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प्रास्ताणवक 
 

१८५७ च्या बंडानंतर, कहदुस्तानच्या इचतहासात इचतहासकाराचं्या चनिःपक्षपातीपिािी कसोटी 
पिास लाविारा भार् म्हिजे मुस्लीम राजकारिािी वाढ. जो इचतहासकार अधीि बनवलेल्या आपल्या 
कल्पनावंर आपल्या चवषयािी सुरूवात करतो त्यािी अनुमती चनचिति िुकीिी असतात. अशाि एका 
िुकीच्या कल्पनेने इचतहास चलचहिाऱयानंा अनेकदा िकवले आहे. ही कल्पना म्हिजे मुस्लीम धमािे 
अनुयायी हे कहदू धमाच्या अनुयायापेंक्षा चनराळे आहेत आचि म्हिनू त्यािे राजकारि चरिटीश राजवटीत 
चनराळे झाले. कहदुधमापेक्षा मुसलमान धमग चनचिति चनराळा आहे. राजकीयदृष्ट्या कहदू व मुसलमानानंा 
एकमेकापंासून अलर् केले ते धमाने नदहे. परंतु इचतहासािा बळी ठरलेल्या लोकानंी इस्लाम धमािे कारि 
करून ते सबब म्हिून वापरले. मी पचहल्या काही प्रकरिातं चदलेल्या पुरादयावरून असे चदसून येईल की, 
कहदुस्तानिी राजकीय चवभार्िी धमाने केली असे ठाम चवधान करता येिार नाही. ते एक अनुमान आहे 
असेि म्हिाव ेलारे्ल. प्रत्यक्ष घडलेल्या घटनाचं्या आधारावर मी माझे चसध्दांत माडंले आहेत. आचि केवळ 
रृ्चहत र्ोष्टी कटाक्षाने टाळल्या आहेत. 
 

उदाहरिाथग, बंडानंतरच्या काळात कहदू-मुसलमान सूक्ष्म भेदभाव करिारी पचहली र्ोष्ट म्हिजे 
सरकारी नोकऱया.अशा प्रकारच्या अप्रत्यक्ष अनुमानावंर कुिी चवसबंून रहाण्यािी र्रज नाही. नोकऱया 
म्हिजे चवभक्ततावादी िळवळीिी नादंीि म्हिावी लारे्ल. ही िळवळ एकोचिसादया शतकाच्या उत्तराधात 
कहदुस्तानच्या ईशान्य भार्ात सर सैयद अहमद याचं्या छत्राखाली आचि पूवग भार्ातील प्रातंात अमीर अली 
याचं्या सेंरल नॅशनल महॉमेडन असोचसएशनच्या आश्रयाखाली वाढली. नंतरच्या काळात दचक्षिेकडील 
आचि ईशान्येकडील अनेक प्रातंात चतिे कायग पसरले. चदी ी ते कलकत्ता अशा ्ेऱयातून जे साचहत्य माा या 
हाती लार्ले त्यावरून असे चनिःसचंदग्धपिे चदसून येते की, बड्या आचि मध्यमवर्ीय मुसलमानािंा असा 
समज होता की, इंग्रजी चशक्षिात पुढे असलेले कहदू लोक मुव्स्लम राजवटीत आपली मक्तेदारी असलेल्या 
सरकारी नोकऱयापंासून आपल्याला वचंित करीत आहेत. या समजामुळेि चनराळ्या मुसलमान संघटनािंी 
चनकड चनमाि केली. कहदंूना सोयीस्कर असिाऱया स्पधा परीक्षा घेऊन सरकारी जार्ा न भरता त्या 
मुसलमानानंा सोयीस्कर असलेल्या नेमिुका पध्दतीने भरादया असे सरकारी अचधकाऱयानंा सारं्ण्यािे 
एकमेव कायग सेंरल महॉमेडन असोचसएशन आचि चतच्या शाखा अनेक वष ेकरीत होत्या. 
 

नोकऱयावंरून कहदू मुसलमान तेढ चनमाि होिे आचि राष्ट्रीय राजकारिाला आकार येिे या 
र्ोष्टींिी सुरुवात एकदमि झाली. राजकारिािे प्रमुख प्रिेते प्रामुख्याने कहदूि होते. मुसलमानाचं्या 
पुढाऱयानंी मुसलमानानंा चशक्षिाकडे लक्ष पुरवा असा आदेश चदला असल्याने या नदया घडामोडीबद्दल ते 
उदासीनि राचहले. आचि जेदहा, कें द्रीय व प्रातंीय चवधीमंडळात चनवडून आलेल्या सदस्यािंा समावशे 
असावा या काँगे्रसच्या मार्िीमुळे चरिटीश पालगमेंटात १८९२ िा इचंडयन काऊव्न्सल ॲक्ट सम्मत झाला 
आचि त्यामुळे दोन्ही चवचधमडंळातील सभासद संख्येत वाढ केली रे्ली तेदहा कहदू मुसलमानातंील तेढ 
आिखी वाढण्यास हे एक दुसरे कारि योर्ायोर्ाने चमळाले. हा कायदा आचि त्यािे चनयम हे कहदी 
प्रचतचनचधत्याच्या दृष्टीपेक्षा चरिटीश सते्तच्या चहताच्या दृष्टीने बनवले रे्ले होते. त्यात जचमनदार, अमीर-
उमराव व दयापारी जर्ातील चहतसंबधंीयानंा ्ार मोठे प्रचतचनचधत्व आपमतलबीपिाने चदले रे्ले होते. हे 
लोक प्रामुख्याने कहदू होते. या कायद्यातून चनमाि झालेल्या चवचधमंडळात मुसलमानािंी संख्या त्याचं्या 
लोकसंख्येच्या प्रमािात ्ार कमी असल्याने चरिटीश राजवट व मुसलमान पुढारी या दोघानंाही आढळून 
आले. या कायद्यात आचि त्याच्या चनयमात तरतूद नसल्यामुळे जी कधीि प्रत्यक्षात उतरिार नदहती त्या 
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र्ोष्टीिा शोध ते घेत होते हे मोठे र्मतीिे होते. मुसलमानानंी नोकऱयात चनराळ्या राखीव जार्ािंी आपली 
मार्िी चवचधमंडळात चनराळ्या राखीव जार्ा असादया इथपयंत वाढवली आचि ते चनराळ्या धमािे 
असल्यामुळे त्यानंा दुजाभावािी वार्िकू चदली जाते अशी समजूत पसरली. 
 

नदी ज्याप्रमािे आपल्या उर्मस्थानी लहान असते आचि मुक्कामाला पोिेपयंत चतला मचळिाऱया 
उपनद्यासंह मोठी पसरते, त्यािप्रमािे, मुव्स्लम जातीय राजकारिािी सुरुवात लहान प्रमािावर झाली 
आचि चतिे रूपातंर घोघाविाऱया मोठ्या प्रवाहात झाले. मुसलमानाचं्या जातीय राजकारिाच्या नदीला 
चमळिाऱया उपनद्या म्हिजे वाढत्या राष्ट्रवादाच्या आचि कहदंूच्या प्रचत जातीयवादाच्या चवरूध्द चरिटीश 
राजकत्यांनी ढाल म्हिनू उपयोर्ात आिलेले मुव्स्लम जातीयवाद होय! ह्या माा या चनष्ट्कषािे पुराव ेमी 
जोर्ोजार्ी सप्रमाि चदलेले आहेत. लोकशाही देशाचं्या राज्यकारिाहून चनराळे असे कहदू समकालीन 
राजकारिािे सहज चदसून येिारे वैचशष्ट्ठ्य असे होते की, येथे स्वतिःि राजकीय पुढारी बनलेले लोक 
वषानुवष े चनरचनराळ्या कहदी जमातींिे प्रचतचनधी म्हिून समजले जात असत. १९३५ च्या कहदुस्तान 
सरकारच्या कायद्याने झालेल्या पचहल्या चनवडिकुीच्या चनकालाच्या स्पष्ट पुरादयावरून हा चनष्ट्कषग चनघतो. 
या पुढाऱयानंा मतदारानंी नाकारण्यापूवी त्यानंी काय प्रलय माडंला होता हे १९३५ पूवीच्या काळाशी संबचंधत 
असलेल्या प्रकरिात नमूद केलेले आहे. 
 

१९४७ च्या पूवीिा कहदूस्तान म्हिजे राष्ट्रवाद चवरूध्द जातीयवाद अशी लढाई होती. आचि त्यात 
राष्ट्रवादािा सवगत्र पराभव होत होता. १९४६ च्या सवगसाधारि चनवडिुकीिे चनकाल येईपयंत बहुतेक सवग 
मुसलमान राष्ट्रवादाच्याही बाजूने उभे राचहले नाहीत की जातीयवादाच्याही बाजूने उभे राचहले नाहीत. 
स्वतिःि पुढारी ककवा संस्था बनलेले लोक, आपल्या जमातीला चवचधमंडळात आचि नोकऱयात 
प्रचतचनचधत्वािा अचधक हक्क चमळवनू देण्यासाठी आपले स्वतिःिे प्रचतचनधीत्व असाव ेम्हिून कृचत्रम मार्ण्या 
करण्यािी स्पधा लावत होते. राष्ट्रवाद अयशस्वी झाला होता कारि त्याला स्वतिःच्या काही मयादा 
ओलाडंिे शक्य झाले नाही. इस्लामच्या नावाखाली जे प्रबोधन केले जात होते त्याने राष्ट्रवादाला 
कहदुत्ववाद असा अथग प्राप्त झाला. काँगे्रस अर्दी सच्ची राष्ट्रवादी आचि धमगचनरपेक्षतावादी असूनसुध्दा 
१९३६ आचि १९४६ च्या चनवडिूक चनकालाने चतला एक कहदू संघटना असे ठरवले. राजकीय प्रश्नाबाबत 
तडजोडी करताना काँगे्रसनेही तपशीलात िुका केल्या. पि जर्ातल्या ्ारि थोड्या संघटनानंा 
काँगे्रससारखे कठीि मार्ावरून जाव ेलार्ले असेल. चतने नमते घेऊन जातीयवादाशी तडजोडी केल्या 
आचि परत चनधमी बनण्यासाठी उलट च्रण्यािा प्रयत्न केला. अशाि एका प्रयत्नाने त्यानंी मुव्स्लम 
जातीयवादािे कायमिे शत्रुत्व ओढवनू घेतले आचि पयायाने कहदुस्तानच्या ्ाळिीच्या मार्िीला कारि 
चमळवनू चदले. 
 

१९४७ पयंतिा हा काळ म्हिजे अर्दी नचजकिा काळ असल्याने त्याने मला मी चशरावर घेतलेल्या 
कायाच्या नाजूकतेिी जािीव करून चदली. अजूनही चजवतं असलेल्या या नाटकातील पात्रानंी जर मी, 
चदलेल्या स्पष्टीकरिािंी छाननी केली तर ती चटकली पाचहजे, या जाचिवनेे मी, माा या जवळिे सवग 
साचहत्य पुढे ठेवताना आचि त्याबद्दल खुलासे करताना शक्य तेवढी सवग काळजी घेतली आहे. सेंरल 
महॉमेडन असोचसएशन या ससं्थेबद्दल माचहती चमळचवण्यासाठी दुर्ममळ असलेल्या काही अहवालािंा अभ्यास 
करण्यासाठी मला कलकत्त्याच्या नॅशनल लायरिरीत जाव े लार्ले, आचि अचलर्ड संप्रदायाच्या 
भचूमकेबद्दल स्वतिःिेि समाधान करून घेण्यासाठी अचलर्ड मुव्स्लम चवद्यापीठाच्या चलटन लायरिरीमध्ये 
असलेल्या मूळ गं्रथािंा अभ्यास करावा लार्ला. लोकमान्य चटळकािें िचरत्र चलचहण्यासाठी मी, नॅशनल 
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अकाइदहज् मध्ये जाऊन जे साचहत्य र्ोळा केले होते त्या माचहतीिा आचि कहदुस्थान सरकारिा जो स्वातंत्र्य 
िळवळीच्या इचतहासािा प्रकल्प आहे त्याच्याशी चनर्चडत असल्याने त्यािाही ्ायदा मला चमळाला आहे. 
 

मुसलमानािंा प्रवशे या पचहल्या प्रकरिासाठी मी, टी. डब्लल्यू. अरनॉल्ड याचं्या चप्रकिर् ऑ् 
इस्लाम या गं्रथािा, आचि कहदुस्तान सरकारने १९ दया शतकाच्या उत्तराधात प्रचसध्द केलेल्या 
खानेसुमारीच्या अहवालािा मी केलेल्या अभ्यासािा आधार घेतलेला आहे. श्री. अरनॉल्ड हे अचलर्डच्या 
अँग्लो ओचरएन्टल महाचवद्यालयात तत्वज्ञानािे प्राध्यापक होते. आचि त्यानंी १८९६ साली आपले पुस्तक 
प्रचसध्द केले होते. नोकऱया, भाचषक भेद, मुसलमानािंी चशक्षिातील प्रर्ती वर्ैरे सबंंधीच्या प्रकरिातंील 
लेखनसाचहत्य मी, १८८२ िा चशक्षि कचमशनिा वृत्तातं, सरकारिे चशक्षि वृत्तातं, प्राचंतक र्झेॅटस्, 
वतगमानपत्राचं्या ्ायली, आचि रे्ल्या शतकातील शवेटच्या िाळीस वषात झालेली शकै्षचिक अचधवशेने 
यातून घेतलेले आहे. चशवाय ज्या पुस्तकाचं्या अस्सलतेबद्दल संशय घेण्यािे काहीि कारि नाही अशा 
प्रिलीत पसु्तकातूनही ते घेतलेले आहे. र्ाधंींच्या चखला्त आचि असहकाराच्या िळवळीपासून सुरू 
होिाऱया कालखंडासाठी लेखन साचहत्यािी वाि नदहतीि. पि या प्रमािाबाहेर चमळालेल्या साचहत्यात 
बरेिसे साचहत्य प्रिारकी असल्याने माझी खरी पिंाईत झाली होती. माा या शक्तीिी पराकाष्ठा करून मी 
त्यातून सत्य तपासले आहे. जो राजकीय पक्षािंा वृत्तातं हेतूपुरस्सर आला आहे असे वाटले तो वृत्तातं त्या 
वळेच्या वतगमानपत्रातील वृत्तातंाशी मी पडताळून पाचहले आहे. चवसादया शतकापासून घडलेल्या राजकीय 
घटनािंा सुसूत्र अभ्यास करण्यासाठी इचंडयन क्वॉटगली रचजस्टर आचि इचंडयन ॲन्युअल रचजस्टर यािंा 
आधार घेतला आहे आचि यातील सत्य जेदहा जेदहा ताडून पाहण्यािी ककवा अचधक खोलात जाण्यािी 
र्रज भासली तेदहा तेदहा परत वतगमानपत्रािंा संदभग पाचहला आहे. 
 

या पसु्तकात कहदुस्तानच्या ्ाळिीपयंत मुसलमानी राजकारिािा चविार आहे. आचि मला 
वाटते, अशा तऱहेिा संपूिग अभ्यास सादर करिारे हे पचहलेि पुस्तक आहे. 
 

अचलर्ड येथील काही मूळिे साचहत्य मला सुलभतेने चमळवनू चदल्याबद्दल आमदार नेक राम शमा 
यािंा मी ऋिी आहे. 
 
शातंीसदन 

राम गोपाल मोतीनर्र 
लखनौ 
 
 

_____ 
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प्रकरि पणहले 
 

मुसलमानाांचा प्रवेश 
 

कहदुस्तानातील बहुसंख्य मुसलमान हे बाटलेले ककवा बाटलेल्या मुसलमानािें वशंज आहेत. यािंी 
धमांतरे मुसलमान सत्ताधाऱयानंी सक्तीने ककवा धमगप्रिारकानंी धार्ममक चशकविुकीने ककवा मतपचरवतगनाने 
घडवनू आिली. १९ दया शतकात जमा झालेला जो काही पुरावा आढळतो त्यावरून यात सक्तीपेक्षा 
मतपचरवतगनािाि भार् अचधक चदसतो. मुसलमानी राज्यात अनेक उच्च जातीच्या कहदंूना, उच्च 
अचधकाराच्या जार्ािें ककवा सरंजामी ्ायद्यािे आचमष इस्लाम धमात आिण्यास कारिीभतू झाले असले 
तरी, धमगप्रिारकानंी केलेल्या मतपचरवतगनामुळे बाटलेल्यातील बहुसंख्य बाटरे् हे कहदंूच्या खालच्या 
जातीतून आले होते. त्यानंा ्ार पुरातन काळापासून कहदंू धमाने नाकारलेली सामाचजक समता या 
इस्लामी धमाने चमळवनू चदली होती हेि यािे कारि होते. 
 

भारतात मुसलमान धमािा प्रवशे सक्तीने होण्याआधी, चकतीतरी पूवी मतपचरवतगनाने झाला. 
भारताशी या धमािा पचहला संबंध ८ दया शतकात जेदहा अरब लोक दयापारी म्हिून दचक्षि भारताच्या पचिम 
चकनाऱयावर उतरले तेदहा आला. ते धमगप्रसारक म्हिनू आले नदहते हे खरे, परंतु दयापारी पेशातील हा 
मुसलमान आपल्या इस्लामी धमाच्या उत्साहावर मात करू शकला नाही. प्रत्येक मुसलमान स्वतिःला 
धमगप्रिारक समजू लार्ला. दयापार व धमग या दोन्ही र्ोष्टींसाठी पचिम चकनारा अनुकुल व आकषगक आहे 
असे त्यानंा आढळून आले. इतर वस्तंूच्या दयापाराबरोबरि त्यानंी मसाल्यािे पदाथग, हस्तीदंत आचि चहरे 
यािंा दयापार सुरू केला आचि हळूहळू कहदुस्तानच्या परदेशी दयापारािी मक्तेदारीि चमळचवली. दचक्षि 
भारताच्या राजानंी प्रत्येक चनयात मालाच्या चवक्रीवर कर बसवला असल्यामुळे त्यािंा चनयात दयापार 
करिाऱया वर्ाकडे जास्त ओढा होता. सहाचजकि कहदी दयापाऱयापेंक्षा अरब दयापाऱयाबंद्दल त्यानंा जास्त 
आपलुकी वाटत होती. आचि त्याचं्यावर त्यािें वजनही अचधक होते. सवग कहदू राजे मुसलमानाचं्या 
िाचलरीती आचि त्यािें पूवगग्रह यािंी कदर करीत होते, आचि काही चवशषे प्रक्षोभ चनमाि करिारे अपवाद 
सोडल्यास त्याचं्याचवरुद्ध आक्रमक पाऊल उिलण्यािे टाळत होते. एत्तदेशीय राजाचं्या या धोरिामुळे 
अरब दयापारी श्रीमंत बनले व ऐषआरामात राहू लार्ले. 
 

कहदू मुसलमान शजेारी शजेारी रु्ण्यार्ोकवदाने राहू लार्ले; एकमेकाचं्या रुढी व िाचलचरतींिा 
आदर करू लार्ले, आचि परस्पराचं्या वरे्वरे्ळ्या धमामुळे आचि चरतीचरवाजांमुळे कुठलेही मतभेद 
वाढिार नाहीत याबद्दल दक्ष राचहले. दोनही धमांिे आिार जवळून पाहण्यािी सधंी एकमेकानंा लाभली. 
पूवीच्या दोनश ेवषात मुसलमानानंी सारासार चविार न करता दचक्षि भारताच्या रीचतचरवाजाकंडे मोठ्या 
चवस्मयाने पाचहले होते. परंतु जेदहा महंमदाच्या अनुयायानंी मके्कच्या मूर्मत ्ोडल्या आचि तरीही त्याचं्यावर 
देवािा कोप झाला नाही, तेदहा लोकािंी चववके शक्ती जार्तृ झाली आचि र्ूढ अचतमानवी शक्तीबद्दलिी 
त्यािंी भीचत नाहीशी झाली. ज्या ज्या देशात इस्लाम धमग सक्तीने ककवा मतपचरवतगनाने वाढला त्या सवग 
देशात अशीि प्रचतचक्रया झाली. इस्लाम धमािी स्थापना झालेल्या देशात जे घडले त्यािीि पनुरावृत्ती 
येथेही झाली. अनेक मूर्मतपूजक इस्लामच्या झेंड्याभोवती र्ोळा झाले. स्वतिःबद्दलिी आचि स्वतिःच्या 
धमाबद्दलिी चनष्ठा घेऊन आलेला मुसलमान स्थाचनक लोकात वावरू लार्ला आचि त्याने जाती धमाच्या 
असचहष्ट्ितेुिा अत्यतं दुिःसह जुलूम पाचहला. त्राविकोरमध्ये काही हलक्या समजल्या जािाऱया जातींच्या 
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लोकानंा रिाम्हिाचं्या िौऱयाहत्तर पावलापेंक्षा जवळ जाण्यास सक्त मनाई होती, चशवाय आपल्या 
जाण्यायेण्यािी सूिना म्हिून रस्त्यावरून जाताना त्यानंा डुकरासारखा आवाज करीत जाव े लारे्. 
अशाप्रकारे खालच्या वर्ात र्िल्या रे्लेल्या कहदंूना अनेक सामाचजक बाबतीत अपात्र म्हिून जर्ाव ेलार्त 
होते. अशा या जातींमध्ये इस्लाम धमािा प्रसार करण्यास ्ार जोरािा मतप्रिार करावा लार्ला नाही. 
कलींर्डात सुरी घुसावी इतक्या सहजासहजी तो त्याचं्यात घुसून बसला. चदवसेंचदवस वाढत जािाऱया 
जुलुमापासून मुक्तता करून घेण्यासाठी पुष्ट्कळजि पुढे सरसावले. आचि त्यानंी स्वतिःिा व आपल्या 
वशंजािंा सामाचजक दजा वाढचवला. इस्लाम धमािी समानता व जोडीला मुसलमान दयापाऱयािें जबरदस्त 
वजन यामुळे धमांतर ही एक चनत्यािीि बाब होऊन बसली. अशा शातंतापूिग होिाऱया धमांतरािा प्रभाव 
शकेडो वष ेमलबार चकनाऱयावर होता. सोळादया शतकाच्या सुरुवातीला मोपळािंी (जे आपि इराकी आचि 
अरब दयापाऱयािें वशंज आहोत म्हिनू सारं्तात) लोकसंख्या एकंदर मलबारच्या लोकसखं्येच्या एक 
पंिमाशं असल्यािा अंदाज होता. ते व कहदू यािंी भाषा एकि होती आचि तरीही कहदू धमाति रु्र्टून 
राचहलेले त्यािें बाधंव त्यािंा चतरस्कार करीत नदहते ककवा त्यानंा छळतही नदहते. 
 

या धमांतरास, कहदू राज्यकत्यांिी सचहष्ट्ितुा, त्यािें चनयातीिा दयापार करिाऱया मुसलमानावंर 
असलेले अवलंचबत्व आचि मुसलमानािंा एकंदर प्रभाव आचि ऐश्वयग या र्ोष्टींिा चकती वाटा होता हे सारं्िे 
कठीि आहे. इस्लामच्या प्रसारावरिे अचधकारी भाष्ट्यकार टी. डब्लल्यू. अरनॉल्ड यानंा असे वाटते की, 
वरील र्ोष्टीमुळे यापकैी काही धमांतरािंी मीमासंा लार्ू शकते. ओडोडो बाबोसा (Odoardo Barbosa) या 
दुसऱया अचधकारी दयक्तीिा हवाला देऊन ते म्हितात ‘वारंवार होिाऱया धमांतरािंी आचि रु्जराथ व 
दख्खनमधून आचि अरबस्तान व इरािमधून आलेल्या मुसलमान दयापाऱयािंी या लोकावंर इतकी 
जबरदस्त छाप बसली होती की, जर पोतुगर्ीजािें आर्मन झाले नसते तर हा सवग चकनारा मुसलमान 
बनला असता.[टी. डब्लल्य.ू अर  नॉल्ड कृत चद प्रीिींर् ऑ् इस्लाम (१८९६) पृष्ठ २१९.] 
 

बाहेरून आलेले मुसलमान आचि त्यािें वशंज यािंा नुसता दयापारि होता असे नदहे तर 
त्याचं्याजवळ आरमारी शक्तीचह होती. त्यानंी स्वतिःसाठी असे प्रबळ स्थान पटकाचवले होते की, ते स्थान 
त्याचं्याहून वरिढ अशी आरमारी शक्तीि चहरावनू घेऊ शकली असती. आचि १५ दया शतकाच्या शवेटी 
शवेटी पोतुगर्ीज ही एक वरिढ आरमारी शक्ती, खरोखरि पचिम चकनाऱयावर उतरली, चतने अरब 
जहाजािंा नाश केला आचि मोठ्या नायपूिग अवचितपिाने त्यािंी चनयात दयापाराच्या अबाचधत 
मक्तेदारीिी सहाश े वष े पुसून टाकली. मुसलमानाप्रमािे पोतुगर्ीजचह आपल्या दयापारासाठीि येथे आले 
होते. पि जे मुसलमानाचं्याबाबतीत घडले तेि याचं्याचह बाबतीत घडले. पोतुगर्ीजािंा धमगचह त्याचं्याबरोबर 
आला आचि त्यानंी चििन धमांतरे करण्यािा आपला हक्कािा वाटा उिलला. लोकाचं्या आर्मथक 
जीवनावरिा मुसलमानािंा पर्डा कमी झाल्याबरोबर, इस्लाम धमगप्रिारकािंी मतपचरवतगनािी पद्धती व 
कहदंूिी सदोष समाजपद्धती ही दोनि ्क्त धमांतरािी चनकडीिी कारिे उरली. धमांतरािे हे स्वरुप 
दचक्षिेत युरोचपयन सते्तच्या झर्ड्याच्या काळात आचि चरिटीश राजवटीच्या अखेरपयंत कायम राचहले. 
बहामनी (१३४७ ते १४९०) आचि चवजापूर (१४८९ ते १६८६) घराण्याचं्या मुसलमान राजांच्या कारचकदीत 
धमगप्रिारकानंा नवी िालना चमळाली नसती तर इस्लाम धमाच्या प्रसाराला आळा बसला असता असे 
समजिे सवगस्वी बरोबर ठरिार नाही. चरिचटश सत्ता पूिगपिे स्थापन झाल्यानंतर या धमांतराला जास्त जोर 
िढला. दशवार्मषक धमगप्रसारक कॉन््रन्सच्या (कलकत्ता १८८३) अहवालाप्रमािे भारताच्या पचिम 
चकनाऱयावर, कहदंूच्या खालच्या वर्ातून आलेल्या मुसलमानािंी संख्या इतक्या प्रमािात वाढत होती की, 
थोड्याि वषात या सवग जाती मुसलमान होतील की काय अशी चभचत वाटू लार्ली होती. [चकत्ता, पृष्ठ २२०.] 
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दचक्षिेत मुसलमान राज्यकते नदहते आचि लोकाचं्या आर्मथक जीवनावर मुसलमानी पर्डाचह नदहता. १५ 
दया शतकाच्या शवेटी, युरोचपयन लोकाचं्या भारतातील प्रथम प्रवशेापासून िार शतके, मुसलमान 
धमगप्रिारकानंी चििन धमगप्रिारकाशंी नुसती स्पधा केली एवढेि नदहे तर धमांतरे करण्यात त्यांना ्ारि 
मारे् टाकले. त्याचं्याजवळ चििन धमगप्रिारकािंी साधनेचह नदहती आचि संघटनाचह नदहती. पि या दोनचह 
र्ोष्टी अचनचित स्वरुपाच्या असून पैशाच्या पाठबळाचशवाय केलेले दयव्क्तर्त मतपचरवतगन जास्त प्रभावी 
ठरते असे त्यानंी चसद्ध केले. चििन धमगप्रिारकानंी आपले काम मोठा र्ाजावाजा करून केले तर 
मुसलमानानंी ते अबोलपिे केले. चििन प्रिारकाने ते आपले जीवन ध्येय बनवले होते तर मुसलमान 
सवगसामान्य मािसू म्हिूनि जर्त होता. आपल्या धमािी चशकवि देण्यासाठी मुसलमानाने जाहीर 
दयासपीठ क्वचिति वापरले होते. 
 

मध्य पूवेकडील देशाप्रमािे कसधमध्येसुद्धा मुसलमानािंा प्रवशे चवजेत्याच्या तलवारीच्या जोरावर 
झाला. इस्लामी धमगप्रिारकानंी पचिम चकनाऱयावर जे मतपचरवतगनाने चमळचवले ते महंमद बीन काचसमने 
सैन्याच्या बळावर चमळचवण्यािा प्रयत्न केला. त्याच्या नंतरच्या अनेक आक्रमकानंी सैन्याच्या बळावर व 
धाकावर ज्याप्रमािे प्रदेश काबीज केले त्याप्रमािे धमांतरेचह घडचवली. पि जे राज्यकते राजे बनले त्यानंी 
सरळसरळ सैन्यापेक्षा मन वळचवण्यािा मार्ग जास्त पसतं केला. हा मार्ग कधी कधी जुलमी अत्यािारानंी 
भरलेला होता. च्रोझखान तघलखने आपल्या आत्मिचरत्रात चलहून ठेवले आहे की, “मी माा या नाव्स्तक 
प्रजेला पैर्ंबरािा धमग स्वीकारण्यास उते्तजन चदले. आचि जो कोिी मुसलमान धमग स्वीकारील त्याला 
चजचझया कर मा् होईल असे जाहीर केले. या जाहीरनाम्यािी खबर चमळाल्याबरोबर हजारो कहदू पढेु 
आले आचि त्यानंा इस्लाम धमािा मान चदला रे्ला. अशाचरतीने मुसलमान धमग स्वीकारण्यास देशाच्या 
चनरचनराळ्या भार्ातून असंख्य लोक येऊ लार्ले. त्यािंा चजचझया कर मी मा् केला आचि त्यािंा मोठा 
मानसन्मान केला व त्यानंा नजरािे चदले.”[सर एि. एम. इचलयट कृत चद चहस्टरी ऑ् इंचडया ॲज टोल्ड बाय इटस ओन 

चहस्टोचरयनस् भार् ३, पृष्ठ ३८६.] चखलजी, तघलख व लोदी घरािी जरी प्रामुख्याने लढाया करण्यात व चवजय 
चमळचवण्यात रंु्तली होती तरी त्यािंा धमाचभमान काही कमी नदहता. चनरचनराळ्या प्रकारिी आचमषे 
दाखवनू पद्धतशीर बाटवण्याला त्यानंी उते्तजन चदले. पूवीच्या राजापं्रमािे लुटालूट आचि अत्यािार करून 
न परतता ही घरािी मोंर्लाप्रमािे कहदुस्तानाति राज्ये आचि साम्राज्ये स्थापून राचहली. सक्तीिा वापर हा 
राजनीचतला अनुसरून बाद ठरचवला. अचप्रयतेच्या भीचतने आचि लोकािंी मजी संपादन करण्याच्या 
उत्कंठेने त्यानंी अंतर्गत दयवहारात ढवळाढवळ न करण्यािा मार्ग पसंत केला. अशाप्रकारिा सयंम करिे 
ज्यानंा शक्य झाले नाही, त्यानंी ही मयादा ओलाडंली आचि आपल्या अचधकारािे प्रदशगन केले. भारतात 
इस्लाम धमािा प्रसार करण्यािे साधन म्हिनू सक्तीपेक्षा मतपचरवतगनािा वापर झाला असा सवगसाधारि 
चनष्ट्कषग काढिारे अरनॉल्डचह म्हितात, ‘आता हे चनिःसंशयपिे चसद्ध झाले आहे की, मुसलमान 
राज्यकत्यांनी सक्तीिी धमांतरे केली. औरंर्जेबािा धमगवडेेपिा इतका जबरदस्त होता की, (ज्याचं्या 
धमांतरािंा इचतहास चवसरला रे्ला आहे अशा) अनेक उत्तर भारतीय कुटंुबानंा आपल्या धमांतरांिे हे अर्दी 
सोपे कारि म्हिून पुढे करता आले आहे. त्यािप्रमािे दख्खनमध्ये ज्यािें धमांतर खरोखर चकतीतरी 
आधीि झाले होते त्यािें धमांतर हैदरअी ी व चटपू सुलतान याचं्याप्रमािे औरंर्झेबामुळेचह झाले अशी कीर्मत 
त्याच्या पदरात पडली आहे.’ [मारे् उद् धृत केलेल्या अरनॉल्डच्या पुस्तकातील पृष्ठ २१४] 
 

परंतु, औरंर्झेब हा मुत्सद्दी राजकारिी असल्यामुळे आपि इतर धमाच्याबाबतीत ्ार सचहष्ट्िू 
आहोत असा समज त्यानंी लोकामंध्ये पसरचवला. एकदा काही मुसलमानानंी, ‘अहो धमगचनष्ठ, माा या शत्रूंना 
आचि तुमच्या शत्रूंना चमत्र मानू नका (IXI) या कुरािातील चशकविुकीिा आधार घेऊन, दोन पाशी 
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अचधकाऱयाचं्या जारे्वर मुसलमान नेमाव ेअसे सुिचवले. तेदहा बादशहाने उत्तर चदले. ‘लौचकक दयवहारात 
धमािा काही संबधं नसतो. म्हिून अशाप्रकारच्या र्ोष्टीत धमगवडेेपिाला स्थान असता कामा नये.’ त्यानेही 
कुरािािा दाखला घेऊन साचंर्तले की, ‘तुम्हाला तुमिा धमग आचि मला माझा धमग’ (cix 6) तो पढेु 
म्हिाला की, कुरािातील वर साचंर्तलेली पचहली चशकवि जर आिरिात आिावयािी असेल तर ‘आपि 
सवग कहदू राजािंा आचि त्याचं्या प्रजेिा नाश करावयास पाचहजे होता’ हे सवग खरे असले तरी औरंर्झेब 
स्वतिः नेहमीि अशा सचहष्ट्िू तत्त्वाने वार्त होता असे नदहते. [चकत्ता, पृष्ठ २१५.] आपल्या इस्लाम धमगचवषयक 
उत्साहाला काबूत ठेव ून शकिाऱया राज्यकत्यांपैकी तो एक होता. त्याने, अकबराने रद्द केलेला पक्षपाती 
चजचझया कर पुन्हा बसचवला आचि जुलूमामुळे सते्तचवरुद्ध बंड करण्यािी प्रवृचत्त िालवण्यास कारिीभतू 
ठरला. ‘शहरातल्या आचि देशातल्या का्ीर मूळ रचहवाश्यांनी चजचझया कर देण्यास मोठा चवरोध केला. 
असा एकचह चजल्हा नदहता की, तेथील लोकानंी ्ौजदार व मुकादम याचं्या मदतीने दंरे्धोपे ककवा 
प्रचतकार केला नाही.’ असे ख्ीखानाने नमूद करून ठेवले आहे. काही अचधकाऱयानंी या बंडखोर 
िळवळीकडे जािनू बजूुन दुलगक्ष केले आचि रु्न्ह्याला मदत केली. अकबराच्या इतर धमांकडे सहानुभचूतने 
पाहण्याच्या वृत्तीमुळे मोंर्ल साम्राज्यािी पाळेमुळे घट्ट झाली तर ती औरंर्झेबाच्या इस्लाम पक्षपातीपिामुळे 
हादरली. 
 

जुलूम जबरदस्तीने झालेला पचरिाम व मतपचरवतगनाने झालेला पचरिाम यात मतपचरवतगनािा 
प्रभाव अचधक चदसून येतो. काही मुसलमान राज्यकत्यांनी कहदू प्रजेवर इस्लाम धमािी सक्ती करून 
आपल्या अचधकारािी पूर्मत केली असली तरी महत्वािा सूिक मुद्दा असा चदसतो की, जेदहा आचि जेथे 
मुसलमानी राजसत्ता प्रबळ होती तेदहा आचि तेथे इस्लाम धमािा जो चवजय झाला त्यापेक्षा जेदहा आचि जेथे 
मुसलमानी सत्ता कमकुवत होती तेदहा आचि तेथे इस्लाम धमाला चमळालेले चवजय नेत्रदीपक होते. उत्तर व 
मध्य कहदुस्तानिे राजकारि मुसलमान सते्तने र्ाजचवले होते. पि या प्रदेशातील धमांतराशी बंर्ालमधील 
धमांतरािी तुलना केली तर बंर्ालमधील धमांतरे त्याच्या िौपट होती. धमगप्रिारकानंा बंर्ालिी भचूम व 
वातावरि जास्त अनुकूल आढळले. मुसलमानी सते्तच्या महत्वाच्या कें द्रातसुद्धा त्यािंी संख्या १० टके्क 
लोकापेंक्षा कधीि जास्त वाढली नाही. पि बंर्ालमध्ये मात्र मुसलमानानंी कहदंुना संख्याबळात चकतीतरी 
मारे् टाकले. 
 

दचक्षिेप्रमािेि बंर्ालमध्येसुद्धा इस्लाम धमाने लोकानंा सामाचजक जुलूमापासून मुक्त करण्यािा 
आव आिला. तेथे वरच्या जातींच्या लोकािें खालच्या जातींच्या लोकाशंी होत असलेल्या जुलमी वतगनामुळे 
धमगप्रिारकानंा यशािी संधी चमळाली. कहदू समाजातील सामाचजक चवषमता ्ार पुरातन काळापासून 
चपढ्यान् चपढ्या िालत आलेली होती. सुरुवातीला आयग लोकामध्ये ही जातीभेदािी पद्धचत रूढ नदहती. 
ऋग्वदेाला यािा काही सपंकग  नदहता; असलाि तर ्ार थोडा होता. चनदान त्यात उघड स्पष्टपिे 
जातीभेदािा पुरस्कार केला नदहता. मनू प्रचित िातुवगण्य दयवस्थेतून जातीपद्धतीिा उदय झाला. आचि 
कालातंराने ती मोठे सामाचजक भेद चनमाि करीत, आचि मािसा मािसात चनष्ठूर ्रक करीत वाढू 
लार्ली. हे भेद रिाम्हि धमाच्या रंु्तारंु्तीच्या पद्धतीिा भार् बनले. बऱयाि काळापयंत जाती दयवस्था ही 
आयग व आयेतर याचं्या दरम्यान असलेल्या ‘मधल्या प्रदेशा’ पुरतीि मयाचदत राचहली; नंतर ती उत्तर प्रदेश 
आचि पंजाबमध्ये पसरली. ्क्त बंर्ालच्या खालच्या भार्ात वस्ती करून राचहलेले आयग लोक मात्र 
चतच्यापासून अचलप्त राचहले. ते त्या भार्ातील अमीर उमराव होते. आचि त्यानंी स्वतिःि अनायांवर 
सामाचजक प्रभतु्व प्रस्थाचपत केले होते. जेदहा जाती दयवस्था बंर्ालपयंत पोहिली तेदहा आयग आक्रमकानंी 
स्वतिःि रिाम्हित्व धारि करून आचदवासी लोकानंा दास्यत्व पत्करावयास लावले. हे चजत आचि जेते यात 
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चनमाि झालेले जमीन अस्मानािे अंतर कधीि तुटले नाही. आयग लोकानंी आचदवासींिा चतरस्कार केला 
आचि आचदवासींनी नोकरािंाकरासंारखी त्यािंी सवग प्रकारिी सेवा केली. आयांनी आपली स्वतिःिी 
धमगपद्धचत त्यानंा लार्ू करण्यािा कधीि प्रयत्न केला नाही. या लोकानंा रिाम्हित्वािा मार्ग मोकळा 
करण्यािी साधी कल्पनाचह त्यानंा चतरस्काराहग वाटत होती. आयग आयेतराचं्या या दीघग संबंधाच्या काळात 
काही आयग लोकानंी आयेतराचं्या काही वडेर्ळ धार्ममक श्रद्धा उिलल्या तर आयेतरानंी आपल्या 
रानटीपिात थोडी सुधारिा केली. तरीपि त्याचं्यातील सामाचजक भेदाभेद पूवी इतकेि तीव्र राचहले. पुढे 
आयग आचि आयेतर याचं्यामधील वाचंशक भेद कालातंराने जरी पुसले रे्ले आचि ढोबळपिे सवगजि कहदू 
म्हिून ओळखले जाऊ लार्ले तरी आयग लोकानंी या आचदवासींना दैनंचदन दयवहारात कहदू धमाच्या 
र्ाभ्यापासून कटाक्षाने दूर ठेवले. हे आचदवासी स्वतिःला कहदू म्हिवत असले तरी आपल्या वतगनाने आयग 
लोक त्यािंा हा हक्क चहरावनू घेत होते. इस्लाम धमाच्या स््ूर्मतदायक आर्मनाच्यावळेी, सवगसाधारिपिे, 
आयग लोकािंी र्िना ‘उच्च जातीत’ आचि आचदवासींिी र्िना ‘शुद्र जातीत’ केली जात होती. 
 

यात जातीवादी कहदंूना दोष देण्यात काही ्ारसा अथग नाही. त्यािें धमगगं्रथ हे त्याचं्या सामाचजक 
आिार चविारािें रु्रु होते. त्यानंा असे सारं्ण्यात आले होते की, ‘होम हवन करीत असताना शुद्रािा शब्लद 
ऐकण्यािी मनाई आहे. आचि ते िालू असताना शुद्राने हजर असता कामा नये’ (शतपथ रिाम्हि Ⅲ १ 
·१·१०, मतेै्रय संचहता ७, १·१·१६ आचि पंिकवश रिाम्हि ६·१·११) त्यािप्रमािे असेचह साचंर्तले आहे की, 
‘नीि शूद्र जमात म्हिजे जिू काय पे्रते पुरण्यािी जार्ा असे चनिःसंशय समजाव’े (वचशष्ठ धमगसूत्र, प्रकरि 
१८ श्लोक ११·१५) याचशवाय असेचह नमूद केले आहे की, जर शुद्राने बसण्याउठण्यात, आडव ेहोण्यात 
ककवा रस्त्यावर वावरण्यात चिजािी बरोबरी केली तर त्याला देहदंडािी चशक्षा भोर्ावी लारे्ल.’ खालच्या 
जातीचवरूद्ध अशाप्रकारच्या दंडकानंी सवग धमगगं्रथ भरलेले आहेत. 
 

उच्च जातींमध्येसुद्धा चवधवानंा अत्यंत चतरस्करिीय आयुष्ट्य कंठाव ेलारे्. पतीबरोबर सती जािे हे 
त्यािें अंतीम धार्ममक कतगदय समजले जाई. त्या म्हिजे ईश्वरािा शाप अशी समजूत असल्यामुळे त्यानंा 
धार्ममक व सामाचजक समारंभात मज्जाव होता; लग्न समारंभात त्यािंी उपव्स्थती अशुभ समजली जात होती, 
तर उलट दुदयगसनाचं्या र्तेत लोळिाऱया पुरोचहत वर्ाने मात्र आपल्या स्वतिःच्या वर्ाला अनेक बायका 
करण्यािी मुभा चदली होती. वरच्या जातीच्या मुलींना रूढीप्रमािे ्क्त त्याचं्याहून वरच्या जातीति लग्ने 
करता येत असत. आपल्याला हदया तेवढ्या बायका करता यादयात यासाठीि या वरच्या वर्ांनी ही प्रथा 
काढली असावी असे वाटते. कधी कधी तरुि कोवळ्या मुलींिी लग्ने जख्खड म्हाताऱयाबंरोबरचह केली 
जात असत. 
 

जेदहा जेदहा मुसलमान धमगप्रिारकानंा या तरुि चवधवा भेटत तेदहा तेदहा त्यानंा सारं्त की, ऐचहक 
सुखाला पारखे होण्यासारखे कुठिेचह पाप त्यानंी केलेले नाही. आचि वर असे आश्वासन देत की, संकटात 
सापडलेल्यानंा इस्लाम धमग उदार आश्रय देतो. चवधवा चियानंा पनु्हा एकदा वधू बनण्यािी आचि 
‘महारा’ला कहदू असताना मना केल्या रे्लेल्या सावगजचनक चवचहरीतून पािी काढण्यािी सधंी इस्लाम धमग 
त्यानंा चमळवनू देत असे. बरं्ाल व दचक्षिेत अस्पशृ्यत्व हे नुसतेि तऱहेवाईक नदहते तर ते इतर भार्ापेंक्षा 
जास्त कडक, जास्त चनष्ठूर व जास्त तापदायक होते. यामुळे बंर्ालमध्ये मुव्स्लम धमािा प्रिार जास्त 
यशस्वी का झाला यािा उलर्डा होतो. 
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१२ दया शतकाच्या शवेटी महमद बख्तीयार चखलजीने चबहार व बंर्ाल कजकून एक मुसलमानी 
राज्य स्थाचपले. आचि साडपाि शतके हे राज्य िालू राचहल्यामुळे सहाचजकि इस्लामच्या प्रिाराला त्यािी 
मदत झाली. हा एवढा मोठा काळ ्क्त दहा वषांच्या कहदू राजवटीने चवभार्ला रे्ला होता. मुसलमान 
राजवटीत चजतके लोक इस्लामी धमाला चमळाले त्यापेक्षा चकतीतरी अचधक लोक या मधल्या लहानशा कहदू 
कारचकदीत चमळाले. या काळात ‘ज्यािी कारचकदग त्याच्या मुसलमान प्रजाजनानंा चप्रय होती म्हितात’ त्या 
पचहल्या कहदू राजािे नाव राजा कंस असे होते. परंतु त्याच्यामार्नू येिाऱया जटमल राजाने आपल्या 
वाडवचडलािंा धमग सोडला व जलालुचद्दनमहंमदशहा हे नाव धारि करून इस्लाम धमािा स्वीकार केला. 
‘त्याच्या राज्यात जी अनंत धमांतरे झाली त्यापैकी बरीिशी सक्तीने केली रे्ली’.[चकत्ता; पृष्ठ २२८; आचि जे. एच्. 
रावेन्शॉ कृत र्ौर : इटस् सइन्स ॲन्ड इव्न्स्क्रप्शन्स् १८७८ पृष्ठ ९९.] 
 

परंतु मुसलमानी राजाश्रयापेक्षा कहदू समाजाच्या दुष्ट्कृत्यानंीि इस्लामी धमगप्रिारकानंा पुष्टी 
चमळाली. मुसलमान सते्तिी कें दे्र देशाच्या ज्या भार्ात होती त्या भार्ातील बाटलेल्या लोकापेंक्षा देशाच्या 
ज्या भार्ात खालच्या जातीिे व अस्पशृ्य कहदू अचधक होते त्या भार्ातून ही धमांतरे ्ार मोठ्या प्रमािावर 
झालेली चदसतात. कहदू धमग हा प्रिारकी धमग नाही. आचि कुठल्याचह कहदू संघटनेने धमगप्रिारकाचं्या 
जोराच्या हल्ल्याला ककवा बंर्ालमध्ये वास्तदय करून राचहलेल्या साहसी अ्र्ािी लोकानंा आदहान 
चदलेले नाही. कुठल्याचह कहदूने आपल्या लोकानंी दुसऱया धमात जाऊ नये म्हिून कहदू समाजािी सुधारिा 
करण्यािी पवा केली नाही. मुसलमानी धमािी (वाढ खंुटवले अशी एकादी बाधूंन ठेविारी धमगपद्धचत 
आचदवासी आचि शुद्रातीशुद्र जातीत होती ककवा काय यािी शकंाि आहे. वस्तुतिः असे चदसते की, तसे 
काहीही नदहते. मुसलमान आक्रमकानंी जेथे साम्राज्ये स्थाचपली त्या भारताच्या वायदय भार्ातील पचरव्स्थती 
वरे्ळी होती. बदु्ध धमाबरोबर ्ार मोठा झर्डा देऊन रिाम्हि धमग चवजेता म्हिनू उदयाला आला होता. 
आचि इस्लाम धमाला सुरुवातीलाि चवरोध करण्याच्या पचरव्स्थतीत होता. बंर्ालमध्ये तशी पचरव्स्थती 
नसल्यामुळे मुव्स्लम धमगप्रिारकािें तेथे ‘अर्दी खुल्या चदलाने स्वार्त झाले’ 
 

बंर्ालमध्ये, चरिटीश आमदानीत जी जोरािी धमांतरे झाली त्यावरून हे चनिःसंशय चसद्ध झाले की, 
राजसते्तिा आधार असो अर्र नसो बंर्ालमध्ये इस्लाम धमग वाढिे अपचरहायग होते. १८९१ िा 
खानेसुमारीिा वृत्तातं हे स्पष्ट करतो ‘१८७२ पासून असे समाधानकारक रीचतने चसद्ध झाले आहे की, 
प्रत्येकी १०,००० लोकातूंन इस्लामने उत्तर बंर्ालमध्ये १००, पूवग बंर्ालमध्ये २६२ आचि पचिम बंर्ालमध्ये 
११०, म्हिजे सवग बंर्ालमध्ये चमळून सरासरी १५७ लोक चमळचवले. हे प्रमाि सदोदीत असेि राचहले असते 
तर महंमदािा धमग सवग बंर्ालभर साडेसहाश ेवषात पसरला असता आचि पूवग बंर्ालमध्ये तर तो िारश े
वषाति ्ैलावला असता⋯⋯एकोिीस वषांपूवी सवग बंर्ालमध्ये चमळून कहदंूिी संख्या मुसलमानापेंक्षा 
सुमारे पाि लाखानंी अचधक होती. आचि वीस वषाच्या आति ती कहदंूच्या संख्येला मारे् टाकून पधंरा 
लाखानंी पुढे रे्ली. [सेन्सस ऑ् इंचडया, १८९१ भार् ३; आचि सी. जे. ओ. डोनेल कृत चद लोअर प्रॉव्दहन्सेस् ऑ् बेंर्ॉल ॲन्ड देअर 
फ्युडेटरीज, पृषे्ठ १४६, १४७.] 
 

चरिटीशािंी मुसलमानी पक्षपाती वृत्ती या धमगप्रिारकाचं्या कामाला उते्तजन देण्यास कारिीभतू 
झाली ही समजूत िुकीिी आहे. १९ दया शतकात झालेले धमांतरािे जोरदार पुनरुचज्जवन हे ्ार मोठ्या 
प्रमािावर वहाबीच्या प्रभावामुळे झाले. आचि चरिचटशाचं्याचवरुद्ध त्यानंी अनेक दशके बंडखोरीिी िळवळ 
िालचवली होती हे सवांना माचहति आहे. शवेटी या शतकातील सातदया दशकाच्या सुरुवातीला वहाबींनी 
चतिा त्यार् केल्यामुळे इस्लाम धमगप्रिाराकडे ते आपले सवग लक्ष पुरव ू शकले आचि त्यामुळे धमांतरािी 
पावले जलद पडू लार्ली. 
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कहदूधमाबद्दलिी, आचि इतर कुठल्याचह धमापेक्षा तो श्रेष्ठ असल्यािी तीव्र जािीव उच्चविीय 
कहदंूमध्ये आचि खालच्या वर्ांमध्ये चतिा अभाव,हे लक्षात घेतले म्हिजे उच्चविीयानंी मोह व सक्ती यानंा 
केलेला चवरोध आचि खालच्या जातींनी पत्करलेली शरिार्ती या िमत्कारािा उलर्डा होतो. पूवग 
बंर्ालप्रमािेि कसध आचि पंजाबमध्येसुद्धा वरच्या जाती म्हिजे जिू पचॅसच्क महासार्रातील बेटे व 
खालच्या जाती म्हिजे जिू महासार्रि होते. कहदू राजापंैकी बऱयािशा राज्यकत्यांिी धमाकडे पहाण्यािी 
दृष्टी खालच्या वर्ातल्या कहदू सारखीि होती आचि ती उच्च वर्मर्यातल्या मध्यम श्रिेीच्या दृष्टीपेक्षा चनराळी 
होती. हे मध्यम श्रेिीिे लोक देवळात जािारे होते. या कमगठ कहदू धमात बुडालेल्या लोकांनी हालअपेष्ठा 
सोसल्या पि इस्लाम धमग स्वीकारण्यास नकार चदला. हे वर्ग म्हिजे दयापारी, दुकानदार, चशक्षक, 
कारकून आचि चभक्षूक हे होत. पंजाब व इतर अनेक प्रातंांिा खानेसुमारीिा अहवाल पुन्हा पनु्हा हाि चनिगय 
देतो. मुसलमानािें प्रभतु्व असेलल्या पजंाबच्या चजल्ह्यात ज्यािंी नोंद कहदू म्हिून झाली होती ते उच्च 
जातीिे होते ककवा त्याचं्या विगस्वाखाली असलेल्या खालच्या जातीिे होते. आसाममध्ये तदे्दचशय 
धमाबद्दलिे अज्ञान इतके ठळकपिे स्पष्ट चदसत होते की, त्यामुळे बाटविाऱयािें काम ्ारि सोपे झाले. 
शतेकऱयाकडे ्क्त जावयािे आचि त्यािंी मुसलमान म्हिून नोंद करावयािी! पि हे बाटलेले चजतके कहदू 
धमाबद्दल अज्ञानी राचहले चततकेि इस्लामबद्दलचह राचहले. The Imperial Gazetteer of India, Vol. Ⅰ 
(१८८५) यात नमूद करून ठेवले आहे की, ‘त्यापैकी काही जिानंी महंमदािे नावचह ऐकले नदहते, तर 
काही त्याला कहदू धमातील राम लक्ष्मिाप्रमािे समजत होते. कुराि, मूळ अरेचबकमध्ये तर सोडाि, पि 
बंर्ालीमध्येचह क्वचिति वािले जात असे. आचि त्याचं्यापैकी ज्यानंी कुिी त्यािे नाव ऐकले होते त्यानंा ते 
कुिी चलचहले आहे हे सारं्ता येत नसे. तरीसुद्धा कुठलाचह मुसलमान शतेकरी अरेचबक प्राथगनेिे काही 
तुकडे तोंडपाठ म्हिून दाखव ूशकत असे.’ [चद इंचपचरयल र्झेॅचटयर ऑ् इंचडया, (१८८५) गं्रथ १, पृष्ठ ३५८.] या प्राथगनेने 
त्याला धमािी जािीव चदली आचि स्वतिःला तो या सामाचजक-धार्ममक पद्धतीिा एक घटक समजू लार्ला. 
ही जािीव तो तथाकचथत कहदू असताना त्याला नदहती. चविान मुसलमानापंासून अचलप्त असलेल्या त्या 
काळात त्याने इस्लामी तत्त्वानंा अपमानास्पद वाटतील अशा सभोवतालच्या अनेक कहदू िालीरीचत 
उिलल्या. उदाहरिाथग, त्याने डुकरािे मासं खाण्यास आचि मादक पेये चपण्यास सुरुवात केली. सुतंा 
करण्यािी िालचह मारे् पडली. आचि नंतर मौलवी जेदहा परत आले तेदहा तो पुन्हा एकदा इस्लाम धमािी 
कमगठ तत्त्व ेआिरिात आिू लार्ला. 
 

पंजाब आचि कसधमध्येसुद्धा जे लोक इस्लामच्या झेंड्याखाली आले त्यात शतेकऱयािंा भरिाि 
जास्त होता. परंतु या भार्ातील धमांतरे ्ार मोठ्या उत्क्रातंीशी आचि उलाढाल्याशंी संबंचधत होती. 
सुरुवातीला येथे सक्तीने धमांतरे करवण्यात यश चमळाले. पि नंतरिी मोठ्या प्रमािावरिी धमांतरे म्हिजे 
राजधानी पडल्यानंतरच्या देशाच्या शरिार्तीसारखी होती. प्रमुख पुरुषाने धमांतर केल्याबरोबर त्याच्या 
टोळीतील व राज्यातील असखं्य पुरुष, चिया व मुले त्यािे अनुकरि करीत. यािे उत्तम उदाहरि म्हिजे, 
पचिम पजंाबिी घाखर व कसधच्या सामा व सुमरा जामाती मुसलमान आक्रमकाशंी बरेि सामने चदल्यानंतर 
शरेशहा आचि त्यािा पुत्र सलीमशहा याचं्या कारचकदीत घाखर जमातीिा पूिग पाडाव झाला. घाखराचं्या 
एका प्रमुखाने स्वतिः इस्लाम धमािा स्वीकार केला आचि स्वतिःच्या व दुसऱया जमातीतील लोकानंा बाटवनू 
इस्लाम धमात नेले, आचि त्यानंा सलीमशाही ककवा इस्लामशाही असे नाव देऊन आपला दुसरा धनी जो 
सलीमशहा यािे नाव अजरामर केले. [रु्जराथ (पजंाब) चडव्स्रक्ट र्ॅझेचटयर, १९२१, पृष्ठ ११५. झेलम चडव्स्रक्ट र्ॅझेचटयर, १९०४ 
पृष्ठ ६३.] महंमद कासीमच्या स्वारीनंतर शकेडो वषांनी सामा व सुमरा या जमातीचह मुसलमान झाल्या. 
पंजाबमध्ये कोिी हाजी महंमद नावाच्या मािसानी २ लक्ष कहदंूना बाटवण्यािे श्रेय चमळचवले. [मारे् उद् धृत 
केलेला अर  नॉल्ड कृत, पृष्ठ २३२ वर उद् धृत केलेला र्ार्मसन डी तासे कृत ल लॅन्रे् एट् ला चलटरेिर कहदुस्तानीज्, १८५० ते १८६९, पृष्ठ ३४३ वरील 
उतारा.] ज्याचं्या वैयव्क्तक प्रयत्नामुळे या धमाला ्ार मोठे यश चमळाले अशा धमोपदेशकाच्या नावाने, 
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भारतातील इस्लाम धमाच्या वाढीिा इचतहास पचरपूिग भरलेला आहे. पजंाबमधले त्यािें यश तर त्यानंा 
्ारि अचभमानास्पद आहे, कारि तेथे त्यानंा शूर रजपूत, काटक, जाट व हटवादी रु्जर याचं्याशी सामना 
द्यावा लार्ला. अथात प्रथम तलवारीच्या जोरावर चनष्ट्कंटक केल्या रे्लेल्या मार्ाने त्यानंा जाव े
लार्ल्यामुळे या अचभमानाला थोडे र्ालबोट लार्ले. पंजाबमधील, चवशषेतिः पचिम पंजाबमधील 
चजल्ह्यातले रजपूत, जाट आचि रु्जर शतेकरी हे राजस्थान, पूवग पंजाब आचि पचिम सयुंक्त प्रातं या 
भार्ातील त्याचं्या सुचशचक्षत बाधंवापेंक्षा ्ार चनराळे होते. त्याचं्यापकैी पुष्ट्कळजि हे भटके जीवन जर्त 
होते, आचि त्यानंा कहदू धमाबद्दल ्ारसे पे्रम नदहते. याबाबतीत ते देशातील इतर अचशचक्षत बाधंवापेक्षाचह 
चनराळे होते. ज्या कहदू रीचतचरवाजानंी कहदू आचि इतर धमािे अनुयायी याचं्यात भेद चनमाि केले आचि ज्या 
रीचतचरवाजामुळे प्रसंर्ानुसार धमोपदेशकाचं्या मतपचरवतगनािा ककवा राजकीय मोहािा चतरस्कार केला 
रे्ला, ते रीचतचरवाज या भटक्या लोकानंी अजून आत्मसात केले नदहते. औपिाचरकपिे इस्लाम धमग 
स्वीकारण्यापूवीि पचिम पजंाबिे भटके जाट लोक आपल्या मुलींिी लग्ने स्वखुशीने मुसलमानाशंी लावनू 
देत असत. अशाप्रकारिी अनेक कुटंुब े ्ार कालपयंन्त स्वतिःच्या धमाबद्दल अचनचित होती. शवेटी 
खानेसुमारीच्यावळेी त्यािंा (ककवा त्याचं्याकचरता) चनिगय होईपयंत ते कहदूचह नदहते व मुसलमानचह नदहते. 
या खानेसुमारीमुळे त्यानंा जबरदस्तीने काहीतरी चनिगय घ्यावा लार्ला असला तरी त्यानंतरचह ते अधगवट 
कहदू आचि अधगवट मुसलमानि राचहले. ते जातीचनयम पाळत होते, कहदू समारंभात सामील होत होते आचि 
मूर्मतपूजकाचं्या उत्सवात भार् घेत होते. शवेटी १९ दया शतकाच्या शवेटच्या दोन दशकात कट्टर 
मुसलमानानंी इस्लाम धमाच्या चनयमाप्रमािे आदशग जीवन घडवण्यािी िळवळ सुरू करीपयंत हे असेि 
िालले होते. पि या िळवळीला मात्र भरघोस यश आले आचि वळेोवळेी बाटवलेल्या खेड्यापाड्यातील 
कहदू जमाती, अचधक धमगवडे्या आचि धमगपालनात अचधक काटेकोर बनल्या. आचि आपल्या कहदू 
शजेाऱयाचं्या बरोबरीने पाळलेल्या जुन्या रीचतचरवाजािंा त्यानंी हा ंहा ंम्हिता त्यार् केला. 
 

१९ दया शतकात खानेसुमारीच्या संख्या वािून इस्लाम धमाच्या उत्साहकानंा जास्ति जोर िढला. 
त्यािबरोबर त्यानंी चििन धमोपदेशकािंी आधुचनक पद्धतचह उिलली. भारतातील मुसलमानी 
संस्कृतीच्या महत्वाच्या कें द्रात लाहोरिी अंजुमान इ-चहमायत-इ-इस्लाम आचि अजचमरिी अंजुमान हमी 
इस्लाम अशा अनेक अजुंमान (संस्था) उदयास आल्या; पर्ारी प्रचतचनधी नेमले रे्ले, याचशवाय दयापारात 
ककवा धंद्यात रंु्तलेले लोकचह आपला संध्याकाळिा ्ुरसतीिा वळे इस्लामच्या सेवते घालव ूलार्ले.[मारे् 
उद् धृत केलेल्या अर  नॉल्ड कृत, पृष्ठ २३५.] कहदू धमाने यािा प्रचतकार केला नाही. याच्या उलट मुसलमानी मुी ानंी 
मात्र महत्वाच्या मुसलमानी स्मृतीचदनासाठी नेमून चदलेल्या चदवशी जमलेल्या कहदंूच्या मोठ्या जमावाला 
भारून टाकले. अर्दी अचलकडच्या काळापयंत, मुसलमानी मुी ािंी पूजा काही खालच्या कहदूच्या 
जातीमध्ये जशी प्रिचलत होती तशीि ती कहदंूच्या काही उच्च जातीमध्येचह होती. [सेन्सस् ऑ् इंडया १८९१, गं्रथ 
१६, भार् १, पृषे्ठ २१७–४४, अलाहाबाद, १/९४.] अशी पचरव्स्थती असल्यामुळे धमांतरासाठी पनु्हा चनमाि झालेली 
आस्था यशस्वी होिे अपचरहायगि होते. आचि चतने उते्तजक यश चमळवनू चदलेचह. इस्लामी धमगरु्रंुना शकेडो 
वष ेमोकळे रान चमळाले कारि कहदू धमाजवळ त्याचं्या तोडीिे धमगरु्रू नदहते. 
 

कसध आचि पचिम पंजाब या दोनचह प्रातंानंा मुसलमानाचं्या सुरुवातीच्या स्वाऱयािंा तडाखा सोसावा 
लार्ल्यामुळे तेथे मुसलमान लोकसंख्येिी चवलक्षि वाढ, आचि त्यािबरोबर कहदंूच्या लोकसंख्येत चवलक्षि 
घट झाली. या स्वाऱयािंा उदे्दश राजकीय चवजयाबरोबर धमांतर हाही होता. पचहला उत्साहािा भर 
ओसरल्यावर आचि सचहष्ट्िू राज्यकते म्हिनू मोंर्लानंी स्वतिःिी स्थापना भारतात केल्यावर, धमांतराला 
उघड राजाश्रय ककवा उते्तजन हे सवगसाधारिपिे बंद झाले आचि त्यामुळे इस्लाम धमािी मजल कसध व 
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पंजाबमधल्या घोडदौडी इतकी प्रर्त राचहली नाही. या सुरुवातीच्या मुसलमान स्वाऱयाचं्या काळात आचि 
नंतर कसध-पंजाबने जे अनुभवले त्यािी तुलना औरंर्झेबाच्या कडदया कारचकदीबरोबर करिेसुद्धा शक्य 
नाही. चशवाय दुसऱया एका मुद्याकडेचह दुलगक्ष करून िालिार नाही. या र्ंर्ा-यमुनेच्या भमूीत, आचि या 
दोनचह नद्याचं्या धार्ममक पर्ड्याखाली वसलेल्या प्रदेशात कहदू धमग जास्त प्रबळ आचि आग्रही होता. चशवाय 
पंजाब आचि बंर्ालमधील लोकाएंवढी घरभेद्यािंी मोठी सखं्याचह येथे नदहती. 
 

हे बाटलेले लोक म्हिजे एक र्ंभीर राजकीय समस्या कशी झाली हे आपि पुढील प्रकरिात 
पाहंूि. ही समस्या त्यानंी स्वतिः चनमाि केलेली नदहती, त्यानंा त्यािी माचहती नदहती आचि ते ती समजूचह 
शकले नदहते. हाि कहदी राजकारिातील जवळजवळ पाऊिश ेवषांिा चवचित्र चवरोधाभास होता. 
 
 

_____ 
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प्रकरि दुसरे 
 

मुसलमान अमीर उमरावाांपुढील पेंच 
[१८दया आचि १९ दया शतकातंील चशक्षिाच्या प्रर्तीिा वतृ्तातं युचनदहर्मसटी एज्युकेशन कचमशनच्या अहवालावर (कहदुस्तान सरकार) आधारलेला 
आहे.] 

 
भारतातील मुसलमानािंी दोन वर्ात चवभार्िी करता येईल. दयापारी आचि ही ेखोर; ही  े

करिारे म्हिून आलेल्यािंा एक वर्ग आचि बाटलेले व त्यािें वशंज यािंा दुसरा वर्ग. या दोनचह वर्ांिे 
चनचित प्रमाि समजण्यास खानेसुमारीच्या अहवालािंा काही उपयोर् होत नाही. १९१५ च्या अचखल 
भारतीय मुव्स्लम लीर्च्या अचधवशेनात पचहल्या वर्ाच्या सखं्येिी कल्पना चदली रे्ली होती. त्यावळेिे 
अध्यक्ष मझहर-उल -हक् यानंी आपल्या अध्यक्षीय भाषिात एकंदर मुसलमानािंी संख्या ७ कोटी असल्यािे 
साचंर्तले. ते पुढे म्हिाले, ‘त्यापैकी जे आपल्याला ्ारपूवीच्या अकहदू पूवगजािें वशंज मानतात त्यािंी 
संख्या ्क्त ८० लक्षि आहे’. ज्या बाटग्याचं्या मूळ वशंजांिा पत्ता काळाने पुसून टाकला होता ते 
आपल्याला परदेशीय मुसलमानािें वशंजम्हिवण्याति धन्यता मानीत. ही बताविी क्षम्य होती कारि 
परदेशीय मुसलमान व त्यािें वशंज यानंा ्ार मानाने वार्वले जात असे. त्यापैकी पुष्ट्कळजि तर 
मुसलमानी राजवटीतले सरदार दरकदार बनले होते. पचिम पंजाबमधील जाट, रु्जर आचि रजपूत 
मुसलमानािंी संख्या आचि त्याबरोबरि तेथल्या व बंर्ाल, दचक्षि कहदुस्तान आचि इतर प्रदेशातील 
खालच्या वर्ाच्या मुसलमानािंी संख्या इतकी मोठी होती की मझहर-उल -हक् यानंी वर माडंलेले आकडे 
संपूिगपिे मान्य करिे कठीि होईल. 
 

परदेशीय मुसलमान व बाटलेले कहदी मुसलमान याचं्यामध्ये ्रक करिे आवश्यक आहे. 
परदेशीय मुसलमान हे मुलकी व लष्ट्करी खात्यात भरती होत असत; तर बाटलेले कहदी मुसलमान 
बहुतकरून शतेकरी आचि कचनष्ठ नोकर वर्ांत समाचवष्ट असत. मुसलमानी राज्याच्या सहाश ेककवा सातश े
वषांच्या काळात परदेशीय मुसलमानानंी सरकारी नोकरीिी वास्तवात मक्तेदारी उपभोचर्ली. ते 
राज्यकत्यांिीि भाषा चलचहत व बोलत असल्यामुळे मुसलमानी आमदानीत, स्थाचनक कहदंूपेक्षा त्यानंा 
चक्ायतशीर सरकारी नोकऱया चमळविे अचधक सोपे जाई. कहदंूना उच्च अचधकाराच्या जार्ा नाकारल्या 
होत्या असे नदहे, पि तशा जार्ा चमळालेले क्वचिति. अकबराच्या उदार कारचकदीतसुद्धा हा पक्षपात 
िालूि राचहला. यािे उत्तम उदाहरि म्हिजे“पाि हजाराहून अचधक स्वारािंी मन्सुबी”असिाऱया बारा 
उच्च अचधकाराचं्या जारे्पकैी एकाचह जारे्वर कहदूिी नेमिूक झाली नदहती. याच्या खालोखाल “पंि 
हजारी स्वाराचं्या मन्सबदारीपासून पािश ेस्वाराचं्या मन्सबदारीपयंत”, २५२ अचधकाऱयापंकैी ्क्त ३१ कहदू 
होते. अकबरानंतरच्या आमदानीत याि श्रेिीच्या ६०९ मन्सबदारापंकैी ११० कहदू होते. आचि याहून कमी 
श्रेिीच्या, म्हिजे “पािश ेते दोनश ेस्वारािंी मन्सबदारी”असलेल्या १६३ जार्ापंकैी ्क्त २६ कहदू होते. 
यािप्रकारिा पक्षपातीपिा उच्च मुलकी अचधकारी नेमतानाचह अंमलात आिला जात होता. आचि कहदंूनी 
पर्मशयन आचि अरेचबक भाषा आत्मसात केल्यानंतरचह तो तसाि िालू राचहला. काही अपवादात्मक 
कारचकदीत मात्र, मुसलमान राजे, आपल्या दरबारातील कपट-कारस्थानात रंु्तलेल्या मुसलमान 
अचधकाऱयाचंवरुद्ध चबनतोड उपाय म्हिून कहदूि अचधक पसतं करीत. १७४० मध्ये बंर्ालिी र्ादी 
बळकाविाऱया अलीवदीखानाने जुन्या राज्यकत्यांशी एकचनष्ठ असलेल्या कुठल्याचह मुसलमानाला 
िुकूनसुद्धा जबाबदारीिी जार्ा चमळू नये म्हिून उच्च अचधकाराच्या जारे्वर कहदूि नेमण्यािे धोरि ठेवले 
होते. त्याच्या मार्ून र्ादीवर येिाऱया चसराजउद्दौलानेचह हेि धोरि पुढे िालू ठेवले. 
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तथाचप, असे राजे अपवादात्मकि होते. बहुतेक मुसलमानी राज्यात उलेमािंा प्रभाव ्ार मोठा 
होता. आचि स्थाचनक लोकाशंी असलेला राज्यकत्यांिा संबंध जरी पुष्ट्कळ अंशी धमापेक्षा राजकीय र्रज 
म्हिून चनयचमत करावा लार्ला तरी उलेमाचं्या प्रभावाकडे दुलगक्ष करिे कठीि होते. एकाद्या उदार 
राज्यकत्याने आपल्या कारचकदीत, मुसलमानािंी मक्तेदारी असलेल्या सरकारात जर कधीकाळी एकाद्या 
कहदूला घुसवलेि तर हे मुसलमान उलेमा अचतशय अस्वस्थ होत आचि अशातंता चनमाि करीत. अकबराने 
या उलेमानंा चपछाडीला ढकलले होते तरीचह कहदू प्रमुख, राजा तोडरमल व राजा मानकसर् यािंी अनुक्रमे 
अथगमंत्री व सैन्याचधपती म्हिनू नेमिूक केली तेदहा त्याचं्याचवरुद्ध त्यानंी िळवळ उभी केली. तक्रारींिे अजग 
घेऊन दरबारात चशष्टमंडळे पाठचवली. परंतु त्या हजरजबाबी बादशहाने त्यािें समाधान करून त्यानंा परत 
पाठचवले. त्याने चविारले, ‘तुमच्या जचमनीिी ककवा तुमच्या इस्टेटीिी दयवस्था कोि पहातो?’ ‘आमिे कहदू 
मुनीम’ असे त्यानंी उत्तर चदल्याबरोबर अकबर म्हिाला ‘्ार छान! मर् माा या इस्टेटीिी दयवस्था 
पाहण्यासाठीचह मला त्यानंाि नेमू द्या’. राज्यािा वसूल आचि अथग या जार्ावंर कहदूना नेमण्यािी मुसंलमान 
राजेरजवाड्यािंी सरास पद्धत होती. वसुलािा तपशील व चहशोबािी डोके्ोडी करण्यािी मुसलमान 
उमरावािंी तयारी नसल्यामुळे त्यानंी या जार्ा कहदंूना मोकळ्या सोडल्या आचि दयवहारकुशल कहदंुनी 
आपली ही जबाबदारी अचधक कायगक्षमतेने पार पाडली. शतेकऱयाशंी प्रत्यक्ष दयवहार हासुद्धा कहदू 
बेली्वरि सोपवण्यात आला. त्यामुळे दुय्यम दजाच्या जमीन महसुलाच्या बहुतेक जार्ा कहदंूनीि 
दयाचपल्या होत्या. आपल्या वरच्या मुसलमान अचधकाऱयाकंडे वसूल पोिता करण्यापूवी ते आपला नफ्यािा 
चहस्सा कापून घेत असत. हे मुसलमान अचधकारी वसुलाबाबत अचधकृत जबाबदार होते. आचि बादशहा व 
कहदू महसूल अचधकारी यामधील महत्वािा दुवा होते. अशा रीतीने मुसलमान अमीर उमरावानंा आपल्या 
खचजन्यात अमाप पैसा भरण्यािे तीन मार्ग होते. एक सैन्याचधकारी म्हिून, दुसरा जमीन महसूल र्ोळा 
करून व चतसरा न्यायालयीन आचि राजकीय नोकऱया चमळवनू. 
 

चरिटीशानंी चनरचनराळे प्रदेश कजकल्यावर मुसलमान अमीर उमरावािंा इमला ्ार जोरात 
हादरला. हा हादरा बंर्ालच्या संरजामी मुसलमानानंा प्रथम जािवला. हे मुसलमान म्हिजे प्रत्यक्ष वसूल 
र्ोळा करिारा व सरकार याचं्यामधील एक अनावश्यक दुवा होते. मुसलमान राजाचं्या दृष्टीने जरी हा दुवा 
महत्वािा होता तरी ईस्ट इचंडया कंपनीला त्यािी र्रज नदहती. जसजशी कंपनी आपल्या स्थानाबद्दल 
चनचित होऊ लार्ली तसतशी या दुदयािी हकालपट्टी ककवा अवहेलना होऊ लार्ली. स्थावर दयवस्थेच्या 
पद्धतीत कंपनीने अंमलात आिलेले अनेक प्रकारिे बदल आचि त्यातून उदयास आलेली १७९३ िी 
‘कायम धारापद्धती’ (Permanent Settlement) यामुळे अनावश्यक असलेले हे मुसलमान अमीर उमराव 
नाहीसे झाले. या बदलािा पचरिाम जेम्स ओचकनली यानंी असा विगन केला आहे की, ‘त्यामुळे आजयंत 
क्षुी क समजल्या जािाऱया जार्ावंर असलेले कहदू कलेक्टर हे जमीन मालक म्हिनू एकदम अचधकाराच्या 
जार्ावंर िढवले रे्ले, त्यानंा जचमनीिा मालकी हक्क चमळाला आचि मुस्लीम राजवटीत जी सपंत्ती स्वतिः 
मुसलमानाचं्या पदरी पडली असती ती साठवण्यािी मुभा कहदंूना चमळाली’ जमीन महसुलाच्या किेऱया 
हातातून जािे म्हिजे त्याकाळी प्रिलीत असलेले जुलूम जबरदस्तीने वसूल चमळवण्यािे मार्गचह बंद होिे, 
हे पयायाने आलेि. 
 

ईस्ट इचंडया कंपनीने चरिटीश राजवटीच्या सुरचक्षततेसाठी आवश्यक म्हिून मुसलमान अमीर 
उमरावािें हळूहळू सैन्यातूनचह उच्चाटन केले. परंतु मुलकी खात्यािंी मक्तेदारी, कंपनी बंर्ालिी खरीखुरी 
सत्ताधारी बनल्यानंतरचह सुमारे पन्नास वषाहून. अचधक काळ मुसलमानाकंडेि राचहली. न्यायालयीन 
अचधकारीचह मुसलमानि राचहले आचि पूवीप्रमािेि इस्लाम धमािे कायदे हे देशािे कायदे राचहले. 
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राज्यभाषा पर्मशयन राचहली आचि सरकारी नोकऱयासंाठी लायक मािसे म्हिून परंपरेनुसार ्क्त अमीर 
उमराव कुटंुबेि स्वीकारली रे्ली. 
 

मुसलमानी चशक्षिपद्धती िालू ठेवली रे्ली आचि पचहला र्दहनगर जनरल वॉरन हेस्टींग्ज 
यानेकलकत्ता मदरसा स्थापन केली. चतिा उदे्दश ‘मुसलमान र्ृहस्थाचं्या मुलानंा राज्यातील चक्ायतशीर 
व जबाबदारीिी खाती पेलण्यास तयार करिे’ हा होता अभ्यासक्रमात धमगशाि, तकग शाि, अलंकारशाि, 
दयाकरि, कायदा, पदाथगचवज्ञानशाि, ज्योचतर्मवज्ञानशाि, भचूमती आचि अंकर्चित या पारंपाचरक 
चवषयािंा समावशे होता. 
 

बंर्ालच्या राज्यकारभारािी भाषा पर्मशयन होती. कारि मुसलमान राज्यकते व त्यािंा अचधकारी 
वर्ग, हे उत्तर कहदुस्तानातून कारभार व सैन्य या खात्यातील जार्ासंाठी पाठवलेल्या परदेशीय मुसलमानािें 
वशंज होते. त्यामुळे त्यािंी बोलीभाषाचह पर्मशयन होती. नवीन राज्य रिनेतील कारभारािी भाषा, कहदू व 
मुसलमान या दोनचह धमाच्या सामान्य जनतेिी भाषा बंर्ाली असल्यामुळे बंर्ाली तरी ककवा राज्यकत्यांिी 
भाषा म्हिून इगं्रजी तरी करिे आवश्यक होते. पि ईस्ट इंचडया कंपनीने तारतम्याने पूवीिीि पद्धत काही 
काळ िालू ठेवण्यािे धोरि स्वीकारले. चरिचटश राजवटीिी सुमारे ५० वष े उलटल्यानंतरसुद्धा, दुय्यम 
दजाच्या सरकारी नोकऱया करण्यासाठी इंग्रजी जाििारे पुरेसे कहदी लोक चमळत नसल्यामुळे, पर्मशयन 
भाषेिी जार्ा इंग्रजीला देिे अदयवहायग ठरले असते. अथाति पर्मशयन जरी मुसलमान राज्यसते्तिी 
वारसदार होती आचि राजा व प्रजा या दोघानंाचह ती परकीय होती तरी चतिा राज्यकारभारािी भाषा म्हिून 
बराि काळ स्वीकार करावा लार्ला. 
 

हळूहळू पर्मशयनिी जार्ा बरं्ालीने घेतली. सहाचजकि हा बदल मुसलमान उमरावानंा अर्दी 
अचप्रय होता. कारि यामुळे सरकारी नोकऱयािें दरवाजे कहदंूनाचह खुले झाले. अमयाद आनंदाने असंख्य 
कहदंूनी सरकारी जीवनात पदापगि केले. ते चरिचटशानंा आपले उपकारकते समजू लार्ले. पि खानदानी 
अचलप्तपिाला रूळलेले मुसलमान उमराव यामुळे ्ार दुखावले रे्ले आचि पर्मशयनकडून बंर्ालीकडे 
झालेल हा बदल आपल्या धमाचवरुद्ध आचि दजाला कमीपिा आििारा आहे असे मानू लार्ले. उच्च 
सरकारी अचधकार हा त्यािंा पूवापार िालत आलेला वारसा होता आचि नदया सुधारिा आपला हा हक्क 
चहरावनू घेत आहेत असा त्यानंी आपला समज करून घेतला. मुसलमानी कायद्यािे तज्ज्ञ असल्यामुळे 
न्यायदानािा अचधकार हा आपला जन्मचसद्ध हक्क आहे असे त्यानंा वाटत होते पि तोचह हक्क त्यानंा 
नाकारण्यात आला होता. आचि आता, चरिटीश राजवट सुरू होऊन बराि कालावधी लोटल्यानंतर, नदया 
राजसते्तने आपल्याला दूर ्ेकले आहे यािी जािीव त्यानंा अचतशय तीव्रतेने बोिू लार्ली. 
 

मुसलमान अमीर उमराव अचधक कटू व चवरोधी बनण्यािे आिखी कारि म्हिजे, 
राज्यकारभारािी भाषा बंर्ालीऐवजी इगं्रजी केली रे्ली आचि त्या अनुषंर्ाने इंग्रजी चशक्षिािा प्रसार 
वाढला हे होय. त्यािी प्रचतचक्रया नीट समजण्यासाठी, भारतात इंग्रजी चशक्षिपद्धतीिा प्रसार कसकसाहोत 
रे्ला यािी कल्पना येिे आवश्यक आहे. 
 

बंर्ाल मुसलमानाकंडून कजकला रे्ला होता. त्यामुळे त्याभार्ात मुसलमानािें प्रभतु्व आहे असे 
समजून कलकत्ता मदरसा हे मुस्लीम चवद्यालय स्थापन केले रे्ले. याि धोरिानुसार कहदंूकचरता, ‘देशािा 
धमग,साचहत्य आचि कायदा चटकून राहण्याकचरता व त्यािंी वाढ होण्याकचरता आचि चवशषेतिः युरोपीय 
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न्यायाचधशानंा सहाय्य करण्यासाठी लायक कहदू तयार करण्याकचरता’ बनारसला ससं्कृत चवद्यालय 
स्थापन केले रे्ले. कालातंराने, भारतातील काही चरिचटश अचधकाऱयानंा व नर्रवाचसयानंा असे वाटू लार्ले 
की, या दोन चवद्यालयात चदले जािारे चशक्षि त्याच्या आधुचनक र्रजा भार्वण्यास ्ारि अपुरे पडत आहे. 
तेदहा त्यानंी कहदी लोकानंा इंग्रजी चशकवण्यािी जोरदार मार्िी केली. सुमारे पन्नास वष ेही सूिना पनु्हा 
पुन्हा करण्यात येत होती पि चतकडे दुलगक्ष केले रे्ले. 
 

१८१३ मध्ये ईस्ट इंचडया कंपनीिी सनद पुन्हा वाढवली रे्ली आचि त्यावळेी ‘भारतातील चरिटीश 
अंमलाखाली असलेल्या प्रदेशातील स्थाचनक लोकात शािीय ज्ञानािी सुरुवात व वाढ करण्याकचरता 
आचि साचहत्यािे पुनरुज्जीवन व सुधारिा करण्याकचरता प्रत्येक वषी कमीतकमी एक लाख रुपये बाजूला 
काढून ठेवण्यात यावते’ अशा अटीिे कलम घालण्यात आले. त्यावळेिे कहदी राजकारिातील अत्यतं 
धोरिी परुूष राजा राममोहन रॉय यानंा या कलमात कहदंूना युरोपीय भाषेत आचि शािात चशक्षि चमळू 
शकेलअशी संस्था स्थापन होण्यािी सुविगसधंी चदसली. एक मंडळ स्थापन केले रे्ले आचि त्याने १८१७ 
मध्ये कहदू कॉलेज काढले. कलकत्याच्या चबशपला जि ूकाय हे एक चनराळ्याप्रकारिे आवाहन आहे असे 
वाटले आचि त्याने १८१८ मध्ये तरुि चििन प्रिारक तयार करण्यासाठी व कहदू-मुसलमानानंा इंग्रजी 
भाषेिे ज्ञान देण्यासाठी कलकत्त्याला एक संस्था स्थापन केली. 
 

या प्रयत्नानंा कंपनीच्या बोडग ऑ् चडरेक्टसगिी संमती होती. यािे मुख्य कारि म्हिजे यामुळे 
कहदुस्तानच्या मुलकी कारभाराच्या जार्ासंाठी लायक लोकािंा वर्ग तयार होऊ शकला असता. त्यानंी असे 
नमूद करून ठेवले होते की, ‘हा अचतशय इष्ट असा हेतू साध्य होण्यासाठी साधन म्हिून आम्ही 
मुख्यत्वकेरून, युरोपीय साचहत्य व शाि याचं्या दाट पचरियातून झालेल्या, सुधारलेल्या युरोपच्या कल्पनेने 
आचि भावनेने ते भारावनू जाण्यावर, सवगसाधारिपिे त्यािंी आकलन शक्ती वाढण्यावर आचि चवशषेतिः 
त्याचं्या न्यायशाि आचि चनचतशाि याचं्या ज्ञानावर भरवसा ठेवनू आहोत’. 
 

आता, बहुतेक सुचशचक्षत लोकािें लक्ष इंग्रजीने वधूेन घेतले होते. इंग्रजीतून चशक्षिािी मार्िी 
जास्त जास्त तीव्र होत िालली होती. बनारस संस्कृत चवद्यालय व कलकत्ता मदरसा यानंा इगं्रजीिे वर्ग 
जोडण्यात आले आचि यािवळेी चशक्षिािे माध्यम पर्मशयन, अरेचबक, संस्कृत की इंग्रजी हा वाद सुरू 
झाला. १८३५ मध्ये ‘पव्ब्ललक इन्स्रक्शन कचमटीने हा चवषय सरकारकडे सोपवला. कंपनी सरकारिे 
त्यावळेिे चवधीमंत्री मेकॉले यानंी एक खचलता तयार केला. तो आज एक ऐचतहाचसक दस्तऐवज म्हिनू 
प्रचसद्ध आहे. पि मेकॉलेसाहेबािंी ठाम मते यापूवीि बनलेली होती. एकदा ‘हाऊस ऑ् कॉमन्स’ मध्ये 
त्यानंी असे मतप्रदशगन केले होते की, ‘कहदुस्तानातील लोकानंी नेहमी आमच्या कलाने वार्ाव ेम्हिून आम्ही 
त्यानंा अज्ञानी ठेविार आहोत काय?की त्यािंी महत्वाकाकं्षा जार्ृत केल्याचशवाय आम्ही त्यानंा ज्ञान देऊ 
शकतो असे आपि समजतो?ककवा त्यािंी महत्वाकाकं्षा जार्तृ करून चतच्या आचवष्ट्कारािा मार्ग मात्र खुला 
न ठेवण्यािा आपला इरादा आहे?⋯⋯असे होण्यािा संभव आहे की, भारतीय मन आपल्या 
चशक्षिपद्धतीमुळे एवढे प्रर्ल्भ होईल की, शवेटी ते त्या पद्धतीवर मात करील, िारं्ल्या राज्यकारभाराने 
आपि आपल्या प्रजेला चशक्षि देऊन कदाचित अचधक िारं्ल्या राज्यकारभारासाठी लायक बनवू, असाही 
संभव आहे की, युरोपीय ज्ञानािे चशक्षि चमळाल्यामुळे, कालातंराने केदहातरी ते युरोपीय संस्थािंी मार्िी 
करतील असा चदवस कधी उर्वले की नाही हे मला माचहत नाही. पि जर कधी तो उर्वला तर तो इंग्रजी 
इचतहासातील ्ार अचभमानास्पद चदवस ठरेल⋯⋯राजदंड कदाचित आपल्या हातून जाईल अशा 
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पचरव्स्थतीत जो चवजय चमळेल त्यािा आपल्या लष्ट्करी सामर्थ्याशी काही संबधं नसेल! पि काही चवजय 
असे असतात की, त्यानंा माघार नसतेि’. 
 

म्हिून मेकॉलेने इंग्रजीच्या बाजूने आपला कौल चदला. त्यािा खचलता र्दहनगर जनरल वुईल्यम 
बेंटींक याने मान्य केला आचि ७ मािग १८३५ रोजी एक ठराव पास केला. या ठरावात, ‘सरकारजवळ 
असलेला सवग पैसा यापुढे भारतीय लोकानं इंग्रजी साचहत्यािे व शािािे ज्ञान देण्यात खिग करण्यात यावा’ 
या मुद्यावर चवशषे भर चदला होता. या ठरावात असेही म्हटले होते की; ‘प्रािीन चशक्षिािी कें द्र जरी बदं 
करावयािी नसली, तरी त्या कें द्रातील चवद्यार्थ्यांना, चशक्षिाच्या काळात देण्यात येत असलेल्या मदतीिी 
प्रथा बंद करण्यात येिार आहे’. या कलमामुळे अरेचबक व पर्मशयन भाषेच्या पुरस्कत्यांना तक्रार करण्यास 
कारि चमळाले. 
 

जे कहदू पुढारी संस्कृतऐवजी इंग्रजीिी मार्िी करत होते त्यानंी या ठरावािे मनिःपूवगक स्वार्त 
केले. पि मुसलमानाचं्या भावना मात्र यामुळे दुखावल्या रे्ल्या संस्कृत चविान पचंडत एि. एि. चवल्सन 
यानंी म्हटल्याप्रमािे, ‘सवग पैसा इंग्रजी चशक्षिासाठी वापरावा या सूिनेवर कलकत्त्यातील मुसलमानानंी, 
स्थाचनक नार्चरक क आदरिीय मौलवी याचं्यासकट शहरातील सुमारे ८००० लोकानंी सह्या केलेला एक 
अजग तयार केला. त्यात या ठरावातील सवगसाधारि तत्त्वानंा चवरोध करून असे म्हटले होते की, स्थाचनक 
लोकािें धमांतर हा सरकारिा उदे्दश, यात उघड चदसून येतो; चििन होण्यासाठी लोकािें मन तयार दहाव े
या इच्छेने, त्यानंी मुसलमान व कहदू धमाच्या अभ्यासाबद्दलिी उमेद खिवली व केवळ इंग्रजीला उिलून 
धरले.’ सरकारने ही प्रचतचक्रया अपेचक्षली नदहती. म्हिून वुईल्यम बेंटींकने ताबडतोब पूिग धार्ममक 
तटस्थतेिे धोरि जाहीर केले. ‘सवग शाळा व महाचवद्यालयामध्ये⋯⋯चशक्षिाच्या पद्धतीबरोबर चििन 
धमाच्या चशकविुकीिी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढवळाढवळी ककवा अचववकेी भेसळ ही चनचितपिे चनचषद्धि 
मानली पाचहजे.’ 
 

मुसलमानािंी ही भीती पूिगपिे चनराधार नदहती. सरकारी संस्थािंी पूवगचिन्हेि असलेल्या चििन 
चमशनरी शाळानंा आपल्या शाळातूंन इंग्रजीच्या अभ्यासात चििन धमािी चशकवि आधीि चमसळत होत्या. 
आचि त्यानंी धार्ममक तटस्थतेिे धोरि कधीि मान्य केले नदहते. मद्रास इलाख्यात १८ दया शतकाच्या 
सुरूवातीपासूनि डेचनश चमशनरी काम करत होते. १७९३ मध्ये बंर्ालमधील सेरामपूर येथील डेचनश 
वसाहतीत, कॅरे, माशगमन आचि वॉडग यानंी या कामािा पाया घातला. यानंतर वीस वषांनी चदनाजपूर व 
जेसोर येथे बॅचिस चमशनऱयािें आर्मन झाले, लंडन चमशनरी सोसायटी चवझर्ापट्टम आचि डि 
चिन्सुरामध्ये आली, अमेचरकन बोडग मंुबईला आचि काही कायगकते बीे ारीला आले. या सवानी इंग्रजीपेक्षा 
चििन धमाच्या चशकविुकीला जास्त प्राधान्य चदले. इतकेि नदहे, तर इंग्रजीपेक्षा आधुचनक भारतीय 
भाषाचं्या अभ्यासाकडेचह अचधक लक्ष चदले. 
 

१८४० च्या जरा आधी जेदहा खुद्द इंग्रजी चशक्षिामुळे धमगप्रसार होईल असे आपले नव ेधोरि त्यानंी 
आखले तेदहा त्याचं्याकडे जास्त संशयाने पाचहले जाऊ लार्ले. चििन चमशनऱयाचं्या वृत्तीिी ही िुिूक व 
पौवात्य चशक्षिापेक्षा इंग्रजीवर भर देण्यािा सरकारिा जाहीरनामा ही दोनचह साधारि एकाि वळेी आली. 
त्यामुळे सरकारसुद्धा धमगप्रसाराच्याि उदे्दशाने काम करीत आहे असा चनष्ट्कषग एका चवचशष्ट प्रकारच्या 
चशक्षिपद्धतीवर चनष्ठा ठेविाऱया लोकानंीचह काढला. नंतरच्या काही वषात ्ार मोठ्या प्रमािावर सरकारी 
संस्था व चमशनरी संस्था एकदमि उदयास आल्या. त्यात चमशनरी संस्थािें प्रमाि जास्त असल्यामुळे हा 
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संशय अचधकि दृढ झाला. (डॉ. ड् म्हितात त्याप्रमािे) ‘आमिा महत्वािा उदे्दश, तरूिानंा आमच्या 
सवगसामान्य सुधारलेल्या साचहत्यािे व शािािे जास्तीत जास्त ज्ञान करून देिे हा होता. पि त्यानंा चििन 
धमािी तत्त्व ेव पुराव ेयािें ज्ञान करून देिे हा याहूनचह जास्त महत्वािा उदे्दश होता.’ हे चमशनऱयानंी जाहीर 
केलेले धोरि ऐकून मुसलमानानंा इतका भयंकर धक्का बसला की, त्यानंी सरकारच्या प्राजंळ 
जाहीरनाम्यािा अथगही, त्यानंा धमगच्यूत करण्याच्या सरकारी उदे्दशातील एक कुशल भार् असा लावला. 
म्हिून ते बहुतेक सवग नदया चशक्षिपद्धतीपासून दूर राचहले. जे कहदू दैनंचदन दयवहारात कमगठ नदहते; त्यानंी 
चमशनरी शाळेत चििन धमग वर्ळून इंग्रजी व शाि या चवषयािें पाठ घेतले. मुसलमानानंा पर्मशयन व 
अरेचबकबद्दल चजतका चजदहाळा वाटत होता चततका कहदंूना ससं्कृतबद्दल वाटत नदहता. खरे म्हिजे, 
इंग्रजी भाषा आपल्याला आधुचनक ज्ञानाच्या जर्ात नेण्यास व सरकारी नोकऱयािंी िारे खुली करण्यास 
जास्त उपयुक्त ठरेल हे त्यानंी ओळखले आचि त्यामुळे संस्कृतच्या बदली इंग्रजीिी मार्िी करिाऱया 
राजा राममोहन रॉय व इतर कहदू पुढाऱयानंा त्यानंी मोठ्या आनंदाने पाकठबा चदला. 
 

कहदू जरी इंग्रजी शाळेत रे्ले तरी त्यािंा धमग त्यानंा पारखा झाला नाही यावरून मुसलमानािंी 
भीचत चकती चनराधार होती हे आपोआपि चसद्ध झाले. मुसलमानानंी इंग्रजी चशक्षिािी सुसधंी स्वतिःच्या 
हाताने घालवली आचि सरकारी नोकऱयानंा मुकण्यािी आपत्ती ओढवनू घेतली. १८४४ मध्ये सावगजचनक 
नोकऱयासंाठी, इंग्रजी भाषा जाििारे व पाचिमात्य शािािे चशक्षि घेतलेले लोक नोकरीवर घेण्यािा 
सरकारने चनिगय घेतला. या नोकऱयासंाठी पुष्ट्कळ कहदू लोक लायक बनले होते. त्यामुळे हळूहळू त्यानंी 
सवग सरकारी नोकऱयािंी मक्तेदारी चमळवली. ही घटना मुसलमानानंा अस्वस्थ करण्यास व त्याचं्यात िेष 
चनमाि करण्यास कारिीभतू झाली. 
 

वरील सवग घटना देशाच्या पुढच्या राजकारिावर कायमिा ठसा उमटवनू रे्ल्या. सरकारच्या 
बाजूला कहदू व चवरुद्ध बाजूला मुसलमान असे उभे राचहले. १९ दया शतकाच्या पचहल्या ५० वषाच्या 
काळात, बंर्ालच्या प्रमुख कहदू पुढाऱयािंी जाहीर भाषिे व माचसके मुसलमान कारचकदीच्या तीव्र चनषेधाने 
आचिचरिटीश राज्यदयवस्थेबद्दलच्या उत्साहाने, अर्दी सहषग स्वार्ताने भरलेली असत. देशाला भोर्ादया 
लार्लेल्या जवळ जवळ सवगि वाईट र्ोष्टी मुसलमान सते्तच्या माथी मारण्यात आल्या होत्या. 
 

कायमधारा पद्धतीतील (Permanent Settlement) वसूल पद्धतीिा ्ायदा ज्याप्रमािे कहदंूना 
चमळाला त्यािप्रमािे चशक्षि पद्धतीिा ्ायदा उपभोर्िारेही कहदूि होते. वरच्या वर्ाच्या मुसलमानानंा 
कहदू आचि कहदंूना मुसलमान डोळ्यासमोर नकोसे वाटू लार्ले. परंतु या नवीन घडामोडीिा कहदू-
मुसलमान जनतेवर काही पचरिाम झाला नाही. त्या दोघािंी एकि तक्रार होती; ती अशी की, जरी 
कायमधारा पद्धतीने जचमनीिा महसूल सवग काळासाठी कायम ठरवला होता, तरी वसूल जमा करिारे 
वाढत्या ककमतीप्रमािे वसूलात वाढ करीत होते. जर वाढलेली चकमत म्हिजे वसुलात वाढ असा अथग 
नदहता तर वसूल जमा करिाऱयानंी वसुलात वाढ का करावी?कुठल्याचह िळवळखोराला उपयोर्ी पडेल 
असा हा मुद्दा होता चनराशचे्या भरात पदच्यूत झालेल्या अमीर उमरावािंी आचि सुचशचक्षत मुसलमानािंी 
बंडािी प्रवृत्ती बळावली, आचि त्यानंी आपले पुढारीपि चटकवण्यासाठी, एतदे्ददेचशय सत्ता परत स्थापन 
होण्यासाठी आचि नवीन जमीनदाराचं्या चपळविूकीपासून मुक्त होण्यासाठी आपल्याशी एकजूट करण्यािी 
मुसलमान शतेकऱयानंा हाक घातली. 
 

_____  
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प्रकरि णतसरे 
 

वहाबी चळवळ, नोकऱ्या आणि राजकारि 
[वहाबी िळवळीसबंंधीिा वृत्तातं खालील पुस्तकावर आधाचरत आहे :–  
डब्लल्यू. डब्लल्य.ू हंटर कृत इंचडयन मुसलमानस्. 
सर  आल्रेड सी लॅल कृत एचशयाटीक स्टडीज् (चरचलजस ॲन्ड सोशल). 
सर सय्यद अहम्मद खान कृत चद कॉझेस् ऑ् चद इंचडयन चरदहोल्ट ऑ् १८५७ (मूळ उदूग अस् बाब–ए–बर्ावत). 
गॅ्रहॅम यािें लाइफ् ॲन्ड वकग  ऑ् सर  सय्यद अहम्मद. 
राजेंद्र प्रसाद यािें इंचडया चडदहायडेड्. 
तु्ेल अहम्मद : मुसलमानोंका रोशन मुस्ताक्बाल (उदूग). 
चद अचलर्ड इव्न्स्टयटू र्ॅझेट चदनाकं ८ सिेंबर १८७१. 
महम्मद जा्र : सावनत अहमचदया (उदूग). 
हेन्री डॉड् वेल : ए स्केि ऑ् चद चहस्री ऑ् इंचडया १८५८ ते १११८. 
वी. डी. बसू : इंचडया अन्डर द चरिचटश क्राऊन. 
नॅशनल अरकाइदहज् च्या स्वातंत्र्य िळवळीिा इचतहास या चवभार्ातील वहाबी िळवळीसबंंधी कार्दपते्र.] 
 

१९ दया शतकाच्या प्रारंभी, उत्तर प्रदेशातील रायबरेली चजल्ह्यातून आलेल्या आचि 
इस्लामबद्दलच्या आस्थेने प्रज्वचलत झालेल्या एका मुसलमान साहसी पुरुषाने, भारताच्या प्रत्येक चजल्ह्यात 
मुसलमान धमािी खूि असलेली िदं्रकोर स्थापन करण्यािे डोक्यात घेतले. त्यािे नाव सय्यद अहम्मद 
असे होते. तो स्वप्नाळू होता. आचि भारतातून अस्तंर्त होत िाललेल्या इस्लामी साम्राज्याला, इस्लाम 
धमाच्या खऱया स्वरुपािे पुनरुज्जीवन करून आपि परत स्थापू शकू असा त्यािा चवश्वास होता. प्रथम त्याने 
अमीरखान कपडारी याचं्याकडे घोडदळातील चशपाई म्हिून आपला जीवनक्रम सुरू केला. नंतर तो 
टोकच्या नबाबाकडे राचहला. डब्लल्यू. डब्लल्य.ू हंटर याचं्या मते, ‘बरेि वष े त्याने माळदयातील अ्ू तयार 
होिाऱया समृद्ध खेड्यानंा लुटले’. परंतु इस्लामच्या पचवत्र कायद्यािा अभ्यास करण्याच्या त्याच्या 
महत्वाकाकें्षने त्याला चदी ीतील महनीय मौलवीकडे ओढून नेले. भारतातील इस्लामच्या अधोर्तीिे कारि 
त्याने इस्लाम धमात चशरलेल्या अनुचित प्रथा हे मानले. आचि स्वतिः धमगप्रिारक बनून त्याने त्याचं्यावर 
जोरदार ही ा िढवला. त्याला चशरजोर अनुयायी चमळाले. हे १९ दया शतकाच्या दुसऱया दशकात घडले. 
तो स्वतिःला ईश्वरािा पे्रचषत म्हिव ू लार्ला आचि खरोखरीि लोक त्याला तसे मानू लार्ले. त्यािी 
धमगचनष्ठा आचि स्वतिःच्या ध्येयािा दृढचनिय त्याच्यापूवीि दूरवर पसरला आचि तो जेथे जेथे रे्ला तेथे तेथे 
त्यािे अनुयायी बनण्यासाठी असंख्य लोक पुढे आले. मोठमोठे सूज्ञ आचि अचधकारी लोक एकाद्या सामान्य 
नोकराप्रमािे त्याच्या पालखीबरोबर अनवािी धाव ूलार्ले. त्याने ्क्त शब्लद टाकण्यािाि अवकाश की, 
खडे सैन्य तयार होईल हे आता अर्दी स्पष्ट चदसू लार्ले होते. ‘कलकत्त्यामध्ये त्याच्याभोंवती इतके लोक 
जमले की, चदक्षा देण्याच्या चवधीत प्रत्येकाला चनरचनराळा हात देिे त्याला कठीि झाले. म्हिून स्वतिःिे 
पार्ोटे लाबं पसरून त्याला असे जाहीर कराव ेलार्ले की, जे कोिी या पार्ोयाला स्पशग करतील ते सवग 
त्यािे चशष्ट्य.’ त्याच्या पुढील मोचहमेसाठी त्याला पैशािी र्रज होती तेदहा त्याने आपल्या एकंदर प्रवासाच्या 
मार्ावर असलेल्या मोठमोठ्या शहरातील दयापाराच्या नफ्यावर कर वसूल करण्यासाठी प्रचतचनधी नेमले. 
आपल्या धमगबाधंवावर आपले ऐचहक व पारलौचकक विगस्व आहे असे त्याने र्ृचहत धरले आचि मोंर्ल 
बादशहाप्रमािे ्माने काढली १८२२ मध्ये मके्किी यात्रा केली. आचि त्यावळेी वहाबी पंथािी त्याच्यावर 
छाप पडली. या पंथाला मुस्लीम देशात यश चमळाल्यामुळे तर त्याला जास्ति हुरूप व चवश्वास वाटू 
लार्ला. सहासात वषाच्या अल्पावधीति त्यािा प्रभाव पेशावर ते बंर्ालमधील सुंदरबनापयंतच्या अचतशय 
चवपूल लोकवस्तीच्या दोन हजार मलैावंरील टापूत सवगत्र पसरला. 
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अशा प्रकारे भरपूर पैसा आचि मनुष्ट्यबळ पाचठशी घेऊन सय्यद अहमद आता लढाईस सज्ज झाला 
होता. कहदुस्तानात पुन्हा पाय रोवण्यासाठी अ्र्ाचिस्तानच्या मदतीने उत्तर कहदुस्थानाति िळवळ सुरू 
केली पाचहजे हे ओळखून त्याने पंजाबवर आपले लक्ष प्रथम कें चद्रत केले. त्यावळेी तेथे रिचजतकसर्ािा 
अंमल िालू होता. शीख लोक मुसलमानानंा वाईट वार्वतात अशी कव्ल्पत कुरापत काढून त्याने 
चजहादसाठी कारि चनमाि केले. अर्चित अनुयायासंह सय्यद अहमद कसधमार्े काबूलकडे चनवाला तेदहा 
कंदहारच्या वशेीवर कंदहारमधील सरदार लोक व जनतेने त्यािे प्रिंड उत्साहाने स्वार्त केले. कंदाहार 
व काबलू या दोनही चठकािी त्याला ्ार जोरािी साद चमळाली. आपखुशीने चमळालेल्या त्याच्या सैन्यािी 
संख्या एकावळेी दहा लाखाच्याही वर रे्ली होती. अ्र्ाचिस्तानच्या राजाने सय्यद अहमदशी सबंधं 
असल्यािे जरी नाकारले होते तरी स्वतिःच्या देशात पंजाबचवरूद्ध लढण्यासाठी िाललेल्या तयारीबद्दल तो 
उदासीन होता, यावर चवश्वास ठेविे कठीि होते. हे धाडस ्सले व सय्यद अहमद मारला रे्ला. पि 
त्यािी िळवळ चरिचटश अंमल सुरू झाला तरी पंजाबमध्ये िालूि राचहली. 
 

कहदुस्तानातील चरिचटश टापूत वहाबी कायािे मध्यवती कें द्र पाटिा हे होते. तेथील संघटकानंी 
आपल्या भचूमर्त हालिाली इतक्या स्ाईने िालचवल्या होत्या की, बऱयाि काळपयंत िळवळीतील 
पाटण्यािे स्थान अचधकारी वर्ाला माचहत नदहते.पोलीसानंीसुद्धा बंडखोराशंी संर्नमत केले होते. बंडखोर 
नेत्यािंी चरिचटश अचधकाऱयाबंद्दलिी भीचत केदहाि नष्ट झाली होती. त्याचं्यापकैी एकाने ज्याने आपल्या 
घरात सातश ेलोक जमा केले होते त्याने असा चनिय जाहीर केला होता की, मचॅजस्रेटच्या जबरदस्तीला 
आपि कसलीही भीक घालिार नाही, साऱया शव्क्तचनशी आपि त्यािा प्रचतकार करू. १८५३ मध्ये 
बंडखोराशंी पत्रदयवहार असल्याच्या संशयावरून चरिचटशाचं्या नोकरीत असलेल्या अनेक चशपायानंा दोषी 
ठरवण्यात आले. सरहद्दीवरील चरिचटश सैन्यातील कहदी ्लटिीबरोबर बंडखोरानंी १८५२ मध्ये संबधं 
प्रस्थाचपत केले होते. त्याचं्यामधील पत्रदयवहार पजंाब अचधकाऱयानंी पकडला होता. 
 

चरिचटश राज्याबद्दल अचप्रती चनमाि करण्याकचरता वहाबींनी सवग चजल्ह्यातून एक कायमिी संघटना 
उभारली होती. प्रत्येक चजल्हाकें द्रािा पाटण्याच्या प्रिार कें द्राशी चनयचमत पत्रदयवहार होता. पैसे उभे 
करण्यासाठी व नवीन सभासद चमळवण्यासाठी प्रत्येक चजल्ह्यािी स्वतिःिी चनराळी दयवस्था होती. या नवीन 
सभासदानंा कसलेल्या चमशनऱयाप्रमािे आदशग नैचतकपद्धतीिे चशक्षि चदले जात असे. भारतीय 
मुसलमानानंा जर नरकापासून आपले रक्षि करावयािे असेल तर काच्राचवरूद्ध युद्ध पुकारण्यािा म्हिजे 
जेहाद करण्यािा ककवा या शापीत भचूमतून पळून जाण्यािा म्हिजे चहजरा करण्यािा एवढाि मार्ग मोकळा 
आहे असा जोरािा प्रिार अहोरात्र केला जात होता. खरा धमगचनष्ठ आपल्या आत्म्याला नरकात 
ढकलल्याचशवाय का्ीर सरकारशी एकचनष्ठ राहूि शकिार नाही असे त्यानंा पुन्हा पुन्हा सारं्ण्यात येत 
होते. ‘या पचवत्र युद्धापासून ककवा चजहादपासून जे कोिी दुसऱयानंा परावृत्त करतील ते मनातूना दाचंभक 
आहेत हे सवांना कळू द्या. ज्या देशात मुसलमान धमादयचतचरक्त दुसऱया धमािी सत्ता आहे त्या देशात 
महंमदाच्या धार्ममक चशकविी अमलात आिता येिे शक्य नाही म्हिून सवग मुसलमानानंी एकत्र येऊन या 
काच्राचंवरूद्ध युद्ध पुकारण्यािी आवश्यकता आहे. जे कोिी या युद्धात भार् घेऊ शकत नसतील त्यानंी 
आपल्या पाक धमीय देशात जाऊन वसाहत करावी. आचि हे ज्यांना मान्य नसेल त्यानंी आपि इंचद्रय 
सुखािे रु्लाम असल्यािे जाहीर कराव.े थोडक्यात म्हिजे भाई हो! आपि आपल्या दुिःव्स्थतीबद्दल शोक 
केला पाचहजे कारि आपि काच्राचं्या प्रदेशात रहात असल्यामुळे अी ाच्या दूतािा आपल्यावर कोप 
झाला आहे.’ 
 



 अनुक्रमणिका 

वहाबींनी भारताच्या सरहद्दीवर चरिचटश सत्ताधाऱयानंा अनेक खर्मिक लढायात रंु्तवले. 
प्रातंाप्रातंातही कटािें जाळे पसरले होते. चतकडे सरहद्दीवर िालू असलेल्या प्रत्येक लढाईबरोबर इकडे 
प्रत्यक्ष युद्धात भार् न घेतलेल्या कटवाल्यावंर राज्य राज्यात खटले िालू होते. प्रत्येक खटल्यामुळे दुसऱया 
अनेकानंा सूिना चमळून हे जाळे वाढत होते. १८६४ ते १८७१ च्या दरम्यान एकंदर पाि मोठे खटले झाले 
त्यािा पचरिाम म्हिून डझनावारी मुसलमानानंा ्ाशी, जन्मठेप आचि तुरंुर्वासाच्या मोठमोठ्या चशक्षा 
ठोठावल्या रे्ल्या. नंतर धोरि म्हिून प्रत्येक ्ाशीच्या चशके्षिा बदल जन्मठेपीच्या चशके्षत करण्यात आला. 
१८७१ च्या खटल्याच्यावळेी मुसलमानािंा चरिचटशाचंवरूद्ध असंतोष इतक्या कळसास पोिला की, बंर्ालिा 
मुख्य न्यायाधीश, जॉन पॅक्स्टन नॉमगन याला एका मुसलमानाने कोटाच्या पायऱयावर भोसकून ठार केले. या 
न्यायाचधशाने काही वहाबी मुसलमानानंा कठोर चशक्षा ठोठावल्या होत्या. यािवषी अंदमानात दहाईसरॉय 
मेयो यािा शरेअी ी नावाच्या एका वहाबी कैद्याकडून खून केला रे्ला. 
 

मेयो, वहाबीच्या हल्ल्याला बळी पडला असला तरी त्यािी िळवळ मोडून काढण्यािा एक धूतग 
डाव त्याने आधीि रिला होता. पन्नास वष ेमुसलमान बडंखोरानंी चरिचटश सते्तखाली असलेल्या भारताला 
दारूल-हबग (का्ीराचं्या ताब्लयातील प्रदेश) पासून दारूल-इस्लाम (मुसलमानानंी काचबज केलेला प्रदेश) 
करण्यािा प्रयत्न केला होता. त्यात ते अयशस्वी झाले होते तरी त्याचं्या वृत्ती चनभाल्या नदहत्या की त्यािें 
अनुयायी नाउमेद झाले नदहते. सरहद्दीवर चरिचटश सैन्याला जोरदार चवजय, चमळाला पि तो चवजय 
बहुसंख्य मुसलमानािंी चनष्ठाही चमळव ूशकला नाही ककवा त्यािंा असंतोषही नाहीसा करू शकला नाही, 
असे आढळून आले. मुव्स्लम धमग पंचडतानंी कहदुस्तान हा दारुल-हबग आहे असे जाहीर करण्यािे िालू ठेवले 
तर काच्राचंवरूद्ध बंडखोरानंा मदत करिे हे मुसलमान आपले धार्ममक कतगदय मानीत राहिार होते. 
मेयोने असा कयास बाधंला की, धमग पंचडताचं्या एका र्टाने चरिचटश प्रदेश हा दारुल-हबग असल्यािे जाहीर 
केले होते. तेदहा त्याला दारुल-इस्लाम म्हििारा त्यािंा दुसरा र्ट चमळविे जर शक्य झाले तर या 
धमगप्रदेशाचवरूद्ध जेहाद करिे–युद्ध पुकारिे–हे पाप होईल असे मुसलमानांना वाटेल. त्यानुसार भारत हा 
दारुल-हबग आहे की, दारुल-इस्लाम आहे याबद्दल सवग देशभर ििा सुरू केली रे्ली. सहाचजकि 
कहदुस्तान हा दारुल-हबग आहे असे उघडपिे सुिवण्यास कोिीही पुढे येण्यास धजेना कारि अशी सूिना 
करिारा स्वतिःि तुरंुर्ात पडला असता ककवा अचधकाऱयाचं्या दृष्टीने संशयीत ठरला असता. त्यामुळे ही 
ििा एकारं्ी झाली. इस्लामिे कमगठ व चनमकमगठ शािज्ञ त्यािा नवीन अथग लावण्यास पुढे सरसावले 
आचि वहाबींनी लावलेला अथग िुकीिा आचि र्ैरसमज पसरविारा आहे असे जोरजोराने प्रचतपादू लार्ले. 
मके्कच्या काही मुप्तींकडून मते मार्वण्यात आली. आचि त्यानंी असे साचंर्तले की, ‘जोपयंत देशात इस्लाम 
धमािे काही चवचशष्ट चनयम आिरिात आिले जात आहेत तोपयंत तो देश दारुल-इस्लाम आहे.’ भार्लपूर 
चवभार्ाच्या कचमशनरिा वैयव्क्तक मदतनीस उत्तर कहदुस्तानातील मुसलमान कायदेशािज्ञानंा भेटला 
तेदहा ते म्हिाले, ‘येथल्या मुसलमानानंा चििन लोकािें संरक्षि आहे, आचि ज्या देशात संरक्षि चदले जाते 
तेथे जेहाद असिारि नाही.’ १८६३ च्या सुमारास अब्लदुल लती् यानंी कलकत्त्यात स्थापन केलेली 
महॉमेडन चलटररी सोसायटी वहाबी िळवळीला चवरोध करीत होती. ती चरिचटशाचं्या बाजूिी संस्था 
असल्यामुळे चतने स्वतिःला अनुकुल असलेल्या अथाला पाकठबा चदला. सर सय्यद अहमदखानानंीही ििेत 
भार् घेतला. आचि १४ एचप्रल १८७१ च्या ‘पायोचनयर’ मध्ये चलचहलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, 
‘इस्लाम धमाच्या पूजा स्वातंत्र्यात जे सरकार कुठल्याही प्रकारिी ढवळाढवळ करीत नाही त्याच्याचवरूद्ध 
बंड करण्यास मुसलमानानंा बंदी आहे. मर् ते दारुल-हबग मध्ये रहात असोत की, दारुल-इस्लाम मध्ये 
रहात असोत.’ 
 



 अनुक्रमणिका 

मेयोने आपले धोरि अंमलात आिण्यापूवीि सर सय्यदसारखे, चरिचटशाशंी एकचनष्ठ असलेले लोक 
मुसलमानानंा वहाबी प्रभावापासून दूर करण्यािा सतत प्रयत्न करीत होते. १८५७ च्या बंडाचं्यावळेी, 
इस्लामच्या धमगपचंडतानंी चदलेल्या दोषाला न जुमानता ज्या मुसलमानानंी ्ार मोठा वैयव्क्तक धोका 
पत्करून चरिचटशानंा मोलािी मदत केली त्यापैकी सर सय्यद हे एक होते. त्यानंी सबधं वहाबी िळवळीच्या 
काळात सरकारला पाकठबा देण्यािे िालू ठेवले होते. उत्तरेकडील वहाबी चवरोधी लढाया िालू असतानाि 
अनेक मुसलमान खुषीने चरिचटश सैन्यात दाखल झाले होते एवढेि नदहे तर त्यानंी सैन्याबरोबर काबलू 
कंदहारपयंत कूि केले होते. आचि ते अ्र्ाचिस्तान व कहदुस्तान याचं्या चववाद्य सरहद्दीवर असलेल्या 
रानटी जमातींचवरुद्ध चरिचटशाचं्या बाजूने लढले होते. १८५७ च्या बंडात कंपनी सरकारच्या सैन्यात 
कहदूप्रमािे मुसलमानही बरेि होते आचि जासूसही बरेि होते. पि चरिचटश पत्रकार आचि अचधकारी 
मुसलमानावरि चबथरले आचि त्यानंी बंडाबद्दल मुसलमानानंाि मुख्यतिः जबाबदार धरले. कारि त्यानंा 
असे वाटत होते की, जर बंड यशस्वी झाले तर मराठे ककवा शीख याचं्यापेक्षा मुसलमानािंीि सत्ता परत 
स्थापन होईल. बंडािा चबमोड झाल्यानंतर चरिचटश सरकारच्या सामोपिाराच्या धोरिाने आचि कहदी लोक 
‘खुषीने आचि चनिःपक्षपातीपिाने सरकारी नोकऱयात घेतले जातील’ या व्दहक्टोचरया रािीच्या 
जाचहरनाम्याने, चतच्या कहदुस्तानातील सरकारच्या वृत्तीत बदल झाला असेल पि वहाबींच्या िळवळीिी 
पुन्हा सुरुवात झाल्यामुळे, मुसलमानाकंडे बघण्याि त्यांिा दृचष्टकोन उलट जास्ति कठोर बनला. ह्या 
तकाला सबळ पुरावा म्हिून बंर्ालमध्ये ज्या चठकािी वहाबींनी आपला पाया बळकट रोवला होता तेथील 
मुसलमानाचंवरूद्ध तीव्र पक्षपात केला रे्ला हे उदाहरि दाखवता येईल. ही ी ज्याला उत्तर प्रदेश म्हितात 
ती बंडािी मुख्य समरभमूी होती. तेथे वहाबी वाढू शकले नदहते. त्यामुळे या प्रदेशात मुसलमानानंा सरकारी 
नोकऱया चमळाल्या पि ईशान्येकडील प्रातंात बहुतेक प्रत्येक मुसलमान हा संशयीत ककवा बंडखोर ठरला. 
 

वहाबींच्या बढायाकंडे कौतुकाने ककवा तटस्थतेने पहािाऱया बंर्ालच्या उमरावानंा या दीघगकाळ 
िाललेल्या िळवळीने आपला पूिग घात केला आहे यािी आता जािीव होऊ लार्ली होती. त्यानंी परकीय 
राज्यकत्यांिा चवश्वास पूिगपिे र्मावला होती पचरव्स्थतीच्या या उलया क्रमाने ते भाबंावनू रे्ले. प्रत्येक 
सरकारी खात्यातील सरकारी नोकऱयािंी मक्तेदारी कहदंूकडे रे्ली. बंर्ाल व सयुंक्त प्रातं यात खूप अंतर 
होते त्यामुळे संयुक्त प्रातंात, राजघराण्यातील पर्मशयन व उदूग जाििाऱया मुसलमान र्ृहस्थाचं्या नेमिूका 
इंग्रजी ज्ञानािी सक्ती न करताि न्यायालयीन अचधकारी म्हिनू करण्यात आल्या होत्या हे बंर्ाली 
मुसलमानानंा कळले नाही मुख्यतिः राज्यकारभारािी भाषा पर्मशयन न राचहल्यामुळे आचि मुसलमान 
समाजाने चरिचटशािें शत्रुत्व ओढवनू घेतल्यामुळे बंर्ालमध्ये त्याचं्याबाबतीत पक्षपात केला रे्ला, त्यामुळे 
त्याचं्या दुखावलेल्या भावनािंा आचि तक्रारींिा उर्म झाला आचि मुसलमानी मालकीच्या वतगमानपत्रानंी 
त्यानंा वािा ्ोडली. 
 

कलकत्त्याच्या दुर्मबन (१४ जुलै १८६९) या पर्मशयन पत्राने मुसलमानाचं्या भावना पुढील शब्लदात 
दयक्त केल्या‘लहान मोठ्या सवग प्रकारच्या नोकऱया मुसलमानाकंडून हळूहळू चहसकावनू घेतल्या जात 
आहेत आचि त्या इतर जमातींना, चवशषेतिः कहदंूना चदल्या जात आहेत. सरकारने आपल्या प्रजेच्या सवग 
वर्ांकडे समानतेने पाचहले पाचहजे पि आता अशी वळे आली आहे की, ते जाहीरपिे आपल्या र्झेॅटमध्ये, 
मुसलमानानंा हुद्याच्या जार्ापंासून वर्ळत आहेत. अचलकडेि जेदहा सुंदरबनच्या कचमशनरच्या किेरीत 
अनेक जार्ा चरकाम्या झाल्या होत्या तेदहा या जार्ा कहदू दयचतचरक्त कोिालाि देण्यात येिार नाहीत अशी 
सरकारी र्झेॅटमध्ये जाचहरात केली होती. थोडक्यात म्हिजे मुसलमान आता राज्यकत्यांच्या मनातून 
इतके उतरले आहेत की, जरी ते सरकारी नोकऱयानंा लायक असले तरी सरकारी जाचहरनाम्यातून त्यानंा 
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अर्दी विेून दूर ठेवले जात आहे. त्याचं्या असहाय्य पचरव्स्थतीकडे काडीमात्र लक्ष चदले जात नाही. 
एवढेि नदहे तर वचरष्ठ सत्ताधारी त्याचं्या नुसत्या अव्स्तत्वािी दखल घेण्यासही राजी नाहीत. 
 

काही दशकाचं्या काळाति सवग राज्य सरकारातून मुसलमान अचधकारी कसे वर्ळले रे्ले. याच्या 
आठविी जुने आचि जाचिते मुसलमान सारं्ू लार्ले. १८३८ पयंत सरकारी नोकरीत असेलल्या 
मुसलमानािें प्रमाि, कहदू आचि इंग्रज चमळून असलेल्या सात जार्ाबंरोबर मुसलमानाचं्या सहा जार्ा असे, 
म्हिजे जवळ जवळ कहदू व इंग्रज या दोघाचं्या जार्ाचं्या बरोबरीने होते. अर्दी १८५१ पयंत, म्हिजे इगं्रजी 
ही राज्यभाषा झाल्यानंतरही मुसलमानानंी मोठ्या खंबीरपिे आपले स्थान कामय ठेवले आचि वचकलीच्या 
के्षत्रात कहदू व इंग्रज याचं्या संयुक्त संख्येिी बरोबरी केली. यािे कारि म्हिजे त्यावळेी इंग्लीश ककवा 
पर्मशयन जाििारे पुरेसे कहदू व इंग्रजी वकील चमळत नदहते. पि १८५१ पासून जमाना बदलला. १८५२ ते 
१८६८ पयंत घेतलेल्या २४० कहदी लोकापंैकी २३९ कहदू होते व ्क्त एकि मुसलमान होता. सरकारी 
किेऱयात तर मुसलमान क्वचिति आढळत होता. 
 

पािात्य चशक्षिपद्धतीबद्दलच्या चतटकाऱयामुळे मुसलमान इतर नवीन दयवसायापंासून अचलप्त 
राचहले. इंग्रजी वैद्यकशािािा त्यानंी चतरस्कार केला आचि स्वतिः महाचवद्यालयात जाऊन त्या शािािे 
चशक्षि घेण्यािीचह तयारी दशगचवली नाही. मुसलमानाचं्या या ‘शोिनीय अवस्थे’ कडे चवशषेेकरून ज्यावषी 
लोकािें लक्ष वधेले त्या १८६९ साली वैद्यकीय प्रमािपते्र धारि करिाऱया १०४ डॉक्टरात ९८ कहदू, ५ इंग्रज 
आचि ्क्त एकि मुसलमान होता. कलकत्ता चवद्यापीठातून पदवी परीक्षा पास झालेल्या ४ डॉक्टरात ३ 
कहदू आचि १ इवं्ग्लश होता. मुसलमान चवरोधी पक्षपात दूर करण्यािे धोरि मेयोने स्वीकारले तरीही पुढे 
पुष्ट्कळ वष ेते चशक्षिाच्या सवग शाखात कहदंूच्या मारे् पडले. आचि त्यामुळे सरकारी नोकऱया चमळवण्यातही 
मारे् राचहले. वहाबी िळवळीिा चबमोड झाल्यानंतर आचि जरी, चरिचटश चशक्षि मान्य असलेल्या मुसलमान 
पुढाऱयानंी, आपल्या धमगबाधंवानी इंग्रजी व युरोपीय कला आचि शािािे चशक्षि घ्याव ेअसा सतत धोषा 
िालू ठेवला होता तरी, मुसलमानी मनावर कमगठ मुी ािंा जबरदस्त प्रभाव पडति राचहला; इस्लामी 
कायदा व काझी न्याय पद्धती चवरूद्ध चरिचटश न्यायशाि; पूवापार मान्यता पावलेले मुसलमानी 
वैद्यकशािािे तबीब, हकीम आचि जराह चवरूद्ध इंग्रजी वैद्यकशाि; पाठ्यपुस्तकातून केलेले कुरािािे 
उच्चाटन आचि ईश्वर सते्तचवरूद्ध धमातीतपिावर चदलेला भर; पर्मशयन ऐवजी इगं्रजी भाषेिा स्वीकार; 
मुसलमान पंचडतानंी कमी लेखलेले पािात्य पद्धतीिे कला व शािािे चशक्षि; या सवांनी शतकानुशतके 
िालत आलेल्या इस्लामी परंपरेला दुखावले होते. याबाबतीत कहदू मुसलमानापेक्षा उघड उघड चनराळे 
होते. मुसलमानी सते्तच्या ६०० वषांच्या काळात त्यानंी मोठ्या चवलक्षिपिे त्याचं्याशी जुळवनू घेतले होते. 
या काळात ते मुसलमानाचं्या बरोबरीने पर्मशयन आचि उदूग चशकले एवढेि ्क्त नदहे तर त्यांनी या 
भाषातले मोठे पचंडत व कवी चनमाि केले. मुसलमानी सते्तच्या या काळात, त्यानंा जमीन महसुलाच्या 
दुय्यम दजाच्या जार्ा व कारकुनी पेशाच्या नोकऱया चमळू शकत असल्यामुळे ते राज्यकारभारािी अचधकृत 
भाषा चशकत असत. यात आपि आपल्या धमािा अपमान करीत आहोत असा चविारसुद्धा त्याचं्या मनाला 
चशवत नसे. कहदू पुरोचहतानंी कहदंूना पर्मशयन शाळेत जाण्यास ककवा मुसलमान राज्यकत्यांिी नोकरी 
करण्यास कधी मनाई केली नदहती, पि मुसलमानािंी र्ोष्ट चनराळी होती. पर्मशयात काय ककवा 
कहदुस्तानात आक्रमक म्हिनू आलेले राज्यकते ककवा राज्यकारभार हाकिारे म्हिनू काय, त्यानंा आपल्या 
पारंपाचरक जीवनाला मुकाव ेलारे्ल अशा प्रसंर्ाला कधीि तोंड द्याव ेलार्ले नदहते. आचि म्हिून, जेदहा 
असा प्रसरं् चनमाि झाला तेदहा मौलवींच्या प्रभावामुळे ते त्याला तोंड देण्यास असमथग ठरले. 
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या अधग शतकात इचतहासाला असे वळि लार्ले की, मुसलमान कहदंुिे िेष्टे बनले व कहदू 
मुसलमानाकंडे दुजाभावाने पाहू लार्ले. या चठकािी हे लक्षात घेतले पाचहजे की, हा िेष ककवा दुजाभाव 
सवग कहदू ककवा मुसलमान जनतेत पसरला नदहता, तर दोनही जमातींच्या ज्या वर्ांिे जीचवत सरकारी 
नोकऱया आचि सरकारी मेहेरनजर यावर अवलंबून होते त्या अमीर उमराव व मध्यम वर्ापुरताि ्क्त 
मयाचदत होता. तरीसुद्धा सहाचजकि या अल्पमतांने देशाच्या सवग राजकारिावर आपला प्रभाव पाडला 
आचि त्याला चवचशष्ट वळि चदले. आचि मर् मुसलमानी राजकारिािी सुरुवात, कहदी राजकारिाप्रमािे 
(प्रत्यक्ष पचरिामी कहदू राजकारि) पुढील मोक्याच्या प्रश्नाने झाली. नोकऱयात मुसलमानािें प्रमाि काय 
राहिार?नोकरीतील मुसलमानािंा वाटा त्यानंा चमळेल असा चदवस कधी उर्वले काय?अशा पचरव्स्थतीत 
मुस्लीम पुढाऱयानंी आपल्या धमगबाधंवानंा एकि समपगक प्रश्न चविारला. सावगजचनक जीवनात तुम्हाला 
तात्काचलक चहतािे काय वाटते?चशक्षि की राजकारि? 
 
 

_____ 
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प्रकरि चौथे 

 
भाणिक भेद 

 
१८७०–८० च्या काळात कहदू मुसलमानाचं्या उच्च आचि मध्यम वर्ामध्ये सरकारी नोकऱयावंरून 

िेष व मत्सर बळावत असतानाि, उत्तर कहदुस्तानामध्ये सुरू झालेल्या वादाने दुसऱया एका मतभेदास 
िालना चमळाली. तो वाद म्हिजे न्यायालयािी भाषा कहदी असावी की, उदूग असावी. बंर्ालमध्ये या 
वादचववादाने चनराळेि स्वरूप धारि केले. मुसलमान पुढाऱयानंी अशी मार्िी केली की, मुसलमान 
चवद्यार्थ्यांना बंर्ाली भाषा योग्य तऱहेने यावी यासाठी त्यात संस्कृतपेक्षा पर्मशयन शब्लदािें चमश्रि केले जाव.े हे 
वाद नीट समजण्यासाठी, त्यावळेी कहदुस्तानात प्रिचलत असलेल्या देशी चशक्षिपद्धतीिी ओळख करून 
घेिे आवश्यक आहे. आचि चतिी जार्ा चरिचटश चशक्षिपद्धती कशी घेत होती हेही समजून घेतले पाचहजे. 
 

देशातील अनेक चठकािी कहदंूच्या देशी शाळा मुसलमानाचं्या शाळापेंक्षा चनराळ्या होत्या. कहदूच्या 
शाळा त्याचं्या देवळाशंी सलंग्न होत्या तर मुसलमानाचं्या त्याचं्या मचशदीशी संलग्न होत्या. त्या काळात 
शाळेिे वर्ग चनयचमतपिे भरत नसत. प्रत्येक मुलर्ा चशक्षकाकंडून आपले पाठ स्वतंत्रपिे घेत असे. चवद्याथी 
चशक्षकाचं्या ककवा चशक्षकानंा सोयीच्या घरी जमत असत. अनेकवळेा मुलानंा चशकवण्यासाठी त्या त्या 
पचरसरातील देवळे ककवा मचशदींिी आवारे उपयोर्ात आिली जात असत. कहदू शाळेतील अभ्यासक्रमात 
रामायि आचि भर्वद् र्ीता या धार्ममक गं्रथािंा समावशे असे तर मुसलमान शाळेत कुराि हा चवषय 
सक्तीिा होता. संस्कृत ककवा कहदी हे कहदू शाळेत चशक्षिािे माध्यम होते. तर पर्मशयन, अरेचबक ककवा उदूग 
हे माध्यम मुसलमान शाळेत होते. दोनही धमांच्या चनधमी शाळा होत्या पि मुव्स्लम चनधमी शाळातूंन 
कुरािाला संपूिगपिे वर्ळण्यािा चविारसुद्धा अशक्य होता. ्रक ्क्त कुरािावर कमी अचधक भर 
देण्यापुरताि होता. या शाळानंी धार्ममक चशक्षिापेक्षा इतर चवषयाचं्या चशक्षिाकडे अचधक लक्ष पुरवले होते. 
अरेचबक शाळा ्क्त शहराति अव्स्तत्वात असायच्या आचि त्यातील बहुतेक चशक्षक हे अरेचबक भाषेच्या 
त्याचं्या ज्ञानाबद्दल प्रचसद्ध असलेले मौलवी होती. कुरािाच्या शाळा या बहुतेक हा्ीजानंी (कुराि 
तोंडपाठ म्हििारे) िालवलेल्या होत्या आचि ते कुराि चबनिकू. वािू व म्हिू शकत होते. संस्कृत शाळा 
मान्यवर संस्कृत पचंडत िालवत होते. कहदी शाळा समाधानकारक नदहत्या; त्यानंा कहदीिे व र्चितािे 
तुटपुजें ज्ञान असलेल्या चशक्षकावंर समाधान मानून घ्याव ेलार्ले. 
 

या शाळाबंद्दल सहज लक्षात येण्यासारखी र्ोष्ट म्हिजे अरेचबक, पर्मशयन आचि उदूग शाळेत अनेक 
कहदू चवद्याथी आढळून येत असत, पि संस्कृत आचि कहदी शाळात जवळजवळ मुळीि मुसलमान चवद्याथी 
नसत. यािे कारि उघडि होते. पर्मशयन भाषा अनेक शतके राज्यभाषा होती. आचि सबधं उत्तर 
कहदुस्तानात चतिी जार्ा, न्यायदानािी भाषा म्हिून उदूगने घेतली होती. रत्नाने जसे आंर्ठीिे सौंदयग 
खुलाव ेत्याप्रमािे अरेचबक भाषेने या दोन भाषानंा समदृ्ध केले होते. कालातंराने कहदू जरी पर्मशयन आचि 
उदूग कादय आस्वादू आचि चलहू लार्ले होते तरी मुसलमान संस्कृत व कहदी वाङ् मयाकडे क्वचित् ि 
आकर्मषत झाले. काही मुसलमानानंी उत्कृष्ट संस्कृत आचि कहदी कादय चलचहले पि त्यािंी संख्या हाताच्या 
बोटावर मोजण्याइतकी थोडी होती. उलट शकेडो कहदू कवी उदूगमध्ये चलहीत होते [१८८२ च्या एज्युकेशन 
कचमशनपुढे प्रमुख कहदू मुसलमानानंी सादर केलेल्या पुरादयावर वरील पचरच्छेद आधारलेले आहेत.] 
 



 अनुक्रमणिका 

आधुचनक इंग्रजी चशक्षिाच्या शाळा अव्स्तत्वात आल्यावरसुद्धा १९ दया शतकाच्या प्रथमाधात, 
चशक्षिािी देशीपद्धती सरास सवगत्र िालू होती. ह्या नवीन चशक्षिाच्या शाळा ्ार थोड्या होत्या त्यामुळे 
बहुतेक मुलानंी जुन्या पद्धतीिे चशक्षि िालू ठेवले होते. लोकाचं्या नाजूक धमगभावनाबंद्दल चरिचटश राज्यकते 
जािीवपूवगक दक्ष असल्यामुळे त्यानंी या देशी शाळात ढवळाढवळ केली नाही, पि त्याचं्या जोडीला 
आपल्या स्वतिःच्या नवीन सरकारी शाळा उघडल्या. ९ ्ेरुिवारी १८५० िा ठराव अमंलात आिण्यासाठी 
सरकारी ग्रामीि शाळा तहसील कें द्रांच्या चठकािी उघडल्या. त्यािंा उदे्दश ‘जचमनदार व शतेकरी यानंा 
चलचहण्या-वािण्यास चशकवनू, पटवारी आपल्या वह्यात ज्या पद्धतीनुसार त्यािें हक्क, त्यािें पर्ार आचि 
थकबाकी यािंी नोंद करून ठेवीत होते ती त्यांना समजावी व पटवारीच्या लबाडीपासून स्वतिःिे रक्षि 
करण्यास ते समथग दहाव’े हा होता. सहाचजकि या शाळानंी कहदू व मुसलमान चवद्यार्थ्यांना एकत्र येण्यािी 
संधी चदली. या शाळाचं्या अभ्यासक्रमांत कहदी, उदूग, जमाखिग, कहदीपद्धतीप्रमािे जचमनीिे मापन, भरू्ोल, 
इचतहास, भचूमती आचि इतर चवषय यािंा समावशे होता. त्यानंी इंग्रजी ठेवले नदहते. ्क्त शहरातील 
शाळेत इंग्रजी चशकवले जात असे. 
 

सरकारने िालवलेल्या या शाळामंध्ये मुसलमान चवद्यार्थ्यांनी मोकळेपिाने प्रवशे केला. आचि 
त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािात ते कहदंूच्या मारे् पडले नाहीत; कधी कधी त्याचं्या संख्येिे प्रमाि कहदंूपेक्षा 
अचधक होते. त्यावळेच्या वायदय प्रातंाच्या (सध्यािा उत्तर प्रदेश) १८८०–८१ च्या शकै्षचिक तक्त्याप्रमािे 
महाचवद्यालयात ७६९ कहदू व ११२ मुसलमान होते; ॲग्लोबनीक्युलर’ माध्यचमक शाळातंील चवद्यार्थ्यांिे 
आकडे अनुक्रमे १, ७०, ४७८ आचि ३२, ६१९ असे होते. 
 

तरीसुद्धा बहुतेक मुसलमान जचमनदार आचि अमीर उमराव आपल्या मुलानंी चशक्षि संस्थेत 
सवगसामान्य लोकाचं्या मुलाशंी चमसळिे कमीपिािे मानत असल्यामुळे सामान्यतिः मुसलमान लोक इंग्रजी 
चशक्षिािा ्ायदा घेत नाहीत असा दृढ समज उत्तर कहदुस्तानातील प्रमुख मुसलमानामंध्येही होता. कहदू 
जचमनदारानंीही त्याि मनोवृत्तीिे प्रदशगन केल्यामुळे त्याचं्या मुलानंाही आधुचनक चशक्षिाला मुकाव ेलार्लो 
पि शहरातल्या श्रीमंत कहदंूनी मात्र अमीर उमरावाचं्या या बचहष्ट्कारात भार् घेतला नदहता. 
 

तेदहा, सर सय्यद अहमदखान याचं्या, आठदया दशकाच्या सुरूवातीच्या, मन वळवण्याच्या 
प्रयत्नामुळे मुस्लीम जनता इंग्रजी चशक्षिाकडे वळली हे चवधान बरोबर नाही. १८४३ मध्ये वायदय प्रातंात 
म्हिजे सध्याच्या उत्तर प्रदेशात ३ महाचवद्यालये व ९ अँग्लोदहनाक्युलर शाळा होत्या व त्यात जवळजवळ 
२००० चवद्याथी चशक्षि घेत होते. त्यापैकी १,५९८ कहदू व ३८५ मुसलमान होते, व उरलेले युरोपीय ककवा 
युरेशीय होते. [एज्युकेशन कचमशनिा वृत्तातं, १८८२ (वायदय प्रातं) पषृ्ठ ८.] कहदंूबरोबर चनधमी चशक्षि घेण्यािा मुव्स्लम 
जनतेला चतटकाराही नदहता. सरकारी शाळेत ते मोकळेपिाने चमसळले आचि कहदू धमाथग संस्थानंी 
काढलेल्या शाळेतही रे्ले. ्ार पूवी, १८१८ मध्ये जयनारायि घोषाल नावाच्या एका भतूदयावादी कहदूने 
बनारस येथे एक धमाथग शाळा सुरू केली होती. त्यात इंग्रजी, पर्मशयन, कहदी व बंर्ाली चशकवले जात असे. 
या शाळेत मुसलमान चनिःसकंोि आले. [चकत्ता. पृष्ठ ७.] कालातंराने धार्ममक शाळा मारे् पडल्या आचि चनधमी 
शाळा मुसलमान व कहदू या दोघातंही अचधक लोकचप्रय झाल्या. 
 

आियग असे की, मुसलमान उमराव या घडामोडींबद्दल अज्ञानी राचहले. आचि अनेक मुसलमानानंी 
१८८२ च्या एज्युकेशन कचमशनपुढे चदलेल्या साचक्षपुरादयात मोठ्या खेदाने असे प्रचतपाचदले की, कहदू 
बाधंवाचं्या तुलनेने मुसलमान चशक्षिात मार्ासलेले आचि शाळा कॉलेजात त्याचं्यापेक्षा कमी संख्येने होते. 
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कचमशनच्या एका सभासदाने जेदहा त्यानंा असे साचंर्तले की, ‘१८८१ च्या खानेसुमारीच्या तक्त्याप्रमािे, 
एकंदर लोकसंख्येच्या दृष्टीने चशक्षि घेिाऱया मुलाचं्या प्रमािात कहदूपेक्षा मुसलमान चवद्यार्थ्यांिे प्रमाि 
अचधक आहे.’ तेदहा त्यानंा आियग वाटले. [एज्युकेशन कचमशन वृत्तातं पचरचशष्ट (वायदय प्रातं प्राचंतक कचमटी १८८४). सय्यद 
अलीहसद डेप्युटी कलेक्टर, बरेली, यानंी सादर केलेला परुावा.] रेदह. बी. एि. बॅडले याचं्या साक्षीने नेमकी ही र्ोष्ट अचधक 
स्पष्ट झाली. ते म्हिाले की, वायदय प्रातंात एकंदर लोकसंख्येच्या ्क्त दहा टके्कि मुसलमान होते तरी 
शाळा कॉलेजामध्ये त्यािें प्रमाि एक ितुथांश होते. [एज्युकेशन कचमशनिा वृत्तातं, १८८२ (वायदय प्रातं), पृष्ठ १५१.] 
 

चकत्येक दशके, मुसलमान उमरावािंी नवीन चशक्षिपद्धतीबद्दलिी प्रचतकूलत म्हिजे सवग मुव्स्लम 
जमातीिी प्रचतकूलता असे समजले जात होते. त्यात काही बनाव नदहता. मुव्स्लम पुढाऱयािें ्क्त मुव्स्लम 
अमीर वर्ांशीि जवळिे सबंंध होते. आचि उनाडपिे इकडे चतकडे कहडिारी त्यािंी तरूि मुले पाहून 
त्याचं्य चविारानंा िालना चमळाली. उपेके्षिी कारिे शोधली जाऊ लार्ली. मुव्स्लम प्रचतकूलतेिी 
कारिमीमासंा, सर सय्यद अहमदखान यानंी अशी केली की, ‘बर्दादच्या खचल्ाच्या कारचकदीत, जेदहा 
ग्रीक तकग शाि, तत्त्वज्ञान, खर्ोलशाि आचि भरू्ोल ही शािे अरेचबकमध्ये अनुवादीत केली रे्ली तेदहा सवग 
मुसलमान जर्ाने ती चनिःसकंोिपिे मान्य केली. आचि हळूहळू कमी अचधक ्ेर्ार होऊन ती मुव्स्लम 
धमगगं्रथात चशरली. त्यामुळे कालातंराने ही शािे त्याचं्या खुद्द धमाशी सलंग्न बनली, आचि त्यानंा धमाच्या 
पचवत्र परंपरेइतके महत्त्वािे स्थान प्राप्त झाले. [चकत्ता, पृष्ठ २९२, (सर सय्यद अहमदखान यानंी सादर केलेला पुरावा).] 

तसेि सर सय्यद याचं्यामते पािात्य चशक्षि तत्त्वतिः या ग्रीक साच्याहून चभन्न अशा आधुचनक संशोधनांच्या 
पचरिामावर आधारलेले असल्यामुळे मुसलमानािंी अशी खात्री होती की, इंग्रजी भाषेत चशकवले जािारे 
तत्त्वज्ञान व तकग शाि हे चवषय इस्लामी तत्वाशंी चवरोधी आहेत, याचशवाय भरू्ोल व खर्ोलशाि ही 
आधुचनक शािे मुसलमान धमाशी पूिगपिे चवसंर्त आहेत असा सवगत्र समज होता, आचि आजही बऱयाि 
जिािंा हा समज कायम आहे. वाडमयाबद्दल बोलायिे झाले तर हे कबूल कराव ेलारे्ल की, ज्या राष्ट्रात 
ते चनमाि होते त्या राष्ट्राच्या धमाशी ते कमी अचधक प्रमािात चनर्चडत असते. आचि यानुसार, ज्ञानाच्या या 
शाखेकडेसुद्धा मुसलमानानंी साहचजकि प्रचतकूल दृष्टीने पाचहले. त्यािंा हा चवरोध खरोखर इतक्या 
कोटीला पोहिला की, मुसलमानानंी इंग्रजीिा अभ्यास करिे म्हिजे जवळ जवळ चििन धमगि स्वीकारिे 
होय असे ते मानू लार्ले. यािा पचरिाम असा झाला की सरकारी चशक्षि संस्थापंासून चमळिाऱया 
्ायद्यापंासून बहुतेक मुसलमान अचलप्त राचहले.’ [चकत्ता, पृष्ठ २९२.] 
 

१८७१ मध्ये कहदुस्तान सरकारने एक ठराव करून स्थाचनक सरकारिे लक्ष या प्रश्नाकडे वधेले 
आचि ‘मुसलमान जमातीच्या’ चशक्षिािी ‘दयवहायग वाटिाल’ सुरू झाली. कहदुस्तान सरकारिे कलकत्ता हे 
मुख्य ठािे होते आचि तेथील मुसलमान चशक्षिात खरोखरि मार्ासलेले होते. बरं्ालच्या मुसलमानावंर 
वहाबीिा पर्डा बरेि वष ेहोता. त्याचं्या भावनािें समाधान करिे हे कहदुस्तान सरकारच्या ठरावािे धोरि 
होते. बंर्ालच्या चनराश मुसलमान जमातीला कहदंूिी बरोबरी करण्यासाठी मदतीिी ्ार मोठी र्रज होती, 
आचि या ठरावात दयक्त झालेली जािीव अर्दी योग्यवळेी आली. १८८०–८१ मध्ये इंग्रजी उच्च चशक्षिाच्या 
शाळात ३६,६८६ कहदूबरोबर ्क्त ३६३ मुसलमान चवद्याथी होते; इंग्रजी माध्यचमक चशक्षिाच्या शाळातं हा 
आकडा अनुक्रमे २९,४६९ आचि ४,३४६ असा होता. [एज्युकेशन कचमशन, १८८२ (बरं्ाल प्राचंतक कचमटीिा चरपोटग), पृषे्ठ 

१०६–१०७.] हे आकडे सहाचजकि मुसलमानानंा धक्का देिारे होते. कारि बंर्ालमध्ये ते कहदूपेक्षा संख्येने 
अचधक होते. 
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परंतु सरकारी ठरावािे स्वार्त उत्तरप्रदेशात जास्त चजदहाळ्याने झाले. सरसय्यदसारख्या 
पुढाऱयानंी आपले तन मन मुसलमान चशक्षिाच्या कामाला वाचहले सर सय्यद आपल्या धमगबाधंवािी मने 
अनेक वष े इगं्रजी चशक्षि घेण्याकडे वळवीत होते. आचि १८७१ मध्ये इंग्रजी चशक्षिाबद्दल मुसलमानािंा 
चवरोध का यािी कारिे शोधण्यासाठी आचि ही त्यािंी वृत्ती बदलेल असे मार्ग सुिवण्यासाठी त्यानंी एक 
कचमटी नेमली व या कायािे चवधायक पाऊल टाकले. कचमटीिा अहवाल त्यानंी आपल्या मनात 
रंर्वलेल्या चित्राशंी चमळता जुळताि होता. 
 

त्यानंी आपल्या भोंवती वजनदार मुव्स्लम मंडळी जमचवली आचि १८७५ मध्यें अचलर्ड येथे 
मुसलमान मुलासंाठी एक उच्च चशक्षिािी शाळा उघडली. तीन वषाति या शाळेिे चितीय श्रेिीच्या 
महाचवद्यालयात रुपातंर झाले. खुद्द सर सय्यद याचं्या म्हिण्याप्रमािे, हे महाचवद्यालय ्क्त 
मुसलमानापंुरतेि मयाचदत रहाव ेअसा त्याचं्या काही सहाय्यकािंा मूळ उदे्दश होता. परंतु ‘कहदू सरदार 
दरक् दारानंी याबद्दल इतकी सचदच्छा, सहानुभतूी व उदारता दाखचवली’ की, या महाचवद्यालयात 
कहदंूनासुद्धा प्रवशे चदला रे्ला. [एज्युकेशन कचमशनच्या अहवालात उद् धृत केलेले, (पृष्ठ ५१) जून १८८१ िे सर सय्यद अहमदखान 

यािें वायदय प्रातंाचं्या चडरेक्टर ऑ् पव्ब्ललक इन्स्रक्शनला चलचहलेले पत्र.] या अचलर्ड महाचवद्यालयातील व इतर 
महाचवद्यालयातील चशक्षिक्रमात ्क्त एकि ्रक होता. यात इस्लाम धमािे चशक्षि चदले जात होते, 
आचि चशया व सुन्नी पंथीय मुव्स्लम चवद्यार्थ्यांना प्राथगना करण्यासाठी वरे्वरे्ळ्या मचशदीत जाण्यासाठी 
उते्तजन चदले जात होते. सर सय्यद याचं्या या प्रयत्नानंा भरघोस यश लाभले आचि अनेक प्रातंाचं्या 
दूरदूरच्या भार्ातून मुसलमान उमरावािंी मुले अचलर्ड महाचवद्यालयात प्रवशे चमळचवण्यािा प्रयत्न करू 
लार्ली. चििन चमशनऱयानंी िालचवलेल्या चशक्षि ससं्थादंयचतचरक्त कुठल्याही महाचवद्यालयाने इतर 
चवषयाचं्या अभ्यासक्रमाबरोबर सक्तीिे धार्ममक चशक्षि ठेवले नदहते. अचलर्ड महाचवद्यालयाने या दोनही 
र्ोष्टींिी सारं्ड घातल्यामुळे इंग्रजी चशक्षिाबद्दलिा मुसलमानािंा चवरोध बरािसा थंडावला. (येथे 
मुसलमान म्हिजे मुसलमान अमीर उमराव). 
 

परंतु, जरी मुसलमान उमराव चशक्षिापासून दूर राचहले होते तरी, जर सामान्य मुसलमान जनता 
चशक्षिात कहदंूपेक्षा पुढे होती तर कला व शािािे मुसलमान पदवीधर कहदू पदवीधरापेंक्षा डोळ्यात 
भरण्याइतके कमी का?१८७८ मध्ये सर सय्यद यानंी मार्ील वीस वषािे एक तुलनात्मक चनवदेन तयार 
केले होते. कायदा, मुलकी इंचजचनयर, कला व वैद्यशाि या स्नातक पददया धारि करिारे ककवा 
स्नातकोत्तर पददया धारि करिारे कहदू ३,१५५ व मुसलमान ५७ होते. [एज्युकेशन कचमशनिा अहवाल, १८८२, पृष्ठ 
२९१] कायद्यािी डॉक्टरेट ही उच्च ककवा माननीय पदवी चमळविाऱयात, मुलकी इंचजचनयरामध्ये ककवा 
वैद्यकीय उच्च ककवा सन्मानदशगक पदवी चमळविाऱयात तर मुसलमान अचजबात नदहते. १,३७३ बी. ए. 
पदवीधरापंैकी ्क्त ३० मुसलमान होते; आचि एम.ए. िे प्रमाि ३२६ ला ५ असे होते. या चवरोधाभासािे 
स्पष्टीकरि होण्यासाठी आपल्याला पुन्हा उच्च व मध्यम वर्ाच्या कहदू मुसलमानाचं्या चनरचनराळ्या 
दयवसायाचं्या ऐचतहाचसक अवस्थेकडे वळले पाचहजे. या वर्ािे बहूतेक मुसलमान जचमनदार होते आचि 
बहुतेक कहदू धंदेवाले, दयापारी, कंत्राटदार वर्ैरे होते. जेदहा मुसलमान आपल्या अमीर उमरावीपिाला 
कवटाळून बसले होते तेदहा सामाचजक ककवा धार्ममक पूवगग्रह नसल्यामुळे कहदंूनी आपल्या मुलानंा 
चनिःसंकोिपिे उच्च चशक्षिासाठी पाठवले होते. ज्या र्रीब मुसलमानानंी आपल्या मुलानंा शाळेत पाठवले ते 
त्यानंा ्क्त माध्यचमक शाळा व इंटरपयंति चशक्षि देऊ शकले. उच्च चशक्षिािा खिग त्यानंा झेपिे शक्य 
नदहते. शहरातील श्रीमंत कहदंूिी बरोबरी करण्यािी त्यािंी ऐपत नदहती, ती ्क्त मुसलमान उमरावी 
जचमनदारािंी होती. आपल्या परंपरेिा मान चटकवण्याच्या कल्पनेने मुसलमान उमराव इंग्रजी 
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चशक्षिापासून चजतके दूर राचहले त्यापेक्षा अचधक काळापयंत कहदू जचमनदार राचहले. उत्तर प्रदेशातील कहदू 
व मुसलमान दोघेही, उच्च चशक्षिात, बंर्ालमधील कहदंूपेक्षा ्ार मारे् होते. म्हिनू तुलनात्मक चवधान 
करताना, बंर्ालच्या श्रीमंत घराण्यातील मुसलमानाचं्या तक्रारीला जरी कारि होते तरी उत्तर प्रदेशच्या 
मुसलमानानंा तक्रार करण्यास ्ारसा वाव नदहता. तेथे १९ दया शतकाच्या शवेटच्या पंिवीस वषातसुद्धा 
पर्मशयन व उदूग जाििारे मुसलमान दुय्यम दजािे न्यायाधीश होते, पि बंर्ालमध्ये असे नदहते. जेदहा उत्तर 
प्रातंीय मुसलमानानंी इंग्रजी चशक्षिािा उपहास केला तेदहा इंग्रजी चशक्षिाकडे दुलगक्ष केल्याने आपले 
्ारसे नुकसान होत नाही या र्ोष्टींिी त्यानंा जािीव होती. आठदया दशकाच्या सुरवातीला एका कहदू शाळा 
तपासचनसानी उत्तर प्रदेशातील इंग्रजी न येिाऱया दोन उपन्यायाचधशानंा, त्यानंी त्याचं्या मुलानंा इंग्रजी 
शाळेत घालाव ेअशी सूिना केली तेदहा ‘ते चबघडतील’ असा मुद्दा न्यायाचधशानंी पुढे माडंला; त्यािें म्हििे 
असे होते की, त्याचं्या कानावरून जे काय थोडेसे इंग्रजी रे्ले होते त्यावरून त्यािें असे मत झाले होते की, 
पर्मशयन व उदूग भाषेच्या र्ोडदयािा इंग्रजी भाषेत आभाव आहे. ‘कलेक्टर, ‘ॲडचमचनस्रटेर, डेटर, वटेर’ 
वर्ैरे शब्लदात एकसारखे येिारे ‘टर  टर ’ कानाला चकती ककग श लार्ते असे ते म्हिाले. 
 

यामुळे मुसलमानामंध्ये उच्च चशक्षिािा प्रसार होण्याकचरता प्रथम त्याचं्यातील ्ाजील धमाचभमान, 
जुनाटपिा व दूचषत पूवगग्रह नाहीसे केले पाचहजेत यािी मुव्स्लम सुधारकानंा पूिग जािीव होती. इंग्रजी ही 
हळूहळू सवग देशभर राज्यभाषा बनत िालली होती, आचि यािी जािीव मुसलमानानंा चजतकी लवकर 
होईल चततके िारं्ले. सर सय्यद व त्यािें सहकारी यानंी माचसकामधून व जाहीर भाषिामधून प्रिार 
िालचवला होता. सर सय्यदनी तर बायबलिा अभ्यास म्हिजे इस्लामिा अपमान नदहे तर उलट, ‘इंग्रजी 
वाङ् मयािे ज्ञान चमळवण्यात त्यािी मोलािी मदत होते’. [चकत्ता., पृष्ठ २९५.] असे सारं्नू मुसलमानानंा चमशनरी 
संस्थात प्रवशे करण्यासही उते्तजना चदले. 
 

हा कट्टर सुधारक उत्तर कहदुस्तानला जसा सर सय्यद याचं्यारुपाने चमळाला तसा त्यािी जास्त 
र्रज असलेल्या बंर्ालला कधीि चमळाला नाही. बंर्ालच्या मुव्स्लम पुढाऱयानंी मुसलमानाचं्या वृत्तीत 
बदल घडवनू आिला हे चनचित, पि हा बदल चरिचटशचवरोधी वृत्ती कहदूचवरोधी बनण्यात झाला. हंटरच्या 
‘इंचडयन मुसलमानस’ या पसु्तकातील चनष्ट्कषग त्यािंी संचहता बनले. हंटरने म्हटले होते की, ‘खरी र्ोष्ट 
अशी आहे की, आमिी लोकचशक्षिपद्धती मुसलमानी मनाच्या तीन मोठ्या प्रभावी भावनाकंडे दुलगक्ष करीत 
आहे. प्रथम म्हिजे ही पद्धती, सुचशचक्षत मुसलमान ज्या भाषेच्या चतरस्कार करतो त्या बंर्ाली मातृभाषेतून 
चशक्षि देते इतकेि नदहे तर सवग मुसलमान जमात ज्यािा िेष करते अशा कहदू चशक्षकाचं्या िारे देते. बंर्ाली 
शाळामास्तर आपली स्वतिःिी मातृभाषा आचि हलक्या प्रकारिी उदूग  बोलतो. ही त्यािी उदूग त्याला 
आपल्याप्रमािेि परकी व बाहेरून कमावलेली आहे आचि यावर ताि म्हिजे त्याच्या सौम्य व भीरू 
स्वभावामुळे तो मुसलमान मुलामंध्ये चशस्त राखण्यास नालायक ठरतो.’ [मारे् उद् धृत केलेल्या हंटरिा गं्रथ पृष्ठ १७८.] 
 

वरील चवधान, हंटर ज्या मुसलमानाबंद्दल करीत होता ते मुसलमान खुद्द बंर्ालिे नसून पर्मशया 
ककवा उत्तर कहदुस्तानातून आलेले होते व त्यािंी मातृभाषा पर्मशयन ककवा उदूग होती. या मुसलमानानंी 
बंर्ालच्या बाटलेल्या मुसलमान जनतेिे पढुारीपि आपल्याकडे घेतले हे खरे, पि हे बाटलेले मुसलमान 
खुद्द बंर्ालच्याि भमूीिे पुत्र असल्यामुळे त्यािंी व बंर्ाली कहदंूिी मातृभाषा एक होती. हे लक्षात घेऊनि 
बंर्ाल सरकारने आपल्या १९ नोदहेंबर १८८१ च्या ठरावात पढुील र्ोष्टी नमूद केल्या होत्या: ‘देशातील 
सामान्य प्राथचमक शाळा या सवगसाधारिपिे कहदू व मुसलमान चवद्यार्थ्यांच्या र्रजा पूिगपिे पुरविाऱया 
आहेत असे वाटते. कारि बहुतेक सवग चठकािी मुसलमानांिी नेहमीिी भाषा ते ज्या लोकात रहातात त्या 
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लोकािंीि आहे. तरीसुद्धा मुसलमानी मकतावानंी कुरािाच्या जोडीला मातृभाषा व थोडेसे अंकर्चित 
चशकवाव ेया अटींवर त्यानंा द्रदयसहाय्य देण्याच्या पद्धतीला यश लाभल्यामुळे त्या पद्धतीत वाढ होत आहे हे 
नमूद करण्यास लेफ्टनंट र्दहनगरला आनंद होत आहे.’ त्यावळेी न्यायदानािी भाषा बंर्ाली होती, हे 
बंर्ालीवर भर देण्यािे कारि होय. आचि वहाबीच्या प्रभावाखाली मुसलमानािें धमगवडे ्ारि वाढले 
असल्यामुळे धार्ममक चशक्षिाकडे संपूिगपिे दुलगक्ष होिे हे अनुचित समजले जात होते. 
 

पर्मशयन पूवगजािंा ं वारसा घेऊन आलेले बंर्ालिे प्रमुख पुढारी अमीर अली यानंी एज्युकेशन 
कचमशन पुढील आपल्या साक्षीत अशी मार्िी केली होती की, ‘बंर्ालच्या कहदंूना जशी बंर्ाली तशीि 
मुसलमानासंाठी उदूग असावी. आचि संस्कृतिी जार्ा अरेचबक व पर्मशयन यानंा चमळाली पाचहजे.’ [एज्युकेशन 
कचमशनर, १८८२ पृष्ठ २२२.] 
 

वर उद् धृत केलेल्या हंटर याचं्या उताऱयांवरून स््ुती घेऊन नबाब अब्लदुल लचत् खान बहादूर या 
दुसऱया एका पुढाऱयाने साचंर्तले की, नेहमीच्या प्राथचमक शाळा मुसलमान शतेकऱयांच्या र्रजा पुरवण्यास 
योग्य नदहत्या. ‘त्यात कहदंूिे प्राबल्य अचधक आहे. बहुतेक सवग चशक्षक कहदू आहेत; तसेि बहुतेक चवद्याथीही 
कहदू आहेत. त्याचं्यात आचि मुसलमान चवद्यार्थ्यांच्यात चजदहाळ्यािे संबधं नाहीत.’ [चकत्ता, पृष्ठ २१३] त्यािंी 
अशी सूिना होती की, शाळेच्या चशक्षिािे माध्यम, कहदू शाळेिी उच्च ससं्कृतचनष्ठ बरं्ाली आचि पर्मशयन 
वअरेचबक शब्लदानंी ओतप्रोत भरलेली सवगसामान्य मुसलमान बोलत असलेली धेडरु्जरी बंर्ाली, 
याचं्यामधील भाषा असल्यास त्यात कदाचित् मुसलमान मुले चशक्षि घेऊ शकतील. पर्मशयन आचि अरेचबक 
शब्लदानंी भरलेली बंर्ाली भाषा ही खरोखर पहाता येथल्या परदेशीय मुसलमानािंी भाषा होती. पि ते 
बंर्ालच्या मुव्स्लम लोकािें धमगरु्रु असल्यामुळे त्याचं्यावतीने बोलण्यािा त्यानंा अचधकार चमळाला होता. 
तरीसुद्धा अब्लदुल लती् यानंा मुसलमानी उच्च व मध्यमवर्ीय लोकाकंचरता चनराळी चशक्षिपद्धती हवी 
होती. ‘आपल्या स्वतिःच्या समाजात सुचशचक्षत लोक म्हिून मान’ चमळवण्यासाठी उदूगिे संपूिग, पर्मशयनिे 
सवगसाधारि आचि शक्य झाल्यास थोडे अरेचबकिेही ज्ञान चमळवलेि पाचहजे. उदूग भाषा हे चशक्षिािे माध्यम 
असाव ेअशी त्यािंी इच्छा होती, व त्यािे कारिही त्यांनी लपवलेले नदहते. ‘उच्च व मध्यम वर्ािे मुसलमान 
हे बंर्ालच्या मूळ चवजेत्यािें वशंज, ककवा अरेचबया, पर्मशया आचि मध्य आचशयामधून बंर्ालच्या 
राज्यकत्यांकडे नोकरीसाठी आलेल्या धमगचनष्ठ, ज्ञानी आचि शूर लोकािें वशंज, ककवा चदी ी साम्राज्यात 
प्रातं खालसा केला रे्ल्यानंतर चदी ीच्या बादशहाने नेमिूक करून पाठवलेल्या सरकारी प्रमुख 
अचधकाऱयापंैकी जे या भार्ात कायम राचहले त्यािें वशंज आहेत.’ 
 

बंर्ाली शाळेतील कहदू चशक्षक हे कहदू धमाने भारलेले होते की, मुसलमान पुढाऱयािंा हा अकारि 
पूवगग्रह होता हे आज इतका काळ उलटल्यानंतर सारं्िे कठीि आहे. यापैकी कुठल्याही बाजूने चवधान 
करण्यास सबळ पुरावा नाही. कहदंूच्या बाजूने असे म्हिता येईल की, बाटलेल्या मुसलमानाचं्या पूवगजािंी 
भाषा ही त्यािंी नैसर्मर्क भाषा असली पाचहजे आचि मुसलमान असा युव्क्तवाद करू शकतील की, आपल्या 
धमाशी प्रातारिा होऊ नये म्हिून मुसलमानालाअरेचबक, पर्मशयन आचि उदूग पाश्वगभमूीिी र्रज आहे. 
कारि काहीही असो पि मुसलमानानंा कुठिी चशक्षि पद्धती योग्य होईल याच्या जाहीर ििेमुळे 
नोकऱयावंरून चनमाि झालेल्या मत्सरातून व िेषातून अकुंरलेल्या ्ुटीर प्रवृत्तींना पुष्टी चमळाली. मुसलमान 
मुलाकंचरता चनराळ्या चशक्षकािंी मार्िी केली रे्ली. अमीर अलींिा मुद्दा असा होता की, ‘बंर्ालमधील कहदू 
चशक्षकानंा उदूग येत नसल्यामुळे’ मुसलमान चवद्यार्थ्यांना ज्या अडििींना तोंड द्याव ेलार्ले त्या अडििी 
इंग्रजी चशकविारे मुसलमान चशक्षक टाळू शकतील.’ चजल्ह्याच्या शाळातून पर्मशयन व अरेचबक 
चशकवण्याकचरता मुसलमान मौलवींिी र्रज होती. या प्रवृत्ती, मर् त्या जातीय असोत अर्र धार्ममक 
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असोत, त्याचं्यामुळे चवभक्त शाळा अव्स्तत्वात आल्या. आचि त्या आपल्या राजकीय आचि सामाचजक 
जीवनाच्या प्रस्थाचपत अंर् बनल्या. त्यावळेिे प्रमुख कहदू राजकारिी व सुधारक राय राजेन्द्रलाला चमत्र 
(LL.D.CIE) हे स्थाचनक स्वराज्याच्या योजनेवर आपले चविार माडंीत असताना त्यानंी या र्ोष्टीिी 
अप्रत्यक्ष कबलुी चदली. ते म्हिाले, शाळा असलेल्या प्रत्येक खेड्याला ककवा खेड्याचं्या समूहाला पंिायत 
असली पाचहजे; आचि ज्या खेड्यात दोनही जमातींसाठी वरे्वरे्ळ्या शाळा असतील त्या खेड्यात काही 
वळेेला (नेहमी नदहे) कहदू आचि मुसलमान दोघाचं्याही स्वतंत्र पंिायती असिे आवश्यक होईल.’ [चकत्ता, 
३२९.] 
 

याि सुमारास, म्हिजे एकोचिसादया शतकाच्या आठदया आचि नवदया दशकात कहदी आचि 
उदूगच्या कैवाऱयामंध्ये संघषग चनमाि झाला. त्यामुळे या दोन जमातींच्या चविानामंध्ये व सामाचजक संस्थामंध्ये 
दोन तट पडले. पर्मशयन धाटिीिी कहदी ककवा कहदुस्थानी ही उदूग म्हिून ओळखली जाते. चखलजी 
राजवटीत, उदूग-इ-मुअी ा म्हिजे चदी ी राजवाड्याबाहेरील बादशाही लष्ट्करी बाजारात चतिा उर्म झाला 
म्हिून चतिे नाव उदूग असे पडले. चदी ीत आचि चदी ीच्या सभोवती वस्ती करून राचहलेल्या परदेशीय 
मुव्स्लम सैन्याला स्थाचनक लोकाशंी दळिवळि ठेवण्यासाठी स्थाचनक लोकािंी बोली चशकावीि लार्ली. 
अी ाउद्दीन चखलजीने दयवहारातील कहदी शब्लदािें पर्मशयन व अरेचबक समानअथी शब्लद देऊन एक 
खचलकबारी नावािे पुस्तकि तयार करवनू घेतले होते. त्याच्या असंख्य प्रती त्याने मुसलमानी सैन्यात व 
इतरानंा वाटल्या होत्या. या परदेशीयाकंडून शभंर टके्क शुद्ध कहदी बोलण्यािी अपेक्षा करिे शक्यि नदहते. 
ते जी बोली बोलत होते, आचि जी पुढे उदूग म्हिून ओळखली जाऊ लार्ली ती बहुतेकवळेी अनेक पर्मशयन 
आचि अरेचबक शब्लदानंी भरलेली होती. सुमारे पािश ेवष ेउदूग ही ्क्त बोली भाषाि राचहली. नंतर पर्मशयन 
शब्लद चवखुरलेली ही उदूग वाङ् मयीन भाषा बनली आचि चतच्यात अनेक प्रचतभावतं कवी चनमाि झाले. उदूग  
सुंदर शलैीदार बनल्यानंतरसुद्धा काही मुसलमान साचहव्त्यकानंी ससं्कृतचनष्ठ कहदीति आपले वाङ् मय 
चलचहले. बोलीभाषेत पर्मशयन शब्लद सरास सढळपिे वापरले जात असल्यामुळे ते िलती नािी बनले, आचि 
आज कहदी साचहत्यके्षत्रात उच्च स्थान पटकावलेल्या कहदी कवींच्या संस्कृतचनष्ठ कहदी वाङ् मयातही आपला 
हक्क असल्यासारखे चशरून राचहले. उदूगने पर्मशयन चलपी स्वीकारली आचि मुख्यत्वकेरून यामुळेि ती 
देवनार्री चलपीतील कहदीपासून चनराळी झाली. उदूगने आपली स्वतिःिी डौलदार कादयशलैी चवकचसत 
केली. 
 

परंतु, मोंर्ल साम्राज्यािा ऱहास होऊन जाईपयंत सरकारी किेऱया आचि न्यायालयात उदूगला 
प्रवशे नदहता. एकोिीसादया शतकाति पर्मशयनिी जार्ा उदूग घेऊ लार्ली आचि जेदहा बहादूरशहाने 
स्वतिःिे उदूग कादय दरबारातील कवींपुढे वािनू दाखवले तेदहा ती कळसास पोंिली. सरकारी आश्रयामुळे 
उदूगला कहदीपेक्षा जास्त महत्त्व आले. आचि सरकारी अचधकाऱयाचं्या अनेक कहदू वशंजानंी, सरकारी जार्ा 
चमळवण्यास मदत होते म्हिनूि केवळ उदूगत प्राचवण्य चमळवण्यािे पसतं केले. जेदहा चरिचटश सत्तारूढ झाले 
तेदहा सवग उत्तर कहदुस्तानभर उदूग ही सरकारी भाषा होती. आचि सरकारी कारभाराच्या सातत्यासाठी 
चरिचटशानंी मुद्दाम तीि िालू ठेवली. 
 

उदूगिे हे सरकारी स्थान कहदीला नाउमेद करिारे होते. तरीसुद्धा कहदंूनी चतिा कधी त्यार् केला 
नाही. खरे म्हिजे उदूगला चमळालेल्या या विगस्वामुळे कहदीिा पुरस्कार करिाऱयानंा भाषावृद्धीसाठी झटून 
काम करण्यास आदहान चमळाले. पर्मशयनमध्ये चलचहलेली उदूग नदहे तर देवनार्री चलपीिी कहदी ही 
कारभारािी भाषा असली पाचहजे असे ते कुजबुजू लार्ले. आठदया दशकात या कुजबजुीिे मोठ्या चवरोधात 
रुपातंर झाले. १८७३ मध्ये बंर्ाल सरकारने बंर्ालिाि भार् असलेल्या चबहारमध्ये कहदीिा वापर आचि 
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‘पाटिा, भार्लपूर आचि छोटा नार्पूर भार्ातील न्यायालयात व किेऱयात नार्री चलपीिा वापर करावा 
अशी ्माने काढली; सवग खटले, सूिना पत्रके आचि जाहीरनामे कहदीत असावते असा हुकूम काढला; 
सरकारी दप्तरे कहदीत ठेवली जावी; अजगदाराच्या मजीप्रमािे कहदी ककवा उदूग या कुठल्याही चलपीत अजग 
दाखल करून घेतले जावते; पोलीस व सरकारी अचधकाऱयानंा कहदी चलपीिे ज्ञान सक्तीिे केले जावे; असे 
हुकूम काढले. या हुकूमाकडे प्रत्यक्षात कानाडोळा केला रे्ल्यामुळे एचप्रल १८७४ मध्ये आचि जुलै १८७५ 
मध्ये परत स्मरिपते्र पाठवण्यात आली. तरीही कोिी सहकायग दाखवले नाही; अजग पोलीस हुकम, 
रोजचनशा, तपशील आचि नोंदी, त्यािप्रमािे कलेक्टर किेरीिी व इतर सरकारी कार्दपते्र बहुतेक 
पर्मशयन चलपीति िालू राचहली, आचि कहदीमध्ये छापलेल्या सरकारी नोचटसा पर्मशयन चलपीति भरण्यािे 
िालू राचहले. सरकारिी इच्छा अंमलात आिण्याच्या दृष्टीने खरोखरी काहीि प्रर्ती केली जात नाही असे 
जेदहा १८८० च्या एचप्रलमध्ये बंर्ालिे लेफ्टनंट र्दहनगर सर ॲशले यानंा आढळून आले तेदहा त्यानंी असा 
चनष्ट्कषग काढला की, सरकारी कायदा करून केलेले बदल पूिगपिे अंमलात येण्यासाठी सरकारी 
कार्दपत्रात केवळ देवनार्री चलपीिाि वापर केला पाचहजे. त्याप्रमािे त्यानंी जानेवारी १८८१ पासून 
्क्त देवनार्री चलपीि उपयोर्ात आिली पाचहजे, आचि न्यायालयातील पुरादयािे कार्दपत्र सोडून, 
न्यायालयाकडे ककवा न्यायालयाकडून होिाऱया इतर सवग देवघेवीत पर्मशयन चलपीला संपूिग मनाई झाली 
पाचहजे असा हुकूम काढला. पोलीस अचधकाऱयानंाही असा इशारा चदला रे्ला की, जर ते जानेवारी १८८१ 
पयंत देवनार्री चलपी चलहू वािू शकले नाहीत तर त्याचं्या जार्ी दुसरे देवनार्री जाििारे अचधकारी 
आिण्यात येतील. सरकारी हुकूमाकंडे दुलगक्ष करण्यात कोि होते यािी जेदहा िौकशी झाली तेदहा असे 
आढळून आले की, स्वतिःच्या हातात सवग सते्तिी सूते्र ठेविारे आचि आपली अचधकारपदे वशं परंपरार्त 
करून बसलेले सरकारी अचधकारी, वकील, मुक्त्यार आचि दलाल याला जबाबदार होते. आचि त्यात कहदू 
व मुसलमान दोघेही होते. [एज्युकेशन कचमशन, १८८२ पुढे राचधका प्रसन्न मुकजी यानंी सादर केलेल्या चटपिीवर आधाचरत पृष्ठ ३९९.] 
 

ह्या हुकूमामुळे आचि ज्या चनग्रहाने त्यािंा चपच्छा पुरवला रे्ला त्यामुळे, उदूग पदच्युत करण्यास 
कारिीभतू झालेल्या कहदंूिे मुसलमान चवरोधक बनले. सरकारला सतंापयुक्त चनवदेने पाठवण्यात आली. 
आचि सधंी सापडेल तेदहा त्यानंी आपले र्ाऱहािे पढेु माडंले. 
 

उत्तर प्रदेशातसुद्धा कहदीवाद्यािंी सरशी झाली नाही. यामुळे पुष्ट्कळ कहदंूना तक्रारींना कारि 
चमळाले. आचि अनेक दशके ते त्या तक्रारींना कुरवाळीत राचहले. शवेटी दोनही जमातींतील मतभेद 
चबहारसारखेि तीव्र झाले. आचि १८८३ मध्ये न्यायालयीन भाषेिी चलपी पर्मशयन ऐवजी देवनार्री करावी 
अशा अर्दी चनरुपद्रवी चदसिाऱया सूिनेवरून कहदी-उदूग वाद चनमाि झाला; उदूगच्या जार्ी कहदी आिावी 
असे अर्दी स्पष्टपिे सुिवलेले नदहते. पि हेतू उघड होता. आचि सवग मुसलमान अचधकारी वर्ग या 
सूिनेच्याचवरूद्ध एकजुटीने उभा राचहला. दोन्ही भाषेच्या पुरस्कत्यांनी जाहीर सभा व वतगमानपते्र यािंा 
अवलंब केला. आचि ह्या प्रक्षोभाने सुचशचक्षत कहदू व सुचशचक्षत मुसलमान याचं्यामध्ये भेदरेषा चनमाि केली. 
कहदीला पाकठबा देण्यासाठी मुदे्द व आकडे र्ोळा केले रे्ले, १८७३–७४ च्या वायदय प्रातं चशक्षि रोपोटात 
म्हटल्याप्रमािे शाळेतील ७१ टके्क मुलानंी ‘उदूगपेक्षा कहदीमध्ये चशक्षि घेण्यािे स्वयसं््ूतग पसंत केले होते.’ 
उदूग ही शहरातील अल्पसखं्य लोकािंी चलचहण्या-बोलण्यािी भाषा असल्यामुळे ही कहदी जाििाऱया 
सुचशचक्षत कहदंूनाही अर्म्य होती; उदूग न जाििाऱया लोकानंा न्यायालयीन समन्सिा आशय समजून 
घेण्यासाठी काही आिे, आचि लहानसा अजग चलहून घेण्यासाठी आठ आिे, रुपया खिग कराव ेलार्त होते; 
जर्ातंील सवग देशात, त्या त्या देशािी जी भाषा व चलपी असेल तीि न्यायालय व किेऱयािंी भाषा व चलपी 
होती; कहदी भाषा व देवनार्री चलपी चशकण्यास सोप्या होत्या आचि हा बदल मुसलमानासं काही ्ारसा 
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त्रासदायक होिार नदहता; उदूग ही सरकारी भाषा म्हिून सरकारी जार्ािें मुसलमान मक्तेदार बनले होते; 
वायदय प्रातंातील चडरेक्टर पव्ब्ललक इन्स्रक्शन यानंीसुद्धा (हे चग्रच्थ नावािे इंग्रजी ग्रहस्थ होते) आपल्या 
१८७७–७८ च्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘सामान्यतिः कहदी ही प्रातंािी खरी स्थाचनक भाषा आहे आचि 
मोंर्ल सते्तच्या आचि वसाहतींच्या कमी जास्त प्रभावाप्रमािे, कमी अचधक स्वरुपात चतिा वापर ग्रामीि 
लोक करीत आहेत.’ 
 

१८७८ मध्ये स्थाचनक सरकारने काढलेल्या दोन हुकूमनाम्यामुळे कहदीच्या िळवळीला धार िढली. 
एका हुकूमाने नोकरी चमळवण्यास मध्यमवर्ीय असल्याबद्दलिा दाखला ही आवश्यक र्ोष्ट ठरवली आचि 
दुसऱया हुकूमान्वये असा चनयम केला रे्ला की, जरी उमेदवार उत्तम रीतीने पचरक्षा उत्तीिग झाला तरी 
त्यािी दुसरी भाषा जर उदूग नसेल तर त्याला दाखला देण्यात येिार नाही. या हुकूमािंा अथग, कहदीच्या 
अभ्यासाला मोडता घालण्याच्या हेतूने कहदीचवरूद्ध कट रिण्यात आला आहे, असा लावण्यात आला. सबधं 
खेड्यात कहदू वस्ती असताना तेथे उदूग का चशकवली जावी याबद्दल आियग दयक्त होऊ लार्ले, आचि साठ 
टके्क कहदू मुले असतील तेथे कहदीमधूनि चशक्षि चदले रे्ले पाचहजे अशी मार्िी पुढे आली. 
 

अचलर्ड, बुलंदशहर, रुडकी आचि चमरत अशा अनेक शहरातील मुसलमानानंी एक संयुक्त 
चनवदेन काढले. त्यात म्हटले होते की, ‘कहदुस्तानातील लोकानंी सवग सामान्यपिे पर्मशयन चलपी शकेडो 
वष े वापरली आहे. अडीिश े वष े उदूग ही या प्रातंातील देशीबोली होती. देवनार्री चलपी चलचहण्यास 
अचधकार वळे खिी पडेल.’ [एज्युकेशन कचमशन, पृष्ठ ४२१.] याचवरूद्ध कहदी िळवळीच्या कहदू पुढाऱयानंी असा 
युव्क्तवाद केला की, मुसलमान राज्यकत्यांनी आपल्या कारचकदीत पर्मशयन चलपी स्वीकारिे स्वाभाचवक 
असले तरी या परकीय चलपीिा कहदंूनी त्याकाळी स्वीकार केला कारि ते असहाय्य होते. 
 

मुसलमान आपल्या शाळातून कुराि व पर्मशयन चशकले, आचि जेदहा ते चनधमी शाळेत आले तेदहा 
त्यानंी उदूग ही चशक्षिाच्या माध्यमािी भाषा म्हिन चनवडली; काही थोड्या कहदंूनीही ती चनवडली. पि कहदी 
उदूग वादाने या दोन जमाती एकमेकानंा चजतक्या दुरावल्या चततक्या दुसऱया कशानेि दुरावल्या नदहत्या. 
(मार्ील प्रमािेि जमाती हा शब्लद मुसलमान उमराव व मध्यमवर्ग आचि कहदू उच्च मध्यमवर्ग या वर्ापुरताि 
मयाचदत अथाने वापरला आहे.) 
 

बंर्ालमध्ये, चशक्षि दयवसायात ज्याप्रमािे मुसलमान कहदंूच्या मारे् होते त्याप्रमािे पजंाबमध्ये कहदू 
मुसलमानाचं्या मारे् होते. कहदंूना या र्ोष्टीिी जािीव होऊन ते जेदहा या दयवसायात र्दी करू लार्ले तेदहा 
आजपयंत उपभोचर्ले ते र्माविार या चभतीने मुसलमान अस्वस्थ झाले. या र्ोष्टीकडे कॅिन ्ुलर, 
पंजाबिे डायरेक्टर ऑ् इन्स्रक्शन, यानंी जेदहा नेमके लक्ष वधेले, तेदहा कहदंूिी याबाबतिी जािीव 
प्रकषाने वाढली. अहवालात म्हटले आहे की, ‘या संस्थात चशक्षि घेिाऱया चशक्षकात मुसलमानािें प्राबल्य 
स्पष्ट आहे; ३३४ मुसलमानाबंरोबर १११ कहदू व इतर जमातीिे ६ चशक्षक आहेत. हे प्रमाि ्ार लवकर 
समसमान होईल असा मार्ग चदसत नाही. ्क्त अबंाला चवभार् सोडून इतरत्र देशी भाषेिे चशक्षि 
मुसलमानाचं्या हातात आहे, आचि जोपयंत ते आपली लोकचप्रयता कायम ठेवीत आहेत तोपयंत आम्ही 
त्यानंा काढू शकत नाही. परंतु चजल्हाचधकारी मात्र, कहदंूना चशक्षक दयवसायात लायक बनण्यास उते्तजन 
देऊन, आचि ज्या चठकाििे रचहवाशी मुसलमान चशक्षकानंा जोरदारपिे अनुकूल नसतील त्या चठकािी 
त्यािंी नेमिूक करून हळूहळू बदल घडवनू आिण्यािा मार्ग तयार करू शकतील.’ 
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्ुलर यािंा हा अहवाल आचि पंजाबमधील वहाबी प्रभावािी वाढ या र्ोष्टी एकािवळेी घडल्या; 
१८६० ते १८७० च्या काळात इतर भार्ापं्रमािेि पंजाबातसुद्धा बहूतेक सुचशचक्षत मुसलमानावंर वहाबींिे 
सहकारी असावते असा वहीम होता. [एक भतूपूवग पंजाबी (पजंाबमधील एका चजल्ह्यातील इंग्रज अचधकारी) कृत, चद. पंजाब ॲन्ड 
नॉथग वेस्ट रॉव्न्टयर ऑ् इंचडया, (प्रकाशन सुमारे १८७८?), पृषे्ठ १४३–१४६.] तसा प्रत्यक्ष पुरावा नाही. पि त्या चवचशष्टवळेी 
कहदू हे जास्त सुरचक्षत चशक्षक म्हिून समजले जात असावते असे ्क्त अनुमानाने म्हिता येईल. या 
वार्मषक अहवालािा जर जास्त सहानुभतूीपूवगक अथग लावावयािा असेल तर असेही मानता येईल की, 
कहदंूना नोकऱया चमळण्यािी संधी देण्यािी त्यािंी मनापासून इच्छा होती. हे काहीही असले तरी चशक्षक 
दयवसायात कहदंूिी वाढती संख्या आचि त्या प्रमािात मुसलमानाचं्या नोकऱयात झालेली घट यामुळे 
सुचशचक्षतात कटूता चनमाि होिे अपचरहायग होते. पजंाबमध्ये दोन जमातीत चनमाि झालेले भेद सासं्कृचतक 
ककवा भावनात्मक नसून आर्मथक होते, कारि जरी चशक्षि के्षत्रात कहदू वर येत होते तरी, चशक्षि उदूग 
माध्यमातूनि िालू होते. आचि आयगसमाजािा प्रभाव सुरू होईपयंत चशक्षि संस्थात कहदी भाषा बहुतेक 
अज्ञाति राचहली. 
 

अंचतमदृष्ट्या चविार केला तर भाषा आचि चलपी यापेक्षा नोकऱया हेि मतभेदािे खरे कारि होते. 
 
 

_____ 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि पाचव े
 

सर सय्यद अहमद आणि न्यायमूर्तत अमीर अली  
[सर सय्यद अहमदखान यािंी िचरत्रात्मक सचंक्षप्त माचहती गॅ्रहॅमच्या ‘लाइफ् ॲन्ड वक्सग ऑ् सर सय्यद अहमद’, यावरून घेतलेली आहे. अमीर 

अलींिी िचरत्रात्मक सचंक्षप्त माचहती चवल्रेड सी. व्स्मथच्या ‘मॉडनग इस्लाम इन इंचडया’ वरून घेतली आहे.] 
 

१९ दया शतकाच्या उत्तराधात अनेक मुसलमान पुढाऱयानंी आपले जीचवत ध्येय, मुसलमानात 
चशक्षिािी वाढ करिे आचि सरकारी नोकऱयात मुसलमानाचं्या वायासाठी िळवळ करिे, हे ठरवले होते. 
पचहल्या िळवळीिे पढुारी सर सय्यद अहमदखान होते व दुसऱयािे अमीर अली होते. सर सय्यद याचं्या 
कीर्मतने अमीर अलींना झाकून टाकले होते पि त्यािंी मुसलमानी राजकारिातही कामचर्री ही जास्त 
महत्त्वािी आचि जास्त प्रभावी आहे. सर सय्यद स्वतिःि एक संस्था होते तर अमीर अलींनी चनमाि केलेल्या 
संस्थेच्या कायािा दयाप पचिमेला करािीपयंत व दचक्षिेला बंर्लोरपयंत पसरला होता. 
 

सर सय्यद यािें िचरत्रकार कनगल गॅ्रहॅम याचं्या मताप्रमािे, सर सय्यद हे पे्रचषत महंमदािे नातू 
हजरत हुसेन यािें छचत्तसाव े वशंज होते. उमय्यादाचं्या छळामुळे त्याचं्या पूवगजानंी दमघानमध्ये आश्रय 
घेतला आचि शवेटी ते हमदान आचि हेरातमध्ये वस्ती करून राचहले. शहाजहानच्या कारचकदीत त्याचं्या 
कुटंुबातील मंडळी कहदुस्तानात आली आचि बादशहाने त्यािंी चवश्वासू व जबाबदारीच्या जार्ावंर नेमिकू 
केली. 
 

सर सय्यद यािें बालपि आचि तारूण्य मोंर्ल दरबारात रे्ले. तेथे त्यानंी ‘बादशहाच्या सते्तिे 
नकलीपि, त्याच्या भ्रामक अचधकारािा खोटेपिा आचि चरिचटशािंी शक्ती हे सवग पाचहले आचि १८३७ मध्ये, 
अवघे वीस वषािे तरूि असतानाि आपल्या नातेवाईकांिा रोष पत्करूनही त्यानंी बादशहाबरोबर 
रहाण्यािे नाकारले, चरिचटश अचधकाऱयािंी नोकरी पत्करली’. प्रथम ते साधे कारकून होते; नंतर ते मुन्स् 
(खालच्या दजािा न्यायालयीन अचधकारी) झाले. त्यानंा इंग्रजी येत नदहते पि इतर दृष्टींनी ते चविान होते 
आचि त्यानंी अनेक मूल्यवान गं्रथ चलचहले होते. ‘चदी ीच्या भग्नावशषेािंा पुरातत्त्वात्मक इचतहास’ 
(आर  चकऑलॉचजकल चहस्री ऑ् चद रुइन्स ऑ् चदी ी) या त्याचं्या गं्रथाने त्यानंा रॉयल एचशयाचटक 
सोसायटीिी ्ेलोचशप चमळवनू चदली. चरिचटशामुंळे ते इतके चदपून रे्ले होते की, इगं्रज मािसाच्या तुलनेने 
भारतीय त्यानंा ‘पश’ू वाटत होते. १८५७–५८ च्या बंडातं त्यानंी इंग्रजानंा पाकठबा चदला. आचि आपल्या धमग 
बाधंवािंा रार् ओढवनू घेतला. त्याचं्या या सेवमुेळे सरकारने त्यािंी भरपूर स्तुती केली आचि भरघोस 
मोबदलाही चदला. वायदय प्रातंाच्या लेफ्टनंट र्दहनगराने त्याचं्याबद्दल असे उद्र्ार काढले; ‘त्यानंी १८५७ 
मध्ये चरिचटश सरकारबद्दल जी चनष्ठा आचि डोळ्यात भरण्यासारखे धैयग दाखवले त्याहून अचधक मोठ्या 
कसोटीला कोिीही उतरले नाही. त्यानंी दाखवलेल्या चनष्ठेिे पुरेसे विगन करण्यास माा या जवळ शब्लद 
नाहीत.’ [मारे् उद् धृत केलेले गॅ्रहॅम कृत, पृष्ठ १९] त्याचं्या मोठ्या मुलाच्या हयातीभर िालू राहील असे माचसक दोनश े
रुपयािें खास पेन्शन त्यानंा देण्यात आले. त्याचं्या सेविेे चिन्ह म्हिनू पाचरतोचषकेही चदली रे्ली. १८६९ 
मध्ये त्यानंा ‘कहदुस्तानिा चतसऱया वर्ािा तारा’ हा चकताब देण्यात आला. त्यािवषी ‘बंडाच्या काळातील 
सेविेी कदर’ म्हिून दरवषी अडीिश ेपौंड याप्रमािे दोन वष ेमोबदला देण्यात आला. 
 

सर सय्यद यािंी ही चरिचटश चनष्ठा इतक्या थराला पोिली होती की, कहदी सैन्यािी चनष्ठा पक्की 
करून घेण्यासाठी सरकार कहदू मुसलमान मतभेदािंा उपयोर् करून घेत नाही याबद्दल टीका करण्यापयंत 
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त्यािंी मजल रे्ली होती. त्याचं्या‘५७ च्या बंडािी कारिे’ (कॉझस् ऑ् द म्युचटनी) या पुस्तकात ते 
म्हितात; ‘इंग्रजािंी कहदुस्तानातील सैन्य पद्धती सतत सदोष राचहली. त्यािे एक महत्त्वािे कारि म्हिजे 
इंव्ग्लश पलटिीिा तुटवडा हे होते. जेदहा नादीरशहाने खोरासन कजकले आचि पर्मशया व अ्र्ाचिस्तान 
या दोनही राज्यािा तो सत्ताधारी बनला तेदहा त्याने न िुकता दोनही सैन्यािें सामर्थ्यग सारखे ठेवले होते. 
एक पर्मशयन आचि कुझुलबशी चशपायािें होते, नदहे बनवले होते, आचि दुसरे अ्र्ाि सैचनकािें होते. 
जेदहा पर्मशयाच्या सैन्याने बडं करण्यािा प्रयत्न केला तेदहा बंडािा मोड करण्यासाठी अ्र्ाि सैन्य 
हाताशी खडे होते तर उलट अ्र्ाि सैन्याच्या बडंाच्यावळेी पर्मशयािे होते. हा पायंडा इंग्रजानंी 
कहदुस्तानात अनुसरला नाही. चशपायािे सैन्य सरकारशी एकचनष्ठ होते आचि त्याने सरकारिी उत्तम सेवा 
केली हे जरी चनिःसंशय खरे असले तरी ते सरकारिे हुकूम कधीि मोडिार नाहीत यािी सरकारला खात्री 
कशी देता येईल?सरकारने परस्पर चवरोधी जमाती एकाि पलटिीत ठेवल्या. पि त्याचं्या सततच्या घचनष्ठ 
संबंधानी आपले काम केले आचि या दोन जमाती जवळ जवळ एकरुप बनल्या. एकाि पलटिीत 
असिाऱया लोकामंध्ये सतत सहवासाने मैत्रीिी आचि बंधुत्वािी भावना उद् भविार हे सहाचजकि अपेचक्षत 
होते. ते आपल्याला एकि मानत आहेत; आचि यामुळे कहदू मुसलमानामंध्ये वसत असलेले भेद या 
पलटिीतून जवळ जवळ नाहीसे झाले आहेत. पलटिीिा एकादा भार् जर कशात रंु्तला असेल तर 
बाकीिेही त्यात सामील होतात. पि कहदू आचि मुसलमान याचं्या चनरचनराळ्या पलटिी तयार केल्या 
असत्या तर ही बंधुत्वािी भावना कधीि चनमाि झाली नसती.’[चकत्ता., पृष्ठ ५४–५५.] 
 

सर जॉन (नंतर लॉडग) लॉरेन्स यानंी बंडािा चबमोड करण्यात चक्रयाशील भार् घेतला होता. त्याला 
नंतर कहदुस्तानिा दहाईसरॉय नेमण्यात आले होते. सर सय्यद याचं्याप्रमािे त्यानेही जवळजवळ असेि मत 
दयक्त केले : ‘बंडपूवग सैन्याच्या दोषापंैकी चनर्मववादपिे सवात मोठा आचि आपल्याला सवात घातक जर 
कोिता दोष असेल तर तो बरं्ालच्या सैन्यािी एकात्मता आचि बंधुभाव हा होता. आचि यावर उपाय म्हिजे 
तुल्यबळ. प्रथम महत्वािे तुल्यबळ युरोचपयनािें आचि दुसरे स्थाचनक जमातींिे’. हे धोरि प्रत्यक्षात कसे 
आिाव ेयाबद्दल सूिना करण्यासाठी पील कचमशन म्हिनू ओळखले जािारे रॉयल कचमशन नेमण्यात आले 
आचि १८६१ मध्ये सैन्यािी पनुरगिना केली रे्ली. चनरचनराळ्या जातीि र्टािंी रिना अशी करण्यात आली 
की, त्यािंी जातीय ककवा जमातीय चनष्ठा अबाधीत राहू शकेल, आचि त्यािवळेी एकमेकािंी वैचशष्ट्ये व 
प्रभाव यािंी बरोबरी होईल. [अशोक मेहता आचि अच्युत पटवधगन यानंी ‘कम्युनल  राइएंर्ल  इन् इंचडया’ पृष्ठ ५४ यात उद् धृत केलेले 
चनराद सी. िौधरींिे ‘चड्ेन्स ऑ् इंचडया’.] 
 

प्रमुख चरिचटश राज्यकत्यांनी पूवीि माडंलेल्या अशा अनेक सूिनामंध्ये सर सय्यद यािंी सूिना 
िपखल बसली. माँटस्टुअटग एव्ल््न्स्टन या मंुबईच्या र्दहगरनरने आपल्या १४ मे १८५९ च्या खचलत्यात 
अशी सूिना केली होती की, ‘जुन्या रोमिे असे रिीद वाक्य होते की, ्ोडा आचि राज्य करा (Divide et 
Impera) आचि आपलेही तेि असले पाचहजे’ [आर. पी. दत्त याचं्या इंचडया टुडे, पृष्ठ ३८९ वर उद् धृत केलेल्या १४ मे १८५९ िी 

मॅन्स्ट्अटग एव्ल््न्स्टन् यािंी चटपिे.] यापूवी १८४३ मध्ये लॉडग एलनबरो या र्दहनगर जनरलने, (ड्युक ऑ् 
वकेलग्टनला १८ जून रोजी धाडलेल्या खचलत्यात) साम्राज्यवादी सत्ता चटकवण्याकचरता जातीयवादािा 
अवलंब करावा असा इशारा लंडनला चदला होता. त्याने म्हटले होते: ‘ती जमात (मुसलमान) आपल्याला 
मूलतिः प्रचतकूल आहे या समजाकडे मी डोळेझाक करू शकत नाही. म्हिनू कहदंूशी अनुकूलतेने वार्िे हे 
आपले खरे धोरि होय.’ [चद. फ्युिर ऑ् इस्लाम इन इंचडया, एचशया, गं्रथ २८, नं. ११ (नोदहेंबर १९२८), पृष्ठ ८७४.] 
 

नंतर झालेल्या राजकीय घडामोडीमुळे ही अनुकूलता कहदंूकडून मुसलमानाकंडे वळवण्यािी र्रज 
कशी चनमाि झाली ते पहािे मनोरंजक होईल. कहदुस्तानिा सेके्रटरी ऑ् स्टेट, लॉडग ऑचलव्दहयर यानंी 
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टाईम्सला (लंडन) १० जुलै १९२६ मध्ये चलचहलेल्या पत्रात म्हटले आहे : ‘कहदुस्तानातील चरिचटश 
अचधकाऱयािंा मुख्य कल मुसलमान जमातीच्या बाजूला आहे हे नाकारण्यास, कहदुस्तानशी घचनष्ट संबधं 
असलेला कोिीही तयार होिार नाही, यािें अंशतिः कारि त्याचं्याबद्दल जास्त आपुलकी हे असले तरी 
जास्त मोठे कारि कहदुराष्ट्रवादाचवरूद्ध पासंर् चनमाि करिे हे होते.’ 
 

कहदी एकजूट, चरिचटश राजवटीला घातक होईल असा इशारा दूर दृचष्टच्या इवं्ग्लश लोकानंी अनेक 
वष ेइंग्रज राज्यकत्यांना चदला होता. सर जॉन सीली यानंी ‘इंग्लंडिी वाढ’ (एक्स्पनॅ्शन ऑ् इंग्लंड) मध्ये 
चलचहताना म्हटले होते की, ‘जोपयंत कुठल्याही प्रकारिी टीका करण्यािी, आचि सरकारचवरूद्ध बडं 
करण्यािी सवग लोकानंा संवय झालेली नाही तोपयंत इंग्लंडहून कहदुस्तानिे राज्य िालविे शक्य आहे. 
आचि यात अद् भतू असे काहीि नाही. पि जर ही पचरव्स्थती बदलली आचि सवग लोक एकाद्या चनचमत्ताने 
एकाि राष्ट्रीयत्वाने जोडले रे्ले तर आपल्या वसाहतीबद्दल काळजी सुरू झाली असे मी म्हित नाही; तर 
त्याबद्दलिी आशाि आपि सोडून चदली पाचहजे असे मी म्हितो.’ [पृष्ठ २७० पहा.] 
 

यामुळे अथाति, चरिचटश राज्यकत्यांनी सर सय्यद यािंी सूिना मोठ्या कृतज्ञतेने स्वीकारली. परंतु 
सर सय्यद हे जुन्या पठडीतल्या मुसलमानातं लोकचप्रय नदहते. त्यािंी चरिचटश धार्मजिी वृत्ती आचि चरिचटश 
चशक्षिपद्धतीला पाकठबा यामुळे इस्लाम धमािे चविान त्याचं्याचवरूद्ध झाले. कुरािावर हात ठेवनू आम्ही 
तुम्हाला ठार मारण्यािी प्रचतज्ञा केली आहे अशा अथािी अनेक कननावी पते्र त्यानंा आली. पि या धमक्यानंी 
त्यािंा जीवनक्रम बदलला नाही. ते कट्टर धमग सुधारक होते. सहाचजकि त्याचं्या सुधारिािंा आचि 
मुसलमानाचं्या प्रिचलत रूढी चप्रयतेिा र्ंभीर संघषग झाला. त्यानंी इस्लामवर केलेले भाष्ट्य प्रर्तीशी, 
म्हिजे कहदुस्तानशी चरिचटश संबंध वाढण्यात होिाऱया प्रर्तीशी तंतोतंत जुळिारे होते. आपल्या तहझीब-
अल -अखलाक् या चनयतकाचलकािारे त्यानंी प्रर्ती ककवा बदल अमान्य करिाऱया सामाचजक रूढींवादावर 
आचि त्याला उिलून धरिाऱया धमगप्रकारावर जोरािा ही ा िढचवला. 
 

त्यानंी १८६४ मध्ये भाषातंर संस्थेिी (रान्स्लेशन सोसायटी) संघटना केली. ह्या ससं्थेलाि नंतर 
अचलर्ड सायचंटच्क सोसायटी असे नाव चदले रे्ले. या संस्थेिे सभासद मुख्यत्व े करून मुसलमान 
सरकारी नोकर आचि काही इंग्रज अचधकारी होते. सर सय्यद यानंी मुसलमान उमरावािें चरिचटशाशंी 
सहकायग आचि इंग्रजी चशक्षिाबद्दल आवड ही अर्दी किाकिानंी चमळचवली व त्यािी मोठी इमारत उभी 
केली. जेदहा अचलर्ड येथील त्याचं्या माध्यचमक शाळेिे दुय्यम दजाच्या महाचवद्यालयात रुपातंर झाले 
त्यावळेी दहाइसरॉय लॉडग चलटन हे मुख्य पाहुिे म्हिून उपव्स्थत होते. संस्थेच्या आद्य संस्थापकानंी त्यानंा 
अपगि केलेल्या मानपत्रात प्रकट केलेल्या भावना अशा होत्या : ‘महाचवद्यालयािे उदे्दश, आमच्या देश 
बाधंवानंी चरिचटशािंी सचदच्छा ओळखण्यास समथग दहाव े म्हिून त्यानंा चशक्षि देिे; कहदुस्तानातील 
मुसलमानानंा चरिचटश महाराज्ञीिे लायक आचि उपयुक्त प्रजाजन बनविे; परकीय सते्तपुढे रु्लामी वृत्तीच्या 
शरिार्तीमधून नदहे तर सुराज्यामुळे होिाऱया ्ायद्याच्या रु्िग्राहकतेमधून उत्पन्न होिारी चनष्ठा चनमाि 
करिे हे आहेत. ही चवद्यालयाच्या संस्थापकािंी ध्येये आहेत.’ 
 

अचलर्ड मुव्स्लम महाचवद्यालय सुरू होण्याच्या सुमारासि, मुख्यतिः महाराष्ट्र व बंर्ालमध्ये कहदी 
राष्ट्रवादािा सौम्यसा आचवष्ट्कार होण्यास सुरुवात झाली होती. सर सय्यद याचं्या उद्र्ारानंी या 
राष्ट्रवादाला पोषक असे उच्चप्रतीिे पुढारीपि व शहािपिा त्याचं्यात चदसेल अशा आशा मनात बाळर्ल्या 
रे्ल्या. एकदा त्यानंी असे म्हटले होते की, ‘कहदू आचि मुसलमान हे धमगवािक शब्लद आहेत हे लक्षात ठेवा; 
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या अथादयचतचरक्त या देशात रहािारे कहदू मुसलमान आचि चििनसुद्धा चमळून एक राष्ट्र आहे. ्क्त चभन्न 
धमांच्या सबबीवर देश दोन चनराळ्या राष्ट्रािा आहे असे मानण्यािे चदवस आता राचहलेले नाहीत.’ [सर सय्यद 
अहमद खान याचं्या मजमुआ–ए–लेक्िरस् (उदूग), पृष्ठ १६७ वरील वर उद् धृत केलेल्या तु्ैल अहमद याचं्या पुस्तकातील पृष्ठ २८३ वरील 
उतारा.] आिखी एका प्रसंर्ी पजंाबमधील कहदंूच्या मेळादयापुढे भाषि करताना ते म्हिाले : ‘तुमच्या 
स्वतिःसाठी तुम्ही ‘कहदू’ हा शब्लद वापरता तो माा या मते िुकीिा आहे, कारि तो धमग चनदशगक शब्लद नाही. 
कहदुस्तानिा कुठिाही रचहवाशी स्वतिःला कहदू म्हिव ूशकेल. म्हिून मी कहदुस्तानिा रचहवाशी असूनसुद्धा 
तुम्ही मला कहदू समजत नाही याबद्दल मला खेद होत आहे.’ [चकत्ता, पृ. २८३ वरील सर सय्यद अहमद याचं्या ‘स्रनामा 
पंजाब’ (उदूग), पृ. १३८, उतारा.] कहदंूनीसुद्धा आपला राष्ट्रीय पुढारी म्हिून त्याचं्याकडे पाचहले आचि त्यानंा 
स्वार्तािी मानपते्र अपगि केली. 
 

जेदहा पाचिमात्य व कहदी लोकामंध्ये पक्षपात केले रे्ले तेदहा त्यािंा स्वाचभमान तीव्रतेने दुखावला 
रे्ला. आग्र्याच्या दरबार प्रसंर्ी, बसण्यासाठी केलेल्या दयवस्थेत, पाचिमात्य लोकानंा दयासपीठावर व 
कहदी लोकानंा खाली अशा खुच्या माडंलेल्या पाहून ते दरबार सोडून रे्ले. आपल्या ‘तहझीब-अल -
अखलाक्’ मध्ये त्यानंी असे चलचहले की, ‘जोपयंत एकाद्या राष्ट्रािे लोक आपल्या राज्यकत्या जमातीशी 
बरोबरीिा दजा चमळवीत नाहीत आचि स्वतिःच्या देशाच्या राज्यकारभारात भाचर्दार होत नाहीत तोपयंत 
अशा कुठल्याही राष्ट्राला आदर ककवा मान चमळिार नाही. कारकुनी ककवा तसल्याि प्रकारच्या हलक्या 
नोकऱया करिाऱया कहदू आचि मुसलमानाबंद्दल दुसऱया राष्ट्रानंा आदर वाटिार नाही. खरे बोलायिे तर जे 
सरकार आपल्या प्रजेला योग्य आदराने वार्वीत नाही त्या सरकारकडेही आदराने पाचहले जािार नाही. 
हा आदर तेदहाि दाखवला जाईल की, जेदहा माा या देश बाधंवानंा राज्यकत्या जमाती बरोबरीने स्थान 
चमळेल.’ [राजेंद्रप्रसाद याचं्या ‘इंचडया चडदहायडंड्’, पृ. ५३ वरून उद् धृत.] 
 

१८७७ मध्ये, सुरेंद्रनाथ बानजी याचं्या इचंडयन असोचसएशनने सुरू केलेल्या िळवळीला त्यानंी 
सहकायग चदले. कहदी मुलकी खात्यात चशरण्यासाठी कहदी लोकानंा समान सधंी व साधने चमळावीत अशी 
सुरेंद्रनाथ बानजींिी मार्िी होती. (बानजी हे उत्तर कहदुस्तानच्या दौऱयावर असताना त्याचं्या चवनंतीला 
मान देऊन अचलर्डमधील एका जाहीर सभेिे अध्यक्षस्थान सर सय्यद यानंी स्वीकारले व भाषि केले 
एवढ्यापुरतेि त्यािें सहकायग मयाचदत होते.) 
 

परंतु सर सय्यद हे चक्रयाशील राजकारिापासून अचलप्त राचहले. हे आपि पढुील प्रकरिात 
पाहूि; खरोखरी, कहदी राष्ट्रीय काँगे्रसिा जन्म झाल्यानंतर, ते कहदी राष्ट्रवादाला सामान्यपिे प्रचतकूल 
बनले आचि त्यानंी मुसलमानानंा राजकीय िळवळीपासून दूर रहाण्यािा सी ा चदला. 
 

सर सय्यद याचं्या उलट अमीर अली हे प्रथम राष्ट्रीय राजकारिाकडे झुकत होते असे जरी चदसत 
असले तरी नंतर त्यानंी आपल्याला केवळ मुसलमानाचं्या चहताच्या वाढीसाठी पूिगपिे वाहून घेतले. त्यांिे 
वाडवडील हे पर्मशयाच्या राजाचं्या पदरी होते. त्याचं्यापकैी महंमद सादीक खान, दुसऱया शहा आब्लबासच्या 
कारचकदीत ्ार उच्च अचधकाराच्या जारे्वर होते. सादीक खानिे एक वशंज, अहमद ्जील, हे 
दयवसायाने लष्ट्करी चशपायी होते, आचि जेदहा नाचदरशहाने १७३९ मध्ये कहदुस्तानवर स्वारी केली तेदहा ते 
नाचदरशहाच्या सैन्यात दाखल झाले होते. पर्मशयाच्या बादशहाच्या परत जाण्यानंतर अहमद ्झीलनी 
कहदुस्तानाति रहाण्यािे ठरवले आचि चदी ीच्या बादशहाच्या पदरी नोकरी धरली. जेदहा मराठ्यानंी 
(चदी ी) राजधानी लुटली तेदहा अहमद ्जीलिा मुलर्ा पळून रे्ला आचि त्याने औधमध्ये आश्रय घेतला. 
तेथे नबाब वझीर याच्या अचधपत्याखाली त्यािे मुलरे् नावरुपाला िढले. त्याचं्यापैकी सादतअली नावािा 
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मुलर्ा औध खालसा होण्यापूवी थोडे चदवस बंर्ालमध्ये जाऊन व्स्थरस्थावर झाला होता. त्यािा मुलर्ा 
अमीर अली. सादत अली उदारमतवादी र्ृहस्थ होता. त्याने आपल्या मुलानंा इंग्रजी चशक्षि चदले होते. 
अमीर अली इचतहास व अथगशाि घेऊन एम. ए. झाले. नंतर त्यानंी इनर टेम्पलमध्ये प्रवशे केला आचि 
१८७३ मध्ये त्यानंा बॅचरस्टरिी सनद चमळाली. १८७७ मध्ये त्यानंी सेंरल नॅशनल महॉमेडन असोचसएशन 
स्थाचपली आचि स्वतिः पंिवीस वष ेचतिे चिटिीस राचहले. १८९० मध्ये ते हायकोटग जज्ज या पदाला िढले. 
हा मान चमळविारे हे दुसरे मुसलमान होते. १९०४ मध्ये ते चनवृत्त झाले आचि आपल्या इंव्ग्लश पत्नीबरोबर 
ते इंग्लंडमध्ये स्थाचयक झाले. १९०९ मध्ये ते चप्रदही कौव्न्सलिे सभासद झाले. हा मान चमळविारे हे 
पचहलेि कहदी र्ृहस्थ होते. 
 

अमीर अलीिी नॅशनल महॉमेडन असोचसएशन प्रारंभी काही वष ेलहानसहान सामाचजक प्रश्न हाती 
घेत होती. पि हळूहळू १८८२ पयंत जास्त चवस्तृत के्षत्रात मुव्स्लम चहतसंबधंािंी पुरस्कती ससं्था 
बनण्याइतकी चतिी महत्वाकाकं्षा वाढली. त्यावषी चतने खालील उदे्दश स्वीकारले: ‘कहदी मुसलमानािंी 
सध्यािी मार्ासलेली व्स्थती ही काही अंशी अंतर्गत व काही अंशी बचहर्गत कारिामुंळे आहे. मुसलमान 
समाजािा चवस्कळीतपिा, त्याचं्यातील महत्वाच्या कुटंुबानंा लार्लेली उतरती कळा आचि मुव्स्लम 
जमातीच्या सवग वर्ांिा सवगसाधारि ऱहास या बरोबरि कहदूस्तानातील मुसलमानािंी मते सरकारपुढे 
प्रामाचिकपिे आचि चवश्वासाने माडंली जातील अशा साधनािंा अभाव, या सवग र्ोष्टींनी त्यानंा राजकीय 
विगस्वाच्या व सते्तच्यादृष्टीने, इतर कहदी जमातींच्या तुलनेने अत्यतं प्रचतकूल पचरव्स्थतीत टाकले आहे. 
सेंरल नॅशनल महॉमेडन असोचसएशन स्थापन होण्यापूवी, अचतशय मोठ्या संख्येने आचि एकचजनसीपिाने 
कहदुस्तानच्या महत्वाच्या प्रश्नाशंी चनर्डीत असिाऱया मुसलमानाचं्या कहदुस्तानच्या एका मोठ्या भार्ाच्या, 
योग्य र्रजा आचि उिीवा, आशा आचि आकाकं्षा सरकारकडे चनष्ठेने पि स्वतंत्रदृष्टीने माडेंल अशी एकही 
राजकीय संस्था कहदी मुसलमानात आव्स्तत्वात नदहती असे अर्दी चबनधोक म्हिता येईल. जी काही 
थोडीबहूत मुसलमान मंडळे स्थाचपली रे्ली होती ती मुख्यतिः वाङ्मयीन आचि शािीय होती, आचि त्यािंा 
उदे्दश मुसलमानात पाचिमात्य ज्ञानाच्या इच्छेिी वाढ करिे हा होता. खऱया राजकीय प्राचतचनचधक संस्थेिा 
अभाव असल्यामुळे, चवचशष्ट भार्ातील मुसलमान जमातीच्या प्रश्नावर सरकारला याि मंडळाशी अधून 
मधून चविार चवचनमय करिे भार् पडे. अशा तऱहेने चदली रे्लेली मते, चकतीही झाले तरी, त्यावळेच्या 
पचरव्स्थतीचवषयी जार्ृत असलेल्या त्याचं्यातील चविारी पुढाऱयाचं्या दृष्टीकोनाशी क्वचिति चमळतीजुळती 
असत. मुसलमान जमात ही चनरचनराळे तट आचि र्ट यात चवभार्ली रे्ली असल्यामुळे चतने सामान्यतिः 
सावगजचनक धोरिाच्या प्रश्नावर आपल्या कहदू आचि चििन देशबंधंुच्या सुरात सूर चमळवला नाही, एवढेि 
नदहे तर सामाचजक प्रर्ती व सुधारिेच्या मार्ात साचंघक हालिाल अशक्य केली. मुसलमानानंी आतापयंत 
सोसलेल्या अडििी दूर करण्यासाठी आचि त्याचं्या सवगसाधारि चहतािे संरक्षि आचि जपिकू 
करण्यासाठी, िार वषापूवी नॅशनल महॉमेडन असोचसएशन ही ससं्था स्थापन झाली. 
 

कहदुस्तानातील मुसलमानाचं्या चहतािा पुरस्कार कायदेशीर आचि सनदशीर मार्ांनी करण्याच्या 
हेतूने ही असोचसएशन स्थापन झाली आहे. चरिचटश महारािीशी अंतिःकरिपूवगक चनष्ठा हा चतिा मलूाधार 
आहे. जुन्या सुससं्कृत परंपरापंासून स््ुती घेऊन, पाचिमात्य संस्कृचत आचि आजच्या काळािी प्रर्त अशी 
प्रवृत्ती याचं्याशी संवाचदत्व राखून काम करण्यािी चतिी योजना आहे. नैचतक पुनरुज्जीवनाने आचि 
सरकारकडून आपले न्याय आचि योग्य हक्क चमळवण्याच्या सतत प्रयत्नाने कहदी मुसलमानािंा राजकीय 
पुनजगन्म करिे हे चतिे ध्येय आहे. 
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परंतु, मुसलमानािें चहत हे कहदुस्तानातील इतर जमातींच्या चहताशी घचनष्टपिे चनर्चडत आहे हे 
असोचसएशन नरजेआड करीत नाही. म्हिून एकंदर देशाच्या लोकाचं्या सावगजचनक चहतसंबधंांिे समथगन 
आचि चवकास आपल्या कायगके्षत्रातून चतला वर्ळता येिार नाही. 
 

मुसलमानाचं्या कल्यािाकचरता कायग करीत असताना मुसलमानादंयचतचरक्त इतर देशबाधंवाचं्या 
चहतसबंंधािा पुरस्कार आचि जपिकू करण्यास ही असोचसएशन समथग होईल अशी आशा आहे. तसेि 
महारािीच्या भारतीय प्रजेच्या एका मोठ्या भार्ाच्या भावना, र्रजा व मते सरकारकडे दयक्त करून आचि 
त्यािें स्पष्टीकरि करून ती कहदुस्तानच्या चहतकत्या सते्तला भक्कम पायावर कायमिे स्थैयग चमळवनू देण्यात 
्ार मोठी सहाय्यक ठरेल अशी आम्हास आशा वाटते. [कलकत्त्याच्या नॅशनल लायरिरीमध्ये चमळिारे नॅशनल महॉमेडन 
असोचसएशनिे उदे्दश व चनयम आचि सभासद यादी (१८८२).] 
 

अमीर अलींच्या वरील उद्र्ारात जातीय भावना दयक्त झालेल्या चदसत नाहीत. आचि म्हिनू 
बानजीच्या इंचडयन असोचसएशनिा त्यानंी आपल्या कायासाठी उपयोर् का करून घेतला नाही यािे आियग 
वाटते. यािी कारिमीमासंा लार्त नसली तरी तकग दृष्ट्या असा चनष्ट्कषग काढता येईल की, इंचडयन 
असोचसएशनच्या िळवळीतून अपेचक्षत असलेल्या उच्च श्रेिीच्या नोकऱयािंा ्ायदा मुसलमानानंा न चमळता 
बहुतेक संपूिगपिे कहदुनाि चमळिार होता. त्यामुळे अमीर अलींना असे वाटले असाव े की, चशक्षिात 
मुसलमान मारे् असल्यामुळे, त्याचं्याकचरता चनरचनराळ्या चशक्षिससं्था स्थापण्याच्या कामाकडे लक्ष देईल 
आचि त्याचं्या सरकारी नेमिुकींच्या हक्कासंाठी िळवळ करीलअशा एका वरे्ळ्या संस्थेिी आवश्यकता 
आहे. 
 

सर सय्यद याचं्या उलट, अमीर अलींनी आपल्या असोचसएशनच्या उदे्दशािंा प्रसार करीत, चतच्या 
शाखा उघचडत आचि मुसलमानानंा एकजूट करण्यािा आग्रहाने उपदेश करीत दूरदूरिा प्रवास केला. 
‘आधुचनक चनधमी चशक्षिाबरोबर मुसलमान तरुिानंा नैचतक आचि धार्ममक चशक्षि चमळेल’ [कलकत्त्याच्या 
नॅशनल लायरिरीमध्ये चमळिारा १८८५ ते १८८८ या तीन वषांिा नॅशनल महॉमेडन असोचसएशनिा अहवाल, पृ ३.] असे स्वतिःिे 
महाचवद्यालय स्थापन करण्यािी र्रज करािीच्या मुसलमानातं ठसवण्याकचरता त्यानंी कलकत्ता ते 
करािीपयंत मजल मारली. त्याचं्या प्रयत्नाला यश आले आचि हसन अली याचं्या उत्कट कायामुळे करािी 
येथे मुव्स्लम महाचवद्यालय चनघाले. त्याचं्या भेटी आचि पत्रदयवहार यामुळे त्यानंी आपल्या असोचसएशनच्या 
एकंदर ५३ शाखा बंर्ाल, मंुबई, मद्रास, पंजाब, सयुंक्तप्रातं आचि चबहार याचठकािी उघडल्या होत्या. 
त्यािंी मने वळवण्यािी हातोटी इतकी प्रभावी होती की, कहदुनीही त्याचं्या कायाला सहकायग चदले. 
दचक्षिेतील टुमकूर असोचसएशनिे अध्यक्ष (पी. एन. कृष्ट्िमूती) हे एक कहदू र्ृहस्थ होते. सेंरल महॉमेडन 
असोचसएशनच्या वार्मषक अहवालात त्यािें विगन ‘उच्च अचधकारावरिा आचि उदार मते असलेला कहदू’ असे 
केलेले आहे. सेंरल असोचसएशन सन्माननीय सभासदात काही कहदू आचि युरोचपयन सभासदही होते. 
असोचसएशनिे अध्यक्षपद सतत स्वतिःपेक्षा अचधक उच्चस्थानी असलेल्या लोकानंा देऊन अमीर अलींनी 
आपल्या भोवती बंर्ालच्या चविान मुसलमानांिा जथा जमवला होता. खान बहाद् दूर नबाब अमीर अली हे 
या असोचसएशनिे पचहले अध्यक्ष. ते ्ार पुरातन काळापासून कहदुस्तानात स्थाचयक झालेल्या जुन्या 
पर्मशयन कुटंुबािे वशंज होते. त्यािंी चपढी म्हिजे बर्दादिे काझी म्हिून काम केल्यानंतर नशीब 
काढण्याकरता जन्मभमूी सोडून कहदुस्तानात आलेल्या काझी सय्यद नोआ यािंी नववी चपढी होय. ते 
अरेचबक, पर्मशयन व उदूग या भाषात चनष्ट्िात होते. १८७५ मध्ये चरिचटश सरकारने त्यानंा नबाब ही पदवी 
बहाल केली होती. 
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प्रकरि सहाव े
 

नोकऱ्याबाबत णनराशा आणि बदललेले दृष्टीकोन 
 

मुसलमानािंा मार्ासलेपिा आचि वरच्या दजाच्या नोकऱया चमळवण्यातील त्यािें अपयश िालूि 
राचहले. त्यामुळे सर सय्यद व अमीर अली यानंा पनु्हा पुन्हा आपले धोरि बदलण्यास, जातीयवादापेक्षा 
एकंदर पचरव्स्थतीि कारिीभतू झाली. आचि शवेटी केवळ स्वतिःच्या जातीच्या दृष्टीनेि त्यानंा चविार 
करावा लार्ला. ते जातीयवादी बनले. पि असा चनिगय घेताना कुिालाही त्याचं्याकडे सहानुभतूीनेि 
पहाव ेलारे्ल. 
 

१८६८ मध्ये, सर सय्यद यानंा असे वाटले की, कहदी लोकानंा इचंडयन चसव्दहल सव्दहगस 
(आय.सी.एस.) यात नोकऱयािंा वाटा चमळाला पाचहजे, आचि म्हिनू त्यानंा इगं्लंडला जािे आचि 
स्पधेच्या पचरके्षस बसिे सुलभ केले रे्ले पाचहजे. त्या काळात कहदी मुलकी खात्यातील नोकऱया ही 
युरोचपयन लोकािंी मक्तेदारी होती. यासंबधंात केलेल्या त्याचं्या सूिनेिे पुढे काय झाले, आचि नंतर ती 
्क्त मुसलमानापंुरतीि सकुंचित का केली रे्ली, हे त्याचं्या स्वतिःच्याि शब्लदात उद् धृत करिे बरे : ‘्ार 
पूवी १८६८ मध्ये, कहदी लोकानंी युरोपिा प्रवास करण्यास तयार दहाव ेयासाठी आम्ही एक मंडळ स्थापन 
करण्यािा प्रयत्न केला. मंडळाच्या सभासदािी वर्गिी दोन रुपये ठेवली होती. आचि या वर्गिीतून ्ंड 
जमल्यानंतरयोग्य कहदी लोकानंा, कहदू व मुसलमान दोघानंाही, युरोपच्या प्रवासास तयार करण्यात येिार 
होते. पि दुदैवाने ही योजना अयशस्वी झाली. यािे उघड कारि म्हिजे आमच्या देशातल्या कहदूनी या 
प्रवासाकडे, आपल्या धमाला व जातीला धक्का लाविारा म्हिनू पाचहले, आचि मुसलमानही ्ाजील 
धमाचभमानाला बळी पडले. पि खरे महत्वािे कारि असे होते की, युरोपिा प्रवास ्ार कठीि आहे असा 
कहदी लोकािंा समज होता.⋯⋯काही काळानंतर इतर जातीनी प्रयत्न केला आचि ते सनदी पचरक्षा उत्तीिग 
झाले.⋯⋯पि आजतार्ायत असा एकही मुसलमान झाला नाही की, त्याने सनदी खात्यात अचधकारािी 
जार्ा चमळवली आहे. म्हिून लंडनमध्ये होिाऱया या पचरके्षस चनवडक मुसलमान उमेदवारानंा पाठवता याव े
यासाठी आम्ही एक ्ंड उभारण्यािे ठरवले आहे.⋯⋯ अचलकडे मुलकी खात्यािी पचरक्षा ्ार कठीि 
झाली आहे यात शकंा नाही; आचि त्यािी वयोमयादा २१ वरून १९ वर आल्यापासून तर ती उत्तीिग होिे 
्ारि कठीि झाले आहे. माझी स्मरिशक्तीबरोबर काम देत असेल तर, ही वयोमयादा कमी केल्यापासून 
्क्त एकाि कहदी मािसाला या खात्यात प्रवशे चमळाला आहे. त्यापूवी मात्र १०-१२ कहदी लोकानंी यात 
यश चमळवले होते आचि त्यातील बहुतेक बंर्ाली होते.’ [महॉमेडन एज्युकेशन कॉन््रन्सिा अहवाल, १८८७ (पचरचशष्ट पृ. 
३८).] 
 

महॉमेडन चसव्दहल सव्दहगस असोचसएशन १८८३ मध्ये स्थापन झाली पि ती पचरिामकारक ठरू 
शकली नाही. ज्यावळेी ही असोचसएशन स्थापन झाली त्यावळेिी पचरव्स्थती अशी होती की, लोकानंा 
चनराशनेे ग्रासले होते आचि चतला वािा ्ुटली होती. अमीर अलीसारख्या मािसािंा स्पधा पद्धतीवरिा 
चवश्वास आधीि उडाला होता. १८८२ मध्ये अमीर अलींनी ‘मुसलमानाचं्या तक्रारी व हक्क’ याचवषयी एक 
‘दयापक चनवदेन’ तयार केले होते, आचि ते मुसलमानाचं्या सरकारी नोकऱयाचं्या हक्काला मान्यता चमळावी 
या चवनंतीसह सेंरल असोचसएशनच्यावतीने दहाइसरॉय लॉडग रीपन याला सादर केले होते. महॉमेडन 
असोचसएशन व कहदी असोचसएशन मधला ्रक हाि होता. स्पधा पचरक्षा इंग्लंडबरोबर कहदुस्तानातही 
घ्यावी व उमेदवारािंी वयोमयादा वाढवावी अशी कहदी असोचसएशनिी मार्िी होती तर स्पधापद्धतीऐवजी 
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चनवडपद्धतीमधून मुसलमानाकंचरता सरकारी नोकऱयािंी मार्िी महॉमेडन असोचसएशन करीत होती. 
अमीर अलींिी अशी तक्रार होती की, ‘१८६५ पयंत सरकारने मुसलमान व रिाम्हिी लोकात योग्य समतोल 
राखला. पि त्यानंतर धोरिात ्ार मोठा बदल झाला आचि मुसलमानानंा असे आढळून आले की, 
आपल्यापेक्षा पचरव्स्थतीशी अचधक जुळवनू घेिाऱया आपल्या देशबाधंवाकडून सावगजचनक नोकऱयातूंन 
आपि हळूहळू हाकलले रे्लो आहोत.’ [कहदी मध्यवती कचमटी अहवाल–१९२८–२९, डॉ. अबदुी ा-अल -मॉमन सुऱहावदी यािंी 
पुरविी.] 
 

अमीर अलींच्या चनवदेनािी संबंचधत अचधकाऱयानंी कसून तपासिी केली पि त्याला अनुकूल असा 
ठराव मंजूर करण्यासाठी कहदुस्तान सरकारला, १७ जुलै १८८५ उजाडले. र्दहनगर जनरल इन् 
काउव्न्सलनी त्या तारखेच्या आपल्या ठरावात असे म्हटले आहे की : ‘बऱयािशा नेमिुका बहाल करिे हे 
स्थाचनक सरकार, वचरष्ठ न्यायालय ककवा स्थाचनक अचधकारी याचं्या हातात असते. र्दहनगर जनरल इन् 
काउव्न्सलिी अशी इच्छा आहे की, ज्या प्रातंात मुसलमानानंा सरकारी नोकऱयातील त्यािंा वाटा संपूिगपिे 
चमळत नाही, त्या प्रातंातील स्थाचनक सरकार आचि वचरष्ठ न्यायालय सधंी चमळेल तशी ही चवषमता कमी 
करण्यािा प्रयत्न करतील आचि आपल्या दुय्यम अचधकाऱयावंरही या धोरिािे महत्त्व ठसवतील. सरकारी 
किेऱयातून नोकरीस लार्लेल्या मुसलमानाचं्या आकड्याकडे प्राचंतक राज्यकारभाराच्या वार्मषक 
अहवालातून लक्ष वधेल्यास ते उपयुक्त ठरेल.’ 
 

बंर्ाल सरकारच्या नोकरीत असलेल्या मुसलमानाचं्या अत्यतं प्रचतकूल आकड्यामुळे मुख्यतिः 
अमीर अलीना तक्रारीला कारि चमळाले. म्हिून त्या प्रातंातील खरी पचरव्स्थती आचि त्यािी कारिे 
तपासून पहािे योग्य होईल. कहदुस्तान सरकारिी इच्छा अंमलात आिण्याच्यादृष्टीने नोकऱयासंाठी 
मुसलमानािंा चकतपत उपयोर् करून घेतला जात आहे याबद्दल बंर्ाल सरकारने खाते प्रमुखाकडे 
चविारिा केली. त्याचं्या अहवालावरून असे चदसून आले की, िोवीस परर्ण्यात सरकारी किेऱयातील 
एकंदर २१५ अचधकाऱयापंैकी ्क्त ६ मुसलमान होते. कमी अचधक ्रकाने हेि प्रमाि बंर्ालच्या इतर 
चजल्ह्यात होते. कलकत्त्यातील चकत्येक किेऱयात तर एकही मुसलमान नोकरीस नदहता. 
 

बंर्ाल सरकारच्या ८ ऑक्टोबर १८८६ च्या ठरावात नमूद केल्याप्रमािे ‘या चवषमतेिे कारि 
मुख्यतिः मुसलमानी मनाच्या धारिेति शोधले पाचहजे. ते आपल्या मुलानंा कहदुप्रमािे इंग्रजी चशक्षि न देता 
ही ी दयवहारात कमी उपयुक्त असलेले पर्मशयन आचि अरेचबक चशक्षि देण्यािे पसतं करतात. एवढेि नदहे 
तर जे मुसलमान आधुचनक काळात वापरात नसिाऱया जुन्या भाषा चशकतात त्यानंाही या प्रत्यक्ष 
्ायद्याच्या अभ्यासात लक्ष घालण्यास कमी वळे चमळतो.’ [अचलर्ड इव्न्स्टयूट र्झेॅट–ऑक्टोबर १९, १८८६.] 
 

यापूवी काही वष,े अँग्लो ओचरएन्टल कॉलेज ्ंड कचमटीच्या िालक मंडळानी चशक्षि कचमशनिे 
अध्यक्ष म्हिून चदलेल्या मानपत्राला उत्तर देताना डब्लल्यू. डब्लल्यू. हंटर यानंी जवळजवळ हाि अचभप्राय 
दयक्त केला होता. ते म्हिाले होते: ‘मुसलमानाचं्याउच्च चशक्षिाला बाधिाऱया खास अडििीबद्दल प्रत्येक 
प्रातंात कचमशनला बरेि ऐकाव ेलार्ले आहे. जवळजवळ सवगि प्रातंात असे चदसून येत आहे की, आपल्या 
प्राथचमक शाळेत हुशार आचि उत्सुक अशी पुष्ट्कळ मुसलमान मुले असतात. पि माध्यचमक शाळेत त्यािंा 
आकडा कमी होत जातो. हा आकडा पढेु इतका कमी होतो की, कहदुस्तानच्या काही भार्ातील कॉलेजात 
मुसलमान क्वचिति आढळून येतात. या वस्तुव्स्थतीिी अनेक कारिे चनवदेनाचं्या आचि प्रत्यक्ष 
साक्षीपुरादयाच्यािारे पुढे माडंली रे्ली आहेत. पि या स्पष्टीकरिात बहुतेक सवग चठकािी मुसलमान 
जनतेच्या दाचरद्रयाच्या आचि त्याचं्या धार्ममक र्रजेच्या सबबी पुढे केलेल्या आढळून येतात⋯⋯चनधमी 
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चशक्षि सुरू करण्यापूवी मुसलमान मुलाला मचशदीत ककवा कुठल्यातरी मुसलमानी संस्थेत जाऊन त्याच्या 
धमाच्या मूलतत्त्वािें चशक्षि घ्याव ेलार्ते. हे जबरदस्त ओझे चशरावर घेऊनि तो आपल्या प्राथचमक शाळेत 
येतो. आचि मर् या मुसलमान तरूिानंा, माध्यचमक चशक्षिाच्या शाळेत, चनधमी चशक्षिाच्या राजरस्त्यावर 
िमकण्याऐवजी धार्ममक चशक्षिाच्या र्ल्ल्याकुिातून जाण्यािा मोह होतो. खरे बोलायिे तर कहदू तरूि 
मुलर्ा जेदहा चनधमी पातळीवर एकाि प्रकारिे चशक्षि चमळवण्यात आपली सवग शक्ती वेंित असतो तेदहा 
मुसलमान तरूि धार्ममक आचि चनधमी या दोन्ही पातळीवर चभन्न प्रकारिे चशक्षि चमळवण्यास धडपडत 
असतो.’ [अचलर्ड इव्न्स्टयटू र्ॅझेट–ऑर्स्ट८, १८८२.] 
 

पि सेंरल महॉमेडन असोचसएशनच्या शाखानंी आपल्या कलकत्त्याच्या मुख्य किेरीकडे वळेोवळेी 
पाठवलेल्या अहवालात, मुसलमानाकंडे नेमिूक अचधकारी मुद्दाम दुलगक्ष करीत आहेत अशी तक्रार केली 
होती. सेंरल असोचसएशननेसुद्धा आपल्या १८८५ ते १८८८ च्या अहवालात असे म्हटले होते की, : 
मुसलमानािें नेहमीिे हक्क लायक उमेदवारािे म्हिून त्यािें रास्त असलेले हक्क, याचं्याकडे खात्याच्या 
अचधकाऱयानंी काहीतरी र्डबडरं्डा करून केलेल्या संपूिग दुलगक्षािी आचि पायमी ीिी उदाहरिे 
असोचसएशनला माचहत आहेत.’ [सेंरल नॅशनल महॉमेडन असोचसएशन कचमटीिा वृत्तातं १८८५–१८८८, पृ. १५, नॅशनल लायरिरी, 
कलकत्ता येथे चमळते.] ही उदाहरिे अहवालात उद् धृत केलेली नसल्यामुळे ही तक्रार मान्य ककवा अमान्य करिे 
कठीि आहे. 
 

पि १८८८ च्या मािगमध्ये असोचसएशनने, बंर्ालच्या लेिनंट र्दहनगरला (यात चबहार आचि 
ओचरसािाही समावशे आहे.) सादर केलेल्या चनवदेनावरून असे चदसते की, बंर्ाल दयचतचरक्त इतर 
प्रातंातल्या मुसलमानानंा तक्रार करण्यास काही कारि नदहते. चनवदेनात असे म्हटले आहे की, : ‘मंुबई 
आचि मद्रास इलाख्यात सनदी मुलकी नोकऱयात (Statutory Civil Services) कहदु मुसलमानािें प्रमाि 
अचतशय योग्य आहे. आचि वायदय प्रातंात हा आकडा समसमान आहे. ्क्त बरं्ालमध्येि तेवढे, या 
खात्यातील कहदू मुसलमानािें प्रमाि नवास दोन इतके चवषम आहे. आचि हे इतके चवषम प्रमाि माननीय 
लेफ्टनंट र्दहनगरसाहेबाचं्या लक्षातून सुटिे शक्य नाही. मंुबई, मद्रास इलाख्यातील आचि वायदय प्रातंातील 
सनदी मुलकी खात्यातील मुसलमानािें प्रमाि व बंर्ालमधील प्रमाि यात इतका ्रक पडण्यािे कारि 
म्हिजे या प्रातंाचं्या सरकारानंी उमेदवारािंी चनवड त्यानंा अचनचित अशा स्पधेच्या पचरके्षला बसवनू 
करण्याऐवजी त्याचं्या लायकीप्रमािे व रु्िांप्रमािे करण्यािे िालू ठेवले हे होय. स्पधेच्या पचरक्षा घेऊन 
लायकी अर्र रु्ि ठरविे ही कसोटी अत्यतं ्सवी आहे या र्ोष्टीकडे नामदारािें लक्ष वधेण्यािे औधत्य 
केले पाचहजेअसे नाही मुसलमानाचं्यादृष्टीने तर ती अचतशयि अचनचित आचि दुदेवी कसोटी आहे.’ [चकत्ता, 
पृ. १७.] 
 

कहदुस्तान सरकारिा हा ठराव ‘सनदी मुलकी नोकराचं्या नेमिुका कोित्या पद्धतीने केल्या 
जातील हे सारं्ण्याच्या हेतूने केला नसून तात्काचलक प्रसंर्ाला तोंड देण्यासाठी केला आहे.’ [चकत्ता, पृ. १८.] 
असे सारं्ून लेफ्टनंट र्दहनगरने हे चनवदेन ्ेटाळून लावले. या उत्तरामुळे अमीर अली आचि त्यािंी 
असोचसएशन आपल्या ध्येयाबद्दल अचधक जार्रूक बनली आचि त्यांनी आपल्या शाखानंा याि एका 
ध्येयासाठी एकजूट करण्यािा आदेश चदला. 
 

वर नमूद केलेल्या घटनावंरून हे स्पष्ट चदसते की, बंर्ालच्या मुसलमानाचं्या तक्रारी, सर सय्यद 
यािें प्रभतु्व असलेल्या उत्तर कहदुस्तानच्या मुसलमानापेंक्षा चनराळ्या होत्या. उत्तर कहदुस्तानातील प्रदेशात 
कहदी मुलकी खात्यातील नोकऱयापेंक्षा कचनष्ठ दजाच्या नोकऱयात मुसलमानािें प्रमाि चकतीतरी अचधक 
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होते. त्यामुळे पढेु सर सय्यद आचि त्याचं्या अचलर्ड र्टाने कहदी मुलकी खात्यातील नोकऱयासंाठी, स्पधा 
पचरक्षा पद्धतीला चवरोध करिाऱया अमीर अलींच्या डावपेिानंा मान्यता का चदली असावी यािे कारि 
ध्यानात येते. पि प्रत्यक्षात मात्र या दोनही प्रकारच्या तक्रारीिे स्वरुप एकि होते : मुसलमानािंा चहस्सा 
कहदू बळकावनू घेत होते. ही भावना कहदुधमग व इस्लाम याचं्यातील शत्रतु्वाने चनमाि झाली नदहती; तर 
लहानपिी अर्दी सुरुवातीलाि धार्ममक चशक्षिावर भर चदला जात असल्यामुळे वचरष्ठ दजाच्या 
नोकऱयाकंचरता मुसलमानािंी तयारीि होत नदहती. 
 

खुद्द मुसलमानाचं्याही हे लक्षात आले होते आचि मोठमोठ्या अचधकाऱयानंा मानपते्र देताना, त्यानंी 
ते वारंवार उघडपिे कबूलही केले होते. अचलर्ड येथे महॉमेडन अँग्लो ओचरएन्टल महाचवद्यालयािी आचि 
देशात इतर चठकािी मुसलमानी माध्यचमक शाळािंी स्थापना, याच्या जोडीला अचलर्ड महाचवद्यालयािे 
चवद्यापीठात रुपातंर यावरून चनधमी चशक्षिासाठीसुद्धा मुसलमानानंा वरे्ळ्या संस्था पाचहजे होत्याअसे 
चसद्ध होत नाही हे पुढे लक्षात येईल. ज्या थोड्या नवीन वरे्ळ्या संस्था स्थापन झाल्या होत्या त्या 
मुसलमानाचं्या धार्ममक र्रजेतून नदहे तर मुसलमानानंा चशक्षिाच्या सवलती कशा चमळतील या काळजीतून 
चनमाि झाल्या होत्या. या ससं्थामंध्ये धार्ममक चशक्षिािे विगस्व नदहते. १८८७ च्या मुव्स्लम चशक्षि काँगे्रसने 
अलाहाबाद चवद्याचपठाच्या स्थापनेिे मोठ्या उत्साहाने स्वार्त केले, आचि चतने वायदय प्रातंाच्या लेफ्टनंट 
र्दहनगरला एक आचि चवद्याचपठाच्या दहाइस िान्सलरला एक अशी दोन चनवदेने पाठवण्यािा चनिगय 
घेतला. या चनवदेनात ‘उच्च इंग्रजी चशक्षि’ देण्याकडे जास्त लक्ष चदले जाव ेअशी चवनंती केली होती. या 
उत्साहात सामील होताना सर सय्यद म्हिाले की, देशाला चवशषेतिः मुसलमान समाजाला ‘उच्च इंग्रजी 
चशक्षिािी’ र्रज आहे.’ [महॉमेडन एज्युकेशन कॉन््रन्सिा वार्मषक अहवाल–१८८७.] कुठल्याही शाळेिी महाचवद्यालयात 
पचरित होण्यािी महत्वाकाकं्षा चजतकी नैसर्मर्क होती चततकीि ती अचलर्ड महाचवद्यालयािी चवद्याचपठात 
पचरिती होण्यात होती. अचलर्ड मुव्स्लम चवद्यापीठ अव्स्तत्वात येण्यापूवीि बनारसच्या सेंरल कहदू 
महाचवद्यालयािे रुपातंर बनारस चवद्याचपठात होऊन त्यािे ध्येय पचरपूतीस आले होते. 
 

पदवी परीके्षसाठी अचलर्ड महाचवद्यालयाने बरेि मुसलमान आपल्याकडे ओढून घेतले हा 
सवगसामान्य समज खरा नाही. १८९८ ते १९०२ या काळातील एकत्र केल्या रे्लेल्या आकड्याप्रमािे 
कहदुस्तानात एकंदर १,१८४ मुसलमान पदवीधर होते. त्यापैकी अचलर्डिे २२०, अलाहाबादिे ४१०, 
कलकत्त्यािे ३९८ आचि पजंाबिे २५५ होते. १८९०–९१ मध्ये अचलर्डने आपला पचहला चवद्याथी एम्.ए. 
परीके्षसाठी पाठवला. १८९१–९२ ला दोन, नंतरच्या दोन वषात कुिीि नाही, आचि परत १८९४–९५ ला 
दोन पाठवले. १९०१–०२ पयंत हा आकडा १ पयंत खाली आला, आचि १९०२–०३ ला तर तो शनू्यावर 
येऊन ठेपला. १८८२ ते १८८७ च्या दरम्यान ज्यावळेी सरकारी खात्यात मुसलमानानंा नोकऱयात 
घेण्यासाठीिा प्रिार तीव्र होता त्यावळेी अचलर्ड चवद्यालयाने ्क्त १० ि पदवीधर चनमाि केले. [चथओडोर 
मॉचरसन कृत द चहस्री ऑ् द महॉमेडन ॲन्ग्लो ओचरएन्टल कॉलेज, अचलर्ड, रॉम इटस् ्ाऊन्डेशन टू द ईयर १९०३, पृ. ६३. चलटन 
लायरिरी, अचलर्ड युचनदहर्मसटी, येथे चमळेल.] म्हिून, मुसलमानानंा चशक्षि देण्यातील अचलर्डिा वाटा सर सय्यद 
याचं्या हयातीत खरोखरी उपेक्षिीय होता. आचि अचलर्ड िळवळीचशवाय मुसलमानानंा उच्च चशक्षि 
चमळालेि नसते असे समजण्याला काही आधार नाही. 
 

ही समजूत दृढ दहावी असे वाटिाऱयात अचलर्ड महाचवद्यालयािे इंग्रज प्रािायग प्रमुख आचि 
लक्षिीय होते. चथओडोर मॉरीसन या दुसऱया प्रािायांनी सांप्रदाचयक ससं्थािंा प्रिार केला : ‘माझे असे मत 
आहे की, ्ार मोठ्या प्रमािावर ज्यािी अंमलबजाविी करता येईल असा एक सवगसाधारि चसद्धातं हा 
होय की, चवद्यापीठ हे जमातीिे चवद्यापीठ असाव;े प्रादेचशक चवभार्ािें नसाव;े उदाहिाथग, 
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मुसलमानाकंचरता, पारशाकंचरता, पूवग भारताच्या कहदंुकचरता अशी चवद्यापीठे असावीत; पि पंजाब ककवा 
मद्रास ककवा मंुबईकचरता असे प्रादेचशक चवद्यापीठ नसाव.े’ [चकत्ता. पृ. ३०.] अनुकरि करण्यास योग्य म्हिनू 
त्यानंी बनारसिे सेंरल कहदू महाचवद्यालय आचि अचलर्डिे महॉमेडन महाचवद्यालय या दोन 
महाचवद्यालयािंी उदाहरिे चदली. आचि म्हटले ‘इंग्रजी चशक्षि घेतलेल्या अनेक मुसलमानािें इतर 
के्षत्रातील रु्ि चनर्मववाद असले, तरी ते धमािी उपेक्षा करीत आहेत आचि त्यातील बऱयाि जिािंा 
धमावरिा चवश्वास उडाला आहे, यािी जािीव मला अपचरहायगपिे होत आहे. चनिःसशंय ही र्ोष्ट अचनष्ट होय 
आचि ती इंग्रजी चशक्षिाच्या प्रसाराबरोबर वाढत आहे.’ [चकत्ता, पृ. ३१.] 
 

अचलर्ड र्ोंधळाच्या भोवऱयात सापडले होते. धार्ममक चशक्षिावर वाजवीपेक्षा अचधक भर, हे 
मुसलमानात असलेल्या उच्च इंग्रजी चशक्षिाच्या अभावािे कारि होते, परंतु त्यािवळेी एम्. ए. ओ. 
महाचवद्यालयािे इंग्रजी प्रािायग, वाढत िाललेल्या राजकीय जािीवचे्या लाटेपासून मुसलमान चवद्यार्थ्यांना 
थोपवनू धरण्यासाठी त्यानंा केवळ धार्ममक वरे्ळेपिािी चशकवि देत होते. महाचवद्यालयािा उदे्दश जरी 
इंग्रजी चशक्षिावर लक्ष कें चद्रत करण्यािा होता तरी राजकारि व देशभक्ती याचवरूद्ध वातावरि चनमाि 
करण्यावर भर चदला जात होता. अचलर्ड इव्न्स्टयूट र्झेॅट स्वतिःला शकै्षचिक चवषयात वाहून घेण्याऐवजी 
राजकीय कायािी चवटंबना करण्यात व त्याला चशदया देण्यात रंु्र् झाले होते. या कायािा चनषेध करिारे 
लेख र्झेॅट छापत असे व पुनगमुचद्रत करत असे र्झेॅटच्या कुठल्याही अंकात आचि त्याि सुमारास 
कॉलेजच्या आवारात चदल्या रे्लेल्या भाषिात, स्पधेच्या जर्ातील जीवनासाठी मुसलमानाला तयार 
करण्यािा प्रयत्न क्वचिति आढळून येतो. याच्या उलट, त्यानंा असे साचंर्तले जात असे की, त्यानंी 
सरकारशी मनापासून सहकायग आचि चरिचटशाशंी एकचनष्ठता दाखवल्यास त्यानंा सरकारी नोकऱया आपोआप 
चमळतील. महाचवद्यालयीन अचधकाऱयाचं्या उते्तजनाखाली स्पधेच्या पचरक्षाचंवरुद्ध आचि राजकीयदृष्ट्या 
जार्रूक असलेल्या संस्थानंी केलेल्या सनदी खात्याच्या पचरक्षा इंग्लंड व कहदुस्तानात एकदम घ्यादया या 
मार्िीचवरुद्ध मोचहमा सुरू केल्या रे्ल्या. अशाि एका मोचहमेिा १ सिेंबर १८९३ च्या अचलर्ड इव्न्स्टयूट 
र्झेॅटमध्ये आलेल्या वृत्तातंािा मासला पहा : ‘इंग्लंड आचि कहदुस्तान या दोन्ही देशात एकदम पचरक्षा 
घेण्याच्याचवरुद्ध पालगमेंटला चनवदेन करण्यासाठी स्थाचनक मुसलमान जमातीिी एक प्रिंड जाहीर सभा 
काल संध्याकाळी झाली. कला आचि कायद्यािे पदवीधर सय्यद चनझामुद्दीन हे अध्यक्षस्थानी होते. सभेला 
सहानुभतूीदशगक अशा अनेक तारा व पते्र वािनू दाखवण्यात आली. श्री. महम्मद यासीन यानंी ठराव 
माडंला की, “देशाच्या आजच्या पचरव्स्थतीत एकदम पचरक्षा अयोग्य होतील हे चविारात घेऊन ही सभा 
अशी चवनंती करीत आहे की, हाऊस ऑ् कॉमन्सने चतच्या इष्टतेला मान्यता देिारा ठराव अंमलात आि ू
नये.’ आपल्या जोरदार व लाबंलिक भाषिात त्यानंी, भारतीय सुचशचक्षतात दोन र्ट पडले असल्यािे 
साचंर्तले. एक देशािी प्रर्ती राज्यकत्यांच्या हातात चवश्वासाने सोपवनू देिारा नेमस्त मुसलमानािंा व 
दुसरा स्वतिःला देशािे भचवतदय ताब्लयात ठेवण्यािी कहमत आहे अशी आढ्यता बाळर्िाऱया, संपूिग 
शरिार्तीिी मार्िी करिाऱया, भडक जहालवादी बाबू लोकािंा आचि रिाम्हि लोकािंा. 
 

हे दोन मुसलमान पुढारी आता ओळखू न येण्याइतके बदलून रे्ले होते. प्रथम कहदी चवद्यार्थ्यांना 
आचि नंतर केवळ मुसलमान चवद्यार्थ्यांना आय. सी. एस. च्या परीक्षानंा तयार करण्यासाठी ्ंड उभारिारे 
सर सय्यद यानंी आता आपली भचूमका पूिग उलट केली आचि मुसलमानाकंचरता नोकऱयाचं्या वाटिीिी 
मार्िी करिाऱया अमीर अलींनी मुसलमानानंा कायदेमडंळात चनराळे प्रचतचनधीत्व असाव ेया मार्िीपयंत 
मजल मारली. 
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प्रकरि सातव े
 

मुसलमान आणि राष्ट्रवाद 
 

दोन सांप्रदाय–१ 
 

कहदुस्तानात राजकीय जार्तृीिी सुरवात प्रथम राजा राममोहन रॉय आचि त्यािंा रिम्हो समाज 
याचं्यापासून झाली असे मानले जाते. त्यानंी धार्ममक सुधारिाबंरोबर स्वातंत्र्य आचि समता या राजकीय 
कल्पनािंा प्रसार केला. त्यािें कायगके्षत्र बंर्ाल होते. तो प्रातं चरिटीश राजवटीखाली प्रथम आला 
असल्यामुळे राजकीय जाचिवते इतर प्रातंाचं्या पुढे होता. 
 

बंर्ालमध्ये १८३७ मध्ये सनदशीर राजकारिािी सुरुवात जचमनदारी असोचसएशनच्या 
स्थापनेपासून झाली, असे मानण्यास हरकत नाही. कालातंराने आिखी संस्था उदयास आल्या. १८४३ च्या 
एचप्रलमध्ये बंर्ाल चरिचटश इचंडया सोसायटी व १८५१ ऑक्टोबरमध्ये चरिचटश इंचडयन असोचसएशन स्थापन 
झाली. या ससं्थािें पुढारीपि रिम्होसमाजाच्या प्रमुख सभासदाकंडे होते. रिम्होसमाज मुव्स्लमचवरोधी 
नदहता व मुसलमानानंा आपल्यात घेण्यास तो आनंदाने तयार होता. परंतु रिम्हसमाजी संप्रदाय हा 
सुधारलेला कहदुधमगि मानला जात असल्यामुळे मुसलमानानंा त्यािे आकषगि नदहते. सवग राजकीय 
संघटना चनधमी होत्या, आचि मुसलमानासंकट सवग जमातींना त्यात प्रवशे होता. परंतु राजकीय जार्ृतीच्या 
वाढीिी ती दशके आचि वहाबी िळवळीिा उर्म व मुसलमानािंा इंग्रजी चशक्षिावरिा बचहष्ट्कार ही 
एकदमि आली. वरच्या वर्ािे कहदू चशक्षिदृष्ट्या, आर्मथकदृष्ट्या व राजकीयदृष्ट्या वरिढ होते. त्यानंी 
चरिचटश राजवटीबद्दलच्या मुसलमानाचं्या अचप्रतीबद्दल खंत दयक्त केली. 
 

तरीसुद्धा ज्या वातावरिात राजकीय जािीव होती ती कहदू वळिापासून संपूिगतिः अचलप्त नदहती. 
राम मोहन रॉय यानंी आपल्या आद्य इंग्रजी ससं्थेला ‘कहदू कॉलेज’ [पहा पृ. २] असे नाव का चदले याबद्दल 
्क्त तकग ि करावा लारे्ल. इंग्रजीपद्धतीच्या चशक्षिाकडे मुसलमान चवरोधीवृत्तीने पाहतात हे माचहत होते 
म्हिून?की, सरकारी नोकऱया आचि जचमनदारीिे हक्क याचं्यावरून कहदू आचि मुसलमान वचरष्ठ वर्ात 
वैचशष्ट्यपूिग ्रक पडला म्हिून?राजकीय संस्थािें सभासद केवळ कहदंूनीि दहावयािे ही एक जिू काय 
नैसर्मर्क र्ोष्टि समजून मुसलमानानंी त्यात प्रवशे केला नाही. आचि त्यािी त्यानंी कधी च्कीरही केली 
नाही. राष्ट्राचभमान आचि देशभक्तीिी भावना जार्तृ करण्यासाठी त्यावळेच्या काही कट्टर देशभक्तानंी 
वार्मषक उत्सव सुरू केला. त्याला त्यांनी कहदू मेळा (कहदू जत्रा) असे नाव चदले सुरेंद्रनाथ बानजी यािंा 
कहदी राजकीय के्षत्रात उदय होईपयंत मुसलमानानंा कोिी बोलावलेि नदहते. बानजींनी आपल्या इचंडयन 
असोचसएशन या नवीन संस्थेच्या उदे्दशात ‘कहदू आचि मुसलमानात स्नेहसंवधगन वाढाव’े [आर. सी. पालीत यािें 
Speeches of Surendranath Banerjea (प्रस्तावना).] यािा समावशे केला, आचि समान ध्येयासाठी कहदूबरोबर 
हातचमळविी करण्यास आवाहन केले. पि त्यानंा प्रचतसाद चमळाला नाही. 
 

कहदी लोकानंा चवधी मंडळात प्रचतचनचधत्व चमळाव ेही कल्पना १८८३ च्या सुमारास वाढीला लार्ली 
होती. त्यावषी अचलर्डच्या महॉमेडन अँग्लो ओचरएन्टल कॉलेजिे प्रािायगपद चथओडोर बके या इंग्रज 
र्ृहस्थाकडे आले आचि कहदुस्तानात येण्यास चनघण्यापूवी त्यानंी इंग्लंडमध्ये एक भाषि केले. त्यात त्यानंी 
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कहदी आकाकं्षाबद्दल असे उद्र्ार काढले होते की : ‘संसदीयपद्धचत कहदुस्तानला मुळीि मानविारी नाही 
आचि प्राचतचनधीक संस्था दाखल केल्या तर तो प्रयोर् ्सेल. मुसलमानानंा कहदंूच्या बहुमताखाली रहाव े
लारे्ल आचि ही र्ोष्ट मुसलमानानंा मुळीि आवडिार नाही, इतकेि काय पि माझी खात्री आहे की, ते ती 
शातंपिे कधीि मान्य करिार नाहीत.’ [मोहंमद नोमन, ‘मुव्स्लम इंचडया’ यात उद् धृत केलेले, पृ. ५२.] 
 

नंतर त्यािवषी अशीि मते सर सय्यद यानंी दयक्त केली. ते म्हिाले : ‘माझी अशी खात्री आहे की, 
अर्दी स्थाचनक कारभारातसुद्धा प्राचतचनचधकपद्धती सपूंिगपिे अवलंचबता येईल इतकी प्रर्ती अजून 
कहदुस्तानच्या कुठल्याही भार्ािी झालेली नाही. चनरचनराळ्या जातींच्या आचि पथंाचं्या ्ार मोठ्या 
लोकसंख्येने कहदुस्तान जिू काय एक खंड म्हिनूि वसलेला आहे; धार्ममक ससं्थाचं्या कडक सोंवळपिाने 
शजेाऱयापाजाऱयानंासुद्धा एकमेकापासून दूर ठेवले आहे. जाती दयवस्था अजूनही प्रबळ आचि वरिढ 
आहे⋯⋯जनतेिा एक चवभार् दुसऱयापेक्षा संख्येने अचधक मोठा असू शकेल आचि इतराचं्या मानाने तो 
ज्ञानाने पुढारलेला असेल. स्थाचनक ससं्था आचि चजल्हा मंडळे यात प्रचतचनचधत्व चमळवण्याच्या महत्वाबद्दल 
एक जमात संपूिग जार्रूक असेल आचि दुसरी असल्या र्ोष्टींबद्दल कदाचित पूिगपिे उदासीन 
असेल⋯⋯चनवडिकुीवर अचधचष्टत असलेली प्रातंचनचधकपद्धचत म्हिजे बहुसखं्य असलेल्या लोकाचं्या 
चहतसबंंधािें आचि मतािें प्रचतचनचधत्व करिे होय.’ [सेंरल प्रॉव्दहन्स लोकल सेल््–र्दहनगमेंट चबलावर कें चद्रय कायदेमडंळात 
केलेले भाषि. नोमनमध्ये उद् धृत केलेले, पृष्ठ ३४.] 
 

दोन वषानंतर १९८५ मध्ये, त्यावळेिे दहाइसरॉय लॉडग ड्रीन याचं्या सक्रीय उते्तजनाने कहदी 
राष्ट्रसभा ही राष्ट्रीय राजकीय संस्था उदयास आली. हे दहाइसरॉय सरकारला होिाऱया कहसक चवरोधाला 
घटनात्मक मार्ािे वळि लावण्यास उत्सुक होते. परंतु, खरोखरी ए. ओ. हु्यम या पूवाश्रमी सनदी नोकर 
असलेल्या र्हृस्थानंी ही कल्पना काढली आचि आपल्या अचवरत कायाने चतला मतूग स्वरुप चदले. 
राष्ट्रसभेच्या अचधवशेनाला हजर असिाऱया सत्तर प्रचतचनधीत आर. एम. सयानी व ए. एम. धरमसी हे ्क्त 
दोनि मुसलमान होते. दोघेही मंुबई चवद्याचपठािे पदवीधर होते, हायकोटािे नामवतं वकील होते आचि 
नर्रपाचलकेिे सभासद होते. 
 

काँगे्रसच्या (राष्ट्रसभा) स्थापनेच्या बातमीकडे चरिटनमधील कॉन्झदहेटीदह मताच्या लोकानंी मोठ्या 
संचित वृत्तीने आचि चवरोध भावनेने पाचहले. ‘द टाइम्स’ हे त्यािें अचतशय स्पष्टवक्ते मुखपत्र. पचहल्या 
काँगे्रसवर टीका करताना इच्छापूतीच्या भावनेने त्याने असे म्हटले होते की, सभेच्या कामकाजात एकाही 
मुसलमानाने भार् घेतला नदहता⋯⋯सवग मुसलमान लोकानंी चतच्याशी कुठलाही सबंंध ठेवण्यािे नाकारले 
ही र्ोष्ट पुरेशी अपशकूनकारक आहे.’ [१८८५ च्या अचधकृत काँगे्रस चरपोटात पुरविी ‘क’ मध्ये पुनमुगचद्रत.] खरं म्हिजे एकही 
सभा घेतली रे्ली नदहती आचि एकही ठराव संमत केला रे्ला नदहता. तरीही मुसलमान जमातीने 
काँगे्रसशी ‘कुठलाही संबधं ठेवण्यािे नाकारले’ असे टाईम्सने आपल्या वािकास साचंर्तले! 
 

टाइम्सने अशी शत्रुत्वािी भचूमका का घेतली हे त्याचं्या अग्रलेखाने बाहेर आले. काँगे्रसने आपल्या 
प्रमुख ठरावात अशी मार्िी केली होती की, ‘वचरष्ठ आचि अव्स्तत्वात असलेल्या चवधी मंडळात योग्य 
प्रमािात लोक प्रचतचनधीिा समावशे करून ती वाढवावी वसुधारावी’ आचि ‘सवग अंदाजपत्रके या चवधी 
मंडळाकडे चविारासाठी पाठवली जावी.’ या मार्िीवरिी टाइम्सिी प्रचतचक्रया अशी होती : ‘हे सुिवलेले 
बदल जरी काँगे्रसच्या उघड उघड असलेल्या ध्येयापयंत पोित नाही तरीसुद्धा ते कायगकाचरिीिा जोम 
कमी करतील आचि सरकारिा कारभार पूवी कधी नदहता इतका कठीि करण्यािे कायग खचित करतील. 
दहाइसरॉयच्या मंडळात काहीदेशी सभासदािंा आधीि समावशे आहे. हे मंडळ चनवडून आलेल्या 
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सभासदानंा खुले करिे आचि अल्पसंख्याकंानंा आपले म्हििे संसदीय कचमटीला ऐकवण्यािा सनदशीर 
अचधकार देिे म्हिजे जास्तीत जास्त उपद्रवकारकपद्धतीने कहदुस्तानात होमरुलला आमंत्रि देिे 
होईल⋯⋯पि कहदुस्तान सैन्याच्या बळावर कजकला रे्ला होता, आचि त्यािा कारभार कुठच्याही 
सरकारच्या हाती सोपवला तरी तो सैन्याच्याि बळावर िालला पाचहजे. आपिाला जर चनघून जाव ेलार्ले 
तर ती माघार वारं्मिवीर ककवा लेखिी बहाद्दरापढेु घेण्यापेक्षा तीक्ष्ि तरवारी धारि करिाऱया शक्तीशाली 
शूरवीरापुढे घ्यावी. म्हिून नुकत्याि झालेल्या काँगे्रसच्या सभासदानंी, दयावहाचरक दृष्टीने आपल्या 
कल्पनािंा ्ेरचविार केल्यास बरे.’ 
 

या पचरच्छेदातील शवेटच्या दोन वाक्यात असे सूचित केले रे्ले आहे की, जर चरिचटशानंा 
कहदुस्तानातून चनघून जाव ेलार्लेि तर, कॉन्झरदहेटीदह मताप्रमािे तेथील सत्ता मुसलमानाचं्या हातात 
जावी, कारि ज्या मुसलमानाकंडून ती चहसकावली रे्ली होती त्यानंाि ती परत चमळण्यािा हक्क होता. 
काँगे्रसच्या दुसऱया अचधवशेनावर (१८८६) टीका करताना ‘टाईम्सने’ हे अचधक स्पष्ट केले आहे. 
‘कहदुस्तानातील देशी लोकांच्या कल्यािासाठी सरकार आपले सवगस्व पिाला लावत आहे. अशावळेी 
सरकारला अडथळा नको म्हिून मुसलमान जमात या र्ोष्टीपासून दूर राचहलेली चदसते. यावरून पयायाने, 
“राष्ट्रीय कहदी काँगे्रसच्या” खऱया हेतंूबद्दल आचि पचरिामाबद्दल खुद्द कहदुस्तानातील देशी लोकानंा काय 
वाटत आहे हे चदसून येते. तेदहा इतर अनेक पुरादयात आिखी हा एक पुरावा चमळवनू आपि आपल्या 
धोरिािे संयुक्तीक आचि मा्क आकलन होण्यासाठी मुसलमान प्रजाजनाकंडे पाचहले पाचहजे.” याि 
अग्रलेखात पुढे असे म्हटले आहे की : ‘आपि बोलुकाकािंा ्ार मोठा वर्ग चनमाि केला आहे आचि त्यानंा 
इंग्रजी इचतहास व इंग्रजी वाङ्मय यािें बरिसे ज्ञान अप्रत्यक्षपिे चदले आहे. रे्ल्यावषी मंुबईत भरलेली 
आचि यंदा चजिे अचधवशेन आता कलकत्त्यात िालू आहे अशी काँगे्रस, बोलण्यािे कायग अदयाहत करिाऱया 
या बोलुकाकाचं्या क्लबामधून येिाऱया प्रचतचनधींिी बनलेली आहे [बॉम्बे र्दहनगमेंट रेकॉडगस् भार् २, १८८५ ते १९२० या 
१९५८ मध्ये प्रचसद्ध झालेल्या पुस्तकातून चमळवलेल्या Source material for a History of the Freedom Movement in India या पुवोच्य 
पुस्तकावरून पृष्ठ ३७–३८.]. 
 

लंडन टाईम्स हे कहदी घडामोडींबद्दल जास्तीत जास्त माचहती देिारे पत्र असे चरिचटश राजकीय 
वतुगळात समजले जाई, पि कहदुस्तानात मात्र त्यािी सपंादकीय भाष्ट्ये आचि बातमीपते्र भयंकर पक्षपाती 
आचि हेतूदुष्ट असतात असा समज होता. १८८७ च्या काँगे्रस अचधवशेनाच्या अचधकृत अहवालात असे नमदू 
करून ठेवले आहे की, या वतगमानपत्रािा कलकत्त्यािा बातमीदार ‘आपल्या इगं्लंडला पाठवलेल्या 
बातमीपत्रात सत्य र्ोष्टींबद्दल ्ारि थोडी कदर दाखवतो.’ ‘चद स्टेटस् मन’ या पत्राने (कलकत्ता) १८८६ 
च्या काँगे्रस अचधवशेनावर मतप्रदशगन करताना लंडन टाइम्सिा खोटेपिा सरळ त्याच्या तोंडावर ्ेकला 
आचि काँगे्रसच्या दृष्टीकोनाला पुष्टी चदली. स्टेटस् मनने म्हटले होते: ‘मद्रासच्या मुसलमान जमातीने 
त्यािप्रमािे मंुबई, वायदयप्रातं, औध आचि बंर्ालच्या प्रमुख शहरानंी आपले प्रचतचनधी काँगे्रसी 
अचधवशेनाला पाठवले आहेत.’ 
 

काँगे्रसच्या अचधकृत अहवालातील उतारा द्यावयािा झाला तर, खुद्द काँगे्रसच्या दयासचपठावरून 
(१८८६), ‘लखनौिे नबाब राजा अलीखान बहाद् दूर यानंी उदूगतून भाषि करताना, मुसलमान 
काँगे्रसपासून दूर रहातात, ककवा त्याचं्यात सहानुभतूीिा अभाव आहे हे नाकारण्यासाठी मोठ्या रार्ाने 
आचि वक्तृत्वपूिगतेने पुढाकार घेतला. त्यानंी आपले भाषि अनेक आनंदाच्या आचि उत्साहाच्या 
चित्कारातून पढुील शब्लदात संपवले.” ज्या असोचसएशनने आम्हाला सन्मान्य प्रचतचनधी नेमले ती बहुताशंी 
प्रमुख असे मुसलमान, नबाब व चसकेदार, राजकीय सेवाचनवृत्त व एका काळच्या औधंच्या राजघराण्याच्या 
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वारसदारािंी बनलेली आहे. आचि मी तुम्हाला असे आश्वासन देतो की, िालू िळवळीबद्दल आम्हाला 
सहानुभतूी नाही असे र्ृहीत धरून जे कोिी चनराधार चवधाने करून आमच्या सामान्य कायगकत्यात 
्ाटा्ूट पाडण्यािा अनुचित प्रयत्न करतील, त्यानंा आमिी असोचसएशन आचि माझे मुसलमान बाधंव, 
सवग सामान्यपिे औधंिे मुसलमान बाधंव, मुळीि जुमानिार नाहीत आचि त्यािंा चनषेध करतील. आमिे 
पूवगज सहाश ेककवा आठश ेवषापूवी कसेही असोत पि आज कहदू आचि मुसलमान काय, ककवा पाशी आचि 
शीख काय, आम्ही सवग एकि आहोत आचि आमिे सावगजचनक चहतसंबधं अचवभाज्य आचि अचभन्न आहेत.” 
 

लॉडग ड्रीन यानंी काँगे्रसिा चविार ‘संरक्षक पटल’ (सेफ्टी वाल्दह) म्हिून केला होता परंतु 
आता ती राष्ट्रीय संघटना म्हिून वाढत होती. आचि ज्या मुसलमानानंा राजकीय संघटनापासून 
पचरव्स्थतीने दूर ठेवले होते ते मुसलमान चतला चमळाल्यामुळे ती सत्ता समतोलपिाला धोका चनमाि करीत 
होती. कॉन्झदहेचटदह मताच्या बेक नावाच्या एका अचतउत्साही प्रवक्त्याने मुसलमानी कायािे कें द्र असलेल्या 
अचलर्डला आधीि मोक्यािे स्थान पटकावले होते. आचि सर सय्यद यानंीही, मुसलमानानंी काँगे्रसशीि 
काय पि कुठल्याि राजकीय कायाशी काही संबधं ठेव ूनये असे ठरवनू टाकले होते. सर सय्यद आचि 
त्याचं्या अनुयायानंी काँगे्रसकडे पूिगपिे दुलगक्ष केले आचि जिू काय काहीि झाले नाही असे आिरि 
ठेवले. 
 

१८८६ मध्ये महॉमेडन एज्युकेशनल काँगे्रसच्या स्थापनेबरोबर (१८९० मध्ये चतच्या नावािे रुपातंर 
मुव्स्लम एज्युकेशनल कॉन््रन्स असे झाले) अचलर्डच्या तटस्थतेिे रुपातंर काँगे्रसला चक्रयाशील चवरोध 
करण्यात झाले. सर सय्यद यानंी पचहल्या एज्युकेशनल कॉन््रन्समध्ये असे साचंर्तले : ‘आपल्या राष्ट्रीय 
प्रर्तीला राजकीय ििा उपयोर्ी होतील यावर ज्यािंा चवश्वास आहे त्याचं्याशी मी सहमत नाही. चशक्षिािी 
प्रर्ती हेि केवळ आपल्या राष्ट्रीय प्रर्तीिे साधन आहे असे मी मानतो.” जर मुसलमानानंी चरिचटशानंा 
चवरोध केला नसता तर ‘आमिे तरुि आज मुलकी आचि सैन्यातील नोकरीत महत्वाच्या अचधकारावर’ 
असते ते तसे चदसत नाहीत याबद्दल त्यानंा खेद होत होता असे ते म्हिाले. पुढीलवषी, लखनौ येथे 
भरलेल्या शकै्षचिक काँगे्रसमध्ये बोलताना सर सय्यद यानंी कहदी राष्ट्रीय काँगे्रसने सुिवलेल्या सुधारिावंर 
ही ा िढवला. ते म्हिाले, ‘माझी अशी खात्री आहे की, सवगसामान्य मािसानंी, मर् ती एम. ए. असोत की, 
बी. ए. असोत, त्यानंी कायदे मंडळात जाऊन बसिे आचि तुमच्यावर राज्य कारभार करण्यािा अचधकार 
र्ाजविे’ हे तुम्हाला कधीि आवडिार नाही. कल्पना करा की, या मािसानंा “माझे सहकारी’ ककवा “माझे 
सन्मान्य सहकारी” असे दहाइसरॉय म्हित आहेत. ही र्ोष्ट सरकार कधी मान्य करिार नाही. ड्युक आचम 
अलंसारखे चखताबधारी लोक हजर असलेल्या राज्य समारंभानंा आचि खान्यानंा दहाइसरॉय या लोकानंा 
चनमंत्रि देऊ शकिार नाही.’ 
 

कहदी लोकानंा सनदी नोकऱयात प्रवशे देण्याच्या काँगे्रसच्या मार्िीकडे पहाण्यािी त्यािंी दृष्टीही 
अशीि होती : ‘सरदार दरकदार लोक, ज्यािें मूळ त्यानंा िारं्ले माहीत आहे अशा यिःकचित सामान्य 
लोकानंा आपले राज्याचधकारी म्हिून कसे मान्य करतील?इंग्रजािंी र्ोष्ट चनराळी आहे, कारि ते कुठल्या 
वर्ातून आले आहेत हे इतक्या लाबंनू आपल्याला कळत नाही. चशवाय कहदुस्तानात अनेक जमाती 
असल्यामुळे, आचि इंग्लंडातील लोक एक जातीय असल्यामुळे, स्पधेच्या परीक्षा घेण्यास इंग्लंड हे 
चठकािि योग्य आहे. या स्पधेच्या परीक्षा घेण्यास आपला देश योग्य नाही यािे दुसरे एक कारि म्हिजे: 
वरे्वरे्ळ्या लोकानंी संपादन केलेल्या चशक्षािात लक्षात येण्यासारखी मोठी चवषमता आहे—मुसलमान 
चशक्षिदृष्ट्या मार्सलेले आहेत; या संयुक्त प्रातंािे कहदू बंर्ाल्याचं्या तुलनेने मार्ासलेले आहेत.’ 
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त्यानंी असेही म्हटले आहे की, काँगे्रस ही बंर्ाल्यािंी संघटना आहे. त्यािंी ही िकू १८८७ च्या 
काँगे्रसिे अध्यक्ष बदु्रचद्दन तय्यबजी यानंी एका पत्रािारे (१८ ्ेरुिवारी १८८८) त्यानंा दाखवनू चदली. ते 
चलचहतात : ‘ज्यावळेी मी आपल्याला (मार्िे) पत्र चलचहले त्यावळेी मी आपले लखनौिे भाषि वािले 
नदहते. परंतु त्यानंतर ते वािण्यािी सधंी मला चमळाली आचि असे चदसून आले की, ज्यावळेी आपि ते 
भाषि केलेत त्यावळेी काँगे्रस ही ्क्त बंर्ाली बाबूंिी बनलेली आहे अशी आपली समजूत होती. आपली 
अशी कल्पना का झाली हे माा या आकलना पचलकडे आहे; कारि जरी मंुबई आचि मद्रास इलाख्यातील 
सुचशचक्षत मुसलमानाचं्या काँगे्रसबद्दलच्या वृत्तीचवषयी आपि काही जाित नसलात तरी, त्या इलाख्यातील 
कहदंूनी त्यात सक्रीय भार् घेतला नदहता अशी कल्पना आपि खात्रीनेि करू शकिार नाही. ते काहीही 
असले तरी वस्तुव्स्थती अशी आहे की, कहदंुच्यापुरते बोलायिे झाले तर ते कुठल्याही प्रातंािे असोत 
काँगे्रसला एकमताने आचि एकजुटीने पाकठबा देतात आचि मुसलमानापंुरते बोलायिे तर, मंुबई आचि 
मद्रास इलाख्यािा चतला जोरदार पाकठबा आहे, आचि आपल्या भाषिावरून असे चदसते की, बंर्ाल आचि 
वायदय प्रातंात (पूवीिा सयुंक्त प्रातं) चतला त्यािंा ्ारि चवरोध आहे.’ [चकत्ता, पृ. ७२–७३.] 
 

वायदय प्रातंात (ज्यात औधिाही समावशे होतो) सुद्धा सर सय्यद यािंा चवरोध स्ल झाला नाही, 
आचि १८८८ मध्ये सरकारी चवरोधाला न जुमानता अलाहाबाद येथे भरलेल्या काँगे्रसला दुसऱया अनेक 
प्रातंातून आलेल्या मुसलमानाचं्या एकंदर संख्येपेक्षा या प्रातंानंी अचधक मुसलमान पाठवले. िार वषाति 
काँगे्रसला येिाऱया मुसलमान प्रचतचनधींिा आकडा २२१ वर रे्ला. (१८८८ च्या काँगे्रसला आलेल्या कहदंूिा 
आकडा ९६५ होता.) महम्मद चहदायत रसूल या मुसलमान प्रचतचनधीने काँगे्रसला साचंर्तले : ‘आता 
औंधमधून चवशषेतिः लखनौमधून इतके कतगबर्ार आचि नामाचंकत प्रचतचनधी कसे आले हे तुम्ही सारूं् 
शकाल?सद्रृ्हस्थहो, यािे रु्चपत मीि तुमच्या कानात सारं्तो. यातले सत्य असे आहे की, आमच्या 
अचलर्ड र्टातील काँगे्रस चवरोधी र्टातील—बाधंवाचं्या कृपाळूपिािा हा िारं्ला पचरिाम आहे. त्या 
आमच्या चवरोधी बाधंवानंी जर चवरोधािा असा मोठा देखावा केला नसता तर मी तुम्हाला खात्रीपूवगक असे 
सारं्तो की, आज काँगे्रसला जे यश चमळाले आहे ते खचिति चमळाले नसते.’ 
 

पि सर सय्यद यािें दयव्क्तमत्व जबरदस्त होते. त्यानंा काँगे्रसला अनुकूल करण्यािा प्रयत्न 
१८८८ च्या काळात तय्यबजी आचि ह्यमू यानंी सतत िालू ठेवला सर सय्यदनी तय्यबजींना व्स्तचमत 
करिारे उत्तर चदले. (याि सुमारास इलंंग्डच्या रािीने सर सय्यद यानंा आिखी एक चकताब देऊन त्यािंा 
र्ौरव केला होता.) ते म्हिाले : “राष्ट्रीय” काँगे्रस या शब्लदािा अथग काय हेि मला समजत नाही. 
कहदुस्तानात रहािाऱया चनरचनराळं्या जमाती आचि धमग यािें एक राव्ष्ट्रयत्व आहे ककवा ते एक राष्ट्र बनू 
शकतील आचि त्यािें आदशग व आकाकं्षा एकि व सारखीि असू शकतील असे समजावयािे काय?मला 
वाटते हे अर्दी अशक्य आहे. आचि जर हे अशक्य आहे तर राष्ट्रीय काँगे्रस अशी काही िीजि असू 
शकिार नाही. िकुीिे नाव धारि केलेल्या राष्ट्रीय काँगे्रसिी कृत्ये कहदुस्तानला तारक होतील असे आपि 
मानता पि मला सारं्ायला खेद वाटतो की, ती केवळ आमच्याि जमातीला नदहे तर सबंध कहदुस्तानला 
मारक होतील असे मी मानतो. कहदुस्तानला एक राष्ट्र मानिाऱया काँगे्रसला, चतच्या कुठच्याही स्वरुपात 
ककवा आकारात माझा चवरोध राहील.’ [चकत्ता, पृ. ७१.] तय्यबजींनी पुन्हा त्यानंा त्यािें मन वळविारे पत्र 
चलचहले आचि पनु्हा ते अयशस्वी ठरले. 
 

ऑर्स्ट १८८८ मध्ये, सर सय्यद यानंी एम.ए.ओ. कॉलेजिे प्रािायग चथओडोर बेक याचं्या मदतीने 
युनायटेड इचंडयन पेचरऑचटक ॲसोचसएशन नावािी दुसरी एक संस्था स्थापन केली. चतिे सभासदत्व सवग 
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जमातींना खुले होते. मुसलमान नबाब, कहदू राजे, चकताबदार आचि काही इगं्रज लोक यानंी या 
ॲसोचसएशनमध्ये प्रवशे केला. सर सय्यद या यशाने ्ुलून रे्ले आचि त्यानंी त्यावळेिे एक उच्च पोलीस 
अचधकारी आचि नंतरिे त्यािें िचरत्रकार कनगल गॅ्रहॅम यानंा चलचहले: ‘मी तथाकचथत राष्ट्रीय काँगे्रसचवरुद्ध 
्ार कठीि कायग अंर्ीकारले आहे आचि एक संघटना बनवली आहे.’ [पुवोच्य पुस्तक गॅ्रहॅम, पृ. २७३.] 
 

२८ ऑर्स्ट १८८८ च्या अचलर्ड इव्न्स्टयूट र्झेॅटप्रमािे पॅचरऑचटक ॲसोचसएशनिे उदे्दश असे 
होते : ‘(अ) राष्ट्रीय काँगे्रसच्या पुरस्कत्यांनी राष्ट्रीय काँगे्रसच्या ध्येयाशी व कायाशी कहदुस्तानातील सवग 
राष्ट्रीयत्वािे लोक, कहदी अचधकारी आचि सत्ताचधकारी सहमत आहेत असे इंग्रज लोकानंा पटवनू देण्यािा 
जो िकुीिा प्रयत्न िालवला आहे त्यातील असत्य चवधानावंर बोट ठेवनू त्यािंी माचहती, पालगमेंटिे 
सभासद, इंग्रजी चनयतकाचलके व गे्रट चरिटनिे लोक यानंा देण्यासाठी पत्रके आचि इतर कार्दपते्र छापिे 
व प्रचसद्ध करिे. (ब) याि साधनानंी पालगमेंटच्या सभासदानंा आचि गे्रट चरिटनिे लोक व वतगमानपते्र यानंा 
सवगसाधारि मुसलमानािंी, इस्लाचमय अनुकानािंी आचि जे कहदू आचि त्याचं्या सोसायया राष्ट्रीय 
काँगे्रसच्या उदे्दशाचं्या चवरुद्ध आहेत त्याचं्या मतािंी माचहती देिे. (क) कहदुस्तानात चरिचटश सत्ता बळकट 
करण्यासाठी आचि शातंता राखण्यासाठी झटिे आचि काँगे्रस पुरस्कते, सवग देशभर, चरिचटश सरकारचवरुद्ध 
कहदी लोकाचं्या मनात मोठ्या असतंोषाच्या ज्या वाईट भावना िेतवीत आहेत त्या त्याचं्या मनातून दूर 
करिे. 
 

बेक हे पचॅरऑचटक ॲसोचसएशनिे सन्मान्य संपादक होते. त्या अचधकारात त्यानंी चरिटनमध्ये व 
कहदुस्तानात वाटण्याकचरता लेख व उतारे तयार केले. एका लेखात त्यानंी अर्दी डोक्यावर येऊन 
ठेपलेल्या बंडािी भीचत बाळर्ून मुसलमानानंा सक्त इशारा चदला होता. : ‘या बंडािे दुष्ट्पचरिाम 
मुसलमानानंा सवात अचधक भोवतील कु्ररपिात उभयपक्ष सारखीि करामत दाखवतील. अशावळेी सवग 
मािसे पशुवत् वार्तात आचि चनष्ट्पाप व रु्न्हेर्ार, प्रबळ व दुबगळ हे सवग एकाि नचशबािे वाटेकरी होतात. 
ज्या राष्ट्राच्या स्वदेशातील औदायावर काँगे्रसवाले इतका भर देतात ते इंग्रज लोक घटना व चनवडलेली 
मंडळे वर्रेै सवग काही चवसरतील आचि ्क्त सूडािाि आक्रोश करतील, परंतु आपले राष्ट्रीय अव्स्तत्व 
घालविार नाहीत. आचि मुसलमान मात्र चनिायक नाश पावतील. मुसलमान पढुारी आपल्या लोकानंा 
राजकीय िळवळीच्या भोंवऱयापासून दूर ठेवण्यािी इच्छा करतात त्यािे हे कारि आहे. राजकीय र्ोष्टीत 
ज्यािंा मी नम्र चशष्ट्य आहे असा अचभमान बाळर्तो, त्या माा या परमपूज्य सर सय्यद अहमद यानंी हे स्वच्छ 
दाखवनू चदले आहे. त्याचं्या मुद्याशंी अजून कोिी साधी टक्करही घेतली नाही उलट युव्क्तवाद 
करण्याऐवजी त्याचं्यावर चिखल े्ं क आचि चशदयािंा भचडमार मात्र करण्यात आला आहे. बंर्ाल्यानी 
चरिचटश राजवटीखाली प्रिंड प्रर्ती केली आहे. त्यािें राजकीय ग्रह उचच्चत आहेत. ज्यािंा मोठेपिा 
भतूकाळात जमा झालेला आहे आचि ज्यािंा चवनाश त्याचं्यासमोर खडा आहे अशी दशा झालेल्या 
मुसलमानाचं्या भावना ते कसे समजू शकतील?अशा पचरव्स्थतीतसुद्धा जर ते आपल्या चवषारी वाङ्मयािा 
प्रसार, मुसलमानातं करू लार्ले तर मुसलमान देशभक्ताला रार्ावण्यािा अचधकार नाही 
काय?⋯⋯उदाहरिि द्यावयािे झाले तर या म्युचनचसपालटीच्या तथाकचथत स्वराज्यात, मुसलमानावंर 
राज्य करण्याकचरता त्यानंा त्यािें हात पाय बाधूंन त्याचं्या प्रचतस्पध्यांच्या स्वाधीन केले रे्ले आहे. आचि 
दुसरे उदाहरि म्हिजे, सवग दुय्यम नेमिुका स्पधेच्या परीके्षनुसार केल्या जातील हा बंर्ाल सरकारिा 
नुकताि काढलेला हुकूम–हा हुकूम, दुसऱयाशंी स्पधा करण्यास पुरेसे इंग्रजी चशक्षि संपादन न केलेल्या 
चनदान एका चपढीच्या मध्यमवर्ीय मुसलमानािें तरी बहुतेक नुकसान करील.’ [मारे् उद् धृत केलेल्या Source 
Material मधील पृ. ४१–४२.] 
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लंडन टाइम्सप्रमािेि बेक यानंी आपले म्हििे माडंण्यासाठी युव्क्तवादािा आधार क्वचिति 
घेतला. काँगे्रस िळवळीतून बंड कसे होईल?मुसलमानािें हातपाय कसे बाधंले जातील?स्पधेच्या 
पचरक्षानंा चवरोध करून मुसलमानानंा आपली शकै्षचिक पातळी वाढवण्यािी स््ुर्मत कशी चमळिार 
होती?सुचशचक्षत बंर्ाल्याबंरोबर सहकायग केल्यास मुसलमानानंा ते मारक का होिार होते; हे त्यानंी कधीि 
स्पष्ट केले नाही. धडधडीत असत्य र्ोष्टींिा आधार घेण्यास ते कधीही किरले नाहीत. याि लेखात ते 
म्हितात: ‘सय्यद अहमद नावाच्या दुसऱया एका मोठ्या वहाबी पुढाऱयाने आचि मौलवी इस्माइल नावाच्या 
त्याच्या साथीदाराने लोकािंा मोठा उठाव केला, पि त्यानंी आपल्या अनुयायानंा चरिचटशावंर ही ा करू 
नका असे साचंर्तले. त्यानंी चशखाशंी सामना चदला, पि त्यानंतर काय घडले?दुसऱया बंडािी कल्पना 
चजतकी इंग्रज िी-पुरुषानंा भयानक वाटते, त्याहूनही अचधक भयानक ती प्रत्येक चविारी मुसलमानाला 
वाटते⋯⋯लोकािें राजकीय चवकार भडकवले तर बडं हे होिारि. ह्या भावना सैचनकात ताबडतोब 
्ैलावतील, आचि मर् सवगत्र डोंब उसळेल.’ सातदया व आठदया दशकात वहाबींनी चरिचटश सते्तवर ही  े
िढवले होते आचि असखं्य मुसलमानानंा चरिचटशािें शत्रू बनवले होते ही र्ोष्ट बेकनी मोठ्या िलाखीने रु्प्त 
ठेवली. 
 

अचलर्ड िळवळीसंबधंी तोंडी आचि लेखी असे बरेिसे ज्ञान आपल्या पूवगजाकंडून चमळविारे आचि 
‘मुसलमानोंका रोशन मुस्ताक् चबल’ या पुस्तकािे कते मौलवी टु्ाइल अहमद मलबारी याचं्या मताप्रमािे, 
सर सय्यद यानंा काँगे्रसबद्दल, राजकारिाबद्दल आचि स्पधेच्या पचरक्षाकंडे पहाण्यािी मुसलमानािंी वृत्ती 
काय असावी याबद्दल मते बनवण्यास ह्या बेकनीि मदत केली. ज्या इतर काही लोकानंी अचलर्डिे नाय 
पाचहले होते त्यािेंही असेि मत होते. त्यापैकी एक चवलायत हुसेन हे होते. त्यानंी कॉन््रन्स र्झेॅटच्या 
(अचलर्ड) ८ नोदहेंबर १९३५ च्या अंकामध्ये एक लेख चलचहला. त्यात असे म्हटले होते की, कहदी लोकानंा 
सनदी नोकऱयात प्रवशे देण्याच्या मार्िीवर सुरेंद्रनाथ बानजी यािें अचलर्ड येथे झालेले भाषि 
ऐकल्यानंतर बेकने आपल्या मुसलमान चवद्यार्थ्यांना आपली जी प्रचतचक्रया साचंर्तली ती अशी की, जर 
सनदी नोकऱयाचं्या स्पधेिी परीक्षा इंग्लंड व कहदुस्तानात एकदमि घेण्यािे मान्य केले तर त्यािा ्ायदा 
्क्त बंर्ाली लोकि उठवतील आचि हे चभते्र बंर्ाली उत्तर कहदुस्तानच्या दिकट लोकावंर अचधकार 
र्ाजवतील. रजपूत व पठाि हे सहन करतील का?असा सवाल त्यानंी टाकला. अचतशय भयभीत होऊन 
त्यानंी चविारले की, बंर्ालमधून उठलेले हे वादळ जर उत्तर कहदुस्तानात पोिले तर काय 
होईल?चवलायत हुसेन पुढे म्हितात की, सर सय्यद याचं्याकडून अचलर्ड इव्न्स्टयूट र्झेॅटिे संपादकत्व 
आपल्याकडे घेतल्यानंतर बके यानंी आपल्या संपादकीय रकान्यामधून बंर्ाली आचि त्यािंी िळवळ यानंा 
चशदया देण्यािे िालू केले नसते तर अचलर्ड आचि राष्ट्रवादी िळवळ यािें संबंधइतके कटू झाले नसते. 
त्यािें असेही मत होते की, कहदुस्तानात लोकसत्ताक पद्धतीिा आरंभ करावा अशी चवनंती करिारे, िालगस् 
रिडॅलॉिे चबल १८८९ मध्ये पालगमेंटपढेु आल्यावर, त्याला मुसलमानािंा चवरोध चनमाि करण्यात बेकने 
नुसता पुढाकारि घेतला असे नदहे तर त्याने पालगमेंटपढेु सादर करण्यासाठी एक चनवदेन तयार करून 
त्यावर मुसलमानाचं्या सह्या कपटाने चमळवल्या. त्याने अचलर्ड चवद्यार्थ्यांच्या तुकड्या र्ावार्ावातून 
सह्याचं्या मोचहमेवर पाठवल्या; आचि जी तुकडी चदी ीला चनघाली होती चतच्याबरोबर तो स्वतिः रे्ला होता. 
आपल्या आज्ञा चवद्यार्थ्यांनी अंमलात आिादया म्हिनू तो, चवद्यार्थ्यांबरोबर सुप्रचसद्ध जुम्मा मचशदीच्या 
दरवाजाजवळ उभा ठाकला. तो चदवस शुक्रवारिा होता, आचि नमाज पढून परत जािाऱया मुसलमानानंा 
त्या इंग्रजीत चलचहलेल्या चनवदेनावर सह्या करण्यास सारं्ण्यात येत होते. ते चवद्याथी सह्या घेण्यासाठी 
काय सारं्त होते?रिडॅलॉिे बील समजण्यािी आचि त्यािा मुसलमानावंर काय पचरिाम होईल हे 
जािण्यािी पात्रता त्यातील ्ारि थोड्या मुसलमानातं होती. काही कहदंूनी र्ोहत्या प्रचतबंधक िळवळ 
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नुकतीि सुरू केली होती आचि मुसलमानानंा त्यािंी िीड होती. त्यािा ्ायदा चवद्यार्थ्यांनी सह्या घेताना 
घेतला, आचि बेकच्या सल्ल्यानुसार ते मुसलमानािंा र्ाईिा वध करण्यािा हक्क मान्य करण्यासाठी 
सरकारला अजग करीत आहेत असे त्यानंी मुसलमानानंा साचंर्तले. ह्या युक्तीने त्यानंी २०७३५ सह्या 
चमळवल्या आचि ते चनवदेन चरिचटश सरकारला सादर केले. 
 

युनायटेड पेचरऑचटक ॲसोचसएशनला पुढे आिण्यात बकेने आपली बरीिशी शक्ती खिग केली. 
इतर प्रातंातल्या मुसलमान संघटनानंी ॲसोचसएशनच्या शाखा उघडादया म्हिनू त्यािें मन वळवण्यासाठी 
त्यानंी स्वतिःि सर सय्यद याचं्यावतीने त्याचं्याशी पत्रदयवहार सुरू ठेवला आचि देशातील मोठमोठ्या 
शहरातील जहार्ीरदारानंा आचि चकताबदारानंा पुढे करून जाहीर सभा घेतल्या आचि ॲसोचसएशनच्या 
शाखा उघडल्या. या शाखािें स्वार्त करिाऱया आचि काँगे्रसिा चनषेध करिाऱया ठरावाचं्या प्रती सर 
सय्यद याचं्याकडे धाडण्यात आल्या. अचलर्ड इव्न्स्टयूट र्झेॅटने या सभािें आचि त्याचं्या ठरावािें वृत्तातं 
अचतशय चनष्ठेने छापले. त्यातून घेतलाला हा ८ चडसेंबर १८८८ च्या र्झेॅटमधील हा ठराव पहा; तो नार्पूर 
येथे अंजुमान नसर-उल -इस्लाम यानंी भरवलेल्या ‘एका मोठ्या जाहीर सभेने’ संमत केला होता : या 
सभेिे असे मत आहे की, स्वतिःला राष्ट्रीय म्हिविाऱया काँगे्रसिे उदे्दश आचि पचरिाम बेइमानी चनमाि 
करण्याकडे आचि असंतोष ्ैलावण्याकडे झुकत आहेत, आचि त्यामुळे ते (१) सवगसाधारिपिे 
कहदुस्तानला आचि (२) चवशषेेकरून मुसलमानाचं्या भरभराटीला आचि कल्यािाला अपायकारक 
होण्यािा सभंव आहे; काँगे्रसच्या मार्ण्या म्हिजे वीस कोटी चरिचटश प्रजेच्या मार्ण्या नदहेत; बहुसंख्य 
भारतीयाचं्या नावाने बोलण्यािा चतिा सततिा दावा खोटा आहे आचि ती ज्या तक्रारींबद्दल आक्रोश करीत 
आहे त्या काल्पचनक आहेत. नार्पूरमधील एकाद्या मुसलमानाने नार्पूरमध्ये भरलेल्या काँगे्रसच्या सभेत 
भार् घेतला, ककवा चतच्याशी कुठल्याही प्रकारिा सबंंध ठेवला, ककवा त्याने अलाहाबाद काँगे्रसिा प्रचतचनधी 
म्हिून स्वतिःिी चनवड करण्यास कबुली चदली तर तो केवळ स्वतिःिेि प्रचतचनधीत्व करत आहे आचि 
मुसलमान जमातीिा चवश्वासघात करीत आहे असे समजण्यात येईल.’ या ठरावािी प्रत ‘युनायटेड 
पेचरऑचटक ॲसोचसएशनिे सन्माननीय चिटिीस’ सर सय्यद यानंा पाठवली जावी असेही या ठरावात 
म्हटले होते. 
 

कहदू जचमनदारानंा आचि अमीर उमरावानंासुद्धा एकत्र जमण्यािे ॲसोचसएशन हे एक चठकाि 
झाले. यािे उदाहरि म्हिजे जौनपूरच्या (उ. प्रा.ं) जाहीर सभेिे अध्यक्षस्थान तेथील कहदू राजाने 
स्वीकारले होते आचि त्यात भार् घेिाऱयात मुसलमान सेवाचनवृत्त लोक आचि इतर प्रमुख होते. [अचलर्ड 
इव्न्स्टयूट र्झेॅट, ऑक्टोबर ९, १८८८.] 
 

पेचरऑचटक असोचसएशन ही जरी एक चनरुपद्रवी ससं्था होती तरी ती सभा भरवत होती आचि 
राजकीय ििा घडवनू आित होती आचि त्यामुळे काँगे्रसिी एक मवाळ ककवा हुजूरपक्षीय प्रचतकृती म्हिून 
वाटण्यािा चतिा कल आहे असा बेकिा ग्रह झाला. म्हिून चडसेंबर १८९३ मध्ये सर सय्यद याचं्या मदतीने 
त्याने एक दुसरी संस्था स्थापन केली आचि चतला ‘महॉमेडन अगँ्लो ओचरएन्टल चड्ेन्स असोचसएशन 
ऑ् अपर इचंडया’ असे नाव देऊन आपि स्वतिः त्यािा चिटिीस बनला. चतच्या उद्घाटनाच्या भाषिात 
त्याने साचंर्तले की, पेचरऑचटक ॲसोचसएशनमध्ये िळवळी संस्था बनण्यािा दोष चनमाि झाला होता, 
चशवाय ती चनजातीय संस्था होती, आचि मुसलमानानंा ्क्त मुव्स्लम संस्थेिी र्रज होती. या नदया संस्थेने 
कुठलीही शाखा जोडता कामा नये, जाहीर सभा घेता कामा नयेत आचि कुठल्याही िळवळीत पडता कामा 
नये; चतला संपूिग अचधकार असलेले एक कायगकारी मंडळ असाव े[तु्ील अहमद, पुवोक्त पुस्तक, पृ. २६.] असे ते 
म्हिाले. त्यानंी आपल्या श्रोत्यानंा आिखी असे साचंर्तले की, रे्ल्या काही वषात कहदुस्तानात दोन 
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िळवळी उदयास आल्या आहेत: एक कहदी राष्ट्रीय काँगे्रसिी व दुसरी र्ोवध बंदीिी. पचहलीिा रोख 
इंग्रजाचंवरुद्ध आहे आचि दुसरीिा मुसलमानाचंवरुद्ध आहे. चरिचटशांकडून देशािा ताबा घेऊन तो कहदूच्या 
काही चवचशष्ट वर्ाकडे सुपूदग करिे हा काँगे्रसिा हेतू आहे. लोकानंा हत्यारे वापरण्यािी सरसकट मुभा, 
सैन्यावरच्या खिात कपात म्हिजे पयायाने सरहद्दीवरच्या संरक्षिािी कमजोरी, या चतच्या मार्ण्या आहेत. 
या मार्ण्याबंद्दल मुसलमानानंा सहानुभतूी वाटिे शक्य नाही. र्ाईला संरक्षि या कहदंूच्या िळवळीिा 
उदे्दश, इंग्रज व मुसलमान यानंा कमजोर बनविे व मर् त्यानंा सहज कजकिे हा आहे. मंुबई आचि अझमर्ड 
येथील जातीय दंरे् हे यािे द्योतक आहेत. तेदहा कहदू िळवळ्यानंा तोंड देिे शक्य दहाव े म्हिनू, आचि 
देशाच्या र्रजा आचि राष्ट्रीय प्रकृतीला न मानविाऱया लोकसत्ताक सरकारच्या प्रस्तावाला प्रचतबंध दहावा 
म्हिून मुसलमान आचि चरिचटश यािंी युती होिे अचतशय आवश्यक आहे. [चकत्ता, ५९.] 
 

या चड्ेन्स असोचसएशनिे उदे्दश असे होते : (१) सामान्यपिे चरिचटश लोकानंा आचि चवशषेतिः 
सरकारला कहदुस्तानातील मुसलमानाचं्या मतािंी ओळख करून देिे आचि त्याचं्या राजकीय हक्कािें 
संरक्षि करिे. (२) कहदुस्तानात चरिचटश सत्ता बळकट करण्यासाठी योजलेल्या साधनानंा पाकठबा देिे. (३) 
राजकीय िळवळ मुसलमानात पसरण्यास प्रचतबधं करिे (४) सरकार चवषयी चनष्ठेिी भावना बाळर्िे 
आचि त्यानंा शातंता राखण्यास मदत करिे. 
 

बेकनी आता सर सय्यद याचं्या सामोपिाराच्या धोरिावर ताि केली होती. उदाहरिाथग, अचलर्ड 
इव्न्स्टयूट र्झेॅटच्या म्हिण्याप्रमािे सर सय्यद यानंी आपल्या धमग बाधंवानंा र्ोवधापासून अचलप्त 
रहाण्यािा सी ा चदला होता. त्यािें म्हििे असे होते की, कहदंूिे शत्रुत्व ओढविे मुखगपिािे ठरेल. आचि 
र्ोवधापेक्षा कहदंूिी मतै्री अचधक मूल्यवान होती. 
 

बेक याने पालगमेंटला सादर करण्यासाठी एक अजग तयार केला व त्यावर हजारो मुसलमानाचं्या 
सह्या चमळवल्या. सनदी नोकऱयाचं्या पचरक्षा कहदुस्तान व इंग्लंडमध्ये एकदमि घ्यादया ही काँगे्रसिी मार्िी 
चझडकारावी अशी चवनंती त्या अजाने केली होती. काँगे्रसिी मार्िी मान्य करण्यािा सरकारिा हेतू 
नदहताि, तेदहा त्याने मुसलमानािंी सूिना आभारपूवगक सुधारली. चड्ेन्स असोचसएशन मंडळाच्या सभेत 
या चनिगयािंी ििा झाली आचि त्यािी मोठ्या कृतज्ञतेने पोंि देण्यात आली. 
 

१८९५ मध्ये बेक इंग्लंडला रे्ले. तेथे त्यानंी ॲसोचसएशनच्या लंडन शाखेच्या वार्मषक सभेत जे 
भाषि केले त्यािा साराशं अचलर्ड कॉलेज मरेॅ्चझनच्या मािग, एचप्रल आचि जून १८९५ च्या अंकात प्रचसद्ध 
झाला. त्या साराशंाप्रमािे बके असे म्हिाले होते की, (१) चरिचटश आचि मुसलमान यािंी मतै्री शक्य आहे 
पि मुसलमान आचि इतर धमािे अनुयायी याचं्यात ती शक्य नाही कारि चशवाजीिे आचि रु्रु र्ोकवद 
कसर्िे अनुयायी औरंर्जेबाला आपला नेता म्हिून मान्य करण्यात मुसलमानाशंी कधीि सहमत होिार 
नाहीत; (२) ज्या सरकारपद्धतीत बहुसखं्य कहदू मुसलमानावंर राज्य करतील ती पद्धती मुसलमान कधीि 
मान्य करिार नाहीत.काचश्मरच्या पचंडत अचधकाऱयाचं्या दास्यात रहात असलेले मुसलमान चरिचटश 
राजवटीत सुखाने रहात असलेल्या मुसलमानािंा हेवा करत होते; (३) खुद्द कहदी लोकानंा लोकसत्ताक 
राज्य पसंत नाही. त्यानंा राजसत्ताकपद्धचत अचधक पसतं आहे; (४) (१८५७ च्या) बंडाच्या वळेच्या आचि 
नंतरच्या मुसलमानाचं्या वार्िुकीने सवग जमात कहदंूच्या िळवळ्या राजकारिाचवरुद्ध सावध झाली आहे 
आचि आता ती सर सय्यद याचं्या सल्ल्यानुसार शहािपिाने वार्त आहे. हा सी ा म्हिजे चरिचटशाशंी चनष्ठा; 
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(५) स्पधेच्या पचरक्षा कहदुस्तानात घेण्याच्या मुसलमान चवरुद्ध आहेत कारि यािा अथग, चनिःपक्षपाती चरिचटश 
अचधकाऱयाचं्याऐवजी मुसलमानचवरोधी कहदू येिे हे ते जाितात. 
 

सर सय्यद आचि बेक हे एकमेकानंा पूरक होते. पि काही मुसलमान लेखकानंी म्हटल्याप्रमािे, 
सर सय्यद हे आपल्या आयुष्ट्याच्या उत्तर काळात बकेच्या मोचहनीखाली आले असे म्हििे, म्हिजे त्याचं्या 
बुचद्धमते्तला कमी लेखिे ठरेल. सर सय्यद याचं्या चरिचटशाबंद्दलच्या अचतशय खोल रुजलेल्या चनष्ठेति 
त्याचं्या काँगे्रस चवरोधािे समथगन सापडते. काँगे्रसने सैन्यावरील खिात कपातीिी मार्िी केली, तर उलट 
सर सय्यद यानंी तो वाढवला पाचहजे असे साचंर्तले. चड्ेन्स असोचसएशनच्या बैठकीत, सैन्यात चरिचटश 
वर्ग अपुरा आहे म्हिून त्यानंी नापसंती दयक्त करून त्यािंी संख्या वाढवली पाचहजे या अथािा ठराव मंजूर 
करून घेतला. त्या ठरावाने, (१८९७ ्ेरुिवारीच्या अचलर्ड कॉलेज मरेॅ्चझनमध्ये प्रचसद्ध झाल्याप्रमािे) 
वास्तचवक, खिात वाढ करून राष्ट्रीय सैन्य उभारण्यािी चवनंती केली होती. परंतु तो ठराव माडंताना सर 
सय्यद यानंी आपल्या भाषिात असे रडर्ािे र्ाचयले की, आपि भारतीय सैन्यातील चरिचटश अंशाबद्दल 
लॉडग ड्रीन याचं्याशी प्रदीघग ििा केली असूनसुद्धा कहदुस्तानच्या सैन्यात तो अंश अद्याप कमीि आहे. 
 

अचलर्ड चविारसरिीिे लोक मुख्यतिः मुसलमानाचं्या अमीर उमराव व मध्यमवर्ािे प्रचतचनधीत्व 
करत होते. आचि जेदहा काँगे्रस, शतेकरीवर्ािे दाचरद्र्य आचि अधोर्ती त्यािंी चपळविूक करिारे जंर्ल 
कायदे आचि मीठावरील कर आचि नोकरशाहीकडून होत असलेला र्रीबािंा छळ, याबद्दल बोलू लार्ली 
तेदहा त्यानंा चतच्यात काही रस वाटला नाही. कहदुस्तानिे चरिचटश राज्यकते करीत असलेल्या आर्मथक 
चपळविुकीबद्दल जेदहा काँगे्रसने खेद दयक्त केला, तेदहा चतच्या मनात मुख्यतिः चरिचटशानंा अनुकूल अशा 
कराच्या साहाय्याने, कहदुस्तानात स्वस्त चरिचटश कापड भरल्यामुळे, स्वतिःच्या धंद्यातून हुसकले रे्लेले 
उपाशी चविकर होते. याचं्या दुिःखात कहदंूप्रमािे, मुसलमान चविकरही सहभार्ी होते; अनेक चठकािी तर 
मुसलमान चविकरि संख्येने अचधक होते. 
 

खरे म्हिजे, काँगे्रसकडून जे कायग चरिचटशानंी अपेचक्षले होते त्याच्या पचलकडे ती रे्ली होती. 
त्यामुळे ज्या दहाइसरॉय लॉडग ड्रीननी चतच्या स्थापनेला उते्तजन चदले होते त्यािेंसुद्धा मन आता 
बदलले. ड्रीन यािंा हा काँगे्रसचवरोध चतिे नेते ह्यमू यानंी सवात आधी ओळखला. २२ जानेवारी १८८८ 
च्या तय्यबजी यानंा पाठवलेल्या वैयव्क्तक पत्रात त्यानंी तो दयक्त केला. ‘लॉडग ड्रीन आता 
आपल्याचवरुद्ध आहेत. जोपयंत आपि ्क्त सी ा मसलत करिारी शुद्ध देशी संस्था होतो आचि चजिे 
चविार त्यानंा सोयीस्कर असतील तेदहा ते स्वीकारीत असत आचि नको तेदहा त्याचं्याकडे दुलगक्ष करू 
शकत असत तेदहा ते चतच्या बाजूिे होते.’ [पूवी उद् धृत केलेल्या Source Material वरून पृ. ८५–८८.] त्याि पत्रात ह्यमूनी 
जाता जाता, सर सय्यद राष्ट्रवादाबद्दल इतके चवकृत का बनले असावते याबद्दल मीमासंा केली आहे; 
‘त्यािें सहकारी खेळत असलेला डाव त्यानंी ओळखला आहे ककवा काय याबद्दल मला खात्री नाही. परंतु ते 
र्वाने ्ार ्ुर्ले आहेत, आचि ते आता पूवीिे राचहले नाहीत.⋯⋯थोड्याि वषापूवी ते ज्या र्ोष्टीिे 
समथगन करीत होते त्याि र्ोष्टींना ते आता जोरािा चवरोध करतात⋯⋯त्याचं्या भाषिा-चलखािात ते जेवढे 
वाटतात तेवढे ते बुचद्धपुरस्पर चनलगज्ज असत्यवादी आचि पर्डी च्रविारे आहेत असे मला वाटत नाही. 
मला असे वाटते की, युरोचपयन अचधकाऱयातील त्यािंी लोकचप्रयता दहाइसरॉयने त्याचं्यावर दाखवलेली 
मेहेर नजर, त्यानंा चमळालेली के. सी. एस. आय. ही पदवी चतिा झालेला उदोउदो आचि त्यानंा चवळखा 
घालून बसलेले त्यािें सहकारी यामुळे त्यािें डोके पूिगपिे च्रून रे्ले आहे. त्याचं्या अनुयायापंकैी चनदान 
काहींिे तरी मत असेि आहे.’ जेदहा अलाहाबादच्या मुख्य न्यायाचधशाशी त्याचं्या स्वतिःच्या न्यायाधीश 
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मुलािे मतभेद झाले, तेदहा ते चरिचटशचवरोधी बनत आहेत असा प्रवाद उठला. तेदहा त्यानंी इनकारािे पत्र 
पायोचनयरमध्ये (हे पत्र अचलर्ड इव्न्स्टयूट र्झेॅटच्या २३ ऑक्टोबर १८९३ च्या अंकात उधृत केले आहे.) 
प्रचसद्ध केले: ‘या अ्वा⋯ माा या वैयव्क्तक िाचरत्र्याला आचि कीर्मतला कलंक लाविाऱया 
आहेत⋯⋯चरिचटशाबंद्दल असलेली माझी भक्ती आचि चनष्ठा याचं्या जाहीर भावनािंी ह्या अ्वानंी र्ी त 
झालेली आहे.’ 
 

सरसय्यद १८९८ मध्ये आचि बेक त्याच्या पुढच्याि वषी मतृ्यू पावले. 
 

बेक यािें कायग काही चरिचटश वतुगळात कौतुकाने लक्षपूवगक पाचहले जात होते. सर ऑथगर स्रेिी या 
सनदी अचधकाऱयाने बेकवरच्या आपल्या मृत्युलेखात चलचहले : ‘साम्राज्य मजबूत करण्यात र्ढून रे्लेला 
एक इंग्रज मनुष्ट्य जर्ातून नाहीसा झाला.’ 
 
 

_____ 
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प्रकरि आठवे 
 

मुसलमान आणि राष्ट्रवाद 
 

दोन सांप्रदाय–२ 
[काँगे्रसच्या अचधकृत अहवालातून घेतलेल्या काँगे्रस ठरावािे व भाषिािें घेतलेले उतारे.] 

 
दुसऱया बाजूला चनराळ्या प्रकारिे मुसलमान पुढारी होते; त्यापकैी काही अचलर्डच्या वादळी 

वातावरिातसुद्धा काँगे्रसबरोबरि राचहले; आचि काही काँगे्रसमधून बाहेर पडले, पि ते चतिे आत्यचंतक 
शत्रू बनले नाहीत. अमीर अली आचि त्यािें सेंरल महॉमेडन ॲसोचसएशनधील सहकारी हे या दुसऱया 
वर्ातील मुसलमानात मोडतात. खरे म्हिजे ही ॲसोचसएशन पचहली काँगे्रस भरविाऱया संघटनापंैकी एक 
होती त्यावळेी चतला उदे्दशून अमीर अली म्हिाले होते: ‘आमिी अशी खात्री आहे की आर्ामी काँगे्रसिा 
उदे्दश, कहदुस्तानच्या लोकािंी पचरव्स्थती सुधारण्याला उपकारक ठरतील अशा सुधारिा करण्यािा आहे. 
अशा िारं्ल्या उदे्दशाला आमच्या सहकायाने चमळिारी कुठलीही मदत थाबंले असे आमच्या हातून काही 
घडल्यािे नुसते वाटले तरी आम्हाला खेद होईल.’ 
 

परंतु ॲसोचसएशनने दुसऱया काँगे्रसच्यावळेी चतला असलेला आपला पाकठबा काढून घेतला आचि 
पुढे तो कधीि परत चदला नाही. यािे स्पष्टीकरि ॲसोचसएशनच्या कायगकारी मंडळाने १८८८ च्या आपल्या 
अहवालात खालीलप्रमािे केले आहे. 
 

१८८६ मध्ये ‘राष्ट्रीय काँगे्रस’ पासून लाबं राचहल्याने ॲसोचसएशनवर काही कहदू पत्रातून बरीि 
टीका झाली. म्हिून चतने आजवर पाळलेले लाबं राहण्यािे धोरि का स्वीकारले यािी कारिे स्पष्ट करिे 
जरूर आहे. काँगे्रसने आपल्यासमोर ठेवलेल्या काही उदे्दशाबंद्दल असोचसएशनला बरीि सहानुभतूी वाटते 
आचि चतच्या प्रमुख पढुाऱयाबंद्दल आदर वाटतो. पि काँगे्रसच्या कायगक्रमािा सपूंिग स्वीकार केल्याने 
मुसलमानािें राजकीय उच्चाटन होईल अशी त्यािी पक्की खात्री झाली आहे. सरकारिी कौव्न्सले ज्या 
नेमिूक पद्धतीने भरली जातात ती पचरिामी समाधानकारक होतेि असे नाही हे ॲसोचसएशनला मान्य 
आहे. परंतु या देशातील मुसलमानािंी पचरव्स्थती कशी आहे आचि राष्ट्रीय घटक व धमग यानुसार मतदान 
होिे चकती अपचरहायग आहे हे लक्षात घेता, या देशात प्राचतचनचधक ससं्था जशाच्या तशा दाखल करिे 
मुसलमानानंा ्ायद्यािे होईल यावर ॲसोचसएशनिा चवश्वास नाही. प्रचतचनचधत्वािे तत्त्व, अल्पसंख्य 
जमातीच्यासंदभात काळजीपूवगक चविारात घेतले पाचहजे. राज्याच्या प्रत्येक के्षत्रातून अल्पसंख्य जमात 
पूिगपिे बाजूला ्ेकली जाईल अशी कुठिीही पद्धत आिण्याला ॲसोचसएशन संमती देिार नाही. 
 

चशवाय हेही चवसरता कामा नये की, दोन जमातींिी चवषम राजकीय प्रर्ती व त्याच्या जोडीला 
मुसलमानातं अचलकडेि झालेली अल्प अशी इंग्रजी चशक्षिािी वाढ, यामुळे या कचमटीला रािीच्या 
मुसलमान प्रजेिे चहत धोक्यात येण्यािा संभव असेल अशा कुठल्याही िळवळीचवरुद्ध दक्ष रहािे अत्यंत 
जरूरीिे वाटते. आमच्या अनेक धमगबाधंवानंी काँगे्रसिा दृचष्टकोन आचि स्वतिःच्या प्राचतचनचधक 
स्वरुपाबद्दलिा दावा यावर पूिगपिे चशक्कामोतगब करण्यात दूरदृष्टीिा जो अभाव दाखवला आहे त्याबद्दल 
कचमटी ्ार जोरािा आके्षप घेऊ इव्च्छते. राजकीय जारृ्तीत आचि शकै्षचिक प्रर्तीत मुसलमान आचि कहदू 
यािंी बरोबरी होईपयंत, आचि काँगे्रसच्या कायगक्रमात मुसलमानाचं्या चहतािी व रक्षिािी हमी चमळेपयंत, 
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काँगे्रसवाल्यानंा जी उचद्दष्टे हवी आहेत त्यांिी पचरिती, या देशातून मुसलमानािंा समूळ नायनाट होण्यात 
होईल. [सेंरल नॅशनल महॉमेडन असोचसएशनच्या कचमटीिा १८८५ ते १८८८ िा मारे् उी खे केलेला अहवाल, पृ. २१–२२.] 
 

परंतु अचलर्डिे शत्रुत्व व सेंरल महॉमेडन ॲसोचसएशनिी सावध वृत्ती असूनसुद्धा, काँगे्रस 
अचधवशेनाला हजर रहािाऱया मुसलमानािंी सखं्या दरवषी वाढत होती. चतसरी काँगे्रस बदु्रचद्दन तय्यबजी 
याचं्या अध्यक्षतेखाली झाली. तय्यबजींिे चशक्षि लंडनमध्ये झाले होते. ते चमचडल टेम्पलमध्ये दाखल झाले 
होते व त्यानंी १८६७ मध्ये बॅचरस्टरिी सनद घेतली होती; १८९५ मध्ये ते मंुबई हायकोटािे न्यायाधीश झाले. 
१८८० मध्ये ते अंजुमन-इ-इस्लामिे चिटिीस झाले आचि नंतर चतिे अध्यक्ष झाले. १८८२ मध्ये त्यािंी 
मंुबई कायदेमंडळात (लेचजस्लेचटदह काउव्न्सल) नेमिूक झाली. ज्यावळेी अचलर्ड आचि सेंरल 
असोचसएशन हे दोन मतप्रवाह काँगे्रसच्याचवरुद्ध उभे ठाकले होते, त्यावळेी त्यानंी काँगे्रसिे अध्यक्षपद 
स्वीकारले. त्यामुळे साहचजकि त्यानंी आपल्या अध्यक्षीय भाषिािा बरािसा भार् मुसलमानाचं्या प्रश्नावर 
कें चद्रत केला. ते म्हिाले : ‘सद् र्ृहस्थहो, रे्ली दोन वष ेकाँगे्रसच्या कायगक्रमापासून एक मोठी जमात—
मुसलमान जमात—अचलप्त राचहल्यामुळे, राष्ट्रीय प्राचतचनचधक मेळावा म्हिून असिाऱया आपल्या प्रचतष्ठेला 
बाधक असा आके्षप घेण्यात येत आहे. आता प्रथम म्हिजे हे अधगसत्य आहे, आचि ते कहदुस्तानच्या 
चवचशष्टभार्ालाि लार्ू आहे, चशवाय त्याला काही स्थाचनक आचि तात्पुरती कारिे आहेत. (ऐका, ऐका 
आचि टाळ्या) दुसरे म्हिजे, मला वाटते, या आजच्या काँगे्रसचवरुद्ध अशा तऱहेिा आके्षप घेिे हे न्यायािे 
ठरिार नाही. मी हे प्रामाचिकपिे कबलू करतो की, माझी प्रकृती अशी असतानाही मी तुमच्या कामकाजात 
अध्यक्ष होण्यािी र्ंभीर जबाबदारी पत्करली आहे. हे करण्यािा माझा महत्त्वािा उदे्दश असा आहे की, एक 
दयक्ती म्हिून नदहे तर मंुबईच्या अंजुमन-इ-इस्लामिा प्रचतचनधी म्हिून मी असे मानतो की, 
कहदुस्तानातील चनरचनराळ्या जमातींच्या मर् ते कहदू, मुसलमान, पाशी ककवा चििन कोिीही असोत, 
त्याचं्या सबंंधात असे काहीही नाही की, आपल्या सवांच्या सारख्याि ्ायद्याच्या असलेल्या महत्वाच्या 
सुधारिा आचि महान हक्क चमळवण्याच्या प्रयत्नापासून एकाद्या जमातीने ्टकून रहाव.े हे माा या 
शक्तीनुसार चसद्ध करण्यािी माझी कळकळीिी इच्छा आहे असे मी माा यावतीने जाहीर करतो. हे 
चमळवण्यासाठी सरकारवर एकजुटीिे आचि चनवािीिे दडपि आिले पाचहजे अशी माझी खात्री 
आहे⋯⋯सवांच्या सारख्याि ्ायद्याच्या असलेल्या या र्ोष्टींसाठी, इतर जातींच्या धमाच्या आपल्या 
देशबाधंवाबरोबर मुसलमानानंी खादं्याला खादंा लावनू काम का करू नये, हे समजिे सवगस्वी माा या 
आकलनापचलकडे आहे. सद्र्ृहस्थहो, याि तत्त्वाने आम्ही मंुबई इलाख्यात सतत वार्लो आहोत. मंुबई 
आचि मद्रास इलाख्याप्रमािेि वायदय प्रातंातून आचि पंजाबमधून आलेले मुसलमान प्रचतचनधी, त्यािंी 
संख्या, त्यािंी प्रवृत्ती, स्थान आचि रु्िवत्ता पहाता, हाि दृष्टीकोन सवग कहदुस्तानातील मुसलमान 
पुढाऱयािंा, काही थोडे्ार महत्वािे अपवाद वर्ळता आहे याबद्दल मला जरासुद्धा शकंा नाही.’ 
 

सुचशचक्षत मुसलमानातं काँगे्रसिी लोकचप्रयता वाढत आहे हा तय्यबजींिा अंदाज बरोबर होता. 
पचहल्या काँगे्रसला ्ारि थोडे मुसलमान हजर होते; दुसऱयाला ४३१ प्रचतचनधीपैकी ३३ मुसलमान होते; 
१८८९ मध्ये हा आकडा एकंदर १,८८९ पैकी २५८ मुसलमान प्रचतचनधी होण्यापयंत वाढला. 
 

कहदू चहतसंबधं आचि मुसलमान राजकीय चहतसबंंध यािंा सयुंक्तपिे चविार करिे शक्य नाही 
असा आरोप नंतर काही मुसलमानानंी आचि त्याचं्यावतीने काही चरिचटश राज्यकत्यांनी काँगे्रसवर केला. 
परंतु १८८९ च्या काँगे्रसने सुधारिेिी जी नवी योजना स्वीकारली त्यामुळे चतला हा आरोप लार्ू पडू शकत 
नदहता. या चतच्या योजनेऐवजी कहदुस्तान सरकारने आचि चरिचटश सरकारने एक दुसरी योजना तयार 
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केली. चतच्यामुळे कायदेमंडळात मुसलमानािंी कमी प्रचतचनधीत्वािी तक्रार कशी चनमाि झाली हे आपि 
पुढील प्रकरिात पाहूि. काँगे्रस योजनेने खालील र्ोष्टी सुिवल्या होत्या :– 
 

(अ) कें चद्रय कायदेमंडळ आचि प्राचंतक कायदेमंडळ या दोहोंमधील एकंदर सभासदापंकैी 
चनवडलेले सभासद चनम्म्यापेक्षा कमी नसावते, अचधकारपरत्व ेआलेले एक-ितुथांशापेक्षा अचधक नसावते 
आचि उरलेले सरकारने नेमलेले असावते; 
 

(ब) सवगसाधारिपिे महसूल चजल्हे हे मतदानािे प्रादेचशक चवभार् बनवावेत; 
 

(क) काही चवचशष्ट पात्रता असलेले २१ वषावरिे सवग पुरुष चरिचटश प्रजानन मतदार असावते; 
 

(ड) प्रत्येक चजल्ह्यातील मतदारानंी एका ककवा अचधक मतदार संघासाठी प्रचतचनधी चनवडावते; 
 

(इ) अशा प्रकारे, प्रत्येक चनवडून आलेल्या मतदार संघाच्या मयादेत सामावलेल्यासवग चजल्ह्यातील 
प्रचतचनधींनी, कें द्रीय कायदेमंडळासाठी, मतदार संघातील एकंदर लोकसंख्येच्या प्रत्येक पन्नास लाखाला 
एक प्रचतचनधी याप्रमािे सभासद चनवडावते आचि आपल्या स्वतिःच्या प्राचंतक कायदेमंडळासाठी या एकंदर 
लोकसंख्येच्या प्रत्येक दहा लाखाला एक याप्रमािे प्रचतचनधी चनवडावते. पाशी, चििन, मुसलमान ककवा 
कहदू हे जेदहा जेदहा अल्पसखं्य असतील, तेदहा तेदहा या प्रचतचनधीत त्यािें प्रमाि, त्या त्या जमातींिे एकंदर 
लोकसंख्येशी जे प्रमाि असेल त्या त्या प्रमािात शक्यतोपयगत असाव.े दोनही कायदे मंडळाच्या सभासदानंा 
काही चवचशष्ट पात्रता असावी आचि काही चवशषे अपात्रता असू नये. ही पात्रता आचि अपात्रता कोिती हे 
नंतर ठरवले जाईल. 
 

या ठरावाला माडंलेल्या उपसूिना जरी मान्य झाल्या नाहीत तरी त्यािंी दखल घेिे आवश्यक 
आहे, कारि त्या काळातील भावनाचं्या त्या प्राचतचनधीक आहेत. ह्यमू ह्यांना ‘अल्पसखं्याकंाबंद्दलिे कलम’ 
काढून टाकण्यािी इच्छा होती. त्यािंा मुद्दा असा होता की, ‘कहदी लोक म्हिजे कहदी लोक. त्यात बहुसखं्य 
आचि अल्पसंख्य कसले?’ पि अनेकानंी त्यानंा पाकठबा चदला नाही. चहदायत रसूल या औंधच्या 
मुसलमानाने असे सुिवले की, जरी कहदंूिी संख्या अचधक होती तरी कायदेमंडळात कहदू मुसलमानािंी 
संख्या सारखीि असावी. लखनौिे बॅचरस्टर हमीद अी ीखान या त्याचं्या धमगबाधंवानंी त्यानंा चवरोध 
करताना असे साचंर्तले की, ‘कहदू ककवा मुसलमान’ असा प्रश्नि काढता कामा नये.आिखी एक मुसलमान 
प्रचतचनधी वझीदअी ी चबवाजी चित्कारले, ‘कायदेमंडळात मुसलमानािंी संख्या कहदंूच्या चतप्पट असली 
पाचहजे.’ या सूिनानंा चवरोध करताना िवथा एक मुसलमान म्हिाला, ‘आपि सवग एकाि ध्येयाने येथे 
जमलो आहोत. अशा प्रसंर्ी, मुसलमानाने स्वतिःला मुसलमान ककवा कहदुने कहदू न म्हिवता, धमग जात 
आचि रंर् हे भेद चवसरून सवांनी आपल्याला कहदी म्हिवनू घेतले पाचहजे.’ आचि जेदहा चहदायत रसूल 
यािंी उपसूिना मताला टाकली तेदहा मुसलमान प्रचतचनधींनीसुद्धा चतच्याचवरुद्ध मतदान केले. 
 

काँगे्रसच्या पुढच्या अचधवशेनातही (१८९०) ह्याि प्रवृत्तीवर भर चदला रे्ला होता. राजकीय 
सुधारिेच्या ठरावावर बोलताना, एक मुसलमान सभासद, सय्यद सर्ुद्दीन म्हिाले की, मुसलमान जमात 
ही अल्पसखं्य जमात आहे आचि सुधारिामुळे चतिे चहत धोक्यात येईल हे अप्रस्तुत आहे. ‘खुद्द पाटिा 
शहराकडे पहा, तेथे म्युचनचसपाचलटीसाठी वीस जार्ा आहेत. आचि कहदू बहुसखं्य असूनसुद्धा तेथे त्यानंी 
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मुसलमानानंा अचधक संख्येने चनवडून चदले आहे. वीस म्युचनचसपल कचमशनरापंैकी १३ मुसलमान आहेत. 
मंुबईत कहदू बहुसंख्य आहेत; तरीसुद्धा पाि पाशी, तीन युरोचपयन, २ कहदू आचि दोन मुसलमान 
म्युचनचसपालटीिे सभासद आहेत.’ 
 

हे काहीही असले तरी, चरिचटश राज्यकत्यांशी ज्या मुसलमानािंा संबधं आला ते मुसलमान 
काँगे्रसिे नदहते, तर काँगे्रसला चवरोध करिाऱयापंैकी होते. दहाइसरॉय पुढे मुसलमानाचं्या पचरव्स्थतीिे 
चित्र पनु्हा पुन्हा उभे करिारी प्रमुख ससं्था, सेंरल महॉमेडन असोचसएशन ही होती. असोचसएशनिे 
चशष्टमंडळ १२ नोदहेंबर १८८७ रोजी करािीला दहाइसरॉय याचं्या भेटीस रे्ले आचि त्यानंी त्यािें लक्ष 
मुसलमानाचं्या मार्ासलेल्या पचरव्स्थतीकडे वधेले. त्यानंा चदलेल्या उत्तरात दहाइसरॉयनी हे मान्य केले 
की, ‘पचरव्स्थतीमुळे आचि त्यािंा स्वतिःिा ज्या घटनावंर ताबा नाही अशा घटनामुंळे, कहदुस्तानातील अनेक 
भार्ात मुसलमान समाजाच्या लोकानंा ज्या समाधानकारक व्स्थतीत असण्यािी अचभलाषा बाळर्ण्यािा 
हक्क आहे त्या व्स्थतीत ते क्वचिति आढळतात, ही वस्तुव्स्थती आहे.’ [‘Speeches Delivered in India by the Marquis 
of Dufferin and Ava’ पृ. १७२] २४ मािग १८८८ ला ॲसोचसएशनिे आिखी एक चशष्टमंडळ, कलकत्ता येथे 
र्दहनगमेंट हाऊसवर दहाइसरॉयला भेटले, आचि त्यानंी ‘मुसलमान जमातीच्या वतीने त्याला एक चनरोपािे 
मानपत्र अपगि केले’ यावळेी बंर्ाल, चबहार आचि उत्तर प्रातंातून प्रचतचनधी हजर होते. अमीर अलींनी 
वािलेल्या मानपत्रात, कहदुस्तानातील मुसलमानासंाठी, चरिचटश सरकारकडे संरक्षिािी मार्िी केली 
होती. याला सेवाचनवृत्त होिाऱया लॉडग ड्रीनने असे उत्तर चदले होते की, ‘मुसलमानाचं्या (प्रर्तीच्या) 
कायातील चवचशष्ट चवघ्ने दूर करण्याच्या त्याचं्या प्रयत्नाकडे सरकार नेहमीि अचतशय सहानुभतूीने आचि 
अनुकूलतेने पाहील, याबद्दल कहदुस्तानातील मुसलमानानंी चनकित असाव.े [चकत्ता, पृ. २०३.] 
 

त्यानंतर पुन्हा १२० सभासद असलेले एक मोठे चशष्टमंडळ, नवीन दहाइसरॉय माक्वीस ऑ् 
लॅण्डसडाऊन याला भेटले आचि त्याला त्यानंी स्वार्तपर मानपत्र चदले (२२ चडसेंबर १८८८) ते 
ॲसोचसएशनिे अध्यक्ष, चप्रन्स ्रोक शहा यानंी वािनू दाखवले. त्यात ‘कहदुस्तानातील मुसलमानानंा 
कहदुस्तानच्या इतर लोकाशंी स्पधा करताना ज्या अडििींना तोंड द्याव ेलार्ते’ त्या अडििींिी कहािी 
वािली होती. आपल्या उत्तरात दहाइसरॉय म्हिाले : ‘तुम्ही म्हटल्याप्रमािे राष्ट्रीय संपत्तीत तुमिा चहस्सा 
तुमच्या लोकसंख्येच्या प्रमािात नाही, त्यािप्रमािे इतर जमातींपाशी आहे अशी संघटना तुमच्याजवळ 
नाही यामुळे देशाच्या सावगजचनक जीवनात तुमिी इच्छा असली तरी तुम्ही योग्य प्रमािात भार् घेऊ शकत 
नाही. [‘Speeches by His Excellency the Marquis of Lansddowne’ पृ. २८.] सेंरल असोचसएशन आचि चनरचनराळ्या 
दहाइसरॉयमध्ये झालेल्या चविारचवचनमयात, काँगे्रसच्या अव्स्तत्वाकडे, चतच्या मुसलमान संबधंीच्या 
दृष्टीकोनाकडे, चतच्या अचधवशेनानंा वाढत्या संख्येने हजर रहात असलेल्या आचि एक राष्ट्रीयत्वाला 
अनकूल असलेल्या मुसलमानाकंडे दुलगक्ष केले होते. ह्या चविार चवचनमयातून चनराळे चवश्लेषि आचि 
चनराळा पचरिाम चनमाि झाला. लॉडग ड्रीन यानंी कायदेमंडळािी वाढ आचि त्यात कहदी लोकािंा 
अंतभाव करण्यािी चश्ारस करताना कहदुस्तानातील लोकािें विगन पुढीलप्रमािे केले आहे. 
‘कहदुस्तानातील लोकसंख्या चवचवध धमाच्या, चभन्न आिारािें पालन करिाऱया, चभन्नभाषा बोलिाऱया ्ार 
मोठ्या संख्येला चभन्न राष्ट्रीय र्टानंी भरलेली आहे. त्यािप्रमािे बऱयाि परस्परचवरोधी सामाचजक 
रीचतचरवाजातून चनमाि झालेल्या पूवगग्रहानी आचि प्रचतस्पधी आर्मथक चहतसबंंधानंीही ते एकमेकापासून 
अचधकि दूर रे्ले आहेत’ १८९२ च्या इंचडयन काउव्न्सल चबलावर पालगमेंटमध्ये झालेल्या ििेच्यावळेीही 
याि चविारािंा पनुरुच्चार झाला. ििेत भार् घेताना लॉडग ककबले म्हिाले की, ‘जवळजवळ युरोप एवढ्या 
मोठ्या आचि अनेक चनरचनराळ्या वशंानंी भरलेल्या देशाला प्राचतचनधीक पद्धत लादण्यािी र्िना, 
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मानवाचं्या मनात क्वचिति भरकटिाऱया एकाद्या कल्पनाचवलासात करता येईल.’ आिखी पढेु बोलताना 
त्यानंी कहदुस्तानातील एका मोठ्या जमातीच्या—मुसलमानाचं्या—भावनािंी दखल घेण्यावर भर चदला. ते 
म्हिाले, ‘तुम्ही जर सवगस्वी कहदू लोकमताप्रमािे िालिार असाल तर तुम्ही मोठ्या धोक्यात याल.’ [(६ 
नोदहेंबर १९८८ च्या कहदुस्तान सरकारच्या खचलत्याला त्यानंी जोडलेल्या पुरविीवरून.)] 
 

अशा प्रकारच्या केलेल्या १०–१२ भाषिात, काँगे्रसिा उी ेखही न करता, कहदी प्रचतचनचधत्वािी 
िारं्ली तरतूद करण्यािा सुिवलेला उपाय हा काँगे्रसने सुिवलेला आचि त्याचं्या दयासचपठावरून 
मुसलमानानंी पाकठबा चदलेला मार्ग नदहता, तर या उपायात, चनरचनराळ्या जातीय आचि दयासाचयक चभन्न 
चहतसबंंधानंा योग्य जार्ा देण्यावर, भर देण्यात आला होता. ते काहीही असले तरीसुद्धा, १८९२ च्या 
काउव्न्सल ॲक्टमध्ये जमीनदार व दयापारी यानंा अचधक प्रचतचनचधत्व चदले रे्ले. आचि मुसलमानानंा 
त्याचं्या लोकसखं्येच्या प्रमािापेक्षा ्ारि कमी प्रचतचनचधत्व देऊन त्यानंा कुरकुरत ठेवण्यात आले. 
 
 

_____ 
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प्रकरि नवव े
 

रां दावत जािारी दरी 
 

सर सय्यद आचि बेक याचं्या मृत्यनंूतर, अचलर्ड कॉलेजमध्ये यापूवीि प्राध्यापक असलेले आचि 
आपले पुवाचधकारी बेक याजंकडून राजकीय कायािे धडे घेतलेले चथओडोर मॉचरसन यानंी त्यािें धोरि व 
राजकारि चजवतं ठेवले. खरं म्हिजे, जेदहा लंडनमध्ये त्यानंी पेचरऑचटक ॲसोचसएशनिी शाखा उघडली 
आचि नंतर ते बकेिे इंग्लंडमधील मुख्य प्रचतचनधी झाले, तेदहाि त्यािें हे चशक्षि सुरू झाले होते. मुसलमान 
चवद्यार्थ्यांना नोकऱया चमळवनू देण्याकचरता एम्प्लॉयमेंट ब्लयुरो काढून त्यानंी आपल्या प्रािायग पदाच्या 
कारचकदीस सुरुवात केली. हे अचलर्ड कॉलेजच्या परंपरेला धरूनि होते; चवद्यार्थ्यांनी आपल्याला भावी 
सरकारी नोकर समजले पाचहजे आचि म्हिनू िळवळीिे राजकारि वज्यग मानले पाचहजे अशी ती परंपरा 
होती. १८९७ मध्ये, उत्तर प्रदेशात, डेप्युटी कलेक्टर ककवा कहदी मचॅजस्रटेिे प्रमाि ११६ कहदू व ९४ 
मुसलमान असे होते, २२ चसव्दहल जज्जापंैकी ८ मुसलमान होते. म्हिजे या दोनही चठकािी मुसलमानािंा 
आकडा त्याचं्या सखं्येच्या प्रमािापेक्षा चकतीतरी अचधक होता. [बंर्ालच्या सनदी नोकरीत असलेल्या आय. डब्लल्यू. पु्रक कृत 

The North West Provinces of India (1897).] त्यावळेी मध्य प्रातं म्हिून ओळखल्या जािाऱया मध्य प्रदेशातही त्यांना 
जोरदार स्थान चमळाले होते परंतु मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या बंर्ालमध्ये मात्र ते कहदंूच्या ्ारमारे् होते. 
कारि उघडि होते. बहुसखं्य बंर्ाली मुसलमान हे खालच्या वर्ाच्या कहदुमधून बाटलेले होते. आचि 
खालच्या वर्ाच्या कहदंुप्रमािेि त्यानंी चशक्षिात प्रर्ती केलेली नदहती. 
 

मॉचरसनने बेक आचि सर सय्यद यािंा मार्ग चनष्ठनेे अनुसरला. लोकसत्ताक राज्य, कहदुस्तानात, 
अल्पसंख्यकानंा लाकुडतोडे आचि पािके बनवील असे ते म्हित. जेदहा मॉचरसन आपले हे पुराि सारं्त 
होते तेदहा कहदी उदूग वादाने पुन्हा डोके वर काढले. त्यािी हकीकत थोडक्यात आशी :– 
 

काही कहदंूनी सादर केलेल्या चनवदेनानुसार सरकारने १८ एचप्रल १९०० रोजी असा ठराव केला 
की, देवनार्री चलपीत चलचहलेल्या अजांिासुद्धा स्वीकार करण्यािी परवानर्ी सरकारी किेऱया व 
न्यायालयानंा देण्यात यावी, त्यापूवी ्क्त उदूग भाषेलाि मान्यता होती. या हुकूमात असे म्हटले होते की, 
यापढेु न्यायालयीन समन्से व सरकारी जाहीरनामे उदूग आचि कहदी या दोनही भाषेमध्ये काढली जातील 
आचि नार्री प्रशासनातील नेमिुका करताना दोनही चलप्या सक्तीच्या राहतील. या ठरावािा अथग 
अचलर्ड सापं्रदायाच्या मुसलमानानंी, उदूगिा दजा खाली आिला जात आहे असा लावला. मुसलमानािंा 
संताप दयक्त करण्यासाठी प्रातंाच्या अनेक चवभार्ात चनषेध सभा भरवल्या रे्ल्या. आपली सरकारबद्दलिी 
कृतज्ञता दयक्त करण्यासाठी कहदंुनी वरे्ळ्या सभा घेतल्या. हा तापलेला वाद वतगमानपत्रात अनेक चदवस 
िालला होता. आचि त्यामुळे कहदू मुसलमानामंधील अंतर अचधकि वाढले. 
 

आिखी असे की, या वादाने अचलर्डिे शातं वातावरि र्ढूळ झाले. ऑर्स्टमध्ये, सरकारी 
ठरावािा चनषेध करण्यासाठी आचि तो परत घ्या अशी मार्िी करण्यासाठी, लखनौमध्ये एक सभा 
बोलावली रे्ली. अचलर्ड कॉलेजिे चिटिीस नबाब मोहशीना उल -मुल्क हे चतच्या अध्यक्षपदी होते. त्यानंी 
आपल्या भाषिाने अचलर्डच्या सयंमी परंपरेिा भरं् केला, आचि लेिनंट र्दहनगरिा रोष ओढवनू घेतला. 
नबाबाला, महाचवद्यालयािे चिटिीसपद आचि कहदीचवरोधी िळवळीिे सूत्रधार असलेल्या अजुमन-ए-



 अनुक्रमणिका 

उदूगिे राजकारि, यापकैी एकािी चनवड करण्यािे सारं्ण्यात आले. त्याचं्या चमत्रानंी त्यानंा अंजुमन-ए-
उदूगच्या राजकारिापासून दूर रहाण्यािा सी ा चदला आचि त्यानंी तो मानला. पि अचलर्डच्या बऱयाि 
मुसलमानानंा लेफ्टनंट र्दहनगरच्या या हुकुमािा संताप आला. आचि मुसलमानािंी राजकीय संघटना का 
असू नये असे ते एकमेकात बोलू लार्ले. या मताला पाकठबा देिाऱयात मेहदी हुसेन आचि वाकर-उल -
मुल्क हे दोघे होते. मुसलमानानंी राजकारिात भार् घेऊ नये या सर सय्यद याचं्या अचधकृत मार्गदशगनािा 
आधार घेऊन नबाब मोहचसन-उल -मुल्क यानंी त्यानंा चवरोध केला. मॉचरसन यानंी असा युव्क्तवाद केला 
की, अशी सूिना करिे म्हिजे ‘काँगे्रसच्या मार्ाने’ जािे होय. हा मार्ग मुसलमानात भेद चनमाि करील. 
सरकार दुखावले जाईल या भीचतने मान्यवर लोक अशा राजकीय संस्थेला चमळिार नाहीत. रे्ली पंिवीस 
वष ेसरकार मुसलमानानंा सवलतीिी वार्िूक देत आले आहे. तेदहा राजकीय मार्ग मुसलमानाचं्या चहताला 
तारक होण्याऐवजी मारकि ठरेल. त्यानंी आपले भचवतदय सरकारच्या हाती सोपवाव ेआचि काँगे्रसिी 
नक्कल करण्यापासून दूर रहाव.े सरकारी नोकरानंी मुसलमानानंा खाजर्ीचरत्या मदत केली आहे; जर ते 
राजकारिाकडे वळले तर ते स्वतिः होऊनि या ्ायद्याला मुकतील. 
 

अशा प्रिाराने, मॉचरसननी अचलर्डच्या मुसलमान पुढाऱयानंा घाबरून सोडले आचि यािा पचरिाम 
म्हिजे, ती सकंव्ल्पत राजकीय योजना बारर्ळली. 
 

तरीसुद्धा, काही मुसलमानानंा सरकारच्या कहदीबद्दलच्या ठरावाशी जुळवनू घेिे अशक्य झाले, 
आचि त्यानंी लखनौला पनु्हा एक सभा बोलावली. त्या सभेत मुसलमानाचं्या हक्कावर र्दा येत आहे असे 
पुन्हा पनु्हा ठासून सारं्ण्यात आले. वाकर-उल -मुल्क यानंी केलेली मुव्स्लम राजकीय संघटना स्थापन 
करण्यािी योजना संमत केली रे्ली. या संस्थेिे उदे्दश असे होते : (१) मुसलमानािंा दृचष्टकोन सरकारकडे 
आदरपूवगक माडंिे; (२) मुसलमानािें कल्याि चरिचटश राजवटीवर अवलंबून असल्यािी मुसलमानातं 
जािीव चनमाि करिे; (३) लोकसत्ताक संस्था आचि कहदी नोकरीच्या पचरक्षा भारतात आचि इंग्लंडमध्ये 
एकदमि घ्यादया या काँगे्रसच्या मार्ण्यानंा पाकठबा देण्यापासून मुसलमानानंा परावृत्त करिे. या सभेने 
चनरचनराळ्या चजल्ह्यात संघटनेच्या शाखा उघडण्यासाठी एक सचमती स्थापन केली नबाब वाकर-उल -
मुल्क यानंी स्वतिः काही चजल्ह्यानंा भेटी चदल्या, तेथे सभा घेतल्या आचि मुसलमानानंा राजकारिात रस 
घेण्यािा आग्रह केला. कुठल्याही चजल्ह्यात रे्ल्याबरोबर तेथील मचॅजस्रेटला भेटिे हे त्यािें पचहले कायग 
असे. तरीसुद्धा, त्याचं्या संघटनेला कधीि सामर्थ्यग प्राप्त झाले नाही आचि ती पाि वषात खलास झाली. 
 

दरम्यानच्या काळात, मुसलमानामंधली काँगे्रसिी लोकचप्रयता अचधक वाढली होती. १८९९ च्या 
लखनौच्या काँगे्रसला, ७८९ पैकी ३०० मुसलमान प्रचतचनधी, इतक्या मोठ्या संख्येने मुसलमान हजर 
राचहले. लखनौमध्ये काँगे्रसचवरोधी दारूर्ोळा कमी होता असे नाही. लखनौला काँगे्रस अचधवशेन भरिार 
अशा बातम्या पसरल्याबरोबर काँगे्रसचवरोधी चनदशगनािंी तयारी सुरू झाली. काही राजचनष्ठ मुसलमानानंी, 
सरकारला अशी चवनंती केली की, दचक्षिेतून आलेले काँगे्रसिे लोक या शहरात ‘प्लेर्’ ्ैलावतील या 
सबबीवर चतच्या अचधवशेनावर सरकारने बंदी घालावी. चमझा महमद आब्लबास या एकेकाळी सनदी नोकरीत 
असलेल्या एका स्थाचनक धेंडाच्या नेतृत्वाखाली त्यानंी एक सचमती स्थापन केली. या सचमतीने, काँगे्रसला 
चमळण्यापासून मुसलमानानंा परावृत करण्यािी चशकस्त केली आचि या आपल्या उचद्दष्टासाठी धमािा प्रश्न 
पुढे केला. कहदू आचि मुसलमानामंधील धार्ममक भाडंिापासून ्क्त लखनौि अचलप्त होते. आचि यािे श्रेय 
या दोनही जमातींनी स्वीकारलेल्या, एकजूट आचि स्नेह भावापासून न ढळण्याच्या शहािपिाच्या मार्ाला 
चदले पाचहजे. 
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तरीसुद्धा, सुमारे ९०० मुसलमानानंी चर्ा-इ-आम मदैानात काँगे्रसचवरोधी चनदशगने केली. भाषिे 
झाल्यानंतर सभेने काँगे्रसिा चनषेध करिारे आचि सरकारी नोकऱयात मुसलमान उमरावानंा अचधक 
सवलती चमळादया अशी चवनंती करिारे काही ठराव लखनौ जनतेच्या नावाने मजूंर केले रे्ले. [काँगे्रसच्या 
अचधकृत चरपोटािी प्रस्तावना.] 
 

अशा चरतीने मुसलमान दोन वैिाचरक पंथांत, सवगसाधारिपिे चवभार्ले रे्ले; एका बाजूला धार्ममक 
चशक्षिाच्या प्रभावाखाली दबले रे्लेले आचि कहदूपासून सामाचजक अचलप्ततेत वाढलेले मुसलमान होते, 
आचि आयगसमाज, र्ोसंरक्षि िळवळ, चटळकािंा र्िेशोत्सव आचि कहदीवादी िळवळ यासारख्या कहदू 
िळवळीबाबत त्यािंी तीव्र प्रचतचक्रया होती. आचि दुसऱया बाजूला जे मुसलमान होते ते जातीय 
भावनाचववशतेपासून अचलप्त होते आचि कहदू व मुसलमान याचं्या राजकीय एकतेवर त्यािंा चवश्वास होता. 
पचहले, अचधक बोलके, अचधक चक्रयाशील व सरकारी अनुग्रहाच्या प्रकाशािी ऊब घेिारे होते, पि आपि 
इस्लामिे ऋि ्ेडण्यािे आद्य कतगदय बजावत आहोत हा त्यािंा चवश्वास त्यानंा चक्रयाशील बनवण्यास 
मुख्यतिः कारिीभतू झाला. १९०० िा ठराव मंजूर करून घेिाऱया कहदी िळवळीने ज्याप्रमािे उदूग बरोबर 
समान दजा असावा अशी मार्िी केली होती, त्यािप्रमािे इस्लाम धमाला चदले होते चततकेि धमग प्रसारािे 
हक्क, आयग समाजाला हव ेहोते आचि तसेि, मोहरमसाठी मुसलमानानंा चदल्या होत्या चततक्याि सवलती 
चटळकाचं्या र्िपती उत्सवाच्या कायगकत्यांना हदया होत्या. 
 

रिम्ह समाजाप्रमािेि आयगसमाज हे चििन प्रिाराला आदहान होते. यािे संस्थापक दयानंद यानंी 
प्रचतपादले होते की, वदेात साचंर्तल्याप्रमािे आपल्या चवधी आचि आिरिात जर लोक सुधारिा करतील 
तर त्यािंा न्यूनर्ंड नाहीसा होईल. कालातंराने आयगसमाज हा उत्साही सुचशचक्षत कहदंुिे दयासपीठ बनला 
आचि त्याचं्यातून काही कहदी राजकीय पढुारी उदयास आले. आयगसमाज िळवळीिे एक अंर् असे होते 
की, त्यामुळे चतने मुसलमानािें शत्रुत्व ओढवनू घेतले; ते अंर् म्हिजे अकहदंुिे पुन्हा कहदुकरि. या 
िळवळीिा युव्क्तवाद अर्दी साधा होता; इस्लाम ककवा चििन धमग जर इतर धमाच्या अनुयायानंा आपल्या 
धमात दाखल करून घेऊ शकतो तर कहदुधमग हे का करू शकत नाही?याला चवरोधी असे वदेात काहीही 
नाही. वैचदक धमग हा सवात जुना आहे आचि इतर सवग धमािा उर्म याच्यानंतर हजारो वषांनी झाला आहे. 
या ऐचतहाचसक सत्याने त्याचं्या ह्या मुद्याला अचधक बळकटी आली. नवीन धमात जे काही िारं्ले होते ते 
सवग वैचदक धमापासून उसने घेतले आहे हे चसद्ध करण्यासाठी पत्रके व पुस्तके चनमाि केली रे्ली. 
मुसलमान आचि चििन धमगरु्रंुनी आपल्या धमगबाधंवािंी सखं्या वाढवण्याकचरता जो उत्साह दाखवला, 
त्यािे उदाहरि आयगसमाजी लोकापंुढे होते. कहदू धमग अधोर्तीला रे्ल्यामुळे, कहदुसमाजात, बाल चवधवा 
चनमाि करिारे बालचववाह, चवधवाचं्या पनुर्मववाहाला बदंी आचि अस्पृश्यता अशासंारख्या दुष्टप्रथा चनमाि 
झाल्या. या प्रथािें बळी असिाऱया कहदंुना, या दुष्ट प्रथापंासून मुक्त असलेला इस्लाम आश्रय देऊ शकत 
होता. त्यामुळे लोकसंख्येच्यादृष्टीने कहदंुिा जो तोटा तो मुसलमानािंा ्ायदा बनला. दयानंदानंी याच्या 
मुळावरि घाव घातला. चवधवानंी पुनर्मववाह केला पाचहजे, वदेात अस्पशृ्यता चनचषद्ध होती आचि कहदंुच्या 
सवग जातींनी एकमेकात मुक्तपिे चमसळले पाचहजे आचि एकत्र भोजनाला चवरोध करता कामा नये अशी 
चशकवि देत त्यािें अनुयायी च्रले. पि आयगसमाजाच्या चदके्षच्या कायगक्रमाला म्हिण्यासारखे यश 
लाभले नाही. यािे कारि उघडि होते. आयगसमाजाच्या चववकेवादाला, प्रिचलत कहदू कमगठवादाकडून 
प्रचतसाद चमळाला नाही; कहदुधमािी चदक्षा घेतलेल्यािी र्िना ‘अस्पृश्य’ वर्ात होऊ लार्ली. त्यामुळे 
आयगसमाजािा कायगक्रम अचजबात ्सला आचि त्याने कहदू मुसलमानात चवलक्षि शत्रुत्व वाढचवले. 
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मुसलमानानंी कहदंुवर केलेल्या हल्ल्याच्या चनषेधाथग ताबूताच्या वार्मषक चमरविुकीतून पुण्याच्या 
कहदंुनी आपले अंर् काढून घेतल्यानंतर, १८९३ मध्ये कहदंूच्या खाजर्ी घररु्ती र्िपती उत्सवाला, 
सावगजचनक आचि चमरविकुीिे स्वरुप प्राप्त झाले. परंतु या उत्सवािा उदे्दश आचि कारिे ताबतुापेक्षा 
आमुलाग्र चनराळी होती. राजकीय प्रिारािे माध्यम म्हिून त्यािी वाढ झाली. आचि जेदहा राष्ट्रवादािी 
चशकवि राजद्रोह समजली जात होती तेदहा त्यािा प्रिार या उत्सवाच्या नावाखाली करिे सोयीिे ठरले. 
र्िपती उत्सवाच्या राजकीय स्वरुपामुळे अनेक शहरात, एक दोन वषाति तो, ज्यात कहदू आचि 
मुसलमान खादं्याला खादंा लाऊन भार् घेत होते असा ्ार मोठा राष्ट्रीय उत्सव बनला. ‘रास्त र्ोफ्तार’ या 
मंुबईच्या साप्ताचहकात १८९६ साली प्रचसद्ध झाल्याप्रमािे सोलापूरिा र्िपती उत्सव आजवरच्या 
कोित्याही तत्सम उत्सवापेक्षा अचधक यशस्वी आचि अचधक उत्साहपूिग होता आचि लक्षात घेण्यासारखे 
वैचशष्ट्य म्हिजे, र्िपतीिा मान राखण्यात कहदंुबरोबर स्थाचनक मुसलमानानंीही चदलखुलास भार् घेतला 
होता. नाचशक येथे र्िपती चवसजगनाला कहदू आचि मुसलमान या दोघानींही हातभार लावला होता इतकेि 
नदहे तर, चमरविुकीच्या अग्रभार्ी एक मुसलमान होता. दोन चठकािी पोलीसानंी काहीतरी जातीय तेढ 
माजवण्यािा प्रयत्न केला, पि सुदैवाने त्यातून काही चवपरीत प्रसंर् उद् भवले नाहीत. पिेु चजल्ह्यातील 
चनमर्ावला र्िपती उत्सवाबाबत सवगसाधारिपिे मुसलमान उदासीन होते, आचि काहींिा त्याला पाकठबा 
होता. पि तेथील िौकीदाराने चमरविुकीतील वाद्य वाजवण्यावर बंदी घालून मुसलमानात ‘हक्कािी 
जािीव उत्पन्न केली. तळेर्ावात, चजल्हा मचॅजस्रेटने जादा अचधकार चदलेल्या पोलीस सुपकरटेंडेटने अशाि 
प्रकारिा उत्साह दाखवला आचि दोन जातीतील’ स्नेहसंबंधात चबघाड चनमाि केला. परंतु हे सवग खरे 
असले तरी ताबूतापंासून झालेली ्ारकत आचि र्िपती उत्सवाला प्राप्त झालेली प्रचतष्ठा यामुळे काही 
कहदू आचि मुसलमानाचं्या मनात कटुता भरून राचहली. [१९ सिेंबर १८९६ िे ‘नाचशक वृत्त’] 
 

र्िपती उत्सवाप्रमािेि राजकीय जािीव वाढण्याच्या उदे्दशाने चटळकानंीि सुरू केलेल्या चशवाजी 
उत्सवाकडे काही मुसलमान आकृष्ट झाले आचि काही रार्ावले. या संतप्त मुसलमानािंा पक्ष, टाईम्स 
ऑ् इंचडया या अँग्लो इंचडयन वतगमानपत्राने उिलून धरला आचि त्याने चटळकािंा आचि 
अ्झुलखानाला ‘चवश्वासघाताने’ मारल्याबद्दल चशवाजीिा चनषेध केला. अ्झुलखान दोषी होता की, 
चशवाजी दोषी होता ह्याबद्दल पत्रदयवहार करिाऱयािंा वाद, ह्या वतगमानपत्रातून अनेक आठवडे िालू होता. 
टाइम्सने बनवलेल्या आपल्या मताला चरिचटश इचतहासकारािंा आधार होता. या चरिचटश इचतहासकारानंा 
आर. पी. करकरे या महाराष्ट्रीय चविानाने, मुख्यतिः मुसलमानी कार्दपत्रािंा आधार घेऊन आदहान चदले. 
या वादचववादाने चशवाजी हा कहदू नेता होता आचि चशवाजी उत्सवाशी मुसलमानानंा काही कतगदय नाही असे 
लोकमत बनवण्यास त्याने मदत केली. आचि जरी १८९७ मध्ये या उत्सवािें हेतू देशपे्रमी होते असे शाबीत 
होऊन चटळकानंा राजद्रोहाखाली दोषी ठरवण्यात आले तरीसुद्धा, यातून उद् भवलेले कहदू मुसलमानातील 
वैषम्य नाहीसे झाले नाही. आचि रास्त र्ोफ्तार आचि अखबार-ए-इस्लाम सारख्या जातीयवादी पत्राचं्याि 
शब्लदात सारं्ायिे झाले तर, चटळकाचं्या बचंदवासाबद्दल ती ‘आनंचदत झाली’. चशवाजी कहदू होता हे खरे. 
पि त्याचवषयी चटळकािें स्पष्टीकरि असे होते की, जर ते उत्तर कहदुस्तानात असते तर त्यानंी कहदू आचि 
मुसलमान या दोघानंाही वदंनीय असलेला वीर नेता अकबर यािा उत्सव केला असता; दचक्षिेत चशवाजी 
वदंनीय वीर नेता होता आचि ्क्त त्याच्या नावानेि लोकात ितैन्य चनमाि करिे शक्य होते. 
 

एकोिीसादया शतकाच्या शवेटच्या दशकात, ज्या एका दयक्तीने चरिचटशानंा घोर किता चनमाि केली 
त्या दयक्तीिे नाव चटळक. त्याचं्या कहदू अनुयायानंी नाही तरी चनदान मुसलमानानंी तरी त्याचं्या 
विगस्वाखाली जाऊ नये असे चरिचटश प्रिारकानंा ्ार तळमळीने वाटत होते. त्यानंी चटळकावंर 



 अनुक्रमणिका 

मुसलमानाचं्याचवरुद्ध असलेला कहदू पढुारी असा दोषारोप केला. हे करिारा पचहला चरिचटश र्ृहस्थ 
‘इंचडयन अन् रेस्ट’ िा लेखक सर वलॅें टाईन चिरोल. त्याने आपल्या पसु्तकात या काळाबद्दल उी खे 
करताना म्हटले आहे की, ‘त्यानंी (चटळकानंी) जाहीर सभातून आपल्या आर् ओकिाऱया वक्तृत्वाने, 
मुसलमान हे कहदुिे कटे्ट वैरी एवढे विगन करूनि ते थाबंले नाहीत, तर त्यानंी मुसलमानानंा उघडउघड 
चिडचवण्याच्या हेतूने ‘र्ोवध प्रचतबधंक मंडळ’ नावािी सघंटना सुरू केली. आता हे शुद्ध कुभाडं होते. खुद्द 
कहदुस्तान सरकारिे कायदा सी ार्ार माँटर्ोमेरी या इंव्ग्लश र्ृहस्थानंी नंतर पाठवलेल्या आपल्या रु्प्त 
खचलत्यात (जो कधी उजेडाति आला नाही) चटळकांना जातीयवादाच्या आरोपातून चनदोषी ठरवले. 
त्यानंी म्हटले होते: ‘र्ोवध िळवळीच्या उर्माशी चटळकािंा काहीही संबधं नदहता आचि १८९३ च्या कहदू-
मुसलमान दंग्यापूवी ककवा नंतर र्ोवध प्रचतबधंक मंडळाच्या दयवस्थेत ककवा त्यािे उचद्दष्ट पसरण्यात 
चटळकानंी भार् घेतला होता असे दाखविारा कुठिाि पुरावा उपलब्लध नाही⋯⋯’ पि जिू काय चिरोल 
प्रमाि समजून या काळातील राजकारिावर नंतर चरिचटश आचि मुसलमान लेखकानंी डझनावारी 
चलचहलेल्या पुस्तकात चटळकािंा उी खे, र्ोसंरक्षक आचि जातीय कहदू पढुारी असा केला. ज्या लेखकांिा 
प्रिार हा उदे्दश नदहता त्यानंीसुद्धा चिरोलच्या ‘आद्य’ गं्रथावर चवसबंून इचतहासािी ्ार र्ंभीर प्रतारिा 
केली. 
 

आता, उजेडात आलेल्या सरकारी कार्दपत्रावरून हे स्पष्ट चदसते की, चिरोलच्या दुष्ट सतंत 
प्रिारात तात्कालीन चरिचटश सरकारिा हात होता. या कार्दपत्रात हे मान्य केले आहे की, त्याला सरकारी 
प्रिार करण्याकचरता नेमला होता, सरकारी रु्प्त कार्दपत्रापयंत त्यािा चशरकाव होता आचि एका 
एव्क्झक्युचटदह कौव्न्सलरच्या शब्लदात सारं्ायिे म्हिजे, मंुबई सरकारच्या पे्ररिेनेि त्याने ‘इंचडयन अनरेस्ट’ 
हे पुस्तक चलचहले या सरकारच्या अनैचतक कायावरून सवांनी नसली तरी काही चरिचटश राज्यकत्यांनी कहदू 
मुसलमान मतभेदानंा चिथाविी चदली, असे अनुमान काढिे र्ैरवाजवी ठरिार नाही; काही म्हटले तरी 
त्यानंी या मतभेदानंा उते्तजन चदलेि. काँगे्रसचवरोधी िळवळ मुसलमानात संघचटत नेतृत्वाचशवाय ककवा 
संघटनेचशवाय, उत्तर कहदुस्तान, मंुबई इलाखा आचि बरं्ालमध्ये एकदमि झाली याला काही चवशषे अथग 
आहे. त्यािप्रमामे १८८८ मध्ये, जेदहा एका प्रमुख मुसलमानाचं्या अध्यक्षतेखाली, देशाच्या चनरचनराळ्या 
भार्ातील मुसलमान काँगे्रस अचधवशेनात भार् घेत होते तेदहा त्यानंी जातीयवादी अशी कसलीि मार्िी 
मुसलमानाकंचरता केली नसताना, त्यानंतर थोड्याि मचहन्यानंी, मुसलमानाकंचरता जातीय 
प्रचतचनचधत्वाच्या भाषेत ड्रीन बोलतो, यालाही काही चवचशष्ट अथग आहे आचि ‘मुसलमानातंील वचरष्ठ वर्ग 
हे आपल्याला दुबगलतेपेक्षा सामर्थ्यग देिारे वर्ग आहेत. हे वर्ग लोकसंख्येच्यादृष्टीने लहान पि उत्साही 
अल्पसंख्याकंािें बनलेले आहेत आचि त्यािें व आपले राजकीय चहतसंबंध तंतोतंत जुळिारे आहेत’ या सर 
जॉन स्रेिीच्या म्हिण्यातही काही असाि अथग आहे. कहदुस्तानच्या मुख्य राजकीय प्रवाहापासून 
मुसलमानानंा थोपवनू धरण्यािा तो एक अथगपूिग डाव होता. मुसलमानी चहतसबंंध चरिचटश राज्यकत्यांच्या 
चहतसबंंधाशंी तंतोतंत जुळिारे कसे होते?चरिचटश आचि काँगे्रस या दोन पक्षातून मुसलमानानंा एक 
चनवडावयािा होता आचि बरेि वष े त्यािंी चनवड चरिचटशाचं्या बाजूला झुकत होती. तरीसुद्धा काँगे्रस 
दयासचपठावरून मुसलमानािें मन वळवण्यािे कायग, चरिचटश सत्ता संपुष्टात येईपयंत िालूि होते आचि या 
वळेेपयंत मुसलमानानंी काँगे्रसिा जवळजवळ संपूिगपिे त्यार् केला होता. काँगे्रसच्या पचहल्या दहा वषांच्या 
काळात, चरिचटश सरकारवर अनेक वष े्ायदेशीर चनष्ठा ठेविारे मुसलमान पुढारी आचि आर्मथक स्वतंत्रता 
असिारे पुढारी, याचं्या दरम्यान मुसलमानाचं्या नेतृत्वाबद्दल स्पधा होती. या दुसऱया प्रकारच्या पढुाऱयात 
आर. एम. सयानी हे एक होते. ते १८९६ च्या काँगे्रसिे अध्यक्ष होते. त्यानंी आपल्या अध्यक्षीय भाषिात, 
मुसलमान काँगे्रसच्याचवरुद्ध होते ही र्ोष्ट सा् नाकारली. काँगे्रसिे अध्यक्ष होण्यापूवी तीस वष े ते 
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सावगजचनक जीवनात होते. नवल करण्यासारखी र्ोष्ट अशी की, सयानी आचि तय्यबजीसारखे पुढारी 
काँगे्रसबरोबर होते, आचि ज्यानंा मंुबईच्या सावगजचनक जीवनात ्ारसे स्थान नदहते त्यानंी आपि 
चरिचटशचनष्ठ आहोत असे जाहीर केले आचि या चनष्ठलेा काँगे्रसच्या सभासदत्वाने तडा जाईल असा दावा 
माडंला. 
 
 

_____ 
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प्रकरि दहाव े
 

मुस्स्लम बांगाल 
 

चरिचटश अंमलाखाली आलेला बंर्ाल प्रातं हा राज्यकारभाराच्या दृष्टीने ्ार मोठा चवभार् होता. 
चरिचटश सत्ता पूिगपिे प्रस्थाचपत झाल्यानंतर, राज्यकारभाराच्या सोयीच्यादृष्टीने त्यािी ्ाळिी केली 
पाचहजे असे त्यानंा वाटू लार्ले. १८७४ मध्ये आसाम वरे्ळा केला रे्ला आचि त्यािा कारभार स्वतंत्र झाला. 
१८९२ च्या सुधारिानंतर चितार्ाँर् वरे्ळा करावा आचि आसामला जोडावा अशी सरकारने सूिना केली. 
परंतु याचवरुद्ध लोकमत बरेि खवळले, आचि ही सूिना रद्द केली रे्ली. तरीसुद्धा, दहाइसरॉय लॉडग कझगन 
याने हा प्रश्न पुन्हा पुढे आिला आचि कारभाराच्यादृष्टीशी जातीय र्रजेिी सारं्ड घालून बंर्ाल प्रातंािी 
मुसलमानीबंर्ाल आचि कहदू बंर्ाल अशी ्ाळिी करण्यािे त्याने ठरवले; पूवेकडच्या भार्ात मुसलमान 
बहुसंख्य होते आचि पचिमेकडच्या भार्ात कहदू बहुसखं्य होते. १९०३ मध्ये ्ाळिीिी योजना सरकारी 
र्ोटातून अनचधकृतपिे बाहेर आली. कहदू आचि मुसलमानानंी संयुक्तपिे या योजनेचवरुद्ध शकेडो चनषेध 
सभा घेऊन चतिा चधक्कार केला आचि कझगनिी र्ाळि उडवनू चदली. या योजनेच्याचवरुद्ध असलेल्या 
प्रचसद्ध मुसलमानात डाक्क्यािे नबाब सर सचलमुी ा हे होते. 
 

कहदू मुसलमानाचं्या या सयुंक्त चनदशगनािंा अथग कझगनने असा लावला की, मुसलमानानंा या 
योजनेिी ककमत कळली नसल्यािे हे चिन्ह आहे. म्हिनू मुसलमानाशंी वैयव्क्तक संबंध जोडून त्यानंा या 
योजनेला वश करून घेण्यािा त्याने चविार केला. १९०४ च्या ्ेरुिवारीत त्याने पूवगबंर्ालिा दौरा काढला, 
प्रत्येक टप्प्यावर त्याने प्रमुख स्थाचनक मुसलमानाशंी चविार चवचनमय केला, मुसलमानाचं्या मोठ्या सभा 
घेतल्या आचि मोठमोठी भाषिे केली. बंर्ालिी ्ाळिी करण्यात बंर्ालच्या कारभारािा भार हलका 
करिे एवढाि आपला उदे्दश नाही तर, जेथे इस्लामिे प्रभतु्व आचि त्याच्या अनुयायािें विगस्व राहील असा 
मुसलमान प्रातं चनमाि करिे हाही उदे्दश आहे. आचि हे लक्षात घेऊनि आपि डाक्का चवभार्ािे दोन 
चजल्हेही या योजनेत घालण्यािे ठरवले आहे असे त्याने त्यानंा साचंर्तले. ्ाळिीमुळे जुने मुसलमान राजे 
आचि सुभेदार याचं्या काळानंतर, पूवगबंर्ालमधील मुसलमानानंी कधी उपभोर्ली नदहती अशी 
मुसलमानािंी एकता ते उपभोर्तील असे प्रलोभन त्याने त्यानंा दाखवले. 
 

पि हे स्वप्न साकार होण्यापूवी, लवकरि आपल्याला राजीनामा द्यावा लारे्ल हे त्याला समजले. 
त्याने राजीनामा चदला. आचि केवळ सरकारी सभासद हजर असलेल्या कायदेमंडळािारे ्ाळिीकरता 
आवश्यक असलेला कायदा त्याने मोठ्या घाईघाईने समंत करून घेतला. चकत्येक मचहन्याच्या त्याच्या 
उद्योर्ानंी त्यानंी प्रमुख मुसलमानािंी मने वळवली ककवा आपल्या स्वतिःच्या इच्छेशी सहमत होिे त्यांना 
भार् पाडले. ‘पाशवी दयवस्था’ म्हिून ्ाळिीिा चनषेध करिाऱया नबाब सची मुी ानंी नंतर आपले मत 
बदलले. हा बदल त्यानंा ्ार कमी दयाजाच्या दराने चदल्या रे्लेल्या एक लक्ष पौंड कजाशी जोडला रे्ला. 
[रु्रुमुख चनहाल कसर् कृत Landmarks in Indian Constitutional and National Development पृ. ३१९.] हा कदाचित योर्ायोर् 
असेलही पि हा आरोप दहाइसरॉयिी एकंदर योजना आचि त्याचवरुद्ध केलेले सतंप्त चनषेध याच्याशी 
िपखल जमतो. 
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१९०५ च्या ऑक्टोबरमध्ये कझगनने ्ाळिीिा कायदा अंमलात आिला. आचि बॅव्म््ल्ड ्ुलर या 
आपल्या चवश्वासू मािसाला नदया प्रांतािा लेफ्टनंट र्दहनगर नेमून आचि आपल्या मार्ून येिाऱया लॉडग 
कमटोच्या हाती देशािा कारभार सोपवनू त्याने कहदुस्तान सोडले. 
 

जेदहा कमटोने राज्यकारभार हाती घेतला तेदहासबधं देश एका अपूवग असंतोषाने आचि अशातंतेने 
भरून राचहला होता. काँगे्रससुद्धा जहाल मतवाद्याचं्या हातात जाईल की काय अशी भीचत चनमाि झाली 
होती. या चवपत्तीत १८८५ मध्ये चनमाि झालेल्या संघचटत कहसेच्या दबा धरून बसलेल्या आपत्तीत स्वतिः 
काँगे्रसनेि जो वरे्ळा मार्ग दाखवला होता तसाि काही पयाय खुद्द काँगे्रससाठीि चनघू शकेल काय असा 
प्रश्न कमटोने स्वतिःलाि चविारला. कहदुस्तानिा सेके्रटरी ऑ् स्टेट मोले यांना २८ मे १९०६ रोजी 
चलचहलेल्या पत्रात कमटो म्हितो: ‘काँगे्रसबद्दल म्हटले तर⋯⋯आपि चतला मान्यता चदली पाचहजे आचि 
त्याचं्यातील िारं्ल्या लोकाशंी मतै्री केली पाचहजे’ तरीसुद्धा मला असा संशय वाटतो की, चतच्यात बरेि 
काही पूिगपिे राजद्रोही आहे आचि भचवतदयाच्यादृष्टीने तो धोका आहे⋯⋯ अचलकडे मी काँगे्रसला चवरोधक 
होईल अशा एकाद्या शक्तीिा बरािसा चविार करीत आहे. मला वाटते यािे उत्तर आपल्याला 
राजेरजवाड्याचं्या संघटनेत चमळेलत ककवा त्या कल्पनािंा अचधक चवकास करावा लारे्ल. उदाहरिाथग 
केवळ राजेरजवाड्यािेंि नदहे तर इतरही काही बड्या मडंळींिा समावशे असलेले एकादे चप्रव्दह कौव्न्सल. 
त्यानंी वषातून एकदा एकाद्या आठवड्यासाठी ककवा पधंरा चदवसासाठी म्हिा, चदी ीला एकत्र याव.े या 
बैठकीिी कायगक्रम पचत्रका आचि कायगपद्धचत यािंा ्ार काळजीपूवगक चविार केला पाचहजे. आचि त्यातून 
आपल्याला चनराळे चविार चमळाले पाचहजेत.’ [मेरी कमटो कृत India Minto and Morley पृ. २८–२९.] 
 

मोलेच्या उत्तरात अथगपूिगपिे असे सुिवले होते की, ते मुसलमानाबंद्दल सचंित होता : 
‘कहदुस्तानात एक नवी जािीव वाढत आहे आचि ती सवग कहदुस्तानभर पसरत आहे याबद्दल प्रत्येकजि 
आम्हाला सावधचर्रीिी सूिना देत आहे⋯⋯तुम्हाला जुन्या वृत्तीनेि कारभार िालू ठेविे शक्य होिार 
नाही; काँगे्रसबद्दल तुम्हाला काहीही वाटत असले तरी तुम्हाला त्या पक्षाशी आचि तत्त्वाशंी देवघेव करावीि 
लारे्ल. थोड्याि चदवसात तुमच्याचवरुद्ध मुसलमान स्वतिः काँगे्रसला चमळतील याबद्दल खात्री बाळर्ा. 
[चकत्ता, पृ. ३०.] 
 

कझगनिी ्ाळिीिी योजना कहदुस्तानात चजतकी तीव्रतेने अमान्य झाली चततकीि ती लंडनच्या 
सरकारी आचि चबनसरकारी र्ोटात अमान्य होती. पि या योजनेमुळे चनमाि झालेल्या, राष्ट्रवादाच्या 
िढत्या पचरमािाने कहदु-मुसलमान एकी, काही झाले तरी रोखली पाचहजे यािी कल्पना राज्यकत्यांच्या 
डोक्यात चशरली. बंर्ालिा ऊतू जात असलेला उत्साह इतर प्रातंात पसरला. आचि दहा अचधवशेने घेऊन 
काँगे्रसला जे करता आले नसते इतकी मोठी भर ्ाळिीने भारतीय राष्ट्रवादात घातली. बंर्ालभर आचि 
इतर अनेक प्रातंात चनषेधसभा, चमरविुकी आचि चनदशगने यािंा पूर लोटला, चरिचटश मालावर बचहष्ट्कार 
घातला रे्ला यािा चरिचटश आर्मथक जीवनावर चवपरीत पचरिाम होण्यािा धोका चनमाि झाला. 
 

सरकारी नोकऱया आचि इतर अचमषे दाखवनूसुद्धा अनेक चविारवतं मुसलमानानंा अनुकूल करून 
घेण्यास ्ाळिी अयशस्वी ठरली. यामुळे सरकारला जास्त काळजी वाटू लार्ली. १९०६ च्या 
काँगे्रसच्यावळेी साचलमुी ािा भाऊ नबाबजादा अतीकुी ाह हे ्ाळिीबद्दल आपला तीव्र मतभेद दयक्त 
करताना म्हिाले; ती तुम्हाला प्रथमि सारं्ू इव्च्छतो की, पूवग बंर्ालिे मुसलमान ्ाळिीच्या बाजूिे आहेत 
असे समजिे बरोबर नाही. खरी र्ोष्ट अशी आहे की, काही प्रमुख मुसलमानानंी स्वतिःच्या स्वाथासाठी या 
योजनेला पाकठबा चदला.’ अमीर अी ींच्या महॉमेडन असोचसएशनने सरकारला असे साचंर्तले की, ‘बंर्ाली 
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भाचषक लोकािें कुठलेही चवभाजन काही चवशषे र्रज पडल्याचशवाय बंर्ालपासून चवभक्त केला जाता 
कामा नये, आचि सध्यातरी, तशी चवशषे र्रज चनमाि झालेली नाही.’ [अंचबका िरि मुझूमदार, Indian National 

Evolution पृ. २२३.] सर हेन्री कॉटन या बंर्ालच्या सेवाचनवृत्त र्ृहस्थानंीही याि प्रकारिे मत दयक्त केले : ‘पूवग 
बंर्ालच्या बहुतेक भार्ातील दोनही जमातींच्या पुढाऱयािंी, ्ाळिीिा चनषेध करण्यात एकजूट आहे, पि 
अज्ञानी आचि प्रक्षुब्लध मुसलमान जनतेला कहसक कृत्ये करण्यास धमगवडे्या रु्प्तदूतानंी उते्तजन चदले आहे. 
[जे. डी. री. याचं्या the Real India गं्रथात पृ. १७८ वर उद् धृत.] 
 

खरोखरीि प्रक्षुब्लध मुसलमानानंा ‘कहसक कृत्ये करण्यास’ उते्तजन चदले रे्ले होते हे सत्य आहे. 
नेव्दहनसन् याचं्या म्हिण्याप्रमािे चरिचटश सरकार मुसलमानाचं्या बाजूिे आहे, न्यायालये तीन 
मचहन्याकचरता मुद्दाम बंद ठेवली आहेत, कहदंूवर ही ा केल्यास, कहदू दुकानािंी लुटालूट केल्यास ककवा 
कहदू चवधवािंा अपहार केल्यास कुठल्याही प्रकारिी चशक्षा भोर्ण्यािी पाळी येिार नाही असा प्रिार 
खेडोपाडी करीत आचि इस्लामच्या पुनरुज्जीवनािी चशकवि देत मुी ा मौलवी खेडोपाडी प्रातंभर कहडले. 
हीि रानटी तत्त्व ेमाडंलेले एक लाल पत्रक सवगत्र च्रवले रे्ले. [नेव्दहन्सन कृत The New Spirit in India पृ. १९२.] हे 
िालू असतानाि बॉव्म््ल्ड ्ुलर यानंी थटे्टने असे उद्र्ार काढले की, कहदू व मुसलमान, ‘या दोन 
बायकापंकैी मुसलमान बायको आपली आवडती आहे.’ या उद्र्ारातील सूिना स्पष्ट होती. चशवाय 
नेव्दहनसन् च्या भाषेत सारं्ायिे म्हिजे ‘चरिचटश अचधकारी आपल्या कुठल्याही आततायीपिािी आपल्याला 
क्षमा करतील अशी मुसलमानािंी मनोमन खात्री होती.’ [चकत्ता, पृ. १९१.] 
 

ही दंर्ली प्रवृत्ती अनेक वषग िालू राचहली. एकदा १९१० मध्ये खुद्द राजधानीि मुसलमानाचं्या हाती 
होती. आचि त्यानंी तीन चदवस आचि तीन रात्री शहरातील जडजवाचहरािंी लुटालूट केली. सरकारनी जर 
आपला समथग हात काढून घेतला ककवा जरा जरी चढला सोडला तरी कहदंूच्यापुढे काय वाढून ठेवले जाईल 
यािी आर्ाऊ िुिकू म्हिनू ही उदाहरिे सरकारी र्ोटातून मोठ्या आनंदाने पुढे माडंण्यात आली. 
मुसलमान स्पेशल मचॅजस्रटेने मुसलमान दंरे्खोरािें खटले िालवताना चदलेल्या चनकालपत्रात म्हटले 
की, ‘दंर्ा करण्यासाठी थोडीसुद्धा चिथाविी नदहती; दंरे्खोरािंा उदे्दश सामान्यपिे कहदुना उपद्रव देिे हा 
होता.’ दुसऱया एका खटल्यात त्याने म्हटले की, ‘च्यादीच्या बाजूने पढेु आलेल्या पुरादयावरून असे चदसते 
की, आरोपीने (मुसलमान) दंग्याच्या चदवशी एक पत्र मुसलमानाचं्या घोळक्यापुढे वािून दाखचवले आचि 
असे साचंर्तले की, कहदूना उपद्रव देिाऱया आचि त्यािंी लुटालूट करिाऱया कोिालाही चशक्षा केली जािार 
नाही, असे सरकारने आचि डाक्क्याच्या नबाब बहादू्दरने हुकूम काढले आहेत.’ दुसऱया एका युरोचपयन 
मचॅजस्रटेने म्हटले की, ‘काही मुसलमानानंी ढोलकी बडवनू असे जाहीर केले की, कहदंूिी लुटालूट 
करण्यास सरकाने परवानर्ी चदली आहे.’ याि मचॅजस्रटेनी एका अपहाराच्या खटल्यात असा शरेा मारला 
की, ‘मुसलमानानंा कहदू चवधवाशंी चनका पद्धतीने चववाह करण्यास सरकारी परवानर्ी आहे अशा 
जाहीरनाम्यामुळे हा बलात्कार झाला.’ 
 

कोमाळा दंग्यािा खटला म्हिून ओळखल्या जािाऱया खटल्याच्या न्यायाचधशाने उघड उघड 
मुसलमानािंी बाजू घेतली. हायकोटाने त्यािी चनर्मभत्सना केली; आचि आपल्या चनकालपत्रात असा शरेा 
मारला की, ‘साचक्षदाराचं्या जबान्या दोन जातीत– मुसलमान आचि कहदू–चवभार्नू आचि एका जातीिा 
पुरावा मान्य करून आचि दुसऱयािा नाकारून छाननी करण्यािी या चविान न्यायाचधशािंी पद्धत अचतशय 
कठोर टीकेला पात्र आहे. चविान न्यायाधीशानंी ्क्त आपल्यासमोर आलेल्या पुरादयावरि लक्ष कें चद्रत 
करिे जरूर होते आचि पूवगग्रहातून तयार झालेल्या कुठल्याही एका वर्ाच्या लोकाचंवषयीच्या सहानुभतूीस 
बाजूला सारावयास हव ेहोते. 
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बंर्ालमध्ये, अनेक वष ेसनदी नोकरीत अचधकारी असलेले आचि नंतर पालगमेंटिे सभासद बनलेले 
सर हेन्री कॉटन यानंी आपल्या इंचडयन ॲन्ड होम मेमरीज’ या पुस्तकात चरिचटश राज्यकत्यांच्या पदरात 
उघड दोष टाकला आहे. त्यांनी म्हटले आहे : ‘पूवग बंर्ालिे बहुतेक सवग मुसलमान हे कहदंूच्या कचनष्ठ 
जातीतून ककवा आचदवासी कहदंूमधून आलेले आहेत. त्यानंी ्ार पूवी आपली सामाचजक प्रचतष्ठा 
वाढवण्याच्यादृष्टीने ककवा काही चनकडीिी र्रज म्हिनू इस्लाम धमग कवटाळला. कहदू-मुसलमानामंध्ये 
भाडंिाला कधीि कारि नदहते.⋯⋯ प्रातंाच्या ्ाळिीने प्रथमि त्याचं्यात धार्ममक कलह चनमाि झाला. 
अचधकारी र्ोटात पचहल्या प्रथमि ‘तोडा आचि राज्य करा’ हे तत्त्व प्रस्थाचपत केले रे्ले. शक्य चततक्या 
मार्ांनी मुसलमानावंर सरकारी मजीिा वषाव झाला.’ 
 

्ाळिीपूवीच्या कझगनच्या वक्तदयानंी आचि नंतरच्या जातीय दंग्यामुळे कहदू-मुसलमानातंील सबंधं 
बऱयाि काळपयंत चबघडलेलेि राचहले. परंतु बरं्ालच्या दंग्यािा प्रचतध्वनी इतर प्रातंात क्वचिति उमटला. 
ज्या ज्या चठकािी प्रचतर्ामी पुढाऱयािंा प्रभाव मुसलमानावंर पडला नदहता त्या त्या चठकाििे मुसलमान 
राजकीय सभानंा हजर राचहले, चवलायती मालावर बचहष्ट्कार घालण्यासाठी केला रे्लेला आग्रह त्यानंी 
ऐकून घेतला, स्वदेशीच्या घोषिािें महत्त्व जािले आचि देशी मालाला उते्तजन चदले; कारि या 
स्वदेशीच्या िळवळीिा ्ायदा कहदू इतकाि मुसलमान कारखानदार आचि चविकर यानंाही चमळिार 
होता. कहदू-मुव्स्लम ऐक्यािे सवात अचधक प्रभावी परुस्कते चटळक यानंी महाराष्ट्रातील मुसलमानानंा 
कहदंूशी सहकायाने काम करण्यािी आचि स्वदेशी िळवळीला ्ूल ना ्ुलाच्या पाकळीिी मदत करून 
आपले कतगदय बजावण्याकचरता आग्रहािी हाकं घातली. या हाकेला अनेक चठकािच्या मुसलमानानंी साद 
चदली. नोदहेंबरमध्ये धुळे येथे केवळ मुसलमानािंीि एक सभा भरवली रे्ली. चतला प्रमुख मुसलमान आचि 
स्थाचनक दयापारी हजर होते आचि धमगरु्रु मुी ा शखेिंद चतिे अध्यक्ष होते. त्यावळेेपयंत धुळ्यामध्ये 
स्वदेशीच्या वीस सभा झाल्या होत्या. पि मुसलमानािंी ही, पचहलीि सभा होती; ‘वदेंमातरम्’ आचि 
‘अी ा-हो-अकबर’ या घोषिानंी ती संपली. 
 

परंतु, स्वदेशी िळवळीने इकडे चतकडे थोडेसे कहदू-मुसलमानािें सहकायग झाले असले तरी, 
्ाळिीिी घोषिा होण्यापूवी अनेक वष ेआचि ्ाळिीचवरोधी िळवळीला जातीय स्वरुप येण्यापूवी, या 
दोन जमातींिे सुचशचक्षत लोक राजकीयदृष्ट्या एकमेकापंासून दूर जात होते. या र्ोष्टीकडे डोळेझांक 
करता येिार नाही. १८९९ च्या लखनौ काँगे्रसमध्ये चटळकानंी मंुबईिा र्दहनगर, सनॅ्ढस्टग याच्या 
राज्यकारभाराच्या चनषेधािा ठराव माडंण्यािा अयशस्वी प्रयत्न केला. या काँगे्रसला मुसलमान प्रचतचनधी 
मोठ्या सखं्येने हजर होते. लखनौ काँगे्रसनंतरच्या काँगे्रसच्या अचधवशेनातील मुसलमानािंी सखं्या कमी 
कमी होऊ लार्ली हे अथगपूिग आहे. १९०५च्या चतच्या अचधवशेनाला ७५६ प्रचतचनधीपैकी ्क्त १७ 
मुसलमान होते. 
 

मर् मुसलमान कुठे जात होते?देशात काँगे्रसदयचतचरक्त दुसरी राजकीय, सामाचजक ककवा जातीय 
संघटना नदहती. अचलर्डिी महॉमेडन पोचलचटकल ऑर्गनायझेशन म्हिजे जन्मतिःि मेलेले अभगक होते 
आचि ती आपला प्रचतध्वनी अर्दी शजेारच्या प्रदेशातसुद्धा उमटव ूशकली नाही. कहदीबद्दलिा वादचववाद 
हा संपूिगपिे स्थाचनक प्रश्न होता; देशाच्या इतर भार्ात त्याबद्दल मुसलमानानंी ििा केली नाही ककवा 
त्यामुळे तेथील शातंता भरं् पावली नाही. बरं्ालच्या दंग्याला सहानुभतूीिा प्रचतसाद चमळाला नाही. 
मुसलमान जमातीवर आपले वजन आहे असे सारं्िारा, कहदीला उदूगिा दजा चदल्याने उदूगिे काही नुकसान 
झालेले नाही असे सारं्िारा आचि दंरे्धोपे करून मुसलमानािंा काही ्ायदा होिार नाही असे 
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मुसलमानानंा सारं्िारा मुसलमान पुढारी ककवा संस्था अव्स्तत्वात नदहती. जर मुसलमानानंा ्क्त 
मुसलमानीि नेतृत्व हव ेहोते तर त्यानंा नेत्याचवना रहािे भार् होते आचि तरीसुद्धा ते काँगे्रसमधून आपले 
अंर् हळूहळू काढून घेत होते. आियािी र्ोष्ट अशी की, मर् ते काय करीत होते?मुसलमानानंा काँगे्रसला 
चमळू देण्यास अडथळा चनमाि केला पाचहजे असे सेके्रटरी ऑ् स्टेट मोले यानंी प्रकट केल्याप्रमािे 
चरिचटशाचं्या डावाला ते बळी पडत होते काय?झपायाने वाढत जािाऱया राजकीय जाचिवचे्या वातावरिात 
ते काँगे्रसमध्ये रे्ले नसते तर ते चरकामे बघे राचहले असते काय?अशी पोकळी तयार झाल्यास ते काँगे्रसकडे 
परत जाण्यािा सतत धोका होता. यावर केवळ मुसलमानािंी अचखल भारतीय संघटना हा उपाय होता—
आचि १९०६ मध्ये तो अंमलात आिला रे्ला. 
 
 

_____ 
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प्रकरि अकराव े
 

मुस्स्लम लीग 
 

१९०६ च्या उन्हाळ्यात एका देशदयापी मुव्स्लम संघटनेच्या कल्पनेला मूतगस्वरुप देण्यात आले. 
त्यावळेी कहदुस्तान सरकार चसमला येथील आपल्या उन्हाळी राजधानीत होते आचि उत्तर प्रातंािे सरकार 
नैचनताल या थंड हवचे्या चठकािी होते. या दोनही चठकािी मुसलमान हा सरकारी अचधकाऱयाचं्या ििेिा 
चवषय होता. वर थंड हवचे्या चठकािी अशी ििा िालू असताना खाली नेहमीच्या चठकािी खाजर्ीरीतीने 
ही कल्पना िर्मिली रे्ली होती आचि त्यात चथओडोर मॉचरसन याचं्यामार्ून आलेले अचलर्ड 
महाचवद्यालयािे प्रािायग आकग बोल्ड यानंी प्रामुख्याने भार् घेतला होता. उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी त्यािें 
महाचवद्यालय बंद झाल्यानंतर ते चसमल्याला रे्ले आचि त्यानंी नबाब मोहचसन्-उल -मुल्क यानंा पुढील पत्र 
पाठवले : मुसलमानाचं्या चशष्टमंडळाला भेटण्यािे दहाइसरॉय यानंी मान्य केले आहे. त्यानंा सादर 
करण्याच्या मानपत्रावर सवग प्रातंाच्या मुसलमान पढुाऱयाचं्या सह्या असल्या पाचहजेत. नवीन धोरिाचवषयी 
कृतज्ञता दयक्त करताना, चनवडिूकपद्धतीिा पुरस्कार न करता नेमिूकपद्धती अंमलात आिण्यािी 
चवनंती करावी, कारि ्क्त नेमिूकपद्धतीनेि मुसलमानािंा ्ायदा होईल. जमीनदाराचं्या मताला योग्य 
महत्व देण्यािी आवश्यकता आहे. वळे थोडा आहे, तेदहा आपल्याला िळवळ बाधंावयािी असेल तर आपि 
घाई केली पाचहजे.’ 
 

नैचनतालला भेट देण्यासाठी रे्लेले अचलर्डिे एक उमराव, हाजी महमद इस्माइल खान 
याचं्याकडूनही अशाि प्रकारिे एक पत्र नबाबाला रे्ले. त्यानंी अशी बातमी पाठचवली होती की, 
चवधीमंडळात वाढ करण्यािा चविार िालू आहे. आचि असे सुिवले की, मुसलमानानंी आपल्या मार्ण्या 
सरकारपुढे ठेवादया. 
 

पि मुख्य सूत्रधार आकग बोल्डि ठरिार होते. आपि पडद्याआड राहू या अटीवर त्यानंी 
मुसलमानाचं्या ध्येयाला सवगतोपरी साहाय्य करण्यािे मान्य केले. म्हिून मोहचसन-उल -मुल्क यानंा तारेने 
चसमल्यास बोलावनू घेण्यात आले. १९०० मध्ये उत्तर प्रातंाच्या लेफ्टनंट र्दहनगरने ज्या मोहचसन-उल -
मुल्किे त्याचं्या ‘राजकीय काया’बद्दल अचतशय कडक शब्लदात कान चपळले होते, त्यािंाि आता जास्त 
दयापक जातीय राजकारिासाठी उपयोर् करून घेतला जात होता. आचि ते कहदुस्तान सरकार बोलावले 
तेदहा जािार येिार होते. मौलाना अबुल कलम आझाद या राष्ट्रीय मुसलमानानंी या चसमला प्रयोर्ाच्या 
संशयास्पदपिािे विगन असे केले होते: ‘पुढील सवग र्ोष्टी घडलेल्या मी पाचहल्या आहेत. जनतेच्या 
िळवळीिा पचरिाम म्हिून १९०६ मध्ये काही सुधारिा मान्य होण्याच्या बेतात होत्या. त्यावळेी मरहूम नबाब 
मोहचसन-उल -मुल्क हे मंुबईला आपल्या एका चमत्राकडे रहात होते. तेथून त्यानंा तारेने चसमल्यास 
बोलावले रे्ले. ह्या भेटीिा पचरिाम म्हिजे युरोपला चनघालेल्या आर्ाखानानंा एडनहून परत च्राव े
लार्ले. त्यावळेी दख्खन हैद्राबादच्या सय्यद चबलग्रामी यानंी कहदुस्तानच्या मुसलमानाचं्यावतीने चवभक्त 
मतदार संघािी चवनंती करिारे एक भाषि तयार केले होते. हा सवग दयूह चसमल्याहून रिला रे्ला.’ [अब्लदुल 
मझीदखान कृत The communalism in India-Its origin and Grewth, पृष्ठ २३.] मौलाना महमद अी ी या दुसऱया एका राष्ट्रीय 
मुसलमानानंी नंतर या र्ोष्टीिे विगन आपल्या १९२३ च्या काँगे्रसच्या अध्यक्षीय भाषिात ‘हुकूमी प्रयोर्’ असे 
केले होते. 
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मोहचसन-उल -मुल्क हे तर संपूिगतिः अचलर्ड पंथािे होते. आचि त्याचं्या स्वतिःच्या राजकीय 
कल्पनाशंी चसमला चनिगय हा चवसंर्त नदहता. त्यानंा त्यात मुसलमानािें कल्याि चदसत होते. आचि 
थोड्याि चदवसाचं्या अवधीत दहाइसरॉयला सादर करण्याच्या मानपत्रावर त्यानंी सुमारे िार हजार सह्या 
चमळवल्या. त्यानंतर देशाच्या चनरचनराळ्या भार्ातून त्यानंी ३५ प्रमुख मुसलमानानंा एकत्र आिले. त्यािें 
अग्रिी आर्ाखान होते. हे सवग लोक १ ऑक्टोबर १९०६ रोजी दहाइसरॉयच्या भेटीस रे्ले. दहाइसरॉयला 
सादर केलेल्या लाबंलिक मानपत्रात त्यानंी म्हटले होते: 
 

बादशहािे कहदुस्तानच्या चनरचनराळ्या भार्ातील ्ार मोठ्या मुसलमान प्रजाजनािें प्रचतचनधी 
म्हिून खाली सही करिारे आम्ही सरदार, जहाचर्रदार, तालुकदार, वकील, जमीनदार, दयापारी आचि 
इतर हुजुरानंा खालील मानपत्र सादर करण्यािी परवानर्ी घेतो आचि त्यािा अनुकूल चविार करण्यािी 
अचतशय नम्रपिे चवनंती करतो. 
 

१९०१ च्या खानेसुमारीप्रमािे, कहदुस्तानच्या मुसलमानाचं्या लोकसंख्येिा आकडा बादशहाच्या 
कहदी वसाहतीच्या एकंदर लोकसंख्येच्या एक ितुथांश आचि एक पंिमाशं याचं्या दरम्यान ककवा ६ कोटी 
२० लक्षाहून अचधक आहे. आचि रानटी आचि छोटे छोटे धमग या वर्ात र्िल्या रे्लेल्या एकंदर जमाती 
आचि ज्या जमातींिे वर्ीकरि सवगसामान्यपिे कहदू म्हिनू केले रे्ले असले तरीसुद्धा प्रत्यक्षात ज्या कहदू. 
नाहीत अशा जमातींिी लोकसंख्या वजा जाता, मुसलमानािें बहुसंख्य असेलल्या कहदंूशी असलेले प्रमाि 
चकतीतरी अचधक ठरेल. म्हिून आम्ही असे प्रचतपादू इव्च्छतो– की, रचशया सोडून युरोपमधील कुठल्याही 
पचहल्या दजाच्या राष्ट्राच्या एकंदर लोकसंख्येपेक्षा संख्येने अचधक असलेल्या या जमातीला, 
प्रचतचनधीत्वाच्या संपूिग ककवा मयाचदत अशा कुठल्याही पद्धतीत राज्यािा महत्वािा घटक या हक्काने पुरेशी 
मान्यता चमळिे न्यायािे होईल. 
 

हुजुराचं्या परवानर्ीने खरोखर आम्ही आिखी एक पाऊल पुढे टाकण्यािे धाडस करीत आहोत, 
आचि अशी चवनंती करीत आहोत की, कुठच्याही प्रकारच्या प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष प्रचतचनधीत्वात आचि 
मुसलमानािंा दजा व विगस्वावर पचरिाम करिाऱया इतर सवग र्ोष्टीत, मुव्स्लम जमातीला जे स्थान चदले 
जािार असेल ते ्क्त त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािात असू नये तर त्याचं्या राजकीय महत्त्वाशी जुळेल 
असे आचि त्यानंी साम्राज्याच्या संरक्षिासाठी केलेल्या मदतीच्या महत्त्वाला अनुरुप असे असाव ेआचि 
यासंदभात, जेमतेम शभंर वषापूवी कहदुस्तानात मुसलमानािें जे स्थान होते आचि ज्याच्या परंपरा 
सहाचजकि त्याचं्या मनातून अजून नाचहशा झाल्या नाहीत त्या त्याचं्या स्थानाला योग्य असे महत्त्व देण्यास 
हुजूर कृपावतं होतील अशी आम्ही आशा करतो. 
 

युरोचपयन पद्धतीच्या प्राचतचनधीक संस्था कहदी लोकानंा नवीन आहेत असे प्रारंभीि सारं्ण्याबद्दल 
हुजूर आम्हाला क्षमा करतील अशी आम्ही आशा बाळर्तो; आमच्या जमातीिे अनेक चविारवतं खरोखर 
असे समजतात की, कहदुस्तानात असलेल्या सामाचजक धार्ममक आचि राजकीय पचरव्स्थतीनुरुप जर या 
संस्था यशस्वी करावयाच्या असतील तर ्ार मोठी काळजी, दूरदशीपिा आचि सावधचर्रीिी आवश्यकता 
आहे; आचि अशा काळजीिा आचि सावधपिािा अभाव असताना त्यािंा स्वीकार करिे म्हिजे इतर अनेक 
अचरष्टाबंरोबर सहानुभतूीशनू्य बहुसंख्याकंाचं्या मेहेरबानीवर आमिे राष्ट्रीय चहत सोपविे होय. 
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आज बनवल्या रे्लेल्या मतदार संघात्े कुठल्याही मुसलमान उमेदवारािे नाव, तो बहुसंख्याकं 
जमातीशी सवग महत्त्वाच्या बाबतीत सहमत असल्याचशवाय, सरकारपढेु माडंले जाईल हे जवळजवळ 
अशक्यि आहे. चबर्र मुसलमान असलेल्या आपल्या कहदू प्रजेने, आपल्या सखं्याबळािा ्ायदा घेऊन 
्क्त आपल्याि जमातीच्या लोकांना मत देण्यािी इच्छा करिे याबद्दल ककवा कहदू नसले तरी, जे लोक 
आपल्या भावी चनवडिुकीसाठी बहुसंख्याकं कहदंूच्या सचदच्छेवर अवलंबून आहेत ते त्याचं्याि बाजूने मत 
देतील याबद्दल चनिःपक्षपातीपिे बोलायिे झाले तर आम्ही त्यानंा दोष देऊ शकत नाही. [पुरविी ‘ब’ पहा.] 
 

या मानपत्रात पुढील मार्ण्या केल्या होत्या : (१) मुसलमानानंा रास्त प्रमािात सरकारी नोकऱया 
चमळादया. (२) नोकऱयातील भरतीतून स्पधेिे तत्त्व काढून टाकले जाव.े (३) प्रत्येक हायकोटग आचि िी् 
कोटात मुसलमानानंा न्यायाचधशाच्या जार्ा चमळादयात. (४) पंजाबमधील अनेक शहरात प्रिचलत 
असलेल्या म्युचनचसपल पद्धतीप्रमािे, प्रत्येक जमातीला आपापले प्रचतचनधी चनवडण्यािी मुभा असावी. (५) 
चवधीमंडळाच्या चनवडिुकीकचरता प्रमुख मुसलमान जचमनदार, वकील, दयापारी आचि इतर महत्त्वाच्या 
चहतसबंंधीयािें प्रचतचनधी, चजल्हा बोडािे व म्युचनचसपालटीिे मुसलमान सभासद आचि पदवी 
चमळवल्यानंतर चवचशष्ट काळ(उ. ५ वष)े लोटलेले मुसलमान पदवीधर या सवांिे चमळून मतदार संघ 
बनवले जाव.े 
 

या मानपत्राला दहाइसरॉयने चततकेि लाबंलिक उत्तर चदले; त्यातील बरािसा भार् 
मुसलमानाचं्या भतूकाळाला, सर सय्यद याचं्या कायाला अनुलक्षून होता उत्तरातील प्रस्तुत वाक्ये अशी 
होती: वरे्वरे्ळ्या जमातींिे प्रचतचनधीत्व कोिच्या साधनानंी चमळवाव ेहे सुिवण्यािा प्रयत्न मी करीत नाही, 
पि माझा तुमच्याबद्दल चजतका चवश्वास आहे त्या चवश्वासाने मला अशी खात्री वाटते की, या देशातील 
लोकाचं्या चनरचनराळ्या जमाती, त्याचं्या परंपरा आचि त्याचं्या श्रद्धा लक्षात न घेता वैयव्क्तक मतदानािा 
हक्क देिारी कुठलीही प्राचतचनधीक पद्धती कहदुस्तानात नुकसानकारक व अयशस्वी ठरेल⋯⋯मी मुसलमान 
जमातीला असे आश्वासन देतो की, एक जमात म्हिनू त्यािें हक्क आचि चहत यािें माझा संबधं असलेल्या 
राज्यकारभारात संरक्षि केले जाईल.’ [पुरविी ‘क’ पहा.] 
 

देशाच्या राजकारिात ही एक मजेदार घटना होती. त्यामुळे चसमल्याच्या सरकारी जर्ात 
आनंदािी लाट उसळली. हा ऊतू िाललेला आनंद पत्रदयवहारातून वाहू लार्ला.त्यािे उदाहरि म्हिजे 
दहाइसरॉयच्या पत्नी मेरी कमटो यानंा त्याि संध्याकाळी एका अचधकाऱयाने पाठवलेले पत्र. त्यातचलचहले 
होते: ‘आज एक मोठी र्ोष्ट घडली आहे हे हुजुरानंा सारं्ण्याकचरता दोन ओळी चलचहल्याि पाचहजेत. हे 
मुत्सदे्दचर्रीिे कायग कहदुस्तान आचि कहदुस्तानिा इचतहास यावर दीघगकाल पचरिाम करील. हे कायग म्हिजे 
सहा कोटी वीस लक्ष लोकानंा राजद्रोही चवरोधी पक्षाला चमळण्यापासून परावृत्त करण्यात आलेले यश 
हेहोय.’ [मेरी कमटोंिे पुवोक्त पुस्तक, पृ. ४७-४८.] 
 

१ ऑक्टोबर १९०६ च्या आपल्या डायरीत मेरी कमटो स्वतिः चलचहतात : ‘आजिा चदवस ्ार 
महत्त्वािा आहे. कुिीतरी माा याजवळ म्हटल्याप्रमािे, हे “कहदी इचतहासात एक पवगि आहे” सबंध 
कहदुस्तानभर जीएक असंतोषािी भावना आहे आचि सवग वर्ाच्या आचि पंथाच्या लोकामंध्ये जो प्रक्षोभ आहे 
त्यािी आम्हाला जािीव आहे. िळवळे लोक ही भावना जोपासण्यास ्ार उत्सुक आहेत आचि सहाचजकि 
ते या एका मोठ्या जमातीिे (मुसलमानािें) सहकायग चमळवण्यािी पराकाष्ठा करीत होते. तरुि चपढीिे 
लोक दोलायमान पचरव्स्थतीत होते पि त्यािंा कल काँगे्रसच्या जहाल िळवळ्याबंरोबर जाण्यास अचधक 
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अनुकूल होता, आचि राजचनष्ठ मुसलमानानंा पाकठबा द्यावयािा नाही आचि आपल्या मार्ण्या िळवळीच्याि 
िारे पदरात पाडून घ्यावयाच्या असा ओरडा झाला.’ [चकत्ता, पृ. ४५] 
 

चसमल्यािे हे यश, चरिटनमधील वतगमानपत्राचं्या एका चवभार्ाने चरिचटशािंा ्ार मोठा चवजय 
र्िला. त्यानंी मुसलमानाचं्या शहािपिािी स्तुचत आचि काँगे्रस व बंर्ाली िळवळ्यािंी टर उडवली. ज्या 
चदवशी चसमल्यािे नाटक रंर्ले त्याि चदवशी लंडन टाइम्सने मुसलमानाचं्या सदंभात कहदी प्रश्नाच्या 
चविाराला आपले काही रकाने खिी घातले आचि लोकसत्ताक संस्था िालू करण्यास कहदुस्तान योग्य 
नाही हा बकेिा चसद्धातं पनु्हा उर्ाळला. दुसऱयाि चदवशी, तारीख २ ऑक्टोबर १९०६ रोजी त्याने बंर्ालिी 
िळवळ आचि मुव्स्लम मुत्सदे्दचर्री यािंी तुलना केली. दुसऱया एका वतगमानपत्राने कहदू आचि काँगे्रस यािंी 
कनदा आचि मुसलमानािंी पराक्रमी लोक म्हिनू स्तुती केली. 
 

देशाच्या चनरचनराळ्या भार्ातून मुसलमान अमीर उमराव, दहाइसरॉयच्या आमंत्रिावरून प्रथमि 
चसमल्याला एकत्र जमलें , आचि अचलर्ड राजकारि सवग कहदुस्तानभर ्ैलावण्यािा चवडा उिलून, 
तय्यार राजकारिी म्हिून घरी परतले. डाक्क्याच्या नबाब सचलमुी ाखान यानंी ‘मुव्स्लम ऑल इंचडया 
कॉव्न््डरसी’ या नावािी एक औपिाचरक राजकीय सघंटना स्थापन करण्यािी सूिना केली आचि ३० 
चडसेंबर १९०६ रोजी मुसलमान पुढाऱयानंा डाक्क्याच्या सभेिी आमंत्रिे पाठवली. डाक्का हे बंर्ाल 
्ाळिीच्याचवरूद्ध िळवळीिे तु्ानी कें द्र होते; आचि तेथे कझगनने चनमाि केलेल्या आचि लेफ्टनंट 
र्दहनगर ्ुलर यानंी पोसलेल्या कहदू-मुसलमानाचं्या तीव्र मतभेदामुंळे, ते चठकाि अचखल भारतीय 
मुसलमानाचं्या पचहल्या मेळादयाला आदशग असे स्थळ होते. नबाब वाकर-उल -मुल्क हे सभेिे अध्यक्ष 
चनवडले होते. ठरलेल्या चदवशी उराशी बाळर्लेल्या मुसलमान संघटनेिा डाक्क्यात जन्म झाला. चतच्या 
स्थापनेवर चशक्कामोतगब करताना, अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर् असे चतिे नामकरि पचहल्या ठरावाने 
केले. चतला ‘मुव्स्लम ऑल इंचडया कॉव्न््डरसी’ असे आधी सुिचवलेले नाव बहुसखं्य प्रचतचनधींना नापसतं 
होते. 
 

लीर्िी अशी ही अर्दी साधी सुरुवात होती. आचि चतच्या ध्येयािंी आचि उचद्दष्टािंी कल्पना, 
चबनसरकारी जर्ाला, तीन मचहन्यानंतर नबाब वाकर-उल -मुल्क यानंी अचलर्ड चवद्यार्थ्यांच्या 
मेळादयासमोर केलेल्या भाषिाने आली. ते आपल्या भाषिात म्हिाले: ‘ईश्वर न करो, पि कहदुस्तानातून 
जर चरिचटश सत्ता नाचहशी झाली तर कहदू सवाचधकारी बनतील; आचि आपल्या जीचवताला, संपत्तीला व 
इभ्रतीला कायमिा धोका चनमाि होईल. हा धोका टाळण्यािा ्क्त एकि मार्ग मुसलमानापंुढे आहे आचि 
तो म्हिजे चरिचटश सत्ता अबाचधत रहाण्याला मदत करिे. जर मुसलमान मनापासून चरिचटशाचं्या बाजूिे 
राचहले तर तीसत्ता चटकिारि. चरिचटश राजमुकुटाकचरता मुसलमानानंी स्वतिःला आपले रक्त साडंण्यास 
आचि प्राि अपगि करण्यास तयार असलेले चरिचटश सैन्य समजाव.े 
 

त्यानंतर त्यानंी काँगे्रसपासून लीर् आचि कहदू िळवळ्यापंासून मुसलमान कसे चनराळे आहेत यािे 
स्पष्टीकरि केले : ‘आपि िळवळीच्या राजकारिात काँगे्रसिा चकत्ता चर्रचवता कामा नये. आपल्याला जर 
काही मार्ण्या करावयाच्या असतील तर त्या योग्य त्या आदराने सरकारला केल्या पाचहजेत. पि चरिचटश 
सते्तशी एकचनष्ठ असिे हे आपले राष्ट्रीय कतगदय आहे हे लक्षात ठेवा. तुम्ही ्ुटबॉल मदैानावर असा, टेचनस 
कोटावर असा ककवा कुठेही असा, तुम्ही स्वतिःला चरिचटश पलटिीिे चशपाई समजले पाचहजे. चरिचटश 
साम्राज्यािे तुम्ही संरक्षि केले पाचहजे. आचि असे करीत असताना शत्रूशी लढले पाचहजे. हे लक्षात ठेऊन 
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जर त्याप्रमािे तुम्ही वार्लात तर तुम्ही आपले कतगदय केलेत असे होईल, आचि चरिचटश कहदच्या इचतहासात 
तुमिे नाव सोन्याच्या अक्षरात चलचहले जाईल. भावी चपढ्या तुम्हाला दुवा देतील.’ [पुवोक्त पुस्तक तु्ुल अहमद 
कृत, पृ. ३६३–३६४.] 
 

१९०७ मध्ये लीर्िे वार्मषक अचधवशेन भरले. त्या अचधवशेनात बनवलेल्या घटनेिे उदे्दश 
पुढीलप्रमािे होते : (१) कहदी मुसलमानातं चरिचटश सरकारबद्दल चनष्ठिेी भावना वाढविे आचि सरकारने 
योजलेल्या कुठल्याही कायाच्या हेतूबद्दल चनमाि झालेले र्ैरसमज दूर करिे. (२) कहदी मुसलमानाचं्या 
हक्कािें संरक्षि करिे आचि त्याचं्या आकाकं्षा व र्रजा मा्क शब्लदात सरकारपुढे माडंिे. (३) वर 
उी ेचखलेल्या उदे्दशाशंी प्रचतकूल होिार नाहीत असे जास्तीतजास्त मतै्रीिे सबंंध, मुसलमानात व 
कहदुस्तानातील, इतर जमातीत चनमाि करिे. घटनेत कायम अध्यक्षािी तरतूद केली होती आचि 
सरकारिा संपूिग चवश्वास असलेले खोजािें धार्ममक प्रमुख, आर्ाखान यािंी त्यासाठी चनवड झाली होती. 
 

सवगसामान्यपिे आर्ाखान या नावाने ओळखल्या जािाऱया सर सुलतान महमद शहानंी, 
मुसलमानी राजकारिात, नंतरसुद्धा, लक्षात राहील अशी भचूमका वठवली. त्यािंी ओळख वािकानंा 
करून चदलीि पाचहजे. त्यािें आजोबा, आर्ा हुसेन अचलशहा, याचं्यावर पर्मशयािा राजा ्तेहअली शहा 
याने पर्मशयातील मेहलेरी आचि कूम या दोन महत्त्वाच्या चजल्ह्यािंा कारभार सोपवला होता. राजाच्या 
मृत्यूनंतर उद् भवलेल्या यादवीत आर्ा हुसेन अचलशहा बडंखोर सैन्याला चमळाले. त्यानंा तुरंुर्वास भोर्ावा 
लार्ला पि त्यानंा मा्ी करून सोडून देण्यात आले. केवळ हताशपिाने त्यानंी आपल्या जन्मभमूीला 
रामराम ठोकला आचि कसधिा मार्ग पत्करला.येथे त्याचं्या इस्माचलया अनुयायानंी त्यांिे मोठ्या पे्रमाने 
स्वार्त केले या परदशात त्यािें मन अस्वस्थ होते आचि परत जाऊन आपली रे्लेली सत्ता परत 
चमळवण्यािी स्वप्ने त्यानंा पडत होती. त्याचं्या योजनानंा त्याचं्या अनुयायानंी पैसा पुरवला, पि त्या सवांिा 
शवेट खेदकारक झाला. ते साहसी पुरुष असल्यामुळे त्यानंी खुद्द कहदुस्तानाति आपले नशीब काढण्यािा 
प्रयत्न केला, आचि कसधच्या अमीरािंा बीमोड करण्यात सर िालगस नेचपयरला सहाय्य केले. १८३९–४० 
च्या अ्र्ाि लढायात त्यानंी ईस्ट इचंडया कंपनीला मोठी मोलािी मदत केली. या सेविेे बक्षीस म्हिनू 
चरिचटश सरकारने त्यानंा योग्य असे सेवाचनवृत्त वतेन आचि ‘चहज हायनेस’ हा वशं परंपरारं्त चकताब बहाल 
केला. परंतु अजूनही मनाने ते आपल्या जन्मभमूीपासून दूर राहू शकत नदहते, म्हिून त्यानंी बनपोर या 
पर्मशयाच्या दूरच्या प्रातंात स्थाचयक होण्यािा परत एकदा प्रयत्न केला; पि पर्मशयन सरकारच्या 
सारं्ण्यावरून त्यानंा कलकत्त्याला जाऊन रहाव ेलार्ले. यानंतर ते बंर्लोर आचि मंुबईला रे्ले. १८८१ 
मध्ये ते मरि पावले. त्यािंा मोठा मुलर्ा १८८५ मध्ये मृत्यू पावला, आचि त्यावळेी दहा वष े वयािा 
असलेला सुलतान महमद शहा एका संपन्न धार्ममक संप्रदायािा प्रमुख म्हिनू आपल्या आजोबानंी 
चमळवलेल्या कीर्मतिा आचि ऐश्वयािा वारसा बनला. [पवुोक्त चवल्रेड व्स्मथ याचं्या गं्रथातूंन घेतलेली आर्ाखानािंी जीवन 
रेखा.] 
 

इतर अनेक प्रकारच्या कायग बाहुल्यामुळे आर्ाखानानंा लीर्िे अध्यक्ष म्हिनू दैनंचदन काम 
करण्यास ्ार थोडा अवचध चमळे. म्हिून लीर्च्या प्रत्येक अचधवशेनाने एक कायगकारी अध्यक्ष नेमला. 
१९०८ च्या अचधवशेनािे कायगकारी अध्यक्ष चबहारिे सर अली इमाम हेहोते. त्यानंी आपल्या भाषिात, 
लीर्च्या सावध शालीनतेिी काँगे्रसच्या धोकेबाज पद्धतीशी तुलना केली. काँगे्रसला वसाहतीच्या पद्धतीिे 
स्वराज्य पाचहजे होते, तर लीर्ने सुचशचक्षत भारतीयांच्या स्वाभाचवक आकाकं्षािें समाधान करील अशी 
उदारमतवादी पद्धती आचि कहदुस्तानात व्स्थर राज्यकारभाराच्या सुधारिा यािंी मार्िी केली. त्यानंी 
चविारले, ‘हे स्वराज्यािे ध्येय, मर् ते चकतीही उच्च असो, त्याने असचहष्ट्िुता चनमाि केली नाही 
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काय?आचि या असचहष्ट्ितेुने ध्येयवादी मािसािा तोल सुटला नाही काय?आचि या समतोलपिाच्या 
अभावाने जहाल मतवाद चनमाि झाला नाही का?आचि या जहाल मतवादातून अराजक, बॉम्ब, रु्प्तमंडळे 
आचि खून यािंा उर्म झाला नाही काय?काँगे्रसने काय कराव ेयाबद्दल बोलताना ते म्हिाले, ‘दयावहाचरक 
राजकारिात चरिचटश राज्यकारभाराशी चनष्ठा म्हिजेि भारताशी चनष्ठा होय. आचि चरिचटश सते्तिे रक्षि 
करूनि केवळ त्याचं्या या िालू राज्यकारभारात सुधारिा करिे शक्य आहे असे काँगे्रसने जाहीर कराव.े 
कहदी राष्ट्रीय काँगे्रसिे पुढारी जोपयंत अशा प्रकारिे आटोक्यातले धोरि आमच्यापढेु ठेवत नाहीत तोपयंत 
अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर्ला आपले कतगदय कराव े लार्िारि. आचि हे कतगदय म्हिजे ती ज्या 
जमातीिे प्रचतचनचधत्व करीत आहे त्या जमातीला, लॉडग मोले म्हितो त्याप्रमािे, ज्या संघटनेिा मुख्यतिः 
‘िंद्राकचरता हट्ट’ आहे अशा संघटनेला चमळण्याच्या राजकीय िकुीपासून वािविे हे होय.’ 
 

त्यावषीच्या अचधवशेनात स्वीकारलेल्या ठरावात अशा मार्ण्या होत्या : (१) जातीय प्रचतचनचधत्वािे 
तत्त्व लोकल बोडांना लार्ू करावे; (२) प्रीदही कौव्न्सलवर एक कहदू आचि एक मुसलमान यािंी नेमिकू 
करावी. (३) सवग सरकारी नोकऱयात मुसलमानािंा वाटा असावा. बंर्ालिी ्ाळिी रद्द करण्याच्या 
काँगे्रसच्या ठरावािा चनषेध करण्यात आला. 
 

चनवडिुकीच्या जातीय पद्धतीचवरूद्ध काही राष्ट्रीय मुसलमानानंी दयव्क्तशिः आपली मते दयक्त 
केली. त्याचं्या चनषेधािे वैचशष्ट्य दाखविारा लेख बॅचरस्टर नबाब साचदक अलीखान यानंी एचप्रल १९०९ 
च्या ‘कहदुस्तान करदह्य’ूमध्ये चलचहला : ‘सुधारिा चवषयक योजनेिे सवात महत्त्वािे खोडसाळ लक्षि म्हिजे 
चतिी वर्ीय आचि जातीय तत्त्वे होत. मुसलमानािें राजकीय चहत हे कहदंूपेक्षा चभन्न आहे अशी चशकवि देिे 
मुसलमानानंा चहतावह नाही; त्याचं्यादृष्टीनेसुद्धा हे तत्त्व खोडसाळ आहे.’ असे त्यानंी चलचहले. त्यानंी आचि 
इतरानंी या चविारािंा जाहीर सभेतून प्रिार केला, पि त्याचं्या पाठीशी अचखल भारतीय स्वरुपािी 
संघटना नसल्यामुळे त्यानंा प्राचतचनधीक स्वरुप प्राप्त झाले नाही. मुव्स्लम लीर्ला कुिीही जन्म चदलेला 
असो मुसलमानािंी ती एकमेव संघटना होती. काँगे्रसिे मुसलमान सभासद सतत घटत जात असल्यामुळे 
ती सवग जमातींिी प्रचतचनधी म्हिून चरिचटशानंा मान्य नदहती. लीर् स्वतिः जनतेिी सघंटना म्हिून वाढली 
नाही आचि सवग दयावहाचरक र्ोष्टींसाठी मुसलमान स्वतिःच्या अशा राजकीय संघटनेचशवायि राचहले. पि 
जेदहा जेदहा नवीन राजकीय सुधारिािंा प्रश्न उद् भवला तेदहा तेदहा प्रचसद्ध मुसलमान पढुाऱयांनी 
मुसलमानािंी एकमेव प्राचतचनधीक ससं्था म्हिनू मुव्स्लम लीर्िा उपयोर् करून घेतला. 
 
 

_____ 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रकरि बाराव े
 

णवभक्त मतदार सांघ–पार्श्वभूमी 
 

१८९२ च्या इचंडयन कौव्न्सलच्या कायद्यापासून १९०९ पयंतिी वष े राज्यकत्यांना अचतशय 
काळजीत टाकिाऱया राजकीय घडामोडींनी भरलेली होती. घटनात्मक पातळीवर, महाराष्ट्रातील बाळ 
र्ंर्ाधर चटळक याचं्या १८९६ च्या कर बंदीच्या िळवळीने सुरू झालेल्या स्थाचनक िळवळी आचि 
त्याबरोबरि दहशतवादी पातळीवर पुण्यात झालेल्या दोन चरिचटश अचधकाऱयाचं्या खूनाने सुरू झालेली 
कहसक कृत्ये हळूहळू पि ठामपिे कहदुस्तानच्या इतर भार्ात पसरत होती. १९ दया शतकाच्या शवेटी, 
चरिचटशाबंद्दल जास्तीत जास्त अस्वस्थ होत िाललेले जहालवादी काँगे्रस पुढाऱयात वाढू लार्ले. आचि 
कझगनने आपली १९०५ िी बंर्ालच्या ्ाळिीिी योजना अंमलात आिण्याच्या सुमारास, त्यािंा 
काँगे्रसमधील र्ट इतका वाढला की ज्या नेमस्तानंा कहदुस्तानात चरिचटशािंी सत्ता चटकावी आचि िालू 
रहावी अशी इच्छा होती त्यानंा ते प्रिंड आदहान ठरले. या र्टािे पढुारी आचि अनुयायी हे दोघेही कहदूि 
होते. 
 

दहशतवादी कायासाठी ककवा वतगमानपत्रातील प्रक्षोभक चलखािासाठी अनेक लोकानंा पकडले 
रे्ले होते व तुरंुर्ात घातले रे्ले होते. राजकीय अशातंतेिी लाट दडपून टाकण्याकचरता चवशषे कायदे 
केले रे्ले होते. राजद्रोही सभािंा कायदा, स््ोटक द्रदयािंा कायदा, वतगमानपते्र (प्रक्षोभाला उते्तजक) 
कायदा, रु्न्हेर्ार (दुरुस्ती) कायदा हे कायदे यापैकीि होते. बॉम्ब तयार करण्यासाठी उपयोर्ात आिले 
जािारे साचहत्य, हत्यारेआचि स््ोटक द्रदये जवळ बाळर्िाऱयास िवदा वष ेहद्दपारीिी, आचि सौम्य रु्न्हे 
करिाऱयास पािवष े सक्त मजुरीिी चशक्षा होती. बॉम्ब स््ोटािा प्रयत्न ककवा त्यािा हेतू मनात 
बाळर्िाऱयास सात वष ेतुरंुर्वास ककवा २० वषे हद्दपारी होती. वतगमानपत्राचवषयक कायद्याखाली ‘कहसक 
कृत्यानंा ककवा खुनाला िेताविी’ देिाऱया कुठल्याही वतगमानपत्रािा छापखाना जप्त करण्यािा सरकारला 
अचधकार होता. जे खटले मचॅजस्रेटला आचिबािीिे वाटत असत त्या वतगमानपत्राचं्या खटल्यािंी चरतसर 
सुनाविी होण्यापूवीि त्यािें छापखाने जप्त करण्यािा अचधकार मचॅजस्रटेना देण्यात आला होता. रु्न्हेर्ार 
कायदा (दुरुस्ती) कायद्याने दहशत व अराजकवादींच्या तत्काल खटल्यािंी दयवस्था केली होती. या 
कायद्याखाली केल्या जािाऱया चशक्षा इतक्या कडक होत्या की, सेके्रटरी ऑ् स्टेट मोले यानंा 
दहाइसरॉयला असे सारं्ाव ेलार्ले की; ‘आपि चशस्त राखली पाचहजे पि कडकपिािा अचतरेक म्हिजे 
चशस्तीिा मार्ग नदहे तर उलट तो बाँम्बिा मार्ग आहे.’ [मोले कृत Recollections चवभार् २, पृ. २६९–२७०.] चटळकप्रचित 
जहालवादी आचि दहशतवादी िळवळींच्या वाढत्या प्रमािाने दहाइसरॉयिे अवसान खिले होते. त्याने 
१९०७ च्या उन्हाळ्यात मोले यानंा चलचहले : ‘आम्ही या देशात तळ देत आचि कूि करीत राचहलेले िार 
चदवसािें उपरे आहोत असे आम्हा सवांना वाटत आहे.’ यावर मोलेंिी प्रचतचक्रया अशी झाली. ‘तुमच्या अशा 
प्रकारच्या उद्र्ारावरून आपले तथाकचथत बचलष्ठ राज्य चकती तकलादू आचि अनैसर्मर्क आहे ह्यािी 
जािीव होण्यास आम्हाला मदत होते आचि ते चकतपि चटकेल याबद्दल शकंा चनमाि होते. ते अथात 
चटकिार नाहीि. आचि जे काय संक्रमि दहावयािे असेल ते प्रर्तीकडे नेिारे आहे हे पाहिे एवढेि आमिे 
कतगदय.’ [पुवोक्त मेरी कमटो गं्रथ, पृ. १५३.] 
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दहाइसरॉयने लवकरि काँगे्रस ककवा दहशतवादी यापकैी कोिाशीतरी समझोता केला पाचहजे 
असा मोलेच्या उदर्ारािंा अथग होता. आता चरिचटशानंी सपूंिगपिे चनघनू जाण्यादयचतचरक्त कुठल्याि र्ोष्टींनी 
संतुष्ट न होिाऱया दहशतवाद्याशंी वाटाघाटी करिे चरिचटशाचं्या रक्ताचवरूद्ध होते आचि त्यानंा ते शक्यही 
नदहते. काँगे्रसिी मार्िी ्ारि मामुली होती. चतला कायदेमंडळाच्या कहदी सभासदाचं्या संख्येत ्क्त 
वाढ करून हवी होती आचि कायदेमंडळाच्या चनिगयाचवरूद्ध र्दहनगरिा ककवा दहाइसरॉयिा वटाचधकार 
िालू ठेवण्यास चतिी ना नदहती. नवीन पचरव्स्थतीत, मूलतिः जुनेि धोरि कलकत्त्याला आचि लंडनला 
पुन्हा पसंतीस आले. ते म्हिजे काँगे्रसिी मनधरिी, पि चतच्या ध्येयाशी एकरूप होण्यापासून मुसलमानानंा 
रोखिे. मोलेने कमटोला चलचहलेल्या पत्रावरून त्याचं्या धोरिािे हे सूत्र स्पष्ट होते. [या पुस्तकािी पृ. पहा.] 
 

१९०९ च्या इंचडयन कौव्न्सलच्या चबलािा पाया कहदुस्तानातील राजकीय घडामोडींनी घातला. 
चबलावर बोलताना चरिचटश पतंप्रधान ॲव्स्क्वथ यानंा कहदी पचरव्स्थतीच्या बदलािी आवश्यकता जािवली. ते 
म्हिाले : ‘कहदुस्तानात काही र्ोष्टी अटळ आहेत ही वस्तुव्स्थती आहे परंतु त्या आधी जािवल्या नाहीत. 
उदाहरिाथग, चशक्षिािा प्रसार, पूवग आचि पचिमेमधील महत्त्वािे परस्पर सबंंध आचि कहदी लोकानंा ५०–
६० वषापूवी पूिगपिे परकीय वाटिारे चविार, जे कधी अव्स्तत्वात येतील अशी कुिी कल्पनाही केली 
नदहती. अशा चविारािंा हळूहळू सुचशचक्षत कहदी लोकात ्ैलाव यामुळे चनराळी पचरव्स्थती चनमाि झाली 
आहे. या प्रकारच्या अनेक कारिामुंळे तुम्ही आजच्यासारखे नसते बसून भार्िार नाही. या पचरव्स्थतीत, ही 
कायदेमंडळे म्हिजे नोकरशाहीच्या हातात ज्यािंी सूते्र आहेत अशा कळसूत्री बाहुल्या नदहेत अशी कहदी 
लोकािंी भावना करून देिे इष्ट आहे. त्यादृष्टीने कायदेमडंळात चबनसरकारी सभासदािंा भार् वाढत रे्ला 
पाचहजे. 
 

१९०९ च्या कायद्याप्रमािे सवग कायदेमंडळे वाढवण्यात आली, आचि त्यात लोकप्रचतचनधींच्या 
प्रमािात भरपूर वाढ करून देण्यात आली. प्राचंतक कायदेमंडळात चबनसरकारी बहुमतािी तरतूद 
करण्यात आली. सावगजचनक महत्वाच्या प्रश्नाचं्या ििेिाही हक्क मान्य केला रे्ला. तरीसुद्धा खरी सत्ता 
संपूिगपिे दहाइसरॉय आचि र्दहनगन याचं्याि हातात राचहली. असे असले तरी, १८९२ च्या कायद्यात ही 
ठसठशीत सुधारिा होती. परंतु, यामुळे यापूवी अत्यतं कटाक्षाने टाळल्या रे्लेल्या जातीय भावनािें प्रदशगन, 
्ार मोठ्या प्रमािावर काँगे्रसच्या दयासचपठावरूनही केले रे्ले.’ 
 

१८९२ िा इंचडयन कौव्न्सलिा ठराव संमत होण्यास ज्या घडामोडींिे कारि झाले त्या 
पचरव्स्थतीनंतरच्या काळात मुसलमान जातीयता सावकाश पि सातत्याने वाढत रे्ली. आचि १९०६ मध्ये 
चतला चनचित संघचटत स्वरूप प्राप्त झाले. आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमािात आपल्याला कौव्न्सलवर 
प्रचतचनचधत्व चमळू शकले नाही अशी योग्य भीचत मुसलमान मनात बाळर्ू लार्ले कारि १८९२ च्या 
कौव्न्सलनी त्यानंा कमी प्रचतचनचधत्व चदले होते. 
 

कहदुस्तान सरकारने मुसलमानािंी बाजू उिलून धरली आचि प्राचंतक सरकारानंा उदे्दशून १९०७ 
च्या ऑर्स्टमध्ये त्यानंी एक खचलता चलचहला. त्यात त्यानंी म्हटले होते: ‘आतापयंत अमलात असलेल्या 
चनवडिूक पद्धतीखाली ककवा बहुतेक सवग चनवडिूक चवभार्ात कहदंूिे ्ार मोठे विगस्व आहे. यािा 
पचरिाम म्हिजे त्याचं्या तुलनेने ्ार कमी मुसलमान सभासद चनवडले रे्ले आहेत.⋯⋯आचि सरकार 
चनयुक्तपद्धती (म्हिजे सरकारने अचधक मुसलमान सभासद चनयुक्त करण्यािी पद्धत) सुद्धा मुसलमानानंा 
अचभप्रत असलेल्या दजािे मुसलमान नेमण्यात पुष्ट्कळदा अयशस्वी झाली आहे, असे जोरात साचंर्तले 
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जात आहे. म्हिून कहदुस्तान सरकार खालील उपाययोजना स्थाचनक सरकारापंढेु चविारासाठी माडंत 
आहे. प्रथम म्हिजे, सवगसाधारि पद्धतीने जे काही थोडे मुसलमान चनवडून येऊ शकतील, त्याच्या 
जोडीला प्रत्येक कौव्न्सलमध्ये काही जार्ा ्क्त मुसलमानाकंचरता राखीवअसादयात. दुसरे म्हिजे, या 
जार्ा भरण्यासाठी ककवा त्याचं्या काही प्रमािासाठी खास मुव्स्लम मतदार संघ चनमाि करावा. 
 

सेके्रटरी ऑ् स्टेटला पाठवलेल्या आपल्या तारीख १ ऑक्टोबर १९०८ च्या नंबर २१ च्या 
खचलत्यात कहदुस्तान सरकारने मुव्स्लम प्रचतचनचधत्वाबद्दल पुढील चनवदेन केले : ‘या चवषयावर स्थाचनक 
सरकारनी केलेल्या सूिनािंा आचि आमच्याकडे आलेल्या असंख्य चबनसरकारी मतािंा आम्ही 
काळजीपूवगक चविार केला आहे. या सवग कार्दपत्रावरून असा चनिगय चनघतो की, कहदी कायदेमंडळाच्या 
घटनेत चनवडीिे तत्त्व अंतभूगत करीत अशी ्क्त एकि दयवहायग पद्धत आहे आचि ती म्हिजे वर्ािे आचि 
चहतसबंंधािें प्रचतचनचधत्व.’ नंतर१८९२ च्या कौव्न्सल कायद्यावरील ििेच्यावळेी १८९२ मध्ये हाऊस ऑ् 
लॉडगस् आचि हाऊस ऑ् कॉमन्समध्ये झालेली वर्ाच्या आचि चहतसंबंधाचं्या प्रचतचनचधत्वािे तत्त्व मान्य 
करिारी भाषिे उद् धृत केली. आचि चनरचनराळ्या वर्ांतून आचि चहतसंबधंातून कहदी प्रचतचनधी 
चनवडण्यासाठी बोलताना आपल्या खचलत्यात म्हटले की, ‘हा मतदार संघ जरी एका वर्ाच्या बाबतीत 
्ायदेशीर ठरला असला तरी इतर चहतसंबधंाचं्या बाबतीत त्यानंा प्रमािशीर प्रचतचनचधत्व चमळाले आहे असे 
क्वचिति म्हिता येईल. १८९३ पासून वचरष्ठ कायदेमंडळासाठी चनवडलेल्या चबनसरकारी सभासदापंैकी ४५ 
टके्क दयावसाचयक मध्यम वर्ातून आलेले आहेत. एकंदर जार्ाचं्या २७ टके्क जार्ा जचमनदारानंा चमळाल्या 
आहेत. आचि ्क्त १२ टके्कि मुसलमानानंा चमळाल्या आहेत. आचि ज्या एका मोठ्या वर्ािे महत्व वाढत 
आहे अशा वर्ाला—कहदी दयापारी वर्ाला—अचजबात प्रचतचनचधत्व चमळालेले नाही.’ खचलत्यात पुढे म्हटले 
होते: ‘आमच्या २४ ऑर्स्ट १९०७ च्या खचलत्यात आम्ही मुसलमानाचं्या प्रचतचनचधत्वाकचरता केलेल्या 
सूिनानंा स्थाचनक सरकारािंी मान्यता आहे. कहदंूनी या सूिनाचवरुद्ध सतत टीका केली आहे. ते या 
सूिनाकंडे एका धमाचवरुद्ध दुसरा धमग म्हिून आचि अशाचरतीने सुचशचक्षत मध्यम वर्ाच्या विगस्वाला शह 
देिाऱया म्हिून पहात आहेत. काही कहदंूनी मात्र मुसलमान जमातीला खास प्रचतचनचधत्व देण्यािा ्ायदा 
ओळखला आहे.’ आचि खास मुसलमान मतदार संघ बनवण्याला बॉम्बे पे्रचसडेन्सी असोचसएशनिा जरी 
सक्त चवरोध असला तरी मुसलमान जमातीिे दोन सभासद चनवडण्यािी तरतूद त्यानंी आपल्या योजनेत 
केली आहे. धार्ममक प्रचतचनचधत्वाच्या तत्त्वाचवरुद्ध असोचसएशनने जरी औपिाचरक चवरोध दशगवला असला 
तरी, मुसलमान हे केवळ धार्ममक नाहीत काहीतरी अचधक आहेत यािी चतला चनिःसंशय जािीव आहे.’ 
[कहदुस्तान सरकारच्या अहवालातील,Papers Relating to Constitutions Reforms in India, 1908 पृ. ८ ते १३.] 
 

१८९२ च्या कायद्याप्रमािे, वळेोवळेी स्थापन झालेल्या कायदेमंडळात मुसलमानानंा पुरेसे 
प्रचतचनचधत्व देण्यािी, चरिचटश राज्यकते आचि मुसलमान पढुारी, दयथग खटपट करीत होते. त्या 
कायद्याखाली कायदे करिाऱया संस्थाशंी कहदी लोकािें सहियग चनरचनराळ्या ‘वर्ांच्या आचि चहताचं्या’ 
संख्येप्रमािे न होता, त्या त्या वर्ाच्या आचि त्या त्या चहतसंबंधांच्या महत्त्वाप्रमािे झाले. आचि ही महत्त्वािी 
कसोटी चरिचटश सत्ता अबाचधत िालू ठेविे ही होती. १८९२ च्या कायद्याने ज्या प्रमुख चहतसबंंधािें 
प्रचतचनचधत्व देण्यािा प्रयत्न केला ते म्हिजे जचमनदार, चवद्यापीठे, दयापार वर्ैरे होत. उद्योर् व दयापारात 
मुसलमान सवगसाधारिपिे अभावानेि तळपत होते; चवद्याचपठात ते क्वचिति आढळत; जचमनदारीत 
कहदूच्या संख्येने त्यानंा मारे् टाकले होते; तेदहा हे चहतसबंधीत त्याचं्याशी संबधं नसलेल्या लोकानंा चनवडून 
देतील अशी अपेक्षा कशी करावी; सहाचजकि या चहतसंबधंाशंी चनर्डीत नसलेल्या मुसलमानानंा ते 
आपल्या तक्रारी आचि र्रजा पढेु माडंतील असे कसे वाटावे?स्थाचनक ससं्थानंी कायदेमंडळात काही 
सभासद चनवडून देण्यासाठी चनवडिूक मंडळेही स्थापन केली होती; परंतु या स्थाचनक संस्था स्वतिःि 
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मालमते्तच्या हक्कावर आधारलेल्या अचतशय मयाचदत मतदार संघातून चनवडल्या रे्ल्या होत्या आचि 
सामान्यपिे मुसलमान हे कहदंूपेक्षा र्रीब होते. 
 

कहदुस्तानिे चरिचटश राज्यकते हे काही अमाचहतर्ार लोक नदहते; ते कहदी जीवनािा बारीक सारीक 
तपशील जािून घेत असत. ते देत असलेली चनवडिूक पद्धत, आचि त्यानंा हव ेअसलेल्या चहतसंबधंािें 
कायदेमंडळातील प्रचतचनचधत्व, मुसलमानानंा पुरेसे प्रचतचनचधत्व देईल असे समजिे िुकीिे होते. चरिचटश 
राज्यकत्यांनी सावं्ख्यक प्रचतचनचधत्वािी कधी तरतूदि केली नदहती. म्हिून प्राचंतक सरकारानंा 
चलचहलेल्या खचलत्यात कहदुस्तान सरकारने नमूद केलेली वर उी ेचखलेली तक्रार म्हिजे चरिचटश सरकारने 
१८९२ च्या कायद्यात केलेल्या तरतुदीिा आचि त्या कायद्याखाली कहदुस्तान सरकारने बनवलेल्या 
कायद्यातील तरतुदीिा पचरिाम होता. परंतु काही मुव्स्लम पढुाऱयानंी प्रत्यक्षपिे आचि चरिचटश 
राज्यकत्यांनी अप्रत्यक्षपिे ही तक्रार कहदंूच्या आधाशीपिाच्या माथी मारली. आचि कहदू, मुसलमानानंा 
पुरेशा संख्येने चनवडून देिार नाहीत, त्यानंी चवभक्त मतदार संघातून मुसलमानानंा चनवडले पाचहजे अशी 
समजूत ्ैलाव ूचदली. 
 

स्थाचनक ससं्थािंा चविार केला तर मतदार संघ हे खास वर्ापुरते मयाचदत नदहते, आचि त्यात 
कचनष्ठ वर्ाच्या कहदू आचि मुसलमानािंा समावशे होता. ज्या मतदार संघात आपल्या कहदू प्रचतस्पध्यापेक्षा 
मुसलमान अचधक सुचशचक्षत आचि अचधक लोकचप्रय होते तो मतदारसंघ अर्दी प्रामुख्याने कहदू मतदारािंा 
असला तरी त्यातून मुसलमान चनवडून चदले जात असत. हा प्रकार जेथे माध्यचमक शाळातं मुसलमनाचं्या 
लोकसंख्येच्या प्रमािात, कहदंूपेक्षा मुसलमान चवद्याथी अचधक होते त्या संयुक्त प्रातंात होत असे आचि या 
माध्यचमक चशक्षिाच्या पातळीवर मुसलमान कहदूच्या मारे् पडत नसत. धमाच्या चविारानंी मते चवभार्ली 
जात नदहती हे चसद्ध करण्यासाठी, चबशन नारायि धर या कलकत्त्याचं्या बॅचरस्टरनी, १९११ च्या काँगे्रसच्या 
अध्यक्षपदावरून भाषि करताना, आकडेवारी सादर केली. ते म्हिाले:‘४५ पैकी २९ चजल्हा बोडामध्ये 
लोकसंख्येच्या प्रमािात मुसलमान सभासदािें प्रमाि अचधक होते.’ त्यानंी सादर केलेल्या आकड्याप्रमािे 
चजल्हा बोडाच्या ६६३ सभासदापंैकी ४४५ कहदू होते आचि सरकारीसभासद सोडून मुसलमान सभासद १८९ 
होते; आचि म्युचनचसपल बोडात ५६२ कहदू आचि ३१० मुसलमान होते. जेदहा १९०९ िा कायदा तयार होत 
होता आचि जेदहा चवभक्त मुसलमान मतदार संघाच्या बाजूने लोकमत’ झुकत आहे असे वाटत होते तेदहा 
नोदहेंबर १९०८ मध्ये कहदुस्तानिे सेके्रटरी ऑ् स्टेट मोले यानंी एक योजना तयार केली. यात, प्रातंातील 
मुसलमान लोकसंख्येच्या प्रमािात, मुसलमान चनवडून येतील अशा सचंमश्र मतदार संघािी योजना होती. 
परंतु, ही योजना यशस्वी झाली नाही. १९०९ मध्ये, कहदी कायदेमंडळाच्या चबलाच्या दुसऱया वािनाच्यावळेी 
बोलताना, आपि ही योजना कहदुस्तान सरकारच्या चविारासाठी पढेु का माडंली आचि चतिा त्यार् का 
केला रे्ला यािे स्पष्टीकरि मोले यानंी चदले. ते म्हिाले: ‘या योजनेच्या मुळाशी राजकीय हेतू असा होता 
की, असे सचंमश्र राजकीय दयवहार या दोनही जमातींना जास्त जवळ आितील, आचि त्याचं्यात 
मनोचमलन घडवनू आितील. ही अशा अनुभवी आचि उच्च कहदी अधकारी दयक्तींना वाटत होती. 
त्यािप्रमािे माा या कहदुस्तानातील सी ार्ारानंाही, वाटत होती. या योजनेला अनेकािंा पाकठबा होता. पि 
या जार्ावंर कहदू आपल्याला अनुकूल असेि मुसलमान चनवडतील म्हिून मुसलमानानंी चतला चवरोध 
केला.’ 
 

ज्या मुसलमानानंी या योजनेला ‘चवरोध’ केला त्यात अमीर अली हे अचतशय प्रमुख होते. त्यानंी 
सुधारिा बील पालगमेंटपढेु असतानाि २७ जानेवारी १९०९ रोजी लंडन मुव्स्लम लीर्च्यावतीने आचि 
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आपल्या भाषिात केलेल्या दादयांप्रमािे कहदी मुव्स्लम लीर्च्याही वतीने, सेके्रटरी ऑ् स्टेटकडे एक 
चशष्टमंडळ नेण्यात पुढाकार घेतला आचि, ‘कहदुस्तानातील मुसलमानािें चविार’ त्याचं्यापढेु माडंले. त्यानंी 
माडंलेले मुदे्द असे होते: (१) कहदुस्तानातील मुसलमानावंर चरिचटश अन्याय करीत आहेत असा नुसता 
संशय, कॉन्स्टॅव्न्टनोपलमध्ये र्ंभीर आचि अपायकारक प्रतीक्रया चनमाि करील; (२) कहदंूच्या 
खानेसुमारीमध्ये, त्याचं्यात बसत नसलेल्या ्ार मोठ्या कचनष्ठ वर्ािी र्िना करून मुसलमान जमातीवर 
अन्याय केला रे्ला आहे; (३) घटनात्मक सुधारिानंा देश चकतीही तयार असो, कहदुस्तानच्या दोन मोठ्या 
जमातींिे चहत चनराळे समजले पाचहजे आचि चनराळे हाताळले पाचहजे; (४) प्राचंतक मंडळािे सभासद 
चनवडताना केवळ मुसलमानािेंि मतदार संघ बनवले पाचहजेत आचि त्यािंी संख्या व र्ट पाडण्यािी 
पद्धती ही सरकारी अचधकाऱयानंीि ठरवली पाचहजे. थोडक्यात म्हिजे, मुसलमानानंा, पुरेसे प्रामाचिक, 
आचि वास्तवप्रचतचनचधत्व चमळाव,े याला लॉडग मोले यानंी असे उत्तर चदले की, ‘तुमिे आचि आमिे हेतू 
एकि आहेत. [मोले यािंी Indian Speeches] आचि चशष्टमंडळ समाधानाने परतले. 
 

अमीर अली चशष्टमंडळािी अशीही मार्िी होती की, दहाइसरॉयच्या कायगकारी मंडळावर जर कहदू 
सभासद घेतला जािार असेल तर त्या मंडळावर दोन कहदी सभासद असले पाचहजेत आचि त्यापकैी एक 
मुसलमान असला पाचहजे. ‘दहाइसरॉयच्या कायगकारी मंडळाच्याबाबतीत कहदू जमातीिा ककवा मुसलमान 
जमातीिा उी खे र्ैरलार्ू आहे.’ या मुद्यावर सेके्रटरी ऑ् स्टेटने ही मार्िी ्ेटाळून लावली. परंतु 
दहाइसरॉयच्या कायगकाचरिीिा पचहला सभासद जेदहा कहदू चनघाला तेदहापासून त्याच्या नेमिुकीिा 
मुसलमान हेवा करू लार्ले, आचि आपल्या देशबाधंवाबरोबर मुसलमान कायगकारी मंडळात बसेपयंत ते 
असंतुष्ट राचहले. 
 

राज्यकत्यांनी कव्ल्पलेल्या आचि त्यानंतर १९०९ च्या कायद्याने चनमाि केलेल्या कायगपद्धतीने, 
मुसलमानानंा चवभक्त मतदार संघ चमळाला. चशवाय सवगसाधारि मतदार संघातील त्यािंा मतदानािा 
हक्कही कायम राचहला. एका बाजूला अजातीय सवगसाधारि मतदार संघ हा काही मोठे जचमनदार, 
म्युचनचसपल आचि चजल्हा बोडाच्या र्टांिे सभासद, चवद्यापीठे आचि िेंबर ऑ् कॉमसग यािंा बनवला 
होता. त्यामुळे चनवडिूक पूिगपिे अप्रत्यक्ष होती. दुसऱया बाजूला चवभक्त मतदार संघ होता आचि तो 
मालमते्तच्या हक्कावर आधारलेल्या प्रत्यक्ष चनवडिुकीच्या मतदानावर बनवला होता. 
 

काँगे्रस पढुाऱयानंी मुसलमानानंा संपूिग प्रचतचनचधत्व चमळाव े म्हिून जी खात्रीिी पद्धती सुिवली 
होती त्याच्याबरोबर उलट ही पद्धती होती. काँगे्रसने सुिवलेली पद्धती अशी होती की, मुसलमानानंा प्रथम 
सवगसाधारि मतदार संघातून प्रचतचनचधत्व चमळवण्यािी सधंी चमळेल आचि त्याचं्यासाठी ठरलेल्या 
संख्येइतके प्रचतचनचधत्व चमळवण्यात ते अयशस्वी झाले, तर मतदाराचं्या चनयमात खास मुसलमान मतदार 
संघािी तरतूद करून ही कमतरता त्यानंा भरून काढता येईल. या पद्धतीत आचि सरकारी पद्धतीत असा 
्रक होता की, पचहल्या पद्धतीने मुसलमानी लोकसंख्येच्या प्रमािाइतकेि प्रचतचनचधत्व मुसलमानानंा चदले 
होते तर दुसऱया पद्धतीने, जातीय मतदार संघातून त्यांना त्याचं्या प्रमािात प्रचतचनचधत्व तर चदलेि होते पि 
चशवाय सवगसाधारि मतदार संघातून चनवडिूक लढवण्यािा हक्कही चदला होता. वर वर पहाता जरी 
दुसऱया पद्धतीमध्ये सचंमश्र मतदार संघािे साम्य कायम चटकण्यािी तरतूद केलेली चदसली तरी, 
मुसलमानानंी आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमािात जार्ा चमळवल्यानंतर ते सवगसाधारि मतदार संघातून 
कहदंूच्या वायाच्या जार्ाही बळकावतील अशी भीचत, यापद्धतीने बहुतेक कहदू पुढाऱयाचं्या मनात चनमाि 
केली. 
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१८९२ च्या कायद्याखाली वाटल्या रे्लेल्या चबनसरकारी चनवडिुकीच्या जार्ामुंळे मुसलमान 
कुरकुरत राचहले होते; आचि आता, १९०९ च्या कायद्याने कहदूही असंतुष्ट झाले. 
 

२५ वषांच्या अवधीत हळूहळू वाढत असलेल्या मुव्स्लम जातीयतेला जोड म्हिून, चरिचटश 
योजनाचं्या इतर चवशषेानंी कहदू जातीयता जार्ृत होण्यािा धोका चनमाि केला. हे चवशषे असे होते : (१) 
चवभक्त मतदार संघाचं्या योजनेमुळे कहदंूना आचि इतर जमातींना नाकारलेला प्रत्यक्ष मतदानािा अचधकार 
मुसलमानानंा चमळाला. ह्या अचधकाराने मुसलमानानंा चनचित वरिे स्थान प्राप्त झाले. कारि प्रत्यक्ष 
मतदानािा अचधकार ही संस्थाचं्या चवकासािी पचहली पायरी असते. ३००० ककवा त्याहून अचधक 
चमळकतीवर कर भरिारे, ककवा त्याि रकमेिा जमीन सारा भरिारे आचि पदवी पचरक्षा उत्तीिग होऊन पाि 
वष ेलोटलेले मुसलमान, हेमतदार बनवले रे्ले आचि मुसलमाना दयचतचरक्त इतर जरी त्याचं्यापेक्षा शभंर 
पटीने अचधक चमळकत कर ककवा जमीन सारा भरत होते ककवा त्यानंा पदवीधर होऊन तीस-तीस वष े
लोटलेली होती तरी त्यानंा सापंचत्तक ककवा शकै्षचिक लायकीनुसार मतदानािा हक्क नदहता. या र्ोष्टीिा 
मदन मोहन मालवीय यानंी आपल्या १९०९ च्या काँगे्रसच्या अध्यक्षीय भाषिात ्ार तीव्र चनषेध केला होता. 
(२) पजंाब, पूवग बंर्ाल आचि आसाम हे प्रातं खेरीज करून इतर प्रातंात मुसलमान अल्पसंख्य असल्यामुळे 
त्यानंा संरक्षिािी जरूरी आहे असा युव्क्तवाद मुसलमानाचं्यावतीने केला रे्ला आचि या र्ोष्टीला सरकारी 
मान्यता चमळाली. ‘असे संरक्षि ज्या दोन प्रातंात कहदू अल्पसंख्य आहेत त्या दोन प्रातंातील कहदंूना का 
चमळाले नाही’ असे चविारताना मालवीय म्हिाले, ‘या दोन प्रातंातील कहदंूना अर्दी कठोरपिे वाऱयावर 
सोडून चदले रे्ले आहे’. (३) जेदहा मुसलमानानंा वरच्या पायरीवर ठेवले रे्ले तेदहा मंुबई आचि मद्रास 
येथील कहदंूना १८९२ च्या कायद्याने जे चदले रे्ले होते ते काढून घेऊन एक पायरी खाली ढकलले रे्ले. 
म्युचनचसपल बोडे व चजल्हा बोडे यािें मतदार संघ त्या कायद्यानुसार एखादा बाहेरिा इसमसुद्धा प्राचंतक 
कायदे मंडळावर चनवडून देऊ शकत असत. परंतु, १९०९ च्या कायद्याने, कायदेमंडळासाठी ्क्त बोडांिे 
सभासदि उमेदवार म्हिनू उभे राहू शकतील अशी सक्ती केली. या नवीन योजनेमुळे मुसलमान 
मतदारािंा झालेला ्ायदा काँगे्रसच्या कहदू पुढाऱयानंा चवशषेि झोंबला. 
 

१९०९ च्या काँगे्रसने, ‘धार्ममक पायावर चनमाि केलेल्या चवभक्त मतदार संघाबद्दल आपली तीव्र 
नापसंती’ दशगवली, आचि या कायद्याखाली बनवलेले चनयम ‘सवग देशभर मोठे असमाधान पसरवण्यास 
कारिीभतू झाले’ असा ठराव संमत केला. 
 

मालवीयािें अध्यक्षीय भाषि हे त्याचं्या पूवीच्या सवगसाधारि अध्यक्षीय भाषिाहून सहज लक्षात 
येईल इतके वरे्ळ्या स्वरुपािे होते. मुव्स्लम लीर्च्या स्थापनेत पचरिीत झालेले मुव्स्लम चशष्टमंडळ, १९०६ 
साली दहाइसरॉयच्या भेटीस जाईपयंत ‘मुसलमानानंी राज्यकारभाराच्या पद्धतीतील सुधारिेच्या कुठल्याही 
प्रश्नािंी कधी काळजी केली नाही’ असे सारं्नू मालवीयानंी त्याबद्दल मुसलमानावंर उघड उघड टीकेिा 
वषाव केला. त्याचं्या म्हिण्यािा स्पष्ट अथग असा होता की, नचजक येऊन ठेपलेल्या कायदेमंडळाच्या 
सुधारिानंी मुसलमानानंा सावध केले आचि ‘त्यानंा राजकारिात एकदम अचतचरक्त रस चनमाि झाला.’ 
नवीन सुधारिा केल्याचशवाय कहदुस्तानात शातंता राखिे अशक्यि आहे हे चरिचटश मुत्सद्यानंा पटवनू 
देिाऱया, कहसात्मक आचि घटनात्मक अशा हादरा देिाऱया सवग राजकीय िळवळींिी कहदूना पुन्हा आठवि 
झाली. प्रमुख मुसलमान पढुारी आचि त्यािें चरिचटश पाठीराखे, मुसलमानानंा राजकारिापासून अचलप्त 
रहाण्यािी सतत चशकवि देत होते हेही त्यानंा आठवले. पि मुसलमानानंा राजकीय सुधारिा पाचहजे 
असल्या ककवा नसल्या आचि त्यानंी त्यासाठी कष्ट केले असले ककवा नसले तरीही, त्यानंी स्वतिःिी उपेक्षा 
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होऊ चदली नसती कारि मनुष्ट्य स्वभावि तसा आहे. आचि म्हिूनि १८९२ च्या कायदेमंडळात आपल्याला 
पुरेसे प्रचतचनचधत्व न देिाऱया नेमिूक ककवा चनवडिूक पद्धतीवर त्यानंी टीका केली. ही वस्तुव्स्थती १८९२ 
ते १९०९ च्या काळात मुव्स्लम जातीयतेिी वाढ होण्यास पूिगपिे नाही तरी अंशतिः जबाबदार होती असे 
म्हििे भार् आहे. १८५७ नंतरच्या काळातील ही वादळी वष े होती आचि त्यानंी चरिचटश राज्यकत्यांना 
वारंवार सकित केले. म्हिून, कहदी राज्यकारभाराशी चनर्डीत अशा काही लोकानंी, कहदंूनी िालवलेल्या 
आचि वाढवलेल्या आक्रमक राष्ट्रवादाला शह म्हिून मुसलमानानंा र्ोंजारले, या चनष्ट्कषाला पुष्टी चमळते. 
मुसलमानानंी िळवळीच्या राजकारिापासून दूर रहावे, कारि तसे राचहल्याने योग्य त्यापेक्षाही अचधक 
लाभ पदरात पडतो हे दाखवनू देण्यासाठी त्यानंा जादा प्रचतचनचधत्व देण्यात आले असाही चनष्ट्कषग 
काढण्यात आला. 
 

१९०९ च्या कायद्यानंतर दोन वषांनी, रॅम्से मकॅ्डोनॉल्ड यानंतर चरिटनिे पंतप्रधान झालेल्या 
र्ृहस्थानंी आपल्या ‘चद अवकेनींर् इन इचंडया’ या गं्रथात नमूद केलेल्या वृत्तातंावरून वरील चवधानाला 
दुजोरा चमळतो. ते म्हितात: ‘काही दूरदृष्टीच्या मुसलमानानंा आपि िूक केली हे जािव ूलार्लेि आहे. 
अँग्लो-इंचडयन अचधकाऱयानंी, त्याचं्याकचरता योजलेल्या डावात भार् घेण्यालात्याचं्या काही पुढाऱयानंी ज्या 
पद्धतीने संमती चदली होती त्याबद्दल चकत्येकानंी माा याकडे कटू उद्र्ार काढले. आचि जे काही करण्यात 
आले त्याबद्दल अजूनही जे अनुकूल आहेत त्या इतरानंा, पुढील धोक्यािी जािीव होऊ लार्ली आहे आचि 
आपि इतके जास्त माचर्तले नसते तर आपि अचधक सुरचक्षत राचहलो असतो असे त्यानंा वाटू लार्ले 
आहे.’[रॅम्से मॅक्डोनॉल्ड कृत, The Awakening in India पृ. १२९.] याि गं्रथात दुसऱया एका चठकािी त्यानंी चलचहले आहे, 
‘काही अँग्लो-इंचडयन अचधकाऱयानंा मुसलमान पुढाऱयानंा स््ुर्मत चदली; या अचधकाऱयानंी चसमला आचि 
लंडनमधील सुते्र हलवली आचि मुसलमानानंा खास अर्त्य दाखवनू कहदू-मुसलमान जमातीतील 
बेबनावािी पेरिी केली. “्ोडा आचि राज्य करा” या तत्त्वानुसार हे मुद्दाम आचि दुष्ट बुद्धीने केले रे्ले होते 
की, आपले काही जबाबदार अचधकारी कहदुस्तानला चकती थोडे ओळखतात ककवा आपल्या कृत्त्यािें 
पचरिाम चकती थोडे अजमावतात हे पनु्हा एकदा दाखविारी ती एक ्क्त घोडिूक होती हे चतऱहाईत सारं् ू
शकिार नाही. कारि लॉडग कमटो आचि लॉडग मोले याचं्या उलट सुलट भाषिािंा आचि चवसंर्त 
खचलत्यािंा खरा अथग काय हे अजूनही एक रु्पीत आहे.’[चकत्ता, पृ. १७६–१७७.] 
 

सरकारी डोके, कहदंूपासून मुसलमानानंा ्ोडण्यािे कायग करीत होते, चनदान तशी इच्छा करीत 
होते हा प्रिचलत असलेला समज, याि संदभात मारे् उद् धृत केलेल्या लेडी कमटोच्या डायरीतील 
उताऱयावरून दृढ होतो. 
 

कहदंूना िळवळ करून जे चमळेल त्यापेक्षा अचधक मुसलमानानंा िळवळ न करता चमळेल हे १९०९ 
च्या मतदार संघाच्या योजनेने मुसलमानानंा दाखवनू चदले. काँगे्रस दयासपीठावरून या योजनेच्या झालेल्या 
चनषेधामुळे, आपले चहत राजकीय िळवळ्याशंी संर्नमत करून साध्य होिार नाही तर जातीय संघटन 
करून होईल अशी मुसलमानानंी ठाम समजूत करून घेतली. 
 
 

_____ 
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प्रकरि तेराव े
 

धमाचा प्रभाव 
 

लोकसत्ताक राज्यपद्धतीत लोकसत्ताक चशक्षि र्ृहीति असते. हे चशक्षि, स्वातंत्र्य, समता, 
नार्चरकत्वािे हक्क, मतदानपद्धती, लोकसभेिी काये व कायगपद्धती आचि चनधमी वार्िूक यासाठी 
मनोभचूमका तयार करते. काँगे्रस आचि इतर तत्सम संस्थाचं्या पे्ररिानंी, सुचशचक्षत कहदू लोकसत्ताक 
कल्पना पिवीत होते, पि मुसलमान पुढाऱयानंी मुसलमानानंा ती सधंी कधी चमळू चदली नाही. हे पुढारी 
आचि इस्लामिे धार्ममक उलेमा या दोघाचं्या छत्राखाली मुसलमानानंाही सुरचक्षत असल्यािे समाधान 
वाटले आचि त्यानंी स्वतिःला राजकीय ज्ञानापासून वचंित केले. काँगे्रसने आपल्या ठरावातून ककवा 
भाषिातून कहदू पक्षपातािे पसुटसुद्धा चिन्ह कधी दाखवले नदहते आचि स्वतिःला धमापासून कटाक्षाने दूर 
ठेवले होते. परंतु कावबेाज लोकानंी मुसलमानानंा चतच्यापासून थोपवनू धरले आचि प्रत्यक्षात चतला कहदू 
संघटनेिे स्वरूप चदले. पचरिामी राजकीयदृष्ट्या पुढे जात असलेले कहदू आचि मारे् रहािारे मुसलमान हे 
दृश्य सवांना पहावयास चमळाले. या र्ोष्टीिी काही मुसलमान पढुाऱयानंा जािीव होती आचि त्यानंी याबद्दल 
खेद दयक्त केला. त्यापकैी एक नबाब मोहचसन-उल -मुल्क हे एक होते. एकदा ‘मुसलमानी राष्ट्राच्या 
ऱहासािी कारिे’ या चवषयावर बोलत असताना ते म्हिाले की, त्यािंी जमात ‘जोपयंत असे आपल्या 
पूवगजाचं्या पराक्रमात भषूि मानीत आहे आचि नवीन ज्ञान चमळवण्याच्या कहदंूच्या उत्सुकतेिे अनुकरि 
करण्यास झटत नाही तोपयंत चतच्या प्रर्तीिी मुळीि आशा नाही.’ 
 

परंतु, मोहचसन-उल -मुल्कसारखे चवसंवादी दयाख्यान सवगसाधारिपिे कोिाला रुिले नाही आचि 
त्यानंा स्वतिःलाि दयावहारीक राजकारिात उतराव े लार्ले. नंतर केलेल्या एका भाषिात ते म्हिाले: 
‘सद्रृ्हस्थहो, हे ध्यानात धरा, पके्क ध्यानात धरा की, पूज्य आचि आदरिीय अशा जुन्या पठडीच्या 
उलेमाचं्या मदतीचशवाय आपि आपल्या प्रयत्नात म्हिण्यासारखे यश कधीि चमळव ू शकिार नाही. 
आपल्या जमातीतील बहुसखं्य लोक आपल्या बोलण्याकडे लक्ष देत नाहीत आचि जनतेत सुसंस्कृत 
कल्पनािंा प्रिार करण्यािी साधने आपल्याकडे नाहीत. परंतु ज्या उलेमािंा प्रभाव सवग जमातीच्या मनावर 
आहे त्या लोकािें म्हििे पेशावरपासून रिम्हदेशपयंत आचि काचश्मरपासून मद्रासपयंत प्रत्येक मुसलमान 
ऐकेल. सद्रृ्हस्थहो, मुसलमान चकतीही अज्ञानी ककवा अचविारी असले तरी त्यािें अतिःकरि इस्लामने 
दयापलेले आहे आचि वृत्ती धार्ममक आहे याबद्दल संशय नाही. आचि केवळ उलेमानंी साचंर्तलेला इस्लाम 
हाि त्यािंा इस्लाम धमग आहे.’ 
 

मात्र, चटळकासंारख्या काँगे्रस पुढाऱयानंी अनेक वळेेला चहरमोड होऊनही, आपले कहदू मुव्स्लम 
ऐक्यािे प्रयत्न सोडले नाहीत; सरकारी डावपेि, मुसलमान पुढाऱयािंा बेरु्मान चवरोध आचि उलेमािें 
दुराग्रही ्तव े यानंी ते डर्मर्ले नाहीत. त्यानंी आपल्या भाषिात अनेकवळेा चरिचटश सत्ता आचि 
मुसलमानी सत्ता यािंी तुलना करून मुसलमानी सत्ता जास्त उपकारक मानली होती. त्यािें भाषि अनेक 
मुसलमानानंी अनुकूलतेने ऐकले होते आचि त्यानंी त्यािंा आदरही केला होता. परंतु आपल्या सबधं 
जमातीच्या राजकीय चनिगयावंर प्रभाव पाडण्यास ते असमथग असल्यामुळे वचरष्ठ वतुगळात त्यािंी मते कधीि 
माडंली रे्ली नाहीत. 
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ज्यावळेी चसमल्याला मुव्स्लम लीर्च्या स्थापनेिा पाया घातला जात होता त्यावळेी चटळक कहदू 
मुसलमानानंा स्वदेशीला वाहून घेण्यासाठी प्रवृत्त करीत होते. कमगठ कहदंुिे तु्ानी कें द्र असलेल्या 
पुण्यामध्ये कहदंुशी हातचमळविी करण्याकचरता मुसलमान पुढे येत होते. चटळकाचं्या पे्ररिेने हैद्राबादच्या 
एका अझी सै्ुचद्दन या मुसलमान पुढाऱयाने कहदू मुसलमानाचं्या चमश्र मेळादयापढेु भाषि केले आचि त्यानंा 
असे साचंर्तले की, कहदुस्तानच्या चहतासाठी आचि देशाच्या औद्योचर्क पुनरुज्जीवनासाठी स्वदेशी िळवळ 
िालू ठेवण्यात दोनही जमातींनी एकजुटीने कायग केले पाचहजे. चटळकाचं्या कट्टर राष्ट्रवादाने मुसलमानानंा 
चशवाजी उत्सवात भार् घेण्यास स््ुर्मत चमळाली. काही मुसलमान चटळकाचं्या जाहीर सभेत बोलले आचि 
त्यानंी चशवाजी हा चजतका कहदू नेता होता चततकाि तो मुसलमानािंाही नेता होता, ह्या चटळकाचं्या दादयािे 
समथगन केले. उत्सवात भार् घेिाऱया मुसलमानाचं्या समथगनाथग मौलवी अब्लदुल करीम या मुव्स्लम 
इचतहासकारािा दाखला देण्यात आला. त्यानंी म्हटले होते, चशवाजींनी कजकलेल्या प्रदेशातील मचशदी भ्रष्ट 
करण्यापासून ककवा कुरािाबद्दल अनादर दाखवण्यापासून तो दूर राचहला असल्यामुळे तो आदरास पात्र 
होता. [केसरी जून १९, १९०६.] 
 

अ्झलखानाला चशवाजीने कपटाने ठार केले हा जुनाि वादचववाद १९०६ मध्ये अगँ्लो इचंडयन 
आचि चरिचटश पत्रानंी पनु्हा उकरून काढला. 
 

र्िपती उत्सव, चशवाजी उत्सव ककवा इतर कुठल्याही कहदू नाव धारि करिाऱया राजकीय 
िळवळी, यानंी मुसलमानानंा राजकारिापासून दूर ठेवले ककवा काय हे जुन्या वतगमानपत्रावरून ककवा 
सरकारी कार्दपत्रावरून शोधिे दयथग आहे. परंतु मार्ील प्रकरिात ििा केल्याप्रमािे उलेमाचं्या 
अज्ञानामुळे आचि इतराचं्या कारस्थानामुळे मुसलमानािंी राजकीय प्रर्ती खंुटवली रे्ली असे मानण्यास 
खात्रीलायक पुरावा आहे. 
 

या काळात, ज्याचं्या चलखािानंी मुसलमान राजकीय आखाड्यात ओढले रे्ले असते असे काही 
प्रर्त धार्ममक भाष्ट्यकार आचि चविारवतं मुसलमान कहदी मुसलमानातं चनमाि झाले. परंतु त्यानंी स्वतिःि 
आपल्या चविारानंा कधी कृतीत उतरवले नाही, आचि मुसलमान अधंाराति िािपडत राचहले. 
 

अशा प्रार्चतक भाष्ट्यकारात चिरार् अली हे होते. त्यािें बहुतेक चलखाि इंग्रजीति आहे. त्याचं्या 
लेखिीला वादचववादािी धार होती. सरकारी नोकर म्हिून त्यानंी आपल्या जीवनाला सुरुवात केली आचि 
ते हळूहळू वर िढले. ‘प्रपोज्ड चर्ॉमगस्’ या आपल्या गं्रथात त्यानंी ‘महमदने चशकवलेल्या इस्लाम 
धमाजवळ त्याच्या आजूबाजूला िाललेल्या सामाचजक आचि राजकीय क्रातं्यानंा सामावनू घेता येईल 
इतका लवचिकपिा आहे’ असे दाखवण्यािा प्रयत्न केला आहे. राजकीय, सामाचजक ककवा नैचतक 
नाचवन्याला कुरािािा अडथळा होण्यािे कारि नाही असे ते म्हिाले. सय्यद मेहदी अली या दुसऱया एका 
नोकरशाहीति असलेल्या आचि बंडाच्या काळात सरकारला एकचनष्ठ राचहल्याने बक्षीस म्हिून लहान 
जारे्वरून मोठ्या जारे्वर बढती झालेल्या लेखकाने, १९०६ मध्ये असे जाहीर केले की तुकग स्तानच्या 
सुलतानाला कहदी मुसलमानािंा खचल्ा मानू नका. आपल्या ‘इंचडयन ॲन्ड इस्लाचमक’ या चनबधंाच्या 
पुस्तकात खुदा बक्ष यानंी असे म्हिण्यािे ्ार मोठे धैयग दाखवले आहे की, ‘तेराश ेवषाहून अचधक प्रािीन 
वशंपरंपरार्त िालत आलेली धार्ममक ककवा सामाचजक पद्धती थोडासुद्धा बदल ककवा ्ेर्ार न करता 
संपूिगपिे तशीच्या तशी आजही व्स्वकारावी असा युव्क्तवाद करिे म्हिजे केवळ स्तोम माजविे आहे.’ 
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आपल्या या उपदेशािा कदाचित् भलताि अथग केला जाईल अशी भीचत वाटून त्यांनी मुसलमानानंा इशारा 
चदला की, ‘सध्या आपि आपल्या कायगक्रमातून राजकारि वर्ळले पाचहजे.’ 
 

सुधारिेिा चविार करिारे बहुतेक सवग मुसलमान लेखक साधारिपिे याि चनिगयाला आले. 
महमद चशबली नोमानी या प्रचसद्ध लेखकाने आपल्या धमगबाधंवानंा असे साचंर्तले की, राजसते्तशी इमानी 
रहािे हे मुसलमानािें धार्ममक कतगदय आहे. चिरार् अली आचि मेहदी अलींिी हीि वृत्ती होती. इस्लामच्या 
चविारात र्ढलेल्या आचि प्रामुख्याने इस्लामवर चलचहिाऱया या लेखकानंी मुसलमानांत राजकीय चविार 
पसरवण्यात कसलाि हातभार लावला नाही. युरोचपयन सुधारिेत पूिगपिे मुरलेल्या अमीर 
अलींसारख्यानंीसुद्धा स्वतिःला इस्लामच्या अभ्यासापुरते मयाचदत ठेवले होते. अमीर अलींनी प्रािीन व 
उदात्त मुव्स्लम अरब सुधारिेिा प्रचतभाशाली इचतहास चलचहला आचि त्याच्या पुन्हा पुन्हा आवृत्त्या 
चनघाल्या. त्याचं्या गं्रथातील कहदू धमावरील भार् कहदू धमाला र्ौि लेखिारा आहे. महम्मद इक्बाल या 
नामाचंकत उदूग कवीनेही आपल्या उत्क्राचंतवादी तत्त्वज्ञानाला रंु्डाळून ठेवले आचि ‘इस्लामला उी ंचघता न 
येिारी अशी सामाचजक पद्धचत म्हिून चिरंतन तत्त्वज्ञानािा अखेरिा शब्लद म्हिनू ्ार महत्त्व चदले.’ जेदहा 
काँगे्रस पुढारी लोकसत्तावाद, धमगचनरपेक्ष नीचतवाद आचि राजकारि याचवषयी बोलत होते तेदहा 
इतरापं्रमािेि त्याने इस्लाम धमावर दयाख्याने चदली. मुसलमान म्हिनू या लोकानंी इस्लामबद्दल उत्साह 
बाळर्िे ठीक होते, पि कुरािानी राजकारिावर बदंी घातली नाही हे माचहत असूनसुद्धा, आचि 
कुरािाच्या पचलकडे जाण्यास त्यािंी मने त्यांना ठामपिे पे्ररिा देत असूनसुद्धा, जिू काही एकाद्या उच्च 
आजे्ञिा आपि अवलंब करीत आहोत या समजुतीने त्यानंी राजकारि मोठ्या कटाक्षाने टाळले. 
 

याचं्यापकैी सवात महत्त्वािे आचि अनेक वष े मुव्स्लम लीर्िे पढुारीपि केलेले आर्ाखानसुद्धा 
राजकारि आचि धमग यािंी ्ारकत करू शकले नदहते. या सवांच्या दृष्टीने अचलर्ड येथील मुव्स्लम 
चवद्याचपठािी स्थापना ही सुद्धा ‘इस्लामिा ऱहास रोखू’ शकिारी एक धार्ममक घटना होती. 
 

धमग आचि थोड्याशा जातीय राजकारिावर संतुष्ट असलेले आचि मुसलमानािें नेतृत्व करीत 
असलेले अचलर्ड चवद्यापीठ शातंतामय अव्स्तत्व उपभोर्ीत होते. परंतु १९०९ मध्ये एका राजचकयेतर 
घटनेने त्याला सयुंक्त प्रातंाच्या लेफ्टनंट र्दहनगरबरोबर एका वादचववादात ओढले. या वादचववादात 
चवद्याचपठाबद्दल तुच्छता बदु्धी दशगचवली रे्ली आचि त्यािा ताल चबघडला. लेफ्टनंट र्दहनगर सर जॉन हु्यएट 
यानंी २२ ्ेरुिवारीला चवद्याचपठाला भेट चदली असताना चवद्याचपठाच्या चवश्वतानंी त्याला मानपत्र चदले. 
त्यावळेी केलेल्या भाषिात त्याने, प्रत्येक वर्ात साठपेक्षा अचधक चवद्याथी नसावते व चशक्षकानंा 
सवगसाधारिपिे िारपेक्षा अचधक तास नसावते असे आपले मत प्रदर्मशत केले. त्यावळेी चवद्याचपठािे सेके्रटरी 
असलेल्या नबाब वाकर-उल -मुल्क यानंी आपल्या प्रािायांकडे वळेापत्रकािी मार्िी केली. नबाबाच्या या 
मार्िीिा अथग राजकारिी प्रािायानी, आपल्या कामात ढवळाढवळ असा लावला. आचि त्या मार्िीप्रमािे 
वळेापत्रक पाठवण्याऐवजी राजीनामा पाठवनू चदला. त्यािी एक प्रत चवद्याचपठािा ‘पेरन’ असलेल्या 
लेफ्टनंट र्दहनगरकडे पाठवनू चदली. नंतर आपले म्हििे दयव्क्तशिः त्याच्यापुढे माडंण्यासाठी तो लखनौला 
रे्ला. नबाब वाकर-उल -मुल्क यानंाही ‘पेरन’ ने लखनौला पािारि केले, आचि त्याने आपल्या लेफ्टनंट 
र्दहनगरच्या अचधकारात त्यानंा प्रािायानी केलेल्या काही तक्रारींिा जाब चविारला. दोनही बाजू ऐकून 
घेतल्यानंतर ह्यएटने प्रािायांिी बाजू उिलून धरली आचि चदलेल्या चनिगयावर नबाबाला आपली सही 
करण्यास साचंर्तले. 
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मुसलमानािंा स्वाचभमान चडविला रे्ला आचि त्यािंी आंदोलन वृत्ती जार्ृत झाली. चवश्वस्तानंी 
सभा भरवली व त्यात चवद्याचपठाच्या कारभारात ‘पेरन’ म्हिून हस्तके्षप करण्यािा लेफ्टनंट र्दहनगरला 
काही अचधकार नाही असे प्रचतपादन केले. कहदुस्तानातील अनेक शहरातून जाहीर सभेमध्ये मुसलमानानंी 
चनषेधािा आवाज उठवला, आचि त्या सभािंी वृत्तांते लेफ्टनंट र्दहनगरला पाठवली. राजचनष्ठ मुसलमानानंी 
पुढाऱयाकंडून कधीही न अपेचक्षलेल्या चनषेधाच्या चनदशगनानी त्याच्यातला मुत्सद्दी नमला आचि त्याने स्वतिःि 
सुिवल्याप्रमािे एक चशष्टमंडळ त्याला भेटण्यास रे्ले आचि त्याने आपला हुकूम मारे् घेतला. 
मुसलमानामंध्ये प्रथमि उद् भवलेल्या या सतंप्त आंदोलनािे कारि काय असाव ेयाबद्दल त्याला आियग 
वाटले. हे नव ेवातावरि मुव्स्लम लीर्ने तयार केले होते का?होय. संघटना ही एक शक्तीि असते म्हिनू 
त्याने, मुव्स्लम लीर्िी मुख्य किेरी अचलर्डहून लखनौला आिण्यासाठी आर्ाखानांिे मन वळवले. ही 
एक स्वार्ताहग घटना होती कारि चतने मुव्स्लम राजकारिािें एका युरोचपयन प्रािायांनी केलेले नेतृत्व 
संपुष्टात आिले. 
 

लीर्च्या राजकारिालाही आता नव े तजेलदार वळि लार्लेहोते. १९१० च्या नार्पूर येथे 
भरलेल्या लीर्च्या अचधवशेनाने राष्ट्रीय ऐक्य आचि अपूवग अशी राजकीय जार्तृी यािें नव े युर् चनमाि 
केले. मुसलमान पुढारी चरिचटश पालकत्वाच्या शृखंला तोडीत आहेत आचि काँगे्रसिी बरोबरी करण्यासाठी 
लाबं लाबं पावले टाकत आहेत असे दृश्य दृष्टीस पडू लार्ले. या बदलािी सुरुवात नार्पूरिे कायगकारी 
अध्यक्ष सय्यद नचबउी ा यानंी आपल्या भाषिाने केली. त्यानंी नोकरशाहीवर ही ा िढवला आचि सनदी 
अचधकारी बखेडे चनमाि करण्यास कारिीभतू आहेत अशी ग्वाही चदली. त्यानंी असे सुिवले की, 
कहदुस्तानिा संरक्षि खिग ्ारि जादा आहे आचि सरहद्दीवरील खडे सैन्य कमी कराव.े लीर्ने कहदू 
मुव्स्लम ऐक्यासाठी आपला हात पढेु केला आचि चतच्याि आग्रहाने जानेवारी १९११ मध्ये दोन जमातींिे 
पुढारी चविार चवचनमयासाठी एकत्र जमले. यातून ्ारसे काही चनघाले नाही, पि पढुील सामोपिाराच्या 
बोलण्यासाठी पाया घातला रे्ला. 
 

अँग्लो-मुव्स्लम सहकायग तोडण्यािा दैवाने जि ूचवडाि उिलला होता म्हिून की काय एकामार्नू 
एक अनेक र्ोष्टी मुसलमानानंा प्रक्षुब्लध करण्यास पुढे आल्या. तरीसुद्धा, या घडामोडीतून राष्ट्रीय ऐक्याच्या 
उदयािी आशा करिे ककवा चसमल्यात सुरू झालेला खोडसाळपिा आता नष्ट होईल असा त्यािंा अथग 
करिे दयथग होते. चनधमी एकजुटीिी इमारत ्क्त लीर्च्या चवचलनीकरिावरि उभारिे शक्य होते. परंतु, 
जातीय संस्था म्हिून लीर् कायम झाली होती आचि मुसलमानािंी कैवारी म्हिून चतला भचवष्ट्य काळात 
सामर्थ्यग प्राप्त होिार होते. 
 

बंर्ालच्या ्ाळिीने राष्ट्रीयत्वाला चजतकी तीव्रता आली होती चततकीि तीव्रता चतच्या १९११ 
मधील चवसजगनाने मुसलमानाचं्या राजकारिाला आली. पूवगबंर्ाल मुसलमानाचं्या कल्यािाकचरता चनमाि 
केला आहे असे कझगनने त्यानंा पुन्हा पुन्हा साचंर्तले असताना त्याच्या चवसजगनाला ते स्वतिःि आता कसे 
तयार होतील?आचि नवीन प्रातं अव्स्तत्वात येण्यासाठी कहदू आचि मुसलमानािें रक्त साडंले होते हे ते 
कसे चवसरतील?्ाळिीिे चवसजगन मुसलमानाचं्या ्ायद्यािे ठरेल असा उपदेश आर्ाखानानंी केला 
असतानासुद्धा बहुतेक मुसलमान पढुाऱयानंी तो मुसलमान उचद्दष्टावंरिा एक मोठा आघात मानला. १९१२ 
च्या मािगमध्ये कलकत्ता येथे भरलेल्या लीर्च्या अचधवशेनािे अध्यक्ष नबाब सलीमुी ा या चवसजगनाच्या 
घोषिेबद्दल खेद प्रदर्मशत करीत असताना म्हिाले की, नवीन प्रातंाने मुसलमानानंा वस्तुतिः काहीि ्ायदा 
झालेला नाही, उलट त्याने कहदू मुसलमानात दरी चनमाि केली. ्ाळिी हा कहदू मुसलमानाचं्या 
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मतभेदािा पचरिाम होय असे म्हििे बरोबर नाही; खरे मतभेद चरिचटशाचं्याचवरूद्ध कहदंूच्या क्राचंतकारक 
कायात हातचमळविी करण्यािे मुसलमानानंी नाकारल्यामुळे चनमाि झाले, असे ते म्हिाले.सलोख्यािी 
स्पष्ट इच्छा त्याचं्या अध्यक्षीय भाषिात दयक्त होत होती. 
 
 

_____ 
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प्रकरि चौदाव े
 

झहदुस्थानवर तुकी छाया 
 

राजकीय संस्था म्हिून मुव्स्लम लीर्िी सुरवात आचि मध्यपूवेच्या मुसलमान देशातील काही 
अस्वस्थ करिाऱया घडामोडी या एकदम एकािवळेी झाल्या. 
 

तुकी साम्राज्यािा सत्ताधीश आचि खली्ािे अनन्य स्थान उपभोर्िारा मुव्स्लम सुलतान, दुसरा 
अब्लदुल हमीद हा होता. ज्या मुसलमानािंी चनष्ठा मुख्यत्त्वकेरून, आपल्या राष्ट्रापेक्षा खचल्ाला होती अशा 
जर्ातील सवग मुसलमानािंा तो मानकबदू होता. परदेशीय मुसलमानािंी त्याच्या ठायी असलेली राजचनष्ठा 
वादातीत होती परंतु त्याच्या स्वतिःच्याि देशातील त्यािी लोकचप्रयता जलदीने कमी होत होती. सैन्याने 
त्यािे हुकूम पाळण्यािे नाकारल्यामुळे त्याला पदच्युत होण्यािी सारखी भीचत वाटत होती. १९०८ च्या 
जुलैमध्ये, राजा म्हिनू रहावयािे असेल तर, पचिम युरोपच्या राजकीय तत्त्वािंा पर्डा असलेल्या 
क्राचंतकारक पि घटनात्मक पक्षाने, सुलतानाला काही अटी घातल्या जे लोक सुलतानच्या बबेंदशाहीने 
तुकग स्तानातून हाकलले रे्ले होते, त्या लोकािंा या पक्षात भरिा होता; पि नवीन क्राचंतकारी उदयास 
आले आचि त्यानंी या जुलुमी, लािलुिपतीच्या आचि अदयवव्स्थत राज्यकारभाराला उलथून पाडण्यािी 
आचि त्याऐवजी आधुचनक उदारमतवादी राज्यपद्धती चनमाि करण्यािी इच्छा बाळर्ली. सैन्यावरिा 
ताबाही नाहीसा झाला असे पाहून सुलतानला संकटािी जािीव झाली आचि त्याने पालगमेंटकचरता 
चनवडिुकीिा हुकूम चदला. या जवळ जवळ रक्तहीन क्रातंीिे स्वार्त, सुलतानच्या अमलाखाली 
असलेल्या ग्रीक, सबग, बुल्रे्चरयन, अल्बेचनयन, आमेचनयन अशा चवचवध राष्ट्रीय लोकानंी मोठ्या उत्साहाने 
केले. सुलतानिे कसहासन शाबूत राचहले परंतु त्याला सते्तवर ठेविाऱया खचल्ापदाला आता कखडार 
पडले होते, हे उघड होते. [दहशतवादी िळवळीबद्दलिी माचहती चसचडशन कचमटीच्या १९१८ च्या चरपोटावर आधाचरत.] 

 
परंतु, जरी देशातली खरी हुकमत ‘यंर् टकग स्’ नावाने ओळखल्या जािाऱया तरूि तुकांच्या 

ताब्लयात आली होती तरी असंतोष धुमसति राचहला. यािे कारि, स्वातंत्र्याच्या पायावर चनरचनराळ्या 
जमातींना एकत्र आिण्यात तरूि तुकग  अयशस्वी झाले होते. हा असतंोष वाढत रे्ला आचि मसेॅडोचनयामध्ये 
रहात असलेल्या आपल्या लोकानंा चदल्या जात असलेल्या वार्िकुीने बाल्कन राज्ये सतंापली. इकडे 
इंग्लंडने इचजप्त दयापण्यास सुरवात केली आचि इटालीने अनेक वष ेपोसलेल्या आपल्या इच्छापूतीसाठी 
१९११ च्या सिेंबरमध्ये चत्रपोली ताब्लयात घेण्यास सुरुवात केली. तुकग स्तानिे तुकडे होण्यास चनिःसंशय 
सुरुवात झाली होती. चत्रपोलीच्या लढाईच्या वळेी तुकग स्तान चवरूद्ध एकजुटीिी हालिाल करण्याच्या 
दृष्टीने बाल्कन राज्यानंी संर्नमत केले. ‘मसेॅडोचनयातील चििनाचं्या अनव्न्वत छळामुळे, ककबहुना त्याचं्या 
कत्तलीत अनेक ग्रीक, बुल्रे्चरयन आचि सर्मबयन लोकािें प्राि र्मावले होते, त्यामुळे त्याचं्या संतप्त 
राष्ट्रातील लोक आपल्या मसेॅडोचनयनमधील बाधंवानंा मुक्त करण्याच्या इच्छेने भडकून उठले.’ त्यामुळे 
मॉन्टेनेग्रो, सर्मबया, बुल्रे्चरया आचि ग्रीस या िार बाल्कन राज्यानंी, ऑक्टोबर १९१२ मध्ये तुकग स्तानशी 
लाढाई पुकारली आचि हा ंहां म्हिता नेत्रदीपक चवजय संपादन केला. ३० मे १९१३ रोजी लंडनिा तह 
होऊन ही लढाई संपली. आचि त्यािा पचरिाम म्हिून सुलतानच्या साम्राज्यािा युरोपातील चवस्तार कमी 
झाला. परंतु त्यािे ऑटोमन साम्राज्य अजूनही चवस्तारलेले होते त्यात एचशया मायनर, अमेचनया, 
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मेसापोटेचमया, चसरीया, पॅलेस्टाईन आचि अरबस्तान यािंा समावशे होता आचि त्यािा चवस्तार सात लाख 
िौरस मलैावहून अचधक होता. 
 

जमगनीिी महायुद्धािी तयारी िालू असतानाि या घटना घडल्या. आचि सहाचजकि, अपमानीत 
झालेल्या तुकग स्तानात जमगनीला एक चवश्वासू दोस्त सापडला. तुकी सरकार जमगनीिा पक्षपाती बनला. 
तुकी युद्धमंत्री हा पूवी बर्मलनमध्ये तुकी वचकलातीत लष्ट्करी प्रमुख होता. आचि त्याने जमगनीच्या लष्ट्करी 
वतंुळाशी घचनष्ठ संबधं जोडले होते; तुकी सैन्यात जमगन अचधकाऱयािंा मोठा भरिा होता. तुकग स्तानने जेदहा 
दोन जमगन लढाऊ जहाजानंा बॉस््ोरसच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यािी परवानर्ी चदली, आचि त्या जहाजानंी 
काळ्या समुद्रात चशरून रचशयाच्या बंदरावर ही ा िढवला, तेदहा तुकग स्तानिे जमगनीशी असलेले 
सलोख्यािे संबधं चसद्ध झाले. या घटनेमुळे १९१४ मध्ये रचशया, चरिटन आचि रान्स यानंी तुकग स्तानचवरूद्ध 
युद्ध पुकारले. चत्रपोली आचि बाल्कन लढायापं्रमािे हे युद्ध तुकग स्तानवर लादले रे्ले नदहते; उलट आपल्या 
शत्रुवर सूड उर्वण्यािी इच्छाि त्यात होती. 
 

या घडामोडी, ्ाळिीिे चवसजगन आचि इतर र्ोष्टींवरून कहदुस्तानातील मुसलमानािंा 
चरिचटशाचंवरूद्ध वाढलेला असंतोष ही एकदमि आली. त्यानंी अचधक उत्साही मुसलमानानंा तुकी राष्ट्रीय 
पुढाऱयाशंी संबधं जोडण्याला पे्ररिा चदली. चरिचटशाचं्या परराष्ट्रीय धोरिात इस्लामलाि शत्रुत्व दाखवले 
जाते असे बघण्यास त्यानंा तुकांनी चशकवले. चरिचटशाचं्या इचजप्त काबीज करण्यात, पर्मशयासंबधंीच्या 
अँग्लो-रें ि तहनाम्यात आचि इटालीच्या चत्रपोलीवरील आक्रमिात त्यानंा इस्लामिी ऐचहक शक्ती खच्ची 
करण्यािा सवग चिस्ती देशािंा डाव चदसला, आचि कमगठ तत्त्वावर चवश्वास असिाऱयानंा, अपचरहायगपिे 
त्यात इस्लामिा अध्याव्त्मक अचधकार खतम करण्यािी शक्ती चदसली. जवाहरलाल नेहरंूच्या शब्लदात 
सारं्ायिे म्हिजे, ‘भारतीय मुसलमानाचं्या अंतिःकरिात तुकग स्तानबद्दल सहानुभतूीिी प्रिंड लाट 
उसळली. ही सहानुभतूी आचि काळजी खरोखर सवग कहदुस्तानला वाटली होती, परंतु 
मुसलमानाचं्याबाबतीत ती तीव्र होती, आचि त्याचं्या अर्दी चजदहारी चभडली होती.’ कहदुस्तानात चनधी 
जमवनू काहंी मुसलमान पढुारी स्वतिः कॉन्स्टॅव्ग्टनोपलला रे्ले आचि त्यानंी तुकी राष्ट्रवाद्याशंी वैयव्क्तक 
संपकग  साधला. 
 

या घटनानंी लीर्िी लंडन शाखा इतकी भारावनू रे्ली की, चतने कहदुस्तानातील मुसलमानानंा 
आपली नचशबे कहदंूच्या नचशबाशी बाधंण्यािी आचि कहदी राष्ट्रीय काँगे्रसच्या ध्येयाशी एकरुप होण्यािी 
चवनंती केली. परंतु, मध्यपूवेतील घडामोडींनी मुसलमानािंा काँगे्रसबद्दलिा दृचष्टकोन बदलण्यािी 
आवश्यकता आहे, या मताशी कहदुस्तानातील प्रमुख पुढारी सहमत नदहते. त्यापकैी सवात महत्त्वािे आचि 
जे पुढे दहा वषांनी काँगे्रस अचधवशेनािे अध्यक्ष झाले ते मौलाना महमद अली हे होते. लंडन शाखेच्या 
सूिनेवर त्यािंी स्पष्ट टीका अशी होती :‘सरकारने बंर्ालिी ्ाळिी रद्द केली म्हिून ककवा पर्मशया आचि 
तुकग स्तान अडििीत आहेत म्हिून कच्च्या डोक्यािे आचि काही स्वतिःिी जाचहरात करिारे लोक, 
मुसलमानानंी काँगे्रसला चमळाव े असे चजकडे चतकडे जाहीर करीत आहेत. या बेजबाबदार मूखगपिाने 
आमिी ्क्त करमिूक होत आहे. पि चत्रपोली आचि पर्मशयािे मुसलमान, युरोचपयनाचं्या आक्रमिािे बळी 
झाले आहेत म्हिून, अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर्च्या लंडन शाखेसारखी एकादी जबाबदार संस्था कहदू 
मुसलमानाचं्या घचनष्ठ सहकायािी भाषा बोलते म्हिनू, आमिी शहािीसूती सूज्ञ मािसेसुद्धा आपल्या 
चविार शक्ती स्वैर सोडतात आचि प्रश्नािंी र्ी त करतात असा अनुभव आम्हाला प्रथमि येत आहे. परदेशी 
मुसलमानाचं्या पचरव्स्थतीशी कहदी मुसलमानािंा काय संबंध आहे?त्यािें चहतसंबधं कहदंूच्या चहतसंबधंांशी 
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खरोखर चवरोधक तरी आहेत ककवा त्याचं्या राजकीय वतगनात नीिपिा आचि ढोंर्ीपिा तरी आहे. कहदी 
पचरव्स्थतीत काही बदल झाला आहे काय? [महादेव देसाई याचं्या ‘मौलाना आझाद’, पृ. ३२ वरून उद् धृत.] 
 

तुकी घडामोडीतून जन्माला आलेल्या आपल्या तुकग स्तानच्या आदरात आचि चरिचटशानंा चवरोध 
करण्यात महम्मद अली हे कोिालाही हार रे्ले नाहीत. त्यानंी १९१२ मध्ये ‘कॉमरेड’ नावािे एक इंग्रजी 
साप्ताचहक काढले. पूवग बंर्ालिी ्ाळिी रद्द झाल्यामुळे त्यािंा चरिचटशावंरिा चवश्वास आधीि उडाला 
होता. बाल्कन लढायानंी त्याचं्या शत्रुत्वात जास्ति भर टाकली, आचि त्यानंी तुकग स्तान आचि त्यािी 
इस्लाम परंपरा याच्या बाजूने, आपल्या वतगमानपत्रात अचतशय भावनाभराने चलचहले. हळूहळू त्यािंी चरिचटश 
चवरोधी वृत्ती कडक बनली; आचि तुकग स्तानने पचहल्या महायुद्धात केलेल्या प्रवशेाने त्या प्रवृत्तीिी पचरपूती 
झाली. ‘कॉमरेड’ मधील ‘तुकांिी चनवड’ या लेखामुळे सरकारने ते पत्र बंद केले आचि त्यािा शवेट झाला. 
यानंतर लवकरि त्यानंा अटक करण्यात आली आचि त्यानंा युद्धकाळात आचि त्यानंतर एक वषग स्थानबद्ध 
करून ठेवण्यात आले. 
 

इतर अनेक मुसलमान पढुाऱयानंीसुद्धा या काळात जवळ जवळ पूिगपिे तुकग स्तानच्या ध्येयाला 
वाचहलेली साप्ताचहके काढली. या पुढाऱयापंैकी अबुल कलम आझाद हे ्ार महत्त्वािे पढुारी होते. यानंतर 
चकत्येक वष े ते काँगे्रसिे अध्यक्ष होते. ते इस्लाम परंपरेत न्हाऊन माखून चनघालेले असल्यामुळे आचि 
इचजप्त, तुकग स्तान, चसचरया, पॅलेस्टाइन, इराक आचि इराि या देशातील अनेक प्रमुख मुसलमान 
पुढाऱयाशंी त्यािें वैयव्क्तक संबधं असल्यामुळे, या देशातील राजकीय आचि सासं्कृचतक घडामोडींना 
आझादावंर खोल पचरिाम केला. त्याचं्या अल-चहलाल या साप्ताचहकात प्रचसद्ध झालेला मजकूर कहदुस्तान 
सरकारने आके्षपाहग ठरवला. वतगमानपत्राच्या कायद्याखाली त्याचं्याकडून जामीन माचर्तला रे्ला, आचि 
शवेटी १९१४ मध्ये तो छापखाना जप्त करण्यात आला. नंतर आझादानंी दुसरे साप्ताचहक सुरू केले परंतु 
१९१६ मध्ये जेदहा सरकारने त्यानंा स्थानबद्ध केले तेदहा हे साप्ताचहक सुद्धा बंद झाले. ते जवळजवळ िार 
वष ेअटकेत होते. 
 

कहदुस्तानच्या दहशतवादी िळवळीतही जमगनी आचि तुकग स्तानला बरेि दोस्त आढळले. 
जमगनीच्या हातचमळविीिे कहदी लोकानंा—कहदू आचि मुसलमान दोघानंाही चवचशष्ट आकषगि वाटले. 
हरदयाळ या प्रचसद्ध कहदी क्राचंतकारकानंी परदेशी मदत घेऊन कहदुस्तानात प्रजासत्ताक राज्य स्थापन 
करण्याच्या हेतूने भारतीय क्रांचतकारक संघ नावािी संस्था सुरू केली. त्यािें वास्तदय चरिटन आचि 
अमेचरकेत होते तरी त्यािें सवग अनुयायी आचि सहकारी कहदू होते आचि ते कहदुस्तानात होते. आपल्या 
देशाच्या मुक्ततेसाठी तो एक अचधरतेने तळमळिारा आत्मा होता; महायुद्ध संपून बराि काळ 
लोटल्यानंतर, टाइम्स ऑ् इंचडयाच्या २५ जुलै १९२५ च्या अकंात ज्यािा काही भार् उदधृत केला होता 
अशा त्याचं्या लाहोरच्या प्रतापला चदलेल्या लेखावरून, त्याचं्यावर कहदू धमािी बरीि छाप असलेली 
चदसते. त्या लेखात ते म्हितात की: मी असे जाहीर करतो की, कहदुस्तानच्या आचि पंजाबच्या कहदू 
जमातीिे भचवतदय ह्या िार खाबंावर अवलंबून आहे : (१) कहदू संघटि; (२) कहदू राज्य; (३) 
मुसलमानािंी शुद्धी; (४) अ्र्ाचिस्तान आचि सरहद्दी कजकिे व तेथील लोकािंी 
शद्धी⋯⋯अ्र्ाचिस्तान आचि आजुबाजूिे डोंर्राळ प्रदेश हे पूवी कहदुस्तानिे भार् होते पि सध्या ते 
इस्लामच्या विगस्वाखाली आहेत⋯⋯ ज्याप्रमािे नेपाळमध्ये कहदू धमग आहे त्याप्रमािे अ्र्ाचिस्तानात 
आचि सरहद्द प्रातंात कहदू संस्था असल्याि पाचहजेत; नाहीतर स्वराज्य चमळविे ्ोल ठरेल. 
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सुचशचक्षत कहदंूना त्यावळेी जमगनीबद्दल बराि आदर चनमाि झाला होता; कहदू धमगगं्रथाकंडे लक्ष 
पुरवले असलेला आचि कहदुस्तानपेक्षाही अचधक आवडीने संस्कृतिा अभ्यास केलेला तो देश होता. याच्या 
उलट तुकग स्तानला कहदुस्तानातील मुसलमानाकंडून आदरि नदहे तर त्याच्या ध्येयासाठी पूिग 
अनुयायीत्वही लाभले. जेदहा१९१४ च्या सुमारास भारतीय मुसलमानानंा चरिचटशाचंवरूद्ध चिथावण्यासाठी, 
कॉन्स्टॅव्न्टनोपलमध्ये जहान-इ-इस्लाम (मुसलमानी जर्) नावािे चनयतकालीक सुरू झाले, तेदहा त्यािा 
अरेचबक. उदूग आचि कहदी लेख असलेला चवभार् तयार करण्यास अबू सय्यद नावािे पंजाबी मुसलमान 
र्ृहस्थ स्वतिःि पुढे सरसावले. या चनयतकाचलकाच्या प्रती लाहोर आचि कलकत्त्यामध्ये सरास चमळत 
होत्या. 
 

महायुद्ध सुरू होण्यापूवी, जमगनीप्रमािेि तुकग स्तानही चरिचटश साम्राज्यामध्ये आपल्या प्रभावािे स्तंभ 
उभारीत होता. १९१३ मध्ये अहमद मौला दाऊद या रंर्ूनमधील एका दयापाऱयाला रंर्ूनमधील तुकी 
कौव्न्सलच्या अचधकारािी जार्ा देऊ केली. त्याने चतिा स्वीकार केला, आचि युद्ध सुरू होण्याच्या सुमारास 
तो त्या जारे्वर रुजू झाला. १९१४ चडसेंबरच्या शवेटच्या आठवड्यात कासीम मन्सूर या रु्जराथी 
मुसलमानाने आपल्या रंर्नूमधील मुलाला एक पत्र पाठवले. या पत्राबरोबर, कसर्ापूरमधील दोन 
पलटिीपैकी मलाया स्टेटस् र्ाईड या पलटिीने, आपि चरिचटश सरकारचवरूद्ध बंड करण्यास तयार 
आहोतअशी माचहती पुरविारे एक पत्र, तुकी कौव्न्सलर दाऊद याला पाठवले. हे पत्र चरिचटश अचधकाऱयानंी 
पकडले, आचि मलाया स्टेटस् र्ाईडिी दुसऱया चठकािी बदली केली. तरीसुद्धा, ठरल्याप्रमािे, मलाया 
स्टेटस् र्ाईडमध्ये नसले तरी कसर्ापूरच्या च्फ्थ लाईट इन््न्रीमध्ये बंड झाले. च्फ्थ लाईट इन््न्री ही 
पूिगपिे मुसलमानािंी पलटि होती, आचि त्यातील बरेिसे मुसलमान भारतीय होते. ती हाँर्काँर्ला 
रवाना दहावयािी होती. र्लबते तयार होती. आचि अलेक्झान्रा बरॅक्समधून पलटिीिा दारुर्ोळा 
लॉरीमध्ये भरला जात होता. इतक्यात एक बार उडवला रे्ला आचि ताबडतोब दंर्ा उसळला. ज्यानंी 
चरिचटशाशंी राजचनष्टतेिे लक्षि दाखवले ते ठार केले रे्ले. बंडवाले तीन र्टात चवभार्ले होते; प्रत्येक 
र्टावर महत्त्वािी कामचर्री सोपवण्यात आली होती. अमानुष कत्तल झाली. अनेक चरिचटश अचधकारी आचि 
काही थोडे जमगन मारले रे्ले. मंुबईिी बलुिािंी तेरावी पलटि ही बंडापासून थोडक्यात बिावलेली दुसरी 
पलटि. यािे दोनश ेबलुिी लष्ट्करी कोटापुढे खेिले रे्ले. ऑक्टोबर १९१५ मध्ये रंर्ूनच्या मुव्स्लम र्दर 
पक्षाने बकरी ईदच्या सिाच्याप्रसंर्ी ‘र्ाई आचि मेंढराऐवजी’ इंग्रज मारण्याच्या उठावािी योजना आखली. 
पि हा उठाव पढेु ढकलण्यात आला. बाल्कन लढाईत तुकी सैन्याला वैंद्यकीय मदत पुरवण्यासाठी रेड 
के्रसंट सोसायटीिे सभासद म्हिून रे्लेल्या मुसलमानानंी हा पक्ष बनवला होता. तुकग स्तानने युद्धात प्रवशे 
केल्यानंतर ते परत आले आचि रंर्ूनमध्ये वसाहत करून राचहले. 
 

्ेरुिवारी १९१५ मध्ये लाहोरच्या पधंरा मुसलमान चवद्यार्थ्यांनी कॉलेज सोडले आचि, ते एकेकाळी 
वहाबींिी वसाहत असलेल्या सरहद्द वसाहतीत रहात असलेल्या मुजाचहदीन बंडखोरानंा जाऊन चमळाले. 
देशातील चनरचनराळ्या भार्ातील मुसलमानानंी त्यािें अनुकरि केले. त्या सवात धमांतर केलेला शीख, 
ओचबदुी ा आचि महम्मद मनै अन्सारी हे प्रमुख होते. त्यानंी हेज्जारमधील काही मदतचनसाशंी संपकग  
साधला. आचि त्यावळेिा हे जारिा लष्ट्करी र्दहनगर र्ालीबपाशा याच्या हातून जेहादािा जाहीरनामा 
चमळवनू अन्सारी १९१६ मध्ये परत आला. या र्ालीबनामा म्हिून ओळखल्या जािाऱया दस्तऐवजाच्या प्रती 
येताना त्याने कहदुस्तान व सरहद्द टोळ्या या दोनही चठकािी वाटल्या. 
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अशा प्रकारे, महायुद्धाच्या काळात, परदेशी वास्तदय करिाऱया भारतीय मुसलमानानंी, 
कहदूप्रमािेि चरिचटश चवरोधाच्याबाबतीत क्राचंतकारक िळवळीत भार् घेतला. कारि काहीही असो, पि 
जेथे जेथे तुकग स्तान कुठल्या ना कुठल्या तरी रुपाने डोळ्यासमोर होता, तेथे तेथे ते कायगशील होते. परंतु, 
खुद्द कहदुस्तानात मात्र क्राचंतकारक िळवळीत ते अभावानेि तळपत होते. 
 

उत्साहाच्या या नदया लाटेने मवाळ मुव्स्लम पुढाऱयानंाही वर्ळले नाही, आचि जरी अनेक 
मुसलमान दयक्तीइतकी मुव्स्लम लीर् पुढे रे्ली नाही तरी, आपल्या १९१३ च्या अचधवशेनाच्यावळेी चतने 
आपले रूपातंर राजकीय ससं्थेत केले. ‘कहदी लोकामंध्ये चरिचटश राजाबद्दल चनष्ठा वाढविे; मुसलमानाचं्या 
हक्कािें संरक्षि करिे, आचि या उदे्दशानंा बाध येिार नाही अशी कहदुस्तानला योग्य अशी स्वराज्यािी पद्धती 
आििे हे, यानंतर चतिे उदे्दश बनले.’ या अचधवशेनाच्या मुख्य ठरावात, राष्ट्रीय प्रर्तीच्या कायासाठी कहदू 
मुसलमानाचं्या हातचमळविीच्या आवश्यकतेवर भर चदला रे्ला. या हालिालीला काँगे्रसने मोठ्या आनंदाने 
प्रचतसाद चदला, आचि काही काँगे्रस पुढारी लीर्च्या अचधवशेनाला हजर राचहले. लीर्ने ठरावात म्हटले 
होते त्यापेक्षा पुढिे पाऊल उिलले पाचहजेअशी, वा्ेने झाकि उडाव ेप्रमािे अनेक मुसलमान पुढाऱयानंी 
अचधवशेनाला चवनंती केली. ‘चरिचटश सते्तशी इमानीपिा राखिे मुसलमानािें धार्ममक कतगदय आहे’ असे 
१९०८ मध्ये सारं्िाऱया चशबली नोमानीने लीर्च्या नवीन घटनेतील ‘कहदुस्तानला योग्य’ या शब्लदािी कटर्ल 
करिाऱया कचवता म्हटल्या. 
 

लीर्िा वाढता पसारा आचि चतिे काँगे्रसच्या मार्ाने जािे यामुळे चतला आर्ाखानािें कायमिे 
अध्यक्ष म्हिून आचि देिर्ीदार म्हिून सहकायग चमळिे अशक्या झाले, आचि १९१३ नंतर त्यानंी चतच्यातून 
आपले अंर् काढून घेतले. १९१४ मध्ये लीर्िे अचधवशेन भरले नाही, पि पढुच्याि वषी चतने आपले कायग 
परत सुरू केले आचि चतने, महम्मद अली जीनाचं्या ठरावान्वये ‘इतर जमातींशी चविार चवचनमय करून 
राजकीय सुधारिेिी योजना तयार करण्यासाठी’ एक सचमती नेमली. आता काँगे्रस आचि लीर् आपली 
वार्मषक अचधवशेने एकदम आचि एकाि चठकािी भरव ूलार्ले, आचि बरेिवळेा एका अचधवशेनािे प्रचतचनधी 
दुसऱया अचधवशेनाला हजर राहू लार्ले. 
 

सर सय्यद आचि अचलर्ड आता संपले. तुकग स्तानिा सुलतान आचि त्यािी चखलामत याचवरूद्ध 
चरिचटश सते्तशी एकचनष्ठता या त्याचं्या दृचष्टकोनािीही समाप्ती झाली. लीर्च्या १९१५ च्या अचधवशेनािे 
अध्यक्ष मझहर-उल -हक् यानंी खेदाने असे उद्र्ार काढले होते की, ‘आमच्या खचल्ा सरकारिे आमच्या 
सावगभौम राज्याच्या सरकारबरोबर युद्ध सुरू असाव ेही र्ोष्ट आम्हाला तापदायक वाटते. आपले धमगबाधंव 
चरिचटश साम्राज्याच्या चशपायाचं्या खादं्याला खादंा लाऊन लढत आहेत असे दृश्य चदसले असते तर आपिा 
सवांना चकती आनंद झाला असता! या युद्धात मुसलमानी राज्यानंी स्वीकारलेल्या धोरिाबद्दल कुिािे 
काहीही मत असो, मुसलमानी सरकारे आचि चरिचटश यािें वैर असाव ेअशी इच्छा कहदी मुसलमानानंी कधीि 
केली नदहती, आचि ती तशी कधी असिारही नाही. हे शत्रुत्व चनमाि दहाव े हे मुसलमानािें सवात मोठे 
दुदैव आहे. इस्लामच्या अनुयायािंी अंतरीिी इच्छा अशी आहे की, जेदहा शातंता प्रस्थाचपत होईल तेदहा,— 
आचि परमेश्वर कृपेने ती लवकरि होवो— मुव्स्लम देशाचं्या प्रचतष्ठेला धक्का बसिार नाही अशा तऱहेिी 
वतगिूक त्यानंा चदली जाईल अशा तऱहेिा चनिगय घेतला जावा.’ 
 

‘तुकग स्तानशी, दोस्तीहीन धोरि िालू ठेवण्यािी पाळी आली’ तरीसुद्धा आपि कहदुस्तानच्या 
चरिचटश राज्यकत्यांशी एकचनष्ठ राचहले पाचहजे हा सर सय्यद यािंा उपदेश आचि ह्या प्राथगना आचि भावना 
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यािंी तुलना करावी. अचलकडेि, १९०६ मध्ये सय्यद मेहदी अली (मोहचसन्-उल -मुल्क) यानंी असे जाहीर 
केले होते की तुकग स्तानच्या सुलतानला कहदी मुसलमानािंा खचल्ा म्हिनू समजू नये, आचि 
चरिचटशाबंाबत त्यािंी धमगवत चनष्ठा असावी असे बजावनू साचंर्तले. 
 

अनेक कहदू आचि मुव्स्लमेतर लोकािंी तुकग स्तानकडे पहाण्यािी भावना अशीि सहानुभतूीिी 
होती, पि मुसलमानापेंक्षा त्यांिा दृचष्टकोन चनराळा होता.’ पचहल्या लोकािंी सहानभतूी ही एका संकटात 
असलेल्या परदेशी सरकारबद्दलिी सहानभतूी होती; तर मुसलमानानंा तो एक धार्ममक कतगदयािा भार् 
आचि आतंरराष्ट्रीय इस्लामी पे्ररिेिा अचवष्ट्कार वाटत होता. जवाहरलाल नेहरंूनी म्हटल्याप्रमािे अशा 
मुसलमानानंी ‘आपल्या राव्ष्ट्रयत्वािी मुळे दुसरीकडे कुठेतरी शोधली.’ काही अशी त्यानंा ती कहदुस्तानच्या 
अ्र्ाि आचि मोंर्लकालीन इचतहासात सापडली. परंतु एवढे पुरेसे नदहते. आपल्या सासं्कृचतक मुळाच्या 
शोधासाठी, मध्यम वर्ापैकी काही कहदी मुसलमानानंा, मुसलमानी इचतहासाकडे आचि बर्दाद, स्पेन, 
कॉन्स्टॅव्न्टनोपल मध्य आचशया आचि इतर देशात इस्लाम जेदहा नेता आचि चनमाता म्हिून सामर्थ्यगवान 
होता त्या काळाकडे नेले. कहदुस्तानातील मोंर्ल सम्राटानंी कहदुस्तानच्याबाहेर कुिाला दैवी ककवा खचल्ा 
म्हिून श्रेष्ठ मानले नदहते. १९ दया शतकाच्या सुरुवातीला जेदहा मोंर्ल सत्ता कोलमडली, तेदहा कहदी 
मचशदीत तुकग स्तानच्या सुलतानिा उी ेख सुरु झाला. ही पद्धती बंडानंतर कायम राचहली. [जवाहरलाल पचहली 
आवृत्ती, पानं ४०८–४०९ वरून.] 
 

धार्ममक पाश्वगभमूी असलेल्या वहाबींच्या िळवळीने चखला्तीवरील चनष्ठलेा पुनरुज्जीवन चदले. 
वहाबीनंतरच्या मुसलमानी राजकारिात अचलर्ड पंथािी िलती असताना, पुन्हा एकदा चखला्तीिे 
विगस्व उखडले रे्ले. चवसादया शतकाच्या दुसऱया दशकात, मुसलमानाचं्या चरिचटश चवरोधीवृत्तीने चतिे पुन्हा 
एकदा पुनरुज्जीवन केले. चखला्त आचि राजकारि यािें ते एक चवलक्षि चमश्रि होते. 
 
 

_____ 
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प्रकरि पांधराव े
 

झहदु मुस्स्लम ऐक्य 
 

आता काँगे्रस आचि मुव्स्लम लीर् हे बधुंभावासारखे वार्त होते. आपापल्या वार्मषक अचधवशेनात 
दोघानंी आपली चनष्ठा चरिचटशानाि चदली पि दोघानंीही कहदुस्तानात लोकसत्ताक संस्थाचं्या वाढीिी 
मार्िी केली. आता बहुतेक सुचशचक्षत मुसलमान लीर्बरोबर होते, परंतु, काँगे्रसने आपले स्वरूप कटाक्षाने 
चनधमी राखले होते, आचि अजूनही चतच्या अचधवशेनाला काही मुसलमान प्रचतचनधी हजर रहात होते. 
ज्यावषी (१९१३ मध्ये) चनचितपिे आपले पाय जास्त दयापंक मार्ावर रोवले त्यािवषी काँगे्रस अचधवशेनािे 
अध्यक्षपद नबाब सय्यद महम्मद या मुसलमान र्ृहस्थाकंडे होते. ते जमीनदार आचि खानबहाद् दूर होते, 
आचि सतरा वष ेप्राचंतक आचि वचरष्ठ कायदेमंडळािे सभासद होते. १८९४ पासून ते काँगे्रसला हजर रहात 
असत. काँगे्रसला चनयचमत हजर रहािाऱया प्रचतचनधींपकैी पाचकस्तानिे चनमाते महम्मद अली जीना हे एक 
होते. त्यानंा मुव्स्लम लीर्बद्दल स्नेहभाव होता आचि जेथे मुसलमानािंा सबंंध असेल त्या कायात मुव्स्लम 
लीर्ि यश चमळव ूशकेल या चतच्या दादयािा त्यानंी इन्कार केला नाही 
 

१९१६ मध्ये अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटी आचि मुव्स्लम लीर्िे प्रचतचनधी कलकत्त्याला एकत्र 
जमले आचि त्यानंी कायदेमंडळातील मुसलमान प्रचतचनधीत्व आचि मार्ावयाच्या प्राचतचनचधक सरकारिे 
स्वरुप या प्रश्नावर ििा केली. त्यानंी काही तात्पुरते चनिगय घेतले. हे चनिगय काँगे्रस व लीर्च्या 
मंजुरीकचरता त्याचं्या चडसेंबरच्या वार्मषक अचधवशेनापढेु ठेवण्यात आले. दोनही अचधवशेने लखनौ येथे 
एकदमि भरली. त्याचं्या सभात संपूिग एकजूट आचि सलोख्यािी वृत्ती होती. ही वृत्ती कहदू मुसलमानाचं्या 
एक राजकीय तत्त्वावर आधारलेली नदहती तर दोन स्वतंत्र जमातींच्या मान्यतेवर आधारलेली होती. या 
पायावर घटनात्मक सुधारिािंी संयुक्त मार्िी चरिचटशासंमोर ठेवावी असा त्यािंा बते होता. काँगे्रस आचि 
लीर्ने जातीय प्रचतचनचधत्वािी आचि घटनात्मक सुधारिािंी एक योजना आखली आचि ती आपल्या 
अचधवशेनात संमत करून घेतली. ही योजना १९१६ िा लखनौ करार म्हिून ओळखली जाते, आचि चतने 
कहदुस्तानच्या राजकीय इचतहासात एक नव ेपान उघडले. 
 

या करारािे दोन भार् होते. एक मुसलमान प्रश्नासंबधंी व दुसरा सुधारिेसबंंधी. पचहल्या भार्ात 
असे स्पष्ट माडंले होते की : 
 

महत्त्वाच्या अल्पसखं्यकानंा चनवडिुकीने पुरेसे प्रचतचनचधत्व चमळण्यासाठी तरतूद असावी. 
मुसलमानानंा खास मतदार संघ असावेत. या मतदार संघातून प्राचंतक चवधीमंडळात चनवडलेल्या 
मुसलमान प्रचतचनधींिे प्रमाि पुढीलप्रमािे असाव े:– 
 

पंजाब : एकंदर चनवडून आलेल्या कहदी सभासदाचं्या चनम्मे. 
संयुक्त प्रातं : एकंदर चनवडून आलेल्या कहदी सभासदाचं्या ३० टके्क. 
बंर्ाल : एकंदर चनवडून आलेल्या कहदी सभासदाचं्या ४० टके्क. 
चबहार : एकंदर चनवडून आलेल्या कहदी सभासदाचं्या २५ टके्क. 
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मध्यप्रातं : एकंदर चनवडून आलेल्या कहदी सभासदाचं्या १५ टके्क. 
मद्रास : एकंदर चनवडून आलेल्या कहदी सभासदाचं्या १५ टके्क. 
मंुबई : एकंदर चनवडून आलेल्या सभासदापंैकी एक तृचतयाशं. 

 
यात अशी तरतूद होती की राखीव आचि खास चहतसंबंधांिे प्रचतचनचधत्व करिाऱया मतदार 

संघाखेरीज वचरष्ठ ककवा प्राचंतक कायदेमंडळाच्या दुसऱया कुठल्याही चनवडिुकीत मुसलमानानंी भार् घेता 
कामा नये. 
 

आिखी अशी एक तरतूद होती की ज्या प्रश्नािा चनिगय, संबचंधत कायदेमंडळातील त्या त्या 
जमातींच्या सभासदानंी घ्यावयािा असेल त्यासंबधंी कुठल्याही एका जमातीवर पचरिाम करिारा ठराव, 
बील ककवा त्यािे एकादे कलम एकाद्या चबनसरकारी सभासदाकडून माडंले रे्ल्यास संबंचधत वचरष्ठ ककवा 
प्राचंतक कायदेमंडळातील त्या जमातीच्या तीन–ितुथांश सभासदानंी त्या ठरावाला, चबलाला ककवा 
त्याच्या एकाद्या कलमाला जर चवरोध केला तर ते पुढे िालू ठेवले जािार नाही. 
 

दुसऱया भार्ात अशी मांर्िी केली होती की, साम्राज्याच्या पनुरगिनेत, कहदुस्तानिा परतंत्र देश 
म्हिून असलेला दजा बदलून, त्याला वसाहतीच्या स्वराज्यािा, साम्राज्यातील समान भाचर्दारािंा दजा 
चमळावा. प्राचंतक कायदेमंडळांच्या सभासदािंी संख्या िार–पंिमाशं चनवडलेली आचि एक–पंिमाशं 
नेमलेली असावी. हे सभासद शक्य चततक्या दयापक मतदानािे अचधकार चमळतील अशा लोकानंी 
प्रत्यक्षपिे चनवडलेले असावते. 
 

याबाबतीत काँगे्रस आचि मुव्स्लम लीर् यािें संपूिगपिे एकमत होते. १९१६ च्या लीर्च्या 
अचधवशेनािे अध्यक्ष महम्मद अली जीना यानंी आपल्या भाषिात कहदी प्रश्नािा र्ोषवारा असा साचंर्तला: 
‘थोडक्यात आम्हाला ्क्त चरिचटश पालगमेंटला सवगस्वी जबाबदार असलेली चरिचटश अचधकाऱयािंी अत्यतं 
प्रबळ आचि कायगक्षम अशी नोकरशाही लाभलेली आहे. एक प्रकारच्या सत् प्रवृत्त हुकूमशाहीवृत्तीने ही 
नोकरशाही आपल्या स्वातंत्र्यािी पूिग जािीव झालेल्या जनतेवर राज्य करीत आहे. एका शब्लदात सारं्ायिे 
तर कहदी प्रश्नािे स्वरुप हे असे आहे. या प्रश्नावर तत्पर शातंतापूिग आचि शाश्वत अशी उपाययोजना 
करण्यािे कायग आज चरिचटश मुत्सद्यापढेु आहे.’ 
 

परंतु, जीनानंी याि भाषिात पंिवीस वषानंतर त्यानंी जो राजकीय इमला उभारला त्यािा 
कोनचशला ठरतील असे अथगपूिग उद्र्ार काढले: ‘चवचवध जातींमधून चनमाि झालेले, अनेक संस्कृतींिे 
वारसदार, आचि अनेक धार्ममक पंथ सारं्िारे ३१ कोटी ५० लक्ष लोक या खंडप्राय देशात रहात आहेत. 
एकाि भौर्ोचलक आचि राजकीय पचरव्स्थतीत ्ेकला रे्लेला हा मानवािंा चवशाल समूह अजूनही बौचद्धक 
आचि नैचतक वाढीच्या चनरचनराळ्या पातळीवर वावरत आहे. थोडक्यात म्हिजे त्यािंा दृष्टीकोन, उदे्दश 
आचि प्रयत्न यात ्ार मोठी चवचवधता आहे.’ तरीसुद्धा, स्वराज्याकचरता आपली योग्यता पटवनू देण्यािा 
कहदी लोकािंा चनिय आहे. यावर त्यानंी भर चदला. आजिे कहदू मुव्स्लम ऐक्य हे एकसंघ भारताच्या 
जन्मािे प्रतीक आहे आचि कहदू व मुसलमानािंी राजकीय उचद्दष्टें एकि आहेत असे त्यानंी मानले. आपला 
स्वतंत्र खचलपा चनवडण्याच्या मुसलमानाचं्या हक्कावर भर देण्यास ते चवसरले नाहीत. खुद्द आपि आचि 
मुव्स्लम लीर्िे इतर पुढारी कहदुस्तानच्या सात कोटी मुसलमानािें चनवडलेले पुढारी आहोत असा त्यािंा 
दावा होता. 
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लीर्िे पुढच्या वषािे अध्यक्ष, महम्मुदाबादिे राजे, यानंी राजकारि आचि इस्लाम धमग यािंी सर 
चमसळ करून जवळ जवळ याि भाषिािी री ओढली. ते म्हिाले, ‘देशािे चहत हे सवगश्रेष्ठ आहे. आपि 
प्रथम मुसलमान आहोत की, प्रथम कहदी आहोत हा वादचववाद करण्यासाठी खोळंबून रहाण्यािे कारि 
नाही. वस्तुव्स्थती अशी आहे की, आपि दोन्हीही आहोत. आचि प्रथम कोि हा प्रश्न चनरथगक आहे. चजतकी 
धमाकचरता चततकीि आपल्या देशाकचरता त्यार्ािी वृत्ती लीर्ने मुसलमानाचं्या मनात कबबवली आहे.’ 
 

लखनौ करार आचि मुसलमानािंी नवी प्रवृत्ती यामुळे कहदु-मुसलमानाचं्या राजकीय पुढाऱयात 
स्नेहभावना अव्स्तत्वात येत असताना देखील, कहदुस्तानात एक राजकीय तत्त्वािा समाज चनमाि होईल, 
अशी शक्यता असलेल्या कुठल्याही घडामोडी िालू देण्यास जातीय मुसलमान तयार नदहते. लखनौ 
कराराने मुव्स्लम अल्पसंख्य प्रातंात त्यानंा प्रमािापेक्षा ्ारि जादा प्रचतचनचधत्व चदले होते. परंतु या 
करारानुसार बंर्ालच्या बहुसंख्य मुव्स्लम प्रातंात त्यानंा चदलेल्या जार्ा िवदा टक्क्यानंी कमी होत्या. 
चरिचटश अचधकाऱयानंी आचि काही मुसलमानानंी दाखवनू चदल्याप्रमािे हा बंर्ाली मुसलमानावंर धडधडीत 
अन्याय होता. तेदहा कहदुस्तान सरकारने, लखनौ करारािे तत्त्व मान्य करूनसुद्धा लंडनशी बातिीत केली 
आचि बंर्ाल प्रातंातील मुसलमानाचं्या जार्ा वाढवल्या. पंजाबच्याबाबतीतही प्राचतचनचधक नऊ-दशाशं 
जार्ा मुसलमानानंा चमळालेल्या असूनसुद्धा, भचवष्ट्यकाळी तक्रारीला वाव चमळेल अशी शक्यता या करारात 
होती. दुसऱया बाजूने, मुसलमान अल्पसंख्य प्रातंात कराराने मुसलमानाचं्या जार्ािें पारडे जड केले 
असल्यामुळे पुष्ट्कळ कहदंूिा चतळपापड उडाला आचि त्यानंी आपला चनषेध दयक्त करण्यासाठी कहदू 
महासभेला आपले दयासपीठ बनवले. परंतु मुव्स्लम लीर्च्या मानाने कहदू महासभेपुढे एक ्ार मोठी 
अडिि उभी होती. मुसलमानािंी एकमेव प्राचतचनचधक संस्था म्हिनू काँगे्रसने लीर्ला ताव्त्वक मान्यता 
चदली असल्यामुळे खुद्द काँगे्रस ही प्रत्यक्षात जातीयवादी संस्था बनली. धमगचनरपेक्ष संस्था असा चशक्का 
चमळवनू घेण्यासाठी काँगे्रसने चवशषे काही केले होते असे नदहे. परंतु लखनौ करारानंतर ही वस्तुव्स्थती 
चतच्या नचशबी आली, यामुळे मुसलमानाचं्या जातीयवादाला चवरोधी म्हिनू कहदू महासभा वाढली नाही. 
आचि बहुसंख्य कहदंूिी प्रचतचनधी म्हिून काँगे्रसि त्यािें प्रचतचनचधत्व करीत राचहली 
 

१९०९ िा कहदी कायदेमंडळासंबधंीिा कायदा आचि १९०९ िा कहदूस्तान सरकारिा कायदा या 
दरम्यानच्या दहा वषांच्या काळात कहदुस्तानात इतक्या धक्का देिाऱया घटना घडल्या की, चदी ी आचि 
लंडनला ऐन पचहल्या महायुद्धाच्या काळातसुद्धा कहदी प्रश्नाकडे लक्ष देिे भार् पडले. 
 

या सुमारास, देशाच्या बऱयाि भार्ात दहशतवादी पसरले होते आचि १९०९ च्या सुधारिा झाल्या 
तरीही प्रत्येक वषी कटामार्नू कट, अचधकाऱयािें खून आचि इतर कहसात्मक प्रकारािें उठाव होत होते. 
कहदू मुसलमानािंी एकता आचि मुव्स्लम लीर्िा राजकारिात पडण्यािा चनिय यामुळे, मुसलमान 
राजकारिापासून अचलप्त राहतील ही कमटोिी आशा नष्ट झाली होती. युरोप, अमेचरका, मध्य 
आचशयामधील आचि अचतपूवेकडील कहदी लोक क्राचंतकारी बनले होते, (यात काही मुसलमानही होते), 
आचि कहदी िळवळीला आपली मदत म्हिून चरिचटशाचं्या शत्रूशी दोस्ती करीत होते. लखनौ करारानंतर 
ताबडतोबि एक चटळकािंी आचि एक ऍनी बेझटं यािंी अशा दोन होमरूल लीर् स्थापन झाल्या होत्या, 
आचि त्यानंी स्वराज्यािा प्रिार सुरू केला होता. या दोन ससं्थािें प्रवक्ते चरिचटश सते्तिा चनषेध आचि 
जबाबदार राज्यपद्धतीिी मार्िी करण्यास लोकानंा प्रवृत्त करीत होते. काँगे्रस आचि मुव्स्लम लीर् लखनौ 
करारात अतंभूगत असलेल्या मार्ण्यािंी पुन्हा पनु्हा मार्िी करीत होते तुकग स्तानिा उतरता तारा कहदी 
मुसलमानात काळजी चनमाि करीत होता, आचि मुसलमानी जर्ािा बादशहा रहात असलेल्या देशाला 
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चरिचटश मानहानीिी वार्िूक देतील यामुळे ते भयभीत झाले होते. ही भीचत लीर्च्या सभामंधूनही दयक्त 
केली जात होती; चरिचटश अचधकाऱयाचंवरूद्ध तुकग स्तानच्याबाबतीत मुसलमानािंा प्रक्षोभक आचवष्ट्कार कहसेने 
झाल्यािीही काही उदाहरिे आहेत. चटळकासंारख्या प्रभावी दयक्तीही युद्ध प्रयत्नाचं्याचवरुद्ध उभ्या 
ठाकल्या होत्या. 
 

या घडामोडीमुळे सेके्रटरी ऑ् स्टेट मॉन्टेग्यू यानंी २० ऑर्स्ट १९१७ रोजी घोषिा केली ती 
अशी: ‘बादशहाच्या सरकारिे धोरि असे आहे की, राज्यकारभाराच्या प्रत्येक शाखेत कहदी लोकािें वाढते 
सहकायग झाले पाचहजे, आचि चरिचटश साम्राज्यािाि एक अचवभाज्य भार् म्हिनू कहदुस्तानला हळूहळू 
जबाबदार सरकारिी प्राप्ती झाली पाचहजे यादृष्टीने कहदुस्तानात हळूहळू स्वतंत्र राज्यकारभारािा चवकास 
झाला पाचहजे, या धोरिाशी कहदुस्तान सरकारिे संपूिग मतैक्य आहे.’ यानंतर एक वषांनी अचतशय मयाचदत 
मतदानाच्या अचधकारावर प्रत्यक्ष चनवडिूक कायदेमडंळातील प्राचतचनचधक प्रमािात अचधक वाढ, 
राज्यकारभारािी महत्त्वािी खाती कहदी मंत्र्याचं्या हाती सोपविे आचि लखनौ करारात तरतूद केल्याप्रमािे 
काही ्ेर्ार करून जातीय मतदार संघ तयार करिे, या सवग सूिना अंतभूगत असलेली सुधारिेिी एक 
योजना जाहीर झाली. चहला मॉन्ट्ोडग चरपोटग म्हितात. असे असले तरी सते्तिी मुख्य सूते्र चरिचटशानंी 
आपल्या हाताति राखून ठेवली होती आचि जबाबदार सरकार हे अद्याप दूरिे स्वप्न होते. 
 

या सुमारास काँगे्रस, चटळकाचं्या पुढारीपिाखाली जहालमतवाद्याचं्या हातात जात होती; 
चटळकाचं्या सहा वषांच्या हद्दपारीनंतर ज्या नेमस्तानंी जहालवाद्यानंा संघटनेतून हाकलून चदले होते, 
त्यानंीि आता चनराळा पक्ष काढण्यािे ठरवले होते. नेमस्त या सुधारिा योजना संपूिगपिे स्वीकारण्यास 
तयार होते तर जहालमतवादी ती पूिगपिे ्ेटाळण्याच्या बाजूिे होते. मुव्स्लम लीर्ने आपल्या १९१८ च्या 
अचधवशेनात ही योजना तशीच्या तशी मान्य केली एवढेि नदहे तर, चतच्या अध्यक्षानंी कहदुस्तानला 
जबाबदार सरकार देण्याच्या चरिचटशाचं्या चदरंर्ाईिे समथगनदेखील केले. त्यानंी असा युव्क्तवाद केला की, 
‘कहदुस्तानात चनरचनराळे ऐशी वशं आहेत, ते चततक्याि चनरचनराळ्या भाषा बोलतात आचि शभंराहून अचधक 
धमांिे आिरि करतात. त्याच्यात एकात्मता तर नाहीि पि एकजूटही ्ारशी नाही.’ ही चविारसरिी, 
१९१६ च्या काँगे्रस व लीर्च्या र्ंभीर चनिगयाला जरी उघड चवरोधक होती तरी चतिा अथग, लखनौ करारािा 
भरं् असा न लावता, ्क्त चनरचनराळ्या मुसलमान पुढाऱयाचं्या िंिल मनािे लक्षि असा लावण्यात आला. 
लीर्च्या वार्मषक अचधवशेनात, लीर् ऑ् नेशन्सनी मान्य केलेले स्वयचंनिगयािे तत्त्व कहदुस्तानला लार् ू
कराव े अशी मार्िी करून चतने या चविारसरिीत सुधारिा केली. ताबडतोब जबाबदार सरकारच्या 
स्थापनेच्या काँगे्रसच्या ठरावाशी यािी तंतोतंत सारं्ड जुळते. 
 

१९१९ मध्ये एका चनषेध िळवळीत बऱयाि चठकािी कहदू मुसलमान ऐक्यािे दशगन झाले. 
त्यावषाच्या जानेवारीमध्ये, कहदुस्तान सरकारने नवीन कायदा अंमलात आिण्यािा मनोदय जाहीर केला 
होता. याप्रमािे कहदी सरकारला, (१) कुठल्याही दयक्तीला चवचशष्ट चठकािी स्थानबद्ध करिे; (२) 
पोलीसाकडे चनयचमत हजेरी देण्यािा हुकूम करिे; (३) कुठलेही कारि दाखवल्याचशवाय अटक करिे; 
(४) िौकशीचवना कोठडीत डाबंून ठेविे; हे हक्क चमळिार होते. महायुद्ध जसे सपंुष्टात येऊ लार्ले तशी 
कहदुस्तान सरकारला, वादळी कहदी पचरव्स्थतीशी कसा मुकाबला करावा याबद्दल किता वाटू लार्ली, आचि 
त्याने युद्ध समाप्तीनंतर सहा मचहन्याच्या अवधीत चवसजगन पाविाऱया संरक्षि कायद्याखाली चवशषे 
अचधकार आपल्या हाती घेतले. शकेडो मािसे अटकेत होती. त्यात कहदू दहशतवादी आचि तुकग स्तानला 
सहानभतूी दाखविारे मुसलमान होते, आचि त्यानंा मुक्त करिे सरकारला सुरचक्षततेिे वाटत नदहते. 
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म्हिून सरकारने पचरव्स्थतीिा अभ्यास करण्यासाठी आचि नवीन कायद्यािा आराखडा सुिवण्यासाठी एक 
कचमटी नेमली. त्या कचमटीिे अध्यक्ष, चरिचटश न्यायाधीश राउलर हे होते म्हिून चतला राउलर कचमटी असे 
नाव देण्यात आले. या कचमटीच्या चश्ारसी १९१९ च्या जानेवारीत जाहीर झाल्या. या चश्ारसींिा अथग 
नार्चरक स्वातंत्र्याच्या मृत्यिूा खचलता असा केला रे्ला. त्यानंी देशात संतापािी लाट उसळली, आचि 
र्ाधंींच्या तोंडन त्या चनषेधवत्तीिा आवाज उठला. र्ाधंीनी आपल्या आचि आपल्या चविाराशंी सहमत 
असलेल्या इतर लोकाचं्या सहीने एक प्रचतज्ञा प्रचसद्ध केली. आचि चतिा स्वीकार करण्यािे आवाहन 
जनतेला केले. ती प्रचतज्ञा अशी 
 

सद्सचिवके बदु्धीला अनुसरून आमिे असे मत आहे की, १९१९ िे इंचडयन चक्रचमनल लॉ अमेंडमेंट 
बील नं. १ आचि १९१९ िे चक्रचमनल लॉ इमजगन्सी बील नं. २ या नावाने प्रचसद्ध असलेली दोन चबले अन्यायी 
आचि सवग कहदुस्तानच्या सुरचक्षततेला आचि खुद्द राष्ट्रािा आधार असलेल्या स्वातंत्र्य आचि न्यायाच्या 
तत्त्वाला मारक, आचि दयक्तीच्या हक्कावर र्दा आििारी आहेत. आम्ही प्रचतज्ञापूवगक, र्ंभीरपिे असे 
जाहीर करतो की, या चबलािे रुपातंर कायद्यात झाले तर, ते कायदे रद्द होईपयंत आम्ही ते कायदे 
पाळण्यािे नाकारू. त्यािप्रमािे यानंतर नेमल्या जािाऱया कचमटीला अशाप्रकारिे जे कायदे योग्य 
वाटतील तेही कायदे आम्ही पाळिार नाही. आम्ही अशी प्रचतज्ञा करतो की, यातून जो संघषग चनमाि होईल 
त्यात आम्ही प्रामाचिकपिे सत्य अनुसरू आचि दयक्ती, संपत्ती ककवा जीचवतािी कहसा करण्यापासून 
अचलप्त राहू. 
 

आपल्या िळवळीिी पचहली पायरी म्हिून त्यानंी ३० मािग १९१९ हा चदवस, सवगसाधारिपिे, सवग 
देशभर दुकाने बंद ठेवण्यािा दयापारी घडामोडी तहकूब ठेवण्यािा, उपास, प्राथगना आचि जाहीर सभा 
घेण्यािा म्हिनू ठरवला. (नंतर ही तारीख बदलून ६ एचप्रल करण्यात आली). र्ाधंींच्या या आवाहनाला 
कहदू आचि मुसलमान दोघानंीही साथ चदली. मचशदीत प्राथगनेला जमलेल्या मुसलमानापंुढे भाषिे 
करण्यासाठी मुसलमानानंी कहदू पुढाऱयानंा आमतं्रिे चदली. या चनषेधचदनाने अिाट शक्ती बाहेर पडली; ती 
ताब्लयात राचहली नाही, आचि भयभीत झालेल्या सरकारने हजारो लोक ठार करिाऱया र्ोळीबाराने 
त्याचं्याशी मुकाबला केला. १८५७ च्या बंडानंतर कहदू मुसलमान एकाि कायासाठी पूवी कधी असे एकत्र 
आले नदहते. काही चठकािी कापलेल्या वासरािे ककवा डुकरािे मासं टारं्ण्याच्या प्रक्षोभक व परस्पराबद्दल 
संशय चनमाि करिाऱया योजलेल्या युक्त्याही ्ोल ठरल्या. कहदू मुसलमान एकजूट ही एक प्रस्थाचपत र्ोष्ट 
आहे हे अचधकाऱयानंीही आता मान्य केले. आचि पोलीसानंीही,’कहदू मुसलमानाचं्या जोड्यानंा एकत्र बेड्या 
ठोकून अचधकाऱयाचं्या या भावनेिे जिू काय हास्यास्पद प्रदशगन केले. 
 

एकाि उचद्दष्टासाठी कहदू आचि काँगे्रसबरोबर सहकायग करा असा सी ा देिाऱया मुव्स्लम लीर्च्या 
लंडन शाखेिी टर उडविाऱया मौलाना महम्मद अलींनीसुद्धा आता कहदू मुसलमान एकजुटीिा िमत्कार 
प्रत्यक्ष पाचहला, आचि त्यानंा ते एक िालते बोलते सत्य असल्यािे प्रतीत झाले, आचि १९१९ च्या अमृतसर 
काँगे्रसला ते जातीने हजर राचहले. 
 

आता, र्ाधंी हे कहदू मुसलमान आचि इतर जमातींिे पुढारी बनले. प्रत्यक्षात ते काँगे्रस आचि 
मुव्स्लम लीर् याचं्यापेक्षाही मोठे ठरले. त्यािंी एचप्रल १९१९ िी चनषेध िळवळ या दोनही संस्थानंा मारे् 
टाकून रे्ली होती. मुसलमानानंी त्याचं्यावर पूिग चवश्वास टाकला आचि महायुद्धानंतर चरिचटशाकंडून 
तुकग स्तानला चदल्या रे्लेल्या वार्िुकीबद्दल असंतोषािे चिन्ह म्हिनू आलेल्या चखला्त िळवळीत, त्यािें 
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नेतृत्व पत्करले. ही चखला्त िळवळ आचि चरिचटशाशंी असहकारािी आपली राजकीय िळवळ यािंी 
सारं्ड घालून र्ाधंींनी डळमळीत असलेल्या मुसलमान पढुाऱयांनाही राजकारिात ओढले. 
 
 

_____ 
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प्रकरि सोळावे 
 

णखलाफत चळवळ 
 

इस्लामिी चवित्ता आचि त्याबद्दल चनष्ठा बाळर्िाऱया मुसलमानािें आपल्या धमगबाधंवावर वजन 
होते, आचि युद्धकाळात तुकग स्तानच्या बाजूने प्राजंळपिे मत प्रदशगन केल्यामुळे त्यानंा तुरंुर्वासही भोर्ावा 
लार्ला होता हे मारे् साचंर्तलेि आहे. सुचशचक्षत मुसलमानाचं्या धार्ममक भावना इतक्या उ्ाळल्या होत्या 
की, चरिचटश राज्यकत्यांना किता वाटू लार्ली आचि ते आपल्या अनेक भाषिातून या भावना शमवण्यािा 
प्रयत्न करू लार्ले. चरिचटश पंतप्रधान, लॉईड जॉजग यानंीसुद्धा असे जाहीर केले की ‘तुकी जमातीिे प्राबल्य 
असिाऱया आचशया मायनर व थे्रस या तुकग स्तानच्या सुपीक व चवख्यात भमूीला बळकावण्यासाठी आम्ही 
लढत नाही’ पि जेदहा युद्ध संपले आचि जेत्या राष्ट्राकडून तुकग स्तानवर अपमानास्पद अटी लादल्या 
जातील असे चनदेश, अनेक चवजयी राष्ट्राचं्या राजधान्यातून होऊ लार्ले तेदहा हे ‘र्भंीर अचभविन’ कहदी 
मुसलमान पुढाऱयानंी चरिचटश सरकारच्या तोंडावर ्ेकले, आचि मेसापोटेचमया, अरबस्तान, चसचरया आचि 
पॅलेस्टाईन या देशातील सवग पचवत्र स्थळासंकट ही अरब भमूी (जझरात्-उल -अरब) सतत खचल्ाच्या 
प्रत्यक्ष सावगभौमत्वाखालीि रहावी अशी मार्िी केली. तुकग स्तान हे पराभतू राष्ट्र होते, आचि ते स्वतिः ककवा 
त्याच्या बाजूने कुिीही शातंतेच्या अटी लादू शकत नदहते. चशवाय तुकीसाम्राज्याच्या अखंडतेवर भर 
देण्यातही काही स्वारस्थ नदहते. कारि, यािा अथग, ज्या जमातींना स्वयचंनिगय हे शातंता तहािे तत्त्व 
बनवण्यात येईल असे सारं्ण्यात आले होते, आचि ज्या जमाती जर स्वातंत्र्य चदले तर तुकी साम्राज्यातून 
बाहेर पडल्या असत्या अशा जमातींनासुद्धा जखडून ठेविे असा झाला असता आचि हा स्वयंचनिगयाच्या 
तत्त्वािा भरं् होता. परंतु कहदुस्तानातील मुसलमान पुढाऱयांिे म्हििे असे होते की, पंतप्रधानाचं्या 
अचभविनावर आम्ही चवश्वास ठेवला आहे आचि जर हे चदलेले विन पाळले रे्ले नाही तर त्याचं्या चरिचटश 
सते्तवरील चनष्ठलेा तडा रे्ल्याचशवाय रहािार नाही. अथात हे अचभविन पाळले जािार नाही अशी त्यानंा 
भीचत वाटत होती. आचि म्हिून त्यानंी चरिचटश चवरोधी िळवळ बाधंण्यास सुरूवात केली. कारि चनदान 
त्यामुळे तरी त्याचं्या भावना आचि मार्ण्या याकडे चवजयी राष्ट्रािें लक्ष रे्ले असते. 
 

रौलट चबलाच्याचवरुद्ध पाळलेल्या चनषेध चदनातून उद् भवलेल्या पंजाबातील अत्यािारानंी सवग 
देशभर लोकाचं्या भावना प्रक्षुब्लध झाल्या होत्या. तुकग स्तानच्या संभादय मनोभरं्ाने मुसलमानामध्ये चजतकी 
कटुता चनमाि झाली तशीि कटुता सरकारने र्न्हेर्ारानंा शासन करण्यािे नाकारल्याने चवरोधी बनलेल्या 
काँगे्रसमध्ये चनमाि झाली. होमरुळ िळवळीच्यावळेी चदल्या रे्लेल्या स्वयंचनिगयाच्या तत्त्वाच्या चशकविीने, 
पूवी कधीही झाली नदहती इतकी राजकीय जार्ृती जनतेत चनमाि केली रे्ली. लोकानंा असे साचंर्तले 
रे्ले होते की, ज्या तत्त्वासाठी चरिचटश लोक पचहले महायुद्ध लढत होते तेि हे स्वयंचनिगयािे तत्त्व. ते 
कहदुस्तानला लार्ू करण्यात चरिचटशाचं्या प्रामाचिकपिािी खरी कसोटी आहे. जबाबदार सरकार लवकरि 
चमळिार अशा आशा जनतेत चनमाि झाल्या होत्या. आचि प्रत्यक्षात जेदहा रौलट बील, र्ोळीबार आचि 
चनराशाजनक सुधारिा पढेु येऊन या अपेक्षानंा हरताळ ्ासला रे्ला तेदहा अथाति देशाच्या या 
टोकापासून त्या टोकापयंत अशातंतेिी एकि लाट उसळली. ही पचरव्स्थती म्हिजे, काँगे्रसमध्ये उदयास 
आलेल्या जहालवादी पक्षापासून सुरू झालेल्या आचि बंर्ालच्या ्ाळिीनंतर ह्या पक्षािी पचरिती 
दहशतवादी िळवळीत झालेल्या राजकीय िळवळीिा पचरपाक होती. इटालीिी चत्रपोळीवरील स्वारी, 
बाल्कनिी लढाई आचि तुकग स्तानिी जमगनीशी हात चमळविी होईपयंत ही िळवळ पूिगपिे राष्ट्रवादाने 
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भारलेल्या बहुतेक कहदंूनीि िालवली होती. एका बाजूला अत्यािारानंी आचि स्वातंत्र्याच्या र्ळिेपीच्या 
लक्षिानंी दुखावलेला हा राष्ट्रवाद आचि दुसऱया बाजूला राष्ट्रवादाच्या पे्ररिेत काही वष े चमसळत 
असलेला मुसलमानािंा तुकग स्तानाबद्दलिा रार्, अशी दृश्ये १९१९ मध्ये कहदुस्तानच्या राजकीय पडद्यावर 
चदसत होती. 
 

१९१९ च्या मध्यावर जेदहा काही मुसलमान पढुाऱयानंी आपली चखला्त पचरषद बनवली तेदहा 
देशातील राजकीय वातावरि असे होते. २७ ऑक्टोबर १९१९ हा चदवस चखला्त चदन म्हिून पाळावा असे 
त्यानंी लोकानंा साचंर्तले आचि चखला्त प्रश्नावर चविार करण्याकचरता २३ नोदहेंबरला कहदू 
मुसलमानािंी एक सयुंक्त बैठक चदी ीला बोलावली. युद्धकालात कहदू मुसलमानानंी पूिगपिे एकजूट 
दाखवली होती आचि युद्धानंतरच्या काळात ती जास्ति बळकट झाली असल्यामुळे चखला्त प्रश्नावर 
कहदंूनी मुसलमानाशंी एकी करण्यािी तयारी दाखवली यात काही आियग नदहते. प्रमुख चनमचंत्रतात र्ाधंी 
होते. त्यानंा पचरषदेिे अध्यक्ष चनवडले रे्ले. कहदंूना पाठवलेल्या चनमंत्रि पचत्रकेत इतर र्ोष्टीबरोबर असेही 
म्हटले होते की, पचरषदेत केवळ चखला्त प्रश्नािीि ििा केली जाईल असे नदहे तर र्ोसंरक्षि 
प्रश्नािीही होईल. कुठल्याही प्रश्नावर जसे सवांिे एकमत नसते तसे सवग कहदंूिे चखला्त प्रश्नावर 
एकमत नदहते. स्थूलमानाने कहदू तीन वर्ात चवभार्ले होते. मुसलमानानंी र्ोवध बंद केला तर त्याचं्या 
चरिचटशचवरोधी मोचहमेत भार् घेण्यास तयार असिारा एक वर्ग. राष्ट्रातीत चनष्ठेच्या प्रखरतेने मुसलमान 
कहदुस्तानावर स्वारी करण्यास अ्र्ाचिस्तानला आमतं्रि देतील, त्याचं्या मदतीने सत्ता बळकावतील 
आचि त्यामुळे मुसलमानी अंमल पुन्हा प्रस्थाचपत होईल अशी भीचत बाळर्िारा दुसरा वर्ग. आचि 
मुसलमानाचं्या िारुं्लपिावर चबनचदक्कत आचि चबनशतग चवश्वास ठेविारा चतसरा वर्ग. या वर्ातील बहुतेक 
सवग लोक काँगे्रसवाले होते. आचि र्ाधंींच्या जोरदार समथगनाने काँगे्रसमधील जे लोक दोलायमान होते 
त्यािें मतपचरवतगनही चबनशतग सहकायात झाले. र्ाधंी म्हिाले, ‘मी असे म्हितो की, र्ोरक्षिािा प्रश्न 
कहदंूनी येथे काढू नये. संकटकाळी मदत, आचि तीसुद्धा चबनशतग, ही मचैत्रिी खरी कसोटी आहे. ज्या 
सहकायाला मोबदल्यािी र्रज भासते ती मतै्री नसून दयापारी करार असतो. सशतग सहकायग हे आपले 
बाधंकाम पके्क न करिाऱया भेसळीच्या चसमेंटसारखे आहे. मुसलमानानंी माडंलेल्या दादयात जर कहदंूना 
न्याय चदसत असेल तर त्यानंा सहकायग देिे हे कहदंूिे कतगदय ठरते. कहदंूच्या भावनािंी कदर करण्यास 
आचि र्ोवध थाबंवण्यास आपि प्रचतष्ठेने बाधंलो रे्लो आहोत असे जर मुसलमानानंा वाटत असेल तर 
त्यानंी ते केले पाचहजे, मर् कहदू त्यानंा सहकायग देवोत अर्र न देवोत चबनशतग सहकायग म्हिजेि 
र्ोसंरक्षि.’ [अचखल भारतीय चखला्त पचरषदेतील र्ाधंींिे भाषि. १० चडसेंबर १९१९ च्या ‘यंर् इंचडया’ वरून.] 
 

र्ाधंींनी र्ाईिा प्रश्न ज्या उदारपिे हाताळला त्याि उदारपिाने मौलाना अब्लदुल बारी यानंी त्यानंा 
साथ चदली. र्ाधंींिे आभार मानताना ते म्हिाले, ‘र्ोरक्षा प्रश्नाबद्दल र्ाधंींनी जे उद्र्ार काढले त्यामुळे 
त्यािंा आचि आमच्या कहदू बाधंवािंा र्ौरव होतो. कहदंूच्या या सहकायािा मुसलमानानंा चवसर पडला तर 
मात्र त्यािंी इभ्रतपिाला लारे्ल. माा यापुरते बोलायिे तर मी म्हिेन की, त्याचं्या सहकायाच्या 
अपेके्षचशवायि आपि र्ोवध बंद केला पाचहजे. कारि आपि एकाि भमूीिे पुत्र आहोत. मौलवी म्हिून मी 
असे सारं्तो की, र्ोहत्या खुषीने बंद करण्यात आपि आपल्या धमगशािाचवरुद्ध वार्त नाही. कहदू मुसलमान 
ऐक्याला, कहदूच्या चखला्त प्रश्नावरील सहकायािे चजतके सहाय्य झाले आहे चततके दुसऱया कशानेि 
झाले नाही.’ [चखला्त पचरषदेिे कामकाज वृत्तातं.] 
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अ्र्ाचिस्तानच्या स्वारीच्या भीतीबद्दलही र्ाधंींनी चततकेि जोरदार समथगन केले. : ‘कहदंूिी 
सावधानता समजून घेिे आचि चतिे समथगन करिे ्ार सोपे आहे. मुसलमानाचं्या भचूमकेला चवरोध करिे 
कठीि आहे. माा या मते, इस्लाम आचि इंग्रज याचं्या शक्तीिे कुरुके्षत्र बनण्यापासून कहदुस्तानिे रक्षि 
करण्यािा उत्तम मार्ग म्हिजे असहकार संपूिगपिे यशस्वी करिे होय. जर मुसलमान आपल्या उद्घोचषत 
उचद्दष्टाशंी एकचनष्ठ राचहले आचि संयम राखण्यात व त्यार् करण्यात यशस्वी ठरले तर कहदूही सिोटीने 
वार्तील. आचि त्याचं्या असहकाराच्या िळवळीत सामील होतील, याबद्दल मला शकंा नाही. त्यािबरोबर 
मला अशीही खात्री वाटते की, चरिचटश सरकार आचि त्यािंी दोस्त राष्ट्रे आचि अ्र्ाचिस्तान याचं्यामध्ये 
सशि लढा घडवनू आिण्याला ककवा त्याला उते्तजन देण्याला मुसलमानानंा कहदू साथ देिार नाही. कहदी 
सरहद्दीवर कुठलीही स्वारी यशस्वी होऊ न देण्याइतक्या चरिचटश ्ौजा समथग आहेत.’ [‘यंर् इंचडया’ ९ जून 
१९२०.] 
 

मुव्स्लम लढ्याच्या न्याय्यतेबद्दल र्ाधंींिी खात्री पटलेली होती. आपल्याला पटलेल्या 
मुसलमानाचं्या उचद्दष्टािें स्पष्टीकरि र्ाधंींनी आपल्या २ जून १९२० च्या ‘यंर् इंचडया’ च्या अकंात मोठ्या 
चवस्ताराने केले आहे. ते म्हितात: ‘माा या मते तुकग स्तानिा दावा अनैचतक ककवा अन्यायी नाही एवढेि नदहे 
तर तो अचतशय योग्य आहे. कारि तुकग स्तानला स्वतिःिे जे हक्कािे आहे तेवढेि चटकवावयािे आहे. आचि 
मुसलमानी जाहीरनाम्यात असे स्पष्ट म्हटले आहे की, तुकग स्तानच्या सावगभौमत्वाखाली चििनानंा व 
अरबानंा स्वायत्तता चमळावी म्हिून मुसलमानी आचि तुकी जमाती दयचतचरक्त इतर जमातींच्या संरक्षिािी 
जरूर ती लेखी हमी घेतला रे्ली पाचहजे. 
 

तुकग स्तान दुबगल, नालायक ककवा कू्रर आहे यावर माझा चवश्वास नाही. तो असंघटीत खचिति 
आहे, आचि कदाचित् त्याच्यापाशी नेतृत्व नसेल. ज्याचं्याकडून सत्ता बळकवण्यािा प्रयत्न केला जातो 
त्याचं्याबाबतीत दुबगलतेिे, नालायकीिे ककवा कू्ररपिािे मुदे्द नेहमी ऐकू येतात. पुरावा म्हिनू चदल्या 
रे्लेल्या, तुकांनी केलेल्या हत्याकाडंाच्या िौकशीबद्दल योग्य अशा कचमशनिी मार्िी केली रे्ली होती, 
पि ती कधीि मान्य झाली नाही. आचि जुलूम होऊ नये म्हिून खबरदारी केदहाही घेता येते. 
 

मला जर कहदी मुसलमानाबंद्दल आस्था वाटत नसती तर ऑव्स्रयन ककवा पोल लोकाचं्या 
कल्यािाबद्दल मला चजतकी आस्था वाटेल त्यापेक्षा अचधक आस्था तुकांबद्दल वाटली नसती. पि कहदी 
म्हिून माा या राष्ट्रीय सहबाधंवाचं्या दुिःखाकष्टात भाचर्दार होण्याला मी बाधंलेला आहे. मुसलमानाला जर 
मी माझा बधूं मानत असेन तर आचि त्यािे उचद्दष्ट मला न्याय्य वाटत असेल तर त्याच्या चवनाशाच्या काळात 
त्याला आपल्या सवग शक्तीचनशी मदत करिे हे माझे कतगदय ठरते. 
 

माा या मुसलमान बाधंवाच्या न्याय्य उचद्दष्टासाठी त्याच्याबरोबर जास्तीत जास्त कष्ट सोसिे हे 
योग्य आहे. म्हिनू जोपयंत तो वापरत असलेली साधने त्याच्या साध्या इतकीि सन्माननीय आहेत तोपयंत 
मला त्याच्याबरोबर मार्ग कापला पाचहजे. मुसलमानाचं्या भावनािें चनयमन मी करू शकत नाही. 
उचद्दष्टपूतीसाठी जरूर तर प्राि त्यार् करावा लार्ला तरी बेहेत्तर, इतका चखला्त प्रश्न आपल्याला 
धार्ममक वाटतो हे मुसलमानािें चवधान मी मान्य केले पाचहजे. 
 

चरिचटश पतंप्रधानानंी मुसलमानी मार्िीिा न्यायीपिा मान्य केला आहे म्हिनू त्यानंी मुसलमानानंा 
चदलेल्या अचभविनािी योग्य पूतगता होईल अशी त्यानंा मदत करण्यास मी बाधंला रे्लो आहे. हे अचभविन 
इतक्या स्पष्ट शब्लदात चदले रे्ले आहे की, मुसलमानी मार्िीच्या रु्िदोषाचं्या तपासिीिी जरूरी ्क्त 
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माा या स्वतिःच्या सदसचिवके बुद्धीिे समाधान करण्यासाठीि होती. [My Experiences with Truth या र्ाधंींच्या 
आत्मवृत्ताच्या दुसऱया आवतृ्तीच्या पृष्ठ ५४०–५४१ वरून.] 
 

दचक्षि आचरकेतील सत्याग्रहाच्या िळवळीनंतर र्ाधंींिे कहदुस्तानात आर्मन झाल्यापासून, 
र्ाधंींच्याि शब्लदात सारं्ायिे झाले तर ते ‘िारं्ल्या मुसलमानािंी मतै्री शोधण्याला आचि त्याचं्यातील 
अचतशय साव्त्वक आचि कडदया देशपे्रमी मुसलमानाशंी संबंध जोडून मुसलमानी मन समजावनू घेण्यास 
्ार उत्सुक होते. त्याचं्याशी घचनष्ट संबंध यावा म्हिनू, ‘त्यानंी मला जेथे जेथे नेले तेथे तेथे त्याचं्याबरोबर 
जाण्यास कुठल्याही तऱहेिी बळजबरी कधीि झाली नदहती’, [चकत्ता, पृ. ५३९.] असे ते म्हिाले. पुन्हा त्याचं्या 
स्वतिःच्याि शब्लदात सारं्ायिे तर त्यानंा ‘कहदू मुसलमानात खरी मतै्री नदहती यािी जािीव ्ार पूवी दचक्षि 
आचरकेत असतानाि झाली होती.’ आपल्या सत्याग्रहाच्या िळवळीकडे मुसलमानानंा खेिण्यात त्यानंी 
काही प्रमािात यश चमळवले होते आचि ‘कहदू मुव्स्लम ऐक्याच्या प्रश्नावर माझी अकहसा पराकाष्टेच्या 
कसोटीला लारे्ल अशी अनुभवाने त्यािंी खात्री झाली होती. मौलाना महम्मद अली आचि त्यािें बंधू शौकत 
अली याचं्याशी त्यािें थोडे संबंधही होते पि ते जास्त घचनष्ट होण्यापूवीि, तुकग स्तानवरील त्याचं्या 
दृचष्टकोनामुळे युद्धकाळात त्या दोघानंा अटक झाली होती. र्ाधंींिी मते जर् जाहीर होती आचि अचल 
बंधंूच्या अटकेनंतर त्यानंा ‘कलकत्त्याच्या मुव्स्लम लीर्च्या अचधवशेनाला हजर रहाण्यािे आमंत्रि त्याचं्या 
मुसलमान चमत्रानंी चदले. यावळेी केलेल्या भाषिात त्यानंी अचलबधंूंिी सुटका करून घेिे हे मुसलमानािें 
कतगदय आहे असे साचंर्तले.’ यानंतर थोड्याि चदवसात अचलर्ड मुव्स्लम चवद्याचपठाने त्यानंा चनमंत्रि 
चदले. तेथे आपल्या भाषिात त्यानंी ‘मातृभमूीच्या सेवसेाठी ्कीर बना’ असा आदेश युवकानंा चदला. 
त्याकाळात त्यानंा खरोखर असे वाटत होते की, आपल्याला जर मुसलमानािें खरे चमत्र बनावयािे असेल 
तर आपि चखला्तीच्या प्रश्नाच्या न्याय्य तडजोडीसाठी आचि अलीबधंूंच्या सुटकेसाठी शक्य ती मदत 
केली पाचहजे. या चविाराला अनुसरून त्यानंी चखला्त कैद्याचं्या सुटकेच्या मार्िीच्या समथगनाथग 
सरकारशी पत्रदयवहार सुरू केला. [र्ाधंींिे पुवोक्त आत्मिचरत्र, पृ. ५३९–५४०.] 
 

र्ाधंी हे दयवहारी र्ृहस्थ होते. चखला्त प्रश्नाने मुसलमानात पूवी कधीही झाली नदहती इतकी 
जार्तृी चनमाि झाली होती, आचि चतिे रुपातंर राष्ट्रीयत्वात आचि पचरिामी स्वातंत्र्य िळवळीच्या लक्षात 
भार् घेण्यास मुसलमान तयार होतील हे ते ओळखून होते. अथात कुठल्याही दयवहारी राजकारिाने १८५७ 
च्या बंडापासून कहदुस्तानने कधीही न पाचहलेले कहदू मुव्स्लम ऐक्य प्रस्थाचपत करिे, हे ध्येय उघड उघड 
पुढे ठेवले असते. चशवाय, चखला्त भावना ही एक अराजकीय धार्ममक बाब म्हिून, आचि स्वराज्यािे ध्येय 
असलेल्या चरिचटश चवरोधी लढ्याशी चतिा संबधं जोडिे अयोग्य म्हिून ती नाकारिे म्हिजे, पूवी कहदू 
मुसलमानात कधीही नदहती इतकी ्ूट चनमाि करिे ठरले असते. दहा वषात, मुसलमानािंी राजकीय 
जािीव ज्या पद्धतीने वाढली होती त्यावरून असे सूचित झाले होते की, मुसलमानाचं्या बाबतीत धमग 
राजकारिापासून अलर् करिे अशक्य तर होतेि पि प्रत्यक्षात तो राष्ट्रीय िळवळीिा पाया बनला पाचहजे. 
कहदंूनी साधारिपिे राजकारिात धमं घुसडला नाही. पि त्याचं्या धमग पे्रमाला राजकारिाशी काही कतगदय 
नदहते असा त्यातून चनष्ट्कषग काढिे िकुीिे ठरेल. या दोन धमातील ्रक आचि ऐचहक व भौचतक 
र्ोष्टीबाबतिी त्यािंी चभन्नवृत्ती यािंा त्याचं्या राजकारिावर थोडा थोडका पचरिाम केला नाही. त्यामुळे 
दयवहारी व ितुर राजकारण्यासमोर मुसलमानािें तुकी साम्राज्याबद्दलिे आचि चखला्तीबद्दलिे पे्रम 
आचि ते चटकवण्यासाठी त्यानंी दयक्त केलेला भावना वरे्; हे दोनही जमेस धरून त्यानंा राजकारिात 
सामावनू घेिे हाि एक सुयोग्य आचि उत्तम मार्ग होता. थोडक्यात म्हिजे, झाले होते ते असे: 
कहदुस्तानातील मुसलमानी सत्ता कोलमडून पडल्यावर कहदी मुसलमानानंी तुकी साम्राज्य आचि त्यािा 
खली्ा यापासून ऐचहक व पारलौचकक स््ुती घेण्यास सुरुवात केली होती. िीन व आग्नेय आचशयामधील 
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बौद्ध लोकानंा आपला परमेश्वर कहदुस्तानात जन्मला होता हे माहीत होते, पि कहदुस्तानिा उद्धार 
करण्यािा ककवा र्ौरव करण्यािा प्रयत्न त्यानंी कधीि केला नाही. ते ज्या देशात रहात होते त्या देशाच्या 
केवळ राष्ट्रीय र्ोष्टींशीि ते संबंधीत होते. अशी वस्तुव्स्थती मुसलमानाचं्या बाबतीत नदहती. त्यानंी तुकी 
प्रश्नावर जी आपली वरे्ळी संघटना उभारली, तशी राजकीय सते्तसाठी उभारली नदहती. कहदू मुव्स्लम 
ऐक्याच्या पे्रमाने ओथंबलेल्या आचि चखला्त प्रश्नािे समथगन करिाऱया र्ाधंींनी, १९१९ च्या राजकीय 
पचरव्स्थतीत स्वतिःच्या जीचवतािी इचतकतगदयता पाचहली चतला ही पाश्वगभमूी होती. त्यानंी इचतहासात एक 
नव ेप्रकरि उघडले. त्यािी सुरुवात चरिचटश सते्तवरील कहदूमुसलमानाचं्या सयुंक्त हल्ल्याने झाली. म्हिनू 
कहदू मुसलमानाचं्या पचहल्या चखला्त पचरषदेत त्यानंी असे अथगपूिग उद्र्ार काढले की : ‘मुसलमानानंी 
्ार महत्वािा ठराव संमत केला आहे. शातंता तहाच्या अटी जर त्यानंा प्रचतकूल असल्या तर,—ईश्वर 
कृपेने तसे न होवो—ते सरकारला आपले सहकायग देण्यािे पूिगपिे थाबंवतील असे सहकायग थाबंविे हा 
त्यािंा हक्क चहरावनू घेता येिार नाही. सरकारी पददया आचि सन्मान ककवा सरकारी नोकऱया िालू 
ठेवण्यास आम्ही बाधंलेले नाही. चखला्तीसारख्या महत्वाच्या उचद्दष्टात सरकार जर आमिा चवश्वासघात 
करिार असेल तर त्याचं्याशी असहकार करण्याचशवाय आम्हाला र्त्यंतर नाही.’ [र्ाधंींिे पूवोक्त आत्मिचरत्र, पृ. 
५९०–५९१.] 
 

आियगकारक र्ोष्ट अशी की, चरिचटशाशंी सहकायग करण्यािी चनष्ठा बाळर्लेल्या, इंग्रजी चशक्षि 
घेतलेल्या सुचशचक्षत मुसलमानापेंक्षा कुरािाच्या भव्क्तभावाने आपले आिरि करिाऱया मुसलमानी 
पंचडतािें—उलेमािें—काँगे्रसशी अचधक जवळिे संबधं आले. नवीन घडामोडींनी उलेमािें अंतिःकरि 
ढवळून चनघाले आचि त्यानंी अचखल भारतीय जचमयत-उल -उलेमा ही संघटना स्थापन केली. सत्यासाठी 
आम्हाला जुलूमी राजानंासुद्धा तोंड देण्यािी संवय आहे असे ते म्हिाले, आचि म्हिनू सरकारशी एकचनष्ठ 
असलेल्या मुसलमानाचं्या राजकारिापासून आपि अचलप्त राचहलो. पि आता मुव्स्लम राजकारिाला 
योग्य वळि लार्त असल्यामुळे आम्ही परत राजकारिात प्रवशे करू. [पचहल्या जचमयत पचरषदेच्या उदूग 
अहवालावरून.]. आर्ामी िळवळीला त्यानंी जोरािी िालना चदली, आचि काँगे्रस, मुव्स्लम लीर्, चखला्त 
पचरषद आचि जचमयत-उल-उलेमा या चभन्न चभन्न संघटना असल्या तरी कहदू आचि मुसलमान संयुक्त 
राष्ट्रीय मार्िी करतील आचि त्याकचरता लढा उभारतील असे १९१९ मध्ये अमृतसर येथे सवांच्या 
एकािवळेी भरिाऱया अचधवशेनाने स्पष्ट झाले. 
 

िळवळीच्या चनमात्यानंी, संघषग टाळण्यासाठी, िळवळ सुरू होण्यापूवी चरिचटश राज्यकत्यांना एक 
आवाहन केले. १९ जानेवारी १९२० ला एक चखला्त चशष्टमंडळ दहाइसरॉयला भेटले. आचि त्याचं्याकडून 
समाधानकारक उत्तर न चमळाल्यामुळे चखला्त पचरषदेने दुसरे एक चशष्टमंडळ पंतप्रधान व कहदुस्तानच्या 
सेके्रटरी ऑ् स्टेटला भेटण्यासाठी इंग्लंडला पाठवले ते ही अपेके्षप्रमािे अयशस्वी झाले. इतर चििन 
देशानंा लावल्या रे्लेल्या तत्त्वापेक्षा तुकग स्तानला चनराळे तत्त्व लाविे शक्य नाही ही आपल्या सरकारिी 
भचूमका लॉईड जॉजग यानंी पुन्हा प्रचतपादन केली. त्यानंी असे ठामपिे प्रचतपादन केले की, तुकी भमूीवर 
तुकग स्तानला आपली सत्ता िालव ूचदली तरी तुकांिी नसलेली भमूी ताब्लयात ठेवण्यािी मुभा त्याला चदली 
जािार नाही. 
 

१४ मे १९२० ला शातंता अटी प्रचसद्ध झाल्या तेदहा चशष्टमंडळ लंडनमध्येि होते. मुसलमानािंी पूिग 
चनराशा झाली होती. आचि पुढील हालिालींिा चविार करण्यासाठी चखला्त कचमटीिी बैठक मंुबईला 
भरली. चतने र्ाधंींनी १० मािगलाि सुिवलेला असहकारािा कायगक्रम स्वीकारला. ते म्हिाले होते, 
‘मुसलमानानंा आपले जीवन मरि वाटिारे हक्क अन्यायीपिे बळकाव ू देण्यास आपि दीनपिे मान 
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तुकवावी अशी अपेक्षा इंग्लंडने करू नये, म्हिून आपि वरपासून तळापयंत सुरुवात करू या. सरकारच्या 
सन्मान्य आचि पर्ारी पदाचधकाऱयानंी आपल्या जार्ािंा त्यार् करावा. त्यािप्रमािे कचनष्ठ नोकऱयांवर 
असिाऱयानंीही तेि कराव.े खाजर्ी दयक्तींच्या हाताखाली नोकरी करिाऱयानंा असहकार लार्ू नाही. 
असहकाराच्या मार्ािा अवलंब न करिाऱयाचंवरुद्ध बचहष्ट्कारािी धमकी देण्याला मी संमती देऊ शकिार 
नाही. असहकार म्हिजे खुशीिा त्यार्, हीि खरी सरकारचवरुद्ध असमाधानािी व लोक भावनेिी कसोटी 
आहे. सैचनकानंा शि खाली ठेवण्यािा आदेश देिे हे उतावळेपिािे होईल. ही पचहली नदहे शवेटिी पायरी 
आहे. जेदहा दहाइसरॉय, सेके्रटरी ऑ् स्टेट आचि चरिचटश पंतप्रधान आपल्याला सोडून जातील तेदहा ते 
पाऊल टाकण्यािा अचधकार आपल्याला प्राप्त होईल. चशवाय सहकायग काढून घेण्यासाठी उिलावयािे 
प्रत्येक पाऊल मार्िा पुढिा ्ार मोठा चविार करून टाकले पाचहजे. प्रखर संतापातही आपला संयम 
सुटिार नाही यािी खात्री राहील इतक्या सावकाशपिे आपि मार्ग कापला पाचहजे. 
 

मुख्यतिः ज्या मुसलमानािंा हा प्रश्न होता त्या मुसलमानानंी असहकारािा चनिगय मान्य केल्यामुळे 
२ जून रोजी अलाहाबादला सवग पक्ष पचरषद भरवण्यात आली. पचरषदेने चनचित कायगक्रम आखण्यासाठी 
र्ाधंी आचि काही मुसलमान पुढाऱयािंी एक कचमटी नेमली. दरम्यान, मुसलमान पढुाऱयानंी दहाइसरॉयला 
एक खचलता पाठवला आचि शातंता अटींिी ्ेरतपासिी झाली नाही तर ‘येत्या १ ऑर्स्टपासून आपि 
सरकारला देत असलेले सहकायग काढून घेऊ आचि आमच्या धमगबाधंवानंा व कहदू बाधंवानंा तसे वार्ण्यास 
सारं्’ू असे त्यात चलचहले. यानंतर र्ाधंीनी दहाइसरॉयला एक औपिाचरक सूिना पाठवली. सहाचजकि 
चतला दहाइसरॉयकडून साद चमळाली नाही. आचि असहकारािी कल्पना म्हिजे ‘मुखगपिािा कळस’ असे 
म्हिून त्याने ती ्ेकून चदली. र्ाधंींच्या आचि अलीबंधंूच्या देशदयापी दौऱयाने िळवळीला सुरुवात झाली. 
त्यानंी स्थाचनक लोकाशंी संबंध जोडले. जाहीर सभा घेतल्या आचि आपल्या श्रोत्यानंा चखला्त 
लढ्यासाठी तयार रहाण्यास प्रोत्साहन चदले नवीन घोषिा तयार केल्या आचि आपल्या ‘यंर् इंचडया’ या 
पत्रकातून र्ाधंींनी त्यािा परुस्कार केला. यािी चनचित कल्पना येण्यासाठी र्ाधंींनी स्वतिःि आपल्या ८ 
सिेंबर १९२० च्या अंकात चदलेली हकीकत येथे उद् घृत केली तर बरे : मद्रास दौऱयाच्यावळेी बेझवाडा येथे 
राष्ट्रीय अचरष्टासबंंधी बोलण्यािा प्रसंर् आला आचि मी असे सुिवले की मािसाचं्या नावाने घोषिा 
देण्यापेक्षा ध्येयाचं्या नावाने देिे जास्त बरे. “महात्मा र्ाधंी की जय” आचि “महम्मद अली शौकत अली की 
जय” या ऐवजी “कहदू-मुव्स्लम की जय” म्हिा असे मी श्रोत्यानंा साचंर्तले. माा या मार्ोमार् आलेल्या भाई 
शौकत अलींनी तर प्रत्यक्ष चनयमि केला. त्यानंा असे आढळून आले की, कहदू मुव्स्लम ऐक्य असले तरी 
कहदू “वदेंमातरम्” असे ओरडत होते आचि मुसलमान “अी ा हो अकबर” च्या घोषिा देत होते. कानाला 
हे ककग श लार्ते होते, आचि यािा अथग असा होता की, अजूनही लोक एकमनाने चविार करत नदहते. त्यािें 
हे म्हििे बरोबर होते. आचि म्हिून त्यानंी ्क्त तीनि घोषिानंा मान्यता असावी असे म्हटले. एक म्हिजे 
्क्त परमेश्वर श्रेष्ठ आहे दुसरे कुिीही नाही असे सारं्िारी “अी ा हो अकबर” ही घोषिा. दुसरी “वदें 
मातरम” ककवा “भारत माता की जय” आचि चजच्यावािनू कहदुस्तानला खरा चवजय चमळिार नाही आचि 
परमेश्वराच्या श्रेष्ठतेिे खरेखुरे प्रात्याचक्षक अशी “कहदु मुसलमान की जय” ही चतसरी. मी असे इव्च्छतो की 
मौलानािंी ही सूिना पत्रकार आचि कायगकते मान्य करतील आचि लोकानंी याि तीन घोषिािंा वापर 
करावा असे त्यानंा मार्गदशगन करतील.’ 
 

१८ हजार मुसलमानानंी अ्र्ाचिस्तानला पारंपाचरक ‘चहजरात’ केल्यामुळे चखला्त िळवळीला 
्ार जोरािी मानचसक िालना चमळाली; ऑर्स्टमध्ये महम्मदाच्या अनेक अनुयायानंी ‘दुचषत’ राज्यािी 
धूळ झाडून टाकण्यािा चनिय केला आचि ते दारूल इस्लाम म्हिजे अ्र्ाचिस्तानात दाखल झाले. 
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चहजरात िळवळ कसधमध्ये सुरू झाली आचि वायदय सरहद्द प्रातंात पसरली. परंतु अ्र्ाि अचधकाऱयानंी 
या देशातंर करिाऱया लोकानंा प्रवशे नाकारला. त्यामुळे त्यानंा परत जािे भार् पडले. मार्ात बरेिसे 
मृत्युमुखी पडले. ‘इंचडया इन १९२०’ मधील वृत्तातंाप्रमािे, प्रवासातील अडििींना बळी पडलेल्या अनेक 
वृद्ध, चिया व मुले याचं्या थडग्यानंी पेशावर ते काबलू हा रस्ता भरून रे्ला होता.’ जेदहा हे दुिःखी देशातंरीत 
परत आले तेदहा आपली मालमत्ता इतरानंा कवडीमोलाने चवकल्यामुळे आपि आपल्या घर, दार संपत्तीला 
मुकलो आहोत असे त्यानंा आढळून आले. 
 

कहदी क्राचंतकारकानंी सनॅ राव्न्सस्कोहून िालवलेल्या ‘चद इंचडपेंडन्ट कहदुस्तान’ (सिेंबर १९२०) 
पत्राच्या म्हिण्याप्रमािे अ्र्ाि सरकारने कहदी लोकानंा देशातंरासाठी सवलती देऊ केल्या होत्या, परंतु 
प्रवशेासाठी अटी घातल्यामुळे त्याचं्या प्रवशेाला मयादा पडली. ह्या अटी अशा होत्या : ‘अ्र्ाचिस्तानात 
येण्यािी ज्या कुिािी इच्छा असेल त्यानंी आपले राव्ष्ट्रयत्व अ्र्ािी म्हिनू तरी नोंदवाव ेककवा पेशावर 
अर्र अ्र्ाि सरहद्द ठाण्यावरून प्रवशेािा परवाना तरी आिावा.’ या अ्र्ाि ्मानात कुठल्या 
सवलती चदल्या जातील त्यािा तपशील चदला होता. असे ्मान जर काढले रे्ले असले तर ते ज्यािंा 
इस्लामी आत्मा दुिःखी होता आचि जे दारुल इस्लामिा (अ्र्ाचिस्तान) आश्रय घेण्यास उत्सुक होते अशा 
हजारोंना ते चनरुपयोर्ी ठरले. 
 

यावळेी अ्र्ाचिस्तान आचि चरिचटशािें संबधं नाजूक झाले होते. एवढी मोठी कहदी प्रजा परदेशात 
जाऊ देण्यािा धोका कहदुस्तान सरकार पत्करू शकत नदहते. आचि त्यानंा प्रवशे देऊन अ्र्ाचिस्तान 
चरिचटशािें शत्रुत्व करण्यािे धाडस करू इव्च्छत नदहते. अ्र्ाि राष्ट्रवाद अर्दी यौवनावथेत असताना, 
सुमारे अठरादया शतकाच्या मध्यापासून अदमासे शभंर वष ेदेशािा सीमा प्रदेश अ्र्ाि सरहद्दीत समाचवष्ट 
केला रे्ला होता. १९१९ मध्ये राउलट चबलावर ज्यावळेी पजंाबमध्ये बंड िालू होते आचि याि प्रकरिावर 
खुद्द वायदय सरहद्द प्रातंाति अब्लदुल र््ारखान यानंी मोठ्या प्रमािावर िळवळ सुरू केली होती, त्यावळेी 
अमानुी ा या अ्र्ाचिस्तानच्या नदया अमीराने आपले स्थान बळकट करण्यासाठी आचि लोकचप्रयता 
चमळावी म्हिून १९१९ च्या वसंतऋतूत सरहद्दीवर लढाई पुकारली. हा ही ा परतून लावण्यात आला आचि 
१९२० मध्ये, चखला्त िळवळ सुरू होण्याच्या सुमारास अ्र्ाि आचि चरिचटश दूत याचं्यामध्ये डेहराडून 
चजल्ह्यातील मसुरी येथे तहािी बोलिी सुरू होती. अ्र्ाि लोकाशंी कहदी लोकािंा संबधं येऊ न 
देण्याबद्दल चरिचटश लोक एवढे जार्रूक होते की, नुकतेि सावगजचनक जीवनात प्रवशे केलेले जवाहरलाल 
नेहरू, आपल्या आजारी आई व पत्नीबरोबर मसुरीला रे्ले असताना त्यांच्याकडून आपि अ्र्ाि 
चशष्टमंडळाशी काही संबधं ठेविार नाही अशी हमी त्याचं्याकडून सयुंक्त प्रातं सरकारने घेतली होती. 
 

चहजरातिी मोहीम काढिाऱया हजारो अज्ञानी मुसलमानानंा चरिचटशाचं्या आचि अ्र्ाचिस्तानच्या 
या नाजूक संबधंाबंद्दल काहीि जािीव नदहती. दारुल-इस्लाम कायमिा दूर राहील यावरही त्यानंी कधी 
चवश्वास ठेवला नदहता. आपल्या धमग बाधंवाचं्या भावना जार्ृत करिारे मुसलमान पुढारी जनतेच्या या 
साहसी मार्ाबद्दल बचे्कीर राचहले आचि त्यानंी त्यानंा कसलेि मार्गदशगन केले नाही ही खरोखर दुदैवािी 
र्ोष्ट होती. चखला्तच्या आचि असहकाराच्या कायगक्रमात चहजराति समावशे नदहता आचि िळवळीच्या 
जनकानंी त्यानंा थाबंवावयास हव े होते. परंतु धार्ममक तीव्रताही िळवळीिी पाश्वगभमूी असल्यामुळे आचि 
चहजरात हा धार्ममक ती वृतेिाि एक आचवष्ट्कार असल्यामुळे चहजरातचवरुद्ध केलेल्या कुठल्याही सूिनेिा 
अथग अधार्ममक असा लावला रे्ला असता. 
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र्ाधंी आचि मुसलमान पुढारी हे जेदहा देशािा दौरा करत होते आचि चहजरात जोरात िालू होता 
तेदहा प्राचंतक काँगे्रस कचमयानंी सभा घेऊन असहकाराच्या िळवळीबद्दल आपापली मते दयक्त केली. 
काहींिा त्याला पाकठबा होता तर काही चवरुद्ध होते. (याचठकािी हे लक्षात ठेवले पाचहजे की, रौलट 
चबलािा चनषेध आचि १९२० िी असहकारािी िळवळ या दोनही िळवळीत र्ाधंींनी सवग चनिगय स्वतिःि 
घेतले होते.म्हिनू या िळवळी काँगे्रसच्या नसून र्ाधंीच्या स्वतिःच्या होत्या.) प्राचंतक काँगे्रस कचमयािंी 
मते, देशातील राजकीय पचरव्स्थती आचि र्ाधंींिी चखला्त आचि असहकारािी िळवळ यािंा सिेंबरमध्ये 
काँगे्रसिे खास अचधवशेन भरवनू चविार करण्यात आला. संपूिगपिे राजकीय ससं्था असलेल्या काँगे्रसने 
एक ठराव संमत केला. त्यात या िळवळीिा संबधं मोठ्या कुशलतेने स्वराज्य स्थापनेशी जोडण्यात आला 
आचि चतला पाकठबा देण्यात आला. चखलापत प्रकरिी झालेल्या अन्यायािे आचि रौलट कायद्याच्या 
अत्यािारािें थोडक्यात विगन करून नंतर ठरावात असे म्हटले आहे की, ‘वर चनदेश केलेल्या दोन 
प्रकरिात झालेल्या अन्यायािे पचरमाजगन झाल्याचशवाय कहदुस्तानात समाधान नादंिार नाही. आचि पुन्हा 
अशा अन्यायािी पुनरावृत्ती होऊ न देण्यािा आचि देशािी इभ्रत प्रस्थाचपत करण्यािा मार्ग म्हिजे 
स्वराज्यािी स्थापना हा होय असे या काँगे्रसिे मत आहे. या काँगे्रसिे आिखी असेही मत आहे की, वरील 
अत्यािारािें पचरमाजगन केल्याचशवाय आचि स्वराज्यािी स्थापना झाल्याचशवाय कहदी लोकानंा महात्मा 
र्ाधंींनी सुरू केलेल्या अकहसक असहकाराच्या धोरिाला संमती देण्याचशवाय आचि त्यािा स्वीकार 
करण्याचशवाय र्त्यतंर नाही.’ 
 

चखला्त िळवळीत भार् घेण्याचवरुद्ध काँगे्रसमध्ये जबरदस्त आवाज उठत होते. पि शवेटी 
र्ाधंींच्या सवात मोठ्या आवाजाने त्यावर मात केली. १९२० मध्ये नार्पूरला भरलेल्या काँगे्रसच्या वार्मषक 
अचधवशेनािे अध्यक्ष श्री. चवजयराघवािारी हेसुद्धा या िळवळीबद्दल साशकं होते. परंतु नार्पूर अचधवशेनाने 
िळवळीला संमती चदली आचि चतिी दयाव्प्त स्पष्ट केली. नार्पूर ठरावाने अर्दी ‘चकमान त्यार्ािी’ मार्िी 
केली आचि सुिवले : (अ) पददयािंा आचि सन्माननीय अचधकाराच्या जार्ािंा त्यार्, आचि स्थाचनक 
संस्थातील नेमलेल्या सभासदत्वािा राजीनामा द्यावा. (ब) सरकारी अचधकाऱयानंी भरवलेल्या ककवा 
त्याचं्या सन्मानाथग भरवलेल्या सरकारी ककवा चनमसरकारी समारंभाना ककवा दरबारानंा हजर रहाण्यािे 
नाकाराव े (क) सरकारी मालकीवर, मदतीवर ककवा चनमंत्रिाखाली िालिाऱया शाळा व 
महाचवद्यालयामधून मुलानंा हळूहळू काढून घ्याव ेआचि त्या ऐवजी चनरचनराळ्या प्रातंात राष्ट्रीय शाळा व 
महाचवद्यालये स्थापन करावी. (ड) वकील व पक्षकार यानंी चरिचटश न्यायालयावर हळूहळू बचहष्ट्कार 
टाकावा आचि खाजर्ी भाडंिे तोडण्याकचरता त्याचं्या मदतीने खाजर्ी लवादी कोटे स्थापन करावी. (इ) 
लष्ट्करी, कारकुनी आचि कामर्ार वर्ांनी मेसापोटेचमयामधील नोकऱयाकचरता उमेदवार म्हिून भरती 
होण्यािे नाकाराव.े (्) नवीन कायद्याखालील चनवडिूकीस उभे रहाण्यािे उमेदवारानंी नाकारावे आचि 
हा काँगे्रसिा सी ा डावलून चनवडिुकीस उभे रहािाऱयानंा मते देण्यािे मतदारानंी नाकाराव.े आचि (र्) 
चवदेशी मालावर बचहष्ट्कार घालावा. 
 

नवीन कायदेमंडळाच्या चनवडिुकीच्या सुमारासि हा ठराव बाहेर आल्यामुळे चवधीमंडळात 
जाण्यािी महत्वाकाकं्षा बाळर्िाऱया अनेक लोकाचं्या योजना चवस्कटून रे्ल्या. ज्या राष्ट्रीय उमेदवारानंी 
आपली उमेदवारी जाहीर केली होती आचि जे अमृतसर येथे काँगे्रसने संमत केलेल्या ठरावाच्या 
आदेशानुसार, वषगभर आपली चनवडिूक मोहीम िालवीत होते, त्यानंी आपली उमेदवारी मारे् घेतली. 
जवळजवळ ८० टके्क मतदारानंी मतदान केले नाही. आचि अनेक चठकािी मतपेया चरकाम्या आढळल्या. 
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काँगे्रसिा ठराव जिू काय ्क्त चहदंूनाि उदे्दशनू होता आचि मुसलमानानंा जिू काय धार्ममक 
संमतीिी र्रज होती म्हिून, जचमयत-उल -उलेमानंी एक ्तवा काढून, चनवडिकुा, सरकारी शाळा व 
महाचवद्यालये आचि न्यायालये याचं्यावर बचहष्ट्कार घालण्यािा आचि परकीय सरकारनी बहाल केलेल्या 
सवग पददया आचि अचधकार सोडून देण्यािा आदेश मुसलमानानंा चदला ह्या ्तदयावर ४२५ प्रमुख 
चविानाचं्या सह्या होत्या आचि नंतर आिखी ४७० सह्या त्याला जोडल्या होत्या. 
 

या िळवळीच्याचवरुद्ध पि काँगे्रसच्या मार्ात अडथळा चनमाि न करू इव्च्छिाऱया काँगे्रस 
पुढाऱयापंैकी महम्मद अली जीना हे एक होते. त्यावळेी ते मुव्स्लम लीर्िे अध्यक्ष होते. आचि त्याचं्या 
अध्यक्षीय भाषिावरून असे चदसून येते की, लीर्वादी मुसलमानानंा असहकाराच्या लढ्यापासून दूर 
ठेवण्यािी त्यािंी वृत्ती नदहती. त्यांनी असे उद्र्ार काढले की: ‘चखला्त पचरषदेच्या प्रमुखानंी पाकठबा 
चदलेला असहकारािा कायगक्रम श्री. र्ाधंींनी देशापुढे ठेवला आहे. त्यािी तत्त्व े तुम्हाला मान्य आहेत की 
नाहीत, ती मान्य केल्यास त्यािा तपशील तुम्हाला मान्य आहे की नाही हे तुमिे तुम्हीि ठरवायिे आहे. या 
लढ्यािा पचरिाम तुम्हाला दयक्तीशिः भोर्ावा लार्िार आहे. आचि म्हिून चनिगय घेण्यापूवी या प्रश्नािा 
साधक बाधक चविार करिे आचि आपली शक्ती अजमाविे हे ्क्त तुमच्या स्वतिःवरि अवलंबून आहे. पि 
एकदा तुम्ही पढेु जाण्यािा चनिगय घेतलात की, कुठल्याही पचरव्स्थतीत मारे् हटू नका.’ (श्रोत्यातून ‘नाही 
नाही, कधीि नाही’ असे आवाज) जीना पढेु म्हिाले: ‘दरम्यान आपल्या “घराकडून” माबाप सरकारने 
नुकत्याि पाठवलेल्या खचलत्याने चदलेल्या अचधकाराने अचधक सामर्थ्यगवान बनलेला, आम्हा दुदेवी 
मुसलमानानंा आळीपाळीने सहानुभतूी दाखविारा आचि महात्मा र्ाधंींिी “मुखात मूखग योजना” (शमे 
शमेच्या आरोळ्या) म्हिून खेद दयक्त करिारा दहाइसरॉय, मोठ्या रुबाबदारपिे चशखरावरच्या चसमल्याला 
बसला आहे. युद्धातील र्ंभीर पचरव्स्थतीच्या काळात जेदहा कहदुस्तानी रक्ताला आचि सुविाला ्ार 
मार्िी होती, आचि दुदेवाने ती पुरी केली जात होती, तुकग स्तानिा किा मोडण्यासाठी आचि रौलट 
चबलाच्या शृखंला चवकत घेण्यासाठी पुरी केली जात होती, तेदहा त्यावळेी आम्ही ज्याबद्दल मोठमोठ्या 
वल्र्नािंी भाषा ऐकली तो “बदललेला दृचष्टकोन” तो हाि.’ 
 

परंतु, जवाहरलाल नेहरंूनी आपल्या आत्मिचरत्रात म्हटल्याप्रमािे, ‘काँगे्रसमध्ये झालेली नवी 
घडामोड—असहकार, आचि चतला अचधक लोकचप्रयता आचि जनसंघटना सामर्थ्यग देिारी चतिी नवी 
घटना जीनानंा अचजबात पसंत नदहती. कहदूस्तानीत भाषिािी मार्िी करिाऱया खादीधारी जमावात ते 
अर्दी एकाकी पडले.’ [नेहरंूिे ‘आत्मिचरत्र’, (पुनरावृत्तीं १९५३), पृ. ६७–६८.] त्यानंी काँगे्रस सोडली आचि ते 
काँगे्रसमध्ये कधीि परत आले नाहीत. १९२० च्या काँगे्रसला हजर असलेल्या १४५८२ प्रचतचनधींपकैी १०५० 
मुसलमान होते. 
 

एक वषग लोटले, अनेक कहदू आचि मुसलमानानंा अटक करण्यात आली. पि,‘जनतेिा लढा 
अजून सुरू दहावयािा होता’;नेत्यानंी अजून चहरवा कंदील दाखवला नदहता. इतक्यात, काँगे्रस आचि इतर 
संघटनानंी पूवी संमत केलेल्या ठरावापेक्षा, िटकन ध्यानात येईल असा चनराळा ठराव, ८ जुलै १९२१ च्या 
चखला्त पचरषदेने संमत केला. ठरावात म्हटले होते: ‘मुसलमानाने यावळेी चरिचटशाचं्या सैन्यात रहािे, 
दाखल होिे ककवा सैन्य भरती होण्यास इतरािें मन वळविे हे सवग प्रकारे पाखंडी आहे, आचि धमाच्या 
आज्ञा सैन्यातील प्रत्येक मुसलमान पाळत आहे हे पहािे मुसलमानािें, चवशषेतिः उलेमािें कतगदय आहे.’ 
पचरषदेने असाही चनिगय घेतला होता की, जर चरिचटश सरकारने तुकग स्तानवर स्वारी केली तर कहदी 
मुसलमान कहदुस्तानिे स्वातंत्र्य जाहीर करतील. आचि काँगे्रसच्या येत्या अचधवशेनात कहदी 
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लोकसत्ताकािा झेंडा ्डकवतील. पचरषदेिे अध्यक्ष महम्मद अली यानंी इतके भावनाचववश भाषि केले 
की, सरकारने ते देशद्रोही ठरवले आचि त्यातून त्याचं्यावर खटला उभारण्यास पुरावा चमळवला. 
त्याचं्याबरोबर त्यािें बधूं शौकत अली, डॉ. सै्ुचद्दन चकिलू, शारदाचपठािे जर्द्रु्रु शकंरािायग, मौलाना 
चनसार अहमद, चपररु्लाम मुझाचदन आचि मौलवी हुसेन अहमद याचं्यावरही खटला भरला रे्ला. 
 

हे सारे सिेंबरमध्ये घडले आचि ५ ऑक्टोबरला काँगे्रस कायगकाचरिीने, चखला्त पचरषदेच्या 
ठरावाला पाकठबा दशगवला, आचि महमद अलींच्या त्या भाषिािा पुनरुच्चार १६ ऑक्टोबरला करण्यािा 
आदेश मुसलमानानंा चदला. ठरावािी अंमलबजाविी देशभर हजारो दयासचपठावरून करण्यात आली. 
लढ्यात भार् घेिाऱया दयक्तींनी काही अटी पाळल्या पाचहजेत या शतीवर, प्राचंतक काँगे्रस कचमयानंा 
सचवनय कायदेभरं्ािा लढा सुरू करण्यािी परवानर्ीही कायगकाचरिीने चदली. अटी अशा होत्या : (१) 
सत्याग्रह्याने चवलायती विे टाकून खादी वापरली पाचहजे; (२) त्याला सूत कातता आले पाचहजे; (३) कहदू 
मुसलमान ऐक्यावर व अकहसेवर त्यािी चनष्ठा असली पाचहजे; (४) अस्पृश्यता चनवारण्यासाठी त्याने काम 
केले पाचहजे. 
 

िळवळ अजून सुरू दहावयािीि होती. पि सावधचर्रीिे उपाय म्हिून सरकारने काँगे्रस पुढाऱयानंा 
आधीि पकडले, संयुक्त प्रातंाच्या प्राचंतक काँगे्रस कचमटीच्या सवगच्या सवग ५५ सभासदानंा अटक केली 
आचि अनेक प्रचतबधंक कायदे जारी केले. १७ नोदहेंबरला मंुबई रक्ताने न्हाली. चप्रन्स ऑ् वले्सच्या 
आर्मनािे चनचमत्त झाले. त्याचं्या भेटीवर बचहष्ट्कार घालण्यािा चनिगय झाला होता. प्रक्षुब्लध झालेले हजारो 
लोक रस्त्यारस्त्यातून कहडत होते. आचि िार चदवस शहरात िकमकी, धुमाकूळ आचि रक्तपात िालू 
होता. त्यात ५३ मािसे दर्ावली व ४०० जखमी झाली. झपायाने वाढिाऱया स्वयंसेवक संघटना 
सरकारने बेकायदेशीर ठरवल्या आचि हजारो तरुिानंा तुरंुर्ात डाबंले. या सवग घडामोडीनी र्ाधंींना 
आपल्या भावी कायािी चदशा चमळाली. काँगे्रसने आपले इतर सवग कायगक्रम स्थचर्त केले आचि १८ व 
त्याहून अचधक वयाच्या सवग तरुिानंा राष्ट्रीय स्वयसेंवक दलात सामील होण्यास सारं्ाव ेअसा एकि ठराव 
संमत करून घेण्यास १९२१ च्या आपल्या वार्मषक अचधवशेनाच्या प्रचतचनधींना प्रवृत्त केले. 
 

या िार वषाच्या अशातंतेच्या काळात, काँगे्रस कधी नदहती इतकी सामर्थ्यगशाली बनली आचि 
प्रथमि ती जनतेिी संघटना झाली. प्राचंतक काँगे्रस कचमयानंी आर्मथक प्रश्न हातात घेतले आचि ते 
लोकापढेु माडंण्यासाठी ही िळवळ चनवडली. आंध्र काँगे्रस कचमटीने सरकारी कर वर्ैरे भरण्यािे 
थाबंवण्यासाठी, चडसेंबर १९२१ मध्ये मोहीम काढण्यािा चनिगय घेतला. आचि हे योजलेले पाऊल आपल्या 
लढ्याच्या कके्षबाहेरिे आहे असा चनिगय देऊन र्ाधंींनी ते थाबंवले नसते तर ही मोहीम ्क्त आधं्रपुरतीि 
मयाचदत न रहाता इतर अनेक प्रातंात ्ैलावली असती. िळवळीिा प्रारंभ कबदू अथाति चखला्त हा 
होता. पि पढेु तो प्रश्न केवळ नाममात्र राचहला आचि चतिी पचरिती संपूिगपिे राजकीय लढ्यात झाली. 
 

िळवळीिी दयाप्ती वाढत असतानाि ५ ्ेरुिवारी १९२२ रोजी िौरीिौराला एक अघोर कहसेिी 
खेदकारक घटना घडली. िौरीिौरा हे सयुंक्त प्रातंाच्या र्ोरखपूर चजल्ह्यातील एक खेडे आहे. या 
खेड्यातील शतेकऱयानंी एक चमरविूक काढली. त्या काळात अनेक चमरविकींच्या जे नचशबात येत असे 
तसेि या चमरविुकीच्याही आले. चमरविुकीवर पोलीसानंी र्ोळीबार केला, पि ती बरखास्त झाली नाही. 
आचि पोलीसािंा दारूर्ोळा संपला. ते पोलीस स्टेशनवर जाण्याकचरता परतले; परंतु लोकानंी त्यािंा 
पाठलार् केला, त्यानंा स्टेशनच्या आवारात कोंडले, दरवाजाला कडी घातली आचि इमारतीला आर् 
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लावनू चदली. आतमध्ये २१ कॉन्स्टेबल व १ सब-इन्स्पेक्टर होता. ते सवग जळून खाक झाले. संपूिग अकहसा 
ही िळवळीिी पचहली अट होती. त्यामुळे या घटनेने र्ाधंीना मोठा धक्का बसला आचि त्याचं्या आग्रहामुळे 
काँगे्रस कायगकारी कचमटीने, सचवनय कायदेभरं्ाच्या जनता िळवळीिा त्यार् केला. अनेक काँगे्रसजनानंी 
रार्ाने यािा चनषेध केला. त्यापकैी काहींनी २४ आचि २५ ्ेरुिवारीला चदी ी येथे भरलेल्या अचखल भारतीय 
काँगे्रस कचमटीच्या अचधवशेनात र्ाधंींवर कनदादयजंक ठराव आिावा असे सुिवले. त्यानंा यात यश आले 
नाही, परंतु कायगकाचरिीिा ठराव दुरुस्त करून घेण्यात ते यशस्वी झाले. त्यानंी अचखल भारतीय काँगे्रस 
कचमटीिे मन वळवले आचि वैयव्क्तक कायदेभरं् व चवदेशी मालाच्या आचि दारूच्या दुकानावर चनरोधन 
करण्यािी परवानर्ी प्राचंतक काँगे्रस कचमयानंा चदली रे्ली. 
 

आियािी र्ोष्ट अशी की, अशा प्रकारे जनतेिी िळवळ संपुष्टात आली होती आचि धोक्यािा संभव 
उरला नदहता, तरी सरकारने यंर् इंचडयामधील तीन लेखािें चनचमत्त करून र्ाधंींवर खटला भरला व १३ 
मािगला त्यानंा अटक केली. सी.एफ्. ॲन्युज यानंी म्हटल्याप्रमािे ‘दयावहाचरक दृष्टीने तो एक कुशल 
प्रहार होता पि त्यात औदायग बुद्धी नदहती.’ र्ाधंींच्या अटकेनंतर िळवळ पूिगपिेि थंडावली 
 

चत्रपोलीच्या लढाईने सुरू केलेल्या आचि महायुद्धाच्या शातंता तहामुळे चवनाशािी चदशा प्राप्त 
झालेल्या तुकग स्तानच्या दुदेवामुळे, कहदू मुव्स्लम राजकीय ऐक्यासाठी एक चवचशष्ट पचरव्स्थती चनमाि झाली 
यात शकंा नाही, पि प्रत्यक्षात अशी पचरव्स्थती चनमाि होिे शक्य आहे हे र्ाधंींनी जर्ाला दाखवनू चदले. 
र्ाधंींनी अथाति आपल्या कायाला नायरूप चदले, त्यामुळे त्यािंी कतगबर्ारी उभ्या जर्ाने पाचहली. पि 
र्ाधंींिी िळवळ म्हिजे तकतकीत स्मृती मारे् ठेविारे ्क्त एक नाटकि होते काय? 
 
 

_____ 
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प्रकरि सतरावे 
 

पुनश्च मतभेद 
 

राष्ट्रीय संघटना आचि मुव्स्लम संघटना या दोन चवचभन्न संघटना र्ाधंींच्या नेतृत्वाच्या दुदयाने 
एकत्र आल्या असल्या तरी त्यािंी पाश्वगभमूी ही जुन्या जातीय राजकारिािीि होती. मुसलमानािंा 
आंतरराष्ट्रीय इस्लामवाद व इतर जातीय कल्पनावरील चनष्ठा, आचि कहदंूिा त्यानंा स्पष्ट चवरोध, या र्ोष्टी 
पुढील मतभेदाला कारिीभतू झाल्या. हे मतभेद खुद्द चखला्त आचि असहकार िळवळीति सुरू झाले 
होते. िळवळ ऐन भरात असताना, १९२१ मध्ये, खुद्द र्ाधंींनीि ही र्ोष्ट कबलू केली होती. कहदू मुव्स्लम 
ऐक्य नावाच्या आपल्या लेखात त्यानंी चलचहले होते: ‘मला हे माचहत आहे की, अजून एकमेकाबंद्दल 
पुष्ट्कळि अचवश्वास आहे. अनेक कहदंूिा मुसलमानाचं्या प्रामाचिकपिावर चवश्वास नाही. त्यानंा वाटते की, 
मुसलमानाचं्या दृष्टीने, स्वराज्य म्हिजे मुसलमानािें राज्य. त्यािें याबबत असे समथगन आहे की, चरिचटश 
नसते तर कहदुस्तानात मुसलमानी साम्राज्य स्थापन करण्याकचरता कहदी मुसलमान मुव्स्लम राज्यानंा मदत 
करतील. आचि दुसऱया बाजूला मुसलमानानंा अशी भीचत वाटते की, प्रिंड बहुसखं्येने असलेले कहदू 
आपल्याला दडपून टाकतील.’ अ्र्ािच्या अमीराला १९१९ मध्ये मुद्दाम आमंत्रि देऊन, मुसलमानानंी 
आक्रमि करण्यास बोलावले असा आके्षप उघड उघड अनेक कहदू घेत होते, आचि या मताला दुजोरा 
देिारा पुरावा पुढे माडूंन काही वतगमानपत्रानंी त्यावर लेखमाला चलचहल्या. हा पुरावा खरा होता की, 
बाजारी र्प्पावंर आधाचरत होता हे सारं्िे कठीि आहे. 
 

कहदंूच्या या भीतीला, सेशन कोटात मौलाना महम्मद अलींनी ज्युरीला उदे्दशून केलेल्या भाषिाने 
एक परीने पुरावा चमळाला. अ्र्ाि स्वारीच्या संदभात ते म्हिाले: 
 

अचतशय खात्रीलायक पुरावा असल्याचशवाय एक इस्लामधमीय दुसऱया इस्लाम धमीयाचवरूद्ध मत 
देिार नाही. आमच्या मुव्स्लम बधंुंनी पुकारलेले युद्ध हे बेजबाबदार आक्रमि आहे की, धमगसंरक्षि आहे 
यािी खात्री झाल्याचशवाय अथाति आम्ही त्याचं्याचवरूद्ध हत्यार उिलू शकत नाही, आता आमिी भचूमका 
अशी आहे. अमीराच्या आकसािा ककवा मूखगपिािा जास्त खात्रीलायक पुरावा चमळाल्याचशवाय 
मुसलमानासंकट सवग कहदी सैन्याने अ्र्ाचिस्तानावर स्वारी करिे, तो पादाक्रातं करिे आचि अशा प्रकारे 
अचधक रंु्तारंु्त आचि प्रक्षोभ यािा बळी होिे हे आम्हाला खचिति नको आहे. 
 

परंतु याच्या उलट, जर शनैशहा अमीरािे कहदुस्तान आचि त्यािे लोक याचं्याशी काही भाडंि 
नसेल; आचि जर सेके्रटरी ऑ् स्टेटने जाहीरपिे मान्य केल्याप्रमािे त्याच्या पे्ररिा सबधं इस्लाचमक 
जर्ात चनमाि झालेल्या आचि त्याने ज्याच्याशी आपली आत्यंचतक सहानुभतूी जाहीरपिे दयक्त केली 
असेल त्या असतंोषातून चनमाि झाल्या असतील; म्हिजे, कमकुवत मुसलमानाला त्याच्या मयाचदत 
ताकतीत असलेल्या चहजरातिा चविार करण्यास लाविाऱया आचि प्रबळ मुसलमानानंा त्याचं्या आटोक्यात 
असलेल्या जेहादिा चविार करावयास लाविाऱया धार्ममक हेतूने जर शनैशहा पे्रचरत झाला असेल; आचि 
जर त्याने ज्यािंा बलावर आचि अचधक बळावर चवश्वास आहे अशािें आदहान स्वीकारावयािे ठरवले 
असेल; आचि जर मुसलमानानंा चखला्तचवरूद्ध युद्ध करण्यास लाविाऱया आचि जेहादमध्ये घडलेल्या 
लोकाचं्याचवरूद्ध, असिाऱया लोकाशंी, त्यािप्रमािे जझचरत-उल -अरब आचि इतर पचवत्र स्थाने, याचं्यावर 
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िुकीिा कबजा असिाऱया लोकाचंवरूद्ध, इस्लामला कमकुवत करिाऱया लोकाचंवरूद्ध, इस्लामचवरूद्ध 
पक्षपात करिाऱया लोकाचंवरूद्ध, आपल्या इस्लामच्या ध्येयािा प्रिार करण्यासाठी आम्हाला सपूंिग स्वातंत्र्य 
नाकारिाऱया लोकाचंवरूद्ध, जर आपली ताकद पिाला लावण्यािा त्यािा चविार असेल तर, इस्लामिा 
कायदा स्वच्छपिे असे सारं्तो की, पचहली र्ोष्ट म्हिजे कोित्याही मुसलमानाने शनैशहाचवरूद्ध कुिालाही 
कसलीही मदत करता कामा नये आचि दुसरी र्ोष्ट म्हिजे, जेहादिा लढा जर स्वतिःच्या प्रदेशात आला 
तर त्यातील प्रत्येक मुसलमान िी-पुरुषाने मुजाचहद्दीनमध्ये सामील झाले पाचहजे आचि त्यानंा आपल्या सवग 
शक्तीचनशी मदत केली पाचहजे. 
 

परंतु, कहदंूिी अ्र्ाचिस्तानबद्दलिी भीचत महम्मद अलींच्या ज्युरीपढुील प्राजंळ चनवदेनाने सुरू 
झाली नदहती. १९१९ च्या अ्र्ाि स्वारीपासून आचि त्याबद्दल खाजर्ी संभाषिातून मुसलमानािंी जी 
वृत्ती चदसून आली होती तेदहापासून होतीि. कहदंूच्या या भीतीिी दखल र्ाधंींना घ्यावीि लार्ली. कहदू 
मुव्स्लम ऐक्यासाठी जर्लेला आचि अखेरीस मतृ्यू पावलेला तो मािसू होता. त्यानंी महम्मद अलींच्या 
भाषिापूवी चकतीतरी अर्ोदर आपल्या ४ मे १९२१ च्या यंर् इंचडयाच्या अंकात या चवषयावर चलचहताना 
म्हटले होते: ‘अ्र्ाचिस्तानच्या अचमराने जर चरिचटश सरकारशी युद्ध पुकारले तर एका अथाने मी त्याला 
खात्रीने सहाय्य करीन. म्हिजे माा या देश बाधंवानंा असे उघडपिे सारें्न की, ज्या सरकारने राष्ट्रािा 
चवश्वास र्मावला आहे त्याला सते्तवर ठेवण्यास मदत करिे हा रु्न्हा आहे.’ ही स्वारी परतवनू लावण्यात 
आली आचि अशाि प्रकारिी स्वारी पुढे परत झाल्यास लोकािंी वृत्ती काय राहील याबद्दल १९२१ मध्ये 
िाललेली ििा बरीिशी जर तरच्या स्वरुपाति राचहली. परंतु महम्मद अलींच्या आचि र्ाधंींच्या 
चनवदेनातील ्रक कुिालाही सहज चदसून येईल. महम्मद अलींनी इस्लामच्या नावाखाली, मुसलमान 
बंधुभचर्नींना ‘मुजाचहद्दीनमध्ये सामील दहा आचि सवग शक्तीचनशी त्यानंा मदत करा’ असा आदेश चदला, तर 
र्ाधंींनी आपल्या देशबाधंवानंा—अथात कहदू आचि मुसलमान – दोघानंाही तटस्थ राहण्यािा आचि ‘ज्या 
सरकारने राष्ट्रािा चवश्वास र्मावला आहे त्याला सते्तवर रहाण्यास मदत’ न करण्यािा आदेश चदला. 
लोकानंा स्वराज्य देण्याऐवजी रौलट कायदा चदल्यामुळे आचि याला लोकानंी चवरोध केला तेदहा त्याचं्या 
भावना चनघृगितेने दडपून टाकल्यामुळे मुख्यतिः कहदुस्तान सरकारने राष्ट्रािा चवश्वास र्मावला होता. 
तुकग स्तानला अनुकूल अशा तहाच्या अटी संमत करून घेण्याइतका दबाव पाडण्यास ते िुकले, हे कारि 
दूरिे होते. म्हिून मुसलमानी देशािंी सत्ता कहदुस्तानात पसरण्याच्या शक्यतेिी भीचत अनेक कहदंूना वाटत 
होती, आचि ते मुसलमानापं्रमािे अ्र्ाि स्वारीबरोबर सहकायग करून त्यािें स्वार्त करण्यास प्रत्यक्षपिे 
ककवा तटस्थ राहून अप्रत्यक्षपिेसुद्धा कधीि तयार झाले नाहीत. काही सुचशचक्षत मुसलमानातं 
अ्र्ाचिस्तानला अनुकूल भावना खात्रीनेि मूळ धरू लार्ल्या होत्या. मुव्स्लम लीर्च्या १९२१ च्या वार्मषक 
अचधवशेनात पूिग स्वराज्याच्या ठरावाला चवरोध करताना, सरकारी वतुगळात मान्यता पावलेल्या रझा 
अलींनी चविारले की, कहदुस्तानिा सर सेनाचधपती कोि होिार; (त्याचं्या म्हिण्यािा अथग असा होता की, 
कोिीही लायक भारतीय चमळण्यासारखा नदहता.) प्रचतचनधींपैकी एकाने ताबडतोब उत्तर चदले, ‘अन्वर 
पाशा’, तुकग स्तानिे परराष्ट्रमतं्री. 
 

कहदू मुसलमानात अशा परस्पर चवरोधी भावना वाढत असतानाि मोपलाचं्या बंडािी ्ार मोठी 
शोकाचंतका घडली. चतने, दोनही जमातींच्या अ्र्ाचिस्तानकडे बघण्याच्या चनरचनराळ्या दृचष्टकोनामुळे 
उद् भवलेले मतभेद अचधक तीव्र केले. अर्दी खाली दचक्षिेपयंत पसरत रे्लेल्या चखला्त घोषिािें 
पडसाद मलबार चकनाऱयाच्या डोंर्राळ पट्ट्यात घुसले. आचि त्यांनी मोपलानंा चरिचटश सते्तचवरूद्ध 
जोरदार बंड उभारण्यािी स््ूती चदली. त्यािंा ही ा इतका दृढ चनियी स्वरुपािा होता की, मलबार 
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प्रदेशाच्या एका तुकड्यावरील चरिचटश सत्ता काही चदवस संपुष्टात आिली रे्ली आचि त्यावर चखला्त 
राजा’ म्हिून महमद हाजीच्या अंमलाखाली चखला्त राज्यािी स्थापना झाली. मोपलाचं्या धार्ममक 
कडवपेिामुळे, काही मोपलानंी चवजयाच्या धंुदीत आपल्या तरवारी कहदंूचवरूद्ध उपसल्या आचि या छोया 
चखला्त राज्यािा अंत समीप आिला. मुसलमानाचं्या दृष्टीने कहदू हे का्र होते हे ते चवसरू शकले 
नाहीत. 
 

मलबार चकनाऱयावर समुद्र व पवगत याचं्यामध्ये अनेक दऱया आचि डोंर्रांच्या रारं्ाच्या रारं्ा आहेत. 
त्या बहुतेक सवग घनदाट जंर्लानंी झाकून रे्ल्या आहेत या चठकािी नवदया शतकात काही अरब वस्ती 
करून राचहलेले होते. त्यानंी द्रचवड व कहदू मुलींशी लग्ने केली होती. यानंी ही मोपलािंी नवी जात चनमाि 
केली होती. मुसलमानी धमग मानिाऱया अरबािंा दयापारी म्हिून कहदुस्तानशी ्ार जुना संबधं होता. १९ दया 
शतकात, अनेकवळेा त्यानंी या कहसेिे प्रदशगन केले होते. चखला्तच्या आवाहनानंतर त्यानंी शिे 
जमवण्यास व वाटण्यास सुरुवातकेली आचि युद्धािी तयारी केली. या र्ोष्टीिा सुर्ावा तारीख २५ जुलै 
१९२१ रोजी सरकारला प्रथम लार्ला. झडतीिा हुकूम सुटला. या झडतीतून पुढे पुकोटूर येथे दंर्ा 
उद् भवला आचि त्यात पोलीसावंर मात केली रे्ली. यानंतर मोपलाचं्या पाि हजार चशपायानंी परपारं्डीवर 
ही ा िढवला, एका चरिचटश अचधकाऱयािा व एका पोलीस अचधकाऱयािा खून केला, रेल्व ेस्टेशन जाळले 
आचि रूळ उखडून टाकले. 
 

दुसऱया चदवशी बंडखोर आचि चरिचटश सैन्यािी तुकडी याचं्यामध्ये घनघोर युद्ध झाले. आपले दोन 
अचधकारी आचि अनेक लोक र्मावल्यानंतर चरिचटश सैन्याचधकाऱयाने आपली कुवत ओळखून िढाईिी 
लढाई सोडली आचि संरक्षक लढाई पत्करली. जवळपासच्या भार्ातील तुकड्यानंा पािारि करण्यात 
आले परंतु चवजयी आरे्कूि करिाऱया बंडखोरानंी त्यािंा पाडाव करून त्यानंा मारे् परतवले. आता 
चरिचटशानंी ज्याचं्या हृदयात इस्लामच्या हाकेला प्रचतसाद चमळिार नाही अशा रु्रखा आचि र्ढवाली 
तुकड्या आचि बरमी सैन्यातील कािीन तुकड्या युद्धासाठी पाठवल्या. यानंा जंर्ल नीचतही पूिगपिे अवर्त 
होती. डोंर्री तो्ािंी तुकडी ही तेथे त्वचरत हलवण्यात आली. परंतु अनेक चठकािी जंर्ल ्ारि घचनष्ट 
असल्यामुळे त्यािा उपयोर् नदहता. ‘जार्ृत झालेले मोपला चकती भयंकर होते यािे एक उदाहरि म्हिनू 
पंडरीव ठाम्यावरील ही ा पढेु करता येईल. या ठाण्यावर दोन आघाडीवरून पहाटे ही ा िढवण्यात आला. 
आतल्या बाजूला ६७ व बाहेरच्या बाजूला १५० लोक ठार मारले रे्ले. आचि लहानशा ठािबंद ्ौजेपैंकी १ 
चरिचटश अचधकारी आचि ८ इतर सैचनक ठार व २ रु्रखा अचधकारी व २७ इतर सैचनक जखमी झाले. ७ 
जानेवारी १९२२ रोजी चखला्त राजा महमद हाजी याला त्याच्या २१ अनुयायासंह पकडण्यात आले व २० 
तारखेला, लष्ट्करी कोटाच्या हुकूमानुसार त्याला त्याच्या ६ अनुयायासंकट, र्ोळ्या घालून ठार मारण्यात 
आले. बंडािा हा जवळ जवळ शवेटि होता. जानेवारी अखेर बंड सपंुष्टात आले आचि बऱयािशा 
बंडखोरानंा पकडून खास न्यायासनासमोर उभे करण्यात आले.’ [लेफ्ट. जनरल सर जॉजग मून् कृत Turmoi and 
Trageny in India in 1914 and after.] 
 

पुढील आकड्यावरून मोपला बंडाच्या अत्यािारािंी अजमाविी करता येईल. ‘बंडवाल्यापैकी 
लढाईत २२६६ ठार, १६१५ जखमी, ५६८८ कैदी झाले आचि ३८२५६ शरि आले.’ मोपला कैद्यानंा लष्ट्करी 
कोटापढेु उभे करून चशरच्छेद ककवा र्ोळ्या घालून त्यानंा ठार करण्यात आले. सूड घेण्यािे अघोरी कृत्य 
एका मालर्ाडीत केले रे्ले. कालीकतहून मद्रासला जािाऱया एका मालर्ाडीच्या डब्लयात सुमारे ७० मोपला 
(कुिी म्हितात १००) कोंबले रे्ले. दचक्षि कहदुस्तानातील उन्हाळ्यातला सूयग लोखंडी डब्लयाला होरपळून 
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टाकत होता. आचि पोडानूर स्टेशनवर जेदहा डब्लयािंी दारे उघडण्यात आली तेदहा ६६ मोपला घुसमटून 
मेले असल्यािे आचि उरलेले र्ंभीर पचरव्स्थतीत असल्यािे आढळून आले. 
 

आता, मोपलानंी कहदंुना केलेल्या चशके्षबद्दल सांर्ायिे राचहले आहे. चरिचटशाचंवरूद्ध बंड करीत 
असताना अडािी मोपलानंी धमगवीरािी भचूमका घेतली आचि कहदंुवर हात उर्ारला. त्यानंी कहदंुना कु्ररपिे 
ठार तरी मारले ककवा जबरदस्तीने सुंता करून मुसलमान तरी बनवले. चखला्त राज्य चमळवण्यािा हाि 
मार्ग असे त्यानंा वाटत होते. त्याचं्या दैनंचदन जीवनात कहदू जमीनदाराशंी त्यािें शत्रुत्व आधीि चनमाि 
झाले होते. डब्लल्यू. सी.व्स्मथ यानंी आपल्या ‘मॉडनग इस्लाम इन इचंडया’ या पुस्तकात म्हटल्याप्रमािे 
‘मोपला हे कटुतेने ग्रासलेले होते; तीव्रपिे कहदू चवरोधी, तीव्रपिे चरिचटश चवरोधी, ज्या जर्ाने त्यानंा ्क्त 
दुिःख चदले त्या जर्ाचवरूद्ध ते चततकेि तीव्र बनले होते. त्यािंा दाह हा शत्रचूवरूद्ध उ्ाळिाऱया चपडीत 
वर्ािा दाह होता. हा भडका पाप नष्ट करून िारं्ल्यािी स्थापना करिाऱया धमगवडेेपिािा होता.’ 
मोपलाचं्या उठावाबद्दल काँगे्रसने करवलेल्या िौकशीवरून असे आढळून आले की, या बंडािा चखला्त 
िळवळीशी काही संबधं नदहता. या िौकशीिा चनष्ट्कषग असा होता की, बंडवाल्यािें मुख्य लक्ष्य कहदू हे होते. 
त्यािंी घरेदारे लुटली रे्ली होती आचि त्यापैकी अनेकािें धमांतर केले रे्ले होते; या बंडखोर जमावाला 
शातं करण्यािा प्रयत्न काही मुसलमानानंी केला, परंतु त्यािें कोिी ऐकले नाही; काँगे्रसने र्ाधंींच्या नावाने 
जेदहा त्यानंा शातं होण्यािी चवनंती केली तेदहा र्ाधंी हे का्र आहेत आचि त्यािें अनुयाचयत्व आम्ही 
करिार नाही असे त्यानंी साचंर्तले; आचि अलीबधंूंच्या नावाने चवनंती केली तेदहा का्रला मानिाऱयािें 
अनुयाचयत्व आम्ही करिार नाही असे ते म्हिाले. 
 

मोपला बंडाने कहदुना दहशत बसली आचि त्याबरोबरि मोपलानंी कहदूवर केलेल्या हल्ल्यािा 
चनषेध करण्यासाठी ककवा त्यानंा नाकारण्यासाठी मुसलमान पुढारी पढेु सरसावले नाहीत म्हिनू त्याचं्या 
मनात या पुढाऱयाचंवरूद्ध अचवश्वासही चनमाि झाला. देशाच्या इतर भार्ात आपि चनमाि केलेल्या 
ऐक्याच्या वातावरिापासून मोपला प्रकरि स्वतंत्र रहाव े ही र्ाधंींिी इच्छा समजू शकते. म्हिनू त्यानंी 
कहदंूना साचंर्तले : ‘असे धमगवडेे उत्पात झाले. तरी आपि आपल्या धमािे सरंक्षि करू शकू असे 
वाटण्याइतका चवश्वास व धैयग कहदंुजवळ असलेि पाचहजे. मोपलाचं्या मखूगपिाबद्दल मुसलमानािंी शाव्ब्लदक 
नापसंती ही मुसलमान मतै्रीिी कसोटी नदहे मोपलानंी केलेल्या सक्तीच्या धमांतरामुळे आचि लूटमारीच्या 
वतगनामुळे आपली मानखंडना झाली असे मुसलमानानंा उत्स््ुतगपिे वाटून त्यानंा शरम वाटली पाचहजे, 
आचि इतक्या शातंपिे आचि कायगक्षमतेने काम केले पाचहजे की त्याचं्यापैकी अर्दी धमांध लोकानंाही अशा 
र्ोष्टी करिे अशक्य होऊन बसेल. माझा असा चवश्वास आहे की, सवगसाधारिपिे कहदंुनी मोपलाचं्या 
माथेच्रूपिाबद्दल मनिःसंयमन केले आहे आचि पे्रचषताच्या चशकविकुीबद्दलच्या मोपलाचं्या चवकृतीबद्दल 
सुसंस्कृत मुसलमानानंा मनापासून खेद होत आहे.’ 
 

परंतु काँगे्रसमधील अनेक कहदू आपल्या मुसलमान साथींचवषयी साशकं आचि संशयी बनले होते, हे 
आयग समाजी पुढारी स्वामी श्रद्धानंद यानंी नंतर आपल्या २६ ऑर्स्ट १९२६ च्या ‘चलबरेटर’ मध्ये नमूद 
केलेल्या वृत्तातंावरून चदसून येते. ते चलचहतात: ‘काँगे्रसच्या चवषय चनयामक कचमटीमध्ये मोपलांच्या 
अत्यािाराबद्दल त्यािंा चनषेध करण्यािा प्रश्न आला तेदहा प्रथम सूिना चमळाली. मळू ठरावात कहदंुना ठार 
मारण्याबद्दल, त्यािंी घरे जाळण्याबद्दल आचि त्यािें सक्तीने धमांतर करण्याबद्दल सरसकट सवग मोपलािंा 
चनषेध केला होता. त्याला खुद्द कहदू सभासदानंी अशा उपसूिना सुिवल्या की, शवेटी, वरील रु्न्हे 
करिाऱया काही दयक्तींपुरताि तो मयाचदत उरला. आचि तरीसुद्धा काही मुसलमान पुढाऱयानंा हा ठराव 
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सहन झाला नाही. त्यात आियग काहीि नदहते. पि मौलाना हजरत मोहनीसारख्या संपूिग राष्ट्रवादी 
र्ृहस्थानंी ठरावाला चवरोध केला यािे मला आियग वाटले. त्यािें म्हििे असे होते की, मोपला प्रदेश आता 
दारुल-आम राचहला नसून दारुल-हबग झाला होता आचि मोपलानंा असे वाटत होते की, आपल्या चरिचटश 
शत्रूबरोबर कहदू संर्नमत करीत आहेत. त्यामुळे ते कहदंुना कुराि ककवा तलवार दाखवत होते आचि हे 
योग्य होते. मतृ्युपासून सुटका करून घेण्यासाठी जर कहदू, मुसलमान झाले असतील तर ते धमांतर 
सक्तीिे नसून खुषीिे होते. बरं! दयव्क्तशिः काही मोपलािंा चनषेध करिारा हा चनरुपद्रवी ठराव तरी 
एकमताने संमत झाला का?नाही, तो बहुमताने संमत झाला. काँगे्रसही आपि सहन करतो म्हिूनि 
अव्स्तत्वात आहे आचि आपल्या लहरी लक्षात न घेण्यािा यत् ककचितही प्रयत्न झाल्यास हे वरवरिे ऐक्य 
तोडून टाकले जाईल असे मुसलमान समजत असल्यािे दशगविारी इतर लक्षिेही होती.’ 
 

कहदू मतभेदाला पोषक असा दुसरा घटक, १९२१–२२ सालच्या मोहरमच्या उत्सवाच्यावळेी, 
बंर्ाल व पजंाबमध्ये झालेल्या जातीय दंग्यात चदसून आला. १९२३ च्या मािग आचि एचप्रलमध्ये अमृतसर, 
मुलतान आचि पजंाबच्या इतर भार्ात र्ंभीर स्वरुपािे दंरे् झाले. मेमध्ये अमृतसरमध्ये परत आिखी दंरे् 
झाले आचि कसधमध्ये खळबळ माजली. जून आचि जुलैमध्ये मुरादाबाद आचि चमरत, त्यािप्रमािे 
अलाहाबाद चजल्ह्यात जातीय उदे्रक झाला आचि अजमीर येथे र्ंभीर दंर्ा उसळला ऑर्स्ट सिेंबरमध्ये 
अमृतसर, पाचनपत, जबलपूर, र्ोंडा, आग्रा आचि रायबरेलीमध्ये अस्वस्थ करून टाकिारे आिखी दंरे् 
उसळले. या सवापेक्षा अचधक र्ंभीर स्वरूपािा दंर्ा सहरिपूर येथे मोहरम उत्सवासंबधंी झाला. नंतर 
चदी ी, नार्पूर, लाहोर लखनौ, भार्लपूर, रु्लबर्ा, शहाजहानपूर आचि कंचकनारा हे भार्ही यातून सुटले 
नाहीत. सिेंबर १९२४ मध्ये कोहट या चठकािी ्ार मोठा दंर्ा झाला; ‘सुमारे १५५ लोक मारले ककवा 
जखमी झाले, अंदाजे ९ लक्ष रुपये ककमतीिी घरेदारे व संपत्ती नष्ट झाली आचि बऱयाि मोठ्या प्रमािात 
मालमते्तिी लुटालूट झाली. सवग कहदू जनता कोहट सोडून रे्ली.’ डॉ. पट्टाचभ चसतारामय्यानंी ‘कहदी 
राष्ट्रीय काँगे्रसच्या इचतहासात’ नमूद केल्याप्रमािे ‘९ आचि १० सिेंबरच्या र्ोळीबार आचि कत्तलीनंतर 
४००० कहदंुना खास र्ाडीतून हलवण्यात आले. त्यापकैी २६०० रावळकपडी येथे आचि १४०० इतर चठकािी 
लोकाचं्या औदायावर दोन मचहने रहात होते.’ 
 

देशातील इतक्या मोठ्या शहरातून एकाएकी दंरे् कसे उदभवले आचि ते कुिीतरी बुद्धीपुरस्सर 
योजले होते ककवा काय हे अचधकारवािीने आचि चनिःपक्षपातीपिाने अजूनपयंत कुिीही दाखव शकले 
नाही. देवळात र्ोमासं ककवा मचशदीत मारलेला डुक्कर याचं्या नुसत्या दशगनानेसुद्धा ज्यािंा प्रक्षोभ होईल, 
अशा दोनही जमातींच्या अडािी आचि अधगचशचक्षत लोकाचं्या धार्ममक मनोभावना जार्तृ करून हे दंरे्, 
चरिटीश अचधकाऱयाचं्या उते्तजनाने पोलीसाकंडून हेतुपूवगक करवले होते असा आरोप चरिचटश राजवटीत 
अनेकवळेा केला रे्ला. अचधकाऱयाचं्या उते्तजनािा चनचित पुरावा चमळत नसला तरी जेदहा जेदहा कहदू 
मुसलमान एकमेकाचं्या जवळ येण्यािे चिन्ह दाखवत होते तेदहा तेदहा त्यानंा चवभक्त ठेवण्यासाठी दंरे् 
योजले रे्ले होते असा राजकीय लोकािंा दावा होता. जीनाचं्या मताप्रमािे, दंरे् पोलीसानंीं िेतवले. 
कहदुस्तान सरकारच्या १९१९ च्या सुधारिा चबलािी िौकशी करण्यासाठी पालगमेंटने नेमलेल्या जॉईन्ट 
चसलेक्ट कचमटीपुढे चदलेल्या साक्षीत जातीय दंग्यासबंंधी बोलताना ते म्हिाले होते, ‘तुम्ही जर मला 
चविाराल तर हे दंरे् अनेकदा र्ैरसमजुतीवर आधारलेले आहेत. आचि त्यािे कारि पोलीसानंी ही ककवा ती 
बाजू घेतली होती हे आहे. कहदी संस्थानात कहदू मुसलमान दंग्याबद्दल क्वचिति ऐकावयास येते हे मला 
पूिगपिे ठाऊक आहे, आचि नामचनदेश केल्याचशवाय कचमटीला हे सारं्ावयास मला काही हरकत वाटत 
नाही की, मी एका संस्थाचनकाला सहज चविारले, “याबद्दल आपल्याला काय वाटते?” त्यावर त्यानंी मला 
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असे साचंर्तले, “काहीही र्डबड झाली की, त्यािा धार्ादोरा बहुतेक थेट पोलीसापयंत पोिलेला 
आम्हाला चदसतो. पोलीस ही ककवा ती बाजू उिलून धरत, आम्हाला यावर एकि उपाय आढळला तो 
म्हिजे र्डबड झाल्यािे आम्हाला कळल्याबरोबर आम्ही तो पोलीस अचधकारी त्या जारे्वरून हलवतो 
आचि सारे तेथेि संपते.” 
 

या दंग्यािंा एक खेदकारक पचरिाम असा झाला की, र्ाधंींनी इतक्या दक्षतेने उभारलेल्या कहदू 
मुव्स्लम ऐक्यावरिा कहदंुिा चवश्वास उडू लार्ला. र्ाधंींना ्ार दुिःख झाले. ५ ्ेरुिवारी १९२४ ला प्रकृती 
अस्वास्र्थ्यामुळे त्यािंी मुदतीच्या आधी सुटका झाली. (१२ जानेवारीला त्यािें अपेंचडक्सिे ऑपरेशन झाले 
होते.) आपि जवळजवळ साध्य केलेले आपले जीचवत ध्येय आपल्या डोळ्यासमोर उध्वस्त होत असल्यािे 
त्यानंा चदसून आले. चदी ी येथील महमद अलींच्या घरात त्यानंी, २१ चदवसािें उपोषि सुरू केले. दोनही 
जमातींिे पुढारी कहसेिे थैमान बंद करण्यास उत्सुक होतेि. र्ाधंींच्या उपोषिाने, पचरव्स्थतीिा चविार 
करण्यािी आचि त्यासाठी एकत्र जमण्यािी तातडीिी र्रज अर्दी दाराति येऊन ठेपली. २६ सिेंबर ते २ 
ऑक्टोबरला सवग भारतीयािंी एक पचरषद भरली. डॉ. पट्टाचभ चसतारामय्या यानंी या पचरषदेिा वृत्तातं 
पुढीलप्रमािे चदला आहे : ‘स्वातंत्र्य, सद्सचिवकेबुद्धी आचि धमग या तत्त्वािें पालन करण्यासाठी आपि 
सारी शक्ती विेू अशी प्रचतज्ञा या पचरषदेच्या सभासदानंी केली आचि अर्दी प्रक्षोभक पचरव्स्थतीतसुद्धा या 
तत्त्वािंा त्यार् त्यानंी चनषेधाहग मानला. एक मध्यवती राष्ट्रीय पंिायत बनवली रे्ली; चनमंत्रक आचि अध्यक्ष, 
र्ाधंी होते आचि हकीम अजमलखान, लजपतराय, जी. के. नरीमन, डॉ. एस्. के. दत्ता आचि मास्टर 
सुंदरकसर् सभासद होते. धार्ममक श्रद्धा आचि त्यािंा आचवष्ट्कार, धार्ममक आिारािें पालन, पुजास्थानािें 
पाचवत्र्य, र्ोवध आचि मचशदीसमोर वाद्यवादन यासंबधंी काही मूलभतू हक्क पचरषदेने चनचित केले, आचि 
त्या हक्काचं्या मयादा स्पष्ट करिारे चनवदेन त्यानंा जोडले. वतगमानपत्रानंा आपल्या चलखािासंबधंी काळजी 
घेण्यािी सूिना देण्यात आली आचि र्ाधंींच्या उपासाच्या शवेटच्या आठवड्यात सवांनी प्राथगना करावी 
अशी चवनंती जनतेला करण्यात आली. ८ ऑक्टोबर हा चदवस आभारचदन म्हिनू मुक्रर करण्यात आला.’ 
 

र्ाधंींिे उपोषि आचि पचरषद यामुळे दंरे्खोरानंा काही काळ आळा बसला असेल पि तो कायमिा 
उपाय ठरला नाही. राष्ट्रवादाच्या उदयाबरोबर ज्या जातीय संस्था सपंुष्टात आल्या होत्या त्यानंा जातीय 
दंग्यामुळे सामर्थ्यग प्राप्त होऊ लार्ले. काही राष्ट्रीय पुढारी आपापल्या जातीय संस्थाचं्या दयासचपठावर जम ू
लार्ले. चरिचटशाचंवरूद्ध लढ्याऐवजी, कहदंुना मुसलमानापंासून व मुसलमानानंा कहदंुपासून संरक्षि या 
चवषयाला प्राधान्य चमळू लार्ले. बंर्ाल व पंजाबमध्ये कहदू अल्पसंख्य असल्यामुळे जातीय दंग्यानंी कहदू 
पुढाऱयात असुरचक्षततेिी भावना चनमाि केली. या भावनेिे सवात प्रमुख आचवष्ट्करि म्हिजे कहदूमहासभेिा 
उदय. ही संस्था अनेक वष ेआव्स्तत्वात असली तरी आपले आव्स्तत्व जािवनू देण्यास ती असमथग ठरली 
होती. चतिे पचहले महत्त्वािे अचधवशेन १९२३ मध्ये मदन मोहन मालवीय याचं्या अध्यक्षतेखाली बनारस येथे 
भरले. चतने, अस्पशृ्य र्िल्या जािाऱया जमातींना सावगजचनक चवचहरी, शाळा आचि देवळे कहदंुनी खुली 
करावी असे आवाहन करिारा ठराव संमत केला. प्राचंतक आचि स्थाचनक कहदूसभा संघचटत करण्यास 
सुरुवात झाली. मोपलािें अत्यािार आचि सक्तीिे धमांतर आचि नंतर झालेले मुलतानी दंरे्, ‘ज्यात 
पूजास्थाने भ्रष्ट करण्यात आली, अनेक कहदू ठार मारले रे्ले, आचि अनेकािंी घरेदारे लुटरी व जाळली 
रे्ली’ असे मुलतानी दंरे्, यामुळे श्रद्धानंदासारख्या कहदू पुढाऱयानंा मुसलमानािें कहदूत धमांतर करण्याच्या 
िळवळीिी आवश्यकता वाटू लार्ली. अशा प्रकारे शुद्धी िळवळीिा जन्म झाला. 
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दंग्यामध्ये मुसलमानानंी कहदंुवर केलेल्या अन्यायािे पचरमाजगन करण्यािा एक अपचरहायग उपाय 
म्हिून शुद्धी िळवळ समथगनीय होती. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यानंी आपल्या “इंचडया चडदहायडेड’ या पसु्तकात 
म्हटले आहे : ‘मुसलमान आचि राष्ट्रवादी या दोघाकडूनही स्वामी श्रद्धानंदाच्या शुद्धी िळवळीवर पुष्ट्कळि 
टीका केली रे्ली. त्यावळेेला ती िळवळ उद् भविे इष्ट होते काय याबद्दल कुिी काहीही म्हिो. पि चििन 
आचि मुसलमान चतच्या रु्िवते्तबद्दल आके्षप कसा घेऊ शकतात हे समजिे कठीि आहे. ते स्वतिः आपल्या 
बाटवण्याच्या आचि कहदंुना आपल्या धमात ओढण्याच्या कायात सतत चनमग्न असतात. मर् जर कहदंुनीही 
अकहदंुना आपल्या धमात आिण्यािे कायग सुरू केले तर त्याला त्यानंी चवशषेतिः जे स्वतिःि धमांतराच्या 
कामात मग्न आहेत त्यांनी चवरोध करण्यािा सबंंध उद् भवतोि कुठे?इतरापं्रमािे धमगप्रिारािा हक्क 
कहदंुनाहंी असलाि पाचहजे. परंतु मािसे नेहमीि तकग  ककवा न्यायबदु्धीिा ककवा चनिःपक्षपातीपिािा मार्ग 
अवलंबतात असे नाही. शुद्धी िळवळीचवरुद्ध चवशषेतिः दयव्क्तशिः श्रद्धानंदाचवरुद्ध मुसलमानात तीव्र िेष 
वसत होता. आचि यािाि पचरिाम म्हिजे ते मुसलमान मारेकऱयाला बळी पडले. मुसलमानाचं्या बाजूने 
त्यानंी तबलीघ व ताझंीम िळवळी सुरू केल्या. 
 

ऐक्याच्या भाषेबद्दल कहदू आचि मुसलमान दोघेही दयव्क्तशिः उदासीन होते. त्यापैकी काही तर 
धमांतराच्या आचि आपापल्या जमाती भक्कम करण्याच्या कायगक्रमात र्ंभीरपिे उतरले होते. या प्रयत्नानंी 
म्हिण्यासारखे यश चमळवले नदहते खरे; पि असे प्रयत्न झाले नसते तर कहदू मुव्स्लम ऐक्यािी चजतकी 
हानी झाली होती चततकी दंरे् होऊनसुद्धा झाली नसती. असे असले तरी बहुतेक कहदू मुसलमान पढुाऱयानंी 
आपला तोल राखला आचि कहदू मुव्स्लम ऐक्याला वाचहलेल्या त्याचं्या संस्था अबाचधत राचहल्या. ऐक्य 
पचरषदेिे उद्घाटन करताना महमद अलींनी र्ाधंींना आयुरारोग्य किचतले आचि ते म्हिाले, जातीय भाडंिे 
ही पराकोटीिी क्षदु्र असतात आचि बहुदा त्यांिा धमाशी काही संबधं नसताना ती त्याच्या नावाखाली 
िालतात. मुसलमान पुढाऱयानंी कहदुमहासभेच्या आचि कहदंुनी मुव्स्लम लीर्च्या अचधवशेनानंा हजर 
रहाण्यािे िालूि ठेवले. अचखल भारतीय चखला्त पचरषदेतसुद्धा कहदुस्तानातील व बाहेरील 
मुसलमानाचं्या चहतसंबधंानंा प्राधान्य चमळाले होते तरीसुद्धा राजकीयचनष्टािंा पनुरुच्चार केला रे्ला. 
दंग्याधोप्यानंी चखला्त पुढाऱयाचं्या चनष्ठा बारर्ळल्या नदहत्या यािा हा पुरावा होता. पचरषदेिे अध्यक्ष डॉ. 
सै्ुचद्दन चकिलू यानंी पूवीप्रमािे मुसलमान काँगे्रसबद्दल आस्था दाखवत नाहीत याबद्दल खेत दयक्त केला. 
त्यानंी मुसलमानानंा काँगे्रसमध्ये सामील होण्याबद्दल आचि चतला मदत करण्याबद्दल कळकळीिे आवाहन 
केले. खादी चनमाि करण्याकडे चवशषे लक्ष देण्याबद्दल चवनंती केली आचि हा कायगक्रम म्हिजे संघटन 
ककवा स्वराज्य यािी प्रचतकृती नदहे यावर भर चदला. चखला्तीच्या काळातील प्रवृत्ती अजूनही पचरषदेला 
दयापून राचहली होती. महमद अलींनी माडंलेल्या आचि एकमताने संमत झालेल्या एका ठरावात 
स्वराज्यप्राप्तीकचरता चवदेशी कापडावर बचहष्ट्कार टाकिे अपचरहायग आहे यावर त्यानंी भर चदला आचि 
मुसलमानानंा खादी वापरण्याच्या आचि चतिा सावगचत्रक प्रसार करण्याच्या कतगदयािे बंधन घातले. 
इस्लामला तारण्यािा ्क्त एकमेव मार्ग म्हिजे खादीिा स्वीकार, असा त्यािंा मुसलमान म्हिून चवश्वास 
होता, असे ते म्हिाले. जेथे शतेकरी आपले तुटपुंजे उत्पन्न मिेँस्टर कपडे चवकत घेण्यात खिग करतो अशा 
खेड्यापाड्यातून कहदुस्तान वसलेला आहे. सुचशचक्षत लोकानंी िरख्याकडे वळिे जरूर आहे. अचशचक्षत 
लोक त्यािें नेतृत्व अनुसरण्यािा संभव चनमाि होईल आचि ते िरख्याकडे परत च्रतील. 
 

पि चखला्त पचरषदेने जातीय प्रश्नाकडे दुलगक्ष केले नाही आचि चतने ताव्न्झम संघचटत 
करण्याच्या योजनेला मान्यता चदली. आपल्या अध्यक्षीय भाषिात चकिलू म्हिाले की, एकेकाळी कहदू 
आचि मुसलमानाचं्या भावनावर ताि असतानाि मदन मोहन मालवीयानंी संघटन िळवळ सुरू केली. 
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आचि म्हिून मुसलमानानंी त्याच्याचवरुद्ध िळवळ सुरू केली. खरे म्हिजे पंजाबमधील अशातंतेिे कारि 
आर्मथक होते, कारि सवग दयापार व बहुतेक नोकऱया कहदंुच्या हातात होत्या. ते म्हिाले की, मी मचशदी ह्या 
ज्ञानपीठे बनवीन आचि आपल्या जमातीच्या उद्धारासाठी औद्योचर्क शाळांवर कटाक्षाने भर देईन. या 
औद्योचर्क शाळानंा पसैा परुवण्यासाठी मुसलमानाचं्या बँका आचि सहकारी संघांच्या बकँा बनवा असे 
साचंर्तले. पि अथगपूिग र्ोष्ट अशी होती की, ते पुढे म्हिाले, कहदू मुव्स्लम ऐक्यािी सनद म्हिून प्रचसद्ध 
असलेला लखनौ करार जाळून टाकला पाचहजे. 
 

१९२४ च्या मुव्स्लम लीर्च्या वार्मषक अचधवशेनाने ही हीि चविारसरिी अनुसरली. मुसलमानानंा 
िरखा व स्वदेशीला वाहून घ्या असे साचंर्तले आचि त्यािबरोबर ताझंीम िळवळ बाधंण्यािाही आदेश 
चदला. चखला्त व असहकार िळवळीच्या काळात मुव्स्लम लीर्िे आव्स्तत्व जवळ जवळ संपुष्टात आले 
होते. १९२२ मध्ये जिू चतिे प्राि डोळ्यात उतरले होते. त्यावषी चतिे वार्मषक अचधवशेनही भरले नाही. 
१९२३ च्या अचधवशेनाला लोक इतके कमी होते की, चतला चतिे खुले अचधवशेन रद्द कराव ेलार्ले. पि 
िळवळ थाबंल्यानंतर १९२४ मध्ये ती परत उदयास आली. आचि मुव्स्लम राजकारिािे वळि शवेटी 
लीर्ि ठरवले इतका ठसा चतने उठवला. वादळी राजकारिापासून रे्ली तीन वष े दूर राचहलेले खुद्द 
जीनासुद्धा जातीय म्हिनू नदहे तर राष्ट्रीय मुसलमान म्हिून लीर्च्या दयासपीठावर चदसू लार्ले. त्यानंी 
जरी काँगे्रस सोडली होती तरी ती कहदू संघटना नाही असे त्यािें अजूनही मत होते. आचि जेदहा 
आपमतलबी लोकानंी याच्याचवरुद्ध प्रकारिे चवधान त्याचं्या तोंडी घातले तेदहा ३ ऑक्टोबर १९२५ च्या 
‘टाइम्स ऑ् इचंडया’त त्यानंी एक पत्र प्रचसद्ध केले. त्यात त्यानंी म्हटले होते की, ‘काँगे्रस ही “कहदंुिी 
संस्था” म्हिून मी चतिा चनषेध केला असे जे चवधान माा या तोंडी घालण्यात आले आहे, ज्यािा प्रिार तुम्ही 
अनेकवळेा केला आहे आचि आता तुमच्या “बॅन्कर” या प्रचतचनधीने १ ऑक्टोबरच्या अकंात, दुसऱया स्तंभात 
त्यािा पनुरुच्चार केला आहे, ते चवधान तुम्ही दुरुस्त कराव ेअशी माझी पुन्हा इच्छा आहे. माा या भाषिािा 
हा र्ैरसमज पसरविारा हा वृत्तातं तुमच्या वतगमानपत्रात आल्यानंतर थोड्याि चदवसात मी जाहीरपिे 
त्यािी दुरुस्ती केली होती पि माझी ही दुरुस्ती तुम्ही छापली नाही. म्हिून मी आता तुम्हाला परत अशी 
चवनंती करतो की, हे प्रचसद्ध करा आचि मला उपकृत करा.’ १९१९ मध्ये त्यानंी इतर काही लोकाबंरोबर 
रौलट चबलाच्या चनषेधाथग मध्यवती चवधीमंडळािा राजीनामा चदला होता. त्यावळेेपयंत ते राष्ट्रवादी 
प्रवाहाबरोबर राचहले होते. चखला्तसारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रकरिाबद्दल आपल्याला आस्था नाही हेही 
त्यानंी स्पष्ट केले होते. 
 

परंतु, जिू काय चखला्त िळवळ झालीि नदहती, कहदू मुव्स्लम ऐक्य नदहते आचि नुकतेि 
झालेले दंरे् हे, स्वतिःि प्रमुख भार् घेऊन बनवलेल्या लखनौ करारापासून च्यूती झाल्यामुळे चनमाि झाले 
असे समजून त्यानंी १९२४ च्या लीर्च्या अचधवशेनात एक ठराव माडंला. तो एकमताने मजूंर झाला. त्या 
ठरावात अशी मार्िी केली होती की, प्राचतचनचधक मडंळात आचि सावगजचनक नोकऱयात मुसलमानानंा 
योग्य तो चहस्सा चमळण्यासाठी या प्रश्नािी नदयाने तपासिी दहावी. या ठरावामुळे आपल्यावर जातीय असा 
चशक्का मारला जाऊ नये असे त्यानंा वाटत होते. म्हिून त्यानंी आपल्या श्रोत्यानंा असे आश्वासन चदले की, 
ते नेहमीप्रमािेि राष्ट्रवादी आहेत आचि अजूनही जातीय प्रचतचनचधत्वाच्याचवरूद्ध आहेत. परंतु, ते पढेु 
म्हिाले की, दुदैवाने त्यािें मुसलमान देशबाधंव त्याचं्याइतके पढेु जाण्यास तयार नाहीत. त्यानंी असे 
अथगपूिग उद्र्ार काढले की, ‘कायदेमंडळात आचि सावगजचनक नोकऱयात चनराळे प्रचतचनचधत्व हवे 
असलेल्या मुसलमानािंी सखं्या मोठी आहे ही र्ोष्ट खरी आहे. या त्याचं्या भावनेिे पयगवसान जातीय 
संघषात झाले आहे. ते ऐक्याच्या र्ोष्टी बोलत आहेत पि ऐक्य आहे कोठे?’ जीना पढेु म्हिाले, ‘कहदू 
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जमातीशी भाडंण्यासाठी नदहे, तर आपल्या मातृभमूीकचरता ऐक्य आचि सहकायग चनमाि करण्याच्यादृष्टीने 
मुसलमान जमातीिी संघटना करिे’ हा त्याचं्या ठरावािा उदे्दश होता. ‘एकदा का मुसलमान संघटीत झाले 
की, ते कहदूमहासभेशी हातचमळविी करतील आचि कहदू मुसलमान भाई भाई आहेत असे जर्ाला सारं्तील’ 
याबद्दल त्यािंी खात्री होती. 
 

जीनािंी परत काँगे्रसमध्ये जाण्यािी तयारी नदहती. त्यानंा आता असे वाटू लार्ले होते की, 
स्वतिःला चनधमी म्हिविाऱया काँगे्रसदयचतचरक्त, दोनही जमाती आपापल्या जातीय ससं्थामंधून वाढू 
शकतील. लीर्च्या पुढाऱयानंा वाटत होते की, असहकारािी िळवळ, कहदू मुव्स्लम ऐक्य आचि 
राष्ट्रवादािा चवकास यािें प्रमाि चकतीही असले तरी त्यामुळे चशक्षिात आचि नोकऱयात मुसलमान कहदंुिी 
बरोबरी करू शकिार नाहीत. कहदुस्तानातील वचरष्ठ सनदी नोकऱयासबंंधी नेमलेल्या रॉयल कचमशनच्या 
(ली कचमशन म्हिून सवगत्र ओळखले जािारे) अहवालावर चवचधमंडळात बोलताना जीनानंी 
मुसलमानाकंचरता योग्य चहश्शािी मार्िी केली. १९२४ च्या लीर्िे अध्यक्ष रझा अी ा यानंीही आपल्या 
भाषिात याि मुद्यावर भर चदला. ते म्हिाले, कहदुस्तानात घेतल्या जािाऱया पुरविी पचरके्षमुळे अजून 
एकही मुसलमान सनदी नोकर म्हिनू नेमला रे्ला नाही, आचि इंग्लंडमधील यशस्वी मुसलमान 
उमेदवारािंी संख्या अर्दी हातावर मोजण्याइतकी थोडी आहे. मुसलमानानंा न्याय चमळण्यासाठी पाऊल 
उिलण्यािी वळे आता आली आहे. 
 

१९२४ साल हे कहदी राजकारिात अचतशय उलट सुलट प्रकृतीिे वषग होते: एकीकडे उत्सुकतेने 
डोळे लार्ले होते, पि हळूहळू परत वाढत होती बेकी. आपापल्या जातीय संघटनाचं्या सभेत कहदू पुढारी 
मुसलमानािंी जातीय भाषिे व मुसलमान पुढारी कहदंुिी जातीय भाषिे शातंपिे ऐकत होत. कहदू 
महासभेच्या वार्मषक अचधवशेनाला महात्मा र्ाधंी, महमद अली आचि शौकत अली उपव्स्थत होते. तरीही 
चतिे अध्यक्ष आपल्या भाषिात शुद्धी िळवळ उिलून धरीत होते. त्यािंा मुद्दा असा होता की शतकानुशतके 
मुसलमान कहदंुिे धमांतर करीत आहेत आचि कहदुस्तानातील बहुसंख्य मुसलमान हे धमांतरीत आहेत; 
चििन पाद्र्यानंीही आपली धमांतरािी मोहीम िालू ठेवली आहे. म्हिून अशा पचरव्स्थतीत कहदू धमांतरािे 
कायग अचतशय जरूरीिे, अर्दी आवश्यक अशी बाब आहे. 
 

दंग्यानंी मुसलमानापेंक्षा कहदू जीचवत आचि चवत्त यािंी ्ार मोठी हानी झाली होती. या दंग्यािा 
अथग कहदू जमातीवर मुसलमानानंी बदु्धीपुरस्सर आचि योजनापूवगक केलेले ही  े असा लावण्यात आला 
आचि अनेक प्रमंुख कहदू पढुारी अस्वस्थ झाले. पुढील दोन उदाहरिावरून त्यािंी मनिःव्स्थती समजून 
येईल. एक म्हिजे, बंर्ाल काँगे्रसिे पुढारी सी. आर. दास यानंा लजपतराय यानंी चलचहलेले पत्र. त्यात 
त्यानंी आपल्या मनािी कथा अशी दयक्त केली होती: ‘अचलकडे मला जो एक प्रश्न नेहमी सतावत आहे, 
आचि ज्यािा आपि काळजीपूवगक चविार करावा अशी आवश्यकता मला वाटत आहे तो म्हिजे कहदू 
मुव्स्लम ऐक्यािा प्रश्न. रे्ले सहा मचहने मी माझा बहुतेक वळे मुव्स्लम कायदा व मुव्स्लम इचतहास यािा 
अभ्यास करण्यात खिग केला आहे. आचि हे ऐक्य शक्य आचि दयवहायग नाही असे माझे मत बनत िालले 
आहे. असहकार िळवळीत सामील होिाऱया मुसलमान पुढाऱयािंा प्रामाचिकपिा जरी र्ृहीत धरला आचि 
तो मान्य केला तरी अशा प्रकारच्या कुठच्याही र्ोष्टीला त्यािंा धमग अर्दी पचरिामकारक अडसर घालू 
शकतो असे मला वाटते. हकीम अजमलखान आचि डॉ. चकिलू याचं्याशी झालेले माझे संभाषि मी 
आपल्याला कलकत्त्याला साचंर्तले होते त्यािी आठवि आपल्याला असेलि. हकीम साहेबाइतकाि उच्च 
श्रेिीिा मुसलमान पुढारी उभ्या कहदुस्तानात सापडिार नाही. पि कुठलाही मुसलमान पुढारी कुरािाला 
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डावलू शकेल काय?मुसलमानी कायद्यािें माझे वािन िकुीिे ठराव ेएवढीि माझी आशा आहे. आचि तसे 
झाले तर मला हायसे वाटेल. पि जर ते बरोबर असेल तर असे मानाव ेलारे्ल की, जरी, चरिचटशाचंवरुद्ध 
आपि एकत्र आलो तरी कहदुस्तानवर लोकसत्ताक पद्धतीने राज्य करण्यासाठी आपि एकत्र येऊ शकिार 
नाही. मर् यावर उपाय काय?कहदुस्तानातील सात कोटींिी भीचत मला वाटत नाही. पि हे सात कोटी 
आचि याचं्या जोडीला अ्र्ाचिस्तान, मध्य आचशया, अरबस्तान, मेसापोटेचमया आचि तुकग स्तान येथील 
सशि पाहुिे आपल्याला महार् पडतील. कहदू मुव्स्लम ऐक्यािी इष्टता ककवा जरूरी मला खरोखर 
मनापासून पटते. मुसलमान पुढाऱयावर चवश्वास टाकण्यािीही माझी पूिग तयारी आहे, पि कुराि आचि 
हादीसच्या आजे्ञिे काय?त्या आज्ञा पुढारी डावलू शकत नाहीत. मर् आपला चनकालि लार्िार 
काय?नाही अशी आशा करतो. तुमिा दयासंर् आचि चवयग्धबुद्धी या अडििीतून काही तरी मार्ग काढील 
अशी आशा आहे.’ [इंद्र प्रकाश याचं्या Life of Savarkar वरून उद् धृत.] 
 

कवी रकवद्रनाथ ठाकूर यानंी १९२४ साली एका बंर्ाली वृत्तपत्र प्रचतचनधीजवळ, कहदू मुसलमान 
प्रश्नासंबधंी पढुील उद्र्ार काढले होते. त्यािे भाषातंर १८ एचप्रल १९२४ च्या ‘टाइम्स ऑ् इचंडया’च्या 
‘कहदी दृचष्टकोनामधून’ या सदरात असे आले होते. ‘⋯⋯कवींच्या मते कहदू मुव्स्लम ऐक्य प्रत्यक्षात उतरिे 
अशक्य करिारी दुसरी महत्वािी र्ोष्ट अशी होती की, मुसलमानािंा राष्ट्रवाद कुठल्याही एका राष्ट्रापुरता 
मयाचदत नदहता. ⋯⋯कवी म्हितात, आपि अनेक मुसलमानानंा असा प्रश्न अचतशय स्पष्टपिे चविारला 
होता की, जर एकाद्या मुसलमानी राज्यानंी कहदुस्तानवर स्वारी केली तर अशा वळेी मुसलमान आपल्या 
सवांच्या या मातृभमूीिे संरक्षि करण्यासाठी कहदंुच्या खादं्याला खादंा लावनू उभे रहातील काय?आचि 
याला चदल्या रे्लेल्या उत्तराने त्यािें समाधान झाले नाही. त्यानंी पुढे असेही म्हटले आहे की, मी असे 
चनचितपिे म्हिू शकतो की, महमद अली सारख्या लोकानंीसुद्धा असे जाहीर केले होते की, मुसलमान, 
मर् तो कुठल्याही देशािा असो त्याला दुसऱया मुसलमानाचवरूद्ध उभे रहाण्यािी परवानर्ी नाही.’ 
 

ह्या भीतीिे पडसाद चठकचठकािी उठत होते आचि जि ूकाय पूवगयोजनेप्रमािे मुसलमानी वक्तदय 
त्यानंा प्रचतसाद देत होते. त्यापकैी एक वैचशष्ट्यपूिग उदाहरि पढेु देत आहे.अर्दी परवा परवापयंत शभंर 
टके्क राष्ट्रवादी असलेले डॉ. चकिलू १९२५ सालच्या आरंभी लाहोर येथे एका जाहीर सभेत बोलताना 
रार्ाने म्हिाले ‘चखला्त कचमटीने लक्ष घातले नदहते तोपयंत काँगे्रस मृतप्रायि होती. जेदहा चखला्त 
कचमटी चतला चमळाली तेदहा कहदू काँगे्रसने िाळीस वषात केले नदहते ते चतने एका वषात केले. काँगे्रसने 
सात कोटी अस्पशृ्यािंा उद्धार करण्यािे कायगही केले. हे कायग केवळ कहदंुसाठी होते. तरीही काँगे्रसिा पसैा 
त्यावर खिग केला रे्ला. माझे आचि माा या मुसलमान बाधंवांिे पैसे त्यावर पाण्यासारखे खिग केले रे्ले. 
परंतु शूरवीर मुसलमानानंी ते मनावर घेतले नाही. मर् आम्ही मुसलमानानंी कहदू ककवा काँगे्रस यापैकी 
कुिािाही पैसा न घेता तांचझमिे कायग हाती घेतले तर कहदंुनी आमच्याशी का भाडंावे?या देशातून जर 
आपि चरिचटश सत्ता नाचहशी केली आचि स्वराज्य स्थापन केले, आचि मर् जर अ्र्ाि ककवा इतर 
मुसलमानानंी आपल्यावर आक्रमि केले तर आम्ही मुसलमान त्यानंा चवरोध करू आचि या आक्रमिापासून 
देशािे संरक्षि करण्यासाठी आमिे सवग सुपूत्र बळी देऊ. परंतु एक र्ोष्ट मी स्पष्ट सारं्तो. माा या कहदू 
बाधंवानंो ऐका! नीट कान देऊन ऐका! जर तुम्ही आमच्या ताचंझम िळवळीत अडथळे आिलेत आचि 
आमिे हक्क आम्हाला चदले नाहीत तर आम्ही अ्र्ाचिस्तान ककवा दुसऱया कुठल्यातरी मुसलमान सते्तशी 
संर्नमत करू आचि या देशात आमिी सत्ता प्रस्थाचपत करू.’ [१४ मािग १९२५ िा टाइम्स ऑ् इंचडया.] 
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चडसेंबर १९२३ मध्ये काँगे्रसिे अध्यक्ष झालेल्या महमद अलींिे मतातंरही एका वषगभराति पूिगपिे 
झाले. आपल्या अध्यक्षीय भाषिात त्यानंी र्ाधंीं चवषयी पुढील प्रशसेंिे उद्र्ार काढले होते : ‘र्ाधंींच्या 
आर्मनापूवी कहदुस्तानात असलेल्या राजकीय पचरव्स्थतीिे पॅलेस्टाईनमधील जुडीया भार्ात 
जीझसच्याआर्मनापूवी असलेल्या पचरव्स्थतीशी साधम्यग चदसते. आचि कहदुस्तानच्या भल्यासाठी उपाय 
शोधिाऱयानंा र्ाधंींनी जो उपाय साचंर्तला त्यािे साधम्यगही जीझसने पूवी जुडामध्ये योजलेल्या उपायाशी 
चदसते. क्लेषातून आत्मशुद्धी; राज्यकारभाराच्या जबाबदारीकचरता नैचतक तयारी; स्वराज्यािी अट म्हिनू 
स्वचशस्त ही महात्माजींिी तत्त्व ेआचि चनष्ठा होती; आचि अहमदाबादच्या काँगे्रसमध्ये पचरित होिाऱया त्या 
वैभवशाली वषात रहावयािे भाग्य आपल्यापैकी ज्या कुिाला चमळाले असेल, त्यानंी जनतेच्या चविारात, 
भावनेत आचि कृतीत र्ाधंींनी चकती जलद बदल घडवनू आिला हे प्रत्यक्षि पाचहले आहे.’ 
 

याि महमद अलींनी एका वषानंतर अचलर्ड आचि अजमीरला पुढील धक्का देिारे चनवदेन केले: 
‘र्ाधंींिे दयक्तीमत्व चकतीही शुद्ध असले तरी धमाच्यादृष्टीने ते मला कुठल्याही मुसलमानापेक्षा, मर् तो 
अर्दी िाचरत्र्यहीन असला तरीही त्याच्यापेक्षा कमी प्रतीिे वाटले पाचहजे.’ [चकत्ता, २१ मािग १९२५.]. जेदहा हे 
चनवदेन वतगमानपत्रात आले तेदहा अनेकजि आियगिकीत झाले; अनेकानंी वतगमानपत्री र्प्प म्हिनू 
त्याच्याकडे दुलगक्ष केले. आचि नंतर काही चदवसानंी महमद अली लखनौला एका जाहीर सभेत बोलत 
असताना जेदहा त्यानंा सरळ प्रश्न चविारण्यात आला तेदहा, ‘होय, माा या धमाप्रमािे आचि पंथाप्रमािे 
दयचभिारी आचि अधिःपतीत मुसलमान हा सुद्धा मी र्ाधंीपेक्षा िारं्ला मानतो.’ असे म्हिून त्यानंी आपले ते 
चनवदेन मोठ्या आव्त्मयतेने मान्य केले. 
 

मुसलमानी दयासपीठावरून केलेल्या सवग जाहीर भाषिातून या ‘नामधारी कहदू मुव्स्लम ऐक्या’बद्दल 
चनषेध व खेद दयक्त केला जात होता. २ मे १९२५ रोजी बंर्ालिे माजी मंत्री ए. एफ्. ्जलूल हक याचं्या 
अध्यक्षतेखाली ्रीदपूर येथे मुव्स्लम अचधवशेन भरले होते. आपल्या श्रोत्यानंा त्यानंी असे बजावनू 
साचंर्तले की, कहदुस्तान जसजशी स्वराज्याकडे प्रर्ती करील तसतशी अचधकाचधक सत्ता कहदंुच्या हातात 
जाईल. म्हिून त्यानंी आपल्या धमगबाधंवानंा कहदू महासभेच्या धतीवर, वळेेवर संघटना उभारण्यािे आचि 
सवग बंर्ालभर त्याच्या शाखािें जाळे चविण्यािे आवाहन केले. मुसलमानानंा शारीचरक चशक्षि घेण्यािाही 
त्यानंी आदेश चदला. 
 

१९२५ च्या मुव्स्लम लीर्च्या अचधवशेनािे अध्यक्ष सर अब्लदुल रहीम यानंी अर्दी ठोक जातीय 
भाषि केले. त्या भाषिानी देशात ्ार खळबळ उडवनू चदली. ते म्हिाले : ‘कहदंुच्या हल्ल्यामुळे 
मुसलमानानंा कधी भासली नदहती इतकी आता मुव्स्लम लीर्िी र्रज आहे. कहदंुच्या आक्रमक आचि 
प्रक्षोभक वतगिुकीने आता हे अचधकि स्पष्ट झाले आहे की, मुसलमान आता कहदंुवर आपल्या नचशबािा 
हवाला टाकू शकिार नाहीत, आचि त्यानंी स्वसंरक्षिािी शक्य असेल ती प्रत्येक योजना स्वीकारली 
पाचहजे. स्पचॅनयडगसनी मूरना हाकलून चदले त्याप्रमािे मुसलमानानंा कहदुस्तानातून हाकलून लावण्यािी 
भाषाही काही कहदू पुढाऱयानंी केली आहे.’ त्यानंी असेही दाखवनू चदले की मुसलमानाचं्या मदतीचशवाय 
कहदू कधीि स्वराज्य स्थापू शकिार नाहीत. कहदुस्तानातील खळबळीला िालना देिाऱया ज्या परकीय 
संस्था आहेत त्याचं्याशी सक्रीय सधंान बाधंण्यात काही कहदू रंु्तलेले आहेत असे चनचित चवधान त्यानंी 
केले. कहदी क्राचंतकारकानंा एकही मुसलमान चमळाला नाही हेही ते म्हिाले. त्यानंी असहकार िळवळीिा 
चनषेध केला आचि म्हिाले की कहदुस्तानच्या कल्यािासाठी इंग्रजाचं्या मदतीिी र्रज आहे. 
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एका जमातीच्या पुढाऱयािें दुसऱया जमातीवरील हल्ल्यामुळे, जिू काय जातीय ससं्था 
जर्वण्यासाठी रक्तदान करीत होते. हे ही े चदवसेंचदवस मोठे आचि तीव्र स्वरुपािे होऊ लार्ले. ११ 
एचप्रल १९२५ रोजी कलकत्ता येथे भरलेल्या कहदु महासभेच्या अचधवशेनािे अध्यक्ष लाला लजपतराय यानंी 
महासभेिे उदे्दश अचधवशेनात साचंर्तले ते असे होते : (१) सवग देशभर कहदू सभेिी सघंटना उभारिे; (२) 
जातीय दंग्यािे बळी झालेल्या कहदंूना चनवारा देिे; (३) सक्तीने मुसलमान बनवलेल्या कहदंूना परत कहदू 
धमात घेिे; (४) तालीमखाने उघडिे; (५) सेवा सचमत्या म्हिजे समाज सेवचे्या ससं्था स्थापिे; (६) कहदी 
भाषेिा प्रसार करिे; (७) कहदंूच्या चनरचनराळ्या चवभार्ानंा एकत्र आिण्यास उपयुक्त ठरतील अशा 
प्रकारिे कहदंूिे उत्सव समारंभ साजरे करिे; (८) चििन व मुसलमान याचं्याशी िारं्ले संबधं चनमाि 
करिे; आचि (९) सवग राजकीय वादचववादात कहदू जमातीच्या चहतसबंंधांिे प्रचतचनचधत्व करिे. 
 

जातीय दंग्यानंी कहदू मुव्स्लम ऐक्याला ्ार मोठा तडा रे्ला असताना खरोखरि ज्या तुकग स्तानने 
एकी राखण्यास मदत केली होती तो तुकग स्तानि क्राचंतकारक संक्रमिातून जात होता. काही वषांच्या 
लढ्यानंतर यंर् टकग स् िळवळीला सत्ता काबीज करण्यात यश चमळाले आचि त्यानंी सुलतान अबलू हमीद 
याला र्ादी व चखला्त सोडण्यास भार् पाडले. १९२३ मध्ये, तुकग स्तानिा सत्ताचधकारी मुस्ता्ा कमाल 
याने सुलतानपद नष्ट करून तुकग स्तान चरपव्ब्ललक झाल्यािे जाहीर केले. परंतु लोकाचं्या धार्ममक 
मनोवृत्तीच्या मुखतीखातर त्याने चखला्तीिी किेरी िालू ठेवली.तरीसुद्धा चखला्तीिे कायग शुद्ध 
पारमार्मथक राहील असे ठरवण्यात आले. सुलतान अब्लदुल हमीद याच्या पलायनानंतर त्यािा पुतण्या 
अब्लदुल मझीद इ े्ं डी याला खचल्ा करण्यात आले. परंतु खचल्ाला चमळत असलेल्या वार्िुकीपेक्षा 
अचधक िारं्ली वार्िूक चमळावी असे पत्र काही कहदी मुसलमानानंी चलचहले होते त्यािा ्ायदा घेऊन 
चखला्तीच्या अव्स्तत्वामुळे तुकग स्तानच्या राज्यकारभारात परकीयानंा ढवळाढवळ करण्यास वाव चमळतो 
या सबबीवर मुस्ता्ा कमाल याने चखला्त नष्ट केली.’[व्स्ट्न ककर् हॉल कृत Our Own times 1913 to 1938, पृ. १८०.] 
 

ही बातमी १० मािग १९२४ रोजी कहदुस्तानात पोिली. चतने चखला्त पुढाऱयानंा नामोहरम केले. 
त्या मनव्स्थतीत त्यानंी तुकग स्तानला जाण्यासाठी एक चशष्टमंडळ स्थापन केले. परंतु त्याला परवाना 
नाकारण्यात आला. आपल्या ‘चडस्कदहरी ऑ् इंचडया’ या पुस्तकात नेहरू चलचहतात, ‘कमाल मधल्या धमग 
भावनेिा आभाव चखला्त व सुलतानपद यािंी रद्दता, चनधमी राज्यािी उभारिी आचि धार्ममक चपठािी 
उलिबारं्डी यामुळे कहदी मुसलमानात, म्युचटनीच्या काळापासून हळूहळू वाढत रे्लेल्या स्वप्नािा इमला 
कोलमडून पडला.’ [नेहरंूिे Discovery of India (First Edition),पृ. ४१६.] त्याच्याि शब्लदात परत सारं्ायिे तर, 
चखला्त िळवळीिी ‘पे्ररिा दुसरीकडेि होती आचि अतातुकग ने ते कें द्रि रद्द केल्यामुळे वरिा इमला 
र्डर्डला. मुव्स्लम जनता भयभीत झाली आचि कुठल्याही राजकीय कृतीबद्दल उदासीन झाली.’ [चकत्ता, पृ. 
४१७.] 
 

तुकग स्तानच्या नावाने ज्या चखला्त पचरषदेने अमाप पैसा चमळवला होता चतने आता काय 
कराव?ेतुकी तक्रारींना पुडे माडंण्यासाठीि केवळ ती अव्स्तत्वात आली होती आचि तुकग स्तानातील 
घडामोडी अजूनही चतला अस्वस्थ करीत होत्या. १९२४ आचि २५ च्या आपल्या बैठकीत चतने चखला्तीवर 
अचतशय र्ंभीरपिे चविार केला आचि सवग जर्ातील मुसलमानानंी दुसऱया कुठल्यातरी चठकािी परत 
चखला्त प्रस्थाचपत करावी असा चनिगय घेतला. चखला्तीच्या काही सभासदानंी जरी जातीय भावनानंा 
वाव चदला तरी चतिा अजूनही काँगे्रस राजकारिावर चवश्वास होता. 
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परंतु, अपयशी ठरलेली चखला्त सोडून चदल्यानंतर अनेक मुसलमान पुढारी आचि बहुसंख्य 
मुसलमान जनता, कहदी राजकारिातील चखला्त पूवग काळाकडे परतली. या पचरवतगनाला जातीय 
दंग्यानंी हातभार लार्ला. चखला्त पचरषद आचि जचमयत-उल -उलेमा या संस्था मुव्स्लम जातीयवाद 
आचि राष्ट्रवाद यात घोटाळत होत्या. आचि त्यािंा कल राष्टरवादाकडे झुकल्यामुळे त्या बऱयाि 
मुसलमानानंा अमान्य झाल्या होत्या. परंतु मुसलमान जरी चखला्त पूवग काळाकडे वळले तरी त्यानंा दहा 
वषात चमळालेले राजकीय चशक्षि पुसून रे्ले नाही. आचि चतसऱया दशकाच्या मध्यावर ते सुद्धा 
स्वराज्याबद्दल बोलू लार्ले. मात्र स्वराज्यातील ्ायदे कहदू व मुसलमान या दोघातही चवभार्ले जाव ेअसे 
ते म्हित होते. आता मुसलमानाचं्या बाजूने मुव्स्लम लीर् उभी राचहली. आचि भावी राज्यकारभारात 
मुसलमानानंा ‘योग्य चहस्सा’ चमळण्याबाबत प्रिार करण्याला चतने सुरुवात केली. 
 

तरीसुद्धा, पुन्हा ऐक्य साधण्यािी आशा र्ाधंींनी सोडली नाही. १९२४ च्या नोदहेंबरमध्ये त्यानंी 
मंुबईत एका ििेिा उपन्यास केला. या ििेतून सवग पक्ष पचरषद चनमाि झाली. त्यात काँगे्रस, मुव्स्लम 
लीर्, कहदू महासभा, जव्स्टस पाटी, चलबरल ्ेडरेशन, कहदी चििन आचि इतर भार् घेिाऱया प्रचतचनधींिा 
समावशे होता. पचरषदेने कहदी पचरव्स्थतीिा अभ्यास करून ऐक्य प्रस्थापनेसाठी प्रत्यक्ष सूिना करादया 
म्हिून एक कचमटी नेमली. या कचमटीने जानेवारी १९२५ मध्ये, पुढील कामकाजासाठी ४० लोकािंी एक 
प्राचतचनचधक स्वरुपािी पोट कचमटी नेमली. (अ) सवग पक्षानंा काँगे्रसला चमळिे शक्य होईल अशा सूिना 
बनविे; (ब) कायदेमंडळ व इतर प्राचतचनचधक संस्थावर सवग जाती, पोटजाती आचि वशं याचं्या 
प्रचतचनचधत्वासाठी योजना तयार करिे; आचि (क) स्वराज्यािी योजना तयार करिे. ही पोट कचमटी 
कामकाजासाठी दोन कचमयात चवभार्ली रे्ली. पचहल्या कचमटीने घटनेवर अहवाल तयार करावयािा 
होता व दुसरीने जातीय प्रचतचनचधत्वािी योजना तयार करावयािी होती. पचहल्या कचमटीिा अहवाल तयार 
झाला तेदहा दुसऱया कचमटीिी ्क्त एक सभा होऊन कुठलाही चनिगय न घेता ती बेमुदत तहकूब झाली 
होती. यािे कारि म्हिजे लजपतराय व इतर कहदू प्रचतचनधी कचमटीच्या बठैकींना हजर रहाण्यास तयार 
नदहते. हा प्रयत्न लजपतराय यानंी अलाहाबादच्या ‘लीडर’ मध्ये चलचहलेल्या लेखानंी सपंुष्टात आला. कहदू 
मुव्स्लम ऐक्यािा एकमेव मार्ग म्हिजे काही प्रातंात कहदू बहुमत व इतर प्रातंात मुसलमान बहुमत हा 
दृचष्टकोन आपल्याला मान्य नसल्यािे त्यानंी या लेखात म्हटले होते. 
 

र्ाधंींिे कायग उधळले रे्ले. िळवळीतील त्यािें सहकारी संकुचित जातीय चहतसबंंधांिे 
रखवालदार बनले होते. मुसलमान झपायाने काँगे्रस सोडत होते, आचि कहदू महासभा मुव्स्लम लीर्च्या 
तोडीस न आल्यामुळे, मुव्स्लम लीर् ही मुसलमानािंी संघटना आचि काँगे्रस ही कहदंुिी संघटना असे 
मुसलमान मानू लार्ले. तरीसुद्धा, काँगे्रसमध्ये काही मौगे्रलवी आचि चनधमी वृत्तीिे मुसलमान अद्यापही 
होते. पि मुव्स्लम जनता चतला कहदू संस्थाि मानत होती. 
 
 

_____ 
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प्रकरि अठराव े
 

लखनौ कराराला नकार 
 

कायदेमंडळातील कहदू मुसलमान प्रचतचनचधत्वाबद्दल झालेल्या करारािी ज्याला १९१६ मध्ये 
लखनौ येथे भरलेल्या काँगे्रस व मुव्स्लम लीर्च्या वार्मषक अचधवशेनात औपिाचरक मान्यता देण्यात आली 
होती त्या करारािी काही वषानंतर मुसलमान पढुारी, चवशषेतिः बंर्ालिे मुसलमान पुढारी जेदहा जास्त 
काळजीपूवगक छाननी करू लार्ले तेदहा मुसलमानातील राजकीयदृष्ट्या जार्तृ असलेल्यानंा असे 
आढळून आले की; कराराने कहदू बहुसंख्य असलेल्या प्रातंात जरी मुसलमानानंा चनचित प्रमािात अचधक 
प्रचतचनचधत्व चमळाले असले तरी मुसलमान बहुसखं्य असलेले बंर्ाल व पंजाब प्रातंसुद्धा जार्ािंी वाटिी 
करताना कहदू बहुसंख्य प्रातं बनले होते. यामुळे ते ्ारि अस्वस्थ झाले. ज्यानंी हा करार तयार केला 
त्यानंा बंर्ाल व पंजाबच्या लोकसंख्येिे आचि या दोन प्रातंानंा चदलेल्या अल्प प्रचतचनचधत्वािे चवस्मरि झाले 
होते असे नदहे तर, या चनिगयातील बचे्चकरीिे कारि पंजाब व बंर्ालमधील मुसलमान त्याचं्या इतर 
भार्ातील धमगबाधंवापेंक्षा शकै्षचिकदृचष्टने मार्ासलेले होते हे होते. या ‘अन्याया’वर प्रथम नेमके बोट 
ठेविाऱया ससं्था सरकारी होत्या. २३ एचप्रल १९१९ रोजी कहदुस्तान सरकारने कहदी घटना सुधारिा 
(मताचधकार) संबधंी पाठवलेल्या आपल्या ५ दया खचलत्यात म्हटले आहे की, करारामध्ये जरी मध्य 
प्रातंातील मुसलमानानंा त्याचं्या लोकसंख्येच्या ३४९ टके्क; चबहार व ओचरसात २३८ टके्क; मद्रासमध्ये २३१ 
टके्क; संयुक्त प्रातंात २१४ टके्क आचि मंुबईत १६३ टके्क प्रचतचनचधत्व चदले असले तरी मुसलमान बहुसंख्य 
असलेल्या पजंाबमध्ये त्यानंा त्याचं्या लोकसंख्येच्या ९१ टके्क आचि बंर्ालमध्ये ७६ टके्क इतक कमी 
प्रचतचनचधत्व चदले आहे. 
 

इतकेि काय, कायदेमंडळावरील जार्ा भरण्यािे चनयम असे असले तरी प्रत्यक्षात बंर्ाल 
चवचधमंडळात मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व ३० टक्क्यानंी व पंजाबमध्ये ४० टक्क्यानंी कमी होते. अथात 
बंर्ालमधील सवगसाधारि कहदी मतदार संघातून चमळालेल्या एकंदर चहश्शाच्या ४६ टके्क जार्ा 
(मुसलमानाचं्या बाबतीत जातीय मतदार संघातून) मुसलमानानंा देऊन लखनौ कराराने आपला हेतू पूिग 
केला. ही टके्कवारी मुसलमान दयचतचरक्त इतर जमातींच्या (यात युरोचपयनािंा ही समावशे आहे.) दयापारी 
वर्रेैसारख्या खास मतदार संघातील चवषम प्रमािामुळे ४०·५ पयंत खाली उतरली. या चनवडून आलेल्या 
सभासदात खास चहतसबंंधाचं्या नेमिुकािंी आिखी भर पडली आचि ती ३० टक्क्यापयंत खाली आली. हे 
नेमलेले सभासद सरकारी आचि चबनसरकारी असे दोनही प्रकारिे होते, आचि र्दहनगरला त्यािंी नेमिकू 
करण्यािा अचधकार होता. दयापारात मुसलमान जवळ जवळ शून्यि होते. आचि मुसलमानादंयचतचरक्त 
इतर दयापारी चहतसंबधंीयानंी मुसलमानानंा आपले प्रचतचनधी म्हिून चनवडले नाही. तसेि पजंाबमध्येही 
लखनौ कराराने सावगचत्रक चनवडिकुीत सवगसाधारि चनवडिुकीच्या जार्ापंैकी ५० टके्क जार्ा 
मुसलमानानंा चदल्या. परंतु, दयापारी आचि इतर खास जार्ाचं्या मतदार संघातील चनवडिुकीने हे प्रमाि 
४८·५ टक्क्यापयंत खाली आले आचि कायदेमंडळाच्या एकंदर जार्ात ते ४० टक्क्यापयंत खाली घसरले. 
कहदु बहुसंख्य प्रातंातही लखनौ कराराने ठरवलेल्या संख्येच्या आसपाससुद्धा मुसलमानानंा जार्ा चमळाल्या 
नाहीत. तेथेसुद्धा, कराराने चदलेल्या जार्ापेंक्षा सवगसाधारि चनवडिकुीत मुसलमानानंा अचधक जार्ा 
चमळाल्या. परंतु, प्रचतचनचधत्वाच्या इतर पद्धतीमुळे ते प्रमाि खाली आले. तरीसुद्धा, कहदू बहुसंख्य 
असलेल्या प्रातंात मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािापेक्षा अचधकि राचहले. 
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लखनौ कराराच्या दयवस्थेत ढवळाढवळ करण्यािा दोष कहदंूच्या माथी मारिे िुकीिे होईल. आचि 
१९२४ च्या सुधारिा िौकशी कचमटीच्या अहवालावरून असे स्पष्ट चदसून येते की, जीनासारख्या प्रमुख 
मुसलमान पढुाऱयानंीही त्यानंी चनदोषी ठरवले होते. पजंाब मुव्स्लम लीर्च्यावतीने कचमटीपुढे साक्ष देताना, 
बरकत अलींनी साचंर्तले की, त्यािंा ‘लखनौच्या काँगे्रस लीर् कराराचं्या चनिगयात हात होता पजंाबच्या 
मुसलमानानंी असा आके्षप घेतला की, जरी कराराने त्यानंा पजंाबमध्ये ५० टके्क प्रचतचनचधत्व मान्य केले 
असले तरी प्रत्यक्षात त्यानंा ते चमळाले नाही. कारि, खास मतदार संघाच्या जमीनदार, चवद्यापीठ आचि 
दयापारी चहतसबंंधाचं्या मतदार संघानी कहदंूनाि परत चनवडून चदले.’ जीना म्हिाले, ‘हा काही कहदंुिा दोष 
नाही. तुमिी तक्रार चनयमाचवरूद्ध आहे.’ तेदहा बरकत अली म्हिाले, ‘ते खरे आहे.’ 
 

परंतु एकंदर घटना इतक्या पुढे रे्ल्या होत्या की, करारात दुरुस्ती झाली पाचहजे याबद्दल खुद्द 
जीनािंीि खात्री पटली होती. १९२४ च्या जातीय दंग्यातून उदयास आलेल्या सवगपक्ष पचरषदेच्या 
कचमटीला त्यानंी, कोित्या चवचशष्ट पचरव्स्थतीमुळे बरं्ाल आचि पंजाबमधील मुसलमानानंा कमी 
प्रचतचनचधत्व द्याव ेलार्ले हे साचंर्तले. पचरव्स्थती अशी होती:कराराच्या चनमात्यापैकी काहींनी असे सुिवले 
की, पंजाब आचि बंर्ालमध्ये मुसलमान बहुसंख्य असल्यामुळे मुसलमानानंी या दोन प्रातंात, संयुक्त 
मतदार संघानंा मान्यता द्यावी. परंतु, मुसलमान पुढाऱयानंी असा दावा माडंला की, मयाचदत मताचधकारात, 
त्याचं्या जमातीिे मतदान कहदू जमातीच्या मतदानापेक्षा पुष्ट्कळि कमी होईल आचि असे झाले म्हिजे 
त्यानंा १०–१५ टके्क जार्ा चमळण्यािीसुद्धा मारामार होईल. हा संभव असताना बंर्ालला ४० टके्क आचि 
पंजाबला ५० टके्क देण्यािी करारािी तयारी त्यानंा समाधानकारक वाटत होती. परंतु, कायदेमंडळातील 
मुसलमानाचं्या प्रत्यक्ष चमळालेल्या जार्ानंी, मुसलमान पुढाऱयामंध्ये लखनौ कराराच्या औचित्यािा प्रश्न 
चनमाि करिारी जार्ृती झाली आचि त्यानंी मुसलमान बहुसंख्य प्रातंापुरता हा करार रद्द करावा अशी 
मार्िी केली. करारािा ्क्त एवढाि भार् दुरुस्त करावा व बाकीिा तसाि ठेवावा असी जीनािंीही इच्छा 
होती. परंतु, पजंाबिे कहदू पढुारी लजपतराय यानंी कहदंूना हानीकारक होण्यािा संभव असलेल्या या नदया 
दयवस्थेला मान्यता चदली नाही. हा करार राजकीय सुधारिासंाठी कहदू मुसलमानािंी संयुक्त मार्िी 
चनमाि दहावी म्हिून योजला होता, आचम ज्या क्षिी मुसलमान तो नाकारतील त्या क्षिी त्यािे महत्त्व 
नाहीसे होईल, हे वादचववादाच्या भरात ते चवसरले. सकंव्ल्पत दुरुस्तीला कहदू पुढाऱयानंी नकार चदल्यामुळे 
नवी योजना पढेु ढकलली रे्ली आचि मुसलमान पुढारी चिडले. 
 

यानंतर मुव्स्लम लीर्िे पुढारी कहदू महासभेच्या वार्मषक अचधवशेनानंा आचि कहदू पुढारी मुव्स्लम 
लीर्च्या वार्मषक अचधवशेनानंा हजर राचहनासे झाले. 
 

पंजाब चवचधमंडळातील मुसलमानाचं्या पचरव्स्थतीबद्दलच्या तक्रारीना वािा ्ोडिारा एक ठराव 
मुव्स्लम लीर्च्या १९२६ च्या वार्मषक अचधवशेनात माडंला रे्ला. डीन अहमद यानंी ठराव माडंताना 
साचंर्तले की, कराराने जरी ५० टके्क जार्ा मुसलमानानंा चदल्या असल्या तरीसुद्धा, कहदू आचि शीख चमळून 
ते बहुसंख्य बनले आहेत. दोन मंत्र्याकडे ‘सुपूदग’ खाती होती परंतु त्यातील एकही मुसलमान नदहता. 
(१९१९ च्या कायद्याप्रमािे सवग हुद्याच्या जार्ा ‘राखीव’ व ‘सुपूदग’ अशा दोन प्रकारात चवभार्ल्या होत्या; 
राखीव जार्ा एव्क्झक्युचटदह कौव्न्सलच्या सरकारी सभासदाकंचरता व सुपूदग चनवडून आलेल्या कहदी 
लोकाकंचरता होत्या). डीन महमद यानंी चतसऱया जारे्िी मार्िी केली. या सवग प्रकरिी चरिचटश र्दहनगरिी 
िूक असूनसुद्धा आरोपािंा रोख कहदुचवरूद्ध होता. आचि सत्ता बळकावण्यािा डाव आखण्यात कहदू चकती 
ितूर आहेत असे मुसलमान पुढारी एकमेकाशंी सभय स्वरात बोलत होते. 
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बंर्ालिे प्रमुख पुढारी नुसता लखनौ करारि नाकारत होते असे नदहे, तर अचतशय जहाल शब्लदात 
राजकीय सुधारिाचवरूद्धही मतप्रदशगन करीत होते. १९२४ च्या सुधारिा िौकशी कचमटीला सादर केलेल्या 
आपल्या चनवदेनात, बंर्ाल प्रातंािे माजी मंत्री ए. के. ्जलूल हक् म्हितात : ‘आधुचनक धतीच्या राज्यात 
कोिाच्या हातात सत्ता जावी हे चशक्षिासारख्या ज्या बाबींनी ठरते त्या बाबीत वरिढ असिाऱया लोकाचं्या 
हाताति लोकप्राचतचनधीक सरकारिी सत्ता जाते. म्हिनू योग्य ती मयादा न घालता आचि सावधचर्री न 
घेता या देशात जबाबदार सरकार चनमाि केले रे्ले तर लोकाचं्या हातात सत्ता देिे यािा अथग एका चवचशष्ट 
जमातीिे दुसऱया कमी प्रर्त अशा जमातीवर विगस्व प्रस्थाचपत करिे होय.....म्हिून कहदुस्तानातील 
जनतेला जबाबदार सरकार चमळण्यासाठी पचहली आवश्यक आचि अटळ अशी पचहली पायरी म्हिजे 
चिदल राज्यपद्धतीिी चतच्या सवग दोषासंकट प्रस्थापना......चनरचनराळ्या जमातींच्या पुरेशा 
प्रचतचनचधत्वासाठी खुद्द घटनेति योग्य संरक्षि पुरवले रे्ले पाचहजे.....मतदार पुरेसा सुरचक्षत असेल तरि 
केवळ जबाबदार सरकार शक्य आहे. अशा पचरव्स्थतीिा कहदुस्तानात आभाव आहे.’ 
 

बंर्ालिे दुसरे एक माजी मतं्री ए. के. र्झनवी यानंी लोकसत्ताक राज्याला कहदुस्तान चकतपत पात्र 
आहे याबद्दल शकंा दयक्त केली. कचमटीपुढे साक्ष देताना ते म्हिाले, ‘ज्या ज्या चठकािी धार्ममक श्रदे्धत 
आचि सामाचजक िालीचरतीत एकसूत्रता आहे आचि कुठल्याही प्रकारिे जाती वैमनस्य आव्स्तत्वात नाही, 
त्या त्या चठकािी लोकशाही सरकार भरभराटीस आले आहे असा आतापयंतिा अनुभव आहे. कहदुस्तानात 
या पचरव्स्थतीिा आभाव आहे.’ 
 

चतसरे माजी मंत्री नबाब बहादूर सय्यद नबाब अली खान िौधरी यानंी कचमटीला असे सुिवले की, 
जातीय प्रचतचनचधत्वाच्या योजनेिी पनुरगिना करिे जरूर आहे : ‘आवश्यक म्हिनू मान्य केल्या रे्लेल्या 
जातीय प्रचतचनचधत्वाने, बंर्ालमध्ये मुसलमानािें बहुमत असूनसुद्धा कायदेमंडळात ते अल्पसंख्य आहेत. 
त्याचं्यावर हा जो घोर अन्याय केला रे्ला आहे, त्यावर ताबडतोब उपाय योजना केली पाचहजे.’ 
 

बंर्ालमधील मुसलमानािंी चनराशा आचि वै्ल्ययुक्त मनिःव्स्थती आदल्या वषीच्या एका घटनेने 
जास्ति तापली. बंर्ाल काँगे्रसिे काही कहदू पुढारी लखनौ कराराबाबतच्या मुसलमानाचं्या दादयाला तसेि 
प्रचतसाद देत होते. त्यात सी. आर. दास प्रमुख होते. बंर्ालमधील मुसलमान बहुसंख्येिे दशगन, 
चवचधमंडळातही होत नाही ककवा जाहीर नोकऱयातही होत नाही ही मुसलमानािंी तक्रार रास्त असल्यािे 
त्यानंा मान्य होते. त्यानंी बरं्ालसाठी एक नवा कहदू मुव्स्लम करार तयार केला आचि तारीख १६-१७ 
चडसेंबर १९२३ च्या प्राचंतक स्वराज्य पक्षाच्या बठैकीत तो मंजूर करून घेतला. हा करार असा होता: 
 

ही सभा असा ठराव करीत आहे की, या प्रातंात स्वराज्यािा पाया घातला जाण्यासाठी स्वराज्यािी 
स्थापना होईल तेदहा, बंर्ालच्या कहदू आचि मुसलमान जमातींच्या हक्कािंा चविार करील असा एक करार 
या दोनही जमातींत घडवनू आिण्यािी जरूरी आहे. बरं्ाल कायदेमंडळातील प्रचतचनचधत्व चवभक्त मतदार 
संघावर आधारलेले आचि लोकसंख्येच्या प्रमािात असाव ेआचि त्याला अथाति, अचखल भारतीय कहदू 
मुव्स्लम करार (लखनौ करार), काँगे्रस व चखला्त याचं्या धोरिािी जोड द्यावी. प्रत्येक चजल्ह्यातील 
स्थाचनक ससं्थामध्ये हे प्रचतचनचधत्व ६०:४० या प्रमािात—बहुसंख्य ६० व अल्पसखं्य ४० असे असाव.े 
(यािा अथात अचधक चविार दहावा. अशाप्रकारे ज्या चजल्ह्यात मुसलमान बहुसंख्य आहेत तेथे मुसलमानानंा 
६० टके्क जार्ा चमळतील. त्यािप्रमािे कहदू बहुसंख्य असतील तेथे कहदंूना ६० टके्क व मुसलमानानंा ४० टके्क 
जार्ा चमळतील. मतदार सघं चवभक्त असावते की सचंमश्र असावते हा प्रश्न उभय जमातींच्या चविारासाठी 
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पुढे ढकलला जात आहे. सरकारी नोकऱया ५५ टके्क मुसलमानाकंडे जादया व त्या पुढील पद्धतीने चदल्या 
जादया: ‘चनरचनराळ्या जातींच्या नोकऱयानंा चनरचनराळ्या कसोया असादया. मुसलमानािें वरील प्रमाि पूिग 
होईपयंत मुसलमानािंी भरती चकमान योग्यतेनुसार दहावी. आचि यानंतर मुसलमान ५५ आचि मुव्स्लमेतर 
४५ अशी टके्कवारी असावी. मध्यंतरीच्या काळात कहदंुना नोकऱयािें एक लहानसे, समजा २० टके्क, चनचित 
प्रमाि चमळाव.े 
 

बंर्ाल करारावर अनेक कहदू पुढाऱयानंी आचि कहदंूच्या मालकीच्या वतगमानपत्रानंी कडाडून टीका 
केली. त्याला काँगे्रसिीही मान्यता चमळू शकली नाही. पि मुसलमानानंी मात्र त्यािे मोठ्या जयजयकारात 
स्वार्त केले, आचि सरकारी नोकऱयाचं्या प्रत्येक शाखेत मुसलमानािंी टके्कवारी ५५ होईपयंत त्याचं्यासाठी 
८० टके्क जार्ा राखीव करून या करारािी ताबडतोब अंमलबजाविी करावी असा ठराव चवचधमंडळात 
माडंला. बंर्ाल करारािे चनमाते श्री. दास यानंी, ‘स्वराज्यािी स्थापना झाल्यानंतर प्रत्येक जमातीिे हक्क’ 
हा करार सुरचक्षत करील या कराराच्या सुरुवातीच्या पचरच्छेदातील वाक्यावर बोट ठेऊन ठरावाला चवरोध 
केला. या करारािी कलमे स्वराज्य प्राप्तीनंतर अमलात आिावयािी आहेत हा त्याचं्या चवरोधािा मुख्य 
मुद्दा होता. 
 

लखनौ करारानंतर त्यावळेच्या अचधकि चबघडलेल्या कहदू मुव्स्लम संबंधात बंर्ाल करार हा 
चमठािा खडा होता. कुरािावरील पंडीत भाष्ट्यकार आचि राजकीय उलथा पालथीिे कठोर टीकाकार 
म्हिून आपल्या जीवनािी सुरुवात करिारे आचि चखला्त िळवळीत पयगवसीन झालेल्या कहदू मुव्स्लम 
ऐक्याच्या जार्तृीने उत्साही राष्ट्रवादी बनलेले खुदाबक्षासारखे नावाजलेले लेखक आता झपायाने 
आपल्या मूळ पदावर जात होते. १९१२ पयंत खुदाबक्ष हे ‘राजद्रोहा’बद्दल चरिचटश सरकारने कठोर उपाय 
योजना करावी अशी मार्िी करीत होते; दहा वषानंतर ते ‘राजकीय एकजूट,हरताळ आचि असहकार’ 
याबद्दल सहानुभतूीपूवगक बोलू लार्ले. ‘सरंजामशाहीला वाकवण्यािा एकमेव मार्ग......अशासारखी वाक्ये 
वापरू लार्ले; ‘न्यायी मोठा आचि सद्रु्िी आत्मा’ म्हिून र्ाधंींिी स्तुती करू लार्ले; आचि चवसादया 
शतकाच्या उत्तराधात, लखनौ करारािे विगन ‘शुद्ध मखूगपिा’ असे करू लार्ले; ‘अवास्तवतेच्या सुरंर्ी 
स्वप्नात च्रिारे’ म्हिून काँगे्रसिा चनषेध करू लार्ले, आचि शवेटी त्यानंी आपली चनराशा अशी दयक्त 
केली : ‘आपल्या सध्याच्या दुिःव्स्थतीवर उपाय म्हिून स्वराज्याकडे बघिे दयथग आहे.....आचि सद्रु्िािी 
कारकीदग म्हिून त्याच्याकडे बघिेही चततकेि चनरथगक आहे.....स्वराज्य आले तर कहदी मानवािें दोन 
चवषम भार् पडतील—एक स्वर्ािा धनी होईल तर दुसरा नरकािा.” 
 

सतत जोरात िालू असलेल्या जातीय दंग्यानंी अचधकि उदास बनलेल्या या वातावरिात देशाच्या 
अंचतम राजकीय भचवतदयाकडे मुव्स्लम लीर्िे दुलगक्ष झाले नाही. चतने प्रिचलत मुसलमानी मताचं्या 
अनुरोधाने आपल्या मार्ण्या शातंपिे प्रचतपादन केल्या. १९२५ मध्ये मुव्स्लम लीर्ने पूिग जबाबदार 
सरकारिी कहदुस्तानिी मार्िी कशी पुरवावी यािा चविार करण्यासाठी एक रॉयल कचमशन नेमाव ेअशी 
मार्िी करिारा एक ठराव संमत केला, आचि मुसलमानासंाठी पढुील मार्ण्या केल्या : (१) कुठल्याही 
प्रातंातील बहुसंख्यकािें प्रचतचनचधत्व अल्पसखं्यकाइतके ककवा समानते इतकेही कमी होऊ न देता 
अल्पसंख्यकानंा योग्य व पचरिामकारक प्रचतचनचधत्व, आचि (२) ‘कुठल्याही जमातीला वाटेल त्यावळेी 
आपली चवभक्त चनवडिूक सोडून संयुक्त मतदार संघाला चमळता येईल अशी तरतूद असलेला’ चवभक्त 
मतदार संघ; ‘पंजाब, बंर्ाल आचि उत्तर सरहद्द प्रांतातील मुसलमानी बहुमताला इजा पोििार नाही अशा 
तऱहेने प्रातंािंी ्ेर चवभार्िी.’ 
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पंजाब आचि बंर्ाल प्रातंापुरता लखनौ करारात ्ेर्ार करावा या मुव्स्लम लीर्च्या 
मार्िीने,कहदू बहुसंख्य प्रातंात लोकसखं्येच्या प्रमािात मुसलमानानंा चदल्या रे्लेल्या जादा 
प्रचतचनचधत्वाच्या कराराच्या भार्ाबद्दल कहदूिा चवरोध चनमाि झाला. हे जादा प्रचतचनचधत्व तसेि कायम 
ठेवण्याच्या मुव्स्लम लीर्च्या हट्टामुळे कहदंूच्या या चवरोधाला अचधकि तीव्रता आली. अल्पसंख्यकानंा जादा 
जार्ा चमळिे योग्य असो वा नसो, बंर्ाल आचि पजंाबसंबधंीिी तरतूद ही कायम दयवस्था असे म्हिता आले 
नसते. मतदानािा हक्क जसजसा अचधक सावगचत्रक होईल जसजशी बहुसंख्य जमातीिी जादा चहश्शािी 
मार्िी वाढिारि होती, ती वाढलीि असती. कहदू मुसलमानात जरी आपपर भाव नसता तरीही ही मार्िी 
केली जाण्यािा संभव होता. म्हिून पजंाब आचि बंर्ालसबंंधीिी करारात केलेली दयवस्था तशीि रहावी हा 
कहदू पुढाऱयािंा हट्ट असमथगनीय होता. आपि बहुसंख्य असलेल्या प्रातंात मुसलमानानंा सवलत 
चदल्याबद्दलिा कहदंूिा खेद, या आग्रहाच्या रूपाने दयक्त होत होता. याि भावनेने, सरहद्द प्रातंाला 
राजकीय सुधारिा लावण्याच्या मुव्स्लम मार्िीला कहदंुनी चवरोध केला. आचि यािा प्रचतवाद म्हिनू 
सरहद्द प्रातं परत पजंाबला जोडावा अशी मुसलमानानंी मार्िी केली. 
 
 

_____ 
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प्रकरि एकोिीसाव े
 

मुसलमानी प्राांतात भर 
 

लवकरि मूतग स्वरुपात येिाऱया स्वराज्यामध्ये आपि केवढी भाचर्दारी आचि सत्ता चमळव ूशकतो 
यािा साक्षात्कार सुचशचक्षत मुसलमानानंा झाला. हा साक्षात्कार कहदंूना सवग प्राचंतक चवचधमंडळात बहुमत 
चमळवनू देिाऱया लखनौ कराराहून संपूिग चनराळी होती. मुसलमानािें प्रिंड बहुमत असलेल्या परंतु अजून 
ज्याला कायदेमंडळ नदहते, आचि १८९२ िा कहदी कायदेमंडळािा कायदा कहदुस्तानला लार्ू केल्यापासून 
ज्याला सुधारिा नाकारल्या होत्या अशा वायदय सरहद्द प्रातंाबद्दल आचि मंुबईपासून कसध चवभक्त केल्यास 
मुसलमानानंा आिखी एक बहुमतािा प्रातं चमळेल अशा कसधबद्दल आता मुसलमान चविार करत होते. 
 

१८४९ मध्ये चरिचटशानंी पंजाब कजकल्यापासून, वायदय सरहद्द प्रातं हा राज्यकारभारासाठी पंजाबिा 
भार् मानला जात होता, आचि १९०१ मध्ये कझगनने तो प्रातं चवभक्त करीपयंत तो तसाि राचहला होता. 
देशािा ४०,००० मलै के्षत्र्ळािा आचि भौर्ोचलक व मानवजाती शािदृष्ट्या अ्र्ाि वशंािा भार् 
असलेला हा पट्टा म्हिजे चरिचटशानंा पढेु शभंर वषे एक प्रश्नचिन्ह होते. या सरहद्दीवर, चवशषेतिः 
वचझचरस्तानच्या बाजूला, रु्न्हेर्ारी सरास िालू होती. उदाहरिाथग, अर्दी अचलकडे १९१९–२० पयंत तेथे 
झालेल्या ६११ हल्ल्यात, ‘२९३ चरिचटश प्रजाजन ठार, ३९२ जखमी व ४६१ पळवले रे्ले, आचि सुमारे 
२००,००० पौंड ककमतीिी मालमत्ता लुटली रे्ली.’ या टोळ्या ताब्लयात ठेवण्यासाठी चरिचटशानंा ्ार 
सावधचर्री बाळर्ावी लार्ली. 
 

प्रामुख्याने ह्या कारिासाठी वायदय सरहद्द प्रातं मध्यवती राज्यदयवस्थेखाली राचहला. परंतु 
कहदुस्तानातील राजकीय अशातंतेपासून तो अचलप्त नदहता. र्ाधंींच्या रौलट बील चनषेध िळवळीच्या लाटा 
या दूरच्या सरहद्दीवर पोिल्या आचि तेथे खान अब्लदुल र््ारखान हे पठाि पुढारी चनमाि झाले. त्यानंी 
पठािािंी संघटना करून मोठ्या प्रमािावर िळवळ सुरू केली. १९२० मध्ये त्यानंा अटक झाली तेदहा 
त्यािंी िळवळ वरे् घेत होती; त्यानंा लवकरि सोडण्यात आले, परंतु त्यािंा प्रभाव ्ार मोठा होता आचि 
तो त्यानंी चखला्त िळवळीच्यावळेी दाखवला. 
 

वायदय सरहद्द प्रातं पजंाबमध्ये चवलीन करावा की, तो चनराळा भार् म्हिनू रहावा यािी तपासिी 
करून चश्ारस करण्यासाठी कहदुस्तान सरकारने १९२३ मध्ये एक कचमटी नेमली. ही नेमिूक कहदू 
मुव्स्लम वाद चशखराला पोिले असतानाि झाली. या प्रश्नावर दयक्त केलेल्या मतावरून असा चनष्ट्कषग 
काढण्यात आला की, पंजाब आचि वायदय सरहद्द प्रातंातील कहदंुनी सवगसाधारिपिे, चवचलनीकरिाच्या 
बाजूने व बहुतेक मुसलमानानंी आहे हीि पचरव्स्थती िालू रहावी या बाजूने मत चदले.’ कहदंुच्यादृष्टीने 
भयावह असिाऱया मुसलमानांच्या या प्रवृत्तीला मुसलमानािें पुढारी सरदार महम्मद रु्लखान यानंी 
आपल्या कचमटीपढुील साक्षीत वािा ्ोडली डेरा इस्माईल खान येथील इस्लाचमया अन्जुमानिे ते अध्यक्ष 
होते. त्यानंा कचमटीच्या एका सभासदाने प्रश्न चविारला : ‘अंजुमानच्या तुमच्या उदे्दशामारे् मुव्स्लम 
राष्ट्रािी, म्हिजे मुव्स्लम राष्ट्रसंघािी कल्पना आहे. आचि म्हिून हा प्रातं पजंाबात चवलीन केल्यास 
तुमच्या या कल्पनेला ते अपायकारक, हानीकारक ठरेल असा तुमच्यासारख्या चविार करिाऱया लोकाचं्या 
मनात ही शकंा प्रबळ आहे हे खरे आहे काय?” महम्मद रु्लखान म्हिाले ‘हो हे खरे आहे. त्यानंा असे 
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वाटत आहे की, कहदू मुव्स्लम ऐक्य कधीि प्रत्यक्षात उतरिार नाही. खरे सारं्ायिे तर २३ कोटी कहदू 
दचक्षिेला व ८ कोटी मुसलमान उत्तरेला असे कहदू मुसलमानािें चवभक्तीकरि पहािे मला अचधक 
आवडेल. रासकुमारी ते आग्र्यापयंतिा सवग भार् कहदंुना द्या आचि आग्रा ते पेशावरिा भार् मुसलमानानंा 
द्या. माा या म्हिण्यािा अथग असा आहे की, एका चठकािाहून दुसऱया चठकािी देशातंर याच्या मुळाशी 
अदलाबदलीिी कल्पना आहे.’ 
 

पुढच्याि वषी मंुबईला भरलेल्या मुव्स्लम लीर्च्या अचधवशेनात महम्मद अलींनीही यािे सूतोवाि 
केले. ते म्हिाले, सरहद्द प्रातं काबलूला जोडावयािा की, कहदुस्तानला जोडावयािा हे ठरवण्यािा 
स्वयंचनिगयािा हक्क तेथील मुसलमानानंा चमळाला पाचहजे. जर कॉन्स्टॅव्न्टनोपलपासून चदी ीपयंत एक 
सरळ रेषा काढली तर सहरिपूरपयंत मुसलमानी पट्टा चदसून येईल असे कुठल्यातरी इंग्रज र्ृहस्थाने 
म्हटले असल्यािेही त्यानंी उद् धृत केले. 
 

११ एचप्रल १९२५ रोजी लजपतराय याचं्या अध्यक्षतेखाली कलकत्ता येथे भरलेल्या कहदुमहासभेच्या 
अचधवशेनात वरील उद्र्ारािंी भयिकीत वृत्तीने आठवि करण्यात आली. लजपतराय आपल्या अध्यक्षीय 
भाषिात म्हिाले, आचि तरीही भारतीय मुसलमान भारताबाहेरील मुसलमान राष्ट्राशंी संधान बाधंतील या 
भीचतने ग्रासून जाऊ नका, असा साळसूद उपदेश मुसलमान पुढारी कहदंुना करताति. 
 

पुढल्याि वषी १९२६ मध्ये सरहद्द प्रश्नाबाबत मध्यवती कायदेमंडळात ििा झाली. 
कायदेमंडळातील स्वराज्यपक्षािे मुव्स्लम लीर्वाले सभासद, सय्यद मुताझा यानंी ििेला सुरुवात केली. 
त्यानंी माडंलेल्या ठरावात र्दहनगर जनरलला अशी चश्ारस केली होती की, कायदेमंडळे आचि मंत्र्याचं्या 
नेमिुका याचं्या संदभात असलेली १९१९ च्या र्दहनगमेंट ऑ् इंचडया ॲक्टमधील तरतूद, वायदय सरहद्द 
प्रातंाला लार्ू करावी. त्या चदवशी (८ मािग) स्वराज्य पक्षाच्या लोकानंी सभात्यार् केला होता आचि त्यात 
सय्यद मुताझा हे सामील होते. परंतु आपि प्रथम मुसलमान आचि नंतर स्वराज्य पक्षािे आहोत असे म्हित 
ते चवधानसभेत परत आले; आपल्यातील स्वराज्य पक्षीय जरी एकदम बाहेर रे्ला तरी मुव्स्लम लीर्वाला 
सभेत राचहला असे उद्र्ार काढून त्यानंी आपल्या सदसद् चववके बदु्धीिे आचि आपल्या सहकायांिे 
समाधान करण्यािा प्रयत्न केला. 
 

मुताझाचं्या ठरावािे स्वार्त संचमश्र झाले, परंतु मुसलमानाचं्या आकाकं्षाबाबत कहदंूिी चवरोधभावना 
होती याबद्दल कुिाला पुसटतीही शकंा उरली नाही. बरं्ाल काँगे्रस पढुारी बी. सी. पॉल यांनी ठरावाला 
चनिःसचंदग्ध पाकठबा चदला. ते म्हिाले कहदू बहुसखं्य प्रातंात ज्याप्रमािे मुसलमानानंी आपल्याला सामावनू 
घेतले आहे त्यािप्रमािे, सरहद्द कहदंुनी आपल्याला मुसलमानात सामावनू घेतले पाचहजे. परंतु मदनमोहन 
मालवीय, सर हचरकसर् र्ौर आचि चदवाि बहाद्दर रंर्ािारी याचं्यासारख्या इतर कहदू पुढाऱयानंी हा प्रश्न 
लवकरि नेमण्यात येिाऱया रॉयल कचमशनकडे सोपवावा अशी सूिना करून ठरावाला चवरोध केला. 
 

असेंब्ललीतील राष्ट्रवादी सभासद चनरचनराळ्या र्टात चवभार्ले रे्ले असल्यामुळे काँगे्रसला र्ौित्व 
प्राप्त झाले, आचि कहदुमहासभेला प्राचतचनचधक दजा प्राप्त झाला. त्यामुळे असेंब्ललीमध्ये 
मुसलमानाचं्यावतीने बोलिारी मुव्स्लम लीर् आचि कहदंुच्यावतीने बोलिारी कहदुमहासभा, असे नंतरच्या 
काळात क्वचिति चदसिारे दृश्य पहावयास चमळाले. वषगभर िाललेल्या या वादचववादािा कळस लीर्च्या व 
महासभेच्या अचधवशेनात झाला. लीर्ने वायदय सरहद्द प्रातंासाठी चनराळ्या असेंब्ललीिी मार्िी केली. आचि 



 अनुक्रमणिका 

कहदुमहासभेने ‘या प्रातंाच्या राज्यकारभारािे रुपातंर चनराळ्या प्रातंात कराव े या सुिवलेल्या योजनेला 
र्दहनगमेंट ऑ् इंचडया ॲक्टनुसार जोरािा चवरोध’ केला आचि ‘हा प्रातं मध्यवती सरकारच्या प्रत्यक्ष 
दयवस्थेखाली असाि िालू रहावा अशी मार्िी केली’ 
 

परंतु, दोन वषानंतर कहदू आचि कहदुमहासभा यानंी आपली वायदय सरहद्द प्रातंाबद्दलिी भचूमका 
नायपूिग रीतीने बदलली. १९२८ च्या मािगमध्ये स्वराज्य पक्षाच्या स ग् राज हुसेन खान या आिखी एका 
मुव्स्लम सभासदाने अंदाजपत्रकावर बोलताना सरहद्द प्रातंाला असेंब्लली चमळावी अशी बाजू औपिाचरकपिे 
पुढे माडंली. त्याला चवरोध करताना, डेचनस रेि या सरकारी प्रवक्त्याने पुढे केलेल्या अनेक कारिातील एक 
कारि, कहदंूिी हरकत हे होते. परंतु आियग असे की, प्रमुख कहदुमहासभा पुढारी लजपतराय ताबडतोब 
उठले, आचि सरहद्द प्रातंािा राजकीय दजा वाढवण्यास आपला चवरोध नसल्यािे त्यानंी जाहीर केले. 
लजपतराय यानंी पढुाकार घेतला आचि सरहद्द प्रातंािा दजा आहे असाि रहावा या म्हिण्याच्या 
पुरस्काराथग एकही कहदू सभासद उभा राचहला नाही. कहदू सभासदाचं्या दृचष्टकोनातील या पचरवतगनावर 
मचहन्यानंतर झालेल्या कहदू महासभेच्या अचधवशेनात चशक्कामोतगब करण्यात आले. यामुळे त्याचं्या चवरोधािा 
जोर मुसलमानाचं्या इतर मार्ण्याकंडे वळला. त्यापकैी मंुबईपासून कसध प्रातं वरे्ळा करावा व त्यािा पूिग 
प्रातं बनवावा ही एक मार्िी होती. 
 

केवळ राज्यकारभाराच्यादृचष्टने कसध पजंाबमध्ये घालावा असा चविार पूवी अनेकवळेा केला रे्ला 
होता. परंतु या चविारानंी कधीि मूतगस्वरुप धारि केले नाही, आचि तो अरब जर्ाशी कहदुस्तानिा संबधं 
आल्यापासून मंुबई इलाख्यािा भार् म्हिूनि राचहला. राज्यकारभारािा स्वतंत्र भार् म्हिनू तो 
आर्मथकदृष्ट्या आपल्या पायावर कधीि उभा राहू शकत नदहता. त्यामुळे कसधिे चवभक्तीकरि शक्यतेच्या 
कोटीत बसेल असे कोिी मानलेि नाही. परंतु मध्यवती सरकारच्या आर्मथक मदतीवर संभाळावा लार्ला 
तरी, कसध चवभक्त दहावा यावर मुसलमानािंा असलेला भर, आचि स्वराज्यािी र्ती रोखून धरीत असलेला 
जातीय प्रश्न काहीही करून सोडवण्याबद्दलिी सवांिी तळमळ ही योर्ायोर्ाने एकदमि आली. १९२६ च्या 
काँगे्रस अचधवशेनात यावर बराि उहापोह झाला. आचि त्याने कायगकाचरिीला ‘कहदू आचि 
मुसलमानामधील खेदकारक ्रक दूर करण्यासाठी उपाय शोधून काढण्यािा’ आदेश चदला. मुसलमान 
पुढाऱयानंी अशाि प्रकारिी किता दयक्त केली. आचि या प्रश्नावर तोडर्ा शोधण्याकचरता र्टार्टानंी एकत्र 
येऊन ििा केली. सर शकंर नायर या त्यावळेच्या प्रख्यात राजकारिी पुरुषाने, कौव्न्सल ऑ् स्टेटमध्ये 
केवळ हताशपिाने असा ठराव माडंला की, चवभक्त मतदार संघ काढून टाकण्याबद्दल कहदू मुसलमानात 
तडजोड होईपयंत जबाबदार सरकार आिण्याबद्दलिे सवग प्रयत्न स्थचर्त करावते. ते म्हिाले की, ज्या 
सुधारिानंी मनामध्ये खोल अचवश्वास रुजवला आचि भावना चिघळवल्या त्या सुधारिा आििे दयथग आहे. 
या ठरावावरील ििा ्ार रंर्ली. आचि जरी तो मारे् घेतला रे्ला तरी, राजकारिी लोकानंा त्याने अर्दी 
हलवनू सोडले. िार चदवसानंतर लखनौ कराराला दयावहारीक पयाय शोधण्याच्या चनियाने, चनरचनराळ्या 
र्टाच्या तीस प्रमुख मुसलमान पुढाऱयानंी चदी ी येथे एक बैठक घेतली. या बैठकीत पुढील अटींवर संयुक्त 
मतदार संघाच्या स्थापनेला एकमताने मान्यता देण्यात आली. (१) मंुबईपासून कसध वरे्ळा केला जावा 
आचि त्यािा चनराळा प्रातं स्थापन करावा; (२) वायदय सरहद्द प्रातं व बलुचिस्तान यात सुधारिा सुरू 
करादयात; (३) पंजाब आचि बंर्ालमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमािात प्रचतचनचधत्व असाव;े (४) मध्यवती 
कायदेमंडळात एकंदर सभासदाचं्या एक तृतीयाशंापेक्षा मुसलमान सभासद कमी नसावते. बठैकीत असेही 
म्हटले रे्ले की, कहदू बहुसंख्य प्रातंात जशी कहदंुनी मुसलमानानंा राखीव जार्ाचं्या प्रमािािी सवलत 
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द्यावयािी तशीि मुसलमानानंी मुसलमान बहुसंख्य प्रातंात कहदंूना चदली पाचहजे. या बैठकीत अध्यक्ष जीना 
होते. 
 

या मार्ण्याबाबत पूिगपिे चविार करण्यात आला. दोन मचहन्यानंी (मे१९२७) अचखल भारतीय 
काँगे्रस कचमटीने त्याच्यावर चशक्कामोतगब केले आचि चडसेंबरच्या आपल्या खुल्या अचधवशेनात त्या मंजूर 
करून घेतल्या. काँगे्रसने समत केलेल्या या ठरावात, मुसलमानानंी पूवी वळेोवळेी केलेल्या इतर 
मार्ण्यािंाही समावशे होता. त्या अशा होत्या. (१) भावी घटनेत आपल्या सदसत् चववके बुद्धीनुसार धमग 
स्वीकारण्यािे स्वातंत्र्य असले पाचहजे, आचि या स्वातंत्र्यात हस्तके्षप करिारे कुठलेही कायदे करण्यािा 
अचधकार मध्यवती ककवा प्राचंतक कायदेमंडळाला असता कामा नये. सदसत् चववके बुद्धीनुसार स्वातंत्र्य 
म्हिजे, पंथ व पुजेिे स्वातंत्र्य, धार्ममक आिार आचि संबंध यािें स्वातंत्र्य आचि दुसऱयाचं्या भावनािंा मान 
राखून आचि त्याचं्या अशाि प्रकारच्या अचधकारात कसलीही ढवळाढवळ न करता धार्ममक चशक्षि आचि 
प्रिार िालू ठेवण्यािे स्वातंत्र्य; (२) आंतरजातीय प्रश्नासबंंधी, मध्यवती ककवा प्राचंतक कायदेमंडळात 
कुठिेही बील, ठराव, सूिना ककवा उपसूिना माडंण्याला, ज्या जातीवर त्यािा पचरिाम होिार असेल त्या 
जातीच्या तीन ितुथांश सभासदानंी चवरोध केल्यास, ते बील, ठराव, सूिना ककवा उपसूिना माडंता, ििा 
करता ककवा सम्मत करता येऊ नये. 
 

१९२७ च्या काँगे्रसिे अध्यक्षस्थान डॉ. महम्मद अली अन्सारी या मुसलमान पुढाऱयानंी भषूवले होते. 
‘कहदू व मुसलमान एकमेकावंर चवश्वास ठेऊ शकतात परंतु चरिचटश सरकारवर ठेऊ शकत नाहीत.’ असा 
दावा महम्मद अलींनी काँगे्रस दयासचपठावरून आताही केला आचि मुव्स्लम दयासचपठावरून, त्यानंी 
आपल्या श्रोत्यानंा सायमन कचमशनवर बचहष्ट्कार टाकण्यािा आग्रहािा उपदेश केला. (सायमन कचमशन 
म्हिजे पुढील प्रकरिात िर्मिलेल्या सनदशीर सुधारिावरिे कायदेशीर मंडळ). त्याचं्या ज्या मुसलमान 
चमत्रानंी कचमशनशी सहकायािा चविार केला त्यानंा त्यानंी चरिचटश धार्मजिे म्हिून धमकावले. परंतु जातीय 
संस्था लोकचप्रय होत होत्या आचि डॉ. अन्सारींनी आपल्या अध्यक्षीय भाषिात म्हटल्याप्रमािे काँगे्रस 
‘अनेक प्रातंात दुय्यम स्थानावर ढकलली जात’ होती. 
 

मुसलमानाचं्या मार्ण्या मान्य करिाऱया या काँगे्रसच्या ठरावाला कहदुमहासभेिा अथाति संपूिग 
चवरोध होता. १९२८ एचप्रलच्या कहदू महासभेच्या अचधवशेनाने— ज्या अचधवशेनाने वायदय सरहद्द प्रातंाला 
चवचधमंडळ देण्याच्या बाजूने कौल चदला त्या अचधवशेनाने—बहुसंख्य जमातीकचरता काहीही राखीव जार्ा 
न ठेवता आचि अल्पसखं्य जमातींनी राखीव जार्ािंा आग्रह धरलाि तर ‘मयाचदत काळा’ पुरत्याि 
असादयात असे चविार सयुंक्त मतदार संघाच्या बाजूने माडंले. कसधबद्दलच्या कहदू महासभेच्या चनधमी 
वाटिाऱया भचूमकेने प्रश्न सोडवण्यासाठी दयावहारीक पयाय सुिवला नाही. चतने कसधवरील आपल्या 
ठरावात असे म्हटले होते की, ‘तो चनराळा प्रातं म्हिनू स्थापन करताना एक चवचशष्ट जात ‘बहुसंख्य’ बनेल 
आचि ‘देशातील चनरोर्ी राष्ट्रवाद वाढण्याला मारक आचि कहदंुिा कहदुस्तान आचि मुसलमानािंा कहदुस्तान 
अशी देशािी दोन शकले पाडील’ असा चविार न करता ‘राज्यकारभारचवषयक आर्मथक आचि अशाि 
प्रकारच्या इतर र्ोष्टी’ चविारात घेतल्या जादयात. महासभेिे भचवष्ट्यकाळाबद्दलिे चित्र बरोबर होते. आचि 
काँगे्रसने केलेल्या जातीय ठरावािे समथगन ्क्त एका न सुटिाऱया त्रारं्ड्यावरिी दयावहाचरक तोड म्हिनू 
करिे शक्य होते. त्यावळेी देशात असलेल्या चवचशष्ट वातावरिात चनधमी दृचष्टकोनािा अथग मुसलमानाचं्या 
आकाकं्षाना कहदंुिा चवरोध असा लावण्यात आला आचि त्याबद्दल सावगचत्रक खेद दयक्त करण्यात आला. 
याि दृचष्टकोनातून महासभेच्या आिखी एका ठरावािा असाि अथग करण्यात आला. त्या ठरावाने जातीय 
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प्रचतचनचधत्वाला चवरोध केला होता आचि ‘खुल्या िढाओढीच्या पचरक्षामधून रु्िवत्ता आचि लायकी’ यावर 
आधारलेली चनवड दहावी अशी चवनंती केली होती. मुव्स्लम जातीयतेशी सहकायग करण्याबद्दल 
कहदूमहासभेने काँगे्रसवर ठपका ठेवला. ती म्हिाली की, मुव्स्लम जातीयतेिे प्रचतचनधी, काँगे्रसच्या जातीय 
प्रश्नाचवषयींच्या ठरावानंा चवचशष्ट वळि लावण्यासाठीि केवळ, काँगे्रसमध्ये जमा झाले होते. 
 

देशातील एकुलती एक चनधमी संस्था असलेली काँगे्रस मोठ्या कठीि पचरव्स्थतीत सापडली 
होती. दचक्षि चवभार् सोडला तर सवग कहदुस्तानला ग्रासिाऱया अघोरी जातीय दंग्यािंी ती चनिःशब्लद 
साचक्षदार बनली. १९२१–२२ साली सुरू झालेले दंरे् वषानुवष,े संयुक्त प्रातं, मंुबई, बंर्ाल, मध्यप्रातं, 
चबहार, ओचरसा, पंजाब, वायदय सरहद्द प्रातं आचि चदी ी याचठकािी िालू राचहले. त्यानंा उतार पडण्यािी 
लक्षिे नदहती. आयग समाज दहा वषात पूवी कधी नदहता इतका कायगप्रवि बनला. त्यािे सभासद दरवषी 
हजारोनी वाढत होते. आचि त्याच्या ध्येयाला वाहून घेण्यासाठी अनेकजि तयार होते. सवग देशभर आयग 
समाजाच्या जाहीर सभा भरत होत्या. सवग धमात वैचदक धमािी श्रेष्ठता प्रस्थाचपत करण्याकचरता वाममयीन 
गं्रथ चनमाि केले जात होते. या धार्ममक उत्साहाच्या भरात काही लेखकानंी पे्रचषत महम्मदावर घािेरडे ही  े
केले. अशा हल्ल्यापंैकी ‘रंचर्ला रसूल’ आचि ‘चरसाला वतगमान’ ही दोन नमुनेदार प्रकाशने होती. 
त्याचं्यामुळे अचधक दंरे्, अचधक जाळपोळ आचि अचधक खून यानंा प्रोत्साहन चमळाले. मुसलमानसुद्धा 
अशाि प्रकाराने आपल्या तबलीघिा प्रिार करीत होते, आचि कहदूच्या शूद्र आचि चवशषेतिः अस्पशृ्य 
समजल्या जािाऱया वर्ामध्ये आपले धमांतरािे कायग तीव्र करीत होते. दरवषी होळी आचि चदवाळी या 
कहदंूच्या सिात आचि मोहोरम आचि इद या मुसलमानाचं्या उत्सवात दंग्यािे पीक ्ो्ावत होते आचि 
प्रत्येक दंर्ा प्रमुख कहदू मुसलमानातही अचधकाचधक कडवपेिा चनमाि करीत होता. दंरे् िालू होते, 
धमांधता होती, त्यावर पोसिाऱया जातीय संस्था वाढत होत्या; इस्लाम राष्ट्रािी संघटना आचि त्याबद्दलिी 
कहदंुिी भीचत होती; वादचववादाच्या उग्रतेत चनकृष्ट जातीयवादाला वारंवार वाट देिारे राष्ट्रीय पुढारी होते; 
जातीय बडबड लक्षपूवगक ऐकिारे लोक होते; काँगे्रस बाधंण्यापेक्षा कहदू महासभा बाधंण्यात र्ढून रे्लेले 
काँगे्रस पुढारी होते; मुसलमानाचं्या जातीय संस्थांनी माडंलेल्या मार्ण्या मान्य न केल्यास काँगे्रसिा चनषेध 
करिारे आचि सवग राजकीय प्रर्ती रोखिारे मुसलमान होते. या सवग र्ोष्टीमधून काँगे्रसला मोठ्या 
सावधचर्रीने, शहािपिाने आचि दयावहाचरकतेने मार्ग कापिे जरून होते. अचखलभारतीय काँगे्रस कचमटीने 
धमांतर व मचशदीसमोर वाद्य वाजवण्यासंबधंी केलेल्या सुस्पष्ट सूिना, बरेिवळेा जातीय िकमकींना 
कारिीभतू झाल्या. चतने असे म्हटले होते की, प्रत्येक दयक्तीला ककवा समूहाला मतपचरवतगनाच्यािारे 
धमांतर ककवा पनुर  धमांतरकरण्यािे स्वातंत्र्य असाव.े पि सक्तीने तसे करण्यास मनाई असावी. चतने पुढे 
असेही म्हटले होते की, ‘कुठच्याहीवळेी, कुठच्याही मचशदीवरून धार्ममक ककवा सामाचजक कारिाकचरता 
चमरविूक नेण्यािे आचि वादे्य वाजवण्यािे स्वातंत्र्य कहदंूना आहे.’ परंतु मचशदीसमोर चमरविूक थाबंवण्यािे 
आचि खास चनदशगन करण्यािे स्वातंत्र्य त्यानंा नसाव.े अली बधूंसारखे काँगे्रसमधील मुसलमान या 
सूिनाशंी सहमत होते. परंतु हे उपाय देशाच्या जातीय वातावरिावर पचरिाम करू शकले नाहीत. 
 

जातीयतेतून जन्म झालेल्या मुसलमानी राजकारिाच्या वाढीकडे लक्षपूवगक पाचहल्यास असे 
आढळून येईल की, मुसलमानाचं्या मार्ण्या चनधमी भचूमकेवरून डावलता येिार नाहीत. आचि म्हिनू 
त्यािंा काँगे्रसने केलेला स्वीकार समथगनीय आहे. खुद्द लखनौ करारानेि जातीयवादाला अवसर चदला; 
चखला्त िळवळीने, कहदू मुव्स्लम ऐक्यासाठी मुव्स्लम राष्ट्रसंघािी सवलत चदली. आचि याि 
कारिासाठी कसधच्या मार्िी मार्ील पे्ररिा जरी जातीय होती तरी ती मान्य केली रे्ली. 
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बहुसंख्य जमातीला कायदेमडंळात राखीव जार्ा नसादया हा कहदू महासभेिा ठराव जरी चनधमी 
होता तरी त्यात मुसलमान पुढाऱयानंा छुपा जातीयवाद चदसला. ते म्हिाले की, हा ठराव करताना 
महासभेच्या डोळ्यापढेु पंजाब व बंर्ाल हे प्रातं होते; आचि या प्रातंातील कायदेमंडळात राखीव जार्ा 
असूनसुद्धा मुसलमान अल्पसंख्यि राचहले होते. त्यानंी असे दाखवनू चदले की, या दोन प्रातंात 
मुसलमानाकचरता पुरेशा राखीव जार्ा ठेवल्या नाहीत तर जास्त सुचशचक्षत आचि संपन्न असलेले कहदू आचि 
शीख, पंजाबमधील भावी कायदेमंडळात आपले बहुमत आचि मुसलमानािें अल्पमत कायम ठेवण्याकचरता 
एकत्र येतील आचि अनेक प्रकारिी साधने हातात असलेले बंर्ालिे कहदूही हेि करतील. 
 

स्वायत्त कसधच्या मार्िीत मुसलमानािंी जर जातीयता होती तर चतला कहदंुनी केलेल्या चवरोधात 
कमी जातीयता होती असे नाही. १९१५ मध्ये कसध चवभक्त करण्यािा प्रश्न आला तेदहा, कसधच्या आर्मथक 
आचि दयापारी नाड्या हातात असलेली कसधिी कहदू अल्पसंख्य जमात, मंुबईपासून कसध चवभक्त 
करण्याबद्दल उदासीन होती. ती आता कहदू मुसलमान चवतुष्टाच्या वातावरिात, स्वतंत्र कसधमध्ये मुसलमान 
बहुमतािी सत्ता प्रस्थाचपत होईल त्यामुळे सहाचजकि भयभीत झाली. याि भीतीने जातीय दंग्याच्यावळेी 
वायदय सरहद्द प्रातंातील पाि टके्क कहदूना आपली घरेदारे सोडून प्रातंाति ककवा प्रातंाबाहेर अचधक सुरचक्षत 
चठकािी जािे भार् पडले. कोहटच्या दंग्यात मुसलमान रंु्डानंी आपल्या चिया पळवल्या अशी तक्रार 
कहदंूनी केली. 
 

अशाचरतीने जातीय संघटनािंा सतंाप पूिगपिे उतू रे्ल्यानंतर १९३२ मध्ये वायदय सरहद्द प्रातंाला 
कायदेमंडळ चमळाले, आचि १९३५ च्या कहदुस्तान सरकार कायद्याने कसध प्रातं वरे्ळा झाला. 
 
 

_____ 
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प्रकरि णवसाव े
 

‘जीनाांना वाऱ्यावर सोडले’ 
 

१९२६ नोदहेंबरमध्ये झालेल्या प्राचंतक आचि मध्यवती कायदेमंडळाच्या चनवडिूकावरून असे चदसून 
आले की, कोितीही राजकीय ककवा जातीय संघटना बहुसंख्य मतदारािें प्रचतचनचधत्व करू शकत नदहती. 
ककबहुना आम्ही बहुसंख्य कहदंूिे ककवा बहुसंख्य मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व करतो असा दावा यापैकी एकही 
संघटना करू शकत नदहती. १९१९ च्या सुधारिा कायद्याने जेमतेम िार टके्क लोकानंा मतदानािा हक्क 
चमळाला होता. परंतु यावरून या संघटना मतदारापचलकडील जनतेत अचधक लोकचप्रय होत्या असे धरून 
िालिे िुकीिे होईल; खरं म्हिजे जनतेपेक्षा मतदारानंा या संघटनािंी जास्त िारं्ली कल्पना होती. 
स्वराज्य पक्षाने १९२३ साली चमळवलेल्या बऱयािशा जार्ा, १९२६ साली काँगे्रसच्या पाकठब्लयाने लढवलेल्या 
चनवडिूकीत र्मावल्या. जातीय दंग्यानंी कहदू मतदारािंी मनोवृत्ती दूचषत झाल्यामुळे चखला्त िळवळ 
म्हिजे एक बोजवारा उडालेली र्ोष्ट असे चसद्ध झाले आचि लोकािें लक्ष कहदूमहासभेकडे कें चद्रत होऊ 
लार्ले. काँगे्रस, मुव्स्लम लीर् आचि अचखल भारतीय चखला्त पचरषद अजूनही कहदू मुव्स्लम 
ऐक्याकचरता िािपडत होत्या, परंतु मतदाराचं्या मनावर जातीय दृष्टी ककवा स्वतंत्र उमेदवारािंा पर्डा 
बसला होता. त्यामुळे स्वराज्य पक्षाने जातीय दंग्यापासून अचलप्त असलेल्या मद्रासमध्ये भरघोस मते 
चमळवली, तर कहदू मुसलमान रस्त्यात एकमेकािंी डोकी ्ोडत असलेल्या पंजाब व संयुक्त प्रातंात भयंकर 
हार पत्करावी लार्ली. मुसलमानािें प्रचतचनधीसुद्धा कायदेमंडळात वरे्वरे्ळ्या पक्षात चवभार्ले रे्ले असून 
चवस्कळीत होते त्यामुळे कोित्याही मुव्स्लम संघटनेला आपि मुसलमानी जनतेिे प्रचतचनचधत्व करतो असा 
दावा करता येईना. 
 

मध्यवती कायदेमंडळात कहदू आचि मुसलमान अशी जातीय चवभार्िी नदहती. काही थोडे 
मुसलमान चिकटून असलेला स्वराज्य पक्ष, काँगे्रसच्या चनधमीत्वािे प्रचतचनचधत्व करीत होता. दोन कहदू 
आचि काही थोडे मुसलमान चमळून जीनािंा र्ट होता. परंतु स्वराज्य पक्षाबाहेरील इतर बहुतेक सवग कहदू 
मदन मोहन मालवीय आचि लजपतराय या प्रमुख महासभा पुढाऱयाचं्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले आचि 
त्यानंी आपला राष्ट्रीय पक्ष नावािा स्वतंत्र पक्ष बनवला. बहुसंख्य मुसलमान सभासद असंघटीत अशा 
र्टाने चनराळे बसले. संयुक्त प्रातंातील, सरकारबरोबर प्रचतयोर्ी सहकाराकडे कल असलेले, आचि 
पारंपाचरक कहदुत्वािे प्रचतचनचधत्व करिारे, स्वतंत्र काँगे्रस पक्ष या नावाने एकत्र बसले; हा नावािा दुरुपयोर् 
होता कारि प्रचतयोर्ी सहकाराचवरूद्ध काँगे्रस स्पष्ट बोलली होती. पजंाबमध्ये नोदहेंबर मचहन्यातल्या 
चनवडिुकीतले बहुसंख्य कहदू उमेदवार लजपतराय याचं्या भोवती र्ोळा झाले होते आचि स्वतिःला 
कहदूमहासभेिे म्हिवनू घेत होते. चनवडून आलेले सभासद, सरकारिा पराजय करण्यासाठी आपापले 
मतभेद बाजूला सारून अनेकवळेा एकत्र येत होते आचि स्वराज्याच्या मार्िीवरही ते एक होत होते. 
 

कायदेमंडळे ही बाह्य पचरव्स्थतीिी खरीखुरी प्रचतकबबे होती. अनेक कहदू आचि मुसलमान एक 
संयुक्त पक्ष म्हिून काँगे्रस िालवत होते. ‘मुसलमानी हल्ल्यापासून’ स्वतिःिे संरक्षि करण्यासाठी कहदू, 
कहदूमहासभेिारे आपली सघंटना करीत होते. आपल्या जातीय चहतसंबधंािी संरक्षक म्हिून अनेक 
मुसलमान मुव्स्लम लीर्च्या झेंड्याखाली परत जात होते; पि काही मुसलमान लीर्च्या चरिचटशचवरोधी 
दृचष्टकोनामुळे चतच्याशी समरस होऊ शकत नदहते; जरी बहुतेक मुसलमान चवभक्त मतदार संघािा त्यार् 
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करण्यास तयार नदहते, तरी काही मुसलमान काही चवचशष्ट अटींवर सयुंक्त मतदार संघाला मान्यता देत 
होते. परंतु कहदुस्तानातील मताचं्या या सवग चवचवध छटा त्याचं्या मुख्य राजकीय मार्िीत एकत्र आल्या 
आचि भावी सुधारिा कहदी आचि चरिचटश प्रचतचनधी बसलेल्या र्ोलमेज पचरषदेत ठरवादया यावर त्यािें 
एकमत झाले. त्यावळेच्या राजकीय पचरव्स्थतीिे सूक्ष्मपिे अवलोकन केल्यास कुिालाही असे चदसून आले 
असते की, चखला्त िळवळ, जातीय दंरे् आचि शुद्धी आचि संघटन िळवळी यामुळे कहदू मुव्स्लम ऐक्य 
वास्तचवक भरं् पावले असले, तरी कायदेमंडळातील मुसलमानाचं्या प्रचतचनचधत्वावर जर एकमत झाले तर, 
त्यातून कहदू मुव्स्लम ऐक्य चनमाि होिे क्रमप्राप्ति होते. आिखी असेही ध्यानात येईल की, जरी 
याबाबतीत त्याचं्यात एकमत होऊ शकले नाही, तरी ते सवगजि चरिचटशाकंडे जी मार्िी करीत होते ती पुढे 
ढकलिे शक्य नदहते. 
 

चरिचटश सरकारिी घोषिा तारीख ८ नोदहेंबर १९२७ रोजी आली. या घोषिेन्वये, कहदुस्तानच्या 
घटनेच्या प्रश्नािंी तपासिी करण्यासाठी सर जॉन सायमन याचं्या नेतृत्वाखाली एक कायदेशीर मंडळ 
नेमण्यात आले. १९१९ िा कायदा दहा वषग अंमलात आिल्यानंतर असे कचमशन नेमण्यािी तरतूद १९१९ 
च्या कायद्याति केलेली होती. परंतु वाढत्या िळवळीमुळे ही नेमिकू दोन वषग पढेु ढकलली होती. तथाचप, 
स्वराज्यासाठी अचधरता आचि मध्यवती कायदेमंडळािा र्ोलमेज पचरषद भरवण्यािा ठराव, यामुळे ही 
घोषिा चशळीि ठरली. कहदुस्तानात या घोषिेिे संतप्त स्वार्त झाले. कचमशनमध्ये एकंदर सात सभासद 
होते, ते सवग इंग्रज होते; ह्यामुळे िीड अचधकि वाढली. एका चरिचटश लेखकाने म्हटल्याप्रमािे, 
जालीयनवाला बारे्च्या शोकाचंतकेनंतर चरिचटशाचं्या कुठल्याही कृत्याबद्दल याच्या इतका सावगचत्रक चनषेध 
दाखवला रे्ला नदहता. कहदुस्तानच्या राष्ट्रीय स्वाचभमानािा अपमान म्हिनू कहदी मालकीच्या सवग 
वतगमानपत्रानंी आचि बहुतेक सवग राजकीय पुढाऱयानंी चतिा चनषेध केला. एम. ए अन्सारी याचं्या 
अध्यक्षतेखाली मद्रास येथे भरलेल्या त्यावषीच्या काँगे्रस अचधवशेनाने, कहदी लोकानंा कचमशनवर बचहष्ट्कार 
घालण्यािा आचि तो पचरिामकारक करण्यासाठी जोरदार प्रिार करण्यािा, त्यािप्रमािे कचमशनच्या 
आर्मनाच्या चदवशी सवग देशभर आचि त्याचं्या भेटीच्यावळेी त्या त्या चठकािी मोठ्या प्रमािावर चनदशगने 
घडवनू आिण्यािा आदेश चदला. कायदेमंडळातील लोक चनयुक्त सभासदानंी कचमशनला कुठिेही 
सहाय्य नाकाराव े आचि बचहष्ट्कार ककवा मंचत्रमंडळे माडंण्यादयचतचरक्त दुसऱया कुठच्याही कारिासाठी 
कायदेमंडळात हजर राहू नये असेही सारं्ण्यात आले. 
 

मुव्स्लम लीर्मधील जीनाचं्या नेतृत्वाखालील पुरोर्ामी र्ट काँगे्रस कायगक्रमाला अनुकूल होता; 
परंतु इतरानंी आपल्याला त्याच्याशी काही कतगदय नाही असे मानले आचि सायमन कचमशनला सचक्रय 
सहकायग देऊ केले. मुव्स्लम लीर्िे वार्मषक अचधवशेन लाहोरला भरावयािे होते, परंतु लाहोर येथील 
मुव्स्लम लीर्मध्ये राजचनष्ठ लोकािें विगस्व असल्यामुळे आपली योजना बारर्ळेल अशी भीचत जीनानंा 
वाटली आचि त्यानंी अचधवशेन कलकत्त्याला भरवण्यासाठी लीर्च्या कायगकाचरिीला प्रवृत्त केले. 
कचमशनशी सहकायग कराव े या मतािे त्यावषीिे चनवडून आलेले अध्यक्ष, सर महमद श्ी यानंी 
कायगकाचरिीच्या या चनिगयाच्या कायदेशीरपिाबद्दल शकंा दयक्त केली आचि कलकत्त्याला जाण्यािे 
नाकारले. शवेटी, लाहोरला एक आचि कलकत्त्याला एक अशी लीर्िी दोन अचधवशेने भरली. जीनाचं्या 
अध्यक्षतेखालील कलकत्ता अचधवशेनाने असे ‘जोरदारपिे’ जाहीर केले की, ‘हे कायदेशीर कचमशन 
कहदुस्तानच्या लोकानंा अमान्य आहे. म्हिून अचधवशेन असा ठराव करीत आहे कीदेशातील सवग 
मुसलमानानंा कुठल्याही पचरव्स्थतीत आचि कोित्याही स्वरुपात या कचमशनशी काहीही कतगदय नाही.’ 
अचधवशेनाने लीर् कौव्न्सलला घटनेिा आराखडा तयार करण्यासाठी आचि आवश्यक अशा खबरदारीच्या 
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सूिना करण्यासाठी काँगे्रस व इतर राजकीय पक्षाशंी संबंध ठेविारी एक कचमटी नेमण्यािा अचधकार 
चदला. दुसऱया बाजूला लाहोर अचधवशेनाने कचमशनला सहकायग देण्यािी मुसलमानानंा चवनंती केली, 
आचि असे करिे हे मुसलमानाचं्या ्ार चहतािे आहे असे साचंर्तले. चवभक्त मतदार संघाच्या सवात जुना 
कैवारी अमीर अली याने लंडनहून लाहोरला असा इशारा चदला की, हा संकव्ल्पत बचहष्ट्कार कहदुस्तानच्या 
चवशषेतिः अल्पसखं्यकाचं्या चहतसंबधंानंा नुकसानकारक होईल. लंडनमध्ये चशजलेले नाटक लाहोरच्या 
रंर्भमूीवर येत होते असे चदसते. लॉडग बरकेनहेड, सेके्रटरी ऑ् स्टेट ्ॉर इंचडया यानंी दहाइसरॉयला 
‘्ोडा आचि झोडा’ िी उपाययोजना सुिवली ती अशी : ‘बचहष्ट्कारवादी वृत्ती मोडून काढण्यासाठी आम्ही 
नेहमीि बचहष्ट्कार न घालिाऱया मुसलमानावंर दचलत जमातीवर दयापारी चहतसंबधंावर आचि इतर तत्सम 
शक्तीवर चवसंबनू आहोत. कचमशनच्या आर्ामी भेटीच्याबाबतीतसुद्धा, चवरोधाच्या तटाला भर्दाड 
पाडण्यािा अशाि पद्धतीने प्रयत्न करिे उपयुक्त होईल की नाही यािा चनिगय तुम्ही आचि सायमन यानंी 
घेतला पाचहजे.’[बर  कनहेड कृत, प.ृ २५४.] दहाइसरॉयला पाठवलेल्या दुसऱया एका पत्रात म्हटले होते: ‘माझा 
सायमनना असा सी ा आहे की, बचहष्ट्कार न घालिाऱया महत्वाच्या लोकानंा चवशषेतिः मुसलमान आचि 
दचलत जमातीच्या लोकानंा, कचमशनने आपल्या कामाच्या प्रत्येक अवस्थेत भेटले पाचहजे. प्राचतचनचधक 
मुसलमानाशंी झालेल्या त्याचं्या मुलाखतींिी जास्तीत जास्त जाचहरात झाली पाचहजे, असे मी म्हिेन. 
आता सवग धोरि स्पष्ट आहे. आचि ते म्हिजे कचमशन मुसलमानानंा हाताशी धरून कहदंूना पूिगपिे 
हानीकारक असा अहवाल सादर करील, आचि त्यामुळे जीनानंा वाऱयावर सोडून देऊन मुसलमानािंा 
भरीव पाकठबा चमळवील या भीतीने प्रिंड कहदू जनतेला घाबरवनू सोडिे हे होय.’ [बर  कनहेडच्या पृ. २५५ वरील 
पत्रातील उतारे.] 
 

आपल्या कचमशनवरील प्रचतचक्रयेिा सायमन यानंा अंदाज होता. त्यानंी कहदुस्तानात पाय 
ठेवल्यानंतर थोड्याि चदवसात दहाइसरॉयला अशी सूिना केली की, सात इंग्रज व मध्यवती कायदेमंडळ 
नेमील ते सात कहदी सभासद यािंी चमळून एक मुक्त स्वरुपािी सयुंक्त पचरषद असे या कचमशनिे स्वरुप 
असाव.े परंतु ही सूिना कहदी पुढाऱयानंी धुडकावनू लावली आचि ही सूिना नाकारण्यािे लजपतराय यानंी 
मध्यवती कायदेमंडळात माडंलेले चवधेयकही संमत केले. तरीसुद्धा, दहाइसरॉयने ‘खुल्या आचि 
समानतेच्या पातळीवरून’ कचमशनच्या कायािी कहदी दृचष्टकोनातून चिचकत्सा आचि स्पष्टीकरि दहाव े
म्हिून, कचमशनबरोबर ‘मुक्त स्वरुपाच्या संयुक्त पचरषदेत’ बसण्यासाठी तीन कौव्न्सल ऑ् स्टेटमधून 
आचि िार असेंब्ललीमधून अशा सात सभासदािंी एक कचमटी नेमली. 
 

कचमटीिे तीन सभासद मुसलमान होते; त्यापैकी दोघानंी कचमटीच्या अहवालाला जोडलेल्या 
आपल्या मतभेदाच्या चटपिात जातीय आर् पाखडली. प्लासीच्या लढाईपासून कहदंूनी केलेल्या 
आघातापासून चरिचटश आचि मुसलमान कसे बिावले हे दाखवण्यासाठी त्यानंी इचतहासािा तऱहेवाईक अथग 
लावला. त्यानंी आपल्या चटपिात असे चलचहले होते : 
 

कहदंूमध्ये चनमाि झालेल्या नदया जार्तृींनी कलकत्त्यातील चरिचटश वसाहत धुवनू चनघाली असती 
याबद्दल कुिालाही थोडीसुद्धा शकंा वाटिार नाही परंतु इचतहासाच्या चददय श्वासोच्छवासाने कालािा लय 
ठरवला आहे. अ्र्ािीस्तानिा राजा अहमद शहा अबदाली याने मुसलमानाचं्या तातंडीच्या चवनंतीला 
मान देऊन कहदुस्तानवर स्वारी केली. त्यानंी पाचनपत येथे मराठ्याचं्या िढेल उद्दामपिाला तोंड चदले. कहदू 
महत्वाकाकं्षा व मुसलमानािंा धार्ममक उत्साह यामधली ती घनघोर लढाई होती. कहदू सत्ता आचि चदमाख 
पाचनपतच्या रिके्षत्रावर चनकालात चनघाला.⋯⋯यानंतर कहदू संघराज्यािा चनरचनराळ्या तुकड्यािंा 
यशस्वीपिे समािार घेण्यास चरिचटशानंा ्ार सोपे रे्ले. 
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सुमारे १०० वषानंतर मुसलमानानंा चरिचटशाचंवरूद्ध उठवण्यािा दुसरा एक चनष्ट््ळ प्रयत्न कहदंूनी 
केला. परंतु, १८५७ च्या या बंडात चरिचटश चवजयी झाले आचि कुप्रचसद्ध नानासाहेब आचि इतरानंी 
पसरवलेली कट्टर िेषभावना जवळजवळ ६० वष ेशातं राचहली. 
 

१९२० मध्ये चरिचटशानंा परत कहदू महत्वाकाकें्षच्या उ्ाळलेल्या लाटानंा तोंड द्याव े लार्ले. 
यावळेच्या पचरव्स्थतीत आचि बंडाच्यावळेच्या पचरव्स्थतीत काही ्रक नदहता. मोठ्या हुशारीिा बनाव 
करून कहदंूनी काही भोळसट मुसलमानानंा कजकले आचि आपली लढाई त्यानंा खेळावयास लावली. यािा 
पचरिाम असा झाला की, बंडाच्या काळाप्रमािेि १९२१–२२ मध्ये या ्सवल्या रे्लेल्या मुसलमानानंा 
लढाईिा जोरािा तडाखा सहन करावा लार्ला. तुरंुर्ात रे्लेल्या लोकापंैकी ८० टके्क मुसलमान होते. 
 

नबाब सर झुव्ल््कार अचलखान सीएसआय, आचि डॉ. अब्लदुला-एल -मामून सुरादहदी हे दोघे 
लाहोर शाखेिे मुसलमान होते. कचमशनवर बचहष्ट्कार घालण्यात मुसलमानानंी परत कहदंूशी हातचमळविी 
करिे चकती धोक्यािे आहे हे सुिवण्याकचरता त्यानंी आपल्या मतभेदाच्या चटपिीत अर्दी अप्रस्तुत र्ोष्टींिा 
समावशे केला. संयुक्त मतदार संघाच्या बाजूच्या कुठल्याही सूिनेला चवरोध करताना त्यानंी अमीर 
अलीच्या सल्ल्यािा आचि लीर्च्या लाहोर ठरावािा पुनरुच्चार केला आचि असे प्रचतपादन केले की, 
‘आमच्या कहदुस्तानभर केलेल्या दौऱयात एकाही मुव्स्लम संस्थेने ककवा साचक्षदाराने संयुक्त मतदार संघािी 
मार्िी केली नाही एवढेि नदहे तर, चवभक्त मतदार संघाच्या बाजूने नवल वाटण्याइतके मतैक्य आढळून 
आले.’ 
 

वर साचंर्तल्याप्रमािे, मुव्स्लम लीर्िे मुसलमान दोन शाखेत चवभार्ले रे्ले होते: काही अटींवर 
संयुक्त मतदार संघ मान्य करिारे आचि कचमशनशी असहकार पुकारिारे एका बाजूला होते; आचि 
कुठच्याही पचरव्स्थतीत चवभक्त मतदार संघ मार्िारे आचि कचमशनशी सहकायग करिारे दुसऱया बाजूला 
होते. शवेटी कुठली बाजू चवजयी होईल हे भचवतदय वतगविे सोपे नदहते; पि तरीसुद्धा, लॉडग ऑचलव्दहयर 
यानंी १९२८ च्या मेमध्ये जिूकाय इच्छापूती म्हिनू आचि प्रिचलत राजकीय अधंश्रद्धाचं्या अधीन होऊन 
पुढील मत दयक्त करण्यािे धाडस दाखचवले. ‘प्रचतचनचधत्व कुठच्या तत्वावर आधारलेले असाव ेयासंबंधी 
कहदू पक्ष आचि मुव्स्लम जमात याचं्यामधील भाडंि कसोटीिे आहे. श्रीयुत जीनानंा स्थाचनक मुसलमानानंा 
त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािात काही राखीव जार्ा असादयात या अटीवर सयुंक्त मतदार संघािे तत्व 
मान्य आहे. आचि या तत्वावर सवांिा चमळून एक सुधारिा कायगक्रम सादर करता यावा म्हिून कहदंूशी 
तडजोड करण्यािा त्यािंा प्रयत्न आहे. बहुसंख्य मुसलमान पूिगपिे चवभक्त मतदार संघाच्या बाजूिे 
आहेत. त्यानंा आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमािात आपल्या जातीिे प्रचतचनधी प्रत्यक्षपिे चनवडून हव ेआहेत.’³ 
 

कहदूस्तान सरकारशी ज्यािंा प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष संबधं होता त्यानंी थोड्याबहूत पुरादयािे जे कडे 
मारे् ठेवले आहेत त्यावरून असे चदसून येते की, एका ध्येयप्रिालीवर लोकानंी एकत्र येण्यािा सभंव शक्य 
चततका कमी दहावा म्हिून सरकारने राजकीय पक्षाचं्या अनुयायात अचधकाचधक दु्ळी माजवण्यािा प्रयत्न 
केला. लॉडग बरकनहेड यानंी दहाइसरॉयला चलचहलेल्या दुसऱया एका पत्रात असा सी ा चदला होता की, : 
‘स्वराज्य पक्षाचवरूद्ध प्यादे म्हिून वापरता याव े ककवा स्वराज्य पक्षात अचधक मतभेद माजावते म्हिून या 
कचमशनिा उपयोर् करण्यासाठी तुम्हाला कधी संधी चमळेल ककवा काय याबद्दलिा तुमिा चविार 
जािण्यािी माझी इच्छा आहे.⋯ ही संधी जर चक्ायतशीर होिार असेल तर चतिा भरपूर उपयोर् करून 
घ्या. याबाबतीत तुम्हाला सरकारिा संपूिग पाकठबा लाभेल.’[वर उद् धृत केलेल्या बर  कनहेडच्या पुस्तकातील प.ृ २५.] 
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एका बाजूला कहदू जातीयवादाने व दुसऱया बाजूला मुव्स्लम जातीयवादाने स्वराज्य पक्ष ्ुटला; ्ुटीच्या 
प्रवृत्तीला सरकारी अचधकाऱयानंी पूवी मदत केली असो अर्र नसो, आता मात्र त्यानंी तसे कराव े अशी 
बकग नहेडिी इच्छा होती. 
 
 

_____ 
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प्रकरि एकणवसाव े
 

झहदु मुसलमानाांच्या ओढातािीत सापडलेले अस्पृश्य 
 

मुसलमानािंी संख्या वाढवण्याकचरता जेदहा जेदहा मुसलमानी अव्स्मतेला आदहान केले जात असे, 
तेदहा तेदहा मुव्स्लम मुी ा, कहदंूच्या सवगसाधारिपिे ‘अस्पृश्य’ समजल्या जािाऱया कचनष्ठ जमातींना भेटी 
देत असत, आचि या अभार्ी लोकासंमोर इस्लामने आश्वाचसलेल्या आचि कहदू धमात त्यानंा कधीही न 
चमळिाऱया समता आचि बंधुत्वािी महती र्ात असत. त्याचं्या या धमांतराच्या पारंपाचरक मोचहमेला १९२० ते 
१९३० च्या काळातील शद्धी िळवळीने प्रथमि धोका चनमाि केला. कहदू बाटवले जातात याबद्दल कहदंूिी 
कुरकूर अनेक शतके िालू होती, परंतु त्याला प्रचतबधंक उपायािी पावले त्यानंी उिलली नदहती. 
पचरिामी दर दशकामारे् लोकसंख्येच्या टके्कवारीत कहदू कमी होत होते आचि मुसलमान वाढत होते. 
बहुतेक धमांतरीत मुसलमान हे ‘अस्पृश्य’ कहदू असल्यामुळे मुव्स्लम राजकारिी लोकापैकी इस्लामच्या 
उत्साही धमगरु्रंूना, कहदू आचि मुसलमान या दोघानंाही सोयरेसुतक नसलेले, पि इस्लामला जास्त 
जवळ असिारे ‘अस्पृश्य’ म्हिजे एक िरण्यािे खुले कुरि वाटले; कारि हजारो वषांिा शजेार असूनसुद्धा 
ज्यानंा कहदू जातीभेदाने समानतेिा दजा नाकारला, तो त्यानंा इस्लामने चदला. कहदू हे कहदिे—
कहदुस्तानिे मूळ रचहवाशी. पि इस्लाम आचि चििन धमाच्या आर्मनानंतरि त्यानंा या भमूीच्या मूळ 
धमािे म्हिजे कहदू धमािे अनुयायी समजण्यात आले. आपला देश सोडून आलेले आचि धमांतर केलेले 
अकहदू सोडून इतर सवग लोक कहदू म्हिून र्िले जात होते. परंतु जेदहा धमग—इस्लाम, चििन, शीख आचि 
कहदू—हाि कायदेमंडळातील प्रचतचनचधत्वािा पाया बनला तेदहा मुसलमान नेत्यानंी चरिचटशानंा असे 
साचंर्तले की, ‘अस्पृश्यािें’ नशीब कहदंूच्या हाती सुपूतग करिे हे त्यानंा अन्याय करिारे आहे; हे नामधारी 
कहदू ‘अस्पृश्य’, कहदु धमापेक्षा मुसलमान धमात अचधक सुरचक्षत आहेत, आचि त्यािंी र्िती कहदू म्हिनू 
करिे हे मुसलमानाचं्या प्रचतचनचधत्वाच्या प्रमािाला मारक आहे. ‘अस्पृश्यानंा’ वर्ळता, कहदंूिी संख्या 
मुसलमानापेंक्षा ्ारशी अचधक भरिार नाही. 
 

हा प्रश्न राजकीय पातळीवर आििारे पचहले मुसलमान पुढारी अमीर अली हे होते. जानेवारी 
१९०९ मध्ये सेके्रटरी ऑ् स्टेट, मोले यानंा मुव्स्लम लीर्च्या चशष्टमंडळािी ओळख करून देताना केलेल्या 
भाषिात ते म्हिाले होते :— 
 

दुसऱया कुठच्याही राष्ट्रीय जमाती इतकेि आमिे राष्ट्रीयत्वही महत्वािे आहे. आचि आम्ही असे 
मानतो की, धोरिािंा आचि उपायािंा चविार करताना आमच्या इच्छा, भावना आचि चहतसंबधं दुसऱया 
इतकेि महत्वािे मानले रे्ले पाचहजेत. केवळ नाममात्र कहदू असलेल्या कचनष्ठ जातींिी ्ार मोठी अशी 
लोकसंख्या जर कहदू जातीतून वर्ळली तर कहदू मुसलमानाचं्या प्रमािात आता जी त्ावत चदसत आहे ती 
इतकी मोठी ककवा चवजोड वाटिार नाही. खऱया कहदंूमध्ये आचि खानेसुमारीसाठी कहदू समजल्या रे्लेल्या 
टोळ्या आचि जमाती याचं्यामध्ये काहीही साधम्यग नाही. त्यानंा त्याचं्या स्पशािा, आचि कधी कधी तर 
त्याचं्या सावलीिाही चवटाळ होतो. ज्या नीि पचरव्स्थतीत ते रहातात आचि शकेडो वष ेरहात आले आहेत 
त्यातून ते कधीि बाहेर येिार नाहीत. चरिचटश अचधकाऱयाचंशवाय त्यांिा कुिी प्रचतचनधी नाही. युर्ान् युरे् बद्ध 
करिाऱया या बेड्या तोडण्यािे काही जिानंी चजवावर उदार होऊन प्रयत्न केले परंतु, इतर अनेक 
र्ोष्टीप्रमािे जुन्या रीचतचरवाजाचं्या कायदेशीर मान्यतेमुळे ते रु्लामचर्रीत दडपले रे्ले. आता आिण्यात 
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येिाऱया मोठ्या सुधारिात त्यानंा चहस्सा असिार नाही की, जार्ा चमळिार नाही. हुजुराचं्या सचदच्छाही 
त्याचं्या कानापयंत पोिण्यािा ्ारसा संभव नाही. आतापयंत कहदुस्तानिी दचलत जमात म्हिून ते अनेक 
दशके नदहे शतकेही असेल, राचहले आचि रहातील. पि जर सत्ता आचि अचधकार हे वचरष्ठ जमातीच्या 
हाती सोपवले तर त्यािंी मुक्तता भावी काळातही कठीि ठरेल. ही र्ोष्ट भयानकि होय. काही झाले तरी 
या जमाती कहदू लोकसंख्येत सामाविे आचि मर् त्या लोकसंख्येिी मुसलमान लोकसंख्येशी तुलना करिे 
हे आम्हाला न्याय वाटत नाही. [डॉ. अब्लदुला अल -मामून सुऱहावदी यानंी इंचडयन सेंरल कचमटीला जोडलेली सव्प्लमेंटरी नोट, पुरविे 
–१९३०, पृ. ८१.] 
 

१९१९ च्या मयाचदत सुधारिानंी कहदंूिी प्रत्यक्ष चनवडिुकीिी मार्िी कबलू केली नाही आचि 
धार्ममक अल्पसंख्य म्हिनू ्क्त मुसलमानानंाि मान्यता चदली.दचलत वर्ाच्या बाजूने केलेल्या अमीर 
अलींच्या चवनंतीिा जरी तत्काळ पचरिाम झाला नाही तरी, ते महत्वािे प्रकरि म्हिून अचनर्मित प्रश्नाचं्या 
नोंदवहीत पडून राचहले. यामुळे तरी आपि उपेचक्षलेल्या जमातींिी जािीव कहदंूना दहावयास हवी होती, 
परंतु तसे झाले नाही, खरं म्हिजे तसे होऊ शकले नाही. कारि कचनष्ठ जातीच्या कहदंूनीसुद्धा 
‘अस्पृश्याचं्या’ स्पशािा आपल्याला चवटाळ होऊ चदला नाही. मुसलमानानंी कहदंूना याबद्दल योग्य टोमिे 
मारले. त्यानंी चविारले की, अस्पृश्यािंी सावलीही न िालिाऱया ह्या सयुंक्त मतदार संघाच्या आचि प्रौढ 
मतदानाच्या पुरस्कत्या जातीय कहदंूना ते मतदान कें द्रात आलेले कसे िालतील?आपल्या हजारो बाधंवानंा 
बरोबर घेऊन कहदू धमग सोडिारे चवसादया शतकातील सवात मोठे अस्पृश्यािें राजकारिी नेते आचि 
लेखक, डॉ. बी. आर. आंबडेकर हे होते. १९२८ साली इंचडयन सेंरल कचमटीपढेु सयुंक्त मतदार संघाच्या 
बाजूने साक्ष देतानासुद्धा त्यानंी अशी भीचत दयक्त केली की, सविग कहदू ‘अस्पृश्या’ंना मतदान कें द्रात 
जाण्यािी परवानर्ी तरी नाकारतील ककवा ‘अस्पृश्या’ंच्या आर्मनाने ‘चवटाळलेल्या’ मतदान कें द्रावर 
बचहष्ट्कार तरी घालतील. १९२०–३० च्या काळात चरिचटश लोकसभेतही, दचलत जमाती हा एक ििेिा 
चवषय बनला होता. मद्रासच्या एका इंग्रज सनदी अचधकाऱयाने दचलत वर्ासाठी चनराळे प्रचतचनचधत्व असाव े
यासबंंधी आपले चविार माडंत असताना सविग कहदू या लोकानंा कसे वार्वतात यािे केलेले हुबेहुब विगन 
The Report of the Franchise Committee (Vol. IPP.12-46) यात पहावयास चमळते. ते चलचहतात : 
 

म्युचनचसपाचलटी असलेल्या र्ावात सावगजचनक रस्ते वापरण्यासही कधी कधी नोचटसा काढून या 
‘दूचषत जमातीला’ मनाई केलेली आहे. उच्चवर्मियाचं्या शाळातून दचलत वर्ग सरसकट वर्ंळला जातो. 
चशक्षिापुरतेि हे थाबंत नाही तर ते धमालाही लार्ू असते आचि त्याला मंचदरात जाण्यासही मज्जाव असतो 
देवळाच्या पचवत्र पचरसरात दचलत वर्ाला मज्जाव आहे असे ्लकही काही चठकािी मंचदराच्या 
दरवाज्यावर लावलेले आहेत. चरिचटश येण्यापूवी दचलत वर्ािे स्थान उघड उघड रु्लामचर्रीिे होते. १८ 
दया शतकात जचमनीच्या खरेदीचवक्री खतात, शतेे, चवचहरी, पािीपुरवठा, घरे बाधंिी वर्ैरे र्ोष्टींिी मोजिी 
झाल्यानंतर मालमत्ता दुसऱयाच्या नावावर करण्यािी बाब म्हिून रु्लामािंा उी ेख केलेला असे. १८१९ 
मध्ये महसुलािी रक्कम वसूल करून घेण्याकचरता िार दचलत रु्लामािंा जाहीर चललाव करण्यात आला. 
१८४३ मध्ये कहदुस्तान सरकारला असा कायदा करावा लार्ला की, रु्लाम म्हिनू दुसऱयािी सेवा करिे 
आचि दयक्ती ही मालमत्ता म्हिून वापरिे यातून उदभविाऱया कुठल्याही हक्कािंी अमंलबजाविी कंपनी 
सरकारच्या न्यायालयाकडून केली जािार नाही; आजसुद्धा, दचलत जमातीच्या नोकराला काही 
चजल्ह्यातील बोलीभाषेत रु्लाम म्हिून संबोचधले जाते. दचलत हा आता औपिाचरक नावापुरता जरी रु्लाम 
नसला तरी उच्चविीय कहदंुनी त्याला मोठ्या पचरिामकारकपिे त्या स्थानावर अजूनही बसवलेले आहे. ते 
म्हिजे (अ) मजुराचं्या घराचं्या आसपासच्या जारे्वर, आचि बरेिवळेा त्यांच्या राहण्याच्या झोपडीवरही 
आपली मालकी ठेवनू आचि (ब) या लोकानंा सतत कजे देऊन, उधारी बापापासून मुलापयंत सतत िालू 
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रहाते. आचि ती च्टेपयंत त्याला मालकाच्या कामाला बाधूंन ठेवते. ह्या जिकूाय दास्यात ठेविाऱया 
र्ोष्टीपासून सुटका करून घेण्यािा त्यािा उपाय म्हिजे कहदुस्तान सोडिे. 
 

अस्पृश्याचं्या पचरव्स्थतीत, कहदू म्हिून आचि मुसलमान म्हिून जमीन अस्मानािंा ्रक होता; 
कहदू म्हिून त्याला सावगजचनक चवचहरीवर जाऊ देत नदहते; तर मुसलमान म्हिनू तो तीि चवचहर हक्काने 
वापरत होता, आचि एकाद्या कहदूने त्याच्या हक्काबद्दल हरकत ककवा शकंा घेतल्यास पे्रचषताच्या अनुयायािंा 
र्ट त्याच्या मदतीला जाऊन त्यािा हक्क शाबीत करून घेत होता. म्हिून अथाति, कहदूमहासभेिी 
‘अस्पृश्याबद्दलिी नवी आस्था, अस्पृश्यानंा ममतेने वार्वा असे त्यानंी कहदंूना केलेले आवाहन आचि सवगत्र 
पसरलेली शुद्धी िळवळ हे सवग सुरू असूनसुद्धा हजारो कहदू इस्लामकडे जात होते हे अर्दी साधेसुधे 
तकग शाि होते. इंचडयन सेंरल कचमटीिे १९२८) एक सभासद, डॉ. अब्लदुी ा अल-मामुन सुऱहावदी यानंी ह्या 
घटना आचि त्यािें कहदूवरील पचरिाम यािा इत्यथग आपल्या कचमटीच्या अहवालाला जोडलेल्या पुरविीत 
अिूक दाखवला आहे. 
 

कहदुस्तानातील मुव्स्लम सते्तच्या अस्ताबरोबरि बाटवण्यािी चक्रया नव ेसामर्थ्यग, जोम आचि पे्ररिा 
घेऊन पूिग वरे्ाने सतत कायग करीत आहे. प्रत्येक वषी हजारो कहदू इस्लामिा स्वीकार करतात असा त्यािा 
दावा आहे. हे धमांतरीत कहदू, पूवी धमांतर केलेल्याचं्या वशंजासह, इस्लामिे उत्साही अनुयायी आहेत. 
कारि आपल्या पूवीच्या कहदुधमाच्या जातीपासून आचि सामाचजक रूढीच्या जुलुमापासून दूर पळताना 
आचि इस्लामच्या बधुंत्वाच्या उदार अंतकरिात आश्रय घेताना ते कहदंूच्या कल्पना आचि भावनािें अचधकि 
शत्रुत्व करतात आचि मूळ मुसलमान आचि त्यािें वशंज याचं्यापेक्षा कहदूपासून अचधक दूर जातात. 
इस्लामिी मायभमूी आचि कें द्रकबदू असलेल्या मके्कला ज्या मके्ककडे तोंड करून आव्स्तक मनुष्ट्य चजवतं 
असताना चदवसातून पािवळेा प्राथगना करतो; आचि तो मरि पावल्यावर त्या चदशकेडे त्यािे तोंड वळंवनू 
ठेवले जाते त्या मके्कला—ते हजारोच्या झुंडीने जमा होतात आचि दरवषीच्या तीथगयाते्रच्या चशस्तीच्या 
भट्टीत ्ेकले जातात. तेथून ते शुद्ध आचि पचवत्र होऊन आचि अरबस्तानिे रीचतचरवाज घेऊन परत 
कहदुस्तानात येतात. चिनी आचि ज्यू लोक कहदूपासून चजतके चनराळे आहेत चततकेि चनराळे तेही बनतात. 
 

वरील उताऱयावरून असे चदसून येईल की, १९२० ते १९३० पयंत मुसलमान दचलत जमातीच्या 
बाजूच्या कैवार घेण्यात पढुाकार घेत होते आचि आपल्या मूळ धमात सवग सामाचजक हक्क आचि मानवी 
स्वातंत्र्य उपभोर्िाऱया मािसाच्या, धमांतरापेंक्षा हे अस्पृश्यािें धमांतर पूिगपिे चनराळे आहे असे जर्ाला 
दाखवनू देत होते. धमांतर केलेला अस्पशृ्य नुसता मुसलमान होते असे नदहे तर मके्ककडे तोंड केलेला, 
एका चनराळ्याि राष्ट्रवादािा पायीक बनतो. मुसलमानाचं्या आचि कहदुमहासभेच्या (यात आयगसमाज शुद्धी 
सभा वर्ैरे इतर इतर सवग िळवळीिा समावशे आहे असे समजाव.े) या ‘अस्पृश्या’ंबद्दलच्या िढाओढीत, 
मुसलमान एकसारखे कजकत होते; कायदेमंडळात प्रचतचनचधत्वाकचरता त्यािें समथगन करीत होते, आचि 
धमांतराने त्यािंा दजा ऊंिावत होते. कायदेमंडलात दचलत जमातींना चनराळ्या प्रचतचनचधत्वािी कायद्याने 
तरतूद दहावी असा आस्थेने प्रयत्न करिाऱयात सेंरल कचमटीिे मुव्स्लम सभासद डॉ. सुऱहावदी हे होते. 
अस्पृश्यािें धमांतर करून मुसलमानानंा चमळत असलेले धार्ममक समाधान आचि राजकीय ्ायदा 
एवढ्यामुळेि नदहे तर त्यानंा सहानुभतूी दाखवण्यास मुसलमानानंा आिखी एक कारि होते. त्यानंा 
इस्लामने सामावनू घेतल्यामुळे जरी त्यािंा दजा ऊंिावला होता तरी कहदंूच्या सामाचजक दृचष्टकोनातून हे 
सवग मुसलमान ‘अस्पृश्य’ ठरत होते. त्याचं्याबरोबर कहदू भोजन करीत नसत आचि त्यानंी स्पशग केलेले 
ककवा चशजवलेले अन्न खात नसत. मारे् साचंर्तल्याप्रमािे बहुतेक मुसलमान केदहाना केदहातरी कहदू 
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अस्पृश्य होते. चशवाय नदया धमातही ते आर्मथकदृष्ट्या अर्दी दचरद्रीि होते. देशाच्या आर्मथक जीवनात 
त्यानंा कहदू अस्पृश्याबरोबरि बसवले जात होते. चशक्षिातही ते मार्ासलेले होते. त्यामुळे समदृ्ध आचि 
सुचशचक्षत सविग कहदू चवरूद्ध, कायदेमंडळात ककवा इतर चठकािी मुसलमान आचि अस्पृश्य यानंा एकत्र 
येण्यािा मोह होिे समजू शकते. मुसलमान पुढाऱयानंा ‘अस्पृश्या’बद्दल जरी प्रामाचिक सहानुभतूी नसली 
तरीही त्यािंी ही आस्था समथगनीय ठरली असती. हेतू काहीही असला तरी हे कबूल केले पाचहजे की, 
दचलताचं्या दैन्यावस्थेवर प्रथम प्रकाशझोत टाकिारे ते मूळ पुरुष होते. या आस्थेिा पचरिाम इतका मोठा 
होता की, प्रमुख कहदू पुढाऱयानंी दयव्क्तशिः पुढाकार घेऊन सविग कहदू आचि ‘अस्पृश्य’ जमात याचं्या 
सहभोजनानंा उते्तजन चदले; एकत्र पंक्तीिी ही अद् भतु घटना कहदुस्तानने पूवी कधीि पाचहली नदहती. 
परंतु तरीही, बहुसंख्य कहदू होते चततकेि रूढीचप्रय आचि ‘अस्पृश्या’ंना तुच्छ लेखिारे राचहले आचि 
अस्पृश्यानंी कहदू मतदार संघािा भार् रहाव े म्हिून त्याचं्या पुढाऱयानंा प्रवृत्त करण्यासाठी र्ाधंींनी प्राि 
पिाला लावले नसते तर दचलताकंचरता स्वतंत्र मतदार संघ प्रत्यक्षात उतरले असते. र्ाधंींनी अस्पशृ्यता 
चनवारि हे आपल्या चवधायक कायगक्रमािे प्रमुख अंर् बनवले, आचि हळूहळू काँगे्रसही अस्पशृ्यािंी प्रवक्ती 
आचि समथगक बनली. र्ाधंींनी त्यानंा हचरजन—‘देवािी मािसे’—असे पचवत्र नाव चदले. मुसलमानाचं्या 
‘अस्पृश्या’बद्दलच्या आस्थेिा तो शवेट होता. 
 
 

_____ 
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प्रकरि बाणवसावे 
 

नेहर णरपोटव आणि त्यातून काय णनसटले 
 

तीस मुसलमान पुढाऱयानंी लखनौ कराराला काढलेल्या पयायावर मे १९२७ च्या अचखल भारतीय 
काँगे्रसने चशक्कामोतगब केले. त्याि अचधवशेनात चतने ‘मध्यवती आचि प्राचंतक कायदेमंडळातील लोकचनयुक्त 
आचि इतर राजकीय पक्षाचं्या सभसदाबंरोबर चविार चवचनमय करून कहदुस्तानच्या हक्कावंर आधारलेली 
स्वराज्यािी घटना तयार करण्यािा आदेश आपल्या कायगकाचरिीला चदला.’ चडसेंबरच्या आसपास 
काँगे्रसिे वार्मषक अचधवशेन भरेतोपयंत ही कल्पना देशात ्ैलावली होती आचि चतच्यावर ििाही झाली 
होती; काँगे्रस कायगकाचरिीला अनेक संस्थानंी आचि दयक्तींनी आपल्या सूिना पाठवल्या होत्या. त्यामुळे 
काँगे्रसने सवगपक्ष पचरषद बोलावण्यािे पुढिे पाऊल उिलले. या पचरषदेला दयापारी, मजूर, सामाचजक 
सासं्कृचतक, धार्ममक आचि आपापल्या सकुंिीत चहतसबंंधांिा चविार करिाऱया ससं्थािें प्रचतचनधीसुद्धा 
बोलावले होते. राजकीय संघटनाचं्या प्रचतचनधीदयचतचरक्त जातीय संघटनािें प्रचतचनधी टाळिे अशक्य 
होते. त्याचं्या प्रमुख चनमंचत्रतात मुव्स्लम लीर्, कहदूमहासभा आचि चखला्त पचरषद या संघटना होत्या. 
मुव्स्लम लीर्च्या जीना र्टाने, काँगे्रसच्या या उपक्रमािे स्वार्त केले, आचि ‘मुसलमानाचं्या चहतसबंंधानंा 
संरक्षि चदले जाईल अशी कहदुस्तानिी घटना तयार करण्यासाठी, काँगे्रस कायगकारी कचमटीबरोबर आचि 
लीर् कौव्न्सलला योग्य वाटतील अशा इतर संघटनाबरोबर ििा करण्यासाठी’ एक प्रचतचनधी मंडळ नेमले. 
 

परंतु, १२ ते २२ ्ेरुिवारी १९२८ पयंत िाललेल्या सवग पक्ष पचरषदेच्या पचहल्याि बैठकीतील 
संयुक्त ििेवरून आपल्याला काही चमळण्यापेक्षा र्मवाविे लारे्ल अशी भीचत लीर्ला वाटू लार्ली. 
कहदूमहासभा आचि शीख यानंी आपल्या जातीय हक्कांिा आग्रह धरल्यामुळे काँगे्रसने मुसलमानानंा आधीि 
चदलेल्या सवलतींवर अचतक्रमि होिार असा रंर् चदसू लार्ला होता. पचरषद काहीि र्ृचहत धरून िालत 
नदहती, आचि अल्पसंख्यकाचं्या हक्कासंकट घटनात्मक सुधारिाचं्या सवग के्षत्रािंा नदयाने चविार करीत 
होती. या पचरषदेच्या कल्पनेिा जन्म होण्यापूवी देशाच्या राजकीय पचरव्स्थतीिी ििा करिारे मुख्यतिः तीन 
पक्ष होते : काँगे्रस, मुव्स्लम लीर् आचि कहदूमहासभा. आता, मुव्स्लम लीर्च्या हक्कानंा ग्रासून टाकिाऱया 
आचि आपले स्वतिःिे हक्क पुढे मांडिाऱया सत्तराहून अचधक संघटना आव्स्तत्वात आल्या. 
मुसलमानाप्रमािेि, दचलत जमाती चििन, शीख, मराठा या सवांनाि भावी घटनेत आपले चहतसंबधं 
सुरचक्षत करण्यािी उत्सुकता होती. लीर्च्या मार्ण्यानंा कहदुमहासभा करीत असलेल्या उघड चवरोधात 
शीख प्रचतचनधींिी कडवी भर पडली. १९०६ पासून मुसलमान पुढाऱयाचं्या आंर्वळिी पडलेला तोि 
चिवटपिा आचि तीि हक्कबाज भाषिे ऐकल्यानंतर पचरषदेने लखनौ कराराला पयाय म्हिून काढलेला 
करार हाि शवेटिा शब्लद नदहे असे सुिविारा ठराव समंत केला. लीर्िे प्रचतचनधी मंडळ घाबरले आचि 
त्यानंी पचरषदेच्या या नदया वळिाबद्दल लीर् कौव्न्सलला प्रचतवृत्त सादर केले. लीर् कौव्न्सलने घाईघाईने 
एक तातडीिी सभा बोलावली आचि आपल्या प्रचतचनधी मंडळाला असे साचंर्तले की, ‘लीर्च्या सूिना 
मान्य करण्याबद्दल त्यानंी चनरचनराळ्या ससं्थाचं्या प्रचतचनधीवर दबाव आिावा.’ आचि घटना चनर्ममतीिे 
कायग पढेु िालू ठेवण्यािी ती अट करावी असा आदेश चदला. 
 

लीर्वाल्यानंा आपल्या चविाराशंी सहमत करून घेण्याबद्दल कहदू आचि शीख काही कमी आग्रही 
नदहते. त्यामुळे मार्ग चतथेि खंुटला. पचहल्या बैठकीच्या शवेटी मोतीलाल नेहरंूच्या अध्यक्षतेखाली एक 
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सचमती नेमण्यात आली. नदया घटनेमध्ये कायदेमंडळे, मतदानािे हक्क, मूलभतू हक्क, शतेकरी व 
कामर्ारािें हक्क आचि संस्थाने याचं्याबद्दल काय तरतूद असावी यािा अभ्यास करुन अहवाल सादर करिे 
हे चतिे कायग होते. या सचमतीवर मुव्स्लम लीर्ला प्रचतचनचधत्व होते परंतु चतिे प्रचतचनधी सचमतीच्या 
बैठकानंा कधीि उपव्स्थत राचहले नाहीत. ८ मािगला भरलेल्या पचरषदेच्या बैठकीला ते हजर होते पि ११ 
मािगला भरलेल्या बैठकीिा त्यानंी त्यार् केला आचि ते परत कधीही आले नाहीत. त्या सोक्षमोक्ष लाविाऱया 
चदवशी कहदू, मुसलमान आचि शीख याचं्या प्रचतचनधींनी आपापल्या भचूमकेपासून न ढळण्यािी आपली इच्छा 
स्पष्टपिे दयक्त केली. या अडििीतून पचरषदेच्या प्रिेत्यानंी मोठ्या कौशल्याने मार्ग काढला आचि दोन 
सचमत्या नेमल्या एकीिे कायग चवभक्त कसधच्या प्रश्नािंी िौकशी करण्यािे होते आचि दुसरीिे 
लोकसंख्येच्या प्रमािात प्रचतचनधीत्व देण्याच्या शक्यतेिा चविार करण्यािे होते. या सचमत्यावर काम 
करण्यािे लीर्च्या प्रचतचनधींनी नाकारले आचि त्यानंी आपला अहवालही कधी चदला नाही. 
 

ही जातीय रंु्तारंु्त तशीि असताना पचरषदेने आपली चतसरी बठैक १९ मे रोजी भरवली. बैठकीने 
जातीय प्रश्नािा घटनेच्या सदंभात चविार करण्यासाठी’ पुन्हा एकदा एक आठ मािसािंी सचमती नेमली. 
बैठकीला लीर् प्रचतचनधी हजर नदहते. सचमतीवर मुसलमानािें प्रचतचनधीत्व, सर अली इमाम आचि शुएब 
क्युरेशी या दोन काँगे्रसमताच्या मुसलमानानंी केले. सर अली प्रकृती बरी नसल्यामुळे बाद झाले आचि 
क्युरेशी हे एकुलते एक मुसलमान सचमतीवर राचहले. मजूर पुढारी ना. म. जोशी ह्यानंी कुठल्याि बैठकीला 
तोंड दाखवले नाही. उरलेल्या सहा सभासदापकैी िार; मुव्स्लमेतर जमातींच्या चहतसंबंधांिे प्रचतचनधीत्व 
करीत होते. ते म्हिजे कहदूमहासभा, शीख लीर् आचि दचलत जमाती. ही सचमती, लीर्ला मान्य होईल 
आचि ती परत पचरषदेत येईल असा एकदा मार्ग शोधून काढील ही आशा दयथग होती. या सचमतीने बंर्ाल 
आचि पंजाबमधील लोकसंख्येिे चजल्हावार आकडे चविारात घेतले आचि ज्या घटनेमधून चनधमी 
चनवडिूक पद्धत आपोआप चनमाि होईल अशी घटना तयार करण्यािा प्रयत्न केला. सचमतीिे हे कायग 
महत्वािे होते. परंतु, ज्या हेतूने ती स्थापन केली रे्ली होती तो हेतू साध्य झाला नाही. 
 

पंजाब आचि बंर्ालमध्ये काहीही झाले तरी मुसलमानानंा राखीव जार्ा न देण्याबद्दल चजतका 
कहदूमहासभेिा हट्ट होता चततकाि हट्ट, त्या चमळाल्या पाचहजेत म्हिनू मुव्स्लम संघटना करीत होत्या. या 
दोन प्रवृत्तीत असलेला ्रक ठळकपिे चदसून येतो. मुसलमानािें म्हििे असे होते की, आपल्या 
लोकसंख्येच्या प्रमािात आपल्याला प्राचंतक कायदेमंडळात वाजवी प्रचतचनचधत्व चमळेल अशी दयवस्था 
असावी. ते म्हिाले की, कहदू आचि शीख प्रचतचनचधत्वावर अचतक्रमि करण्यािी आपली इच्छा नाही. त्यानंी 
असे सुिवले की, १९१९ च्या कायद्याच्या सदोष प्रचतचनचधत्व पद्धतीने कहदंूना चमळिाऱया अचधक जार्ा 
चटकवण्यािी त्यािंी धडपड असल्यामुळे त्यािंा आमच्या मार्ण्यानंा चवरोध आहे. कहदूमहासभेिे समथगन 
असे होते. चवशुद्ध लोकशाही पद्धतीिा प्रयोर् करण्याच्यादृष्टीने, कुठल्याि जमातीला राखीव जार्ा 
नसलेले संयुक्त मतदार सघं स्थापन करण्यासाठी पजंाब आचि बंर्ाल हे दोन प्रातं ्ार उत्कृष्ट आहेत. 
कहदूमहासभेिे असे म्हििे असे होते की पजंाबमध्ये मुव्स्लमेतर ४५ टके्क आचि बरं्ालमध्ये याहून थोडे 
अचधक इतकेि आहेत. म्हिून कहदू व मुसलमान या दोनही जमातींना एकमेकाबद्दल भीचत वाटण्यािे 
काहीि कारि नाही. मुसलमान र्रीब असल्यामुळे ज्या प्रमािात कहदंुिी नाव ेमतदाराचं्या यादीत होती त्या 
प्रमािात मुसलमानािंी नदहती. त्यामुळे कहदू मतदारािंी संख्या मुसलमानापेक्षा अचधक होती. कहदूमहासभेने 
याला असे उत्तर चदले की, ते तयार करीत असलेल्या नदया घटनेत प्रौढ मतदानाच्या अचधकारािी तरतूद 
केली जाईल. याबद्दल नेहरू कचमटी, सवग पक्ष पचरषद आचि चतिी बठैक हे सवगि सहमत होते. यावर 
मुसलमानािें म्हििे असे होते की, प्रौढ मतदानािा अचधकार चरिचटश खरोखरि मान्य करतील यावर 
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आपि चवश्वास नदहता. आचि म्हिून पजंाब आचि बंर्ालिे कहदू, प्राचंतक कायदेमडंळात आपले बहुमत 
कायम राहील अशा तऱहेिी चनवडिूक पद्धती आिण्यािे डावपेि खेळत आहेत हा मुसलमानािंा संशय 
तसाि कायम राचहला. 
 

यानंतर पंजाब आचि बंर्ालमध्ये या दोन जमाती कशा चवभार्ल्या रे्ल्या आहेत आचि राखीव जार्ा 
न ठेवता प्रौढ मतदान मान्य केल्यास त्यािें प्रचतचनचधत्वािे प्रमाि त्याचं्या लोकसखं्येनुसार राहील ककवा 
काय हे समजून घेण्यासाठी पचरषदेच्या तज्ज्ञानंी आपला बरािसा वळे चजल्हावार लोकसंख्येिा अभ्यास 
करण्यात खिग केला. त्यानंी काढलेला चनष्ट्कषग होकारात्मक होता. त्यामुळे नेहरू कचमटीने प्रचतचनचधत्वािी 
तरतूद पुढीलप्रमािे केली : 
 

(१) सवग कहदुस्तानात संयुक्त संचमश्र मतदार संघ असावते. (२) वायदय सरहद्द प्रातंातील 
मुव्स्लमेतर आचि इतर मुसलमान अल्पसंख्य असलेल्या प्रातंातील मुसलमान, ह्याचं्या दयचतचरक्त मध्यवती 
कायदेमंडळात राखीव जार्ा नसादयात. मुव्स्लम अल्पसंख्य प्रातंात मुसलमानांच्या अशा राखीव जार्ा, 
आचि वायदय सरहद्द प्रातंातील मुव्स्लमेतराचं्या राखीव जार्ा त्यांच्या लोकसंख्येच्या काटेकोर प्रमािात 
रहातील. ज्या चठकािी अशा राखीव जार्ा मुसलमानानंा ककवा मुव्स्लमेतरानंा असतील तेथे त्यानंा आिखी 
इतर जार्ा लढवण्यािे स्वातंत्र्य राहील. (३) (अ) कुठल्याही जमातीला पंजाब व बंर्ाल प्रातंात राखीव 
जार्ा असिार नाहीत; (ब) पंजाब आचि बंर्ाल खेरीजकरून इतर प्रातंातील मुसलमान अल्पसंख्यकानंा 
त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािात राखीव जार्ा असतील आचि त्यापेक्षा अचधक जार्ा लढवण्यािा त्यानंा 
हक्क राहील. (क) अशाि प्रकारच्या राखीव जार्ा वायदय सरहद्द प्रातंातील मुव्स्लमेतर जमातींना रहातील 
आचि त्यानंाही आिखी इतर जार्ा लढवण्यािा अचधकार राहील; (४) ही राखीव जार्ािंी तरतूद ज्या 
चठकािी केली असेल तेथे ती दहा वष ेअंमलात राहील; (५) कसधच्या आर्मथक पचरव्स्थतीबद्दल योग्य ती 
िौकशी झाल्यानंतर तो प्रातं मंुबईपासून तोडण्यात येईल व त्यािा चनराळा प्रातं बनवण्यात येईल; (६) 
वायदय सरहद्द प्रातं आचि इतर नदयाने तयार केलेले प्रातं याचं्या राज्यकारभारािी दयवस्था इतर 
प्रातंाप्रमािेि राहील. 
 

पंजाब आचि बंर्ालमध्ये राखीव जार्ा नाकारण्यािा पचरषदेिा युव्क्तवाद असा होता: 
 

पंजाब प्रातंात उत्तरेला आचि वायदयेला मुसलमानी लोकसंख्या खच्चून भरलेला एक मुसलमानी 
पट्टा आपल्याला चदसतो. या राखीव पट्ट्यावर इतर कुठलीि जमात अचतक्रमि करू शकिार नाही. 
अशाि प्रकारिा कहदू आचि चशखानंी भरलेला एक लहानसा कहदू पट्टा आपल्याला दचक्षिेला चदसतो. या 
दोन पठ्ठ्ठ्यामधील भार्ात मुसलमान प्रामुख्याने चदसत असले तरी ते खच्चनू भरलेले नाहीत. तीन भार्ाचं्या 
या चवश्लेषिातून असे अनुमान चनघते की, मुसलमानाचं्या खच्चनू भरलेल्या पट्ट्यातून मुसलमानानंा ४७ 
टके्क जार्ा आचि कहदू व शीख खच्चनू भरलेल्या पट्ट्यातून कहदू आचि चशखानंा ३० टके्क जार्ा चमळिार 
आहेत. उरलेल्या २३ टके्क जार्ा जेथे प्रामुख्याने मुसलमान जमात आहे त्या पट्ट्यात ककवा जेथे मुसलमान 
ही एकत्र जमात प्रिंड आहे अशा चजल्ह्याकडे जातात. सवग प्रकारच्या अनपेचक्षत र्ोष्टी जमेस धरूनसुद्धा 
मुसलमानानंा या भार्ातून प्राचंतक कायदेमंडळात चनर्मववाद बहुमत चमळवा येिार नाही अशी कल्पनासुद्धा 
आम्ही करू शकत नाही. 
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बंर्ालमध्ये, प्रामुख्याने मुसलमान वस्ती असलेल्या भार्ािा चविारसुद्धा केला नाही तरी, केवळ 
खच्चनू भरलेल्या मुसलमानी वस्तीच्या पट्ट्यातूनि त्यानंा कायदेमंडळाच्या ६० टके्क जार्ा नक्की चमळतील. 
कहदंूिी संख्या जरी उपेक्षिीय नसली तरी ते अल्पसखं्य असल्यामुळे राखीव जार्ा नसलेल्या खुल्या 
सवगसाधारि चनवडिकुीत त्याचं्या प्रचतचनधींच्या संख्येला मयादा पडेल. 
 

मुव्स्लम बहुसंख्य प्रातंातील प्रमुख जमातींच्या चनवडक प्रचतचनधीकडून पचरषदेने आपल्या 
चश्ारसी तपासून घेतल्या होत्या. आचि सवांच्या समतीने प्रत्येक प्रातंाबद्दल चनराळे करार तयार केले 
होते. परंतु मुसलमान जमातीिे प्रचतचनचधत्व करण्यासाठी चनवडलेले मुसलमान हे जमातीिे खरे प्रचतचनधी 
नदहते असे म्हिून मुव्स्लम लीर्ने त्यािंी कटर्ल केली. मुव्स्लम लीर्लाही आमतं्रि रे्ले होते, परंतु त्यानंी 
बैठकीवर घातलेल्या बचहष्ट्काराला ते चिकटून राचहले. कराराबद्दल पचरषदेला समाधान वाटण्यालाही 
कारि होते. कारि हे करार पंजाब व बरं्ाल प्रातंाच्या मुव्स्लम लीर्वाल्यानंी आचि पजंाब प्रातंाच्या 
चखला्त कचमटीने सहीचनशी मंजूर केले होते परंतु अचखल भारतीय पातळीवर लीर्मध्ये दु्ळी होती. 
तथाकचथत श्ी लीर् कुठल्याि शतीवर पचरषदेशी सहकायग करण्यास तयार नदहती; आचि जीना पुढारी 
असलेली लीर् स्वतिःच्या काही शतीवर, पचरषदेला आपले सहकायग देण्यास तयार होती. शवेटच्या मोंर्ल 
अंमलाखालील नबाबाप्रमािे प्राचंतक लीर्वाले आपापल्या मजीप्रमािे वार्त होते. या दुभंर्लेल्या 
कुटंुबाच्या उच्चासनी बसून जीना कहदुस्तानच्या सवग मुसलमानी जमातीिे प्रचतचनचधत्व करण्यािे सोंर् करीत 
होते, आचि सवग जमातीच्यावतीने शती घालण्यािा हक्क स्वतिःला असल्यािी आढ्यता चमरवीत होते. त्यांच्या 
स्वतिःच्या महत्वाकाकें्षच्या पूतीपासून ते ्ार दूर होते. परंतु ते चनियाने उभे होते. पचरषदेशी वाटाघाटी 
करण्यास मुसलमानी संघटनापकैी आपि आचि आपले अनुयायीि केवळ तयार आहोत; आचि काही 
अटींवर संयुक्त मतदार संघािा चविार करण्यासही आपिि ्क्त तयार आहोत; इतर मुसलमान चवभक्त 
मतदार संघािा आग्रह सोडण्यास तयार नाहीत, असा रास्त दावा सारं्ू शकत होते.’ 
 

म्हिून, मुव्स्लम राजकारिी प्रमुखानंी ज्याअथी, पचरषदेच्या चश्ारसींना संमती चदली नाही, 
त्याअथी, आपल्या चश्ारसी लोकशाही तत्वाच्यादृष्टीने चनकोप आहेत आचि त्या मुसलमानानंा जास्त 
्ायद्याच्या होिार आहेत याबद्दलच्या त्याचं्या चवश्वासाला ्ारशी ककमत उरली नाही. तीस मुसलमान 
पुढाऱयािंा मसुदा मान्य केलेल्या काँगे्रसच्या ठरावाकडे नेहरू कचमटीने दुलगक्ष केले नदहते. त्या ठरावाला 
सोडून देण्यािे स्पष्टीकरि कचमटीने असे केले : ‘मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या पजंाब आचि बंर्ालमध्ये 
आपल्याला राखीव जार्ा असादयात असा आग्रह मुसलमान धरीत होते, आचि त्याला चततकाि जोरािा 
चवरोध कहदू महासभा आचि शीख करीत होते.’ आचि ‘कहदूमहासभा व शीख लीर् याचं्या दृचष्टकोनाला 
मद्रास काँगे्रस वा मुव्स्लम लीर् यािंा अर्दी कडवा चवरोध आहे असे आम्हाला आढळून आले, तेदहा 
कुठलाही दृचष्टकोन अर्दी सपूंिगपिे मान्य करण्यािी आमिी असमथगता आम्हाला अर्दी चवनयाने स्पष्ट 
केलीि पाचहजे.’ 
 

पंजाब व बंर्ालमध्ये राखीव जार्ा नसलेले संयुक्त मतदार संघ आिले तरीही मुसलमानानंाि 
अचधक प्रचतचनचधत्व चमळेल अशी जर कहदंूना आचि चशखानंा खात्री वाटत होती तर लोकसंख्येच्या प्रमािात 
राखीव जार्ा देिाऱया चवभक्त मतदार संघाला त्यािंा कडवा चवरोध का होता यािे मुसलमानांना आियग 
वाटत होते. मुव्स्लम टीकाकारानंी चविारले की, पंजाब व बंर्ालमध्ये ज्यामुळे मुसलमानानंा थोड्या कमीि 
जार्ा चमळतील त्या राखीव जार्ा देण्यास कहदू व शीख पुढारी राजी का नाहीत?या मारे् त्यािंा काही रु्प्त 
हेतू आहे काय?ते म्हिाले की, पचरषदेने आपल्या प्रचतचनचधत्व चवषयक चश्ारशींवर ज्या प्रौढ मतदानािा 
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पुरस्कार केला आहे, ते दयावहाचरक राजकारिापचलकडिे आहे. कारि १९१९ च्या सुधारिानंी ्क्त िार 
टके्क लोकानंा मतदानािा अचधकार चदला आहे; यापासून एकमदम प्रौढ मतदानाकडे उडी मारिे म्हिजे 
एक चदवास्वप्न आहे. त्यानंी असे दाखवनू चदले की, मतदाराकंचरता ठेवलेल्या संपचत्तक अटीने पजंाब व 
बंर्ालमधील बहुसंख्य मुसलमानानंा मतदाराचं्या यादीत स्थान नदहते आचि त्यामुळे ते अल्पसंख्य बनले 
होते बंर्ाल व पजंाब कायदेमंडळात कहदंना अचधक प्रचतचनचधत्व देिाऱया १९१९ च्या िुकीच्या कायद्याचवरुद्ध 
सावधचर्री बाळर्ली पाचहजे यािी आठवि त्यानंी मुसलमाना जमातीला चदली. ते म्हिाले, मोठ्या ितूर 
करामतीने कहदू आचि शीख कायदेमंडळात आपले बहुमत कायम ठेवण्यािा प्रयत्न करीत आहेत. नेहरू 
कचमटी आचि सवग पक्ष पचरषद ही मोठ्या श्रृंर्ापत्तीत सापडली होती. त्यानंी, तीस मुव्स्लम पुढाऱयािंा मसुदा 
ही अपचरवतगनीय अशी प्रस्थाचपत र्ोष्ट मानली असती तर त्यानंा कहदूमहासभा व शीख लीर् याचं्या 
बचहष्ट्काराला तोंड द्याव े लार्ले असते. आचि जर ह्या बचहष्ट्कारामुळे ्क्त जीनाचं्या र्टािेि सहकायग 
चमळिार असेल तर हा बचहष्ट्कार सहन करण्यापासून ्ायदा काय होता. खरं म्हिजे, हा मसुदा मान्य 
करिारे काँगे्रसिे पुढारी जर मसुद्यालाि चिकटून राचहले असते तर पचरषद मोडली असती. कारि चतिे 
बहुसंख्य प्रचतचनधीि त्याच्याचवरुद्ध होते. ती घटना घडून रे्ल्यानंतर आज इतका काळ लोटल्यानंतर 
शहािपिािा आव आििे सोपे असेल, पि असे म्हिावसेे वाटते की, मुसलमानािें समाधान करू न 
शकिारा युव्क्तवाद करिारा आचि कहदू महासभेच्या चविारसरिीिी छाया पडलेला पयाय 
स्वीकारण्यापेक्षा पचरषद मोडली असती तरी बरे झाले असते. 
 
 

_____ 
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प्रकरि तेणवसाव े
 

नेहर णरपोटावरील मुस्स्लम प्रणतणक्रया–१ 
 

नेहरू चरपोटग प्रचसद्ध झाल्यानंतर लवकरि, कोित्याही पचरव्स्थतीत चवभक्त मतदार संघावर 
चवश्वास असलेल्या ककवा त्यावर चवश्वास ठेवण्यास प्रवृत्त केल्या रे्लेल्या मुव्स्लम पुढाऱयानंी आपल्या १९०९ 
पूवीच्या चविारसरिी भोवती अनुयािी जमा करण्यास सुरुवात केली. देशाच्या राजकीय आचि सामाचजक 
जीवनात मुसलमान म्हिून अर्दी स्पष्ट असे आपले चनराळे आव्स्तत्व मान्य कराव,े अशी मार्िी करिारी 
ही चविारसरिी होती. नेहरू चरपोटािा चविार करण्यासाठी तारीख २३ चडसेंबर १९२८ ला सवगपक्ष 
पचरषदेिे अचधवशेन भरले होते. त्या अचधवशेनाच्या दुसऱया चदवशी महमद अली आचि इतर काही जि, जे 
सवग कहदू होते, त्याचं्यात झालेल्या दुदेवी सवाल जबाबानी महमद अलीसुद्धा त्या चविारसरिीच्या 
अड्ड्ड्याकडे ्ेकले रे्ले आचि त्यांच्या इस्लामी उत्साहाला पुन्हा िेतना चमलाली. त्यानंी सभात्यार् केला 
आचि ते कधीि परत आले नाहीत; ज्या काँगे्रसच्यावतीने ते अचधवशेनाला हजर होते त्या काँगे्रसमध्येही ते 
परत रे्ले नाहीत. नेहरू कचमटीने कहदुस्तानसाठी केलेल्या वसाहतीच्या स्वराज्याच्या चश्ारसी मंजूर 
करून घेिाऱया जे. एम. सेनरु्प्ता याचं्या ठरावाला त्यानंी चवरोध केला होता. आपल्या अचतशय अडथळा 
आिल्या रे्लेल्या भाषिात त्यानंी अचधवशेनाला अशी आठवि करून चदली की, आदल्या वषीि काँगे्रसने 
मंजूर केलेल्या संपूिग स्वराज्याच्या मार्िीचवरुद्ध हा ठराव होता. काँगे्रसच्या ध्येयापासून काँगे्रस अशाप्रकारे 
हटल्यािे विगन त्यानंी हे लढवय्यािें धोरि नसून भेकडािें आहे असे केले. यामुळे महमद अलींवर 
चनषेधािंा आचि ‘मारे् घ्या मारे् घ्या’ च्या आरोळ्यािंा वषाव झाला. आचि आपि सेनरु्प्तानंा भेकड म्हटले 
नसून, त्यानंी भेकड बनू नये व आपल्या स्वातंत्र्याच्या ध्येयाला चिकटून रहावअेसे म्हटले असल्यािे केलेले 
स्पष्टीकरि दयथग रे्ले. 
 

महमद अली पुढे म्हिाले: ‘चरिचटश ककवा कहदू ककवा मुसलमान, तुकंस्तान ककवा अ्र्ाचिस्तान 
याचं्या आचधपत्याखालिे वसाहतीिे स्वराज्य मी मार्त नाही. पि माझे आचि माा या देशािे स्वातंत्र्य मला 
हव ेआहे.’ पुन्हा मद्रासिे प्रचतचनधी टी. प्रकाशम यानंी त्यानंा अडवनू चविारले, ‘आपि दहाइसरॉय यानंा 
लेखी चवनंती केली नाही काय?’ महमद अलींनी प्रत्युत्तर चदले, ‘नाही मी तुमच्याप्रमािे एकचनष्ठतेिी 
शपथही घेतली नाही.’ 
 

ते आिखी म्हिाले “कहदुस्तान बंधमुक्त आचि स्वतंत्र होईल”या एका कलमाखेरीज मी कुठच्याही 
घटनेिी मार्िी करीत नाही. मी माा यासाठी कुठला हक्क मार्त नाही, मुसलमानाकंचरता कुठला मूलभतू 
हक्क मार्त नाही, कहदूकचरता मार्त नाही की, बहुसंख्य अल्पसंख्यकानंा कुठले संरक्षि मार्त नाही.’ 
 

सभा शातं होते न होते तोि महमद अलींना पनु्हा संतापाच्या सरबत्तीला तोंड द्याव ेलार्ले. उदार 
मतवादी पुढारी सी. आर. कितामिी सेनरु्प्ताचं्या ठरावावरील टीकेला उत्तर देत होते. तेदहा महमद अली 
आपली हरकत उपव्स्थत करण्यास उभे राचहले परंतु त्यािें पाि शब्लदािें वाक्य ‘ऑडगर ऑडगर खाली बसा!’ 
या आरडा-ओरड्यात चवरून रे्ले. महमद अली म्हिाले, ‘जर हा बाजार बुिरे्पिा असाि िालू राचहला 
तर मी चनघनू जाईन.’ ‘आपिही बाजार बुिग्यापकैीि आहा’ असे अनेक आवाज उठले. 
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महमद अली येथून सरळ चबहार आचि ओचरसाच्या मुव्स्लम सवगपक्ष पचरषदेच्या अचधवशेनािे 
अध्यक्षस्थान स्वीकारण्यास रे्ले. नेहरू चरपोटावरील मुसलमानाचं्या प्रचतचक्रयानंा वाट करून देण्यासाठी 
बोलावलेल्या इतर अनेक प्राचंतक सभापैकी ही एक सभा होती. महमद अली आपल्या अध्यक्षीय भाषिात 
म्हिाले, थोडक्यात सारं्ायिे तर नेहरू चरपोटािा अथग असा आहे की, चनर्ममती ईश्वरािी, देश दहाइसरॉय 
चकवा पालगमेंटिा आचि सत्ता कहदूमहासभेिी आहे. स्वतिःला राष्ट्रवादी म्हिविारे अनेक कहदू पढुारी 
मनातून जातीयवादी आहेत असे त्यानंा वाटत होते. नंतर त्यानंी सवगपक्ष चखला्त पचरषदेच्या 
अध्यक्षपदावरून एकीकरि करिारी शक्ती म्हिून इस्लाम धमाकडे बोट दाखवले, आचि कहदुस्तानच्या 
सवग लोकानंा तो स्वीकारण्यािी चवनंती केली. ते म्हिाले : ‘इस्लाम म्हिजे शातंी आचि राष्ट्रवाद म्हिजे 
लढाई परमेश्वराने सवग मानवजात एका कुटंुबात आचि एका जमातीत रंु््ण्याकचरता इस्लाम धमग बनवला 
आहे. हा माझा जातीयवाद आहे. सवग मानवजात चनरचनराळ्या राष्ट्रात चवभार्ली आहे आचि ती राष्ट्रे 
एकमेकािें शत्रुत्व करीत आहेत. हा तुमिा राष्ट्रवाद आहे आचि तो लढाईिा मार्ग दाखवतो. कहदू, चििन, 
ज्यू आचि पाषािपूजक या सवांनी माा याबरोबर सामाचयक बधुंत्वात आचि सहजीवनात सामील दहावे, 
त्यानंी जुलूम, सक्ती, बळजबरी आचि पळवाटा यािंा आचि नेहरू चरपोटाच्या बाजूने आज िालू असलेल्या 
खोया प्रिारािा त्यार् करून एकमेकानंा स्नेहािी चमठी मारावी. मने वळवनू आचि सेवा करून इस्लामच्या 
पंथात सवांना आििे हा माझा जातीवाद आहे. कुराि म्हिते, परमेश्वराच्या राज्याचशवाय दुसरे राज्यि 
नाही म्हिून कहदुस्तानिे मुसलमान जेदहा पूिग स्वातंत्र्य हे आपले ध्येय मानतात तेदहा ते १३१० वषापूवी 
त्यानंा कुरािाने जे करावयास साचंर्तले होते तेि करतात.’ 
 

त्यािें बधूं शौकत अली हे संयुक्त प्रातं मुव्स्लम सवगपक्ष पचरषदेिे अध्यक्ष होते त्यानंी आपल्या 
भाषिात कहदंूना शातंता पाचहजे की, यादवी पाचहजे यािे त्यानंी अर्दी स्पष्ट शब्लदात उत्तर द्याव े असे 
साचंर्तले. त्यानंी लढाई हवी असेल तर मुसलमान हे आदहान स्वीकारण्यास कुठच्याही क्षिी तयार आहेत. 
नेहरू चरपोटािा हेतू कहदूमहासभेला खूष करण्यािा आहे, या मुद्यावर त्यानंी त्यािा चनषेध केला. 
वसाहतींच्या स्वराज्यािा ठराव कहदंूिी रु्लामी मनोवृत्ती दयक्त करतो असा त्यािा यानंी अचधके्षप केला. 
‘कहदंूना रु्लामचर्रीिी संवय आहे आचि ते रु्लामि रहातील. मुसलमान हे स्वातंत्र्यचप्रय लोक आहेत आचि 
ते कहदू ककवा चरिचटश याचं्या सते्तपुढे नमिार नाहीत.’ 
 

मुव्स्लम सवग पक्ष पचरषदेच्या प्राचंतक अचधवशेनानंा सहकायग देिाऱया अलीबधूिे जबरदस्त 
दयव्क्तमत्व आचि त्यािंा इस्लाचमक दृचष्टकोन यािंा प्रभाव अचधवशेनावर पडला आचि अचधवशेनाने नेहरू 
चरपोटग प्रचतर्ामी आचि मुव्स्लमचवरोधी आहे असे म्हिनू तो चझडकारला. चरपोटाच्या केल्या रे्लेल्या या 
विगनाला झालेल्या चवरोधािी हुयो केली रे्ली. उदाहरिाथग, संयुक्त प्रातंाच्या अचधवशेनात मुताझा हुसेन 
अब्लदी यानंा अशा अथािे चवधान करावयािे होते की, हे अचधवशेन ज्या लोकानंी भरवले आहे त्यानंा स्वतिःिे 
मत तरी नदहते ककवा असले तर ते राष्ट्रचवरोधी आचि कहदू चवरोधी होते; मुसलमानी मताचं्या सवग छटािें 
आपि प्रचतचनधी आहोत असा दावा ते सारं् ू शकत नदहते. अशा एकारं्ी श्रोतृवृदंाला प्रातंाच्या सवग 
मुसलमानाचं्यावतीने बोलण्यािा नैचतक अचधकार नदहता. शौकत अलींिे अध्यक्षीय भाषि चनभगत्सनायुक्त 
आचि त्याचं्यासारखे बेभान होण्यास तयार नसलेल्यािंी कनदा करिारे आहे असे म्हिनू त्यानंी त्याला चवरोध 
केला. नेहरू चरपोटाला पाकठबा देिाऱया कहदू आचि मुसलमानाचं्या दुदेवाबद्दल शौकत अलींनी जी भाषा 
वापरली होती ती त्यानंा ्ार मनस्तापािी वाटली. संयुक्त प्रातंात, संयुक्त मतदार संघ आचि नेहरू चरपोटग 
याचं्या बाजूने मुसलमानी मत अचधक प्रभावी असल्यािी जािीव अचधवशेनाला दहावी अशी त्यािंी इच्छा 
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होती. ते म्हिाले: “इस्लाम धोक्यात आहे” असा आवाज उठवनू लोकानंा ्सविे कठीि आहे नदहे तर 
अशक्यि आहे, हे प्रचतर्ाम्यानंी चवसरू नये. 
 

अब्लदींच्या या चनवदेनािा चधक्कार सभेच्या सवग कानाकोपऱयातून करण्यात आला. अध्यक्षानीही 
त्यानंा भाषि बंद करण्यास साचंर्तले. एवढेि नदहे तर त्यानंा सभार्ृहातून बाहेर घालवण्यात आले. 
 

बंर्ाल मुव्स्लम सवगपक्ष पचरषदेिे अध्यक्षस्थान याहून सूज्ञ अशा सर अब्लदुर रहीम या मुसलमान 
राजकारिी पुरुषाने भषूचवले होते. ते म्हिाले: ‘नेहरू चरपोटग हा एक महत्वािा दस्तऐवज आहे. आचि 
त्यािा आपि र्ंभीरपिे चविार केला पाचहजे. त्यािा अचतशय काळजीपूवगक अभ्यास करून मी अशा 
चनिगयाला आलो आहे की, या आचिबािीच्या पचरव्स्थतीत तो संपूिगपिे नाकारिे ही राजकीयदृष्ट्या ्ार 
मोठी घोडिूक होईल.’ परंतु बंर्ालमध्येसुद्धा, ्क्त चरपोटग चवरोधीि लोकप्रचतचनधी म्हिून नेमले जातील 
अशी दक्षता घेण्यात आली होती. त्यामुळे अचधवशेनाने चरपोटग ्ेटाळला यात आियग नदहते. या चवधानाला 
इतर मुव्स्लम सभासदाचं्या खालील वृत्तातंावरून बळकटी येते. 
 

पंजाब, चबहार आचि वायदय सरहद्द प्रातंातील चखला्त कचमयाचं्या सभासदा प्रमािेि बंर्ाल 
चखला्त कचमटीिे बहुसंख्य सभासद अलीबंधू आचि त्यािें सहकारी यानंी घेतलेल्या भचूमकेपासून दूर 
राचहले आचि त्यानंी नेहरू चरपोटातील मुसलमानानंा मान्य होिार नाहीत अशा ज्या तरतुदी होत्या त्या 
सुधारून घेण्यासाठी सामोपिारािा दृचष्टकोन ठेवला. या कचमटीच्या बऱयािशा सभासदानंा नेहरू चरपोटग 
संपूिगपिे मान्य होता. परंतु खऱया खुऱया प्रचतचक्रया जािनू घेण्यासाठी आचि त्यावर आधारलेली चवरोधी 
भचूमका तयार करण्यासाठी त्यानंा पूवगग्रह दूचषत नसलेली अशी स्वतंत्र मनमोकळी ििा हवी होती. त्यािा 
पचरिाम म्हिजे अचखल भारतीय चखला्त पचरषदेिे चिसमसच्यावळेी भरलेले कलकत्ता अचधवशेन. 
अलीबंधू हे पचरषदेच्या सभासदात ्ार प्रमुख होते. त्यािंा प्रभाव दूर करण्यािा चविारसुद्धा शक्य नदहता; 
उलट त्याचं्याचवरुद्ध असलेले मत धुवनू काढण्यािा आक्रमक प्रयत्न करण्यात आले. हे प्रयत्न इतक्या 
थराला रे्ले होते की, बंर्ाल आचि पंजाबच्या प्रचतचनधींना ‘ताचंत्रक चनयमभरं्ाच्या’ नावाखाली, पि खरं 
म्हिजे त्यािंा नेहरू चरपोटाबद्दल सामोपिारािा दृचष्टकोन असल्यामुळे, त्यानंा अचधवशेनातून वर्ळण्यात 
आले. बंर्ाल चखला्त कचमटी तर अक्षरशिः रंु्डचर्री करून दाबनू टाकण्यात आली. तेथे घडलेल्या 
नायमय प्रसंर्ािे स्थूलमानाने अवलोकन केल्यास नेहरू चरपोटाला पाकठबा देिाऱयाना कसे वर्ळले जात 
होते हे अचधक िारं्ले समजून येईल. 
 

अचखल भारतीय चखला्त पचरषदेला प्रचतचनधी चनवडण्यासाठी १९ चडसेंबर १९२८ ला बंर्ाल 
चखला्त कचमटीिी सभा बोलावली होती. जेदहा प्रचतचनधींच्या तात्पुरत्या यादीिी ििा िालू होती तेदहा 
महमद अली आपल्या अनुयायासह तेथे रे्ले आचि त्यानंी आपल्याला सभेत घ्याव ेअशी मार्िी केली. तुम्ही 
स्वतिः पाहुिे म्हिून येऊ शकता परंतु इतरानंा परवानर्ी देता येिार नाही असे त्यानंा सारं्ण्यात आले. 
शवेटी संतप्त वादावादीने महमद अली व इतर अनेकानंी परवानर्ी चमळवली. प्रवशे चमळवल्यानंतर ही सभा 
घटनात्मक नाही या मुद्यावर भर देऊन ते कामकाजात अडथळा आि ूलार्ले. दाराबाहेर उरलेल्या त्याचं्या 
अनुयायानंी जबरदस्तीने आत प्रवशे केल्यामुळे या प्रसरं्ाला अचधकि उठाव आला. यानंतर सभेत पूिग 
र्ोंधळ माजला. आचि आपल्या आक्रमिािा जिूकाय चवजय जाहीर करण्यासाठी महमद अलींनी अशी 
घोषिा केली की, बंर्ालमध्ये प्राचंतक चखला्त कचमटीि नदहती आचि ती आता तेथल्या तेथेि स्थापन 
करण्यात येईल. कचमटी ताबडतोब स्थापन करण्यासाठी दरवाज्यािंी मोडतोड करून घुसलेल्या 
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जमावाला प्रत्येकी िार आिे वर्गिी देण्यास सारं्ण्यात आले. रद्द केलेल्या कचमटीच्या एका पुढाऱयाने ्क्त 
चजल्हा कचमयाि प्राचंतक कचमया चनवडू शकतात या मुद्यावर या अजब कायगपद्धतीला केलेला चवरोध, 
्क्त वडेेि या कायगपद्धतीवर आके्षप घेऊ शकतात असे सारं्िाऱया महमद अलींच्या आचि इतर 
आरडाओरड्यात बुडून रे्ला. हा सवग प्रकार िालू असताना शौकत अली आपल्या भावाशजेारीि होते. 
दुसऱया चदवशी अलीबंधंूनी नवीन चखला्त कचमटीिी सभा बोलावली आचि स्वतिःच्या प्रचतचनधींिी यादी 
संमत करून घेतली. 
 

अचखल भारतीय पचरषदेच्या खुल्या अचधवशेनाच्या आदल्या संध्याकाळी भरलेल्या मध्यवती 
कचमटीच्या बैठकीच्यावळेीही असेि नाटक रंर्वण्यात आले. बंर्ाल कचमटी चमटींर्च्यावळेी दंर्ा करिारे 
श्ी दौदी हे मध्यवती कचमटीिे अध्यक्ष होते. आचि शौकत अली चिटिीस होते. त्यानंा असे आढळून आले 
की, बैठकीला हजर असलेल्या सत्तर सभासदापैकी जवळ जवळ पंिेिाळीस सभासद त्याचं्याचवरुद्ध होते. 
तेदहा त्यािंी ते्रधा उडाली. परंतु बहुसंख्य सभासदािें मत चवरुद्ध असूनसुद्धा महमद अलींिी प्रचतचनधी यादी 
श्ी दौदी यानंी आपल्या अध्यक्षीय अचधकारात कायम केली याच्या चनषेधाथग त्या पंिेिाळीस सभासदानंी 
सभात्यार् केला, आचि एक चनवदेन प्रचसद्ध केले. त्यात ते म्हितात: ‘नेहरू चरपोटगवर योग्य असा समझोता 
घडून यावा म्हिनू’ आपि बरं्ाल चखला्त कचमटीच्या दोन र्टात तडजोड करण्यािा प्रयत्न केला. ‘परंतु 
दुसऱया र्टाच्या प्रचतचनधींनी अवलंचबलेल्या अडथळ्याच्या आचि िालढकलीच्या मार्ामुळे आमिे सवग 
प्रयत्न चनष्ट््ळ झाले.’ बंर्ाल, पंजाब, चबहार आचि वायदय सरहद्द प्रातंाच्या कचमयानंी नेमलेल्या 
प्रचतचनधींना मनास येईल त्याप्रमािे अपात्र ठरवनू श्ी दौदीने त्यािंा प्राचतचनचधक आवाज असनदशीर 
मार्ाने दडपून टाकल्याबद्दल त्यानंी त्याला दोष चदला. त्यानंी स्वतिःिी चनराळी सभा भरवली. आचि सवग 
पक्षीय पचरषदेच्या अचधवशेनात भार् घेण्यािा आचि जातीय प्रचतचनचधत्वाच्या तरतुदीत काही दुरुस्त्या 
करून नेहरू चरपोटग मान्य करण्यािा ठराव संमत केला. यानंतर महमद अली याचं्या अध्यक्षतेखाली 
भरलेल्या अचधवशेनाने एकारं्ी वातावरिात नेहरू चरपोटग डावलला आचि कहदुस्तानच्या घटनात्मक 
रंु्तारंु्तीतून सुटण्यािा मार्ग म्हिजे राज्यानंा संपूिग स्वायत्त अचधकार असलेल्या स्वतंत्र आचि संयुक्त 
राज्यािें संघराज्य, असा ठराव संमत केला. नेहरू चरपोटग चझडकारण्यािा हा मार्ग अचधक मुत्सदे्दचर्रीिा 
समजला रे्ला. 
 

मुसलमानाचं्या अनेक अचधवशेनािंी पचरिती चदी ीच्या सवग पक्ष मुव्स्लम पचरषदेत झाली. चतला 
मध्यवती आचि प्राचंतक कायदेमंडळािे शभंराहुन अचधक मुव्स्लम सभासद, आचि लाहोर र्टािी मुव्स्लम 
लीर्, जचमयत्-उल -उलेमा आचि इतर मुव्स्लम संघटनािें प्रचतचनधी हजर होते. १९०६ साली दहाइसरॉय 
कमटो यानंा भेटलेल्या पचहल्या चशष्टमंडळािे नेते आर्ाखान ह्यानंा अध्यक्ष म्हिनू चनमंत्रि केले होते. 
मुसलमानानंा चनराळे प्रचतचनचधत्व असाव ेया मार्िीिे ‘पचहले बी पेरिारे माळी म्हिनू त्यािें स्वार्त झाले. 
प्राचंतक अचधवशेनात संमत केले रे्लेले ठराव, या अचधवशेनाने अचधक चवस्ताराने आपल्या ठरावात माडंले. 
आचि पुढे असे म्हटले की, ‘चवभक्त मतदार संघातून चनरचनराळ्या कायदेमंडळात आपले प्रचतचनधी 
चनवडण्यािा हक्क मुसलमानानंा उपभोर्ावयास चमळत आहे तो तसाि िालू राचहला पाचहजे, आचि त्याचं्या 
संमतीचशवाय तो चहरावनू घेता येिार नाही; कहदुस्तानातील प्रिचलत पचरव्स्थतीत आचि जोपयंत ही 
पचरव्स्थती अशीि िालू राहील तोपयंत, चनरचनराळ्या कायदेमंडळात आचि मुसलमानाचं्या इतर सनदी 
संस्थात, चवभक्त मतदार संघामधून चनवडून आलेले त्यािें प्रचतचनचधत्व’ तसेि िालू राचहले पाचहजे. 
ठरावात पढेु असे म्हटले आहे की, ‘घटनेमध्ये आपल्या चहतसंबधंानंा पुरेसे संरक्षि आहे याबद्दल जोपयंत 
मुसलमानािें समाधान होत नाही तोपयंत ते सयुंक्त मतदार संघाला सशतग ककवा चबनशतग, मान्यता देिार 
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नाहीत.’ १९२७ मध्ये तीस मुसलमान पुढाऱयानंी मुसलमानाकचरता ज्या मार्ण्यािंा मसुदा सादर केला 
होता, आचि नंतर ज्या मार्ण्या मुव्स्लम लीर्ने सवग पक्ष पचरषद आचि सवग पक्षीय अचधवशेनापुढे परत परत 
माडंल्या त्याि मार्ण्या या अचधवशेनाने पढेु ठेवल्या. त्या मार्ण्या अशा : (१) मुसलमान बहुसखं्य 
असलेल्या प्रातंातील मुसलमानािें बहुसंख्यत्व प्राचंतक कायदेमंडळात प्रचतकबचबत झाले पाचहजे. आचि 
त्यािें अल्पमत असलेल्या प्रातंात सध्या आव्स्तत्वात असलेल्या कायद्यानुसार ते उपभोर्ीत असलेले हक्क 
तसेि िालू राचहले पाचहजेत; (२) मध्यवती चवचधमंडळात मुसलमानानंा ३३⅓ टके्क प्रचतचनचधत्व असले 
पाचहजे; (३) कसध प्रातं चवभक्त झाला पाचहजे; (४) सवग प्रकारच्या नोकऱयामध्ये मुसलमानानंा पुरेसा चहस्सा 
चमळेल अशी तरतूद घटनेमध्ये असली पाचहजे. या ठरावात सपूंिग स्वायत्तता आचि अवचशष्ट अचधकार 
असलेल्या घटक राज्याचं्या संघराज्य पद्धतीवर चवचशष्ट भर चदला होता. 
 

वर वर पहाता अचधवशेनाने संयुक्त मतदार संघ नाकारले नदहते. परंतु संयुक्त मतदार संघाला 
अनुकूल असे मतदान होण्यासाठी एकंदर पचरव्स्थतीिी जी ििा दहावयास हवी होती ती चतने कटाक्षाने 
टाळली. 
 
 

_____ 
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प्रकरि चोणवसाव े
 

नेहर णरपोटावरील मुस्स्लम प्रणतणक्रया–२ 
 

अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर्िे अचधवशेन नाताळमध्ये कलकत्ता येथे िालू होते. त्यानंी सवग पक्ष 
मुव्स्लम पचरषदेिे आमंत्रि नाकारले आचि ते नाकारताना, ‘मुव्स्लम जमातीच्या इचतहासात प्रत्येक 
आचिबािीच्यावळेी जर प्रचतस्पधी आचि तात्पुरत्या स्वरुपाच्या संस्था स्थापन केल्या रे्ल्या तर ते 
मुसलमानी चहताला मारक होईल असे ठाि मत’ प्रदर्मशत केले. हा ठराव माडंिारे एम्. सी. छर्ला यानंी 
लीर् हीि केवळ सवग मुसलमानािंी प्राचतचनचधक संस्था आहे असे प्रचतपादन केले. आचि असे म्हटले की, 
पचरषदेिा उपयोर् करिे म्हिजे वीस वषाहून अचधक काळपयंत मुसलमानी चहताकडे पहािाऱया लीर्िा 
अपमान करिे होय. तरीसुद्धा, लीर्िे काही प्रचतचनधी मुव्स्लम पचरषदेत भार् घ्यावा अशा मतािे होते. परंतु 
त्यािंा ठराव नापास झाला दुसऱया एका ठरावाने लीर्ने, ‘सवग पक्ष पचरषदेच्या कामकाजात भार् घेण्यासाठी 
एक २३ जिािें चशष्टमंडळ नेमले. त्यानंा नेमक्या अशा काहीि सूिना नदहत्या परंतु लीर्च्या कायगकारी 
मंडळाच्या बैठकीत आचि खुल्या अचधवशेनात माडंल्या रे्लेल्या दृचष्टकोनािंा चविार करून योग्य त्या 
र्ोष्टींना महत्व देण्यािा आदेश, आचि ‘नेहरू चरपोटातून चनमाि झालेल्या कहदू, मुसलमानाचं्या अनेक 
प्रश्नाबाबत तडजोड घडवनू आिण्यािा’ अचधकार त्यानंा देण्यात आला. २६ चडसेंबरला जेदहा चशष्टमंडळ 
नेमले रे्ले त्यावळेी अचधवशेन सुरू होऊन तीन चदवस झाले होते. २८ ककवा २९ तारखेपयंत चशष्टमंडळाने 
आपल्या कायग चनष्ट्पत्तीिा अहवाल सादर करावा असे त्याला सारं्ण्यात आले होते. महम्मदाबादिे 
महाराजा, एम्. ए. जीना, डॉ. एस्. चकिलू, एम. सी. छर्ला, मलीक बरकत अली, अब्लदुल हमीद, 
मुजीबर रहमान, चहसामुचद्दन, अकरम खान, जा्र अलीखान, याकुब हसन, अबदुर रहमान, अब्लदुी ा 
रेिलवी, टी. ए. के. शरेवानी, खचलक-उल -झमान, महमद झुबारी, अब्लदुल करीम, नबाब चलयाकत खान, 
डॉ. महमद, डॉ. अलम, खानबहाद्दर अचझझल हक्, नरूल एन् आचि महमद अस्लाम हे चशष्टमंडळािे 
प्रचतचनधी होते. 
 

लीर् कौव्न्सलिे काही चवरोधी सभासद बंड करून अचखल भारतीय सवग पक्ष मुव्स्लम पचरषदेकडे 
रे्ले होते, आचि आर्ाखानाचं्या नेतृत्वाखाली पे्ररिा चमळवीत होते. अशा आचिबािीच्या प्रसंर्ी हे २३ 
प्रचतचनधी सवग पक्ष पचरषदेत येऊन उभे राचहले. यावळेी, या पचरषदेच्याचवरुद्ध असलेल्या काही चखला्त 
पचरषदेच्या लोकानंी चखला्त पचरषदेिा ताबा घेतला होता आचि सवग पक्ष पचरषदवादी लोकानंा हुसकून 
लावले होते; मध्यवती कायदेमंडळात मुसलमानानंा त्याचं्या प्रमािात प्रचतचनचधत्व चमळण्याऐवजी, एक 
तृचतयाशं चमळाव ेयाबद्दल बहुतेक सवग मुसलमान एकमतािे होते; अचखल भारतीय जचमयत-उल-उलेमानंी 
आपि नेहरू चरपोटाच्या चवरुद्ध असल्यािे जाहीर केले होते; २८ चडसेंबर १९२८ ला मुरादाबाद येथे 
भरलेल्या आपल्या कायगकाचरिीच्या मुरादाबाद येथील बैठकीत त्यानंी नेहरू कचमटीिे विगन‘मुसलमानािें 
पुरेसे प्रचतचनचधत्व नसलेली’ चनयमबाह्य स्थापन झालेली संस्था असे करून आपला क्रोध दयक्त केला होता 
आचि ते अचखल भारतीय मुव्स्लम पचरषदेच्या चनिगयािी वाट पहात होते. ही पचरव्स्थती आिखी काही 
कारिासाठीही आचिबािीिी होती. सवग पक्ष पचरषदेच्या इतर प्रमुख सभासदािें मन आपल्या बाजूला 
वळवण्यात लाहोर मुव्स्लम लीर् अयशस्वी ठरल्यामुळे चतने १९२८ च्या मािगमध्ये पचरषदेिा संबधं तोडला 
होता, आचि नेहरू कचमटीवरही चतिा प्रचतचनधी नदहता. नेहरू कचमटीच्या एकंदर दहा सभासदापंकैी दोन 
मुसलमान होते, परंतु ते लीर्वादी नदहते:आचि कचमटीत मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व नाही, जर असलेि तर 
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ते पुरेसे नाही, आचि आपल्या लोकसंख्येच्याही प्रमािात नाही यािी खंत बहुतेक मुसलमानाचं्या मनात घर 
करून बसली होती. सर अली इमाम आचि शबै क्युरेशी या दोन मुव्स्लम ‘प्रचतचनधी’ पैकी क्युरेशी यानंी 
अहवालाला महत्वाच्या मतभेदािंी पुरविी जोडली होती. त्यात, मध्यवती कायदेमंडळातील मुसलमानािंा 
एक तृचतयाशं प्रचतचनचधत्वािा हक्क यावर भर होता. मुसलमानािें म्हििे असे होते की, सवग पक्ष पचरषदेत 
जमलेल्या प्रिंड मेळादयात चहशोबात घेण्यासारखा ्क्त एकि पक्ष होता, तो म्हिजे काँगे्रस पक्ष या 
काँगे्रसने, स्वतिःि एकदा स्वीकारलेला तीस मुसलमानािंा चदी ी मसुदा, प्राचतचनचधक मुसलमानाशंी 
सी ामसलत केल्याचशवाय उडवनू लावावयास आचि तो टाकून दुसऱयािा चविार करावयास नको होता, 
असे त्यानंी मोठ्या चनराशग्रस्त मनाने साचंर्तले. 
 

सवग पक्ष पचरषदेच्या अचधवशेनाला जरी काँगे्रसवाले मुसलमान हजर होते तरी, पचरषदेच्या 
कामकाजातून मुसलमानानंी एका अथी, अंर् काढून घेतल्यापासून २३ मुसलमानािें हे चशष्टमंडळ प्रथमि 
अचधवशेनाला हजर होते. स्वतिःिा सवग चनधमीपि पिाला लाऊनसुद्धा काँगे्रस मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व 
करू शकत नदहती. कहदू, शीख, पाशी आचि काँगे्रस दयचतचरक्त इतर राजकीय चविारधारा, मुसलमानानंी 
आपल्या मार्ण्यात ्ेर्ार केल्याचशवाय त्यावर सह्या करण्यास तयार नदहत्या, आचि अर्दी डोके्ोड 
करावी लार्ली तरी देशािी घटना तयार करण्यािा त्यािंा चनिय होता म्हिूनि सवगपक्ष पचरषदेिे आचि 
अचधवशेनािे कामकाज पुढे िालू राचहले. परंतु पचरषद नेहरू चरपोटग आचि अचधवशेन यानंी अटळ अशा 
अडििी सोसून कष्ट केले असले तरीसुद्दा नेहरू चरपोटग मुसलमानािें प्राचतचनचधक मत चमळवू शकला 
नदहता ह्या वस्तुव्स्थतीकडे दुलगक्ष करता येिार नाही. ही काही लहानसहान र्ोष्ट नदहती. कारि याि 
मुसलमान जमातीच्या चहतसंबंधांिा संघषग, ५० वष े इतर लोकाचं्या चहतसंबधंाशंी झाला. आचि याि 
मुसलमान जमातीिी उचद्दष्टे खुद्द चरिचटश राज्यकत्यांनी वळेोवळेी पुन्हा पुन्हा उिलून धरली. 
 

त्यामुळे, मुव्स्लम लीर् आचि चखला्त ह्या ससं्था मुसलमानाचं्या काही भार्ािेि नेतृत्व करीत 
असल्यातरी त्याचं्या प्रचतचनधींिे अचधवशेनाला हजर रहािे अचधवशेन अचधक प्राचतचनधीक करण्यास 
उपकारक झाले. त्यानंी केलेल्या सूिनावर ििा करून सवांना मान्य होईल अशा चनिगयािी शक्यता 
चनमाि करण्यासाठी अचधवशेनाने एक ३७ सभासदािंी सचमती नेमली. त्यात तीन मुसलमान (अथात 
काँगे्रसवाले) होते. चखला्तच्या मुसलमानानंी जे चनवदेन आपल्या चखशातून आिले होते त्यावरून 
अचधवशेनाबरोबर सहज तडजोड होईलअशी आशा चनमाि झाली होती; ‘सवग पक्ष पचरषदेने सुिवलेल्या 
तत्वानुसार’ मुसलमान अल्पसंख्यकानंा असलेल्या राखीव जार्ानंा त्यानंी मान्यता चदली होती, आचि 
मध्यवती कायदेमंडळात मुसलमानाकंचरता एक तृचतयाशं जार्ा असादया या आपल्या नेहमीच्या मार्िीिा 
उी ेखसुद्धा त्यात केला नदहता. त्याचं्यात आचि नेहरू चरपोटात मलूर्ामी मतभेदािा एकि मुद्दा होता. तो 
म्हिजे अवचशष्ट हक्क प्रातंाकडे सोपवाव ेकी, कें द्राकडे. परंतु कचमटीच्या सभेत मुव्स्लम लीर् आचि पचरषद 
याचं्या प्रचतचनधींिी हात चमळविी झाली. जीना हे लीर् चशष्टमंडळािे आचि टी. ए. के. शेरवानी हे 
चखला्त चशष्टमंडळाच्या ४५ सभासदािें प्रचतचनचधत्व करीत होते. या दोनही चशष्टमंडळानंी नेहरू 
चरपोटाला संयुक्तपिे सुिवलेल्या सुधारिा पचहल्या वर उी ेचखलेल्या चनवदेनाहून संपूिगपिे चभन्न होत्या. 
त्यातील प्रमुख मार्ण्या अशा : ‘(१) मध्यवती कायदेमंडळातील लोकचनयुक्त सभासदापैकी एक तृचतयाशं 
मुसलमान असावते; (२) वयात आलेल्या सवग िीपुरुषानंा मताचधकार नसल्यामुळे, पंजाब आचि बंर्ालमध्ये 
दहा वषपेयंत आचि त्यानंतर पुन्हा ्ेरचविार होईल या अटीवर, मुसलमानाकंचरता लोकसंख्येच्या तत्वावर 
राखीव जार्ा असादयात. परंतु त्यानंा आिखी जार्ाकचरता चनवडिूक लढवण्यािा हक्क नसावा; (३) 
अवचशष्ट अचधकार मध्यवती कायदेमंडळाकडे न सोपवता प्रातंाकडे सोपवावते.’ नेहरू चरपोटगमध्ये 
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सुिवलेल्या योजना अंमलात आल्यानंतर मंुबईपासून कसध वरे्ळा करण्यािा प्रश्न चविारात घेण्यात यावा 
असे नेहरू चरपोटात म्हटले होते. हे कसधबद्दलिे कलम र्ाळाव े अशीही या दोन पुढाऱयािंी इच्छा 
होती.अचधवशेन कचमटीने लीर् व चखला्त प्रचतचनधींशी केलेल्या ििेत इतर बारीकसारीक सुधारिा 
करण्यािी आपली तयारी दाखवली परंतु त्याचं्या मुख्य िार मार्ण्यािंा अंतभाव चरपोटात करण्याबद्दलच्या 
आपल्या असमथगतेबद्दल खेद दयक्त केला. अचधवशेनाच्या बहुतेक सभासदािंी हीि वृत्ती होती. 
 

अचधवशेनातील आपल्या आजगवी आचि मुदे्दसूद भाषिात आपि या मार्ण्यािंा आग्रह का धरीत 
आहोत यािे स्पष्टीकरि जीनानंी केले. ते म्हिाले की, नेहरू कचमटीने स्वतिःि असे म्हटले आहे की, 
त्याचं्या योजनेप्रमािे मुसलमानानंा एक तृचतयाशं ककवा त्यापेक्षाही अचधक प्रचतचनचधत्व चमळण्यािा संभव 
आहे. परंतु आपि हे प्रचतचनचधत्व एक तृचतयाशं इतकेि मयाचदत ठेव.ू हे प्रमाि चनचित करण्यािे त्यांिे 
कारि असे होते की, मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या पजंाब आचि बंर्ाल प्रातंात ‘त्याचं्या लोकसंख्येपेक्षा 
मुसलमानानंा अचधक जार्ा चमळतील’ आचि त्याच्या मोबदल्यात मुसलमान अल्पसखं्य प्रातंातील त्यािंा 
योग्य चहस्सा चहरावला जाईल. नेहरू चरपोटगमध्ये मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व प्रातंानुसार योजले नसल्यामुळे 
त्यािंी ही भीचत चनराधार नदहती. म्हिनू जीनानंी अशी सूिना केली की, मुसलमान बहुसंख्य प्रातंात त्यानंा 
लोकसंख्येच्या प्रमािात जार्ा चमळादया आचि कहदुस्तानातील २४ टके्क मुसलमानाकंचरता त्यानंी मार्िी 
केलेल्या ३३⅓ टके्क जार्ापैकी, उरलेल्या अचधक जार्ा, मुसलमान अल्पसखं्य असलेल्या प्रातंात 
चवभार्ल्या जादया. जीनाचं्याि शब्लदात सारं्ायिे तर : ‘आम्हाला याबाबतीत जी दयवस्था हवी आहे ती अशी 
की, २४ टक्क्यापासून ३३⅓ टक्क्यापयंत ज्या जार्ा असतील त्या, मुसलमानाचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािात 
वाटल्या न जाता अल्पसखं्य प्रातंातील त्याचं्या महत्वानुसार वाटल्या जादया.’ आपला हा मुद्दा 
ठसवण्यासाठी त्यानंी पढुील उदाहरिे घेतली. ‘मद्रास आचि मंुबईिेि उदाहरि घ्या. लोकसंख्या हीि 
केवळ एक कसोटी नेहमी असत नाही. संयुक्त प्रातंािेही उदाहरि घ्या. मुव्स्लम संस्कृती आचि मुव्स्लम 
मन यािे ते कें द्र स्थान आहे. तेदहा मध्यवती कायदेमडंळातील त्यािें प्रचतचनचधत्व त्याचं्या लोकसंख्येवर 
मयाचदत करिे न्यायािे होिार नाही. कसध वरे्ळा झाला म्हिजे या तीन प्रातंांिी लोकसंख्या पढुीलप्रमािे 
होईल : संयुक्त प्रातं १४ टके्क, मंुबईत सुमारे ८ टके्क आचि मद्रासमध्ये ६ ककवा ७ टके्क मुसलमान रहातील. 
नेहरू चरपोटाप्रमािे प्रत्यक्ष दयवहारात मुसलमानानंा जर एक तृचतयाशं जार्ा चमळिारि आहेत तर ‘त्यािें 
वाटप आपि मुसलमानाचं्या इच्छेप्रमािे करू या’ यावर त्यािंा भर होता. 
 

पंजाब आचि बंर्ालमध्ये मुसलमानानंा त्याचं्या लोकसंख्येनुसार प्रचतचनचधत्व असावे, या 
मार्िीसाठी जीनानंी माडंलेले मुदे्द चबनतोड होते. ते म्हिाले की: ‘साधक बाधक चविार बाजूला ठेऊ या. 
पि पंजाब आचि बंर्ालमधील मुसलमानी लोकसंख्या जरी अचधक असली तरी त्यािंी मतदानािी ताकद 
त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािापेक्षा ्ारि कमी आहे, ही सवगमान्य र्ोष्ट आहे. त्याचं्याि लोकसंख्येतून त्यािें 
प्रचतचनचधत्व ्ार कमी होईल अशी त्यानंा भीचत वाटत आहे. ही वस्तुव्स्थती संशयातीत आहे. या 
पचरव्स्थतीवर तोडर्ा म्हिनू वयात आलेल्यानंा मतदान हक्कािा उपाय आता सुिवला रे्ला आहे. आचि हे 
र्ृहीत धरून पजंाब व बंर्ालमध्ये आता राखीव जार्ािंी र्रज नाही अशी ििा केली जात आहे. परंतु 
दुदैवाने वयात आलेल्यानंा मतदानािा हक्क चदला रे्ला नाही तर आचि हेि होिे संभवनीय आचि सरळ 
असताना, पंजाब आचि बंर्ालमध्ये मुसलमानानंा त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािात राखीव जार्ा असादयात 
परंतु त्यानंा आिखी जार्ा लढवण्यािा अचधकार नसावा. म्हिून आम्ही या दुरुस्तीला ्ार महत्व देतो. 
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जीनानंी आपल्या मार्ण्या एकामार्नू एक अशा उपसूिनाचं्या रुपाने अचधवशेनात माडंल्या. त्या 
्ार मोठ्या बहुमताने ्ेटाळल्या रे्ल्या. लीर् आचि चखला्त या दोघाचं्याही प्रचतचनधींनी मतदानात भार् 
घेतला नाही. कारि आपल्या मार्ण्यानंा मुव्स्लमेतरािें चकती पाठबळ चमळते हे त्यानंा अजमावयािे होते. 
अहमेचदया मुव्स्लम जमातीच्या प्रचतचनधींनी आपले मत उपसूिनाचं्या बाजूने चदले आचि ते नोंदवनू ठेवाव े
असे साचंर्तले. 
 

उपसूिनावरील ििेला उत्तर देताना जीना म्हिाले ‘आपले उचद्दष्ट साध्य होईपयंत कहदू आचि 
मुसलमान यानंी एकजुटीने मार्ग आक्रमावा हे आम्हाला हव ेआहे. म्हिून तुम्हाला ्क्त मुव्स्लम लीर् नदहे 
तर सवग मुसलमान चमळाले पाचहजेत ही र्रज आहे. हे मी आता मुसलमान म्हिून बोलत नसून एक 
भारतीय म्हिनू बोलत आहे. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात सवग सात कोटी मुसलमान आपल्याबरोबर आरे्कूि 
करण्यास चमळाले आहेत हे पहाण्यािी माझी इच्छा आहे. थोडेसेि असल्यास तुम्हाला बरे वाटेल काय?मी 
तुमच्याबरोबर आहे असे मी म्हटल्यास तेवढ्यावर तुम्ही सतुंष्ट दहाल काय?सवग मुसलमानानंी तुमच्याबरोबर 
याव ेहे तुम्हाला हव ेआहे की नको?कहदू आचि मुसलमान या कहदुस्तानातील दोन महत्वाच्या जमाती आहेत 
हे तुम्ही लक्षात घेतले पाचहजे. शीख, चििन आचि पाशी या जमातीबद्दल थोडासुद्धा अनादर न बाळर्ता हे 
मी म्हितो, आचि म्हिून या दोन जमातींना समेट आचि एकजूट करिे भार्ि आहे. आपले चहतसंबधं 
सारखेि आहेत आचि आपल्या एकाि ध्येयाच्या चदशनेे आपि एकजुटीने मार्ग कापत आहोत असे त्यानंा 
वाटायला लावले पाचहजे.’ जीनािें हे मुदे्द चनष्ट््ळ ठरले. 
 

सलोखा घडवनू आिण्याच्या प्रयत्नािंा हा शवेट होता. या अचधवशेनाला, राजकीय पक्ष, कामर्ार 
संघटना, शतेकरी संघटना, दयापारी वर्ग, जमीनदार, ससं्थाचनक, चिया, जातीय सघंटना, धार्ममक आचि 
सामाचजक ससं्था, मार्ासलेल्या जमाती आचि अशाि काही इतर संस्था चमळून ७३ संस्थािें सुमारे १२०० 
प्रचतचनधी हजर होते. यापकैी बरेि नसते आचि मुव्स्लम लीर् असती तर हे अचधवशेन आचि सवगपक्ष 
पचरषदसुद्धा अचधक प्राचतचनचधक झाली असती. महत्वाच्या राजकीय ििेत इतक्या संस्थानंी कधीि भार् 
घेतला नदहता, आचि त्यानंी राजकारि हे आपल्या जीवनािे अंर् बनवले नसूनसुद्धा या सवांना आचि इतर 
्ुटकळ संस्थानंा बोलावनू पचरषदेने आचि अचधवशेनाने ‘भरीव प्रचतचनचधत्वािे’ स्तोम माजवले. यातील 
बऱयािशा ससं्थािें प्रचतचनधी कहदू होते. आचि त्यानंी अचधवशेन हा पूिगपिे जरी कहदू मेळावा नसला, तरी 
मुसलमान चवरचहत मेळावा आहे असे दृश्य चनमाि केले. मुव्स्लम जमात जरी जातीय कल असलेल्या 
चनरचनराळ्या मुव्स्लम संस्थामंध्ये चवभार्ली रे्ली होती, तरी चतला या जातीय संस्थामंध्ये असलेल्या अनेक 
मुसलमानापेक्षा उदात्त दयव्क्तमत्वािे काँगे्रसमधील थोडेसे मुसलमान आपले प्रचतचनचध म्हिून मान्य नदहते. 
बहुतेक मुव्स्लम पुढाऱयािंी अशी तक्रार होती की, पचरषद आचि अचधवशेन, कहदू महासभेच्या दबावापढेु 
नमली आचि त्यानंी काँगे्रस ठरावानंा बाजूला सारून चदी ी सूिनाचं्याऐवजी नदया सूिना आिल्या. दुसऱया 
बाजूला संपूिग राष्ट्रवादी आचि चनिःसंशय चनधमी अशा अचधवशेनाच्या पुढाऱयानंी अशीि पटेल अशी भचूमका 
पुढे माडंली. लीर् आचि चखला्त प्रचतचनधींना त्यानंी असे साचंर्तले की, सवगपक्ष पचरषदेने कसध प्रातं 
वरे्ळा करण्यािा प्रश्न चविारात घेतला. तेदहा घातलेल्या अटी कहदू आचि मुसलमान या दोघाचं्याही 
पुढाऱयानंी मान्य केल्या होत्या. आचि करारावर सह्या करिाऱयात मध्यवती चखला्त पचरषदेिे चिटिीस 
शौकत अली आचि सवग पक्ष मुव्स्लम पचरषदेिे चिटिीस श्ी दौदी हे होते. जो पंजाब करार नेहरू 
चरपोटात अंतभूगत करावा हे मान्य झाले होते त्यावरील अनेक सह्यात, आज चखला्त प्रचतचनधी असलेल्या 
काही मुसलमान पुढाऱयाचं्या सह्या होत्या, आचि ते आता जीनाचं्या पाठीशी उभे आहेत. परंतु अचधवशेनाच्या 
पुरस्कत्यांना, वयात आलेल्यानंा मताचधकार ही पद्धत येईल आचि मयाचदत मताचधकारानुसार पजंाब व 
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बंर्ालच्या राखीव जार्ा टळतील अशी आशा वाटत होती. लहानसहान ग्राह्य मुद्याबाबतिा अचधवशेन 
कचमटीिा आग्रह यािा अथग लीर् आचि चखला्त प्रचतचनधींनी कहदू बहुमताच्या जोरावर केलेली दादाचर्री 
असा लावला. आचि अचधवशेनावर मुसलमानादयचतचरक्त असलेले अचधवशेन असा चशक्का मारून सभात्यार् 
केला. 
 

परंतु ते स्वतिःही त्यानंा सवांना मान्य होईल अशी योजना तयार करण्यात अयशस्वी झाले. आचि 
सबंध १९२९ मध्ये, जातीय पक्षात चवभार्ल्या रे्लेल्या त्याचं्या चनरचनराळ्या वादळी र्टािें भाडंि, प्रत्यक्ष 
कुठलाि चनिगय न होता िालू राचहले. अचधवशेनाबरोबरच्या वाटाघाटींिा वृत्तातं सादर करण्यासाठी जेदहा 
लीर् प्रचतचनधी आपल्या कायगकाचरिीत परत आले तेदहा त्यानंा ही तडकलेली पचरव्स्थती आढळली चवषय 
चनयामक कचमटी २९ आचि ३० चडसेंबरच्या रात्रभर तीन ठरावावर ििा करीत होती, आचि त्यापैकी 
एकावर तरी सहमत दहाव ेम्हिून धडपडत होती. परंतु सभा चजतक्या तीव्र मतभेदात सुरू झाली चततक्याि 
तीव्र मतभेदात ती सपंली. पुढे आलेल्या तीन ठरावात तीन चनरचनराळे मतप्रवाह प्रचतकबचबत झाले होते; 
पचहला, लीर् प्रचतचनधींनी सुिवलेल्या सुधारिा मान्य झाल्यास नेहरू चरपोटग मान्य करण्याच्या बाजूिा; 
दुसरा सुधारिा अतभूगत केल्याचशवाय चरपोटािा चविारि करण्यास तयार नसलेला; आचि चतसरा, 
मध्यवती कायदेमंडळाला प्रातंात चदलेल्या आचिबािीच्या हक्काचं्या अंमलबजाविीच्या कलमात, ्क्त 
शाव्ब्लदक बदल केल्यास नेहरू चरपोटग मान्य करण्यास तयार असलेला. चनराश झालेल्या आचि कंटाळलेल्या 
चवषय चनयामक कचमटीने सात तासानंी भरिाऱया खुल्या अचधवशेनात आपले ठराव माडंण्यािे ठरवनू पहाटे 
तीन वाजता आपली बैठक बरखास्त केली. उदाचसनतेच्या वातावरिािी छाया लीर् र्ोटात पसरली; 
खुल्या अचधवशेनािी संख्या रोडावली, आचि अध्यक्षानंी (जीना) ते मे १९२९ पयंत तहकूब केले. 
 

चडसेंबरच्या र्ारठ्यापाठोपाठ मुव्स्लम ऐक्यािी आशा परत चनमाि करिारा सुखविारा वसतं 
आल्यामुळे खास अचधवशेनािी तारीख दोन मचहने अचलकडे आिली रे्ली. जीना लीर् आचि श्ी लीर् 
(१९२७ च्या वार्मषक अचधवशेनाच्या आदल्याि चदवशी लीर्िे असे दोन भार् झाले होते.) यानंी परत एकत्र 
येण्यासाठी एकमेकाकडे स्नेहाळ नजर टाकली होती. सवग पक्ष मुव्स्लम पचरषदेिे प्रमुख चनमाते श्ी 
लीर्वाले होते; त्यानंी आपले अचधवशेन भरवनू, जीना लीर्च्या कायगकारी कौव्न्सलमध्ये श्ी लीर्िे 
कायगकारी कौव्न्सल सामील कराव ेआचि जीनाचं्या अध्यक्षतेखाली दोनही लीर्िी सयुंक्त सभा घ्यावी असा 
चनिगय घेतला. लीर्मधील चनरचनराळ्या मतप्रिालीत तडजोड घडवनू आिून मुव्स्लम मार्ण्याबद्दल सवग 
समत असा एक मसुदा लवकरि येिाऱया खुल्या अचधवशेनापुढे ठेवण्यािा अचधकार या अचधवशेनाने 
जीनानंा चदला. 
 

२८ मािग १९२९ रोजी भरिाऱया खुल्या अचधवशेनाला आता ्क्त तीनि आठवडे राचहले होते. त्या 
अवधीत जीनानंी मुव्स्लम राजकारिातील प्रचतस्पधी र्ट एकत्र आिण्यासाठी आचि त्याचं्या संयुक्त 
संघटनेवर आपले नेतृत्व प्रस्थाचपत करण्यासाठी अतोनात पचरश्रम केले. अचधवशेनाच्या आदल्या चदवशी 
त्यानंी सवग अचधवशेन प्रचतचनधीमध्ये एक पत्रक च्रवले. त्यात १९२८ ्ेरुिवारीमध्ये भरलेल्या सवगपक्ष 
पचरषदेच्या पचहल्या बैठकीपासूनच्या घटनािंा साराशं परत चदला होता. आचि ‘नेहरू 
चरपोटाला.मुसलमानाचं्या सूिनानंा प्रचतस्पधी कहदू सूिना’ असेि ्ार तर मानता येईल असा चनष्ट्कषग 
काढला होता. त्यानंतर त्यानंी तडजोडीिा मसुदा तयार केला आचि तो प्रचसद्ध केला. (समकालीन 
इचतहासात ‘जीनािंा १४ कलमी’ मसुदा म्हिून प्रचसद्ध असलेला. खरे म्हिजे तो १५ कलमी आहे परंतु १५ 
व े कलम हे ५ दया कलमािेि सचवस्तर स्पष्टीकरि आहे.) ह्या मसुद्यात चनरचनराळ्या मुव्स्लम 
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दयासपीठावरून मुसलमानानंी केलेल्या प्रमुख मार्ण्यािंा मोठ्या कौशल्याने समावशे केला होता. ती कलमे 
अशी होती :— 
 

(१) भावी राज्यघटना प्रातंाला अवचशष्ट अचधकार देिारी संघराज्य पद्धतीिी असावी. 
 

(२) सवग प्रातंानंा एका पद्धतीिीि स्वायत्तता असावी. 
 

(३) प्रत्येक प्रातंात अल्पसंख्यकािें पुरेसे आचि पचरिामकारक प्रचतचनचधत्व राहील, आचि 
कुठल्याही प्रातंातील बहुसंख्यकािें प्रचतचनचधत्व अल्पसंख्यि काय पि समानसुद्धा होिार नाही या तत्त्वावर 
देशातील सवग कायदेमंडळािी व इतर लोकचनयुक्त संस्थािंी पुनगर  रिना दहावी. 
 

(४) मध्यवती कायदेमंडळात मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व एक तृचतयाशंाहून कमी नसाव.े 
 

(५) जातीय र्टािें प्रचतचनचधत्व सध्याप्रमािेि चवभक्त मतदार संघाच्यापद्धतीने िालू रहाव.े अशी 
तरतूद झाल्यास कुठच्याही जमातीला केदहाही संयुक्त मतदार संघासाठी आपल्या चवभक्त मतदार संघािा 
त्यार् करण्यािी मुभा असावी. 
 

(६) पुढे केदहाही प्रादेचशक पुनगरिनेिी र्रज वाटल्यास चतिा पजंाब, बंर्ाल व वायदय सरहद्द 
प्रातंातील मुसलमान बहुसंख्येवर कुठलाही पचरिाम होता कामा नये. 
 

(७) सवग जमातींना संपूिग धार्ममक स्वातंत्र्य, म्हिजे श्रद्धा, पूजा, आिार, प्रिार, सहकायग आचि 
चशक्षि याचं्या स्वातंत्र्यािी हमी असावी. 
 

(८) कायदेमंडळातील ककवा तत्सम लोकचनयुक्त संस्थातील कुठल्याही जमातीने, ३/४ संख्येने 
एकादे बील, ठराव ककवा त्याच्या एकाद्या भार्ाला, आपल्या जमातीच्या चहतसबंंधानंा बाधक म्हिून चवरोध 
केला तर, ते बील ककवा ठराव ककवा तो भार् मंजूर केला जाऊ नये. ककवा अशा बाबतीत चनिगय करताना, 
पयाय म्हिून शक्य आचि दयवहायग अशी ककवा तत्सम अशी दुसरी एकादी पद्धती योजावी. 
 

(९) मंुबई इलाख्यापासून कसध वरे्ळा करावा. 
 

(१०) इतर प्रातंात ज्या तत्वावर सुधारिा केल्या रे्ल्या त्याि तत्वावर वायदय सरहद्द प्रातं आचि 
बलुचिस्तानमध्ये करादया. 
 

(११) राज्य सरकारच्या सवग नोकऱयात आचि स्वायत्त संस्थामंध्ये लायकीप्रमािे इतर कहदी 
लोकाबरोबर मुसलमानानंा त्यािंा पुरेसा चहस्सा चमळेल अशी राज्य घटनेमध्ये तरतूद असावी. 
 

(१२) घटनेमध्ये मुव्स्लम धमग, संस्कृचत आचि वैयव्क्तक कायदा यानंा संरक्षि असावे, आचि 
मुव्स्लम चशक्षि, भाषा, धमग, मुव्स्लम धमगदायी संस्था आचि राज्य सरकारनी आचि स्वायत्त संस्थानंी 
चदलेल्या मदतीच्या देिग्यातील त्यािंा योग्य चहस्सा यासवग बाबींना उते्तजन असाव.े 
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(१३) मुव्स्लम मतं्र्यािें प्रमाि चकमान एक तृचतयाशं असल्याचशवाय मध्यवती ककवा प्राचंतक 
कायदेमंडळ बनव ूनये. 
 

(१४) कहदी राष्ट्रसंघाच्या घटक राज्याचं्या एकमताचशवाय मध्यवती कायदेमंडळाने घटनेत 
कुठलाही बदल करता कामा नये. 
 

(१५) आजच्या पचरव्स्थतीत चनरचनराळ्या कायदेमंडळात आचि प्राचतचनचधक संस्थात, चवभक्त 
मतदार संघाच्यािारे मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व असिे हे अटळ आहे. आचि त्यािंा हा हक्क चहरावनू न 
घेण्याला सरकार विनबद्ध आहे. मुसलमानाचं्या संमतीचशवाय आचि मारे् ककवा या चठकािी, खुलासेवार 
साचंर्तलेल्या पद्धतीने त्यािें हक्क व चहतसंबंध याचं्या रक्षिाच्याबाबतीत जोपयंत मुसलमानािें समाधान होत 
नाही तोपयंत, ते सशतग ककवा चबनशतग संयुक्त मतदार संघ स्थापन करण्यास मान्यता देिार नाहीत 
 

लखनौ करार आचि १९१९ च्या घटनेनुसार, मुसलमान अल्पसंख्य प्रातंातील मुसलमानांनी 
उपभोचर्लेल्या जादा प्रचतचनचधत्वाबाबत जीनानंी या कलमानंा एक ‘पुरविी पत्रक’ जोडले होते 
:‘मुसलमान अल्पसंख्य असलेल्या प्रातंात, मुसलमानानंा त्याचं्या लोकसंख्येच्या प्रमािपेक्षा चमळत 
असलेल्या जादा प्रचतचनचधत्वाबाबतच्या प्रश्नािा चविार नंतर करण्यात येईल.’ 
 

परंतु, आपि मुव्स्लम मार्ण्यािंा संकचलत आचि स्पष्ट असा करारनामा तयार केला आहे, आचि 
आता मुसलमानािें चनरचनराळे र्ट आपि आपल्याभोवती र्ोळा करू शकू, हा जीनािंा चवश्वास आचि आशा 
खोटी ठरली. आपला १४ कलमी मसुदा चखशात घालून जेदहा ते श्ी लीर्, जीना लीर् आचि सवग पक्ष 
मुव्स्लम पचरषद याचं्या राजकीय र्ोटात कहडले, तेदहा प्रत्येक र्टात आचि आपापसात त्यािें पूवी इतकेि 
मतभेद असल्यािे त्यानंा आढळून आले. आचि त्यािंा चहरमोड झाला जीना लीर्मध्ये नेहरू चरपोटाला 
उिलून धरिारा र्ट अजूनही कायम होता; या र्टाने, जीनाचं्या १४ कलमी मसुद्याला मान्यता देिाऱया 
र्टाला अनचधकृत लोकानंा प्रचतचनधी म्हिून नोंदवल्याबद्दल दोष चदला. तेदहा हे र्ट एकमेकापासून 
अचधकिा दुरावले. मुव्स्लम पचरषदेच्या मार्ण्यानंा अजूनही चिकटून राचहलेल्या श्ी लीर्ने जीना लीर् 
कौव्न्सलल भेटून तडजोड शोधून काढण्यासाठी एक दहा जिािें चशष्टमंडळ नेमले. परंतु या चशष्टमंडळािी 
भेट घेिे म्हिजे प्रचतस्पधी लीर्ला मान्यता देिे असा मुद्दा करून जीना लीर् कौव्न्सलने त्यानंा भेटण्यािे 
नाकारले. आचि जेदहा दोघाचं्याही चमत्रानंी सद् भावनेने त्यािंी बठैक घडवनू आिली तेदहा, काहीही झाले 
तरी चवभक्त मतदार संघ असावते या श्ी र्टाच्या आग्रहामुळे ती बठैक च्सकटली 
 

अशा चदलिोर आचि परस्पराबद्दलच्या तीव्र नापसतंीच्या वातावरिात दोन्ही लीर्िे आचि मुव्स्लम 
पचरषदेिे लोक लीर्च्या खुल्या अचधवशेनासाठी एकत्र जमले. जीनािंी र्ैरहजेरी एकदम उठून चदसली. 
आचि म्हिनू डॉ. अलम यानंा अध्यक्षस्थानी बसवले रे्ले. ते अध्यक्षीय खुिीवर बसतात न बसतात तोि 
र्ोंधळ सुरू झाला. आम्हाला डॉ. आलम नकोत असे ओरडत, हात वर करीत आचि लाठ्या च्रवीत 
अनेक लोक उठले. आधी झालेल्या वाटाघाटीत काही अटींवर नेहरू चरपोटग मान्य करावा असे मत त्यानंी 
दयक्त केले होते. जेदहा वादळािे रुपातंर तु्ानात होण्यािा रंर् चदसू लार्ला तेदहा या र्ोंधळलेल्या बदली 
अध्यक्षािंी सुटका करण्यासाठी जीना दयासपीठावर अवतरले. त्यावळेी एकदम संपूिग शातंता झाली. परंतु 
अचतशय आक्रमक अशा चभन्न चभन्न चविारसरिीतून होिारी र्डबड र्ृहीत धरून जीनानंी या शातं चदसिाऱया 
मेळादयािे अध्यक्षपद स्वीकारण्याऐवजी ते अचधवशेन बेमुदत तहकूब केले. 
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पूवी, चडसेंबरमध्ये भरलेल्या मार्च्या अचधवशेनाप्रमािेि याही अचधवशेनािा शवेट झाला. 
 

तरीसुद्धा, जीनािंा १४ कलमी मसुदा चजवतं राचहला. आचि पुढील चडसेंबरमध्ये पेशावर येथे 
भरलेल्या अचखल भारतीय जचमयत्-उल -उलेमा पचरषदेच्या वार्मषक अचधवशेनात त्यावर चशक्कामोतगब 
करण्यात आले. काँगे्रसशी चमळतीजुळती राजकीय उचद्दष्टे असलेल्या या जचमयतने जातीय दंग्यापासून चतिे 
आपले संबधं तोडून टाकले होते. 
 

अचलप्त चनरीक्षक आता असे सुिवीत होते की सवग पक्ष पचरषद अचधवशेन आचि नेहरू चरपोटग हे 
आव्स्तत्वाति आले नसते तर राजकीय पातळीवरिे कहदू मुसलमानािें सबंंध एवढे चबघडले नसते. या 
सवांिा सहज चदसून येिारा पचरिाम म्हिजे काँगे्रसने नंतर माडंलेल्या राष्ट्रवादाशी मुसलमानानंी केलेली 
संपूिग ्ारकत. १९२९ च्या जुलैमध्ये मुसलमानािें लक्ष पुन्हा राष्ट्रवादाकडे वधेण्यािा प्रयत्न झाला. अबलु 
कलम आझाद याचं्या नेतृत्वाखाली तीस मुसलमान पढुाऱयानंी अचखल भारतीय राष्ट्रीय मुव्स्लम पचरषद 
स्थापन केली. परंतु चतिी पढेु काहीि प्रर्ती झाली नाही. आचि जातीयतेपेक्षा राजकीयदृष्ट्या वाढण्यािी 
दुसरी सधंी मुसलमानानंी र्मावली. 
 

दयावहाचरक राजकारिाच्या दृष्टीने मोजमाप करताना शवेटी नेहरू चरपोटग तयार करण्यासाठी 
घेतलेले अमाप कष्ट वाया रे्ल्यािे चदसून आले. आचि चडसेंबरमध्ये लाहोर येथे भरलेल्या काँगे्रसच्या वार्मषक 
अचधवशेनात सवग पक्षीय योजनेच्या स्वीकारासाठी आिखी एक वषािी मुदत वाढवली रे्ली असल्यािे 
अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यानंी जाहीर केले. एक वषग संपले आचि नेहरू चरपोटािा मामला खलास 
झाला. काँगे्रसने पुढील ठराव केला. ‘नेहरू चरपोटग संपला या दृचष्टकोनातून पाहता, स्वतंत्र कहदुस्तानात 
राष्ट्रीय तत्वावरि केवळ कठोरपिे जातीय प्रश्न सोडवले जातील असा चवश्वास असलेल्या काँगे्रसला 
आपले जातीय प्रश्नासंबधंीिे धोरि जाहीर करण्यािी आवश्यकता नाही. परंतु सवगसामान्यपिे मुसलमान 
आचि इतर अल्पसंख्याकानंी आचि चवशषेतिः चशखानंी नेहरू चरपोटगमध्ये सुिवलेल्या जातीय प्रश्नावरील 
उपायाबद्दल असमाधान दयक्त केल्यामुळे ही काँगे्रस शीख मुसलमान आचि इतर अल्पसंख्य यानंा असे 
आश्वासन देते की, भावी घटनेत सबंंचधत अशा सवग जातींिे संपूिग समाधान न करिारी कुठलीही 
उपाययोजना काँगे्रस मान्य करिार नाही’. 
 

‘सवग संबंचधत जातींिे संपूिग समाधान’ म्हिजे भ्रम होता हे दाखवनू देण्यास वषगभरातील देशात 
झालेल्या राजकीय उदे्रकानंी चतळमात्र जार्ा ठेवली नदहती. कहदी पुढाऱयाचं्या तडजोड करण्याच्या 
नालायकीिा तो एक खिखििारा पुरावा होता. 
 
 

_____ 
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प्रकरि पांचणवसाव े
 

मुसलमान आणि कायदेभांगाची चळवळ 
 

नेहरू चरपोटाला रावी नदीत (१९२९ मध्ये लाहोर येथे रावी नदीच्या तीरावर भरलेल्या काँगे्रस 
अचधवशेनात खेदपूवगक मारलेल्या शऱेयाप्रमािे) जलसमाधी चदल्यानंतर सत्याग्रहाच्या िळवळीला आचि 
दहशतवादी कृत्यानंा िालना चमळाली. १९२९ च्या ऑक्टोबरमध्ये कहदुस्तानला वसाहतीिे स्वराज्य देण्यािे 
आश्वासन देिारे एक चनवदेन दहाइसरॉयने काढले. त्यात चनचित तारीख चदली नदहती, पि भावी घटना 
तयार करण्यासाठी एक र्ोलमेज पचरषद घेतली जाईल असे सूचित केले होते. सपूिग वसाहतीिे स्वराज्य 
देण्याच्या बदु्धीने ही पचरषद काम करील ककवा काय यािे स्पष्टीकरि र्ाधंींनी चविारले परंतु त्याला सरळ 
होकारात्मक उत्तर दहाइसरॉयने चदले नाही. म्हिून काँगे्रसने दहाइसरॉयच्या इच्छेला मान न देता आपली 
पूिग स्वराज्यािी मार्िी परत केली आचि चरिचटश सते्तचवरुद्ध लढा देण्यािा चनिगय घेतला. काँगे्रस 
प्रचतचनधींना कायदेमंडळातून परत बोलावले रे्ले, आचि त्यानंा पूवग तयारीसाठी चठकचठकािी पाठवण्यात 
आले. र्ाधंींनी आपल्या ११ मार्ण्यािंा खचलता दहाइसरॉयकडे पाठवला आचि तो मान्य केल्यास 
कायदेभरं्ािी िळवळ होिार नाही असे साचंर्तले. त्या मार्ण्या पुढीलप्रमािे होत्या : (१) संपूिग दारूबंदी; 
(२) रुपयािे पचरमाि १ चशकलर् ४ पेन्स बरोबर होईल इतके कमी कराव;े (३) जमीन महसूल चनम्मा 
करावा; (४) चमठावरील कर रद्द करावा; (५) सैन्यावरील अधा खिग कमी करावा; (६) पर्ाराच्या खिािे 
बील कमी कराव;े (७) चवदेशी कापडावर संरक्षि जकात बसवावी; (८) चकनाऱयावरील वहातूक राखीव 
ठेवण्यािे बील मजूंर कराव;े (९) खून केलेले ककवा खुनािा प्रयत्न करिाऱया कैद्यादयचतचरक्त सवग राजकीय 
कैदी सोडून द्याव,े सवग राजकीय खटले काढून घ्यावे, १८१८ िा ⅠⅠⅠ regulation आचि सेक्शन १२४-अ रद्द 
कराव ेआचि सवग हद्दपार कहदी लोकानंा परत येण्यािी परवानर्ी द्यावी; (१०) रु्प्तहेर खाते रद्द कराव ेककवा 
त्यावर लोकसत्ताक प्रचतचनधींिे चनयंत्रि असाव;े (११) स्वसंरक्षिाथग बंदुकीिा परवाना सवांना खुला 
करावा. 
 

स्वातंत्र्यािी िळवळ जातीयतेच्या कंुपिावर अडखळू नये म्हिून काँगे्रसने हा लढा जाचतचवरहीत 
अशा सामाचजक आचि आर्मथक पातळीवर ठेवला आचि मुसलमानानंा पािारि केले. कायदेभरं्ाच्या 
िळवळीत पडाव ेलारे्ल अशा कुठल्याही र्ोष्टीबद्दल जीनानंा काही कतगदय नदहते. त्यानंी आपली चखला्त 
िळवळीपासूनिी चविारसरिी अर्दी स्वच्छ शब्लदात स्पष्ट केली आचि आपल्या चविारसरिीिे लोक अर्दी 
धार्ममक िळवळीपासूनही दूर राचहल्यािे त्यानंी दाखवनू चदले. त्यामुळे जीना लीर्ला कायदे भरं्ाच्या 
िळवळीत काही रस नदहता. सवग पक्ष पचरषदेच्यावळेी मुसलमानानंी केलेल्या मार्ण्या अमान्य करण्यात 
काँगे्रस कहदूमहासभेला शरि रे्ली असा त्यािंा दावा असल्यामुळे त्यािंी ही चविारसरिी अचधकि तीव्र 
बनली होती. चखला्त पचरषदेच्या बहुतेक पढुाऱयानंी काँगे्रसबरोबर कुठच्याि कायात कधी भार् न 
घेण्यािा चनिय करून चतला कायमिा रामराम ठोकला होता. ज्यािंी चविारसरिी याहून चभन्न होती ते 
काँगे्रसिे संपूिग सभासद होते; ते काँगे्रसमध्येि राचहले, आचि चतच्या कायगक्रमानंा उत्साहाने पाकठबा देत 
होते. 
 

श्ी लीर् आचि सवग पक्ष मुव्स्लम पचरषदेिी स्थायी सचमती असलेली अचखल भारतीय मुव्स्लम 
पचरषद या दोनही संस्था केवळ जातीय प्रचतचनचधत्वापुरत्याि िमकल्या. त्यांनी देशाच्या राजकीय प्रर्तीला 
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कुठलाि हातभार लावला नदहता. इतर सवांच्या मार्ण्या डावलून ्क्त याचं्याि मार्ण्या जरी नेहरू 
कचमटीने आपल्या चरपोटात अंतभूगत केल्या असत्या तरी राष्ट्रवाही पे्ररिाशंी ते एकरूप होतील अशी अर्दी 
पुसटतीसुद्धा शक्यता नदहती. या दोनही ससं्थाचं्या पुढाऱयानंी सरकार दुखावले असे काहीि केले नसते, 
अशाप्रकारिे त्यािें संबधं अचधकारी वर्ाशी होते. आपल्या सुखसोयींिा त्यार् करण्यािी त्यािंी कहमत होती 
ककवा काय, आचि आपली मालमत्ता त्यानंी पिाला लावली असती काय, या प्रश्नािा शोध घेिे ही एक 
नाजूक िौकशीिी बाब ठरेल. परंतु कायदेभरं्ाच्या िळवळीत भार् घेऊन मुसलमानािें काही भले होिार 
नाही कारि त्याचं्या संरक्षिािी हमी चरिचटशानंी आधीि घेतली होती, हे त्यानंी ओळखले होते. १९०९ च्या 
सुधारिानंी तरतूद केल्या रे्लेल्या, आचि १९१९ मध्ये जास्त बलवान बनलेल्या जातीय मतदार संघ 
पद्धतीमुळे, कहदी राष्ट्रवाद मुसलमानानंा आपल्याकडे खेिून घेऊ शकेल ककवा काय याबद्दलच्या शकंा 
अचधक प्रबळ झाल्या होत्या. कारि काँगे्रससारख्या चनधमी आचि राष्ट्रवादी ससं्थेच्या बाजूने उभे रहािाऱया 
मुसलमानापेक्षा आपली चवचशष्ट अशी जातीय अव्स्मता दृढ करिाऱया आचि जातीयता वाढविाऱया 
मुसलमानाला चनविुडकीत चवजयी होण्यािी शक्यता अचधक होती. त्याला काँगे्रस िळवळीत भार् घेऊन 
धोका पत्करण्यापेक्षा चरिचटश अचधकाऱयाचं्या कच्छपी लार्नू आपले जातीय ्ायदे पके्क करिे अचधक सुलभ 
होते. 
 

तरीसुद्धा, ज्या मुसलमानािंी दृष्टी मुख्यत्वकेरून देशाच्या ध्येयावर चखळली होती त्या 
मुसलमानानंी कायदेभरं्ाच्या िळवळीत भार् घेतला. दहाइसरॉयनी र्ाधंींच्या मार्ण्या ्ेटाळल्यानंतर ही 
िळवळ सुरू झाली होती. चतच्यात सवात आधी उडी मारिारे हे मुव्स्लम मौलवी होते. त्याचं्या जचमयत-
उल-उलेमाचं्या संघटनेने काळािी र्रज ओळखून नेहरू चरपोटाला असलेल्या आपल्या चवरोधाला मुरड 
घातली आचि काँगे्रसला सहकायग देण्यािा ठराव संमत केला. काँगे्रस आवाहनाला साथ देिारा दुसरा पक्ष 
म्हिजे नवीनि स्थापन झालेला पजंाबिा अहरर पक्ष हा होता. जुन्या चखला्त परंपरेिा थोडा्ार आदेश 
देिारा तो एक राष्ट्रीय मुसलमानािंा र्ट होता. जातीय उन्मादात ते काँगे्रस स्नेहाला पारखे झाले होते. 
१९३० ते १९३२ च्या काळात कायदेभरं्ाच्या िळवळीत काँगे्रस आचि अहरर यानंी जोडीने भार् घेतला. 
आपल्या चनियी आस्थापूिग आचि उत्स््ुतग कायाने अहररनी लढ्यातील आपला मानािा वाटा उिलला. 
याहूनही अचधक लढाऊ आचि संख्येने मोठा असा चतसरा पक्ष हा वायदय सरहद्द प्रातंाच्या खुदाई 
चखदमतर्ारािंा (परमेश्वरािे सेवक) होता. हे स्वयसेंवक काँगे्रसिाि अिूरेि ू बनले होते. तरीसुद्धा 
सवगसाधारि जनतेत ते खुदाई चखदमतर्ार ककवा लाल डर्लेवाले म्हिूनि सवगत्र ओळखले जात होते. 
यानंतर सरहद्द प्रातंात मुव्स्लम लीर्िी छाप कधी ्ारशी पडलीि नाही, आचि तेथे काँगे्रसने संपूिग सत्ता 
उपभोचर्ली. असे का झाले हे कळण्यास सरहद्दीवरील िळवळींिा थोडक्यात आढावा घेतल्यास अचधक 
सुलभ होईल. 
 

अचखल भारतीय काँगे्रसने सरहद्द कायद्याचं्या िौकशीिी कामचर्री एका चशष्टमंडळाकडे सोपवली 
होती. हे चशष्टमंडळ या िळवळीिी र्ंर्ोत्री ठरली. चशष्टमंडळाला दहाइसरॉयने अटक येथे थाबंवले. लाल 
डर्लेवाले पठाि संतापले. त्यानंी त्याचं्या चनषेधाथग चमरविूक व सभा घेण्यािा चनिय केला. २२ एचप्रल 
१९३० ला चशष्टमंडळािे आर्मन होिार होते आचि दुसऱयाि चदवशी पहाटे नऊ पठाि पुढाऱयानंा अटक 
करण्यात आली. त्यानंतर थोड्यावळेाने आिखी दोघािंी तुरंुर्ात रवानर्ी करण्यािी तयारी झाली. परंतु 
ज्या लॉरीमधून त्यानंा पोलीस ठाण्यावर नेण्यात येत होते, ती नादुरुस्त झाली आचि रस्त्यात बंद पडली. 
तेदहा त्यानंी स्वतिःि पोलीस स्टेशनवर हजर रहाण्यािी हमी घेतली आचि ते चतकडे चनघाले. त्यावळेी 
त्याचं्याभोवती लोकािंा ्ार मोठा जमाव जमला. आचि ते चमरविुकीने पोलीस स्टेशनकडे जाऊ लार्ले. 
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चमरविूक पोलीस स्टेशनजवळ येऊ लार्ल्याबरोबर तीन हत्यारबंद मोटारी भरधाव चमरविुकीत घुसल्या. 
‘सुमारे १२ ककवा १४ इसम जखमी झाले. त्यातील ६-७ ताबडतोब ठार झाले आचि इतरानंा र्ंभीर 
स्वरुपाच्या जखमा झाल्या.’ त्यानंतर एक इंव्ग्लश मनुष्ट्य मोटार सायकलीवरून तडका्डकी आला आचि 
अिानक हत्यारबंद मोटारीवर आदळला. त्याला खाली ओढण्यात आले. पकडलेल्या एका मोटारीला लार् 
घालण्यात आली. या दोनही घातपाती कृत्त्यानंा जमाव जबाबदार होता असे सरकारिे म्हििे होते. 
खरोखर काय झाले होते हे पहाण्यास वळेही नदहता. मतृ आचि जखमी लोकानंा हालवण्यािी परवानर्ी 
चमळाल्याचशवाय आचि हत्यारबंद र्ाड्या व लष्ट्कर मारे् घेतल्याचशवाय जमाव हटण्यास तयार नदहता. तोि 
दुसऱया दोन मोटारींनी जमावावर तत्काळ र्ोळीबार सुरू केला. र्ोळीबारामुळे जमाव पारं्ू लार्ला, पि 
लोक परत परत जमून र्ाड्यानंा आर्ी घालीत होते. अधूनमधून हे असे तीन तास िालू होते. यात अचधकृत 
आकंड्याप्रमािे ३० मािसे ठार व ३३ जखमी झाली होती तर याच्या ७ ते १० पटीने अचधक प्रािहानी झाली 
अशी अनचधकृत माचहती होती. 
 

याहून र्ंभीर प्रकारानंा हे आमंत्रिि होते. पचरव्स्थती आटोक्यात आिण्यास पोलीस असमथग ठरले 
तेदहा रॉयल र्ढवाल राय्ल्सच्या दोन पलटिींना पािारि करून र्ोळीबार करण्यास ्मावले रे्ले. 
परंतु त्यानंी चनिःशि जमावावर र्ोळीबार करण्यािे नाकारले. सैन्याने केलेली ही अवज्ञा सरहद्दीच्या चरिचटश 
अचधकाऱयानंी अपेचक्षली नदहती; ते डर्मर्ले, त्यानंी पोलीस व सैन्य काढून घेतले आचि पेशावरला 
आपल्या नचशबावर सोडून चदले. २४ एचप्रलपासून ४ मेला चरिचटश सैन्याने पेशावर परत काबीज करीपयंत 
शहरात बेबंदशाही िालू होती. पेशावरच्या घटनेनंतर ताबडतोब इतर चठकािी शातंतेिी लक्षिे चदसू 
लार्ली. आचि त्यापैकी बऱयाि चठकािानंी दंग्यानंा पुरेपूर हातभार लावला. 
 

सरहद्दीवरील टोळ्या आता चरिचटशापासून सरहद्दीवरील प्रदेश काबीज करण्याच्या आशा बाळर्ीत 
होत्या मेच्या दुसऱया आठवड्यात सुमारे ४००० वचझरींनी एका चरिचटश ठाण्यावर ही ा केला. चरिचटशानंी 
आपल्या बाजूने ही जमात वसलेल्या खेड्यावर ्ार जोरदार बॉम्ब वषाव केला. ३ जूनला ५००० बलशाली 
‘आचरदी लष्ट्कराने’ बरा आचि बझर या खोऱयाकडे कूि केले. आचि ते रु्न्हामध्ये एकत्र जमले. जून ४ 
आचि ५ च्या रात्री त्याचं्यापकैी २००० वचझरींनी पेशावर चजल्ह्यावर ही ा िढवला आचि त्यापैकी बरेि जि 
खरोखरीि शहराच्या सीमा रेषेवर येऊन थडकले. सबंध जून आचि जुलै मचहन्यात टोळ्याचं्या हजारो 
लोकाचं्या हालिाली िालू होत्या आचि ते पेशावर चजल्ह्यातील खेड्यावंर ही े िढवीत होते. ऑर्स्टच्या ७ 
आचि ८ तारखेला आचरदींिी पुन्हा एक अयशस्वी स्वारी झाली. मुव्स्लम मुी ा सवगत्र च्रत होते आचि 
उठावाला प्रोत्साहन देत होते आचि चरिचटश लोक बॉम्ब वषाव करून उठाव दाबून टाकत होते. पयायाने 
ऑर्स्टमध्ये लष्ट्करी कायदा पुकारिे आचि तो जानेवारीपयंत िालू ठेविे भार् पडले. 
 

Indian in 1930-31 या सरकारी अहवालात म्हटले आहे की, ‘दोन प्रसंर् सोडल्यास, 
टोळीवाल्यानंी शातं असलेल्या चजल्ह्यावर केलेल्या अनेक स्वाऱयाचं्यावळेी, ते ज्या ज्या खेड्यातून रे्ले त्या 
त्या खेड्यािंी त्यानंी आपल्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमािे लूटमार न करता ते त्यापासून अचलप्त राचहले. आचि 
चरिचटश अचधकाऱयाशंी तडजोडीिी बोलिी करीत असताना आचरदींनी केलेल्या र्ाधंींच्या सुटकेच्या आचि 
कहदुस्तानातील खास वटहुकूम रद्द करण्याच्या मार्िीवरून हे स्पष्ट चदसून येते की, काँगे्रसिे हस्तक 
सरहद्दीच्या दुसऱया बाजूलाही जार्रूक होते.’ 
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सरकारी वृत्तातंाप्रमािे तारीख २५ मे रोजी मादानमध्ये लोकािंा जमाव आचि पोलीस याचं्यात 
धुमिक्री सुरू झाली. पोलीस अचसस्टंट सुपचरटेंडंट, म्ी याला कू्ररतेने मारण्यात आले. बंडािी झळ 
लार्लेल्या सरहद्द प्रातंातील िार चजल्ह्यापैकी, बानू हा चजल्हा सवात अचधक प्रक्षुब्लध झाला होता. एका 
स्थाचनक काँगे्रस कायगकत्याच्या अटकेचवरुद्ध सतंप्त झालेल्या जमावाने चनषेध म्हिनू ८ एचप्रल रोजी एका 
पोलीस स्टेशनाला र्राडा घातला, बारे्िी नासधूस केली आचि जवळि र्ोल्् खेळत असलेल्या युरोचपयन 
लोकावंर दर्ड व चिखल्ेक केली. खेड्यातून शहरात येिाऱया आचि चनदशगने करिाऱया लोकानंा 
रोखण्यासाठी १४ एचप्रलला शहराच्या प्रत्येक प्रवशेिारावर लष्ट्कर ठेवले रे्ले. याच्या चनषेधाथग काँगे्रस 
कचमटीने बेमुदत सावगचत्रक हरताळािी तयारी केली. पि तो सहादया चदवशीि मारे् घेण्यात आला. 
जुलैमध्ये टोळ्याचं्या उठावामुळे शहरािे दरवाजे पनु्हा बंद करण्यात आले. आचि काँगे्रस कायगक्रमािाि 
एक भार् म्हिनू परदेशी माल चवकिाऱया दुकानावर चनरोधन करीत असलेल्या ४४० लोकानंा अटक 
करण्यात आली. 
 

सरहद्द िळवळीिे नेते खान अब्लदुल र््ारखान यानंा िळवळीच्या सुरुवातीलाि अटक करण्यात 
आली होती. त्यानंी स्वतिः र्ाधंीजींच्या अकहसा तत्त्वािे कंकि बाधंले होते. परंतु त्याचं्या र्ैरहजेरीत ज्या 
कहसेपासून ते पठािानंा परावृत्त करीत होते या आपल्या नेहमीच्या कहसेिा आश्रय पठािानंी घेतला होता. 
 

१९३१–३२ मध्ये जेदहा काँगे्रसने करबंदीिी िळवळ सुरू केली तेदहा त्यात ज्या थोड्या प्रातंानंी 
भार् घेतला होता त्यात पुन्हा सरहद्द प्रातं होता. पचहली िळवळ थाबंल्यानंतर र््ारखानािंी सुटका झाली 
होती. आपल्या सुटकेनंतर त्यानंी लवकरि सवगप्रातंभर एक तु्ानी दौरा काढला, अनेक तरुि पठािानंा 
आपल्या लाल डर्लेवाल्या संघटनेत सामील करून घेतले, आचि जचमनीिा सारा शतेकऱयाचं्या 
आवाक्याबाहेरिा आहे तेदहा त्यानंी आपल्या उत्पन्नातून पेलेल इतकाि कर द्यावा असे सारं्त शतेकऱयाचं्या 
सभा घेतल्या. नऊ मचहन्यानंतर जेदहा काँगे्रसिी करबदंीिी िळवळ सुरू झाली तेदहा तारीख २४ चडसेंबर 
१९३१ ला त्यानंा परत अटक करण्यात आली आचि परत दंरे्, ही े, अटक, मोिे, जाहीर सभा आचि 
र्ोळीबार हे सुरू झाले आचि अनेक लोक जखमी झाले ककवा मृत्यूमुखी पडले. 
 

काँगे्रस िळवळीत सरहद्द प्रातंाने भार् घेतल्याबद्दल मुव्स्लम जातीय पुढाऱयानंा आियग वाटले होते. 
हे जातीय पुढारी सरहद्द प्रांतािा भावी राजकीय दजा काय असावा, म्हिजे तो पजंाबमध्ये रहावा की, 
त्यािा स्वतंत्र प्रातं बनवावा याबाबत कहदुमहासभेशी अनेक वष ेझर्डा करीत होते. कहदू आचि मुव्स्लम 
जातीयवाद्याच्या या झर्ड्याबद्दल सरहद्दिे पठाि पुढारी उदासीन होते. मुव्स्लम जातीयवाद्यानंी काँगे्रसला 
राष्ट्रवादी संघटना म्हिनू मानण्यास नकार दशगवला होता त्याहीबाबतीत ते उदासीन होते. सरहद्द प्रातंात 
जातीयवादाने आपली पाळेमुळे रोवण्यापूवीि योर्ायोर्ाने तेथे राष्ट्रवादािा भक्कम प्रसार झाला होता. 
 

पंजाब, बंर्ाल आचि कसध या प्रातंातील स्थाचनक मुसलमान पुढाऱयानंी, नेहरू चरपोटािा तीव्र 
चनषेध करण्यात जरी मुव्स्लम संघटनानंा हातभार लावला नाही, तरी सवगसाधारिपिे मुसलमानानंा 
र्ाधंींच्या िळवळीत रस नदहता. संघटनेच्या दृष्टीने ते कुठेि नदहते, काँगे्रसबरोबर नदहते की, मुव्स्लम 
लीर्बरोबर नदहते ककवा नवीन तयार झालेल्या संस्थाबंरोबरही नदहते. आव्स्तत्वात असलेल्या ककवा 
आव्स्तत्वात येिाऱया मुव्स्लम बहुसंख्य प्रातंापैकी, ्क्त सरहद्द प्रातंाने स्वतिःिे नेतृत्व चनमाि केले होते 
आचि त्यानंी आपल्या सतत प्रयत्नांनी आचि त्यार्ानी जनतेिा पाचठबा चमळवला होता. 
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इतर प्रातंात मुसलमान आपल्या जातीय भावनानंा वािा ्ोडण्यािे कायग करीत होते. मुव्स्लम 
पचरषद, मुव्स्लम लीर्, चखला्त पचरषद, चशया पचरषद आचि इतर अनेक संघटना, दरवषी आपली 
वार्मषक अचधवशेने भरवीत होत्या आचि कहदुस्तानच्या इतर जमातींइतकीि स्वातंत्र्यािी चनकड 
आपल्यालाही आहे असे म्हित म्हित जातीय मतदार संघाबद्दल तेि तेि ठराव पुन्हा पनु्हा करीत होत्या. 
मुव्स्लम पचरषदेला शह देण्यासाठी चनमाि झालेल्या जचमयत्-उल -उलेमा, अहरर पक्ष आचि राष्ट्रीय 
मुव्स्लम पचरषद या संघटना ्ारशा मुसलमानानंा आपल्याकडे खेिू शकल्या नाहीत. राष्ट्रवादाला अचधक 
महत्व देिारा त्यािंा युव्क्तवाद मुसलमानानंा पटू शकला नाही त्यातील चवपरीत र्ोष्ट अशी होती की, ज्या 
मुसलमानानंा पािात्य चशक्षिािा ्ायदा चमळाला होता आचि ज्यानंा लोकसत्ताक राज्यपद्धतीिी अचधक 
िारं्ली माचहती होती असे मुसलमान मौलापेंक्षाही जातीयवादाकडे अचधक झुकले होते. सर सय्यद अहमद 
याचं्या काळातील चरिचटश चनष्ठा परत जार्ी झाली होती; आपल्या जातीय मार्ण्या परुवल्या जातील असा 
चवश्वास बऱयाि मुसलमानानंा वाटत होता. ्क्त चशक्षि आचि चरिचटश चनष्ठा यािंाि चविार कराअसा आदेश 
सर सय्यद यानंी चदला होता; आचि जातीय संस्थानंींही आता स्वातंत्र्याला बाधूंन घेतले असल्यामुळे आता 
राजचनष्ठलेा काहीि अथग उरला नदहता. तेदहा दुसरा काहीही चविार न करता ्क्त जातीय मतदार 
संघािाि चविार करा असा आदेश त्यानंा आजच्या नेतृत्वाने चदला. 
 
 

_____ 
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प्रकरि सवीसाव े
 

गोलमेज पणरिदेतील मुसलमानाांचा प्रणतसाद 
 

कायदेभरं्ाच्या िळवळीनंतर १९३० मधील महत्त्वािी घटना म्हिजे नोदहेंबरमध्ये लंडन येथे 
भरलेली र्ोलमेज पचरषद. कहदी प्रचतचनधीत देशातील जातीय चहतसंबधंािें चनरचनराळे र्ट ठळकपिे चदसून 
येत होते. कहदू, मुसलमान, शीख आचि इतरािें तथाकचथत प्रचतचनधी दहाइसरॉयनी चनवडले होते. परंतु या 
चनवडलेल्या प्रचतचनधींना त्याचं्या जातीतील चकती लोकािंा पाकठबा होता हे दहाइसरॉयना कळण्यािा 
काहीि मार्ग नदहता. हे लोक जातीय प्रश्नावर अचधक आक्रमक भाषेत बोलत असल्यामुळे कदाचित् 
दहाइसरॉयनी त्यानंा पसतं केले असाव.े ते चजतक्या प्रक्षुब्लधतेने कहदुस्तानात बोलत होते चततक्याि 
प्रक्षुब्लधतेने ते लंडन येथे बोलले; आपापल्या जातींिा चवश्वास संपादन करण्यािा तो एक सवगमान्य मार्ग 
झाला होता. इचंडयन सेंरल कचमटीच्या (सायमन कचमशनिी कहदी आवृत्ती) अहवालाला जोडलेल्या 
चनवदेन पत्रकात, सर शकंरन् नायर, राजा नबाब अचलखान आचि सरदार बहादूर चशवदर कसर् उबेरॉया 
यानंी जातीय प्रवृत्तीच्या पचरव्स्थतीिे थोडक्यात स्पष्टीकरि केले आहे. या कचमटीिे, अध्यक्ष सर शकंरन 
नायर हे होते. चनवदेनपत्रक म्हिते:— 
 

जातीयवादािे काही दुष्ट्पचरिाम उी ेखनीय ठरतील. जातीय तत्त्वावर चनवडून चदलेल्या मंत्र्यानंा 
आपल्या जातींच्या आज्ञा पाळादया लार्तील आचि त्यामुळे सरकारी अचधकारी भयंकर पेिात सापडतील, 
या मुद्यावर कायदा व सुदयवस्था कहदी लोकाचं्या हातात सोपवण्यास चरिचटश अचधकाऱयानंी चवरोध केला. 
ज्या स्थाचनक संस्थािे सभासद जातीय मतदार संघातून चनवडून आलेले असतील त्या संस्थाचं्या नेमिुका 
जातीय धोरिाने केलेल्या असतात. त्यािप्रमािे सवग जमातीकडून घेतलेले कर, कौव्न्सलमध्ये ज्या 
जमातींिे बहुमत असते आचि ज्यािें प्रचतचनधी चवभक्त मतदार संघातून अचधकारावर आलेले असतात त्या 
जमातींच्या ्ायद्यासाठी उपयोर्ात आिले जातात. स्वतिःच्या जातीच्या कमी बदु्धीच्या मुलानंा जार्ा 
देण्यासाठी जातीय चहत संबधंाचं्या प्रचतचनधींकडून अचधक बुचद्धवान मुलानंा प्रवशे नाकारले जातात, ककवा 
त्यानंा शाळामधून काढून टाकले जाते. लायकीच्या नदहे तर जातकुळीच्या मुद्यावर न्यायाचधशाचं्या नेमिुका 
केल्या जातात. एका सर न्यायाचधशाने चनराशचे्या हावभावानंी आम्हाला असे साचंर्तले की, ते आर्ामी 
होिाऱया र्ोष्टींच्या पचरिामािी दहशत बाळर्ूनि चविार करतात. कारि आजसुद्धा, त्यानंा आचि त्याचं्या 
सहकायान नेमिुकाकचरता करादया लार्िाऱया उमेदवाराचं्या चश्ारसी, जातीय मतदार संघामुळे ज्यानंा 
सरकारी मंत्रीपदािा मान चमळाला आहे अशा मंत्र्याचं्या सूिनेनुसारि करादया लार्तात. सुधारिापूवीच्या 
काळात उच्च दजाच्या कहदू ककवा मुसलमान न्यायचधशाचवरूद्ध साधी कुजबजुही ऐकू येत नदहती. आता 
जातपातीच्या मुद्यावर ही ा िढवला रे्ला नाही असा न्यायाधीश क्वचिति आढळेल. यािे कारि, जातीय 
मतदार संघाने आिलेले दडपि हे होय...... ज्यानंा जातीयवादामुळे अचधकार प्राप्ती झाली आहे त्यानंी 
केलेल्या प्रत्येक र्ोष्टीमध्ये, ‘मर् तो न्यायालयािा चनकाल असो, कंत्राट देिे असो, हाताखालच्या 
आमदारािंा चरपोटग देिे असो, चशके्षच्या अंमलबजाविीिी चश्ारस असो ककवा एकादी मेहेरनजर 
टाकण्यािा सवाल असो”चवभक्त मतदार संघामुळे आलेला जातीयवादािा प्रभाव उघड चदसतो. 
 

मुव्स्लम जातीयवादापासून स््ूर्मत घेऊन इतर अल्पसंख्याकं जमातींनीही आपला आवाज उठवला 
होता. पंजाबमध्ये राखीव जार्ा चवरहीत सयुंक्त मतदार संघाच्या बाजूने, कुठलीही तडजोड मान्य न करता 
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ठाम उभे राचहलेले शीख आपल्या मार्ण्या ्ुर्वीत होते. ३० हजार शीख हजर असलेल्या त्याच्या १९२९ 
मधील वार्मषक पचरषदेने, प्राचंतक कायदेमंडळात चशखानंा ३० टके्क जार्ा चमळादया इतकी आपली मार्िी 
वाढवली. र्ोलमेज पचरषदेला सरदार संपुरन् कसर् हे शीखािें प्रचतचनधी म्हिून हजर होते. ते स्वतिः 
सभासद असलेल्या अल्पसंख्याकं उपसचमतीत त्यानंी असे साचंर्तले की, पंजाब कायदेमंडळात 
मुसलमानानंा कायमिे सनदी बहुसंख्यत्व चदले तर तेथे मुव्स्लम सरकार आव्स्तत्वात येईल, आचि ‘प्रबळ 
चरिचटश साम्राज्य त्याचं्या पाठीशी असल्यामुळे तेथे यादवी होण्यािी शक्यता चनमाि होईल आचि कदाचित् 
आमिा सवगनाश होऊन आम्हाला पृर्थ्वीच्या पाठीवरून कायमिे धुवनू काढले जाईल. ते पुढे म्हिाले, 
‘कुठल्याही एका जमातीला बहुसंख्य जार्ा असू नयेत असे माझे मुळीि म्हििे नाही. परंतु दुसऱया दोन 
जमातींिी काहीि काळजी न करता ह्या एका जमातीला कुठल्याही कायदेमंडळात सनदशीर बहुसंख्यत्व 
देिे, म्हिजे मला वाटते हे, कुठल्याही घटनात्मक पद्धतीच्या सवग तत्त्वाचं्या चवरूद्ध आहे.’ 
 

आपली बाजू अचतशय शातंपिे आचि बुचद्धपुरस्सर माडंिारे मुसलमान प्रचतचनधी यामुळे चविलीत 
झाले नाहीत. सुंदरन् कसर्ानंा मुसलमानाचं्यावतीने उत्तर देताना सर महम्मद श्ी म्हिाले : आमच्या शीख 
जातीबाधंवाचं्या प्रचतचनधींनी वापरलेल्या भाषेबद्दल मला आियग वाटले आचि त्याबरोबर दुिःखही झाले हे मी 
कबूल करतो. ज्या बाबा रु्रु नानकवर ते स्वर्गवासी झाले तेदहा मुसलमानानंी मुसलमान म्हिून आचि 
कहदंूनी कहदू म्हिनू आपला हक्क साचंर्तला होता त्या महान सतं पुरुषािे हे चशष्ट्य, र्ोलमेज पचरषदेत कहदू 
मुसलमानानंा साधिारा दुवा ठरतील असे मला वाटत होते. ती माझी अपेक्षा भरं् पावली या चविाराने मला 
दुिःख होत आहे.’ श्ींनी मुसलमानािंी मार्िी उिलून धरली ती अशी : ‘आज मुसलमान जादा 
प्रचतचनचधत्व भोर्त असूनसुद्धा सहा प्रातंात कहदंूिे नुसते बहुमति आहे असे नदहे तर ते ७० ते ८५ टक्क्यािें 
बहुमत आहे. पि बंर्ाल आचि पंजाबमध्ये मुसलमानािें बहुमत अर्दी नाममात्र, म्हिजे पंजाबमध्ये ५५·५ 
टके्क आचि बंर्ालमध्ये ५४.५ टके्क इतकेि आहे. म्हिनू या दोन प्रातंात त्यानंा त्याचं्या लोकसंख्येच्या 
प्रमािात प्रचतचनचधत्व चमळाव ेअसा मुसलमानािंा आग्रह आहे.’ 
 

चरिचटश मुत्सद्याचं्या अध्यक्षतेखाली स्थापलेल्या अल्पसंख्य उपसचमतीच्या बैठकीत, कहदू, 
मुसलमान आचि शीख प्रचतचनधींनी एकमेकाचं्या भाषिात तापदायक दयत्यय आिून, आपि जिकूाय वादी 
प्रचतवादी आचि अध्यक्ष दावा चमटविारा असे दृश्य उभे केले. सवगपक्ष पचरषदेच्यावळेी आचि त्यानंतर 
घेतलेल्या आपल्या भचूमकानंा तसेि चिकटून राहून त्यानंी प्रर्तीला एक तसूभरही अवसर ठेवला नाही. 
सवग पक्ष पचरषद, इंचडयन सेंरल कचमटी आचि सायमन कचमशन या प्रत्येकानी जातीय सूदयवस्थेवर 
आपापला तोडर्ा काढला होता. पि त्याचं्या चश्ारसी मुव्स्लम जातीय संघटनानंी ्ेटाळल्यामुळे त्यािें 
प्रयत्न वाझं ठरले होते. सायमन कचमशनने मुव्स्लम जमातीला दोन पयाय सुिवले व त्यातील एकािी 
चनवडि करावी अशी इच्छा प्रदर्मशत केली. हे दोन पयाय असे होते: कहदू बहुसखं्य असलेल्या सहा 
प्रातंातील त्याचं्या जादा प्रचतचनचधत्वावर त्यानंी पािी सोडाव ेया अटींवर, पंजाब आचि बंर्ालमध्ये त्याचं्या 
लोकसंख्येच्या प्रमािात प्रचतचनचधत्व, ककवा पजंाब व बंर्ालमध्ये एकमेकाचं्या संमतीने संयुक्त मतदार संघ 
स्वीकारण्याच्या अटीवर, इतर चठकािी त्यानंा सध्या चमळत असलेले जादा प्रचतचनचधत्व कायम राखिे हे 
पयाय चनरचनराळ्या प्रातंात एकामार्नू एक भरलेल्या मुव्स्लम पचरषदानंी नेहरू चरपोटािी छाया म्हिून बाद 
ठरवले आचि ्ेटाळले. 
 

१९३० च्या मुव्स्लम लीर्च्या वार्मषक अचधवशेनात सर महमद इक्बाल या पजंाबी कवीने केलेल्या 
भाषिािा वृत्तातं लंडनमध्ये आला, आचि तो ऐकून र्ोलमेज पचरषदेला आलेले शीख आचि कहदू प्रचतचनधी 
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अस्वस्थ झाले. इक्बालिे भाषि हे पाचकस्तानच्या कल्पनेिे पूवगचिन्ह होते. ते म्हिाले होते:धमग ही 
दयक्तीिी खाजर्ी बाब आहे आचि त्यािा मािसाच्या ऐचहक जीवनाशी काही सबंंध नाही या तत्वाकडे युरोप 
आकर्मषत झाला आहे. परंतु इस्लाममध्ये परमेश्वर आचि चवश्व, जड आचि िैतन्य धमग आचि राज्य हे 
एकमेकाशंी संलग्न आहेत. 
 

कहदुस्तान ही आचशयािी लहान प्रचतकृती आहे. त्यातील काही लोकािें पूवग आचशयाशी व काही 
लोकािें मध्ये आचि पचिम आचशयाशी सासं्कृचतक नाते आहे सहकायाच्या एकाद्या पचरिामकारक तत्त्वािा 
जर कहदुस्तानात शोध लार्ला तर इतके चदवस दुिःख भोर्ीत असलेल्या या प्रािीन देशात ते शातंता आचि 
परस्पर सचदच्छा चनमाि करील. 
 

तरीसुद्धा, देशातील एकतेच्या तत्त्वाच्या शोधािे आमिे आतापयंतिे प्रयत्न ्सले आहेत हे दृश्य 
खेदकारक आहे.⋯⋯ मुसलमानी मन मला जेवढे समजले आहे तेवढ्यावरून मला चबनचदक्कत असे 
म्हिावसेे वाटते की, कायमिी जातीय तडजोड करण्यािा पाया म्हिनू, कहदी मुसलमानाला स्वतिःच्या 
कहदी मातृभमूीत आपल्या ससं्कृतीच्या व परंपरेच्या आधारावर संपूिगपिे आचि स्वतंत्रपिे आपली प्रर्ती 
करून घेण्यािा हक्क आहे हे तत्त्व जर मान्य केले तर तो कहदुस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राि पिला 
लावण्यास तयार होईल. 
 

कहदुस्तान हा चनरचनराळ्या भाषा बोलिाऱया आचि चनरचनराळ्या धमांिा पुरस्कार करिाऱया 
चनरचनराळ्या जमातींच्या मानवािंा देश आहे. या लोकािें वतगन एकाि प्रकारच्या वाचंशक जाचिवनेे 
अचजबात चनचित केले रे्लेले नाही. कहदंूिासुद्धा एकसंघ असा र्ट बनलेला नाही. म्हिून कहदुस्तानात 
मुव्स्लम कहदुस्तान चनमाि करण्यािी मुसलमानािंी मार्िी पूिगपिे समथगनीय आहे. 
 

पंजाब, वायदय सरहद्द प्रातं, कसध आचि बलुचिस्तान यािें चवचलनीकरि एका राज्यात झाल्यािे 
दृश्य पहावयास मला आवडेल. असे एकात्म झालेले वायदय कहदी मुव्स्लम राज्य, मर् ते चरिचटश 
साम्राज्यातंर्गत असो ककवा त्याच्या बाहेरिे असो, चनदान वायदय कहदुस्तानपुरते तरी मला मुसलमानािें ते 
अंचतम भचवतदय वाटते. 
 

या महमद इक्बाल याचं्या अध्यक्षीय भाषिातील सूिना लीर्च्या अचधवशेनाने आपल्या कुठल्याि 
ठरावात समाचवष्ट केल्या नदहत्या. परंतु, रे्ल्या वीस वषात काही मुसलमान पुढाऱयानंी केलेल्या वक्तदयामुळे 
वायदयेकडील मुसलमान अ्र्ाचिस्तानशी संर्नमत करीत असल्यािी भीचत ज्या अनेक कहदू व शीखानंी 
बोलून दाखचवली होती ते या भाषिाने थक्क झाले, आचि आपली भीचत चनराधार नदहती असे कुजबजुु 
लार्ले. लंडनमध्ये आलेल्या मुव्स्लम प्रचतचनधीवर या सूिनािंा काहीि पचरिाम उमटलेला चदसला नाही. 
परंतु, या प्रचतचनधींभोंवती जमलेल्या मुसलमानाचं्या भावना मात्र त्यानंी ढवळून काढल्या. या मुसलमानानंी 
चशष्टमंडळाला अशी चवनंती केली की, र्ोलमेज पचरषदेला करावयाच्या मुव्स्लम मार्ण्या इक्बालच्या 
भाषिावर आधारलेल्या असादयात. पचरषदेच्या प्रचतचनधींिे लक्ष वधेण्यास ते असमथग ठरल्यामुळे त्यानंी 
स्वतिःि आपली एक कचमटी बनवली आचि त्या कल्पनेिा प्रसार करण्यास सुरुवात केली. 
 

या प्रिाराकडे पूिगपिे दुलगक्ष करून कहदंूच्या संयुक्त मतदार संघाच्या आग्रहाशी चमळते जुळते 
घेण्यासाठी मुव्स्लम चशष्टमडंळ एक दोन पायऱया खाली उतरले आचि महमद श्ींनी पुढील सूिना 
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माडंल्या : (१) कहदू आचि मुसलमान या दोनही जमातींसाठी कायदेमंडळात राखीव जार्ा असादयात; (२) 
कुठल्याही उमेदवाराला (अ) आपल्या जातीच्या मतदारानंी केलेल्या मतदानाच्या चकमान ४० टके्क मते 
चमळाल्याचशवाय, आचि (ब) ज्या चठकािी तो दहा ककवा त्याहून कमी टक्क्याचं्या अल्पमतात असेल त्या 
चठकािी, इतर जमातींच्या मतदानापैकी ५ टके्क मते त्याला चमळाल्याचशवाय आचि ज्या चठकािी तो याहून 
मोठ्या अल्पसंख्य ककवा बहुसंख्य जमातीत असेल त्या चठकािी १० टके्क मते चमळाल्याचशवाय तो चनवडून 
आला असे जाहीर करू नये. अशा योजनामुंळे तीन र्ोष्टी साध्य होतील असे श्ी म्हिाले: पचहली म्हिजे 
‘प्रत्येक जमातीला दोनही जमातींकडे मते चमळचवण्याकचरता यािना करावी लारे्ल; दुसरे असे की, 
स्वतिःच्या जमातीच्या रास्त टके्कवारीिे प्रचतचनचधत्व चमळवल्याचशवाय कुिालाही आपल्या जमातीच्या 
प्रचतचनचधत्वावर हक्क सारं्ता येिार नाही. आचि चतसरे म्हिजे कुठलाही उमेदवार इतर जमातींिा नावडता 
असेल तर त्याला जरी त्याच्या स्वतिःच्या जातीने मान्यता चदली असली तरी तो चनवडिूक कजकू शकिार 
नाही.’ 
 

१४ जानेवारी १९३१ ला श्ींनी दुसरी एक योजना काढली आचि ती अल्पसंख्य उपसचमतीला 
पुढील शब्लदात सुपूदग केली : ‘ही योजना मी आपल्यापढेु अचधकृतचरत्या माडंत आहे. पजंाबमध्ये 
कायदेमंडळाच्या एकंदर जार्ाचं्या ४९ टके्क जार्ा मुसलमानानंा जातीय मतदार संघातून चमळादयात. आचि 
जे खास मतदार संघ चनमाि करण्यािी योजना पढेु आली आहे त्या मतदार संघातून उभे रहाण्यािी त्यानंा 
मुभा असावी. बंर्ालच्याबाबतीत, कायदेमंडळाच्या एकंदर जार्ाचं्या ४६ टके्क जार्ा मुसलमानानंा जातीय 
मतदार संघातून चमळादयात. आचि त्या प्रातंात जे खास मतदार संघ चनमाि करण्यािी योजना पुढे आली 
आहे त्या मतदार संघातून उभे राहण्यािी त्यानंा मुभा असावी. मुसलमान अल्पसखं्य प्रातंांच्या बाबतीत 
चवभक्त मतदार संघामुळे मुसलमानानंा चमळिारे जादा प्रचतचनचधत्व त्यानंा तसेि चमळाव.े आचि तसेि जादा 
प्रचतचनचधत्व आमच्या कहदू बाधंवानंा कसधमध्ये आचि कहदू व शीख बंधूना वायदय सरहद्द प्रातंात. 
उपभोर्ावयास चमळाव.े हे मान्य झाल्यानंतर केदहाही आचि कुठल्याही प्रांचतक ककवा मध्यवती 
कायदेमंडळातील कुठल्याही जमातीच्या प्रचतचनधींनी दोन तृचतयाशं मतानंी, जातीय मतदार संघ सोडून 
संयुक्त मतदार संघािी मार्िी केल्यास ती पद्धती अमलात आिावी.’ 
 

श्ी योजना ही केवळ कहदूमहासभेच्या चशष्टमंडळाच्या भचूमकेहून चभन्न होती असे नदहे तर ती 
काँगे्रसने केलेल्या सूिनाहूनही ्ार चनराळी होती. कहदूमहासभा चशष्टमंडळ नेहरू चरपोटात तरतूद केलेल्या 
चनवडिुकपद्धतीपासून एक तसूभरही ढळण्यास तयार नदहते. १९३० मध्ये काँगे्रस कायगकाचरिीने नदया 
सूिना तयार केल्या होत्या. त्या सूिना काँगे्रसिे प्रमुख प्रचतचनधी र्ाधंी यानंी दुसऱया र्ोलमेज 
पचरषदेच्यावळेी सवांना वाटल्या होत्या. त्यात, वयात आलेल्या िी-पुरुषानंा मतदानािा अचधकार, संयुक्त 
मतदार संघ, पुढीलप्रमािे राखीव जार्ा, कहदंुना कसधमध्ये, मुसलमानानंा आसाममध्येचशखानंा पजंाब व 
वायदय सरहहू प्रातंात आचि ज्या ज्या चठकािी कहदू आचि मुसलमान जमाती एकदर लोकसंख्येच्या २५ 
टक्क्याहून कमी असतील त्या त्या चठकािी; आचि ‘कसधमधील लोक चवभक्त प्रातंािा आर्मथक भार स्वतिः 
उिलण्यास तयार झाल्यास ‘कसधिा वरे्ळा प्रातं; अशा तरतुदी होत्या. 
 

काँगे्रस कायगकाचरिीने मुसलमानाचं्या काही मार्ण्या तडका्डकी कबलू केल्या होत्या; चतने, 
‘देशाच्या सावगजचनक नोकऱयात सवग जातींना योग्य तो चहस्सा, समान संधी’ च्या तत्त्वावर चमळण्यासाठी 
आचि या नोकऱयाचं्या नेमिुकासंाठी ‘कायगक्षमतेला योग्य ते महत्त्व देऊन चकमान लायकीिे चनकष 



 अनुक्रमणिका 

सुिवण्यािे’ मान्य केले. चतने असेही म्हटले होते की, मध्यवती आचि प्राचंतक मतं्रीमंडळात, ‘अल्पसखं्य 
जमातींिे चहतसंबधं परंपरेला धरून मान्य केले पाचहजेत.’ 
 

परंतु, काँगे्रस योजनेमधून ‘वयात आलेल्यानंा मताचधकार’ असलेली तरतूद जर काढून टाकली 
तर चतिा महत्त्वािा भार्ि कोसळून पडतो. मयाचदत मताचधकाराखाली काँगे्रसनेही दुसरा पयाय सुिवला 
नदहता आचि कहदूमहासभेनेही सुिवला नदहता. येथेि या दोन संघटनािंी िूक आचि मुसलमानािंा 
शहािपिा होता. वयात आलेल्यानंा मताचधकार चमळिार असे धरून िालल्याने ककवा तो नाकारला 
जाण्यािी शक्यता असली तरी त्यामुळे कहदू प्रचतचनधींच्या स्थानामध्ये त्यानंा घातक असा ्रक पडिार 
नदहता, पि मुसलमानानंा आपल्या प्रचतचनचधत्त्वाबद्दल ती भीचत वाटत होती; (१९१९ च्या कायद्यानुसार 
चमळालेल्या मयाचदत मताचधकारामुळे एकंदर लोकसखं्येच्या ज्या ्क्त ४ टके्क लोकानंा मतदानािा 
अचधकार चमळाला. त्यात मुसलमान बहुसंख्य चवभार्ातही मुसलमानी मतदार कहदंूपेक्षा कमी होते.) खरे 
बोििारे काटे पंजाब आचि बंर्ाल हे होते हे पनु्हा एकदा स्पष्ट झाले. परंतु काँगे्रसच्या नदया योजनेने हे 
काटे काढून टाकण्याऐवजी त्यानंा बर्ल देण्यािे प्रयत्न केले. 
 

र्ोलमेज पचरषदेच्यावळेी ‘मुव्स्लम प्रचतचनधींना याहून अचधक दयवहायग पयाय मान्य होईल ककवा 
काय याबद्दल काँगे्रस आचि कहदूमहासभा या दोघानंाही खात्री वाटत नदहती आचि वाटिे शक्यही नदहते. 
संयुक्त मतदार संघाच्या तत्त्वावर वाटाघाटी करण्यास तयार असलेले जीना, हे एकुलते एक प्रचतचनधी 
मुव्स्लम चशष्टमंडळात होते; चवभक्त मतदार संघ राखण्याबद्दल इतर सवांिे एकमत होते. ८ ऑर्स्ट १९३१ 
रोजी अहालाबाद येथे भरलेल्या सयुंक्त प्रातं मुव्स्लम अचधवशेनातील जीनाचं्या भाषिातील उताऱयावरून 
त्यािें चविार कोित्या चदशनेे वहात होते हे आपल्याला स्पष्टपिे चदसून येईल. ते म्हिाले : 
 

मला सवात महत्त्वािा वाटिारा प्रश्न म्हिजे कहदूमुव्स्लम तडजोड—त्याबद्दल मी एवढेि म्हि ू
शकतो की, पंजाब आचि बरं्ालमध्ये कहदंूनी मुसलमानािें बहुसंख्यत्व कबलू कराव.े असे केल्याने कहदू 
मुसलमान तडजोड होण्यास काहीि वळे लार्िार नाही असा मला चवश्वास वाटतो. 
 

दुसरा प्रश्न चवभक्त चवरूद्ध संयुक्त मतदार संघािा. पंजाब आचि बंर्ालमध्ये आमिे बहुसंख्यत्व 
कबूल केल्यास मला संयुक्त मतदारसंघािे तत्त्व मान्य आहे हे तुम्हा बहुतेक जिानंा ठाऊक आहेि 
(टाळ्या). परंतु बऱयाि मुसलमानानंा—मला वाटते बहुसंख्य मुसलमानानंा—चवभक्त मतदार संघ हव े
आहेत. माझी भचूमका अशी आहे की, जेदहा आपि आपली नवी घटना कायगवाहीत आिू आचि जेदहा कहदू 
आचि मुसलमान या दोघाचं्याही मनातून एकमेकाबद्दलिा अचवश्वास, संशय आचि भीचत नाहीशी होईल 
आचि आपल्याला आपले स्वातंत्र्य चमळेल तेदहा, त्याप्रसंर्ी आपि कसोटीस उतरू आचि आपल्यापकैी 
पुष्ट्कळानंा वाटते. त्यापेक्षाही थोड्या अवधीत चवभक्त मतदार संघ बहुतेक रद्द होतील या आशवेर मी आता 
चवभक्त मतदार संघ स्वीकारण्यास तयार आहे. 
 

चरिचटश राजवट संपुष्टात आली म्हिजे कहदू मुसलमानािंा संशय नाहीसा होईल असे र्ाधंींनाही 
वाटत होते. ३० नोदहेंबर १९३१ ला र्ोलमेज पचरषदेच्या दुसऱया अचधवशेनातील आपल्या भाषिात ते 
म्हिाले होते: 
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जोपयंत परदेशी सते्तिी पािर घट्ट बसली आहे तोपयंत जाती जातीत आचि वर्ावर्ात दुही 
माजिारि. जोपयंत या जाती बाधंवात सजीव स्नेहसबंधं असिार नाहीत आचि तोपयंतिे त्याचं्या प्रश्नािे 
उत्तर हे खरेखुरे प्रभावी उत्तर असिार नाही. खरे म्हिजे ते जास्तीत जास्त िारं्ले असे एक कार्दोपत्री 
उत्तर ठरेल. पि तुम्ही ती पािर काढून घेतल्याबरोबर कौटंुचबक लारे्बाधें, घररु्ती चजदहाळा समान 
उर्मािी जािीव—यािा काहीि उपयोर् होिार नाही अशी तुमिी कल्पना आहे काय?जेदहा येथे चरिचटश 
सत्ता नदहती आचि इंव्ग्लश िेहरा येथे चदसत, नदहता तेदहा कहदू मुसलमान आचि शीख एकमेकाशंी लढति 
होते काय?त्यावळेीसुद्धा आम्ही थोड्या्ार शातंतेने रहात होतो असे दाखचविारी कहदू आचि मुसलमान 
इचतहासकारािंी प्रकरिेच्या प्रकरिे आमच्या जवळ आहेत. आचि आजसुद्धा खेड्यातील कहदू मुसलमान 
भाडंत नाहीत. हे भाडंि चरिचटशाचं्या आर्मनाबरोबर सुरू झाले. गे्रट चरिटन व कहदुस्तान याचं्यामधील हे 
दुदैवी, कृचत्रम आचि अनैसर्मर्क संबंध नैसर्मर्क झाले. चरिचटश आचि भारतीय याचं्यामधील संबधंानंा ते 
कोिाच्याही इच्छेने हव ेतेदहा तोडून टाकता येतील अशा तऱहेिे स्वरुप आले, अशी पचरव्स्थती जर चनमाि 
झालीि आचि ती होईल तेदहा, कहदू, मुसलमान, शीख, युरोचपयन अँग्लो इचंडयन, चििन, अस्पशृ्य हे 
एकात्म भावनेने एकत्र रहातील. 
 

‘जीनानंा दूर ठेवण्यािा प्रयत्न करा अशा दहाइसरॉयना लंडनमधून चदल्या रे्लेल्या पूवोक्त 
सूिनाचं्या संदभात आचि ज्याचं्यामुळे मुसलमानातंील सायमन पक्षपाती शक्तीिे रुपातंर चवभक्त मतदार 
संघाला कोित्याही पचरव्स्थतीत चिकटून रहािाऱया प्रभावी संघटनेत झाले. त्या घडामोडींच्या संदभात, ही 
चनवदेने जर अभ्याचसली रे्ली तर असे आढळून येईल की, ती केवळ चरिचटशाचं्या आत्यचंतक चनषेधािा 
आचवष्ट्कार म्हिून ्ेकून देता येिार नाहीत. सवग र्ोलमेज पचरषदािें प्रचतचनधी दहाइसरॉयने चनवडलेले 
होते. पचहल्या पचरषदेत एकुलत्या एक अजातीय राष्ट्रवादी राजकीय काँगे्रसला प्रचतचनचधत्व नदहते. त्यामुळे 
चनरचनराळी चशष्टमंडळे आचि ती चनवडण्याच्या पद्धती, यावरून राष्ट्रवादाला जातीय वादाहून कमी लेखले 
रे्ले होते यात चतळमात्र संशय उरला नदहता. दुसऱया पचरषदेत काँगे्रसला प्रचतचनचधत्व चदले रे्ले होते, परंतु 
दहाइसरॉयने चतिे अवमूल्यन केले होते. कारि, मुसलमान प्रचतचनधी मुसलमान संस्थेतूनि चनवडले 
जातील या भचूमकेवरून चतला आपल्या प्रचतचनधीत मुसलमानािंा सवग पक्ष पचरषदेिे अध्यक्ष डॉ. अन्सारी 
यािंा समावशे करण्यास परवानर्ी चदली नदहती. काँगे्रसच्या नोंदलेल्या सभासदात अनेक मुसलमान 
असूनसुद्धा, आचि काही अचतशय सुचशचक्षत मुसलमान चतिे पुढारी असूनसुद्धा असे केले रे्ले होते; चतला 
मुसलमान दयचतचरक्ति (कहदू) प्रचतचनधी पाठवण्यािी परवानर्ी देऊन चतला जातीय संस्थाचं्या जोडीला 
आिनू बसवले होते; तरीसुद्धा कहदंूिे प्रचतचनचधत्त्व चतने कराव े अशी अपेक्षा नदहतीि कारि ते कायग 
कहदूमहासभेकडे चदले रे्ले होते. म्हिून दहाइसरॉयने नेमलेले कहदू आचि शीख प्रचतचनधी तडजोडीच्या 
वाटाघाटी करण्याच्या मनिःव्स्थतीत नदहते; त्यानंी पचरषदेत आग्रही वृत्ती दाखचवली; एकटे जीना सोडले 
तर मुव्स्लम जातीयवादी प्रचतचनधी तडजोडीकचरता धडपडत असल्यािे दृश्य वर वर चदसून येत असले तरी 
राष्ट्रवादाच्या चवकासासाठी कुठल्यातरी प्रकारच्या संयुक्त मतदार संघािा प्रयत्न करावा या काँगे्रसच्या 
दृचष्टकोनािे महत्त्व जािण्यािे त्यानंी नाकारले. आचि वादचववादाच्या ्डात उतरलेले हे सवग जातीयवादी 
प्रचतचनधी, आपापल्या मतभेदािें प्रदशगन माडंत असल्यािे आचि या प्रचतस्पधी जमातीमध्ये मध्यस्थी 
करण्यास चरिचटश अचधकाऱयािंी चकती आवश्यकता आहे हे दाखवनू देत असल्यािे दृश्य जर्ाला चदसून 
आले. आचि खरोखरि दहा वष े ज्या प्रश्नावर कहदू, मुसलमान, शीख आचि इतर घसा्ोडीने वक्तृत्व 
करीत होते तो प्रश्न शवेटी चरिचटश मध्यस्थीनेि सोडवला रे्ला. ही मध्यस्थी सुिविारे पचहले र्ृहस्थ 
महमद श्ी हे होते. २६ नोदहेंबर १९३१ रोजी त्यानंी पचरषदेच्या संघराज्य रिना सचमतीपुढे केलेल्या 
भाषिात म्हटले होते : 
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िॅन्सलर महाशय, आपि जी घटना योजली आहे त्या घटनेत मुसलमान आचि इतर 
अल्पसंख्यकानंा संरक्षि असेल असे र्ृहीत धरले तर माझा हुजुर सरकारला असा सी ा आहे की, ‘आरे् 
बढो’⋯⋯आचि मी त्यानंा असे सारें्न की, जो चनिगय, हुजुराचं्या ८ कोटी मुसलमान प्रजाजनानंा भावी 
कहदुस्तानात त्यािें हक्कािे स्थान देईल, आचि जो चनिगय इतर अल्पसखं्याकानंाही त्यािें हक्कािे, स्थान 
देईल असा न्यायपूिग चनिगय घ्या. 
 
 

_____ 
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प्रकरि सत्ताणवसाव े
 

णिटीश पांतप्रधानाांचा जातीय णनवाडा 
 

र्ोलमेज पचरषदेिे दुसरे अचधवशेन संपताना चरिचटश पतंप्रधान रॅम्से मकॅ्डोनॉल्ड यानंी आपल्या 
सरकारिा चनिगय जाहीर केला. ते म्हिाले की, ‘जो जातीय प्रश्न सोडवण्यास पचरषद असमथग ठरली तो 
जातीय प्रश्न सोडवण्यास सवग पक्षानंा मान्य होईल अशी तडजोड घडवनू आिण्यास कहदुस्तानातील 
जमाती जर असमथग ठरल्या तर खुद्द सरकारि एक तात्परुती योजना शोधून काढील आचि ती कहदुस्तानला 
लार्ू करील. ही घोषिा त्यानंी १ चडसेंबर १९३१ ला केली. आचि ४ ऑर्स्ट १९३२ ला जातीय चनवाडा 
म्हिून ओळखली जािारी एक योजना प्रत्यक्षपिे जाहीर केली. या चनवाड्याने ्क्त मुसलमानानंाि 
जातीय मतदारसंघ चदले होते असे नदहे तर ते शीख, कहदी चििन आचि युरोचपयन यानंाही चदले होते. 
त्यामुळे प्रत्येक प्रातंात मुसलमानानंा राखीव जार्ा चमळाल्या आचि ज्या प्रातंात ते अल्पसखं्य होते तेथे 
त्यानंा जादा जार्ा चमळाल्या; कहदंूना वायदय सरहद्द प्रातंात व कसधमध्ये जादा प्रचतचनचधत्व चमळाले. परंतु 
चनवाड्यामधील पंजाब व बरं्ालसंबधंीच्या भार्ाबद्दल मुसलमानही समाधानी नदहते आचि कहदूही संतुष्ट 
नदहते. या दोन प्रातंांच्या कायदेमंडळात, चनवाड्याने त्यानंा चदलेले प्रचतचनचधत्व, त्यानंा त्याचं्या 
लोकसंख्येच्या प्रमािात चमळिाऱया प्रचतचनचधत्वापेक्षा कमी होते. पंजाबमध्ये मुसलमानािंी लोकसखं्या ५५ 
टके्क होती तरी त्यानंा ४९ टके्क जार्ा चदल्या रे्ल्या होत्या; तेथे कहदंूिाही ्ारसा ्ायदा झाला नदहता; 
कारि चशखानंा जादा प्रचतचनचधत्व देण्यासाठी आचि इतर चहतसबंंधीयािंी तरतूद करण्यासाठी 
लोकसंख्येच्या प्रमािातील त्यािंी रास्त टके्कवारी कमी करण्यात आली होती. बंर्ालमधील पचरव्स्थती तर 
याहूनही वाईट होती. ५४·८ टके्क लोकसंख्या असलेल्या मुसलमानानंा ४७·५ टके्क जार्ा चदल्या होत्या, 
आचि ४४·८ टके्क लोकसंख्या असलेल्या कहदंूना ३२ टके्क जार्ा चदल्या होत्या. मर् बंर्ालच्या कहदू आचि 
मुसलमानाचं्या या अचधक जार्ा कुिाच्या चखशात रे्ल्या होत्या?चनवाड्याने युरोचपयनानंा जादा प्रचतचनचधत्व 
बहाल केले होते. ते एकंदर लोकसंख्येच्या ्क्त ·०१ टके्क होते पि त्यानंा जार्ा मात्र १० टके्क चदल्या रे्ल्या 
होत्या. 
 

१९१९ च्या कायद्यापेक्षा जातीय चनवाड्याने मुसलमानाचं्या प्रचतचनचधत्वात पुष्ट्कळि सुधारिा केली 
होती, परंतु पजंाब व बंर्ाल या दोन वादग्रस्त प्रातंात त्यानंा स्पष्ट बहुमत चमळाले नाही. या र्ोष्टीबद्दल 
असमाधान दयक्त करिारी पचहली संस्था मुव्स्लम पचरषद ही होती. चतने म्हटले होते की, पंजाब आचि 
बंर्ालमध्ये सनदशीर बहमत चमळिे, याचशवाय दुसऱया कशानेि मुसलमानािें समाधान होिार नाही 
चनवाड्याने एकादी पयायी तडजोड मान्य करण्यािे स्वातंत्र्य सवग जमातींना चदले होते आचि ही तडजोड 
जर एकमताने मंजूर झाली तर चनवाड्यात चतिा समावशे केला जािार होता. म्हिून पुन्हा एकदा कहदू 
आचि मुसलमानानंी जार्ािंी अचधक िारं्ली वाटिी करण्यािा चविार केला. सयुंक्त पचरषद भरवण्यात 
आली आचि त्यासाठी कहदू महासभा, शीख लीर्, मुव्स्लम लीर्, मुव्स्लम पचरषद, काही चििन संघटना 
यािें प्रचतचनधी आचि इतर काही लोकानंा चनमंत्रिे पाठवली रे्ली. पचरषदेला ६३ कहदू, ३९ मुसलमान, ११ 
शीख आचि ८ कहदी चििन हजर होते. त्याचं्या बऱयाि बठैका होऊन त्यानंी एक प्रयोर्ात्मक चनवाडा तयार 
केला. त्यात मुसलमानानंा पंजाब व बंर्ाल कायदेमंडळात ५१ टके्क प्रचतचनचधत्व आचि मध्यवती 
कायदेमंडळात ३२ टके्क प्रचतचनचधत्व मान्य केले होते. कुठच्याही उमेदवाराला आपल्या जातीच्या एकंदर 
मतदानाच्या ३० टके्क मते चमळाल्याचशवाय तो चवजयी झाला असे जाहीर करू नये, आचि असे न झाल्यास 
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ज्या उमेदवाराला आपल्या स्वतिःच्या जातीतून सवात अचधक मते चमळाली असतील तो उमेदवार चवजयी 
ठरावा या अटीवर संयुक्त मतदार संघ मान्य करण्यात आले होते. कसध आचि वायदय सरहद्द प्रातंातील 
कहदंुना काही सवलती कबलू केल्या होत्या. बंर्ाल प्रातंावरील तडजोड मात्र युरोचपयनानंी आपले जादा 
प्रचतचनचधत्व कमी करण्यावर अवलंबून होती. म्हिून पचरषदेने कलकत्ता येथील युरोचपयन जमातीला 
भेटण्यासाठी एक सचमती नेमली. 
 

परंतु, संयुक्त पचरषदेिे अचधवशेन िालू असतानाि, तारीख २४ चडसेंबर १९३२ या चदवशी 
कहदुस्तानिे सेके्रटरी ऑ् स्टेट सर समॅ्युअल होअर यानंी चतसऱया र्ोलमेज पचरषदेत चरिचटश सरकारने 
घेतलेला चनिगय जाहीर केला. या चनिगयाने मध्यवती कायदेमंडळातील चरिचटश कहदी जार्ाचं्या ३३⅓ टके्क 
जार्ा मुसलमानानंा चदल्या होत्या आचि नदया कसध प्रातंाला मध्यवती जमीन महसुलातून पुरेशी आर्मथक 
मदत चदली होती. या चनिगयाने, संयुक्त पचरषदेत एकमताने चमळालेल्या र्ोष्टीपेक्षा चकतीतरी अचधक र्ोष्टी 
मुसलमानानंा देऊ केल्या होत्या. पचरषदेच्या सूिनावर, मुव्स्लम पचरषद आचि इतर काही मुव्स्लम 
संघटना,चिसमसमध्ये चविार करिार होत्या; परंतु सेके्रटरी ऑ् स्टेटने जाहीर केलेल्या चनिगयाने, सवग 
जातीमध्ये चनमाि झालेल्या समजूतदारपिाच्या वृत्तीला बाध येिे अपचरहायग होते, आचि जेदहा या संघटना 
एकत्र जमल्या, तेदहा त्यानंी संयुक्त पचरषदेच्या मार्ण्याकंडे दुलगक्ष करून नदया मार्ण्या पुढे ठेवल्या. 
संयुक्त पचरषद बारर्ळली, आचि जातीय चनवाडा हाि शवेटी कायदेमंडळातील कहदू मुसलमानाचं्या 
प्रचतचनचधत्वाच्या तडजोडीिा तोडर्ा ठरला. 
 

खरं म्हिजे, संयुक्त पचरषदेने केलेल्या सूिनानंा आपापसात अजूनही तीव्र मतभेद असलेल्या 
मुसलमानाचं्या संघटना मान्यता देतील अशी शक्यता ्ारि कमी होती. मुव्स्लम लीर्मध्येसुध्दा दोन र्ट 
पडले होते. एक चनवाडा चबनशतग मान्य करिारा आचि दुसरा त्याबद्दल साशकं असिारा. दुसरा र्ट ३१ 
ऑक्टोबर १९३३ रोजी हावडा येथे एकत्र जमला आचि त्यानंी स्वतिःच्या सभेला मुव्स्लम लीर्िी सभा मानून 
जातीय चनवाड्याला सशतग समती देण्यािा ठराव संमत केला. यानंतर २५ चदवसानंी पचहल्या र्टानेही 
स्वतिःला तसेि समजून चदी ीला सभा घेतली आचि जातीय चनवाड्याला मान्यता देऊन मंत्रीमंडळात आचि 
सरकारी नोकऱयात मुसलमानाकंचरता पुरेशा प्रचतचनचधत्वािी मार्िी केली. दरम्यानइंग्लंडमध्ये दोन वष े
राचहलेले जीना कहदुस्तानात परत आले. या दोनही र्टानंी त्यािें नेतृत्व मान्य केले आचि पुन्हा संयुक्त 
लीर् स्थापन केली. ७ जुलै १९३४ रोजी, कहदुस्तानच्या सेके्रटरी ऑ् स्टेटने, सावगजचनक नोकऱयातील 
मुसलमानािंा चहस्सा २५ टके्क ठरवल्यािे जाहीर केले. ही टके्कवारी प्रमािात होती. परंतु, आपल्याला 
मध्यवती कायदेमंडळातील आपल्या प्रचतचनचधत्वाच्या तत्त्वाप्रमािे म्हिजे एकंदर नेमिुकाचं्या एक तृचतयाशं 
जार्ा चमळाल्या पाचहजेत अशी मार्िी अचखल भारतीय मुव्स्लम पचरषदेने केली आचि या चनिगयाचवरूद्ध 
चनषेध दयक्त केला. 
 

जातीय मतदार संघािे कटे्ट पुरस्कते असलेल्यािंा कल संयुक्त मतदार संघाकडे वळत असताना 
आचि अशा सयुंक्त मतदार संघाला संयुक्त पचरषदेिी मान्यता असूनसुद्धा, कहदुस्तानात एक राष्ट्रीयत्वािा 
चवकास होिे अशक्य आहे तेदहा चनरचनराळ्या जमातींच्या परस्पर चवरोधी चहतसबंंधात मध्यस्थी 
करण्यासाठी चरिचटश सते्तिी आवश्यकता आहे या चविाराला चरिचटश राज्यकते चिकटून राचहले. हा चविार 
जॉईट पालगमेंटरी कचमटीच्या वृत्तातंात, (सेशन १९३३–३४ Vol. I Part I) स्पष्टपिे माडंला आहे. त्यात 
म्हटले आहे: ‘कहदुस्तानात...... आपि समजतो तसे पक्ष नाहीत आचि चजिे प्रवाही असे विगन करता येईल 
अशी राजकीय चविारािंी लक्षात घेण्याजोर्ी संघटना नाही. त्याऐवजी आपल्याला ्क्त दोन धमािेि नदहे 



 अनुक्रमणिका 

तर दोन संस्कृतीिे प्रचतचनचधत्व करिाऱया कहदू आचि मुसलमानाचं्या ्ार पुरातन शत्रतू्वाला तोंड द्यावयािे 
आहे. त्यािप्रमािे, ताठर जातीय भेदाबरोबर लोकसत्ताक तत्त्वांशी चवसंर्त असिाऱया स्वतिःच्या 
भचवतदयाच्या काळजीत िूर असिाऱया आचि एकमेकाबद्दल आचि बहुसंख्य जमातीबद्दल अतीव साशकंता 
बाळर्िाऱया अनेक स्वयंपूिग व स्वतंत्र अल्पसंख्यकानंाही आपल्याला तोंड द्यावयािे आहे.अशा पचरव्स्थतीत 
जातीय प्रचतचनचधत्व तूतग अटळ आहे हे मान्य कराविे लारे्ल.’ 
 

चरिचटश सत्ता िालू ठेवण्यािे समथगन करताना कचमटी पुढे म्हिते : ‘या परस्परचवरोधी चहतसबंंधािें 
समान मूल्यमापन करण्यास आचि ज्यानंा स्वतिःिे रक्षि करण्यािी शक्ती ककवा पात्रता नाही अशानंा 
संरक्षि देण्यास कहदुस्तानात पुरेसे अचधकार धारि करिारी सत्ता असिे आवश्यक आहे. ही सत्ता, 
र्तकालात चजतकी आवश्यक होती असे अनुभवाने चसद्ध झाले आहे, चततकी ती भचवष्ट्यकाळातही 
आवश्यक आहे. प्राचंतक स्वायत्ततेच्या नवीन पद्धतीखाली ही सत्ता राखीव असल्याप्रमािे असावी लारे्ल. 
आचि ही सत्ता ज्याचं्याकडे सोपवली असेल त्यानंा, जबाबदार मंत्री आचि कायदेमडंळे आपापली कतगदये 
बजावताना कसूर करत असतील तर ताबडतोब आचि पचरिामकारक पद्धतीने त्यात हस्तके्षप करता आला 
पाचहजे. हा हस्तके्षप करण्यािा अचधकार मुख्यतिः प्राचंतक र्दहनगरानंा चदला रे्ला पाचहजे.’ (सवग र्दहनगर 
इंव्ग्लश होते). 
 

घटनात्मक सुधारिाचं्या १८९२ ते १९३५ पयंतच्या दीघग काळात चरिचटश राज्यकते मताचधकाराच्या 
चवचशष्ट पद्धतीिा अवलंब करीत होते. कौव्न्सलमध्ये मुसलमानानंी बहुतेक मुळीि प्रचतचनचधत्व न देिे आचि 
र्दहनगर जनरल आचि र्दहनगर यानंा त्यािें रक्षिकते बनविे ही त्यािंी १८९२ िी मतदाचधकारािी पद्धत 
होती; १९०९ मध्ये अशाि प्रकारच्या चवचशष्ट मताचधकाराच्या पद्धतीने कहदू मुसलमानात चनवडिकू 
पद्धतीचवषयी मतभेद चनमाि झाले. पुन्हा १९१९ मध्ये मताचधकार मालमते्तवर आधारल्यामुळे आचि दुसरे 
म्हिजे चरिचटशाशंी एकचनष्ठ असिाऱयानंा आचि त्याचं्या सते्तत रंु्तलेल्या चहतसबंंचधयानंा जादा प्रचतचनचधत्व 
चदले रे्ल्यामुळे मुसलमान प्रचतचनचधत्वाला काट बसली. १९३५ मध्येसुद्धा,ं नवीन कहदुस्तान सरकारच्या 
कायद्यामध्ये मताचधकार पद्धती हुकुमाच्या एक्क्यासारखी कहदी सरकारकडे राखीव ठेवली रे्ली होती. 
चवरोधी पक्षाच्यावतीने चबलावर बोलताना, मजूर पुढारी ॲटली यानंी बरोबर या उचिववेर बोट ठेवले. ६ 
्ेरुिवारी १९३५ रोजी हाऊस ऑ् कॉमन्समध्ये बोलताना ते म्हिाले की, ‘चबलामध्ये एक चवलक्षि उिीव 
आहे आचि माननीय सदरृ्हस्थ ती उिीव दुरुस्त करतील अशी मला आशा आहे. मतदार कोि होिार 
आहेत याबद्दल काहीही सारं्ण्यािे टाळले आहे. कौव्न्सलमध्ये कायदा करून हे ठरवले जाईल असे सूचित 
केले आहे. एक वचरष्ठ र्ृहािी र्ोष्ट सोडली तर, कहदुस्तानिे राज्यकते कोि असतील हे न ठरविारी 
राज्यपद्धती अंमलात आििारे बील आििे ही ्ारि चवलक्षि र्ोष्ट आहे. महाशयानंी मताचधकारािा 
उी ेखि केलेला नाही. आचि आमच्यादृष्टीने तर तीि ्ार महत्त्वािी र्ोष्ट आहे.’ ॲटली पुढे म्हिाले की, 
‘कायदेमंडळ हे व्स्थचतस्थापक, चहतसंबधं चप्रय, जमीनदार, दयापारी आचि अशाि इतर लोकानंी ठासून 
भरावयािे आहे. चबलाकडे पाचहले म्हिजे शवेटी कहदुस्तानवर श्रीमंत आचि चवशषे हक्क असलेले लोक 
राज्य करिार असा चरिचटश सरकारिा चनचित चनिगय आहे असेि कुिालाही म्हिाव ेलारे्ल.’ 
 

याच्यापूवी, तीनवषग बंर्ाल इलाख्याच्या मुव्स्लम लीर्ने तारीख ३ एचप्रल १९३२ रोजी संयुक्त 
मतदार संघाच्या बाजूने आपले चनवदेन तयार करताना अशाि प्रकारिे चविार प्रकट केले होते : ‘बंर्ाल 
इलाख्याच्या मुव्स्लम लीर्िे असे मत आहे की, ज्या उदे्दशाने जातीय मतदार संघ चनमाि केले रे्ले तो 
उदे्दश साध्य करण्यात चरिचटश अयशस्वी ठरले आहेत. आचि ते जातींच्या व देशाच्या चहताला अपायकारक 
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आहेत असे चसद्ध झाले आहे. बंर्ाली मुसलमानािंी र्ोष्ट त्याचं्या इतर प्रातंातील त्याचं्या धमगबाधंवापेंक्षा 
पूिगपिे चनराळी आहे. बंर्ालमध्ये मुव्स्लम जातीिी आचि तशीि एकंदर लोकसंख्येिी चकतीतरी मोठी 
म्हिजे सुमारे ८६ टके्क संख्या ही शतेकरी लोकािंी आहे. या जमीन कसिाऱयािें चहत म्हिजेि जातीिे 
आचि देशािे चहत होय. लोकसंख्येच्या तर वर्ापेक्षा या लोकािें चहतसंबधं चनराळे असल्यामुळे, 
कायदेमंडळात त्यानंा पुरेसे प्रचतचनचधत्व देण्यािी योग्य दयवस्था झाल्याचशवाय त्यािें चहतसबंंध वाढविे 
आचि त्यािें संरक्षि करिे शक्य होिार नाही. खरं म्हिजे जातीय मतदार संघामुळे कहदू आचि मुसलमान 
जनतेिी आज जी ्ारकत झाली आहे चतने एक मतदार संघ आचि एक उचद्दष्ट पढेु ठेवल्याचशवाय चतिी 
आर्मथक पचरव्स्थती सुधारिार नाही. कारस्थानी लोक स्वतिःच्या स्वाथासाठीि ज्यािंा उपयोर् करून घेत 
आहेत अशा बंर्ाली जनतेला, चवभक्त मतदार संघानी सामर्थ्यगही चदले नाही की, संपन्नताही चदली नाही.’ 
 

याि आशयािा ठराव २६ नोदहेंबर १९३३ रोजी बंर्ाल लीर्ने केला. 
 

परंतु, खुद्द ‘कारस्थानी लोक’ हे अपचरहायगि बनले होते. लीटनच्या काळापासून जेदहा 
कहदुस्थानातील जमीनदार वर्ाला दहाईसरॉयनी चरिटीश राज्यसते्तिा भरभक्कम आधार बनवला होता, 
तेदहापासून चरिचटश राज्यकत्यांनी देशातील सवग कायदेमडंळात त्यानंा खास प्रचतचनचधत्व देण्यािे सुरू केले. 
अर्दी पचहल्या काँगे्रसपासून आचि मुसलमानािंी वहाबीवृत्ती मोडून काढावी म्हिनू, मेयोच्या मुसलमान 
धार्मजण्या धोरिािा पाठपुरावा करून, चरिचटश राज्यकते मुसलमानानंा काँगे्रसपासून दूर रहाण्यास उते्तजन 
देत होते. सरकारी नोकऱयात मुसलमानानंी कहदंूशी बरोबरी करण्यास सुरूवात केली त्यावळेेपासून या दोन 
जमातींच्या वचरष्ठ वर्ात हेवदेाव े सुरू झाले. आर्मथक आचि शकै्षचिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या या दोन 
जमातींच्या लोकानंी आपापल्या जमातीिे पढुारीपि स्वतिःि आपल्याकडे घेतले आचि आरडा ओरडा 
करून कहदुस्तान दुभरं्लेला आहे असे दृश्य जर्ापुढे उभे केले. ते स्वतिःि पुढारी बनले होते. परंतु अचधकृत 
चमळालेल्या १० टके्क मताचधकाराच्या लोकािें प्रचतचनचधत्वसुद्धा ते करू शकले नदहते हे १९३५ च्या 
कायद्यानुसार देशात झालेल्या पचहल्या मतदानाच्यावळेी चदसून आले. कहदी जनता ही दोन जमातीत आचि 
संस्कृतीत चवभार्लेली नाही यािी जािीव या पुढाऱयानंी आचि चरिचटश राज्यकत्यांनीसुद्धा बाहेरच्या जर्ाला 
होऊ चदली नाही. हे पढुारी आचि त्यािंा आवाज उठविारे त्यािें अनुयायी यािें दशगन कायदेमंडळाशी 
असलेल्या त्याचं्या सबंंधामुळे त्यानंा चमळालेली सामाचजक प्रचतष्ठा आचि नोकऱया यावर हक्क सारं्िारे कहदू 
आचि मुसलमानं असे घडले. या पढुाऱयाचं्या चिथाविीमुळेि काहीवळेा या दोन जमाती एकमेकावर 
उठल्या. यामुळेि काँगे्रसिा प्रौढ मतदानािा आग्रह होता आचि म्हिूनि या मार्िीत जातीयवादी 
पुढाऱयानंा ्ारसा रस नदहता. अजून कहदुस्तानात पाचिमात्य पद्धतीिे राजकीय पक्ष अव्स्तत्त्वात नाहीत या 
चरिचटशाचं्या मुद्याला काँगे्रसने असे उत्तर चदले की, ज्या पचरव्स्थतीत पक्षवाढ होईल अशी पचरव्स्थती चनमाि 
करण्यास चरिचटश मदत करीत नाहीत आचि म्हिून जोपयंत ते कहदुस्तानात आहेत तोपयंत जातीय र्ट 
सोडल्यास इतर सवग राजकीय पक्षानंी स्वातंत्र्यािी िळवळ िालवण्याकचरता एका संघटनेखाली एकत्र 
आले पाचहजे. 
 
 

_____ 
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प्रकरि अठ्ठाणवसाव े
 

मुसलमानाांचे प्रणतणनधी कोि?काँगे्रस? 
 

सवग पक्ष पचरषदेने सुरू झालेल्या सात वषांच्या खडतर पचरश्रमानंतर आचि कायदेमंडळाच्या 
जार्ाबंद्दल झालेल्या कधीही न संपिाऱया भाडंिानंतर आलेल्या कहदुस्तान सरकारच्या कायद्याने काही 
काळ शातंता चनमाि केली. कायदेभरं्ािी िळवळ मारे् घेण्यात आली होती; जातीय चनवाडा रद्द करावा या 
महासभेच्या मार्िीपुरतीि जातीय कटूता चशी क राचहली होती, आचि मुव्स्लम लीर्—जिू काय 
महासभेच्या मार्िीला शह म्हिून—चनवाडा िालू रहावा अशी मार्िी करीत होती; दहशतवादी कृत्ये 
संपत िालली असल्यािी चिन्हे चदसत होती. आचि तरीही या कायद्यािे कुठल्याही राजकीय पक्षाने िारं्ले 
स्वार्त करून त्याच्यापुढे मान तुकवली नाही. काँगे्रसने त्यािे विगन स्वराज्यािी छाया असे केले. 
कायद्यािी ककमत काहीही असली तरी तो अंमलात आला होता आचि आर्ामी चनवडिकूा त्यानुसार होिार 
होत्या अथाति सवग पक्ष त्या कामाला लार्ले होते. कहदू व मुसलमान या दोन जमाती एकत्र येिे अशक्य 
आहे अशा र्ाजलेल्या युव्क्तवादाला खोटे पाडिारे, दोनही जमातींिे सभासद असलेले नव ेपक्ष उदयास 
आले. खुद्द मुव्स्लम लीर्ही आता जातीयतेबद्दल ्ार क्वचित बोलत होती. आचि आपल्य चनवडिकू 
जाहीरनाम्यािा आर्मथक चवषयक चवभार् तर चतने काँगे्रस पातळीवर आिला. काँगे्रस तर लीर्कडे कधीि 
शत्रतृ्वाने पहात नदहती. परंतु जसजशी चनवडिूक जवळ येत िालली तसतशी चतिी लीर्कडे पहाण्यािी 
दृष्टी अचधकि सौम्य बनली. आचि या दोन संघटना एकमेकाशंी संघषग करिार नाहीत अशी हवा चतने पसरू 
चदली. संयुक्त प्रातंात तर लीर् आचि काँगे्रस यानंी चनवडिूक मोचहमेत परस्पर मदतीिा उघड समझोता 
केला. 
 

लीर् चनवडिूक लढविार यािी औपिाचरक घोषिा चतने चहदुस्तान सरकार कायद्याच्या 
नापसतंीिा प्रस्ताव जोडून केली. मंुबई येथे ११ एचप्रल १९३५ रोजी भरलेल्या आपल्या वार्मषक अचधवशेनात 
चतने संमत केलेल्या एका ठरावात असे म्हटले की: ‘१९३५ च्या कहदुस्तान सरकार कायद्यात समाचवष्ठ 
असलेली घटना, कहदी जनतेच्या इच्छेचवरूद्ध आचि देशातील अनेक संघटनानंी चतच्याबद्दल पनु्हा पुन्हा 
नापसंती आचि चवरोध दशगवला असूनसुद्धा, चतच्यावर लादण्याला आमिा सक्त चवरोध आहे हे अचखल 
भारतीय मुव्स्लम लीर् नमूद करीत आहे. तरीसुद्धा, देशातील िालू पचरव्स्थती ध्यानात घेऊन लीर् असा 
चनिगय घेत आहे की, घटनेच्या प्राचंतक योजनेमध्ये जरी सरकार आचि राज्यकारभार यावर 
लोकप्राचतचनचधक मंचत्रमंडळ आचि कायदेमंडळ यािें खरेखुरे चनयंत्रि अशक्य करिारे अनेक आके्षपाहग भार् 
असले तरीसुद्धा चतिी जी काय योग्यता असेल तेवढ्यापुरती ती अंमलात आिावी.’ 
 

त्याि अचधवशेनात, लीर्ने एक कायदेमंडळ सचमती स्थापन केली, जीनानंा चतिे कायमिे अध्यक्ष 
केले आचि त्यानंा सचमतीवर ३५ सभासद नेमण्यािा अचधकार चदला. या सचमतीने तयार केलेल्या 
चनवडिूक जाहीरनाम्यातील काही महत्वािे उतारे पुढीलप्रमािे आहेत : 
 

चनरचनराळ्या कायदेमंडळातील आमच्या प्रचतचनधींनी ज्या प्रमुख तत्वांवर कायग कराव ेअशी आमिी 
अपेक्षा आहे ती तत्व े अशी; (१) ही ींिी प्राचंतक घटना आचि सुिवलेली मध्यवती घटना याचं्याऐवजी 
ताबडतोब लोकसत्ताक स्वराज्य आिाव;े (२) आचि ते येईपयंतच्या काळात, चनरचनराळ्या 
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कायदेमंडळातील मुव्स्लम लीर्िे प्रचतचनधी कायदेमंडळािा उपयोर्, राष्ट्रीय जीवनाच्या चवचवध के्षत्रातील 
लोकाचं्या उन्नचतकचरता घटनेिा पुरेपूर ्ायदा उठवण्यासाठी करून घेतील. यािा उपचसद्धातं म्हिनू 
जोपयंत चवभक्त मतदार सघं अव्स्तत्वात आहेत तोपयंत मुव्स्लम लीर् पक्ष अव्स्तत्वात राचहलाि पाचहजे, 
परंतु तो ज्या र्टािे ककवा र्टांिे ध्येय व धोरि बहुतेक लीर् पक्षाच्या ध्येय धोरिासारखेि असेल अशा 
अशा कुठल्याही र्टाशी ककवा र्टाशंी मोकळेपिाने सहकायग करील. 
 
आर्ामी चनवडिूक कायगक्रम पुढीलप्रमािे राहील:— 
 

मुसलमानाचं्या धार्ममक हक्कािें संरक्षि करिे आचि तत्सबंंधीच्या शुद्ध धार्ममक स्वरुपाच्या बाबतीत 
जचमयत-उल-उलेमा आचि मुजाचहदानंा योग्य महत्व देिे; सवग दडपशाही कायदे रद्द करण्यासाठी प्रयत्न 
करिे; कहदुस्तानच्या चहतसबंंधानंा अपायकारक, लोकाचं्या मलूभतू स्वातंत्र्यावर र्दा घालिाऱया आचि 
देशाच्या आर्मथक शोषिाला कारिीभतू होिाऱया सवग योजना चझडकारिे; प्राचंतक व मध्यवती कारभाराच्या 
यतं्रिेवरील खिािा जडबोजा कमी करिे आचि राष्ट्र चवकासाच्या योजनानंा भरपूर द्रदय सहाय्य मजूंर 
करिे; कहदी सैन्यािे राष्ट्रीयकरि करिे आचि त्यावरील खिग कमी करिे; ग्रामीि उद्योर्ासंकट सवग 
उद्योर्धंद्याचं्या प्रर्चतला उते्तजन देिे;मुसलमानािंी सवगसाधारि पचरव्स्थती सुधारण्याकचरता उपाय शोधिे 
आचि त्यािें चनयमन करिे. 
 

मुसलमानाचं्यावतीने बोलण्यािा आपला अचधकार रे्ल्या ३० वष ेआहे असा दावा लीर्ने केला. 
आचि या काळात चतला मृतप्राय करिारे अनेक मोठमोठे अधांर्वायूिे झटके आले असले तरी ती परत 
सावरली होती. मंुबई अचधवशेनच्या आदल्या चदवसापयंत ती आपल्या शवेटच्या झटक्यातून पार पडली 
नदहती. चतने जातीयवादावर आपले लक्ष कें चद्रत केले नसते तर चतिा कहदी राजकारिातील प्रवशे व 
अव्स्तत्व उपेक्षिीयि राचहले असते. आचि एवढा ३० वषािा प्रवास नजरेखालून घातल्यानंतर मुसलमानािें 
प्रचतचनचधत्व करण्यािा दावा जर कुठला पक्ष करू शकत असेल तर तो मुव्स्लम लीर् पक्ष आहे, असे म्हििे 
अपचरहायग होते हे कुिाच्याही ध्यानात येईल. आपल्या साऱया चनधमी धोरिानेसुद्धा काँगे्रसला हा अचधकार 
कधी प्राप्त झाला नाही. १९३६ मध्ये अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटीच्या एकंदर १४३ सभासदापंकैी ्क्त 
६ मुसलमान होते. त्यापकैी ३ वायदय सरहद्द प्रातंािे, १ संयुक्त प्रातंािा आचि १ चबहारिा होता. सहादव े
सभासद हे काँगे्रसिे माजी अध्यक्ष म्हिून कचमटीत बसलेले अबुल कलम आझाद हे होते. मुसलमानातील 
आपल्या या स्थानािी काँगे्रसला जािीव होती आचि चतने प्राचंतक कायदेमंडळाच्या एकंदर ४८२ मुव्स्लम 
जार्ापंैकी ्क्त ५८ जार्ाि लढवण्यािे ठरवले. लीर् आचि काँगे्रसच्या अनेक पुढाऱयानंा असे वाटत होते 
की, सरकारी सचदच्छा आचि आश्रय उपभोर्िारे पक्ष म्हिून आपि ज्यािें विगन करतो त्या पक्षाचवरूद्ध 
आपले हे दोन पक्ष तटबंदी उभारू शकतील. 
 

आपि केलेल्या आपल्या पक्षाबद्दलच्या कल्पना चकती िकुीच्या होत्या हे चनवडिुकीच्या चनकालाने 
प्रत्येक पक्षाला आरशातील प्रचतकबबाप्रमािे स्वच्छ चदसले. बंर्ाल सोडून सवग मुव्स्लम बहुसंख्य प्रातंात 
मुव्स्लम लीर्िा धुदवा उडाला; बंर्ालमध्येसुद्धा मुसलमानाचं्या ११९ जार्ापंैकी चतला ्क्त ४० जार्ा 
चमळाल्या. पजंाबमध्ये नवीन कायग करिाऱया कहदू मुव्स्लम जमीनदाराचं्या पनुरुचज्जवीत झालेल्या 
युचनयचनस्ट पक्षाने सवात अचधक जार्ा पटकावल्या. ८६ मुव्स्लम जार्ापंैकी लीर्ला ्क्त २ चमळाल्या 
आचि काँगे्रसलाही चततक्याि चमळाल्यामुळे चतने काँगे्रसपेक्षा काही अचधक प्रर्ती केली नाही. पंजाबमध्ये 
ज्यानंी पजंाबिा प्रश्न उभा केला होता, ज्यानंी बंर्ाल हे आपल्या जातीय मार्ण्यािें कें द्र बनवले होते आचि 
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जे र्ोलमेज पचरषदेला मुव्स्लम प्रचतचनधी म्हिून चनवडले रे्ले होते, त्यानंा मुव्स्लम मतदारात मुळीि 
अनुयाचयत्व नदहते हे चनवडिुकीच्या चनकालाने चनिःसंचदग्धपिे दाखवनू चदले. खरं म्हिजे पजंाबिे 
मुसलमान संघचटत नदहते; काँगे्रस, मुव्स्लम लीर् ककवा दुसऱया कुठच्याि पक्षावर त्यािंी चनष्ठा नदहती. 
त्यानंी प्रचसद्ध अपक्ष उमेदवारानंा—मर् ते स्वतंत्रपिे चनवडिूक लढवत असोत की, युचनयचनस्ट पक्षाच्या 
चतचकटावर उभे राचहलेले असोत—त्यानंा आपले प्रचतचनधी म्हिून कायदेमंडळात चनवडून चदले. सवग पक्ष 
पचरषदेच्या आचि र्ोलमेज पचरषदेच्यावळेी ज्या कहदूमहासभेने आपि कहदंुिे प्रचतचनधी असल्यािा दावा 
केला होता चतने लीर्पेक्षा जरा बरी प्रर्ती केली होती. सवगसाधारि मतदार संघातून काँगे्रसने ४४ पकैी १८ 
जार्ा चमळवनू चतने आपला र्ट सवात मोठा असल्यािे आचि कहदंुच्यावतीने बोलण्यािा आपलाि हक्क 
असल्यािे शाबीत केले. कुठल्याही स्वरुपाच्या चनवडिुका र्ोलमेज पचरषदाचं्या बैठकाचं्यानंतर 
होण्याऐवजी आधी झाल्या असत्या तर चनरचनराळ्या जातींच्या मार्ण्यािें स्वरुप चनराळे झाले असते आचि 
त्यािंा चनकालही चनराळ्या स्वरुपािा लार्ला असता. चनवडिूक झाल्यानंतर युचनयचनस्ट पक्षाने मंचत्रमंडळ 
बनवण्याकचरता काँगे्रसकडे कृपेिे कटाक्ष टाकले. र्ोलमेज पचरषदाचं्यावळेी अशा प्रकारिी युती झाली 
असती तर चतने कायदेमंडळातील प्रचतचनचधत्व पद्धतीकडे पाहण्यािा दृचष्टकोन बऱयाि प्रमािात बदलला 
असता. 
 

बंर्ालमध्ये ४० जार्ा चमळविारी बंर्ाल लीर् ही मुळातील अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर् नसून, 
संयुक्त मतदार संघासाठी आपला एकटीिाि आवाज उठविारी ती एक प्राचंतक लीर् होती. घटना 
बनविाऱया चवचवध प्रकारच्या बठैकीत ज्यानंी मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व केले त्यानंी बंर्ालच्या या 
आवाजािंी दखल न घेता आपला स्वतिःिा अर्दी वरे्ळाि आवाज उठवला. पजंाबच्या युचनयचनस्ट 
पक्षाप्रमािे घाईर्डबडीने सघंचटत केल्या रे्लेल्या कृचषक प्रजापक्षाने, लीर् पेक्षा अचधक जार्ा चमळवल्या. 
प्रजापक्षाने स्वतिःला शतेकऱयाचं्या जमीन हक्क लढ्याशी चनर्डीत करून घेतले आचि त्या पक्षािे नेतृत्व जरी 
मुख्यत्वकेरून मुसलमानािें होते तरी त्या पक्षाने मुसलमानी नाव धारि केले नाही की, मुसलमानी संघटना 
म्हिून मते मार्ण्यास तो मुसलमानाकडे रे्ला नाही. यावरून असे चदसून येते की, जातीय तडजोडीिी 
बोलिी करताना स्वतिःि पढुारी बनलेल्या मुसलमानानंी, मुसलमानाचं्यावतीने ज्या पद्धतीिा प्रिार केला 
तो मतदाराचं्या मनाला पटला नदहता. चशवाय प्रजापक्षािे पुढारी ्जलूल हक हे आपले बहुमत 
होण्यासाठी जेदहा इतर पक्षाकंडे पहात होते तेदहा त्यानंी लीर्पेक्षा काँगे्रसलाि पसंत केले. काँगे्रसने 
मंचत्रमंडळाच्या जबाबदाऱया स्वीकारण्यािे नाकारले, म्हिून मर् ते लीर्कडे वळले आचि त्या पक्षाशी 
हातचमळविी करण्याऐवजी आपल्या बहुतेक अनुयायासंह त्यानंी त्या पक्षाति प्रवशे केला. ही घटना ्ार 
महत्वािी होती. काँगे्रस-प्रजापक्ष युती झाली असती तर कहदू मुसलमान समझोत्याच्या मार्ावर राचहले 
असते; प्रजापक्ष लीर्मध्ये चवलीन झाल्यामुळे मंचत्रमंडळ जवळजवळ संपूिगपिे जातीय बनले आचि 
जातीयवाद वाढण्याला भक्कम आधार चमळाला. 
 

वायदय सरहद्द प्रातंात मतदारानंी लीर्िा धुदवा उडवला. आचि सवात मोठा पक्ष म्हिून काँगे्रस 
चनवडून आली. काही अपक्ष उमेदवाराचं्या सहाय्याने नंतर काँगे्रसला मंचत्रमंडळ बनविे शक्य झाले. 
कसधमध्येसुद्धा लीर्िी मात्रा िालली नाही; काँगे्रसने मुसलमान मतदार संघात आपले लोक उभेि केले 
नदहते. परंतु चतने काही राष्ट्रीय मुसलमानांना मदत केली होती. त्यानंी इतर स्वतंत्र उमेदवाराचं्या मदतीने 
काँगे्रसकडे कल असलेले मचंत्रमंडळ प्रातंात बनवले. 
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संयुक्त प्रातंात चनवडिुकीच्या अर्दी ऐनसुमारास मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व करण्यािा लीर्िा 
हक्क काँगे्रसने जवळजवळ मान्य केला आचि अवघ्या नऊ जार्ा लढवण्यािे ठरवून बाकी सवग म्हिजे ५७ 
जार्ा लीर्साठी सोडून चदल्या. काँगे्रस सवग नऊच्या नऊ जार्ा हरली आचि आपली कबलुी चकती बरोबर 
होती हे चतने चसद्ध करून दाखवले. परंतु याबाबतीत चतने मुव्स्लम लीर्वर टाकलेला चवश्वास पूिगपिे 
नसला तरी ्ार मोठ्या प्रमािावर असमथगनीय ठरला. लीर्ला ्क्त २७ जार्ा चमळाल्या आचि उरलेल्या 
सवग अपक्ष मुसलमानानंी कजकल्या. बहुतेक सवग कहदू जार्ा काँगे्रसने कजकल्या आचि स्वतिःच्या बळावर 
सरकार स्थापिे चतला शक्य झाले. प्राचंतक काँगे्रसच्या पढुाऱयानंी लीर्बरोबर सलोख्यािे सबंंध ठेवण्यािे 
एक कारि असे होते की, जेदहा काँगे्रस चनवडिुकीच्या आखाड्यात उतरली तेदहा, आपल्याला चनिायक 
चवजय चमळेल अशी चतिी खात्री नदहती आचि सयुंक्त मंचत्रमंडळ बनवाव ेलार्ण्यािा दाट संभव होता. 
चनवडिुकीिे चनकाल आचि बहुमत चमळालेल्या प्रातंात काँगे्रसिे अचधकार ग्रहि यात काही मचहन्यािंा 
कालावधी होता. र्दहनगर ‘आपला हस्तके्षप करण्यािा खास अचधकार वापरिार नाहीककवा त्याचं्या 
घटनात्मक कायाच्या के्षत्रात मंत्र्यानंी चदलेला सी ा धुडकाविार नाही’, याबद्दल कहदुस्तानातील चरिचटश 
राज्यकत्यांनी चनचित आश्वासन द्याव ेअसा काँगे्रसिा आग्रह होता. हे आश्वासन चमळण्यापूवीि तात्पुरती 
मंचत्रमंडळे स्थापन केली रे्ली. दरम्यान एक मुव्स्लम जार्ा चरकामी होण्यािा योर् आला. प्राचंतक काँगे्रस 
पुढारी आचि लीर् पढुारी याचं्यातील समझोता अजून कायम असल्यामुळे ही जार्ा काँगे्रसला सोडण्याबद्दल 
काँगे्रसने लीर्िे मन वळवले. अशाप्रकारे सवगसाधारि चनवडिुकीत पराभतू झालेले काँगे्रसिे अचतशय 
महत्वािे मुव्स्लम पुढारी, र्ी अहमद चकडवाई याचं्या चवजयािी चनचिती झाली. 
 

हा एकुलता एक काँगे्रस मुसलमान संयुक्त प्रातं कायदेमंडळात काँगे्रसच्या बाकावर होता. जेदहा 
काँगे्रसने अचधकार स्वीकारण्यािा चनिगय घेतला आचि मंचत्रमंडळ बनवण्यािे आपले कायग सुरू केले तेदहा 
लीर्ने काँगे्रसशी झालेल्या आपल्या चनवडिूकपूवग समझोत्याच्या जोरावर मंचत्रमंडळातील वायावरिा 
आपला हक्क पढेु केला. दोनही पक्षाचं्या पढुाऱयाचं्या प्रदीघग वाटाघाटी झाल्या, परंतु कुठलीि कायगप्रवि 
अशी योजना चनघाली नाही. भारताच्या इचतहासातील ते एक दुदेवी आचि तापदायक असे अपयश होते. 
त्याने मुसलमानानंा चनराळी मातृभमूी असली पाचहजे असे वाटत असिाऱया काही साहसी मुसलमानाचं्या 
मताला बळकटी आिली. 
 

मंचत्रमंडळाबाबत वाटाघाटींिी बोलिी सुरू असताना लीर्पुढे ठेवण्याच्या सूिनाबाबत काँगे्रसमध्ये 
मतभेद झाले होते. सहा मतं्र्यािें कॅचबनेट राहील आचि त्यापकैी दोन मान असतील असे र्ृहीत धरून 
वाटाघाटी सुरू झाल्या होत्या. काँगे्रसजवळ चकडवाईंच्या रुपाने एक मुसलमान आधीि होता. आचि दुसरी 
जार्ा चतने लीर्ला देऊ केली. लीर्च्यावतीने बोलिी करिारे प्रमुख खचलल-उझ्-झमान हे होते. ते 
अर्दी चनवडिुकीच्या आदल्या चदवसापयंत काँगे्रसिे सभासद होते, आचि चनवडिुकीिे डावपेि 
खेळण्यासाठी म्हिनू त्यानंा लीर्कडे पाठवण्यात आले होते. त्यानंी लीर्साठी दोन जार्ािंी मार्िी केली. 
एक स्वतिःसाठी दुसरी नबाब इस्माइल खान या दुसऱया एका प्रांचतक पुढाऱयासाठी. अबुल कलम आझाद 
यानंी वाटाघाटीसंबधंी आपल्या आत्मिचरत्रात म्हटल्याप्रमािे, मुसलमानािंी संख्या ३ करावी या मार्िीमुळे 
मंचत्रमंडळािी संख्या जरी नऊ करावी लार्ली असती तरी ती मार्िी मान्य करावयास हवी होती असे 
त्यािें मत होते. जवाहरलाल नेहरू लीर्ला एकाहून अचधक जार्ा देण्यास तयार नदहते असे सुिवनू बहुदा 
पिात शहािपि आठवलेले आझाद, सवग दोष त्याचं्या माथी मारतात. परंतु, त्यानंी स्वतिः लीर्ला जे देऊ 
केले होते त्यावरून त्यािें समथगन तर होत नाहीि पि ते स्वतिःि त्यात अडकतात. त्याचं्या अटी अशा 
होत्या : 
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संयुक्त प्रातं कायदेमंडळातील मुव्स्लम र्टाला चनराळा र्ट म्हिून काम करण्यािे बंद कराव े
लारे्ल. 
 

संयुक्त प्रातं असेंब्ललीतील मुव्स्लम लीर्च्या सध्याच्या सभासदानंा काँगे्रसिाि भार् म्हिून रहाव े
लारे्ल. त्याचं्यावर काँगे्रस पक्षािा ताबा राहील व त्यानंा काँगे्रस पक्षािी चशस्त बंधनकारक राहील. 
 

कायदेमंडळाचं्या कायासंबधंी, लायक अशा काँगे्रस ससं्थानंी चदलेल्या सल्ल्यासह काँगे्रसच्या 
कायगकारी मंडळाने आपल्या सभासदाकंचरता जे धोरि घालून चदले असेल त्यािे पालन याचं्यासकट सवग 
काँगे्रस सभासदानंा काटेकोरपिे कराव ेलारे्ल. 
 

संयुक्त प्रातंातील मुव्स्लम लीर्िी लोकसभा सचमती (Parliamentary Board) बरखास्त करण्यात 
यावी आचि यानंतरच्या कुठच्याही पोटचनवडिुकीला वरील सचमतीत्े उमेदवार उभा केला जाऊ नये. 
यापढेु, चरकामी झालेली कुठलीही जार्ा भरण्यासाठी काँगे्रसने जो उमेदवार नेमला असेल त्याला पक्षाच्या 
सवग सदस्यानंी चक्रयाशील पाकठबा चदला पाचहजे. 
 

आियग म्हिजे, ह्यावर इतर लोकाऐंवजी लीर्च्याि लोकानंा सह्या करण्यास सारं्ण्यात आले. 
तेदहा ह्यािे विगन आपल्या मृत्यूिी हमी असे लीर्च्या पुढाऱयानंी केले हे समजण्यासारखे आहे. लीर्ने 
अचखल भारतीय पक्ष तयार केला, चनवडिूक जाहीरनामा वाटला, स्वतिःला मतदारापुढे उभे केले आचि 
चनवडिुका लढवल्या म्हिनू चतला असे सारं्ण्यात याव ेकाय?आचि मुव्स्लम मतदार संघात चतला जोरदार 
अपयश आले म्हिून मार्ल्या दाराने काँगे्रसमध्ये प्रवशे करा असे काँगे्रसने सुिविे हे नैचतक होते काय?या 
प्रश्नािें उत्तर, आपली चविारसरिी आपल्या प्रत्यक्ष स्वरुपातून प्रकट दहावी ही काँगे्रसिी तळमळ, हे 
असले तरी ते सरळपिे कधीि चदले रे्ले नाही. आचि हे उत्तर लीर्ला अचधकि चतरस्करिीय वाटले 
असते. त्याति आिखी एक नवाि अडसर चनमाि झाला. 
 

लीर्शी वाटाघाटी िालू असताना, पक्षीय राज्यपद्धती चवकचसत करण्यािी कल्पना पुन्हा काही 
काँगे्रस पुढाऱयाचं्या डोक्यात आली. काँगे्रसमधील काही मुसलमान या पद्धतीिे कडव ेपुरस्कते होते. शवेटी 
हा चविार काँगे्रस पुढाऱयािें धोरि बनला आचि लीर्ला त्यानंी जी अखेरिी योजना सादर केली ती अशी. 
खचलल-उझ-झमान हे जर काँगे्रसिे संपूिग सभासद म्हिून काँगे्रसला चमळाले आचि जर त्यानंी पक्षाच्या 
प्रचतज्ञा पत्रकावर सही केली तर त्यािंा मंचत्रमंडळात समावशे होईल. लीर् ही लीर् प्रचतचनधी म्हिूनि 
कॅचबनेटमध्ये चदसली पाचहजे या मुद्यावर खचलक उझ्-झमान यानंी या योजनेला नकार चदला. परंतु असे 
झालेि तर आपि एकटेि काँगे्रस कायगक्रमाला बाधूंन घेऊ असे नदहे तर कायदेमंडळातील सवगि 
सभासदािें मन काँगे्रस पक्षाबरोबर बसण्यासाठी वळव ू हे त्यानंी मान्य केले. परंतु पक्षीय सरकारच्या 
शुद्धतेवर काँगे्रस पुढाऱयानंी भर चदला आचि वाटाघाटी मोडल्या. ही तीव्र प्रक्षोभािी सुरूवात होती. 
 

यानंतर काँगे्रसने दुसरी मुसलमानािंी जार्ा दुसरे लीर् पुढारी ह्ीझ महमद इरिाचहम यानंा देऊ 
केली. ह्ीझ महमद इरिाचहम हे कायदेमंडळािे अनुभवी सभासद होते आचि त्यानंी चखला्त 
िळवळीच्यावळेी काँगे्रस आदंोलनात भार् घेतला होता; त्यानंी आपले लीर्िे चतचकट परत केले, जारे्िा 
राजीनामा चदला, काँगे्रस चतचकटावर पुन्हा चनवडिूक लढवली आचि ती कजकली. त्यानंी प्रथम लीर्च्या 
चतचकटावर व नंतर काँगे्रसच्या चतचकटावर जार्ा चमळवली ती त्याचं्या वैयव्क्तक प्रभावामुळे. पुढे पांि अपक्ष 
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मुव्स्लम आचि लीर् सभासद काँगे्रसला चमळाले आचि पक्षातील मुसलमानािें संख्याबळ १ वरून ७ पयंत 
वाढले. 
 

इतर कहदू बहुसंख्य प्रातंापकैी मद्रास आचि मंुबई या दोन प्रातंात, लीर्ला मद्रासमध्ये २९ पैकी ११ 
आचि मंुबईमध्ये ३० पैकी २० जार्ा चमळाल्या. मद्रासमध्ये काँगे्रसलाही ४ मुव्स्लम जार्ा चमळाल्या पि 
मंुबईमध्ये लढवलेल्या २ ही जार्ा चतने र्मावल्या; चबहारमधील ४० मुसलमान जार्ापंैकी चतने ७ लढवल्या 
आचि त्यापैकी ५ कजकल्या; बंर्ालमध्ये चतने एकही मुव्स्लम जार्ा लढवली नाही; मध्यप्रदेशात दोन 
लढवल्या परंतु एकि कजकली. 
 

थोडक्यात, चनवडिुकीिा चनिगय असा होता: ८३६ कहदू जार्ापंैकी काँगे्रसने ७१५ चमळवल्या, आचि 
४९२ मुव्स्लम जार्ापंकैी चतने ्क्त २६ चमळवल्या. मुव्स्लम लीर्िा मुव्स्लम बहुसंख्य प्रातंात अर्दी धुदवा 
उडाला असला तरी एकंदर १०८ जार्ा चमळविारा तो दुसऱया नंबरिा पक्ष होता; मुसलमानात थोड्या्ार 
प्रमािात अनुयाचयत्व असिारी लीर् ही एकि संघटना आहे असे चनवडिकीने दाखवनू चदले. उरलेल्या 
जार्ापंैकी बऱयािशा जार्ा अपक्ष मुसलमान उमेदवारानंा चमळाल्या. कालातंराने यापकैी बरेि मुसलमान 
लीर्ला चमळाले. परंतु मुव्स्लम जार्ा कुिाच्याही चखशात रे्ल्या असल्या तरी काँगे्रस मुसलमानािंी 
प्रचतचनधी नदहती ही वस्तुव्स्थती चशी क राहतेि. (लीर्ने पुन्हा पनु्हा प्रचतपादलेली वस्तुव्स्थती) काँगे्रस 
पुढाऱयािंी इच्छा नसतानाही, काँगे्रसिे कहदू संघटना म्हिून हळूहळ होत जािाऱया रुपातंरािे कारि, 
काहींनी जातीय मतदार संघात शोधले तर काहींनी काँगे्रसच्या मुव्स्लम संपकाच्या आभावात शोधले. परंतु, 
चनवडिुकीनंतर ही र्ोष्ट कुिालाही स्पष्टपिे चदसून आली की, एका बाजूला आपल्या कहदू जार्ा घेऊन 
काँगे्रस उभी होती, आचि दुसऱया बाजला, मुसलमानाचं्या १०८ जार्ा घेऊन, त्या वाढवण्यािा प्रयत्न 
करीत, आचि मुव्स्लम प्रचतचनचधत्वावर आपल्या खेरीज हक्क सारं्िारी दुसरी कुठलीि मुव्स्लम अर्र चनधमी 
संस्था नाही असा दावा करीत मुव्स्लम लीर् उभी होती. 
 

काँगे्रसप्रमािे राजकीय मुक्तीसाठी लढा देऊन ककवा आर्मथक के्षत्रात काही चवधायक कायग करून 
लीर्ने स्वतिःिे वैचशष्ट्य प्रस्थाचपत केले नदहते. लीर् सभासदापेक्षा काँगे्रसवाले चनराळे होते हे दाखविारे 
धमग हेि एकमेव कारि नदहते. चरिचटश सते्तकडे पाहण्यािी त्यािंी दृष्टी, हा महत्वािा ्रक होता. ज्या 
सरकारी आश्रयािा आचि पददयािंा काँगे्रसने प्रचतज्ञापूवगक त्यार् केला होता, त्यािा उपयोर् अनेक लीर् 
पुढारी घेत होते. १९९२ पासून चरिचटश पालगमेंट कहदुस्तानला ज्या सुधारिा हप्त्याहप्त्याने देत होते, त्यािे 
कारि या सुधारिासाठी केल्या रे्लेल्या िळवळी. आचि १९३५ च्या कायद्याने स्वायत्ततेकडे जी घोडदौड 
झाली त्यािे कारि, १९९९ पासून र्ाधंींनी िालवलेल्या चनरचनराळ्या लढ्यात काँगे्रस जनानंी केलेला 
त्यार्. लीर्वाल्यानंी आपल्या िळवळीत या राजकीय लढ्यानंा पूिगपिे बर्ल चदली आचि सते्तत मात्र 
वायािी मार्िी केली. परंतु लीर्िे स्वरुप काहीही असले तरी आचि स्वातंत्र्य संग्रामाबद्दल चतिी 
कुठलीही वृत्ती असली तरी, जेदहा राजकीय हक्क ही चसद्ध झालेली र्ोष्ट ठरली तेदहा आपल्या वायािा हक्क 
मार्ण्यास मुसलमान हजर होते. मुसलमानािें प्रचतचनधी कोि हे ठरवण्यािा हक्क मतदारािंा होता. त्यानंी 
असे दाखवनू चदले की, त्यािें प्रचतचनचधत्व त्यािंा चवश्वास चमळवलेल्या स्वतंत्र उमेदवाराकंडे प्रथम होते 
आचि नंतर मुव्स्लम लीर्कडे. 
 

काँगे्रसिे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू यानंी १९३७ च्या जानेवारीमध्ये लीर्िे अध्यक्ष जीना यानंा जे 
पत्र चलचहले त्यात काँगे्रसच्या लीर्बद्दलच्या भचूमकेिा साराशं चदला होता. ते म्हिाले होते: ‘अंचतम 
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चवश्लेषिाने पाचहले तर कहदुस्तानात ्क्त दोन शक्ती चदसतात—एक चरिचटश साम्राज्यशाही आचि दुसरी 
भारतीय राष्ट्रवादािे प्रचतचनचधत्व करिारी काँगे्रस. मुव्स्लम लीर् मुसलमानाचं्या लहानशा र्टािे 
प्रचतचनचधत्व करते. ते लोक प्रशसंनीय आहेत. याबद्दल शकंा नाही. परंतु ते वचरष्ठ वर्ाच्या मुसलमानातील 
वरच्या थरात कायग करीत आहेत कचनष्ठ मुव्स्लम वर्ाशी त्यािंा ्ारि थोडा सपंकग  आहे आचि मुव्स्लम 
जनतेशी तर मुळीि नाही.’ लीर्ने हे चवधान खोडून काढताना असे म्हटले की, काँगे्रस मुसलमानाच्या 
वचरष्ठ वर्ािेही प्रचतचनचधत्व करीत नाही की, कचनष्ठ वर्ािेही करीत नाही आचि चतने परत असा दावा 
माडंला की, मुसलमानाचं्यावतीने बोलण्यािा अचधकार ्क्त आपल्या एकयािाि आहे. 
 

या आधारावर चतने कहदू बहुसंख्य प्रातंात आचि चवशषेतिः चतने ज्या प्रातंात इतर प्रातंापेक्षा अचधक 
जार्ा चमळवल्या होत्या त्या संयुक्त प्रातंात, काँगे्रसशी सहकायग केले होते. आता मात्र लीर्िी भचूमका 
बदलली. सहकायािी र्ोष्ट बाजूला टाकून ती कायद्यातील एका सनदी तरतुदीिा आधार घेऊ लार्ली. 
चतच्या मते या तरतुदीप्रमािे, असेंब्ललीतील मुसलमान प्रचतचनधींमधून मुव्स्लम मंत्री चनवडण्यािा अचधकार 
र्दहनगरला होता. 
 

कहदी राज्यकारभाराच्या १९३५ च्या कायद्यािे कलम ५२ (१) (ब), हे जरा सचंदग्ध आहे. ते असे 
आहे: र्दहनगरािे कतगदय म्हिून त्यानंी पुढील खास जबाबादाऱया पार पाडल्या पाचहजेत. या जबाबदाऱया 
म्हिजे, अल्पसंख्याकाचं्या चहतसंबधंािें संरक्षि.’Instrument of Instructions च्या आठदया कलमाप्रमािे, 
मंत्र्याचं्या चनयूक्ती चवषयीिी तरतूद अशा प्रकारे स्पष्ट केली आहे. मंत्र्याचं्या कौव्न्सलिी नेमिूक करताना 
आमिे र्दहनगर मंत्री चनवडण्याच्याबाबतीत पुढील पद्धतीनुसार दक्षता बाळर्तील. ही दक्षता अशी की, 
र्दहनगरच्या मते जी दयक्ती कायदेमंडळात व्स्थर बहुमत आपल्या मारे् उभे करू शकेल अशा दयक्तींशी 
चविार चवचनमय करून तो अशाप्रकारे इतर मंत्री नेमेल की, जे कायदेमंडळािा चवश्वास संपादन करतील. 
(या मंत्र्यात शक्य तो महत्वाच्या अल्पसंख्याकं जमातीिे सभासद असतील.) पि असे करताना, मंत्र्यामध्ये 
संयुक्त जबाबदारीिी भावना वाढवण्यािी असलेली र्रज तो सतत मनामध्ये बाळर्ील.’ 
 

र्दहनगरला चदलेला हा आदेश पक्षीय पद्धतीिे सरकार र्हृीत धरतो. आचि कहदू बहुसखं्य प्रातंांच्या 
कायदेमंडळात ज्याअथी, काँगे्रस पक्ष बहुमतात होता त्याअथी, र्दहनगरने मंचत्रमंडळे बनवण्यासाठी चतच्या 
पुढाऱयानंा पािारि केले. काँगे्रस पक्षाने पत्करलेला धोका स्वच्छ होता. त्यामुळे, काँगे्रसिी पक्ष पद्धतीिी 
दयाख्याि िमत्कारीक आहे, असे मोठ्या वै्ल्यभावनेने आपल्या धमगबाधंवानंा सारं्ण्यािा मोका, मुव्स्लम 
लीर् पुढाऱयानंा चमळाला. सत्ताधारी पक्षाच्या बाकांवर कहदू आचि चवरोधी पक्षाच्या बाकावंर मुसलमान, 
यातील िमत्काचरकपिा असा की, सत्ताधारी पक्षािी जार्ा घेण्यािी आशा चवरोधी पक्षाला कधीि शक्य 
नाही. 
 

जी मुव्स्लम लीर् मृतप्राय होत िालली होती आचि १९३५ मध्ये जीनानंी चतिे नेतृत्व 
पत्करल्यानंतरि ्क्त चजला जीवनदान चमळाले ती लीर् विंीत आचि संतप्त झाली. काँगे्रसिी वृत्ती हा 
मुसलमानामंधील चतच्या प्रिारािा प्रमुख मुद्दा बनला. काँगे्रस मचंत्रमंडळे आव्स्तत्वात आल्यानंतर, 
ऑक्टोबर १९३७ मधील लखनौ येथे भरलेल्या आपल्या अचधवशेनात चतने पुढील ठराव संमत केला: ‘कहदी 
सरकारच्या १९३५ च्या कायद्याच्या आचि Instrument of Instructions च्या अथावर आचि भावाथावर 
धडधडीत अचतक्रमि करून, काँगे्रसने काही प्रातंात मंचत्रमंडळे बनवली आहेत, त्याबद्दल अचखल भारतीय 
मुव्स्लम लीर्िी ही सभा खेद व चवरोध दयक्त करीत आहे आचि मुसलमानाचं्या व इतर प्रमुख 
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अल्पसंख्याकंाचं्या चहतसबंंधािें संरक्षि करण्यासाठी असलेले खास अचधकार, र्दहनगरानंी न वापरल्यामुळे 
त्यािंाही चनषेध ही सभा करीत आहे’.दुसऱया एका ठरावात चतने म्हटले आहे: ‘स्वतंत्र लोकसत्ताक 
संघराज्याच्या स्वरुपािा स्वतंत्र कहदुस्तान स्थापन करिे आचि त्या कहदुस्तानच्या घटनेत मुसलमान व 
इतर अल्पसंख्य जमातीिे हक्क आचि, चहतसंबधं यानंा पुरेसे आचि पचरिामकारक संरक्षि चमळविे हे 
अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर्िे ध्येय राहील’. 
 

१९३५ च्या कहदी राज्यकारभार कायद्याच्या अथािे आचि भावाथािे खरोखरि उी ंघन झाले होते 
काय?कायद्यािे कलम ५२ (१) (ब) आचि Instrument of Instructions िे ८ व ेकलम, यात बहुसंख्य 
पक्षाच्या मचंत्रमंडळािी स्पष्ट तरतूद होती, आचि मंचत्रमंडळात अल्पसंख्य प्रचतचनचधत्व कोित्या पक्षािे 
असाव े याबद्दल काहीि उी ेख नदहता. मचंत्रमंडळात काँगे्रस मुसलमान घेऊन कायद्यािे शब्लदशिः पालन 
करण्यात आले आहे असा युव्क्तवाद केला रे्ला. लीर्ने १९३५ िा कायदा आचि Instrument of 
Instructionsच्या १० दया कलमािा आधार घेतला. ते कलम असे: 
 

‘अल्पसंख्यकाचं्या योग्य चहतसंबधंािें संरक्षि करण्याकचरता असलेल्या खास जबाबदारीिा अथग 
आमिे र्दहनगर असा लावतील : ज्या जमातींना खास प्रचतचनचधत्व चदले रे्ले आहे अशा वाचंशक अर्र 
धार्ममक जमाती आचि, अचतशय अल्पसंख्य असल्यामुळे, ककवा चशक्षिाच्या ककवा आर्मथक सुव्स्थतीच्या 
आभावामुळे ककवा दुसऱया कुठल्याही कारिाने ज्या जमातींच्या लोकािंी जबाबदारी र्दहनगरांवर आहे अशा 
जमाती आपल्या कल्यािासाठी कायदेमंडळातील सयुंक्त राजकीय कायावर अवलंबून राहू शकिार 
नाहीत, त्या जमाती दुखावल्या जािार नाहीत ककवा त्यािंी उपेक्षा चकवा जुलूम होईल अशी भीचत 
वाटण्यास त्यानंा कारि चमळिार नाही. परंतु एकाद्या र्टाला एकाद्या चवचशष्ट प्रश्नावर, त्यािें चविार 
बहुमताच्या बाजूिे नाहीत असे आढळून आले येवढ्यानेि ्क्त त्यािी जबाबदारी र्दहनगरावंर आहे असे ते 
मानिार नाहीत.’ 
 

Instrument of Instructions मधील ८ व १० कलमापैकी ८ व ेकलम चनचित स्वरुपािे आहे आचि 
कायदेमंडळातील काँगे्रस पक्षाच्या पुढाऱयानंी, र्दहनगरना सादर केलेली मुसलमान मंत्र्यािा समावशे 
असलेली यादी मान्य करताना र्दहनगरना असे वाटले की, आपल्यावर टाकलेली ‘खास जबाबदारी’ आपि 
योग्य तऱहेने बजावली आहे. कायद्यािे कलम ५२ (३), यात स्पष्टपिे म्हटल्याप्रमािे, ‘खास जबाबदारी’ 
पार पाडण्यात मंत्र्यािंा काहीही भार् असिार नाही आचि या जबाबदारीिे उी घंन झाल्यास त्यािी 
जबाबदारीही त्याचं्यावर असिार नाही. हे कलम असे होते: ‘जेथे र्दहनगरिी खास जबाबदारी असेल तेथे 
आपले कायग करताना कसे पाऊल टाकावयािे हे त्यानंी आपल्या स्वतिःच्या न्यायबुद्धीस अनुसरून 
ठरवावयािे आहे’. 
 

परंतु, चनवडिूक झाल्यानंतर आचि मचंत्रमंडळे बनवताना चनमाि झालेली पचरव्स्थती संयुक्त 
पालगमेंटरी कचमटीने आधीि ताडली होती. चतने आपल्या अहवालात (गं्रथ १, चवभार् १, पान ११) म्हटले 
होते : कहदुस्तानात......आपि समजतो तसे पक्ष नाहीत आचि र्चतमान अशी राजकीय मतप्रिालीिी 
चविारात घेण्यासारखी संघटना नाही. त्याऐवजी ्क्त दोन धमांिे प्रचतचनचधत्व करिाऱयाि नदहे तर दोन 
संस्कृतीच्या—कहदू आचि मुसलमानाचं्या पुरातन िेषाला आपल्याला तोंड द्यावयािे आहे.’ अहवालात 
दुसऱया एका चठकािी असे म्हटले आहे. (पृ. ६२-६३) : ‘परंतु हे लक्षात ठेवले पाचहजे की, दोन बाबतीत 
प्राचंतक मचंत्रमंडळाच्या अडििी भतूकालापेक्षा भचवष्ट्यकाळात अचधक होतील. एक म्हिजे यापुढे ते 
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सरकारी र्टावर चवसंबनू राहू शकिार नाहीत. कायदा कचमशनच्या शब्लदात सारं्ायिे झाले तर, या 
सरकारी र्टाने ‘कायदेमंडळात सध्या असलेल्या परस्पर संबंधािंी अव्स्थरता कमी करण्यास मदत केली 
आहे. आचि मंचत्रमंडळािंी कारचकदग कमी धोकेबाज केली आहे.’ दुसरे म्हिजे आम्ही आधीि दाखवनू 
चदल्याप्रमािे प्रत्येक मंचत्रमंडळ हे संचमश्र बनण्यािा संभव आहे. जातीय प्रचतचनचधत्वाच्या तत्वावर 
कायदेमंडळे उभारली जातील. आचि Instrument of Instructions मध्ये साचंर्तल्याप्रमािे र्दहनगरला 
आपल्या मंचत्रमंडळात शक्यतो महत्वाच्या अल्पसंख्य जमातींिे सभासद घ्याव े लार्तील. या पद्धतीने 
बनवलेले मंचत्रमडंळ हे इंग्लंडप्रमािे, नुसते बहुसंख्य असलेल्या एकाि पक्षािे ककवा संयुक्त पक्षािेही 
प्राचतचनचधक न राहता, अल्पसंख्याकंािेंही प्राचतचनचधक होईल.’ 
 

चरिचटशानंी उते्तजन चदल्यामुळे, ककवा ऐचतहाचसक योर्ायोर्ाने अनेक घटनािंा पचरिाम 
चनरचनराळ्या जमातीत दुरावा वाढण्यात झाला असे म्हििे चनराळे आचि कहदी राजकीय घडामोडींशी संबधं 
असलेल्या चरिचटश मुत्सद्यानंी आपले मत संयुक्त मतदार संघाच्या बाजूने चदले असते तर याहून चनराळा 
पचरिाम दृष्टीस पडला असता असे म्हििे चनराळे. नदया कायद्याच्या अंमलबजाविीनंतर आचि जातीय 
मतदार संघ आल्यानंतर हे सवग म्हििे जर-तर ठरले होते. आचि आजिी पचरव्स्थती संयुक्त कचमटीने 
अपेचक्षल्याप्रमािे झाली होती. 
 

या पाश्वगभमूीवर लीर्च्या दादयािा चविार करिे जरूर होते. आपि लीर्िे प्रचतचनधी आहोत हा 
लीर्िा दावा मुसलमानी मतदारानंी उिलून धरला नाही असे म्हटले तरीसुद्धा या पचरव्स्थतीिा चविार 
करिे जरूर होते. परंतु काँगे्रसच्या लेखी चनधमीपिा ही एक मूलभतू तत्वािी बाब होती. आचि Instrument 
of Instructions च्या ८ दया कलमात केलेल्या तरतुदीप्रमािे कहदुस्तानात चनधमी पक्षपद्धतीच्या उत्क्रातंीिी 
आशा होती. काँगे्रसला असे वाटत होते की, मुव्स्लम जनता संपकािा कायगक्रम हाती घेऊन आपि या 
आशलेा पी वीत करू शकू. काँगे्रसच्या जन्मापासून, कमी न होता वाढत जािाऱया जातीय वातावरिाने, 
आचि चतच्या प्रर्तीवर चरिचटश राज्यकत्यांच्या होत असलेल्या प्रचतचक्रयेने ही आशा चव्ल ठरली. एक 
म्हिजे जनता संपकािा कायगक्रम कधीि र्ंभीरपिे घेतला रे्ला नाही. आचि दुसरे म्हिजे ज्या ज्या 
चठकािी तो सुरू झाला त्या त्या चठकािी त्याला लीर्च्या वरे्ाने वाढिाऱया सामर्थ्याच्या र्चतमान िक्रानंी 
चिरडून टाकले. 
 
 

_____ 
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प्रकरि एकूिणतसाव े
 

काँगे्रस राज्य हे झहदू राज्य होते काय? 
 

कल्यािकारी योजनासंह जशी काँगे्रस कारचकदग सुरू झाली तशी उपेचक्षत पे्रक्षक बनलेली मुव्स्लम 
लीर्, मुव्स्लम जनतेत अचधकाचधक खोल चशरू लार्ली. िंद्रकोर आचि कुरािाच्या नावाने, या लीर्ने, 
्ॅचसस्ट कहदू राज्य स्थापन झाले आहे आचि मुसलमानानंा ्ेकून चदले आहे असे जाहीर केले. मुव्स्लम 
लीर्च्या २५ दया वार्मषक अचधवशेनात (चदनाकं १५ ते १८ ऑक्टोबर १९३७) अचतचरक्त भाषिे झाली त्यात 
स्वार्ताध्यक्ष महमदाबादिे राजे यानंी ्ार मोठ्या श्रोतृवृदंासमोर असे साचंर्तले की: ‘आपल्या देशात ्ार 
नाजूक राजकीय पचरव्स्थती चनमाि झाली आहे. मुसलमान जमात म्हिनू आपले नुसते अव्स्तत्वही 
बहुसंख्य वर्ाच्या जमातीने अमान्य केले आहे आचि राष्ट्रीय प्रर्तीसाठी आपल्या पढुाऱयाचं्या सहकायाने 
कायग करण्यािे नाकारले आहे.’ अचलकडे अनेक वष ेलीर्च्या अध्यक्षपदी चनवडून येत असलेल्या जीनानंी 
आपल्या भाषिात अचधक स्पष्ट ही ा िढवला. ते म्हिाले : ‘काँगे्रसिे सध्यािे, चवशषेतिः रे्ल्या १० वषातील 
नेतृत्व, हे कहदी मुसलमानानंा अचधकाचधक प्रक्षुब्लध करण्याला जबाबदार आहे. कारि चतने अचधकाचधक शुद्ध 
कहदू धोरि आखले आहे. आचि ती बहुसखं्य असलेल्या सहाप्रातंात चतने सरकार स्थापन केल्यापासून चतने 
आपल्या शब्लदानंी कृत्यानंी आचि कायगक्रमानंी असे दाखवनू चदले आहे की, मुसलमानानंी चतच्यापासून 
न्यायािी ककवा समान सधंीिी अपेक्षा करिे शक्य नाही. जेथे जेथे चतिे बहुमत आहे आचि जेथे जेथे चतला 
्ायद्यािे ठरले आहे, तेथे तेथे चतने मुव्स्लम लीर्च्या पक्षाशंी सहकायग करण्यािे नाकारले आहे, आचि 
चबनशतग शरिार्तीिी व चतच्या प्रचतज्ञापत्रकावर सही करण्यािी मार्िी केली आहे.’ 
 

काँगे्रस ्ार थोड्या काळापुरतीि अचधकारावर होती. या काळाति लीर्ने आपले वार्मषक 
अचधवशेन भरवले. काँगे्रस सरकारने मुसलमानाचं्याबाबतीत न्यायािा ककवा समान संधी देण्यािा आभाव 
दशगवल्यािी उदाहरिे लीर्कडे खरोखरीि नदहती. त्यानंी अचधवशेनापढेु आिलेले ्क्त एकि उदाहरि 
होते आचि ते भावनात्मक स्वरुपािे होते. ते म्हिजे काँगे्रसिे राष्ट्रर्ीत वदेंमातरम्. हे र्ीत दररोज 
कायदेमंडळािे कामकाज सुरू होण्यापूवी म्हटले जात असे. चरिचटश सते्तचवरूद्ध केलेल्या काँगे्रस 
िळवळीच्यावळेी ते अनेकवळेा म्हटले जात होते; या र्ीताच्या सामुदाचयक र्ायनाने सवग जाहीर सभा सुरू 
होत होत्या; पोचलसाचं्या लाठीमाराला आचि र्ोळीबाराला तोंड देत आपला मार्ग आक्रमिाऱया चमरविुकानंा 
त्यानंी धैयग आचि सयंम पुरवला होता; काँगे्रसजनामंध्ये त्याला नमस्तेिे स्वरुप आले होते; खर म्हिजे 
राष्ट्रवादाशी आचि त्याच्या प्रत्येक आचवष्ट्काराशी त्यािे अतूट नाते जडले होते. असे हे वदेंमातरम. या 
र्ीताला उच्च राष्ट्रीय भावना म्हिून काँगे्रस चिकटून राचहली होती आचि त्यालाि आता मुव्स्लम लीर् 
आके्षप घेत होती. 
 

बकीमिदं्र ितॅजी या प्रचसद्ध बंर्ाली कादंबरीकाराच्या आनंद मठ या र्ाजलेल्या कादंबरीत हे र्ीत 
आहे; त्यािा अनुवाद अनेक कहदी भाषातून झाला आहे. सन्याशािें बंड हा या कादंबरीिा चवषय आहे. 
सन्याशी लोकानंी खरं म्हिजे सवग कहदू लोकानंी मुसलमान चवजेत्याचंवरूद्ध बंड करण्यािा झेंडा उभारला 
अशी ती कल्पना आहे. स्वातंत्र्याच्या िळवळीच्यावळेी, हे र्ीत राष्ट्रीय र्ीत झाले पाचहजे असे म्हििाऱयानंी 
त्यािे समथगन असे केले होते की बंकीम यानंी त्या काळातील लोकानंा क्रांचतकारक कल्पना चदल्या होत्या 
आचि मुसलमान राज्यकत्यांना सन्याशाचं्या क्रोधािे लक्ष्य बनवले होते. बंकीमनी जर खरोखर चरिचटश 
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राज्यकत्यांना लक्ष्य बनवले असते तर कादंबरी जप्त करण्यात आली असती आचि लेखकािा हेतू चनष्ट््ळ 
ठरला असता. हे काहीही असले तरी हे र्ीत अर्दी चनरुपद्रवी होते कारि त्यात ्क्त मातृभमूीला वदंन 
होते. बंर्ालमध्ये जेदहा देशभक्तीिी भावना उ्ाळून येत होती तेदहा सुचशचक्षत लोकामंध्ये ही भावना जार्तृ 
करण्यासाठी सुरवातीच्या राष्ट्रीयवाद्यानंी हे र्ीत चनवडले होते. बंर्ालमधून ही राष्ट्रीय भावना जशी इतर 
भार्ात पसरत िालली तसे हे र्ीत सवगत्र ्ैलावले आचि खुद्द मातृभमूीसारखेि चप्रय होऊ लार्ले. परंतु या 
भावनेशी मुसलमान एकरुप होऊ शकले नाहीत. आचि कहदू राष्ट्रवाद्यानंी जरी या र्ीताला त्याच्या 
संदभापासून अलर् केले होते, तरी मुसलमानानंी ते संदभासचहत घेण्यािा हट्ट धरला. राष्ट्रीय कहदुस्तानने 
या र्ीतािा त्यार् केला पाचहजे हे सारं्ण्यास मुसलमानानंा पन्नास वष े उशीर झाला होता. सर सय्यद 
अहमदखान यासारख्या मुव्स्लम पढुाऱयानंा, स्वराज्य ही जेदहा नुसती मखूगपिािी मार्िी वाटत होती 
येवढेि नदहे तर दयवहारी राजकारिाच्या कके्षतही न बसिारी ती एक कल्पना वाटत होती, तेदहा या 
र्ीतािा स्वीकार झाला होता. 
 

या इचतहासाकडे लीर्ने पूिगपिे दुलगक्ष केले आचि वदेंमातरम् जाहीरपिे म्हिण्याला आपला 
चवरोध दशगवला. चतने संमत केलेल्या ठरावात म्हटले होते : ‘वदेंमातरम् ला राष्ट्रर्ीत म्हिून देशावर 
लादण्यात काँगे्रसने, जी हृदयशून्य चनर्मववाद इस्लामचवरोधी, आशय आचि स््ूती या दोनही दृष्टीने 
मूर्मतपूजक आचि कहदुस्तानातील राष्ट्रावादाला खात्रीने मारक अशी वृत्ती दाखवली आहे, चतिा भारतीय 
मुव्स्लम लीर्िी ही सभा चनषेध करीत आहे. चनरचनराळ्या कायदेमंडळातील आचि भारतातील सावगजचनक 
संस्थाचं्या मुव्स्लम सभासदानंा ही सभा असा आदेश देत आहे की, या अचतशय आके्षपाहग र्ीताशी त्यानंी 
स्वतिः कुठल्याही प्रकारिा सबंंध ठेव ूनये’. 
 

बंर्ालच्या अकरमखानानंी हा ठराव माडंला. हे र्ीत राष्ट्रीय नसून मुसलमानावंर ही ा करिारे 
होते हे चसद्ध करण्याकचरता त्यानंी आनंद मठमधील उतारे श्रोत्यानंा वािनू दाखवले आचि त्यावर बचहष्ट्कार 
घालण्यासाठी आपल्या धमगबाधंवानंा आवाहन केले. हे र्ीत म्हिण्याला आपला चवरोध दशगवण्यासाठी 
कायदेमंडळातील मुव्स्लम सभासदानंी अनेकवळेा सभात्यार् केला. मद्रासमध्ये तर, सभार्ृहात, दर 
शुक्रवारी कुरािातले उतारे वािण्यास सभापतींनी परवानर्ी चदली. आचि सवग धमांना मान्य होईल अशी 
प्राथगना चमळवण्यािा आपि प्रयत्न करू असे साचंर्तले. 
 

लीर्मध्ये िैतन्य चनमाि होण्यासाठी, सरकारात आपल्याला भाचर्दारी चमळावी या लीर्च्या 
मार्िीला काँगे्रसने चदलेल्या नकारािीि जिू र्रज होती म्हिून की काय, लीर्च्या शाखा प्रातंाप्रातंातून 
आचि चजल्ह्याचजल्ह्यातून अकव्ल्पत वरे्ाने स्थापन होऊ लार्ल्या. मध्यमवर्ीय मुसलमानानंी चक्रयाशील 
राजकारिात इतका उत्साह, इतका चनिय आचि इतकी चनष्ठा पूवी कधीि दाखवली नदहती. काँगे्रस राज्य 
म्हिजे मुसलमानावंर घातक पचरिाम करिारे कहदू राज्य, हा त्याचं्या प्रिारािा मुख्य मुद्दा होता. आचि 
अशा प्रकारच्या प्रिारानंी जेहादिी धार्ममक तीव्रता चनमाि करण्यािा प्रयत्न केला रे्ला. र्ोलमेज 
पचरषदेपयंत जे जातीय चवष ्क्त राजकीय मेळादयापुरतेि मयाचदत होते ते आता मुव्स्लम वसाहतीच्या थेट 
कानाकोपऱयात पसरले. यामुळे कहदंुमध्ये प्रचतजातीय भावना चनमाि होिे अपचरहायग होते; आचि झालेही 
तसेि. १९३५ च्या कायद्यानंतर प्रस्थाचपत झालेल्या आचि चनवडिुकीच्या काळात चटकून राचहलेल्या 
शातंतेला आता रं्भीर धोका चनमाि झाला. मोठमोठ्या र्ावामधून जातीय िेष वरे्ाने पसरला. (जातीय िेष 
हाि या प्रिारािा प्रमुख भार् होता.) अनेक र्ावातून त्यािा उदे्रक तीव्र दंग्यात झाला. कहदू मुसलमान 
एकमेकाबंद्दल साशकं झाले. आचि क्षीु क म्हिनू सवगसाधारिपिे दुलग चक्षलेल्या लहानसहान बाबीसुद्धा 
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र्ंभीर तक्रारीत परािा कावळा करण्यात आल्या. अशा या जातीय वातावरिात खरोखरच्या र्ंभीर तक्रारी 
चनमाि होिे कठीि नदहते, आचि प्रत्यक्षात त्या तशा चनमाि झाल्या असतीलही. अथात, लीर्च्या १९३८ 
च्या अचधवशेनात जीनानंी आपल्या अध्यक्षीय भाषिात केलेल्या आरोपािंी कारिमीमासंा कुिाच्याही लक्षात 
येण्यासारखी आहे. ते म्हिाले: ‘काँगे्रस राज्यात, मुसलमानानंा, चवशषेतिः अचखल भारतीय मुव्स्लम 
लीर्च्या सभासदानंा आचि कायगकत्यांना चटपून काढून केलेल्या त्याचं्या जािाच्या, वाईट वार्िूकीच्या 
आचि अन्यायाच्या अनेक तक्रारी घेऊन अनेक चशष्टमंडळे मध्यवती किेरीकडे आली आहेत’. 
 

पचरव्स्थतीने लीर्मध्ये ढकलले रे्लेले बंर्ालिे मुख्य प्रधान ्जलूल हक्, कलकत्ता येथील प्रमुख 
सरकारी भरलेल्या लीर्च्या वार्मषक अचधवशेनातील आपल्या स्वार्ताध्यक्षीय भाषिात जीनापेक्षाही अचधक 
कडक बोलले. काँगे्रस प्रातंातील पचरव्स्थतीिे त्यानंी केलेले विगन असे होते : ‘काँगे्रस प्रातंातील दंग्यानंी 
खेड्यापाड्यात नासधूस केली आहे. मुसलमानाचं्या जीचवतािी, शचररािी आचि सपंत्तीिी हानी झाली आहे, 
आचि तेथे मोठा रक्तपात झाला आहे. परंतु येथे बंर्ालमध्ये, एकही डोके ्ुटले नाही की एकही रक्तािा 
थेंब साडंला नाही. तेथे मुसलमान कहदंुच्या जुलूम व दहशतीमुळे आपले जीवन सतत धास्तीने कंठीत 
आहेत, परंतु येथे बंर्ालमध्ये आम्हाला आनंद आचि समाधान देिारी अशी पचरव्स्थती आहे की, कहदू पूिगपिे 
सुखासमाधानािे आचि शातंतेिे जीवन कंठीत आहेत. तेथे मचशदी भ्रष्ट केल्या जात आहेत, प्राथगना 
करावयास जािाऱया मुसलमानाला उपद्रव चदला जात आहे आचि रु्न्हेर्ार मात्र कधीि सापडत नाही, पि 
येथे कहदंू देवळातील पूजा अिा चनर्मवघ्नपिे िालू हेतआ आचि त्या भ्रष्ट करण्यािी कोिािीही कहमत नाही. 
यािे कारि असे की, आम्ही कुठल्याही जमातीिी पूजास्थाने भ्रष्ट ककवा अपचवत्र करिाऱया चवरूद्ध 
खंबीरपिे कायद्यािा बडर्ा उर्ारतो. मुसलमान अचधकाऱयानंा अन्यायाने वार्वल्यािी ककवा त्यािें न्याय्य 
हक्क चहरावनू घेतल्यािी अनेक उदाहरिेतुम्हाला तेथे चदसून येतील; येथे आम्ही कहदू अचधकाऱयानंा अन्याय 
वार्िूक चदल्यािे एक तरी उदाहरि कुिी दाखवनू द्याव ेअसे मी आदहान देतो’. 
 

एका बाजूला हे चित्र आचि दुसऱया बाजूला कहदूमहासभेने उभे केलेले चित्र. काँगे्रस सरकारने 
मुसलमान धार्मजिे धोरि अनुसरल्याबद्दल चतने आपल्या सभेत काँगे्रसला दोष चदला, आचि काँगे्रसिा त्यार् 
करण्यास कहदंूना िेतचवले. जातीय दंरे्, काँगे्रस सरकारचवरूद्ध मुव्स्लम लीर्िे कधीही न संपिारे 
दोषारोप; आचि सरकारी िौकशीनंतर सरकारने प्रचसद्ध केलेले इन्कार यानंी समतोल बदु्धीच्या मािसाला 
आपि जिू धुक्यातून िालत आहोत ककवा काय असे वाटावयास लावले. दंरे् सुरू करण्याबद्दल कुिाला 
दोष द्यावा हे सारं्िे कठीि आहे; हे एक न सुटिारे कोडेि राहील असे वाटते. शवेटी, लीर्ने आपल्या 
नदया कायगक्रमानुसार, काँगे्रस राज्य व कहदू याचं्याचवरूद्ध मुसलमानाचं्या ज्या तक्रारी होत्या त्यािंी िौकशी 
करून अहवाल सादर करण्यासाठी चपरपूरच्या राजा महमद मेहदी याचं्या अध्यक्षतेखाली एक सचमती 
नेमली. या सचमतीने सरकारी प्रवक्ते आचि कहदू यानंा आपल्या िौकशीच्या कुठल्याही टप्प्यावर सहकायग 
करण्यास बोलावले नदहते. आचि जरी त्यानंा तसे चनमतं्रि चदले रे्ले असते तरीसुद्धा त्यानंी कदाचित् या 
र्ोष्टीला नकारि चदला असता; परंतु तरीही चपरपूर सचमतीिा अहवाल हा कहदू आचि काँगे्रस याचं्या 
सरकारचवरूद्ध केलेला एकत्ी अहवाल आहे असे मत प्रसृत झाले. 
 

१९३८ च्या शवेटी शवेटी हा अहवाल प्रचसद्ध झाला. आचि सचमतीच्या अध्यक्षाचं्या नावानुसार 
चपरपूर अहवाल म्हिनू ओळखला जाऊ लार्ला. या अहवालाने काँगे्रसच्या ‘बंद दरवाज्या’च्या धोरिावर 
ही ा िढवला. आचि चरिचटश लोकशाही पद्धतीिे सरकार कहदुस्तानात शक्य नाही यािा पुरावा म्हिून ह्या 
काँगे्रसच्या धोरिािा दाखला चदला. ‘मुसलमानानंा असे वाटते की, बहुसंख्यंकाचं्या जुलुमाइतका दुसरा 
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कुठलाही मोठा जुलूम असू शकिार नाही’. सचमतीने आिखी एक असा मुद्दा माडंला आहे की, हा ्क्त 
मुसलमानािंा धार्ममक आचि सासं्कृचतक स्वातंत्र्यािा प्रश्न नाही: देशाच्या राज्य कारभारात त्यानंा योग्य 
चहस्सा चमळालाि पाचहजे. काँगे्रस त्यानंा हे देत नदहती येवढेि नदहे तर ‘्ोडा आचि राज्य करा’ या चरिचटश 
करामतीने मुसलमानािंी राजकीय सत्ता मोडण्यािा प्रयत्न करीत होती. याचशवाय अहवालात, सावगजचनक 
नोकऱयातील अपुरे मुसलमानी प्रचतचनचधत्व, मुसलमानानंा न्याय्य वार्िकू नाकारिाऱया अशा 
चजल्ह्याचजल्ह्यातील वस्तुतिः ‘सरकार सदृश्य’ काँगे्रस सचमत्या, काँगे्रस झेंडा, र्ाधंीिी पूजा, त्यानंी 
र्ोरक्षिावर चदलेला भर आचि मुसलमान जमातीच्या नार्चरक आचि सांस्कृचतक स्वातंत्र्यावर जािून बुजून 
केलेले दुरर्ामी ही े वर्ैरे अनेक र्ोष्टींबद्दल सचमतीने तक्रारी केल्या आहेत. उदूगऐवजी कहदीिा वापर 
वाढवण्यािा काँगे्रस राज्यािा प्रयत्न ही सचमतीच्यादृष्टीने ्ार धूतग िाल होती. ‘जर व्स्वत्झलंडसारखा 
छोटा देश तीन भाषामंध्ये चशक्षि देऊ शकतो तर कहदी प्रातंात एकापेक्षा अचधक भाषा चशकविे खात्रीनेि 
शक्य आहे’. 
 

चपरपूर अहवालापाठोपाठ काँगे्रस राज्यावर अशाि प्रकारिे आरोप करिारे आिखी दोन अहवाल 
आले. त्यानंी चपरपूर अहवालासारखा सयंम पाळला नाही. त्यातील एक हा, चबहार मुव्स्लम लीर्च्या 
कायगकारी सचमतीने, प्रातंातील मुसलमानाचं्या काही तक्रारींिी िौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या िौकशी 
सचमतीिा अहवाल होता. तो मािग १९३९ मध्ये प्रचसद्ध झाला. हा अहवाल एस्. एम्. शरी् यानंी तयार 
केला असल्यामुळे त्याला शरी् अहवाल असे नाव चदले रे्ले. तो प्रातंातील चनरचनराळ्या भार्ात कहदंूनी 
केलेल्या ‘अत्यािारानंी’ पुरेपूर भरला होता. ‘कहदू राज्यात’ राहिे आपल्याला कसे अशक्य आहे हे 
मुसलमान वािकावर ठसवण्याकचरता तपशील माडंला होता आचि चतरप्या टाईपमध्ये त्यािी पुनरावतृ्ती 
केली होती‘आपि या प्रातंातून स्थलातंर कराव ेकी, सत्यानाशाला तोंड द्याव ेयािा चनिगय मुसलमानानंा 
लवकरि घ्यावा लारे्ल’.मुसलमानाचं्या छळािे धोरि स्वीकारल्यािा आरोप ्क्त मंत्री आचि स्थाचनक 
काँगे्रसवाले याचं्यावरि केला होता असे नदहे तर राज्यकारभार आचि न्याय खाते यामधील नोकरावंरचह 
केला होता. अहवालाला चलचहलेल्या प्रस्तावनेत चबहार लीर्च्या अध्यक्षानंी स्थलातंर सुिवण्याइतकी 
मजल जरी मारली नदहती. आचि दोनही जमातींच्या अज्ञानी जनतेने परस्पर सचहष्ट्िूतेिे तत्व पाळले 
पाचहजे हे पटवनू देण्यासाठी, काँगे्रस व लीर् याचं्या पढुाऱयानंी एकत्र प्रिार मोचहम काढली तर पचरव्स्थती 
अजूनचह आटोक्यात येईल यावर चवश्वास दयक्त केला होता. 
 

बंर्ालिे ्झलूल हक् यानंी १९३९ च्या चडसेंबरमध्ये काँगे्रसवर चतसरे आरोपपत्र प्रचसद्ध  केले. ते 
वतगमानपत्राकडे पाठवले आचि नंतर ते ‘काँगे्रस राज्यातील मुसलमानािंा छळ’ या नावाने पुस्तकरुपाने 
पुनमुगचद्रत झाले. हक् चलचहतात चनिःपक्षपाती सरकारानंी आतापयंत लर्ान घातलेल्या कहदंूच्या उघड्या 
नार्ड्या उद्दामपिाला, काँगे्रस धोरिाने दशचदशा मोकळ्या झाल्या⋯⋯त्यानंी आपली इच्छा मुसलमान 
अल्पसंख्यकंावंर लादण्यािी तयारी केली. आचि त्यािंी इच्छा काय होती?⋯⋯र्ोमातेिे संरक्षि झालेि 
पाचहजे⋯⋯मुसलमानानंा र्ाईिे मासं खाण्यािी परवानर्ी देता कामा नये⋯⋯ मुसलमान धमग नमला 
पाचहजे कारि हा देश कहदंूिा नाही काय?म्हिून अझनला (प्राथगनेला चनमंत्रि)– मनाई, मचशदीत नमाझ 
पडिाऱयावर ही ,े नमाझच्यावळेी मचशदीसमोर र्लका करिाऱया चवजयी चमरविूकावंर भर,⋯⋯अशा 
पचरव्स्थतीत एका शोककारक घटनेपाठोपाठ दुसरी आली तर नवल काय? 
 

आरोपपत्रात चबहारमधल्या ७२ व संयुक्त प्रातंातल्या ३३ प्रसंर्ािें विगन आचि मध्यप्रदेशातील 
अशाि घटनािें विगन चदले आहे. ‘्ार काळापासून िालत आलेल्या र्ोवधावर बंदी घालण्यात आली 
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आहे. मुसलमान खाटकावंर ही े होत आहेत, अझन तुच्छ मानून ते थाबंवले जात आहेत, मुव्स्लम 
दुकानावर बचहष्ट्कार टाकला जात आहे, खेड्यातील सावगजचनक चवचहरींिा वापर करण्यास मुसलमानानंा 
बंदी केली जात आहे. वय ककवा िी पुरुष भेद काही न पाहता त्याचं्यावर ही े िढवले जात आहेत’. 
 

मध्यप्रदेश सरकारवर असा आरोप करण्यात आला होता की, कहदू धमाने पे्रचरत झालेल्या चशक्षिाने 
मुसलमानािें कहदूकरि करण्यािा प्रयत्न केला जात आहे. ही पद्धती र्ाधंींच्या बचुनयादी चशक्षि पद्धतीच्या 
(Basic Education) कल्पनेतून उदयास आली. ही पद्धती वधा येथे डॉ. झाचकर हुसेन या राष्ट्रीय 
मुसलमानाच्या नेतृत्वाखालील चशक्षि शािज्ञाचं्या सचमतीने पूिगपिे पचरश्रम करून आचि पारखून घेतली 
होती. कल्पना अशी होती की, शाळा िालण्याकचरता, प्राथचमक शाळेच्या चवद्यार्थ्यांनी सूत कातण्यासारख्या 
छोयाशा चवधायक कायातून पैसा चमळवावा म्हिजे या शाळािंा आर्मथक भार सावगजचनक चतजोरी होण्यािा 
संभव नाही. काँगे्रस मंचत्रमडंळे येण्याच्या ्ार पूवी जेदहा सरकारी प्रवक्ते चशक्षिािा संबधं जकातीच्या 
कराशी जोडत होते त्यावळेेपासून हा चविार र्ाधंींच्या मनात होता. लोकाचं्या नैचतक उन्नचत्तकचरता त्यानंी 
दारूबंदी सुिवली होती. त्यावळेी त्यानंा असे सारं्ण्यात आले होते की, दारूवरील करािे उत्पन्न बंद झाले 
तर चशक्षिावर त्यािा पचरिाम होईल. याला ‘बुचनयादी’ चशक्षिपद्धती हे उत्तर होते. िरखा आचि मार् ही 
राष्ट्रवादािी प्रचतके बनली. पि राष्ट्रवादापासून आचि त्याच्या सवग आचवष्ट्कारापंासून पूिगपिे दूर रहा असा 
आदेश मुसलमानानंा त्याचं्या पुढाऱयानंी चदला असल्यामुळे, त्यानंा यात काहीतरी काँगे्रसिे कहदुत्व चदसले. 
शहरातील बरेि मुसलमान स्वतिः चविकर असूनही त्यानंी मार् िालवण्यािे टाळले. लीर्वाल्या 
मुसलमानानंी बचुनयादी चशक्षिपद्धतीच्या कायगक्रमाला चवरोध केला आचि त्याचं्या चवरोधाला जि ू पुष्टी 
देण्यासाठीि की काय मध्य प्रातंात सुरू झालेल्या बचुनयादी शाळानंा, सुचशचक्षत मुसलमानानंा चतटकारा 
वाटेल असे नाव देण्यात आले. ते नाव चवद्या मंचदर. मचंदर म्हिजे र्ृह-घर, ्ार तर पचवत्र र्ृह; त्यातून 
कुठल्याही धमािा अचधके्षप होण्यािे कारि नाही. परंतु नेहमीच्या भाषेत, मंचदर यािा अथग बहुतेक कहदू 
देवालय असा आहे. उच्च चवद्यादयासंर् असलेल्या कहदंूचशवाय कुठलाही कहदू सवगसामान्य घरासाठी मचंदर हा 
शब्लद वापरिार नाही. चशक्षिाच्या बाबतीतल्या मुसलमानाचं्या नाजूक भावनािंी ज्यानंा जािीव आहे त्या 
कुिीही हा शब्लद र्ाळला असता आचि एकादे दयावहाचरक नाव वापरले असते. र्ाधंी स्वतिःि म्हिाले होते 
‘चशक्षिाच्या वधा योजनेतून आम्ही धमगचशक्षि वर्ळले आहे, कारि आज धमग ज्या पद्धतीने चशकवले जात 
आहेत ती पद्धत एकतेपेक्षा भाडंिानंाि िालना देईल.’ मध्यप्रदेश सरकारने आपल्या नवीन शाळानंा 
चदलेल्या नावामध्ये र्ाधंींच्या या मतािे प्रचतकबब पडावयास हव ेहोते परंतु तसे झाले नाही. 
 

काँगे्रस सरकारचवरूद्ध लीर्च्या तक्रारी आचि कहदूमहासभेिी कुरकूर बरीि वष ेिालू होती. कहदु 
मुसलमानािंा दंर्ा, कहदूत्व आचि इस्लाम धमग याचं्या परस्पराचं्या चवधीमुळे झालेला प्रक्षोभ, कहदी उदूग वाद, 
चनरचनराळ्या धार्ममक जमातींमध्ये,सरकारी व स्थाचनक स्वराज्य संस्थाचं्या नोकऱयािंी वाटिी वर्ैरे अनेक 
प्रश्न काँगे्रस राज्यात काही नवीन उदभवले होते असे नदहते. १९२० च्या आधीपासूनि कहदू मुसलमानािें 
दंरे् होत होते; दोनचह जमातींच्या कचनष्ठ वर्ांनी एकमेकािंी डोकी ्ोडली होती आचि शातंता प्रस्थाचपत 
झाल्याबरोबर दोनही जमातींिे पढुारी एकमेकानंा दोष देत होते, आचि पढुच्या दंग्यात सूड घेण्यासाठी 
म्हिून कहदू संघटन आचि ताझंीमसारख्या संघटना बाधंीत होते. चखला्त िळवळीत एकत्र आलेल्या 
प्रमुख कहदू मुसलमान पुढाऱयानंी या दोन जमातीत शकेडो वष े राहतील असे नमुनेदार संबधं प्रस्थाचपत 
करण्यासाठी ्ार कष्ट घेतले, परंतु जातीय भावना कमी झाली नाही. ही जातीय भावना, काँगे्रसच्या ‘कहदू 
राज्यात’ ज्यानंा कधीि चशक्षा होिार नाहीअसे, कहदंूनी मुसलमानावंर केलेले योजनाबद्ध ही े, असे दंग्यािें 
विगन करिाऱया मुव्स्लम लीर्च्या प्रिारात िपखल बसली. सरकारच्या कहदू अचधकाऱयापं्रमािे मुसलमान 
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अचधकारीचह जातीय वातावरिात वाढलेले होते. त्यापैकी स्वजातीच्या अचभमानाने भरलेल्या अनेक जिानंी 
आपली अचधकृत कामे बजावताना जातीय कल दशगवला होता. या दोषारोपात, थोडे्ार सत्य नेहमीि 
होते. ही उिीव काँगे्रस सरकारानंा वारसा म्हिून चमळाली होती. म्हिून चतला उते्तजन देण्याला काँगे्रस 
राज्ये जबाबदार आहेत असे म्हििे बरोबर नदहते. जातीय सुसंवादाकचरता काँगे्रस पुढारी नेहमीप्रमािेि 
चवनंती करीत होते आचि ही चवनंती नेहमीप्रमािेि या कानात चशरून त्या कानातून बाहेर पडत होती. 
प्रचतवषी जातीय िेष वाढत जािाऱया रे्ल्या वीस वषात काँगे्रस ही एक असहाय्य आचि करूि अशी पे्रक्षक 
बनली होती. कहदू मुसलमान तेढीला बराि हातभार लाविाऱया कहदूमहासभा, मुव्स्लम लीर् आचि इतर 
मुव्स्लम संघटनाचं्याबाबतीत मात्र असे म्हिता येिार नाही. 
 

कहदी उदूग वाद, हाही असाि जुना होता. कहदीला दूर ठेवण्यासाठी कोटािी भाषा पर्मशयन चलपीत 
चलचहलेली उदूग ही होती. आचि याबद्दल कहदंूनी उदुगला कधीि क्षमा केली नदहती. कहदीला उदूगिा दजा 
प्राप्त दहावा म्हिनू कहदीच्या पुरस्कत्यांनी पुष्ट्कळि चनष्ट््ळ प्रयत्न केले होते; या चनष्ट््ळतेमुळे ते उदूगिे शत्र ू
बनले आचि जेदहा काँगे्रस सरकारने त्यानंा समानता चदली तेदहा त्यानंी त्यािा पुरेपूर सूड उर्वनू घेतला. 
मानसशािीयदृष्ट्या बचघतले तर हे स्वाभाचवकि होते. शुद्ध कहदी ही एक दुबळी भाषा होती; चतिी समदृ्धी 
संस्कृतच्या उधारीवर अवलंबून होती. शकेडो वष ेपर्मशयन आचि अरेचबकमधून घेतलेले आचि कहदी व उदूग 
या दोनचह भाषात वापरात असलेले अनेक शब्लद, कहदीच्या पुरस्कत्यांनी मोठ्या उत्साहाने आचि सूडबदु्धीने 
टाकून देण्यास आचि कहदी भाषा संस्कृतचनष्ठ करण्यास सुरुवात केली. यािे उत्साही पुरस्कते चशक्षि 
खात्यातील अचधकाऱयातही होते. आचि क्रचमक पसु्तके चलचहताना वापरण्यात येिाऱया शब्लदावंर चनयतं्रि 
ठेविे कुठल्याही सरकारला अशक्यि असते. या पुरस्कत्यात जे जातीय होते त्यानंी क्रचमक पुस्तकात कहदू 
वीराचं्या िचरत्र कथा भरून आचि मुव्स्लम वीराचं्या कथा बहुतेक वर्ळून आपल्या वीराचं्या कथा बहुतेक 
वर्ळून आपल्या जातीयवादािे शमन करून घेतले. राज्यकारभाराचं्या खालच्या पातळीवर केले रे्लेले 
अचविार एकंदर कायािा वार्मषक आढावा घेताना सुधारिे शक्य होते; परंतु काँगे्रस सरकार केवळ दोन वष े
सते्तवर होते आचि हे करण्यास त्याला वळे नदहता. जुनाट दुखिी बरी करण्यास दोन वषांिा कालावधी 
्ारि अपुरा होता. सवगसामान्यपिे जीनानंी हे ओळखले असते परंतु; त्याचं्यापुढे ्ार कठीि पयाय उभा 
होता. एका बाजूला जीनानंा असलेली ही जािीव आचि दुसऱया बाजूला या जािीवमुेळे िंद्रकोरीच्या 
चहरदया चनशािाखाली मुव्स्लम एकजूट करण्याच्या मुव्स्लम लीर्च्या वाढत्या मोचहमेला होिारा अपाय, ह्या 
दोन र्ोष्टींतून त्यानंा पयाय शोधावयािा होता. 
 

सरकारी नोकऱयािंा बरािसा भार् कहदंूना चमळतो आचि वाटप चवषम प्रमािात होते ही 
मुसलमानािंी तक्रारही काही नवी नदहती. मुसलमानानंी राजकारिापेक्षा चशक्षि पसतं कराव ेअसे जेदहा 
सर सय्यद अहमदखान यानंी साचंर्तलेहोते, तेदहापासून, आचि काँगे्रस िळवळीपेक्षा चरिचटश सते्तला 
मुसलमानानंी अचधकएकचनष्ठ रहाव ेअसे साचंर्तले होते तेदहापासून ती अव्स्तत्वात होती. अधगशतक उलटले 
होते परंतु आपल्या नोकऱयािंा चहस्सा िांििी पचरके्षमधून चमळवण्यासाठी मुसलमान अजूनही लायक बनले 
नदहते. आचि र्दहनगमेंट ऑ् इचंडयांच्या ४ जुलै १९३४ च्या ठरावाने, कें चद्रय सरकारच्या मुलकी 
नोकऱयापंैकी (अचखल भारतीय नोकऱया) २५ टके्क नोकऱया मुसलमानाचं्या नाव ेठेवल्या रे्ल्या. या ठरावाने 
अशी तरतूद केली होती की, ‘खुल्या स्पधेच्या भरतीत जर मुसलमानानंा⋯⋯या टके्कवारीपेक्षा कमी जार्ा 
चमळत असतील तर त्यानंा ही टके्कवारी नेमिुका करून चदली जाईल’.उच्च दजाच्या नोकऱयात 
मुसलमानािंी तक्रार असण्यािे कारि नदहते. परंतु कचनष्ठ दजाच्या नोकऱयातील भरती सवगसामान्यपिे 
खातेप्रमुख करीत असल्यामुळे त्यानंा तक्रारी करण्यास कारि होते. या कचनष्ठ दजाच्या नोकऱयाचं्या 
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नेमिुका करिारे अचधकारी कहदू मुव्स्लम अशा जातीय दृष्टीपेक्षाही र्हगिीय अशा प्रवृत्तीकडे कल दाखवीत; 
या प्रवृत्ती म्हिजे स्वतिःच्या जातीिा चविार ककवा वचशलेबाजी. रु्िाचं्या कसोटीवर क्वचिति चनवड होत 
असे, आचि लायक कहदंूनाही तक्रार करीत रहाव ेलार्त असे. परंतु लीर्भोवती आता र्ोळा होत असलेल्या 
कचनष्ठ जातीच्या मुसलमानानंी या नेमिुका करिाऱया अचधकाऱयाचं्या वतगनािा संबंध, कहदू प्रवृत्तीकडे 
असलेला त्यािंा कल, असा लावला आचि ‘चहदू राज्यात’ समानता चमळिे अशक्य आहे अशी भावना 
जोपासली. पूवी मुसलमान पुढाऱयानंी नोकऱयातील आपल्या कमी प्रचतचनचधत्वाबद्दल आपल्या 
अचशचक्षतपिाला दोष चदला होता; आता ते काँगे्रस सरकारला दोष देत होते. चशवाय, केवळ दोन वषांच्या 
कारचकदीत, मंचत्रमंडळानंी सरकारी नोकऱयाचं्या समान चवभार्िीसाठी िौकशी सचमती नेमून नोकऱयाचं्या 
प्रश्नािा सारं्ोपारं् चविार करावा अशी अपेक्षा करिे बरोबर नदहते. प्रिचलत वातावरिात पचरव्स्थतीिी 
योग्य अजमाविी होिे अशक्य होते. 
 

एकंदर र्ोष्टींिा सारासार चविार लीर्ला करावयास लावायािी ्क्त एकि सधंी होती आचि ती 
म्हिजे लीर् ही मुसलमानािंी एकमेव प्रचतचनधी आहे म्हिनू चतला काँगे्रसने मान्यता देिे, आचि 
मंचत्रमंडळात चतिा भाचर्दारीिा हक्क कबलू करिे. ही मार्िी लीर्ने काँगे्रसकडे वारंवार केली होती. आचि 
दरवळेी ती काँगे्रसने चझडकारली होती. लीर्ने मुसलमानानंा चदलेल्या आपल्या झेंड्याखाली या, या 
चनमंत्रिाने कहदूमहासभेला तशीि मोचहम कहदंूमध्ये सुरू करण्यास िालना चमळाली आक्रमक राजकारिात 
महासभेिे परत आर्मन झाल्यामुळे मुसलमानानंा एकत्र आिण्यािे लीर्िे काम सोपे झाले. तसेि कहदू 
आचि मुसलमान चमळून एक राष्ट्र बून शकत नाही ही मुसलमानी कल्पनाही त्यामुळे पक्की झाली. १९३७ च्या 
कहदूमहासभेच्या अचधवशेनात आपल्या अध्यक्षीय खुिीवरून बोलताना, काँगे्रस सरकारने सुटका केलेले 
सुप्रचसद्ध क्राचंतकारक पढुारी, चवनायक दामोदर सावरकर म्हिाले ‘कहदुस्तान हा संवाचदत्वाने साधंलेला 
ककवा अशी नुसती इच्छा केल्याबरोबर साधंिारा एक देश आहे, अशी कल्पना करण्यािी र्ंभीर िकू अनेक 
पोरकट राजकारिी लोक करीत आहेत. हे आमिे सचदच्छा बाळर्िारे पि अचविारी चमत्र आपल्या 
स्वप्नानंाि वस्तुव्स्थती समजत आहेत. म्हिून ते जातीय समस्येबद्दल उतावीळ झाले आहेत आचि त्याबद्दल 
जातीय संघटनानंा जबाबदार धरीत आहेत. पि खरी र्ोष्ट अशी आहे कीजातीय प्रश्न म्हिजे, कहदू आचि 
मुसलमानामंध्ये असलेल्या सासं्कृचतक, धार्ममक आचि राष्ट्रीय शत्रुत्वािा तो आम्हाला चदलेला अनेक 
शतकािंा वारसा आहे. योग्यवळेी तो सोडवता येईल; पि हे मान्य करण्यािे नाकारून तुम्हाला तो दडपता 
येिार नाही. खोलवर रुजलेल्या रोर्ाकडे दुलगक्ष करण्यापेक्षा त्यािे चनदान करून औषध योजना करिे 
अचधक सुरचक्षततेिे आहे. आहेत त्या र्ोष्टी चकतीही अचप्रय असल्या तरी त्यानंा धैयाने तोंड देऊ या. आज 
कहदुस्तान एकात्म आचि एकचजनसी राष्ट्र आहे असे धरून िालता येिार नाही. उलट, त्याच्या प्रवाहात 
दोन राष्ट्रे आहेत. एक कहदूिे आचि दुसरे मुसलमानािें. 
 

१९३९ मध्ये कलकत्ता येथे भरलेल्या त्याचं्या अचधवशेनात त्यानंी यावर पुन्हा भर चदला: ‘आम्हा 
कहदंूिे आमच्या धमात हजार बाराश ेमतभेद असले तरी, आम्ही धार्ममक, सासं्कृचतक, वाचंशक, ऐचतहाचसक 
भाचषक आचि इतर अशाि नात्यानंी असे बाधंलो रे्लो आहोत की, आम्हाला कुठच्याही अकहदू लोकाचं्या 
रु्िवैधम्यांच्या संदभात उभे केले तर आम्ही चनिःसंशय एक चजनसी आहोत हे ठळकपिे चदसून येईल. मर् हे 
लोक इंग्रज असोत, जपानी असोत, की अर्दी कहदी मुसलमान असोत. आचि म्हिनू आज, काचश्मरपासून 
मद्रासपयंत आचि कसधपासून आसामपयंत आम्हा कहदंूना आमिे स्वतिःिे एक राष्ट्र का पाचहजे आहे हे 
लक्षात येईल’. 
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परंतु याला सावरकरािें उत्तर कहदू कहदुस्तान आचि मुव्स्लम कहदुस्तान, अशी देशािी ्ाळिी, हे 
नदहते. त्यानंा बहुसखं्यत्व प्रस्थाचपत करिाऱया कहदंूसाठी विगस्वािे स्थान पाचहजे होते. मुसलमानािें हक्क 
सुरचक्षत करण्याबद्दल त्यािंी सूिना अशी होती : ‘एकदा “एका मािसाला एक मत”, रु्िवते्तवर 
आधारलेल्या सावगजचनक नोकऱया आचि त्याच्याि जोडीला वशं ककवा धमग चनरपेक्ष पद्धतीने ठरवलेले 
मूलभतू हक्क आचि जबाबदाऱया, ही तत्व े कहदूमहासभेने स्वीकारली आचि प्रस्थाचपत केली⋯⋯म्हिजे 
ताव्त्वकदृष्ट्या अल्पसंख्यंकािें खास हक्क हे नुसतेि अनावश्यक बनतात असे नदहे तर ते आत्मचवसंर्त 
ठरतात. कारि ते जातीय तत्वावर परत बहुसंख्य आचि अल्पसंख्य अशी जािीव सुरू करतात’. 
 

दोन राष्ट्राचं्या चसद्धातंाने कसधच्या काही लीर्वाल्यािंी कल्पनाशक्ती खेिून घेतली. त्यानंी, 
ऑक्टोबर १९३८ मध्ये भरलेल्या लीर्च्या वार्मषक अचधवशेनात कहदुस्तानिी ्ाळिी सुिविारा ठराव संमत 
केला. आचि अशा रीतीने अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर्वर सतरा मचहन्यानंी आघाडी मारली. ठरावात 
म्हटले होते : ‘या कसध मुव्स्लम लीर्च्या अचधवशेनाला अशी आवश्यकता वाटत आहे की, या अवाढदय 
कहदुस्तान देशाच्या चिरकालीन शातंतेच्या चहताच्यादृष्टीने, आचि कहदू व मुसलमान म्हिून ओळखल्या 
जािाऱया दोन राष्ट्राचं्या अखंड सासं्कृचतक प्रर्तीच्या, आर्मथक आचि सामाचजक सुव्स्थतीच्या आचि 
राजकीय स्वयचंनिगयाच्या चहताच्यादृष्टीने तो चवभार्ला जावा. तो असा: ‘एक मुसलमान राज्यािे संघराज्य 
आचि दुसरे मुसलमान चवरहीत राज्यािें संघराज्य’ 
 

कसध अचधवशेनािे अध्यक्ष जीना होते. परंतु अजून त्यािें मत दोन राष्ट्राचं्या चसद्धातंाला अनुकूल 
नदहते असे चदसते. ते स्वतिः काँगे्रस सरकारवर ही े िढवण्याति चनमग्न होते. त्यानंी जाहीर 
दयासपीठावरून केलेल्या काही चवधानामुंळे र्ाधंी, नेहरू, सुभाषिदं्र बोस, राजेंद्रप्रसाद आचि कृपलानी 
यासारख्या प्रमुख काँगे्रस पढुाऱयानंा, जीनानंी पुढे माडंलेल्या तक्रारीत काही तर्थ्य आहे ककवा काय हे 
पाहण्यासाठी, त्याचं्याशी पत्रदयवहार करिे भार् पडले. या सवग लोकानंी लीर्च्या प्रिारािा इमला ज्यावर 
उभारला होता त्या मूलभतू पायाकडेि दुलगक्ष केले; आचि ज्या तक्रारी या मूलभतू पायापासून अलर् केल्या 
तर ढासळून जातील अशा तक्रारींच्या तपचशलात ते रु्र्टून रे्ले. तेदहा या पत्रदयवहारातून काही चनष्ट्पन्न 
तर झाले नाहीि पि ्क्त मनेमात्र थोडी अचधक दुखावली रे्ली, हे समजण्यासारखे आहे. काँगे्रसिे 
अध्यक्ष असलेल्या राजेंद्रप्रसादानंी ऑक्टोबर १९३९ मध्ये केलेली एक सूिना सुद्धा जीनानंी ्ेटाळली. ती 
सूिना अशी, कहदुस्तानिे मुख्य न्यायाधीश मॉचरस ग्वॉयर याचं्यासारख्या एकाद्या चनिःपक्षपाती दयक्तीकडून 
लीर्च्या तक्रारींिी िौकशी करावी. जीना म्हिाले: ‘ही र्ोष्ट आता दहाइसरॉयच्या चविाराधीन आहे. आचि 
ज्या ज्या प्रातंात काँगे्रसिा राज्यकारभार आहे त्या त्या प्रातंात आमच्या र्रजा भार्वतील असे आचि पूिग 
सुरचक्षततेिी भावना पुन्हा चनमाि करतील असे उपाय व कृती करण्यािा योग्य अचधकार त्यानंाि आहे.’ 
परंतु दहाइसरॉयनी कुठल्याही िौकशीिा हुकूम काढला नाही की, लीर्च्या तक्रारी उिलून धरिारे एकादे 
चनवदेनही काढले नाही. यानंतर जीनानंी आपल्या आरोपािंी िौकशी करण्यासाठी रॉयल कचमशनिी 
मार्िी केली, परंतु चरिचटश सरकारनी ती मान्य केली नाही. तरीसुद्धा, संयुक्त प्रातंाच्या काँगे्रस सरकारने, 
आपि मुसलमानानंा चदलेली वार्िूक योग्य होती ह्या आपल्या दादयाच्या समथगनाथग एक अचधकारी दयक्ती 
उभी केली. संयुक्त प्रातंािे र्दहनगर सर हॅरी हेर् हे सेवाचनवृत्त झाल्यानंतर, १९३९ सालाच्या शवेटी म्हिाले: 
‘जातीय प्रश्न सोडवताना मंत्री सवगसाधारिपिे चनिःपक्षपातीपिाने वार्ले, आचि जे न्याय्य होते ते 
करण्यािी त्यािंी इच्छा होती. मतं्र्यािंी मुदत संपण्याच्यावळेी ते कहदंूना अन्यायाने वार्वीत आहेत अशी 
र्ंभीर टीका कहदूमहासभेने केली जरी वस्तुतिः अशा टीकेला काही आधार नदहता’. 
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लीर्िा चरिचटश अचधकाऱयावंरिा चवश्वास ऑर्स्ट १९३९ पयंत ढासळलाि होता त्या मचहन्याच्या 
२८ तारखेला चतच्या कायगकाचरिीने केलेल्या ठरावात म्हटले होते की, आपले स्थान संरक्षिानंी चमळवता 
येईल ही मुसलमानानंी बाळर्लेली आशा चिरंतर दुजाभाव बाळर्त असलेल्या बहुसंख्य जमातीच्या 
चवरोधापढेु’ पूिगपिे भ्रामक ठरली आहे. ‘काँगे्रस सरकारे असलेल्या प्रातंात अल्पसंख्यकंािें संरक्षि 
करण्यासाठी आचि त्यानंा न्याय चमळवनू देण्यासाठी दहाइसरॉय आचि र्दहनगसग यानंा चदलेल्या खास 
अचधकारािंा वापर करण्यात त्यानंी दाखवलेली चनखालस उपेक्षा आचि दुलगक्ष याचं्याबद्दल’ ह्या ठरावाने 
दुिःख दयक्त केले. 
 

सिेंबर १९३९ मध्ये युरोपमध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाले आचि कहदुस्तानच्या राजकारिािे स्वरुप 
काहीसे बदलले. ३ सिेंबरला युद्ध सुरू झाल्यानंतर काही तासाति, कहदुस्तानच्या दहाइसरॉयने प्राचंतक 
मंचत्रमंडळाशी काहीि चविार चवचनयम न करता कहदुस्तान हा युद्धात पडलेला देश आहे असे जाहीर केले. 
घटनेने चदलेल्या प्राचंतक स्वायत्ततेसकट सवग कलमे रद्द करण्यािा अचधकार दहाइसरॉयला देिारी 
र्दहनगमेंट ऑ् इंचडया ॲक्टवरील उपसूिना पालगमेंटने झपायाने, म्हिजे केवळ ११ चमचनटात संमत 
केली. त्यािचदवशी लोकाचं्या नार्रीक स्वातंत्र्यावर अनेक बंधने घालिारा कहदुस्तान संरक्षक वटहुकूम 
दहाइसरॉयने जारी केला. ह्या नवीन पचरव्स्थतीिा चविार करण्यासाठी काँगे्रस कायगकाचरिीिी बठैक 
भरली. आचि चतने असे म्हटले की, ‘हे युद्ध जर, चवद्यमान पचरव्स्थती साम्राज्यवादी मालकी, वसाहती, 
रंु्तलेले चहतसबंंध व हक्क यािें संरक्षि करण्यासाठी असेल तर कहदी लोकानंा त्याच्याशी काही कतगदय 
नाही. पि प्रश्न जर लोकसत्ता आचि लोकसते्तवर अचधचष्ठत अशी जार्तीक दयवस्था असा असेल तर त्यात 
कहदुस्तानला अचतशय रस आहे’. चरिचटश सरकारिे युद्ध हेतू काय आहेत आचि त्यानंा कहदुस्तानात 
मूतगस्वरूप कसे चदले जािार आहे, ‘सद्यव्स्थतीत’ कसे चदले जािार आहे हे त्यानंी चनिःसचंदग्ध शब्लदात स्पष्ट 
कराव,े असे आवाहन कायगकाचरिीने चरिचटश सरकारला केले. जबाबदार सरकारिी ताबडतोब स्थापना या 
काँगे्रसच्या मार्िीपढेु चरिचटश सरकार नमले नाही आचि कायगकाचरिीने काँगे्रस मंचत्रमंडळानंा अचधकार 
सोडण्यािा आदेश चदला. त्यानंी ती चडसेंबर १९३९ च्या सुमारास सोडली. जीनानंी राजीनाम्यािे स्वार्त 
केले आचि काँगे्रस मंचत्रमंडळे परत येता कामा नयेत असे जाहीर केले. ‘मुक्तता चदन आचि प्राथगना चदन’ 
साजरा करण्यासाठी त्यानंी २२ चडसेंबर हा चदवस मुक्रर केला ‘काँगे्रस सरकारने चनदान आपले काम 
करण्यािे सोडले ही सुटकेिी चनशािी म्हिनू’ लीर् संघटनानंी तो चदवस सवग देशभर आचि इतर 
चठकिापेक्षा काँगे्रस राज्यात अचधक उत्साहाने साजरा केला. 
 

काँगे्रस आचि लीर् आता आपल्या कारचकदीच्या चनिायक स्वरुपापयंत येऊन पोहोिले होते. 
काँगे्रस स्वातंत्र्याच्या आचि लीर् पाचकस्तानच्या. 
 
 

_____ 
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प्रकरि णतसाव े
 

फाळिी–झहदू वचवस्वापासून सुटका 
 

१९३९ मध्ये काँगे्रस सते्तवर असतानाि अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर्ने असे जाहीर केले की, 
मुव्स्लम कहदुस्तानिा ‘लोकशाही आचि लोकसत्ताक पद्धतीच्या नावाखाली चनिःसंशय बहुसंख्य जमातीिे 
राज्य येईल अशा कुठल्याही “संघराज्यीय पद्धतींना” सक्त चवरोध आहे. अशा पद्धती ज्या देशात अनेक 
जमाती आहेत. आचि ज्यािें एक राष्ट्रीय राज्य बनू शकत नाहीत्या देशातील लोकाचं्या प्रकृतीला मानविार 
नाही’ १९४० च्या ्ेरुिवारीमध्ये जीनानंी वतगमानपत्रात एक चनवदेन देऊन हा कायगकारी सचमतीिा ठराव 
अचधक स्पष्ट केला. त्यात त्यानंी म्हटले होते की, कहदुस्तान हा एक राष्ट्रीयत्वािा देश नसून दोन 
राष्ट्रीयत्वािा देश आहे, हे र्ृहीत धरून घटनात्मक तडजोडीिी सुरूवात झाली पाचहजे. मुसलमान 
कुठल्याही लवादापुढे न नमता आपले स्वतिःिे राजकीय भचवतदय स्वतिःि ठरवतील. एका कें चद्रय 
सरकाराखाली मुसलमान सुखी राहू शकिार नाहीतया आपल्या चसद्धातंाकचरता ते मुसलमानािंी मने 
हळूहळू तयार करीत होते. मािग मचहन्यात भरलेल्या लीर्च्या वार्मषक अचधवशेनाला देशाच्या चनरचनराळ्या 
भार्ातून हजर असलेल्या हजारो लोकासंमोर आपले अध्यक्षीय भाषि करताना जीना म्हिाले : ‘इस्लाम 
आचि कहदू धमग यािें खरे स्वरुप आमिे कहदू चमत्र का समजू शकत नाहीतहे समजिे ्ार कठीि झाले 
आहे. अर्दी शब्लदाथाने बोलायिे झाले तर इस्लाम आचि कहदुत्व हे धमग नदहेततर त्या चनचित स्वरुपाच्या 
सामाचजक सचंहता आहेत. आचि कहदू व मुसलमान कधीकाळी एक राष्ट्रीयत्व चनमाि करू शकतील हे एक 
स्वप्न आहे. कहदी एक राष्ट्रािी ही िुकीिी कल्पना मयादेपचलकडे रे्ली आहे आचि तीि सवग त्रासािे मळू 
आहे. आपल्या कल्पना आपि वळेीि तपासून घेतल्या नाहीत तर त्या कहदुस्तानच्या नाशाला कारिीभतू 
होतील. कहदू आचि मुसलमान ही स्वतंत्र धार्ममक तत्वज्ञाने आहेत, दोन सामाचजक पद्धती आहेत आचि दोन 
साचहत्ये आहेत. या दोन जमातीत रोटी बटेी दयवहार होत नाहीत. खरोखर त्या परस्परचवरोधी चविारावंर 
आचि कल्पनावंर अचधचष्ठत असलेल्या दोन संस्कृती आहेत. त्यािें जीवनचवषयक दृचष्टकोन चभन्न आहेत. 
कहदू आचि मुसलमानािंी स््ुर्मतस्थाने चभन्न आहेतहे स्पष्ट आहे. त्यािें राष्ट्रीय गं्रथ चनराळे आहेत, ध्येय पुरुष 
चनराळे आहेत आचि वीरकथा चनराळ्या आहेत. अनेकदा एकािा वीर पुरुष हा दुसऱयािा शत्रू आहे तसेि 
त्यािें चवजय पराभवही एकमेकाला मारक आहेत. एक अल्पसंख्य व दुसरे बहुसंख्य अशा दोन राष्ट्रांना एका 
राज्यात जखडल्यास वाढता असंतोष चनमाि होिार आचि अखेरीस त्या राज्याच्या अर्र शासनाच्या 
पायािा चवध्वसं होिार’. 
 

जीनाचं्या या चवश्लेषिावर लीर्ने एका ठरावाने चशक्कामोतगब केले. या ठरावाला पाचकस्तान ठराव 
म्हिून ओळखले जाते. त्यात असे म्हटले आहे की : ‘अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर्िे हे अचधवशेन असा 
ठराव संमत करीत आहे की, या अचधवशेनािे चविारपूवगक असे मत झाले आहे की, खालील मूलभतू 
तत्वावर आधाचरत असल्याचशवाय या देशात कुठलीही घटनात्मक योजना शक्य ककवा मुसलमानानंा मान्य 
होिार नाही. हे तत्व असे : भौर्ोचलकदृष्ट्या सलर् घटकािंी जरुरीप्रमािे प्रादेचशक पुनरगरिना अशी 
बनवली जावी की, कहदुस्तानच्या वायदय आचि पूवेकडील चवभार्ात मुव्स्लम “स्वतंत्र राज्ये” चनमाि 
दहावीत आचि त्यािें प्रत्येक घटक हे स्वायत्त व सावगभौम असतील’. 
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या ठरावाने आचि जीनानंी माडंलेली कल्पना नवीन नदहती. प्रकरि २६ मध्ये साचंर्तल्याप्रमािे 
१९३० च्या लीर्च्या वार्मषक अचधवशेनात सर महमद इक्बाल यानंी ती प्रथम सुिवली. ते कहदू विगस्व 
असलेल्या मध्यवती सरकारच्या कल्पनेने भयभीत झाले होते. आचि त्यावर त्यािंा उपाय पुढीलप्रमािे 
होता. ‘अवचशष्ट अचधकार हे स्वतंत्र घटक राज्यावंरि संपूिगपिे सोपवले पाचहजेत. सवग स्वायत्त राज्यानंी 
खुषीने चदलेले जे अचधकार असतीलतेि ्क्त कें चद्रय सघंराज्याकडे राहतील. खऱया स्वायत्ततेच्या तत्वािंा 
स्पष्टपिे आभाव असिारी ककवा मुसलमानानंा चनराळे राजकीय अव्स्तत्व अमान्य करिारी कुठलीही 
पद्धती, मर् ती मुळात चरिचटश असो की कहदी असो, ती मान्य कराअसा मी कहदुस्तानातील मुसलमानानंा 
कधीि सी ा देिार नाही’. 
 

यानंतर थोड्याि चदवसात लंडनमधील काही मुव्स्लम चवद्यार्थ्यांनी, र्ोलमेज पचरषदेला आलेल्या 
मुव्स्लम प्रचतचनधीत मुव्स्लम कहदुस्तान आचि कहदू कहदुस्तान अशा कहदुस्तानच्या ्ाळिीिा प्रिार केला. ही 
सूिना म्हिजे एक ‘चवद्याथी योजना’, म्हिून प्रमुख मुव्स्लम प्रचतचनधींनी ती चझडकारली आचि चनवडिूक 
पद्धती वरील ििेच्यावळेी चतिी दखलही घेतली नाही. परंतु चवद्यार्थ्यांनी ही कल्पना चनग्रहाने पुढे रेटली 
आचि दोन वषानंतर, जानेवारी १९३३ मध्ये चतसऱया र्ोलमेज पचरषदेच्यावळेी, त्याचं्यापकैी सी रहमेत 
अली, महमद अस्लमखान, महमद सादीक आचि इनायतुी ा खान, या िार चवद्यार्थ्यांनी कें चरिजहून एक 
िार पानी छापील पत्र काढले. त्यात म्हटले होते की, जरी सर इक्बाल यानंी, ‘मुव्स्लम प्रातं हे अचखल 
भारतीय संघराज्यािे घटक बनतीलअशा एक राज्यात सामील करावतेअशी सूिना केली असलीतरी आम्ही 
असे सुिवतो की, या प्रातंािें स्वतिःिे असे चनराळे संघराज्य असाव.े जेथे आपि आपल्या नचशबािे आचि 
आपल्या अंतिःकरिािे धनी राहिार नाही, अशा कहदू विगस्वाच्या संघराज्यात जर आपि ्सलो तर या 
कहदुस्तानात आपल्याला समाधान व शातंी चमळिार नाही. पाकस्तान, म्हिजे ज्यािा अथग आम्ही, पंजाब, 
वायदय सरहद्द प्रातं, काचश्मर, कसध आचि बलुचिस्तान हे कहदुस्तानिे, पाि उत्तरेकडिे घटक असा 
करतोत्यात राहिाऱया आमच्या ३ कोटी मुव्स्लम बाधंवाचं्यावतीने या भावना दयक्त केल्या रे्ल्या आहेत. 
(पाकस्तान पचवत्रािंा देश नवीन मुव्स्लम राज्याला नंतर चदले रे्लेले नाव, पाचकस्तान) चवद्यार्थ्यांच्या 
‘आता ककवा कधीि नाही’ या छापील पत्रकात वापरलेल्या शब्लदात आचि वाक्या-वाक्यात आचि जीनानंी 
लाहोर अचधवशेनात केलेल्या भाषिात लक्षात येण्याइतके साधम्यग होते. त्या पत्रकात म्हटले होते : 
‘कहदुस्तान हे नाव केवळ एका देशािे नाही, की एकाि राष्ट्रािे माहेरघर नाही. वास्तचवक हा एक राज्यािा 
चनदेश इचतहासात चरिचटशानंी प्रथम केला.⋯⋯ आम्ही रोटी बेटी दयवहार करीत नाही. आमिे राष्ट्रीय 
रीतीचरवाज आचि पंिारें् आचि आमिे अन्न आचि पोषाखसुद्धा चनराळे आहेत’. 
 

जुलै १९३५ मध्ये रहमत अली यानंी स्वतिःि आपि ‘पाचकस्तान राष्ट्रीय िळवळीिा प्रिेता’ 
असल्यािे जाहीर केले आचि दुसरे एक िार पानी छापील पत्रक कें चरिजच्या दुसऱया एका पत्त्यावरून प्रचसद्ध 
केले. नवीन पत्रकात ्क्त एकि नवा मुद्दा माडंला होता. तो म्हिजे ‘जर रिम्हदेश कहदुस्तानापासून वरे्ळा 
केला जातो, तर पाचकस्तानवर⋯⋯ कहदी संघराज्यात राहण्यािी सक्ती का?हे आम्हाला र्ढू 
वाटते’.रहमत अलींिी कल्पना मूळ धरू शकली नाही. काही वष े उलटल्यानंतर वारा अनुकूल वाहू 
लार्ल्यािे चदसू लार्ले. आचि १९४० मध्ये त्यानंी करािी येथे आपल्या िळवळीच्या उच्चस्तर मंडळा’च्या 
बैठकीत एक चनवदेन केले. (हे चनवदेन कहदी वतगमानपत्रात पुनमुगचद्रत केले रे्ले आचि इंग्लंडमध्ये 
‘इस्लामिी चमी त आचि कहदीवादािा धोका’, कते सी रहमत अली, पाचकस्तान राष्ट्रीय िळवळीिे 
ससं्थापक–अध्यक्ष, १६मॉन्टेग्यु रोड, कें चरिज या नावाच्या पुव्स्तकेच्या रुपाने प्रचसद्ध झाले.) या चनवदेनात 
त्यानंी पाचकस्तानिा पुरस्कार परत असा केला होता : 
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(१) या तथाकचथत कहदुस्तानातील मुसलमान हे ‘मुव्स्लम आहेत कहदू नदहेत; पाचकस्तानी आहेत 
कहदुस्तानी नदहेत; आचि आचशयाई आहेत भारतीय नदहेत⋯⋯ भतूकालीन दृष्टीने पाचहले तर आजिा 
कहदुस्तान हा कालिा दचक्षि आचशया. पि भावीदृचष्टने पाचहले तर संघटीत अशा स्वतंत्र राष्ट्रािें ते एक के्षत्र 
आहे’; 
 

(२) चमी तसमोर आज एकि चनवड आहे; ती म्हिजे ‘आचशयािी पनुगरिना आचि कहदुस्तानिी 
चवघटना.’ पूवी ‘भारतीयकरिाने’ आमच्या इस्लामच्या मलू्यािंा दजा अध्याव्त्मक आचि नैचतक दृष्टीने भ्रष्ट 
केला आचि राजकीयदृष्ट्या त्याने आमिे विगस्व चहरपवनू घेतले, आम्हाला राष्ट्रीय सावगभौमत्वाला 
मुकवले आचि “अल्पसंख्याकं जमात” बनवले. भावी काळात हे ‘भारतीयकरि’ कहदुस्तानच्या प्रादेचशक 
एकतेिे प्रमाि धरून कें चद्रय सरकार चनमाि करण्यािी, चतिा मुलकी कारभार ताब्लयात ठेवण्यािी आचि 
सैन्यावर हुकूमत िालचवण्यािी⋯⋯ योजना आखीत आहे. आपल्या सते्तबद्दल त्यािी खात्री झाल्यावर ते 
लोकसते्तच्या नावाखाली आचि चरिचटश सचंर्नींच्या मदतीने त्यािा उपयोर् बळजबरी करण्याकडे करतील 
आचि आम्हाला, त्याच्या भक्ष्याला, चिरडून टाकून पूिगपिे दास्यात अडकवतील’; 
 

(३) ‘मुसलमानािंी जन्मभमूी कधीि नसलेल्या आचि कधी होऊही न शकिाऱया’ कहदुस्तानिी सवग 
बंधने तोडूनि ्क्त ‘चमी तिे’ संरक्षि होऊ शकेल. वायदय कहदुस्तानने पाचकस्तानिे सावगभौम राष्ट्र 
स्थापन केलेि पाचहजे., 
 

रहमत अलींच्या पाचकस्तानच्या नकाशात चनरचनराळ्या नावािें तीन स्वतंत्र मुव्स्लम घटक 
दाखवले होते. सरहद्द प्रातं, पंजाब, कसध, काश्मीर आचि बलुचिस्तान यािंा पाचकस्तान नावािा पचहला 
चवभार्, दुसरा बंर्ाल आचि आसामच्या पाठीमार्ील प्रदेशािा वरं्-इ-इस्लाम नावािा आचि चतसरा 
चनझामाच्या उस्मान या नावाच्या वशंावरून आलेला हैद्राबाद संस्थानिा, उस्माचनस्तान या नावािा. 
 

मुव्स्लम बुचद्धजीवी वर्ाच्या प्रवक्त्यानंी ‘कहदू विगस्वाच्या’ मध्यवती सरकाराखालील मुसलमानाचं्या 
भचवतदयाबद्दल काळजी दयक्त केली आचि राजकीय दृष्टी असलेल्या अनेक लोकानंी आपापल्या योजना 
तयार केल्या. त्यात, कमीत कमी सत्ता असलेले संघराज्य मान्य करिारे डॉ. सय्यद अब्लदुल लती्; 
प्रत्येक चनराळे संघराज्य असलेल्या पाि ‘देशात’ कहदुस्तानिी चवभार्िी करिारे सर महम्मद शहा 
नवाझखान; ‘दोन प्रमुख जमातींपकैी प्रत्येक जमातीिे सामर्थ्यग प्रचतकबबीत करिारी दोन चनरचनराळी 
संघराज्ये मान्य करिारे सर अब्लदुल हरून; आचि अचधकाचधक स्वायत्तता देिाऱया सात चवभार्ात देशािी 
परत चवभार्िी करून शक्य चततके चवस्कळीत संघराज्य मान्य करिारे सर चशकंदर चहयातखान हे 
लोकप्रमुख होते. 
 

सवग पक्ष पचरषदेच्यावळेी आचि त्यानंतरच्या झर्ड्याच्या तंर्ीच्या काळात काँगे्रस चविाराच्या 
मुव्स्लम पुढाऱयानंी प्रचतपाचदलेल्या आचि पाकठबा चदलेल्या कहदी एक राष्ट्रीयत्वािे आचि एक कहदी जमातीिे 
त्यािें स्वप्न अजूनही कायम होते. आचि त्यानंी त्यावळेेप्रमािेि एक अचखल भारतीय स्वतंत्र मुव्स्लम 
पचरषद चदी ीला भरवली. काँगे्रस र्टाच्या मदतीने कसधच्या पंतप्रधानपदावर िढलेले खान बहाद्दर 
अी ाबक्ष हे चतिे अध्यक्ष होते. लीर्ने सुिवलेल्या ्ाळिीिा या पचरषदेने चनषेध केला, आचि कहदी 
मुसलमानािें प्रचतचनधी आपि असल्यािा लीर्िा दावा त्यानंी नाकबूल केला. ही पचरषद सवग पक्ष मुव्स्लम 
पचरषदेला आदहान देण्यासाठी भरलेल्या पूवीच्या पचरषदेप्रमािेि चनष्ट्प्रभ ठरली. परंतु कसध, वायदय सरहद्द 
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प्रातं, पजंाब आचि बंर्ाल या प्रातंाचं्या कायदेमंडळातील बहुतेक मुसलमान सभासदांना कुठलीही ्ाळिी 
अचजबात नको होती, ही र्ोष्ट लीर्िा ठराव व इतर योजना यानंी ध्यानात घेतली नाही. वायदय सरहद्द 
प्रातंात काँगे्रस मंचत्रमंडळ होते आचि कसधमध्ये काँगे्रस अनुकूल मंचत्रमंडळ होते. ्ाळिीिा ठराव 
माडंिाऱया आचि आपल्या क्षचिक उत्साहात आपल्यापैकी प्रत्येकजि वाघ आचि कसह आहेत’ असे 
म्हििाऱया बंर्ालच्या पंतप्रधान ्झलूल हकनी, १९४१ च्या शवेटी लीर्िा चनषेध केला, लीर्ला वर्ळून 
काँगे्रस पक्षािाि एक भार् असलेल्या ्ॉरवडग ब्ललॉकच्या मदतीने सरकार बनवले आचि ्ाळिी बंर्ालला 
लार्ू होत नाहीअसा ्ाळिीच्या ठरावािा अथग लावला. पंजाबमध्ये सर चशकंदरानंतर आलेल्या मचलक 
चखजर चहयातखान यानंी जीनािंी हुकूमशाही ्ेटाळली. हे उदास वातावरि आशादायी बनवण्यािे कठीि 
कायग जीना आचि त्याचं्या सहकायांना करावयािे होते. त्याचं्या सतत प्रयत्नामुळे आचि पचरव्स्थतीमुळे 
त्यानंा अनकूल वातावरि कसे चनमाि झालेहे आपि पुढील प्रकरिी पाहू. 
 
 

_____ 
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प्रकरि एकणतसाव े
 

पराभूत लीगचा णवधीमांडळातील ‘णवजय’ 
 

परपूर अहवाल, शचेर् अहवाल आचि अशाि प्रकारच्या इतर अहवालातील श्रीमंत कहदंूच्या 
चवरोधािी आचि काँगे्रसच्या चवरोधािी सामुग्री हेि इंधन असलेली, आचि देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी काढल्या 
जािाऱया काँगे्रसच्या मोठमोठ्या मोचहमानंा मारे् टाकिारी लीर्िी प्रिार यंत्रिा, ज्या काँगे्रस प्रातंात ती 
चनमाि झाली त्या काँगे्रस प्रातंाकंडून मुसलमान बहुसंख्य प्रातंाकंडे जलदीने वाढत होती. पजंाबिे 
पंतप्रधान सर चशकंदर चहयातखान आचि बंर्ालिे पतंप्रधान ्झलूल हक् हे आपल्या अनुयायासंह आधीि 
लीर्िे सभासद झाले होते. परंतु लीर्च्या ध्येयवादाने त्यािें मतातंर झाले आचि ते नव े लेबल धारि 
करण्यास प्रवृत्त झालेअसे नदहतेहे लवकरि स्पष्ट होईल. नंतर बाहेर आलेल्या काँगे्रस चवरूद्ध 
आरोपपत्रकािंा लीर्ने मुसलमान बहुसखं्य प्रातंात पुरेपूर उपयोर् करून घेतला. मुसलमानानंा एकत्र 
आिण्यासाठी धमाच्या नावावर आवाहन करण्याइतका दुसरा कुठलाि उपाय अचधक यशस्वी होऊ शकला 
नसता आचि इस्लामिा अपमान झाल्याच्या वृत्तातंादयचतचरक्त दुसऱया कशानेि त्यािंा सतंाप जास्त होऊ 
शकला नसता; मर् हा अपमान एकाद्या शजेारच्या खेड्याने केलेला असो अर्र शजेारच्या प्रातंानी केलेला 
असो, त्याला महत्व नदहते. परंतु ज्यानंी ‘वीस आचि तीस’ या दशकात ्ार तीव्र स्वरुपािे जातीय दंरे् 
पाचहले होतेते तावनू सुलाखून चनघालेले मुसलमान राजकारिी, या प्रिारानंी ्ारसे चविचलत झाले 
नाहीत आचि ते आपल्या कहदू सहकाऱयासंह अजूनही मंचत्रमंडळािंा डाव माडंत होते आचि मोडत होते. या 
डावात, ज्या ज्या चठकािी लीर् अव्स्तत्वात होती, ककवा संचधसाधू मतपचरवतगनातून नदयाने अव्स्तत्वात 
आली होती, तेथे तेथे चतिे स्थान, इतर घटकापं्रमािेि मंचत्रमंडळािा एक घटक म्हिून होते. संयुक्त 
मंचत्रमंडळाला सहायक म्हिनू चतिे सहकायग चमळवले रे्ले होते, जातीय र्ट म्हिून ते क्वचिति होते. 
 

बंर्ालमध्ये ्झलूल हक् यानंी मंचत्रमंडळ बनवण्याला जसे उपयोर्ी पडेल तसे लीर्ला जवळ 
अर्र दूर केले. २५० सभासदाचं्या सभार्ृहात नवीन चवचधमंडळाच्या पचहल्याि चदवशी (१९३७) त्यानंा असे 
आढळून आले की, त्यािंा प्रजापक्ष अर्दी अल्पसंख्य, ्क्त ३५ सभासदािंा आहे. इतर जार्ा पुढीलप्रमािे 
चवभार्ल्या होत्या काँगे्रसच्या ६०; पैकी १७ दचलतवर्ाच्या सभासदानंा अनुसूचित जमाती, मजूर आचि 
चटप्पेरा कृचषक सचमती यािंीही चतचकटे धारि केली होती. मुव्स्लम लीर् ४०; युरोचपयन २५; स्वतंत्र 
अनुसूचित जमातीच्या र्टािे २३ आचि स्वतंत्र सविीय कहदू १४; उरलेले कुठल्याि र्टात नदहते. 
 

खरं म्हिजे सवात अचधक जार्ा चमळवलेल्या काँगे्रसपक्षाने एकजुटीसाठी पक्ष धंुडाळण्यािे काम 
सुरू करावयास हव ेहोते. परंतु मंचत्रमंडळाच्या दैनंचदन दयवहरात र्दहनगर ढवळाढवळ करिार नाहीत, असे 
आश्वासन चमळाल्याचशवाय मंचत्रमंडळाच्या जबाबदाऱया स्वीकारण्यापासून इतर प्राचंतक चवचधमंडळात ती 
जशी अचलप्त राचहली, तशीि येथेही राचहली. प्रजापक्षािे पुढारी ्झलूल हक् यानंी लीर्च्या पुढाऱयानंा 
घेरले आचि आपल्याला सयुंक्त मंचत्रमंडळािे अध्यक्ष केल्यास लीर्ला चमळण्यािी आपली इच्छा प्रदर्मशत 
केली. ही त्यािंी अट मान्य झाली. याचशवाय इतर सभासदािंा पाकठबा शोधण्यातून त्यानंी स्वतंत्र अनुसूचित 
जमातीच्या २३ सभासदािें व स्वतंत्र सविग कहदंूच्या १४ सभासदािें सहकायग चमळवले. या सवग जार्ासंकट, 
२५० च्या सभार्ृहात त्यानंा ्क्त ११२ ि सभासद एकत्र करता आले; आचि जर, कहदू आचि 
मुसलमानाचं्या जार्ािंा चहस्सा कमी करून जादा प्रचतचनचधत्व उपभोचर्त असलेल्या (आधीि दाखवनू 
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चदल्याप्रमािे) २५ युरोचपयन सभासदानंी त्यानंा पाकठबा देण्यािे आश्वासन चदले नसते तर त्यािंी 
महत्वाकाकं्षा तशीि अमूतग राचहली असती. 
 

११२ सभासदाचं्या संयुक्त पाकठब्लयापैकी ७५ सभासद लीर्वादी असल्यामुळे हक् मचंत्रमंडळ हे लीर् 
मंचत्रमंडळ म्हिून समजले रे्ले. आचि लीर् दयासपीठावरून काँगे्रस मचंत्रमंडळावर ही े िढवताना हक् हे 
कट्टर लीर्वाद्याइतकेि तीव्र प्रहार करू लार्ले. मंचत्रपदे स्वीकारण्यािा मार्ग काँगे्रसला खुला झाला तेदहा 
आचि कहदंूनी बनलेला बंर्ालिा काँगे्रस पक्ष आपल्या नेतृत्वाखाली मंचत्रमंडळ बनवण्यासाठी ताकद 
जमवण्यािा प्रयत्न करू लार्लातेदहा त्यानंी मुसलमानावंर अवलंबून राहण्यािी र्रज अचधकि वाढली. 
काँगे्रसच्या प्रयत्नािे पचहले ्चलत, अनुसूचित जमातीिे आता २४ बनलेले सभासद ्ुटून चनघण्यात 
झाले. ही घटना तात्काचलक पचरिाम म्हिून काँगे्रस पक्षाला उपकारक असली तरी चतने भरीव असा कहदू 
र्ट बनवण्यास मदत केली आचि त्यामुळे सवग मुसलमान सभासदानंा एकत्र सघंचटत होण्यािी पे्ररिा 
चमळाली. १९३८ च्या उन्हाळ्यात ही घटना घडली आचि चतने हक् मचंत्रमंडळाचवरुद्ध अचवश्वासािा ठराव 
आिण्यास काँगे्रस पक्षाला उते्तजन चदले. या ठरावापाठोपाठ चनरचनराळ्या शाव्ब्लदक स्वरूपािे असेि नऊ 
ठराव आले. चवचधमंडळातील तंर् वातावरि कलकत्त्याच्या रस्त्यात आचि मुव्स्लम वस्तीत पसरले. काँगे्रस 
प्रयत्नािा अथग, मुव्स्लम मचंत्रमंडळ कोसळण्यासाठी केले रे्लेले कारस्थान असा केला रे्ला आचि 
अचवश्वासाच्या ठरावासाठी मुक्रर केल्या रे्लेल्या चदवशी सरकारला पाकठबा दशगवण्यासाठी मुसलमानािंा 
एक मोिा चवचधमंडळावर आला. ‘चवरोधी नेत्यावंर रस्त्यात ही ा करण्यात आला आचि आपि बाहेर चदसूया 
भीतीने काही चवरोधी सभासद ििेच्या आदल्या रात्री सभार्ृहाति झोपले’ तरीसुद्धा, हक् मंचत्रमंडळ, 
युरोचपयन सभासदाचं्या व काही स्वतंत्र मुसलमानाचं्या मतावर तर्ून राचहले, परंतु त्यािे स्थान 
डळमळीति राचहले. कारि, जेदहा भावनािंा उदे्रक थंडावला तेदहा त्याला चमळालेला पूरक पाकठबा काढून 
घेण्यात आला होता. आता त्याचं्या काँगे्रसबरोबर हातचमळविी करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू झाल्या, परंतु 
त्या मोडल्या. आचि मुसलमान र्ोटातील वाढती कुजबूज चनमवण्यासाठीि त्यानंी, आपि काँगे्रसच्या 
लालुिीला बळी पडलो असतो तर इस्लामच्या ्ांशी-हुकूमावर सही केली असतीअसे एक चनवदेन 
वृत्तपत्रात प्रचसद्ध केले. 
 

परंतु पस्तीस वषाच्या लीर्च्या नार्मोडी आयुष्ट्यातील सवात महत्वािा, कहदुस्तानच्या ्ाळिीिा 
ठराव माडंिाऱया या र्ृहस्थामध्ये आचि लीर्मध्ये दु्ळी पडिार होती. देशाच्या सावगजचनक जीवनात कायग 
करीत असलेल्या कहदी पढुाऱयापंैकी काहींिा समावशे आपल्या कायगकारी मंडळात करून दहाइसरॉयने, 
१९४१ च्या उन्हाळ्यात ते वाढवले आचि युद्ध प्रयत्न अचधक िारं्ले होण्यासाठी संरक्षि मंडळ (Defence 
council) चनमाि करण्यात आले. संरक्षि मंडळासाठी दहाइसरॉयिे चनमंत्रि स्वीकारलेल्या ८ 
मुसलमानात, पंजाब, बंर्ाल, आसाम व कसध या प्रातंाचं्या पंतप्रधानािंा समावशे होता. यापकैी पचहले तीन 
पंतप्रधान धरून लीर्िे एकंदर पाि सभासद होते. परंतु कहदुस्तान सरकारच्या युद्ध प्रयत्नाशंी असहकार 
करण्यािी वृत्ती चनमाि झालेल्या जीनानंी या पतंप्रधानानंी संरक्षि मंडळातून राजीनामा द्यावाअसा आदेश 
त्यानंा देण्यािा अचधकार चमळवला. सरकारच्या दयवहारातील जीनाचं्या या ढवळाढवळीबद्दल ्जलुल 
हक् यानंी चनषेध दयक्त केला—बंर्ालिे पंतप्रधान म्हिून त्यानंा संरक्षि मंडळािे सभासद केले होते—परंतु 
चवचधमंडळातील लीर् र्ट आपल्याल सोडून जाईलया भीतीने त्यानंी आपला चवरोध नोंदवनू जीनाचं्या 
चनिगयापुढे मान तुकवलीपि आपला चवरोध दयक्त करण्यासाठी लीर्च्या कायगकारी मंडळािा राजीनामा 
चदला. या राजीनाम्यािा अथग, लीर्च्या रक्वाजा सर नचझमुचद्दन या चवचधमंडळातील लीर् पढुाऱयाने अधगवट 
मान्यता असा केला. बंर्ालिा लीर्वादी पंतप्रधान बनण्यािी त्यािंी महत्वाकाकं्षा होती. त्यानंी लावलेल्या 



 अनुक्रमणिका 

या अथामुळे बहुसंख्य लीर्वादी हक् च्याचवरूद्ध झाले. ‘कलकत्त्यात चनदशगनािंी तयारी केली रे्ली आचि 
मुसलमानाचं्या दोन र्टातील तंुबळ मारामारी अर्दी थोडक्यात बिावली.’ काही काळ शातंता प्रस्थाचपत 
झाली, पि काही काळि. आचि आपले मचंत्रमंडळ कुठल्याही क्षिी कोसळेल याबद्दल हक् च्या मनात संशय 
उरला नाही. 
 

दरम्यान, वचरष्ठ नेत्याचवरुद्धच्या सुभाषिदं्र बोस याचं्या बंडानंतर आचि त्यानंी नाव चदलेला 
्ॉरवडग ब्ललॉक हा डावा र्ट स्थापन झाल्यानंतर, काँगे्रस पक्ष दुभरं्ला होता. काँगे्रस व लीर्मधील या नदया 
घडामोडींमुळे चवचधमंडळात, ‘प्रार्चतक संयुक्त’ पक्ष म्हिून एक नवा पक्ष उदयास आला. त्यात हक् िे 
उरलेले लीर्वादी, प्रजार्ट, ्ॉरवडग ब्ललॉक आचि इतर छोटे घटक यािंा समावशे होता. ्ाळिीच्या 
ठरावानंतर चकत्येक मचहन्यानंी अर्दी १९४० सालाइतके उचशरापयंत, हक् नी आपल्या मंचत्रमंडळािा पाया 
चवस्तृत करण्याच्यादृचष्टने एका ककवा दोनही काँगे्रस र्टािें सहकायग चमळवण्यािा जर प्रयत्न केला असेल 
तर तो ्क्त जातीय ताि सैल करण्यासाठीि होता. या तािािा उदे्रक र्ंभीर स्वरुपाच्या जातीय दंग्यात 
झाला होता. चवचधमंडळातील पक्षािंी जातीय चवभार्िी आचि खुद्द जातीयतेवरि आधारलेले मचंत्रमंडळ 
यािा तो एक स्वाभाचवक पचरिाम होता. इतर प्रातंातून मुसलमानानंा आिून सुचशचक्षत कहदंूिी नोकऱयािंी 
संधी सरकार जेदहा चहरावनू घेऊ लार्लेतेदहा त्याचं्यात असंतोष वाढू लार्ला. याबद्दल १९४० मध्ये, 
चवचधमंडळात तहकुबीिी सूिना आिली रे्ली, व िीड दयक्त केली रे्ली. याला सरकारच्यावतीने चदल्या 
रे्लेल्या उत्तराने आचि त्यािीि री ओढिाऱया काही मुसलमान सभासदाचं्या भाषिाने त्यात अचधकि भर 
पडली. तहकुबीिी सूिना माडंिाऱया ललीतिदं्र दास यानंी बंर्ालमधील इतर जमातींच्या लायक 
उमेदवारािें हक्क तुडवण्याच्या सरकारच्या चनचित धोरिावर ठपका ठेवण्यािा प्रयत्न केला. ते म्हिाले : 
‘ही जातीयवादािी पचरसीमा आहे, जातीयवादािे डोके च्रल्यािे ते लक्षि आहे.’ यापूवी, चवचधमंडळातही 
हा प्रश्न उपव्स्थत केला रे्ला होता आचि इस्लाम हा सवग जर्ातील मुसलमानािें बंधुत्व मान्य करिारा 
लोकशाही धमग आहेअसे चवचक्षप्त उत्तर देऊन, हक् पंतप्रधानानंी त्यािी त्वचरत वासलात लावली होती. 
कौव्न्सलमध्येही असेि उत्तर चदले रे्ले आचि त्याला मुव्स्लम लीर्च्या खान बहाद्दर सय्यद मुझमुचद्दन हुसेन 
यानंी अशी पुस्ती जोडली की, बाहेरून आिलेल्या मुसलमानंामुळे बंर्ाली मुसलमानंािे चहतसंबधं अचधक 
िारं्ले राखले जातील. 
 

इतर जमातींच्या मानाने प्रातंातील नोकऱयात मुसलमानािंा चहस्सा ्ारि लहान होता. रूढ 
परंपरेप्रमािे प्रातंातील बहुतेक नोकऱया स्थाचनक लोकाकंडे जात असत. परंतु बंर्ाल करार (पृ. पहा) 
आचि कहदुस्तानातील सवग मुसलमान हे एकाि मुव्स्लम राष्ट्रािे देशबाधंव समजले जावतेया नदया 
पाश्वगभमूीवर, दुसऱया प्रातंातून अचधक लायक मुसलमानानंा आमतं्रि देण्यात आपि योग्य तेि करीत 
आहोतअसे बंर्ालच्या मुव्स्लम मंचत्रमंडळाला वाटले. हक् यािें स्थान हेवा करण्यासारखे नदहते. जातीय 
दंरे्, कहदंूिा चवरोध, लीर्वाद्यािंा प्रक्षोभक प्रिार, जीनािंी हुकूमशाही आचि याबरोबरि त्याचं्या 
मंचत्रमंडळािे डळमळीत स्थान यानंी त्यानंा चविलीत केले. त्यानंी नवीन संयुक्त मचंत्रमंडळ बनवले. लीर् 
त्यातून अचधकृतचरत्या बाहेर राचहली. तरीही ते स्वतिःला लीर्वादी म्हिवत राचहले आचि प्राचंतक शाखेिे 
अध्यक्षपदही त्याचं्याकडेि राचहले. नवीन सरकारिे नेतृत्व धारि करताना पत्रकारानंा चदलेल्या चनवदेनात 
ते म्हितात : ‘बंर्ाल प्राचंतक मुव्स्लम लीर्िा अध्यक्ष म्हिून मला चमळालेल्या सधंीिा ्ायदा घेऊन मी 
असे सारं्तो की, ज्या मुव्स्लम सभासदानंी माा या नेतृत्वाखालील नदया प्रार्चतक एकजूट पक्षात सामील 
होऊन मला त्याचं्या सल्ल्यािा आचि पाकठब्लयािा लाभ करून चदलात्या सभासदािंा मी ऋिी आहे. मी 
मुव्स्लम लीर्िा चनष्ठावतं आचि कट्टर सभासद आहे⋯⋯ आजिा प्रार्चतक एकजूट पक्ष हा चवचधमंडळातील 
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मुव्स्लम लीर्, कृषक प्रजापक्ष, काँगे्रस, कहदूमहासभा, राष्ट्रवादी, कहदी चििन, अँग्लो इचंडयन, मजूर, 
अनुसूचित जमाती आचि इतर चमळून बनलेला आहे’. 
 

ह्या नवीन एकजुटीतं मुव्स्लम लीर्िा समावशे आहेहे हक् यािें चवधान धडधडीत चवपरीतपिािे 
होते. त्याचं्याप्रमािेि दहाबारा लोकानंी लीर्पक्ष सोडला होतायात वाद नदहता, परंतु लीर् पक्षाने त्यानंा 
चमळण्यािे नाकारले होते आचि चवरोधी पक्षात, वरे्ळा पक्ष म्हिून काम करण्यािे िालू ठेवले होते. हक् नी 
नवीन तडजोडी केल्यानंतर ताबडतोब जीनानंी काढलेल्या चनवदेनात त्यानंी म्हटले होते की, ्झलूल हक् 
हे ‘मुव्स्लम लीर्च्या पाठीत सुरा खुपसण्यािा प्रयत्न ्ार काळ करीत होते’.हक् ना पाठवलेल्या तारेत 
जीनानंी याहून अचधक खरमरीत टीका केली होती : ‘लीर्च्या अपरोक्ष, चवरोधी पक्षाशंी कारस्थान करून 
तुम्ही पूवीच्या सयुंक्त पक्षािा चवश्वासघात केला आहे⋯⋯’ हक् याचं्या लीर्च्या सभासदत्वाच्या ढोंर्ाला 
शवेटिी मूठमाती देण्याकचरता, त्यािें लीर्िे संबंध तुटले आहेतअसे र्ृहीत धरून अचखल भारतीय मुव्स्लम 
लीर्च्या कौव्न्सलने त्यािंा चनषेध केला आचि बंर्ाल लीर्च्या पचरषदेत त्याच्यावर आचि त्याचं्या 
मंचत्रमंडळावर अचवश्वास दशगचवला. 
 

प्रबळ पक्ष म्हिून मुव्स्लम लीर्शी एकजूट बाधंण्यात खिग झालेले िार वषांिे कष्ट ्ुकट रे्ले. 
याबरोबरि, या काळात मोकाट सुटलेल्या जातीयवादाच्या खोडसाळपिालाही बऱयाि प्रमािात पायबधं 
बसला. मंचत्रमंडळात आता हक् याचं्याबरोबर िार मुसलमानाखेंरीज दोन ्ॉरवडग ब्ललॉकिे, एक 
कहदूमहासभेिा (डॉ. शामाप्रसाद मुकजी) आचि एक अनुसूचित जमातीिा असे सभासद होते. 
राजकारिािा रंर् बदलत होता. आता चवरोधी पक्षाच्या बाकावर बसलेल्या मुव्स्लम लीर्ने नवीन सरकारिे 
विगन, कहदू सरकार असे केले. चतच्या प्रिार यंत्रिेने कहदू बहुसंख्य प्रातंातील काँगे्रस सरकारच्याचवरूद्ध जे 
चित्र रंर्वले होतेतेि या सरकारचवरूद्धही रंर्वले. 
 

परंतु हक् मंचत्रमंडळािे काही नव ेसभासद मुरब्लबी राजकारिी होते. ते नुकत्याि घडलेल्या ‘अंधार 
कोठडीच्या’ प्रकरिात सरकारचवरुद्ध लढाई पकुारिाऱया ्ॉरवडग ब्ललॉकिे होते. त्यानंी सरकारला 
चदलेल्या सहकायामुळे आचि चवशषेतिः त्यािें पुढारी सुभाषिदं्र बोस यािंी शरीर स्वास्र्थ्यासाठी तुरंुर्ातून 
तात्पुरती सुटका केली असताना ते नाहीसे झाले व काही मचहन्यानंी बर्मलन रेडीयोवरून आपल्या 
देशबाधंवानंा क्रातंी करण्यास उते्तजन देऊ लार्ले यामुळे र्दहनगरला सतत दक्षता बाळर्िे जरूर होते. 
त्यािें बधूं शरत् िदं्र बोस यानंाही ‘त्याचं्या जपान्याशंी असलेल्या सबंंधावरून’ अटक करण्यात आली होती. 
त्याचं्या अटकेनंतर थोड्याि चदवसात ्ॉरवडग ब्ललॉकच्या दुसऱया दोन सभासदािंा मत्री म्हिून शपथचवधी 
झाला. वैकव्ल्पक सरकार स्थापिे अशक्य असल्यामुळे र्दहनगर असहाय्य झाला. आपल्याभोवती जमवलेली 
संयुक्त शक्ती, मंचत्रमंडळािा पराभव करण्याइतकी प्रबळ आहे ककवा कायहे अजमावण्यासाठी लीर्ने २४ 
मािग १९४३ रोजी चतिी कसोटी पाचहली. चतने अंदाजपत्रकावर प्रचतकूल ठराव माडंला. पि तो ८६ चवरुद्ध 
११६ मतानंी ्ेटाळला रे्ला. २७ मािगला एक अचवश्वासािा पद्धतशीर ठराव तयार केला रे्ला परंतु तोही 
नापास झाला. मात्र त्याचदवशी सरकार पक्षािे बळ १०९ पयंत खाली घसरले आचि चवरोधी बळ ९९ झाले. 
तरीसुद्धा, र्दहनगर सर जॉन हबगटग यानंी वरकरिी नाखुशीने हक् मचंत्रमंडळाला राचजनामा देण्यास भार् 
पाडले. कहदुस्तान राज्यकारभार कायद्याच्या कलम ९३ तील घटनात्मक तरतुदीप्रमािे त्यानंी मंचत्रमंडळ 
बनवण्यािे स्थचर्त करून सवग जबाबदारी संपूिगपिे आपल्याकडे घेतली आचि एक मचहन्यानंतर लीर् 
मंचत्रमंडळ स्थापन केले. हक् िे बचहर्गमन अपमानास्पद होते. र्दहनगरने त्यानंा बोलावले व आधीि टाईप 
करून ठेवलेल्या राचजनाम्याच्या पत्रावर सही करण्यास साचंर्तले. हक् नी हुकुमाप्रमािे केले ते बाहेर आले 
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आचि त्यानंी ही र्ोष्ट चवचधमडंळात जाहीर केली. र्दहनगरने त्यानंा साचंर्तलेला त्यािंा रु्न्हा असा होता की, 
१९४२ च्या ऑर्स्टमध्ये एका र्ोळीबारािी िौकशी करण्यास र्दहनगरनी त्यानंा साचंर्तले होते आचि ती 
िौकशी त्यानंी करवली नदहती. सर चनझामउचद्दन यानंी आपले मंचत्रमंडळ तारीख २४ एचप्रल रोजी बनवले 
आचि लवकरि चवस्कळीत झालेले घटक सभासद बहुमतासाठी एकत्र जमवले. युद्ध प्रयत्नानंा मदत 
करण्यासाठी ते आपल्या पूवीच्या मंचत्रमंडळाइतकेि बाधंलेले होते आचि त्यािें मंचत्रमंडळ ्ॉरवडग 
ब्ललॉकसारख्या संशचयत पक्षाच्या आभावामुळे ते युद्ध पुरस्कारािे काम िारं्ले करू शकले. या मंचत्रमंडळाने 
अन्न पचरव्स्थती भयकंर वाईट हाताळल्यामुळे प्रातंात तीस लाख लोक मृत्यूमुखी पडले या मुद्यावर 
हक् च्याचवरोधी सभासदानंी जुलैमध्ये मतदानािे आदहान चदले. परंतु १३४ चवरूद्ध ८८ मतानंी मंचत्रमंडळाने 
तो चदवस कजकला; युरोचपयन र्टाने आता लीर्बरोबर मतदान केले. नंतरच्या तीन वषात मंचत्रमंडळाच्या 
पक्षािे संख्याबळ पुष्ट्कळि कमी झाले. आचि २८ मािग १९४५ रोजी १०६ चवरूद्ध ९७ मतानंी त्यािा पराभव 
झाला. मचंत्रमंडळाने राचजनामा चदला आचि कहदुस्तान सरकार कायद्याच्या ९३ कलमानुसार र्दहनगरनी 
कारभार आपल्या ताब्लयात घेतला. 
 

बंर्ालपेक्षा पजंाबिी र्ोष्ट ठळकपिे चनराळी होती. अमीर अी ी आचि त्यांच्या सेंरल महॉमेडन 
असोचसएशनच्या वळेेपासून आचि काही मुव्स्लम पुढारी मुसलमान मुलानंा संस्कृतचनष्ठ बंर्ालीऐवजी 
पर्मशयनचनष्ठ उदूग चशकवण्यासाठी चनराळ्या शाळा असादयात यावर भर देत होतेतेदहापासून बंर्ाल हळूहळू 
चवभक्त जातीय कुटंुब तयार करीत होता. पजंाबने जातीय राजकारिाला पोसले नदहते; उलट रौलट 
चबलाचवरूद्धच्या िळवळीत कहदू आचि मुसलमान या दोनही जमातींनी आपले रक्त कशपडताना असे 
दाखवनू चदले होते की, आपले राजकीय उचद्दष्ट एकि आहे. परंतु नंतर र्ाधंींच्या िळवळीला त्यानंी ्ारसा 
प्रचतसाद चदला नाही, की मुव्स्लम जातीयवादाच्या आवाहनालाही चदला नाही. कहदंूना कहदीसाठी आयग 
समाजािे प्रोत्साहन असूनसुद्धा चशक्षिािे माध्यम दोनही जमातींसाठी उदूगि िालू राचहले. सामाचजक 
जीवनात बंर्ालपेक्षा येथे दोनही जमाती परस्परानंा अचधक जवळ होत्या. पजंाबिा शतेकरी इतर प्रातंातील 
आपल्या धमगबाधंवापेंक्षा आर्मथकदृष्ट्या अचधक सुव्स्थतीत होता; सरंजामचवरोधी नदया नदया कल्पना 
ऐकण्यािी सधंी ही त्याला ्ार कमी होती. अनेक पजंाबी काँगे्रसमध्ये होते आचि त्यानंी क्राचंतकारक 
िळवळीत भार् घेतला होता. त्यािंा मुसलमान संघटनाशंीही संबधं होता, परंतु पंजाबी जनता कोरडीि 
राचहली होती. पजंाबी शतेकऱयािी आपल्या जमीनदारावरिी आचि सामान्य मािसािी चरिचटशावंरिी चनष्ठा 
तशीि होती. पंजाबिे राजकीय वातावरि काँगे्रस व लीर्पेक्षा चरिचटशानंा अनुकूल असलेल्या 
जमीनदाराचं्या बाजूिे होते; काँगे्रसला थोडे तरी अनुयायी होतेपि लीर्ला काहीि स्थान नदहते. तेदहा 
१९३६ च्या चनवडिुकीत जमीनदारािंा युचनयचनस्ट पक्ष चवजयी झालायात काहीि आियग नदहते. १७५ पैकी 
९६ जार्ा कजकून त्यानंी प्रातंाला व्स्थर मंचत्रमंडळ चमळवनू चदले. बंर्ाल कायदेमंडळातील र्टाचं्या मानाने 
युचनयचनस्ट पक्ष हा सवग जमातींिा पक्ष होता. आचि पंतप्रधान सर चशकंदर चहयातखान यािंा राजकीय कल 
कुठेही असला तरी त्यानंी तत्वचनष्ठेमुळे म्हिा ककवा मुत्सदे्दचर्रीमुळे म्हिा, नंतर असे दाखवनू चदले की, 
आपले मंचत्रमंडळातील सहकारी एकमेकाशंी एकचनष्ठ होते. हा पचरिाम ्क्त मंचत्रमडंळातील एकजुटीिा 
होता असे नदहेतर सवगसामान्यपिे त्यािें समाजातील व सरकारातील संबधंही याला कारिीभतू होते. 
प्राचंतक स्वायत्तता येण्यापूवी पंतप्रधानानंी आचि त्याचं्या तीन सहकाऱयानंी केदहांना केदहा तरी र्दहनगरच्या 
कायगकारी मंडळावर काम केलेले होते. इतर प्रातंातील बद्धमूल चहतसंबधंाशंी चनर्डीत होते. मतं्री राजकीय 
पटावर जुर्ार खेळत नदहते; ते स्वातंत्र्यािेही कँवारी नदहते की, जातीयवादािेही नदहते. 
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पि त्यानंी कारभार हाती घेतल्यानंतर लवकरि त्यानंा एका र्भंीर जातीय समस्येला तोंड द्याव े
लार्ले. शचहदर्जं मशीद म्हिून ओळखली जािारी इमारत व चतथली जमीन सुमारे १०० वष े चशखाचं्या 
ताब्लयात होती आचि त्यावर न्यायालयीन चशक्कामोतगब झाले होते. तरीही, धार्ममक कडवपेिा चनमाि 
करण्यासाठी कारस्थानी लोकानंा चतिे खुसपट कधीही चनमाि करता येत होते. १९३५ च्या उन्हाळ्यात 
अशी अ्वा पसरली की, ही इमारत शीख लोक पाडून टाकिार आहेत; नंतर या इमारतीिा काही भार् 
खरोखरि पाडण्यात आला आहेअशी बोलवा पसरली. लाहोरमध्ये जोरदार दंरे् उसळले आचि पोलीस व 
लष्ट्कराला पािारि केले रे्ले. अनेक प्रसंर्ी र्ोळीबार केला रे्ला आचि शातंता प्रस्थाचपत केली रे्ली. 
यानंतर मचशदीिा ताबा चमळवण्यासाठी मुसलमान परत कोटात रे्ले. परंतु १९३७ च्या शवेटी,जेदहा हा 
खटला शवेटच्या अवस्थेत होता तेदहा अहरर पक्षाने, (हा पक्ष राजकारिात काँगे्रस चविारािंा होता आचि 
त्याने स्वातंत्र्य िळवळीत भार् घेतला होता.) काहीही झाले तरी मचशदीिा ताबा मुसलमानाकंडेि राचहला 
पाचहजे या मुद्यावर िळवळ सुरू केली. अहरर मुसलमान हे राजकारिापेक्षा अचधक धार्ममक होते.त्यानंी 
कायदेभरं्ािा मार्ग स्वीकारला आचि र्दहनगरिा हुकूम तोडून मचशदीकडे मोिा नेला.जानेवारी १९३८ च्या 
शवेटी २०० अहरर स्वयंसेवकानंा अटक करण्यात आली आचि १५८ तुरंुर्ात टाकले रे्ले. याि सुमारास 
कोटािा चनिगय झाला आचि तो परत चशखाचं्या बाजूिा झाला; त्यामुळे अहरर िळवळीिी तीव्रता वाढली. 
अटक करून घेण्यासाठी आता चदी ी आचि वायदय सरहद्द प्रातंातून स्वयंसेवक येऊ लार्ले आचि त्यािंा 
आकडा हजारापयंत रे्ला. आचि जेदहा कायदेमंडळातील एका मुव्स्लम सभासदाने कधीकाळी मचशदी 
असलेल्या सवग इमारतींना मुव्स्लम कायदा पूवीपासून लावावाअसे बील माडंण्यािी सूिना चदली तेदहा 
पचहल्या प्रतीिा राजकीय पेंिप्रसंर् चनमाि होण्यािा धोका उदभवला. या सूिनेला युचनयचनस्ट पक्षाच्या २४ 
सभासदानंी पाकठबा चदला. हे बील संमत होऊन त्यािे कायद्यात रुपातंर झाले असते तर त्यािा पचरिाम 
प्रथम शचहदर्ंज मचशदीिा ताबा चशखाकंडून मुसलमानाकंडे जाण्यात झाला असता. हा पेिप्रसंर् र्दहनगरनी 
मध्ये पडून मंत्र्याशंी चविारचवचनमय करून आचि आपले खास अचधकार वापरून हे बील आिण्यास 
परवानर्ी नाकारून सोडवला. 
 

पंजाबच्या पतंप्रधानानंा जीनानंी चदलेले लीर्ला चमळण्यािे आमंत्रि जर त्यानंी स्वीकारले नसते 
तर लीर्च्या त्यावळेच्या मनिःव्स्थतीत चतने, मंचत्रमंडळाने शचहदर्ंज प्रकरिी केलेल्या वतगनाला हरकत 
घेतली असती. कुठल्याही काँगे्रस प्रातंात एखादे शचहदर्जं प्रकरि झाले असते तर त्याने लीर्ला प्रिारािे 
भरपूर पक्वान्न पुरवले असते. पंजाबमध्ये लीर् आचि युचनयचनस्ट पक्ष या दोघानंाही त्यािा ्ायदा चमळाला. 
लीर्ला असे भासवता आले की, पंजाबिा मुव्स्लम बहुसंख्येिा प्रातं हा लीर् सते्तिा प्रातं आहे; आचि 
युचनयचनस्ट पक्षाला लीर्च्या आक्रमकतेने होिाऱया पचरिामापासून आपली सुटका करून घेता आली. 
शचहदर्ंज प्रकरिी केलेल्या आपल्या वार्िुकीला प्रथम लीर् कौव्न्सलिी आचि नंतर लीर्च्या ‘शचहदर्ंज 
अचधवशेना’िी मान्यता चमळविे यापेक्षा पंतप्रधानािंा दुसरा चवजय तो कोिता? 
 

काही म्हटले तरी सर चशकंदर हे लीर्िे एक परकीय दोस्त होते, आचि पंजाब कायदा व 
सुदयवस्था याचं्या कठीि अवस्थेमुळे ते १९३७–३८ च्या चहवाळ्यात जीनाशंी करार करण्यास प्रवृत्त झाले. 
या कराराप्रमािे युचनयचनस्ट पक्षािे मुव्स्लम सभासद यापुढे स्वतिःला लीर् र्ट असे म्हिविार होते आचि 
कायदेमंडळाच्या चनवडिकीत लीर् व युचनयचनस्ट पक्ष एकमेकाचं्या उमेदवारानंा पाकठबा देिार होते. 
पंजाबमधील युचनयचनस्ट पक्षाच्या मुव्स्लम पढुाऱयानंी लीर्पुढे कधीही मशाली पाजळल्या नाहीत. आचि 
सभार्ृहाबाहेर लीर्ने जर काही थोडाबहुत प्रभाव चमळवला असेल तर तो इतर प्रयत्नािंा पचरिाम 
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होता.्ाळिी, ्ाळिीिा ठराव आचि त्यानंतर, ठरावाने चनमाि केलेले वातावरि यामुळे झालेल्या 
जातीय तेढीिाही तो पचरिाम होता. 
 

१९४३ च्या सुमारास युचनयचनस्ट पक्षािे सखं्याबळ ९६ िे १२० झाले. पक्षाभोवती जमा झालेल्या 
बहुतेक सवग मुसलमान, कहदू आचि शीख सभासदािंा पाकठबा चमळाल्यामुळे ते १२० वर रे्ले आचि असे 
चनिःसंशय चसद्ध झाले की, ही एकजूट चजवतं राहण्यास लीर्िा प्रभाव कारिीभतू नदहता. खरं म्हिजे 
युचनयचनस्ट पक्षािा धोरिीपिा आचि एकजुटीिी भावना यामुळेि लीर्ला कायदेमंडळात पाय रोवण्यास 
संधी चमळाली. म्हिूनि युचनयचनस्ट पक्षापेक्षा लीर्ला अचधक महत्त्व देण्यािी सूिना ्ुकट जािे अटळ 
होते. ककबहुना, जीनानंी खरोखरि तशी सूिना केली तेदहा ती ्ुकटि रे्ली. 
 

सर चशकंदर याचं्या आकव्स्मक चनधनामुळे त्याचं्या मचंत्रमंडळातील दुसरे एक मंत्री, मचलक चखझर 
चहयातखान चतवाना, यानंी पंतप्रधानकीिी सूते्र हातात घेतली. एचप्रल १९४४ मध्ये जीनानंी अशी मार्िी 
केली की, चतवानानंी युचनयचनस्ट पक्षािे नाव बदलून चतला ‘मुव्स्लम लीर् कोइचलशन पक्ष’ असे नाव द्याव.े 
दोघानंी या प्रश्नािी ििा ‘प्रत्येक वळेी २ ककवा ३ तास अशा सुमारे सहा मुलाखती घेऊन’ केली. (जीनानंी 
वतगमानपत्रात चदलेल्या आपल्या चनवदेनात म्हटल्याप्रमािे) २७ एचप्रलला झालेल्या शवेटच्या मुलाखतीत ही 
कल्पना आपल्याला मान्य नसल्यािे चतवानानंी चनचितपिे सुिवले. आपि बऱयाि र्ोष्टी ‘तोंडी’ बोललो 
आहोत आचि आपल्यामध्ये काहीतरी चनचित स्वरूपािा लेखी चवचनमय असावा असे जीना म्हिाले. 
त्याप्रमािे त्यानंी चतवानाकंडून रात्री ९ पयंत उत्तर याव ेया चहशोबाने आपल्या चिटिीसाला पत्र साचंर्तले 
आचि ते चतवानाकंडे रवाना केले. ठरलेल्या वळेेला उत्तर न आल्यामुळे जीनानंी चतवानानंा टेचल्ोन केला 
आचि त्यािें उत्तर चविारले. जीनाचं्या चनवदेनात नमूद केल्याप्रमािे हे उत्तर असे होते : ‘टेचल्ोनवर 
त्यानंी (चतवानानंी) मला आियगिचकत केले. ते असे म्हिाले की, मला त्यानंी जे तोंडी साचंर्तले होते त्या 
दयचतचरक्त उत्तर देण्यासारखे दुसरे त्याचं्याजवळ काहीही नदहते, मर् जीनाही हट्टाला पेटले आचि त्यानंी 
चतवानाकंडून लेखी जबाब चमळावा म्हिून एका जबाबदार दयक्तीमा ग् त, पावतीच्या नोंदीसकट दुसरे एक 
पत्र, रात्री ९–३० वाजता चतवानाकंडे पाठवले. पावतीच्या नोंदीवर सही करण्यािे चतवानानंी नाकारले. 
पंजाब मुव्स्लम लीर्िे अध्यक्ष मोमदतिे नबाब, आचि चवचधमंडळािे एक सभासद, मुमताझ दौलताना 
याचं्या हस्ते जीनानंी पुन्हा चतवानानंा पत्र पाठवले. चतवानानंी परत सहीला नकार चदला. ते दोघेही परत 
चतवानाकंडे रे्ले आचि सहीिा हट्ट न धरता त्यानंा पत्र देऊन आले. या पुन्हा पनु्हा पाठवलेल्या आचि पनु्हा 
पुन्हा परत केल्या रे्लेल्या पत्रात जीनानंी चलचहले होते : ‘आपि ्ार प्रदीघग ििा केल्या. खालील तीन 
मुद्यावर आपला चनिगय काय आहेहे कळवण्यािी कृपा केल्यास मी आपला ्ार ऋिी होईन. १) पंजाब 
चवचधमंडळातील मुव्स्लम लीर् पक्षाच्या प्रत्येक सभासदाने असे जाहीर कराव ेकी, त्यािी चनष्ठा युचनयचनस्ट 
पक्ष ककवा दुसऱया कुठल्याही राजकीय पक्षाला न रहाता ती मुव्स्लम लीर्ला राहील; (२) सध्याच्या संयुक्त 
पक्षावर मारलेला “युचनयचनस्ट पक्ष” हा चशक्का काढून टाकावा; आचि (३) नवीन सुिवलेल्या संयुक्त 
पक्षाला मुव्स्लम लीर् कोइचलशन पक्ष असे नाव द्याव.े सर छोटूराम आचि सरदार बलदेव कसर् [त्याचं्या 
मंत्रीमंडळािे चहन्दू आचि चशख मंत्री.] यानंा या तीन सूिना, ककवा यापकैी कोित्या सूिना चकतपत मान्य आहेत ते 
आचि या सूिनाशंी ककवा त्यापैकी कुठल्याही सूिनेशी आपि चकतपत सहमत आहात हे कृपा करून मला 
कळवाव.े आपि आज संध्याकाळपयंत यािे उत्तर द्याल अशी मी आशा करतो कारि आता यापेक्षा अचधक 
काळ थाबंिे शक्य नाही’ 
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तवाना ्ार तापदायक मनिःव्स्थतीत सापडले. लीर्पासून ्ुटून चनघण्यािे ठरवल्यास पत्करादया 
लार्िाऱया धोक्यािी त्यानंा अचतशय जािीव होती आचि दुसऱया बाजूला जीनाचं्या इच्छेला जर आपि मान 
तुकवली तर मंचत्रमंडळात पेंिप्रसंर् चनमाि होईल की कायअशी भीचत त्यानंा वाटत होती; आचि खरोखरि 
त्याचं्या मंचत्रमंडळामधील दोन कहदू आचि एक शीख अशा तीन मंत्र्यानंी िार चदवसानंी चतवाना जीनानंा 
पूिगपिे शरि रे्ले तर आपि त्यािंा त्यार् करूअसे चनवदेन वतगमानपत्राकडे पाठवले. त्यानंी आपल्या 
चनवदेनात असे म्हटले होते : ‘अचखल भारतीय समझोत्यािा एक भार् म्हिून पजंाबमध्ये मुव्स्लम लीर् 
मंचत्रमंडळ ककवा मुव्स्लम लीर् कोइचलशन मंचत्रमंडळ बनिार असेल आचि युद्धकाळापुरती पाचकस्तानिी 
कल्पना सोडून चदली जािार असेल, आचि या पाचकस्तान योजनेच्या रु्ि चवशषेािंी पारख सवग संबचंधतानंा 
करिे शक्य दहावमे्हिून चतिा राजकीय व घटनात्मक स्पष्ट अथग पूिगपिे समजावनू चदला जािार असेल 
आचि पाचकस्तान योजनेत पंजाबच्या भौर्ोचलक सीमा आचि त्या ठरवताना स्वीकारण्यात येिारी तत्त्वे, 
दयावहाचरकपिे स्पष्ट केली जािार असतील आचि युद्धािा शवेटी चवजय होईपयंत लीर् सवगप्रकारच्या युद्ध 
प्रयत्नानंा चबनशतग पाकठबा देईल असा एक औपिाचरक ठराव करून लीर् चनिःसंचदग्ध अशी खात्री पटविार 
असेल तर त्या मंचत्रमंडळात सामील होण्यािा आम्ही चविार करू’.जी लीर् दुसऱयावर आपला दृचष्टकोन 
लादत होती चतच्यावर आपले म्हििे लादण्यािा हा प्रकार ठरला असता. 
 

चतवानानंी एक चनवदेन काढून लीर्च्या चविारसरिीिे ऐचतहाचसकदृष्ट्या मूल्यमापन करून लीर् 
पुढाऱयाचं्या मार्ण्या कशा बचुद्धचवपयगस्त आहेतहे स्पष्टपिे दाखवनू चदले आचि या भोवऱयातून बाहेर पडून ते 
चकनाऱयाला लार्ले. ते चनवदेन असे :— 
 

“युचनयचनस्ट पक्षािी स्थापना पैर्ंबरवासी चमयाँ सर ्ज्ल-इ-हुसेन यानंी चडसेंबर १९२३ मध्ये 
केली. या पक्षािा उदे्दश, शकै्षचिक, आर्मथक आचि राजकीय के्षत्रात पजंाबिी झालेली चवषमवाढ सुधारिारा 
एक अजातीय असा चवचधमंडळ पक्ष असावा, हा होता. सामान्यपिे या चवषमवाढीिी प्रमुख लक्षिे, शतेकरी 
आचि दयापारी वर्ग याचं्या प्रर्तीिी आचि खेडे व शहर याचं्या प्रर्तीिी डोळ्यात भरण्याजोर्ी चवषमता, ही 
होती. स्थूल भेद ध्यानात धरून मरहूम चमयाँसाहेबानंी सरकारच्या चवचधमंडळाच्या आचि कारभाराच्या 
धोरिाला ग्रामीि आचि शतेकरी स्वरुप देण्यािा प्रयत्न केला. परंतु त्यािंी नजर याही पचलकडे रे्ली 
होती. भकेुकंर्ाल प्रािी ्क्त शतेकरी वर्ात आचि ग्रामीि चवभार्ाति असतोअसे नाही हे त्यांनी हेरले 
होते. म्हिनू त्यानंी मुख्य भेदािे विगन ‘आहेरे’ आचि ‘नाहीरे’ असे केले होते. त्यानंी आपल्या योजनेिे 
उचद्दष्ट, मार्ासलेल्या वर्ांिी जातीधमग चनरपेक्ष आचि मार्ासलेल्या चवभार्ािंी स्थलचनरपेक्ष खास जपिकू 
असे साचंर्तले होते. योर्ायोर्ाने मार्ासलेल्या जमातीत मुव्स्लम जमात प्रामुख्याने होती. त्यामुळे, 
युचनयचनस्ट पक्ष हा जातीय असून मुव्स्लम जमातीच्या चहतासाठी खास तयार केला आहेअसे सुिवण्यास 
चमयाँ सर ्ज्ल-इ-हुसेन याचं्या राजकीय चवरोधकानंा पळवाट सापडली. कहदू आचि शीख जमातीमध्ये 
चततकेि मार्ासलेले बरेि वर्ग होते. आचि चमयाँ सर ्ज्ल-इ-हुसेन यािें धोरि चनकोप तत्वावर 
आधारलेले असल्यामुळे ते मुसलमानत्यािप्रमािे इतर जमातीतील मार्ासलेले वर्ग याचं्या ्ायद्यािे ठरले. 
 

कहदुस्तान सरकारमधील आपली मुदत पूिग केल्यानंतर चमयाँ सर ्ज्ल-इ-हुसेन हे एचप्रल १९३५ 
मध्ये पंजाबला परत आले. सर शहाबुचद्दन, सर च्रोजखान नून, मरहूम सर चशकंदर चहयातखान, 
मामदोतिे मरहूम नबाब आचि मरहूम चमयाँ अहमद यारखान याचं्यासकट त्याचं्या सवग चजर्रदोस्तानंी 
आचि सहकायांनी त्यानंा परत राजकारिात येण्यािा, युचनयचनस्ट पक्ष संघटीत करण्यािा आचि जवळि 
आलेल्या चनवडिुकासंाठी आवश्यक ती तरतूद करण्यािा आग्रह केला. कुठलाही सभासद आपल्या 
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वैयव्क्तक हेदयादादयानंी आपल्या पक्षाच्या आचि प्रातंाच्या चनष्ठलेा बाध येऊ देिार नाहीया अर्दी काटेकोर 
अटीवर त्यानंी ही र्ोष्ट मान्य केली. पूिगपिे जातीय सघंटना सुरू कराअसा जरी काही लोकानंी त्यानंा 
आग्रह केला होतातरी ती सूिना मान्य करण्यास ते नाखूष होते. 
 

सावगचत्रक चनवडिुकीत मुव्स्लम लीर्च्या चतचकटावर उमेदवार उभे कराव े व चनकाल बाहेर 
आल्यानंतर मुव्स्लमेतर र्टाशंी एकजूट करावीयाबद्दल मरहूम सर ्ज्ल-इ-हुसेन यािें मन वळवण्यासाठी 
१९३५ च्या वसंत ऋतूत जीनानंी लाहोरमध्ये बराि काळ खिग केला. पजंाबच्या चवचशष्ट आर्मथक आचि 
सामाचजक पचरव्स्थतीत िपखळ बसेल आचि मुसलमानानंा चहतावह होईलअशी नैसर्मर्क एकजूट 
युचनयचनस्ट पक्षात आधीि आहेया मुद्यावर सर ्ज्ल-इ-हुसेन यानंी पजंाबमध्ये चनदवळ जातीय पक्ष स्थापन 
करण्यािे नाकारले. परंतु अचखल भारतीय के्षत्रात मुव्स्लम लीर्ला शक्य असेल ती सवग मदत करण्यािी 
हमी घेतली. युचनयचनस्ट पक्षाच्या सवग सभासदानंी त्यािें नेतृत्व मान्य केले आचि ते पक्षाच्या मारे् उभे 
राचहले. जीनानंी मुव्स्लम लीर्च्या चतचकटावर काही उमेदवार उभे केले. परंतु ्क्त दोनि चनवडून आले 
आचि नंतर त्यापैकी एक युचनयचनस्ट पक्षाला चमळाला. 
 

अर्दी हाि प्रश्न काही स्वाथी मुसलमानाचं्या पुढाकाराने आचि जीनानंी मार्िीरुपाने आज सात 
वषांनी परत चनमाि केला आहे आचि ्ज्ल-इ-हुसेन याचं्याप्रमािेि आचि त्याि कारिासाठी, ही मार्िी 
मान्य करण्यास मी असमथग आहे. कारि ती या प्रातंाच्या आचि मुव्स्लम चहतसंबधंाचं्या चवरूद्ध आहे. 
मुसलमानानंी आपसात ्ूट पाडण्यािे नाकारले पाचहजे आचि आपल्या चहताचवरूद्ध बाहेरील 
ढवळाढवळीस नकार चदला पाचहजे”. 
 

यानंतर, सर चशकंदर आचि युचनयचनस्ट मुसलमान, यानंा चवचधमंडळात लीर् पक्ष बनवण्यास ज्या 
पचरव्स्थतीमुळे भार् पडले, आचि चजच्यामुळे सर चशकंदर आचि जीना याचं्यामध्ये चशकंदर जीना करार 
म्हिून ओळखला जािारा करार झाला त्या पचरव्स्थतीिे स्पष्टीकरि करताना चतवाना म्हिाले : 
 

“कहदुस्तान सरकार कायद्याखाली झालेल्या १९३५ च्या पचहल्या सावगचत्रक चनवडिकुीिा पचरिाम 
असा झाला की, मुव्स्लम लीर् मंचत्रमंडळ कुठेि स्थापन होऊ शकले नाही. त्यामुळे मुव्स्लम लीर् आचि 
चतिे पुढारी जीना यानंा अचखल भारतीय स्वरुपाच्या कुठल्याही ििेत ककवा वाटाघाटीत भार् घेण्यात 
अडिि चनमाि झाली. तेदहा, जीनानंा सवग मुव्स्लम जमातीिे प्रचतचनचधत्व करिे आचि अचखल भारतीय 
स्वरुपाच्या प्रश्नावर इतर पक्षाशंी तडजोड करिे शक्य दहाव ेम्हिून आचि मुसलमानािंा मुख्यत्यार पुढारी 
म्हिून जीनाचं्या स्थानाबद्दल शकंा दयक्त करिाऱया टीकेला उत्तर म्हिून, सर चशकंदर चहयातखान यानंी 
ऑक्टोबर १९३७ मध्ये चशकंदर जीना करार केला. हा करार अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर्च्या कौव्न्सलला 
कळवला रे्ला. १९३७ पासून लीर्च्या जबाबदार र्ोटातून त्यािा अनेकवळेा उी खे झाला आचि जीनानंी 
ककवा खुद्द लीर्ने त्यािा कधी इन्कार केला नाही. करारात असे म्हटले होते की, पंजाबला परत रे्ल्यानंतर 
सर चशकंदर चहयातखान आपल्या पक्षािी एक खास सभा बोलावतील आचि आधीि मुव्स्लम लीर्िे 
सभासद न झालेल्या आपल्या पक्षाच्या सवग सभासदानंा लीर्च्या उदे्दश पचत्रकेवर सह्या करून चतला 
चमळण्यािा सी ा देतील. चशकंदर-जीना कराराच्या अटीप्रमािे मंचत्रमंडळाने आपले कायग सुरू ठेवले⋯⋯” 
 

चशकंदर-जीना करार हा आपल्या चनयम आचि चनयमनािंा भार् बनवावा कायया प्रश्नावर मुव्स्लम 
लीर् पक्षात मतदान घेण्यात आले आचि ७ चवरूद्ध ५२ च्या बहुमताने ते मजूंर झाले. आता श्री. जीना हे हा 



 अनुक्रमणिका 

करार मोडून टाकावा असे सुिवतात आचि लीर् कौव्न्सलकडून चदले रे्लेले कायदे आझमानंी (जीनाचं्या 
िाहत्यानंी त्यानंा बहाल केलेली महान् नेता ही पदवी) मान्य केलेले आचि माा याकडून चनवचेदलेले, सवग 
मुव्स्लम जमातीिे अचभविन यापुढे मानण्यािे कारि नाहीअसे मी माा या मुव्स्लमेतर सहकायांना 
सारं्ावअेशी इच्छा करतात. सच्चा मुसलमान म्हिून आचि इस्लामच्या पे्रचषतािा अनुयायी म्हिनू हा 
चवश्वासघात करण्यािा रु्न्हा मी करिार नाही. श्री. जीनािंी आता प्राचंतक घडामोडीत हस्तके्षप करण्यािी 
आचि मंचत्रमंडळ पक्षाच्या अतंर्गत कामकाजात ढवळाढवळ करण्यािी इच्छा आहे. जीनाचं्या या भचूमकेला 
काही आधार नाही, आचि चतला हुकूमशाहीिा आचि सवाचधकार पद्धतीिा वास येतो. 
 

तरीसुद्धा, चतवानानंी पाचकस्तान चनर्ममतीवर आपला चवश्वास दयक्त केला आचि ‘मुव्स्लम 
जमातीच्या कल्यािाशी संबचंधत असलेल्या सवग प्रश्नात व पंजाबमधील मुव्स्लम लीर् संघटना मजबतू 
करण्यात आचि चतच्यात िेतना चनमाि करण्यात’ कायदेआझमानंा मदत करण्यािे आश्वासन चदले. परंतु 
बंर्ालिे पंतप्रधान ्झलूल हक याचं्याप्रमािेि अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर्च्या कृती सचमतीने त्यानंा 
लीर्मधून काढून टाकले. या चनिगयािी पजंाब मुव्स्लम लीर् कौव्न्सलनी ्ार वाखाििी केली. कृती 
सचमती २७ मे रोजी, आचि पंजाब कौव्न्सल २८ मे रोजी भरले होते. कृती सचमतीच्या चनिगयावर लीर्ने 
जुलैमधील आपल्या खुल्या अचधवशेनात चशक्कामोतगब केले. चतच्या ठरावात चतवानाचंवरूद्ध ्ार तीव्र 
स्वरुपािी चनषेधात्मक भाषा वापरली होती, आचि असे म्हटले होते की, मुव्स्लम लीर्िा सभासद ‘आपली 
चनष्ठा दोन राजकीय पक्षानंा देऊ शकिार नाही.’ हे तकग शाि तऱहेवाईक होते. युचनयचनस्ट पक्षाच्या 
मेहेरबानीमुळे चवचधमंडळात लीर्िे अव्स्तत्व होते. परंतु तीि आता चवरोधी दृश्य उभे करीत होती. 
 

लीर्ने शून्यातून सत्ता चनमाि केलेला कसध, हा दुसरा एक प्रातं होता. चवचधमंडळाच्या एकूि ६० 
जार्ापंैकी चनवडिकुीत, १८ कसध युनायटेड पक्षाला (प्रमुख मुसलमानी र्ट), ११ कसध कहदू सभेला, ९ 
स्वतंत्र मुसलमानानंा, ८ काँगे्रस पक्षाला, ४ कसध मुव्स्लम पक्षाला, ३ कसध आझाद पक्षाला (काँगे्रसला 
सहकायग देिारा दुसरा मुव्स्लम र्ट) आचि ४ पक्षािे चबी े धारि न केलेल्यानंा चमळाल्या. 
 

कुठल्याि पक्षाला स्पष्ट बहुमत न चमळाल्यामुळे चवचधमडंळािे मुरब्लबी सभासद आचि जमीनदार, 
सर रु्लाम हुसेन चहदायतुी ा यानंी मचंत्रमंडळ बनवण्यािे प्रयत्न सुरू केले. प्रथम त्यानंी चनरचनराळे मुव्स्लम 
र्ट एकत्र आिण्यािा प्रयत्न केला. आचि जेदहा तो प्रयत्न ्सला तेदहा त्यानंी आंतरजातीय संयुक्त पक्ष 
बनवला. ते स्वतिः मुव्स्लम लीर्ला चमळाले आचि त्यानंी चवचधमंडळात लीर्र्ट स्थापन केला. परंतु सवग 
मुसलमान सभासदानंी एकत्र येऊन एक र्ट करावाहे त्यािें स्वप्न साकार झाले नाही. रु्लाम हुसेन 
मंचत्रमंडळाला एक वषग पुरे होते न होते तोि त्याला पाकठबा देिारे काही कहदू सभासद मुसलमानानंा 
चमळाले. मंचत्रमंडळ अल्पमतात रे्ले आचि १९३८ च्या मािगमध्ये र्डर्डले. 
 

याचं्या खालोखल अनुयाचयत्व लाभलेले खान बहादूर अी ाबक्ष हे होते. ते मंुबई चवचधमंडळािे माजी 
सभासद होते आचि जमीनदार होते. परंतु ते ्क्त २२ जिािंाि चवश्वास धरू शकत होते. त्यानंी सभोवार 
दृष्टी च्रवली आचि त्यानंा असे आढळून आले की, आपल्याला चिरस्थायी पाकठबा ्क्त काँगे्रस र्टाकडून 
चमळेल परंतु आपल्या पाकठब्लयात काँगे्रसच्या चनवडिकू जाचहरनाम्याला मान्यता र्ृहीत धरलेली आहेअसे 
काँगे्रस पक्षाने आधीि स्पष्टपिे साचंर्तले होते. काँगे्रस कायगक्रमािी काही कलमे मान्य केली रे्ली आचि 
तडजोड झाली. मंचत्रमंडळािे पर्ार काँगे्रस मचंत्रमंडळाइतके कमी केले रे्ले, ऑनररी मचॅजस्रेटिे हुदे्द रद्द 
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केले रे्ले, सामाचजक समारंभावर मंत्र्यानंा बचहष्ट्कार टाकण्यास सारं्ण्यात आले आचि प्रातंामध्ये अटकेत 
ठेवलेल्या एकमेव राजकीय दहशतवादी पंजाबी कैद्यािी सुटका केली रे्ली. 
 

परंतु मंचत्रमंडळाने काही मचहने शातंतेने कारभार केला न केला तोि, लॉइड धरिावरील कजग 
्ेडण्यासाठी शतेसारा वाढवण्याच्या प्रश्नावर त्याने काँगे्रस पक्षािा पाकठबा र्मावला. ऑक्टोबर १९३८ 
मध्ये जेदहा लीर्च्या वार्मषक अचधवशेनासाठी म्हिनू जीना करािीमध्ये होते तेदहा त्यानंी मंचत्रमंडळािे 
रुपातंर लीर् मंचत्रमंडळात करण्यािा प्रयत्न केला. परंतु अी ाबक्षाचं्या बरोबरिी बोलिी च्सकटली आचि 
त्यानंी ‘चवश्वासघाता’बद्दल कसधी पंतप्रधानािंा जाहीर चनषेध केला. काँगे्रस आचि लीर् अशा दोन शत्रूंच्या 
अडचकत्त्यात सापडल्यानंतर अी ाबक्ष प्रातंाचभमानाकडे झुकले आचि त्यानंी प्रातंाचभमानाच्या नावाखाली, 
चवचधमंडळातील का ं कंू करिाऱया सभासदानंा असे मोठ्या खेदाने साचंर्तले की, कसधच्या कारभारात 
प्रातंाबाहेरील राजकीय शक्तींिा दबाव येत आहे आचि आता एका आवाजात ‘कसध कसध्याकंचरता आहे’ असे 
म्हिण्यािी वळे आली आहे. ही घोषिा प्रभावी ठरली आचि १९३९ च्या जानेवारीमध्ये आिलेल्या एका 
अचवश्वासाच्या ठरावािा मंचत्रमंडळाने ३२ चवरूद्ध ७ मतानंी पराभव केला. पुढील मचहन्यात सर रु्लाम हुसेन 
चहदायतुी ा यानंी लीर्च्या प्राचंतक शाखेिे पुढारीपि सोडले आचि ते मचंत्रमंडळात आले तेदहा ते अचधक 
सामर्थ्यगवान झाले. युद्ध सुरू झाल्याबरोबर मंचत्रमंडळाने एकमुखाने र्दहनगरला अशी चवनंती केली की, 
‘प्रातंािे सवग उत्पादन सामर्थ्यग चबनशतग दहाइसरॉयच्या स्वाधीन कराव’े. 
 

सर रु्लाम यानंी लीर् सोडल्यामुळे, चवचधमडंळात आचि बाहेर त्या पक्षाच्या वाढीला बसलेला 
हादरा काही लहानसहान नदहता. परंतु कसधमध्येही मुसलमानानंी ऐक ‘शहीदर्जं’ शोधून काढले. आचि 
येथे पंजाबसारखे न करता ह्या प्रकरिातून आपला ्ायदा करून घेतला. सक्कर येथे, मंचझलर्ह म्हिनू 
ओळखल्या जािाऱया, नदीचकनाऱयावरील दोन घुमटदार इमारती रे्ल्या शभंर वष े सरकारच्या ताब्लयात 
होत्या. त्यापैकी एक कधीकाळी मशीद होती तेदहा ती मुसलमानाचं्या ताब्लयात चदली जावी असा दावा 
मुसलमानानंी सुरू केला. ह्या दादयाच्या पुष्टीसाठी कुठले कार्दपत्रही नदहते की, ती इमारत मशीद होती 
म्हिून दाखवलेला कुठला नकाशाही नदहता. जसजसे चदवस जाऊ लार्ले तसतशी ही िळवळ तीव्र होऊ 
लार्ली. मंचत्रमंडळातील कहदू आचि मुव्स्लम सभासदात पडलेली ्ूट हे चतच्या यशािे उत्तम द्योतक होते; 
मुसलमान मंत्री ही इमारत मशीद होतीअसे जोराजोराने प्रचतपादत होते आचि कहदू मंत्री त्याला चवरोध 
करीत होते. कायदेभरं् करून आपला हक्क बजावण्यािे काही मुसलमान पढुाऱयानंी ठरवले आचि त्यानंी १ 
ऑक्टोबरला ‘कायदेभरं्ािी िळवळ’ सुरू केली. थोड्याि चदवसात शकेडो स्वयंसेवकानंी अटक ओढवनू 
घेतली. ३ ऑक्टोबरला एका जमावाने मंचझलर्हाच्या पोलीस संरक्षकाला दूर सारले आचि ती इमारत 
काबीज केली. िळवळ दडपली रे्ली, परंतु चतने कहदू-मुसलमान तेढ चनमाि केली. १ नोदहेंबरला एका 
कहदू कवीिा खून झाला आचि ही तेढ हळूहळू वाढत िालली. यावळेी नेहमीप्रमािेि कहदूमहासभा, कहदंूिी 
कैवारी म्हिनू पढेु झाली आचि चतने कहदंूना आपले बळ एकवटण्यास उते्तजन चदले. मुव्स्लम लीर्िे हे कायग 
आधीि सुरू होते आचि महासभेने ते अचधकि सुकर करून चदले. कहदू मुसलमान दंरे् ्क्त शहराति नदहे 
तर अर्दी खेड्याखेड्यातून सुरू झाले. मृत आचि जखमी झालेल्या शकेडो लोकामंध्ये मुसलमानापेंक्षा 
कहदंूिी संख्या अचधक होती. ‘मुसलमानानंी कहदू कत्तलखाना’ केला तरी आपल्या जारे्ला चिकटून 
राहिाऱया दोन कहदू मंत्र्यावंर कहदंूनी टीकेिा भडीमार केला आचि शवेटी त्यानंा राचजनामे देण्यास भार् 
पाडले. संयुक्त मचंत्रमंडळात एका मतं्र्यािंा राचजनामा म्हिजे एका संघचटत र्टािा पाकठबा र्माविे होते. 
पचरिामी अी ाबक्ष मंचत्रमंडळ दुबगळ झाले, लीर्पक्षाच्या सतत कारवायानंी त्यािें बहुमत ढासळले आचि 
त्यानंी अचधकारसूते्र खाली ठेवली. आता पूवीच्या सरकारात महसूलमंत्री असलेले मीर बुंदे अलीखान हे 
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नदया ‘राष्ट्रीय पक्षािें’ पुढारी बनले आचि त्यानंी नवीन सरकार बनवले. नदया ‘राष्ट्रीय पक्षा’त मुव्स्लम लीर् 
आचि स्वतंत्र कहदू यािंी िमत्काचरक एकजूट होती. नोदहेंबरमध्ये अी ाबक्षािंाही मंचत्रमंडळात समावशे 
केला रे्ला. मािग १९४१ मध्ये ्क्त एक वषाच्या कारभारानंतर बुंदेअली मंचत्रमंडळही पडले. मुसलमान 
मंत्र्यािंी संख्या वाढवण्याच्या जीनाचं्या हट्टामुळे मंत्र्यामंध्ये झालेली ्ाटा्ूट हे यािे कारि होते. 
 

अखेरीच्या मोर्लापं्रमािे कसधमधली मंचत्रमंडळे धडाधड कोसळत होती. पनु्हा एकदा अी ाबक्षानंा 
पंतप्रधानपदासाठी पािारि केले रे्ले आचि त्यानंी काँगे्रस पक्षाच्या मदतीने बहुमत र्ोळा केले. जातीय 
सलोख्यासाठी मंचत्रमंडळाने मनापासून तयारी केली आचि या कायासाठी कायदेमंडळाकडून १ लक्ष रुपये 
मंजूर करून घेतले यामुळे, नुकत्याि सुरू केलेल्या पाचकस्तान िळवळीिा मुसलमानािंा पाकठबा कमी 
होईल या मुद्यावर आचि त्या पशैािा उपयोर् मंचत्रमंडळ स्वतिःिे स्थान मजबूत करण्यासाठी करील या 
मुद्यावर, लीर् सभासदानंी त्याला ्ार कडाडून चवरोध केला. 
 

अी ाबक्ष ्ार काळ अचधकारावर चटकिार नदहते. परंतु यावळेच्या त्याचं्या अचधकार च्युतीला 
चनराळी कारिे होती. सर ह्यडौ या र्दहनगरानंी अनेकवळेा पंतप्रधानानंा संताप आििारे चनिगय त्याचं्यावर 
लादले होते. लॉइड धरिािा महसूल अचधकारी चरिचटश होता. तो चनवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या जार्ी कहदी 
अचधकारी नेमण्यािे र्दहनगरनी मान्य करण्यािे नाकारले तेदहा हा सतंाप अचधकि वाढला. या घटनामुंळे 
म्हिा ककवा या घटना घडल्या तेदहा म्हिा, पंतप्रधान आचि काँगे्रस यािें संबधं अचधक घचनष्ट झाले होते. 
ऑर्स्ट १९४२ मध्ये र्ाधंी, काँगे्रस कायगकाचरिी आचि इतर शकेडो काँगे्रस पढुाऱयाचं्या अटकेनंतर, ऑर्स्ट 
क्रातंी म्हिनू ओळखली जािारी क्रातंी सुरू झाली. २६ सिेंबरला अी ाबक्षानंी दहाइसरॉयना चलचहलेले एक 
पत्र वतगमानपत्राकडे प्रचसद्धीसाठी पाठवले. त्यात त्यानंी आपि ‘चरिचटश साम्राज्यािे चिन्ह’ असलेल्या ‘खान 
बहादू्दर’ आचि O. B. E. या पददयािंा त्यार् करीत आहोतअसे म्हटले होते; आचि ‘कहदुस्तानवरिी आपली 
साम्राज्यवादी पकड िालू ठेविे, तो सतत आपल्या ताब्लयात ठेवण्यािा प्रयत्न करिे, जातीय आचि 
राजकीय मतभेदािंा प्रिारासाठी उपयोर् करिे आचि आपल्या स्वतिःच्या साम्राज्यवादी उदे्दशािंी आचि 
हेतंूिी जोपासना करण्यासाठी राष्ट्रीय शक्ती चिरडून टाकिे हे चरिचटश सरकारिे धोरि आहे’ असे चलचहले 
होते. ८ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या दुसऱया एका वतगमानपत्रीय चनवदेनात ते म्हितात : ‘देशात र्ोंधळ 
माजला आहे यािी जबाबदारी चरिचटश सरकारिीि आहे⋯⋯ कहदुस्तानिी मतै्री आचि सहकायग 
चमळवण्याऐवजी सरकारने दडपशाही आचि दहशतवादािी मोहीम सुरू केली आहे.’ १० ऑक्टोबरला 
र्दहनगरने अी ाबक्षानंा पतंप्रधानपदावरून काढून टाकले. 
 

आता त्याचं्याशी सहमत असलेले काँगे्रसदयचतचरक्त इतर र्ट ्ार थोडे असल्यामुळे कुठल्याही 
र्टाचं्या ्ेररिनेने अी ाबक्ष पुन्हा अचधकारावर येिे असंभवनीय होते. लीर्ला मोकळे रान चमळण्यािा मार्ग 
सुकर झाला. २२ ऑक्टोबरला सर रु्लाम हुसेन यानंी सयुंक्त मंचत्रमंडळ बनवले आचि आपि परत लीर्ला 
चमळण्यािा चनिगय घेतला आहे असे २३ ऑक्टोबरला जाहीर केले. रु्लाम मचंत्रमंडळािे िारही मंत्री लीर्िे 
सभासद होते, ककवा झाले होते. आचि ३ मािग १९४३ रोजी, जेदहा चवचधमंडळाने १९४० च्या लींर्च्या 
अचधवशेनात लीर्ने संमत केलेल्या पाचकस्तानच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले तेदहा लीर्िे मुव्स्लम 
सभासदावरिे विगस्व कळसास पोिले. १४ मे रोजी चशकारपूरजवळ ४ मारेकऱयानंी अी ाबक्षावंर ही ा केला 
आचि त्यानंा र्ोळी घालून ठार केले. 
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परंतु, लीर्च्या अचनिल अनुयाचयत्वामुळे मुख्यमंत्र्यामध्ये सुरचक्षततेिी भावना कधीि चनमाि झाली नाही. 
आचि मनधरिीच्या धोरिात अनुस्युत असलेली लािलुिपत बेसुमार वाढली. या दोन र्ोष्टींमुळे लीर् 
कायगकाचरिीला असाधारि वृत्ती धारि करावी लार्ली. ७ जून १९४४ रोजी करािी येथे चतिी बैठक झाली 
आचि चतने मुख्यमतं्र्यानंा राज्यकारभारािी सूते्र खाली ठेवण्यािा आदेश चदला. ठरावात असे म्हटले होते 
की, जनतेच्या चहतसंबधंािंी वाढ व संरक्षि लीर् चकती आचि कुठपयंत करू शकते हे पाहण्यासाठी 
प्रायोचर्क साधन म्हिनू लीर्ने अचधकार सुते्र हाती घेतली होती. ठरावात पुढे म्हटले होते की, हा प्रयोर् 
्सला. ‘काही मतं्र्याचं्या दुष्ट्कृत्यािंी लाबंलिक यादी कायगकाचरिीपुढे आहे. सचवस्तर आरोपपत्र 
बनवण्यािी र्रज कचमटीला नाही. परंतु या मंचत्रमंडळाच्या धान्य धोरिािे स्वरूप समाधानकारक नाहीया 
र्ोष्टीिी नोंद करिे भार् आहे⋯⋯ र्दहािी ठरवलेली ककमत दर मिाला साडेनऊ रुपये असताना र्रीब 
मुव्स्लम शतेकऱयानंा त्यािंा र्हू दर मिास ७ रुपये भावाने चवकिे भार् पडत आहे. आपल्या प्रातंािा 
आधारस्तंभ असलेल्या हारीच्या (कसधी शतेकरी) चहतसबंंधािंी मुव्स्लम लीर् कायग तत्परतेने वाढ करिारे 
नसेल तर आपल्या आव्स्तत्वािे समथगन ती कसे करिार?’ 
 

ह्या ठरावाकडे दुलगक्ष केले रे्ले आचि रु्लाम मंचत्रमंडळ तसेि अचधकारावर राचहले परंतु त्यासाठी 
त्याला कोलायंा उड्या मारादया लार्ल्या. २४ ्ेरुिवारी १९४५ ला लीर् पक्षािे १४ सभासद चवरोधी पक्षाला 
चमळाले आचि पक्षात ्क्त ११ ि सभासद राचहले. काँगे्रस पक्ष आचि काही कहदू-मुसलमान अचलप्त 
सभासद यानंी चमळून रु्लाम मंचत्रमंडळािा २५ चवरूद्ध १९ मतानंी पराभव केला. (५ कहदू, २ युरोचपयन, १ 
स्वतंत्र मुसलमान यानंी सरकारच्या बाजूने मतदान केले). परंतु खान बहाद्दर मौलाबक्ष यािंा मचंत्रमंडळात 
समावशे करून (२६ ्ेरुिवारी) मंचत्रमंडळाने जीवदान चमळवले. मौलाबक्षानंी आपल्याबरोबर काही लीरे्तर 
प्रमुख चवरोधी सभासद आिले आचि सर रु्लाम यांनी आपल्या अटी कबलू केल्यास मंचत्रमंडळात सामील 
होण्यािे मान्य केले. त्यापैकी एक अट अशी होती की, काँगे्रस कैद्यािंी लवकर मुक्तता; दुसरी अशी होती 
की, राज्यकारभाराच्या शुद्धतेिे कायग करण्याकचरता मंचत्रमंडळाने लािलुिपत चवरोधी अचधकारी नेमाव.े 
पुढल्या दहा चदवसात चनष्ठा पुन्हा बदलल्या. लीर् पक्ष थोडा अचधक बलवान झाला आचि त्याच्या पालगमेंटरी 
बोडाने, मंचत्रमंडळातील मुव्स्लम चहश्शाच्या सवगच्या सवग जार्ा मुव्स्लम लीर्ला द्यादया व मंचत्रमंडळािी 
पुनरगिना करावी असा आदेश मुख्यमंत्र्यानंा चदला. लीर् प्रचतज्ञापत्रकावर सही करा ककवा बाहेर पडा, असे 
मौलाबक्षानंा सारं्ण्यात आले. त्यानंी बाहेर पडण्यािा मार्ग पत्करला आचि मंत्री म्हिून असलेली आपली 
दोन आठवड्यािंी कारकीदग संपवली. 
 

कसध आचि बंर्ालपेक्षा वरे्ळी, परंतु पचरिामाच्या दृष्टीने सारखीि पचरव्स्थती असलेल्या 
आसाममध्ये आपले मचंत्रमंडळ येईल अशी खूिर्ाठ लीर् बाधूं शकत होती एकंदर १०८ लोकाचं्या 
सभार्ृहात ३४ मुव्स्लम जार्ा होत्या. त्यापकैी ्क्त ९ लीर्ला चमळाल्या होत्या; इतर जार्ापंैकी १४ स्वतंत्र 
मुसलमानानंा, ५ आसाम खोऱयातील मुसलमानानंा, ५ सुरमा खोऱयातील मुसलमानानंा आचि १ प्रजापक्ष 
सभासदाला अशा चमळाल्या होत्या. सवात मोठा पक्ष हा काँगे्रसिा होता आचि त्याला अचधक पाकठबा 
चमळण्यासारखी त्यािी पचरव्स्थती होती. परंतु जुलैपयंत अचधकार हाती घेण्यािे काँगे्रसने ठरवले नदहते. 
दरम्यान, सर सय्यद सादुी ा यानंी बहुमतासाठी काही मुव्स्लम व काही कहदू सभासद एकत्र केले. ही 
एकजूट ्ार काळ चटकली नाही. आचि त्यानंा बाहेर ्ेकण्यात आले. सिेंबर १९३८ मध्ये काँगे्रसने 
मंचत्रमंडळ बनवले. र्ोपीनाथ बारडोली याचं्या पढुारीपिाखाली बनवलेल्या ह्या काँगे्रस मचंत्रमंडळाने 
युद्धाच्या घोषिेनंतर, काँगे्रस नेतृत्वाच्या चनिगयानुसार राचजनामा चदला. सादुी ा पनु्हा घोड्यावर बसले. 
जीनाचं्या चवनंतीला मान देऊन ते १९३७ मध्ये लीर्ला चमळाले होते आचि आतापयंत चवचधमंडळातील 
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लीर्िे सभासद त्यानंी खूपि वाढवले होते. काँगे्रस पक्षाने राचजनामा चदल्यामुळे चरकाम्या झालेल्या जारे्वर 
बसण्यािी आचि आपल्याकडे आिखी एक प्रातं आहेहे सारं्ण्यािी सधंी लीर्ला चमळालीहे उघडि होते. 
 

यानंतर कालातंराने वायदय सरहद्द प्रातंही अशाि पद्धतीने लीर्कडे रे्ला. ६० जार्ाचं्या सभार्ृहात 
१९ जार्ािंी सुरुवात करून कामिलाऊ बहुमत चमळवलेल्या खानसाहेबाचं्या काँगे्रस मंचत्रमंडळाने युद्ध 
प्रश्नावर राज्यसूते्र खाली ठेवली. तोपयंत सरदार औरंर्जेब खान यानंी लीर् पक्ष स्थापन केला होता आचि 
काही स्वतंत्र कहदू व शीख सभासदाचं्या मदतीने ४ मुसलमान व १ शीख असलेले मंचत्रमंडळ स्थापन केले. 
सरहद्द प्रातंात १९३७ पयंत लीर्िे नावसुद्धा ठाऊक नदहते. परंतु आता िार पोटचनवडिुकीत चतला 
चमळालेल्या चवजयावरून चतने िारं्लेि मूळ धरले होतेहे उघड चदसत होते. 
 

१९४४ च्या शरदऋतूत सरहद्दीवरील काँगे्रस िळवळ थंडावली आचि चवधीमंडळातील काँगे्रस 
सभासदानंी परत चवचधमंडळात बसण्यािा चनिगय घेतला. या चनिगयाने औरंर्जेब मंचत्रमंडळाला धोका 
चनमाि झाला. पि मुख्यमंत्र्यानंी तो दुर्मदन वसंतऋतूपयंत पुढे ढकलला. ्क्त आपली पदच्युती पुढे 
ढकलण्यासाठी औरंर्जेब खान यानंी चहवाळी अचधवशेन रद्द केलेअसा त्याचं्यावर आरोप करिारा 
अचवश्वासािा ठराव डॉ. खानसाहेब यानंी १२ मािग १९४५ रोजी माडंला. तो २४ चवरूद्ध १८ मतानंी संमत 
झाला. आचि सरहद्दीमधील लीर्िी मध्यवधी कारचकदग संपुष्टात आली. 
 

मुव्स्लम बहुसंख्य प्रातंातील चवचधमंडळात आचि लीर्ने पाचकस्तानच्या नकाशात समाचवष्ट केलेल्या 
आसाम प्रातंात लीर्िी ही अशी पचरव्स्थती होती. हे चित्र ्ारसे आशादायक नदहते. लीर्च्या प्रिडं 
लोकचप्रयतेिे ते चनदशगक नदहते. कहदू ज्याप्रमािे काँगे्रसभोंवती र्ोळा होत होते त्याप्रमािे मुसलमान 
लीर्भोंवती र्दी करीत होते. 
 
 

_____ 
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प्रकरि बत्तीसाव े
 

काँगे्रसची स्वातांत्र्य चळवळ–मुस्स्लम णवरोधी! 
 

कहदी मुसलमानािें र्ोखले बनाव े ही काकं्षा जीनानंी ३० वषाहून अचधक काळ उराशी बाळर्ली 
होती. त्यानंी आपल्या राजकीय जीवनाला जेदहा नुकतीि सुरुवात केली होतीतेदहा, र्ोपाळ कृष्ट्ि र्ोखले हे 
काँगे्रसिे सवात अचधक आदरिीय नेते होते. त्यािंा युव्क्तवाद, दयावहाचरक शहािपिा, बुचद्धवतंावरील 
त्यािंी पकड आचि सरकारी लोकाकंडून त्यानंा नेहमीि उपभोर्ावयास चमळालेले आदरयुक्त प्रचतसाद 
यानंी जीनानंा आकर्मषत केले होते. १९३६–३७ च्या चनवडिुकी होईपयंत त्यािंी ही काकं्षा स्ल झाली 
नदहती. परंतु १९३७ ते १९३९ या दोन वषांच्या काळात जीना हे कहदुस्तानातील सवात मोठे मुव्स्लम पुढारी 
म्हिून नावारुपाला आले; र्ोलमेज पचरषदेपयंत जे मुव्स्लम प्रवक्ते त्याचं्याबरोबर होते ते अंतधान पावले 
होते. काँगे्रसमध्ये आचि जनतेमध्ये चवशषेतिः कहदू जनतेमध्ये र्ाधंींना जे स्थान होते तेि स्थान जीनानंा आता 
लीर् पक्षामध्ये आचि मुव्स्लम जनतेमध्ये होते. चवरोधाभासात्मक र्ोष्ट अशी की, जे पुढारी परंपरेने 
चरिचटशाशंी एकचनष्ठ होते आचि अथाति युद्ध प्रयत्नानंा मदत करीत होतेत्या पुढाऱयाचं्या र्टािे नेतृत्व त्यांनी 
स्वीकारले होते आचि तरीसुद्धा जीनानंी त्यानंा युद्धकचमयापासून दूर रहाण्यािा आदेश चदला आचि तो 
धुडकावनू लावण्यास हे पुढारी दुबगल ठरले. लीर् कौव्न्सलच्या आचि लीर् कायगकाचरिीच्या बठैकीत त्यािंा 
शब्लद हाि कायदा होता. लीर्च्या खुल्या अचधवशेनात त्यािें भाषि दुसऱया कुठल्याही पुढाऱयाला चमळाले 
नसेल इतक्या भव्क्तभावाने आचि पे्रमाने आचि टाििी पडली तरी ऐकू येईल इतक्या शातंतेने ऐकून घेतले 
जात असे. सिेंबर १९३९ मध्ये युद्धाच्या घोषिेनंतर झालेल्या वाटाघाटीत ्क्त लीर्पक्षि कहदी 
मुसलमानािंा प्राचतचनचधक पक्ष असल्यािे आचि आपि स्वतिः चतिे प्रवक्ते असल्यािे त्यानंी दाखवनू चदले. 
ऑक्टोबरमध्ये, अचखल भारतीय काँग्रस सचमतीने, युद्ध प्रयत्नातं सशतग सहकायग करण्यािा ठराव मंजूर 
केला : ‘कहदुस्तान स्वतंत्र देश आहे असे जाहीर केले पाचहजे आचि त्याला हा दजा जास्तीत जास्त प्रमािात 
आताच्या आता लार् ूकेला पाचहजे.’ लीर्िे सहकायगही सशतग होते परंतु चतिी शतग चनराळी होती. ती अशी : 
‘अचखल भारतीय मुव्स्लम लीर्च्या अनुमतीचशवाय कहदुस्तानच्या घटनात्मक प्रर्तीच्या प्रश्नाबाबत कसलेि 
चनवदेन करत कामा नये. आचि अशा अनुमतीचशवाय आचि चतने मान्यता चदल्या चशवाय चरिटीश पालगमेंटने 
आचि हुजुराचं्या सरकारने कुठलीही राज्य घटना बनवता कामा नये व चतिा स्वीकार करता कामा नये.’ 
 

भारत देश आता दोन प्रकारच्या खोड्यात सापडला होता. एका बाजूला कहदुस्तानातील राजकीय 
मत, संपूिग जबाबदार सरकार ताबडतोब स्थापन कराव ेअशी मार्िी करीत होते, आचि चरिचटश सरकार, 
युद्ध समाप्तीनंतर जबाबदार सरकारिे आश्वासन देऊन तत्काळ युद्ध सहकायािी मार्िी करीत होते.तर 
दुसरा खोडा काँगे्रस आचि लीर् मधला होता; कहदी मुसलमानािंी अचतशय प्रभावी संघटना म्हिून काँगे्रस 
लीर्कडे पहात होती. आचि लीर् अशी मार्िी करीत होती की, चरिचटश सरकार, काँगे्रस आचि इतर प्रमुख 
कहदू संघटनानंी, लीर्ला कहदी मुसलमानािंी एकमेव प्राचतचनचधक ससं्था म्हिून मान्यता द्यावी. १४ चडसेंबर 
१९३९ रोजी नेहरंुनी जीनानंा चलचहलेल्या पत्रात त्यानंी काँगे्रसिी भचूमका थोडक्यात अशी माडंली होती : 
‘लीर् ही मुसलमानािंी महत्वािी आचि प्रभावी संघटना आहेअसे काँगे्रस नेहमीि मानत आलेली आहे आचि 
त्यामुळेि आपल्यामधील कुठलेही मतभेद सोडवण्यास आम्ही उत्सुक आहोत. परंतु⋯⋯ आपि हे 
जािताि की, काँगे्रसमध्ये अनेक मुसलमान असे आहेत कीं, ते आमिे चनकटिे सहकारी आहेत. मुव्स्लम 
सभासद असलेल्या कामकरी आचि शतेकरी संघटनादयचतचरक्त, जचमयत-उल -उलेमा, अचखल भारतीय 



 अनुक्रमणिका 

चशया पचरषद मझलीस-इ-अहरर, अचखल भारतीय मोचमन पचरषद इत्याचदसारख्या अनेक इतर मुव्स्लम 
संस्था आहेत. यापैकी बऱयाि संस्थानंी आचि दयक्तींनी सवगसाधारिपिे आम्ही स्वीकारलेली राजकीय 
भचूमका स्वीकारलेली आहे. त्यानंा आम्ही तोडू शकत नाही ककवा कोित्याही प्रकारानंी दूर लोटू शकत 
नाही. 
 

या सवग संघटनािंी वार्मषक अचधवशेने भरवली जात होती, वतगमानपते्र त्यािी दखल घेत होती, 
मुसलमानाचं्या धार्ममक अर्र दयावसाचयक के्षत्रातील अनुयाचयत्वािा लाभ त्यानंा चमळत होता आचि त्या 
काँगे्रस िळवळीला स्वयसेंवकही पुरवीत होत्या. परंतु त्यािें प्राचतचनचधक स्वरुप मतदानाच्यावळेी ककवा 
र्टबदलातही कधी चसद्ध झाले नाही. आपल्या स्वातत्र्य िळवळीत काँगे्रसला त्यािंा उी खेनीय असा 
उपयोर् झाला असूनसुद्धा दयवहारी राजकारिात ते काँगे्रसला एक लोढिेि झाले होते. कारि एका 
बाजूला, मुसलमानातंील लक्षिीय सखं्येला काँगे्रसच्या धमगचनरपेक्षतेकडे खेिण्यात ते अयशस्वी झाले 
आचि दुसऱया बाजूला, काँगे्रसच्या जातीय तडजोडीसंबधंीच्या चनिगयावर यािंा ्ार मोठा असर पडला. 
 

ह्या मुव्स्लम संघटना आचि राष्ट्रीय मुव्स्लम हे जीनाचं्या डोळ्याच्या खुपऱया होते. आचि जेदहा 
जीनानंा काँगे्रसच्या अबुल कलम आझादाशंी वाटाघाटी करण्यािे सारं्ण्यात आले तेदहा अनेकवळेा त्यािंा 
तोल सुटलेला होता. ८ ऑर्स्ट १९४० रोजी दहाइसरॉयने आपल्या कायगकारी मंडळात वाढ केली आचि 
त्यात सामील होण्यासाठी कहदी पुढाऱयानंा आमतं्रि चदले. त्यावळेी काँगे्रसने आपल्या स्वतिःच्या अटी पढेु 
माडंल्या आचि त्या अटींशी सहमत होण्यासाठी आझादानंी आपल्या अध्यक्षीय अचधकारात जीनानंा तार 
केली. त्या तारेला उत्तर देताना जीनानंी आझादानंा असे साचंर्तले की, ‘मुव्स्लम कहदुस्तानिा चवश्वास 
तुम्ही पूिगपिे र्मावला असल्यामुळे आपल्याशी प्रत्यक्ष ककवा पत्रदयवहाराने ििा करण्यािे मी नाकारत 
आहे. काँगे्रसला राष्ट्रीय स्वरुप प्राप्त दहाव ेआचि परकीय देशानंा ्सवता याव ेम्हिून तुम्हाला काँगे्रसिा 
अध्यक्ष करून मुव्स्लम नाच्या पोऱया बनवले आहेहे तुमच्या लक्षात येत नाही काय?तुम्हाला स्वाचभमान 
असेल तर ताबडतोब राचजनामा द्या. आतापयंत, तुम्हाला लीर्िे चजतके वाईट करता येईल चततके तुम्ही 
केले आहे. त्यात तुम्ही ्ारि अयशस्वी झाला आहात हे तुम्ही जािताि. द्या ते आता सोडून.’ 
 

काँगे्रस पुढाऱयात जे काही थोडे मुव्स्लम पुढारी होते ते आपल्या नेकीिे आचि त्यार्ी वृत्तीिे बळी 
ठरले. काँगे्रस अल्पसंख्यकानंा न्याय देईल याबद्दलिा त्यािंा चवश्वास कधी ढळला नाही; त्यािंी ही चनष्ठा, 
त्यानंी संयुक्त मतदारसघंावर चवश्वास ठेवल्यापासून चटकली होती. चवचधमंडळातील मुव्स्लम 
प्रचतचनचधत्वाकचरता मुव्स्लम जातीयवाद्यािंी वाढती मार्िी आचि कहदू जातीयवाद्यािंा त्याला चवरोध यामुळे 
ते मुसलमानानंा आपल्याकडे वळव ूशकले नाहीत. याि मुद्यावर जीना अजूनही डाव टाकत होते. आचि 
दहाइसरॉयला १ जून १९४० रोजी चलचहलेल्या आपल्या पत्रात त्यानंी आपल्या मार्ण्या अचधकि ्ुर्वल्या. 
कहदुस्तानच्या अचंतम ्ाळिीच्या आपल्या मार्िीला चिकटून रहात असताना ते म्हिाले : ‘(अ) सध्याच्या 
राज्य घटनात्मक कायद्याच्या िौकटीत बसेल त्याप्रमािे दहाइसरॉयिे कायगकारी मंडळ वाढवले पाचहजे, ही 
संख्या चकती वाढवावी हे ििा करून ठरवाव ेलारे्ल. जर काँगे्रस आत येिार असेल तर मुसलमानािें 
प्रचतचनचधत्व कहदूइतकेि असले पाचहजे, आचि जर ती येिार नसेल तर जादा घेतल्या जािाऱया सभासदात 
मुसलमानानंा बहुसंख्यत्व चमळाले पाचहजे. आचि असे झाले तर मुसलमान मुख्य भार आचि जबाबदारी 
अंर्ावर घेतील; (ब) ज्या प्रातंाला घटना कायद्यािे ९३ कलम लार्ू करावयािे असेल तेथे चबनसरकारी 
सी ार्ार नेमले जावते त्यािंी संख्या चकती असावी हे ििा करून ठरवावयािे आहे, चबनसरकारी बहुसंख्य 
सी ार्ार हे मुव्स्लम प्रचतचनधी असावेत; आचि ज्या प्रातंात पक्षाचं्या हातचमळविीवर ककवा “संयुक्त” 
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सरकार येिे शक्य असेल त्या प्रांतातील राज्यकारभारािी दयवस्था सहाचजकि सबंंचधत पक्षानंी आपापसात 
तडजोड करून ठरवावी; (क) एक युद्ध सचमती असावी⋯⋯ या सचमतीतही जर काँगे्रस येिार असेल तर 
मुव्स्लम प्रचतचनचधत्व कहदू इतकेि असाव,े आचि येिार नसल्यास मुव्स्लम संख्या अचधक असावी. आचि 
शवेटी, या सकंव्ल्पत युद्ध सचमतीवरील मुव्स्लम प्रचतचनधी आचि र्दहनगर जनरलच्या कायगकारी 
मंडळावरील जादा चबनसरकारी सी ार्ार मुव्स्लम हे मुव्स्लम लीर्ने चनवडलेले असावते.’ 
 

या मार्िीच्या पत्रामार्ोमार् लीर्च्या कायगकारी मंडळाने १६ जूनला एक ठराव केला. त्या 
ठरावात कायगकाचरिीने सवगसामान्यपिे मुसलमानानंा आचि मुख्यत्व ेकरून मुव्स्लम लीर्च्या सभासदानंा 
असा आदेश चदला होता की, आपल्या दोन मार्ण्या मान्य झाल्याचशवाय युद्ध सचमतीवर कोिी काम करू 
नये. त्या मार्ण्या अशा : (१) मुव्स्लम कहदुस्तानला मंजुरी ककवा संमती चदल्याचशवाय हुजुर सरकारने 
कुठलीही तात्पुरती ककवा चनिायक राज्य घटना स्वीकारू नये. (२) मध्यवती ककवा प्राचंतक सरकारात 
मुव्स्लम नेते हे अंशभाक म्हिनू ताबडतोब सामील केले जावते. 
 

एकाअथी, र्ोलमेज पचरषदेच्यावळेी कहदुस्तानात आचि इंग्लंडमध्ये असलेले वातावरि परत 
चनमाि झाले होते. काँगे्रस आपले लक्ष स्वातंत्र्याच्या मार्िीवर कें चद्रत करीत होती आचि जातीय 
तडजोडीला दुय्यम स्थान देत होती; तर लीर् या तडजोडीला सवग तात्पुरत्या आचि दूरर्ामी दयवस्थेिी 
अट मानीत होती. या पाश्वगभमूीवर दहाइसरॉयिी ८ ऑर्स्ट १९४० िी सूिना आली. या चनवदेनात 
दहाइसरॉय म्हिाले होते : ‘मुख्य मुदे्द दोन आहेत. या दोन मुद्यावर मी त्यांिी भचूमका स्पष्ट करावी अशी 
हुजुर सरकारिी इच्छा आहे. पचहला मुद्दा असा की, राज्य घटनेच्या भावी योजनेतील अल्पसंख्याकािें 
स्थान. माझा रे्ल्या ऑक्टोबरिा जाहीरनामा, १९३५ च्या कायद्याच्या कुठल्याही भार्ाच्या ककवा त्याला 
आधारभतू असलेल्या कुठल्याही धोरिाच्या अर्र योजनाचं्या ्ेरतपासिीला प्रचतबंध करीत नाहीहे स्पष्ट 
केले रे्ले आहे. त्या कायद्याच्या कुठल्याही दुरुस्तीत अल्पसंख्यकाचं्या चविारानंा पूिग महत्व चदले 
जावयेाबद्दल हुजुर सरकारिी कळकळही दयक्त केली रे्ली आहे. ही हुजुर सरकारिी भचूमका कायम आहे. 
तेदहा आपल्या स्वतिःच्या जबाबदारीिे संक्रमि करताना ते, कहदुस्तानच्या व्स्थरतेच्या आचि कल्यािाच्या 
दृष्टीने त्याच्या राष्ट्रीय जीवनातील ्ार मोठ्या आचि प्रभावी भार्ािा अचधकार प्रत्यक्षपिे नाकारला जाईल 
अशा कुठल्याही राज्यकारभाराच्या पद्धतीिा चविार करिार नाहीतहे सारं्ावयास नकोि. अशा प्रकारच्या 
राज्यकारभाराच्या पद्धतीला मान तुकवण्यािी सक्तीही ते करिार नाहीत.’ 
 

युद्धकाळाति सते्तिा आशय स्वाधीन करावा या काँगे्रसच्या मार्िीला ‘ऑर्स्ट घोषिे’त मान्यता 
नसल्यामुळे काँगे्रसने ती चझडकारली. घोषिेच्या या भार्ाकडे लीर्ने दुलगक्ष केले आचि चतच्या 
कायगकाचरिीने, दहाइसरॉयनी ‘चरिचटश सरकार त्याचं्या मंजुरी आचि संमतीचशवाय कुठलीि भावी राज्य 
घटना तात्पुरती ककवा चनिायक म्हिनू स्वीकारिार नाहीया स्पष्टपिे चदलेल्या आश्वासना’पुरते, तेवढ्या 
भार्ािे स्वार्त केले. तरीसुद्धा, आपली “५० टके्किी” मार्िी मान्य झाल्याचशवाय ती युद्ध प्रयत्नानंा 
सहकायग देण्यािे मान्य करिार नदहती. 
 

काँगे्रस आचि लीर्मधला आचि सरकारमधला हा खोडा तसाि राचहला. काँगे्रस व लीर्मधला 
पेिप्रसंर् सोडवण्यािी घाई नदहती. त्या दोघानंाही हे माहीत होते की, जोपयंत युद्ध िालू आहे तोपयंत 
खरी सत्ता कधीि सुपुदग केली जािार नाही. आचि ती चदल्याचशवाय सरकारच्या जबाबदारीिा वाटा 
उिलण्यास काँगे्रस तयारि नदहती. म्हिनू तो प्रश्न तसाि अचनर्मित राचहला होता. युद्ध प्रयत्नानंा 
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सहकायग न देण्यािा आदेश कहदी लोकानंा देण्यािे काँगे्रसने ठरवले. लढा सुरू करण्यािा संपूिग अचधकार 
र्ाधंींना देण्यात आला. र्ाधंींनी असा युव्क्तवाद केला. ‘युद्धचवरुद्ध प्रिार करण्यािी आचि सरकारच्या युद्ध 
प्रयत्नात असहकार करण्यािी चशकवि देण्यािी काँगे्रसला मुभा आहे असे विन जर चरिचटश सरकारकडून 
आम्हाला चमळाले तर आम्ही कायदेभरं् सुरू करिार नाही.’ ते पुढे म्हिाले की, आपि दहाइसरॉयिी भेट 
घेण्यािा प्रयत्न करू, आचि त्याला असे सारं्ू की, ‘ही भचूमका आम्हाला घ्यावी लार्त आहे; तुम्हाला 
र्ोंधळात टाकण्यािी आचि युद्ध प्रयत्नासंबधंीच्या तुमच्या हेतूपासून तुम्हाला परावृत्त करण्यािी आमिी 
इच्छा नाही. अकहसेच्या समान भचूमकेवर आम्ही आमच्या मार्ाने जातो आचि तुम्ही खुशाल तुमच्या मार्ाने 
जा. लोकानंा जर आम्ही बरोबर नेऊ शकलो तर युद्ध प्रयत्नात ते तुम्हाला सहकायग देिार नाहीत. 
उलटपक्षी, नैचतक प्रभावाखेरीज दुसरे कुठलेही दडपि न वापरता तुम्ही त्यानंा युद्ध प्रयत्नानंा मदत 
करण्यास प्रवृत्त केलेततर आम्ही तक्रार करिार नाही.’ 
 

काँगे्रसच्या सवग लढ्यािंा एकि हेतू होता तो म्हिजे राष्ट्रािे स्वातंत्र्य. परंतु काँगे्रसिा हा लढा 
म्हिजे युद्धािा ्ायदा घेऊन आपल्या मार्ण्या चरिचटश सरकारवर लादण्यािा प्रयत्न आहे असा जीनानंी 
त्यािा चनषेध केला आचि चमळेल त्या काठीने ते काँगे्रसला आचि ‘कहदू नेतृत्वा’ला झोडपू लार्ले. 
िमत्काचरक र्ोष्ट अशी की, जीनानंी केलेल्या अशा प्रत्येक चनषेधािा पचरिाम मुसलमानाचं्या वाढत्या ऐक्य 
भावनेत झाला. मुरब्लबी राजकारिी जीनानंी हा तापलेला तवा कधीि थंड होऊ चदला नाही. कहदूमहासभेिा 
पाचकस्तानचवरोधी प्रिार जसा िालू राचहला आचि ‘अखंड कहदुस्तान’च्या नदया िळवळीबद्दल बोलिे वाढू 
लार्ले तसे त्यािें अनुयायीही वाढू लार्ले. 
 

मािग १९४२ मध्ये जेदहा पूवेकडे युद्धाने र्ंभीर वळि घेतले, तेदहा चरिचटश मंत्रीमंडळािे एक सभासद 
सर स्टॅ्डग चक्रप्स यानंा कहदी पेिप्रसंर्ावर तोडर्ा शोधण्याच्या उदे्दशाने कहदुस्तानात पाठवण्यात आले. 
त्याचं्या योजनेत जबाबदार सरकारिी मार्िी मान्य केली नदहती त्यामुळे काँगे्रसने ती योजना ताबडतोब 
चझडकारली. योजनेत लीर् मार्ण्यांच्या आशयाला मान्यता चदली होती परंतु त्यात चनिःसंचदग्धपिे 
पाचकस्तानिा स्वीकार केलेला नसल्यामुळे लीर्नेही ती चझडकारली. 
 

काँगे्रसिा युद्धचवरोधी लढा सुरू होण्यापूवी या दोन पक्षानंी ज्या भचूमका घेतल्या होत्यात्याि 
भचूमकेकडे हे पक्ष परतले. ८ ऑर्स्ट १९४२ रोजी काँगे्रसने पुन्हा मोठा लढा करण्यािा चनिगय घेतला; तो 
ताबडतोब सुरू होऊन त्यािे रुपातंर उघड क्रातंीत झाले. लीर्ने पनु्हा त्यािा चनषेध केला आचि २० 
ऑर्स्टला मंुबई येथे भरलेल्या चतच्या कायगकारी मंडळाने पुढील ठराव केला : ‘या कायगकारी मंडळािे 
चविारपूवगक असे मत आहे की, या लढ्यािे उचद्दष्ट मुठभर कहदंूकडे सत्ता सुपूदग करिे आचि कहदुस्तानातील 
मुसलमानानंा आचि इतर अल्पसंख्यकानंा चरिचटश सरकारने वळेोवळेी चदलेल्या आश्वासनािें आचि नैचतक 
कतगदयािें पालन करिे त्यानंा अशक्य करिे हे तर आहेिपि काँगे्रस शती आचि हुकूमापुढे मुसलमानानंीही 
सक्तीने मान तुकवावी म्हिून आहे.’ 
 

लढ्यापासून पूिगपिे अचलप्त रहाण्यािा आदेश जीनानंी मुसलमानानंा चदला आचि हाि इशारा 
कहदुमहासभेने कहदंूना चदला. या दोन संघटनाचं्या अनुयायानंी देशासाठी काही त्यार् करण्यािा कधी 
चविारि केला नदहता. जीनानंी आचि कहदूमहासभेने असे इशारे चदले नसतेतर मुसलमान आचि कहदू 
जातीयवाद्यानंी काँगे्रस आवाहनाला पाकठबा चदला असताअसे म्हििे म्हिजे अडािीपिे स्वतिःिी ्सविकू 
करून घेिे होते. काँगे्रस लढ्यािे आवाहन म्हिजे कमाल शरीर कष्ट आचि मालमते्तवर पािी सोडिे हे 
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होते. जीनाचं्याभोंवती र्ोळा झालेले मुसलमान म्हिजे १९ दया शतकाच्या उत्तराधात एका मार्ोमार् एक 
अशा झालेल्या घडामोडींिी पचरपूती होती. या उत्थानात राष्ट्रवादी उमाळ्यािा आचवष्ट्कार पहािे िुकीिे 
होईल. काँगे्रसजनानंा ऑर्स्ट क्रातंी म्हिजे १८८५ मध्ये काँगे्रसिा जन्म होण्यापूवीपासून रुजत आलेल्या 
राष्ट्रपे्रम आचि राष्ट्रवादी शक्तींिा कळस वाटत होता. मुसलमानािंी पाचकस्तानिी मार्िी म्हिजे त्यानंा 
सतत वाटत असलेल्या कहदू विगस्वाच्या भीतीवर पोसलेल्या जातीयवादािा कळस होता. या मार्ील पे्ररिा 
शक्ती ही हळूहळू रुजत जािाऱया राष्ट्रपे्रम आचि राष्ट्रवादािी नसून धार्ममक कमगठपिािी होती. चजला 
जीना ‘कहदू काँगे्रस’ म्हित होते. त्या काँगे्रसने लोकशाहीिी पूवग तयारी करण्यासाठी पाऊिश ेवष ेघेतली 
होती. चक्रयाशील संस्था म्हिनू कामाला लार्ून लीर्ला ्क्त काही वषिे झाली होती. चतिे नेतृत्व हुदे्दधारी 
लोकाकंडे होते. चतिे काँगे्रसबरोबरिे नाते सवग पक्षीय पचरषदेच्या कामकाजापासून तुटले होते आचि 
तेदहापासून चतला अजातीयवादी राजकारिात रस नदहता. चतच्या सभासदाचं्या सरकार चनष्ठबेद्दल 
सत्ताचधकाऱयानंा कधी संशय नदहता. युद्ध सचमतीतून राचजनामा देण्याच्या जीनाचं्या हुकुमापुढे मुव्स्लम 
लीर्िे मुख्यमंत्री नमले यािे कारि अर्दी वैयव्क्तक होते. तरीसुद्धा, त्यानंी युद्ध प्रयत्नानंा सवग प्रकारिे 
सहकायग चदले होते. प्रमुख मुसलमानानंा लीर्िे सभासद बनण्यास चजल्हाचधकाऱयानंी उते्तजन चदले होते. 
पददयािंा त्यार् करण्याच्या जीनाचं्या आग्रहाला चवरोध झाला नदहता, परंतु पददया धारि करिाऱया लीर् 
पुढाऱयानंी प्रत्यक्षपिे त्यािी अंमलबजाविी केली नदहती. 
 

सरकारशी लीर्िा कधी उघड संघषग झाला नदहता आचि जीनािें समाधान होईल अशी तडजोड 
जरी लीर् आचि काँगे्रसमध्ये झाली असती तर स्वातंत्र्याच्या िळवळीसाठी काँगे्रसबरोबर हातचमळविी 
करण्यास लीर्िे मत वळवण्यात जीना यशस्वी होतीलअसा सूतराम संभव नदहता. आचि जर खरोखरीि 
असे घडले असते तर जीनािें नेतृत्व खतम झाले असते. जीनानंा ज्यांनी चवचधमंडळात प्राचतचनचधक स्वरुप 
प्राप्त करून चदले होते त्यापकैी बहुतेक जिानंी त्यािंा त्यार् केला असता. 
 

ऑर्स्ट क्रातंीच्यावळेी जीनानंी मुसलमानानंा अपायकारक म्हिून जेदहा चतिा चनषेध केलातेदहा 
मुव्स्लम राजकारिािी पचरव्स्थती ही अशी होती. ऑर्स्ट क्रातंी हा शभंर वषात प्रर्त झालेल्या राष्ट्रवादािा 
उदे्रक होता. ह्या राष्ट्रवादापासून कोित्याही कारिाने का होईना मुसलमान दूर राचहले. आचि जीनाचं्या 
हुकूमािा अथग ‘कहदू’ राष्ट्रावादाइतक्याि जुन्या असलेल्या इचतहासािी वाटिाल असा झाला तो एकप्रकारे 
कहदू जातीयवादाला साधक ठरला : मुव्स्लम समाज िळवळीच्या हालअपेष्टापासून अचलप्त राचहलापरंतु या 
भोर्ातून चमळालेल्या ्ळािंा वाटा उिलण्यास मात्र पुढे झालाअशी कहदंूिी कुरबूर होती. ही ्ळे 
हालअपेष्टातून आली की, त्याचशवायही आली असतीहा प्रश्न चनराळा. 
 
 

_____ 
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प्रकरि तेहतीसाव े
 

लीग भूणमकेचा णवजय 
 

लीर्ने पाचकस्तानिा ठराव संमत केल्यापासून त्या मार्िीच्या प्रत्येक पुनरुच्चारािा वतगमानपत्रीय 
अग्रलेखात सतत चनषेध करण्यात आला आचि प्रत्येक चनषेधाने मुसलमानात लीर्ला अचधकाचधक 
लोकचप्रयता मात्र चमळाली. काँगे्रसच्या सवग संघटना, कहदु-महासभा, अखंड कहदुस्तान पचरषद आचि 
वतगमानपते्र, ज्याला जीना ‘कहदू वतगमानपते्र’ म्हित असत, हे सवग एकचदलाने पाचकस्तानच्या चवरोधी उभे 
राचहले. यापैकी कोिाही पाचकस्तानच्या कल्पनेला स्पशग करण्यास तयार नदहते. अशा चवरोधी वातावरिात 
काँगे्रसजनानंा धक्का देिारा आचि जीनानंा आियगिचकत करिारा एकुलता एक अनुकूल आवाज, 
मद्रासमधून उमटला. काँगे्रस मंचत्रमंडळाने राचजनामा देईपयंत मद्रासिे मुख्यमंत्री असलेले, काँगे्रसिे ्ार 
मोठे नेते सी. राजर्ोपालािारी यािंा हा आवाज होता. ते म्हिाले की, कहदू मुव्स्लम मतभेद हे 
पाचकस्तानच्या तत्वावर सोडवले पाचहजेत. मद्रास कायदेमंडळाच्या काँगे्रस पक्षातील आपल्या अनेक 
सहकायाना आपल्या या चविाराशी सहमत करून घेण्यास आचि २३ एचप्रल १९४२ रोजी त्याला पक्षािी 
औपिाचरक मान्यता चमळवण्यात ते यशस्वी झाले. हा ठराव अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटीत आििे ही 
याच्या पुढिी पायरी होती. तेथे तो १५ चवरुद्ध १२० मतांनी ्ेटाळण्यात आला. कचमटीिे म्हििे असे होते 
की ‘कुठल्याही घटक राज्याला ककवा प्रादेचशक चवभार्ाला कहदी संघराज्यातून ककवा कहदी संघातून चवभक्त 
होण्यािे स्वातंत्र्य देऊन कहदुस्तानिी शकले करिारी कुठिीही सूिना ही चनरचनराळ्या राज्यातील आचि 
सबंध देशातील लोकाचं्या चहतसंबधंानंा ्ार हानीकारक आहे. आचि म्हिून अशा कुठल्याही सूिनेला 
काँगे्रस मान्यता देऊ शकिार नाही.’ 
 

हा ठराव राजर्ोपालािारीना थोपवनू धरू शकला नाही. त्यािंी सूिना ्ेटाळली रे्ल्यानंतर त्यानंी 
पत्रकारानंा ४ मे रोजी असे साचंर्तले की, आपि आपली मोहीम िालूि ठेविार आहोत कारि चरिटनपासून 
सत्ताबद्दल चमळवण्यासाठी लीर्शी तडजोड आवश्यक आहे. ते म्हिाले की, ‘मी वैयव्क्तकचरत्या लीर्शी 
वाटाघाटी करून काही साधू शकत नाही. मला काँगे्रसिे आचि कहदुस्तानच्या लोकािें मतपचरवतगन घडवनू 
आिले पाचहजे.’ त्यानंी काँगे्रसिा राचजनामा चदला आचि आपल्याला काँगे्रस चनयमातून मुक्त करून घेतले. 
काँगे्रसच्या उपकाराच्या ऋिातून मुक्त होण्यासाठी काँगे्रस चतचकटावर कजकलेल्या आपल्या चवचधमंडळाच्या 
सभासदत्वािाही त्यानंी राचजनामा चदला. परंतु अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटीच्या भचूमकेपढेु त्यािें नदया 
चविारािें अनुयायी र्डबडले; त्याचं्याबरोबर वनवास पत्करण्यासाठी जेमतेम सात लोक चशी क राचहले. 
 

राजर्ोपालािारींनी मतपचरवतगन केलेले पचहले काँगे्रस पढुारी खुद्द र्ाधंी होते. 
 

जेदहा ऑर्स्ट क्रातंी िालू होती आचि जेदहा बहुतेक सवग काँगे्रस पुढाऱयानंा आचि काँगे्रसजनानंा 
अटकेत डाबंून ठेवण्यात आले होते तेदहा ‘राष्ट्रीय मार्िीच्या बाजूने सावगजचनक मत र्ोळा करण्याकचरता 
प्रमुख राजकीय पक्षाचं्या पढुाऱयाशंी वाटाघाटी करण्यासाठी’, कहदुमहासभेने ऑर्स्ट १९४२ मध्ये एक 
सचमती नेमली. कहदू महासभेिे एक सरचिटिीस राजा महेश्वर दयाळ शठे यानंी एका समान 
चमत्राच्यामा ग् त जीनाशंी संपकग  साधला आचि त्याचं्याकडून पुढील सूिना चमळवली.‘३० ऑर्स्ट १९४२ च्या 
आपल्या ठरावात अखील भारतीय कहदुमहासभेच्या कायगकाचरिीने माडंलेल्या स्वातंत्र्याच्या राष्ट्रीय 
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मार्िीवर मुव्स्लम लीर्िा हा पुढारी चशक्कामोतगब करीत आहे; आचि जर काही दयापक तत्वावर मुव्स्लम 
लीर्शी तडजोड होऊ शकली तर ताबडतोब स्वातंत्र्य चमळवण्याकचरता लढा देण्यासाठी इतर राजकीय 
पक्षाशंी एकजूट करण्यािी लीर्िी तयारी आहे. जर अशी तडजोड झाली तर सचंमश्र तात्पुरती सरकारे 
बनवण्यास मुव्स्लम लीर् सहकायग करील. पुढील दयापक तत्त्व ेसवांना संमत दहावी, युद्ध सपंल्यानंतर (अ) 
कहदुस्तानच्या वायदय आचि ईशान्य भार्ातील मुव्स्लम बहुसंख्य सलर् प्रदेशाचं्या आखिीसाठी एक मंडळ 
नेमाव;े (ब) या दोन भार्ात सावगमत घ्याव ेआचि बहुसंख्य लोकानंी जर चवभक्त सावगभौम राज्याच्या बाजूने 
मतदान केले तर तसे राज्य बनवले जावे; (क) चवभक्त राज्य बनवले रे्ल्यास कहदुस्तानातील अल्पसंख्य 
मुसलमानाचं्या संरक्षिािी मार्िी मुसलमान करिार नाहीत. परस्पर संमतीच्या तत्वावर परस्पर 
राज्यातील धार्ममक अल्पसखं्यकाचं्या संरक्षिािी दयवस्था करण्यािा मार्ग दोनही कहदुस्तानला मोकळा 
राहील; (ड) वायदय आचि ईशान्य या दोन मुव्स्लम प्रदेशानंा जोडिारा पट्टा असिार नाही. परंतु या दोन 
प्रदेशािें चमळून एक सावगभौम राज्य स्थापन होईल; (इ) खुिीच्या तत्वावर लोकसंख्येिी अदलाबदल 
करण्यासाठी योग्य सधंी चमळण्याकचरता सरकारी यंतं्रिा पुरवण्यात येईल.’ 
 

१९४२ च्या चडसेंबरमध्ये, चनरचनराळ्या मताचं्या छटा असलेल्या राजकीय पुढाऱयािंी पचरषद 
अलाहाबाद येथे भरली होती. त्यात कहदुमहासभेच्या चिटिीसानंी हा मसुदा वािनू दाखवला. तेथे हजर 
असलेल्या राजर्ोपालािारींनाही त्यािी प्रत देण्यात आली होती. ९ ऑर्स्ट १९४२ पासून आर्ाखान 
पॅलेसमध्ये स्थानबद्ध करून ठेवलेल्या र्ाधंींिा २१ चदवसािंा उपास जेदहा ्ेरुिवारी १९४३ मध्ये िालू 
होतातेदहा राजर्ोपालािारी र्ाधंींना भेटले आचि त्यानंी या मसुद्याला त्यािंी संमती चमळवली. हा मसुदा 
त्यानंी थोडा ्ेर्ार करून ८ एचप्रल १९४३ मध्ये जीनासमोर ठेवला. ्ेर्ार केलेल्या या मसुद्याला, 
त्याचं्या कत्याच्या नावावरून (सी. राजर्ोपालािारी), सी. आर. मसुदा म्हिून ओळखले जाते. तो 
खालीलप्रमािे आहे : 
 

(१) स्वतंत्र कहदुस्तानच्या घटनेसबंंधी पढुील अटीवर मुव्स्लम लीर् कहदी लोकाचं्या स्वातंत्र्याच्या 
मार्िीवर चशक्कामोतगब करेल आचि संक्रमिाच्या काळात तात्पुरते हंर्ामी सरकार बनवण्यासाठी ती 
काँगे्रसशी सहकायग करील; (२) युद्ध सपंल्यानंतर कहदुस्तानच्या पूवग आचि वायदय भार्ातील पूिगपिे 
मुव्स्लम बहुसखं्य असलेल्या अशा सलर् चजल्ह्याचं्या आखिीसाठी एक मंडळ नेमले जाव.े अशा आखिी 
केलेल्या प्रदेशातील रचहवासी कहदुस्तानपासून चवभक्त होण्याच्या प्रश्नािा मतदानाने चनिगय करतील. हे 
मतदान प्रौढ मतदानाच्या तत्वानुसार ककवा दुसऱया एकाद्या दयावहाचरक मताचधकाराच्या तत्वानुसार घेतले 
जाईल. लोकमतािा कौल जर कहदुस्तानपासून चवभक्त अशा सावगभौम राज्याच्या बाजूने झाला तर तो 
चनिगय सीमेवरील चजल्ह्याचं्या कुठल्याही राज्यात सामील होण्याच्या हक्काला बाध येिार नाही अशा पद्धतीने 
अंमलात आिला जावा; (३) लोकमत घेण्यापूवी सवग पक्षानंा मतप्रिारािे स्वातंत्र्य असावे; (४) चवभक्त 
होण्यािे ठरल्यास संरक्षि, दयापार आचि दळिवळि व इतर आवश्यक बाबींच्या सुरचक्षततेसाठी एक 
परस्पर करार केला जावा; (५) लोकसंख्येिी कोित्याही प्रकारिी अदलाबदल ्क्त खुषीच्या तत्वावरि 
संपूिगपिे केली जावी; (६) कहदुस्तान राज्यकारभारािी संपूिग जबाबदारी आचि सत्ता जर, चरिचटशानंी 
स्वाधीन केली तरि ह्या शती बंधनकारक रहादयात.’ 
 

या मसुद्याने पंजाब आचि बंर्ालला भेदून जािारी रेषा काढली आचि पाचकस्तानिी मार्िी 
प्रत्यक्षात उतरवली. या रेषेच्या एका बाजूला मुव्स्लम बहुसंख्य चजल्हे व दुसऱया बाजूला कहदंू बहुसंख्य 
चजल्हे होते. या रेषेच्या पचिमेिे पजंाबमधील चजल्हे आचि पूवेिे बंर्ालमधील चजल्हे चमळून पाचकस्तान 
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बनेल आचि या रेषेच्या दुसऱया बाजूिे चजल्हे कहदुस्तानात राहतील, असे या मसुद्यात सूचित केले होते. 
आता पाचकस्तानिी कल्पना तेरा वषािी जुनी झाली होती आचि या योजनेच्या कत्यांनी, चरिचटश 
सत्ताचधकाऱयानंी आपल्या कारभाराच्या सोयीसाठी पाडलेल्या संपूिग प्रांतािा समावशे या नदया मुव्स्लम 
राज्यात केला होता. कहदी प्रदेशाचं्या राज्यकारभार चवभार्ातील सलर् कहदू चजल्हे मुव्स्लम राज्यािा चवभार् 
बनू शकिार नाहीत यािा त्यानंी कधी चविारि केला नदहता. खुद्द जीनानंीही आपल्या पाचकस्तान योजनेत 
सबंध पजंाब आचि संबधं बंर्ालिा समावेश केला होता आचि जेदहा सी. आर. मसुदा त्याचं्यासमोर ठेवला 
रे्ला तेदहा डोके छाटलेले पाचकस्तानिे स्वरुप म्हिून त्यानंी या मसुद्याला बाजूला सारले आचि तो प्रश्नि 
टाळला. पि ही योजनाि अखेरीस पाचकस्तानिा पाया बनली. 
 

झाडावरिे चपकलेले ्ळ जसे सहज पडाव ेइतक्या सहजतेने आता जीनानंा सवलती चदल्या जाऊ 
लार्ल्या. १९४४ मध्ये जेदहा युद्ध संपुष्टात येऊ लार्ले आचि काँगे्रस स्थानबद्धािंी सुटका करण्यात येऊ 
लार्ली तेदहा हंर्ामी संचमश्र सरकारिी भाषा परत सुरू झाली. मध्यवती चवचधमंडळातील काँगे्रसिे नेते, 
भलुाभाई देसाई यानंी लीर् पक्षािे एक दुय्यम नेते नबाबजादा चलयाकत अलीखान याचं्याबरोबर वाटाघाटी 
सुरू केल्या, आचि र्ाधंी व जीनाचं्या संमतीच्या अटीवर दोघानंी चमळून एक मसुदा तयार केला. त्यात अशी 
तरतूद केली होती की, कें चद्रय हंर्ामी सरकार बनवण्यात काँगे्रस आचि लीर् हातचमळविी करतील; हे 
सरकार असे असाव े: (अ) कें चद्रय मंडळात काँगे्रस व लीर्ने नेमलेल्या लोकािें समान संख्याबळ (काँगे्रस, 
लीर् व इतर यािें प्रमाि ४० : ४० : २० असे राहील व नेमलेले लोक मध्यवती कायदेमंडळािे सभासद 
असलेि पाचहजेत असे नाही.); (ब) अल्पसंख्यकािें (चवशषेतिः अनुसूचित जमाती आचि शीख) प्रचतचनधी; 
(क) कमाडंर-इन-िी् हे सरकार १९३५ च्या कायद्याच्या िौकटीत कायग करीलपरंतु चवचधमंडळाच्या 
कुठल्याही चनिगयाचवरूद्ध दहाइसरॉयिा खास अचधकारािंा उपयोर् करिार नाही. 
 

या देसाई-चलयाकत मसुद्यावर र्ाधंींनी आपल्या संमतीिी चनशािी ठोकली. युरोपमधील युद्ध 
संपल्यानंतर १४ जून १९४५ रोजी हंर्ामी सरकारिी शक्यता अजमावण्यासाठी दहाइसरॉयनी पनु्हा एकदा 
चनरचनराळ्या पक्ष पुढाऱयािंी एक बैठक बोलवली. काँगे्रस आचि लीर् प्रचतचनधींनी दहाइसरॉयच्या कायगकारी 
मंडळावर नेमण्याकचरता आपापल्या लोकािंी नाव े दहाइसरॉयला सादर करावीत असे त्यानंा सांर्ण्यात 
आले. चबर्र लीर्वाल्या मुसलमानािंी नाव ेकाँगे्रस यादीत होती. चशवाय लीर्नेही आपल्या पाि नावािंी 
यादी सादर केली. या सवग नावामधून दहाइसरॉयनी आपली यादी तयार केली आचि जीनानंी जेदहा त्यािंी 
भेट घेतली तेदहा त्यानंी त्यातील मुव्स्लम नाव ेत्यानंा वािून दाखचवली. त्यात एका राष्ट्रीय मुसलमानािा 
समावशे होता. त्या नावाला जीनानंी चवरोध दशगवला. त्यािें म्हििे असे होते की, लीर् ही केवळ एकि 
मुसलमानािंी प्राचतचनचधक संस्था आहे आचि म्हिून दहाइसरॉयच्या कायगकारी मडंळािे सवग मुव्स्लम 
सभासद हे लीर्िेि असले पाचहजेत. जीनािंा हा दावा ्क्त काँगे्रसनेि खोडून काढला असे नदहे तर 
पंजाबच्या युचनयचनटस्ट पक्षानेही काढला. युचनयचनस्ट पक्षािे पंजाबिे पुढारी चखजग चहयातखान, यानंाही 
पचरषदेिे चनमंत्रि होते. आचि एका युचनयचनस्ट सभासदािा समावशे हंर्ामी सरकारात करण्याबाबत 
त्यानंा चविारण्यात आले होते. पूवी लीर्वादी असलेल्या पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यानंीही एक चनवदेन काढून 
असे म्हटले होते की, ‘सवग मुव्स्लम जर्ािी मक्तेदारी जीनानंा देऊन चबर्र लीर्च्या मुसलमानािें 
प्रचतचनचधत्वि नाहीसे करण्याच्या त्याचं्या हुकुमशाही दादयाला चबनशतग मान्यता देता येिार नाही. मी असे 
ठामपिे म्हिू शकतो की, कहदी मुसलमानाचं्या हक्कािी आचि अचधकारािी राखि करण्यात पजंाबी 
मुसलमान इतर कुठल्याही मुसलमानापेक्षा तसूभरही मारे् राहिार नाही. 
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‘माा या नदया कायगकारी मंडळािे सवग मुव्स्लम सभासद हे लीर्िेि सभासद असावते अशी की 
तुमिी इच्छा आहे त्याबद्दल मी खात्री देऊ शकत नाही.’ असे दहाइसरॉयनी जीनानंा साचंर्तल्याबरोबर 
हंर्ामी सरकारच्या वाटाघाटी मोडल्या. 
 

मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व कोि करत होते या प्रश्नािे उत्तर देिे खरोखरीि कठीि होते. १९३६–
३७ च्या चनवडिकुानंी देशातील कुठल्याि एका राष्ट्रीय पक्षाला संपूिग प्रचतचनचधत्व करण्यािा अचधकार 
चदला नदहता. आता नवी सावगचत्रक चनवडिकूि चनरचनराळ्या पक्षािें प्राचतचनचधक स्वरुप चनचित करू 
शकली असती, आचि म्हिून दहाइसरॉयने चरिचटश सरकारच्या अचधकारात असे जाहीर केले की, आपि 
‘सवग प्रमुख कहदी पक्षािंा पाकठबा राहील असे कायगकारी मंडळ अव्स्तत्वात आिण्यासाठी पाऊले टाकू.’ 
आचि हे प्रमुख पक्ष कोिते हे नदया प्राचंतक चनवडिकुानंी चसद्ध केले जाईल. या चनवडिुका १९४६ च्या 
प्रारंभीच्या काळात घेतल्या रे्ल्या. 
 

देशातील एकंदर मुव्स्लम मतदानाच्या ७५ टके्क मते चमळवनू लीर्ने मुव्स्लम मतदार चवभार्ातील 
मतदान कजकले आचि काँगे्रस राष्ट्रीय मुव्स्लम पक्ष आचि युचनयचनस्ट पक्ष यानंा आियािा धक्का चदला. चतने 
बंर्ालमध्ये ११९ मुव्स्लम जार्ापंकैी ११३, पंजाबमध्ये ८६ पैकी ७३ आचि कसधमध्ये ३४ पैकी २७ जार्ा 
चमळवल्या. कहदू बहुसंख्य प्रातंातही चतिा चवजय असाि प्रिंड होता. सयुंक्त प्रातंात चतला ६६ पैकी ५४ 
जार्ा चमळाल्या, चबहारमध्ये ४० पैकी ३४, ओचरसामध्ये सवगच्या सवग ४, मद्रासमध्ये सवगच्या सवग २९, मध्य 
प्रदेशात १४ पैकी १३, मंुबईतील सवग ३० आचि आसाममधील ३४ पैकी ३१ जार्ा चमळाल्या. वायदय सरहद्द 
प्रातंात दोन जचमयत-उल-उलेमािें सभासद धरून काँगे्रसला चमळालेल्या २१ जार्ा चवरुद्ध चतला १७ 
चमळाल्या. तेथे काँगे्रसने जरी चनिःसंशय अशा १९ जार्ा चमळवल्या होत्या तरी उरलेल्या सबधं कहदुस्तानात 
चतने ्क्त पािि जार्ा चमळवल्या होत्या, आचि या जार्ानंी काँगे्रस ११ प्रातंापकैी १० मध्ये मुसलमानािें 
प्रचतचनचधत्व करत नदहती असे पुन्हा एकदा चसद्ध केले. 
 

सवग देशातील एकंदर ४९२ मुव्स्लम जार्ापंैकी ४२५ जार्ा मुव्स्लम लीर्ला चमळाल्या आचि सवग 
चवचधमंडळे जसजशा कामे करू लार्ल्या तसतसा हा आकडा वाढू लार्ला. उदाहरिाथग कसध चवचधमंडळात 
लीर्िी संख्या जानेवारी १९४७ पयंत ३५ झाली आचि ६० च्या सभार्ृहात चतला स्पष्ट बहुमत चमळाले. या 
प्रातंात आचि बंर्ालमध्ये लीर्ने काहीशा आकसाने मंचत्रमंडळ बनवले; जवळ जवळ सवगि मंत्री मुसलमान 
असलेली मंचत्रमंडळे स्थापन केली; कसधमध्ये सहाही मतं्री मुसलमान होते; बंर्ालमध्ये अकरा मुसलमान व 
तीन कहदू होते. परंतु पंजाबमध्ये काँगे्रस, युचनयचनस्ट पक्ष (नवीन चनवडिकुीत यािी संख्या २० पयंत 
घटली होती आचि नंतरच्या ्ुटीमुळे ्क्त सोळाि राचहली होती.) आचि इतर काही र्टाचं्या एकजुटीत 
लीर्पक्ष सापडला. युचनयचनस्ट पक्षाचं्या नेतृत्वाखाली मंचत्रमंडळ स्थापले रे्ले आचि त्याने लीर्च्या 
चवजयाला काट चदला. 
 

चनवडिुकािें चनकाल जाहीर झाल्यानंतर लवकरि सवग चवचधमंडळातील लीर् सभासदािंी एक 
सभा झाली. त्यातील काही जिानंी युद्धखोर भाषिे केली. मंुबईिे इस्माईल िनु्नीर्र म्हिाले की, 
मुसलमानानंी ५०० वष ेज्या लोकावर राज्य केले त्या अचंकत लोकांच्या हातात मुसलमानानंा सोपवण्यािा 
चरिचटशानंा अचधकार पोित नाही. मद्रासच्या महमद इस्माईल यानंी जाहीर केले की, कहदुस्तानिे मुव्स्लम 
पाकच्या चजहादच्या लढ्यात सापडले आहेत. चहजग चहयातखानाच्या युद्धकाळातील मंचत्रमंडळातील एक 
मंत्री असलेले आचि नंतर काढून टाकले रे्लेले शौकत चहयातखान म्हिाले, जर मुसलमानानंा ‘संधी चदली 
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रे्ली’ तर ते ‘चरिचटश सैन्य येथे असताना आताि रंर्ीत तालीम करून दाखवतील.’ सर च्रोजखान नून 
र्जगले की, कें चद्रय ककवा कहदू राज्यािी िढाई करण्यािी पाळी आलीि तर ‘िंचर्झखान ककवा हलाकूनी जे 
केले त्यालाही लाजवील अशी उध्वस्तता केल्याचशवाय मुसलमान राहिार नाहीत’. 
 

सभेने पुढील ठराव संमत केला : ‘एकसंघ कहदुस्तानसाठी संमत केल्या रे्लेल्या कुठल्याि 
घटनेपढेु मुव्स्लम राष्ट्र मान तुकविार नाही. आचि या राज्य घटनेप्रमािे अव्स्तत्वात आलेल्या कुठल्याही 
यंत्रिेमध्ये भार् घेिार नाही.’ ठरावाने अशी मार्िी केली होती की, ‘कहदुस्तानच्या ईशान्येकडील आसाम व 
बंर्ाल यानंी बनवला रे्लेला चवभार् आचि वायदयेकडील पजंाब व वायदय सरहद्द प्रातं आचि कसध व 
बलुचिस्तान⋯⋯ जेथे मुसलमान प्रिंडपिे बहुसखं्य आहेत त्या सवग चवभार्ािें एक सावगभौम राज्य स्थापले 
जाव;े आचि आपापल्या राज्य घटना बनवण्यासाठी पाचकस्तानच्या लोकािंी एक व कहदुस्तानच्या लोकािंी 
एक अशा दोन वरे्वरे्ळ्या घटना सचमत्या स्थापन केल्या जादयात. ही मार्िी आचि चतच्या ताबडतोब 
अंमलबजाविीला मान्यता ही मध्यवती हंर्ामी सरकार बनवण्यासाठी लीर्िे सहकायग चमळवण्याकचरता 
एक अचनवायग अट आहे’. 
 

यानंतरच्या काही मचहन्यातील घडामोडींनी लीर्ला पाचकस्तानच्या वाटेवर अिूक ठेवले. आचि 
पचरव्स्थतीला असे वळि लार्ले की, मारे् परतण्यािा मार्गि खंुटला. 
 
 

_____ 
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प्रकरि चौतीसाव े
 

कॅणबनेट णमशन : लीगचा स्वीकार व णधक्कार 
 

पाचकस्तानिी स्थापना, कहदी ‘उपराष्ट्रा’च्या राजकीय स्वातंत्र्यानेि ्क्त होऊ शकते म्हिून 
चरिचटश अचधकाऱयानंी कहदुस्तानच्या संबधंात केलेल्या सवग घोषिात पाचकस्तानपेक्षा स्वातंत्र्याच्या प्रश्नालाि 
अग्रहक्क चदला होता. जुलै १९४५ मध्ये जेदहा जपानबरोबर लढाई सुरू होती तेदहा ते आता लवकरि थाबंले 
अशी खात्रीिी चिन्हे चदसत असूनसुद्धा चरिचटशाचं्या सावगचत्रक चनवडिकुािंा चनकाल मजूर पक्षाच्या चवजयात 
झाला. १० जुलैला िर्मिलने राज्यकारभारािी सूते्र खाली ठेवली आचि क्लेमंट ॲटलींनी नदया 
पंतप्रधानािी जार्ा घेतली. त्यानंी, त्याचं्या सरकारनी आचि लॉडग पेचथक लॉरेन्स या कहदुस्तानच्या सेके्रटरी 
ऑ् स्टेटनी केलेल्या अनेक घोषिात कहदुस्तानला सपूंिग स्वातंत्र्य देण्यािे चनिःसचंदग्ध आश्वासन होते. 
एम्पायर पालगमेंटरी असोचसएशनत्े एक पालगमेंट चशष्टमंडळ कहदुस्तानला पाठवण्यात आले. हे चशष्टमंडळ 
सवग देशभर रे्ले, आचि चवचवध मताचं्या छटा असलेल्या अनेक लोकानंा भेटले. त्याने राजकीय पुढाऱयाशंी 
संबंध प्रस्थाचपत केले. आचि ‘कहदुस्तानला आता राजकीय प्रौढत्वािा दजा पूिगपिे प्राप्त झाला आहे’ असे 
चरिचटश सरकारला सारं्ण्यासाठी ते ्ेरुिवारी १९४६ च्या दुसऱया आठवड्यात घरी परतले. चरिडगस् 
(पुढारी), लॉडग मन्स्टर, लॉडग िोले, चरिरे्चडयर लो, हॉपचकन मॉरीस, चनकल्सन, मेजर वटॅ, सोरेन्सेन, 
चमसेस चनकोल आचि बॉटम् ले हे या चशष्टमंडळािे सभासद होते. 
 

परंतु पाचकस्तान मान्य केल्यािी चनिःसचंदग्ध घोषिा चरिचटश सरकारकडून अजून दहावयािी होती. 
१५ मािग १९४६ रोजी ॲटलींनी पालगमेंटमध्ये आिखी एक चनवदेन केले. त्यात कॅचबनेट चमशनच्या 
नेमिुकीिी घोषिा करताना (या चमशनमध्ये कहदुस्तानिे सेके्रटरी ऑ् स्टेट, लॉडग पेचथक लॉरेन्स, सर 
स्टॅ्ोडग चक्रप्स आचि सर ए. दही. अलेक्झाडंर यािंा समावशे होता.) ते म्हिाले, ‘कहदुस्तानला शक्य 
चततक्या लवकर आचि सपूंिग स्वातंत्र्य चमळण्यास मदत दहावी म्हिून आटोकाट प्रयत्न करण्याच्या उदे्दशाने 
माझे सहकारी कहदुस्तानला जात आहेत.’ त्यावळेी अल्पसंख्यकाबंद्दल त्यानंी ्क्त असा उी ेख केला : 
‘अल्पसंख्याकंाच्या हक्काबद्दल आचि त्यानंा चनभगयपिे जर्ता आले पाचहजे याबद्दल आम्ही जार्रूक आहोत. 
पि म्हिून आम्ही त्यानंा बहुसंख्यकाचं्या प्रर्तीला खीळ घालिारा नकाराचधकार देऊ शकत नाही’. 
 

जीनािंी चनराशा झाली. त्यानंा या घोषिेत पाचकस्तानिा धार्ादोरा चदसला नाही आचि त्यानंी 
चतिे विगन ‘अचतशय खेदकारक’ घोषिा असे केले. त्यावळेी ते लाहोरमध्ये होते. चवचधमंडळातील 
लीर्पक्षाला त्यानंी आपल्या प्रचतचक्रया साचंर्तल्या त्या अशा : ‘पाचकस्तान चमळवण्यात तुमच्या शिचसद्ध 
हाताला पराक्रम करू दे’. 
 

१९ मािगला कॅचबनेट चमशनने लंडन चवमानतळ सोडला आचि ते २३ मािग रोजी सायकंाळी करािी 
चवमानतळावर येऊन पोिले. दहाइसरॉय, त्यािे कायगकारी मंडळ आचि प्राचंतक र्दहनगर याचं्याशी 
आठवडाभर संशोधक बोलिी केल्यानंतर, चनरचनराळ्या राजकीय पक्षािें नेतृत्व करिाऱया अनेक कहदी 
पुढाऱयाचं्या आचि संस्थानाचधपतींच्या मुलाखती चमशनने घेतल्या. ही बोलिी थोड्या थोड्या अतंराने २६ 
एचप्रलपयंत िालू होती. पि त्यातून काँगे्रस लीर् रंु्तारंु्तीला काही औषध सापडले नाही. काँगे्रस 
प्रचतचनधींनी चमशनला असे दाखवनू चदले की, काँगे्रस आचि लीर् यामध्ये कुठलीही तडजोड घडवनू आिनू 
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प्रश्न सुटिार नाही तर, तो चरिचटश सरकारने कहदी राज्यकारभारािा संपूिग ताबा काँगे्रस, मुव्स्लम लीर् 
ककवा दुसऱया एकाद्या संघटनेकडे सोपवल्यास सुटेल. सरकार ज्याच्या ताब्लयात येईल तो पक्ष देशातील 
इतर पक्षािें आचि र्टािें सहकायग चमळवण्यािा प्रयत्न करील. ही सूिना चमशनला आचि दहाइसरॉयला 
मान्य नदहती. 
 

यानंतर चमशनने काँगे्रस आचि लीर्बरोबर चत्रपक्ष पचरषदेिा पचवत्रा टाकला. काँगे्रस कायगकाचरिीने 
अबुल कलम आझाद (अध्यक्ष), जवाहरलाल नेहरू, अब्लदुल र््ारखान आचि वी भभाई पटेल यािंी आचि 
लीर्ने महमद अली जीना (अध्यक्ष), चलयाकत अलीखान, महमद इस्माईलखान आचि अब्लदुल रब चनश्तार 
यािंी नेमिूक पचरषदेसाठी केली. सेके्रटरी ऑ् स्टेटने चनमंत्रिाबरोबरि पाठवलेल्या पुढील पत्राच्या 
आधारावर पचरषदेत ििा होिार होती. पत्रािा आशय असा होता : ‘चरिचटश कहदुस्तानिा भावी घटनात्मक 
आराखडा पुढीलप्रमािे राहील : परराष्ट्र धोरि, संरक्षि आचि दळिवळि ही खाती साभंाळिारे राज्यसघं 
(Union Government) असेल. प्रातंािें दोन प्रकारिे र्ट राहतील, एक प्रामुख्याने कहदू असलेल्या प्रातंािंा 
व दुसरा प्रामुख्याने मुव्स्लम असलेल्या प्रातंािा. ह्या दोन र्टाकडे कोिकोिते समान चवषय राहतील हे त्या 
त्या र्टातील प्रातं ठरवतील. प्राचंतक सरकार इतर सवग उरलेल्या खात्याकडे पाहतील आचि त्यांना 
शषेाचधकार रहातील.’ 
 

ििेसाठी सुिवण्यात आलेली ही मूळ तत्वेि काँगे्रसिे अध्यक्ष आझाद आचि लीर्िे अध्यक्ष जीना 
यानंी आपापल्या चनरचनराळ्या कारिासाठी नाकारली. धार्ममक पायावर प्रातंािें र्ट बनविे काँगे्रसला िकू 
वाटत होते आचि मुसलमानानंा त्यात स्वतंत्र मुव्स्लम मातृभमूीिा आभाव चदसत होता. 
 

तरीसुद्धा, पचरषद सुरू झाली आचि दोनही पक्षाचं्या प्रचतचनधींनी आपपले चविार पुढे माडंता माडंता 
ती बरेि चदवस िालली. लीर्ने सादर केलेल्या उदे्दशपत्रकात पढुील सूिना होत्या :— 
 

(१) पंजाब, वायदय सरहद्द प्रातं, बलुचिस्तान, कसध, बंर्ाल आचि आसाम ह्या सहा मुव्स्लम 
प्रातंािंा एक र्ट बनवावा. परराष्ट्रीय धोरि, संरक्षि आचि संरक्षिासाठी आवश्यक असलेले दळिवळि हे 
दोघाचं्याही अचधकारात असावते. यादयचतचरक्त इतर सवग चवषयािंी दयवस्था पाचकस्तान र्ट व कहदू प्रातंािंा 
र्ट याचं्या घटना सचमत्यानंी करावी. 
 

(२) या सहा मुव्स्लम प्रातंाकंचरता एक स्वतंत्र घटना सचमती स्थापन करावी. 
 

(३) जर अखंड भारताच्या राज्यसंघािे कायगकारी मंडळ व कायदेमंडळ असेल तर त्यात या दोन 
प्रातंाचं्या र्टातील प्रचतचनचधत्वामध्ये समानता असावी. 
 

(४) कुठल्याही र्टातील प्रातंाला त्या र्टातून बाहेर पडण्यािे स्वातंत्र्य राहील. परंतु त्या 
प्रातंातील जनतेच्या इच्छा सावगचत्रक मतदानाने चनचित केल्या पाचहजेत. 
 

(५) कायदेमंडळ असाव े की, नसावहेे दोनही घटना सचमत्या ठरवतील; राज्यसघंाला उत्पन्न 
पुरवण्यािे मार्गही ते ठरवतील, परंतु कुठल्याही पचरव्स्थतीत ते कररुपाने घेऊ नयेत. 
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(६) जातीय प्रश्नाशी चनर्डीत अशा महत्वाच्या प्रश्नािें चनिगय दोनही जमातींच्या बहुमताचशवाय 
घेऊ नयेत. 
 

(७) राज्यसंघाने कायदेमंडळािे, कायगकारी मंडळािे ककवा राज्यकारभारािे वादग्रस्त स्वरुपािे 
कुठिेही चनिगय तीन ितुथाश बहुमताचशवाय घेऊ नयेत. 
 

(८) चनरचनराळ्या जमातीिे धमग, संस्कृती आचि इतर चवषयानंा हे र्ट व प्राचंतक घटना संरक्षि 
देतील. 
 

(९) १० वषाच्या काळानंतर कुठल्याही प्रातंाला राज्यसंघापासून चवभक्त होण्यािे स्वातंत्र्य राहील. 
 

काँगे्रसच्या सूिना अशा होत्या :— 
 

(१) प्रत्येक प्राचंतक असेंब्ललीने प्रमािात्मक प्रचतचनचधत्वाच्या तत्वावर चनवडलेल्या प्रचतचनधींिी 
घटना सचमती बनवली जावी. 
 

(२) संघराज्यािी (Federal Union) घटना, घटना सचमतीने तयार करावी. या घटनेत परराष्ट्रीय 
संबंध, संरक्षि, दळिवळि, मूलभतू हक्क, िलन, जकात आचि योजना, त्यािप्रमािे अचधक सखोलदृष्टीने 
पाचहल्यास वरील र्ोष्टींशी चनर्चडत असल्यािे आढळून आलेले सवग चवषय ताब्लयात असलेल्या अचखल 
भारतीय संघराज्यािा व कायदेमंडळािा समावशे असावा. या सवग चवषयासाठी लार्िारी अथग योजना 
करण्यािा अचधकार संघराज्याला असावा. 
 

(३) उरलेले सवग अचधकार प्रातंाकडे असावते. 
 

(४) प्रातंानंा वाटले तर त्यानंी प्रातंािें र्ट बनवावते. 
 

(५) जातीय प्रश्नाशंी चनर्डीत अशा महत्वाच्या प्रश्नािें चनिगय ज्या जमातींच्या प्रश्नाशी ते चनर्डीत 
असतील त्या जमातींच्या बहुमताच्या संमतीचशवाय घेऊ नयेत. 
 

(६) घटना दुरुस्तीसाठी तरतूद असावी. 
 

(७) अचनर्मित प्रश्न लवादाकडे सोपवावते. 
 

आियािी र्ोष्ट अशी की, लाहोर ठरावात कव्ल्पलेल्या पाचकस्तानपेक्षा लीर्ने केलेल्या सूिनातून 
चनमाि होिारे पाचकस्तानिे स्वरुप चनराळे होते. लाहोर ठरावात संपूिग स्वतंत्र मुव्स्लम राज्य अचभपे्रत होते; 
तर सध्याच्या सूिनात राज्यसंघ सरकार आचि राज्यसंघ कायदेमंडळ अचभपे्रत होते. लीर् व काँगे्रस याचं्या 
सूिनात संख्यात्मक स्वरुपािा ्रक होतािः लीर् राज्यसंघाकडे ्क्त तीन खाती सोपवण्यास तयार होती 
तर काँगे्रस, सवगसाधारिपिे संघराज्याच्या िौकटीत जे चवषय असतात ते सवग संघराज्याकडे सोपवण्यास 
तयार होती. या दोन्ही योजनेतला हा महत्वािा ्रक आचि इतर बारीकसारीक ्रक ह्यािंा अथग लीर्ने 
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सहा वषािी आपली हट्टी भचूमका सोडली असा करता येिे शक्य होते. पि परस्परचवरोधी भचूमकामुंळे 
भचवष्ट्यकाळाबद्दलिे एक चनचित चित्र चनमाि झाले होते. ते चित्र म्हिजे लीर् नेतृत्वाला हव ेअसो अर्र 
नसो, चतला चमळिाऱया पाचकस्तानिे स्वरुप संपूिग पजंाब आचि संपूिग बंर्ालिा अंतभाव असलेले 
पाचकस्तान असे नदहते तर ्क्त मुव्स्लम चवभार्ािंा समावशे असलेले पाचकस्तान असे होते. म्हिनू लीर् 
र्ोटातून जरी सूिना आल्या होत्या तरी तडजोडीिी बोलिी यापुढे होिार नदहती. लीर्ला आता दोन 
पयायातूनि चनवड करावयािी होती. ‘छाटलेला’ पाचकस्तान मान्य करिे ककवा कागें्रसिी कहदुस्तानच्या 
भावी घटनेिी कल्पना मान्य करिे. घटना इतक्या जलद घडत होत्या की, पाचकस्तानिी कल्पना सोडून 
देिे हे खरोखरी अशक्यि बनले होते. 
 

कॅचबनेट चमशनने काँगे्रसच्या व लीर्च्या सूिनािंा अभ्यास केला आचि १६ मे ला आपल्या स्वतिःच्या 
सूिना पुढे माडंल्या. चमशनच्या अंदाजानुसार पाचकस्तानच्या वायदय सरहद्द भार्ात ६२·०७ टके्क मुसलमान 
होते आचि ईशान्य भार्ात ५१·६९ टके्क होते; उरलेल्या चरिचटश कहदुस्तानामध्ये एकंदर १८ कोटी ८० लक्ष 
लोकसंख्या होती. त्यापकैी सुमारे २ कोटी मुसलमान सवग भार्ातून चवखुरलेले होते. कॅचबनेट चमशनने असा 
युव्क्तवाद माडंला की, ‘हे आकडे लक्षात घेतले तर असे आढळून येते की, मुव्स्लम लीर्च्या दादयाप्रमािे 
जरी पाचकस्तानिे सावगभौम राज्य चनमाि केले तरी, त्यामुळे जातीय प्रश्न सुटिार नाही; एवढेि नदहे तर, 
प्रामुख्याने मुव्स्लमेतर लोकसंख्या असलेले पंजाब, बंर्ाल व आसामिे जे चजल्हे आहेतते चजल्हे सावगभौम 
पाचकस्तानात समाचवष्ट करण्याला आम्हाला काहीि आधार चदसत नाही. पाचकस्तानच्या बाजूने जे जे मुदे्द 
माडंिे शक्य आहे त्याि मुद्यानुसार मुव्स्लमेतर चवभार् पाचकस्तानमधून वर्ळिे शक्य आहेअसे आमिे मत 
आहे. चवशषेतिः चशखानंा हा मुद्दा लार्ू आहे⋯⋯ पंजाबिी ्ाळिी कशीही केली तरी दोनही बाजूच्या 
सीमेवर भरपूर प्रमािात शीख राहतीलअशी चशखािंी दुभरं्िी करावी लारे्ल’. 
 

आर्मथक, भौर्ोचलक आचि लष्ट्करी बाबींबद्दल आपले चविार माडंल्यानंतर कचमशनने पढेु म्हटले 
आहे की, ‘म्हिून तुम्ही आपल्या हातात असलेली सत्ता सपूंिग स्वतंत्र अशा दोन सावगभौम राज्याकडे 
सोपवाअसा सी ा चरिचटश सरकारला देण्यास आज आम्ही असमथग आहोत’. 
 

कॅचबनेट चमशनने मुसलमानाचं्या दृष्टीने या प्रश्नािा चविार असा केला होता : ‘आपल्या ्ार मोठ्या 
बहुसंख्यत्वामुळे ज्यात कहदू प्रमुख घटक बनले आहेतअशा पूिगपिे शुद्ध एकात्म भारतात मुसलमानािंी 
संस्कृती आचि त्यािें सामाचजक आचि राजकीय जीवन बुडून जाईल अशा मुसलमानानंा वाटत असलेल्या 
रास्त भीतीकडे आमिे दुलगक्ष झालेले नाही. याला उपाय म्हिून काँगे्रसने एक योजना पढेु ठेवलेली आहे. 
या योजनेनसार परराष्ट्रीय संबंध, संरक्षि आचि दळिवळि या चकमान कें चद्रय खात्याखेरीज सवग प्रांतानंा 
संपूिग स्वायत्तता असेल’.यावरून काँगे्रस योजनेशी चमशन सहमत होतेअसे सूचित झाले होते. घटनेिी 
मुख्य तत्व ेपढुीलप्रमािे असावीत, अशी चश्ारस चमशनने केली होती : 
 

(१) चरिचटश कहदुस्तान आचि संस्थाने यािंा चमळून कहदुस्तानिा एक राज्यसंघ असावा. त्याच्याकडे 
खालील चवषयािंी खाती सोपवावी : परराष्ट्रीय संबधं, सरंक्षि आचि दळिवळि या चवषयासाठी लार्िारे 
आवश्यक उत्पन्न चनमाि करण्यािा अचधकार त्याला असावा. 
 

(२) या राज्यसंघाला चरिचटश कहदुस्तानिे आचि संस्थानािें प्रचतचनधी असलेले कायगकारी मंडळ व 
कायदे मंडळ असाव.े कायदेमंडळात महत्वािा जातीय प्रश्न चनमाि होईलअशा कुठल्याही प्रश्नािा चनिगय 
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करताना, दोन महत्वाच्या जातीपैकी प्रत्येक जातीिे बहुसंख्य प्रचतचनधी हजर असले पाचहजेत. आचि त्यानंी 
मतदान केले पाचहजे. त्यािप्रमािे एकंदर हजर असलेल्या सभासदापैकी बहुसखं्य सभासदािंा त्याला 
पाकठबा असला पाचहजे. 
 

(३) राज्यसंघाच्या चवषयादयचतचरक्त इतर चवषय आचि अवचशष्ट अचधकार प्रातंाकंडे असावते. 
 

(४) राज्यसंघाकडे चदलेल्या चवषयादयचतचरक्त इतर चवषय आचि अचधकार संस्थानाकडे तसेि 
राहावते. 
 

(५) कायगकारी मंडळ व चवचधमंडळासह प्रातंािें र्ट बनवण्यािे स्वातंत्र्य प्रातंानंा असाव ेआचि 
प्रत्येक र्टाला कुठले प्राचंतक चवषय सामाचयक ठेवावयािे ते ठरवण्यािा अचधकार असावा. 
 

(६) कुठलाही प्रातं पचहल्या दहा वषानंतर आचि त्यापढुच्या प्रत्येक दहा वषानंतर आपल्या 
कायदेमंडळाच्या बहुमताने घटनेच्या कलमािंा ्ेरचविार करण्यािी सूिना आिू शकेलअशी तरतूद 
राज्यसंघ घटनेत व प्राचंतक र्ट घटनेत असावी. 
 

घटना सचमती बनवण्याकचरता चमशनने सुिवलेली योजना अशी :— 
 

(अ) प्रौढ मतदानाला अर्दी जवळिा पयाय म्हिून सवगसाधारिपिे दहा लाखाला एक प्रचतचनधी 
या प्रमािात प्रत्येक प्रातंाला त्याच्या लोकसखं्येच्या प्रमािात जार्ा चदल्या जादयात. 
 

(ब) प्रातंाला चमळालेल्या अशा जार्ा प्रत्येक प्रातंातील प्रमुख जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमािात 
त्या त्या जमातीमध्ये चवभार्ल्या जादयात. 
 

(क) प्रातंामध्ये प्रत्येक जमातीच्या वायाला प्रचतचनधींिी जी संख्या आली असेल तेवढे प्रचतचनधी 
प्रातंाच्या चवचधमंडळातील त्या त्या जमातीच्या प्रचतचनधींनी चनवडून द्याव.े 
 

चमशनने, ज्यात घटना सचमती चवभार्ली जाईलअसे सवग कहदी प्रातंािें तीन चवभार् केले. हे चवभार् 
प्रातंाकचरता प्राचंतक घटना तयार करण्यािे काम सुरू करतील आचि त्या प्रांताकचरता प्रातंािें र्ट करून 
एकादी र्टािंी घटना बनवता येते. ककवा काय यािा आचि ते शक्य असेल तर प्रातंाचं्या कुठच्या चवषयाशंी 
त्यािंा संबधं राहू शकेल यािा चनिगय करतील. नवीन घटनेप्रमािे चनवडून येिाऱया पचहल्या 
कायदेमंडळातील मतदानाने खुषीने र्टातून बाहेर पडण्यािा अचधकार प्रातंानंा चदला होता. प्रातंािें 
वर्ीकरि केलेले तीन चवभार् पुढीलप्रमािे होते. घटना सचमतीत प्रांताला चदलेले प्रचतचनचधत्व प्रत्येक 
प्रातंाच्या पुढे चदलेले आहे :— 
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चवभार् ‘अ’ 
   सवगसाधारि मुव्स्लम एकंदर 
मद्रास  .. ४५ ४ ४९ 
मंुबई  .. १९ २ २१ 
संयुक्त प्रातं  .. ४७ ८ ५५ 
चबहार  .. ३१ ५ ३६ 
मध्य प्रदेश  .. १६ १ १७ 
ओचरसा  .. ९ — ९ 
 एकंदर .. १६७ २० १८७ 
 

चवभार् ‘ब’ 
   सवगसाधारि मुव्स्लम शीख एकंदर 
वायदय सरहद्द प्रातं  .. — ३ — ३ 
पंजाब  .. ८ १६ ४ २८ 
कसध  .. १ ३ — ४ 
 एकंदर .. ९ २२ ४ ३५ 
 

चवभार् ‘क’ 
   सवगसाधारि मुव्स्लम एकंदर 
बंर्ाल  .. २७ ३३ ६० 
आसाम  .. ७ ३ १० 
 एकंदर .. ३४ ३६ ७० 
 

अ चवभार्ात चदी ी, अजमीर-मेरवाडा आचि कूर्ग यािें प्रत्येकी एक एक प्रचतचनधी अचधक घ्यावयािे 
होते. ससं्थानानंा एकंदर ९३ पेक्षा ‘अचधक’ जार्ा देण्यात येऊ नयेतअशी तरतूद होती. 
 

प्राचंतक आचि र्टवार घटना तयार झाल्यानंतर राज्यसघं घटना बनवण्यासाठी तीनही चवभार् व 
संस्थाने यानंी एकत्र जमावअेशी चमशनिी चश्ारस होती. 
 

चमशनने असेही जाहीर केले की, महत्वाच्या राजकीय पक्षािंा पाकठबा असलेले हंर्ामी सरकार 
ताबडतोब बनवण्यात येईल. 
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या चश्ारशी जाहीर झाल्याबरोबर काँगे्रस, मुव्स्लम लीर्, राजेरजवाडे आचि शीख याचं्या 
पुढाऱयात आचि चमशनमध्ये पत्रदयवहारािा पाऊस पडला. प्रत्येक जि कुठल्याना कुठल्यातरी मुद्यािे 
स्पष्टीकरि मार्त होता ककवा काही तरतुदींबद्दल नापसंती दशगवत होता. 
 

हा पत्रदयवहार सुरू असतानाि, दहाइसरॉयने १६ जून रोजी चमशनच्या चश्ारशीतील हंर्ामी 
सरकार स्थापन करण्यािा भार् अंमलात आििे सुरू केले आचि चनरचनराळ्या राजकीय पक्षाशंी त्याचं्या 
सभासदाचं्या चनयुक्तीबाबत चविारचवचनमय करून आपल्या कायगकारी मंडळािी यादी जाहीर केली. 
काँगे्रसने चनयुक्त केलेले डॉ. झाकीर हुसेन, एक मुव्स्लम व सुभाषिंद्र बोस यािें बधूं शरत्िंद्र बोस, एक 
कहदू यािंी नाव ेया यादीतून वर्ळली होती आचि त्या ऐवजी सर एि. पी. इंचजचनयर व हरेकृष्ट्ि मेहेताब 
यािंी नाव े घातली होती. काँगे्रस शरत्िंद्र बोस यानंा वर्ळण्यास तयार होती. परंतु आपल्या मुव्स्लम 
चनयुक्त सभासदािे नाव र्ाळण्यास चतने संमती चदली नाही. मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व आपि करू शकतो 
या काँगे्रसच्या दादयाला, लीर्ने या पातळीवर ही हरकत घेतली. १९४६ च्या सावगचत्रक चनवडिुकानंी 
एकंदर मुव्स्लम जार्ाचं्या पाि टके्क जार्ा काँगे्रसला चमळवनू चदल्या होत्या. आचि राष्ट्रीय मुसलमानाचं्या 
१६ जार्ा त्यात चमळवल्यावर ही टके्कवारी आठ टक्क्यापयंत रे्ली होती. यामुळे काँगे्रस चनयुक्त 
सभासदाबद्दल काँगे्रसिा आग्रह होता असे नदहेतर तो चतच्या धमगचनरपेक्ष स्वरुपाच्या समथगनाथग होता. आचि 
काँगे्रसला ही सवलत चदली, तर आपिि केवळ मुसलमानािें प्रचतचनधी आहोतही आपली भचूमका 
सुटतेअसा लीर्िा दावा होता. अथात हंर्ामी सरकारच्या वाटाघाटी पनु्हा मोडल्या. 
 

कॅचबनेट चमशन आचि चनरचनराळ्या राजकीय पक्षामंधील पत्रदयवहार चमशनने केलेल्या 
चश्ारसीबद्दल राजकीय पक्ष करीत असलेले चविार आचि दहाइसरॉयच्या हंर्ामी सरकारबद्दलच्या 
वाटाघाटी हे सवग एकदमि िालू होते. आचि अशा वाटाघाटी िालू असतानाि लीर् व काँगे्रस प्रचतचनधींनी 
आपल्याला चश्ारसी मान्य असल्यािे बोलून दाखवले होते. 
 

परंतु हंर्ामी सरकारबाबत दोघात एकवाक्यता होऊ न शकल्यामुळे कहदुस्तान देश एका कें चद्रय 
सरकाराखाली एकजुटीने राहण्यािी संधी कायमिी हुकली. हे घडण्यास कारिीभतू झालेल्या घटना 
पुढीलप्रमािे होत्या : 
 

दहाइसरॉयिे प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर दहा चदवसानंी २६ जूनला काँगे्रस कायगकाचरिीने पुढील 
ठराव केला : ‘सवग जर्ातील राष्ट्रात आदर चनमाि करील असे, प्रातंाला कमाल स्वायत्तता देिारे आचि 
देशातील सवग िीपुरुषानंा समान हक्क देिारे, कें चद्रय अचधकार असलेले लोकसत्ताक संघराज्य स्थापन 
करील अशा प्रकारिे स्वातंत्र्यािे ध्येय काँगे्रसने पुढे ठेवले आहे. कॅचबनेट चमशनने केलेल्या सूिनांमध्ये 
समाचवष्ट असलेल्या कें चद्रय सते्तच्या मयादा, त्यािप्रमािे प्रातंािंी र्टपद्धती एकंदर राज्यदयवस्थेिी रिना 
कमजोर करते आचि वायदय सरहद्द प्रातं, आसाम आचि काही अल्पसंख्याकं, चवशषतिः शीख जमात 
याचं्यावर अन्याय करते. काँगे्रस कायगकाचरिीला हे सारे नापसंत आहे. तरीसुद्धा चतला असे वाटते की, सवग 
सूिनािंा साकल्याने चविार केला तर कें चद्रय सत्ता वाढण्याला आचि सामर्थ्यगवान होण्याला, प्रातंानंा 
आपल्या इच्छेप्रमािे र्टवारी करण्याच्या हक्कािे संपूिग आश्वासन चमळण्याला आचि संरक्षि न चदल्यास 
अन्याय होईल अशा अल्पसंख्याकंानंा संरक्षि चमळण्यास त्यात भरपूर वाव आहे’. 
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म्हिून कायगकाचरिीने असा चनिगय घेतला की, कहदुस्तानिी घटना ‘स्वतंत्र, साचंघक आचि 
लोकसत्ताक बनवण्याच्या दृष्टीने’ योजलेल्या घटना सचमतीमध्ये काँगे्रसने सामील दहाव.े आचि शक्य 
चततक्या लवकर प्राचतचनचधक व जबाबदार प्रांचतक राष्ट्रीय सरकारे बनवली जाचवतअशी मार्िी केली. ह्या 
ठरावाला अचखल भारतीय काँगे्रस कचमटीने ७ जुलै रोजी मान्यता चदली. 
 

दरम्यान, लीर् वतुगळातील चविारसरिी स्वतंत्र, सावगभौम पाचकस्तान राज्याच्या जुन्या 
मार्िीभोवती मोठ्या जोमाने आवळली जात होती. एकसंघ कहदुस्तानच्या कल्पनेशी नुसते साधम्यग असेल 
अशा कुठल्याही प्रकारच्या मतपचरवतगनाकडे मुसलमानाला खेिण्यास आता ्ार उशीर झाला होता आचि 
नेतृत्व हतबल झाले होते. मुव्स्लम लीर् कौव्न्सलिे सवग मुव्स्लम सभासद जेहादच्या नावाने (पचवत्र लढाई) 
एकत्र झाले होते आचि चवस्कळीत मुव्स्लम समाजाला यासाठीि एकचत्रत केले होते. पाचकस्तानच्या 
मार्िीच्या नकाराला चजहाद हाि पयाय होता. लाहोर ठरावापासून च्युत होऊन मध्यवती संघराज्याकडे 
झुकलेल्या नेतृत्वाला आता ह्याि कौव्न्सलला तोंड द्यावयािे होते. कॅचबनेट चमशनच्या आर्मनापासून 
झालेल्या घडामोडींिा चविार करण्यासाठी जेदहा २७ जुलैला या कौव्न्सलिी बठैक भरली तेदहा जीनानंी 
संयुक्त संघराज्यािा उी खे मोठ्या मुत्सद्दीपिाने टाळून या प्रसंर्ाला तोंड चदले. कौव्न्सलने आपल्या 
चनिगयात असे म्हटले की, लीर्ने दीघगकालीन आचि तात्पुरत्या चश्ारसी (हंर्ामी सरकार बनविे) मान्य 
केल्या होत्यापि काँगे्रसने ्क्त दीघगकालीन चश्ारसीि मान्य केल्या आचि तात्पुरत्या चश्ारसी ्ेटाळून 
घटना सचमतीच्या स्थापनेबद्दलच्या चश्ारसींिा र्ैरवाजवी अथग लावलाअसा ठपका लीर्ने चतच्यावर 
ठेवला. 
 

लीर् कौव्न्सलिा ठराव असा होता : ‘महत्वाच्या राजकीय पक्षानंा घटना सचमतीत जािे शक्य दहाव े
म्हिून मूलभतू तत्व े घातली आहेत आचि सहकायाच्या भावनेने कायग केल्याचशवाय ही योजना यशस्वी 
होिार नाही, असे कॅचबनेट चमशनने व दहाइसरॉयने वैयव्क्तकचरत्या आचि सामुदाचयकचरत्या अनेकवळेा 
साचंर्तले आहे काँगे्रसच्या वृत्तीवरून असे स्पष्टपिे चदसून येते की, घटना सचमतीिे कायग यशस्वी होण्याला 
जी पूवगपचरव्स्थती आवश्यक आहे तीि आव्स्तत्वात नाही. या वस्तुव्स्थतीत काँगे्रसला खूष करण्यासाठी 
मुव्स्लम राष्ट्राचं्या चहतसंबधंािंा आचि दुसऱया काही दुबगल जमातींच्या चवशषेतिः अनुसूचित जमातींच्या 
चहतसबंंधािंा बळी देण्यािे चरिचटश सरकारिे धोरि यािी भर पडली आहे. वळेोवळेी मुसलमानानंा तोंडी 
आचि लेखी चदलेली आश्वासने आचि अचभविने, ते ज्या पद्धतीने डावलत आहेतत्यावरून योजलेल्या 
घटना बनविाऱया यंत्रिेत, अशा पचरव्स्थतीत मुसलमानानंी भार् घेिे धोक्यािे आहे. म्हिून ६ जून १९४५ 
रोजी मुव्स्लम लीर्च्या अध्यक्षानंी सेके्रटरी ऑ् स्टेटला कळवलेली या योजनेबद्दलिी आमिी मान्यता, 
आम्ही या ठरावाने रद्द करीत आहोत’. 
 

या ठरावात, कॅचबनेट चमशनच्या चश्ारसीबद्दलिी आपली मान्यता काढून घेण्यासाठी काही 
पटतील अशी चवधाने शोधण्यािा प्रयत्न दयथग आहे. 
 

आचि आधी चदलेल्या मान्यतेिा पचरिाम जिू काय धुवनू काढण्यासाठी, लीर् कौव्न्सलने 
‘पाचकस्तान चमळवण्याकचरता आपला न्याय हक्क प्रस्थाचपत करण्याकचरता आचि चरिचटश व कहदंूच्या 
विगस्वाखालील रु्लामचर्रीच्या मानहानीतून आपली सुटका करून घेण्याकचरता “प्रत्यक्ष कृती” करण्यािा’ 
चनिगय घेतला. लीर् कौव्न्सलच्या या बैठकीत ‘परकीय सरकारने चदलेले चकताब व पददया यापढेु धारि 
करू नयेत’ असा आदेश देिारा असाधारि चनिगय घेण्यात आला. 
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पददया व चकताब चमळालेले बहुतेक सवग चबनसरकारी मुसलमान हे लीर्िे सभासद होते; आचि 
असे सरकारी मुसलमान हे चतिे कट्टर पुरस्कते होते. पददया धारि करिाऱयानंा काँगे्रसमध्ये स्थान 
नदहतेपरंतु लीर्मधील पददया धारि करिारे लोकि खरोखरी चजल्ह्यािें व प्रातंािें नेतृत्व करीत होते. 
चरिचटश चजल्हाचधकाऱयाशंी आचि इतर वचरष्ठ अचधकाऱयाशंी त्यािें जसे संबधं होतेतसे काँगे्रसच्या लोकािें 
नदहते, चरिचटश सरकारशी अनन्य चनष्ठा ही या संबधंाचं्या मुळाशी होती. आपल्याला भेटावयास आलेल्या 
सन्माननीय मुसलमानानंा आपि लीर्िे सभासद आहात काय?असे अनेक चजल्हाचधकारी चविारीत असत. 
आचि ते नसले तर त्यानंा असे सभासदत्व चरिचटश अचधकाऱयािें ऋिी असलेल्या पददया व चकताबधारी 
लोकाचं्या चनष्ठेच्या आड येत नाहीअशा स्थूल सूिना देत असत. लीर्िा प्रिार हा कहदंूवरील व 
काँगे्रसवरील टीकेच्या हल्ल्यानंी भरलेला असे आचि चरिचटशानंा दुखवण्यािे टाळत असे. पददयािंा त्यार् 
करावयािा लीर्ने चदलेला नवा हुकूम म्हिजे या जुन्या धोरिापासून वरे्ळे टाकलेले धडाक्यािे पाऊल 
होते. ही आज्ञा पालन करिारे लोक ्ारसे चनघाले नाहीत. या हुकुमािी ताचमली जर मोठ्या प्रमािावर 
झाली असती तर ते ‘प्रत्यक्ष कृती’िे एक मोठे चनदशगन ठरले असते. परंतु ते अर्दी कमकुवत ठरल्यामुळे 
यापेक्षा अचधक मोठ्या देखादयािी र्रज भासली. मुव्स्लम जनतेवर लीर्िा प्रभाव आचि सत्ता अचधक 
असलेल्या बंर्ालिी या बड्या चनदशगनाकचरता चनवड झाली. लीर् कायगकाचरिीने १६ ऑर्स्ट ही तारीख 
‘प्रत्यक्ष कृती’साठी चनचित केली. बंर्ालच्या लीर् सरकारने त्याचदवशी सुटी जाहीर केली. सवगसाधारिपिे 
चजहादसाठी जशी तयारी केली जाते तशी तयारी सुरू झाली. लीर् पढुारी ‘कहदंूना धडा चशकवण्यासाठी’ 
मुसलमानानंा चिथावत व कहसेिी चशकवि देत मुव्स्लम मोहल्ल्यातून च्रू लार्ले. ‘प्रत्यक्ष कृती’िा असा 
अथग बंर्ाल लीर् लावील अशी जीनािंी अपेक्षा नदहती, आचि ही तयारी जेदहा त्याचं्या कानावर रे्ली तेदहा 
लीर् कौव्न्सलच्या ठरावािे स्पष्टीकरि करिारे एक चनवदेन त्यानंी काढले. त्यात त्यानंी, ‘प्रत्यक्ष 
कृती’िाअथग पाचकस्तानसाठी जनमत संघटीत करण्याकचरता ठरलेल्या चदवशी सभा घेिे हा असून दुसरी 
कुठलीही प्रत्यक्ष कृती अचभपे्रत नाहीअसे साचंर्तले. 
 

परंतु कलकत्त्यातील तयारी आधीि पूिग झाली होती. आचि ठरलेल्या चदवशी तेथे कहसेिे थैमान 
उडाले. कलकत्त्यातील अनेक रस्त्यावंर प्रिंड प्रमािावर झालेल्या सामुदाचयक कत्तलींिे दृश्य चदसत 
होते. सूड आचि प्रचतसूड घेतले जात होते. अशाि प्रकारच्या घटना आसाममधील चसल्हटमध्ये घडत 
होत्या. नौखाली आचि चटप्पेरा या प्रामुख्याने मुव्स्लम वसलेल्या चजल्ह्यात अशाि प्रकारिे अत्यािार 
मुसलमानानंी माडंले. कलकत्त्यापेक्षा या दोन चजल्ह्यातील कहसेिा चहशोब ्ार भयानक आहे. प्रथम तेथे 
लुटालूट, जाळपोळ आचि कत्तलीिा खि पडला. त्यानंतर कहदू चियानंा पळविे आचि मुसलमानाशंी 
त्यािंी सक्तीने लग्ने लाविे हे प्रकार आले, आचि धमांतर आचि बलात्कारािे राज्य माजले. 
 

ह्या आततायी कहसेने र्ाधंी बिेैन झाले. आचि शातंता प्रस्ताचपत दहावी म्हिून आपली शक्ती पिाला 
लावण्यासाठी त्यानंी काही काळ नौखालीत मुक्काम केला. त्यांिे कायग यशस्वी झाले. उध्वस्त नौखालीच्या 
सज्जन मुसलमानानंी त्यािें मनापासून स्वार्त केले. आपला पाहुििार घेण्यािी त्यानंी र्ाधंींना काकुळतीिी 
चवनंती केली आचि त्यानंा सवग प्रकारच्या सहाय्यािी हमी चदली. आपल्याला पोलीस संरक्षि नकोअसे 
र्ाधंींनी साचंर्तले असताही, बंर्ाल सरकारने त्याचं्या संरक्षिािी दयवस्था केली. ‘एकला िलो रे’ या 
टार्ोर र्ीताच्या तालासुरावर आचि आपल्याला काही अपाय होिार न असे नाहीम्हित ते दाट मुव्स्लम 
वस्तीतून एकटेि च्रले. काहीतरी जादू हावीत्याप्रमािे त्यानंी मुसलमानािें हृदयपचरवतगन घडवनू 
आिले. अनेक पळवलेल्या चिया खुशीने कहदंूकडे परत पाठवल्या रे्ल्या. प्रचतकहसेने प्रस्थाचपत होण्यास 
कठीि असलेली शातंता पे्रमाने खेिून आिली. 
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परंतु र्ाधंींिे अव्स्तत्व नौखालीिे पािी व्स्थर करीत होते तोि चबहारमध्ये दंर्ल उसळली; येथे 
आक्रमक पचवत्रा कहदंूनी उिलला होता. शवेटी हे ही े इतके भीषि झाले की, आकाशातून बाँम्ब टाकून 
त्यािंा बंदोबस्त करावा लार्ला. 
 

लीर्च्या ‘प्रत्यक्ष कृती’ इतका वडेािार इचतहासाने ्ार वळेा पाचहला नदहता. हजारो चनरपराधी 
लोकािें, चियािें आचि मुलािें कृरपिे बळी घेतल्यानंतर ककवा त्यािंा मानभरं् केल्यानंतर लीर् कें द्र 
सरकारात रे्ली. दहाइसरॉयच्या कायगकारी मंडळावर काँगे्रस चनयुक्त मुसलमानाबरोबर लीर् चनयुक्त 
मुसलमानानेही जार्ा घेतली. हे सारे आपि पुढील प्रकरिात पाहूि. 
 
 

_____ 
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प्रकरि पस्तीसाव े
 

अखेर 
 

२५ ऑर्स्ट १९४६ रोजी दहाइसरॉयने आपल्या कायगकारी मंडळािे भारतीयकरि करण्यािी 
आपली मचनषा पनु्हा एकदा दयक्त केली. यावळेी जे जे पक्ष संमती देतील त्या त्या राजकीय पक्षानंा घेऊन 
आपल्या मंडळािी पनुरगिना करण्यािा त्यािंा चनिय होता. एका अनुसूचित प्रचतचनचधिा समावशे असलेले 
सहा काँगे्रस चनयुक्त सभासद, पाि लीर् चनयुक्त सभासद आचि एका चशखािा समावशे असलेले 
अल्पसंख्याकंािें तीन प्रचतचनधी हे आपल्या मंडळािे सभासद राहतीलअसे त्यानंी साचंर्तले होते. 
वसाहतीच्या सरकारला ज्याप्रमािे चवश्वासात घेऊन त्याच्याशी चविारचवचनमय केला जातोत्याप्रमािे या 
कायगकारी मंडळाशी केला जाईल, असे त्यानंी जाहीर केले. काँगे्रसच्या यादीत पुन्हा एकवार मुव्स्लम 
प्रचतचनधींिा समावशे होता आचि लीर्ने पूवीप्रमािेि आपला संपूिग मुव्स्लम प्रचतचनचधत्वािा दावा माडंला 
होता. म्हिून लीर्ला वर्ळण्यात आले आचि नवीन मंडळात काँगे्रस चनयुक्त सभासदािंा समावशे 
करण्यात आला. काँगे्रस र्टािे नेते जवाहरलाल नेहरू हे होते. 
 

२ सिेंबर रोजी मंडळात प्रवशे झाल्यानंतर लीर्ला सरकारात येण्यास परवानर्ी मळावी म्हिनू 
जीनािें मन वळवण्यासाठी नेहरंूनी त्याचं्याशी पत्रदयवहार सुरू केला. आपल्या ६ ऑक्टोबरच्या पत्रात 
त्यानंी अशी इच्छा दयक्त केली की, ‘चनवडिकुीच्या चनकालानुसार कहदुस्तानातील प्रिंड बहुसंख्य 
मुसलमानािंी अचधकारी प्राचतचनचधक संस्था म्हिून लीर्ला मान्यता लाभलेली आहे आचि म्हिून 
लोकशाही तत्त्वानुसार चतला जसा कहदी मुव्स्लमािें प्रचतचनचधत्व करण्यािा चनर्मववाद हक्क आहे, तसाि 
आचि त्याि कारिाकचरता काँगे्रस ही मुव्स्लमेतर आचि ज्या मुसलमानानंी आपल्याला काँगे्रसमध्ये सामावनू 
घेतले आहेअशा मुसलमानािें प्रचतचनचधत्व करण्यािा अचधकार असलेली प्राचतचनचधक संस्था आहेअसे 
लीर्ने मान्य कराव’े.लीर्िा प्राचतचनचधकत्वािा दावा मान्य केल्याबद्दल जीनानंी समाधान दयक्त केलेपरंतु 
सरकारात सबधं मुव्स्लम लीर्िे प्रचतचनचधत्व केवळ एकया लीर्नेि करावअेशी मार्िी केली. कहदंूच्या 
अनुसूचित जमातींिे प्रचतचनचधत्व करण्याच्या काँगे्रसच्या हक्काबद्दलही त्यानंी यावळेी हरकत घेतली. पुन्हा 
काही काळ ‘जैसे थे’ राचहले. पि १५ ऑक्टोबरला जीना खाली आले आचि राजकारिातील आपल्या 
हेकेखोरपिािा जिकुाय मान ठेवण्यासाठीि की काय आपल्या लीर्च्या पाि सभासदात एका कहदू 
अनुसूचित सभासदािा समावशे केला. १९४६ च्या चनवडिुकीत बहुतेक सवग अनुसूचित जमातींच्या जार्ा 
काँगे्रसने कजकल्या होत्या. आचि काँगे्रस या जमातींिे प्रचतचनचधत्व करत असो अर्र नसो,पूिगपिे मुव्स्लम 
संघटना असलेल्या लीर्ला त्यािें प्रचतचनचधत्व करण्यािा मुळीि हक्क पोहोित नदहता. म्हिनू लीर् 
यादीतील अनुसूचित सभासद अथाति केवळ प्यादे म्हिून उपयोर्ात आिला जात होता. काँगे्रसला 
आपल्या सभासदात ्क्त कहदंूिा समावशे करण्यािे संपूिग स्वातंत्र्य होते आचि चतने जर मुव्स्लम 
सभासदािा आग्रह धरला असेल तर तो चतच्या तत्वचनष्ठेिा भार् होता; त्यामुळे पयायाने दहाइसरॉयच्या 
कायगकारी मंडळातील मुव्स्लम सभासदािंी संख्या वाढली. पाचकस्तानिी स्थापना झाल्यानंतर, कथाकचथत 
कहदू प्रातंात बरेि मुसलमान राहतील आचि परकीय सत्ता संपुष्टात आल्यानंतर कांहीही अडथळा न येता 
आपली चनधमी संघटना वाढण्यास आपल्याला खरोखर संधी चमळेल असा योग्य चवश्वास काँगे्रसला वाटत 
होता. लीर्ने आपल्या यादीत केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या सभासदाच्या समावशेाला हाि चनकष लाविे 
कठीि होईल. कारि लीर्ने आपली सबधं कारचकदग धार्ममक उत्साहािारे केवळ मुसलमानाचं्याि 
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राजकीय र्रजा पुरवण्यात दयचतत केली होती. नंतरसुद्धा चतने आपले चनधमी संघटनेत परावतगन झाले 
आहेअसे कधी जाहीर केले नदहते; आचि ती तशी असलीि तर ती ्क्त अनुसूचित जमातींना खुली होती, 
‘सविग’ कहदंूना नदहती. आचि जर काँगे्रसच्या मुव्स्लम चनयुक्तीच्या आग्रहाला अनुसूचित जमातीिी चनयुक्ती 
हे लीर्िे उत्तर होते तर मर् ते १९४५ साली जेदहा दहाइसरॉयने आपले प्रथम आमंत्रि चदले होतेतेदहाि 
देता आले असते. 
 

वसाहतीच्या स्वराज्याच्या धतीिे दहाइसरॉयच्या हाताखालील हंर्ामी सरकार, हे भारतीय 
जनतेकडे सत्तातंर करण्याच्या चदशनेे उिलले पचहले पाऊल—अचतशय महत्वािे पचहले पाऊल होते. 
दुसरे पाऊल म्हिजे कॅचबनेट चमशनच्या योजनेप्रमािे घटना सचमती स्थापन करिे आचि त्यासाठी घटना 
सचमतीच्या पचहल्या बैठकीिी तारीख ९ चडसेंबर ही चनचित करण्यात आली होती. परंतु लीर्ने योजना 
चझडकारली असल्यामुळे चतने समान घटना सचमतीत बसण्यास नकार चदला आचि मुव्स्लम प्रातंासाठी 
स्वतंत्र घटना सचमतीिी मार्िी केली. लीर्िे मन वळवण्यािा आिखी एक प्रयत्न करण्यात आला. नेहरू 
आचि जीनासंह िार कहदी पुढाऱयानंा चरिचटश पंतप्रधान आचि सेके्रटरी ऑ् स्टेट ्ॉर इचंडया याचं्याशी 
वाटाघाटी करण्यासाठी लंडनला बोलावण्यात आले. त्यातून काही चनष्ट्पन्न झाले नाही. परंतु मध्येि 
मोडलेल्या वाटाघाटीनंतर काढलेल्या आपल्या चनवदेनात चरिचटश सरकारने एकाि घटना सचमतीत भार् 
घेण्याच्या लीर्च्या हरकतीत तर्थ्य आहेअसे मान्य केले. चनवदेनात म्हटले होते : ‘कायगपद्धतीबद्दल मतैक्य 
असल्याचशवय घटना सचमती यशस्वी होईल असा संभव कधीि नदहता. भारतीय लोकसंख्येिे मोठमोठे 
चवभार् ज्या घटना सचमतीत सामील नाहीतअशा घटना सचमतीने एकादी घटना बनवली तर आपि अशी 
घटना देशाच्या नाखूष चवभार्ावर लादिार नाहीअसे ज्याप्रमािे काँगे्रस म्हिाली होतीत्यािप्रमािे चरिचटश 
सरकार अथाति ती लादू शकिार नाही.’ 
 

यावर, कॅचबनेट चमशनने तयार केलेली घटनात्मक योजना ्सली आहेअसे सरकारने जाहीर 
कराव े आचि अथाति घटना सचमतीिे अचधवशेन बोलाविे आचि चतच्या चनवडिुका घेिेहे अचवचहत 
चबनबुडािे आचि बकेायदेशीर ठरते म्हिून ती ताबडतोब रद्द करावी’अशी मार्िी लीर् कायगकाचरिीने 
केली. सरकारने घटना सचमती रद्द केली नाही. परंतु मुसलमानाचं्या बचहष्ट्कारामुळे चतला ‘कहदू 
कहदुस्तान’च्या घटना सचमतीिे स्वरुप आले आचि ‘मुव्स्लम कहदुस्तान’साठी वरे्ळ्या घटना सचमतीकडून 
घटना बनवली जाईलहे स्पष्ट झाले. 
 

२० ्ेरुिवारी १९४७ ला चरिचटश पंतप्रधानानंी पालगमेंटमध्ये पुढील घोषिा केली; 
 

कॅचबनेट चमशनच्या योजनेनुसार कहदुस्तानातील सवग राजकीय पक्षानंी संमत केलेल्या घटनेने 
प्रस्थाचपत झालेल्या अचधकाऱयाकंडे जबाबदारी सुपूदग करण्यािी चरिचटश सरकारिी इच्छा आहे. परंतु 
दुदैवाने सध्या अशी घटना आचि असे अचधकारी चनमाि होण्यािा संभव चदसत नाही. सध्यािी अचनचित 
पचरव्स्थती ही पूिगपिे धोकेबाज आहे आचि ती बेमुदत िालू ठेवता येिार नाही. चरिचटश सरकार हे स्पष्ट 
करू इव्च्छते की, जून १९४८ च्या पूवी जबाबदार कहदी लोकाचं्या हाती सत्तातंर करण्यासाठी आवश्यक ती 
पावले उिलण्यािी त्यािंी चनचित इच्छा आहे⋯⋯ चरिचटश कहदुस्तानिी कें चद्रय सरकारिी सत्ता ठरलेल्या 
तारखेला कुिाच्या हाती सुपूदग करावयािी ती सवगच्या सवग एकाद्या मध्यवती सरकारकडे द्यावयािी की, 
काही चवभार्ात ती आव्स्तत्वात असलेल्या प्राचंतक सरकाराकडे सुपूदग करावयािी ककवा अचतशय योग्य 
आचि कहदी लोकाचं्या चहताच्या दृष्टीने उत्तम अशा एकाद्या चनराळ्या मार्ाने द्यावयािी याबद्दल चरिचटश 
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सरकारला चविार करावा लारे्ल. जून १९४८ पयंत जरी संपूिग सत्तातंर होऊ शकले नाहीतरी त्याच्या 
पूवगतयारीच्या योजना ताबडतोब हाती घेतल्या पाचहजेत. 
 

सत्तातंरािे कायग करण्यासाठी लॉडग वदेहेल याचं्या जार्ी ॲडचमरल दहायकाऊंट माऊंन्टबटॅन या 
नदया दहाइसरॉयिी नेमिूक केल्यािी घोषिाही पंतप्रधानानंी केली. 
 

आता, पाचकस्तान साकार होिार होते. एका बाजुला बंर्ाल हत्त्याकाडंानंी व दुसऱया बाजूला 
चबहारच्या कत्तलींनी, पंजाब, कसध व वायदय सरहद्द प्रातंातील असंख्य कहदू आचि मुसलमान या दोनही 
जमातीत दहशत चनमाि केली होती. त्यािप्रमािे बंर्ालला चवशषेतिः नवीन राज्यात जािाऱया त्याच्या 
चवभार्ानंाही अशीि दहशत वाटत होती. कहदू जातीिी कुटंुबेच्या कुटंुबे जे हाताला लारे्ल ते घेऊन आचि 
जी नेता येईल ती चिजवस्तू घेऊन ्ाळिीनंतर कहदुस्तानात राहिाऱया चवभार्ाकडे धाव घेत होती. 
त्यािप्रमािे पूवग पंजाब आचि पचिम बंर्ालमधील अनेक मुव्स्लम कुटंुबेही आपली घरेदारे सोडून ‘दारल 
इस्लाम’ म्हिून जाचहरात केल्या रे्लेल्या चवभार्ात राहण्यासाठी जात होती. याहून दूर असलेले सयुंक्त 
प्रातं चबहार आचि मध्य प्रातंातील श्रीमतं मुसलमान आपला धंदा रंु्डाळून पाचकस्तान प्रदेशात जात होते; 
त्याचं्यापकी अनेकजि पाचकस्तान िळवळीत आघाडीवर होते आचि नवीन देशाकडे ते सुबते्तच्या आचि 
संरक्षिाच्या दृष्टीने पहात होते. 
 

परंतु या ऐचतहाचसकवळेी, जेदहा कुठल्यातरी सावगचत्रक मतमोजिीच्या पद्धतीने पाचकस्तान 
बनवण्यात येिार होते तेदहा, पजंाब आचि वायदय सरहद्द प्रातंात लीरे्तर सरकार अचधकारारूढ होते. 
वायदय सरहद्द प्रातंािा प्रश्न तर अचधकि चबकट होता, कारि नुकत्याि वषापूवी झालेल्या चनवडिुकीत 
त्याने लीर् आचि चतिा पाचकस्तानिा दावा मताचधक्याने धुडकावनू लावला होता. त्या प्रातंात लीर्वाल्या 
मुसलमानानंी काँगे्रस, काँगे्रस सरकार आचि काँगे्रसवादी पठाि लाल स्वयसेंवक खुदाई चखदमतर्ार 
याचं्या बदनामीिी आचि चशदयािंी मोचहम सुरू केली. ते चनिःशकंपिे लुटालूट, जाळपोळ आचि खून 
करण्यात रंु्तले होते. सरकार हतबल झाले होते कारि सरकारी नोकर व पोलीस यातही काँगे्रस आचि 
लीर् अशी दु्ळी माजली होती. सुदयवस्थेिी जार्ा अराजकाने घेतली होती. 
 

पंजाबमध्ये, ज्या मुव्स्लम मतदारसंघात लीर्ला प्रिंड चवजय चमळाला होतात्या मतदारसंघाच्या 
चवभार्ातील मुव्स्लम सरकारी नोकर आचि मुव्स्लम पोलीस हे सरकारपेक्षा लीर्शी अचधक एकचनष्ठ होते. 
सुदयवस्था आचि कायदा प्रस्थाचपत करण्यासाठी योजलेल्या सरकारी उपायाकंडे ते दुलगक्ष तरी करीत होते 
ककवा त्यािें मनापासून पालन तरी करीत नदहते. अनेक सरकारी नोकरानंी बकेायदा पचरव्स्थतीकडे डोळे 
झाक केली यवढेि नदहे तर ती चनमाि करण्यास हातभार लावला. राज्यकारभार कोसळत होता आचि 
पचरव्स्थतीवर आपि पचरिामकारक ताबा ठेऊ शकत नाहीअसे सरकारला चदसून आल्यामुळे युचनयचनस्ट 
काँगे्रस संयुक्त मचंत्रमंडळाने राचजनामा चदला. लीर्ने काही कहदू व शीख लोकाशंी हातचमळविी करून 
मंचत्रमंडळ बनवण्यािा प्रयत्न केला. परंतु या दोन जमातींिा लीर्वरील चवश्वास सपूंिगपिे उडाला होता. 
लीर्ने देऊ केलेले मचंत्रपद कायदेमंडळाच्या प्रत्येक शीख आचि कहदू सभासदाने चझडकारले, अंदाधंुदी 
काही काळ थाबंली. परंतु मंचत्रमंडळ बनवण्यािे प्रयत्न सोडून चदल्याबरोबर पुन्हा लुटालूट, जाळपोळ, दंरे् 
आचि खून सुरू झाले. पंजाबमधील या घडामोडींनी काँगे्रस इतकी हवालचदल झाली की, मािग १९४७ च्या 
सुरुवातीस चतच्या कायगकाचरिीने मुव्स्लम पंजाब आचि अमुव्स्लम पजंाब अशी प्रातंाच्या शक्य तो लवकर 
चवभाजनािी मार्िी केली. आपल्याला सबधं पंजाब पाचहजे असे म्हिून लीर्ने हा ठराव धुडकावला, 
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अचधक दंग्यानंा जिूकाय हे आवाहनि होते म्हिून की काय पंजाब प्रातंािे जे भार् अजूनपयंत अबाचधत 
होतेतेथेही ही आर् पसरली. 
 

या पचरव्स्थतीपुढे आपिही हतबल आहोतहे चरिचटश सरकारला चदसून आले. जून १९४८ पयंतसुद्धा 
आपल्याला कहदुस्तान ताब्लयात ठेवता येिार नाहीअसे त्यानेही साचंर्तले आचि त्याअर्ोदर, कहदुस्तानच्या 
्ाळिीच्या तत्वावर सत्तातंर करण्यािी आपली इच्छा दयक्त केली. ३ जून १९४७ रोजी नव े दहाइसरॉय 
माऊंन्टबटॅन यानंी चरिचटश सरकारिे अखेरिे चनवदेन प्रचसद्ध केले. त्यात कहदुस्तानच्या ्ाळिीिी आचि 
कहदुस्तान व पाचकस्तान या राज्याकंडे सत्तातंर करण्यािी योजना होती. 
 

चनवदेनात म्हटले होते : ‘घटना सचमतीने तयार केलेली कुठलीही घटना ती मान्य नसलेल्या 
देशाच्या कुठल्याही भार्ाला लार्ू करता येिार नाहीहे स्पष्ट आहे. अशा भार्ािंी घटना, (अ) सध्याच्या 
घटना सचमतीने तयार करावयािी की, (ब) सध्या अव्स्तत्वात असलेल्या घटना सचमतीत भार् न घेऊ 
इव्च्छिारे जे चवभार् आहेतत्या प्रदेशाचं्या प्रचतचनधींिा समावशे असलेल्या नदया चनराळ्या घटना सचमतीने 
तयार करावयािी, या प्रश्नावर त्या चवभार्ातील लोकाचं्या इच्छेिा चनिगय समजून घेण्यािी सवगश्रेष्ठ 
पद्धतीम्हिनू’ त्याने पढुील कायगपद्धती घालून चदली : 
 

युरोचपयन सभासद सोडून बंर्ाल आचि पंजाबिी प्राचंतक कायदेमंडळे, प्रत्येकी दोन वरे्वरे्ळ्या 
भार्ात चवभार्ली जातील. एक मुव्स्लम बहुसखं्य प्रातंािें प्रचतचनचधत्व करील व दुसरा इतर प्रातंािें करील. 
प्रातंािंी लोकसंख्या चनचित करताना १९४१ च्या खानेसुमारीिे आकडे अचधकृत धरले जातील. 
 

प्रत्येक कायदेमंडळाच्या दोन भार्ाच्या सभासदाना प्रातंािी ्ाळिी दहावी की, न दहावी याबद्दल 
मतदान करण्यािा हक्क चदला जाईल. केवळ साध्या बहुमताने प्रातंाच्या कुठल्याही भार्ाने ्ाळिीच्या 
बाजूने चनिगय चदला तर ्ाळिी केली जाईल. आचि त्याप्रमािे दयवस्था केली जाईल. 
 

जर दोनही भार्ानंी एकत्र राहण्यािे ठरवले तर हा सबधं प्रातं कुठल्या घटना सचमतीत जाईल, हे 
प्रत्येक भार्ाच्या प्रचतचनधींना चनिगय घेण्यापूवी माचहत असिे इष्ठ आहे. म्हिनू दोनही कायदेमंडळाच्या 
कुठल्याही सभासदाने अशी मार्िी केल्यास युरोचपयन सभासदादंयचतचरक्त इतर सवग कायदेमंडळाच्या 
सभासदािंी एक बैठक घेण्यात येईल. त्या बैठकीत जर दोनही भार्ानंी एकत्र राहण्यािे ठरवले तर त्या 
प्रातंाने कुठल्या घटना सचमतीत जाव ेया प्रश्नािा चनिगय घेतला जाईल. 
 

्ाळिीिा चनिगय घेतला रे्ल्यास कायदेमंडळािा प्रत्येक भार् ज्या भार्ािे प्रचतचनचधत्व करीत 
असेल तो भार् आपि कुठल्या घटना सचमतीत जावयािे ते ठरवील. 
 

कसधबद्दलिा चनिगय युरोचपयन सभासदादंयचतचरक्त कसधिे कायदेमंडळ घेईल. परंतु कसधमध्ये कहदू 
बहुसंख्य प्रातं नसल्यामुळे त्यािे दोन भार् होिार नाहीत. 
 

वायदय सरहद्द प्रातंाबद्दल चनवदेनात अशी तरतूद केली होती की, अव्स्तत्वात असलेली घटना 
सचमती असावी की नवी चनराळी घटना सचमती असावीहे ठरवण्यासाठी कायदेमंडळाच्या मतदारानंा 
सावगचत्रक मतदानािा हक्क चदला जाईल. अशीि तरतूद चसल्हट चजल्ह्याबाबत केली होती. आसामच्या सवग 
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कहदू बहुसंख्य प्रातंात चसल्हट हा एकि मुव्स्लम बहुसंख्य चजल्हा होता आचि त्यािी व पूवग पाचकस्तानिी 
सीमारेषा एकि होती. 
 

१९४१ च्या खानेसुमारीप्रमािे पंजाबमधील मुव्स्लम बहुसंख्य चजल्हे असे होते लाहोर चवभार्ात, 
रु्जरािवाला, रु्रदासपूर, लाहोर, शखुेपुरा, चसयालकोट,रावळकपडी चवभार्ात अटक, रु्जरात, झेलम, 
चमयावाली, रावळकपडी, शहापूर; मुलतान चवभार्ात डेरार्ाझीखान, झंर्, ल्यालपूर, मॉन्टर्ोमेरी, मुलतान, 
मुझ्रर्ढ. बंर्ालमधील मुव्स्लम बहुसखं्य चजल्हे असे होते : चितर्ाँर् चवभार्ात, चितार्ाँर्, नौखाली, 
चटप्पेरा; डाक्का चवभार्ात, बाकरर्जं, डाक्का, ्चरदपूर, ममैनकसर्; पे्रचसडेन्सी चवभार्ात, जेसोर, 
मुर्मशदाबाद, नाचदया; राजशाही चवभार्ात, बोग्रा, चदनाजपूर, माल्डा, पाबना, राजशाही आचि रंर्पूर. 
 

चरिचटश सरकारिे चनवदेन म्हिजे ज्याला माऊन्टबॅटन योजना असे म्हटले जात होतेती खरोखरी 
सी. आर. मसुद्यािी दयावहाचरक माडंिी होती. माऊन्टबॅटननी चतच्या प्रती, चतिी घोषिा करण्यापूवीि 
कहदी पढुाऱयानंा चदल्या आचि चतिा अभ्यास करून २ जूनच्या मध्यरात्रीपूवी त्याचं्या त्यावरील प्रचतचक्रया 
मार्वल्या. जीना म्हिाले की, याबाबतीत ते स्वतिः ककवा त्यािंी कायगकाचरिी कुठलाही चनिगय घेऊ शकत 
नाही; शवेटिा चनिगय घेण्यापूवी त्यानंा स्वतिःला आचि त्याचं्या कायगकाचरिीला त्यांच्या मालकापढेु म्हिजे 
जनतेकडे जाव ेलारे्ल. ‘आपि घटनात्मक पद्धतीने जनतेिे मन वळवण्यािा शक्य चततका प्रयत्न करू 
आचि आपली कायगकाचरिी आपल्याला पाकठबा देईल, इतकेि काम त्यानंी अंर्ावर घेतले’. 
 

यानंतर माऊन्टबॅटननी जीनानंा ही जािीव करून चदली की, ‘त्यानंी सदोचदत उपयोर्ात 
आिलेल्या त्याचं्या या चवचशष्ट डावपेिाबद्दल काँगे्रस पक्षाला भयंकर संशय वाटतो. असे डावपेि खेळून ते 
कुठल्याही योजनेबद्दल काँगे्रसिा पक्का चनिगय होईपयंत थाबंतात आचि नंतर काही चदवसानंी मुव्स्लम 
लीर्ला योग्य असा चनिगय घेण्यािा हक्क ते स्वतिः उपभोर्तात’.माऊन्टबटॅननी त्यानंा असेही बजावले की, 
जर काँगे्रसबरोबर मुव्स्लम लीर्ने ही योजना एकदमि मान्य केली नाही तर आपि ती चझडकारू असे 
नेहरू, कृपलानी आचि पटेल यानंी त्यानंा चनक्षून साचंर्तले आहे; येवढेि नदहे तर मुव्स्लम लीर्ने ती 
अखेरिी योजना म्हिनू मान्य केली पाचहजे यावळेी काँगे्रस पुढारी अचतशय जार्रूक होते कारि थोड्या 
आठवड्यापूवीि पूवग आचि पचिम पाचकस्तानला जोडण्यासाठी म्हिनू आठश ेमलैाच्या ‘पट्ट्या’िी जीनानंी 
मार्िी केली होती आचि डॉन या लीर्च्या मुखपत्रानंी ती उिलून धरून त्याकचरता मोहीम सुरू केली 
होती. लीर् कौव्न्सलिी सभा लवकर न बोलवण्याच्या जीनाचं्या धोरिामुळे काँगे्रस पुढाऱयाचं्या संशयाला 
बळकटी आली. तेदहा माऊन्टबटॅननी जीनानंा असे स्पष्ट साचंर्तले की : ‘तुम्ही ही वृत्ती धारि करिार 
असाल तर उद्या सकाळच्या सभेत काँगे्रस व शीख या योजनेला चनिायक मान्यता चझडकारतील; मर् 
र्ोंधळ माजेल आचि तुम्ही तुमिं पाचकस्तान र्मावाल–कदाचित् कायमिि र्मावाल’.यावर जीनानंी खादें 
उडवनू एवढीि प्रचतचक्रया दयक्त केली की, ‘जे झाले पाचहजे ते होिारि’.त्यावर माऊन्टबटॅननी बजावले 
की, ‘जीनासाहेब! तडजोड करण्यासाठी आजवर जे प्रयत्न झाले आहेत ते तुम्हाला नष्ट करू देण्यािा 
माझा इरादा नाही. मुव्स्लम लीर्च्या वतीने ज्याअथी तुम्ही ही तडजोड मान्य करीत नाहीत्याअथी 
त्याचं्याशी मी स्वतिःि बोलेन. तुम्ही मला जे आश्वासन चदले आहे त्यानंी माझे समाधान झाले आहेअसे 
म्हिण्यािा धोका मी स्वतिः पत्करीन. आचि जर तुमच्या कौव्न्सलनी ही तडजोड मंजूर केली नाही तर तुम्ही 
सवग दोष माा यावर घाला. माझी ्क्त एकि अट आहे आचि ती म्हिजे उद्या सकाळी सभेमध्ये जेदहा मी 
असे म्हिेन की, “जीनानंी मला आश्वासन चदले आहे आचि त्यानंी माझे समाधान झाले आहे.” तेदहा 
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कुठल्याही पचरव्स्थतीत तुम्ही त्यािा इन्कार करता कामा नये आचि मी जेदहा तुमच्याकडे पाहीनतेदहा तुम्ही 
संमतीदशगक मान हलवली पाचहजे’. 
 

दुसऱया चदवशी सकाळी जीनानंी साचंर्तल्याप्रमािे केले. आचि र्ाधंींनी स्वतिः योजनेशी सहकायग 
करण्यािे नाकारले तरी काँगे्रस पक्षाने या योजनेला संमती दशगवली. आचि योजनेच्या घोषिेनंतर थोड्याि 
चदवसात काँगे्रस व लीर्च्या कायगकारी मंडळानी ती औपिाचरकपिे संमत केली. 
 

त्यानंतर योजनेतील तरतुदी शक्य चततक्या तांतडीने अमंलात आिण्यािे काम दहाइसरॉयने सुरू 
केले. पंजाब आचि बंर्ालच्या कायदेमंडळािी बैठक बोलावण्यात आली आचि वायदय सरहद्द प्रातंात आचि 
आसाममधील चसल्हट चजल्ह्यात सावगचत्रक मतदानािा हुकूम चदला. प्रत्येक कायदेमंडळ दोन भार्ात 
चवभार्ले : एका भार्ात पचिम पंजाब व पूवग बंर्ालमधील मुव्स्लम बहुसखं्य चजल्ह्यािें, कहदू मुव्स्लम आचि 
इतर भारतीय प्रचतचनधी जमले आचि त्यानंी बहुमताने ्ाळिीच्या बाजूने चनिगय चदला. यातील सवग मुव्स्लम 
प्रचतचनधींनी ्ाळिीच्या बाजूने मतदान केले होते. दुसऱया भार्ातील प्रचतचनधींनी एकसंघ कहदुस्तानच्या 
आचि एक घटना सचमती असावी या बाजूने मतदान केले. कसध चवचधमंडळानेही प्रिंड बहुमताने 
पाचकस्तानच्या बाजूने मतदान केले. 
 

१९४६ मध्ये वायदय सरहद्द प्रातंातील मुव्स्लम मतदारानंी पाचकस्तान नाकारले होते. आता अराजक 
व कहसेच्या पचरव्स्थतीत तेथे सावगचत्रक मतदान घेण्यात आले. या पचरव्स्थतीवर मुव्स्लम लीर्वाल्यािंा ताबा 
होता; हा कहसेिा अकहसेवर चवजय होता. र्ाधंीच्या नेतृत्वाखाली अकहसेिे व्रत घेतलेले काँगे्रसवाले आचि 
खुदाई चखदमतर्ार यावळेी असहाय्य बनले होते. त्यािें पुढारी अब्लदुल र््ारखान यानंा अशा पचरव्स्थतीत 
रास्त सावगचत्रक मतदान होिे अशक्य वाटल्यामुळे त्यानंी त्यावर बचहष्ट्कार घालण्यािे ठरवले. २५ जून 
रोजी वतगमानपत्राला चदलेल्या चनवदेनात त्यानंी म्हटले होते : 
 

रे्ल्या काही मचहन्यात मुव्स्लम लीर्वाल्यांनी संघटीत अशी दहशतवादी मोहीम सुरू केली आहे. 
आचि पचरिामी शकेडो चनरपराधी चिया, पुरुष व मुले त्यािें बळी झाले आहेत. कोयवधी रुपयािंी 
मालमत्ता नष्ट केली रे्ली आहे. सवग वातावरि जातीय माथेच्रूपिाने आचि जातीय चवषाने चवलक्षि 
भारलेले आहे. आजसुद्धा मुव्स्लम लीर्िे प्रमुख सभासद सावगचत्रक मतदानात लोकानंी त्याचं्याचवरुद्ध 
मतदान करू नये म्हिनू त्यानंा दहशत बसवण्यासाठी कहसक आचि चवध्वसंक िळवळ करीत आहेत. 
प्रातंातून बाहेर रे्लेल्या लाखो लोकानंा सावगचत्रक मतदानात भार् घेण्यास प्रचतबंध दहावा यासाठी ते हे 
करीत आहेत हे उघड आहे. आजच्या प्रश्नाच्या स्वरुपािे विगन ‘का्ीर’ आचि इस्लाममधील संघषग असे 
करून चनष्ट्कपटी साध्या सरळ पठािाचं्या धार्ममक भावना िेतवल्या जात आहेत. 
 

या प्रातंातील सावगचत्रक मतदानात आपला प्रातं पाचकस्तानमध्ये जावा असा कौल ५० टक्क्याहून 
अचधक लोकानंी चदला. अशाि प्रकारच्या पचरव्स्थतीत चसल्हटनेही तसाि कौल चदला. 
 

जुलैमध्ये कहदी स्वातंत्र्यािा कायदा चरिचटश पालगमेंटने मंजूर केला. त्यात १५ ऑर्स्ट १९४७ रोजी 
कहदुस्तान आचि पाचकस्तान अशी दोन स्वतंत्र राज्ये आव्स्तत्वात येतीलअसे घोचषत केले होते. या कायद्याने 
दोनही राज्याचं्या कायदेमंडळानंा आपापल्या अंतर्गत व बाहेरील कारभारासाठी कायदे बनवण्यािे सपूंिग 
अचधकार चदले होते आचि या दोन कायदेमंडळानंी केलेला कुठलाही कायदा चरिचटश कायद्याला खटकिारा 
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आहे या मुद्यावर तो रद्द ककवा त्यािी अंमलबजाविी झाल्याचशवाय राहिार नाही असा चनयम केला होता. 
या कायद्याने चरिचटश पालगमेंटिा कहदुस्तानवरिा ताबा चहरावनू घेतला आचि कहदुस्तान व पाचकस्तानला 
स्वतिःच्या नचशबािे धनी बनवले. 
 

१९३०–४० च्या दरम्यान जेदहा प्रथम चवभक्त मुव्स्लम मातृभमूीच्या कल्पनेिा उदय झाला 
होतातेदहा कहदुस्तान व पाचकस्तानमधील लोकाचं्या अदलाबदलीिी कल्पना हास्यास्पद मानली रे्ली 
होती. लोकाचं्या अदलाबदलीिी र्रज भासेल यावर जीनािंा चवश्वास नदहता. काँगे्रस पुढाऱयानंी 
पाचकस्तानमध्ये असलेल्या कहदंूना तेथेि राहण्यािा सी ा चदला आचि त्यानंा कुठलीही इजा पोहोििार 
नाहीअसे साचंर्तले. परंतु दोघानंीही मानसशािीय दृचष्टकोन चविारात घेतला नाही. कहदंूबद्दल सतत िेष 
भावना िेतवनू लीर्ने मुसलमानानंा आपल्या भोंवती जमा केले आचि चतने पाचकस्तानच्या ‘पचवत्र’ भमूीतून 
कहदंूना धुवनू काढण्यािा चवडाि उिललेला चदसला. कहदी प्रदेशात राचहलेल्या मुसलमानाचंवषयी चततकीि 
उग्र प्रचतचक्रया कहदुस्तानातील कहदंूिी होती. त्यामुळे लोकािंी अदलाबदल अटळ होती; आचि जसजशी 
१५ ऑर्स्ट जवळ येत िालली तसतसे हजारो िीपुरुष आचि मुले नदया राज्यात स्थलातंर करत होते. ते 
मार्ग कापीत असतानाि, ककवा चनघण्यािी तयारी करीत असतानाि अनेकानंी आपले जीव र्मावले; 
रंु्डचर्रीमुळे अनेकाचं्या बायका-मुली त्याचं्याकडून चहसकावनू घेतल्या रे्ल्या. जवळजवळ सवगि कहदू 
आचि शीख लोकानंी पचिम पाचकस्तान सोडले. आचि ते राज्य पूिगपिे मुव्स्लम राज्य बनले. पूवेकडच्या 
भार्ात दंरे् बहुतेक कलकत्त्यापुरतेि मयाचदत राचहले आचि मोठ्या प्रमािावर स्थलातंर झालेले दृश्य 
बंर्ालमध्ये ्ार कमी चदसले. पूवग बंर्ालमधील जवळजवळ एक कोटी कहदंूना असुरचक्षततेिी भीती वाटली 
नाही. ते आपल्या पूवगजाचं्या घरादारानंाि चिकटून राचहले. पचिम बंर्ालमधल्या बऱयाि मुसलमानांनीही 
तेि केले. सीमेवरील प्रातंात घडलेल्या या घटनािंा प्रचतध्वनी कहदुस्तानातील इतर भार्ात होिारि आचि 
तसे कहदू मुसलमानािें दंरे् पुन्हा पनु्हा झालेही. चवशषेतिः जेथे जातीयता सतत वाढली होती त्या संयुक्त 
प्रातंात चवशषेि झाले. 
 

नवीन राज्य जन्माला येण्याच्या प्रसृती वदेना अशा भयकंर होत्या. नदया राज्यािे र्दहनगर जनरल 
जीना झाले आचि नबाबजादा चलयाकत अलीखान हे पंतप्रधान झाले. त्यािे उद्घाटन १४ ऑर्स्ट १९४७ 
रोजी झाले. पंिाहत्तर वष े कहदुस्तानच्या रंर्भमूीवर िाललेल्या नाटकािा पडदा हा अशा चरतीने पडला. 
‘दोन कहदुस्तान चमत्र म्हिनू वरे्ळे होत आहेत आचि ते चिरंतन चमत्रि राहतील’ अशी आशा दयक्त करून 
जीनानंी कहदुस्तानला कायमिा रामराम ठोकला. ही आशा दयथग होती. 
 
 

_____ 
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पणरणशष्ट अ 
 

१८८८ मध्ये सेंरल नॅशनल महॉमेडन असोचसएशनच्या शाखा चनरचनराळ्या प्रातंात पुढील चठकािी 
होत्या : करािी, शहाझादपूर, चशकारपूर, लारकाना, सक्कर, लाहोर, अमृतसर, चदी ी, हरडोई, चहसार, 
रु्जेरात, अंबाला, लुचधयाना, बरेली, बुदौन, मोहन, अलाहाबाद, अजमेर, लखनौ, र्ाझीपूर, सुरत, 
कदचडर्ल, बंर्लोर, तुमकुर, चवझर्ापट्टम, चवझीअनग्राम, सस्सेराम, आराह, चदनापूर, र्या, पाटिा, िप्रा, 
सेवान, मुझफ््रपूर, मोतीहारी, भार्लपूर, हुर्ळी, जहानाबाद, पुंडूह, रंर्पूर, चमदनापूर, बोग्रा, 
राजशाही, नोआखली, ममैनकसर्, कोचमला, चशलाँर्, चितर्ाव, डुमका, रिाम्हिबारी आचि कटक. 
 

पणरणशष्ट ब 
 

सर सुलतान महमद शहा आर्ाखान, जी. सी. आय. ई. याचं्या नेतृत्वाखाली ३५ जिाचं्या मुव्स्लम 
चशष्टमंडळाने चसमला येथे तारीख १ ऑक्टोबर १९०६ रोजी कहदुस्तानिे दहाइसरॉय लॉडग कमटो यानंा सुपूदग 
केलेले मानपत्र. 
 

हुजुरानंा हे सुखािे होवो. आम्ही खाली सह्या करिार अमीर, जहाचर्रदार, तालुकदार, वकील, 
जमीनदार, दयापारी आचि इतर, सावगभौम महाराजािें ्ार मोठ्या अशा मुसलमान चवभार्ाच्या प्रजाजनािें 
प्रचतचनधी, आम्हाला चमळालेल्या परवानर्ीिा ्ायदा घेऊन आपल्याला मानपत्र सुपूदग करण्याकरता आचि 
त्यािा अनुकूल चविार दहावा म्हिून चवनंती करण्याकरता आपल्याला अचतशय आदरपूवग भेटत आहोत. 
 

चरिचटश राजसते्तने, कहदुस्तानातील लोकसखं्येत भरपूर असलेल्या हजारो चभन्न धमीय आचि चभन्न 
जातीय लोकानंा चदलेल्या असंख्य ्ायद्यािंी आम्हाला जािीव आहे आचि त्यािी योग्यता आम्ही ओळखून 
आहोत. आज आम्ही जी शातंता, संरक्षि, वैयव्क्तक स्वातंत्र्य आचि पूजा स्वातंत्र्य उपभोचर्त आहोत 
त्याबद्दल आम्ही त्यािें ऋिी आहोत. सरकारच्या शहािपिाच्या आचि समजदारपिाच्या स्वरुपामुळे हे 
्ायदे प्रर्चतकारक होतील आचि उत्तरोत्तर राष्ट्राराष्ट्रातील चशष्टािाराच्या संबंधात अचधक मानािे स्थान 
पटकावले याबद्दल रास्त अपेक्षा बाळर्ण्यास जार्ा आहे. 
 

चरिचटश धोरिािे एक सवात महत्वािे वैचशष्ट्य असे आहे की, त्यानंी स्वतिःच्या चहतावर पचरिाम 
करिाऱया चवषयात, सवग कहदी प्रर्तीिे प्रमुख लक्षि बनलेल्या जाती आचि धमातील चभन्नतेबद्दल योग्य 
आदर बाळर्ून प्रथम या देशातील लोकाचं्या चविारािंी आचि इच्छािंी शक्य तेवढी कदर केली आहे. 
 

जमातीचें हक्क 
 

प्रथम देशातील चनरचनराळ्या भार्ातील प्रमुख जातींच्या वजनदार दयक्तींबरोबर चवश्वासाने आचि 
अर्दी सहजपिे सी ा मसलत करण्याच्या पद्धतीपासून याला, सुरुवात करत आचि हेि तत्व हळूहळू पढेु 
नेऊन मान्यता पावलेल्या राजकीय ककवा दयावसाचयक संघटनानंा लावनू त्यािंी सावगजचनक महत्वाच्या 
र्ोष्टींवरील मते व टीका त्या संबंचधत अचधकाऱयापंयंत पोहोिवण्याच्या त्याचं्या हक्काला मान्यता चदली रे्ली 
आचि शवेटी, देशाच्या म्युचनचसपालया, चडव्स्रक्ट बोडग आचि सवात अचधक म्हिजे चवचधमंडळात लोकािें 
प्रत्यक्ष प्रचतचनधी म्हिून त्यािंी नेमिूक अर्र चनवडिूक करण्यापयगत त्यानंी मजल र्ाठली. आम्हाला असे 
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समजते कीया शवेटच्या घटकातील प्रचतचनचधत्व वाढवण्यासबंंधी चविार करण्यासाठी हुजुरानंी एक सचमती 
नेमली आहे. या वाढवल्या जािाऱया प्रचतचनचधत्वात आम्हाला आमिा योग्य वाटा चमळण्याच्या संदभात 
आचि आमच्या जमातीच्या चहताला बाध आििाऱया काही इतर महत्त्वाच्या बाबतीतील हक्कासंबधंी 
बोलण्यासाठी याप्रसंर्ी आम्ही हुजुरानंा भेटण्यािे धाडस केले आहे. 
 

भूतकालीन परांपरा 
 

१९०१ च्या खानेसुमारीनुसार हुजुराचं्या कहदी वसाहतीतील मुसलमानािंी संख्या सहा कोटी वीस 
लक्ष म्हिजे एकंदर लोकसंख्येच्या एक पंिमाशं आचि एक ितुथांश याचं्या दरम्यान आहे. आचि जर रानटी 
व इतर र्ौि धमाखाली जातीतील अचशचक्षत लोकसंख्या वर्ळली आचि त्यािप्रमािे सवगसाधारिपिे कहदू 
समजल्या रे्लेल्या पि प्रत्यक्षात कहदू नसलेल्या जाती वर्ळल्या तर कहदंूच्या मोठ्या संख्येच्या प्रमािात 
मुसलमानािें हे प्रमाि पुष्ट्कळि अचधक होते. म्हिनू आम्ही नम्रतापूवगक असे माडूं इव्च्छतो की, 
प्रचतचनचधत्वाच्या वाढवलेल्या ककवा मयाचदत केलेल्या अशा कोित्याही पद्धतीत, रचशया सोडून कुठच्याही 
पचहल्या दजाच्या युरोपच्या राज्याच्या एकंदर लोकसंख्येपेक्षा जी जमात संख्येने अचधक मोठी आहे चतला 
देशातला एक महत्वािा घटक म्हिून पुरेशी मान्यता चमळण्यािा चतिा न्याय हक्क आहे. 
 

हुजुराचं्या परवानर्ीने खरोखर आम्ही आिखी एक पाऊल पुढे जाण्यािे धाडस करीत आहोत. 
कुठल्याही प्रकारच्या प्रत्यक्ष ककवा अप्रत्यक्ष प्रचतचनचधत्वात ककवा मुव्स्लम जमातीिा दजा व प्रभाव यावर 
पचरिाम करिाऱया सवग इतर बाबतीत त्यानंा चदले जािारे स्थान केवळ त्याचं्या संख्याबळाच्याि नदहे तर 
त्याचं्या राजकीय महत्वाच्या आचि साम्राज्याच्या संरक्षिासाठी त्यानंी चदलेल्या ककमतीच्या तुलनेबरोबर 
असले पाचहजेअसे आम्ही आग्रहपूवगक प्रचतपादतो. या सदंभात आम्ही अशी आशा करतो की, शभंर वषापूवी 
कहदुस्तानात आम्हाला जे स्थान प्राप्त झाले होते आचि ज्याच्या परंपरा अजून आमच्या मनातून साहचजकि 
नाचहशा झालेल्या नाहीत त्यािंा रास्त चविार करण्यािे हुजूर कबूल करतील. 
 

कहदुस्तानच्या मुसलमानानंी त्याचं्या राज्यकत्यांिे वैचशष्ट्ठ्य असलेल्या न्यायबदु्धीवर आचि रास्त 
दयवहाराच्या पे्रमावर नेहमीि चनखालस चवश्वास ठेवला आहे आचि त्यािा पचरिाम म्हिनू कदाचित 
र्ोंधळवनू टाकतील अशा दबाव आििाऱया पद्धतीने आपले हक्क चमळवण्यापासून ते दूर राचहले आहेत. 
परंतु कहदुस्तानच्या मुसलमानानंी आपल्या पूवांपार प्रचतष्ठेच्या आचि उत्तम परंपरेपासून यापढेु ढळता कामा 
नये अशी आमिी कळकळीिी इच्छा आहे. अचलकडील घटनामुंळे मुसलमानाचं्या, चवशषेतिः तरूि चपढीच्या 
मुसलमानाचं्या भावना ढवळून चनघाल्या आहेत आचि चवचशष्ट पचरव्स्थतीत आचि काही अनपेचक्षत र्ोष्टींनी 
त्या केवळ सौम्य मार्गदशगन आचि मा्क चविाराचं्या आवाक्याबाहेर सहज जाऊ शकतील. 
 

म्हिून, कहदुस्तानच्या सवग चवभार्ातील आमच्या ्ार मोठ्या समान धर्ममयािंा दृचष्टकोन आचि 
इच्छा यािंा काळजीपूवगक चविार केल्यानंतर आम्ही जे चनवदेन हुजुरांना सादर करण्यािे धाडस केले आहे 
त्याच्याकडे हुजुरानंी मनापासून लक्ष देण्यािी कृपा करावी अशी आमिी प्राथगना आहे. 
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युरोपाच्या प्राणतणनणधक सांस्था 
 

आम्ही हे प्रथमि सारं् ू इव्च्छतो की, युरोपच्या पद्धतीच्या प्राचतचनचधक संस्थािंा प्रकार कहदी 
लोकानंा नवा आहे. असे साचंर्तल्याबद्दल हुजूर आम्हाला क्षमा करतील अशी आमिी आशा आहे. आमच्या 
जातीतील अनेक चविारवतंानंा खरोखर असे वाटते की, कहदुस्तानच्या राजकीय, सामाचजक आचि धार्ममक 
पचरव्स्थतीशी मुसलमान जमातीने एकरूप दहावयास हव ेअसेल तर ्ार मोठ्या काळजीिी, दूरदृष्टीिी 
आचि सावधचर्रीिी आवश्यकता आहे आचि अशा काळजीच्या आचि सावधचर्रीच्या आभावाने झालेली 
एकरूपता इतर अनेक अचनष्ट र्ोष्टींसारखी आमिे राष्ट्रीय चहत सहानुभतूीशून्य अशा बहुसंख्यकाचं्या 
मेहेरबानीवर अवलंबून ठेवील असा सभंव आहे तरीसुद्धा जर आपल्या पुरातन पे्ररिा आचि परंपरेप्रमािे 
आमच्या राज्यकत्यांना कहदी सरकारात अचधक महत्व देिे उपयुक्त वाटत असेल तर त्याचं्या या धोरिामुळे 
जी पचरव्स्थती चनमाि होईलत्या पचरव्स्थतीत मुसलमानानंा अन्याय होऊ नये म्हिून आता आम्ही त्यापासून 
अचलप्त राहू शकिार नाही. तेदहा, जरी हुजुराचं्या त्याचं्या नावाजलेल्या पूवगजाचं्या आचि स्थाचनक 
सरकाराचं्या प्रमुखपदी असलेल्याचं्या न्यायबुद्धीमुळे आचि नेकीमुळे मुसलमानानंा आजपयंत प्रचतचनचधत्व 
उपभोर्ता आले असले आचि ज्यानंी कुठलाही अपवाद न करता मुसलमान सभासदािंी चवचधमंडळ 
सभेकरता नेमिूक केली त्याचं्याबद्दल आम्हाला कृतज्ञतेिी जािीव असूनसुद्धा, असे चदसून येत आहे की, 
आम्हाला चदलेले हे प्रचतचनचधत्व आमच्या र्रजेनुसार अपुरे आहे आचि प्रचतचनचधत्वाच्या नेमिुका 
करण्यासाठी ज्यािंी चनवड केली जातेत्यािंी त्यासाठी संमती नेहमीि घेतली रे्ली आहे असे नाही. ही 
पचरव्स्थती अटळ अशा वस्तुव्स्थतीमुळे चनमाि झाली असावी. कारि जरी एका बाजूला दहाइसरॉय आचि 
स्थाचनक सरकार याचं्या चश्ारसीच्या नेमिुकािंी सखं्या काटेकोरपिे मयाचदत असली तरी दुसऱया 
बाजूला लोकप्रचतचनधींिी चनवड चनचित करण्याच्या कुठल्याही चवश्वसनीय पद्धतीच्या आभावामुळे लोकानंा 
मान्य असलेले प्रचतचनधी चनवडिे ्ार कठीि आहे. 
 

णनवडिूक णनकाल 
 

चनवडिूक चनकालाबाबत बोलायिे तर, आज बनवलेला मतदारसंघ कुठल्याही मुसलमानािे नाव, 
तो सवग महत्वाच्या र्ोष्टीत बहुसंख्यकाशंी सहमत असल्याचशवाय सरकारच्या संमतीसाठी सादर करील ही 
अशक्यप्राय र्ोष्ट आहे. आपल्या शक्तीिा पूिग ्ायदा घेऊन आपले मत आपल्याि जमातीच्या सभासदानंा 
देण्यािी आमच्या चबर्र मुव्स्लम सह-प्रजाजनािंी इच्छा असिे हे िुकीिे नाही असे आम्हाला रास्तपिे 
वाटते. ककवा जे कहदू नाहीत ते लोकसुद्धा मतदानात त्यानंा त्याचं्या भावी पनुर्मनवडिुकीसाठी ज्याचं्या 
सचदच्छेवर अवलंबून रहाव ेलार्िार आहे अशा बहुसंख्य असलेल्या कहदंूबरोबरि राहतीलहेही अपेचक्षति 
आहे. हे खरे आहे की, आमिे आचि आमच्या कहदू देशबाधंवािें अनेक आचि महत्वािे चहतसंबधं सारखेि 
आहेत. आमच्या ह्या चहतसंबधंािें समथग पाठीराखे, मर् ते कोित्याही राष्ट्रीयत्वािे असोत, त्यानंी आपल्या 
चवचधमंडळातील आव्स्तत्वाने आमिे चहतसबंंध सुरचक्षत राखले आहेतहे पाहिे ही र्ोष्ट आम्हाला नेहमीि 
समाधान देईल. 
 

वैणशष्ट्यपूिव जमात 
 

तरीसुद्धा, दुसऱया कुठल्याही जमातीला ज्यात भाचर्दार होता येिार नाही अशी आमिे स्वतिःिेि 
आिखी चहतसबंंध असलेली आम्हा मुसलमानािंी ही वैचशष्ट्ठ्यपूिग जमात आहेहे नाकबूल करता येिार 
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नाही आचि आम्हाला पुरेसे प्रचतचनचधत्व न चमळाल्याने हे चहतसंबधं आतापयंत दुखावले रे्ले आहेत. ज्या 
प्रातंाच्या लोकसंख्येत मुसलमान चनखालस बहुसंख्य आहेत त्या प्रातंातसुद्धा आम्हाला अनेकवळेा उपेक्षा 
केली तरी अन्याय होिार नाहीअसा नर्ण्य राजकीय घटक म्हिून वार्वले जाते. पजंाबात हे थोड्या्ार 
प्रमािात घडत आहेपि कसध आचि पूवग बंर्ालमध्ये हे लक्षात येण्याजोग्या मोठ्या प्रमािावर घडत आहे. 
 

प्रचतचनधीच्या चनवडिकुासंंबधंी आमिे चविार सुसूत्रपिे माडंण्यापूवी आम्ही हे नम्रपिे सारं्ू इव्च्छतो 
की, एकाद्या जमातीिे राजकीय महत्व हे बरेिसे त्या जमातीच्या लोकािें सरकारी खात्यात जे स्थान 
असतेत्या प्रमािात ्ायद्यािे ककवा तोयािे होते. वरीलप्रमािे मुसलमानानंा जर पुरेसे प्रचतचनचधत्व चदले 
रे्ले नसेल आचि दुदैवाने ते खरे आहे, तर जी प्रचतष्ठा आचि प्रभतु्व त्यांना चमळिे रास्त आचि न्यायािे आहे 
ती त्यानंा र्मवावी लार्िार आहे. 
 

सरकारी खात्यातील नोकऱ्या 
 

म्हिून आमिी अशी चवनंती आहे की, सवग कहदी प्रातंातील दुय्यम, वरच्या अचधकाराच्या आचि 
मंत्रालयातील सरकारी नोकऱया देताना मुसलमानानंा त्यािें योग्य प्रचतचनचधत्व नेहमीि चमळाव े म्हिून 
सरकारने दयावतं दहाव;े काही प्रातंातील स्थाचनक सरकारानंी अशा अथािे हुकूम वळेोवळेी चदले आहेत, 
परंतु दुदैवाने, लायक मुसलमान पुढे येत नाहीत या सबबीवर अनेक बाबतीत त्यािें काटेकोरपिे पालन 
केले जात नाही. ही सबब एकेकाळी चकतीही योग्य असली तरी ती आज चटकिारी नाहीहे आम्ही 
नम्रतापूवगक आपल्या नजरेस आिून देतो. आचि जेथे त्यानंा जार्ा देण्यािी इच्छा असेल तेथे लायक 
मुसलमानािंी चजतकी मार्िी असेल तेवढे पुरवण्यािी हमी आम्ही आनंदाने हुजुरानंा देतो. 
 

स्पधेचे मूलतत्व 
 

लायक मुसलमानािंी संख्या जरी वाढली असली तरी त्यांच्यापेक्षा वरच्या दजािी पात्रता 
असलेल्यानंा प्राधान्य देण्याच्या मुद्यावर त्यानंा नकार देण्याकडे कल असल्यािे दुदैवाने चदसून येते. यामुळे 
स्पधेच्या तत्वािा अचतशय वाईट स्वरुपात चशरकाव होतो. आचि एकाि वर्ाच्या अचधकाराच्या प्रभावामुळे 
चनमाि होिाऱया त्याचं्या मक्तेदारीिा राजकीय अथग काय होतो इकडे आम्ही हुजुरािें लक्ष वधूे इव्च्छतो. या 
संदभात आम्ही असेही दाखवनू देऊ इव्च्छतो की, मुसलमानाचं्या शकै्षचिक िळवळीच्या सुरुवातीपासूनि 
मुसलमान चशक्षितज्ज्ञानंी त्याचं्यातील चवशषेत्वाच्या चवकासासाठी ्ार कष्टािे प्रयत्न केले आहेत. आचि 
जनतेिे सेवक तयार करताना केवळ मानचसक जार्रुकतेपेक्षा ह्याला अचधक महत्व आहेअसे आम्हाला 
वाटते असे सारं्ण्यािे धाडस आम्ही करतो. 
 

न्यायासनावरील मुसलमान 
 

हायकोटग आचि न्यायदानाच्या प्रमुख कोटात मुसलमान न्यायाधीश वारंवार नेमले जात नाहीत 
यामुळे कहदुस्तानच्या सवग भार्ातील मुसलमान दुिःखी आहेतहे नमूद करण्यािे आम्ही धाडस करतो. 
न्यायालयािंी चनर्ममती झाली तेदहापासून केवळ तीन मुसलमान वचकलानंा ह्या सन्माननीय जार्ा चमळाल्या 
आहेत आचि या सवांनी न्यायासनावरील त्यािंी पात्रता खात्रीपूवगक पटवनू चदली आहे. आज या क्षिाला 
कुठल्याही न्यायालयातील न्यायासनावरील एकही जज्ज मुसलमान नाही. कलकत्त्यातील लोकसंख्येत 
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मुसलमानािें प्रमाि ्ार मोठे असूनही कलकत्ता हायकोटात तीन कहदू जज्ज आहेत आचि पंजाबच्या 
लोकसंख्येत ते बहुसंख्य असूनही तेथील मुख्य कोटात दोन कहदू जज्ज आहेत. म्हिनू, प्रत्येक हायकोटात 
आचि मुख्य कोटात न्यायासनािी एक जार्ा मुसलमानानंा चमळाली पाचहजेही आमिी चवनंती भरमसाट 
नाही. या जार्ासंाठी लायक मुसलमान एका प्रातंात चमळाले नाहीत तर दुसऱया प्रातंात चमळिे शक्य आहे. 
आपल्या परवानर्ीने आम्ही आिखी असेही नमूद करतो की, ह्या न्यायालयातील न्यायासनावर मुव्स्लम 
कायद्यात पंचडत असलेले न्यायाचधश असिे हे न्यायी राज्यदयवस्थेला भरपूर बळकटी आििारे आहे. 
 

म्युणनणसपालट्यातील प्रणतणनणनत्व 
 

आरोग्य, सुखसोयी, शकै्षचिक र्रजा आचि अर्दी धार्ममक र्ोष्टींच्या संबधंातसुद्धा, यानंा बाधा 
येिार नाहीअशा महत्वाच्या स्थाचनक चहताच्या र्ोष्टींशी म्युचनचसपालया व चजल्हा मंडळे यानंा संपकग  
ठेवावा लार्तो. याहून इतर वरच्या दजाच्या र्ोष्टींकडे वळण्यापूवी, यासबंंधातल्या मुसलमानाचं्या आजच्या 
स्थानाकडे हुजुरािें लक्ष वधेले तर आम्हाला क्षमा केली जाईल अशी आम्ही आशा करतो. या संस्था म्हिजे 
स्वराज्याच्या चशडीच्या मूळ पायऱया.या संस्थातूनि प्रचतचनचधत्वाच्या तत्त्वाबद्दल लोकाचं्या मनात अचधक 
आव्त्मयता चनमाि करता येते. तरीसुद्धा, आज या संस्थामधले मुसलमानािें स्थान सवगसाधारिपिे लार् ू
करता येईल अशा कुठल्याि योग्य अशा मार्गदशगक तत्त्वानंी चनयचमत केले रे्लेले नाही आचि प्रत्यक्षात तर 
ते चनरचनराळ्या चठकािी चनरचनराळे असते. उदाहरिाथग, अचलर्ड म्युचनचसपालटीिे एकंदर सहा चवभार् 
आहेत. प्रत्येक चवभार्ातून एक कहदू आचि एक मुसलमान कचमशनर चनवडला जातो. हेि तत्त्व पजंाब आचि 
इतर काही चठकािी अंमलात आिले जातेअसे आम्हाला समजते. परंतु पुष्ट्कळशा चठकािी मुसलमान 
करदात्यानंा पुरेसे प्रचतचनचधत्व चदले रे्लेले नाही. म्हिनू, म्युचनचसपालया आचि चजल्हा मंडळे यावर कहदू 
आचि मुसलमान याचं्या हक्काच्या जार्ा चकती असिारहे प्रत्येक स्थाचनक अचधकाऱयानंी जाहीर केले 
पाचहजेअसे आम्ही अत्यंत आदरपूवगक सुिव ूइव्च्छतो. हे प्रमाि प्रत्येक जमातीिी संख्या, सामाचजक दजा, 
स्थाचनक प्रभाव आचि चवचशष्ट र्रजा यावर चनचित केले जाव.े त्यािें असे प्रमाि एकदा चनचित केले रे्ले 
म्हिजे पजंाबच्या अनेक र्ावात जी पद्धत आहे त्याप्रमािे, कुठल्याही जमातीला आपले स्वतिःिे प्रचतचनधी 
अनेकवळेा परत पाठवण्यािी परवानर्ी असावी अशी आम्ही सूिना करतो. 
 

णवद्याणपठाचे सन्मान्य सदस्य 
 

आम्ही असेही सुिवतो की, कहदी चवद्यापीठािें सेनेट आचि कसचडकेट सदस्य हेही अशाि प्रकारे 
चनयुक्त करिे शक्य आहे. म्हिजे आम्हाला असे म्हिावयािे आहे की, शक्यतो या दोनही र्टातील 
मुसलमानाचं्या योग्य प्रचतचनचधत्वािे प्रमाि चकती असावहेे अचधकृतचरत्या प्रचसद्ध दहाव.े 
 

प्राांणतक मांडळातील नेमिूका 
 

आता, आम्ही देशाच्या कायदेमंडळातील आमच्या प्रचतचनचधत्वाच्या प्रश्नाकडे वळतो. प्रथम प्राचंतक 
मंडळाच्या प्रचतचनचधत्वाबाबत आम्ही अचतशय आदरपूवगक असे सुिव ूइव्च्छतो की, या मानपत्राच्या पािदया 
पचरच्छेदात आम्ही ज्या महत्वाच्या र्ोष्टी नमूद केल्या आहेतत्यािंा संदभग घेऊन म्युचनचसपालया आचि 
चजल्हा मंडळाप्रमािेि आमच्या जार्ा चनचित करादया आचि जाहीर करादया आचि प्रमुख जमीनदार, 
वकील, दयापारी आचि इतर चहतसबंंधीय मुसलमान म्युचनचसपालया आचि चजल्हा मंडळािे सदस्य 
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असलेले मुसलमान आचि चवद्यापीठािें चवचशष्ट मानािे, समजा ५ वष े झालेले पदवीधर मुसलमान या 
सवांच्या चमळून चनवडिूक संस्था बनवादया आचि हुजुरािें सरकार कायािे जे चनयम बनवले त्या 
चनयमानुसार लायक सदस्य चनवडण्यािा अचधकार त्यानंा द्यावा. 
 

व्हाईसरॉयचे मांडळ 
 

वचरष्ठ चवचधमंडळात मुसलमान चहतसबंंधािें योग्य प्रचतचनचधत्व असिे ही ्ार महत्वािी बाब आहे. 
आम्ही अशा सूिना करतो की, (१) या मंडळाच्या रिनेत मुसलमानािें प्रचतचनधी त्या जमातीच्या 
संख्याबळानुसार ठरव ूनयेत आचि कुठल्याही पचरव्स्थतीत त्यािें प्रचतचनधी पचरिामशून्य अशा अल्पमतात 
कधीि असता कामा नयेत. (२) शक्यतो नेमिुका पद्धतीपेक्षा चनवडिुका पद्धतीला अग्रमान द्यावा. (३) 
मुसलमान सदस्य चनवडण्याकचरता, मुसलमान जमीनदार, वकील, दयापारी आचि ज्यांिा दजा हुजुराचं्या 
सरकारने नंतर चनचित करावयािा आहेअसे इतर महत्वाच्या चहतसंबधंािे मुसलमान प्रचतचनधी, प्राचंतक 
मंडळािे मुसलमान सदस्य आचि चवद्यापीठािे मुव्स्लम सन्माननीय सदस्य याचं्याकडे चनवडिूक अचधकार 
द्यावते आचि त्यानंी हुजुराचं्या सरकारने बनवलेल्या चनयमाप्रमािे त्यािंी अंमलबजाविी करावी. 
 

कायवकारी मांडळ 
 

दहाइसरॉयच्या कायगकारी मडंळावर एक ककवा त्याहून अचधक कहदी सदस्यांिी नेमिूक होिार 
असल्याच्या समजूतीला अचलकडे पुष्टी येत आहे जर अशा नेमिुका होिार असल्या तर मुसलमानाचं्या 
हक्काकडे दुलगक्ष होऊ नये अशी आम्ही प्राथगना करतो. त्या आदरिीय सभार्ृहात वैचशष्ट्यपूिग कायग 
करण्यासाठी लायक असे एकाहून अचधक मुसलमान देशात आढळून येतीलअसे म्हिण्यािे धाडस आम्ही 
करतो. 
 

मुस्स्लम णवद्यापीठ 
 

आमच्या राष्ट्रीय कल्यािावर चनकटिा पचरिाम करिार आहेअशा चवषयावर आम्ही हुजुराशंी प्रथम 
बोलत आहोत. जमात म्हिून असलेल्या आमच्या महत्वाकाकं्षा आचि आमिा भावी चवकास हा 
मुख्यत्वकेरून आमच्या धार्ममक आचि बौचद्धक जीवनािे कें द्र बनेलअशा मुव्स्लम चवद्यापीठाच्या स्थापनेवर 
अवलंबून आहेयाबद्दल आमिी खात्री पटलेली आहे. म्हिून, मुसलमान जमातीला ज्या जोखमीच्या कायात 
मनापासून रस आहे त्यात त्यानंा मदत करण्यात हुजुरानंी पावले उिलावीतअशी आम्ही त्यानंा आदरपूवगक 
प्राथगना करतो. 
 

शवेटी हुजुरानंा आम्ही खात्रीपूवगक असे सारं्तो की, आजच्या पचरव्स्थतीत या मानपत्रात सूचित 
केलेल्या मार्ाने महाराजाचं्या मुसलमान प्रजाजनानंा मदत करण्यात हुजूर त्यािंी कसहासनावरिी अढळ 
चनष्ठा बळकट करतील आचि त्याचं्या चवकासािा आचि राष्ट्रीय भरभराटीिा पाया घालतील आचि पढेु 
होिाऱया त्याचं्या चपढ्या हुजूराचं्या नावािे कृतज्ञतेने स्मरि करतील. आमच्या या प्राथगनेिा योग्य तो चविार 
हुजूर कृपाळूपिाने करतील याबद्दल आम्हाला चवश्वास वाटतो. 
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पणरणशष्ट क 
 

मुसलमान णशष्टमांडळाला लॉडव झमटो याांचे उत्तर 
 

महाराज आचि सद्रृ्हस्थहो, तुमच्या मानपत्रात अतंभुगत असलेल्या अनेक चविारानंा उत्तर 
देण्यािा प्रयत्न करण्यापूवी मी चसमल्याला तुमिे हार्मदक स्वार्त करतो. तुमिे येथील आर्मन अथगपूिग 
आहे. तुम्ही मला सुपूदग केलेल्या तुमच्या या महत्वाच्या दस्तऐवजावर अमीर उमराव, चनरचनराळ्या राज्यािें 
मंत्री, मोठे जमीनदार, वकील, दयापारी व सावगभौम राजाच्या इतर प्रजाजनाचं्या सह्या आहेत. 
कहदुस्तानातील जािकार मुसलमान जमातीच्या दृचष्टकोनािे आचि महत्वाकाकं्षािें स्पचष्टकरि करिाऱया 
तुमच्या या प्राचतचनचधक स्वरुपाच्या चशष्टमंडळािे मी स्वार्त करतो. मला वाटते, तुम्ही जे सवग म्हटले आहे 
ते, चवखुरलेल्या लोकाचं्या वस्त्याचं्या क्षीु क वैयव्क्तक अर्र राजकीय सहानुभतूी ककवा दुरादयापेक्षा 
संपूिगपिे वरे्ळ्या अशा कहदुस्तानातील आजच्या पचरव्स्थतीिा चविार करून मते बनवलेल्या प्राचतचनचधक 
लोकामुंळे उद् भवलेले आहे. इस्लामच्या अनुयायाचं्या योग्य उदे्दशाबंद्दल आचि आमच्या साम्राज्याच्या 
राजकीय इचतहासात भार् घेण्याच्या त्यांच्या चनियाबद्दल आमिी अनुकुलता दयक्त करण्यािी सधंी आपि 
मला देत आहात त्याबद्दल मी कृतज्ञ आहे. 
 

चभन्न जाती आचि चभन्न पंथ असलेल्या या प्रिंड खंडातील लोकािें चरिचटश राज्यकत्यांनी जे चहत 
केले आहे आचि ज्यािी जािीव तुम्ही दयक्त केली आहेत्याबद्दल तुमिा दहाइसरॉय म्हिून मला ्ार 
अचभमान वाटतो. एका चवजेत्या आचि राज्यकत्या वर्ािे वशंज म्हिून तुम्ही स्वतिःि. चरिचटश दयवस्थापनाने 
चदलेल्या वैयव्क्तक स्वातंत्र्याबद्दल पूजा स्वातंत्र्याबद्दल, सवगसाधारि शातंतेबद्दल आचि आशादायक 
भचवष्ट्याबद्दल, तुमिी कृतज्ञता आज मला साचंर्तली आहे. 
 

भूतकाळातील सहाय्ये 
 

मुसलमानानंी सावगजचनक नोकऱयासंाठी लायक बनाव ेम्हिून चरिचटशानंी जे ्ार पूवीपासून प्रयत्न 
केले आहेतत्याचं्याकडे वळून पाहिे ्ार मनोरंजक होईल. सरकारी नोकऱयात मुसलमानानंा कहदंूशी 
बरोबरी करता यावी या हेतूने १७८२ साली वॉरन हेव्स्टग्ज यानंी कलकत्ता मदरसा स्थापन केली. माझे 
पूवगज लॉडग कमटो यानंी १८११ साली मदरसामध्ये सुधारिा दहादया म्हिनू आचि इतरत्र सवग कहदुस्तानभर 
मुव्स्लम महाचवद्यालये स्थापन दहावी म्हिनू प्रिार केला. नंतरच्या काळात, महॉमेडन असोचसएशनच्या 
प्रयत्नामुळे मुसलमानािें चशक्षिातील स्थान आचि त्याचं्या सावगजचनक के्षत्रातील नोकऱया याचं्याबद्दल 
चनिगय घेण्यासाठी सरकारला १८८५ िा कायदा करावा लार्ला. आचि तोपयंत मुसलमानाचं्या 
चशक्षिचवषयक प्रयत्नानंी जी ्ार मोठी संस्था सर सय्यद अहमदखान याचं्या दानशरू आचि उदार चनष्ठनेे 
आपल्या धमगबाधंवानंा अपगि केली चतने त्यावर कळस िढवला. 
 

अणलगड महाणवद्यालय 
 

१८७७ च्या जुलैमध्ये लॉडग चलटन यानंी अचलर्ड महाचवद्यालयािी पायाभरिी केली त्यावळेी सर 
सय्यद अहमदखान यानंी दहाइसरॉय यानंा उदे्दशून पढुील संस्मरिीय भाषि केले : ‘तुम्ही माझा जो 
वैयव्क्तक सन्मान केला आहेत्यानंी मला एक आश्वासन चमळाले आहे आचि केवळ वैयव्क्तक कृतज्ञतेच्या 
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भावनेपेक्षा अचधक उच्च स्वरुपाच्या भावनानंी माझे मन भरून रे्ले आहे. याप्रसंर्ी तुम्ही चरिचटश राज्यािे 
प्रचतचनचधत्व करत आहात. तुम्हाला आमच्या प्रयत्नाबद्दल सहानुभतूी आहेयाबद्दल आमिी खात्री आहे आचि 
हा चवश्वास मोलािा आचि मोठा सुखदायक आहे. अनेक वष ेजे जोखमीिे कायग हे माझे ध्येय होते आचि 
आज तर ते माा या आयुष्ट्यािे एकमेव ध्येय आहे त्याने एकाबाजूला माा या देशबाधंवात उत्साह चनमाि केला 
आहे आचि दुसऱया बाजूला माा या चरिचटश सहकारी प्रजाजनािंी सहानुभतूी आचि चरिचटश राज्यकत्यांिा 
पाकठबा चमळवला आहे ह्या भावनेने मला जीवनात ्ार समाधान लाभले आहे आचि म्हिून माा या जीवनािी 
जी काय थोडी वष े अजून चशी क आहेत ती सपंतील आचि मी तुमच्यात नसेन तेदहासुद्धा, या 
महाचवद्यालयािी भरभराट होईल आचि हे महाचवद्यालय आज माा या मनात जी भावना भरून राचहली आहे 
त्याप्रमािे, या देशाबद्दल असेि पे्रम, चरिचटश राज्याबद्दल अशीि चनष्ठेिी भावना, त्याचं्या आचशवादािी 
अशीि ककमत आचि येथील सहकारी चरिचटश प्रजाजनाबंद्दल अशीि कळकळीिी मतै्री चनमाि करिारे 
चशक्षि माा या देशबाधंवानंा देण्यात यशस्वी होईल.’ 
 

सर सय्यद याांचा प्रभाव 
 

अचलर्डने आपली कीर्मत चमळवली आहे. स्वतिःच्या धमगतत्त्वात पचरित आचि राजचनष्ठा आचि 
देशभक्तीच्या आिरिात समथग बनलेले त्यािे चवद्याथी जीवनाच्या लढाईला तोंड देण्यासाठी बाहेर आलेले 
आहेत. आचि आज जेदहा कहदुस्तानच्या राजकीय भचवष्ट्याबद्दल बरीि काही र्ंभीरता असताना, तुम्ही 
तुमच्या मानपत्रात अचतशय वक्तृत्व पूिगतेने स्पष्ट केलेल्या चनष्ठा, अक्कल हुशारी आचि संयुव्क्तक तकग  यामुळे 
सर सय्यद अहमदखान यािंी पे्ररिा आचि अचलर्डिी चशकवि मुव्स्लम इचतहासाच्या अचभमानाच्या र्ोष्टीत 
तेजस्वीपिे िमकेल. परंतु सद्रृ्हस्थहो, तुमच्या राज्यकत्याच्या न्यायी आचि योग्य चनिगयावर तुमिा 
चवश्वास आहेअसे जर तुम्ही म्हित असाल तर ‘अचलर्डच्या घटनानंी’ मुसलमानामंधील तरूि चपढीच्या 
भावना ढवळून चनघाल्या आहेत आचि त्या ‘सौम्य मार्गदशगन आचि मा्क उपदेशाच्या पचलकडे रे्ल्या 
आहेत’ हे तुम्ही जाििे अपचरहायग आहे. 
 

पूवव बांगालमधील धोरि 
 

पूवग बंर्ाल आचि आसाम या प्रकरिाबंाबत आज कुठच्याही ििेत चशरण्यािा माझा हेतू नाही. 
तरीसुद्धा, कुिालाही न दुखवता मी जसे असे म्हितो की, नवीन प्रातंाच्या मुसलमान जमातीने त्यानंा 
नवीन असलेल्या पचरव्स्थतीत नेमस्तपिा आचि आत्मसयंमन दाखवले आचि त्याबद्दल र्ैरसमज झाल्यास 
ते अपचरहायग होते तसेि मी असेही म्हितो की, बंर्ाली लोकाचं्या भावनेत असलेल्या प्रामाचिकपिाबद्दल 
मला सहानुभतूी वाटते. परंतु शवेटी मला असे सारं्ावयािे आहे की, नदया प्रातंाच्या प्रकरिात दहाइसरॉय 
आचि कहदुस्तान सरकार यानंी जो मार्ग िालू ठेवला आहे, आचि ज्यािे भचवतदय आता ठरून रे्ले आहे अशी 
आशा वाटते, ते प्रकरि जात आचि धमग याकडे लक्ष न देता केवळ सवग आजच्या आचि भावी लोकाचं्या 
दृष्टीने जे उत्तम होईलत्यावर दृष्टी ठेऊन केले आहेयावर तुम्ही चवश्वास ठेवावा. मुसलमानािंी चनष्ठा आचि 
स्वचहतािे संरक्षि या त्याचं्या रु्िािंी कदर करिाऱया चरिचटश न्यायीपिावर आचि समान संधी देण्यावर 
बंर्ालच्या आचि आसामच्या मुव्स्लम जमातीने पूवीइतक्याि चवश्वासाने चवसंबनू रहाव.े 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

झहदुस्थानातील अशाांतता 
 

सद्रृ्हस्थहो, ज्यावळेी कहदुस्तानिे राजकीय वातावरि बदलत आहे त्यावळेी तुम्ही मला हे 
मानपत्र सादर करत आहात. आम्हाला सवांनाि असे वाटते आहे की, या नवीन वातावरिािे अव्स्तत्व 
आशा आचि महत्वाकाकं्षा जािवत असताना ते तसे नाहीहे म्हििे मूखगपिािे आहे. आम्ही त्याच्याकडे 
दुलगक्ष करू शकिार नाही—तसे करण्यािी इच्छा करिेही िकुीिे होईल—पि ही सवग अशातंता कशामुळे 
आहे?अदयवव्स्थतपिे राज्य िालवल्यामुळे लाखो लोकात चनमाि झालेल्या असतुंष्टतेमुळे असे म्हिता 
येिार नाही—असे चनक्षून सारं्िाऱया कुिालाही मी प्रामाचिकपिे आदहान देतो—आचि राजद्रोही लोकाचं्या 
बंडामुळे असेही म्हिता येिार नाही. 
 

पाणश्चमात्य णशक्षिाची फळे 
 

ज्या शकै्षचिक प्रर्तीत आजपयंत ्ार थोड्या लोकानंी भार् घेतला आहे आचि ज्यािी बीजे प्रथम 
चरिचटश सते्तनेि पेरली आचि त्यािी ्ळे जोपासण्यािी आचि त्याला योग्य चदशा दाखवण्यात ते आपली 
चशकस्त करत आहेत, त्या चशक्षिामुळे ही अशातंता चनमाि झाली आहे. आम्ही कापलेल्या चपकात पुष्ट्कळ 
हरळ असण्यािा संभव आहे. आम्ही पेरलेले धान्य कदाचित् कहदुस्तानातील लोकानंा आवश्यक आहे तसे 
योग्य नसेल; परंतु जसजसा काळ पुढे जाईल तसतसे हे चशक्षिािे पीक वाढेल आचि त्यातून चनमाि 
होिाऱया उत्पादनाच्या काळजीपूवगक दयवस्थापनावर व वाटपावर त्यािे आरोग्य व पौचष्टकपिा अवलंबनू 
राहील. सभ्यर्ृहस्थहो, ‘युरोपच्या पद्धतीच्या प्राचतचनचधक संस्था कहदुस्तानातील लोकानंा संपूिग नदया 
आहेत’ हे मला सारं्ताना ककवा ‘त्यािंी इकडे सुरुवात करावयािी असेल तर अचतशय खोलवर चविार 
करण्यािी आचि काळजी घेण्यािी र्रज आहे’ असे म्हिताना चदलचर्री दयक्त करण्यािे काही कारि 
नाही. पौवात्य जर्ातील लोकाचं्या चपढीजात पे्ररिा आचि परंपरा यात पाचिमात्य जर्ातील सवग राजकीय 
सािा तसाच्या तसा बसवण्यात आनंद मानण्यापासून मी ्ार लाबं रहायला पाचहजे. पाचिमात्य चविारािंा 
चवकास, पाचिमात्य सुधारिािंी चशकवि चरिचटशानंी मानलेले दयव्क्तत्वािे स्वातंत्र्य या र्ोष्टी 
कहदुस्तानातील लोकाकंचरता पुष्ट्कळ काही करू शकतील. परंतु तुमच्याप्रमािेि मी हे जाितो की, त्याचं्या 
राजकीय पद्धतींच्या स्वीकारावर त्यानंी अदयवहायग आग्रह धरता कामा नये. 
 

मुसलमानाांचे राजकीय भणवतव्य 
 

आचि आता, सभ्यर्ृहस्थहो, मी तुमच्या स्वतिःच्या राजकीय भचवतदयाच्या स्थानाकडे ज्या 
मुसलमान जमातीच्या स्थानाबद्दल तुम्ही बोलत आहे त्याकडे वळतो. पचरव्स्थती आचि सावगजचनक 
कायाच्या दयवस्थापनातील आपला चहस्सा मार्ण्यािा जमातीिा अचधकार, यािा चकतीही सूक्ष्मपिे चविार 
केला तरी त्यातून तुमिा अथग मान्य करिे मला अशक्य आहेहे तुम्ही जािाल, याबद्दल मला खात्री वाटते. 
आज मी केवळ संचदग्धपिे बोलू शकतो. तुम्हाला माचहत आहेि की, मी नुकतीि एक कचमटी या देण्याच्या 
(presentation की representation प्रचतचनचधत्वाच्या?) प्रश्नािा चविार करण्याकचरता नेमलेली आहे. त्या 
कचमटीपढेु तुम्ही उपव्स्थत केलेले मुदे्द आहेत. चशवाय तुम्ही चदलेले चनवदेनही त्यांना सुपूदग करण्यािी 
काळजी मी घेईन. परंतु त्यािबरोबर कचमटीच्या अहवालािा कुठल्याही प्रकारिा अचधके्षप न करता तुमच्या 
टीकेिा सवगसाधारि रोख जािून तुम्हाला उत्तर देिे मला शक्य होईल, असे वाटते. 
 



 अनुक्रमणिका 

प्रणतणनधीत्वाचा प्रश्न 
 

तुमच्या चनवदेनािे मला समजलेले सार असे आहे की, प्रचतचनचधत्वािी कोििीही पद्धत मर् ती 
म्युचनचसपालटीिी असो,चजल्हा मंडळािी असो की, चवचधमंडळािी असो, त्यात मतदार संघ चनमाि 
करण्यािी ककवा त्यात वाढ करण्यािी जी सूिना आली आहे त्यात मुसलमान जमातीला एक जमात म्हिून 
प्रचतचनचधत्व चमळाले पाचहजे असा तुमिा दावा आहे. तुमिे असे म्हििे आहे की, आज बनवलेल्या 
मतदारसंघापंैकी बऱयाि मतदारसंघात मुसलमान उमेदवार चनवडून येण्यािी अपेक्षा करताि येिार नाही 
आचि नचशबाने त्याला चनवडून चदले रे्ले तर तो आपल्या स्वतिःच्या जमातीिे प्रचतचनचधत्व कुठल्यािप्रकारे 
कधीि करू शकिार नाही, कारि अशा उमेदवाराला त्याच्या स्वतिःच्या जमातीला चवरोधी असिाऱया 
बहुमताच्या दृचष्टकोनासाठी स्वतिःच्या मतािा बळी द्यावा लारे्ल. तुम्ही यथायोग्यपिे आपला असा हक्क 
सारं्ता की, तुमच्या जमातीिे महत्त्व आचि तुम्ही केलेली साम्राज्यािी सेवा या दोन्ही र्ोष्टी लक्षात घेऊन 
तुमच्या प्रचतचनचधत्वाच्या संख्येिा चविार दहावाअसा तुमिा अचधकार आहे. मी तुमच्याशी पूिगपिे सहमत 
आहे. मेहेरबानी करून माा याबद्दल र्ैरसमज करून घेऊ नका. जमातींिे प्रचतचनचधत्व कसे चमळवता 
येईलहे सुिवण्यािा प्रयत्न मी करत नाही. परंतु या देशातील जमातींच्या श्रद्धा आचि परंपरा याचं्याकडे 
दुलगक्ष करून वैयव्क्तक मतदानािा स्वातंत्र्यािा उदे्दश मान्य केला रे्ला तर कहदुस्तानात कुठल्याही 
मतदारािें प्रचतचनचधत्व अचतशय चवदारक रीतीने अयशस्वी होईलअसे तुम्हाला वाटते चततक्याि ठामपिे 
मलाही पटलेले आहे.कहदुस्तानातील ्ार मोठ्या जनतेला प्राचतचनचधक संस्थािंी माचहती नाही. सभ्य 
र्ृहस्थहो, म्युचनचसपालटी आचि चजल्हामंडळे या स्वराज्याच्या प्राथचमक पायऱया आहेत आचि त्याि चदशनेे 
लोकािें हळूहळू राजकीय चशक्षि होईल याकडे आम्ही लक्ष चदले पाचहजे या तुमच्या म्हिण्याशी मी सहमत 
आहे. 
 

आर्श्ासन 
 

तोपयंत, मी माा यावतीने एवढेि म्हिू शकतो की, माा याशी संबंचधत असलेल्या कुठल्याही 
कारभाराच्या दयवस्थापन बदलात जमात म्हिून त्याचं्या हक्कािें आचि राजकीय चहतसंबंधािें संरक्षि केले 
जाईल याबद्दल त्यानंी चवश्वास बाळर्ावा आचि राजाच्या कहदी साम्राज्यातील लाखो लोकाचं्या धार्ममक श्रद्धा 
आचि राष्ट्रीय परंपरा यािंा आदर करण्यात ज्यानंी अचभमान बाळर्ला आहेअशा चरिचटश राज्यावर तुम्ही 
आचि कहदुस्तानातील लोकानंी भरवसा ठेवावा. 
 

राजे महाराज आचि सज्जनहो, तुमच्या चशष्टमंडळाने मला नामाचंकत आचि प्राचतचनचधक 
मुसलमानानंा भेटण्यािी अनन्य संधी चदली याबद्दल मी तुमिा मनापासून आभारी आहे. तुम्हाला एवढ्या 
लाबंून येथे आििारा तुमिा राष्ट्रीय घडामोडींिा उत्साह आचि रस यािें मी अचतशय मनिःपूवगक कौतुक 
करतो. ही भेट अचनवायगपिे ्ार थोड्या वळेािी झालीयाबद्दल मात्र मला खंत वाटते. 
 
 
 

_____ 
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येरवडा कारार्हृ मुद्रिालय, पुिे ६. 


