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णनवेदन 
 

आध हिक शासे्त्र, ज्ञािहवज्ञािे, िंत्र आहण अहियाहंत्रकी इत्यादी के्षत्रािं त्यािप्रमाणे िारिीय प्रािीि 
संस्कृिी, इहिहास, कला इत्यादी हवषयािं मराठी िाषेला हवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञािदाि करण्यािे सामर्थयय 
याव ेहा उदे्दश लक्षाि घेऊि साहहत्य संस्कृहि मंडळािे वाङ्मय-हिर्ममिीिा हवहवध काययक्रम हािी घेिला आहे. 
मराठी हवश्वकोश, मराठी िाषेिा महाकोश, मराठी वाङ्मयकोश, हवज्ञािमाला, िाषािंरमाला, आंिरिारिी-
हवश्विारिी, महाराष्ट्रेहिहास इत्यादी योजिा या काययक्रमाि अंििभयि केल्या आहेि. 

 
२.  मराठी िाषेला हवद्यापीठीय िाषेिे प्रगल्ि स्वरूप व दजा येण्याकहरिा मराठीि हवज्ञाि, ित्त्वज्ञाि, 

सामाहजक शासे्त्र आहण िंत्रहवज्ञाि या हवषयावंरील संशोधिात्मक व अद्ययावि माहहिीिे य क्त अशा गं्रथािंी 
रििा मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकिा आहे. हशक्षणाच्या प्रसारािे मराठी िाषेिा हवकास होईल, ही 
गोष्ट िर हिर्मववादि आहे. पण मराठी िाषेिा हवकास होण्यास आणखीही एक साधि आहे आहण िे साधि 
म्हणजे मराठी िाषेि हिमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ्मय हे होय. जीविाच्या िाषेिि ज्ञाि व संस्कृिी यािें अहधष्ठाि 
ियार व्हाव ेलागिे. जोपयंि माणसे परकीय िाषेच्याि आश्रयािे हशक्षण घेिाि, कामे करिाि व हविार व्यक्त 
करिाि, िोपयंि हशक्षण सकस बिि िाही, संशोधिाला परावलंहबत्व रहािे व हविाराला अस्सलपणा येि 
िाही, एवढेि िव्हे िर वगेािे वाढणाऱ्या ज्ञािहवज्ञािापासभि सवयसामान्य माणसे वहंिि राहिाि.  

 
३.  संस्कृि व अन्य िारिीय िाषािंील आहण त्यािप्रमाणे इगं्रजी, फ्रें ि, जमयि, इटाहलयि, रहशयि, 

ग्रीक, लॅटीि इत्यादी पहिमी िाषािंील अहिजाि गं्रथािें व उच्च साहहत्यामधील हवशषे हिवडक प स्िकािें 
िाषािंर ककवा साराशं, अि वाद अथवा हवहशष्ट हवस्िृि गं्रथािा आवश्यक िेवढा पहरिय करूि देणे हा 
मंडळाच्या िाषािंरमालेिा उदे्दश आहे. 

 
४.  िाषािंर योजिेिील पहहला काययक्रम मंडळािे आखभि, ज्यािंा अग्रकम हदला पाहहजे अशा 

पािात्त्य व िारिीय िाषािंील स मारे ३०० प स्िके हिवडली आहेि. होमर, व्हर्मजल एस्स्कलस्, ॲहरस्टोफेिीस्, 
य हरहपहडस्, प्लेटो, ॲहरस्टॉटल,् थॉमस् अँक्वाइिस्, न्यभटि, डार्मवि, रुसो, काटं, हेगल,् जॉि स्ट अटय हमल, 
गटे, शके्सपीअर, टॉलस््टॉय्, दोस्िएव्स्की, कॅहसरेर्, गॉडयि व्ही. िाइल्् इत्याहदकािंा या िाषािंरमालेि 
समावशे केला आहे. संस्कृिमधील वदे, उपहिषदे, महािारि, रामायण, िरिािे िाट्यशास्त्र, संगीि रत्िाकर, 
ध्वन्यालोक, प्राकृिािील गाथासप्तशिी, हत्रपीटकािील हिवडक िाग इत्याहदकािंाही या िाषािंरमालेि 
समावशे केला आहे. 

 
५.  मंडळाच्या िाषािंरयोजिेखाली मंडळािे आिापयंि अिेक अहिजाि गं्रथािंी िाषािंरे प्रकाहशि 

केली आहेि. जॉि स्ट अटय हमलिे “On Liberty”, रूसोिे “Social Contract”, एम. एि. रॉयिी “Reason, 
Romanticism and Revolution” व “Letters from Jail”, स्िाहिस्लाव्स्कीिे “An Actor Prepares”, 
ि गेहिव्िे “Fathers & Sons”, राय्शने्बाखिे “Rise of Scientific Philosophy”, गन्नर हमर्दालिे् 
“Economic Theory & Underdeveloped Regions”, कै. पा.ं वा. काणे यािें “History of 
Dharmashastra”, बन्रान्ड रसेलिे “Religion & Science”, कोपलँडिे “Music & Imagination”, िेर्
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झागीिे “Theoretical Soil Mechanics”, हवशाखदत्तािे “म द्राराक्षसम्”, िरिम िीिे “िरििाट्यशास्त्र” 
(अध्याय ६ व ७ आहण अध्याय १८ व १९), हिकोलाय् मि िीिे “Storia-do-Mogor”, ऑ. से. हपगभ हलहखि 
“Socialism Vs. Capitalism” इत्यादी अिेक प स्िकािंी िाषािंरे व साराि वाद प्रकाहशि झाले आहेि, होि 
आहेि. 

 
६. जफर शरीफ हलहखि “कािभि-इ-इस्लाम” या गं्रथािा मराठी अि वाद प्रा. अ. प. सभययवशंी, 

िादेंड यािंी केला असभि िो “इस्लामिी जीविपद्धिी” या शीषयकािे मंडळाच्या िाषािंरमालेि प्रकाहशि 
करण्यास मंडळास आिंद होि आहे. 

 
 
 

 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
 

म ंबई, २४ ज्येष्ठ, शके १८९८ अध्यक्ष 
१४ जभि १९७६ महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृहि मंडळ 
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प्रास्ताणवक 
 
जफर शरीफ या लेखकािे ‘कािभि-इ-इस्लाम’ हे प स्िक इ.स. १८३२ मध्ये हलहहले. त्याि आवश्यक 

िर घालभि डॉ. हेरक्लॉटिे त्यािा इगं्रजी अि वाद केला. याि हवहलयम क्रभ किे िर घालभि व िवरििा करूि 
त्यािा िवा अविार घडहवला, ऑक्सफोडय हवद्यापीठ पे्रसमध्ये १९२१ साली छापल्या गेलेल्या आवृत्तीिा हा 
मराठी अि वाद आहे.  

 
मभळ उदभय गं्रथ उपलब्ध िाही. पहहली आवृत्ती िारिाि क ठेही उपलब्ध होऊ शकली िाही. फर्गय यसि 

कॉलेजच्या गं्रथालयाि उपलब्ध असणारी क्रभ कच्या १९२१ सालच्या आवृत्तीिी द र्ममळ प्रि अि वादासाठी 
उपलब्ध करूि हदल्याबद्दल मी फर्गय यसि कॉलेज, प णे व प्रा. अ. हि. शहा यािंा ऋणी आहे. 

 
सदर गं्रथािील जफर शरीफिा िाग कोणिा, डॉ. हेरक्लॉट आहण हवहलयम क्रभ क यािंा िाग कोणिा, 

हे सागंणे अहिशय कठीण आहे. पण एकभ ण हमळभि म स्लीम समाजाहवषयी अहिशय हवप ल माहहिी या गं्रथाि 
आलेली आहे हे खरे आहे. एक संदिय गं्रथ म्हणभि या गं्रथाला फार मोठे महत्त्व आहे आहण ही माहहिी 
जििेसमोर येणे अहिशय उपयोगी ठरेल अशी आमिी कल्पिा आहे, म्हणभिि हे कायय मी अंगावर घेिले. 
अि वाद करिािा बह िेक हठकाणी संपभणय माहहिी अि वाहदलेली आहे. काही माहहिी य रोपच्या रहहवाशािंा 
िपहशलािे सागंणे महत्त्वािे होिे पण िारिीयाचं्या दृष्टीिे त्या बाबी हित्यपहरहिि अशा आहेि, काही िपशील 
केवळ प िरुक्त स्वरूपािा आहे. अशा सवय हठकाणी सकें्षप केलेला आहे, मात्र क ठेही मभळिे मभदे्द स टभ  हदलेले 
िाहीि. उदाहरणाथय, म सलमाि आंब्यािी वगैरे लोणिी घालिाि इिकेि म्हटले आहे; आंबे घेिाि, त्यािें 
ि कडे करिाि, त्याि हिखटमीठ घालिाि असा पाििर िपशील गाळलेला आहे.  

 
सदर गं्रथािा अि वाद करण्यासाठी म स्लीमधमय, परंपरा, िालीरीिी, याचं्याहवषयी व उदभयिाषेहवषयी 

हवप ल माहहिी असणे आवश्यक होिे. याबाबि आरंिापासभि शवेटपयंि ग रुवयय प्रा. िरहर क रंुदकर यािें 
मागयदशयि लािले. त्याबद्दल वाटणारे ऋण शब्दािंी व्यक्त करण्यापेक्षा िे िसेि अव्यक्त ठेवणे बरे. सदर अि वाद 
अहधक उपय क्त व हिदोष होण्यासाठी प्रा. अ. हि. शहा यािेंही अमोल मागयदशयि लािले त्याबद्दल त्यािें आिार 
मािणे हे माझे कियव्यि आहे. िाषािंरािील उहणवा अथािि माझ्या आहेि.  

 
सदर गं्रथाच्या अि वादािे कायय महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहण संस्कृहि मंडळािे माझ्यावर सोपहवले 

आहण मला हा अत्यंि मौहलक माहहिीिे िरलेला गं्रथ मराठीि आणण्यािी सधंी उपलब्ध करूि हदली, 
त्याबद्दल मंडळािा अहिशय आिारी आहे.  

 
अ. प. सूययवंशी 
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इस्लामची जीवनपद्धती 
 
 
 
 

भारतीय मुसलमानाचं्या चालीरीती, 
त्याचं्याि असणारे जन्मापासभि मृत्यभपयंििे हवहवध 
हवधी आहण समारंि यािंा सपंभणय व यथािर्थय वृत्तान्ि 

 
लेखक : जफर शरीफ 
दहक्षणेिील रहहवासी 

 
जी. ए. हेरक्लॉट, एम.डी. 

सजयि यािंी मद्रास येथे आपल्या  
मागयदशयिाखाली हलहभि घेिले व  

िाषािंर केले 
 

णवणलयम कू्रक, सी.आय.ई. 
सन्माििीय डी.एससी. ऑक्झॉि., सन्माििीय  
हलट्.डी., डब्लीि रॉयल अँथ्रोपॉलॉहजकल 
सोसायटीिा फेलो, आय.सी.एस. सेविेील 
माजी अहधकारी यािंी िवीि माहहिीिी 

िर घालभि, स धारणा करूि, प िरयििा करूि 
ही िवी आवृत्ती हसद्ध केली 

 
हम्फ्रे णमलफोडय 

ऑक्सफोडय य हिव्हर्मसटी पे्रस 
१९२१ 
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प्रथमावृत्तीची अपयिपणिका 
 
 
 
 
 

माननीय चेअरमन, डेप्युटी चेअरमन आणि  
ईस्ट इणंडया कंपनीचे कोटय ऑफ डायरेक्टसय 

यानंा हा गं्रथ समर्पपत करण्यात येत आहे.  
कारि णिणटशाचं्या प्रजाजनापैंकी एक महत्त्वाचा 

आणि ज्याच्याणवषयी कुतूहल आहे असा जो 
प्रजाजन वर्य, त्याचं्याणवषयीचा हा गं्रथ 

कंपनीच्या उदार व दयाळू आश्रयािालीच 
प्रकाणशत करण्यात आला. त्याचं्या परवानर्ीने 

त्यानंाच तो आदरभावाने अपयि असो 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
कंपनीचा अत्यतं आज्ञाधारक व नम्र सेवक 

जी. ए. हेरक्लॉट 
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जफर शरीफची प्रस्तावना 
 
हबस्स्मल्लाह रहहमाि ओ रहीम-परमेश्वराच्या िावािे, जो दयाळभ आहण सवयश्रेष्ठ आहे-हे ईश्वरा, ि झ्या 

श िाशीवादािे या लेखिािा हवकास होवो व दयाळभ परमेश्वराच्या कृपेिे हे लेखिकायय पभणय होवो. 
 
ज्या सवयश्रेष्ठ अल्लािे द्रव्याच्या एका छोट्या कणापासभि ब स्ध्दमाि आहण ब स्ध्दहीि, सजीव आहण हिजीव 

असे हे वैहवध्यपभणय जग हिमाण केले त्या परमेश्वराच्या अगाध लीलेिा हवजय असो. आहण सवय स्ि िी त्याच्याि 
िाव ेअसो. हवजय असो पे्रहषि महंमदािा, त्याला माझे सहस्त्र प्रणाम. ईश्वरी कृपेिा वरदहस्ि असणाऱ्या पे्रहषि 
महंमद म स्िफाला िमि असो, धन्यवाद असो, कारण त्याच्या कृपेिे ईश्वरी संदेश श द्ध स्वरूपाि पृर्थवीवर 
आला. त्याच्या सवय सहकाऱ्यािंा िमि असो. मत्यय माणभस या सवांिी स्ि िीस द्धा करण्यास प रेसा पात्र िाही. 

 
माझे िाव जफर शरीफ ऊफय  लाला हमयॉं. क रेश टोळीिील, िागोर या हठकाणी जन्मलेले मरहभम अली 

शरीफ हे माझे वडील. त्यािंा परमेश्वरी कृपेिा लाि झाला. प्रिभ त्यािंी कबर हित्य प्रकाशमाि ठेवो. आहण 
त्यािंा जीवात्मा हिष्ट्कलंक असो. मी हित्य रहाणारा उप्प यल्लभर या गाविा (सध्यािे वले्लभर). फार हदवसापंासभि 
माझ्या िार्गययोगाम ळे उदात्त मिाच्या, श्रेष्ठ योर्गयिेच्या व ज्ञािी इंग्रज गृहस्थाशंी सहवास आला. त्यािें दैव 
असेि सदैव िरिराटीि असो. या थोर प रुषाचं्या पखंाखाली माझा आत्मा आहण माझे शरीर या दोहोंिेही 
िागंलेि पोषण झाले. कारण मी या हठकाणी िाषािंा अध्यापक होिो.  

 
अंििदेी खोल दृष्टीच्या या ज्ञािी इंग्रज प रुषािंी गाढ हजज्ञासेिे माझ्या वागण कीिे हिरीक्षण केले. 

म सलमािाचं्या हवषयी एक िपशीलवार प स्िक, त्याचं्या िालीरीिींिी माहहिी देणारे असे, जर दख्खिी उदभयिभि 
हलहहले िर िे अहिशय उपयोगी ठरेल, य रोहपयिािंा ज्ञाि व आिंद देणारे ठरेल, असे थोर इंग्रजािें म्हणणे 
पडले. खरे म्हणजे थोराचं्या अपेक्षािंी पभिी यापभवीि व्हायला हवी होिी. पण सेवकाला गं्रथ हलहहण्याइिका 
अवधी हमळण्यास उशीर झाला. िव्यिेिे आदशय, माण सकीिी खाण, सौजन्यािे कारंजे, ज्ञािािे िाडंार, ग णज्ञ 
आहण रसज्ञ, ित्त्वज्ञािाि आपल्या य गािील प्लेटो, वैद्यकाि द सरे गलॅि, आपल्या य गािील हहप्पोके्रटस असे 
जे सद्ग णसंपन्न डॉ. हेरक्लॉटसाहेब यािंी इच्छा या पामराकडभि उहशरा का होईिा पण पभणय होि आहे. माझ्या 
क्ष ल्लक आहण ि च्छ शक्तीिा यथामहि वापर करूि हवहवध प्रकरणे पाडभि हे ‘कािभि-इ-इस्लाम’ िावािे प स्िक 
मी पभणय करीि आहे. 

 
अिेक कहद स्थािी लेखकािंी यासारख्या हवषयावर मधभिमधभि हलहहण्यािा प्रयत्ि केला पण येथल्या 

इिका हवस्िृि वृत्तान्ि इिरत्र क ठेही िाही.मी क राण आहण हदीस याचं्यासहि स्थाहिक िालीरीिींिाही माझ्या 
हलखाणाि उल्लखे केलेला आहे. कोणत्याही उदार इंग्रजाला म सलमािाचं्या कोणत्याही धार्ममक रूढी आहण 
समारंिाहवषयी अज्ञाि राहभ िये असा माझा प्रयत्ि आहे. 

 
मी स्विः धमयगं्रथािा फार मोठा िज्ज्ञ िाही. माझे ज्ञाि अगदी ज जबी व प्राथहमक आहे यािी मला 

जाणीव असली िरी दहक्षणेिील म सलमािाचं्या िालीरीिींहवषयी प ष्ट्कळि माहहिी मला आहे अशी माझी 
समजभि असल्याम ळेि मी या लेखिाला प्रवृत्त झालो. हा गं्रथ मी अहशहक्षिािंाही कळेल इिक्या सोप्या िाषेि 
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हलहहलेला आहे. लेखणीवर प्रि त्व असणाऱ्यािंी, शलैीिे अहधपिी असणाऱ्यािंी या गं्रथािील उहणवा द लय हक्षि 
कराव्या आहण सहाि िभिीपभवयक या हलखाणािा स्वीकार करावा अशी हविंिी आहे. 

 
हे प स्िक १२४३ हहजरीमध्ये, त्याि सार इ.स. १८३२ मध्ये पभणय झाले. 
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डॉ. हेरक्लॉट यांची प्रस्तावना 
 
एखाद्या राष्ट्रािील रहहवाश्याचं्या सामाहजक िालीरीिी, त्याचं्यािील रूढी व रूढ धाहमकय  हवधी 

याहंवषयी शोधकािंा िेहमीि क िभहल वाटि आलेले आहे, म्हणभि हाि उदे्दश मिाि ठेवभि संशोधक प्रवाशािंी 
दभरदभरच्या प्रदेशािं सफरी काढल्या आहण प्रािीि िालीरीिींिे संशोधि करणाऱ्यािंी सवयत्र आपले शोधकायय 
िालभ  ठेवले. प्रवासािील श्रम, प्रहिकभ ल हवामाि ककवा एखाद्या प्रदेशािील रहहवाशािंा रािटीपणा शोधकािंा 
आपल्या हेिभपासभि परावृत्त करू शकला िाही. या अभ्यासाि एकाकीपणे कराव े लागणारे पहरश्रम, 
साधिसाम ग्रीिा द र्ममळपणा ककवा काळाच्या अंिराम ळे पसरलेले ध के हजज्ञासभिंा िाउमेद करू शकलेले िाही. 
माणसािी साहसी पावले अमेहरकेच्या अंधाऱ्या जंगलाि, आहफ्रकेिील वाळवटंाि ज्याप्रमाणे हशरली 
त्यािप्रमाणे हहमालयािील अिेक हशखरावंरही पोिली. संशोधकाचं्या जहाजािंी सम द्र पालथे घािले. मंद 
एस्स्कमोच्यापासभि खेळाडभ  ओटाकहटाच्यापयंि आहण न्य हझलंडच्या िरिक्षक टोळीवाल्याचं्या प्रदेशापयंि 
संशोधकािंा त्यािंी हजज्ञासा खेिीि घेऊि गेली. अिेिि आहण अप्रब द्ध हिसगय या हजज्ञासभ हिरीक्षणािभि 
वगळला गेलेला िव्हिा हे जरी खरे असले िरी कवीच्या शब्दािं सागंायिे िर, मािवजािीिा योर्गय अभ्यास 
म्हणजे माणभस होय.  

 
जर इिर अिेक टोळयािंा अभ्यास हा आपला हवषय होऊ शकिो िर मग िारिीय म सलमािािंा 

अभ्यास हा हिहििि महत्त्वपभणय अभ्यास मािावा लागेल. हवजेत्याचं्या िहजकच्या गेल्या हपढीि त्यािंा समावशे 
करावा लागेल. िारिाच्या हवशाल प्रदेशावर अिेक शिके हिहटशाचं्यापभवी म सलमािाचं्या सते्तिे वियस्व हािे. 
आमच्यापभवी िारिािे सत्ताधारी असलेले आहण आिा आमिेि प्रजाजि असलेले असे जे िारिीय म सलमाि, 
त्याचं्याहवषयी आम्हाला क िभहल असणे स्वािाहवक आहे. हा अभ्यास केवळ िाहत्त्वक हजज्ञासापभिीिाि िाग 
आहे असे िाही. या देशावर राज्यकारिार करिािा आमिा या मंडळींशी प्रजाजि, सैहिक व सरकारी 
अहधकारी या िात्यािे दैिंहदि संबंध येि राहणार आहे. म्हणभि या अभ्यासािी व्यावहाहरक उपय क्तिा फार मोठी 
आहे. एकभ ण शासकीय व्यवहारालाि या अभ्यासािे मोलािे सहाय्य होणार आहे. 

 
या प्रकारच्या अभ्यासािी उपय क्तिा अहिशय उघड असभिस द्धा असा अभ्यास आजवर फारसा झालेला 

िाही यािे मला अत्यंि आियय वाटिे. अशा स्वरूपािे कायय यापभवीि हािी घ्यायला हव ेहोिे पण िे आजवर 
होऊ शकले िाही. कहदभंिा इहिहास, धमय, िालीरीिी, श्रद्धा याहवषयी हवप ल माहहिी देणारी मभल्यवाि प स्िके 
जििेसमोर आहेि. हमल्लिे ‘हहस्री ऑफ हिहटश इंहडया’, मभरिे ‘कहदभ पंथ’ यासंारखी प स्िके आज सवांच्या 
समोर आहेि. परंि  िारिीय म सलमािाचं्याबद्दल पद्धिशीर माहहिीिे िरलेले असे कोणिेही प स्िक माझ्या 
माहहिीप्रमाणे अजभि उपलब्ध िाही. कहदभंशी ि लिा करिा म स्लीम धमय व समाजपद्धिी सोपी आहे. या धमािा 
अिीव साधेपणाि त्यािे महत्त्वािे सामर्थयय असल्याम ळे इस्लामिे अि यायी सहसा धमांिरास प्रवृत्त होि िाहीि. 
कदाहिि याम ळेि त्याचं्याकडे हिस्िी हमशिऱ्यािें लक्ष कमी प्रमाणाि गेले असाव.े कदाहिि काही 
य रोहपयिािंी असल्या प्रकारिा गं्रथ हलहहण्यासाठी आवश्यक असणारी िपशीलवार माहहिी गोळाही केली 
असिी, पण ज्या शहाण्या व ज्ञािी देशी हवद्वािांशी य रोहपयिािंा संबधं येिो िी जाणिी मंडळी आपल्या 
देशबाधंवाचं्या हवषयीिी माहहिी िपशीलवारपणे सागंण्यास फारसे उत्स क िसि.  
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या प्रश्िाकडे द लयक्ष होण्यािी कारणे कोणिीही असोि, त्यािंी ििा करण्यापेक्षा असे प स्िक प्रकाहशि 
करण्यामागे आमिा हेिभ कोणिा यािे स्पष्टीकरण करणे मला अहधक महत्त्वािे वाटिे. या हलखाणािा हेिभ 
िारिािील, हवशषेिः दहक्षणेिील पे्रहषिािें म्हणजे महंमदािे अि यायी असणारे म सलमाि कसे वागिाि आहण 
जगिाि, याहवषयी माहहिी देण्यािा आहे. क राण आहण हदीस या गं्रथािंी जी जबाबदारी सवयि 
म सलमािाचं्यावर टाकलेली आहे, त्याखेरीज इिर कशािे अि करण म सलमाि करिाि, कोणत्या रूढी 
पाळिाि यािा िपशीलवार वृत्तान्ि देणे हा या लेखिािा हेिभ आहे. येथे म सलमािाचं्या म्हणभि ज्या रूढी व 
िालीरीिी वणयि केलेल्या आहेि त्या मोठ्या प्रमाणाि त्यािंी कहदभंच्यापासभि उिललेल्या आहेि असे हदसभि 
येईल. अथािि हा अभ्यास रूढी आहण िालीरीिी दोन्हींिाही आहे, दोन्हींिाही हे हवधाि लागभ पडेल. 

 
ज्यािंा िारिाहवषयी थोडेसे ज्ञाि आहे त्यािंा, गैरसमज होऊ िये म्हणभि काही बाबी सागंणे आवश्यक 

आहे. या प स्िकाि वणयि करण्याि आलेल्या प ष्ट्कळशा रूढी फक्त दहक्षणेिि अस्स्ित्वाि आहेि. काही रूढी िर 
हवहशष्ट िागािि आढळिाि, त्या पभणय दहक्षणेि आढळि िाहीि. प्रत्येक हठकाणिा थोडा थोडा फरक लक्षाि 
घेिला िरी स्थभलपणे देशाच्या सवय िागािील म सलमािाचं्यामध्ये मोठ्या प्रमाणाि सारखेपणा आढळभि येिो 
हेही हवसरिा येणार िाही.  

 
या प स्िकाच्या मभळ लेखकािे आपल्या देशबाधंवािंा पहरिय करूि देिािा प ढील पद्धि स्वीकारलेली 

आहे. िो एखाद्या व्यक्तीिा त्याच्या जन्मापासभि ककवा त्याही पभवीपासभि, धमय, रूढी, िालीरीिी, श िाश ि शकभ ि 
इत्यादी दृष्टीिे आढावा घेि समाजािे वणयि करीि आहे. हे सारे धार्ममक हवधी गियविीच्या सािव्या 
महहन्यापासभि म्हणजे जन्मापभवी दोि अडीि महहिे आरंि होणारे आहेि. मभल जसजसे मोठे होि जािे िसिसे 
हिरहिराळे हवधी आहण समारंि पार पडि असिाि. खरोखर या हवधींिा आहण समारंिांिा अंि िाही असे 
म्हटले िरी िालेल. हववाहापयंि हे सारे वणयि लेखक करिो आहण त्यािंिर क्रमािे धार्ममक सण, उपवास 
इत्यादींिे वणयि करिो. या पौवात्य लेखकािे माडंलेल्या काही कल्पिाचं्याकडे पाहभि इंग्रज वािकािंा हसभही 
येण्यािा संिव आहे. पण िारिीयाचं्याबरोबर माझे जे संबंध आले त्याि या लेखकाच्यासारख्या आध हिक 
पद्धिीिे हविार करणारा व आध हिक पद्धिीिे य रोहपयिाचं्यासाठी हविार माडंणारा मला द सरा कोणी 
आढळला िाही. हा गृहस्थ म्हणजे या गं्रथािा मभळ लेखक अहिशय ज्ञािहपपासभ आहे. त्यािी माहहिी सभक्ष्म आहण 
व्यापक आहे. िो क शल वैद्यही आहे. त्यािी आकलिशक्तीही िागंली आहे. म्हणभिि इिकी िरी िपशीलवार 
माहहिी त्याच्याकडभि हमळविा आली. 

 
हे िाषािंर करिािा मी शक्यिो मभळाशी एकहिष्ठ राहण्यािा प्रयत्ि केला आहे. मभळ गं्रथ दख्खिी उदभयि 

आहे. हा गं्रथ जसाच्या िसा प्रकाहशि करण्यािा माझा हेिभ असल्याम ळे मी जी इिर माहहिी हदलेली आहे, िी 
स्पष्टपणे वगेळया पहरहशष्टाि हदलेली आहे. िािीगोिी, वजिे व मापे, स्त्रीप रुषािें पोशाख, हस्त्रयािें अलंकार, 
वादे्य, दारूकाम, खेळ इत्यादी माहहिी ही अशी पहरहशष्टाि हदलेली आढळभि येईल. (या प स्िकािी मभळ 
कहद स्थािी प्रि प्रकाहशि झाली िाही आहण हरवली गेली-क्रभ क) िारिीय िाषाशंी अपहरहिि असलेल्या 
वािकाचं्यासाठी उदभय शब्दािंी एक सभिी गं्रथाच्या शवेटी हदलेली आहे व हे शब्द ओळखभ याविे म्हणभि गं्रथिर 
हिरप्यापद्धिीिे छापलेले आहेि. 
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सदर प स्िक प्रकाशािला जाि असिािा मला दोि अहि आध हिक प स्िके पाहण्यािा योग आला. 
यापंकैी श्रीमिी मीर हसि अली यािें ‘ऑबझव्हेशि ऑि म सलमािस् ऑफ् इंहडया’ हे प स्िक प ष्ट्कळ िवी 
माहहिी देणारे आहे. त्यािप्रमाणे फ्रें ि अध्यापक गासे द िासी यािें ‘मेमॉयसय सर ले पर्मटक्य लॅहरहटज द ला 
हरहलजि म सलमािे दा ंइन्डे’ हे प स्िकही प ष्ट्कळि माहहिी देणारे आहे. हे आमिे प स्िक छापले जाि असिािा 
वर उल्लेहखलेली जी दोि प स्िके पाहण्याि आली त्यािभि महत्त्वािी वाटलेली माहहिी टीपा म्हणभि जोडलेली 
आहे. 

 
या प स्िकािा लेखक जफर शरीफ हा स न्नी ककवा परंपरावादी म सलमाि आहे. िरीही त्यािे 

हशयाचं्याहवषयी प ष्ट्कळि सहाि िभिीिे लेखि केलेले हदसिे. हशया व स न्नी म सलमाि याचं्यािील परस्पर दे्वष 
हविाराि घेिा काही हठकाणी लेखकािे थोडी परस्परहवरोधी व हवसंगि मिे हदलेली आहेि हे लक्षाि आले 
िरीही त्यािे खभपि समजभिदारपणा व औदायय दाखहवले आहे असे म्हणण्यास हरकि िाही. एकंदरीिे पाहिा 
पहरहशष्ट, आम्ही हदलेल्या टीपा आहण मभळ लेखकािे हलखाण या बाबी एकत्र केल्या िर म स्लीम समाजािे हित्र 
प ष्ट्कळ हवस्िृिपणे उपलब्ध होिे असे म्हणण्यास हरकि िाही. 
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णवणलयम कू्रक यांची प्रस्तावना 
 
या प स्िकािी पहहली आवृत्ती इ.स. १८३२ मध्ये प्रकाहशि झाली. िेव्हापासभि आजिागायि या 

प स्िकािी कीिी िारिीय म सलमािाचं्या श्रद्धा व िालीरीिी ह्ािंी अहधकृि माहहिी प रहवणारे प स्िक म्हणभि 
स्स्थर राहहलेली आहे. सर हरिडय बटयि याचं्या सारख्या िज्ज्ञािेस द्धा या प स्िकािा एक उत्तम प स्िक म्हणभि 
आपल्या अरेहबयि िाइटस्च्या ख्याििाम िाषािंराि गौरवािे उल्लखे केलेला आहे. बटयि याचं्या मिे या 
प स्िकािील फलज्योहिष्ट्याबद्दलिी माहहिी हवशषेि उपय क्त आहे. सदर प स्िकािी स धारीि द सरी आवृत्ती 
काढण्यािी त्यािंी सभििाही हदली आहे. िारिािील इस्लाम या हवषयावर ह्ािंिर ज्या लेखकािंी हलखाण 
केलेले आहे, त्यािंी प ष्ट्कळशी माहहिी या प स्िकािभिि घेिलेली आहे. या प स्िकािील कौट ंहबक हवधी, सण, 
जादभटोणा या हवषयींिी माहहिी मािववशंशास्त्रज्ञािंा महत्त्वािी वाटेल.  

 
या प स्िकाच्या पहहल्या आवृत्तीि मभळ लेखक जफर शरीफ आहण िाषािंरकार हेरक्लॉट याचं्याबद्दल 

काहीि माहहिी हदलेली िाही. इंहडया ऑहफसाि केलेल्या िौकशीवरूि आहण हैद्राबाद व मद्रास येथील 
रेहसडेन्सींिी केलेल्या िपासावरूि व इिर सवय मागांिी हमळभि जी माहहिी गोळा करू शकलो हििे थोडक्याि 
स्वरूप प ढीलप्रमाणे आहे : जफर शरीफ उफय  लाला हमयाँ हा सामान्य क ळािील म सलमाि होिा. िो हवशषे 
प्रहसद्ध िव्हिा. त्याच्याबद्दलिी कौट ंहबक आहण व्यावसाहयक माहहिी आिा फारशी हमळण्याजोगी िाही. िो 
मद्रास सरकारच्या सेविे असणाऱ्या अहधकाऱ्यािंा अरबी, फारसी व उदभयिाषा हशकहवणारा एक म िशी होिा. हा 
व्यवसाय करीि असिािाि मद्रास एस्टास्ब्लशमेंटिा हसव्हील सजयि जी. ए. हेरक्लॉट, एम.डी. यािंी जफर 
शरीफवर मजी बसली. हेरक्लॉटच्या पे्ररणेिे जफर शरीफिे सदर प स्िक हलहहले. या प स्िकािी प्रि त्यािे 
आपल्या आश्रयदात्याच्या स्वाधीि केली. मद्रास प्रांिािील कृष्ट्णा हजल्ह्ािील यल्लभर या गाविा जफर शरीफ 
रहहवासी होिा. त्याला परंपरागि म स्लीम वैद्यक म्हणजे य िािी वैद्यक िागंले अवगि होिे. िो क शल वैद्यही 
होिा असे हदसिे. िो दहक्षणेिील स न्नी म सलमाि होिा. 

 
स न्नी असभिही त्यािे हशयाचं्याहवषयी असहहष्ट्ण िा दाखहवलेली िाही. दहक्षणेि हशयािंा प्रिाव बराि 

मोठा आहे. हवजापभरच्या आहदलशाही घराण्यािे अधे सिासद हशया िर अधे स न्नी होिे. आहदलशाही राजवटीि 
हवहवध म स्लीम गट, हििि व कहदभ याचं्याबद्दल परस्पर सहहष्ट्ण िेिे धोरण स्वीकारले जाि असे. जफर 
शरीफिा त्याच्या इिर समकालीिाचं्याप्रमाणे जादभ व िेटभक यावर हवश्वास होिा. पण य रोहपयिाशंी संबधं 
आल्याम ळे त्याला मयादा पडल्या होत्या. इस्लामिा इहिहास आहण वाङ्मय यािा लेखक माहहिगार हदसिो. 
िारिम्य बाळगभि पण हिःसकंोिपणे, प्रामाहणकपणे आहण श्रदे्धिे ही माहहिी त्यािे िोंदवलेली आहे.  

 
या प स्िकािे प्रथम संपादक व िाषािंरकिे डॉ. हेरक्लॉट याचं्याबद्दल काही माहहिी उपलब्ध आहे. 

त्यािें पभवयज डि असभि िे बगंालमधील डि वखारीि स्थाहयक झालेले होिे. आजच्या ह गळी िगरपाहलकेि 
समाहवष्ट असलेले हििस रा हे गाव त्या काळी डि वखारीिे गाव होिे. सिराव्या शिकाि पभवाधापासभि इ.स 
१८२५ पयंि िेथे डिािंी व्यापारी वखार होिी. यािंिरच्या काळाि हिटीशािंी आपल्या िाब्यािील स मात्रा 
डिािंा हदले आहण डि वसाहिी गे्रटहिटिच्या स्वाधीि करण्याि आल्या.  
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हेरक्लॉटबद्दलिी उपलब्ध माहहिी प्राम ख्यािे त्यांिी हदलेल्या हिवदेिावर आधारलेली आहे. मद्रास 
येथे सजयि म्हणभि िेमणभक झाल्यािंिर शपथेवर जे हिवदेि त्यािंी हदले आहे त्यावरूि असे कळिे की, त्याचं्या 
वहडलािें िाव गे्रगरी हेरक्लॉट व आईिे िाव कॅरोलीि कॅथरीि असे होिे. हििस रा या हठकाणी त्यािंा जन्म 
२८ फेि वारी १७९० मध्ये झाला. यापभवीि दोि वष ेत्यािें वडील िारिाि आले होिे व इ.स. १८२५ पयंि िे डि 
सरकारच्या सेविे होिे. िंिर त्यािंी ईस्ट इहंडया कंपिीि हिटीश सेविे कहमशिरािें सहायक म्हणभि िेमणभक 
झाली. स्विः डॉ. जी. ए. हेरक्लॉट यािें वैद्यकीय हशक्षण इंर्गलंडला झाले होिे. १८१८ साली हे हशक्षण पभणय 
होऊि त्यािंा प्रमाणपत्र हमळालेले हदसिे. १८१९ मध्ये मद्रास येथे हेरक्लॉट येऊि पोिले व १९ व्या देशी 
पायदलाच्या पहहल्या पलटणीशी प्रथम आहण त्यािंिर दहाव्या पलटणीशी त्यािंा संबंध आला. डॉ. हेरक्लॉट 
इ.स. १८२६ पयंि या िोकरीि होिे. बह धा यािंिरि जफर शरीफकडभि हे प स्िक त्यािंी हलहभि घेिले. 
प स्िकािे िाषािंर करीि असिािाि हेरक्लॉट इंर्गलंडला आले व इ.स. १८३२ मध्ये त्यािंी सदर प स्िक 
इंर्गलंड येथे प्रकाहशि केले. या प स्िकाला लागलेला सवय पैसा ककवा बह िेक सवय पसैा ईस्ट इंहडया कंपिीिे 
प रहवलेला हदसिो. अल्पवयािि डॉ. हेरक्लॉट ८ ज लै १८३४ मध्ये मद्रास राज्याच्या किगलेपभि हजल्ह्ािील 
वालाजाबाद येथे मरण पावले. 

 
जफर शरीफिे हलहहलेले आहण हेरक्लॉटिे िाषािंहरि केलेले सदर प स्िक इ. डब्ल्यभ. लेि याचं्या ‘द 

मिॅसय अँड कस्टम्स ऑफ मॉडिय इहजस्प्शयन्स’ या प स्िकापभवी िीि वष ेअगोदर प्रकाहशि झालेले आहे, हा एक 
लक्षणीय योगायोग आहे. लेििे मात्र सदर प स्िकािा उल्लेख केलेला हदसि िाही.  

 
जफर शरीफच्या मभळ प स्िकाि म स्स्लमाचं्या श्रद्धा व आिार याि बाबी हवस्िारािे साहंगिलेल्या होत्या. 

या माहहिीि डॉ. हेरक्लॉटिे अन्न, खेळ खाद्यपदाथय, वजिे व मापे, पोषाख, अलंकार इत्यादी माहहिी पहरहशष्ट 
रूपािे जोडलेली आहे. ही माहहिी वगेवगेळया हठकाणी हवख रलेली असल्याम ळे व िी सलग पाहणे कठीण 
असल्याम ळे या प स्िकािी उपयोहगिा प ष्ट्कळि कमी झालेली होिी. फेरमाडंणी करूि मी या आवृत्तीि 
माहहिीिा सलगपणा आणलेला आहे, त्याम ळे उपय क्तिा वाढेल असे वाटिे.  

 
हे प स्िक टॉडच्या ‘ॲिल्स ऑफ राजस्िाि’ आहण स्लीमिच्या ‘रॅम्बल्स अँड हरकलेक्शन्स’ या 

प स्िकाचं्यासारखे प्रथम श्रेणीिे प स्िक िाही. एक िर िे िाषािंरीि आहे. द सरे म्हणजे िाषािंरस द्धा फारसे 
सफाईदार िाही. कहद स्थािािील म सलमािाचं्या अभ्यासकािंा िे अहधक उपय क्त ठराव े यासाठी अंशिः 
प िलेखि व संपभणयिः फेरमाडंणी करणे मला आवश्यक वाटले. पहरहशष्ट व सभिीमधील महत्त्वािा िाग 
प स्िकाच्या शरीराि समाहवष्ट करणे, कौट ंहबक माहहिी व धार्ममक माहहिी वगेळी करणे, इिस्ििः हवख रलेली 
माहहिी एकत्र गोळा करणे या सगळयाि बाबी मला कराव्या लागल्या आहेि. या गं्रथािील प ष्ट्कळ शब्द इ.स. 
१८८४ साली प्रकाहशि झालेल्या श्री. जे. टी प्लॅटस् याचं्या कोशाि सापडिाि. िेथे त्यािें अथय अहधक 
िेमकेपणािे आलेले आहेि. मभळ गं्रथाच्या संके्षपाि व प िरयििेि कोणिाही महत्त्वािा िाग वगळला जाऊ िये 
यािी मी काळजी घेिली आहे. मभळािील पौवात्य वािावरणही शक्यिोवर िसेि ठेवलेले आहे. संके्षपाम ळे जी 
जागा उपलब्ध झाली हििा वापर मी हठकहठकाणी िवी उपय क्त माहहिी समाहवष्ट करण्यासाठी केला आहे.  
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या प स्िकाच्या संदिाि अजभि एक बाब लक्षाि घेण्याजोगी आहे. म ळाि हे प स्िक दहक्षणेिील एका 
रहहवाशािे हलहहलेले आहे. त्याम ळे त्याि प्राम ख्यािे दहक्षणेिील धमयश्रद्धा व रूढी यावरि िर होिा. पण सदर 
गं्रथािी म द्रणप्रि ियार करिािा डॉ. हेरक्लॉट यािंी श्रीमिी मीर हसि अली याचं्या ‘ ऑब्झव्हेशन्स ऑि द 
म सलमान्स ऑफ इंहडया’ व श्री. एम. गासे द िासी याचं्या ‘मेमॉयसय सर ले पर्मटक्य लॅहरटीज द ला हरहलजि 
म सलमाि दा ं इन्डे’ या प स्िकािभि उपलब्ध झालेली माहहिी पभरक म्हणभि समाहवष्ट केली. आहण याम ळे 
िारिािील इस्लामिी माहहिी एकहत्रि लक्षाि येईल अशी आशा त्यािंी व्यक्त केली होिी. दहक्षणेिील 
म सलमािािंा जफर शरीफिे हदलेला वृत्तािं कौि कास्पद आहे हे सवयमान्य आहे. िाषािंरकारािे हदलेल्या 
माहहिीम ळे अहधक माहहिी हमळिे हेही खरे आहे. पण याम ळे िारिीय साम्राज्यािील सवय म सलमािािें 
प्राहिहिहधक हित्र स्पष्ट होि िाहीि. या प स्िकाि प्रथमि िारिीय म सलमािािंी माहहिी मोठ्या प्रमाणावर 
एकत्र आलेली आहे, पण त्या माहहिीि अजभि हवप ल प्रमाणाि माहहिी समाहवष्ट करण्यािी गरज आहे. या 
माहहिीिा हवस्िार मी जोडलेल्या हिवडक संदियगं्रथाचं्या यादीिील गं्रथामंधभि सापडभ  शकेल. उदाहरणाथय, 
मभळच्या गं्रथाि पभवय, पहिम आहण मध्यिारि, पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रािं आहण बल हिस्िाि येथील 
म सलमािाचं्याहवषयी जवळजवळ काहीि माहहिी िव्हिी. या िागािील रहहवाशाचं्यावर इस्लामिा पहरणाम 
फारि थोडा झालेला आहे. परंपरागि धमय व परंपरागि श्रद्धा यावर िर देणाऱ्या टोळया आजही आहेि. याकडे 
द लयक्ष करणारा कोणिाही वृत्तािं िारिािील इस्लामिा समाधािकारक वृत्तािं माििा येि िाही. हवशषेिः 
दहक्षणेिील माहहिी देिािा मी त्या िालीरीिींिे कहद  धमांिील आधारही पाहण्यािा प्रयत्ि केला आहे. 

 
स्थाहिक म स्लीम पाळीि असलेल्या प ष्ट्कळ िालीरीिींमागील ित्त्वािंा मी ि सिा उल्लेखि केलेला 

आहे. या प्रश्िािी िपशीलवार ििा करणाऱ्या गं्रथािंा अधभिमधभि संदिय म्हणभि मी उल्लेख केला आहे. ज्या 
हठकाणी क राणच्या संदिािा प्रश्ि आहे िेथे साल ऐवजी रॉडवलेिा आधार मी प्राम ख्यािे घेिला आहे. उदभय 
शब्द रोमि हलपीि हलहहिािा मी प्लॅटस् व ह् जेस यािंी स्वीकारलेल्या प्रहसद्ध व पहरहिि अशा पद्धिींिा वापर 
केलेला आहे. 

 
या जमा केलेल्या माहहिीवरूि सध्या असलेले भ्रम मोठ्या प्रमाणाि दभर होण्यास प्रथमिःि मदि 

होईल असे मला वाटिे. कहदभंच्या रूढी, िालीरीिी व श्रद्धा यािंी िपासणी जेवढ्या बारकाईिे आजवर झालेली 
आहे िसा अभ्यास म सलमािाचं्या बाबिीि झालेला िाही. ईश्वरी गं्रथ क राण आहण पे्रहषिािी हशकवण समाहवष्ट 
असलेले हादीस याचं्याम ळे सवय म स्लीम समाजाि एकसघंपणा हिमाण झालेला आहे व इस्लाममध्ये कोणत्याही 
बदलाला अवकाशि िाही असा जो गैरसमज पसरलेला आहे िो दभर होण्यास या गं्रथािी मदि होईल. उलट 
िारिािील इस्लाम ित्त्व व आिार याबाबि आपण स सघंटीि रििा आहोि असे मािले जाव ेयाबद्दल आढ्यिा 
बाळगीि िाही. आहण िारिीय साम्राज्याि म स्स्लमाचं्या िालीरीिीि आिययकारक िफावि हदसिे. ज िे धमय व 
िव े धमय या दोहोंच्या संघषय व संपकािा हा पहरणाम आहे. या दृष्टीिे धमािा िौलहिक अभ्यास करणाऱ्या 
हजज्ञासभंिा प ष्ट्कळशी माहहिी सदर गं्रथाि हमळेल. िसेि या बाबींच्याकडे आजवर जे लक्ष प रहवण्याि आले 
त्यापेक्षा अहधक लक्ष प रहवणे आवश्यक आहे हेही पटेल. सदर गं्रथाच्या पहहल्या प्रकरणाि मी, धमय आहण 
त्यािंिर येणारे समाजशास्त्र याचं्या वृत्तािंािा अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक असणारी माहहिी संके्षपािे हदली 
आहे. 
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प्रकरि पणहले 
 

मुसलमान : सामान्य पणरचय 
 
इ.स. १९११ च्या िारिािील जिगणिेि सार एकभ ण लोकसंख्येि म सलमािािंी संख्या ६ कोटी ६० लक्ष 

ककवा िारिीय हिहटश साम्राज्याच्या एकपंिमाशं हहश्श्यापेक्षा अहधक होिी. सवय जगािील म सलमािािंी एकभ ण 
लोकसंख्या २२ कोटी असल्यािा अंदाज आहे. म्हणजे कहद स्थािािील म सलमाि एकभ ण म स्लीम जगिाच्या 
जवळजवळ हिसऱ्या हहश्श्याइिके आहेि. केवळ संख्येिा हविार केल्यास गे्रट हिटि ही जगािील सवयश्रषे्ठ 
म स्लीम शक्ती आहे. िारिीय प्रािंाचं्यापैकी वायव्य सरहद्द प्रािं हा हिणायक म स्लीम बह संख्येिा प्रािं आहे. 
पंजाब आहण बंगाल या प्रािंािं म सलमािािें प्रमाण ५० टके्क आहे. हे प्रमाण म ंबई प्रािंाि ५ मध्ये १, आग्रा व 
अवध या सयं क्त प्रािंाि ७ मध्ये १ असे आहे. अशा रीिीिे सध्या हदसणारी इस्लामिी हविागणी ही 
म सलमािाचं्या उत्तर व पहिमेकडील हवजयाम ळे झालेली आहे. पहिम आहशयािील इस्लामच्या मध्यविी 
कें द्रापेक्षा िारिाि म सलमािािंी संख्या अहधक आहे. या सवयसामान्य हियमाला पभवय बंगालमधील इस्लामिी 
शक्ती व वाढिा प्रिाव हा लक्षणीय अपवाद आहे. ‘देशाच्या या िागाि म सलमाि हे म ख्यिः पभवय व उत्तरेकडील 
हजल्ह्ाि आढळभि येिाि. बगंालच्या पठाण राजाचं्या काळाि (इ.स. १३३८ िे १५३९) या प्रदेशाि जोमदार व 
यशस्वी प्रिार होिा. या िागािील िागहरक धमािे पभणयपणे कधीही कहदभ िव्हिे. म सलमािाचं्या प्रथम 
आक्रमणाच्या वळेी त्याचं्यापकैी बह िेकािंी बह धा अधःपिीि व हहणकस स्वरूपािील बौद्धधमय अहधक पसंि 
केलेला होिा. हे लोक कहदभच्या दृष्टीिे हिरस्कृि व घाणेरडे होिे. म स्लीम म ल्लािंी सवय माणसे परमेश्वराच्या 
दृष्टीिे समाि आहेि अशी घोषणा केल्यावर या लोकािंा म ल्लाचं्या धमोपदेशाकडे आस्थेिे वळावसेे वाटले. 
अथािि उपदेशाच्या बरोबर सक्तीिाही िाग कमी अहधक प्रमाणाि याि होिा.’ [जिगणिा अहवाल, िारि, १·१२८; 

बंगाल १९०१, १·१५६; िळटीप; १९११, १·२०२ िळटीपा.] बंगालमध्ये सध्या २ कोटी ४० लक्ष म्हणजे कहद स्थािािील एकभ ण 
म सलमािाचं्या ३६ टके्क म सलमाि आहेि. 

 
दहक्षण कहद स्थािाि िौदाव्या शिकाच्या आरंिी अलाउद्दीि खलजीपासभि म सलमािाचं्या हवजयािा 

आरंि झाला. पण राजधािीपासभि इिक्या दभर अंिरावर असलेल्या हवस्िृि प्रदेशावर हियतं्रण ठेवणे हदल्लीच्या 
राज्यकत्यांिा अशक्य होिे. याम ळे दहक्षणेि म सलमािािंी पाि राज्ये अस्स्ित्वाि आली. दहक्षणेिील 
म स्लीमहवजय उहशरा आला, मभळ कें द्रापासभि ि टला यािेही पहरणाम झालेले आहेि. हदल्लीच्या म स्लीम 
कें द्राखाली प न्हा दहक्षण एकहत्रि करण्यािा पहहला गंिीर प्रयत्ि अकबरािे केला. मोगलािंी सत्ता वाढवण्यािे 
हे धोरण प ढे शहाजहािपयंि मंदपणे िालभ  होिे. औरंगजेबािे हे धोरण गहिमाि व सवयसामर्थयािे कायास्न्वि 
केले. त्याच्या पहरणामी दहक्षणेि असलेल्या म स्लीम सत्ता कोलमडल्या, पण मोगलािंा िाबा दीघयकाळ हटकला 
िाही. अठराव्या शिकाच्या आरंिीि मराठ्याचं्या वाढत्या सते्तसमोर मोगलािंा िमाव ेलागले यािाही पहरणाम 
दहक्षणेवर झालेला आहे. प्रिंड कहद  लोकसंख्येच्या कें द्रिागी असलेली ही म स्लीम राज्ये म्हणजे इस्लामी 
जगाच्या सरहद्दीवरील ठाणी होिी. या िागाि म सलमािािंी संख्या अल्प असल्याम ळे या दहक्षणेिील राजािंा 
कहद  प्रजेबाबि सहहष्ट्ण िेिे व उदार धोरण स्वीकारणे िाग पडले. अशा प्रकारिे सध्या महत्त्वािे असलेले 
दहक्षणेिील एक म स्लीमराज्य म्हणजे हैद्राबाद हे होय. ८६ टके्क कहदभ व १० टके्क म सलमाि असे प्रमाण 
असलेल्या िागावर हिजाम राज्य करिो. मद्रास प्रािंाि िर म सलमािािें प्रमाण ६ टके्कि आहे. प्रिंड कहद  



  
 

अनुक्रमणिका 

लोकसंख्येच्या सहवासाि असल्याम ळे असे हदसिे की, दहक्षणेिील म सलमािािं मभळ पभवयधमािील हिसगयपभजि, 
िभिपे्रि-हपशाि पभजि प ष्ट्कळ प्रमाणाि हशल्लक आहे. उदभयि हलहहलेल्या या प स्िकािील मभळरूपाि याचं्या 
हवप ल िोंदी आहेि. 

 
कहदभ लोकसंख्येच्या ि लिेि हविार केला िर इस्लामिा प्रिार सिि होि असला िरी त्यािी गिी मंद 

आहे. याबद्दलिी हवश्वसिीय आकडेवारी उपलब्ध आहे. [एकभ ण लोकसखं्येि म सलमािािें प्रमाण १९११ साली एका लाखाि २१३ 
होिे. हे प्रमाण १८८१ मध्ये १९७ होिे. १९०१-११ या काळाि म सलमािाचं्यामध्ये ६·७ टके्क झाली िर कहदभंमध्ये ५ टके्क वाढ झाली. (जिगणिा अहवाल, 

िारि १·१२८ िळटीप)] आरंिीच्या काळाि धमांिर घडवभि आणण्यासाठी हवहशष्ट कर आहण सक्ती यािा वापर होि 
असे. हवशषेिः औरंगजेबाच्या काळाि हजहझया हा कर काहफराचं्यावर लादण्याि आला. अलीकडे मात्र प्रत्यक्ष 
असा प्रिार क्वहििि होिो. इस्लामिा प्रिार म ख्यिः इिर कारणावंर अवलंबभि आहे. एकिर मध्य 
आहशयािील मदािी जमािीशी संबंध आल्याम ळे व त्याचं्या सकस आहाराम ळे-ज्याि सामान्यपणे कोणत्या िरी 
स्वरूपाि मासं असिे-म सलमाि लोक कहदभंच्या मािािे अहधक सशक्त असिाि पण म ख्य कारण असे हदसिे 
की, म सलमािाचं्या सामाहजक रूढी त्यािें जििप्रमाण कहदभंच्यापेक्षा अहधक असण्यास अि कभ ल अशा आहेि. 
म सलमाि सामान्यपणे शहराि राहिो त्याम ळे कहद  शिेकऱ्याचं्या इिकी म सलमािािंा द ष्ट्काळािी िीिी िसिे. 
त्याचं्याि हववाहहवषयक बधंिे कमी आहेि. त्याचं्याि अल्पवयाि कमी लर्गिे होिाि. हशवाय हवधवािंा 
प िर्मववाहािी मोकळीक आहे. त्याम ळे जििक्षम वयाि म स्लीम हस्त्रयािें प्रमाण कहद  हस्त्रयापेंक्षा अहधक असिे. 
अलीकडच्या काळाि म सलमािाचं्या संख्यावाढीिी ही कारणे आहेि. 

 
हदल्ली ककवा आग्रा यासंारख्या प्रहसद्ध म स्लीम राजधान्यामंध्ये बह संख्य लोकसंख्या म स्लीम आढळि 

िाही. कारण या हविागाि म सलमािािंा जाट व रजप िाचं्यासारख्या कडव्या रूढीवादी आहण िाह्मण वियस्व 
असलेल्या समथय कहद  जमािींशी सामिा द्यावा लागला. स्वािाहवकि त्याम ळे धमांिरास फार मोठा अडथळा 
हिमाण झाला. दहक्षण हबहार, पाटणा, मोंघीर ही म सलमािािंी ज िी कें दे्र होिी. पण या हठकाणाचं्यापेक्षा 
बंगाल, कहदभ व िाह्मण वियस्व असलेल्या उत्तर हबहारमध्ये म सलमािािंी संख्या अहधक आहे. अवधमध्ये 
आपणासं प ष्ट्कळ म स्लीम जमािी अशा आढळिाि की, ज्या आपल्या म स्लीम राज्यकत्यांिी एखाद्या यशस्वी 
वीराला ककवा पीर म्हणजे सत्प रुषाला पडीि ककवा सरकारजमा अशा इिाम हदलेल्या जहमिी आपले मभळ 
असल्यािे सागंिाि. दहक्षण कहद स्थािािील म सलमािािंा मोठा िाग हा हीि जमािींमधभि प्रािीि ककवा 
अवािीि काळाि इस्लाममध्ये आलेला आहे. 

 
जरी संघहटि असा इस्लामिा प्रसार मयाहदि प्रमाणाि झाला आहे, पण अलीकडील धार्ममक गं्रथािें 

प्रकाशि व त्यािंा प्रसार, धमोपदेशक व त्यािंा प्रिार, शाळा व महाहवद्यालये यािंी स्थापिा यामं ळे म स्लीम 
समाजाि िैिन्य हिमाण झालेले हदसिे. वहाबी या इस्लामच्या हिष्ठाविं कडव्या संप्रदायािा संघहटि धमयप्रिार 
हा अपवादात्मक समजावा लागेल. पण त्याचं्यािीलही लढाऊ गटािे सामर्थयय सपंि आल्यासारखे हदसिे. 
बंगालमधील वहाबी आिा स्विःला वहाबी ि म्हणविा अहले हदीस म्हणविाि. हे अहले हदीस स न्नींच्या िार 
इमामापंैकी एकाही इमामाच्या हशकवणीिा स्वीकार करीि िाहीि. स न्नी लोकाचं्याप्रमाणे प्राथयिेच्या वळेी 
बेंबीजवळ हािािंी ज ळणी ि करिा हे लोक प्रथम दोन्ही हाि वर करिाि व िंिर हािािंी छािीशी घडी 
करिाि. त्याम ळेि त्यािंा ‘रहफयादीि’ असेही म्हणिाि. हे अहले हदीस “रूहढवादी म सलमािाचं्या कट्टर 
हवरोधी आहेि ; रूहढवादी म सलमाि व त्याचं्या महशदी आहण कहदभ व त्यािंी देवळे याचं्याि फार मोठा फरक 
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आहे असे त्यािंा वाटि िाही. शक्य झाल्यास रूहढवाद्याचं्या महशदींिा िाबा घेणे आपले कियव्य आहे असे यािंा 
वाटिे. हा आपला हक्क बजावण्यासाठी प ष्ट्कळ वळेा अहले हदीस न्यायालयािही गेले आहेि. िमाजच्या वळेी 
िे ‘आमेि’ हा शब्द मोठ्यािे उच्चारिाि. लर्गि समारंिाि गाणे बजावणे, वाद्य वाजहवणे, मृिािंा गोड पदाथय 
वाहणे, संिाचं्या कबरींिा पभजिीय मािणे या बाबी याचं्यासाठी वज्यय आहेि. याचं्यािील काहींिे िर असे मि 
आहे की वाद्य व संगीिािे हववाह अवैध ठरिो. महदिा येथील पे्रहषिाच्या कबरीच्या दशयिाथय जाणाऱ्या 
याते्रकरंूच्याकडे िे ि च्छिेिे पाहिाि. त्याचं्यापैकी काहीजण आपल्या हजच्या याते्रि फक्त मके्किे दशयि घेऊि 
आल्यािे कळिे.” [जिगणिा अहवाल, बंगाल १९११, १·२४८.] म स्लीम समाजाि धमांिर हिहििपणे आढळिे. पण हे 
धमांिर सामाहजक कारणामं ळे आहे. कहदभंमधील बहहष्ट्कृि समाज-जे अस्पृश्य म्हणभि ओळखले जािाि-त्यािंा 
कडक िाह्मणी आहधपत्य मािणारे आपणाला हिरस्कृि माििाि असे वाटभ  लागले आहे. इस्लामिे त्यािंा धमय 
स्वीकारािंिर समाििेिी वागणभक हदली जाईल असे साहंगिल्याम ळे त्यािंी इस्लामिा स्वीकार केला. 
कहद धमांिभि काढभि टाकले गेलेल्यािंी इस्लामिा स्वीकार केल्याम ळे ही संख्या वाढली. त्याचं्यासमोर इस्लाम 
ककवा हखिि धमािा स्वीकार असा पयाय होिा. अस्पृश्यावंर अशी धमांिर करण्यािी पाळी येऊ िये म्हणभि 
कहद  धमािील काही उदारमिवादी मंडळींिी अलीकडे अस्पृश्योद्धारािे कायय हािी घेिले आहे ; पण अजभि िरी 
त्यािंा फारसे यश आलेले िाही.   

 
महंमदहबि कासीमिे इ.स. ७१२ मध्ये कसधवर स्वारी केली िेव्हापासभि इस्लामिा िारिाशी संबधं 

आला. परंि  या अरब िळवळीिा जोर िी कसधभच्या खोऱ्याि आल्यावर संपला. इ.स. ९९९ िे १०५० च्या 
दरम्याि महंमभद गझिीिे कहद स्थािावर देवळे व मभिी फोडण्याच्या हेिभिे स्वाऱ्या केल्या. कहद स्थाि कजकणे हा 
महमभद गझिीिा हेिभ िव्हिा. कहद स्थाि कजकण्याच्या हेिभिे महंमद घोरीिे इ.स. ११९१ मध्ये स्वारी केली. 
पृर्थवीराज िौहाििे त्याच्याशी सामिा हदला. पण महंमद घोरीिे प ढिे वषीच्या लढाईि त्याला ठार मारले. 
महंमद घोरीच्या स्वाऱ्या त्यािा सेिापिी क ि ब द्दीि यािे व्यापक केल्या. इ.स. १२०६ पयंि महंमदाच्या 
अि यायाचं्या िाब्याि पेशावरपासभि बंगालच्या उपसागरापयंििा उत्तर कहद स्थाि आला. िेव्हापासभि इ.स. 
१५२६ पयंि हदल्लीवर ग लाम, खलजी, ि गलग, सय्यद व लोदी या घराण्यािंील िौिीस राजािंी राज्य केले. 
परंि  त्यािें उत्तर कहद स्थािािील आसि डळमळीि होिे. िशािि मध्य अहशयािील मोगल टोळया 
कहद स्थािवर सिि हल्ले करीि होत्या. िैमभरलंगरिे इ.स. १३९८ मध्ये ि गलग राजािंा परािव करूि संपभणय 
हदल्ली शहर ल टले. सय्यद व लोदी राजे हे परकीय आक्रमकाचं्या स्वाऱ्या व अंिगयि लाथाळयामं ळे हखळहखळे 
झालेल्या राज्यावर आले. अशा अवस्थेि इ.स. १५२६ मध्ये पाहिपि येथे बाबरािे इिाहीम लोदीिा परािव 
करूि मोगल साम्राज्यािी स्थापिा केली. 

 
बाबरािा म लगा ह मायभि शभर होिा. पण िो बाबराइिका धाडसी िव्हिा, त्याला अफभ िे व्यसि होिे. 

शरेशहा स रीिे मोगलाचं्या हवरुद्ध देशी म सलमािािें िेिृत्त्व केले. त्यािे ह मायभििे िारिािील राज्य व्यापले 
िेव्हा ह मायभिला इराणमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. शरेशहाच्या मृत्यभिंिर इ.स. १५५५ मध्ये ह मायभििे आपले 
गेलेले राज्य परि हमळहवले. त्याच्या मृत्यभिंिर त्यािा वडील म लगा अकबर (इ.स. १५५६-१६०५) हा गादीवर 
आला.  
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मोगल साम्राज्यािी स्थापिा, िरिराट व हविाश कसा झाला याहवषयी येथे हवस्िारािे हलहहण्यािी 
गरज िाही. थोडक्याि सागंायिे म्हणजे अकबर, जहागंीर, शहाजहाि व औरंगजेब या िार मोगल सम्राटािंी 
इ.स. १५५६ िे १७०७ या काळाि राज्य केले. अकबरािे िवा प्रदेश कजकणे, कजकलेल्या प्रदेशावर िाबा ठेवणे, 
करवस ली इत्यादी बाबींवर आपले लक्ष कें हद्रि केले होिे. त्यािे रूहढवादी इस्लामिा त्याग करूि हदिेइलाही 
या िव्या धमािी स्थापिा करण्यािे लक्ष्य ठरहवले. त्यािे कहद  प्रजाजिािंा सहाि िभिीिे आपलेसे केले आहण 
म स्स्लमािंा कडवपेणा कमी केला. जहागंीर व शहाजहािच्या काळाि मोगल साम्राज्यािे वैिव हटकले; 
दरबारािील समारंि थाटामाटािे साजरे होि होिे, आहण स ंदर इमारिी बाधंण्याि आल्या हे खरे असले िरी 
प्रशासि मात्र काययक्षम िव्हिे. या काळाि कहदभंिा छळ होि िव्हिा असे िाही परंि  राजकन्याबंरोबर शाही 
हववाहाम ळे ग लाम प्रजाजिाबंरोबर सलोखा स्थापि करण्याि येि असे. यािा पहरणाम असा झाला की, काबभल 
व मध्य अहशयािभि येणाऱ्या लोकािंा िव्या सैन्यिरिीि खंड पडल्याम ळे जे ि कसाि होि असे िे, लढवय्या 
रजप िाचं्या मोगल कसहासिावरील हिष्ठेम ळे िरूि हिघि असे. औरंगजेबािे इिर धमीयाशंी सलोखा करण्यािे 
धोरण सोडभि हदले आहण कहदभंिी देवळे व मभिी फोडण्यािा सपाटा लावला. इस्लामेिरावंर हजहझयासारखा कर 
लादला. या गोष्टीम ळे मोगलापंासभि राजपभि द रावले आहण दहक्षणेि मराठा सते्तिा उदय झाला. इ.स. १७०७ 
मध्ये औरंगजेबािा मृत्यभ झाला. इ.स. १७५७ मधील प्लासीच्या लढाईपयंि मोगल साम्राज्य कसेबसे िग धरूि 
होिे. प्लासीच्या लढाईिंिर बंगालमध्ये हिहटशािंी सत्ता स्थापि झाली आहण त्याबरोबरि मोगल साम्राज्यािा 
शवेट झाला. 

 
या धावत्या ऐहिहाहसक आढाव्यावरूि कहद स्थािािील सध्यािी इस्लामिी स्स्थिी लक्षाि येण्यासारखी 

आहे. आपले पभवयज एके काळी या िभमीिे राजे होिे असे म सलमाि माििाि. इस्लामिा जो काही प्रिाव हशल्लक 
आहे त्यािे म ख्य कारण हेि आहे. प्रशासिािील त्याचं्या कौशल्याम ळे िे हिहटश सरकारिे अहधकारी म्हणभि 
काययक्षम ठरिाि. कहद स्थािािील म सलमािािं देशी जमािी व वायव्य सरहद्द प्रािंापलीकडील प्रदेशािभि 
आलेले लोक याचं्या रक्तािे हमश्रण आहे. मभळच्या, वंशािे श द्ध असणाऱ्या म सलमािािंीही वाहंशक श द्धिा 
कहदभंबरोबरच्या हववाहाम ळे हळभहळभ कमी झाली. म सलमािामंधील काही घराणी आम्ही वाहंशक श द्धिा राखली 
असा दावा करीि असली िरी बह संख्य म सलमाि, त्यािल्या त्याि बंगाल व दहक्षण कहद स्थािमधील म सलमाि 
वशंािे वस्ि िः िक्क कहदभ आहेि.  

 
परकीय म सलमाि व देशी म सलमाि याचं्या सिि एकीकरणािा कोणिा पहरणाम झाला आहे हे या 

प स्िकािील दहक्षण कहद स्थािािील रूढींिे हवविेि करिािा साहंगिले आहे. इराण, अरबस्थाि व इहजप्त 
येथील परंपरागि इस्लामच्या रुढींमध्ये आहण कहद स्थािािील इस्लामच्या रूढींमध्ये अिेक महत्त्वािे फरक 
आहेि. कहद स्थािािील जादभटोण्याच्या पद्धिी प्राम ख्यािे क राण, शहरयि ककवा पे्रहषि व धमयग रंूिी साहंगिलेली 
जीविपद्धिी व हदीसमधील स न्नि यास हिकटलेल्या आहेि. इस्लामिा स्वीकार केलेले उत्तर कहद स्थािािील 
राजपभि, जाट व इिर जमािींिे लोक रूढ इस्लामबरोबरि हववाह, मृत्यभ व वारसा याबाबिीि कहद धमािे 
अि सरण करिाि. िे संकटकाळी स्थाहिक ग्रामदेविािंी िक्ती करिाि. हे झाले कहदभधमािा प्रिाव असलेल्या 
प्रदेशाबाबि. पण वायव्य सरहद्द प्रािंाि कहद धमािा प्रिाव जवळजवळ िाही िरीही िेथील प्रािीि 
सवात्मवादाला आत्मसाि करण्याि इस्लामला मोठ्या प्रमाणाि अपयश आले आहे. िाहभई, बल िी व अफगाण 
टोळयािंील लोकािंा त्याचं्या धमाच्या फक्त ढोबळ बाबींिे ज्ञाि आहे. धमाच्या बाबिीि या टोळीवाल्यािंा 
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हवश्वास परमेश्वर, पे्रहषि, मृिोत्थाि व अखेरिा हदवस याप रिाि मयाहदि आहे. त्याला क राण असल्यािे माहीि 
आहे पण अरबी िाषेिे ज्ञाि िाही आहण क राणिा अथय सागंणारे ज्ञािे यािंी उणीव असल्याम ळे क राणमध्ये काय 
आहे यािी त्याला कल्पिा िाही. प्रत्येक गोष्ट अपहरहाययपणे घडिे हे त्याला माहीि आहे पण परमेश्वराकडभि 
पभवयहियोहजिपणे यापंैकी हकिी घडिे असे त्याला वाटिे िे सागंणे कठीण आहे. थोडक्याि सागंायिे म्हणजे 
त्यािे वागणे इस्लामला सोडभि असिे. िक्ती करण्यायोर्गय एकटा परमेश्वरि आहे असे िो दररोज म्हणि 
असला िरी ि ि किा संि ककवा सिंाचं्या कबरीिी िक्ती करिो. खरे म्हणजे िो सिंावर सद्ग णािंा आरोप 
करिो. सिं आपत्ती टाळभ शकिाि, रोग बरा करू शकिाि, त्याचं्या आशीवादािे हिप हत्रकािंा म ले होिाि, 
हशकाऱ्यािंा हशकार हमळिे ; इिकेि िव्हे िर िे मृिाच्या अवस्था स धारू शकिाि अशी त्यािी श्रद्धा असिे. 
त्यामागील म ख्य िाविा अशी हदसिे की, माणभस फार पापी असल्याम ळे िो सरळ परमेश्वराजवळ येऊ शकि 
िाही म्हणभि सत्प रुषािी मध्यस्थी हमळहवली पाहहजे. सिंाचं्या कबरी पाहहल्यास िेथे दगड, झाडाला बाधंलेले 
केस, वन्य प्राण्यािंी कशगे, घंट्या इत्यादी क्ष ल्लक गोष्टी हदसिाि. या वस्िभ िक्तािंी िवस फेडण्याकहरिा 
कबरीजवळ ठेवलेल्या असिाि. एखाद्या स्त्रीस िवसािे मभल झाल्यास िी िवस फेडण्याकहरिा संिाच्या 
कबरीजवळ जािे. िेथे िी िवस बोलल्याप्रमाणे म लािे जावळ काढिे, म लािे कपडे वाहिे. असे 
करण्यामागील हििा हेिभ त्या साधभ ककवा साध्वीला म लािा आशीवाद लािावा हा असिो. आणखी हशकार 
हमळावी म्हणभि हशकारी आपण मारलेल्या हरणािी कशगे कबरीला वाहिो. आजारी लोक कबरीजवळील वस्िभ 
आपल्या शरीराच्या वदेिा होणाऱ्या िागाला घासिाि, त्याम ळे आपले द :ख िाहीसे होईल अशी त्यािंी श्रद्धा 
असिे. [जिगणिा अहवाल, बल हिस्िाि, १९०१, १·३९.] 

 
बंगालमध्ये अलीकडील काळाि मभर्मिपभजेहवरुद्ध जी िळवळ झाली हिच्यापभवी खालच्या वगािील 

म सलमाि लोक द गापभजा व इिर कहदभ-सणामंध्ये िाग घेि असि. आजही िे श िाश ि हदवस, शक ि-अपशक ि, 
लर्गिािी हिथी कहदभ पहंडिािंा हविारूि ठरहविाि. साथीच्या रोगाच्या वळेी िे सीिलादेवी आहण रक्षाकाली 
यासंारख्या कहदभदेविािंी िक्ती करिाि. हबहारमध्ये म सलमाि सभययदेविेिी उपासिा करिाि व त्याचं्यापैकी 
काहीजण िर कहदभंच्या देवळाि दशयिाला जािाि. सिं व पीर यािंी मोठ्या प्रमाणावरील िक्ती हीि मभळ 
इस्लामपासभििी महत्त्वािी च्य िी होय. [जिगणिा अहवाल, िारि १९११, १·१७६ िळटीपा.] मध्यप्रािंािील अहीर 
म सलमाि कहद  पद्धिीिे लर्गि लाविाि व शवेटी काझीला बोलाविाि, काझी इस्लामी प्राथयिा म्हणिो आहण 
मेहेरच्या रकमेिी िोंद करूि ठेविो. [रसेल, २·२८८.] काही म सलमािािंी ज्याप्रमाणे कहद धमािील काही रूढी व 
देविािंी उपासिा उिलली आहे त्याप्रमाणे काही कहदभंिीही इस्लाममधील रूढी व सिंािंी उपासिा उिललेली 
हदसिे. हबहारमधील क मी िावािे कहद  शिेकरी मोहरमिा सण साजरा करिाि व रमजािच्या वळेी उपवास 
करिाि. [हरस्ले, राइब्स अँड कास््स ऑफ बेंगाल, १·५३४] मद्रासमधील लंबाडी लोक लर्गिाि आपल्या जमािीिील 
हवधींबरोबर म स्लीम हवहधही करिाि. [थस्टयि, कास््स अँड राईब्स, ४·२३१ िळटीप.] मद्रास राज्यािील िंजोर हजल्ह्ाि 
काहदरवलीसाहेबािंी कबर आहे. या कबरीच्या दशयिाला अिेक कहदभ हस्त्रया जािाि. िागोर महशदीला कहद  
राजघराण्यािील हस्त्रया मोठ्या िेटी पाठविाि. उत्तर कहद स्थािाि संि सालार मसभदच्या (त्यािंा गाझी हमयॉ ं
असेही म्हणिाि) असंख्य िक्तािं बह संख्य कहदभ आहेि. मोहरममधील िाब िाच्या हमरवण कीि अिेक हठकाणी 
बरेि कहदभ िाग घेिाि. कहदभ लोकाचं्यामध्ये या श्रद्धाचं्या झालेल्या सरहमसळीिे कारण कहद धमाच्या वैहशष्ट्ट्याि 
सापडिे. िे वैहशष्ट्ट्य म्हणजे कहद धमय कोणत्याही संिािी िक्ती करिो, इिकेि िव्हे िर कहद बरोबर एखाद्यास 
य द्धाि वीरगिी प्राप्त झाली असेल िर त्यािीही िक्ती करिो ; ज्यािी श्रेष्ठ शक्तींबरोबरिी वहकली 



  
 

अनुक्रमणिका 

पहरणामकारक मािली जािे. परंि  हे असेस द्धा दशयहविे की दोन्ही धमांिील खालच्या वगािील लोकाि 
जवळीक आहे. 

 
मभळ इस्लाम आपल्या िक्ताि जाहििेद मािीि िाही, ित्त्विः सगळे म सलमाि बाधंव आहेि असे िो 

माििो. अरबी व इराणी वशंािंील काही क ट ंबािं जाहिबाह् लर्गिे करू ियेि असा हियम असला िरी इिर 
जमािीबरोबर हववाह करण्यास कोणिीही आडकाठी िाही. परंि  कहद धमािभि इस्लाममध्ये आलेल्या लोकाचं्या 
मिावर जाहिअंिगयि व जाहिबाह् हववाहाच्या कायद्यािंा अजभिही प्रिाव आहे. िे आपल्या जमािीबाहेरच्या 
लोकाबंरोबर खाणेहपणे वज्यय करिाि. [हवशषेिः बगंालमध्ये जे आपला वशं अरब ककवा परदेशी असल्यािा दावा करिाि-जे अशरफ या 
िावािे ओळखले जािाि-िे आहण स्थाहिक धमांिहरि ककवा सामान्य लोक (अज्लाफ) याचं्यामधील फरक काळजीपभवयक ओळखला जािो.]  

 
कहद स्थािािील म सलमाि म ख्यिः िार गटाि हविागलेले आहेि. िे गट म्हणजे सय्यद, शखे, मोगल, 

पठाण हे होि. 
 
सय्यद या शब्दािा अथय मालक असा आहे. सय्यद हे लोक पीरजादा ‘संिािे वारस’ म्हणभिही 

ओळखले जािाि. िे म स्लीम सैन्याबरोबर कहद स्थािाि धमयहशक्षक, हशपाई म्हणभि आले. आपण पे्रहषिािी 
कन्या फाहिमा हहच्या क ळािे आहोि असे त्यािें म्हणणे आहे. िे प ढील गोष्ट सागंिाि—देवदभि जॅहियल जेव्हा 
परमेश्वरी संदेश घेऊि आला िेव्हा त्यािे म हंमद, अली फाहिमा, हसि आहण ह सेि या पजंिि-इ-पाकवर 
म्हणजे ‘पाि पहवत्रावंर’ एक िादर पाघंरली आहण िो म्हणाला, ‘हे महंमदा! परमेश्वरािी ि झ्यावर कृपा आहे. 
िभ व ि झ्याबरोबरच्या िौघािंी सिंिी याप ढे सय्यद होईल, अशी परमेश्वरािी आज्ञा आहे.’ सध्याच्या 
सय्यदापंकैी हकिीजण खऱ्या परकीय वशंाशी संबहंधि आहेि हे सागंणे कठीण आहे. पण त्यािंी संख्या 
कदाहिि थोडी असावी. कारण ‘गेल्या वषी मी ज लाहा (हवणकर) होिो, या वषी मी शखे आहे आहण ककमिी 
वाढल्या िर मी प ढच्या वषी सय्यद होईि’ अशी एक म्हण आहे. शिेकरी म्हणभि सय्यद लोक आळशी व उधळे 
आहेि. ईशकििि आहण वैरार्गय हेि ग ण त्याचं्याि प्राम ख्यािे हदसिाि ही ईश्वरिक्ती सभफी मिािा पहरणाम 
आहे. काहीजण सभफी मिािा उगम हििि धमाि शोधिाि. सय्यदापंैकी प ष्ट्कळजण श्रीमंि क ट ंबाि पीर ककवा 
आध्यास्त्मक ग रू म्हणभि अहधकाऱ्याच्या जागा हमळविाि. आपला उदरहिवाह िे हिक्षा व देणर्गयावंर 
िालविाि. त्याचं्यािील प रुष आपल्या िावामागे सय्यद ककवा मीर म्हणजे अमीर ‘िेिा’ ककवा िावाच्या शवेटी 
शाह ‘राजक मार’ असा शब्द लाविाि, िर हस्त्रया बेगम ‘सभ्य स्त्री’ असा शब्द लाविाि. इ.स. १९११ च्या 
जिगणिे सार सय्यदािंी संख्या १५ लक्ष असभि िे िह्मदेश वगळिा सवय िारििर हवख रलेले होिे. 

 
शखे म्हणजे पभज्य िेिा. शखे या संजे्ञि फक्त श द्ध अरब वशंाच्या लोकािंा समावशे करावयास पाहहजे. 

हे िाव हवशषेकरूि क रेश टोळीच्या िीि शाखािंा लावण्याि येिे, ज्यामंधभि पे्रहषि हे उदयाला आले. त्या िीि 
शाखा म्हणजे हसद्दीकी, फारूकी आहण अब्बासी या होि. हसद्दीकी शाखेिे लोक हे हसद्दीक या िावािे ओळखल्या 
जाणाऱ्या पहहला खहलफा अब बकर यािें आपण वशंज आहोि असे सागंिाि. फारूकी ही शाखा द सरा खहलफा 
उमर-अल-फारूक यािंा िर अब्बासी ही शाखा पे्रहषिािंा ि लिा अब्बास यािंा आपला मभळ प रुष माििे. परंि  
सध्या शखे हे िाव सन्मािदशयक उपाधी म्हणभि लावले जाि आहे. कहद धमािभि इस्लाममध्ये आलेले लोक 
स्विःला सामान्यत्व ेशखे म्हणविाि. इ.स. १९११ च्या जिगणिेि सार शखे लोकािंी संख्या ३ कोटी २० लक्ष 
होिी. यािा अथय असा आहे की, बह संख्य म सलमािािंा समावशे या जमािीि आहे.  
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मोगल हे िाव मोगल वशंाच्या लोकािंा लाविाि. या वशंािे िंगीझखािािंिर कहद स्थािवर स्वाऱ्या 

केल्या. बाबरािे कहद स्थािाि मोगल साम्राज्यािी स्थापिा केली. सध्या मोगल हे िाव सवयसाधारणपणे बाबरािे 
अि यायी ककवा त्याचं्या वारसाचं्या पे्ररणेिे कहद स्थािाि आलेले लोक यािंा लावण्याि येिे. त्याचं्याि इराणी 
आहण ि गिाई असे दोि गट आहेि. बाबर हा ि गिाई होिा. बर्मियरच्या मिे औरंगजेबाच्या काळी मोगल हे िाव 
‘गोरे लोक, परदेशािील लोक आहण म सलमाि’ यािंा लावण्याि येि होिे. पजंाबमधील मोगल बह धा मध्य 
आहशयि वशंािे असाविे, अथाि त्याचं्याि इिर रक्तािे हमश्रण िाही असे िाही. परंि  शखे या िावाप्रमाणेि, 
शिेी करणाऱ्या ठराहवक जमािीिे लोक आहण अलीकडील काळािील धमांिहरि हे स्विःला मोगल हे िाव 
लाविाि. ग जरािमधील बह िेक मोगल हशया पंथािे आहेि ; इराणी मोगलािंा िेथे वगेळा समाज आहे. त्यािंी 
म्हणजे इराणी मोगलािंी प्राथयिास्थािे वगेळी आहेि आहण िे फक्त आपल्या समाजािंगयि हववाह करिाि. 
त्यािंी ग जरािमधील म सलमािाचं्या मािािे फार थोड्या कहद रुढींिा स्वीकार केला आहे. मोगल प रुष हे 
आपल्या िावामागे हमझा, अमीरजादा िर हस्त्रया खािम् ही उपाधी लाविाि. त्यािंी संख्या १९११ च्या 
जिगणिेि सार ३ लक्ष ५० हजार होिी. आहण िे कहद स्थाििर सवयत्र आढळिाि. 

 
प श्ि िाषा बोलणाऱ्या लोकािंा पशिािा ककवा पखिािा म्हणिाि. पठाण हे िाव पशिािा ककवा 

पखिािािा अपभं्रश आहे. ही िाषा िशी वायव्य सरहद्द प्रािंापलीकडील प्रदेश आहण कसध िदीच्या पलीकडील 
प्रदेशाि डेराइस्माईलखािपयंि बोलली जािे. पण पठाण हे िाव हवशषे करूि वायव्य सरहद्दीवरील 
टोळयािंील लोकािा लावण्याि येिे. ही संज्ञा ि कीिे इ.स. १२०६ िे १४५० या काळािील हदल्लीच्या 
स लिािािंा लावण्याि आली. खरे म्हणजे बहलोल लोदी (इ.स. १४५०-८९) हा पहहला पठाण ककवा अफगाण 
स लिाि होिा. हदल्लीिे इिर पठाण राज्यकिे म्हणजे शरेशहास री व त्यािे क ट ंबीय हे होिे. पठाण हवशषेिः 
द राणी शाखेिे लोक हे हहिभ वशंािे आहेि असे म्हटले जािे. पण हििे मभळ श द्धपणे वाङ्मयीि आहे. ह्ा 
व्य त्पत्तीिा मागमभस जहागंीरच्या काळाि खािजहाि लोदीिे सकंहलि केलेल्या ‘मखजि-इ-अफगािी’या 
गं्रथाि लागभ शकिो. अहिप्रािीि काळािल्याप्रमाणे सध्या पठाण िावाखाली िटक्या व्यापाऱ्याचं्या टोळया कखडी 
ख ल्या झाल्या म्हणजे कहद स्थािाि येि असिाि. 

 
कमी महत्त्वाच्या म स्लीम गटापंकैी प ढीलािंा उल्लेख केला पाहहजे. एक म्हणजे िवायि. िवायि 

म्हणजे इस्लाममध्ये ‘िव्यािे आलेले लोक’ अशी समजभि आहे. परंि , हे िाव अरबी क रेश टोळीच्या िाईि या 
शाखेवरूि आले असण्यािा अहधक संिव आहे. त्याचं्याबद्दल असे म्हटले जािे की, त्यािंा आठव्या शिकामध्ये 
इराकमधभि हाकभ ि लावण्याि आले व िे दहक्षण कहद स्थािाि आले. पहिम हकिारपट्टीि राहणाऱ्या िवायिािंी 
कहद स्थािी लोकाबंरोबर बेटीव्यवहार करणे टाळभि आपल्या रक्तािी श द्धिा राखली आहे. काही काळपयंि िर 
त्यािंी वहरष्ठ वगीय क ट ंबाशीही सख्य करण्यािे िाकारले होिे.  

 
लबाई हे िाव अरब या शब्दािे अपभं्रश रूप आहे असे म्हणिाि. मद्रास राज्यािील िंजोर व मद रा या 

हजल्ह्ािंील व्यापार व पािमळे करणाऱ्या वगाला लबाई म्हणिाि. िे धमांिहरि कहदभ ककवा द्रवीड असभि 
त्याचं्याि अरब रक्तािेही काही प्रमाणाि हमश्रण आहे. िे आपले मभळ िवायिाप्रमाणेि असल्यािा दावा करिाि. 
पण िवायिाचं्या मिे लबाई हे त्याचं्या घरग िी ग लामाचं्या वशंािे आहेि. 



  
 

अनुक्रमणिका 

 
मोपला हे िाव खरे म्हणजे माप्पील्ला असे आहे. ही सन्मािदशयक उपाधी आहे आहण हििा अथय ‘श्रेष्ठ 

म ले’ असा असल्यािे म्हणिाि. पहिम हकिाऱ्यावर मोपलािंी हमश्र रक्तािी जमाि आहे. या जमािीि 
मलबारमधील ग लामािंी टोळया धमांिर करूि सिि िरिी होिाि. मोपला लोकािं हशया व स न्नी या दोन्ही 
शाखा आहेि. िे अधभिमधभि धमयवडेािे झपाटले जािाि. अशा झपाटलेपणाि त्यािंी आपल्या कहद बाधंवावंर हल्ल े
केले आहेि, इिकेि िव्हे िर हिहटश फौजाबंरोबर लढण्यािेही धाडस केले आहे.  

 
ग जराि आहण मध्य व पहिम कहद स्थािािील बोहरा हे इस्माईहलया पंथािे आहेि. िे मभसा-अस्-

साहदकच्या ऐवजी इस्माईल-इब्ि-जफरला खरा इमाम माििाि. िे अस्स्ित्व-अिास्स्ित्व, ब द्धी-ब द्धीहीििा, 
शक्ती-असमथयिा या ग णािंा संबधं परमेश्वराशी जोडण्यािे िाकारिाि. िाव े आहण ग णदेखील परमेश्वरािे 
हिमाण केले अशी त्यािंी श्रद्धा आहे. सध्या बोहरा लोकािं हशया व स न्नी या दोन्ही शाखािें लोक आहेि. 
शहराि व्यापार करणारे बोहरा स न्नी िर खेड्यािील शिेी करणारे बोहरा हशया आहेि. अकराव्या शिकािील 
अन्हीलवाडच्या राजािंी ज्या धमयप्रिारकािें आप लकीिे स्वागि केले िे धमयप्रिारक आपले मभळ प रुष आहेि 
असे हशया शाखेिे बोहरा माििाि. बोहरा लोकाि स न्नी शाखेिी स्थापिा स्थाहिक म सलमाि राजाचं्या 
प्रिावाम ळे झाली. हशया बोहरािें िेिे आगाखाि हे आहेि. आगाखाि यािंा म सलमािािं, त्यािल्या त्याि पहिम 
कहद स्थािािील म सलमािािं फार माि आहे. आगाखाि हे आगाशाह हसि अली यािें वारस आहेि. आगाशाह 
हसि अली हे मभळ इराणिे. िे इ.स. १८४५ मध्ये कहद स्थािाि आले आहण या जमािीिे िेिे म्हणभि मान्यिा 
पावले. 

 
खाजा ककवा खोजा जमािीिे लोकस द्धा आगाखाि यािंा आपले िेिे माििाि. खाजा या शब्दािा अथय 

‘सन्माििीय धमांिहरि’ असा आहे. हसि-इब्ि-अस्सबाह यािंी हफदाई ककवा हफदवाई या िावाखाली जी 
िथाकहथि असासीि, हशािीि यािंी म्हणजे हाशीश व गाजंािे सेवि करणाऱ्यािंी सघंटिा स्थापि केली होिी 
त्यापासभि खोजा आले असाविे असे म्हणिाि. हसि-इब्ि-अस् सबाह यािंा मृत्यभ इ.स. ११२४ मध्ये इराणमध्ये 
अलमभि या हठकाणी झाला. त्यािें मभळप रुष ‘पवयिािील साधभ’ या िावािे मध्यय गािील अिेक दंिकथािें हवषय 
होिे. 

 
मोलेसलाम यािंी आपले िाव मौला-इ-इस्लाम यावरूि घेिले असे म्हणिाि. िे मभळिे राजपभि 

आहेि. त्यािंी अहमदाबादच्या प्रहसद्ध महंमद बेगडाच्या काळाि (इ.स. १४५९-१५१३) इस्लामिा स्वीकार 
केला. त्यािंी लर्गिे वहरष्ठवगीय म सलमािाशंी होिाि परंि  म ख्य प रुषािा म लगा राजपभि म लीबरोबर हववाह 
करू शकिो असे म्हटले जािे. िे लर्गिहवधीसाठी काझी व मौलवी आहण िाट, िारण व िाह्मणप जारी यािंा 
बोलाविाि. [फॉर्मबस, रासमाला, २६४; बी. जी. ९, पाटय २, ६८] 

  
मोमिा लोक आपले िाव म मीि म्हणजे श्रद्धाविं यावरूि सागंिाि. िे रुहढवादी हशया म सलमाि 

आहेि. िे मभळिे ग जरािमधील कहदभ होिे. इस्माईहलया धमयप्रिारकािंी त्यािंा इस्लाममध्ये आणले परंि  
अहमदाबादमधील मोमिालोक काही वळेा स्विःला कहदभ िाव ेलाविाि आहण लर्गि लावण्यासाठी िाह्मण व 
काझीला बोलाविाि. त्याचं्या हस्त्रया क ट ंबािील एखाद्यािा मृत्यभ झाल्यास कहदभप्रमाणे शोक करिाि. 



  
 

अनुक्रमणिका 

 
म सलमािामंध्ये स न्नी व हशया हे दोि म ख्य पंथ आहेि. स न्नी या शब्दािा अथय ‘ईश्वरािे आखभि हदलेल्या 

मागािे जाणारा, परंपरेि सार वागणारा’ असा आहे िर हशया या शब्दािा अथय ‘अि यायी’ म्हणजे पे्रहषिािे ि लि 
िावडं व जावई अली यािें अि यायी असा आहे. हशया लोक अलीला पहहला न्याय्य इमाम माििाि. ईश्वरािे 
प्रकाहशि केलेले व पापापासभि आरहक्षि (मासभम) असे अली हे सत्प रुष होिे असे िे माििाि. आहण त्याम ळे 
स न्नी लोक मािीि असलेल्या अब बकर, उमर आहण उस्माि या पहहल्या िीि खहलफािंा िे मािीि िाहीि. 
म्हणभि स न्नींिा िार यारी म्हणजे िार खहलफा मािणारे िर हशयािंा िीि यारी म्हणजे िीि खहलफा मािणारे 
असे म्हणिाि. हशयािंा इमाहमया असेही म्हणिाि. िर स न्नी हे हशयािंा राहफजी म्हणजे ‘सत्य सोडभि हदलेले’ 
असे म्हणिाि. हशयाचं्या बारा इसमािंी यादी अलीपासभि स रू होिे आहण महंमद-अल-अस्करी या इमाम 
माहहदीच्या िावािे संपिे. महंमद-अल-अस्करी हे सध्या जगािभि अदृश्य आहेि, पण प्रलयकाली िे प्रकट 
होिील अशी समजभि आहे. हशया लोकाचं्या धार्ममक जीविाि परंपरा, श्रद्धा, िालीरीिी यािंा फार महत्त्व 
असिे. या परंपरा, श्रद्धा इत्यादींिे उगमस्थाि अली, फाहिमा आहण त्यािंी म ले हसि व ह सेि हे आहे. हे िौघे 
आहण पे्रहषि हमळभि ‘पहवत्र पाि’ होिाि. अलीला िे पे्रहषि, धमयग रू व ईश्वररुपही माििाि. या दोि पंथािं 
असलेले मििेद अंशिः धार्ममक व अंशिः सामाहजक स्वरूपािे आहेि. स न्नी लोक याते्रसाठी मक्का, महदिा या 
पहवत्र शहरी जािाि िर हशया लोक करबला ककवा मश्शद-उल-ह सेि या हौिात्म्यािे स्थळ असलेल्या 
हठकाणी जािाि. हे हठकाण बगदादच्या िैऋत्येस ५० मलै व य फ्राटीस िदीच्या पहिमेस सहा मलैावंर आहे. 
हशया लोक म श्िाहीद म्हणजे धमािे िाष्ट्य करण्यास अहधकारी असलेले हवद्वाि यािंा माििाि. स न्नींच्या मिे 
इस्लामच्या सध्याच्या अवस्थेि म श्िाहीदिी िेमणभक केली जाऊ शकि िाही. हशया लोक मोहरमिा सण 
साजरा करिाि आहण या सणाि फक्त हवशषे कडव ेिसलेले स न्नी िाग घेिाि. हशयािें काही पंथ ‘अहलभल 
हकिाब’ -’ईश्वरी प स्िक असलेल्या लोका’ं मध्ये ‘मग’ या अस्र्गिपभजकािंा समावशे करिाि. हशया लोक 
आत्मरक्षणािे ित्त्व (िहकया) मान्य करिाि. म्हणजे छळ, गाजंणभक टाळण्यासाठी आपल्या धार्ममक समज िी 
कमी करणे अगर िाकारणे समथयिीय आहे असे त्यािें म्हणणे आहे. [याच्या प ष्ट्ट्यथय िे क राणमधील (३, २७) हा उिारा उद्धृि 

करिाि. त्यािा अथय प ढीलप्रमाणे लावण्याि येिो. ‘ि मच्या अंिःकरणाि जे आहे िे ि म्ही लपवा अगर प्रकट करा, परमेश्वर िे जाणिो.’] प्राथयिेिील 
फरकाबाबि हे िमभद केले पाहहजे की, हशया प्राथयिेला बोलाविािा (बॉंग) ककवा अझॉलंा ‘सत्कायासाठी या, 
सत्कायासाठी या’ हे अहधक शब्द लाविाि आहण ‘अल्लाहशवाय द सरा ईश्वर िाही’ हे शवेटिे वाक्य दोिदा 
उच्चारिाि; स न्नी हे वाक्य एकदाि उच्चारिाि. प्राथयिेसाठी उिे असिािा हशया लोक आपले हाि बेंबी ककवा 
छािीवर ठेवीि िाहीि िर शरीराच्या दोन्ही बाजभला ठेविाि. िे सामान्यत्व ेआशीवयिि (स िाि) वगळिाि 
आहण प्रहणपाि करिािा (िकहबर-इ-रुक) ‘आहण अल्लाच्या स्ि िीसह’ हे अहधक शब्द लाविाि. कलमामध्ये िे 
महंमदासह अलीही रसभल आहे असे म्हणिाि. [पंजाबच्या हशयाचं्या समज िीसाठी, रोज, १·५७४ िळटीपा. म लाहहदा, काफीर’ ककवा 
हिरागक श याचं्या आधारासंाठी, इहलयास-रोज, २·२७९.]  

 
उत्तर कहद स्थािमध्ये हशया व स न्नी यािें संबधं हमत्रत्त्वािे िसले िरी परस्परािं सहहष्ट्ण िा हदसिे. 

हशयाचं्या मोहरमच्या सणािंा सामान्यत्व े हवरोध होि िाही. आहण स न्नी केव्हा केव्हा गौणत्वािे का असेिा, या 
हमरवण कािं िाग घेिाि. परंि  इिर हठकाणी मात्र िंग वािावरण हिमाण झाल्यािी आहण प्रासहंगक संघषय 
घडल्यािी उदाहरणे आहेि. इ.स. १७०९ मध्ये लाहोरमध्ये ख िब्याच्या प्राथयिेि ‘अली परमेश्वरािा संि आहण 
पे्रहषिािा वारस आहे’ अशी वाढ करावी अशी आज्ञा हशयािंी काढली होिी. त्याम ळे लाहोरमध्ये गंिीर अडथळे 
हिमाण झाले होिे. इ.स. १८७२ मध्ये हशया व स न्नी याचं्याि म ंबई शहराि मोठे दंगे झाले होिे आहण प न्हा इ.स. 
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१९०४ मध्ये मोहरमच्या काळाि दंगे झाले. िाबभि काढणे व ब डहवणे याच्या िकाराि हे दंगे कळसाला पोिले. 
दहक्षण कहद स्थािाि स न्नी आहण गैर-इ-माहहदी या पंथािे लोक याचं्याि संघषय झाले. 

 
स न्नी लोकाचं्यामध्ये धमयशास्त्रािा अथय लावण्यािा िार परंपरागि हविारधारा आहेि: (१) हिीफी. या 

हविारधारणेिी स्थापिा अबभ हिीफ यािंी केली. या हवािारधारेिे अि यायी ि कय स्िाि, मध्य आहशया व उत्तर 
कहद स्थािमध्ये आहेि. ही हविारधारा धमयशास्त्रािा अथय लाविािा धमयिज्ज्ञांच्या िकय ब द्धीला बरेि प्राधान्य देिे. 
हिला ‘धमय व राज्य यािंा रूक्ष पक्ष, धमाधमयहवविेकत्वािी पद्धि असे म्हटले जािे. ही हविारधारा शास्त्रीय 
पद्धिीिे हियमािंा एक संि हिमाण करण्यािा प्रयत्ि करिे की जो धमयशास्त्राच्या कोणत्याही प्रश्िािे उत्तर 
देिो.’ [जिगणिा अहवाल, पंजाब १८९१, १·१८९; मॅक्डोिाल्ड ९५.] (२) शाफीई. ही हविारधारा इिाम म हंमद इब्ि इहद्रस-
अस् शाफीई यािंी स्थापि केली. त्यािंा जन्म इ.स. ७६७ मध्ये झाला. िे धमयशास्त्राच्या इहिहासािील श्रेष्ठ 
व्यक्तींच्यापैकी एक होिे. (३) माहलकी. ही हविारधारा इमाम माहलक यािंी स्थापि केली. हििे कहद स्थािाि 
फार थोडे अि यायी आहेि. या हविारधारेिे अि यायी म ख्यिः उत्तर आहफ्रकेि आहेि. (४) हम्बली. इब्ि 
हम्बलच्या (इ.स. ७८०-८५५) अि यायािंा हम्बली म्हणिाि. कहद स्थािाि ही हविारधारा फारशी पहरहिि 
िाही, पण अरबी वहाबींिा हिच्याबद्दल आप लकी आहे. 

 
धमयगं्रथ, परंपरा आहण धमयज्ञािें हिणयय यावरूि इस्लाम ही बाह्िः स संघहटि संस्था आहे असे हदसिे, 

पण सवय कहद स्थाििर ित्त्व, धार्ममक हवधी, सामाहजक आिार याबाबिीि प ष्ट्कळि फरक हदसिाि. 
कहद स्थािािील बह संख्य म स्लीम गट इस्लामच्या मध्यविी कें द्रापासभि एकाकी पडल्याम ळे आहण इस्लामच्या 
प ष्ट्कळशा अि यायािंी आपल्याबरोबर आपल्या मभळ धमािील रूढी व ित्त्व े आणल्याम ळे हे फरक पडलेले 
आहेि. कहद स्थािमध्ये असलेल्या इस्लामिे जे स्वरूप आहे त्याम ळे हे फरक असणे स्वािाहवक आहे, कारण 
कहद धमाप्रमाणे इस्लाममध्ये कोणी धमयग रु िाही, धमयसिा िाहीि ककवा धमयसमारंि िाहीि. हशवाय पािात्य 
इस्लामला जशी कैरो ककवा अरबस्िािािील पहवत्र शहरे ही कें दे्र आहेि, जसे हिस्िी धमाला रोम ककवा 
कँटरबरी आहेि, िसे कहद स्थािमध्ये इस्लामला मोठे कें द्र िाही. श्रद्धा व आिारािली िळमळ ही सामान्यिः 
हवहशष्ट वगाच्या िक्तापं रिी व हवहशष्ट प्रसंगाप रिी मयाहदि आहे. खेड्यािील म सलमाि श क्रवारच्या प्राथयिा 
सोडल्यास प्राथयिा क्वहििि म्हणिो. आहण या प्राथयिासंाठीस द्धा ज्या हठकाणी कहद धमािा प्रिाव जास्ि आहे 
त्या हठकाणी महशदी िसिाि. मोहरमच्या सणाि धार्ममक उत्साह ओसंडभि वाहिो पण हा सण हशयासंाठी 
द ःखािा व आत्मर्गलािीिा असिो. रमजाि हा उपवासािा असिो. यावळेी रात्रीच्या हवहशष्ट प्राथयिा मोठ्या 
िक्तीिे म्हटल्या जािाि. वहरष्ठ वगाच्या लोकामंध्ये पीर ककवा म शीद, हशक्षक व धार्ममक ग रु िेमण्यािी पद्धि 
आहे. याचं्यापकैी काहीजण आपल्या हशकवण कीप्रमाणे आिरण करीि िसले िरी या पद्धिीम ळे धमयशास्त्रािे 
काळजीपभवयक पालि होिे आहण धार्ममक जीविास िालिा हमळिे. या कौट ंहबक ग रंुच्या संघटिेिी सहवस्िर 
माहहिी सदर प स्िकाि हदली आहे. 
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प्रकरि दुसरे 
 

जन्म 
 
कहदभ समाजाि आपणाला म लगा असावा अशी प्रबळ इच्छा असिे, कारण म लािे उत्तरहक्रया केली िरि 

हपिृलोकप्राप्ती होऊ शकिे अशी त्यािी समजभि आहे. म सलमाि समाजाि या कारणासाठी िसली िरी 
आपणाला म लगा असावा अशी उत्कट इच्छा असिेि. आपल्या पिाि आपणास म लगा असावा असे प्रत्येकास 
वाटिे कारण म लगी हे परक्यािे धि असिे. [िे, १. अरबािंी म लीच्या जन्माला हरकि घेिली, ‘आहण िे म लींिा सबंंध परमेश्वराशी 
जोडिाि. त्यािा गौरव असो! परंि  िे त्यािंी अपेक्षा करीि िाहीि. (क राण, १६, ५९). अथाि त्याचं्याि बालहत्येिा प रावा िाही. हवहशष्ट कहद  
जमािीमध्ये बालहत्येिी रूढी सामान्य आहे. (जिगणिा अहवाल, िारि, १९११. १·२१५ िळटीपा). पंजाब टेकड्यामधील गक्काराचं्यामध्ये ही रूढी 

ि रळक हदसिे ककवा हििे मभळ परदेशी आहे (फेहरश्िा, १·१८३.)] म स्लीम समाजाि मभल होि िसेल िर अिेक उपाय करूि 
पाहिाि. िभिबाधेम ळे वाझंपणा येिो अशी एक समजभि आहे. ग जरािमध्ये काही िभिबाधा काढणारे माहंत्रक 
आपल्या यािकाला हवलायिी, लवगं, ककवा खडीसाखरेिे खडे मंत्रभि खाण्यासाठी देिाि. या मंिरलेल्या 
वस्िभंम ळे मभल होिे अशी समजभि आहे. काही माहंत्रक दोरी घालिाि. स्त्रीस गियधारणा झाल्यावर म लगा व्हावा 
म्हणभिही काही उपाय करिाि. काही मृि सिंाचं्याबाबि त्याचं्या आशीवादाम ळे मभल होिे अशी पण समजभि 
आहे. अपत्यहवहीि स्त्रीिे सिंाच्या कबरीवरील िादंव्याला दोऱ्याच्या गाठी बाधंल्यास हिला हमखास मभल होिे 
अशी समजभि आहे. फते्तपभर हसक्री येथे शखे सलीम हिस्िी यािंी कबर आहे. या हिस्िींच्या आशीवादािे 
आपणाला म लगा झाला अशी अकबरािी श्रद्धा होिी. आजही मभल िसलेल्या कहदभ व म सलमाि हस्त्रया मभल व्हाव े
म्हणभि त्याचं्या कबरीच्या दशयिाला येिाि आहण कबरीच्या सिोविी असलेल्या स दंर पडद्याला दोरे ककवा 
किध्या बाधंिाि. अहमदाबादमध्ये शखे आलम यािंी कबर आहे. या कबरीच्या आवाराि असलेल्या एका 
झाडाला हवहशष्ट प्रकारिे फळ येिे. अपत्यहवहीि स्त्रीिे ककवा प रुषािे िे फळ खाल्ल्यास मभल होिे अशी समजभि 
आहे. हे फळ खाल्ल्यािंिर मभल झाले िर काही वष ेया संिाच्या उरुसाच्या वळेी िेथे जाऊि त्या झाडाच्या 
म ळाशी दभध घािले पाहहजे असे म्हणिाि. आँझा येथील मीरॉंसाहेबाच्या कबरीजवळ असलेल्या झाडािी पािे 
खाल्ल्यािेही मभल होिे असे म्हणिाि. बल िी लोक काठीिे एक टोक कििीला टेकवभि व द सरे हािाि धरूि 
त्या काठीखालभि अपत्यप्राप्तीिी इच्छा असलेल्या स्त्रीला िीिदा जाण्यास सागंिाि. ककवा हिला शाह वसावाच्या 
कबरीच्या दशयिाला जाऊि कबरीवरील झाडाला आकलगि देण्यास सागंिाि. याम ळे मभल होिे असा त्यािंा 
समज आहे. प ढील उपाय केल्यािेही मभल होिे अशी समजभि आहे: (१) अपत्यहवहीि स्त्रीस मंिरलेला कागद 
देिाि. व िो ग लाबपाण्याि ब डवभि िे पाणी प्यावयािे ककवा िो मंिरलेला कागद गळयाि बाधंावयािा असिो. 
(२) हदवाळीच्या रात्री साि हवहहरींच्या पाण्यािे स्िाि करणे, जेव्हा ि िे दभरवर असिाि. (३) त्या स्त्रीस हशव्या 
देऊि ि िास घाबरहवण्यािाही एक उपाय आहे. (४) मिंरलेल्या साखळीिे त्या स्त्रीस मारणे. (५) िाकरीच्या 
ि कड्यावर ७३ ही बेरीज येईल अशा संख्या हलहभि िो ि कडा काळया क त्र्यास खावयास देणे. (६) शजेाऱ्यािी 
झोपडी, मिाई दभर करण्यासाठी जाळणे. िाहभई लोकाि मभल व्हाव ेम्हणभि स्त्रीवर स न्िा िावािी हवधी करिाि. 
पण जर दोष प रुषािा आहे असे अि माि केले आहण िो दभर करण्यास अपयश आले िर म ल्ला िाईि देिो. आहण 
हाही उपाय फसला िर सवय दोष हजिवर (ि िावर) ठेविाि. 
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जेव्हा स्त्री गरोदर राहिे िेव्हा हििी हवशषे काळजी घेिली जािे. हििे खाण्याबद्दलिे डोहाळे प रहवले 
पाहहजेि. िाहीिर गियपाि होिो असे म्हणिाि. त्या स्त्रीिेही िभिबाधा होऊ िये म्हणभि हवहवध प्रकारिी काळजी 
घ्यावयािी असिे. ग जरािमध्ये हस्त्रया गिारपणाि कमरेला रेशमी दोर बाधंिाि. आहण त्या दोऱ्याला 
गियधारणेला हकिी महहिे झाले हे दशयहवणाऱ्या प्रत्येक महहन्याला एक याप्रमाणे गाठी बाधंिाि. िवव्या 
महहन्याि या गाठी सोडिाि. त्या दोऱ्यावर धभप ठेवभि त्या जाळिाि आहण पाण्याि फेकभ ि देिाि. हदवाळी ही 
हवशषे घािक वळे असिे. कारण या वळेेला आजभबाजभला िभिे असण्यािी शक्यिा असिे असे म्हणिाि. त्या 
गरोदर स्त्रीिे लर्गिमंडपाि जाऊ िये, मृत्यभ ककवा इिर घरग िी समारंिाप्रसंगी उपस्स्थि राहभ िये, हििे, हिच्या 
पिीिे ककवा हिच्या िािलगािंी ग्रहणकालाि काही खाऊ िये अशी बंधिे लादण्याि येिाि. ग्रहणकालाि 
एखाद्या वस्िभिी घडी केली ककवा िी िोडली, उदाहरणाथय िागवलेीिे पािे, िर जन्माला येणाऱ्या म लािे काि 
म डपलेले असिील ककवा ओठ ि टलेले असिील आहण िािलगापंैकी एखाद्यािे धभम्रपाि केल्यास म लाच्या 
छािीि सिि घरघर राहील असे म्हणिाि. ग्रहणकाळाि हमत्रािंी प्राथयिा म्हणाव्या, क राणािे पठि कराव,े 
हबछान्यावर धान्य ठेवभि िे हमत्रािंा देऊि टाकाव ेअसे म्हणिाि. गरोदरपणी स्त्रीिे िभिबाधा होऊ िये यासाठी 
दाहगिे घालभ  िये, काजळ, मेंदी, दारहसिा लावभ िये. िसेि िारळ ककवा िभहमगि म ळािंा स्पशय करू िये. कारण 
त्याम ळे बाळंि होिािा त्रास होिो असे म्हणिाि. यापंैकी प ष्ट्कळशी बधंिे कहदभंसारखीि आहेि. ककवा ही 
कहद ंकडभि उिललेली आहेि.  

 
म लगा होणार की म लगी हे, अि िवी स इणींिी सहमिी त्या गिार स्त्रीिी परीक्षा करूि सागंिे. बल िी 

लोक एक वगेळा उपाय करिाि. िे साप मारूि, स्त्रीस त्या मृि सापावर पाय ठेवण्यास सागंिाि. िंिर िो साप 
हविे फेकिाि. साप उलटा पडल्यास म लगा व स लटा पडल्यास म लगी होिे असे माििाि. बडोद्यामध्ये, त्या 
स्त्रीिे स्िि हपळभि द धािे काही थेंब काढिाि आहण जर िे दभध पािळ असेल िर म लगा होणार असे अपेहक्षिाि. 

 
दहक्षण कहद स्थािाि, पहहल्या गियधारणेच्या वळेी, गियधारणा झाली हे इिरािंा सागंण्यापभवी त्या स्त्रीिी 

व हिच्या पिीिी हवहवध प्रकारच्या फळािंी ओटी िरिाि. हििी आई हिला कपडे पाठहविे. हमत्रािंा मेजवािी 
देिाि. ‘सटमासा’ म्हणजे सािव्या महहन्यािील हवधी कहदभकडभि उिललेला आहे. सािव्या महहन्याि त्या स्त्रीस 
माहेरी आणिाि. हिला िव्या कपड्यािंा आहेर करिाि. हिच्या अंगाला िंदिगंध लाविाि. ककवा ग लाबपाणी 
कशपडिाि. रात्रिर हिच्या सोबि बसिाि. आहण गाणे बजावणे करूि ि िाला हपटाळभि लाविाि. हपवळया 
रंगाच्या कपड्यावर हििे थोडे दभध हपळिाि. कपड्यावर पाढंरा डाग राहहल्यास म लगी आहण हपवळा 
राहहल्यास म लगा होिो असे माििाि. िवव्या महहन्याि हमत्रमंडळीला बोलाविाि. आहण हिला आिापयंि 
मिाई असलेले दाहगिे व कपडे वापरण्यािी परवािगी देिाि. िंिर फाहिमा हबबीिा क ं िहवधी (सहिक) येिो. 
हा हवधी म्हणजे अिेक लहाि िांड्याि अन्न हशजवभि त्यावर पे्रहषिािा कन्या फाहिमा याचं्या िावािे फाहिहा 
[फाहिहा ‘आरंि’ हा क राणला जोडलेला उपोद्घाि. कदाहित् पे्रहषिाचं्या आय ष्ट्यक्रमाि उहशरा रिण्याि आला. त्याि हििि व ज्यभ याचं्याहवषयी 
वाद्ग्ग्रस्ि सदंिय आहेि. (‘ज्यािंी राग ओढवभि घेिला िे वाममागाला लागोि’) कारण त्यािें ज्यभहवषयीिे शत्र त्व त्याचं्या स्थलािंरापयंि स रू झाले िव्हिे 
आहण हिििाबद्दल िंिर काही वषांिी स रू झाले. आठव्या महहन्यािला जन्म अश ि असिो आहण त्यािा सबंंध हिच्या खोलीि माजंरािे प्रवेश केल्याशी 

जोडिाि. म्हणभि म लािे वय मोजिािा आठ मोजि िाहीि. त्याला ‘अिहगिि’ ि मोजलेला असे म्हणिाि. (रोझ्. १·७३८ िळटीप).] म्हणिाि. 
आहण हे अन्न सद्ग णावरूि हिवडलेल्या हस्त्रयािंा देण्याि येिे. पभवीप्रमाणे रात्रिर जागरण करिाि. 
ग जरािमध्ये हिष्ट्कलंक हस्त्रयािंा, हदव्य म्हणभि हिजवलेला ि िा खावयास देिाि. कारण त्याम ळे हिष्ट्कलंक 
हस्त्रयािें िोंड िाजि िाही असे समजले जािे. या अन्नावर प रुषािी इिकेि िव्हे िर एखाद्या म लािीही दृष्टी 
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पडणार िाही यािी दक्षिा घेिाि. उत्तर कहद स्थािमध्ये असे हवधी गियधारणा झाल्यािे जाहीर झाल्यापासभि िार 
महहिे आहण पाि हदवस फक्त पहहल्या खेपेस आहण िवव्या महहन्यािस द्धा करिाि. स्त्रीिी िखे काढभि एका 
िादंीच्या डबीि ठेविाि व िी डबी न्हाव्याच्या बायकोला देिाि. हिला स वाहसिीच्या हािािेि कपडे िेसवले 
पाहहजेि. िाह ई समाजाि सािव्या महहन्याि प्रहिपदेच्या हदवशी साि प्रकारिे धान्य हशजवभि िािलगािंा 
वाटिाि. िािलग त्याबद्दल िेटवस्िभ देिाि. या हवधीिंिर रात्रिर जागरण करिाि. 

 
पहहले बाळंिपण स्त्रीच्या माहेरी करण्यािी सवयसाधारण प्रथा आहे. [कहदभंमध्येही ही प्रथा आहे. (ड बीस, कहदभ मॅिसय, 

३३८; बी. जी. २९·८५; थस्टयि, कास््स, ६·१०१; रसेल, २·४३४. प्रथम जन्मलेल्या म लाचं्या हवशषे शक्तींबाबि रोज्, १·७४२ िळटीप.] हिच्यासाठी 
स्विंत्र खोली देिाि व िीमध्ये मािेिे व बाळािे हजिपासभि रक्षण व्हाव े म्हणभि हवस्िव ठेविाि. कहदभ 
मधल्याप्रमाणे बाळंिपणाला मदि व्हावी म्हणभि अिेक िोडगे करिाि. म लािंी एक रागं हवहहरीिभि पाणी 
काढिे. ज्या वगेािे िे िाडें एकािे द सऱ्याजवळ याप्रमाणे हदले जािे हििकी बाळंि होण्यास मदि होिे. 
क ं िाराच्या िाकावरील मािी–हजला वगेािा ग ण प्राप्त झालेला असिो-पाण्याि हमसळभि िे पाणी हिला 
प्यावयास देिाि. अकबरािा िौकोिी रुपया-ज्यावर सम्राटाच्या िावाबरोबर पे्रहषिाच्या िार सहकाऱ्यािंी िाव े
असिाि-पाण्याि ब डवभि िे पाणी हिला हपण्यास देिाि. परंि  कोणिेही हिहटश िाणे ककवा धमािीि िाणे या 
प्रकारे वापरले जाऊ शकि िाही. बाळंिपण स लि व्हाव े यासाठी शाळकरी म लािंा स टी देिाि. ककवा 
सत्प रुषािा करगोटा पाण्याि ब डवभि िे पाणी हिला हपण्यास देिाि. बाळंि होिािा हिला जहमिीवर 
अंथरलेल्या द लईवर उत्तर हदशसे डोके आहण दहक्षणेकडे पाय करूि हिजविाि. बाळंि होिािा हिला मृत्यभ 
आल्यास हििे डोके मके्ककडे असाव.े कारण याि अवस्थेि म सलमािािंा दफि करण्याि येिे. ककवा िी 
अंथरुणाला धरूि जहमिीवर उहकडवी बसिे आहण स ईण हििी पाठ िोळिे आहण हिच्या पोटावर झाडभ िे 
दाबिे. िाहभई लोकामंध्ये स्त्रीला बाळंि होिािा वाळभवर हिजविाि. िे लोक म लगा पालथा व म लगी सोयसी 
जन्मिे असे माििाि. हिला स ईण (दाई, जिाई ककवा िािंारीण) मदि करिे, जी आरोर्गयाच्या बाबिीि 
घ्यावयाच्या दक्षिेबाबि इिकी अज्ञािी आहण हिष्ट्काळजी असिे की एखादी सामान्य कृिीही मािेच्या मतृ्यभला 
कारणीिभि होिे. बाळंि होण्यास उशीर लागला िर गहरबािंा दाि देिाि. प्राथयिा म्हणिाि. हिच्या माडंीवर 
िाईि लटकविाि, ज्याि सत्प रुषािी दाढी ब डहवली आहे असे पाणी हिला देिाि. मंिरलेले खापर हिच्या 
पोटावर ठेविाि. पठणाचं्या मध्ये बाळंिपण स लि व्हाव े म्हणभि स ईण, त्या स्त्रीस हिच्या िवऱ्यािे हािपाय 
ध िलेले पाणी हपण्यास देिे. बाळंहिणीसाठी एक वगेळी खोली असिे. बाळ-बाळंहिणीिे ि िाखेिापासभि रक्षण 
व्हाव ेम्हणभि खोलीि हवस्िव ठेविाि. 

 
स्त्री बाळंि झाल्यावर हिला िाबडिोब िाबं्यािा ि कडा खाण्यास देिाि. याम ळे वार (गिावरण) बाहेर 

पडण्यास मदि होिे. दाई स रीिे म लािी िाळ कापिे. िी िंिर िो एक िाळ िाबं्याच्या िाडं्याि ठेविे, त्या 
िाडं्याि िाबं्यािे िाणे आहण िागवलेीिे पाि ठेवभि िे िाडें त्या खोलीच्या एखाद्या कोपऱ्याि ककवा थंड हठकाणी 
प रिे. िाळ ओलसरपणाम ळे वाढिो. व त्याम ळे म लास बाळसे येिे अशी समजभि आहे. िाळ कापण्यासाठी 
वापरलेली स री द सऱ्या कामासाठी ि वापरली पाहहजे. िी बाळंहिणीच्या बाजभला िाळीस हदवसपयंि ठेविाि. 
िंिर िीवर काजळ जमा करूि िे काजळ म लाला लाविाि. पंजाबमध्ये िाळ ठेवलेले िाडें घरािि प रिाि 
आहण िभिबाधा होऊ िये म्हणभि त्यावर िागवलेीिे पाि, दगडी कोळसा इत्यादी ठेविाि. िसेि िो िाळ िष्ट 
व्हावा म्हणभि िो प रलेल्या जागेवर सहा हदवसपयंि हवस्िव ठेविाि. िाहभई लोक क त्र्याला सापडणार िाही 
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अशा हठकाणी िाळ प रिाि. कारण िो क त्र्यािे खाल्ला िर मभल हकरहकरे होिे अशी त्यािंी समजभि आहे. बल िी 
लोक क त्र्यािे ककवा माजंरािे िाळ खाल्ल्यास बाळंहिणीिे दभध आटिे असे माििाि. म्हणभि िे िाळ घरािि 
प रिाि व सावधहगरीिा उपाय म्हणभि त्यावर िादंभळ, काकवी टाकिाि. या उपायाम ळे प न्हा गियधारणा होिे, 
असेही िे माििाि. शाही घराण्यामध्ये िाळ दोऱ्यािे कापीि असि व एका हपशवीि ठेवीि, जी म लाच्या उशाला 
ठेवीि. त्या हपशवीवर हवहशष्ट मंत्र-वििे हलहीि असि. 

  
वार (गिावरण) बाहेर पडिाि बाळंहिणीला बाजेवर हिजविाि आहण थंडीिी बाधा होऊ िये म्हणभि 

कहग देिाि. हिच्या डोक्याला रुमाल बाधंिाि. पोट घट्ट आवळभि बाधंिाि. खोलीि ऊब राहावी म्हणभि हवस्िव 
ठेविाि. बाळ-बाळंहिणीला ि िािी बाधा होऊ िये म्हणभि हबछान्याच्या बाजभस कलबभ, किबाच्या झाडािी पाि, 
स री इत्यादी ठेविाि. िंिर बोळ टाकभ ि हिला पािािा हवडा खावयास देिाि. ग जरािमध्ये दाई म लगा झाला 
असेल िर म लगी झाली ककवा म लगा एका डोळयािे आधंळा आहे असे सागंिे. असे करिािा हििा हेिभ ि िाला 
फसहवणे हा असिो. म लगी झाली असल्यास मात्र िी खरेि सागंिे. कारण म लीवर ि िािी वक्रदृष्टी पडि िाही 
अशी समजभि आहे. उत्तर कहद स्थािमध्ये म लगा झाल्यास दाई घरच्या मंडळीस ‘ि म्ही स दैवी होवोि’ ककवा 
म लगी झाल्यास ‘िी ि म्हालंा िार्गयािी ठरो’ असे म्हणिे. म लगा झाल्यास त्यािा हपिा घराच्या छिावरूि 
बंद कीिी फैर झाडिो. त्यावरूि इिरािंा प त्रजन्म झाल्यािे कळिे. पण वास्िहवक पाहिा त्यािा हेिभ ि िास 
घाबरहवणे हा असिो. आहण िो लोखंडी जाळीवर िीि वळेा काठीही मारिो िी याि हेिभिे. बाळंहिणीिी 
आवश्यक िी काळजी घेिल्यािंिर दाई म लाला पाण्याि कढीिे पीठ हमसळभि त्या पाण्यािे स्िाि घालिे. 
बाळंहिणीच्या महैत्रणी ककवा इिर हस्त्रया त्या पाण्याच्या िाडं्याि पसेै टाकिाि. िे पैसे दाई घेिे. दाईला 
बाळंहिणीिे कपडे आहण हििे वापरलेला हबछािाही िंिर हमळिो. कहदभमध्ये ज्याप्रमाणे दभवांिी बाळंहिणीिे स्िि 
प सिाि त्याप्रमाणे पजंाबमध्ये दाई बाळंहिणीिे स्िि पाण्यािे ध िे. त्यािंिर प न्हा एकदा क ट ंबािील एखादी स्त्री 
बाळंहिणीिे स्िि ध िे. द सऱ्या हदवशी घराच्या दारावर हहरवी पािे-डहाळे बाधंिे. यािंिर म लाला अंगावर 
पाजण्याि येिे.  

 
दहक्षण कहद स्थािमध्ये बाळंहिणीस पहहले िाळीस हदवसपयंि हपण्यासाठी देण्याि येणारे पाणी 

उकळलेले असिे. या पाण्याि घोड्यािा िाल ककवा लोखंडािा ि कडा िापवभि ब डविाि. इराण मधल्या 
पद्धिीप्रमाणे काही हठकाणी पहहले िीि हदवस बाळंहिणीस खाण्याहपण्यासाठी काहीि देि िाहीि. िर 
काहीजण अजवािी म्हणजे अजवाि, साखर व पीठ हमसळभि ियार केलेला पदाथय देिाि. िंिर िभप साखर-
पोळी आहण त्यािंिर साधी पोळी देिाि. प ष्ट्कळ लोक बाळंहिणीस काही हदवस स ठंवडा व िंिर काळे हमरे 
टाकभ ि केलेला ज न्या िादं ळािा िाि देिाि. दहाव्या हदवसापासभि बाळंहिणीला िेहमीप्रमाणे अन्न देिाि. 
पंजाबमध्ये बाळंहिणीस िभप, साखर-पोळी देिाि. आहण िी हजिके हदवस म लाला अगंावर पाजिे हििके हदवस 
हेि अन्न िालभ  ठेविाि. याम ळे मािेिा दभध प रवठा वाढिो असे म्हटले जािे. जन्मािंिर दाई म लाला घ टी, 
मधािे पाणी देिे व द सऱ्या हदवशी बहडशपे व कडधान्यािा काढा व सौम्य गोड हमठाई देिे. 

 
मभल जन्माला आल्यािंिर त्याला स्िाि घालिािा ककवा घराबाहेर िेिािा पहहले िाळीस हदवस िाळ 

कापण्यासाठी वापरलेली स री बरोबर िेिाि. आहण म लाला बाळंहिणीच्या खोलीि आणल्यावर िी स री 
मािेच्या बाजभला ठेविाि. हीि स री िाहळसाव्या हदवशीच्या हवधीच्या वळेी (हिल्ला) बकरा ककवा कोंबडा बळी 
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देण्यासाठी वापरिाि. काही क ट ंबािं बाळंिीण िाळीस हदवसपयंि डोक्याला िेल लावीि िाही, डोके कविरीि 
िाही, पण डोक्याला रुमाल बाधंिे. काही क ट ंबािं बाळंहिणीस पहहले िाळीस हदवस, सहाव्या हदवशीच्या 
स्िािासाठी, िाहळसाव्या हदवशी आहण प ढे वणयि करण्याि आलेल्या िारे मोजण्याच्या प्रसंगाव्यहिहरक्त 
खोलीबाहेर जाऊ देि िाहीि. या काळाि एखादी बाहेरील व्यक्ती घराि आल्यास त्या व्यक्तीला आपल्याबरोबर 
आलेली िभिबाधा घालहवण्यासाठी हवस्िवावर ऊद टाकावा लागिो. बाहेरच्या व्यक्तीबरोबर आलेली िभिबाधा 
घराि येऊ िये म्हणभि काही लोक दरवाजाबाहेर काजळ जमवलेली लोखंडी वस्िभ ककवा झाडभ  िाळीस हदवस 
पयंि ठेविाि. या काळाि घराि क त्रा ककवा माजंर येऊ िये, इिकेि िव्हे िर माजंरािे िावही उच्चारले जाऊ 
िये यािी दक्षिा घेिाि. परंि  पे्रहषि महंमद यािंी मात्र “माजंरे अपहवत्र िसिाि, िी आपल्यािोविी पहारा 
ठेविाि” असे म्हटले आहे! [ह्भजेस, ४९] 

 
म लास स्िाि घािल्यािंिर व कपड्यािे लपेटल्यािंिर त्याला हमत्राजंवळ देिाि आहण म लाच्या 

उजव्या कािाि अझॉं ककवा बागं आहण डाव्या कािाि कलमा म्हणण्याि येिो. हे काम सामान्यपणे धमोपदेशक 
(खाहिब) ककवा एखादा लहाि म लगा करिो. त्यास ‘अल्लाहभ अकबर’! ‘परमेश्वर श्रेष्ठ आहे’ हे म्हणण्याबद्दल 
बक्षीस देिाि. श्रीमिं लोकािं, म लाला पहहल्यादंा पाजण्यापभवी एखादा पभज्य गृहस्थ (मशाइक) ककवा क ट ंबािा 
आध्यास्त्मक ग रू (म शीद) मधािा थेंब ककवा खारीक अथवा द्राक्ष िावभि म लास िाटविो. यामागे त्यािंा हेिभ 
म लास त्या सत्प रुषािा शहाणपणा प्राप्त व्हावा हा असिो. यािंिर फाहिहा म्हणिाि आहण िागवलेीच्या पािावर 
साखर वाटिाि. हमत्रािंा मभल जन्मल्यािे कळल्यावर िे त्या घरी येिाि आहण येिािा प्रत्येकजण 
आपल्याबरोबर हहरव्या गविाच्या काड्या आणिो. त्याचं्यापकैी एकजण त्या काड्या िवजाि म लाच्या 
हपत्याच्या डोक्यावर ठेविो आहण त्यािे अहििंदि करिो. हपिा त्यािंा त्याबद्दल काही बक्षीस देिो. िंिर 
सगळेजण त्याचं्यापकैी एखाद्याच्या घरी ककवा जवळच्या बागेि जमिाि आहण हमळालेल्या बहक्षसावर मौजमजा 
करिाि.  

 
वायव्य सरहद्दीवर म लाच्या डोक्याला आकार देण्यािी प्रथा आहे [ही बौद्ध याते्रकरंूिी साहंगिली आहे. (बील, सी-

यभ-की, १·१९, २·३०६; वटॅसय, ऑि य ऑि िॉंग १·५९, २·२९२).]. िाहभई लोक म लािे डोके व इिर अवयव यावंर दाब देऊि 
त्यािंा आकार देिाि. म लािे िोंड एका बोटाच्या दोि साधं्यामंधील अंिरापेक्षा रंुद असल्यास िे योर्गय िो 
आकार येईपयंि कडीिे दाबिाि. िसेि ओठ पािळ व्हाव ेम्हणभि िे िोळिाि आहण िाक ढेंबरे होऊ िये म्हणभि 
िे दाबिाि. म लीच्या बाबिीि डोक्यावरील समोरिे केस मागे दाबिाि. त्यािबरोबर हिच्या हािापायािंा योर्गय 
आकार यावा म्हणभि िेल िोळिाि. बहावलपभर संस्थािाि कवटीच्या मागच्या िागाला गोल आकार देण्यासाठी 
कपाच्या आकारािे मडके वापरिाि. [महलक महंमददीि, बहावलपभर गॅझेहटयर, ९६.]  

 
दाया िार प्रकारच्या असिाि : दाई जिाई ककवा िािंारीण म्हणजे स ईण; दाई दभध हपलाई ककवा अन्ना 

म्हणजे म लाला स्विःच्या अगंावर पाजणारी; दाई हखलाई, छोछा म्हणजे संगोपि करणारी आहण दाई असील, 
मामा, आया, म्हणजे बाळंहिणीिी सेवा करणारी. म लािे पालिपोषण करणाऱ्या दाईला मोगल लोकाि ‘अंका’ 
असे िाव आहे. हिच्या िवऱ्याला ‘कोका’ ककवा ‘कोकलिाश’ आहण हिच्या प रुष िािलगास ‘अत्क’ म्हणिाि. 
[इहलयट-डाऊसि, ५·२३१; स्स्मथ अकबर, २०; आईन् १·३२३.] ‘म सलमाि’ समाजाि दाई ही म लािे अडीि वष ेसंगोपि करिे 
कारण धमयशास्त्राप्रमाणे िी िोपयंिि पालिपोषणकिी समजली जािे. परंि  या काळाि द सऱ्या एखाद्या स्त्रीिे 
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म लािे संगोपि केल्यास हिला पालिपोषणकिी आई म्हणि िाही. म सलमाि समाजाि म ले िीि िार वषांिी 
होईपयंिही आपल्या आईच्या अंगावर हपिाि असे हदसिे. पण हकत्येक, हस्त्रया म लािंा अंगावर क्वहििि 
पाजिाि. कारण पाजल्याम ळे आपणाला अशक्तपणा येईल आहण शरीरसौष्ठव हबघडेल असे त्यािंा वाटिे.  

 
म लास सकाळी व संध्याकाळी स्िाि घालभि उदािा धभर देिाि आहण अपहरहििािी सावली पडभ  िये 

म्हणभि त्याच्या गळयाि पािोलीिी पािे आहण कहग बाधंिाि [सावलीच्या सकंटासाठी, फे्रझर, जी. बी., टॅबभ अँड पेहरल्स ऑफ द 
सोल, २२५. पंजाबमध्ये हस्त्रया रहववारी ि िाच्या, हपशािाच्या सावलीपासभि हवश्रािंी हमळहवण्यासाठी हबबी प रािीवालीच्या दर्गयाि जािाि. रोझ, १·५९३] 
म लाला स्िाि घािल्यािंिर प्रत्येक वळेी दाई लाल ककवा हपवळा रंग, हळद आहण त्याि कोळशािे ि कडे 
टाकभ ि या सवय वस्िभ म लावरूि िीि वळेा ओवाळभि टाकिे; ककवा िी फक्त म लावरूि पाणी ओवाळभि िे आपल्या 
पायावर टाकिे; या हिच्या कृिीिा अथय म लािे अमंगळ माझ्यावर येवो हा असिो. म्हणभि ‘म लािी सवय संकटे 
दाईवर गेली’ असे म्हणण्यािा प्रघाि आहे. 

 
म लािे िाव ठेवण्यािा हवधी िे जन्मल्याच्या अगर आठवड्याच्या हदवशी करिाि. पण सामान्यपणे 

जन्म झाला त्या हदवशी करिाि. कारण काही क ट ंबािं िामकरणाच्या आधी बाळंहिणीस हपण्यासाठी पाणीही 
देि िाही, यावळेी हमठाईवर फाहिहा म्हणिाि आहण िी हमठाई दाईबरोबर हमत्रमंडळींच्या घरी पाठहविाि. 
दाई वाजंत्री बरोबर घेऊि हमठाई वाटण्यािे काम करिे. याबद्दल हिला बहक्षशी देिाि. कहद  रूढीप्रमाणे, 
ग जरािमध्ये या हवधीच्या वळेी बाळंिीण-मािेस हखडकीजवळ िेिाि आहण हिला साि िारे मोजण्यास 
सागंिाि.  

 
म सलमािाचं्यामध्ये जी वहडलािी िीि म लािी जािी असिे. बाप जर सय्यद जमािीिा असेल िर 

म लाच्या िावािी स रुवाि सय्यद ककवा मीरिे होिे. उदाहरणाथय सय्यद अली, मीर अहमद, पण उत्तर 
आय ष्ट्याि ही जािीवािक सन्मािदशयक िाव ेलावण्यािे सोडभि देिाि. अशा वळेी िो कोणत्या जमािीिा आहे हे 
त्याला हविारल्याहशवाय कळि िाही. धमयशास्त्र म लास ‘पे्रहषिाच्या िावावरूि हाक मारा’ असे म्हणिे. 
परमेश्वरास आवडणारी िाव े प ढीलप्रमाणे आहेि : अब्द ल्ला (परमेश्वरािा सेवक), अब्दभल रहमाि (दयाळभ 
परमेश्वरािा सेवक), हहरथ (शिेकरी), हमाम (उद्योगी), िर हब (य द्ध) व म र्रा (कडवटपणा) [हमश्कि, २·४२१, 

अरबी िावासाठी पहा ईआरई. ९·१३७ िळटीपा.] ही अहिवाईट िाव े आहेि. परंि  आध हिक काळािील िारिीय 
म सलमािास हे हियम लागभ िाहीि.  

 
म लािा बाप शखे असेल िर त्याच्या िावाच्या आरंिी ककवा शवेटी प ढीलपैकी उपाधी लाविाि : 

ख्वाजा (थोर प रुष), ग लाम (सेवक), महंमद, दीि (धमय), अली (पे्रहषि महंमदािा जावई), बक्श (हदलेला), 
अब्द (सेवक). उदाहरणाथय ख्वाजा य सभफ, ग लाम िबी, महंमद ह सेि, शमस द्दीि, हसि बक्श, रझा अली, 
शखे महंमद, अब्द ल काहदर, ही िाव े शखे जमािीिि असिाि असे िाही कारण सय्यदस द्धा हीि िाव े
लाविाि. 

 
बाप मोगल असेल िर म लाच्या िावाच्या आरंिी ककवा शवेटी हमझा, अमीरजादा (श्रीमंिािा म लगा) 

ककवा आगा (म ख्य) अशी उपाधी लाविाि. उदाहरणाथय हमझा अहमद, इस्माईल बगे, आगा जफर. इराणच्या 
शाही घराण्याि हमझा ही उपाधी िावाच्या शवेटी लाविाि. सय्यद जमािीिे लोक आपणास मीर हा हकिाब 
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लाविाि. पठाण जमािीि खाि (श्रेष्ठ मालक) ककवा खािसाहेब उपाधी िावाच्या शवेटी हमखासपणे असिे. 
उदाहरणाथय बहादभरखाि (शभर मालक) परंि  ‘सय्यद’ आहण ‘शखे’ हे आपल्या िावाच्या शवेटी ‘खाि’ शब्द 
लावीि असल्यािे आढळि असले िरी, उदाहरणाथय ग लाम अहमदखाि, हे हकिाब त्याचं्या मालकािंी त्यािंा 
सन्माि म्हणभि हदलेले असिाि. 

 
या हियमािंा प ढील अपवाद आहेि. बाप ‘शखे’ व आई ‘सय्यद’ असेल िर म लाच्या िावाच्या आरंिी 

ककवा शवेटी शरीफ (हवख्याि) हा शब्द लाविाि. उदाहणाथय जफर शरीफ ककवा शरीफ जफर. काही लोक िर 
आपल्या क ट ंबािील सवांिा हा शब्द लाविाि. उदाहरणाथय जफर शरीफ वल्द अली शरीफ, अली शरीफ वल्द 
शरीफ हमीद. बह संख्य उदाहरणािं आई सय्यद व बाप शखे असेल िर शरीफ हा शब्द लावीि िाहीि. अशा 
उदाहरणाि िे स्विःस शखे अहमद ककवा असेि एखादे िाव लाविाि आहण आपण शखे जमािीिे असल्यािे 
सागंिाि. काही हठकाणी अशीि पहरस्स्थिी असेल िर ख्वाजा हेही िाव लाविाि. म्हणजे म लास ख्वाजाजादा 
(थोर प रुषािा म लगा) असे म्हणिाि; पीर ककवा म शींद यासंारख्या आध्यास्त्मक ग रंूिा ख्वाजा म्हणिाि. 
हशवाय काहीजण मग िे कोणत्याही जमािीिे असोि, आपल्या िावािंा साहेब (मालक), हमयॉं (महाराज), 
जाि (जीवि) असेही शब्द लाविाि. उदाहरणाथय दाऊद साहेब, अम्मभ जाि, परंि  ही कोणत्याही समाजािील 
मान्य अशी पद्धि िव्हे. आईवडील आपल्या म लािंा पे्रमळपणे या िावािंी हाक मारिाि. ही म ले मोठी झाली 
म्हणजे त्यािंा याि िावािे ओळखले जािे आहण त्यािंी खरी िावं ेबह धा हवसरली जािाि.  

 
म लीच्या िावाचं्या आरंिी ककवा शवेटी खालीलपैकी उपाधी लाविाि. सय्यद जमािीमध्ये हस्त्रयािंा 

बेगम (सभ्य स्त्री), हबबी (श्रीमिी), हिस्सा (स्त्री), शाह (राणी) या िावािंी हाक मारिाि. शखे जमािीिील 
म लींिा फक्त मॉं (आई), हबबी (बेगम हा दजा ि प्राप्त झालेल्या म ली) या उपाधी लाविाि. मोगल व पठाणािंही 
हाि हियम आहे. मोगल हस्त्रयाचं्या िावाच्या आरंिी खािम् (सभ्य स्त्री) असा शब्द लाविाि. पण अिौरस 
म लींिा ‘बाई’ म्हणिाि. श्रीमंि लोक ‘गाहयकाचं्या’ म ली ठेविाि आहण त्यािंा ‘बाई’ म्हणिाि. या म ली जेव्हा 
आपल्या मालकाच्या हवशषे मजीच्या होिाि िेव्हा त्यािंा बेगम म्हणण्याि येिे. पभवीच्या काळी ज्या ग लाम 
म लींबरोबर त्यािें मालक सगं करीि त्या म लींिा प्रथम हबबी, िंिर बाई आहण िंिर बेगम या िावािंी हाक 
मारीि. म सलमािामंध्ये िर्मिका दोि प्रकारच्या असिाि. एक िटिी व द सरी कंििी. कंििी ही बह धा कहदभ 
असिे. कसबी ककवा हारजाई म्हणजे वशे्या स्त्री. कसबीला कँवर आहण हारजाईला बक्श म्हणिाि.  

 
म सलमाि समाजाि बापािी िाव े म लािंा ठेवण्यािी पद्धि िाही. म लािंी िाव े ठेविािा प ढीलपैकी 

एखादी पद्धि अवलंहबिाि : (१) म लािे िाव एकिर क ट ंबािील एखाद्या व्यक्तीिे जसे आई ककवा वडील 
याचं्या वहडलािे म्हणजे आजोबािे ककवा क ट ंबाच्या रक्षणकत्या सिंािे िाव ठेविाि. उत्तर कहद स्थािाि म लािे 
िाव दोि िीि हपढ्याचं्या आिील पभवयजािे िसले पाहहजे अशी दक्षिा घेिाि. वस्ि िः ही पद्धि म लािे िाव 
िात्यािील ककवा क ट ंबािील एखाद्या व्यक्तीिे ठेवाव ेया हियमाच्या हवरोधी जाणारी आहे. [ एि.आय.एि.क्यभ. १·११६. 
हसरीयि म सलमािामंध्ये म लाला िािेवाईकाच्या िावािे हाक मारणे प ढील म्हणण्याबरोबर आहे, ‘िभ लवकर मरो आहण हे मभल ि झे वारस हसद्ध होवो.’] 
या िावाहशवाय आलम (वैयहक्तक िाव), कियि (संबधं), लकब (सन्मािदशयक), अलामि शाही (उपाधी), 
अन्वाि (सन्माि), अन्साब (परंपरा) व िकल्ल स (टोपण िाव) ही वगेळी असिाि. (२) आठ दहा धमयज्ञ 
खालील िक्त्याि पाहभि, म लाच्या िावािे आद्याक्षर हिहिि करिाि. िे क राणािील कोणिेही पाि (फाल) 
उघडिाि व त्या पािावर आरंिीिे जे अक्षर असेल त्या अक्षरािे स रुवाि होणारे एखादे िाव म लाला ठेविाि. 
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[याला ‘इहश्िकारा’ म्हणिाि आहण हे हसराझ येथील हाफीझच्या दर्गयाि हाफीझिा गं्रथ पाहभि केले जािे.] िाव ठेविािा फलज्योहिष्ट्यािा 
हविारही िेहमी करिाि. अकबरािा जन्म शब्बाि महहन्यािील पौर्मणमेला झाला होिा म्हणभि त्यािे िाव 
फलज्योहिष्ट्यदृष्ट्ट्या बद्र द्दीि (धमािा पभणय िदं्र) असे ठेवले होिे. परंि  त्याला क णी ख िशी माहंत्रकािे िेटभक 
करू िये म्हणभि त्याच्या िािलगािंी त्यािा अहधकृि जन्म हदवस रजाब महहन्यािील पािवी िारीख असा 
ठरहवला आहण त्याि सार त्यािे पभवीिे िाव अयोर्गय म्हणभि जलाल द्दीि (धमािी शोिा) असे िव ेिाव ठेवले. 
(३) काही हिठ्ठयावंर वगेवगेळी िाव ेहलहभि त्या एका वाटीि ठेविाि व वाटीवर रुमाल झाकिाि. िंिर वाटी 
हलवभि हिठ्ठ्ठ्या जहमिीवर टाकिाि आहण एका लहाि म लास त्यांपकैी एखादी हिठी उिलण्यास सागंिाि. 
हिठीवर जे िाव असेल िे त्या म लािे िाव ठेविाि. (४) मभल जन्मले त्यावळेी जो ग्रह प्रिावी असेल त्या 
ग्रहाच्या आरंिीिे ककवा शवेटिे अक्षर घेऊि त्या अक्षरािे स रू होणारे एखादे िाव ठेविाि. ग्रह साि आहेि: 
शम्स (सभयय), कमर (िदं्र), झ हाल ककवा कैवाि (शहि), झोरा (श क्र), उिाहरद (ब ध), हमहरख (मंगळ), 
म श्िारी (ग रु). या ग्रहािंा अमंल िोवीस िास असिो असे माििाि. प ढील पािावरील िक्त्यावरूि कोणत्या 
वळेी कोणिा ग्रह असिो हे कळिे.  

 
उदाहरणाथय, मभल जर रहववारी सकाळी ६ िे ७ च्या दरम्याि जन्मले असेल िर िक्त्यावरूि शम्स 

म्हणजे सभयय हा ग्रह यावळेी प्रिावी हदसिो. म्हणजे म लािे िाव एकिर ‘श’ ककवा ‘स’ या अक्षरािे स रू झाले 
पाहहजे.  

 
हा िक्ता िीि गोष्टींसाठी वापरिाि: (१) वर साहंगिलेल्या म लािे िाव ठेवण्यासाठी. (२) एखादे 

हवहशष्ट कायय स रू करण्यासाठी कोणिा हदवस ककवा वळे श ि अगर अश ि आहे हे पाहण्यासाठी. उदाहरणाथय 
ज्यावळेी शिी प्रिावी असिो त्यावळेी कोणत्याही श िकायािा आरंि करू िये कारण शिी हा स्वगीय खोजा 
(षंढ िोकर) असल्याम ळे लािदायक िसिो असे माििाि. सभयय हा स्वयंपाकी म्हणभि उदासीि; श क्र हा वशे्या 
म्हणभि लािदायक; ब ध हा हशक्षक म्हणभि लािदायक; िंद्र हा दभि म्हणभि उदासीि; मंगळ हा प्रशासक म्हणभि 
अलािदायक आहण ग रू हा न्यायाधीश म्हणभि लािदायक असिो असे म सलमाि माििाि. [एका फलज्योहिषािे राई 
दाहहरला साहंगिले की, त्याच्या अरब शत्रभंिा हवजय हमळेल. कारण श क्र हा त्याचं्या मागे व ि झ्यासमोर आहे. म्हणभि दाहहरिे श क्रािी सोन्यािी प्रहिमा 
करूि िी आपल्या मागे राहावी व आपणाला हवजय हमळावा म्हणभि खोहगराच्या प्ट्याला घट्ट बाधंली. परंि  दाहहर परािभि झाला व मारला गेला. 
(इहलयट-डाऊसि १,१७१). जीमध्ये बाबरिे राणा सगंाच्या िेिृत्त्वाखालील राजपभिािंा परािव केला त्या इ.स. १५२७ मधील कन्वा ककवा हसक्रीच्या 
लढाईपभवी एका फलज्योहिषािे बाबराला साहंगिले की, मंगळ दर हदवशी सायंकाळी पहिमेस हदसिो आहण जो कोणी त्या हदशिेे जाईल त्यािा परािव 
होईल. जेव्हा हे िहवष्ट्य खोटे हसद्ध झाले िेव्हा बाबरिे त्या फलज्योहिषाला बक्षीस हदले पण त्याला राज्य सोडभि जाण्यास िाग पाडले. (फेहरश्िा, २·५४, 

िळटीप, ५९).] (३) मभल जन्मले त्यावळेी कोणिा ग्रह प्रिावी होिा हे पाहभि त्यावरूि त्यािे िहवष्ट्य सागंण्यासाठी 
उदाहरणाथय एखादे मभल रहववारी द पारी १२-३० िे १२-४५ या दरम्याि जन्मले असेल िर म सलमािाचं्या 
पंिागंाप्रमाणे ही वळे रहववारी रात्रीिी असिे कारण िे आपला हदवस सायंकाळी ६ िे सकाळी ६ म्हणजे 
सामान्यिः सभयास्िापासभि सभयोदयापयंि मोजिाि. वर साहंगिलेल्या वळेी श क्र प्रिावी असिो. त्यािा पहरणाम 
म लावर होणार त्याम ळे म लािा कल संगीि, िागंला पोशाख, स गंधी वस्िभ याकंडे असणार असे माििाि.  

 
मािव जािीवर ग्रहािें श ि ककवा अश ि असे अिेक पहरणाम होिाि. त्यापंैकी काही उदाहरणे सागंिा 

येिील. सूयाचे स्वभाव :- सभयय हा ग्रह ज्या व्यक्तीच्या जन्म वळेी प्रिावी असिो िी व्यक्ती श्रीमिं, समंजस 
हिडखोर, उदार होईल. हिला प ष्ट्कळ संपत्ती प्राप्त होईल, हिच्या शब्दाला माि असेल, काळया व लाल रंगाच्या 
कपड्यािंी हिला आवड असेल. िी हवलासी, दारुडी, क िेष्टाखोर, पहवत्र कायािी आवड िसलेली, दरसाल 
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आजारी पडणारी असेल. हििा जन्म हिच्या आईवहडलासंाठी अश ि ठरेल. िी दीघाय ष्ट्यी असेल. शुक्राचे 
स्वभाव :- श क्र ग्रहािा प्रिाव असिािा जन्मलेली व्यक्ती संगीि, गाणे म्हणणे, कपडे, हमष्टान्न यािंी हवशषे 
आवड असणारी असेल. िी स ंदर, हवलासी, िि र, मिहमळाऊ, िागंला पोशाख करूि इिराचं्या िजरेि 
िरण्यािा प्रयत्ि करणारी, द सऱ्यािंा ल बाडभि स्विः श्रीमंि होण्यािा सिि प्रयत्ि करणारी, आपली ग हपिे 
इिरािंा ि सागंणारी, अत्तरािंी आवड असणारी, गोड आवाजािी, मध र-िाहषणी, वादपटभ  असेल. िी आपले 
आईवडील इिकेि िव्हे िर बहीणिाऊ यािंाही मदि करील.  

 
जन्मनाव ेठेवण्यासाठी मार्यदशयक तक्ता 

 

 
 
वळे 

शहिवारिा 
हदवस  
ककवा 
ब धवारिी 
रात्र 

श क्रवारिा 
हदवस 
 ककवा 

मंगळवारिी 
रात्र 

ग रुवारिा 
हदवस  
ककवा 

सोमवारिी 
रात्र 

ब धवारिा 
हदवस  
ककवा 

रहववारिी 
रात्र 

मंगळवार
िा हदवस  
ककवा 

शहिवारिी 
रात्र 

सोमवारिा 
हदवस 
ककवा 

श क्रवारिी 
रात्र 

रहववारिा 
हदवस 
ककवा 

ग रुवारिी 
रात्र 

सकाळी 
६ िे ७ 

शिी श क्र ग रु ब ध मंगळ िंद्र सभयय 
 

सकाळी  
७ िे ८ 

ग रु ब ध मंगळ िंद्र सभयय शिी श क्र 

सकाळी  
८ िे ९ 

मंगळ िंद्र सभयय शिी श क्र ग रु ब ध 

सकाळी  
९ िे १० 

सभयय शिी श क्र ग रु ब ध मंगळ िंद्र 

सकाळी  
१० िे ११ 

श क्र ग रु ब ध मंगळ िंद्र सभयय शिी 

सकाळी  
११ िे १२ 

ब ध मंगळ िंद्र सभयय शिी श क्र ग रु 

द पारी  
१२ िे १ 

िंद्र सभयय शिी श क्र ग रु ब ध मंगळ 

द पारी १ िे २ शिी श क्र ग रु ब ध मंगळ िंद्र सभयय 
द पारी २ िे ३ ग रु ब ध मंगळ िंद्र सभयय शिी श क्र 
द पारी ३ िे ४ मंगळ िंद्र सभयय शिी श क्र ग रु ब ध 
द पारी ४ िे ५ सभयय शिी श क्र ग रु ब ध मंगळ िंद्र 
सायकंाळी 
५ िे ६ 

श क्र ग रु ब ध मंगळ िंद्र सभयय शिी 
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टीप.— सकाळी ६ िे ७ यािा अथय सकाळप्रमाणेि सायंकाळी ६ िे ७ असा घ्यायिा. त्यािप्रमाणे द पारी 
१ िे २ यािा अथय रात्री १ िे २ असा घ्यायिा. हदवसाच्या बारा िासािें ग्रहमाि हदलेले आहे. िसेि रात्रीच्या 
बारा िासािें ग्रहमाि समजावयािे. 

 
बुधाचे स्वभाव :- ब ध हा ग्रह प्रिावी असिािा जन्मलेला माणभस ज्ञािी व शहाणा, िागंला लेखक, 

हवहवध शास्त्रािंा ज्ञािा, क शल हित्रकार, िागंली स्मरणशक्ती असलेला, इिकेि िव्हे िर हाहफझ असेल-
क राण म खोद्गि असणाऱ्या माणसाला हाहफज म्हणिाि. [औरंगजेब व शाही क ट ंबािील काही हस्त्रया यािंा क राण िोंडपाठ होिे 

(जदभिाथ सरकार, लाइफ ऑफ औरंगजेब, १·८).] िो कवी, श्रीमंि, कलािज्ज्ञ, गहणिी, क शाग्र ब द्धीिा असेल. त्यािी 
मतै्री व सहवास अिेकािंा फायद्यािा ठरेल. त्यािी इच्छा प्रमाण मािणारे अिेक लोक त्याच्यािोविी असिील. 
िो त्याच्या मजीिल्या लोकांच्या उपयोगी पडणारा असेल पण ज्याच्यावर त्यािी गैरमजी होईल त्यािे 
दशयिस द्धा टाळणारा असेल. चंद्राचे स्वभाव :- ज्या माणसाच्या जन्मवळेी िंद्र हा ग्रह प्रिावी असेल िो ज गारी, 
देखणा, दारुड्या, खभप प्रवास करणारा, खोटेपणािी आवड असलेला, बाष्ट्कळ बडबड करणारा, थोर 
लोकाचं्या समभहाि प्रहसद्ध असणारा, दर सहा महहन्यालंा अशक्तपणा व थंडीपडशाम ळे आजारी पडणारा, 
पाण्याला घाबरणारा, प्रवासाि जीव धोक्याि असणारा, आहण आईवडील व हमत्रासंाठी िार्गयवाि ठरणारा 
असेल. शनीचे स्वभाव :- शिीिा प्रिाव असिािा जन्मलेला माणभस रंगािे काळा, दीघाय षी, हकरकोळ 
प्रकृिीिा, स्ि हिपाठक, वाईट स्विावािा, मोठ्या आवाजािा, शभर हशपाई, हवसराळभ, उदार, हेकट, डंख 
धरणारा, हिदयय. उिावळा असेल. रु्रूचे स्वभाव :- ग रु ग्रहावर जन्माला आलेला माणभस देखणा, खादाड, 
शास्त्रािंा ज्ञािा, हवद्वाि, न्यायाधीश, हाहफज, राजकारणिज्ज्ञ असेल. त्याला शत्रभ अिेक असिील पण त्याला 
क णीही इजा करू शकणार िाही. हशवाय िो आपल्या शत्रभवर िेहमी हवजय हमळवील. हस्िकला, हित्रकला, 
लेखिकला याि िो अहद्विीय असेल. िो समंजस, उदार, दृढहिियी, िाज क प्रकृिीिा व हािी घेिलेली कामे 
िडीस िेणारा असेल. मंर्ळाचे स्वभाव:- मंगळ या ग्रहािा प्रिाव असिािा जन्मलेला माणभस दयाळभ, कला व 
शास्त्राि हिप ण असलेला, ज्ञािप्राप्तीिी िळमळ असलेला, पाढंरा पोशाख व अत्तरािंी आवड असलेला, ज लमी, 
िाबंभस रंगािा, िापट स्विावािा, द सऱ्यािें पैसे ल बाडभि स्विः श्रीमंि होऊ इस्च्छणारा व महत्त्वाकाकं्षी असा 
असेल.  

 
म लािे िाव खालील यादीिभि हिवडण्याि येिे. रहववारी हदवसा ककवा रात्री जन्मलेले मभल म लगा 

असेल िर त्यािे िाव इिाहीम, स लेमाि, दाऊद, म सा, अयभब, हाहशम (पहवत्र िोजिोत्सवाि िाग घेणारा), 
इम्राि (दीघाय षी), आहण म लगी असेल िर हििे िाव हहलया (िम्र), हहबबा (मतै्रीण), झैिब (स गधं), 
खाहदजा ठेवण्याि येिे. सोमवारी जन्मलेला म लगा असेल िर त्यािे िाव म हंमद (अहिस्ि हिपात्र), अहमद 
(बह स्ि हिपात्र), महमभद (स्ि हिपात्र), काहसम (हविागलेला), काहदर (प्रिावशाली) ठेविाि आहण म लगी 
असेल िर हििे िाव फाहिमा, अम्मा (स रहक्षििा), हहमदा (स्ि हिपात्र), रहफया (श्रेष्ठ), रुहकया (मोहक), 
झहरिा (सोिेरी) ठेवण्याि येिे. मंगळवारी जन्मलेल्या म लािे िाव इस्माईल, इसाक, अब बकर, इहलयास, 
याहसि ठेविाि िर म लीिे िाव हहिफा (खरी म स्लीम), आयशा (‘प्राण’ पे्रहषिाचं्या पत्िीिे िाव आयशा होिे), 
शरीफा (स्ि हिपात्र), सहकिा (रहहवासी) ठेविाि. ब धवारी जन्मलेल्या म लािे िाव उस्माि (साप), अली 
(श्रेष्ठ), हरुि, हसि (स दंर), ह सेि (स ंदरबाळ), उमर (हवकि घेिलेला) आहण म लीिे िाव रबीई 
(वासहंिका), अहझझा (अत्य त्कृष्ट), जहमला (स ंदर), फाहझला (अत्य त्कृष्ट), िज्म (िारका) ख शीद (सभयय), 
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हसिारा (िारका) ठेविाि. ग रुवारी, जन्मलेला म लगा असेल िर य सभफ, हमीद (स्ि हिपात्र), म स्िफा, 
मभिाजा (हिवडलेला), सज्जाद (िक्त), बाहकर (हवद्वाि), अस्करी (हशपाई), रझा (समाधािी), जफर 
(ओहळ), म हंमद गौस (संि) आहण म लगी असेल िर माहरया, अस्या (वाहिे पाणी), झ लखा (‘घसरलेली’- 
पॉंटीफिी पत्िी), खैरॉं (स खी), वाहजदा (शोहधका), वाहसला (लाडकी,) गफभ र (क्षमाशील), मरुफ 
(स प्रहसद्ध) असे िाव ठेविाि. श क्रवारी जन्माला आलेल्या म लािे िाव ईसा, अन्वर (िेजस्वी), िभर 
(िमकदार), हैदर (कसह), अक्राम (सन्माि), आदम, स ल्िाि (बादशहा), हबीब ल्ला (परमेश्वरािा हमत्र), 
हाहफझ ल्ला (परमेश्वरािे संरक्षण केलेला), कहरम ल्ला (परमेश्वरािी कृपा असलेला), रहमि ल्ला (परमेश्वरािी 
दया असलेला), अलीम ल्ला (परमेश्वरािे ज्ञाि असलेला), क ं दरि ल्ला (परमेश्वरािी शक्ती), अब्द ल्ला 
(परमेश्वरािा सेवक) यापंकैी एक ठेविाि. आहण म लीिे िाव माह (लाडकी), झोरा (श क्र), महब बा 
(लाडकी), अमीरा (राजक मारी), रिि (रत्ि), बािभ (सभ्य स्त्री), खािभि (सभ्य स्त्री), हिस्सा (स्त्री), हव्वा 
आहरफा (धमयहिष्ठ), मामा (आई) यापकैी एखादे ठेविाि. शहिवारी जन्मलेल्या म लािे िाव अब्द ल काहदर 
(सवय शहक्तमाि परमेश्वरािा सेवक), अब्द ल वहहाब (सवय उदार परमेश्वरािा सेवक), अब्द ल रझाक 
(अन्नदात्या परमेश्वरािा सेवक), अब्द ल करीम (सवय स दंर परमेश्वरािा सेवक), अब्द ल शकभ र (वर देणाऱ्या 
परमेश्वरािा सेवक), अब्द ल लहिफ (दयाळभ परमेश्वरािा सेवक), शमस द्दीि (धमािा सभयय), हिझाम द्दीि 
(धमािा शास्िा), हसराज द्दीि (धमािा सभयय), म हर्रम (सन्माि पात्र), सीहद्दक (सत्यवििी) यापंकैी एखादे 
ठेविाि आहण म लीिे िाव िाज क (कोमल), मम ला (सापं्रदाहयक), लहिफा (िम्र), हबलकीस (हशबािी राणी) 
यापंकैी एखादे ठेविाि.  

 
खालच्या जमािीिील म सलमाि आपल्या म लाम लींिी िाव े माििगं, हिराशा, अश द्धिा हिदशयक 

ठेविाि. यामागे त्यािंा िभिबाधा होऊ िये ककवा इिरािंी दृष्ट लागभ िये असा हेिभ असिो. अशापकैी काही िावे 
िथभ (िाक टोिलेला), हिकारी, द ःखी, काकी (कावळा), क बडा ही आहेि. 
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प्रकरि णतसरे 
 

जन्मोत्तर णवधी 
 
मभल जन्मल्यािंिर ‘पट्टी’ िावािा हवधी करिाि. इिर घरच्या हस्त्रया जमिाि आहण बाळंहिणीिे केस 

कविरूि त्यािंा मधोमध िागं पाडिाि. स्त्रीस अंिगयि अडथळयापासभि म क्त करण्यािी ही बह धा जादभिी पद्धि 
असावी [गरोदर स्त्रीिा िागं पाडणे कदाहिि बाळंिपण स लि व्हावे यासाठी असिे. परंि  इिर बाबिीि, िासािभि िागंर जसा हशरिो त्याप्रमाणे हा 
स पीकिेिा मतं्र असभ शकिो. यािी सीमन्िोन्नयि या कहद  हवधीशी ि लिा केली जाऊ शकिे. (ईआरई ३·४७१, २·६५०; मोहियर-हवहलयम्स, िाह्मणीझम 

अँड कहदभइझम ४ थी आवृत्ती, ३५७).]. िंिर बाळाला व मािेला लाल रंगािी वसे्त्र लेवहविाि. मािेच्या डोक्याला रुमाल 
बाधंिाि. आई व मभल याचं्या डोक्यावर िादंवा धरिाि आहण दोघाचं्याही डोळयािं काजळ घालिाि. स ठंवडा 
घालभि केलेल्या वड्या व हवड्यािी पािे यािंी बाळंहिणीिी ओटी िरिाि. हिमहंत्रि हस्त्रया हिच्या िोंडाला हळद 
लाविाि व िेटवस्िभ देिाि (रक्तािी, रुक्सिािा) लखिौमधील हशया िौर्थया हदवशी आिंदाप्रीत्यथय पाह ण्यािंा 
मेजवािी देिाि [श्रीमिी मीर हसि अली, २१२]. 

 
म लाच्या जन्मापासभि सहाव्या हदवसापयंि क ट ंबास हजिकी ऐपि असेल हििकी मौज करिाि. 

सहाव्या हदवशी छट्टी म्हणजे सटवीिा हवधी करिाि. प ष्ट्कळदा हा हवधी सािव्या ककवा िवव्या हदवशी करिाि 
आहण घराि प ष्ट्कळ मतृ्यभ झाले असले िर हा हवधी हिसऱ्या हदवशी करिाि. बाळंिपणािंिर मािेला येणारा 
ज्वर आहण िाळ कापल्याम ळे आहण आरोर्गयािी िीट व्यवस्था िसल्याम ळे म लाला होणारा धि वाि हे 
सामान्यपणे सहाव्या ककवा सािव्या हदवशी आढळिाि. हा सटवीिा प्रिाप आहे अशी समजभि असल्याम ळे 
सटवीिा हवधी सहाव्या हदवशी करिाि. या हवधीच्या हदवशी स ईण सगळे घर पाढंरी मािी ककवा शणेािे 
सारविे. या हवधीि प रुष िाग घेि िाहीि. महैत्रणी बाळंहिणीस िहाण्यासाठी हशकेकाई, हरठा इत्यादी वस्िभ, 
िसेि काजळ, हवडा इत्यादी पाठहविाि. बाळास स्िाि घािल्यािंिर त्यास सत्प रुषािे वापरलेल्या कापडािा 
सदरा घालिाि. ह्ामागे मभल दीघाय षी व्हाव ेअसा हेिभ असिो. केव्हा केव्हा स ईण जर वृद्ध असेल िर िी 
आपल्या स्विःच्या ज न्या कापडािा सदरा करूि म लास घालिे. अकबराला प्रथम घािलेले कपडे सय्यद 
अली हशराझी या साध प रुषािे वापरलेल्या कापडािे होिे. या हदवशी उसिे आणलेले कपडे घालण्यािी पद्धि 
आहे. असे कपडे धोबी प रहविो.  

 
िंिर मािेला हबछान्यावर बसवभि स्िाि घालिाि. याि स गंधी पािािंा काढा असिो. स इणीला बक्षीस 

देिाि. यावळेी उपस्स्थि असणाऱ्यािंा वरण, िाि, बकऱ्यािे काळीज (कलेजी) यािे जेवण देिाि. िसेि 
अि पस्स्थि असणाऱ्या हमत्रािंा या जेवणािा काही िाग पाठविाि. आहण रात्रिर करमण कीिे काययक्रम 
करिाि. हा हवधी फक्त पहहल्या म लाच्या वळेीि करिाि असे िव्हे िर सवयि म लाचं्या वळेी करिाि. रात्रीच्या 
जेवणािभि थाळीिर अन्न बाजभला काढभि ठेविाि कारण पाहहलेल्या प्रत्येक वस्िभिी त्याला हाव स टभ  िये. मभल 
मोठेपणी हावरे हिघाल्यास त्यािी थाळी िीट िरली िव्हिी असे म्हणिाि. थाळीमध्ये मध्य िागी हपठािा हदवा 
करूि त्याि िार वािी लाविाि. हमत्रमंडळी थाळीमध्ये पैसा, दोि पसेै टाकिाि. हदवा रात्रिर जळिा राहील 
यािी दक्षिा घेिाि. या अन्नाला सटवीिे जेवण (छटी का िाडंा, रािजागा) असे म्हणिाि. कारण सटवी त्या 
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रात्री येऊि म लािे िहवष्ट्य हलहहिे अशी समजभि आहे. सटवीिा हवधी सामान्यपणे खालच्या वगािील लोक 
करिाि. िर वरच्या वगािे लोक त्याएवजी ‘अहकका’ िावािा हवधी करिाि. 

 
उत्तर कहद स्थािमध्ये छटीच्या हवधीच्या हदवशी महैत्रणी जमिाि. बाळंहिणीस गरम पाण्यािे स्िाि 

घालिाि. हििे िािलग हिला िेटी पाठविाि. बाळ व मािेला कपडे घािल्यावर त्यािंा बाळंहिणीच्या 
खोलीबाहेर (जच्चा ककवा जिखािा) आणिाि. यावळेी मािेच्या हािाि क राण असिे व हििे डोळे हमटलेले 
असिाि. जेव्हा िी खोलीबाहेर येिे िेव्हा िी डोळे उघडिे आहण साि वळेा आकाशाकडे पाहिे. िी खोलीबाहेर 
असिािा द सऱ्या एका लहाि म लाला हिच्या अंथरुणावर क्षणिर बसहविाि. प न्हा म लगा व्हावा यासाठी ही 
जादभिी करामि आहे. बाहेर जाण्यापभवी िो म लगा बक्षीस मागिो, त्याला बक्षीस देिाि. जादभच्या प्रयोगाि 
िेहमी वापरिाि िसे साि प्रकारच्या धान्यािे अन्न त्या मािेप ढे ठेविाि. हे अन्न मािेिे खाण्यापभवी साि 
स वाहसिी त्या िाटािभि प्रत्येकी एक घास घेिाि. न्हावीण आहण माळीण िािलगाचं्या घरावर हहरव्या पािािें 
िोरण बाधंिाि. याबद्दल िे त्यािंा बक्षीस देिाि. पंजाबमध्ये बाळंिपणािंिर पहहले सहा हदवस मािेला एकटे 
सोडीि िाहीि. यािे कारण मभल हिच्या अंगाखाली हिरडभ  िये हे असल्यािे सागंिाि. पण हिला अहिष्ट 
शक्तीपासभि वािहवण्यासाठी हे केले जाि असण्यािी अहधक शक्यिा आहे. याि कारणासाठी त्या खोलीि 
सिि हदवा जळि ठेविाि. बेहमािा, हबधीमािा म्हणजे दैवीशक्ती. िी जन्मािे वळेी म लािे िहवष्ट्य िोंदविे, 
हििे अर्गिी माहगिला असिा िो िाकारणे हे फार ियािक पाप आहे असे माििाि. याबाबि एका फहकरािी 
गोष्ट सागंिाि-त्यािे दैवी शक्तीला अर्गिी देण्यासाठी िकार हदल्यामळे त्यािे काजव्याि रूपािंर झाले 
[जेआरएआय ३७,२४०. ही जैिािंीस द्धा समजभि आहे, एस. स्स्टव्हन्सि, हद हाटय ऑफ जैहिझम, १९३ िळटीप.]. िाहभई लोक मभल 
जन्मल्यािंिर घराि कोणत्याही शक्तीिा प्रवशे होऊ िये म्हणभि िारही कििींवर हिळया रंगािी हिशाणी 
रंगविाि. िर काहीजण िेटहकणींिा प्रहिबधं करण्यासाठी घरािोविी कपपळािी व अंहजराच्या झाडािी पािे 
ठेविाि आहण म लाच्या उशालगिच्या जहमिीि स री ख पसिाि. िी स री िेथे िाळीस हदवसपयंि ठेवली 
पाहहजे. मािेला खोलीबाहेर जावयािे असल्यास संरक्षक म्हणभि िी स री न्यावी लागिे.  

 
सेमेहटक लोकापं्रमाणे बाळंहिणीच्या अश द्धिेिा काळ िाळीस हदवसािंा माििाि [फे्रझर, जी. बी., टॅबभ अँड हद 

पेहरल्स ऑफ् हद सोल, १४७ िळटीपा; लेव्ह १२·१ िळटीपा, इक्झॉड २४·१५; ३४·२६ अँड क.].या काळाि हिला प्राथयिा म्हणिा येि 
िाहीि, क राणाला स्पशय करिा येि िाही, िसेि महशदीि प्रवशे करिा येि िाही. म ळाि ही बंधिे रक्तस्त्राव 
संपभणयिः थाबंेपयंि पाळावयािी असि. पंजाबमध्ये बाळंिीण, म लाच्या िाकािा आकार हबघडभ  िये म्हणभि 
त्याला बसभि पाजिे. दहक्षण कहद स्थािाि िाहळसाव्या, िसेि सहाव्या, बाराव्या आहण िेराव्या हदवशी 
हमत्रमंडळी म लाला िेटी, हवशषेिः क राणािील वििे हलहहलेले िाईि देिाि. उत्तर कहद स्थािमध्ये या िेटी 
सामान्यपणे सहाव्या हदवशी देिाि. पजंाबमध्ये जे घरी हस्त्रयािंा पडद्याि ठेवीि िाहीि त्या घरािील बाळंिीण 
मभल एक महहिा दहा हदवसािें झाल्यावर एके हदवशी आघंोळ करूि, िव ेकपडे लेवभि उकडलेल्या अन्नािे दोि 
िाडें आपल्या डोक्यावर ठेवभि एखाद्या हवहहरीवर जािे आहण िे अन्न ख्वाजा हखजर या जलसंिांिा अपयण करिे. 
िंिर िे िाडें पाण्याि िरूि िी घरी िेिे. [रोझ्, १·५६५. ही कहदभंिी मान्य पद्धि आहे.] ग जरािमध्ये गविाच्या लहाि 
िावािे या संिाचं्या िाव े पाण्याि सोडिाि. दहक्षण कहद स्थािाि िाहळसाव्या हदवशी मौजमजा करिाि. 
हहजड्यािंा िािगाण्याबद्दल पैसे देिाि. िे गाविर ‘म लगा कोठे झाला आहे’ असे ओरडि हफरिाि. जर 
म लगी झाली िर मात्र फारि थोडे पैसे देिाि ककवा म ळीि देि िाहीि. त्यािंा पसेै ि हदल्यास िे हपत्याला 
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हशव्याशाप देिाि. सायंकाळी प रुषहमत्रािंा मेजवािी देिाि. या मेजवािीच्या अन्नावर म हंमद म स्िफाच्या 
िावािे फाहिहा म्हणिाि. काही लोक मािेला मोकळया हविे िेऊि हिला काही िारे मोजण्यास सागंिाि व 
यािंिर हविे काही बाण सोडीि असिाि. 

  
परंपरेप्रमाणे म लाच्या जन्माबद्दल बळी देण्यािा आहण केस काढण्यािा हवधी एकत्र मभल जन्मल्यािंिर 

सािव्या, िौदाव्या, एकहवसाव्या, अठ्ठाहवसाव्या अगर पस्स्िसाव्या हदवशी करिाि. िेव्हा त्यािे केस काढिाि व 
केसाच्या वजिाइिकी िादंी दाि करूि टाकिाि. पे्रहषिािंी त्यािंा वृद्धपणी म लगा झाल्यावर असेि केले होिे. 
[हमश्कि, २·५१५. म ईर, लाइफ, ४१२.] दहक्षण कहद स्थािाि सहाव्या, िाहळसाव्या अगर एखाद्या सोयीच्या हदवशी 
अहकका िावािा हवधी करिाि. [अहककािा योर्गय अथय िवजाि बालकािे केस असा आहे. पण मेटोहिमीिे ही सजं्ञा केस वाहणे याला 

लावली आहे. क्षौराबाबि पहा-ईआरई. ६·५३८.] म्हणजे म लगा झाला असल्यास दोि आहण म लगी झाली असेल िर एक 
बकरा बळी देिाि. बळी द्यावयािा बकरा एक वषय वयाच्या वरिा, हिरोगी (सही उल अझा) असावा लागिो. 
िो एक ककवा दोि डोळयािंी आंधळा ककवा लंगडा िाही यािी दक्षिा घेिाि. त्यािी कािडी इिकी 
काळजीपभवयक सोलली पाहहजे की िीवर थोडेही मासं राहभ िये. त्यािप्रमाणे त्यािे कोणिेही हाड मोडणार िाही 
अशा रीिीिे मासं कापिाि. हे मासं िागंले हशजविाि आहण त्यावर प ढील आशीवयिि म्हणिाि, हे ‘परमेश्वरा, 
माझ्या म लासाठी मी हा जीवासाठी जीव, रक्तासाठी रक्त, हाडासाठी हाड, केसासाठी केस आहण कािडीसाठी 
कािडी प्रदाि करिो. परमेश्वराच्या िावािे हा बकरा मी बळी देिो.’ िंिर हे मासं इिर पदाथासह हमत्रमंडळींिा 
वाटिाि पण ज्या व्यक्तीच्या िावािे बळी देण्याि येि आहे त्यािे आईवडील व आजाआजी मात्र खाि िाहीि. 
बळी हदलेल्या बकऱ्यािी कािडी, हाडे इत्यादी अवयव जहमिीि प रिाि. त्यािंा कोणासि उपयोग करू देि 
िाहीि. ग जरािमध्ये अहकका हा हवधी म लाच्या जन्मािंिर सािव्या, िौदाव्या ककवा एकहवसाव्या हदवशी 
करिाि. यावळेी म लािे केस काढिाि आहण बकरा बळी देिाि. न्हावी म लािे केस काढिो आहण वर 
साहंगिल्याप्रमाणे आशीवयिि म्हणभि बकऱ्याच्या मािेवरूि स री हफरहविो. म लािे केस व िखे अध्याकच्च्या 
िाकरीवर ठेवभि िदीि फेकभ ि देिाि. बकऱ्यािी हाडे प रिाि. मासं व कािडीिे िीि िाग करूि यापंैकी एक 
दाि म्हणभि, एक हमत्रमंडळीला आहण उरलेला िािेवाईकािंा देिाि. म लािे आईवडील व आजाआजी यांिा 
मात्र यापंैकी काहीही घेिा येि िाही. 

 
दहक्षण कहद स्थािाि अहककािंिर एखाद्या हदवशी केस काढण्यािा हवधी करिाि. बह संख्य लोक हे 

दोन्ही हवधी एकत्र करीि असले िरी गरीब फक्त केस काढण्यािा हवधी करिाि. आहण फार गरीब असणारे 
लोक िर केस काढण्यािा हवधीही िाहळसाव्या हदवशीच्या हवधीबरोबर करिाि. श्रीमंि लोक िादंीिा म लामा 
हदलेल्या वस्िऱ्यािे केस काढिाि व पाण्यासाठीही िादंीिी वाटी वापरिाि. िंिर या दोन्ही वस्िभ न्हाव्यास 
देिाि. हशवाय त्यास इिर बक्षीस देिाि. म ंडि केल्यािंिर श्रीमंि लोक म लाच्या डोक्याला केशर, िर गरीब 
िंदि घासिाि. केसाच्या वजिाइिकी िादंी फहकरािंा देिाि. केस िंिर फडक्याि बाधंभि प रिाि अगर 
पाण्याि फेकभ ि देिाि. श्रीमंि लोक यावळेी ख्वाजा हखजरच्या िाव े बळी देिाि आहण केस ओढ्यािील 
पाण्यावर िरंगभ देिाि. काही लोक केस काढिािा म लाच्या डोक्यावर एका संिाच्या िाव े शेंडी (िोंटी) 
ठेविाि. या शेंडीिे पाहवत्र्य िष्ट होणार िाही यािी दक्षिा घेिाि. काहीजण म लािे म डंि या सिंाच्या दरर्गयाि 
करीपयंि हा हवधी प ढे ढकलिाि. कसधमध्ये म लािे केस अहकका हवधीि बळी हदलेल्या बकऱ्याच्या हाडावर 
ठेवभि स्मशािाि ककवा घराच्या उंबरठ्याजवळ प रिाि. यामागे एक श्रद्धा आहे. िी म्हणजे हकयामिच्या हदवशी 
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कािडीिे घटक घोड्यािा आकार धारण करिाि आहण हा घोडा म लािा आत्मा मृत्यभच्या प लावरूि स्वगाि 
घेऊि जािो. [बटयि, कसध, २५९.] बलभिी लोक म लािी स न्िा करण्याअगोदर त्यािे केस काढिाि. िे म लािे केस 
संि सखी सरवार याचं्या दरर्गयाि काढिाि. यावळेी िेथील सेवकािंा (म जाहवर) केसाच्या वजिाइिकी िादंी 
देिाि. 

 
िाहळसाव्या हदवशी ककवा त्यापभवी म लाला लाकडाच्या पाळण्याि (गहवारा) हिजवभि झोके देिाि. 

झोका हजिका उंि जाईल हििके मभल उंि वाढिे अशी समजभि आहे. हा हवधी सायंकाळी करिाि. यावळेी 
महैत्रणी पाळण्याच्या पायाला िंदि घासिाि व लाल रंगािे दोरे बाधंिाि. पाळण्याच्या प्रत्येक कोपऱ्याि एक 
िारळ ठेविाि. त्याबरोबर जहमिीवर िण्याच्या िाकरी व हवडे ठेविाि आहण अंगाई गीि गािािा त्या वस्िभ 
हमळहवण्यािा प्रयत्ि करिाि. त्यािंिर रात्रिर त्या हस्त्रया गायि िृत्यादी करमण कीिे काययक्रम करिाि.  

 
मभल िार महहन्यािें झाल्यावर िे टाळया वाजवभ लागिे. िेव्हा िे लाडभ  बाधंिे आहे असे म्हणिाि (ल्डभ  

बंधिा) म्हणभि यावळेी लाडभ  करिाि, त्यावर पे्रहषि महंमदाच्या िावािे फाहिहा म्हणिाि आहण िािलगािंा 
बोलावभि त्यािंा लाडभ  देिाि. 

 
मभल साि महहन्यािें झाल्यावर साजंा करिाि (हफरिी). त्यावर म हंमद मभियजाच्या िावािे फाहिहा 

म्हणिाि. बोटाच्या हिमटीि थोडा साजंा घेऊि म लास िाखिाि. यामागे म लािी हपण्यािी सवय ि टावी असा 
हेिभ असिो. पण परंपरा मात्र म लाला दोि िे अडीि वष ेपाजले पाहहजे असे सागंिे! परंि  हा काळ िीि िे िार 
वषपेयंि वाढविाि. ग जरािमध्ये या हवधीस ‘बोटि’ (बोटा-मासंािा ि कडा) ककवा ‘िमकिसी’ म्हणिाि. 
कारण म लािा हपिा यावळेी रुपयाच्या िाण्यावर थोडा दभधिाि व मासंािा ि कडा घेऊि म लास िोखण्यासाठी 
देिो. िाहभई जमािीि दीड वषािंिर म लािी व दोि वषांिंिर म लीिी हपण्यािी सवय िोडिाि. मभल हकिी 
हदवस हपण्यासाठी आईला झटल हे पाहण्यासाठी िे एका िाडं्याि प ष्ट्कळ खारका ठेवभि म लास, ि ला हव्या 
हििक्या घे असे सागंिाि. त्यािे हकिी खारका घेिल्या हे मोजिाि व हििके हदवस िे हपण्यासाठी झटेल असे 
माििाि. [िे, २४ िळटीप. म लाला िरवण्याच्या समारंिासाठी पहा आर. स्स्मथ, हकिहशप, १५४; क्रॉले, १३६. अन्न प्रसन्न या कहद हवधींबरोबर ि लिा 
करा. मोहियर हवलीयम्स, िाह्मणीझम अँड कहद इझम, ४ थी आवृत्ती, ३५८ िळटीप.]  

 
दाि येऊ लागण्याला दाँि हिकलिा ककवा घ ंगिी म्हणिाि कारण जेव्हा पहहला दाि हदसिो िेव्हा 

घ ंगिी िावािा साखरेच्या पाकािला पदाथय करिाि व त्यावर फाहिहा म्हणभि वाटभि टाकिाि. हा हवधी म लािा 
मामा करिो. उत्तर कहद स्थािमध्ये असा समज आहे की, म लािे दैव मामाच्या दैवाशी बाधंले जािे. ज्या म लाला 
प्रथम वरिा दाि येिो िे मभल द दैवी असा समज आहे. त्याम ळे त्यािे द दैव टळाव ेम्हणभि एक उपाय करिाि. 
िो म्हणजे एका िाटाि िादंभळ, िाबं्यािी िाणी, कापडािा ि कडा व िार हखळे ठेवभि गावाच्या वशेीबाहेर 
जािाि. िेथे म लािा मामा जहमिीि िार हखळे ठोकभ ि िौरस आकार करिो व िे िाट म लाच्या दािाला लावभि 
त्या िौरसाि ठेविो. या हठकाणी बाळाला त्यािी मावशी घेऊि आलेली असिे. िी एका बाजभला िोंड झाकभ ि 
बसिे. आपला िाऊ काय करिो हे हिला पाहभ देि िाहीि. या हवधीिंिर म लािा मामा मभकपणे घरी जािो. 

 
मभल टाळया वाजवभ लागले व रागंभ लागले (रेंगिा) म्हणजे एक हवधी करिाि. यावळेी म रम ऱ्यािे लाडभ  

करूि हमत्रमंडळींिा देिाि आहण रात्रिर िािगाणे हा काययक्रम करिाि. िाहभई समाजाि मभल िालायला हशकभ  
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लागले म्हणजे हमत्रमंडळींिा बोलाविाि व जमलेल्या मडंळींमध्ये पोळीिा ि कडा फेकभ ि िो म लाला उिण्यास 
सागंिाि. म लािे िो उिलल्यावर त्यािा थोडा िाग प्रत्येकाला देिाि. िंिर हमत्रमंडळीला मेजवािी देिाि. 
ि कय स्िािमध्ये मभल िालभ  लागल्यावर त्यािा हपिा, आजा ककवा त्यािे पालि करणारा अन्य कोणी आपल्या 
पटक्यािे म लाला मारूि खाली पाडिाि. अकबर िालभ  लागल्यावर ही ि की रुढी पाळली होिी. [स्स्मथ, अकबर, 

२१.] हे म लािे दैवी प्रकोपापासभि रक्षण करण्यासाठी लावण्याच्या विस्पिी (इस्पंद,हसपंद) इिके िागंले आहे 
अशी समजभि आहे.  

 
म लगी एक-दोि वषांिी झाली म्हणजे सोिाराकडभि हििे काि टोिभि घेिाि. एखाद्या वळेी 

न्हाव्याकडभिही काि टोिभि घेिाि. काि टोिल्याबद्दल त्याला खोबरेवाटीिे दोि ि कडे देिाि व त्याच्या 
गळयाला िंदि घासिाि. म लगी दोि-िीि वषांिी होईपयंि हिच्या उजव्या कािाला िेरा आहण डाव्या 
कािाला बारा हछदं्र असलेली हदसिाि. काहीजण कािाच्या पाळयाच्या आजभबाजभलाही टोििाि परंि  
दहक्षणेमध्ये बह संख्य लोक कािाला इिकी हछदे्र पाडणे रािटीपणािे माििाि. [काि टोिण्याच्या स रक्षात्मक प्रिावासाठी 
पहा-फे्रझर, फोकलोअर ओटी., ३·१६५ िळटीपा कहद हवधीसाठी-ड बीस, १५९; जिगणिा अहवाल १९११, बेंगाल १·४४८, काश्मीर, १·१४४; मध्यप्रािं, 
१·१५७.] 
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प्रकरि चौथे 
 

धमयदीक्षा, वाढणदवस 
 
म लगा ककवा म लगी िार वष ेिार महहिे िार हदवसािंी झाल्यावर ‘हबस्स्मल्ला’ िावािा हवधी करिाि. 

[ईआरई. २·६६६ िळटीपा.] या हवधीच्या वळेीि म लीिी पहहल्यादंा वणेी (पलग ंडि, पहलभग ंडि) घालिाि. म्हणभि 
हस्त्रया वणेीला फार पहवत्र माििाि. शपथ घ्यावयािी झाल्यास प रुष जसे दाढीला हाि लाविाि त्याप्रमाणे 
हस्त्रया वणेीला हाि लावभि शपथ घेिाि. हबस्स्मल्ला हवधीपभवी दोि िीि हदवस म लास दररोज आपादमस्िक 
हपवळया रंगािे कपडे घालिाि. त्याला एका खोलीि िादंव्याखाली बसविाि. स वाहसिी प्रत्येक हदवशी 
सकाळी व संध्याकाळी त्याच्या अंगाला स गधंी द्रव्ये लाविाि. त्यावळेी वाजंत्री लाविाि. या दोि िीि 
हदवसाचं्या काळाि म लाला बाहेर कहडभ  हफरू देि िाहीि. या हवधीच्या या िागाला दहक्षण कहद स्थािाि एका 
हठकाणी बसणे (मन्जा बैठिा) असे म्हणिाि. हबस्स्मल्ला या म ख्य हवधीच्या आधले हदवशी पाह णे मंडळींिा 
हिमंत्रण देिाि. हस्त्रयािंा त्याचं्या घरी वलेदोडे पाठवभि व प रुषािंा पत्र पाठवभि हिमतं्रण देण्यािी प ढीलप्रमाणे 
पद्धि आहे: ‘हमत्राचं्या उपकारकत्याला अहिवादि. या गहरबाच्या घरी त्याच्या म लाला (म लगी असेल िर 
हिला) या सायंकाळी परमेश्वराच्या िावािा उच्चार हशकवावयािा आहे (हबस्स्मल्ला-ख्वॉिी). मी अशी हविंिी 
करिो की, या समारंिाि िाग घेऊि आपल्या उपस्स्थिीिे समारंिाला शोिा आणावी व काही िरी खाव.े असे 
केल्यािे आपण माझ्यावर हवशषे कृपा कराल. [ईआरई. २·६६६ िळटीपा.] हवधीच्या हदवशी म लास द पारी स्िाि 
घालिाि. त्याच्या अंगावरील पभवीिा स गंधी द्रव्यािा लेप प सभि काढिाि. िंिर त्याला जरीिे कपडे घालिाि. 
त्याला िेट म्हणभि आलेला िादंी सोन्यािा िाईि त्याच्या गळयाि घालिाि व त्यांच्या अंगाला अत्तर लाविाि. 
त्याच्या गळयाि फ लािंा हार घालिाि. मिगटाला गजरे बाधंिाि. िसेि कपाळाला सेहरा (सोन्यािी िार) 
बाधंिाि. त्याला त्यािंिर क ट ंबािा ग रू ककवा पभज्य हविभिीसमोर बसविाि. त्याच्या बाजभला हमठाईिे िरलेले 
िबक ठेविाि. त्याि िादंी ककवा सोन्यािा वखय लावलेले दोि मोठे लाडभ  असिाि. त्याहशवाय सोिे, िादंीिा 
पत्रा, दौि, टाक या वस्िभ असिाि, या वस्िभ हवधीिंिर ग रूला देिाि. धमयग रू या अन्नावर फाहिहा म्हणिो व 
स्वि:च्या टाकािे त्या पत्र्यावर ‘दयाळभ, कृपाळभ परमेश्वराच्या िाव’े असे हलहहिो. हे हलहहिािा शाईऐवजी िंदि 
वापरिाि. िंिर धमयगरू म लास पत्र्यावर हलहहलेले िाटण्यास सागंिो, त्याला लालभि म्हणभि त्याच्या हािी िे 
मोठे लाडभ  देिो. क राणिे पहहले प्रकरण लाल हमन्याच्या कागदावर हलहाव ेअसाही हियम आहे. पण ज्यािंी 
ऐपि आहे असे लोक िादंी ककवा सोन्याच्या पत्र्यावर हलहहिाि आहण म लाच्या हािी देऊि त्याला प्रथम 
‘दयाळभ, कृपाळभ परमेश्वराच्या िावािे’ हे शब्द, िंिर ९६ व्या प्रकरणाच्या आरंिीिे प ढील शब्द उच्चरण्यास 
सागंिाि : “हे परमेश्वरा! रक्ताच्या एका थेंबापासभि िभ माणभस हिमाण केलास. ि झ स्मरण असो, हे परमेश्वरा, िभ 
कृपाळभ आहेस. जे मला ज्ञाि िाही िेही िभ हशकहवले आहेस. लेखणीिा उपयोग हशकवला आहेस. पे्रहषिाला 
ज्ञाि झालेले हे क राणािील पहहले वाक्य आहे म्हणभि िे फार महत्त्वािे माििाि. व म्हणभिि िे म लािंा 
हशकहविाि. उत्तर कहद स्थािमध्ये हे शब्द िादंीच्या पाटीवर कोरिाि म लगा हे शब्द उच्चारल्या िंिर िी पाटी 
धमयग रूजवळ देिो. िंिर ग रूला िेटवस्िभ देिाि. त्यािंिर म लगा आपल्या जागेवरूि उठिो व प्रथम धमयग रू 
आहण िंिर उपस्स्थिािंा िमस्कार करिो. या हवधीि ज्या अन्नावर फाहिहा म्हणण्याि आला िे अन्न व इिर 
पदाथय पाह ण्यािंा वाढिाि. द सऱ्या हदवशी पाह ण्या हस्त्रयािंा िेटवस्िभ देऊि मेण्यािभि घरी पाठविाि. ह्ा 
हवधीिंिर म लास शाळेि घालिाि. ग जरािमध्ये या हवधीिंिर म लाला संिाच्या कबरीच्या दशयिाला पाठविाि. 



  
 

अनुक्रमणिका 

आहण िो परि आल्यावर सगळया हस्त्रया त्यािी इडाहपडा टळो म्हणभि त्याच्या अंगावरूि हाि हफरवभि त्याच्या 
कािहशलावर बोटे मोडिाि (बलाऍं लेिा). 

 
कौट ंहबक हवधीसाठी हिमंत्रणे देण्याच्या पद्धिीला फार महत्त्व आहे. दहक्षण कहद स्थािाि प रुषािंा पते्र 

पाठवभि व हस्त्रयािंा हवलायिी पाठवभि हिमंत्रण देण्यािी पद्धि आहे. हस्त्रयािंा हिमंत्रण देण्यासाठी, हजला 
बाजाराि जाण्यािी सवय आहे अशा एखाद्या स्त्रीिी दभिी म्हणभि िेमणभक करिाि. हिमंत्रण देण्यासाठी िी स्त्री 
िागंले कपडे लेवभि जािे. िी एका िबकाि िंदि, हवडे, गभळ, हवलायिी ठेविे व त्यावर ग लाबी कागद झाकिे. 
िंिर िी सवाद्य हिमंत्रण देण्यास हिघिे. ज्या स्त्रीला हिमंत्रण द्यावयािे असिे हिच्या घरी जाऊि अत्यादरािे 
िमस्कार करिे. आहण प ढीलप्रमाणे हिरोप कळहविे. ‘अम क अम क स्त्री (हििे िाव घेऊि) आपणास श िेच्छा 
पाठविे, आकलगि देिे आहण कळहविे की, उद्या हिच्या घरी होणाऱ्या समारंि प्रसंगी हिच्या महैत्रणींिी आपल्या 
उपस्स्थिीिे गहरबाच्या घरी पायधभळ झाडावी व त्याम ळे घराला फ लािंा बगीिा बिवावा. म्हणभि ि म्ही हिहिि 
या आहण िास दोि िास राहभि आपल्या सहवासािे हिच्या िम्र घरािा सन्माि करा.’ त्या स्त्रीिे हिमंत्रण 
स्वीकारले िर ही दभिी त्या स्त्रीच्या मािेला, छािीला िदंि घासिे आहण हिच्या वाट्यािा गभळ व हवलायिी 
हिच्या िोंडाि घालिे. ककवा िागवलेीच्या पािावर देिे. त्या स्त्रीिे हिमंत्रणािा स्वीकार ि केल्यास हिच्या 
मािेला िंदि घासिे व हवडा देिे पण गभळ व हवलायिी देि िाही. हिमंत्रण देणारी ही दभिी शवेटी घरी परि 
आल्यावर ज्या हस्त्रयािंी हिमंत्रण स्वीकारले त्यािंी िाव े यजमािणीस सागंिे. या हस्त्रयािंा द सऱ्या हदवशी 
आणण्यासाठी डोली (मेणा) पाठहवण्याि येिे. यजमािीण गरीब असल्यास िी मोलकरणीच्या हािी या हस्त्रयािंा 
सभयोदयापभवी थोडा वळे आधी बोलावभि घेिे. 

 
जेव्हा हिमंहत्रि हस्त्रया येिाि िेव्हा यजमािीण स्विः दरवाजापयंि जाऊि स्वागि करिे आहण त्यािंा 

घराि आणभि सिरंजीवर बसविे. समारंि हवशषे महत्त्वािा िसल्यास मोलकरणीच्या हािी केवळ िोंडी 
हिमंत्रण देिाि. 

 
पाह ण्यािंी प्रसंगाला शोिेशी िेट आणावी अशी अपेक्षा असिे. आधी वणयि केलेल्या छटी (सटवी) ककवा 

िाहळसाव्या हदवशीच्या हवधीच्या वळेी पाह णे सामान्यपणे गळयािला हार (हन्सली), कडे, टोपी, साडी, िोळी, 
हवड्यािी पािे, स पारी, िंदि, फ ले, इत्यादी वस्िभ देिाि. हबस्स्मल्ला हवधीच्या वळेी लाल दोऱ्यािं ओवलेला 
सोिे ककवा िादंीिा िाईि, िोळीसाठी मखमलिे कापड, हवडे, फ ले, िंदि, हमठाई या वस्िभ देिाि. 
लर्गिप्रसंगी शाल, मखमलिे कापड, साडी, िोळी, पटका, हमठाई इत्यादी वस्िभ आणिाि ककवा केवळ हवडे, 
केळी व िारळि आणिाि. श्रीमंि लोक िेटवस्िभ वाजि गाजि आणिाि. गरीब लोकािंा मभल्यवाि िेटी देिा 
आल्या िाहीि िरी िे हिदाि िोळीिे कापड, हमठाई, हवडे, फ ले, िंदि या वस्िभ देिाि. आहण जर कोणी 
कोणिीि वस्िभ आणली िसेल िर मभल ककवा यजमाहिणीच्या हािाि रुपया दोि रुपये ठेवावे अशी अपेक्षा 
असिे. 

 
वाढहदवस मोठ्या आिंदािे साजरा करिाि. वाढहदवसाला िािलगािंा हिमहंत्रि करिाि. म लास 

क ट ंबप्रम खाइिके आय ष्ट्य लािाव े म्हणभि मेजवािीच्या अन्नावर पे्रहषि व हपिा िभह (िोआ) याचं्या िावािे 
फाहिहा म्हणिाि. िंिर एखादी वृद्ध स्त्री लाल ककवा हपवळया दोऱ्याला एक गाठ मारिे. या गाठीला मभळिे 
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म सलमाि ‘वषयगाठ’ िर धमांिहरि कहदभ ‘जन्मगाठ’ म्हणिाि. म लािी आई हा दोरा स रहक्षि ठेविे व प ढच्या 
वाढहदवसाच्या वळेी काढिे. म लीच्या वाढहदवशी हिच्या गळसरीि एक िादंीिी कडी वाढहविाि. गळसरीिील 
कड्यावरूि हिच्या वयािी कल्पिा येिे. पाह णे मंडळींिा ह्ा प्रसंगी मेजवािी देिाि. त्याचं्या मिोरंजिासाठी 
मिोरंजिपर काययक्रम करिाि. ही पद्धि कहद कडभि उिललेली आहे असा समज आहे. आहण बह धा अकबरािे 
आपल्या जिािखान्यािील कहद  हस्त्रयाकंडभि ही पद्धि स्वीकारली असे म्हणिाि. अकबरािे आपल्या 
वाढहदवशी आपली ि ला सोिे व इिर मभल्यवाि वस्ि ंिी करहवली होिी. या वस्िभ िंिर गहरबािंा वाटभि 
टाकण्याि आल्या. औरंगजेबाच्या वळेी राजप त्र व राजकन्या याचं्या वाढहदवशी हपवळया दोऱ्याला गाठ मारीि 
असि. दहक्षणेि यासारख्या प्रसंगी लोक दारू हपिाि असे (मभळ लेखक) जफर शरीफ यािें म्हणणे आहे. ‘जरी 
जिाि हस्त्रया िसेि प रुष फक्त पाणी, शरबि ककवा दभध हपिाि िरी क राणाि हिहषद्ध मािले असले िरी 
खाजगीि मादक पेये सामान्यपणे घेिाि. स्विःिी स टका करूि घेण्यासाठी िे फळािा म्हणजे द्राक्षािा रस 
हपण्याि काहीि अपाय िाही असे म्हणिाि.’ 
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प्रकरि पाचव े
 

सुन्ता 
 
सामान्यपणे साि िे िौदा या वयाि म लािी स न्िा (खििा, स न्नि, कसधमध्ये सथ्र, िोहारु) करिाि. 

परंि  जन्मािंिर साि हदवसािंी हा हवधी करणे धमयशास्त्राला धरूि आहे. अकबरािे बारा वष े होण्याआधी 
म लािी स न्िा करण्यास मिाई केली होिी व त्यािंिरही िो हवधी म लािी इच्छा असल्यास करावा असे म्हटले 
होिे [आईि, १·२०७.]. 

 
ह्ा हवधीच्या दोि-िीि हदवस अगोदर म लाच्या अंगाला हळद लाविाि व या काळाि त्याला घराबाहेर 

जाऊ देि िाहीि. दहक्षण कहद स्थािाि याला एके हठकाणी बसहवणे (मन्जा बठैिा) म्हणिाि. ज्या हदवशी हा 
हवधी करावयािा असिो त्या हदवशी हमत्रमंडळीला बोलाविाि. म लास हपवळया रंगािे कपडे घालिाि व 
त्याच्या गळयाि फ लािंा हार आहण हािाला गजरे बाधंिाि. त्याच्या दािाला दारहसिा लाविाि. प रुषाच्या 
दािाला दारहसिा लावण्यािा हा त्याच्या आय ष्ट्यािील एकमेव प्रसंग असिो. यािंिर म लािी गावाि हमरवणभक 
काढिाि. काही लोक हा हवधी झाल्यािंिर हमरवणभक काढिाि व िंिर मेजवािी देिाि. या हवधीच्या वळेी 
म लास एका पालर्थया मडक्यावर ककवा एका ख िीवर लाल रुमाल टाकभ ि बसविाि. शस्त्रहक्रया करण्यापभवी 
काही िास अगोदर म लाला गाजंािी िभल देिाि. प्रत्यक्ष शस्त्रहक्रया करिािा काहीजण म लाला घट्ट धरूि 
ठेविाि व न्हावी िीक्ष्ण वस्िऱ्यािे शस्त्रहक्रया करिो. म लािे हित्त शस्त्रहक्रयेपासभि हविहलि व्हाव ेम्हणभि त्यास 
न्हाव्यास मारण्यास सागंिाि. एकजण हवडा िावभि लाल थ ंकी जखमेवर टाकिो आहण रक्तस्त्राव झाला िाही, 
हा थ ंकीिा रंग आहे असे म लास पटविो. ही शस्त्रहक्रया िालभ  असिािा िाहभई मािा आपल्या डोक्यावर जािं 
ठेवभि उिी राहिे िर िात्यािील स्त्री डोक्यावर क राण घेऊि उिी राहिे. मरी िावाच्या जमािीि म लािी मािा 
यावळेी डोक्यावर जात्यािी वरिी पाळभ ठेवभि उिी राहिे व इिर हस्त्रया हिच्या िोविी उभ्या राहभि गाणी 
म्हणिाि. जात्यावर लाल मािी, िादंभळ टाकलेले असिाि. हशवाय एका फडक्याि लोखंडी कडी, हहरवा 
मणी, लाल कापडािा ि कडा ठेवभि त्यािी लाल दोऱ्यािे बाधंलेली प रि ंडी ठेविाि. कसधमध्ये म लािी मािा 
यावळेी आपल्या डोक्यावर दगड ठेवभि उिी राहिे आहण एखादा प रुष िािलग त्या दगडावर पाणी ओििो. 
काही वळेा म लािा बाप डोक्यावर क राण ठेवभि पाण्याि उिा राहिो. यामागे शस्त्रहक्रया करिािा म लाला 
सामर्थयय प्राप्त व्हाव े असा उदे्दश असल्यािे हदसिे. शस्त्रहक्रया झाल्यािंिर कापल्या गेलेल्या कािड्यािी फार 
काळजी घेिाि. कारण म लाला िेटभक होण्यािी िीिी असिे असे म्हणिाि. वायव्य सरहद्द प्रािंािील पठाण 
लोक िी कािडी घराि ओलसर जागी प रिाि. यामागे कािडी वाढभि म लाला सामर्थयय प्राप्त होईल असा हवश्वास 
असावा, असे हदसिे. पंजाबच्या काही िागािील लोक ही कािडी घराच्या छिावर फेकभ ि देिाि ककवा एखाद्या 
काडीला बाधंिाि. हदल्लीमंध्ये ही कािडी मोराच्या पखंाला बाधंभि िे पखं म लाच्या पायाला बाधंिाि. त्याम ळे 
म लाला िेटभक होि िाही, असे म्हणिाि. िाहभई जमािीिील काही लोक ही कािडी म लाला संििी व्हावी या 
उदे्दशािे हहरव्या झाडाखाली प रिाि ककवा जखमेच्या वदेिा कमी व्हाव्या म्हणभि ओलसर हठकाणी प रिाि.  

 
शस्त्रहक्रयेिंिर न्हावी जखमेवर पट्टी बाधंिो. ही जखम सामान्यपणे एखाद्या आठवड्याि बरी होिे. ह्ा 

हवधीच्या वळेी म लाच्या शजेारी ज्या िादंभळ आदी वस्िभ ठेवलेल्या असिाि त्या िंिर न्हाव्याला देिाि. पण 
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म लाला ख िीवर बसवले असेल िर ख िी मात्र देि िाहीि. कसधमध्ये न्हाव्याला द्यावयािे बक्षीस म लाच्या 
पायाखाली ठेविाि. न्हावी िे घेिो. या हवधीसाठी जमलेली हमत्रमंडळी म लाच्या डोक्यावरूि पसेै ओवाळभि 
न्हाव्याच्या िाटाि टाकिाि.  

 
काही लोक स न्िा करिािा एका म लािी करीि िाहीि िर त्यािबरोबर द सऱ्या एका म लािीही 

करिाि. कारण ज्यािंी स न्िा करावयािी त्या म लािंी संख्या सम असावी िाही िर स न्िा हिहषद्ध होिे असे 
म्हणिाि. म्हणभि एक ककवा िीि म लािंी स न्िा करावयािी असेल िर एखाद्या गहरबाच्या म लािीही करिाि. 
आहण असा एखादा म लगा उपलब्ध झाला िाही िर त्याऐवजी बदन्याच्या िोटीि हवडा ठेविाि व न्हावी िी 
िोटी कापिो. शस्त्रहक्रयेच्या वळेी म लास लघवी आली िर िागंली, कारण त्याम ळे लघवीिा मागय मोकळा होिो 
असे म्हणिाि. क त्रा, माजंर, हवटाळशी स्त्री यासंारख्या अपहवत्र वस्िभंिा म लाला स्पशय होणार िाही यािी दक्षिा 
घेिाि. म लाला म ंर्गयािंा उपसगय पोिभ िये म्हणभि त्याच्या हबछान्यािोविी धभर करिाि ककवा बाजेिे ठाव े
पाण्यािे िरलेल्या वाटीि ठेविाि. म लाच्या मिगट, माि ककवा बोटाला हिळया दोऱ्यािे मोरािा पंख, िाबं्यािी 
अंगठी (छल्ला) बाधंिाि िसेि स रक्षात्मक म्हणभि ऊद जाळिाि.  

 
पंजाबमधील काही जमािींि, वायव्य सरहद्दीवरील प्रदेशाि व त्याही पलीकडील प्रदेशाि हस्त्रयािंी 

स न्िा करिाि. परंि  या प्रकरणाच्या स्वरूपावरूि त्याबाबिीि प रावा गोळा करणे कठीण आहे. काही 
म सलमाि जाट या उदे्दशािे हस्त्रयािंी स न्िा करीि िाहीि िर केवळ धार्ममक कृत्य म्हणभि करिाि [िे, िळटीप, 
जिगणिा अहवाल बल हिस्िाि, १९११, १·६१, १०७. पजंाबमधील केहाल टोळीिील लोक िरुण पत्िीिी, जर िी लर्गिािंिर पहहल्या सहा महहन्याि 

गरोदर ि राहहल्यास, स न्िा करिाि.]. िाहभई लोक वाझंपणािा शाप दभर करण्यासाठी स्त्रीिी स न्िा करिाि. बहावलपभर 
संस्थािाि व बल हिस्िािमधील मरी जमािीिही ही रूढी आहे. या रूढीच्या खरेपणाहवषयी मििेद आहेि. ही 
रूढी बह धा इहजप्त आहण स दािमधभि पभवेकडे आली असावी असे हदसिे.  
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प्रकरि सहाव े
 

वाढ व णशक्षि 
 
बल हिस्िािमध्ये म लाला िो िीि वषांिा झाल्यावर िर म लीला दोि िे िार वष े या वयाि हवजार 

घालिाि. म लािा पहहला दाि पडल्यावर त्याला येणारा िवा दाि श भ्र व सरळ असावा म्हणभि मीठ व कडभ  
िेलािे त्यािे िोंड ध िाि. ‘हे कावळया! ि झे दाि काळे व माझे पाढंरे, हे कावळया! ि झे दाि वाकडे, माझे 
सरळ आहेि असे उड्या मारूि, ओरडभि म्हण, असे त्याला सागंिाि. [िे, ३१ िळटीप कहद लोक जेव्हा म लािे दाि पडिाि 
िेव्हा िे छिावर फेकिाि-जेथे उंदीर व घ शींिा उपद्रव िसिो. हे या आशिेे करिाि की िवे दाि या प्राण्यासंारखे श भ्र व योर्गय आकारािे होिील.] 

 
म लािे अगर म लीिे आरंिापासभि शवेटपयंि क राणिे वािि पभणय केल्यावर त्यािे कौशल्य 

दाखहवण्यासाठी व ग रुला दहक्षणा देण्यासाठी, मागे म लािे िाव हिवडण्यासाठी हदलेल्या िक्त्यावरूि, श ि 
हदवस हिहिि करिाि. हमत्रािंा हिमंहत्रि करिाि व आिा क राण वािण्यायोर्गय झालेल्या म लाला (क राण 
ख्वॉि) उत्तम कपडे घालिाि व त्याच्या हािाि क राण देऊि त्याला प रुषाचं्या खोलीि बसविाि. ग रुला 
देण्यासाठी आहेरािा पोशाख (हखलि) व इिर वस्िभ बाजभला काढभि ठेवलेल्या असिाि. त्या म लाला क राणिे 
पहहले प्रकरण, द सऱ्या, छहत्तसाव्या आहण पंिावन्नाव्या प्रकरणािंा काही िाग वािावयास सागंिाि. िंिर ग रू 
अन्नावर पे्रहषिाच्या िावािे फाहिहा म्हणिो व म लास त्या अन्नािा वास घेण्यास सागंिो. त्यािंिर िो म लाला, 
‘पहवत्र क राण हशकहविािा मला झालेल्या त्रासाबद्दल मी ि ला क्षमा करिो आहण मी हशकहवलेले क राणिे ज्ञाि 
ि ला आिंदािे अपयण करिो’ असे म्हणिो. क राणािील सगळा आशय अन्नावर पडल्याम ळे िे पहवत्र झालेले 
असिे. हे अन्न िंिर हमत्रमंडळींिा वाटिाि व ग रुला दहक्षणा देिाि. 

 
ह्ा समारंिाव्यहिहरक्त लर्गि, मेजवािी यासंारख्या प्रसगंीही ग रुला दहक्षणा देिाि. (मभळ लेखक) 

जफर शरीफ म्हणिो की, ग रुला हपत्याइिका माि देिाि. कारण म लाला जन्मदािा हपिा, ग रू, सासरा आहण 
धमयग रू (मभशयद) असे िार बाप असिाि, असे माििाि. हशवाय पे्रहषिािंी असे आश्वासि हदले आहे की, 
एखाद्यािे परमेश्वराला पापक्षालिासाठी प्राथयिा केली िर (द वा-ए-मसभर) म लािे आईवडील व ग रू 
याचं्यासाठी परमेश्वर िी प्राथयिा ऐकिो. शाळेि जाणाऱ्या म लाचं्यासाठी ग रू सोिेरी कागदावर (जर-इ-
हफशाि) ईदी (ईदिी प्राथयिा) ककवा म लाला आशीवाद हलहभि देिो. व िो कागद आपल्या आईवहडलािंा वािभि 
दाखवा असे सागंिो. म लािे आईवडील या मोबदल्याि ग रुला िेटवस्िभ पाठविाि. अशा िेटवस्िभ आहखरी-
िार शबंा, शबेबराि, रमजाि व बकरी ईद या सणाचं्या वळेी देिाि. उत्तर कहद स्थािािील म स्लीम शाळामंधील 
हवद्याथी श क्रवारच्या स टीच्या हदवशी आपल्या ग रुला हदवाबत्तीसाठी (हिरागी) पैसे देिाि. संिाच्या 
कबरीजवळ जो हदवा लाविाि त्याच्या हदवाबत्तीसाठी खिय करण्याि येणाऱ्या पैशाला व ज गारअड्डयािा मालक 
आपल्या जागेसाठी जी दलाली घेिो त्या पैशालाही ‘हिरागी’ असेि िाव आहे. 

 
क राणािे िीस हविाग (जझ, हसपारे) आहेि. प्रत्येक हविागाच्या आरंिी व शवेटी ग रुला दहक्षणा 

देण्यािी पद्धि आहे. याला ‘हहदया’ म्हणिाि. त्यािही िार प्रसंग हवशषे महत्त्वािे आहेि. िे म्हणजे पाव, अधा, 
िीि िि थांश व सपंभणय क राण यािंी समाप्ती हे होि. यािही संपभणय क राणच्या समाप्तीिा प्रसंग सगळयाि 
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महत्त्वािा आहे असे माििाि. हशवाय म लगा जेव्हा िव े प स्िक हशकायला आरंि करिो िेव्हाही ग रुला 
िेटवस्िभ, हमठाई, पाि, पैसे देण्यािी पद्धि आहे. यावळेी हशक्षक म लािे आणलेल्या िेटवस्िभवर फाहिहा म्हणिो 
आहण म लाच्या व क्वहिि स्विःच्याही गळयाला िंदि घासिो ककवा या वस्िभ हािाि घेऊि त्यािंा वास घेिो व 
आशीवयिि (द रूद) म्हणिो. िंिर म लाला प स्िक वािायला सागंिो आहण त्यािंिर अध्या हदवसािी स टी 
देिो. म लािंी संख्या जास्ि असल्यास प्रत्येक वळेी अध्या हदवसािी स टी देण्यापेक्षा ग रुवार या िेहमीच्या अध्या 
हदवसाच्या स टीच्या हदवशी दोि ककवा अहधक म लाचं्या िेटवस्िभ एकाि वळेी फाहिहा म्हणभि िो स्वीकारिो.  

 
थोडक्याि म्हणजे ग रुला वदंि करण्यािी प्रत्येक सधंी साधिाि. कारण त्याच्या पहवत्र म खािभि बाहेर 

पडलेले आशीवादािे शब्द शिंर प स्िके वािभि हमळणाऱ्या ज्ञािाइिक्या मोलािे असिाि असे माििाि. ग रूिे 
एखाद्याला शाप हदला िर शिंर प स्िके वािली िरी त्यािा काही उपयोग होि िाही असे म्हणिाि. इिकेि 
िव्हे िर धमयशास्त्र, परमेश्वर व त्यािा पे्रहषि यािंी हशकवण आहण धमाच्या ित्त्वािे स्पष्टीकरण ग रू करीि 
असल्याम ळे िेवढ्या हद्दीपयंि िरी िो जन्मदात्यापेक्षा मोठा िसला िरी बरोबरीिा असिो असे माििाि. 
आईवडील लौहकक अथािे म लािी फक्त शारीहरक वाढ करिाि िर ग रू त्यािी आस्त्मक वाढ करिो. 
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प्रकरि सातव े
 

यौवनप्राप्ती 
 
म लीस जेव्हा प्रथम रजोदशयि होिे िेव्हा िी वयाि आली असे म्हणिाि (बाहलग होिा). या काळाि 

हिला स्िाि करिा येि िाही. िसेि वडीलधाऱ्याचं्यामध्ये हमसळिा येि िाही. माहसक पाळीला हवटाळ येणे 
(हैझ आिा), िहाण्यािी वळे येणे (हिहाि आिा), डोके मलीि होणे (हसर मलैा होिा), प्राथयिा करण्यासाठी 
शभहििभयि िसणे (बेिमाजी आिा), अपहवत्र होणे (िापाक होिा) असे म्हणिाि. म ली सामान्यपणे बाराव्या वषी 
वयाि येिाि. आहण िाळीस ककवा काही हस्त्रयाचं्याबाबि पंिेिाळीस वषपेयंि त्यािंा हा हवटाळ िालभ  राहिो 
[श्रीमिी मीर हसि अली, १८५ एि. हिव्हसय, मेहडकल ज्य रीसप्र डन्स इि इहंडया, ६७१.]. दहक्षण ग जरािमध्ये म लगी वयाि येिाि 
ग प्तपणे ‘ओढिी उडािा’ हा समारंि उरकभ ि टाकिाि. बल िी मािा आपल्या म लीिे स्िि मोठे होऊ ियेि व 
त्याि दभध साठभ  िये म्हणभि िे राख व मीठ यािंी िोळिे. आहण म लीला जेव्हा प्रथम रजोदशयि होिे िेव्हा िीि 
दगड हत्रकोणी ठेवभि त्यावरूि म लीस उडी मारण्यास सागंिे. यािा उदे्दश िीि हदवसापेंक्षा अहधक हवटाळ राहभ 
िये हा असिो. जास्िीि जास्ि पाि ककवा सहा हदवस हवटाळ असिो. दहक्षण कहद स्थािमध्ये म लगी वयाि 
आल्यावर घरािल्या व शजेारच्या साि ककवा िऊ स वाहसिी द पारी जमिाि व यापंकैी प्रत्येकजण म लीच्या 
अंगाला स गधंी द्रव्य (हिक्सा) लाविे, गळयाि फ लािंा हार घालिे व स गधंी िेल (फ लेल का िेल) िोळिे. 
यािंिर या म लीला एका खोलीि बसविाि. स वाहसिी थोडा वळे गाणी म्हणिाि व आपापल्या घरी जािाि. 
साि हदवसपयंि म लीला त्या खोलीबाहेर जाऊ देि िाहीि, कोणत्याही प्रकारिे काम करू देि िाहीि ककवा 
स्िाि करू देि िाहीि. या काळाि हिला जेवायला फक्त हखिडी देिाि. मासे, मासं, मीठ, आम्ल पदाथय वज्यय 
असिाि. सािव्या हदवशी म लीला न्हाऊ घालण्यासाठी स वाहसिींिा बोलाविाि. आधी त्या स वाहसिींिी ओटी 
िरिाि. िंिर त्या स वाहसिी म लीच्या डोक्यावर िादंव्यासारखा लाल कपडा धरिाि. साधा ककवा िक्षीदार 
बदिा घेऊि त्याच्या गळयाला दोऱ्यािे िागेलीिी पािे बाधंिाि. िंिर प्रत्येक स वाशीण त्या बदन्यािे म लीच्या 
डोक्यावर दोि वळेेस पाणी टाकिे. त्या हदवशी सायंकाळी मेजवािी देिाि. म लीला बागंड्या घालिाि व िव े
कपडे लेवविाि. ि िाखेिापासभि म लीिे रक्षण व्हाव ेम्हणभि रात्रिर जागरण करिाि. म लीिे लर्गि झाले असेल 
पण फलशोिि झाले िसेल-हे अगदी संिविीय आहे, कारण म सलमाि समाजाि म लगी वयाि आल्याहशवाय 
हििे लर्गि करीि िाहीि-िर हििा पिी यावळेी हिला आपल्या घरी िेिो व हववाहािी पहरपभिी करिो. यावळेी 
म लीच्या िवऱ्याला िव्या कपड्यािंा आहेर करिाि. व दोघािंाही फ लािें हार घालिाि. परंि  खालच्या 
वगािील लोकि फक्त यािी जाहीर वाच्यिा करिाि. 

 
म लास जेव्हा वयाच्या बाराव्या, िेराव्या, िौदाव्या ककवा पंधराव्या वषी, ककवा काही म्हणिाि त्याप्रमाणे 

अठराव्या वषी स्वप्िदोषािा अि िव येिो िेव्हा प्राथयिा, उपवास, दाि, धार्ममक स्थळािंी यात्रा याबाबिीि 
धमािी कियव्ये स्वीकारली पाहहजेि (म लीसाठीही हा हियम आहे). या काळापभवी म्हणजे हकशोरावस्थेि त्यािंी 
सत् अगर असत् कृत्ये यािंी जबाबदारी त्याचं्या आईवहडलावंर असिे. पण यािंिर त्याचं्या कृिींबाबि िे 
जबाबदार असिाि. जेव्हा म लाला स्वप्िदोष झाल्यािा अि िव येिो त्यािे त्यािंिर द सरे हदवशी सकाळी स्िाि 
केलेि पाहहजे. कारण स्िाि करूि जोपयंि िो श हििभयि होि िाही िोपयंि त्याला जेवणे, प्राथयिा करणे, 
क राणाला स्पशय करणे, महशदीि जाणे या गोष्टी हिहषद्ध असिाि. स्वप्िदोष (इहहिलाम), संिोग (हजमा), 
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माहसक पाळी (हैझ), बाळंि होणे इत्यादीिंिरही स्िाि कराविे लागिे. कारण त्याहशवाय वर साहंगिलेल्या 
गोष्टी करणे हिहषद्ध असिे. पहहल्या व द सऱ्या प्रकारािे आलेल्या अश द्धिेिंिर करावयािे स्िाि द सरे हदवशी 
सकाळी ९ िे १० पयंि लाबंणीवर टाकभ  शकिो. स्वप्िदोषािंिर कराव ेलागणाऱ्या स्िािािा हियम अकबरािे 
रद्द केला. बाळंहिणीस स्त्राव िालभ  असेपयंि स्िाि लाबंणीवर टाकिा येिे. पण काही अडाणी हस्त्रयािंी 
बाळंहिणीच्या स्िािासाठी िाहळसावा हदवस हिहिि केला आहे. स्िाि प ढीलप्रमाणे करिाि. िो म लगा 
अगोदर अंगावर थोडे पाणी घेिो व यावळेी म्हणावयाच्या प्राथयिा म्हणिो. िंिर िो िोंडाि पाणी घेऊि 
खळखळभि िीि वळेा िभळ िरिो व िंिर सवांगावरूि पाणी घेऊि स्िाि करिो आहण अरबी िाषेिील प ढील 
वाक्य म्हणिो. ‘ह्ा स्िािािे प्राथयिेसाठी माझे शरीर पहवत्र व्हावे, त्यािील घाण, माहलन्य हिघभि जाव ेअशी 
माझी इच्छा आहे’. काही अडाणी लोक या पद्धिीिे स्िाि ि करिा क्रमािे डोके, उजवा खादंा, डावा खादंा 
यावर िीि िीि िाबंे पाणी घेिाि, िंिर हािाि थोडे पाणी घेऊि आशीवयिि म्हणभि अगर ि म्हणिाि िे पाणी 
कपड्यावर कशपडिाि व कपडे श द्ध झाले असे म्हणिाि. स्िािासाठी पाणी श द्ध व िरपभर असले पाहहजे, त्याि 
सवांग हिजले पाहहजे असा हियम आहे. म्हणभिि अरब लोक स्िाि करिािा पाण्याि ब डी मारिाि. 
[आयबीड.४·१५३ खरे सागंायिे िर वाहत्या पाण्याि स्िाि केले पाहहजे, आहण म्हणभि म सलमाि यासाठी बदिा वापरिाि.]  
  



  
 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि आठव े
 

णववाह 
 
प्रत्येक म सलमािािे लर्गि केले पाहहजे अशी पे्रहषिािंी आज्ञा होिी आहण िह्मियािा त्यािंी हधक्कार 

केला होिा. पण प ष्ट्कळदा दाहरद्र्य व इिर कारणामं ळे अिेकािंा लर्गि करणे जमि िाही. म स्लीम समाजाि 
‘अहववाहहिािें प्रमाण हववाहहि व हवध रापेंक्षा जास्ि आहे. शकेडा ५३ प रुष अहववाहहि, ४३ हववाहहि व ४ हवध र 
आढळिाि. िर शकेडा ३८ हस्त्रया अहववाहहि, ४७ हववाहहि व १५ हवधवा आढळिाि. अल्पवयीि म लाम लींच्या 
लर्गिािील प्रमाणाि फारि लक्षणीय फरक आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणाि ५ वषांखालील हववाहहि म स्लीम 
म लींिे प्रमाण कहद  म लींच्या     पेक्षा फारसे जास्ि िाही. ५ िे १० या वयािील हेि प्रमाण हिम्मे असल्यािे 
हदसिे. १५ िे २० या वयािील हववाहहि म स्लीम व कहद  म लींिे प्रमाण मात्र सारखेि आहे. पण वयाच्या २० 
वषांिंिर ज्यािंा हववाह झाला अशा दोन्ही समाजािंील म लींमध्ये म स्लीम म लींिी सखं्या ि लिेिे अहधक आहे. 
म स्लीम समाजाि सवय वयािंील हवधवािें प्रमाण कहद  हवधवापेंक्षा कमी असिे पण त्यािही िरुण हवधवािें प्रमाण 
फारि कमी असिे. त्यािे कारण म स्लीम हवधवािंा िरुण कहद  हवधवापेंक्षा अहधक स लिपणे प िर्मववाह करिा 
येिो. म सलमािामंध्ये हवधवाचं्या प िर्मववाहाच्या हवरोधी बऱ्याि जमािींि, हवशषेिः स्थाहिक धमांिहरि 
जमािींि पभवयग्रह अस्स्ित्वाि आहे [जिगणिा अहवाल, िारि, १९११, १·२६६]. 

 
आई, आजी, सख्खी ककवा सावत्र बहीण, िािी, प िणी, मावशी, आत्या याचं्या बरोबर हववाह करणे 

वज्यय आहे. त्यािप्रमाणे सासभ, दभधबहहणी, िािी, पत्िी हयाि असेल िर हिला घटस्फोट हदल्याहशवाय मेह णी, 
हजिा प्रथम पिी हयाि असभि घटस्फोटाला िीि महहिे उलटले िाहीि ककवा जी हवधवा असल्यास हजच्या 
वैधव्याला िार महहिे दहा हदवस उलटले िाहीि अशी स्त्री आहण ज्यभ व हििि सोडभि अन्य धमािी म्हणजे 
अिेकेश्वरवादी स्त्री याचं्याशी लर्गि करणे वज्यय आहे.  

 
‘प रुषािे पहहले लर्गि आपल्याि जमािीच्या व सामाहजक दृष्ट्ट्या आपल्या दजाच्या क माहरकेशी कराव े

असे माििाि. यािंिरच्या हववाहाबाबि मात्र त्याच्यावर कोणिेही बंधि िसिे. जवळच्या िािलगाबरोबर 
हववाह करणे वज्यय असले िरी ि लििावडं, आिेिावडं, मामेिावडं याचं्याशी लर्गि करणे अहधक िागंले असे 
माििाि. आहण हे ि जमल्यास ज्या घराण्याशी पभवीिा लर्गिसंबधं आहे त्या घराण्यािील व्यक्तीबरोबर लर्गि 
करणे पसंि करिाि. ि लि िावडं, आिे िावडं, मामे िावडं याचं्याशी हववाह करण्यामागे क ट ंबाि परक्या 
रक्तािा प्रवशे होऊ िये आहण िवदापंत्याला वारस म्हणभि हमळालेली संपत्ती क ट ंबािि राहावी असा हेिभ आहे 
असे म्हटले जािे.’ [जिगणिा अहवाल, िारि, १९११, १·२५२. बटयि, हपहलहग्रमेज, २·८४ हियम हे जीवशास्त्रीय िव्हे िर सामाहजक योर्गयिेवर 
अवलंबभि असिाि, ईआरई. ४·३०; ८·४२५ िळटीप. ि लि, मामे आदी िावडंाचं्या परस्परािील लर्गिासाठी पहा–हरव्हसय, जेआरएएस. १८९७ पृष्ठ ६४ 
िळटीपा; फेझर, फोकलोअर इि ओटी. २·९९ िळटीपा.] 

 
लर्गि सामान्यिः ह ंडा पद्धिीिे ककवा करार पद्धिीिे (मेहर, सद्गा िभल) होिे. ‘करार’ म्हणजे धमाच्या 

कायद्यािे पत्िीिा सन्माि राखण्याबद्दल पिीवर लादलेली अट. स्त्रीस हवकि घेऊि लर्गि करण्यािी पद्धि 
िाही. पण ग जरािमधील खोजा जमािीि िवऱ्या म लािा बाप आपल्या व्याह्ाला सव्वा पाि रुपये देिो. हे पसेै 
िंिर अन्न छत्राला (जहमयिखािा) देण्याि येिाि. अरब लोकािही हीि पद्धि रूढ आहे. काही जमािींि 
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जसे-िाहभई जमािीि दोि जावा एकाि वळेी गरोदर असल्यास त्या एकीला म लगा व द सरीला म लगी झाल्यास 
त्यािें लर्गि करण्यािे कबभल करिाि. त्याप्रमाणे काही उदाहरणे आढळिाि. हशया लोकािंा अल्प म दिीिा 
हववाह मान्य आहे (हिका-इ-म वक्कि). पे्रहषिािंी िंिर काही हवहशष्ट पहरस्स्थिीि अशा प्रकारच्या हववाहाला 
मान्यिा हदली असली िरी आरंिी वज्यय मािले होिे. [क राण, ४·२८; हमश्कि, २·८८, ९० ऑईि; १·१७४; साल, ८४; िाऊिो, ए 
इअर, ४६२; इब्ि खाल्दभि, ४·३७, हाटयलँड, हप्रहमहटव्ह पटँरहिटी, २·६; ईआरई=३·८१५ हफरोझ शाह बहमिीिे (इ.स. १३९७-१४२२) या म द्द्यावर 
मििेद उपस्स्थि केला. स न्नी सत्प रुषािंी त्यािा कायदेशीरपणा अमान्य केला. हशयािंी ह्ास पे्रहषि व पहहल्या खहलफाच्या काळाि मान्यिा होिी असे 
समथयि केले. िसेि हा जरी द सऱ्या खहलफािे रद्द केला िरी िो कायदेशीर होिा असे समथयि केले. राजािे हशयािंी हविारसरणी मान्य केली आहण 

आपल्या जिािखान्याि एका हदवसाि िीिश े हस्त्रया स्वीकारल्या (फेहरश्िा, २·३६४ िळटीप).] वधभ पक्षािे, िवरा म लगा लर्गिसमयी 
वधभगृही आला असिा त्याला खरा ककवा खोटा हवरोध केल्याम ळे िो वधभला हिच्या घरूि िेिो व हिच्याशी 
हववाह लाविो, या हववाहाला ढोबळमािािे ‘जबरदस्िीिा हववाह’ असे म्हणिाि. पण हे बरोबर िाही. अशी 
उदाहरणे पठाण, खत्तक, वहजरी या जमािींि आढळिाि. वहजरीमध्ये या हवरोधाच्या वळेी िलवारीिी 
खणाखणी होिे. हदल्लीच्या शाही घराण्याि िवरा म लगा हववाहासाठी वधभगृही आल्यावर त्याला खोटा खोटा 
हवरोध करावा असा हियम होिा. खोटा प्रहिकार करण्यािी ही पद्धि बह धा अहिष्ट शक्तींिा परावृत्त 
करण्यासाठी रूढ झाली असावी असे हदसिे.  

 
अि रूप, स ंदर, श्रीमंि अशी वधभ शोधण्यासाठी िीि-िार हस्त्रयािंा मध्यस्थ म्हणभि पाठविाि आहण ह्ा 

कायाि त्यािंा यश हमळाल्यास त्यािा इिाम देिाि. वधभ शोधिािा हििे कभ ळ, दजा, वैयहक्तक योर्गयिा यािंा 
हवशषे प्राधान्य हदले जािे. वधभ िरुण असावी, वरापेक्षा बाधं्यािे लहाि असावी, वरापेक्षा िी सापंहत्तक व 
सामाहजक दजािे कमी असावी या बाबी हविाराि घेिाि. िसेि िी सावळी व काळेिोर केस असलेली असावी 
कारण या गोष्टी हिच्या अंगिा िम्रपणा व सद्ग ण दशयहविाि असे माििाि. लाल हफक्कट वणािी स्त्री कामासक्त 
असिे असे माििाि. त्याम ळे अशी स्त्री वधभ म्हणभि पसंि करीि िाहीि. ह्ा मध्यस्थ हस्त्रया हकरकोळ वस्िभंिी 
हवक्री करण्याच्या हिहमत्तािे घराघरािंभि हफरिाि व योर्गय म लीिी माहहिी काढभि आणिाि. आप्त ककवा 
ओळखीच्या क ट ंबािील एखाद्या म लीिी वधभ म्हणभि हिवड करावयािी असल्यास मध्यस्थ हस्त्रयािंी गरज िसिे. 
अशा वळेी दोन्ही क ट ंबािंील वृद्ध हस्त्रया वाटाघाटीिे काम करिाि.  

 
धमाच्या कायद्याप्रमाणे लर्गिसमयी म लगा वयाि आलेला व म लगी बारा वषांिी असावी. कसधमध्ये 

म लगा व म लगी अि क्रमे पंधरा व बारा वषांिी झाल्यावर त्यािें लर्गि करिाि. ग जरािमध्ये लर्गिसमयी म लािे 
वय १६ िे १८ च्या दरम्याि व म लीिे वय १० िे १५ च्या दरम्याि असिे. उत्तर कहद स्थािमध्ये म लािे १८ व्या 
वषी व म लीिे १३/१४ व्या वषी लर्गि करिाि. अकबरािे १६ वषांखालील म लाचं्या व १४ वषांखालील म लींच्या 
लर्गिाला मिाई केली होिी.  

 
जेव्हा उपवधभ व उपवर याचं्या क ट ंबसंबंध, वशं, धमय, रूढी या बाबी ज ळणाऱ्या असिाि व दोन्ही पक्षािंा 

हा संबंध मान्य असिो िेव्हा फलज्योहिष्ट्यािंा त्यािें वैवाहहक आय ष्ट्य कसे असेल याबद्दल िहवष्ट्य हविारिाि. 
आहण िंिर संबधं पक्का करिाि. हे िहवष्ट्य फलज्योहिषी व म ल्ला संबहंधिाचं्या जन्मक ं डल्यावंरूि सागंिाि. 
उदाहरणाथय जर एखाद्या व्यक्तीिे िाव प ढील सािपकैी एखाद्या अरबी अक्षरािे स रू होि असेल िर त्याच्या 
स्विावािे घटक प ढीलप्रमाणे असिाि. पृर्थवी, बे, वॉव, ये, स्वाद, हे, झ्वॉद, िभि ; आप, झाल, हे, ऐि, रे, खे, 
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घैि; वायभ, जे, काफ, से, झे; िेज, अहलफ, हे, िोय, सीि, दाल. काही फलज्योहिषी व्यक्तीच्या िावाच्या 
आद्याक्षरावरूि प ढील पािावरील िक्त्याधारे हिच्या देहस्विावािी वैहशष्ट्टे्य सागंिाि. 

 
वधभवराचं्या वैवाहहक जीविािे िहवष्ट्य पाहण्यासाठी प ढील पद्धिीिा अवलंब करिाि. प्रथमिः 

व्यक्तीच्या िावाच्या अरबी आद्याक्षरावरूि पृर्थवी, आप, िेज व वायभ यापंकैी कोणिे घटक महािभि आहे हे 
पाहिाि व दोघाचं्या स्विावािी घटक महािभिे ज ळि असल्यास त्यािें वैवाहहक जीवि स खािे होईल असे 
िहवष्ट्य असल्यािे माििाि. उदाहरणाथय एखाद्या म लािे िाव जफर असेल िर त्याच्या िावािे अरबी आद्याक्षर 
‘जीम’ व त्याच्या स्विावािे घटक महािभि पृर्थवी असिे. आहण म लीिे िाव बाि  हबबी असेल िर हिच्या िावािे 
आद्याक्षर बे म्हणजे हिच्या स्विावािे घटक महािभि परृ्थवी. म्हणजे जफर व बािभ हबबी यािें स्विाव घटक 
ज ळिाि व म्हणभि त्यािें वैवाहहक जीवि स खी होईल असे सवयसाधारणपणे माििाि. अहधक िपहशलािे 
सागंायिे िर वधभवर दोघािंाही स्विावघटक ‘पृर्थवी’ असेल िर त्यािें दीघयकाळ पटेल पण िेहमीि पटेल असे 
िाही. दोघािंाही स्विावघटक ‘आप’ असेल िर त्यािें अल्पकाळ पटेल व त्यािें पे्रम लवकरि ओसरू लागेल. 
जर दोघािंाही स्विावघटक ‘वायभ’ असेल िर दोघािंाही कल िाडंणाकडे राहील. पण िे आपले मििेद 
हमटवभि घेिील. जर दोघािंाही स्विाव घटक ‘िेज’ असेल िर त्यािंी िेहमी िाडणे होिील पण िी थोडक्याि 
संपिील असे माििाि. जर वरािा स्विाव घटक ‘पृर्थवी’ व वधभिा ‘आप’ असेल िर त्याचं्याि सलोखा राहील, 
वधभ आज्ञाधारक असेल; जर वरािा ‘आप’ हा स्विाव घटक असेल व वधभिा ‘पृर्थवी’ असेल िर त्यािें पटेल पण 
घरावर सत्ता वधभिी असेल; जर वरािा ‘पृर्थवी’ व वधभिा वायभ असेल िर िे िेहमीि िाडंिील. पण आपले 
मििेद हमटविील. वधभिे वरावर स्वाहमत्व राहील; जर वरािा ‘पृर्थवी’ व वधभिा ‘िेज’ असेल िर त्यािें 
परस्परावंर पे्रम असणार िाही आहण वधभ वरावर अहधकार गाजवील; जर वरािा ‘िेज’ व वधभिा ‘वायभ’ असेल 
िर त्यािें परस्परावंर उत्कट पे्रम राहील असे िाही पण िे स खी होिील आहण वर वधभच्या आजे्ञि राहील; जर 
वरािा ‘वायभ’ व वधभिा ‘आप’ असेल िर िे स खी होिील आहण घराि वरािा अहधकार असेल; जर वरािा ‘आप’ 
व वधभिा ‘िेज’ असेल िर त्यािें पटणार िाही, वरािा अहधकार िालेल; जर वरािा ‘वायभ’ व वधभिा ‘िेज’ 
असेल िर त्यािें पटणार िाही, घराि वधभिा अहधकार राहील; जर वरािा ‘िेज’ व वधभिा ‘वायभ’ हा 
स्विावघटक असेल िर त्यािें परस्परावंर पे्रम असेल, घराि अहधकार वरािा राहील पण िो वधभला पे्रमळपणे 
वागवील असे माििाि. 
  



  
 

अनुक्रमणिका 

लग्नावर प्रभाव टाकिाऱ्या राणशचक्र व ग्रहाचंी णचन्हे 
 

राहशिक्रािी हिन्हे  
ग्रह कलग 

अरबी मभळाक्षरािंी  
अठ्ठावीस अक्षरे 

िार महािभिे 
अरबी कहद स्थािी मराठी 
हमल मेष मेष मंगळ प रुष अहलफ, लाम, ऐि, ये िेज 
सऊर सान्त्र वृषि श क्र स्त्री बे, वॉव पृर्थवी 
जौझा हमजाद हमथ ि ब ध प रुष काफ, काफ वायभ 
सरािाि खेकडा ककय  िंद्र स्त्री है, हमजा आप 
असद शरे कसह सभयय प रुष मीम् िेज 
स म्बला कन्या कन्या ब ध स्त्री गैि पृर्थवी 
मीझॉ ं िराजभ िभळ श क्र प रुष रे,टे, िोय वायभ 
अकराब हबच्चभ वृहिक मंगळ स्त्री जाल, जोय, िभि, झे, ज्वाद आप 
काऊस कमािदार धिभ ग रु प रुष फे िेज 
जदी मेंढा मकर शहि स्त्री खै, जीम् पृर्थवी 
दाल्ब डोल क ं ि शहि प रुष स्वाद, से, सीि, शीि वायभ 
हभट मछली मीि ग रु स्त्री दाल आप 

 
काहीजण हववाह हिहिि करण्यापभवी क ट ंबािील ककवा कहव हाफीजच्या गं्रथािील कोणत्याही 

श्लोकाधारे शक ि पाहिाि. ककवा डोळे हमटभि परमेश्वरािी प्राथयिा करिाि व त्यािा या संबधंाबाबि काय कौल 
आहे िो अजमावण्यािाही प्रयत्ि करिाि. म लीकडील मंडळींकडभि लर्गिािा प्रस्िाव आल्यावर म लािा बाप 
अिेक हिठ्ठ्ठ्यावंर ‘होय’, ‘िाही’ असे हलहभि त्या प्राथयिेसाठी बसावयाच्या िटईखाली ठेविो, प्राथयिा करिो 
आहण िंिर प्रथम एक व िंिर द सरी अशा कोणत्याही दोि हिठ्ठ्ठ्या उिलिो. दोन्ही हिठ्ठ्ठ्यावंर ‘होय’ असेल 
िर लर्गिािा प्रस्िाव स्वीकारिो. 

 
दहक्षणेि व दहक्षण कहद स्थािमध्ये, फलज्योहिष्ट्यािे वधभवरािें वैवाहहक जीवि स खािे असेल असे 

साहंगिल्यावर वरपक्षाकडील हस्त्रया वधभगृही जािाि व आम्ही साखरिािािे जेवण (शक्कर िाि) जेवण्यास 
आलो असे सागंिाि. वधभपक्षाला हा संबधं मान्य असल्यास ‘गोड’ उत्तर देिाि व िसल्यास िो हवषय िेथेि 
संपिो. पण एकाि िेटीि हववाह ठरिो असे िाही. अिेक िेटींिील वाटाघाटी स रळीि झाल्या िर ‘खारे पाि’, 
साखरप डा (शकरािा) ककवा ‘मंगिी’ साठी िारीख हिहिि करिाि. हे िीि हवधी िेहमीि करिाि असे िाही. 
यािील पहहला कमी खिािा म्हणभि गरीब लोक करिाि, द सरा मध्यम वगािे लोक करिाि, हिसरा अत्यिं 
खिािा कारण यावळेी मभल्यवाि िेटवस्िभ द्याव्या लागिाि. साखरप ड्याच्या हदवशी ककवा त्यािंिरच्या एखाद्या 
खास करमण कीच्या काययक्रमािे वळेी वरपक्षाला हमष्टान्नािे जेवण देिाि. पण यापभवी त्यािंा पेय, हवडे, िंबाखभ 
इिकेि िव्हे िर पाणीही ि देण्यािी रुढी आहे. 
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वाङ्हिियाि अिेक हवधींिा समावशे असिो. दहक्षणेि प्रथम ‘खारे पाि’ वाटण्यािा हवधी असिो. 
वरपक्षाकडील काहीजण वधभगृही जाऊि हवडे वाटिाि. वधभपक्षािी मंडळीही त्या प्रत्येकजणाला हवडा देिाि. 
यावळेी िेटवस्िभ देि िाहीि. हस्त्रया या हवधीला ‘पाि घेणे’ म्हणिाि. हवड्याि गभढशक्ती असिे व हवडा उिलभि 
शपथ घेणे हे क राणाला हाि लावभि शपथ घेण्याच्या बरोबरीिे आहे असे माििाि. अथाि हा काही धमाच्या 
कायद्यािा िाग िाही. िारिीय म स्स्लमािंी स रू केलेली ही िवी पद्धि आहे. या वाङहिियािे उल्लंघि झाल्यास 
िाडंणे होिाि. पण वधभवरापंकैी एखाद्याच्या वशं ककवा िाहरत्र्याि काही आके्षपाहय आढळल्यास काझी हा वाङ्
हििय अवैध ठरवभ शकिो.  

 
साखरप डा (शकरािा) या हवधीच्या वळेी वरपक्षािी मंडळी वधभसाठी पोशाख, बागंड्या, स गंधी द्रव्ये व 

फ ले या वस्िभ घेऊि वधभगृही येिे. वधभिा जो प्रथम िािेवाईक त्यािें स्वागि करिो िो वरपक्षाकडील “करारािा 
हवडा” (कौल हवडा) स्वीकारिो. िंिर हिच्या महैत्रणी प ढील घोषणा करिाि. “ ‘अ’ िा म लगा ‘ब’ ह्ािा ‘क’ 
िी म लगी ‘ड’ हहच्याशी वाङ्हििय झाला आहे. ह्ा हववाहाला ि मिी मान्यिा आहे ककवा िाही असे हमत्रासंमोर 
जाहीर करा.” िो ‘होय’ असे उत्तर देिो. अशी प्रश्िोत्तरे िीि वळेा होिाि. िंिर ‘सहदच्छेिी प्राथयिा’ (हियिे 
खैर का फाहिहा) म्हणजे क राणच्या पहहल्या प्रकरणािे पठि करिाि. त्यािंिर ११० व े प्रकरण म्हणिाि. 
‘जेव्हा परमेश्वराच्या मदिीिे हवजय हमळेल आहण जेव्हा परमेश्वराच्या धमाि लोक टोळयािंी प्रवशे करिािा िभ 
पाहशील िेव्हा िभ परमेश्वरािी प्राथयिा कर कारण िो ि झ्यावर दया करील’. हे हवधी काझी, धमोपदेशक 
(खाहिब), िायब काझी, धमयग रू (मशाइक) ककवा म ल्ला करिाि. काही वळेा हवडा देऊि हा हवधी करीि 
िाहीि, िर फक्त फाहिहा म्हणिाि आहण फाहिहा म्हणणारा माणभस वधभवराचं्या िावािंा उच्चार करूि ‘मी 
ि मिा वाङ्हििय करिो’ असे म्हणिो. यािंिर साखरपाि वाटिाि आहण वरपक्षाकडभि आलेल्या िेटवस्िभ 
वधभला देिाि. यावळेी वधभ िम्रपणे खाली माि घालभि, डोळे हमटभि व िोंड झाकभ ि बसलेली असिे. िंिर 
वरपक्षाच्या हस्त्रया वधभच्या डोक्याला स गंधी िेल लाविाि, वरािे हदलेल्या लाल दोऱ्यािे हििे केस बाधंिाि 
आहण हिला अलंकार घालिाि. घरािील एखादी वृद्ध स्त्री इिर हस्त्रयािंा वधभिे म खावलोकि करविे. प्रत्येक 
स्त्री वधभिे म खावलोकि करिे व हिला अंगठी ककवा पसेै देिे आहण हििी इडाहपडा टळो म्हणभि बोटे मोडिे 
(बलाऍं लेिा). या वाङ्हिियाच्या हवधीला साखरप डा (शकरािा), ‘मंगिी’, ‘शरबि हपणे’ (शरबि खोरी) 
ककवा हहरवी वले (हारी बेल) असेही म्हणिाि.  

 
िथाहप काही हठकाणी मंगिीिा खास हवधी असिो. यावळेी वधभला मौल्यवाि िेटवस्िभ (िरवाहा) 

देिाि. या हवधीसाठी िवरा म लगा हमरवण कीिे वधभगृही येिो. हमरवण कीबरोबर वाजंत्री असिाि. िेटवस्िभंिी 
िबके घेिलेली काही माणसे असिाि. ही हमरवणभक द पारी हिघिे. हमरवण कीि िर्मिकािंा िाफाही असिो. 
त्यािें अधभिमधभि िृत्य होिे. यावळेी थोडा वळे हमरवणभक थाबंिे. अशा पद्धिीिे वरपक्षाकडील मंडळी वधभगृही 
येिे. वधभिे घर वराच्या घराच्यापासभि फार अंिरावर असल्यास िो यावळेी जाि िाही. पण वरपक्षािी मंडळी 
हमरवण कीिे िेटवस्िभ िेिाि. वधभगृही आल्यावर ही मंडळी थोडा वळे हवश्रािंी घेिे. िंिर ‘करारािा हवडा’ 
देण्याि येिो. त्यािंिर िेटवस्िभंिी िबके वधभच्या खोलीि पाठहविाि. यावळेी पाह णे मंडळी आपल्या 
स्विःिफेही काही िेटवस्िभ त्या िबकाि ठेविाि. या हवधीच्या वळेी िवरा म लगा हजर असल्यास त्याला 
हपवळया, लाल, ककवा हहरव्या रंगाच्या कापडािा आहेर करिाि. आहेराच्या कपड्यािा रंग काळा ककवा पाढंरा 
िसिो. कारण काळे कापड द ःखािे व पाढंरे पे्रिावर टाकण्यािे प्रिीक असिे. ग जरािमध्ये वाङ्हिियाच्या 
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हदवशी दोन्ही पक्षािें िािलग वधभगृही परस्परािंा िेटिाि. यावळेी वरपक्षाकडील लोक हमरवण कीिे िेटवस्िभ 
घेऊि येिाि. वाङ् हिियािंिर पाह णे मंडळींिा शरबि देण्याि येिे. उत्तर कहद स्थािमध्ये िेटवस्िभंच्या 
अदलाबदलीला ‘सािक’ म्हणिाि. 

 
‘मंगिी’ या हवधीिंिर दहा-पंधरा हदवसािंी वधभपक्षाकडील मंडळी वराकडभि ज्या िबकामंध्ये िेटवस्िभ 

आल्या होत्या िी िबके त्याि अन्नपदाथय घालभि वराकडे परि पाठविे. िवरा म लगा व त्यािी हमत्रमंडळी या 
अन्नपदाथािे सेवि करिाि. 

 
दहक्षणेि वाङ्हिियािंिर काही कारणाम ळे लर्गि लाबंणीवर पडल्यास उंबरठा ि डहवणे (ढालीज 

ख ंदलिा) या िावािा हवधी करिाि. म्हणजे िवरा म लगा हशजवलेले अन्नपदाथय घेऊि सवाद्य वधभगृही जािो. 
िेथे त्याला ‘िमस्कारासाठी िेट’ (सलामी) देिाि. यािंिर िो आपल्या सासभला िमस्कार करिो. फलशोिि 
होण्यापभवी िवऱ्या म लािे वधभगृही जाणे ककवा हिच्या घरिे अन्न खाणे बरोबर िाही असे माििाि. परंि  या 
हवधीिंिर िवरा म लगा वधभच्या क ट ंबािा सदस्य होिो आहण त्याला हिच्या घरिा मीठ असलेला कोणिाही 
पदाथय खािा येिो. याम ळे हा हवधी करिाि. 

 
काही हठकाणी वाङ्हिियािंिर एक-दोि हदवसािंी वराकडभि वधभकडे अन्न व पािप डा पाठविाि. 

वधभकडभिही त्यािंिर वराकडे एक-दोि हदवसािं परििेट पाठविाि. याला ‘हमठािी िव घेणे’ (िमकिसी) 
असे म्हणिाि. यािंिर िवऱ्या म लाला वधभगृही कोणिाही क्षारय क्त, आम्लय क्त पदाथय खािा येिो. वराकडभि 
वधभला याहशवायही अिेक िेटवस्िभ पाठविाि. म्हणजे मोहरमच्या वळेी रंगीि दोऱ्यािी गळसरी, स गंधी द्रव्य, 
वलेदोडा, इत्यादी, आखरी-िार-शम्बाच्या वळेी हमठाई, शबॉं या सणाच्या वळेी अन्न व दारुकाम, रमजािला 
शवेया व हमठाई, ईद-इ-क रबािीच्या वळेी बकरी व थोडे पैसे या िेटवस्िभ वधभगृही पाठविाि. ग्रहणाच्या 
काळाि वधभ-पक्षाकडभि वराकडे रदबदलीच्या वस्िभ (सदगा) बकऱ्यासह पाठहवण्याि येिाि. हा बकरा ग्रहण 
संपेपयंि वराच्या बाजेच्या पायाला बाधंिाि. 

 
प्रहिहष्ठि लोकामंध्ये लर्गि होईपयंि वधभवरािंा परस्पराचं्या सहवासाि येऊ देि िाहीि. परंि  उत्तर व 

पहिम सरहद्दीवरील काही म सलमाि वाङ् हििय हा हववाहाच्या बरोबरीिा असिो असे माििाि. त्याम ळे िेथे 
वधभवरािंा हववाहापभवी समागम करिा येिो. कसध प्रािंाि ‘शहाणे आईबाप वाङ्हिियािंिर वधभवरािंी एकत्र िेट 
टाळण्यासाठी शक्य िे सवय उपाय करिाि. परंि  वर हा वधभकडील प रुषमंडळींिा व वधभ ही वराकडील हस्त्रयािंा 
िेटभ  शकिे. उच्चवगीय लोक हववाहपभवय संबधं लाहजरवाणा माििाि. पण त्याचं्यामध्येही काही ‘घोटाळे’ 
घडिाि. अफगाहणस्िाि व मध्य आहशयािील काही हठकाणी वधभ आपल्या बापाला िोरूि वराला िेटण्यािा 
प्रयत्ि करीि असेल िर हििी आई त्याकडे कािाडोळा करिे. कसधमधील ‘मोहािा’सारखे खालच्या वगािील 
लोक हववाहापभवी वराला वधभशी क लंगडे करण्यािा अहधकार आहे असे माििाि. त्याचं्यापकैी काहीजणािंी, 
वधभ वयाि येईपयंि हिच्या आईशी संबधं करण्यास हरकि िाही येथपयंि मजल जािे.’ बािभ िावाच्या जमािीि 
वर हववाहापभवी वधभला िोरूि िेटिो पण िो जर असा पकडला गेला िर त्याला िीि हदवस डाबंभि ठेविाि व 
दर हदवशी रात्री अहववाहहि म ली त्यािे ‘मला सोडभि द्या’ असे म्हणेपयंि त्याला ओढिाण करूि त्रस्ि करिाि. 
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साध्या लर्गिाला ‘ब्याह’ व थाटामाटाच्या लर्गिाला ‘शादी’ असे म्हणिाि. लर्गिहवधीला ‘हिका’ 
म्हणिाि. पण उत्तर कहद स्थािमध्ये हवधवबेरोबरच्या लर्गिाला हिका म्हणिाि. 

 
उत्तर कहद स्थािमध्ये हववाह समारंिािी स रुवाि दोन्ही पक्षािंी परस्परािंा िेटवस्िभ देऊि करावी 

(सािक) असे माििाि आहण या हदवसापासभि हियोहजि जोडप्याला िवरा, िवरी (द ल्हा, द ल्हि) असे 
म्हणिाि. द सरा हदवस हा वधभवरािंा ‘मेंदी लावण्यािा हदवस’ (मेहंदी, हीिाबदंी) असिो. या हदवशी 
दोघाचं्याही अंगाला मेंदीबरोबरि हळद व केशरही िोळिाि. हववाहारंिीिा उपिार म्हणभि आहण अहिष्ट 
शक्तीपासभि वधभवरािें रक्षण व्हाव े व त्यािंी जििक्षमिा वाढावी यासाठी या वस्िभ त्याचं्या अंगाला िोळीि 
असाविे असे हदसिे. कहद  लोकािंही हववाहापभवी वधभवरािंा हळद लाविाि. िारिीय म सलमािािंी हा हवधी 
बह धा कहदभिकडभि उिलला असावा. वधभवरािंा हळद लाविािा आधी वराला व िंिर वधभला लाविाि. पण 
वराला हळद लावण्याच्याही अगोदर क ट ंबािील लोक ग प्तपणे हिला स गधंी द्रव्य लाविाि. याला ‘िोर हळद’ 
म्हणिाि. वराला हळद लावण्यािे काम क ट ंबािा न्हावी करिो. िंिर वधभला हळद लावण्याि येिे. यावळेी 
इिर हस्त्रयािंा बोलाविाि. त्यािंा जेऊ घालिाि. त्याचं्या पोळया व पािांिी ओट्या िरिाि. यािंिर वधभला 
लाल रंगाच्या िादंव्याखाली बसविाि. हिच्या आसिासमोर एक िटई टाकिाि. त्या िटईवर लाल रंगािा 
रुमाल टाकिाि. जमलेल्या हस्त्रया गाणी म्हणिाि व ‘िौक िरणे’ िावािा हवधी करिाि. [पजंाबमध्ये जेव्हा हस्त्रया 
सिंाला िवस बोलिाि व त्याचं्या इच्छा पभणय होिाि िेव्हा त्या त्याच्या दर्गयाि जािाि आहण हदवस व रात्रिर िेथे बसिाि. हा हवधी ‘िौकी िरिा’ या 

िावािे ओळखला जािो. (रोझ १·६४३).] म्हणजे िटईवर अंथरलेल्या रुमालावर िादंळािा िौक िरिाि. वधभच्या 
पायाखाली लाल दोरा ग ंडाळलेली िंदिािी पाटी ठेविाि. यािे कारण िौक ि डहवणे अश ि आहे असे 
माििाि. यावळेी वधभिी बहीण वधभिे काि धरूि हिच्यामागे उिी राहिे िंिर काही स वाहसिी वधभिी खारका, 
खोबऱ्यािा ि कडा, फ ले यािंी ओटी िरिाि व प्रथम हिच्या िोंडाला व त्यािंिर शरीराला व कपड्यािंा हळद 
लाविाि. वधभला हळद लावल्यािंिर जमलेल्या हस्त्रया गाणी म्हणिाि, िृत्य करिाि. दहक्षणेि, वराला हळद 
लावण्यापभवी वरािी ओटी िरिाि. 

 
वधभला हळद लावल्यािंिर हिला वगेळया खोलीि एकाि जागी बसविाि. हिला कोणिेही काम करू 

देि िाहीि. हिला जेवणाि फक्त वरण, िाि, िाकरी, साखर या वस्िभ देिाि. हिच्या अंगाला उदािा धभप 
देिाि. त्याम ळे हििे शरीर स गंधमय व त्विा म लायम होिे. 

 
काही लोक वधभवरावंरिे अहरष्ट जाव े म्हणभि एक िोडगा करिाि. एका मािीच्या मडक्याि मभठिर 

िादंभळ टाकभ ि त्याि डाकळबािी फादंी वाकवभि ठेविाि. िीवर लाल रंगािे कापड आच्छाहदिाि. िसेि फ ले व 
िादंीिी गळसरीही त्या फादंीवर ठेविाि. मडक्याच्या सिोविी अन्नपदाथय व फळे ठेविाि. डाकळबािी फादंी 
वाकवभि ठेवण्यामागे वधभिी िम्रपणे बसण्यािी पद्धि सभहिि केलेली असिे. िंिर सवयजण रात्रिर संि गाझी 
सालार मसभद याचं्या महद्ग्कृत्यािंी गाणी म्हणिाि. काहीजण िर यावळेी या संिाच्या य द्धािे व हौिात्म्यािे 
देखाव े रंगवलेले पडदेही लाविाि. द सरे हदवशी सकाळी वर िे मडके आपल्या खादं्यावर घेऊि िदीकाठी 
येिो. त्याबरोबर फकीरही असिाि. िंिर मडक्यावर फाहिहा म्हणिाि व मडक्याबरोबर अहरष्ट जाव ेम्हणभि िे 
पाण्यावर सोडभि देिाि. त्या हदवशी सायंकाळी वराला प न्हा हळद लाविाि आहण बाबंभच्या लाकडािी लहाि 
िाव करूि िी फ लािंी सजविाि. िाविे फळे, फ ले टाकिाि, त्यावर केशरािे रंगवलेला कपडा झाकिाि. 
िावचे्या टोकावर हदवा लाविाि. हा हदवा हपठािा केलेला असिो. ही िाव व अन्न घेऊि िदीकाठी ककवा पाणी 
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असलेल्या एखाद्या हठकाणी जािाि. िेथे गेल्यावर ख्वाजा हखजर याचं्या िावािे फाहिहा म्हणिाि. ज्यािे िाव 
ियार केलेली असिे िो माणभस िे अन्न गहरबािंा वाटभि टाकिो. िंिर िी िाव पाण्यावर सोडभि देिाि. घरी परि 
आल्यावर हमत्रािंा मेजवािी देिाि व वराला प न्हा एकदा हळद लाविाि. 

 
िंिर संि शाह मदार यािंा िडंारा करिाि. म्हणजे एक पाय कापिाि आहण मदारी फहकरािंा त्या 

मासंािा व गव्हाच्या हपठािा ‘िकोली’, ‘स त्री’ िावािा पदाथय करण्यास सागंिाि. िंिर या अन्नावर या सिंाच्या 
िाव ेफाहिहा म्हणिाि. हे अनं्न आपणाला हमळाव ेयासाठी हे फकीर धडपडिाि. या िडंाऱ्यािे वळेी वर ग लाबी 
ककवा हपवळया रंगािा पोशाख घालिो.  

 
वराला हळद लागल्यािंिर त्याला काही गोष्टी वज्यय असिाि. त्यापैकी एक म्हणजे त्याला बाजाराि 

जािा येि िाही. कारण िो गेल्यास त्याला िेटभक होण्यािी िीिी असिे. वराला हळद लागल्यािंिर त्याला 
वधभिफे दररोज हवहवध प्रकारिी पक्वाने्न, िंदिहमश्रीि सरबि, दाि घासण्यािी काडी या वस्िभ पाठविाि. 
पहहल्या हदवशी हमठाई पाठविाि. यामागे वधभवरािंा दीघयकाळ वैवाहहक सौख्य लािाव ेहा हेिभ असिो. वराकडे 
या वस्िभ घेऊि येणाऱ्या हस्त्रया त्यािे िोंड ध णे, जेवण व िाबं लिक्षण होईपयंि िेथेि थाबंिाि. या दहक्षणेि 
प्रिहलि असणाऱ्या रूढी आहेि.  

 
कसधमध्ये न्हावीण वधभला दररोज गोडे िेल व गव्हािे ककवा हरबऱ्यािे पीठ (हपठी) िोळभि न्हाऊ 

घालिे. वधभिे हाि, पाय व केस मेंदीिे रंगविाि. हिच्या ओठाला अक्रोडिी साल व गालाला लाखािे पीठ 
घासिाि आहण डोळयािं काजळ घालिाि. हििी वणेी घालिाि, हिच्या अंगाला स गंधी द्रव्य िोळिाि. 
कहशदा काढलेल्या कपड्याि ग ंडाळभि एक कस्ि रीिा ि कडा हिच्याजवळ देिाि. हिच्या िोंडावर गोंदिाि. 
बंगश पठाण लोकािं लर्गिापभवी िीि हदवस आधी वधभच्या अंगावरील दाहगिे काढभि घेऊि हिला ऐका खोलीि 
कोंडभि ठेविाि. द सऱ्या हदवशी रात्री हस्त्रया हिच्या हािािले कायय केसाि अडकभ ि पडेल या िीिीिे हििे केस 
मोकळे सोडिाि. पंजाबमधील पठाणामंध्ये वधभवरािंा लर्गिापभवी साि हदवस कोणिेही काम करू देि िाहीि, 
त्याचं्या अंगाला दररोज स गंधी द्रव्ये िोळिाि. सयं क्त प्रािंाि वधभवरािंा या काळाि, बह धा िभिबाधा होऊ िये 
म्हणभि मळके कपडे घालण्यास देिाि. 

 
वधभवराचं्या अंगाला लावण्याि येणाऱ्या द्रव्यािंी अदलाबदल करण्यािी पद्धि सवयसामान्य आहे. 

यामागे वधभवरािें वैवाहहक सौख्य वाढाव े हा हेिभ असावा असे हदसिे आहण ही रूढी बह धा कहदभिकडभि 
उिललेली असावी असे वाटिे. 

 
वधभपक्ष वराला व वरपक्ष वधभला लर्गिािा पोशाख देिो. या पोशाखािे माप घेण्यािे काम (पॉंव हमन्नि, 

पॉंव मेज) कशपी ककवा क ट ंबािील एखादी वृद्ध स्त्री करिे. याबद्दल त्यािंा बक्षीस देिाि. या कपड्यािे माप 
घेण्याच्या हक्रयेला केवळ उपिार या पलीकडे अहधक महत्त्व िसिे. 

 
दहक्षणेि कहदभप्रमाणे हववाहापभवी दोन्ही घरी माडंव घालिाि. कहदभप्रमाणेि माडंवाि उजव्या बाजभच्या 

कोपऱ्याि स वाहसिीकरवी सहा ककवा साि कळसािे माठ (कलस का माठ, झोल का घडा) ठेविाि. िार 
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स वाहसिी या माठािं पाणी, दही इत्यादी टाकभ ि त्याचं्या िोंडावर लाल रंगािा कपडा झाकिाि. या माठाचं्या 
बाजभला धान्यही रुजविाि. कळसाच्या माठािी स्थापिा झाल्यावर दोन्ही घरी अन्न हशजवभि त्यावर पे्रहषि, संि 
पभवयज व क ट ंबािील सवाष्ट्ण असिािा मरण पावलेल्या हस्त्रया याचं्या िावािे फाहिहा म्हणिाि. हे अन्न िंिर 
हदवसिर उपवास केलेल्या हिवडक अशा पहिव्रिा हस्त्रयािंा देिाि. या हस्त्रयािंा स्त्रीग णािंा आदशय असलेल्या 
‘फाहिमा हबबी याचं्या अन्नािे सेवि करणाऱ्या हस्त्रया’ असे म्हणिाि. ज्या अन्नावर फाहिहा म्हटलेला िसिो िे 
इिर हस्त्रयािंा वाटभि टाकिाि. काहीजण फाहिहा म्हटलेल्या अन्नाबरोबरि खाण्यािा ओला ि िा िरलेला 
लाल रंगािा माठ ठेविाि. या हिवडक हस्त्रया ि न्याि एक-दोि वळेा आपली बोटे ब डवभि िी िाटिाि व िंिर 
िे अन्न खािाि. याला पाहिव्रत्य परीक्षा असे म्हणिाि. हस्त्रयासंाठी वगेळा मंडप असिो िो उिारल्यावर फाहिहा 
म्हणण्यापभवी ककवा िंिर िटईवर लाल रंगािा कपडा अंथरूि व जात्याच्या ख ंट्याला लाल दोरा बाधंभि 
स वाहसिी हळद दळिाि. वधभगृही हळद दळणाऱ्या स वाहसिींिी संख्या िऊ िर वराच्या घरी साि असिे. या 
हळदीपैकी थोडी थोडी हळद दळणाऱ्या स वाहसिींच्या पदराि बाधंिाि, थोडी पाण्याच्या माठाि टाकिाि व 
उरलेली वधभवरािंा लाविाि. याला हळद दळणे (िक्की िावारी) असे म्हणिाि [कहदभ करिाि त्यासारखा हवधी (बीजी ९ 
पाटय १·१६३) हा लखिौिे म सलमाि करिाि. िे वधभवरािंा लावण्याि येणारी हळद ज्या म सळािे क टावयािी असिे त्याला िाडा बाधंिाि. कदाहिि हा 

कसािा मंत्र असावा (श्रीमिी मीर हसि अली, २०७).]. दहक्षण कहद स्थािमध्ये असणाऱ्या या हवधींपैकी काही हवधी उत्तर 
कहद स्थािाि अगर अन्य म स्लीम राष्ट्रािं पाळीि िसल्यािे हदसिे. हे हवधी कहदभंकडभि उिललेले असभि यािंा, 
हवशषेिः हस्त्रया क राण ककवा हदीस यापेक्षा जास्ि महत्त्व देिाि. 

 
वधभवरािंा हळद लागल्यािंिर वरपक्षािी मंडळी वधभसाठी दाहगिे, कपडे, अन्न घेऊि वाजि गाजि 

वधभगृही (बारी, सािक) जािाि. यावळेी हस्त्रयाही हमरवण कीच्या मागोमाग जािाि पण ब रख्याि असिाि. 
वधभगृही आल्यािंिर या िेटवस्िभ वधभकडील हस्त्रयाचं्या स्वाधीि करण्याि येिाि. यावळेी श्रीमंि लोक पाह ण्यािंा 
जेवण देिाि. काहीजण या िेटवस्िभबरोबर मेहरिीही रक्कम पाठविाि. संध्याकाळी वधभपक्ष वरपक्षाकडे अन्न 
पाठविो. याला ‘रंगबारी’ म्हणिाि.  

 
वधभपक्षाकडभि वराला देण्याच्या वस्िभ (जहेज, दहेज) म्हणजे आहेरािा पोशाख, सोहागप डा या होि. 

या प ड्याि म्हणजे पेटीि जायफळ, जायपत्री, कपडे इत्यादी वस्िभ असिाि. ही पेटी कागदाि ग ंडाळभि व 
त्यावर लाल दोरा बाधंभि देिाि. याहशवाय वराला देण्याि येणाऱ्या वस्िभ म्हणजे वधभिे अलंकार, िादंवा, पलंग, 
अंथरण्यापाघंरण्याच्या वस्िभ, िमाज पडण्यासाठी िटई, स्वयंपाकािी िाडंी, हपकदाणी, पालखी, ग रेढोरे या 
होि. ज न्या काळी या वस्िभबरोबरि ग लाम हस्त्रयािंा दासी म्हणभि पाठवीि असि. िाहभई समाजािील श्रीमंि 
लोक वराला दासी, सवय प्रकारिे अलंकार, गृहसजावटीसाठी फर्मििर, स्वयंपाकासाठी लागणारी सवय िाडंी 
इत्यादी अिेक वस्िभ देिाि. आपणाला वधभपक्षाकडील कमीि वस्िभ हमळाल्या अशी क रकभ र वरपक्ष करिो. या 
वस्िभ वराला वधभपक्षाकडभि हमळाल्या िरी त्यावर मालकी मात्र हजविं असेपयंि वधभिी असिे. हिच्या मृत्यभिंिर 
या वस्िभंिी मालकी म ले असल्यास म लाकंडे व िसल्यास अगदी जवळच्या िािलगाकडे जािे. वरािे कबभल 
केलेल्या मेहर हशवायच्या या वधभच्या मालकीच्या वस्िभ असिाि. हशया जमािीिील हस्त्रया जेव्हा आपल्या 
पिीच्या पैशािे पहवत्र स्थळािंी यात्रा करिाि िेव्हा त्यािंा मेहरवरिा हक्क संपिो.  

 
ज्या रात्री वरािी वराि (शबगस्ि) हिघावयािी असिे त्या हदवशी द पारी वरािी बहीण िव ेकपडे 

पहरधाि करिे व कळसाच्या माठांच्या िोंडाला बाधंलेला कपडा फाडिे व त्यािील थोडे दही स्विः िाखभि 
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पाहिे व उरलेले इिरािंा वाटभि टाकिे. या हवधीला ‘झोल फोडिा’ असे म्हणिाि. असाि हवधी वधभगृही वधभिी 
बहीण करिे. हे माठ ि ध िा िसेि ठेविाि. 

 
वराच्या वरािीसाठी हिमंहत्रि केलेले स्त्रीप रुष वरच्या घरी जेव्हा येिाि िेव्हा स्त्रीप रुषािंा वगेवगेळया 

खोल्यािं जेऊ घालिाि. यािंिर ह्ा हस्त्रया वधभगृही जािाि व लाल रंगाच्या रुमालावर साधारणिः शरेिर 
िादंभळ घेऊि वधभसहहि सगळयाजणी म सळािे िादंभळ काडंल्यािा आहविाव करिाि. म सळाला पािािा हवडा 
बाधंलेला असिो. सगळयाजणी गाणी म्हणि हा िादंभळ काडंण्यािा हवधी करिाि. याला ‘पि का िावल 
िरवािा’ असे म्हणिाि. 

 
यािंिर वराच्या घरी ‘िेल िरवािा’ या िावािा हवधी करिाि. म्हणजे हस्त्रया िेलािी साि हरकामी 

िाडंी घेिाि. त्यावर बाणािें हिन्ह काढिाि. या िाडं्यािंा लाल दोऱ्यािे हवडे व पोळी (स फली) बाधंिाि. िंिर 
त्याि थोडे गोडे िेल टाकभ ि िी िाडंी, खडीसाखरेिे खडे व दारहसिा एका टोपलीि ठेविाि. िंिर वराच्या 
दािाला दारहसिा घासिाि. त्याच्या िोंडाि खडीसाखरेिा खडा देिाि. व त्याच्या डोक्याला िेल लाविाि. 
हा हवधी झाल्यािंिर या हस्त्रया ही िेलािी िाडंी, दारहसिा, वरािे उष्टावलेला खडीसाखरेिा खडा एका 
िबकाि ठेवभि व त्यावर लाल कपडा झाकभ ि वाजि गाजि वधभगृही जािाि. त्या वधभगृही आल्यावर वधभला 
माडंवाि आणिाि. प्रथम एखादी स वाशीण वधभच्या दािाला दारहसिा घासिे. व हिला िभळ िरण्यास सागंिे. 
यामागे बह धा वधभला पहिपे्रम व दासहसिा लावणाऱ्या त्या स्त्रीसारखे दीघाय ष्ट्य व सौख्य लािाव े ही अपेक्षा 
असावी. िंिर सवय हस्त्रया वधभच्या अंगाला थोडे िेल िोळिाि. त्यािंिर हिच्याउजव्या बाजभला िार व डाव्या 
बाजभला िीि अशी िाडंी ठेविाि. वधभच्या िोंडाि वरािे उष्टावलेला खडीसाखरेिा खडा देिाि व हिच्यावरिे 
संकट टळाव ेया हेिभिे हिच्या अंगावरूि िीि वळेा िी िाडंी एकमेकींिा देिाि. फाहिमा हबबी स्विः दारहसिा 
वापरीि असि. त्याम ळे हस्त्रयाचं्या दृष्टीिे त्यािे महत्त्व व पाहवत्र्य फार आहे असे माििाि. ग जरािमधील 
म सलमाि हस्त्रया माहसक पाळीच्या काळाि दारहसिा लावीि िाहीि. म लाला िरी लर्गिापभवी एकदा म्हणजे 
स न्त्याच्या वळेी दारहसिा लाविा येिो. पण म लींिा मात्र लर्गिाच्या हदवसापयंि िो लाविा येि िाही. हस्त्रयाचं्या 
दािािा काळा रंग हा त्या हववाहहि असल्यािे हिन्ह असिे. दहक्षणेिील काही जमािींिील हस्त्रया या ‘पि का 
िावल िरवािा’ व ‘िेल िरवािा’ या हवधींिा एवढे महत्त्व देिाि की, ज्या म लींच्या लर्गिाच्या वळेी हे हवधी 
करण्याि येि िाहीि त्यािंा िागंल्या मािीि िाहीि.  

 
वराच्या वरािीला ‘रात्रीिी वराि’ (शबगस्ि) अथवा ‘हदवसाच्या वरािीिा उदय’ (सरगस्ि) असे 

म्हणिाि. या वरािीिंिर प्रत्यक्ष हववाह समारंि होिो. अशी वराि हिघण्यापभवी, ‘िेल िरवािा’ हा हवधी 
झाल्यािंिर वरािी हजामि करिाि. व त्याला स्िाि घालिाि. आहण हजामि ि केल्यास त्यािे केस उदाच्या 
ध पािे स गहंधि करिाि. िंिर ज्यािी पत्िी हयाि आहे असा क ट ंबािील एखादा वृद्ध गृहस्थ वराला पटका 
बाधंिो. या मागे वधभवरािंा वृद्ध पिीपत्िीप्रमाणे दीघाय ष्ट्य व सौख्य लािाव े हा हेिभ असिो. त्यािंिर वर 
वधभकडभि आलेला आहेरािा पोशाख करिो, डोळयािं स रमा घालिो, दािाला दारहसिा लाविो, िोंडाि 
पािािा हवडा ठेविो. वराच्या गळयाि फ लािे हार, डोक्यावर ‘सेहरा’ व प न्हा त्यावर ि िाखेिािी दृष्ट लागभ िये 
म्हणभि बाह् आच्छादि (हमक्िा), अशा रीिीिे वराला सजवभि त्याला घोड्यावर ककवा अंबारीि बसविाि व 
त्यािंिर वराि हिघिे. वरािीबरोबर वाजंत्री, िर्मिका असिाि. अधभिमधभि वराि थाबंिे, यावळेी फटाके 
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वाजविाि, िर्मिका िृत्य करिाि. वराि प्रथम महशदीजवळ थाबंिे. वर महशदीि जाऊि दोि प्रहणपािािी 
प्राथयिा व आिारािी प्राथयिा म्हणिो व िेथभि वराि वधभगृही जािे. वरािीबरोबर रंगीि कागदाच्या बिवलेल्या 
शोिेच्या वस्िभही असिाि.  

 
वरािी वराि जेव्हा वधभगृही येिे िेव्हा वर घोड्यावरूि उिरण्याच्या अगोदर, दहक्षण कहद स्थािामध्ये 

वधभिा िाऊ त्याला, वैवाहहक आय ष्ट्य गोड होवो म्हणभि गरम दभध ककवा शरबि देिो. िंिर िारळ फोडिाि, 
कलबभ कापभि त्याच्यावरूि ओवाळभि िार हदशािंा फेकिाि. यािंिर वर घोड्यावरूि खाली उिरिो. यावळेी 
शोिेच्या वस्िभ हवकणारे लोक आपल्या वस्िभ हवकि घ्याव्या यासाठी आग्रह धरिाि. या रुखविाच्या वस्िभ 
एकिर हवकि घेिाि ककवा उसन्या असिाि. ‘काकण सोडण्याच्या’ हदवसापयंि या वस्िभ ठेवाव्या लागिाि. 
रुखवि घेण्या ि घेण्यािा हा गोंधळ संपल्यािंिर वधभपक्षाकडील मंडळी, हवशषेिः वधभिा िाऊ व िािलग, 
दाराला बाबंभिा िट्टा लावभि वरािा मागय रोखण्यािा खोटा प्रयत्ि करिाि.वर त्यािंा बक्षीस देिो िेव्हाि त्यािा 
मागय मोकळा करिाि. ही अडवणभक िालभ  असिािा वरपक्षाकडील मंडळी वधभपक्षाला ‘राजाच्या घोडेस्वाराच्या 
हमरवण कीला अडहवण्यािे धाडस करणारे ि म्ही कोण?’ असे हविारिाि. यावळेी वधभपक्षाकडील मंडळी 
उत्तरादाखल ‘रात्रीच्या वळेी बरेि िोर कहडि असिाि, बह धा ि म्ही त्याचं्यापैकीि आहाि’ असे म्हणिाि. 
ह्ाव्यहिहरक्त खोटा असा सशस्त्र प्रहिकारही होिो व या प्रकाराि एखादा द सरा माणभस जखमीही होिो. हा 
प्रकार संपल्यािंिर वराला घोड्यावरूि खाली उिरविाि व कोणाच्या िरी पाठक ळी बसवभि घराि िेिाि. 
यामागे बह धा दरवाजािभि वाकभ ि जाऊि त्यािा माि राखण्यािा हेिभ असावा. ग जरािमध्ये वर दारािभि प्रवशे 
करीि असिािा वधभ त्याच्या अंगावर एखाद्या हखडकीिभि िादंभळ फेकिे. इिर हठकाणी यावळेी वधभच्या हािाि 
फ ले, साखर, िादंभळ देऊि हिला पडद्याआड उिी करिाि व वर दरवाजािभि आि येि असिािा पडद्याआडभि 
या वस्िभ िीि वळेा त्याच्या अगंावर फेकण्यास सागंिाि. यािंिर वराला प रुषाच्या खोलीमध्ये िेऊि बसविाि. 

 
दहक्षणमध्ये वर वधभगृही आला िेव्हािी वळे श ि असल्यास िाबडिोब लर्गि लाविाि आहण ही श ि वळे 

िसेल िर िार िासािंंिर ककवा िंिरच्या श ि वळेी लर्गि लाविाि. असे घडणार असल्यास पाह णेमंडळी 
आपापल्या घरी जािाि व त्यािंा ठराहवक वळेी प न्हा बोलाविाि. वराला लर्गिासंबधंी काही आके्षप असेल िर 
िो या वळेेपयंिि घेिो. व त्यािे लर्गिाला हवरोध दशयहवला िर लर्गि मोडभ  शकिे. 

 
लर्गि लावण्यास सामान्यत्व े काझी ककवा त्यािा प्रहिहिधी येिो. आहण वराच्या काही महैत्रणींिा 

डोलीिभि आणिाि. काझी वरािफे दोि प्रौढ गृहस्थािंी साक्षीदार (वकील) म्हणभि हिय क्ती करिो आहण त्यािंा 
वधभपक्षाशी सल्लामसलि करूि ‘मेहर’ िी रक्कम कळहवण्यास व लर्गि लावण्यािी अि ज्ञा घेण्यास सागंिो. 
यािंिर वराकडील साक्षीदार व वधभपक्षािी मंडळी मेहरबद्दल वाटाघाटी करिाि. वधभपक्षािी मंडळी यावळेी 
वराच्या साक्षीदारािी थट्टामस्करी करिाि. व अव्वाच्या सव्वा अशी मेहरिी रक्कम सागंिाि. िंिर िे परि येऊि 
काझीला मेहरिी रक्कम सागंिाि. यावळेी काझी त्यािंा खरे सागंिा की लाि घेऊि खोटे सागंिा, असे 
हविारिो. त्यािंिर साक्षीदार हविोदािे म्हणिाि की वधभिा प्रहिहिधी पडद्याआड मात्र गेला होिा पण त्यािे 
लाि घेिली की िाही याबद्दल आपणास काही माहीि िाही. 
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धार्ममक कायद्याप्रमाणे ‘मेहर’ िे दोि िाग असिाि. एक म्हणजे ‘म अज्जल’ म्हणजे करार करिे वळेी 
द्यावयािी रक्कम आहण द सरा ‘म वाज्जल’ म्हणजे करार संप ष्टाि आल्यािंिर द्यावयािी रक्कम. ‘म अज्जल’ मेहर 
लर्गिाच्या वळेी देिािि असे िाही पण िी वराच्या सद्वियिािी हमी असिे. कारण त्याच्या ि कीम ळे घटस्फोट 
झाल्यास त्याला िी रक्कम द्यावीि लागिे. मेहर ठरहविे वळेीि, घटस्फोट घेिल्यास हववाहापभवी वधभच्या अंगावर 
घािलेल्या दाहगन्यािंी मालकी वधभवरापंैकी कोणािी हेही ठरहविाि. पे्रहषि आहण अकबरासारखे राजे यािंा 
जास्ि रकमेिा करार पसंि िव्हिे कारण देण्यािी वळे आल्यास क्वहििि िे पाळले जािाि. पण एक गोष्ट मात्र 
खरी आहे, िी म्हणजे जास्ि रकमेच्या मेहरम ळे पिी अहविारािे घटस्फोट घेण्यािी शक्यिा कमी असिे. िाहभई 
समाजाि, क ट ंबाि जी प्रथा असेल त्याि सार वधभपक्ष मेहरिी मागणी करिो. पण सामान्यत्व ेवराला वधभच्या 
आईला वधभच्या संगोपिािा खिय (हशरपाली) व वधभच्या हपत्याला वधभिी ककमि म्हणभि काही पैसे द्याव े
लागिाि. पठाण जमािीि वधभिे आईवडील वधभच्या दाहगिे व कपड्यािंा खिय िागेल इिकेि पैसे मागिाि. 
परंि  आजकाल गरीब लोक म लीिी ककमि म्हणभिि अहधक पैसे हमळहवण्यािा प्रयत्ि करिाि. 

 
मेहर हिहिि झाल्यावर काझी वराला िो मान्य आहे का असे हविारिो. आहण त्यािे मान्यिा हदल्यावर 

काझी आिापयंि वराच्या िोंडावर असलेला ‘सेहरा’ काढिो व त्याला पाण्यािे िीि वळेा िभळ िरण्यास 
सागंिो. िंिर काझी वराला हकबला ककवा मके्ककडे िोंड करूि बसहविो व प्रथम ‘मी परमेश्वरािी क्षमायाििा 
करिो’ असे आहण त्यािंिर क राणािील ‘म्हणा’ या अक्षरािे स रू होणारी १०९, ११२, ११३, ११४, ही िार 
प्रकरणे त्याच्याकडभि वदवभि घेिो; खरे म्हणजे या िार प्रकरणािं हववाहाबाबि काहीही साहंगिलेले िाही; पण 
संहक्षप्तपणाम ळे त्यािंी हिवड झाली असावी. यािंिर काझी वराला धमािी पाि पोट-कलमे व प ढील कलमे 
म्हणायला सागंिो. ही धमाच्यावरील हिष्ठिेी कलमे म्हणजे (हसफि-इ-इमाि) परमेश्वरावर हवश्वास, त्याच्या 
दभिावर हवश्वास, धमयगं्रथावर हवश्वास, पे्रहषिावर हवश्वास,प िरुत्थाि व न्यायदािाच्या हदवसावर हवश्वास ही होि. 
शवेटी काझी वराकडभि ‘स्ि िी प्राथयिा’ (द वा-इ-किभि) म्हणभि घेिो. वर अहशहक्षि असल्यास काझी त्याला ह्ा 
बाबी ‘कहद स्िािी’ िाषेि समजावभि सागंिो. िंिर काझी त्याला हववाहािा करार (हिका की सीग, अक्द-इ-
हिका) उच्चारायला सागंिो व त्याला अथय समजावभि सागंिो. यािंिर काझी वधभच्या साक्षीदाराला (वकील) 
वराशी हस्िादंोलि करूि ‘अमक्यािी अम क ही हििा साक्षीदार व इिर दोि साक्षीदार याचं्या साक्षीिे 
ि मच्याशी हववाहबद्ध होऊ इस्च्छिे व असा करार हििे केलेला आहे, हे ि म्हालंा मान्य आहे काय’ असे त्याला 
हविारा असे सागंिो. वधभच्या साक्षीदारािे असे हविारल्यावर वर िीि वळेा ‘मी मिःपभवयक अम क वधभबरोबर लर्गि 
करू इस्च्छिो व हििे केलेला अम क करार मला मान्य आहे’ असे म्हणिो. त्यािे असे म्हटले म्हणजे लर्गि 
लागले असे म्हणिाि. पंजाबमध्ये कहद धमांिहरि लोक याऐवजी गाठ पाडण्यािा कहदभिा हवधी करूि लर्गि 
लाविाि. बल िी जमािीिही गाठ पाडभि लर्गि लाविाि. पण वधभवराचं्या पदरािी गाठ पाडीि िाहीि िर वर व 
वधभच्या जागी द सऱ्या एखाद्या म लीिी गाठ पाडिाि. त्यािंिर िे ‘जोडपे’ ओढ्यावर ककवा िदीवर जािे आहण 
िेथे वर आपल्या हािाि िलवार घेऊि िीवर िीि वळेा पाणी टाकिो. हे पाणी खाली पडभ  देि िाहीि; त्या 
खाली घागर ठेविाि. हे झाल्यावर वधभच्या ऐवजी हजच्याशी गाठ बाधंली त्या म लीला गाठ सोडभि मोकळे 
करिाि. लर्गि (हिका) लावण्यािा हवधी िालभ  असिािा काझीसमोर एक िबक ठेविाि. या िबकाि 
खडीसाखर, बदाम, हवड्यािी पािे, खारका व काही हठकाणी िंदिलेप, िादंभळ व दोि पदरािंी काळया 
मण्यािंी पोि ठेविाि. याि िबकाि काझींिी फी म्हणभि सव्वा दोि रुपये व त्याच्यासाठी पोशाखही ठेविाि. 
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ग जरािमध्ये लर्गि लावण्याबद्दल काझीला पाि रुपये व एक शाल देिाि आहण वधभच्या गल्लीिील महशदीच्या 
म ख्याहधकाऱ्यास सव्वा रुपया देिाि. 

 
म हंमदाच्या काळी काझीला इिर धार्ममक अहधकाराबरोबरि म लकी व फौजदारी स्वरूपाच्या 

ग न्ह्ाबद्दलही न्याय देण्यािा अहधकार असे. पण सध्या त्याच्याकडे हा अहधकार िाही. धमाच्या कायद्याप्रमाणे 
लर्गि लावणे हे काझीिे कियव्यि आहे. त्याम ळे त्याला लर्गि लावण्याबद्दल पैसे मागण्यािा काहीही अहधकार 
िाही. पभवीिे राजे काझींिा केवळ खालील गोष्टींिी काययवाही करण्याकहरिा देणर्गया, इिाम जहमिी, पगार देि 
असि. ईस्ट इहंडया कंपिीिे व हिहटश सरकारिेही कृपाळभ होऊि या देणर्गया, इिाम जहमिी इत्यादी िशाि 
िालभ  ठेवल्या-हिका लावणे, म लािंा इस्लामिे हशक्षण देणे, हिराधार गहरबािंा दफि करणे, महशदीि 
हदवसािभि पाि वळेा होणाऱ्या प्राथयिा सागंणे, महशदीिा म ख्याहधकारी (म िवली), धमोपदेशक (खाहिब) 
िेमणे; महशदीच्या साफसफाईिे काम करणारा (म जाहवर), प्राथयिेसाठी लोकािंा बोलावणारा (म अहज्जि) यािंी 
िेमणभक करणे, काझीला या सगळया लोकािंा खिय आपल्या इिामाच्या उत्पन्नािभि ककवा लोकािंी हदलेल्या 
देणर्गयामंधभि करावा लागे. काझीिे आपल्या कियव्याि कसभर केली िर राज्यकिा त्याला बडिफय  करूि द सऱ्या 
माणसािी काझी म्हणभि हिय क्ती करू शकिो. कारण काझीच्या पदािे म ख्य कामि परमेश्वराच्या सेवकािंा त्रास 
ि पडभ  देणे हे आहे. काझी जर लर्गि लावण्याबद्दल जबर फी घेऊ लागला िर त्या पदािा उदे्दशि सपंिो. परंि  
म स्लीम राज्याि सामान्यत्व े राज्यकिाि महशदीिा अहधकारीवगय िेमिो. त्यािंा राजाकडभि पगार हमळिो. 
त्याम ळे िे काझीिे सेवक िसिाि. स्वािाहवकि काझी आपला िहरिाथय िालावा यासाठी लर्गिािी दहक्षणा 
मागिो. काझीिी िेमणभक अज्ञ लोकािंी धमयकृत्ये करण्यासाठी केलेली असिे. हवद्वाि म्हणजे धमय जाणणारे 
लोक स्विःि लर्गि, मृत्यभ इत्यादी प्रसंगीिे हवधी करू शकिाि. आहण याबाबिीि त्याचं्यावर ईश्वर ककवा पे्रहषि 
यािंी काहीही मिाई िाही. 

 
लर्गि (हिका) लागल्यािंिर काझी वधभवराचं्या विीिे प ढील प्राथयिा म्हणिो- ‘हे परमेश्वरा, आदम व 

हव्वा, इिाहीम व सरह, य सभफ व झ लेखा, म सा व सफ रा, आदरणीय म हमद व आयशा, अहल-उल-मियजा व 
फाहिमा-ि ज हरा याचं्यासारखे वधभवरािंा परस्पराबंद्दल पे्रम बहाल कर.’ िंिर िो खडीसाखर व काळी पोि 
वधभिी आई ककवा एखाद्या हस्त्रच्या हािी देऊि हिला, वधभला अमक्यािा अम क ह्ाच्याशी ि झे लर्गि झाले आहे व 
अम क मेहर ि झ्यासाठी ठरहवण्याि आला आहे असे समज, हे सागंण्यास सागंिो. त्यािप्रमाणे हववाहािे हिन्ह 
म्हणभि काळी पोि घालण्यास व स खी वैवाहहक आय ष्ट्यािे प्रिीक म्हणभि खडीसाखर खाण्यास सागं असे 
म्हणिो. हे ऐकल्यािंिर वधभ रडिे ककवा िी रडिे असे गृहीि धरिाि. प रुषाचं्या बठैकीि वर सवांिा गळािेट 
देऊि अहिवादि करिोि, उपस्स्थि प रुषमंडळी त्यािें अहििंदि करिाि. वर जरी ग लामापैकी असला िरी 
ह्ा प्रसंगी त्याला गळािेट घेऊ देिाि. काझी गेल्यािंिर िभिाखेिािंा पागंवण्यासाठी ककय श वादे्य वाजविाि. 
पाह णेमंडळींिा मेजवािी देिाि. 

 
या मेजवािीसाठी वरासहहि वरपक्षाच्या मंडळीला एका खोलीि आणिाि. यावळेी वरासाठी लाल 

कपड्याच्या पायघड्या घालिाि. व वरपक्षाच्या मंडळीच्या डोक्यावर लाल वस्त्रािा िादंवा धरिाि. त्यािंा 
िंदिलेप लाविाि व त्यािंी थोडी थट्टामस्करीही करिाि. त्यािंा हवडे व शरबि देिाि. शरबि देण्यापभवी 
वरपक्षाच्या मंडळीला हाि ध ण्यासाठी पाणी देिाि. यावळेी वरपक्षािी मंडळी पािेल्याि हाि ध िािा त्याि 
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रुपया आठ आणे टाकिाि. हे पैसे िोकर घेिाि; पण काही वळेा यजमाि िे पैसे ठेवभि घेिो. यािंिर 
जेवणासाठी िादर (दस्िरखाि) अंथरिाि. या दस्िरखािवर अन्नपदाथय ठेवभि पाह णेमंडळींिा वाढिाि. 
जेवणाच्या स रुवािीस वरािा मेह णा स्विः वरािे हाि ध िो व िंिर त्याच्या िोंडाि एक दोि घास घालिो. 
यािंिर वर स्विःच्या हािािे जेविो, पाह णेमंडळी जेविाि. जेवण झाल्यावर पाह ण्यािंा स पारी, प ष्ट्पग च्छ 
देिाि, अत्तर लाविाि. त्यािंिर वरािे अगदी जवळिे िािलग सोडभि बाकीिे पाह णे आपापल्या घरी जािाि.  

 
क राण आहण हदीसच्या हियमाप्रमाणे हववाह प ढील िीि गोष्टींवर अवलंबभि असिो:- दोन्ही पक्षािंी 

संमिी, दोि साक्षीदाराचं्या साक्षी आहण मेहर. यापंकैी एखाद्या गोष्टीिी उणीव असेल िर हववाह अवैध ठरिो. 
श्रीमंि लोक हववाह करारािी (मेहर) रक्कम सगळी ककवा हििा हिसरा हहस्सा लर्गिाच्या वळेीि देिाि. िर 
गरीब लोक हप्त्यािंी देिाि. ही रक्कम ईश्वरी आजे्ञिे ठरहवली असल्याम ळे िी दाहगिे, कपडे ककवा इिर 
कोणत्या िरी स्वरूपाि द्यावीि लागिे ककवा त्यािील काही िाग प न्हा परि हमळावा म्हणभि वधभपक्षािे मि 
वळवाव ेलागिे. वराला ही सभट हमळाली िाही ककवा ही मागणी त्यािे रद्द करवभि घेिली िाही िर ही रक्कम 
देण्यािी जबाबदारी त्यािी असिे. ही रक्कम फेडण्यापभवी त्याला मतृ्यभ आल्यास ही रक्कम त्याच्या बापाला ककवा 
म लाला फेडावी लागिे. आहण जर पत्िी मरण पावली िर वधभच्या िािेवाईकािंा िी रक्कम मागण्यािा ककवा 
प्रसंगी कायद्यािे वसभल करण्यािा अहधकार असिो. परंि  पत्िीिे आपण होऊि घटस्फोट घेिला असेल िर 
मात्र हििा मेहरवरिा अहधकार संप ष्टाि येिो िवऱ्याला हिला घटस्फोट द्यावयािा असेल िर त्याला आधी ही 
रक्कम द्यावी लागिे. 

 
िंिर द पारच्या वळेी वराला प रुषाचं्या खोलीमधभि हस्त्रयाचं्या खोलीि आणिाि. पण िो येण्यापभवी 

वधभच्या महैत्रणी वधभिा साजशृगंार करिाि. आहण मोलकरीण वधभच्या डोक्याला सेहरा बाधंभि हिला पलंगावर 
बसहविे. वर हस्त्रयाचं्या खोलीि आल्यावर त्याला वधभच्या समोर पलंगावर बसहविाि व दोघामंध्ये लाल 
कपड्यािा अंिरपाट धरिाि. मोलकरीण वधभच्या हािाि लाल दोरा व थोडे िादंभळ देऊि िे पडद्यावरूि 
वराच्या डोक्यावर फेकण्यास सागंिे. िंिर वरािी बहीण त्या दोऱ्यास एक अंगठी बाधंिे आहण िी अंगठी व थोडे 
िादंभळ वराच्या हािाि देऊि पडद्यावरूि वधभच्या अंगावर फेकण्यास सागंिे. अंगठी िीि वळेा इकडभि हिकडे 
फेकिाि. ह्ा वळेी लर्गिगीिे म्हणिाि. िंिर मोलकरीण वरास अंिरपाट दभर करण्यास सागंिे. यािंिर 
वधभवरािंा शजेारी बसविाि. िी मोलकरीण त्यािंी थट्टमस्करी करिे. वरािी आई ककवा बहीण हिला, वराला 
वधभिा िेहरा दाखव असे म्हणिे िेव्हा िी ‘वधभिा िेहरा िंद्रापेक्षाही स ंदर आहे, त्यािे हिच्याकडे एक कटाक्ष 
टाकला िरी हबिारा वडेा होईल’ असे प्रत्य त्तर देिे. 

 
दहक्षण कहद स्थािमध्ये वराला हस्त्रयाचं्या खोलीि सभयोदयाच्या वळेी बोलाविाि. त्यापभवी वधभिा 

साजशृगंार झालेला असिो. हिच्या डोक्याला, लर्गि लावल्यािंिर म द्दाम वाजिगाजि वराच्या घरूि 
आणलेला, सेहरा बाधंिाि. वर जेव्हा हस्त्रयाचं्या खोलीि जािो िेव्हा त्याला वधभहशवाय कोणत्याही हस्त्रच्या 
म खावर ओढणी हदसि िाही. कारण हस्त्रयािंा राजा ककवा वर याचं्यासमोर िोंडावर ब रखा घेण्यािी गरज 
िसिे. वधभवरािंा, मध्ये लाल कपड्यािा अंिरपाट धरूि पलंगावर बसहविाि, परस्पराचं्या अंगावर िादंभळ व 
लाल दोरा फेकण्यास सागंिाि. त्यािंिर वर अंिरपाट दभर सारिो. यावळेी त्याला प्रथम वधभिे आरशाि, 
प्रहिकबब दाखविाि. हििे प्रहिकबब दृष्टीला पडिाि वर, उघड्या असलेल्या क राणामधील ज्या ओळींवर त्यािी 
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दृष्टी पडिे, त्या ओळी वाििो. थोड्या वळेािे त्याला वधभिा िेहरा दाखविाि. त्याआधी अि क्रमे वधभच्या 
डोक्यावर, खादं्यावर, ग डघ्यावर व पायावर खडीसाखरेिा खडा ठेवभि िो वराला िोंडािे उिलण्यास 
सागंिाि. शवेटच्या वळेी वर िो खडा डाव्या हािािे उिलण्यािा प्रयत्ि करिो, पण डाव्या हािािे उिलभ  देि 
िाहीि. कारण डावा हाि अपहवत्र असिो असे माििाि. वरािी आई, बहीण त्याला वाटेल िसा उिलभ  द्या 
असा आग्रह धरिाि. िेव्हा त्याला उजव्या हािािे उिलभ  देिाि. यािंिर वराला द धािा प्याला देिाि. वर थोडे 
दभध हपिो व प्याला वधभच्या िोंडाला लाविो. दहक्षणेमध्ये वधभवर अंगठी शोधण्यािाही खेळ खेळिाि. एका 
िाडं्याि पाणी घेऊि त्याि अंगठी टाकिाि व वधभवरािंा शोधण्यास सागंिाि. ज्याला िी प्रथम सापडेल त्यािी 
घराि सत्ता िालेल असे माििाि. अंगठी शोधण्याच्या कामी वधभच्या महैत्रणी हिला मदि करिाि. सामान्यपणे 
या खेळाि वधभला कजकण्यािी संधी देिाि. या खेळाप्रमाणेि इिरही खेळ आहेि. उपस्स्थि हस्त्रया वराला खोटे 
खोटे मारिाि. यामागे बह धा अहिष्ट शक्तींिा हपटाळभि लावण्यािा हेिभ असावा. यािंिर वधभवरािंा 
स्वयंपाकघराि िेऊि वधभला पोळी लाटण्यास व वराला िी िाजण्यास सागंिाि. यावळेी इिर हस्त्रया त्यािी 
थट्टा करिाि. प न्हा सवयजण हस्त्रयाचं्या खोलीि परि येिाि व ज्या प रुष िािलगािंी हिला पाहण्यास हरकि 
िसिे अशािंा वधभिा िेहरा दाखविाि. िे हिला आशीवाद व िेटवस्िभ देिाि. िंिर वधभिी आई वराच्या हािाि 
वधभिा हाि देऊि ‘आिापयंि हहिी प्रहिष्ठा आमच्या हािाि होिी, आिा आम्ही िी ि मच्या स्वाधीि करिो’ असे 
म्हणिे. यावर वर आपण हििी काळजी घेऊ असे वधभच्या आईला आश्वासि देिो. यािंिर िो वधभपक्षाच्या 
िािलग हस्त्रयािंा िमस्कार (िसलीम) करिो, त्या त्याला िेटवस्िभ देिाि. 

 
वधभला सासरी िेिािा हिला मेण्याि बसविाि. वर घोड्यावर बसिो. गृहप्रवशे करिािा वध िा 

उंबरठ्याला स्पशय होऊ िये म्हणभि वर हिला उिलभि िेिो. िो दरवाजािभि प्रवशे करिािा वरािी बहीण त्याला 
ि झी पहहली म लगी माझ्या म लाला दे, असे म्हणिे. यावर वर प्रथम हििी थोडी थट्टा करिो पण हििे अहधक 
आग्रह केल्यावर होकार देिो. वधभवराचं्या िाव ेकोंबडा ककवा बकरी बळी देिाि. व िे मासं गहरबािंा वाटभि 
टाकिाि. यािंिर वधभवरािंा परस्परािंा आकलगि देण्यास सागंिाि. व दोि प्रहणपािाचं्या प्राथयिा म्हणण्यास 
सागंिाि. हे झाल्यावर वधभ वरािे व िंिर वर वधभिे पाय िंदि व पाण्यािे ध िो. िंिर वधभवरािंा शयिगृहाि 
पाठविाि. पण शयिगृहाि जाण्यािा उत्तम वळे म्हणजे मध्यरात्रीिंिर व सभयोदयापभवी हा असिो असे 
माििाि. कसधमध्ये, फलशोििापभवी वराला वधभिे पाय ध ऊि िे पाणी शयिगृहाच्या िार कोपऱ्यािं कशपडण्यास 
सागंिाि, याम ळे ि िेखिे पळभि जािाि व वधभवरािंा सौख्य प्राप्त होिे अशी समजभि आहे. शयिगृहाि प्रवशे 
केल्यावर वर वधभिे केस आपल्या हािाि धरूि प ढील प्राथयिा म्हणिो, “हे परमेश्वरा! मी आहण माझी पत्िी यािंा 
आशीवाद दे, आम्हालंा उदरहिवाहासाठी िाकरी दे. हे परमेश्वरा! आमच्या पोटी प्रामाहणक व खऱ्या 
म सलमािाला जन्म दे, आमच्या पोटी द ष्ट म लाला जन्म देऊ िकोस.” सभयोदयाच्या वळेी वधभिी आई दार 
वाजवभि वधभवरािंा जागे होण्यािी व स्िाि करण्यािी सभििा देिे. 

 
िाहभई जमािीि, वधभवरािंी शयिगृहाि प्रवशे केल्यावर त्याचं्या मािा व इिर िािलग हस्त्रया दाराशी 

म द्दाम लक्ष देऊि उभ्या असिाि. कारण मीलिास अकारण उशीर लागला िर वर त्यािंा प जाऱ्याकडभि 
मंिरलेले पाणी आणण्यास सागंिो. सेमेहटक वंशािील म सलमािामंध्ये वधभच्या कौमायािी खात्री पटवभि 
घेण्यासाठी वधभवराचं्या हबछान्यावरील िादर िपासण्यािी पद्धि आहे. ही बाब फक्त हस्त्रयािंल्या हस्त्रयािंि 
घरग िी स्वरूपािी असिे. िी इिरािंा क्वहििि सागंिाि. आहण वधभच्या हवरोधी हिणयय गेल्यास िर िो 
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कोणालाि कळभ देि िाहीि. परंि  बल िी समाजािील मािा आपल्या म लीच्या कौमायािा प रावा इिरािंा 
मोठ्या अहिमािािे दाखहविे. 

 
लर्गिाच्या वरािीच्या हदवशी वधभवराचं्या हािाि बाधंलेले ‘काकण’ लर्गिािंिर हिसऱ्या ककवा िौर्थया 

हदवशी सोडिाि. ‘काकण’ सोडण्यािा हवधी हिसऱ्या हदवशी केल्यास त्यास ‘बहोरा’ व िौर्थया हदवशी केल्यास 
त्यास ‘िौथी’ असे म्हणिाि. या हवधीसाठी िािलगािंा बोलावण्याि येिे. या हवधीसाठी म द्दाम वधभिा िाऊ व 
िावजय हिच्या सासरी येिाि. या हवधीसाठी स्त्रीप रुष लाल ककवा हपवळया रंगािा पोशाख करूि येिाि व 
एकमेकाचं्या अंगावर रंग उडविाि. यािंिर हिमंहत्रिािंा मेजवािी देिाि. त्यािंिर वधभवरािंा हववाह मंडपाि 
बसविाि. एका मोठ्या लोखंडी ककवा अन्य धािभच्या सपाट पत्र्यावर पाण्यािे िरलेले िाडें, प ष्ट्कळसा 
िाजीपाला, िंदिलेप व कलब ठेविाि. मोलकरीण वधभवराच्या हािािंील ‘काकणे’ काढिे व या वस्िभंमध्ये 
टाकिे आहण त्यािंा िी शोधभि काढा असे सागंिे. काकणे शोधण्यासाठी वधभला मोलकरीण ककवा द सरी एखादी 
स्त्री मदि करिे. वरािे प्रथम ‘काकणे’ शोधल्यास वधभिी बहीण त्यािा गालग च्चा घेिे, त्यािे काि हपरगाळिे व 
वधभ त्याला ‘मी ि मिी पत्िी व दास आहे’ असे म्हणिे. वधभिे शोधल्यास वर हिला असेि म्हणिो. ‘काकणे’ िीि 
वळेा शोधभि काढावयािी असिाि. हे झाल्यावर वधभिी वणेी घालिाि व वराला िी एका हािािे सोडण्यास 
सागंिाि. त्यािे दोन्ही हािािंी सोडण्यािा प्रयत्ि केला िर वधभिी बहीण त्याला मारिे. हा हवधी वधभगृही झाला 
िर वरपक्षाला मािािा पोशाख (हखलि) देिाि. व वधभवरािंा आपल्या घरी जाऊ देिाि. हा हवधी वराच्या घरी 
झाला िर या हवधीसाठी आलेल्या वधभच्या िावाला शाल व िावजयीला साडी, िोळी, काकण यािंा आहेर 
करिाि. या हवधीच्या वळेी पैशाच्या स्वरुपाि आहेर करण्यािी पद्धि िाही. आहण केल्यास कोणी स्वीकारीि 
िाहीि. कसधमध्ये वर लर्गिािंिर साि हदवस व साि रात्री आपल्या सासरी राहिो. िाहभई जमािीि वर वधभला 
घेऊि आपल्या घरी आला की उंबरठ्यावर एक बकरी बळी देिाि आहण िेथे साडंलेल्या रक्तावरूि वधभला 
अशा पद्धिीिे िालण्यास सागंिाि की, हिच्या पायािंील िपलेपैकी एकीच्या टािेला थोडे रक्त लागाव.े थोडे 
रक्त एका कपािही घेिाि आहण वधभिी आई वधभला हििे उंबरठ्यावर पाय ठेवल्यावर त्या रक्तािा हटळा लाविे. 
हे कपािील रक्त व दभवा वाहत्या पाण्याि फेकभ ि देिाि आहण वाहिे पाणी िसल्यास हे रक्त हहरव्या झाडाखाली 
प रिाि व त्यावर दभवा ठेविाि. परंि  अलीकडील काळाि, धमाच्या हवहवध बाबींिे ज्ञाि झालेले स हशहक्षि लोक 
वधभच्या कपाळाला रक्तािा हटळा लावीि िाहीि. त्याऐवजी वधभिी आई एका कपाि दभध व दभवा घेिे व वधभला 
त्याि बोट ब डहवण्यास सागंिे. िंिर हे दभध व दभवा वाहत्या पाण्याि फेकभ ि देिाि ककवा हहरव्या झाडाखाली 
प रिाि. 

 
दहक्षण कहद स्थािमध्ये ‘काकण’ सोडल्यािंिर हिसऱ्या िौर्थया हदवशी ‘हाि बिािा’ िावािा हवधी 

करिाि. हा हवधी होईपयंि वधभवरािंा कोणिेही काम करू देि िाहीि. हा हवधी म्हणजे वधभवरािंा 
हववाहािंिरच्या हियहमिपणे कामािी स रुवाि. काही हठकाणी हा हवधी काही वळेा मध िदं्राच्या पािव्या ककवा 
शवेटच्या श क्रवारी करिाि (ज मागी). या हवधीच्या वळेी वधभिे िािलग व इिर पाह ण्यािंा हिमंहत्रि करिाि. 
उपिार म्हणभि वधभवरािंा प ऱ्या करणे, कशके हलहवणे, िाजीपाला हिवडणे यासंारखी कमी श्रमािी कामे 
करायला लाविाि. प ऱ्या करण्यापभवी वराला पोळयािंोविी ग ंडाळलेला दोरा उकलण्यास सागंिाि. यािंिर 
वधभवरािंा लाडभ  फोडावयास सागंिाि. वधभवर एकमेकाचं्या हािािील लाडभिा घास घेिाि व उरलेले लाडभ  
उपस्स्थि हस्त्रयािंा वाटभि टाकिाि. यािंिर मेजवािी होिे. मेजवािीच्या वळेी वरपक्षािफे वधभच्या 
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आईवहडलािंा कपड्यािंा आहेर करिाि. या हवधीच्या वळेी वधभपक्षाकडभिही अंगठी, हवडे यासंारख्या वस्िभ 
आणिाि. 

 
मध िदं्राच्या पाि श क्रवारी (ज मागी) मेजवान्या देिाि. यापंैकी पहहले मेजवािी वधभच्या माहेरी, 

िंिरच्या िीि वधभच्या माहेरी ककवा जवळच्या िािलगाचं्या घरी आहण शवेटिी मेजवािी वराच्या घरी देण्याि 
येिे. सगळया हठकाणी हीि पद्धि असिे असे मात्र िाही. ग जरािमध्ये हववाहािंिरच्या िार श क्रवारी वधभिे 
आईवडील हमष्टान्नािे िोजि देिाि. या श क्रवारच्या जेवणािंा फार महत्त्व देिाि. वधभच्या आईवहडलािंी त्याला 
ही जेवणे ि हदली िर िो सास रवाडीला क्वहििि जािो. उत्तर कहद स्थािमध्ये मध िदं्र झाल्यािंिर वधभ वषयिर 
आपल्या घरी अधभिमधभि येिे म्हणजे हिला माहेरपणासाठी आणिाि. शाबाि, मोहरम, सफर आहण काही वळेा 
रहबलावल व शव्वाल या महहन्यािं प्रत्येकी पधंरा हदवस वधभला माहेरी िेिाि. त्यािप्रमाणे मोहरम व शबेबराि 
या म स्लीम आहण होळी व हदवाळी या कहद  सणाचं्या वळेी वधभला माहेरी िेिाि. बकरी ईदिा सण िी अधा 
माहेरी व अधा सासरी साजरा करिे. हे हियम फक्त वैवाहहक जीविाच्या पहहल्या वषालाि लागभ आहेि. माहेरी 
असिािा वधभ वडीलधाऱ्या प रुषासंमोर घ ंघट घेिे. लर्गि झाल्यावर दोि-िीि वषेंपयंि हििे घरािील 
वडीलधाऱ्यामंडळींच्या देखि आपल्या पिीला ि बोलले पाहहजे. 

 
पे्रहषिाचं्या ह क मान्वये क राण आहण हदीसि सार म सलमािािंा िार बायका करिा येिाि. ‘एक पत्िी 

असेल िर िी ि मच्याशी िाडंिे, दोि असल्यास ि म्ही िाडंणाि गोवले जािा, िीि असल्यास हजच्यावर ि मिे 
पे्रम अहधक आहे हिच्या हवरुद्ध उरलेल्या दोघी हफि री करिाि आहण िार असल्यास त्या आपसाि 
ग ण्यागोकवदािे वागिाि व त्याम ळे पिीला शािंी हमळिे.’ बायका िार प्रकारच्या असाव्या- ‘शय्यासोबिीण, 
संसारोपयोगी, आिंदशोहधका, पट्टराणी. शवेटिी मात्र शिंरािभि एखादी असिे.’ ‘प रषािे संिाषणासाठी 
इराणी, घरकामासाठी ख रसािी, म लाचं्या संगोपिासाठी कहदभ आहण हिघींवर जरब ठेवण्यासाठी मावरा उन्नहर 
ककवा रान्सोहक्षआिा यामंधभि एक अशा िार बायका कराव्या.’ िथाहप बह संख्य प रुषािंा एकि बायको असिे, 
थोड्यािंा दोि ककवा िीि असिाि आहण िार बायका असणारा क्वहििि एखादा असिो. श्रीमिंांिा अपवाद 
सोडल्यास म सलमाि पहहल्या बायकोला मभल होि िसेल ककवा िी असाध्य रोगािे पीहडि असेल िरि द सरी 
बायको करिाि असे प्रत्यक्षाि पाहिािा आढळिे. देशाच्या इिर िागापेक्षा पजंाबमधील श्रीमंि म सलमािािं 
बह पस्त्िकत्वािी िाल आहे.  

 
घटस्फोटािे िीि प्रकार आहेि. िे प ढीलप्रमाणे : (१) रद्द करिा येण्याजोगा (िलाक-इ-बैि). पिी 

पत्िीला फक्त एकदाि ‘मी ि ला घटस्फोट हदला आहे’ असे म्हणभि या प्रकारािा घटस्फोट घेिो. (२) परि 
लर्गि समारंि लावल्याहशवाय रद्द ि करिा येण्याजोगा (िलाक-इ-रजाई). ‘मी ि ला घटस्फोट हदला आहे’, 
असे दोि वळेा म्हणभि पत्िीला घटस्फोट देिो. (३) कायम स्वरूपािा (िलाक-इ-म िलक) ‘मी ि ला 
घटस्फोट हदला आहे’, असे पिी िीि वळेा म्हणिो. पहहल्या प्रकारे पिीिे पत्िीला घटस्फोट हदला असेल िर 
त्यािंिर हिच्या िीि माहसक पाळया उलटण्याच्या आिि िो हििा प िस्वीकार करू शकिो. पण पत्िीिी जर 
त्याच्याबरोबर राहण्यािी इच्छाि िसेल िर हििे मेहरिा      िाग सोडभि उरलेला स्वीकारावा लागिो. द सऱ्या 
प्रकारिा घटस्फोट असल्यास पिीपत्िी दोघेही राजी झाल्यास एकत्र राहभ शकिाि. पण दोघापंैकी कोणी राजी 
िसल्यास पत्िीला मेहरिी पभणय रक्कम द्यावी लागिे. घटस्फोट जर हिसऱ्या प्रकारिा असेल िर, त्या स्त्रीिे 
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द सऱ्या प रुषाशी लर्गि करूि त्याच्यापासभि घटस्फोट घेिल्याहशवाय हिच्याशी समागम करणे हवधीबाह् असिे. 
अशा द सऱ्या प रुषास की ज्याच्याशी हििे लर्गि केले व घटस्फोट घेिला, ‘म स्िहल’ म्हणिाि. पण ही पद्धि 
किद्य आहे असे माििाि. एखाद्या स्त्रीिे आपल्या पिीजवळ घटस्फोटािी मागणी केली िर िो प्रथम िकार देिो 
व शवेटी मेहरवरिा हक्क सोडण्यास ि झी ियारी असेल िरि मी घटस्फोट देईि असे म्हणिो. अशा वळेी हिला 
द सरा पयाय िसल्याम ळे िी मेहरवरिा हक्क सोडिे. िलाक-इ-रजाईिंिर प रुषािे दोि महहिेपयंि ग लाम 
स्त्रीशी रि होऊ िये असे म्हणिाि. पत्िीला घटस्फोट देिािा पिीिे हििी माहसक पाळी होईपयंि थाबंले 
पाहहजे व त्यािंिर हिला स्पशय ि करिा घटस्फोट हदला पाहहजे. िी गरोदर असल्यास पिीिे िी बाळंि 
होईपयंि घटस्फोट देऊ िये. त्यािंिर त्यािी इच्छा असल्यास हििे दोि वष ेम लािे संगोपि केले पाहहजे. 
लर्गि लागल्यािंिर पण फलशोिि होण्याआधी एखाद्या प रुषास आपल्या पत्िीपासभि घटस्फोट घ्यावयािा 
असेल िर त्याला मेहरिी अधी रक्कम िरी द्यावीि लागिे, पण सगळी रक्कम देणे अहधक उहिि होय असे 
म्हणिाि. दहक्षण कहद स्थािािील स न्नी म सलमािाि ही पद्धि रूढ आहे. परंि  घटस्फोटािी ही पद्धि 
वगेवगेळया हठकाणी वगेवगेळी असल्यािे हदसिे. हशया जमािीि स न्नींपेक्षा घटस्फोटािा कायदा अहधक कडक 
आहे. त्याचं्याि घटस्फोट देणारा प रुष प्रौढ असला पाहहजे आहण त्यािे घटस्फोटािे शब्द अरबीमध्ये दोि 
साक्षीदाराचं्या उपस्स्थिीि उच्चारले पाहहजेि असे माििाि. क राणि सार घटस्फोटािंिर स्त्रीिे िीि 
महहन्यापयंि प िर्मववाह करू िये, हवधवा स्त्रीिे प िर्मववाह करावयािा असल्यास पिीच्या हिधिाला िार महहिे 
दहा हदवसािंा काळ उलटभ  द्यावा असे म्हणिाि. पण बह िेक हवधवा हस्त्रया हवधविेे जीवि अहधक पसिं करिाि 
असे हदसिे. कारण त्यािंी जरी लर्गि केले िरी त्यािंा द य्यम दजाच्या पत्िीिे स्थाि हमळिे (डोल). त्याचं्या 
प िर्मववाहाि फक्त लर्गि लावण्यािा हवधी होिो. पण क माहरकाचं्या लर्गिासारखे थाटामाटािे लर्गि होि िाही. 
बल िी लोकािं एक दगड िीि ककवा साि वळेा जहमिीवर फेकभ ि पत्िीला घटस्फोट देण्यािी पद्धि आहे. 
अफगाण लोकािं एका पाठोपाठ िीि दगड जहमिीवर फेकिाि व प्रत्येक वळेी ‘घटस्फोट’ हा शब्द उच्चारूि 
घटस्फोट देिाि. हशरन्नी पठाणांच्यामध्ये घटस्फोट म्हणजे आईवहडलािंी आपल्या घटस्फोहटि म लीला प न्हा 
हवकि घेणे असिे. यािा अथय असा की, एखाद्या प रुषास आपल्या पत्िीला घटस्फोट द्यावयािा असेल िर िो 
हिच्या बापाकडभि, हियम म्हणभि, त्यािे हदलेल्या रकमेपकैी अध्या रकमेिी मागणी करिो. ही रक्कम हदली िरि 
बापाला हििा स्वीकार करिा येिो. आहण त्यािे ही रक्कम हिच्या पिीस देण्यास िकार हदला िर पिी हिला 
घराबाहेर हाकलभि देिो. यािा अथय हिला जमािीच्या बाहेर काढले असा आहे. एखाद्याला अशा जमािीबाहेर 
काढलेल्या स्त्रीशी लर्गि करावयािे असेल िर हिच्या बापाला ककवा पालकास िरपाई द्यावी लागिे. त्यािप्रमाणे 
हिच्या बापािे हििा स्वीकार केला असिा िर हिच्या पिीला हजिके पसेै द्याव ेलागले असिे हििके पैसे हिच्या 
पहहल्या पिीलाही द्याव ेलागिाि. हा घटस्फोट त्या स्त्रीच्या मागे िीि ढेकळे फेकभ ि घेिा येिो. 

 
दहक्षण कहद स्थािाि वहरष्ठ वगािे लोक हववाहहवधी वषयिर िालभ  ठेविाि. त्याचं्याि हळद लावण्यािा 

हवधी सहा महहिे िालभ  असिो या काळाि दररोज वाजंत्री लाविाि व मेजवािी देिाि. उरलेले हवधी दर 
महहन्याला ककवा पधंरा हदवसाला एक याप्रमाणे करिाि. म्हणजे अशा रीिीिे हववाह पभणय करण्यास त्यािंा एका 
वषािा काळ लागिो. मध्यमवगीय लोक हे हववाहहवधी प ढीलप्रमाणे अकरा हदवसािं पभणय करिाि-पहहले िीि 
हदवस वधभवरािंा हळद लावणे, िौर्थया हदवशी वराकडभि वधभकडभि मेंदी पाठवणे, पािव्या हदवशी वधभकडभि 
वराकडे मेंदी पाठवणे, सहाव्या हदवशी वधभच्या व सािव्या हदवशी वराच्या हववाह पोशाखािे माप घेणे, आठव्या 
हदवशी कळसािे माठ ठेवणे व िेटी पाठवणे आहण अकराव्या हदवशी लर्गिहवधी व वरास आहण वराच्या िािलग 
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–हस्त्रयासं वधभम खदशयि. लर्गि लागल्याच्या द सरे हिसरे हदवशी ‘काकण’ सोडण्यािा हवधी व पािव्या 
ज मागीला वधभवरािंी काम करण्यास प न्हा प्रारंि करण्यािा हवधी करिाि. गरीब लोक िीि हदवसािं 
हववाहहवधी आटोपिाि. िे पहहल्या हदवशी वधभवरािंा हळद लावणे व त्याचं्या पोशाखािे माप घेणे, द सऱ्या 
हदवशी िेटवस्िभ पाठवणे आहण हिसऱ्या हदवशी लर्गिहवधी व वधभम खदशयि याप्रमाणे सवय हवधी पभणय करिाि पण 
इिके हदवस लर्गिासाठी वळे हमळणे कठीण असेल िर िे प्रत्येक िासािंिर एक हवधी याप्रमाणे सवय हवधी पभणय 
करूि एकाि हदवशी लर्गिसोहळा आटोपिाि. उत्तर कहद स्थािमध्ये सामान्यत्व े हववाह समारंि िीि हदवस 
िालिो. म्हणजे पहहल्या हदवशी हमरवण कीिे िेटवस्िभ िेणे, द सऱ्या हदवशी हळद आहण हिसऱ्या हदवशी वरािे 
हमरवण कीिे लर्गिासाठी वधभगृही येणे व लर्गि याप्रमाणे हववाहसोहळा िालिो. ग जरािमध्ये लर्गिहवधी उत्तर 
कहद स्थािािल्यापेक्षा अहधक हदवस पण दहक्षण कहद स्थािािील हवधींपेक्षा हकिी िरी कमी काळ िालिाि. 
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प्रकरि नवव े
 

मृत्य ू 
[मुसलमानांमधील मृतोत्तर णवधींचा वृत्तांत ईआरई. ४·५०० तळटीपांमध्ये पहा.] 

 
आजारी माणभस मृत्यभपभवी सामान्यत्व ेिार पाि हदवस अगोदर लेखी करार (वहसका) ककवा मृत्य पत्र 

(वहसयििामा) करिो. या मृत्य पत्राि िो आपली मालमत्ता कोणाला कशी वाटावी हे िोंदहविो आहण त्यासाठी 
एक व्यवस्थापक (वसीह) हिय क्त करिो. मतृ्य पत्र लेखीि असले पाहहजे असे िाही, पण िे दोि प रुष ककवा 
एक प रुष व दोि स्त्री साक्षीदारािंी प्रमाहणि केले पाहहजे. [मृत्य पत्राचं्या कायद्यासंाठी आयबीड ७·८७७; बेली (Baillie), ६३ 
िळटीपा.]  

 

मरण घटका जवळ आली आहे असे हदसिाि क राण वािणाऱ्या हवद्वािाला बोलाविाि व त्याला 
क राणािील ‘यासीि’ िावािे छहत्तसाव े प्रकरण आजारी माणसाजवळ मोठ्यािे वािण्यास सागंिाि. या 
प्रकरणाला पे्रहषि ‘क राणािे हृदय’ (कलब-उल-क राण) असे म्हणि असि. माणसाच्या शरीरािील सवय 
िैिन्य त्याच्या डोक्याि कें हद्रि झाले म्हणजे त्याला मतृ्यभ येिो व हे सभरे याहसिच्या श्रवणाम ळे होिे असा 
म सलमािािंा हवश्वास आहे. त्याम ळे त्यािे मृत्यभपभवी वािि करिाि. याबाबि असे सागंिाि की, जेव्हा 
परमेश्वरािे आत्म्याला आदमच्या शरीराि प्रवशे करण्यािी आज्ञा हदली िेव्हा आत्म्यािे त्याच्या शरीराि एकदा 
डोकावभि पाहहले व िो म्हणाला, ‘ही जागा वाईट, अंधारी आहे, माझ्या योर्गय िाही म्हणभि मी िीि वास्िव्य 
करीि िाही.’ िंिर न्याय्यी व पहवत्र परमेश्वरािे आदमिे शरीर िेजस्वी केले आहण आत्म्याला त्याि प्रवशे 
करण्यािी आज्ञा केली. द सऱ्या वळेेस आत्मा िेथे गेला आहण आपले वास्िव्यस्थाि पाहभि म्हणाला, ‘या 
हठकाणी मला ऐकण्यासाठी मध र ध्विी िाही.’ पौवात्य गभढवादी म्हणिाि की याि कारणाम ळे परमेश्वरािे 
संगीि हिमाण केले. हे संगीि ऐकभ ि आत्म्याला प्रसन्निा वाटली आहण त्यािे आदमच्या शरीराि प्रवशे केला. 
क राणिे िाष्ट्यकार, हदीसिे टीकाकार आहण श्रेष्ठ सत्प रूष असे सागंिाि की, परमेश्वरािे हिमाण केलेल्या 
संगीिािी गोडी स रे याहसिच्या सदृश होिी आहण म्हणभिि आत्म्याला शािंी हमळावी यासाठी मृत्यभपभवी या 
प्रकरणािे वािि करिाि. या प्रसंगी उपस्स्थि असणारासंाठीही ‘समाधािािे शब्द’ (कलमा ि  िैहयब) व 
‘खािरजमेिे शब्द’ (कलमाि  शहादि) मोठ्यािे म्हणिाि. आजारी माणसाला िो सामान्यत्व े बेश द्धावस्थेि 
असल्याम ळे कलमािे शब्द म्हणायला लावीि िाहीि. पण पहवत्र माणसािंा अखेरपयंि श द्ध असिे व िे बोलभ  
शकिाि. एखाद्यािे आजारी माणसाला कलमािे शब्द उच्चारण्यास साहंगिले आहण िे शब्द उच्चारण्याच्या 
आिि आजारी माणभस मरण पावला िर त्यािी धमयहिष्ठा शकंास्पद होिी असे माििाि. पण याबद्दल त्याला 
दोषी ि धरिा त्याला असे प्रवृत्त करणाऱ्यावर ठपका ठेविाि. म्हणभि यावळेी उपस्स्थि असणारी माणसे 
आजारी माणसाला कलमा म्हणायला लावीि िाहीि. िे या आशिेे कलमािे शब्द उच्चरिाि की, मरण पंथाला 
लागलेला माणभस त्यािें शब्द ऐकभ ि त्यािंा मोठ्या आवाजाि मिािल्या मिाि प्रहिसाद देईल. मरणाऱ्या 
माणसाच्या िोंडाि, आत्म्यािा शरीराबाहेर जाण्यािा मागय स लि व्हावा म्हणभि, शरबिािे थेंब घालिाि. [फे्रझर, 
जी. बी. टॅबभ अँड पेहरल्स ऑफ हद सोल, २५२. मृत्यभच्या वळेी कवटीिील िह्मरंध्रािभि आत्मा हिघभि जािो असा कहदभंिा समज आहे. (मोहियर हवहलयम्स, 

िाह्मणीझम अँड कहदभइझम, ४ थी आवृत्ती २९१.)] पण क्वहििि का होईिा काही लोक शरबिाऐवजी झमझम या पहवत्र 
हवहहरीिील पाणी िोंडाि घालिाि. लबाड सैिाि मृत्यभच्या वेळी िहािेल्या आत्म्याला िभल व िकवा देण्यािा 
शवेटिा प्रयत्ि करिो. स खािा कलश घेऊि, शरीराबाहेर आत्म्याला सैिाि िेटिो. अशा वळेी जर आत्मा या 
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ि लावणीि सापडला िर स खािा कलश साडंभि हरकामा होिो आहण मग सैिाि अदृश्य होिो. माणसािे 
आय ष्ट्यिराि दर हदवशी केलेल्या बऱ्यावाईट कृत्यािंी िोंद आय ष्ट्य वृक्षावरील त्या माणसाच्या पािावर 
देवदभिािंी केलेली असिे. या िोंदी करणारे दोि देवदभि (हकराम-उल-काहिहबि) दर हदवशी माणभस झोपला 
की, त्याच्या उशाशी बसभि या िोंदी करिाि व स्वगाि जाऊि आय ष्ट्य वृक्षावरील (िभबा) पािावर त्या हलहभि 
टाकिाि. मतृ्यभ समीप आला असिा हे पाि त्या झाडावरूि खाली पडिे. िे खाली पडल्यावर देवदभि िे घेऊि 
यमाकडे येिाि. यम त्यािंा व आणखी एका देवदभिाला पृर्थवीवर पाठविो व मरणाऱ्या माणसाला त्याच्या 
आय ष्ट्यािील बऱ्या वाईट कृत्यािंा हहशबे दाखवा असे सागंिो. िो वािभि झाल्यावर त्या माणसास त्याच्या 
जमाखिाि सार स खािे ककवा द :खािे मरण येिे. 

 
माणभस मरण पाविाि त्यािे िोंड, िे हवद्रभप हदसभ िये म्हणभि बंद करिाि. डोळेही कपड्यािे झाकिाि. 

दोन्ही पाय परस्परापंासभि हवलग राहभ ियेि म्हणभि कपड्याच्या पट्टीिे पायािे अगंठे एकत्र बाधंिाि. उत्तर 
कहद स्थािमध्ये मृिाच्या िोंडाि मध घालिाि ककवा डाकळबािा दाणा घालिाि. ग जरािमध्ये एका पहवत्र 
झाडािी पािे मृिाच्या िेहऱ्यावर िोळिाि व शजेारी उदबत्त्या लाविाि.  

 
मृत्यभ झाला हे दशयहवण्यासाठी काही मृदभ पयायािंा उपयोग करिाि. अशाि रीिीिे आपण सम्राट 

बाबरबद्दल वाििो की िे ‘या क्षणिगं र जगािभि आपल्या स्वगािील शाश्वि हिवासाि हिघभि गेले.’ मृत्यभ 
पावण्यास ‘इंहत्तकाल करिा, फरमािा’, ‘रहलि करिा’, ‘मरहभम होिा’ असे म्हणिाि. 

 
मृत्यभ सायकंाळी झाल्यास मध्यरात्रीपभवी दफि करिाि. मतृ्यभ जर रात्री उहशरा झाला आहण 

मर्मिकासाठी लागणाऱ्या वस्िभ लवकर उपलब्ध होण्यासारख्या िसिील िर सकाळी दफि करिाि. सेमेहटक 
वशंािील म सलमािािं मृिाला िाबडिोब दफि केले पाहहजे असा हियम आहे. हदीसमध्ये पे्रहषिांिी म्हटले 
आहे ‘मृि माणभस सद्गृहस्थ असेल िर िाबडिोब हिरडी ियार करूि त्याला हविाहवलंब दफििभमीपयंि खादंा 
द्या आहण जर िो वाईट असेल िर त्याला खादंा देऊ िका; ‘मृिाला त्वहरि दफििभमीकडे न्या.’ िागंल्या 
माणसाला हजिक्या लवकर दफि केले हििक्या लवकर िो स्वगाि जािो असा सवयसामान्य म स्स्लमािंा समज 
आहे. िो वाईट असला िरीही त्याला लवकर दफि करिाि. िाही िर त्यािे द दैव इिराचं्या मागे लागेल असे 
माििाि. मृिाच्या िािलगािंी अहि शोक करू िये, उपाशी राहभ िये असे म्हणिाि. 

 
दफि करण्यापभवी मृिाला स्िाि घालिाि. मृिाला स्िाि घालणारे धंदेवाईक लोक असिाि. त्यािंा 

‘घाहसल’, ‘म रदाशभ’ म्हणिाि. काही वळेा मृिािे िािलग स्िाि घालिाि. मृिाला स्िाि घािलेल्या पाण्याि 
पाय पडणे फार वाईट असिे असे माििाि. त्याम ळे िे पाणी सािण्यासाठी जहमिीि एक खड्डा खणिाि. स न्नी 
लोक या स्िािासाठी बोरीिी पािे टाकभ ि िापवलेले पाणी वापरिाि. पण हदीसि सार मृिाला ‘हसद्र’ झाडािी 
पािे टाकलेल्या श द्ध पाण्यािे स्िाि घािले पाहहजे. स्िाि घािल्यावर मृिाच्या अंगाला कापभर िोळिाि. 
मृिाला स्िाि घालणारा माणभस हािाला कापडािी हपशवी ग ंडाळभि मािीिे त्यािे शरीर घासिो व िंिर त्यावर 
पाणी टाकभ ि िे स्वच्छ करिो. िो प्रथम त्यािे पोट िार पाि वळेा मािीिे घासिो व त्यावर पाणी टाकिो. िंिर 
िे साबण, हशकेकाई, हरठा यािंी घासिो. यािंिर उरलेले शरीर िो हळभहळभ ध िो, कारण प्राण गेला असला िरी 
शरीर गरम असिे. त्याम ळे घाईिे स्िाि घािल्यास मृिाला त्रास होिो, अशी समजभि आहे. िोंड, िाकप ड्या 
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स्वच्छ करण्यासाठी गरम पाण्याऐवजी कापसािा बोळा वापरिाि. िोंड व िाकािभि द्रव्य गळभ िये म्हणभि त्याि 
कापसािे बोळे बसहविाि. आहण िेहरा प स ि काढिाि. केस व दाढी प सण्यासाठी म लिािी मािी वापरिाि. 
या मािीला कसधमध्ये ‘मेि’ व फारशीमध्ये ‘हजल-इ-सर-शभही’ असे म्हणिाि. 

 
मृिाला स्िाि घालिािा, एका मोठ्या िव्या िाडं्याि पाणी घेऊि त्याि बोरीिी पािे घालिाि. या 

पाण्यािे ख जािे प्रथम मिृाच्या डोक्यापासभि पायापयंि िंिर उजव्या खादं्यापासभि पायापयंि व शवेटी डाव्या 
खादं्यापासभि पायापयंि असे िीि वळेा पाणी टाकिाि. प्रत्येक वळेी पाणी टाकिािा स्िाि घालणारा माणभस 
अगर अन्य कोणी ‘खािरजमेिे शब्द’ (कलमाि  शहादि) म्हणिो. िे प ढीलप्रमाणे आहेि: ‘मी साक्ष देिो की, 
परमेश्वर एकि आहे. त्याच्या बरोबरीिा कोणीही िाही. मी साक्ष देिो की म हंमद त्यािा सेवक व पे्रहषि आहे.’ 
स्िाि घािल्यािंिर कोऱ्या कपड्यािे शरीर प सिाि. लखिौमधील हशया समाजािील लोक मृिाला कबरीच्या 
जागेजवळि एखाद्या पडद्याआड स्िाि घालिाि ककवा ज्या हठकाणी पाणी सहज उपलब्ध होईल िेथे स्िाि 
घालिाि व िंिर त्याच्या हाि, पाय, कपाळावर कापभर िोळिाि. ज न्या काळी िाहभई जमािीि मृि हस्त्रयािंा 
दफि करण्यापभवी त्याचं्या हािापायािंा िववधभ सारखी मेंदी लावीि असि. ही रूढी आिा फक्त श्रीमंि 
लोकािंि आढळि असभि िी अस्िंगि होण्याच्या मागावर आहे. िाहभई समाजाि मृिािे पोट फ गभ िये म्हणभि 
त्यावर लोखंडी काबंही ठेविाि आहण मृिाला स्िाि घालण्यािा मोबदला म्हणभि मृिाच्या उशाशी िादंभळ ककवा 
इिर धान्य एका मडक्याि ठेविाि. दहक्षण कहद स्थािमध्ये गरीब लोक स्िाि घालणाऱ्यास िार आणे देिाि िर 
श्रीमंि लोक ५० िे १०० रुपये ककवा मौल्यवाि वस्िभ म्हणजे शालजोडी इ. देिाि. काही श्रीमंि पण अडाणी 
लोकािंा पे्रिािा धसका बसिो इिका की, िे मृिािे वापरलेले कपडे, फर्मििर इ. यािंा आय ष्ट्याि स्पशयही करू 
इस्च्छि िाहीि. त्याम ळे याही वस्िभ स्िाि घालणाऱ्यास हमळिाि. 

 
प रुषाचं्या कफिासाठी हवजार, शटय व डोक्यापासभि पायापयंििा िाग झाकला जाईल अशी िादर 

अशी िीि वसे्त्र असिाि. हस्त्रयासंाठी याहशवाय िोळी व ओढणी ही दोि वसे्त्र म्हणजे एकभ ण पाि वसे्त्र असिाि. 
[दहक्षणेिील सािारा येथे प रुषासाठी कफिािे कापड ७५ फभ ट लाबं व स्त्रीसाठी ९० फभ ट लाबं असिे (बीजी. २९·१३३). िळटीप] िादरीला 
(हलफाफा) कफिािा म ख्य कपडा म्हणिाि आहण हिच्या छािी झाकली जाईल अशा िागावर मके्किील मािीिे 
धार्ममक वििे हलहहिाि. मृिाच्या शरीरावर ग लाबपाणी, अत्तर, अबीर कशपडभि मग िादर पाघंरिाि. िादरीिी 
टोके हिरडीला बाधंभि टाकिाि. शवेटी िादरीवर आणखी एखादे वस्त्र झाकिाि. हिरडीच्या उशाकडील 
िागास क राण ठेविाि. अशा रीिीिे दफि करण्यािी ियारी पभणय होिे. क ट ंबाच्या ऐपिीि सार याि अथािि 
बदल करिाि. पण कफिासाठी िविे वस्त्र लागिे कारण िसे ि आणल्यास द सऱ्या क णािा मृत्यभ होिो अशी 
समजभि आहे. पभवी मके्कला जाणारे याते्रकरू आपल्या कफिासाठी लागणारे कापड िेथील झमझम या 
हवहहरीिील पाण्याि ब डवभि आणीि. पण ही पद्धि आिा मात्र फक्त स दािी, कहद स्थािी व काही अस्ल्जहरयि 
म सलमाि याते्रकरंूिि रूढ आहे. 

 
दहक्षणेि, हे कफिािे कपडे िव्या िटईवर आधी िादर, त्यावर हवजार व हवजारीवर शटय या क्रमािे 

एकावर एक ठेविाि. हस्त्रयाचं्या बाबिीि ओढणी हे वस्त्र बाजभला ठेविाि व िंिर बाधंिाि. या िव्या िटईवर 
ठेवलेल्या वस्त्रािंा उदािा धभर देिाि व त्यावर अत्तर, ग लाबपाणी, अबीर कशपडिाि. कागदाच्या प टोळीच्या 
टोकािे, अंगठी ककवा िाबं्याच्या िाण्यािे त्याच्या डोळयांि स रमा घालिाि. िसेि कपाळ, िाक, दोन्ही हािािें 
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िळव,े ग डघे आहण पायािे अंगठे यावर कापभर िोळिाि. िंिर त्याला ज्या क्रमािे कपडे ठेवलेले होिे त्या 
क्रमािे कपडे घालिाि. कफिासाठी पाढंऱ्या रंगािेि कापड असाव ेलागिे. हिरडी (जिाजा, िाबभि) ककवा 
शवपेहटकेवर टाकावयािे कापड रंगीि असले िरी िालिे. हे शवपेहटकेवर टाकलेले कापड दफि केल्याच्या 
िाहळसाव्या हदवशी स्मशािािील फहकरास देऊि टाकिाि. मिृ व्यक्ती प रुष असेल िर बह धा त्यािा पटका 
हिरडी ककवा शवपेहटकेवर टाकिाि. शवपेहटकेिभि दफि करण्यासाठी िेले असेल िर दफिािंिर शवपेहटका 
परि आणिाि. श्रीमंि लोकािं केव्हा केव्हा शवपेहटका वापरीि िाहीि. प रुषांच्या बाबिीि, त्यािा पटका 
िेहमी शवपेहटकेवर टाकिाि. 

 
मृिाला कफिािी वसे्त्र घािल्यावर त्यािे िोंड, पाय व छािीवर िार पाि बोटे रंुदीच्या प्ट्या 

बाधंिाि. मृि व्यक्ती प रुष असेल व त्यािी पत्िी हयाि असेल िर िोंडावरिी पट्टी सोडभि हिला त्यािा िेहरा 
दाखविाि व मेहर माफ कर असे सागंिाि. परंि  हििे पिी हजविं असिािाि मेहर माफ करणे अहधक िागंले 
असे माििाि. मतृ्यभसमयी त्यािी पत्िी हजर िसेल िर हििे पिीच्या मृत्यभिी वािा कळिाि मेहर माफ करावा. 
मृिािी आई मतृ्यभसमयी हजविं असेल िर िी ‘ज्या द धावर मी ि ला वाढहवले िे मी ि ला मोकळेपणािे अपयण 
करिे’ असे म्हणिे. असे करण्यािे कारण म्हणजे प्रत्येकावर आईिे ऋण असिे, या ऋणािभि िी हे शब्द 
उच्चारूि त्यािी म क्तिा करिे; त्याहशवाय िो हिच्या ऋणािभि म क्त होि िाही असे माििाि. परंि  ही रूढी फक्त 
कहद स्थािािि आहे; इस्लामच्या कायद्यािे साहंगिलेली िाही. ग जरािमध्ये मिृािी पत्िी कहद  रूढीप्रमाणे 
आपल्या हािािील काकणे फोडभि टाकिे. परंि  मोिी जमािीिील स्त्री लाल हािरुमाल वापरणे िालभ  ठेविे. 
िंिर मृिाच्या शरीरावर फ ले, स गंधी द्रव्ये टाकिाि. त्यािंिर फाहिहासह क राणािील ११२, ११३, ११४ ही 
प्रकरणे म्हणिाि. त्याि प ढील आशय आहे: “म्हणा, परमेश्वर एक आहे; म्हणा, मला प्रािःकालच्या मालकािे 
संरक्षण पाहहजे; म्हणा, मला माणसाचं्या मालकािे संरक्षण पाहहजे.” या प्रकरणािें प ण्य या वाििाम ळे मृिाला 
हमळिे अशी समजभि आहे. यािंिर त्याला, ज्या िटईवर अगोदर ठेवले होिे िीसहीि बाबंभिी हिरडी ककवा 
शवपेहटकेमध्ये ठेविाि व दफििभमीकडे िेण्यास ियार होिाि. सयं क्त प्रािंाि हशया जमािीिे लोक 
शवपेहटकेवर कपडा झाकिाि व िीवर िादंवा धरिाि आहण दफिािंिर शवपेटी सामान्यत्व े फेकभ ि देिाि. 
ग जरािमध्ये मिृ व्यक्ती प रुष असेल िर सम्राट अकबर व शहाजहाि याचं्या मतृ्यभच्या वळेी केले होिे त्याप्रमाणे 
हिरडीवर हहरव्या रंगािी व स्त्री असेल िर लाल रंगािंी शाल टाकिाि. ही सवयसामान्य अशी रूढी असभि हििा 
हेिभ मृिािंी िभिे परि येऊ ियेि व त्यािें लक्ष हविहलि व्हाव ेहा आहे. 

 
मृिािे िार पाि िािलग ककवा हमत्र हिरडी खादं्यावर घेऊि दफििभमीकडे हिघिाि. इिरही माणसे 

अधभिमधभि खादंा देिाि. काहीजण हिरडीला हाि लावभि धमावरील हिषे्ठिी वििे म्हणिाि. दफिाच्या 
अगोदर मृिावर ि िाखेिािंा हल्ला होण्यािी शक्यिा असिे अशी समजभि असल्याम ळे पे्रियात्रा वगेािे हिघिे. 
हिरडीमागभि जाणे, त्यािही पायी िालि जाणे िागंले असिे असे माििाि. कारण िे आदेशात्मक कियव्य आहे 
(फजय हकफाई). पण उपस्स्थिापंैकी आठ दहा जणािंभि एकािे हे केले िरी प रेसे आहे असे माििाि. पे्रियात्रा 
हदसल्याबरोबर लोकािंी उठभि उिे राहहले पाहहजे आहण हिदाि िाळीस गज इिके अंिर पे्रियाते्रबरोबर गेले 
पाहहजे. हिरडीच्या प ढे कोणी िालभ  िये कारण हिरडीप ढे देवदभि िालिाि अशी समजभि आहे. दफििभमी ही 
महशदीच्या मािािे अहधक अपहवत्र असे माििाि. त्याम ळे मृिाला सामान्यत्व ेमहशदीि दफि करिाि. उत्तर 
हक्रयेिे शब्द मृिािा िािेवाईक उच्चारिो. िो उपस्स्थि िसेल ककवा अहशहक्षि असेल िर िािलगाचं्या 
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हविंिीवरूि उपस्स्थिापंैकी कोणी िरी हे काम करिो. हिराधार गहरबािंा दफिहवधी काझी ककवा त्यािा 
सहाय्यक करिो.  

 
दफिहवधी प ढीलप्रमाणे करिाि: प्रथम एकजण ‘मृिासाठी येथे प्राथयिा स रू होि आहेि 

(अस् सलाि ल-जिाझ)’ असे म्हणिो. हे शब्द ज्या माणसािंा ऐकभ  जािाि िे त्या हठकाणी जािाि. या हठकाणी 
जमलेले लोक िीि रागंाि उिे राहिाि. मृि व्यक्ती प रुष असेल िर इमाम मृिाच्या डोक्याच्या हवरुद्ध हदशलेा 
सवांि प ढे आहण स्त्री असेल िर हिच्या कंबरेच्या रेषेि उिा राहिो. िकबीर म्हणजे ‘परमेश्वर फार श्रेष्ठ आहे’, 
द रुद म्हणजे परमेश्वरािी िम्र प्राथयिा, द वा म्हणजे क्षमायाििेिी प्राथयिा िार वळेा म्हणिाि. यािंिर आपण 
दफिहवधीला स रुवाि करीि आहोि (हियि) असे म्हणिो. िो आपल्या कािाचं्या पाळयावंर अंगठे ठेवभि 
‘परमेश्वर श्रेष्ठ आहे’ असे म्हणिो. िंिर िो आपला उजवा हाि डाव्या हािावर ठेवभि व दोन्ही हाि बेंबीच्या 
ककहिि खालच्या िागावर धरूि उिा राहिो. उपस्स्थि असणारा सम दायही इमामािे अि करण करिो. इमाम 
िंिर याि अवस्थेि उिा राहभि क्षमायाििेिी प्राथयिा, आशीवयिि आहण धमावरिी द सरी, हिसरी, िौथी हिष्ठा 
उच्चारिो. यािंिर िो प न्हा ‘परमेश्वर श्रेष्ठ आहे’ असे म्हणिो आहण उपस्स्थि लोकािंा आपला िेहरा हदसावा 
म्हणभि िो आपले िोंड उजव्या हदशकेडे वळविो व ‘ि म्हालंा शािंी आहण परमेश्वरािी कृपा प्राप्त होवो’ असे 
म्हणिो. उपस्स्थि लोक धमावरिी हिष्ठा व्यक्त करिाि आहण इमामला अहिवादि करिाि. यािंिर पे्रिािा 
मालक ‘रूक्सि-इ-आम’ म्हणजे हिकटिे आप्त सोडभि इिरािंा जाण्यािी परवािगी आहे असे म्हणिो. 

 
मृिासाठी प न्हा एकदा फाहिहा म्हणिाि आहण ज्या हठकाणी दफि करावयािे त्या हठकाणी हिरडी 

आणिाि. जहमिीि खड्डा खणलेला असिो. त्याि मृिाला ठेवण्यासाठी एक ककवा दोि आप्त ककवा इिर 
उिरिाि. दोघेजण मृिावर पाघंरलेली िादर काढभि, िी ग ंडाळभि, मृिाच्या कंबरेखाली ठेविाि. िंिर त्याला 
डोक्याकडभि व पायाकडभि प्रत्येक दोघे हिघेजण धरूि उिलिाि आहण खड्याि उिरलेल्या लोकाचं्या हािी 
देिाि. िे त्याला डोके उत्तरेकडे, पाय दहक्षणेकडे व िोंड पहिमेकडे या पद्धिीिे पाठीवर ठेविाि. काहीजण 
सबंध उजव े अडंग, अथाि डोक्यासहहि पहिमेकडे म्हणजे मक्का, हकबलाच्या हदशिेे वळिाि. िंिर 
उपस्स्थिापंकैी प्रत्येकजण आपल्या हािाि थोडी मािी घेऊि प ढील शब्द मिािल्या मिाि ककवा अस्फ ट 
आवाजाि उच्चारिो: “म्हणा, परमेश्वर एक आहे, अिादी आहे, िो क णािा जन्मदािा हपिा िाही, िो जन्माला 
आलेला िाही आहण त्याच्यासारखा अन्य क णीही िाही,” ककवा प ढील श्लोक म्हणिो, : “आम्ही ि ला 
त्यापासभि (मािीिभि) हिमाण केले, िेथेि ि ला परि िेऊ आहण िेथभिि ि ला द सऱ्या वळेी बाहेर आणभ [क राण 
९·१२; २०·५७] “. यािंिर खड्ड्ड्याि हळ वारपणे मािी लोटभि खड्डा ब जविाि. 

 
क्वहिि मृिाला दफि केल्यावर त्याच्या शजेारी संदेश ककवा हलहखि स्वरूपाि प्राथयिा ठेवण्यािीही 

पद्धि आढळिे. बोहरा जमािीि दफि करिािा मृिाच्या हािाि जॅहियल या देवदभिाला त्याच्यावर कृपा 
करावी म्हणभि केलेली प्राथयिा एका कागदावर हलहभि िी ठेविाि. हदल्लीच्या फेरोजशहािे असे हलहभि ठेवले 
आहे ‘ईश्वराच्या मागयदशयिाि सार माझ्या मालकाला प.ै म हंमद शहाला-दफि करीि असिािा, मी माझ्या 
मालकाच्या कारहकदीि ज्यािंा देहािं शासि झाले त्याचं्या वारसाकडभि व ज्यािंा अवयव हवच्छेदिाच्या हशक्षा 
झाल्या त्याचं्याकडभि शहाबद्दल आमच्या मिाि हकस्ल्मष िाही अशी साक्षीदाराचं्या साक्षीिे करारपते्र हलहभि 
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घेिली व िी एका पेटीि ठेवभि िी पेटी स लिािाच्या कबरीच्या उशाशी दारुल-अमािमध्ये ठेवली, यामागे माझा 
असा हेिभ होिा की दयाळभ परमेश्वरािे स लिाि म हंमद शहावर दया दाखवावी’. 

 
मृिाला दफि करण्यापभवी, ज्या हठकाणी दफि करावयािे िेथे ६ िौरस फभ ट खड्डा करिाि, त्याि 

मध्यिागी मृिाच्या शरीराच्या आकाराइिके िोक ठेविाि. क्वहिि, दफिासाठी लागेल इिक्या जागेवर िोहो 
बाजभंिी मािी ककवा हवटािंी दीड फभ ट उंिीिी किि बाधंिाि व आि मृिाला ठेवभि हा िाग लाकडी फळयािंी 
झाकभ ि घेिाि. यामागे मिृाच्या अंगावर मािी पडभ  िये हा हेिभ असिो. फळया झाकल्यावर त्यावर मािी 
टाकिाि. काहीजण मृिाला खड्ड्ड्याि ठेवल्यावर त्यावरूि हिरकस फळया ठेविाि व िंिर त्यावर िटया 
झाकभ ि खड्डा मािीिे ब जविाि. असे करण्यामागेही मृिाच्या शरीरावर मािी पडभ  िये असाि उदे्दश असिो. 

 
काही लोक आपण हयाि असिािा आपल्या कबरीसाठी ठराहवक जागा हिवडिाि आहण िीवर ि िा 

हवटािंी कबर बाधंभि घेिाि, पण हा पे्रहषिाच्या आजे्ञिा िगं आहे. ग्रीक व रोमि लोकापं्रमाणे कबर सामान्यत्व े
रस्त्याच्या कडेला बाधंिाि. कारण मृि व्यक्तीिी गजबजलेल्या मािवी जीविाच्या सहन्नध असण्यािी इच्छा 
असिे असे माििाि. काहीजण िर आपल्या मृत्यभिंिर आपल्या कबरीवर मकबरा बाधंावा अशी इच्छा व्यक्त 
करिाि. िर काहीजणािंी आपल्या कबरीिोविी किि बाधंावी अशी इच्छा असिे. मृिाला खावयास काही अन्न 
असाव ेया हेिभिे काहीजण कबर िरीि असिािा िीि गहभ, िादंभळ टाकिाि. दहक्षणेि असणारी ही प्रथा आहे; 
उत्तरेि िी आढळि िाही. क ट ंबािील म ख्य प रुष मरण पावल्यावर त्याच्या कबरीवर िौरस दगडािें बाधंकाम 
करिाि. 

 
दफिािा खड्डा स्त्रीसाठी छािीइिका व प रुषासाठी कंबरेइिका खोल असावा असा हियम आहे. 

स्त्रीसाठी खणण्याि यावयािा खड्डा खोल असावा यािे िाहभई लोकाचं्या मिे असे कारण आहे की, हस्त्रया 
स्विाविःि गप्प ि बसणाऱ्या असिाि. त्याम ळे त्यािंा खोल प रल्याहशवाय त्या गप्प बसणार िाहीि. 
दफिासाठी खड्डा खोदणारे लोक सवयसामान्यपणे सहा फभ ट लाबं व अडीि फभ ट रंूद असा खड्डा खोदिाि. मिृ 
व्यक्ती फार उंि असेल िरि हिच्या शरीरािे माप घेऊि खड्डा खणिाि. मृिाला खड्ड्ड्याि ठेविािा 
खड्ड्ड्यािी लाबंी अप री पडिे असे हदसल्यास अडाणी लोक मृि व्यक्ती फार पापी होिी अशी समजभि करूि 
घेिाि. यदाकदाहिि असा प्रसंग उद्िवल्यास िो अश ि आहे असे माििाि. दफि केल्यावर खड्डा ब जहवण्यािे 
काम खोदणारा करिो. त्याला या सवय कामासाठी क ट ंबाच्या ऐपिीि सार आठ आण्यापासभि पाि रुपये देिाि. 
स्मशािाि राहणारा फकीर हिराधारािंा अपवाद सोडल्यास, दफििा खड्डा खोदण्यापभवी मृिाच्या 
िािेवाईकाकडभि १ रुपयापासभि १०० रुपये घेिो; त्याहशवाय खड्डा खोदण्यािी परवािगी देि िाही. कारण िेि 
त्याच्या उदरहिवाहािे एकमेव साधि असिे. हिरडीवर टाकलेला कपडा िो फकीर िाळीस हदवस कबरीवर 
टाकिो; पण यािंिर मात्र िो स्विःच्या वापरासाठी काढभि घेिो. काही लोक कबरीवर िेहमीसाठी 
झाकण्याकहरिा द सरा एखादा रंगीि कपडा वापरिाि. गरीब लोकािंी, कबरीिे िोंड बाधंभि काढण्यािी ऐपि 
िसल्याम ळे िे सपाटि ठेविाि, उत्तर कहद स्थािाि [जेथे ही रूढी प्रिहलि आहे त्या उत्तर कहद स्थाििा िाग लेखक सागंीि िाही.], 
िे मािीिी कबर एका टोकाला अरंुद व द सऱ्या टोकाला रंुद अशा आकारािी करिाि आहण आहण िीवर 
लाबंीच्या हदशिेे िीि रेषेि पाणी टाकिाि. कबरीवर अशा पद्धिीिे पाणी टाकल्यािंिर हििा आकार काहीसा 
प ढीलप्रमाणे होिो:  
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कबरीवर पाणी टाकिािा पायापासभि स रुवाि करूि डोक्याकडील िागाच्या हिथे शवेट करिाि. 

डोक्याकडील िागाजवळ मडके उपडे घालिाि व जहमिीि डाकळबाच्या झाडािी फादंी रोविाि. अरबस्िाि 
ककवा अन्य म स्लीम देशावंर कबरीवर पाणी टाकण्यािी प्रथा िाही पण वादळ स टल्यास मात्र कबरीवरील मािी 
उडभि जाऊ िये यासाठी िीवर पाणी टाकिाि. बल िी लोक कोल्हे वगैरे प्राण्यािंी कबर उकरू िये म्हणभि 
िीवर झाडीझ डपे टाकिाि. सहा महहन्यािंा काळ लोटल्यावर ही झाडीझ डपे काढभि कबरीवर ख णेसाठी पाढंरे 
दगड ठेविाि.  

 
दफि केल्यावर मृिाच्या िाव ेफाहिहा म्हणिाि. घरी परििािा कबरीपासभि िाळीस पावले इिक्या 

अंिरावर आल्यावर आिापयंि स्मशािाि दफि करण्याि आलेल्या सवांच्या िावािे संय क्त फाहिहा म्हणिाि. 
याला ‘दाइरा’ फाहिहा म्हणिाि. या हिवाणाच्या वळेी म िकर व िकीर या िावािे देवदभि दफि केलेल्या 
व्यक्तीिी परीक्षा घेिाि. त्याला ि झा ईश्वर, पे्रहषि, धमय कोणिा याबद्दल प्रश्ि हविारिाि. मृि व्यक्ती सज्जि 
असेल िर िी या सवय प्रश्िािंी उत्तरे देिे पण द जयि असेल िर संिापिे व गप्प बसिे ककवा असंबद्ध अशी उत्तरे 
देिे. मृि व्यक्ती द जयि असल्यास देवदभि हिला ग झयसारख्या टोकदार शस्त्रािे मारिाि. या हदवशी काहफराचं्या 
कबरीला म िकर व िकीर आहण इस्लामहिष्ठाचं्या कबरीला बशीर (बािमी आणणारा) व म बहशर (िागंली 
बािमी देणारा) हे देवदभि िेट देिाि, असे काही म सलमािािें म्हणणे आहे. या हविारप शीि मृि व्यक्ती काफीर, 
ढोंगी असल्यािे आढळभि आल्यास हिच्यावर िव्याण्णव सपय हल्ला करिाि व हिला कबरीिील हछद्रािभि िरकािे 
दशयि घडिे असे म्हणिाि. यािंिरिी हशक्षा म्हणजे मृिाच्या शरीरावर कबरीिा िार पडिो (फशार-इ-कबर). 
शवेटी मृिाच्या शरीरािभि आत्मा (रूहा) काढभि घेऊि देवदभि त्याला िाडंाळासाठी राखभि ठेवण्याि आलेल्या 
अंधार कोठडीि (हसज्ि) टाकभ ि देिाि. सत्प रुषािंा मरण येि िाही, िे केवळ गाढ झोपलेले असिाि आहण 
सामान्य पाप्यापं्रमाणे त्यािें शरीर क जि िाही असे म्हणिाि. मृि माणभस सद्गृहस्थ असेल िर त्याच्या 
कबरीच्या उशाशी यमािा इस्त्रायल िावािा दभि बसिो. आहण त्याला ‘परमेश्वरािे सौख्य हमळहवण्यासाठी हे 
पहवत्र आत्म्या, बाहेर ये’ असे म्हणिो असे माििाि. मृिाला दफि केल्यावर त्यािे क ट ंबीय आपल्या 
ऐपिीि सार गहरबािंा, फहकरािंा, धान्य, पैसा इत्याहद दाि करिाि. दफिहवधीसाठी अखेरपयंि थाबंलेले 
लोक मृिाच्या घरी जािाि. िेथे गेल्यावर त्या क ट ंबाच्या कल्याणासाठी व क ट ंबाच्या िाव े ‘सद्ग्हेिभिी प्राथयिा’ 
(फाहिहा िीयिे खैर) म्हणिाि व िंिर आपापल्या घरी जािाि. मृि व्यक्तीच्या घरी िीि हदवस काहीही अन्न 
हशजवीि िाहीि. त्याम ळे त्या क ट ंबािे आप्त आपल्या घरूि अन्न पाठविाि. 

 
कबरी सामान्यत्व ेमािी, दगड ककवा हवटािंी बाधंिाि. क्वहिि एखादी कबर अखंड अशा घडवलेल्या 

दगडािंी असिे. प रुषाच्या कबरीवर दीड फभ ट उंिीिा व रंुदीिा उंटाच्या पाठीवरील पोकासारखा आकार 
असणारा िाग बाधंभि काढिाि. शाही कबरी अथािि अहधक िागंल्या रीिीिे बाधंलेल्या असिाि. उदा. 
अकबरािी कबर, स्त्रीिी कबर प रुषाच्या कबरीच्या मािािे उंिीला कमी असिे व िी सपाट असिे. म लगा व 
म लीच्या कबरी प रुष व स्त्री सारख्याि पण आकारािे लहाि असिाि. उत्तर कहद स्थािाि प रुषाचं्या कबरीवर 
लंबवि यळाकार िाग असिो, याला ‘कलमदाि’ म्हणिाि. िर हस्त्रयाचं्या कबरी सपाट असिाि. काही लोक 
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कबरीवर हदवा लावण्यासाठी कोिाडा ठेविाि व त्याि दर ग रुवारी व श क्रवारी हदवा लावभि ठेविाि. प ष्ट्कळ 
दगडी कबरींिा टोकािा िाग लाबंोळका व पोकळ असिो, िो मािीिे िरूि टाकिाि. स्त्रीसिंाच्या कबरीवरील 
पोकळ िाग िक्तमंडळी िंदिािा ि सा टाकभ ि िरिाि. शहाजहाििी म लगी व सिं हमयॉं मीर यािंी हशष्ट्या 
जहॉआंरा बेगमिी (१६४५-८०) हदल्ली येथे कबर असभि त्या कबरीच्या वरील सगंमरवरी िागाि हहरवळ 
लावण्यासाठी एक जागा राखभि ठेवण्याि आली आहे व त्या जागेवर ‘ही हहरवळ माझी कबर झाको; हहरवळ हे 
िम्र असलेल्या लोकाचं्या कबरी झाकण्यािे उत्तम साधि आहे’, अशा काव्यमय ओळी कोरलेल्या आहेि. 
हवजापभर येथील इिाहीम रौझािील प रुषाचं्या कबरीस कििोळया दगडाच्या कमािी आहेि. या ‘कलमदाि’ 
सभहिि करिाि. त्यावरूि िी कबर सिराव्या शिकािील प रुषािी आहे हे ओळखिा येिे. दहक्षण 
कहद स्थािािील हशया समाजािील स्त्रीप रुषाचं्या कबरी स न्नी समाजािील स्त्रीप रुषाचं्या कबरीपेक्षा आकारािे 
िेमक्या उलट्या असिाि. फक्त एकि फरक हदसिो. िो म्हणजे हस्त्रयाचं्या कबरीवर मध्यिागी थोडी पोकळी 
ठेवलेली असिे. काहीजण एका दगडावर मृत्यभिी िारीख, वषय, महहिा, हदवस कोरूि िो दगड कबरीजवळ 
रोविाि. क्वहिि मृिाच्या िावाबरोबर त्याच्या वहडलािेंही िाव कोरलेले असिे. काहीजण या िोंदी काव्याि 
कबरीच्या िारही कििीवर कोरिाि. िर थोडे लोक या िोंदी कोरलेला दगड कबरीच्या प्रवशेद्वारावर लाविाि. 
अफगाहणस्िािाि हशया समाजािील लोक मृिाच्या कबरीवर त्यािा व्यवसाय सभहिि करणारी शसे्त्र कोरिाि, 
क र्मदस्िािमध्ये लाकडी फळयावर योद्ग्ध्यािे हित्र रंगवभि िो फळा िेथे लाविाि. वायव्य सरहद्दीवरील 
ओराकझई िावािी पठाण जमाि मृिाच्या कबरीवर क ट ंबाच्या ऐपिीि सार स्मारकहशला ठेविाि. प रुषािी 
कबर असल्यास िीवर डोके व ग डघ्याच्या िागाच्या हठकाणी दोि स्मारकहशला ठेविाि. म ल्लािी कबर असेल 
िर िीवर पाढंरे हिशाण व मध्यिागी पाण्यािा ख जा ठेवलेला असिो. ह िात्म्यािी कबर असेल िर िीवर फक्त 
पाढंरे हिशाण असिे. िारिीय म स्लीम आपल्या स्मशाििभमीिी िीटपणे काळजी घेऊ शकि िाहीि त्याम ळे 
इिर धर्ममयािें आक्रमण व ग रेढोरे याचं्या उपसगाम ळे त्या उध्वस्ि होण्याच्या मागावर असल्यािे हदसिे.  

 
एका स्त्रीिे कबरीजवळ शोक केला म्हणभि पे्रहषिािंी हििी खरडपट्टी काढली होिी आहण यािंी, 

हवशषेिः हस्त्रयािंा कबरींच्या दशयिाला जाण्यािी मिाई केली होिी िर द सऱ्या एका वळेी परवािगी हदली होिी. 
हदल्लीच्या हशकंदर लोदीिे (१४८९ िे १५१७) हस्त्रयािंा गावाबाहेर जाण्यास व कबरींच्या दशयिास मिाई केली 
होिी. औरंगजेबािे कबरीवर छि असलेल्या इमारिी बाधंभ ियेि, त्यािंा ि िा देऊ िये आहण हस्त्रयािंी स्मशािाि 
जाऊि कबरींिे दशयि घेऊ िये असे फमाि काढले होिे. हस्त्रयाचं्या कबरींच्या दशयिाला जाण्याम ळे अिैहिकिा 
वाढीस लागण्यािी शक्यिा असल्यािे कारण सागंभि हफरोजशहािे त्यािंा कबरीच्या दशयिािी मिाई केली 
होिी. परंि  आपल्या िािलगाचं्या कबरींिे दशयि घ्याव े अशी उपजि िाविा माणसाि असिे त्याम ळे 
कहद स्थािाि िरी ही प्रथा आहे. काही लोकािंा असा समज आहे की, मृिािे िभि कबरीच्या जवळ असिे व 
त्याचं्या इच्छेप्रमाणे त्याला कोठेही जाण्यािे स्वािंत्र्य असिे. या श्रदे्धला पे्रहषिाचं्या वििािा आधार आहे. पे्रहषि 
कबरींिा अहिवादि करीि असि आहण मृि आपली अहिवादिे स्वीकारीि असिाि असे िे म्हणि. त्याम ळेि 
म सलमािामंध्ये आपल्या आप्ताचं्या कबरींच्या दशयिाला जाण्यािी प्रथा पडली आहे.  

 
दफिािंिर हिसऱ्या हदवशी–या हवधींिा ‘िीजा’, दशयि (हजरायि) म्हणिाि-फ ले अपयण करण्यािा 

हवधी होिो. द सरे हदवशी ज्या जागी माणसाला मृत्यभ आला त्या जागेवर अन्नपदाथय, हमठाई, फ ले, स गंधी द्रव्ये 
ठेविाि, उदबत्ती लाविाि. हिसऱ्या हदवशी मृिािे प रुष िािलग व म ल्ला सकाळी लवकर या वस्िभ कबरीजवळ 
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ठेविाि आहण त्याला समाधाि लािावे म्हणभि म ल्ला सबधं क राण (खत्म-इ-क राण) एकदा, दोिदा ककवा सिि 
वाििो. काही वळेा क राणवािि लवकरि संपाव ेम्हणभि िीसपैकी ४/५ हविाग वगेवगेळी माणसे वाटभि घेिाि 
[इराणमध्ये क राणिे पठि लवकर व्हावे म्हणभि त्यािी पािे वाटभि देण्याि येिाि (मोहरअर, हज-इ-बाबा, ३०३).]. श्रीमंि लोक या 
कामासाठी पन्नास म ल्लािंी योजिा करिाि. क राण पठण झाल्यावर कबरीवर िादर झाकिाि व िीवर फ लािंी 
िादर झाकिाि, उदबत्त्या लाविाि ककवा ऊद जाळिाि. उपस्स्थि असणारा प्रत्येकजण स गधंी पाण्याि काही 
फ ले टाकिो आहण मृिाच्या आत्म्याला पापािभि म क्ती हमळावी म्हणभि प्राथयिा म्हणिो. िसेि मृिािे डोके व 
छािीिा िाग ज्या हठकाणी असेल त्या जागेवर स गधंी द्रव्य िोळिो. फाहिहा म्हटल्यािंिर हाहफज, म ल्ला, 
फकीर व गरीब यािंा अन्न वाटिाि. धान्य, मीठ व पैसेही दाि म्हणभि वाटभि टाकिाि. यािंिर स्मशािाि दफि 
करण्यास आलेल्या सवांसाठी प्राथयिा (दाईरा फाहिहा) म्हणिाि व त्यािंिर घरी जािाि. ग जरािमध्ये 
मृिाच्या पापहवमोििासाठी प्राथयिा करण्यास मृिािे आप्त महशदीि जािाि आहण प्रत्येकजण लहाि प स्िकािभि 
क राणािे एक प्रकरण वाििाि आहण त्या प्रकरणािे प ण्य मृिाला लािो अशी प्राथयिा करिाि. िंिर मौलवी 
िीत्य पदेश करिो (वझ). यािंिर फ ले, स गंधी द्रव्य व िेलािे िाडें ठेवलेले एक िबक प्रत्येक पाह ण्यासमोर 
धरण्याि येिे. प्रत्येकजण िबकािील फभ ल िेलाि ब डविो व िे फभ ल कबरीवर टाकिो. महशदीिभि जाण्यापभवी 
व मृिाच्या घरी आल्यावर प न्हा त्याच्या आत्म्यासाठी प्राथयिा म्हणिाि; त्याचं्या क ट ंहबयािें सातं्वि करण्यासाठी 
त्याच्या घरी जािाि (अझा). 

 
बह िेक लोक मृत्यभिंिर िऊ हदवसपयंि मृि व्यक्तीच्या घरिे अन्नपाणी घेि िाहीि िसेि आपल्या घरी 

त्याच्या क ट ंहबयािंा जेवणाला बोलावीि िाहीि. िाहभई जमािीि हवधवा पत्िी आपल्या पिीच्या मृत्यभिंिर पंधरा 
हदवस स्िाि ककवा इिर कोणिेही काम करीि िाही. पधंरा हदवस लोटल्यावर इिर हस्त्रया हिला स गधंी पािे 
देिाि. िी हवधवा त्या पािािंी आपले डोके ध िे. यािंिर द खवटा संपविाि. म स्लीम लोक द खवट्याच्या 
काळाि मासं, मासे ककवा खमंग पदाथय खाि िाहीि. पण ही स्थाहिक रूढी आहे; इस्लामच्या धमयशास्त्रािे 
प रस्काहरलेली िाही. मृत्यभिंिर िवव्या हदवशी गोड पदाथय करिाि, त्यावर फाहिहा म्हणिाि व त्यापैकी काही 
क ट ंबीय खािाि व काही शजेाऱ्यािंा देिाि. त्या हदवशी संध्याकाळी जेवण देण्याि येिे. त्यािील काही िाग 
स्मशािािील फकीर व इिर फकीर यािंा देिाि. काही अडाणी लोक या जेवणाि सहिागी होिाि पण मिृाच्या 
घरी हशजवलेले अन्न कधीही ि खाण्यािी ककवा त्यािा िाग आपल्या घरािही येऊ ि देण्यािी रूढी पाळिाि. 
त्याचं्या मिे असे केल्यािे वािा जािे. जफर शरीफ म्हणिो की-मृिाबद्दल हदलेल्या जेवणाि सहिागी होऊिही 
ही रूढी पाळणे केवळ अडाणीपणािे आहे. मृत्यभच्या दहाव्या, एकोणहवसाव्या हदवशीही कबरीच्या दशयिाला 
जािाि. यावळेी अन्नपदाथय हशजविाि, इिरािंा वाटिाि. एकोणहवसाव्या हदवशी िर फाहिहा म्हणभि फ लािंी 
िादर घेऊि कबरीवर झाकिाि व िीवर िंदि घासिाि. उत्तर कहद स्थािािील हशया समाजाि असेि हवधी, 
हिसऱ्या, दहाव्या, हवसाव्या व हिसाव्या हदवशी करिाि. 

 
द खवट्याच्या काळाि गदय हिळया रंगािे कपडे वापरिाि. िर अब्बासी खहलफासाठी पाळण्याि 

येणाऱ्या द खवट्याच्या काळाि काळया रंगािे कपडे वापरिाि पण द खवट्याच्या काळाि असा पोशाख करावा 
याला धमयशास्त्रािी अि कभ लिा िाही. असा पोशाख वापरलाि िर हस्त्रया वापरिाि; प रुष वापरीि िाहीि. 
हवधवा हस्त्रया पिीच्या मृत्यभिंिर िार महहिे दहा हदवस एकािंवासािा काळ (इद्दि) पाळिाि. या काळाि त्या 
घराबाहेर कोठे जाि िाहीि अगर करमण कीच्या काययक्रमाि िाग घेि िाहीि. ग जरािमध्ये म सलमाि स्त्री 
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पिीच्या मतृ्यभिंिर आपली काकणे फोडभि टाकिे. या ककवा इिर रूढी अथािि कहदभकडभि उिललेल्या आहेि. 
हवधवा स्त्री अपत्यविी असेल िर हिला काकणे वापरिा येिाि पण िी सोन्यािी ककवा िादंीिी असावी 
लागिाि. हवधवा स्त्रीिे प िर्मववाह केला िरी हिला काकणे व िथ घालण्यािी मोकळीक िसिे. ि कत्याि 
हवधवा झालेल्या स्त्रीला जेव्हा द सरी एखादी स्त्री प्रथमिःि िेटिे िेव्हा िी हवधवबेद्दल शोक करिे, हवधवाही 
रडिे. याला ‘मभहँ ढाकिा’ म्हणिाि. 

 
सवय हठकाणी मृिासाठी प्राथयिा म्हणण्याि येिाि असे िाही. पण या पद्धिीला पे्रहषिािंी मान्यिा होिी 

असे म्हणिाि. या प्राथयिा म्हटल्या िरी वाकभ ि (हसज्दा घालभि) म्हणि िाहीि. परंि  क राणािे पारायण मात्र 
करिाि. मृिासाठी प्राथयिा म्हणण्याला वहाबी संप्रदायािा कडवा हवरोध आहे. 

 
मृत्यभिंिर एकोणिाहळसाव्या हदवशी मृि व्यक्तीला जे पदाथय खाण्यािी सवय होिी िे पदाथय हशजवभि 

ज्या जागी मृत्यभ झाला त्या जागेवर ठेविाि. िसेि स गधंी द्रव्य, स रमा, काजळ व मृिािें अलंकारही ठेविाि. 
त्यावर फ लािा लोंबिा हार बाधंिाि. या हवधीला ‘लाड िरिा’ असे म्हणिाि. काही अडाणी हस्त्रयािंा असा 
समज आहे की, मृि व्यक्तीिे िभि िाहळसाव्या हदवशी घर सोडभि जािे. िे जर अगोदर गेले असेल िर या 
हदवशी परि येिे आहण ठेवलेल्या वस्िभ पाहभि त्यािील त्याच्या लहरीला येिील त्या खािे, हाराला झोका देिे, 
िंदिािा वास घेिे आहण परि जािे. या हदवशी रात्रिर जागरण करिाि, शोकगीिे म्हणिाि. परंि  आत्मा 
परि येिो या कल्पिा इस्लामच्या धमयशास्त्राच्या हवरोधी आहेि. िरीही मृत्यभिंिरच्या िाळीस हदवसपयंि मृत्यभ 
झालेल्या हठकाणी अन्न व पाण्यािा माठ ठेविाि. सकाळी माठािील पाणी हहरव्या झाडाच्या ब ंध्याशी घालिाि. 
अन्न व माठ एखाद्या फहकरालंा देिाि. मृिाला ज्या जागी स्िाि घािले त्या जागी व मृत्यभ आला त्या जागेवर 
हदवा लाविाि. कधी कधी िीि, दहा ककवा िाळीस रात्री कबरीवर हदवा लाविाि. ही म ळाि कहदभंिी रूढी 
आहे. िसेि दर हदवशी संध्याकाळी महशदीि अन्न पाठविाि. क णी िरी मृिाच्या िाव ेफाहिहा म्हणभि िे अन्न 
स्वीकारिो. िाहळसाव्या हदवशी सकाळी कबरीला िेट देिाि. कसधमध्ये वहरष्ठवगीय लोक कबरीजवळ िाळीस 
हदवसपयंि क राण पठण करण्यािी व्यवस्था करिाि. गरीब लोकही आठ पंधरा हदवस िरी कबरीजवळ 
क राणािे पठण व्हाव े या दृष्टीिे प्रयत्ि करिाि. स हशहक्षि लोकािं, एखाद्याच्या आजाराि त्याला क राण 
ऐकवण्यािा प्रघाि सवयसामान्य असा आहे. 

 
मृत्यभिंिर हिसऱ्या, सहाव्या, िवव्या आहण बाराव्या महहन्यांच्या शवेटच्या हदवशी अन्न हशजविाि, 

त्यावर फाहिहा म्हणभि खािाि व उरलेले वाटभि टाकिाि. हस्त्रया सामान्यत्व ेहे हवधी या काळाच्या समाप्तीच्या 
थोडे हदवस अगोदर करिाि. स खवस्ि  लोक यावळेी पैसे, कपडे दाि म्हणभि देिाि आहण कबरीवर फ लािंी 
िादर झाकिाि. कधी कधी हस्त्रयाही कबरीच्या दशयिाला जािाि. बह संख्य लोक ग रुवारी कबरीजवळ फाहिहा 
म्हणिाि पण प रुषािंी श क्रवारी फाहिहा म्हणणे िागंले असिे असे म्हणिाि. मृत्यभला एक वषािा काळ 
लोटल्यावर मृि व्यक्तीिी क ट ंबाच्या संि माणसाि गणिा होिे. शबेबराि, बकरी ईदच्या समारंिाि संिाचं्या 
बरोबर मृि व्यक्तीच्या िावािे फाहिहा म्हणिाि. इहजप्तमध्ये ईद-उल-हफिरच्या वळेी कबरीच्या दशयिाला 
जािाि आहण िीवर िाडाच्या झाडाच्या फादं्या ठेविाि. 
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धार्ममक ककवा सामाहजक हवधी समान्यिः प ढील वळेी करिाि-हे हवधी पार पाडण्यासाठी म स्लीम 
हशपायािंा रजा देण्याि येिे-हे हवधी प ढीलप्रमाणे आहेि-(अ) कौट ंहबक हवधी–जन्मािा सहावा हदवस (छटी), 
िाळीसावा हदवस (हिल्ला), िाि खाऊ घालणे (अकीका), म ंडि, वाढहदवस, धमयदीक्षा, स न्िा, क राणािा 
पाठ, वयाि येणे, जहाज की िझ्र, म रीदा होिा. या हवधींसाठी एक ककवा दीड हदवसापेक्षा जास्ि रजा हमळि 
िाही. ज मागीसाठी एक हदवस, आप्ताच्या मतृ्यभसाठी िीि हदवस रजा हमळिे. लर्गिासाठी सामान्यत्व ेदहा हदवस 
पण आणीबाणीच्या वळेेस पाि हदवस रजा हमळिे. (ब) धार्ममक हवधी-मोहरमसाठी िेरा हदवस, हे शक्य 
िसल्यास दहा हदवस; आहखरी िार शम्बासाठी दीड हदवस, बारह वफािसाठी दीड हदवस, दस्िगीर, कजदा 
शाह मदार, काहदर, मौला अली, बंदा िवाज इत्यादी साध संिाचं्या उरूसासाठी एक िे दीड हदवस; शब्बाि 
ईदसाठी अडीि हदवस; बकरी ईदसाठी दोि हदवस; शव्वाल महहन्यािील रमजाि ईदसाठी प्रायः रजेिी गरज 
िसिे. 
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प्रकरि दहाव े
 

इस्लामची मूलतत्त्व े
 
इस्लाम म्हणजे ‘परमेश्वरी इच्छेला पभणय शरणागिी’. या धमािी हशकवण पे्रहषि म हंमद यािंी हदली. या 

धमावर हिष्ठा ठेवणाऱ्याला प ढील मभलिभि बाबी पाळाव्या लागिाि. (इबादि)— (१) फक्त एकि परमेश्वर आहे 
असे मािणे (कलमा म्हणणे); (२) परमेश्वराच्या सन्मािाथय प्राथयिा दररोज म्हणणे (िमाज); (३) धार्ममक दाि 
करणे (जकाि); (४) रमजाििा उपवास करणे (रोजा); (५) आय ष्ट्याि एकदा िरी पहवत्र स्थळािी यात्रा 
करणे (हज). [छोटी धार्ममक यात्रा (उमरा) व मोठी धार्ममक यात्रा (हज) याि िफावि आहे. छोटी धार्ममक यात्रा ही मक्का येथील हवधींप रिीि 
मयाहदि आहे; हे हवधी स्ि त्य आहेि पण हजच्या बरोबरीिे िाहीि. हजिा अथय ‘उत्सव दरर्गयाला िेट’ असा आहे (ईआरई १·६६८).] इराणमध्ये 
प्रत्येक इस्लामहिष्ठावर प ढील सहा जबाबदाऱ्या असिाि असे कळिे-प्राथयिा (सलाम), उपवास (साइम), 
यात्रा (हज), अक्षरशः पािवा हहस्सा (खम्स), दाि (जकाि), आहण हवहशष्ट पहरस्स्थिीि काहफराबरोबर य द्ध 
करणे (हजहाद). प्रत्येक इस्लाम अि यायािी सहा ित्त्वावंर श्रद्धा (इमाि) असावी लागिे. िी ित्त्व े म्हणजे 
परमेश्वर, त्यािा पे्रहषि, त्यािे दभि, त्यािे पहवत्र गं्रथ, अखेरच्या हियाणािा हदवस आहण परमेश्वरािे 
पभवयहियोहजि केलेले प्रत्येकािे िहविव्य ही होि. प्रत्येकाला प ढीलप्रमाणे आिारधमय पाळावा लागिो. 
(अमल)-कलमा म्हणणे, हिदेहशि पाि वळेी हदवसािभि प्राथयिा म्हणणे, रमजाििा उपवास करणे, धार्ममक 
यात्रा व धार्ममक दाि करणे. एका िारिीय म स्लीम लेखकाच्या मिे इस्लामिी म ख्य कलमे म्हणजे: परमेश्वरािे 
एकत्व, त्यािे दभि, त्यािे गं्रथ (याि म सलमािाबरोबर हििि व ज्यभंच्या धमयगं्रथािंा समावशे आहे. हििि व ज्यभ 
धमांच्या अि यायािंा ‘अहलभल हकिाब’ म्हणजे धमयप स्िकावर श्रद्धा ठेवणारे असे म्हणिाि), त्यािे पे्रहषि, त्यािे 
हवश्वावरिे अहधपत्य, त्यािे हदलेली िागंली वाईट फळे, अखेरच्या हियाणािा हदवस यावंरील हवश्वास ही होि 
[बीजी ९, िाग २·१२६; साल, क राण, हप्रहलहमिरी हडसकोसय ५० िळटीप.]. इस्लामला ‘दीि’ असेही एक िाव आहे. त्यािा अथय 
व्यापक आहे पण थोडक्याि सागंायिा िर ‘आिारधमय’ असा आहे. 

 
इस्लामिी प्राथयिा (कलमाि -शहादि) प ढीलप्रमाणे आहे-ला इलाह इल्लभलाह महंमद-उर-रस लल्लाह. 

यािा अथय ‘सवयस्ि हिपात्र िो एकि अल्ला आहे आहण महंमद त्यािा पे्रहषि आहे’ असा आहे. 
 
स न्नी शाखेिे म सलमाि सामान्यपणे महशदीि व हमळि असेल िर बह धा इमामच्या [इमाम हा खहलफा असिो 

ककवा पे्रहषि ककवा अलीच्या बदली असिो.] मागयदशयिाखाली प्राथयिा म्हणिाि. हशया लोक सामान्यपणे एकट्यािे प्राथयिा 
म्हणिाि, यावळेी हवद्वाि माणसािी उपस्स्थिी असली िर फारि िागंले असिे पण िसेल िर एकट्यािे 
प्राथयिा म्हणिाि. 

 
ज्या करबलाच्या—अल इराकमधील शहर—िभमीवर ह सेिला हौिात्म्य प्राप्त झाले त्या हठकाणच्या 

मािीिे ढेकभ ळ (खाक-इ-करबला) बह धा प्रत्येक हशया म सलमाि आपल्याजवळ बाळगिो आहण प्राथयिेच्या 
वळेी त्याच्यावर आपले कपाळ ठेविो.  
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हशया म सलमाि सभयादयापभवी फजय, द पारी झ हर व अस्त्र, आहण सभयास्िाच्या वळेी मगरीब व ईशा अशा 
िीि वळेा प्राथयिा म्हणिाि. त्याचं्यापैकी काहीजण मध्यरात्रीिीही प्राथयिा (िहज्जभद) म्हणिाि. ‘बोहरा 
म सलमािािं आधी म ल्ला मोठ्यािे प्राथयिा म्हणिो व िंिर इिर लोक त्याच्यामागभि प्राथयिा म्हणिाि’ परंि  
प्राथयिेच्या वळेी त्याचं्या प्रहणपािाि हशया ककवा स न्नी म सलमािाप्रमाणे हियहमिपणा िसिो. बोहराचं्या 
प्राथयिेच्या वळेाही स न्नींच्यापेक्षा पाि हमहिटािंी उहशरा असिाि. माध्यान्ह व सभयास्िाच्या आशीवयििाच्या प्राथयिा 
केल्यािंिर िे थोडा वळे जाऊ देिाि. त्यािंिर द पारच्या व सायंकाळच्या प्राथयिा म्हणिाि. दरम्यािच्या 
काळाि िे महशदीिि राहिाि. अशा रीिीिे एकदा महशदीि गेल्यावर िारही प्राथयिा िे करिाि’. [जिगणिा 

अहवाल, बेरार, १८८१, पृष्ठ ७०, िळटीप]. वैयहक्तक आशीवाद मागणे (द वा) व महशदीि म्हणावयािी धमोक्त प्राथयिा 
(सलाि) याि स्पष्टपणे फरक असिो. काही धमयज्ञाचं्या मिे स्िािगृहाि प्राथयिा म्हणभ िये कारण त्या हठकाणी 
जीििा हिवास असिो. गरम पाण्यािे स्िाि केल्यावर ‘रुकै्ति’ म्हणजे दोि प्रहणपािािंी प्राथयिा म्हणण्यािी प्रथा 
आहे. पण ही प्राथयिा म्हणणे हिहषद्ध िसली िरी अयोर्गय (मकरुह) आहे असे हिाफी शाखेिे म सलमाि 
म्हणिाि. फजय, म्हणजे आवश्यक प्राथयिा कोणत्याही हठकाणी िे अपहवत्र असले िरी म्हणिा येिाि. परंि  
स न्नि म्हणजे परंपरेिी प्राथयिा व िफी म्हणजे सक्तीिी िसलेली जास्िीिी प्राथयिा, काही ठराहवक हठकाणी 
म्हटल्यास धमयशास्त्रदृष्ट्ट्या हिहषद्ध िसल्या िरी अयोर्गय असिे. कियव्याला प ढील संज्ञा आहे—वज्यय (हराम), 
बंधि (फजय), हशफारस (म स्िहब), उदासीि (म बाह) व अयोर्गय (मकरुह).  

 
स न्नी म सलमाि खाली वणयि केल्याप्रमाणे िेमलेल्या प्राथयिा म्हणिाि. प्राथयिेच्या वळेा प ढीलप्रमाणे 

आहेि-फज्र की िमाज, सलाि ल फज्र म्हणजे सकाळिी प्राथयिा. ही प्राथयिा पहाटे पाि वाजल्यापासभि 
स योदयापयंि म्हणिाि. काही अपहरहायय कारणाम ळे यावळेी ही प्राथयिा करिा येणे शक्य झाले िाही िर 
द सऱ्या एखाद्या सोयीस्कर वळेी केली पाहहजे. द सऱ्या वळेी ही प्राथयिा केल्याम ळे, योर्गय वळेी िी केली असिी 
िर जे प ण्य लािले असिे िे लािि िसले िरी िी केलीि पाहहजे, िी टाळभ िये. (२) झ हर की िमाज, 
सलाि झ हर, िमाज-इ-पेशीि अथवा माध्यान्हीिी प्राथयिा. ही द पारी १ िे ३ वाजिाच्या दरम्याि करावयािी 
असिे. (३) अस्त्र की िमाज, सलाि ल अस्त्र, िमाज-इ-दीगर म्हणजे द पारिंिरिी प्राथयिा ४ िे ४.३० वाजेपयंि 
ककवा सभयास्िापयंि करावयािी असिे. (४) मगहरब की िमाज, सलाि-उल-मगरीब, िमाज-इ-शाम म्हणजे 
सभयास्िािी प्राथयिा. ही संध्याकाळी ६ वाजिा ककवा सभयास्िािंिर लगेि करावयािी असिे. ही प्राथयिा हवशषे 
महत्त्वािी असल्याम ळे हिला या वळेेपेक्षा हवलंब करू िये असे म्हणिाि. (५) इशाकी िमाज, सलाि-उल-
इशा, िमाज-इ-ख फ्िाि म्हणजे रात्र झाल्यावर म्हणावयािी प्राथयिा. ही प्राथयिा झोपी जाण्याच्या वळेी रात्री ८ 
िे मध्यरात्र या दरम्याि करावयािी असिे. एखाद्या माणसाला काही अपहरहायय कारणाम ळे मध्यरात्रीिंिरही 
जागे राहाव ेलागल्यास त्यािे िी सभयोदयापभवी केव्हाही म्हणावी. हिाफी शाखेिे लोक ही प्राथयिा सभयािी प्रिा 
अस्िंगि झाली की म्हणिाि, िर इिर धमयश्रद्ध माणसे पभणय अंधार पडल्याहशवाय ही प्राथयिा म्हणि िाहीि. 

 
प्राथयिेच्या वरील वळेा बधंिकारक आहेि (फजय). ह्ाहशवाय ‘स न्नि’ व ‘िफ्ल’ प्राथयिा आहेि. पण या 

प्राथयिा हवशषे धमयहिष्ठ असलेले लोकि करिाि. त्याचं्या वळेा प ढीलप्रमाणे आहेि:- सलाि-उल-इशराक, 
िमाज-इ-इशराक, इशराक की िमाज सकाळी ७.३० वाजिा; सलाि-उल-झ हा, िमाज-इ-िश्ि, झ हाकी 
िमाज सकाळी ९ िे ११ च्या दरम्याि ककवा यावळेी वळे ि हमळाल्यास सभयोदयापभवी केव्हाही. सलाि-उल-
िहज्ज द, िमाज-इ- िहज्ज द, िहज्ज द की िमाज मध्यरात्री ककवा पहाटेपभवी केव्हाही; िमाज-इ-िरावीह म्हणजे 
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हवश्रािंीच्या प्राथयिा. सकाळी आठ वाजिा म्हणावयाच्या प्राथयिेला िमाज-इ-िरावीह ही संज्ञा काही वळेा 
लाविाि. परंि  रमजाि महहन्याि रात्रीच्या वळेी वीस प्रहणपािाच्या प्राथयिेला हे िाव हवशषेकरूि लावले जािे. 
या प्राथयिेला हवश्रािंीच्या प्राथयिा म्हणण्यािे कारण असे की जमलेला सम दाय प्राथयिेिी िार कडवी 
म्हटल्यािंिर व दर दोि प्रहणपािािंंिर खाली बसिो व हवश्रािंी घेिो.  

 
रमजाििा उपवास करणाऱ्या लोकावंर परमेश्वर प ष्ट्कळ कृपा करिो असे म्हणिाि. पे्रहषि महंमद 

म स्िफािे असे म्हटले आहे की, अखेरच्या न्यायदािाच्या हदवशी हा उपवास करणाऱ्याला स्वगाच्या आठ 
दरवाजापंकैी रैयाि (िृष्ट्णािृप्ती) या दरवाजािभि प्रवशे हमळिो आहण त्याच्या म खािभि पाझरणारा म खरस 
परमेश्वराला ग लाब, कस्ि री याचं्यापेक्षाही िागंला वाटिो. उपवास काळाि खाणेहपणे, समागम वज्यय असिो. 
इिकेि िव्हे िर पाि, िंबाखभ, िस हेही वज्यय असिाि. अिवधािािे एखाद्या गोष्टीकडे द लयक्ष झाले िरी 
उपवासािे प ण्य हमळिे पण हेिभिः उपवास मोडला िर प रुष-ग लामाला दास्यम क्त करूि प्रायहित्त घेिले 
पाहहजे असे म्हणिाि. हिहटश िारिाि ग लाम बाळगण्यािी पद्धि रद्द केली असल्याम ळे हा हियम सध्या 
अस्स्ित्वाि हदसि िाही [कायद्यािे प्रस्थाहपि झालेली ग लामहगरी कहद स्थािमध्ये १८४३च्या ॲक्ट ५ िे रद्द करण्याि आली. पण शवेटिा धक्का १ 
जािेवारी १८६२ ला देण्याि आला जेव्हा यासबंंधीिे इंहडयि पीिल कोडािील सेक्शन्स काययवाहीि आले. (स्लीमि, रॅम्बल्स, २८२, बाल्फोर, 

सायक्लोहपहडया ऑफ इंहडया, ३·६७२ िळटीप.] हे शक्य िसेल िर साठ हिकाऱ्यािंा जेवण द्याव ेआहण हेही शक्य िसेल िर 
एक हदवस उपवास मोडल्याबद्दल प ढे केव्हा ंिरी साठ हदवस उपवास केला पाहहजे. िेव्हा आहण िेव्हाि फक्त 
उपवासािे प ण्य हमळिे. 

 
जे लोक रमजाििा उपवास करिाि िे प्रािःकाली २ िे ४ वाजण्याच्या दरम्याि आहण सायंकाळी ६ 

वाजल्यािंिर प्राथयिा म्हणभि जेवण करिाि. प्रािःकालच्या जेवणाला सहर, सहरगाही म्हणिाि या 
उपवासासाठी िेमभि हदलेल्या वळेािं महशदीि ठरलेल्या वळेी िगारा वाजवभि आहण मोठ्या शहराि िौबि 
वाजवभि, झोपेिभि उठा, जेवणािी वळे झाली अशी सभििा देिाि. या वळेाि फकीर घरोघर जाऊि हिक्षा 
मागिाि, प्राथयिा म्हणिाि आहण लोकािंा झोपेिभि उठा असा उपदेश करिाि. लोक झोपेिभि उठल्यािंिर 
फहकरािंा अन्न देिाि आहण श क्रवारिा ख िबा ऐकल्यािंिर आपापल्या ऐपिीि सार फहकरािंा पैसे व कपडे 
देिाि. शव्वाल महहन्याच्या पहहल्या िारखेला रमजाि ईद असिे. यावळेी प्राथयिास्थळी ‘ईदगाह’ जाण्यापभवी 
उपवास करणाऱ्यािे फहकरािंा पाि पौंड गहभ ककवा इिर धान्य, फळे, खारका इत्यादी हदले पाहहजे (रोजा की 
हफिरि). कारण असे दाि करीपयंि त्याला उपवासािे प ण्य हमळि िाही असे म्हणिाि. हे दाि क ट ंबप्रम खािे 
आपणा स्विःसाठी व क ट ंबािील ि कमवत्या क ट ंहबयासंाठी हदले पाहहजे. पण पत्िीसाठी दाि करण्यािी गरज 
िाही. हििे िे आपल्या मेहरमधभि केले पाहहजे. िसेि कमावत्या म लािंी आपल्या हमळकिीिभि हदले पाहहजे. 
ग लामासाठी दाि करण्यािी गरज िसिे. वषािभि एकदा पैसे, ग रे, धान्य, व्यापारी माल, फळे या पाि वस्िभंिे 
दाि देणे (जकाि) िागंले असिे असे माििाि. पण या वस्िभ दाि करणाऱ्याच्या वषयिर मालकीच्या असल्या 
पाहहजेि. एखाद्या माणसावर त्याच्या संपत्तीइिकेि ककवा संपत्तीपेक्षा जास्ि कजािा बोजा असेल िर दाि देणे 
त्याच्यावर बंधिकारक िाही. घर, कपडे, फर्मििर, दैिंहदि उपयोगािी ग रे, िोकर म्हणभि ठेवलेले ग लाम, 
शसे्त्र, शास्त्रािी व धार्ममक प स्िके ककवा कामगाराच्या वापरािी अवजारे या आवश्यक वस्िभवर दाि करण्यािी 
गरज असिे.  
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या जकािीिे दर प ढीलप्रमाणे आहेि—संपत्तीवर शकेडा,         ज्या माणसाजवळ ४० पेक्षा अहधक पण 
१२० पेक्षा कमी शळेया, मेंढ्या असिील त्यािे एक शळेी आहण १२१ िे २०० अशी त्यािंी संख्या असल्यास दोि 
शळेया दाि हदल्या पाहहजेि. एखाद्या माणसाजवळ ५ िे २५ उंट असिील िर त्यािे एक शळेी ककवा मेंढी, २६ िे 
३५ उंट असिील िर एक वषय वयािी साडंणी, ३६ िे ४५ वष े वयािी साडंणी, ४६ िे ६० िीि वष े वयािी 
साडंणी, ६१ िे ७५ िार वष े वयािी साडंणी, ७६ िे ९० दोि वषे वयािी साडंणी, ९१ िे १२० िीि वषांिी 
साडंणी, आहण १२१ पेक्षा अहधक उंट असिील िर प्रत्येक ४० संख्येसाठी दोि वषांिी व ५० संख्येसाठी िीि 
वषांिी साडंणी दाि केली पाहहजे. एखाद्याजवळ गायीबलै असिील िर त्यािे ३० गायी असल्यास ६ महहन्यािें 
व ४० असिील िर १ वषािे आहण याप ढील प्रत्येक १० संख्येसाठी १ वषांिे वासरू दाि केले पाहहजे. 
एखाद्याजवळ हजार गायी असिील िर ज्याचं्या वयािी संख्या शिर होईल इिक्या गायी दाि केल्या पाहहजेि. 
म्हशी व रेडे आहण घोडे याचं्यावरिी जकाि अि क्रमे शळेया आहण उंट याचं्याप्रमाणे हदली पाहहजे. ककवा 
हदीसि सार एखादा हदिार जकाि द्यावी. ओझी वाहण्यासाठी वापरण्याि येणाऱ्या जिावरावर जकाि देण्यािी 
आवश्यकिा िसिे. फक्त हिसगाच्या पाण्यावरील शिेीिील उत्पन्नािा दहावा, हवहीर ककवा िलावािील 
पाण्यािे केलेल्या शिेीिील उत्पन्नािा हवसावा हहस्सा द्यावा लागिो. व्यापारीमालावर शकेडा       जकाि द्यावी 
लागिे. सोिे, िादंीवरही जकाि द्यावी लागिे. व्यापाराि झालेल्या िफ्यावरही जकाि द्यावी लागिे.  

 
धार्ममक दाि प ढील व्यक्तींिे द्याव—ेप्रवासखिय करण्यािी ऐपि िसणारे याते्रकरू; फकीर व हिकारी; 

कजय फेडण्यास असमथय असणारे कजयदार, धमयप्रसारािे कायय करणारे; उपाशी प्रवासी; इस्लामिा स्वीकार 
करणारे. हे दाि या वगािील अहिशय गहरबािंाि स्वीकारिा येिे. हिके्षवरि जगणारे धार्ममक या प्रकारिे दाि 
कधीही स्वीकारीि िाहीि. सय्यद लोकािंी आपणाला मदिीिी गरज आहे असे म्हटल्याहशवाय त्यािंा दाि 
देऊ िये, त्यािप्रमाणे श्रीमिंािंा, आप्तािंा व ग लामािंा दाि देऊ िये. पे्रहषिािें वशंज असलेल्या सय्यद 
म सलमािािंी दाि मागणे हे त्यािंा लाचं्छिास्पद आहे असे माििाि; पण िरीही ग जरािमध्ये सय्यद 
हिकाऱ्यािंा एक वगय अस्स्ित्वाि आहे! 

 
स न्नी स्त्रीप रुषािंी आपल्या हयािीि एकदा िरी मक्का व अरफाि या पवयिािी यात्रा केली पाहहजे. 

त्यािप्रमाणे हशया स्त्री प रुषािंी करबला आहण मशार-इ-शरीफ या अफगाण ि कय स्िािमधील अलीच्या 
कबरीच्या दशयिाला गेले पाहहजे. ज्यांच्यामध्ये या यात्रा करण्यािी व आपल्या अि पस्स्थिीि क ट ंबािा िहरिाथय 
िालहवण्यािी ऐपि आहे त्याचं्यावरि या धार्ममक यात्रा करण्यािे बधंि आहे. जो माणभस ही यात्रा करिो, जो 
फटकळपणे बोलि िाही िसेि द ष्टत्वािे वागि िाही त्यािी सवय पापािभि म क्तिा होिे असे माििाि. एखाद्या 
हिाफी शाखेच्या म सलमािाला ही यात्रा करण्यािी इच्छा आहे पण आजार ककवा शत्रभच्या ियाम ळे अडथळा 
येणार असेल िर त्याला या याते्रसाठी आपल्यासाठी एखादा माणभस हिय क्त करिा येिो. एखाद्या श्रीमंि 
माणसािे ककवा राजप त्रािे कोणिेही कारण ि देिा आपल्यासाठी याते्रला द सरा माणभस पाठवला िर त्याला 
याते्रिे प ण्य हमळिे असे म्हणिाि. एखाद्या स्त्रीिे ही यात्रा करिािा आपले वडील, िाऊ, पिी ककवा म लगा व 
आप्त यापंैकी कोणी िरी एकजण पालक (महरम) म्हणभि बरोबर घेिला पाहहजे. गरीब लोकािंा आर्मथक 
पहरस्स्थिीम ळे या याते्रिे िार्गय लािि िाही. पण अशापंकैी काहीजण उदार मंडळींिी प्रवासािी मोफि सोय 
केलेल्या जहाजािे धार्ममक स्थळाचं्या यात्रा करिाि. (फैज-इ-हबलाह). गेल्या काही वषांि हिहटश सरकारिे 
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या धार्ममक याते्रकरंूच्यासाठी प ष्ट्कळ सोयी केल्या आहेि, त्याचं्यासाठी हवश्रामगृहे, दवाखािे बाधंले आहेि, 
प्रवाशािंा मदि करणारे मदििीसही िेमले आहेि.  

 
मके्कजवळ आल्यावर प्रवासी (हाजी) याहत्रकािा पोशाख घालिो. हा पोशाख म्हणजे ६ फभ ट लाबं व ३ 

फभ ट रंूदीिे दोि िव े स िी कपडे असिाि. या कपड्यावर लाल रंगाच्या अरंुद प्ट्या असिाि. या 
कपड्यापंैकी एक (हरदा) पाठीवर टाकिाि व उजव्या िागाला त्यािी गाठ बाधंिाि. द सरा कपडा कमरेिोविी 
ग ंडाळिाि. िो ग डघ्यापयंिि प रणारा असिो (इजार). अकबराला ही धार्ममक यात्रा कधीि करिा आली 
िाही. त्यािे स लिाि ख्वाजाला आपल्यासाठी यात्रा करावयास प्रम ख याहत्रक म्हणभि (मीर हाजी) हिय क्त केले 
आहण आपण स्विः प्रवासाि सहिागी आहोि हे दशयहवण्यासाठी त्यािे ‘इहराम’ पोशाख घािला आहण 
याते्रसाठी जाणाऱ्या ख्वाजाबरोबर िो काही पावले िालि गेला. पे्रहषिाचं्या काळी याते्रकरू काबािी प्रदहक्षणा 
िर्गिावस्थेि अगर मक्का शहरािील एखाद्या धार्ममक जमािीकडभि उसिे आणलेले कपडे घालभि करीि असि. 
या िभमीवर हवहशष्ट पोशाख वापरण्यािे कारण काय, यािे स्पष्टीकरण देिािा म सलमाि म्हणिाि की अंगावरिे 
कपडे पापािे मलीि झाले असल्याम ळे िेि घालभि हा हवधी करिा येि िाही; पण खरे कारण वगेळेि आहे. िे 
असे की या पहवत्र स्थळाच्या संपकािे याते्रकरूिे स्विःिे कपडे हिहषद्ध होिाि, त्याला िे प न्हा वापरिा येि 
िाहीि. पण त्याला िे पहवत्र हठकाणच्या प्रवशे द्वारावर ठेवण्यािी म िा देण्याि येिे म्हणभि इहराम, मभळ शब्द 
हराम, म्हणजे ‘पहवत्र’ ककवा ‘वज्यय’ असा त्यािा अथय आहे. ज्या हदवशी हा पोशाख करावयािा असिो त्या 
हदवशी याते्रकरू स्िाि करिो, ि हशवलेले हे दोि कपडे ग ंडाळािो, दोि प्रहणपािाचं्या प्राथयिा म्हणिो; 
डोक्यावर मात्र काहीि घालि िाही. िो खडावा घालभ  शकिो. हा पोशाख त्याला मीिा येथे बळी हदल्याहशवाय, 
हजामि व स्िाि केल्याहशवाय उिरूि ठेविा येि िाही. 

 
याते्रकरूला काही गोष्टी वज्यय कराव्या लागिाि. त्यािे िाडंण, अिैहिक कृत्य, अपशब्द उच्चारणे 

टाळले पाहहजे; त्यािे हशकार करू िये, त्यािे पक्षाला ह सकभ ि लावभ िये, इिकेि िव्हे िर द सऱ्यािे त्याच्या 
हविाशाकडे लक्ष वधेभ िये; त्यािे आपले शरीर िखािे खाजवभ िये, हािाच्या िळव्यािे वाटल्यास घासाव ेपण 
जीवजंिभ मरणार िाहीि यािी दक्षिा घ्यावी, िखािे खाजहवल्यास एखादा केस उपटण्यािी शक्यिा असिे; 
त्यािे झाडािी आहण गविािी काडीही मोडभ  िये, िेल, स गंधी द्रव्य वापरू िये, केस रंगवभ अथवा काढभ  िये, 
हशवलेले कपडे, बभट वापरू िये. सावलीि बसाव े पण डोके मात्र अिाच्छाहदि ठेवाव.े अथाि त्यािे घार, 
कावळा, कविभ हपसाळलेला क त्रा इत्यादी त्रासदायक प्राण्यािंा मारण्यास हरकि िाही. वरील हियमापंैकी 
प्रत्येक हियमािे याते्रकरूच्या हािभि उल्लंघि झाल्यास त्यासाठी प्रत्येकी एक मेंढी बळी हदली पाहहजे. 
याते्रकरूिे समागम केला िर ककबह िा आपल्या पत्िीिे ि ंबि घेिले िर त्याच्या याते्रिे सवय प ण्य सपंिे. 
याते्रकरूिे प ढील मागावरूि जािािा हाजीिा पोशाख घािला पाहहजे-महदिा मागय, जभ-उल-हलीफा; इराक 
मागय, झाि अकय ; हसहरयि मागय, ह ज्फा, िज्द मागय, किय; येमेि मागय, यलमलम. काही याते्रकरू आपण िौहिक 
स खािा त्याग केला हे दशयहवण्यासाठी मके्कला पोिण्यापभवी पंधरा हदवस अगोदर हाजीिा पोशाख घालिाि िर 
काहीजण आपल्या िौहिक स खािा त्याग करण्याच्या क विीप्रमाणे मके्कला पोिण्यापभवी एक दोि हदवस 
अगोदर ककवा अखेरच्या हदवशी हा पोशाख घालिाि.  
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मके्कि आल्यावर याते्रकरू लगेि, ‘व जभ’ आहण मसहजद-उल-हराम (पहवत्र मशीद) मध्ये जािाि आहण 
िेथील हजर-उल-आस्वादिे (काळा दगड) ि ंबि घेिाि. हा दगड उल्का पाषाण आहे असे म्हणिाि. िंिर 
काबाला, या पहवत्र इमारिीकडे डावा खादंा करूि एकभ ण साि प्रदहक्षणा घालिाि, यापंकैी पहहल्या िीि 
जलद (हरवला) व िार फारि हळभ जणभ काही खोल रेिीिभि िालि आहोि या पद्धिीिे खादें हलवीि 
(िरम्म ल) प्रदहक्षणा घालिाि. काबा ही िौरस इमारि असभि िी बैि ल्लाह म्हणजे ईश्वरी हिवासाच्या मध्यिागी 
वसलेली आहे. हिच्या छिावर पडलेले पावसािे पाणी कृपेच्या पन्हाळािे (हमजाब-उर-रहम) इस्त्रायलच्या 
कबरीवर पडिे. िे पाणी घेण्यासाठी याते्रकरंूिी धडपड िालभ  असिे. काबाच्या एका कोपऱ्याि ‘रुक्ि-उल-
यमिी’ दगड आहे. या दगडाला आकलगि देऊि याते्रकरू आपल्या पापाबद्दल क्षमायाििा करिाि. िंिर 
इिाहीमच्या पावलािंा ठसा असलेल्या जागी जािाि (कदम-इ-इिाहीम) आहण प्राथयिा करिाि व परि 
जािािा त्या दगडािे ि ंबि घेिाि. हा दगड म ळाि पाढंरा होिा, याते्रकरंूच्या सिि स्पशाम ळे िो काळा झाला 
आहे असे म्हणिाि. िो िादंीि बसवलेला असभि काबाच्या कििीि बसवलेला आहे. िो पाण्यावर िरंगिो आहण 
त्यािे ि ंबि घेणाऱ्यािी प ष्ट्कळ पापे झडभि जािाि अशी समजभि आहे. याते्रच्या िवव्या हदवशी याते्रकरू सफा व 
मरवा या टेकड्यावंर या टेकडीवरूि त्या टेकडीवर साि वळेा पळिाि. प्रत्येक टेकडीच्या टोकावर गेल्यावर 
थोडा वळे स्वगाच्या हदशिेे वर हाि करूि उिे राहिाि आहण परमेश्वराला आपल्या मिोकामिा पभणय 
करण्याहवषयी प्राथयिा करिाि. कारण यावळेी याते्रकरंूिी केलेल्या प्राथयिा परमेश्वर ऐकिो आहण त्याचं्या इच्छा 
पभणय करिो असे माििाि.  

 
या टेकड्याचं्यामध्ये पळण्याच्या रूढीिे मभळ प ढीलप्रमाणे आहे—एकदा हजर हबबी आपल्या इस्त्रायल 

या म लाला घेऊि मक्का या ओसाड हठकाणी आली िेव्हा िेथे घर िव्हिे, पाणी िव्हिे. हििे म लाला एके 
हठकाणी ठेवले आहण पाण्याच्या शोधाथय िी या टेकडीवरूि त्या टेकडीवर अशी सारखी पळि होिी. मधभिि िी 
म लाला लाडंर्गयािे ककवा क त्र्यािे खाऊ िये म्हणभि त्याच्याजवळ वारंवार येि होिी. िी अशी पळि असिािा 
मभल रडायला लागले आहण त्यािी टाि जहमिीला जोरािे लागली त्याबरोबर वाळभिभि पाणी वर आले. हजर 
हबबीिे एक प्रकारिी हवहीर केली आहण त्या पाण्यािे आपणास व म लास श द्ध करवभि घेिले. या हवहहरीला 
झमझमिी पहवत्र हवहीर असे म्हणिाि. अरबी िाषेि बीर-इ-झमझम व फारसीमध्ये छाह-इ-झमझम असे हिला 
म्हणिाि. झमझम या शब्दािा अथय ‘पाण्यािा गोंधळभि टाकणारा आवाज’ असा आहे. प्रवासािभि परि येिािा 
याते्रकरू या हवहहरीिे पाणी िाबं,े बाटली याि िरूि घेिाि. रमजाििा उपवास सोडल्यावर यािील थोडे 
पाणी िे हपिाि ककवा सगळयािंी वापरावयाच्या पाण्याि त्यािे काही थेंब टाकिाि. असे करण्यामागे सवांिी 
पापे िाहीशी व्हावीि असा हेिभ असिो. काहीजण हे पाणी दृष्टी स धारावी म्हणभि डोळयािंाही लाविाि. हे पाणी 
याते्रकरू िभषण म्हणभि इिर वळेीही हपिाि. पाणी थोडे असल्यास िे इिर पाण्याि हमसळभि हपिाि. िसेि 
मरणोन्म ख माणसाला हे पाणी श द्ध स्वरूपाि ककवा शरबिाि हमसळभि पाजिाि. एखाद्या व्यक्तीला अरबी िाषा 
उच्चारिा येि िसेल िर त्यािे हे पाणी घोटिर हपल्यास त्याला िी िाबडिोब उच्चारिा येिे अशी समजभि आहे. 
महदिा येथील एका हवहहरीलाही झमझम असे िाव आहे हिला ‘बीर-इ-िबी’ असे म्हणिाि. सफा व मरवा या 
टेकड्यावंर पळभि जाण्यािे एक असेही कारण सागंिाि की एकदा एका जोडप्यािे महशदीि समागम केला 
त्याम ळे त्यािें दगडाि रूपािंर झाले. क रेश टोळीिील लोकािंी त्यापैकी एक दगड सफा व द सरा मरवा या 
टेकडीवर ठेवला व िे त्या दगडािंी उपासिा करू लागले. पे्रहषिाला ही पद्धि मान्य िसल्याम ळे त्यािे मिाई 
केली. परंि  लोक आपली आज्ञा ऐकि िाहीि असे आढळभि आल्यावर त्यािंी या लोकािंा या टेकड्यािें दशयि 



  
 

अनुक्रमणिका 

घेण्यािी अि ज्ञा हदली. त्यािंी अपेक्षा अशी होिी की उदाहरणावरूि अशा प्रकारिा ग न्हा केल्यास परमेश्वर 
हकिी कठोर शासि करिो हे लोकािंा कळेल आहण िे या प्रकारिे कृत्य करणार िाहीि. 

 
म स्लीम वषाच्या हजल्हेज [‘यात्रािंा मालक’, ‘िरहवया’ म्हणभिस द्धा ओळखला जािो, ‘िृष्ट्णेिे समाधाि’; हजल्कद, अकरावा महहिा 

म्हणजे ‘िहािा मालक’,. य द्धािी परवािगी िसिे. (एिसायक्लोहपहडया इस्लाम, १·९५९)] या अखेरच्या महहन्याच्या आठव्या हदवशी 
याते्रकरू हमिा येथे जमिाि, प्राथयिा म्हणिाि व रात्र िेथेि घालविाि. याि महहन्याच्या िवव्या हदवशी म्हणजे 
बकरी ईदच्या हदवशी िे इमामबरोबर ‘अरफाि’ पवयिावर प्राथयिा म्हणण्यासाठी जािाि. पण त्यापभवी आपल्या 
मृि अगर हजविं आप्तावर दया करण्यािी परमेश्वराला प्राथयिा करिाि; वहडलासंाठी प्राथयिा म्हणि िाहीि. 
कारण आपला हपिा कोण याबद्दल खात्रीपभवयक कोणी सागंभ शकि िाही. या हदवशी िे सकाळिी प्राथयिा 
म्हटल्यावर मके्कच्या पभवेला बारा मलैावंर असलेल्या जबलभल अरफाि येथे घाईिे जािाि. िेथे इमामबरोबर 
प्राथयिा म्हणिाि, ख िबा ऐकिाि आहण सभयास्िापयंि िेथेि थाबंिाि. त्यािंिर लगेि अल-मजदहलफा येथे 
परििाि, सायकंाळिी प्राथयिा म्हणिाि आहण रात्र िेथेि घालविाि. 

 
द सऱ्या हदवशी सकाळी म्हणजे दहाव्या हदवशी िे हमिाकडे जाण्यासाठी हिघिाि. िेथे आल्यावर 

मशर-अल-हराम या धार्ममक हवधी करावयाच्या हठकाणी थाबंिाि आहण परमेश्वरािी क्षमायाििा करिाि. 
सभयास्िापभवी िे बाि-उल-म हस्सारच्या मागािे लवकर जमरि-अल-अकबा या हठकाणी येिाि. जमरा म्हणजे 
मारण्यािे हठकाण ककवा शिैाि-इ-कबीर, येथे येिाि. शिैाि-इ-कबीर हे एका खाबंािे िाव आहे. इिर 
हठकाणे-वस्िा ‘मध्यविी हठकाण’ व अल-औला ‘पहहले हठकाण’ अशी दगड फेकण्यािी हठकाणे आहेि. या 
िीि खाबंापैकी प्रत्येकाजवळ आल्यावर याते्रकरू साि खडे घेिाि, प्राथयिा म्हणिाि व खड्ड्ड्यांवर फ ं कर 
मारूि िे खडे खाबंाला मारिाि. या हवधीला रम-उल-हजमार असे म्हणिाि. खडे फेकिािा िे ‘मी हे 
परमेश्वराच्या िावािे आहण सैिािाबद्दलच्या हिरस्कारािे करिो’ असे म्हणिाि.  

 
या खडे फेकण्याच्या हवधीिे मभळ प ढीलप्रमाणे आहे—एकदा पे्रहषि इिाहहम आपला म लगा इस्माईल 

याला बळी देण्यासाठी मके्कला िेि होिा. [जरी क राणमध्ये (३७·१०१) असा प रावा आहे की अिाहम, इसाकला, इस्माईलला िव्हे, बळी 
देऊ इस्च्छि होिा िरी स न्नी व हशया असे माििाि की बळी म्हणभि इस्माईल हिवडला होिा. क राणािील वरील उिाऱ्यावरिी टीप पहा; ह् जेस २१६; 

हस्स्टंर्गस, हडक्शिरी बायबल, ३·४३७; एिसायक्लोहपहडया हबब्लीका ३·३२०० िळटीप).] वाटेि मािवीरूपाि सैिाि इस्माईलप ढे 
येऊि त्याला म्हणाला, ‘हे म ला, ि झा बाप ि ला मभिीप ढे बळी देण्यासाठी िेि आहे, या गोष्टीला िभ मान्यिा देऊ 
िकोस’. इस्माईलिे लगेि ही गोष्ट आपल्या बापाला साहंगिली. त्यावर इिाहीम त्याला म्हणाला, ‘हे माझ्या 
म ला, हा शाहपि सैिािाहशवाय द सरा कोणी िाही, िो ि ला फसहवण्यासाठी आला आहे; िभ “अल्लाहशवाय 
कोणीही श्रेष्ठ िाही, हे अल्ला, माझे रक्षण कर” असे म्हण व त्या सैिािावर दगड फेक. यािंिर सैिाि िीि 
हठकाणी इस्माईलच्या समोर आला आहण प्रत्येक वळेी इस्माईलिे ईश्वरािे िाव घेऊि त्याच्या अंगावर खडे 
फेकले. यावरूिि याहत्रकािंी या हठकाणी आल्यावर ईश्वरािी प्राथयिा म्हणभि खडे फेकण्यािी प्रथा पडली.  

 
वरील िीि हठकाणी खडे फेकल्यािंिर याते्रकरू हमिा येथे बळी देण्यािा हवधी करण्यासाठी जािाि. 

ज्या लोकािंा जकाि द्यावी लागिे म्हणजे जे श्रीमंि आहेि त्यािंी हा हवधी करणे अपेहक्षि असिे. त्यािंी 
आपल्या क ट ंबािील प्रत्येक लहाि मोठ्या व्यक्तीसाठी एक बकरा ककवा प्रत्येक सािजणासंाठी एक गाय ककवा 



  
 

अनुक्रमणिका 

उंट बळी हदला पाहहजे. बळी देण्याि आलेल्या प्राण्याच्या मासंािे िीि िाग करिाि. एक िाग यजमािाच्या 
आप्तासाठी, एक फहकरािंा देण्यासाठी व एक स्विः यजमािासाठी असिो. 

 
या बळी देण्याच्या रूढीिे मभळ प ढीलप्रमाणे असल्यािे सागंिाि—जेव्हा इिाहीमिे मक्का वसहवली िेव्हा 

परमेश्वरािे त्याला, ‘िभ मला जेवण दे’, असे साहंगिले. यावर खहलल ल्ला (परमेश्वरािा हमत्र) इिाहीमिे 
‘आपणाला काय पाहहजे’ असे परमेश्वराला हविारले. परमेश्वर म्हणाला, ‘ि झा म लगा इस्माईल बळी दे’. 
परमेश्वराच्या आजे्ञवरूि इिाहीमिे इस्माईलला काबा येथे िेले व िेथे त्याला हिजवभि त्याला ठार मारण्यािे 
हिष्ट्फळ प्रयत्ि केले. िेव्हा इस्माईल आपल्या वहडलािंा म्हणाला, ‘ि मिे डोळे उघडे असल्याम ळे ि मच्या 
मिाि माझ्याबद्दल करुणा उत्पन्न होिे व त्याम ळे ि म्हाला माझ्या गळयावर वार करावासा वाटि िाही, ि म्ही 
पटक्यािे आपले डोळे बाधंा व मग माझ्यावर वार करा’. इिाहीमला म लाच्या शहाणपणािे आियय वाटले, त्यािे 
त्याला आशीवाद हदला आहण त्याला त्याच्या सागंण्याप्रमाणे स्विःिे डोळे बाधंले. इिाहीमिे परमेश्वरािे िाव 
घेऊि म लावर वार करण्यासाठी िलवार उपसली. दरम्यािच्या वळेाि जॅहियल या देवदभिािे इस्माईलला 
उिलभि त्याच्या जागी एक मेंढी ठेवली. इिाहीमिे वार केल्यावर डोळे उघडभि पाहहले िो त्याला कापली 
गेलेली मेंढी हदसली व म लगा बाजभला उिा असल्यािे आढळभि आले. िंिर इिाहीम व इस्माईल यािंी 
परमेश्वराला त्याच्या दयाळभपणाबद्दल धन्यवाद हदले आहण त्यािी प्राथयिा म्हटली. ही प्राथयिा मके्कला जाणाऱ्या 
प्रत्येक याते्रकरूला म्हणावीि लागिे. ही दोि प्रहणपािािंी प्राथयिा आहे. 

 
बळी देण्यािा हवधी झाल्यािंिर याते्रकरू आपली हजामि करवभि घेिाि, िखे काढभि टाकिाि. 

कापलेले केस िखे जहमिीि प रिाि. िे स्िाि करिाि, याहत्रकािा पोशाख उिरूि ठेविाि आहण त्यािंिर 
यात्रा संपली असे समजिाि. श्रीमंि लोक गरीब याते्रकरंूिा त्याचं्या हजामिी व स्िािासाठी दया म्हणभि पैसे 
देिाि. हमिा येथे हजामिीसाठी न्हावी व स्िािासाठी पाणी हमळण्यािी मारामार असिे. त्याम ळे या गोष्टी 
करण्यास फार यािायाि करावी लागिे. सगळी हजामि करण्यािी गरज िसिे, वस्िऱ्याच्या एक दोि 
फटकाऱ्यािं हजिके केस कापले जािील हििकेही प रेसे असिाि. त्यािप्रमाणे स्िािासाठी डोक्यावर एखादा 
िाबं्या पाणी घेिले िरीही प रेसे आहण पाणी ि हमळाल्यास धभळ व वाळभिे श द्धीकरण केले िरी प रेसे ठरिे.  

 
हमिा येथील बाजाराि मोठ्या प्रमाणावर वस्िभंिी हवक्री होिे. याते्रकरू असे सागंिाि की, व्यापारी 

व्यापाराि इिके गढभि गेलेले असिाि की त्यािंा ईश्वरिक्तीसाठी वळेि हमळि िाही. आपल्या वस्िभंिे रक्षण 
करण्यासाठी िे द कािािि राहिाि व धार्ममक हवधी करीि िाहीि. बळी देण्यािा हवधी झाल्याच्या द सरे हदवशी 
याते्रकरू हमिा येथे राहिाि म्हणभि त्या हदवसाला ‘हवश्रािंीिा हदवस’ (अयाम-उल-करय) असे म्हणिाि. काही 
याते्रकरू िर या महहन्याच्या ११, १२ व १३ व्या हदवशी िेथे थाबंिाि. या हदवसािंा ‘सख्यसंबधंािे हदवस’ 
(िशहरक) असे म्हणिाि. याते्रवरूि परििािा िे काबाला अखेरिा हिरोप घेण्यासाठी प न्हा एकदा िेट देिाि. 
त्याचं्या मागावर िे, पभवी साहंगिलेल्या खाबंाजवळभि जािािा त्या खाबंावर दगड फेकिाि आहण अखेरिी 
प्रदहक्षणा पभणय करिाि. काबाला प्रदहक्षणा घािल्यािंिर महदिा येथे जाऊि महंमद म स्िफाच्या कबरीिे दशयि 
घेणे आवश्यक असिे. इस्लामी परंपरेला ज्ञाि िसलेली या कबरीबद्दलिी हिस्िी लेखक अशी दंिकथा 
सागंिाि की, ही कबर लोहि ंबकाच्या साहाय्यािे िरंगिी ठेवली आहे. कबरीच्या लोकामंध्ये प्रसिृ असलेल्या 
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कोरीव प्रहिकृिीिील ि कीच्या ‘पस्पेस्क्टव्ह’ म ळे त्यािंा असे वाटि असाव.े काबािी प्रदहक्षणा करणारा पण 
महदिाला िेट ि देणारा जो याते्रकरू असिो त्यािी यात्रा हवफल होिे. 

 
जफर शरीफ असे म्हणिो की, मौलवी, मशाईक आहण हाफीजपैकी माझे काही आदरणीय हमत्र 

सागंिाि की, कहद स्थािािभि याते्रला जाणारे लोक इथपयंि जािाि की िे पे्रहषिाच्या कबरीसमोर हसज्दा 
घालिाि आहण हिला वदंि करिाि. अरब सेवकािंा (खाहदम) हे पसिं िाही. िे याते्रकरंूिा सागंिाि की 
ज्याअथी पे्रहषिािंी आपल्यासमोर कोणी प्रहणपाि करावा असे साहंगिलेले िाही आहण प्रहणपाि करूि फक्त 
परमेश्वरािीि प्राथयिा करणे योर्गय होईल त्याअथी याहत्रकािंी असे करणे योर्गय िव्हे. काही अज्ञािी लोक 
मोहरमच्या वळेी संिाचं्या कबरींिा जसा प्रहणपाि करिाि िसा िाबभि आहण हिशाणािंाही करिाि. यावरूि 
त्यािें अज्ञाि व मभखयपणा हदसिो. कारण की पे्रहषिािंा प्रहणपाि करणे अयोर्गय असेल िर त्यांच्यापेक्षा कमी 
दजाच्या लोकाचं्या कबरींिा प्रहणपाि करणे हििकेि अयोर्गय आहे हे स्पष्ट आहे. अथाि मशाईक, म शयद, 
ग लाम, प्रजाजि यािंी अि क्रमे पे्रहषि, आईवडील, मालक, राजा यािंा हसज्दा घालभि िमस्कार करणे त्यािें 
कियव्यि आहे. हा प्रहणपाि जहमिीवर ग डघे व हाि टेकभ ि आहण डोके खाली वाकवभि करावयािा असिो. या 
अवस्थेि त्यािंी बसल्यािंिर वहरष्ठािंी प ढे केलेल्या पायाच्या अंगठ्यािे ि ंबि घ्यावयािे असिे. 

 
फारि थोडे हशया म सलमाि या हठकाणिी यात्रा करिाि. त्यािंी कारणे दोि. एक म्हणजे ख िबा 

ऐकल्यावर आहण परमेश्वरािी प्राथयिा व पे्रहषिािंी स्ि िी केल्यावर िे अरफाि या पवयिावर अब बकर, उमर, 
उस्माि या अि क्रमे पहहला, द सरा व हिसरा खहलफा यािंी आहण शवेटी अली-उल-मभियजािी स्ि हिस्िोते्र 
गािाि. हशयािंा हे िापसंि असल्याम ळे त्याचं्यापैकी काहीजण िर याते्रला जाण्यालाही िकार देिाि. त्यािंा 
अलीिी स्ि िी आधी झाली पाहहजे असे वाटिे, द सरे म्हणजे ि ल्हा, सईद, सद, अब उबेद, झ बेर आहण 
अब्द रयहमाि हबि औफ या सहा सहकाऱ्यािंा िे मान्यिा देि िाहीि. या शवेटच्या सहा सहकाऱ्यािंी िाव े
उच्चारणेही त्यािंा खपि िाही. कारण िी उच्चारली िर त्यांच्या कबरीवर फाहिहा म्हणण्यािे त्याचं्यावर बंधि 
पडिे. हे सहा व पभवीिे िार हमळभि पे्रहषिािें दहा सहकारी होिे. देवदभि जहियलच्या इच्छेवरूि पे्रहषिािंी 
प्राथयिा करिािा आपले िोंड जेरूसलेमपासभि मके्ककडे वळवले िेव्हा पे्रहषिाच्या वरील सहकाऱ्यािंी त्यािें 
अि करण केले. त्याचं्या अशा करण्याम ळे त्यािंी स्वगाि आपल्या जागा हिहिि करूि घेिल्या असे पे्रहषिािंी 
जाहीर केले. ह्ा सहकाऱ्यािंा सहबाये कराम म्हणिाि. द सरे म्हणजे काबाि प्रवशे करिािा प्रत्येकाला ि झा 
पंथ (जमाि) कोणिा असे हविारिाि कारण िेथे स न्नीहशवाय इिर शाखेच्या म सलमािािंा प्रवशे हमळि िाही. 
िरीही काही हशया आपण स न्नी आहोि असे सागंभि िेथे प्रवशे हमळविाि. पण िे महदिाच्या जवळ जाि िाहीि 
कारण िेथे महंमद म स्िाफाच्या कबरीजवळ अब बकर आहण उमर याचं्या कबरी आहेि.  

 
 
कधी काळी आपणाला काबािी प्रदहक्षणा करण्यािे िार्गय लािेल या आिंदाि प ष्ट्कळ म सलमाि 

जगिाि; इिकेि िव्हे िर, त्याचं्यापकैी प ष्ट्कळजण हा हविार सिि मिाि बाळगिाि. याते्रकरंूिा लािणाऱ्या 
प ण्याबद्दल बरेि साहंगिले गेले आहे. इिर गोष्टींबरोबर एक अशीही सागंिाि की, काबाच्या हदशिेे टाकलेल्या 
प्रत्येक पावलागहणक एक एक पाप िष्ट होिे आहण यािंिरच्या जगाि त्याला सन्माि प्राप्त होिो. मके्कच्या 
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वाटेवर एखाद्या याते्रकरूला मृत्यभ आला िर िो ह िात्मा होिो आहण त्याच्या याते्रच्या प ण्यािी लगेि देवदभिाचं्या 
प स्िकाि िोंद होिे.  

 
ह िात्म्यािें आत्मे अखेरच्या न्यायदािाच्या हदवसापयंि हहरव्या पक्षाचं्या शिेाि ठेवले जािाि, िे 

स्वगािील फळे खाि व पाणी हपि राहिाि. प ढीलप्रमाणे मृत्यभ आल्यास माणभस ह िात्मा होिो—क राण 
वाििािा, प्राथयिा करिािा, उपवास करिािा, मके्किी यात्रा करिािा, श क्रवारच्या सबािच्या वळेी, धमािे 
रक्षण करिािा, धार्ममक किििाि मर्गि असिािा, सत्य बोलिािा मृत्य दंड हदल्यास, शािंपणे ज लमी राजाच्या 
हािभि मृत्यभ आल्यास, माणभस ह िात्मा होिो. एखादी स्त्री काम करिािा अगर बाळंिपणाि मृत्यभ पावली िर 
हिला हौिात्म्य प्राप्त होिे. प रुषाला ल टारू, घोड्यािी टाि, हवजेिा धक्का, िाजभि, ब डभि, कििीच्या 
हढगाऱ्याखाली गाडला जाऊि, कोरड्या हवहहरीि पडभि अगर उष्ट्माघािाम ळे मृत्यभ आल्यास िो ह िात्मा होिो. 
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प्रकरि अकराव े
 

प्राथयना 
 
प्राथयिेपभवी, शरीर अपहवत्र झाले असल्यास स्िाि केले पाहहजे, िशी गरज िसल्यास प्रत्येक प्राथयिेच्या 

वळेी हिदाि ‘व जभ’ िरी केले पाहहजे, अशी पे्रहषिािंी आज्ञा आहे. असे केल्याम ळे माणभस श हििभयि होिो. हा 
हियम पे्रहषिािंी बह धा मक्का येथे साहंगिला. परंि  िे काहीही असो, िो उघडपणे ज्यभ लोकाकंडभि उिललेला 
हदसिो. समारंिप्रसंगी अपहवत्र राहभ िये म्हणभि व स्िािाबाबि पे्रहषिािंी हदलेल्या आज्ञा यािें ज्यभ धमाच्या 
हशकवण कीशी फारि साम्य आहे.  

 
व जभ करिािा पे्रहषि आपले दोन्ही हाि मिगटापयंि दोि वळेा धभि असि; ग ळणा करीि िाकप ड्याि 

पाणी टाकभ ि िीि वळेा िाक कशकरीि असि; िंिर दोन्ही हाि कोपरापयंि धभि असि. त्यािंिर अजभि ओलसर 
असलेले हाि कपाळापासभि डोक्याच्या मागील िागापयंि व िेथभि प न्हा कपाळापयंि हफरवीि असि. सध्यािी 
व जभ करण्यािी पद्धिही या परंपरागि हियमाि सारि आहे. दोन्ही हाि मिगटापयंि िीि वेळा ध िल्यावर, िीि 
वळेा ग ळणा केल्यावर, िाकप ड्याि िीि वळेा पाणी टाकिाि आहण त्या डाव्या हािाच्या करंगळीिे साफ 
करिाि. डावा हाि या व इिर शरीर स्वच्छिेच्या कामी वापरण्याि येि असल्याम ळे त्या हािािे जेवभ िये असा 
हियम आहे. िंिर दोन्ही हािािं पाणी घेऊि िेहरा िीि वळेा ध िाि. यािंिर प्रथम उजवा व त्यािंिर डावा 
हाि कोपरापयंि ध िाि. िंिर ओजंळीि पाणी घेऊि कोपरापासभि हािावर िीि वळेा टाकिाि. फक्त 
प सण्यािी सोडभि प्रत्येक कृिी िीि वळेा करिाि हे लक्षाि घेिले पाहहजे. प सण्यािी कृिी एकदाि व 
प ढीलप्रमाणे करिाि. थोडासा ओलसर असलेला उजवा हाि डोक्यावरूि हफरविाि. लाबं दाढी असल्यास 
हिला प न्हा पाणी लाविाि व िी उजव्या हािाच्या बोटािंी कविरिाि. िंिर हािाच्या िजयिीिे कािािील िाग 
साफ करिाि व अंगठ्यािे कािािा मागील िाग प सिाि. एका हािािे द सरा असे दोन्ही हाि कोपरापयंि 
प सिाि. िंिर प्रथम उजवा, त्यािंिर डावा पाय व पायािे घोटे ध िाि. एवढे झाले म्हणजे व जभ करणे संपिे. 
व जभसाठी आवश्यक िेवढेि पाणी िाडं्याि घेिाि पण कदाहिि थोडे उरले िर िे मके्ककडे िोंड करूि हपिाि. 
असे करणे िागंले असिे असे म्हणिाि. व जभबरोबर पहवत्र हमश्किमध्ये सहवस्िर हदलेल्या प्राथयिाही म्हणिाि. 
पण त्या फार लाबं असल्याम ळे येथे वगळण्याि येिाि. 

 
व जभला फार महत्त्व असिे. कारण पे्रहषिािंी असे साहंगिले आहे की, जो प्राथयिेपभवी व जभ करिो त्यािे 

हािपायाहदक अवयव न्यायदािाच्या हदवशी पौर्मणमेच्या िंद्राप्रमाणे िकाकिाि. त्याम ळे िो गदीमधभिही उठभि 
हदसिो व त्याला स्वगाकडे बोलावण्याि येिे. म्हणभि व जभ करावा असे त्यािंी म्हटले आहे. शाफाई ित्त्वाि सार 
वाहत्या पाण्याि हाि, पाय, िेहरा ध िला ककवा आंघोळ केली िरि िी धमयशास्त्र संमि असिे. म्हणभि िर वाहिे 
पाणी प रहवण्यासाठी शहाजहािच्या काळाि हसयालकोट येथे कालवा खोदण्याि आला होिा. प्राथयिेपभवी 
दरवळेी स्िाि करणे आवश्यक िसिे. पण प ढीलपैकी एखाद्या गोष्टीम ळे शरीर अपहवत्र झाले असेल िर 
प्राथयिेपभवी स्िाि कराव ेलागिे—बहहर्मवधी, शरीरािभि रक्तस्त्राव, वािंी, झोप, र्गलािी, प्राथयिा िालभ  असिािा 
मोठ्यािे ककवा असभ्यपणे हसणे आहण समागम यापंकैी एखादी गोष्टही घडली िर माणभस अपहवत्र होिो आहण 
म्हणभि त्यािंिर प्राथयिेपभवी स्िाि केले पाहहजे. 
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आजाराम ळे एखाद्या माणसाला स्िाि ककवा व जभसाठी पाणी वापरिा येि िसेल िर त्याला आपल्या 
शरीरश द्धीसाठी मािी वापरिा येिे (ियम्मभम). पाणी दभर अंिरावरच्या हवहहरीि असेल व िे काढण्यासाठी 
साधि िसेल ककवा जीवाला धोका असेल अथवा पाण्यािे द र्मिक्ष असेल आहण शजेारी िहािेिे मरि असेल िर 
आपल्याजवळील पाणी त्या िहािलेल्या माणसाला ि देिा िे स्िािासाठी वापरले िर परमेश्वरािा कोप होिो. 
पाण्यािी वरीलसारखी अडिण असेल िर शरीरश द्धीसाठी मािीही वापरिा येिे. पण पाणी असल्यास मािीिा 
वापर करणे बरोबर िसिे. मािीिे प ढीप्रमाणे शरीरश द्धी करिाि. प्रथम िो माणभस अरबी िाषेि प ढील प्रहिज्ञा 
घेिो: ‘मी प्रहिज्ञा करिो की मी स्िाि अथवा व जभसाठी पाण्याऐवजी मािीिा वापर करिो आहण प्राथयिेसाठी 
माझ्या शरीरािे माहलन्य जाव ेम्हणभि मी िे स्वच्छ करिो.’ िंिर िो हािाि मािी ककवा वाळभ घेिो व िी झटकभ ि 
टाकिो व हािािंी िोंड प सिो. यािंिर प न्हा मािीला हाि लावभि डाव्या हािािे उजवा व उजव्या हािािे डावा 
हाि प सिो. क राणाि ही पद्धि अहधकृि म्हणभि साहंगिली आहे. ‘आहण ि म्ही अश िी असाल िर श हििभयि व्हा; 
ि म्ही आजारी ककवा प्रवासाि असाल, शयिगृहािभि आले असाल अथवा ि म्ही स्त्रीसंग केला असेल आहण पाणी 
िसेल िर स्वच्छ वाळभ घेऊि हििे ि म्ही ि मिा िेहरा व हाि घासा.’ [क राण ५·९] 

 
परमेश्वरािे िक्त असणाऱ्या लोकािंा इशारा म्हणभि आहण म क्तीसाठी पळि या असा कळकळीिा उपदेश 

म्हणभि प्राथयिेला पाि वळेी हाक (अझॉं, बागं) हदली पाहहजे अशी पे्रहषिािंी आज्ञा होिी. ही हाक प्रत्येकािे 
अत्यादरपभवयक ऐकली पाहहजे. ही हाक कािी पडिाि एखादा माणभस िालि असेल िर त्यािे जेथल्या िेथेि 
थाबंाव,े हिजला असेल िर उठभि बसाव ेआहण हाक देणाऱ्याला योर्गय शब्दािं, उदाहरणाथय, मी परमेश्वराच्या 
हियतं्रणािी वाट पाहाि आहे असे प्रत्य त्तर द्याव.े 

 
प्राथयिेसाठी बोलावणे आरंिी अगदी साधे म्हणजे, ‘सावयजहिक प्राथयिेस या’ असे होिे. जेरूसलेमहभि 

मके्कला हकबला बदलण्याि आल्यावर प्राथयिेसाठी अहधक औपिाहरक बोलावणे असाव ेअसे म हंमदाला वाटले. 
िेव्हा काही जणािंी ज्यभंिी ि िारी िर काहींिी हिस्िी घंटा स िहवली. पण यापंैकी एकािाही आवाज पे्रहषिाचं्या 
कािाला गोड वाटला िाही. यािंिर अझॉं अस्स्ित्वाि आला. यािे मभळ दैवी आहे असा हदीसिा दावा आहे-
त्याि सार प्राथयिेसाठी बोलावणे कसे असाव ेयािी ििा िालभ  असिािा एका माणसाला असे स्वप्ि पडले की, 
हहरव ेकपडे घािलेला एक माणभस हािाि घंटा घेऊि जाि आहे. प्राथयिेवर हिष्ठा असणाऱ्यािंा जमहवण्यासाठी 
िी उपयोगी पडेल असे त्या माणसाला सागंभि त्यािे िी हवकि घेण्यािे ठरहवले. िो अपहरहिि माणभस त्याला 
म्हणाला की, मी ि ला यापेक्षा िागंला मागय दाखविो. िो मागय असा की एखाद्या माणसाला प ढीलप्रमाणे 
मोठ्यािे बोलण्यास सागंाव-े’परमेश्वर श्रेष्ठ आहे, परमेश्वराहशवाय द सरा कोणी देव िाही, पे्रहषि महंमद हा 
ईश्वरािा पे्रहषि यािी मी र्गवाही देिो, प्राथयिेला या, म क्तीसाठी या, परमेश्वर श्रेष्ठ आहे.’ झोपेिभि जागा झाल्यावर 
िो माणभस सरळ महंमदाकडे गेला आहण त्यािे आपणाला पडलेले स्वप्ि साहंगिले. पे्रहषिािंा िी परमेश्वरािी 
आज्ञा वाटली म्हणभि त्यािंी आपला हिग्रो सेवक हबलाल याला िी परमेश्वरािी आज्ञा आमलाि आणण्यािा 
ह कभ म केला. अधंार असिािा िो महशदीशजेारच्या एका िव्य घराच्या छिावर िढला आहण पहाट होण्यािी 
वाट पाहभ लागला. प्रकाशािा पहहला हकरण हदसिाि हबलालिे आपल्या पहाडी आवाजािे परमेश्वरी आजे्ञला 
जोडभि ‘प्राथयिा ही झोपेपेक्षा िागंली आहे’ हे शब्द दोिदा म्हणभि लोकािंा झोपेिभि जागे केले. हे स्वप्ि अब्द ल्ला 
हबि झैद अन्सारी या य वकािे पाहहले असे हदीस माििे आहण सागंिे की, याि वळेेस अमीरुल मोमीिीि 
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‘हिष्ठाविंािा िेिा’ उमर उठला आहण म्हणाला ‘हे पे्रहषिा! मी ही माझ्या स्वप्िाि असेि पाहहले, मी आपणाला 
हे सागंणारि होिो परंि  अब्द ल्ला हबि झैदिे हे आधीि साहंगिल्यािे मला आढळभि आले’.  

 
प्राथयिेसाठी हाक देण्यािी पद्धि प ढीलप्रमाणे आहे. प्राथयिेच्या ठरलेल्या वळेी जो माणभस सवयप्रथम 

महशदीि येिो िो ककवा म अज्जीि (पहिम कहद स्थािाि बागंी) या िावािे ओळखला जाणारा माणभस 
महशदीसमोरच्या उंि िब िऱ्यावर ककवा हमिारवर कािाि बोटे घालभि मके्ककडे िोंड करूि उिा राहिो आहण 
लागोपाठ िार वळेा ‘परमेश्वर श्रेष्ठ आहे’ (अल्लाहभअकबर), दोिदा ‘परमेश्वराहशवाय द सरा ईश्वर िाही यािी मी 
र्गवाही देिो’ (अश्शदभ अि ला इलाह इलल्लाह) असे म्हणिो. िसेि ‘महंमद हे ईश्वरािे पे्रहषि आहेि यािी मी 
र्गवाही देिो’ असे म्हणिो. िंिर उजव्या हािाकडे वळभि िो दोि वळेेस ‘प्राथयिेसाठी या’ (हय्या अल-सलािी) 
आहण डाव्या हािाकडे वळभि दोि वळेेस ‘म क्तीसाठी या’ (हय्या अल फलाह) असे म्हणिो. आहण िंिर दोि 
वळेेस ‘परमेश्वर श्रेष्ठ आहे’ असे म्हणभि िो हे बोलावणे सपंविो. शवेटी एकदा िो ‘परमेश्वराहशवाय द सरा ईश्वर 
िाही’ (ला इलाह इलल्लाह) म्हणिो. प्रािःकालच्या प्राथयिेसाठी हाक देिािा ‘म क्तीसाठी या’ या शब्दािंिर 
‘प्राथयिा झोपेपेक्षा िागंली आहे’ (अस्-सलाि  खैरू हमिा-त्िौमी) असे अहधक शब्द उच्चारिाि. हशया 
‘श िकायास या’ (हय्या अल-खैरी-ल-अमली) असे शब्द अहधक जोडभि याि हकरकोळ बदल करिाि, िसेि 
‘परमेश्वराहशवाय द सरा ईश्वर िाही’ हे शवेटिे वाक्य िे स न्नीप्रमाणे एकदा उच्चारण्याऐवजी दोिदा उच्चारिाि. 
िो म अज्जीि क्षमायाििा म्हटल्यािंिर आपले हाि िेहऱ्यावर हफरविो. हे झाले म्हणजे त्यािे प्राथयिेसाठी हाक 
देण्यािे कायय संपिे. अश िी, दारुड्या, वडेा माणभस व स्त्री यािंी प्राथयिेसाठी हाक देणे अवैध आहे. काही 
हठकाणी िर बागंी म्हणभि आधंळा माणभस अहधक पसंि करिाि. कारण िो हमिारच्या हशखरावरूि शजेारच्या 
घरािील हस्त्रयाचं्या खोल्यािं डोकावभि पाहभ शकि िाही. 

 
प्राथयिा (सलाि, िमाज) हे इस्लामिे द सरे मभलित्त्व आहे. परमेश्वरािे पाि वळेा प्राथयिा म्हणण्यािा 

आदेश हदला आहे आहण िो व जभ करूि ठरलेल्या वळेी प्राथयिा म्हणिो, त्यािें हियम िंिोिंि पाळिो, त्याला 
न्यायदािाच्या हदवशी क्षमा केली जाईल असे आश्वासि हदले आहे.  

 
प्राथयिा करिािा दोन्ही हािािें िळव े ग डघ्यावंर ठेविाि व डोके खाली झ कविाि. प्राथयिाकाल व 

त्यावळेी आवश्यक असे प्रहणपाि खाली हदले आहेि: (१) पहाटेपासभि सभयोदयापयंि – िार प्रहणपाि. पकैी 
स न्निप्रमाणे दोि वळेा व दोि वळेा आवश्यक म्हणभि. (२) माध्यान्हाहभि सभयय कलल्यािंिर—बारा प्रहणपाि, 
पैकी िार स न्नि म्हणभि, िार फजय व दोि ऐस्च्छक. (३) द पारिी प्राथयिा—आठ प्रहणपाि. िार स न्नि म्हणभि व 
िार फजय म्हणभि. पण स न्निच्या िार फार थोडेजण म्हणिाि. बह संख्य लोक आवश्यक अशा प्राथयिा म्हणिाि. 
(४) सभयास्िािंिर—साि प्रहणपाि. पैकी िीि फजय, दोि स न्नि व दोि ऐस्च्छक. (५) रात्रीिी प्राथयिा—सिरा 
प्रहणपाि. यापंैकी िार बह सखं्य लोक वगळिाि. सवयसामान्यपणे िार फजय म्हणभि, दोि स न्नि म्हणभि, दोि 
ऐस्च्छक म्हणभि, िीि हवशषे म्हणभि (वाहजब लविर) आहण दोि द ःखपहरहार (िशफ्फलविर) म्हणभि, असे िेरा 
प्रहणपाि करूि प्राथयिा म्हणिाि. 

 
प्राथयिेिा हवधी प ढीलप्रमाणे असिो: — प्राथयिा करणारा माणभस प्राथयिेच्या िटईवर (मसल्ला, जा-इ-

िमाज, सज्जादा) हकबला ककवा मके्ककडे [मभळ हकबला जेरुसलेम होिा. िो मके्कला बदलला. यासाठी पहा, मभईर, लाइफ. १८४] िोंड 
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करूि उिा राहिो. क्षमायाििेिी प्राथयिा (इस्स्िफगर) आहण दोि फजय प्राथयिा म्हणिो. आपला उदे्दश (हियि) 
जाहीर करिो: ‘मके्ककडे िोंड करूि अंिःकरणपभवयक फक्त परमेश्वराच्या, या सकाळी (अथवा जी वळे असेल 
िी) दोि प्रहणपािाच्या (अथवा हजिक्या असिील हििक्या) फजय, स न्नि अथवा ऐस्च्छक प्राथयिा करावयािा 
माझा हेिभ आहे.’ अल्ला हो अकबर म्हणजे परमेश्वर श्रेष्ठ आहे हे शब्द उच्चारल्यावर िो बेंबीच्या खालच्या िागावर 
डाव्या हािावर उजवा हाि ठेवभि उिा राहिो. हे झाल्यावर िो आपली दृष्टी प्रहणपािाच्या (हसज्दा) अवस्थेि 
ज्या हठकाणाला स्पशय करावयािा त्याच्यावर हखळवभि उिा राहिो, त्याला इकडे हिकडे पाहिा येि िाही; उिे 
असिािा त्यािे आपण जणभ काही एका सम्राटाप ढे आहोि त्याप्रमाणे अत्यादरािे व दीिवाणेपणे उिे राहहले 
पाहहजे. िंिर िो ‘मी शाहपि सटॅिपासभि परमेश्वरािा आश्रय घेिो’ (िव्वभझ); ‘परमेश्वरािंी िाव’े (िस्स्मया) : 
‘दयाळभ कृपाळभ परमेश्वराच्या िाव’े म्हणिो. िंिर स रि ल फाहिहा, स रि ल हम्द या क राणािील पहहल्या 
प्रकरणािे व त्यािंिर द सऱ्या एखाद्या प्रकरणािे हबस्स्मल्ला ि म्हणिा पठण करिो. िंिर प्राथयिेला उिे 
राहण्याच्या अवस्थेि ‘मी परमेश्वराच्या पाहवत्र्यािी स्ि िी करिो’ असे म्हणिो (रुक की िस्वीह), प न्हा िाठ उिे 
राहभि ‘हे परमेश्वरा, िभ माझा आधार आहेस’ असे म्हणिो. िंिर िो प्रहणपािाच्या अवस्थेि राहभि (हसज्दा) िीि- 
िार वळेा ‘िभ पहवत्र व दयाळभ रक्षणकिा आहेस’ असे म्हणिो व थोडा वळे बसिो आहण प न्हा हसज्दा घालभि 
पभवीसारखीि िस्वीह म्हणिो. इिके केले म्हणजे पहहल्या प्रहणपािािी प्राथयिा पभणय होिे. शरीराच्या प्रत्येक िव्या 
अवस्थेि उिे राहहल्यािंिर ‘परमेश्वर श्रेष्ठ आहे’ असे म्हणणे आवश्यक आहे हे लक्षाि ठेवले पाहहजे. 
प्रहणपािाच्या अवस्थेिभि िो सरळ उिा राहिो (कयाम) व हबस्स्मल्लाह क राणिे पहहले प्रकरण व हबस्स्मल्लाहसह 
द सरे एखादे प्रकरण म्हणिो, थोडासा वाकिो, िंिर खाली बसभि प्राथयिाचं्या समारोपािा िाग (अिाहहयाि) 
आशीवयि (द रूद) म्हणभि सपंविो. िंिर प्रथम उजवीकडे व त्यािंिर डावीकडे वळभि ‘ि म्हा सवांिा परमेश्वरािी 
दया प्राप्त होवो’ म्हणिो. म सलमाि लोक प्राथयिेच्या समारोपािंिर ‘आमीि’ म्हणि िाहीि. पण फाहिहा 
म्हटल्यािंिर िे ि ि किा िसे म्हणिाि. िसेि क्षमायाििेच्या प्राथयिेिंिर जमाव ‘आमीि’ असे म्हणिो. 
प्राथयिेच्या समारोपािंिर िो क्षमायाििेिी प्राथयिा (म िाजाि) करिो. ही प्राथयिा करण्यािी पद्धि प ढीलप्रमाणे 
आहे—दोन्ही हाि मिगटापासभि जोडभि, प ढे धरूि अधयहमटल्या डोळयािंी आपल्या पापािंी कब ली देऊि िो 
क्षमायाििा करिो. िसेि आपणाला िरकाच्या त्रासािे िय वाटिे, सैिािाच्या त्रासापासभि आपले रक्षण कर 
अशी परमेश्वराला हविंिी करिाि. ही हविंिी ककवा मागण्यासाठी ककवा मान्यिा पावलेल्या प्राथयिेिील सदर 
प्रसंगाला अि रूपे असे वाक्य उच्चारिाि ककवा आपणाला येि असलेल्या िाषेिील शब्दािंा वापर करूि आपले 
मागणे मागिाि. िंिर आपल्या िेहऱ्यावर हाि हफरवभि द सरी प्राथयिा पभणय करिाि.  

 
िार प्रहणपािाचं्या प्राथयिा करण्यािे कबभल केले असेल िर त्या हकरकोळ बदलािे प ढीलप्रमाणे 

करिाि. आधी वणयि केल्याप्रमाणे पहहल्या दोि प्राथयिा करण्याि येिाि. फक्त फरक इिकाि की ‘अिाहहयाि’ 
द सऱ्या प्राथयिेि अधीि म्हणण्याि येिे. िंिर थोडा वळे थाबंभि ‘द रुद’ व ‘सलाम’ ि म्हणिा हिसरी प्राथयिा 
म्हणिाि. ही पहहलीिी िक्कल असिे पण हििी स रुवाि ‘िस्स्मया’पासभि करिाि व ‘स न्ना’ व ‘िव्वभज’ 
वगळिाि. पहहली प्राथयिा सोडभि िंिरच्या प्राथयिािं ‘स न्ना’ व ‘िव्वभज’ वगळिाि. हिसरी व िौथी प्राथयिा 
पहहल्या दोिप्रमाणेि करिाि पण यावळेी समारोपािी ‘अिाहहयाि’ सगळी प्राथयिा म्हणिाि. वरील िार 
प्रहणपािािंा स न्नििे प्रहणपाि म्हणिाि.  
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फजयच्या िीि प्रहणपािाचं्या प्राथयिेि पहहल्या दोि आधीच्या सारख्याि असिाि. फक्त अलहम्दिंिरिे 
प्रकरण वगळिाि. हिसऱ्या प्रहणपािाि सगळी ‘अिाहहयाि’ म्हणिाि आहण ‘सलाम’ म्हणभि प्राथयिा संपविाि. 

 
फजयच्या िार प्रहणपािाचं्या प्राथयिेि थोडा फरक आहे. िो असा की पहहल्या दोि प्रहणपािाचं्या वळेी 

क राणिे पहहले प्रकरण पठण केल्यावर एखादे द सरेही प्रकरण मागील प्रकाराप्रमाणेि म्हणाव ेलागिे. हिसऱ्या 
व िौर्थया वळेी िे वगळिाि आहण हशवाय त्या स रू करण्यापभवी लागोपाठ िार वळेा कलमा म्हणिाि. 

 
रात्रीच्या प्राथयिेच्या (इशा), ‘हवशषे’ ककवा ‘ऐस्च्छक’ प्राथयिेच्या हिसऱ्या प्रहणपािाि क राणिे पहहले व 

द सरे एखादे प्रकरण म्हटल्यािंिर, वाकभ ि उिे राहहल्यावर अंगठ्यािंी कािाच्या पाळयािंा स्पशय करूि 
‘परमेश्वर श्रेष्ठ आहे’ असे मोठ्यािे म्हणिाि. िंिर दोन्ही हाि बेंबीवर ठेवभि ‘अत्यादरािी प्राथयिा’ (द वा-अल-
किभि) म्हणिाि. िंिर हसज्दा घालभि आशीवयि म्हणि प्राथयिा संपविाि. 

 
वयाि आलेल्या आहण सारासार हववके असलेल्या प्रत्येक स्त्रीप रुषािे िेमलेल्या पाि वळेा प्राथयिा 

म्हटल्या पाहहजेि अशी ईश्वरी आज्ञा आहे. प्राथयिेच्या वळेी स्वच्छ हठकाणी प्राथयिेिी िटई अंथरूि पहिमेकडे 
िोंड करूि प्राथयिा केली पाहहजे. प्राथयिा स्थळासमोर रस्िा असेल ककवा येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकाचं्या गदीम ळे 
प्राथयिेि अडथळा येण्यािी शक्यिा असेल िर प्राथयिेिभि आपले लक्ष हविहलि होऊ िये म्हणभि दोि फभ ट 
लाबंीिी काठी, िलवार इत्यादी जहमिीि ‘संरक्षणािी खभण’ (सत्र) म्हणभि प रावी अथवा िटईसमोर ठेवावी. 
प्राथयिेकडे कधीही द लयक्ष करू िये. एखाद्या आजारी माणसाला उिे राहभि प्राथयिा करणे शक्य िसेल िर त्यािे 
िी पडल्या पडल्या म्हणावी. िसेि एखाद्या आजारी माणसाला शब्द उच्चारण्यािाही त्रास होि असेल िर त्यािे 
मिािल्या मिाि प्राथयिा म्हणावी. अथाि पहवत्र व धमयहिष्ठ लोकि हे हियम पाळिाि. हे हियम िंिोिंि 
पाळणारा माणभस क्वहििि आढळिो. वहरष्ठ अहधकाऱ्याचं्या आज्ञा पाळाव्या लागि असल्याम ळे एखाद्याला 
ठरलेल्या वळेी प्राथयिा म्हणिा येि िसेल िर इिर सोयीस्कर वळेी िी म्हणावी पण हिच्याकडे द लयक्ष करू िये. 
प्रवाशालास द्धा त्यािी इच्छा असेल िर फजयच्या िार प्रहणपािाचं्या प्राथयिा दोिि म्हणभि िो कमी करू शकिो 
पण स न्निच्या प्रहणपािाचं्या प्राथयिा कमी करिा येि िाहीि. पण दोि ककवा िीि प्रहणपािाचं्या प्राथयिा मात्र 
त्यािे टाळभ िये. िीि हदवस व िीि रात्रींच्या प्रवासावर असलेल्या प्रवाशालाि ‘प्रवासी’ ही संज्ञा प्राप्त होिे.  

 
‘म िाजाि’ म्हटल्यािंिर काहीजण परमेश्वरािी स्ि िी (िस्बीह) करिाि. िी प ढीलप्रमाणे:- ‘मी जी 

जी स्ि िी करिो िी परमेश्वर ऐकिो, हे माझ्या रक्षणकत्या, मी ि झा आिारी आहे.’ असे करणे िागंले असिे 
म्हणजे फायद्यािे असिे (म स्िाहब) पण ि केल्यास पाप लागि िाही. जपमाळेच्या साह्ािे (िस्बीह) प्राथयिा 
करणे िागंले असिे. पण ही अलीकडील काळािील िभिि पद्धि आहे. ही काही हवहशष्ट संिािंी स रू केलेली 
आहे; पे्रहषि ककवा त्याचं्या सहकाऱ्यािंी साहंगिलेली िव्हे. िे सत्प रुष कलमा ककवा द रुद म्हणिािा एकदा, 
दोिदा अथवा शिंर वळेाही जपमाळेिा वापर करिाि. 
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प्रकरि बाराव े
 

नवस व देवोपहार: काही भारतीय मुस्लीम संत 
 
िवस करणे, देवोपहार आहण अपयण करणे यािें हवहवध प्रकार आहेि. (िझ्र ओ हियाज) हशया व स न्नी 

या दोन्ही शाखाचं्या स्त्रीप रुषािंा अशा गोष्टीवर हवश्वास असिो. आपली इच्छा फलद्रभप झाल्यास आपण परमेश्वर, 
पे्रहषि, त्यािें सहकारी अथवा वली ककवा संि यांच्या िावािे िेट वस्िभ, उपहार देऊ असा िवस बोलिाि. 
उदाहरणाथय, एखाद्यािा आजार बरा झाला, हरवलेली मेंढी सापडली, िोकरी हमळाली, मभल झाले, शत्रभिे 
ि कसाि ककवा मृत्यभ झाला, धिी प्रसन्न झाला ककवा बढिी हमळाली िर अशा वळेी हवशषे प्रकारे िवसािी पभिी 
करिाि आहण खास मेजवािी देिाि. त्यािी काही उदाहरणे खाली हदली आहेि. 

 
िझ्र-ए-अल्ला म्हणजे परमेश्वरासाठी उपहार देणे. याि हमत्र, गरीब लोकासं अन्न देणे, धान्य देणे, मेंढी 

बळी देणे आहण पैसे दाि करणे या बाबी समाहवष्ट आहेि. काही हस्त्रया गोड पदाथय ियार करिाि, त्यावर 
फाहिहा म्हणिाि व िे वाटभि टाकिाि; परमेश्वराच्या िाव े फाहिहा म्हणणे आवश्यक िसिे. फक्त िवस 
बोलिािा िो परमेश्वराच्या िाव ेआहे असे म्हणणे प रेसे असिे. फक्त अडाणी लोकि फाहिहा म्हटल्याहशवाय हे 
अन्न खाि िाहीि. अशा गोड पदाथांिा ‘दयाळभ परमेश्वरासाठी उपहार’ (अल्लाह रहम की कपडीयॉ)ं ककवा ि सिे 
‘दया’ (रहम) असे म्हणिाि. प ष्ट्कळ लोक असे गोड पदाथय ियार करिाि व रात्रिर िृत्य, गायि करूि 
जागरण करिाि.  

 
काही हस्त्रया लर्गिाच्या वळेी पीर हशिाब संिाच्या िाव ेअन्न हशजविाि. यासाठी एक स हाहसिी ककवा 

हवधवा स्त्रीला न्हावभ घालभि, िागंले कपडे लेववभि, िऊ, अकरा ककवा एकोणीस गाठी पाडलेला दोरा हिच्या 
हािी देऊि हिला क ट ंबािे हमत्र आहण सवय आप्ताचं्या घरी हिक्षा मागण्यास पाठविाि. प्रत्येक घरी आल्यावर िी 
“मी पीर हशिाब याचं्या गाठी सोडणार आहे” असे मोठ्यािे म्हणिे, िंिर त्या घरिी माणसे हिच्या ओटीि थोडे 
िादंभळ टाकिाि आहण त्यािंिर िी एक गाठ सोडिे. अशा रीिीिे सगळया गाठी सोडभि झाल्यावर िी 
यजमाहिणीला गोळा झालेले िादंभळ देिे. यजमािीण िे हशजवभि त्यािे गोळे करिे आहण ज्यािंी िादंभळ वाढले 
त्याचं्या घरी प्रत्येकी एक गोळा पाठहविे. काही हस्त्रया हपर हमलाओच्या िाव ेगहभ आहण डाळीच्या पोळया (मोठी) 
करूि त्यावर फाहिहा म्हणभि घरािल्या माणसािंाि देिाि; बाहेरच्यािंा वाटीि िाहीि. काही एका खोलीच्या 
कोपऱ्याि क ं ड खोदिाि, त्याि ख जािे हािावर पाणी टाकभ ि हाि ध िाि. िंिर िे अन्न व जेवणीिा उरलेला 
िाग त्याि टाकभ ि मािीिे ब जविाि. ककवा पीर हददार या संिाच्या िाव े एका मडक्याि दहीिाि िरिाि. 
काहीजण कठ बाबा साहहब याचं्या िावािे कोंबडा हशजविाि, िाकरी करिाि. त्यावर फाहिहा म्हणभि िे अपयण 
करिाि व मग लोकािंा वाटभि टाकिाि. 

 
काही हस्त्रया आपल्या म लाच्या डोक्यावरील केसाच्या एक िे पाि बटा (िोंटी) ि कापिा एखाद्या सिं 

ककवा वलीच्या िावािे िशाि ठेविाि. त्या बटा ठेविािा प ढील शब्द म्हणिाि—”मी ह्ा अमक्या अमक्याला 
अपयण करिे, मभल अम क वयािे झाल्यावर मी अन्न हशजवीि, त्यावर फाहिहा म्हणभि मगि न्हाव्याकडभि िे केस 
कापभि घेईि.” 
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दहक्षणेिील काही म स्लीम हस्त्रया, त्यािंी बोललेला िवस पभणय झाल्यावर प ढे ख्वाजा हखजरच्या हवधीि 
वणयि केल्याप्रमाणे, पाण्याि लहाि िावा सोडिाि. ककवा कहणक वा मािीिे हदव े करूि त्याि ि पाि 
हिजलेल्या वािी ठेवभि िे मािीच्या ककवा हपिळेच्या िाटाि पेटवभि ठेविाि. त्या िाटाि शंख, पैसेही ठेविाि. 
यािंिर ही िाटे घेऊि सम द्र, िदी ककवा हवहहरीवर जािाि आहण त्यावर फाहिहा म्हणभि त्या वस्िभ िेथेि 
ठेविाि. या हस्त्रया रस्त्यािे जाि असिािा द कािदार, रस्त्यावरील लोक त्या िाटाि कवड्या टाकिाि. 
फाहिहा म्हणभि त्या वस्िभ िेथे ठेवल्यावर पसेै हमळहवण्यासाठी म लािंी धडपड िालिे. हस्त्रयािंी ज्या हपिळी 
िाटाि त्या वस्िभ िेलेल्या असिाि िी िाटे त्या घरी परि आणिाि. ग जरािमध्ये अशा हवधीसाठी पाणेरी 
(हिस्िी) लाविाि.  

 
ग जरािमध्ये हस्त्रया “बवहलीम” िावािा िवस बोलिाि. हा िवस लर्गि, गिारपण व म लािंा धमयदीक्षा 

याचं्या हवधींच्या आधी फेडावयािा असिो. याि पाि पौंड कोळशाच्या इंगळावर िालावयािे असिे. हा हवधी 
दैवी शक्ती असणाऱ्या माणसाच्या म्हणजे फडालीच्या देखरेखीखाली करिाि. अगंाि आलेली एखादी स्त्री 
आपल्या हािाि इंगळ घेऊि हिरडिे व िंिर अस्र्गिक ं डािील इंगळावरूि िालिे. हिला काही इजा झाल्यास 
या हवधीसाठी हशजवलेल्या अन्नाि श द्धिा व स्वच्छिा यािें हियम ि पाळल्याम ळे ककवा ज्या जागी हा हवधी 
करावयािा िी जागा स्वच्छ ि केल्याम ळे असे झाले असे माििाि. [बहलीम हे िाव सयं क्त प्रािंाि बंजारा, न्हावी आहण िेली या 
जमािींिा लावण्याि येिे. परंि  ग जरािमध्ये या हवधीला हे िाव कसे पडले िे ज्ञाि िाही.] 

 
काही लोक दर ग रुवारी एका द्रोणाि फ ले व साखर ठेवभि िो ख्वाजा हखजर याचं्या िावािे पाण्याि 

सोडिाि, िसेि काही कवड्याही पाण्याि फेकिाि. िराफा सोडण्यािा सण (बेरा) म स्लीम वषाच्या शवेटच्या 
ग रुवारी केला पाहहजे. पण पभवय बंगालमधील म सलमाि िो िाद्रपद या कहदभंच्या महहन्याच्या शवेटच्या ग रुवारी 
करिाि. िराफा सामान्यिः कागदािा करिाि. त्यावर बेगड लाविाि. त्यािा िोंडाकडील िाग स्त्रीच्या 
िेहऱ्यासारखा असिो. ि रा आहण पोटािा िाग मोरासारखा असिो. ही प्रहिमा म्हणजे सणाच्या वळेी गंगा 
िदीि सोडण्याि येणाऱ्या मोरपंखी बोटीिे अि करण असिे. ही प्रहिमा केळीच्या पािाचं्या िराफ्यावर ठेवभि 
सभयास्िाच्या वळेी पाण्यावर सोडिाि. हा उत्सव म र्मशदाबाद येथील िागीरथी िदीवर हवशषे प्रमाणाि 
आढळिो. हा िराफा सोडणारी व्यक्ती िदीच्या काठावर आल्यािे ि कडे, िादंभळ, केळी ठेविे. या वस्िभ 
सामान्यत्व ेहिकारी पळविाि. काही हठकाणी गरीब लोक मािीच्या थाळीि शिंर हवड्याच्या पािािें दोि ज डगे 
त्याि प्रत्येकी पोफळीच्या पाि स पाऱ्या, केळीच्या पािाि ग ंडाळभि थोडी साखर, ि पािे िरलेले दोि हदव,े पाि, 
िऊ ककवा एकवीस कवड्या ठेवलेले पाण्यािे हरकामे िाडें ठेविाि व िदीहकिाऱ्यावर जािाि. िेथे गेल्यावर 
हदव े प्रज्वहलि करिाि आहण म ल्लाला ख्वाजा हखजरच्या िाव ेफाहिहा म्हणायला लाविाि. त्याला दहक्षणा 
म्हणभि त्या कवड्या देिाि. पाण्याि िाट सोडल्यावर त्यािील वस्िभ हमळहवण्यासाठी लहाि म ले धडपडिाि. 
शवेटी िवस फेडणारी व्यक्ती हरकाम्या पाण्यािे िाडें पाण्यािे िरूि घरी िेिे आहण त्यािील पाणी हपऊि 
आपला उपवास सोडिे. सिं ककवा इिर सत्प रुषाचं्या िाव े म लाच्या अंगावर अलंकार घालिािा असेि 
करिाि. 

 
एखादी व्यक्ती प्रवासाला हिघणार असेल अथवा हिच्यावर संकट आले िर एका फडक्याि िाबं्यािे 

िाणे ककवा धािभिी अंगठी बाधंभि िे फडके इमाम जामीिच्या िाव ेहळदीि ब डविाि व डाव्या दंडावर बांधिाि. 
ही सवयसामान्य अशी रूढी आहे. प्रवासी जेव्हा आपल्या मक्कामाला पोििो ककवा त्याच्यावरिे संकट दभर होिे 
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िेव्हा िो िे िाणे काढभि टाकिो आहण त्याि काही पैसे हमसळभि हमठाई हवकि घेिो व या संिाच्या िाव ेफाहिहा 
म्हणिो. हवद्वाि माणसे परमेश्वर, पे्रहषि याचं्यासाठी िेटी देिाि ककवा हजरि शाह, अली, संि, पीर, दस्िगीर 
याचं्या िावािे फाहिहा म्हणिाि. पण इिर उपहार, जसे रध लीच्या संि अब्द ल हकच्या िाव े ‘प्रवासािील 
िरिभद’ (िोशा) देिाि. िे गोड पदाथय करिाि. हवशषे धमयहिष्ठ लोक िर हे पदाथय स्विःि ियार करिाि व 
खािाि; िंबाखभ ओढणारे प रुष आहण हस्त्रया यािंा हे पदाथय कधीही देि िाहीि. यािप्रमाणे शाह शरफ बभ अली 
कलंदर, शाह शरफ द्दीि याह्ा म िारी, अहमदखाि व म बारीजखाि या सिंाचं्या िाव े अन्न हशजविाि व 
वाटिाि. 

 
‘ग हेिील साथीदार’—साि हिहद्रस्ि (अशाब ल काफ) याचं्या िावसे द्धा िेटी (िोशा) देिाि. असे 

म्हणिाि की, अलीख, मक्सलीमि, िब्यिस, कशफ िाि, अदरगि, य िभस आहण य आिभस ही इस्त्रायलिी साि 
सद्ग णी म ले होिी. त्यािें परस्परावंर हिःसीम पे्रम होिे, त्याचं्याजवळ हकिमीर या िावािा एक पे्रमळ क त्रा 
होिा. म सलमाि, या सािजणाचं्या िाव ेसाि िाटािं अन्न घेिाि, त्यावर फाहिहा म्हणिाि आहण त्यािील थोडे 
खाऊि उरलेले वाटभि टाकिाि. क त्र्यासाठी एक िाट राखभि ठेविाि. िे िाट या िाटाबंरोबर ठेवीि िाहीि 
िर एखाद्या क त्र्याप ढे ठेविाि.  

 
हशया म सलमाि हिशाणधारक (अलंबरदार) अब्बास अली या ह सेिच्या सावत्र िावाच्या िावािे 

न्याहरीिे अन्न (हाहजरी) हशजविाि व वाटिाि. पण हे अन्न हशया म सलमािाहशवाय कोणाला देि िाहीि. खरे 
म्हणजे िे फाहिहा म्हटल्यावर अन्न खाण्यापभवी पे्रहषिाचं्या ‘सहकाऱ्यािंा’ हशवीगाळ करिाि. बह सखं्य हस्त्रया 
इमाम जफर-अस-साहदक या सहाव्या इमामच्या िाव ेअन्न वाटिाि. काही हस्त्रया हबबी फाहिमा याचं्यासाठी अन्न 
हशजविाि (कंद री) हे अन्न ग पिभपपणे हशजविाि. यािे कारण हे स्त्रीिे अन्न असल्याम ळे िे प रुषािंी पाहभ िये हे 
आहे. हे अन्न पहवत्र अशा हस्त्रयािंाि देिाि. या अन्नावर फाहिहाही पडद्याआडि म्हणिाि. काही वळेा हस्त्रया 
मागे लर्गिहवधीि वणयि केल्याप्रमाणे ‘हबबी की सहिफ’, ‘हबबीका बासि’ या िावािा हवधीस द्धा करिाि. काही 
हस्त्रया सिं दावलशाहच्या [शाह दावल ही अब्द ल लहिफिी उपाधी होिी. िो ग जरािच्या महंमद बगेडाच्या(१४५९-१५११) एका सरदारािा 
म लगा होिा. त्यािी उपाधी दौरुल म ल्क, ‘राज्यािा अहधपिी’ ही दावल शाहमध्ये बदलण्याि आली . िो शाह आलम ब खारीिा हशष्ट्य झाला आहण 
१४७४ मध्ये मारला गेला. त्यािे धमयय द्धाि (हजहाद) िाग घेिला आहण ग जराि व दख्खिमधील म सलमाि व कहदभ दोन्ही त्याला अहिशय माििाि. या 

हठकाणी त्यािे अि यायी प ष्ट्कळ कहदभ रूढी पाळिाि.] िाव ेअन्न देिाि. यािील काही िाग हिक्षा मागभि गोळा केलेला असिो; 
िर काही हस्त्रया त्याचं्या सन्मािाथय बकरी बळी देिाि.  

 
काही लोक, त्याचं्यावर संकट आल्यास आपल्या बायकाम लासंह हिळया रंगािे कपडे घालभि हिक्षा 

मागिाि व हिके्षच्या अन्नावरि राहिाि. त्याचं्यावरिी संकटे िाहहशी झाल्यावर िे घरी जािाि आपल्या 
ऐपिीि सार िवस फेडिाि. 

 
काही अधार्ममक (देवकिदक) हस्त्रया एक ठराहवक हदवस हिहिि करिाि, प रुषािे कपडे घालभि 

रात्रीिी बठैक करिाि. या बठैकीि डोंब जािीच्या हस्त्रयािंा पखवाज ककवा ढोलक वाजहवण्यासाठी 
बोलाविाि. त्या यावळेी फ ले, स गंधी द्रव्ये, हमठाई इत्यादी वस्िभ जमविाि. िंिर एखाद्या स्त्रीच्या अंगाि शखे 
सद्दभ [शखे सद्दभ-ज्यािे खरे िाव मोहहय द्दीि होिे-हे एक अपहवत्र व्यहक्तत्व होिे. त्यािे शवेटी हजिकडभि ि कडे करण्याि आले. िो हस्त्रयािंा 
आवडिा सिं आहे. (श्रीमिी मीर हसि अली, ३७५ िळटीप; क्रभ क, पॉप्य लर हरहलजि, १·२१७; डहबस्िान् ३·२३४; इंहडयि अँहटके्वरी, ३४·१२५ िळटीपा; 
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रोझ, १·६३८).] संिरिो व िी झ लभ  लागिे. ज्या हस्त्रयािंा मागणे मागावयािे असिे त्या, अंगाि आलेल्या स्त्रीला िे 
कसे प्राप्त करूि घ्याव ेअसे हविारिाि. उदाहरणाथय, अशी एखादी स्त्री म्हणिे, ‘हमयॉ,ं मला मभल व्हाव ेम्हणभि मी 
स्विःला ि ला अपयण करिे’. अंगाि आलेली स्त्री हििी मजी असेल त्या मागणी करणाऱ्या स्त्रीला आपला 
उष्टावलेला हवडा (उगल) व थोडी हमठाई देिे. यावर िी स्त्री पभणय श्रद्धा ठेवभि खाऊि टाकिे. खरे म्हणजे 
परमेश्वर सगळयािंा मालक आहे, एखाद्या स्त्रीला मभल होणे, ि होणे त्याच्या मजीवरि अवलंबभि असिे पण या 
अडाणी हस्त्रयािंा िे समजि िाही. योगायोगािे अशा रीिीिे मभल झाल्यास या हस्त्रयािंा या जादभटोण्यावर हवश्वास 
बसिो आहण त्या पभणयपणे परमेश्वराबद्दल अश्रद्ध बििाि. मभल ि झाल्यास शखे सद्दभ आपणावर रुष्ट झाला असे 
त्या माििाि आहण अहधक िोळेपणािे हा हवधी प न्हा करिाि. शखे सद्दभवर हविारी लोकािंा हवश्वास िाही. िे 
त्याला दैत्य मािािाि. त्यािी कबर, खरे म्हणजे िो ज्या जागी अदृश्य झाला िी जागा, म रादाबाद हजल्ह्ािील 
अमरोहा येथे आहे, िेथे सदैव गोंगाट असिो. 

 
याहशवाय इिर काही गोष्टींवर श्रद्धा ठेवणारे लोक आहेि. दहक्षण कहद स्थािािील म सलमािािंा द ष्ट 

ि िे, पऱ्या, देवी याचं्यावर हवश्वास असिो; कारण, त्याचं्यापैकी बह संख्य कहद धमािभि इस्लाममध्ये आलले 
असिाि. परमेश्वर अशा लोकािें िोंड काळे करो! हशवाय काहीजण आपल्या इच्छा पभणय व्हाव्या म्हणभि सम्राट 
हशकंदरिी िक्ती करिाि, त्याला जभ-उल-कारिैि म्हणजे दोि कशगािंा असे एक िाव आहे. आहण आपल्या 
इच्छा पभणय झाल्यावर त्याच्या िाव ेघोडे अपयण करू असा िवस बोलिाि. त्यािंा िवस फलद्रभप झाल्यास िे 
मािीच्या खेळण्यािील घोडे घेऊि मोठ्या थाटामाटािे त्याच्या कबरीजवळ जािाि व अपयण करिाि. अशा 
हठकाणी खेळण्यािील घोड्यािें ढीग पडलेले हदसिाि. काहीजण िर असे घोडे आपल्या घराच्या दरवाजावर 
लाविाि. कहदभ व म स्लीम धमांिील लोकािंा या श्रेष्ठ व्यक्तींबद्दल अत्यादर आहे. त्याम ळे हे व अशी हठकाणे 
कहदभंिी समाधी ककवा म सलमािािंी कबर आहे हे ओळखणे कठीण जािे.  

 
अगोदर साहंगिलेल्या श्रेष्ठ व्यक्तींच्या कबरीजवळ, हवशषेिः त्याचं्या उरुसाच्या वळेी िेटी देिाि. अशा 

प ष्ट्कळ हठकाणी म स्लीमापं्रमाणे कहदभही िेटी देिाि. अशा हवशषे प्रहसद्ध असलेल्या व्यक्तींपैकी काही 
खालीलप्रमाणे आहेि. 

 
बाबा ब दि हा फकीर होिा. त्यािे िौदाव्या शिकाि म्हैसभरला कॉफी पहरहिि करूि हदली. हयाि 

कलंदर व हयाि लबहर या िावािेही िो ओळखला जािो. ज्या टेकड्यामंध्ये त्यािी कबर आहे त्यािंा त्याच्या 
िावावरूिि बाबा ब दि टेकड्या हे िाव पडले आहे. 

 
बाबा घोर हा हबशी सिं होिा. ग जरािमधील हबशी हसद्दींिा त्याच्याबद्दल हवशषे आदर आहे.  
 
बाबा लाल या िावािे अिेक संि होऊि गेले. पण या सगळयाि औरंगजेबािा िाऊ दारा श को यािा 

कहद  ग रू हवशषे प्रहसद्ध आहे. 
 
बहाउहद्दि हझकाहरया हा उत्तर कहद स्थािािील प्रहसद्ध सिंांपैकी एक आहे. त्यािा जन्म म लिािमधील 

कोटकरोड येथे इ.स. ११७० मध्ये झाला. िो बगदादला गेला आहण शखे शहाब द्दीि स रवदीिा हशष्ट्य झाला. 
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त्यािा मतृ्यभ इ.स. १२६६ मध्ये म लिाि येथे झाला असभि िेथील हकल्ल्याि त्यािी कबर आहे. िो शखे 
फहररूद्दीि शकरगंज िावाच्या सिंािा हजवलग हमत्र होिा.  

 
द ला ककवा दौला शाह यािा जन्म इ.स. १५६७ च्या स मारास झाला. िो सम्राट ह मायभिला िेटला होिा 

अशी जी आख्याहयका आहे िीि कालगणिेिी िभक आहे. कारण ह मायभि इ.स. १५५६ मध्ये मृत्यभ पावला. त्यािी 
कबर पंजाबमधील ग जराि या हठकाणी असभि िेथे हवद्रभप, वडेसर म लािंा जमाव असिो, त्या म लािंा या संिािे 
‘उंदीर’ म्हणिाि. 

 
फहररुद्दीि शकरगंज याला शकरगंज असे िाव पडण्यािे कारण िो धभळ ककवा हमठािे साखरेि रूपािंर 

करीि होिा, असे म्हणिाि. िो ख्वाजा क ि ब द्दीि बख्त्यार काकीिा हशष्ट्य होिा. त्यािा जन्म ११७३ व मृत्यभ 
१२६५ मध्ये झाला. त्यािी कबर पंजाबच्या मॉंटगोमरी हजल्ह्ािील अजोदि ककवा पाकपट्टि येथे असभि त्याच्या 
मोहरममधील उत्सवासंाठी अफगाहणस्िाि व मध्य आहशयािभि मोठ्या प्रमाणावर िाहवक येिाि. ज न्या 
हदल्लीिील क ि बहमिारािे िाव त्याच्या िावावरूिि पडले.  

 
संि सय्यद म हंमद स दारुद्दीि म हंमद ह सेिी याला त्याच्या लाबं केसाम ळे ‘गेसभ दराज’ असे म्हणि 

असि. त्यािा जन्म हदल्ली येथे इ.स. १३२१ मध्ये झाला. िो दहक्षणेि बहमिी राज्याि राहहला आहण ग लबगा 
येथे मरण पावला. त्यािी कबर ग लबगा येथे असभि हिच्या दशयिाला त्यािे असंख्य अि यायी जािाि. 

 
गाझी हमयॉं ही सालार मसभदिी उपाधी आहे. िो म हंमद गझिीिा प िण्या होिा. त्यािे अवधवर स्वारी 

केली होिी. िो वयाच्या एकोहणसाव्या वषी १०३३ मध्ये बहराछ येथे य द्धाि मारला गेला. म सलमाि लोक 
त्याला ह िात्मा म्हणभि माि देिाि. िर कहद लोकही त्याला िरुण वीरापंकैी एक म्हणभि आदरणीय माििाि. 

 
जलाल जहाहिआि जहॉंगस्ि (जगिर हफरलेला) हा बहावलपभर राज्यािील उछ या हठकाणी 

आदरणीय मािला जािो. त्यािे मके्कहभि पे्रहषिाचं्या पावलािा ठसा आणला आहण िो स लिाि ि गलगिा 
(१५३१-९०) ग रू झाला. मलंग व जलालीया फहकराचं्या परंपरािंा िो संस्थापक होय.  

 
लाल शाहबाज हा कसधिा प्रहसद्ध संि होिा. िो कलंदर व िैहष्ठक िह्मिारी होिा. सेहवाि येथे १२७४ 

मध्ये िो मरण पावला. त्याच्या कबरीला अहिशय माि असभि दरवषी खोिविी जािीिील एका म लीिे त्याच्या 
कबरीशी लर्गि लाविाि आहण मग हिला खरे लर्गि करण्यािी कधीही मोकळीक िसिे. 

 
म ंबईिा प्रहसद्ध सिं मकदभम फकी हा अरबी वशंािा होिा. िो िौदाव्या शिकाि होऊि गेला. ठाणे 

हजल्ह्ािील माहीम या हठकाणच्या म सलमािािंा िो काझी होिा. त्यािी कबर समभद्र हकिाऱ्यावर असभि 
उरुसच्या वळेी हिच्या दशयिासाठी प ष्ट्कळ लोक येिाि. िेथे करावयाच्या हवधींपैकी एक म ख्य हवधी म्हणजे 
त्याच्या कबरीवरूि ओवाळलेले पाणी हपणे व अंगारा खाणे हा होय. त्याच्या कृपाप्रसादाम ळे फेफरे व 
हपशािबाधा दभर होिे, अशी त्यािी ख्यािी आहे. 
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हमयॉं मीर शखे म हंमद हा इ.स. १५५० िे १६३५ च्या दरम्याि लाहोर येथे िरिराटीस आला. त्यािा 
हशष्ट्य म ल्ला मीर हा औरंगजेबािा िाऊ दारा श को यािा ग रू होिा. लाहोरजवळील हमयॉं मीर या लष्ट्करी 
छावणीिे िाव त्याच्यावरूिि पडले.  

 
हमरॉं साहेब हा स मारे िारश े वषांपभवी होऊि गेला. त्यािे आपल्या हयािीि अिेक िमत्कार करूि 

दाखवले असे म्हणिाि. मद्रास राज्याच्या िंजोर हजल्ह्ािील िागोर येथे त्यािी कबर आहे. त्याच्या उरुसाच्या 
िवव्या हदवशी सायकंाळी त्याच्या दरर्गयाि एक फकीर छत्तीस िास अिलावस्थेि बसभि राहिो. 

 
खाजा मोइि द्दीि हसि हिस्िीिा जन्म सीस्िाि येथे ११४२ मध्ये व मृत्यभ अजमेर येथे १२३६ मध्ये 

झाला. त्यािा दरगा हे उत्तर कहद स्थािमधील महत्त्वािे यात्रास्थाि आहे. त्याच्या याते्रसाठी अकबर पायी जाि 
असे.  

 
हिजाम द्दीि अवहलया हा स ल्िाि-उल-मशाइक ‘पहवत्र प रुषािंा प्रम ख’ म्हणभि ओळखला जािो. िो 

शखे फहररुद्दीिच्या श्रेष्ठ हशष्ट्यापंकैी एक होिा. त्यािा जन्म १२३६ मध्ये ब दाऊि येथे व मृत्यभ १३२५ मध्ये हदल्ली 
येथे झाला. हदल्ली येथे त्याच्या स्मृिीप्रीत्यथय स ंदर दरगा बाधंण्याि आला होिा. 

 
पंज पीर (पाि सिंािंा गट) याचं्यावरूिि पाि हपरीया िावािा पंथ उदयाला आला. त्याच्याि कहदभ व 

म सलमाि याचं्या संिकथािें हमश्रण आढळिे. 
 
क ि ब द्दीि बख्त्यार काकी हा इराणमधील उश् येथभि िारिाि आला व इ.स. १२३५ मध्ये हदल्ली येथे 

मृत्यभ पावला. िो लोकहप्रय अफगाण सिं आहे. हदल्लीजवळील महरोली या हठकाणी असलेल्या त्याच्या 
दरर्गयाच्या दशयिाला अिेक याहत्रक जािाि. 

 
शमस द्दीि म हंमद िबहरजी हा प्रहसद्ध स फी ह िात्मा होिा. त्याच्या अंगावरील कािडी सोलण्याि आली 

िेव्हा िो आपली कािडी घेऊि िालि गेला असे म्हणिाि. जेव्हा त्याच्या मदिीला कोणी आले िाही िेव्हा 
आपले मासं िाजण्यासाठी त्यािे सभयािी प्राथयिा केली. या कामासाठी जेव्हा सभयय खाली उिरला िेव्हा जग 
हविाशाच्या काठावर आले असे पाहभि त्यािे सभयाला स्वगाि परिण्यािी आज्ञा केली. त्याच्या अि यायािंा शम्सी 
(सभयोपासक) म्हणिाि. या अि यायाचं्या त्याचं्या धमयश्रदे्धि कहद धमय व इस्लाम या दोन्हींिे हमश्रण आढळिे. 
पंजाबच्या शहापभर हजल्ह्ाि शम्सपभर येथे त्यािी कबर असभि अिेक लोक आपले रक्त साडंण्यासाठी िेथे 
जािाि. त्या जागी रक्तािा वास येिो.  

 
स ल्िाि साकी सरवर हा इ.स. १२२० मध्ये हसयालकोट येथे स्थाहयक झाला. याि िावाच्या डेरा 

गाजीखाि हजल्ह्ािील गावी त्यािी कबर आहे. हे हठकाण कहदभ व म सलमाि हिक्ष कािें आश्रयस्थाि आहे. 
त्याच्या िक्तािंा स लिािी, हफराई अथवा हपराही म्हणिाि. त्यािे सेवक (म जाहवर) जहमिीवर झोपिाि. 
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प्रकरि तेराव े
 

धार्पमक इमारती व भक्तीची इतर साधने 
 
इस्लामच्या िारिािील धार्ममक इमारिी कलाकौशल्यपभणय आहेि. पण येथे त्यािंा हविार 

कलाकौशल्याच्या दृष्टीिे ि करिा केवळ त्याचं्या धार्ममक हेिभंच्या दृष्टीिे करावयािा आहे. 
 
दरगा (इराणी दर, ‘दरवाजा’, गाह, ‘जागा’) ही बह धा प्रहसद्ध संिािी कबर असिे. या हठकाणी त्या 

सिंाच्या उरुसाच्या वळेी याहत्रक येिाि. दहक्षण कहदभस्थािमध्ये मद्रास राज्यािील दहक्षण किरा हजल्ह्ाि 
मंगलोरजवळ दोि प्रहसद्ध दरगे आहेि. एक शखे फरीदिा दरगा म्हणभि ओळखला जािो. हा दरगा म्हणजे 
सरळ उभ्या लॅटराइट खडकािी ग हा आहे. िी हैद्राबादपयंि म्हणजे ४५ मलै लाबं आहे असे म्हणिाि. िी ग हा 
अहिशय अधंारी असभि हिच्याि हशरण्यास कोणीही धजि िाही. िसेि हििा हवस्िार हकिी आहे हेही ठाऊक 
िाही. या ग हेिे िोंड एकाि माणसाला सरपटि जािा येईल एवढेि आहे. िेथपयंिही दगडी पायऱ्यावंरूि 
जाव ेलागिे. परंपरा असे सागंिे की, पीर शखे फरीद यािंी, स मारे दोिश े वषांपभवी, एकाि जागेवर बसभि 
िाळीस हदवसपयंि िपिया केली. या काळाि िे काहीही खाि, पीि अगर बोलि िसि. अशीि िपिया िे 
फक्त फरीद ब टी या िावािे ओळखल्या जाणाऱ्या विस्पिीिी पािे खाऊि काहदरी या हठकाणीही करि असि. 
हे हठकाणी मद्रास राज्याच्या क डाप्पा हजल्ह्ाि आहे. बारा वषांच्या शवेटी िे अदृश्य झाले. िे जहमिीखालभि 
मके्कला गेले असे म्हणिाि. असंख्य म सलमाि त्याचं्या कबरीिे दशयि घेण्यासाठी जािाि. श क्रवारच्या 
सबािला अन्न हशजवभि त्यावर फाहिहा म्हणिाि व िे अन्न िंिर फहकरािंा वाटभि टाकिाि. हे ि जमल्यास 
हमठाई वाटिाि. या दरर्गयािा रक्षक म्हणभि एका पहवत्र व िळमळीच्या व्यक्तीिी िेमणभक करिाि. ही िेमणभक 
कायम हिवासी फकीर व त्यािें हशष्ट्य यािंी सहमिी असिे. हटपभ स लिािच्या काळाि (१७८२-९९) येथील 
रक्षक मंगलोर बंदराि येणाऱ्या प्रत्येक जहाजाबद्दल एक रुपया वसभल करीि असे. पण हा त्यािा हक्क 
हिहटशािंी रद्द केला. मंगलोर येथील द सरा दरगा लोह लंगर शाह यािंा आहे. आपला आजार अगर द दैव दभर 
व्हाव े म्हणभि कहदभ व म सलमाि त्याच्या दशयिाला जािाि. दर रात्री िेथे हदव ेलाविाि, अन्न वाटिाि आहण 
िर्मिका आपल्या िृत्यािे दरर्गयाच्या दशयिाला येणाऱ्यािंी करमणभक करिाि. हा दरगा आकारािे मोठा व लाबं 
असभि त्याच्या प्रत्येक टोकाला हमिार आहेि. श्रीमंि लोक दरर्गयाच्या दशयिाला वषािभि एखादे वळेी िर गरीब 
आठवड्यािभि अगर महहन्यािभि एकदा जािाि. दहक्षण कहद स्थाि अगर उत्तर कहद स्थािमध्ये प ष्ट्कळ प्रहसद्ध 
दरगे अथवा संिाचं्या कबरी आहेि. त्यापंकैी काही प ढीलप्रमाणे आहेि—संय क्त प्रािंाि अयोध्या येथे िोआ, 
सेठ आहण जोब याचं्या कबरी आहेि. िसेि शाह काहसम स लेमािी, शखे सलीम हिस्िी व कबीर याचं्या कबरी 
अि क्रमे छ िार, फते्तपभर हसक्री व मघर येथे आहेि. अजमेर येथे मोईि द्दीि हिस्िी यािंी, हदल्ली येथे शाह 
हिझाम द्दीि अवलीया यािंी, हसि अब्दाल येथे बाबावली कंधारीिी, किाल येथे बभ अली कलंदर यािंी कबर 
आहे. बहावलपभर राज्याि ऊछ येथे अिेक प्रहसद्ध कबरी आहेि. मध्यप्रािंाि हगरार येथे ख्वाजा शखे फरीद 
यािंी, आहण दहक्षण कहद स्थािाि मद्रास राज्याि अट्टीग ंडी येथे बाबा ब दि यािंी कबर आहे. 

 
ज्या हठकाणी ईद या सणािे हवधी पार पडिाि त्या हठकाणीला ईदगाह अथवा िमाजगाह 

(प्राथयिास्थाि) असे म्हणिाि. ईदगाह सामान्यिः गावाच्या बाहेर असिे. फक्त स न्नी म सलमािि िेथे जािाि. 
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जहमिीवर िीि िार फभ ट उंि अशा दगडी िौथऱ्यावर, िौथऱ्याच्या पहिम बाजभिे एक किि असिे. या कििीच्या 
दोन्ही टोकािंा हमिार असिाि. कििीच्या मध्यिागी दगडी िौथाऱ्यावंर िीि िार हशला रिभि एक व्यासपीठ 
केलेले असिे. (हमम्बर) याि व्यासपीठाहभि रमजाि आहण बकरी ईद सणाच्या वळेी ख िबा सागंण्याि येिो. 
त्याच्याजवळ कििीि एक कोिाडा (हमहराब) असिो, िो मके्किी हदशा दाखविो. याच्यासमोर उिे राहभि 
प्राथयिा करिाि. प्राथयिेिा कोिाडा व हमिार हे कहद धमािभि उिलेले आहेि िर महशदीिा घ मट हा अहसहरयि 
देवळावरूि उिललेला आहे असे काहीजणािें म्हणणे आहे. [बटयि, हपलीग्रीमेज, १·३६१; दहबस्िॉं, १·४९; एम.जस्टाव्ह, 
हसस्व्हलीजेशि ऑफ बॅहबलोहिया अडँ अहसहरया, ३७९. हवजापभर येथील जामी महशदीिील हमहरबिा वतृ्तािं पहा (कौसेन्स, हवजापभर, ५९).] 
जमावाला उदे्दशभि उपदेश करिािा पे्रहषि या व्यासपीठाच्या सगळयाि वरच्या पायरीवर उिे राहि असि िर 
अब बकर द सऱ्या व उमर हिसऱ्या पायरीवर उिे राहि असि, असे सागंिाि. परंि  उस्माि यािंी मधल्या 
पायरीवर उिे राहभिि ख िबा साहंगिला पाहहजे असे ठरहवले व म्हणभि िेव्हापासभि हाि हियम पाळिाि. 
‘ख िबा’ सागंिािा थकवा आल्यास पे्रहषि आरंिी खाबंाला टेकि असि. व्यासपीठािा (हमम्बर) शोध 
महदिेिील बािभ िज्जार िावाच्या माणसािे लावला. त्यािे शोधभि काढलेले व्यासपीठ म्हणजे िीि फभ ट लाबं व 
एक फभ ट रंुद अशी लाकडी िौकट असभि हिला िऊ इंि जाडीच्या िीि पायऱ्या होत्या. पे्रहषिािंा ख िबा 
सागंिािा हवश्रािंीिी गरज पडल्यास िे सगळयाि वरच्या पायरीवर बसि असि. व्यासपीठािा सध्यािा 
असलेला आकार हा इ.स. ७०८ मध्ये अल वलीदच्या कौशल्यपभणय राजवटीि प्राप्त झाला. (इ.स. ७०५ िे १४). 
[बटयि, हपलीग्रीमेज, १·३६२ प्रािीि अरहबयामध्ये हमम्बर ही न्यायाधीशािी ख िी होिी. (ईआरई, १·८७५).] ईदगाहला खास असे काही 
पाहवत्र्य िाही.  

 
इमामबारा ही हवशषेिः हशया म सलमािािंी धार्ममक इमारि आहे. या इमारिीि हसि व ह सेि या 

ह िात्म्याबंद्दलिी शोकगीिे म्हणिाि; िसेि हिच्याि िाबभि ठेवलेले असिाि. सगळयाि प्रहसद्ध इमामबारा 
लखिौ येथे असभि त्यािी लाबंी १६२ फभ ट व रंूदी ५४ फभ ट आहे. या इमारिीिा घ मट काँक्रीटिा आहे. ही 
इमारि िवाब असफ ददौलािे (इ.स.१७७५ िे ९७) बाधंली.  

 
मशीद ही अथािि पहवत्र इमारि असिे. मशीद भ्रष्ट करण्यािे जेव्हा प्रयत्ि झाले िेव्हा उग्र दंगली 

झाल्या आहेि. परंि  अकबरािे ‘दीिईलाही’ या धमािी स्थापिा केली िेव्हा त्यािे महशदी आहण प्राथयिेच्या 
खोल्या यािें कोठीच्या खोल्यामंध्ये रूपािंर केले, ककवा त्याचं्यावर कहदभ रखवालदार िेमले, यावरूि परंपरागि 
इस्लामहवषयीच्या त्याच्या िाविा कशा होत्या हे लक्षाि येिे. खेड्यािील महशदींिा अपवाद सोडल्यास, मशीद 
ही दगड ककवा हवटािंी बाधंलेली असिे. हििा आकार िौरस असिो. खेड्यािील महशदी मात्र मािीिे 
बाधंलेल्या असिाि. या इमारिीि पहिमेस प्राथयिा करण्यािी जागा असिे. मोकळया अंगणाि मध्यिागी 
पाण्यािा हौद असिो. त्यािा वापर ‘व जभ’ करण्यासाठी करिाि िर स्िािासाठी खास प्रक्षालि स्थाि असिे. 
मोकळया अंगणाि सदैव बैरागी असिाि. इमारिीच्या आच्छाहदि िागाि पभवेला ककवा मके्ककडे िोंड असलेल्या 
कििीि एक कोिाडा असिो. त्याच्याजवळ व्यासपीठ असिे. त्याच्या बाजभला एक काठी (आस) असिे. या 
काठीवर धमोपदेशक ज न्या रूढीप्रमाणे ओणवा होिो अथवा िी हािाि धरिो. साध्याि साध्या आकारािी मशीद 
ही ज न्या सेमेटीक देवळासारखी असिे. पण बल हिस्िािमधल्याप्रमाणे सरहद्दीवरील प्रदेशािील महशदी म्हणजे 
वि यळाकारी ठेवलेले दगड असिाि. त्यािें िोंड पभवेकडे असभि पहिमेकडील िागाि एक कमाि असिे. हा 
कदाहिि इस्लामपभवय काळािील अवशषे असावा. [जिगणिा अहवाल, १९११, पृष्ठ ६१. महशदीच्या हशल्पशास्त्राबाबि पहा-ईबी. २· 
४२४ िळटीप] 
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महशदीच्या सवय कििींिा ि िा हदलेला असिो. छिावर अिेक घ मट असिाि. महशदीि फक्त अल्लािी 

िाव ेअरबी अक्षरािं कोरलेली असिाि, याहशवाय द सरी कोणिीही सजावट करण्यास परवािगी िसिे. 
 
महशदीच्या छिाला हदव्यािी झ ंबरे लटकावलेली असिाि, त्याि प्रकारे शहामृगाच्या अंड्यासारख्या 

हित्ताकषयक वस्िभही लोंबत्या सोडलेल्या असिाि. हित्रािंा वापरास मात्र मिाई असिे. याला कहद स्थािच्या 
पलीकडील इराणसारख्या काही हठकाणािंा अपवाद आहे. त्या हठकाणच्या हशया राजािंी म सा व क राण यािंी 
केलेल्या मिाईला ककमि हदली िाही. अशा रीिीिे कलेिा संप्रदाय स्थापि झाला व िो अकबराच्या आश्रयािे 
कहद स्थािाि वाढला. प रुष व जिावरािंी हिते्र काढण्यास पे्रहषिािंी शाप हदला होिा. म्हणभि ही मिाई अकबर 
व इिर मोगल सम्राटािंी मािली. स लिाि महंमदाच्या (इ.स. १६२६-५६) हवजापभर येथील कबरीि-गोल 
घ मट—त्याच्या अमदािीि पडलेला उल्कापाषाण लटकावला होिा असे म्हणिाि. पण १७८९ मध्ये जेव्हा िो 
काढण्याि आला िेव्हा िो पाण्यािे हझजलेला कािमण्यािा दगड आहे असे आढळभि आले. पे्रहषिािें अत्यंि 
खात्रीलायक अवशषे म्हणजे त्याचं्या दोि जपमाळा, अंगरखा, काजळ ठेवण्यािे िाडें आहण लोकरी िादर हे 
होि. परंि  कहद स्थािमध्ये त्यािें इिर अवशषे दाखवण्याि येिाि. उदाहरणाथय, हवजापभर येथे केस, हदल्लीच्या 
जामा महशदीि केस व वहाणा. वैहशष्ट्ट्यपभणय आकारािी मशीद म्हणजे मलबारमधील मोपला लोकािंी होय. िी 
शवैाचं्या देवळासारखी असिे.  

 
हस्त्रयािंा महशदीि प्राथयिा करण्यास पे्रहषिािंी मिाई केली िव्हिी. पण हस्त्रयािंी महशदीि प्राथयिा 

करण्याऐवजी खाजगीि करणे िागंले असे माििाि. कैरोमध्ये सध्या हस्त्रया व लहाि म ले यािंा महशदीि 
प्राथयिेि सहिागी होण्यास अगर त्यावळेी हजर राहण्यास परवािगी देि िाहीि; पभवी हस्त्रयािंा परवािगी देि 
असि, पण त्यािंा प रुषाचं्यापासभि वगेळे बसाव ेलागे. आग्रा येथील मोिी मशीद व अहमदिगर येथील मशीद 
यासंारख्या कहद स्थािािील काही महशदीि हस्त्रयासंाठी प्राथयिेिे सजे्ज आहेि. आग्रा येथे िर खास हस्त्रयासंाठीि 
िहगिा िावािी मशीद आहे. अशा सज्जािंा संगमरवरी जाळी असिे त्याम ळे सज्जािील हस्त्रया हदसि िाहीि. ही 
जाळी म्हणजे िारिीय-म स्लीम कलेिा अत्यंि स ंदर िम िा आहे. 

 
महशदीला एक ककवा अिेक हमिार असिाि. काही वळेा हमिार म ख्य इमारिीपासभि पथृकही असिाि. 

या प्रकारिे सवोत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे ज न्या हदल्लीिील क ि बहमिार हे आहे महशदीला जोडभिि 
म शाहफरखािा आहण शाळाही असिे. म शाहफरखान्याि म शाहफराला सिि िीि हदवसपयंि राहिा येिे. शाळेि 
म लािंा क राण व इिर धार्ममक गं्रथ हशकहविाि. त्याहशवाय महशदाला लागभि महशदीच्या मालकीिी द कािेही 
बाधंलेली असिाि. त्या द कािािंा हकराया महशदीच्या खिासाठी वापरिाि. महशदीि क राण ठेवण्यासाठी 
घडीिा स्टँड (राहील) असिो. ज्यािे मशीद बाधंली त्याच्या कबरीवर केव्हा केव्हा मखमल ककवा सटॅीििे 
हहरव ेकापड झाकिाि, हदव ेलाविाि व िेथे क राणिे पाठ म्हणिाि. िाहवक लोक महशदीि प्रवशे करण्यापभवी 
स्वािाहवकपणे आपल्या वहाणा काढभि ठेविाि. प्राथयिेला उिे राहण्यासाठी हवहशष्ट रागंािं िटया टाकिाि; 
मोठ्या महशदीि फरशीिे दगड यासाठी वापरले जािाि. िाहवक, त्याचं्यासाठी प्राथयिेला बसण्याच्या िेमलेल्या 
िौरसाि (म सल्ला) प्रवशे करिािा प्रथम उजवा पाय ठेविो. महशदीिभि जािािा िो प्रथम डाव्या व िंिर उजव्या 
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पायाि वहाणा घालिो. काही ज न्या महशदी उदाहरणाथय, ज न्या हदल्लीिील क ि बहमिारजवळिी ‘क ि ब ल- 
इस्लाम’ व अजमेर येथील ‘अढाई हदि का झोपडा’, ह्ा जैि व कहद  देवळाचं्या साहहत्यािे बाधंलेल्या आहेि. 

 
महशदीच्या देखिालीिा खिय िागहवण्यासाठी कधी कधी इिाम जहमिी असिाि. या जहमिीच्या 

उत्पन्नािभि आलेला पैसा हा खिय िागहवण्यासाठी वापरिाि, त्याला ‘वक्फ’ (देणगी) म्हणिाि. महशदीशी 
कमीअहधक प्रमाणाि संबहंधि असलेला स्थाहिक अहधकारीवगय प ढीलप्रमाणे असिो—काजी, पभवी त्याच्याकडे 
धमयहिणययािा अहधकार होिा, पण आिा त्यािा िो अहधकार समाप्त झाला आहे; खाहिब (धमोपदेशक), क्वहिि 
प्रसंगी िो प्राथयिेला बोलावण्यािे व उत्तरहक्रया करण्यािे काम करिो; इमाम, प्राथयिेिे िेिृत्व करणारा; 
म जाहवर ककवा फराश, महशदीिी झाडलोट करणारा; घ साल, मृिाला स्िाि घालणारा; दौराबहाद्दर ककवा 
प्यादा, दभि व सेवक म्हणभि काम करणारा. लहाि महशदीि एक माणभस िेहमी यापंकैी प ष्ट्कळशा जबाबदाऱ्या 
पार पाडिो. महशदीिा कारिार पाहण्यासाठी एक सहमिी असिे, हििा प्रम ख हा महशदीिा व्यवस्थापक 
(म िवली) असिो.  

 
म सलमाि लोक वापरीि असलेली जपमाळ (िस्बीह, स िा) [जपमाळेच्या पभणय वृत्तािंासाठी पहा-आयबीड. १०·८४७ 

िळटीपा; ह् जेस ५४६.] शिंर मण्यािंी असिे. िे देवािी ‘अल्ला’ आहण इिर िव्याण्णव िाव ेउच्चारण्यासाठीि फक्त 
जपमाळेिा वापर करिाि. स रुवािीच्या काळाि या कामासाठी लहाि खडे वापरीि ककवा ही िाव े बोटावर 
मोजीि असि असे म्हणिाि. म्हणभिि काही वहाबी संप्रदायािे लोक पे्रहषि जपमाळ वापरीि िसि असा 
य हक्तवाद करिाि. असे म्हणिाि की, जमपाळेिा वापर म सलमािािंी बौद्धाकंडभि आहण हखििािंी 
म सलमािाकंडभि उिलला; पण हिस्िी लोक धमयय द्धाचं्या हकिी िरी पभवीपासभि जपमाळेिा वापर करीि 
आहेि. जपमाळेिे मणी टेंि णी, व्रजबट्टच्या हबया, प्रवाळ, खारकेच्या आठंोळया, मोिी, हशवधािभ, फकीर व 
स हशहक्षि माणसे वापरीि असलेले दगडी मणी, आलीव्ह दगड (झैि ि) यापासभि बिहवलेले असिाि. [पभणय 
िपशील वटॅ यािंी हदले आहेि (इकॉि. हडक्ट. १·४२६) िळटीपा]  

 
प्राथयिेिी िटई (जािमाज) प ढीलप्रमाणे असली पाहहजे. या िटईिा पाश्वयिभमीिा िाग हहरवा –

पे्रहषिािंा रंग – असला पाहहजे आहण िीवर लाल रंगासारख्या हवसंगि रंगाि घ मट, हमिार असलेली 
महशदीिी प्रहिकृिी हवणलेली असली पाहहजे, म्हणजे सगळे हमळभि मक्का येथील काबािे हित्र व्हाव.े 
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प्रकरि चौदाव े
 

मोहरमचा सि 
 
मोहरम या शब्दािा अथय ‘हिहषद्ध’ व म्हणभि ‘पहवत्र’ असा आहे. मोहरम हा म सलमािाचं्या वषािील 

पहहला महहिा आहे. [असे म्हटले जािे की, पे्रहषिािंी मोहरमिा दहावा हदवस (आशभरा) हा उपवासािा म्हणभि हिहिि केला, परंि  िंिर िो 
रमजािमध्ये बदलण्याि आला. म ळाि मोहरम हा हपकाचं्या हंगामािी मेजवािी होिी असे हदसिे (ईआरई ३·१२६ ५·८८२). या महहन्याच्या प्रािीि 

पाहवत्र्यािी ििा साल यािंी केली आहे (क राण, हप्रहलहमिरी हडसकोसय, ८१).] लेखकाच्या मिे, या महहन्यािील याि िावािा सण 
पे्रहषिाचं्या काळी अस्स्ित्वाि होिा आहण त्याचं्या पभवीिे पे्रहषि िो सण साजरा करीि असि. परंि  पे्रहषि महंमद 
यािंी आपल्या अि यायािंा दहाव्या हदवशी (आशभरा) स्िाि करणे, िेहमीपेक्षा उत्तम कपडे घालणे, डोळयािं 
स रमा घालणे, उपवास करणे, प्राथयिा म्हणणे, िेहमीपेक्षा अहधक अन्न हशजहवणे, शत्रभशी मतै्री करणे, 
सत्प रुषाचं्या सहवासाि राहणे, हिराधारावर दया व दािधमय करणे या आणखी रूढी पाळण्यािा आदेश हदला. 
ह िात्म्याचं्या सन्मािाथय होणाऱ्या सणाम ळे मोहरम या महहन्याला हवशषे असे महत्त्व आहे. 

 
काही ऐहिहाहसक व पारंपहरक गं्रथामंध्ये मोहमरच्या दहाव्या हदवशी खालील घटिा घडल्यािे िमभद 

करण्याि आले आहे—प्रथम पजयन्यवृष्टी, आदम व ईव्हिे पृर्थवीवर आगमि व मािववशंािा प्रसार, िवव्या 
स्वगािी हिर्ममिी. (क राणमध्ये परमेश्वराच्या कसहासिाला ‘अशय’ ही संज्ञा वापरली आहे), दहा हजार पे्रहषिाचं्या 
आत्म्यावर सोपहवण्याि आलेले ईश्वरी प्रसारािे कायय, आठव्या िर काहींच्या मिे िवव्या स्फहटक गोलािी 
हिर्ममिी, परमेश्वरािे न्यायासि (क सी), िंदिवि (बहेश्ि), साि स्वगय, िरक (दोझक), ईश्वरी हिवाडे 
हलहहलेल्या पाट्या (अल-हौला-ल-महफभ ज) ज्या लेखण्यािंी हे हिवाडे हलहहले त्या लेखण्या (कलम), दैव 
(िकबीर), जीवि (हयाि), मृत्यभ (मौि). ही सवय हिर्ममिी सवयशहक्तमाि परमेश्वरािे आपल्या असीम 
शहाणपणािे मोहरमच्या दहाव ेहदवशी केली. 

 
म सलमाि साि स्वगय माििाि; िे उघडि टॉलेमीच्या खगोलशास्त्रावर आधाहरि असे आहेि—(१) 

दारुल जलाल (वैिवािे घर), मोत्यािंा बिहवलेला; (२) दारुल सलाम (शािंीिे घर), माहणकािंा; (३) 
जन्नाि ल मावा (हवले्यािंा बगीिा), हहरव्या हक्रसो लाइटिा; (४) जन्नाि ल ख ल्द (शाश्विािा बगीिा), हहरव्या 
पोवळयािंा; (५) जन्नाि ल िईम (आिंदािा बगीिा, पण इंहद्रय स खािा स्वगय िव्हे), िादंीिा; (६) जन्नाि ल 
हफरदौस (िंदिवि), लाल स वणािा; (७) जन्नाि ल अदि अथवा अलकरार (शाश्वि घर), यालाि काहीजण 
आठवा असे म्हणिाि, लाल मोिी ककवा श द्ध कस्ि रीिा; (८) जन्नाि ल इल्यभि (अहििव्य). 

 
म सलमाि साि िरकही माििाि— (१) जहन्न म (पापक्षालिािा िरक), ही कल्पिा ज्यभ व महॅजअि 

लोकाकंडभि (हहिभ जेहन्ना) कदाहिि उिलली असावी; (२) लझा (िडकिा अर्गिी), हिििासाठी; (३) ह िमा 
ज्यसाठी; (४) सईर, सहबयाि लोकासंाठी व हिराधारािंी अन्यायािे सपंत्ती घेणाऱ्यासंाठी; (५) सक्र (होरपळभि 
टाकणारी उष्ट्णिा), महॅजअि व गि ककवा अर्गिीच्या उपासकासंाठी; (६) जहहमा (प्रखर अर्गिी), पगि व 
मभर्मिपभजकासंाठी; (७) हाहवया (िळ िसलेला, अंधारी खड्डा), ढोंगी लोकासंाठी.  

 



  
 

अनुक्रमणिका 

म सलमाि पृर्थवी आहण आकाश यािें प्रत्येकी साि िाग आहेि असेही माििाि. पृर्थवीिे िाग असे—(१) 
रक्षा, (२) स्फहटक, (३) सोिे, (४) कासे, (५) पािभ, (६) लोखंड, (७) मोिी. यापैकी पहहला रके्षिा िाग 
प रुष, हजि व प्राणी यािंी व्यापलेला आहे; द सरा ग दमरूि टाकणाऱ्या वाऱ्यािे व्यापला असभि या वाऱ्यािे 
‘आद’ िावाच्या काहफराचं्या टोळीिा हविाश केला; हिसरा िाग िरकािील दगडािंी; िौथा िरकािील 
गंधकािे; पािवा िरकािील सपांिी, सहावा िरकािील कविवािंी आहण सािवा िाग सैिाि व त्याच्या दभिािंी 
व्यापलेला आहे. आकाशािे साि िाग प ढीलप्रमाणे आहेि—(१) हविेा प्रदेश, आदमिे घर, हवश द्ध िादंीिे 
बिलेले; (२) इिाक व जॉि द बहॅिस्टिे घर, सोन्यािे; (३) जोसेफिे घर, मोत्यािें; (४) येसभिे घर, श द्ध 
पाढंऱ्या सोन्यािे; (५) आरोंिे घर, श द्ध िादंीिे; (६) म सािे घर, माहणक आहण लाल रत्िािें; (७) इिाहीमिे 
घर, स्फहटकािे. 

 
इमाम हसि व ह सेि यािंा हौिात्म्य कसे प्राप्त झाले याहवषयी हवहवध इहिवृते्त आहेि; पण हे यझीदच्या 

हिथावणीम ळे झाले. यावर सवांिे एकमि आहे. यझीद हा ईश्वरी दया गमावलेला सवयस्वी द ष्ट होिा. िोि या 
कटािा सभत्रधार होिा. द सऱ्यािें शत्रभत्व, ज लभम, ह कभ म केवळ यािंी एखाद्यािे जीवि संप ष्टाि याव ेहे कसे शक्य 
आहे? परंि  म न्शी म्हणजे स्वगािील हित्रग प्तािे माणसाच्या दैवाि जसे हलहहले असेल िसे घडिेि. म्हणजे 
मृत्यभ अथवा जीवि याि उघडपणे परमेश्वरािा हाि हदसला िसला िरी या गोष्टी घडहवणारा िोि असिो.  

 
अबभ स हफयििा म लगा म आहवया याला इ.स. ६३९ मध्ये खहलफा उमर यािंी हसरीयािा कारिार 

पाहण्यास साहंगिले. िसेि म आहवयाच्यािंिर त्याच्या म लाकडे स िेदारीिी वारसदारी येईल असेही साहंगिले. 
इ.स. ६४४ मध्ये उमय्याद घराण्यािी स्थापिा झाली. त्यािा म लगा यझीद हा ६७६ मध्ये त्यािा हियोहजि 
वारस म्हणभि जाहीर करण्याि आला. या गोष्टीला, ह सेिच्या िेिृत्त्वाखालील महदिेच्या हवरोधी पहंडिािंी 
संमिी हमळहवण्याच्या हेिभिे म आहवया मके्कला गेला. इ.स. ६८० मध्ये म आहवया मतृ्यभ पावल्यावर यझीद हा 
हसरीयािा स िेदार झाला. यझीदिे प्रजाजि हसिबद्दल िो केवळ पोर आहे, फहकरािा म लगा आहे, दहरद्री 
आहे असे म्हणि िर यझीद हा अगहणि सपंत्ती असलेला सामर्थययशाली राजा आहे असे वणयि करीि; आहण 
त्यािे महदिेच्या माणसाच्या अंहकि राहाव े हे आियय आहे, असे म्हणि. प्रजाजिाचं्या स्ि हिपाठाम ळे यझीद 
उन्मत्त झाला आहण त्यािे हसिकडभि म जऱ्यािी मागणी केली. त्यािे हसिला असे पत्र हलहहले की, माझ्या 
राज्यािा प्रजाजि हो, मी स्विः ि ला मक्का व महदिेिा राजा करीि, इिकेि िाही िर अगहणि संपत्तीही देईि. 
हसििे त्याला उत्तर हदले, ‘ही आियािी गोष्ट आहे; म जरा करण्यािे कियव्य कोणािे? िाबेदारी व सावयिौमत्व 
यािी अवस्था कोठभि अस्स्ित्वाि आली, या बाबीिा शािंपणे हविार कर; ऐहहक संपत्तीवर हवसंबभि राहभ िकोस, 
परमेश्वरासमोर उद्या ि ला यािा जाब द्यावा लागेल.’ या उत्तरािे यझीदिा दे्वषार्गिी आणखी िडकला.  

 
यािंिर अजभि एक प्रकरण घडले. यझीदला असे समजले की , त्याच्या िाकरीि असलेल्या, मके्किा 

रहहवासी अब्द ल्ला-इब्ि-झ बरेिी [हा माणभस खहलफाचं्या मोठेपणावर हक्क सागंणारा प्रहिस्पधी होिा. त्याला अब्द ल मलीकिा सेिापिी 
हज्जाज यािे मक्का येथे वेढा घािला आहण िो ६९२ मध्ये य द्धाि मारला गेला. (म ईर,cit; chapt. 50).] बायको फारि स ंदर आहे. यझीद 
िाहरत्र्यभ्रष्ट असल्याम ळे, कोणत्या िरी मागािे हिला आपलीशी करण्यािे त्यािे ठरहवले. एका प्रसंगी िो 
अब्द ल्लाला म्हणाला की, माझी एक लर्गिािी बहीण आहे, िी हविारी व स शील आहे; ि झी इच्छा असल्यास मी 
ि झ्याबरोबर हििे लर्गि लावभि देिो. अब्द ल्लाला त्याच्या कपटािी काहीि कल्पिा िसल्याम ळे त्यािे या 
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गोष्टीला आिंदािे संमिी हदली. यझीदिे िंिर त्याला आपल्या घरी िेले. यझीद बहहणीला हविारण्याच्या 
हिहमत्तािे घराि गेला व थोड्या वळेािे बैठकीि येऊि त्यािे अब्द ल्लाला साहंगिले की, माझ्या बहहणीला िभ 
हववाहहि असल्यािे माहीि आहे, आहण िभ आपल्या बायकोला घटस्फोट हदल्याहशवाय ि झ्याशी लर्गि करण्यास 
हििी संमिी िाही. हे ऐकिाक्षणीि अब्द ल्लािे आपल्या बायकोला ‘हबिशिय’ घटस्फोट हदला (िलाक-इ-
म िालका). यझीद प न्हा घराि गेला व थोड्या वळेािे बाहेर येऊि म्हणाला की, माझ्या बहहणीिी लर्गिाला 
संमिी आहे, पण हिला मेहर अगोदर हवा आहे. यावर अब्द ल्ला म्हणाला की, मी गरीब माणभस, मेहरिी रक्कम 
अथािि मोठी असेल; मी िी कोठभि आणभ? यझीदिे त्याला दभरच्या प्रािंािी स िेदारी देऊि त्यािे समाधाि केले 
आहण िेथे पाठवले. दरम्यािच्या काळाि यझीदिे त्या प्रांिाच्या स िेदाराला कोणत्या िरी मागािे अब्द ल्लािा 
वध कर असे कळहवले. त्याि सार त्यािे अब्द ल्लािा वध केला.  

 
िंिर यझीदिे म सा अशरीला आपला दभि म्हणभि अब्द ल्लाच्या बायकोकडे पाठहवले. त्यािे 

त्याच्याबरोबर असा हिरोप पाठहवला की, ि झ्या िवऱ्यािे केवळ द्रव्यलोिािे ि ला घटस्फोट हदला आहे; आिा 
िभ माझी होण्यास संमिी हदलीस िर मी ि ला राणी करीि. हा हिरोप घेऊि िालला असिािा अशरीिी 
हसिशी गाठ पडली. त्यािे अशरीला िभ कोठभि आलास व कोठे िाललास असे हविारले. अशरी म्हणाला की, 
हसरीयाच्या राजाच्या विीिे मरहभम अब्द ल्लाच्या बायकोला त्याच्याशी लर्गि करण्याबद्दल हविारण्यास िाललो 
आहे. हे ऐकल्यािंिर हसि म सा अशरीला म्हणाला, ‘हििे यझीदच्या योजिेला संमिी ि हदल्यास, माझ्यािफे 
हिला असाि हिरोप सागं.’ अशरीिे अब्द ल्लाच्या बायकोच्या घरी आल्यावर हिला यझीदिा हिरोप साहंगिला. 
त्यावर हििे ‘ठीक, अजभि काही?’ असे हविारले. त्यावर अशरी हिला म्हणाला, ‘इमाम हसििेही ि ला अशीि 
मागणी घािली आहे.’ िी म्हणाली, ‘आणखी काही?’ यावर अशरी हिला म्हणाला, ‘ि ला पौरुष व सौंदयय हव े
असल्यास मी आहे की! हििे त्याच्याकडे पडद्यािभि पाहहले व िो वृद्ध आहे हे लक्षाि आल्यावर त्याला म्हणाली, 
‘हे अशरी, िभ माझा बाप शोिशील इिका वृद्ध आहेस. आहण ि झ्या सौंदयाबाबि म्हणि असशील िर ि झे सौंदयय 
माझ्यापेक्षा अहधक िाही. यझीदबद्दल सागंावयािे िर त्याच्या क्षणिगं र सपंत्तीवर कोणी हवसंबभि रहाव?े 
हसििी संपत्ती अखेरच्या न्यायदािाच्या हदवसापयंि हटकणारी आहे, त्यािी योर्गयिा व औदायय फार थोर आहे, 
म्हणभि हसििी मागणी स्वीकारणे िागंले आहे असे मला वाटिे.’  

 
अशरीिे हििा कौल हसिला साहंगिला व प ढे असे म्हटले की, म स्लीम रूढीि सार त्यािे हिच्याशी 

हिच्या घरी लर्गि होईल. अशरी हसिला घेऊि हिच्या घरी गेला व त्यािे त्यािें लर्गि लावले. यािंिर हसििे 
हिला आपल्या घरी आणले. अशरी यझीदकडे आल्यावर त्यािे त्याला घडलेला वृत्तािं साहंगिला. आपला बिे 
फसला हे यझीद पाहभि अशरीवर संिापला व हसििा कडवा वैरी बिला. त्यािे आपल्या प्रजाजिािंा हसििा 
वध करण्याबद्दल ह क मावर ह कभ म हदले आहण हसििा वध करणाऱ्यास वहजरी हदली जाईल असे आश्वासिही 
हदले. क फाच्या लोकािंीही हसिकडे यझीदच्या वियिाबद्दल िक्रार केली आहण त्यािे आपणाला येऊि हमळाव े
असे हिमंत्रण हदले. हसििा त्याचं्या आश्वासिावर हवश्वास बसला व िो क फाकडे हिघाला. यझीदिे आपला 
म न्शी मरवा ंयाला हसिच्या वधाच्या कामहगरीवर पाठहवले. यापभवी क फाच्या मागावर असिािा हसि ज्याच्या 
घरी उिरला होिा त्यािे हसिवर दोिदा हवषप्रयोग करण्यािा प्रयत्ि केला होिा. त्याला अजभि प्रयत्ि कर, 
काम फते्त झाल्यावर वहजरी देिो असे यझीदिे आश्वासि हदले. हसिला हे कळल्यावर िो िे हठकाण सोडभि प ढे 
हिघाला. प ढे रस्त्यावर आंधळयािे ढोंग करणाऱ्या एका माणसािे हसिच्या माडंीि हवषारी िाला ख पसला; या 
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जखमेिा हसिला दीघयकाळ त्रास झाला. िंिर हसि महदिेला गेला. िेथे मरवािें जदा िावाच्या स्त्रीकरवी 
हसिच्या हपण्याच्या पाण्याि हवष हमसळले. हे पाणी हपल्यावर हसि मरण पावला. त्याला महदिेिील जन्नि ल 
बाकी अथवा बाकी-उल-गारकद ‘मभळािंी बाग’ या िावािे ओळखल्या जाणाऱ्या स्मशािाि दफि करण्याि 
आले. [हसि हा १७ मािय ६६९-७० ला हवषािे मरण पावला. त्याला हवष देण्यासाठी त्याच्या बायकोला लाि देण्याि आली ही गोष्ट असिंविीय आहे. 
आहण त्यािा मृत्यभ बह धा त्याच्या जिािखान्यािील मत्सराम ळे झाला (म ईर, अॅिल्स, ४२२) ] 

 
ह सेिला आपल्या िावाच्या मृत्यभिे फार द ःख झाले. क फाच्या माणसािंी त्याला क फाला येण्यािे 

हिमंत्रण हदले. त्यािे आपला ि लि िाऊ म स्लीम-इब्ि-उकेल याला पाठहवले. इब्ि-उकेल यािे ह सेिला 
यझीदिा बदला घेण्यािी हविंिी केली. म्हणभि इ.स. ६८० मध्ये ह सेि क फाला गेला. हल्ल्याच्या िीिीम ळे 
म स्लीम हािी िावाच्या माणसाच्या घराि लपभि बसला. अब्द ल्ला िावाच्या िव्या स िेदारािे हािीस म स्लीमला 
आपल्या स्वाधीि करण्यािा ह कभ म हदला. त्यािे िकार हदल्यावर त्याला मरेपयंि िाबकािे फटके हदले. 
म स्लीमलाही ठार मारण्याि आले. म स्लीमिी दोि म ले यािंीही त्यािंी ज्याच्या घरािा आसरा घेिला होिा त्या 
हाहरस िावाच्या माणसािे ठार मारले. या घटिा ह सेिला समजल्यावर िो अहधक द ःखी झाला. िशािि 
ह सेिला ठार करा अशी यझीदिी आज्ञा हिघाली. यझीदच्या सैन्यािा िळ फ रा अथवा य फ्राटीस िदीच्या 
हकिाऱ्यावर िर ह सेिच्या सैन्यािा िळ माहरया अथवा दस्िबला करबला या हठकाणी पडला. या लढाईि 
शवेटी ह सेि व त्यािे क ट ंबीय यािंा करबलाच्या मदैािावर हौिात्म्य प्राप्त झाले. असे म्हणिाि की, परींिा राजा 
जफरिे ह सेिला शवेटच्या क्षणी मदि देऊ केली होिी पण ह सेििे िी िाकारली. 

 
ह िात्म्याचं्या शरीरावर पे्रिसंस्कार प्राथयिा (िमाझ-इ-जिाझा) म्हणण्याि आली. त्यािंी डोकी व 

ह सेििे क ट ंबीय यािंा हसरीयाला पाठवण्याि आले. मृिाबद्दल शोक करणाऱ्या सास्साहिअि घराण्यािा 
शवेटिा प रुष याझदीगदय यािी म लगी सहरबािभ ही होिी. अशा िऱ्हेिे सास्साि घराणे व पे्रहषिािें घराणे 
याचं्याि ऐक्य हिमाण झाले. आपला ज िा धमय सोडण्यास िाग पडलेल्या इराणी लोकािंी ज्या उत्साहािे अली 
आहण त्याचं्या वशंजािंी बाजभ उिलभि धरली त्यास काही प्रमाणाि हे ऐक्य जबाबदार आहे. द सऱ्या शब्दािं 
सागंायिे िर म सलमािाचं्यामधील हशयाचं्या गटािे व ज्यािंी त्यािें सक्तीिे धमांिर करहवले—ज्यािंा स न्नी 
खहलफा म्हणभि गौरहविाि—त्याचं्यािील हे ऐक्य होय. 

 
ह सेििा म लगा झैि ल अहबदीि याच्या हवरोधाला ि ज माििा ह िात्म्यािंी डोकी जेव्हा यझीदच्या 

आजे्ञवरूि हसरीयाला िेण्याि आली िेव्हा अिेक िमत्कार घडले. िेथभि िी झैि ल आबहदिीच्या 
देखरेखीखाली महदिेला िेण्याि आली. असे म्हणिाि की, िी िेथभि करबलाला परि िेण्याि आली. िर 
काहींच्या मिे ह सेििे हशर कैरो येथे दफि करण्याि आले. इराणी म सलमाि सफर महहन्यािा हवसावा हदवस 
हा ह सेििे हशर करबला येथे दफि केल्याच्या स्मृिीप्रीत्यथय म्हणभि पाळिाि. त्यािें म्हणणे असे की ह सेििे हशर 
म आहविािे प्रथम दमास्कसला व िेथभि करबला येथे हलहवले आहण म आहवआच्या मृत्यभिंिर िाळीस हदवसािंी 
करबला येथे दफि करण्याि आले. परंि  म आहवया इ.स. ६८० च्या एहप्रलमध्ये मरण पावला आहण ह सेि िर 
६८० च्या दहा ऑक्टोबरला मारला गेला.  

 
मोहरमच्या सणािी स रुवाि बीजेच्या िदं्रदशयिापासभि होिे. पण म स्लीम पंिागंाि सार द सरे हदवशी 

सकाळपासभि िो स रू होिो. इहजप्तमध्ये असा समज आहे की दहा हदवसाचं्या या शोककाळाि रात्रीच्या वळेी 
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लोकािंा हजि िेटिाि. कबरीिे दशयि धरूि (हझरायि) मोहरमिा सण बाराव्या हदवसांपयंि असिो असे 
म्हणिा येईल. पण खरे म्हणजे िो दहा हदवसि िालिो. त्याला ‘आशभरा’ म्हणिाि. खास इमारिीि हिशाण 
(आलम), ह िात्म्यािें िाबभि, शाही िख्ि व पे्रहषि ज्या घोड्यावर बसभि जेरुसलेम व स्वगाला गेले त्या ब राक 
घोड्यािी प्रहिमा ठेविाि. क्वहिि या इमारिी काळे अभ्रक व इिर िकाकदार वस्िभंिे पडदे लावभि स शोहिि 
करिाि. या इमारिींिा आशभरखािा म्हणजे ‘दहा हदवसािंी घरे’, िाब िािी घरे (िाबभिखािा) ककवा फहकरािंा 
हिवास (आस्िािा) असे म्हणिाि. अपहरहिि माणसािंा या इमारिीि जाऊ देि िाहीि कारण त्या प्राथयिेसाठी 
श द्ध ठेवल्या पाहहजेि असे म्हणिाि.  

 
िंद्रदशयि झाल्याबरोबर ‘क डाली मारिा’ िावािा हवधी करिाि. म्हणजे ह िात्म्याचं्या िावे साखरेवर 

फाहिहा म्हणिाि व क ं डासाठी हिवडलेल्या जागेवर (अलावा) जािाि. त्या जागेवरिे गवि काढभि टाकभ ि एक 
दोि हदवसािंी खड्डा खोदिाि. त्यािा व्यास सव्वा दोि िे सव्वा सहा फभ ट असिो. त्याच्या सिोविी कमी 
उंिीिी एक किि बाधंिाि; हा खड्डा िेहमी त्याि जागेवर खोदिाि. हे क ं ड ियार केल्यावर त्याि सणाच्या 
काळाि दरहदवशी अर्गिी पेटविाि. अडाणी म सलमाि—िरुण व वृद्धही या क ं डािोविी काठ्या ककवा िलवारी 
ठेविाि, ककवा त्याच्या िोविी ‘या अली! या अली! शाह हसि! शाह हसि! द ल्हा! द ल्हा! हाये दोस्ि! राहहयो! 
राहहओ! ओ अली! शाह हसि, ह सेि! द ल्हा! अरेरे! दोस्ि! थाबं, थाबं! असे म्हणभि फेऱ्या मारिाि. काहीजण 
िवस पार पाडिािा जळत्या हिखाऱ्याि व िेथभि बाहेर उड्या मारिाि िर काहीजण मभठमभठ हवस्िव इकडे 
हिकडे फेकिाि. हस्त्रयाही एक क ं ड करिाि, शोकगीिे (मर्मसया) म्हणिाि आहण छािी हपटिाि. ग जरािमध्ये 
हे क ं ड एक फभ ट रंुद व एक फभ ट खोल असिे. िेथे ज्यािे द ल्हा होण्यािी प्रहिज्ञा केली असेल िो क ं डािोविी 
साि ककवा अकरा फेऱ्या मारिो. त्याच्या अंगाि द ल्हा येि असल्यािे हदसिाि ऊद जाळिाि व त्याला िवरीिे 
वारा घालिाि आहण दभला! दभला! दभला! असे म्हणिाि. यावळेी द ल्हा अंगाि यावा अशी इच्छा असलेला िो 
माणभस प्रथम हळभ व िंिर वेगािे झ लभ  लागिो. जेव्हा ‘हाल’िी शक्ती या िक्ताि हशरिे म्हणजे जेव्हा त्याच्या 
डोळयाच्या बाह ल्या बदलिाि, दृष्टी एकाि अवस्थेि हखळिे व त्यािे शरीर थंड पडिे िेव्हा त्यािे िोंड खाली 
वाकवभि िे मोरपंखािंी झाकिाि. थोड्याि वळेाि द ल्हा त्यािा िाबा घेिो व यािंिर मात्र िो पाणी, अर्गिी 
कशािीही पवा ि करिा िालभ  लागिो. त्याच्या हािाि सवारीिी काठी देिाि आहण िो हिघिािा एक जण 
त्याला पाठीमागभि धरिो, आधार देिो. िो द लाच्या ध्येयहीि आवशेािंा आखाडा म्हणजे इिर द लािें हठकाण 
ककवा िाबभिखान्यािा मागय दाखविो. िो िेथे गेल्यावर त्याच्या िोंडासमोर धभप पेटविाि. िो रस्त्यािे जाि 
असिािा अिेक हस्त्रया त्यािी आपल्या म लाला आशीवाद दे, शत्रभंिा िायिाट कर, हजि आदींिा काढभि टाक, 
अशी प्राथयिा करिाि. िो द ल्हा प त्रप्राप्ती होण्यासाठी त्या स्त्रीला त्याच्या सवारीच्या काठीवर असलेल्या 
फ लापंैकी एक दोि फ ले िोडभि घेण्यास सागंिो. ही सवारीिी काठी िादंी ककवा लोखंडािी असभि हििा 
टोकािा आकार िदं्रकोर ककवा घोड्याच्या िालासारखा असिो व िी मोरपंखािंी झाकलेली असिे. द ल्हा 
स्विःच्या आखाडा येथे आल्यावर िो हििेष्ट पडिो; िास, दोि िासािंी िो माणभस श द्धीवर येिो. ज्यािंी द ल्हा 
होण्यािी प्रहिज्ञा केलेली असिे फक्त त्याचं्याि अंगाि द ला येिो; काही वळेा िर त्याचं्याही अंगाि येि िाही, 
मात्र द ल्हा कोणत्याही स्त्रीच्या अंगाि येि िाही. स रिमध्ये ग जरािच्या इिर िागापेंक्षा अहधक प्रमाणावर हवधी 
करण्याि येिाि. येथे सणाच्या आठव्या हदवशी सायंकाळी लहाि म लािंा हहरव ेकपडे घालिाि, वाङ्हििय 
झालेल्या िािेवाईकाचं्या घरी कपडे पाठहविाि. वाघासारखे पोशाख घालिाि. परस्पराचं्या हािाि हाि 
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घालभि म ले, प रुष, कहदभ गोसावी अथवा अधयकहदभ-अधय म सलमाि अशा ह सेिािी िाह्मण हिक्षभप्रमाणे पोशाख 
करूि मोहरमिी शोकगीिे गाि हफरिाि.  

 
हस्त्रया छािी हपटभि शोक व्यक्त करिाि. ही अथाि हशयापंथीय म स्स्लमािंी पद्धि आहे. स न्नींिा िी वज्यय 

आहे. हस्त्रया मोठ्यािे ओरडभि म्हणिाि. “हाये! हाये! शाह जवाि! हििो! हििो! लोहभ में ड बे! ड बे! हगरे! हगरे! 
मरे! मरे! या अली !” त्या, पाठ असल्यास काही शोकगीि म्हणिाि व छािी हपटिाि. काही हस्त्रया लाकडी 
उखळावर ककवा पालर्थया मडक्यावर हदवा ठेवभि हवलाप करिाि. 

 
दहक्षण कहद स्थािािील ‘आशभरखान्यािी’ जागा उत्तर कहद स्थािमध्ये इमामबारा घेिो. िदं्रदशयिािंिर 

पहहल्या, हिसऱ्या अगर िौर्थया हदवशी ही इमारि स शोहिि करिाि व िीि हिशाणे (अलम, शद्दा, पंजा, 
इमामजादा, पीरा,ं साहहबाि, इमामेि) ठेविाि. ज्या हिशाणािंी दहाव्या हदवसापभवी हमरवणभक काढण्याि येिे 
त्यािंा ‘सवारी’ असे म्हणिाि. ही हिशाणे त्याचं्यावर लोंबि सोडलेल्या कलबाम ळे स्पष्ट ओळखभ येिाि. प्रत्येक 
हशया म सलमािाच्या घराि माशािे हिशाण (माही) असिे. िे हिशाण म्हणजे सोिे ककवा िादंीिे माशािे डोके 
असिे. काही हिशाणे सन्मािािी असिाि. उदाहरणाथय अलीिा पंजा (हाि), फाहिमा, अब्बास, कासीम, बारा 
इमाम, संरक्षक इमाम म्हणजे इमाम जामीििे पजें; ‘ढालसाहहब,’ करबला येथील य द्धाि ह सेि ज्या घोड्यावर 
बसला होिा त्यािा िाल (िालसाहहब)—हा िाल एका याते्रकरूला सापडला. िो हवजाप राि आणला व िेथभि 
हवजापभरिा पाडाव झाल्यावर हैद्राबादला आणला असे म्हणिाि; पे्रहषिािंी हदलेली द धारी िलवार (बझाकी, 
क दरिी, जभ-उल-फकर) इत्यादी, ही हिशाणे सामान्यपणे िाबंे. हपिळ ककवा पोलादािी केलेली असभि त्यावर 
जडावकाम केलेले आहे. अथवा ही हिशाणे कागद व लाकडािी केलेली असिाि. धािभिी िवी अगर 
उजळलेली ज िी हिशाणे वाजि गाजि अशभरखान्याि आणिाि. प्रत्येक अशभरखान्याि अशी िादंी ककवा 
लाकडी िौकटीि बसहवलेली व रंगीि कापडािे सजहवलेली िार िे साि हिशाणे असिाि. िंद्रदशयिािंिर 
पहहल्या, िौर्थया अगर पािव्या हदवशी ही हिशाणे जहमिीि रोविाि, त्याचं्यासमोर हदव े लाविाि व ऊद 
पेटवण्यािे धभपािे िाडें, लाकडी खेळणी, इत्यादी वस्िभ ठेविाि. क्वहिि एका बाजभला पे्रहषिािें पदहिन्ह 
(कदम-इ-रसभल) ठेविाि, धभप पेटविाि आहण अन्न व शरबिावर ह िात्म्याच्या िाव ेफाहिहा म्हणभि िे वाटभि 
टाकिाि. दर हदवशी सायकंाळी फाहिहा म्हणिाि व क राणािे पठण करिाि. सकाळी फक्त क राणािे पठण 
करिाि, रात्री रौजाि -श-श हादा (ह िात्म्यांिा बगीिा), शोक गीिे (मर्मसया) म्हणिाि व छािी हपटभि हवलाप 
करिाि. ज्यावर फाहिहा म्हटलेला असिो िे अन्न गहरबािंा वाटभि टाकिाि.  

 
दर रात्री, शोकगीिे गाण्यास हशकलेली म ले शोकगीिे म्हणिाि व काही माणसे जागरण करिाि (शब 

बेदारी). दहक्षण ग जराथमध्ये िौर्थया हदवसापासभि शोकगीिे गािाि; त्यािंिरच्या हदवसाि मौज आहण 
हित्रहवहित्र पोशाख घालभि िाि करिाि आहण दहाव्या हदवसापयंि रस्त्यावरूि जाणाऱ्या म लािंा व प्रवाशािंा 
शरबि वाटणे एवढाि काययक्रम असिो. हित्रहवहित्र पोशाख घालभि िाि करण्यािे कारण शोकािा िाण अंशिः 
कमी करणे अंशिः कहदभंच्या होळीसारख्या सणािे अि करण करणे असाव ेअसे वाटिे. हैद्राबादमध्ये पहहल्या 
साि हदवसािं फाहिहा आहण आशीवियि (द रुद), क राणिे वािि, शोकगीिे म्हणणे, अन्न व शरबि वाटणे 
याहशवाय काहीही करीि िाहीि. िंद्रदशयिाच्या सािव्या हदवशी (अडाणी माणसे मोहरम महहन्याच्या सािव्या 
हदवशी) ह िात्मा कासीमच्या हिशाणािी हमरवणभक काढिाि. कासीमला पहवत्र द ल्हापकैी एक माििाि. कारण 
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वयाच्या दहाव्या वषी त्यािा ह सेििी म लगी फाहिमा हहच्याशी वाङ्हििय झाला होिा पण िो य द्धाि मारला 
गेला. लखिौमध्ये त्याच्या हिशाणाच्या हमरवण कीला छोट्या िवरदेवाच्या लर्गिािी वराि (मेंहदी) म्हणिाि. 
एक माणभस त्यािे हिशाण घेऊि घोड्यावर बसिो, त्यामागे िर्मिका छािी हपटीि शोकगीिे म्हणिाि. काही 
वळेा त्यािे हिशाण, पायी िालणारा माणभस घेिो व िो वडे्यासारखा झोकाडं्या देि ‘द ल्हा, द ल्हा’ असे म्हणिो. 
रस्त्यावरील एखाद्या अशभरखान्यासमोरूि जाि असिािा िो िेथील हिशाणािंा प्रणाम करिो व उदाच्या ध रावर 
फाहिहा म्हणिो. यािंिर त्याला त्याच्या आशभरखान्याि िेिाि, मेजावर हिजविाि, िो मृि ह िात्मा आहे असे 
माििाि, त्याच्या अंगावर कफिीिे कापड झाकिाि व हवलाप करिाि, शरबि वाटिाि. या शरबिाला 
‘य द्धािे शरबि’ असे म्हणिाि (रि का शरबि). 

 
सािव्या हदवशी टोकावर कलबभ ख पसलेला व कापडािे झाकलेल्या िाल्यािी (िेझा) हमरवणभक 

काढिाि. हा िाला, ज्या िाल्यावर ह सेििे हशर िेले त्यािे बोधहिन्हासारखा असिो. हा िाला एक माणभस 
धरिो व बाकीिी माणसे त्याच्या सोबि असिाि. या िाल्यािी हमरवणभक रस्त्यावरूि जािािा अिेक म सलमाि 
त्या िालाधारकाच्या पायावर पाण्यािे िरलेल्या घागरी ओििाि व त्याला पैसे ककवा धान्य देिाि. प्रत्येक 
आशभरखान्यावर आल्यावर िेथील व्यवस्थापक त्याला अगंारा देिो. हा अंगारा िो िालाधारक िहक्तपभवयक देिो, 
आपल्या व आपल्या म लाचं्या डोळयावंर िोळिो िसेि हा अंगारा िो थोडा खािो व म लािंा खाण्यास सागंिो. 
याि हदवशी सायंकाळी हबबी फाहिमा व ह सेि यािंी हिशाणे, िालसाहहब आहण अलीिी िलवार यािंी 
हमरवणभक काढिाि, शोकगीिे म्हणिाि, हवलाप करिाि. 

 
पहवत्र िालसाहहब हा सोिे ककवा इिर धािभिा, लाकडािा ककवा िंदिलेप फासलेल्या कागदािा 

बिविाि. त्यािा आकार सवयसाधारण िालापेक्षा मोठा असिो. ही हिशाणी िेणारी माणसे गदीिभि धाविाि व 
त्याम ळे द बयल प रुष, हस्त्रया, म ले इिराचं्या अंगावर कोसळिाि आहण यािे पाहणाऱ्यािंी करमणभक होिे. 

 
काही लोक धमाच्या अज्ञािाम ळे मािवी आकृिीसारखी आकृिी ियार करूि िीवर हशर म्हणभि 

घोड्यािा िाल ठेवभि त्यािी हमरवणभक काढिाि. इिर म सलमाि अफिाबगीर म्हणजे कागदािी 
कपपळपािासारखी छत्री करूि हििी हमरवणभक काढिाि. ही अफिाबगीर ज्या खाबंावर असिे िो खाबं एक 
माणभस आपल्या कंबरेवर धरूि िेिो, इिर लोक िो खाबं पडभ  िये म्हणभि त्याला बाधंलेल्या दोऱ्या धरिाि. 
अफिाबहगरीिा खाबं धरणारा माणभस जेव्हा जेव्हा थाबंिो िेव्हा अफिाबगीर थोडी खाली करूि हफरहविाि. 
परंि  प ष्ट्कळदा उत्साहाच्या िराि या छत्र्यािंी त्या एकमेकींिा हािीि असल्याम ळे, मोडिोड होिे. असे 
प ष्ट्कळजण िवसपभिीसाठी करिाि. एखादी स्त्री ‘िालसाहहब’ हिशाणाला असा िवस बोलिे की, ि झ्या कृपेम ळे 
मला म लगा झाल्यास मी त्याला अफिाबगीर घेऊि ि झ्या हमरवण कीि पळायला लावीि. हिला म लगा 
झाल्यास प ढे त्याला िी िसे करायला लाविे. श्रीमिं लोक आपल्या म लािंा अफिाबगीर घेऊि थोडे अंिर पळभ 
देिाि व त्यािंिर म लाच्या ऐवजी िोकराला पळायला लाविाि. यािप्रमाणे आठव्या हदवशी सायंकाळी बकय झी 
हिशाणािी हमरवणभक काढिाि. लखिौमध्ये िवव्या हदवशी रात्री अब्बास व ह सेि याचं्या हिशाणािंी हमरवणभक 
काढिाि. रस्त्यावर दोि हमरवण कींिी गाठ पडल्यास हिशाणािंी एकमेकािंा िेट म्हणजे आकलगि घडहविाि, 
फाहिहा म्हणिाि, धभप जाळिाि व मग जािाि. अजमेरमधील इंदर कोट मोहल्ल्यािील म सलमाि एक 
हित्तथरारक गोष्ट करिाि, िी म्हणजे काही जण हािाि िलवारी घेऊि िाििाि व त्या िलवारी आवशेाि 
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इिस्ि फेकिाि: द ल्हािा आत्मा िालसाहहबमध्ये वास करिो आहण म्हणभि त्याच्याम ळे रोग आिययकारकहरत्या 
बरे होिाि असे माििाि. ही स्फभ िी प्राप्त करूि घेण्यासाठी िादंी ककवा लोखंडाच्या सळईला िालासारखा 
आकार देऊि हिच्यावर सवय बाजभंिी मोरपंख झाकिाि व हिच्याजवळ धभप जाळिाि. दहक्षणेि, हवशषेिः 
हैद्राबादमध्ये प्रत्येक मोहरम सणािंिर एका टोकाला िालािा आकार असलेल्या सळया हवहहरीि टाकिाि. 
द सरे वषी मोहरमच्या स रुवािीस, ज्यािंी हवहहरीि सळया टाकल्या िी माणसे हवहहरीि जाऊि ह िात्म्याच्या 
कृपेिी वाट पाहि थाबंिाि. कारण ह िात्मा जो माणभस आपला द ल्हा व्हावा असे इस्च्छिो त्या माणसािी सळई 
पाण्याच्या पृष्ठिागावर आणिो. ग जराथमध्ये हा िमत्कार घडिो असे मािीि िाहीि. मोहरमच्या दहाव ेहदवशी 
हैद्राबादमध्ये कासीमिी सोडभि इिर सवय हिशाणे व िाबभि माणसे खादं्यावरूि िेिाि. ही िव्य हमरवणभक रात्री 
काढिाि. हमरवण कीि फकीर असिाि. खालच्या परंपरेिील फकीर संध्याकाळी िर उच्च परंपरेिील फकीर 
मध्यरात्री ही हमरवणभक काढिाि. या रात्री रस्त्यांवर रोशिाई करिाि, महॅजक लँटियच्या सहाय्यािे करबला 
येथील य द्धािी दृश्ये पडद्यावर दाखहविाि. त्याम ळे िी पाहण्यासाठी प ष्ट्कळजण येिाि. या रात्री शहरािील 
जवळपास सगळे म सलमाि जागे राहिाि. त्याम ळे हजकडे हिकडे सिि आवाज व गोंधळ असिो. 

 
िाब िािा साध्यािला साधा प्रकार म्हणजे िाहभई व बल िी हस्त्रया करिाि िो होय. त्या हस्त्रया ह सेिच्या 

कापडी प्रहिमा करूि त्याचं्यासमोर छािी हपटिाि. इराणमध्ये दगडीपेटीसारखी एक डोली आठ जण 
खादं्यावरूि िेि असि. त्या डोलीला ‘पे्रहषिािंी कबर’ (कबर-इ-पैगंबर) असे म्हणि. या डोलीच्या समोरच्या 
िागावर मौल्यवाि रत्िािंी बिहवलेला अंडाकृिी दाहगिा आहण थोडेसे प ढे आलेल्या िागावर मेणबत्तीच्या 
घराि दोि रत्िजहडि मेणबत्त्या असि. अंडाकृिी दाहगन्याच्या वरच्या िागाि हहऱ्यािा िारा असे. डोलीिा 
वरिा िाग व बाजभ काहश्मरी शालींिी झाकलेल्या असि. आहण पे्रहषि आपल्या डोक्याला जो पटका बाधंीि 
असि त्यािे हिन्ह म्हणभि हशखरावर पटका ठेवीि असि. डोलीच्या प्रत्येक बाजभिे म हंमदाच्या हािाच्या 
रत्िजहडि प्रहिमा असलेले व शालींिी झाकलेले खाबं घेऊि दोि माणसे िालि असि. यािा कदाहिि 
मोहरमशी काही संबधं िसेल पण िारिीय म सलमाि ज्या िाब िाच्या हमरवण की काढिाि त्या िाब िाशी यािे 
अंशिः साम्य आहे. कहद स्थािमध्ये िाबभि हा बाबंभिी िौकट असिे ही िौकट करबलाच्या मदैािावर ह सेिच्या 
अवशषेावंर उिारलेल्या कबरीसारखी असिे. या बाबंभच्या िौकटीवर सामान्यपणे स दंर अशी कोरीव कागदी 
जाळी लाविाि. क्वहिि हिच्या मागच्या बाजभला अभ्रकाच्या प्ट्या लाविाि. ही िौकट बेगडी झालरी लावभि 
सजविाि. हिच्यावर एक घ मट असिो. वाऱ्याच्या लहािशा झ ळकीिे िो हफरेल अशा य क्तीिे िो बसविाि. हा 
िाबभि आिभि व बाहेरूि जेव्हा प्रकाहशि करिाि िेव्हा त्यािे खरे सौंदयय हदसिे. िाब िािा आकार िौकोिी 
असिो. िाब िाि काही हिशाणे, काही लहाि कबरीच्या प्रहिमाही, इिर ह िात्म्याचं्या म्हणभि ठेविाि. काहीजण 
िाब िाला जाळी लावण्याऐवजी कागदी फ ले व बागंड्यांच्या माळा लाविाि. अशा िाबभिाला दहक्षणेि 
‘बागंड्यािंा िाबभि’ म्हणिाि. हशवाय काहीजण कागदी जाळीऐवजी मेणािी फ ले, पािे लाविाि. रात्रीच्या 
हमरवण कीच्या वळेी पेरोमकॅ्सच्या उष्ट्णिेिे मेण हविळभ िये म्हणभि त्यावर पाणी कशपडिाि. हा िाबभि फ लाचं्या 
बगीच्यासारखा हदसिो. याला ‘मेणािा िाबभि’ म्हणिाि. काहीजण पे्रहषिाच्या महदिा येथील कबरीच्या 
आकारािा िाबभि करूि िो सोिे, हमिा यािंी सजहविाि. हा िाबभि पाहण्यासाठी पे्रक्षकािंी फार गदी लोटिे. 
काहीजण िर िाब िाला जाळी लावण्याऐवजी कापडािे झाकिाि व कापडावर मािी टाकभ ि मोहरीिे बी 
रुजविाि. त्याम ळे रात्रीच्या वळेी मोहरीिी रोपे पािभसारखी शोहिविं हदसिाि. हे िाबभि काढण्यािी पद्धि 
ज्यािे १३९८ मध्ये कहद स्थािवर स्वारी केली त्या अमीर िीमभरच्या काळापासभि स रू झाली असे म्हणिाि. 



  
 

अनुक्रमणिका 

करबलाच्या याते्रहभि परि आल्यावर त्यािे ह सेििी लहािशी कबर ियार केली (िाबभि) व हििा मोहरमच्या 
शोकप्रदशयिाि समावशे केला. 

  
हैद्राबादमध्ये काही म सलमाि िाब िाच्या ऐवजी ‘शाही आसि’ (शाहहिशीि) ककवा ‘न्याय महाल’ 

(दाद महल) उिारिाि. िे िाब िाप्रमाणेि बाबंभ, कागद ककवा बेगडािे केलेले असिाि व आश रखान्याच्या 
कििींिा टेकभ ि ठेविाि; त्याि हिशाणे ठेविाि. िे हदव्याच्या कािेसारखे पारदशयक असिाि. त्यािें हे पारदशयक 
आवरण थोड्याशा वाऱ्यािेही हलिे. त्याला ‘हफरिे आवरण’ (िरखी फािभस) ककवा ‘काल्पहिक आवरण’ 
(फािभस की खयाल) म्हणिाि. फािभस की खयाल कंहदलासारखा असिो. व त्यािे आवरण आि ठेवलेल्या 
मेणबत्त्याचं्या उष्ट्णिेम ळे हफरिे. त्याच्या बाह् िागावर उंटादी प्राण्यािंी हिते्र असिाि. क्वहिि ही आवरणे 
स्विंत्रपणेही ियार करिाि व िी ‘शाही आसिासमोर’ ठेविाि. काहीजण अभ्रक व पारा यािें ‘पडदे’ (िट्टी) 
ियार करिाि, िे आरशासारखे असिाि. हे ‘पडदे’ ियार करण्यासाठी खभप पैसा खिय करिाि. हवशषेिः 
हैद्राबाद शहराि यािा प्रघाि मोठ्या प्रमाणावर आहे. काहीजण आबंा, सीिाफळ, आदींिी कृहत्रम झाडे 
करिाि, त्यावर फळे खाि असलेल्या पक्ष्यािंी हिते्र ठेविाि. ही झाडे अशभरखान्यामध्ये ठेवण्याि येिाि. िी 
फ लाफळािंी लगडलेल्या खऱ्या झाडासंारखी हदसिाि. क्वहिि, प्राथयिा करण्याच्या हवहवध अवस्थेि उभ्या 
असलेल्या ककवा खादं्यावर बंदभक घेिलेल्या माणसािी हिते्र काढिाि. त्याचं्याजवळ पक्षी, प्राणी यािंी हिते्र, 
खेळणी ठेविाि. कपजऱ्यािभि उडि असलेले कृहत्रम कबभिरही ियार करिाि. या सगळया गोष्टी पे्रहषिांच्या 
कल्पिेच्या हवरोधी आहेि. कारण त्यािंी प रुष, प्राणी यािंी हिते्र काढभ  ियेि असा आदेश हदला होिा, 
काढणाऱ्यािंा शाप हदला होिा. म्हणभिि कोणीही म स्लीम राज्यकत्याच्या िाण्यावर त्यािें हित्र िसिे. 

 
काही वळेा आशभरखान्याजवळ ककवा क ं डाजवळ (अलावा) एका िब िऱ्यावर दळण दळणाऱ्या स्त्रीिी 

प्रहिमा ठेविाि. क्वहिि काकडी, खरबभज, केळी याला वजिदार दगड बाधंिाि. आियािी गोष्ट अशी की या 
केळयादी वस्िभ स रीिे कापण्यािा प्रयत्ि केला असिाही कापल्या जाि िाहीि. 

 
 मोहरमच्या सािव्या हदवशी ‘ब राक’िी लाकडी प्रहिकृिी रंगवभि िाक, प ढिे पाय, यावर म स्लीम- 

अलंकार घालभि रंगाऱ्याच्या द कािािभि वाजि गाजि आणिाि व िी हिशाणाचं्याकडे िोंड करूि ठेविाि. 
ब राक हा घोडा देवदभि जॅहियलिे पे्रहषि महंमद यािंा िेण्यासाठी स्वगािभि पाठहवला होिा. या ब राकिे िोंड व 
डोके माणसािे असिे, काि लाबं, िंद्राप्रमाणे िकाकणारे हवशाल कपाळ, डोळे हरणासारखे काळे व 
िाऱ्यापं्रमाणे िेजस्वी असिाि. त्यािी माि व छािी हंसासारखी, कंबर कसहासारखी, शपेभट व पंख मोरासारखे, 
आकार सामान्यिः कहदभंिी कामधेिभ ककवा खेिराएवढा असिो. त्यािा वगे हवजेसारखा (बकय ) होिा. त्यावरूि 
त्यािे िाव ब राक. 

 
प ष्ट्कळ कहदभंिी हे िाबभि, हिशाणे व ब राक यावंर एवढी श्रद्धा असिे की, िे स्विः या वस्िभ ियार 

करिाि व मोहरमच्या काळाि फकीर होिाि. ग जरािमध्ये िाब िािी हमरवणभक हिघाल्यावर गरीब कहदभ-
म स्लीम स्त्री-प रुष रस्त्यावर त्यािें समोर लोटांगण घालिाि, िर काहीजण आपल्या गळयाि लाल स िी दोरा 
बाधंिाि, कपाळाला िस्म लाविाि व मोहरमच्या काळाि हिक्षा मागभि जगिाि. हे असे िवस फेडण्यासाठी 
करिाि. त्यािप्रमाणे ग जरािमधील कहद  हस्त्रया मोहरमच्या िवव्या हदवशी क ट ंबािील एखाद्या व्यक्तीच्या 



  
 

अनुक्रमणिका 

मृत्यभिंिर करावयाच्या स्िािािे प्रिीक म्हणभि ओले कपडे घालिाि, अंगावर हजविं हिखारे टाकिाि, 
हदवसिर उपवास करिाि आहण संध्याकाळी शीलपरीक्षा म्हणभि ि न्याि ब डहवलेले बोट िाटिाि व त्यािंिर 
साखरिाि खाऊि उपवास सोडिाि. दहाव्या हदवशी हे िाबभि िदीवर िेि असिािा कहिष्ठ जािीिे कहदभ 
आपल्या म लािें कल्याण व्हाव,े आजार बरा व्हावा म्हणभि िाब िािंा कोंबडा, बकरी, म्हैस यािें मासं, लाल दोरे, 
कापड इत्यादी वस्िभ वाहिाि व हािाि िारळ घेऊि िाब िाच्या समोर लोळिाि. 

 
द सऱ्या बाजभिे पाहहल्यास, िादं्र-सौरगणिेि सार मोहरम व कहदभंिे रामिवमी, दसरा यासंारखे सण 

एकदाि आल्यावर कहद -म सलमािाचं्या हमरवण कींिी मशीद ककवा देवळासमोर गाठ पडली िेव्हा ककवा 
िाब िाचं्या हमरवण कीि कहदभकडभि रस्त्याि पहवत्र अंहजराच्या फादं्या टाकण्यािा प्रयत्ि झाला िेव्हा उग्र 
स्वरूपाच्या दंगली झाल्या आहेि. अशा प्रकारच्या दंगली मद्रासमधील क डाप्पा येथे १८२१ मध्ये व ठाणे 
हजल्ह्ािील हिवडंी येथे १८३७ मध्ये झाल्या होत्या. हैद्राबादमध्ये अशा प्रकारिे अडथळे उत्पन्न झाल्यास 
मोहरमिे फकीर झालेले कहद  लोक कधी कधी आपल्या धमयबाधंवाचं्या हवरुद्ध म सलमािािंी बाजभ घेिाि असे 
म्हणिाि. हे मोहरमिे कहद  फकीर या काळाि म स्लीम धमयहवधीप्रमाणे कापलेल्या (ज बाह केलेल्या) 
जिावराचं्या मासंाखेरीज इिर मासं खाि िाहीि. 

 
मोहरमच्या िेरा हदवसािं म सलमािािंी आपले कपडे आहण घरे स्वच्छ व आपले शरीर श िी ठेवाव े

अशी अपेक्षा असिे. या काळाि म सलमाि प रुष स्त्री संग करीि िाहीि. त्याचं्यापैकी काहीजण पहहल्या 
हदवसापासभि िर इिर िौर्थया िे सािव्या हदवसापासभि अखेरच्या हदवसापयंि मासं, मासे, हवड्यािे पाि खाि 
िाहीि, बाजेवर झोपि िाहीि व झोपल्यास उलट्या बाजेवर झोपिाि कारण त्यािें इमाम जहमिीवर उिे 
असिािा त्यािंी असे करणे इमामासाठी अपमािकारक होईल. काही म सलमाि या गोष्टींिा दहाव्या हदवशी 
उपिोग घेिाि िर काही म सलमाि दहा िे िेरावा हदवस या काळाि हिहषद्ध माििाि. हववाहहि हस्त्रयािंी 
लर्गिािंिरच्या पहहल्या मोहरमच्या सणाच्या दहा हदवसािं आपल्या पिीला िोंड दाखवभ िये असे म्हणिाि. 
म्हणभि त्या या काळाि वगेळया राहिाि. सफर महहन्याच्या पहहल्या िेरा हदवसािं–जो िेरह िेजी (पे्रहषिािंा 
आजार) म्हणभि ओळखला जािो आहण बाराह वफािच्या काळाि पहहल्या हदवसापासभि िे पे्रहषिाचं्या 
उरुसापयंि त्या पिीपासभि वगेळया राहिाि. कारण हा काळ शोकािा असिो, त्याि कोणिाही हवलास करू 
िये असे म्हणिाि.  

 
मोहरमच्या पािव्या हदवशी प्रत्येक आश रखान्याजवळ, श्रीमिं लोक आपल्या हदवाणखान्यासमोर, 

व्यापारी आपल्या घराच्या आवाराि ‘पाणपोयी’ (आबादरखािा) स रू करिाि. िेथे येणाऱ्या सवांिा दभध, 
शरबि, स गंधहमहश्रि थंड पाणी वाटिाि. या जागी रात्रीच्या वळेी रोशिाई करिाि. हैद्राबादमध्ये या हदवशी 
आबालवृद्ध स्त्री-प रुष, हवशषेिः अहववाहहि आपल्या गळयाि स िी, रेशमी ककवा केसािंी केलेली, फकीर 
घालीि असलेली, दोरी घालिाि आहण मिगटाला गजरा बाधंिाि. शहाणी माणसे असे करीि िाहीि. कारण 
हे धमयशास्त्राच्या हवरुद्ध आहे. परंि  कहद स्थािमध्ये बधंिकारक (फजय) हवधींपेक्षा हकिी िरी अहधक हवधी 
पाळिाि. उदा. म लाचं्या िोंडाला अबीर लावणे, स्विः व लहाि म लािंा हहरव्या रंगािे कपडे घालणे इत्यादी. 
उच्च वगािील व मध्यम वगािील काही सन्माििीय म सलमाि फक्त गळयाि दोरी व मिगटाला फ लािंा गजरा 
बाधंिाि. 



  
 

अनुक्रमणिका 

 
मोहरमच्या काळाि प ष्ट्कळ म सलमाि फहकरासारखा पोशाख करूि त्याचं्यासारखे जीवि जगिाि. 

काहीजण हा पोशाख पािव्या हदवसापासभि, काही थोडे द सऱ्या हदवसापासभि िर काही अगदीि थोडे सहाव्या 
ककवा सािव्या हदवशी घालिाि. 

 
दहक्षण कहद स्थािाि या वगांपकैी काही खालीलप्रमाणे आहेि : — 
 
ज्यािंा अडाणीपणे स हेलीवाला (स हेल-सहज साध्य) म्हणिाि, पण खरे म्हणजे सेलीवाला फकीर; िे 

आपल्या गळयाि रंगीि दोऱ्यािा हार घालिाि. आझाद ऊफय  बेिवा िावािे फकीरही असेि करिाि. िे 
ह िात्म्याचं्या वाट्याला जे द दैव आले त्याम ळे फकीर झालेले असिाि. सेलीवाला फकीर सामान्यत्व ेगळयाि 
केसाळी घालिाि. पण मोहरमच्या काळाि हहरव्या ककवा लाल रंगाच्या दोऱ्यािा हार घालिाि. हवषप्रयोगाम ळे 
मृत्यभिंिर हसिच्या पे्रिािा जो रंग हदसला त्यािे हहरवा रंग हे प्रिीक आहे, िर लाल रंग हे य द्धिभमीवर ह सेििे 
जे रक्त साडंले त्यािे प्रिीक आहे. हे हार, अत्तर बिहवणारे (अत्तार) ककवा फिी, झालरी बिहवणारे (पटवा) 
ियार करिाि. िे रंगीि दोऱ्यािी सोिे ककवा िादंीिा वखय लावलेली ‘काकणे’ ही ियार करिाि. या 
‘काकणािंा’ ‘स्मरण’ ककवा ‘गजरा’ असे म्हणिाि. हे घालण्यापभवी एका िबकाि हमठाई, फळे, उन्हाि 
स कहवलेला िाि (ि रवा) व हिरागी म्हणजे हदवाबत्तीसाठी पसेै ठेविाि, त्यावर फाहिहा म्हणिाि. एखाद्या 
हिशाणाला प्रथम गजरा ककवा हार बाधंिाि आहण त्यािंिर गळयाि हार घालिाि व मिगटाला गजरा 
बाधंिाि. एकि काकण बाधंावयािे असेल िर िे फक्त उजव्या दंडाला बाधंिाि आहण गजरा उजव्या 
मिगटाला बाधंिाि. फहकरासारखा पोशाख घालिाि. फाहिहा म्हटल्यािंिर म जाहवर म्हणजे कबर 
व्यवस्थापक हिरागी व थोडी फळे घेऊि उरलेल्या वस्िभ परि करिो. याहशवाय मोहरमिे फकीर आपल्या 
दोन्ही दंडावर हहरव्या कापडाच्या प्ट्या बांधिाि िर काही िेहऱ्यावर अबीर फासिाि व हािाि उदबत्त्या 
घेऊि हिक्षा मागीि हफरिाि.  

 
बेिवा (िौहिक संपत्ती िसलेले) फहकरािंा ‘आझाद’ असेही म्हणिाि. ककवा िे आपल्या कपाळावर व 

िाकावर अरबी ‘अहलफ’ या अक्षरासारखी काळी रेष ओढिाि त्याम ळे त्यािंा ‘अहलफशाही’ असे म्हणिाि. िे 
डोक्यावर इराणी टोपी, शाल ककवा पटका बाधंिाि. अंगाि कफिी घालिाि. कफिीवर अरबी अहलफ हे अक्षर 
हलहहलेले असिे, त्याम ळे कफिीला अल्फा असेही म्हणिाि. हे फकीर गळयाि दोऱ्यािा हार (सेली) िसेि 
जपमाळ घालिाि. हािाि कडे, कमरेला ल ं गी, उजव्या पायाि डाल िावािा अलंकारही घालिाि. केव्हा 
‘डाल’ ऐवजी िे िोडा घालिाि. परंि  या फहकरापंैकी काहीजण पायाि कोणिाही अलंकार घालीि िाहीि, 
िोंडाला अबीर फासिाि व हािाि पखंा, छडी, िलवार ककवा लोखंडी िाला (संग) घेिाि. 

 
या वगाच्या फहकरािंी एक टोळी (ग रोह) असिे. टोळीच्या प्रम खाला म शीद म्हणिाि. त्यािे म्हणणे 

सगळेजण मान्य करिाि. म शीदच्या म्हणजे टोळीप्रम खाच्या (सरग रोह) हािाखालील पहहला म्हणजे खहलफा 
असिो. खहलफािा अहधकार, सरग रोहच्या खालोखाल म्हणजे राजाच्या खालोखाल जसा वजीर असिो िसा 
असिो. द सरा म्हणजे िडंारी शाह (गृहव्यवस्थापक). टोळीिील फहकरािंा गोळा करूि आज्ञा कळहवणारा 
इजिीशहा हा हिसरा, हालिाली कशा कराव्याि यािे मागयदशयि करणारा िौथा, हशस्ि ठेवणारा ‘कोिवाल’ 
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पािवा, हमत्र (दोस्ि) सहावा, सेिापिी (अल ह क्म इलाही) सािवा, ईश्वरािा अहधकार, ‘अम्रइहलल्लाह’ 
आठवा, िकीब-उल-फ करा, जो टोळीच्या अग्रिागी राहभि इिर फहकरािंा उदाहरण म्हणभि ईश्वरािी हवशषेणे 
उच्चारिो िो ‘फहकरािंा िेिा’ िववा असे त्यािें अहधकार असिाि.  

 
या फहकरािंी टोळी आश रखान्याि आल्यावर, हे फहकर आश रखान्यासमोर दोि िीि रागंा करूि उिे 

राहिाि. ‘दोस्ि’ आपली उपाधी मोठ्यािे सागंिो. कोिवाल ‘जे परमेश्वराला आवडिे’ असे म्हणिो. िंिर 
अल-ह क्म-इलाही उजवीकडभि आपले िाव दोिदा सागंिो व त्यािा सहकारी अम्रइहलल्लाह आपले िाव दोिदा 
सागंिो. यािंिर अदालिशाह स्विः फाहिहािी स रुवाि करिो व शवेटी ‘फाहिहा’ असे मोठ्यािे म्हणिो. 
त्यावर सगळे फकीर एकदा फाहिहा, िीि वळेा परमेश्वर एकि आहे हे सागंणारी क राणिी स रा, िंिर 
आशीवयिि (द रूद) असे क्रमािे म्हणिाि व शवेटी आपले हाि िोंडावर हफरहविाि. िंिर अदालिशाह 
धमयकायद्यािे महत्त्व हवशद करिो. त्यावर सगळेजण, अलीला आवाहि, ‘एक िारा-इ-हैदरी’ असा प्रहिसाद 
देिाि. मग सगळेजण ‘याहभ’ (हे परमेश्वरा) असा प्रहिसाद देिाि. प न्हा िो महंमद, अली, फाहिमा, हसि, 
ह सेि या पहवत्र पािािंा आवाहि करिो: एक िारा पजंिि, िे ‘याहभ’ असे उत्तर देिाि, प न्हा िो अब बकर, 
उमर, उस्माि व अली या िारािंा आवाहि करिो, यावरही सगळेजण ‘याहभ’ म्हणिाि. करबलाच्या मदैािावर 
ह िात्मे झालेल्यािंा त्यािे शवेटी आवाहि केल्यावर बाकीिे फकीर पभवीसारखेि उत्तर देिाि.  

 
िंिर अदालिशाह ‘हे परमेश्वरा, िभि खरा परमेश्वर आहेस, आहण ि झ्याहशवाय द सरा कोणीही ईश्वर 

िाही’ असे मोठ्यािे सागंिो. यावर बाकीिे फकीर ‘परमेश्वर एकि आहे त्याच्याहशवाय द सरा ईश्वर िाही; 
महंमद त्यािा धमयप्रिारक आहे’ असे म्हणिाि. िंिर िो म्हणिो, ‘हे परमेश्वरा, मला ि झी पायधभळ दे’; बाकीिे 
‘माझ्या डोळयासंाठी काजळ म्हणभि’ असे म्हणिाि. आशभरखान्यािभि जेव्हा िे जाण्यासाठी हिघिाि िेव्हा 
िकीब-उल-फ करा ‘ि मच्या श्वासावर पहारा ठेवा’ असे म्हणिो. यािा अथय िोंडािे िेहमी ईश्वरािे िाव घ्या; 
िालिािा पायावर िजर ठेवा म्हणजे सिि कलमा म्हणा; आपल्या मायिभमीिा प्रवास करा म्हणजे परमेश्वर व 
त्याच्या गं्रथािें मिि करा, असे म्हणिो. िसेि ‘गदीमध्ये असिािाही ईश्वरािे अवधाि सोडभ  िका’, ‘पहवत्र 
पािाचं्या कृपेिे, हे अली, मला मदि कर’ असे अदालिशाह म्हणिो.  

 
या फहकरािंी टोळी एखाद्या आशभरखान्याि थाबंल्यास आशभरखान्यािा व्यवस्थापक त्यािंा ह क्का, 

शरबि व शक्य झाल्यास वरणिािािे जेवण देिो. या फहकरािंा दसमासी ‘दहा महहन्यािें’ म्हणजे 
मोहरममधील दहा हदवसािें फकीर म्हणिाि. बारमासी फकीर यापेक्षा वगेळे असिाि. िे वषयिर कायम फकीर 
असिाि. परस्परािंा िे ‘या हादी अल्ला’, ‘हे म शीद अल्ला’, ‘हे ह सेि’, ‘हे इमाम’ असे संबोधिाि. एखाद्या 
माणसास हाक मारायिी झाल्यास िे बावा, दािा, द हियादार असे म्हणभि हाक मारिाि. पसैा हा ‘क्ष ल्लक’ आहे 
असे िे म्हणिाि. िे संबभल खािाि व संबभल हवकि घेण्यासाठी लोकाकंडभि पसेै मागिाि. एखाद्यािे िीक 
घालण्यािे िाकारल्यास, ‘उदार लोक मरण पावले आहेि व फक्त हिक्कभ ि मागे राहहले आहेि, लोक देि घेि 
काहीि िाहीि, इिकेि िव्हे िर आमच्याशी िाडंायला उठिाि’ असे िे म्हणिाि. जाण्यासाठी हिघिािा 
फहकरािंा िेिा म्हणिो, ‘ जग वाऱ्यािे िरले िरी िे सत्यािा प्रकाश हवझवभ शकणार िाही’, ‘देणाऱ्याला साखर 
ि देणाऱ्याला ठोसा’. यावर िे ‘आम्ही स्वगाच्या मागावर आहोि व पे्रहषिावर आमिी श्रद्धा आहे असे म्हणिाि.  
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या फहकरािंा द सरा वगय ‘मजिभ’ हा आहे. मजिभ म्हणजे ‘हजििी बाधा झालेला वडेा.’ िे 
हवद षकासारखी टोपी घालिाि. ही टोपी कागदािी असभि हिला रस्त्यावर लोळेल इिका लाबं कागद 
लावलेला असिो. िसेि िी स वणयपािािे (बेगडािे) सजहवलेली असिे. काही वळेा ही टोपी कंहदलाच्या 
आकारािी कािेच्या किगािी असिे व हिला बाहेरूि लाल कागदाच्या जाळीच्या प्ट्या लावलेल्या असिाि. 
रात्रीच्या वळेी हफरिािा या टोपीच्या आिभि िे मेणबत्ती ठेविाि. िे क्वहिि टोपीऐवजी शाल, लाल िादर 
वापरिाि. िर काहीजण डोक्याला हपकलेल्या कलबािी माळ बाधंिाि. िे आपल्या गळयािोविी लाल, हपवळा 
ककवा पाढंऱ्या रंगािा गळपट्टा ग ंडाळिाि ककवा रुमालाि कड्या घालभि िो रुमाल गळयाला बाधंिाि. िे 
आपल्या अंगाला िंदि आहण ‘खरी’ (हिलीम ियार करण्यािी मािी) फासिाि. प्रत्येक दंडावर दोि िीि 
रुमाल ककवा क्वहिि बाजभबदं बाधंिाि; िोळणा घालिाि. िसेि िाबभक, कट्यार, मारू िावािे सारंगाच्या 
कशगापासभि बिहवलेले शस्त्र, सागं अथवा छडी बाळगिाि. पायाि घ ंगरू बाधंिाि. काहीजण पायाच्या 
अंगठ्याि हबिवा घालभि त्याच्या टोकावर कलब ेख पसिाि व प्रत्येक दंडाला कलबभ बाधंिाि. अशा प्रकारे सज्ज 
होऊि िे आशभरखान्याि जाऊि डफाच्या िालावर, िािािील िार आकृिीबधं िे फेर धरूि िाििाि व ‘अली! 
अली! अली! िभम’, असे म्हणिाि. 

 
लैला िावािे फकीर यािंी आपले हे िाव इराणी कवी, हवशषेिः हिजामी याचं्या लैला-मजिभच्या प्रहसद्ध 

बेद्द इँ पे्रमकथेवरूि घेिले आहे. लैलािी िभहमका करणारा माणभस आपल्या सवांगास रुई हिकटहविो. त्याच्या 
हािाि प्याला, क्वहिि िंदििभणय ककवा शरबिािे िरलेला असिो ककवा िरोटी, मािवी कवटी आहण पंखा 
असिो. त्याच्या डोक्यावर कागदािी हत्रकोणी टोपी असिे. 

 
िरंग (मभखय बडबड्या) िावािा मोहरममधील फकीर आपल्या सवांगाला गेरू फासिो. त्याच्या 

डोक्यावर शाल, हािरुमाल ककवा रंगीि कापड असभि त्याि लहाि झेंडा असिो. िो मजिभप्रमाणे खादं्यापयंि 
असणारा पट्टा (हामेल) वापरिो. िो हवजार घालिो, पायाला घ ंगरू बाधंिो आहण िािि असिािा ‘अली! 
अली! अली! जंग!’ व स्विःच्या ढ ंगणावर आपल्या टािा मारिो. 

 
मलंग िावािा फकीर कजदा शाह मदारिा हशष्ट्य जमन्जिी यािे हशष्ट्य आहेि असे म्हणिाि. अहिहरक्त 

प्रमाणाि गाजंा ओढणाऱ्या, फक्त कमरेला ल ं गी असणाऱ्या, िेहमी हवस्िव जवळ बाळगणाऱ्या, लाबं केस राखभि 
त्यािंी मागे गाठ पाडणाऱ्या, कोणत्याही संघहटि पंथाि ि बसणाऱ्या हिक्षभस ‘मलंग’ ही संज्ञा लाविाि. मलंग 
फकीर हे धमािे अधे कहदभ, अधे म सलमाि असिाि. हैद्राबादमध्ये मोहरममध्ये मलंग फहकरािी बिावणी 
करणारे जे असिाि िे केसाि लोखंडी कडी घालभि केसािी गाठ पाडिाि आहण हिच्या िोविी लाल दोरा, 
सोिेरी अथवा रुपेरी हकिारा व अरंुद पट्टी बाधंिाि. िे प्रत्येक हािाि दोि िीि लोखंडी कडे घालिाि. 
हािरुमाल (ग ल बंद) एका काखेिभि घेऊि त्यािी दोन्ही टोके हवरुद्ध बाजभच्या खादं्याला बाधंिाि. िे गळयाि 
मण्यािंी माळ ककवा जपमाळ घालिाि. कंबरेला पट्टा बाधंिाि (कमरबंद). उजव्या पायाि पैजण घालिाि 
(डाल). ही माणसे िटकि असिािा आशभरखान्याला िेट देिाि. िे आपली पैंजणे वाजवभि, ‘शाह मदारािा 
जय असो, त्याला िमस्कार’ असे ओरडि हफरिाि. िंिर एकजण लोकािंा उदे्दशभि ‘ि मच्याजवळ जे असेल िे 
परमेश्वराकडे जाणाऱ्या मागाि खिय करा, दाि केल्याहशवाय कल्याण होणार िाही’ असे म्हणिो. 
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अंगीठी शाह िावािा मोहरममधील फकीर डोक्याला काही घालीि िाही ककवा फक्त लाल ककवा 
हहरव्या रंगािा दोरा डोक्यािोविी बाधंिो. िो ल ं गी घालिो व कंबरेला लोखंडी साखळी बाधंिो. िो आपल्या 
शरीराला ‘खरी’ ककवा हविभि फासिो. िो िळहािावर खापरािा कटोरा (अंगीठी) घेिो. या कटोऱ्याि िो 
पेटलेले कोळसे ठेविो. त्याच्या हािाि एक हिमटा (दस्िपिाह) असिो. आशभरखान्याि आल्यावर िो लोखंडी 
साखळीिे िापलेले एक टोक िेलाि ब डहविो त्याम ळे हििा िापलेला िाग िटकि पेट घेिो. पाहणाऱ्यािंा यािे 
आियय वाटिे की, त्याच्याजवळ हवस्िव असभिही त्याला िटका कसा बसि िाही. पण खरे म्हणजे िो 
कटोऱ्याच्या िळाशी कोरफडीिा गर व शणे ठेवभि त्यावर पेटलेले कोळसे ठेविो. या वस्िभ थंड असल्याम ळे 
कटोरा त्याच्या हािाला पोळि िाही.  

 
हसद्दी ककवा सय्यादी िावािा मोहरमिा फकीर हा अहफ्रकि हिग्रोसारखा असिो; दहाबाराजण आपले 

शरीर िेल व काजळािे हमश्रण लावभि काळे करिाि. िे डोक्यावर बकऱ्याच्या कािड्यािी ककवा घोंगडीिी 
टोपी घालिाि, कमरेला घोंगडी ककवा पोत्यािी ल ं गी बाधंिाि. त्याच्या डाव्या हािाि बाबंभिे धि ष्ट्य व उजव्या 
हािाि िारळ बाधंलेली लहाि काठी असिे. क्वहिि िारळावर घ ंगरू लावलेले कापड झाकिाि. िे काठी 
हलहविाि व घ ंगराच्या आवाजावर िाििाि. काही वळेा िे डाव्या हािाि म सळ घेऊि त्याला उजव्या 
हािािील काठी हाणिाि, वडेेवाकडे हािवारे करूि हिग्रोच्या हेंगाड्या बोलण्यािी िक्कल करिाि ककवा 
त्याचं्यापैकी एकजण हिग्रो स्त्रीसारखा पोशाख करिो, िेहरा प रुषासारखा काळा करिो. िो स्त्री आहे हे लोंबत्या 
स्ििाम ळे कळिे. हिग्रो स्त्रीिी िक्कल करणारा प रुष जहमिीवर म सळ आदळिो व बाकीिे ‘हिच्या’ िोविी 
िाििाि आहण ‘हििी’ थट्टा करिाि. 

 
बगळा ककवा बग ळा िावाच्या फहकरापंैकी सारख्या उंिीिे दहाबाराजण आपल्या अंगाला राख 

फासिाि, डोक्यावर पाढंऱ्या कागदी टोप्या घालिाि व कंबरेला ल ं गी बाधंिाि. िे एकमेकाचं्या कमरेला धरूि 
बगळयाच्या आवाजािी िक्कल करीि हफरिाि. त्याचं्यापैकी एकजण स्विःला बहरीशाह (बहहरी ससाणा) 
म्हणविो व बाकीच्यािंा पकडण्यािा प्रयत्ि करिो. िेव्हा िे गदीि लपभि बसिाि. क्वहिि िे एखाद्याला 
पकडिाि व िो हिसटभि जाऊ िये म्हणभि त्याच्या िोविी फेर धरूि िाििाि. 

 
कौआ शाह (कावळा) िावािे फकीर शरीराला ‘खरी’ फासिाि, घोंगडीिा कोट घालिाि. डोक्याला 

व गळयािोविी दोऱ्या ग ंडाळिाि. िे थट्टामस्करी करीि, हािाि कावळा ककवा बेडभक ककवा झाडाच्या फादंीला 
पायािे बाधंलेला कावळा घेऊि हफरिाि.  

 
हािकटोरेवाला िावािे मोहरमिे फकीर आपल्या डोक्याला शाल, दोऱ्या ककवा कपडा बाधंिाि; 

गळयाि लाल, हहरव्या ककवा हपवळया रंगािा रुमाल बाधंिाि, िोंडाला िंदिलेप लाविाि. िे हािाि कटोरा 
घेऊि मोहरमिी शोकगीिे, य द्धकथा ककवा थोर प रुषािंी स्ि हिगीिे गाि िीक मागीि हफरिाि. िीक मागिािा 
िे ‘हे बाबभ, िाई, अल्ला आम्हालंा पसेै द्या, त्याला, जो द धािे िाडें देिो, असे म्हणिाि. 

 
जलाली अथवा खाकी या िावािा फहकरािंा एक पंथ आहे. हा पंथ सय्यद जलाल द्दीििे स्थापि केला. 

िो म लिाििा प्रहसद्ध स ऱ्हावदी संि बहावल हकिा हशष्ट्य होिा आहण त्यािी कबर बहावलपभर राज्यािील उछ 
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या हठकाणी आहे. खाकी म्हणजे ‘ध ळीिे माखलेला’. जलाली फहकरािंा ठराहवक असा पोशाख िसिो. पण िे 
आपल्या डोक्यावर हवहवध आकाराच्या हित्रहवहित्र टोप्या घालिाि. पटके (कािडे ककवा हािरीिे बिहवलेले) 
बाधंिाि. गळयाि जपमाळा ककवा फळाचं्या माळा घालिाि. त्याचं्यापैकी काहीजण आपले िेहरे अधयवट काळे 
करिाि. शरीराला ‘खरी’ फासिाि. गळयाि फ लािें हार घालिाि, आपल्या अंगावर वाळलेले कोहळे लोंबिे 
सोडिाि. याचं्या टोळीपैकी एकजण हािाि बाह ली घेिो, िी क रूप स्त्रीिी प्रहिमा असिे. व िो पाहणाऱ्यापकैी 
एखाद्याला ि झी ही आजी आहे असे म्हणिो. काहीजण िामड्यािी बिहवलेली गदा हािाि घेऊि त्याचं्या 
मागाि येणाऱ्या कोणाही गरीब स्त्रीप रुषाला िी मारिाि. 

 
िक्षबंदी हे ख्वाजा पीर म हंमद िक्षबंद यािें अि यायी आहेि. िक्षबंद या शब्दािा अथय स िी कापडावर 

िक्षी काढणारा असा आहे, अफगाण लोक या फहकरािंा हवशषे माि देिाि. िे स्स्थर व शािं बसभि डोके खाली 
वाकलेले व दृष्टी जहमिीवर हखळलेली अशा अवस्थेि उपासिा करिाि. त्यािंा पोशाख पभवी वणयि केलेल्या 
बिावाप्रमाणेि असिो. पण त्याचं्यापैक्षा सदरा (क िा) अहधक असिो. त्यािें प्रम ख वैहशष्ट्ट्य म्हणजे त्याचं्या 
हािाि पेटलेला कंदील असिो व िे फक्त रात्रीच्या वळेी िीक मागि हफरिाि. त्या कंहदलाला दोि खािे 
असिाि. एक िेलािा व द सरा हमळालेली हिक्षा ठेवण्यािा. िे बाजारािभि परमेश्वरािी स्ि िी व प्रकाशािे सद्
ग ण गाि कहडिाि. ‘ि म्ही लक्षावधी रुपये खिभयि महाल बाधंला व त्याि दमडी ककमिीिा हदवा िसेल िर िो 
हिरथयक आहे’ असे िे म्हणिाि. प रुष, हस्त्रया, लहाि म ले त्याचं्या मागोमाग जािाि. एखाद्यािे त्याचं्याकडे मभल 
आणल्यास िे त्याच्या िेहऱ्यावर वािीिा ग ल िोळिाि. त्याम ळे मभल हकरहकरे व द ष्ट स्विावािे होि िाही, असे 
माििाि. 

 
हाजी अहमक ‘मभखय याते्रकरू’ िावािे मोहरमिे फकीर लाबं टोपी, सदरा, कोट व गळयाि हार 

घालिाि. त्याचं्यापैकी प्रत्येकाजवळ मोठी जपमाळ, लाकडी पराि व लाबं काठी असिे. त्यािंा कमरेपयंि 
येिील इिक्या लाबं दाढीहमशा असिाि. अबंाडीिी बिहवलेली केसाळ टोपी व खभप मोठे कृहत्रम पोट असिे. 
आशभरखान्यासमोर येऊि उथळ प्रकारिा थट्टा-हविोद करिाि.  

 
दोि प रुष म्हािारा व म्हािारीिे सोंग करिाि. त्यापंैकी एकजण म्हािाऱ्यािा म खवटा घालिो िर 

द सरा म्हािारीिा म खवटा व मोठी िथ घालिो. िे रंगमंिावर येऊि उथळ प्रकारिा थट्टा-हविोद करिाि.  
 
वाघ िावािा मोहरमिा फकीर वाघािे सोंग करिो. िो आपल्या िोंडाि मासंािा ि कडा धरिो व 

म लाचं्या हदशिेे उड्या मारिो. 
 
मटकी शाह िावािे फकीर यािें सोंग काही जलाली फकीर करिाि. िे एका मडक्याि हरबरे घेऊि िे 

मडके हलहविाि. त्याम ळे हरबऱ्यािंा िाद होिो. या हरबऱ्यापंैकी थोडे िे लोकािंा देिाि व िंिर आपल्या 
िोंडाि कोंबिाि व हास्योत्पादक गाणी म्हणिाि.  
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िटणी शाह िावािा मोहरमिा फकीर जलाली फहकरासारखा पोशाख करिो व ‘मी काजी, कोिवाल, 
स िेदार याचं्यासाठी िटणी ियार करीि आहे.’ असे म्हणभि उखळीमध्ये िटणी क टिो. काही वळेा िो िटणीि 
मादक पदाथय हमसळिो व िी लोकािंा खाण्यास प्रवृत्त करिो.  

 
हकीम ‘वैद्य’ िावािा फकीर बेिवासारखा पोशाख करिो व जडीब टीच्या हपशव्या घेऊि घोड्यावर 

बसिो व हास्योत्पादक िाषणे करीि हफरिो. एखाद्यािे त्याला आपली िाडी दाखवली िर िो त्याच्या हािाला 
खाज स टणारी विस्पिी लाविो.  

 
म साफीर शाह (प्रवासी) हा बेिवासारखा पोशाख करिो. आपण प्रवासी असल्यािी बिावणी करिो, 

स्विःि स्वयंपाक करिो आहण हशजवलेले अन्न वाटभि टाकिो.  
 
म गल िावाच्या फहकराजवळ जपमाळ व काठी असिे. त्याच्याबरोबर सेवक असिाि. त्या प्रत्येकािी 

बेग, गाजर, शलगम, हमरिी, बैंगि अशी िाव ेअसिाि. िो त्याचं्याबरोबर थट्टामस्करी करिो. 
 
ब्याजखोर हा हविोद करिो, आपला जमाखिािा हहशबे देण्यािी बिावणी करिो व पैसे मागिो.  
 
म दयहफरोश हा पे्रिािी प्रहिमा घेऊि कहडिो. त्यािे िी दभर न्यावी यासाठी लोक त्याला पैसे देिाि. 

एखाद्यािे त्याला पैसे देण्यािे िाकारले िर िो ‘केस, हमरच्या व इिर द गधंी वस्िभ एका थाळीि जाळिो व 
मृत्यभिंिर ि मच्या आत्म्यािंा असा वास येईल’ असे म्हणिो.  

 
झाडशाह हा जलाली फहकरासारखा पोशाख करिो. िो हािाि लहाि झाड घेिो, त्यावर हवहवध 

प्रकारिी फळे लटकविो व एका फादंीला कावळा बाधंिो व ‘काळजी घ्या! वाकभ ि उिे राहा! काळया घ बडािे 
फळाचं्या राजािा िाश केला आहे! दभर व्हा!’ असे ओरडिो.  

 
जोगी हा कहदभ संन्याशािंा एक पंथ आहे. त्याचं्यासारखे पोशाख केलेले काही म सलमाि प रुष हगिार, 

डफ, ढोलकी वाजवीि, गाणी व शोकगीिे गाि आशभरखान्याि येिाि. 
 
बकाल हा कहद  व्यापाऱ्याप्रमाणे असिो. अरबी व फारसी िाषेि त्याला िाजीहवक्या म्हणिाि. िो पटका 

बाधंिो. कपाळावर िस्म व गंध लाविो. कािाि कहद ंसारखी िीकबाळी घालिो. हािाि कडे, सोिे, िादंीच्या 
अंगठ्या घालिो. हकल्ल्यािंा ज डगा बाधंलेला करगोटा व कंबरेिोविी कापड ग ंडाळिो. त्याच्या हािाि 
लोखंडी पत्रा व िाडाच्या पािािंा ज डगा असिो, या पािावंर िो आपले हहशबे हलहहिो. त्याच्याबरोबर एक 
हशपाई जािो. िो हशपाई त्याला ‘हे मभखा, िभ मला जास्ि िाव लावला’ अशी धमकी देिो. आपल्याला जणभ काही 
समजलेि िाही असे ढोंग करूि िो उलट त्याला हशव्या देिो.  

 
लर्गिाच्या वळेी िवरदेवािी ि िाखेिाच्या दृष्टीपासभि स टका करण्यासाठी जो म लगा त्यािे प्रहिहिहधत्व 

करिो त्याला शाहबाला म्हणिाि. शाहबाला हा म लीसारखे कपडे व दाहगिे घालभि स्टेजवर येऊि बसिो. 
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समोर बसलेले लोक त्याला हिडविाि व हसहवण्यािा प्रयत्ि करिाि. त्याच्या िेहऱ्यावर स्स्मिािे हिन्ह 
हदसल्यावर स्टेजिा पडदा टाकण्याि येिो व िो प न्हा शािंगंिीर झाल्यावर पडदा उघडण्याि येिो. 

 
एक माणभस मोहरममध्ये ‘सर बेिि’ म्हणजे शरीरहवरहहि डोके व ‘िि बेसर’ म्हणजे डोकेहवरहहि 

शरीर दाखहवण्यािी य क्ती करिो. िो एका िोकाि ककवा हबछान्याखाली आपले डोके लपहविो व शरीर हदसभ 
देिो िर द सरा एकजण आपले डोकेि फक्त जहमिीच्या वर राहील अशा रीिीिे जहमिीि स्विःला गाडभि घेिो. 
त्याच्याजवळ रक्तािे माखलेली िलवार ठेविाि व िी जमीि रक्तािे डाग पडल्यासारखी लाल करिाि. ककवा 
दोि प रुष ल टारंूिे व एकजण स्त्रीिे सोंग करिो. स्त्रीिे सोंग करणारा प रुष, ‘या ल टारंूिी माझ्या िवऱ्याला 
(ककवा िावाला)ठार मारले, त्याच्या उत्तरहक्रयेसाठी मला काही िरी द्या’ असे म्हणिो. ‘डोकेहवरहहि शरीर’ हे 
दृश्य उत्तर कहद स्थािमधील जत्रामंध्ये हदसणारे िेहमीिे दृश्य आहे.  

 
िकली शाह ‘गोष्ट सागंणारा’ हा जलाली फहकरासारखा पोशाख करिो. िो आपल्याबरोबर क त्रा, 

माजंर, उंदीर, कावळा आहण गाढव आणिो व गंमिीच्या गोष्टी सागंिो. 
 
कंबलशाह िावािे मोहरमिे फकीर दोघे-हिघेजण एका घोंगडीला िोक पाडभि त्यािभि डोकावि व 

प ढीलसारखी वाक्ये म्हणिाि— ‘माझ्या लर्गिाच्या वळेी एक कोंबडा कापला आहण अच्छेर िादंभळ हजार 
लोकािंा वाटला. सगळयािंा एक पसैा हदला, पण हहशबे िपासला िेव्हा पाउण पसैा हशल्लक राहहला’ ककवा 
‘माझ्या आईिे पे्रमळपणे माझे पालिपोषण केले. हििे मला घोंगडी पाघंरली व घराबाहेर घालहवले.  

 
खोगीरशाह हा जलाली फहकरासारखा पोशाख करिो. आपल्या मािेवर खोगीर घालिो व डोक्याला 

लाल, पाढंऱ्या प्ट्या बाधंिो आहण म लािंा पाठलाग करण्यािा अहििय करिो. ककवा िो म्हणिो, ‘प्रत्येक 
गल्लीि मला हमठाईिे ढीग हदसले व िाकाि िथ घािलेली एक स्त्री त्या हढगाकंडे आधाशीपणे पाहि होिी.’ 

 
शराबी हा जलालीसारखा पोशाख करिो. त्याच्या कपाळावर अरबी अहलफसारखे अक्षर काढलेले 

असिे. िो हािाि शरबि व पाण्यािे िरलेला प्याला घेऊि दारूिी प्रशसंा करणारी आहण क राणािल्या 
श्लोकासंारखी िकली गीिे गािो आहण मोकळेपणािे प्याल्यािभि शरबि हपिो. िो व द सरा एखादा मोहरमिा 
फकीर हमळभि दारू व ड करािे मासं याचं्या वापराबद्दल बरीि ििा करिाि. क्वहिि ‘शराबी’ च्या गळयाि कहद  
िाह्मणासारखे परंि  कािड्यािे जािवहेी असिे.  

 
काजी-इ-लइि, काजी-ब-ेदीि ‘शाहपि व अधार्ममक काजी’ हा हबिबाह्ािंा सदरा घालिो. त्याच्या 

दाढीहमशा िागाच्या बिहवलेल्या असिाि आहण जपमाळेिे मणी मोजीि इस्लामच्या कायद्याहवरुद्ध असलेल्या 
अिेक हवसंगि गोष्टींिा उपदेश करिो. 

 
िव्वाब हा आपल्या सवांगािोविी पेंढा ग ंडाळिो, यािाि मोठा पटका ककवा टोपी घालिो, िागाच्या 

बिहवलेल्या दाढीहमशा लाविो. िो बरोबर सेवक घेऊि घोड्यावर बसभि कहडिो. त्याच्या सेवकाचं्या हािाि 
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हवहित्र प्रकारिा ह क्का असिो. िो आपल्या सेवकािंा िेहमी ह कभ म देिो आहण घोड्यावर स्वार होिािा बह धा िो 
द सऱ्या बाजभिे खाली पडिो.  

 
मेख शाह हा जलालीसारखा पोशाख करिो व िंबभच्या ख ंट्या एका दोरािे आपल्या कंबरेला बाधंभि 

ओढीि िेिो. जो आपल्याकडे पाहण्यािे अगर आपणाला बोलण्यािे धाडस करील त्याला आपण हािोड्यािे 
ख ंटी ठोकभ  अशी िो धमकी देिो.  

 
खोदँ-गाडभ ँ, ‘खोदणे, प रणे’ हा डोक्यावर पेंढ्यािी टोपी ककवा पटका बाधंिो, त्याच्यासिोविी दोरा 

ग ंडाळिो. गळयाि िटई घालिो, िीम ळे त्यािे सवांग झाकिे. िो कमरेला दोऱ्या ग ंडाळिो. त्याच्या खादं्यावर 
क दळ व पाठीिा पडदा असिो. िो प ढील गाणे म्हणि िटकिो—’मला वाटेल त्याला मी खाली पाडिो व 
प रिो. लहाि कबर ियार करण्यास मी शिंर रुपये व मोठ्या कबरीसाठी पाि रुपये घेिो.’ िंिर िो एखाद्या 
गावढळ माणसाला पकडभि त्याला प रण्यािे सोंग करिो. 

 
ह िर ह सेििे फकीर, दोघेजण बेिबासारखा पोशाख करिाि. मात्र त्यािें सदरे लाल गेरूिे रंगवलेले 

असिाि. िे कािावर िैसर्मगक ककवा कृहत्रम केसािंी झ लपं ठेविाि. एका स पाि गवऱ्या ठेवभि िे स ंदर 
हािरुमालािे झाकिाि. त्यावर फ ले ठेविाि. एका हािाि हे सभप व द सऱ्या हािाि िवरी घेऊि प ढील वाक्ये 
म्हणि हफरिाि—’िमत्कारी सत्प रुषािें अवशषे येथे झाकभ ि ठेवले आहेि. जो कोणी त्याच्या कबरीला 
प्रदहक्षणा (िवाफ) घालील त्याला िरकािील अर्गिीिे द ःख जाणवणार िाही. म्हणभि त्या सत्प रुषाला आपल्या 
इच्छा सागंा.’ एखाद्या माणसािे िे अवशषे दाखवा असे म्हटल्यास िे त्याला स पािील गवऱ्या दाखविाि, 
त्याम ळे पाहणारा लज्जीि होऊि परििो. 

 
िािकशाही ककवा िािकपंथी हे हशख संि िामक (इ.स. १४६६-१५३९) यािें अि यायी असिाि. िार 

पाि प रुष हा पोशाख करिाि. त्यांच्या गळयािोविी रंगीि दोऱ्या ग ंडाळलेल्या असिाि, कपाळावर मध्यिागी 
काळा हठपका असिो, िेहऱ्यावर िंदिलेप असिो. िावीज म्हणभि असलेली क राणिी एक लहाि प्रि ग ंडाळभि 
ठेवलेला रुमाल िे गळयाला बाधंिाि. त्याचं्या गळयाि राजे लोक वापरिाि िसा शखंभंिा हार असिो आहण 
कमरेिोविी दोि रंगीि वसे्त्र असिाि. िे हािाि एक दोि गदा बाळगिाि व आशभरखान्याि जािाि आहण िेथे 
गेल्यावर एका गदेला द सरी गदा हाणीि ह सेिच्या मोठेपणािी गाणी म्हणिाि. 

 
घागरीवाला या मोहरमच्या फहकरािंा असे म्हणण्यािे कारण म्हणजे िे आपल्या हािाच्या अंगठ्याि 

घ ंगरू असलेल्या हपिळी अगंठ्या (घागरी) घालिाि. त्यािंा पोशाख पाढंऱ्या ककवा लाल रंगािा असिो. िे 
आपल्या िोंडावर व अंगावर राख फासिाि, डोक्यावर झालर लावलेले कापड ग ंडाळिाि; कािावर पखंािा 
ि रा लाविाि. प्रत्येक हािाला मजिभसारखे हािरुमाल बाधंिाि व कडे (बाजभबंद) घालिाि. िे कमरेला ल ं गी 
बाधंिाि, पायाि िोडा घालिाि. त्याचं्यापैकी एकजण हािाि िोडा घेऊि सगळयाि प ढे िालिो. दोघेजण 
हािाि पाढंऱ्या, हहरव्या ककवा लाल रंगािी हिशाणं घेिाि. अदालिशहा सोडभि त्याचं्यापैकी सगळेजण उजव्या 
हािाच्या अंगठ्याि ‘घागरी’ घालिाि. ह िात्म्यािें पोवाडे आहण ह सेििी स्ि हिगीिे गािािा िे ‘घागरी’ 
वाजहविाि. त्याचं्याप ढे एक दोि रमहिया म्हणजे िियक म ले हािाि रंगवलेले व आि वाळभ ठेवलेले मडके 
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घेऊि ककवा िवरी घेऊि िृत्य करिाि. िे प्रत्येक शोकगीि संपल्यावर बसभि ककवा वाकभ ि िृत्य करिाि. 
घागरीवालापंैकी िेिे हमरवण कीच्या दोन्ही अंगािंी िालिाि. हमरवण कीच्या अग्रिागी दोघेजण िाले ककवा 
रंगीि कागद ग ंडाळलेले बाबंभ घेऊि िालिाि. घोडेस्वार थाबंले म्हणजे हमरवणभक थाबंली की िे आपले िाले 
एकमेकािंा हिरपे बाधंिाि व िेथे उिे राहिाि. हेिभ हा की इिर घोडेस्वारािंी दभर व्हाव.े िे आपल्या िाल्याचं्या 
गौरवािी गीिेही म्हणिाि.  

 
गारूडीशाह हे जलाली फहकरासारखा पोशाख करिाि. त्याचं्यापकैी प्रत्येकाच्या पटक्याि पखंािा 

ि रा असिो व प्रत्येकापाशी गारुड्याजवळ असिे िशी एक प ंगी असिे. अशा प्रकारे हफरि असिािा िे जेव्हा 
एखाद्या हठकाणी थाबंिाि िेव्हा िे काही करामिी करूि दाखहविाि. 

 
किधीशाह हा गळा िे पायापयंिच्या शरीराला किध्या ग ंडाळिो व एकही शब्द ि बोलिा बाजारािभि 

कहडिो.  
 
खंदरशाह हा ग डघ्यापयंि पोिेल असा िोळणा घालिो व अंगावर किध्या, फाटकी रजई (खंदरी) 

टाकिो. िे परस्परािंा फाटक्या हािरुमालािंी मारिाि व आशभरखान्याि आल्यावर िेथे जहमिीवर गडबडा 
लोळिाि.  

 
गलीझ शाह, ‘अस्वच्छ’, याच्या कपाळावर काळा हठपका, गळयािोविी िामड्यािा पट्टा व कमरेला 

ल ं गी असिे. आपल्या अंगावर माशा बसाव्या म्हणभि िो आपल्या अंगाला मध लाविो व हास्यास्पद व उपरोहधक 
गाणी म्हणि हफरिो.  

 
रीछ शाह, ‘अस्वल’, हा बकरीच्या केसाळ कािड्यािा पोशाख घालिो व त्यािे दोघे हिघे सहकारी 

घोंगडी पाघंरिाि आहण अस्वलासारखा आवाज काढभि हस्त्रया व म ले यािंा िेडसाविाि.  
 
ब डब डगा शाह हे सामान्यत्व ेदहक्षणेिील ि डब डकेवाले याचं्यासारखे ककवा हिकाऱ्यासारखे हदसिाि. 

हैद्राबादमध्ये ब डब डगा शाह हे हवहवधरंगी पटके बाधंिाि. त्याचं्यापैकी प्रत्येकाजवळ ि डब डके असिे. एखादा 
माणभस येिािा हदसला की िे त्याला, “मी आज श ि-शक ि पाहहला की ि म्हालंा संपत्ती प्राप्त होईल, पालखी, 
हत्ती व घोडा हमळेल” असे म्हणिाि. त्यािंा िेटणाऱ्यािंा िे आशीवाद देिाि व ि डब डके वाजहविाि.  

 
मारवाडी िावािे मोहरमिे फकीर मारवाडी लोकासंारखा पोशाख करिाि. त्याचं्या हािाि हहशबेाच्या 

वह्ा, कािावर लेखणी असिे. खापराचं्या ि कड्यािंी िरलेल्या हपशव्या िे पैशािे िरलेल्या आहेि असे 
िासवीि जवळ बाळगिाि. िे रस्त्यािे मोठ्या डौलािे िालि जािाि व म्हणिाि की, ‘आपण जरी िाललो 
आहोि म्हणभि आपला हहशबे ि किा करूि घेऊ या’. त्यािंा खरेख रे िेटले िर त्यािंा त्रास देण्यासाठी हे 
फकीर हलक्या प्रकारिे हविोद करिाि. 
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उंटशाह कागदािे आच्छाहदलेला बाबंभिा उंट करिाि व त्याि मध्यिागी असणाऱ्या हछद्राि एकजण 
उिा राहिो व मदारीिे काम करिो.  

 
म सलमाि स्त्री-प रुष असा एक िवस बोलिाि की, आपणाला मभल झाल्यास िीि, बारा वष े ककवा 

म लाच्या हयाििर दरवषी मोहरममध्ये आपण लंगर काढभ  (लंगर हिकालिा). िे मोहरमच्या िौर्थया ककवा 
सहाव्या हदवशी लंगर काढिाि. म्हणजे म लाच्या गळयाि फ लािंा हार घालिाि ककवा ि ळशीिी पािे बाधंलेली 
दोरी बाधंिाि. क्वहिि त्या दोरीला जहमिीवर लोळेल अशी लाबं लोखंडी साखळी लंगर म्हणभि बाधंिाि. 
म लाच्या हािाि उदबत्त्या व हिशाण देिाि. इिर म ले िारळािी पािे ककवा लहाि ध्वजािंा िादंवा त्या म लाच्या 
डोक्यावर धरिाि. िे हमरवण कीिे आशभरखान्याि जािाि. शरबिािे िरलेले िाडें घेऊि काही मजभर 
हमरवण कीबरोबर घेिलेले असिाि. ही हमरवणभक रात्रीच्या वळेी काढली िर दारूकाम उडहविाि. रस्त्यािे 
जािािा िे मोठ्यािे ‘शाह ह सेि! या इमाम! या अली!’ असे म्हणि जािाि. आशभरखान्याि आल्यावर 
क ं डािोविी (अलावा) िीि फेऱ्या मारिाि व त्याि लाकडे टाकिाि. आशभरखान्यािा व्यवस्थापक अन्नावर 
फाहिहा म्हणिो. त्या क ं डाि त्यािंिर थोडे शरबि टाकिाि व सेवकािंा जेऊ घालिाि. इिर लोक, 
म सलमाि िसेि कहदभही, आपणाला मभल झाल्यास आपण हिशाण, शरबि, हिरागी, स गंधी द्रव्ये, फ ले वाहभ 
असा िवस बोलिाि. श्रीमंि लोक लंगर काढिािा हत्तीवर बसभि काढिाि. हमरवण कीि वाजंत्री, िर्मिका 
असिाि आहण त्या शोकगीिे म्हणिाि. कधी कधी वाहावयाच्या वस्िभवर िादंवा धरलेला असिो व या वस्िभ 
वाहणारी व्यक्ती अबंारीि ककवा हत्तीवर बसलेली असिे. 

 
म स्लीम हस्त्रया अिेकदा मोहरमच्या वळेी फेडावयािे िवस बोलिाि. माझा मिोरथ पभणय झाला िर मी 

आशभरखान्याजवळिी जमीि माझ्या ओल्या केसािंा झाडीि ककवा अर्गिीिे माझे डोके ध ईि असा िवस एखादी 
स्त्री बोलिे. द सऱ्या प्रकारिा िवस फेडण्यासाठी आशभरखान्यािा व्यवस्थापक हिच्या डोक्यावर िादर टाकिो व 
त्यावर झाऱ्यािे थोडा हवस्िव टाकिो व िंिर िो हवस्िव लगेि झटकभ ि टाकिो. ककवा एखादी स्त्री , माझी 
मिोकामिा पभणय झाली िर मी उपवास करीि व िो हिके्षिे अन्न खाऊिि सोडीि असा िवस बोलिे. ककवा 
एखादी स्त्री, मी ि पािा हदवा लावीि, अन्नावर फाहिहा म्हणवभि घेईि ककवा एखाद्या हिशाणावर फभ ल 
(गेंदगवारा) लावीि असे म्हणिे. या हस्त्रया मोहरमच्या वळेी आपले िवस फेडिाि. काही हस्त्रया, काही घरी 
हिक्षा मागिाि व त्याि आपल्याजवळिे थोडे पैसे टाकभ ि सोन्यािी बाळी ियार करूि घेिाि व िी मोहरमच्या 
दहाव्या हदवशी सोिाराच्या हािािे म लाच्या कािाि घालिाि; म लगी असेल िर हिच्या िाकाि कडी (क डी) 
घालिाि. इराणमधील हशया लोक, म लगी जीवघेण्या आजारािे पीडीि असल्यास, हििा आजार गेला िर 
हििे सय्यदबरोबर लर्गि लावभि देऊ असा िवस बोलिाि; मभल होि िसेल िेव्हास द्धा िे असाि िवस 
बोलिाि. पंजाबमध्ये अपत्यहवहीि म स्लीम हस्त्रया आपणाला मभल झाले िर संिाच्या कबरीवर कापड झाकभ , 
िेथे हदवाबत्ती करू, म लािे िेथे केस कापभ, म लाच्या गळयाि गळसरी घालभ  व त्या गळसरीि दहा बारा वषपेयंि 
दरवषी एक िाणे वाढवीि जाऊ आहण िंिर िे सवय गहरबािंा वाटभि टाकभ , आठवड्यािभि एकदा म लािी अधीि 
हजामि करवभ असे िवस बोलिाि. बडोद्याि म स्लीम सिं, मोहरमिे िाबभि व दैवी शक्तींिा असे िीि प्रकारिे 
िवस बोलिाि. मध्यप्रािंाि धीमार िावािे कहदभ कोळी मभल व्हाव ेम्हणभि हिक्षा मागिाि व िी हिक्षा फहकराकडे 
घेऊि जािाि. फकीर िी हिक्षा िाब िािंा वाहभि त्यािंा परि देिो. िे फक्त याि वळेी म सलमािाचं्या हािािा 
स्पशय झालेले अन्न खािाि.  
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मोहरमच्या दहाव्या हदवशी – याला शहादि का रोज म्हणजे हौिात्म्य हदि असे म्हणिाि—सकाळी ९ 

िे द पारी ३ वाजेपयंि आशभरखान्यािील सगळी हिशाणे सम द्र, िलाव ककवा िदीकाठच्या मोकळया मदैािाि 
िेिाि. या मदैािाला ‘करबला का मदैाि’ म्हणिाि. िेथे गेल्यावर प्रथम क ं डाि अर्गिी पेटविाि, त्यािोविी 
िीि फेऱ्या मारिाि व मके्ककडे िोंड करूि फाहिहा म्हणिाि. िंिर एका मडक्याि पसेै, दभध, शरबि टाकभ ि िे 
मडके झाकिाि व िे क ं डाि प रिाि. प ढिे वषी िे मडके उकरूि काढल्यावर काही हस्त्रया आशभरखान्याच्या 
प्रम खाकडभि त्या मडक्यािील िाणी पैसे देऊि मागभि घेिाि व त्यािंा हछदे्र पाडभि िी म लाचं्या गळयाि 
बाधंिाि. यामागे म लािंा ि िाखेिािी बाधा होऊ िये असा हेिभ असिो. काही म सलमाि िे क ं ड ब जहवल्यावर 
त्यावर खऱ्याख ऱ्या कबरीप्रमाणे िीि िार हदवस हदवा लाविाि. ही हिशाणे िेि असिािा त्यावर काही 
द कािदार आपला िवस फेडण्यासाठी म्हणभि हमठाई व कवड्या फेकिाि. या कवड्या काहीजण म लासंाठी 
िाईि म्हणभि उिलिाि. ज्यािंी आपला िवस पभणय झाल्यावर आपण हिशाणासंमोर ‘करबलाच्या मदैािा’पयंि 
जहमिीवर लोळि जाऊ असा िवस बोललेला असिो िे प रुष यावळेी फक्त ल ं गी िेसभि जहमिीवर लोळि 
जािाि; त्यािें हमत्र रस्त्यािील दगड व इिर वस्िभ, अडथळा होऊ िये म्हणभि बाजभला उिलभि टाकिाि. आहण 
त्यािंा गार वाटाव ेम्हणभि हस्त्रया त्याचं्या अंगावर थंड पाणी ओििाि.  

 
‘करबलाच्या मदैािाि’ ही हिशाणे व िाबभि आणिाि िेव्हा िेथे खभप गदी असिे. िेथे हमठाई व 

खाद्यपदाथय हवक्रीिी द कािे असिाि. डोंबाऱ्यािे खेळ िालिाि. आकाशपाळणे असिाि. िहािलेल्या लोकािंा 
पाणी व शरबि अल्प ककमिीि ककवा फ कट वाटणाऱ्या पाणपोया असिाि. हिशाण व िाबभि पाण्याच्या काठावर 
आल्यावर ह िात्म्याचं्या िाव ेअन्न व हमठाईवर फाहिहा म्हणिाि. यापैकी थोडे अन्न व हमठाई िे पहवत्र असिे 
म्हणभि घरी आणिाि आहण थोडे िेथेि वाटभि टाकिाि. िंिर िाब िावरील कलाबभि, हिशाणािे कापड काढभि 
घेिाि व सागंाडे पाण्याि ब डहविाि. यापैकी काही पाण्याि फेकभ ि देिाि व इिर प ढील वषासाठी राखभि 
ठेविाि. म सलमाि िसेि कहद  प रुष, म ले हिशाण व िाब िावरूि खाली पडणारे पाणी आपली दृष्टी स धारावी 
म्हणभि डोळयािंा िोळिाि. बराक व िालसाहहब मात्र ि ब डहविा परि िेिाि; ब राकला दरवषी िव्यािे 
रंगविाि व िालसाहहबला िंदिलेप लाविाि, त्याचं्यावर ध्वज ओवाळिाि, धभप जाळिाि आहण परि 
आणिाि. आशभरखान्याि परि आल्यावर त्या सवांवर हवलाप करिाि आहण अन्न वाटिाि. मोहरमिे फकीर 
झालेले म सलमाि आपले फहकरािे वषे काढभि टाकिाि व आंघोळ करिाि. पण हे फकीर हे वषे उिरूि 
ठेवण्यापभवी हमठाईवर फाहिहा म्हणिाि व त्यापैकी थोडी हमठाई आपल्या प्रम ख फहकराला देऊि उरलेली 
स्विः खािाि. काही फकीर यािंिरही िीि हदवसपयंि आपले वषे बदलीि िाहीि. ‘हौिात्म्य हदिी’ म सलमाि 
आपापल्या घरी अन्न हशजविाि, त्यावर मौला (पैगबंर), अली व ह िात्मे याचं्या िाव ेफाहिहा म्हणभि िे हमत्रािंा 
देिाि ककवा दाि करिाि. अकराव्या हदवसापासभि ककवा कधी कधी बाराव्या िेराव्या हदवसापासभि प न्हा मासं 
खाणे स रू करिाि. 

 
हौिात्म्य हदिी काही लोक, बहात्तर ह िात्म्यािंी हशरे ज्या शवपेहटकामंधभि िेण्याि आली होिी त्यािें 

प्रिीक म्हणभि एका शवपेटीिी ‘य द्ध िाबभि’ (रि का डोला, रि की िाबभि) हमरवणभक काढिाि. कधी कधी 
बंगालमधल्यासारखी बहात्तर ‘य द्ध िाब िा’ंिी हमरवणभक काढिाि. हे िाबभि बाबंभच्या कमट्यािे करूि त्यावर 
कापड झाकलेले असिे. ही हमरवणभक इिर िाबभिाप्रमाणे ‘करबलाच्या मदैािाि’ िेिाि. िेथभि परि येिािा 
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काही लोक त्याचं्या बाजभंिी पळि दीि! दीि! म्हणिाि, रस्त्यावर अधभिमधभि थाबंभि शोकगीिे म्हणिाि, व 
छािी हपटिाि. ह्ा पेट्या परि आणभि िीि हदवसपयंि िशाि ठेविाि. त्यािंिर त्या मोडभि िे ि कडे प ढील 
वषासाठी राखभि ठेविाि. 

 
हिसऱ्या हदवशी हिशाणािंी पहाणी करिाि; हिजा (हिसरा हदवस) व पहाणी म्हणजे ‘हजयारि’ या 

संज्ञा मृत्यभिंिर करावयाच्या हवधींसाठी लावण्याि येिाि. बाराव्या हदवशी प न्हा, रात्रिर शोकगीिे म्हणिाि, 
क राणिे वािि करिाि आहण ह सेििी स्ि हिस्िोते्र गािाि. िेराव्या हदवशी प्रािःकाली म सलमाि ह िात्म्यांच्या 
िाव ेअन्न हशजविाि व त्यापकैी काही स्विः खावभि उरलेले इिरािंा वाटभि टाकिाि. त्या रात्री फळे, फ ले व 
इिर वस्िभ हिशाणाजवळ ठेविाि आहण फाहिहा म्हटल्यािंिर ‘मृिािे अन्न’ वाटिाि. त्यािंिर 
आशभरखान्यासमोर उिारण्याि आलेला मंडप काढभि टाकिाि आहण हिशाणं साठवभि ठेविाि. द सऱ्याकडभि 
उसिे आणलेले कपडे परि करिाि. पण त्यापैकी शोहिविं केलेले कपडे प ढिे वषीसाठी राखभि ठेविाि. 
एखाद्याला एखाद्या कामासाठी राखभि ठेवलेल्या कापडापैकी कापड हव ेअसेल िर िे पैसे घेऊि देिाि. काही 
लोक आपले िवस पभणय करण्यासाठी या कपड्यािील थोडेसे कापड िेऊि आपल्या म लाच्या गळयाि बाधंिाि. 
यामागे हजििी दृष्टी म लावर पडभ  िये असा हेिभ असिो. काहीजण त्यािप्रमाणे दहावा, बारावा आहण िाहळसावा 
हदवस शोकहदि म्हणभि पाळिाि. व त्या हदवशी अन्न वाटिाि. प ढील महहन्याच्या म्हणजे सफरच्या दहाव्या 
हदवशी ह िात्म्याचं्या आत्म्यािंा शािंी लािावी म्हणभि शोकगीिे म्हणिाि व प्राथयिा करिाि आहण िौदाव्या 
हदवशी ज्या हदवशी सफरिी वीस िारीख येिे त्या हदवशी करबला येथील कबरीि ह िात्म्याचं्या हशरांिे व 
शरीरािें जे ऐक्य झाले त्याच्या स्मरणाथय स्मरणोत्सव पाळिाि. िाहळसावा हदवस हा ‘वादळी बैठकी’िा हदवस 
म्हणभि ओळखला जािो. या हदवशी यजमाि शोकगीिे म्हणणाऱ्या गायकािंा कॉफी, हवडे, हमठाई देिो.  

 
एवढे झाले म्हणजे त्या वषाप रिा मोहरमिा हवलाप संपिो. मोहरमच्या सणाच्या दहा हदवसािं 

म सलमािािंी काम करू िये, स्त्रीसंग करू िये, दारू हपऊ िये ककवा हववाह करू िये. या काळाि एखादा मृत्यभ 
झाल्यास उत्तरहक्रया केली पाहहजे, पण याि कामाला परवािगी आहे. अथािि हे सावयजहिक सेवा ककवा इिर 
आवश्यक कामे करण्याला लागभ िाही. दहक्षण कहद स्थािाि पाळण्याि येणाऱ्या हवधींिा वर म ख्यिः वृत्तान्ि 
आहे. त्यामध्ये आहण उत्तरेिील शोकामध्ये खभपि िफावि आहे. उत्तरेि मोहरम-फहकरासारखी थट्टामस्करी 
िसिे. या प्रकारिी थट्टामस्करी म ंबईिील स न्नी म सलमािही करिाि. पण हशया म सलमाि यास खऱ्या 
हवलापािा काळ माििाि. कहदभंकडभि उिललेल्या ि िाखेिावरील हवश्वास आहण ि िािंा घाबरहवणे यावर हे 
मोठ्या प्रमाणावर आधारलेले आहे असे म्हणिाि. देशाच्या ज्या िागािील म सलमाि कहदभधमािभि इस्लाममध्ये 
आलेले आहेि त्या त्या िागाि या रूढी हवशषे करूि आढळभ येणार हे स्वािाहवक आहे. 
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प्रकरि पंधराव े
 

तेरह तेजी व आिरी चहारशम्फ्बा सि 
 
पे्रहषि महंमद हे १२ रहवउलअव्वल ११ हहजरीमध्ये म्हणजे ८ जभि ६३२ ला मृत्यभ पावले. मृत्यभपभवी िे 

िेरा हदवस आजारी होिे. म्हणभि सफर महहन्याच्या पहहल्या िेरा हदवसािंा ‘िापािे िेरा हदवस’ (िेरह िेजी) 
म्हणिाि. हे हदवस अश ि माििाि. कारण या काळाि पे्रहषि अहिशय आजारी होिे; िेराव्या हदवशी त्यािंी 
प्रकृिी स धारण्यािी लक्षणे हदसि होिी असे म्हणिाि. या काळाि म सलमाि लोक हववाह झालाि िर 
वधभवराचं्या मीलिाला संमिी देि िाहीि. िसेि एखादे श ि कायय हािी घेऊ िये असे समजिाि. िेराव्या 
हदवशी ककवा खरे िर बाराव्या हदवशी संध्याकाळी िंद्रदशयिािंिर सगळे म सलमाि स्िाि करिाि. िे एका 
िबकाि डाळ, गहभ, िीळ हमसळभि ठेविाि िसेि िेलािे िरलेला पेला ठेविाि; िेलाि िीि वळेा आपला िेहरा 
पाहिाि व प्रत्येक वळेी िबकािील थोडे धान्यकण िेलाि टाकिाि. िबकाि काही अंडी व पैसेही ठेविाि. या 
वस्िभ िंिर फकीर व हलालखोर म्हणजे बहहष्ट्कृि यािंा देऊि टाकिाि. िे स्विः त्या हदवशी वरणिाि, मेंढीिे 
मासं खािाि व त्यापैकी थोडे आप्तािंा पाठविाि. काही म सलमाि हरबरे, गहभ याि साखर, खोबरे हमसळिाि, 
त्यावर फाहिहा म्हणिाि व त्यापकैी थोडे घराच्या छपरावर फेकिाि, थोडे स्विः खािाि व बाकीिे द सऱ्यािंा 
वाटभि टाकिाि. म सलमाि हस्त्रया या हदवशी समारंिपभवकय  स्िाि करिाि, पण, यामागे कोणिेही धार्ममक 
कारण िसभि िी एक िव्यािे स रू करण्याि आलेली रूढी आहे.  

 
म स्लीम पिंागंािील सफर या द सऱ्या महहन्याच्या शवेटच्या ब धवारला आखरी िहार शबंा ककवा िहार 

शबंा असे म्हणिाि. ज्या आजारािे प ढील महहन्याच्या बारा िारखेला पे्रहषि मृत्यभ पावले त्यािे पीहडि असिािा 
या हदवशी पे्रहषिाचं्या प्रकृिीि स धारणा हदसभि आली होिी. म्हणभि या हदवशी प्रत्येक म सलमाि केशरािे, 
शाईिे ककवा ग लाबपाण्यािे आंब्याच्या ककवा पहवत्र कपपळाच्या पािावर साि ‘सलाम’ (श िेच्छा) हलहहिो ककवा 
द सऱ्याकडभि हलहभि घेिो. क राणच्या संदिाि हे साि सलाम प ढीलप्रमाणे आहेि— ‘शािंी! हा दयाळभ 
परमेश्वरािा शब्द आहे’ (३६.५८); ‘िोआला िेहमी शािंी लािो’ (३७.७७) ; ‘अिाहमला शािंी लािो’ 
(३७.१०९) ; ‘म सा व आरॉलंा शािंी लािो’ (३७.१२०) ; ‘इहलयासला शािंी लािो’ (३७.१३०) ; ‘ि म्हा 
सत्प रुषािें स्वागि असो; (स्वगाि) कायम वास्िव्यासाठी प्रवशे करा’ (३७.७३); ‘आहण प्रािःकालपयंि सवय 
शािंी आहे’ (६७.५). िंिर हे लेखि पाण्यािे ध ऊि िे पाणी हपिाि. [मंत्र हलहहले, पाण्याि ध िले आहण हपऊि टाकले यासाठी 
पहा-फे्रझर, फोकलोअर इि ओटी, ३·४१२ िळटीपा; क्रॉले, ११६; थस्टयि, कास््स, ५·४८९; इथिॉग्राहफक िो्स, ३५७; लेि, एमई, १·३२०. ज्यावर 
मंत्र कोरण्याि आले आहेि अशी लक्षणीय िाडंी, ज्यािभि बॅहबलोहियाि घोट हपण्याि आले, यासाठी पहा-ए. एि. लेअडय, िाइिव्हेंर अँड बॅहबलोि, ५०९ 

िळटीपा.] यामागे आपले द ःख िाहीसे होऊि शािंी व आिंद लािेल असा उदे्दश असिो. ही स न्नी म सलमािािंी 
पद्धि आहे. परंि  हशया म सलमाि हा हदवस अश ि माििाि. िे या हदवसाला िहार-शबंा-इ-स री ‘ि िारीिा 
ब धवार’ म्हणजे अखेरिा न्यायदािािा हदवस म्हणिाि. हैद्राबादमध्येही सध्या असाि समज आहे म्हणभि 
सामान्यपणे आदल्या हदवशी स्िाि करिाि. [हबलग्रामी-हवलमॉट, स्केि ऑफ हिझाम्स डोहमहियन्स, १·३६४] हे ‘सलाम’ 
मौलवी व हशक्षक हलहभि देिाि. या हदवशी स्िाि करणे, िव ेकपडे घालणे, अत्तर लावणे, ि पािील गोड पदाथय 
करणे उहिि आहे असे माििाि. म्हणभि हे पदाथय ियार करूि त्यावर फाहिहा म्हणिाि. आहण त्यािील थोडे 
आपण खाऊि बाकीिे इिरािंा वाटभि टाकिाि, बागेमध्ये हफरिाि आहण प्राथयिा म्हणिाि. खालच्या दजािे 
काही म सलमाि आपल्या घरी ककवा बागि िर्मिकािें िृत्य, गाणे करहविाि व स्विः िाडी ककवा दारू हपिाि. 
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ह्ा हदवशी शाळा मास्िर हवद्यार्थयांिा रंगीि कागदावर ‘सणाचं्या िेटी’ (ईदी) हलहभि देिाि, कागदावर खाली 
त्या म लािे िाव हलहहिाि व त्या कहविा आपल्या आईवहडलािंा वािभि दाखवा असे सागंिाि. म लािें पालक 
याच्या मोबदल्याि हशक्षकाला एखादद सरा रुपया पाठहविाि. 
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प्रकरि सोळाव े
 

बारह वफात ; नवे वषय आणि वसंतोत्सव 
 
पे्रहषि महंमद हे म स्लीम वषाि सार हिसऱ्या असलेल्या रहबउलअव्वल या महहन्याच्या बारा िारखेला 

मृत्यभ पावले. त्याम ळे या महहन्याला सवयसामान्यपणे ज्या आजारािा शवेट मृत्यभमध्ये झाला त्या बारा हदवसाचं्या 
आजारािा (बारह वफाि) महहिा असे म्हणिाि. सवय हठकाणच्या म सलमािािंी अरब व परदेशीय दोघािंी या 
हदवशी त्याबरह कभ म खालील फाहिहा पाळलाि पाहहजे. कारण यािे मोल मोहरम व द सऱ्या सवय फाहिहापेक्षा 
जास्ि आहे असे म्हणिाि. हा हदवस, मोहरम व शब-इ-कद्र हे म स्स्लमाचं्या दृष्टीिे शोकािे िीि हदवस 
असिाि. त्यापैकी या हदवशी स न्नी म सलमाि हवलाप करिाि. िोकरीि असलेल्यािंी अकराव्या हदवशी व 
बाराव्या हदवशी अि क्रमे संदल व उरुस साजरा करण्यासाठी रजा घेिली पाहहजे. म स्लीम पंहडि पहहले बारा 
हदवस महशदीि ककवा घरी बसभि हदीसमध्ये गं्रहथि असलेली महंमद म स्िफािंी स्ि िी प िः वाििाि आहण 
खालच्या वगािील म सलमािािंा िी आपल्या िाषेि समजावभि सागंिाि. काही म सलमाि दर हदवशी सकाळ व 
सायकंाळी आपल्या घरी ककवा महशदीि जमा होिाि, क राणिे वािि करिाि व वरणिाि, द धाि हशजहवलेला 
िाि (शीर हबकरज) व मासािे पदाथय (कहलया) ियार करिाि. प्रत्येकािा हहस्सा कापडावर (दस्िरख्वॉि) 
वगेळा ठेवलेला असिो. ऊद जाळिाि व सवयजण जेवणापभवी व जेवणािंिर दोन्ही वळेा पे्रहषिाचं्या िाव ेफाहिहा 
म्हणिाि. त्याम ळे क राणिे फायदे आपल्या आत्म्यावर प्रिाव टाकभ  शकिील असे त्यािंा वाटिे.  

 
माणसािंा प ढील प्रकारिे िीि आत्मे असिाि असे म सलमाि माििाि. कहिष्ठ ककवा प्राण्यािा आत्मा 

(रुह-उस्-स पली); िटकिा आत्मा (रुह-उल-्जारी) जो झोपेि शरीराला सोडभि जािो व स्वप्ि पाडिो; िव्य 
आत्मा (रुह-उल-्उल्वी) जो मृत्यभिंिरही शरीराला सोडभि जाि िाही.  

 
काही लोक आपल्या घराि उंिी वस्त्रािंी झाकलेल्या एका पेटीि पे्रहषिाचं्या पावलािें ठसे असलेला 

दगड (कदम-इ-रसभल) ठेविाि. या हदवशी एका िाटाि जरीिे कापड टाकभ ि त्याि हे ‘श ि पाऊल’ (कदम-
इ-म बारक) ठेविाि ककवा िाब िाि ठेविाि व त्यावर िवरीिे वारा घालिाि. मोहरमप्रमाणे घराि रोशिाई 
करिाि, ऊद जाळिाि, वाजंत्री लाविाि. पाि सहाजण शोकगीिासारखे पे्रहषिािें जन्मवणयि, आशीवयि 
(द रुद), िमत्कार (म हजजि) व मृत्यभिा वृत्तािं (वफाििामा) म्हणिाि. मृत्यभिा हा वृत्तािं लोकािंा कळावा व 
त्यािंा पे्रहषिाबद्दल सहाि िभिी व द ःख वाटाव े म्हणभि कहद स्थािीमध्ये सागंिाि. मोहरममध्ये ज्याप्रमाणे रात्री 
हमरवण का काढिाि त्याप्रमाणे अकराव्या व बाराव्या हदवशी रात्री हमरवण का काढिाि. 

 
अकराव्या हदवशी सायकंाळी ककवा सभयास्िापभवी थोडावळे अगोदर काही लोक पे्रहषिािंा संदल 

काढिाि. म्हणजे िे एका िबकाि ककवा िाब िाि ब राकिी प्रहिमा ठेवभि िीवर स गंधी द्रव्यािे ककवा िंदि 
लेपािे िरलेले एक ककवा अहधक प्याले ठेविाि व त्यावर फ लािंी िादर झाकिाि िंिर यािी हमरवणभक 
काढिाि. हमरवण कीबरोबर महलद्यािे िरलेली िाटे, वाजंत्री असिाि, अधभिमधभि दारूकाम उडहविाि. िसेि 
आशीवयि व जन्मवणयि म्हणिाि. अशा प्रकारे िे ज्या हठकाणी पे्रहषिाचं्या पावलािा ठसा ठेवलेला असेल त्या 
हठकाणी येिाि. िेथे आल्यावर फाहिहा म्हणिाि व त्यािंिर प्रत्येकजण िंदिलेप ककवा स गधंी द्रव्याि बोट 
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ब डवभि िो लेप ककवा द्रव्य पावलाच्या ठशावर िोळिो. िंिर त्यावर फ लािंी िादर झाकिाि व उपस्स्थिािंा 
महलदा वाटिाि. िंदिलेप ब राकच्या प्रहिमेवर ठेवभि िेण्याि येिो. यािे कारण ब राक हा पे्रहषिािंा घोडा होिा 
हे आहे. खरे म्हणजे मोहरमच्या वळेी ब राकिी हमरवणभक ि काढिा यावळेीि काढली पाहहजे म्हणजे त्याम ळे 
लोकािंा महंमद म स्िफा हे याि ब राकवर बसभि स्वगािी सफर करावयास गेले हे कळेल. परंि  
धमयकायद्याि सार (शहरयि) घराि अशा प्रहिमा िसेि हिते्र ठेवणे गैर आहे! िेराव्या हदवसापयंि ब राकिी 
प्रहिमा पावलाच्या ठशाजवळ ठेविाि. पद्धि अशी आहे की ‘पावलाच्या ठशािा’ व्यवस्थापक हा ब राकिी 
प्रहिमा ियार करूि त्यावर िंदिलेप िेिो आहण लोक आपले िवस फेडण्याच्या हिहमत्तािे ‘पावलाच्या ठशाला’ 
िेटवस्िभ वाहिाि. 

 
बाराव्या म्हणजे उरुसच्या हदवशी –ज्या हदवशी संिािा आत्मा परमेश्वराि हवलीि झाला–लोक क राण 

व इिर पहवत्र गं्रथािें रात्रिर वािि करीि बसिाि. या हदवशी महलदा करूि वाटिाि. हस्त्रया, अन्न ऊद व 
हदवाबत्तीसाठी पसेै घेऊि ‘पावलाच्या ठशाजवळ जािाि’ ऊद जाळिाि, फाहिहा म्हणिाि, िेथील हदव्याि 
िभप टाकिाि, िेथील व्यवस्थापकाला थोडी हमठाई देिाि व बाकीिी घरी परि आणिाि. या हस्त्रया हदव्याला 
लागिे त्यापेक्षा अहधक िभप देिाि. व्यवस्थापक उरलेले िभप आपल्या घरग िी वापरासाठी ठेवभि देिो. या 
महहन्यािे पहहले बारा हदवसपयंि ‘पावलाच्या ठशाजवळ’ दररोज उदबत्त्या लावण्याि येिाि. पे्रहषिासाठी 
म्हणभि जे अन्न ठेवण्याि येिे िे बह धा द धाि हशजवलेला िाि हे असिे; कारण हे पे्रहषिाच्या आवडीिे अन्न होिे. 
पे्रहषि याला ‘सगळयाि श्रेष्ठ अन्न’ (सस्य्यद -िमाम) असे म्हणि असि. हे अन्न वाहहल्यावर हवधी पभणय झाला असे 
म्हणिाि. काही लोक पे्रहषिािा पहवत्र अवशषे उदाहरणाथय, त्याचं्या दाढी ककवा हमशीिा केस (अशर-इ-
शरीफ, असर-इ-म बारक) िादंीच्या िळीमध्ये ठेवभि त्या िळीिोविी अबीर ठेविाि आहण िो ‘पावलाच्या ठशा’ 
पेक्षास द्धा जास्ि श्रेष्ठ आहे, असे माििाि. त्याच्याप ढे अन्न ठेविाि, आशीवयि म्हणिाि, िेथे रोशिाई करिाि, 
वाजंत्री लाविाि. परंि  अशा केसापंैकी बह िेक केस बिावट असिाि! हदल्लीिील जामीमहशदीमध्ये पे्रहषिािें 
केस दाखहवण्याि येिाि. िसेि कसधमधील बोहरी या हठकाणच्या जामीमहशदीि पे्रहषिाचं्या दाढीिा केस (मभ-
इ-म बारक) असभि िेथे िो प्रहसद्ध गभढवादी अब्दभल कादीर हजलािी यांिी ठेवलेला आहे. 

 
िौराज म्हणजे िभिि वषय हदि. हा इराणी लोकािंी दहक्षणायिािभि उत्तरायणाि बदलला. 

दहक्षणायिािील िभिि वषय हदिाला हमहीरजाि उत्सव असे म्हणिाि. हा स्पष्टपणे हशया म सलमािािंा आहे. 
म्हणभि िो कट्टर स न्नी असलेल्या औरंगजेबािे रद्द करूि टाकला आहण रमजाि महहन्याि होणाऱ्या आपल्या 
राज्यारोहण उत्सवाच्या वळेी बदलला. [जदभिाथ सरकार, लाइफ ऑफ औरंगजेब, (२·२९९; ३·९३)] ‘हा उत्सव, सभयय जेव्हा 
उत्तरायणाि जािो (२१ मािय) िेव्हा स रू होिो व इराणी वषािा पहहला महहिा असलेल्या फरवर्मदिच्या १९ 
िारखेपयंि िालिो. या काळािील दोि हदवस मोठ्या उत्सवािे असिाि, जेव्हा पैसे व हवहवध वस्िभ िेटी 
म्हणभि देिाि [जैि, १·१८३, २७६] इराणमध्ये हा सण सभयय उत्तरायणाि गेलेल्या हदवसापासभि प ढे िीि हदवस 
िालिो आहण िो अजभि ज न्या पद्धिीिे साजरा करिाि, त्याि व ज न्या इराणी उत्सवाि अवधी आहण धार्ममक 
आिाराबाबि फरक आहे. हमरवण का काढीि िाहीि, मृिाचं्या िाव े अन्न देि िाहीि. फक्त सगळे लोक 
परस्परािंा िेटल्यावर ‘ईद म बारक’ म्हणिाि आहण गहरबािंा दाि देिाि. या हदवशी सगळेजण उत्तम कपडे 
घालभि हवहवध प्रकारच्या मिोरंजिाच्या काययक्रमाि िाग घेिाि. औरंगजेबाच्या काळाि ‘यावळेी शहाजहािच्या 
आजे्ञिे मयभरकसहासिाबरोबरि बिहवण्याि आलेल्या मौल्यवाि वस्िभंिी राजप्रासाद आंिबाह् स शोहिि करीि 
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असि. िसेि ज न्या रूढीि सार शाही रक्ताच्या व्यक्तींिी सोिे, रूपे, मौल्यवाि वसे्त्र यािंी ि ला करीि असि. 
प्रत्येकािी ि ला हकिी झाली यािी सदर प्रसंगािी स्मृिी म्हणभि िोंद करण्याि येि असे आहण या वस्िभ दाि 
म्हणभि देण्याि येि असि’. औरंगजेबािे स्विःच्या बाबिीि ि ला करण्यािी पद्धि िष्ट केली होिी. परंि  
आपल्या म लािंा िे आजारािभि बरे झाल्यावर त्यािे ि ला करण्यास संमिी हदली होिी; पण त्यासाठी ि ला 
करण्याि आलेल्या वस्िभ दाि करूि टाकाव्या अशी त्यािे अट घािली होिी. अलीकडील काळाि हा उत्सव 
इिरािंा िेटवस्िभ देऊि साजरा करिाि. उत्तरायण हदवसा लागणारा असल्यास म स्लीम हस्त्रया ग लाबािे फभ ल 
फभ ल पाण्याच्या क ं डाि उलटे टाकिाि. सभयािे उत्तरायणाि प्रवशे केला की िे फभ ल आपोआप स लटे होिे असे 
माििाि. अवधिे म सलमाि राजे साधारणिः ३१ मािय रोजी येणाऱ्या कहदभंच्या वसंिपंिमीच्या स्वरूपािा सण 
पाळीि असि. [आयबीड, १५४.] 
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प्रकरि सतराव े
 

पीर-इ-दस्तर्ीर यांचा उत्सव 
 
संि पीर-इ-दस्िगीर यािंा उत्सव रहब-उल-सािी या िौर्थया महहन्याच्या अकरा िारखेला साजरा 

केला जािो. िे जवळपास िव्याण्णव वगेवगेळया िावािंी ओळखले जाि असभि त्यापकैी काही हवशषे प्रहसद्ध 
असलेली िाव ेप ढीलप्रमाणे आहेि:- पीरॉ-ंइ-पीर (संिािंा प्रम ख), गौस लआजम (संिश्रेष्ठ), गौस लसमदािी 
(सिािि संि), महबभब-इ-स िािी (हप्रय, सत्प रुष), हमरािे मोहहय द्दीि (धमाला िेििा आणणारा), सय्यद 
ककवा शखे अब्द ल काहदर हजलािी, हसिी उल ह सेिी, कादहरया पंथािे संस्थापक, त्यािें हजलािी हे िाव 
पहिम इराणमध्ये असलेल्या त्याचं्या हजलाि (खरे म्हणजे हकल-ओ-हकलाि) या जन्मग्रामावरूि पडले. 
त्यािंा जन्म १०७८ मध्ये व मतृ्यभ बगदाद येथे २२ फेि वारी ११६६ रोजी झाला. त्यािंी िेथे असलेली कबर िक्त 
अजभिही आदरणीय माििाि. त्यािंा प्रम ख वली माििाि. िे आपल्या हशष्ट्यािंा अधभिमधभि हदसिाि व सभििा 
देिाि, असे माििाि. िे सवयत्र वदंिीय आहेि. हवशषे म्हणजे पंजाबमधील हहजड्याचं्या वगाला त्याचं्याबद्दल 
हििािं आदर आहे. [रोझ, २·३३१.] लेखक जफीर शरीफ स्वाि िवावरूि असे म्हणिो की, जेव्हा मी इस्च्छि 
गोष्टीबद्दल काळजीि असे िेव्हा मी त्यािंी िव्याण्णव िाव ेउच्चारूि परमेश्वराला असा िवस बोलि असे की, हे 
देवा, िभ पीर-इ-दस्िगीरच्या आत्म्याच्या माफय ि मदि कर. जफीर शरीफिे प ढे असे म्हणणे आहे की, ईश्वर 
कृपेिे मला गौस लआजमिे स्वप्िाि दशयि देऊि माझ्या मिािील कििा दभर केली व माझ्या इच्छा पभणय केल्या; 
माझ्या धमयबाधंवािंी त्यािंा हव े िर माझ्या प्रहिपादिावर अहवश्वास दाखवावा, हा माझा हपरािे महत्त्व 
वाढहवण्यािा प्रयत्ि आहे असे म्हणाव ेककवा मी स्विः िा प्रिार करिो असेही म्हणावे, पण हे सत्य हसद्ध झाले 
िर यावर अहवश्वास दाखहवणाऱ्यावंर परमेश्वरािा प्रकोप होईल, त्यािंा धमय व त्यािंी उपजीहवकेिी साधिे िष्ट 
होिील! स न्नी म सलमाि पीर-इ-दस्िगीर यािंा सत्प रुष माििाि व त्याचं्यावर अिीव श्रद्धा ठेविाि. परंि  
काही हशया म सलमाि त्यािंी इमाम जाफरला हशशािा रस पाजभि मारले अशी त्यािंी किदािालस्िी करिाि. 
हा आरोप केवळ मत्सरावर आधारलेला असभि सपंभणय असत्य आहे. कारण या दोघाि स मारे २५० वषांिे अंिर 
आहे. इमाम जफर साहदक (सहाव ेइमाम) हे इ.स. ७०२-६३ मध्ये होऊि गेले िर महबभब (पीर-इ-दस्िगीर) 
यािंा काळ इ.स. १०७८-११६६ असा आहे. [जफाद साहदक ‘सत्यवििी’ यािंा असे िाव त्याचं्या स्वच्छ िाहरत्र्यावरूि पडले. िे सहाव े
इमाम होिे.]  

  
रहब-उस्-सािी या महहन्याच्या दहा िारखेला लोक पीर-इ-दस्िगीर यािंा संदल काढिाि आहण 

अकरा िारखेला त्यािंा दीपोत्सव करिाि. दहा िारखेला सायंकाळी लोक पजंािे हिन्ह असलेला व िंदि लेप 
लावलेले हिशाण घेऊि व सोबि महलदा, फ ले, साखर घेऊि, पेरोमकॅ्स लावभि वाजि गाजि गाविर 
हफरिाि आहण ठरलेल्या हठकाणी जाऊि हे हिशाण लाविाि, हपराच्या िावािे फाहिहा अपयण करिाि, 
हिशाणावर फ ले, िंदि वाहिाि व महलदा वाटिाि. अकराव्या हदवशी अन्न हशजविाि, हपरािे जन्मवणयि व 
आशीवयि म्हणिाि, संपभणय क राणिे पठण करिाि, आहण पीर-इ-दस्िगीर यािंी िव्याण्णव िाव ेउच्चारिाि. 
ग जराथमधील गरीब म सलमाि या हदवशी अकरा ककवा बावीस हदव े लाविाि. िर श्रीमंि आपल्या घराि 
पणयहीि झाडावर ककवा हहरव्या रंगाच्या काहशदा काढलेल्या कापडािंी स शोहिि केलेल्या लाकडी दीपमाळेवर 
अकरा हदव ेलाविाि आहण म लािंा अन्न, हमठाई वाटिाि, रात्री महलदा खािाि.  
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कॉलरा ककवा इिर साथीच्या रोगािा प्राद िाव झाल्यास लोक पीर-इ-दस्िगीर याचं्या हिशाणािी 
हमरवणभक काढिाि आहण वारंवार थाबंवभि िमाजसाठी जसा आवाज देिाि िसा आवाज देिाि. कहदभ व 
म सलमाि या दोन्ही धमांिे लोक यावळेी ऊद जाळण्याच्या पात्राि काही पैसे टाकिाि. कधीकधी हमठाई व 
साखरेवर फाहिहा म्हणिाि. िंिर हिशाण परि आणभि त्याच्या पभवीच्या जागी ठेविाि. त्या महहन्यािील 
पहहल्या, हिसऱ्या व पािव्या ग रुवारी लागोपाठ असे करिाि. प ष्ट्कळ लोक िर या रोगापंासभि आपला बिाव 
व्हावा म्हणभि आपल्या घराच्या दरवाजावर या सिंाच्या िाव ेलहाि ध्वज ियार करूि िे लाविाि. सामान्यत्व े
या साधिािंी साथ टळिे असे म्हणिाि. 

  
या संिाच्या कृपेिे आपणाला मभल झाले िर आपण त्याला संिािा ग लाम करू असा िवस काही लोक 

बोलिाि. िवस फळाला आल्यावर िे रबी-उस्-सािी या महहन्याच्या दहाव्या ककवा अकराव्या हदवशी म लाच्या 
उजव्या पायाि कडे घालिाि व दरवषी त्याि एक लहाि कडी वाढहविाि, िसेि यावळेी महलदा करिाि. 
त्यावर हपठािे केलेले अकरा हदव ेठेविाि, हदव्याि ि पाि ब डहवलेल्या लाल दोऱ्याच्या वािी पेटविाि, ऊद 
जाळिाि, काही लोक म लाच्या पायाि कडे ककवा गळयाि गळसरी घालण्याऐवजी म लाच्या कंबरेला िादंीिी 
साखळी ककवा कािड्यािा पट्टा बाधंिाि. बह संख्य लोक थोड्याशा अन्नावर फाहिहा म्हणिाि, िर थोडे लोक 
या वळेी हमत्र व फहकरािंा हिमंत्रण देिाि. या फाहिहाला या सिंाच्या मृत्यभिी र्गयारहवी (अकरावा हदवस) 
म्हणिाि. वस्ि ि: हपर-इ-दस्िगीर हे रहब-उस्-सािी या महहन्याच्या १७ व्या हदवशी मृत्यभ पावले, पण त्यािंा 
प्रत्येक महहन्यािील अकरा हदवस पे्रहषिाचं्या िाव ेफाहिहा म्हणण्यािी सवय होिी. म्हणभि अकरावा हदवस 
त्याचं्या िाव े फाहिहा म्हणण्यासाठी ठरहवला. परंि  काही म सलमाि हा फाहिहा म्हणण्यािा हवधी या 
महहन्यािील कोणत्याही हदवशी करिाि. काही लोक हहरव्या रंगाच्या कागदािा ककवा हहरवा रंग हदलेल्या 
लाकडािा िाबभि करिाि, त्यावर बेगड लाविाि आहण संिाच्या उरुसाच्या हदवशी त्यावर फ ले, फळे, सेहरा 
टाकभ ि िो सजविाि. काही लोक एका मडक्यािे फडक्यािे िोंड बाधंिाि, त्या फडक्याला मध्यिागी हछद्र 
करिाि आहण हे मडके घेऊि गावाि औपिाहरक हमरवणभक काढिाि. लोक त्या मडक्याि पैसे, धान्य, 
कवड्या टाकिाि. संिाच्या उरुसाच्या हदवशी मडक्यािील जमा झालेल्या पैशािभि उरूस साजरा करिाि. 

 
पीर-इ-दस्िगीर याचं्या बहहणीच्या म लािे िाव सय्यद अहमद कबीर रफाई असे होिे. त्याच्यापासभि 

रफाई, ग झयमार, म हँफोडा, म हहिरा या िावािे ओळखला जाणारा फहकरािंा वगय हिमाण झाला. या वगािे 
फकीर ग झयिे आपल्या िोंडावर ककवा शरीरावर जखमा करूि घेिाि म्हणभि त्यांिा ग झयमार इत्यादी म्हणिाि. 
द सऱ्या एका वृत्तान्िाि सार अहमद-अर-हरफाआ यािे वरील फहकराचं्या वगािी स्थापिा बगदादमध्ये ८७६ 
हहजरी म्हणजे इ.स. १४७१ मध्ये केली असे कळिे. [मकॅ्डोिाल्ड, २६७; रोझ, २·३२१ िळटीप.] 
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प्रकरि अठराव े
 

संत जजदा शाह मदार यांचा उत्सव 
 
एका वृत्तान्िाि सार सन्माििीय शाह बहदऊद्दीि अथवा कजदा शाह मदार, गाझी हमयॉं हे मभळिे ज्यभ 

धमीय असभि त्यािंा जन्म इ.स. १०५० मध्ये अलेप्पो येथे व मृत्यभ कािपभरपासभि िाळीस मलैांवर असलेल्या 
मकिपभर येथे झाला. पे्रहषिािी त्यािंा श्वासोच्छ्वासाहशवाय हजविं राहण्यािी शक्ती हदली होिी त्याम ळे िे 
अजभि हजविं आहेि असा समज आहे; म्हणभिि त्यािंा कजदा म्हणजे हजविं असे म्हणिाि. िे काळया रंगािे 
कपडे घालीि असि. त्यािंी आजन्म िह्मियय पाळले. त्याचं्या कबरीच्या दशयिासाठी कहदभ व म सलमाि या 
दोन्ही जमािींिे लोक जािाि. हस्त्रयािंा मात्र त्याचं्या कबरीच्या दशयिाला जाऊ देि िाहीि. कारण एखादी स्त्री 
िेथे गेल्यास हिच्या सवांगािा दाह होिो असे माििाि. लोक पीर-इ-दस्िगीरप्रमाणेि त्यािंाही िवस बोलिाि 
आहण िवस फळाला आल्यावर आपल्या म लाचं्या गळयाि त्याचं्या िावािे सोिे-िादंीिी साखळी घालिाि. 
त्यािंा मृत्यभ जमाहदलावल या पािव्या महहन्याच्या सिराव्या हदवशी झाला असा समज आहे. लोक या हदवशी 
गव्हाच्या हपठािे पदाथय, सिरी (मासंािे पदाथय) ियार करिाि. त्यावर सिरा हदव ेलाविाि व िंिर म लाच्या 
गळयाि साखळी घालिाि. [पहा—श्रीमिी मीर हसि अली, ३७४; दहबस्िॉं, २·२२४; रोझ, २·१६० िळटीपा; जिगणिा अहवाल, पंजाब 
१८९१, १·१९६ िळटीप; वाईज, िोटस्, १३ िळटीपा] 

 
काहीजण या संिाच्या िाव ेआगीिभि िालण्यािा हवधी करिाि. या हवधीला ‘धम्माल कभ दिा’ असे िाव 

आहे. धम्माल म्हणजे सद्वियिािे स्थळ (धमय) व कभ दिा म्हणजे उडी मारणे. या हवधीसाठी मोठा अर्गिी 
पेटविाि व िबकािी या पंथाच्या फहकरािंा बोलाविाि, त्यािंा इिाम देिाि. फकीर फाहिहा म्हणभि अर्गिीमध्ये 
िंदि कशपडिाि. िंिर या गटािा प्रम ख प्रथम ‘दम मदार!’’दम मदार!’ (मदारिा श्वास) असे म्हणि आगीि 
उडी मारिो. ‘दम मदार’ म्हटल्यािे अस्र्गिज्वाळा, सपय ककवा कविभ याचं्या दंशापासभि रक्षण होिे असा 
इराण्याचं्यामधल्याप्रमाणे समज आहे. [मोहरयर, जिी, १०१.] िंिर बाकीिे फकीरही असेि म्हणि आगीिभि 
िालिाि. त्यािंिर त्यािें पाय दभध व पाणी यािंी ध िाि पण त्यांच्या पायाला काहीही इजा झालेली आढळि 
िाही. 

 
या संिािा जन्म १७ जमाहदलावलला झाला असावा असा समज आहे. त्याचं्या जन्महदिी गाय बळी 

देण्यािा हवधी (गाय लभटािा) करिाि. त्याचं्या िाव ेगाय म स्लीम धमयहवधीि सार कापण्याि येिे (झब्ह) हा 
हवधी एखाद्याच्या घरी ककवा या वगाच्या फहकराचं्या हिवासस्थािी (आस्िािा) करण्याि येिो, व मासं 
फहकरामंध्ये वाटभि टाकिाि. काही हठकाणी या फहकराच्या धमयशाळेपैकी एखाद्या हठकाणी संिािे हिशाण 
उिारिाि, त्याला काळा ध्वज बाधंिाि. संिाच्या उरुसाच्या हदवशी रोशिाई करिाि, त्यािंी स्ि हिस्िोते्र गाि 
रात्रिर जागरण करिाि ककवा द सऱ्या हदवशी त्यािंा संदल काढिाि. याही हदवशी त्यािंी स्ि हिस्िोते्र गाि 
रात्रिर गाि रात्रिर जागरण करिाि. त्यािें हिशाण ज्या हठकाणी लावले त्या हठकाणीि िे वषयिर ठेविाि; िे 
िेथभि हलवीि िाहीि. 
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प्रकरि एकोणिसाव े
 

संत काणदरवलीसाहेब यांचा उत्सव 
 
संि काहदरवलीसाहेब यािंी कबर िंजोर हजल्ह्ािील िागपट्टम या शहराच्या िागोर िावाच्या 

उपिगराि आहे. या हठकाणी महरयि िावाच्या म स्लीम व्यापारीवगािे प्रि त्व आहे. हे व्यापारी, शाफीई पंथािे 
लबाई व मोपला हे अि यायी काहदरवलीसाहेब यािें प्रम ख िक्त आहेि. काही हवद्वाि िे आहण अजमेरिे प्रहसद्ध 
संि मोइि हद्दि हिस्िी हे एकि आहेि असे म्हणिाि. पण काहदरवलीसाहेब हे इकडिेि सिं आहेि असे 
हदसिे. जमाहदउलाखर या महहन्याच्या िवव्या हदवशी त्यािंा संदल काढिाि आहण दहाव्या हदवशी त्यािंा 
उरूस साजरा करिाि. उरुसाच्या हदवशी अन्न हशजहविाि, पे्रहषिािें जन्मवणयि (मौलभद) वाििाि आहण 
रात्रिर जागरण करिाि. यावळेी रोशिाई करिाि. त्याचं्या उरुसासाठी जवळपास दहा हजार रुपये खिय 
करण्याि येिो. अकराव्या हदवशी ‘दभधिािािे िाडें फोडण्यािा हवधी’ करिाि. म्हणजे प्रहिपदेच्या 
िंद्रदशयिािंिर ककवा त्यािंिरच्या द सऱ्या ककवा िौर्थया हदवशी काहदरवलीसाहेबािा अि यायी असलेल्या 
एखाद्या हसलहसलेिा िेिा (सरग रोह) ककवा मलंग परंपरेिा एखादा फकीर अकराव्या हदवसापयंि एकाि 
हठकाणी िटई ककवा घोंगडीवर ि खािा, हपिा, बोलिा एकािंाि बसभि परमेश्वर कििि करीि राहिो; िो 
िैसर्मगक हवधींसाठीस द्धा जाि िाही. अकराव्या हदवशी जेव्हा सेवक (म जाहवर) दभधिािािे िाडें घेऊि 
त्याच्याजवळ जािाि िेव्हा िो त्या अन्नावर फाहिहा म्हणभि त्यािील थोडेसे खािो व एकािंवास सोडभि आपल्या 
परंपरेच्या फहकरािं हमसळिो. त्यािंिर हे दभधिािािे िाडें हमरवण कीिे सम द्रहकिारी िेिाि व त्यािे आपटभि 
ि कडे ि कडे करिाि. यावळेी उपस्स्थि असणारे लोक आपणाला त्यापकैी थोडा िरी दभधिाि हमळावा यासाठी 
इिकी झटापट करिाि की ज्या जागी हे िाडें फोडण्याि येिे त्या हठकाणी वाळभि मोठा खड्डा पडिो. यािा अथय 
असा की लोक त्या हठकाणिी वाळभ थोडे िरी अन्नकण हमळाव ेम्हणभि घेिाि. पण आियािी गोष्ट अशी की या 
झटापटीि कोणालाही द खापि होि िाही. त्याच्या उरुसािंिर काही हदवसािंी फहकरािें जर्थथे येथे जमिाि व 
प्रत्येक टोळीिील फकीर आपल्या िेत्यासह याप्रमाणे वगेवगेळे बसिाि. (िौक में बठेै हैं). एखाद्या फहकराच्या 
हािभि हशस्ििगं घडला असेल िर त्यािा िेिा या सिेच्या हठकाणी त्याला सगळया फहकरांिे हबछािे डोक्यावर 
वाहभि िेण्यािी हशक्षा देिो. ककवा त्याला पिािाप व्यक्त करण्यास आहण याप ढे िागंले वागभ अशी लेखी हमी 
देण्यास सागंिो. त्यािे असे केल्यास त्याला प न्हा सदस्यत्व देिाि. परंि  त्याच्यावर असलेला आरोप गंिीर 
असेल व िो हसद्ध झाला िर त्याच्या कंबरेच्या प्ट्यािे दोि ि कडे करिाि व सवयजण त्याला वाळीि 
टाकिाि. िाबर-इ-आलम, बाबा ब दि, बाबा फकरुद्दीि ककवा इिर संिाचं्या उरुसाच्या वळेीही याि पद्धिीिा 
अवलंब करिाि. वरील संिाच्या अि यायी असलेल्या फहकरापंैकी एखादा फकीर ककवा त्यािंा िेिा उरुसाला 
एकदाही हजर ि राहहला िर िो आपल्या परंपरेिा सदस्य म्हणभि राहण्यास िालायक समजला जािो. 
उरुसाच्या वळेी काही फकीर सेवकाकडभि पैसे स्वीकारिाि व परस्परािं वाटभि घेिाि. जहाज सम द्रप्रवासाि 
संकटाि सापडले िर जहाजािे म स्लीम कप्ताि व खलाशी काहदरवलीसाहेबािंा िवस बोलिाि की आमिे 
जहाज स खरूप हकिाऱ्यास पोहिले िर आम्ही ठराहवक रक्कम त्यािें िाव ेफाहिहा म्हणण्यासाठी खिय करू. 
त्यािंा िवस पभणय झाल्यास काहदरवलीसाहेबाचं्या िाव ेजमाहदउलाखर महहन्याि िदं्रदशयिािंिर ‘गोम’ िावािे 
हिशाण लाविाि, हे हिशाण ८/९ फभ ट लाबं असभि त्यािा आकार गोमीसारखा असिो. इिर हठकाणीही त्यािें 
िक्त दरवषी त्यािें िाव े ‘गोम’ हिशाण लाविाि व फाहिहा अपयण करिाि. परंि  काहीजण मात्र त्याचं्या 
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सन्मािाथय महलद्यावर केवळ फाहिहा म्हणिाि. म सलमाि व कहदभ या दोन्ही धमांिे लोक त्यािंी िक्ती करिाि. 
इिकेि िव्हे िर या दोन्ही जमािींिे लोक त्याचं्यावर आपला हक्क सागंिाि. यािे कारण त्यािंी दोन्ही धमांिे 
लोकािंा उपदेश केला होिा असे सागंण्याि येिे. एका कहदभ राजािे त्यािंा असा िवस बोलला होिा की, मला 
ि मच्या कृपेिे म लगा झाल्यास मी ि मच्या कबरीजवळील मशीद अहधक मोठी व स ंदर करीि. िंजोरिे कहद  
राजघराणे व काहदरवलीसाहेब यािंा घहिष्ठ संबधं होिा. [साल, २६२ िळटीप.] 

  
काहदरवलीसाहेबािंी केलेल्या िमत्काराच्या अिेक कथा सागंण्याि येिाि. त्यापंैकी प्रहसद्ध असलेल्या 

कथा प ढीलप्रमाणे आहेि. एकदा एक जहाज सम द्राप्रवासाि असिािा त्याला िोक पडले िेव्हा त्या जहाजािा 
कप्ताि काहदरवलीसाहेबािंा असा िवस बोलला की ि म्ही हे िोक ब जहवले िर जहाज हकिाऱ्याला लागल्यावर 
मी जहाजािील मालावरिा िफा िसेि सोिे-िादंीच्या जहाजाच्या प्रहिकृिी ि म्हालंा अपयण करीि. जहाजािा 
कप्ताि जेव्हा हा िवस बोलला त्यावळेी काहदरवलीसाहेब हजामि करवीि होिे. त्यािंा लगेि जहाजावर 
येणाऱ्या संकटािे ज्ञाि झाले व त्यािंी न्हाव्याच्या हािािील आरसा फेकला. िो आरसा ईश्वरी आजे्ञिे हविेभि 
जहाजावर गेला आहण जेथे जहाजाला िोक पडले होिे िेथे हिकटला व िोक बंद झाले. जहाज स खरूपपणे 
हकिाऱ्याला लागल्यावर िो कप्ताि िवस फेडण्यासाठी काहदरवलीसाहेबाकंडे सोिे-िादंीच्या जहाजाच्या 
प्रहिकृिी घेऊि गेला िेव्हा त्यािंी त्याला न्हाव्यािा आरसा परि करण्यास साहंगिले. कप्तािािे आियािे 
कोणिा आरसा असे हविारल्यावर त्यािंी, ज्याम ळे जहाजाला पडलेले िोक ब जले िो आरसा असे साहंगिले. 
कप्तािाला िो खरेि िेथे आढळला व त्यािे िो परि केला. 

 
काहदरवलीसाहेब िेहमी जंगलाि राहि असि व त्यािंी कधीही स्त्री पाहहली िव्हिी असे सागंिाि. 

एकदा िे िळयाि स्िाि करीि असिािा त्यािंा हवशाल स्िि असलेली एक स्त्री हदसली. (कहद स्थािच्या या 
िागािील हस्त्रया आपल्या शरीराच्या वरच्या अंगावर कोणिेही वस्त्र घालीि िाहीि) िेव्हा त्यािंा त्या स्त्रीला 
गळभिा त्रास आहे असे वाटले म्हणभि हििी दया येऊि त्यािंी ‘हे परमेश्वरा, हे गळभ िाहीसे कर’ अशी प्राथयिा 
केली. त्याबरोबर त्या स्त्रीिे स्िि िाहीसे झाले. हििे रडि रडि आपल्या महैत्रणींिा साहंगिले की एका 
फहकरािे मला पाहहले आहण त्यािे काही शब्द उच्चारूि माझे स्िि िाहीसे केले. त्या महैत्रणी 
काहदरवलीसाहेबाकडे गेल्या आहण त्यािंा म्हणाल्या की या स्त्रीला काही िरी रोग झाल्यािी ि मिी समजभि 
झालेली हदसिे, पण िसे काही िाही. काहदरवलीसाहेबािंा जेव्हा सत्य पहरस्स्थिी लक्षाि आली िेव्हा त्यािंी 
परमेश्वर िे स्िि पभवयवि करील असे शब्द उच्चारले, आहण त्याबरोबर त्या स्त्रीला प न्हा स्िि प्राप्त झाले. 
काहदरवलीसाहेबाचं्या कबरीजवळ िारळािंी बाग आहे. एकदा कर वसभल करणारा अहधकारी िेथे येऊि 
िारळाच्या बागेच्या मालकाकडे कर मागभ लागला, त्यावर मालकािे साहंगिले की ही झाडे संिािंी आहेि व 
त्यावर अजभिपयंि कोणी कर लावला िाही. िो अहधकारी कर हदलाि पाहहजे असे म्हणभ लागला. हशवाय िो 
प ढे म्हणाला की िारळािंा काही कशगे िाहीि त्याम ळे मला त्यािंी िीिी वाटि िाही. आियािी गोष्ट अशी की 
त्याबरोबर िारळावर कशगे उगवली. त्याचं्या कबरीजवळील िारळाचं्या झाडावरील िारळािंा अजभि कशगे 
हदसिाि. त्या हदवसापासभि आजपाविेो कोणीही बागेिी करवस ली केली िाही. जफर शरीफिे म्हणणे असे की 
या गोष्टीिी सत्यासत्यिा परमेश्वरालाि ठाऊक, मी फक्त जे ऐकले िेि साहंगिले. हे खोटे असेल िर त्यािा 
दोष त्या सागंणाऱ्याला लागो ! 
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प्रकरि णवसाव े
 

संत रजब सालार व संत सय्यद जलालुद्दीन, पे्रणषतांचे स्वर्ारोहि; रू्र्ा 
 
संि रजब सालार हे सय्यद मसभद गाजी, गाजीहमयॉं म्हणभि ओळखले जािाि. िे महंमद गझिीिे 

प िणे होिे व अवध प्रािंािील बहराइि या हठकाणी हहदबरोबर झालेल्या य द्धाि िे १५ जि १०३३ ककवा १०३४ 
मध्ये मारले गेले असे म्हणिाि. या हठकाणी त्यािंी कबर असभि िीवर त्याचं्या मृत्यभिंिर दोिश े वषांिी 
सभययमंहदराच्या जागेवर घ मट असलेली इमारि बाधंण्याि आली. हफरोज ि गलगिे (इ.स. १३५१-८८) िेथे 
हवहहर व इिर इमारिी बाधंल्या. त्यांिा उत्सव हा रजब महहन्यािील कोणत्याही ग रुवारी ककवा श क्रवारी 
साजरा करिाि. त्यािंा उत्सव हा ‘कंद री’ म्हणभि ओळखला जािो. त्याचं्या सन्मािाथय करण्याि येणारा हवधी 
प ढीलप्रमाणे असिो. प्रथम, गेल्या उत्सवाच्या वळेी खोदलेला व उरलेले अन्न त्याि टाकभ ि ब जहवलेला खड्डा 
(अलावा) कंद रीकी फाहिहासाठी उघडिाि—कंद री म्हणजे लहाि टॉवले, —परंि  काही लोक असा खड्डा 
करीि िाहीि. फक्त धमयिोळया हस्त्रया पहवत्र अन्नावर उजेड पडभ  िये म्हणजे िे उघड्यावर राहभ िये म्हणभि त्या 
क ं ड खोदभि त्याि उरलेले अन्न प रिाि. त्याचं्या उत्सवाच्या हदवशी मासे व अंडी सोडभि उरलेले मासंािे पदाथय, 
पोळया, िाज्या हे अन्न हशजविाि व हे अन्न प्रत्येक माणसासाठी वगेळे या पद्धिीिे दस्िरखािवर ठेविाि, िेथे 
धभप जाळिाि, अन्नावर संिाच्या िाव े फाहिहा म्हणिाि व मग िे अन्न खािाि. काहीजण यावळेी गव्हाच्या 
हपठािे ‘घोडे’ करिाि, िे पाकाि हशजविाि आहण इिर अन्न खाण्यापभवी थोडे ‘घोडे’ घरािि खािाि. कधी 
कधी या ‘घोड्यािंा’ ‘मोकळे घोडे’ असे म्हणिाि. असे ‘घोडे’ त्यावर फाहिहा म्हटल्यावर घराबाहेर खािाि. 
काही लोक हवशषेिः पायाच्या व्याधीिे पीहडि असलेले लोक आपला आजार बरा झाल्यास आपण ‘मोकळे 
घोडे’ करूि त्यावंर या सिंाच्या िाव ेफाहिहा म्हणभि असा िवस बोलिाि. 

 
काही लोक रजब महहन्यािील एखाद्या ग रुवारी ककवा श क्रवारी एका िाडं्याि काठोकाठ फळे व अन्न 

िरिाि व त्यावर सय्यद जलाल द्दीि बोखारा याचं्या िाव ेफाहिहा म्हणिाि व त्यािंिर हे अन्न खािाि. िर 
काही म सलमाि, हवशषेिः हशया म सलमाि हे या अन्नावर पे्रहषिािें जावई मौलाअलीच्या िाव े फाहिहा 
म्हणिाि, ही धमाि ि साहंगिलेली पण कहद स्थािमध्ये प्रिहलि असलेली पद्धि आहे. या हवधीला ‘हजारी’ 
स द्धा म्हणिाि असे सागंिाि. [गासे द िासी, op cit. 59.] 

 
रजब महहन्याच्या पधंरा-सोळाव्या हदवशी ककवा काही पंहडिाचं्या मिे सत्ताहवसाव्या हदवशी देवदभि 

जॅहियलिे पे्रहषि महंमदािंा ब राकवर बसवभि स्वगाि िेले. म्हणभि ही रात्र पहवत्र माििाि. यावळेी त्याचं्या 
स्वगारोहणािा वृत्तानं्ि वािीि रात्रिर जागरण करिाि आहण द सऱ्या हदवशी उपवास करिाि. अथाि श्रद्धाळभ 
व धमयज्ञ लोकि ही रूढी पाळिाि; सवयसामान्य म सलमाि िी पाळीिही िाहीि व त्यािंा िी माहीिही िाही.  

 
संि गभगा अथवा जाहीर पीर ह्ािंा संप्रदाय पजंाब आहण संय क्त प्रािं व राजस्थािच्या लगिच्या 

हजल्ह्ािंभि आढळिो. परंि  िे िौहाि घराण्यािील रजपभि होिे असे सामान्यपणे म्हटले जािे. िे महंमद गझिी 
बरोबरच्या य द्धाि मारले गेले असे म्हणिाि. द सऱ्या एका दंिकथेि सार त्यािें िाव जाहीर पीर िसभि जहहरया 
‘हवषारी’ असे होिे कारण त्यािंी एकदा सापािे हवष त्याच्या िोंडािभि िोखभि घेिले होिे. त्याचं्या संप्रदायािा 
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सपयपभजेशी अगदी हिकटिा संबंध आहे. कहद  लोक त्याला िागराजािा अविार माििाि. [सी. जे. इबेस्टि, पंजाब 
इथिॉग्राफी, ११५ िळटीप; रोझ, १·१७२ िळटीपा; जिगणिा अहवाल, पंजाब, १९११, १·१२० िळटीप; जे टॉड, ॲिल्स ऑफ राजस्थाि, १९२०, 
२·८०७, ८४३, १०२७, ३·१४५२.]  
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प्रकरि एकणवसाव े
 

शब-इ-बरातचा सि 
 

शब-इ-बरािला बराअि ककवा लैलाि लबराि अशी िाव ेआहेि (बराििा अथय, संरक्षणािी लेखी हमी 
असा आहे). या सणाला असे िाव पडण्यािे कारण म्हणजे या हदवशी मािवी प्राण्याचं्या प ढील वषीच्या 
आय ष्ट्यािी व िहवष्ट्यािंी िोंद स्वगाि करण्याि येिे ही समजभि, हे आहे. हििा रमजाि महहन्यािील गभढ 
रात्रीशी ‘लैलाि लकद्र’शी िेहमी घोळ घािला जािो. ‘लैलाि लकद्र’च्या रात्री सबधं प्राहणसृष्टी व विस्पहिसृष्टी 
आदरािे वाकभ ि परमेश्वराला वदंि करिे आहण हििी खरी िारीख फक्त पे्रहषि व त्यािें काहीही थोडे साथीदार 
यािंाि ज्ञाि होिी असे म्हणिाि. पण वस्ि िः या दोि सणािंा परस्पराशंी काही सबंंध िाही. इहजप्तमध्ये शब-
इ-बराििा सण शबाि या म स्लीम वषाच्या आठव्या महहन्याच्या मध्यावर साजरा करिाि. त्याम ळे िेथे या 
सणाला ‘लैलाि लहिस्फमीं शबािा’ असे म्हणिाि. [लेि, एमई. १·२०१.] मौलािा फजल ल्ला हबि हझया-उल-
अब्बासीिे हलहहलेल्या ‘खजाि-जवाहीर-जलाहलयाि’या गं्रथाि असा उल्लखे आहे की क राणमध्ये परमेश्वरािे 
या महहन्याला ‘बराि’, ‘लैलाि ल म बारक’, ‘रहमि’ व ‘कारैका’ अशी िार िाव ेहदली आहेि. 

 
शब-इ-बराि आहण बकर-ईद या दोि सणाचं्या वळेीि खरे म्हणजे रात्री जागरण करूि हे सण साजरे 

करिाि. शब-इ-बराििा अरफ म्हणजे जागरण प ढीलप्रमाणे करिाि—िेरा शबािला हदवसा ककवा सायकंाळी 
म सलमाि लोक आपापल्या घरी त्यािंा आठविील हििक्या हदवगंि आप्ताचं्या िाव ेमहलदा, आमटी, हमठाई हे 
पदाथय ियार करिाि. यापकैी काही पदाथय वगेवगेळया िाटािं ठेवभि व त्यावर फाहिहा म्हणभि िे आपण ज्यािें 
ऋणाईि आहोि त्यािंा व ज्यािंी आपल्यावर मेहरिजर करावी असे वाटिे त्यािंा पाठहवण्याि येिाि. म स्लीम 
पंहडि मंडळी या अन्नावर फाहिहा कधीि म्हणि िाहीि. यािे कारण पे्रहषिािंी असे कधीि केले िव्हिे असेही 
कदाहिि असभ शकेल. ग जरािमधील स न्नी म सलमाि यावळेी हदवगंि आप्ताचं्या शािंीसाठी प्राथयिा करिाि, 
आप्तािंा हमठाई, महलदा, इत्यादी पाठहविाि, ककवा ज्याचं्या घरी म लािा ककवा म लीिा वाङ्हििय झालेला 
असिो हवशषेिः अशा क ट ंबाकंडे पाठहविाि, [बीजी. ९ िाग २, १४०.] िसेि दारूकाम उडहविाि. 

 
शब-इ-बराििा म ख्य सण िौदाव्या हदवशी साजरा करिाि. ज्यािंी आदल्या हदवशीिे हवधी पार 

पाडलेले िसिाि िे लोक या हदवशी हवशषे आवडीिे पदाथय ियार करिाि. व त्यावर पे्रहषि आहण पभवयजाचं्या 
िाव ेफाहिहा म्हणिाि, िसेि दारूकाम उडहविाि. या सणाच्या दोि-िीि हदवस अगोदर म ले रोज हटमकी, 
िाशा वाजवीि गाविर हफरिाि. ज्यािंा िवससायासािे म लगा ककवा म लगी झाली असेल असे लोक आपल्या 
म लासाठी मािीिे हत्ती व म लगी असेल िर मािीिे हदवे ियार करिाि व त्याि वािी पेटविाि. िसेि या हत्ती-
हदव्याचं्या प्रहिकृिीसमोर फळे, हमठाई ठेविाि आहण ‘हत्ती’वर पे्रहषिाचं्या िाव-ेपरंि  काहीजण अली मभियजाच्या 
िाव-ेआहण ‘हदव्या’वर हबबी फाहिमाच्या िाव ेफाहिहा म्हणिाि. या ‘हत्ती-हदव्यासंमोर’ बाबंभंिी कमाि करिाि, 
िीवर रोषणाई करिाि आहण दारूकाम उडहविाि. फाहिहा म्हटल्यािंिर आप्तहस्त्रया या हदव्याि पैसे टाकिाि. 
द सऱ्या हदवशी सकाळी ज्यािे िवस केलेला असिो िो माणभस म लाम लींच्या हस्िे ही फळे व हमठाई हमत्राचं्या 
घरी पाठहविो. या म लाम लींिा िे हमत्र त्या मोबदल्याि काही पैसे िेट म्हणभि देिाि. हे पैसे व आदल्या रात्री 
हदव्याि टाकलेले पसेै िकोली िावािा मासंािा पदाथय ियार करण्यासाठी वापरिाि, िसेि हा पदाथय हमत्रािंा 
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वाटिाि. एवढे झाल्यावर हे ‘हत्ती-हदव’े घराच्या दरवाजावर ककवा अंगणाच्या कििीवर ठेविाि. पे्रहषिाचं्या 
आजे्ञवरूि, रात्री एकशदेोि प्रहणपािाचं्या प्राथयिा, क राणिे व द रुदिे पठण करीि जागरण करिाि आहण 
द सरे हदवशी उपवास करिाि. याहशवाय करण्याि येणारे सगळे समारंि आध हिक असभि िे अिावश्यक व 
उधळपट्टीिे आहेि. आदल्या हदवशी करण्याि येणारे समारंि हे आध हिक असले िरी िे करणे स्ि त्य आहे 
(हबदत्-इ-ह स्ि), पंधराव्या हदवशी रात्री मोठ्या प्रमाणावर दारूकाम उडहवण्याि येिे. खरे म्हणजे यावळेी 
इिर कोणत्याही सणाच्या वळेी उडहवण्याि येणाऱ्या दारुकामापेक्षा जास्ि दारूकाम उडहवले जािे, िसेि 
हमत्रािंाही हदल्या जाणाऱ्या िेटवस्िभ दारूकामाच्या स्वरूपािीलि असिाि. कधीकधी िे एकमेकाचं्या अंगावर 
दारूकाम उडवभि खोटीखोटी लढाई खेळिाि. याम ळे प ष्ट्कळदा कपडे पेटणे, माणसे जखमी होणे व मरण 
पावणे असे प्रकार घडिाि. शब-इ-बरािच्या वळेीस द्धा शाळामास्िर म लाचं्या पालकाकंडभि िेटवस्िभ हमळावी 
या अपेके्षिे म लाजवळ कागदावर पहवत्र वििे (ईदी) हलहभि देिाि. 
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प्रकरि बाणवसाव े
 

रमजानचा सि 
 
रमजाि ‘प्रखर उष्ट्णिेिा महहिा’ हा म स्लीम पिंागंाि सार आठवा महहिा आहे. या महहन्याि करण्याि 

येणारा उपवास काही पंहडिाचं्या मिे म सलमािािंी हिििाकंडभि उिललेला आहे. परंि  िो सबीअि आहण 
माहििाइअि याचं्याकडभि उिललेला आहे हेि अहधक संिाव्य हदसिे. [ह् जेस, ५३४; वेस्टरमाकय , ओहरजि अँन्ड 
डेव्हलपमेंट ऑफ द मॉरल आयहडयाज् , २·३१२. िरीही िो ज न्या अरबी धमावरूि हिघाला असभ शकेल (मागोहलयाथ, महंमद, २४८ असे म्हणिो की, 
िो ज्यभंच्या डे ऑफ अटोिमेंटच्या बदली घेिला). यािे मभळ काहीही असो, हा स्पष्टपणे सैहिकी व्यायाम आहे. यािा हेिभ सैहिकािंा सहिशीलिा आहण 

रात्री काम यासाठी प्रहशक्षि करणे हा आहे. (ईआरई. ८·८७५).] रमजािच्या उपवासािी स रुवाि, रमजाि महहन्याि प्रथम 
िंद्रदशयि झाल्याच्या संध्याकाळिंिर उजाडणाऱ्या सकाळपासभि होिे. रमजािच्या काळाि उपवास सोडण्यािी 
वळे सकाळी २ िे ४ अशी असिे. रमजाि महहन्यािि क राण स्वगािभि पृर्थवीवर अविरले. उपवास करणाऱ्या 
माणसािे उपवासाला आरंि करिािा आहण उपवास सोडिािा आपल्या उपवासािा हेिभ (िीयि) स्पष्ट केला 
पाहहजे ही ईश्वरी आज्ञा आहे. उपवासाच्या काळाि काहीही खाणे अगर हपणे िसेि स्त्रीसंग करणे धमयशास्त्राच्या 
दृष्टीिे वज्यय आहे. म सलमाि लोक सभयास्िािी प्राथयिा (मगहरब) म्हणण्याच्या थोडा वळे अगोदर शक्य िर 
खारीक खाऊि, िसिा थोडे पाणी हपऊि हा उपवास सोडिाि. रमजािच्या काळाि म सलमािािंी आपला वळे 
अष्टौप्रहर ईशकिििािि घालहवला पाहहजे असे म्हणिाि. लहाि म ले व वडेसर व्यक्ती यािंा उपवास ि 
करण्यािी सभट असिे. आजारी व्यक्ती आहण प्रवासी व्यक्ती आपला उपवास द सऱ्या आहण सोयीस्कर वळेापयंि 
लाबंणीवर टाकभ  शकिाि. ‘पण जो आजारी ककवा प्रवासाि आहे त्यािे हििके द सरे हदवस उपवास करावा. 
परमेश्वर ि मिे कल्याणि इस्च्छिो; अकल्याण िव्हे. परमेश्वरािे ि म्हालंा जे स योर्गय मागयदशयि केले त्याबद्दल 
त्यािे आिार मािा.’ [२ क राण, २·१८१; श्रीमिी मीर हसि अली, १०३ िळटीप.] 

 
रमजािच्या काळाि हवशषे प्राथयिा म्हणिाि. या प्राथयिा िेवीस ककवा काहींच्या मिे बावीस 

प्रहणपािाच्या असिाि. या प्राथयिािंा ‘हवश्रािंी’ (िरावीह) असे म्हणिाि. कारण प्राथयिा करणारा सम दाय 
प्रत्येक द सऱ्या प्रहणपािािंिर पे्रहषिाला ‘सलाम’ म्हणिाि. व प्रत्येक िार प्रहणपाि पभणय झाल्यावर थोडा वळे 
हवश्रािंी घेिाि व त्यािंिर प न्हा प्राथयिा स रू करिाि. या प्राथयिािंा जवळपास एक िासािा कालावधी लागिो. 
पे्रहषिािंी अशी आज्ञा केली होिी की, या प्राथयिा िमाज-इ-इशािंिर म्हटल्या पाहहजेि. या प्राथयिा क राणाच्या 
पठणाला हजिके हदवस लागिील हििके हदवसि म्हणिाि; त्या िंिर बंद करिाि. हाफीजच्या िेिृत्त्वाखाली 
या म्हटल्या िर त्या एक दोि हदवसािंि पभणय करणे शक्य होिे, कारण त्याला सवय क राण पाठ असिे. ही 
कामहगरी पार पाडणाऱ्या इमाम ककवा हाफीजला पैसे अगर कापडाच्या स्वरूपाि िेटवस्िभ देिाि. काही लोक 
क राणिे एकदा पठि झाल्यावरही हवश्रािंी प्राथयिा व क राणाच्या १०५ व्या म्हणजे स राि-उल-फील 
प्रकरणापासभि ककवा त्यािंिरच्या एखाद्या प्रकरणापासभि क राणिे वािि महहन्याच्या शवेटापयंि िालभ  ठेविाि. 
हाफीज िसेल िर या प्राथयिा िीसही हदवस म्हणणे आवश्यक असिे. प्रत्येक िौर्थया प्रहणपािािंिर हवश्रािंी 
घेण्यापभवी इमाम सवांसाठी परमेश्वराला आपले दोन्ही हाि वर करूि प्राथयिा करिो. त्यािंिर सम दाय त्याला 
आमेि, आमेि असे म्हणभि प्रहिसाद देिो. हशया म सलमाि या प्राथयिा म्हणि िाहीि. त्यािे कारण असे की 
प्रत्येक िौर्थया प्रहणपािािंिर इमाम व सम दाय पे्रहषिाचं्या िार सहकाऱ्यािंीही स्ि िी गाि असिो; त्यािंा िी 
ऐकणे असह् होिे.  
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श क्रवार हा म सलमािासंाठी सब्बाििा हदवस, म्हणजे या हदवशी हपिा आदमिी मािी गोळा करण्याि 

आली होिी. या हदवशी अखेरिे न्यायदाि होि असिे असे माििाि. िसेि ह्ा हदवशी शवेटच्या िीि िासापंैकी 
एक िास असा असिो की ज्या वळेेस परमेश्वराला केलेल्या सवय हविंत्या मान्य होिाि असेही माििाि. या 
हदवशी खाहिब, म आज्जीि, काजी आहण म सलमाि महशदीि जमा होिाि. म आहज्जि उपस्स्थि असेल िर िो 
अगोदर प्राथयिेला हाक देिो व हजर असणारे आपणाला जे आठवले िे म्हणिाि. यािंिर इमाम ‘ख िबा’ 
म्हणिो—याि प्राथयिा, िाकीद व उपदेश असिो. परंि  महहन्याच्या शवेटच्या श क्रवारी इमाम सम दायाबरोबर 
प्रथम अरबी व त्यािंिर फासी व कहद स्थािीमध्ये रमजाि व या रात्रीच्या ग णावंर िाषण देिो. हे िाषण इिके 
िावपभणय असिे की पंहडि व संिाहवि िक्ताचं्या डोळयाि अश्रभ उिे राहिाि.  

 
प ष्ट्कळसे हशया म सलमाि रमजाि महहन्याच्या एकवीस ककवा हवसाव्या हदवशी रात्री अलीच्या 

कबरीिी, मोहरमच्या िाब िापंैकी एखाद्यासारखी प्रहिकृिी (झरीह) ियार करूि हििी गाविर हमरवणभक 
काढिाि व शोक करिाि. िसेि अलीच्या िाव ेअन्नावर फाहिहा म्हणभि िे अन्न वाटभि टाकिाि. या हदवसांपैकी 
कोणत्या िरी-कोणिा हे हिहिि िाही-हदवशी अली मरण पावला, म्हणभि िे असे करिाि. [अली हा १७ रमजाि ४० 
हहजरी (जािेवारी २२, ६६१) ला महशदीि एका मारेकऱ्याकडभि जखमी झाला आहण िो जािेवारी २५ ला मरण पावला (म ईर, द खहलफि, २९९).] 
स न्नी म सलमािही यावळेी अन्न हशजविाि, त्यावर फाहिहा म्हणिाि, पण िे अलीच्या कबरीच्या प्रहिकृिीिी 
हमरवणभक काढीि िाहीि.  

 
प ष्ट्कळ म सलमाि या महहन्याि महहिािर, काहीजण पंधरा हदवस, काहीजण अखेरच्या हदवशी िर 

काहीजण िीि हदवस िीि रात्री महशदीच्या एखाद्या कोपऱ्याि पडदा लावभि एकािंवासाि बसिाि. या 
एकािंवासाच्या काळाि िे आवश्यक कारणाहशवाय आहण व जभ आहदसाठी हशवाय िे आपली जागा सोडीि 
िाहीि. या काळाि िे कोणाबरोबरही इहलौहकक बाबींवर बोलि िाहीि. िे सदैव क राणिे पठण व परमेश्वरािी 
स्ि हिस्िोते्र म्हणि राहिाि. 

 
हे क राणिे पठि मोठ्यािे करणे िागंले असिे असे म्हणिाि. या हशस्िीम ळे अिेकािंा थोरवी व क शाग्र 

ब द्धी प्राप्त झालेली आहे; अशािें आहशवाद व शाप िीक्ष्ण िलवारीसारखे पहरणामकारक असिाि. व्यवसायाम ळे 
जे लोक हा हदघयकाळािा एकािंवास पाळभ शकि िाहीि त्यािंी एक हदवस एकरात्र एकािंवास पाळला िरी 
प रेसा ठरिो. हा एकािंवास हे एक आदेशात्मक कियव्य आहे (स न्नि-अल-म अक्कद, फजयहकफाई) म्हणजे 
गावािील एखाद्या माणसािे ककवा सम दायापैकी एकािे जरी हे कियव्य पार पाडले िरी िे सवांिी 
पाळल्यासारखे होिे. त्यािप्रमाणे गावािील एखाद्या माणसािे एकािंवासाि बसभि कििि केल्यािे त्याला जे 
प ण्य लाििे िे जणभ काही गावािील सवय म सलमािािंी केल्यासारखे होिे.  

 
अरबी आहण इराणी म स्लीम पंहडिािंी ‘लैलाि ल कद्र’ अथवा ‘शब-इ-कद्र’ ही रमजािच्या २७ व्या 

हदवशींिी रात्र आहे असे ठरहवले आहे. या हदवशी रात्री म सलमाि ऊद उदबत्त्या पेटविाि, ऐस्च्छक प्राथयिा 
म्हणिाि, क राणिे पठि करिाि. प्राथयिेसाठी वारंवार इिरािंा हाक देिाि. या रात्री जे लोक रात्रिर जागे 
राहिाि त्याचं्यावर स्वगािभि देवदभि शािंी, ईश्वरािे आशीवाद यािंा वषाव करिाि. या रात्रीिे असे असंख्य 
ग ण आहेि. फक्त पे्रहषि सोडभि, इिरािंा ज्ञाि िसलेल्या दोि गभढ गोष्टी आहेि. त्यापकैी एक म्हणजे ‘लैलाि ल 
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कद्र’िी रात्र; या रात्री सवय प्राहणसृष्टी व विस्पहिसृष्टी ईश्वराला वाकभ ि आदरपभवयक वदंि करिे. द सरी गोष्ट 
म्हणजे इस्म-उल-आजम (परमेश्वरािे थोर िाव) या िावाि असे सामर्थयय असल्यािे सागंिाि की, ज्या 
कोणाला िे ज्ञाि असिे िो, जे इच्छील िे घडवभ शकिो, हजविं असलेल्यािंा मारू शकिो आहण मृिास प न्हा 
हजविं करू शकिो व आपणास हव ेिेथे वाहभि िेऊ शकिो.  

 
गैर-इ-माहदी िावािी म सलमािािंी छोटी जमाि आहे. या जमािीिा असा हवश्वास आहे की, इमाम 

माहदी प न्हा हदसणार िाही. िे शहरािील आपल्या िागाि एक जमाअिखािा उिारिाि व िेथे ‘लैलाि ल 
कद्र’च्या रात्री जमिाि. िे प्रथम माहदीच्या िाव े दोि प्रहणपािािंी प्राथयिा म्हणिाि व िंिर ‘परमेश्वर 
सवयशहक्तमाि आहे. महंमद हा आमिा पे्रहषि आहे आहण क राण व माहदी न्यायी व सत्य आहेि’ असे िीि वळेा 
मोठ्यािे म्हणिाि. शवेटी िे ‘इमाम माहदी आला व गेला; जो कोणी यावर अहवश्वास दाखवील िो काफीर 
आहे’ असे म्हणिाि. हे ऐकल्यावर स न्नी म सलमािािंा इिका राग येिो की िे प्रथम म लािंा, त्यािंा दगड मारा 
असे सागंिाि व िंिर आपण िलवारी घेऊि त्याचं्यावर िालभि जािाि. गैर-इ-माहदींिा या रात्री आपणाला 
मृत्यभ आल्यास िे हौिात्म्य होय असे वाटिे. या दोि जमािींमध्ये कायम शत्र त्व असिे. व दरवषी या प्रसंगीच्या 
संघषाि अिेकजण प्राणास म किाि. जफर शरीफ म्हणिो, “अशा प्रकारिे संघषय मी एक दोि वळेा पाहहले पण 
एकदाही त्याि गैर-इ-माहदींिा हवजय झाला िाही. िसेि यासबंंधीच्या अहवालावरूि मला असे आढळले की 
मृि व्यक्ती पालर्थया अवस्थेि पडलेल्या होत्या. मृि व्यक्ती पालर्थया पडण्यािे कारण त्यािंी अश्रद्धा आहे असा 
आरोप त्याचं्यावर केल्यास िे म्हणिाि की असे िाही. आमिी पे्रिे िक्तीिे प्रहणपाि करीि आहेि. “ या वैरािे 
खरे मभळ असे की हशया व स न्नींिी इमाम माहदी प न्हा हदसिील अशी समजभि आहे, इराणमधील म सलमािािंा 
िे अजभि हजविं आहेि व येशभ हिस्िाच्या प न्हा येण्याच्या वळेी िे इहलयास या पे्रहषिाबरोबर हदसिील असे 
वाटिे. गैर-इ-माहदींिा िसे वाटि िाही. गैर-इ-माहदी हे धमांिहरि कहदभ व परदेशी म सलमाि आहेि. िे 
महंमद माहदीिे अि यायी आहेि. महंमद माहदी हा पे्रहषिािंा िािभ, ह सेििा वशंज होिा. त्यािा जन्म जोिपभर 
येथे १४४३ मध्ये झाला. त्यािे अिेक िमत्कार करूि दाखवले. िो इ.स. १५०५ मध्ये क र्मदस्िािमधील कारा 
येथे मरण पावला, त्यािा पे्रहषिाइिका आदर राखिाि. जो कोणी त्याला मािीि िाही िो हिहििपणे िरकाि 
जाणार असे म्हणिाि. गैर-इ-माहदी हे स्विःला महंमदािे अि यायी ककवा दाईरेवाला असे म्हणविाि. कारण 
त्याचं्या प्राथयिागृहािोविी गोलाकार किि असिे. िे इिरािंा काफीर ककवा दस्िगीरवाला म्हणिाि. कारण सिं 
पीर-इ-दस्िगीरवर त्यािंा हवश्वास िाही. त्यािंी संख्या स न्नी व हशयाचं्या ि लिेि इिकी कमी आहे की आपण 
त्यािंा ‘कहणकीिील हमठाप्रमाणे ‘ ही म्हण लावभ शकिो. 
  



  
 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि तेणवसाव े
 

बंदा नवाज,  
[बंदा नवाज, बंदा-परवर म्फ्हिजे ‘आपल्या सेवकाचंी पे्रमाने काळजी घेिारा, पोजशदा’.]  

रे्सू दराजचा दीपोत्सव 
 
 
हा उत्सव म स्लीम पंिागंािील शवेटिा महहिा हजल्कदच्या सोळाव्या हदवशी पाळिाि, या महहन्याला 

बंदा िवाजिा महहिा असेही म्हणिाि. बंदा िवाज, सय्यद महंमद गेसभ दराज हे थोर वली होिे. हफरोजशहा 
बहमिीच्या काळाि िे इ.स. १४१३ मध्ये ग लबगा येथे आले व याि हठकाणी इ.स. १४३२ मध्ये मृत्यभ पावले. 
एकदा ईशकिििाच्या िंद्रीमध्ये असिािा त्यािंा असे अंिज्ञाि झाले की, ज्या लोकािंा आपल्या हयािीि योर्गय 
कारणाम ळे मके्किी यात्रा करणे जमि िसेल त्यािंी बंदा िवाज याचं्या कबरीिे दशयि घ्याव ेम्हणजे त्यािंा हजिे 
प ण्य हमळेल. सोळा िारखेला त्यािंा संदल काढिाि व सिरा िारखेच्या ककवा म स्लीम गणिेप्रमाणे अठरा 
िारखेच्या संध्याकाळी त्यािंा उरूस साजरा करिाि. त्यािंा उरूस काहदरवलीसाहेबाचं्या उत्सवाप्रमाणे ककवा 
त्याहीपेक्षा अहधक थाटामाटािे साजरा करिाि. देशाच्या इिर िागाि पधंराव्या व सोळाव्या हदवशी त्याचं्या िाव े
रोशिाई करिाि, महलदा करिाि व त्यावर फाहिहा म्हणिाि. यापैकी काही स्विः खािाि, काही आप्ताकंडे 
पाठहविाि व इिर लोकामंध्ये वाटभि टाकिाि. सोळा िारखेच्या ककवा म स्लीम हहशबेाप्रमाणे सिरा िारखेच्या 
रात्री काही म सलमाि ि पािे सोळा हदव ेबंदा िवाजच्या िाव ेलाविाि िसेि महलदा करिाि व त्यावर फाहिहा 
म्हणिाि.  
  



  
 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि चोणवसाव े
 

ईद-उल-णफतर उत्सव 
 
ईद-उल-हफिर उत्सव म्हणजे उपवास सोडणे. यास ईद-उल-सगीर म्हणजे छोटी मेजवािी असेही 

म्हणिाि. ि की म सलमाि याला रमजाि बैराम [लेि, एमई. २·२१०.] असे म्हणिाि. हा सण शव्वाल या दहाव्या 
महहन्याच्या पहहल्या हदवशी साजरा केला जािो. या महहन्याला कहद स्थािमध्ये ‘द धािा महहिा’ असेही 
म्हणिाि. कारण या सणाच्या हदवशी म सलमाि लोक द धाि शवेया हशजविाि. िसेि या महहन्याला ‘हरकामा 
महहिा’ म्हणिाि कारण फक्त हाि असा महहिा आहे की ज्याि कोणिाही सण िसिो आहण ज्यािे वणयि 
करावयािे आहे िो सण पभवीच्या महहन्याशी, रमजािशी संबंहधि आहे असे माििाि, म्हणभि त्याला रमजाि की 
ईद म्हणिाि आहण म्हणभि त्यािा त्याि समावशे करण्याि आला कारण िो रमजाि उत्सवािी समाप्ती 
दशयहविो. ज्याप्रमाणे अिाहमिे इस्माईलिा बळी हदल्याच्या स्मृिीसाठी करण्याि येणार खाटकािंा, जसा शब-
इ-बराि कंगीगर म्हणजे फण्या बिहवणारािंा ककवा मोहरम जसा सय्यदािंा हवशषे सण असिो िसा पजंाबमध्ये 
ईद-उल-हफिर हा ज लाह हवणकरािंा हवशषे सण आहे.  

 
रमजािच्या िाणािंिर येणारा हा आिंदािा सण आहे. द ःखािंिर िैि ही सेहमहटक वशंािील 

उपासकामंध्ये आढळभि येणारी सामान्य अशी पद्धि आहे. [आर. स्स्मथ, हरहलजि ऑफ सेहमहटज, २६२.] दहक्षण 
कहद स्थािािील आबालवृद्ध म स्लीम स्त्रीप रुष ईद-उल-हफिरच्या प्राथयिा म्हणण्यापभवी स्िाि करिाि, 
डोळयािंा स रमा लाविाि आहण िव ेकपडे घालिाि. उत्तर कहद स्थािमध्ये बायका मृि सविीच्या प्रहिमेला 
कपडे अपयण करिाि. याला ‘पहहल्या पत्िीिा म क ट’ (सौकि मौरा) असे म्हणिाि. आपल्या मृि सविीस 
आपल्याबद्दल वाटणारी असभया कमी व्हावी हा असे करण्यामागिा हेिभ असिो. प्राथयिास्थािी जाण्यापभवी, 
धमयशास्त्राि साहंगिलेले दाि (सदका, हफिर) फकीर व इिर गहरबािंा वाटिाि. अडीि शरे गहभ ककवा 
कोणिेही अन्नधान्य, खारका, द्राके्ष यािंा या दािाि समावशे आहे. हे दाि केल्यािंिर प्राथयिेस हजर राहण्यािी 
अि मिी हदली जािे. सकाळी ८ िे १२ च्या दरम्याि काजी ककवा त्या दजाच्या एखाद्या हवद्वािाला िे 
हमरवण कीिे प्राथयिास्थळी िेिाि. बह िेकजण या हमरवण कीिे जािे वळेी मिािल्या मिाि ईश्वरािी थोरवी 
गािाि. िेथे गेल्यावर प्राथयिा म्हणिाि व काजी उच्चासिावर उिा राहभि पे्रहषिाप्रमाणे हािाि काठी घेऊि 
अरबीि िीत्य पदेश करिो. या प्राथयिा व िीत्य पदेशाला साधारणिः दीड िास लागिो. हे संपल्यावर काजीला 
त्याच्या घरी हमरवण कीिे पोिविाि आहण उरलेल्या हदवसिराि मेजवािी करिाि, िेटवस्िभ देिाि, 
परस्पराचं्या गाठीिेटी घेिाि. प रुष जेव्हा घरी येिाि िेव्हा घराि पाऊल ठेवण्यापभवी त्याचं्या आई ककवा बहहणी 
त्याचं्या अंगावरूि लाल ककवा हपवळया रंगािे पाणी ओवाळभि फेकभ ि देिाि. यामागे इडाहपडा टळो हा हेिभ 
असिो. पण प ष्ट्कळजण असे करीि िाहीि. उपवास करणाऱ्यािंी दाि (हफिर), उपवास, हवश्रािंी प्राथयिा, 
रमजािमधील करावयािा एकािंवास याकडे द लयक्ष केल्यास िे पृर्थवी व स्वगय यामध्ये लोंबकळि राहिील असे 
म्हणिाि.  

 
आज्ञा, प्राथयिा ककवा धमोपदेश, ‘ख िबा’मध्ये, ज्या राजाच्या हशक्क्यािे िाणे राज्याि िालभ  असेल त्या 

राजाच्या िाव े प्राथयिा म्हणण्याि येिाि. ‘कहद स्थािमध्ये ख िबा म्हणण्याच्या वळेी प्रत्येक म सलमािाला 



  
 

अनुक्रमणिका 

आठवड्यािभि हकमाि एकदा आपण दारुल हबय म्हणजे “शत्रभिभमीमध्ये” आहोि यािे स्मरण होिे’. िरीही 
म स्लीम सत्ता िसलेल्या देशाि आपण ख िबा म्हणभ शकिो यािा अथय आपण दारुल अमाि म्हणजे ‘आपल्या 
संरक्षण असलेल्या िभमीमध्ये’ [ह्भजेस, २७७.] आहोि या वस्ि स्स्थिीिी त्याला जाणीव होि असली पाहहजे. 
हदल्लीच्या हफरोजशहािे (१३५१-८८) आपल्या िावाअगोदर पभवीच्या सगळया राजाचं्या िावािंा समावशे करावा 
अशी आज्ञा काढली होिी. [इहलयट हाऊसि, ३·२९२.] या ख िब्याच्या वळेी एखादा िवाब ककवा श्रेष्ठी राजािा 
प्रहिहिधी म्हणभि उपस्स्थि असेल िर िो काजीला मािािा पोशाख देिो ककवा एखादा स्थाहिक अहधकारी 
असला िर िो काजीला मलमलिे कापड देिो. यावळेी काही लोक काजीच्या डोक्यावर सोन्या-िादंीिी फ ले 
उधळिाि. िी फ ले काजीिे सेवक गोळा करूि काजीला देिाि. यािंिर काजी व्यासपीठाच्या मधल्या 
पायरीवर उिा राहिो व जास्िीच्या अशा उत्स्फभ िय प्राथयिा (म िाजाि) म्हणिो. म्हणजे िो इस्लामधमीयािें 
कल्याण व्हाव,े म सलमािािें पापक्षालि व्हाव,े सवय याहत्रक व इिर प्रवासी यािंा स रहक्षििा लािावी, 
आजाऱ्यािंा आजार दभर व्हावा, वळेेवर पाऊस पडावा, द दैव दभर व्हाव ेम्हणभि ईश्वरािी प्राथयिा करिो. िंिर िो 
व्यासपीठावरूि खाली उिरिो व प्राथयिेच्या िटईवर ग डघे टेकलेल्या अवस्थेि बसभि सवय सम दायाच्या विीिे 
परमेश्वरािी करुणा िाकिो. उपस्स्थि असणारे लोक दर वळेी उिे राहिाि आहण ‘दीि’ (धमय) म्हणिाि. 
यािंिर हमत्र परस्परािंा आकलगि देिाि. अपहरहिि लोक एक द सऱ्याशंी हस्िादंोलि करिाि व मेजवािीच्या 
प्रसंगी परस्परािंा ‘आरोर्गय लािो’ अशी श िेच्छा व्यक्त करिाि. आहण द रुद म्हटल्यािंिर सवयजण काजीच्या 
हािािे ि ंबि घेिाि (दस्ि बोझी). या ख िब्याच्या वळेी फकीर व हिकाऱ्यािंा वगय बऱ्याि मोठ्या प्रमाणावर 
जमा होिो. ख िब्याच्या वळेी एखाद्याला आपल्या हमत्राला िेटण्यािी सधंी ि हमळाल्यास िो त्याच्या घरी िेट 
देिो. िेथे त्यािे िंदि, हवडा, ग लाबपाणी देऊि स्वागि केले जािे आहण कधी कधी जेवणही हदले जािे.  
  



  
 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि पंचणवसाव े
 

बकर-ईद 
 
बकर-ईद यािा अथय ‘गायीिा सण’ असा आहे. यालाि ‘ईद-उल-जोहा’, ‘ईद-उल-अझा’, ‘ईद-

उल-क रबाि,’ यौम-उल-िहर ‘बळीिा उत्सव’ असे म्हणिाि. हा उत्सव हजल्हेज महहन्याच्या िवव्या हदवशी 
हदवसा ककवा रात्री साजरा करिाि. मके्कजवळील हमिाच्या दरीि याते्रकरू जे बहलदाि करिाि त्याच्या बदली 
हा बळी हदला जािो असे सामान्यपणे कहद स्थािाि माििाि. या सणाच्या हदवशी महलदा, हमठाई करिाि, 
त्यावर हदवगंि आप्ताचं्या िाव े फाहिहा म्हणिाि. काही म सलमाि या हदवशी उपवास ‘िहर्’ करिाि. हा 
उपवास सकाळी ६ िे ९-४५ पयंि म्हणजे पावणेिार िासािंा असिो.दहाव्या हदवशी सकाळी म सलमाि 
रमजाि व ईद-उल-हफिरप्रमाणे धमयघोष (िकबीर) करीि ईदगाहला जािाि. 

 
श्रीमंि म सलमाि प्राथयिा म्हटल्यािंिर बकरी बळी देिाि. हे बहलदाि अिाहमिे आपला म लगा 

इस्माईल यास परमेश्वरी इच्छेि सार बळी देण्यािी जी ियारी दाखहवली होिी त्याच्या स्मरणाप्रीत्यथय असिे. 
प रुष, हस्त्रया व म ले असे सािजण हमळभि यावळेी गाय ककवा उंट बळी देिाि. हे प्राणी बळी देणाऱ्या लोकािंा 
पभल-इ-हसराि म्हणजे मृत्यभच्या प लावरूि घोड्याच्या वगेािे घेऊि जािाि अशी समजभि आहे. हा पभल स्वगय व 
िरक याचं्यामध्ये असभि िो केसापेक्षा सभक्ष्म व िलवारीच्या पात्यासारखा िीक्ष्ण आहे आहण अखेरच्या 
न्यायदािाच्या हदवशी सवय मि ष्ट्यप्राण्यािंा या प लावरूिि जाव ेलागिे. प ण्यवाि लोक हा पभल घोडा ककवा 
हवजेच्या िपळाईिे पार करिाि. िर द रािारी लोक या प लावरूि पाय घसरूि सरळ िरकाि पडिाि व 
िरकार्गिी त्यािंा हगळंकृि करिो. [िौलहिक धमाि ‘मृत्यभच्या प ला’साठी पहा – (सर) ई. बी. टेलर, हप्रहमहटव्ह कल्िर, हि. आ. २·९४; 
हरसिेस इिटभ  द अली हहस्री ऑफ मॅिकाइंड, ३४९ िळटीपा. -म सलमािािंी ही श्रद्धा इराणी हििव्हटपेरुि पासभि उिलली (ईआरई, २·८५२).] 

 
उत्तर कहद स्थािमध्ये बळी देण्यािी पद्धि खाली वणयि केल्याप्रमाणे आहे.  
 
िाळीस रुपयापेंक्षा कमी संपत्ती असलेले लोक सोडभि उरलेल्या सवय म सलमािािंा हे बहलदाि करणे 

बंधिकारक आहे. हे बहलदाि हजल्हेज महहन्याच्या दहा, अकरा ककवा बाराव्या हदवशी करावे, बळी देिािा 
धमयघोष करावा. बळी देण्यािा हवधी करणारा म सलमाि स्विः ककवा त्याच्या अि जे्ञिे द सरा म सलमाि हािाि 
स रा धरिो. बळी द्यावयािा प्राणी मदैािाि आणभि त्याला मके्ककडे िोंड करूि उिे करिाि. िंिर िो माणभस 
हािािील स ऱ्यािे त्या प्राण्यािा गळा कापिो िंिर िो प्राणी साफ करण्यासाठी खाटकाकडे देण्याि येिो. 
प्राण्याच्या मासंािे िीि हहस्से करण्याि येिाि. यापकैी एक हहस्सा दािधमय म्हणभि देिाि. उरलेल्या दोिपैकी 
एक हहस्सा ज्यािे िो प्राणी बळी हदला िो ठेवभि घेिो व एक आप्त व हमत्र यांच्याि वाटभि टाकिो. या प्राण्यािी 
कािडी ककवा हििक्या ककमिीइिके पैसेही दाि करूि टाकिाि. हे दाि कोणाही व्यक्तीस ि देिा मशीद ककवा 
शाळा बाधंण्यासाठी द्यावे, पण िे बागंी ककवा गरीब हवद्याथी यासं हदले िर हरकि िसिे. फक्त िि ष्ट्पाद व 
त्यािही ज्यािें मासं खाणे धमयशास्त्रसंमि असिे असेि प्राणी बळी हदले पाहहजेि. असा प्राणी बळी देिािा िो 
एक वषापेक्षा जास्ि वयािा व सवय अवयवािंी िीट वाढ झालेला आहे यािी खात्री करूि घेिली पाहहजे. प्राणी 
बळी हदल्यावर त्यािे रक्त प रिाि, िे कोणत्याही वस्िभवर पडभ  देि िाहीि, सहज मिृ प्राण्यािे रक्त मासं ककवा 
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कोणिाही िाग पहवत्र असिो. औरंगजेबाच्या काळाि बळी देण्याच्या वळेी काजी आपल्यामागे हािाि िंगी 
िलवार घेिलेला ग लाम उिा करूि औरंगजेबािे स्वागि करीि असे. त्यािंिर प्रथम त्याचं्या वशंािील 
सम्राटािंी िाव ेउच्चारूि शवेटी औरंगजेबािी स्ि िी करीि असे. सम दाय महशदीिभि गेल्यािंिर बळी द्यावयाच्या 
उंटाला पायरीशी उिे करण्याि येि असे. सम्राट घोड्यावर बसभि सदर उंटाच्या मािेि िाला ख पहसि असे. 
ककवा आपल्या म लापंैकी एखाद्याला असे करण्यास सागंीि असे. हवशषेिः जेव्हा त्यािा म लगा शाह आलम हा 
दरबाराि हजर असे िेव्हा त्याच्यावर हे काम सोपवीि असे. ‘यािंिर ग लाम उंटािे मासं वाटभि घेण्यासाठी 
धडपडि असि.’ [मि िी २·३४९ िळटीप.] त्यािंा हे मासं जणभ काही सिंाच्या पहवत्र अवशषेासारखे वाटि असे. 
िेहराि येथे बळी द्यावयाच्या उंटाला झभल घालभि हिगाहरस्िािजवळच्या िौकाि िेण्याि येि असे आहण श ि 
क्षणी शाहच्या िािलगापंकैी एकजण उंटाच्या मािेि िाला ख पसीि असे. त्यािंिर लगेि शिंर जण उंटाच्या 
शरीराि स रे ख पहसि असि आहण बळी हदलेल्या उंटािे मासं हमळहवण्यासाठी शहरािील प्रत्येक िागािे लोक 
धडपडि असि. हे मासं हमळाले िर येिे वषय स खािे जािे असा त्यािंा समज होिा. 

 
ईद-उल-हफिर व बकर-ईद हेि खरे म्हणजे म सलमािािें मोठे सण आहेि. हे दोन्ही सण स हशहक्षि व 

अहशहक्षि म सलमाि मोठ्या प्रमाणावर साजरे करिाि. याहशवाय आखरी िहार शबंा, आशभरा, शब-इ-बराि 
इत्यादी सणही म सलमाि सामान्यत्व े साजरे करिाि. पण खरे म्हणजे िे मेजवािीिे सण िव्हेि. प ष्ट्कळ 
शहरािं सिंाचं्या िाव ेफाहिहा, संदल, उरूस असे काययक्रम वषयिर िालभ असिाि. उदाहरणाथय, हैद्राबाद येथे 
रजब महहन्याच्या सोळाव्या हदवशी मौला अलीिा संदल काढिाि, सिराव्या हदवशी त्यािंा उरूस साजरा 
करिाि. हा ऊरूस हसकंदराबादच्या लष्ट्करी छावणीच्या जवळपास पाि मलै उत्तरेस असलेल्या एका 
टेकडीवर साजरा करिाि. या टेकडीला मौला अलीिी टेकडी म्हणिाि. येथे हे दोि हदवस ककवा त्या आधीही 
एक-दोि हदवस लोकािें प्रिडं सम दाय जमिाि. खरे म्हणजे आश रापेक्षाही िेथे जास्ि करमणभक असिे.  

 
हजल्हेज महहन्याच्या अठरा िारखेला हशया लोक ईद-इ-गदीर िावािा सण साजरा करिाि. हा 

िजफ अल अशरफ येथे मोठ्या वैिवाि साजरा केला जािो. येथे करबलाला िेट देऊि येणाऱ्याचं्या गदीिे 
याते्रकरंूिी संख्या अहधकि वाढिे. यािे वणयि ‘ बारहमासा’ मध्ये एक गंिीर प्रसंग म्हणभि करण्याि आले आहे. 
मािवी आत्म्यास त्यािे मिि करण्यास आवडिे आहण यािा उल्लखे मोठ्या आिंदािे ऐकला जािो. हा लेखक 
म्हणिो की या सणाच्या ग णोत्कषािी वाखाणणी करिािा सवयजण फक्त एकाि प्रकारिी िाषा वापरिाि, जेव्हा 
पे्रहषिािंी, ईश्वरी आदेशाि सार अलीला, अमीरुल म मीिीि ‘हिष्ठाविंािा िेिा’ आहण संिािंा राजा आपला 
वारस म्हणभि िेमले. ही घोषणा गदीरखभम येथे करण्याि आली असे म्हणिाि. गदीर म्हणजे जेथे पावसािंिर 
पाणी वाहभि ि जािा थाबंिे असे हठकाण, हे काहफल्यािे थाबंण्यािे हठकाण. िे मक्का आहण महदिेच्या मध्यावर 
आहे. जो कोणी हा उत्सव पाळील त्याला स्वगाच्या साम्राज्याि प्रवशे करण्यािा हक्क पोिेल, असे म्हटले जािे. 
द सरी एक ईद-उल-उमर िावािी ईद आहे. ही सफर महहन्याि, बारह वफािपभवी, हिसऱ्या हदवशी साजरी 
केली जािे. ल लभ  या घरग िी िावािे ओळखल्या जाणाऱ्या हफरोझ िावाच्या इराणी ग लामािे इ.स. ६४४ मध्ये 
द सरे खहलफा उमर इब्ि अल खत्ताब यािंा जो वध केला त्याच्या स्मरणाथय ही साजरी केली जािे. उमर हा 
अलीिा शत्रभ होिा. म्हणभि हा हदवस हशयामंध्ये आिंदािा व स न्नींमध्ये शोकािा असिो. [म ईर, ॲिल्स, २७८ िळटीपा; 
रोझ, १·५७६.]  
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प्रकरि सव्ववसाव े
 

जादू 
 

हसमीया म्हणजे इदं्रजाल ककवा मंत्र हवद्या. ही हवद्या अध्यात्मशास्त्रािीि एक शाखा आहे. या हवदे्यिे दोि 
िाग पडिाि. उच्च हविागाला ‘रहमािी’ ककवा ‘उल्वी’ हवद्या असे म्हणिाि. हहिा सबंधं ईश्वराशी असिो. द सरा 
हविाग राक्षसी म्हणजे ‘हसफ्ला’ ककवा ‘सैिािी’ असभि त्यािा िेटभक, जादभटोणा याचं्याशी सबंंध आहे. 
म सलमािािें प ष्ट्कळसे इंद्रजाल ककवा त्यांिी जादभहवद्या बाहबलोहियाशी संबंहधि अशी आहे. बाहबलोहिया हे या 
हवदे्यिे माहेरघर मािण्याि येिे. धमयशास्त्रािे अहधकृिरीत्या जादभहवदे्यिा हिषेध केला आहे. जो थोडेबह ि 
फलज्योहिषशास्त्रािे ज्ञाि हमळहविो िो जादभच्या एका शाखेिे ज्ञाि हमळहविो. ‘जो जादभगाराकडे जाऊि गभढ 
गोष्टींिे रहस्य हविारिो आहण जादभगार सागंिो त्यावर हवश्वास ठेविो त्याला महंमद आहण त्यािा धमय आवडि 
िाही हेि खरे’. ‘पण परमेश्वराशी इिर कशािाही संबधं जोडीि िाहीि असे मतं्र करायला काही िीिी िाही.’ 
‘ि म्ही इस्लामवर श्रद्धा ठेवलेली आहे म्हणभि जादभवर श्रद्धा ठेवभ िये.’ [क राण, २·९६; हमश्कि, २·३७५; ३८५; १·२०६; २·२९७. 
परंि  क राणािील दोि स रे (६३, ६४) ही जादभिी सभते्र आहेि. दोन्हींिी पे्रहषिािंी अगदी आरंिीिी हशकवण उघड केली.]  

 
म सलमािाचं्या जादभहवदे्यिा म ख्य िाग ि िाखेिािंा आहण हपशाच्चािंा आवाहि करणे हा आहे. हे 

आवाहि (दावि) प ढील उदे्दशासाठी असिे:— हजि आहण ि िे याचं्यावर प्रि त्व ठेवभि गरजेि सार त्याचं्याकडभि 
काही गोष्टी घडवभि आणणे, दोि व्यक्तींच्यामध्ये हमत्रिा अगर शत्र त्व हिमाण करणे, शत्रभंिा मतृ्यभ घडवभि 
आणणे, संपत्ती वाढहवणे, मोफि ककवा ग प्तपणे द्रव्य हमळहवणे, इहलौहकक अगर पारलौहकक इच्छािंी पभिी 
करणे.  

 
या जादभहवदे्यि जादभगाराला हवी असणारी साधिे, त्यािंी पाळावयािे हियम, जपावयािे मंत्र, दािधमय, 

ि िे काढभि टाकणे इत्यादी बाबींशी संबधं येिो. माहंत्रक जादभगारािे त्यािे ज्ञाि त्या हवषयािील हवद्वाि िज्ज्ञ 
ग रूकडभिि हमळहवले पाहहजे. या ग रूला म शीद म्हणिाि. ज्याला ईश्वरािी सवयश्रेष्ठ िाव ेज्ञाि आहेि (इस्मे 
आझम) िोि ग रू होऊ शकिो. ईश्वरािी िाव ेम्हणजे त्यािी हवशषेणे आहेि. परंि  ईश्वरािी श्रेष्ठ िाव ेजादभिे 
मंत्र म्हणभि वापरली जािाि. काही िाव ेिीहिदायक आहेि. त्यािंा ‘इस्मे जलाहलया’ असे म्हणिाि. िर काही 
िाव ेमायाळभ, पे्रमळ आहेि त्यािंा ‘जमाली’ असे म्हणिाि. ही सवय ईश्वरािी िाव ेपहरहिि करूि घेऊि ज्यािे 
हपशािािंा प्रसन्न केले आहे िोि ग रू होऊ शकिो. मात्र मंत्रहवदे्यिील कोणत्याही िज्ज्ञािे स्विःच्या सामर्थयािा 
गवय बाळगभ िये, या सामर्थयािा हिष्ट्कारण प्रयोग करू िये. स्विःच्या श्रेष्ठिेहवषयी आढ्यिेिे बोलभ  िये, असे 
हियम आहेि. 

  
या शास्त्रािील काहीजण शास्त्रशभन्य असिाि पण ज्ञािी असल्यािे ढोंग करिाि. त्यािंी हशकवण 

हिरुपयोगी असिे. उलट अशा अडाण्याच्या हािाखाली हशकणारा हवद्याथी आपले जीवि धोक्याि आणिो. 
अशा िोंदभ ग रूच्या िादी लागभि अिेकजण आपले जीवि उद्ग्ध्वस्ि करूि घेिाि, काही वडेे होिाि, काही 
घाणीि लोळिाि आहण रािाविािभि िटकिाि. पण ग रू खरा ज्ञािी असला म्हणजे धोका िसिो. जफर 
शरीफ म्हणिो की, मीही एके काळी या शास्त्राि अवगाहि करण्यािी इच्छा बाळगली होिी. श्रेष्ठ संि, माहंत्रक, 
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अरबी प्रवासी याचं्याकडभि प ष्ट्कळसे ज्ञाि मी हमळहवले होिे. पण माझे ज्ञाि पहाड कोरूि उंदीर काढल्याइिके 
क्ष ल्लक आहे. माझ्या मिे या के्षत्राि अहधकारी म्हणजे महंमद गौस र्गवाल्हेरी यािंा ‘जवाहीर-इ-खम्सा’ हा गं्रथ 
होय. परमेश्वर त्याचं्यावर कृपा ठेवो. 

 
या शास्त्राि प्रवशे करणाऱ्या हवद्यार्थयािे हििािं श द्धिा पाळली पाहहजे. क ते्र, माजंर, अपहरहिि व्यक्ती 

यािंा घराि येऊ देऊ िये. उदासारख्या स गधंी वस्िभिा धभप घराि दरवळि असावा. घराबाहेर जािािा हवहशष्ट 
टोपी आहण ल ं गी घालभि बाहेर जाव.े घराि प्रवशे करिािा िेहमी हाि ध वाव ेम्हणजे व जभ करावा. रात्री अगर 
हदवसा वीययस्खलि झाल्यास िाबडिोब स्िाि कराव.े हिल्लाच्या िाळीस हदवसािं िटईवर झोपाव.े काही लोक 
या काळाि उपवास करिाि. झोप व बोलणे थोडे असाव.े ज्या ईश्वरी िावािंा जप िालभ  आहे त्याि सार आहार 
पाहहजे. जलाली िावािंा जप िालभ  असेल िर मासं, मासे, अंडी, मध, कस्ि री, कळीिा ि िा आहण स्त्री समागम 
वज्यय कराव.े जमाली िावािंा जप असेल िर लोणी, दही, आंबट पदाथय, मीठ हिहषद्ध आहेि. ईश्वरी िामजप 
करिािा लसभण, कादंा वज्यय असिाि. ऊस द्धा मारावयािी िाही. या कालखंडाि धमयसंमि म्हणजे हलाल 
वस्िभंिेि सेवि कराव;े हराम वस्िभ खाऊ ियेि आहण फक्त सत्य बोलाव.े जलाली िाव ेजपावयािी असिील िर 
जप शहिवारी आरंि करावा. जमाली िावासाठी जपारंि सोमवारी असावा. दोन्ही प्रकारिी िाव ेअसल्यास 
रहववारी जप आरंिावा. मतं्रजपािा हेिभ हमत्रिा असल्यास िविंद्रदशयिािंिर आरंि करावा. जपापभवी िीि 
हदवस उपवास करावा. स्वयंपाक करणाऱ्यािेही मालकाच्यासारखा संयम पाळला पाहहजे िाही िर मालकािे 
स्विःिे अन्न स्विः हशजहवले पाहहजे.  

 
एखाद्या व्यक्तीसंबंधी िाव ेउच्चारण्यास आरंि करण्यापभवी अरबी म ळाक्षराप्रमाणे त्या व्यक्तीच्या िावाच्या 

आद्याक्षरािी माहहिी करूि घेिली पाहहजे. या आद्याक्षरास ‘ह रूफ-इ-िहज्जी’ असे म्हणिाि. पौवात्य 
िाषािंील सवयत्र आढळणारी साि अक्षरे अरबीि िाहीि. त्याचं्याऐवजी इिर साि अक्षरे पयाय म्हणभि आहेि. 
अरबी म ळाक्षरे २८ असभि त्यािंा सबंंध बारा राहशिक्र (ब रूज), साि ग्रह (हसिारे) आहण िार मभलद्रव्ये 
(उन्सार) याचं्याशी आहे. कोणत्या ग्रहाबरोबर कोणिा स गधं असावा या हवषयीिे हियम आहेि. िारीख 
मोजण्यािी एक अरबी पद्धिी आहे. हिला अब्जाद असे म्हणिाि. या पद्धिीप्रमाणे प्रत्येक अक्षराला सखं्येिे 
मभल्य आहे. हे मभल्य अहलफ १, बे २, हजम ३, या क्रमािे १० पयंि वाढिे. यािंिर हे मभल्य दहा दहािे वाढिे. 
उदाहरणाथय काफ २०, लाम ३०, मीम ४०. हा प्रकार कटबात्मक काफ=१०० येथपयंि िालिो. िंिर क्रमािे 
शिंरािे मभल्य वाढिे. उदाहरणाथय गैििे मभल्य १००० आहे. याबाबि प्रत्येक वाक्यािी सखं्या असिे. उदाहरणाथय 
िाज स ल्िाि अहल-इ-जन्नि यािील क्रमािे अक्षरािंी ककमि काढल्यास १०४५ हहजरी म्हणजे इ.स. १६३३ 
येिे.  

 
आिा समजा अहमद िावाच्या माणसाला जादभच्या साह्ािे रबया िावाच्या स्त्रीशी मतै्री करावयािी 

असेल िर त्याबाबि प ढीलप्रमाणे हविार केला पाहहजे. अहमदिे आद्याक्षर अहलफ, त्यािे महािभि अर्गिी, 
त्यािा ग्रह शिी, राहशिक्र मेष, कसह, धिभ असे आहे. रबयािे आद्याक्षर रे आहे, त्यािे महािभि पाणी आहे, ग्रह 
श क्र, राशीिक्रािे हिन्ह ककय , वृहिक, मीि आहे. ही महािभिे परस्पर हवरोधी आहेि. अहमदिा ग्रह शिी व 
रबयािा ग्रह श क्र असल्याम ळे हा प रुष व ही स्त्री आिंदािे एकत्र राहभ शकिील. या दृष्टीिे प ढील िक्ता हविाराि 
घेिला पाहहजे:  
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शत्र त्व 

 
अशी अिेक प्रकारिी कोष्टके ियार केलेली आहेि. उदाहरणाथय अहलफ, ब,े जीम, दाल ही आद्याक्षरे 

असली म्हणजे त्या व्यक्तीिा ग्रह शिी असिो. जर अलीफ हे, िोय, मीम, शीि, जाल, फे अशी आद्याक्षरे 
असली िर या व्यक्तीिे महािभि अर्गिी असिे आहण त्यािंी रास मेष, कसह धि  यापैकी एक असिे. प्रत्येक ग्रहािे 
पहरणाम आहण त्यासाठी लागणारी स गधंी द्रव्ये यािंीही कोष्टके आहेि. व्यक्तीच्या प्रत्येक िावासाठी ईश्वरािी 
हवशषेणे हकिी वळेा उच्चारावीि हे ठरलेले असिे. त्यािे दािे कोणिी करावीि, मंत्रोच्चार कसा करावा 
याबाबििेही हियम ठरले आहेि. उदाहरणाथय अहमद िाव जर घेिले िर त्यासाठी ईश्वरी िाव ४५०० वळेेला 
जपले पाहहजे. अशा प्रकारे मंत्र जपाच्या हवषयी हवहवध हियम आहेि. प्रत्येक व्यक्तीला असणाऱ्या हपशािािंी 
िाव ेआहेि. उदाहरणाथय अहमद या िावासाठी ह माहरयाल व हमबाकील ही हपशािे असभि शिककस्ि हे हजि 
आहे. या हजििे आवाहि कराव ेलागिे. प्रत्येक हजिच्या आवाहिािी एक स्विंत्र पद्धि आहे. म्हणजे प्रत्येक 
व्यक्तीसाठी मतै्रीिे मंत्र हिराळे, शत्र त्वािे मंत्र हिराळे. ठराहवक राक्षस, हपशाि आहण ि िे, मंत्रािंी ठराहवक 
संख्या असे सगळे आखि हदले गेलेले आहे. 

 
ईश्वरािी श्रेष्ठ हवशषेणे जपल्यािंिर माहंत्रक हजि अगर हपशािाला आवाहाि करण्यासाठी जपािा 

आरंि करिो. िाळीस हदवसािं हे िाव एक लक्ष सदिीस हजार सहाश ेिेरा वेळा जपले पाहहजे. वर हदलेल्या 
िावािी अक्षराि ककमि ४५ आहे. त्याच्या हिप्पट हजार म्हणजे एक लक्ष पस्िीस हजार होिाि. त्याि जप 
करण्याच्या िावािी अक्षरी ककमि २६१३ हमळभि वरील जप होिो. हा जप हजिक्या हदवसािं करावयािा 
हििक्या हदवसािंी िागभि दररोज पभणय केला जािो या मंत्रजपाच्या योगािे जप करणाऱ्यािें मि हकत्येकदा 
िभयावस्थेि जािे. त्याला जागृिीि व स्वप्िाि िव ेअि िव येऊ लागिाि. जीि व हपशाि आपणास उच्च स्वगाि 
अगर पृर्थवीच्या िळापयंि हवहार करहविाि असे वाटभ  लागिे. हजि त्याच्यावर प्रसन्न होिाि, िे इच्छा पभणय 
करिाि. त्याप्रमाणेि मािव जािीवर प्रि त्व गाजहवण्यािे सामर्थयय देिाि. 

 
ईश्वरािी िाव े अस्मा-उल-ह स्िा म्हणजे वैिवशाली हवशषेणे मािली जािाि. या हवशषेणािें ज्ञाि 

माझ्या पैगंबरवासी वहडलािंी मला हदले. हा अहिशय ग प्तपणे िालि आलेला वारसाि आहे. या िामाच्यामध्ये 
अरबी म ळाक्षराशी प्रत्येकाशंी संबंहधि असणारी दोि दोि िाव ेआहेि उदाहरणाथय या अल्लाहभ, करकाइलभ  ही 
िाव ेअहलफशी हिगहडि आहेि िर या रहमाि, अमवाहकलभ  ही िाव ेबेशी हिगहडि आहेि. एखाद्याला आपली 
अपेहक्षि इच्छा पभणय व्हावी असे वाटि असेल िर त्यािे इस्मेजलाली याच्याबरोबर इस्मे ह स्िािाही जप करावा. 



  
 

अनुक्रमणिका 

याही जपािी प्रत्येक वळेी एक स्विंत्र पद्धि आहे. समजा ब ऱ्हाण िावािा माणभस यािे मि कजकावयािे आहे िर 
त्याच्या िावािील अक्षरािंी ककमि, मग प्रत्येक अक्षराशी संबहंधि ईश्वरी हवशषेणे, हपशािािंी व ि िािंी िाव े
यावरूि एकभ ण जपािी पद्धि ठरि असिे. कोणत्याही जपाच्या वळेी आरंिाला दोिदा असे म्हटले पाहहजे की, 
हे अल्ला, िभ महंमदावर, त्याच्या वशंजावर कृपेिा वषाव कर. अिाहम व त्यािे वशंज याचं्यावर कृपेिा वषाव 
कर. हे प्रिभ ब ऱ्हाणच्या मिाि माझ्याहवषयी इिकी आत्मीयिा हिमाण कर की, त्याला रातं्रहदवस माझ्याहशवाय 
काही स िभि िये. असेि दोि वळेेला जप सपंिािाही म्हटले पाहहजे.  

 
हजि ककवा हपशाि यािंा प्रसन्न करूि त्यािें आवाहि करणे याला िहश्करे हजि असे म्हटले जािे. 

एखाद्या माहंत्रकाला जर हा हपशािावरिा िाबा हसद्ध झाला िर िो त्याच्या मदिीिे वाटेल िे करू शकेल. अन्न, 
पैसा त्याला कमी पडणार िाही. हपशािहसद्धी करणाऱ्या माहंत्रकािे स्विःला घराि कोंडभि घेिले पाहहजे. 
घराला लाल गेरुिा रंग हदला पाहहजे, प्राथयिेिी िटईस द्धा शक्यिो लाल असावी. त्यािे िाळीस हदवसपयंि 
जप केला पाहहजे, संयम पाळला पाहहजे, शरीरािी श द्धिा सािंाळली पाहहजे. अशा जपासाठी सम द्राजवळ, 
ग हेि, शहराबाहेर एकािं स्थळीिी जागा अहधक योर्गय असिे. जपाला आरंि झाल्यावर एखाद्या आठवड्याि 
काही िमत्कार हदसभ लागिाि आहण शवेटच्या आठवड्याि ि िे आपल्या फौजेसहहि उपस्स्थि होिाि. त्यािंा 
घाबरू िये. त्यािंा बोट हलवभि बसण्यास सागंाव.े आलेल्या ि िािंा ईश्वरािी व सालोमििी शपथ घालभि परि 
जाण्यास सागंाव.े आय ष्ट्यिर अशा माहंत्रकाला व्यहििारापासभि दभर राहाव ेलागिे. िवहशक्यािे हिष्ट्णाि ग रूच्या 
मागयदशयिाहशवाय अशी काये करू ियेि. कारण त्याि िभक झाली िर प्राणाला म काव ेलागिे.  

 
जवाहीर-इ-खम्सामध्ये प्राथयिेिी काही सामर्थये साहंगिलेली आहेि. जेव्हा क णी माणभस, राजा, सरदार 

ककवा आपला धिी याच्या िेटीला जािो िेव्हा त्यािे स्वगाच्या हदशिेे हाि पसरूि परमेश्वरािे सिरा वळेा स्िवि 
कराव ेव आपल्या ओजंळीि फ ं कर मारूि आपला िेहरा हािािंी क रवाळावा. श्रेष्ठाचं्या िेटीस गेले म्हणजे या 
माणसाकडे लक्ष जािाि लगेि राजा असो, सरदार असो, धिी असो िो प्रसन्न होईल. सकाळ संध्याकाळ 
िमाजिंिर िाळीस वळेा ककवा सत्तर वळेा अल्लािे स्िवि कराव.े त्यािे मि हिमयळ आहण उन्नि होिे. त्याला 
स्वप्िाि िहवष्ट्य कळिे. रहववारी सकाळी सभयोदयापभवी ईश्वरािे िोवीस वळेा स्िवि करावे, त्याच्या इच्छा पभणय 
होिाि. ब धवारी आंघोळ करूि िव ेकपडे घालावे, धभप जाळावा, अन्नावर अगर पेयावर १११ वळेा स्िवि करूि 
फ ं कर मारावी. हे अन्न अगर पेय ज्या व्यक्तीला हदले जाईल िी वश होईल. सकाळ संध्याकाळ ४१ वळेा 
प्रि स्िवि कराव,े कडव ेशत्रभ हमत्र बििील. िादंीिी िौकोिी म द्रा असलेली अंगठी करावी, त्यावर प्राथयिेिी 
अक्षरे हलहावी, ज्यािंी ककमि २६१३ होिे. ही अंगठी मतं्रभि हसद्ध करावी. पाि हजार वळेा प्रि स्िवि करूि 
अंगठीवर फ ं कर मारावी व िी आपल्या करंगळीि घालावी. हपशाच्चावर िाबा हमळण्यास हे सोयीिे होिे, राजे व 
सरदार आज्ञाधारक होिाि. अशा प्रकारिे सामर्थयय हमळहवले म्हणजे माणभस वली म्हणजे संि होिो. 

 
याखेरीज क राणमधील प ष्ट्कळशी वििे आहेि त्यािंाही मंत्राप्रमाणे उपयोग होिो. पण याबाबि या 

के्षत्रािील एखाद्या िज्ज्ञालाि शरण गेले पाहहजे. अशा प्रकारिी काही वििे जफर शरीफला ज्ञाि आहेि. पण 
िी ग प्त ठेवण्यािी शपथ असल्याम ळे िी सागंिा येि िाहीि. एक मात्र सवय प्रहसद्ध असल्याम ळे सागंिा येिे. 
क राणमधील आयि लफिह जर एखाद्यािे सिि म्हणण्यािा पहरपाठ ठेवला िर ईश्वर त्याच्या इच्छा पभणय 
करिो. पाि वळेच्या िमाजिंिर सिि दरवळेी िाळीस वळेा जर या आयििा जप केला िर संपत्ती हमळिे. या 
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आयिमध्ये असे म्हटलेले आहे, “सृष्टीिील रहस्याच्या हकल्ल्या त्या प्रिभजवळ आहेि. ही रहस्ये त्याच्याखेरीज 
क णाला ज्ञाि िाहीि. जहमिीवर अगर सम द्रावर जे जे काही घडिे िे सारे त्याला कळिे. त्याला 
कळल्याहशवाय झाडािे पािही गळि िाही. त्याला अज्ञाि असा कणही िाही. हहरवी अगर वाळलेली अशी 
कोणिीही वस्िभ त्यािे जाणली िाही असे िाही”.  

 
अब  ह रैरा याला माजंरे फार आवडि. म्हणभि महंमदािे त्याला अब  ह रैरा म्हणजे माजंराच्या हपलािंा 

बाप असे टोपण िाव हदले होिे. िो सागंिो की पाणी व पृर्थवी यािंा हिखल होिो. हिखलापासभि आदम बिवला 
गेला. धभरहवरहीि अर्गिीपासभि ि िे व हपशािे बिवली गेली. माणसे घट्ट हिखलाला आकार देऊि बिवली 
गेली. संिािें असे म्हणणे आहे की, हपशािािंा शरीर असिे, पण िे अदृश्य असिे. इब्लीस ककवा सैिाि हा 
ि िािंा बाप आहण माहरया ही त्यािी आई, असे म्हणिाि. हपशािापंकैी स ष्टािंा हजि म्हणिाि, द ष्टािंा सैिाि 
म्हणिाि. मंत्रसामर्थयाम ळे हजि एखाद्याच्या मृत्यभला कारणीिभि होिीलही, पण िो त्यािंा स्विाव िव्हे. 
िफसीर-इ-बैजवी आहण िवारीख-इ-रौजि सफा या क राणवरच्या िाष्ट्यगं्रथाि असे म्हटले आहे की सैिाि हे 
हजििे अपत्य होिे. परमेश्वरािे त्याला अजाजीि म्हणजे शाहपि देवदभि असे िाव हदले. इमाम जाहीद म्हणिो, 
सैिािािे प्रि आजे्ञिा िगं केला. त्यािे आदमला िमि करणे िाकारले. आदम आहण इव्ह यािंा गहभ खाण्यािी 
ि रळ घािली त्याम ळे त्याला इब्लीस म्हणजे ‘परमेश्वराच्या दयेिा आशािगं करणारा’ असे िाव हमळाले. 
आज्ञािगंाबद्दल जेव्हा आदमला हसलोि आहण इव्हला मके्कच्या पहरसराि हद्दपार करण्याि आले िेव्हा त्याला 
सैिाि हे िाव हमळाले. जॉििा म लगा स मास, त्यािा म लगा िारि स, त्यािा म लगा ह हलयािस यािा म लगा 
सैिाि होिा असेही साहंगिले जािे. सैिािािे िार खहलफा आहेि. अहलकिा म लगा मलीक, जािसिा म लगा 
हामभस, बलबलििा म लगा मब्लभि, यासीफिा म लगा य सभफ हे िे िार खहलफा होि. सैिािाच्या पत्िीिे िाव 
अव्वा व त्यािे अडिाव अब लमर्रि (द ष्टपणािा हपिा) असे आहे. आदमिे आडिाव अब लबशर म्हणजे मािव 
जािीिा हपिा असे आहे. आदमला ज्याप्रमाणे हाबील, काबील, कैि आहण सेि अशी िार म ले होिी िशी 
सैिािाला िऊ म ले आहेि. सैिािािी ही म ले आदमच्या वशंािे शत्रभ आहेि. िे त्यािंा िागंली कृत्ये करू देि 
िाहीिि. उलट त्यािंा पापकमे करण्यास प्रवृत्त करिाि. मि ष्ट्याच्या क ट ंबाि एकािी वाढ झाली की 
सैिािाच्या क ट ंबाि िऊ म लािंी िर पडिे. 

 
अब्द ल्ला अन्सारीिा म लगा जाहबर यािे ‘शर-इ-ब खारी’ मध्ये असे हलहहले आहे की परमेश्वरािे सवय 

प्राहणमात्रािंी देवदभि, सैिाि, हजि व मि ष्ट्यप्राणी या िार वगांि हविागणी केली आहे. परंि  पे्रहषिािंा साथी 
असलेल्या अबभदरदािे वगेळीि माहहिी हदली आहे. िो म्हणिो की प्रथम सपय व कविभ आहण त्यािंिर क्रमािे 
कीटक, ि िे, आदमिी म ले, सवय िि ष्ट्पाद प्राणी, पक्षी व ित्सम प्राणी आले.  

 
मलीक गशिाि हा सवय हजििा राजा असभि त्यािे काफ िावाच्या पवयिावर वास्िव्य असिे. हा पवयि 

सखराि िावाच्या पािभच्या दगडावर आधाहरि असभि त्या पािभपासभि आकाशाला हिळा रंग प्राप्त झाला आहे. या 
पवयिाच्या पभवेकडील प्रदेशाि मलीक गशिाििे िीि लक्ष सेवक असभि पहिमेकडील प्रदेशाि त्यािा जावई 
अब्द ल रहमाि हा आपल्या िीस हजार सेवकासंहहि राहिो. या दोघािंा आदरणीय महंमद म स्िफा यािंी ही 
म स्लीम िाव े हदलेली आहेि. म स्लीम हजििे राजे याचं्या िावाच्या शवेटी ‘िभस’ ही अक्षरे असिाि. उदा. 
िारिभस, ह हलयािभस, डाहखयािभस. िरसािे राजे आहिशपरस्ि म्हणजे अर्गिीिे उपासक असिाि. त्याचं्या 
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िावाच्या शवेटी ‘िास’ ही अक्षरे असिाि. उदा. जािभिास, कहद  हजिच्या राजाचं्या शवेटी ‘िास’ हे अक्षर असिे. 
उदा. िकिास, हा िकिास जेव्हा पे्रहषि शीसच्या सेविे आला िेव्हा त्यािे इस्लामिा स्वीकार केला. प्रत्येक 
हजिच्या खऱ्या रूपाबद्दल बोलावयािे झाल्यास, िे       िैिन्य आहण वायभ िर           शरीर असे असिाि.  

 
जफर शरीफ म्हणिो, माझा िरुणपणापासभि ि िे काढणे, जादभिे मंत्रिंत्रय क्त िाईि हलहहणे, क ं डली 

पाहणे, िहवष्ट्य सागंणे यािंा अभ्यास आहे. प ष्ट्कळ वळेा गरजभ लोकाचं्यावर माझ्याकडभि योर्गय इलाज झाले 
आहेि, त्यािंा फायदाही झाला आहे. मी िेहमीि स्विःला असे हविारीि असे, हे परमेश्वरा, माणभस आहण हजि 
यािंा असा काय संबधं असावा की हजििे माणसावर इिके प्रि त्व असाव ेव मंत्र म्हणभि त्यािंा हाकलभि लाविा 
याव?े िभिबाधेिे जे लोक पछाडलेले असिाि त्यांपकैी काहींिी वािा बसिे, काही डोळे हलहविाि, काही वडेे 
होिाि व िागव ेहफरिाि. िे स स्ि होऊि लोळिाि, हित्यािे काम करावसेे वाटि िाही. अशा वळेी माहंत्रकाला 
बोलावभि रोगी द रुस्ि करावा लागिो.  

 
ि िािंा िाब्याि आणण्यासाठी जादभच्या वि यळािा उपयोग हा िारिाि िाहंत्रक ज्या पद्धिी वापरिाि 

त्याचं्याशी ककवा मद्रास प्रािंािील यंत्राम याचं्याशी खभप हमळिा ज ळिा आहे. मंत्रहवदे्यसाठी आवश्यक असणारी 
आकृिी म्हणजे वि यळ ककवा िौरस जहमिीवर अगर फळीवर काढिाि. त्यासाठी राख, कोळसा, हविभि, रंगीि 
पावडर, िंदि यािंा वापर करिाि. बाधा झालेल्या माणसाला या आकृिीच्या मध्यिागी बसविाि व अफसभि 
(मंत्र) म्हणिाि. आकृत्याचं्या िोविी फळे, फ ले, हवडे, हमठाई व हकत्येकदा मद्य ठेवण्याि येिे. बकरी बळी 
देिाि. वि यळािोविी रक्त कशपडिाि. मंत्र टाकलेला हदवा त्यावर ठेविाि ककवा कोंबडा बळी देिाि. िभि 
काढण्यासाठी राख, पाि प्रकारिे धान्य याचं्यावर मंत्र टाकिाि आहण मंिरलेले पदाथय बाधा पीहडिाच्या 
अंगावर टाकिाि. त्याच्यासमोर ऊद, अबीर यासंारखी स गंधी द्रव्ये जाळिाि. िभिग्रस्िाला डोळे हमटण्यास 
सागंिाि आहण माहंत्रक म्हणिो, हे ि िा िभ जर प रुष असशील िर डोके उजवीकडे, स्त्री असशील िर डावीकडे 
आहण िप सक असशील िर समोर झ कव. मंत्र म्हणणे संपल्यावर माहंत्रक रोर्गयाला काही प्रश्िही हविारिाि. 
मंत्राचं्यामध्ये फििा, हहबबकेा, आलमीि, सकीका, कहलाि, महलाि, सदीदाि, िहबयाि, इत्यादींिा 
आवाहि असिे. दाहवदिा म लगा स लेमाि याच्या म दे्रिे त्यािंा येण्यास आवाहि असिे. ि िािे रोर्गयाला 
पकडण्यािी कल्पिा ही मभखयपणािी आहे, िी सामान्य माणसाचं्या कल्पिाशक्तीिभि हिघालेली आहे.  

 
एखाद्या माणसाला िभि लागाव े म्हणभि म्हणावयािे मतं्र प ष्ट्कळ आहेि. पण मी िे वगळिो. ि िािे 

एखाद्या माणसािा िाबा घेिल्यािंिर दोि िीि आठवडे, हकत्येकदा दोि िीि महहिे सोडीि िाही. काही ि िे 
पळभ ियेि म्हणभि बाधा झालेल्या व्यक्तीच्या केसाला मंत्रपभवयक गाठ मारूि त्यावर फ ं कर घालिाि. हकत्येकदा 
मंिरलेले स ंगधी िेल रोर्गयाच्या कािाि घालभि एका अगर दोन्ही कािािं फ ं कर मारिाि व मंत्र म्हणिाि. “हे 
सवयज्ञ प्रिभ ि झ्या कािािे िभ सवय ऐकिोस आहण सारे काही ऐकिा येणे हेि ि झ्या कािािे सामर्थयय आहे.” 
िभिबाधा झालेला माणभस हकत्येकदा मोठ्यािे ओरडिो, कोंबडे पकडभि त्याला िाविो. पेटलेली वाि िोंडाि 
ठेवभि इिरत्र पळि जािो. अशा वळेी माहंत्रक िभिबाधा झालेल्या माणसाला मंिरलेल्या छडीिे मारिो. िभि 
मोठ्यािे ओरडभ  लागिे. िभि शरण आल्यावर त्याला खाण्याहपण्यासाठी काय हव ेहे हविारिाि. ज्वारी, िादंभळ, 
दहीिाि, मासे, कोंबडे, अंडी, बकरी, दारू, हमठाई, फळे इत्यादी वस्िभ िभि मागिे. या वस्िभ बाधा झालेल्या 
माणसावरूि ओवाळिाि. िंिर िदीकाठी ककवा झाडाच्या ब डाशी ठेवल्या जािाि. िभिबाधा झालेला माणभस 
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दोि दोि िीि िीि माणसास उिलणार िाही एवढा मोठा दगड घेऊि हकत्येकदा पळिो. माहंत्रक त्याला केस 
धरूि लोळहविो. क राणमधील आयि ल क सी म्हणण्याि येिाि. िी आयि अशी आहे, “परमेश्वराखेरीज 
शाश्वि, हजविं व जागृि क णीि िाही. झोप त्यािा िाबा घेऊ शकि िाही. स्वगाि अगर पृर्थवीवर जे जे आहे िे 
िे त्यािे आहे. त्याच्या परवािगीहशवाय त्याच्याप ढे मध्यस्थी क णी करू शकि िाही. िो प्रिभ िभि-िहवष्ट्यािा 
ज्ञािा आहे. त्यािे कसहासि सवोच्च व श्रेष्ठ आहे, त्याच्याहशवाय द सरा क णी प्रिभ िाही,” हे म्हणिािा माहंत्रक 
लोखंडािा हखळा ककवा लाकडी ख ंटी जहमिीि ठोकभ ि त्यावर मंत्र फ ं किो. बाधा झालेल्या माणसािे एकदोि 
केस उपटभि एका बाटलीि घालभि बभि लाविाि व ही बाटली प रूि टाकिाि. काही माहंत्रक, ज्यािंा स्पािे 
ककवा शहाणे म्हणिाि िे मेणाच्या बाह ल्या करूि बाटलीि धभर िरूि त्या बाटलीि बाह ली ठेविाि व सामान्य 
लोकािंा िेि िभि म्हणभि दाखहविाि आहण लोकाकंडभि पैसे हमळहविाि.  

 
िभिबाधा झालेला माणभस िभि हिघभि जािाि श द्धीवर येिो. त्याचं्या िोंडावर क राणिे मंत्र म्हणभि पाणी 

कशपडिाि. “ला होल वला क विा इल्ला हबल्लाही आलीइल आहझम” असे म्हणण्यास सागंिाि. अल्लाहशवाय 
क णी श्रेष्ठ िाही. क णी स्ि हिपात्र िाही असा अथय आहे. या रोर्गयाला प न्हा िभिबाधा होऊ िये म्हणभि माहंत्रक 
हवहशष्ट प्रकारिे िाईि त्याच्या गळयाि ककवा दंडावर बाधंिाि. 

  
एखादा माणभस फार हदवस आजारी असला िर या आजारीपणािे कारण िभिबाधा आहे काय यािी 

खात्री करूि घेण्यासाठी खालील प्रकारिी एक आकृिी काढिाि: 
 

ि िे पऱ्या 
रोग जादभटोणा करणारे 
 हजि  

  
आजारी माणसाच्या हािाि फ ले देिाि. मग माहंत्रक आपल्या हािाि फ ले घेिो व फ ं कर मारूि रोर्गयाच्या 
हािावर टाकिो. रोर्गयािे हाि कोणत्या हदशिेे वळिाि हे पाहभि त्या रोर्गयाच्या रोगािे कारण ह डकिाि. काही 
ि िे झोपेिि एखाद्याला पछाडिाि. त्यािंा हाकभ ि लावण्यासाठी एक अहिमंहत्रि वाि ियार करण्याि येिे. ही 
वाि लावलेली असल्यास ि िे िेथभि हिघभि जािाि.  

 
काही लबाड माहंत्रक पसेै हमळहवण्यासाठी म द्दामि असे करिाि. एखाद्या हित्र्या श्रीमंिाचं्या घराि 

दगड व हाडके फेकिाि. घरमालक घाबरला म्हणजे माहंत्रक येिो. ि िािे वणयि सागंिो, घरमालकाला 
घाबरहविो. मग त्याच्यापासभि खभप पसेै उकळभि िभिबाधा िीट केली जािे. जफर शरीफ म्हणिो, अशा लबाड्या 
मी पाहहल्या आहेि. 

 
काही वळेा हजि घराि हशरूि अन्न िोरिाि, घराि राहणाऱ्यािंा िेहमी आजारी पाडिाि आहण त्रास 

देिाि. अशा वळेी सकाळ सधं्याकाळ िीि हदवस पाण्यावर फ ं कर टाकभ ि एकवीस वळेा मंत्र म्हणिाि व िे पाणी 
घराि िौफेर कशपडिाि. लोखंडी ख ंट्यावर मंत्र टाकिाि आहण त्या ख ंट्या घराच्या िारही कोपऱ्यांि 
जहमिीि प रिाि. हा मंत्र प ढीलप्रमाणे आहे.—िे माझ्या – हवरुद्ध कट रििाि, मी त्याचं्याहवरुद्ध कट रिीि 
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म्हणभि िभ अश्रद्धाशंी शािंपणे वाग, त्यािंा एकटे सोड, त्यािंा हविार मी करीि. काही जण अशाब लकाफ म्हणजे 
पे्रहषिािे ग हेिील साथीदार यािंी त्याचं्या क त्र्यासहहि िाव े हलहहिाि व घराच्या कििीवर लाविाि. अशा 
प्रकारे घराि हशरण्यापासभि ि िािंा परावृत्त केले जािे.  

 
काही मंत्र ध रािे आहेि. पऱ्या, िीिी, ि िे, िीि हदवसािंी येणारा िाप, स्वप्िे इत्यादींच्या साठी हे 

ध रािे मंत्र म्हणिाि. हे मंत्र म्हणभि अर्गिीवर ऊद टाकिाि व रोर्गयाला हा मंिरलेला धभर देिाि. िाप िाहीसा 
करण्यासाठी झाडािी पािे घेिाि. शहिवारी एका पािावर, िरक ि केला आहे, द सऱ्यावर िरक िान्हेला आहे, 
हिसऱ्यावर िरक िाजािवािा झाला आहे असे हलहहिाि. ही िीि पािे एका फडक्याि ग ंडाळिाि व रोर्गयाच्या 
डाव्या दंडावर बाधंिाि. एका कागदावर हाि ि उिलिा परस्परािंा छेदणारे दोि हत्रकोण काढिाि व िे एका 
छोट्या कापडाच्या हपशवीि हशवभि रोर्गयाच्या गळयाि बाधंिाि. िाप उिरल्यावर हे सगळे िदीि ककवा 
हवहहरीि टाकिाि. 

 
म सलमािाचं्यामध्ये वशीकरणही प ष्ट्कळ आहे. िवरे जेव्हा आपल्या बायकाचं्याकडे द लयक्ष करिाि 

ककवा इिर हस्त्रयाचं्याकडे आकर्मषि होिाि िेव्हा हस्त्रया सामान्यपणे मोहहिी ककवा वशीकरण यािंा वापर 
करिाि. अशा प्रकारच्या वशीकरणाला अिेकदा हवड्यािी पािे ककवा स पारी देिाि. म्हणभि एखादा प रुष जर 
एखाद्या स्त्रीच्या प्रिावाखाली येऊि हिच्या द वयियिाकडे द लयक्ष करीि असेल िर हििे त्याला स पारी हदली 
असेल असे म्हणिाि. सरड्यािे मासं आहण जंगली विस्पिीिी म ळे यािंास द्धा वशीकरणासाठी वापर होिो. 
घ बडािे मासं हे वशीकरणािे एक प्रिावी साधि आहे. जार हस्त्रया आपल्या िवऱ्याला हे खाऊ घालिाि. हे मासं 
खाल्ल्यावर माणभस मभखय होिो. त्यािी स्मरणशक्ती िाहीशी होिे. हस्त्रया आपल्या द वयियिाकडे पिीिे द लयक्ष व्हाव े
म्हणभि हा उद्योग करिाि. काही हस्त्रया कहदभंच्या स्मशिाि जाऊि हििेिील राख हमळविाि व िी मंत्रभि 
प रुषाच्या अंथरुणावर टाकिाि. याम ळे मोहहिी होिे. पजंाबमध्ये दरोडेखोर अशी राख आपल्याजवळ ठेविाि 
आहण घरािील माणसाचं्या अंगावर कशपडिाि त्याम ळे िी माणसे जागी होि िाहीि. अजभि एक प्रहसद्ध मोहहिी 
म्हणजे मोहहिी काजळ आहे. हे काजळ ि वयािंा घासिाि, डोळयािं घालिाि. थोडेसे आपल्या पिीच्या 
केसाला व पायाला लाविाि म्हणजे पिी एकहिष्ठ राहिो. जफर शरीफ म्हणिो, अधभिमधभि क राणिी एखादी 
आयि म्हणावी, िी पाणी हपण्यापभवी, जेवणापभवी म्हणावी म्हणजे त्या स्त्रीिे कल्याण होिे. हििा पिी पापहिवृत्त 
होिो. हा मोहहिीिा एक फार िागंला वापर आहे. कसधमध्ये एखाद्या स्त्रीला वश करण्यासाठी प रुष महहन्याच्या 
सिराव्या िारखेर साि मोठ्या लवगंा घेिो. या लवगंावंर मंत्र टाकिो व य क्तीिे या लवगंा बाईला खाऊ 
घालिो. मंत्र असा आहे. “लवगं! लवगं! ि म्ही खरी िागंली आहाि, लवगंािंी बाधंली िी माझ्यापासभि दभर 
जाऊ शकि िाही, उठि पडि िी माझ्याकडे येईल!” मी िी स्त्री या लवगंा खाईल अशी व्यवस्था करिो. ककवा 
हमठावर महहन्याच्या एका िारखेला मंत्र म्हणिाि “मीठ! मीठ! सप्तसम द्राच्या अका!” प ढे त्या अपेहक्षि स्त्रीिे 
िाव घेऊि म्हणिाि “माझे मीठ खा आहण माझ्या पायािे ि ंबि घे”. मोहहिी करणारा माणभस हे मीठ पाण्याि 
टाकभ ि हपऊि टाकिो. त्यािी पे्रयसी उत्कटपणे त्याच्या पे्रमाि पडिे. अजभि वाङ्हििय झालेला िाही अशा 
म लीिे कपजलेल्या कापसािे साि ककवा िऊ दोरे एकत्र करूि त्याला साि गाठी पाडिाि. िंिर संबंहधि स्त्रीला 
पहरणामािी सभििा देिाि. हििे ऐकले िाही िर एक गाठ सोडिाि आहण त्याबरोबरि हिच्या हवजारीिा िाडा 
ि टिो. या मंत्राला ‘हवजार-िाडा-िोड’ मंत्र असे म्हणिाि. 
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जर एखाद्या जािीच्या पिंायिीसमोर हिणययासाठी एखादी केस आली िर पंिायिीिा हिणयय 
आपल्याला अि कल लागावा म्हणभि प ष्ट्कळदा मंत्रिंत्र वापरिाि. काहीजण कड्यावर मंत्र कोरिाि ककवा 
अहिमंहत्रि िाईि आपल्या मिगटाि ककवा दंडाि घालिाि. काहीजण कागदावर मंत्र हलहहिाि आहण िो 
कागद जरीच्या अगर रेशमी कपड्याि बाधंभि गळयाि घालिाि ककवा पटक्याि घालिाि. काहीजण यासाठी 
हवहवध प्रकारच्या विस्पिींच्या म ळया वापरिाि. या म ळया ठराहवक हवधीि सार आणाव्या लागिाि. विस्पिींिी 
पभजा करूि, विस्पिींिा कोंबडी, फळे व दारू अपयण करिाि, कोंबडी बळी देिाि, िंिर विस्पिी घेिाि. या 
शास्त्रािे ज्ञाि कहद  सनं्यासी व बैरागी यािंा िागंले असिे. खरे म्हणजे यापैकी प ष्ट्कळसे मंत्र कहदभंच्याकडभि 
उिलले आहेि.  

 
दोि व्यक्तींच्यामध्ये वैर हिमाण करण्यासाठी क राणच्या १०५ व्या फील म्हणजे हत्ती या प्रकरणािे 

वािि करणे ही सामान्य प्रथा आहे. द पारच्या वळेी कबरीवरील मािीवर ४१ वळेा मंत्र म्हणावा आहण ज्याचं्याि 
वैर व्हाव ेअशी इच्छा आहे त्या मंडळींच्या घराकडे जाण्या-येण्याच्या रस्त्यावर िी मािी टाकावी. ककवा िाळीस 
हमरे घ्याव,े एक आठवडािर िो मंत्र सकाळ संध्याकाळ जपभि हमरे जाळभि टाकाव े ककवा स्मशािाि अगर 
महशदीि बोडख्यािे जाव.े द पारच्या वळेी ४१ हदवस आपल्या शत्रभच्या घराकडे िोंड करूि ४१ वळेा मंत्र म्हणावा 
म्हणजे हिहििपणे वैर हिमाण होिे. हा मंत्र असा आहे.–’ि झ्या परमेश्वरािे हत्तीच्या सैन्यािा प्रहिकार कसा 
केला हे िभ पाहहले िाहीस का? त्यािे त्यािंी योजिा उधळभि लावली िाही काय? परमेश्वरािे त्या हबशाचं्यावर 
पक्ष्याचं्या झ ंडी पाठहवल्या, त्यािे त्याचं्यावर मािीिी ढेकळे टाकली आहण त्यािंा रोपट्याचं्या कापभि उरलेल्या 
ख ंटापं्रमाणे केले िाही काय?’ या मंत्राच्या शवेटी ‘हे प्रबळा, हे सवयशहक्तमाि, हे मृत्यभच्या देवदभिा आम्ही 
त्याच्यामध्ये हिरस्कार व मत्सर हिमाण केला आहण हा हिरस्कार प िरुत्थािाच्या हदवसापयंि हटकेल’ असा 
मंत्रही जोडिाि. एखाद्या माणसाला आपल्या प्रबळ शत्रभिा बदला घ्यायिा असेल िर प ढील पद्धिी 
अवलंहबिाि. परंि  प्रत्येकालाि यामध्ये यश हमळेल असे िाही. आहण संकटग्रस्िाच्या स टकेसाठीि जाणकार 
हा मंत्र वापरिाि. खऱ्या द ःखी माणसाच्या बाबिीि परमेश्वर त्यािी प्राथयिा ऐकिो. प्रबळ शत्रभच्या 
प्रहिकारासाठी िबि अब लाहब ककवा १११ व े प्रकरण उलटीकडभि म्हणजे शवेटाकडभि आरंिाकडे म्हणाव.े 
याला ‘माकभ स’ असे म्हणिाि. ककवा क राणिे ५० व ेहिहालकाफ हे प्रकरण दररोज सकाळ संध्याकाळ ४१ वळेा 
४१ हदवस म्हणाव.े ककवा एक िऊ इंिािंी कहद  स्मशािािली राखेिी ककवा कबरीवरील मािीिी बाह ली करावी. 
क राणच्या १०५ व्या अगर १११ व्या प्रकरणािा ‘माकभ स’ जप करावा. २१ लहाि लाकडी ख ंट्यावंर प्रत्येकीवर 
िीि वळेा मंत्र म्हणभि या ख ंट्या बाह लीच्या शरीराच्या वगेवगेळया िागंािं ठोकाव्याि. पे्रिावर आच्छाहदिाि 
िसे बाह लीवर कफि घालाव.े शत्रभिे िाव घेऊि ही बाह ली प रावी म्हणजे शत्रभ लवकरि मरूि जािो, असा 
हवश्वास बाळगिाि. अजभि एक पद्धि म्हणजे जहमिीवर कच्च्या हवटेवर एक मािवी आकृिी काढिाि. त्यावर 
प ढील मंत्र म्हणिाि.—’हे सवयशहक्तमाि, िभ ियंकर रागीट आहेस, ि झा सभड आहण क्रोध क णीही सहि करू 
शकि िाही.’ याम ळे प्रबळही शक्तीिा प्रहिकार होिो असे माििाि. 
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प्रकरि सत्ताणवसाव े
 

ताईत आणि मंितंि 
 
मंत्रहसद्ध िाईि मंत्रािे हसद्ध करावयाच्या िौकोिावर आधाहरि असिाि. त्यािंा जादभिे िौकोि असे 

म्हणिाि. यािील काही िौकोि इिके मोठे असिाि की, त्यािंा एकेका ओळीि शिंर शिंर घरे असिाि. या 
िौकोिािंा हवहवध प्रकारिी िाव ेआहेि. काहींिा द पाया म्हणिाि, त्याचं्याि शवेटी दोि पाय हदसिाि. पण वर 
िीि घरे असिाि. िौकोिाि खालिी िीि घरे वापरली िर त्या िौकोिाला स ल्सी असे म्हणिाि. िार घरे 
एका ओळीि असणाऱ्या िौकोिािंा रुबाई ककवा म रब्बा म्हणिाि. अशा प्रकारे िौकोिािंी सखं्या वाढि असिे. 
त्यािील िम न्यादाखल काही िौकोि हदले आहेि :  

 
३ ८ १   १९५ ५२६ ६५ 

२ ४ ६   १३० २६० ३९६ 

७  ५   ४६१  ३२५ 

 
वर हदलेल्या िौकोिािंा द पाया असे म्हणिाि. शवेटच्या ओळीि दोि घरे असल्याम ळे दोि पाय 

फ टल्यासारखे हदसिाि म्हणभि त्याला द पाया म्हणायिे. डावीकडील िौकोिाि प्रत्येक घरािा अि क्रम 
हदलेला आहे. त्या अि क्रमाि सार िो िौकोि िरावयािा आहे. समजा हबस्स्मल्लाह हा शब्द घेिला िर या 
शब्दािी अक्षरी ककमि ७८६ आहे. याला बारािे िागायिे म्हणजे ६५ येिाि आहण ६ उरिाि. आिा जादभिा 
िौकोि िरावयािा आहे. क्रमाकं १ च्या घराि ६५ × १ = ६५ ही संख्या हलहायिी. क्रमाकं २ च्या घराि ६५ × २ 
= १३० ही संख्या हलहायिी. अशा रीिीिे सवय घरािंील संख्या हलहावयाच्या. मात्र हशल्लक ६ उरलेले आहेि 
म्हणभि सहाव्या क्रमाकंाच्या घराि ६५ × ६ + ६ = ३९६ ही संख्या हलहावयािी. अशा रीिीिे हा िौकोि हसद्ध 
झाला. स ल्सी िौकोि म्हणजे प्रत्येक ओळीि िीि अशी िऊही घरे असणारा िौकोि. त्यािील घरािंा अि क्रम 
अशा प्रकारे असिो : 

 
४ ९ २ 

३ ५ ७ 

८ १ ६ 

 
 
हे स ल्सी िौकोि हव्वा म्हणजे इव्हिे िौकोि ओळखले जािाि. िार महािभिाचं्यासाठी हे िौकोि 

प ढीलप्रमाणे िरले जािाि–िौकोि अशा रीिीिे िरावयािे की त्यािंी उिी आडवी कशीही बेरीज केली िरी िी 
हििकीि असली पाहहजे. ही बेरीज इव्हच्या िौकोिाि १२ येि असिे. इव्हिी अरबी पद्धिीप्रमाणे अक्षरी ककमि 
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१५ येिे. हिरपी बेरीज केली िर अक्षरी ककमि १५ सवय वेळी आली पाहहजे. हे िौकोि खालीलप्रमाणे ियार केले 
जािाि : 

 
 वायभ िेज 
 

२ ७ ६   ४ ९ २ 

९ ५ १   ३ ५ ७ 

४ ३ ८   ८ १ ६ 

 
 
 पृर्थवी आप 
 

६ ७ २   ६ १ ८ 

१ ५ ९   ७ ५ ३ 

८ ३ ४   २ ९ ४ 

 
 
अशाि प्रकारे एक िार घरािंा िौकोि आहे. हा महरयििा िौकोि म्हणजे मेरीिा िौकोि मािला 

जािो. महरयििी अक्षरी ककमि २९० आहे. हा िौकोि अशा प्रकारे िरला जािो:  
 
 

८ ११ २७० १ 

२६९ २ ७ १२ 

३ २७२ ९ ६ 

१० ५ ४ २७१ 

 
 
हे जादभिे िौकोि वाटेल हििके मोठे म्हणजे एका ओळीि शिंर घरापंयंि असिाि. हे िौकोि कशावर 

हलहाव,े कशािे हलहाव,े कोणत्या मंत्रािा जप करावा, हकिी करावा या प्रत्येकाच्या हवषयी ठरलेले हियम 
आहेि. वशीकरण, वैर हिमाण करणे, वैर संपहवणे, स्वप्िे पाडणे, स्वप्िे दभर करणे, िभिबाधा टाळणे, हवहवध 
रोग दभर करणे, स्त्रीिे दभध वाढहवणे अशा अिेक कामासाठी यािंा वापर होिो. वशीकरणासाठी वापर करिािा 
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हद्विीयेच्या हदवशी श क्रवार, सोमवार, ब धवार, आहण ग रुवार हा हदवस पाहभि हे मंत्र हििी मािीच्या बशीवर 
अगर कागदावर हलहहिाि. व िे ध वभि त्यािे पाणी हपिाि. ग जरािमध्ये मेमिलोक िभिबाधा झाल्यास हििी 
मािीच्या िाटाि केशरािे मतं्र हलहहिाि आहण क राणिे ११३ व ेप्रकरण हलहहिाि व ध वभि िे पाणी रोगग्रस्िाला 
देिाि. कागदावर हे मंत्र हलहभि िे उदाबरोबर जाळिाि व त्यािा धभर रोर्गयाला देिाि. अंगठीवर मंत्र कोरिाि. 
िभजयपत्रावर मंत्र हलहहिाि, त्यािी ग ंडाळी करूि धािभच्या पेटीि बंद करिाि व िो िाईि गळयाि, दंडावर, 
कमरेला ककवा पटक्याि बाधंिाि.  

 
याखेरीज क राणमधील वििे कोरलेला दगड म्हणजे ‘िाद-इ-अली’, ‘अलीला आवाहि’, [अल्ला ही प रुष 

देविा होिी, हजला अल्लाि िावािी स्त्री सहकाहरणी होिी. ही अल्लाि देविा क रेश टोळीिी उपास्य देविा होिी (मागोहलयाथ, महंमद, १०९ आहण पहा-

ईआरई १·६६४)] िादंीमध्ये बसहवलेली वाघिखे यािेंही िाईि ियार करिाि. काही लोक रहववारी अमावस्या 
आली म्हणजे त्या हदवशी मॉहंाडंभळ मारिाि व त्याच्यावर मंत्र टाकभ ि मडक्याि ठेविाि आहण मडके जहमिीि 
प रिाि. मासं झडभि जािे, हाडे हशल्लक राहिाि. िी काढभि त्याचं्या माळा ियार करिाि. या माळा गंडमाळा हा 
रोग बरा करण्यासाठी उपयोगी पडिाि. हवहवध प्राणी आहण पक्षी यािें पखं, केस, हाडे इत्यादींिा िभिबाधा 
हिवारण करण्यासाठी वापर करिाि. 

 
अब  ह रैरा सागंिो की पे्रहषि महंमद म्हणाला “परमेश्वरािी ९९ िाव ेआहेि. जो ही िाव ेजपिो त्याला 

स्वगाि प्रवशे हमळेल.” सम्राट ह मायभिला ईश्वरी िावाचं्या हवषयी इिका आदर होिा की त्यािे मीर अब्द ल हे या 
िावाच्या माणसाला बोलाविािा फक्त अब्द ल या िावािे बोलावले. कारण आंघोळ केल्याहशवाय िो फक्त 
अब्द ल म्हणजे ग लाम असिो. अब्द ल हे म्हणजे ईश्वरािा दास िसिो. परमेश्वराच्या िावािा जप करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे माहहिी हदली जािे. या यादीि ही िाव,े त्यािंा अथय, त्याचं्या अक्षरािें संख्यात्मक मभल्य आहण 
त्यािंा उपयोग यािंा समावशे आहे : 

 
अल्ला–’सवयश्रेष्ठ’, ६६, सकलकामिाप्रीत्यथय, अर्रहमाि, ‘दयाळभ’, २५८, मि उदात्त करण्यासाठी. 

अर्रहीम ‘दयाळभ’ २५८, प्रहिष्ठा वाढण्यासाठी. अलक द्र स, ‘पहवत्र’, १७०, िीिी घालहवण्यासाठी. अस्सलाम, 
‘शािंी’, १३१, आरोर्गयासाठी. अल मोमीि ‘हिष्ठाविं’, १३६, शत्रभ हिवारण्यासाठी, अलम्ोहमीि, ‘रक्षक’, १४५, 
स्वसंरक्षणासाठी. ‘अल्अजीज,’ ‘शहक्तमाि’ ९४, मािसन्मािासाठी. अलज्ब्बार. ‘सवयज्ञ’, २०६ राजप त्रापासभि 
अिय, अलम्भि कबीर ‘श्रषे्ठ’, ६६२, संपत्ती हमळहवण्यासाठी. अलखालीब, ‘हिमािा’, ७३१, काम स लि 
हमळण्यासाठी अल् म सब्बीर ‘हिमािा’, ३३६, कजयहिवारणासाठी, अलग्फ्फार ‘क्षमाशील’, १२८१, 
पापम क्तीसाठी. अल् कहहार, ‘वियस्व गाजहवणारा’, ३०६, द ःखापासभि अिय. अल् वाहब, ‘अपयण करणारा’, 
१४, हरवलेली वस्िभ हमळण्यासाठी. अल् रज्जाक, ‘जगहवणारा’, ३०८, उपजीहवकेच्या साधिासाठी. अल् फिह, 
‘हवजयी’, ४८९, हवजयासाठी. अल् आलीम, ‘ज्ञािा’, ४८९, ज्ञाि प्राप्तीसाठी. अल् काबीज, ‘सावयिौम,’ ९०५, 
शत्रभहविाशासाठी. अल् बाहसि, ‘अन्नदािा’, ७२, उपजीहवकेसाठी. अल् खाफीज, ‘कमी करणारा’, १४८१, 
शत्रभजयासाठी. अल् राफी, ‘वाढहवणारा, ३५१, प्रहिष्ठसेाठी. अल् म ईज, ‘सन्माि करणारा’, ११७, प्रहिषे्ठसाठी. 
अलम् जीर, ‘संहार करणारा’, ७७०, शत्रभ िाशासाठी. अलस्ामी, ‘श्रोत्रा’, १८०, कािािे रोग घालहवण्यासाठी. 
अल् बशीर ‘द्रष्टा’, ३०२, इिरािें रहस्य जाणण्यासाठी. अल् हकीम, ‘शास्िा’, ६८, सावयिौमत्वासाठी. अल 
आहदल, ‘न्यायी’, १०४, न्यायासाठी. अल् लिीफ, ‘सभक्ष्मदशी’, १२९, स दैवासाठी. अल् ख बीर, ‘ममयज्ञ’, ८१२, 
रहस्य जाणण्यासाठी. अल हलीम, ‘दीघय द ःख सहि करणारा’, ८८ द ःखम क्तीसाठी. अल् अजीम, ‘श्रेष्ठ’, 
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१०२०, मोठेपण हमळहवण्यासाठी. अलगफभ र, ‘क्षमाशील’, १२८६, पापम क्तीसाठी. अल् शकभ र, ‘बक्षीस देणारा’, 
५२६, द ःखम क्तीसाठी. अल ् कबीर, ‘श्रेष्ठ’ २३२, इच्छापभिीसाठी. अल् हाफीज, ‘पालक’ ९९८, िीिी दभर 
करण्यासाठी अल् म कीद, ‘शहक्तदािा’ ५५०, यशासाठी. अल् हसीब, ‘हहशबे करणारा’, ८०, कैदेिभि 
स टण्यासाठी. अल् जलील, ‘वैिवशाली’, ७३, शत्रभला हिववण्यासाठी. अल् करीम, ‘उदार’ २७०, संसारेच्छा 
पभिीसाठी. अल् रकीब, ‘पालक’, ३१२, संरक्षणासाठी. अल् म जीब, ‘प्राथयिेला धावभि येणारा’, ५५, 
इच्छापभिीसाठी. अलवासी, ‘उदार’, १३७, व्यापाराि लाि होण्यासाठी. अलबदभद, ‘पे्रमळ’, २०, पे्रमपभिीसाठी. 
अलमजीद, ‘वैिवशाली’, ५७, रोग म क्तीसाठी, अल् बाईस, ‘उत्थािासाठी’, ५७३, मृिािंा मोक्ष. अल् शाहीद, 
‘साक्षीदार’, ३१९, म ले आज्ञाधारक होण्यासाठी. अलहक, ‘सत्य’, १०८, ज्ञाि प्राप्तीसाठी. अलव्कील ‘बाजभ 
माडंणारा’, ६६, अर्गिीपासभि संरक्षण. अल कवी, ‘सशक्त’, ११६, शत्रभजयासाठी. अल् मिीि, ‘दृढ’ ५००, आईिे 
दभध वाढहवण्यासाठी. अल् वली, ‘मालक’, ४६, धन्यािी मजी राखण्यासाठी. अल हमीद, ‘स्िहवलेला’, ६२, 
असभ्य िाषा हिवारणासाठी. अलम् हसी, ‘मोजदाद करणारा’ १४८. स्मृिी बळकट करण्यासाठी, अलम् बदी, 
‘सृहष्टहिमािा’, ५६, श्रम स लि करण्यासाठी, अल् म ईद, ‘ज्ञािरक्षक’, १२४, रहस्य समजण्यासाठी. अलम् मीि 
‘संहारक’, ४९०, शत्रभिाश. अल् म हई, ‘गहिमाि’, ६०, िभिबाधा टाळण्यासाठी. अल् है, ‘िैिन्य’, ६२, 
कीटकािंा िाश करण्यासाठी. अल् कय्यभम, ‘हिवाह करणारा’, १५६, दीघाय ष्ट्यासाठी. अल् वाहजद, ‘शोधक’, 
१४, हरवलेल्या संपत्तीिा शोध घेण्यासाठी. अल् मजीद, ‘वैिवशाली’, ४८, संपत्तीसाठी. अल् वाईद, ‘एकमेव’, 
१९, साहहत्य ज्ञािासाठी. अल् समद, ‘शाश्वि’, १३४, दाहरद्र्य िाश. अल् काहदर, ‘सत्ताधीश’, ३०५, द ःख 
म क्तीसाठी. अल् म क्तदीर, ‘सवयसत्ताधीश’, ७४४, धि व मािासाठी. अल् म कदीम, ‘मान्यिा देणारा’, १८४, 
द ःख म क्तीसाठी. अल् मवख्खीर, ‘पभणय स्विंत्र’, ८८६, इच्छापभिीसाठी. अल् अव्वल, ‘सवय प्रथम’, ३७, 
जयासाठी. अल् आखीर, ‘अंहिम’, ८०१, िीहििाश. अल् जाहीर, ‘स्पष्ट’, ११०६, िेत्र रक्षणाथय. अल् बाहिम, 
‘अहधपिी’, ४७, कौट ंहबक द ःख िाहीसे करण्यासाठी. अल् म िाली, ‘उदात्त’, ५५१, इच्छापभिीसाठी. अलब्ार, 
‘सत्यवादी’, २०२, संकट म क्तीसाठी. अल् िबाब, ‘पिात्तापदर्गध यािंा त्रािा’, ४०९, क्षमेसाठी. अल् म न्िकीम, 
‘पापािा बदला घेणारा’, ६३०, कबरीि हवश्रािंीसाठी. अल् आफभ , ‘पापािंा क्षमा करणारा’, १५६, पाप 
म क्तीसाठी. अल् शफै् ‘कृपाळभ’, २८६, पीहडिाचं्या म क्तीसाठी. माहलक उल-्म ल्क, ‘राज्यािा मालक’, २१२, 
संपत्तीसाठी. जभ-उल् जलाली-वल-इकराम, ‘श्रेष्ठत्व व औदायय संपन्न’, ११००, इच्छापभिीसाठी. अल् म क्सीि. 
‘न्यायी’, २०९, वाईट हविार दाबण्यासाठी. अल् जामी, ‘जमा करणारा’, ११४, िाऊबंदाचं्या ऐक्यासाठी. अल ्
गिी, ‘समृद्ध’, १०६०, वैिवासाठी. अल ्म र्गिी, ‘संपन्न करणारा’, ११००, प रुषावलंबिापासभि म क्तीसाठी. अल्
ि िी, ‘दािा’, १२९, द ष्ट्कीिीपासभि रक्षण. अलम्ािी, ‘रक्षक’, १६१, शत्रभपासभि रक्षण. अलज्ार, ‘हविाश 
करणारा’, १००१, िभिबाधा हिवारणासाठी. अज् िाफी, ‘हमळकि देणारा’, २०१, शिेी व व्यापाराि यश. अल ्
िभर, ‘प्रकाश’, २५६, मागयदशयिासाठी. अलह्ादी, ‘मागयदशयक’, २०, संपत्तीसाठी. अलब्दी. ‘अि ल’, ८६, रहस्य 
जाणण्यासाठी. अल् बाकी ‘शाश्वि’, ११३, मान्यिेसाठी. अल ्वाहरस, ‘सवांिा वारस’, ७०७, मिःशािंीसाठी. 
अल ्रहशद ‘मागयदशयक’, ५१४, इच्छापभिीसाठी. अल् सबभर, ‘शािं’, २९८, शत्रभपासभि म क्तिा. 

  
संकीणय मंत्राच्यामध्ये रात्रीच्या वळेी लघ्वी होऊ िये म्हणभि असणारा एक मंत्र उल्लेखिीय आहे. हा मंत्र 

िाइिाि घालभि िाईि गळयाि घालिाि. मंत्रािी रििा अशा प्रकारिी आहे : 
 

 

मरम सल्लाह 
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१११ 
 

म सल्लाह 
५१११ 

 

११ ५ 
३० 

 

दाल, हे, हे, हे 
 

दाल, िभि, अलीफ 
१११ हरजाज ल 

गायब 
 

 
यम-मार 
११५ 

 
 

खालील जादभिा िौकोि िरावा. त्याच्या दोि िीि प्रिी ियार कराव्या. वळेोवळेी हा मंत्र हलहहलेला 
कागद पाण्याि ब डवावा व िे पाणी प्याव ेम्हणजे खरूज बरी होिे : 

 
 
१५ 

 
३५ 

 
९२ 
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व,े हे 

 
वॉव, रे, जाल 

 
वॉव, रे 

 
वॉव, दाल,  
अहलफ 

 
 

अहलफ 
अहलफ 

 

 
१८ 

 
२३ 
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८८ 

 
२३ 
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५ अहलफ 

 
३९ 
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मभळव्याध बरी करण्यासाठी खालील मंत्र पाण्यावर म्हणावा, त्यावर फ ं कर मारूि िे पाणी रोर्गयाला 

पाजाव.े मभळव्याध बरी होिे. मंत्र असा आहे, “हिघभि जा, जा, जा, जा. वाहत्या पाण्या स कभ ि जा. संि जलाल 
जाहाहियासाहेब जहाँगस्ि यािंी आज्ञा आहे. जा िाबडिोब हिघभि जा.”  

 
खालील िौकोि रोर्गयाच्या पाठीला बाधंल्यास देवीिा आजार सौम्य होिो :  
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८८८८ १२२२१ १५५५४ ११११ 
१४४४३ २२२२ ७७७७ १३३३२ 
३३३३ १७७५६ ९९९९ ६६६६ 
११११० ५५५५ ४४४४ १६६६५ 

 
जेव्हा एखादे घर िभिबाधेिे झपाटले असेल त्यावळेी प ढील मंत्र कागदावर हलहभि दरवाजावर टागंिा 

ठेवावा, म्हणजे िभिबाधा सपंिे. उजव्या बाजभला, “हे महंमद! हे अल्ला! हिष्ठाविंािंा रक्षणकिा! हिष्ठाविंािंा 
माि देिो. हिष्ठाविंाला परमेश्वर यश देिो. खरोखर, िो खरोखर हवजयदािा आहे. िो श्रेष्ठ आहण खरा 
साहाय्यक आहे. िो प्रिभिा हिवडलेला आहे. आमच्यासाठी सवांि िागंला आहे. सवय मािव जािीसाठी िागंला 
आहे. मदि करणाऱ्याि, काळजी वाहाणाऱ्याि, िो सवयश्रेष्ठ आहे” आहण डाव्या बाजभला असे हलहाव–े”हे 
हमकाईल! हे अली! हे इज्राइल! हे जिाइल! हे अली! हे इज्राइल! “घराच्या ऐवजी जर एखादी व्यक्ती ि िािे 
झपाटली असेल िर मोठ्या अक्षरािं प ढील मंत्र हलहभि अशा रीिीिे जहमिीवर लावावा की रोगग्रस्िािी िजर 
प न्हा प न्हा त्याकडे जाईल. त्यािे िभि गागंरूि जािे. मंत्र असा–”स लेमािच्या िावािे, दयाळभ परमेश्वराच्या 
िावािे माझ्या हवरुद्ध राहभ िकोस. िर ये आहण म सलमािािंा शरण जा.” 

 
जन्मक ं डली हा एक कागद असिो. त्यावर जन्मिाव, जन्मवळे, त्या वळेिे गृह, राशी इत्यादींिी िोंद 

असिे. त्यावरूि आय मययादा, सवयी, आवडी, मिािा कल, िहवष्ट्य यािें वणयि असिे. याला ‘जायिा असे 
म्हणिाि. म सलमािाचं्या क ं डल्या िपासिािा रोर्गयािे िाव, त्याच्या आईिे िाव यािंी अरबी पद्धिीिे ककमि 
काढिाि व या बेरजेला बारािे िागिाि. जर १ उरला िर रोर्गयािे िहविव्य मेष हिन्हाि असिे, २ उरल्यास 
वृषि, ३ उरल्यास हमथभि, ४ उरल्यास ककय , ५ राहहल्यास कसह अशा रीिीिे पाहिाि. त्याआधारे रोर्गयािे 
िहवष्ट्य सागंिाि एकेका राशीला एकेक गंडािंर असिे. हे गंडािंर टळल्यास आय ष्ट्यिर िीिी िसिे. संपभणय 
आय ष्ट्य १२५ वषांिे माििाि. जर गंडािंर असेल, मृत्य िय असेल िर िे मंत्रिंत्रािे दभर करिाि. हे िहवष्ट्य 
कळण्यासाठी रोग केव्हा उद्िवला हे कळणे आवश्यक असिे. जर रोगािी िारीख कळणे अशक्य असेल िर 
रोगी व त्यािी आई याचं्या िावाच्या ककमिीला ७ िे िागिाि. िाग बरोबर ि टल्यास रोगािा आरंि श क्रवारी, १ 
हशल्लक राहहल्यास शहिवारी, २ उरले िर रहववार अशा रीिीिे मोजिाि. 

 
अश ि िहवष्ट्यावर हवजय हमळहवण्याच्या काही शािंी आहेि.त्या हिहमत्तािे सदका या िावािे दाि हदले 

जािे. या दािाि पैसे, फळे, अन्न, प्राणी, कपडे असिाि. हे रोर्गयावरूि ओवाळिाि ककवा त्याला दाखहविाि व 
फहकरािंा देिाि ककवा िौरस्त्यावर ठेविाि. हकत्येकदा हाििर उंिीिी मि ष्ट्यािी ककवा हि माििी हपठािी 
प्रहिमा करिाि. या प्रहिमेच्या िोंडाि वीििर लाबंीिी काठी ठेविाि. हििी दोन्ही टोके किध्यािंी ग ंडाळभि 
पेटविाि. हिच्या डोक्यावर हपठािे हदव े ठेविाि व पेटविाि. ही प्रहिमा खापराच्या वळेणीि ठेविाि. हिला 
हखळयािे टोििाि, प्रहिमेसमोर िािािे काळया, हपवळया, लाल रंगािंी रंगहवलेले गोळे यािप्रमाणे रंगहवलेली 
अंडी, बकरीिे यकृि जे सामन्यपणे काट्यािे टोििाि, बकरीिे रक्त, दोि िीि मासे ठेविाि. िंिर हपठािा 
हदवा करूि त्याि रोर्गयािे वापरलेल्या कपड्याच्या िार वािी पेटहविाि. या वािी हवहवध प्रकारच्या िेलाि 
हिजहवलेल्या असिाि. हे हदव े रक्तावर ठेविाि. जेव्हा सगळे हदव े पेटवण्याि येिाि िेव्हा िी प्रहिमा स्विः 



  
 

अनुक्रमणिका 

ि िासारखी ओंगळ हदसिे. हे सगळे रोर्गयावरूि ओवाळभि लाबं ठेवभि देिाि. क राणच्या मिे हस्त्रया दोरीगाठीवर 
आपल्या िावडत्या माणसावर फ ं कर घालभि वाईट प्रयोग करिाि. 

 
उत्तर कहद स्िािाि रात्री पायाच्या अंगठ्याला पाि रंगािंा दोरा िीि वळेा ग ंडाळिाि. असे पधंरा हदवस 

करिाि. याम ळे मभळव्याध बरी होिे. हककराच्या झाडाला साि वळेा दोऱ्यािे वढेे घालिाि आहण आजारी 
माणसाला त्या झाडाला आकलगि देण्यास सागंिाि. म दिी िाप असेल िर िो याम ळे बरा होिो.  

 
आठवड्यािील प्रत्येक हदवसािे श िाश ि स्वरूप आहे. शिीिा हदवस शहिवार अश ि असिो. त्या 

हदवशी एखादा माणभस आजारी पडल्यास त्यािे कारण रक्तािील उष्ट्णिा, ि िािी दृष्टी हे असिे आहण रोगािी 
लक्षणे अहि िहाि, हिद्रािाश, िाकािभि व मलाशयािभि रक्त जाणे अशी असिाि. हा आजार साि िास राहिो. 
रहववारी होणारा आजार हहरव्या म खवणाच्या स्त्रीच्या वाईट िजरेम ळे होिो, हजच्या उपस्स्थिीि त्यािे स्वाहदष्ट 
अन्न खाल्ललेे असिे. िीव्र िाप, डोके द खी, साधें द खी, डोळे लाल होणे, अशी लक्षणे असिाि. हा आजार िौदा 
हदवस हटकिो. सोमवारिा आजार स्िािािंिरच्या थंडीम ळे होिो ककवा अहि श्रमािे होिो. िकरा येणे, ओकारी 
होणे, र्गलािी येणे, कंबर द खणे ही यािी लक्षणे आहेि. हा आजार पंधरा हदवस हटकिो. मंगळवारिा आजार 
पऱ्या आहण ि िे याचं्याम ळे होिो. हवशषेिः बेंबीिोविी कळा येिाि, पोट द खिे. हा आजार आठवडािर राहिो. 
ब धवारिा आजार मृिासाठी केलेले िवस ि फेडल्याम ळे होिो. हा आजार िऊ हदवस राहिो. या आजाराि 
मिगटे, पाय व माि द खि असिे. ग रुवारिा आजार पऱ्यािंी सावली पडल्याम ळे होिो. िो दहा हदवस 
हटकिो. आहण त्याि अन्नावरिी वासिा हिघभि जािे. श क्रवारी होणारा आजार शारीहरक त्रासाम ळे होिो आहण 
िो बारा हदवस हटकिो. र्गलािी आहण थकवा ही त्यािी लक्षणे आहेि.  
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प्रकरि अठ्ठाणवसाव े
 

जादूच्या पद्धती 
 
िोरीला गेलेल्या वस्िभ शोधण्यासाठी, ग प्तधिाच्या शोधासाठी, रोर्गयाला िभिबाधा झालेली आहे काय हे 

पाहण्यासाठी म लाच्या ककवा प्रौढ माणसाच्या हािाच्या िळव्याला अंजि लाविाि व त्याकडे एकटक पाहण्यास 
सागंिाि. पंजाबमधील माहंत्रक कागदावर मंत्र हलहहिाि, त्यावर शाईिा मोठा थेंब टाकिाि. लहाि म लाच्या 
हािाि फ ले देिाि व त्याला त्या शाईकडे पाहभि ‘िार रखवालदारािंा आवाहि कर’ असे सागंिाि. मग त्या 
म लाला प्रश्ि हविारिाि. त्या आधारे ग प्त धि शोधभि काढिाि. जफर शरीफ म्हणिो, ग प्त धि ज्या हठकाणी 
आहे िेथे रात्रीच्या वळेी अर्गिीच्या हठणर्गया हदसिाि अशी एक काही मभखय लोकािंी समजभि आहे.  

 
अंजि पाि प्रकारिे असिे. हरवलेल्या वस्िभंिा शोध घेण्यासाठी, ि िे, िेटकीण, व िभिबाधा 

याचं्याबद्दल माहहिी काढण्यासाठी, ग प्तधिाच्या शोधासाठी, सवय प्रकारिे उदे्दश साध्य करण्यासाठी, उपयोगी 
असलेल्या आहण एखाद्यास अदृश्य करण्यासाठी. पण अंजिाच्या या प्रकारावर व त्याचं्या सामर्थयावर जफर 
शरीफिा हवश्वास िाही. 

 
पहहल्या व द सऱ्या प्रकारिे अंजि आघाड्याच्या म ळया ककवा ज्येष्ठमधाच्या म ळया याचं्यापासभि 

करिाि. या म ळया क टभि त्यािे िभणय करिाि. त्यािंा लेप मडक्याला आिभि लाविाि आहण एरंडेलाच्या 
हदव्यावर मडक्याि काजळ धरिाि. अशा रीिीिे ियार केलेले अजंि पायाळभ म लाच्या हािाला लाविाि व 
त्याला प्रश्ि हविारूि माहहिी घेिाि. हिसऱ्या प्रकारच्या अंजिासाठी एक कपडा घेिाि, िो माजंराच्या अगर 
घ बडाच्या रक्ताि ब डविाि, मारलेल्या प्राण्यािे डोळे, काळीज आहण हपत्ताशय त्या कपड्याि ग ंडाळिाि. या 
कपड्यािी वाि करिाि व एरंड िेलाच्या िेलाि जाळभि काजळ धरिाि. हे अंजि हािावर घासले िर ग प्त धि 
हदसभ लागिे. िौर्थया प्रकारिे अंजि मभठिर हद्वदल धान्य घेऊि करिाि. हे धान्य मडक्याि काळे पडेस्िोवर 
िाजिाि. हा कभ ट एरंडेल िेलाि हमसळिाि व त्यािे अजंि करिाि. हे अजंि कोणत्याही माणसाच्या हािाला 
लावले िर िालिे पण इिर अंजि मात्र पायाळभ, क ते्र ि िावलेल्या, घाऱ्या डोळयाचं्या माणसािंीि 
वापरावयािी असिाि. पािव्या प्रकारिे अंजि अदृश्य होण्यासाठी आहे. 

 
ि िाखेिावर िाबा हमळहवण्यासाठी काही वळेेला पहलिे वापरण्याि येिाि. या पहलिाचं्यासाठी 

वळेणीसहहि कोरे मडके घेिाि, पाण्यािे स्वच्छ ध िाि. मडक्यावर िंदिाच्या लेपािे पटे्ट ओढिाि. मडक्याच्या 
िोंडाला फ ले बाधंिाि, वेळणीि स गंधी िेल टाकिाि, त्याि ठेवभि वाि पेटहविाि. एखाद्या म लास ककवा 
म लीस स्िाि करूि िव ेकपडे घालिाि. फ लािंी सजविाि आहण ज्योिीकडे एकटक पाहण्यास सागंिाि.  

 
काहीजण आरशाच्या मागच्या िागास खालील आकृिी हिकटहविाि व म लाला आरशाि पाहण्यास 

सागंिाि : 
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काही लोक जाद िा एक हवहशष्ट िौकौि िाटाि हलहहिाि व त्याि पाणी टाकभ ि म लाला पाण्याि काय 

हदसिे हे हविारिाि. काही लोक वरील उपायाव्यहिहरक्त म लाच्या कपाळावर असा एक मंत्र हलहहिाि –
”आम्ही ि झ्या िेहऱ्यावरिे आवरण काढभि टाकले आहे, आिा ि ला िवी दृष्टी प्राप्त झाली आहे, हे जफर! 
िय्यारच्या म ला हजि! वाऱ्यावरूि उडि ये.” हकत्येकदा म लाच्या कपाळावर हबस्स्मल्लाह रहहमाि ओ रहीम 
असे हलहभि त्या खाली हजििी िाव ेहलहहिाि—अहिस्िाि, शिीिाि, कब शीि, शालीश, हशशीि, क बयिाशीि.  

 
जर एखादी व्यक्ती दीघय काळ आजारी असेल, लर्गि होऊि दीघय काळ झाला िरी मभल झाले िसेल, 

क मारी गियविी असेल, प िःप न्हा द पव ेजाि असिील, क णािी म ले वािि िसिील, िोकरी हमळि िसेल 
ककवा पिी-पत्िीिे पटि िसेल अशा सवय वळेी स्त्रीप रुष ककवा सबंंहधि व्यक्ती, पऱ्यािें स्िाि करिे. याला ‘परी 
का िहाि’ असे म्हणिाि. हा स्िािहवधी जाणत्या माहंत्रकाकडभि, म ल्लाकडभि ककवा परीवाली म्हणभि ओळखल्या 
जाणाऱ्या मंत्रहवदे्यिील हिष्ट्णाि स्त्रीकडभि करूि घेिला जािो. साि हवहहरी, िद्या ककवा सम द्रािे पाणी 
आणिाि. हवहवध झाडािंी पािे एका िाडं्याि ठेवभि त्याि हे पाणी ओििाि. िंिर या िाडं्यावर क राणिे वािि 
करूि फ ं कर मारिाि. िभिप्रिाव िाहीसा करायिा असेल िर ३६ व्या ककवा ७३ व्या प्रकरणािे वािि करिाि. 
दैव बदलावयािे असेल िर क राणिे ४८ व े प्रकरण वाििाि. डाळीच्या हपठािी व हवििर उंिीिी अशी 
मि ष्ट्यािी ककवा हि मािािी एक प्रहिमा करिाि, िीि रंगािंा दोरा घेऊि त्यािे एक टोक रोर्गयाच्या मािेला व 
द सरे प्रहिमेच्या मािेला बाधंिाि. प्रहिमेसमोर कोंबडा, बकरी यािें बळी देिाि. िऊ कलबे घेिाि त्यावंर 
क राणमधील आयि ल क सीिे वािि करूि फ ं कर टाकिाि. आजारी माणसावरूि ही कलबे ओवाळभि 
टाकिाि. मग या िाडं्यािंील पाण्यािे स्िाि करिाि. स्िािािे पाणी खड्ड्ड्याि सािविाि, खड्डा ब जवभि 
टाकिाि. हे स्िाि कोणत्याही महहन्याि पहहले िीि शहिवार, रहववार, सोमवार, मंगळवार, ब धवार या हदवशी 
करिाि. स्िाि झाल्यावर रोर्गयाच्या शरीरावरूि ओवाळभि त्याच्यासमोर मडके फोडभि टाकिाि. लगेि 
गळयाि व दंडावर िाईि बाधंिाि. हस्त्रयामंध्ये हा हवधी प्रहसद्ध आहे. 
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द सरा प्रकार असा की श क्रवारी खोलीच्या छिाला िादंवा बाधंिाि. माहंत्रक स्त्री महागािला असा 
लाल ककवा पाढंरा स्वच्छ पोशाख करिे आहण मािेला िदंि व हािाला मेंदी लाविे. काजळ, दािािंा दारहसिा 
लावभि स्विः फ लािंी सजिे. िभिबाधा झालेल्या स्त्रीला असेि सजवभि खोलीि आणिाि. माहंत्रक स्त्रीच्यासमोर 
ही यहक्षणीिी बाधा झालेली स्त्री बसविाि. समोर िाट ठेविाि. मग माहंत्रक स्त्रीच्या अंगाि येिे. िी घ मभ लागिे 
आहण केस मोकळे सोडिे. बाधा झालेल्या स्त्रीला केस मारिे. डोके गोल गोल हफरविे. रोगी स्त्रीही या घ मण्यािे 
अि करण करू लागिे. मग माहंत्रक स्त्री हकिी िबके पाहहजेि हे हविारूि घेिे. ठराहवक हठकाणी ही िाटे 
पोििी केली जािाि. अशा रीिीिे रोगी-स्त्री रोगम क्त होिे. याला ‘परीिबक हवधी’ म्हणिाि. िे िबक दोि 
प्रकारिे असिे. त्याि पाढंरा कपडा असिो. त्यावर िंदि, ऊद, अबीर, हवड्यािी पािे, स पाऱ्या वगैरे 
गोलाकार माडंिाि. द सऱ्या प्रकारच्या िाटाला फळािे म्हणिाि. हे एका िटईवर िाजी व स कहवलेली फळे, 
दभधिाि, िाकरी असणारी सोळा िाटे, सरबिािे सोळा ख जे, रेशमी व स िी कपडे, बागंड्या असे सवय ठेविाि. 
ही दोि प्रकारिी िाटे म्हणजे त्यािील पदाथय प्राम ख्यािे दािासाठी असिाि. 

 
पऱ्यािें एकभ ण िौदा समभह आहेि. प्रत्येक परीिी पद्धि हिराळी आहे. त्याि सार माहंत्रक-स्त्रीला वागाव े

लागिे. जर इदं्रािी परी असली िर माहंत्रक-स्त्री पायािं घ ंगरे बाधंभि िाििे, हशकंदर बादशहािी परी असली 
िर प रुषािे कपडे घालिे, हमशीवरूि हाि हफरविे, रोगी-स्त्रीला जोरािे हविारिे, “हे िखरेल! हे मभखे! मला 
सोडभि िभ द सरा शोधणार काय?” अशा प्रकारे प्रत्येक गटािील परीिी पद्धि हिराळी असिे. माहंत्रक-हस्त्रयाचं्या 
बरोबर त्याचं्या िोकरणी असिाि, त्या िवऱ्या ढाळीि असिाि.  

 
या माहंत्रक-स्त्रीच्या स्िािािा एक हवधी असिो. त्यासाठी साि ककवा िऊ कोरी मडकी घेिाि त्याि 

साि ककवा िऊ हवहहरींिे पाणी घालिाि. या मडक्याि साि ककवा िऊ झाडािंी पािे टाकिाि. बाधा झालेल्या 
स्त्रीला िौरंगावर बसविाि. हिच्या डोक्यावर केशरी रंगािा रुमाल िादंव्यासारखा धरिाि. माहंत्रक-स्त्री कलब े
ओवाळभि टाकिे. मग माहंत्रक-स्त्रीच्या अंगाि येिे. बाजभच्या हस्त्रया मोठ्यािे ओरडिाि, “पकडा, पकडा, 
हिच्यावर पडलेल्या ओंगळ सावलीला पकडा. सावली बाधंभि हिला काफ पवयिावर हद्दपार करा ककवा जाळभि 
हििी राख करा.” यािंिर रोगी-स्त्रीला स्िाि घालिाि. हिच्यावरूि कोंबडी ओवाळभि बळी देऊि टाकिाि. 
रोगी-स्त्रीच्या गळयाि एकवीस गाठीिा गंडा बाधंिाि. 

 
या माहंत्रक म्हणहवणाऱ्या हस्त्रया बह धा अहशहक्षि असिाि. त्यािंा ईश्वरािी िावहेी धड माहीि िसिाि. 

म्हणभि त्या दोऱ्याला, मंत्र ि म्हणिाि गाठी पाडिाि. अशा या दोरी गंड्यािा उपयोग ज न्या काळापासभि 
हदसिो. ज्यभ लोकािंी लबहब िावािा जादभगार आहण त्याच्या म ली यािंा लाि देऊि वश केले होिे आहण त्यािंा 
महंमदावर िेटभक करण्यास साहंगिले होिे. या मंडळींिी महंमदाच्या दाढीिे काही केस हमळवले. खज रीच्या 
पािावर अकरा गाठी दोऱ्यािे बाधंभि हे केस बाधंले आहण हे हवहहरीि टाकभ ि हवहीर मोठ्या दगडािंी झाकभ ि 
टाकली. त्याम ळे पैगंबरािी अन्नावरिी वासिा उडाली. िो झ रू लागला. आपल्या बायकाचं्याकडे त्यािे द लयक्ष 
होऊ लागले. देवदभि जिाईलिे हे रहस्य उलगडभि दाखवले. हवहीर उपसण्याि आली आहण गाठी सोडल्या. 
मग पैगंबरािा आजार बरा झाला. 
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हे हवधी िालभ  असिािा हकत्येकदा माहंत्रक-स्त्री आपल्या हािी साधा अगर िादंीच्या प्ट्यािंी 
सजहवलेला बिे घेिे. या बिेाला उदािा धभर देिाि. अलीकडील काळाि प रुष माहंत्रकही आपल्या अंगाि पऱ्या 
येिाि असे सागंभ लागले आहेि. जफर शरीफच्या मिे हा पैसे हमळहवण्यािा अप्रहिहष्ठि मागय आहे. आपल्या 
अंगाि पऱ्या येिाि असे म्हणणारे प रुष प ष्ट्कळदा इिराचं्या बायका भ्रष्ट करण्यािा उद्योग करिािा सापडलेले 
आहेि असे मी ऐकले आहे. 
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प्रकरि एकोिणतसाव े
 

जादूच्या साहाय्याने चोरांचा शोध 
 
िोरलेल्या वस्िभ परि करावयास िाग पाडण्यासाठी अिेक उत्तम मागय आहेि. ज्या माणसाच्या वस्िभ 

िोरल्या गेल्या असिाि िो माहंत्रकाला बोलाविो. त्यािा जर कोणावर संशय असेल िर िो काही शजेाऱ्यािंा 
हजर राहण्यास सागंिो. माहंत्रक खोलीिी जमीि हपवळया मािीिे अगर लाल गेरूिे सारहविो व जहमिीवर 
जादभिी आकृिी काढिो. या आकृिीवर जािे ठेविाि. जात्याला कहग िोळिाि. जात्याच्या मधल्या ख ंटीला 
िागािे कापड बाधंिाि. जात्याला फळािा िैवदे्य दाखविाि. िंिर ऊद जाळिाि. धािभच्या हशरस्त्राणाि िेल 
टाकभ ि हदवा लाविाि व प्रत्येकाला जात्याला स्पशय करण्यास सागंिाि. अपराधी व्यक्तीिा हाि जात्याि 
सापडेल असे सागंिाि. घाबरलेली व्यक्ती जात्याला हािि लावीि िाही. माहंत्रक सवांच्या हािािा वास घेिो. 
अथािि ग न्हेगार व्यक्तीच्या हािाला कहगािा वास येि िाही. या प्रकारे खरा ग न्हेगार ह डकला जािो. माहंत्रक 
त्याला वस्िभ परि केल्यास िाव ग प्त ठेवण्यािे आश्वासि देिो. प ष्ट्कळदा एकाऐवजी दोि धािभंिी हशरस्त्राणे 
ठेविाि. एक हपठािी प्रहिमा करूि हिच्या डोक्यावर हदवा ठेविाि. प्रहिमेि काड्या ख पसलेल्या असिाि. 
माहंत्रक प्रत्येकाच्या हािी काडी देिो व िोराच्या हािािील काडी लाबंीिे वाढेल असे सागंिो. िोर वाढलेली 
लाबंी हदसभ िये म्हणभि आपली काडी िोडभि आखभड करिो व त्याम ळे पकडला जािो. 

 
प ढीलप्रमाणे एक आकृिी कागदावर काढिाि. आकृिीवर प्रत्येकािे िाव व बापािे िाव हलहहलेले 

असिे. माहंत्रक या कागदाच्या घड्या करिो, हपठाच्या गोळयाि घालिो, हपिळेच्या िाडं्याि िाजे पाणी घेिो, 
त्यावर मंत्र टाकिो व सवय गोळया पाण्याि टाकिो. िोरी करणाऱ्या माणसािी हिठ्ठी पाण्यावर िरंगिे. आकृिी 
अशी असिे :  

अम क अम क ४३ ४३ 
अमक्यािा म लगा ४३ ४३ 

  
खालील प्रकारिी आकृिी एका अंड्यावर काढिाि व िे अंडे कबरीि प रिाि. त्याम ळे िोरािे पोट 

फ गिे आहण अंडे उकरूि काढीपयंि िोराला पोटफ गीिा त्रास होिो. आकृिी अशी आहे : 
 

 
  
क राणमधील खालील ओळी हहरव्या कलबावर हलहहिाि. हे कलबभ जर जहमिीि प रले अगर जाळले िर 

िोरािे ि कसाि होिे. ओळी अशा आहेि ‘परमेश्वरािे माणसाला कोणत्या वस्िभपासभि बिहवले? ओलसर 
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अंक रािभि त्यािे माणसाला हिमाण केले, घडवले, जन्माला घािले, मरण हदले, गिापासभि मतृ्यभपयंि त्यािा 
जीविप्रवास स खािा केला. िंिर माणसाला मतृ्यभ आहण हवश्रािंी हदली. परमेश्वर प न्हा प्राण देईल. पण अरेरे! 
माणसािे मात्र अजभि परमेश्वराच्या आज्ञा पभणय केलेल्या िाहीि. हे माणसा! अन्नािा िर हविार कर! त्या अल्लािे 
पाऊस पाडला, जमीि िापहवली आहण धान्य वाढहवले’. िोरािे िोरलेल्या वस्िभ परि केल्या िर त्याला याि 
वगेािे मंिरलेले पाणी हपण्यास देिाि. म्हणजे त्यािा सगळा त्रास िाहीसा होईल. द सरी पद्धि अशी आहे की, 
एका िाडं्यावर संशहयिािंी िाव ेहलहहिाि. आहण क राणिे ३६ व ेप्रकरण वाििाि. हवशषेिः या प्रकरणािील 
‘परंि  िो म्हणाला, परमेश्वरािे माझ्यावर हकिी कृपा केली आहण मला महत्पदाला िढवले िे माझ्या लोकािंा 
समजले असिे िर हकिी बरे झाले असिे’. या ओळीपयंि वािि आले म्हणजे िाडं्यावर हलहहलेली िाव े
वािली जािाि. ग न्हेगारािे िाव आल्यास िे िाडें मागे हलभ  लागिे.  

 
अजभि एक पद्धि अशी आहे—एका फ लपात्राच्या ब डाला काजळ लाविाि. म लािंा गोळा करूि 

त्यािील एकेकाला फ लपात्रावर हाि ठेवण्यास सागंिाि. फ लपात्र हलभ  लागले म्हणजे माहंत्रक म्हणिो, 
“फ लपात्रािे िोराच्या हदशिेे वळावे; जेथे संपत्ती लपवभि ठेवली आहे िेथे फ लपात्रािे जाव”े. जफर शरीफ 
म्हणिो, माझ्या बहहणीिी िथ जेव्हा िोरली गेली िेव्हा याि पद्धिीिे िथीिा शोध घेिला. 

 
औरंगजेबाच्या काळाि जादभगार हपिळी पेल्याि मंत्र म्हणभि थोडे िादंभळ व फ ले टाकीि. िंिर त्याि 

धािभिा द सरा पेला घेऊि त्यावर लहाि काठीिे ठोकीि. िेव्हा पहहला पेला आपोआप िोरल्या गेलेल्या 
वस्िभच्या हदशिेे जाऊ लागिो. िोर घाबरिो आहण वस्िभ टाकभ ि पळभि जािो.  

 
अजभि एक प्रकार असा आहे—क राणिा गं्रथ घेिाि. त्याि एक हकल्ली मभठ हदसेल अशा बेिािे ठेविाि 

आहण गं्रथाला दोरीिे घट्ट बाधंिाि. दोि माणसे आपली िजयिी आहण मभठ गं्रथाच्या आधाराला देिाि. प्रत्येक 
संशहयिासाठी हवहशष्ट ओळी म्हणिाि. िोरािे िाव आल्यावर गं्रथ स्विःिोविी हफरिो आहण आधार देणाऱ्या 
माणसाच्या हािािभि मभठ हिसटभि पडिे. [बटयि, कसध, १८२. हा हकल्ली आहण बायबलिा मंत्र गे्रटहिटिमध्ये आिाराि आहे. (िँड 

ऑबझव्हेशन्स ऑि पॉप्य लर अँहटहक्वहटज), ३·३५३ िळटीप.] अजभि एक पद्धि अशी आहे की, मंत्र टाकलेले िव े िादंभळ 
संशहयिािंा देिाि. खरा ग न्हेगार घाबरलेला असिो. त्यािे िोंड िीिीिे कोरडे पडिे. िो िादंभळ िावभ ककवा 
हगळभ शकि िाही आहण पकडला जािो. 
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प्रकरि णतसाव े
 

प्रवास : शुभाशुभ णदवस 
 
प्रवासािील अडिणी व संकटे आहण खेड्यािील एकाकी जीविाम ळे कहदभप्रमाणेि म सलमाि लोकही 

िोसळटपणे वागिाि व कोणत्याही प्रवासािे श िाश ि पाहिाि. त्याचं्या मिे हविे अदृश्य ि िे असिाि. त्यािंा 
हरजाल ल गैब ककवा मदाि लगैब असे म्हणिाि. िी परृ्थवीिोविी गोलाकार हफरिाि. त्यािंी हठकाणे ठराहवक 
हदवशी बदलिाि. प्रत्येक िादं्रहदवसाच्या शवेटी शवेटिे साडेिीि िास त्यािंा हवशषे प्रिाव असिो. म्हणभि या 
काळाि प्रवासाला हिघणे अश ि असिे. प्रवासाला हिघिािा हरजाल ल गबै समोरच्या हदशलेा िसाव.े िे मागे 
ककवा डाव्या बाजभला असाव,े िाही िर प्रवास करणाऱ्यावर संकटे येिाि. श कर-इ-य ल्दभज या िावािा ग्रह िर 
इिका ियंकर आहे की िो समोर ककवा उजव्या बाजभला असला िर संकट हमखास असिे. इ.स. १८०६ मध्ये 
इराणी राजदभि जेव्हा िारिाि जाण्यासाठी हिघाले िेव्हा फलज्योहिषािंी प न्हा हकत्येक महहन्याि येणार िाही 
असा ग्रहयोग पाहहला आहण राजदभिािंा पाठहवले. पण या योगावर घराच्या दरवाजािभि अगर हकल्ल्याच्या 
दरवाजािभि हिघायिे िसिे. म्हणभि सम द्रहकिाऱ्यापयंि जाण्यासाठी घराच्या कििीिभि िवी वाट काढण्याि 
आली.  

 
हरजाल ल गैब महहन्याि कोणत्या हदवशी क ठे असिाि यािे िके्त ियार करण्याि आलेले आहेि. 

सामान्यत्व ेअसे माििाि की शहिवारी व सोमवारी पभवय, श क्रवारी व रहववारी पहिम, मंगळवारी व ब धवारी उत्तर 
आहण ग रुवारी दहक्षणेला असिाि.  

 
एखादा माणभस शहिवारी प्रवासाला हिघाला िर त्यािे मासे खाऊि हिघाव.े त्याम ळे इच्छा पभणय होिाि. 

सोमवारी प्रवासाला हिघायिे असेल िर आरसा पाहभि हिघाव ेत्याम ळे िरिराटी येईल. मंगळवारी धान्यािे बी 
खाऊि हिघाव,े सवय इच्छा पभणय होिाि. ब धवारी दही खाऊि हिघाव ेम्हणजे प्रवास स खरूप व लािािा होिो. 
ग रुवारी गभळ खाऊि हिघाव,े खभप लाि होिो. श क्रवारी स्वच्छ केलेले मासं खाऊि हिघावे, प्रवासी मोिी व 
मौल्यवाि रत्िे घेऊि परि येईल.  

 
प्रत्येक महहन्याि साि हदवस अश ि असिाि. त्या हदवशी िागंल्या कायािा आरंि करू िये. िे हदवस 

म्हणजे ३, ५, १३, १६, २१, २४, आहण २५. काहीजण प्रत्येक महहन्याि दोि हदवस अश ि माििाि. मोहरम ४ 
आहण १०, सफर १ आहण ८, रहबलावल १० आहण २०, रबी-उल-आहखर १ आहण ११, जमादौलअव्वल १० 
आहण ११, जमादौल-आहखर १ आहण ११, रजब ११ आहण १३, शबाि ४ आहण ६, रमजाि ३ आहण २०, ज ल्कद 
६ आहण २५, जभउलहहज्ज ६ आहण २५.  

 
हादीसि सार ग रुवार हा प्रवासाला हिघण्यासाठी उत्तम हदवस आहे. सम्राट ह मायभििे याबाबि 

काळजीपभवयक हियम केलेले होिे. साहहस्त्यक आहण धार्ममक व्यक्तींिी िेट घेण्यासाठी शहिवार आहण ग रुवार. 
कारण शहि हा धार्ममक व्यक्ती आहण क लीि क ट ंबािा संरक्षक आहे. आहण ग रुवार हा ग रुिा वार असल्याम ळे 
सय्यद, हवद्वाि आहण धमयशास्त्र हशकहवणारे यािंा संरक्षक आहे. रहववार आहण मंगळवार हे राज्यािे अहधकारी 



  
 

अनुक्रमणिका 

आहण सरकारी कामकाजासाठी होिे. कारण सभयय हा राजकत्यांिा िार्गयािा स्वामी आहे आहण मंगळ हा 
वीरप रुष व योदे्ध यािंा आश्रयदािा आहे. सोमवार आहण ब धवार हे हवलास आहण क्रीडा यासाठी होिे. कारण 
या हदवशी िदं्राप्रमाणे स ंदर असलेल्या प रुषाचं्या सहवासाि गाणे आहण संगीि, िृत्य, हशकार यािंा आस्वाद 
घेणे योर्गय होिे. श क्रवारी ज्यभम या िावाप्रमाणे िो सवांिा प्राथयिेला बोलवीि असे आहण त्यािंा हजिका वळे देिा 
येईल हििका िो देि असे [इहलयट—डाऊसि, ५·१२१.]. 

 
काही लोक करंगळीपासभि िारखा मोजिाि. करंगळी १, अिाहमका २, मधले बोट ३, िजयिी ४, अंगठा 

५. यापैकी मधल्या बोटावर येणाऱ्या िारखा म्हणजे ३, ८, १३, १८, २३, २८ या अश ि असिाि. 
 
आठवड्यािील हदवसापंैकी मंगळवार आहण शहिवार अश ि असिाि. यािा उल्लखे जन्म व म लािी 

िाव ेठेवणे या प्रकरणाि आधीि आलेला आहे.  
 
याबाबि असे हदसिे की, अिेक हियम परस्पर हवसंगि आहेि. उदाहरणाथय, ईश्वरािे मंगळवारी सवय 

अहप्रय वस्िभ बिहवल्याम ळे िो हदवस फक्त फाशी देण्यासाठी वापरिाि. या अश ि हदवशी लर्गिे होि िाहीि. 
श क्रवार हा आदमला स्वगयप्रवशे देणारा, सभयाच्या हिर्ममिीिा आहण प िरुज्जीविािा हदवस आहे. याि हदवशी 
पैगंबरािे महदिेि प्रवशे केला. हा सवांिा प्राथयिेिा हदवस आहे. म्हणभि हा सवांि श ि हदवस मािावा. या हदवशी 
शवेटच्या िीि िासािं परमेश्वर सवय प्राथयिा मान्य करिो म्हणभि प्रवासाला हिघण्यास हा हदवस िागंला आहे. 
शहिवारी पृर्थवीिी हिर्ममिी झाली, रहववारी पवयिािंी, सोमवारी झाडािंी, मंगळवारी अंधारािी, ब धवारी 
उजेडािी, ग रुवारी सवय प्राण्यािंी आहण श क्रवारी पहहला माणभस आदम हिर्ममला गेला. ग रुवार हा साध सिंािंा 
हदवस, त्या हदवशी मध्यप्रदेशािील कहद  क णबी हजामि करीि िाहीि. िौरोज उत्सवाि हशया प्रवासाला 
हिघि िाहीि. लर्गिािंिरच्या पहहल्या मोहरमिी एक िारीख िवहववाहहिािंा अश ि असिे. 
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प्रकरि एकणतसाव े
 

सुफी पंथ व रु्ढवाद 
 
सभफ या शब्दािा मभळ अथय लोकर असा आहे. स फी साध सिं लोकरीिे कपडे वापरीि म्हणभि या पंथाला 

हे िाव पडले आहे. सफा ककवा साफ म्हणजे श द्ध, श हिि यि यावरूि स फी हा शब्द आला असावा ही कल्पिा 
आिा बह िेकािंी अमान्य केली आहे. सामान्यपणे संन्यास जीविािा स्वीकार करणारे स्त्रीप रुष स फी असिाि. 
ही पद्धि इराणी म सलमािाचं्यामध्ये िवव्या शिकापासभि अस्स्ित्वाि आल्यािे माििाि. एकेश्वरीवाद आहण 
हशष्टािारपालि याहवषयी इस्लाममध्ये कठोर आग्रह आहे. त्याच्या हवरुद्धिी प्रहिहक्रया म्हणभि स फी पंथ 
अस्स्ित्वाि आला.  

 
या पंथाि हशष्ट्य करूि घेण्याि एक हवधी (बयाि) आहे. ज्या क णाला हशष्ट्य व्हायिे असेल िो माणभस 

आपल्या परंपरेि सार हवहशष्ट ग रू (मभशाद) कडे जािो ककवा त्याला आपल्या घरी बोलाविो. व जभ केल्यािंिर 
पभवेकडे िोंड करूि सायंकाळच्या जेवणापभवी हशष्ट्यत्व ग्रहण केले जािे. ग रूिे िोंड पभवेकडे असले म्हणजे 
हश्ष्ट्यािे िोंड पहिमेककडे म्हणजेि मके्कच्या हदशलेा असिे. उजव्या हािाच्या अंगठ्याला अंगठा टेकवभि ककवा 
स्त्रीच्या बाबिीि हििे हािाि धरलेल्या हािरुमालािे द सरे टोक धरूि उपदेश देिाि. पडदािशीि असलेल्या 
हस्त्रया पडद्याआडभि उपदेश घेिाि. कारण ग रू िात्यािील समजला जाि िसिो. उपदेशप्रसंगी ग रूला हखलि 
म्हणजे पोशाख, पैसे ग रम रे, हमठाई, िंदि, फ लझाडाचं्या प्रहिकृिी, पेटवलेल्या उदबत्त्या देिाि. ग रू 
हशष्ट्याला हजामि करण्यास सागंिो. स्िािहवधी होिो. परंपरेच्या ग रंूिी िाव े सागंिो. हशष्ट्यत्वािा पोशाख 
देिो. िव ेिाव ठेविो. अहिवादिािी पद्धिी सागंिो आहण हशष्ट्याकडभि शपथ घेवहविो. खोटे बोलणार िाही, 
िोरी करणार िाही. हिकारी म्हणभि राहीि, धमयसंमि वस्िभिेि सेवि करीि अशी शपथ असिे. त्यािंिर 
उपस्स्थिािंा जेवण देिाि. ग रू हशष्ट्याकडभि परमेश्वराकडे क्षमायाििेिी प्राथयिा करवभि घेिो. हहला इहश्िगफार 
असे म्हणिाि. िंिर कलमा म्हणिाि. मग हशष्ट्य. जाणिा अजाणिा घडलेल्या पापािंी क्षमा मागिो. ग रूिा 
ग रू म्हणभि स्वीकार करिो. आहण ग रूच्या हािावर हाि देऊि शपथ घेिो. मग ग रू सरबिाच्या पेल्यावर फ ं कर 
टाकिो, दोि घोट घेिो. उरलेले सरबि हशष्ट्य घेिो. िंिर आिाराच्या प्राथयिा म्हणिाि. अशा रीिीिे हशष्ट्यत्व 
स्वीकारल्यािंिर हशष्ट्य उपस्स्थिािंा अहिवादि करिो काही मभखय लोक ग रूपरंपरेच्या िावािंा क राणापेक्षाही 
पहवत्र माििाि आहण त्यािें िाईि करूि गळयाि घालिाि. मरण पावल्यावर हा िाईि पे्रिासह कबरीि 
ठेविाि. ग रू हशष्ट्याच्या कािाि ईश्वरािी रहस्ये सागंिो. जन्मदािा हपिा, अध्यापक, सासरा आहण आध्यास्त्मक 
ग रू हे िार पहवत्र हपिे मािले जािाि.  

 
जेव्हा एखादा म शाद एखाद्याला फकीर करू इस्च्छिो त्यावळेी हवहवध परंपरेच्या िाळीसपन्नास 

फहकरािंा आमंत्रण देऊि बोलविाि. या आमंत्रणाला इज्िी म्हणिाि िंिर सवािा जेवण देिाि. फहकरािंा 
िंदि, फ ले, गाजंा व िंबाखभ देण्याि येिो. उमेदवार दाढी, हमशा, ि वया व डोक्यावरील केस अशी िेहऱ्यािी 
िार िभषणे काढभि टाकिो. प ष्ट्कळदा संपभणय हजामिीच्या ऐवजी कात्रीिे िारही हठकाणीिे काही केस काढिाि 
व िखे काढिाि. हा हवधी होिािा क राणच्या प्राथयिा म्हणिाि. पण धमयवाक्ये, कब लीिी दोि वाक्ये, 
परमेश्वरािे एकत्व, िास्स्िक्यािा हधक्कार, प्रिभला क्षमाप्राथयिा, फहकराचं्यामधील आिार धमय, आवश्यक िाकीद 
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असा उपदेश होिो. मग ग रू हशष्ट्याच्या डोक्यावर िाज ठेविो. एक पटका बाधंिो. हशष्ट्याला कफिीवजा 
पोशाख घालिाि. अल्फा म्हणजे हबिबाह्ािंा सदरा, िसबीह म्हणजे जपमाळ, कािडी पट्टा म्हणजे िस्मा, 
ल ं गी व कंबरपट्टा देिाि, पायाला कशपल्यािी माळ बाधंिाि. सम द्रिारळािी िरोटी देिाि. प्रत्येक वळेी 
क राणच्या प्राथयिा िालभि असिाि. िाव े देिािा हबस्स्मल्लाशाह, अमरुल्लाशाह, ग ल्जारशाह अशी िाव े देिाि. 
फहकराचं्या िावाि शवेटी ‘शाह’ असिो. यािंिर सामान्य माणसाप्रमाणे सलाम अलेक म म्हणण्याऐवजी ईशक 
अल्लाह व म शाद अल्लाह, ईशक अल्लाजाम फ करा अल्लाह असे म्हणिो, परमेश्वरािे हिवडलेल्या आध्यास्त्मक 
ग रूला िमस्कार असो, परमेश्वराच्या सवय आवडत्या फहकरािंा िमस्कार असो असा यािा अथय आहे. 
फहकराचं्यामध्ये असणारे हे हवधी शहरयि ककवा हादीसप्रमाणे िाहीि. िे रूढीप्रमाणे कहद स्थािाि हिमाण 
झालेले आहेि. अन्न वाटिािा स्थायी सदस्यािंा द प्पट िाग हमळिो. त्यािंा ‘मकंदर’ म्हणिाि. िटक्या 
सदस्यािंा हिम्मा िाग हमळिो. 

 
फहकरािंी िमाजिी प्राथयिा ठराहवक वळेी केली िाही िरी झोपिािा ईश्वराला प्रहणपाि केलाि 

पाहहजे. ‘अल्ला हे बडा, बाबभ ख श रहो’ (परमेश्वर श्रेष्ठ आहे, साहेब आिंदी रहा), ‘समा अली व िबी का रहे’ 
(अली व पे्रहषि यािंी ि मच्यावर सावली असो), असे फकीर िेहमी म्हणिाि. लोक अहिवादि करिािा 
फहकरािंा ‘बंदगी है शाह, साहब’ (महाराज मी ि म्हालंा िमस्कार करिो, मी ि मिा सेवक आहे) असे 
म्हणिाि. म सलमाि संिािंी व फहकरािंी एक संघटिा असिे. हहच्या प्रम खाला गौस म्हणिाि. यािंिर िार 
अविाद म्हणजे ख ंट्या असिाि. िंिर साि अखयार म्हणजे श्रेष्ठग णसंपन्न असिाि. िाळीस अब्दाल म्हणजे 
प्रिभिे सेवक असिाि. सत्तर ि जबा म्हणजे उत्तम प रुष असिाि व िीिश ेि कबा म्हणजे प ढारी असिाि. या 
सहा पायऱ्यावंर प्रत्येकािे महत्त्वही अवलंबभि आहे. 

 
सवय फहकरािें मभळ ग रू िार. त्यािंी िौदा घराणी आहेि. िी प ढीलप्रमाणे–पे्रहषि महंमदािा जावई 

अली याला हजरि मभियजाअली म्हणिाि. हा पहहला पीर आहे. त्यािे आपला खहलफा ककवा प्रहिहिधी म्हणभि 
ख्वाजा हसि बसरी यािंी िेमणभक केली. (मतृ्यभ ११ ऑक्टोबर ७२८), त्यािें प्रहिहिधी ख्वाजा हबीब आजमी 
(मृत्यभ २८ ऑगस्ट ७३८) आहण त्यािें प्रहिहिधी आब्दभल बाहीद हबि जैद कभ फी हे िार पीर मािले जािाि. सवय 
फहकरािंा हे िार मान्य आहेि. हिसऱ्या पीरपासभि िऊ घराणी अस्स्ित्वाि आली : (१) ख्वाजा हबीब 
आजमीपासभि हहबबीया,ं (२) बायजीद बस्िामी िैफभ र याचं्यापासभि िैफ हरया,ं (३) शखे मरुफ कखीपासभि 
कर्मखया ं (४) ज िेद बगदादीपासभि ज िैहदया,ं (५) हशरी सख्िीपासभि सख्िीया,ं (६) अब्द ला हहककी ऊफय  
हिीफ गाजरुिी याचं्यापासभि गाजरुहिया,ं (७) अब्द ला फरा ि रि सीपासभि िारि हसया,ं (८) शखे हजयाऊद्दीि 
अबभ िजीब स ऱ्हावदीपासभि स ऱ्हावदीया,ं (९) िहजम द्दीि क बडा हफरदोसीपासभि हफदोहसया.ं िौर्थया पीरपासभि 
पाि गट अस्स्ित्वाि आले: (१) अब्द ल बाहीद हबि जैदपासभि जैहदया,ं (२) फ जेल हबि आयाजपासभि 
आयाहजया,ं (३) इिाहीम अजाम बल्कीपासभि आजाहमया,ं (४) अहमि द्दीि ह बैरि ल बस्त्रीपासभि ह बहैरया,ं (५) 
शखे अब्द ल इशाक हिस्िीपासभि हिस्स्िया,ं असे हे िौदा प्रम ख गट आहेि. 

 
िारिािील प्रम ख परंपरा अशा आहेि. सय्यद अब्द ल कादर अल हजलािी पीर दस्िगीर यािंी इ.स. 

११६५ मध्ये कादहरया परंपरा आरंि केली. या परंपरेिे फकीर कधी मौिी असिाि, कधी बोलिाि. त्यािंी 
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संगीिािा त्याग केलेला आहे. िे हहरव ेपटके बाधंिाि. पोशाखाि एक वस्त्र िगव ेअसिे. सर हरिडय बटयि हा या 
पंथािा दीहक्षि होिा. मभळ सत्प रुषािी कबर बगदादला आहे.  

 
पे्रहषिािा जावई अली यांच्यापासभि िववा इमाम अबभ इशाक होिा. िो ख सािमधील हिस्िी येथे 

स्थाहयक झाला होिा. त्यािा एक हशष्ट्य ख्वाजा मोइि द्दीि हा अजमेर येथे स्थाहयक झाला होिा. (इ.स. ११४२-
१२३६) याचं्यापासभि हिस्िी परंपरा स रू होिे. क ि ब द्दीि बख्िीयार काकी, ज्यािी कबर ज न्या हदल्लीि 
क ि बहमिारजवळ आहे िे हिस्िीिे प्रम ख वारस. त्याचं्यािंिर पाकपट्टणिे बाबा फहरदोद्दीि शकरगंज हे वारस 
झाले. हिस्िींच्या अजमेरच्या दर्गयाला सम्राट अकबर िेहमी जाि असे. या परंपरेिे सदस्य संगीिोपासक 
आहेि. कारण त्याचं्या हपरािे समाधी अवस्थेि संगीि हे आत्म्यािे अन्न व आधार आहे असे म्हटले होिे. 
धमयहिष्ठा व्यक्त करिािा इल्ललाह हा शब्द िे जोरािे म्हणिाि. या पंथाि मोठ्या आवाजाि धार्ममक गाणी 
म्हणिाि. म ख्यिः गेरुिे रंगहवलेली वसे्त्र वापरिाि. हदल्ली येथील हिजाम द्दीि अवहलया, अंबाला येथील 
हमरॉंहिक, पाकपट्टण येथील बाबा फरीद, डेरागाहझखाि हजल्ह्ािील िौन्सा येथील हजरि स लेमाि याचं्या 
कबरी आहण अजमेरिा दगा ही यािंी प्रम ख धार्ममक हठकाणे आहेि. मोहरममधील कपडे िे आपल्या गळयाि 
बाधंिाि. डोके अधे िासिाि, अध्या डोक्यावरील केस लाबं वाढभ  देिाि. सिि अलीिे िाव घेिाि. अलीला 
पे्रहषि आहण परमेश्वर याचं्या समि ल्य माििाि.  

 
शहाब द्दीि स ऱ्हावदी यािें हशष्ट्य अब्द ल्ला शत्तारी हे इराणमधभि िारिाि आले आहण इ.स. १४०६ मध्ये 

माळव्याला मरण पावले. त्याचं्यापासभि शत्ताहरया (ककवा छत्तारी) ही परंपरा हिमाण झाली. त्यािंा पोशाख 
कादहरयाचं्या सारखा असिो. हिस्िी, कादहरया आहण शत्ताहरया यािंा ‘बेिवा’ म्हणजे अककिि म्हटले जािे. 
याचं्यािील जे पभणय केस कापभि घेिाि त्यािंा मभलहीदि मा म्हणजे धमयशास्त्र ि मािणारे असे म्हणिाि व त्यािंा 
धमय बहहष्ट्कृि माििाि. काही फकीर फक्त उजव्या कािहशलावरील केस कापिाि. त्यांिा ‘रसभलि मा’ म्हणजे 
पे्रहषिासारखे हदसणारे म्हणिाि.  

 
मदाहरया ककवा िबकािीया हे हजरि कजदा शाह मदार यािें अि यायी असिाि. िे सामान्यत्व ेकाळया 

रंगािे कपडे वापरिाि. पायाच्या घोट्यावर साखळी बाधंिाि. हिक्षा मागिािा दमदाटी करिाि. हिक्षा 
हमळेपयंि अिद्र हशवीगाळ करिाि. काहीजण वाघ, अस्वल आहण माकडे पाळिाि व शवेटच्या दोघािें िाि 
करूि दाखविाि. काहीजण आपल्या डोक्यावर हबिब डािे मडके ठेविाि. त्याि हवस्िव घालिाि. मडक्यावर 
िवा ठेवभि िाकर िाजिाि. फहकरािंी ही प्रिावळ वाईट मािली जािे.  

 
‘मलंग’ म्हणजे धडधाकट. हे जमिजिी या कजदाशाह मदारच्या हशष्ट्यािे अि यायी आहेि. पण ही 

संज्ञा सवयसाधारण िेहमीच्या कोणत्याही परंपरेि िसलेल्या फहकराला लावण्याि येिे. हे लोक िागं व गाजंािे 
अहिसेवि करिाि. केस लाबं वाढविाि. लंगोटीहशवाय कपडा वापरीि िाहीि व कधीकधी त्यािंी िर्गििा या 
लंगोटीम ळे फारशी झाकली जाि िाही. हे ध िी पेटविाि, जंगलािभि िटकिाि, अंगाला राख लाविाि, 
त्याचं्याि व गोसावी पंथािंल्या कहदभ संन्याशाि बरेि साम्य आहे. 
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इ. स. १९८० मध्ये अहमद-उर-रफाई यािे रफाई ककवा हरफाई ही प्रिावळ बगदाद येथे स्थापि केली. 
ि कय स्िािािील आहण इहजप्तमधील ओरडणाऱ्या दरवशेाशंी यािें प ष्ट्कळ साम्य आहे. यािें द सरे िाव ग झयमार 
आहे. िे स्विःला आस डािंी मारूि घेिाि. डोळे, छािी, डोके याि आस डाच्या टोकाि असलेला हखळा 
ख पसभि घेिाि. त्याचं्याहवषयी अिेक िमत्कार साहंगिले जािाि. असे म्हणिाि की, िे आपले डोके कापभि 
लाळेिे प न्हा आपल्या मािेवर जोडभ  शकिाि. सवय जखमािंा औषध म्हणभि िे लाळ लाविाि. कारण त्याचं्या 
ग रूिे या औषधािे सवय जखमा िरूि येण्यािे आश्वासि हदले आहे. िे स्विःच्या हजिेला िापलेल्या लोखंडािे 
िटके देिाि, हजविं कविभ िोंडाि ठेविाि, कािा खािाि, हवष खािाि. यािील काही बाबी लबाडीच्या 
असल्या िरी िे हिहििपणे स्विःला शासि करवभि घेिाि. ग जरािमधील मस्िाि (वडेे फकीर) हे रसभलशाही 
फकीर हेही असेि िमत्कार दाखविाि. उत्तर िारिािील छलबदार (म्हणजे झाजंहवणारे फकीर) जळत्या 
हिखाऱ्यावरूि िालिाि. 

 
बहावलपभर राज्याि ऊछ येथे सय्यद जलाल ब खारींिी (इ.स. १३०७-१३७४) जलालीया िावािी 

परंपरा स रू केली. हे ल ं गी ककवा लंगोटी घालिाि. हािाि काठी बाळगिाि. गळयाि हवहवधरंगी दोऱ्यािंा 
अगर लोकरीिा हार घालिाि. दंडावर, हशक्षा घेिािा पेटलेली वाि पोळवभि िटका देिाि त्यािा व्रण असिो. 
हिक्षा ि हमळाल्यास स्विःला िटके देिाि. गाजंा ओढिाि. सपय, कविभ खािाि. डोक्यावर उजव्या बाजभला 
थोडेसे केस सोडिाि. बाकीच्या डोक्यािे केस, ि वया, दाढीहमशा काढभि टाकिाि. याचं्यािील एक पोटिाग 
हिहलिा ं म्हणभि ओळखला जािो. एका द दैवी स्त्रीिे वशीकरणाच्या पेयािे िाळीस पेले प्राशि केले त्याम ळे 
हिला िाळीस म ले झाली. त्यािें हे वारस मािले जािाि. यािें म ख्य कें द्र पंजाबाि आहे. 

 
संि मभसा सोहागी हे पंधराव्या शिकाच्या शवेटी होऊि गेले. त्यािंी एकदा प्राथयिेिे पाऊस पाडभि 

द ष्ट्काळ टाळला. त्यािें अि यायी फकीर स्विःला म सा सोहागी म्हणविाि. अहमदाबादजवळ त्यािें म ख्य कें द्र 
आहे. त्यािें अि यायी स्त्रीवषेधारी आहेि. िे िंबोरा, सारंगी वाजवीि हिक्षा मागिाि. त्याचं्या गाण्याम ळे पाऊस 
पडिो आहण पवयिही हविळिाि अशी समजभि आहे. 

 
ख्वाजा पीर महंमद िक्षबंद यािंी कबर ब खारा येथे आहे. त्याचं्या अि यायािंा िक्षबंदी म्हणिाि. मभळ 

प रुषािे वडील जरीिे िरि काम करीि त्यावरूि हे िाव पडलेले आहे. अबभ-बकरिा एक वशंज शखे अहमद 
हसरबादंी याचं्याम ळे िारिाि ही परंपरा आली. मौि धारण करूि िे ध्यािस्थ बसिाि, प्रि कििि करिाि. 
परंपरागि इस्लाम धमािे काटेकोरपणे पालि करिाि. गाणे आहण संगीि वज्यय माििाि. पेटलेला हदवा हािी 
घेऊि परमेश्वर व पे्रहषि याचं्या सन्मािाथय गाणी म्हणि हफरिाि. कसधमध्ये िवा िक्त स्िाि व प्राथयिेिंिर 
आिंददायक ईश्वर स्िोते्र (हजकर) हजार वळेा म्हणिो. त्यािप्रमाणे िो ‘इल-अल्लाह अल्लाहभ’ एकभ ण हमळभि िार 
हजार वळेा म्हणिो, याि प्रत्येक शिंरािंिर ‘महंमदि रस ल्लाह’ म्हणिो. जेव्हा त्याच्या मिाि क्ष द्र हविार येिाि 
त्या वळेेला ‘या फाईल’ म्हणजे ईश्वर सत्यप्रहिहिधी आहे असे म्हणिो. यािंिर त्याला ध्याि (िस्सबभर) 
हशकविाि. द सऱ्या टप्प्याि ‘या अल्लाह’ आहण ‘याहभ’ हे शब्द िाळीस हदवस हशकविाि. हिसऱ्या टप्प्याि िो 
आपल्या ग रूिे कििि करिो, िाकािे श्वास घेिािा ‘अल्ला’ आहण श्वास सोडिािा ‘हभ’ असे म्हणिो. या िीि 
टप्प्यावंर हसद्घ होि जाणारा जो उपासिाहवधी त्याला शगल असे म्हणिाि. 

 



  
 

अनुक्रमणिका 

बाबा प्यारेिे फकीर लंगोटी आहण िगवी कफिी घालिाि. कफिीवर पाढंरे हत्रकोण िौकोि हशवलेले 
असिाि. डोक्यावर टोपी, िीवर फेटा असिो. दोि हािाि दोि काठ्या असिाि. ‘अल्लाहभ गिी’ म्हणजे 
स्वावलंबी फकीर असे प कारूि हिक्षा मागिाि. दोघे हिघे असा गट करूि हफरिाि. 

 
बह िेक फहकराचं्याजवळ कपटी काठी, लोखंडी सभळ ककवा लाकडी हािाप्रमाणे असणारा प श्िकार 

असिो. कोकराच्या कािड्यािी हपशवी असिे. झोळी व पंखा असिो. हहरव ेपाि म्हणजे गाजंा हा फहकरािंा 
आिंद आहे असे िे माििाि. 

 
फहकरािंी दोि गटाि हविागणी करिा येिे. ‘बशरे’ म्हणजे धमयशास्त्राच्या मयादा पाळणारे. द सरे 

‘बेशर’ म्हणजे या मयादा ि पाळणारे. बह िेक फकीर द सऱ्या गटाि मोडिाि. त्यािंा अफभ , गाजंा, दारू यािें 
व्यसि असिे. ईशप्राथयिा, वासिाहवकारावर िाबा या बाबिीि िे फारसे आग्रही िसिाि. पण धमयशास्त्र पाळणारे 
फकीर इस्लामिे सवय हियम पाळिाि. त्याचं्याि ‘सालीक’ म्हणजे मोक्ष मागािे याते्रकरू असिाि. िे सासंाहरक 
असिाि. शिेी, व्यापार करूि ककवा हिक्षा मागभि जगिाि. मज्जभब हे हवरक्त असिाि. िे हिके्षवरि जगिाि. 
ईश्वराच्या गभढ पे्रमाम ळे िे आशा व िीिी याचं्यापलीकडे गेलेले असिाि. खरा फकीर ि रळक असिो. िो 
धार्ममक असिो. बह िेक सगळे धंदेवाईक, व्यहििारी व ढोंगी असिाि. कारण ढोंग सोपे असिे. हे क राणवर 
हवश्वास ठेवीि िाहीि. काहीजण स्विःला ईश्वरािे वडेे माििाि. वहाहदयि ल व जभद म्हणजे सवय अस्स्ित्व एक 
आहे अशी िभहमका घेिाि. दहक्षणेिील हिकारी हिक्षा हमळाल्यास जेविाि. केरकिरा ि पाहिा क ठेही झोपिाि. 
त्यािंा घरदार िसिे. बाजार हेि त्यािें घर असिे. पण िे िमत्कार करू शकिाि असा त्याचं्याहवषयी लोकािंा 
हवश्वास असिो. िापलेल्या िव्यावर उिे राहणे, उकळत्या कढईि बसणे, हिखाऱ्यावरूि िालणे, दोि िीि 
िास पाण्याखाली राहणे इत्यादी बाबी या फहकराचं्यापकैी प ष्ट्कळजण िेहमी करूि दाखविाि. 

 
फहकरािंा एक वगय ‘आजाद’ या िावािे ओळखला जािो. िे िह्मिारी असिाि. हिक्षा मागभि जगिाि. 

शरीरावरील सवय केस काढभि टाकिाि. ‘अरेहबयि िाईटस्’ मध्ये ज्यािंा कलंदर म्हणभि म्हटलेले आहे िी 
काही संिपरंपरा िाही. िो हिक्षा मागणाऱ्या फहकरािंा सामान्य गट आहे. काहीजण धमयशास्त्राप्रमाणे वागिाि, 
काही वागि िाहीि. काहींिा बायका असिाि. काहींिा िसिाि. फहकराचं्या आश्रयस्थािाला ककवा 
धमयशाळेला ‘िकीया’ म्हणिाि. कलंदर फहकरािंी एक ग हपि िाषा असिे आहण िे आपले िंटे व्यवस्स्थिपणे 
आहण प्रहिष्ठिेे सोडहविाि. कलंदरािे पहवत्र हठकाण पाहिपि येथील बभ अली कलंदर हे आहे. 

 
रसभलशाही फकीर िेहऱ्यावरील केस काढभि टाकिाि. िे टोपी, लंगोटी व एक िादर वापरिाि, मध 

हपिाि, िह्मिारी असिाि आहण हिके्षवर जगिाि. इमामशाही फकीर िेहऱ्यावरील केस काढिाि. कफिी 
घालिाि, िह्मिारी असिाि. िाकाच्या टोकापासभि कपाळापयंि िस्मािी अरंुद रेषा असिे. त्यािंा आशीवाद 
हमळहवणे व शाप टाळणे िागंले समजिाि. 

 
हिकलसेिी पंथ पंजाबािील आहे. इ.स. १८५७ च्या धामध मीि हदल्लीला मारला गेलेला जॉि 

हिकलसेि यािी हे फकीर उपासिा करिाि. आपली उपासिा करिाि याबद्दलिी िीड म्हणभि हिकलसेििे 
यािंा िाबकािे फोडभि काढले होिे असा उल्लखे आहे. अलीकडच्या खािेस मारीि िे आढळि िाहीि.  



  
 

अनुक्रमणिका 

 
आध्यास्त्मक ग रूला मशाइक, पीर, म शीद असे म्हणिाि. त्याचं्यािील काही परंपरागि ग रू असिाि. 

ज्याचं्या घराण्याि हशष्ट्यािंा दीक्षा (बयाि) देण्यािे अहधकार आजोबाकंडभि आलेले असिाि त्यािंा ‘जद्दी’ 
म्हणिाि. ज्याचं्या आईवहडलािंा व्यवसाय त्याचं्यापेक्षा हिन्न होिा ककवा ज्यािंी ग रूकडभि ग रुपद हमळहवले 
त्यािंा वारस ‘खलफाई’ म्हणिाि. काहीजणाचं्या मिगटाला ‘स मरि’ िावािे ओळखला जाणारा दोरा असिो, 
िे आपल्या हािाि छडी ककवा फकीर वापरीि असलेले हत्यार बाळगिाि. त्यािंा ‘बेशर’ म्हणिाि. 
काहीजणािंा श्रीमंि लोक, राजे, सरदार याचं्याकडभि उत्पन्न हमळिे. काहीजण िहवष्ट्य सागंभि, मंत्र िाईि 
करूि, औषधी व्यवसाय करूि उपजीहवका करिाि. हशष्ट्याकडभि हमळणारी दहक्षणा हा उत्पन्नािा एक िाग 
असिो. हशष्ट्य करण्याप्रमाणेि खहलफा करण्यािाही हवधी आहे. ग रू आपल्या एखाद्या हशष्ट्याला ‘खहलफा’ 
प्रहिहिधी करिो. हा हशष्ट्य जर श्रीमंि असेल िर मेजवािी हमळिे. 

 
वली ककवा संि यािंी प्रहिष्ठा फक्त पे्रहषिापेक्षा कमी असिे, कारण िी न्यायदािाच्या हदवसापयंि 

हटकिे. िवा पे्रहषि येणे थाबंले असले िरी वलींिे कायय िालभि आहे. वलींिा आपले गभढ अि िव इिरािंा 
सागंण्यािी मिाई आहे हे अि िव फक्त अहधकारी हशष्ट्यालाि साहंगिले जािाि. ज्याला दीक्षा (शगल), ध्याि 
(हजकर), ज्ञािप्राप्ती ‘कस्ब’ यािंा अभ्यास करावयािा असेल त्यािे हशस्ि ‘हरसायि’, अभ्यास ‘औराद’, 
ज्ञािप्राप्ती ‘दीद’ आहण ध्याि ‘हजकर’ यािें ज्ञाि हमळहवण्यास म शीदकडे गेले पाहहजे. ग रूला हवशषेिः दोि 
पर्थये पाळली पाहहजेि. एक म्हणजे धमयशास्त्रसंमि वस्िभंिे सेवि आहण द सरे म्हणजे सत्यिाषण. याहशवाय 
िौकशीहविा सभड घेणे, लोि, गोड ककवा खमंग पदाथय खाण्यािी उत्कट इच्छा, खमंग पदाथय खाण्यािी 
अहिलाषा बाळगणे, कामक्ष धा यािंाही त्याग करावा लागिो. 

 
या ध्यािािे (हजकर) फायदे हमळहवण्यासाठी िागंलेि वागाव,े मत्सर व लोि सोडभि द्यावा, जग व 

िािलग यािंी आसक्ती सोडावी, िास्स्िकपणा सोडावा, परमेश्वरावर श्रद्धा ठेवावी, क णािे वाईट कििभ िये, 
ईश्वरािा ध्यास करावा म्हणजे परमेश्वर सामान्य माणसाला वलीच्या पदवीला िेिो. या सगळयाि बाबी 
सागंण्यास सोप्या पण जबाबदारीिे पार पाडण्यास अहिशय कठीण आहेि. 
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प्रकरि बणत्तसाव े
 

पोषाि व शरीराची णनर्ा 
 
म सलमािािंी रेशीम, सहॅटि व रेशीमहमहश्रि स िी कपडे वापरणे आहण खोगीरावर टाकावयाच्या लाल 

रंगाच्या कपड्यावर बसणे या बाबींिा पे्रहषिािंी मिाई केली होिी. परंि  सध्या रेशीमहमहश्रि स िी कपड्याच्या 
वापराला म िा आहे. हयाििर रेशमी कापड वापरले िसले िरी म सलमािाच्या कफिासाठी िे वापरल्यास 
हरकि िाही. 

 
देशिरच्या म सलमािािं, त्यािही कहद धमांिहरिामंध्ये पोशाखाच्या वगेवगेळया पद्धिी आहेि. 

ग जरािमधील खालील वृत्तान्ि उदाहरण म्हणभि घेिा येण्यासारखा आहे. िेथे श्रीमंि म सलमाि घरािल्या 
घराि मखमलीिी अगर कहशदा काढलेल्या कापडािी टोपी घालिो. िसेि िो िागंल्या मलमलिी पैरण व 
स िी ककवा रेशीमहमहश्रि स िी कापडािी हवजार घालिो. हहवाळयाि िो मखमलिे ककवा जाड्या िरड्या 
कापडािे जाकीट (कबजा) घालिो. घराि वावरिािा िो अिवाणीि वावरिो. पण हवशषे स खवस्िभ लोक 
हहवाळयाि पायमोजे घालिाि. िेथे श्रीमंि म सलमाि घराबाहेर पडिािा शरेवािी घालभि व पटका बाधंभि 
जािो. त्याच्यावर उत्तर कहद स्िािी पोशाखािी छाप असल्यास िो कधीकधी हदल्लीहभि येणारे लाल ककवा 
हहरव्या रंगािे हलके कािडी जोडे वापरिो. समारंिप्रसंगी वापरण्याि येणारा पोशाख असाि पण उंिी असिो. 
हदल्ली, लखिौ, हैद्राबाद यासंारख्या शहरािभि स रू होणाऱ्या आध हिक पोशाखाचं्या िऱ्हामं ळेही इिर 
हठकाणच्या म सलमािाचं्या पोशाखाचं्या िऱ्हाही बदलि असलेल्या आढळभि येिाि. हशवाय िरुणामंध्ये ज न्या 
पीढीिील लोकाचं्या पोशाखािंा त्याग करण्यािी आहण पािात्त्य पोशाखाच्या स्वीकारािी प्रवृत्ती वाढीला 
लागल्यािे हदसि आहे. 

 
मध्यमवगीय म सलमािािा पोशाख वरीलप्रमाणेि पण थोडा स्वस्ि प्रिीिा असिो. मात्र समारंि प्रसंगी 

वापरण्यासाठी एखादा उंिी पोशाख त्यािे हशवभि घेिलेला असिो. उत्तर कहद स्थािमध्ये म स्लीम शिेकरी आहण 
कहद  शिेकरी याचं्या पोशाखाि बरेि साम्य असिे. फक्त एकि फरक असिो आहण िो म्हणजे कहदभिे जाकीट 
(बारबंदी) उजव्या बाजभला िर म सलमािािे डाव्या बाजभला घट्ट बाधंलेले असिे. मध्य आहशयािील म स्लीम व 
बौद्ध याचं्यािील पोशाखािा फरकही असाि आहे. पंजाबी व अफगाण म सलमािािें िोळणे िजरेि िरिील 
इिके मोठे असिाि. त्याचं्या प्रम खािे घािलेला एक िोळणा िर सहा वार रंुद होिा. 

 
श्रीमंि म स्लीम स्त्रीिा पोशाख िोळी, झगा (पेशवाज), हवजार व ओढणी असा असिो. उत्तर 

कहद स्िािमधील गरीब म स्लीम हस्त्रया ज्या अरंुद व रंगीि कापडाच्या हवजारी घालिाि िो पोशाख कदाहिि 
देशािील सवांि अयोर्गय असा आहे. श्रीमंि घराण्यािील क माहरका आहण हववाहहि हस्त्रया लाल ककवा हफक्कट 
रंगािा घागरा घालिाि. वृद्ध हस्त्रया पाढंऱ्या ककवा गडद हिळया रंगािा घागरा घालिाि आहण हवधवा हस्त्रयािंा 
काळया रंगािा असिो. म स्लीम हस्त्रया वापरीि असलेल्या हवजारी सामान्यत्व ेरंगीि व प रुषाचं्या मािािे अहधक 
अरंुद असिाि. श्रीमंि हस्त्रया सहसा घराबाहेर पडि िाहीि. त्या पायाि मात्र िपला घालिाि. म स्लीम 
हस्त्रयािंा समारंि प्रसंगीिा पोशाख िेहमीसारखाि पण अहधक उंिी असिो. ग जरािमध्ये आध हिक 



  
 

अनुक्रमणिका 

हविारसरणीिा प्रिाव पडलेला म स्स्लमािंा अपवाद सोडल्यास सामान्यत्व े य रोहपयि पोशाखाच्या िऱ्हािंा 
फारसा प्रिाव पडलेला हदसि िाही. परंि  त्याचं्या पोशाखावर अधा ि की, अधा य रोहपयि कमीज आहण अरबी 
व इराणी पोशाख यािंा थोडा प्रिाव हदसिो. िसेि इंग्रज लोकासंारखे बभट व पायमोजे यािंा वापर वाढिो आहे. 
परंि  सबंध कहद स्िाििर वगेवगेळया िागािं राहणाऱ्या म स्लीम स्त्रीप रुषांच्या पोशाखाि इिके वैहवध्य आहे की, 
स्थलािावी त्यािे वणयि करणे कठीण आहे. 

 
म सलमाि लोक िवीि कपडे वापरणे ही अहिशय गंिीर बाब माििाि. त्याबाबि त्याचं्या प ढीलप्रमाणे 

समज िी आहेि. प रुषािे खालील हदवशी िवीि कपडे हशवण्यास माप हदसल्यास त्यािे सिंाव्य पहरणाम 
प ढीलप्रमाणे होिाि असे माििाि: रहववार-त्याला त्रास िोगावा लागिो, सोमवार-िरपभर अन्न हमळिे, 
मंगळवार-कपडे जळभि जािाि, ब धवार-आिंद व शािंी लाििे, ग रुवार-त्या कपड्यािा वापर श िदायी 
असिो, श क्रवार-त्या हदवशी हशवायला टाकलेले कपडे वापरणे िागंले असिे, शहिवार-त्याच्यावर आपत्ती 
येिाि. कपडे हशवायला टाकण्याच्या बाबिीि जशा समज िी आहेि िशा िव ेकपडे वापरण्याच्या बाबिीिही 
आहेि. त्या प ढीलप्रमाणे : रहववार-आिंद व सौख्य लाििे; सोमवार-कपडे लवकर फाटिाि; मंगळवार-िो 
पाण्याि उिा राहहला िरी त्यािे कपडे जळिाि; ब धवार-िवा पोशाख स लिपणे प्राप्त होिो; ग रुवार-पोशाख 
शोिभि हदसिो; श क्रवार-पोशाख िवा असेपयंि सौख्य हमळिे; शहिवार-िो आजारी पडिो, त्यािे िव ेकपडे 
सकाळी घािल्यास िो स दैवी ठरिो, द पारी घािल्यास स ंदर हदसिो, सभयास्िाच्या वळेी घािल्यास द दैवी व 
रात्री घािल्यास आजारी पडिो अशाही समज िी आहेि. स्विः अकबरिे फरवदीि महहन्याि हशवण्याि 
आलेल्या कपड्यािंा, इिर वळेी हशवण्याि आलेल्या कपड्यापेंक्षा शाही पोशाख संग्रहाि वरिा क्रम द्यावा अशी 
आज्ञा हदली होिी. पायाि जोडा घालिािा प्रथम उजव्या पायाि घालावा, िसेि काढिािा प्रथम उजव्या 
पायािील काढावा अशीही समजभि आहे. 

 
म सलमािािंी िोळणा घालिािा िो पायाच्या घोट्याच्या खाली ि जाईल यािी दक्षिा घ्यावी. िसेि 

अंगरख्यािी (जामा) लाबंी िोळण्याच्या िळाच्या थोडीशी वर इिपि ठेवावी. त्यािंी पटका घट्ट बाधंावा व 
त्यािी टोके मागे लोंबकळिी सोडावी. लाल रंग हा, कदाहिि त्यािा बहलदािाशी संबधं असल्याम ळे, 
काहफरािा माििाि व िो म स्लीम प रुषािंी वापरू िये असे म्हणिाि. अथाि म स्लीम हस्त्रयािंा मात्र लाल रंगािे 
कपडे वापरण्यास म िा आहे. मोगल सम्राटािंा जेथे िळ पडि असे िेथे त्याचं्या िंबभिे पडदे शेंदरी रंगािे असि. 
दहक्षणेिील म सलमाि राजाचं्या डोक्यावर धरण्याि येणारी छत्री शेंदरी रंगािी असे. राजािे लाल रंगािा 
पोशाख वापरणे म्हणजे क्रोधािे हिन्ह आहे असे मािीि असि. ग जराििा बहादभरशहा एकदा रागाि असिािा 
एका िाटािे गाहयलेल्या गाण्याम ळे त्यािा क्रोध कमी झाला व त्यािे आपला लाल रंगािा पोशाख उिरूि ठेवभि 
हहरव्या रंगािा पोशाख घािला. उमय्यािे घराणे हहरव्या रंगािा पोशाख वापरीि असे व त्याच्या हवरुद्ध 
असलेले अब्बासी घराणे काळया रंगािा पोशाख घालीि असे. सय्यद म सलमाि हहरव्या रंगािा पोशाख 
वापरिाि म्हणभि त्यािंा ‘सब्जपोश’ असेही म्हणिाि. पोशाखािा हा रंग त्यािंी प्रािीि िवाथीयि लोकाकंडभि 
उिलला. 

 
धमयपरंपरेि सार म सलमािािंी सवयि केस वाढहवले पाहहजेि अथवा डोक्यािे संपभणय म ंडि िरी केले 

पाहहजे. डोक्यावरिी शेंडी ठेवण्यािे कधीकधी असे स्पष्टीकरण देिाि की, त्या केसािंा उपयोग त्या माणसाला 
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स्वगाि ओढण्यासाठी मभठ म्हणभि होिो. िसेि हशरच्छेद झालेल्या म सलमािाच्या िोंडािी अपहवत्र हािाम ळे 
होणारी अस्वच्छिाही या केसाम ळे टळिे. परंि  खरे कारण वगेळेि असाव ेअसे वाटिे. िे म्हणजे वाळवटंाि 
राहणारे अरब आपल्या डोक्यािे रक्षण व्हाव ेम्हणभि असे केस राखि. कािाच्या बाजभिे केस राखणे ही आध हिक 
अहिष्ट (मक्रभ ह) पद्धि आहे. परंि  िी हवहहि ककवा अहवहहि िाही, असे म्हणिाि. म लािें केस काढिािा 
डोक्यावर ‘कावळा’ ठेविाि. सरहद्दीवरील प्रदेशाि राहणाऱ्या म स्लीम जमािी आपले केस क रळे क रळे 
करिाि. परंि  िारिीय म सलमाि असे करीि िाहीि. म स्लीम हस्त्रया आपल्या केसािंी वणेी घालिाि अगर 
ब िडा बाधंिाि. 

 
पे्रहषि महंमद यािंी घालभि हदलेल्या आदशाि सार दाढी हाििर लाबं व दोि बोटे रंुद एवढी असावी, 

हमशा काढाव्याि अगर थोड्या ठेवाव्याि. दाढीहमशाबंाबि हदीसमध्ये प ढील बाबी साहंगिल्या आहेि : 
म सलमािािे दाढी ि राखल्यास अखेरच्या न्यायदािाच्या हदवशी त्यािा िेहरा ड करासारखा काळा होईल. 
िसेि पाणी हपिािा ओल्या होिील इिक्या लाबं हमशा राखल्यास त्याला स्वगािील झऱ्यािे पाणी िाकारले 
जाईल, हशवाय अखेरच्या न्यायदािाच्या हदवशी िे केस श ळाप्रमाणे िाठ होिील व त्याम ळे प्राहणपाि करिा 
येणार िाही. यदाकदाहिि त्यािे डोके वाकहवले िरी त्यािे कपाळ जहमिीला टेकणार िाही. म सलमाि लोक 
दाढी हे पौरुषािे लक्षण माििाि. द सऱ्या एखाद्यािे दाढी धरूि ओढल्यास िो आपला ियंकर अपमाि आहे 
असे माििाि. परंि  ग जराििा राजा महंमद शहा फारुकीिी वगेळीि गोष्ट सागंिाि. एकदा एका म लािा हाि 
ि कभ ि त्याच्या दाढीला लागला असिा त्यािे त्याला जीवदाि हदले. इिकेि िव्हे िर त्याच्या िहरिाथािी 
सोयही लाबभि हदली. म सलमािामंध्ये ‘दाढी ख दा का िभर’ म्हणजे दाढी हा ईश्वरािा प्रकाश आहे अशी म्हण 
प्रिहलि आहे. पे्रहषिािंी म सलमािािंा ‘काफीर करिाि त्याच्या उलट करा, आपल्या दाढ्या लाबं वाढवा,’ 
अशी आज्ञा हदली होिी. 

 
अस्वच्छिा टाळण्यासाठी ओठावरिे केस कमी करणे िागंले असे माििाि. इहजप्तमधील म सलमाि 

पे्रहषिािें अि करण म्हणभि, िे ठेवीि त्याप्रमाणे दाढीहमशा ठेविाि. कहद स्थािािील सरहद्दीवरील प्रदेशाि 
राहणाऱ्या बंगश पठाणासारख्या काही म स्लीम जमािीिे लोक डोक्यािे, दाढीिे सगळ केस काढिाि. फक्त 
हमशािंी टोके लहाि हशल्लक ठेविाि. स्थाहिक म सलमािाचं्या मिे असे हमशािें काठ ठेवणे अयोर्गय आहे. 
एकदा एका याते्रकरूिे अकबराला असे साहंगिले की पे्रहषिािंी एकदा दाढी काढभि टाकलेला माणभस पाहहला 
िेव्हा त्यािंा िो स्वगािील माणसासारखा हदसला, त्यावरूि आहण कदाहिि कहद पद्धिीिे अि करण म्हणभि 
अकबरािे सवय म सलमािािंी दाढ्या काढभि टाकाव्या असे फमाि काढले होिे, परंि  िे लवकरि मागे घेण्याि 
आले. दोन्ही बगलेिील व बेंबीच्या खालिे केस कापणे, स न्िा करणे, िखे काढणे याबाबि इिाहीमिे आदेश 
हदला होिा. परंि  पे्रहषिािंी याबाबि काही आज्ञा हदली िव्हिी. कसधमधील म सलमाि स्वच्छिेसाठी आहण 
उन्हािा त्रास होऊ िये म्हणभि आपल्या डोक्यािे केस कापभि घेिाि. परंि  बल िी लोक लाबं केस राखिाि. 
कोणत्याही म सलमािािे आपली दाढी काढभ  िये पण प ष्ट्कळ पठाण सैहिकीपद्धिीच्या हमशा राखिाि आहण 
दाढी काढभि टाकिाि. खोजा म सलमािािंी याबाबि सामान्यपणे कहद  रूढी िशाि ठेवल्या आहेि [ऐिकेि, गॅझेटर 
ऑफ कसध, १९६ िळटीप; जिगणिा अहवाल, बल हिस्थाि, १९०१, १·४० स्त्रीिे केस कापणे ककवा काढभि टाकणे हे हिच्या िवऱ्याच्या आय ष्ट्याच्या हवरुद्ध 
असलेल्या शापाच्या बरोबरीिे आहे ककवा िी ग लाम असल्यािे ध्वहिि करणारे आहे. ‘वेणी कापलेली’ (िोटी कट) या वाक्य प्रिारािा अथय ग लाम असा 

आहे.]. हजामिीसाठी सोमवार, ब धवार, ग रुवार व श क्रवार हे हदवस श ि असभि उरलेले अश ि आहेि असे 
माििाि. 
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म स्लीम प रुषामंध्ये दाढी रंगहवण्यािी पद्धि सामान्यपणे आढळिे. कहद धमािभि इस्लाममध्ये आलेल्या 

खेड्यािील पभवी कहदभ असलेल्या म स्लीम हस्त्रया कहद हस्त्रयापं्रमाणे आपल्या िागंाि ग लाल िरिाि पण सिाििी 
म सलमािािंी या पद्धिीला मिाई केली आहे. म स्लीम हस्त्रया डोके व ि वयािे केस सोडभि आपल्या शरीरावरील 
सवय केस काढभि टाकिाि. 

 
म सलमाि दाि घासण्यासाठी विस्पिी काड्यािंा वापर करिाि (हमसवाफ) उत्तर कहद स्थािमध्ये 

यासाठी किबाच्या काड्या व दहक्षण कहद स्िािाि हपलभ  िावाच्या झाडाच्या काड्यािंा वापर करिाि. ड कराच्या 
केसािे बिवलेले असण्यािा संिव असल्याम ळे टभथ-िश वापरण्यास मात्र मिाई आहे. गरीब म सलमाि 
कोळसा क टभि त्यािाि मंजि म्हणभि वापर करिाि. म स्लीम हस्त्रया दािाच्या मजब िीसाठी दारहसिा (हमसरी) 
धमयसंमि म्हणभि वापरिाि. कारण पे्रहषिािंी म लगी फाहिमा ह्ाही दारहसिा वापरीि असि. परंि  कसधमधील 
क लीि म स्लीम हस्त्रया दारहसिा लावीि िाहीि. 

 
आपली दृष्टी िीक्ष्ण व्हावी या हेिभिे डोळयािं स रमा घालिाि. फार प्रािीि काळापासभि कहद स्थाि व 

पभवेकडील देश याचं्याि स रम्यािा वापर होिो. पहवत्र गं्रथाि स रमा हा डोळयाचं्याकहरिा रंग असल्यािे म्हटले 
आहे. िो प्रखर उष्ट्णिेपासभि डोळयािें रक्षण करिो व त्याम ळे िेत्र रोग होि िाही असे म्हणिाि. स रम्याबद्दल 
एक दंिकथा अशी आहे की परमेश्वरािे म साला आपली म खिया दाखहवण्यासाठी हसिाई पवयिावर िढण्यास 
साहंगिले. िी त्याला स ईच्या िेढ्याएवढ्या मागािभि हदसली. हििे दशयि झाल्याबरोबर म सािी श द्ध हरपली. 
जाग आल्यावर िालिािा त्याला या पवयिाला आग लागल्यािे हदसले. त्या पवयिािे परमेश्वराला ‘ि म्ही मला 
आग का लावली? मी िर अगदी माम ली आहे,’ असे हविारले. िंिर परमेश्वरािे म साला साहंगिले की, याप ढे िभ 
व ि झ्या हपढ्या या पवयिािी मािी बारीक करूि आपल्या डोळयािंा लावा. म्हणभि स रमा अशा रीिीिे हिमाण 
झालेला दैवी ग ण असलेला पदाथय आहे असे समजिाि. पंजाबमध्ये स रम्याबद्दल वगेळीि कथा प्रिहलि आहे. 
िी अशी की, काश्मीरमधील एक फकीर झेलम हजल्ह्ािील करंगळी पवयिाजवळ आला व त्यािे त्या पवयिािे 
सोन्याि रूपािंर केले. िो पवयि य द्धाि ल टला जाईल अशी लोकािंा िीिी वाटल्यावरूि सोन्यािे मंत्रािे 
स रम्याि रूपािंर करण्याि आले. िो स रमा आिा पावसाबरोबर पवयिावरूि वाहि येिो. िो आठ हदवसपयंि 
डोळयािं घािल्यास, एक जन्मजाि अंधत्व सोडले िर आजार ककवा अपघािाम ळे आलेले अंधत्व दभर होिे. 
पे्रहषिािंी स रम्यािी हशफारस केली होिी. म स्लीम हस्त्रया व लहाि म ले काजळािा वापर करिाि. त्यािा हेिभ 
सभययहकरणािंा त्रास व िभिबाधा याचं्यापासभि रक्षण व्हाव ेहा असिो. िवरदेव लर्गिासाठी जेव्हा वधभगृही जाण्यास 
हिघिो िेव्हा त्यािी िावजय त्याच्यावर ि िाखेिािी िजर पडभ  िये म्हणभि त्याला काजळ लाविे. 

 
हस्त्रया आपल्या हािाच्या बोटािी टोके व पायािे अगंठे रंगहवण्यासाठी मेंदीिा वापर करिाि. 

लर्गिहवधीि मेंदीिा खभप वापर करिाि. मेंदीिा वापर हा हस्त्रयािंा केवळ छंद िव्हे, कारण त्याम ळे हािापायािंा 
घाम येणे थाबंिे व आरोर्गयदायक असा थंडपणा लाििो. 
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कपडे रंगहवण्यासाठी करडीच्या फ लापासभि लाल रंग ियार करिाि. गडद अगर हफक्कट असा रंग 
हवा असल्यास त्याप्रमाणे िो ियार करिाि. कपड्यािंा हदलेला हा रंग कायम हटकणारा असिो. या फ लािंा 
गढ असा अथय आहे. या रंगािे कपडे लर्गिाि व जादभच्या हवधींमध्ये वापरिाि. 

 
म स्लीम स्त्री प रुष स गंधी िभणािा सामान्यत्व ेवापर करिाि. ‘प रुषािंी वापरावयाच्या िभणांिा स वास 

असावा पण रंग िसावा, िर हस्त्रयािंी आपल्या अंगाला स वास िसलेली पण रंग असलेली िभणे लावावी’ असे 
म्हणिाि. हिक्सा िावािे स ंगधी िभणय हवहवध स वाहसक वस्िभंपासभि बिहविाि. हस्त्रया सामान्यत्व ेहिक्सा िेलाि 
हमसळभि आपल्या अंगाला लाविाि. 

 
अबल फजलिे िंदिािे पाढंरे, लाल व हपवळे असे िीि प्रकार साहंगिले आहेि. मकस्सार िावािा 

हपवळा व िेलकट असा प्रकार सवांि िागंला असिो. सदर प स्िकाि आलेले िंदिािे संदिय फक्त िंदिािे 
िसभि िंदिकाष्ठ दगडावर उगाळभि ियार केलेल्या स गंधी लेपाबद्दलिे आहे. िंदि लावण्यािे काही ठराहवक 
हियम आहेि. उजव्या हािाच्या बोटािंी िंदि प्रथम मािेच्या उजव्या बाजभला िार रेषा स्पष्ट हदसिील या प्रकारे 
लावाव.े िंिर असेि मािेच्या डाव्या बाजभला लावाव.े पोटावर िंिर फक्त िंदि लेपाि ब डहवलेल्या िजयिीिे 
लावाव.े यािा अथय ‘ि मच्या म लाला आरोर्गय लािो’ असा आहे. शवेटी पाठीवर असेि बोट लावाव.े यािा अथय 
‘ि मिे आप्त स खी राहोि’ असा आहे. िंदिािा वापर समारंिप्रसंगी उत्तर कहद स्िािपेक्षा दहक्षण कहद स्िािािील 
म सलमाि अहधक प्रमाणावर करिाि. 

 
उदािा वापर धमयगं्रथाि वर्मणला आहे. त्याच्यापासभि उदबत्त्याही ियार करिाि. म सलमाि ऊद आहण 

उदबत्त्या या दोन्हींिाही वापर करिाि. 
 
िंदि, ऊद व एखादे स ंगधी िेल याचं्या हमश्रणािे अरगजा िावािे स गंधी िभणय करिाि. त्यािा उपयोग 

अंगाला लावण्यासाठी करिाि. 
 
म सलमाि लोक ग लाबािे अत्तर ककवा इिर अत्तरािंा वापर करिाि. समारंिप्रसंगी पाह ण्यािंा अत्तर 

देणे, त्याचं्या अंगावर ग लाबपाणी कशपडणे या बाबी प्रम खपणे आढळिाि. 
 
अबरी हे स गंधी िभणय आहे. श्रेष्ठ प्रिीिा अबीर िंदििभणय, ग लाबािी फ ले आहण कापभर बारीक क टभि, 

गाळभि ियार करिाि. िो िेहऱ्याला, शरीराला िोळिाि व कपड्यावंर कशपडिाि. 
 
दहक्षण कहद स्थािमध्ये मेंदीच्या हबयािंा ि कभ ि इस्पंद म्हणिाि. खरे म्हणजे िो ऊद असिो. आजारी 

माणसाच्या हबछान्याजवळ ऊद जाळिाि. त्यािा हेिभ ि िेखेिे पळभि जावीि असा असिो. असे स िहवले गेले 
आहे की, िो जंि िाशकासारखा पहरणाम करील. उदािा संबधं ि िाखेिाशी जोडण्याि येि असल्याम ळेि 
बह धा उत्तर कहद स्थािाि वहरष्ठ जािीिे कहद  लोक त्याला हाि लावीि िाहीि. िे काम झाडभवाल्यावर 
सोपहविाि. अकबरही आपल्या घोड्यािें ि िाखेिापासभि रक्षण व्हाव ेयासाठी खास कसपदोज िावािा अहधकारी 
िेमि होिा. बाळंहिणीच्या हबछान्याजवळ िाळीस हदवस ऊद जाळिाि. हवशषेिः िेटीला आलेला माणभस परि 
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जािािा दरवाजाजवळ ऊद जाळिाि. त्यािप्रमाणे बाळाला खोलीबाहेर स्िाि घालण्यासाठी िेिािा व परि 
आणल्यावर ऊद जाळिाि. म सलमािािं धार्ममक उपासिेि उदािा वापर करीि िाहीि. पण पे्रिाला धभर देणे, 
संिाच्या कबरीजवळ िो जाळणे व जादभच्या काही हवधींमध्ये त्यािा वापर करणे याला संमिी आहे. 

 
सदर प स्िकाि ज्या ज्या हठकाणी फ लािंा उल्लेख आला आहे िेथे िो सामान्यत्व ेफ लाचं्या हारािा, 

ओवलेल्या फ लािंा आहे; एक फ लािा िाही. वधभवरािंी गळयाि घालावयाच्या फ लाचं्या हाराला ‘बधी’ 
म्हणिाि. मिगटाला बाधंण्याि येणाऱ्या ओवलेल्या फ लािंा गजरा म्हणिाि; िवस फेडिािा वाहावयाच्या 
फ लािंा ‘गेंदगवारा’ म्हणिाि. हस्त्रया आपल्या डोक्याला जी फ लािंी जाळी बाधंिाि व जीम ळे त्यािा िेहरा 
झाकला जािो त्या फ लाच्या जाळीला ‘जाली-मभ-इ-बंद’ असे म्हणिाि. घोड्याच्या डोके व अंगावर जी फ ले 
टाकण्याि येिाि त्यािंा पाखर म्हणजे हिलखि म्हणिाि. याहशवाय फ ल की िादर, सरपोश (डोक्यािोविी 
बाधंण्याि येणारी फ लािंी दोरी), सेहरा म्हणजे वध वराचं्या डोक्याला बाकशगाप्रमाणे बाधंलेली फ ले असे 
ओवलेल्या फ लािें इिर प्रकार आहेि. 
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प्रकरि तेहणतसाव े
 

अलंकार 
 
म स्लीम लोक हवहवध प्रकारिे अलंकार घालिाि. परंि  हवशषे ठळकपणे सागंाव ेअसे खरोखरी काही 

िाही. कहदभ व म स्लीम, हवशषेिः कहद  धमांिहरि याचं्या अलंकारािं बरेि साम्य आढळिे. परंि  िे आपल्या 
अलंकाराि कहद  देविाचं्या प्रहिमा व हिन्हे टाळीि असिाि. अडिणीच्या काळाि हवकिा याविे या दृष्टीिे 
म सलमाि आपली बिि दाहगन्याि ग ंिहविाि असे हदसि िाही. कहद स्थािािील काही िागािील म सलमािािं 
सोन्यािे दाहगिे घालभ  ियेि असा पभवयग्रह आढळिो. काही जमािींिे म सलमाि आपल्या हस्त्रयािंा पायाच्या 
वरच्या अंगावर सोन्याहशवाय इिर धािभिे दाहगिे घालभ देि िाहीि. पण जोडव ेव िोरड्या यासाठी िादंीिा 
वापर करण्यास हरकि घेि िाहीि. पे्रहषिाचं्या काळी दैिंहदि जीविाि साधेपणा होिा त्याम ळे त्या काळी 
सोन्याच्या अंगठ्या वापरण्यास मिाई होिी. [१ हमश्कि, २·३४८, ३५३. फेहरश्िाि सार (३·२४४) अहमदिगरिा राजा ह सेि हिजामशहा 
(इ.स. १५५३-६५) याला एका प्रसगंी आपल्या अंगावर सोन्यािा करगोटा असल्यािे प्राथयिेिंिर लक्षाि आले. त्याला असे आठवले की प्राथयिा करीि 

असिािा िो वापरणे धमयशास्त्राच्याहवरोधी आहे म्हणभि त्यािे िे काढभि टाकला आहण प न्हा प्राथयिा म्हटल्या.] कहदभंच्याप्रमाणे म सलमाि 
लोकही दाहगन्यािंा वापर आिभषणे या हेिभिे करीि िसभि त्यामागे ि िाखेिापंासभि संरक्षण व्हाव ेअसा, दृहष्टकोि 
असिो. म्हणभिि ज्या वस्िभंमध्ये ि िाखेिािंा िष्ट करण्यािी शक्ती आहे असे माििाि त्या वस्िभंिा, उदाहरणाथय 
हवहशष्ट झाडािे लाकभ ड ककवा पािे, वाघािे केस, िखे इत्यादींिा िे उपयोग करिाि. सामान्यिः म स्लीम प रुष 
िाइिाहशवाय इिर अलंकार क्वहििि वापरिाि. परंि  पहिम कहद स्थािािील बोहरा व म मीि यासंारखे धहिक 
व्यापारीवगािील लोक सोन्यािी कंठी, कडे, कणयिभषणे, अंगठ्या, साखळया यासंारखे अलंकार वापरिाि. 

 
म स्लीम हस्त्रया आपल्या कािािं कणयिभषणे घालिाि. याबाबििी इस्लामी परंपरेिील एक दंिकथा 

अशी आहे की, साराला जेव्हा हगरिा मत्सर वाटभ  लागला िेव्हा हििे साहंगिले की, माझे दाि हगरच्या रक्तािे 
माखल्याहशवाय मला ििै पडणार िाही. म्हणभि अिाहमिे हगरच्या कािाला िोके पाडली, त्यािभि हिघालेल्या 
रक्ताि साराला आपले हाि माखिा आले, यावरूि कणयिभषणािंा वापर स रू झाला असे सागंिाि. म स्लीम 
हस्त्रया आपल्या कािािं िार िे अकरा कड्या घालिाि. डाव्या कािािील कड्यािंी संख्या उजव्यापेक्षा एकािे 
कमी असिे. धमयशास्त्र असे सागंिे की, ‘ज्याला आपल्या हमत्राचं्या कािािं ककवा िाकाि िरकार्गिीिी कडी 
घािली जावी असे वाटिे त्यािे त्याच्या कािाि ककवा िाकाि सोन्यािी कडी घालावी म्हणभिि ि म्ही आपले 
दाहगिे िादंीिे करा.’ [हमश्कि, २·३५५.] परंि  धमयशास्त्रािा हा कायदा सामान्यपणे कोणी पाळीि असल्यािे हदसि 
िाही, कारण प ष्ट्कळ म स्लीम हस्त्रया आपल्या डाव्या िाकप डीि सोन्यािी िथ व मधल्या पाळयािं ब लाक 
िावािी सोन्यािी कडी घालिाि. प ष्ट्कळ म स्लीम हस्त्रया आपल्या पळयाि क राणािी वििे मंत्र, एखाद्या 
प्राण्यािा केस इत्यादी ठेवलेले िादंीिे िाईि घालिाि. पण ‘खरे म्हणजे मंत्र आहण म लाचं्या गळयाि कहस्त्र 
प्राण्याचं्या िखािें िाईि घालणे, आपल्या पिीिे आपल्या वर पे्रम कराव ेम्हणभि हस्त्रयािंी आपल्या गळयाि दोरी 
घालणे या बाबी काफीर लोकाचं्या आहेि.’ [जेआरएआय. ३८·१९४, थस्टयि, कास्टस्, ६·११३. म सलमािाचं्या अलंकाराबाबि पहा, सर 
ई मॅक्लागि, मोिोग्राफ ऑि गोल्ड ॲन्ड हसल्व्हर वकय  इि द पंजाब; टी. सी. हेंडले, जिरल ऑफ इंहडयि आटयस १९०६-७; बी. एच्. बँडेि-पॉवेल, हँड 

ब क ऑफ द मॅन्य फॅक्िसय अँड आटयस ऑफ द पंजाब, १७५ िळटीपा; टी. एि. म कजी, आटय मॅन्य फॅक्िसय ऑफ इंहडया, ९७ िळटीपा.] दहक्षण 
कहद स्थािमधील म स्लीम हस्त्रया आपल्या कािाचं्या हछद्राि मोठा काकडे घालभि िी मोठी करिाि. काही 
म सलमाि अशा रीिीिे मोठे केलेल्या कािािे मासं झोंबाझोंबीि ककवा अपघािािे हिघाल्यास त्या स्त्रीस भ्रष्ट 
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माििाि. हििे ठराहवक प्रायहिि घेिल्याहशवाय हिला श हििभयि झाली असे मािीि िाहीि. उत्तर कहद स्थािाि 
लहाि म लाचं्या कंबरेला, िभिबाधा होऊ िये यासाठी िाईि बाधंिाि. दहक्षण कहद स्थािमध्ये ही िभिबाधा होऊ 
िये याि हेिभिे लहाि म लींच्या कबरेस अहंजराच्या पािाच्या आकारािा िादंीिा िाईि बाधंिाि िर बाकी 
उघडबंब असणाऱ्या म लाचं्या कंबरेस बाधंण्याि येणारा िाईि हिम ळिा व लाबंट आकारािा असिो. या दोन्ही 
प्रकारच्या िाईिािंा लैं हगक अथय असिे. 
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प्रकरि चौणतसाव े
 

अन्न व पेय 
 
कहद  लोकावंर जािीिी अिेक बंधिे असल्याम ळे िे काही पदाथांिे सेवि करू शकि िाहीि. त्या 

मािािे म सलमािावंर फार थोडे हिबधं आहेि, परंि  कहद  लोकाचं्या सहवासाम ळे िे काही पदाथय हिहषद्ध 
माििाि. म सलमाि वज्यय मािीि असलेल्या पदाथांपैकी काहींिे मभळ परदेशी असभि िे इस्लामच्या 
आरंिकाळापासभि िालि आलेले आहेि. ‘किसभल-द-काइका’ व ‘शर-इ-वाहकयाि’च्या अि सार काही 
प्राण्यािें मासं खाणे वज्यय आहे िर इिर काही प्राण्यािें मासं खाणे अहवहहि आहे. रवथं करणाऱ्या व हशकारीवर 
ि जगणाऱ्या प्राण्यािें मासं खाण्यास अि ज्ञा आहे. असे प्राणी म्हणजे बकरी, मेंढी, हहरण, सारंग, ससे, गाय, 
बैल, म्हैस इत्यादी होि. स ळयासारखे दाि असलेले म्हणजे ड क्कर, लाडंगा, कोल्हा, वाघ इत्यादी प्राण्यािें 
मासं धमयशास्त्राि सार वज्यय आहे. क राणमध्ये असे साहंगिले आहे की ड करािे मासं व परमेश्वराव्यहिहरक्त अन्य 
कोणाच्या िावािे बळी हदलेल्या प्राण्यािें मासं वज्यय आहे. एखाद्याला िे बळजबरीिे खाऊ घािले अगर त्यािे 
अजाणिा खाल्ले िर त्याला पाप लागि िाही. क फािे इमामे आजम अबभ हहिफा यािंी घोड्यािे मासं अहवहहि 
म्हणभि साहंगिले होिे पण त्याचं्या हशष्ट्यािंा िे मान्य िाही. पैगंबर स्विः काही पदाथय वज्यय करीि पण इिरािंा 
त्याबद्दल मिाई करीि िसि. पे्रहषिािा िो आधार समजभि इमामे आजमिे हशष्ट्य घोड्यािे मासं खािाि. परंि  
बह संख्य म सलमाि घोड्यािे मासं धमयशास्त्रसंमि िाहीि असे माििाि. आपल्या िक्ष्याला पंजािे पकडभि 
त्याला दािािंी फाडणारे प्राणी उदाहरणाथय, कावळा, घार इत्यादी खाण्यास धमयशास्त्रािी मान्यिा िाही. परंि  
जे पक्षी आपले िक्ष पंजाऐवजी िोिीिे पकडिाि त्या प्राण्यािें मासं खाण्यास धमयशास्त्रािी अि मिी आहे. असे 
पक्षी म्हणजे बगळा, बदक, मोर, कब िर इत्यादी होि. टोळ खाण्यास हरकि िाही पण सरपटणारे सवय प्राणी 
उदाहरणाथय, कविभ, साप इत्यादी खाण्यास वज्यय आहेि. अंगावर खवले असणारे प्राणी सोडभि पाण्याि राहणारे 
इिर प्राणी वज्यय आहेि. जे मासे वजिािे कमीि कमी १/१६ औस परंि  १२० पौंडाहंभि अहधक िाहीि िे 
खाण्यास धमयशास्त्रािी मिाई िाही. बाम (इल) व कििा यासारखे हलक्या प्रिीिे प्राणी वज्यय असले िरी 
अहवहहि िाहीि. या अटी पभणय ि करणारे पाण्यािील इिर प्राणी उदाहरणाथय, बेडभक, खेकडे, कासव खाण्यास 
धमयशास्त्रािी संमिी िाही. कोलंबी िावािे मासे फक्त वज्यय आहेि पण खाल्ल्यास हरकि िाही. पाण्याि 
असिािाि मेलेले मासे अहवहहि आहेि. पण मासे पाण्याबाहेर काढल्यावर मेल्यास िे ज बाह केल्याच्या बरोबर 
आहेि असे माििाि. 

 
धमयशास्त्राि सार दारू, अफभ , गाजंा व इिर ग ंगी आणणारी पेये वज्यय आहेि. वज्यय असणाऱ्या पदाथांिे 

सेवि, डॉक्टराचं्या म्हणण्याि सार आवश्यकि असेल िर त्याला धमयशास्त्रािी संमिी आहे. अन्यथा अथािि 
िाही. झमझम या हवहहरीिे पाणी, हमरवण कीि असिािा रस्त्यावर हदसलेले पाणी व व जभसाठी वापरण्याि 
येणारे पाणी सोडभि उभ्यािे पाणी प्याव.े 

 
म सलमाि, ज्यभ व हििि यािंा अहले हकिाब म्हणिाि. ज्यभ व हििि याचं्याबरोबर जेवण्यास हरकि 

काहीही िाही असे आिा म स्लीम पंहडिािंी मान्य केले आहे. पण मागासलेल्या म सलमािाि वसि असलेली ही 
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िाविा म ख्यत्त्व ेधमयदे्वष व कहद  लोकाकंडभि उिलेली बधंिे याचं्यावर आधाहरि आहे. देशाच्या काही िागािील 
म सलमािािं ही मान्यिा आपोआप कमी होऊ लागली आहे. 

 
प्राण्यािंा अन्नासाठी ठार मारणे हे बळीच्या स्वरूपाि असे. ‘ज बाह’ या संजे्ञि धार्ममक हवहधय क्त हत्या 

ध्वहिि आहे. अशीि िाविा कहदभंमध्येही आहे. [दख्खिमधील देशस्थ िाह्मण फक्त बळी हदलेल्या बोकडािे मासं खािाि. (बी. जी. 
१७·५१) आहण कलकत्त्यािील काली देवळािे प जारी बळी हदलेल्या प्राण्यािें मासं कहदभंिा हवकिाि, त्या जागेिे पाहवत्र्य आहण हवधी हिहषद्धपणा 
घालविो (वाडय, द कहदभज, २·१२७); मिभ, कायदे ५·७. ही इराणच्या अकाईमेहियि राजािंीस द्धा पद्धि होिी (मासपेरो, पाकसग ऑफ द िेशन्स, ५९३ 

िळटीप).] एखाद्या प्राण्याच्या श्वासिहलका, अन्निहलका व इिर एक िाडी या िीि स रीिे म सलमाि, ज्यभ, हििि 
याचं्यापकैी कोणाही माणसािे कापल्यास त्या प्राण्यािे मासं खाणे धमयशास्त्रसंमि आहे. यापकैी एखादी िाडी 
कापावयािी राहहल्यास त्या प्राण्यािे मासं खाणे धमयशास्त्र संमि िसिे (हराम). खालच्या जमािीिे म सलमाि 
या बाबिीि िेहमीि दक्ष असिाि असे िाही. प्राणी कापिािा ‘हबस्स्मल्लाही अल्लाही अकबर’ (श्रेष्ठ परमेश्वराच्या 
िाव)े असे शब्द म्हणिाि. 

 
ग जरािमधील श्रीमंि म सलमाि हदवसािभि िीि वळेा जेविो. िो सकाळी साि वाजिा न्याहरी करिो. 

यावळेी िो िहा, कॉफी, हमठाई घेिो. द पारच्या जेवणाि िो पोळी, मासंािे पदाथय, िाज्या व कधीकधी िाि 
घेिो. सायंकाळी साि वाजिािे जेवणाि िो आबंट वरण आहण िाि ककवा हबयाणी, िभप, मासे, दही, कलबभ 
इत्यादी पदाथय घेिो. मध्यमवगीय म सलमाि िीि वळेा जेविाि. पण त्यािें जेवण श्रीमंिाचं्या ि लिेिे साधारण 
प्रिीिे असिे. गरीब लोक सामान्यत्व ेदोि वळेा जेविाि. एक म्हणजे सकाळी अकरा वाजिा बाजरीिी िाकरी 
खािाि द सरे म्हणजे सायंकाळी साि वाजिा आमटीिाि खािाि. 

 
अन्न हशजवणे व खाणे यासाठी म सलमाि कहदभ लोकापं्रमाणे हपिळी ककवा इिर धािभिी िाडंी वापरीि 

िाहीि. िे फक्त यासाठी िाबं्यािी व िीही कल्हई केलेली िाडंी वापरिाि. िाबं्याऐवजी िे बदिा वापरिाि. 
 
ग जरािमध्ये श्रीमंि व मध्यमवगीय म सलमािािं जेवणािी पद्धि सामान्यत्व े खालीलप्रमाणे आहे. 

जिािा हॉलमध्ये म्हणजे हस्त्रयाचं्या खोलीि क ट ंबािील सवय स्त्री-प रुष एकत्र बसभि जेविाि, वाढण्यािे काम 
िोकर करिो. या जेवणास बाहेरिा माणभस िो आप्त ककवा हजवलग हमत्र असेल िरि उपस्स्थि राहभ शकिो. 
जेवणाच्या खोलीि सिरंजीवर वलेब ट्टी असलेली िादर अंथरिाि (दस्िरखाि). सवयजण या दस्िरखािच्या 
िोहोिोविाल िक्क्यािंा टेकभ ि बसिाि. दस्िरखािवर हवहवध खाद्य पदाथय ठेवलेले असिाि. क ट ंबप्रम ख 
दस्िरखािच्या म ख्य बाजभला बसिो. प्रथम िोकर हािाि खोलगट िाडें व पाण्यािे िरलेला ख जा घेऊि 
प्रत्येकाच्या जवळ जािो, प्रत्येकजण या िाडं्याि हाि ध िो. िंिर प्रत्येकजण आपणाला हव े िे खाद्य पदाथय 
आपल्या हािािे आपल्या िाटाि घेिो. प्रत्येकजण प्रत्येक घास घेिािा ‘हबस्स्मल्ला’ (परमेश्वराच्या िाव)े असे 
म्हणिो ककवा त्यािे िसे म्हणाव े अशी अपेक्षा असिे. कारण असे करणे धमाच्या दृष्टीिे िागंले असिे असे 
माििाि. दस्िरखािच्या बाजभला ठेवलेल्या पाण्याच्या िाडं्यािभि प्रत्येकजण आपला पेला िरूि घेिो. 
सगळयािें जेवण झाल्यावर िोकर प न्हा हािाि िाडें व पाण्यािा ख जा घेऊि प्रत्येकाजवळ जािो. प्रत्येकजण 
या िाडं्याि हाि ध िो. जेवण संपल्यावर सामान्यत्व े म ले अगोदर बाहेर जािाि, वडीलधारी माणसे हवशषे 
काही काम िसल्यास िेथे बसभि पाि खािाि, धभम्रपाि करिाि. गरीब म सलमािािं घरी िोकर िसल्याम ळे 
गृहहणीलाि सगळी कामे करावी लागिाि. त्याम ळे त्याचं्याि प रुष अगोदर व हस्त्रया िंिर जेविाि. 



  
 

अनुक्रमणिका 

म सलमािािें िेहमीिे पदाथय म्हणजे प लाव, हखिडी व कबाब हे होि. प लाविे यखिी, बाबभिे क मा, 
म जफर शोला, दमप ख्ि प लाव, प लाव मगहजयाि इत्यादी अिेक प्रकार आहेि. िसेि कबाबिे कोफ्िे कबाब, 
शामी कबाब, कलेजी का कबाब आदी प्रकार आहेि. याहशवाय त्याचं्या जेवणाि िाकरी, पोळी, िाज्या, 
िटण्या, आंब्यािे लोणिे, दही यािंा समावशे असिो. गोड पदाथांमध्ये पेयामध्ये शरबि प्रम ख आहे.  

  
  



  
 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि पव्स्तसाव े
 

मादक व उत्तजेक पदाथय 
 
म सलमाि, हवशषेिः शहरामधभि राहणारे म सलमाि अफभ च्या हवहवध प्रकारािें सेवि करिाि. अफभ  

खाण्यािी सवय असलेल्या माणसास अफीमिी असे म्हणिाि. अफभ  अश द्ध असल्यास िी गाळभि अगर िीि 
केशर हमसळभि घेिाि. केशर हमसळलेल्या द्रवरूप अफभ ला क स ंबा असे म्हणिाि. अफभ िे सगळयाि वाईट प्रकार 
म्हणजे छाडंभ  व मदक हे होि. छाडंभ  ह क्क्याि िर मदक हिलमीि ओढिाि. प्रािीि प्रवासी अफभ च्या ज्या 
प्रकारािा उल्लेख करिाि िो पोस्ि ककवा कोकिार हा होय. राजप त्र व वहरष्ठ अहधकाऱ्यािंा लोकापवाद ि येऊ 
देिा वध करण्यासाठी मोगल सम्राट हे द्रव्य देि असि. 

 
अफभ हशवाय िागं, गाजंा, िरस याही मादक पदाथांिे सेवि करिाि. कसधमध्ये श द्ध स्वरूपाि वापरीि 

असलेल्या िरसला माजभम असे म्हणिाि. माजभमिा वापर क्वहििि करिाि. रिीहक्रडेि उत्साह वाढावा म्हणभि 
व एखाद्यास भ्रष्ट करण्यासाठी सामान्यत्व ेमाजभमिा वापर करिाि. 

 
रोपट्याच्या अमेहरकि िावावरूि असलेल्या स्पॅहिश टोबॅकोिे िंबाखभ हे िारिीय रूप आहे उत्तर 

कहद स्थािामध्ये त्याला िंबाखभ म्हणिाि. यावरूि त्यािे मभळ परकीय आहे असे हदसिे. [इ.स. १६०४-५ मध्ये उत्तर 
कहद स्थािमध्ये िंबाखभिा पहरिय झाला. इहिहासकार असद बेग हा अकबराच्या दरबारािील त्याच्या पहहल्या प्रयोगािा िमत्काहरक वृत्तान्ि देिो. 
िथाहप, सम्राटाला त्यािा वापर ि करण्यािा सल्ला देण्याि आला होिा. (इहलयट-डाऊसि, ५·१६५ िळटीप; स्स्मथ, अकबर, ४०७ िळटीपा. याच्या 
रोपट्यािे व ग णधमांिे ज्ञाि कहद स्थाि व िीि यािंा पहरहिि करूि देण्यािे श्रेय हिहििपणे पोि यगीजाकंडे जािे. (वॅट, इकॉि. प्रॉड. ७९६).] 
बह संख्य म सलमाि िंबाखभ ओढिाि, खािाि ककवा त्यािी िस ओढिाि. म स्लीम हस्त्रयाही िंबाखभ ओढिाि व 
खािाि. पजंाबमध्ये हशया जमािीिे म सलमाि हिलमीि िंबाखभ ओढिाि. परंि  स न्नी पठाणािंा त्यािें म ल्ला 
िंबाखभ ओढभ  िका िसेि िरसािा वापर करू िका असे सागंिाि. म सलमाि सामान्यत्व ेिंबाखभ ओढण्यासाठी 
ह क्क्यािा वापर करिाि. जमािीिा ह क्का ककवा हिलीम ओढण्याच्या अहधकारािी फार काळजीपभवयक जपणभक 
केली जािे. िो ह क्का ओढण्यास मिा करणे हा सामाहजक बहहष्ट्कारािाि एक प्रकार आहे. 

 
म स्लीम स्त्री-प रुषािंा पाि खाण्यािी सवय असिे. पािािा वापर िसा बराि प रािि असभि िो बह धा 

जावामधभि कहद स्थािाि आला असावा. श्रीमंि म सलमाि िर पािाि काि, ि िा, स पारी याहशवाय हवलायिी, 
कापभर व हवहवध मसाले टाकभ ि खािाि. आियािी गोष्ट अशी की, या मादक व उते्तजक पदाथांकडे वैद्यकीय 
हवषयावरच्या लेखकािें लक्ष गेलेले हदसि िाही. िारिाि वास्िव्य करणाऱ्या कोणाही य रोहपयि वैद्यािे 
पौहष्टक, उते्तजक व पोटद खी दभर करणारे यादृष्टीिे पािावर प्रयोग केल्यािे हदसि िाही. पभवेकडील देशाि 
असलेले पािािे महत्त्व व त्याबाबििा माकोपोलोिा अहिप्राय यावरूि डि विस्पिी व शरीर शास्त्रज्ञािंी 
पािावर प्रयोग केले. आहण त्या देशािील दमट हवामािाि पािािी आरोर्गयाला मदि होिे या हिणययावर िे 
आले. पाि खाण्याम ळे स्त्रीिे सौंदयय वाढिे असा सवयसाधारण समज आहे. समारंिप्रसगंी पाह ण्यािंा पािस पारी 
देणे हे कियव्य आहे असे माििाि. पाि देण्याबाबि सामान्य समजभि अशी आहे की, िे हािािे हदल्यास 
देणाऱ्यािे वियस्व सभहिि होिे व िबकाि हदल्यास समाििा सभहिि होिे. पािाच्या उते्तजकत्वाम ळे त्याला 



  
 

अनुक्रमणिका 

धार्ममक संस्कारामंध्ये महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रजप िाचं्यामध्ये प रुष लढाईवर ककवा जीवाला धोका असणाऱ्या 
कामहगरीवर जाि असिािा त्याला हवडा देि. 

  
  



  
 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि छणत्तसाव े
 

िेळ 
 
ब द्धीबळ हा जगप्रहसद्ध खेळ आहे. म सलमािािंी हा खेळ खेळण्यास धमयशास्त्रािी कोणिीही आडकाठी 

िाही असे म स्लीम पहंडिािें मि आहे. हा खेळ खेळणाऱ्याच्या िहशबावर अवलंबभि िसभि त्याच्या कौशल्यावर 
अवलंबभि असिो असे िे आपल्या मिािे समथयि करिाि. पण पे्रहषि मात्र या खेळावर उघड उघड टीका करीि 
असि असे म्हणिाि. [साल, क राण, ८९·९३ िोट; हमश्कि, २·३७३. या खेळाच्या मभळाबद्दल बराि वाद आहे. (ई.बी. ५·१०० िळटीपा; 

एि.जे.आर. मरे, हहस्री ऑफ िेस, ऑक्सफोडय १९१३).] सर हरिडय बटयि यािंी य रोप व कहद स्थािमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या 
ब हद्धबळाि थोडा फरक असिो असे म्हटले आहे. ब हद्धबळािे इराणी व कहदभ असे इिरही प्रकार आहेि. पण 
त्याचं्याि आहण इसं्र्गलश ब हद्धबळाि खभपि फरक असिो. इराणी खेळाला झराफा व कहद  खेळाला झोळीबाजी 
असे म्हणिाि. 

 
पहच्चसी हा कहदभंिा सवाि अहधक लोकहप्रय खेळ आहे. त्यािा उल्लेख अंहजठ्याच्या हित्रकलेि 

सापडिो. म सलमाि हा खेळ मोठ्या प्रमाणावर खेळिाि. अकबर हा खेळ खेळि होिा असे सागंिाि. फते्तपभर 
हसक्री व आर्गरािा हकल्ला येथे संगमरवरी दगडाि कोरलेली घरे म्हणजे िो हा खेळ खेळि असलेला पट होय. 
िरदा म्हणभि िो ग लाम म ली वापरीि असे असे म्हणिाि. 

 
इिर खेळाचं्या मध्ये िौसर, द्यभि, गंहजफा इत्यादी खेळ आहेि. हकरकोळ खेळामंध्ये कब िरे 

उडहवण्यािा व पिंगािा खेळ हे म ख्य आहेि. कब िरे उडहवण्याच्या खेळाला अकबर इश्कबाजी म्हणजे पे्रमािा 
खेळ असे म्हणि असि. हदल्लीिे आरंिीिे राजे िौगाि म्हणजे पोलोसारखा खेळ खेळि असि. इ.स. १८६४ 
च्या स मारास हिहटशािंी या खेळाि स धारणा केली. शारीहरक खेळाचं्यामध्ये क स्िी, म द्गल, दंड काढणे, 
इत्यादींिा समावशे आहे. कोंबड्यािंी झ जं लावण्यािा खेळ पभवी खेळि असि. अजभिही काही हठकाणी िो 
खेळला जाि असला िरी हा खेळ खेळणे बरे िव्हे असे सामान्यिः माििाि. म स्लीम म ले कहद  म लापं्रमाणे 
अगलझप, वाघशळेी, लपंडाव िोवरा, गोफण इत्यादी खेळ खेळिाि. 
  



  
 

अनुक्रमणिका 

समारोप 
 
परमेश्वराच्या कृपेिे आहण आशीवादािे ‘कािभि-इ-इस्लाम’ हा गं्रथ व्यासंग व हिकाटीिे पभणय करण्याि 

आला आहे, आहण हे डॉ. हेरक्लॉट याचं्यासारख्या ग णािंा िाहिा, उदारमिवादी माणसाच्या खास 
हविंिीवरूि – त्यािें स दैव, आय ष्ट्य व संपत्ती सदैव वाढो. आमेि! आमेि!,- सन्माििीय इंग्रज सद्गृहस्थाचं्या 
फायद्यासाठी-त्यािें साम्राज्य महत्पदास जावो. 

 
कहद स्थािािील म सलमािाचं्या रूढींशी संबहंधि असे काहीही लपहवण्याि आल्यािे आढळभि येणार 

िाही. 
 
माझ्या वािकापंासभि आिा अपेक्षावयािी गोष्ट केवळ ही की त्यािंी लेखक व िाषािंरकार यािें िले 

इच्छाव,े यासाठी त्याचं्यावर परमेश्वरािी कृपा होईल आहण माणभसजाि त्यािंी आिारी राहील. 
 
हीि एक अपेक्षा सवय उदाराचं्याकडभि 
क्षमा कराविे त्यािंी माझे सवय दोष, त्यािंा हदसलेले, 
जे मत्सर आहण दे्वषािे टीका करिील, 
िे समजाविे मंद ब द्धीिे व शहाणपणािे हवरोधक. 
 
 
 
 
 

एल्लोर येथे पभणय केले. 
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संदभय गं्रथांची यादी 
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द कॅ्रडल ऑफ मिॅकाइंड, इस्टिय ि र्मकस्िाि. लंडि, १९१४ 

हवल्कीन्स, डब्ल्यभ. जे. कहदभ मायथॉलॉजी. कलकत्ता, १८८५. 
हवल्कस, एम. हहस्टॉहरकल स्केिेस ऑफ द साऊथ ऑफ इंहडया. 

द सरी आवृत्ती मद्रास, १८६९. 
हवल्स, सी. जे. इि द लँड ऑफ द लॉयि अँड द सि ऑर मॉडिय पर्मसया. 

लंडि, १८९१. 
हवल्सि, जे.  इंहडयि कास्ट. २ खंड. बॉम्बे, १८७७. 
वाईज, जे. िोट्स ऑि द रेसेस, कास्ट्स अँड रे्स ऑफ इस्टिय बेंगाल, 

लंडि १८८३. 
यभल, सर एि., बिेल ए.सी., 

हॉब्सि-जॉन्सि 
झ्वमेेर, एस. एम. 

ए र्गलॉसरी ऑफ कलोहक्कयल अँर्गलो इंहडयि व य्स अँड फे्रजेस. 
द सरी आवृत्ती लंडि, १९०३. 
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सूची-शब्दसगं्रह 
 
 

अकबर, सम्राट आझाद, स्विंत्र, फहकरािंा एक वगय  
अहकका, म लािे केस कापण्यािा हवधी आयशा, पे्रहषिािंी पत्िी  
अझॉ,ं प्राथयिेला बोलावणे आलम, मोहरम व इिर समारंिाच्या 
अधाहमयॉ,ं फहकरािें एक घराणे वळेी ज्यािी हमरवणभक काढण्याि 
अफिाबगीर, मोहरम सणाच्या वळेी येिे असे एक हिशाण  
हमरवण्याि येणारी छत्री आशभरखािा, मोहरमिी हिशाणं 
अबदारखािा, पाणपोयी ठेवण्यािी जागा 
अब  इशाक हिस्िी, एक संि  आशभरा, मोहरम सणािा दहावा ककवा 
अब  फरा ि रि सी  दहा हदवस 
अब  बकर हसद्दीक, पहहले खहलफा आसार-उश-शरीफ,-इ म बारक, पे्रहषिािें 
अब  हिीफ पहवत्र अवशषे 
अब  ह रैरा इबादि, धार्ममक कियव्ये 
अब्द ल काहदर हजलािी, एक संि  इब्ि हम्बल 
अब्द ल वहहद हबि झैद कभ फी, एक सिं इिाहीम 
अब्द ल हक, एक संि इिाहीम आधम बल्की, एक संि 
अब्द ल्ला हहककी, हिीफ गाजरुिी, एक संि इिाहीम लोदी 
अब्बास, महंमद पैगंबरािा ि लिा इशा की िमाज, झोपण्याच्या वळेी प्राथयिा 
अहमरुद्दीि, ह बैरि ल बस्री, एक संि इश्कबाजी, पे्रमािा खेळ, कब िरे उडहवणे 
अल औला, मके्कजवळील खडे फेकण्यािे इस्माईल 
एक हठकाण इहराम, याहत्रकािा पोशाख 
अल करार, साि स्वगांपकैी एक ईद, सण 
अलाउद्दीि खलजी उमर अल आहदल, द सरे खहलफा 
अलामि, शाही उपाधी उरुस, संिािी प ण्यहिथी 
अलावा, अस्र्गिक ं ड उस्माि गिी, हिसरे खहलफा 
अली, िौथे खहलफा, पे्रहषिािें जावई औरंगजेब, सम्राट 
अल्ला, परमेश्वर कदम-इ-रसभल, पे्रहषिािें पदहिन्ह 
अल्ला रहम की कपडीया,ं दयाळभ परमेश्वरासाठी  कफि, मृिाला घालण्याि येणारे कपडे 
गोड पदाथांिी िेट कबीर, एक सिं 
अहमद खाि, एक संि करबला, हौिात्म्यािे य द्धस्थळ 
अहलभल हकिाब, ईश्वरी प स्िक असलेले लोक कलमाि  शहादि, खािरजमेिे शब्द 
अहले हदीस, स न्नि पाळणारे लोक कलमा, धमय 
आगाखाि काहदरवलीसाहेब, एक संि 
काबा, मक्का येथील मशीद हजयाउद्दीि अबभ िजीब स ऱ्हावदी, एक संि 
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क राण हजहाद, काहफराबंरोबर य द्ध 
क रेश, एक जमाि ज िेद बगदादी, एक संि 
हखलि, मािािा पोशाख ज बाह, प्राण्यािी धार्ममक 
ख िबा, आज्ञा-प्राथयिा हवधीय क्त हत्या 
खोजा, एक जमाि ज लाह, हवणकर जमाि 
ख्वाजा हखजर, एक सिं जभ-उल-कारिैि, दोि कशगािंा, 
गहवारा, पाळणा सम्राट हशकंदर 
गाझी हमयॉ,ं एक सिं झैि ल अहबहदि 
हगल-इ-सर-शभही, डोके ध ण्यािी मािी ढालीज ख ंदलिा, हववाहाच्या वळेी उंबरठा 
ग गा, एक संि ि डहवणे 
ग रोह, फहकरािंी टोळी िकबीर, दैव 
ग झयमार, फहकरािंा एक वगय िकल्लभस, टोपण िाव 
गेसभ दराज, एक सिं िहकया, आत्मसंरक्षण 
गैर-इ-महादी, एक संप्रदाय िबकािी, फहकरािंा एक वगय 
गौस ल आजम, एक संि िराबीह, हवश्रािंी प्राथयिा 
घाहसल, पे्रिाला आंघोळ घालणारा िस्बीह, जपमाळ 
िक्की िावारी, लर्गिािील दळण्यािा हवधी िीियारी, हशयािंी उपाधी 
िंगीझखाि िोशा, प्रवासासाठी फराळािे सामाि 
िहार शम्बा आहखरी, एक सण दम मदार, संि मदारिा श्वास 
िहार शम्बा-इ-स री, अखेरिा न्यायदािािा दरगा, संिािी कबर 
हदवस दस्िगीर, एक सिं 
िारयारी, स न्नी लोकािंी उपाधी दस्िबला करबला 
हिल्ला, मभल जन्मल्यािंिर िाळीस दहेज, वधभकडभि वराला देण्याि येणाऱ्या वस्िभ 
हदवस व्यवहारािभि वगेळे राहणे दाइरा फाहिहा, स्मशािािील सवय 
छटी, जन्मािंिर सहाव्या हदवशीिा हवधी मृिासंाठी प्राथयिा 
जकाि, धार्ममक दाि दाई, पहरिाहरका 
जफर शरीफ, सदर प स्िकािा मभळ लेखक दावल शाह, एक संि 
जॅहियल, देवदभि हददार पीर, एक संि 
जमरि-अल-अकबा, मके्कजवळील खडे दोझक, िरक 
फेकण्यािे एक हठकाण दौला शाह, एक संि 
जलाल जहाहियॉं जहॉंगस्ि, एक संि धम्माल कभ दिा, अर्गिीमधभि उडी मारणे 
जलाल द्दीि सय्यद ब खारी, एक संि िहजम द्दीि क बडा हफरदोसी, एक संि 
जहागंीर, सम्राट िझ-ओ-हियाज, िवस 
जा-िमाज, प्राथयिेिी िटई िमाज, प्राथयिा 
िवायि, एक जमाि हबस्स्मल्ला, परमेश्वराच्या िावािा उच्चार 
िापाक होिा, हवटाळ येणे ब राक, दैवी अश्व 
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हिकलसि जॉि बभ अली कलंदर, एक सिं 
हिजाम द्दीि अवहलया, एक संि ब-ेिमाजी आिा, हवटाळ येणे 
पंजिि-इ-पाक, पाि पहवत्र बेहमािा, दैव हीि मािा 
पठाण, एक जमाि बैि ल्ला, मक्का येथील ईश्वरी हिवास 
पीर-इ-दस्िगीर, एक संि बैि, रद्द करिा येण्याजोगा घटस्फोट 
पीर महंमद िक्षबंद, एक संि बोहरा, एक जमाि 
पीर हमलाओ. एक संि बंदा िवाज, एक सिं 
पृर्थवीराज िौहाि ब्याह, हववाह 
फज्र की िमाज, सभयोदयापभवीिी प्राथयिा िाह ई, एक जमाि 
फहरद द्दीि शकरगंज, एक सिं मक्का 
फाहिमा, पे्रहषिािंी म लगी मगदभम फकी, एक सिं 
फाहिहा, क राणािील पहहले प्रकरण मगरीब की िमाज, सभयास्िािी प्राथयिा 
हफिर, दाि महदिा 
फ जैल हबि आयाज, एक सिं मरी, एक जमाि 
फेरोजशहा ि गलक मरुफ कखीं शखे, एक संि 
बकर ईद, एक सण मर्मसया, मोहरमच्या वळेी म्हणण्याि 
बख्त्यार काकी क ि ब द्दीि, एक संि येणारी शोकगीिं 
बदिा, िोटी असलेले धािभिे पाण्यािे िाडें मलंग, फहकरािंा एक वगय 
बयाि, हशष्ट्य करूि घेण्यािा हवधी मसभद गाजी, एक सिं 
बटयि सर आर.  महंमद गझिी 
बल िी, एक जमाि महंमद बेगडा 
बहलीम, िवसािा एक प्रकार माहलक इमाम, ‘माहलकी’ या हविारधारेिा 
बहाउद्दीि हझकाहरया, एक संि संस्थापक 
बहावल हक, एक संि हमयाँ मीर, एक संि 
बाबर, सम्राट हमयाँ साहेब, एक संि 
बाबा घोर, एक सिं म अज्जल, िाबडिोब देण्याि येणारा मेहर 
बाबा ब दि, एक संि म आहवया 
बाबा लाल, एक संि म वाज्जल, करार संप ष्टाि आल्यावर 
बाबा वली कंधारी, एक संि द्यावयािी रक्कम 
बायजीद बस्िामी िैफभ र, एक संि म सा अशरी 
बारह वफाि, एक सण म सा सोहागी, एक सिं 
बालीग होिा, वयाि येणे म स्लीम इब्ि उकेल 
हबर-इ-झमझम, मक्का येथील पहवत्र हवहीर म हंमद पे्रहषि 
मेि, एक प्रकारिी मािी सखी सरवार स लिाि, एक संि 
मोइि द्दीि हसि हिस्िी, एक संि सय्यद जलाल द्दीि ब खारी, एक संि 
मोगल, एक जमाि सहिक, क ं िहवधी 
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मोपला, एक जमाि हसफ्ला, सैिािी हवद्या 
मोमिा, एक जमाि हसहमया, मंत्रहवद्या 
मोलेसलाम, एक जमाि हसरी सख्िी, एक संि 
मोहरम, सण स न्नी, एक संप्रदाय 
यझीद हज, यात्रा 
याहसि, क राणिे छत्तीसाव ेप्रकरण हजर 
रमजाि, सण हजरि स लेमाि, एक संि 
राहफजी, हशयािंा लावण्याि येणारी उपाधी हदीस, पे्रहषिािंी हशकवण 
रुह, आत्मा हिीफ गाजरुिी, एक संि 
लबाई, एक जमाि हबीब आजमी, एक सिं 
वफाििामा, पे्रहषिाचं्या मृत्यभिा वृत्तान्ि हराम, वज्यय 
वहसका, लेखी करार हसि, पे्रहषिािें िािभ 
शब-इ-बाराि, एक सण हाजी, याते्रकरू 
शरफ द्दीि याह्ा म िारी, एक संि हाि बिािा, लर्गिािंिर काम करण्यास 
शहादि का रोज, हौिात्म्य हदि स रुवाि करणे 
मोहरमिा दहावा हदवस हाहफज, क राण म खोद्गि असणारा 
शाह मदार, एक सिं ह मायभि, सम्राट 
शाह वसावा, एक सिं ह सेि, पे्रहषिािें िािभ 
हशया, एक संप्रदाय हेरक्लॉट, जी. ए. 
शखे आलम, एक सिं हेझ, हवटाळ येणे 
शखे सद्दभ  
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मुद्रिस्थळ : शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मंुबई 


