराणाच्या लशकवणीिा ऄनुसरून ईभयातामंध्ये लदिजमाइ घडवनू अणू शकेि. प्रसगापूर, 
मिेलशया संघराज्यातीि काही घिंक राज्ये, आंडोनीलशया अलण रॅीिंका या देशातं ही काययपद्धती चािू 
ऄसून तिाक देण्याचे व दुसरे िग्न करण्याचे प्रमाण कमी करण्यात ती ऄत्यत पलरणामकारक ठरिी अहे. 
 
 पालकस्तानने काढिेल्या विंहुकूमातीि पुढीि तीन किमेही या संदभात लवचारात घेण्यासारखी 
अहेत. 
 
 ६. बहुपत्नीत्व : (१) एक िग्न ऄस्स्तत्वात ऄसताना िवाद मंडळाच्या पूवय परवानगीलशवाय 
कोणाही पुरुषास दुसरे िग्न करता येणार नाही व पूवय परवानगीलशवाय कोणी तसे िग्न केिे तर ते या 
विंहुकूमाखािी नोंदिे जाणार नाही. 
 
 (२) वरीि पोिंकिम (१) ऄन्वये नव्या िग्नासाठी परवानगी मागण्याकलरता िवाद मंडळाच्या 
ऄध्यक्षाच्या नाव े िेखी ऄजय केिा पालहजे, त्या सोबत अवश्यक ती फी भरिी पालहजे, अलण संकस्ल्पत 
िग्न करण्याची कारणे लदिी पालहजेत, तसेच ऄसिेल्या बायकोची वा बायकाचंी संकस्ल्पत िग्नास संमती 
घेतिेिी अहे प्रकवा नाही हे स्पष्ट नमूद केिे पालहजे. 
  
 (३) वरीि पोिं किम (२) ऄन्वये ऄजय दाखि करण्यात अल्यानंतर िवाद मडंळाचे ऄध्यक्ष 
ऄजयदारास अलण त्याची लवद्यमान बायको प्रकवा बायका हयानंा एक प्रलतलनधी नामलनदेलशत करण्यास 
सागेंि. अलण ऄशा प्रलतलनधींसह बनिेल्या िवाद मंडळास, सवय गोष्टींचा सारासार लवचार करून ऄसे 
संकस्ल्पत िग्न होणे अवश्यक व न्याय्य अहे ऄशी त्याची खात्री पिंल्यास व शती घािणे अवश्यक 
वािंल्यास त्यािा योग्य वािंतीि त्या शती घािून ऄसे िग्न करण्याची ऄजयदारास परवानगी देता येइि. 
 
 (४) ऄजांचा लनवाडा करीत ऄसताना िवाद मंडळ अपल्या लनवाड्ाची कारणे नमूद करीि, 
अलण दोन्हीपकैी कोणीही एक पक्ष, ठरालवक मुदतीत, ठरालवक पद्धतीने, अलण ठरालवक फी भरून, 
लनवाड्ाचा फेरलवचार व्हावा ऄशी मागणी करणारा ऄजय करू शकेि. [कोणत्या पलरस्स्थतीत ऄसा ऄजय करता 
येइि त्या बाबतीतल्या तरतुदी येथे लदल्या अहेत. पण त्या प्रस्तुत संदभात फारशा महत्त्वाच्या नाहीत.] 
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 (५) िवाद मंडळाच्या परवानगीलशवाय जो दुसरे िग्न करीि तो  
  
 (ऄ) अधीच्या लवद्यमान बायकोस/ बायकासं महर म्हणून देण्याची कबिू केिेिी सवय रक्कम 
तत्काळ चुकती करीि, मग ती तत्काळ द्यावयाची बोिी ऄसो वा कािातंराने द्यावयाची बोिी ऄसो. अलण 
जर त्याने ही रक्कम चकुती केिी नाही तर शतेसाऱ्याची थकबाकी समजून ती वसूि केिी जाइि, अलण 
 
 (ब) तक्रार गुदरिी जाउन तो लशके्षस पात्र ठरल्यास ही लशक्षा वषयभरापययन्त साधी कैद प्रकवा रु. 
५०००/- दंड, प्रकवा दोन्ही आतकी ऄसू शकेि. 
 
 (७) तिाक: (१) कोणाही पुरुषास अपल्या पत्नीपासून घिंस्फोिं घ्यावयाचा ऄसेि तर, 
कोणत्याही पद्धतीने तिाक घोलषत केल्यानंतर िगोिग त्याने अपल्या या कृत्याची सूचना िेखी स्वरूपात 
िवाद मंडळाच्या ऄध्यक्षास लदिी पालहजे व लतची एक प्रत संबंलधत पत्नीस पोचती केिी पालहजे. 
 
 (२) वरीि पोिं किम (१) चे ईल्लंघन करणारास एक वषय साधी कैद प्रकवा रु. ५०००/- दंड प्रकवा 
दोन्ही आतकी लशक्षा होउ शकेि. 
 
 (३) पुढीि पोिं किम (५) चा ऄपवाद करता, वरीि पोिं किम (१) ऄन्वये लदिेल्या तिाकचा 
ऄंमि, त्याची सूचना िवाद मंडळाच्या ऄध्यक्षास पोहोचल्या तारखेपासून प्रत्यक्षपणे प्रकवा ऄप्रत्यक्षपणे 
परत घेतिा गेिा नसेि तर, नव्वद लदवसापंयंत सुरु होणार नाही. 
 
 (४) वरीि पोिं किम (१) ऄन्वये लदिेिी तिाकची सूचना लमळाल्यापासून एक मलहन्याच्या अत 
िवाद मंडळाचे ऄध्यक्ष ईभयतामंध्ये समेिं घडवनू अणण्याच्या हेतूने िवाद मंडळाची स्थापना करतीि 
अलण ऄसा समेिं घडवनू अणण्याच्या दृष्टीने िवाद मंडळ अवश्यक ती सवय पाविे ईचिीि. 
 
 (५) तिाक घोलषत करण्याचे वळेी पत्नी गरोदर ऄसल्यास गरोदरपणाचा कािावधी प्रकवा वरीि 
पोिं किम (३) मध्ये नमूद केिेिा कािावधी यापंैकी जो ऄलधक ऄसेि तो संपेपययन्त तिाकचा ऄंमि 
सुरू होणार नाही. 
 
 (६) हया किमानुसार लदिेल्या तिाकमुळे घिंस्फोलिंत झािेल्या पत्नीिा, दरम्यान लतचे दुसऱ्या 
व्यक्तीशी िग्न झािे नसताही, पूवीच्याच नवऱ्याशी पनु्हा िग्न िावता येइि, त्याच पत्नीिा लतसऱ्यादंा 
त्याच पतीने घिंस्फोिं लदिा ऄसेि व तो ऄंमिात अिा ऄसेि तर मात्र लतिा परत त्या पतीशी िग्न 
िावता येणार नाही. 
 
 (७) तिाक सोडून अन्य मागाने िग्न क्तवच्छेद : 
   
 पत्नीस घिंस्फोिंाचा ऄलधकार योग्य रीतीने देण्यात अिेिा ऄसेि अलण ती अपिा हक्क बजाव ू
आस्च्छत ऄसेि प्रकवा तिाक सोडून ऄन्य मागाने घिंस्फोिं घेण्याची आच्छा दोन्हीपैकी कोणत्याही एका 
पक्षािा झािी ऄसेि तर वरीि किम (६) मधीि तरतुदी योग्य ते फेरबदि करून अलण िागू ऄसतीि 
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त्या प्रमाणात वापरता येतीि. (१७) 
 
 हा विंहुकूम जारी होण्यापूवी भारतातल्यासारख्याच मुस्स्िम व्यलक्तगत कायदा पालकस्तानात 
ऄंमिात होता. ऄशा प्रकारचा नवा कायदा करून पालकस्तानने सुधारणेच्या लदशनेे मोठे पाउि िंाकिेिे 
अहे अलण त्या देशाने दाखलविेिी सुधारणेची वृत्ती वाखाणण्यासारखी अहे. अपल्या मानाने त्या देशाने 
घेतिेिी भलूमका ऄलधक प्रगत अहे. प्रत्यक्षात या विंहुकूमाचा ऄंमि लतथे लकतपत झािा अहे हे अजच्या 
पलरस्स्थतीत सागंता येण्यासारखे नसिे तरी, अपल्या देशातीि प्रचलित कायदेकानंूमुळे पत्नीवर होणारा 
ऄन्याय दूर करण्याच्या हेतूने अजच्या कायद्यात पलरणामकारक सुधारणा घडवनू अणण्यासाठी जबाबदार 
िोक प्रयत्न करतीि ऄशी अशा अहे. 

 
 प्रसगापूरमध्ये जारी ऄसिेल्या कायद्याचे ईदाहरण घेण्यासारखे अहे. ऄशा पीलडत लस्त्रयानंा न्याय 
देण्यासाठी तेथे १९४५ पासून समेिं न्यायािये स्थापन करण्यात अिेिी अहेत. त्याचं्या कामकाजाचा 
पलरणाम ऄत्यंत आष्ट ऄसा झािा ऄसून बहुपत्नीत्व व तिाक दोन्हींच्या प्रमाणात घिं झािी अहे. मिेलशया, 
प्रसगापूर, रॅीिंका व काही ऄरब देश याचं्याप्रमाणे भारतातही या स्वरूपाचा कायदा िौकर करणे ईलचत 
होइि. 
 
 लतहेरी घिंस्फोिंाच्या प्रश्नाची चचा करण्यापूवी, लववाहसंस्थेच्या संबधंातल्या अपल्या देशातीि व 
ऄरब देशातंीि रूढींचा लवचार करणे अवश्यक अहे. मध्यपूवेकडे घिंस्फोलिंत स्त्रीचे िग्न सहज होउ 
शकते, अलण लवधवाचं्या बाबतीत, लवधवशेी लववाह करून लतची नीिं व्यवस्था िावणे ही गोष्ट ऄत्यंत ईलचत 
मानिी जाते. अपल्या देशात लवधवा ऄशुभ (मनहूस) मानिी जाते. लवधवशेी िग्न करणाऱ्या नवऱ्यावर 
ऄलरष्ट ओढवते ऄशी दृढ समजूत अहे. घिंस्फोिंाच्या बाबतीत, घिंस्फोलिंत स्त्रीस समाज हीन िेखतो, 
त्यामुळे घिंस्फोलिंत स्त्रीशी लववाह अपल्या समाजात सहसा कोणी करू धजत नाही म्हणून घिंस्फोलिंत 
लस्त्रया व लवधवा याचं्या ईदरलनवाहाची योग्य व्यवस्था करणे लवशषे ऄगत्याचे व लनकडीचे अहे. 
दुसरेपणाच्या पत्नीिाही अपल्याकडे वाइिं वागलविे जाते व लतचे हाि होतात. ही गोष्ट सवांच्या आतकी 
पलरचयाची अहे की त्यासंबधंी ऄलधक काही लिलहण्याची गरज नाही. 
 
 (३) क्ततहेरी घर्लफोर् : सुन्नी पंथातीि व हनफी संप्रदायाच्या कायद्यानुसार िग्न झािेल्या स्त्रीच्या 
डोक्यावर एक िंागंती तिवार सतत ििंकत ऄसते. भारतात प्रचलित ऄसिेल्या हनफी कायद्यानुसार 
पुरुषािा अपल्या बायकोस, काहीही कारण घडिे नसताना देखीि, “तिाक” हा शधद तीन वळेा ईच्चारून 
घिंस्फोिं देता येतो व ऄसा घिंस्फोिं तत्काळ ऄमिात येतो. हा “लतहेरी घिंस्फोिं” होय. (१८) 
 
 या छोिेंखानी पुस्तकेत आलतहासातीि तपशीि सागंण्याचा आरादा नाही, ते ऄन्य गं्रथातूंन 
लजज्ञासूंना लमळलवता येतीि. (१९) 
 
 या लवषयीच्या लववचेनातून पढुीि गोष्टी स्पष्ट होतात. 
 
 (१) क्ततहेरी तिाक हा (लबद इ अहे) एक गहयणीय ऄसा बदि अहे, अलण तो मकरुह म्हणजे 
ऄप्रशस्थ अहे. आसना ऄशरी प्रकवा फालतमी संप्रदायाच्या लशया कायद्यात घिंस्फोिंाचा हा प्रकार 
कायदेशीर मानिेिा नाही. पण हनफी संप्रदायाच्या कायद्यानुसार तो वैध अहे. 
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 (२) लवलशष्ट ऐलतहालसक व ऄन्य कारणामुंळे ही प्रथा ऄस्स्तत्वात अिी व सामान्यतः ती प्रारंभीच्या 
काळातीि ऄलधकारी पुरुषाचं्या लशकवणुकीच्या लवरोधी अहे. 
 
 ही एक मागाहून रूढ झािेिी प्रथा अहे, आस्िामच्या कायद्याच्या मूळ वृत्तीशी ती लवरोधी अहे, 
अलण अज लतचा वापर ऄन्यायकारक ठरत अहे. या गोष्टी िक्षात घेउन लवलधमंडळाने घिंस्फोिंाचा हा 
प्रकार बेकायदेशीर ठरवावा ऄसे सुचवावसेे वािंते. ऄशा प्रकारचा तिाक घोलषत होताच ते प्रकरण 
ताबडतोब समेिं न्यायाियािा सूलचत केिे जाव.े समेिं न्यायाियाने (१) दोन्ही पक्षातं समेिं घडवनू 
अणण्याचा प्रयत्न करावा, व त्यात यश न अल्यास, (२) कायदेपलंडतानंी परुस्कालरिेल्या एकेरी तिाक 
(तिाक अि् सुन्ना) पद्धतीने पत्नीस घिंस्फोिं देण्याची नवऱ्यास परवानगी द्यावी. 

 
 म्हणून प्रस्तालवत लवधेयकात पुढीि तपतुदी ऄसाव्यात : 
 
 (ऄ) नवऱ्याने पत्नीस लतहेरी तिाक लदल्याचे पती प्रकवा पत्नी, कोणीही एकाने समेिं 
न्यायाियासमोर लसद्ध केिे तर न्यायािय तो तिाक रद्द ठरवीि अलण ते प्रकरण पुढीि कारवाइसाठी 
अपल्या ऄखत्यारात घेइि. 
 
 (ब) दोन्ही पक्षाचें अलण त्याचं्या साक्षीदाराचें म्हणणे ऐकून घेतल्यावर एकतर दोघातं समेिं 
झाल्याचे न्यायािय जाहीर करीि, ऄशा पलरस्स्थतीत पढेु कामकाज चािलवण्याची गरज ईरणार नाही, 
प्रकवा, 
 
 (क) पतीने तिाक देण्यासाठी लदिेिी कारणे वैध अहेत सबब सुन्ना पद्धतीने एकेरी तिाक 
घोलषत करण्याचा नवऱ्यास ऄलधकार अहे ऄसा लनवाडा न्यायािय देइि. 
    
 (ड) समेिं न्यायाियात नवऱ्याने वरीि पद्धतीने तिाक घोलषत केल्यावर न्यायािय ऄशा 
घिंस्फोिंाच्या शती घािून देइि. त्यात पढुीि बाबींचा समावशे ऄसेि– (१) महरची रक्कम देणे (२) 
तिाक बद्दिची नुकसानभरपाइ (मुताऄत ऄि तिाक) देणे अलण (३) पत्नीस लतच्या मृत्यूपयंत वा 
पुनिय ग्नापयंत द्यावयाची पोिंगी. 
 
 (आ) वरीि शती लनलरृत करताना ऄनुक्रमे पतीची व पत्नीची सापंलत्तक स्स्थती, त्याचंा सामालजक 
दजा, लवशषेतः पत्नीचा, अलण त्या प्रकरणी न्यायोलचत वािंणाऱ्या आतर गोष्टींचा लवचार न्यायािय करीि. 
 
 वर पोिं किम (ड) (२) मध्ये तिाकबद्दि नुकसानभरपाइ (मुताऄत ऄि तिाक) लदिी 
जाण्याची सूचना मी केिी अहे ही गोष्ट लवशषे िक्ष द्यावी ऄशी अहे. फालतमी अलण मालिकी भाष्ट्यकारानंी 
अपल्या लववचेनात नमूद केिेल्या एका महत्त्वाच्या मुद्दयाच्या ऄनुषंगाने मी ही सूचना करीत अहे. त्या 
संप्रदायाचं्या कायदेप्रणािींमध्ये महरच्या जोडीिा ही नुकसानभरपाइ देण्याची तरतूद अहे. कुराणातीि 
पुढीि सुऱ्यामध्ये ऄशी नुकसानभरपाइ देण्याची स्पष्ट सूचना अहे. 
 
 ―त्याचंी (घिंस्फोलिंत लस्त्रयाचंी) व्यवस्था करा. रॅीमंताने त्याच्या पलरस्स्थतीनुसार अलण गरीबाने 
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त्याच्या पलरस्स्थतीनुसार, ईलचत व पुरेशी व्यवस्था केिी पालहजे. जे चागंिे करू आस्च्छताता त्याचें हे कतयव्य 
अहे.‖ (२,२३६) आस्िामी कायदेपलंडतानंी या लनःसलंदग्ध वचनाचा वगेवगेळ्या प्रकारे ऄथय िाविा ऄसून 
ईलचत व पुरेशी व्यवस्था (मताईन लबि मारुफ) या शधदप्रयोगात जो भर ऄध्याहृत अहे त्याकडे बहुतेक 
संप्रदायानंी दुियक्ष केिे अहे. फक्त फालतमी अलण मालिकी संप्रदायातंच या प्रकारे ईलचत व परेुशी रक्कम 
देणे बंधनकारक केिेिे अहे. पण हे खेदपूवयक नमूद केिे पालहजे की हा अदेश ज्याचं्यावर स्पष्टपणे 
बंधनकारक अहे ते भारतातीि बोहोरीसुद्धा या लनःसंलदग्ध लनयमाचा सरसकिं भगं करतात. (२७) 
  
 नुकसानभारपाइ देणे बधंनकारक कराव े ऄसे प्रलतपादन करणाऱ्या कायदेपंलडताचें म्हणणे ऄसे 
अहे की, महर देण्याची नवऱ्यावरची जबाबदारी, जी त्याने िग्न करण्याचा एक भाग म्हणनूच 
स्वीकारिेिी ऄसते, तर अहेच, पण त्याखेरीज लववालहत स्त्रीिा जो दजा ऄसतो तो घिंस्फोलिंत स्त्रीिा 
गमवावा िागतो. लवशषेतः ती 
 
 लनरपराध ऄसते तेव्हा त्याच्यामुळे होणाऱ्या लतच्या नुकसानीची भरपाइ करण्याचीही जबाबदारी 
नवऱ्यावर अहे व ती त्याने ईचििी पालहजे. 
 
 अतापययन्त ज्या तत्त्वाचंा अम्ही परुस्कार केिा ती तत्त्व े िक्षात घेता फालतमी व मालिकी 
कायदेप्रणािींनी घािून लदिेिे सुस्पष्ट लनयम, लवलधमंडळात कायदा करून, भारतातीि प्रत्येक 
घिंस्फोलिंत मुस्स्िम स्त्रीच्या बाबतीत िागू करणे बधंनकारक केिे पालहजे, समेिं न्यायाियाच्या मजीवर 
ती गोष्ट सोडता कामा नये. बाइ लकतीही लनरपराध ऄसिी तरी ती घिंस्फोलिंत अहे ऄसे म्हिंल्यावर लतचे 
पुन्हा िग्न होणे ही अज भारतातल्या पलरस्स्थतीत ऄत्यंत दुघयिं गोष्ट अहे हे िक्षात घेता ऄशी संरक्षक 
तरतूद कायद्यानेच करणे ईत्तम होय ऄसे अमचे मत अहे. 
 
 ४. घर्लफोर्ाची पद्धती : एकेरी घर्लफोर् - नवऱ्यािा बायकोस एकतफी घिंस्फोिं द्यावयाचा 
ऄसल्यास त्याने समेिं न्यायाियािा तसा ऄजय सादर करावा. न्यायाियाच्या पूवय परवानगीलशवाय 
कोठिाही घिंस्फोिं कायदेशीर मानिा जाउ नये. घिंस्फोिंासाठी योग्य कारणे अहेत ती ऄशी : 
न्यायाियाची खातरजमा झािी तर, अलण तरच, न्यायाियाने घिंस्फोिं देण्यास परवानगी द्यावी व पुढीि 
अदेश द्यावते- 
 
 (ऄ) ऄहसन पद्धतीने नवऱ्याने घिंस्फोिं घोलषत करण्यास हरकत नाही. (२१) 

 
 (ब) महरची रक्कम नवऱ्याने बायकोस द्यावी. 
 
 (क) बायकोस नवऱ्याने नुकसानभरपाइ (मुताऄत ऄि् तिाक) द्यावी. 

 
 (ड) दोन्ही पक्षाचंी सापंलत्तक स्स्थती व सामालजक दजा लवचारात घेउन, पत्नीच्या पनुर्मववाहापयंत 
वा मृत्यूपयंत लतिा पोिंगी लदिी जावी. 

 
 (आ) िग्नापासून मुिे झािेिी ऄसल्यास त्या मुिाचें पािकत्व (क्तहदाना) साभंाळ, त्याचंी 
ईपजीलवका वगैरेंची योग्य व्यवस्था केिी गेिी पालहजे. 
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 (५) आजीव क्तहतसंबंध : ऄन्य व्यक्तीस, त्याच्या मृत्यूपयंत मयालदत ऄसा, अपल्या आस्िेंिंीत 
ठरालवक हक्क देण्याची तरतूद करावी ऄशी एखाद्या मुस्स्िम गृहस्थास आच्छा झािी तर तसे करणे सध्या 
भारतात िागू ऄसिेल्या हनफी कायद्याखािी बरेच कठीण व गंुतागंुतीचे अहे. 
 
 ईदाहरणाथय, ―मी ―क्ष‖ गावातीि माझी जमीन ―ऄ‖ यास त्याच्या मृत्यूपयंत भोगवट्यास देतो अलण 
त्याच्या मृत्यूनंतर ती ―ब‖ यास लमळेि‖ ऄसे बक्षीसपत्र (क्तहबा) जर सुिेमानने करून लदिे तर, त्याने केवळ 
―ऄ‖ च्या मृत्यपूयंतच. अजीव- ती जमीन त्याच्याकडे राहीि ऄसे सागंणे कठीण अहे, जमीन सवयस्वी व 
कायमचीच वशंपरंपरा ―ऄ‖ च्या मािकीची होइि ऄशी शक्यता अहे. 
 
 तेच सुिेमानाने जर चागंल्या वलकिाची सल्लामसित घेउन, ―मी माझी मुद्दि आस्िेंिं संपूणयपणे ―ब‖ 
िा देत अहे पण ―ऄ‖ लजवतं ऄसेपययन्त, ―ऄ‖ त्या आस्िेंिंीची फळे भोगीि म्हणजे घरात राहीि व आस्िेंिंीचे 
ईत्पन्न भोगीि‖ ऄसे बक्षीसपत्र केिे तर ते सशतय बक्षीसपत्र वैध ठरेि व त्याचा हेतू लसद्धीस जाइि ऄशी 
खूपच शक्यता अहे. 
 
 कायद्याची गंुतागंुत माहीत नसिेल्या अलण वलकिालवषयी संशय बाळगणाऱ्या सवयसामान्य 
नागलरकास या दोन बक्षीसपत्रातंीि फरक हा ऄलतशय तालंत्रक (शधदच्छिाच्या स्वरूपाचा) व लनरथयक 
वािेंि. केवळ हयातीपुरता बहाि केिेिा साधा हक्क, हा कायमच्या हक्कात पलरवर्मतत करणारा कायदा हा 
ऄन्याय्य अहे ऄसे तो म्हणेि. पण आस्िामी कायदेपलंडतानंी शतकानुशतकाचं्या काळात हेच वलकिी तकय िं 
चािलविे अहे. अलण वरीिप्रमाणे शकंा घेणाऱ्यास त्याचे काम फक्त रॅवणाचे व अज्ञापािनाचे अहे, अलण 
शलरयतच्या कठोर कायद्यालवषयी शकंा ईपस्स्थत करण्याचे नाही ऄशी त्यास समज लदिी जाइि. 
 
 तपशीिात न लशरता, ऄसा खुिासा करता येइि की सदोष दस्तएवज पूणयपणे रद्द ठरलविा जाउ 
शकतो, प्रकवा हयातीपरुताच हक्क लमळािेल्यास कायमचा हक्क प्राप्त होउ शकतो, प्रकवा काही प्रकरणी, 
मुद्दि (ऐन) अलण त्यापासून प्राप्त होणारे िाभ (मनाफी) यात योग्य तो भेद केल्याने दस्तऐवज (मूळ 
आराद्याप्रमाणे) फक्त हयातीभरचाच हक्क बहाि करतो हे स्पष्ट होइि. थोडक्यात ऄसे म्हणता येइि की, 
 
 (ऄ) योग्य शधदाचंा वापर करून एखादा हनफी संप्रदायी गृहस्थ सवय प्रकारच्या आस्िेंिंीबाबत 
हयातीपरुता हक्क लनमाण करू शकतो. 

 
 (ब) आसना ऄशरी वा फालतमी या लशया पंथातीि व्यक्तीही ही गोष्ट करू शकते. 
 
 (क) पण कायदा गूंतागंुतीचा व ऄवघड अहे, अलण जर मुद्दि आस्िेंिं अलण फळाचा ईपभोग यात 
लनःसलंदग्ध फरक करणारी नेमकी शधदयोजना केिी नाही तर एकतर ज्यािा त्याच्या हयातीत आस्िेंिं 
भोगायिा द्यावयाची अहे त्यािा ती मुळी भोगावयास ताधयात लमळणारच नाही प्रकवा हयातीपुरतीच 
देण्याची आच्छा ऄसताना ती आस्िेंिं वशंपरंपरागत त्याच्या मािकीची होइि. जो मळू दाता अहे त्याच्या 
मुळीच मनात नसिेिे ऄसे हे दोन्ही पलरणाम अहेत, व ऄसे होणे ही गोष्ट ऄन्याय्य व ऄथयशून्य अहे. 
 
 या प्रकारची गंुतागंुत व ऄडचण िंाळण्यासाठी कायद्याचे किम पुढीिप्रमाणे लनःसलंदग्ध शधदातं 
माडंता येइि. 
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  “कोणाही मुस्स्िम, ऄन्य लजवतं माणसाच्या नाव ेदात्याच्या वा अदात्याच्या मृत्यूने सपंुष्टात येणारा 
अजीव हक्क कोणत्याही प्रकारच्या मािमते्तबाबत लनमाण करू शकतो, अलण त्यानंतर ती मािमत्ता अजीव 
हक्क भोगणाऱ्याच्या मतृ्यूसमयी, लवद्यमान अलण नामलनर्मदष्ट ऄशा व्यक्तीस कायमच्या मािकीने लदिी जाउ 
शकेि.” 
   
 “ऄसे अजीव हक्क दात्याच्या लजवतंपणी बक्षीसपत्राद्वारा प्रकवा मृत्यूपत्राद्वारा लनमाण करता 
येतीि.” 
   
 “मात्र बक्षीसपत्र केल्यावळेी अजीव हक्क-अदाता लजवतं ऄसिा पालहजे, प्रकवा मृत्यपूत्राने ज्यास 
कायम हक्काने मािमत्ता लदिेिी ऄसेि तो आसम अजीवहक्क अदात्याच्या मृत्यसूमयी लजवतं ऄसिा 
पालहजे, एरवी बक्षीसपत्राची ऄंमिबजावणी होणार नाही. ” (२२) 
  

६. जो आपल्या वडीि / आईच्या हयातीत मरण पाविा असेि त्याच्या वंशजांच्या 
वारसाह्क्काबाबत. 
 
 याबाबत अज (मुस्स्िम व्यलक्तगत) कायदा काय अहे हे पुढीि साध्या ईदाहरणाने स्पष्ट होइि: 
 
  ―ऄ‖ या हनफी संप्रदायी गृहस्थाचा मतृ्यू झािा. त्याच्या मागे त्याचे ―क्ष‖ व ―य‖ हे दोन मुिगे, अलण 
त्याच्या अधीच मतृ्यू पाविेल्या ―ज्ञ‖ या मुिाची मुिे अहेत. ऄशा स्स्थतीत ―ऄ‖ च्या मृत्यूच्या वळेी लजवतं 
ऄसिेल्या ―क्ष‖ व ―य‖ या दोघानंा ―ऄ‖ ची मािमत्ता लमळेि. ―ज्ञ‖ च्या मुिानंा मात्र काहीही लमळणार नाही. 
(२३) 
  
 मकॅनॉिंन या भारतातीि लिलिंश राजविंीच्या प्रारंभीच्या काळातीि मान्यवर लवलधज्ञाने या 
लनयमाची पुढीिप्रमाणे स्पष्टता केिी अहे. मृत आसमाचा मुिगा, सदर इसम आपल्या बापाच्या आधी मेिा 
असिा तर, अपल्या बापाचे प्रलतलनलधत्व करू शकणार नाही. ईदाहरणाथय, ऄ, ब व क याचं्यातिे नाते 
ऄनुक्रमे अजोबा, बाप व मुिगा ऄसे अहे. ―ऄ‖ च्या हयातीत त्याचा मुिगा ―ब‖ मेिा तर ―क‖ हा ―ऄ‖ च्या 
आस्िेंिंीत, अपल्या बापाचे कायद्याच्या दृष्टीने प्रलतलनलधत्व करून, वािेंकरी होउ शकत नाही. आस्िेंिं ―ऄ‖ 
च्या आतर मुिामंध्ये लवभागिी जाइि. 
 
 या लनयमामुळे होणारी ऄडचण मकॅनॉिंन यानंी दाखवनू लदिी होती. ऄनेक अधुलनक िेखकाचेंही 
(तय्यबजी व ऄँडरसन याचंाही त्याचं्यात समावशे अहे.) हेच मत अहे की मृत मुिाच्या मुिाचंा अपल्या 
अजोबाचं्या आस्िेंिंीवरीि हक्क रद्द ठरलवणारा हा लनयम ऄत्यंत ऄसमाधानकारक अहे अलण पूवी त्याची 
काय रॅेष्ठता ऄसेि ती ऄसो, अज तरी बहुसंख्य लवचारी मुस्स्िम तो न्याय य मानीत नाहीत. ऄशी ऄडचण 
ईपस्स्थत होण्याची शक्यता ज्यानंा लदसते त्यापंैकी पुष्ट्कळ जण अपल्या लपतृहीन नातवडंानंा मृत्यूपत्राद्वारा 
आस्िेंिंीतीि वािंा देतात. पण नेहमीच ही गोष्ट शक्य होत नाही व मग ऄशा मुिाचें फार हाि होतात. हा 
ऄन्याय लनवारण्याच्या दृष्टीने पालकस्तानने हा लनयमच रद्द ठरलविा अहे. भारतातही या ऄन्याय्य 
लनयमालवरुद्ध ऄसंतोष जोर करीत अहे ऄसे लदसते. िौकरच कायदा करून लवलधमंडळ हा लनयम रद्द 
करीि ऄशी अशा अहे. 
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 पालकस्तानने मुस्स्िम फॅलमिी िॉ ऑडयनन्स १९६१ ऄन्वये हा लनयम रद्द केिा ऄसून त्यातीि 
किम ४ मध्ये पुढीिप्रमाणे तरतूद अहे. 
 
 ४. वारसाहक : वारसाहक्क ईत्पन्न होण्यापूवी जर मूळ पुरुषाचा (propositus, म्हणजे ज्याच्या 
आस्िेंिंीसंबधंी वारसाहक्क ईत्पन्न व्हावयाचा त्याचा) मुिगा ऄथवा मुिगी ह्याचंा मृत्यू झािा तर ऄशा 
(म्हणजे मतृ) मुिाच्या वा मुिीच्या मुिानंा, वारसा हक्क ईत्पन्न होण्याच्या वळेी ती लजवतं ऄसतीि तर, 
त्याचंा बाप वा अइ त्यावळेी लजवतं ऄसती तर त्यािा / लतिा जेवढा लहस्सा लमळािा ऄसता तेवढा लहस्सा 
एक गिं म्हणनू (per stirpes) लमळण्याचा हक्क राहीि. 
 
 अजोबाच्या वा अजीच्या मृत्यूमुळे वािंपाचा प्रश्न ईपस्स्थत होतो ऄशा सवयसामान्य पलरस्स्थतीत 
लनमाण होणारी ऄडचण या लनयमाने लनवारिी जाते. पण त्याहून दूरच्या वशंजानंा मािमते्तत वािंा 
लमळण्याची तरतूद या लनयमात नाही ऄसे कोणी म्हणू शकेि. 

 
 पुढीिप्रमाणे ऄलधक समावशेक लनयम केिा तर ऄशा दूरच्या वशंजाचंीही व्यवस्था होउ शकेि. 
 
 (१) एखादा आसम स्वतःची मुिे / मुिी अलण, प्रकवा अपल्या मृत मुिामुिींचे वशंज अपल्या मागे 
ठेवनू मृत्यू पाविा तर त्या आसमाच्या आस्िेंिंीची वािंणी ऄशा प्रकारे केिी जाइि की, ज्यामुळे त्याच्या 
मृत्यूपूवी लदवगंत झािेल्या त्याच्या मुिामुिींच्या वशंजानंा त्याचं्या पूवयजासं लमळािा ऄसता एवढा वािंा 
एक गिं म्हणनू (per stirpes) लमळेि. 
 
 (२) पुरुषास स्त्रीपेक्षा दुप्पिं लहस्सा लमळावा या आस्िामच्या कायद्यास ऄनुसरून ऄशा प्रकरणी 
आस्िेंिंीची वािंणी केिी जाइि. 
 
 साध्या बाळबोध भाषेत याचा ऄथय ऄसा की, पूवयमृत वारसदाराचे वशंज हे वािंणीच्या वळेी 
वारसदाराची बापाची प्रकवा अइची जागा घेतीि, पण पुरुषािा दोन लहस्से तर स्त्रीिा एक लहस्सा हा 
आस्िामी कायदा पाळिा जाइि. 
 
 हा लनयम ज्या प्रकारे बनलविा अहे त्यावरून एक लनष्ट्कषय ऄसाही लनघतो की, ज्याच्या आस्िेंिंीची 
वािंणी करावयाची अहे त्याचे जे, मुिगा प्रकवा मुिगी याचं्यापासून जन्मिेिे, प्रत्यक्ष वशंज अहेत त्याचं्या 
पुरतीच ही तरतूद अहे. आतर नातेवाइकाचंा समावशे यात नाही. 
 
 कायद्यात शधदरचनेस ऄलतशय महत्त्व ऄसते. अपण मसुदे बनलवण्यात तज्ञ अहोत ऄसा दावा 
प्रस्तुत िेखक करीत नाही. पण वरीि ईदे्दश िक्षात घेउन शधदरचना नेमकी कशी करावी याचा ऄलधक 
लवचार तज्ञ व्यक्तींना करता येइि. 
 

७. वारसाहक कायदा िागू करण्यासंबंधीचे क्तनयम : 
 

 मुस्स्िम दापंत्याने अपिे िग्न १९५४ च्या स्पेशि मरेॅज ॲक्िंाखािी नोंदलविे तर त्यानंा आंलडयन 
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सक्सेशन ॲक्िं िागू होतो याचा लनदेश वर अिेिाच अहे. 
 
 ―मिा आंलडयन सक्सेशन ॲक्िं िागू व्हावा‖ ऄसे लिहून देउन, त्या कायद्याच्या लनयमानंी स्वतःस 
बाधूंन घेण्याची व तसे करून स्वतःच्या धार्ममक व्यलक्तगत कायद्यातून स्वतःची सुिंका करून घेण्याची अलण 
मृत्यूपत्राद्वारा वा मृत्युपत्रावाचून मरणोत्तर ईत्तरालधकाराची व वारसाहक्काची अधुलनक पद्धती स्वतःपरुती 
स्वीकृत करण्याची मुभा देणारी तरतूद आंलडयन सक्सेशन ॲक्िंमध्ये करणे आष्ट होइि. जर लववालहत 
दापंत्यािा आलंडयन सक्सेशन ॲक्िंच्या कके्षत अणणे शक्य ऄसेि तर ऄलववालहत स्त्री-पुरुष प्रकवा लवधवा 
अलण लवधूर यानंा मृत्युपत्राद्वारे अपल्या आच्छेप्रमाणे अपल्या आस्िेंिंीची वािंणी करण्याचा ऄलधकार प्राप्त 
करून का घेता येउ नये? ऄशी तरतूद ही ऄनुजे्ञच्या स्वरूपाची ऄसल्यामुळे तसे करणे न्यायाच्या दृष्टीने 
चूक प्रकवा भारतातीि प्रचलित कायद्यािा बाधक ठरणार नाही. 
 
  मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी एक ईदाहरण घेउ. ―ऄ‖ हा एक ईतारवयातीि ऄलववालहत मुस्स्िम गृहस्थ 
अहे. तो रॅीमंत अहे. त्याचे दूरचे नातेवाइक अहेत. पण त्यातल्या सवांनाच त्याच्यालवषयी अप्तभाव नाही, 
प्रकवा ते सगळेच सारख्या प्रमाणात गरजू अहेत ऄसेही नाही. म्हणून त्यापंैकी काहींनाच मृत्युपत्राद्वारे 
अपिी आस्िेंिं देण्याची त्याची आच्छा ऄसेि. पण मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यानुसार अज तसे करता येत 
नाही. वर म्हिंल्याप्रमाणे त्यािा जर आलंडयन सक्सेशन ॲक्िं ऄविंबण्याचा ऄलधकार लदिा तर अपल्यािा 
लप्रय ऄसिेल्या नातेवाइकामंध्ये अपल्या आच्छेनुसार अपल्या संपत्तीची वािंणी करणे मृत्यूपत्राद्वारे त्यािा 
शक्य होइि. तसा ऄलधकार त्यािा देणे ही गोष्ट न्यायािा धरून व ईलचत होइि. 
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समारोप 
 
 शलरयत हा आस्िामचा गाभा अहे अलण तो ऄपलरवतयनीय अहे हा ऄशा सुधारणाबंाबत घेतिा 
जाणारा सवांत गंभीर अके्षप अहे. शलरयतचे पािन करणे हे एक कायदेशीर बधंन तसेच नैलतक कतयव्य 
अहे. तेव्हा त्यात लफरवालफरव प्रकवा बदि केिा जाउ शकत नाही. ऄँडरसन व कोल्सन या दोन 
लवद्वानानंी ऄिीकडीि एका िेखात या लवषयाचे लववचेन पुढीिप्रमाणे केिे अहे : 
 
 “ऐलहक जीवनाच्या प्रत्येक के्षत्रात ऄल्लाच्या आच्छेिा पूणयतया शरण जाणे हे पारंपलरक आस्िामी 
लसद्धातंप्रणािीनुसार प्रत्येक मुस्स्िमावर बधंनकारक अहे. इरॄरी आच्छेचे अदेश हे शलरयतमध्ये ग्रलथत 
झािेिे अहेत. माणसाची सवय कृत्ये, अलण माणसामाणसाचे सवय परस्परसबंंध ह्यानंा व्यापणारी 
सवयसमावशेक कतयव्यसंलहता त्यात समालवष्ट अहे. तत्त्वतः प्रत्येक मुस्स्िम व्यक्ती शलरयतप्रणीत कतयव्यानंा 
बाधंिेिी अहे. पालरृमात्यांमध्ये कायदेसंलहता ह्या शधदािा जो ऄथय अहे त्या ऄथाने शलरयत ही एक साधी 
कायदेसंलहता नाही. वतयनाचे लनयमन करणारी, या दृष्टीने शलरयतची व्याप्ती अलण लतचे हेतू खूप ऄलधक 
व्यापक अहेत. नमाज, रोझा, जकात, अलण हज यासंारख्या धमयकृत्यासंाबंधंी बारीक सारीक तपशीिवार 
लनयम शलरयतमध्ये लदिेिे अहेत एवढेच नाही; शलरयतमधीि पुष्ट्कळसे अदेश व्यक्तीच्या 
सदसद लववकेबदु्धीिाच ईदे्दशून लदिेिे अहेत. कारण शलरयतमध्ये काही कृत्ये प्रशसंनीय (पुण्यकारक) 
म्हणून सालंगतिी अहेत, तर आतर काही प्रनद्य (पाप) म्हणून. ऄशी लनर्मदष्ट कृत्ये केल्यामुळे प्रकवा न 
केल्यामुळे परमेरॄराची कृपा प्रकवा रोष होतो, त्यानंा कायद्याचे स्वरूप नाही. प्रस्तुत िेखात अम्ही ज्यािा 
(अधुलनक ऄथाने) “कायदा” म्हणता येइि तेवढ्याच–म्हणजे समाज अलण राज्यसत्ता याचं्याशी येणारे 
व्यक्तीचे संबधंशलरयतच्या ज्या लनयमानंी लनयलंत्रक केिे गेिे अहेत त्या भागाचा लवचार करण्याची मयादा 
घािून घेतिी अहे. ऄसे करण्यात अम्ही धार्ममक कतयव्ये व नीती ह्या सबंंधीच्या संयुक्त व समग्र ऄशा 
रचनेच्या केवळ एका ऄंशापुरतेच अमचे िक्ष मयालदत करीत अहोत. आस्िामच्या दृष्टीने हे सगळे 
लवलधलनषेध म्हणजे कायदाच अहे अलण आहिोकी व परिोकातही ऄल्लाची कृपा लमळलवणे हा त्या कायद्याचे 
पािन करण्याचा ऄंलतम ईदे्दश अहे. 
 
 आ. स. ९ व्या शतकाच्या ऄखेरीस ऄनेक िहान–मोठ्या मागयदशयनपर ऄरबी गं्रथातूंन शलरयतिा 
लनलरृत स्वरूप प्राप्त झािे. या गं्रथानंा पारंपलरक प्रमाण ग्रथाचंी योग्यता प्राप्त झािी अहे. मुहम्मद 
पैगंबराचं्या हयातीत कुराणातीि सूरे प्रकिं झािे तेव्हापासून ऄल्लाच्या कायद्याचा नेमका ऄथय ईकिण्याची 
जी प्रलक्रया सुरू झािी होती लतची पलरणती ह्या गं्रथात झािी. प्राचीन आस्िामी न्यायशास्त्रीय लसद्धान्त ऄसा 
अहे की, मध्ययुगीन शास्त्रगं्रथातं जो कायदा लववरण करून सालंगतिा गेिा अहे तो कुराणातीि इरॄरी 
प्रकिंनावंर अधारिेिा अहे अलण पैगंबरानंी घािून लदिेल्या ईदाहरणानंी सुन्नाने व्यापक केिेिा अहे. 
या मूळ गाभ्यात नंतर लकयासच्या पद्धतीने–तत्सम ईदाहरणाचं्या ऄनुषंगाने तकय  करून भर घािण्यात 
अिी व त्याचा व्यापलवस्तार वाढलवण्यात अिा. यातून ईभ्या रालहिेल्या समग्र रचनेवर ऄखेरीस 
ऄलधकारी अलण लवद्वान कायदेपलंडताचं्या एकवाक्यतेने–इजमा–मान्यतेचे लशक्कामोतयब झािेिे अहे. 
पैगंबराचं्या मृत्यनंूतर, ऄल्लाकडून अणखी नव ेसंदेश प्रकिं होण्याची शक्यता ईरिेिी नसल्याने, प्राचीन 
ऄलधकारी भाष्ट्यकारानंी प्रलतपादिेिे लसद्धान्त हेच सवयकाळ वैध व ऄपलरवतयनीय ऄसा जो शलरयतचा 
कायदा त्याचें ऄंलतम अलण पलरपूणय रूप अहे. शलरयतच्या कायद्यासबंंधीच्या या पारंपलरक सकंल्पनेमुळे 
अजच्या सामालजक पलरवतयनाच्या व प्रगतीच्या काळात मुस्स्िम समाज व राष्ट्रे याचं्यासमोर मिूगामी 
समस्या ईपस्स्थत होतात ही गोष्ट ईघड अहे.”(२४) 
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 ही पारंपलरक सकंल्पना स्वीकारणारािा ईत्तर अहे : पलहिी गोष्ट ऄशी की, भारतात प्रचलित 
ऄसिेल्या मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यािा साधा अलण शुद्ध स्वरूपातिा शलरयतचा कायदा म्हणता येणार 
नाही. आथिा मुस्स्िम व्यलक्तगत कायदा हा भारतीय राज्यघिंनेने ऄध्यादेलशत केिेिा व म्हणून सेक्युिर 
अहे. भारतीय राज्यघिंना सेक्युिर अहे, आस्िामी नाही, अलण आस्िाम हाच एकमेव खरा धमय अहे ऄशी 
लतची मान्यता नाही. आस्िामच्या कायद्याचा केवळ काही ऄंश अज प्रचलित अलण त्यातिाही बराचसा 
न्यायाियीन लनवाड्ामुळे (केस िॉ) प्रकवा कायद्यामुंळे रद्दबाति झािा अहे. अलण शवेिंी प्रत्येक 
नागलरकािा एकच समान कायदेसलंहता िागू व्हावी ह्यासाठी कायदा साधा व सुिंसुिंीत करून घेण्याकडे 
लनलरृत प्रवृत्ती लदसत अहे. 
 
 दुसरे ईत्तर ऄसे की, अज ज्या ऄडचणी ईत्पन्न झाल्या अहेत त्याचें मूळ बदििेल्या पलरस्स्थतीत 
अहे. लवलशष्ट बाबतीत लदसून येणाऱ्या ऄन्यायाचे लनवारण करणे ह्या बदििेल्या सामालजक पलरस्स्थतीत 
अवश्यक झािे अहे. कारण न्याय व समभाव या तत्त्वाचें पािन करण्याबाबत खुद्द कुराणातच आतका 
अग्रह दाखविा गेिा अहे की, ऄन्याय्य कृत्य करण्यापेक्षा स्वतःलवरुद्ध वा अइबापालंवरुद्ध वा 
सग्यासोयऱ्यालंवरुद्ध साक्षी राहण्याचा त्यात अदेश लदिेिा अहे. (कुराण ४, १३५) न्यायाच्या बाबतीत 
सातत्याने दक्ष ऄसणे हा, ऄशा प्रकारे, शलरयतच्या लशकवणुकीचाच एक भाग अहे. 
 
 लतसरे ईत्तर ऄसे की, आस्िामधर्ममयाचंी बहुसखं्या ऄसिेल्या मुस्स्िम राष्ट्रातंही युरोलपयन राष्ट्राशंी 
झािेिा व्यापार अलण त्या राष्ट्राचंी संस्कृती ह्याचं्या प्रभावामुळे सामालजक क्रातंी घडून अिेिी अहे. ईत्तर 
अस्फ् रकेत िें च अलण मध्यपूवेत आंग्रजी ह्या भाषाचंा ऄभ्यास झाल्यामुळे या राष्ट्रातंीि लशलक्षत वगात 
लस्त्रयाचं्या हक्काच्या बाबतीत नव्या न्यायतत्त्वाचें भान अिेिे अहे. युरोप-ऄमेलरकेत बायकोचे स्थान 
नवऱ्यापेक्षा गौण मानिे जात नाही, ती नवऱ्याची साहाय्यक अलण जीवनसाथी बनिेिी अहे, अलण 
त्यामुळे बहुपत्नीत्वाचा प्रश्नच तेथे लनकािात लनघािेिा अहे. िैं लगक जीवनातीि लशलथिता ही एक 
जगव्यापी घिंना अहे. पण पालरृमात्य संस्कृतीच्या प्रभावाखािी अिेल्या सवयच देशातं लववाहाच्या के्षत्रात 
एकपत्नीत्वाचे तत्त्व ऄबालधत रालहिेिे अहे. जीवनाच्या प्रत्येक के्षत्रात स्त्रीची प्रलतष्ठा वाढवणारे कायदे या 
देशात केिे गेिे अहेत. पैगबंराचं्या काळी ऄरबस्तानात लस्त्रयाचं्या हक्काची कसिीही जाणीव नव्हती, तेथे 
लस्त्रयानंा भरीव हक्क देउन पगैंबरानंी एक सामालजक क्रातंीच घडवनू अणिी. एका ऄथी पैगंबराचें हे काययच 
ह्या देशानंी पुढे चािलविेिे अहे. 
 
 तेव्हा या बाबतीत कायदे करणे ही पापरूप नवीनता (लबदाऄत) नसून ज्यानंा न्याय लमळावयास 
हवा त्यानंा न्याय लमळवनू देण्यासाठी केिेिे ते धमयकृत्यच अहे. या व आतर समपयक कारणामुंळे कायदा 
करून सुधारणा घडवनू अणणे हा सवोत्तम ईपाय लदसतो. 
 
 कायद्याने सुधारणा करण्याच्या या भलूमकेवर आतरही काही अके्षप घेतिे जातात. ईदाहरणाथय 
राजकीय. यावर थोडक्यात ईत्तर ऄसे की, राजकारण राजकारणी िोकावंर सोडून द्याव े अलण 
कायदेपलंडतानंी कायद्याचा लवचार कारवा अलण कायदेशीर मागय ह्याचं्या साहाय्याने स्वतःचे ईपाय 
सुचवावते. एक गोष्ट तर स्पष्टच अहे की, जोवर मुस्स्िम स्वतःच अपल्या कायद्यात बदि व्हावा ऄसे 
आस्च्छत नाहीत तोवर शासन काहीही कृती करणार नाही. अलण या देशातीि एका प्रमुख ऄल्पसंख्य 
जमातीची संमती न घेता समान नागरी कायदा करण्याची लनलरृत सूचना पुढे अिेिी नाही. 
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 अपण अतापयंत ऄसे पालहिे की व्यलक्तगत कायद्यातीि तपलशिाच्या बाबींखेरीज भारतातीि 
मुख्य ऄडचणी पुढीिप्रमाणे अहेत : 
 
 (१) आस्िामी कायद्याच्या एका लवलशष्ट संप्रदायाने िादिेल्या ऄथािा अपण बाधंिे गेिेिो 
अहोत. 
 
 (२) जेव्हा पुरुष पलहल्या पत्नीच्या संमतीलशवाय दुसरे िग्न करतो तेव्हा पलहल्या पत्नीिा अपण 
न्याय देत नाही. 

 
 (३) लतहेरी तिाकाच्या िंागंत्या तिवारीच्या संकिंापासून अपण लववालहत स्त्रीिा कसिेही 
संरक्षण देत नाही. 

 
 (४) एकेरी तिाकाच्या बाबतीत सुद्धा घिंस्फोलिंत स्त्री लनरपराधी ऄसता नाही लतचे पुन्हा िग्न 
होइपयंतच्या काळासाठी अपण लतची कोणतीच योग्य व्यवस्था िावीत नाही. 

 
 (५) अजीव हक्क बहाि करणे हा एक देणगी प्रकवा बक्षीस देण्याचा ईपयुक्त मागय अहे, पण त्या 
बाबतचा कायदा अपण ऄलतशय गंुतागंुतीचा व कठीण करून ठेविा अहे. 

 
 (६) कुिंुंबप्रमुखाच्या मृत ऄपत्याचं्या मुिामुिींची योग्य व्यवस्था िावण्याची अपणापाशी 
कायद्यात तरतूद नाही. 
 
 (७) अपिी संपूणय मािमत्ता प्रकवा लतचा बराच भाग अपल्या आच्छेनुसार प्रकवा अपल्यावरीि 
जबाबदाऱ्यानुसार ऄन्य कोणास देण्यािा ऄलववालहत आसमास मुभा ठेविेिी नाही. 
 
  या ऄडचणी दूर करण्यासाठी पुढीिप्रमाणे कायदे करावते ऄसे येथे सुचलवण्यात अिे अहे. 
 
 (१) ज्या प्रकरणी एखाद्या संप्रदायाने केिेिा आस्िामी कायद्याचा ऄथय िागू करणे ऄन्यायकारक 
ठरत ऄसेि त्या प्रकरणी आस्िामी कायद्यातीि आतर संप्रदायानंी िाविेल्या ऄथापैकी न्यायाच्या दृष्टीने 
योग्य ऄशा कोणत्याही ऄथाची लनवड करता यावी. 

 
 (२) समेिं न्यायािय समपयक ठरवीि ऄसे कारण ऄसल्यालशवाय कोणाही पुरुषास पलहिी पत्नी 
ऄसताना दुसरे िग्न करता येणार नाही. 
 
 (१) लतहेरी तिाकची पद्धती कायद्याने रद्द केिी जावी, अलण घिंस्फोलिंत पत्नी व लतची मुिे यानंा 
ज्यामुळे योग्य संरक्षण लमळेि ऄशी समेिं काययपद्धती स्वीकारिी जावी. 

 
 (४) एकेरी तिाक लदिा जाइि त्या प्रकरणीही पोिंगी देउन व ऄन्य प्रकारे स्त्रीची योग्य ती 
व्यवस्था िागेि ऄशी खबरदारी घेतिी जावी. 
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 (५) अजीव हक्क प्रदान करण्याबाबतीचा कायदा सोपा व सुिंसुिंीत करण्यात यावा. 
 

 (६) मातालपत्याचं्या अधी मरण पाविेल्या मुिाचं्या मुिानंा व प्रत्यक्ष वशंजानंा सपंत्तीत लहस्सा 
लमळण्याची तरतूद व्हावी. 

 
 (७) ऄलववालहत पुरुष प्रकवा ऄपत्यहीन स्त्री यानंा मतृ्यपूत्र करून अपल्या आस्िेंिंीची अपल्या 
आच्छेनुसार लवल्हेवािं िावण्याचा ऄलधकार लमळावा. 
 
 भारतात जारी ऄसिेल्या मुस्स्िम व्यलक्तगत कायद्यात ज्या त्रुिंी लनमाण झािेल्या अहेत त्या 
सवांचे पलरपूणय लनवदेन प्रस्तुत िेखात अिेिे नाही. अलण तसा दावाही केिेिा नाही ही गोष्ट परत एकवार 
जोर देउन सालंगतिी पालहजे. ज्याचंा लवचार व्हावयास पालहजे ऄशा आतरही ऄनेक त्रुिंी सागंता येतीि. 
पण कोठे तरी सुरुवात करायिा हवी या दृष्टीने “द मुस्स्िम पसयनि िॉ (लमसिेलनयस प्रोस्व्हजन्स) ॲक्िं” 
ऄसा एक साधा कायदा करण्यात यावा ऄशी प्रस्तुत िेखकाची सूचना अहे. या कायद्याचा काही काळ 
ऄनुभव घेतल्यावर आतर किमाचंी त्यात भर घािता येइि. प्रकवा एक सवयसमावशेक ऄसा मुस्स्िम 
व्यलक्तगत कायदा नव्याने करता येइि. 
  
 एकंदरीने लवचार करता ऄसे लदसते की, भारतातीि मुस्स्िमासंमोर पुढीि तीन पयाय अहेत : 
 
  (१) पलरस्स्थती अहे तशी कायम ठेवणे. 

 
 हा पयाय ऄन्यायािा कारण होतो म्हणून त्यािा माझा लवरोध अहे. 

 
 (२) एक सपूंणय नवा “मुस्स्िम व्यलक्तगत कायदा” (िग्न, घिंस्फोिं, वारसाहक्क ह्या सवांचा 
समावशे करणारा) बनलवणे. 

 
 ऄसा कायदा तयार करण्यास वळे, रॅम व पैसा ह्याचंा व्यय होइि. म्हणनू या पयायािाही माझा 
लवरोध अहे.  

 
 (३) सवय नागलरकासंाठी एक समान नागरी कायदा करणे. 
 
  भारतीय राज्यघिंनेने याची लशफारस केिेिी ऄसिी, तरी मुस्स्िम समाजाचा त्यािा कडवा 
लवरोध अहे. ऄसा कायदा केल्यास भारतातीि बहुसंख्य मुस्स्िमाचं्या भावना दुखावल्या जातीि अलण 
अपल्या धमांत लवनाकारण हस्तके्षप केिा जात अहे ऄसे त्यानंा वािेंि. समान नागरी कायद्याचा अग्रह 
धरल्यास सुधारणेचे काम ऄलधकच मागे पडेि, कारण िहानमोठ्या लवलशष्ट सुधारणानंाही मुस्स्िम लवरोध 
करू िागतीि. या कारणास्तव, ऄनुज्ञापक कायदे व लवलशष्ट मुद्दयापरुत्या अजच्या कायद्यात सुधारणा 
एवढा मयालदत काययक्रमच अज हाती घ्यावा. 
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 वर जे कायदेशीर तरतुदींचे लवधेयक सुचविे अहे त्याच्या बाजूने सागंता येण्यासारख्या गोष्टी 
साराशंाने पुढीिप्रमाणे अहेत. एक, सुचविेिा कायदा सोपा व सुिंसुिंीत ऄसून ऄल्पावधीत करता येइि. 
दुसरे, ऄलधक वादग्रस्त सुधारणाचं्या के्षत्रात न लशरता मुस्स्िम जमातीच्या अजच्या ऄगदी लनकडीच्या 
ऄडचणी त्यामुळे बहुतेक दूर करता येतीि. लतसरे, लस्त्रया व मुिे याचं्यावर होणाऱ्या ऄन्यायाचें 
पलरणामकारक लनराकारण त्याद्वारे होइि. चौथे, एकदा ऄसा कायदा झािा की पुढच्या सुधारणासंाठीही 
ऄनुकूि वातावरण तयार होउ िागेि. पाचव,े अपल्यातीि लनम्या िोकसंख्येस ज्या ऄडचणी सोसाव्या 
िागतात त्याची जाणीव मुस्स्िम पुरुषानंा झािेिी अहे ही गोष्ट त्यावरून जगािा लदसून येइि. मेन 
(Mayne) या गं्रथकाराने काढिेिे पुढीि ईद गार साथय अहेत : अपल्यािा जास्तीत जास्त सोयीचा 
पडावा ऄशा पद्धतीने िग्नाचा कायदा बनलवण्याकडे परुुष जातीचा नेहमीच कि रालहिेिा अहे. (२५) 
अलण सर जेम्स कोि् स्व्हि यानंीही त्यास दुजोरा देणारे ईद गार काढिेिे अहेत : ―प्रत्येक 
जमातींप्रमाणेच, मुस्स्िम लववाहलवषयक कायदा देखीि पुरुषाचंा पक्ष घेणारा अहे. (२६) 
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पक्तरक्तशष्ट 
 

द मुस्लिम पसटनि िॉ (क्तमसिेक्तनयस प्रोस्व्हजन्स) ॲक्र् 
 

एक मसुदा. 
 

 भारतातीि मुस्स्िमानंा िागू ऄसिेल्या व्यलक्तगत कायद्यात काही दुरुस्त्या करणारा ऄलधलनयम. 
 
 ज्या ऄथी भारतातीि मुस्स्िमानंा िागू ऄसिेल्या व्यलक्तगत कायद्यात काही बदि करण्यासाठी 
तरतूद करणे आष्ट अहे 
 

त्याऄथी पढुीिप्रमाणे ऄलधलनयम बनलवण्यात येत अहे – 
 
  १. या ऄलधलनयमािा द मुस्स्िम पसयनि िॉ (लमसिेलनयस प्रोस्व्हजन्स) ॲक्िं १९७१, ऄसे 
म्हणण्यात याव.े 

 
  २. भारतातीि संघराज्यातीि सवय राज्यानंा (व प्रदेशानंा) तो कायदा िागू ऄसेि. 

 
  ३. अतापयंतच्या कायद्यात, रूढीत प्रकवा प्रघातात काहीही लवरोधी स्वरूपाच्या तरतुदी ऄसल्या 
तरी आतःपर, 
 
 शास्त्राथय : जेथे आस्िामी कायद्यातीि एक लवलशष्ट संप्रदाय एखाद्या मुस्स्िमावंर बंधनकारक ऄसेि 
अलण त्या संप्रदायाच्या मतानुसार लनवाडा केल्याने न्याय, समभाव व सदसद लववकेबुद्धी यानंा हालनकारक 
ठरेि ऄसा ज्या प्रकरणी कोिंाचा ऄलभप्राय ऄसेि त्या प्रकरणी, आस्िामी कायद्याच्या कोणत्याही आतर 
लशया व सुन्नी–संप्रदायातीि, कोिंास योग्य वािेंि तो, लनयम िागू करण्याचे स्वातंत्र्य कोिंास राहीि. 
 
 ४. तिाक : पलत-पत्नीपैकी कोणीही एका पक्षाने, समेिं न्यायाियाच्या ऄनुमतीलशवाय नवऱ्याने 
पत्नीस एकेरी वा लतहेरी तिाक लदल्याचे न्यायाियासमोर येउन न्यायाियाचे समाधान होइि ऄशा प्रकारे 
लसद्ध केिे तर न्यायािय तो तिाक रद्द ठरवीि व ते प्रकरण अपल्यासमोर दाखि करण्यात अिे अहे 
ऄसे समजून पुढीि सुनावणी सुरू करीि. 
 
 ५. दोन्ही बाजंूचे अलण त्याचं्या साक्षीदाराचें म्हणणे ऐकून घेतल्यावर एकतर दोघातं समेिं 
झाल्याचे न्यायाियच जाहीर करीि. ऄशा पलरस्स्थतीत पुढे कामकाज चािलवण्याची गरज ईरणार नाही, 
प्रकवा 
 
 ६. तिाक देण्यासाठी पतीने लदिेिी कारणे वैध अहेत सबब सुन्ना पद्धतीने एकेरी तिाक घोलषत 
करण्याचा त्यािा ऄलधकार अहे ऄसा न्यायािय लनवाडा देइि. 
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 ७. समेिं न्यायाियात वरीि पद्धतीने नवऱ्याने तिाक घोलषत केल्यावर ऄशा घिंस्फोिंाच्या शती 
न्यायािय घािून देइि. त्यांत पुढीि बाबींचा समावशे ऄसेि–(१) महरची रक्कम देणे, (२) 
तिाकबद्दिची नुकसानभरपाइ (मुताअत अि् तिाक) देणे अलण (३) पत्नीचा मृत्यू वा लतचे पुनिय ग्न 
होइपयंत पोिंगी म्हणून लतिा लनलरृत रक्कम देणे. 
 
 ८. वरीि शती लनलरृत करताना ऄनुक्रमे पतीची व पत्नीची सापंलत्तक स्स्थती, त्याचंा सामालजक 
दजा, लवशषेतः पत्नीचा, अलण त्या प्रकरणी न्याय्य व ईलचत वािंणाऱ्या आतर गोष्टींचा लवचार समेिं 
न्यायािय करीि. 
 
 ९. अजीव हक्क : कोणीही मुस्स्िम, ऄन्य लजवतं माणसाच्या पक्षी, दात्याच्या प्रकवा अदात्याच्या 
मृत्यूने संपुष्टात येणारा अजीव हक्क कोणत्याही प्रकारच्या मािमते्तच्या बाबतीत लनमाण करू शकेि. अलण 
त्यानंतर ती मािमत्ता अजीव हक्क भोगणाऱ्याच्या मतृ्यसूमयी, लनर्मदष्ट ऄशा लवद्यमान व्यक्तीस कायमच्या 
मािकीने लदिा जाउ शकेि. ऄशा देणग्या दात्याच्या लजवतंपणी बक्षीसपत्राद्वारा प्रकवा मृत्यूपत्राद्वारा देता 
येतीि. 
 
 मात्र बक्षीसपत्राच्या ऄंमिबजावणीच्या वळेी अजीव हक्क-अदाता लजवतं ऄसिा पालहजे, प्रकवा 
मृत्यूपत्राने ज्यास कायम हक्काने मािमत्ता लदिेिी ऄसेि तो आसम अजीव हक्क-अदात्याच्या मृत्यसूमयी 
लजवतं ऄसिा पालहजे, एरवी बक्षीसपत्राची ऄंमिबजावणी होणार नाही. 
 
 १०. आस्िेंिंदाराच्या अधी मृत्यू पाविेल्याच्या ईतरालधकाऱ्यालंवषयी : 
  
  (१)  एखादा आसम अपल्या मागे स्वतःची मुिेमुिी अलण / प्रकवा अपल्या मृत मुिामुिींचे वशंज 
ठेवनू मृत्यू पाविा तर त्या आसमाच्या आस्िेंिंीची वािंणी ऄशा प्रकारे केिी जाइि की ज्यामुळे त्याच्या 
मृत्यूपूवी लदवगंत झािेल्या त्याच्या मुिामुिींच्या वशंजानंा, त्याचं्या पूवयजासं ते लजवतं ऄसते तर लमळािा 
ऄसता तेवढा वािंा एक गिं म्हणून (per stirpes) लमळेि. 

 
 (२) पुरुषास स्त्रीच्या दुप्पिं लहस्सा लमळावा या आस्िामी कायद्यास ऄनुसरून ऄशा प्रकरणी 
आस्िेंिंीची वािंणी केिी जाइि. 
 

११.  अक्तववाक्तहत इसमास मृत्यपूत्रक्तवषयक अक्तधकार : 
  
 ऄमुक एका तारखेपासून आलंडयन सक्सेशन ॲिं, १९२५ हा कायदा-मृत्यूपत्राद्वारा केिेल्या वा 
मृत्यूपत्रावाचूनच्या ईतरालधकाऱ्याचं्या सवय बाबीबाबत अपणावर बधंनकारक राहीि, ऄसे घोलषत 
करण्याचा हक्क या कायद्याने ऄलववालहत आसमानंा देण्यात येत अहे. 
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र्ीपा 
 

 (१) फैजी, अउिंिाआन्स, (३री अवृत्ती, ऑक्सफडय, १९६४) १७-१८ 
 

 (२) लवल्सन, ऄँग्िोमुहामडन िॉ (५वी अवृत्ती, किकत्ता, १९२१) अलण फैजी, अउिंिाआन्स, 
(३री अवृत्ती, ऑक्सफडय, १९६४) या दोन पुस्तकाचं्या प्रस्तावनामंध्ये भारतातीि पलरस्स्थतीलवषयी सवय 
अवश्यक तपशीिासंह मालहती लदिेिी अहे. 

  
 (३) फैजी, अउिंिाआन्स, ५४ 

 
 (४) या मुद्दयाच्या लवस्तृत लववचेनासाठी फैजी, केसीस (ऑक्सफडय १९६५) XXI अलण 
अउिंिाआन्स १-२ पहा. 

 
 (५) फैजी, केसीस, ४ (ऄधोरेखन माझे) 

 
 (६) लकत्ता 

 
 (७) लमजीि, किम ३९ (सी. ए. हूपर, लसस्व्हि िॉ ऑफ पिेॅस्िंाआन ऄँड रान्सजॉडयन खंड १, 
जेरुसिेम, १९३३) 

 
  (८) फैजी, केसीस ५७, ५६ 

 
 (९) लकत्ता 

 
 (१०) लकत्ता, ३८८, ३९६ 

 
 (११) लकत्ता, क्र. १ व २ 

 
 (१२) तय्यबजी (४ थी अवृत्ती, १९६८), पलरच्छेद १५, फैजी, अउिंिाआन्स, ८३. 

 
 (१३) फैजी, अउिंिाआन्स, १४८ व पुढे 

 
 (१४) आतवारी लव. ऄसगरी, फैजी, केसीस १८८-९६ (ऄधोरेखन माझे) 

 
 (१५) जे. एन्. डी. ऄँडरसन व एन्. कोल्सन, आस्िालमक िॉ आन कंिंेंपररी कल्चरि चेंज, 
सीक्युिम (म्युलनच) १९६७, १३-९२ जे. एन्. डी. ऄडँरसन, आस्िालमक िॉ आन मॉडनय वल्डय, िंडन, 
१९५९. 
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 (१६) फैजी, अउिंिाआन्स, पलरलशष्ट सी, ४६६-६८. 
 

 (ऄ) िग्नाच्या दोन्ही बाजंूच्या शाखाचंा म्हणजे हनफी की शालफइ की आसना ऄशरी आ. ईल्लखे 
अवश्यक, जर वर व वधू वगेवगेळ्या संप्रदायाचें ऄसतीि तर भारतात व पाकीस्तानात त्याचंा ईल्लखे करणे 
ऄलधकच अवश्यक अहे. 

 
 (ब) हा करार िग्न िागण्यापूवी केिा जाणे अवश्यक अहे यावर भर द्यावासा वािंतो. 

 
  (१७) पालकस्तानी विंहुकूमाच्या (१९६१ चा क्र. ८) मूळ संलहतेसाठी पहा, फैजी, अउिंिाआन्स, 
४७१ व पुढे. 

 
  (१८) मुल्ला, पलरच्छेद ३११ (३) 

 
  (१९) जझीरी, लकताब ऄि लफका IV (२ री अवृत्ती कायरो, प्रकाशनवषय लदिेिे नाही, पलहिा 
खंड १९३८) २७८, लवशषेतः ३१० व पुढे बद्रन ऄबुि ऐनऐन बद्रन, ऄहकाम-ऄि-्लजवाज-वि-तिाक-
लफि-आस्िाम. 
   
 (२ री अवृत्ती कायरो, १९६५) २४५, लवशषेतः २६८. 

 
 (२०) कुराणातीि सूरा, २,२३६ व फैजी कंपेलडयम ऑफ फालतलमद िॉ (लसमिा, १९६९) पलरच्छेद 
२८६ व पुढे 

 
 (२१) घिंस्फोिंाची ही सवात ऄलधक मान्य पद्धती अहे, तय्यबजी पलरच्छेद १४२ व पुढे 

 
 (२२) या मुद्दयाच्या लवस्तृत लववेंचनासाठी पाहा, तय्यबजी, पलरच्छेद ३५१ व पुढे लवशषेतः ३५६, 
फैजी अउिंिाआन्स, ४६. 

 
 (२३) फैजी, लकत्ता, ३८४-८५ संदभय 

 
 (२४) ऄँडरसन व कोल्सन, आस्िालमक िॉ आन कंिेंम्पररी कल्चरि चेंज सीक्युिम (म्युलनक), 
१९६७, १४. 

 
 (२५) तय्यबजींच्या गं्रथावरून ईद धृत, तय्यबजी, मुस्स्िम िॉ : द पसयनि िॉ ऑफ मुस्स्िम्स् आन 
आंलडया ऄँड पालकस्तान, ४ थी अवृत्ती, पृ. १६३ अलण िंीपा. 

 
 (२६) फैजी केसीस, २८१, २९६. 
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या क्तवषयावरीि काही उपयुि गं्रथ व िेख 
 

 

 1. J. N. D. Anderson and N. S. Coulson, Islamic Law in Contemporary Cultural 

Change Saeculum (Muenchen), XVIII, 1967, 13-92. 

  (One of the most useful introduction for the students) 

  

 2. J. Schacht, Introductions to Islamic Law, Oxford, 1964. 

  (An advanced Textbook. Admirable bibliographies.) 

 

 3. J. Schacht : Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950. 

 

 4. F.B. Tyabji : Muslim Law- The Personal Law of Muslims in Inida and 

Pakistan, Bombay, Fourth Edition 1968,  

 (The most authoritative Texbook of Law in the subcontinent). 

 

 5. Asaf A. A. Fyazee : Outlines of Muhammadan Law, Oxford, 1964. 

 (an elementary treatise useful for students). : 

  

 6. Asaf A. Fyazee : Cases in the Muhammadan Law of India and Pakistan – 

Oxford, 1965. 

 (A case book for students, companion to the Outlines.) 

 

 7. J. N. D. Anderson : Islamic Law in the Modern World, London, 1959. 

  (Gives useful information regarding Middle Eastern Counties). 

   


