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अनुक्रमणिका 

दोन शब्द 
 

जाचमआ चमचलआ या सुप्रचसद्ध चवश् वचव्ालयािे माजी कुलरुरु प्रा. मुजीब हे स्वातंत्र्य-
पूववकालातही एक राष्ट्रवादी चवद्वान म्हिून प्रचसद्ध होते. त्याचं्या गं्रथािे सचंिप् त भाांातंर कर्यािी सधंी 
मला चमळाली हे एक भाग्यि म्हटले पाचहजे. भारतीय मुसलमानािंा सात-आठश े वांांिा राजकीय, 
सामाचजक, सासं्कृचतक आचि धार्ममक इचतहास चलचह्यािे काम अत्यंत दुष्ट्कर असूनसुद्धा प्रिंड अययास 
करून व शास्रीय दृचिकोिातून चववरि करून त्यानंी मूळ ५५२ पृष्ािंा गं्रथराज तयार केला. आपल्या 
समाजािे असे परखड आत्मसंशोधन करिारे चवद्वान चवरळाि. त्यािें इंग्रजी भााेंवरील प्रभतु्व चवलिि 
आहे. मातृभाांा इंग्रजी नसताना अत्यंत सुरेख इंग्रजी चलहू शकिाऱ्या मोजक्या भारतीय लेखकात त्यािंी 
रिना केली पाचहजे. 
 

भाांातंराने मूळ गं्रथािे मूल्य ककचित् कमी होतेि. सचंिप् त अनुवादाने तर ते अचधक कमी होिार. 
प्रा. मुजीब याचं्या उत्कृि इगं्रजीिा मी केलेला संचिप् त अनुवाद त्याचं्या मूळ शलैीइतक्या िारंल्या मराठी 
शलैीत असू शकिार नाही यािी मला संपूिव जािीव आहे. त्यासाठी वािकािंी िमा मारिे एवढेि माझ्या 
हाती आहे. पाि लाख इंग्रजी शबदािंा एक लाखाहून कमी शबदात संचिप् त अनुवाद करताना लेखकाने 
माडंलेले सववच्या सवव मुदे्द आि्यािा मी प्रयत्न केला आहे. तो चकतपत यशस्वी झाला ते ठरचव्यािे काम 
मी वािकावंरि सोपचवतो. मूळ गं्रथातील ‘स्थापत्य आचि कला’ या शीांवकािी एकूि ३५ पानािंी दोन 
प्रकरिे अनुवादात राळली आहेत. मूळ गं्रथात सूफी आचि सूफी तत्त्वप्रिाली यासाठी सहा आचि सात अशी 
आचि सामाचजक जीवनासंबधंी बावीस आचि तेवीस अशी दोन-दोन प्रकरिे आहेत. पि यािंा अनुवाद 
प्रत्येकी एकाि प्रकरिात केलेला आहे. त्यामुळे मुळात २४ प्रकरिे असूनसुद्धा अनुवादात वीसि 
आढळतील. 
 

प्रत्येक इचतहासकार भतूकालातील घटना चनवडून त्याच्या दृिीने सुसंरत रीतीने माडंतो. तसेि 
त्यावर आपले स्वतःिे असे भाष्ट्य करतो. हे दोन्ही त्यािे हक् कि असतात. एकूि गं्रथावरून प्रा. मुजीब 
यानंी खास असे चनष्ट्कांव काढले नसले तरी जारोजारी आपली स्वतःिी मते माडंली आहेत. शास्रीय व 
चनष्ट्पिपाती दृचिकोन राखावा हे जरी त्याचं्या बुचद्धला पटले असले तरी त्यािें सनातचनत्व त्याचं्या 
अचभप्रायात अधूनमधून डोकावत राहते. िोखंदळ वािकाला त्याचं्या चवविेनात चकतीही उिीवा आचि 
परस्परचवरोधी युक्क् तवाद आढळले तरी कहदी मुसलमानावंरिा हा एक अत्यंत मिचलक गं्रथ आहे हे नाकबलू 
करता येिार नाही. 
 
नवी चदल् ली, वसतं नगरकर 

चदनाकं १ जानेवारी, १९७९.  
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लेखकाची प्रस्तावना 
 

ज्या काली इचतहास चलचहला जातो त्या कालच्या पचरक्स्थतीनुसार रतेचतहासातील कोित्या 
घटना महत्त्वपूिव मानाव्यात हे ठरचवले जािे स्वाभाचवकि आहे. चिचटश अमदानीत आचि त्यानंतर जे 
इचतहास चलचहले रेले त्यानंाही हा चनयम लारू आहे. अशा प्रकारच्या इचतहासािंी ककवा चवचशि ऐचतहाचसक 
घटना अथवा प्रश्न यावर चलचहल्या रेलेल्या प्रबधंािंी सववसामान्य ििा करिे येथे अप्रस्तुत होईल. हा गं्रथ 
कहदी मुसलमानावंर चलचहलेला असल्यामुळे एक रोि नमूद करावीशी वाटते. तुरळक अपवाद वरळता 
मुसलमान इचतहासकारानंी चनष्ट्पिदृिी ठेवलेली चदसत नाही. त्यामुळे आजवर मुसलमान समाजािे 
व्यक्क् तमत्व, त्यािें प्रश्न आचि यशापयश यािें सपूंिव आकलन होऊ शकलेले नाही. 
 

प्रस्तुत गं्रथािी मोठी व्याक्प् त पाहता उपलबध साधनािंा साकल्याने अययास करिे आवश्यक 
असूनही ते लेखकाच्या आवाक्याबाहेरिे काम होते. त्यामुळे त्याने फक् त आवश्यक तेव्ाि साधनािंा 
सखोल अययास कर्यािा प्रयत्न केला. परंतु आज ना उ्ा प्रत्येक साधनािा पचरपूिव अययास करावयास 
हवा आहे. ह्या अययासािी चदशा सुिचव्यािा प्रयत्न या गं्रथात केला आहे. याबाबत थोडक्यात असे म्हिता 
येईल की, वस्तुक्स्थतीिे प्रथम पचरपूिव आकलन करून घेतले पाचहजे. त्यानंतर इचतहासकाराने आपापल्या 
काळिे परीििासंबधंीिे मान्य चनकां लावले पाचहजेत. असे केल्यानेि चडल  थी याचं्या शबदात सारंायिे तर 
रतकालासंबधंीिे योग्य आकलन होऊन ऐचतहाचसक सत्ये उमजतील. आताच्या इचतहासकारात नेमकी 
याि रोिीिी उिीव भासते. 
 

माँचरअलच्या (कॅनडा), मकॅचरल चवश् वचव्ालयाच्या इस्लामी अययास ससं्थेिे माजी सिंालक, 
डॉ. चवल्रेड सी. क्स्मथ याचं्या प्रोत्साहनामुळेि हे काम लेखकाला पुरे करता आले. सध्यािे संिालक डॉ. 
िालवस् जे. अ डॅॅम्स व त्यािें सहकारी यांिे ऋिही कमी नाही. त्यानंी प्रचसद्धीबाबत खूप लि घातले. 
कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या सेवकवराने गं्रथसूिी तयार केल्यामुळे लेंखकाला सवव साधने पाहून 
आवश्यक त्या साधनािंी चनवड करता आली. शवेटी लेखकाच्या सहकाऱ्यानंी केलेल्या मदतीबद्दल त्यािेंही 
आभार मानिे आवश्यक आहे. 
 
जाचमया चमचलया, 
नवी चदल् ली, 
२० जुलै, १९६६. 
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भाग पहिला 
 

प्रकरि १ 
 

हिषय–प्रिेश 
 

कहदी मुसलमान म्हिजे नेमके कोिते लोक? ते कुिीही असोत आचि देशाच्या कोित्याही भारात 
असोत त्यानंी इचतहासात आपल्याला नानाचवध प्रकारानंी कहदी मुसलमान म्हिून रृहीति धरलेले आहे. 
काहीही ऐचतहाचसक कारि नसताना फाळिी झाली तरीही हे रृहीतकृत्य अबाचधत आहे. कहदी मुसलमान 
या संजे्ञिी व्याख्या दुष्ट्कर आहे. कोिताही कहदी नारचरक स्वतःस मुसलमान म्हिवीत असला म्हिजे तो 
कहदी मुसलमान असे चशररितीिे वळेी मानले जाते. परंतु कहदी मुसलमान अस्यात चकती रोिी अचभपे्रत 
आहेत हे या ढोबळ व्याख्येने समजून येत नाही. कोित्याही मानव समूहास जमात म्हिून मान्याबाबतिे 
अनेक चनकां आहेत. परंतु त्यापकैी कोिताही चनकां लावला की त्यामध्ये या ऐक्याबरोबर चकती चवचवधता 
आहे ते चदसून येते. मुसलमान समाजािी ऐचतहाचसक घडि समजून घेतल्याखेरीज या चवचवधतेिी कल्पना 
येिार नाही. 
 

या गं्रथात मुसलमान लोक कहदुस्थानात आल्यापासून आजतारायतच्या त्याचं्या जीवनािे सािेपी 
चित्रि कर्यािा प्रयत्न केला आहे. हे चित्र पचरपूिव करावयािे तर त्यासाठी जवळजवळ बारा शतकािंी 
संपूिव दप् तरे आधार म्हिून अययासली पाचहजेत. परंतु राजकीय घडामोडींबाबतिे काही अहवाल आचि 
मूठभर प्रवाशानंी ककवा अययासकानंी चलहून ठेवलेली विवने याखेरीज चतसरे कोितेही साधन उपलबध 
नाही. संबधं देशातल्या मुसलमानासंबधंीिी एकचत्रत अशी माचहती पचहल्यानेि रेल्या शतकाच्या अखेरीस 
तयार झालेल्या इपंीचरयल रझेॅटमध्ये गं्रचथत कर्यात आली. मुसलमानािें चवचवध रीचतचरवाज आचि 
त्याचं्यात रूढ असलेल्या चवचवध समजुती यासबंंधीिा तपशील त्यात चदला आहे. कहदी मुसलमानािें जीवन 
चकती वैचित्र्यपूिव होते हे या रझेॅट सवरून चदसून येते. 
 

मुसलमानािंी वस्ती असलेल्या सववि देशातून नाररी जीवन चवकचसत झाले. इस्लामी संस्कृचत 
प्रायः नाररी ससं्कृतीि आहे. यामुळे सारेि मुसलमान हे शहरवासी आचि शहरी मलू्ये पाळिारे आहेत असे 
सुचशचित मुसलमानानंा वाटते. ते खेड्यातल्या अचशचित मुसलमानािंी साधी दखलसुद्धा घेत नाहीत. परंतु 
शहरी तसेि ग्रामीि घटकािें चवविेन केल्याखेरीज मुसलमान सामाजािा अययास पूिव होिार नाही. आता 
इंपीचरयल रझेॅटमध्ये नमूद केल्याप्रमािे त्याचं्यात चकती नानाचवध समजुती आचि िालीरीती रूढ होत्या ते 
पाहू. 
 

चदल् लीच्या उतरेरेस कनालिे मुसलमान संुता करीत असले आचि कलमा पढत असले तरी 
त्याबरोबर १८६५ पयंत स्थाचनक ग्रामदेवताचं्या मूतीिी पूजाही करीत. पंजाब, सरहद व जम्मू काश्मीरिे 
मुसलमान मतृ फकीराचं्या कबरींसमोर नवससायास करीत. अलवार-भरतपुरिे मेओ आपल्या कहदू 
नावापुढे ‘खान’ ही उपाधी लावीत. त्याचं्यापैकी फार थोड्यानंा कलमा येत असे. त्याचं्यात दरा व उरुस 
यािें मोठेि प्रस्थ होते. ते सवव कहदु सि साजरे करीत, अमावस्येला सुटी घेत, चवचहर खि्यापूवी 
हनुमानािा ििथरा बाधंीत आचि सरोत्र चववाह चनचांद्ध समजत असत. मीना मुसलमान कट्यारीवर हात 



 

अनुक्रमणिका 

ठेवनू शपथा घेत. ते हनुमान आचि भरैवािी पूजा करीत. जावऱ्यािे मुसलमान कहदु चवधीनी चववाह साजरे 
करीत व चशतळादेवीिी आराधना करीत. 
 

पालनपुरिे मुसलमान महा दवी पंथािे होते. सय्यद महंमद जिनपुरी याला ते माहदी मानीत. 
माहदीच्या आरमनामुळे अतःपर पापापासून मुक् तीसाठी ककवा मृतात्म्यानंा शातंी चमळावी म्हिनू प्राथवनािंी 
आवश्यकताि नाही अशी त्यािंी समजूत होती. त्याचं्या रुरुना ‘सय्यद’ असे म्हित. पालनपुरच्या आसपास 
धमांतचरत आचदवासीही होते. परंतु त्यानंी आपल्या प्रािीन परंपरा सोडलेल्या नव्हत्या. 
 

कसधमध्ये सुन्नी मेमन वरळले तर बाकी सवव मुसलमान चजवतं ककवा मृत फकीरावर श्रद्धा ठेविारे 
आचि वृिपूजा, नदीपूजा इ. प्रािीन परंपरावंर चवश् वास ठेविारे होते. तेथील पाजंभाई जमात आराखानच्या 
अनुयायािंी होती. ते अलीला चवष्ट्ििूा दहावा अवतार मानीत आचि कुरािाऐवजी सदुचद्दनिी राथा वािीत 
असत. बलुचिस्तानच्या चधकरी ककवा दाई मुसलमानानंी तर कोह-ह-मुराद या रावी स्वतंत्र काबा स्थापन 
केला होता. ते मक् केऐवजी कोह-ह-मुरादिी यात्रा करीत असत. 

 
उतरेरप्रदेश आचि चबहारच्या मुसलमानामंध्ये दग्यािे मोठेि महात्म्य होते. मािेरच्या राझी चमयािा 

उरुस हा एक औरि प्रकार होता. तेथे चहजडे लुटुपटुीच्या वरातीत वऱ्हाडी म्हिून चमरवीत असत. बायका 
आचि मुली राझी चमयाच्या कबरीशजेारी लोटारंिे घालून अंरात आल्याप्रमािे कपरा घालीत असत. या 
जते्रत हंडेच्या हंडे ताडी फस्त होत असे. पूर्मिआ चजल्ह्यातले मुसलमान घरात छोटी देवळे करीत. तेथे 
अल् ला आचि कालीमाता अशा दोहचीिीही आराधना केली जात असे. काही मुसलमान कुटंुबे भरवती 
देवीच्या मचंदरात चववाह साजरे करीत. 

 
बंरालच्या २४ पररिा चजल्ह्यात मुबारक राझीवर लोकानंा चवश् वास होता. तो वाघावर स्वार होऊन 

जंरलात कहडत असतो व कहस्र श् वापदापंासून मािसािें रिि करतो अशी समजूत होती. खेड्याखेड्यातून 
त्याच्या नावािे ििथरे होते. जंरलतोडीिे काम सुरू कर्यापूवी प्रथम मुबारक राझीच्या वशंजाला जारी 
नेऊन तेथे मुबारक राझी आचि अनेक देवतािंी आराधना केली जाई व त्यानंतरि लाकूड तोड्याच्या 
कामाला सुरुवात होई. चितराव चजल्ह्यातले कहदु व मुसलमान जलपयवटनापूवी पीर बंदरिी प्राथवना करीत. 

 
रुजराथेत बऱ्याि मुसलमान जमाती होत्या. महदवी आचि खोजा अनेक चठकािी होते. सोमाली 

लँडमधून पूवी रुलाम म्हिून आलेल्यािें वशंज धं्ाने रवई आचि नतवक होते. मोलेसलाम, कसबाती आचि 
राठोड मूळिे रजपूत, आचि धमांतरानंतर त्याचं्या रीचतचरवाजात काडीिाही बदल झाला नव्हता. राठोड 
आचि कसबाती मुसलमानािें तर समान कहदु जमातींमध्ये बेटीव्यवहारही होत. रुजरातमध्ये हुसेनी िाह्मि 
हीही एक मुसलमान जमात होती. ते स्वतःला अथवववदेी म्हिूनि घेत. त्याचं्या जमातीिे नाव पैरंबरािें नातू 
हुसेन यािेंवरून पडले होते. पुरुां मुसलमानासारखा पोांाख करीत आचि कपाळाला मात्र चटळा लावीत. 
ते सुनता करीत नसत. धमवचवधीसाठी त्यािें खास पुरोचहत असत. ते रमझानिे उपवास पाळीत. त्यािंी 
अजमेरच्या चिश् ती दग्यावर श्रद्धा होती. मृत देहाला बसलेल्या अवस्थेत पुरीत असत. रुजराथिे मदारी 
मुसलमान प्रचसद्ध संत बदु्रचद्दन मदारशहािे अनुयायी होते. तो आपल्या कबरीत अजूनही चजवतं आहे अशी 
त्यािंी श्रद्धा होती. हे लोक मुसलमान पीर आचि कहदु दैवतािंीही पूजा करीत असत. अहमदाबादजवळच्या 
चपरािा रावच्या बाला महंमदशाहिे अनुयायी शखे ककवा शखेडा या नावाने ओखळले जात. ते कहदु व 
मुसलमान दोन्ही धमांच्या िालीरीती पाळीत. परंतु सुनता करीत नसत. त्याचं्या लग्नकायात कहदु भटजी व 
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मुसलमान फकीर दोन्ही धमांिे चवधी करीत असत. कच्छिे चशया मोमना शाकाहारी होते. ते सुनता, नमज, 
रोझा आदी मुक्स्लम रीचतचरवाज पाळीत नसत. मलू जन्मल्यानंतर बाराव्या चदवशी, सारस्वत िाह्मिाला 
बोलावनू बारसे करीत. 

 
मध्यप्रदेशच्या बऱ्हािपूरजवळ २५० वांांपूवी होऊन रेलेल्या महंमद शहादुल् ला याने स्थापन 

केलेल्या पीरजादा पंथािे अनेक अनुयायी होते. कहदु आचि इस्लाम या दोन्ही धमव गं्रथातील चनवडक उतारे 
संकचलत करून पीरजादा पथंािा धमवगं्रथ तयार कर्यात आला होता. ह्या पंथािे लोक चवष्ट्िूिी उपासना 
करीत आचि भचवष्ट्यात चवष्ट्ििूा चनष्ट्कलंकी अवतार होिार आहे असे मानीत. 

 
वऱ्हाड व महाराष्ट्रातील अनेक खेड्यातले मुसलमान आिारचविाराने कहदूि होते. बुलडािा 

चजल्ह्यातील धमांतचरत देशमुख आचि देशपाडें िाह्मिाला बोलावनू आपल्या पूवापारच्या देवतािंी पूजा 
अिा करीत. अहमदनररिे बकरकसाई व कपजारी आपापल्या घरातून मूती पूजा करीत. चवजापूर नररच्या 
कसायानंा रोमासंािे वावडे होते. रोहत्त्या करिाऱ्या कसायािंा ते चवटाळ मानीत असत. 

 
दचिि कहदुस्थानमधल्या मुसलमानांनी मात्र सनातन इस्लामी श्रद्धा कायम ठेवल्या होत्या असे 

चदसते. वर नमूद केलेला तपशील फक् त ग्रामीि चवभारातल्या मुसलमानाबंाबतिा आहे. त्यात शहरी चशया 
ककवा सुन्नी मुसलमानािंा समावशे केलेला नाही. मुसलमान समाजात अजूनही अशी चवचवधता आढळते. 
राजस्थानातल्या सुरतरड जवळच्या धोधाजीच्या मचंदरािे पुजारी मुसलमान आहेत. १९५१ साली रतनकसह 
ििहाि या नावाच्या रृहस्थानी सरकारला अजव करून पूजेिा अचधकार मुसलमान पुजाऱ्यानंा असू शकत 
नाही असा दावा केला होता परंतु तो सरकारने ििकशीअतंी फेटाळून लावला. 

 
वरील आढाव्यावरून असे चदसून येते की, धमांतरािी प्रचिया शतकानुशतके सथंपिे िालू 

राचहली. एक धार्ममक जमात म्हिून कहदी मुसलमानािंी घडि अ्ापही पूिव झालेली नाही. मुसलमान येथे 
आल्यापासून त्याचं्यातली सामाचजक समानता व एकसंघ घटक असल्यािी कल्पना इतराचं्या ध्यानात 
आल्यावािून राचहली नसेल. व्यापार ककवा इतर व्यवसाय करिाऱ्या कहदंूना आपल्या समाजात हीन स्थान 
होते. यापैकी जे मुसलमान झाले त्यानंा नवीन उच् ि दजा चमळाला तो चमळिे इतर कोित्याही माराने शक्य 
नव्हते. त्यानंा सय्यद, शखे, तुकव , मुधल, पठाि आदी मुक्स्लम रटात सामावनू घे्यात आले. त्यासाठी 
काहींना दंतकथाही तयार कराव्या लारल्या. अथात काही उच् ि घरा्यातल्या मुसलमानानंी आपली 
वशंशुद्धता राख्यासाठी इतराशंी बटेी व्यवहार कर्यािे टाळले होते. खालच्या वरातल्या धमांतचरतानंी 
मात्र आपले पूवीिे जाचतभेद कायम ठेवले. सहभोजन आचि सामुदाचयक प्राथवना यामुळे चवचवध रटातल्या 
मुसलमानात आत्मीयता चनमाि झाली. 

 
कहदुस्थानातील मुसलमान वस्ती परदेशाहून स्थलातंर, साम्राज्य चवस्तार आचि स्थाचनक लोकाचं्या 

धमांतरामुळे झाली. पुढे अनेक वशंािे लोक एकमेकात चमसळून रेले. दचिि कहदुस्थानच्या पूवव-पचश् िम 
चकनाऱ्यावर अरब व्यापारी स्थाचयक झाले. कसध व उतरेर कहदुस्थान कजकल्यानंतर मध्य आचशया, 
अफराचिस्तान, इराि, पचश् िम आचशया येथील काही मुसलमान कहदुस्थानात स्थलातंर करून स्थाचयक 
होऊ लारले. मात्र वायव्य सरहद्द प्रातंातील पठाि टोळयाखेंरीज इतर कोितेही मुसलमान रट मोठ्या 
संख्येने आले नाहीत. थोडी थोडी कुटंुबे येत राचहली. येथे आल्यावरही एका भारातून दुसऱ्या भारात 
स्थलातंर होत राचहले. दचिि कहदुस्थानात मुक्स्लम सतरेा स्थापन झाल्यावर उतरेरेतून तसेि दुसऱ्या 
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देशाहूनही मुसलमान दचििेत आले. तरीसुद्धा एकूि परदेशी स्थलातंचरतािंी संख्या फार थोडी होती. कहदी 
मुसलमानापंैकी बरीि मोठी संख्या धमांतचरतािंी आहे. काही प्रसंरी धमांतरािी सक् ती झाली. परंतु सक् तीने 
चकती लोकािें धमांतर झाले यािा अंदाज करता येत नाही. अथात धमांतरािी सक् ती कर्यात धोके होते हे 
चवसरून िालिार नाही. अनेक कहदु कुटंुबानंा त्याचं्या पेशामुळे ककवा मुसलमानाशंी नोकरीधं्ाचनचमतरे 
संबंध ठेवल्यामुळे वाळीत टाकले रेले होते ते पुढे मुसलमान झाले. खोजा, बोहरा आचि मेमन या 
जमातीच्या जमाती धमवप्रिारामुळे मुसलमान झाल्या. ज्या धमांतचरतािें धमांतर अधववट झाले ते बहुतेक 
चवचशि संताचं्या िमत्कार सामर्थ्यावरील श्रदे्धमुळे मुसलमान झाले असावते. या उलट शहरातल्या व्यापारी 
आचि इतर व्यावसाचयकािें धमांतर संपूिवपिे झाले होते. धमवप्रसार करून धमांतर करिारे बहुसखं्य सुफी 
संत होते. 

 
या अठरापरड जातीजमातींिे कडबोळे असलेल्या कहदी मुसलमान सामाजाला एकत्र साधंिारा 

दुवा कोिता होता? राजकीय चहतसंबधं हा तो दुवा खासि नव्हे. राजकीय सतेरेमुळे नोकऱ्या, अचधकार 
आचि पैसा चमळ्यािी सधंी चमळाली आचि वाङ मय, कला, संस्कृती आदींिे संवधवन झाले असले तरी 
ज्यािें चहतसंबधं राजकारिात रंुतले होते असा सतरेाधारी वरव फार छोटा होता. सवव मुसलमानािें आर्मथक 
चहतसबंंधही समान होते असे नाही. वस्तंूिे उत्पादन आचि चविय करिाऱ्यािें चवचवध रट होते. प्रत्येक 
रटातील ककवा वरातील घटक पारंपाचरक भ्रातृभावाने एकसंघ झाले होते. त्यामुळे मुसलमानािें ऐक्य 
साधिारा घटक इस्लामखेरीज दुसरा कोिताि नव्हता असे म्हिाव ेलारते. इस्लामचनष्ेमुळेि आपि एका 
जमातीिे घटक आहोत, आपि आपले अक्स्तत्व, राजकीय चहतसंबंध, सामाचजक परंपरा चटकवल्या 
पाचहजेत या भावना चनमाि झाल्या. या भावना बऱ्याि कालापयंत सुप् त राचहल्या तरी अरदी थोड्या वळेात 
जारतृ होऊ शकतात. या चनष्ेमुळे सामाचजक आचि पारंपाचरक बंधनातून मुक्क् त चमळाल्यािा आनंद होतो. 
तसेि समाजसुधारिा कर्यास पे्ररिा चमळते. कोिी अपचरचित व्यक्क् त मुसलमान आहे असे कळल्यावर 
एक प्रकारिी जवचळक वाटते आचि चवशाल अशा चवश् वमुक्स्लम भ्रातृभावािी सुखद जािीव होते. तथाचप या 
भावनेमुळे पंथोपपंथीय अचभचनवशे दूर होऊ शकत नाहीत ककवा एक जारृत अशी राजकीय शक् ती उभी राहू 
शकत नाही हे एक सत्य आहे. 

 
कहदी मुसलमान या संजे्ञिी व्याख्या करायिीि झाली तर असे म्हिता येईल की (अ) जे कहदी 

मुसलमान स्वतःस मुसलमान म्हिवतात, (आ) परंतु धमवशास्र व आिरि यात चकतीही मतभेद असले तरी, 
(इ) एक धार्ममक व सामाचजक जमात या नात्याने मुक्स्लम भ्रातृभावाच्या कल्पनेवर पूिव चवश् वास ठेवतात, 
आचि (ई) या चवश् वासानुसार प्रत्यि वारतात ते कहदी मुसलमान. 

 
कहदी मुसलमानामंधली चवचवधता साऱ्या जरातली इस्लामी जीवनपद्धती चकती वैचित्यपूिव आहे 

हेि दशवचवते. या चवचवधतेमुळेि त्याचं्यातली ऐक्यभावना अचधक उंिावली आहे, उदातरे झालेली आहे. ज्या 
देशातले लोक (वशंाने, भाांने, धमाने) एकचजनसी नसतात तेथे सवव लोकामंधली ऐक्यभावना आचि 
सवांसाठी समान राजकीय संस्था उभार्यािी त्यािंी तळमळ ह्याि दोन रोिी त्याचं्या राष्ट्रवादाला 
आधारभतू असतात. कहदी मुसलमानािंी इस्लामवरिी समान श्रद्धा आचि त्याचं्यातली सुप् त ऐक्यभावना 
यामुळे ते एक वरेळा राजकीय घटक आहेत ककवा राष्ट्रि आहेत असा रैरसमज करिे सोपे झाले. परंतु 
वास्तवात ते कधीही एक राष्ट्र असे नव्हते ककवा आपले राष्ट्र बनव्यािी त्यािंी इच्छाही नव्हती. 
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चनरचनराळया मुसलमान रटाचं्या श्रद्धा आचि धमािरि यात जी चवचवधता चदसते तशी अरदी 
सुरुवातीपासूनि होती असे म्हि्यास हरकत नाही. परंतु त्या सवांिे एकि प्रमुख ध्येय होते आचि ते हे 
की, इस्लामवर श्रद्धा ठेविाऱ्यािंा, समानतेवर आधारलेला असा एकचजनसी समाज चनमाि करावा. वरेळा 
राजकीय घटक बनवावा हे ध्येय असले तरी ते दुय्यमि होते. कारि जमात म्हिून सिीय आचि पचरपूिव 
असे जीवन घडचव्यासाठी राजसतरेा आवश्यकि होती असे नाही. 

 
सवव मुसलमानावंर समान, एकचजनसी धमवतत्त्व ेलाद्यािे प्रयत्न झाले. पि या प्रयत्नािें दोन 

स्पि पचरिाम घडले. काहींनी अरदी हटवादी, अचतशय कठोर भचूमका घेतली. उलट इतर काही जिानंी 
वैयक्क् तक मोिप्राप् ती करून घे्यािे साहस केले आचि त्यासाठी धमािरिािे बाबतीत बऱ्याि तडजोडी 
केल्या. अथात अशा तडजोडींमुळेि ज्यानंा इस्लामिी बाहेरून नुसती तचीडओळख होती अशा असंख्य 
लोकानंा इस्लाममध्ये समाचवि करून घे्यािे काम सुकर झाले. 

 
इतरानंी मुसलमानानंा जसे पुरते समजून घेतलेले नाही तसे मुसलमानानंीही आपल्याला पूिवपिे 

जािनू घेतलेले नाही. सपूंिव आचि यथातर्थ्य आकलन करून घ्यायिे असेल तर अवघ्या ऐचतहाचसक 
ओघािे आचि समाजजीवनातील प्रत्येक अंरोपारंािे चनरीिि करावयास हव.े असे केले तरि चकती चवचवध 
प्रकारच्या शक् ती मुसलमान समाजात चियाशील होत्या त्यािे आकलन होईल. त्यािें सामर्थ्यव आचि उिीवा 
चदसून येतील. स्वतःचवांयी चविार करताना मुसलमानानंी कधीि तयस्थािी भचूमका घेतली नाही. कधी 
धार्ममक सत्यािा आचि मुत्सदे्दचररीिा मक् ता जिू आपल्याकडेि असल्यािा दावा केला तर कधी ज्यानंी 
राजकीय-सामाचजक न्यायािे आदशव उभे केले आचि जरभर कुराि पसरचवले त्या आपल्या पूववजािें वारस 
म्हिून घे्यास आपि चकती नालायक आहोत हे त्यांनी दाखवनू चदले. हे दोन्ही दृिीकोि अचतरेकी आहेत. 
अशा दृचिकोिामुळे भचवष्ट्यकालात चनरोरी वाढ हो्यासाठी िालू पचरक्स्थतीिे तसेि इचतहासािे सम्यक 
आकलन होिे जरूर असते ते होऊ शकत नाही. रेल्या शतकापासून इतराचं्या तुलनेत आपि चकती श्रषे् 
आहोत हे दाखचव्यासाठी आटाचपटा कर्यािा चतसराि एक प्रकार सुरू झाला आहे. पाश् िात्य 
जीवनपद्धती आचि कहदु िालीरीती यातील उिीवािें भडक चित्र रंरवनू त्या दोहचीपेिा आपि कसे िारंले ते 
आग्रहपूववक साचंरतले जाते. आपि चकती श्रेष् आहोत की चकती अवनत झालो आहोत हे ठरचव्यासाठी 
मुसलमानानंी दुसरीकडे नजर टाक्यािी आवश्यकताि नाही. लेखकािा असा दृढचवश् वास आहे की 
इस्लाम आचि इस्लामी नैचतक व पारमार्मथक मूल्ये यािें खरेखुरे प्रचतचनचधत्व करिाऱ्या श्रेष् व्यक् तींिा 
चनकां लावनू आपले मूल्यमापन यथातर्थ्य होऊ शकेल. 

 
प्रस्तुत गं्रथामध्ये लेखकाने भावनाचववश होऊन एकतफी, अचतरेकी चनष्ट्कांव काढ्यािे टाळले 

आहे. कहदी मुसलमानाचं्या जीवनािे अचधक िारंले आकलन हो्यासाठी इचतहासािे पचहला, मधला आचि 
आधुचनक असे तीन कालखंड केले आहेत. सनातन चविारसरिी, मुत्सद्दी व प्रशासक, धार्ममक चविारधारा, 
सुफी प्रिाली, लेखक व कचव आचि सामाचजक जीवन असे उप चवभार प्रत्येक कालखंडासाठी केले आहेत. 
या प्रत्येक उप चवभारासाठी महत्त्वाच्या तशाि प्राचतचनचधक व्यक् ती आचि कल्पना चनवडल्या आहेत. ही 
चनवड सवांनाि पसंत पडेल असे नाही. पि गं्रथािा आकार मयाचदत ठेव्यासाठी चनवडक व्यक्क् त आचि 
कल्पना याचं्यापुरताि चविार कर्याखेरीज दुसरा मारव नव्हता. काही वािकानंा येथे माडंलेले चविार 
रुििार नाहीत. काहींना गं्रथािा आराखडा आचि माडंिी सदोां वाटेल. परंतु आजवर कहदी 
मुसलमानाचं्या जीवनातील सवव अंरोपारंािें सािेपी चित्रि कोिी केलेि नसल्यामुळे काही चवद्वानानंा या 
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चवांयावर अचधक सखोल आचि पचरपूिव चनर्ममती कर्यािी पे्ररिा या गं्रथामुळे चमळाली तर त्यािे साथवक 
होईल. 
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प्रकरि २ 
 

राज्यपद्धती 
 
कहदुस्थान हा आधीि एक खंडप्राय देश आहे. त्यातून त्याच्या सीमावंर चवशाल पववतराजी ककवा 

हजारो मलै समुद्र चकनारा असल्यामुळे येथील लोकांच्यात जरापासून तुटकपिे राहा्यािी तशीि खोट्या 
सुरचिततेिी भावना चनमाि झाली. त्यामुळे त्यानंा फार भोराव ेलारले. खैबर, खुरवम आचि बोलन कखडी 
घातक ठरल्या. चवशाल सारर चकनाऱ्यामुळे समुद्रावर विवस्व प्रस्थाचपत केलेल्या शत्रूपासून संरिि करिे 
अशक्य झाले. 

 
आपल्या राजकीय इचतहासात कें द्र सतरेा स्थापन करू पाहिारे आचि देशािे राजकीय चवघटन 

इक्च्छिारे याचं्यात अव्याहत दं्वद्व िालू असलेले आढळते. भिरोचलक ककवा आंतरराष्ट्रीय व्यापारािे 
दृिीनेही कें द्र सतेरेिी चनकड भासली नाही. कारि उतरेरेकडिा मैदानी प्रदेश, दख्खनिे पठार आचि 
तंुरभद्रा-पेन्नार न्ािें खोरे या देशाच्या तीन वरेळया भिरोचलक प्रदेशासंाठी वरेळी राज्ये होऊ शकली. 
कधी या प्रत्येक राज्यािी शकलेही झाली. व्यापारािे दृिीनेही देशािे तीन वरेळे चवभार होते : िीन व मध्य 
आचशयाला जोडिाऱ्या रेशीम-मारावरिे प्रदेश; कापड, साखर, तादूंळ, नीळ आदी वस्तंूिी चनयात 
करिारी बंदरे असलेले कसध, रुजराथ आचि बंराल हे प्रातं; आचि आग्नेय आचशया व भमूध्य 
समुद्रालरतच्या देशामंधल्या आंतरराष्ट्रीय मसाले-मारावर येिारी दचिि कहदुस्थानिी बंदरे, या चतन्ही 
मारांवर वरेळया वस्तंूिा व्यापार होत असल्यामुळे त्याच्या रििासाठी प्रबळ कें द्र सतेरेिी आवश्यकता 
भासली नाही. 

 
अरब देशािंा कहदुस्थानशी अरदी प्रािीन काळापासून व्यापार िालत असे. अरब मुसलमान 

व्यापाऱ्यामुंळेि कहदुस्थानिी इस्लामशी पचहली ओळख झाली. व्यापारपेठा हस्तरत कर्यासाठीि अरबानंी 
कसध कजकून घेतला. पुढे चदल् लीला सुलतानी सतरेा स्थापन झाली. सुलतानी आचि मुरल साम्राज्य ५०० वां े
चटकून राचहले. शवेटी मुख्यतः मुसलमानाकंडूनि चिचटशानंी कहदुस्थान कजकून घेतला. या ५०० वांांच्या 
कालावधीतली संरििव्यवस्था व मुलकी कारभारािा आढावा घेतल्याने मध्ययुरीन राज्यपद्धतीवर िारंला 
प्रकाश पडेल. 

 
सैचनकी आिमिे करून तुकी मुसलमानानंी येथे साम्राज्य स्थापन केले. कहदू व मुसलमान या दोन 

परस्परचवरोधी ससं्कृतींमधला तो संघांव होता असे म्हिता येईल. 
 
मुसलमानपूवव समाजव्यवस्था तसेि राज्यव्यवस्थाही जातीसंस्थेवर आधारली होती. ज्ञान संपादन, 

धमािरि, शासन, युद्ध, व्यापार आचि शारीचरक श्रमािंी कामे या सवव बाबतीत जातीसंस्थेने चनयम बाधूंन 
चदलेले होते. राज्य कर्यािा अचधकार फक् त राजघरा्यातल्या सदस्यानंा असल्यामुळे त्या बाहेरिा कोिी 
चकतीही शूर, धाडसी व कतवबरार असला तरी त्याला राजसतरेा चमळिे अशक्य होते. जी युदे्ध होत ती सारी 
राजघरा्यातली आपसातलीि असत. एका्ा समथव राजाने शजेाऱ्यावर यशस्वी आिमि केले तर 
पदच्युत राजाच्या कुठल्या तरी नातेवाईकाला माडंचलक म्हिून रादीवर बसव्यात येई. प्रजेला यािी 
काही झळ लारति नसे. काही चवचशि जमातीि युद्धात लढू शकत. राज्यािी सवव साधनसामग्री कधीि 
पिाला लारत नसे. खेडी स्वयंपूिव होती. शासनापासून होईल चततके स्वतंत्र राह्यासाठी ग्रामप्रमुखािंी 
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धडपड िाले. ही ग्रामशक् ती जरी स्वातंत्र्यासाठी लढिारािंी मोठी शक् ती असली तरी ग्रामप्रमुखाचं्याकरवी 
सबंध देशािी प्ररती होिे अशक्य होते. प्रािीन कसधू संस्कृती शहरी संस्कृती होती. रुप् त साम्राज्यािे काली 
शहरी संस्कृती वाढीस लारली. ते साम्राज्य संपुिात आल्यावर नाररी संस्कृतीिा ऱ्हास होऊ लारला. 

 
तुकांिी मुक्स्लम संस्कृती याहून अरदी चभन्न होती. प्रत्येक मुसलमानास समान हक् क आचि दजा 

असला तरी समिीसाठी व्यक् तीला सववस्व अपवि कराव ेलारे. प्रत्येक धडधाकट मुसलमानाला धमवरििाथव 
हाती शस्र घ्याव े लारे. मुक्स्लम धार्ममक कायदा घडल्यानंतर सबधं समाजािे अचधकार राज्यकत्याकडे 
आले. त्यामुळे राज्यािी सवव साधनसामग्री व प्रजा यािेंवर त्याला चनयंत्रि ठेवता येऊ लारले. अथाति 
तुकी राज्यपद्धतीपढेु रजपूत राज्यपद्धतीिा चटकाव लारिे शक्य झाले नाही. मुक्स्लम राजसतेरेत वाटिी 
होत नसल्यामुळे माडंचलकाचं्या सामतंशाहीिी आधीिी प्रथा रद्द झाली. राज्याच्या साधनसामग्रीवर चनयंत्रि 
ठेवता याव ेयासाठी खेड्यामंध्येही प्रत्यि अंमल सुरू कर्यािे प्रयत्न झाले. त्यानंा ग्रामप्रमुखाकंडून सतत 
चवरोध होत राचहला. 

 
तुकी सुलतानाचं्या समथव राजसतेरेसाठी ताचत्त्वक अचधष्ान होते. आधीच्या परंपरा व इस्लामी 

कायदा यामुळे हे अचधष्ान प्राप् त झाले होते. राज्यकत्यांच्या आज्ञा पाळल्याि पाचहजेत असा धमवशास्रािा 
दंडक होता. महत्त्वाच्या व्यक् तींना राजचनष्ेिी शपथ (बाइआह) घ्यावी लारे. शुिवारच्या सामुदाचयक 
प्राथवनेत (खुतबा) सुलतानािा खास उल् लेख केला जात असे. ना्यावर सुलतानािे नाव असे. परंतु असे 
असूनही सुलतानािे आसन चनधोक नसे. त्याच्या मृत्यूनंतर नेमक्या कोित्या मुलाला रादी चमळावी 
याबाबत काहीही चनयम नव्हता. राजसतरेा सातत्याने एका वशंात ठेव्यािी स्पि तरतूद धार्ममक काय्ात 
नव्हती. त्यामुळे कोिीही धाडसी व परािमी पुरुां सुलतानाला पदच्युत करून रादी बळकाव ू शके. 
मुक्स्लम राज्यशास्रातला हा घातकी दोां सबधं इचतहासात प्रकांाने ध्यानात येतो. त्यामुळे राज्यसतेरेवरिा 
आपला अचधकार सववस्वी आपल्या सामर्थ्यावर अवलंबून आहे यािी जािीव सुलतानास सतत ठेवावी लारे. 
आपली सतरेा अबाचधत राख्यासाठी अनेक उपाय योजाव ेलारत. सुलतान सववश्रेष् असून त्याच्या आज्ञा 
सवांनी पाळल्या पाचहजेत या धमवदंडकािी प्रजेला एकसारखी आठवि करून ्ावी लारे. चवरोधकावंर 
सतत नजर ठेविे, समथवकािंा पि मजबतू ठेविे आचि समथवकापंकैीही कुिी वरिढ होिार नाही यािी 
दिता घेिे यािी डोळयात तेल घालून काळजी घ्यावी लारे. प्रत्येक चनिवय दूरदृिीने घेत असतानासुद्धा 
सुलतान कोित्या वळेी काय करील यािा नेम नसल्यािी भावना लोकातं सतत जारृत ठेवावी लारे. 
 

चदल् लीला सुलतानी सतरेा स्थापन झाल्यानंतरिे पचहले काही सुलतान नामवतं रुलाम होते. 
शहाबचुद्दन घोरीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या ताजुचद्दन, नाचसरुचद्दन आचि कुतुबचुद्दन या रुलामानंा अनुिमे रझनी, 
कसध आचि चदल् लीिी राज्ये चमळाली. ििथा रुलाम इलेतचमश कुतुबचुद्दनच्या मृत्यूनंतर सुलतान झाला. परंतु 
या काळात िाळीस रुलामानंा सतेरेत वाटा चमळाल्यामुळे राजसतरेा प्रबळ होऊ शकली नाही. रुलामाचं्या 
नंतर चखलजी (१२८८–१३२०), तुघलख (१३२०–१३९८), सुरी (१५४०–१५५६) आचि मुरल (१५२६–
१५४०, १५५६–१७४८) या घरा्याकंडे राजसतरेा आली. परंतु फक् त मुरलािें कालीि बापाकडून मुलाकडे 
राज्य येत राचहले. अथात नेमक्या कोित्या सुलाकडे राज्यपद जाव ेयािा चनिवय तेव्हाही झाला नाही. 

 
कुतुबुचद्दन मुबारक (१३१६–१३२०) या सुलतानाने आपल्या ना्यावंर स्वतःचवांयी 

‘सववसामर्थ्यववान इमाम, परमेश् वरािा प्रचतचनधी, स्वरव आचि पृर्थ्वी याचं्या मालकािा वारस’ असे चलचहले 
होते. महंमद तुघलखाने ‘परमेश् वरािा सेवक, परमेश् वरािा कृपाचभलाांी, पैरंबराचं्या परंपरािें समथवन 
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करिारा’ असे काही ना्यावर तर काही ना्यावंर कुराि व हाणदसमधली विने कोरली होती. त्यात एक 
बनावट विनही आढळते : ‘जर राज्यात कोिी सुलतान नसेल तर लोक एकमेकाला खाऊन टाकतील’. 
आपल्या ना्यावंर ‘सुलतान म्हिजे परमेश् वरािी छायाि आहे’ असे शबद प्रथम चलचहिाराही महंमद 
तुघलखि होता. 
 

सुलतानी राजवटीत प्रातंािें राज्यपाल नेम्यात येत. त्यानंा इक् तदार असे म्हित. मुरल 
कारकीदीत त्यानंा सुभेदार अशी संज्ञा होती. त्यािंी एका प्रातंाहून दुसऱ्या प्रातंात बदली होत असे. परार 
ककवा पराराऐवजी जहाचररी दे्यािी पद्धत होती. परंतु मृत्यूनंतर जहाचररी सरकारजमा होत. राज्यपाल 
सैन्यतुकड्या बाळरीत असत. या फिजा शाही फिजािंाि भार असे मान्यात येई. दरवांी राज्यपालानंा 
जमाबंदी आचि केलेला खिव यािा तपशील सादर करावा लारे. चहशबे तपासिीिे काम मोठ्या कसोशीने 
कर्यात येत असे. राज्यपालाकडे काही बाकी चनघत असली तर ती वसूल कर्यासाठी जरूर तर कडक 
उपायही अंमलात आिीत असत. ही प्रथा मुरल साम्राज्य चवलयाला जाईपयंत िालू राचहली. 

 
त्यावळेी मंचत्रमंडळािी पद्धती नव्हती. कोित्याही मािसाला मंत्री म्हिून नेम्यात येई ककवा 

बडतफव  केले जाई. प्रमुख काझी (धार्ममक काय्ािी अंमलबजाविी), वझीर-इ-चवजारत ककवा सदर-इ-
अली ककवा ख्वाजा-इ-जहाँ (महसूल), मुशचरफ-इ-मुमाचलक (प्रमुख लेखापाल), आचरद-इ-मुमाचलक 
ककवा मीर बिी (सेनादल), बचरद-इ-ममालक (रुप् तिर प्रमुख), अमीर-इ-दाद (न्याय खाते), अमीर 
हाचजब (दरबारािी व्यवस्था) आचि वकील-इ-दार (खाजरी कारभारी) असे मंत्री नेमले जात. त्यािंी 
खाते चवभारिी सुस्पि नव्हती. अबुबासी खचलफािें कालात जसे खचलफािें रैरहजेरीत त्यािेंवतीने चनिवय 
घेिारे वजीर असत त्या दजािे मंत्री कहदुस्थानात नेमले जात नसत. सवव मंत्री एकत्र बसून चनिवय घेत 
नसत. 

 
राज्य कारभार सरंजामशाही पद्धतीने नव्हे तर नोकरशाही पद्धतीने िालचव्यात येत असे. बहुतेक 

वचरष् अचधकाऱ्यािंी भरती परदेशाहून आलेल्याचं्यामधून केली जात असे परचकयाचं्या हाती राज्य 
कारभारािी सूते्र असल्यामुळे देशात परकी अंमल असल्यासारखे वातावरि राही. नोकरशाहीमुळे सुलतान 
एकाकी पडत. त्याचं्यात व प्रजेमध्ये यामुळे भावचनक ऐक्य ककवा जवळीक होऊ शकली नाही. सरकारी 
नोकरीमध्ये भरतीबाबतिे काहीही चनयम नव्हते. सुलतानाला वाटले म्हिनू ककवा काही वळेा 
अचधकाऱ्याचं्या चशफारशींवरून कोिासही भरती केले जाई. नव्याने वचरष् हु्ावर भरती केलेल्यानंा 
दरबारात हजर कर्यात येत असे. बढतीबाबतही काही चनयम नव्हते. काही वळेा कचनष् अचधकाऱ्यांना 
एकदम मोठ्या जारेवर बढती दे्यात येत असे. त्यावळेी तीन महत्त्वाच्या श्रेिी होत्या : माचलक, अमीर 
आचि खान. अकबराने मनसबदारी पद्धती सुरू केली. दहा सैचनक बाळरिाऱ्या छोट्या मनसबदारापासून 
तीस हजार सैचनक राखू शकिारे राजपतु्र मनसबदार असत. दोन ककवा अचधक चप्ापासून सरकारी 
अचधकारी असलेल्यानंा ‘खानजाद’ असा चकताब असे. 

 
सुलतानी आचि मुरल अमदानीत वाचंशक भेदभाव पाळला जाई. तेराव्या शतकाच्या मध्याससुद्धा 

तुकी व चबरर तुकी आचि परदेशी व स्थाचनक मुसलमान याचं्यात भेदभाव केला जात असे. तुकी आचि 
चबरर तुकी अमीरामंध्ये सतेरेसाठी रस्सीखेि िालत असे. राजसतरेा व कारभार सपूंिवपिे तुकांच्या हाती 
असावा असे बलबनिे धोरि होते. केवळ िारंल्या कुळातला नाही या कारिास्तव बलबन कोिालाही 
अचधकारपद देत नसे. त्याच्या मतृ्यूनंतर त्याच्या वशंात राजसतरेा राहावी यासाठी तुकी बहुसंख्य असलेल्या 
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चदल् लीवाचसयानंी खूप धडपड केली. जलालुचद्दन चखलजीने सतरेा काबीज केल्यानंतरही तो शुद्ध तुकी 
वशंािा नाही म्हिून चदल् लीवाचसयानंी त्याला शहरात प्रवशे करू चदला नाही. वातावरि शातं होईपयंत 
त्याला बरेि चदवस चदल् लीबाहेरि चतष्त राहाव े लारले. अलाउचद्दन चखलजीने (१२९६–१३१६) मात्र 
नेमिकुा करताना वशं, कुळ यािंा कधी चविार केला नाही. त्याच्या उतारवयात मचलक काफूर 
हजारचदनारी या एका धमांतचरताकडे सवव सतरेा रेली. चबरर तुकी अमीराकंडे बराि काळ सतरेा राचहली. 
त्यािें विवस्व कमी कर्यासाठी महंमद तुघलखाने मोठ्या प्रमािावर परदेशी मुसलमानािी भरती केली. ते 
येथे स्थाचयक व्हावते म्हिून अनेक सवलतीही चदल्या. त्यामुळेि स्थाचनक अमीरानंी १३३९ साली ऐनुल 
मुल्क मुलतानी यािे नेतृत्वाखाली बंड केले. शवेटी चफरुझ तुघलखािे कारकीदीत स्थाचनक अमीर 
बलवान झाले. मचलक काफूरसारखाि खान-इ-जहाँ हा पूवाश्रमीिा िाह्मि मनुष्ट्य चफरुझ तुघलखािे वळेी 
प्रबळ झाला होता. दचििेच्या बहामनी राज्यातसुद्धा स्थाचनक आचि परदेशी अचधकाऱ्यामंध्ये सतत 
सतरेास्पधा िाले. अशी स्पधा मुरल अमदानीच्या तर पािवीला पुजल्यासारखीि होती. 

 
शाणरया ककवा इस्लामी काय्ाशी चवसंरत अशी कोितीि रोि सुलतान करू शकत नसल्यामुळे 

त्यािी सतरेा अचनयचंत्रत नव्हती. पि हा केवळ एक ताचत्त्वक चसद्धातं होता. प्रत्यिात त्याला बरीि 
मोकळीक होती. प्रमुख काझी तसेि प्राचंतक आचि स्थाचनक काझींच्या नेमिुका सुलतान स्वतःि करीत 
असे. तो काझींना बडतफव ही करू शके. धमवपंचडतानंा जचमनी ककवा इतर बचिसी दे्यािे काम एका 
सरकारी खात्यामाफव ति िाले. अशारीतीने शणरयावर अचधकारवािीने बोलू शकिाऱ्यािंा वरव सुलतानाच्या 
मुठीत असे. स्वतःच्या चववाह, वारसा इत्यादी बाबतीत म्हिजे सुलतानाच्या खाजरी जीवनाला शणरयाचे 
कोितेि चनयम लारू नव्हते. सववसामान्य रुन्ह्यासंाठी कोिती चशिा ्ावी ही रोि सुलतानाच्या 
अखत्यारातली असे. याबाबतीत शणरयाचे चनयम प्रत्यिात कधीि लारू झाले नाहीत. धार्ममक रुन्ह्यांबाबत 
ककवा पाखंडीपिासाठीच्या चशिा काय असाव्यात यािी धमवपचंडत चशफारस करीत. पि या चशिाही 
सुलतानाच्या आजे्ञखेरीज अमंलात येऊ शकत नसत. 

 
पाचिमात्य काय्ाप्रमािे अरोदरिे चनकालपत्र तशाि प्रकारच्या कज् जांबाबत बंधनकारक 

मान्यािी तरतूद इस्लामी काय्ात नाही ही खेदािी रोि आहे. त्यामुळे केस लॉ ककवा चनवाड्यािंा 
कायदा तयार होऊ शकला नाही. कोटाच्या कामकाजाबद्दलही काही चनयम नव्हते. अनेक कोटात 
खालच्या कोटांच्या चनकालाचवरुद्ध अपीले घेतली जात तसे मूळ दावहेी स्वीकारले जात. खेड्यासंाठी 
वरेळी न्यायपद्धती नव्हती. कहदूना फक् त शासकीय कायदे लारू असत. त्यािें कज् जे पंचडताकंडे जात. वादी 
आचि प्रचतवादी कहदू आचि मुसलमान असले तर मात्र चदवािी व फिजदारी दाव ेफक् त काझींकडेि जात 
असत. 

 
राज्यािे मुख्य उत्पन्न म्हिजे जमीन महसूल, छोटे माडंचलक आपल्याकडच्या जचमनींसाठी 

ठराचवक खंडिी देत. अचधकारीही आपापल्या जहाचररीतून चववचित रक् कमा देत. खालसा जचमनीबाबत 
लारवडीखालिे िेत्र, वार्मांक उत्पन्नािा अंदाज यािंा चविार करून वळेच्या वळेी योग्य महसूल वसूल 
कर्यासाठी सुलतानी व मुरल अमदानीत चवचवध प्रयोर झाले. कालातंराने अचधक जमीन लारवडीखाली 
आली पि पािीपुरवठ्यािे बाबतीत चवशाें प्ररती झाली नाही. फक् त चफरुझ तुघलख आचि शहाजहानने 
काही कालव े बाधंले एवढेि. नरदी चपके घे्यािी पद्धती अकबरािे वळेेपासून सुरू झाली. 
मुसलमानाकंडून जकात, शतेकऱ्याकंडून णखराज आचि णिम्मींकडून णजणिया हे कर वसूल केले जात. 
व्यापार आचि उ्ोरावंरही वरेळे कर असत. आयात-चनयात मालावर अडीि ते तीन टक् के जकात 
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आकारली जाई. काही जहाचररदार अनचधकृत कर लादीत. वाटसरू कर, टोल यासंारख्या या अनचधकृत 
कराचंवरुद्ध फार तिारी झाल्या म्हिजे ते रद्द होत. नवीन राजा रादीवर आला म्हिजे असले कर रद्द 
केल्यािी घोांिा होई. काही काळ लोटल्यावर ते पनुः बनवले जात. 

 
प्रातंािें राज्यपाल आपापल्या मुलखात कर रोळा करीत. ते सुलतानािे हुकूम अंमलात आिीत. 

कायदा व सुव्यवस्था यािंी जबाबदारी त्यािेंकडेि असे. राज्यपालािें हाताखाली सेनाचधकारी, सैन्यभरती 
आचि परारवाटपासाठीिे अचधकारी, राजस्व अचधकारी आचि प्राचंतक काझी काम करीत असले तरी हे 
सववजि कें द्र सतेरेच्या खाते प्रमुखाशी परस्पर पत्रव्यवहार करू शकत. तसेि आपापले अहवालही धाडीत. 
कें द्रातफे सववत्र रुप्तिर नेमलेले असत. त्यािें अहवाल काळजीपूववक तपासले जात. 

 
सुती व रेशमी कापड, अतरेरे, हस्तीदंताच्या वस्तू, लाकडी वस्तू, चहरे मािके, रजया, रंरीत चिते्र, 

चिलखते, ढाली, िाकूखंचजन्याचं्या मुठी, अंरठ्या, बटने आचि कहदी वस्तंूना परदेशात मोठी बाजारपेठ 
होती. तेराव्या शतकापासून पुढे तीनश ेवांपेयंत मुसलमान व्यापारी परदेशात कहदी मालािी चनयात करीत 
असत. मुसलमान राजे व काही उच् ि अचधकारीही आयात-चनयात व्यापार करीत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार 
अचनबचंधत होता. परंतु सतराव्या शतकापासून पोतुवरीज व इंग्रज िािे कहदी मालबोटी पकडू लारले. प्रथम 
जारोजारी चकल् ले बाधूंन िाच्यापंासून संरिि दे्यािा प्रयत्न झाला. समथव निदलािे अभावी मुरल सतेरेला 
आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला राखता आला नाही. मुरलापेंिा पोतुवरीज आचि इंग्रजािंी जहाजे अचधक 
िारंली आचि शसे्र अचधक प्रभावी असल्यामुळे निदल युद्धात त्यािंी सरशी होत राचहली. १५३८ मध्ये 
रुजरात आचि तुकव स्तानच्या सुलतानांनी सयुंक् तपिे पोतुवरीजापासून दीव काबीज कर्यािा प्रयत्न केला. 
परंतु तो अयशस्वी झाल्यानंतर युरोपीय सतरेािंा साररी पराभव कर्यािी आशा साफ मावळली. त्यानंतर 
या सतरेानंा देशात ठािी स्थापन कर्यास कसलीि आडकाठी राचहली नाही. बलशाही निसेनेच्या अभावी 
केवळ मुरल साम्राज्यािाि नव्हे तर साऱ्या आचशयाई देशािंा चवनाश झाला. 

 
संरििाबाबतच्या धोरिािा राज्यव्यस्थेवरही प्रभाव पडतो. सुलतानी सतरेा स्थापन झाल्यानंतर 

खैबर कखडीपलीकडील देशापंासून धोका असल्यािी जािीव झालेली होती. त्यामुळे चतकडील 
घडामोडीवर सुलतानािें बारीक लि असे. १२१९ ते १२२२ िे दरम्यान मचीरलानंी मध्य आचशया कजकला. 
त्यानंतर बरेि चनवाचसत येथे आले त्यामुळे या प्रश् नािी चनकड ध्यानात आली. मचीरल धाडी सुरू झाल्यावर 
बलबनने आपल्या राज्यािी सीमा कसधूच्या पूवव तीरापयंति ठेवली. तेथून ४०-५० मलैािंा पट्टा इतका 
बेचिराख करून ठेव्यात आला की वाटेत शत्रलूा प्यायलासुद्धा पािी चमळू नये. लाहोर, दीपालपूर आचि 
मुलतानला सुसज् ज सैन्य तुकड्या ठेव्यात आल्या. अलाउचद्दन चखलजीने आघाडीिे धोरि ठेवनू सीमा 
वाढचवली. कंदाहार, रझनी आचि काबलूच्या रस्त्यावर त्याच्या फिजा हालिाली करू लारल्या. 
मुरलानंीही हेि धोरि ठेवले होते. १७३८ पयंत काबूल हे चदल् ली साम्राज्याति राचहले होते. 

 
वायव्य सरहद्दीवरील मुक् त टोळयािंी डोकेदुखी कधी शमली नाही. त्यापंैकी अनेकानंा सैन्यात 

भरती कर्यात येत असे. टोळी प्रमुखानंा मोठी वांासनेही चदली जात. त्या मानाने ईशान्य सरहद्द एवढी 
धोकादायक नव्हती. पववतावरच्या टोळीवाल्यािंा बंदोबस्त कर्यासाठी अधून मधून सैन्य तुकड्या 
पाठवाव्या लारत एवढेि. मुरलकाळी बंरालिा चवस्तार झाला. नंतर कुिचबहार व आहोम राजाशंी लढाया 
करून चतबटे रस्त्यावर चनयतं्रि ठेवता आले. 
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वर उल् लेचखल्याप्रमािे निकादल नेहमीि कमकुवत राचहले. युरोपीय सतरेानंी वखारी घातल्यानंतर 
अठराव्या शतकात प्रथम हे लोक नुसता व्यापार करीत नसून मुलुखचररीही करीत आहेत यािी जािीव 
झाली. परंतु आपसातल्या हेवदेाव्यामुंळे कोिालाही पचरिामकारक पावले टाकता आली नाहीत. 

 
दैनंचदन मुलकी कारभारासाठीही सेनादलािा वापर होत असे. सेनाचधकाऱ्यानंा मुलकी अचधकारही 

होते. सैन्यभरती आचि परारवाटप यािंी स्वतंत्र व्यवस्था असल्यामुळे सैचनकावंर आपल्या अचधकाऱ्यापेंिा 
कें द्र सतेरेिाि अचधक प्रभाव राचहला. देशािा प्रिंड चवस्तार आचि दळिवळिाच्या अपुऱ्या साधनामुंळे 
फुटीर प्रवृतरेी अधूनमधून डोके वर काढीत. देशभर समथव कें द्र सतरेा राख्यासाठी सेनेिी चनष्ा कायम ठेविे 
हे एक चनत्यािेि कतवव्य मानले रेले. सैचनकानंा धार्ममक आवाहन केले जाई. त्यािें चहत राजसतेरेशी 
चनरचडत असल्यािी जािीव वारंवार करून दे्यात येई. चनष्ा ढळल्यािे चदसले ककवा बंडािा प्रादुभाव 
झाला तर जबर चशिा केल्या जात. 

 
शस्त्रोत्पादनािे काम राजधानीति होत असे. शस्रभाडंार तर राजवाड्यात ठेवले जाई. राजधानीत, 

सीमेवर आचि देशामधल्या मोक्याच्या जारी सैन्य तुकड्या जय्यत राखल्या जात. प्रातंाचं्या राज्यपालंकडेही 
सेनादल असे. कोठेही बंड झाले आचि प्राचंतक फिज अपुरी पडली तर शजेारच्या प्रातंातून कुमक धाडली 
जात असे. अठराव्या शतकास येथे बंदुका तयार होऊ लारल्या. मोठ्या तोफा ओत्यािे कामही सुरू 
झाले. परंतु येथला लोह उ्ोर पुरेसा चवकचसत झाला नव्हता आचि तोफा-बंदुका युरोपहून सहजपिे 
आयात करता येत. त्यामुळे येथील या शस्रािें उत्पादन मयाचदत राचहले. 

 
णदवाि-इ-अदद खात्यातफे सैन्यभरती केली जाई. शरेशहा तर स्वतःि सैचनकािंी चनवड करी. 

त्यानंा रोख परार दे्यािी पद्धत होती. घोडेस्वाराला स्वतःिा घोडा, खोरीर आचि शसे्र आिावी लारत. 
प्रत्येकाने युद्धािे चशिि भरती हो्यापूवी स्वतःि घ्याव ेअशी अपेिा असल्यामुळे सैचनकानंा सामुदाचयक 
प्रचशिि चदले जात नसे. त्यामुळे अनेक कुशल योदे्ध झाले तरी सेनादलात चवशाें िमता आली नाही. जेवढे 
अचधक सैन्य तेवढे िारंले अशी कल्पना असल्यामुळे खोरीर भरतीवर भर दे्यात येई. सतराव्या शतकात 
कमी शसे्र बाळरिाऱ्या पि शीघ्र रतीने िालिाऱ्या मराठा सैचनकाशंी मुकाबला झाला तेव्हा मंदरतीने 
िालिाऱ्या मोठ्या सैन्यािा दोां प्रथम ध्यानात आला. परंतु यापासून काही बोध घेतला नसल्यामुळे उतरेम 
कवायत केलेल्या चशस्तबद्ध छोट्या युरोचपयन तुकड्यानंी अवाढव्य मुरल सैन्यािी िटिी उडचवली. 
तेव्हापासून कवायतीिे चशिि सुरू कर्यात आले. परंतु तोवर वळे टळून रेलेली होती. 

 
आता मुसलमान आचि कहदू जनतेिी राज्याकडे पाह्यािी दृचि काय होती त्यािा आढावा घेऊ. 
 
इहलोकी संतुि राहाव ेआचि परलोकी स्वरव चमळावा यासाठी राजसतेरेपासून दूर राचहले पाचहजे 

अशी धार्ममक चशकवि असली तरी मुसलमानानंा प्रत्यिात तसे करिे अवघड होते. कारि कोि कधी 
राजद्रोही ठरेल यािा नेम नव्हता. मुक्स्लम साम्राज्य वाढले म्हिून ज्याला हांव होिार नाही, ते कमी 
झाल्याने जो दुःखी होिार नाही, दरबारातल्या भपक्याने जो चदपून जािार नाही, सुलतानाच्या औदायाने 
जो भाराविार नाही ककवा तत्कालीन उच् ि नीि दजािी जाि ठेवनू जो आपल्या पायरीने नम्रपिे वारिार 
नाही त्याला चवद्रोही समज्यात येत असे. सतेरेिा चवशाें रैरवापर होई तेव्हा राजकारिापासून अचलप् त 
असलेले लोकही क्वचित चवरुद्ध पिाला सामील होत. पाखंड्याचंवरुद्ध लोकाचं्या भावना प्रिोचभत करिे 
राज्यकत्यांना सुलभ असे. बडंखोरािंा पराभव केल्यानंतर त्याचं्या चशरच्छेदािे वळेी तोबा रदी होत असे. 
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सश्रद्ध मुसलमान अल् ला, पैरंबर, शणरया आचि राज्यकत्यांवर श्रद्धा ठेवीत असत. परंतु राजसतरेा 
आनुवचंशक नव्हती. एखा्ाच्या हाती कशीही सतरेा आली तरी त्याच्या आज्ञा लोकानंी पाळल्या पाचहजेत या 
धमवदंडकामुळे अनेकानंा आपली अचधकारप्राप् तीिी ईष्ट्या चसद्ध कर्यासाठी बंड कर्याखेरीज दुसरा मारव 
नव्हता. एखा्ा राजािे आसन डळमचळत झाले तर त्यािेवरील चनष्ा िालू ठेवावी की नाही हा ज्याच्या 
त्याच्या मजीिा प्रश्न होता. कारि तशी चनष्ा ठेवल्याने आपि सश्रद्ध मुसलमान म्हिून मानले जाऊ अशी 
खात्री नव्हती. वर प्रिचलत राजा पदच्युत झाला तर त्यािेवर चनष्ा राखली म्हिून आपतरेी ओढविे 
अपचरहायवि होते. धमवचनष् उलमा आचि सूफी संत व त्यािंा चशष्ट्य पचरवार भाचवकतेने जीवन व्यतीत करीत. 
त्यानंा राजकीय घडामोडी हे एक मोहजाल वाटे. इतरानंी केलेल्या दानधमावर त्यािंा उदरचनवाह िाले 
परंतु दाते पैसा कसा चमळचवतात या ििकशीत ते पडत नसत. नामवतं धमवपंचडतानंी आचि सूफी सतंानंी 
आपले दान स्वीकारले म्हिजे त्याचं्याकडून आपल्याला मान्यताि चमळाली असे राज्यकत्यांना वाटे. 
कुतबुचद्दन मुबारकच्या पूिव चवश् वासात असलेल्या खुसरुनेि त्यािा खून करून राज्य घेतले. नंतर खुसरुने 
धाडलेल्या भेटी स्वीकारुन चनजामुचद्दन अवचलयानंी अप्रत्यिपिे त्याला मान्यता चदली. 

 
कहदूिा दृचिकोि जातीसंस्थेने घडचवला होता. मुसलमान राज्य आले यािा अथव शासनकते व योदे्ध 

जे िचत्रय ते पराभतू झाले एवढाि होता. त्याचं्यासाठी आपि हातात शस्र घेतले पाचहजे असा दंडक 
नव्हता. तरीसुद्धा धमवदृष्ट्ट्या मुक्स्लम सतरेा मान्य करिे शक्य नव्हते. मुसलमानानंा जातीससं्थेत समाचवि 
कर्यासारखे नव्हते. कहदू काय्ाप्रमािे मुसलमानानंा सामाचजक प्रचतष्ा देता येत नव्हती. हा चसद्धातं 
झाला तरी प्रत्यिात मुक्स्लम राजवटीला कहदंूनी सहकायव चदले. िचत्रयानंा मुक्स्लम सैन्यात भरती हो्यास 
धार्ममक आडकाठी नव्हती. खुद्द महंमह रझनीिासुद्धा एक सेनापती व अनेक सैचनक कहदू होते. सुलतानी 
साम्राज्यात पायदलातले बरेि सैचनक कहदू होते. आरंभापासूनि राज्य कारभरात खालच्या जारावंर कहदूना 
नेम्यात येत असे. कहदु-मुसलमानािें व्यापारी संबधं तर शतकानुशतके िालू होते. मुसलमानी राज्यात 
मुसलमान अमीराच्या मालमतेरेपेिा कहदू व्यापाऱ्यािे भाडंवल अचधक सुरचित असे. प्रत्यिात कहदंूनी मुक्स्लम 
सतरेा स्वीकारली तरी राजकीय सहकायाला खंबीर ताचत्त्वक बैठक नव्हती. सुलतान कोिाच्याही धमात 
ढवळाढवळ करू शकत नसत. राजकीय व सामाचजक एकात्मता चनमाि कर्यािे अचधकृत प्रयत्नही करू 
शकत नव्हते. त्याचं्या हातात सवांना सारखा न्याय देिे एवढीि रोि होती. कहदी मुसलमान राज्यकत्याच्या 
चवचवध धोरिािंा चविार करताना त्यािें पुढिा हा पेि लिात ठेवला पाचहजे. तकव शुद्ध भचूमका घेऊन त्यानंी 
पूववग्रह सोडले असते तर त्यानंा मुसलमानािंा पाकठबा रमवावा लारला असता. इतकेही करून कहदंूिी 
ताचत्त्वकदृष्ट्ट्या चनष्ा प्राप् त करून घेता आली नसती ती नसतीि. 
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भाग दुसरा पणहला कालखंड 
 

प्रकरि ३ 
 

सनातन इस्लाम आणि सनातनमतवादी 
 

शणरया ही आचारसंणहता 
 

आपला एक वरेळा धार्ममक समूह आहे अशी धारिा कहदी मुसलमानाचं्यात पूवापार िालत आलेली 
आहे. धमवश्रद्धा, राजकीय धोरिे, सामाचजक िालीरीती आचि एकूि जीवनपद्धतीबाबत जेव्हा जेव्हा प्रश्न 
चनमाि झाले तेव्हा ताक्त्वक दृष्ट्ट्या तरी त्यानंी आपले चनिवय इस्लामी चशकविकुीिे शक्यतो तंतोतंत 
पालन कर्याच्या तळमळीतून घेतलेले आहेत. हीि त्याचं्या सनातचनत्वािी बैठक आहे. ऐचहक अययुदय व 
पारमार्मथक कल्याि या दोहचीिा पाया एकि आहे. ईश् वरापुढे सववजि समान असल्यामुळे राजकीय ककवा 
काय्ाच्या दृिीनेही सवांना समान लेखले पाचहजे आचि इस्लाम केवळ धमव नसून एक आदशव अशी 
जीवनपद्धती आहे या त्याचं्या श्रद्धा आहेत. इस्लामच्या सनातन आिारसंचहतातून सत्यासत्य, इिाचनि 
याबाबतिे चनिवय गं्रचथत केलेले आहेत त्यात काडीमात्र फरक कर्यास ककवा कोिताही नवा चविार 
आि्यास सनातनमतवा्ािंा कडवा चवरोध असतो. या नीचतचनयमानुंसार सवांनी आपले आिरि कराव े
यासाठी काय्ािा दंडक आवश्यक असतो. 
 

परंपरानंा चिकटून रहािे, त्यात कसलाही बदल सहन न करिे आचि परंपरारत आिारचविारािें 
बरेवाईट पचरिाम स्वीकार्यािी तयारी असिे ही सनातचनत्वािी मुख्य लििे असतात. िालू 
समाजव्यवस्था चटकवनू ठेव्यािी प्रवृतरेी आचि चतच्यात बदल कर्यािी धडपड कर्यािी प्रवृतरेी ककवा 
सनातन चविारसरिी आचि नवचविार याचं्यातील संघांव अनाचद कालापासून अव्याहत िालू आहे. जीवनात 
जसे स्थयैव आवश्यक असते तसा बदलही लारतो. सामान्यपिे कोितीही नवी कल्पना सववमान्य झाली 
चतिा सनातनप्रिालीत समावशे होतो. परंतु नव्या कल्पना हे बदल नसून आ् प्रिालीच्या अचधक चनकट 
जा्यासाठीि माडंलेल्या आहेत असा जेव्हा दावा केला जातो तेव्हा रचीधळ चनमाि होतो. मूळ श्रद्धा नेमकी 
कोिती यावर वादंर सुरू होते. कोित्या श्रद्धा आचि कसले आिरि आ् धमानुसार आहे यािी चनचश् िती 
होऊ न शकल्यामुळे सनातनप्रिाली ही एका चवचशि पंथापुरतीि मयाचदत रहाते. धमाच्या सववि 
अनुयािािंी सनातनप्रिाली असे स्थान चतला कधीि प्राप् त होऊ शकत नाही. 
 

इस्लामी धार्ममक श्रद्धा, कमवकाडं, साववजचनक व व्यक्क् तरत कायदा, पोांाख, रहािी आचि 
सामाचजक व्यवहारािे चनयम या सवांिी चमळून जी जीवनपद्धती बनते चतला शचरया अशी संज्ञा आहे. महंमद 
पैरंबराचं्या मूत्यनंूतर ही जीवनपद्धती सवांर पचरपूिव कर्याच्या प्रयत्नातून मतभेद उद् भवले. शचरयािा 
मूलाधार या नात्याने कुरािािे चनरपवाद प्रामा्य सववमान्य व संशयातीत होतेि. परंतु चवचशि संदभात 
कुरािािे मारवदशवन सुस्पि नसेल तेव्हा पैरंबरािंा तत्सबंंधी प्रमािभतू चनिवय, कृती ककवा उक्क् त शोधून 
काढीत असत. पि या दोन्हीतूनही संशयातीत मारवदशवन चमळत नसेल तर पंचडतािें वैयक्क् तक मत 
(इणतहाद) घेतले जाई. अशा रीतीने इस्लामी कायदा म्हिजे पचंडतांिे धमव चनिवयि होते. प्रत्येक चनिवयाला 
ककवा या चनिवयाचं्या संकलनानंा चकती पंचडतािंी मान्यता चमळते यावरून ती कमी अचधक प्रमािात स्वीकृत 
झाली. या मंथनातून धार्ममक काय्ाच्या माणलकी, हनफी, शाफीई आचि हनबली या िार शाखा चनघाल्या. 
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सुरुवातीला चववचित प्रश्नावर चनिवय देताना या िारही संकलनािंा आधार घेतला जात असे. कालातंराने 
फक् त एकाि सचंहतेनुसार चनवाडे दे्यािी पद्धती रूढ झाली. आपापल्या शाखेच्या संकलनािे ककवा 
संचहतेिे शबद प्रामा्य (तकलीद) स्वीकारिे अशा रीतीने िमप्राप् ति झाले. ही प्रत्येक संचहता साहचजकि 
सववसमावशेक इस्लामी जीवनपद्धती म्हिनू मानली जाऊ लारली. िार सचंहतेपैकी कोित्याही एका 
संचहतेिे शबद प्रामा्य स्वीकारिे आचि चतिे शबदशः आिरि करिे हेि पुढे सनातन इस्लामिे महत्त्वािे 
वैचशष्ट्ट्य झाले. अथात काय्ाच्या िार शाखा झाल्या तरी सवांनी पैरंबराचं्या जीवनािा आदशव आपलेपढेु 
ठेवावा व मुसलमानािा एकसंघी समाज असावा याबाबतीत कोिािे दुमत नव्हते. 
 

कहदुस्थानात तुकी मुसलमानािंी सतरेा स्थापन झाल्यावर ते पाळीत असलेला हनफी कायदाि 
सनातन धमवशास्र म्हिून प्रमािभतू ठरला. सवव पाठशालातूंन हनफी कायदाि चशकचव्यात येत असे. या 
काय्ािे कसोशीने पालन करवनू घे्यािी जबाबदारी सुलतानाकडे आली. बहुतेक धमवपंचडत हनफी 
काय्ाच्या मान्य गं्रथावर स्पिीकरिात्मक लेखन करू लारले. कुराि, पैरंबरािंी विने आचि त्याचं्या 
परंपरा यािंा अययास करून स्वतंत्र धमवचनिवय माडं्यापासून पचंडतानंा परावृतरे कर्यात आले. अरदी 
िुल् लक तपचशलािे बाबतीतही स्वतंत्र अययास करून आपला वरेळा चनिवय माडं्यािी मुभा 
कहदुस्थानातील कायदे पंचडतानंी घेतली नाही. परंतु भोवतालच्या पचरक्स्थतीमुळे व्यवहारात तडजोड 
करावी लारिे अपचरहायव होते. नव्याने धमांतर केलेले लोक आपल्या जुन्या परंपरा टाकिे शक्य नव्हते. 
वास्तचवक पहाता रूढी (ऊफद ) आचि परंपरारत हक् क (अदा) चविारात घेऊन धार्ममक कायदा 
स्ःपचरक्स्थतीशी सुसंरत कर्यािी सोय इस्लामी काय्ाति होती. परंतु तसा प्रयत्न कोिी केलाि 
नाही. त्यामुळे कहदुस्थानातला मुक्स्लम कायदा स्थाचनक पचरक्स्थतीशी अरदी चवसंरत अशा बठैकीवर 
आधारला रेला. अशा रीतीने परकीय देशातील पचरक्स्थती चविारात घेऊन केलेला कायदा येथे परकीय 
राचहला. 
 

मुक्स्लम कायदा पुरेसा प्ररत झाल्यावर उलमािें (चवद्वानं, पंचडत, आणलम या अरबी शबदािे 
अनेकविन) कायदे पचंडत, धार्ममक चविारवतं आचि सूफी संत असे वरीकरि झाले. चतघेही तेि गं्रथ 
आधारभतू मानीत असले तरी प्रत्येकािी उचद्दिे वरेळी होती. कायदेपचंडत हे सरकारी अचधकारी असत 
आचि काय्ािी अंमलबजाविी करीत. प्रत्येक प्रश्नावर आधीच्या कायदेपचंडतानंी काय चनवाडे चदले यािा 
ते चवशाें अययास करीत. धार्ममक चविारवतं सामान्यतः राजसतेरेपासून दूर रहात. कुराि व पैरंबराचं्या 
परंपरा यावर भर देऊन शणरया दैनंचदन आिरिात कसा आिता येईल यािा ते चविार करीत. सूफींिी 
शणरयावर श्रद्धा नव्हती असे नाही. परंतु आपल्या श्रद्धा आचि आिरि पारमार्मथक जीवनास कसे उपयुक् त 
होईल याकडे ते लि पुरवीत. 
 

तज्ज्ञ कायदे पंचडतानंा मुफ्ती ही संज्ञा असे. ते चवचवध प्रश्नावंर आपली अययासपूिव मते व्यक् त 
करीत. न्याय खाते िालचव्यािे काम काझींकडे असे. सवांत चवद्वान काझींना सुलतानािे धार्ममक 
सल् लारार म्हिनू नेम्यात येई. ते इतर काझींच्या नेमिुका, बदल्या आचद बाबतीत चशफारसी करीत. 
इनामे आचि वांासने दे्यािे बाबतीतही त्यािंा सल् ला घेतला जात असे. अशा रीतीने मुफ्ती, मुख्य काझी व 
इतर काझी यािंा चमळून होिारा कायदे पचंडतािंा वरव सववस्वी सरकारवर अवलंबून असे. अथाति 
कोित्याही प्रश्नावर मत ्ायिे झाले तर स्वतःिी सद् सद चववकेबचुद्ध ककवा शचरयािे पचरशीलन याऐवजी 
राजािा कल पाहून ते चनिवय देत. अशा कायदे पचंडतापंासून धार्ममक चविारवतं िार पावले दूरि रहात 
आचि प्रसंरी कायदे पंचडतािंी चनभवत्सवनाही करीत. पि सरकारी सहाय्य बंद करून कायदे पंचडत या 
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चविारवतंानंा अडििीत टाकीत. यामुळे धार्ममक प्रश्नावंर इिाचनि काय ते ठरचव्यािा कायदे पचंडतािंा 
अचधकार अबाचधत राहू शकला. मुक्स्लम जनतेमध्ये सरकारी कायदे पंचडताबंद्दल आदरािी भावना नसे. 
उलट धार्ममक चविारवतंानंा चकतीही लोकचप्रयता चमळाली तरी त्यािंी मते सरकारवर बंधनकारक नसत. 
परंतु त्याचं्या टीकाप्रहरामुंळे राजसतेरेिे नैचतक अचधष्ान डळमळू लारे व लोकात प्रिोभ होई. या 
कारिानेि स्वतंत्र धमववते्त्यािंी सपूंिव रळिेपी करिे अशक्य होते. सूफी संतानंा तर काय्ािा कीस 
काढ्यात रसि वाटत नसे. 
 

सुरळीत राज्यव्यवस्थेसाठी जशी चशस्तीिी आवश्यकता असते तशी ढळढळीत अन्यायाचवरुद्ध 
आवाजही उठ्यािी जरूर असते. पैरंबरािंी काही विने असे दशवचवतात की लोकानंी चनमूटपिे राजाच्या 
आज्ञा पाळल्याि पाचहजेत. उलट पिी इतर काही विनावंरून असे चदसते की राजा पापािरिी असेल तर 
त्याच्या आज्ञा उल् लंघ्यास प्रत्यवाय नाही. “अन्यायी सुलतानापुढे सत्य चनभवयपिे जाहीर करिे यासारखे 
उत्कृि धमवयुद्ध नाही” असे उद रार त्यानंी एकदा काढले होते. यािा अथव असा की सुलतानािी कृचत 
बरोबर आहे की नाही यावर चविार कर्यािा मुसलमान जनतेला हक् क आहे. सुलतानाच्या आज्ञा चबनशतव 
पाळल्याि पाचहजेत असे धार्ममक बधंन नव्हते. कोित्या प्रसंरी राजाज्ञा पाळाव्यात आचि कोित्या वळेी 
त्यािें उल् लंघन कराव ेयािे चवविेन व स्पिीकरि कायदे पंचडतानंी करावयास हव ेहोते. असे कर्यात 
धोका होता हे खरे. परंतु मुसलमान कायदे पंचडत दुसऱ्या टोकाला रेले. सुलतान हा प्रजेला उतरेरदायी 
नसून त्याला फक् त परमेश् वरालाि जबाब ्ावा लारेल असा त्यानंी चनिवय चदला. याहीपेिा भयकंर रोि 
म्हिजे ज्याच्या हाती सतरेा येते तो कायदेशीरि सुलतान असतो आचि मुसलमानाचं्या चहताच्या दृिीने 
सुलतान समथव असला पाचहजे असेही चनिवय त्यानंी चदले. यामुळे कोित्याही पचरक्स्थतीत राजाज्ञा 
पाळल्याि पाचहजेत हे जनतेिे कतवव्य ठरचवले रेले. ही सनातन भचूमका अत्यंत चवसंरत व सदोां आहे. 
तीमुळे नैचतक अधःपात झाला आचि जरात सववत्र मुसलमानानंा ही भचूमका घातक ठरली. 
 

सक्य्यद नुरुचद्दन मुबाचरक रझनवी या पंचडताने इलेतचमशच्या कारकीदीत आपल्या एका प्रविनात 
तत्कालीन दरबारी िालीरीती धमवदृष्ट्ट्या चनचांद्ध असल्यािे ठासून साचंरतले होते. फतवा-ई-जहादंारी या 
गं्रथात चझयाउचद्दन बरिीनेही दरबारातला थाटमाट, लोकानंी आज्ञापालन कराव े म्हिून िालचव्यात 
येिारी िूर दडपशाही, जनतेत पसरलेली भीतीिी भावना आचद रोिींिा धमवशास्राच्या दृचिकोनातून कडक 
चनाेंध केला. बयािािे काझी मुधीस यानंी अलाउचद्दन चखलजीला खडसावले. ‘तुमिा अरडबंब खिव, 
दरबारातला थाटमाट, शणरयात साचंरतलेल्यापेिा अचधक कडक चशिा दे्यािी प्रथा, देवचररीस 
चमळालेल्या लुटीिे अपहरि या सवव रोिी शणरयाने चनचांद्ध ठरचवल्या आहेत.’ एकतंत्री व जुलमी कारभार, 
नशाबाजी, नैचतक, भ्रिािार इत्यादी कारिावंरून अनेक धार्ममक चविारवतंानंी सुलतानािंी कानउघाडिी 
केली होती. परंतु खाजरीरीत्या वैयक्क् तक कान उघाडिीखेरीज दुसरे काहीही करिे त्यानंा अशक्य होते. 
उलट सवव कायदेपचंडतानंी असे धमव चनिवय चदले होते की ज्यानुसार अन्याय व दुरािरि यािेंचवरुद्ध बंड तर 
राहोि पि सामुदाचयक चनाेंधसुद्धा धमवबाह्य ठरला. 
 

शणरयाचे लोकाकंडून पालन करून घे्यािी जबाबदारी पार पाड्यासाठी सुलतान उलमाचं्या 
नेमिुका करीत. सुलतानच्या दंडशक् तीच्या मदतीचशवाय उलमाही काही कर्यास असमथव होते. त्यामुळे 
राजसतरेा आचि उलमा यािंी जोडरोळी बनली. एकमेकािें चहतसंबधं अबाचधत राख्यािा दोघेही प्रयत्न 
करीत. सुलतान आचि सरकारी उलमा या दोघािंाही धार्ममक चविारवतं आचि सूफी संत उपहास करीत 
असत. या पचरक्स्थतीत स्वतःिा मोठेपिा चटकचव्यासाठी सरकारी उलमा मुसलमान समाजाच्या भावना 
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उद्दीपीत करीत राहात. मुसलमान हे चकती श्रेष् आहेत व चबरर-मुसलमान केवढे हीन असतात या 
चवांयावर ते एकसारखी प्रविने झोडीत असत. पचरिामी मुसलमानाचं्यात अहंरंड चनमाि झाला. आपले 
राजकीय प्रभतु्व चटकव्यािी त्याचं्यात ईष्ट्या उत्पन्न झाली. कहदू व मुसलमान याचं्यातील दरी वाढली. 
राज्यकते आचि उलमा यािंा कायवभार साधला रेला. राज्यकते आचि सरदार घरा्यातील लोक या 
दोघानंाही सामान्य जनतेिी चपळविूक करिे सुलभ झाले. 
 

जरावर स्वाचमत्व चमळचवले पाचहजे अशी सववि मुसलमानािंी भावना होती. सरळयाि आिमकानंा 
िढाईसाठी काही ना काही तरी सबब सापडतेि. तुकी मुसलमानािंी आिमिे इस्लामच्या प्रसारासाठी 
झाली. तुकी व मुरल सेनाचं्या लढाया व त्यािें चवजय यािंी विवने फारसी बखरीतून केलेली आहेत. या 
चवजयािंा उदो उदो केलेला आहे. नव े नव े प्रदेश कजकून चबरर-मुक्स्लमानंा इस्लामिी दीिा दे्यानेि 
इस्लामिा प्रसार करिे शक्य आहे असे समथवन या बखरीतून एकसारखे कर्यात आले आहे कुरािातील 
धमवयुद्धासंंबधंीच्या आयतींचा चवपयास करून चबरर-मुक्स्लमाशंी सतत युद्ध करीत राचहले पाचहजे असा अथव 
अनेक सचंहतामंधून (णहदाया) लावलेला आढळतो, चबरर-मुक्स्लमानंी आिमि केले नसले तरी 
त्यािेंचवरुद्धच्या लढाया म्हिजे धमवयुद्धि आहे असे या संचहतातूंन वारंवार माडं्यात आले आहे. धमवयुद्धािे 
चवविेन करताना चझयाउचद्दन बरिीने मुक्स्लम राज्यातून कहदंूना कशा प्रकारिी वारिकू ्ावी त्या सबंंधीही 
सूिना केल्या आहेत. त्याने चलचहले आहे की, ‘सद् धमाच्या रििासाठी काफीर आचि मूर्मतपूजा यािंा 
नायनाट केला पाचहजे. कहदू लोक हे परमेश् वर आचि त्यािे पैरंबर यािें कट टे शत्रू आहेत. त्यािंी सखं्या 
फार मोठी आहे व त्यािे चनदालन करिे शक्य होिार नाही. अशा पचरक्स्थतीत कमीत कमी त्यािंा पदोपदी 
अपमान करीत राहिे एवढे तरी करता येईल. एकाही कहदूला सन्मानाने राहिे अशक्य करून टाक्यानेि 
इस्लामिे वैभव वाढचवता येईल.’ वरिी हा एक माथेचफरू प्रिारक होता. तो काही कायदे पचंडत नव्हता. 
परंतु काझी मुधीस या पंचडतानेही अशीि मते माडंली आहेत. त्याच्या मते, ‘कहदंूना नेहमी अपमानास्पद 
आचि हीन पचरक्स्थतीत राख्यानेि खरी-खुरी धार्ममकता, भाचवकता व्यक् त करता येईल.’ 
 

ताचत्त्वकदृष्ट्ट्या पाचहले तर मुक्स्लम राज्यातले चबररमुसलमान प्रजाजन या नात्याने कहदू लोक 
णिम्मी (सुरचित चबररमुक्स्लम प्रजाजन) होते. परंतु त्यािें बाबतीत सनातन्यानंी नेहमीि उद्धटपिािी, 
प्रिोभक आचि धमववडेी भचूमका घेतलेली चदसते. मुसलमान व मुसलमानेतर याचं्यातील परस्परसंबधंािी 
ऐचतहाचसक घडि कोिी चविाराति घेतली नाही. परैंबरािे काली मुसलमान आचि अरबस्तानातले 
काचफर याचं्यात कठोर संग्राम झाला. त्यावळेी पैरबंरानंी चबररमुसलमानानंा सक् तीने युद्धात ओढले नाही. 
सक् तीच्या लष्ट्करभरतीपासून त्यानंा सूट चमळ्यासाठी व त्यािें संरिि कर्यासाठी पैरंबरानंी चजचझया 
कर वसूल केला. जे चबररमुसलमान स्वखुांीने सैन्यात दाखल होत त्यानंा हा कर ्ावा लारत नसे. 
वृद्धापकाळी ककवा अडििीिे वळेी सरकारी खचजन्यातून जशी मुसलमानानंा मदत दे्यात येत असे तशी 
चबररमुसलमानानंाही चदली जाई. ही ऐचतहासचसक पाश् ववभमूी इस्लामी काय्ािी घडि करीत असताना 
डोळयाआड केली रेली. अरबी काचफराशंी भयंकर लढाया िालू असतानािे वळेेस पैरंबरानंा कुरािाच्या 
ज्या आयती उत्स्फूतव झाल्या त्यानंा अनथव करून चबररमुसलमानािंा सपूंिव नायनाट करिे हेि 
मुसलमानािें कतवव्य असल्यािे ठरचव्यात आले. सववि चबररमुसलमान हे मक् केच्या काचफरासंारखे 
इस्लामिे हाडवैरी असल्यािे धमवचनिवय झाले. त्यािंी जेवढी चवटंबना व अवहेलना करता येईल तेवढी 
इस्लामिी प्रचतमा अचधक उज् वल होईल असा अचभप्राय अचधकृतपिे माडं्यात आला. चजचझया कर हा 
वास्तचवक पाहता सक् तीच्या सैन्यभरतीहून सूट दे्याबद्दल होता. परंतु कहदुस्थानात चबररमुसलमान 
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इस्लामिा स्वीकार करीत नाहीत यासाठी त्यानंा चशिा म्हिून आचि त्यािंा अपमान कर्याच्या हेतूने 
लाद्यात आला. 
 

अथाति मुसलमानाचं्या धमववडेािे, माथेचफरूपिािे आचि भेदभावािे चजचझया कर हे प्रतीकि आहे 
असे कहदूना वाटले यात आश् ियव ते काय? 
 

सनातन्यानंी कहदू-मुक्स्लम संबंधावंर घातलेली बधंने फतावा-ए-आलमणगरीमध्ये नमूद केलेली 
आहेत. कोित्याही मचशदीत जा्यािी कहदंूना मुभा होती. परंतु कहदु मंचदरातून सैतानािा सिंार होत 
असतो हे कारि सारंनू मुसलमानानंा तेथे जा्यास मज् जाव कर्यात आला. ‘कहदू लोक हे खोटे व सैतानी 
वृतरेीिे असतात’ म्हिून त्याचं्याशी मुसलमानानंी फक् त कामापुरताि संबधं ठेवावा, नामवतं मुसलमानानंी 
त्याचं्याशी संपकव सुद्धा ठेव ू नये असे सारं्यात आले. नमाज पढताना कहदंूच्या मालकीिे कपडे स्वच्छ 
धुतलेले असले तरी वापरू नयेत, स्वयंपाकासाठी कहदंूिी भाडंी घेिे आवश्यक झाले तर ती धुवनू घ्यावीत, 
कहदंूनी चशजचवलेले अन्न क्वचिति खाव े पि अशावळेीसुद्धा कहदू काही पुटपुटत असले तर ते अन्न वज्यव 
मानाव,े कहदू चकतीही प्रचतचष्त असला तरी आल्यावर उठून त्याला अचभवादन करिे रैर आहे इत्यादी या 
चनयमानंा अपवाद पुढीलप्रमािे : कोिी कहदू मुसलमान हो्यािी शक्यता असेल तर ककवा त्याने बराि 
काळ चजचझया कर देत राहाव ेअसे वाटले तरि त्याला दीघायुष्ट्य किताव,े काचफर म्हटल्याने त्याला दुःख 
होिार असेल तर तसे म्हिू नये, घराशजेारी राहिारा कहदू प्रवासाहून परत आला आचि त्यािेशी 
हस्तादंोलन केले नाही म्हिून राराव्यािी शक्यता असेल तरि हस्तादंोलन कराव े इत्यादी. अथात 
आर्मथक ररजा, राजकीय पचरक्स्थती इत्यादी कारिानंी या चनयमािें दीघवकाल काटेकोरपिे पालन करिे 
अशक्यि होते. 
 

अखेरच्या चनवाड्यािे चदवशी परमेश् वराने नरकािी चशिा चदली तर येथील यातना चकती भयंकर 
असतात यािी भडक विवने कर्यात धमोपदेशकािंा हातखंडाि होता. यावर सत्यधमावर श्रद्धा 
ठेव्याखेरीज दुसरा उपायि नाही असे ते आग्रहाने सारंत. सत्यधमािी त्यािंी कल्पना अत्यंत साधी होती. 
‘अल् लाखेरीज दुसरा कोिी परमेश् वर नाही आचि महंमद पैरंबर त्यािे पे्रचांत आहेत’ हे घोांवाक्य (कणलमा) 
जाहीरपिे म्हि्याने नरकयातनातून मुक् ती चमळ्यािी हमी चमळते असा ते प्रिार करीत. महंमद पैरबंर 
केवढे श्रेष् होते आचि त्याचं्या व पचहल्या िार पचवत्र खचलफाचं्या काळिी युदे्ध चकती भव्य, उदातरे व यशस्वी 
होती हे एकसारखे सारंून मुसलमानाचं्यात आत्मचवश् वास चनमाि कर्यात येई. तसेि त्या काळी सववजि 
कसे नीतीने वारून आपली धमवकतवव्ये पार पाडीत आचि त्या उलट प्रस्तुत काळी केवढा अधःपात झालेला 
आहे हा त्याचं्या प्रविनािंा चनत्यािा चवांय असे. हेि मुदे्द धमोपदेशक शतकानुशतके उराळीत राचहले, 
अथात सैन्यात भरती होिे हे एक धमवकतवव्यि होऊन बसले. आपि करीत असलेली प्रत्येक लढाई 
धमवयुद्धि आहे असा राजे आचि सेनाचधकारी प्रिार करीत. सैचनकानंा त्यामुळे मानचसक समाधान चमळे. 
राज्यकत्यांनी सनातन श्रद्धािंा पुरेपूर फायदा घेतला. सैचनक आचि सेनाचधकारी हे सुलतानािे नोकर. 
व्यापारीवरवही राजसतेरेवर अवलंबून. या तीन वरािे प्रस्थाचपत चहतसबंंध चनमाि झाले आचि शतेकरी व 
कारारीरवरव यािंी एकसारखी चपळविूक होत राचहली. 
 

सनातन मतप्रिाली कधी कधी डोकेदुखी होऊन बसत असे खरी. परंतु राज्यकत्यांच्या दृिीने ती 
अत्यंत उपयुक् तही होती. अबबासी खचलफािंी सतरेा दहाव्या शतकात जवळ जवळ नामशाें झाली. तथाचप 
आपापल्या स्वतंत्र राज्यासंाठी या खचलफािंी मान्यता चमळचविे सनातन प्रिालीनुसार आवश्यक होते. 
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महंमद रझनीनेही अशी मान्यता चमळचवली होती. चदल् लीच्या सुलतानानंी ही प्रथा िालू ठेवली. शुिवारच्या 
सामुचहक प्राथवनेिे वळेी सुलतान आचि खचलफा या दोघांिीही नाव े वाि्यािी प्रथा सनातन्यानंी 
पाडलेलीि होती. अनेक ना्यावंर खचलफा आचि सुलतान या दोघािंीही नाव े असत. सवव स्वतंत्र 
सुलतानानंी खचलफािें ताचत्त्वक आचधपत्य मान्य केल्यामुळे ही वरेळाली राज्ये एकमेकाशंी संलग्न राहात. 
खचलफाकडून मान्यता चमळचव्याने सुलतानाच्या अचधकारावर कसलीही मयादा पडत नसे. उलट त्याच्या 
राज्याला मुक्स्लम जरतात कायदेशीर स्वरूप येई. लहानसहान रोिींमधून आपली सनातन 
मतप्रिालीवरील श्रद्धा पनुःपुन्हा व्यक् त करिे सुलतानाला फायदेशीर ठरे. उदाहरिाथव, धमाने चनचांद्ध 
ठरचवलेल्या रोिी उघडपिे न करिे, धमवपचंडतािें संरतीत काही िि घालचविे, त्यानंा आदराने वारचविे, 
आपल्या धमवबाह्य वतवनाबद्दल त्यानंी केलेली कानउघाडिी मख्खपिे ऐकून घेिे, शुिवारच्या सामुदाचयक 
प्राथवनेला उपक्स्थत राहािे इत्यादी. याखेरीज अधूनमधून मूर्मतपूजक, चशया व पाखंडी लोकाबंद्दल 
चतरस्कार व्यक् त केला तर सुलतान सनातन्याचं्या रळयातला ताईति बने. 
 

एकदा सनातन्यानंा आपलेसे केल्यानंतर सुलतानाला मनस्वीपिे वार्यािे स्वातंत्र्य चमळे. मर 
शणरयाबाह्य आिरि केले तरी सनातनी मंडळी चवरोध करीत नसत. अधूनमधून युद्धात चवजय प्राप् त केले 
आचि पाखंडी लोकानंा कडक चशिा चदल्या की जनतेच्या भावनाही उिंबळून जात. अशा क्स्थतीत धार्ममक 
चविारवतं आचि सूफी सतं यािंी टीका लोक चवसरून जात. सवव कुजबजु बंद होत असे. त्यानंतर 
कोित्याही कारिासाठी सुलतानावर स्तुचतसुमने उधळ्यािी सधंी सनातनी दवडत नसत. 
 

चदल् लीला जे सुलतान झाले त्यामध्ये फक् त इलेतचमश (१२११–१२३६) हा सनातनी व सूफी सतं 
या दोघानंाही आदरिीय वाटत असे. बलवन (१२६६–१२८६) वैयक्क् तक आिरिात सनातनी असला तरी 
राज्याच्या सुरचिततेच्या नावाखाली त्याने अनेक चनरपराधी चस्रया व मुले यानंा अमानुां चशिा ठोठावल्या. 
जलालुचद्दन चखलजीने (१२९०–१२९६) चसद्दी मिला या सूफी संताला राज्याचवरुद्ध कट केल्यािे 
आरोपावरून ििकशीसुद्धा न करता देहातंािी चशिा फमाचवली. अलाउचद्दन चखलजी (१२९६–१३१६) 
सनातन्यािंी अचजबात पवा करीत नसे. त्याने एकदा जलमानंा स्पिपिे सारंून टाकले, ‘शणरयाचे आदेश 
काय आहेत ते मला माहीत नाही. राज्याच्या चहताच्या दृिीने योग्य ते मी करतो. अखेरच्या चनवाड्याच्या 
चदवशी माझे काय करावयािे ते परमेश् वरालाि ठरव ूदे’. अलाउचद्दनप्रमािे इतर सुलतान स्पि वक् ते नसले 
तरी त्यापकैी कोिीही सनातन मताखातर राज्याच्या चहताकडे दुलवि केले नाही. 
 

जलालुचद्दन, अलाउचद्दन, कुतुबुचद्दन मुबारक आचि चधयासुचद्दन तुघलक याचं्या कारकीदीत सूफी 
संत शखे चनजामुचद्दन यानंा प्रिंड लोकचप्रयता चमळाली होती. त्यानंी सुलतानाचं्या भेटी व इनामे नाकारली 
होती. त्याचं्यापासून आपल्या राज्याला भीती आहे अशी धास्ती िारही सुलतानानंा वाटत असे. कुतुबुचद्दनने 
शखे चनजामुचद्दन यानंा मार्यािे ठरचवले होते. परंतु तेव्ाति खुद्द कुतुबुचद्दनिाि खून झाला. 
राजकारिापासून अचलप् त राचहल्यामुळेि चनजामुचद्दन बिावले. सूफी खानक्यात म्हटली जािारी भक्क् तरीते 
धमवबाह्य आहेत अशी जोरािी तिार झाल्यानंतर मात्र चनजामुचद्दनना चधयासुचद्दनच्या दरबारात हजर राहून 
आपली बाजू माडंावी लारली होती. 
 

महंमद तुघलखाने (१३२५–१३५१) सुलतान-इ-आणदल ककवा सनातन धमािे पालन करिारा 
सुलतान अशी स्वतःला पदवी घेतली. त्यानंतर त्याने उलमानंा सहकायािे आवाहन केले. परंतु िूर 
सुलतानाला ही पदवी शोभत नाही असे शखे चशहाबचुद्दन यानंी भर दरबारात उतरेर चदले म्हिनू त्यानंा 
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कडेलोटािी चशिा ताबडतोब दे्यात आली. महंमह तुघलखाने असे अनेक जिानंा दुखावले होते. त्यािे 
प्रायचश् ितरे चफरूझ तुघलखाला घ्याव ेलारले. सनातन्यानंा रूितील अशा रोिी करून त्याला सनातन्यािंा 
पाकठबा चमळवावा लारला. 
 

सरकारी नोकरीतले सनातन कायदेपंचडत एकमेकाला पा्यात पाहात असत आचि वाटेल ती 
कारस्थाने करीत. कोिाला लोकचप्रयता लाभ ू लारली की इतर कायदेपचंडतानंी त्यािे चवरुद्ध नाही ते 
आरोप बधेडकपिे कर्यािी जिू प्रथाि पडली होती. शखे नजुमुचद्दन सुधराने एका चववाचहत स्रीला पढवनू 
ठेवले की आपल्याशी शखे जलाल दतबचरझींिे अनैचतक संबंध आहेत. चतने तसे सारंावयास सुरवातही 
केली. परंतु सुधरािे बेत ढासळून यात त्यािीि नामुष्ट्की झाली. सुलतान इिाचहम शकीिा (१४०२–१४३६) 
प्रमुख काझी चशहाबुचद्दन दिलताबादी चवद्वान आचि समथव लेखक असला तरी अत्यंत घमेंडखोर होता. 
आपले दरबारातले स्थान सय्यदापेिाही वरिे आहे असा दावा करून त्याने भाडंिे केली. नंतर एक िोपडे 
चलहून त्यात सामान्य कुळात जन्मलेल्या परंतु चवद्वान असलेल्यािंा दजा पैरंबराचं्या कुळात जन्म घेतलेल्या 
सय्यदापेिाही श्रेष् कसा असतो हे मत माडंले. शवेटी याबद्दल त्याला माफी मारावी लारली. आपि 
चलचहलेले कुरािावरिे भाष्ट्य धार्ममक पाठशालातूंन िचमक पुस्तक म्हिून लावाव ेअसा त्याने आग्रह धरला. 
परंतु त्यात आशयापेिा शबदावडंबरि जास्त होते म्हिून इतर पंचडतानंी साफ नकार चदला. माजंरािी लाळ 
स्वच्छ असते की नाही या िलु् लक मु्ावर त्याने एका पचंडताशी वाग्युद्ध केले. त्यात दोघानंीही एकमेकाला 
भरपूर चशव्याशाप चदले. बहुतेक सरकारी कायदेपचंडत असेि अहंमन्य आचि भाडंकुदळ असत. सनातन 
मतप्रिालीला तीन कारिासंाठी महत्त्व चदले जाते. या प्रिालीमुळे समाजात एकात्मता चनमाि होते हे 
पचहले कारि. या समाजािे स्वतंत्र अक्स्तत्व कायम राहाव ेआचि आपला समाज इतर घटकामंध्ये समाचवि 
होऊन जाऊ नये या दोन रोिींसाठी सनातनी नेहमी धडपडत असतात. परंतु या तीन्ही बाबतीत कहदी 
मुसलमानािंी सनातन प्रिाली अपेशी ठरली. 
 

इस्लामिा झेंडा उंिावला म्हिून सनातन्यानंी प्रत्येक चवजयािा मोठा उदो उदो केला. परंतु 
त्यामुळे चवशाल बहुसखं्या असलेल्या चबररमुक्स्लमािंी चनष्ा चमळचविे दुष्ट्कर झाले. येथे स्थाचयक झालेल्या 
मुसलमानानंा त्यािप्रमािे नव्याने धमांतर केलेल्यानंा मुसलमानेतरांच्याबद्दल एकसारखी तुच्छता बाळरिे 
आचि दशवचविे अशक्य होते. थोडे धनवान समथव लोक सोडले तर बहुसखं्य मुसलमान ररीब आचि दुबळे 
होते. इतर लोक नरकात जातील व कणलमा पढिारे फक् त स्वरव प्राप् त करून घेऊ शकतील या अव्याहत 
प्रिारामुळे त्याचं्यात श्रेष्त्वािी भावना चनमाि झाली असेल. परंतु ही भावना कृचत्रम होती. मुसलमान 
समाजािे कतृवत्व आचि िमता वाढचव्यािा सनातन्यानंी प्रयत्न केलाि नाही. चनदान शचरयाच्या उच् ि 
आदशाप्रमािे मुसलमानाकंडून आिरि करवनू घेिे शक्य होते तेही सनातन्यानंी केले नाही. त्यानंी फक् त 
लष्ट्करी चवजय व राजसतरेा यावरि भर चदला आचि चबररमुक्स्लमािंी एकसारखी अवहेलना केली. परंतु 
मुसलमानाकंडून कणलमा म्हि्यापचलकडे कशािीही अपेिा ठेवली नाही. धमव हा चनव् वळ पोरखेळ झाला. 
त्याच्या जोरावर समाज एकसंघ राहिे अशक्य होते. 
 

समान तत्त्वावंर श्रद्धा बाळर्याने कोित्याही जनसमहूात एकात्मता येते. सनातन्यानंी फक् त 
हनफी संचहतेच्या शबदप्रामा्यावर भर चदला. ज्यानंी शबदप्रामा्य मान्य केले नाही अरर स्वतंत्र मते 
माडंली त्यािेंवर ते तुटून पडले. पि सुलतानानंी ककवा इतर कोिीही प्रत्यिात शणरयाबाह्य वतवन केले 
असता सनातन्यानंी चवरोध कर्यािी कहमत दाखचवली नाही. ज्या शबदप्रामा्यावर त्यािंा चवश् वास होता 
त्याबरहुकुम सवांनी आिरि केले पाचहजे असा त्यानंी आग्रह धरला नाही. एकमेकाचं्या उखाळयापाखाळया 
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काढ्यापचलकडे आचि परस्परानंा चशव्याशाप दे्यापचलकडे उलमानंी काहीि केले नाही. यामुळे 
एकात्मता उत्पन्न हो्याऐवजी फक् त दुजाभाव अचधक वाढला. 
 

जेव्हा जेव्हा राज्यिातंीिा धोका उभा राचहला त्या एकही प्रसंरी उलमानंी स्थैयव चटकव्यािा 
प्रयत्नसुद्धा केला नाही. मुसलमानंा राजकीय नेतृत्व दे्याऐवजी िालू सतरेास्पधेच्या धुमाळीत काहीतरी 
चनिायक घटना घडेपयंत ते स्वस्थ बसून राहात आचि नंतर यशस्वी मािसािे समथवन करीत. कुतुबचुद्दन 
मुबारकिा खून एका कहदूने केला अशी शकंा होती. परंतु, त्या संशचयताच्या सैन्याला अनेक सनातनी 
मुसलमानानंी प्रत्यि मदत केली. जे फक् त युद्धाच्या पचरिामािी वाट पाहात ते समाजाला स्थैयव कोठून 
पुरचविार? शणरयाचा आदशव प्रत्यिात उतरचव्याऐवजी त्यानंी शणरयाचेच भचवतव्य राजकारिावर सोडून 
चदले. 
 

शणरयाची खरी बजू राखली ती फक् त धार्ममक चविारवतंानी आचि सूफी संतानंी. या दोन वरानीि 
फक् त नैचतक आचि परमार्मथक मूल्यािंा आदशव बाळरला. एका बाजूला शासन आचि दुसऱ्या बाजूला 
धार्ममक चविारवतं व सूफी सतं याचं्यातला दुवा बन्याऐवजी सनातनी धमवपंचडत शासनािेि िाकर बनले. 
त्यानंी सवांनाि आपल्यासारखेि िदु्रपिे वार्यास चशकचवले. ते धार्ममक चविारवतंाचं्या ककवा सूफींच्या 
वाऱ्याला सुद्धा उभे राहात नसत. शातंपिे ििा आचि चविार केल्यास सूफी संत आचि उलमा याचं्यात 
काहीि फरक आढळिार नाही असे शखे रेसु दराझ नेहमी म्हित. परंतु सनातनी उलमानंी सूफीिी 
अज्ञानी, धमवभ्रि आचि नाक्स्तक म्हिून चनभवत्सवना केली. अशा वातावरिात शासन, धार्ममक चविारवतं आचि 
सूफी सतं याचं्यात साहियव होऊ शकले नाही. सनातन्यानंी मुसलमान समाजात एकात्मता चनमाि केली 
नाही. समान नैचतक व सामाचजक मूल्याचं्या आधारावर मुसलमानािें स्वतंत्र अक्स्तत्व चटकचव्याऐवजी 
त्यानंी पूववग्रह चनमाि केले. केवळ मुसलमान म्हिूनि आपि श्रेष् आहो असा रंड उत्पन्न केला. 
सनातन्याबंाबतिा हा चनष्ट्कांव काहींना फार कडक वाटेल. परंतु ऐचतहाचसक मूल्याकंन करताना नुसती 
तत्कालीन पचरक्स्थती घेऊन भारत नाही. त्यावळेी कोिीही जे काही केले त्यािा भावी चप्ावंर होिारा 
पचरिामही ध्यानात घ्यावा लारतो. 
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प्रकरि ४ 
 

मुत्सद्दी आणि प्रशासक 
 

१ : अलाउद्दीन णखलजी 
 

११९३ मध्ये चदल् ली काबीज होऊन पढेु १२०४ साली सुलतानी साम्राज्य स्थापन झाले. इलेतचमश व 
बलबन हे सुलतान तुकी रुलाम असल्यामुळे चखलजी घरािे सतेरेवर येईपयंत म्हिजे १२८८ पयंत कहदी 
मुसलमानािंी राजवट आली होती असे म्हिता येिार नाही. जलालुचद्दन चखलजीिा अलाउचद्दन जावई 
होता, अलाउचद्दनिा बाप चशहाउचद्दन यशस्वी सेनाचधकारी होता. त्याचं्याकडे कारा येथील जहारीर होती. 
अलाउचद्दनकडे कारभार आल्यानंतर १२९२ साली त्याने चभलसावर हल् ला करून बरीि लूट चमळचवली. 
यामुळे जलालुचद्दन प्रसन्न होऊन अलाउचद्दनिी अवधिा राज्यपाल म्हिून नेमिूक झाली. िंदेरीवर स्वारी 
कर्यािी परवानरी चमळवनू त्याने एक वांािी खंडिी रद्द करवनू घेतली. नंतर िंदेरीला चनघतो असे 
सारंून तो आपल्या सैन्याचनशी देवचररीकडे वळला. देवचररीच्या चवजयानंतर प्रिंड संपतरेी घेऊन तो कारा 
या मूळ जहाचररीच्या रावी परत आला. ही लूट कशी पिवायिी हा एक प्रश्नि होता. शवेटी त्याने आपला 
सासरा जलालुचद्दनला कारा येथे ये्यािे आमंत्रि चदले. संपतरेीच्या मोहाने जलालुचद्दनने ते स्वीकारले. 
परंतु काराच्या नदी चकनाऱ्यालरत एका जारी अत्यतं अधमपिे अलाउचद्दनने सासऱ्यािा खून करचवला. 
थोड्या चदवसानंी त्याने चदल् लीला कूि केले. वाटेत सोन्यारुप्यािी खैरात करून सुलतानी सैन्यािा बराि 
भार त्याने आपल्याला वश केला. शवेटी चदल्लीजवळ छोटीशी लढाई कजकून त्यानें राज्यि हस्तरत केले. 
 

सुलतान झाला तरी अलाउचद्दन अचशचिति होता. चदल् लीला त्याने दारूच्या मफैली भरचव्यास 
सुरुवात केली. एका मारनू एक कारस्थाने यशस्वी झाल्याने त्याला स्वरव जिू दोन बोटे उरला होता. 
दारूच्या नशते असताना त्याने अनेकदा स्वतःिा नवीन धमव स्थापन कर्यािा इरादा बोलून दाखवला. 
जर कजक्यािी भाांाही सुरू केली. यामुळे चदल् लीवाचसयातं खळबळ उडाली. शवेटी चदल् लीच्या 
कोतवालाने धीर करून सुलतानाला िार रोिी सुनावल्या. धमात ढवळाढवळ कर्याऐवजी आचि जर 
कजक्यापूवी प्रथम आपले राज्य क्स्थरस्थावर करा असे त्याने स्पि शबदात साचंरतल्यावर अलाउचद्दनिे पाय 
जचमनीला लारले. 
 

१२९९ साली मचीरोल टोळया थेट चदल् लीसमोर येऊन दाखल झाल्यावर अलाउचद्दन खडबडून 
जारा झाला. तडकाफडकी सेना जमवनू त्याने मचीरोल सेनेवर हल् ला केला त्यामुळेि चदल् लीिा वढेा टळू 
शकला. त्यािा सेनापती झफरखान याने मचीरोल सैन्याच्या डाव्या फळीवर एवढी जोरािी धडक चदली की 
सववि मचीरोल सैन्याने पळ काढला. थोड्याि चदवसात अकटखान या सेनाचधकाऱ्याने बंड केले. ते शमते न 
शमते तोि त्याच्या दोन पुत्यानंीही बंड केले. मचीरोल हल् ला व तीन बंडे यानंी अलाउचद्दनिे डोळे साफ 
उघडले आचि राज्यात सुव्यवस्था राख्यासाठी चवश् वासू सहकाऱ्यािंा सल् ला घेतला. त्यानंी चनभीडपिे 
काही मारव सुिचवले; दारूच्या मफैली बंद करा, अचविाराने काही करू नका; राज्य कारभारात अचधक लि 
घाला; उच् ि अचधकाऱ्याचं्या कुटंुबातं आपसात बरेि चववाह होतात आचि त्यामुळे कारस्थाने चशजतात 
म्हिून असे चववाह बंद करा, लोकाजंवळ फार पैसा झाल्याने राजद्रोहािे चविार त्यानंा सुितात तेव्हा 
त्याचं्याकडील सपंतरेी कमी करा. 
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अलाउचद्दनने ताबडतोब राजवाड्यातली दारूिी सवव भाडंी ओतून टाकून चदल् लीच्या एका 
दरवाजासमोर त्यािंा ढीर रिला. दारू चपिाऱ्यानंा कडक चशिा होऊ लारल्या. जारोजारी खड् डे खिनू 
त्यात दारूबाजानंा फेक्यात येऊ लारले. अचधकाऱ्याचं्या कुटंुबातं आपसात चववाह कर्यावर बंदी आली. 
सववत्र रुप् तिर अचधकारी नेम्यात येऊन त्याचं्या अहवालावरून बेजबाबदार उद राराबद्दलसुद्धा लोकानंा 
जबरदस्त चशिा ठोठाव्यात आल्या. लोकानंा इतकी जरब बसली की त्यानंी आपसातील संभाांि व 
रप्पारोिीही बंद केल्या. अमीर, मालीक, अचधकारीवरव आचि सावकार याखेंरीज बहुतेक लोकािंी संपतरेी 
हळूहळू काढून घे्यात आली. अनेकानंा पूवी सारामाफी चमळाली होती ती रद्द कर्यात आली. सारेजि 
उदरचनवाहाच्या चवविंनेत लारले. 
 

आपला राजस्व मंत्री शरफ काई याच्या मदतीने अलाउचद्दनने जमीन महसूल पद्धतीत िांचतकारक 
बदल केला. वशंपरंपरारत इनामे, जहाचररी रद्द कर्यात आल्या आचि सवांवर सारा भर्यािी सक् ती 
झाली. जचमनीिी प्रत्यि मोजिी करून आकार ठरचव्यात आला. घरे व माळराने यािेंवरही कर 
बसचव्यात आले. कर वसुलीसाठी खास यंत्रिा उभी राचहली. कारदपत्रािंी कसोशीने तपासिी होऊन 
रैरव्यवहाराबद्दल कडक चशिा दे्यात येऊ लारल्या. अलाउचद्दनने आर्मथक चनयतं्रिासाठी इतक्या िमतेने 
उपाय योजले की तो एक िमत्कारि म्हिावा लारेल. आवश्यक वस्तंूच्या चकमती चनचित करून त्यापेिा 
अचधक भावाने चविी होत नाही हे पाहा्यासाठी अचधकारी आचि रुप् तिराचं्या नेमिकूा केल्या. अचधकृत 
वजनमापे तयार करव्यात आली. त्यानंतर कमी तोल देिाऱ्यानंा चशिा म्हिनू जेवढे वजन कमी भरेल 
तेवढे त्याचं्या अंरावरिे मासं काढून घे्यास सुरुवात झाली. अनेक चठकािी जमीन महसूल धान्याच्या 
रुपाने रोळा करून मोठे धान्यसाठे उभे कर्यात आले. चपके कमी येतील त्या वांी चशधापद्धती सुरू करून 
सरकारी कोठारातून लोकानंा धान्य चमळ्यािी सोय केली. कापड व्यापाऱ्यानंा आर्मथक मदत देऊन पुरेसे 
कापड संग्रही राख्यािी व्यवस्था केली. शहरातल्या व्यापाऱ्यानंा आपल्या जवळील सवव मालािा पूिव 
चहशोब ठेवनू तो वळेोवळेी सरकारी किेऱ्यातं सादर कर्यािी सक् ती कर्यात आली. या सवव उपायामुंळे 
बाजारात नेहमी भरपूर वस्तू राचहल्या आचि लोकानंा रास्त भावात पुरेपूर वजनाच्या वस्तू चमळू लारल्या. 
 

मचीरोल टोळयापंासून संरिि कर्यासाठी त्याने त्याचं्या मारावरील सवव चकल् ले दुरूस्त केले, 
काही नवीन बाधंले आचि तेथे सज् ज सैचनक तुकड्या राखल्या. त्यानंा धान्य व शस्रपुरवठा चनयचमतपिे 
चमळावा म्हिनू जारोजारी कोतवाल नेमले. तरीसुद्धा अनेक वळेा मचीरोल टोळया बऱ्याि आतपयंत घुसू 
शकल्या. परंतु अशा प्रत्येक वळेी या टोळयानंा कचीडीत पकडून त्यािंा फडशा पाड्यात आला. १३०७ नंतर 
मचीरोलानंी स्वारी कर्यािे धाडस केले नाही. 
 

अलाउचद्दनने १२९७ साली रुजराथ कजकला. त्यानंतर तीन वांांत सवव माळवा आपल्या 
अंमलाखाली आिला. १३०८ मध्ये मारवाड आचि तेलंरिावर यशस्वी स्वाऱ्या केल्या. १३१० मध्ये पुन्हा 
एकदा कहदुस्थान पादािातं केला. परंतु देवचररी-खेरीज कोितेही दचििेतले राज्य त्याने आपल्या 
साम्राज्यात सामील करून घेतले नाही. इतर सवव स्थाचनक राजाकंडून त्याने जबरदस्त खंडिी घेतली. 
 

अलाउचद्दनिे सैचनक त्यािेशी नेहमी एकचनष् राचहले. त्याँना तो रोख परार देत असे. घोडेस्वार 
स्वतःिे घोडे आित असत. त्यानंी फसव ू नये म्हिून त्याने घोड्याना डार दे्यािी पद्धत सुरू केली. 
अलाउचद्दनला अनेक चवश् वासू सल् लारार व अचधकारी लाभले. त्यािेंवर भरवसा ठेवनू तो संपूिव 
जबाबदारीही टाकीत असे. त्यापैकी एकानेही त्यािा चवश् वासघात केला नाही. उलट ते बहुतेक अचतशय 
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कतवबरार चनघाले. त्यामुळेि परकी स्वाऱ्यापंासून संरिि झाले आचि अतंरवत सुव्यवस्था प्रस्थाचपत करता 
आली. 
 

कहदी मुसलमानामंधले सवोत्कृि रुि तसेि अत्यंत हीन, दुरुवि यािंा अलाउचद्दनमध्ये चमलाफ 
झाला होता. आपला आश्रयदाता, िुलता आचि सासरा जलालुचद्दन चखलजीिा त्याने चनघूवि खून 
करचवला. तो इतका रानटी वृतरेीिा होता की पुरुांानंी केलेल्या रुन्ह्याबंद्दल त्याचं्या बायका मुलानाहंी तो 
िूर चशिा ठोठावीत असे. तो मनािा चनदवय नव्हता पि केवळ शासनकता म्हिून नाईलाजाने त्याला काही 
रोिी कराव्या लारल्या असा युक्क् तवाद करून िालिार नाही. त्याने व त्याच्या सहकाऱ्यानंी काही 
िमत्कार करून दाखचवले. त्याचं्या सिोटीच्या व कायविम कारभारामुळे लोकािें डोळे चदपून रेले. परंतु 
अंतरवत शातंता, संरिि, आर्मथक भरभराट, वस्तंूच्या ककमतीवर यशस्वी चनयंत्रि इत्यादी सवव बाबतीतले 
श्रेय लोकानंी अलाउचद्दन ऐवजी शखे चनजामुचद्दन या सतंाच्या कृपेला चदले. तो चनघूवि रक् तचपपासू होता 
असेि लोकािें मत राहीले. त्याच्या कडक चशिाबंाबत काही उलमानंी नाराजी व्यक् त केली तेव्हा तो 
मिलाना मुधीसला म्हिाला, ‘अनेक चप्ा मुसलमान असलेल्या घरा्यात माझा जन्म झाला आहे. बंडे 
होऊन लोकािें प्राि खिी पडू नयेत म्हिून मी प्रजेला हुकूम केला की जे काही काम कराल ते राज्याच्या 
आचि स्वतःच्या भल्यासाठी करा. परंतु अनेकजि चवश् वासघातकी चनघाले. त्यानंा जबर चशिा ठोठाव्या 
लारल्या. अशा चशिा शाणरयामध्ये साचंरतल्या आहेत की नाही ते मला माहीत नाही. मला राज्याच्या 
चहताच्या दृिीने जे जे योग्य वाटेल ते करावयास मी मारेपुढे पाहात नाही. आताच्या काळी िारपािश े
मािसातं एखादाि असा चनघतो की जो इहलोक आचि परलोक या दोहचीच्या दृिीने योग्य पावले टाकतो. 
बाकी नुसते वायफळ बडबड करतात. 
 

त्याच्या काळच्या लोकानंी त्यािे जे मूल्यमापन केले त्याहून वरेळे मूल्याकंन राजकीय 
इचतहासकाराला कराव ेलारेल. त्या काळात एका मािसाच्या सतेरेवर सारे राज्यशकट उभे असे. जनता 
चकती थोर ते राजाच्या वैभवात आचि यशाति चदसून येई. राजकारिात साववजचनक ककवा शासकीय चहत 
सवात महत्त्वािे असते. त्यामुळेि अलाउचद्दनने लोकानंा आपल्याला चनष्ा दे्यासाठी केलेली सक् ताई, 
शासन बळकट कर्यासाठीिी त्यािी सवव कारवाई, परकी आिमिापासून संरिि करून साम्राज्यािा 
केलेला चवस्तार आचि समथव कें द्र शासनािी चनर्ममती या सवव रोिी समथवनीय ठरतात. 
 

२ : ऐनुल मुल्क मुलतानी 
 

ऐनुल मुल्क तरुि असतानाि अलाउचद्दन चखलजीच्या डोळयात भरला, अलाउचद्दनने त्याला 
आपल्या सल् लारार मंडळात घेतले. नंतर त्याला माळव्याच्या स्वारीवर धाड्यात आले तेथे त्याने एका 
मारून एक अशी अनेक ठािी सर केली. तेव्हा त्याला माळव्यािा पचहला राज्यपाल म्हिून नेम्यात आले. 
अलाउचद्दनच्या कारकीदीच्या अखेरीस त्यािी नेमिकू देवचररीला झाली होती. त्यावळेी प्रत्यि सतरेा मचलक 
काफूरकडे होती. त्याने रुजराथच्या राज्यपालािा खून करचवल्यामुळे तेथे बंड झाले होते. ते मोडून 
टाक्यािी जबाबदारी ऐनुल मुल्कवर टाक्यात आली. परंतु सरळ रुजराथला न जाता ऐनुल मुल्क 
चदल् लीकडेि चनघाला वाटेत चितोडला मचलक काफूरिाही खून झाल्यािे वृतरे समजल्यावर तो तेथेि 
थाबंला. नवीन सुलतान कुतुबुचद्दन मुबारकनेही त्याला रुजराथकडे जा्यास साचंरतले तेव्हा त्याने 
रुजराथमध्ये शातंता प्रस्थाचपत केली. नंतर त्याला चदल् लीला बोलावनू घे्यात आले. चदल् लीला त्याला 
रुजराथच्या कामचररीबद्दल इनाम चमळाले. परंतु त्याला आचि इतर अचधकाऱ्यानंा खुद्द दरबारात 



 

अनुक्रमणिका 

सुलतानािे खुांमस्करे आचि वशे्याकंडून झालेला पािउतारा सहन करावा लारला. शवेटी त्यािी पनु्हा 
देवचररीस बदली झाली. 
 

थोड्याि कालाने कुतुबुचद्दन मुबारकिाही खून झाला. नवीन सुलतान खुसरु खान स्वतः मुसलमान 
आहे की नाही याबाबत संशयािे वातावरि पसरले होते. ऐनुल मुल्क देवचररीहून चदल् लीला आला. प्रथम 
त्याने खुसरु खानावर चनष्ा व्यक् त केली आचि खुसरुिा प्रचतस्पधी राझी मचलक तुघलक यािे आलेले 
पत्रही खुसरुला दाखचवले. परंतु राझी मचलकच्या दुसऱ्या पत्राने मात्र तो रचहवरला. स्ः पचरक्स्थतीत 
आपि काहीही करू शकत नसलो तरी खुसरु खानला आपि मदत करिार नाही असे उतरेर ऐनुल मुल्कने 
धाडले. नंतर राझी मचलकने चदल् लीवर स्वारी केली तेव्हा ऐनुल मुल्क उज् जैनला आपल्या जहाचररीवर 
जाऊन बसला. राझी मचलकच्या चवजयानंतर तो पुन्हा चदल् लीला आला. तेथे त्याला सन्मानाने वारव्यात 
आले. 

 
महंमद तुघलखाने ऐनुल मुल्कला अवधिा राज्यपाल नेमले होते त्यावळेी म्हिजे १३३७ साली 

महाभयंकर दुष्ट्काळ पडला. सुलतानाला साऱ्या चदल् लीवाचसयासंह स्वरवद्वारी या रावाकडे स्थानातंर कराव े
लारले. त्यावळेी ऐनुल मुल्कने सवांना आवश्यक वस्तंूिा व्यवक्स्थत पुरवठा केला आचि दोआबच्या 
दुष्ट्काळग्रस्तानंा मदत म्हिनू पुष्ट्कळ द्रव्य सुलतानास नजर केले. ऐनुल मुल्किा स्थाचनक जनतेवरिा 
प्रभाव पाहून महंमद तुघलखाला संशयाने घेरले आचि त्यािी पनु्हा देवचररीला बदली कर्यात आली. 
सुलतान आपला सववनाश करिार आहे अशी ऐनुल मुल्क आचि त्याच्या भावािंी समजूत झाली. त्यानंी 
सवांनी बंड केले. त्यात अपयश तर आलेि परंतु सवव भाऊ आचि पाठीराखे प्रािानंा मुकले. महंमद 
तुघलखाने ऐनुल मुल्कला जीवदान चदले व पढेु छोटीशी अचधकारािी जाराही चदली. 

 
महंमद तुघलख वारल्यानंतर नवीन सुलतान चफरूझ तुघलक यािा ऐनुल मुल्कने चवश् वास 

संपादन केला. १३५२ मध्ये त्याला चदल् लीला महालेखापाल म्हिनू नेम्यात आले. परंतु त्यािा तरुि 
वचरष् अचधकारी खान-इ-जहाँ चतकलरानी याच्याशी त्यािे अचजबात पटेना. सुलतानाने या भाडंिात खान-
इ-जहाँच्या बाजूने चनिवय देऊन ऐनुल मुल्किी मुलतानला बदली केली. तो याने रारावला. शवेटी 
सुलतानाच्या कारभारािे चहशबे खान-इ-जहाँ यािेमाफव त न धाडता सरळ सुलतानाकडे धाडू ही त्यािी अट 
चफरूझ तुघलखने मान्य केली तेव्हा तो मुलतानला चनघाला. इकडे चदल् लीस इतर अचधकारी नाराज झाले 
होते. त्यानंी खान-इ-जहाँ इतका प्रबळ होऊन ऐनुल मुल्कसारख्या अनुभवी व उतार वयाच्या अचधकाऱ्यािी 
तो चदल् लीहून बदली करू शकला हे त्यानंा पसंत पडले नाही. त्यानंी चफरूझला हे राऱ्हािे साचंरतले. तेव्हा 
सुलतानाने ऐनुल मुल्कला बोलावनू घेतले. इतर अचधकाऱ्यानंी केलेल्या तिारीशी आपि सहमत नाही. 
खान-इ-जहाँिे िुकले असले तरी त्यािा एवढा बाऊ कर्यािी आवश्यकता नाही असे मत त्याने व्यक् त 
केले. 

 
ऐनुल मुल्क मुलतानािा राज्यपाल म्हिूनही खूप यशस्वी झाला. प्रत्येक िेत्रात त्याने नाव 

कमावले. त्याला दीघायुष्ट्य लाभले होते. १३६२ साली तो मरि पावला. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ५ 
 

धार्ममक णवचारमंथन 
 

शणरया ही जीवनपद्धती 
 

सनातनमतवादी, स्वतंत्र धमवचविारवतं आचि सूफी याचं्यातील फरक दाखचव्यािा प्रयत्न मारील 
प्रकरिातून केलेला असला तरी हे फरक अरदी काटेकोर नव्हते हे स्पि केले पाचहजे. धमवचजज्ञासेमधून 
कहदी मुसलमान चविारवतंानंी वरेळे तत्त्वज्ञान शोधून काढले नाही. चतन्ही प्रकारच्या धमवपंचडतानंी शणरयाचा 
मूळ आत्मा काय यािा शोध घेतला. इस्लामी चसद्धातं धार्ममक तसेि साववजचनक काय्ाचं्या ििकटीत 
बसचवल्याने ते अचधक स्पि होतील व त्यानंा स्थैयव येईल हा सनातन दृचिकोि होता. तर स्वतंत्र 
चविारवतंाला इस्लामी श्रद्धा आचि दैनंचदन आिरि याचं्यात मेळ घालून उत्कट धार्ममक जीवन व्यतीत 
कर्यािी तळमळ असे. वैयक्क् तक पारमार्मथक अनुभवाचं्या आधारे सूफींनी धमवचसद्धातं व कायदा यािंा 
स्वतंत्र अन्वयाथव लाव्यािा प्रयत्न केला. वैयक्क् तक आिरिात मानवी प्रवृतरेी आचि धार्ममक सत्य यािंी 
सारंड घातली आचि आत्मानंदासाठी धार्ममक जीवन व्यतीत केले. पचहल्या आचि मधल्या कालखंडात 
स्वतंत्र चविारवतंानंी सनातन्यापं्रमािे धमवचसद्धांत आचि जीवनपद्धती याचं्या मलूभतू मूल्यावंर भर चदला 
तसेि सूफींच्या इतकाि प्रामाचिकपिा बाळरला. सनातन्यािें ढचीर आचि सूफींिा अचतरेक या दोन्ही प्रवृतरेी 
वज्यव करून त्यानंी धमाच्या मूलभतू श्रद्धा आचि सूफींिा परमाथव यािंा समन्वय केला. अिूक श्रद्धा आचि 
अिूक आिरि यावंर त्यािंा भर असे. 
 

पचहल्या आचि मधल्या कालखंडातील स्वतंत्र धार्ममक चविारवतंानंी धमवचविारामध्ये कोितीही 
नवीन भर घातली नाही. सनातन धमवपचंडतािंा सारा भर शणरयामधल्या काय्ावर (चफका) असे. ते 
धमवतत्त्वािंा आदर करीत पि फक् त धार्ममक कायदा म्हिून ज्या रोिीिा धमािरिात समावशे केला होता 
तेव्ापुरताि ते आग्रह धरीत. धार्ममक चविारवतंानंी धमवतत्त्वानंा काय्ाइतकेि महत्त्व चदले. धमवतत्त्व े
म्हिजे धमवज्ञानि असून काय्ाच्या पचरभााेंत माडंली असोत वा नसोत काय्ाइतक्याि कसोशीने 
आिरिात आिली पाचहजेत असा त्यांिा दावा असे. या उलट सनातन कायदेपंचडतानंी प्रस्थाचपत 
राजसतेरेला संपूिव पाकठबा चदला. सुलतानािे कायदे न्यायी आहेत की नाही, शणरयाला धरून आहेत की 
नाही यािा चविार न करता त्यािंा पुरस्कार केला. अशारीतीने तत्कालीन आर्मथक व सामाचजक ििकटीला 
पाकठबा देऊन त्यानंी मूठभर लोकाकंडून सामान्य जनतेिे शोांि कर्यास हातभार लावला. त्या उलट 
धार्ममक चविारवतंानंी कुराि आचि पैरंबराचं्या परंपरा यामंधून आपले चविार चवकचसत केले. यासाठी 
प्रसंरी त्यानंी हहदायानंाही (धमवसचंहता) बाजूला सारले आचि कुराि व परैंबर परंपरािंी मलू्ये प्रत्यिात 
आिचरल्याखेरीज खरे धार्ममक जीवन व्यतीत करता येिार नाही असे आग्रहाने प्रचतपाचदले. सुदैवाने 
पचहल्या कालखंडातील कहदी मुसलमान धार्ममक चविारवतंाबाबत फारि थोडी माचहती उपलबध आहे. 
 

रचझया सुलतानाच्या कारकीदीत (१२३६–१२४०) प्रचसद्ध असलेल्या शखे नुरुचद्दन तुकव  यािंी 
अल्पशी माचहती चमळू शकते. त्याकाळिे अचधकृत उलमा ऐचहक रोिीत एवढे रुरफटून रेले होते की त्यािंी 
नुरूचद्दन यानंा िीड आली. ते स्पिवक् ते होते व त्याचं्या उघड टीकेमुळे उलमा त्यािेंवर तुटून पडले. परंतु 
ते डरमरले नाहीत. आपल्या सखोल धार्ममक अययासामुळे आचि पारमार्मथक आिरिामुळे त्यानंा 
आत्मचवश् वास प्राप् त झाला होता. त्याचं्या वक् तुत्वाने सवांवर छाप पडे. ते इतके कमवठ आचि चनचरच्छ होते 
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की त्यािंा रोजिा खिव फक् त एक डरहम एवढाि होता आचि त्यािंा रुलामि त्यािंी रोजी चमळवीत असे. 
एकदा रचझया सुलतानाने त्यािेकडे खूप द्रव्य भेट म्हिनू धाडले. ते त्यानंी ताबडतोब परत केले. त्याकाळी 
नुरुचद्दनसारखेि शखे चनझामुचद्दन अबुल मुवय यद हेही एक प्रभावी वक् ते होते. त्याचं्या धार्ममक प्रविनानंी 
श्रोत्याचं्या डोळयात अश्रू उभे राहत. 
 

शखे चनझामुचद्दन अवचलयािें कालात मिलाना चदयादुचद्दन सुनानी नावािे एक चविारवतं होऊन 
रेले. कमवठपिा, चनचरच्छता आचि धमाचवांयी तळमळ या बाबतीत त्यािंा कोिी हात धरू शकत नसे. 
शाणरया चवशुद्ध असावा या बाबतीत ते अत्याग्रही असत. ध्यान करावयािे ते स्वस्थपिे; परमेश् वराच्या 
आराधनेत भक्क् तभावाने म्हटलेली रािी आचि िह्मानंंदाच्या धंुदीत केलेला नाि यानंा स्थान नाही असे 
त्यािें मत होते. या चवांयावर त्यािें शखे चनझामुचद्दनशी भाडंिही झाले होते. तथाचप शखे चनझामुचद्दन 
त्याचं्याशी अत्यंत आदराने आचि अदबीने वारत. चदयादुचद्दनच्या अंतकाळी चनझामुचद्दन भेटायला रेले तेव्हा 
त्यानंी आपले पारोटे पायघड्या म्हिनू अंतर्यािी व्यवस्था केली. परंतु चनझामुचद्दननी त्यावरून 
िाल्याऐवजी पारोटे मस्तकाला लावले. थोड्याि वळेात चदयादुचद्दन यानंी प्राि सोडले. तेव्हा 
चनझामुचद्दननी आकातं केला ते म्हिाले, ‘शणरयाचा हा एकटाि संरिक जरात उरला होता. तोही आता 
आपिास सोडून रेला.’ 

 
शखे बदू्रचद्दन रझनवी हे एक नामवतं धमोपदेशक होते. भक् ती आचि पे्रम यावंर भर असे. अरदी 

उतारवयात रचलतरात्र झालेले असतानाही ते िह्मानंदाच्या धंुदीत एखा्ा लहान मुलासारखे नाित 
असत. तुम्ही नािू कसे शकता असे चविारल्यावर त्यानंी साचंरतले, ‘ज्याच्या ठायी भक्क् तभाव आचि पे्रम 
आहे त्यािे नृत्य उत्स्फूतवि असते’. 

 
मिलाना कमालुचद्दन झाशीद, शखे बऱु्हािुचद्दन नसफी आचि मिलाना अलाउचद्दन उसुली हे 

चवद्वतेरेबद्दल, भाचवकपिाबद्दल आचि कमवठपिाबद्दल सुप्रचसद्ध होते. बलबनने राजमचशदीिा इमाम ही जारा 
देऊ केली ती कमालुचद्दनने साफ नाकारली. नसफींिा चशष्ट्य होिे हे महाकठीि काम होते. कारि चशष्ट्याने 
एकदाि भोजन कराव,े एक चदवससुद्धा पाठ िुकव ूनये आचि रस्त्यात भेटल्यावर दुरून अचभवादन करून 
िकार शबद न बोलता ककवा पायाला हात न लावता िालू लाराव े अशा त्याचं्या अटी असत. मिलाना 
अलाउचद्दनही एवढेि चनचरच्छ आचि कमवठ होते. कोिीही मदत चदली तर फक् त थोडेसे अत्यंत आवश्यक 
तेवढेि ठेऊन ते उरलेले पदाथव परत करीत असत. एकदा ते भकेुने व्याकूळ होऊन शेंरदा्याच्या पेंडेिा 
तुकडा िघळू लारले. तेव्ात त्यािंा न्हावी आला म्हिून त्यानंी तो तुकडा पारोट्यात लपचवला. परंतु 
केस कापून झाल्यावर पारोटे डोक्यावर ठेवताना तो तुकडा त्याला सापडला आचि खरा प्रकार ध्यानात 
आला. तेव्हा तो सरळ रावातल्या अमीराकडे रेला आचि ही हचकरत साचंरतली. अमीराने उतरेमोतरेम पदाथव 
पाठवनू चदले. मिलानानंी ते तर परत धाडलेि परंतु हा उपद व्याप केल्याबद्दल न्हाव्याला आता यापुढे माझे 
तचीडही पाहू नकोस अशी आज्ञा केली. 

 
या थोर चवभतूींिी विने आज उपलबध नाहीत. त्या सवांना अचधकृत सनातनी उलमािें वावडे होते. 

कारि हे उलमा परमेश् वराऐवजी शासनािी िाकरीसेवा करीत. त्यािंा शासनाला चवरोध होता. कारि 
शासनयंत्रिा आचि राजकीय धोरिे शणरयाशी पूिवपिे चवसंरत होती संपतरेीसंिय आचि धनाजवन त्यानंा 
मान्य नव्हते. दुसऱ्यािें शोांि कर्यास त्यािंा कडवा चवरोध असे. त्यानंी तत्कालीन राज्यशकटाला 
उघडउघड चवरोध केला नाही ककवा समाजािे दडपि आिले नाही. कारि असे केल्याने मुक्स्लम समाजात 
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दुफळया आचि संघांव उत्पन्न केल्यािे पाप आपिास लारेल असे त्यािें मत होते. वस्तुतः त्यािंी ताचत्त्वक 
भचूमकाही चततकीशी बरोबर नव्हती. कारि राजसतरेा संपादन करिे, चतिा वापर करिे, धनसंिय करिे 
ककवा दुसऱ्याचं्या श्रमािे शोांि करिे या रोिी शणरयाने चनचांद्ध ठरचवलेल्या नाहीत. 

 
चफरूझ तुघलखािे काळी स्वतंत्र धमवचजज्ञासेला जिू उघािि आले होते. कें द्रीय सतरेा दुबवळ 

झाली. चठकचठकािी सामंत प्रबळ झाले. सरकारी उलमा छोट्या राज्यात चवखरून रेले. त्यामुळे त्याचं्या 
चवरोधािी धार बोथट झाली. चशया धमवरुरंूनी उघड प्रिार सुरू केला. अहमद चबहारीने स्वतः अल् लािा 
अवतार असल्यािे घोचांत केले. तर रूकनुचद्दनने आपिि माहदी असल्यािा दावा केला. अशा वातावरिात 
त्याकाळिे सवात जास्त चविारािे धमवपंचडत जिनपूरिे सय्यद महंमद यानंी आपल्या प्रिारकायािा 
श्रीरिेशा केला. 

 
सय्यद महंमद १४४३ साली जिनपूरला जन्मले. त्याचं्या बालपिाचवांयी काही माचहती उपलबध 

नाही. पि ते इतके हुांार होते की तरुि वयाति त्यानंा असद-उल-उलसा ककवा धमवपचंडतािंा कसह ही 
उपाचध प्राप् त झाली. नंतर त्याना उच् ि प्रतीिे पारमार्मथक अनुभव आले. हे अनुभव धार्ममक ििाचवांय होऊि 
शकले नसते. या अनुभवािे वळेी ते आत्मानंदाच्या चशखरावर जात आचि त्याचं्या तचीडून ‘मीि परमेश् वर 
आहे’ असे उद् रार चनघत. असे बोलल्याबद्दल माराहून त्यानंा खेद होई. त्यािंा माहदी कल्पनेवरही 
चवश् वास होता. परंतु त्यािें काही अज्ञानी स्तुचतपाठक ते परमेश् वर असल्यािा ककवा माहदी असल्यािा दावा 
करू लारले. नंतर ते मुक्स्लम जीवनात सुधारिा घडवनू आि्यासाठी धमवप्रिार करीत देशभर कहडले. 
त्यािें वक् तृत्वािा श्रोत्यावंर उत्कट पचरिाम होत असे. वयाच्या ५५ व्या वांी त्यानंी स्वतःि आपि माहदी 
असल्यािे घोचांत केले. त्यानंतर मात्र उलमानंी त्यांना कडाडून चवरोध केला. परंतु त्यािंा यावर अढळ 
चवश् वास होता. त्यानंी रुजराथच्या सुलतानाला पत्र धाडून कळचवले की ‘मी सववत्र प्रिार करीत कहडत 
राह्यािे ठरचवले आहे. माझे म्हििे खरे वाटले तर माझे चशष्ट्य व्हा. माझा माहदी असल्यािा दावा खोटा 
असेल तर मला चशिा करा.’ त्याचं्या या भचूमकेमुळे कोित्याही सुलतानाला उलमाचंी मारिी नाकारिे 
अशक्य झाले. त्यानंा रुजरात सोडून जाव ेलारले. पुढे कसधमधून खोरासनकडे जात असताना वयाच्या ६१ 
व्या वांी मरि पावले. 

 
सय्यद महंमद माहदी होते की नाही हा वाद पुढे जवळजवळ शभंर वां े िालू राचहला. त्यािें 

चवरोधक त्यािंी चनभवत्सना करीत आचि त्याचं्या अनुयायािंा छळ करीत. या छळामुळे अनुयायी अचधक 
कट्टर बनले. त्यानंी ते माहदी असल्यािा आग्रह धरला. शवेटी या अनुयायािंा एक पंथि बनला. आरोप 
प्रत्यारोप आचि त्यािें खंडन याचं्या रदारोळात महादवी पंथाच्या श्रद्धा नेमक्या काय होत्या याबद्दल मात्र 
रचीधळ झालेला आहे. 

 
सय्यद महंमदानंतर या पंथाच्या दुसऱ्या खचलफािे (म्हिजे चतसऱ्या पंथप्रमुखािे) कारकीदीत 

अल णमयार नावािा एक महादवी गं्रथ तयार झाला. त्यात महादचवयानंी इस्लामिे सवव गं्रथ चझडकारले, 
मन मानेल तसा कुरािािा वरेळा अथव केला. महादचवयानंी िचरताथासाठी काम कर्यास पंथािा चवरोध 
असतो, महादवी लोक कणलमा पढत नाहीत इत्यादी आरोपािें खंडन केले आहे. उलट महादवी लोक 
परमेश् वराला मानतात, धमवगं्रथ वाितात, त्यातून फक् त कुराि आचि पे्रचांताचं्या परंपरेशी सुसरंत 
असलेलेि चवधी करतात आचि ईश् वरािे ध्यानस्मरि कर्यात आपला व्यवसाय आड येत असेल तरि तो 
सोडतात असे अल णमयारमध्ये नमूद केले आहे. 
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बचल इब न युसुफ या दुसऱ्या एका महादवीने चलचहलेल्या इन्साफनामा या गं्रथात असे चलचहले आहे 
की सय्यद महंमद यािें नावावर ज्या कथा सारं्यात येतात त्या कुरािाशी पडताळून पाहाव्यात आचि 
कुरािाशी सुसंरत चदसल्या तरि त्या खऱ्या मानाव्यात. महादवींच्या धमवगं्रथातून जी तत्व ेसाचंरतली आहेत 
त्यापंैकी महत्त्वािी काही पुढे चदली आहेत. 
 

‘भाकरीच्या तुकड्यामुळे खरे समाधान चमळिार नाही. खरी शातंी हवी असेल तर 
परमेश् वरावर ध्यान कें चद्रत करा व इह आचि परलोकािा लोभ सोडून ्ा. स्वाथी सुलतानापुढे 
रुडघे टेकू नका. जर तुच्छ माना. 

 
‘परमेश् वराला संपूिवपिे शरि जा. वायफळ रप् पात आचि इच्छाआकािंा धर्यात काळ 

दवडू नका. फक् त परमेश् वरावर अवलंबून राहा. त्याने उत्पन्न केलेल्या प्राचिमात्रािे िुल् लक 
रोिीसाठीही कमधे होऊ नका.’ 

 
‘तुम्ही महादवी डेऱ्याचे सदस्य आहात यािा तुम्हाला फायदा चमळिार नाही. परमेश् वर 

तुमच्या आईबापािी ििकशी करिार नाही. तुम्ही फक् त पे्रमपूववक काय काय केले तेि पाहील.’ 
 
‘परमेश् वरप्राप् तीिा आवश्यक मारव पे्रमभावना आहे. मन परमेश् वरिरिी एकाग्र केल्यानेि 

पे्रमभावना उत्पन्न होईल. म्हिून प्रत्येकाने एकातंात राचहले पाचहजे. दुसऱ्यािा सपंकव सुद्धा ठेवता 
कामा नये. उभे ककवा बसलेले असलो, खातपीत असलो ककवा काहीही करीत असलो तरी 
परमेश् वरािे चवस्मरि होता कामा नये.’ 

 
‘मानव आचि परमेश् वर याचं्यामधला सवात मोठा अडसर भाकरीिा तुकडा आहे. 
 
‘सामाचजक िाचलरीती, वैयक्क् तक वारिूक आचि धमवश्रद्धामध्ये नव्या रोिी घुसडल्यामुळे 

परमेश् वराला माहदी िी योजना करावी लारली.’ 
 
‘कोिाच्याही घरात एखादाही रुलाम असेल त्याला धमाशी प्रामाचिक राहता येिार नाही.’ 

 
िारंल्यािा आग्रह धरा आचि लोकानंा वाईटापासून परावृतरे करा या इस्लामी चशकविुकीला 

महादवींनी वैयक्क् तक आचि सामाचजक जीवनािा मंत्र केले होते. जे काम मुक्स्लम शासनाने आपल्याकडे 
घेतले होते आचि ज्यासाठी मुहतसीब या खास अचधकाऱ्यािी नेमिूक होत असे ते काम महादवींनी आपल्या 
अनुयायानंा करावयास साचंरतले. अशा प्रकारिी सामाचजक शक् ती चनमाि हो्याने प्रस्थाचपत सामाचजक 
आचि आर्मथक घडीपुढे मोठे संकट उभे राचहले असते. या तत्कालीन ििकटीला इस्लामी समाजरिना हे 
नाव असले तरी चतिी उभारिी शोांि आचि दडपशाहीवरि झालेली होती. महादवी िळवळ ही एका 
दुिीने िातंीकारक िळवळ होती. या िातंील्ाला धार्ममक स्वरूप चदले रेले कारि इस्लामी 
समाजििकट ताक्त्वकदृष्ट्ट्या धमाच्या आधारावरि उभी कर्यात आली होती. अथात महादवींना कडवा 
चवरोध सहन करावा लारावा हे स्वाभाचवकि होते. इन्साफनामा या गं्रथाच्या १६ व्या प्रकरिात त्यानंा चकती 
हालअपेिा भोराव्या लारल्या त्यािे हृदयद्रावक विवन आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

बदायुनीच्या गं्रथात सोळाव्या शतकातल्या शखे अलाई आचि चमया अबदुल् ला चनयाझी या दोन 
महादवी पुढाऱ्यािंी हकीरत चदलेली आहे. 

 
शखे अलाईिे वडील शखे हसन बंरालमधले एक नामाचंकत चवद्वान होते. मक् केच्या याते्रनंतर परत 

आल्यावर शखे हसन बयानाला स्थाचयक झाले. तेथे शखे अलाईनी बापाजवळ धमवशास्रािा अययास केला. 
तेही चवशाें हुांार असल्यामुळे तरुिपिीि चशिि पूिव करून स्वतःि धमवचशिि देऊ लारले. काही 
कालानंतर त्यानंा पारमार्मथक ओढ लारली आचि त्यानंी सूफी शखे म्हिनू इतरानंा दीिा दे्यास सुरुवात 
केली. थोड्याि वांात बयानािे सवात मोठे सूफी सतं म्हिून त्यानंा मान्यता चमळाली. याि सुमारास शखे 
सलीम चिश् तींिे चवख्यात चशष्ट्य चमया अबदुल् लाही बयानाला येऊन राचहले. चमया अबदुल् ला यापूवी आपल्या 
रुरूच्या परवानरीने मक् केला रेले होते. तेथे त्यानंा सय्यद महंमद जिनपुरीच्या पारमार्मथक मारािे आकांवि 
वाटून ते महादवी पंथात सामील झाले. वास्तचवक पाहता शखे अलाईना आपल्या तोडीिा कोिीही सतं 
बयानामध्ये असिे सहन होत नसे. एकदा तर दुसऱ्या एका शखेािा त्यानंी जाहीर अपमानही केला होता. 
परंतु चमया अबदुल् लाच्या माराने त्यािेवर जिू मोचहनीि घातली. चमया अबदुल् लांिे अनुयायी ररीब श्रमजीवी 
होते. ते त्यानंा सामुचहक प्राथवनेत सामील करून घेत. कोिािी मजुरी प्राथवनेमुळे िुकत असेल तर चमया 
अबदुल् ला त्याला आर्मथक मदत करीत असत. चमया अबदुल् लािें आिरि इस्लामच्या खऱ्याखुऱ्या 
चशकविुकीप्रमािे आहे यािी खात्री पटल्यावर शखे अलाईनी सववसंर पचरत्यार करून चमया अबदुल् लांिे 
चशष्ट्यत्व पत्करले. आपल्याजवळिे सवव द्रव्य आचि साधनसामग्री त्यानंी रचरबानंा वाटून टाकली आचि 
रचरबी पत्कारली असेल तर माझेबरोबर िल. अन्यथा तुझ्या वाटिीिी चमळकत घेऊन तू पाचहजे ते कर 
असे बायकोस साचंरतले. त्यािंी बायको स्वखुशीने त्यािेंबरोबर रेली. 

 
शखे अलाईबरोबर त्याचं्या अनेक चशष्ट्यानंीही चमया अबदुल् लांिे चशष्ट्यत्व पत्करले. चमया अबदुल् लांिे 

आचि शखे अलाईिे अनुयायी अशी एकूि ३०० मािसे एकत्र राहू लारली. त्यानंी सवांनी अत्यतं रचरबीत 
चदवस काढले. त्यापंैकी काहीजिानंी तर भकेुने व्याकूळ होऊन प्राि सोडले. तरीही इतरानंी हा मारव 
सोडला नाही. जे चमळेल ते सववजि वाटून खात. तेथे शखे अलाईिी कुरािावर व्याख्याने होऊ लारली. 
त्याला बरीि रदी जमत असे. त्यािें वक् तृत्व एवढे प्रभावी असे की अनेक श्रोत्यानंी आपले व्यवसाय सोडून 
या समूहात राह्यािे पत्करले. आपली सवव पुजंी दान करून टाकिारे अनेक श्रोते चनघाले. 

 
बयाना शहरात कोठेही शणरयाचे चवरुद्ध वतवन चदसले तर शखे अलाई आचि त्यािे अनुयायी स्वतः 

जाऊन त्याला अटकाव करीत. त्यानंा चवरोध कर्यािी कोिातही चहम्मत नव्हती. अनेक स्थाचनक 
अचधकारीही त्यानंा अनुकुल झाले. परंतु प्रत्येक वळेी शचरयािे चवरुद्ध काही घडले तर शखे अलाई आचि 
इतर मंडळी मधे पडत असल्यामुळे कधीकधी वातावरि तंर होई. शवेटी चमया अब दुल् लानंी शखे अलाईना 
मक् केच्या याते्रवर धाडले. त्यािेंबरोबर ५००–६०० जि चनघाले. जारोजारी महादवी डेऱ्यात राहून तेथील 
लोकािंी पारमार्मथक पद्धती जवळून पाह्यािा शखे अलाईना छंदि लारला. चठकचठकािी त्यािें मोठे 
स्वारत होई. जोधपूरिा राज्यपाल खवास खान त्यानंा जोधपूरला सामोरा रेला. परंतु खवास खानािे घरी 
अनेक सूफी संप्रदायािे लोक भक्क् तरीते ऐकायला जमत असत ते अलाईना रुिले नाही. महादवी 
प्रिालीला कोित्याही प्रकारच्या नािरा्यािे वावडे होते. शखे अलाईनी रायन थाबंचव्यािा प्रयत्न केला 
आचि स्थाचनक सैचनकातंही शचरयाचवरोधी आिरिाला मनाई कर्यािी शथव केली. शवेटी खवास खान 
आचि शखे अलाई यािेंत चवतुि आले आचि अलाई बयानाला परतले. 

 



 

अनुक्रमणिका 

याि सुमारास चदल् लीच्या रादीवर इस्लाम शहा बसला. प्रमुख काझी मिलाना अबदुल् ला 
सुलतानपुरीने त्यािेजवळ शखे अलाईचवरुद्ध कारवाई कर्यासाठी हट्ट घरला. शवेटी शखे अलाईना 
धार्ममक ििेसाठी आग्ऱ्याला ये्यािा हुकूम झाला. चनवडक अनुयायासंह शखे आग्ऱ्याला रेले. तेथे दरबारी 
पद्धतीने कुर्मनसात कर्याऐवजी सुलतानासकट सवांना त्यानंी पैरंबराचं्या परंपरेप्रमािे अचभवादन केले. 
यािा अथाति सुलतानाला आचि दरबारी मंडळींना रार आला. ििेला सुरवात हो्यापूवी शखे अलाईनी 
कुरािावर प्रविन केले. त्याने सववजि प्रभाचवत झाले. इस्लाम शहा दरबार सोडून आत रेला व तेथून 
त्यानंी सेख अलाई उठून उभे राचहले नसल्यािे व त्यानंी एकट्यानेि जेवि न घेतल्यािे इस्लाम शहाने 
पाचहले. जेवि का नाकारले यािा शखे अलाईनी चवचित्र खुलासा केला. अन्नावर सवव मुसलमानािंी 
सामाचयक मालकी असताना सुलतान आपल्या चहश्यापेिा जास्त घेतो आचि ते शचरयािे चवरुद्ध असल्यामुळे 
चनाेंध म्हिून आपि भोजन घेतले नाही असे त्यानंी साचंरतले. 

 
एक आंवढा चरळून सुलतानाने ििेला आरंभ कर्यािी आज्ञा केली. वादचववादात शखे अलाई 

सवव पंचडतानंा परुून उरले. मिलाना अबदुल् ला सुलतानपुरीिे तर त्याने वाभाडेि काढले. एका पंचडताने 
बोलताना एका शबदािा उच् िार िुकीिा केला त्याबरोबर त्यानंी त्यािी िकू त्याच्या पदरात घातली. 
इस्लाम शहा या ििेनंतर फार प्रभाचवत झाला. त्याने शखे अलाईना बाजूला बोलावनू साचंरतले, ‘सय्यद 
महंमद हा माहदी नाही असे नुसते माझ्या कानात तुम्ही बोललात तर मी तुम्हाला राज्यािा मुहतणसब 
नेमीन. परंतु हे कबूल केले नाहीत तर मात्र कायदेपचंडत तुम्हाला फाशी ्ाव ेअसा चनिवय देतील’. परंतु 
शखे अलाईनी यास साफ नकार चदला. थोड्या चदवसात अनेक सेनाचधकारी शखे अलाईच्या डेऱ्यात 
सामील झाल्यािे पाहून मात्र इस्लाम शहा घाबरला. मिलाना सुलतानपुरी तर शखे अलाईना फाशी ्ा 
असा एकसारखा आग्रह करीत होता. शवेटी इस्लाम शहाने शखे अलाईना आपले राज्य सोडून दचििेत 
जा्यािी चवनंती केली ती त्यानंी मान्य केली. दचििेतही असलाि प्रकार झाला. राज्यपाल आझम हुमायून 
शखेनी आचि त्यािे अध्याहून अचधक सेनाचधकारी व सैचनक यानंी शखे अलाईिे चशष्ट्यत्व पत्करले. मिलाना 
अबदुल् लाने इस्लाम शहाला यािी चवपयवस्त हकीरत सारंनू शखे अलाईना परत बोलावनू घ्याव ेअसा सल् ला 
चदला. 

 
त्याि सुमारास म्हिजे १५४८ साली पजंाबात चनयाझी पठािानंी केलेले बंड मोड्यासाठी इस्लाम 

शहाने आग्रा येथून चतकडे कूि केले. वाटेत बयानाजवळ पोिल्यावर मिलाना अबदुल् लाने इस्लाम शहाला 
साचंरतले. ‘शखे अलाईिा धोका तात्पुरता संपला आहे. परंतु त्यािा रुरू शखे अबदुल् ला चनयाझी आचि इतर 
चनयाझी कुटंुबे अजून मोकळीि आहेत’. इस्लाम शहा चनयाझींिे बंड नेस्तनाबूद करावयाच्या मोचहमेवर 
असल्यामुळे त्याने अबदुल् लानंा बोलावनू ििकशी कर्यास बयानाच्या राज्यपालाला हुकूम चदला. चमया 
अबदुल् ला इस्लाम शहािी फिज कूि करीत असता वाटेत हजर झाले. दरबारी पद्धतीने कुर्मनसात 
कर्याऐवजी त्यानंाही पैरंबराच्या परंपरेत बसिारे अचभवादन केले. तेव्हा बयानाच्या राज्यपालाने त्यािंी 
मान पकडून कुर्मनसात कसा करावा ते बजावले. यामुळे अब दुल् ला चनयाझींना रार आला. ‘पैरंबर आचि 
त्यािें पूजनीय साथी ज्या पद्धतीने अचभवादन करतात तेवढेि मला ठाऊक आहे’ असे त्यानंी उदरार 
काढले. तुम्ही शखे अलाईिे रुरू का असे इस्लाम शहाने चविारले तेव्हा चनयाझींनी होय असे उतरेर चदले. 
ताबडतोब त्यानंा फटक्यािी चशिा सुनाव्यात आली. फटके बसत असताना अब दुल् ला चनयाझी 
कुरािातली आयते पुटपुटत होते तरी मिलाना अबदुल् लाने सुलतानाला साचंरतले की ते सवांिा काचफर 
म्हिून चधक् कार करीत आहेत. याने इस्लाम शहा अचधकि संतापला आचि अचधक जोराने फटके मार्यािा 
हुकूम केला. तासाभराने त्यानंा अधवमेल्या क्स्थतीत सोडून सुलतान आचि त्यािे सैन्य पुढे रवाना झाले. 



 

अनुक्रमणिका 

अबदुल् ला चनयाझींिी त्याच्या अनुयायानंी खूप शुश्रूांा केली. परंतु बरे झाल्यावर बयाना सोडून ते चसरकहदला 
चनघून रेले. तेथे त्यानंी महादवी पंथािा त्यार करून सामान्य मुसलमानाप्रमािे जीवन व्यतीत कर्यास 
सुरुवात केली. १५८५ मध्ये अकबरािी स्वारी अटकाला जात असताना वाटेत चसरचहद येथे मुक् काम झाला. 
तेथे अकबराने चमया अबदुल् ला चनयाझींना बोलावनू घेतले आचि मोठी जमीन इनाम चदली. 

 
इकडे इस्लाम शहा आग्ऱ्यास परतल्यावर शखे अलाईना शासन कराव ेअसा मिलाना अबदुल् लाने 

लकडा लावला. तेव्हा इस्लाम शहाने शखे अलाईना चबहारला जाऊन शखे बढबरोबर ििा कर्यािा 
हुकूम केला. शखे बढ हे इस्लाम शहािे शरेशहा यािें चशिक आचि हकीम होते. ििेनंतर शखे बढने शखे 
अलाईना अनुकूल मत चदले व तसे पत्र सुलतानासाठी तयार केले. शखे बढच्या मुलािें आचि नातेवाईकािें 
शखे अलाईशी रायन चनचांद्ध आहे की नाही या मु्ावर भाडंि झाले होते. या सवांनी शखे बढिे पत्र ठेवनू 
घेतले आचि शखे अलाईबद्दल मिलानंा अबदुल् लाने जो चनिवय चदला तोि बरोबर आहे असे इस्लाम शहाला 
खाजरी पत्राने कळचवले. इस्लाम शहाने पनुः एकदा शखे अलाईना बोलावनू महादवी पंथ सोडलास तर 
अभय देतो असे साचंरतले. शखे अलाई यािा कबलू झाले नाहीत. त्यानंा फटक्यािंी चशिा झाली. चतसऱ्या 
फटक्याति शखे अलाईनी प्राि सोडले. त्यानंतर त्यािें शरीर हतरेीच्या पायाला बाधूंन सववत्र चफरचव्यात 
आले. परंतु सुलतानाच्या सैन्याने सुतक पाळले. दुसऱ्या चदवशी ते मृत शरीर तऱ्हेतऱ्हेच्या फुलानंी 
आच्छादलेले आढळले. त्यािें दफन कर्याससुद्धा परवानरी नाकार्यात आली होती. 

☐ ☐ 
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प्रकरि ६ 
 

सूफी संत आणि सूफी तत्त्वप्रिाली 
 

सनातन धमवपचंडत आचि धार्ममक चविारवतंािंा आपि आढावा घेतला. दोघािंाही भर शणरयामध्ये 
नमूद केलेले धमवचसद्धातं स्वीकार्यावर आचि बारीकसारीक रोिीतसुद्धा शणरयामध्ये घालून चदलेल्या 
यमचनयमािें प्रत्यि जीवनात आिरि करून त्यात एकात्मता आि्यावर असे. शणरयामधल्या 
धमवचसद्धातंावर संपूिव श्रद्धा बाळरून शणरयाप्रमािे जीवन व्यतीत कर्याने इहलोकी यश आचि नंतर 
स्वरवप्राप् ती होते असा त्यानंा चवश् वास वाटे. योग्य श्रदे्धतूनि बरोबर आिार चनघतात असे ते मानीत. 
वैयक्क् तक दैवी अनुभवानंा त्याचं्या चविारसरिीत स्थान असे. मात्र या अनुभवामुंळे प्रिचलत रूढ श्रद्धा 
बळकट झाल्या तरि ते अनुभव खरे व तसे झाले नाही तर ते अनुभव भ्रामक आहेत असा त्यािंा आग्रह असे. 
या उलट आध्यात्माला वाहून घेतलेल्याचं्या मते पारमार्मथक अनुभवानुंसार जरूर पडली तर रूढ 
श्रद्धानंासुद्धा मुरड घालावी लारते. इस्लामच्या सुरुवातीच्या काळी काही मुसलमानािंी ठाम समजूत असे 
की, मानवी शरीरि पापािे उरमस्थान आहे. यास्तव ते स्वतःवर कठोर चनयम लादून आत्मक्लेशािें कमवठ 
जीवन व्यतीत करीत. यापकैी काहीजि तर पढेु जाऊन आत्मा हाडामासंाच्या शरीरात जखडलेला 
असेतोपयंत परमेश् वर प्राप् ती अशक्य आहे असे मानीत व आपल्याला या देहापासून मुक् त कर अशी 
परमेश् वरािी करुिा भाकत. या लोकानंा त्यावळेी िुहाद ककवा बक् काउन असे म्हित असत. ते 
इस्लाममधले पचहले अध्यात्मवादी होते. अरबस्तानाबाहेर इस्लाम पसरल्यावर त्याचं्यावर ज्ञानवादी आचि 
प्लेटोपंथी तत्त्वज्ञानािा प्रभाव पडला. त्यानंी मठ पद्धतीही स्वीकारली. मुसलमान सतंाचं्या मठानंा खानका 
ककवा दरगा ही नाव े पडली. नवव्या शतकापासून अनेक संतानंी जाडीभरडी लोकरी वसे्र (सूफ) 
वापर्यास सुरुवात केली. त्यामुळे त्यानंी सूफी ही सजं्ञा चमळाली. 

 
सनातन इस्लाममधल्यासारखे सूफी प्रिालीमध्ये कोितेही ठाम चसद्धातं ककवा शबदप्रामा्य 

नसल्यामुळे सूफी प्रिालीिी व्याख्या करिे अशक्य आहे. प्रत्येक सूफी संताने आपापल्या पारमार्मथक 
अनुभवाला अनुसरून परमेश् वर प्राप् तीिे वरेळाले मारव िोखाळले. या चवचवध परमाथव पंथानंा तरीका असे 
नाव पडले. सनातन्यािंा शचरयावर आचि सूफी संतािंा तरीकावर भर असल्यामुळे शणरया आचि तरीफा या 
दोन अलर संज्ञा उलमा आचि सूफी यािें बाबतीत रूढ झाल्या. सूफी तरीक्यािंी चनरचनराळी विवने पढेु 
चदली आहेत. त्यावरून परमाथव पंथाच्या चवचवध छटा स्पि होतात. त्यात अध्यात्म चविाराबरोबर सामाचजक 
जािीव आचि भावनाही चदसून येते. 

 
‘सूफी प्रिालीनुसार प्रत्येक व्यक् तीिे परमेश् वराशी सरळ, प्रत्यि नाते असते. साधकाने 

परमेश् वराच्या अचधकाचधक चनकट जा्यासाठी प्रयत्न करावते. हे प्रयत्न नेमके कोिते आहेत ते फक् त 
साधकाला आचि परमेश् वरालाि माहीत असाव’े. 

 
‘साधकाला इतर कोिाहीपेिा परमेश् वरि अचधक जवळ असतो आचि परमेश् वरािे सुद्धा दुसऱ्या 

कोिापेिा साधकावरि अचधक पे्रम असते’. 
 
‘सूफी सतं जचमनीसारखे असतात. जचमनीवर कसलीही घाि पडली तरी चतच्यातून फक् त 

िारंल्याि रोिी उरवतात’. 
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‘सूफींना कसल्याही रोिीिा चवटाळ नसतो. प्रत्येक वस्तु त्याचं्या स्पशाने पावन होते’. 
 
‘जाडीभरडी वसे्र नेसल्याने कोिी सूफी होत नाही. जो स्वतःिे अक्स्तत्वि चवसरतो तो खरा सूफी’. 
 
‘नमाज पडिे, इतर प्राथवना म्हििे, उपासतापास करिे आचि कुराि-पठाि या रोिी कोिासही 

करता येतील. परमेश् वराला जीवन अपवि केलेल्यािंी रोिि वरेळी असते. आज जेवायला काय आहे आचि 
कोिते कपडे घालायिे त्यािा ते कधीि चविार करीत नाहीत. ते एकटे असोत अरर लोकाचं्या घोळक्यात 
असोत त्यािें सारे चितरे परमेश् वराकडे लारलेले असते’ (शखे फचरदुचद्दन). 

 
‘अखेरच्या चनवाड्यािे चदवशी नरकयातनािंी चशिा नको असेल तर दीनदुःखी लोकाचं्या मदतीला 

धावनू जा. भकेुने व्याकूळ झालेल्यानंा जेव ू घाला. नदीसारखे उदार आचि सूयासारखे दानशूर व्हा. 
पृर्थ्वीप्रमािे सवांिे स्वारत करा. लोकाचं्या दुःखाने जो किी होतो आचि दुःख दूर कर्यासाठी जो 
एकसारखा धडपडतो त्यानेि खरोखर परमेश् वरावर चवश् वास टाकलेला असतो’ (शखे मुइनुचद्दन). 

 
मन्सूर हल् लाज (८५८–९२२) याने अनल हक (मीि खरे सत्य आहे) हा आध्याक्त्मक चसद्धातं 

माडंला. त्यासाठी त्याला आपले प्राि रमवाव े लारले. परंतु शवेटी अनल हक हे सूफी तत्त्वप्रिालीिे 
प्रतीक होऊन बसले. अध्यात्मािा मारव िोखाळीत असता मुचहउचद्दन इबूने अरावी या संताने वाहवा-अल-
वुजूद हा चसद्धातं माडंला. त्यानुसार परमेश् वर सवव सृिीत असतो. ईश् वरी सववव्यापकत्वािा हा चसद्धातं 
कहदुस्थानातल्या बहुसंख्य सूफींनी स्वीकारला होता. वाहदा-अल-वुजूदचे तत्त्व अदै्वतमताच्या अरदी 
चनकट आहे. अनल हक आचि वाहदा-अल-वुजूद यासारख्या तत्त्वामुळे प्रािीन उलमानंी सूफींवर 
पाखंडीपिािा आरोप केला. परंतु अल कुशरैी (९८६–१०७४) आचि अल रझाली (१०५८–११११) या 
सूफींबद्दल चजव्हाळा असलेल्या पचंडतानंी सदर आरोपािें खंडन केले. बाराव्या शतकामध्ये उलमानंी 
सूफीप्रिालीला कडवा चवरोध कर्यािे सोडून चदले. 

 
सुरुवातीला सूफी संत अत्यतं कडक परीिा करून मोजक्या लोकानंाि मुरीद ककवा चशष्ट्य म्हिनू 

दीिा देत. पि पढेु मोठ्या प्रमािावर दीिा दे्यािी पद्धती सुरू झाली. यातून श्रषे् सूफी सतंािें वरेळाले 
संप्रदाय चनघाले. पचहला सूफी संप्रदाय ख्वाजा अबदुला इशाक चिश् ती (मृत्य ू ९१०) याने सुरू केला. 
यानंतर शखे मुचहउचद्दन अबदुल काचदर चजलानी (१०७७–११६६) यानंी काचदरी व शखे चशहाबचुद्दन उमर 
सुहरावदी (११४५–१२३४) यानंी सुहरावदी संप्रदाय स्थापन केले. ख्याजगन या नावाने ओळखल्या 
जािाऱ्या संप्रदायातले सत शखे बहाउचद्दन निबंद (१३१७–१३८९) यािें नावावरून ख्याजगन संप्रदायाला 
निबंदी संप्रदाय असे म्हि्यािा प्रघात पडला. तेराव्या शतकापासून वरेळाल्या सूफी संप्रदायािंा जनतेत 
मोठ्या प्रमािावर प्रसार झाला. शखे अबु सईद अबु खैर हे संत स्वतः कवने करीत. ती बरीि लोकचप्रय 
झाली. तेव्हापासून सूफी वाङ मयािी सुरुवात झाली. 

 
प्रचसद्ध लेखक आचि सूफी संत अचल हुजवानी प्रथम कहदुस्थानात आले आचि लाहोरला स्थाचयक 

झाले. ते इ. स. १०७२ िे सुमारास मरि पावले. शखे चशहाबचुद्दन उमर सुहरावदी यानंी आपले अनेक चशष्ट्य 
येथे प्रिारासाठी धाडले होते. चिश् ती सतं शखे मुइनुचद्दन हे पृर्थ्वीराज ििहानच्या पराभवानंतर अजमेरला 
आले. कालातंराने इराि, खुरासान व तुर्मकस्तानिे सूफी संप्रदाय कहदुस्थानात िोहोकडे पसरले. सूफी 
संप्रदायात रुरु ककवा शखे यािें अनन्यसाधारि असे स्थान असे. जारोजारी वरेळाले शखे असत. त्यापैकी 
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काही चशष्ट्य परंपरा उभी करीत. शखे म्हटला म्हिजे तो चनचरच्छ आचि नम्र असावा. त्याने परमाथािी 
चवचशि योग्यता प्राप् त केलेली असावी, आपल्या चशष्ट्यािंा, अनुयायािंा आचि एकूि जनतेिाि तो 
संरििकता असावा, त्याने धमवचनचांद्ध आिरि करू नये, लोकानंा शचरयामध्ये साचंरतल्याप्रमािे आिरि 
कर्यािा त्याने उपदेश करावा इ. अपेिा असत. कहदुस्थानात आलेले पचहलेवचहले सूफी सतं 
अध्यात्माऐवजी शणरयाचे पालनावरि भर देत. कालातंराने स्थाचनक आध्याक्त्मक वातावरिािा त्यािेंवर 
पचरिाम झाला. नव्या चविाराच्या सूफींनी वाहदा-अल-वुजूदचा चसद्धातं स्वीकारला. कहदुस्थानातल्या 
सूफी प्रिालीिा तो राभाि बनला. सनातन इस्लामिे धमवचसद्धातं येथील लोकानंा परके वाटले तसे सुफी 
प्रिालीिे झाले नाही. सूफी प्रिालीने येथे िटकन मूळ धरले आचि चतला कहदुस्थानी िेहरामोहरा प्राप् त 
झाला. 

 
सूफी सतंानंा िमत्कारािे सामर्थ्यव असतेि असे सववजि धरून िालत. या श्रदे्धमुळेि लोकािंा 

त्यािेंभोवती रराडा पडे. सूफी संताचं्या आख्याचयका म्हिजे िमत्कारकथाि आहेत. त्यातल्या चकत्येक 
इतक्या अचतरंचजत आहेत की त्या वािल्या म्हिजे एकूि सूफी संप्रदायाबंाबतिी आपली आदरभावना नि 
होते. वास्तचवक पाहता आपल्याला िमत्कारसामर्थ्यव प्राप् त झाले असले तरी ते वापरू नये, लपवनू ठेवाव े
असे शखे चनजामुचद्दन यािेंसकट सवव महत्त्वािे संत आग्रहाने सांरत. िमत्कारात अडकून पडले तर 
परमाथवपथावरच्या पुढच्या पायऱ्या राठता येत नाहीत असेही अनेकजि सारंत. परंतु खुद्द शखे चनजामुचद्दन 
यानंी न पटिाऱ्या अशासुद्धा अनेक िमत्कारकथा स्वतःि साचंरतलेल्या आहेत. अथात िमत्कारावंर 
चवश् वास ठेविारे लोक सवव धमात आढळतात. कुरािातसुद्धा जरी महंमद पैरंबरानंी स्वतः कोितेही 
िमत्कार करून दाखचवलेले आढळत नसले तरी त्याचं्या आधीच्या पैरंबराचं्या िमत्कारकथा आहेति. 
एकदा सूफी सतंाचं्या िमत्कारकथा सारं्यास सुरुवात झाल्यावर पुढे त्यानंा मयादा राचहली नाही. या 
कथावंर अचवश् वास दशवचविे म्हिजे एका्ा सबधं सपं्रदायावर अचवश् वास दाखचव्यासारखे होऊन बसले. 
साहचजकि सूफी सतं आचि उलमा याचं्या संघांाला त्यामुळे धार आली. 

 
इस्लामच्या सनातन तत्त्वप्रिालीला कुराि आचि सुन्ना ककवा पैरंबरािंी विने यािंा मजबूत असा 

आधार होता. उलमानंा राजसतेरेिे पाठबळही होते. अशा पचरक्स्थतीत शबदप्रामा्यापलीकडे जाऊन वरेळी 
मते माडंिाऱ्या सूफी सतंािें चविार चकतीही मोलािे असले तरी त्यानंा सनातन्यापंढेु हारि खावी लारे. 
अशावळेी त्यानंा िमत्कार सामर्थ्याखेरीज दुसरा कसलाही आधार नसे. िमत्कारावंर लोकािंा चवश् वास 
असल्यामुळेि उलमािंा ककवा राजसतेरेिा सूफी संतानंा चवरोध असला तरी लोक संतानंा मान देत. दुसरे 
असे की, सनातनी उलमानंा लोकाचं्या वैयक्क् तक सुखदुःखात अचजबात आस्था नव्हती. उलमाचं्या मदतीने 
आपि केलेल्या पापािें िालन होऊन दैवी अनुप्रह चमळचव्यािा चविारसुद्धा कोिी करू शकत नसे. तुम्ही 
अमुक सत्कायव केलेत तर तमुक फळ चमळेल ककवा पापािरि केले म्हिून अमुक चशिा होईल अशी 
काय्ािी भाांा उलमाचं्या तचीडी असे. कोिाला प्राथवना, उपवास आचद चनत्यकमांनी पुरेशी शातंी चमळाली 
नाही तर अचधक साधना कोिती करावी असे तो धमवपंचडतानंा चविारू शकत नसे. िमत्कारसामर्थ्यावर 
चवश् वास असल्यामुळे लोक सूफी सतंाकंडे जात. त्याचं्या व्यक्क् तरत अडीअडििी, सुख व दुःख याशंी 
समरस होऊन सतं सवांना वैयक्क् तक मारवदशवन करीत. या सूफी संतामुंळेि इस्लाम हा जनतेिा धमव 
बनला. त्याचं्याकडे येिारे बहुतेक लोक कसल्या तरी आशनेे येत. रुरुिा ताईत बाधं्यािी प्रथा त्याकाळी 
सरास होती. आपल्याकडे येिाऱ्या कोिालाही संत चवन्मुख परत पाठचवत नसत. आल्या रेल्यािे मनोरत 
जाि्यािी अवघड कला बऱ्याि संतानंा अवरत होती. दैवी सामर्थ्यावर ककवा िमत्कारकथावंर चवश् वास 
ठेवावा की नाही हा प्रश् न येथे उद भवत नाही. अनेक कथा खऱ्या होत्या असे मान्यािेही कारि नाही. परंतु 
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अचधक खोलवर रेले असता असे चदसते की, िमत्कारकथािंा उपयोर करून अनेक संतानंी असे वातावरि 
चनमाि केले की, ज्यायोरे इि आचि तकव शुद्ध रोिी ते लोकानंा सुलभपिे पटव ू शकले. आता काही 
िमत्कारकथा पाहू. 

 
ख्वाजा मिदुद चिश् तींना जेव्हा मक् केच्या याते्रिी इच्छा होई तेव्हा तेव्हा परमेश् वर आपल्या 

यिचकन्नरामंाफव त प्रत्यि काबाि चिश् तींच्या समोर आिून ठेवी. मिदुद चिश् तींनी प्रदचििा घातल्या की काबा 
आपल्या जारेवर जात असे. 

 
एकदा शखे लुकमान शुिवारच्या जुम्मा प्राथवनेला उपक्स्थत नव्हते म्हिून रारावनू स्थाचनक उलमा 

त्यािंा जाब चविार्यासाठी घोड्यावर दिड करीत शखे लुकमान यािेंकडे चनघाले. त्यावळेी शखे लुकमान 
एका कभतीवर बसले होते. त्या कभतीलाि त्यानंी िाल्यािी आज्ञा केली. कभत िालू लारली. अशा रीतीने 
िालिाऱ्या कभतीवर बसून ते उलमानंा सामोरे रेले. 

 
मक् केच्या याते्रला रेलेला एक दरवशे आपल्या जवळ ईश् वरापुढे बळी दे्यास काहीि नाही म्हिनू 

चखन्न झाला. शवेटी त्याने परमेश् वरािा धावा केला. ‘हे परमेश् वरा, माझी यात्रा तुला मान्य असली तर माझ्या 
या भेटीिा स्वीकार कर’ असे म्हिून त्याने रळयावरुन हात चफरचवला, तत्ििी त्यािे चशर धडावरेळे होऊन 
काबयासमोर पडले. 

 
शखे फचरउचद्दन यािें मुलरे शतेी करीत. परंतु स्थाचनक राजस्व अचधकारी त्यानंा अचतशय त्रास देत 

असे. बराि काळ फचरउचद्दन यानंी ते शातंपिे सहन केले. शवेटी त्यािें मुलरे अरदी वैतारनू रेले तेव्हा 
फचरउचद्दन यानंी बसल्या जारी हवतेि आपल्या काठीिा प्रहार केला. त्याबरोबर स्वतःच्या घरीि असलेल्या 
त्या अचधकाऱ्याच्या पोटात मनस्वी वदेना सुरू झाल्या. त्याति त्यािा अंत झाला. 

 
एका चवद्वान मािसािा महत्त्वािा सरकारी दस्तऐवज रहाळ झाला म्हिून तो शखे चनजामुचद्दन 

यािेंकडे आला. चनजामुचद्दन यानंी त्याला बाजारात जाऊन थोडी चमठाई चवकत घेऊन ये असे साचंरतले. 
त्या मािसाने त्याप्रमािे चमठाई चवकत घेतली. ज्या कारदात चमठाई बाधंली होती तोि हरवलेला 
दस्तऐवज आहे हे पाचहल्यावर त्याने चनजामुचद्दन यािें पाय धरले. 

 
रझनीला एकदा दुष्ट्काळ पडला तेव्हा रावातले लोक शखे अजल चशराझी यािेंकडे आले. पाऊस 

पाड्यास परमेश् वराला भार पाडा असा त्यानंी हट्ट धरला. तेव्हा चशराझी शजेारच्या एका बारेत या लोकानंा 
घेऊन रेले. त्यानंी त्या बारेच्या मालकाला झाडानंा ताबडतोब पािी घाला अशी चवनंती केली. मालक 
म्हिाला, ‘बार माझी आहे. पािी केव्हा ्ायिे ते मी ठरवीन. तुम्ही नसती पिंाईत का करताहात?’ 
चशराझी लरेि रझनीच्या लोकानंा म्हिाले, ‘सवव भमूी ईश् वरािी आहे चतला केव्हा पािी ्ायिे हे त्याच्या 
हाती आहे. तुम्ही मला चनष्ट्कारि रळ घालू नका’. ही िमत्कारकथा नाही. पि याच्या अरदी उलट प्रकार 
चदल् लीला घडल्यािे शखे रेसु दराझ सारंत. एकदा मोठ्या अवांविानंतर अनेक चदल् लीवासी मिलानंा 
बदु्रचद्दन समरकंदी यािेंकडे आले व त्यानंी पजवन्यासाठी खास सामुदाचयक प्राथवना भरचव्यािी चवनंती 
केली. मिलानानंी दुसरे चदवशी प्राथवनेिे आयोजन केले. परंतु खास प्राथवना करवनूही पाऊस पडला नाही 
तर लोक आपल्याला दोां देतील या भीतीने ते अत्यंत किी झाले. शवेटी ते चदल् लीति वास्तव्य असिाऱ्या 
राहत नावाच्या चहजड्या फचकराकडे रेले व त्यानंा आपली अडिि साचंरतली. तेव्हा राहत यानंी प्राथवनेिे 
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जाजम मारवनू प्राथवना म्हटली व मिलानानंा उ्ा खुशाल खास प्राथवना भरवा असे साचंरतले. नंतर 
आपल्या अंररख्यािी एक किधी फाडून त्याचं्या हातावर ठेवली आचि म्हटले की प्राथवनेिा उपयोर झाला 
नाही तर ही किधी हाताने चपळा आचि राहतिी लाज राख्यासाठी पजवन्यवृिी कर अशी परमेश् वराला 
चवनविी करा. दुसऱ्या चदवशी ठरल्याप्रमािे खास प्राथवना झाली. परंतु पावसािी चिन्हे चदसेनात तेव्हा 
मिलानानंी राहतिी किधी हातात चपळली आचि परमेश् वरािा धावा केला. ताबडतोब मेघ जमले आचि 
जोरािी वृिी झाली. ही रोि सारंून शखे रेसु दराझ म्हिाले, ‘राहत साधा फकीर आचि त्यातून चहजडा. 
परंतु तो परमेश् वराला चप्रय होता. तेव्हा नुसता बाहेरून कोि कसा चदसतो यावर अवलंबून राहू नये.’ 

 
एकदा काही मािसे प्रवासास चनघाली असता आपला प्रवास चनवेध व्हावा म्हिनू आशीवाद 

घे्यासाठी शखे अबलु असत खुरकानी यािेंकडे रेली. ‘काही संकट आले तर माझे नाव घ्या म्हिजे 
टळेल.’ असा खुरकानी यानंी सल् ला चदला. कमवधमवसयंोराने या प्रवाशानंा मारामध्ये दरोडेखोर आडव े
आले. तेव्हा ज्यानंी परमेश् वरािा धावा केला ते प्रवासी लुबाडले रेले परंतु रुरुिा धावा केलेले मात्र 
सहीसलामत वािले. परत आल्यावर एका लुटल्या रेलेल्या प्रवाशाने असे का घडले हे चविारल्यावर 
खुरकानी उतरेरले, ‘ज्यानंी परमेश् वरािा धावा केला त्यानंा परमेश् वर कोि कसा आहे यािी अचजबात 
कल्पना नव्हती. मला परमेश् वरािे ज्ञान असल्यामुळे माझे नाव घे्याने परमेश् वरािेि नाव घेतल्यासारखे 
झाले. मी कोि आचि कसा आहे हे त्यानंा िारंले माहीत होते.’ ही रोि खुद्द शखे चनजामुचद्दन यानंी 
साचंरतलेली आहे. रोि संपल्यावर ते म्हिाले, ‘ज्यानंी प्रत्यि पारमार्मथक अनुभव घेतला आहे त्यानंाि 
यातले रहस्य कळू शकेल.’ 

 
या सवव िमत्कारकथा रुरु माहात्म्य पराकोटीला नेिाऱ्या आहेत. चकत्येकवळेा रुरुखातर 

शणरयाच्या आदेशािें पालन होत नसे. रुरुने आज्ञा केली तर रमजानिा उपवास मोडून शखे चनजामुचद्दन 
फलाहार करीत असत. शखे फचरउचद्दन यािें दुसरे चशष्ट्य शखे बदु्रचद्दन इशाक रुरुने हाक मारली तर प्राथवना 
म्हिताना तीसुद्धा अधववट सोडून जात. धमाच्या आदेशाप्रमािे शखे फचरदुचद्दन एकदा हज याते्रला चनघाले 
परंतु आपल्या रुरुने तर कधी हज यात्रा केली नाही यािे स्मरि होऊन अध्या वाटेतूनि ते परत चफरले. 
हज यात्रा कर्याऐवजी आपल्या रुरुच्या समाधीिे दशवन घेतले तरी हज याते्रिे पु् य चमळते असे शखे 
चनजामुचद्दन सारंत. जे सूफी सतं सनातनी होते आचि शणरया पालनािा आग्रह धरीत असत तेसुद्धा 
शचरयापेिाही रुरु अचधक श्रषे् असतो असे सारंत. चशष्ट्यािी रुरुवर पूिव श्रद्धा असली आचि तो जरी फक् त 
नमाज आचि जुजबी प्राथवना करीत असला तरी सवव धमवकतवव्ये—नमाज, चनत्याच्या प्राथवना, उपवास, हज 
यात्रा इ. करिाऱ्या परंतु रुरुवर पूिव श्रद्धा नसलेल्या चशष्ट्यापेिा श्रेष् असतो असे शखे चनजामुचद्दन यािें मत 
होते. 

 
शखे मुइनुचद्दन चिश् ती यािें चशष्ट्य शखे हमीदुचद्दन चसवाली नारोरला राहात असत, ते एक चवद्वान 

संत होते. चदल् ली सर झाल्यानंतर मुसलमान आई-बापाचं्या पोटी जन्म घेतलेले पचहले मूल आपि स्वतः 
होतो यािा त्यानंा अचभमान वाटत असे. तथाचप ते चनचरच्छ होते. दूरदूरिे लोक त्याचं्या दशवनाला येत यािा 
उलमानंा फार हेवा वाटे. ते शुिवारच्या सामुचहक प्राथवनेला हजर राहात नसत. यािा जाब चविार्यासाठी 
एकदा अनेक धमवपचंडत त्यािेंकडे आले. हमीदुचद्दनना फार दुःख झाले. बराि वळे ते काहीि बोलले 
नाहीत. नंतर त्यानंी खुलासा केला. नारोर राव मुक्स्लम अचधपत्याखाली नसल्यामुळे तेथल्या 
मुसलमानासंाठी शुिवारी सामुचहक प्राथवना आयोचजत करिे हे शणरयाच्या दृिीनेही बधंनकारक आचि रास्त 
नाही हे त्यानंी दाखवनू चदले. 



 

अनुक्रमणिका 

धमवपचंडत आचि धार्ममक चविारवतं लोकानंी सन्माराने िालाव ेयासाठी नरकयातनािंी भडक विवने 
करीत. सूफी सतं यािे अनुकरि करीत नसत. याबाबत शखे नाचसरुचद्दन यानंी आपल्या प्रविनात एक कथा 
साचंरतली होती. मिलाना चशहाबचुद्दन उशी नेहमी नरक चकती भयकंर असतो हे सारंत. एकदा श्रोत्यापंैकी 
एकाने उठून चवनंती केली, ‘आम्हाला परमेश् वराच्या करुिेच्या आचि दयेच्या रोिीसुद्धा सारंा ना.’ मिलाना 
उतरेरले, ‘मी वांानुवां ेतुम्हाला परमेश् वरी कोपाने चकती अनथव होतो हे सारंत आलो आहे आचि तरीसुद्धा 
तुम्ही लोक परमेश् वराला शरि रेला नाहीत. मी देवाच्या दयेच्या आचि अनुग्रहाच्या रोिी साचंरतल्या तर 
तुमिे काय होईल यािी कल्पनाि मला करवत नाही.’ याला सूफी संतानंी समपवक उतरेर चदले ते असे. 
‘परमेश् वर जन्मभर कमवठपिे जीवन व्यतीत करिाऱ्यापेिा मनापासून पश् िाताप झालेल्या मािसाच्या 
अचधक चनकट असतो.’ शखे हमीदुचद्दन सारंत असत, ‘सामान्य मनुष्ट्य पापािरिापासून अचलप् त राहून 
परमेश् वराच्या आज्ञािें पालन करतो. इतर काही मािसे जरापासून अचलप् त असतात आचि परलोकी 
चमळिाऱ्या भावी स्वरवसुखाच्या कल्पनेत दंर असतात, परंतु प्रािीन कालापासून खरे श्रद्धावतं लोक 
परमेश् वराखेरीज दुसऱ्या कोित्या रोिीिा चविार करीत नाहीत. स्वरव आचि नरक या बाहेर अक्स्तत्वात 
असलेल्या रोिी नाहीत. कोितीही रोि केली तर ती िारंली की वाईट यािा लरेि संकेत चमळतो. िारंली 
कमे िारंल्या स्वरूपात समोर उभी राहतात. दुष्ट्कमव केले तर त्यािे चहचडस स्वरूप ताबडतोब डोळयासमोर 
येते.’ 

 
आपल्याला चशष्ट्य करून घ्या असे कोिी येऊन म्हटले तर सूफी संतानंा त्याला खरोखरीिा चशष्ट्य 

व्हायिे आहे की चशष्ट्यत्वािा नुसता चटळा लावायिा आहे ते समजत असे. परमाथािी खरी तळमळ 
असिाऱ्यानंा मठात ककवा खानक्यात कायमिे राह्यािी परवानरी चदली जात असे. रुरु आचि चशष्ट्य 
एकमेकाच्या साचन्नध्यात राहून साधना करीत असत. प्रथम चशष्ट्य आपल्या रुरुवरील चनष्ेिी शपथ (बाइआ) 
घेई. नंतर परमाथाला जीवन अपवि केल्यािे प्रतीक म्हिून डोकीवरिे सवव केस कापून टाकी. यापुढे तो 
फक् त रुरुला जबाबदार असे. खानक्यातले सवव चनवासी फक् त प्राथवनेसाठी एकत्र जमत, इतरवळेी 
प्रत्येकजि स्वतंत्रपिे आराधना करीत असत. चशष्ट्याकंडून अनेक प्रकारच्या आिाभाका (तोबाह) 
घेवचवल्या जात. पापािरिाबद्दल खऱ्याखुऱ्या पश् िातापािी, जीवन परमेश् वराला अपवि कर्यािी, 
उपजीचवकेसाठी परमेश् वरावर संपूिवपिे अवलंबनू राह्यािी इत्यादी शपथा घ्याव्या लारत. इतर 
खानकाचनवासी लोकापं्रमािे नवीन चशष्ट्यािीही प्राथवना, आराधना, उपवास आचद चदनिायव िालू होई. नंतर 
िमािमाने यात वाढ कर्यात येत असे. संसारातील िलु् लक रोिींपासून मन दूर राहून अचधक िारंल्या 
प्रकारे परमाथव व्हावा, शरीरावर आचि मनावर पूिव चनयंत्रि याव,े परमाथािी तळमळ वाढावी यासंाठी 
उपवास केले जात. वासना नि करिे हा उपवासािंा हेतू नव्हता. सूफी सतं क्वचिति िह्मिारी असत. 
चववाह कर्यावर कसलेही नैचतक ककवा पारमार्मथक बंधन नसे. अन्नासाठी परमेश् वरावर अवलंबनू 
राह्यािी शपथ घेतल्यामुळे चकत्येकदा उपवासािी पाळी येत असे. परंतु उपवास ऐक्च्छक असो ककवा 
खायला अन्न नसल्यामुळे सक् तीिा असो, उपवास करीत आहो यािी दुसऱ्या कोिाला कल्पना येऊ नये 
यासाठी कटािाने प्रयत्न करावयािे असत. कारि ज्यािी वाच्यता होते असा उपवास फुकट जातो अशी 
त्यािंी श्रद्धा असे. चशष्ट्यािी चदनिया व्यवक्स्थत सुरू झाली म्हिजे एखादा गं्रथ घेऊन अययास सुरू होत 
असे. अध्ययन आचि आराधना पुरेशी झाली आचि चशष्ट्यािी प्ररती समाधानकारक असली तर योग्यवळेी 
त्याला खणलफा (अनुरामी) म्हिून मान्यता चमळे. खचलफापद प्राप् त झालेल्या चशष्ट्याला त्याच्या 
कुवतीप्रमािे बाहेरिे कायविेत्र चदले जाई आचि आपले स्वतःिे चशष्ट्य करून घे्यािी संमती चमळे. प्रत्येक 
संतािे अनेक खचलफा असत परंतु त्यापैकी एखा्ालाि खानक्यािा ककवा सापं्रदायािा वारसा चमळे. 



 

अनुक्रमणिका 

परमाथव माराला लारलेल्यानंा चमत्रमंडळी व नातेवाईक यािेंकडून बरीि कनदा सोसावी लारे. यामुळे त्यािंी 
श्रद्धा कसाला लारे. 

 
बदायुनिे अली मिला हे एक असाधारि संत होते. धमांतरापूवी ते दूध-दही चवक्यािा धंदा करीत 

असत. याखेरीज रस्त्यावर डाके घालिे हाही त्यािंा एक जोडधंदा होता. एकदा दही चवक्यासाठी कहडत 
असता ते शखे जलाल तचिझी याचं्या घराजवळ आले. तचिझींच्या डोळयाला डोळा चभडवल्यावर त्यानंा 
एकदम पे्ररिा चमळाली. त्यानंी डोक्यावरिा हंडा खाली ठेवनू शखेिे पाय धरले व मुसलमान हो्यािी 
इच्छा प्रदर्मशत केली. तचिझींनी कणलमा म्हटला व धमांतर झाले. मर अली मिलानंी घरी जाऊन बायकोला 
तू मुसलमान होतेस का असे चविारले. चतने साफ नकार चदल्यावर घरातले सवव द्रव्य रोळा करून त्यातला 
काही भार बायकोला देऊन ते म्हिाले, ‘अतःपर तू मला मातेसमान आहेस’. तचिझी यािेंकडे परत येऊन 
उरलेले सवव द्रव्य त्यानंी रुरुच्या हवाली केले. त्यानंा चशष्ट्यत्वािी दीिा दे्यात आली. काही कालाने शेख 
जलाल तचिझी यानंी बदायुन सोडून दुसरीकडे जायिे ठरचवले. पाठोपाठ अली मिला चनघाले. शवेटी 
त्यािंी खूप समजूत घालून बदायुनलाि राहुन साधना कर्यािा आदेश रुरंुनी चदला. अली मिला 
सुचशचित नव्हते. त्यानंा धमवगं्रथािे ज्ञान नव्हते. ते फक् त पािवळेा नमाज पढीत. तरीसुद्धा अनेक चवद्वान 
मंडळींनीही त्यािें चशष्ट्यत्व पत्करले होते. शखे चनजामुचद्दन यािें अध्ययन पूिव झाल्यावर पारोटे बाधं्याच्या 
समारंभाला हजर राह्यािे आमंत्रि अली मिलानंा दे्यात आले होते. चनजामुचद्दन यािंी नम्रता व हुशारी 
पाहून ते पुढे थोर होतील असे उद रार अली मिलानंी त्याप्रसंरी काढले. अली मिलाचं्या कसल्याही 
िमत्कारकथा नाहीत. तथाचप, आपले जीवन संपूिवपिे परमेश् वराला अपवि केल्यामुळे त्यानंा मनःशातंी 
चमळाली. त्यािें िेहऱ्यावर असे तेज आले की त्यानंा नुसते पाचहल्यावर हा एक परमेश् वर कृपा झालेला सतं 
आहे असे लोकानंा वाटे. 
 

अनेकजि चशष्ट्य हो्यासाठी येत पि त्यानंा परमाथाला जीवन अपवि करिे शक्य नसे. अशानंा 
शणरयाप्रमािे आिरि कर्यािा सल् ला चमळे. चहरे-मोत्याचं्या बाजारािी व्यवस्था पाहिारा एक सय्यद 
चशष्ट्य हो्यासाठी आला तेव्हा शखे नाचसरुचद्दन चिरार यानंी त्याला उपदेश केला की, ‘खोटे बोलू नका, 
चरऱ्हाईकानंा अडििीत टाकून नफा उकळू नका.’ अनेकानंा चशष्ट्य व्हावसेे वाटे पि व्यवसाय सोडून 
पूिववळे चशष्ट्य म्हिून राहिे शक्य नसे. त्यानंा चदलासा देताना शखे नाचसरुचद्दन म्हित, ‘उपजीचवकेसाठी 
व्यवसाय कर्याने ईश् वरावरिा भरवसा सोडला असे होत नाही. द्रव्याजवन करीत असतानाही चितरे पैशात 
रंुतवनू ठेव्याऐवजी देवावर लावाव.े’ ते एका द्वारपालािी रोि सारंत. तो भल्या पहाटे उठून शूचिभूवत 
होऊन प्राथवना म्हित असे. नंतर मचशदीत नमाज पढी. तेथून परत आल्यावर पुन्हा प्राथवना करी. ठरलेल्या 
वळेी राजवाड्यावर नोकरीसाठी जात असे. पि तेथेसुद्धा तो एकसारखा नामस्मरि करीत राही. घरी 
परतल्यावर पुन्हा प्राथवनेस उभा राही. ही कथा सारंनू झाल्यावर शखे म्हिाले, सत्कृत्य कर्यासाठी 
कोिते तरी कारि एकसारखे शोधीत रहा, आपल्या दोांापंासून चशका, श्रद्धा अढळ ठेवा कारि श्रदे्धला 
दुसरा पयाय नाही, ईश् वरभक् ताने अन्नवस्रािी किता करीत बसिे योग्य नव्हे. त्याने सतत ईश् वरात रममाि 
असाव,े लोकानंा आपल्या भोवती रोळा कर्याच्या उदे्दशाने काही बोलू नये.’ 

 
‘तुम्ही स्वतःि परमेश् वर आहो ककवा पैरंबर आहो असे समजू नका’ हा उपदेश एक सूफी संत नेहमी 

करत. यािा अथव स्पि कर्यासाठी ते एकदा म्हिाले, ‘स्वतः परमेश् वर असल्यािा दावा करिे म्हिजे 
साऱ्या रोिी आपल्याि मनासारख्या व्हाव्यात असा दुराग्रह धर्यासारखे आहे. आपि पैरंबर आहो असा 



 

अनुक्रमणिका 

समज झाला तर सवांनी आपल्यावरि लि कें द्रीत करावे, आपल्याि चहताच्या रोिी कराव्यात असे वाटू 
लारते.’ 

 
चिश्ती सतं सुरुवातीला राजसतेरेपासून दूर राहात. सपं्रदायाच्या पचहल्या पािही प्रमुखानंी हा 

चनयम पाळला होता. ते दरबाराकडे चफरकत नसत आचि शाही भेटी स्वीकारीत नसत. शखे फचरदुचद्दन 
याचं्या अयोध्येच्या खानक्यात अठरा चवश् वे दाचरद्रय असे. ते आचि त्यािें चशष्ट्य खानक्यातली सवव कामे 
स्वतः करीत. खानकावाचसयानंा तसेि आल्यारेल्याला थोडेतरी खायला चमळाव े म्हिून स्वतः फचरदुचद्दन 
अनेकदा उपाशी राहात. सवव खानक्यात खा्यास चमळत असल्यामुळे तेथे बाडंरुळाप्रमािे लोक वाढू 
लारले. फचरदुचद्दन यानंी आपले चशष्ट्य चनजामुचद्दन यानंा चदल् लीला स्थाचयक हो्यास साचंरतले. प्रथम 
अनेक चदवस चदल् लीच्या या खानक्यािी क्स्थती फार हलाखीिी होती. तरीसुद्धा सुलतान जलालुचद्दन 
चखलजी याने धाडलेल्या भेटी व चदलेल्या इनाम जचमनी चनजामुचद्दननी स्वीकारल्या नाहीत. पुढे या 
खानक्यािी पचरक्स्थती सुधारली. त्यािंी कीर्मत सववत्र पसरली. आश्रमात ररीबासंाठी अन् नछत्र घाल्यात 
आले. श्रीमतंानंी भेटी धाडल्या तर चनजामुचद्दन त्या परत करीत असत ककवा तेव्ाि ककवा त्याहून अचधक 
ककमतीच्या वस्तु परत भेट म्हिून देत असत. त्यािें वारस शखे नाचसरुचद्दन यानंी हेि व्रत िालू ठेवले होते. 
महंमद तुघलखाने दोन राव े इनाम चदली ती त्यानंी स्वीकारली नाहीत. या सतंानंा सरकारिी आपल्या 
कारभारात कसलीही ढवळाढवळ पसंत नसे. शखे चनजामुचद्दन यांच्या लोकचप्रयतेमुळे अलाउचद्दन चखलजी 
त्यािेंबाबत फार साशकं होता. आपल्याला राजकारिात अचजबात रस नाही हे अलाउचद्दनला पटवनू 
दे्यासाठी शखे चनजामुचद्दनना फार सायास पडले. कुतुबुचद्दन मुबारकलाही असाि संशय होता. त्यािा खून 
करून रादी बळकावल्यानंतर खुसरु खानने चनजामुचद्दनकडे मोठा नजरािा धाडला. ते द्रव्य त्यानंी 
रचरबानंा वाटून टाकले. आपल्या राज्यािा चवस्तार होईल तसतसे नव्या भारात तुमिे चशष्ट्य स्थाचयक करा 
असे महंमद तुघलखाने फमाचवले. परंतु चनजामुचद्दनच्या कोित्याही चशष्ट्याने ही आज्ञा मानली नाही. त्यामुळे 
बराि कडवटपिा आला. 

 
शखे चनजामुचद्दन आचि शखे नाचसरुचद्दन दोघेही िह्मिारी होते. सरकारी नोकरीसाठी खटपट 

करिाऱ्यािंा त्यानंा मनापासून चतरस्कार वाटे. सामाचजक अन्याय व दुःख यामुळे त्यािें हृदय चपळवटून 
जाई. परंतु स्वतः कोठेही हस्तिेप न करता ते दुःचखतानंा चदलासा देत. राजकीय आचि आर्मथक 
धकाधकीत अनेक जिािें बळी पडत. त्या सवांच्या दुःखात चनजामुचद्दन सहभारी होत. चजकडे चतकडे 
असंख्य लोक भकेुने तडफडताना पाहून ते फार किी होत, आचि चकत्येकदा स्वतः जेवीत नसत. त्यानंी 
खुांीने दाचरद्र्य स्वीकारले होते. बरे चदवस यावते म्हिून त्यानंी कधीही राजकीय ककवा सामाचजक तडजोड 
केली नाही. कोिािा आसरा घेतला नाही. शखे मुइनुचद्दन चिश् ती मात्र एवढे चनःस्पृह नव्हते. त्याचं्या मुलानंी 
सरकारने चदलेले जचमनीिे दानपत्र स्वीकारले. या मुलािें स्थाचनक अचधकाऱ्याशंी चबनसले तेव्हा स्वतः 
शखे मुइनुचद्दन यानंा चदल् लीला दरबारात जाऊन खटपट करावी लारली. 

 
सुहरावदी सतं मात्र शासनाशी चनकटिे सबंंध ठेवीत. शासनाच्या मदतीने आपले कायव अचधक 

िारंले व सुलभ होते असे त्यानंा वाटे. शखे वहाउचद्दन झकेचरया राजकारिात उलाढाली करीत. त्यानंी 
एकदा तर कसध आचि सुलतानच्या राजाचंवरुद्ध मोठा तिारखचलता इलेतचमश सुलतानाकडे धाडला होता. 
त्यािंा नातू शखे रुकनुचद्दन तर एकसारखा चदल्लीला जाऊन अनेकाचं्या चशफारसी करीत असे. असले 
राजकीय खटपटी करिारे संत अपचवत्र असतात असे चिश्तींना वाटे. यामुळे एकदा शखे रुकनुचद्दन यािी 
भेट होऊन त्याने आकलरन चदल्यावर शखे फचरदुचद्दनिा नातू शखे अल् लाउचद्दन याने आंघोळ केली. 



 

अनुक्रमणिका 

कुतुबुचद्दन मुबारक शहा यानंी शखे चनजामुचद्दन यािंा काटा काढ्यासाठी शखे अल् लाउचद्दनिी मदत 
माचरतली होती. ती त्याने स्पि शबदात नाकारली. या उलट शखे रुकनुचद्दनने सरकारी अचधकारपद ग्रहि 
केले. त्यािा खचलफा शखे उधळया होता व मोठ्या वैभवात राहात असे. शवेटी महंमद तुघलखाने त्यािी 
ििकशी सुरू केली. तीत तो दोांी ठरला आचि फासावर रेला. सुहरावदी सापं्रदायािे संत शासनात एवढे 
रुरफटून रेले होते की शवेटी त्याचं्या चमळकतीिी व्यवस्था आचि खानका प्रमुखाचं्या नेमिुका सुलतानने 
आपल्या हाती घेतल्या. सुहरावदी सापं्रदायािे खानके कालपरत्व ेखूप बदलले. त्यािंी सुलतानिी शाखा 
तर प्रस्थाचपत चहतसंबचंधयािंी चमरास झाली होती. खानक्यात कोिी याव े व कोिी येऊ नये यासंबधंी 
खानका प्रमुखानंी बरेि चनबंध घातले होते. या उलट शखे चनजामुचद्दन आचि शखे नाचसरुचद्दन यािें 
खानक्यामंध्ये मुक् तद्वार होते. भेटीस येिाऱ्या प्रत्येकाशी ते िार शबद बोलत. अशािंी संख्या एवढी मोठी 
होती की अनेकदा त्यानंा एकातंात मनासारखे नामस्मरि करता येत नसे. 

 
नारोरिे शखे हमीदुचद्दन यािंी काही हकीरत आधी आलेलीि आहे. ते एका लहानशा जचमनीच्या 

तुकड्यावर स्वतः कि करून उदरचनवाह करीत असत. या जचमनीतून पुरेसे धान्यही चमळत नसे. परंतु 
चवद्वान म्हिून त्यािंी कीर्मत एवढी मोठी होती की लाबंलाबंिे लोक आपल्या शकंािें चनरसन कर्यासाठी 
त्यािेंकडे येत ककवा त्यानंा पते्र धाडीत. त्याचं्या हलाखीच्या क्स्थतीमुळे नारोरच्या राज्यपालानंी मोठे इनाम 
देऊ केले ते त्यानंी नाकारले. त्यानंतर सुलतानने एक राव इनाम व ५०० रुपये रोख दे्यािा हुकूम केला. 
तो घेऊन राज्यपाल स्वतः त्यािें घरी रेले. त्यावळेी त्याचं्या अंरावरिे सवव कपडे फाटलेले होते. थोड्या 
वळेाने आत जाऊन त्यानंी बायकोला हे इनाम स्वीकाराव ेकी नाही हे चविारले. ती म्हिाली, “मी दोन शरे 
सूत कातून ठेवलेले आहे त्यातून तुम्हाला कपडे होतील. माझ्यासाठीही वस्र तयार होईल. पि सुलतानािी 
भेट स्वीकारून आयुष्ट्यभर जी पु्याई चमळवली ती तुम्ही घालविार आहात का?” हे ऐकून हमीदुचद्दनला 
फार हांव झाला आचि त्यानंी सुलतानिी भेट नाकारली. 

 
दीघव साधना करून चवचशि पारमार्मथक पातळी राटल्यावर शखे हमीदुचद्दन यािेंसारखे काही सतं 

आपल्यासाठी काहीतरी आरळाि जीवनिम चनचश् ित करीत. अनेकजि ठराचवक िाकोरीत राहात नसत. 
काहीजि तर शणरयाचे शबदप्रामा्यही स्वीकारीत नसत. सनातन्यानंा पाखंडीपिािे वाटतील असे चविार 
ते अनेकदा बोलून दाखवीत. त्या काळी रायन आचि वा् यावर कडाक्यािे मतभेद असत. शणरयाने वा्, 
नृत्य व रायन चनचांद्ध ठरवले आहे असा सनातन पचंडतािंा आग्रह असे. परंतु अनेक चिश् ती संतानंा रायन 
वादनािे वावडे नव्हते. चिश् ती सापं्रदायािे मिलाना वहीद हे शखे चनजामुचद्दन यािें रुरुबंधु होते परंतु 
आराधना करून परमाथािे उच् ि अनुभव चमळवावते अशी त्यानंा आि नव्हती. संसारापासून आचि 
समाजापासून शक्य तेवढे दूर राहून ते संरीतात तल् लीन होऊन जात. भक् तीरीते ऐकून त्यानंा परमानंदािा 
लाभ होई. ते एका झोपडीत राहात. कधीकधी शखे चनजामुचद्दन त्यािेंकडे येत असत. एकदा घरी सापडले 
नाहीत म्हिून चनजामुचद्दननी ििकशी केली तेव्हा मिलाना वहीद दूरच्या एका अज्ञात जारी बसून संरीतािा 
आनंद लुटीत असल्यािे आढळले. ही रुप् त जारा लोकानंा समजली तर अनेकजि येऊन त्रास देतील या 
भीतीने त्यानंा चनजामुचद्दन यािंा खूप रार आला. शवेटी जारेिे रुपीत कोिाला सारंिार नाही असे 
चनजामुचद्दन यानंी विन चदले तेव्हा ते शातं झाले. 

 
सूफीिे खानके म्हिजे आश्रमि होत. तेथे राहिाऱ्यानंा कामे वाटून चदली जात. आश्रम प्रमुख 

ककवा शखे स्वतः ईश् वरात रममाि होऊन इतरानंा मारवदशवन करी. खानकाचनवासी मंडळी प्राथवनेसाठी 
एकत्र येत. पचहल्या पचहल्यादंा हे खानके लोकसेविेे व चशस्तीिे आदशव होते. नंतर दरबारी वैभवाने 



 

अनुक्रमणिका 

राह्यािी पद्धत तेथेही सुरू झाली. कालातंराने मठ प्रमुखािंी पारमार्मथक योग्यता कमी झाल्यावर 
खानक्यािंी दुदवशा झाली. ििदाव्या शतकाअखेरीस खानक्यामंध्ये भक् तीरीते रूढ झाली. कहदी 
भक् तीरीतानंी तर सूफी संतावंर मोचहनीि घातली. शखे चनजामुचद्दनही कहदी भक् तीरीतानंी प्रभाचवत होत 
असत. सूफी भक् तीरीतामंध्ये कहदी रीतािंी संख्या नेहमीि मोठी असे. कहदू व मुक्स्लम परमाथांमधली 
समानता सूफींनी ओळखली होती. सूफी व कहदू संत याचं्यात ििा होऊ लारल्या. अनेक कहदू कल्पनाही 
सूफी संतानंी उिलल्या. शखे रेसू दराझ यािें प्रविनातून कहदू तत्त्वज्ञानातले ‘सरुि’ व ‘चनरुवि’ हे शबद 
वारंवार येत. कालातंराने परस्परािंी मते एकमेकानंा अचधक िारंली समजू लारली. परस्पराचं्या उच् ि 
तत्त्वािंी सत्यता ध्यानात येऊ लारली. एकूि संस्कृतीकडे पाह्याच्या मुक्स्लम दृिीकोिावरही या रोिीिा 
बराि प्रभाव पडला. 

 
चनजामुचद्दन आचि रेसू दराझ संताचं्या बऱ्याि कथा सारंत. प्रत्येकाच्या काही वरेळयाि तऱ्हा 

असत. वरवर पाहता चकतीही चवचित्र वाटला तरी प्रत्येकािा मारव खरा असूही शकेल हे या कथावंरून 
चदसते. परमेश् वरप्राप् तीिे अनेक मारव आहेत. हे सूफी सतं मोकळेपिाने कबलू करीत असत. शखे बधुंनी हे 
संत संपूिव नग्नावस्थेत राहात. तरीसुद्धा त्याचं्याबद्दल सवांना आदर वाटे. त्यानंा प्राथवनेिी एवढी आवड 
होती की स्वरात प्राथवना होत नाहीत असे एकदा कोिी साचंरतल्यावर ते म्हिाले, ‘अशा स्वरातसुद्धा 
जा्यािी माझी इच्छा नाही’. बदायुनीिे सतं शखे नक् खासी यािेंकडे एक चवद्वान रहृस्थ रेला व परमाथािे 
मारवदशवन कर्यािा आग्रह धरून बसला. तेव्हा त्याला घेऊन ते नदीवर रेले. तेथे दारू चपऊन दोघानंी 
स्नान केले. नंतर ते म्हिाले, ‘आपल्या घरािा दरवाजा नेहमी उघडा ठेवा म्हिजे कोिीही तुमच्याकडे 
येऊन तुम्हाला भेटू शकेल. कोिी आला तर क्स्मत करून त्यािे स्वारत करा. जवळिी पुजंी थोडी असो की 
मोठी असो, मनापासून दान करा. दुसऱ्याचं्या रळयातले लोढिे होऊन बसू नका. दुसऱ्यासंाठी कि 
कर्यािी शरीराला सवय लावा’. 

 
बाराव्या शतकाअखेरीस कहदुस्थानात एक आध्याक्त्मक साम्राज्यािा पाया घातला रेला या 

साम्राज्यािे अत्युच् ि स्थान, भव्य स्वरूप आचि सामर्थ्यव शखे चनजामुचद्दन याचं्या. व्यक्क् तमत्वात चदसून आले. 
ते १३२५ साली वारले. त्यानंतर पुढिी तीस वां ेशखे नाचसरुचद्दन यानंी हे साम्राज्य अभरं आचि मजबूत 
राखले. परंतु त्यानंतर मात्र परमाथािी पे्ररिा आटली आचि तळमळ तमी झाली. साहचजकि पुढे थोर 
व्यक् ती झाल्या नाहीत. या साम्राज्यातल्या मानवी मेरंुिी उंिी घटत राचहली. कालातंराने तेथे सपाट 
वाळवटं झाले. शखे नाचसरुचद्दन यानंी कोिालाही आपला वारस म्हिून नेमले नाही त्यािे हेि कारि असू 
शकेल का? शखे खुरकानी याचं्यानंतर वरवर चवपरीत वाटिारी पि आियाने मनाला थक् क करिारी 
मार्ममक विने कोिाच्याही तचीडून बाहेर पडली नाहीत. ििदाव्या शतकाच्या उतरेराधातले सूफी आचि त्यािें 
चविार दोन्ही काहीसे चशळे वाटतात. 

 
हा चशळेपिा राजकीय घटनाशी संबद्ध नाही. सवात महत्त्वाच्या अशा चिश् ती सापं्रदायािे अनुयायी 

राजकत्यांपासून दूर राचहले. बल्बन आचि अल् लाउचद्दन चखलजी याचं्या सारख्यािंा त्यानंी उघडपिे 
चधक् कार केला. महंमद तुघलखाने त्यानंा राज्यशकटाबरोबर ओढ्यािा प्रयत्न केला तो चसद्धीस रेला 
नाही. चफरुझ तुघलखािे वळेी साम्राज्यािी शकले झाली आचि राजसतेरेिा चवरोध मावळला. तेव्हा तर 
चिश् तींच्या पारमार्मथक चवकासाला उधाि यायला हव ेहोते. त्यावळेी सूफी वाङ मय सववत्र प्रसूत झाले होते. 
लोकानंा सूफी मारािी बरीि ओळख झाली होती तरीसुद्धा जनतेकडून पुरेसा प्रचतसाद चमळाला नाही. 
ििदाव्या शतकाच्या उतरेराधात सूफी पंथािी अवनती का झाली यािी थोडीशी कल्पना जवामी-अल-
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कलीम या त्या काळच्या गं्रथावरून येऊ शकते. त्यात ‘सैतानाच्या मोहजालातून सुटायिे असेल तर रुरुिी 
मदत अत्यावश्यक आहे’ हे वाक्य वारंवार येते. म्हिजे सूफी मारव स्वीकारिे हे एक परमाथाच्या 
तळमळीतून टाकलेले पाऊल नसून सैतानापासूनिी पळवाट आहे असा यािा अथव तर नाही ना? रुरू ही 
लोकानंा मारवदशवक ठरिारी थोर व्यक् ती नसून एक जादूरार आहे अशी समजूत हो्यासारखे एक वाक्य 
शखे चनजामुचद्दन याचं्याही तचीडी घातले आहे. ते म्हिे सारंत असत की, ‘जो कोिी माझ्यावरच्या चनष्ेिी 
शपथ (बाइआ) घेईल ककवा माझ्या रावाच्या बाजूने नुसता चफरकेल त्यािे सैतानापासून रिि होईल’. 

 
पचहली अनेक वां ेरुरुिा वारसा त्याच्या पट्टचशष्ट्याकडे जाई. परंतु पुढे वारसा आनुवचंशक हक् काने 

चमळू लारला. वारसा चमळव्यासाठी करडेपिाने पारमार्मथक चशस्त पाळ्यािी आचि साधना कर्यािी 
आवश्यकता राचहली नाही. मोठ्या संतािें खानके हे एक प्रस्थाचपत चहतसंबचंधयािंी चमरासदारी झाली. 
परमाथािा मारव म्हिजे कीर्मत आचि ऐश् वयव चमळवनू देिारा धंदाि होऊन बसला. शखे चनजामुचद्दन 
लोकाचं्या दुःखाने व्याकुळ होत. सुरुवातीिे सतं दाचरद्रय आचि उपासमार ही परमेश् वरािी कृपाि आहे असे 
मानीत. शखे रेसू दराझ यािें याहून अरदी उलटे मत होते : ‘जो मािूस पचवत्र मनाने परमेश् वराकडे चितरे 
लावतो आचि ज्याला सवव ऐचहक सुखे उपलबध आहेत तोि खरा भाग्यवान. कारि दचरद्री दरवशेाला 
वासना काबूत ठेवायच्या झाल्या तर दरडावर डोके आपट्याखेरीज रत्यंतर नसते.’ 

 
राजसतरेा आचि सूफी संत याचं्यातला संघांव थाबंून दोहोत सिहादव चनमाि झाले. त्यामुळे सरकारी 

उलमािें हातपायि बाधंल्यासारखे झाले. आचि लढाऊ पचवत्रा घे्यािे संतानंा कारिि उरले नाही. 
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प्रकरि ७ 
 

कणव आणि लेखक 
 

अरब व तुकव  लोक कहदुस्थानात जेथे स्थाचयक झाले तेथे त्यानंा आचि स्थाचनक लोकानंा समजेल 
अशा भाांा उरम पाव ूलारल्या. दहाव्या शतकात कसधमध्ये अरबी आचि कसधी अशा दोन्ही भाांा प्रिचलत 
होत्या. कहदीमधला जवळजवळ पचहला गं्रथ ‘पृर्थ्वीराज रासो’ िादं बरदाईने चलचहला. त्यात ‘सलाम’, 
‘बादशहा’, ‘परवरचदवार’, ‘दुचनया’, ‘मस्त’, ‘खल्क’, ‘परम्म’, ‘फमान’ यासंारखे अरबी आचि फारसी शबद 
आढळतात. अकराव्या शतकातील सुलतान मसुदिा दरबारी कवी चमनुिीहरी आचि सूफी कवी हकीम 
सनाई (जो कधी कहदुस्थानात आला नव्हता तरी) त्याचं्या काव्यात अनेक कहदी शबद आले आहेत. 

 
कहदी मुसलमान बोलतात ती कोितीही भाांा पाचहली तर तीत त्यानंी स्थाचनक भााेंिे व्याकरि 

आचि राभा कायम ठेवनू कमी अधीक प्रमािात अरबी, फारसी आचि तुकी शबदािंा वापर केलेला चदसेल. 
अथात कहदी मुसलमानाचं्या सवव भाांातून धमवशास्रातल्या सवव संज्ञा मूळ अरबीि आहेत. तुकी ही कधीही 
वाङ मयीन भाांा नव्हती. त्यामुळे फक् त घररुती वापराच्या काही वस्तूसाठीि तुकी प्रचतशबद वापरलेले 
आढळतात. मुक्स्लम राजवटी जेथे होत्या त्या चवभारात शतकानुशतके फारसी राज्यभाांा होती. काही 
भारात तर चतला वाङ मयीन भााेंिेही स्थान होते. त्यामुळे कहदी मुसलमानाचं्या भाांात फारसी शबद 
सवाचधक आढळतात. ती ससं्कृतोद भव भाांा असल्यामुळे चतच्यातील शबद स्थाचनक भाांातही लोकाचं्या 
अंरवळिी पडले. 

 
राज्यभाांा असली तरी सवव देशासाठी समान भाांा म्हिून ती लादली रेली नव्हती. अनेक 

मुसलमानानंी अरबी-फारसी एवढेि स्थाचनक भाांानंाही महत्व चदले होते. त्यामुळे एकोचिसाव्या शतकाच्या 
अखेरपयंत सवव कहदी मुसलमानािंी एकि भाांा असावी असा चविारही कोिाच्या मनात आला नाही. 

 
राजदरबारातली बोलीभाांा संभाांिािी भाांा म्हिून चवकचसत झाली. शाही मदतीिी अपेिा 

करिाऱ्या कचव आचि लेखकानंी सुलतान, अमीर, उमराव व दरबारातील इतर बड्या मंडळींना आवडेल 
अशा भााेंत वाङ मय तयार झाले. सूफी कचव-लेखकानंी दरबारी भााेंतली कृचत्रमता व अचतशयोक् ती यावर 
भार दे्यािे टाळून सामान्य लोकाचं्या साध्या रोड भााेंत काव्य व इतर लेखन केले. 

 
सूफी संप्रदायात कहदीला एक आरळेि स्थान होते. शखे चनजामुचद्दन कहदी भक्क् तरीते ऐकून नाि ू

लारत. कहदी भााेंतले चननाद त्यानंा मातृभााेंइतकेि प्रभाचवत करीत. पढेु पुढे सूफींमधली कहदी रीतािंी 
आवड इतकी वाढली की एका प्रसंरी शखे रेसू दराझना कोिीतरी चविारले, ‘सूफींना फारसी रझल ककवा 
रीतापेंिा कहदी भजनेि आचधक का आवडतात?’ त्यानंी उतरेर चदले, ‘प्रत्येक भााेंिी रोडी काही वरेळीि 
असते. कहदी मृदू असून हृदयाला चभडते. चतिी लय मृदू, सरळ आचि स्पि असते. कहदी रािी ऐकल्यावर 
मन चवनम्र होते, चवचशि भावना फक् त फारसीतूनि व्यक् त करता येतात, तर इतर काही फक् त अरबीतून 
कहदीमध्ये नाजुकता आचि सूिकता आहे. अनुभवानेि हे तुमच्या ध्यानात येईल.’ 

 
शखे मुइनुचद्दन चिश् तींच्याही अरोदर अजमेरला स्थाचयक झालेले शखे अबदुर रेहमान यानंी पचहला 

कहदी गं्रथ चलचहला. काही थोर सूफी संताचं्या चशष्ट्यानंी रुरुशी झालेली सभंाांिे चलहून काढली. काही 
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संतानंी स्वतः वाङ मय चनर्ममती केली. ख्वाजा सक्य्यद अशरफ जहाचंरर समनानी (१२८९–१४०४) यानंी 
सूफी प्रिाली आचि नीचतमतरेा या चवांयावर चलचहलेला व १४०८ मध्ये प्रचसद्ध झालेला गं्रथ हा पचहला उदूव 
गं्रथ होता असे आता मान्य होऊ लारले आहे. 

 
परंतु भाांा आचि काव्याच्या िेत्रात अग्रपूजेिा मान अमीर खुसरोकडे जातो. लहानपिापासूनि 

त्याला कवने कर्यािे वेड होते. त्याला अनेक भाांा अवरत होत्या. वयाच्या अठराव्या वांीि तो कवी 
म्हिून प्रचसद्ध झाला होता. त्याला दरबारात सुलभपिे प्रवशे चमळाला. जलालुचद्दन चखलजीिी त्याच्यावर 
चवशाें मजी होती. दररोज नवीन कचवता करून तो सुलतानाच्या मफैलीत हजर रहात असे. अलाउचद्दनने 
जलालुचद्दनिा खून करचवल्यानंतर अमीर खुसरोने परडी चफरचवली. अलाउचद्दन चदल् लीत ये्याअरोदरि 
खुसरोने त्यािे स्वारतरीत रिून ठेवले होते. पि अलाउचद्दनला काव्यािी रोडी नव्हती. खुसरोला माचसक 
वतेनावर दुसरी नोकरी दे्यात आली. खुसरो शखे चनजामुचद्दनिा चशष्ट्य होता, तसा अल् लाउचद्दनिा मुलरा 
चखदर खानही चशष्ट्य झाला होता. त्यामुळे दोघािंी खूपि रट्टी जमली होती. परंतु चखदर खानिा धाकटा 
भाऊ कुतुबचुद्दन याने त्यािा खून केल्यािे अमीर खुसरोला सोयरसुतक वाटले नाही. त्याने कुतुबुचद्दनवरही 
स्तुचतरीते रिली. पुढे खुसरू खानने कुतुबुचद्दनिा खून करून सुलतानपद चमळचवले तेव्हा अमीर खुसरो 
त्यािे बाजूला झाला. नंतर तुघलख घरा्याने सतरेा चमळचवली तेव्हासुद्धा अमीर खुसरोिे दरबारातले 
स्थान चटकून राचहले. अशा रीतीने िार राज्यिातं्या व सहा सुलतानाचं्या राजवटीत अमीर खुसरोने 
तारेवरिी कसरत करून आपले स्थान राखले. स्वतःिी सद सद चववकेबदु्धी रहाि ठेवल्यामुळेि त्याला हे 
शक्य झाले. 

 
आपल्या आश्रयदात्याच्या मारेकऱ्यावर त्याने स्तुचतसुमने उधळली हे एकादवळेेस आपि समजू 

शकू. परंतु कहदूस्थान आचि कहदू यािेंबद्दल एका गं्रथात अत्यंत रिरवाने आचि नंतर राजकीय चवांयावर 
चलचहताना कहदूच्या चवरुद्ध कमालीच्या आकसाने व हेकटपिाने त्याने का चलचहले ते समजिे अशक्य आहे. 
त्याने कुतुबचुद्दन मुबारकच्या अमदानीिा इचतहास चलचहला त्यात कहदुस्थानवर एक स्वतंत्र प्रकरि आहे. या 
प्रकरिात अमीर खुसरोने ‘कहदुस्थान हे एक नंदनवन आहे; कहदंूनी शासे्र आचि चव्ामंध्ये मोठी प्ररती 
केली, अंक शोधून काढले, पंितंत्रासारखा महान गं्रथ चलचहला, ते शहािे आहेत; आपल्या पतीसाठी, 
धन्यासाठी आचि देवासाठी मृत्यलूा कवटाळिारी मािसे कहदूमध्येि आढळतील’ असे रिरवोद रार काढले 
आहेत. याच्या अरदी उलट ‘खझाइन अल फुत् ह’ या दुसऱ्या गं्रथात त्याने कहदंूना चशवीराळ केली आहे. 

 
तत्कालीन मान्यवर कवींशी अमीर खुसरोने चवचिप् त प्रकारिी स्पधा केली. आपापल्या वैचशष्ट्ट्यपूिव 

शलैीसाठी प्रचसद्ध असलेल्या समकालीन खाकानी, अन्वरी, चनजामी रंजवी, झहीर फायाबी, कमाल 
इस्फाहानी आकदिी काव्ये पुन्हा आपल्या भााेंत चलहून आपि त्याचं्यापेिा चकती श्रेष् आहोत हे 
दाखचव्यािा त्याने आटाचपटा केला. ही त्यािी चनरथवक अहंमन्यता मनाला बोिल्यावािून राहात नाही. 
त्याने भाराभार लेखन केले. तो शीघ्रकवी होता. परंतु त्याच्या काव्यात लाचलत्य ककवा कल्पनाचवलास 
आढळत नाही; एखादे उत्कृि रूपक ककवा लिात ठेव्याजोरे विन चदसिार नाही. संरीतशास्रात तो ददी 
होता. मोठ्याने म्हिता येतील अशी लयबद्ध रझले त्याने तयार केली हे त्यािे वैचशष्ट्ट्य. त्यासाठीि त्यािी 
रझले अ्ापही लोकचप्रय राचहली आहेत. 

 
अमीर खुसरोच्या काली दुसरा एक लेखक पुढे आला होता. चझयाउचद्दन बरिीने दोन तीनि गं्रथ 

चलचहले. अमीर खुसरो भाष्ट्यकार नव्हता. कोित्याही चवांयावर त्याने स्वतंत्र मतप्रदशवन केले नाही. उलट 
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कोित्याही चवांयावर आपले स्वतंत्र मत माडंले नाही ककवा कोित्याही घटनेवर आपले भाष्ट्य चदले नाही 
असे बरिीच्या हातून झाले नाही. त्यािा तारीख-इ-णफरुि-शाही हा गं्रथ प्रचसद्ध आहे. बलबनच्या 
कारकीदीच्या सुरवातीपासून (१२६६) चफरुझ तुघलख रादीवर येईपयंत (१३५१) घडलेल्या घटनािंा 
यात इचतहास आहे. प्रत्येक घटनेिा तपशील देऊन त्याने आपली स्वतःिी मक्ल् लनाथी केलेली आहे. स्वतः 
लेखक एका उच् ि कुलात १२८०–८९ या दशकात जन्मला आचि १३६० मध्ये मतृ्यू पावला. त्याला 
जबरदस्त वशंाचभमान होता. राजसतरेा फक् त उच् ि कुलात जन्मलेल्या लोकानंी िालवावी असे त्यािे ठाम 
मत होते. परंतु उच् ि कुलातील िार सुलतानानंी व त्याचं्या अचधकाऱ्यानंी जे काही केले त्यामुळे त्याच्या 
पदरी एकूि चनराशा आचि कटुताि आली. त्यािी भाांा आवशेपूिव आहे. माचहतीबरोबर चशकवि दे्यािा 
अट्टाहास त्याच्या जवळजवळ प्रत्येक पानावर चदसून येतो. सुलतानी साम्राज्यािे भले कसे होईल ही त्याला 
एकसारंखी तळमळ लारनू राचहली होती. या गं्रथात त्यािी धमांधताही चदसून येते. शचरया आचि तत्कालीन 
शासन या प्रश्नावर त्याचं्यामध्ये मूलभतू चवसंरती होती. बरिी स्वतः या चवसंरतीमधून वाट पाहू शकत 
नव्हता म्हिून, सुलतानानंी चतच्यातून वाट काढावी अशी अपेिाही तो करू शकत नव्हता. त्याने अनेकदा 
परस्परचवरोधी भचूमका घेतली आहे आचि कहदंूना तर चशव्यािंी लाखोली वाचहली आहे. तथाचप, 
मुसलमानावंर त्यािा भरंवसा होता असेही या गं्रथावरून चदसून येत नाही. एकाही सुलतानाने शहािपिाने 
राज्य केले असे त्याला वाटत नाही. बलवन िूर, कैकुबाद स्त्रीलंपट, जलालुचद्दन मुबारक चवचिप् त आचि 
महंमद तुघलख मठ्ठ व चनदवय असे सवव सुलतान होते. त्या सवांना शहािपिािा सल् ला नको होता. 
अल् लाउचद्दनला प्रथम अलउल मुल्क आचि इतर िारंले सल् लारार चमळाले पि नंतर तो संपूिवपिे मचलक 
काफूरच्या कह्यात रेला. बरिीसारखा ितुर सल् लारार जवळ असून महंमद तुघलखाने त्यािे ऐकले नाही. 
 

उच् ि कुळातल्या लोकाचं्या मूलभतू रुिाबंद्दल बरिीने एक मनोराज्य कक्ल्पले होते. याति तो 
रममाि झाला. इस्लामी जीवनमारव सववश्रेष् असून पैरंबर व त्यािें सहकारी हे आदशव पुरुां होते ही त्यािी 
श्रद्धा होती. पि हे आदशव प्रत्यिात उतरचविे अशक्यि आहे आचि म्हिून ते आपल्याला बंधनकारकही 
नाहीत, असे जिू त्या काळच्या लोकािें रृहीतकृत्यि होते. शखे चनजामुचद्दन या सतंाच्या प्रयत्नाने लोकातं 
धार्ममक भावना वळावली. बरिीला स्वतःला त्यािेबाबत चनतातं आदर होता हे खरे असले तरी त्यानंी 
शासनाकडे ढंुकूनही पाचहले नाही. अल् लाउचद्दनला भेट्यािे, सल् ला दे्यािे ककबहुना राजकारिावर 
बोल्यािेही त्यानंी नाकारले होते. बरिीिे सारे चितरे राजकीय धकाधकीत व्यग्र झालेले. चशवाय शखे 
चनजामुचद्दन हे स्वतः उच् ि कुलातलेही नव्हते. बरिी ढचीरी नव्हता. त्याला नािरा्यािी आवड होती. 
उघडपिे नािरा्यािा चधक् कार करीत असला तरी िोरून त्यािंा आस्वाद घेत असे. बरिीने इचतहास 
चलचहताना सत्य झाक्यािा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळेि कधीकधी हीन अचभरुिी प्रदर्मशत झाली असली 
तरी इचतहासकार या दृिीने त्यािी योग्यता मोठी आहे. 
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प्रकरि ८ 
 

सामाणजक जीवन 
 

राज्यव्यवस्था, सनातन प्रिाली, धमवचविार आचि सूफी सापं्रदाय या िार घटकािंा कहदी 
मुसलमानाचं्या समाजजीवनावर मोठा प्रभाव पडला यात शकंा नाही. तथाचप त्याचं्या समाजजीवनािे विवन 
करिारी ऐचतहाचसक दफ्तरे उपलबध नसल्यामुळे कोिते तरी वांव मध्यकबदू मानून त्या अरोदर आचि नंतर 
काय पचरक्स्थती होती ते समजावनू घेतल्याने आपले काहीसे काम सोपे होईल. पचहल्या कालखंडासाठी 
१३५० हे वांव मध्य कबदू म्हिून सोयीस्कर आहे. तोपयंत चदल् लीच्या सुलतानी साम्राज्यािा चवस्तार झालेला 
असला तरी कहदी मुसलमानािंी एक एकसंघ घटक म्हिनू घडि झालेली नव्हती. दचिि कहदुस्थानातल्या 
म्हिजे सवात पचहल्या मुक्स्लम वसाहतींिा उतरेरेकडील मुसलमानाचं्या सासं्कृचतक कें द्राशी चवशाें असा 
संपकव  झाला नव्हता. इबन बट्टटुाने चलचहलेल्या खंभायतच्या विंनावरून असे चदसते की, तेथल्या व्यापारी 
जमातींिा चदल् लीऐवजी पचश् िमेस समुद्रापलीकडील देशाकंडेि ओढा होता. सामाचजक जीवनािा आढावा 
घेताना आपल्याला चदल् ली साम्राज्यातंरवत मुलुख आचि त्याच्या पलीकडेि प्रदेश यािंा वरेळा चविार केला 
पाचहजे. 

 
सुलतानािी प्रचतष्ा आचि त्यािी सतरेा ध्यानात घेता दरबारातील नोकरवरं, अचधकारी आचि 

दरबारात येिारे जािारे लोक यािेंवर सुलतानाच्या व्यक्क् तमत्वािी छाप पडिे अपचरहायव होते. स्वतः 
सुलतान व्यक्क् तशः आपले आिरि आदशव सुलतानाच्या तत्कालीन रूढ कल्पनानुंसार राख्यािा प्रयत्न 
करीत असत. उदाहरिाथव आदशव सुलतानाने रुिग्राहक आचि उदार असिे अत्यावश्यक समजले जाई. 
त्यामुळे रुिी आचि कलावतंािंी कदर करून त्यानंा मोठी इनामे चदली जात. चवद्वान आचि कवीखेरीज 
चवचवध कलातं प्राचव्य चमळचवलेले असे रवय्ये, वादक, नतवक, जादूरार, कसरतपटू इत्यादींना राजाश्रय 
चमळे. त्या काळी अशी समजूत होती की, सुलतानी दरबारात एवढा भपका असावा की, ज्यायोरे लोक 
चदपून जावते. साहचजकि सुलतान हे दुर्ममळ आचि मिल्यवान वस्तंुिे फार मोठे असे चरऱ्हाईक होते. त्यािा 
चकतरेा चररवनू बडे अमीरही अशा वस्तू चवकत घेत. त्यामुळे त्याचं्या उत्पादनाला आचि व्यापाराला मोठी 
िालना चमळाली. शणरयाचा संरिक या नात्याने सुलतान शुिवार आचि ईदच्या सामुचहक प्राथवनानंा 
उपक्स्थत राहात असत. ते धमवपंचडतानंा मान देत आचि धमवच्युततेबद्दल त्यानंी केलेली कानउघडिी 
चनमटूपिे ऐकून घेत. अनेक सुलतान संताचं्या घरी जाऊन त्याचं्या भेटी घेत. तसेि मोठ्या धमवपचंडताचं्या 
आचि संताचं्या कबरींच्या दशवनासाठी जात असत. 

 
सुलतान ही काहीतरी अरम्य, रूढ अशी व्यक् ती असून कोित्या वळेी काय करील हे सारंता येिार 

नाही असे लोक धरूनि िालत असत. राजवाड्याबाहेर नेहमीि चशरच्छेदािी चशिा अमलात आििारे 
लोक नारव्या तलवारीचनशी सज् ज राहात. लोकानंा चदसेल अशा जारी चशरच्छेद झालेल्यािंी मंुडकी टारंनू 
ठेवलेली असत. त्यामुळे राजवाड्यात सुलतानाच्या भेटीस जािाऱ्यानंा आपल्या चजवाला अपाय हो्यािी 
भीचत नेहमीि वाटत राही. 

 
१३५० सालिे आसपास सुलतान तुघलखाबाद चकल् ल्यात राहात असत. त्याला एकापढेु एक अशी 

तीन प्रवशेद्वारे होती. पचहल्या दरवाजाजवळ वाजंत्रीवाले बसलेले असत. आत येिाऱ्या प्रत्येक व्यक् तीिा 
दजा दशवचविारे सूर ते वाजवीत. दुसऱ्या दरवाजाजवळही पहारेकरी व वाजंत्रीवाले असत. त्या शजेारच्या 
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मोठ्या चदवािखान्यात लोकानंा प्रथम बसचवले जाई. दुसऱ्या आचि चतसऱ्या दरवाजाच्या मधोमध पाहु्यािें 
स्वारत करिाऱ्या अचधकारीवरािा उंि ििथरा असे. स्वारत अचधकारी आलेल्यानंा चतसऱ्या दरवाजाकडे 
नेत. तेथे प्रथम कारकून मडंळी त्यािंी माचहती चलहून घेत. आतल्या महालात उच् िासनावर बसलेल्या 
सुलतानाजवळ आल्यावर प्रथम कुर्मनसात करून नजरािा समोर ठेवावा लारे. सुलतान स्वतः वरेळाल्या 
पद्धतीने स्वारत करी. कोिाकडे नुसता दृचििेप करायिा, तर कोिाकडे पाचहले न पाचहल्यासारखे 
करायिे, तर कधी िारंले स्वारत आचि आकलरनही ्ायिे. ज्या पद्धतीने स्वारत होई तीवरून प्रत्येकाने 
आपले स्थान ओळखायिे असे. पाहु्याला बसावयास कोिते स्थान चमळते तेही महत्त्वािे असे. 

 
सुलतान अचधकृत दरबाराखेरीज इतर बैठकी व शाही मेजवान्याही आयोचजत असत. अशा प्रसंरी 

वर साचंरतल्याइतके कडक सोपस्कार कराव ेलारत नसत. खाजरी समारंभासंाठी मीर-इ-मजलीस या 
अचधकाऱ्याकडे व्यवस्था असे. साववजचनक अचधकृत मेजवान्यािें प्रसंरी प्रत्येकाला आपापल्या दजानुसार 
आसन चदले जाई. मजीतल्या लोकानंा सुलतान आपलेजवळ बोलावनू घेत असत. मेजावानीसाठी मोठ्या 
िादरी पसरून त्यावर चिनी मातीच्या थाळयातून वरेळाले पदाथव माडंलेले असत. सुलतान आल्यावर प्रथम 
सवांना सरबत देऊन मर णबसणमल् ला म्हि्यात येई. त्यानंतर जेविास सुरुवात होई. यजमान या नात्याने 
सुलतान चवचशि पदाथािा आग्रह करीत. जेविानंतर पानसुपारी दे्यािी पद्धती होती. काहीवळेा 
सुलतानािे उपक्स्थतीत चवख्यात धमवपंचडतािंी प्रविने होत. त्यानंा सुलतानाच्या शजेारिे आसन चदले 
जाई. 

 
दोन िार धमवपंचडत हजर असल्याखेरीज बलवन जेवि घेत नसे. त्यावळेी मुख्यतः धार्ममक 

चवांयावर बोलिे होई. बलबन सनातनी धमवमातंडािें घरीही अनेकदा जात असे. या उलट अलाउचद्दन 
चखलजी सूफी संत ककवा धमवपचंडत यानंा खास आदर दाखवीत नसे. तो शुिवारच्या सामुदाचयक 
प्राथवनेसही जात नसे. मुसलमान जरताच्या खचलफाकडून आपल्याला अजून मान्यता चमळाली नसल्याने 
आपि अचधकृतपिे सुलतान झालेलो नाही यािी जािीव झाल्यावर महंमद तुघलखाने शुिवारच्या प्राथवना 
स्थचरत केल्या. रवय्ये, वा्े वाजचविारे, नतवक यासाठी त्याने शुिवारच्या प्राथवनािंी वरेळी सोय केली 
होती. 

 
शुिवारच्या प्राथवनेस सुलतान हजर असतील तेव्हा लोकानंा त्याचं्याकडे आपली राऱ्हािी 

ने्यािीही संधी चमळे. ईदच्या चदवशी मोठ्या जाम्याचनम्यासह सुलतान प्राथवनेसाठी जात. ईदिा उत्सव 
सात चदवस िाले. ईदच्या चदवशी मोठा दरबार भरचवला जाई. सिाच्या चतसऱ्या चदवशी सुलतानाच्या 
नातेवाईकािें चववाह साजरे होत. पुरुां रुलामानंा िवर्थ्या चदवशी आचि स्री रुलामानंा पािव ेचदवशी मुक् त 
केले जाई. सातव्या चदवशी सवांना अन्नदान केले जाई. ईदप्रमािे नवरोझ हा इरािी सिही दरबारात 
साजरा कर्यात येत असे. सुलतान ज्यावळेी साम्राज्याच्या दिऱ्यात चनघत त्यावळेी त्यािेंबरोबर एवढे 
नोकर, िाकर, अचधकारी वरैरे असत की जिू एखादे शहरि एका चठकािाहून दुसरीकडे िालले आहे असे 
वाटे. सुलतानािी चशकारही अशीि जंरी होत असे. सववजि आपापले तंबू, राहुट्या घेऊन चनघत. 
सुलतानािा तंबू लाल रंरािा तर अचधकाऱ्यािें पाढंरे असत. 

 
सुलतानाला दारूिे आचि रचतसुखािे व्यसन असेल तर त्यािे खाजरी खान्यािे वळेी मुख्यतः 

चवदूांक, चहजडे, वशे्या आचि समव्यसनी अचधकारी बोलाचवले जात. आपल्या खाजरी जीवनासंबधंात 
सुलतान फक् त परमेश् वरालाि जबाबदार असतो अशी मान्यता होती. वरेळया शबदात सारंायिे तर 
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सुलतानािे खाजरी जीवन पाह्यािे सामर्थ्यव फक् त परमेश् वरालाि असे. इलेतचमश आचि त्यािा सवात 
धाकटा मुलरा नाचसरुचद्दन यािें वैयक्क् तक जीवन त्याकाळच्या धमवकल्पनापं्रमािे चनष्ट्कलंक होते. 
इलेतचमशला अनेक बायका व नाटकशाळा होत्या. त्याच्या एका स्री रुलामािा मुलरा रुक् नुचद्दन चफरुझ 
त्यािेनंतर रादीवर बसला. बहुतेक सुलतान दारू पीत असत. अनेकानंी मचदरा आचि मचदरािींच्या 
व्यसनापायी आपले आयुष्ट्य कमी करून घेतले होते. परंतु त्याचं्या अचतरेकी जीवनािा कोिीही चधक् कार 
केला नव्हता. त्यािें दरबार म्हिजे व्यसनािें अडे्डि असत. त्यािे जनानखाने एवढे मोठे असत की, 
कुटंुबपद्धतीला काही अथवि उरला नव्हता. सुलतानािे अमक्या मुलािी आई नेमकी कोि हे सारंिे अवघड 
जाई. अथात वारसाहक् काच्या दृिीने आई कोि याला त्याकाळी काहीि महत्त्व नव्हते. लग्नाच्या बायका, 
स्रीदासी आचि रखेल्या याचं्या मुलािंा रादीवर सारखाि हक् क असे. 

 
सुलतानाने चदलेल्या आज्ञा कायदेशीर आहेत की नाही यािा चविारसुद्धा न करता त्यािे उच् ि 

अचधकारी खान व माणलक त्या आज्ञा तंतोतंत अमलात आिीत. अशावळेी सरकारी कायदेपचंडतही 
शणरयाचा आधार घेऊन धमवबाह्य आज्ञा चनदशवनास आिनू देत नसत. स्वतंत्र धमवपचंडत मात्र लोकानंा 
सुलतानापासून ककवा त्याच्या अचधकाऱ्यापंासून िार पावले दूर राह्यािा सल् ला देत. अचधकारी आचि 
सामान्य मुसलमान याचं्यात फार मोठी दरी होती. ती भरून काढ्यासाठी औदायव आचि उधळपट्टीवर भर 
चदला जाई. सुलतानाच्या औदायामुळे त्याच्या खाजरी जीवनाकडे लोक कानाडोळा करीत. असाि प्रकार 
अचधकाऱ्यािें बाबतीतही घडत असे. 

 
उच् िवरीय कहदी मुसलमानाचं्यात पैशाअडक्यासंबधंी आचि एकूि जीवनासबंंधीि बेदरकारी असे. 

सरकारी नोकरी म्हिजे सुळावरिी पोळी—एक प्रकारिा जुरारि असे. त्याचं्या उधळपट्टीला काही 
ताळतंत्रि नव्हते. मुळाबाळासंाठी धनसजंय करून ठेविे व्यवहारात अशक्य होई आचि हा वारेमाप खिव 
तरी कशावर होत असे? एकूि मुसलमानी ससं्कृती आचि राज्य व्यवस्थाि अशी होती की, बेचहशबेी खिव 
कर्यािी स्वाभाचवक प्रवृतरेीि होत असे. कधी सुलतानािा वाढचदवस म्हिून, तर कधी ईद ककवा 
नवरोझिा सि म्हिून इतकेि काय पि आपि सूब याहून राजधानीत आलो, आजारातून उठलो ककवा 
आपल्या घरी काहीतरी कायव झाले म्हिून सुलतानाला नजरािे ्ाव े लारत. नजरािे दे्यासाठी 
अचधकारी एकसारखे सबबींच्या शोधात राहावयािे. आपली चनष्ा व्यक् त कर्यािा तोि एकमेव मारव होता. 

 
सुलतान राजधानीच्या बाहेर पडला म्हिजे सवव सरकारी यंत्रिाि त्यािेबरोबर चनघे. प्रत्येक 

अचधकाऱ्याला दोन चबऱ्हाडे करावी लारत. बायकामुलानंा एका जारी ठेवनू आपले कविवािे चबऱ्हाड 
पाठीवर घेऊन सुलतानाबरोबर राहायिे अशी अवस्था असे. या चफरत्या चबऱ्हाडासाठी मोठे तंबू व बरेि 
नोकरिाकर बाळराव े लारत. इतराचं्या तोडीस तोड ककवा काकिभर सरस जामाचनमा राख्याच्या 
िढाओढीपायी ररजेपेिा चकतीतरी अचधक खिव करावा लारे. परस्परानंा मेजवान्या देिे ही चनत्यािीि रोि 
होती. दुसऱ्यावंर छाप बसचव्यासाठी चववाह, जन्म, अलीका, णबसणमल् ला, आचद उत्सवासंाठी अपरंपार 
खिव होई. अचधकाऱ्यामंध्ये मेजवान्या आचि दानधमव याबाबतीत कशी िुरस िालत असे यािे विवन बरिीने 
आपल्या गं्रथात केलेले आहे. एकसारख्या अफाट खिव करीत राचहल्याने सववि कजवबाजारी झाले होते. 
यामुळे सुलतानी सावकार मात्र रबर झाले. 

 
अचधकाऱ्याचं्या चदवाळखोरी उधळपट्टीिा समाजजीवनावर मोठा दुष्ट्पचरिाम झाला होता. 

अनावश्यक नोकरािंी आचि फुकट्या लोकािंी संख्या बसुेमार वाढली होती. अमीर खुसरोच्या आजाकडे 
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२०० तुकी आचि २,००० कहदुस्तानी रुलाम होते. नुसत्या पानदानासाठी ५०–६० रुलाम हजर असत. 
अनेक अचधकाऱ्यािें घरी कायमिे भटारखाने असत. तेथे कोिासही फुकट भोजन चमळे. अशाि प्रकारिी 
अन्नछते्र सूफी खानक्यामंधून आचि अमीर लोकानंी उभारलेल्या वक् फमधून अव्याहत िालू असत. त्यामुळे 
ऐतखाऊ लोकािंा मोठा वरवि चनमाि झाला. 

 
अफाट मोठे जनानखाने आचि अमयाद कामुकता यामुंळे सुलतानानंी कुटंुबव्यवस्थेला मोठा धक् का 

चदला. परंतु यािा दोां नुसत्या सुलतानाकंडे जात नाही. काय्ानेि सवव चनबधं दूर केलेले होते. चवशाेंतः 
रुलामाबंाबतच्या चनयमामुंळे अनथव झाला होता. रुलाम व स्रीदासी चमळकती बनल्या. इतर वस्तंूप्रमािे 
त्यािंीही व्यापारी देवाि घेवाि सुरू झाली. वास्तचवक पाहता स्री रुलामांबरोबर रचतिीडा करिे आचि 
इतर चस्रयाशंी बदफैली करिे यात काही फरक नाही. परंतु या दोहोत फरक आहे असे ठरचवल्याने धमाच्या 
चशकविुकीिी चनलवज् ज अशी थट्टा केली रेली. स्रीरुलामाला इतर चस्रयासंारखे हक् क नव्हते. मात्र अशी 
रुलाम स्री आई झाली की चतिी चविी करता येत नसे. चतच्या मुलानंा समान वारसाहक् क चमळत. 
सुलतानाच्या जनानखान्याप्रमािे उच् ि अचधकाऱ्याचं्या चनवासस्थानीही रुलाम चस्त्रया असत. रुलाम चस्त्रयािंी 
भरती युद्धकै्ामंधून तसेि परदेशातून ककवा देशातून मुली चवकत घेऊन कर्यात येत असे. अखेर बहुतेक 
रुलाम चस्त्रया वशे्या बनत. प्रचसद्ध धमोपदेशक शखे नुरुचद्दन मुबारक रझनवी म्हित असत, ‘व्यचभिारी 
चस्त्रया आचि वशे्या जर नसत्या तर अनेक दुि लोकानंी भावनेच्या भरात कुलीन चस्त्रयावंर हात टाकला 
असता’. 

 
ििदाव्या शतकाच्या मध्यास कहदी मुसलमान समाज चनरचनराळया रटातं चवभारला रेला होता. 

सतरेाधारी वरव आचि सामान्य प्रजाजन हे दोन वरेळे स्पि रट होते. काराचरराचं्या काही जमातीच्या जमाती 
सामुदाचयक धमांतर करून मुसलमान झाल्या. परंतु त्यानंी आपल्या पूवीच्या रुढी आचि परंपरा िालू 
ठेवल्या होत्या. समान दजाच्या व ससं्कृतीच्या लोकािें वरेळाले रट पडलेले होते. आपल्या रटाच्या बाहेर 
त्यािें बटेीव्यवहार होत नसत. उदाहरिाथव सय्यद घरा्यातली मुलरी सय्यदाखेरीज इतर कुटंुबात देत 
नसत. एवढे असले तरी धार्ममक कायदा आचि सूफी सापं्रदायामुळे मुसलमान समाज एकसंघ हो्यािी 
प्रचिया सुरू झाली होती. मचशदी आचि सूफी खानके यात जमिारे लोक आपापसातले भेद तात्पुरते 
चवसरत असत. त्यातून बाहेर पडल्यावर मात्र रटारचिक वरेळा आिारचविार कर्यािी प्रथा चटकून 
राचहली. 

 
समान सामाचजक आचि नैचतक कायदा यादृिीने शणरया कधीि अंमलात आला नाही. त्यासाठी 

कोितीही यंत्रिाि नव्हती. शेख-अल-इस्लाम आचि मुहतसीब हे अचधकारी नुसत्या बाह्य देखाव्यासाठी 
नेमलेले असत. राज्यकारिात सुलतानाचं्या आज्ञापंढेु शणरयाचे चनयम बाजूला पडत. शणरयामध्ये 
साचंरतलेल्यापेिा चकती तरी वरेळया चशिा चदल्या जात. दारू आचि व्यचभिार कधीि काबतू येऊ शकले 
नाहीत. शणरयाचे व्यापाराबाबतिे चनयम, व्यापार कहदंूच्या हाती असल्यामुळे लारू नव्हते. नव्याने धमांतर 
केलेले लोक वारसाहक् कािे बाबतीत शणरयाच्या चनयमाऐंवजी परंपरारत रुढी पाळत असत. शणरयाला 
मान्यता होती ती केवळ धमवशास्राच्या ििेच्या वळेी. ही ििा फक् त धमवपचंडतामंध्येि होत असल्यामुळे 
सामान्य मुसलमानाच्या दृिीने शणरयाला फक् त सैद्धाक्न्तक श्रेष्ता प्राप् त झाली होती. 

 
सामाचजक जीवनावर ज्या घटकािंा प्रभाव पडत राचहला त्यािंा चविार येथवर आपि केला. आता 

१३५० सालच्या शहरी जीवनाकडे पाहू. 
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इबन बट टुटा १३३३ साली चदल् लीला आला तेव्हा शहरािी चसरी, तुघलखाबाद आचि जहाँपना 
अशी तीन उपनररे होती. शहराभोवतीच्या तटबंदीला २८ दरवाजे होते. शहरात दोन मोठी तळी, धान्यािी 
कोठारे आचि अनेक फुलबारा होत्या. पि शहर अचतशय रचलच्छ होते आचि सववत्र सदासववकाळ धूर 
पसरलेला असे. कैकुबादने यमुनातीरी चकलोऱ्ही येथे राजधानी हलचवली तेव्हा त्याच्या अमीरानंी शजेारी 
वाडे बाधंले. चधयासपूर येथे चनजामुचद्दनिा खानका होता. तेथून थेट जुन्या चदल् लीपयंत दाट वस्ती होती. 
या रस्त्याच्या दुतफा वशे्यािंी वस्ती होती. शहर आचि उपनररे यात साडंपािी वाहून जायिी सोय नव्हती. 
चवचहरी बाधंलेल्या नव्हत्या. रस्त्यावरिे पूल आचि धमवशाळा खाजरी लोकानंी बाधंलेल्या होत्या. राज्यिातंी 
होऊन नवीन घरािे सतेरेवर आले म्हिजे माजी राजघरा्याच्या पाठीराख्यािंा चवनाश केला जात असे. 
त्यािंी घरे ओसाड पडत. अनेक श्रीमंत लोक रावापासून दूर मोकळया जारी वाडे बाधंीत. मात्र कहदू 
मुलतानी कापड व्यापारी बदायुनी दरवाजा लरतच्या कापड बाजारात रहात. 

 
बाजारात फळे आचि खा्पदाथव याखेरीज दुसरे काहीही चविीला ठेवले जात नसे. श्रीमंत लोक 

दुकानदारानंा घरीि बोलावनू घेत. व्यापारी दारोदार चफरून चविी करीत. श्रीमंत लोकाचं्या घराभोवती 
र्ा बाधंलेल्या असत. मुख्य दरवाजातून आत आल्यावर मोठे पटारंि लारे. बाजूला मोठ्या 
ििथऱ्यापचलकडे जनानखाना असे. दुसऱ्या बाजूला मोठे चदवािखाने व थंड पा्यािी सोय केलेली असे. 
मोकळया पटारिातं उन्हाळयािे चदवसात तंबू आचि राहूट्या उभारीत. मध्यमवरीयािंी घरे अथाति लहान 
असत. दरवाजातून आत आल्यावर प्रथम चदवािखाना आचि त्यामारे चस्रयासंाठी खोल्या असत. सूफी 
खानक्यानंा एकि प्रवशेद्वार असे. आत मोकळे पटारंि व एका बाजूला सामुदाचयक प्राथवनेसाठी व चशष्ट्यानंा 
राह्यासाठी जमातरखाना असे. शखे चनजामुचद्दन यािंा खानका दुमजली होता, सामान्य लोकाचं्या घरी 
तळमजल्यावर एकदोन खोल्या, वरच्या मजल्यावर एकादी खोली व शजेारी रच् िी असे. ररीब लोक 
झोपड्यातून रहात. 

 
त्या काळी पक् के रस्ते नव्हते. राडीवाटा व जंरलातले पायरस्ते अनेक असल्यामुळे वाटसरू 

अनेकदा रस्ता िकुत. दरवडेखोराचं्या भीतीमुळे अनेक मािसे एकत्र प्रवास करीत. वाटसरंूिी लूटमार 
करिाऱ्या अनेक टोळया होत्या. काही तर चदल् लीच्या आसपासच्या जंरलातूनही राहात असत. तेथील 
चमओ टोळीवाले क्वचित शहारातही घुसत असत. शाही पाहुिा म्हिून इब न बट्टटुा मुलतानहून चदल् लीला 
जात असताना अबोहारजवळ त्यािेवरही हल् ला झाला होता. पढेु िीनमध्ये राजदूत म्हिनू नेमिकू 
झाल्यावर बरोबर अनेक मिल्यवान वस्तू व हत्यार बंद चशपाई घेतले असूनसुद्धा चदल् ली सोडल्यानंतर ८० 
मलैावर पनु्हा दरवडेखोरानंी हल् ला करून सवांना लुबाडले. तो स्वतः कसाबसा चजवाचनशी सुटला. अशी 
क्स्थती असूनसुद्धा प्रवासी आचि मालवाहतूक मोठ्या प्रमािावर िालत असे. त्या वळेिी वाहतुकीिी मुख्य 
साधने म्हिजे बलराड्या, घोडे आचि पालख्या ही होती. 

 
राजवाड्यात व श्रीमंताचं्या घरातून चिनी मातीच्या भाडं्यातून जेवि वाढ्यात येई. श्रीमंताचं्या 

घरी पराठे, मटन रस्सा, मध, बदाम, हलवा, तळलेले रोड पराठे, सामोसे, लोििी, चबयािी, इत्यादी 
पदाथव बनवीत. चमठायािेंही अनेक प्रकार असत. ररीबािें घरी रव्हािी पोळी व एखादी भाजी ककवा 
मासंािा पदाथव असे. क्वचित चिनी मातीच्या भाडं्याबंरोबर कािेिी भाडंीही वापरली जात. म्ािे पेले व 
सुरैय्या नाना प्रकारच्या असत. ररीबाचं्या घरी मातीिी भाडंी असत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

रालीिे, पडदे, उंिी कापडाच्या उशा आदींनी घरािंी सजावट केली जाई. त्यावळेी खुच्या टेबले 
नव्हती. लोक जचमनीवर ककवा उंि पाटावर बसत. श्रीमंताचं्या घरी रेशमी कापडाच्या रा्ा, दुलया, रेशमी 
अरर सुती नवारीने चविलेले पलंर असत. त्या वळेच्या वस्त्रािंी नाव े उपलबध आहेत. पि त्यावरून 
आकारािी कल्पना येत नाही. पारोटे, घट्ट अंररखा (चमझेइ), लंुरी व खां् ावर रूमाल असा सामान्य वाें 
असे. श्रीमंत लोक लाबं केस ठेवीत व सैल लाबं अंररखा घालीत. समुद्र चकनाऱ्यावर लंुरी आचि कुडता हा 
कहदूमुसलमानािंा एकाि प्रकारिा वाें असे. तुकी लोक पायघोळ तुमानी वापरीत. त्यािें आतले कपडे घट्ट 
पि बाहेरिे खूप सैल असत. तुकी चस्रया पुरुांासंारखाि पोांाख करीत, त्यावर काही चस्रया जरीिी 
निीकचशदा करीत. मलबारच्या मुसलमान चस्रया अरंभर एकि लुरडे वापरीत असत. त्या चशवलेले कपडे 
पचरधान करीत नसत. सूफी लोक जाडेभरडे सैल कुडते व डोक्यावर ििकोनी टोप्या घालीत. 
कायदेपंचडतािंी पारोटी भली मोठी असत. 

 
बहुपक्त्नकत्वािी िाल आचि वाटेल तेव्ा स्त्री रुलाम ठेव्यािी प्रथा यामुळे अमीराचं्या घरानंा 

घरपि नसे. मोठ्या जनानखान्यातल्या चस्त्रया नेहमीि क् लीब नोकर ककवा दासींच्या सहवासात राहात 
असल्यामुळे त्यानंा स्वतःिे असे व्यक्क् तमत्व चनमाि कर्यास वाव नसे. कोित्याही अमीर घरा्यात 
पचहल्या एकदोन चप्ा सोडल्या तर चवद्वतरेा, िलाखपिा इत्यादी रुि आढळत नसत त्यािे हेि कारि 
असाव.े सामान्याचं्या घरा्यात असे होत नसे. 

 
अरबामंध्ये घटस्फोट व पनुर्मववाह यामुळे सामाचजक खळबळ होत नसे. अरबी चस्त्रया पुरुांािंा 

वरिष्ट्मा मयादेबाहेर जाऊ देत नसत. लैं चरक चवांयावरही स्पिपिे बोलता येत असे. या उलट 
कहदुस्थानात तोि धार्ममक कायदा असून पुरुांािंा चवलिि वरिष्ट्मा असे. चस्त्रयािें बाबतीत तरी चववाह 
चवच्छेदन अशक्य होऊन बसले. नवरा कसाही असला तरी त्यािी साथ राखून स्वतःिे िाचरत्र्य शुद्ध ठेविे 
हा स्त्री धमव झाला. चस्रया पुरुांानंा आपले दशवनसुद्धा होिार नाही यािी दिता घेत. अनेक बायका असल्या 
म्हिजे सवांना सारखा न्याय कसा ्ावा असा प्रश्न उभा राहतो. शखे फचरदुचद्दनला अनेक बायका होत्या. 
सवांना सारखा न्याय दे्यासाठी त्यािा चशष्ट्य इसा दररोज िमाने चनरचनराळया बायकानंा त्याच्या 
शयनरृहात धाडीत असे. चस्त्रया बदु्धीने कमी असतात या समजुतीने पुरुां कधी त्यािंा सल् ला घेत नसत. 

 
कहदी मुसलमानाचं्या चववाहचवधींवर तुकी आचि कहदू चववाहपद्धतीिा प्रभाव पडला होता. आपल्याि 

वाचंशक रटात चववाह होत असल्यामुळे िलुत घरा्याशी चववाहसबंंध होत असत. ििदाव्या शतकात वरपि 
व वधुपि अशा दोन फळयािंी प्रथा रूढ झाली होती. वधुरृहाकडे जाताना वर आपले सवांर फुलाचं्या 
पोांाखाने झाकून टाकीत. पुढे िेहरा झाक्यािीही प्रथा िालू झाली. वरात आली म्हिजे वरपि 
वधुपिाशी लुटुपटुुिी लढाई करून वधूच्या घरी प्रवशे करी. वधू एका उंि ििथऱ्यावर बसलेली असे आचि 
चतच्या भोवती बायकािंा रराडा असे. वाजंत्री वाजचव्यात येई. वर घोड्यावंरून उतरून सवांना मान 
दे्यासाठी प्रथम वाकत असे. नंतर ताठ उभा राही. वधू स्वतःच्या हाताने त्याला पान देई. दोघे एकत्र 
बसल्यावर त्यािेंवर ना्यािंा वांाव केला जाई. इब न बट्टटुाने ज्या एका चववाहािे विवन केले आहे त्यावळेी 
इतके सोपस्कार झाले की काझीने कुरािाच्या आयती कधी म्हटल्या, वराला आचि वधूला चविारून त्यािंी 
संमती कधी घेतली या इस्लामी मूलभतू विवनात उल् लेखसुद्धा नाही. तुकी प्रभावाखाली पार पडलेल्या 
चववाहािे हे एक उदाहरि असाव.े अकीका, सुता आचि चशििािी सुरुवात या उत्सवािे वळेी काही जि 
धमवपचंडतानंा बोलावनू कुराि पठि करीत. इतर काही जि सूफी संतािंी प्रविने करीत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

मुलरी अचववाचहत राचहली तर कुटंुबाला कमीपिा येई म्हिून चतला योग्य वर पाहून दे्यािे काम 
वडील मािसािें असे. इस्लामी काय्ाप्रमािे वारसाहक् क व मेहेर यामुळे चतच्या आर्मथक सुरचिततेिी 
तरतूद असे. प्रत्यिात मात्र पूिव वारसा क्वचिति चमळे. बाहेरील जरािा अनुभव नसल्यामुळे आपल्या 
चमळकतीिी व्यवस्था पाह्यािी िमता चतच्यात नसे. चववाहकरारात वराने दुसरा चववाह करू नये असे 
बंधन नसल्यास तो िार चववाह करीपयंत त्याला कोिी अडव ूशकत नसे. परंतु करारात असे बंधन घालून 
प्रथमपासूनि संशयािे वातावरि उभे करावयास नको म्हिून अशी तरतूद कर्यािा प्रघात पडला नाही. 
फक् त मेहेर चकती ्ायिी एवढेि करारात नमूद करीत आचि त्यािी रक् कमही नावापुरती, मामुली 
असायिी. वैवाचहक संबधं दुरावले तर चस्त्रयािेंि नुकसान व्हायिे. चववाहात सहजीवनािी भावना नव्हती. 
पुरुां वारारंनाशंी मतै्री ठेव ूशकत. 

 
या कालखंडातील वाङ मयात पुरुां आचि रुलाम नसलेली स्वतंत्र स्त्री याचं्यातल्या प्रियािें एकही 

कथानक आढळिार नाही. नायक फक् त स्त्री रुलामावर, वारारंनेवर, मुक्स्लमेतर स्त्रीवर ककवा एका्ा 
स्वप् नसुंदरीवर पे्रम करतो. त्या समाजात वारारंना आचि रुलाम चस्त्रया यानंा एक आरळेि स्थान होते. 
रािाऱ्या चस्त्रयानंा सववत्र प्रवशे असे. स्त्रीला पुरुांापासून फक् त रचतसुखि हव ेअसते हे एक रृहीतकृत्य होते. 
पुरुां आपल्या भावनेवर कधीि ताबा ठेव ूशकत नाही हा जिू चसद्धातंि होता. त्यामुळे स्त्रीिे नुसते दशवन 
झाले ककवा चतिा स्पशव झाला तरी काय पचरिाम होिार हे ठरल्यासारखेि होते. इस्लामी काय्ात 
(चफक) अशा रोिीिे चकती रंभीर पयववसान होते यािे सचवस्तर चवविेन आढळते. त्यामुळे स्वतंत्र स्त्रीला 
संरिि कसे ्ाव,े परपुरुांापंासून चतला कसे वािवाव ेही महत्त्वािी बाब ठरली. ज्या ज्या पुरुांाशी चतिा 
चववाह होिे शक्य आहे अशी कोिाच्या नजरेसही ती पडू नये यािी दिता घे्यािी रुढी पडली. यािा अथव 
चस्त्रयानंा डाबंनू ठेवले जात असे असा नाही. त्या एकमेकीच्या घरी, जते्रला, उरसाला ककवा दरग्यास जाऊ 
शकत. बाहेर पडल्या म्हिजे सवांर झाकून घेत. या बुरख्यानंा फक् त डोळयाजवळ थोडी फट असे. 

 
युद्धात चवजय चमळवनू सुलतान राजधानीत परत आल्यावर बंडखोरास देहातंािी चशिा देिेिे 

वळेी, तसेि बैलािंी झुजं, शक् तीिे प्रयोर आचद प्रसंरी पे्रिकािंी अफाट रदी होत असे. उरसािे चदवशीही 
तोबारदी व्हायिी. त्यावळेी ररीबानंा भोजन व इतर प्रकारे दानधमव केला जाई. शखे चनजामुचद्दन शखे 
कुतुबुचद्दनच्या कबरीच्या दशवनासाठी जात त्यावळेी अनेक वारारंना रस्त्यावर दुतफा उयया राहून त्यानंा 
सलाम करीत. त्या सवांना ते दान देत असत. 

 
अखेरच्या चनवाड्यािे चदवशी सूफी संत आपल्यासाठी परमेश् वराजवळ रदबदली करतील या श्रदे्धने 

बरेि जि त्यािें चशष्ट्य होत. अशा कैक अंधश्रद्धा त्यावळेी प्रिचलत होत्या. जादूटोिा आचि भचवष्ट्य यावंरही 
लोकािंा चवश् वास. ज्योचतांािंी त्या काळी िारंलीि िलती होती. प्रत्येक महत्त्वािे काम कर्यापूवी 
ज्योचतांािा सल् ला घे्यािी प्रथा होती. त्यामुळे रस्त्यारस्त्याला कहदू आचि मुसलमान ज्योचतांी आपला 
धंदा िालवीत. जादूटो्यािे जोडीला भतुाखेतावंर आचि अमुक स्त्री डाकीि आहे यावर चवश् वास आलाि. 
घररडी, न्हावी, रवय्ये ज्योचतांी आदींकडून मुसलमानानंी अंधश्रद्धा उिलल्या. धमांतचरत चस्त्रयाही आपले 
जुने आिारचविार कायम ठेवीत. अंधश्रदे्धप्रमािे काही चवधीही मुसलमानानंी आत्मसात केले. साचक, 
सीयम, णनयाि, मृत्यूनंतरच्या प्राथवना हे सवव मूळ कहदू चवधी पचरिामी मुसलमानी संस्कारि होऊन बसले. 

 
राज्यकारभार आचि सेना यामंधील बहुतेक नोकरवरव मुसलमान होता. कहदंूना त्यात फार थोडा 

वाटा असे. आर्मथक िेत्रात मात्र कहदंूिे प्राबल्य होते. चवजयािी खूि म्हिून देवळे नि केली जात. उरलेल्या 
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देवळािें अक्स्तत्व स्थाचनक धमववडे्याचं्या लहरीवर अवलंबून राही. पि धार्ममक िेत्रातले हे मुक्स्लम विवस्व 
लािचिकि होते. योरी लोकािें मारे पुष्ट्कळ मुसलमान असत. भक्क् तसंप्रदाय वाढल्यानंतर अनेक 
मुसलमानानंीही भक्क् तमारव स्वीकारला. चसकंदर लोदीच्या अमदानीत एका िाह्मिाने इस्लाम हा खरा धमव 
असल्यािे जाहीरपिे साचंरतले. परंतु स्वतः मुसलमान हो्यािे नाकारले म्हिून त्याला देहातं शासन 
चमळाले. याउलट त्यावळेी एक िाह्मि पचंडत मुसलमान चव्ार्थ्यांना शास्त्रीय चवांय चशकवीत असे. 
राजसतेरेला देवळे उध्वस्त करता येत होती. परंतु लोकाचं्या सवयी आचि सामाचजक प्रथा यािेंपुढे चतिा 
चनरुपाय होई. सुलतानी अंमलािेवळेी कहदू संस्थामंध्ये ढवळाढवळ झाली नाही. कहदू लोक उघडपिे मूर्मत 
पूजा करीत. यात्रावंर कसलीही बधंने नव्हती. पचवत्र चदवशी नदी स्नानाला कोिी आडकाठी केली नाही. 
मुसलमान राज्यकते धार्ममक प्रश्नावर कोिते तरी चवचशि धोरि अंमलात आिीत होते हे चवधान ऐचतहाचसक 
दृचिकोिातून रास्त ठरिार नाही. त्यानंी कहदुिी रळिेपी केली असेही म्हिता येिार नाही. 
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भाग णतसरा 
 

प्रकरि ९ 
 

सनातन इस्लाम आणि सनातनमतवादी 
 

शणरया ही आचारसंणहता 
 

चदल् लीिी सल्तनत साम्राज्य चनघचटत झाल्याने सनातनमतप्रिालीला कसलाही धक् का लारला 
नाही. आपल्या आज्ञािें प्रजेकडून पालन करवनू घ्याव ेएवढीि सुलतानाकडून सनातनमतवा्ािंी अपेिा 
होती. सरळे कहदी मुसलमान एका धार्ममक समहूािे घटक असतात हे सनातन्यािें रृहीत तत्त्वि होते. 
यावरून ओघानेि येते की, सवांसाठी एकमेव असे मुक्स्लम शासन असले पाचहजे. पि सनातन्यािंा तसा 
कसलाि आग्रह नव्हता. तसा असता तर साऱ्या देशाला एका राजछत्राखाली आि्यासाठी जे मुत्सद्दी 
धडपडत होते त्यानंा मोठाि नैचतक आधार चमळाला असता. साम्राज्य नि झाल्यावर अनेक छोटी-छोटी 
स्वतंत्र मुसलमान राज्ये झाली. प्रत्येक राजाने आपल्यासाठी अबबासी खचलफाकडून अचधकृत मान्यता 
चमळचवली आचि ही सनातन प्रथा चटकवनू ठेवली. या लहान लहान राज्यामुंळे णफक चे ककवा धार्ममक 
काय्ािे कायविेत्र आकंुचित झाले नाही. कारि धार्ममक काय्ाच्या अंमलासाठी फक् त सनातन 
कायदेपंचडताचं्या ककवा उलेमाचं्या मतैक्यािीि काय ती आवश्यकता असे. अशा मतैक्यामुळेि त्या काही 
महादवी पंचथयािंा अनक्न्वत छळ झाला. हा छळ नुसत्या महादवींिाि झाला असे नाही. महादवी आहेत 
अशी ज्याचं्याबद्दल नुसती शकंा आली ककवा महादवी तत्त्वािंा ज्यानंी स्पि चधक् कार केला नाही अशा 
सवांनाि त्यािी झळ लारली. 
 

आपि माहदी आहो हे सय्यद महंमदने जाहीर केले म्हिजे नेमके काय केले? माहदी या शबदािा 
एक अथव ‘परमेश् वरी मारवदशवन असलेला’ आचि दुसरा अथव ‘ज्याच्या आरमनाने ईश् वराच्या अखेरच्या 
चनवाड्यािा चदवस जवळ आला अशी सूिना चमळते तो’. सय्यद महंमद हा माहदी असल्यािा दावा, 
महादवी प्रिालीतली अचतशयोक् ती आचि अनुयायािें काही चवचिप् त आिार यािंा सनातन धमवपंचडतानंी 
मोठा बाऊ केला. महादवींवर जिू परमेश् वरी कोपि झाला. शासनाच्या आचि माथेचफरू मुसलमानाचं्या 
रोांाला ते बळी पडले. आपल्याशी मतभेद असिाऱ्यािंा काटा उलेमा मंडळी कशा रीतीने काढीत असत 
यािे एक उतरेम उदाहरि ‘माजाचलस-इ-हजरत-बंदरी चमया मुस्तका रुजराती’ या महादवी गं्रथात 
आढळते. शखे मुस्तफाला राजासमोर उभे कर्यात आल्यावर उलेमानंी मारिी केली की त्याला सुळावर 
िढवाव ेकारि अरोदरि मक् केच्या धमवमातवडानंी त्याला देहदंडािी चशिा ्ावी असा चनिवय चदला होता 
राजाने चविारपूस सुरू केली. तेव्हा असे चदसून आले की, शखे मुस्तफािे म्हििे ऐकून न घेता ककवा स्वतः 
शहाचनशा न करता चनव्वळ महादवी चवरोधकाचं्या पुराव्यावरून मक् केच्या पचंडतानंी हा चनिवय चदला होता. 
सभेत दुसरा एक धमवपंचडत उपक्स्थत होता. त्याचं्या वडीलानंा त्याचं्या मक् केच्या वास्तव्यात चवद्वान चशिक 
आचि योग्य पारमार्मथक रुरू म्हिून ख्याती चमळालेली होती. परंतु यािी असूया बाळरून मक् केच्या 
पंचडतानंी त्या श्रेष् चवद्वानालाही देहदंडािी चशिा ्ावी असा चनिवय घेतला होता यािी आठवि राजाने 
जेव्हा चदली तेव्हा हे चवद्वान चिरंजीव म्हिाले, ‘पाखंडी लोकसमि सद धमाच्या उलेमािंा तुम्ही असा 
अपमान करिार असाल तर मर आम्ही कोिाच्या तचीडाकडे पाह्यिे?’ असला युक्क् तवाद उलेमानंा शोभत 
नाही असे म्हिनू राजाने त्यािंी बोळवि केली. 
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महादवी पंचथयािेंचवरुद्ध सपवसत्रि िालू होते. त्यािंा त्यानंी अत्यंत चिवटपिाने प्रचतकार केला. 
प्रिचलत शास्त्राथाखेरीज कोिी नवा अथव सारंू लारले, नवा चविार माडूं लारले तर त्याला पाखंडी म्हिून 
नामशाें कर्यािा उलमा प्रयत्न करीत कबीरसाहेब आचि रुरु नानक याचं्या चशकविीकडे पाचहले म्हिजे 
त्यावळेी परमाथािी आचि भक्क् तरसािी लाटि उसळली होती असे वाटते; पि या लाटेिा उलमानंा स्पशव 
झाला असे चदसत नाही. कहदू आपल्या पारंपाचरक श्रद्धानंा चिकटून राचहले आचि कबीर, नानक 
यासंारख्यानंी सनातन कहदू धमव आचि सनातन इस्लाम या दोहींकडेही पाठ चफरचवली; तथाचप त्यानंी 
उलमाशंी भाडंि काढले नाही म्हिूनि केवळ त्यािंा छळ झाला नाही. पि जर कोिी कहदू धमव आचि 
इस्लाम या दोहचीवर एकािवळेी श्रद्धा व्यक् त केली तर उलमािंा रोां होई. मुसलमानाचं्या एका सभेत एका 
िाह्मिाने इस्लाम खरा धमव आहे असे चवधान केले. नंतर उलमानंी त्याने एकतर इस्लाम धमािी दीिा 
घ्यावी अरर फाशीिी चशिा भोरायला तयार व्हाव े असा फतवा काढला. िाह्मिाने फाशी पत्करली. 
सोळाव्या शतकाच्या अखेरीस अकबराने धार्ममक प्रश्नावंर मुक् तपिे चविार कर्याच्या परंपरेस उतेरेजन 
चदले आचि चशयानंा मोठ्या हु्ावर नेमले म्हिनू सुन्नी उलमानंा त्याचं्यावर आकाश कोसळल्यासारखे 
झाले. 

 
धार्ममक प्रश्नावंर मुक् त चविार करिाऱ्याबंाबत धसका घेतल्यािी अरोदरच्या इचतहासातील 

उदाहरिे चझयाउचद्दन बरिी याने नमूद केलेलीि आहेत. अलाउचद्दन चखलजीिेवळेी ितुर परंतु अश्रद्ध अशा 
चविारवतंाचं्या प्रभावापासून मुसलमानानंा वािचव्यासाठी ईचजप् तहून मिलाना शमसुचद्दन तुकव  मुद्दाम 
कहदुस्थानात आले होते. येथे त्यानंी पैरबंराच्या परंपरािंा (हदीस) अययास कर्यासाठी एक पीठ स्थापन 
केले. दुसरे उदाहरि महंमद तुघलखाने तो कोवळया, संस्कारिम अशा वयात असतानाि त्याला अश्रद्ध 
अशा साद मुस्तरीिी, कवी उबेदिी, तत्त्ववतेरेा नजम इतंजार यािी आचि पाखंड मिलाना अचलमुचद्दनिी 
कशी संरत लारली होती यािे बरिीने विवन केले आहे. अकबरािे सल् लारार फैझी आचि अबुल फझल 
यािंी रिना अशाि बचुद्धवा्ामंध्ये केली जाते. 

 
बुचद्धवादी लोक आचि उलमा याचं्यात सख्य कधीि आढळून येत नाही. उलमा आचि सूफी सतं 

याचं्यातही अशीि मोठी दरी होती. वहदा-अल-वुजुद (ईश् वरी सववव्यापकत्व) तत्त्व अंचरकारल्यामुळे 
बुचद्धवा्ानंा आचि सूफी सतंानंा पारमार्मथक समाधान आचि सामर्थ्यव लाभले असेल. परंतु त्यानंा या 
कल्पनेला घटपटाच्या ििकटीत कधीि बसचवता आले नाही. उलट उलमानंा मात्र सरकारी मान्यता होती 
आचि काय्ािा आधार होता. खरी श्रद्धा कोिती आचि चबनिूक आिार कोिते हे फक् त उलमाि 
अचधकारवािीने सारंू शकत व त्याचं्या पालनािा आग्रह धरीत. उलमािंा सारा भर तकलीदवर (म्हिजे 
प्रािीन उलमानंी धमवशास्त्रािा जो अन्वयाथव लावला असेल त्याच्या अधं अनुकरिावर) कानामाते्रिाही बदल 
न करता श्रद्धा राखिे यावंर होता. अथात सनातन्याचं्यात तकलीदमुळे थोडी दुबवलताही आली होती. 
पाठभेद ककवा इतर मतभेद झाला तर कोिािे बरोबर हे अचधकारवािीने सारंू शकिारा कोिी उपलबध 
नसल्यामुळे िुल् लक प्रश्नावंरून वादंर उद भवत असे. कोिी जरा वरेळा अथव लाव ूलारला ककवा थोडा 
मतभेद व्यक् त केला तर धमवच्युतीिे पातक लारे. अशा पचरक्स्थतीत उलमािें सरकारातले प्रचतचनधी म्हिजे 
सदर-उल-सुदूर (मुख्य काझी) दंडशक् तीच्या जोरावर मतभेद व्यक् त करिाऱ्या सवांना दडप्यािा 
अचवरत प्रयत्न करीत हेव्यादाव्यामुंळेही काहींिा छळ होत असे. 

 
वारसा म्हिनू अकबराला राजमुकुट जसा चमळाला तशीि मिलाना अबदुल् ला सुलतानपुरी आचि 

शखे अबदुन नबी ही रत्नेही चमळाली. इचतहासकार बदायुनी स्वतः कट्टर सनातनी सुन्नी होता. तरी त्याने या 
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दोघािंी पुरेपुर कटरल केला आहे. धमवशास्त्रातल्या एका्ा िुल् लक मु्ावरून रंभीर अशी धार्ममक आचि 
राजकीय समस्या कशी उभी करता येत असे ते या दोघाचं्या उदाहरिावरून चदसून येते. 

 
मिलाना अबदुल् ला सुलतानपुरी प्रथम हुमायूनच्या कारकीदीत उदयास आला. यािवळेी सतरेा 

भोर्यातली रोडी त्याच्या ध्यानात आली. नंतर शरेशहा राजा झाल्यावरही मिलाना अबदुल् ला अचधकृत 
धमवरुरु म्हिून िालूि राचहला. इस्लामशहाला त्यािेबद्दल अचवश् वास वाटत असे. पि त्यानें एवढा जम 
बसचवला होता की त्याला सन्मानाने वारचव्याखेरीज रत्यंतर नव्हते. वळेोवळेी त्याने राजकीय प्रश्नािंा 
अशा चशताफीने उपयोर केला की मन मानेल त्या व्यक् तीिा पाखंडी म्हिनू तो चधक् कार करू शकत असे. 
अशा उपायानंी धार्ममक बाबतीत त्यािा वरिष्ट्मा कायम राचहला. हुमायूनने पुन्हा राज्य चमळचवले तेव्हा 
मिलाना अबदुल् ला स्थानभ्रि झाला नाही; परंतु नंतर बरीि वां ेत्याला दबकून रहाव ेलारले. शवेटी एकदा 
त्याला दरबारात प्रवशे चमळाला, आचि चवद्वान पचंडतानंा (उलमानंा) जचमनी बहाल कर्यािी कामचररी 
त्यािेवर सोपचव्यात आली. त्यािी आचि बदायुनीिी भेट प्रथम १५७२ साली झाली. पचहल्याि भेटीत 
त्याच्या उद्दामपिािा मासला वदायुनीला पहायला चमळाला, पि त्यािे एवढे मोठे प्रस्थ होते की कोिीही 
त्यािेचवरुद्ध िही काढ्यास धजत नसे. शखे अबदुन नबीशी त्यािे भाडंि झाले नसते तर अबदुल् ला 
सुलतानपुरी याहूनही उच् ि पदाला िढला असता. त्या दोघानंी एकमेकाला एवढी चशवीराळ केली आचि 
एकमेकावंर एवढे रचलच्छ आरोप केले की दोघेही अकबरािे मजीतून उतरले. 

 
लाहोरच्या आसपास मिलाना अबदुल् लािी भली मोठी चमळकत होती. चनरचनराळया राजानंी 

वळेोवळेी त्याला जमीनजुमला बिीस चदला होता. परंतु वार्मांक उत्पन्नावर जो अडीि टक् के कर (जकात) 
मुसलमानासंाठी असे तो अब दुल् ला नेहमी िुकवत असे. दरवांी कर भरायिी वळे यायच्या आत सारी इस्टेट 
तो बायकोिे नाव े करी आचि नंतर कर िुकल्यावर पुन्हा आपल्या नावावर करून घेई. चििनाचं्या 
मालकीच्या जहाजातूंन मक् केस प्रवास करावा लारतो ककवा त्यासाठी चशया राज्यातून जाव े लारते या 
कारिास्तव मक् केिी यात्रा मुसलमानानंी केली नाही तरी िालेल असा फतवा त्याने काढला होता. इतर 
उलमाही या फतव्याशी सहमत होते. पढेु अडीिश ेवांांनी हजयात्रा केलीि पाचहजे असे कहदी उलमानंी 
बंधन ठरचवले. 

 
मिलाना अबदुल् ला बादशहाच्या मजीतून उतरला आहे असे दरबारातल्या लोकानंा समजल्याबरोबर 

त्यािेवर ििफर टीकास्त्र सोड्यात आले. अकबराच्या सारं्यावरून त्याने आचि शखे अबदुन नबीने 
अकबराला इमामािा दजा देिाऱ्या जाहीरनाम्यावर सह्या केल्या. परंतु लरेि ते दोघे एका मचशदीत 
आश्रयासाठी रेले. तेथे त्यानंी सवांना साचंरतले की आपि स्वखुांीने सह्या केल्या नाहीत. अकबर बादशहा 
धमवच्युत झाला आहे व त्यािा जाहीरनामा बेकायदेशीर असल्यामुळे त्यािे पालन करिे आवश्यक नाही. 
चशिा म्हिून अकबराने त्या दोघानंा मक् केच्या याते्रला धाडून चदले आचि परवानरीचशवाय परत येऊ नका 
असा आदेश चदला. जा्यापूवी अरबस्तानातील चनरचनराळया व्यक् तींना आचि ससं्थानंा बचिसे म्हिनू 
त्यािेंजवळ भरपूर द्रव्य दे्यात आले होते. 

 
इकडे कहदुस्थानात अकबर धमवच्युत झाला अशी वाता िोहोकडे पसरल्यावर त्यािा सावत्र भाऊ 

चमझा महंमद हकीम याने रादी बळकव्यािा आिखी एक प्रयत्न केला. मिलाना अबदुल् ला आचि शखे 
अबदुन नबी या दोघानंी कहदुस्थानातून येिाऱ्या याते्रकरंूना अकबराचवरुद्ध चिथाविी दे्यासही कमी केले 
नाही. मक् केस जाऊन दोन वां े लोटली तेव्हा दोघानंा कहदुस्थानातली पचरक्स्थती आपल्याला अनुकूल 
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झाली असे वाटले आचि ते परत आले, आल्यावर आपला अंदाज साफ िुकल्यािे पाहून त्यानंा धक् काि 
बसला. अहमदाबादला पोिल्यावर तेथून पढेु चनघू नका असा त्यानंा हुकूम चमळाला. त्या दोघासंाठी 
अनेकानंी रदबदली केली पि चतिा उपयोर झाला नाही. हे पाहून मिलाना अबदुल् लाने हाय खाल् ली आचि 
प्राि सोडले. त्याने अफाट संपतरेी साठवनू ठेवल्याच्या आरोपािी रीतसर ििकशी झाली तेव्हा अरडबबं 
माया उघडकीस आली. पूववजाचं्या कबरी म्हिनू जी जारा दाखचव्यात येत असे तेथे सोन्याच्या चवटा 
सापडल्या. शवेटी त्यािी सवव स्थावर जंरम मालमतरेा जप् त झाली. 

 
मिलाना अबदुल् लाप्रमािे देह ठेवला असता तर शखे अबदुन नबीिी मानहानी टळली असती. परंतु 

अहमदाबादहून तो फतेरेपूर चशिीला रेला. तेथे एकदा त्याने संतापाच्या भरात अकबरािा अपमान केला 
तेव्हा बादशहाने त्याच्या श्रीमुखात भडकावली, मुख्य काझी असताना त्याने केलेल्या चनवाड्यािंी ििकशी 
झाली आचि अनेक चनवाडे पिपातीपिािे आचि अन्यायी असल्यािे उघडकीस आले. मक् केला दानधमव 
कर्यासाठी जो पैसा चदला होता त्यािा चहशबेही त्याला देता आला नाही. शवेटी त्यािी तुरंुरात रवानरी 
झाली आचि तेथेि तो मरि पावला. 

 
शखे अबदुन नवी एका परंपरारत चवद्वान घरा्यात जन्मला होता. त्यािे चशिि मक् केला झाले 

होते. १५६६ साली त्याला प्रथम दरबारात प्रवशे चमळाला. तेव्हाि त्याने अकबरावर एवढी छाप बसचवली 
की अकबर स्वतः बादंरी सारंू लारला. प्राथवनेिे नेतृत्व करू लारला. फार काय मचशदीिी स्वतः 
झाडलोटसुद्धा करू लारला. शखे अबदुन नबीसमोर अकबर अत्यंत नम्रतेने वारे. पि हे सवव त्याच्या 
डोक्यात एवढे िढले की एके चदवशी केशरािा फवारा मारलेला पोशाख अकबराच्या अंरावर होता. म्हिनू 
संतापून अबदुन नबीने त्याला काठीिा फटका मारला आचि यात पोशाखही फाटला. एवढा अपमान होऊन 
अकबराने प्रत्युतर चदले नाही पि राजवाड्यात परत रेल्यावर त्याने आपल्या आईकडे तिार केली. 
राजमातेने त्याला शातं करून साचंरतले की, ‘यामुळे परमेश् वर मुक् तीि देईल. जराच्या अंतापयवत लोक 
प्रशसंा करतील की जवळ कवडी नसलेल्या एका मुल् लाने अकबराला मारले तरी एव्ा सामथववान 
बादशहाने नम्रपिाने सवव सहन केले.’ 

 
परंतु मिलाना अब दुल् ला आचि शखे अबदुन नबी यािें वतवनि असे होते की अकबराला खाली मान 

घालन सहन करिे अशक्य झाले. मुख्य काझी या हु्ावर असता शखे अबदुन नबीने काही अन्याय्य चशिा 
फमावल्या होत्या त्यामुळे अकबराला रार आला होता. १५७५ सालापासून अकबराच्या इबातखान्यात 
धार्ममक ििासत्र सुरू झाले तेव्हा या दोघानंी अकबराला भडंावनू सोडले. या दोघाचं्यामुळेि शवेटी 
अकबराने जाहीरनामा काढीन उलमाचं्यात मतभेद असेल तेव्हा धार्ममक काय्ानपसार चनिवय दे्यािा 
अचधकार आपल्याकडे घेतला. या जाहीरनाम्यात िाचंतकारक असे काहीि नव्हते. आजवर जी वचहवाट 
िालत आली होती चतलाि अकबराने कायदेशीर स्वरूप चदले. चशवाय १५१७ साली सुलतान सलीमने कैरो 
कजकल्यानंतर अब बासी खचलफाचं्या जारेला कोिी वारस उरला नव्हता. जाहीरनामा हे कोित्याही अथाने 
उलमानंा आव्हान नव्हते तरीसुद्धा चकत्येक स्वतंत्र उलमानंी त्याला चवरोध केला. काही बंडेही झाली. 
यावरून धार्ममक बाबतीत अचधकार ग्रहि कर्याच्या अकबराच्या प्रयत्नाला चवरोध होता हे उघड आहे. 
परंतु अकबराने काय ककवा त्याच्यानंतरच्या कोिीही बादशहाने काय हा जाहीरनामा मारे घेतला नाही. 

 
सोळाव्या शतकाच्या अखेरीस धार्ममक प्रश्नावंर मुक् तपिे चविार कर्यािी लाट ओसरली आचि 

इस्लामी सनातनप्रिालीिे पुनरुस्थान झाले. यािे मुख्य श्रेय ख्वाजा बाकी चबल् लाह (१५६३ ते १६०३) 
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आचि त्यािा चशष्ट्य चसरकहदिा शखे अहमद (१५६४ ते १६२४) यािेंकडे जाते. बाकी चबल् लाह कहदुस्थानिी 
नव्हता, मृत्यूअरोदर फक् त िार वां ेतो चदल् लीला होता. 

 
शखे अहमदने प्रथम अनेक पकु्स्तका चलचहल्या. पचहली पकु्स्तका ‘रद-इ-खाणफच’ 

चशयापचंथयाचंवरुद्ध होती. प्रथम तो आग्रा येथे राहत असे. फैझी व अबलु फझलशी त्यािे िारंले संबधं होते, 
पैरंबरािें िचरत्र चलचह्यासाठी फैझीने त्यािे सहाय्य घेतले होते. पि या दोन भावाचं्या वैिाचरक िळवळीत 
शखे अहमदला कधीि रोडी वाटली नाही. येथील निबंदी पंथािा संस्थापक बाकी चबल् लािा तो १६०० 
साली चशष्ट्य बनला. बाकी चबल् लािे मनसबदारामंध्ये बरेि वजन होते. त्यािा फायदा घेऊन शखे अहमदने 
निबंदी पंथािा खूप प्रिार केला. जहारंीर बादशहालाही धार्ममक श्रद्धा आचि आिार-चविार अचधक शुद्ध 
असावते असे वाटत असे. यासाठीि दरबारात धार्ममक प्रिार कर्यासाठी िार उलमांिी नेमिकू करावी 
असे त्याच्या मनात होते. परंतु िार उलमािंी नेमिकू केली तर फक् त वादंर आचि लाथाळी होतील म्हिनू 
एकािीि (म्हिजे आपली) नेमिूक करावी असे शखे अहमदने सुिचवले. तोपयंत शखे अहमदने चशष्ट्य 
परंपरा उभी केली होती. त्यािा एक अनुयायी तर सैचनकामंध्येही प्रिार करीत असे. पि त्याने चलचहलेले 
एक पत्र अिानक प्रचसद्ध झाले आचि त्याला फटका बसला. या पत्रात आपला पारमार्मथक अनुभव विवन 
करताना आपल्याला इस्लामच्या पचहल्या िार खचलफाचं्यापेिा वरिा दजा चमळाला असे त्याने चवधान केले 
होते. त्याबरोबर इतर उलमानंी एवढा रहजब केला की जहाचंररला त्याला ग्वाल्हेरच्या तुरंुरात कैदेत 
टाकाव ेलारले. वांाने त्यािी सुटका झाली. जहाचंररने त्यािा सन्मान करून पुन्हा धमव प्रिार कर्यास 
अनुमती चदली. 

 
शखे अहमदच्या प्रिारािा सारा भर शणरयावर होता. त्यामध्ये नमूद केलेले नीचतचनयम आचि 

आिार तंतोतंत पाळ्याति खरा धमव, खरा परमाथव आहे असे त्याने आग्रहपूववक साचंरतले. शासनसतरेा ही 
लोकाकंडून शणरयाचे पालन करून घे्यासाठीि आहे असे त्यािे मत होते. 

 
अकबराच्या मृत्यनंूतर इस्लामी सनातनप्रिाली हळूहळू दृि झाली. शणरयाप्रमािे राज्यकारभार 

िालवावा ही औरंरजेबािी महत्त्वाकािंा होती. त्याने णफकाचा ककवा धार्ममक काय्ािा अंमल स्पि 
समज्यासाठी फतवा-इ-आलमणगरी हा गं्रथ तयार करवनू घेतला. इस्लामी सनातन प्रिालीिा शासनाला 
धार्ममक पाकठबा असलेली आचि दंडसतेरेच्या जोरावर सनातन समाजव्यवस्था अंमलात आििारी 
राज्यव्यवस्था औरंरजेबािें कारकीदीत पचरपूिवतेला पोिली होती. इस्लामिी सनातन प्रिाली हा 
शबदप्रयोर येथे एका चवचशि अथाने वापरला आहे हे पनु्हा एकदा स्पि केले पाचहजे. इस्लामी धमवतत्त्वािंा 
सनातन्यािंा एक चवचशि अन्वयाथव असतो. या अन्वयाथाप्रमािे दैनंचदन जीवनात धमािे काटेकोरपिे 
पालन कर्यासाठीिे नीचतचनयम णफकच्या वरेवरेळया गं्रथात नमूद केलेले आहेत. कहदुस्थानातील उलमा 
या गं्रथानंा प्रमाि मानीत आले आहेत. परंतु हे सवव असले तरी सवव कहदी मुसलमान सनातनी होते असा 
यािा अथव नाही. अनेकानंा इस्लामच्या सनातनी अन्वयाथव आचि गं्रथप्रामा्य मान्य नव्हते. ते या 
नीचतचनयमािें कसोशीने पालन करीत नसत. 

 
आता आपि चशयीपंथािा चविार करू. त्याचं्यातील इस्माइली उपपंथ आत्यंचतक चशया 

चविारसरिी मानिारा असे. इस्माइली प्रिारास दहाव्या शतकापासूनि सुरूवात झाली. मुलतानला त्यानंी 
एका स्वतंत्र राज्यािी स्थापना केली पि एका शतकानंतर मुलतान काबीज करून महंमद रझनीने 
इस्माइलींिी कतरेल केली. महमद रझनीच्या मृत्यूनंतर इस्माइलींनी पनु्हा मुलतान घेतले आचि कसधवरही 
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सतरेा प्रस्थाचपत केली. महंमद घोरीच्या स्वाऱ्या िालू झाल्यावर पुन्हा एकदा इस्माइलींच्या कतरेली झाल्या. 
शवेटी महंमद घोरीिा एका इस्माइलीनेि खून केला. नंतर अनेक इस्माइली भचूमरत झाले व काही तर 
कहदू म्हिून राहू लारले. रचझया सुलतानाच्या वळेी इस्माइलींनी चदल् ली काबीज कर्यािा प्रयत्न केला 
होता. पुढे पचश् िम आचशयात मोरलाचं्या धाडी आल्यावर अनेक नव ेइस्माइली कहदुस्थानात शरिाथी म्हिनू 
आले. कालातंराने इस्माइली चविारसरिी अचधक प्ररल्भ झाली. कहदू धमव आचि सूफी पंथ याचं्यात 
इस्माइली पंथािा दुवा चनमाि झाला. हळूहळू इस्माइली प्रिाली पसरत िालली. चफरुझ तुघलखाने 
इस्माइलीवर स्वाऱ्या करून त्यािें धमवगं्रथ जाळून टाकले होते. 

 
सनातन सुन्नी पचंडत इस्माइलींना उघड शत्रू मानीत. इस्माइली जेथे सापडतील तेथे त्यानंा नि 

कराव ेअसे उलमािें मत होते. परंतु चशयािंा मोठा उपपथं इसना अशणरया यािें बाबतीत मात्र अशा प्रकारिे 
दमन अशक्य होते. सोळाव्या शतकात सफवी राजघरा्याने इरािमध्ये इसना अशणरया पंथािी सतरेा 
स्थापन केली. या शतकात कहदुस्थानातही काही चशया पंथ राज्यधमव झाला. उदाहरिाथव, चवजापूर 
(१५०२), रोळकोड (१५१२), अहमदनरर (१५३७), काश्मीर (१५५०) इत्यादी मुरल बादशहानंी काही 
चशया मुलींशीही लग्ने केली होती. हुमायूनने इरािमध्ये १४ वां ेआश्रय घेतला होता तेव्हा तेथे त्याच्यावर 
चशया पंथ स्वीकार्यासाठी दडपि आले होते. मुरल दरबारात अनेक चशयानंा उच् ि पदे चमळाली होती. 
इरािहून चशयािंा एकसारखा ओघ येत राचहला. या रोिीमुळे सुन्नी सनातनी अत्यतं बिेैन झाले. 

 
पुरातनकालातल्या भाडंिाचं्या स्मृती उराळत बसल्यामुळे तसेि पूववग्रह आचि संशय यािंी 

जािीवपूववक जोपासना होत राचहल्यामुळे चशया-सुन्नींमधल्या मतभेदािें तकव शुद्ध चवश् लेांि करिे अशक्य 
आहे. परमेश् वर दोघावंरही दया करो. महंमद पैरंबरानंी मृत्यनंूतर वारसाच्या प्रश्नावरून वादंर चनमाि 
झाले. सतरेास्पधा सुरू झाली. पैरंबरािें राचदर खुम येथे अलीला आपला वारस नेमले होते असा चशयानंी 
दावा माडंला. परंतु तीन खचलफाचं्या मृत्यनंूतरि अली कडे चखलाफत आली. त्याच्या खुनानंतर चखलाफत 
त्याच्या वशंजाकडे राहू शकली नाही. 

 
प्रस्थाचपत राजवटीचवरुद्ध असंतोां जसजसा वाढत रेला तसतसे पैरबंरािें रक् तािे वारसि नीतीिे 

आचि न्यायािे शासन देऊ शकतील हे चशयािें स्वप्न लोकचप्रय होऊ लारले. प्रथम चशया पंथीयामंध्ये 
मतामतािंा रलबलाि होता. कालातंराने चशया चविारसरिी चनचश् ित झाली. दहाव्या शतकात शखे सादुक 
या श्रेष् चशया पंचडताने चशयाप्रिालीिे चवविेन करताना चलचहले, “आमिी अशी श्रद्धा आहे की अल् लाने सवव 
सृिी पैरंबर आचि त्यािें वशंजासंाठीि चनमाि केली आहे. इमामच (पैरंबरािें वारस असलेले धमवप्रमुख) 
खरे सतरेाधारी आहेत असा आमिा चवश् वास आहे. त्याचं्या आज्ञािें पालन करा असे परमेश् वरानेि साचंरतले 
आहे. इमामािंी सवव मानवी हालिालींवर नजर आहे. त्यािेंमाफव ति परमेश् वर प्राप् ती होऊ शकते. 
परमेश् वरािे ज्ञान त्यािेंजवळि आहे. परमेश् वराच्या वािीिा अथव तेि लाव ूशकतात. तेि एकेश् वरवादािे 
आधारस्तंभ आहेत. त्यानंा पाप स्पशव करू शकत नाही. त्याचं्या हातून िुका होऊि शकत नाहीत. त्यांच्यात 
िमत्कार कर्यािेही सामर्थ्यव आहे.” शखे सादुक आचि इतर चशया पंचडत कोित्याही इमामाला नैसर्मरक 
मृत्यू आला नाही यावर चवशाें भर देतात. अलीिा खून झाला. त्यािा थोरला मुलरा हसन याच्यावर 
त्याच्या बायकोने चवांप्रयोर केला. दुसरा मुलरा हुसेन हा करबला येथे हुतात्मा झाला. नंतरिे आठ इमाम 
जुलमी राजवटीला बळी पडले. राजसतरेा दुिाचं्या हाती रेली आचि मुसलमानानंा इस्लामच्या खऱ्याखुऱ्या 
तत्त्वापं्रमािे जीवन जर्यािी सधंी कधीि चमळाली नाही. बारावा इमाम काईम ककवा मंुतझर माहदी म्हिनू 
प्रकट होईल आचि शवेटी त्यािेमाफव त सत्यािा चवजय होईल. चशयाप्रिाली थोडक्यात अशी आहे. इमामिे 
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हातून िूक होईल असे जो समजतो तो अज्ञानी ककवा काफीरि असतो. जे लोक तोतया इमाम म्हिून पढेु 
येतात ककवा तोतया इमामानंा मानतात ते जालीम असतात, ही मंडळी धमािे शत्रू असल्यामुळे त्याचं्याशी 
कोित्याही प्रकारिा समझोता करिे अशक्य आहे. 

 
‘जालीमाचं्या’ यादीत पचहल्या तीन खचलफािंाही समावशे झाला आहे हे दुदैवि म्हिायिे त्या 

चतघावंर हा नुसता अन्याय झाला आहे एवढेि नाही तर त्यामुळे उमय्याद आचि अबबासी खचलफानंी 
मुक्स्लम साम्राज्य उभे करता करता सामान्य मुसलमानािे राजकीय आचि सामाचजक अचधकार नि केले या 
रोिीिी चबररचशयानंा जािीवि होऊ शकत नाही. 

 
इमामािें सवव अचधकार अचनबधं असून ते परमेश् वरानेि चदलेले आहेत. असा चशयािंा आग्रह असतो. 

ज्यानंी हे अचधकार चछनून घेतले आहेत (उमय्याद आचि अबबासी घरािी) त्याचं्यावर चशयािंा चवशाें रार. 
या रोिी झाल्याला चकत्येक शतके उलटली. परंतु अजूनही या ‘जालीमािंा’ जे चनाेंध करीत नाहीत त्या 
सवांिे चशयानंा वावडे आहे. या दे्वांबुचद्धलाि तबरी असे नाव आहे. आपल्या या भावना इतरापंासून लपवनू 
ठेवल्यामुळेि हे अल्पसंख्य चशया बंडखोर चटकून राचहले. परंतु नुसत्या रुपिुप राह्याने नैचतक सामर्थ्यव 
कमी होईल म्हिून आपल्या श्रद्धाबंाबत रुप् तता पाळिे म्हिजे तणकया राखिे ही चशयािंी आिारसचंहताि 
आहे. शखे सादुक म्हितो, “इमाम काईम प्ररट होईपयंत तणकयाचे पालन करिे बंधनकारक आहे. जो 
यात िुकेल तो धमवच्युत झाला असे समजाव”े. 

 
बहुसंख्य सुन्नींना पैरबंराचं्या वशंजाबंद्दल चनतातं आदर आहे. इमाम हुसेनच्या हितात्म्यािा 

स्मृचतचदन ते चनःसंकोिपिे पाळतात. सुन्नी पंचडत सनातनी चशयानंा प्रत्युतर देताना अथाति पैरबंराचं्या 
कुटंुचबयाचंवरुद्ध अरर वशंजाचंवरुद्ध अवािरही काढीत नाहीत. तफदीली रटािे सुन्नी (हनपली) पैरंबराचं्या 
सवव सहकाऱ्यामंध्ये अली श्रषे् होता असे मानतात. पैरंबराचं्या सववि सहकाऱ्याबंाबत चवशाेंतः पचहल्या तीन 
खचलफाबाबत चनतातं आदरािी भावना बाळरली पाचहजे आचि या तीन खचलफािंी चनवड कायदेशीर होती 
असे सुन्नी सनातन्यािें चशयानंा उतरेर असते. पैरंबरांच्या कोित्याही सहकाऱ्याबाबत दुरुद रार काढले तर ते 
सहन करता कामा नये असा त्यािंा आग्रह असतो. तबरणहला प्रत्युतरेर म्हिनू सनातनी सुन्नी पैरंबराच्या 
सववि सहकाऱ्याचं्या चनमवळ िाचरत्र्यावर चवशाें भर देतात. 

 
चशया सुन्नीमधली भाडंिे कहदुस्थानात उचशरा सुरू झाली. शखे अहमदने चशयाचंवरुद्ध पुक्स्तका 

चलचह्यािे वर आलेि आहे. काश्मीरच्या शखे याकुबने सुन्नी मतािा आग्राहाने यशस्वी प्रिार केल्यामुळे 
त्याला खूप मान्यता चमळाली होती. त्यानेि काश्मीर कजकून घे्यासाठी अकबरािे मन वळचवले. परंतु उच् ि 
पदावर कोिािीही नेमिूक करताना मुरल बादशहा सुन्नी उलमाचं्या चवरोधाला चवशाें ककमत न देता 
आपल्या आचि साम्राज्याच्या चहतािाि चविार प्रथम करीत असत. 
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प्रकरि १० 
 

मुत्सद्दी आणि प्रशासक 
 

१ : अकबर 
 

ििदाव्या शतकात चदल् लीिे सुलतानी साम्राज्य नि झाले. त्यानंतर पुढच्या शतकात बऱ्याि लढाया 
झाल्या त्यात लोदींिा चवजय होऊन त्यािें साम्राज्य सुरू झाले (१४५१). परंतु त्यािेंजवळ संघटनाकिशल्य 
नव्हते. नव्या रिनीतीच्या जोरावर छोट्याशा सैन्याचनशी बाबरने लोदीिा १५२६ मध्ये पराभव केला. 
सामर्थ्यवशाली साम्राज्य उभार्याइतका त्याला अवसरि चमळाला नाही. शरेशहाने हुमायूनला हुसकावनू 
लावले. परंतु शरेशहानंतरिे राजे नालायक चनघाल्यामुळे पंधरा वांांच्या वनवासातून परत येऊन हुमायनूने 
रेलेले राज्य परत चमळचवले. तो रानोमाळ भटकत असताना १५४२ साली कसधमधील उमरकोट रावी 
अकबरािा जन्म झाला. तो केवळ योरायोराने जरला. अचनचश् ित वातावरिात वाढलेला हा राजपतु्र 
दुबळा, स्वाथी आचि बेइमान चनघ्यािी शक्यता होती. परंतु तसे झाले नाही. लहानपिी त्याला 
अययासापेिा मदैानी खेळात व चशकार कर्याति अचधक रोडी वाटत असे. अवघ्या तेराव्या वांी त्याला 
राज्यपद चमळाले. यापुढिी िार वां े बैरामखानािा पाल्य म्हिून त्याने काढली. बैरामखानािे जू त्याने 
१५६० साली झुरारून चदले. त्यानंतरिी दोन वां ेत्याला आपल्या भावाशंी टक् कर ्ावी लारली. 

 
शरेशहािे साम्राज्य केव्हाि नि झाले होते. अकबरािे चिमुकले राज्य नि कर्यासाठी पजंाबमध्ये 

कसकंदर सूर, चदल् लीला हेमू आचि िुनारला अदाली असे चतघेही ठपून बसले होते. परंतु चसकंदर व 
अदाली याचं्यात चवशाें धमक नव्हती. पाचनपतच्या युद्धात योरायोराने हेमू जखमी होऊन मरि पावला. 
चतसऱ्याि एकाशी झालेल्या लढाईत अदाली कामास आला. त्यामुळे भावाशंी लढून आपले आसन क्स्थर 
केल्यावर अकबराने ग्वाल्हेर, माळवा, िुनार रचीडवन, चितोड, रिथाभंोर, रुजराथ आचि चबहार हे माजी 
सूर साम्राज्यािे भार कजकून १५७२ पयंत साम्राज्यािी उभारिी केली. पुढे सबधं चबहार आचि बंरालही 
त्यािे ताबयात आले. १६०१ पयंत साम्राज्यािा चवस्तार कसध, काश्मीर, ओचरसा, वऱ्हाड, अहमदनरर, 
असीररढ येथपयंत झाला. 

 
अकबराने अलाउचद्दन चखलजीप्रमािे दरलबाजी करून राज्य चमळचवले नव्हते. त्याच्या राज्यातही 

बंडे झाली पि ती चकरकोळि ठरली. त्यामुळे आधीच्या कोित्याही मुसलमान राजापेिा अकबराला 
राज्यकारभाराकडे अचधक लि पुरचवता आले. अकबर अत्यंत कतवव्यदि होता. प्रसंरी रोज वीस-वीस 
तासही तो काम करीत राही. राज्य कारभारातल्या समस्यािें त्याला चकती सम्यक ज्ञान झाले होते ते त्याने 
अंमलात आिलेल्या सुधारिावंरून चदसून येते. मािसात परस्पराबंद्दल आक्त्मयता वाटावी आचि 
प्रत्येकाला न्याय चमळावा यािी त्याला कायम तळमळ लारलेली असे. आपल्या सल् लारारािंी व 
अचधकाऱ्यािंी चनष्ा त्याला प्राप् त झाली. त्यािेसाठी आचि त्याच्या उचद्दिासंाठी ही मंडळी जीवािे रान 
करीत असत. हाताखालच्या लोकाचं्या कामािे तो अत्यंत कसोशीने मूल्यमापन करीत असे. तरीसुद्धा 
िुकाबंद्दल शासन कर्यािे त्यािे चजवावर येई. कोिी मंत्री अरर अचधकारी मनाचवरुद्ध बोलला अरर त्याने 
काही िुकीिे पाऊल टाकले तर अकबर त्यािी कान उघडिी करीत असे. प्रातंातल्या अचधकाऱ्यानंी 
रैरकारभार केला तर त्यानंा दरबारात बोलावनू त्यािंी कान उघडिी कर्यात येत असे आचि नंतर 
बदलीही होई. ज्याच्या चनष्ेबद्दल शकंा असेल त्यािेवर कडक पाळत ठेवली जाई. राजद्रोहािे 



 

अनुक्रमणिका 

आरोपावरून चदवािपदी िढलेल्या ख्वाजा शाह मन्सूरला फाशीिी चशिा दे्यात आली होती. कोिा श्रेष् व 
अनुभवी अचधकाऱ्याने रंभीर िुका केल्या तर अकबर त्याला नोकरीतून काढून मक् केच्या याते्रवर धाडून देत 
असे. 

 
सुलतानी कालातली राज्यपद्धतीि मुरल अमदानीत िालू राचहली. राजा आपल्या मजीनुसार 

मंत्र्याचं्या नेमिुका करी आचि वाटेल तेव्हा त्यानंा बडतफव  करी. कोिाला सल् लामसलतीसाठी बोलावयािे 
आचि चदलेला सल् ला मानावा की नाही हेही राजाच्या मजीवर अवलंबनू असे. मंत्र्याकंडे कामािे वाटपही 
राजाि करी. त्यातल्या त्यात मीरबिी हा अचधक महत्त्वािा मंत्री असे. त्याच्याकडे सैन्यावर तसेि मुलकी 
कारभारावर देखरेखीिे काम असे. याचशवाय जचमनी जहाचररी दे्यािेही काम तोि करी. कालातंराने 
आज्ञापते्र काढ्यािी पद्धती आचि त्यािंी अंमलबजाविी यात अचधक रंुतारंुत होऊ लारली. परंतु दैनंचदन 
कारभारात सववि मुरल सम्राट लि घालीत असल्यामुळे आवश्यक असेल तेव्हा तडकाफडकी चनिवय घेतले 
जात असत. 

 
काही कज् जे स्वतः पहावते, प्रकरिे दडपून टाक्यािे प्रकार घडू नयेत आचि लोकानंा राजािे 

दशवन सुलभ व्हाव ेम्हिून अकबराने ‘झरोका दशवना’ िा चरवाज सुरू केला. त्यािे दशवनाथव खूप लोक रोळा 
होत असत. परंतु अरदी वाजवी कारि असल्याखेरीज आचि इतर सवव उपाय थकल्याखेरीज राजाकडे धाव 
घे्यात फाय्ापेिा तोटाि अचधक असल्यामुळे जो तो उठून झरोका दशवनासाठी जात नसे. 

 
१५७३ मध्ये अकबराने मनसबदारी पद्धती सुरू केली. कचनष् मनसबी १० ते ४०० 

घोडेस्वारापंयंतच्या असत. वचरष् मनसबदारानंा अमीर असा हुद्दा होता सुरुवातीला सवांना परार चदला 
जाई. परंतु १५७९ पासून जहाचररी दे्यास सुरुवात झाली. दोन चप्ाहूंन अचधक काल एका घरा्यात 
मनसबदारी असली म्हिजे अशा मनसबदारानंा खानजादा असे संबोध्यात येई. बहुतेक सवव 
मनसबदारानंा वार्मांक बढत्या चमळत. चवशाें कामचररीसाठी उच् ि मनसबदारानंा खास बढत्याही चदल्या 
जात. मंचत्रमंडळात मीरबिीखेरीज चदवािािी जाराही सुरू कर्यात आली होती. ही जारा मोठी प्रचतष्ेिी 
असल्यामुळे ती चमळचव्यासाठी बरीि िुरस लारे. मीरबिीिे स्थान मुख्य चदवािाच्या बरोबरीिे होते. 
अकबरािे काळी एकूि िार मीरबिी झाले. 

 
जमीन महसुलािा जचटल प्रश्न सोडचव्यासाठी १५६६ मध्ये अकबराने प्रथम सवव इनामे व 

जहाचररी रद्द केल्या. या जहाचररी प्रथम जेव्हा चदल्या रेल्या होत्या त्यानंतर जचमनीिा कस व शतेमालाच्या 
ककमतीत बरीि सुधारिा झाली होती. त्यामुळे मूळ ककमती कालबाह्य झाल्या होत्या. अकबराने 
पीकपा्यािे अंदाज काढ्यासाठी बरेि प्रयोर केले आचि जचमनीिी पनुः मोजिी करून घेतली शवेटी 
दहा वांांिे सरासरी उत्पन्न चनचश् ित करून त्याच्या चतसऱ्या चहश्शािी रक् कम रोख सारा म्हिनू 
आकार्यात येऊ लारली. त्यामुळे पाऊस कमीअचधक प्रमािात पडला तरी दरवांी ठराचवक रक् कम 
सरकारी चतजोरीत पडू लारली. 

 
अकबराच्या राजवटीिे सवात महत्त्वािे वैचशष्ट्ट्य म्हिजे लोकाचं्यात भावनात्मक एकात्मता चनमाि 

कर्यासाठीिे त्याने केलेले प्रयत्न. यासंबधंी अरदी अकबराच्या वळेेपासून आजतारायत चनरचनराळया 
लेखकानंी आपापल्या पूववग्रहानुसार ककवा मताप्रमािे या प्रयत्नािें मूल्यमापन केले आहे. अकबरािी उचद्दि े
स्पिपिे ध्यानात यावी यासाठी प्रथम काही रैरसमजािें चनराकारि केले पाचहजे. 



 

अनुक्रमणिका 

जािनूबजूून आपल्यासाठी खाई खोदून ठेव्याइतका अकबर खुळा मुत्सद्दी नव्हता हे आपि रृहीत 
धर्यास हरकत नाही. देशातल्या अल्पसंख्याकंािंा नेता व एक मुसलमान या भचूमकेतूनि आपल्याला 
राज्य करिे शक्य आहे यािी अथात त्याला कल्पना असिारि. न्यायी राजािे स्थान धमवपचंडतापेंिा श्रषे् 
आहे अशा अथािा त्याने जाहीरनामा काढला तेव्हा लबाड लोकाखेरीज समजंस व्यक् तींनीही त्यास चवरोध 
दशवचवला होता. अकबराला रजपुतािंा पाकठबा होता ही रोि खरी असली तरी रािा प्रतापच्या 
उदाहरिावरून एक रोि स्पि झाली होती की त्याच्या मुसलमान अमीरावंर तो जेवढा भरवसा टाकू शकत 
असे त्यापेिा अचधक भरवसा रजपतुावंर टाकिे शक्य नव्हते. रजपुतानंा खूां कर्यासाठी त्याने रजपूत 
मुलीशी चववाह केले असे काही म्हितात. पि हा चवलििि दावा आहे. कारि त्यािे कहदू प्रजाजन या 
चववाहामुंळे दुखावलेि रेले असिार आचि रजपुताशंी चकतीही िारंले संबंध असले तरी त्यानंा फार मोठ्या 
हु्ाचं्या जारा दे्यापूवी त्यामुळे मुसलमान अचधकारी आचि पाठीराखे नाराज होिार नाहीत यािी काळजी 
घेिे अत्यावश्यक होते. मुसलमानाचंवरुद्ध कहदूिा उपयोर करून घे्याइतका वडेरळपिा त्या काळी दुसरा 
कोिताि ठरला नसता. अकबर कहदूिा पिपाती नव्हता तसा इरा्यािंाही नव्हता. त्याने प्रायः केवळ 
रुिावंरूनि मािसािंी पारख केली आचि त्याने ज्याचं्यावर भरवसा ठेवला अशापंैकी त्याच्यावर 
उलटलेल्यािंी उदाहरिे चवरळाि आहेत. 

 
मुक्स्लम ककवा मुक्स्लमचवरोधी पूववग्रहातून अकबराकडे पाचहले रेल्यामुळे त्याच्या धार्ममक व 

सामाचजक सुधारिाबाबत बरेि रैरसमज पसरलेले आहेत. या अपसमजामारे तीन प्रमुख कारिे आहेत. 
तत्कालीन इचतहासकार बदाउनीला उपरोचधक शलैीत चलचह्यािी सवय होती. काही रोिी त्याने 
दुिपिाने भडक रंरचवल्या. त्यामुळे त्यािें अनेक चनष्ट्कांव बरोबर नव्हते. दुसरे कारि असे की, धमवशास्रािा 
चविार पोथीचनष् भचूमकेतूनि करता येतो ककवा त्याउलट अरदी पाखंडीवृतरेीने केला जातो, या दोन्हीमध्ये 
धमवशास्राकडे पहा्यािा दृचिकोनि नाही अशी सववसामान्य धारिा आहे. याखेरीज चतसरे कारि असे की, 
अकबराच्या भोवती असलेल्या होयबानंा त्याला न आवडिाऱ्या रोिींिी अमयाद कटरलटवाळी आचि 
चनभवत्सवना कर्यािी खोड होती. या सवव कारिामुळे अकबर हा एक धमवभ्रि राजा होता व त्याने एक नवाि 
धमव स्थापन कर्यािा प्रयत्न केला असे भासचवले जाते. 

 
बदाउनी हा एक पोथीपंचडत होता. सत्यधमव कोिता या चवांयी त्याच्या चवचशि कल्पना होत्या. 

त्यापासून जरासुद्धा कोिी च्युत झालेसे वाटले की तो ऊर बडव ूलारे. त्याच्या दृचिकोनातून चदसिाऱ्या 
पापािरिाचवरुद्ध अत्यतं कडक शबदातं टीका कर्याने त्याला मानचसक समाधान लाभे. सनातन 
इस्लामिे त्यावळेिे अचधकृत प्रवक् ते मिलाना अबदुल् ला सुलतानपुरी आचि शखे अबदुन नबी हे होते. 
त्यािेंबद्दलसुद्धा बदाउनीने एकही बरा शबद चलचहला नाही. सूफी संतािंी त्याने कधी कधी स्तुती केली 
असली तरी अधून मधून भरपूर टवाळीही केली आहे. चशयानंा त्याने सववत्र फक् त चशवीराळि केली आहे. 
सवव चबररमुक्स्लम श्रद्धाबंद्दल त्याला घृिा वाटत असे. अकबराने धमात घुसडून चदलेल्या रोिींिी त्याने जी 
यादी चदलेली आहे ती देताना ज्यायोरे मुसलमानािंी मने चबथरून जातील अशा रोिींना त्याने चवशाें 
प्राधान्य चदले आहे. त्यामुळे त्याने चिडीने ज्या रोिी माडंल्या आहेत त्यावर चवश् वास ठेविे धोक्यािे आहे. 
बदाउनीच्या चलखािाने झालेला रचीधळ जिू पुरेसा नव्हता म्हिनू बलॉकमनने बदाउनीच्या गं्रथािे भाांातंर 
करताना बदाउनीच्या नावावर अनेकदा स्वतःिीि मते ठोकून चदली आहेत. 

 
बदाउनीसुद्धा क्वचित चनःपिपातीपिे चलहू शकत असे. अकबर स्वतः कधी कधी रात्रीच्या रात्री 

ईश् वरकितनात व ईश् वरस्तुतीत घालवीत, असे बदाउनीने नमूद केलेले आहे. पि ही अकबरािी 
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सुरुवातीिी अवस्था होती. त्यानंतर अबदुल् ला सुलतानपरुी आचि अबदुन नबी या धमवमातंडाचं्या कमवठ व 
रावढंळ वारिुकीमुळे अकबर नाखुश झाला. दरबारात धमवििेिे सत्र सुरू झाल्यावर पचहलाि प्रश्न ििेला 
घेतला रेला होता तो पुरुां स्वतंत्र (म्हिजे रुलाम नसलेल्या) चस्त्रयाशंी चकती चववाह करू शकतो असा 
होता. ििेच्या पूवी खाजरी संभाांिात अबदुन नबीने अकबराला साचंरतले होते की, धमवपंचडतामंध्ये या 
प्रश्नावर मतभेद आहेत. परंतु प्रत्यि ििेिे वळेी मात्र िारापेिा अचधक चववाह करता येत नाहीत असे मत 
अबदुन नबीने व्यक् त केले. इतर पंचडतािेंही तेि मत पडले. स्वतः िारापेिा अचधक चववाह केले असल्यामुळे 
अकबर व्यचथत झाला. पािव्या चववाहापूवीि उलमानंी आपल्याला सावध करावयास हव ेहोते आचि ते न 
केल्यामुळे आता उरलेले चववाह कायदेशीर ठरावते यासाठी काहीतरी तोडरा काढावयास हवा होता असे 
अकबराला वाटले. स्वतःच्या कतवव्यात कसूर करून वर उलमा मंडळी अकबराला दोां देत होती. यामुळे 
अकबरािा चवश् वासघाति झाला होता. त्यामुळेि धमव आचि धार्ममक कायदा याचंवांयी अचधक 
समजूतदारपिे चविार करू शकतील अशा पंचडताचं्या शोधात अकबर होता. 

 
त्यािे मतपचरवतवन करिे सोपे नव्हते. जेसुइट चशकविकुीिा त्यािेवर काहीि पचरिाम झाला 

नाही. अचधकृत सुन्नी उलमापेंिा चशया उलमा बरेि सुससं्कृत होते. परंतु तेही अकबरािे मन कजकू शकले 
नाहीत. नाना देशातले अनेक धमांिे व पंथािें पंचडत अकबराच्या दरबारात येऊन त्यािेशी धमवििा करीत. 
सवांिे ऐकून घेऊन स्वतःला पटलेली मते तेवढी तो ध्यानात ठेवी. अशा रीतीने बराि काळ लोटल्यावर 
त्याला वाटिाऱ्या योग्य धमवकल्पनािंी रूपरेखा तयार झाली. परमाथाला जीवन अपवि केलेले लोक त्याला 
सववि धमात आढळले. त्यामुळेि इस्लामि काय तो सत्यधमव आचि इतर सारे थोताडं हा दावा त्याला 
पटला नाही. याि सुमारास शखे ताजुचद्दन नावाच्या एका सूफी संताने त्यािे चितरे आकर्मांत केले. 
ताजुचद्दनिी वाहदा अल वुजुद (ईश् वरी सववव्यापकत्व) या तत्त्वावर श्रद्धा होती. त्या योराने इस्लामी 
श्रदे्धच्यासुद्धा चकती वरेळाल्या छटा असू शकतात हे त्याच्या ध्यानी आले. 

 
चनरचनराळे धमव आचि मानवातील ऐचहक प्रवृतरेी यािंा समन्वय कर्यािा अकबर आचि त्याच्या 

चविारवतं सहकाऱ्यानंी प्रयत्न केला. त्यानंा जो मारव चदसला तो सवांनी पत्करलाि पाचहजे असा त्यािंा 
आग्रह नव्हता. इस्लामबद्दल अनुद रार काढल्याबद्दल शाहबाज खानने अकबराच्या उपक्स्थतीत चबरबलािी 
कान उघडिी केली होती. मीर फतहउल् ला भर दरबारात चशया पद्धतीने प्राथवना म्हित असे. धमांतरािा 
प्रश्न चनघाला तेव्हा मानकसरने साचंरतले की, परंपरारत श्रद्धा सोडून इस्लाम स्वीकार्यािे मला काही 
कारि चदसत नाही. परंतु बादशहाने जर हुकूम केला तर आपि धमांतर करू. पारमार्मथक चवांयावंर 
आपल्याइतकी आस्था इतरातं आढळत नाही ककवा डोळस नाररी वारिुकीला धार्ममक आधार शोध्यािी 
तळमळ त्याचं्यात चदसत नाही. हे पाहून अकबर दुःखी होई. परंतु त्याने कोिावर सक् ती केली नाही. 

 
रोहत्या आचि मासंाहार या प्रश्नावंर कहदू-मुसलमानातं तेढ वाढत िाललेली पाहून अकबराने 

रोहत्येवर बंदी घातली व मासंाहार कमी कर्यासाठी स्वतःिे वजन खिव केले. १५६४ मध्ये त्याने चजचझया 
कर रद्द केला. परधर्ममयाशी लग्न केले तर स्त्रीला धमांतर कराव ेलारते म्हिनू त्याने आंतरधमीय चववाहानंा 
मनाई केली. ज्यािें सक् तीने धमांतर झाले होते अशा कहदंूना त्याने स्वधमात परत जा्यास परवानरी चदली. 
शासन धमातीत राहाव े यासाठी दरबारात पाि वळेा नमाज पढ्यािी पद्धतीही बदं केली. या सुधारिा 
मुसलमानानंा रुि्यासारख्या नव्हत्या. मुसलमान िालीचरतीमध्येही त्याने सुधारिा आि्यािा प्रयत्न 
केला. चववाहासाठी मुलािे चकमान वय १६ आचि मुलीिे १४ असे ठरचव्यात आले. िुलत-मावस भावडें, 
अरदी जवळिे नातेवाईक याचं्यातल्या चववाहास त्याने मनाई केली. मूल झाले नाही या एकाि कारिास्तव 
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दुसऱ्या चववाहास परवानरी चमळे. चवधवानंा पनुर्मववाह कर्यास कोिी आडकाठी करू नये अशी त्याने 
आज्ञा काढली. लोकाचं्या सहकायाखेरीज असल्या सुधारिा अमलात येिे दुष्ट्करि. पि अकबराने 
समजुतदार धोरि ठेवले होते. कहदंूच्या भावना दुखाव ूनयेत म्हिून त्याने सतीच्या िालीवर बंदी घातली 
नाही. परंतु सती जािारी स्त्री स्वखुांीने प्रािापवि करीत आहे यािी शहाचनशा स्वतः करावी असे हुकूम त्याने 
सवव कोतवालानंा धाडले. 

 
अकबराच्या नव्या धमाबाबत बरेि रैरसमज आहेत. त्यािा धमवपंचडतावंरिा चवश् वास नाहीसा झाला 

होता. बचुद्धवाद आचि धमातीतता याकडे त्यािा अचधकाचधक कल होत िालला होता. कोिावरही सक् ती न 
करता आपल्या चविाराशंी सहमत असिारी आचि आपल्याशी एकचनष् असिारी मािसे एकत्र आि्यािी 
त्याला आकािंा होती. या कल्पनेला दीन-ए-इलाही असे म्हिता येिार नाही. दीन-ए-इलाही या शबदािा 
उल् लेख बदाउनीच्या गं्रथात फक् त एकदाि आला आहे. अबुल फझलच्या गं्रथात तर यािा उल् लेख नाही. 
दीन-ए-इलाहीबाबत जी शपथ बदाउनीने चदली आहे ती पाचहली तर या शपथेत व इतर राजे 
एकचनष्तेबाबत जी शपथ देत त्यात चवशाें फरक चदसिार नाही. अकबरािी चनष्नेे सेवा-िाकरी 
कर्यासाठीिे चनयम अबलु फझलने गं्रचथत केले आहेत त्यानुसार एकमेकास भेटल्यावर अल् ला हो अकबर 
आचि नंतर जल् ल अ जलालुहू असे म्हिाव ेलारे. अल् ला हो अकबर यािा अथव अकबर हाि अल् ला ककवा 
ईश् वर आहे असा खासि नव्हे. जल् ल अ जलालुहूचा अथव अल् लािे वैभव वाढो एवढाि आहे. 

 
त्याकाळी प्रिचलत असलेला सनातन इस्लाम अकबराला पटला नाही. राजकीयदृष्ट्ट्याही ती 

मानविे अशक्य होते. तो उलमािें आहारी रेला नाही. परंतु वर उल् लेख केलेले काही जाहीरनामे 
काढ्यापलीकडे त्याने काहीि केले नाही. त्याकाळी मुक्स्लम राजसतरेा आचि सनातन इस्लाम एवढे 
चनरचडत होते की, सनातन इस्लामिा संपूिव त्यार केल्याने सतेरेवर उदक सोडाव े लारले असते. 
सववधमवसतेरेच्या तत्त्वावर धमवचनरपेि शासन सुरू करिेही त्याला शक्य नव्हते. अशा पचरक्स्थतीत काही 
प्रमािात सनातन इस्लाम िालू राख्याखेरीज दुसरा पयाय नव्हता. एक मुसलमान, एक कहदुस्थानी आचि 
एक राज्यकता या भचूमकेतून त्याने प्रिचलत धार्ममक आचि राजकीय प्रश् नांकडे पाचहले. चत्रकालाबाचधत 
न्याय्य असिारी सत्ये आचि तत्त्व ेत्याला प्रत्यिात उतरचवता आली नसली तरी तो कोिती आहेत ते त्याने 
चनदशवनास आिनू चदले. 
 

२ : शेख फरीद बुखारी मुतददा खान 
 

शखे फरीद हा बोखारा येथील सय्यद घरा्यािा वशंज होता. त्यािे पूववज चवद्वतेरेसाठी प्रचसद्ध 
होते. त्यािा िुलता महंमद बुखारी हा अकबराच्या चवश् वासातला मािूस होता. त्याला अजमेरच्या प्रचसद्ध 
दग्यािी देखरेख कर्यासाठी नेमले होते. त्यािा भाऊ सय्यद जाफर यािेवरही अकबरािी मजी होती. 
१५७३ साली रुजराथच्या लढाईत तो मरि पावला. शखे फरीदने अरदी तरुि वयात नोकरीस सुरुवात 
केली. प्रथम बंरालच्या मोचहमेवर आचि त्यानंतर त्याला ओचरसाच्या मोचहमेवर धाड्यात आले. 
ओचरसातील बंडािे दमन करतेवळेी त्यािे प्रािावर बेतले होते. पि तो वािला आचि यशस्वी झाला. 
त्यामुळे त्याला ७०० िी मनसब चमळाली. १५९८–९९ मध्ये चबहारमध्ये दुष्ट्काळ पडला होता. तेथे 
मदतकायासाठी त्याला धाड्यात आले होते. १६०० साली असीररढच्या मोचहमेतही त्याने भार घेतला 
होता. त्यानंतर लरेि त्यािी मीरबिी म्हिनू नेमिूक झाली. राजपुत्र सलीमने अबुल फझलिा खून 
करचवला हे अकबराच्या कानावर घाल्यािे धैयव त्यािेखेरीज कोिासही झाले नाही. 
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अकबर मृत्यूशय्येवर असताना शखे फरीदला नाजूक पचरक्स्थती हाताळावी लारली. अकबरािा 
हकीम अली चजलानी िुकीिी औांधे देत आहे अशी राजचस्त्रयानंी हाकाटी केली. परंतु शखे फरीदने 
चजलानीला आपल्या घरीि आश्रय चदला. चतकडे रुजराथच्या सुययावर नेमलेल्या राजपुत्र सलीमने बंडािी 
तयारी सुरू केली. सलीमिा मुलरा खुसरो हा आपल्या कह्यात राहील या कल्पनेने राजा मानकसर व चमझा 
अझीझ कोका त्यालाि रादीवर बसचव्यािी तयारी करीत होते. शखे फरीदने कधीि सलीमिी ककवा 
खुसरोिी कड घेतली नव्हती. परंतु या नाजूक पचरक्स्थतीत मीरबिी ककवा सेनेिे अचधपत्य असलेला 
अचधकारी या नात्याने तो सरळ सलीमच्या चनवासस्थानी रेला आचि नवीन बादशहा म्हिून सलीमिे 
अचभनंदन केले. यामुळे पचरक्स्थतीला एकदम कलाटिी चमळाली. इतर अमीरानंीही सलीमिे बादशहा 
म्हिून स्वारत केले. सलीमला एवढा आत्मचवश् वास वाटला की तो राजवाड्यात जाऊन कसहासनावर 
आरूढ झाला. नंतर त्याला अकबरािाही आशीवाद चमळाला. 

 
खुसरोने केलेले बंड मोडून काढ्यासाठी शखे फरीदला धाड्यात आले. मारोमार जहारंीरही 

चनघाला. परंतु तो पोिावयाच्या आति लाहोरजवळ फरीदने खुसरोिा पराभव केला होता. जहारंीरने 
त्याला मुतवझाखान ही पदवी देऊन रुजराथिा सुभेदार म्हिून नेमिूक केली. परंतु तेथे फरीदच्या 
नातेवाईकानंी जुलूम सुरू केला. मुतवझाखानला त्यानंा आवरता आले नाही. शवेटी त्याला पनुः चदल् लीला 
बोलावनू घे्यात आले. नंतर दहा वांांनी त्यािी पंजाबिा सुभेदार म्हिून नेमिूक झाली. परंतु थोड्याि 
चदवसात तो मरि पावला. 

 
निबंदी पंथाच्या ख्वाजा बाकीचबल् लाह आचि शखे अहमद चसरकहदी यानंा शखे फरीदने बरीि 

मदत केली. त्यामुळे अमीर लोकातं निबंदी पंथाला लोकचप्रयता लाभली. चसरकहदीने शखे फरीदला बरीि 
पते्र चलचहली होती. चसरकहदीच्या प्रभावामुळेि शखे फरीदने जहारंीरला सनातन इस्लामला अनुकुल 
करून घेतले. फरीदच्या प्रोत्साहनामुळेि शखे नुरुल हक मोहाचद्दसने ‘तारीख इ हक् की’ हा धार्ममक 
इचतहासावरील गं्रथ चलचहला. लाहोरला मोठ्या मचशदीिी दुरुस्ती केली आचि बऱ्याि सराया बाधंल्या. 
यासाठी फरीदला खूप लोकमान्यता चमळाली. अहमदाबादजवळिे बोखारा हे उपनरर आचि 
चदल् लीजवळिे फरीदाबाद त्यानेि बसचवले. रुजराथच्या सवव सय्यद स्त्री-पुरुांानंा आचि मुलाबाळानंा त्याने 
वांासने करून ठेवली होती. 
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प्रकरि ११ 
 

धार्ममक णवचारमंथन 
 

शणरया ही जीवनपद्धती 
 

धार्ममक चविारधारािें चवविेन करताना शणरया म्हिजे एक कायदेकानंूिा संग्रह आचि शणरया ही 
आदशव अशी नीचतप्रिाली अशा दोन कल्पना वरेळया आहेत हे ध्यानात घेतले पाचहजे. ताचत्त्वकदृष्ट्ट्या असा 
फरक करता येिार नाही. कारि शणरयाची घडि करताना शक्य कोटीत असलेल्या सवव घटना आचि 
प्रसंरािंा चविार करून चनिवय घेतलेले आहेत यावर कोिािेही दुमत नाही. इस्लाम हा परमेश् वराने 
आज्ञाचपलेला आचि प्रत्यिात अंमलात येऊ शकिारा कायदा आहे हा दृचिकोि ठेविारे पचंडत आचि 
इस्लाम म्हिजे परमेश् वराने चदलेल्या नैचतक आज्ञाि आहेत अशी श्रद्धा असिारे चविारवतं ह्याचं्यात आपि 
फरक करिे आवश्यक आहे. दुसऱ्या रटातल्या चविारवतंानंी इस्लामी काय्ाला नैचतक आचि 
आध्याक्त्मक बैठक घालून चदली. शणरयाच्या िारी म्हिजे माणलकी, हनफी, शफी आचि हनबली या 
शाखाचं्या संस्थापकानंी धमवगं्रथािंा अन्वयाथव काय लावला, चवचवध प्रश् नावंर काय मतप्रदशवन केले आचि 
कोिते चनवाडे चदले एव्ापुरताि आपला अययास मयाचदत ठेवनू िालिार नाही असे या चविारवतंािें मत 
होते. कुरािािे आचि पैरबंराचं्या कृती उक् तींिेही (हदीस) बरोबर अध्यय करिे आवश्यक आहे असे ते 
सारंत. 

 
दुदैवाने कुराि आचि हदीस यािंा अययास कर्यािा आग्रह धरिाऱ्या चविारवतंानंीही 

शबदप्रामा्यािे बंधन मान्य केले होते. स्वतंत्र चविार करून वरेळा अन्वयाथव लाव्यािा आपला हक् क आहे 
असे त्यानंा वाटलेि नाही. त्यामुळे शबदप्रामा्याच्या ििकटीत राहून शणरया हा एक कायदा आचि 
नीचतमूल्ये या दोन्ही रोिी त्यानंी अचधक चवस्ताराने साचंरतल्या. एका दृिीने त्यानंी शबदप्रामा्यालाि 
अचधक उदातरे स्वरूप चदले. इस्लामी नीचततत्त्वाबंरहुकूम आपले आिरि असले पाचहजे असा त्यानंी आग्रह 
धरला. यामुळे लोकािें समोर धार्ममक जीवनािे आदशव उभे राचहले. दैनंचदन जीवनात प्रिचलत रीचतचरवाज 
पाळ्याऐवजी इस्लामी पचवत्र जीवनपद्धतीप्रमािे आिरि केल्यामुळे त्यािंी वाहवा झाली. परंतु रूढ 
इस्लामी श्रद्धाचं्या ििकटीतून बाहेर पडून नव े प्रयोर कर्यािा ककवा नवा अन्वयाथव लाव्यािा धोका 
त्यानंी पत्करला नसल्यामुळे त्यािंा ज्ञानभार वाढला परंतु त्यािंी प्रत सुधारली नाही. त्यानंा नव्या कल्पना 
सुिल्या नाहीत. प्रिचलत प्रश्नानंा नवी उतरेरे शोधून काढ्यािा त्यानंी प्रयत्न केला नाही. इस्लामिा प्रसार 
आचि प्रभाव वाढत िालला होता. नव ेनव ेसमाज इस्लामच्या प्रभावाखाली येत होते. अशा या वैिाचरक 
खळबळीच्या वातावरिात धार्ममक चविारवतंानंी इतरािंी चजज्ञासा जारतृ होईल असे काहीि साचंरतले 
नाही. आधीच्या चवद्वानानंी जे साचंरतले त्यािीि ते पोपटपिंी करीत बसले. 
 

अशा कालात सय्यद महंमद जिनपुरी हा एकि चविारवतं पुढे आला की ज्याने शबदप्रामा्याच्या 
पलीकडे जाऊन नव े चविार माडंले. या चविारानंी प्रस्थाचपत समाजव्यवस्थेला धोका चनमाि झाल्यामुळे 
त्याचं्या अनुयायािंा एक वरेळा पंथि झाला. या लोकापंुढे आपला युक् तीवाद चफका पडतो आहे असे 
पाचहल्यावर अचधकृत उलमानंी पाशवी शक् तीिा अवलंब केला. सरकारी उलमािें वैयक्क् तक जीवन भाचवक, 
पचवत्र, आदशव धार्ममक जीवन होते असे नाही. ककबहुना त्यािें वैयक्क् तक जीवन ही त्यािंी सवात लंरडी बाजू 
होती. परंतु याि कालात दुसरेही काही थोर उलमा होऊन रेले. त्याचं्यात सूफी सतंािंी आध्याक्त्मक शक् ती 
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आचि तीक्ष्ि बचुद्धमतरेा यािंा चमलाफ झालेला चदसून येतो. या धार्ममक चविारवतंािंी माचलका शखे 
हुसामुचद्दन मुत् तकीपासून सुरू होते. 

 
उच् ि कोटीिी चवद्वतरेा आचि बारीक सारीक रोिीतसुद्धा धार्ममक कायदा कसोशीने पाळ्यािी 

त्यािंी तळमळ यामुळे शखे हुसामुचद्दन यानंी कमवठपिाने त्यारी, चनचरच्छ वृतरेीने जीवन व्यतीत केले. 
आपल्या शतेजचमनीत स्वतः काबाडकि करून त्यानंी अनेक वां े आपली रुजराि केली. नंतर 
कमवधमवसयंोराने ही जमीन त्यािेंकडून रेली. तेव्हा दुसऱ्याच्या किावर पोट जाळायिे नाही या करड्या 
भावनेने ते अनेकदा अधवपोटी आचि उपाशी राहू लारले. मुसलमान समाजाच्या सामाचजक चमळकतीमधून 
काही घ्यायिे नाही हा शणरयामधला चनयम होता. तो त्यानंी इतक्या कसोशीने पाळला की तळपत्या उन्हात 
शखे बहाउचद्दन झकेचरया याचं्या दग्याच्या कभतीच्या सावलीतसुद्धा ते उभे राहात नसत. कारि हा दरा 
साववजचनक चनधीतून बाधं्यात आलेला होता. 

 
शखे अली मुत् तकी १४८० साली बऱ्हािपूरला जन्मले. तरुिपिी काही वां े सरकारी नोकरी 

केल्यानंतर त्यानंी सववसंर पचरत्यार केला. प्रथम त्यानंी एका चिश् ती सूफी सतंािे चशष्ट्यत्व पत्करले. 
त्यानंतर अध्ययनासाठी ते मुलतानला शखे हुसामुचद्दन यािेंकडे जाऊन राचहले. तेथे काही काल चव्ाययास 
केल्यावर ते मक् केला रेले. तेथे त्याचं्या चवद्वतेरेिी छाप सवांवर पडली. तेथे त्यानंी अचधक अध्ययन करून 
हदीस आचि सूफी वाङ मय आत्मसात केले. पुढे त्यानंी शभंरेक गं्रथ चलचहले. परंतु यात त्यािें असे खास 
वैचशष्ट्ट्य आढळत नाही. ते आपला उदरचनवाह धार्ममक गं्रथाचं्या नकला तयार कर्यावर िालवीत. 
स्वतःिी सवव कामे ते स्वतःि करीत. दुसऱ्या कोिासही आपली थोडीशीसुद्धा सेवा करू देत नसत. ते 
एकसारखे कहडत असत. एका चपशवीत पुस्तके आचि दुसरीत आवश्यक त्या वस्तू एवढीि त्यािंी पुंजी 
होती. एकदा रुजरातमध्ये आले असता तेथल्या बहादुरशहा राजाने त्याचं्या भेटीस ये्यािी इच्छा प्रदर्मशत 
केली. परंतु शणरयामध्ये चनदेश न केलेली वसे्त्र नेसून राजा आपलेकडे येईल व आपल्याला कान उघाडिी 
केल्यावािनू राहिार नाही या कारिास्तव त्यानंी नकार चदला. शवेटी चमत्राचं्या आग्रहास्तव त्यानंी 
बहादुरशहाला आपलेकडे येऊ चदले. परंतु शचरयाबाह्य वतवनाबद्दल त्यािी चनभवत्सवना केली. ती राजाने 
शातंपिे ऐकून घेतली. अमूक करा ककवा अमूक करू नका असे सारं्याऐवजी अध्यापन आचि प्राथवना 
याचं्या माराने त्यानंी आपल्या अनुयायानंा योग्य चशकवि चदली. ऐकिाऱ्याच्या मनाला िालना चमळेल अशी 
अथवपूिव सुभाचांते त्याचं्या मुखातून बाहेर पडत असत. 

 
शखे अबदुल वहाब मुत् तकी यािंाही जन्म बऱ्हािपूरला झाला. त्यानंी शखे अली मुत् तकी यािेंकडे 

बारा वां ेअध्ययन केले. शखे अलीप्रमािे तेही धमवगं्रथाचं्या नकला करून पोटापुरते चमळचवत असत. थोर 
चवद्वान म्हिनू त्यािंाही मक् केला मोठा रिरव झाला. तेही देश चवदेश चफरत असत. मक् केहून अनेकदा 
कहदुस्थानात येऊन त्यानंी लोकानंा अध्ययनािी व शणरयाप्रमािे जीवन व्यतीत कर्यािी पे्ररिा चदली. 
पैरंबराचं्या परंपरा नुसत्या बाह्य आिरिात िालचव्याने काम भारिार नाही त्या कायम उराशी बाळरल्या 
पाचहजेत असे ते सारंत. त्यािें काली सय्यद महंमद जिनपुरींच्या अनुयायािंा भयंकर छळ िालू होता. शखे 
अबदुल वहाब स्वतः सूफी सतं नव्हते व महादवी अनुयायी नव्हते. तरी त्याचं्याकडे अचधक औदायाने पाचहले 
पाचहजे हे अबदुल वहाबनी अनेक प्रकारे साचंरतले. ते म्हित असत, ‘सूफी वाङ मयात सत्यही आहे आचि 
काही रुढही आहे. आपली श्रद्धा दृढ झाल्यावर सूफी वाङ मयािा अययास करावा. काही भार समजला 
नाही तर सोडून देऊन पुढिे वािाव.े एखा्ाने आपले मत माडंले आचि ते िुकीिे आहे असे चदसले तरी 
एकदम खोडून काढू नये. प्रथम शातंपिे ऐकून घेऊन नीट समजून घ्याव.े सत्याशी पडताळून पाहता 
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अग्राह्य वाटले तर सोडून ्ाव ेआचि आपल्या श्रद्धा चटकवनू ठेवाव्या. प्रत्येकाने एकसारखे ईश् वरनामािा 
चझकर करत राहाव े असे सूफी लोक सारंतात. परंतु कुराि वाििे, अध्ययन, अध्यापन करिे, प्राथवना 
म्हििे आचद सत्कृत्ये करीत असताना मनुष्ट्य चझकरि करीत असतो. नेहमी सत्कृत्ये करीत राह्याने 
आचि पैरंबराचं्या परंपरापं्रमािे चनचरच्छ जीवन व्यतीत कर्याने आत्मानंद प्राप् त होतो’. महादवींच्या 
संदभात ते सारंत, ‘कोिी काहीही चविार माडंले तरी जोपयंत तो स्वतःला मुसलमान म्हिवतो, कणलमा 
पढतो, प्राथवना म्हितो आचि रोिे (उपवास) पाळतो तोपयंत त्याला काफीर, नाक्स्तक ककवा अश्रद्ध असे 
म्हिू नये’. त्या काली असले चविार माडं्यास मोठेि नैचतक सामर्थ्यव असिे आवश्यक होते. 

 
अथात सूफी संतािंी भचूमका याहूनही अचधक औदायािी होती. शखे सैफुचद्दन (१५१४–१५८२) 

म्हित, ‘रंभीर चवांयावर ििा करीत असता कोिासही दुखव ूनये. दुसऱ्यािे म्हििे बरोबर असले तर 
ताबडतोब स्वीकाराव.े िूक असले तर िूक दाखवनू दे्यािा एक दोनदा प्रयत्न करावा. तरीसुद्धा त्यास 
िूक पटली नाही तर म्हिाव ेकी, तुमच्या अययासाप्रमािे तुमिे म्हििे बरोबर असेलही. आपल्याला काही 
वाटले तरी दुसऱ्यािे म्हििे कदाचित बरोबर असू शकेल हे ध्यानात घेऊन वाद बंद करावा’. ही भचूमका 
सनातन पचंडतानंी स्वीकारली असती तर सनातचनत्वािा पायाि ढासळला असता. शखे सैफुचद्दन यािें पतु्र 
शखे अबदुल हक मुहचद्दस यानंी धमािे खरे ज्ञान देऊन लोकामंध्ये उदार वृतरेी चनमाि कर्यािा प्रयत्न 
केला. १५८७ ते १५९० पयंत त्यानंी शखे अबदुल वहाब यािेंकडे राहून अध्ययन केले. नंतर अध्यापनास 
सुरुवात केली. त्यािंा व्यासरं खूप मोठा होता. सूफी पथंासकट सवव धार्ममक शाखािंा त्यानंी दीघव अययास 
केला होता. त्यािें लेखन भाडंारही मोठे होते. ते जात्याि इतके धार्ममक होते की, त्यानंा एकाि वळेी सूफी 
संतापं्रमािे आत्मानंदािी प्राप् ती झाली. धार्ममक चविारवतंािंी तीक्ष्ि दृिी आचि कृशाग्र बुचद्ध लाभली आचि 
अचधकृत सरकारी उलमािंा आदशववाद आिचरता आला. अकबराच्या जाहीरनाम्यावर सही करावी लार ू
नये म्हिून ते रुजरातला चनघून रेले असे म्हितात. पुढे ते चदल् लीला स्थाचयक झाले. काही वां े त्यािें 
जहारंीरशी सख्य होते व ते एकदा दरबारातही रेले होते. परंतु पुढे त्या दोघामंध्ये चवतुि आले. 

 
यानंतरिे थोर चविारवतं शाह वचलउल् ला. १७१७ साली वयािे पंधराव्या वांी अध्ययन पूिव करून 

त्यानंी अध्यापनास सुरुवात केली. पुढली बारा वां ेअध्यापनािे कायव सुरचळत िालू राचहले. त्यािें कुरािािे 
फारसी भाांातंर प्रचसद्ध झाल्यावर मात्र काहीतरी अघचटत झाले असे म्हिून त्यािेंवर सनातन 
कायदेपंचडतानंी टीकेिी झोड उठचवली. अरोदरच्या हजार-अकराश े वांांत अरबी कुरािािे दुसऱ्या 
कोित्याही भााेंत भाांातंर झाले नव्हते. अरबी भाांा ही देववािी मानली जात असे. वादळ शांत होईपयंत ते 
मक् केच्या याते्रवर रेले. परंतु त्यानंी कुराि अचधकाचधक लोकानंा समजाव ेयासाठीिे प्रयत्न सोडून चदले 
नाहीत. पढेु त्याचं्या दोन मुलानंी कुरािािी उदूवत दोन वरेळाली भाांातंरे केली. 

 
इतर चविारवतंापं्रमािे बचलउल् ला यानंी पि धमवगं्रथािंा नवीन अन्वयाथव लाव्यािा ककवा 

बदललेल्या पचरक्स्थतीला अनुरूप असे नव ेकायदे ककवा धमवसंस्कार सारं्यािा प्रयत्न केला नाही. त्यािें 
वैचशष्ट्ट्य दोन रोिींत होते. मुक्स्लम श्रद्धा या ईश् वरी शहािपिािाि आचवष्ट्कार आहेत हे मत त्यानंी 
नाचवन्यपूिव युक्क् तवादाने माडंले. ईश् वरी चवश् वरिना ही संपूिवपिे चनदोां व पचरपूिव आहे. चवश् वािे चवचवध 
घटक एकमेकासं अनुरूप असेि आहेत. चवश् वापचलकडच्या पचवत्र स्थानी चनवडक देवदूतानंा (हणिराह 
अल कुदस) ईश् वरी इच्छेिा संकेत चमळतो. त्याच्या पचलकडे ईश् वरािा दरबार भरतो. तेथे चवशाें पु्यकमे 
करिाऱ्यानंा प्रवशे चमळतो व ते सवव देवदूत म्हिून रिरचवले जातात. अधूनमधून हणिराह अल कुदसमध्ये 
मानवजातीला नरकयातनापंासून मुक् ती दे्यासाठी नवी योजना चनघते. एखा्ा युरपुरुांािी चनर्ममती होते. 
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या युरपुरुांाच्या आज्ञा लोकानंी पाळाव्यात आचि त्यािा अनुनय करावा असे सामर्थ्यव त्याला चमळते. इतर 
प्रा्याहूंन वरेळया अशा मानवी उपजत बदु्धी आहेत. उदाहरिाथव, मानवाला वािाशक् ती आचि चविारशक् ती 
आहे. मानव समाजात एखादी थोर व्यक् ती (म्हिजे परैंबर) जन्माला यावी. चतला परमेश् वरज्ञान प्राप् त 
व्हाव,े परमेश् वरी इच्छेप्रमािे मानवाने कोित्या रोिी कराव्या व कोित्या करू नये यािे ज्ञान प्राप् त होऊन 
इतरानंा त्याप्रमािे आज्ञा कर्यािे सामर्थ्यव चमळाव ेआचि लोकानंीही उत्स्फूतवपिे त्यािे नेतृत्व स्वीकाराव े
हेही मानवजातीिे एक वैचशष्ट्ट्य आहे, जे इतर प्रा्यातं आढळिार नाही. ही थोर व्यक् ती पचवत्र असते, नम्र 
असते, चतला न्याय अन्याय यािी िाड असते आचि उदार अंतःकरिही असते. या व्यक् तीमाफव त परमेश् वर 
मानवजातीला ज्ञान देतो आचि िारंले जीवन जर्यासाठी शणरया धाडतो. शाह वचलउल् लािे हे चवविेन 
सवव मानवािंा खरा धमव एकि असतो आचि तो म्हिजे इस्लाम हे दाखचव्यासाठी आहे. हा धमव 
चवश् वरिनेपकैी एखादा घटक असल्यासारखाि आहे. तो चिरकालीन सत्यकमव आहे. त्यािेवर 
कालातंरानेही काही पचरिाम घडत नाही. पचरपूिव अशा चवश् वरिनेिा एक घटक म्हिून धमािे स्थान 
समजावनू दे्यािा हा प्रयत्न नवा नव्हता. या आधी रझालीने आपल्या इह्या अल उलुम या गं्रथातही अशा 
प्रकारिे चवविेन केले होते. पचरक्स्थतीत फार मोठा बदल घडला म्हिजे लोकानंी धमाकडे, नीचतकडे 
आचि काय्ाकडे पाह्यािी दृिी बदलू शकते ही शक्यता वचलउल् लाने चविारात घेतली नाही. शणरया 
पचरपूिव आचि कालाबाचधत आहे हे त्यानंी चहरीरीने माडंले. 

 
वचलउल् लािें दुसरे वैचशष्ट्ट्य असे की, चविार न करता ककवा अथव आचि हेतू लिात न घेता 

आंधळेपिाने शबदप्रामा्य स्वीकारिे हे कमी बदु्धीिे लिि आहे हे त्यानंी उघडपिे साचंरतले. सूफीप्रिाली 
आचि शबदप्रामा्य यािंा चवकास कसा होत रेला हे त्यानंी चवशद केले. त्यानंी चलचहले, ‘कायदेपंचडतामंध्ये 
वादंर माजल्यामुळेि शबदप्रामा्य महत्त्वािे ठरले. कोिी मत माडंले की लरेि ते खोडून काढ्यािा 
प्रयत्न इतर पंचडत करू लारले. प्रािीन चवद्वानािंा आधार दाखचवल्याखेरीज कोिािेही मत मान्य होईना. 
तकलीद यािा अथव असा की, प्रािीन पंचडतािें चवविेन व मत स्वीकाराव ेपरंतु समकालीन पंचडतानंा मात्र 
स्वतंत्र मत माडं्यािा अचधकार असू नये. शबदप्रामा्य रूढ हो्यािे दुसरे कारि असे की, काझी मंडळी 
अनेकदा िुकीिे चनिवय देऊन अन्याय करीत. त्यामुळे प्रािीन पंचडतािें चनिवयाप्रमािे जर काझींनी चनिवय 
चदले तरि ते स्वीकारले जात. अशा पचरक्स्थतीत स्वतःिा चविार न माडंता माजी पंचडतािें चनवाडे जे 
दाखवनू देत त्यानंाि कायदेपंचडत म्हि्यािी प्रथा पडली. पुढे अनेक चप्ानंी शबदप्रामा्य स्वीकारले. 
वादंर चनमाि झाले म्हिजे सत्य आचि असत्य कोिते हे त्या लोकानंा ठरचवता येईना म्हिनू 
शबदप्रामा्यावर ककवा प्रािीन पंचडताचं्या मतावंर भर दे्यात आला’. 

 
तकलीद ककवा शबदप्रामा्यािे हे चवविेन अपूवव असे होते. त्यामुळे लोकाचं्या चविाराला िालना 

चमळाली. तथाचप शणरया पूिवपिे चनदोां आचि पचरपूिव आहे ही वचलउल् लािी श्रद्धा ढळली नाही. आपि जी 
जीवनपद्धती स्वीकारली आहे ती अिूक आहे व चतच्यात बदल ककवा सुधारिा कर्यास कसली जाराि 
उरली नाही यािे मानचसक समाधान वचलउल् लांच्या समकालीनानंा व पुढच्या चप्ानंाही चमळाले. 
तत्कालीन पचरक्स्थतीिाही वचलउल् लांनी चविार केला होता. त्याचं्या मते शहरािंा चवनाश दोन कारिानंी 
होतो. एक असे की, वाजवीपेिा चकतीतरी अचधक लोक स्वतःच्या काहीही कामधंदा न करता साववजचनक 
खचजन्यातून (बैतुलमाल) आपला िचरताथव िालचवतात. दुसरे असे की, शतेकरी, व्यापारी आचि कारारीर 
याचं्यावर असाह्य कारभार लादला जातो. असह्य कर लादिे म्हिजे एका दृिीने लोकािंी लूटमारि करिे 
आहे. अशाि रोिी प्रािीन इरािमध्ये घडल्या आचि तशाि आपल्या कालात घडत आहेत असे 
वचलउल् लानंी साचंरतले. लोकािें आिारचविार आचि िाचरत्र्य यािंा ऱ्हास झाला म्हिजे पचरिामी चवनाशि 
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होतो. अशा पचरक्स्थतीत चविारवतंावंर मोठी जबाबदारी येऊन पडते. त्यानंी न्यायािा पुरस्कार केला 
पाचहजे व वाईट रोिी नि कर्यासाठी प्रयत्न केले पाचहजेत. अनेकवळेा न्यायािी कास धरिाऱ्याला संघांव 
करावा लारतो पि हे सवात मोठे सत्कृत्य आहे असे वचलउल् लानंी साचंरतले. पि यापढेु जाऊन सामाचजक 
दोां दूर कर्यासाठी व्यक् तीने धमवयुद्धाच्या भावनेने लढा चदला पाचहजे असे प्रचतपादन त्यानंी केले नाही. 

 
वचलउल् लाचं्या अखेरच्या म्हिजे वणसयतनामा या गं्रथात ते म्हितात, ‘प्रत्येकाने कुराि आचि 

पैरंबराचं्या उक् तींवर अढळ श्रद्धा ठेवली पाचहजे. शणरयाचे कसोशीने पालन केले पाचहजे. जे कतवव्य म्हिनू 
साचंरतले आहे ते करून जी चनचांद्ध कमे आहेत त्यािंा त्यार केला पाचहजे. शणरयाच्या पालनाखेरीज 
मानवािे दुसरे कोितेि कतवव्य नाही. माझ्या कुटंुचबयानंा आपल्या अरब रक् ताबद्दल आचि आपली अरबी 
मातृभाांा असल्याबद्दल परमेश् वरािे ऋि फेडायिे असेल तर त्यानंी शक्यतो अरब आिारचविार आिरिात 
आिावते, रैरमुक्स्लम ककवा कहदू रीचतचरवाजानंा आपल्या दैनंचदन जीवनात कोितेही स्थान देऊ नये’. 
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प्रकरि १२ 
 

सूफी संत आणि सूफी तत्त्वप्रिाली 
 

पचहल्या कालखंडात कहदुस्थानात अनेक सूफी संप्रदाय स्थापन झाले असले तरी त्यातला सवात 
महत्त्वािा असा चिश् ती संप्रदायि होता. पधंराव्या आचि सोळाव्या शतकात संप्रदायाचं्या संख्येत भर पडली. 
आइने अकबरीत एकूि सोळा संप्रदायािंा उल् लेख आढळतो. परंतु त्यातले चकरकोळ तसेि उपसंप्रदाय 
वरळले तर ध्यानात घे्याजोरे असे साति होते. शणरयावर भर देिारे सनातनी सूफी संप्रदाय म्हिजे 
चिश् ती, काचदरी, शत् तारी, निबंदी आचि सुहरावदी हे आचि ज्यानंा सनातनी म्हिता येिार नाही असे 
कलंदर व मदारी महत्त्वािे होते. कोित्याही सपं्रदायाशी संबंध नसलेले इतर अनेक शखे शहराशहारातूनि 
पसरलेले होते. प्रत्येक सपं्रदायाने आपली खास वैचशष्ट्टे्य राखून स्वतंत्र अक्स्तत्व चटकचव्यािे प्रयत्न करिे 
स्वाभाचवक होते. परंतु काही नामवतं संतानंी सुरुवातीला दोन ककवा अचधक सपं्रदायाच्या वरेळाल्या रुरंुिे 
चशष्ट्यत्व पत्करल्यामुळे आचि पुढे आपली अशी स्वतंत्र चशष्ट्य परंपरा चनमाि केल्यामुळे संप्रदायािें पृथक 
अक्स्तत्व चटकवनू ठेविे कठीि झाले. 

 
पचहल्या कालखंडातल्याप्रमािे दुसऱ्या कालखंडातही खानक्यामंधली चवचशि चदनिया आचि 

आत्मसंयमनािे प्रयत्न िालू राचहले. परंतु या दोहचीबाबतिा दृचिकोन बदलला. प्राथवना, उपवास आचि 
साधना या दैनंचदन कायविमािंा हेतू मन परमेश् वराखेरीज इतर कोठेही रंुतू नये असा होता. पि पढेु या 
चदनियेला वरेळेत महत्त्व प्राप् त झाले. खानक्यामंधले चदनिम म्हिजेि सूफी जीवनपद्धती, ती 
अंचरकारल्याने शणरयाचे व्यवक्स्थत पालन होते आचि स्वरवप्राप् तीिी चनचिती येते असे मान्यात येऊ 
लारले. जन्मभर कठोर मनोचनग्रह करून कमवठपिाने रहािे हे पूवी साधकािें ध्येय आहे असे समज्यात 
येत असे. पि पढेु आत्मसयंमन ही केवळ परमाथव पथावरील एक पायरी आहे अशी भावना दृढ झाली. सूफी 
संतानंी राजसतरेा व सरकारी उलमा याचं्यापासून िार पावले दूर राचहले पाचहजे हा पूवीिा दंडक नाहीसा 
झाला. स्वखुांीने दाचरद्र्य पत्करून आपले वैयक्क् तक स्वातंत्र्य अबाचधत ठेवाव ेआचि परमाथािी तळमळ व 
उत्कंठता वाढवीत रहावी म्हिजे जीवनािे साथवक झाले ही कल्पना मारे पडत िालली. सरकारी अनुदान 
आचि इनामे स्वीकारावी की नाही हा ज्यािा वैयक्क् तक प्रश्न झाला. दाचरद्र्यात जीवन कंठिारे सतं वैभवात 
लोळिाऱ्या रुरुपेिा अचधक उच् ि कोटीिे असतात असे पुढे वाटेनासे झाले. चवचशि व्यक् तीवर परमेश् वर 
खास कृपा करतो आचि पारमार्मथक श्रेष्ता कडक साधनेमुळे नव्हे तर दैवी अनुग्रहामुळे चमळते अशी समजूत 
बळावली. 

 
अथाति मधल्या कालखंडात शखेिे अनन्यसाधारि स्थान नुसते चटकून राचहले एवढेि नाही तर 

त्यािे महात्म्य अतोनात वाढले. लताइफ इ कुद्दसी आचि गुलजार इ अबरार या तत्कालीन प्रचसद्ध सूफी 
गं्रथातं जारोजारी असा दावा माडंला आहे की, संतानंा त्यािें सतंपद मातेच्या उदरत असल्यापासूनि प्राप् त 
झालेले असते आचि पुढे परमेश् वरि त्यानंा अनुकूल अशी पचरक्स्थती चनमाि करतो. खास चनवडलेल्या 
मानवानंा जसे परमेश् वर परैंबर करतो. त्यािप्रमािे कोि व्यक् ती सतं होिार हे चवचधचलचखति असते. 
ईश् वरी कृपाप्रसाद चमळचव्यासाठी कठोर साधनेिी आवश्यकताि नाही हा चविार जवळ जवळ सववमान्य 
झाला. त्यामुळे मधल्या कालखंडातले सूफी सतं आपि चकती कडक तपस्या केली ते सारं्याऐवजी 
परमेश् वरािी लीला चकती अराध आहे, त्यािी आपल्यावर केवढी मोठी कृपा आहे हेि पालुपद िालवीत. 
साहचजक ज्याला तीव्र आध्याक्त्मक तळमळ असेल त्यािीि चशष्ट्य म्हिून चनवड कर्यािी परंपरा मारे 
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पडली. अनेक मोठे सतं कोिाला ईश् वरी अनुग्रह झाला आहे यािा शोध करीत रहावयािे. असा कोिी आहे 
असे वाटले की त्याला थोड्या वळेात रुप् त ज्ञान देऊन झटपटपिे सािात्कारी पुरुां बनवीत. इतर चशष्ट्य 
कसेही असोत त्यािंी भरतरिात रिना व्हावयािी. त्याचं्या दृिीने खानक्यािंी चदनिया पाळून रुरुच्या 
जवळ, त्याला एकचनष् राहून स्वरवप्राप् तीिी हमीि चमळाल्यासारखे होते. 

 
आपल्या चदवरंत रुरुबद्दल आदरभाव व्यक् त करावयािा, त्यािी विने पनुः पुनः सारंत रहावयािे, 

कधी त्याच्या िमत्कारकथा विवन करावयाच्या ही पूवीिी प्रथा होती. चतच्याऐवजी पूववकालीन सतंाबंद्दल 
अिाट दंतकथा पसरवनू त्यानंा चवभचूतपद दे्यािी प्रथा सुरू झाली. या दंतकथावंरून असे वाटू लारते 
की, शखे अबदुल काचदर चजलानी, शखे मुइनुचद्दन चिश्ती, शाह बदीउचद्दन मदार याचं्यासारख्या 
इच्छेप्रमािेि परमेश् वर जरािे व्यवहार िालवीत असावा. त्यािें नुसते नाव घेतल्याने सामान्य लोकानंा 
िमत्कारसामर्थ्यव प्राप् त होते अशीही कल्पना चनघाली. अबदुल काचदर चजलानी हे नुसते श्रेष् सतं नव्हते तर 
परमेश् वराप्रमािे ते चवचवध व्यक्तींना कृपाप्रसाद देऊ शकत अशा आख्याचयका पसरल्या. मुइनुचद्दन चिश्ती 
यानंी चिश्ती सापं्रदाय येथे सुरू केल्यानंतर या सापं्रदायाच्या संताचं्या अनेक चप्ा झाल्या. तोपयंत कोिी 
चिश् तीच्या कबरीिी यात्रा करीत नसे. अकबराच्या वळेेपासून मुइनुचद्दन चिश् तींच्या दग्यांिी यात्रा कर्यािी 
प्रथा पडली. आपल्या संप्रदायाच्या चदवरंत सतंाबंाबत अफाट दंतकथा पसरवनू स्वतःला मोठेपि 
चमळचव्यािे प्रयत्न सरास होत. उदाहरिाथव शखे जलाल बखारी हे काचदरी संप्रदायािे संत कोठे आर 
लारल्याने कळले तर आपले रुरु अबदुल काचदर चजलानी यािें नाव घेऊन ज्या बाजूला आर लारली 
असेल त्या चदशनेे नुसती थोडी माती फेकून आर चवझचवत असत अशी कथा पसरली. शखे जलाल यािें 
चशष्ट्य शखे अहंमद खातु (१३३७–१४४५) यानंा आपल्या रुरुने नुसते तीनदा आकलरन देऊन अध्यात्म 
शक् ती चमळवनू चदली असे सारं्यात आले. 

 
शखे अहमद खातु सय्यद वशंातले होते आचि त्यानंी अनेकदा हजयात्रा केली वास्तव त्यानंा 

अफाट प्रचतष्ा चमळाली. त्यांिा अनुयायी झफर खान याला प्रथम रुजरातिे राज्यपालपद आचि नंतर 
तेथील राज्य चमळाले. झफर खानने राजा झाल्यावर शखे अहमद खातंुना राजरुरु म्हिून बोलावनू घेतले. 
तेथे त्यानंा अपचरचमत संपतरेी आचि वैभव प्राप् त झाले. त्याचं्या आठविी गं्रचथत केलेल्या आहेत. त्यावरून 
असे चदसते की, आपि चकती मोठे आहोत आचि ईश् वराने आपल्यावर केवढी मोठी कृपा केली आहे 
याचशवाय त्यािेंजवळ बोल्यािा दुसरा चवांयि नव्हता. 

 
आत्मप्रिढीिी पचरसीमा सय्यद महंमद चबन जाफर यानंी राठली होती. शखे नाचसरुचद्दन यािें चशष्ट्य 

असल्यािे ते सारंत. त्यािंी स्वतःच्या आठविी चलचहल्या आहेत ते सवव ििुवैंसत्यम असल्यामुळे त्यात 
काही िूक ककवा अचतशयोक् ती अस्यािा प्रश् नि नाही असा त्यािंा आग्रह होता. तबबल साठ वां ेआपि 
ऐचहक चवज्ञानािा अययास केला आचि तीस वां ेपरमाथवसाधनेत घालचवली, आकाशात उड्डाि करून नाईल 
नदीच्या उरमाजवळ रेलो, तेथे आपल्याला अनेक चवभतूी भेटल्या, तेथे ख्वाजा चखजरही भेटले आचि 
तेव्हापासून आपल्याकडून ज्ञानप्राप् ती करून घे्यासाठी त्यानंी सतत साठ वां ेआपला चपच्छा पुरचवला, 
अरबस्तानात एका रुहेत पैरंबराचं्या वळेेिे सफवान चबन कासा हे सत्पुरुां आपिास भेटले, आपल्या 
स्वप् नामध्ये महंमद पैरंबर आचि त्यािें पचवत्र सहकारी नेहमी येतात, आपला बहर अल मआनी हा गं्रथ 
पैरंबरानंा अचतशय आवडल्यािे त्यानंी आपिास फारसी भााेंत साचंरतले इत्यादी दाव ेत्यानंी केले आहेत. 
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परमेश् वरािे स्वरूप काय आचि तो आपला आचवष्ट्कार कसा करतो या चवांयीिे चसद्धातं सूफी 
अध्यात्मशास्त्रात साचंरतले आहेत. प्रथम त्यािें चनरुपि फक् त चनवडक चशष्ट्यासंमोरि केले जात असे. पि 
पुढे अशी रुप् तता राख्यात आली नाही. वहदा अल वुजूद ककवा ईश् वरािेि सवातयाचमत्व आचि ईश् वरािे 
ऐकात्म्य चसद्धातंाला भरपूर प्रचसद्धी दे्यात आली. त्यावर साधकबाधक ििा झाली. अनेक श् लेां चनघाले 
आचि नव े चविार पढेु आले. अध्यात्मशास्त्रावर भर दे्यापूवी सूफी सतं आत्मसयंमन आचि ईश् वरभक् ती 
याचवांयी बोलत असत. अध्यात्मििेमधून नव्या कल्पना पुढे आल्यानंतर सवव धमांिे चसद्धातं आचि 
सववप्रकारिे आक्स्तक तत्त्वज्ञान यािंा संरम झाला. याि सुमारास भक्क् तसंप्रदाय उदयास आला. एकदा 
साधकाला परमेश् वराशी प्रत्यि संबंध प्रस्थाचपत करता येतो ही श्रद्धा बळकट झाल्यानंतर परमेश् वराशी संबधं 
जोड्यासाठीिे माध्यम म्हिून पैरंबर, पैरंबराला चमळिारे दैवी मारवदशवन, धार्ममक चवधी, धार्ममक कायदा 
इत्यादींना अथव उरला नाही. प्रत्येकाने आपले चितरे परमेश् वराकडे लावले म्हिजे चवश् वबंधुत्वािी भावना 
चनमाि होते. या चवशाल कल्पनेच्या तुलनेत मुसलमानािंा ऐचतहाचसक धार्ममक समुदाय एकसंघ राखाव ेहा 
संकुचितपिािा आग्रह ठरला. परमेश् वरावर मन एकाग्र कर्यासाठी धमव चशिि आचि कात्मसंयमन 
यािंीही खास आवश्यकता राचहली नाही. त्यावळेी देशात धार्ममक भावना आचि अध्यात्मािी तळमळ या 
दोन्हींना मोठे उधाि आले होते. यातून ज्या नवीन कल्पना उत्स्फूतव झाल्या त्यािंी परंपरारत इस्लामशी 
सारंड घाल्यािी कुवत ये्याइतके अध्ययन कोिाही सूफी संताने केले नव्हते. याचशवाय मोठी 
लोकमान्यता चमळालेले सूफी संतही दुर्ममळ होते. त्यामुळे चशस्तबद्ध रीतीने िालिाऱ्या सूफी संस्थािंा ऱ्हास 
होत असतानाही सववसामान्य सूफी कल्पना आचि चसद्धान्त यािंा देशात मोठ्या प्रमािात प्रसार झाला. या 
सूफी पंथािी हानी झाली खरी परंतु युरायुराने िालत आलेल्या कहदी जनतेच्या धार्ममकतेिा नव्या स्वरूपात 
आचवष्ट्कार झाला ही एक मोठी ऐचतहाचसक महत्त्वािी घटना घडली. 

 
शखे चनजामुचद्दन यािें खचलफा शखे चसराजुचद्दन उस्मान बंरालमध्ये स्थाचयक झाले होते. त्यािें 

चशष्ट्य शखे अलाउल हक हे एका बड्या घरा्यातले असूनसुद्धा त्यानंी परमाथवपथावरील आपली वाटिाल 
आपल्या रुरुच्या खानक्यात हमाली कर्यापासून सुरू केली. कालातंराने त्यानंी स्वतःिा खानका सुरू 
केला आचि त्यानंी मोठ्या प्रमािावर दानधमव केला. अलाउल हक यािें पुत्र शखे नुरुल हक हेि त्यािें 
चशष्ट्य होते. त्यानंीसुद्धा चवनम्रपिाने खानक्यात भरंी कामापासून सुरुवात केली होती. नंतर िार वां े ते 
रावातल्या चस्त्रयािें पा्यािे हाडें वाहून नेत असत. ते अचतशय नम्र आचि भावनाप्रधान होते. 
त्याचं्याबद्दलच्या िमत्काराचं्या कथा सुरू झाल्या तेव्हा त्यानंी त्यावर बंदी घातली. १४०९ मध्ये राजा कंस 
याने बंराल काबीज करून राज्यातले प्रमुख उलमा आचि सूफी संत यानंा हाकलून दे्यािे ठरचवले तेव्हा 
नूरुल हक यानंी सुलतान इिाचहम शकी यानंा पािारि केले. सुलतानी फिजा येऊन धडकल्यावर घाबरून 
कंस राजाने शखे नूरुल हक यािें पाय धरले. तेव्हा कंस राजािा मुलरा जाद याला इस्लामिी दीिा देऊन 
रादीवर बसचव्यात आले. त्यानंतर इिाचहमच्या फिजा परत चफरल्या. नूरुल हक यािें चशष्ट्य शखे 
हुसामुचद्दन मोठे चवद्वान होते. त्यािंी वहदा अल वुजूद या चसद्धान्तावर श्रद्धा होती. हुसामुचद्दन यािें चशष्ट्य 
राजी हमीद शाह हेही ख्यात होते. त्यािें चशष्ट्य शखे हसन ताचहर यानंी सूफी प्रिाली आचि एकेश् वरवाद 
यावर गं्रथ चलचहले होते. त्यािंाही ईश् वरी सवातयाचमत्वावर चव्ास होता. त्याचं्या मते, ‘परमेश् वरप्राप् तीिे 
मारात पायऱ्या असूि शकत नाहीत. कारि दोनवरेळया वस्तंूमध्येि अंतर आचि पायऱ्या असतात. 
(परमेश् वर आचि साधक याचं्यात) दै्वति नसल्यामुळे परमेश् वराकडे पायरीपायरीने जा्यािा प्रश्नि 
उद भवत नाही’. 
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चिश् ती संप्रदायािे शखे चपयारा, शखे जलाल रुजराती, शखे मुहम्मद मलादा आचि शखे 
चरझकुल् ला मुश् ताकी या प्रत्येकािे स्वतःिे असे वैचशष्ट्ट्य होते. शखे चपयारा यानंा शखे रेसू दराझ यानंी 
आपला नातू शखे यादुल् ला याच्या नावाने दीिा चदली होती. त्यानंा रेसू दराझ यानंी प्रथम चविारले, ‘तू 
कधी उत्कट पे्रम केले आहेस का?’ शखे चपयाराने चबिकत उतरेर चदले, ‘एका कहदू स्त्रीकडे मी आकर्मांत 
झालो होतो. चतला पहा्यािा दुसरा मारव नसल्यामुळे ती ज्या मचंदरात जात असे तेथे मी धोतर नेसून 
जानव ेघालून जात असे’. रेसू दराझ या उतरेराने प्रसन्न झाले. ते म्हिाले, ‘तुझे धैयव वाखाि्यासारखे 
आहे. इतर कोित्याही रोिीपेिा आपल्या धमावर लोक अचधक पे्रम करतात. परंतु पे्रमाखातर तू धमवत्यार 
केलास. परमेश् वरप्राप् तीिा मारव दाखचव्यासाठी तुझ्यासारखा चशष्ट्य चमळिे दुरापास्त आहे. आता मी तुला 
खरे पे्रम म्हिजे काय ते सारंतो. ‘शखे चपयारा यािें चशष्ट्य मलादा आचि मुश् ताकी काव्यमय आचि 
आध्याक्त्मक पे्रमावर भर देत. चवरहरीतानंी मलादानंा मरिप्राय दुःख आचि मीलनरीतानंी नवजीवन 
चमळाल्यासारखे होत असे. चरझकुल् ला मुश् ताकी यािंी फारसी आचि कहदी कवने बरीि लोकचप्रय झाली 
होती. 

 
चिश् ती शाखेिी आत्मसंयमनािी आचि तत्त्वचनष्तेिी परंपरा शखे हमीमुचद्दन नारोरी याचं्या चशष्ट्यानंी 

िालू ठेवली होती. त्यािें एक वशंज ख्वाजा हुसेन नारोरी जाडीभरडी आचि फाटकी वसे्र नेसून बैलराडी 
स्वतः िालवीत सववत्र सिंार करीत. या बलैािंी देखभालही ते स्वतः करीत. त्यािंा सारा जन्म अध्यापनात 
रेला. त्यानंी कुरािावरही भाष्ट्य चलचहले होते. एकदा माडूंिा राजा चधयासुचद्दन यानें ख्वाजा हुसेन नारोरी 
यानंा मोठे दान केले. प्रथम त्यानंी ते स्वीकार्यास नकार चदला. शवेटी अजमेरला मुइनुचद्दन चिश् ती आचि 
नारोरला शखे हमीदुचद्दन याचं्या दरा बाधं्यासाठीि ही रक् कम वापरीन या अटीवर त्यानंी दान स्वीकारले. 
शखे ख्वाजा हुसेन याचं्याप्रमािे त्यािें चशष्ट्य शखे अहमद मज् द शवैानी हेही अजमेरला स्थाचयक झाले होते. 
ते स्पि वक् ते असून श्रीमंत आचि ररीब ककवा सबल आचि दुबवल याचं्यात भेदभाव करीत नसत. मात्र पे्रचांत 
महंमदाचं्या कुळातले म्हिनू सय्यदानंा अचतशय आदराने वारवीत. इतराचं्या बाबतीत शणरयाप्रमािे 
आिरिािा त्यािंा आग्रह असला तरी याबाबतीत ते सय्यदािंा अपवाद करीत. एकदा माडूंच्या दरबारात 
जा्यािा प्रसंर आला तेव्हा शखे शवैानी यानंी दरबारी पद्धतीिा कुर्मनसात न करता साधे अस् सलाम 
आलेकुमिे अचभवादन केले आचि ते सरळ राजाच्या शजेारच्या आसनावर जाऊन बसले. 

 
चिश् तींच्या ‘चिश् ती साचबरी’ या पोटसंप्रदायात शखे अहमद अबदुल हक आचि शखे अबदुल कुटूस 

नावािे दोन चवख्यात संत होऊन रेले. अबदुल हक वयाच्या बाराव्या वांी घर सोडून रुरुच्या शोधाथव बाहेर 
पडले. मनाजोरा रुरु न भेटल्याने त्यानंी बराि काळ जंरलात व कबरस्तानात वास्तव्य केले. शवेटी 
पाचनपतच्या शखे जलालुचद्दन यािें चशष्ट्यत्व पत्करले. ईश् वराला ह्  (सत्य) याचशवाय दुसरे कोितेही 
समपवक नाव नाही असे ते म्हित. त्यािें चशष्ट्य हक, हक, हक असे म्हिून अचभवादन करीत. कोिीही 
अध्यात्मािी चवचशि उंिी राठली तर त्यावर परमेश् वरी कृपा होऊन महंमद पैरंबराचं्या पचवत्र सहकाऱ्याचं्या 
माचलकेत त्याला स्थान चमळू शकते. असे त्यािे मत होते. 

 
शखे अबदुल कुटुस यानंा अध्ययनािे वावडे होते. सरंीत आचि उघडेनारडे चफरिारे फकीर यािंा 

त्यानंा मोह पडे. चशिि फक् त मद्रसा (इस्लामी पाठशाला) मध्ये होऊ शकते असे नाही, अध्ययनािे दुसरेही 
मारव असतात या शखे अबदुल हक याचं्या उद रारामुळे कुटुस त्यािें चशष्ट्य बनले. कलंदर आचि मदारी 
साधक स्वतः मुसलमान असूनही नमाज पडत नाहीत अशी कोिी तिार केली तर ते म्हित, ‘वरवर 
पाचहले तर या लोकानंी शणरयाचा त्यार केल्यािे चदसते. परंतु ते ज्या माराने शणरयाचे पालन करतात तो 
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इतरानंा समजत नाही. इस्लामला खरा धोका मरू्मतपूजेवर अंतयामी श्रद्धा असिाऱ्यापंासून आहे. यासाठीि 
उघडपिे शणरयाचे पालन न करिे चकत्येकदा उपयुक्त ठरते. याि कारिासाठी परमेश् वरावर भक् ती 
असलेले चकत्येक लोक दाढी करून व जानव ेघालून मंचदरात जातात. सवव जीवन एकि आहे आचि ते सवव 
परमेश् वरात समाचवि झालेले आहे. अशा पचरक्स्थतीत मुसलमान आचि काफीर याचं्यात भेदभाव कसा 
करता येईल? याच्या अरदी उलट ‘राजसतरेा मुसलमानाकंडेि असली पाचहजे व राजसतेरेने उलमानंा 
आश्रय देऊन शणरयाचे व्यवक्स्थत पालन करवनू घेतले पाचहजे’ असेही ते सारंत. त्यानंी सुलतान चसकंदर 
लोदी आचि बाबर यानंी जी पते्र चलचहली आहेत ती पाचहली असता दरबारी खुांमस्कऱ्यािंी भाांा 
वापर्यात त्यानंा कमीपिा वाटत नसल्यािे चदसून येते. 

 
सुलतान आचि दरबारातली मंडळी यािेंशी चवशाें घसट असल्यामुळे सुहरावदी संप्रदाय येथे मूळ 

धरू शकला नाही. या संप्रदायािे एक नामाचंकत संत शखे जलाल बुखारी स्वतः सुहरावदी संप्रदायािे शखे 
चशहाबुचद्दन बखुारी यािें आचि काचदरी संप्रदायािे शखे अबदुल काचदर चजलानी यािेंही चशष्ट्य असल्यािे 
सारंत. कालातंराने हे दोन्ही संप्रदाय एकचत्रत झाले. चफदोसी संप्रदायसुद्धा फार काल चटकला नाही. 
त्यात नाव घे्याजोरे असे शखे हुसेन बल्खी हे एकि संत होऊन रेले. त्यानंी वहदा अल वुजूद या 
चसद्धातंािे अत्यतं सुलभ शलैीत चवविेन केलेले आहे. ईश् वराच्या चव्व्यापकत्वावर श्रद्धा असली तरी 
त्यािें पाय जचमनीवरि होते. भकू ही सवव रोिींिा पाया आहे असे ते सारंत. 

 
काचदरी शाखेिे संस्थापक शखे अबदुल काचदर यािें वडील शखे महंमद अल हुसेनी अल चजलानी 

हे स्वतः मोठे संत होते. त्याचं्या मतृ्यूनंतर अबदुल काचदर यानंा त्यािंा वारसा चमळाला. लहानपिी त्यानंा 
चशकारीिा नाद होता. शखे झाल्यानंतर त्यानंी सूफी चदनिया सुरू केली. त्यािें भाऊ सरकारी नोकरीत 
होते. घरिे रभवश्रीमतं असल्यामुळे त्यािें खानक्यात अव्याहत असे अन्नछत्र िालत असे. त्यािें अंरी रोर बरे 
कर्यािे सामर्थ्यव होते अशी समजूत होती. त्याचं्या िमत्काराच्या अनेक दंतकथा आहेत. या संप्रदायातले 
दुसरे संत शखे दाउद यािंी प्रविने अत्यतं पचरिामकारक होती. त्याचं्या प्राथवनािंाही खूप प्रभाव पडे. 
नेसत्या वस्त्राखेरीज जवळच्या सवव िीजवस्तू त्यानंी अनेकदा दान केल्या होत्या. त्याचं्या प्रभावामुळे असंख्य 
कहदंूनी इस्लाम स्वीकारला. ते राजसतेरेपासून दूर राहात. त्यांनी अकबरािी भेट घे्यािेही नाकारले होते. 
चतसरे काचदरी संत शखे महंमद हसन यािंा अध्ययनावर चवशाें रोख असे. फक् त अययासूवृतरेीच्या 
लोकानंाि ते चशष्ट्य करून घेत. वहदा अल वुजूद चसद्धातंावर त्यािंी श्रद्धा असे. 

 
शतरेारी संप्रदायाच्या स्थापनेबाबत चवशाें माचहती उपलबध नाही. पधंराव्या शतकाच्या उतरेराधात 

शखे अबदुल् ला शतरेार कहदुस्थानात आले. अनुयायी लष्ट्करी रिवाेंात आचि स्वतः राजवशेात अशा थाटात 
त्यानंी सारा उतरेर कहदुस्थान पालथा घातला. जारोजारी जे चवद्वान होते त्यानंा माझ्याशी वादचववाद करा 
आचि हरल्यास माझे चशष्ट्यत्व पत्करा असे त्यानंी आव्हान चदले. त्यानंा अनेक अनुयायी चमळाले. अनेक 
मोठ्या शहरातं खानके स्थापून त्यानंी आपले चशष्ट्य नेमले. आजपयंतिे सवव साधूसतं, सवव पैरंबर आचि खुद्द 
परमेश् वर यािेंशी आपला सरळ संपकव  असतो असा शतरेारींिा दावा असे. आपल्याला एकातंात साधना 
कर्यािी ककवा मनोचनग्रहािी आवश्यकता नाही कारि परमेश् वराने आपिास इह आचि पर अशा दोन्ही 
लोकींिे सामर्थ्यव चदले आहे असे शतारी संत सारंत असत. दैवी वारसा फक् त शतरेारी संप्रदायालाि 
चमळालेला आहे आचि शतरेारीि खरे पैरंबरािें वारस आहेत असाही दावा ते माडंीत. अथाति या 
संप्रदायािा प्रभाव फार चदवस राचहला नाही हे सारंायला नकोि. 
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शखे महंमद राऊस (१४८५–१५६२) हे शतरेारी शाखेिे चवख्यात संत होते. त्यानंी रुरुच्या 
खानक्यात तेरा वां ेअध्ययन आचि कठोर तपस्या केली. त्यानंतर त्याचं्या अध्यापनास आचि गं्रथ चनर्ममतीस 
सुरुवात झाली. ते संस्कृत भाांाही चशकले होते. हुमायूनिी त्याचं्यावर चवशाें भक् ती होती. त्यामुळे 
शरेशहाच्या चवजयानंतर ते रुजरातला रेले. धमामध्ये नवीन रोिी घुसडल्याच्या आरोपाखाली त्यानंा देहातं 
चशिा ्ावी अशी शखे अली मुतरेकी यानंी चशफारस केली. त्यावर चवख्यात संत शखे वाचजउचद्दन यानंी शखे 
महंमद राऊस याचं्याबद्दल ििकशी करावी असा राजाने हुकूम केला. परंतु राऊस यािेंशी ििा केली तेव्हा 
शखे वाचजउचद्दन यानंा त्यािंी एवढी मोचहनी पडली की त्यानंी शखे अली मुतरेकी यािंा फतवा फाडून 
टाकला आचि ते स्वतः शखे राऊस यािें चशष्ट्य झाले. या घटनेमुळें  शखे महंमद राऊस यािंी कीर्मत एवढी 
पसरली की अनेक राजे व उच् ि अचधकारी त्यािें चशष्ट्य बनले. त्यानंा भरपूर धनलाभही झाला. हुमायनूने 
पुन्हा राज्य कजकून घेतल्यावर ते आग्ऱ्यास परत आले. ते स्वभावाने अत्यंत नम्र होते. ‘काफीर’ भेटायला 
आले तरी उठून उभे रहात यास्तव त्यािेंवर इतर सूफी संतासंकट अनेकानंी बरीि टीका केली. बचहराम 
खान आचि दरबारातले इतर काही लोक यािेंशी घचनि संबंध ठेवले यामुळे अकबरािी त्यािेंवर ररमजी 
झाली आचि आयुष्ट्यािी शवेटिी तीन वां ेत्यानंी ग्वाल्हेरला काढली. 

 
राजकीय आचि सामाचजक धकाधकीत भार घेिारे संत शखे रेसू दराझ, शखे महंमद राऊस, शखे 

अहमद खातू, मचलक झनुचद्दन, मचलक वचझरुचद्दन आचि शखे जमाली हे वरेवरेळया संप्रदायािें होते. 
कदाचित त्याचं्या व्यक्क् तमत्त्वािी छाप राजेरजवाड्यावंर पडली असावी. मोठ्या लोकावंर त्यािें वजन 
पडले त्याअथी त्यािें आध्याक्त्मक सामर्थ्य चवशाें असलेि पाचहजे या समजुतीने त्यािंा जनतेवरही खूप 
प्रभाव पडला. परंतु अशा सतंािंा राज्यकत्यांच्या स्वभावावर ककवा त्याचं्या धोरिावर काही पचरिाम घडला 
असेल की काय हे शकंास्पदि आहे. त्याचं्या भपक्यामुळे एकंदर सूफी पंथाबद्दल काही लोकानंा अप्रीती 
चनमाि झाली यात संशय नाही. श्रीमतं आचि वजनदार लोकानंा आकर्मांत कर्यासाठी सूफी संत नाना 
प्रकारच्या क्लृप्त्या करतात असे आरोप झड्यास सुरुवात झाली. अनेक लोक नामवतं चदवरंत संतािें 
आपि वशंज असल्यािा दावा करीत. काहींनी तर नामाचंकत संप्रदायाशी आपला संबंध असावा अशी 
आकािंा असलेल्या लोकाचं्या अज्ञानािा रैरफायदा घे्यासाठी स्वतःबद्दल वाटेल त्या दंतकथा तयार 
केल्या. 

 
मदारी आचि कलंदर या दोन्ही संप्रदायािंी वहदा अल वुजूद चसद्धातंावर श्रद्धा होती. मदारी 

उघडेनारडे चफरत. कोिाच्याही घरी रहात आचि चमळेल ते खात. त्याचं्यात आचि कहदू योग्यात बरेि साम्य 
होते. कलंदर संत चनत्यािे धार्ममक आिार पाळीत नसत. शखे हुसेन कलंदर लंरोटीचशवाय दुसरे वस्त्र 
नेसत नव्हते परंतु त्यािेंजवळ मोठे गं्रथालय होते. ते सहसा कोिाशीही बोलत नसत. 

 
कोित्याही संप्रदायात नसलेल्यापंैकी काही सूफींिी वारिूक अत्यंत तऱ्हेवाईकपिािी असे. शखे 

सादुल् ला बनी इझरायला हे प्रथम सनातनी सतं म्हिून लाहोरला प्रचसद्ध होते. मध्येि ते एका वशे्येच्या 
नादी लारले. चतच्याबरोबर दारू चपऊन िैन कर्यात त्यानंी आपली सवव सपंतरेी खलास केली. नंतर 
त्यानंा उपरती झाली व त्यानंी अध्यापन व गं्रथलेखनािे काम पनु्हा हाती घेतले. कनोजिे शखे जलाल 
चवद्वान होते. परंतु त्यानंा कधी कधी लहर यायिी आचि तचीडाला काळे फासून रळयाभोवती दोऱ्या बाधूंन 
रडत ओरडत ते साऱ्या रावभर कहडायिे. ग्वाल्हेरिे शखे कपूर सैन्यातली नोकरी सोडून परमाथाकडे 
वळले. ते सेवाभावी होते. काही वांांनंतर ते एकटेि घरात बसून रहावयाला लारले. कोिी काही चविारले 
तर भ्रचमिासारखे बरळत पि चविारिाऱ्यास वाटे की आपल्याला योग्य ते उतरेर चमळाले आहे. कधी कधी ते 
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एकसारखे हसत सुटायिे तर कधी रडत बसायिे. १५७१ साली ते घरावरच्या छपरावरून पडून मरि 
पावले. शखे अचरफ हुसेनी हे नेहमी आपले तचीड बुरख्याने झाकलेले राखीत. अशा क्स्थतीत त्यानंी 
रुजरातपासून चतबेटपयंत प्रवास केला. त्याचं्या िमत्काराच्या काही कथा आहेत. त्यानंी अकबरास 
भेटायला नकार चदला होता. लखनििे शखे हमजा नेहमी कबरस्तानात रहात. कधी रावात आले तर 
बरोबर बरेि दरड आिून िोहोकडे फेकीत रहायिे. परंतु कोिाला लारत नसत. लखनि जवळच्या एका 
रुहेत शखे चपराक रहात. भोवती सापािंा सुळसुळाट होता तरी ते अरदी क्वचिति रुहेच्या बाहेर पडत. 
तेव्हाही कोिाशी बोलत नसत. 

 
अनेक सूफी संतानंी नमाज, प्राथवना, रोझे आचद चनत्यकमांिा त्यार केला. वहदा अल वुजूदचा 

चसद्धातं सूफी लोकातं जवळजवळ सववमान्य झाला. ईश् वरािे संवातयाचमत्व मान्य केल्यामुळे िारंले-वाईट 
ककवा चवचध आचि चनाेंध हा फरक कर्यािे कारिि राचहले नाही. शणरयामध्ये साचंरतलेल्या रोिी 
बंधनकारक राचहल्या नाहीत. याि काळात कहदंूमध्ये भक्क् तसंप्रदायािा मोठ्या प्रमािावर प्रसार झाला. या 
साऱ्या घटनािंी तीव्र उलटी प्रचतचिया होिे अपचरहायव होते. चतिे नेतृत्व निबंदी शाखेिे कहदुस्थानातले 
पचहले संत शखे बाकी चबल् ला यािेंकडे आले. त्यािें चशष्ट्य शखे अहंमद सरकहदी यानंा बरीि प्रचसद्धी 
चमळाली. त्यानंतर निबंदी संप्रदायािी वरेाने वाढ झाली. शहाजहानच्या अमदानीच्या पूवाधातील महत्त्वािे 
असे जवळ जवळ चनम्मे सतं निबंदी संप्रदायािे होते. ते सवव सरकहदीिे चशष्ट्य होते. त्यानंा राजमान्यता 
चमळाली आचि अनेक उच् ि अचधकारी त्यािें अनुयायी बनले. नंतर त्यानंी धमवप्रसारािी मोहीम उघडली. या 
मोचहमेिे नेतृत्व मुल् ला मुहीब अली याचं्याकडे आले. कोिाही कहदूला मुसलमान व्हायिे असेल तर त्याला 
प्रथम मुहीब अलीकडे धाडाव ेव धमांतर करून मुसलमान झालेल्यास काय बिीस ककवा वतेन ्ावयािे हे 
मुहीब ठरवील असे फमान शहाजहानने काढले होते. मुल् ला मुहीब अलीनी अनेक कहदंूना इस्लामिी दीिा 
चदली. 

 
वहदा अल वुजूद चसद्धातंावर श्रद्धा असिाऱ्या काचदरी संप्रदायाच्या शाह मीर आचि चिश् ती शाचबरी 

संप्रदायाच्या शखे मुचहबुल् लाह यािेंवरही शहाजहान आचि दारा चशकोह यािंी भक् ती होती. कहदंना कसे 
वारवाव ेअसे शहाजहानने एकदा चविारले असता राज्यकत्यांनी सववि धमाच्या लोकानंा समान वारिकू 
चदली पाचहजे, पैरंबरानंीही सवांवर सारखीि माया केली होती असे मुचहबुल् लाह यानंी उतरेर चदले. ज्या 
रेचिएलच्या तचीडून परमेश् वराने पे्रचांत महंमदानंा कुराि ऐकचवले होते तो रेचिएल महंमदाच्या शरीराति 
वास करीत होता आचि तो बोलला ते त्याचं्या शरीरातूनि बोलला असे मुचहबुल् लाह यािें मत होते. 
देवदूताप्रमािे आपल्या शरीरात सैतानािाही वास असतो आचि आपि पापे करतो ती या शरीरातंरवत 
सैतानाच्या पे्ररिेमुळेि घडतात असे ते म्हित. संघांवही आपिि करतो आचि शातंीही आपिि प्रस्थाचपत 
करतो कारि प्राि एकि आहे, त्याला दै्वत नाही. हे सवव चविार मुचहबुल् लाह यानंी एका गं्रथात चलहून ठेवले 
होते. त्याच्या सवव प्रती नि कराव्यात असा औरंरजेबाने हुकूम काढला होता. 

 
शन्तारी शाखेिे शखे बुऱ्हाि हे बुऱ्हािपूरला रहात असत. ते राज्यकत्यांपासून दूर रहात परंतु दारा 

चशकोहचवरुद्धच्या लढाईत आपल्याला चवजय चमळावा म्हिून त्यािेंकडून आशीवाद चमळचव्यासाठी 
औरंरजेब त्यािेंकडे आला. शखे बुऱ्हाि म्हिाले, ‘मजसारख्या रचरबाच्या आशीवादािा आपल्याला काय 
उपयोर होईल? आपि राजे आहात. प्रजेच्या कल्यािासाठी मनःपूववक प्राथवना केलीत तर तुमच्याबरोबर 
मीही हात जोडीन’. त्यािें चशष्ट्य त्यानंा प्रत्यि परमेश् वरि मानीत. त्यािा त्यानंा रार येत असे. अनेकदा 
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सारंून ज्यानंी ऐकले नाही त्यानंा चशिा कर्यासाठी शखे बुऱ्हाि यानंी िक् क स्थाचनक काझीच्या हवाली 
केले. 

 
सुरतेिे सक्य्यद सादुल् ला आचि पजंाब मधल्या कसूरिे शखे बायचझद हे कहदू आचि मुसलमानावंर 

सारखेि पे्रम करीत. कहदंूना आदराने वारवल्याबद्दल उलमा आचि इतर चवद्वानानंी आर पाखडली तेव्हा 
सादुल् ला म्हिाले, ‘जरात फक् त परमेश् वरािे अक्स्तत्व आहे. बाकी कोिािेही आहे ते मी मानीति नाही’. 
शखे बायचझद दर शुिवारी दरबारात जाऊन बादशहाला जनतेच्या तिारी ऐकवीत असत. 

 
बख्तावर खान याचं्या दोन गं्रथावंरून असे चदसते की सरकारी मान्यता आचि मदत चमळचव्यास 

पात्र असलेल्या संताबंाबत सरकारी अचधकारी आचि खाजरी लोक अहवाल धाडीत असत. कोिाला 
वांासन चदले जाई आचि चवशाें महत्त्वाच्या संतानंा दरबारिे बोलाविे येई. त्याहूनही नामवतं संताचं्या 
भेटीला स्वतः बादशहाि जात असत. बऱु्हािपूरच्या मीर नाचसरुचद्दन हरवी याचं्यासारखे वांासने, इनामे व 
भेटी यािंा स्वीकार न करिारे संत चवरळाि. 

 
संतानंा रभावस्थेत आध्याक्त्मक सामर्थ्यव चमळते, परमेश् वराच्या अखेरच्या चनवाड्यािे चदवशी ते 

परमेश् वराजवळ आपल्या चशष्ट्याबंद्दल रदबदली करू शकतात, इहलोकीच्या यशासाठीही संतािंी मदत 
चमळू शकते, त्यानंा भचवष्ट्य चदसते व भावी संकटािें ते चनवारि करतात इत्यादी समजुती लोकाचं्या मनात 
खोलवर कबबल्या होत्या. त्यामुळे संत आचि त्यािें चशष्ट्य याचं्या संख्येत कधी उिीव पडली नाही. तेराव्या 
आचि ििदाव्या शतकात पचहल्या काही चप्ापंयंति प्रत्येक संप्रदायात चशष्ट्योतरेमाला संतािंा वारसा चमळे. 
पुढे हा वारसा आनुवचंशक हक् काने चमळू लारला यािा सूफी लोकचप्रयतेवर काहीि पचरिाम झाला नाही. 
संताचं्या मुलानंा संत हो्यासाठी आध्याक्त्मक साधना कर्यािी आवश्यकता नव्हती. शखे फचरदुचद्दनने 
शखे चनजाममुचद्दनला आपला वारस नेमले यािे फचरदुचद्दनच्या मुलानंा फार वैांम्य वाटले होते. शवेटी 
चनजामुचद्दन चदल् लीला स्थाचयक झाल्यामुळे एका मुलाला अयोध्येच्या मूळ पीठािा वारसा चमळाला आचि 
वाद संपुिात आला. आपल्या मारनू आपला नातू वारस व्हावा या हेतूने तो लहान असल्यापासूनि त्याच्या 
नावाने चशष्ट्यानंा दीिा दे्यािी प्रथा शखे रेसु दराझ यानंी सुरू केली होती. उच् ि आध्याक्त्मक स्थान 
परमेश् वरी कृपेने प्राप् त होते त्यासाठी साधना केलीि पाचहजे असे नाही ही समजूत दृढ होऊ लारली. वहदा 
अल वुजूदच्या चसद्धातंामुळे सूफी सतं अध्यात्मशास्त्रावर अचधक भर देऊ लारले. याउलट वहदा अल 
शुहुदचा (पूिव दै्वतािा) पुरस्कार करिाऱ्या निबंदीनी राजदरबारात आचि समाजात प्रचतष्ा प्राप् त करून 
घेतली. राजकीय पचरक्स्थती बदलली आचि मुरल साम्राज्यािे चवघटन झाले. यािा सूफी पंथावर वाईट 
पचरिाम हो्यािे कारि नव्हते कारि त्यािंा संप्रदाय खानका व शखे (खानका प्रमुख) या भोवती रंुफलेले 
होते. तरीही सूफी पंथािा एकूि प्रभाव सपंुिात येऊ लारला यािे कारि अठराव्या शतकात कहदी 
मुसलमानािंी जीवनावरील पकड नाहीशी झाली. कोित्याही रंभीर आचि रिनात्मक कायाबद्दल त्यानंा 
आस्थाि उरली नाही. त्यािें अधःपतन केवळ राजकीयि नव्हते तर नैचतक पातळीवरही झालेले होते. 
लोक सूफी संताकंडे जात राचहले. परंतु ते अध्यात्माच्या तळमळीने नव्हे तर केवळ अंधश्रदे्धच्या पोटी. 

 
शखे अहमद सरकहदी यानंी सूफी प्रिाली ही शणरयाची बटीक व्हावी यासाठी प्रयत्न केले. परंतु 

प्रत्यिात सनातनी सूफी खानक्यात यामुळे प्राथवना, भजने इत्यादींना प्राधान्य चमळाले एवढेि घडले. 
संताचं्या नाव े ताईत बाधं्यािी प्रथा खूपि वाढली. परंतु ताईत बाधंिे ही शुद्ध फसविकू होती हे 
कोिाच्याही ध्यानात आले नाही. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस ‘सनातन’ सूफी सतं आचि धार्ममक वृतरेीिे 
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उलमा याचं्यातील फरक संपुिात आला. उदाहरिाथव, शाह वचलउल् ला यानंी मुख्यतः धमवशास्त्रासंबधंी 
चवविेन केलेले असले तरी काही लोक त्यािंी सूफी सतंामंध्ये रिना करतात. सनातन धमवप्रिालीबद्दल 
चवशाें आस्था नसलेल्या चबररसनातनी सूफी संतामंध्येही कसलेही िैतन्य चशल् लक राचहले नाही. प्रिचलत 
राजकीय आचि सामाचजक ििकटीच्या बधंनाचंवरुद्ध बंड करून आपल्या मुक् त मनािा आचवष्ट्कार कर्यािी 
त्यािंी परंपरा लोपली. नवीन आलेले पाचश् िमात्य ज्ञान आत्मसात कर्यािी कुवत कोित्याही सूफी 
संतामंध्ये नसल्यामुळे या नवज्ञानाच्या बळावर परमाथािे काम नव्याने पुढे रेटिे त्यानंा अशक्य झाले. सूफी 
पंथ ही एकेकाळी समथव व स्वतंत्र अशी शक् ती होती. तशी ती पुढे राहू शकली नाही. 
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प्रकरि १३ 
 

कवी आणि लेखक 
 

चदल् लीिे सुलतानी साम्राज्य चवघचटत झाल्यावर अनेक छोटी छोटी स्वतंत्र राज्ये स्थापन झाली. 
यापकैी ज्या ज्या राज्यातून फक् त एकि स्थाचनक भाांा प्रिचलत होती तेथे तेथे स्थाचनक भाांा चवकचसत 
झाल्या. सूफी संत आचि इतर लेखकानंी भोवतालच्या लोकाचं्या भााेंिा स्वीकार केला. जरी प्रत्येक 
राज्याच्या शासनािी भाांा फारसी असली आचि फारसी कवीिा ओघ देशात येत राचहला तरीसुद्धा 
मुसलमानानंी स्थाचनक भाांाचं्या चवकासास हातभार लावला. बंराल वरळता प्रत्येक प्रदेशात सूफी सतंानंी 
स्थाचनक भाांातूंन आपले वाङ् मय प्रसृत केले. बंरालच्या मुसलमान राज्यकत्यांनी संस्कृत, अरबी आचि 
फारसी वाङ् मयािी बंराली भाांातंरे कर्यास खूप प्रोत्साहन चदले. महाभारतािे पचहले बंराली भाांातंर 
रिडाच्या नाचसरशाह या सम्राटाच्या आजे्ञवरून ििदाव्या शतकाच्या सुरुवातीस कर्यास आले. 

 
बंराली भााेंतील पचहला मुसलमान लेखक यशोराज खान हा सुलतान हुसेनशाहच्या (१४९३–

१५९५) राज्यातला एक अचधकारी होता. बंरालिे सुलतान धार्ममक भेदभाव न बाळरता सवव बंराली कवींना 
राजाश्रय देत असत. त्यािेंवर अमुक धमाला धरून लेखन केले पाचहजे असेही बधंन नव्हते. यशोराज 
खानने स्वतः मुसलमान असून कहदूचवांयावर काव्य चलचह्यािा पायंडा पाडला. त्यािा पचहला गं्रथि 
‘कृष्ट्िमंरल’ हा आहे. मुसलमान कवींनी आचि लेखकानंी बंरालमध्ये अरबी ककवा फारसी वाङ मयातील 
इस्लामी कल्पनाही आिल्या. हाचतम ताई, लैला मजनू आचि युसूफ झुलेखा या परदेशी कथा बंरालीत 
आल्या. पूवव बंरालच्या फेिी शहराजवळ परारलपूर येथे परारलखान या राज्यपालािा राजवाडा होता. 
त्याच्या दरबारात महाभारतािे बंराली काव्यबद्ध भाांातंर करिारा एक कवी दररोज आपल्या कचवता 
म्हिून दाखवी. चवशाें िारंल्या ओळी ऐकल्या की परारलखान स्वतः हांवभचरत होऊन कवीस शाबासकी 
देत असे, आचि कवीसुद्धा या िुस्त मुसलमान यजमानाला ‘कचलयुरातील हचरअवतार’ म्हिून आदराने 
संबोचधत असे. 

 
अराकानिे मुख्य मंत्री मरन ठाकूर यानंी सतराव्या शतकातल्या चवख्यात मुसलमान कवी 

अलाउलला आश्रय चदला होता. अलाउलने फारसी काव्याच्या धतीवर बंरालीत काव्यरिना केली. मचलक 
मुहंमद जाइसीने कहदीत चलचहलेल्या ‘पद मावत’ िे अलाउलने पद मावती या नावाने बंरालीत काव्यबद्ध 
रूपातंर केले होते. अलाउलिे हे महाकाव्य फार प्रचसद्ध आहे. एका्ा पंचडतासारखे त्यािे संस्कृत भााेंवर 
प्रभतु्व होते. कहदु िालीरीतींिीसुद्धा त्याला िारंली माचहती होती. ससं्कृतचनष् बंराली लेखन करून त्याने 
अचभजात बंराली भााेंिा पाया घातला. याि शलैीत सक्य्यत सुलतानने ‘नबीवशं’ हे प्रचसद्ध काव्य चलचहले. 
बारा थोर व्यक् तींिे विवन करिाऱ्या या काव्यात काही कहदू देवतानंाही स्थान चमळाले आहे. 

 
बंराली मुसलमानाचं्या या वाङ मयािे मूल्यमापन करायिे असेल तर मूळ बंरालीतूनि ही काव्ये 

वािली पाचहजेत. बंराली मुसलमानानंी हा जो धार्ममक आचि आध्याक्त्मक संयोर ककवा समन्वय केलेला 
चदसतो त्याला कोिताही ऐचतहाचसक आधार नाही. बुद्धीला पटेल असा हा प्रयोर नाही. त्यात कोितेही 
नैचतक तत्त्व सापडिार नाही. तथाचप यामुळे त्याचं्या काव्यािे वाङ मयीन महत्त्व कमी होत नाही. 
त्याचं्याबद्दल सवांनाि चवशाें आदरभाव वाटत असे हे येथे नमूद केले पाचहजे. जनतेच्या दृिीत इस्लामी 
चसद्धातं म्हिजे त्या काळी केवळ अथवहीन पुरािेि असू शकतील. अनेक मुसलमानािंी भक् तीमारावर श्रद्धा 
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होती. त्यामुळे या कवींच्या भावना कृचत्रम होत्या, अस्सल नव्हत्या असेही म्हिता येिार नाही. अनेक 
मुसलमान स्त्री-पुरुांानंी वैष्ट्िवपंथीय भक् तीरीते रिली होती. िैतन्यािा प्रचसद्ध चशष्ट्य हचरदास हा स्वतः 
मुसलमानि होता. 

 
मुसलमान कवींनी कहदी, पंजाबी आचि कसधी भाांािंी अचधक उल् लेखनीय सेवा केली होती. सूफी 

कवींनी कहदी दोहे रिले. मचलक मुहम्मद जाइसी (१४९३–१५४२) याने कहदी महाकाव्यािा पाया घातला. 
पद मावती या सुंदर राजस्थानी राजकन्येच्या आख्याचयकाचं्या आधारे त्याने पदेमावत हे पचहले कहदी 
महाकाव्य चलचहले. ते फारसी ‘मसनवी’ च्या धतीवर चलचहलेले आहे. रसखानाने कृष्ट्िभक् तीपर काव्यरिना 
केली. संस्कृतमधल्या शृरंाचरक काव्यासंारखी शृरंाररसाने ओथंबलेली अनेक काव्ये मुसलमान कवींनी 
चलचहली. 

 
दोहा या काव्यप्रकारात कबीर सववश्रेष् होता. तो कहदू होता की मुसलमान हे सारंिे कठीि आहे. 

परंतु त्याच्या लििावंरून सूफींच्या वहदा अल वुजुद व वदेातं या चसद्धातंावर त्यािी श्रद्धा होती असे 
चदसते. कहदू धमव आचि इस्लाममधला सनातनी कमवठपिा आचि धटपट यािें त्याला वावडे होते. त्याच्या 
अनुयायािंा वरेळाि कबीरपथंी नावािा पंथ झाला. त्याच्या चशकविीत कोितीही वरेळी प्रिाली आढळत 
नसली तरी औदायव आचि पे्रम या उदातरे भावनानंा अडसर ठरिाऱ्या अनेक तत्कालीन िालीरीतीवर त्याने 
प्रहार केले. त्यामुळे कबीरानंा चवलिि लोकचप्रयता लाभली आचि त्याचं्या चशकविुकीबद्दलिे आकांवि 
चटकून राचहले. 

 
शखे नबी, कुतुबन, मनझन, उस्मान आदी कवींनी ग्यानदीप, मृरावती, मधुमालती, चित्रावली 

इत्यादी मोठी काव्ये रिली. त्यािंी धाटिी जातककथासंारखी आहे. जाइसीच्या पदेमावतिा उल् लेख वर 
आलाि आहे. त्यानंतर ३४ वांांनी तुलसीदासानंी रामिचरतमानस चलचहले. दोन्ही महाकाव्ये अवधी भााेंत 
आहेत. महाकाव्य म्हिून रामिचरतमानस श्रेष् असले तरी पद मावतमध्ये उत्कट सवंदेना आचि भक्क् तरस 
यािंा आचवष्ट्कार अचधक असतो. 

 
कहदू देवतापंकैी रामापेिाही चकतीतरी अचधक आकांवि मुसलमान कवींना कृष्ट्िाबद्दल वाटले. 

स्वतःस रसखान हे टोपिनाव घेऊन सक्य्यद इिाचहम (जन्म १५७३) वृदंावनला स्थाचयक झाला. 
कृष्ट्िभक् तीपर रेय कचवतािंी परंपरा सोडून त्याने नव्या शलैीत काव्यरिना केली. या कचवता रीतबद्ध 
झाल्या नसल्या तरी त्यातील शबदमाधुयव रेय काव्याइतकेि आकांवि आहे. त्या वाङ मयीन सौंदयाबरोबर 
इस्लामी अध्यात्माच्या छटाही चदसतात. 

 
शृरंाचरक काव्यािे बाबतीत अबदुल रहीम खान खानात आचि सक्य्यद रुलाम नबी चबलग्रामी ऊफव  

रसलीना या मुरलकालीन कवींिी सर दुसऱ्या कोित्याही काव्यास येिार नाही. त्याचं्या कहदी काव्यािंा 
फारसी आचि उदूव रझल याचं्यावर चवशाें प्रभाव पडला नसला तरी यानंी कहदी वाङ मयात फार मोठे स्थान 
चमळाले. 

 
अली मुचहब खान या अठराव्या शतकातील कहदी कवीने अनेक चवनोदप्रधान कचवता चलचहल्या. 
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शाह अबदुल लतीफ यािंा कसधी गं्रथ शाहजु चरसालो हा केवळ धमवगं्रथि नव्हे तर कसधी 
वाङ मयािाही एक उत्कृि नमुना आहे. तो सूफी होता. कडक मनोचनग्रह आचि अध्यात्म केल्याने त्याला 
शखे हे पद प्राप् त झाले. जनतेत प्रिचलत असलेल्या अनेक आख्याचयकानंा आपला नवीन अथव लावनू त्यानंी 
उत्कृि कथा तयार केल्या. 

 
शाह अबदुल लतीफ यािेप्रमािे काही पंजाबी सूफींनीही लोककथानंा डिलदार स्वरूप देऊन 

पंजाबी भााेंत समदृ्ध वाङ मयचनर्ममती केली. अली हैदर आचि वाचरस शाह या दोघानंीही हीर-राझंा या 
प्रचसद्ध प्रियकथेवर पजंाबीत दीघव कचवता चलचहल्या. वाचरस शाह यािें काव्य अप्रचतम आहे. त्यानंी आपल्या 
काव्यात अरबी, फारसी, ससं्कृत आचि व्रजभााेंतलेही शबद वापरले आहेत. प्रियाच्या या शोककथेला 
वाचरस शाह यानंी पृर्थ्वी आचि स्वरात सतत वास करिाऱ्या चिरंतन पे्रमािे प्रचतक चदले. हाचशम यानंी 
सस्सी-पुन् नु या दुसऱ्या लोककथेवर आधाचरत प्रियकाव्य चलचहले. 

 
पंजाबी काव्यािी सुरुवात शखे इिाचहम फरीद (१४५०–१५७५) या सूफींच्या काव्याने झाली. 

त्याच्या काव्यात अनेक स्थाचनक बोलीभाांािंा चमलाफ आढळतो. अधूनमधून अरबी आचि फारसी 
शबदािंाही वापर केलेला आहे. चशखाचं्या गं्रथसाहेब या आचदगं्रथात फरीदिी अनेक कवने घेतलेली आहेत. 
दुसरे सूफी पंजाबी कवी माधोलाल हुसेन म् घेतल्यानंतरि नािू लारत आचि स्वतःिी कवने राऊन 
जमलेल्या लोकानंा सूफी प्रिाली समजून देत. चतसरे कवी सुलतान बाहू (१६३१–१६९९) यािंी पंजाबी 
भक्क् तरीतेही प्रचसद्ध आहेत. ििथे बुल् ला शाह (१६८०–१७५८) स्वतः कठोर आत्मचनग्रह करून 
अध्यात्मसाधना करीत. जरातील सवव मानव, सवव धमव, सवव संस्कृती एकि आहेत, ना कोिी कहदू ना 
मुसलमान ही त्यािंी श्रद्धा त्याचं्या काव्यातून प्रकट होते. 

 
या मानाने काश् मीरमध्ये कवी आचि लेखक कमी दजािे झाले. तथाचप काश्मीरच्या इचतहासात 

संरीतात आचि वाङ मयात हब बा खातुन या कवचयत्रीला एक अनन्यसाधारि स्थान प्राप् त झाले आहे. चतच्या 
वचडलानंी चतच्या चशििात चवशाें लि घातले होते. रीतीप्रमािे चववाह झाला परंतु अपत्य न झाल्याने 
दोघातं चवशाें सख्य नव्हते. इतर बायकाबंरोबर शतेावर कामाला रेल्यावर आपले हे दुःख ती स्वरचित रीते 
राऊन व्यक् त करीत राही. मलू व्हाव ेम्हिून एका सूफीिा आशीवाद घे्यासाठी ती त्याच्याकडे रेली. चतला 
रािी म्हि्यास सारं्यात आले. चतच्या मधुर स्वरानंी त्यािेवर प्रभाव पडून तो स्वतःि आत्मानंदात 
तल् लीन झाला. त्याने चतला आशीवाद चदला, औांधे चदली पि मूल झाले नाही. परंतु त्यािेकडून ती 
फारसी भाांा चशकली. त्याच्या सहवासात चतला आत्मचवश् वास प्राप् त झाला. 

 
एकदा हब बा खातुन शतेात काम करीत रािी म्हित असता चतिे रायन काश्मीरिा युवराज 

युसुफने ऐकले. तो एवढा मोचहत झाला की चतला पळवनू नेऊन युवराजाने चतच्या नवऱ्याला घटस्फोट 
दे्यास भार पाडले. युसुफशी लग्न झाल्यावर नवीन वातावरिात चतिी प्रचतभा खुलली. काश्मीरी 
वाङ मयािा श्रीरिेशा चतने केलाि होता. कहदी आचि फारसी संरीतािा चमलाफ करून चतने नवीनि अशी 
काश्मीरी संरीतपद्धती चनमाि केली. दरबारात नव े सासं्कृचतक वातावरि उभे राचहले. परंतु युसूफ 
मचदरेच्या व्यसनात सापडला. त्यािे राज्यकारभाराकडे दुलवि होऊ लारले. दरबारातले नव ेसासं्कृचतक 
वातावरि कमवठ धमवपंचडतानंा रुिले नाही. शखे याकुब सफी आचि इतर उलमानंी टीकेिा रदारोळ 
उडचवला. हब बा खातुन राजवाड्यातून चनघून अज्ञात चठकािी रेली. परंतु शवेटी चतिा शोध लावनू पनु्हा 
दारूला स्पशव करिार नाही असे विन देऊन युसूफ चतला परत घेऊन आला. काश्मीरमध्ये अशातंता आहे, 
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तेथे सुन् नींिा चनदवय छळ िालू आहे या उलमाचं्या प्रिारामुळे अकबराला आिमिासाठी सबब चमळाली. 
शवेटी युसूफला चबहारमध्ये जहारीर देऊन काश्मीरमधून हद्दपार कर्यात आले. पचरत्यक्ता हब बा खातुन 
परत शतेात काम करू लारली. युसूफिी प्रतीिा करिारी चतिी शोकरीते अ्ापही काश्मीरी लोकाचं्या 
काळजात घरे पाडतात. चतच्या रीतानंी काश्मीरी भारावनू रेले आचि त्याचं्यामध्ये मुरल अमदानीचवरुद्ध 
असंतोां पसरला. 

 
मराठी आचि रुजराथी भाांातं बरेि फारसी शबद असले तरी ते बव्हशी राज्यकारभारचवांयक 

आहेत. मुसलमानानंी या भाांातूंन चवशाें अशी वाङ मयचनर्ममती केली नाही. रुजरी भाांा आधुचनक 
रुजराथीिा पाया आहे असे मानले जाते. रुजरी बोलीिी वाढ कर्यात मुसलमानानंी हातभार लावला 
होता. मराठीत सरनभाऊने अभरंरिना केली. दचििेतल्या मुसलमानानंी स्थाचनक भाांा आत्मसात केल्या 
असल्या तरी स्थाचनक भाांाचं्या वाङ मयावर त्यािंा चवशाें प्रभाव पडला नाही. 

 
फारसी भााेंिी सवव मुसलमानानंा ओळख असली तरी ती एक परकी भाांाि होती. ती येथे मूळ धरू 

शकली नाही. चतच्यात कहदुस्थानी वाक्प्रिार रूढ झाले नाहीत. दारा चशकोहने उपचनांदािे फारसीत 
भाांातंर केले ही एक ऐचतहाचसक घटनाि म्हिावी लारेल. इतरही अनेक संस्कृत गं्रथ फारसीमध्ये 
अनुवाचदत केले रेले. कहदुस्थानी मुसलमानातला सववश्रषे् फारसी कवी अबलु फैझी होता. फारसीएवढेि 
अरबी आचि तुकी भााेंवरही त्यािे प्रभतु्व होते. मुरल अमदानीच्या अखेरीस झालेल्या श्रेष् कवी चमझा 
अबदुल काचदर बेचदल याला कहदुस्थानपेिा अफराचिस्तानात आचि मध्य आचशयाति अचधक लोकचप्रयता 
लाभली. तो एक कलंदर होता. त्याच्या भक्क् तरीतानंा शबदसौंदयापेिा कल्पनाचवलासि अचधक आहे. 
लोकानंा चविार कर्यास लावतील अशा नवीन नवीन कल्पना त्याने माडंल्या. फारसी काव्यातील 
परंपरारत अशा साकी, मचहरा, उन्माद, हृदय, कोचकळा, कपजरा आचि प्रतीकानंा त्यानें नवा ताचत्त्वक अथव 
प्राप् त करून चदला. सौंदयव अध्यात्मात चवलीन झाले. भावनानंा व्यक्क् तमत्व चमळाले आचि व्यक्क् तमत्वाला 
रूढ स्वरूप आले. 

 
मुरल अमदानीत इचतहासलेखन खूप चवकचसत झाले. प्रत्येक सम्राटाच्या आचि छोट्या राजाचं्याही 

बखरी चलचहल्या रेल्या. अबदुल लतीफने देशभर प्रवास करून त्यािे चवस्तृत विवन चलहून ठेवले. या 
काळातले अचधकृत कारदपत्र आचि इतर पत्रव्यवहारािे भाडंार उपलबध आहे. 

 
फेचरश्त्यािा अपवाद सोडला तर दरबारी खुशमस्कऱ्यानंी चलचहलेले इचतहास तेवढे चवश् वासाहव 

नाहीत. इतरानंी चलचहलेल्यापंैकी मुल् ला अबदुल काचदर बदायुनीने मुन्तखब अल तवारीख या शीांवकाखाली 
चलचहलेला इचतहास उल् लेखनीय आहे. त्यात इचतहासाबरोबरि लेखकाच्या मनािी ठेवि, त्यािी हुांारी, 
त्यािे पूववग्रह, त्याच्या भावना—त्यािे एकूि व्यक्क् तमत्वि डोळयात भरते. वयािे ३३ व्या वांी चशिि पूिव 
झाले तेव्हा बदाउनी धमवशास्त्राखेरीज अरबी, फारसी, ज्योचतां, रचित, कहदुस्थानी संरीत यासंारख्या 
चवचवध चवांयात पारंरत झाला होता. त्याने कसहासनबचतरेशी, महाभारत, रामायि, अथवववदे 
कथासचरत्सारर, राजतरंचरिी यासंारख्या संस्कृत गं्रथाखेरीज अनेक अरबी गं्रथांिीही फारसीत भाांातंरे 
केली होती. त्याने स्वतंत्रपिे फक् त मुन्तखब अल तवारीख हा गं्रथ चलचहला. त्याच्या पचहल्या भारात 
दहाव्या शतकापासून हुमायूनच्या मृत्यूपयंतिा इचतहास, दुसऱ्यात अकबरािी कारकीदव व चतसऱ्यात 
तत्कालीन चवद्वान, संत, कवी आदींिी माचहती आहे. अकबराच्या कारकीदीिे विवन त्याने मन मानेल तसे 
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चलचहले असल्यामुळे हा भार प्रचसद्ध झाला नाही. त्याच्या मतृ्यनंूतर जहारंीरने तो भार माचरतला पि 
त्याच्या मुलानंी कानावर हात ठेवले. 

 
बदाउनी कट्टर सनातनी होता. भावनाचववश होऊन कडक शबदात तथाकचथत अश्रद्ध लोकावंर 

टीका कर्यािी त्याला हिस होती. परंतु इतर सनातन्यापं्रमािेि खरा धमव नेमका कोिता हे त्याला 
उमरले नव्हते. अबुल फझल आचि फैझी या भावानंी मदत केली नसती तर तो पुढे आलाि नसता. परंतु 
त्यािें उपकार चवसरून त्यानंाि त्याने चशव्याशापािंी लाखोली वाचहली आहे. आचि हे सवव त्याच्या 
कल्पनेतल्या सत्यकमासाठी. फैझीच्या मृत्यूनंतर त्याला बदाउनीने ‘आत्मप्रिढी करिारा, खुशमस्कऱ्या, 
अश्रद्ध भाडंखोर, दुटप्पी, महत्वाकाशंी, उमवट, इस्लामदे्विा’ अशी श्रद्धाजंली वाचहली आहे. उपरोचधक 
भााेंत चलचह्यात त्यािा हातखंडाि होता. तोतया सूफींना त्याने सरहद्दीवरिे खेिर अशी चबरुदावली 
चदली आहे. महंमद तुघलखाच्या मृत्यूिा उल् लेख केल्यानंतर त्याने चलचहले, ‘लोकािंी सुलतानापासून 
सुटका झाली आचि सुलतानािी लोकापंासून’. 
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प्रकरि १४ 
 

सामाणजक जीवन 
 

ििदाव्या शतकाच्या अखेरीस चदल् लीच्या साम्राज्यािी शकले झाली. तशात १३८८–९९ मध्ये 
तैमूरलंराने चदल् ली शहर लुटून उध्वस्त केल्याने तेथील शहरवासी चदल् ली सोडून छोट्या छोट्या राज्याचं्या 
राजधान्यात वस्तीला रेले. त्यािेंबरोबर चदल् लीिी संस्कृतीही या शहरातून पसरली. पुढे दीडश ेवां ेअशीि 
पचरक्स्थती राचहली. पचहल्या कालखंडासाठी आपि १३५० हे कें द्रवांव मानले तसे मधल्या कालखंडासाठी 
इ. स. १६०० हे कें द्रवांव धरिे सोयीिे होईल. त्यानंतर दीडश े वांांनी म्हिजे १७५० िे सुमारास मुरल 
साम्राज्य चखळचखळे झाले होते. १३५० ते १६०० पयंत लोकाचं्या आिारचविारात चवशाें फरक पडला 
नव्हता. त्याचं्यातले रुिदोां होते तसेि राचहले होते. फक् त समृद्धी वाढली होती. चशिािार अचधक उच् िभ्र ू
वृतरेीिे झाले होते. लोकाचं्यात सुखासीनता आचि उच् िभ्र ू वृतरेी वाढल्यािी प्रचतचिया म्हिून महादवी 
िळवळीच्या रूपाने शचरयानुसार कडक आिरि करवनू घे्यािा प्रयत्न झाला. 

 
सुलतानी अंमलात कारस्थाने, कट, राजद्रोह यासाठी ककवा राजद्रोहािी नुसती शकंा आली तरी 

अमानूां चशिा दे्यात येत. मचीरोल टोळयािें हल् ले थाबंल्यावर असुरचिततेिी भावना कमी झाली. छोट्या 
राज्यातून राजािे एवढे भयही वाटेनासे झाले. हे राजे आपल्या जनतेशी अचधक सपंकव  राखू शकत आचि 
कारभारावरही प्रत्यि चनयंत्रि ठेऊ शकत असत. त्यानंा रयतेिी चनष्ा चमळत राचहली. काश्मीरिा झेन अल 
आचबचदन (१४२०–१४७०) आचि रुजरातिा महमूद बेरडा (१४५८–१५११) यानंा तर मोठी लोकचप्रयताही 
प्राप् त झाली. देहातं चशिा दे्याति शहािपि आहे असे पुढे पुढे वाटेनासे झाले. रंभीर रुन्हे आचि सामान्य 
रुन्हे यात फरक केला जाऊ लारला. 

 
१४५१ ते १५२६ पयंत चदल् लीला अफराि ककवा पठािवशंीय लोदींिी सतरेा होती. परंतु 

पठािाचं्यामध्ये लोकशाहीप्रधान सामूचहक टोळी जीवनािी परंपरा असली तरी लोदींनी एकतर एकतंत्री 
कारभार केला ककवा ते पूिव चनष्ट्प्रभ तरी ठरले. शरेशहा हा एकमेव आदशव पठाि राजा होता. अपराध्यानंा 
आचि पराचजतानंा अकबराने औदायव दाखचवले. त्यािे आपल्या अचधकाऱ्याशंी चजव्हाळयािे सबंंध होते. 
आपल्या आशाआकािंात आचि सुखदुःखात अकबराने आपल्या अचधकाऱ्यानंा व सल् लारारानंा सहभारी 
केले होते. राजघरा्याशी काही नाते नसतानाही उच् ि अचधकारी सम्राटाच्या वैभवात राहू शकत. त्या 
काळिा कुबेर म्हिून बेरामखानािा मुलरा चमझा अबदुर रहीम यािे नाव घेता येईल. बापािा खून झाला 
तेव्हा तो अवघा िार वांांिा होता. बरामखानाच्या कुटंुबािी सवव जबाबदारी अकबराने स्वतः उिलली. 
अबदुर रहीम असतानाि त्याने आपल्या बुचद्धमतेरेने व रुिाने सवांवर छाप पाडली होती. शाहजादा सलीमिा 
चशिक म्हिनू त्यािी नेमिकू झाली. त्यानंतर थोड्याि काळाने, १५८४ मध्ये रुजराथमध्ये बंड झाले म्हिून 
चमझा अबदुर रहीमला चतकडे धाड्यात आले. तेथल्या उत्कृि कामचररीबद्दल त्याला खान खानान हा 
चकताब चमळाला. १५८९ मध्ये कसधमध्ये बंडाळया झाल्या म्हिून त्यािी चतकडे नेमिूक झाली. तेथून यशस्वी 
होऊन परतल्यावर नवीन कजकलेल्या देशािंा कारभार पाह्यासाठी त्याला दख्खनिा सुभेदार कर्यात 
आले. या पदावर तो तीस वां ेहोता. 

 
खान खानान एक अलिचकक दाता होता. रुजराथच्या चवजयानंतर हतरेीखेरीज जवळिे सवव त्याने 

सैचनकानंा वाटून चदले. एका सैचनकाला काही चमळाले नाही असे समजल्यावर त्याला स्वतःिी निीदार 
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दित बिीस चदली. दचििेतल्या एका लढाईनंतर यािी पनुरावृचतरे झाली. त्या वळेी तर नुसते रोख रुपयेि 
पंिाहतरेर लाख त्याने वाटले होते. उत्कृि कवी, चवद्वान, रवैये, चित्रकार, कारारीर यानंाही त्याने रडरजं 
दान चदले होते. मुल् ला नोईिी सुविवतुला करून त्याला सोने चदले. मुल् ला हयातीला खचजन्यात जाऊन हव े
तेवढे पैसे घेऊन जा म्हिनू साचंरतले. उघड दाने जिू कमी पडली म्हिून तो अनेकदा रात्री वाेंातंर करून 
कहडत असे आचि ररीबाचं्या घरी जाऊन दान करीत असे. खान खानान चदसायला देखिा व सव्यसािी 
होता. अरबी, फारसी, तुकी आचि कहदी भाांावंर त्यािे प्रभतु्व होते. बादशाही पते्र, फमाने आचि इतर शाही 
कारदपत्रािें मसुदे तयार कर्यात त्यािा हात दुसरा कोिी धरू शकत नसे. िुरताई भााेंतल्या ‘तुिुक इ 
बाबरी’ या बाबराच्या आत्मिचरत्रािे त्याने फारसीत भाांातंर केले. त्याच्या फारसी रझली आचि इतर काव्ये 
चवख्यात आहेत. अचभजात कहदीतला लेखक म्हिनूही त्यािी ख्याती झाली. चवद्वान असून तो शूरही होता. 
शवेटी शवेटी तो दरबारातल्या लटपटीखटपटीत सापडला. जहारंीरचवरुद्ध शाहजादा खुरवमला मदत 
केल्यािे संशयावरून त्यािा खान खानान हा चकताब काढून घे्यात आला व त्याच्यावर पाळत ठेव्यात 
आली होती. नंतर त्याने बादशहािा चवश् वास पनु्हा संपादन केला तेव्हा महाबतरखानाने केलेले बंड मोडून 
काढ्यािी कामचररी त्यािेवर सोपचव्यात आली. परंतु लढाईिे अरोदरि तो मरि पावला. 

 
त्या काळिी अशीि दुसरी एक वैचशष्ट्ट्यपूिव व्यक् ती म्हिजे अंबरिा राजा मानकसर. त्यािी आत्या 

अकबरास आचि सावत्र बचहि जहाचंररास लग्नात चदली होती. त्याने लाहोरिी प्रचसद्ध जुम्मा मशीद आचि 
इतर अनेक चमचशदी बाधंल्या. पदरच्या मुसलमान नोकरानंा तो नमाज पढ्यािी सक् ती करीत असे. पि 
स्वतः मात्र धमांतर कर्यास त्याने नकार चदला. त्याला बंराल आचि चबहारिा सुभेदार म्हिून नेमल्यावर 
वाटेत तो मचीघीरला कुतुब अल अकताब शाह दिलत या प्रचसद्ध संतािें भेटीस रेला. बोलिे झाल्यावर 
त्याला शाह दिलतने चविारले, ‘राजे तुम्ही एवढे बुचद्धमान आहात मर मुसलमान का होत नाही?’ यावर 
मानकसरने मार्ममक उतरेर चदले, ‘पचवत्र कुरािाति म्हटले आहे की अल् लाने अश्रद्धाचं्या हृदयाला कुलुप 
ठोकलेले असते. आपि जर परमेश् वराजवळ माझ्याबद्दल बोलू शकला तर त्याला सारंा की मानकसरच्या 
हृदयावरिे कुलुप उघडून टाक. मी मचहनाभर येथे राहतो. तेव्ा अवधीत अल् ला प्रसन्न झाले तर मी 
ताबडतोब मुसलमान होईन.’ मानकसरला बादशहाने चमझा राजा आचि फरझंद या पदव्या तसेि सात 
हजारािी सवोच् ि मनसबदारी चदली होती. त्याला चमझा अबदुर रहीम यािा चशिक म्हिून नेमले होते. 
दचििेत युद्ध िालू असता एकदा भयकंर दुष्ट्काळ पडला त्यावळेी मानकसरच्या रािीने अंबरहून रोज चतकडे 
धान्य पाठचव्यािी सोय केली होती. 

 
त्या काळच्या उच् ि पदाला पोिलेल्या इतर व्यक् ती खान खानान ककवा राजा मानकसर 

याचं्यासारख्या थोर नव्हत्या. अनेकजि हेवदेाव ेकरिारे, भाडंखोर, बेइमानी, चिक् कू, खुनशी, चनष्ुर आचि 
दरलबाज होते. त्याचं्या या दुरुविानंा चवशाें वाव न ठेवता अकबराने त्यािेंकडून राज्यािी कामे करवनू 
घेतली. नंतरिे बादशहा अकबराएवढे समथव नव्हते. परंतु त्यानंीसुद्धा हेि धोरि िालू ठेवले. अकबराने 
चित्रकलेला उतेरेजन चदले. जहारंीरला चनसरवपे्रम होते. पिी, फुले आचि बरीिे यानंी तो मोडून जाई. 
चित्रकलेत तर तो ददीि होता. नुसत्या रेांावंरून ककवा रंरसंरतीवरून अमुक चित्र कोिी काढले ते तो 
ओळखू शकत असे. त्याच्या हुकूमावरून अफूच्या अचतसेवनाने मतृ्यूशय्येवर पडलेल्या इनायत खानािे चित्र 
एका कलावतंाने काढले. ती एक अचभजात कलाकृती ठरली. जहारंीरला काव्यािी रोडी होती. चदल् लीिी 
जुम् मा मशीद आचि आग्ऱ्यािा ताजमहाल ही शहाजहानच्या स्थापत्यकलेच्या आवडीिी मरू्मतमंत प्रतीकेि 
आहेत. चित्रकार आचि कवी यानंाही शहाजहाने उतेरेजन चदले होते. 
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बर्मनयरच्या मते कहदुस्थानातल्या मनसबदाराकंडे रान्समधल्यासारख्या तहह्यात ठराचवक उत्पन्न 
देिाऱ्या जचमनी नसल्यामुळे ते सववस्वी बादशहावर अवलंबून असत. बादशहा त्यानंा जे वतेन देत असे ते 
केव्हाही कमी ककवा संपूिव बंद केले जाई. त्यामुळे मुरल बादशहाभंोवती नेहमी रुलामी वृतरेीच्या नेभळट 
मािसािंा रराडा पडलेला असे. हे मत चततकेसे बरोबर नाही. येथे आनुवचंशक सरंजामशाही चनमाि झाली 
नव्हती हे खरे. परंतु मनसबदार कुळात जन्म घेतलेल्यािंी आपोआपि मनसबदार म्हिून नेमिूक होत 
असे. त्यानंा चनयचमत परार चमळत असे. बादशहा आचि मनसबदारािंा चमळून शासकवरव होता. मनसबदार 
सवव जातीिे असू शकत. त्याचं्याखेरीज छोट्या छोट्या भभूारावर माडंचलक राजे राज्य करीत. त्यानंा फक् त 
दरवांी ठराचवत खंडिी ्ावी लारे. त्यानंा पाचहजे तर मनसबदारही होता येत असे. त्यानंा बादशाही 
सेनेतही प्रवशे चमळे. त्याचं्याखेरीज महसुलाच्या दहा टक् के एवढा कर वसूल कर्यािा अचधकार असलेला 
जमीनदारािंा वरवही तेव्हा होता. कर वसुलीसाठी त्यानंा सेनेच्या तुकड्या राख्यािा आचि छोटे चकल् ले 
बाधं्यािाही हक् क होता. परंतु छोटे राजे आचि जमीनदार आपल्यापुरतेि पहात असल्यामुळे त्यािंा वरेळा 
सरंजामदार वरव चनमाि होऊ शकला नाही. 

 
मनसबदारािंी अशी एक विवसंस्थाि होती. अबुल फझलने यािे जोरदार समथवन केलेले आहे. 

‘ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमािे दजा दे्याने समाजात एकवाक्यता होते. ‘योदे्ध’, ‘कारारीर—व्यापारी’, 
‘चवद्वान’ आचि ‘शतेकरी—कामरार’ असे मानवािें िार वरव असतात. या िारी वराच्या प्रयत्नानंी राज्याला 
समृद्धी येते. म्हिनूि राजाने प्रत्येकाला आपले कायविेत्र आखून चदले पाचहजे’. सुलतानी आचि मुरल 
साम्राज्यात सक्य्यदानंा चवशाें प्राधान्य चदले जाई. मुसलमानातंसुद्धा परदेशी आचि स्थाचनक याचं्यात 
भेदभाव केला जाई. परदेशाहून आलेल्यानंा अचधक सुलभपिे नोकऱ्या व बढत्या चमळत. परंतु बादशहाला 
नजरािे आचि इतरानंा भेटी मेजवान्या यावर अचधकाऱ्यानंा अफाट खिव करावा लारे. प्रत्येकाच्या तीन-िार 
बायका, असंख्य नोकर, उंट, घोडे आचद असल्यामुळे सववजि नेहमी कजवबाजारीि असत. 

 
व्यापारी आचि सावकारानंा मध्यमवरव होता. त्यापकैी काहीजि कारखान्यानंा कच् िा माल व मजूर 

पुरवीत आचि आपल्या मजुरानंा चनयचमत मजुरी देत. राजकीय अक्स्थरता आचि अचधकाऱ्याचं्या लहरी 
यामुळे मध्यमवरािे लोक आपले सामाचजक स्थान लोकाचं्या डोळयात भरिार नाही त्यािी काळजी घेत. 
शासकवरव मोठ्या चदमाखाने रहात असे तर मध्यमवरव आपले ऐश् वयव लोकाचं्या नजरेआड राखी. काही 
मुसलमान व्यापारी वरळता बहुतेक मध्यमवरव कहदंूिाि होता. श्रीमतंािंी श्रीमतंी वाढत राही. याउलट 
ररीब हे अचधक ररीब होत असत. स्वतःिा खर्मिक स्वभाव आचि एकसारखी िाललेली चपळविकू यामुळे 
कारारीर लोक स्वतःिा असा धंदा उभा करू शकत नसत. उतरेम कारारीराला एका्ा सरकारी 
अचधकाऱ्याकडे ककवा सरकारी कारखान्यात नोकरी करावी लारे. प्रत्येक प्रकारच्या कलाकुसरीत चनष्ट्िात 
असलेले कारारीर बोलावनू शहाजहानने अनेक कारखाने काढले होते. काही खाजरी कारखानदारही 
होते. दुसऱ्याकडे काम कराव ेलारल्याने कारारीरानंा चनर्ममतीिा आनंद चमळत नसे. चपळविूक, तुटपुजंी 
प्राप् ती, खर्मिक स्वभाव आचि चमरासदारी उ्ोरव्यवस्था यामुळे कारारीरािें जीवन खोल रतेत राचहले. 
त्याचं्या कलाकृतीिी साऱ्या जरात वाखाििी होत असे. परंतु त्याचं्या नचशबी मात्र खडतर चजिे असे. 
त्याचं्याहून वाईट क्स्थती शतेकऱ्यािंी होती. शासन, जमीनदार आचि मनसबदार त्यािंी चतहेरी लूट 
िालवीत. 

 
आपला व्यवसाय चपढीजात ठेव्यािी प्रथा होती. मुसलमानामंध्येसुद्धा कलाबतू करिारे, इतर 

कारारीर, चविकर, रवडंी असे वरव होते. त्याचं्या जाती अशा नसल्या तरी ते आपसाति बेटीव्यवहार 
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करीत. चविकरािा मुलरा आणलम (धमवपचंडत) होऊ शके. परंतु त्याला उलमाचं्या घरा्यातल्या मुलीशी 
लग्न करिे अशक्य असे. कारि उलमा त्याला समान कुलातला मानीत नसत. 

 
राजदरबारातल्या नीचतमतेरेसबंंधी िकारशबद बोल्यािी कोिािीही प्राज्ञा नसे. चस्त्रयानंी घोड्यावर 

बसिे अकबराला पसंत नव्हते. परंतु तो काही करू शकला नाही. जनानखान्यातल्या चस्त्रयानंी दारू चपिे 
बंद कराव ेयासाठी औरंरजेबाने प्रयत्न केला. चस्त्रयानंी तंर तुमानी घाल्यावरही त्याने बंदी घातली होती. 
हे हुकूम अथाति कोिालाही आवडले नाहीत. एके चदवशी शाहजादी जहानारा चहने राजधानीतल्या सवव 
प्रचसद्ध उलमाचं्या बायकानंा राजवाड्यावर बोलावले. त्या सववजिी तंर तुमानी घालून आल्या होत्या. 
आल्यावर सवांना म् दे्यात आले. ते चपऊन सरळया चस्त्रया तर होऊन पडल्यावर जहानाराने भावाला 
बोलावनू घेतले आचि चविारले, ‘शणरयाच्या संरििकत्याच्या बायकानंी या रोिी केलेल्या िालतात आचि 
आमच्यावर मात्र तुम्ही बंदी घातली आहे’. चनरुतरेर होऊन औरंरजेब परत चफरला. 

 
जनानखान्यातल्या चस्त्रया कोठल्या कुळातल्या असतील यािा नेम नसे. बहलोक लोदी मेल्यानंतर 

त्याच्या रािीने आपल्या मुलाला वारस ठरचव्यािा प्रयत्न केला. सवव सरदार जमले. एक वृद्ध सरदाराने 
‘तू तर सोनारीि आहेस’ असे म्हिून अपशबद वापरले. माडूंिा राजा चधयायुचद्दन चवचिप् ति होता. फक् त 
चस्त्रयािंीि अशी स्वतंत्र नररी बसचव्यािा त्याने प्रयत्न केला. त्यासाठी अनेक चठकािाहून मुली पळवनू 
आिल्या होत्या. बहामनी राजा चफरूझ स्त्रीलंपट होता. एका सोनारािी रुपवती मुलरी चमळावी म्हिनू 
त्याने चवजयनररच्या राजाशी युद्ध केले. 

 
हुमायूनिी बहीि रुलबदन, अकबरािी आई हमीदा बानो, त्यािी रािी सचलमा सुलतान, 

नूरजहान, मुमताज महल, शहाजहानिी मुलरी जहाआरा आचद चस्त्रया कतवबरार होत्या. त्यािें दरबारात 
खूपि प्रस्थ होते. नूरजहानने तर काही काळपयंत जहारंीरच्या बरोबरीने प्रत्यि राज्यकारभारही पाचहला. 

 
त्यावळेी वारारंनािंी अशी एक मोठी जमाति होती. कपडेलतेरे, संभाांिकला, चशिािार, 

दुसऱ्यावर छाप मार्यािी कला या सवव रोिी इतर चस्त्रया वारारंनापंासून चशकत. अकबरािेवळेी 
वारारंनािंी संख्या एवढी वाढली की त्यािंी वरेळी वस्ती करून नचीदिी कर्यािा त्याने हुकूम केला. 
औरंरजेबाच्या दोन बायका अरोदरच्या वारारंना होत्या. त्याचं्यावर त्यािा फार जीव होता. रायक, वादक 
आचि नतवकी यािंाही नेहमी शोध घेतला जाई. उतरेम कलावतंानंा राजवाड्यात ठेवनू घे्यात येत असे. 

 
मधल्या कालखंडात पुरुांाचं्या पेहरावात चवशाें फरक पडला नाही. चस्त्रयाचं्या कपड्यात मात्र बरेि 

फरक झाले. सवव बायका डोक्यावर पदर ककवा तलम कपडा घेऊ लारल्या. अंरावर दुपट्टा आला. रजपूत 
चस्त्रयासंारख्या िोळया वापर्यािी प्रथा सरास पसरली. चविकामािी कला खूप चवकचसत झाल्यामुळे 
स्त्रीपुरुां अचधक तलम कपडे वापरू लारले. चस्त्रया अनेक प्रकारिे अलंकार वापरीत. उच् ि अचधकारी आचि 
श्रीमंत लोक चहरे वापरीत. पुरुां रळयात मोत्यािा कंठा आचि बोटात अंरठ्या घालीत असत. रचरबाचं्या 
लंरोटीत मात्र फरक पडला नाही. अनेक परकी प्रवाशानंी चनव्वळ लंरोटी वापरिाऱ्या जनतेिी विवने केली 
आहेत. 

 
श्रीमंतानंा, मध्यमवरीयानंा आचि कारारीरानंा मोसमी फळे खा्यािी ऐपत असे. श्रीमंतासंाठी 

दूरदूरहून आंबे व सफरिंदे मारचवली जात. समरकंदहून द्रािे व ककलरडे येत. सुकामेव्यािीही आयात 
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होत असे. परदेशाहून बी मारवनू फळबारा लाव्यािी प्रथा होती. हल् लीच्या काळात जे हरतऱ्हेिे 
अन्नपदाथव तयार करतात तशाि प्रकारिे पदाथव तेव्हाही बनवीत असत. परंतु लाल चमरिी वापरात नसे. 
अकबराच्या वळेेपासून भाजीपाला खा्यािा प्रघात वाढला. 

 
या काळात कहदी मुसलमानािंी शहरी संस्कृती अचधक चवकचसत झाली. अकबराच्या साम्राज्यात 

एकूि १२० मोठी आचि ३,२०० छोटी शहरे होती. आग्ऱ्यािी वस्ती तेथे राजधानी असताना साडेसहा लाख 
व इतर वळेी पाि लाख एवढी होती. परदेशी प्रवाशाचं्या मते त्या वळेिे चदल् ली शहर तत्कालीन पचॅरसएवढे 
व अहमदाबाद लंडन व त्याचं्या उपनरराएंवढे होते. पाटिा शहरािी वस्ती दोन लाख होती. योजनापूववक 
वसवलेले असे एकि शहर होते. ते म्हिजे शहाजहाने वसवलेली शहाजहानाबाद नावािी नवी चदल् ली. 

 
तुकव  आचि मोरलानंा तंबूिे वडेि होते. असंख्य प्रकारिे तंबू आचि नाना प्रकारच्या शाचमयान्यािंी 

विवने आइन-ए-अकबरीत सापडतात. शाचमयाने रंरीबेरंरी व सुशोचभत केलेले असत. सवात मोठ्या 
बारगाह नावाच्या शाचमयान्यात दहा हजार मािसे बसू शकत. सरापदा प्रकारच्या शाचमयान्याला सोळा 
दालने असत. 

 
अमीर उमरावािंी घरे नदीकाठी प्रशस्त जारेवर बाधंलेली असत. घरापुढे मोठी अंरिे, बाजूला 

मोठ्या बारा, पा्यािी सोय आचि उन्हाळयािा त्रास होऊ नये व दुपारी हवा येऊन थंड राहतील अशा 
खास पडव्याही असत. घरे दुमजली असून त्यावर छत असलेल्या रच् च्या बाधंलेल्या असत. मुख्य घराच्या 
आत प्रत्येक दालनात जचमनीवर सववत्र जाडजाड रा्ा अंथरलेल्या असत. त्यावर उन्हाळयात पाढंऱ्या 
िादरी व चहवाळयात रेशमी आच्छादने पसरत असत. चदवािखान्यात सोन्याच्या जरीिे निीकाम केलेल्या 
मखमली रा्ा कभतीशजेारी घालीत असत. येिारे जािारे लोक या आसनावंर बसत असत. रा्ाबंरोबर 
रंरीबेरंरी लोडतक् केही असत. कभतीच्या कोपऱ्यात भव्य कोनाडे असत. त्यामध्ये चिनी मातीिी निीदार 
भाडंी, फुलदा्या वरैरे ठेवत. काही व्यापाऱ्यािंी घरेही टोलेजंर असत. परंतु िनुाचवटािंी घरे थोडी 
शहरातील बहुतेक घरे मातीिी, कुडािी असत. सुरतेस दरडी वाडे बाधं्यािी िाल होती. 

 
बैलराड्या, पालख्या आचि मेिे हीि वाहतुकीिी साधने होती. एका संथ वरेाने मलैोन् मलै जाऊ 

शकिारे बलै खास तयार करवीत असत. राडीवान लोकानंा घरदार असे नसेि. त्यािें सारे कुटंुबि 
एकसारखे प्रवाशािें बरोबर प्रवास करीत असे. सुरत ते आग्रा ककवा सुरत ते रोळकचीडा या प्रवासाला 
साधारि ३५ ते ४० चदवस लारत. मािशी ४० ते ५० रुपये भाडे आकारले जाई. चदवसा मुक् काम व सवव 
प्रवास रात्रीिा अशी प्रथा होती. कारि कडक उन्हात प्रवास करिे अशक्य असे. एकट्या दुकट्याने प्रवास 
करिे अत्यतं धोक्यािे असे. अनेक लोक एकत्र प्रवास करीत. श्रीमंत प्रवासी आपलेबरोबर हत्यारबदं 
पहारेकरी ठेवीत असत. राजे लोकािंा प्रवासातला लवाजमा फार मोठा असे. बहुतेक राजे हतरेीच्या 
अंबारीतून प्रवास करीत. 

 
१७३९ साली सालार जंरने ‘मुरक् का इ णदल् ली’ नावाच्या आपल्या पुस्तकात तत्कालीन चदल् लीच्या 

सामाचजक जीवनािे विवन गं्रचथत केले आहे. आठवड्यातले िार चदवस चदल् लीिे लोक या ना त्या संताच्या 
कबरीस भेट देत असत. तेथे कव् वालीसारखे करमिुकीिे कायविम होत असत. पे्रचमकानंा एकमेकाला 
भेट्यासाठीही याने संधी चमळत असे. रस्त्यात तोबा रदी उडत असे. रस्त्यारस्त्यावर रािीबजाविी, नाि 
इत्यादी होत असत. दर संध्याकाळी िादंिी ििक आचि राजवाड्यासमोरिा सादुल् ला खान ििक मािसानंी 
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फुललेले असत. आजूबाजूला कोठे मुले नाि करीत तर कोठे धमवप्रिारक रदीिा फायदा घेऊन प्रविने 
करीत. नाि आचि प्रविने झाल्यावर लोक थोडेफार पसेैही देत असत. याखेरीज अनेक ज्योचतांी, हकीम 
आचि दारुचविेते रस्त्यावर आपला धंदा करीत. चदल् लीिे कसलपुरी आचि नारल भारात वशे्यांिी वस्ती 
असे. कसलपुरातील प्रत्येक घरात रािीबजाविी िालत. वशे्या भर रस्त्यावर चरऱ्हाइकानंा आकर्मांत 
करीत असत. नारल भारात एक दरा होता. त्याला भेट दे्याच्या चनचमतरेाने तेथे अनेक चस्त्रया आपल्या 
चप्रयकराला एकातंात भेट्यासाठी येत. 

 
ईद अल णफतर, ईद अल अदा, मुहरवम, होळी, दसरा आचि चदवाळी हे सि मोठ्या प्रमािावर 

साजरे केले जात. वसंत पंिमीच्या सिात मुसलमानही मोठ्या संख्येने भार घेत. हा सि एक आठवडाभर 
िाले. त्या सवव चदवसात नािरा्यािे कायविम होत. त्यासाठी अनेक रवये आचि वादक आपिहून येत. 
त्या काळी वारारंनािें प्रस्थ फार होते. डोम जातीच्या चस्त्रया नािरा्यािा धंदा करीत. त्यातली सुप्रचसद्ध 
नूरबाई ही शाहजादीसारखी रहात असे. ती हतरेीच्या अंबारीतून चफरत असे. चतच्या हतरेीच्या पुढे, बाजूला 
आचि पाठीमारे चतिे नोकरिाकर िालत असत. चतिी मजी संपादन कर्यात लोकानंा धन्यता वाटे. 
अनेक अमीर उमरावाकंडे आचि राजवाड्यात वारारंना रखेल्या म्हिून रहात असत. 

 
अरब सराई या अरबाचं्या वस्तीत पे्रचांत महंमदािंा जन्मचदन अखंड कुराि-पठिाने साजरा केला 

जाई. काही सूफी सतं सरकारी अचधकाऱ्यापंासून दूर रहात. मीर सक्य्यद महंमद हे सतं सरकारी नोकरीतून 
चनवृतरे झाले होते. त्यािंी थोरामोठ्यासंमोर स्पि बोल्याबद्दल ख्याती होती. शाह कमाल हे संत आरामात 
रहात. शाह पान सद मनी हे नेहमी राढवावरून चफरत असत. मजनु नानक शाही यािंा दरा नदीकाठी 
होता. त्यामुळे तेथे येिाऱ्यानंा आध्याक्त्मक समाधानाबरोबर निका-प्रवासािाही आनंद घेता येत असे. 
निबंदी सूफींना मात्र रायनवादनािे वावडे असे. तरीसुद्धा त्यािें अनेक भक् त होते. 

 
सतराव्या शतकाच्या उतरेराधात मीर मुतवझा वाइझ नावािे एक कमवठ सुधारक होऊन रेले. 

शणरयाचे कडक पालन केले पाचहजे असा त्यािंा आग्रह असे. त्यानंा रािेबजाविे जरासुद्धा खपत नसे. 
सरकारी अचधकाऱ्याचं्या घरिे अन्न ते कधी खात नसत. त्यािें कोिी चशष्ट्य व्हायला आले तर त्यानंा 
‘आजवर केलेल्या पापािंा मला अत्यतं पश् िातरेाप होत आहे. परमेश् वराने मला शणरयाप्रमािे कडक आिरि 
कर्यािे सामर्थ्यव ्ाव’े अशी चवनंती करावी लारे. मर ते त्यािी उलट तपासिी घेत. ‘तुला मुलरा झाला 
तर इतरापं्रमािे नाि, रािेबजाविे करशील का? बायकोने यासाठी हट्ट धरला तर चवरघळून जाशील का? 
नािरािे केले नाहीस तर मी चनघनू जाईन अशी बायकोने धमकी चदली तर काय करशील?’ कोित्याही 
पचरक्स्थतीत शणरयाचेच पालन करीत असे आश् वासन चदले तरि मीर मुतवझा वाइझिे चशष्ट्यत्व चमळायिे. 
त्यािें देशभर तीन िार हजार चशष्ट्य होते. कोिी भेट ककवा जेवि पाठवले तर त्याने घरच्या मािसानंा 
उपाशी ठेवले नाही ना, प्राप् तीच्या मानाने मोठी भेट आहे का अशी ििकशी करीत. त्यानंा भेटी येत त्यातून 
एक पंिमाशं भार धं्ात रंुतवनू त्यावर ते चनवाह करीत. सरकारने जमीन इनाम देऊ केली पि ती त्यानंी 
नाकारली. ते आपल्या प्रविनात अन्यायीपिे वारिाऱ्या अचधकाऱ्यावंर कडाक्यािी टीका करीत. तसेि पसेै 
ककवा इनाम चमळ्याच्या आशनेे सरकारी अचधकाऱ्याभंोवती रचीडा घालिाऱ्या ढचीरी उलमा आचि सूफी 
संतािंी चनभवत्सना करीत. शणरयामध्ये साचंरतल्यापेिा अचधक डामडिलाने उत्सव करिे त्यानंा मान्य नव्हते. 
काही धमवचवधींिे वळेी आचि मर्मतकाच्या अमुक चदवशी चशजचवलेल्या अन्नािे दान कर्यावर ते टीकास्त्र 
सोडीत. ते तंबाखूिाही चधक् कार करीत. ‘ह्  रो’ (सत्य जाहीर करिारा) नावािा आपला गं्रथ त्यानंी 
औरंरजेबास नजर केला. तो पाचहल्यावर औरंरजेबाने त्यानंा जमीन इनाम देऊ केली आचि शाहजादा काम 



 

अनुक्रमणिका 

बि यािा चशिक म्हिनू नेमले. पि ते कबलू झाले नाहीत. मर कोित्या तरी शहरािे मुहतसीब 
(धमाप्रमािे आिरि होत आहे की नाही ते पाहिारा अचधकारी) व्हा असे साचंरतले तेव्हा ते म्हिाले ‘मी 
फक् त चवचशि लोकािंाि मुहतसीब हो्यास तयार आहे’. औरंरजेब बुिकळयात पडला. तेव्हा हजर 
असलेले ‘सदर अल सदुर’ (प्रमुख काझी) अिम खान म्हिाले, ‘यानंा बहुतेक ज्या सूफी संताचं्या 
कबरीशजेारी रायन वादन होत असते त्या संताचं्या कबरी फोडून त्यािंी हाडे जाळ्यािी इच्छा आहे, तसे 
ते अनेक वळेा म्हिाले आहेत.’ ऐकल्यावर मीर वाइझ औरंरजेबाच्या मनातून साफ उतरले. मर त्यानंी 
बुऱ्हािपूरला जाऊन उन्मादक पेयाचंवरुद्ध मोहीम उघडली. एका जाहीर प्रविनात ‘पैरंबरानंी भारं 
चपिाऱ्याला कडक शासन केले पाचहजे’ असे म्हटले होते. हे वाक्य त्यानंी उच् िारल्याबरोबर ‘पैरंबरािें वळेी 
भारं नव्हतीि, हे खोटे बोलताहेत’ असे एक काचश्मरी चवद्वान ओरडले. त्याबरोबर सवांनी चरल् ला केला 
आचि मीर वाइझ यािंी छी थू केली. त्यानंतर ते घरी रेले आचि मरेपयंत घराबाहेर पडले नाहीत. 

 
मझहर जान इ जानान (१७०२–१७८१) हे सूफी संत सव्यसािी होते. एक उतरेम चवद्वान आचि 

पचवत्र जीवन व्यतीत करिारे संत म्हिून त्यािंी ख्याती होती. त्यानंा तलवार आचि खंजीर कसे िालवाव े
यािे िारंले ज्ञान होते. एकदा एका मािसाने उरािि त्यािेंवर खंजीर घेऊन हल् ला केला. त्यानंी त्याला 
नामोहरम करून खंजीर परत चदला. त्याने पुन्हा हल् ला केला. त्यानंी त्याला पनु्हा लोळचवले. असे 
पािसहादा झाल्यावर हल् लेखोर त्याचं्या पायी पडला. त्यानंा चशविकलाही उत्कृि अवरत होती. त्यानंा 
नीटनेटकेपिािी फार आवड होती. कोिताही पलंर बरोबर ििकोनी नसला तर त्यावर त्यानंा झोप 
लारायिी नाही. रस्त्यावर कोिी खाटा वरैरे सामान अव्यवक्स्थतपिे ठेवनू चदले असले तर ते तेथेि थाबंत 
आचि मालक आल्यावर सवव सामान नीट ठेव्यािा आग्रह करीत. त्यािेंकडे नोकरिाकर नसत. एकदा 
एक नबाब त्यािें भेटीला आला. नबाबाला तहान लारली तेव्हा त्यानंी कोपऱ्यात पा्यािा हंडा आहे असे 
त्याला साचंरतले. पि पािी चपऊन झाल्यावर त्याने हंडा कलंडता ठेवला व चप्यािे भाडें जचमनीवर 
टाकले आचि तुमच्यासाठी एक नोकर पाठवनू देतो असे म्हिाला. तेव्हा ते म्हिाले, ‘तुम्ही नोकर 
धाडताहात याबद्दल तुमिे आभार. पि तुम्ही इतके अव्यवक्स्थत राहता. तुमिा नोकर चकती रलथान असेल 
यािी कल्पनाि करवत नाही.’ इस्लामने ज्याप्रमािे ज्यू आचि चििन धमव कालबाह्य ठरचवले त्यािप्रमािे 
कहदू धमवही ठरचवला आहे. वदे ही परमेश् वरवािी असून त्यात उल् लेख केलेल्या थोर व्यक् ती हे पैरंबरि होते. 
कहदू लोक मूतीपुढे लोटारंि घालतात ते खऱ्या परमेश् वराखेरीज दुसरेही ईश् वर असतात या भावनेने नसून 
नम्र श्रदे्धमुळे नमस्कार करतात असे मझहर जा इ जानान उघडपिे सारंत असत. 

 
मधल्या कालखंडातल्या समाजजीवनातला सवात महत्त्वािा भार म्हिजे कहदू-मुसलमान 

याचं्यातील परस्पर संबधं. दोन्ही धमातल्या सनातन्यानंी एकमेकानंा अव्हेर करिे िालू ठेवले. 
जाचतव्यवस्थेत काही फरक झाला नसला तरी कहदू धमव घटपटापंुरता मयाचदत न राहता लोकधमव झाला. 
त्यािे पनुरुत्थान झाले. यािा सवात मोठा पुरावा म्हिजे तुळशीदासािें रामिचरतमानस. कालपरत्व ेकहदू 
लोकानंी मुसलमानािें प्राबल्य असलेल्या राज्याला चवरोध कर्यािे सोडून चदले आचि त्याचं्यामधल्या 
काही महत्त्वाच्या घटकानंी तर शासनाशी सहकायवि केले. पधंराव्या शतकापासून फारसीिा अययास 
केलेल्या कहदंूना सरकारी नोकऱ्यातं प्रवशे चमळू लारला. इस्लाम हा अचधकृत धमव आचि शासनकते बव्हंशी 
मुसलमान होते. देवळे पाडली जात होती तशी नवीन बाधंायला उतेरेजनही चमळे. देवळांना सरकारी 
इनामेही चमळत. चजचझया लादला रेला आचि चकत्येकदा रद्दही झाला. रायींसकट अनेक पशूिंी 
मासंाहारासाठी हत्या होत असे. बकरी ईदच्या चदवशी रायीिे बचलदानही करीत. धमांतराला क्वचित 
उतेरेजन चमळे. सक् तीने धमांतर कर्यािी मोहीम फक् त काश्मीरच्या चसकंदर (१३९४–१४१६) या राजाने 
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उघडली होती. काफीर हा शबद चशवी म्हिून वापरला जात असे, परंतु काही कवींनी त्यािा वापर वरेळया 
अथाने पे्रमकाव्यामध्येही केला आहे. 

 
अकबराच्या दूरदशी धोरिामुळे दोन्ही धमािे लोक एकमेकाजवळ येऊ शकले. त्याने कहदूमुक्स्लम 

सद भावािा पाया घातला. यािी पचरसीमा दारा चशकोहमध्ये चदसून येते. त्याने उपचनांदािें फारसीमध्ये 
केलेले भाांातंर हे या सद भावनेिे प्रतीकि म्हिाव ेलारेल. हे भाांातंर औत्सुक्य म्हिून केले नव्हते. तो एक 
सत्यािा शोध होता. या दोन चवशाल साररािंा संरम व्हावा ही त्यािी दृिी होती. यापढेु जाऊन मानव 
समानतेच्या भचूमकेवर भावचनक एकात्मतेिे पढुिे पाऊल टाकिे िमप्राप् त होते. परंतु तसे न झाल्यामुळे 
उलटी प्रचतचिया घडली. अथात असे पाऊल टाक्यास दोन्ही समाज चकतपत तयार झाले असते हे 
चनियाने सारंता येिार नाही. औरंरजेबाऐवजी दारा चशकोहिा चवजय झाला असता तरी या दोन साररािंा 
संरम झाला असता असे नाही. कारि संरमासाठी ज्या चदशनेे या साररानंा जािे आवश्यक होते त्या माराने 
जा्यािी साररािंीि तयारी नव्हती. यामुळे साहचजकि साम्राज्यािे चवघटन झाले. राजकीय एकात्मतेिी 
भावना नाहीशी झाली तरी पढुिी अनेक वांपेयंत सासं्कृचतक ऐक्यािी भावना चजवतं राचहली. 

 
तत्कालीन मुक्स्लम वाङ मयातून कहदू श्रद्धा आचि िालीरीती यािेंवर हल् ले केलेले आढळत नाहीत. 

सतीसारख्या भयंकर िालीवरसुद्धा बंदी न घालता केवळ काही चनबधं लारू केलेले होते. मुसलमान 
धमोपदेशक कमवठपिािा आव आिीत. त्यािंा ढचीरीपिा तसेि चवचशि मुक्स्लम रीतीचरवाजािंी कटरल 
मुसलमान आचि कहदूही करीत असत. मुक्स्लम राज्ययंत्रिेतले ककवा मुसलमानाचं्या घरी खाजरी नोकऱ्या 
करिारे कहदू मुसलमानानंा अस्पृश्य मानीत. पि हे कोिी मनावर घेत नसे. मुसलमान हे राज्यकते 
असल्यामुळे काही प्रमािात कहदंूवर दडपशाही होत असे, हे कोिीि नाकारू शकिार नाही. पि कहदू 
धमावर उघडपिे केलेली टीका आचि जाहीर इस्लामी उचद्दिे फक् त प्रचतकात्मक राचहली. प्रत्यिात 
कहदंूिाि मुसलमानावंर एखा्ा पािलोटाप्रमािे आवाज न होता प्रभाव होत राचहला. 

 
मुसलमान राजािें भचवतव्य नेहमी अचनचित असल्यामुळ त्यानंा भचवष्ट्य जािून घे्यािी उत्सुकता 

वाटे. शुभाशुभ चिन्हे, दैवी शक् तीिे चहरे व मोती या रोिींिे त्यानंा वडे असे. घडोघडी भचवष्ट्यवते्यािंा सल् ला 
घे्यािी प्रथा िालूि होती. अकबरािे वळेेपासून कहदू राजकन्या मुसलमान राजपुत्राशंी चववाह होऊनसुद्धा 
आपले पूवाश्रमीिे धमवचवधी करू लारल्या होत्या. त्याचं्या पतीपूजेमुळे सम्राटानंा चवभतूीपद प्राप् त होऊ 
लारले. कहदू स्त्रीिी आत्मसमपविािी परंपरा सववत्र पसरली. शणरयामध्ये मुलींना बापाच्या संपतरेीतला वाटा 
चमळ्यािी तरतूद होती. त्यािप्रमािे चवधवा चववाहानंाही मुभा होती. परंतु प्रत्यि जीवनात या दोन्ही रोिी 
चनचांद्ध ठरल्या. कहदू मुलींशी चववाह झाल्याने मुसलमान कुटंुबातून अनेक कहदू रीतीचरवाज रूढ झाले. शखे 
अलाईचवरुद्ध ििकशी सुरू झाली त्यावळेी शखे बढसारख्या धमवपरायि चवद्वानािे घरीही नािरािे होत असे 
हे उघडकीस आले. स्त्री पुरुां रुलामािें माफव तही अनेक कहदू िालीरीती आल्या. चवशाेंतः मुसलमान 
रा्याकंडे बहुतेक धमांतचरत स्त्री रुलाम, स्त्रीदासी व नतवकी असत. त्याचं्या समजुती व अंधश्रद्धा मुसलमान 
चस्त्रयानंी आत्मसात केल्या. उतरेर कहदुस्थानात मुक्स्लम राजवट सुरू झाली तेव्हापासून कायस्थ लोक 
सरकारी नोकरीत ककवा अमीर उमरावािें घरी नोकर म्हिून असत. त्यािेंपासून मुसलमान कुटंुबानंी मलू 
जन्मल्यानंतरिे तसेि चववाहाच्या वळेिे सवव चवधी उिलले. याउलट मुसलमानी पोांाख, अन्नपदाथव आचि 
वाहदा अल वुजूद चसद्धातं या रोिींिा रजपूत आचि कायस्थावंर प्रभाव पडला. ईश् वरी सवान्तयाचमत्वाच्या 
चसद्धातंामुळे लोकािंी मने प्ररल्भ झाली खरी. परंतु त्यामुळे पचरिामी अनचहतकारी असे काही आिार 
चविारही लोक चवरोध न करता स्वीकारू लारले. वाहदा अल वुजूद चसद्धातंाने या आिार चविारािें 
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समथवनही होऊ शकले. वरवर पाहता ही अवनती नसून सचहष्ट्िुतता आहे असे वाटे. परंतु श्रद्धा डळमचळत 
झाल्यािी ती चनशािीि होती. प्रत्येक रोिीिे नैचतक ककवा सामाचजक दुष्ट्पचरिाम काय होतील यािा चविार 
न करता लोक आपापल्या वैयक्क् तक तसेि तात्पुरत्या स्वाथापुरते पाहू लारले. 
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भाग चौथा 
 

प्रकरि १५ 
 

सनातन इस्लाम आणि सनातन मतवादी 
 

औरंरजेबाच्या मृत्यूनंतर मुरल साम्राज्यािे चवघटन सुरू झाले. राज्यकते आचि अमीरउमराव यानंी 
अनैचतक व सधंीसाधुपिािी पावले टाक्यास सुरुवात केली. स्थाचनक पातळीवर राज्यकते आचि 
सनातनी धमवपंचडत यािंी जोडरोळी चटकून राचहली. मात्र राज्यकते जसजसे दुबवल बनत िालले तशी 
आपल्या पायावर उभे राह्यािी आवश्यकता सनातन्यातं भासू लारली. परंतु राज्ययंत्रिेवर अवलंबनू 
राह्यािी शतकानुशतकािंी त्यािंी परंपरा असल्यामुळे धडपड करूनसुद्धा सनातनीवराला जनतेवर 
आपला प्रभाव पाडता आला नाही. अथाति त्याचं्याकडे मुसलमान समाजािे नेतृत्व येऊ शकले नाही. 
राजसतेरेच्या कुबड्या घेऊन णफक (धार्ममक कायदा) वाटेल तेवढी मजल मारू शकत असे. या कुबड्या 
रेल्यावर मात्र एक पाऊलही पुढे टाक्यािे त्राि त्याच्यात राचहले नाही. शणरया पूवीप्रमािे प्रभावी व्हावी 
यासाठी शाहू वचलउल् लानंी एकामारनू एक अशा अनेक नालायक सतरेाचधशािें उंबरठे चझजचवले. त्यामुळे 
त्याचं्याबद्दल कीव वाटते. आपल्या काळातले राजकीय नेतृत्त्व चकती अधम होते व त्या नेतृत्वाने रचरबािंी 
केवढी चपळविूक िालचवली होती यािी वचलउल् लांना पूिव कल्पना असली पाचहजे. परंतु साम्राज्य पुन्हा 
उभारू शकेल आचि शणरयावर आधारलेल्या धोरिाने राज्य कारभार िालवनू शातंता व सुबतरेा आिू शकेल 
अशा समथव राजािा शोध आपि केला नाही तर कल्पातं होईल या भीचतने त्यानंी णनजाम उल मुल्क, 
नचजबुद्दिल् ला आचि अहमद शाह अबदाली यािेंकडे धाव घेतली. परंतु त्यािें ईक्प् सत साध्य झाले नाही. 
अशावळेी म्हैसूरच्या हैदर अली ककवा चटपू यानंा अचखल भारतीय नेतृत्व देऊन देशािा बादशहा कर्यािा 
प्रयत्न कर्यासारखा होता. जरी असा प्रयत्न फसला असता तरी त्यायोरे कहदी मुसलमानाचं्यात एक नवी 
जािीव, नविैतन्य चनमाि होऊ शकले असते. असा प्रयत्न कर्याऐवजी वचलउल् लांच्या मुलानंी कुराििी 
भाांातंरे केली, धमवशास्त्रािा खूप प्रिार केला आचि शचरयानुसार जीवन जर्यािी पे्ररिा लोकानंा दे्यािा 
प्रयत्न केला. नंतरच्या कालात चदल् लीला वचलउल् लािें वशंज, उतरेरेला सक्य्यद अहमद शहीद आचि 
बंरालमध्ये मिलाना शचरयतुल् ला यािें नेतृत्वाखाली धार्ममक पुनरुत्थानाने वरे घेतला. साऱ्या देशभर मोठ्या 
प्रमािावर धार्ममक पुनरुत्थान झाले. या तीनही नेत्यािें व्यक्क् तमत्व एवढे प्रभावी होते आचि पुनरुत्थानाच्या 
आंदोलनािे सुप् त सामर्थ्यव इतके मोठे होते की जर सनातन पुढाऱ्यांनी वरेळया प्रकारिे मारदशवन केले 
असते तर कहदी मुसलमानािें भचवतव्य साफ बदलून रेले असते. 

 
पि त्यावळेी सनातन धमवपंचडताचं्या डोक्यात काहीतरी वरेळेि चविार घोळत होते. एकोचिसाव्या 

शतकाच्या सुरवातीस शाह अबदुल अझीझ (१७४६–१८२४) यानंी काढलेल्या फतव्यावंरुन या चविारािंी 
आपल्याला कल्पना येऊ शकते. एका फतव्यात त्यानंी जाहीर केले होते की, ‘चदल् ली शहरात इमाम अल 
मुस्स्लमीन (साऱ्या मुसलमानािंा नेता) यानंा काडीिीसुद्धा सतरेा राचहलेली नाही. सववजि चििनाचं्या 
आज्ञा पाळीत आहेत. राज्य कारभार, जमीन महसूल, न्याय खाते इत्यादी सवव सतरेा काचफराचं्या हाती 
आहे. त्यानंी शुिवार आचि ईदच्या सामुचहक प्राथवना, अज्ञान (प्राथवनेिी हाक), रोहत्या आकदवर बंदी 
घातलेली नाही. परंतु या रोिी चकरकोळ आहेत. त्यानंा इस्लामच्या मूळ धमवतत्त्वाबाबत काहीही आस्था 
नाही. ते ििािाही चविार न करता मचशदी पाडून टाकताहेत. त्याचं्या परवानरीचशवाय कोिा 
मुसलमानाला ककवा णिम्मीला चदल् लीत प्रवशे करता येत नाही. शुजाउल मुल्क आचि चवलायती बेरम 
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यासंारख्या श्रेष् व्यक् तींनासुद्धा यासाठी त्यािंी परवानरी घ्यावी लारते. या उलट व्यापारी आचि प्रवाशाचं्या 
ये्याजा्यावर कसलेि चनबंध नाहीत. येथून कलकत्त्यापयंत सववत्र चििनािंी सतरेा आहे. हैद्राबाद, 
रामपूर, लखनि येथला कारभार प्रत्यिपिे त्याचं्याकडे नाही. परंतु तेथले राजे त्यािें माडंचलक झाले 
आहेत.’ शवेटी शाह अबदुल अझीझ यानंी कहदुस्थान हा अतःपर दार अल हबद (इस्लामी सतरेा स्थापन 
कर्यासाठीिे रिारंि) झाला असल्यािे घोचांत केले. 

 
चदल् लीच्या तख्तावर बसलेल्या कळसूत्री बाहुलीला शाह अबदुल अझीझ इमाम अल मुस्स्लमीन 

कसे म्हितात तेि कळत नाही. बंरालमधल्या फराइजी िळवळीिे प्रवतवक हाजी शचरयतुल् ला चवद्वान, 
धमवचनष् आचि सुधारक होते. त्यानंी तर कहदुस्थान दार अल हबद असल्यामुळे यापुढे शुिवार आचि ईदच्या 
सामुचहक प्राथवनाि बंद कराव्यात असे जाहीरपिे सुिचवले. कहदुस्थानला दार अल हबद म्हि्यात मोठ्या 
अडििी होत्या. राज्यकते काफीर आहेत, त्यानंी आपल्या बलाच्या जोरावर मुसलमानानंा धमाप्रमािे 
वार्यास मनाई केली, त्याचं्या आधीच्या राज्यकत्यांनी चदल् ली प्रवशेावर असले चनबंध घातले नव्हते, 
तसेि त्याचं्यावळेी सुरचितता होती व व्यापार आचि प्रवास कर्यास अचधक मोकळीक होती या सवव रोिी 
चसद्ध केल्याचशवाय कहदुस्थान दार अल हबद आहे असा चनिवय घेिे शक्य नव्हते. उलटपिी चििन राज्यकते 
मूर्मतपूजक नसल्यामुळे काणफर होऊ शकत नाहीत, ते फार तर इस्लामबाबत उदासीन असतील परंतु 
इस्लामिे उघडउघड वैरी तर ते खासि नाहीत असा कोिी युक्क्तवाद केला असता तर तो सयुंक्क् तक 
असल्यामुळे मान्य होऊन कहदुस्थान दार अल हबद ठर्याऐवजी सनातनी बंडखोर ठरले असते. कारि 
धमवशास्त्रािे दृिीने बंडखोरी हा नुसता राजकीय रुन्हा नसून धमवदृष्ट्ट्या पापही असते. 

 
कहदुस्थानात राहून संघांव सुरू केला असता तर तो धमवयुद्ध हो्याऐवजी बंडखोरीि ठर्यािी 

भीचत असल्यामुळे कोठेतरी दार अल हबद अमन (शाचंतभमूी) शोधून काढून ककवा स्थापन करून संघांव सुरू 
करावा म्हिजे धमवशास्त्राच्या दृिीने त्याला धमवयुद्धािे कायदेशीर स्वरूप येईल अशी सक्य्यद अहमद शहीद 
यािंी इच्छा होती. िळवळीिे कें द्र म्हिून वायव्य सरहद्द भारािी चनवड केल्यावर तेथे एका प्रविनात त्यांनी 
ही कारिमीमासंा स्पि केली. ‘कहदुस्थानाति कोठेतरी मुसलमानानंा संघटीत करून धमवयुद्ध सुरू केल्यास 
आवश्यक तो सवव पैसा, साधनसामग्री आचि शसे्त्र आपि पुरव ूअसे आश् वासन मला अनेकानंी चदले होते. 
परंतु हे मान्य करिे मला शक्य नव्हते. धमवयुद्ध पैरंबराचं्या परंपरानुंसारि झाले पाचहजे. मला बंड करायिे 
नाही’. 

 
धमवशास्त्रािी पचरभाांा वापरल्याने अडििींना अंत राचहला नाही. काफीर ही संज्ञा सवव 

चबररमुसलमानासंाठी आचि चबररसुन्नींसाठी वापर्यािी प्रथा होती. काणफराबंद्दल शत्रुत्वािीि भावना 
ठेवली पाचहजे हे या संजे्ञति अचभपे्रत होते. अशा पचरक्स्थतीत धमवशास्त्राने चनचांद्ध मानलेल्या इतर 
कोित्याही समाजाशंी समानता आचि बंधुत्व यािें पायावर दीघवकालीन सधंी करिे मुसलमानानंा अशक्य 
झाले. आपल्यापुरताि चविार कर्यािी आचि इतराशंी शत्रतु्व राख्यािी भावना फक् त हनफी 
सनातन्याचं्यात होती असे नाही. धार्ममक काय्ािी सवव पुस्तके रंुडाळून ठेवली असती तरीही कहदू, 
मुसलमान आचि चशख या तीन चनराळया धमवसमूहामंध्ये राजकीय उचद्दिासंाठी साहियव होऊ शकले नसते. 
लोकापंढेु योग्य ध्येये ठेवनू आचि इि धोरिे अमलात आिनू येथे परकी सतरेा स्थापन होऊि न दे्यािे 
कामी असमथव ठरल्याबद्दल हनफी सनातन्याकंडे दोांािा काही वाटा येतो हे खरे असली तरी त्यानंी परकी 
सतेरेशी दोन हात केले ही रोिही लिात घेतली पाचहजे. 
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सनातन्याचं्या राजकीय भचूमकेत फार रंभीर अथव सामावलेला होता. त्यानंी चवचशि श्रद्धा जतन 
केल्या त्यािेंही असेि पचरिाम झाले. शाह वचलउल् ला हे एक थोर चविारवतं आचि लेखक होते. त्यानंी 
सनातन्यानंा अचधक प्ररल्भपिे चविार करावयास चशकचवले म्हिनू आपि त्यानंा धार्ममक चविारवतंाचं्या 
माचलकेत बसचवतो. परंतु आहे त्या अवस्थेतली शणरया सवांनी प्रमािभतू मानावी यासाठी त्यानंी धडपड 
केली. त्याऐवजी शणरयामधील अमल इ साचलह ककवा सत्कृत्ये नेमकी कोिती यािे चववरि करून 
मुसलमानाचं्या पडत्या काळात त्यानंी नेमकी कोिती कतवव्ये पार पाडावयास हवीत, कोिते सामाचजक रुि 
आत्मसात करावते हे दाखवनू चदले असते तर मुसलमान समाज आपली नैचतक आचि सामाचजक 
जबाबदारी पेल्यास कदाचित समथव झाला असता. 

 
सनातन्यािंी भचूमका चकती कठोर होती ते त्याचं्यातल्या सुधारकी हटवादीपिामुळे चदसून आले. 

त्यामुळे कडवटपिा चनमाि झाला आचि जातीय संघांव उद भवले आचि मुख्य प्रश्न बाजूलाि राचहला. 
उदाहरिाथव हाजी शचरयतुल् ला हे एक प्रभावी प्रिारक होते. त्यानंा खूप अनुयायी चमळाले. परंतु नवजात 
अभवकािी नाळ सुईिीने काप्यािी पद्धती कहदंूिी आहे, ती िालू ठेविे म्हिजे महाभयंकर पाप आहे. 
म्हिून नाळ काप्यािे काम मुसलमान चपत्यानेि केले पाचहजे असा दुराग्रह त्यानंी धरला. त्यामुळे त्यानंी 
अनेकािें शत्रूत्व पत्करले. सक्य्यद अहमद शहीद यािंा प्रकार असलाि. एकदा दोन-तीनश े लोकानंी 
त्यािेंवर चनष्ा असल्यािी शपथ (बाइआ) घेतली. त्यानंतरच्या प्रविनात ते म्हिाले, ‘शपथ घेऊनही तुम्ही 
पूवीसारखे मूर्मतपूजकािें आचि पाखंडी लोकािें चरवाज िालू ठेवलेत तर या शपथेला काही ककमत नाही. 
मोहरमच्या चदवशी ताबतू काढिे, पताका उभारिे, संताचं्या आचि शहीदाचं्या कबरींिी पूजा करिे, त्याचं्या 
नावाने शपथा घेिे या सवव रोिी तुम्ही सोडून ्ा. फक् त परमेश् वरावर भरवसा ठेवा. त्याखेरीज दुसरा 
कोिीही तुमिे भलेबुरे काहीही करू शकत नाही.’ 

 
सक्य्यद अहमद शहीद यािंी चशकवि नकारात्मक होती. परंतु ती अत्यंत प्रभावी ठरली. त्यामुळे 

अनेक भोळसट समजुती आचि आिार बंद पडून बुचद्धवादावर आधारलेले धमवचवधी प्रसारात आले. धार्ममक 
सुधारिाचं्या या िळवळीला पुढे अनेक चप्ापंयंत एकसारखी रती चमळत रेली. रमजानच्या चदवसातले 
उपवास, चनत्य आचि नैचमचतरेक प्राथवना, हज यात्रा, प्राप् तीच्या अडीि टक् के कर देिे (जकात), धमवयुद्ध, 
आकदना लोकमान्यता चमळाली. प्राथवना, जकात, चजहाद यानंी प्रज्वचलत झालेल्या नवजीवनामुळे 
राजकीय, सामाचजक आचि आर्मथक उचद्दिे व कतवव्ये यािंी जािीव होऊन एक िांचतकारी शक् ती उभी 
राचहली असती. परंतु धमवशास्त्रात रंुतून पडल्यामुळे नवीन पचरक्स्थतीिे एकसारखे दडपि असूनही पूवीच्या 
काळिी जीवनासबंंधीिी कल्पना मुसलमानानंी सोडली नाही. चशया आचि सुन्नी यामंधले झरडे साऱ्या 
देशभर िालू होते. ताबूताचं्या प्रथेचवरुद्ध बोलले म्हिनू मझहर जान-इ-जानान यािंा खून झाला. सुन्नी 
उलमामंध्ये सवात प्ररत चविारािें म्हिून प्रचसद्ध असलेले शाह अबदुल अझीज स्वतःि चशया लोक काफीर 
आहेत, धमवभ्रि झालेले आहेत की नुसतेि अनैचतक आिरि करिारे आहेत या वादात रुरफटले होते. 
सुन्नींमध्येही मुकस्ल् लद (शबदप्रामा्य मानिारे) आचि गैरमुकस्ल् लद (शबदप्रामा्य न मानिारे) या दोन 
रटातं कमालीिा कडवटपिा चनमाि झाला होता. प्राथवनेनंतर ‘आणमन’ (शातंी) हा शबद मोठ्याने 
उच् िारावा की मनातल्या मनात म्हिावा, प्राथवनेच्या सुरुवातीला एकदाि हात कानापयंत न्यावते की अधून 
मधून नेत राहावते यासंारख्या रोिींवरुनही या दोन रटामंध्ये रिधुमाळी िाले. 

 
सनातनी पुढारी धार्ममक कतवव्याबंाबत आग्रही होते. तथाचप चवचशि राजकीय तत्त्वासाठी ते 

मुसलमानानंा संघटीत करू शकले ही रोि चनर्मववाद आहे. शाहू अबदुल अझीझ यानंी मुसलमानानंा उपदेश 
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केला की तुम्ही इंग्रजी चशकू नका आचि त्यािेंकडे कारकून, साधे नोकर आचि सैचनक म्हिून िाकरी करू 
नका. चिचटशािंी नोकरी करिे हे पाप आहे यािी जािीव झाल्याने अनेक मुसलमान नोकरानंी आपल्या 
धन्यािें खून केले. सक्य्यद अहमद शहीद यानंी प्रथम चशखाचंवरूद्ध धमवयुद्ध सुरू केले. पंजाब चिचटशाकंडे 
रेल्यावर पुढील वीस वां े हे धमवयुद्ध चिचटशाचंवरुद्ध िालले होते. शचरयतुल् लांिे चिरंजीव टूटू चमया यानंी 
शतेकऱ्यावंर होिाऱ्या दडपशाहीचवरुद्ध िळवळ केली. १८५७–५८ च्या उठावात धार्ममक प्रवृतरेीच्या मिलाना 
अहमदुल् ला शाह आचि वख्त खान यानंी पुढाकार घेतला होता. ज्यानंी धार्ममक कतवव्य म्हिून चिचटशाचंवरुद्ध 
लढा चदला त्यानंी दुसऱ्या कोित्याही रोिींिी पवा केली नाही. ही परंपरा पुढे मिलाना महमुदुल हसन 
(१८५१–१९२०) यानंी िालू ठेवली. त्यानंी चिचटश साम्राज्य शाहीचवरुद्ध सवव मुक्स्लम राष्ट्रािंी फळी 
उभार्यािा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यानंा व चकत्येक अनुयायानंा माल्टा येथे तीन वां ेडाबंून ठेव्यात आले 
होते. 

 
परंतु चिचटश राजवटीबाबत सवव सनातन्यािंी भचूमका एकसारखी नव्हती. इंग्रज धमािरिात 

कसलीही ढवळाढवळ करीत नव्हते म्हिून कहदुस्थानात दार अल अमनच आहे असा काहींनी दावा माडूंन 
चिचटश सरकारचवरुद्ध कोिताही उठाव म्हिजे बंडि आहे अशी भचूमका घेतली. १८७० च्या सुमारास अनेक 
उलमानंी अशा अथांिे फतव ेकाढले होते. मिलाना नसीर अहमद यानंी या भचूमकेच्या समथवनासाठी अनेक 
मुदे्द माडंले होते. बहुतेक मुदे्द धमवशास्त्रावर आधारलेले होते. शवेटी त्यानंी म्हटले होते की, जे मुसलमान 
कहदुस्थानला दार अल हबद असे मानतात ते प्रत्यि लढा करू शकत नसल्यामुळे त्यानंा देश त्याराचशवाय 
दुसरा पयाय नाही. यािे कारि असे की, ‘कहदुस्थानच्या एका टोकापासून अरदी दुसऱ्या टोकापयंत शोध 
केला तरी चिचटशावंर पे्रम न करिारा एकही मुसलमान आढळिार नाही’. 

 
व्यवहारितुरता, बिचद्धक उबळपिा आचि वारा येईल तशी पाठ चफरचव्यािी प्रवृतरेी ही १८७५ ते 

१९१२ पयंतच्या कालातली मुसलमान नेतृत्वािी वैचशष्ट्टे्य म्हिून सारंता येतील. यानंतर इस्लामी आचि 
चवश् वइस्लामी िळवळींनी जोर पकडला. अजुंमन खुद्दाम इ काबा (मक् केच्या काबयािे रििाथव चसद्ध 
असलेली संस्था) स्थापन केल्यानंतर चतच्यात सवव उलमानंी सामील व्हाव ेअसे आवाहन मिलाना शिकत 
अली यानंी १९१३ साली केले. तेव्हापासून धार्ममक नेते म्हिून उलमा कहदी राजकारिात भार घेऊ लारले. 
१९१९ साली माल्टा येथील स्थानबद्धतेतून सुटल्यानंतर मिलाना महमुदुल हसन यानंी चखलाफत व 
असहकाचरतेच्या िळवळीत उडी घेतली. राष्ट्रीयवृतरेीच्या उलमानंी जणमयत-इ-उलमा-इ-हहद या नावािी 
नवी संघटना सुरू केली. परंतु पुढच्याि वांी बचेशस्त धार्ममक उधािाने केवढा अनथव घडू शकतो यािा 
प्रत्यय आला. मिलाना अबदुल वारी यानंी असा फतवा काढला की जर चिचटशानंी तुकव स्तानला न्याय चदला 
नाही तर मुसलमानानंी देशत्यार करून शजेारच्या मुसलमान देशात म्हिजे अफराचिस्थानात जाव.े 
त्यानुसार १८,००० कुटंुबानंी हे चदव्य केले. अफराचिस्थानेि बंदी घातली नसती तर आिखी चकतीतरी 
कुटंुबे देशोधडीला लारली असती. देशत्यार केलेल्या सवांिी दयनीय अवस्था झाली. जे कोिी जरले-
वािले आचि आपापल्या घरी परत येऊ शकले त्यानंा चखलाफत पुढाऱ्यािें थोडेफार सहाय्य चमळाले. परंतु 
धार्ममक भावनाना चविारािे चनयंत्रि लारते हे या प्रकारावरून चदसून आले. 

 
चखलाफत िळवळ कोलमडल्यानंतर उलमामंध्ये आचि एकूि मुसलमान जनतेति दुफळया 

पडल्या. तथाचप प्रत्येक प्रश् नावर धार्ममक दृचिकोिातून पाह्यािी प्रथा िालूि राचहली. नंतर स्वतंत्र 
कहदुस्थानमध्ये मुसलमानािें स्थान कोिते असेल यािे उतरेर शोध्यािे प्रयत्न सुरू झाले. काही उलमा 
मुक्स्लम लीरमध्ये रेले. परंतु जचमयत-इ-उलमा-इ-हहदने काँगे्रसबरोबरिे आपले सहकायव िालू ठेवले. 
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१९४० साली लाहोर अचधवशेनात मुक्स्लम लीरने पाचकस्तान मारिीिा ठराव केला. तेव्हापासून 
चवभक् तपिाच्या या मारिीिा राजकीय आराखडा नेमका काय असावा यावर सनातन्यामंध्ये खल सुरू 
झाला. त्यातूनि इस्लामी राज्यािी कल्पना पढेु आली. जमाअत-इ-इस्लामी या नव्या संघटनेिे ससं्थापक 
मिलाना अबुल आला मिदुदी यानंी सनातनप्रिालीिे पायावर इस्लामी राज्यशकट कसे उभाराव ेयासंबधंी 
एक सचवस्तर योजना माडंली. 

 
आपल्या प्रबधंाच्या सुरवातीस मिदुदीनी प्रथम पाचिमात्य जीवन, कहदी व मुक्स्लम इचतहास आचि 

सध्यािी वस्तुक्स्थती याबंाबत ज्यानंा अज्ञान आहे अशानंाि मिदुदींिा युक् तीवाद पट्यािी शक्यता आहे. 
त्यानंतर त्यानंी इस्लामबाबत अनेक दाव ेमाडंले आहेत. इस्लामी मूल्ये सववश्रेष् आहेत. इस्लामी प्राथवना, 
रमझानिे उपवास आचि इस्लामच्या श्रद्धा यािें चवविेन करून ते पुढे म्हितात की इस्लामी श्रदे्धत एवढे 
सामर्थ्यव आहे की ती बाळरिारे लोक नेहमी न्याय आचि सत्य यािंा पाठपुरावा करीत राहतात. त्यानंा जर 
सुधार्यािी पे्ररिा चमळते. चबरर मुक्स्लमानंा जर सुधार्यािे कामी चकती अडििी येऊ शकतात आचि ही 
जबाबदारी केवढी मोठी आहे यािी कल्पना स्वप्नातसुद्धा येऊ शकिार नाही. संस्कृतीबाबतिा 
मुसलमानािंा असा चवचशि दृचिकोि आहे. कोित्याही लोक समुदायाच्या मलूभतू श्रद्धा, वैयक्क् तक 
चशिािार, राजकीय तसेि सामाचजक व आर्मथक घडीसंबधंीिा आदशव, इहलोकीच्या प्रश्नाबंाबतच्या 
कल्पना आचि जीवनािे उचद्दि हे सवव ससं्कृतीिे घटक असतात. इस्लामच्या श्रद्धा हीि इस्लामी संस्कृती 
आहे. इतर कोित्याही संस्कृतीत एवढे पचरपूिव घटक नाहीत. संस्कृतीच्या नावाखाली मिदुदीनी खरोखर 
इस्लामी श्रद्धािेंि चवविेन केले आहे. मुसलमानाचं्या तेराश े वांांच्या इचतहासाकडे, त्याचं्या रेल्या 
शतकातील ऱ्हासाकडे आचि िालू शतकातल्या मारासलेपिाकडे संपूिव कानाडोळा केल्यामुळे त्याचं्या 
दाव्यानंा वरेळे समथवन लारति नाही, कोिताही दावा केली की, तो चसद्ध झाल्यासारखाि होतो. इस्लामी 
संस्कृतीने जसे सवव जीवन व्यापून टाकले आहे तसे दुसरी कोितीही संस्कृती करू शकली नाही हा त्यािंा 
दावा म्हिजेि एक घोडिूकि आहे. मिदुदींना आपल्या प्रचतपादनाला इचतहासातले अरर स्क्स्थतीतले 
आधार दे्यािे वावडे आहे कारि त्याचं्या मते अशाने फक् त रचीधळ चनमाि होतो. मुसलमानानंी त्यािें दाव े
नाकारले तर इस्लामी तत्त्वप्रिाली पचरपूिव नसल्यािी ककवा ताचत्त्वकदृष्ट्ट्या पचरपूिव असली तरी ती 
आधुचनक पचरक्स्थतीत रैरलारू असल्यािी कबुली चदल्यासारखे होते. त्याचं्या दुराग्रही मनाला इचतहासािे 
वावडे आहे यात काही नवल नाही. परंतु इचतहासाच्या अययासकानंा मिदुदींिे प्रचतपादन वडेरळ आहे असे 
वाटल्यावािून राहिार नाही. मिदुदींिी चशकवि पूिवपिे स्वीकारली तरी पाचहजे ककवा संपूिवपिे नाकारली 
तरी पाचहजे. कारि त्याचं्याशी वाद कसा घालिार? 

 
इस्लाममध्ये धार्ममक ककवा ऐचहक, सामाचजक ककवा राजकीय असे जीवनािे स्वतंत्र कप्पे असूि 

शकत नाहीत. त्यामुळे इस्लामी जीवन पद्धतीसाठी इस्लामी शासन अत्यावश्यकि असते. मिदुदींच्या मते 
इस्लामी शासन हे धार्ममक लोकशाहीर आधारलेले असाव.े ज्याच्या श्रद्धा सवात शुद्ध आचि आिार पचवत्र 
असतील अशालाि इस्लामी राजवटीिा प्रमुख म्हिून चनवडले जाईल. परंतु आपल्याला चनवडून ्ा असा 
कोिी प्रिार केला तर तो चनवडिूक भ्रिािार ठरेल. संपूिवपिे चनःपिीय असे सल् लारार मंडळ त्याला 
सल् ला देईल. शणरयामध्ये ज्या रोिींवर चनिवय झालेला नसेल अशाि बाबतीत सल् लारार मंडळ कायदे 
करू शकेल. शणरयाने अमुक बाबतीत चनिवय चदलेला आहे की नाही या चवांयी सल् लारार मंडळाच्या उलमा 
उप सचमतीिा चनवाडा बंधनकारक असेल. सरकार न्यायाधीशािंी नेमिूक करील. परंतु सवव मुकद्दम्यािंा 
चनकाल ईश् वरी काय्ाप्रमािे केला जािार असल्यामुळे एकदा नेमिूक झाली की न्यायाधीशावंर 
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कोिािीही हुकुमत िालिार नाही. इतर राज्यापं्रमािे इस्लामी राज्याला भिरोचलक सीमा असिार नाहीत. 
जरातला कोिताही मुसलमान या राज्यािा नारचरक बनू शकेल. 

 
राजकीय जीवनाबद्दल संपूिव अज्ञान असलेल्या लोकानंा मिदुदींच्या स्वप् नरंजनािे चवलिि 

आकांवि वाटिे साहचजकि आहे. ईश् वर सववशक्क् तमान नाही. राज्यकता रुिसंपन्न आचि चनमवल िाचरत्र्यािा 
नसावा, परमेश् वरािे शाश् वत कायदे मािसाने बदलाव े इत्यादी रोिी बोल्यािी छाती कोित्या 
मुसलमानाला असिार? कोित्याही श्रद्धाळू मुसलमानाला अशी चवधाने कर्यािे धाडस होिार नाही. 
साहचजकि त्याला मिदुदींिा इस्लमी राज्यािा आराखडा मान्यि करावा लारले. मिदुदींच्या चसद्धातंामुळे 
वैयक्क् तक ककवा साववजचनक जीवनात काही सुधारिा घडल्यािे अजून तरी दृिोत्पतरेीस आलेले नाही. परंतु 
या चसद्धातंािा कहदुस्थान व पाचकस्तानमध्ये धुमधडाक्याने प्रिार िालू राचहलेला आहे. 

 
चविारस्वातंत्र्याला लराम घाल्यािी आवश्यकता सनातन्यानंा नेहमीि भासत असते. इतर 

मुक्स्लम देशापं्रमािे कहदुस्थानातही चशििािा मक् ता सनातन्याकंडेि होता. ‘सत्य श्रद्धा आचि सद्धमािरि’ 
याचं्या संरििाखाली धार्ममक ज्ञान दे्यािी सनातन्यािंी एक चवचशि पद्धती होती. चशििािेद्वारे त्यानंी 
बंडखोर चविारसरिीला पायबंद घातला. परंतु त्यानंा चविारावंर संपूिव असे चनयतं्रि केव्हाि प्रस्थाचपत 
करता आले नाही. स्वतंत्र वृतरेीिे धार्ममक चविारवतं खाजरीरीत्या कोिासही धमव चशिि देऊ शकत. सूफी 
संतानंा सनातन धमािे ज्ञान होते परंतु त्यानंी सनातन भचूमका चधक् कारली होती. युद्धशास्त्र, खरोलशास्त्र, 
भिचतकशास्त्र, स्थापत्य, कला इत्यादी ऐचहक शास्त्रािें ज्ञान लोक स्वतंत्रपिे चमळव ूशकत. 

 
सवव इस्लामी प्राथचमक पाठशालातूंन (मक् तब) कणलमा, चनत्याच्या प्राथवना आचि कुरािवािनािे 

चशिि चदले जाई. अशा पाठशालािंी संख्या खूप मोठी असे. परंतु त्यातल्या बहुतेक चव्ार्थ्यांना 
कुरािाचशवाय इतर काहीही वािता येत नसे आचि वाित असलेल्या कुरािािा अथव समजत नसे. सुचशचित 
ककवा उच् ि घरा्यातल्या मुलानंा चलचहिे-वाििे आचि साधे अंकरचित चशकवले जात असे. फारसी ककवा 
अरबी भाांा चशकव्यात येत. ज्या चव्ार्थ्यांना अणलम हो्यािी आकािंा असे ते अरबीिा अचधक अययास 
करीत असत. त्यानंतर त्यानंा धार्ममक कायदा (चफक), पैरंबराचं्या परंपरा (हाचदस), अरबी वाङ मय 
(अदब) आचि कुरािािे भाष्ट्य (मद्रसाह) चदले जात असे. मद्रसािंी संख्याही मोठी होती. प्रत्येक चवांयावर 
अनेक गं्रथ असत. प्रत्येक गं्रथािा अययास झाल्यावर प्रमािपत्र दे्यात येत असे. सवव चशिि पूिव 
झाल्यानंतर चव्ार्थ्याला समारंभपूववक पारोटे बाधं्यात येई. याहून उच् ि चशिि देिाऱ्या चनवडक संस्था 
काही शहरातूंन होत्या. परंतु त्याबद्दल चवशाें माचहती उपलबध नाही. 

 
महंमद घोरीच्या अमदानीत येथे पचहल्या मद्रसा स्थापन झाल्या. चसकंदर लोदीच्या कालात 

चशिििमात काही बदल होऊन पैरंबराचं्या परंपरावंर अचधक गं्रथ चशकचव्यास सुरवात झाली. अठराव्या 
शतकाच्या मध्यास मिलाना चनजामुचद्दन याचं्या नेतृत्वाखाली सनातन चशििपद्धतीत मोठ्या सुधारिा 
झाल्या. तकव शास्त्र, तत्त्वज्ञान, वाङ मय आचि संस्कृती या चवांयावंर अचधक भर दे्यात आला. तसेि 
धार्ममक चवचध काटेकोरपिे पार पाडले जावते यासाठी खास चशििािी व्यवस्था झाली. त्याचं्या नवीन 
चशिि पद्धतीस ‘दसद-उ-णनजामी’ असे नाव पडले. त्यानंतर इगं्रजी चशििास सुरुवात झाली. हळूहळू 
सनातन चशिि पद्धती अपुरी पडते यािी जािीव होऊ लारली. 
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१८५७ नंतर हाचफझ सक्य्यद आचबद हुसेन, मिलाना महताब अली आचि शखे चनहाल अहमद यानंी 
देवबंदच्या जुम्मा मचशदीत एक लहानशी मक् तब सुरू केली. पुढील दहा वांांति चतिी मोठी प्ररती होऊन 
उच् ि चशिि देिारी संस्था (दारुल उलूम) म्हिून ती नावारूपाला आली. त्यावळेी चतिी सूते्र मिलाना 
महंमद काचसम यािेंकडे आली होती. त्याचं्यामुळेि ही प्ररती हो शकली. त्याचं्या मनात अनेक मक् तबािंी 
स्थापना करून त्यातून दारुल उलूम या उच् ि संस्थेत अचधक चव्ाथी घ्यावते असे होते. परंतु प्रत्यिात 
मात्र दोनि पाठशाला चनघ ू शकल्या. देवबंदच्या दारुल उलूमच्या व्यवस्थापकािंा पाचिमात्य संस्कृती 
आचि चिचटश सतरेा यानंा कडवचवरोध असे. 

 
धार्ममक चशिि देिाऱ्या संस्था आचि इंग्रजी चशििाच्या शाळा वरेवरेळया असल्यामुळे 

मुसलमानाचं्यात दोन तट पडत आहेत अशी जािीव झाल्यामुळे एकाि संस्थेत दोन्ही प्रकारच्या चशििािी 
व्यवस्था करावी असे काही उलमानंा वाटू लारले. या दृिीने १८९२ साली लखनिला मजणलस-इ-नदवा-
अल-उलमा व १८९४ साली दार-अल-उलमा या ससं्था स्थापन झाल्या. परंतु बरीि वां ेनदवामध्ये इगं्रजी 
चशिि सुरू होऊि शकले नाही. ज्या उलमानंी ही कल्पना प्रथम माडंली होती तेि ती कल्पना प्रत्यिात 
उतरचव्यािे कामी असमथव ठरले. १९०५ मध्ये चशबली नुमानी या संस्थेिे चशिि सचिव झाले. त्यानंी 
इंग्रजी चशिि सुरू कराव ेअसा चनिवय घेतला पि तो अंमलात आलाि नाही. १९०८ मध्ये उतरेर प्रदेश 
सरकारने ऐचहक चवांय चशकचव्यासाठी मोठे अनुदान चदले. त्यामुळे मचॅरकपयंत इंग्रजी चशकचव्यास 
सुरवात झाली. त्यानंतर कहदी व संस्कृतिे वरव सुरू कर्यात आले. परंतु थोड्याि वांात हे चतन्ही वरव बंद 
पडले आचि नदवा ही एक दसद-इ-णनजामी धार्ममक पद्धतीिे चशिि देिारी ससं्थाि ठरली. आपल्या 
संरििासाठी बाह्य जराशी संबधं तोडून एकातंवास पत्करला. त्याचं्याजवळ आलेल्या सवांना त्यानंी 
आधुचनक ज्ञानापासून वचंित ठेचवले. 

 
परंतु उलमा जसे चशिक होते तसे प्रिारकही होते. आधुचनक जीवनामुळे शचरयापासून च्युचत 

हो्यािा धोका समोर चदसत होता. तो टाळ्यासाठी तत्कालीन पचरक्स्थतीिा आपले प्रविनात उल् लेख 
करिे त्यानंा आवश्यक भासले. धार्ममक ििेतही बचुद्धवादाला स्थान चमळिे िमप्राप् त झाले. मिलवी नझीर 
अहमद यानंी आपल्या अल हक् क वा अल फराइज या गं्रथात शणरया आचि तत्कालीन पचरक्स्थती यािंी 
सारंड घाल्यािा प्रयत्न केला आहे. त्यात सामान्य वािकासाठी शणरयाचे मारवदशवक चनिवय संकचलत 
केलेले आहेत. जारोजारी त्यानंी तळचटपा देऊन आपले चविार माडंले आहेत. इस्लामवर चनःसंकोि श्रद्धा 
ठेवा आचि आपली धार्ममक कतंव्ये व्यवक्स्थत पार पाडा हे त्यानंी आग्रहपूवंक साचंरतले आहे. ज्या शकेंखोर 
लोकानंी सनातन प्रिालीबाबत मतभेद व्यक् त केले आहेत त्यानंी आपली स्वतःिीि फसविूक केली आहे 
असा त्यािंा युक्क् तवाद असे. असल्या लोकानंा आपल्याला सवव काही समजते असा अहंरंड झाला आहे. 
परंतु कोित्याही मािसाला आपल्या आत्म्यािी पूिव ओळख होिे अशक्य आहे. एकूि ज्ञानापैकी फार थोडा 
भार मानवानंा चदलेला आहे असे परमेश् वरानेि कुरािात म्हटलेले आहे, अशा क्स्थतीत ही मंडळी आपल्या 
बुचद्धिी आहे असे परमेश् वरानेि कुरािात म्हटलेले आहे, अशा क्स्थतीत ही मंडळी आपल्या बचुद्धिी आचि 
ज्ञानािी कमतरता प्राजंलपिे कबलू न करता अनेक प्रकारिे अंदाज व्यक् त करतात. दैवी रुह्य े अनंत 
आहेत. ती मािसाला कशी समजिार? मानवािी उत्िातंी माकडापासून झाली आहे हा असलाि एक 
अंदाज आहे. नझीर अहंमदानंी सक्य्यद अहमद खानाचं्या नव्या चनसरवपंथावरही टीका केली आहे. त्यानंा 
देवदूत, णजन, सैतान, िमत्कार, कयामत णदन (परमेश् वराच्या अखेरच्या चनवाड्यािा चदवस) इत्यादी रोिी 
केवळ समजू शकत नाहीत म्हिूनि मान्य नाहीत. नझीर अहमद पुढे म्हितात, ‘परमेश् वरावर चवश् वास 
असूनही या लोकानंा या कल्पना कशा मान्य नाहीत हे आम्ही समजू शकत नाही. यास्तव मुसलमानानंी 
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आपली श्रद्धा डळमळू देऊ नये.’ परंतु मूलभतू श्रद्धाखेंरीजिे इतर चवांय, चवशाेंतः शास्त्रीय चवांय 
मुसलमानानंी अययासलेि पाचहजेत असेही त्यािें मत होते. याि अनुरोधाने आधुचनक जरात शचरयामधले 
अनेक चनबधं कालबाह्य झाले आहेत असेही ते म्हित असत. आधुचनक युरातली वस्तुक्स्थती चविारात न 
घेता जे उलमा पारंपाचरक, सनातन प्रिालीला चिकटून राचहले आहेत त्यानंा भचवतव्य नाही हेही त्यानंी 
सारंून टाकले होते. 

 
कहदी मुसलमानानंी जी तकव दुि भचूमका घेतली होती चतिे प्रचतकबब नझीर अहमद याचं्या गं्रथातही 

उमटलेले आहे. सनातनप्रिाली हा एक आदशव आहे. इस्लाम हा सववश्रेष् सद्धमव आहे. शणरयाबरहुकूम 
जीवन हेि खरे आदशव जीवन असते म्हिून प्रत्येकाने आपले आिरि शक्य तेवढे शचरयाला अनुरूप असेि 
राखले पाचहजे आचि आपल्या िुका व उिीवा स्पिपिे मान्य केल्या पाचहजेत असे चविार मुसलमानातं 
दृढमूल झालेले आहेत. या चविारािंी पराकोटी मिदुदींसारख्याच्या गं्रथात झालेली चदसून येते. 

 
मुसलमानानंा इस्लामी तत्त्वािंी ओळख व्हावी आचि त्याचं्यामध्ये सामाचजक जािीव चनमाि व्हावी 

या उदे्दशाने १९१० नंतर मिलानंा महंमद इल्यास यानंी अत्यंत नम्रभावाने एक नवीन िळवळ (तबलीर) सुरू 
केली. “तुम्हाला बरोबर नमाज पढता येतो का?’ ‘नसल्यास, मी कसा पढावा ते सारंू का?’ आचि ‘आपि 
दोघे बरोबर नमाज पढायिा का?’ अशासारखे प्रश् न चविारून ते सामान्य मुसलमानानंा धार्ममक चवकधबाबत 
चशिि देऊ लारले. ते स्वतः शरीराने अत्यंत दुबळे व नेहमी आजारी असत. त्याचं्या अध्यापनात उत्कटता 
व सिोटी होती. त्यामुळे वक् तृत्व नसले तरी त्यािंा लोकावंर प्रभाव पडत असे. सदैव िोऱ्यामाऱ्या करीत 
राहिाऱ्या मेवाती मुसलमानानंा धार्ममक चशिि देऊन त्याचं्यात िाचंतकारी सुधारिा घडवनू आि्यािे श्रेय 
महंमद इल्यास यानंा ्ाव ेलारेल. या त्याचं्या यशामुळे उलमा आचि सुचशचित मुसलमानाचं्यात सामाचजक 
जािीव झाली. प्रत्येक मुसलमानाला धमािे चकमान ज्ञान दे्यािी आपली जबाबदारी आहे अशी जािीव 
चनमाि झाल्यावर अनेकजि देशभर कहडून हे कायव करू लारले. यासाठी लारिारा सवव खिव स्वतः करावा 
ककवा ज्या छोट्या छोट्या रटातं त्यािें कायव िालले आहे त्यानंी भारवावा अशी प्रथा सुरू झाली. इल्यास 
याचं्याप्रमािेि हे प्रिारक स्वभावाने अत्यतं नम्र, सेवाभावी व उदार असल्यामुळे ही िळवळ बरीि लोकचप्रय 
झाली. पढेु ती एवढी पसरली की, प्रिारकािें रट इंडोनेचशया, जपान, अमेचरका यासंारख्या दूरदूरच्या 
देशातंही जाऊन प्रिार करू लारले. ही िळवळ अ्ाप जोरात िालू आहे. तीत फक् त महत्त्वािा धोका 
चदसतो. इस्लामी जीवनपद्धती म्हिजे फक् त कणलमा, नमाज, रमझानिे उपवास यापुरतीि मयाचदत आहे 
अशी भावना चनमाि होऊन सत्कृत्याकंडे (अमल इसाणलह) लोकािें दुलवि हो्यािी शक्यता आहे. 
सामाचजक आचि पारमार्मथक आदशव प्रत्यिात उतरचव्यासाठी अमल-इ-साणलह यािे आधारावर लोकानंी 
आपापल्या रुिचवशाेंािंी जोपासना करून त्यािंा समाजासाठी उपयोर करिे आवश्यक आहे. ही िळवळ 
अजूनही वाढत असल्यामुळे ती अपेशी ठरेल असे चनदान करिे अथाति रास्त होिार नाही. 
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प्रकरि १६ 
 

मुत्सद्दी आणि प्रशासक 
 

१ : हैदर अली 
 

औरंरजेबाने दीघवकाल दचििेत केलेल्या लढायामुंळे सतराव्या शतकाच्या अखेरीस मुरल 
साम्राज्याला एकप्रकारिे जडत्व आले. १७०७ मध्ये तो मरि पावल्यावर अंतरवत यादवी झाली. त्यानंतर 
त्यािा वृद्ध आचि कमकुवत मुलरा बहादुरशहा याने सुमारे पाि वांव राज्य केले. उच् ि अचधकाऱ्यामंध्ये पढेु 
सतेरेसाठी साठमारी सुरू झाली. रादीला वारस म्हिनू त्यानंी अनेक कळसूत्री बाहुल्या उयया केल्या. 
आपापल्या रटािे सामर्थ्यव वाढचव्यासाठी सरकारी खचजन्यावंर हात मारायलाही त्यानंी कमी केले नाही. 
१७३९ साली नाचदरशहाने चदल् ली लुटली. १७४८ पासून अहमद शाह अबदालीिी आिमिे सूरू झालीत. 
परंतु त्याला काही राजकीय धोरि नव्हतेि. 

 
मुरल साम्राज्याचवरुद्ध चशवाजीच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यानंी उठाव केला त्यावेळी त्यानंी जे 

लढाईिे नव े तंत्र अमलात आिले त्यापुढे शाही फिजा जेरीस आल्या. परंतु मुरल साम्राज्य उखडून त्या 
जारी नव ेसाम्राज्य उभे कर्यािी कोितीही योजना त्यािें पढेु नव्हती. राज्यकारभारािी मुरल पद्धती 
कायम ठेवनू अरर त्यात बदल करून त्यानंा साम्राज्य स्थापन करता आले असते. परंतु तशी महत्त्वाकािंा 
असलेला एकही नेता मराठ्यातं चनमाि झाला नाही. पेशव्यािें कालापासून मराठी राज्यात वाढ झाली. 
परंतु १७५८ साली मराठी सेनेने जेव्हा अटकेपार कसधु नदी ओलाडंली त्यावळेी तेथपयंत कारभार 
िालचव्यासाठी कोिीही प्रशासक सेनेच्या बरोबर नव्हते. त्यानंी अनेक लढाया केल्या. परंतु पचरिामी 
शातंता व स्थैयव प्रस्थाचपत कर्यािा हेतू त्याचं्या रिनीतीमारे नव्हता. आपले दोस्त आचि समथवही ते 
आपल्याजवळ राखू शकले नाहीत. पाचनपतच्या संग्रामािेवळेी रजपूत आचि जाट फिजा मराठी सेनेच्या 
बरोबर नव्हत्या आचि मराठे या लढाईत हरले यािे उतरेर कहदुस्थानात कोिासही सोयरसुतक वाटले नाही. 

 
पाचनपतच्या दारूि पराभवानंतरही त्याचं्या नीतीत फरक पडला नाही. सामतं अचधक प्रबळ झाले 

व पु्यािी कें द्रसतरेा दुबवळ होत रेली. अथाति नव े साम्राज्य चनमाि हो्यािी शक्यताही मंदावली. 
उतरेरेकडिे सवव मुसलमान राजे त्यावळेी थकले-भारलेले होते. हैद्राबाद स्वतंत्र झाले, परंतु १७४८ मध्ये 
चनजाम उल मुल्क मेल्यावर तेथे कारस्थानानंा ऊत आला. १७६२ साली चनजाम अली खान रादीवर आला. 
धैयव, महत्वाकािंा आचि सद सद चववकेािा त्याच्यात पूिव अभाव होता. त्यामुळे िामडी बिाव्यापलीकडे 
त्याने काहीही केले नाही. १७५० ते १७७२ च्या कालात मराठ्यानंा म्हैसूर आचि हैदराबादिी राज्ये सहज 
कजकून घेता आली असती. अशारीतीने सवव दचिि कहदुस्थान ताबयात आल्यावर त्यानंा इंग्रज आचि रें िानंा 
शह देता आला असता, परंतु ही त्यानंा दृिीि नव्हती. कारस्थाने, चवश् वासघात छोट्या छोट्या अनंत 
लढाया आचि जेथे तेथे जबरीने पैसा उकळ्यात त्यानंी आपली सवव शक् ती खिव केली. मराठे लोक शूर 
आचि दमदार होते. त्यानंा देशात महत्त्वािे स्थान प्राप् त होऊ शकले असते. ते या नीतीमुळे होऊ शकले तर 
नाहीि, पि त्याहीपेिा अचधक दुदैवािी रोि म्हिजे त्या कालच्या एकमेव समथव आचि महत्त्वाकािंी 
नेत्यालाही याि कारिामुळे थोर पद चमळू शकले नाही. 
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१७२१ ककवा १७२२ मध्ये एका सामान्य कुलात हैदर अलीिा जन्म झाला. त्याला चशििािी आस्था 
नव्हती आचि चकमान चशििही चमळू शकले नाही. त्यािा भाऊ म्हैसूर राज्यात सेनाचधकारी होता. त्यामुळे 
लहानपिी हैदरला घोडदिड व चशकारीिा नाद लारला. पुढे तोही सैन्यात दाखल झाला. त्याने १७५२ 
साली पचहली लढाई पाचहली. त्याच्याति त्याने नाव कमावले. त्याला भरपूर द्रव्य आचि शस्त्रसाठा 
चमळाला. नंतर त्याला कदडीरुल चवभारािा प्रशासक म्हिून नेम्यात आले. त्यावळेी म्हैसूरच्या रादीवर 
एक नामधारी राजा होता. देवराज आचि नंजराज या दोघा भावानंी सवव सतरेा आपल्याकडे घेतली होती. 
दोघेही म्हातारे आचि चनष्ट्प्रभ झाले होते. १७५५ साली चनजामाने स्वारी केली तेव्हा त्याला मोठा मुलुख 
आचि जबर खंडिी ्ावी लारली. दोन वांांनी मराठ्यानंी स्वारी केली तेव्हाही हाि प्रसंर आला. दोन्ही 
खेपेस खंडिीसाठी दे्यािी रक् कम हैदर अलीने उभी केली होती. त्याच्या मोबदल्यात त्याने खूप मोठी 
जमीन इनाम म्हिून घेतली. अशारीतीने तो राज्यात सवात प्रबळ झाला. त्यानंतर राजवाड्यात एक 
कारस्थान चशजले. त्यािा नेता खंडेराव याच्या मदतीने हैदर अलीने देवराज व नंजराज यानंा दूर करून 
आपल्या हाती सतरेा घेतली. राजा होता तसाि नामधारी राचहला पि खरा राज्यकता हैदर अलीि होता. 

 
राज्यात कोिािीही काही तिार असली तर त्याला हैदर अलीिी प्रत्यि भेट घेता येत असे. 

आपल्या राज्याला तो ‘देवानंी चदलेले राज्य’ असे म्हित असे. सवव धमाच्या लोकानंा सारखा न्याय 
दे्यासाठी त्याने प्रत्येक धमाच्या मान्य सचंहतेप्रमािे चनवाडे दे्यािी पद्धती सुरू केली. त्यािा 
राज्यकारभार अत्यतं करडा होता. करािी रक् कम संपूिवपिे वसूल होत आहे की नाही यावर त्यािे चवशाें 
लि असे. त्यासाठी त्याने राजस अचधकाऱ्यानंा कठोरपिे वारचवले. तो आपले सैन्य नेहमीि जय्यत ठेवीत 
असे. काही युरोचपयनािंी सुनता करून त्याने त्यानंा सैन्यात अचधकाऱ्याच्या जारा चदल्या. चितळदुरविे बेरड 
आचि मलबारिे नायर यािें धमांतर करून या आपल्या ‘िेल्याच्या’ पलटिी उयया केल्या. त्यािे अनेक 
सेनाचधकारी रें ि होते. सैन्यात युरोचपयन पद्धतीिी कवायत सुरू केली. आपले मुसलमानी राज्य आहे असे 
तो कधीि म्हित नसे. नामधारी राजा कहदू होता. ना्यावंर कहदू दैवतािंी चिते्र असत. ती त्याने िालू 
ठेवली. दसऱ्यािा महोत्सवही त्याने िालू ठेवला होता. 

 
संधी चमळेल तेव्हा शजेाऱ्यावर आिमि करून आपल्या राज्यािा चवस्तार कर्यािे त्यािे धोरि 

होते. १७६० साली इंग्रज आचि रें िािंी लढाई िालू असतेवळेी हैदरने रें िानंा मदत करून पाँडीिरीच्या 
चिचटश फिजािंा पराभव केला. परंतु त्यािवळेी खंडेरावाने त्यािेचवरुद्ध मोठा कट केल्यामुळे त्याला परत 
चफराव ेलारले. कट मोडून काढून त्याने खंडेरावला कैद केले. परंतु त्याला फाशी न देता एका कपजऱ्यात 
जन्मभर कचीडून ठेवले. हे होईपयंत इंग्रज रें ि लढाईत रें िािंा पराभव झाला. शवेटी त्याला काही रें ि 
अचधकारी व सैचनक प्रचशििासाठी चमळाले एवढाि लययाशं प्राप् त झाला. 

 
हैदर अलीिी इंग्रज, चनजाम आचि मराठे यािेंपकैी कोिाशीही दोस्ती नव्हती. म्हिून सैन्याकडे 

त्यािे चवशाें लि असे. १७६६ साली या चतघानंी एकत्र होऊन त्यािेवर हल् ला केला. अत्यतं प्रचतकूल 
पचरक्स्थतीत डोके थंड ठेवनू जबरदस्त उपाययोजना कर्यािी त्यािी हातोटी यावळेी चदसून आली. तो 
स्वतः उत्कृि लढवय्या होता. परंतु त्याने ककवा त्याच्या अचधकाऱ्यानंी युद्धतंत्रािे प्रचशिि घेतले 
नसल्यामुळे कोित्याही लढाईत त्याला चनिायक चवजय चमळचवता आला नाही. पाचनपतच्या मराठ्याचं्या 
पराभवािी संधी साधून त्याने आपले राज्य तंुरभदे्रच्या उतरेरेपयंत वाढचवले. जारोजारी चकल् ले बाधूंन 
तटबधंी केली. परंतु पेशव्यािें सामर्थ्यव त्याच्याहून खूप मोठे होते. १७६५ च्या लढाईत माधवराव पेशव्यानंी 
त्यािा पराभव केला. परंतु त्यानंतर लरेि तहही केला. पुढील वांी चनजाम व पेशव्यानंी पुनःस्वारी केली, 
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तेव्हाही हैदरिा पराभव झाला. परंतु चनजाम मधल्यामध्ये काही करेल या भीतीने माधवरावानंी पुनः हैदरशी 
तह केला. 

 
यानंतर हैदर अलीने चनजाम व इंग्रज या दोघाशंीही सधंान बाधं्यािे ठरचवले. परंतु तो रें ि सतरेा 

पुनः स्थापन कर्यास मदत करील असा इंग्रजानंा सशंय होता. याचशवाय पेशव्याजंवळ फक् त घोडदळ 
असल्यामुळे त्याचं्यापासून आपल्या सतेरेला धोका नाही पि हैदरजवळ चशस्तबद्ध पायदळ, मोठ्या तोफा व 
छोटी शसे्त्र असल्यामुळे तो आपला नायनाट करील अशी इंग्रजानंा भीती वाटत होती. त्यामुळे त्यालाि 
चिरड्यािे इंग्रजानंी ठरचवले. १७६७ साली इंग्रजानंी त्याचं्याशी पचहली लढाई केली. परंतु चिवटपिे 
लढून त्याने आपले सामर्थ्यव कायम राखले. १७८० िे सुमारास त्याने चनजाम व मराठ्यानंा आपल्या बाजूला 
वळवनू घेतले. परंतु इंग्रज चनजामाला चफतव ूशकले. मराठी राज्यात बखेडे असल्यामुळे त्यािें साह्य फार 
थोडे झाले. पचरिामी इंग्रजाशंी त्यािी शवेटिी लढाई त्याच्या मतृ्यूपयंत िालू राचहली. हैदरच्या सैन्यापढेु 
चटकाव धरिे इंग्रजानंा कठीि झाले होते. मतृ्यूसमयी त्या त्या फिजािंी पचरक्स्थती उत्कृि होती. त्यानंतर ६ 
मचहन्यानंी तह होऊन लढाई संपली. 
 

२ : १८५७–५८ 
 

स्वतंत्र राजनीती ठरवनू ती अमलात आि्यािी ताकद असलेला असा हैदर अली हा शवेटिाि 
मुसलमान राजा होता. त्यानंतर पचरक्स्थती बदलल्यामुळे चिचटशाचंवरुद्ध ल्ासाठी जनतेला संघचटत 
करिे याति मुत्सद्दीपिा होता. १८५७ िा उठाव झाला तेव्हा चिचटश राज्य रेल्यानंतर कशाप्रकारिे राज्य 
स्थापन करावयािे, नंतर कहदू-मुसलमानािें परस्पर संबंध कसे असावते यािा कोिी चविार केला नव्हता. 
कोित्याही कहदू ककवा मुसलमान नेत्याला राष्ट्रीय स्वातंत्र्यािी स्पि कल्पना नव्हती. आपले रेलेले हक् क 
परत चमळवावते या ईांनेे ककवा कोित्याही पचरक्स्थतीत येथे चिचटश राज्य िालू ्ावयािे नाही याि 
चनधाराने उठाव केला रेला. त्यावळेिे नाव घे्यासारखे दोन मुसलमान पुढारी मिलवी अहमदुल् ला शाह 
आचि बख्त खान हे होते. दुदैवाने दोघांच्याही बद्दल फारि थोडी माचहती उपलबध आहे. 

 
मोठ्या जनसमुदायाला आपल्या प्रभावी वािीने मंत्रमुग्ध करिारा वक् ता म्हिनू १८५५ साली 

त्याच्याकडे सरकारिे लि वधेले. त्याच्या हालिालीवर चनयंत्रि ठेवता न आल्यामुळे त्यािेबद्दल 
राज्यकत्यांना किता वाटत होती. ऐनवळेी उपयोर व्हावा म्हिून त्याने अनेक चठकािी रुप् त मंडळया स्थापन 
केल्या होत्या. १८५७ च्या सुरुवातीला फैजाबादला आला असता त्याला पकड्यािा हुकूम झाला. परंतु 
स्थाचनक पोचलसानंी हुकूम मानला नाही, म्हिून सैन्य धाडाव ेलारले. राजद्रोहाच्या रुन्ह्यासाठी त्याला 
फाशीिी चशिा फमाचव्यात आली. परंतु ती अमलात ये्यापूवीि सैचनकानंी उठाव करून त्यािी मुक् तता 
केली. नंतर त्याच्या कपाळी अपयशि आले. लखनऊच्या राजकीय कारवायात तो रुरफटला रेला. 
छोट्या िकमकीत त्यािी सरशी झाली परंतु कोित्याही लढाईत चिचटश फिजाचंवरुद्ध त्याला चवजय चमळू 
शकला नाही. पवायनच्या राजाशी बोलिी कर्यासाठी रेला असताना त्याने आपले प्राि रमावले. 

 
बख्त खान ईस्ट इंचडया कंपनीच्या सैन्यातला एक छोटा अचधकारी होता. उठाव सुरू झाल्यावर 

शहाजहानपूर येथील सैचनकानंा बरोबर घेऊन तो प्रथम बरेलीला आचि त्यानंतर चदल् लीला रेला. तेथे 
त्याला मुक् ती फिजेिे सेनापती पद चमळाले. पढेु चदल् लीिा पाडाव झाल्यावर एका छोट्या तुकडीसह तो 
चदल् लीहून चनसटला. परंतु त्यािे पुढे काय झाले ते अ्ापी अज्ञाति आहे. १८५७ िा उठाव योजनाबद्ध 
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नव्हता. परंतु त्यािे नेतृत्व करिाऱ्या बख्त खान आचि त्याच्या सहकाऱ्यांना लोकशाहीिी आचि न्यायािी 
दृिी होती हे त्यानंी चदल् ली मुक् त केल्यानंतर ती राज्यघटना तयार केली त्यावरून स्पि चदसून येते. 
सैचनकदलािें सहा प्रचतचनधी व िार मुलकी अचधकाऱ्यािंी सचमती बनवावी आचि सचमतीने व चतने चनवडून 
चदलेला अध्यि यानंी चदल् लीिा दैनंचदन कारभार पहावा असा ठराव केला होता. प्रत्येक सदस्याने काम 
सुरू कर्यापूवी आपि अत्यंत सिोटीने व चनःपिपातीपिे कारभार पाहून, बारीकसारीक तपचशलातही 
लि घालू अशी शपथ घ्यायिी होती. परंतु सचमतीिे काम सुरू झाल्यावर कोिा सदस्याने रैरवतवन केल्यािे 
चदसून आले तर इतर सदस्यानंी त्याला बडतफव  करून त्याच्या ऐवजी दुसरा सदस्य नेम्यािी या घटनेत 
तरतूद होती. सवव चनिवय बहुमताने घ्यायिे होते. त्यासाठी सचमतीच्या अध्यिास एका ऐवजी दोन मते 
दे्यात आली होती. कारभारचवांयक प्रत्येक प्रश् न या सचमतीपढेु ठेवावा, चतच्या चनिवयानंतर संबचंधत 
कारद साचहब इ आलम म्हिजे युवराज व ‘परमेश् वरािी छाया असलेल्या’ बादशहाकडे सादर करावते असे 
ठरले होते. सचमतीच्या दैनंचदन कामकाजाबद्दलही तपशीलवार चनयमावली तयार कर्यात आली होती. 
अथात कोित्याही प्रश्नावर बादशहािा चनिवय अखेरिा असेल हे या घटनेत मान्य कर्यात आले होते. 
दुदैवाने त्या काळच्या पचरक्स्थतीत ही सचमती आपले कायव करू शकली नाही. नालायक राजे आचि चभते्र व 
बेईमान लोक याचं्यामुळे बख्त खान आचि त्याच्या सहकाऱ्यानंा आपले लोकशाही आचि न्यायावर 
आधारलेले शासन अमलात आि्यािे उचद्दि चसद्ध करता आले नाही ही दुदैवािी रोि आहे. 
 

३ : फैज अली खान 
 

१८२१ साली बलंुद शहराच्या एका जचमनदार कुलात फैज अली खानािंा जन्म झाला. आपल्या 
चमळकतीिी व्यवस्था त्यानंी एव्ा िोखंदळपिाने ठेवली होती की त्यािें सववत्र नाव झाले होते. १८५३ 
मध्ये त्यानंा जयपूर महाराजानंी संस्थानंामध्ये नोकरीस बोलावनू घेतले. प्रथम पोलीस खात्यात सेवा 
केल्यानंतर त्यािेंकडे सैन्यािी व्यवस्था पाह्यािे काम सोपचव्यात आले. वचशलेबाजी आचि पसेैखाऊ 
प्रवृतरेीमुळे सैन्यदलािी फारि दुरावस्था झालेली होती. फैज अली खानानंी या अपप्रवृतरेीचवरुद्ध कडक 
उपाय योजले. ईस्ट इंचडया कंपनीच्या सैचनकी यंत्रिेला अनुसरून त्यानंी जयपूर सेनेिी आमलूाग्र 
पुनरविना करून पचरक्स्थतीत झपाट्याने सुधारिा घडवनू आिली. तेव्हा महाराजानंी त्यानंा नबाब ही पदवी 
देऊन संस्थानिे मुख्य मंत्री म्हिून त्यािंी नेमिूक केली. त्यावळेी संस्थानिी आर्मथक क्स्थती फारि 
हलाखीिी झालेली होती. राज्ययतं्रिेतही अनेक दोां होते. फैज अली खानानंी खात्यािंी व चजल्ह्यािंी 
पुनरविना केली. प्रत्येक अचधकाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या चनचित करून कारभार सुधारला. नंतर सरकारिी 
कजे फेडून टाकली आचि सरकारिी रंराजळी सुरू केली. या सवव रोिी करीत असताना साहचजकि 
त्यानंा अनेक चहतशत्रू चनमाि झाले व त्यानंी त्यािें अचधकार कमी कर्यािे अनेक प्रयत्न केले. शवेटी 
कंटाळून त्यानंी आपल्या पदािा राजीनामा चदला. 

 
त्यानंतर त्यािंी बडोदा संस्थानच्या कारभारािी ििकशी कर्यासाठी नेमलेल्या आयोरावर सदस्य 

म्हिून नेमिकू झाली. पि हे काम आटोप्यापूवीि कोटा ससं्थानात बजबजपुरी झाल्यामुळे चिचटश 
सरकारने त्यानंा १८४७ साली चदवाि म्हिून नेमले. अवघ्या दोन वांांच्या अवचधत त्यानंी राज्ययंत्रिेत 
आमूलाग्र सुधारिा केल्या. अनेक रस्ते व पूल बाधंले. चकत्येक सरकारी इमारती उयया केल्या. मुलासंाठी 
एक आचि मुलींसाठी एक अशा दोन शाळा सुरू केल्या. त्यािें वजन एवढे वाढले की सरकारने त्यानंा परत 
बोलावनू घेतले. त्यानंा सर हा चकताब बहाल कर्यात आला आचि शाही चवचधमंडळािे सदस्य नेम्यात 
आले. शाही चवचधमंडळािे ते पचहलेि कहदी सदस्य होते. 
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४ : राष्ट्रीय आंदोलन 
 

जे जे मुसलमान रट चवरोध करू शकतील अशा सवांना चिरडून टाक्यािा चनधार चिचटश 
सरकारने १८५८ नंतर जाहीर केला. अशा पचरक्स्थतीत चिचटश राजवट स्वीकार्याखेरीज दुसरा 
तरिोपाय राचहला नाही. चिचटश सरकारशी सहकायव करून त्यािंा चवश् वास संपादन कर्याखेरीज दुसरा 
मारव नाही हे सर सक्य्यद अहमद खान यानंी मुसलमानाचं्या रळी उतरचव्यािी पराकाष्ा केली. तसेि 
मुसलमान समाज हाडािंा राज्यद्रोही नाही हेही त्यानंी सरकारच्या नजरेस आिून चदले. हळूहळू उतरेर 
कहदुस्थानािे मुसलमान सर सक्य्यदािंा सल् ला मानू लारले. तेव्ात राष्ट्रीय काँगे्रस स्थापन होऊन चतिा 
मुसलमानावंर प्रभाव पडू लारला. काँगे्रसच्या पाठीशी राहून सरकारवर टीका करीत राहाव े आचि 
त्यािबरोबर सरकारी नोकऱ्यातं अचधक प्रचतचनचधत्व माराव ेकी चिचटश सरकारशी सहकायव करून त्यािें 
राज्य अचधक मजबूत कराव ेया दोन चवकल्पापंैकी कोिता स्वीकारावा हा प्रश्न उभा राचहला. अखेरीस सर 
सक्य्यदानंी काँगे्रसचवरुद्ध भचूमका घेतली. दुसऱ्या बाजूने सरकारही चवरोधकािंी शक् ती खच् िी कर्यािे 
उपाय योचजत राचहले. बंराल प्रातं फारि अरडबबं असल्यामुळे राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी त्यािी 
फाळिी करिे आवश्यक झाले होते. बंरालच्या फाळिीने चहदंूना दुबवल करिे व आजवर दुलव चित 
राचहलेल्या पूवव बंरालच्या मुसलमानानंा अचधक सधंी उपलबध करिे हे दोन्ही कायवभार चसद्ध झाले. याि 
कारिामुंळे कहदंूनी फाळिीला कडवा चवरोध केला. वरंभरंाच्या िळवळीने जोर पकडल्यानंतर 
मुसलमानासंाठी वरेळया मार्या माडंिाऱ्या चशिमंडळाला भेट दे्यािी हीि वळे आहे असे सरकारने 
ठरचवले, या भेटीनंतर १९०६ साली मुक्स्लम लीरिी स्थापना झाली. लीरच्या प्रत्येक वार्मांक अचधवशेनात 
मुसलमानािंी सरकारवर संपूिव चनष्ा व्यक् त करिारे ठराव पसार होऊ लारले. कायदा आचि न्याय यािंा 
देखावा करून कहदू-मुसलमानातं दुही चनमाि कर्याच्या प्रयत्नानंा अशा रीतीने वरे आला. 

 
परंतु १८७७ िे रचशया-तुकव स्थान युद्ध, १८९७ साली झालेल्या ग्रीस व तुकव स्तान यामधल्या 

लढाया, इटालीने १९११ साली चत्रपोलीवर केलेले आिमि आचि त्यानंतर वांवभरात पेटलेले बाल्कन युद्ध 
या देशाबाहेर घडलेल्या घटनानंी मुसलमानातं प्रिोभ चनमाि झाला होता. चत्रपोलीच्या आिमिानंतर 
मुसलमानाचं्या भावना प्रिुबध करिारे वाङ मय प्रसृत होऊ लारले. मुक्स्लम जरताच्या भचवतव्याबद्दल कहदी 
मुसलमानानंा किता वाटू लारली. बाल्कनमध्ये भडका उडाल्यावर सरकारच्या सहानुभतूीने एक डॉक्टरािें 
मंडळ तुकव स्तानला धाड्यात आले. परंतु १९१३ साली कानपूरच्या मचशदीिा एक कोपरा तोडल्यामुळे 
मुसलमानातं तीव्र असंतोां चनमाि झाला. याि प्रकरिात एका शातं मुसलमान जमावावर रोळीबार 
केल्यामुळे तर आरीत तेल ओतल्यासारखे झाले. शवेटी याबाबत तडजोड होऊन हा प्रश्न चमटला. लरेि 
पचहले महायुद्ध सुरू झाले. तुकव स्तानने दोस्त राष्ट्राचंवरुद्धच्या रटात सामील होऊन युद्धात उडी 
टाकल्यामुळे आपली कोिती भचूमका घ्यावी याबद्दल मुसलमानातं संदेह चनमाि झाला. ‘तुकांिा चनिवय’ या 
शीांवकाखाली चलचहलेल्या एका लेखाबद्दल मिलाना महंमद अली यानंा तुरंुरात डाबं्यात आले. नंतर 
मिलानंा आझादानंा रािंी येथे नजरकैदेत ठेव्यात आले. हळूहळू काँगे्रस आचि लीर परस्परािें चनकट 
आली. १९१६ साली काँगे्रस व लीर याचं्यात लखनि करार झाला. परंतु या अरोदर चिचटश सरकार व 
मक् केिे शरीफ हुसेन याचं्यात करार होऊन अरबानंी तुकव स्तानचवरुद्ध जून १९१६ मध्ये उठाव केला होता. 
चिचटश फिजानंी पलेॅस्टाइन व सीचरया या देशावंर आपला अंमल बसचवला. या घटनानंी तुकांच्या 
भचवतव्याबद्दल कहदी मुसलमानाचं्यात दारुि चनराशा पसरली. तुकव स्तानने शस्त्रसधंीिा प्रस्ताव माडंल्यावर 
ऑक्टोबर १९१८ मध्ये शस्त्रसधंी झाली. लरेि दोस्तानंी कॉन्स्टँचटनोपल शहर घेतले. एचप्रल व मे १९१९ 
मध्ये इटालीने तुकांिे अडाचलया शहर व ग्रीकानंी स्मना घेतले. याचवरुद्ध मुस्ताफा केमाल याच्या 
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नेतृत्वाखाली तुकी फिजेने प्रचतकार मोचहम उघडली. सुरुवातीला तुकांिी चपछेहाट झाली. जून १९२० मध्ये 
सेव्रर येथे जो तह झाला त्याने तुकव स्तान राष्ट्र म्हिनूही संपुिात आल्यासारखे झाले. 

 
दोस्त राष्ट्रानंी तुकव स्तानिी शकले कर्यािे चनचित केले होते यात शकंा नाही. युद्धापूवीिे तुकी 

साम्राज्य युद्धानंतर अबाचधत राहा्यािी सुतराम शक्यता नव्हती. तथाचप तुकस्तानला जास्तीत जास्त 
सवलती चमळाव्यात म्हिून चिचटश सरकरवर दडपि आि्यािा कहदी मुसलमानानंी चनधार केला. कहदंूना 
अरब राष्ट्रे ककवा तुकव स्तान याचं्याबद्दल भावचनक जवळता नसली तरी त्यािंी मदत घेिे आवश्यक होते. 
१९१९ च्या मध्यास चखलाफत पचरांदेिी स्थापना झाली. चतिे खुले अचधवशेन नोव्हेंबरमध्ये चदल् लीला भरले 
तेव्हा शहािपिाने त्यािे अध्यिपद महात्मा राधंींना दे्यात आले. या आधीि रिलट काय्ाचवरुद्ध आचि 
अत्यािाराचंवरुद्ध मुसलमानानंी आपला आवाज उठचवला होता. पचरिामी चखलाफत आचि असहकारािे 
संयुक् त आंदोलन सुरू झाले. 

 
मुसलमानानंा राजकीय आचि धार्ममक प्रश्नािंा वरेळा चविार कर्यािी सवय नव्हती. कहदी 

मुसलमान हा प्रथम कहदी आहे की मुसलमान आहे हा प्रश्न १९१७ च्या लीर अचधवशेनात उपक्स्थत झाला 
होता. इस्लाममध्ये धमव आचि राजकारि यािंी फारकत होऊ शकत नाही हे सवांनी रृहीति धरल्यासारखे 
होते. कोितेही राजकीय पाऊल उिल्यापूवी त्यािे धार्ममक समथवनही आवश्यक होते. यासाठीि 
उलमानंी राजकारिात उतरून चखलाफत व असहकाचरतेच्या आंदोलनास पाकठबा चदला होता. कोिाही 
मुसलमानाने अतःपर चिचटश सैन्यात राहू नये अशा अथािा ठराव १९२१ च्या चखलाफत पचरांदेत मिलाना 
महंमद अलींनी माडंला आचि तो संमतही झाला. चिचटशानंी तुकव स्तानवर हल् ला केला तर कहदी मुसलमान 
कहदुस्थान स्वतंत्र झाल्यािी एकतफी घोांिा करतील असेही या चखलाफत पचरांदेने जाहीर केले होते. 
त्यामुळे १९२२ च्या फेिुवारीत असहकाचरतेिे आंदोलन स्थचरत झाल्याने मुसलमानानंा जबरदस्त धक् का 
बसला. आंदोलन स्थचरत कर्यास मुसलमानाचं्या दृिीने कोितेही धार्ममक कारि घडले नव्हते. 
आंदोलनात भार घेतलेल्या मुसलमानािंी अपचरचमत हानी झाली. तरीही जणमयत-इ-उलमाने १९१९ च्या 
काय्ान्वये स्थापन झालेल्या चवचधमंडळावर बचहष्ट्कार घाल्यािा ठराव केला. परंतु अरबी ककवा तुकी 
मुसलमान आपल्याइतकेि धमवचनष् असतील ही कहदी मुसलमानािंी अपेिा फोल ठरली. 

 
सेव्रच्या अपमानास्पद तहानंतर तुकांना जीवनमरिािा लढा सुरू केला. शवेटी सप् टेंबर १९२२ 

मध्ये केमालच्या फिजानंी ग्रीकािंा पराभव करून स्मना परत चमळचवले. दीड मचहन्यानंतर केमालने 
सुलतानाला पदच्युत केले. वांवभराने राजसतरेाि संपुिात आिली रेली. ३ मािव १९२४ रोजी चखलाफतही 
रद्द झाल्यािे घोचांत कर्यात आले. याि सालात इबन सिदने चहजाझवर ताबा चमळचवला. चखलाफत नि 
झाल्याने सवव चखलाफत आदंोलन हास्यास्पद झाले. तरीसुद्धा अली बधंूंनी चखलाफत सचमती िालूि 
ठेवली. त्याचं्या मानाने हकीम अजमलखान आचि मिलाना आझाद यानंी आंदोलनािे कालात नम्र व सिम्य 
भाांा वापरली होती. मनािा तोल राखून त्यानंी चततक्याि चनष्नेे राजकीय व सामाचजक काय िालू ठेवले. 

 
आंदोलन संपल्यावर िोहोकडे नैराश्य पसरले. त्यातून जातीय दंरे, काँगे्रसमध्ये फेर आचि नाफेर-

वा्ािें दोन तट व कहदी मुसलमानातं अनेक प्रकारानंी चवघटन होऊन असखं्य रट झाले. कहदू-
मुसलमानािंी मने एवढी चबथरली होती की, अतःपर एकी राखिे दुष्ट्कर झाले. १९२३ साली अकरा मोठे 
जातीय दंरे झाले. तर पुढच्या वांी अठरा, पंिवीस साली सोळा आचि सव्वीस सालात तर छतरेीस चठकािी 
दंरली पेटल्या. अशा पचरक्स्थतीतही राष्ट्रवादािी शक् ती वाढत होती. काँगे्रस ही सवात मोठी संघटना होती 
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आचि चतिे नेतृत्वही प्रभावशाली होते. पुढेमारे डोमीचनयन पद्धतीिी स्वायतरेता देऊ अशी आश् वासने चिचटश 
सरकारने वळेोवळेी चदली होती. ती चकती लवकर प्रत्यिात येिार हे राष्ट्रवा्ािें दडपि चकती मोठे असेल 
यावर अवलंबून होते. अल्पसंख्याकािें पुनः एकवार समाधान केले पाचहजे यािी काँगे्रसला जािीव होती. 
पि दोन्ही समाजात असे चवि वरव होते की, जे चिचटश सरकारपुढे आपापल्या अवास्तव मार्या एकसारखे 
माडंीत राचहले. त्यामुळे समझोता होिे अशक्य झाले व काँगे्रसिा चनरुपाय झाला. 

 
१९२३ सालापासून राधंीजींिी साथ सोडून मिलाना महंमद अलींनी कहदू आिमि वृतरेीवर प्रखर 

टीका सुरू केली. १९२९ साली अचखल भारतीय मुक्स्लम पचरांदेने नेहरू अहवाल चधक् कारून फेडरल 
पद्धतीिी राज्य घटना, चवभक् त मतदार संघ व मुसलमानानंा १९१९ काय्ामध्ये चदले होते तेवढे 
प्रचतचनचधत्व चमळ्याच्या मार्या केल्या. महंमद अलींनी तर नेहरू अहवाल म्हिजे कहदू-राज्य स्थापनेिा 
आराखडाि आहे अशी टीका केली. नेहरू अहवाल दूर सारून १९२९–३० च्या काँगे्रस अचधवशेनात संपूिव 
स्वातंत्र्यािी मारिी कर्यात आली. १९३० साली चमठािा सत्याग्रह सुरू झाला. परंतु मुसलमानानंा जसे 
चिचटश अचधपत्य नको आहे तसेि कहदंूिेही विवस्व नको आहे असा युक्क् तवाद करून महंमद अलींनी 
मुसलमानानंा सत्याग्रहापासून दूर राहा्यािा सल् ला चदला. सववसामान्य मुसलमानािंी हीि भावना होती. 
तथाचप अनेक मुसलमानानंी सत्याग्रहात भार घेतला होता. 

 
१९३७ च्या चनवडिकुानंंतर अनेक प्रातंातं काँगे्रस मंचत्रमंडळे अचधकारावर आली. या नव्या 

पचरक्स्थतीत महंमद अली चजना पुढे आले. १९३५ साली एका सरकारी सचमतीपढेु साि देताना त्यानंी 
साचंरतले होते की, कहदू-मुक्स्लम प्रश्न उभय जमातींनी आपसाति सोडचवला पाचहजे. काँगे्रसशी नवा 
समझोता कर्यािा प्रस्तावही त्यानंी माडंला होता. काँगे्रसच्या चनवडिूक जाहीरनाम्यातल्याप्रमािे 
लीरच्या जाहीरनाम्यातही जनतेच्या मार्या माडंल्या होत्या. उतरेर प्रदेशमध्ये तर कोिा मुसलमानानंा 
चनवडिुकीसाठी उभे कराव े याबाबतीत काँगे्रस व लीरमध्ये समझोता झाला होता. परंतु चनवडिकुातं 
अपेिेबाहेर यश चमळाल्यामुळे काँगे्रसला कोिािेही सहकायव घे्यािी आवश्यकता वाटली नाही. काही 
काँगे्रसवाल्यानंा तर आपि देशािे जिू मालकि झालो असे वाटू लारले. पिाच्या अचधकृत 
कायविमाखेरीज अनेक काँगे्रसजनाचं्या व्यक्क् तरत कल्पना आचि योजना अमलात आि्यासाठी दबाव 
येऊ लारला. आपल्याला हव े ते कर्यािा अचधकार प्राप् त झाला आहे या भावनेने स्थाचनक काँगे्रस 
कायवकते सरकारी अचधकाऱ्यावंर दडपि आि ूलारले. यात अल्पसंख्याकाशंी नवा समझोता कर्यािा 
प्रश्न बाजूला राचहला. 

 
अशा पचरक्स्थतीत काँगे्रस कायात भार घेऊन चनरचनराळया पातळीवर काँगे्रसवर प्रभाव पाडीत 

राहिे, थाबंिे आचि वाट पहािे, ककवा बहुसखं्याकंाचं्या आत्मकें द्रीत व आत्मप्रभावी प्रवृतरेीला जशास तसे 
या न्यायाने उतरेर देिे हे तीनि पयाय मुसलमानापंुढे होते. राष्ट्रीय मुसलमानानंी पचहला तर मुक्स्लम लीरने 
चतसरा पयाय अवलंचबला. बहुसंख्याकंाचं्या राजकीय व सासं्कृचतक रेट्यापुढे आपला चटकाव लारिार 
नाही असा धोका उत्पन्न होतो तेव्हा प्रत्येक अल्पसंख्य रटाला आपले स्वत्व आचि प्रभतु्व दाखचव्यािा 
अचधकार प्राप् त होतो. कहदंूिे दुि हेतू आचि त्यानंी केलेले अन्याय याबद्दल धुमधडाक्यािा प्रिार लीरने 
१९३७ सालापासून सुरू केला. वादाकचरता लीरिे सवव आरोप खरे होते असे मानले तरी प्रिाराने 
मुसलमानातं जी भावना चनमाि कर्यात आली ती शहािपिािी होती की नव्हती हा प्रश्न चशल् लक 
राहातोि, परंतु याखेरीज दुसरा तरुिोपायि नाही अशी लीरिी भचूमका होती. या भावनेतूनि कहदी 
मुसलमान हे एक वेरळे राष्ट्र असल्यािा दावा माडं्यात आला. पुढे देशािे चवभाजन करून पाचकस्तान 
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चनमाि कर्यािी मारिी माडं्यात आली. ही मारिी राजकीय सिदेबाजीच्या भावनेतून चनमाि झाली 
नसून ती एक रभंीरपिे केलेली मारिी आहे असे चजनानंी १९४१ साली जाहीर केले. देशािे चवभाजन 
कशाप्रकारे कराव ेयाबाबतिे अनेक प्रस्ताव पुढे आले. परंतु ते लीरला मान्य झाले नाहीत. चद्वराष्ट्रवादाच्या 
चसद्धातंािा एक भार म्हिनू मुक्स्लम लीर हीि सवव मुसलमानािंी एकमेव प्रचतचनधी आहे असा लीरने 
आग्रह धरला. १९४५ च्या चसमला पचरांदेिे वळेी काँगे्रसने एकाही मुसलमानाला चनयुक् त करू नये असा 
लीरने ठेका धरल्यामुळे पचरांद मोडली. प्रत्येक वाटाघाटीिे वळेी प्रथम पाचकस्तानिी मारिी मान्य करा 
मर पुढे आपि बोलू अशी भचूमका चजनानंी घेतली. कोित्याही पचरक्स्थतीत आपि बहुसंख्याकाचं्या 
अमलाखाली राहिार नाही असा मुसलमानानंी आग्रह धरल्यामुळे मुक्स्लम बहुसंख्य असलेल्या 
चवभारासंाठी खास घटनात्मक तरतूद कर्यािा अथवि राचहला नाही. असाि आग्रह कहदूही करू शकत 
होते. पाचकस्तानच्या सीमा चनचित कर्यािी चजनािंी नैचतक जबाबदारी होती. यात लोकसंख्येिी 
अदलाबदल अपचरहायव असल्यािे त्याचं्या ध्यानात यायला हव े होते. पाचकस्तानच्या सीमा कधीि स्पि 
कर्यात आल्या नाहीत. चवभाजन कसे कराव े हे ठरचव्यासाठी एका आयोरािी चनयुक् ती झाली. कहदी 
मुसलमान या नावाच्या वरेळया राष्ट्रािे भचवतव्य या आयोरावर सोपचव्यात आले. लोकसंख्येिी 
अदलाबदल रानटी पद्धतीने झाली. कहदी मुसलमानािंा प्रश्न सुटलाि नाही. उववचरत कहदुस्थानात ते 
अचधक छोटे अल्पसखं्याक झाले. पाचकस्तान चनर्ममतीमुळे त्याचं्या चनष्ेबद्दल शकंा चनमाि झाली. त्यािें 
भचवतव्य अधंकारमय झाले. 

 
१९३६ ते १९४७ पयंतच्या सघंांािे स्वरूप आरळेि होते. त्यामध्ये नैचतक शक् तीवर आधारलेल्या 

राजकीय तत्त्वािंा चवजय होिे सववथैव अशक्य होते. तरीसुद्धा चबरर मुसलमानाबंरोबर सहअक्स्तत्व आचि 
त्यािेंशी सहकायािे धोरि राष्ट्रीय मुसलमानानंी बदलले नाही. त्यानंी मुसलमानाचं्या तात्पुरत्या चहताकडे 
पाचहले नाही. कहदू बहुसखं्याक असलेल्या राज्यात आपले भचवतव्य अंधकारमय होईल या मताशीही ते 
सहमत झाले नाहीत. एक जमात म्हिून आपले राजकीय व सासं्कृचतक कतवव्य कोिते यािा चविार 
कर्यास त्यानंी मुसलमानानंा भार पाडले. आपल्या जीवनासाठी नव े तत्त्वज्ञान आवश्यक असल्यािी, 
जातीयतेऐवजी श्रदे्धवर भरवसा असलेल्या नेतृत्वाच्या ररजेिी आचि संख्येवर भर न देता पचरिामकारक 
मूल्ये जतन कर्यािी जािीव त्यानंी उत्पन्न केली. एक राजकीय पि म्हिनू राष्ट्रीय मुसलमान लीरशी 
टक् कर दे्यास असमथव ठरले. परंतु मुक्स्लम संस्कृती शहािपि यािें प्रतीक असलेले दोन नेते त्याचं्यातून 
चनमाि झाले. 
 

५ : मौलाना अबुल कलाम आिाद आणि रफी अहमद णकडवाई 
 

आपल्या धार्ममक श्रद्धामुंळे मिलाना आझादानंा राजकीय कायािी पे्ररिा चमळाली असली तरी 
चनव्वळ राजकीय प्रश्नािें चवविेन करताना ते धार्ममक बाबी चविारात घेत नसत. त्यािंी श्रद्धा भक् कम 
असल्यामुळेि हे शक्य झाले. प्रथम त्यािें बंराली िाचंतकारकाशंी सबंंध होते नंतर अनेक वां ेत्यानंी चवश् व 
इस्लामवादािा पुरस्कार केला. चखलाफत आचि असहकाचरतेच्या आंदोलनािे वळेी स्वराज्य 
चमळाल्याखेरीज कहदी लोक बाहेरच्या लोकाशंी सहकायव करू शकिार नाहीत यािी त्यानंा खात्री पटली. 
चखलाफत िळवळ फसली. त्यावळेी िोहोकडे चनराशिेे वातावरि चनमाि झाले होते. अशा पचरक्स्थतीत 
एक िािाि मुत्सद्दी म्हिून त्यािंा सल् ला घे्यासाठी लोक येत असत. राधंीजींच्या दृिीने अकहसा हेि सत्य 
व अकहसा हाि धमव होता. परंतु आपल्या दृिीने अकहसा ही फक् त राजकीय नीती आहे हे आझादानंी 
जाहीरपिे साचंरतले. तरीसुद्धा त्यािें महत्त्व कमी झाले नाही. १९३० नंतर काँगे्रस व मुक्स्लम लीर याचं्यात 
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प्रखर संघांव सुरू झाला. तेव्हा अनेक राष्ट्रीय मुसलमानािंी चद्वधा क्स्थती झाली होती. मुसलमानानंी 
आपल्याला पाकठबा चदला नाही तर एकाकी पडून आपल्याला काडीिीही ककमत राहिार नाही या भीतीने 
चकत्येक राष्ट्रीय मुसलमानानंी पचरक्स्थतीशी तडजोड केली. परंतु आझादानंा एकाकी पड्यािी भीती 
वाटली नाही. असीम धैयव करून त्यानंी आपली श्रद्धा राखली. केवळ याि कारिासाठी आझादािंी 
जरातील थोर व्यक् तीत रिना होऊ शकते. सत्याखातर त्यानंी फार फार सोसले. त्याचं्या चवरोधकानंी 
त्यानंा चशव्याशापािंी लाखोली वाचहली. परंतु त्याचं्या तचीडून िकार शबद चनघाला नाही. स्वराज्यानंतर 
आपल्या चनःपिपातीपिाने आचि चनस्पृहपिाने त्यानंी सवांना चदपवनू टाकले. ते इतके परखड होते की 
कोिाच्याही व्यक्क् तरत प्रश्नात रंुतून राहिे त्यानंा शक्य झाले नाही. त्यािंी चवद्वता एवढी होती की छोट्या 
रोिीत आचि वायफळ रप्पात त्यानंा रस वाटत नसे. त्यािंा स्वाचभमान प्रखर असल्यामुळे ते रटबाजीपासून 
अचलप् त राहू शकले. 

 
रफी अहमद चकडवाई एका डबघाईस आलेल्या जमीनदार कुळात जन्मले. चनष्ट्पाप मनाने केलेल्या 

खोड्या, सदैव चनर्मवकर असिारा िेहरा, चवनोदबदु्धी, फटकळपिा आचि हजरजबाबीपिाने ते तरुि 
वयाति लोकचप्रय झाले. असहकार िळवळीत त्यािंा बाराबंकी चजल्हा अग्रभारी होता. तुरंुरातून 
सुटल्यावर ते मोतीलाल नेहरंूिे स्वीय चिटिीस झाले. हे काम असताना त्यािें अनेकाशंी वैयक्क् तक संबधं 
आले. त्यातून त्याचं्या राजकीय जीवनािी वाटिाल सुरू झाली. १९२६ साली कें द्रीय चवचधमंडळात ते 
चनवडून आले. त्यानंा चवचधमंडळाच्या कामकाजािी िारंली माचहती झाली. लोकातं चमळूनचमसळून 
वार्याच्या त्याचं्या स्वभावािा काँगे्रस पिाला खूप फायदा झाला. ते प्रत्यि सदस्याशंी रप्पारोिी आचि 
हास्यचवनोद करीत असत. १९३०–३२ िे कालात त्यािें संघटनािातुयव व लोकसगं्रहािी हातोडी हे रुि 
चवशाें चदसून आले. त्यानंा सवांिी चनष्ा चमळाली. ते आपल्या चवरोधकानंाही साहाय्य करीत. चकतीही रार 
आला तरी त्याचं्या मनािा तोल जात नसे. उतरेर प्रदेशात राजस्व आचि तुरंुर खात्यािे मंत्री असताना 
त्यानंी चवचधमंडळात जमीनदारी नि कर्यािा ठराव माडंला. यामुळे त्याचं्या स्वतःच्या आचि इतर असंख्य 
लोकाचं्या कुटंुबाचं्या पोटावर पाय येिार आहे हे चदसत असूनसुद्धा ते चविचलत झाले नाहीत. ‘तुझ्या या 
चबलाने आपल्या साऱ्या कुटंुबावर उपासमारीिी पाळी येईल’ असे आईने उद रार काढले तेव्हा ते म्हिाले, 
‘आई तू काळजी करू नकोस. मी हातात चवळा-कोयता घेऊन रवत कापीन. तू ते बाजारात जाऊन 
चवकलेस तर त्यावर साऱ्या कुटंुबािा चनवाह होईल’. उतरेर प्रदेशच्या तुरंुर सुधारिा इतर साऱ्या राज्यानंा 
आदशवभतू ठरल्या. पुढे कें द्र सरकारिे दळिवळि मंत्री असताना त्यानंी रात्रीिी चवमानी टपालसेवा, 
टेचलफोन फॅक्टरी, प्रत्येकाच्या मालकीिा टेचलफोन इत्यादी अनेक उपिम सुरू केले. तसेि टपाल 
किेऱ्यानंा अिानक भेटी देऊन त्यानंी दैनंचदन कामकाजातही सुधारिा घडवनू आिल्या. नंतर ते अन्न मंत्री 
झाले. अथवशास्रज्ञ आचि आकडेतज्ञ यानंी चदलेला सल् ला नाकारून त्यानंी अन्नधान्यावरिे सवव चनबधं दूर 
केले. त्यामुळे एका मोठ्या सकंटातून देशािी सुटका झाली. 

 
रफी अहमद चकडवाईनी काहीही चलहून ठेवले नसल्यामुळे त्याचं्या दीघव अशा साववजचनक जीवनात 

त्यानंा एकसारखा आत्मचवश् वास कसा प्राप् त होत राचहला हे एक कोडेि आहे. त्यािें रुिचवशाें हे खास 
मुसलमानी रुिचवशाें होते. पि असे कोिी म्हटलेले त्यानंा आवडले नसते. 
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प्रकरि १७ 
 

धार्ममक णवचारमंथन 
 

चवचशि प्रकारिी चशस्तबद्ध साधना केली तर काचफर आचि धमवच्युतानाही काही रूढवादी अनुभव 
येतात असे शाह इस्माइल शहीद यािें मत होते. सश्रद्ध मुसलमानानंा शणरयाचे पालन कर्यािी व त्यात 
साचंरतलेले उच् ि आदशव राठ्यािी आकािंा असते. खरे सद धमवपालन परमेश् वरावरील श्रद्धा आचि दृढ 
कर्याने आचि त्याच्या आज्ञा पाळून त्यािेवरील उत्कट पे्रम व्यक् त कर्याने होते. या माराने जािाऱ्यानंी 
व्यक्क् तरत मोिापेिा जनतेच्या सेवलेा, प्राथवनेिे महत्त्व जनतेला पटवनू देिाऱ्या, धमािरि अचधक शुद्ध 
राख्याला तसेि राजकीय आचि सामाचजक संघटनेला प्राधान्य चदले पाचहजे अशी शाह इस्माईल शहीद 
यािंी चशकवि होती. झोपी रेलेल्यानंा जारे कराव,े अज्ञानी लोकानंा सद् धमव दाखवनू ्ावा आचि बदु्धी 
चवरोध करिाऱ्यािंा शस्त्रबलाने पाडाव करावा असे ते सारंत. अमल इ साणलह ककवा धार्ममक सत्कृत्यािंी 
शाह इस्माइल यािंी ही जंत्रीि होती. आपल्या लढाऊ वृतरेीमुळे त्यानंी शस्त्रबलावर जोर चदला. सक्य्यद 
अहमद शहीद आचि ते आपल्या तत्त्वानंा घट्टपिे चिकटून राचहले. तथाचप त्यानंी ज्या पद्धतीने धमवयुद्ध केले 
तीत राजकीय शहािपिा होता असे म्हिता येिार नाही. त्याच्यानंतरही धमवयुद्ध िालू राचहले पि यशस्वी 
झाले नाही. तसे होईल व त्यामुळे मुसलमान समाजािे अनचहति होईल यािी अनेकानंा कल्पना होती. 
त्यामध्ये मिलवी करामत अलींिा प्रामुख्याने उल् लेख केला पाचहजे. धमवसुधारिेच्या कल्पनेने भारलेल्यानंी 
अचतरेकी मारव िोखाळू नये या हेतूने त्यानंी बरेि लेखनही केलेले आहे. 

 
बंराली मुसलमानानंी कहदूिे अनेक आिार उिललेले होते. त्याचवरुद्ध करामत अलींनी जोरािा 

प्रिार केला. त्यािबरोबर आपल्याशी ज्यािें मतभेद आहेत अशानंा मरू्मतपूजक ककवा काचफर म्हिून 
चधक् कार्याच्या प्रथेलाही त्यानंी असाि चवरोध केला. कहदुस्तान दार अल हबद असल्यामुळे येथे शुिवार व 
ईदच्या सामचूहक प्राथवना भरविू नयेत या फराइजीच्या प्रिारािेही त्यानंी खंडन केले. नुसत्या धमवशास्त्रािा 
अययास कर्याऐवजी इतरही चवांयािंा व प्रश्नािंा अययास केला पाचहजे असे त्यानंी साचंरतले. त्यानंी 
स्वतः ग्रीकािंा व अरबािंा युरोपीय प्रबोधनावर कशा प्रकारिा प्रभाव पडला यावर चनबधं चलचहला होता. 
पारंपाचरक श्रद्धा व तत्कालीन पचरक्स्थती यािंा समन्वय साध्यािा त्यानंी प्रयत्न केला. परंतु याबाबतीत 
या सक्य्यद अहमद खान यािें त्याचं्याशी दुमत होते. 

 
सक्य्यद अहमद खान यानंी व्यवक्स्थतपिे धमव चशिि घेतलेले नव्हते. धार्ममक वृतरेीच्या लोकाशंी 

त्यािंा चवशाें संपकव ही नव्हता. रचित, खरोलशास्त्र आचि आयुर्मवज्ञान शास्त्रािी त्यानंा खूप आवड होती. 
चदल् लीच्या प्रािीन अवशाेंािा त्यानंी बारकाईने अययास केलेला होता. आइन-इ-अकबरीच्या चनरचनराळया 
प्रतींिे पचरशीलन करून त्यानंी एक स्वतंत्र प्रत तयार करवनू छापून घेतली होती. बायबल आचि कुराि 
याचं्या मलूभतू कल्पनात फरक नाही हे चसद्ध कर्यासाठी त्यानंी बायबलावर भाष्ट्य चलचह्यािे ठरचवले. 
त्यासाठी प्रथम ते चहि ूभाांा चशकले. प्रिंड पचरश्रम करून सुद्धा त्यानंा हे भाष्ट्य पूिव करता आले नाही. 
चदल् लीच्या राजवाड्यात मोठी नोकरी चमळत असूनही त्यांनी ईस्ट इंचडया कंपनीच्या सदर अमीन किेरीत 
मुन्सीफिी साधी जारा पत्करली. पुढे त्यानंा वरच्या जारा चमळाल्या. १८५७–५८ च्या उठावामुळे त्याचं्या 
जीवनाला वरेळी कलाटिी चमळाली. मुसलमान नेतृत्व कराव ेअसे त्याचं्या मनाने घेतले. 
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त्यानंी ईस्लामसंबंधी जी मते व्यक् त केली आहेत त्यावरून त्यानंा धार्ममक चविारवतंाचं्या माचलकेत 
बसचविे कठीि आहे. परंतु ते एक सच् िे मुसलमान होते. सर वुइल्यम मूर यानंी महंमद पैरंबरािे चवरुद्ध 
केलेल्या आरोपािें खंडि कर्यासाठी इंग्लंडला असताना इंचडया ऑचफसच्या गं्रथालयात बसून अनेक 
संदभव गं्रथ त्यानंी पालथे घातले होते. परंतु त्यािंी एकूि वृतरेीि ऐचहक होती. कहदुस्थानात मुसलमानानंा 
रिरवािें स्थान प्राप् त हो्यामधली मुख्य अडिि ईस्लामचवांयीच्या पारंपाचरक श्रद्धा हीि होती असे त्यािें 
मत अथाति रास्त होते. प्ररती म्हिजे नेमके काय याबद्दल त्यािें मनात स्पि कल्पना नव्हती. परंतु चिचटश 
लोक आचि मुसलमान याचं्या पचरक्स्थतीत जमीन अस्मानािे अंतर आहे हे जािून आपिि आपला केवढा 
ऱ्हास करून घेतलेला आहे यािी मुसलमानानंा जािीव करून देिे हे आपले धमवकतवव्यि आहे अशी त्यािंी 
खात्री झाली. 

 
सर सक्य्यद हे फक् त संसारािी किता करतात, त्यानंा धार्ममक पे्ररिा नाहीि, अशी टीका 

करिाऱ्यानंा उदे्दशून त्यानंी उद रार काढले : ‘धमाययासाबरोबर उपयुक् त अशा भिचतक शास्त्राचं्या 
अययासािी सोय करिे, प्रामाचिकपिे नोकरी कर्यािी सोय करून देिे, ज्या सामाचजक त्रुटीमुळे 
परधर्ममय लोक मुसलमानांिी अवहेलना करतात त्या त्रटुी आचि वाईट चरवाज नाहीसे करिे, शणरयाला 
असंमत असलेल्या समजुती दूर करिे आचि समाजािी एकूि प्ररती हो्यासाठी झटिे यामारे धार्ममक 
पे्ररिा नसून फक्त ऐचहक जरािी ककवा संसारािंी तळमळ आहे असे लोक कसे म्हितात ते मला समजत 
नाही.’ शबद प्रामा्य मानाव े आचि वैयक्क् तक अययास करून अन्वयाथव लाव्यािा प्रयत्न (इण तहाद) 
करूि नये या सनातनी मतावर त्यानंी प्रहार केला. प्रत्येक युरात कोिीतरी अशी व्यक् ती चनमाि होते की 
जी धमािे पुनरुत्थान करते (मु ताणहद) असे उलमा म्हितात. यािी आठवि देऊन त्यानंी प्रश्न केला, 
‘इण तहाद केल्याखेरीज मु ताणहद कसे चनमाि होऊ शकतील’? 

 
इस्लामिे मूलभतू चसद्धातं दोन प्रकारिे असतात. कुराि आचि अचधकृत अशा पैरंबर परापंरातून 

चनघिारे चसद्धातं आपोआपि मूलभतू असतात. ते चनसरव चनयमानंा अनुसरून असतात आचि वास्तचवक 
पहाता ते इस्लामिा राभाि असतात. या मूलभतू चसद्धातंातूनि दुसरेही काही चसद्धातं चनघतात. ते 
चनसराला अनुरूप नसले तरी पायाभतू असेि असतात. प्राथवनेिे महत्त्व, चतच्यामुळे परमेश् वरावर लि 
कें द्रीत होते यासाठी असते. प्राथवनेच्या वळेी कोिती हालिाल करावी यािा मूलभतू अशा प्राथवनेशी संबधं 
असतो. परंतु मनुष्ट्य आजारी ककवा चवकल असला तर प्राथवना म्हिताना या हालिाली केल्या नाहीत तरी 
िालू शकते. परमेश् वरावर चितरे क्स्थर झालेले असले म्हिजे झाले. या युक्क् तवादाने त्यानंी स्वतंत्र चविार 
कर्याच्या हक् कािे (इण तहाद) समथवन केले आचि एकदा इण तहादचे तत्त्व मान्य केल्यानंतर आधीच्या 
पंचडताचं्या चनवड्यािें शबदप्रामा्य स्वीकारावयासि पाचहजे असे नाही. त्यािें प्रचतपादन सयुक्क् तक होते, 
परंतु त्यात त्यानंी चनसरव चनयमानंा धरून असलेले चसद्धातं आचि तसे नसलेले चसद्धातं असा फरक 
केल्यामुळे उलमािंा कोप झाला. 

 
चनसराला अनुरूप अस्यािी कसोटी त्यानंी कुराि आचि हचदसमध्ये परमेश् वरािे स्वरूप आचि 

त्यािे रुि यासंबधंी जे विवन आहे त्यालाही लावली. त्यािंा शबदशः अथव न घेता लािचिकि अथव 
स्वीकारावा असे मत त्यानंी माडंले. त्यािप्रमािे अखेरच्या चनवड्यािा चदवस, स्वरव आचि नरक यािंाही 
लािचिक अथव घ्यावा असे त्यानंी प्रचतपाचदले. देवदूत म्हिजे चनसरव शक् तीिे दैवी स्वरूप, णजन म्हिजे 
डचीररदऱ्यातून आढळिाऱ्या वन्य जाती, सैतान म्हिजे दुसरे कोिी नसून मािसातलीि हीन प्रवृतरेी आहे 
असे मानाव.े त्यािें कालात चवश् व हे अनंत आचि अदृश्य दैवी शक् तीच्या अक्स्तवािे फक् त प्रतीक आहे. 
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ईश् वरािे अक्स्तत्व मान्य केले तर देवदूत व णजन यािें अक्स्तत्वही स्वीकारिे भार पडते अशी लोकातं दृढ 
श्रद्धा असल्यामुळे सर सक्य्यदािें हे चविार कोिाला पटिे शक्यि नव्हते. त्यानंी रुलामीच्या प्रथेवर 
कडाडून हल् ला केला. ही प्रथा जशी चनसरव चनयमाचवरुद्ध आहे तशीि परमेश् वरी इच्छेच्याही चवरुद्ध आहे 
असे त्यानंी स्पि शबदात साचंरतले. युद्धवं् ानंा रुलाम न करता सोडून तरी ्ाव े ककवा सोड्याकचरता 
खंडिी ्ावी असा कुरािाने स्पि आदेश चदला असल्यािे त्यानंी सवांच्या चनदशवनास आिले तेव्हा त्या 
काळच्या धमवपचंडतानंा धक् काि बसला. कारि कुरािाच्या या आदेशाकडे आजवर कुिी लिि चदलेले 
नव्हते. अथात तोपयंत रुलामीिी प्रथाि बंद झालेली असल्यामुळे या मु्ाला तात्काचलक असे काहीि 
महत्त्व नव्हते. बहुपक्त्नकत्वािी िाल, व्याज, पोांाख आचि मानवएकता यावरही त्याने महत्त्वाच्या सूिना 
केल्या. प्रत्येक स्त्रीला सारखा न्याय देऊ शकेल अशी पतीिी खात्री असली तरि बहुपक्त्नकत्व समथवनीय 
ठरू शकते. खाजरी लोकाकंडून व्याज घेऊ नये हे बरोबर. परंतु सरकारी हंुड्यावर व्याज घे्यास 
कसलाही प्रत्यवाय नाही. चबरर मुक्स्लमाचं्यासारखा पोांाख करिे आचि त्याचं्यासारखे भोजन करिे या 
रोिी धमात चनचांद्ध नाहीत. जसे आपि आपल्या धमवबाधंवावंर पे्रम करतो तसेि सवव मानवावंर पे्रम करिे 
शक्य आहे. 

 
अशी मते माडूंन त्यानंी समकालीन धमवपचंडतानंा धक् के चदले. त्यानंा अत्यंत कडवा चवरोध झाला. 

परंतु त्याचं्या चमत्रानंी त्यािंी साथ सोडली नाही. शवेटी त्यानंी अचलरड चशिि संस्थेिी स्थापना करून 
उववचरत आयुष्ट्य त्यासाठी विे्यािा चनिवय घेतला. त्याचं्या संस्थेत धमवचशििािी सोय होती. परंतु आपले 
धमासंबधंीिे चविार त्यानंी चशिििमात समाचवि केले नाहीत. या नवीन जबाबदारीमुळे त्यानंी आपल्याला 
धमवचिचकत्सा कर्यास वळे नसल्यािे घोचांत केले. 

 
सत्कृत्ये (अमल इ साणलह) कोिती यासंबधंीिे सर सक्य्यद यािें चवविेन त्याचं्या अरोदरच्या 

कोिाही चविारवतंाचं्या प्रचतपादनापेिा सरस होते. परंतु या सत्कृत्यािंा हेतू जरात अचधक यश कसे 
चमळवाव े असाि असल्यामुळे त्याचं्या चवविेनाला नैचतक अचधष्ान चमळू शकले नाही. प्रत्येक सत्प्रवृतरे 
मुसलमानाने प्रथम सत्कृत्ये नेमकी कोिती यािा चनिवय घ्यावा त्यानंतर पडतील त्या राजकीय व 
सामाचजक जबाबदाऱ्या स्वीकारून जीवनास नैचतक अचधष्ान आिाव.े त्याि वळेी सत्कृत्ये करीत राहून 
पुरुांाथव साधावा. आपल्या उपजत प्रवृतरेी चनरोरी नसतील आचि परमाथािी आि नसेल तर िारंले जीवन 
फक् त प्रामा्य स्वीकार्याने जरता येते असे मानिाऱ्या उलमासंारखी क्स्थती होईल. शबदप्रामा्य 
पत्करल्याने प्रिचलत राजकीय आचि सांस्कृचतक आंदोलनाकंडे दुलवि होते आचि जे प्रश्न सोडचव्यासाठी 
नैचतक आचि पारमार्मथक सामर्थ्यव आवश्यक असते ते प्रश्न काय काय आहेत त्यािी समजसुद्धा येत नाही. 
सर सक्य्यदाचं्या नंतर दोन समथव चविारवतं झाले. डॉ. इकबाल आचि मिलाना आझाद या दोघानंाही अमल 
इ साणलहवर अचधक प्रकाश टाक्यािी आचि धमवचनष् जीवनािी उंिी वाढचव्यािी अचधक िारंली संधी 
चमळाली. दुदैवाने डॉ. इकबाल ही अपेिा पुरी करू शकले नाहीत आचि मिलाना आझाद एकाकी पडले. 

 
डॉ. महंमद इकबाल (१८७६–१९३८) हे चवसाव्या शतकातले एक अत्यंत थोर आचि नामवतं कहदी 

मुसलमान होते. त्यािंी प्रचसद्धी झालेली काही काव्ये ही कहदी मुसलमानाचं्या इचतहासातील एक महत्त्वािी 
घटना होती. त्यािें आपल्या समाजावर चनतातं पे्रम होते. इस्लामवर त्यािंी उत्कट श्रद्धा होती. इस्लामी 
परंपराबंद्दल त्यानंा चनक्स्सम आदर वाटे. आपल्या काव्यातून आचि लेखनातून त्यांनी धार्ममक, आध्याक्त्मक 
आचि सामाचजक चवांयावंर नवीन चविार माडंले. कहदी मुसलमानानंी इतर जमातीच्या सहकायाने देशसेवा 
करावी असा सूर त्याचं्या सुरुवातीच्या काव्यात असे. परंतु अययासासाठी युरोपमध्ये काही काळ वास्तव्य 
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केल्यानंतर त्यािें चविार बदलले. तेथील नैचतक आचि पारमार्मथक बाबतीतली अनास्था, सामुचहक 
स्वाथापोटी युद्ध अपचरहायव करवनू टाकिारा राष्ट्रवाद आचि नाक्स्तक समाजवाद यानंी त्यािें मन चवटले. 
तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र आचि राजकारि या चतन्हींच्या समस्या इस्लामनेि सुटतील असे त्याचं्या मनाने 
घेतले. इस्लामिा अययास करून आचि त्यािा योग्य अन्वयाथव लावनू जरातल्या सवव प्रश्नािंी उतरेरे 
आपल्याला चमळतील अशी त्यािंी खात्री झाली. 

 
त्यािें दोन गं्रथ प्रचसद्ध आहेत. मसनवी असरार इ खुणदबा रमुि इ बेखुदी या गं्रथात त्यानंी सूफींिी 

ईश् वराशी ऐक्य पाव्यािी कल्पना, बरवसाँिा रचतमानतेिा चसद्धातं, स्वत्व प्रस्थाचपत कर्याबद्दलिी 
नीट शिेी मते आचि इस्लामी शणरया, यािंा चमलाफ होिारी पचरपूिव व्यक्क् तमत्वािंी कल्पना माडंली. परंतु 
त्याचं्या पुढील चववरिात चव् म्हिजे मुक्स्लम जमाति झाली. प्रत्येकािे व्यक्क् तमत्व पूिवपिे चवकचसत 
व्हायिे असेल तर त्याने एकेश् वरवाद आचि पैरंबर या बरोबर शणरयात आज्ञाचपलेल्या प्राथवना, उपवास, 
जकात आचि हजयात्रा या चवधींवरही पूिव श्रद्धा ठेवनू त्याप्रमािे आिरि केले पाचहजे. आपल्या जमातीशी 
समरस झाले पाचहजे. इस्लामी चसद्धातं व कायदा याखेंरीज इतर कशािाही चविार करू नये कारि 
शणरयाची घडि परमेश् वरानेि केलेली आहे. प्रत्येकाने शणरयामधूनच ज्ञानािा आचि मानवाला आवश्यक 
असलेल्या रुिािंा शोध घेतला पाचहजे. देश आचि राष्ट्रवाद या शृखंलातून मुसलमानानंी मुक् ती करून 
घ्यावी. अशा चवविेनामुळे हा गं्रथ मुक्स्लम इचतहास आचि परंपरारत चविार यािेंि रोडव े रािारा गं्रथ 
झालेला आहे. 

 
णरकन्स्रक्शन ऑफ णरलीजस थॉट इन इस्लाम या दुसऱ्या गं्रथात डॉ. इकबालानंी इस्लामी 

चसद्धातंािे चवविेन तत्वज्ञान आचि चवज्ञान याचं्या पचरभााेंत केलेले आहे. मानव ही ईश् वरािी सवात चप्रय 
अशी चनर्ममती असून परमेश् वरािे इहलोकीिे प्रचतचनधी असे मानवािे येथे खास स्थान आहे. स्वतः प्रयत्न 
केला तर कोिालाही चवश् वािे रहस्य उमरून चिरंजीव होता येईल. बुचद्धवादावर आधारलेले चियाशील 
जीवन हेि अचंतम सत्य आहे. ज्ञान प्राप् त करून घे्यासाठीिे सवव प्रयत्न या प्राथवनाि आहेत. ईश् वराने 
भलूोकी वरेळाले पैरंबर धाडले. शवेटिे पैरंबर पचरपूिव होते. त्याच्यानंतर पैरंबर धाड्यािी ईश् वरािी प्रथा 
समाप् त झाली. इस्लामच्या स्थापनेने बदु्धीला िालना चमळाली आचि मुक्स्लम चविारधारा रचतमान चवश् वािा 
शोध घेत राचहल्या. 

 
मुसलमान समाजाने स्थायीभाव आचि बदल यािंा मेळ घालिे आवश्यक आहे असे डॉ. इकबाल 

यानंी प्रचतपाचदले आहे. सामुचहक जीवनािे मारवदशवन म्हिून काही चिरंतन चसद्धातं आवश्यक असतात. पि 
चिरंतन चसद्धातं या कल्पनेत कसलाि बदल अचभपे्रत नसला तर समाजाला जडत्व येते. जडत्व येऊ नये 
म्हिूनि इस्लामने इण तहाद ककवा रचततत्त्वाला चवशाें महत्त्व चदले आहे. प्रत्येक चपढीला धार्ममक 
काय्ाच्या मूलभतू चसद्धातंािंा नवा अन्वयाथव लाव्यािा अचधकार इण तहादच्या तत्त्वामुळे चमळालेला 
आहे. कुरािामाफव त परमेश् वराने आपल्याला शवेटिे मारवदशवन चदले आहे. यापढेु पैरंबर होिार नाहीत 
आचि नवीन मारवदशवन चमळिार नाही. आपली इस्लामपूवीच्या पारमार्मथक दास्यातून मुक् तपिे मुक् तता 
झाली आहे या रोिींिा अथव इस्लामच्या पचहल्या चप्ाचं्या नीटपिे ध्यानात न आल्यामुळे त्यानंा 
इस्लामच्या स्थापनेमारिा हेतू पूिवपिे चसद्ध करता आला नाही. आधुचनक युरातल्या मुसलमानानंी आपली 
पारमार्मथक दास्यमुक् तता ओळखून इस्लामच्या अचंतम तत्त्वानुसार आपल्या जीवनािी पुनरविना करावी 
आचि पारमार्मथक लोकशाही स्थापन कर्यािा इस्लाममारिा हेतू प्रत्यिात उतरावा. 
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डॉ. इकबाल यािें वािन राढे होते. शास्त्रीय आचि इतर ज्ञानात आधुचनक युरात झालेल्या प्ररतीिी 
आपि दखल घेतली आहे हे त्यानंा दाखवनू ्ायिे होते. त्यामुळे णरकन्स्रक्शन ऑफ णरलीजस थॉट इन 
इस्लाम या गं्रथािी व्याप् ती फार मोठी झालेली आहे. याचशवाय इस्लामबद्दल अनास्था बाळरिाऱ्या मुक्स्लम 
बुचद्धमंतानंा त्यानंा असे दाखवनू ्ायिे होते की कुरािािा नवीन अथव लावला तर त्यात आधुचनक युरातील 
सवव मूलभतू समस्यािंाही उकल चनघेल. पाचिमात्य देशातले शास्त्रज्ञ, तत्त्ववतेेरे आचि कवी तसेि अरोदरिे 
मुक्स्लम चविारवतं याचं्या बऱ्याि कल्पनािंा या गं्रथात चनदेश केलेला आहे. या कल्पना कुरािाशी सुसंरत 
असल्या तर कशा रास्त ठरतात आचि चवसंरत नसल्या तर कशा िकुीच्या असतात हे प्रस्थाचपत कर्यािा 
त्यानंी प्रयत्न केला आहे. असे करताना त्यानंी अरदी ररैलारू असलेली कुरािातली विने उद धृत केली 
आहेत. तसेि कुरािातल्या आयतािंा ओढून तािून वाटेल तो अथव लावला आहे. सामाचजक न्याय आचि 
व्यक्क् तरत आत्मसाधना यािें चवविेन करताना त्यानंी प्ररल्भ चविार व्यक् त केले आहेत. परंतु इस्लामच्या 
अंचतम तत्त्वानुसार जीवनािी पुनरविना कर्यािे आव्हान देताना या प्ररल्भ चविारावंर मयादा पडल्या 
आहेत. कारि जीवनािी पनुरविना करताना काही चवपचरत घडिार नाही यािी काळजी घेतली पाचहजे 
यािीही त्यानंी कबलुी चदली. ज्यानंा पाचिमात्य चविारािंी माचहती नसेल त्यानंा डॉ. इकबाल यािंा 
युक्क् तवाद समजिार नाही आचि ज्यानंी डॉ. इकबाल यानंी चनर्मदि केलेल्या समस्यािंा स्वतः चविारपूववक 
अययास केला आहे त्यानंा तो तोकडा वाटेल. 

 
मिलाना आझाद (१८८८–१९५८) हे एक कमवठ सनातनी घरा्यात जन्मले होते. त्यानंा 

लहानपिी धमवचशिि दे्यात आले होते. ते एक कुशाग्र बुचद्धिे आचि संवदेनािम मनािे चवद्वान 
असल्यामुळे पारंपाचरक चशििाने त्याचं्या मनािी मोठी कुिंबिा होत होती. परंतु एकदा स्वतःिी वैिाचरक 
भचूमका चनचित झाल्यानंतर मात्र त्यािें व्यक्क् तमत्व उजळले. १९१२ मध्ये त्यानंी अल णहलाल पत्र सुरू 
केले. आपल्या ओजस्वी वािीने आचि प्रभावी लेखिीने त्यानंी सुचशचित मुसलमानातं खळबळ चनमाि 
केली. ते धमवचनष् असले तरी त्यानंा शबदप्रामा्य मान्य नव्हते. कुरािािा पारंपाचरक अथव न स्वीकारता 
त्यानंी स्वतः अन्वयाथव लावला. आपल्या सवव श्रद्धािंा कुराि पायाि आहे असे ते मानीत. मलूभतू धार्ममक 
प्रश्नावंर त्यािंी स्वतःिी मते त्यानंी १९१३ सालीि जाहीर केली. 

 
‘िारंल्या रोिींिा पुरस्कार आचि वाईट रोिींिा चधक् कार कर्यासाठीि इस्लामिे या जरात 

आरमन झाले. यातूनि णजहादचे तत्त्व चनघाले. सत्कायासाठीिे सवव प्रयत्न सत्य आचि िारंल्या रोिींसाठी 
केलेला खिव, न्यायािी बजू राख्यासाठी केलेले पचरश्रम, परमेश् वराच्या माराने जात असताना झालेल्या 
शारीचरक आचि मानचसक हालअपेिा, सत्य जाहीर करताना होिारी मुस्कटदाबी, थोडक्यात सारंायिे तर 
सत्य आचि न्याय यासंाठी केलेले प्रािापवि आचि चवतरेापवि तसेि मुखाने आचि लेखिीने केलेली सेवा ही 
अल् लासाठीिी णजहादच असते..... इस्लामला कोित्याही प्रकारिा सकुंचितपिा ककवा वाचंशक अथवा 
धार्ममक भेदभाव अमान्य आहे..... प्रत्येक िारंल्या व्यक् तीला आदरभाव दाखवावा ही इस्लामिी चशकवि 
आहे. मर त्या व्यक् तीिा धमव कोिताही असो..... परंतु या सवांपेिा न्यायासाठी केलेली णजहाद, अल् लािी 
भक् ती आचि जरात सन्मारव, अन्याय यािंी स्थापना या रोिी अचधक महत्त्वाच्या आहेत. मुसलमानानंा 
कोिताही नवा पाया खिायिा नाही, नवी घरे बाधंायिी नाहीत. आपि ज्या चनवासािंा त्यार केला आहे 
त्याति पनुः राहायला जायिे आहे’. 

 
आपल्या तजकीरा या पचहल्या गं्रथात त्यानंी असे प्रचतपादन केले आहे की मुसलमानाचं्यातल्या सवव 

अपप्रवृतरेींिे मूळ इस्लामला काय्ािे वळि चदले रेले यात आहे. कुरािात साचंरतलेले आदशव जीवन 
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व्यतीत कर्याऐवजी धार्ममक काय्ात साचंरतल्याप्रमािे आिरि कर्याने सद धमव पालन होते असा 
चनकां लाव्यात आला. काय्ाने दशवचवलेले आिरि मळूाति िारंले आहे की वाईट यािा कोिी चविार 
केला नाही. इस्लामिा अन्वयाथव काय्ाच्या दृिीकोनातून लावल्यामुळे इतका चवपरीत झाला की 
इस्लामिी अत्युच् ि अशी नैचतक आचि पारमार्मथक मूल्ये मुसलमानाचं्या नजरेआड रेली. 

 
तजुदमा ं अल कुरान या गं्रथामध्ये मिलाना आझादािें पचरपक् व चविार गं्रचथत केले आहेत. तसे 

पाचहले तर हा गं्रथ म्हिजे कुरािािे भाष्ट्य आहे. त्यािे द्वारा दैनंचदन जीवनाशी चनरचडत असलेले अनेक 
प्रश्न त्यानंी उपक्स्थत केले. त्याचं्या चविारािे िेत्र चवशाल आहे. त्यािें चनष्ट्कांव सुस्पि आचि वाजवी असून 
मनािे समाधान करतात. 

 
सुरा फाणनहा या कुरािाच्या पचहल्या प्रकरिावरिे त्यांिे भाष्ट्य त्याचं्या एकूि दचिकोिावर उतरेम 

प्रकाश टाकते. या प्रकरिात परमेश् वरािे थोडेि रुिचवशाें चदले आहेत. परमेश् वर उदार, दयाळू आचि 
न्यायी आहे. मिलाना आझाद म्हितात की, मानवाच्या चविारात आचि कृतीत या रुिािें प्रचतकबब उमटले 
पाचहजे या भचूमकेतूनि ईश् वरभक् ती केली पाचहजे. परमेश् वरािा खरा भक् त उदार, दयाळू आचि पापभीरू 
असावयास हवा. त्याने कुठलाही अन्याय शातंपिे सहन कर्याऐवजी न्यायासाठी धडपड करावी. परंतु ही 
धडपड करीत असताना पचरिामािंी शातंपिे वाट पहावी. अशी वाट पाह्याति काही प्रमािात 
परमेश् वरावर आचि त्याच्या चवश् वरिनेवर श्रद्धा प्रकट होत असते. प्रत्येक समाजात अश्रद्ध मािसे असतात. 
त्यापैकी ज्यानंा उमज पडत नसेल त्यािेंकडे दुलवि कराव.े परंतु जे लोक आपल्या चपढीजात श्रद्धानंा 
चिकटून राह्यािा हट्ट करतील, चवरोध करतील आचि आिमक वृतरेी धारि करीत असतील त्याचं्याशी 
संघांव अटळ असतो आचि ते आिमक होतील तेव्हा तर सघंांव करिे हे कतवव्यि ठरते. 

 
परमेश् वरावर श्रद्धा ही सवव मानवािंी उपजत प्रवृतरेीि असते. याहून अचधक श्रद्धा राखिे न राखिे 

हे प्रत्येकाच्या चविारशक् तीवर आचि अनुभवावंर अवलंबनू असते असे कुरािात साचंरतले आहे. अथात यात 
सवव एकेश् वरवादी श्रद्धािंा अंतभाव होतो. एका दृिीने पाचहले तर कुरािाने सवव एकेश् वरवादी धमांना 
मान्यता चदलेली आहे. परमेश् वराने धाडलेल्या सवव पैरंबरावंर श्रद्धा ठेवावी, पैरंबराचं्यात भेदभाव करू नये, 
काहींना मानाव े व इतर काहींना मानू नये असे करू नये, एकतर सवांवर श्रद्धा ठेवावी ककवा सवांना 
नाकाराव े असा इस्लामिा आग्रह राहतो. मिलाना आझादानंा कहदंूच्या श्रद्धापंकैी बहुईश् वरवाद आचि 
मूर्मतपूजा अमान्य आहे. परंतु धमव म्हिजे मुख्यतः परमेश् वरभक् ती आचि सत्कृत्ये असल्यामुळे चवश् वधमव मान्य 
करायिा की नाही हे कहदंूवर सोपचवले पाचहजे. आजवरच्या इचतहासावरून असे चदसते की अज्ञानी लोक 
अनेकेश् वरवाद आचि मरू्मतपूजाखेंरीज दुसरी कोितीही श्रद्धा राखू शकिार नाही असे ज्ञानी कहदंूना वाटत 
राचहलेले आहे. मिलाना आझादानंा यािाि चवांाद वाटत असे. 

 
इतर धर्ममयानंी इस्लामला एक नवीन धमव म्हिनू स्वीकृत कराव ेअसे कुराि सारंत नाही. ‘तुमच्या 

धमाच्या खऱ्याखुऱ्या श्रद्धा अचंरकारा’ असे कुरािािे सारंिे आहे. कुरािाने चििन धमाला मान्यता चदली हे 
ज्यूना पसतं पडले नाही, ज्यू श्रद्धा संमत केल्या हे चििनानंा पसंत पडले नाही. अरबेतर लोकािंा समान 
अचधकार कुरािाने मान्य केला हे मक् केच्या मूर्मतपूजकानंा आवडले नाही. सवव चवश् वािा कता एकि आहे, 
तोि सवांिे पालनपोांि करतो. सवांना एकि पारमार्मथक सत्य साचंरतले असताना प्रत्येक समूहाने 
दुसऱ्याशी वैर कराव ेयाच्यासारखा िुकीिा मारव कोिता? सववजि एकाि परमेश् वरािे नामस्मरि करतात. 
मर हे आपसातले संघांव कोिासाठी? मिलाना आझादाचं्या या चवविेनामारे अचभपे्रत असलेला संपूिव अथव 
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त्याचं्या ध्यानात आला होता की नाही हे सारंिे कठीि आहे. कारि सवव धर्ममयानंा एका पारमार्मथक धाग्याने 
एकत्र आिले असले तर मुसलमानािंा सवता सुभा हा इस्लामी चसद्धातं नसून एक ऐचतहाचसक अपघाति 
आहे असे म्हिाव ेलारेल. 

 
मिलाना आझाद दीन (सद धमाच्या श्रद्धा) आचि शणरया (जीवनपद्धती) असा फरक करतात. 

सवांच्या श्रद्धा ककवा दीन एकि असले तरी चनरचनराळया लोकसमूहािंी वरेळाल्या पचरक्स्थतीत घडि 
झाल्यामुळे प्रत्येक समूहािा शणरया अलर अलर असू शकतो. परंतु त्यात वैरभाव अस्यािे कारि नाही 
आचि वैरभाव चनमाि झालाि तर समान श्रद्धाचं्या पायावर शणरयाचंी पनुरविना केली पाचहजे. इस्लामी 
शणरयाची घडिसुद्धा ऐचतहाचसक प्रचियेतून झालेली आहे. दीन सवव समावशेक असल्यामुळे इस्लामी 
शणरयामध्ये पृथकतेिी भावना चनमाि करिाऱ्या काही रोिी असतील तर त्यािें पुनः परीिि करिे 
आवश्यक आहे. यात नाचवन्य काहीि नाही. कारि कुराि आचि पैरबंर परंपराचं्या कायदेशीर 
दृचिकोिातून केलेल्या अन्वाथाला पचहल्यापासूनि चवरोध होत आलेला आहे. परंतु परमेश् वरािे रुिचवशाें 
आचि सववसमावशेक दीन हे चनकां लावले तर मुसलमान आचि इतर एकेश् वरवादी धर्ममयातंली वरेळाली 
वैचशष्ट्टे्य आचि फरक नाहीसे होतील. अशा पचरक्स्थतीत आपल्याि समाजापुरता चविार कर्यािी परंपरा 
मुसलमानानंा सोडून ्ावी लारेल. 

 
चखलाफत आचि असहकाचरतेच्या आंदोलनािें वळेी मिलाना आझादानंी आपली भचूमका स्पि केली 

होती. चिचटशाशंी कसल्याही प्रकारिे सहकायव करिे म्हिजे इस्लामिा चधक् कार कर्यासारखे आहे; कहदू-
मुसलमानातं सद भाव आचि सहकायव चनमाि झाले तर एक उम्मा-अल-वाणहदा (राष्ट्र) चनमाि होईल असे 
त्यानंी साचंरतले. त्यासाठी त्यानंी पैरंबरानंी मचदनेभोवती वस्ती करून राचहलेल्या चबररमुक्स्लम टोळयाशंी 
केलेल्या करारािंा आधार चदला. अशा प्रकारिा सद भाव आचि साहियव चनमाि करिे हाि खऱ्याखुऱ्या 
इस्लामिा आदेश आहे अशी त्यािंी मनोमन खात्री पटली होती. हे चविार शणरयाचवरोधी आहेत असे इतरािें 
मत होते. त्यामुळे मिलाना आझाद सपूंिवपिे एकाकी पडले. परंतु त्यािंी श्रद्धा अढळ राचहली. त्यानंी एक 
अत्यंत नवीन आचि बहुमोल धार्ममक चविार माडंला होता असे पुढे मारे कदाचित कहदी मुसलमानानंा वाटू 
लारेल. 
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प्रकरि १८ 
 

कणव आणि लेखक 
 

कहदी मुसलमानाचं्या वाङ मयीन अचभरूिीिा आचवष्ट्कार उदूव भााेंत उत्कृिपिे चदसून येतो. थोर 
उदूव कवी वली (१६६८–१७४४) याचं्या कचवतानंी जनमनािी पकड घेतली. कहदी आचद फारसी सासं्कृचतक 
सौंदयािा उदूव माध्यमामुळे संरम होऊ शकतो हे लरेि सवांच्या ध्यानात आले. लरोलर हाचतम, मझहर, 
ददव, सिदा, मीस, इन्शा, नाचसख आचि उदूव कवींिी परंपरा उभी राचहली. अठराव्या शतकाच्या मध्यासि 
उदूव काव्याने फारसीला मारे टाकले. उदूव कवींनी आपल्या भोवतालच्या कहदुस्थानी वातावरिाकडे 
डोळेझाक करून आपि जिू इरािमध्येि आहोत या भावनेने काव्यरिना केली हा रामबाबू सक्सेना [उदूव 
वाङ मयािा इचतहास (इंग्रजी), अलाहाबाद, १९४०] आचि डॉ. आर. सी. मुजुमदार [एकोिीसाव्या 
शतकातील बंराल (इगं्रजी), कलकतरेा, १९६०] यािंा आरोप साधार नाही. उदूव काव्यािा संपूिव अययास 
केल्याखेरीज आपल्याला कहदी मुसलमानाचं्या मनािी ओळख होऊ शकिार नाही. रालीब, अकबर 
अलाहाबादी आचि महंमद इकबाल हे आधुचनक काळातले प्राचतचनचधक उदूव कवी होते. 

 
एका शुद्ध तुकी कुटंुबात १७९६ साली रालीब जन्माला आले. त्या काळिे चवख्यात चशिक शखे 

मुअझ्झम हे त्यािें रुरू होते. फारसी भाांा आचि सूफी वाङ मय हे त्याचं्या आवडीिे चवांय होते. चवनोदबुद्धी, 
भतूदया, सचहष्ट्िुता आचि औदायव या रुिािंा ठेवा जिु त्यानंा जन्मतःि चमळाला होता. परंतु आपल्या उयया 
आयुष्ट्यभर त्यानंा प्राप् ती आचि खिव यािंा मेळ कधीि घालता आला नाही. पैशािी नेहमीि तंरी असल्यामुळे 
ते राजे आचि अमीर-उमराव याचं्या स्मचृतपर कवने करून चबदारी चमळवीत असत. त्या वळेच्या 
अथवव्यवस्थेत याहून दुसरा मारव नव्हता. त्याचं्या मनाला असूया कधी चशवलीि नाही. दुसऱ्याचं्या रुिािंा 
रिरव करिे हा त्यािंा स्वभावधमवि होता. अथात त्यािंा चमत्र पचरवार खूप मोठा असे. 

 
कचसदा या फारसी काव्यप्रकारात त्यानंी मोठ्या लोकाचं्या स्तुचतपर कचवता चलचहल्या. अरोदरच्या 

िाली वापरून त्यानंी फारसीत अचधक सरस रझल चलचहले. त्याचं्या सुरवातीच्या उदूव रझलावरही अचधक 
फारसीिीि छाया असे. नंतरिे रझल अचधक सरळ व सोपे आहेत. नेहमीच्या बोली भााेंतले शबद वापरून 
त्यानंी असंख्य उदूव पते्र चलचहली. त्यापैकी बरीि अ्ाप उपलबध आहेत. या पत्रानंी आधुचनक उदूव  र्ािा 
पाया घातला. राचलबाचं्या उदूव काव्यातल्या अनेक पंक् ती आचि वाक्यप्रिार लोकाचं्या तचीडी राचहले आहेत. 
त्या अथाने ते लोक कधीि होते. त्यािबरोबर मोजक्या शबदात अथवपूिव काव्ये रिल्यामुळे ते फक् त सुचशचित 
आचि सुससं्कृत लोकािें कवी होते हे म्हििेही िुकीिे होिार नाही. 

 
त्याचं्या काव्यात अध्यात्म, मानवता आचि मुक् त संिार दृिीस पडतो. काही कचवतािंा अथव तर 

प्रत्यि अनुभतूीचशवाय ध्यानात येत नाही. त्याचं्या रझल संग्रहातल्या पचहल्या ओळी प्रथमदशवनी अथवहीन 
वाटतात :— 

 
हे धाडसी लेखन कोिािे आहे? 
त्यातली अिरेि त्याचवरुद्ध आिोश करताहेत. 
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परंतु या ओळींनी एका आधुचनक चित्रकाराला स्फूती लाभली. त्याचं्या काव्यािे रसग्रहि प्रत्येकाने 
स्वतःि केले पाचहजे. रसग्रहि करताना पूववग्रह दूर ठेवनू नवीन अथव शोध्यािा प्रयत्न केल्यास ते अचधक 
पे्ररिाजनक वाटेल. त्यानंी एका कचवतेत म्हटले आहे की कोितीही चशला नुसती पाचहल्याबरोबर ज्याच्या 
डोळयापढेु सुंदर मूर्मत आचि चतिे नृत्य उभे राहील त्यालाि खरी दृिी असते. 

 
सूफी प्रभावामुळे त्याचं्याही काव्यात ठराचवक सािाच्या वासनामुक् त, काहीशा अमूतव अशा पे्रयसीिे 

प्रतीक चदसते. परंतु या चनजीव प्रचतकानंी ते संतुि रहात नाहीत. अधूनमधून प्रत्यि हाडामासाच्या पे्रयसीिी 
ओळ व्यक् त होत राहते. आधीच्या फारसी ककवा उदूव कवींप्रमािेि त्याचं्या काव्यातही पे्रयसीिे सौंदयव, 
मादक नजर, चप्रयकराकडे होिारे सतत कठोर दुलवि यािंी रेलिेल आहे. पि क् वचित चतिा स्पशव ककवा 
शारीचरक पे्रमही सूचित केले आहे. 
 

राचलब उघडपिे म्प्राशन करीत असत, चनत्यािे नमाज करीत नसत व रोझे राखीत नसत 
म्हिून लोक नाव ेठेवीत. 
 

सववजि सारंताहेत म् ते चनचांद्ध 
असेल उदे्दश िारंला पि सारंताहेत ते एक असत्य, 
कारि हवतेसुद्धा आहे चवखुरलेले सववत्र म्, 
मर श् वास घेिे हेसुद्धा म्पानि नव्हे का? 

 
परमेश् वरािा एक उनाड मुलरा मानव आपल्या पे्रमळ बापाजवळ हट्ट धरतो :— 

 
मला जन्म चदला मानवाने, 
मानवािेि रुिावरुि आहेत माझ्याजवळ 
पापासंाठी चशिा देिार असशील तर हे परमेश् वरा, 
मी करू न शकलेल्या पापाबंद्दल माझे कितुकही कर. 

 
पापाकडे पाह्यािा हा दृचिकोि, दयाळू परमेश् वराशी जवचळक या खास इस्लामी कल्पना आहेत. 

सदैव साक्त्वक जीवन व्यतीत कर्यापेिा झालेल्या पापाबद्दल मनापासून पिाताप करिारे परमेश् वरािे 
अचधक लाडके होतात, पाप म्हिजे अपचरहायवपिे होिारी िूक असते व ती घडल्यानेि परमेश् वराला दया 
दाखचव्यािी सधंी चमळते. परमेश् वर आपली पे्रयसीि आहे ही भावना, इहलोकी प्रयत्न करून 
स्वरवप्राप् तीच्या आकािेंिा त्यार इत्यादी सवव सूफी कल्पना आचि श्रद्धा राचलबच्या काव्यात आढळतात. घट 
पटावर भर देिारा धमव त्याला मान्य नाही :— 
 

परमेश् वर एकि ही जर आमिी श्रद्धा आहे 
तर मर धमवचवधी कशासाठी? 
ही सारी प्रतीके नि करा 
म्हिजेि खरी श्रद्धा उजळून येईल 
खरी श्रद्धा चिरंतन असते 
जो िाह्मि सतत मंचदरात राहतो आचि तेथेि मरतो 
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त्यािे दफन काबयाच्या आवाराति केले पाचहजे. 
 

स्वतः चशया असल्यामुळे राचलबनी अलीच्या स्तुचतपर खूपि चलचहले आहे. परंतु त्यानंी आपल्या 
धमवकल्पना चनचित स्वरूपात माडंलेल्या नाहीत. मानव ही एक रूढ, अरचित अशी शक् ती आहे, तो मत्यव 
असला तरी मानवी जीवन अमर आहे, तो आपल्या चनमात्याशी बोलू शकतो असा त्यािंा चवश् वास होता. 

 
अकबर अलाहाबादी (१८४६–१९२१) हे सय्यद घरा्यात जन्मले होते. अनेक वां े न्यायाधीश 

म्हिून काम केल्यानंतर १९०३ साली ते चनवृतरे झाले. मुसलमानािंी अवनती आचि त्यािें प्रिचरत 
राजकारि हे अलाहाबादीिे आवडते काव्यचवांय होते. त्याचं्या काव्यातला ‘शखे’ हा सववसामान्य 
मुसलमान असतो. उपहासरमव शलैीत काव्य रि्यात त्यािंा हातखंडा होता. 
 

चवचधचलचखति असे होते. 
मालक बनले रुलाम. 
राजे झाले द्वारपाल 
देशोदेशीशी व्यापार संपला; 
कुरािािे राज्य समाप् त झाले. 
आता झालो आहोत परारी कारकून, 
ककवा कुळाकंडून खंड घेिारे जमीनदार. 
आपल्या मालकीिे चवमानावर इंग्रज आहे खूां, 
सारा व्यापार हातात म्हिून कहदू आहे खूां; 
आम्ही पोकळ नरारे, देवाच्या दयेने जरत आहोत 

 
चबक्स्कटाचं्या तुकड्यािंा ढीर आचि सोडालेमनिा फेस यावर. अशी पचरक्स्थती असून 

मुसलमानाचं्या मनावर कसलाि पचरिाम झाला नाही; त्याचं्या मेलेच्या भावना पाहून कवी दुःखीत होतो. 
 

तुझे पोट भरलेले आहे ना, 
मर तुला कशािी किता? 
शखेजीला होते दोन रुिी मुलरे 
एक झाला सी. आय. डी. अफसर 
आचि दुसरा रेला फासावर 

 
चशिि घेिे कमीपिािे लिि असे मानिाऱ्या मुसलमानावंरून अलाहाबादींनी आधुचनक लैला 

मजनंूवर पुढील ओळी रिल्या. 
 

लैलािी माता मजनूला म्हिाली 
प्रथम तू हो एम ए पास 
मरि लावीन तुझे माझ्या लाडक्या लैलाशी लग्न 
मजनू सतंापला. हे काय भलतेि? 
पे्रमाच्या सोन्यावर चपतळयाच्या भाडं्यासारखे प्रहार 
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मी का आहे कोिी यःकचित हरिरि दास? 
काळीज फाटले तरी मनाने िुद्र नाही होिार. 
हीि असेल तुमिी अट तर हा घ्या माझा लैलाला नकार 

 
अकबर अलाहाबादी प्रखर साम्राज्याचवरोधी होते. चिचटशाशंी सहकायव करिाऱ्या सर सक्य्यद 

अहमद खान यािेंवर तसेि पािात्य संस्कृतीने भारावलेल्यावंर अलाहाबादींनी कोरडे ओढले. 
 

सरकारी रझेॅट पढेु करून 
सर सक्य्यदानंी चमळवल्या धनराशी 
हातात कुराि घेऊन शखे मारत होता भीक 
पि चमळाली नाही त्याला एक दमडी 
तरुि बायका सारंतात 
आम्ही थोडेि शजेाऱ्यापंाजाऱ्यासंाठी नटतो थटतो 
भेटायिे आहे आम्हाला बड्या अफसरानंा 
आम्ही झालो त्यासाठी आतुर 
सुधारलेल्याना घर वाटतो नरक 
कारि जन्म जातो हॉटेलात 
मरतातही ते पचरिाचरकाचं्या हातात. 

 
एका बाजूला पाचिमात्य ससं्कृतीमुळे श्रद्धा कमी झाली. दुसरीकडे उलमानंी अल् लाला करडा 

म्हातारा करून त्यािी सवांना जरब घातली होती. 
 

कसा जाईल शखे रात्रीअपरात्री मचशदीत 
अहो िुकून भेटायिा त्याला चतथे अल् ला 
आचि मर भरायिी धडकी 

 
१९११ च्या चदल् ली दरबारावर अकबर अहालाबादींनी चलचहले :— 

 
साऱ्यानंा आमचंत्रत केले होते त्यानंीि 
म्ािे पेले देत होते तेि 
सवांिेि आहेत ते धनी 
मी फक् त बाजूला उभा 
बघतो घूसर नयनानंी 

 
चव् इस्लामच्या िळवळीत त्यानंा रस नव्हता. 

 
आपि राबतो आहोत कारकून म्हिून 
पोटािी खळरी भरायला 
पि आपले काळीज फाटते आहे 
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तुकांसाठी व इरा्यासंाठी 
 

सर सक्य्यदासंारख्या लोकानंा चिचटशाबंरोबर आपला वरेळा समझोता कर्यािी महत्त्वाकािंा 
होती. अकबर अलाहाबादींनी यािी टर उडचवली. याउलट बंराली लोकाचं्या आदंोलनाने त्यानंा मूठभर 
मासं िढल्यासारखे झाले. 

 
राष्ट्रीय िळवळीिी पीछेहाट झाली यासाठी आनंदोत्सव करिाऱ्या मुसलमानामुंळे ते व्यचथत झाले. 

िळवळीत प्रामुख्याने कहदू होते म्हिूनि त्या मुसलमानानंा हांव झाला होता. 
 

मी चिरडलो रेलो 
पि मला त्यािी पवा नाही. 
माझ्या शत्रलूा झोडपलेले पाह्यासाठी 
माझे डोळे आसुसले आहेत. 

 
मुसलमानाचं्या दोन चप्ानंा स्वतःिी टवाळी करायला अकबर अलाहाबादींनी चशकचवले. 

चवदारक वस्तुक्स्थतीिी यथाथव जािीव करून चदली, आचि हे सवव त्यानंी कोिाच्याही भावना न दुखचवता 
केले. 

 
सर महंमद इकबाल याचं्या काव्यचनर्ममतीिे तीन स्पि कालखंड पडतात. १९०० ते १९०५ पयंतिा 

पचहला, १९०५ ते १९०८ पयंतिा दुसरा आचि उच् ि चशििासाठी परदेशी जाऊन परतल्यानंतर १९०८ ते 
अखेरपयंतिा हा चतसरा. चहमालय, पुष्ट्प, बालपि, पववतावरिे मेघ, सहानुभतूी, सकाळिा सूयव, लहान 
मुलािंी प्राथवना, आईिे स्वप्न, थडग्यात चवश्रातंी घेत असिाऱ्यानंा, कोमेजलेले फूल इत्यादी त्याचं्या 
पचहल्या कालखंडातल्या कचवता अनेक चवांयासंंबधंीच्या आहेत. काही इगं्रजी कचवतािंीही त्यानंी भाांातंरे 
केली होती. याि कालात त्यानंी तीन प्रचसद्ध कचवतामंधून (सररुझश्त इ आदम-मानवािा इचतहास, शमा 
आचि नया चशवाला-नवीन मंचदर) आपल्या तत्काचलन श्रद्धा व्यक् त केल्या आहेत. नया चशवाला या 
कचवतेच्या पचहल्या काही ओळी उल् लेखनीय आहेत :— 
 

ए िाम्हिा! सत्य सारंतो म्हिून राराव ूनकोस 
तुझ्या मंचदरातल्या मूती चझजल्या आहेत 
आपल्याि लोकािंा दे्वां तू त्यािेंपासून चशकलास 
मुसलमान प्रिारकानंा भाडंायला अल् लानेि चशकवले तर नाही? 
मला उबर आला. 
मंचदर आचि काबा या दोहचीपासून मी दूर रेलो. 
प्रिारकाचं्या प्रविनात, त्या दंतकथातं मला रोडी वाटेना 
ए िाम्हिा दरडाच्या मूतीत तुला देव चदसतो 
माझ्या देशाच्या प्रत्येक धूचलकिात मला परमेश् वर चदसतो 
िल. दुरावा वाढचविाऱ्या सवव रोिींिा आपि त्यार करू 
एकमेकापासून दुरावलेल्यानंा आपि जवळ आिू 
बेकी आचि दुफळीच्या सवव खुिा पुसून टाकू. 
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पचहल्या कालखंडाति त्यानंी ‘तराना-इ-कहदी’ (सारे जहाँ से अच्छा) हे राष्ट्रभक्क् तपर रीत रिले. १९०८ 
नंतर मात्र त्यानंी एक मुसलमान म्हिून काव्यरिना केली. राष्ट्रभक् तीिा चनाेंध करून त्यानंी ‘तराना-स-
चमल् ली’ हे मुसलमान जमातरीत केले. पे्रम, मानव आचि सैतान या कल्पनािंा इस्लामी अन्वयाथव लावला. 
ज्याने धार्ममक सत्यािा आचवष्ट्कार होतो, पैरंबरानंा कुराि ऐकचविाऱ्या ग्राचिएलिा ्ासोच्छवास ककवा 
पैरंबराचं्या हृदयस्थानी होते ते पे्रम, स्पेन कजकून कारडोव्हा मशीद बाधंिारे वीर मुसलमानि खरे श्रद्धावतं 
मुसलमान होते, कारि या चवजयानंी इस्लामी उत्कांािी नादंी झाली. ‘सैतानािे सल् लारार मंडळ’ या 
कचवतेत सैतानाच्या तचीडी त्यानंी वाक्य घातले, ‘मुसलमान लोक आपले सवात मोठे शत्रू आहेत. अतःपर 
त्यानंा इस्लामच्या उच् ि नैचतक आचि अध्याक्त्मक मूल्यापंासून दूर ठेवा’. इस्लामिी थोरवी विवन करताना 
इकबालानंी अनेकदा इचतहासािा चवपयासही केला आहे. 
 

सर सक्य्यद अहमद खान यािेंपूवी अनेक मुसलमानानंी परदेशयात्रा केल्या होत्या व जारचतक 
पचरस्थतीिी कहदी मुसलमानानंा कल्पनाि नसल्यािे नमूद केले होते. १७६५ नंतर चदल् लीच्या बादशहािे 
पत्र इंग्लंडला जाऊन चिचटश राजाला दे्यासाठी इचतसामुचद्दन यानंा धाड्यात आले होते. तेथे रेल्यावर 
इचतसामुचद्दननी युरोचपयन राष्ट्रािें राजकारि व धमवकल्पना यावंर बरीि माचहती चमळचवली आचि ‘णशगफद  
नामा इ णवलायत’ हे पुस्तक चलचहले. त्यात पाचिमात्याचं्या राजकीय आचि सैचनकी चवजयािे चवश् लेांि 
केले आहे. चमझा अबु तालीव (१७५२–१८०६) हे एक कवी आचि इचतहासकार होते. १७९९ ते १८०३ या 
सहा वांांतील युरोप, आचरका आचि आचशया खंडातंल्या देशाचं्या आपल्या प्रवासािे विवन त्यानंी फारसी 
भााेंत दोन खंडातं चलहून ठेवले आहे. या गं्रथािे इंग्रजी, रें ि व जमवनी अनुवाद १८१० नंतर प्रचसद्ध झाले 
होते. अबु तालीब यािंा गं्रथ पाचहला म्हिजे त्याचं्या चनरीििशक् तीिे कितुक वाटल्यावािून राहात नाही. 

 
अबु तालीव याचं्या मते त्यावळेिे इंग्रज लोक देशभक् त, रुिग्राहक, काय्ािे पालन करिारे, 

अवाच्या सवा वैयक्क् तक आकािंा न बाळरिारे, व्यक् तीपेिाही समिीच्या चहतािा चविार करिारे, नवीन 
चविार आचि कल्पनािें स्वारत करिारे, उत्पादन पद्धतीत सुधारिा कर्यासाठी धडपडिारे व ऐचहक 
संपतरेी वाढवनू मानवी चवकास साधिारे लोक होते. ऐचहक रोिींवर सवव लि असल्यामुळे ते धमािाराबंद्दल 
चवशाें आस्था बाळरीत नव्हते. परधर्ममयाबंद्दल त्यानंा सोयरसुतक नव्हते. आपले रीतीचरवाज सववश्रषे् 
आहेत अशी त्याचं्यात भावना होती. रस्त्यावर श्रीमंत आचि ररीब याचं्यात कसलाही भेदभाव केला जात 
नसे. घरात मात्र त्याचं्या नोकरानंा नोकरीच्या अटी काटेकोरपिे पाळाव्या लारत असत. त्याचं्या तुलनेत 
कहदी मुसलमान अरदी चथटे होते. अबु तालीबने तत्कालीन कारस्थाने, लािखाऊपिा आचि श्रीमतं 
लोकािंी ऐतखाऊ वृतरेी, अहंकार व नाकतेपिा याचं्यावर टीका केली आहे. कहदुस्थानातल्या सववसाधारि 
लोकानंा दोन वळेा जेविािी भ्रातं होती. अशा क्स्थतीत नवीन ज्ञान प्राप् त करून घे्यािी चजज्ञासा त्याचं्यात 
कोठून येिार? अबु तालीबिे दुसरे वैचशष्ट्ट्य असे होते की त्याने युरोपमधल्या नवीन यतं्रािें आराखडे स्वतः 
तयार केले होते. तेथील औ्ोचरक िातंीने तो अत्यंत प्रभाचवत झाला होता. इंग्लंडच्या आरमारािे त्याने 
चवशाें कितुक केले आहे. िारंल्या आरमाराअभावी कोित्याही देशािा इतरापंुढे चटकाव लारिे अशक्य 
आहे असे त्याने या पुस्तकात आवजूवन चलचहले आहे. 

 
इंग्रजीतून गं्रथलेखन कर्यािा पचहला मान लुतफुल् लांकडे जातो. इस्ट इंचडया कंपनीच्या सैचनक 

अचधकाऱ्यानंा फारसी, अरबी, कहदुस्थानी आचि मराठी भाांा चशकचव्यासाठी त्यािंी नेमिूक झाली होती. 
त्या चनचमतरेाने त्यानंी देशातल्या अनेक भारातं प्रवास केला होता. नंतर त्यानंी सुरतच्या नबाबाकडे नोकरी 
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धरली. नबाबाच्या कामासाठी ते इंग्लंडलाही रेले होते. त्यानंी आपली आत्मकथा इंग्रजीतून चलचहली आहे. 
चतच्या दोन आवृत्या प्रचसद्ध झाल्या होत्या. इंग्रजाबंद्दल अत्यतं तुटपुजंी माचहती असल्याने देशातल्या 
चकत्येक लोकातं त्यािेंबद्दल चकती चवचित्र कल्पना होत्या यासंबधंी मोठी मनोरंजक माचहती या पुस्तकात 
आहे. चनरचनराळया भारातल्या लोकािंी तचीडओळख करून चदली आहे. इंग्लंडच्या वाटेवर असताना 
सीलोनपासून जे जे देश लारले त्यािंीही विवने आहेत. इंग्लंडला रेल्यावर कोिाकोिास भेटलो व काय 
काय पाचहले त्यािा तपशील चदलेला आहे. एकदा शरीर शास्त्रावरच्या व्याख्यानाला हजर राचहले आचि 
नंतर त्यानंी सेंट जॉजव हॉक्स्पटलमध्ये जाऊन शवचवच्छेदन कसे करतात त्यािे स्वतः चनरीिि केले. तेथे 
त्यानंी काही गं्रथही वािले. अरबी आचि फारसीमधून आपि चव्ाथीदशते असताना जे चशकलो ते ज्ञान 
चकती तोकडे आहे आचि शवचवच्छेदनाखेरीज मानवी शरीरािे ज्ञान चमळिे कसे अशक्य आहे आचद चविार 
त्यानंी या गं्रथात माडंले आहेत. 

 
राजकीय पचरक्स्थती संपूिव बदलल्यामुळे आधुचनक कालखंडात इचतहास चलचह्यािी परंपरा 

संपली. अमीर अलीिे ‘चहस्टरी ऑफ सारासेन्स’ आचि ‘क्स्पचरट ऑफ इस्लाम’ हे गं्रथ चवख्यात झाले. 
भिचतकशास्त्रावर मात्र कहदी मुसलमानानंी चवशाें लेखन केले नाही. ज्ञानािा झपाट्याने चवकास होत 
असल्याने उदूव भााेंतून चवचवध चवांयावंर गं्रथचनर्ममती होिे अरत्यािे होते. परंतु या दृिीने उदूव  भााेंिा 
चवकास कर्यािे प्रयत्न १९२० पयंत झालेि नाहीत. नंतर जे प्रयत्न झाले ते पद्धतशीर नव्हते. कदाचित 
५० वांांनंतर उदूव ही मुसलमानािंी भाांा असिारसुद्धा नाही. परंतु आपल्या दीघव परंपरेनुसार ते कहदी आचि 
इतर प्रादेचशक भाांा समदृ्ध करतील अशी अपेिा कर्यास हरकत नाही. 
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प्रकरि १९ 
 

सामाणजक जीवन 
 

१७५०–१८५७ 
 

सबंध अठराव्या शतकािा आचि एकोचिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इचतहास पाचहला तर दोन 
रोिी ठळकपिे नजरेत भरतात. ज्या घटकामुंळे आचि शक् तींच्या प्रभावाने समाजात एकात्मता चनमाि होते 
आचि पचरिामी राजकीय ऐक्य साधंता येते अशा शक् तींिा झपाट्याने ऱ्हास होत राचहला. दुसरी अशी की 
सतरेास्पधेच्या रदारोळात पडलेल्या मुत्स्ानंा अंध स्वाथाखेरीज दुसरे काही चदसत नव्हते. स्वतःजवळ 
कल्पनाशक् ती असली आचि डोळयासमोर काही ध्येये असली तर स्वाथव साधीत असतानासुद्धा आपल्या 
चहतािें चिरंतन जतन कर्यासाठी योग्य ती पावले मािूस टाकू शकतो आचि ध्येय ककवा कल्पनाशक् ती 
नसली तर दुसऱ्यािे आपिास चमळू शकत नाहीसे चदसल्यावर त्या वस्तूिाि चवध्वसं कर्यािी प्रवृतरेी होते. 
अशा प्रवृतरेीमुळेि चिचटशानंा देशभर पाय पसरचवता आले. बंरालिा मीर जाफर आचि म्हैसूरिा मीर 
साचदक एवढे दोनि देशद्रोही लोक देशात चनपजले होते असे नाही. ही साथ साऱ्या देशभर पसरलेली 
होती. एकोचिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस देशातल्या बहुतेक मुसलमान राजानंी चिचटश सतेरेपुढे आपली 
मान तुकचवलेली होती. १८४८ सालापयंत देशाच्या दोन तृतीयाशं भारात प्रत्यि चिचटश अंमल िालू झाला 
होता. 

 
मध्यंतरीच्या कालात देशात सववत्र अंदाधंुदी माजलेली होती. पेंढाऱ्यािंा धुडरूस कुचवख्यात आहेि. 

तो १८३० साली आटोक्यात आला. पि लरोलर छोट्यामोठ्या जमीनदारानंी पेंढाऱ्यािें अनुकरि सुरू 
केले. जवळच्या चशवबंदीच्या जोरावर त्यानंी एकमेकाच्या मुलखात लुटालुट आरंचभली. लखनि जवळच्या 
एका चजल्ह्यातला जमीनदार मचलक रुलाम हजरत याने तर लखनिच्या कारावासावर हल् ला िढवनू अनेक 
रुन्हेरार सोडवनू आिले व त्यानंा आपल्या चशबंदीत भरती करून टाकले. त्यानंतर त्याने आजूबाजूच्या 
जमीनदारावंर धाडी घालून, जमीनदार कुटंुचबयािंी कतरेल करून जचमनी बळकाव्यािा सपाटा सुरू 
केला. शवेटी चिचटश फिजेनेि त्याला वठिीवर आिले. 

 
१८५७–५८ च्या उठावानंतर उतरेर कहदुस्थानातले असंख्य मुसलमान जमीनदार धुळीला चमळाले. 

यामुळे साऱ्या मुसलमान समाजािीि मोठी हानी झाली असा एक समज आहे. परंतु हे जमीनदार त्याि 
लायकीिे होते. माजी राजघरािी, जुन्या जमान्यातले अचधकारी आचि त्याचं्यावर बाडंरुळासारखी 
अवलंबून असलेली मंडळी शहराशहरातूंन चवखुरलेली होती. त्यािंी सपूंिव अधोरती झालेली होती. या 
वराच्या नीचतमतेरेिा आदशव जर मुसलमान समाजाने आपल्यासमोर ठेवला असता तर त्यानंा पुनः कधीही 
आपले डोके वर काढता आले नसते. जी काही जमीनदार घरािी चिचटशाशंी एकचनष् राचहल्यामुळे म्हिा 
ककवा योरायोराने सहीसलामत चटकून राचहली त्यानंी फक् त आपल्याि राऱ्हा्यािें आचि अडििींिे 
तुितुिे वाजचवले. यािा पचरिाम वाईट झाला. राजकीय आचि सामाचजक चविारप्रवाहाला िुकीिी चदशा 
चमळाली. १७५७ ते १९०० सालापयंत भोवतालच्या पचरक्स्थतीने मुसलमान समाजाच्या कतुवत्वाला जबर 
आव्हान चदले होते. परंतु आळशी आचि ऐतखाऊ वरािे नेतृत्व स्वीकारल्याने या आव्हानाला तचीड देिे 
त्यानंा शक्य झाले नाही. 
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अठराव्या शतकातल्या अंदाधंुदीमुळे मुरल अमदानीत भरभराटीस आलेल्या शहरािंी फार परवड 
झाली. व्यापारधंदे बुडाले आचि या शहरानंा अवकळा आली. उलट चिचटश अंमलाखालच्या सुव्यवस्थेमुळे 
कलकतरेा, मद्रास आचि मंुबई मोठी व्यापारी शहरे म्हिून उदयास आली. परंतु या बंदरातूंन मुख्यतः 
युरोपात तयार होिारा माल आयात केला जात असे. ही शहरे सोडली तर उरलेल्या देशात आर्मथक घसरि 
आचि जीचवतचवतरेािी अशाश् वती यािेंमुळे लोकामंधला आत्मचवश् वास नाहीसा होऊ लारला. जादूटोिा 
आचि भ्रामक समजुती यािंा त्यािेंवर परडा बसू लारला. ठराचवक धमवचवधी केले म्हिजे आपल्यावरील 
संकटे टळतील असा चटपू सुलतानाला भरवसा वाटत असे. दररोज सकाळी तो ज्योचतांािंा सल् ला घेई, 
कहदू धमवचवधींवर बराि खिव करी आचि लढायात चवजय चमळावते म्हिनू िाह्मि भोजनेही घाली. त्या 
काळच्या लोकािंी मानसशास्त्रीय तपासिी केली असती तर स्वतःच्या असमथवतेच्या जािीवनेे लोक 
चदवास्वप् नात कसे रंरून जात, मंत्रतंत्र करून परमेश् वरी कृपा चमळचव्यािी धडपड कशी करीत राहात 
यावर िारंला प्रकाश पडला असता. 

 
रळयात ककवा हाताला ताईत बाधं्यािी त्याकाळी सववत्र प्रथा होती. खुद्द शाह वचलउल् लांनीसुद्धा 

चनरचनराळे ताईत आचि हरतऱ्हेच्या चसद्धी यावंर जाडजूड पुस्तक चलचहले होते. कौल अल जाणमल या 
वचलउल् लाचं्या गं्रथात तत्कालीन सूफी सतं भचवष्ट्य जाि्यासाठी, हरवलेल्या वस्तू ककवा िोर शोधून 
काढ्यासाठी कोिकोिते चवधी करीत असत यािी माचहती चदलेली आहे. शाह अबदुल अझीझ पाय दुखू 
लारला म्हिजे दुखऱ्या भारावर लहान मुलािा केस बाधूंन ठेवीत. शुभाशुभ’ शकून आचि स्वप् नािें चवचवध 
अथव याबंाबतीत तर फारि भ्रामक समजुती प्रिलीत होत्या. या समजुतींना धमवशास्त्रािा काहीसा आधार 
असेल, पि अठराव्या आचि एकोचिसाव्या शतकात या समजुती एव्ा पराकोटीला रेल्या होत्या की 
बुचद्धवादाला अथवि उरला नाही. जादूटोिा आचि शुभाशुभ शकून यावंरच्या अधंश्रदे्धमुळे मूल जन्मल्यावर, 
सूंता कर्यािे वळेी व साखरपुड्यािे प्रसरंी अनेक चवचित्र चवधी कर्यात येत असत. मचहन्यातले काही 
चदवस अशुभ मानले जात. सफर या इस्लामी मचहन्यातले पचहले तेराही चदवस अशुभ समजले जात. 
शाबान मचहन्यात कोिी आदंोत्सव करीत नसे आचि घरी रोड पदाथव बनवीत नसत. घूलकद हा सववच्या 
सवव मचहना चववाहासाठी वज्यव होता. 

 
श्रीमंत लोक चववाह समारंभासाठी अफाट खिव करीत. इतर लोक त्यािें अनुकरि कर्यािी 

धडपड करीत. चववाह सोहळाही अनेक चदवस िाले. राजकीय हेतंूसाठी जमवलेले चववाह वरळता सवव 
चववाह बायकाि जमवीत. वाङ चनियािे वळेी श्रीमंताकंडे चमठाई आचि ररीबािें घरी पानसुपारी देत. 
चववाहाअरोदरिे काही चदवस नवरा मुलरा आचि मुलरी आपापल्या घराबाहेर पडत नसत. मेंदी आचि 
चवचवध उटिे शरीराला लावनू घरीि राहात. कोिािी दृि लारू नये म्हिून त्यानंा कपडेही बदलायिी मुभा 
नसे. या सवव पद्धती आचि चववाहासाठी शुभाशुभ चदवस पाह्यािी प्रथा कहदंूकडून आलेली होती. शाह 
अबदुल अझीझ याचं्या मते सवव परमेश् वरािेि चदवस असल्यामुळे सोयीस्कर असेल त्या चदवशी चववाह 
करावा, पि त्यातल्या त्यात सोमवारी आचि रुरुवारी चववाह इि होत. घटस्फोट चमळाला तर स्त्रीच्या 
उदरचनवाहासाठी मेहेर चनचित कर्यात येत असे. प्रत्येक जातीरटात (कुपव) वरेवरेळी रक् कम ठरचवली 
जात असे. पि प्रत्यिात ही पद्धती नाममात्रि पाळली जाई. 

 
असुरचितता वाढली तशी आपल्या चस्त्रया इतर कोिाच्या दृिीससुद्धा पडू नयेत यािी लोक अचधक 

दिता घेऊ लारले. प्रत्येक घरी िनाना आचि मदाना असे वरेळाले खंड पाड्यात येऊ लारले. 
स्त्रीमयादेसबंंधीच्या चवचशि प्रथा रूढ होऊ लारल्या. महंमद शहािी रािी लहान मुलालासुद्धा माडंीवर घेत 
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नसे आचि िार वांांिे पोर पुढे आले तर पडदा घेई. मतृ्यूशय्येवर असतानासुद्धा चतने हकीमाला आपली 
नाडी पाहू चदली नाही. मयादेच्या या कल्पना चवसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपयंत रूढ होत्या. हकीम 
अजमल खान याचं्या पत्नी परपुरुांािा संपकव सुद्धा होऊ देत नसत. 

 
अठराव्या आचि एकोचिसाव्या शतकात काही मुसलमान चस्त्रयानंी युरोचपयनाशंी चववाह केल्यािी 

उदाहरिे आहेत. असे चववाह धमाने चनचांद्ध असल्यामुळे सक्य्यद अहमद शहीद यानंा एकदा एका 
इंग्रजाच्या मुसलमान पत्नीने भोजनािे आमंत्रि चदले ते त्यानंी नाकारले. दुसऱ्या एका प्रसंरी बनारसला 
अशाि एका मुसलमान स्त्रीने मिल्यवान वस्तू भेट म्हिून चदल्या त्याही त्यानंी अव्हेरल्या. 

 
सामाचजक बंधनामुंळे रृहजीवनावर अनेक मयादा घाल्यात आल्या होत्या. पि अशा बंधनामुंळे 

स्त्री ही कधीही सहिाचरिी बनू शकत नसे. यामुळेि बारारंनानंा महत्त्व आले. िटकदार संभाांि करू 
शकिाऱ्या, िारंले राता ककवा नािता येिाऱ्या चस्त्रया घरी ठेव्यास ककवा त्याचं्याशी चववाह कर्यास 
श्रीमंत लोक आतुर असत. सुचशचित लोकानंा तर संभाांिकला ककवा वा्  िातुयव यािें वडेि असे. हा रुि 
असल्याखेरीज त्यानंा प्रचसद्ध वारारंनाचं्या महाली प्रवशे चमळिे अशक्य होई. 

 
मंुबई, मद्रास आचि कलकतरेा शहरातूंन चिचटश राहिीिा प्रभाव पडू लारला होता. उतरेर 

कहदुस्थानच्या शहरातूंन मात्र मुरलािें दरबारी रीचतचरवाज प्रिचलत होते. धार्ममक बधंने चढली झाली होती. 
मुहरवम, दसरा, चदवाळी यासंारख्या सिािें वळेी ककवा सूफी संताचं्या उरसािे चदवशी चवचवध धमािे लोक 
एकत्र येत. १७५७ ते १८६० या कालात कहदुस्थानात जेवढी सासं्कृचतक एकात्मता होती तशी त्या 
अरोदरच्या ककवा नंतरच्या कालात कधीही चदसून येत नाही. याि शतकात उदूव भाांा चवकचसत झाली 
आचि उदूव मुशायऱ्याला समाजजीवनात एक आरळे स्थान प्राप् त झाले. आपली प्रचतमा आचि भााेंवरिे 
प्रभतु्व व्यक् त कर्यासाठी कवींना रझल हा काव्यप्रकार अचधक सोयीस्कर वाटला. रचसकािंी उिीव 
नसल्यामुळे अनेक कवी मुशायऱ्यात भार घेऊ लारले. चदल् ली आचि अवधच्या दरबारात सुरू झालेले 
मुशायऱ्यािे वडे घरोघरी पसरले. महेचफलीमध्ये प्रथम सामान्य कवींना, त्यानंतर अचधक बऱ्या कवींना 
आचि सवात शवेटी उत्कृि कवींना आपली रझल म्हिून दाखचव्यास सारं्यािा प्रघात होता. यामुळे 
कधीकधी केवळ आधी म्हिायला साचंरतले म्हिूनि रुसवफुेरवे, बखेडे सुरू होत. हा दोां राचहला तरी 
रझलातूंन व्यक्क् तमत्व, पे्रम, सौंदयव, स्वातंत्र्य यासंारख्या कल्पनानंा नव्या छटा प्राप् त झाल्या. हे संपूिव 
शतक मीर आचि राचलब यानंी राजचवले. नवीन श्रद्धा चनमाि कर्यािा आचि नवीन मानव घडचव्यािा 
त्या दोघानंी प्रयत्न केला. 

 
ख्वाजा मीर ददव (मृत्यू १७८४) यािंा जन्म एका चवद्वान निबंदी सूफी घरा्यात झाला. वयाच्या 

पंधराव्या वांीि त्यानंी आपले पचहले पसु्तक प्रचसद्ध केले. त्याचं्या गं्रथापैकी इल्म अल णकताब हा सूफी 
प्रिालीवरिा गं्रथ चवख्यात आहे. ते एक चविारवतं, लेखक आचि कवी असल्यामुळे त्याचं्या खानक्याला 
मोठी प्रचतष्ा चमळाली होती. अनेक नवोचदत लेखक आपल्या लेखनकृती त्यानंा दाखवनू त्यािें मारवदशवन 
घेत. अनेक रवय्ये आचि वादक त्याचं्यासमोर राऊन आपल्या पु् याबद्दल त्यािेंकडून पाठथोपटून घेत. 

 
नझीर अकबराबादी (१७३९–१८३०) यानंीही त्या काळच्या सासं्कृचतक जीवनावर आपला प्रभाव 

टाकला. ते एक उत्कृि कवी होते. उदूव बोलीभााेंतले शबद वापरून साध्या हलक्याफुलक्या कचवता 
कर्यात त्यािंा हातखंडा होता. अनेकदा त्यािेंवर बीभत्स आचि ओंरळ कवी म्हिून टीका होई. परंतु 
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यािी पवा न करता अवखळ काव्यरिना कर्यािा उपिम त्यानंी िालूि ठेवला. त्याचं्यामुळे उदूव भाांा 
शबदसंपन्न झाली. पढेु त्यानंा आध्यात्मािी रोडी लारली आचि ते आध्यात्मावर कचवता चलहू लारले. परंतु 
आध्यात्माच्या पचरभााेंिा उपयोर न करता साध्या सोप्या जनभााेंत त्यानंी आध्यात्मातल्या कल्पना आपल्या 
कचवतातूंन माडंल्या. 

 
कहदुस्थानी संरीत परंपरेत अवधिे राजे वाचजद अली शाह आचि लखनििेि शोरी चमया या दोघानंी 

मोठी भर घातली. वाचजद अली शाह ठुमरीिे आचि शोरी चमया टप्पा या संरीत प्रकारिे जनक होते. या 
दोन्हींना मोठी लोकचप्रयता चमळाली. कहदुस्थानी संरीत हे मुख्यतः उतरेर कहदुस्थानातल्या मुसलमान 
घरा्यानंी चवकचसत केले. प्रत्येक घरा्याच्या चवचशि रायकीमुळे त्याच्या िाहत्यािें वरवि चनमाि झाले. 

 
वॉरन हेक्स्टंग्जने सुप्रचसद्ध कलकतरेा मद्रसा सुरू केली. या पाठशालेत इंग्रजी चशकू 

इक्च्छिारासंाठी हाजी मुहचसन यानंी चशष्ट्यवतृ्या ठेवल्या. हाजी मुहचसनने ही पाठशाला िालचव्याकचरता 
ईस्ट इंचडया कंपनीला पाि टक् के व्याजाने एक कोट रुपयािें कजवही चदले. सर अमीर अली आचि सर 
अबदुर रहीम हे याि पाठशालेिे चव्ाथी होते. १७९१ मध्ये पिवात्य भाांाचं्या चशििासाठी मद्रसा 
राचझउचद्दन ही पाठशाला चदल् लीला स्थापन झाली. चतिेि रूपातंर पुढे १८२४ मध्ये चदल् ली कॉलेज या 
चवख्यात संस्थेत झाले. पुढे प्रचसद्धीस आलेले अनेक मुसलमान चदल् ली कॉलेजिे चव्ाथी होते. परंपरारत 
कल्पना आचि श्रद्धा यािंा नवीन अन्वयाथव शोधून काढिाऱ्यािंा एक रटि या कॉलेजमध्ये उभा राचहला. 
नवीन युरािी सुरुवात कर्यात या रैरसनातनी संस्थानंीि श्रीरिेशा केला असे म्हिाव ेलारेल. 
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आधीच्या शतकात समान ससं्कृती आचि समान जीवनपद्धती रूढ होऊ लारली होती. पि १८५८ 
नंतर मात्र मुसलमानानंी आपली वरेळी िलू माडं्यािी धडपड केलेली चदसते. आपि अतःपर महत्त्वािे 
घटक राचहलो नाही, जरातल्या सवव िारंल्या रोिी पूवी जन्मजात हक् काने चमळत होत्या तसे आता राचहले 
नाही, एके काळी भले शतकानुशतके राज्यकते असू पि आता केवळ चबररमुक्स्लम राज्यातले पछात 
अल्पसंख्याक झालो आहो ही कटू जािीव मोठ्या किाने आचि खूप उचशरा झाली. चदल् लीिे बादशहा 
नामधारी आहेत, खरी सतरेा चिचटश अचधकाऱ्याकंडे आहे व पूवीिे दरबारी चशिािार आता संपले यािी 
कल्पना न आल्यामुळे चदल् ली कॉलेज स्थापन झाल्यावर तेथे नोकरी चमळचव्यासाठी प्रचसद्ध कवी राचलब 
चिचटश रेचसडेंटच्या किेरीत पालखीत बसून रेले आचि आपले स्वारत कर्यासाठी रेचसडेंट मजकूर बाहेर 
केव्हा येतात यािी वाट पाहत चतष्त उभे राचहले. दोघािंी भेट झाली नाही आचि कचववयांना नोकरी 
चमळालीि नाही. १७९३ मध्ये बंरालमध्ये नवी महसूलपद्धती सुरू झाल्यानंतर स्थाचनक मुसलमान 
जमीनदार बरबाद झाले. १८५६ मध्ये अवधराज्य खालसा झाले. दोन वांांति मुरल राजघरािे संपुिात 
आले. १८५७–५८ च्या उठावानंतर उतरेर प्रदेशिी असखं्य मुसलमान जमीनदार घरािी बरबाद झाली. 
नंतर बराि कालपयंत चिचटश सरकारने मुसलमानानंा शत्रु लेखले. मुक्स्लम संस्कृतीसाठी शतकानुशतके 
प्रचसद्ध असलेल्या शहरातं इंग्रजी प्रथम राज्यभाांा आचि नंतर चशििािे माध्यम म्हिून रूढ झाली. 
दैवदुर्मवलास असा की इगं्रजीचवरुद्ध शाह अबदुल अझीझ यानंी मोठा फतवा काढल्यानंतर केवळ ५० वांांत 
इंग्रजी डोक्यावर बसली. लढाऊ सनातन्यानंी धमवयुद्ध सुरू केले व वायव्य सरहद्दीपचलकडच्या कें द्रातून ते 
१९२० पयंत िालू ठेवले. पि यामुळे कहदी मुसलमानािंी क्स्थती अचधकि चबकट झाली. या संकट परंपरेतून 
आपल्या राजकीय आचि सामाचजक भचवतव्याबाबत तसेि भचवष्ट्यकालच्या दजाबाबत तीव्र किता उत्पन्न 
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झाली. चतच्या पोटी वरेळा सासं्कृचतक आचि राजकीय अहंभाव चनमाि कर्यािी आचि प्रचतकूल 
पचरक्स्थतीतही तो चटकवनू ठेव्यािी तीव्र आकािंा चनमाि झाली. 

 
लढाऊ सनातन्यािें आंदोलन यशस्वी हो्यासाठी चबररमुसलमानािें सहकायव घेिे अत्यावश्यक 

होते. पि अशी दृचि ठेवनू योग्य कायविम आख्यािी कुवत कोिाच्यातही नव्हती. १८७० नंतर अनेक 
उलमानंी कहदुस्थान हा दारुल हबद नसल्यािे व चिचटश सतेरेचवरुद्ध धमवयुद्ध बधंनकारक असल्यािे फतव े
काढले. त्यानंी या प्रामाचिक व धाडसी लढवय्यािंी तर नामुष्ट्की झालीि पि अचधक वाईट म्हिजे 
कोित्याही ध्येयासाठी तन मन धन पिाला लावनू झरड्यािी आवश्यकता नाही अशी भावना 
मुसलमानाचं्यात बळावली. सनातन्यानंी १८६७ साली देवबंद पीठािी स्थापना केली. ही एका अथाने 
पराभवािी कबलुीि होती. शणरया चजवतं ठेवनू पुढेमारे धमवयुद्ध कर्यासाठी मुसलमानानंा बद्धपचरकर 
ठेव्याकरता स्थापन झालेल्या या ससं्थेतून केवळ पंतोजी चनघाले. शणरयाने आदशव म्हिून साचंरतलेले 
नम्रता आचि चववके हे रुि त्यािें ठायी चनमाि झालेि नाहीत. िुल् लक रोिींवरून अमुक शणरयाचे चवरुद्ध 
आहे, तमुक शणरयाने चनचांद्ध ठरचवले आहे अशा प्रकारिे चवतंडवाद ते घालू लारले. त्यातून त्यानंी फक् त 
शत्रुत्व मोल घेतले. दुसरा प्रयत्न म्हिजे धमवशास्त्र व आधुचनक चवज्ञान या दोघािंाही व्यवक्स्थत अययास 
होऊ शक्यासाठी केलेली नदवातुल उलमाची स्थापना. परंतु इंग्रजी, इचतहास आचि भरूोल याचं्या 
तुटपुंज्या ज्ञानाने मन प्ररल्भ होऊन आधुचनक दृचि येऊ शकेल ही कल्पना मुळाति िुकीिी असल्यामुळे 
नदवामारिा हेतू साध्य झाला नाही. याि धतीवर १९२० साली जाचमया चमचलयािी उभारिी झाली. तेथेही 
पचहली काही वां ेधमवशास्त्रावर भर दे्यात येत असे. पि अशी संस्था स्थापन झाली यािाि अथव चनव्वळ 
शणरयावर भर देिाऱ्या चशिि पद्धतीतून मुसलमानानंा आधुचनक चव्ा हस्तरत करता येिार नाहीत हे 
समाजाला उमरू लारले असाि आहे. मिलवी करामत अली आचि सर सय्यद अहमद खान यानंी चतसरा 
मारव साचंरतला. वैयक्क् तक जीवनात शचरयाप्रमािे आिरि ठेवनूही आपि राजकीय आचि सामाचजक स्थान 
प्राप् त करू शकू हे त्यािें म्हििे. पि इंग्रजी चशिि, पेहराव आचि चशिािार शणरयामध्ये बसतात की नाही 
यावरून सर सक्य्यद आचि उलमा याचं्यात रिे माजली. सर सक्य्यद यानंा मारे काणफर ठरचव्यात आले 
होते. उलट सर सक्य्यदािें ऐकले नसते तर या अचशचित मुसलमानानंी आपल्याला उच् ि चशििािे आचि 
चिचटशाबंरोबरच्या साहियािे फायदे घेऊि चदले नसते अशी इगं्रजी चशकलेल्यािंी समजूत झाली आचि 
इतके करूनही हवी ती राजकीय प्रचतष्ा प्राप् त झाली नाही ती नाहीि. राजकीयदृष्ट्ट्या आपि संपूिव 
चवश् वासपात्र आहो यािी खात्री करून ठेवनू चिचटशािंा सद् भाव चमळाला तरी त्याचं्या चनव्वळ मेहेरबानीमुळे 
चकतीसे साध्य होिार होते? 

 
कुरािाने भले सवव मानव समान आहेत, अरदी परमेश् वरािे पृर्थ्वीवरिे प्रचतचनधी आहेत असे 

साचंरतले असेल. सनातन्यानंी मात्र मुसलमान समाजाने आपल्या नेत्याच्या आजे्ञति राचहले पाचहजे अशी 
भचूमका घेतली. अशा रीतीने पारंपाचरक शृखंलानंी जखडले रेल्यामुळे स्वकतृवत्वावर भरवसा राख्याऐवजी 
मुसलमान आपल्या पुढाऱ्यावंर सववस्वी अवलंबनू राचहले. या पचरक्स्थतीत आपलाि डारंोरा चपटिाऱ्या 
वाङमयािी चनर्ममती झाली, भावनानंा तीव्रता आली, कधी शखे महमदी कर्यात ते मस्त राचहले तर कधी 
हातपाय राळून बसले. 

 
कहदी मुसलमानामंध्ये वािनािी आचि स्वतंत्रपिे चविार कर्यािी आवड अ्ापही चनमाि झाली 

नसल्यामुळे धोरिी आचि उदातरे चविाराच्या नेत्यािंी बाजू नेहमीि लंरडी राचहली. चशस्त सुसंरतपिा 
आचि चनियपूववक एकसारखी धडपड करिे हे रुि समाजाने आत्मसात केलेि नाहीत. त्यामुळे स्वतः 
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चविार न करता भडक भाांिे करिाऱ्या वक्त्यािें युक्क् तवाद लोक जसेच्या तसे स्वीकारतात. िटकदार 
वाक्ये फेकिारा आचि अधून मधून हसचविाऱ्या आख्याचयका सारंिारा वक् ता तत्काल लोकचप्रय होतो. 
जनतेिे सारे चितरे स्थाचनक तंट्यावखेड्यात रंुतल्यामुळे व्यापार उदीम, कंत्राटे आचद व्यवसाय करिाऱ्या 
तसेि बरीि मालमतरेा असलेले स्थाचनक पुढारी उदयास आले. म्युचनचसपाचलटीिे सभासदत्व, खान 
बहादूरसारखी पदवी आचि कैसर-इ-कहद पदक पटकचव्यासाठीि ते सारी धडपड करीत. स्थाचनक 
समाजात त्यािें मोठे वजन असे. त्याचं्यावर लोकानंी चकतीही टीका केली तरी कोिीही त्याचं्या आजे्ञबाहेर 
जात नसत. स्थाचनक चिचटश अचधकारी त्यािेंवर संपूिवपिे चवसंरत राहू शकत. कारि खान बहादूर 
एखादवळेेस समाजािा द्रोह कर्यास मारेपढेु पाहिार नाही, पि स्थाचनक रोऱ्या अचधकाऱ्याचं्या 
मजीचवरुद्ध काहीही करिार नाही अशी सवांना खात्री होती. अशा स्थाचनक पुढाऱ्यानंा डावलून महंमद 
अलींसारखा एखादा नेता पढेु येिे ही अपूवव घटनाि असेल. नेत्यािंा चतसराही एक वरव होता. कुवत आचि 
प्रामाचिकपिािा पूिव अभाव असला तरी त्यानंा जबर वैयक्क् तक महत्त्वाकािंा असे. कोित्याही 
पचरक्स्थतीिा रैरफायदा घेऊन ते आपले उखळ पाढंरे केल्याचशवाय सोडत नसत. प्रिोभक वतवमानपते्र 
आचि भडक भाांिे ही त्यािंी शसे्त्र होती. आपल्या स्वाथाआड कोिी येऊ लारले तर त्यािेचवरुद्ध 
समाजद्रोहािा आचि लािखाऊपिािा आरोप कर्यास ते किरत नसत. 

 
सर सक्य्यद अहमद खान आचि मिलाना आझाद याचं्या जीवनकायािी हकीरत पूवी आली आहेि. 

मिलवी नझीर महंमद हकीम अजमल खान आचि मिलाना महंमद अली याचं्या जीवनाकडे दृचििेप केला 
तर त्यािें कालात ज्या महत्त्वाच्या घटना घडल्या त्यावर अचधक िारंला प्रकाश पडू शकेल. 

 
मिलवी नझीर महंमदानंी वयािे एकचवसाव्या वांी पंजाबमध्ये चशिकािी नोकरी सुरू केली. १८५७ 

साली नोकरीिा राजीनामा देऊन ते चदल् लीला परतले. १८५७ च्या धुमाळीत एका इंग्रज स्त्रीिा जीव 
वािचवल्यािे इनाम म्हिून त्यांना अलाहाबादला डेप्युटी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्सिी नोकरी दे्यात आली. 
त्यानंी तेथे काही काय्ाचं्या पसु्तकािंी उदूव भाांातंरे केली. पढेु ते प्रथम तहचसलदार व नंतर डेप्युटी 
कलेक्टर झाले. १८७७ साली चनजामच्या राज्यात त्यानंा उच् ि हु्ावर नेम्यात आले. चनवृतरे होऊन 
चदल् लीला परतल्यावर त्यानंा एकडबरा युचनव्हर्मसटीने एल. एल. डी. िी मानद पदवी चदली. इंग्रज लोक 
रुिग्राहक असून लायकी असेल तर वाटेल तेवढी सधंी देऊ शकतात परंतु कहदी मुसलमानाचं्यात काही 
त्रािि नाही हे मत त्यानंी स्वानुभवावरून बनचवले होते. त्यानंी अनेक गं्रथािंी भाांातंरे केली आचि बऱ्याि 
कादंबऱ्याही चलचहल्या. मुसलमानानंा अ्ापही प्राप् तीपेिा अचधक खिव कर्यािी सवय आहे, त्याचं्या 
हातून नासधूस फार होते, तरुि वरात चशस्तीिा संपूिव अभाव आहे आचद चविार त्यानंी या कादंबऱ्यातूंन 
माडंले. त्याचं्या चवनोदप्रिुर शलैीमुळे या कादंबऱ्या लोकचप्रय झाल्या. 

 
१८९२ साली एकोिचतसाव्या वांी हकीम अजमल खानानंा रामपूर नबाबािें मुख्य हकीम म्हिनू 

नेम्यात आले. याखेरीज रामपूरला आचि पढेु चदल् लीला त्यानंी आपला खाजरी युनानी दवाखानाही 
िालचवला. त्यानंी अचलरड कॉलेज व लखनिच्या नदवातुल उलमा या ससं्थानंा खूप मदत केली. त्यानंा 
अचलरड कॉलेजिे चवश् वस्त व नदवाच्या रव्हचनंर बॉडीिे सदस्य म्हिनू घे्यात आले. चिचटश साम्राज्याला 
चवरोध असला तरी ते रामपूरच्या नबाब घरा्याशंी चनरचडत संबंध ठेवीत राचहले. त्यामुळे बरीि वां ेत्यानंी 
साववजचनक जीवनात प्रवशेि केला नाही. चखलाफत आंदोलनात भार घेऊ लारल्यावर त्यानंा बरीि 
लोकचप्रयता लाभली. १९२१ साली त्यािंी काँगे्रस व चखलाफत संघटना या दोन्हींच्या वार्मांक अचधवशेनािे 
अध्यि म्हिनू चनवड झाली होती. स्त्रीचशििावर त्यािंा प्रथमपासूनि भर होता आचि १९०९ साली स्वतः 
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स्थापन केलेल्या युनानी आचि आयुवेद कॉलेजमध्ये त्यानंी स्त्री चवभार सुरू केला. पडदा पद्धतीमुळे चस्त्रयानंा 
खुली हवा चमळत नाही, एकसारखे घरी बसून राहाव े लारते आचि त्यािें आरोग्य चबघडते असा स्पि 
चविार, मृत्यूपूवी म्हिजे १९२६ साली त्यानंी केला होता. त्यानंा तरुिचपढीबद्दल आदरभाव वाटे. कहदू-
मुक्स्लम ऐक्य हा तर त्यािंा स्थाचयभाव झाला होता. त्यामुळे जातीय कलहानंी त्यािंा ऊर फाटून रेला 
होता. हकीम अजमल खान हे कहदी मुसलमानाचं्या सवोच् ि परंपरािें आचि ध्येयािें प्रतीक होते. अथात 
सामान्य मुसलमानािें ते प्रचतचनधी होऊ शकले नाहीत. सवव ध्येयवादी लोकानंा त्यािेंबद्दल चनतातं आदर 
वाटत असे. आपल्या अटकेपूवी महात्मा राधंींनी साऱ्या देशािी जबाबदारी त्यािेंवर सोपचवली होती. कहदू 
महासभेच्या १९२१ सालच्या चदल् ली अचधवशेनािे ते स्वारताध्यि होते. ते कधी भावनाचववश होऊन बोलत 
नसत. सामान्य लोकाचं्यातल्या उचिवा त्याचं्यात नव्हत्या त्यामुळे त्यानंा ते दूरिे वाटत. 

 
या उलट मिलाना महंमद अली (१८७८–१९३१) हे जनतेिे नेते होते. ते आपल्या भावना 

आनंदाच्या ककवा दुःखाच्याही जाहीरपिे प्रकट करीत. त्यािंी परमेश् वरी करुिेवर चनतातं श्रद्धा होती. 
त्याचं्या अंरी धाडस होते, इतके की कधी कधी ते बजेबाबदारपिे पावले टाकीत. 

 
अलीरड आचि ऑक्सफडवला पदव्या चमळचवल्यानंतर महंमद अलींनी बडोदा संस्थानात नोकरी 

धरली. ती सोडून १९११ साली त्यानंी ‘चद कॉमरेड’ हे पत्र सुरू केले. बाल्कन युद्ध सुरू झाल्यावर त्यानंी 
उघडपिे तुकव स्तानिी बजू घेतली. आपि म्हिजे तुकव स्तान आचि त्याबाहेरच्या जरानंा साधंिारा जिू दुवा 
आहोत अशा आचवभावाने त्यानंी लेखिी िालचवली. १९१५ ते १९१९ पयंत त्यानंा स्थानबद्ध कर्यात आले 
होते. त्या अवधीत त्यानंा धमािी चवलिि ओढ लारली. सुटल्यानंतर तुकव स्तानला न्याय चमळावा म्हिून ते 
एक चशिमंडळ घेऊन लंडनला रेले. साम्राज्यवादी मंडळी वरळता इतर सवांवर त्यािंी छाप पडली. परत 
आल्यावर त्यानंी चखलाफत व असहकार िळवळीला वाहून घेतले. चिचटश सैन्यात नोकरी करिे हे 
शणरयाचे चवरुद्ध आहे असा ठराव केल्याबद्दल त्यािेंवर खटला भर्यात आला. तेव्हा त्यानंी आपि एक 
प्रामाचिक मुसलमान आहो, त्यानुसार केले ते योग्यि केले, १८५८ च्या रािीच्या जाहीरनाम्याने सवांना 
धमवस्वातंत्र्य चदले आहे असा युक्क् तवाद केला. 

 
पचिम आचशयात कोित्याही देशाला स्वतंत्र राहू ्ायिे नाही असा युरोचपयन राष्ट्रांिा चनधार 

असून कहदुस्थानातही बहुसंख्य कहदंूना मुसलमान नकोसे झाले आहेत अशी भावना त्यावळेी धार्ममक वृतरेीच्या 
तसेि राजकीयदृष्ट्ट्या जारृत मुसलमानामंध्ये पसरली होती. अशावळेी इस्लामिे राजकीय समथवन 
करिाऱ्या सवांबद्दल मुक्स्लम जनतेला आपलुकी वाटत असे. या सवांिा महंमद अलींना पाकठबा चमळाला 
खरा परंतु पचरिामी त्यानंी स्वतःिी लोकचप्रयता तर रमावलीि परंतु ज्या कायासाठी सारी धडपड केली 
त्यािेही नुकसान झाले. त्यानंी मुसलमानानंा चवश् व इस्लामिी चशकवि चदली. चखलाफत िळवळीला 
पाकठबा चमळचव्यासाठी त्यानंी जे आवाहन केले त्याला प्रिंड प्रचतसाद चमळाला. परंतु जेव्हा तुकांनीि 
चखलाफत सपंुिात आिली तेव्हा महंमद अलींना मेल्याहून मेल्यासारखे झाले. ज्यानंी चखलाफत 
िळवळीसाठी सववस्वािे दान केले त्याचं्या पदरी घोर चनराशा आली. त्याचं्यात कडवटपिा चनमाि झाला. 
चखलाफत फंडात अफरातफर झाल्यािी कुजबजू सुरू झाल्याने तर साऱ्या उत्साहावर चवरजि पडले. 

 
यानंतर महंमद अलींनी नेहरू चरपोटव आचि सारडा काय्ाला चवरोध केला. बालचववाहािी घातक 

रुढी खेड्यापाड्यातल्या आचि शहरातील खालच्या वरातल्या मुसलमानामंध्ये पसरली होती. पि हा 
कायदा केला तर ७ कोटी मुसलमान बंड करून उठतील अशी त्यानंी धमकी चदली. कोवळया वयाति 
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मुलींना बाळंतपिािा त्रास होऊ नये म्हिनू कर्यात येिाऱ्या काय्ाचवरुद्ध युक्क् तवाद करताना त्यानंी 
पैरंबरािें दाखले चदले. जिू काही या थोर चवभतूीचवरुद्धि खटला िालू होता. राधंीजींिी साथ 
सोडल्यानंतर ते एका जमातीिे पुढारी बनले. ते कधी काय करतील आचि कोित्या झरड्यात सापडतील 
यािा अंदाज कोिालाही करिे अशक्य होते. 

 
आता सववसामान्य मुक्स्लम समाजािा चविार करू. १९३० नंतर चनव्वळ राजकीय उचद्दिासंाठी 

जचमयत उल उलमा या पिाने राष्ट्रीय आंदोलनास पाकठबा चदला. राजकीय स्वातंत्र्य हे त्याचं्यापढुिे उचद्दि 
होते. सववसामान्य मुसलमानानंी हीि भचूमका घेतली असती तर एका सुदृढ राजकीय आचि सासं्कृचतक 
पायावर कहदू-मुक्स्लम ऐक्य साधले असते. तसेि पाचिमात्य संस्कृतीबाबतही मुसलमानानंा योग्य भचूमका 
घेता आली असती. परंतु तसे झाले नाही. कहदी मुसलमानाचं्यातल्या प्रभावी रटाने स्वतंत्र भारतातले 
मुसलमानािें स्थान ठरचव्यािी जबाबदारी चिचटशावंर टाकली. पाचिमात्य संस्कृतीतले काय घ्यायिे 
आचि काय नाही हे ज्याच्या त्याच्या मजीवर सोडले. पूवीच्या मुक्स्लम संस्कृतीिा उदोउदो केला. पि ही 
संस्कृती म्हिजे अरदी सुरुवातीच्या मुसलमानािंी की त्यानंतरच्या साम्राज्यवादी उमय्यदािंी की ज्या 
लोकानंी बचुद्धवादािी झेप रोखून शास्त्रीय ज्ञानाला मयादा घातली त्या महाभारािंी की त्या सवांिी चमळून 
संस्कृती? केवळ कहदंूशी झरडा होता म्हिूनि त्यानंा कोित्याही प्रश्नावर रंभीर चविार करिे टाळिे शक्य 
झाले. प्रत्येक जातीय दंरलीमारे साम्राज्यवादी आचि प्रचतरामी शक् तींिी युती होती. शवेटी प्रत्येक 
दंरलीमारे कहदूि आहेत असे म्हििाऱ्यानंी तरी मुसलमान जमात समथव हो्यासाठी काय केले? तुरळक 
स्थाचनक प्रयत्नाखेंरीज काहीही नाही आचि हे प्रयत्नही तात्पुरतेि होते. 

 
नवीन चशििपद्धतीत धार्ममक चशििाला वाव नाही या सबबीखाली कहदी मुसलमानानंी ही चशिि 

पद्धती चधक् कारली. या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्रजी चशकचविाऱ्या शाळातूंन धार्ममक चशिि दे्यािी सोय 
एका राज्यात उपलबध करून दे्यात आली, तेव्हा धार्ममक चशििािी ओरड थाबंली परंतु त्यािी व्यवस्था 
कर्यास कोिीही पुढे आले नाही. खुद्द मिलवी नझीर अहमद यानंीि हे उदाहरि चदलेले आहे. नवीन 
चशिि पद्धतीच्या पचरिामािंी किता फक् त सनातन्यानंा होती. १८७१ नंतर चशििािे बाबतीत मुसलमान 
तेवढे मारासलेलेही राचहले नव्हते. सुखवस्तु जमीनदार, यशस्वी वकील आचि डॉक्टर, उ्ोरपती आचि 
सरकारी नोकर कहदी मुसलमानािें प्रवक् ते बनले. त्यानंा शणरयात काहीि स्वारस्य नव्हते. तथाचप शणरयाचे 
तुितुिे वाजवीत राहून त्यानंी स्वतःिी पचरक्स्थती अचधक मजबूत कर्यासाठी शथव केली. पाचिमात्य 
संस्कृतीिा प्रभाव पत्करावा की नाही यािी ििा याि वरातल्या लोकामंध्ये िाले. नैचतक आचि सासं्कृचतक 
पातळी राख्यािी भाांा हेि लोक बोलत राचहले. पाचिमात्य संस्कृतीिे दृश्य पचरिाम याि वरामध्ये 
चदसून येत. इस्लाम आचि शणरयाचा ताक्त्वकदृष्ट्ट्या जरी नाही तरी प्रत्यिात त्यानंा पाचहजे तो अन्वयाथव 
लावला. 

 
चवसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ‘िारंल्या घरा्यािे’ मोठेि प्रस्थ होते. िारंल्या घरा्यासंबधंीिी 

तेव्हािी कल्पना मिलाना अश्रफ अली थानवी याचं्या व्याख्येवरून स्पि होते : ‘शखे, सय्यद, अन्सारी आचि 
अलवी हे सारख्या दजािे असतात. मुरल काय ककवा पठाि काय हे एकाि कोमिे लोक, ते शखे आचि 
सय्यदाचं्या तोडीिे नसतात. चविकर, न्हावी आचि धोबी हे कशप्याचं्या दजािे होऊ शकत नाहीत’. िारंल्या 
कुळातल्या तरुि मुलानंा चशिि, चशष्ट्यवतृ्त्या आचि नोकऱ्यात प्राधान्य चमळे. चिचटश अचधकारी आपल्या 
चशफारसपत्रात ‘िारंल्या कुळािा’ खास उल् लेख करीत असत. तरुि मुलानंी धं्ाकडे अचधक लि पुरवाव े
असे जमातीिे चहतकते वारंवार सारंत असत. परंतु दुकानात बसून जास्त पैसा चमळचविाऱ्या मािसाला 
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सरकारी किेरीतल्या साध्या कारकुनाइतकीसुद्धा ककमत त्याकाळी चदली जात नसे. कारि कशीही असली 
तरी सरकारी नोकरी ही सतेरेिी आचि अचधकारािी प्रतीक मानली जात असे. हे समाजचहतांी लोक 
अथवतज्ञ नव्हते. सवांना सरकारी नोकरी चमळिे अवघड असल्यामुळेि धं्ाकडे वळा असा उपदेश ते करीत 
असत. शारीचरक पचरश्रमानंा प्रचतष्ा न चदल्याने मोठे दुष्ट्पचरिाम झाले. शारीचरक पचरश्रम करायिे तर 
ताचंत्रक चशिि आवश्यकि होते. परंतु मंुबई, अहमदाबाद आचि कलकतरेा बाहेरच्या ‘िारंल्या कुळातल्या’ 
मुसलमान युवकानंी ताचंत्रक चशिि घ्यायिे ठरचवले असते तर त्यानंा लोकानंी वडे्याति काढले असते. 
मुसलमानामंध्ये अनेकप्रकारिे कारारीर होते. परंतु धार्ममक अरर राजकीय नेत्यानंी त्यानंी कसल्याही 
प्रकारिे प्रोत्साहन चदले नाही. त्यामुळे या कारारीराचं्या वराला उतरेरोतरेर उतरती कळा आली. 

 
ईद, बकरी ईद, ईद-अल-अझा, मुहरवम आचि शब-इ-बरात हे सि पूवीप्रमािेि साजरे होत 

राचहले. बकरी ईदच्या प्रसरंी राईबलैािें बळी दे्यावरून बऱ्याि दंरली झाल्या. दसरा आचि मुहरवम 
एकाि चदवशी येत तेव्हाही जातीय दंरली पेट घेत. या कालात मुसलमानानंी होळी व चदवाळी आचि कहदंूनी 
मुहरवममध्ये भार घे्यािी प्रथा जातीय चवतुिामुळे खूपि कमी झाली. 

 
१९५८ ते १९६० या शतकातील सामाचजक जीवनािी ििा सुरू करताना भचवष्ट्यकालात 

मुसलमानािंा दजा काय राहिार या एकाि प्रश् नाने सारे मुसलमान जीवन भरून रेल्यािा उल् लेख 
कर्यात आला होता. या प्रश् नािे शवेटी उतरेर चमळालेि नाही. कारि फाळिीमुळे कहदी मुसलमानािंी 
जमाति छोटी झाली. शासन धमातीत असेल अशी एकदा घोांिा झाल्यानंतर कोित्याही जमातीने 
आपल्या दजािा प्रश् न उपक्स्थत करता कामा नये. फार तर चवचशि श्रद्धा बाळरिाऱ्या आपल्या वरेळया 
रटािे अक्स्तत्व चटकेल यािी दिता घ्यावी. परंतु कहदी संस्कृती ही चवचवध ससं्कृतीिा समुच् िय आहे आचि 
चनरचनराळया धमवरटािें चमळून एक धमातीत शासन झाले आहे या कल्पना शासनातफेि प्रसृत केल्या जात 
आहेत. चिचटश सतरेा स्थापन झाल्यानंतरच्या काळापेिाही आता मुसलमान समाजाला आपल्या 
व्यक्क् तघटकावंर चनयतं्रि राखिे अवघड झाले आहे. आता प्रत्येक मुसलमान स्वतः चविार करून एक 
नवीन नैचतक व पारमार्मथक मूल्यािंी जोपासना करिारी जमात चनमाि करावी यावर व्यक् ती म्हिून काय 
चनिवय घेतो त्यावर कहदी मुसलमानािें भचवतव्य अवलंबून आहे. 
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प्रकरि २० 
 

उपसंहार 
 

आतापयंतच्या अययासातून काय चनष्ट्कांव चनघतात असे कोिी चविारले तर ते रास्ति होईळ. परंतु 
एखा्ा जमातीच्या नानाचवध प्रवृतरेींच्या आधारे कसलेही चनष्ट्कांव काढले तरी ते उिेि पडतील. मनात 
कसलाही पूववग्रह न बाळरता हा गं्रथ चलचहला आहे. कहदी मुसलमानाचं्या इचतहासाबद्दल अरर 
भचवतव्याबाबत यातून कोिताही चसद्धातं प्रस्थाचपत होिार नाही. चनवडक श्रद्धा व आिार हेि सबंध 
जमातीच्या श्रद्धा आचि आिार होते. मुसलमानािंा इचतहास म्हिजे चवचशि मुत्सद्दी, लढवय्ये आचि त्यािें 
राजकीय व लष्ट्करी चवजय एवढाि आहे. मोजक्या समाजपद्धती व वार्याच्या तऱ्हा आचि काही 
ऐचतहाचसक प्रवृतरेी व सध्यािी वस्तुक्स्थती यानंीि साऱ्या मुसलमान जमातीिे चित्रि होते अशा प्रकारच्या 
रैरसमजुतींनी संभ्रम चनमाि होतो. तो दूर कर्यासाठी त्याचं्या जीवनातले व चविारातले चवचशि पलूै येथे 
ठळकपिे माडंलेले आहेत. चनष्ट्कांव काढिे तर दूरि राचहले पि शवेटी एक इशारा ्ावासा वाटतो की 
कहदी मुसलमानाबंाबत कोितेही ठोकळेबाज चनष्ट्कांव अधवसत्यि असू शकतात. त्यानंी फक् त चवपयासि 
होतो. 

 
सववसामान्य मानवसमाजाच्या इचतहासासारखाि कहदुस्थानिा इचतहास आहे. कहदी लोकाचं्या 

आत्माचवष्ट्कार आचि आत्मपूती यासंाठीच्या धडपडीिी प्रचिया म्हिजेि त्यािंा इचतहास. या प्रचियेतून 
चनमाि होिारा आनंद, तीमुळे बसिारे िटके आचि उत्पन्न होिारे तिाव यापंासून आपि अचलप् त राहूि 
शकत नसल्यामुळे देशािा समाधानकारक इचतहास अ्ाप चलचहला रेला नाही. कहदुस्थानात जिू कहदू 
आचि मुसलमान हे एकमेकापंासून अरदी वरेळे असे दोन स्पि घटक आहेत, त्या प्रत्येकािा एक वरेळा 
इचतहास आहे आचि प्रत्येक घटक जिू आपल्यापुरताि जबाबदार आहे या भाननेने मुसलमान आचि 
चबररमुसलमान एकमेकाचंवांयी मते बनवीत असतात. औरंरजेब मुसलमान होता आचि चशवाजी कहदू यािे 
चवस्मरि कोित्याही आधुचनक इचतहासकाराला होऊ शकत नाही. त्या दोघािेंही सारखे मोजमाप करू 
शकिारा चनकां आपल्याला अजून सापडलेला नाही. समान चहतािी स्पि कल्पना आचि जािीव यािंी 
वाि, उत्कट ऐक्यभावनेिी उिीव, सवव समाजासाठी समान मूल्यािंा अभाव आचि ज्वलंत समस्या येथे 
अनाचदकालापासून आहेति. त्यामुळे अजूनही स्थाचनक अहंभाव, प्रातंवाद, भाांावाद, जाचतयता यासंारखे 
प्रश् न आपल्याला भेडसावीत आहेत. या प्रश्नािंी न्याय्य आचि चिरस्थायी उतरेरे आपल्याला सापडलेली 
नाहीत. ती शोधून काढ्यात आपि पुढाकार घेतला पाचहजे अशी आकािंा आपल्या इचतहासकारामंध्ये 
उत्पन्न झालेली नाही. संकुचित भावना काही प्रमािात कमी झाली आहे. चवकृत दृचिकोनातून माडंलेला 
इचतहास चशकिारी मुले मोठेपिी न्यायचप्रय आचि सचहष्ट्िू नारचरक बनू शकिार नाहीत यािी जािीव 
चनचिति चदसून येते. इचतहास चलहीत असताना खूप काळजी घेतली पाचहजे यािीही अनेकानंा खात्री 
पटली आहे. पि सद भाव चनमाि करावा याि दृिीने चनवडून ऐचतहाचसक सत्ये संकचलत केली तर 
वस्तुक्स्थती अधंारात राहील आचि चतला तचीड दे्यािी कहमत लोकानंा येिार नाही. 

 
कहदी मुसलमानानंी आपल्या कल्पनेप्रमािे जीवन व्यतीत केले. त्यात त्यानंा जे यश प्राप् त झाले ते 

त्याचं्या आत्माचवष्ट्काराच्या आचि आत्मपूतीच्या धडपडीतून चमळाले. त्यािंी जी दुष्ट्कृत्ये चदसतात ती ते 
कहदी मुसलमान होते म्हिनूि त्यािें हातून घडली असे म्हिता येिार नाही. त्याचं्यातल्या रचतमान 



 

अनुक्रमणिका 

शक् तींच्या योराने त्यानंा सतरेा व प्रचतष्ा चमळाली. कालातंराने रचतमानता ओसरल्यावर त्यािें हातून सतरेा 
रेली. असले िढउतार इतर समाजातही आढळून येतात. 

 
सववमान्य श्रद्धा चटकून राहायच्या तर त्यासाठी एक सनातन बैठक लारते. ताचत्त्वकदृष्ट्ट्या 

शणरयाचे बधंन मुक्स्लम समाजाला आचि शासनालाही होते परंतु कुराि आचि हदीस याचं्यातले चनयम 
समाचवि करून घेिारा असा चदवािी, फिजदारी कायदा ककवा राज्यघटना कधीि केलेली नव्हती. 
धमवसतरेा स्थापन करावी हे कोित्याि मुक्स्लम शासनािे उचद्दि नव्हते. राजा आचि त्यािा पि हे दोन्ही 
मुसलमान होते एव्ापुरतेि आपि अशा शासनाला इस्लामी शासन असे म्हिू शकू. राजा आचि 
राजदरबार ही एक बलाि आहे असे मानिारे धार्ममक चविारवतं आचि सूफी संत समग्र इचतहासात 
एकसारखे आढळतात. काही राजे धमववडेे होते, पि तो त्यािंा स्वभावधमव होता. शणरयामुळे ते असे वारले 
असे मानिे िूक आहे. औरंरजेबाने चजचझया लादला तो धमववडेामुळे असेल ककवा आर्मथक टंिाईमुळे 
असेल. पि शणरयामध्ये त्याला काही आधार नव्हता. स्वतः शणरयाची तचीडओळखसुद्धा करून न घेता 
चकत्येक इचतहासकार मुक्स्लम राजािंी दुष्ट्कृत्ये व त्यािें कहसािार हे शणरयाचे दृिीने बरोबरि होते असे मत 
माडंतात ही दुभाग्यािी रोि आहे. कहदी मुसलमानािंी राज्ये धमातीत नव्हती तशी धमाचधष्तही नव्हती. ती 
केवळ अल्पसंख्याकंािंी राज्ये होती व ती अल्पसंख्याकंािेंि चहत डोळयापुढे ठेवीत. असे असले तरी ती 
आधींच्या रजपूत राज्यासंारखी जातीय नव्हती. कारि त्यात शासनकते घटक एकसारखे बदलत राचहले. 

 
कहदी मुसलमानाचं्या राज्यािंा धार्ममक बुरखा काढून टाकला तर त्यािंी राजकीय धोरिे आताच्या 

राष्ट्रीय चहताशी चवसंरत वाटिार नाहीत. आपल्या देशासाठी एकि सरकार असले पाचहजे व त्याकडे 
संरिि, परराष्ट्र संबंध आचि दळिवळि यािंी संपूिव जबाबदारी असली पाचहजे हे उघड आहे. चदल् लीच्या 
सुलतानी आचि मुरल साम्राज्यानंी संरििचसद्धता ठेवनू परकीय आिमिापंासून देशािे रिि केले, 
सैन्यावर कें द्रीय चनयंत्रि राखले, व्यापारी मारांिे संरिि केले, प्रातंानंा फुटून चनघ ूचदले नाही व अंतरवत 
कारभार सुरचळतपिे िालू ठेवला. त्यािें हे धोरि दळिवळिाच्या अपऱु्या साधनामुंळे आचि चशििािी 
चवशाें प्ररती झाली नसल्यामुळे लोकापंयंत पोिू शकले नाही. त्यांना ते समजावनू देता आले नाही. त्या 
काळी फक् त दंडशक् तीच्या जोरावर देशािे ऐक्य राखता आले. आतासुद्धा दळिवळिाच्या साधनातं िातंी 
झाल्यामुळे व चशििात बरीि प्ररती झाल्यामुळे जरी आपि राष्ट्रीय लोकशाही सरकार स्थापन केले असले 
तरी एक राष्ट्रीयत्वािी भावना दृढ झालेली नाही. एक राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेमधले अडसर हळूहळू राजकीय 
चशििाद्वारा तसेि परििाच्या धोक्याच्या जािीवमुेळे दूर होत आहेत. एकोचिसाव्या शतकाच्या अखेरीस 
आचि िालू शतकात आपल्या राष्ट्रीय नेत्यानंी देशाच्या राजकीय एकात्मकतेिा पुरस्कार केला. अलाउचद्दन 
चखलजी, अकबर, औरंरजेब, िंद्ररुप् त, अशोक, समुद्ररुप् त या सवांपुढे हेि ध्येय होते. 

 
कहदी मुसलमानाचं्या धार्ममक भावना सरकारी उलमामंाफव त नव्हे तर धमवचनष् उलमा आचि सूफी 

संतामंाफव त व्यक् त झाल्या. धमवचनष् उलमानंी शाणरयाच्या नैचतक मूल्यावंर भर चदला. सूफींनी परमेश् वर व 
मानव याचं्यातले वैयक्क् तक नाते शोधून काढ्यािा प्रयत्न केला. मुसलमान आचि चबररमुसलमान यातं 
जरी ते फरक करीत असले तरी त्यािे राजकीय भाडंवल करिे त्यानंा पसतं नव्हते. शणरयाचे संरिि 
करिारे राजे चवलयाला रेले आचि सरकारी उलमानंा काम राचहले नाही, अशावळेी शचरयािा अययास 
केलेल्या पचंडतानंी मारवदशवन करून मुसलमानािंी अक्स्मता चटकचव्यास मदत केली. देवबंदिे उलमा 
धार्ममक बाबतीत सनातनी असले तरी त्यानंी मुसलमानामंधल्या राष्ट्रीय रटािे नेतृत्व केले हे आपि 
पाचहलेि आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

कहदुस्थान हे एक धमवचनरपेि राष्ट्र बनल्यापासून धार्ममक, सासं्कृचतक आचि राजकीय रट म्हिून 
स्वतःसाठी योग्य स्थान चमळव ू इक्च्छिाऱ्या सववि जमाती आपल्या भचूमकेिा फेरचविार करीत आहेत. 
दचििेत मुक्स्लम लीर अक्स्तत्वात असली तरीसुद्धा कहदी मुसलमान वरेळे असे राजकीय संघटन करताना 
चदसत नाहीत. अथात आपल्या काही स्वतंत्र श्रद्धा आचि परंपरा आहेत, आपि काही खास अशी नैचतक 
आचि सामाचजक मूल्ये बाळरीत आहो ही त्याचं्यातली भावना बळकट आहे. लोकशाहीच्या खुल्या 
वातावरिात बहुसंख्याकािंा अहंभाव उफाळून येिे अपचरहायवि आहे आचि असे झाल्यास कदाचित 
धमवचनरपेितेला मुरड घालून मुसलमानािें वरेळे सासं्कृचतक अक्स्तत्वही नि केले जाईल अशी भीती त्यानंा 
वाटिे साहचजकि आहे. या भीतीमुळे तसेि चशिििमातील इस्लामचवरोधी प्रवृतरेी आचि एकूिि सववत्र 
चदसिारी धार्ममक व नैचतक मूल्याबंाबतिी अनास्था यामुंळे त्याचं्यात आपल्या मुलानंा व अचशचित 
मुसलमानानंा धार्ममक चशिि दे्यािी तळमळ वाढली आहे. परंतु चकती झाले तरी हे धार्ममक चशिि फक् त 
परंपरारत राहिार. त्यािे योराने अत्युच् ि पारमार्मथक अनुभवातून जारृत होिारी सववधमवसमानतेिी भावना 
वाढ्यािी कसलीि आशा नाही. धार्ममक चशििािा दुसरा काय पचरिाम होिार यािे भाकीत करता येत 
नाही. आधुचनक युरातल्या खुल्या वातावरिात प्रत्येक मुसलमानामधली सद सद चववकेबुद्धी जारृत होईल. 
मर कुराि, सुन्नाह, अमल इ सालीह (सत्कृत्ये), इण तहाद (वैयक्क् तक प्रयत्न) इत्यादींिा नवा अन्वयाथव 
लाव्यािा प्रयत्न वैयक्क् तकपिे जो तो मुसलमान करील. पि हा अथव स्वाभाचवकपिे ज्याच्या त्याच्या 
वैयक्क् तक जीवनापुरताि मयाचदत असेल. 

 
प्रत्येक मुसलमान जर आपल्या सदसद चववकेबचुद्धप्रमािे िालू लारला तर कहदी मुसलमानािें 

जमात म्हिनू ऐक्य धोक्यात ये्यािी शक्यता आहे. परंतु एकेश् वरवादावरील श्रद्धा आचि कलमासारख्या 
श्रद्धा व्यक् त करिाऱ्या परंपरारत सामाचजक पद्धती यामुळे मुसलमान आपल्या मनािा तोल जाऊ देिार 
नाहीत. प्रत्येक मुसलमान आचि त्यािा परमेश् वर यािे एकमेकाशी वैयक्क् तक नाते आहे. ईश् वर हा सृिीिा 
चनमाता, अखेरच्या चदवशी चनवाडा देिारा न्यायाधीश आचि ज्यािी भीती बाळरली पाचहजे आचि आज्ञा 
पाळल्या पाचहजेत असा मालक आहे असे धमवशास्त्री सारंतात. सूफी कवी ईश् वर कसा आहे त्यािी काळजी 
न करता त्याच्याशी मीलन घडवनू आि्यािी आकािंा बाळरतात. ते ईश् वराला सखा मानतात, चमत्राच्या 
इच्छेला मान दे्यािी इच्छा ठेवतात आचि त्याच्यात पूिवपिे चवलीन होऊन जा्यासाठी धडपड करतात. 
शवेटी रूढवादी कवी ईश् वरािे आचि स्वतःिे नाते चप्रया आचि चतिा चप्रयकर या दृिीतून जोडतो, आपले 
जीवनि ईश् वराला अपवि करतो. सामान्य मुसलमान या चतन्ही कल्पना स्वीकारतो. तकव शुद्ध व्याख्येिी 
त्याला ररज वाटत नाही. 

 
मुसलमान स्वतःिे मूल्यमापन करताना काही चनकां लावतो. जीवनात सुखसोयी असाव्यात, 

आहार, पोांाख आचि संभाांि उतरेम असाव,े इि चमत्राचं्या संरतीत आनंद मानावा आचि परक्यालासुद्धा 
औदायव दाखवाव,े त्यािे आरतस्वारत कराव े हे चनकां तो तर स्वतःला लावतोि पि इतरही त्याला हेि 
चनकां लावतात. रेल्या ६०–७० वांांच्या राजकीय लठालठ ठीने सुद्धा त्यािे औदायव कमी झालेले नाही. 
परंतु त्यात चहशबेीपिा खासि आला आहे. असे चहशबेी लोक म्हिू लारले की, कहदू आमच्याइतके उदार 
नाहीत तेव्हा त्यानंा औदायव दाखचव्यात काय अथव आहे? या संदभातले चहशबेी औदायव अथाति 
मुख्यत्वकेरून राजकीय बाबतीतले होते. मुक्स्लम लीरच्या प्रिाराने ही भावना वळावली. स्वातंत्र्यानंतर 
अनेक वांपेयंत फक् त सुक्स्थतीतल्या मुसलमानानंीि इस्लामी औदायािी परंपरा िालू राखली. असे लोक 
थोडेि होते, पि त्यानंा िारंली प्रचतष्ा लाभली. 
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फाळिी झाल्याला वीस वां े होऊनसुद्धा अजूनही कहदूस्थान ही आपली मातृभमूी आहे असे 
मुसलमानानंा वाटत नाही असा आरोप केला जातो. त्यािा एक पुरावा म्हिनू पाचकस्तानकडे थोडे का 
असेना पि एकसारखे स्थलातंर होत राचहले आहे याकडे बोट दाखचवता येईल. ज्या लोकािंा राष्ट्रवाद 
धार्ममक स्वरूपािा आहे असे काही देशभक् त म्हितात की, मुसलमानानंा मक् का-मचदना हीि अजून 
तीथविेते्र वाटतात, येथल्या न्ा, पववतराजी आचि तीथविेते्र याबंाबत काहीि आदर वाटत नाही. परंतु 
इस्लामला कोित्याही प्रकारिी मूतीपूजा मान्य नसल्यामुळे त्याला देशपे्रमावर धार्ममक मुलामा िढचवता येत 
नाही. चतसरे असे की एक नैचतक मूल्य म्हिनू देशभक् ती आचि राष्ट्रवाद मुसलमानानंी स्वीकारावा हे खरे 
असले तरी धमािी अशी चशकवि आहे की, मुसलमानानंी सवव मानवानंा समान लेखावे; वशं, विव ककवा देश 
यािें आधारावर भेदाभेद करू नये. यामुळे कहदी मुसलमान अडििीत सापडल्यासारखे झाले आहेत. 
ज्यानंा मुसलमानानंी राष्ट्रीय िळवळीला चवरोध करावा ककवा िळवळीपासून दूर रहाव ेअसे वाटे त्यानंा 
असा युक् तीवाद करता आला की राष्ट्रवाद आचि देशभक् तीच्या प्रिचलत कल्पना इस्लामी चशकविुकीशी 
चवसंरत आहेत. याउलट अथाति असे म्हिता येईल की देशाचवांयी दुराचभमान न ठेवता देखील 
कोिालाही नैचतक आचि नाररी कतवव्यािंी आज बाळरता येऊ शकते. त्यासाठी मातृभमूीला तीथविेत्र 
मान्यािी आवश्यकता नाही. जेथे जन्म झाला आचि लहानािे मोठे झाले त्या भमूीबद्दल मुसलमानानंा पे्रम 
वाटत राचहले आहे. परंतु इतर कहदी लोकासंारखी त्याचं्यात स्थाचनक आसक् ती चनमाि झाली नाही. 
त्यामुळे प्रातंवाद, भाांावाद, जाचतवाद यासंारखे प्रश् न राष्ट्राला भेडसावीत असतानाच्या काळात मुसलमान 
हे शुद्ध कहदी नारचरक राहू शकतात. त्याचं्या जाचतयतेमुळे नैचतक आचि राजकीय हानी झाली असली तरी 
त्या जाचतयतेमधून एकमेव अशी चनष्ा चनमाि झाली हे चवसरून िालिार नाही. त्यामुळेि त्याचं्यातील 
जाचतयता जसजशी कमी होईल तसतसे ते परमेश् वर, मानव ककवा शासन यावंर अचधकाचधक एकात्म चनष्ा 
ठेव ूशकतील. स्वातंत्र्य चमळाल्यानंतर आपली जमात आपले संरिि करू शकत नाही, आपले चहतसंबधं 
सुधारू शकत नाही हे चदसल्याने एक प्रकारिी भीतीिी व दुबवलतेिी भावना चनमाि झाली. त्यामुळेि काही 
मुसलमानानंी देशातून स्थलातंर केले. परंतु आपल्याला येथेि जरायिे ककवा मरायिे आहे यािी जािीव 
वाढत आहे आचि येथे जरिे चवशाें अवघड नाही असे आता अचधकाचधक लोकानंा वाटू लारले आहे. 

 
वरेळा सासं्कृचतक रट म्हिनू मुसलमानािें भचवतव्य उदूवशी चनरचडत आहे आचि उदूविे वैचशष्ट्ट्य 

चतच्या चलपीमध्येि आहे अशी सववसाधारि धारिा आहे. उदूववर अतोनात पे्रम असलेल्या या 
लेखकासारख्या लोकानंा या चवांयावर तटस्थ भचूमका घेिे अशक्य आहे. उदूविे समथवक उदूव ही राष्ट्रभाांा 
आहे आचि कहदू व मुसलमान या दोन्ही जमातींनी उदूवत भर टाकली आहे असा युक्क् तवाद करतात. ज्या 
कारिासंाठी हा दावा फेटाळ्यात आला आहे त्याि कारिामुंळे राष्ट्रभाांा म्हिनू कोित्याही इतर भााेंिा 
दावाही रद्द करता येईल. एक राष्ट्र म्हिून एकि राष्ट्रभाांा असली पाचहजे हा राजकीय युक्क् तवाद आहे. 
प्रत्यिात येथे अनेक भाांा बोलल्या जातात आचि त्यानंा घटनेने मान्यताही चदलेली आहे. देशािी भाांावार 
प्रातंरिनाही झालेली आहे. भााेंबाबत स्पि धोरि आखिे कठीि आहे. उदूवला घटनेत मान्यता असली तरी 
ती अमूक प्रदेशािी ककवा जमातीिी भाांा आहे असे ठरचव्यात आलेले नाही. दोन तीन राज्यातूंन चतला 
राजकीय पाकठबा चमळालेला आहे. उदूव वाङ मयाबद्दल ज्यानंा आस्था नाही अशानंी उदूव चलपी चशक्यात 
काही लययाशं नाही. कहदी भााेंच्या पुनरुत्थानामुळे कहदीमध्ये नव ेउदूव  शबद तर समाचवि करून घेतले जात 
नाहीति उलट त्यािंी हकालपट्टी होत आहे. परंतु कहदी भााेंला कहदी मुसलमानािंा चवरोध आहे असे नाही. 
कहदीला खरा चवरोध प्रादेचशक भाांा ज्या त्या राज्यािी शासनािी भाांा व्हावी, प्रादेचशक भाांा चशििािे 
माध्यम व्हावी आचि स्पधा परीिातं कहदी भाचांकानंा ररैफायदा चमळू नये असे मानिाऱ्याकंडून यामुळे 
अथाति प्रादेचशक चनष्ा वाढीस लारनू इंग्रजीवर अचधकाचधक चवसंबनू राह्यािा धोका उत्पन्न होतो. या 
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दुिििातून बाहेर पड्यािा कोिताि मारव चदसत नाही. कदाचित उदूवच्या अरंभतू रुिामुंळे चतला 
आतंरप्रादेशीय भााेंिा दजा प्राप् त होऊ शकेल. आपापल्या राज्यातल्या, त्यािप्रमािे देशातल्या 
बहुसंख्याकािें चनिवय कहदी मुसलमान मान्य करीत आहेत आचि पुढेमारे सवव ठीक होईल अशा आशाही ते 
बाळरून आहेत. 


