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સારાુંશ : ૧૯ ભી વદીને વભમકા મસુ્લરભો ભાટે એકંદયે અરગ મસુ્લરભ કોભલાદી યાજકાયણનો 
વભમ ફની યહ્યો તેઓ હશિંદુઓ કયતા ંજુદા પ્રકાયની વલચાયવયણી ધયાલતા શતા. હશિંદુઓની જેભ 
અંગ્રેજી વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયીને વલંથાઓ અને વલચાયોને આધવુનક યીતે વલકવવત કયલાનુ ં ણ 
લલીકાયુું ન શત ુ.ં ઉરટાનુ ં મસુ્લરભ લશાફી આંદોરન ળરૂ કયુું શત ુ.ં ૧૮૫૭-૫૮ ના વલપ્રલથી 
તેભની યશી વશી પ્રવતષ્ઠાનો અંત આવ્મો. ૧૮૫૭ ના ફલા છી અંગ્રેજોની મસુ્લરભ પ્રત્મેની 
દુશ્ભનાલટ લધી આથી મસુ્લરભોનુ ંબાયે તન થલા ામયુ.ં ૧૯ ભી વદીના ઉત્તયાધધભા ંહશિંદુ અને 
મસુ્લરભોભા ંઆવથિક અવભાનતા લધતી જતી શતા. આવથિક વલભતા ભાટેનુ ંમૂ કાયણ એ શતુ ંકે 
મસુ્લરભ ઉચ્ચ લગોએ વભમની ભાગં પ્રભાણે કામધ નશી કયલાની નીતી અનાલી શતી. ફીજી 
ફાફત એ શતી કે મસુ્લરભોનુ ં ધાવભિક અને વાભાજજક જીલન વંણૂધણે ધભધગ્રથં કુયાન ય 
આધાહયત છે.  

 હશિંદુભા ંઅંગ્રેજી વત્તાના ગરે ાશ્વાત્મ વળક્ષણ અને વલંકૃવતનો જે પ્રબાલ હશિંદની પ્રજા 
ય લતાધમો તેનાથી હશિંદની મસુ્લરભ પ્રજાભા ંણ પ્રગવતળીર વલચાયવયણી ધયાલતુ ંએક જાગતૃ 
જૂથ અસ્લતત્લભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં ૧૮૫૭ ના ફલાથી તેભને એ ણ વભજાયુ ંકે મસુ્લરભ પ્રજાએ જે 
ભરૂો કયી શતી તેથી મસુ્લરભ ઉચ્ચ લગધનુ ં તન થલા ામયુ ં શત ુ.ં ળરૂઆતથી જ મસુ્લરભોએ 
અંગ્રેજી વળક્ષણ ધભધ પ્રત્મનેી તેભની અંધશ્રદ્ધાને ડગભગાલી મકૂળે. ળાશ અબ્દુર અઝીઝ 
જેલાઓએ ાશ્વાત્મ વલયોધી ભાનવની વાભે ોતાનો અલાજ ઉઠાવ્મો શતો. ત્માયફાદ ખાણ 
અબ્દુર નલાફ, અબ્દુર રવતપખાન ભતં્રી દે ૧૮૬૩ ભા ં કરકત્તાભા ં ભોશભડેન લરટયયી 
વોવામટી લથાલાભા ં આલી શતી. આ વલંથાએ લરીઉલ્રાશ પ્રેહયત લશાફીઓના જેશાદ ના 
પ્રચાયનો વાભનો કમો. જેનયૂના ભૌરલી કયાભત અરીએ અંગ્રેજ ળાવકો વાભ ે‘જેશાદ’ વલત્ર 
યદુ્ધને નકાયતી જાશયેાત કયી. આ ફધાને યાજકીમ ક્ષેતે્ર અંગ્રેજ ળાવક લગધની વાભે જે 
દુશ્ભનાલટ શતી તેને દુય કયલાના પ્રમત્નો કમો શતા. યંત ુહશિંદની મસુ્લરભ પ્રજા અંગ્રેજી વળક્ષણ 
તયપ લે અને લિહટળ ળાવનને મસુ્લરભ પ્રજાનો વાથ વશકાય ભી યશ ે તે ફાફતભા ં
અવયકાયક અરીગઢ આંદોરન ળરૂ કયનાય વય વૈમદ અશભદખાન શતા. તેભણે મવુરભાનોભા ં
વિભી વળક્ષણ અને વલચાયોનો પ્રવાય થામ એ ફાફત ય બાય મકુ્યો અને અરીગઢભા ં
મસુ્લરભ-કોરેજની લથાના કયી, જે વભમ જતા ં વલશ્વવલદ્યારમભા ંરૂાતંહયત થઈ. તેઓ ધાવભિક 
ક્ષેત્રે પ્રાચીન વયતા અને શદુ્ધતા રાલલાના હશભામતી શતા.૧  

ચાવીરૂ શબ્દો : વવતાયે હશિંદ, શદીવ 

સર સૈયદ અહમદખાનની કારકીદી :  
 વય વૈમદ અશભદખાનનો જન્ભ હદલ્શીભા ં૧૮૧૭ ભા ંથમો શતો. ભાતૃક્ષે અને વતૃક્ષ ે
તેભને ભોટો વલંકાય લાયવો ભળ્મો શતો. વતૃક્ષ ેદાદા વૈમદશાદી અને ભાતૃક્ષે દાદા ખ્લાજા 
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પયીદ ભોગર વમ્રાટોના વભમભા ંઈલટ ઈન્ન્ડમા કંની પ્રત્મે જે લપાદાયી પ્રદવળિત કયી તેને રીધ ે
કંની એ તેભને વવતાયે હશિંદ નો ઈલ્કાફ આપ્મો.૨ રખનઉભા ં તેભણે વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયુું શત ુ.ં 
તેઓ ગલણત ળાસ્ત્ર અને જ્મોવત ખગોળાસ્ત્રભા ંાયંગત શતા. લિટીળ યાજદૂત તયીકે ઈયાન 
અને ફભાધભા ંવેલાઓ આી શતી. વમ્રાટ અકફયળાશ ફીજાના મખુ્મભતં્રી તયીકે ફેલાય તેભની 
વનભણુકં થઈ શતી. આ યીતે તેઓ ભધ્મયગુ અને આધવુનક યગુના પ્રલાશોથી લાકેપ ફન્મા શતા. 
રગબગ ૨૦ લધની ઉંભયે તેભણે કાયહકદીની ળરૂઆત કયી શતી. ૧૮૫૭ ના ફલા વભમ ે 
ફીજનોયભા ં વદય અભીનના શોદ્ધા ય શતા. The cause of Indian Revolt તથા Loyal 

Mohammadans of India નાભના લુતકો રખીને અંગ્રેજો અને મસુ્લરભો લચ્ચે વદબાલના ઊબી 
કયલાભા ંતેભણ ેભોટો પાો આપ્મો.3 ૧૮૭૪ ભા ં ‘અરીગઢ કોરેજ’ ની ળરૂઆત કયી જે આજે 
મસુ્લરભ યવુનલવવિટી તયીકે જાણીતી ફની છે.  
સ ધારણા પ્રવરૃ્િ અને સરકારની નીર્તમાું રરવતતન : 
 વય વૈમદ અશભદે એક વાથે ફે ભશત્લના ગરા બયલાની ળરૂઆત કયી. (૧) લિટીળ 
વયકાય અને મસુ્લરભો લચ્ચ ેઊબી થમેરી કડલાળ અને દુશ્ભનાલટને દુય કયી પયી એકલાય ફનેં્ન 
લચ્ચ ેએકયાગીતા લથાલાના પ્રમત્નો ળરૂ કમાધ., (૨) વૈમદ અશભદે કયેરી વલનતંી અંગ્રેજોને એ 
યીતે ભનાલી રેલાનો પ્રમત્ન કમો કે મસુ્લરભો હદરથી અંગ્રેજોના વલયોધી કે દુશ્ભન નથી. 
 મસુ્લરભ કોભ પ્રત્મે દમાબાલથી જોલાની વય વૈમદ અશભદે કયેરી વલનતંી અંગ્રેજ 
વયકાય ભાટે મોગ્મ વભમની શતી. વામ્રાજ્મલાદી વત્તાઓની જેભ અંગ્રજેોએ ણ હશિંદ ય 
લિટીળ ળાવન લથાલા ભાટે “બાગરા ાડો અને યાજ કયો” (Divide and rule) ની નીવત 
અનાલી શતી. શલે હશિંદુઓ અંગ્રેજોના તેભના પ્રત્મેના ક્ષાતને કાયણે લધાયે ભજબતુ અને 
જાગતૃ ફની ગમા શતા. તેઓ યાજકીમ સધુાયા અને શકોની લાતો કયલા રાગ્મા શતા.  
 મસુ્લરભો પ્રત્મે અંગ્રેજ વયકાયનુ ં પ્રવતકુ લરણ ફદરલાભા ં વલલરમભ શન્ટયનુ ં ૧૮૭૧ 
ભા ંપ્રવવદ્ધ થમેલુ ંલુતક ‘ધ ઈન્ન્ડમન મવુરભાન્વ’ જલાફદાય શત ુ.ં આ ઉયાતં ડફલ્ય.ુ એવ. 
બ્રેટના પ્રકાવળત થમેરા ફે લુતકો ‘વીકે્રટ હશલરી ઓપ ધ ઈંગ્રીળ’ અન ે ‘ધ પરચુય ઓપ 
ઈલરાભ’ ભા ં મસુ્લરભ પ્રજાને થમેરા અન્મામોની લષ્ટ વલગતો આીને અંગ્રેજોની મસુ્લરભો 
પ્રત્મેની નીવતની કડક ટીકા કયલાભા ંઆલી છે. વય વૈમદ અશભદે મસુ્લરભ વાભાજજક સ્લથવતની 
સધુાયણા ભાટે એક આંદોરન ળરૂ કયુું તેઓ મસુ્લરભોની ફદરામેરી હયસ્લથવતથી વબાન ફનલા 
ભાગંતા શતા. તેથી હડવેમફય ૧૮૭૦ ભા ંતભેણ ે ‘તશજજફ-ઉર-અખરાક’ નાભની વત્રકા પ્રગટ 
કયલાની ળરૂઆત કયી.૪  
સામાજિક અને ધાર્મિક સ ધારણાના ખ્યાો :  
 તેભનુ ં ભાનવુ ં શત ુ ં કે  વિભી વળક્ષણ વિભી યાજનીવત તથા લૈજ્ઞાવનક વલચાયોનો 
લલીકાય કયલાભા ંઆલે તો જ મસુ્લરભ વભાજનુ ંબલુ ંથઈ ળકળે. વાભાજજક કામધકય તયીકે તેઓ 
મસુ્લરભ વભાજ ભાટે ઉદાય વનવતના વભથધક શતા. તેભણે ઓઝર પ્રથા, અનેક રગ્ન પ્રથા, અને 
ગરુાભ પ્રથાનો વલયોધ કમો. તથા સ્ત્રી વળક્ષણ અને વલદેળમાત્રાને ટેકો આપ્મો શતો. 
મવુરભાનોભા ંવભાજ સધુાયણાની બાલના જાગતૃ થામ એ ભાટે તેભણ ેભોશભેડન એજ્યકેુળન 
કોંગ્રેવની લથાના કયી શતી.૫  
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 વય વૈમદ અશભદે કુયાનના વવદ્ધાતંો અને ભશભદ મગંમફય વાશફેના ઉદેળો ળાશ્વત 
અને અહયલતધનળીર ભાનતા તેભણે કુયાનનો અથધ વભજાલલા વ્માખ્મા કયલા ય ખાવ બાય 
મકૂ્યો છે. તેલી યીતે શદીવનો વાચો અથધ વભજલા ભાટે ણ એ ધ્માનભા ંરેવુ ંજોઈએ કે તે ન 
તો કુયાનથી વલરુદ્ધ કે ન તો, ઈલરાભથી વલરુદ્ધ યંત ુ વૈમદે ધભધના આધાયોને લૈજ્ઞાવનક 
આક્ષેોથી સયુલક્ષત યાખલાનો પ્રમત્ન કમો. હશિંદુ મસુ્લરભ લચ્ચે ભનભે કયલલા તે શભેંળા 
પ્રમત્નળીર યશતેા આ ભાટે તેભણે બાયતના વલવલધ બાગોભા ં વ્માખ્માનો આેરા તે હશિંદુ 
મસુ્લરભને બાયત ભાતાની ફ ેઆંખો ગણતા.  
સૈયદ અહમદખાનની શૈક્ષણણક પ્રવરૃ્િઓ : 
 વય વૈમદ અશભદખાને અંગ્રેજી વળક્ષણ દ્ધાયા પ્રાપ્ત ાશ્વાત્મ જ્ઞાનને મસુ્લરભોના ફધા જ 
પ્રકાયના વલકાવના ામા તયીકે ગણાવ્યુ ંશત ુ.ં વૈમદ અશભદે ગાઝીયુભા ંઅંગ્રેજી ળાખા ળરૂ કયી. 
૧૮૬૪ ભા ંરાન્વરેળન (વામન્ટીપીક) વોવામટી ની લથાના કયી જેનો મખુ્મ શતે ુઆધાયભતૂ 
અંગ્રેજી લુતકોનુ ં ઉદુધભા ં બાાતંય કયલાનો શતો.૬ ઉદાયભતલાદી વલચાયોના પ્રવાય ભાટે 
મસુ્લરભો પ્રગતળીર ફને તે ભાટે દ્ધદ્ધબાી વાભવમક પ્રગટ કયુું. ૧૮૬૯ ભા ં અશભદખાન ે
ઈંગ્રેન્ડની મરુાકાત રીધી અને ત્માનંી અંગ્રેજી ળૈક્ષલણક વલંથાઓનો જાતે અનબુલ કમો.  
 તેભણે ૧૮૭૫ ભા ં અરીગઢ ખાતે એક મસુ્લરભ એંગ્રો ઓહયએન્ટર લકરૂની લથાના 
કયી. યાણો વલક્ટોહયમા એ ઉષ્ભાબયુું લલાગત કયુું. જ્મા ં ાશ્વાત્મ વલમ તથા વલજ્ઞાન અન ે
મસુ્લરભ ધભધ એભ ફનેં્નનુ ં વળક્ષણ આલાભા ં આલે છે. એ છોડ આગ લધીને ૧૯૨૦ ભા ં
અરીગઢ વલશ્વવલદ્યારમના રૂભા ંપ્રકાવળત થઈ  શતી.૭  
 ૧૯ ભી વદીભા ંમસુ્લરભોભા ંઅંગ્રેજી વળક્ષણ રુુો યુત ુ ંજ ભમાધહદત શત ુ.ં વય  વૈમદ 
આવુ ંવળક્ષણ સ્ત્રીઓ ભાટે જરૂયી ભાનતા ન શતા. આ ઉયાતં તેઓ સ્ત્રીઓભા ંડદાપ્રથા વભથધક 
શતા. સ્ત્રીઓની વળક્ષા તેઓ એ પ્રકાયની ઈચ્છતા શતા જેના લડ ે તેઓ કુળ ભાતાઓ અને 
ગહૃશણીઓ ફની ળકે. મસુ્લરભ કોભભા ંવાભાજજક ઉન્નવત તથા ાશ્વાત્મ વલંકૃવત પ્રત્મેનો અલબગભ 
અનાલલા ભાટે અરીગઢ આંદોરન જ મખુ્મ આંદોરન શતુ.ં આ આંદોરન મસુ્લરભ ભહશરાઓને 
ભાટે વળક્ષણ અને જીલન દ્ધવત ફદરલાના ક્ષભા ંન શત ુ.ં  
વય વૈમદખાને ળરૂ કયેલુ ં અરીગઢ આંદોરન એક યીતે મસુ્લરભોના યાજકીમ વલકાવ ભાટેનુ ં
ભશત્લનુ ંઅને મખુ્મ કેન્ર ફન્યુ ંશત ુ.ં તેનુ ંલલરૂ ચોક્કવ યીતે કોંગ્રેવ વલયોધી અને હશિંદુ વલયોધી 
શત ુ.ં તેભના ળરૂઆતના વલચાયો અને અલબપ્રામો કોભલાદી લૂધગ્રશથી મકુ્ત શતા. ૧૮૮૪ ભા ં
તેભણે આેરા બાણભા ંજણાવ્યુ ંકે ‘એ માદ યાખ ેકે હશિંદુ અને મવુરભાનો ળબ્દો ભાત્ર ધાવભિક 
તપાલત ફતાલનાયા ળબ્દો છે. અન્મથા આ દેળોભા ં યશરેા હશિંદુ, મસુ્લરભ કે લિલતી એક જ 
યાષ્રના વતંાનો છે.’ 
 આલી જ યીતે તેભણ ે જંાફ તથા ફગંાાભા ં ણ ોતાના પ્રલચનો આપ્મા શતા. 
હશિંદુભા ંઅને ઈંગ્રેન્ડભા ંI.C.S. ની વભાતંય ધોયણે હયક્ષાઓ રેલામ તેલા સયેુન્રનાથ ફેનજીના 
વલચાયો ને તેભણે ટેકો આપ્મો શતો. ૧૮૮૪ ભા ંતેભણે હશિંદુ અને મસુ્લરભોને એક યાષ્રના વતંાન 
તયીકે લણધવ્મા શતા. વિભના વળક્ષણથી પ્રબાવલત થમરેા ઘણા બાયતીમ નેતાઓ શલે ૧૮૭૦ 
છી બાયતભા ંપ્રજાતતં્રની લથાનાથી ફૌદ્ધદ્ધક લથે ચચાધ કયી યહ્યા શતા. ત્માયે વય વૈમદને 
પ્રજાતતં્રની વબંાલના તકધવગંત રાગી નહશ. હશિંદભા ં પ્રજાતતં્રની લથાના તેભને આવત્તજનક 
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રાગી. કોંગ્રેવ પ્રજાનુ ંપ્રવતવનવધત્લ ધયાલતી વયકાયે ભાગંણી મકૂી ત્માયે આ ભાગણી મસુ્લરભોના 
હશતોની વલયોધી તયીકે તેભણે જણાલી શતી. આ ફદરામેરી વલચાયવયણી ભાટે અરીગઢ 
કોરેજના વપ્રસ્ન્વાર વથમોડોય ફેકને જલાફદાય ગણ ેછે. યંત ુતે ભરૂબયેરો છે. કાયણ કે વય 
વૈમદે જાતે જ વલયોધ કયલાની શરે કયી શતી.  
 ૧૮૮૮ ભા ંવય વૈમદ ‘યનુાઈટેડ ઈન્ન્ડમા ેરીમોહટક એવોવવમેળન’ ની લથાના કયી 
શતી. ફનાયવના યાજા વળલપ્રવાદે આ વલંથાને ટેકો આપ્મો શતો. જેનો ઉદે્ધળ લિટીળ વયકાયને 
જાણ કયલાનો શતો કે બાયતભા ંઘણા હશિંદુઓ અને મવુરભાનો કોંગ્રેવના વભથધક નથી. ૧૮૯૩ 
ભા ંતેભણ ે‘ભોશભેડન હડપેન્વ એવોવળમએળન ઓપ અય ઈન્ન્ડમા’ ની લથાના કયી. અને તેના 
ભતં્રી તયીકે તેઓ અને ફેંક શતા.૮  
 અરીગઢ આંદોરનના નેતાઓ હશિંદી ઉદુધ  લાદ-વલલાદન ેણ યાજકીમ રન્ષ્ટએ જોલાનો 
પ્રમત્ન કમો. તેભના ભતે ઉદુધના લથાને હશિંદીનુ ં ચરણ લધળે તો મસુ્લરભો ભાટે નોકયીની તકો જે 
છે તે ણ ઓછી થઈ જળે. વય વૈમદ અશભદે મસુ્લરભો ઉદૂધ ને ફદર ેઅંગ્રેજી બાા ળીખ ેતેના 
ય લધાયે બાય મકુ્યો.  
સર સૈયદ અહમદ અને અીગઢ આંદોન :  
 આ આંદોરન મૂ એ મસુ્લરભો ના ઉત્થાન અને જાગવૃત્ત ભાટે ળરૂ કયામેલુ ંઆંદોરન 
શતુ.ં મસુ્લરભો ભાટે આ આંદોરનો નુ:જાગવૃત્ત ભાટેનુ ંઆદોરન શતુ.ં ૧૮૫૭ ના ફલા છી 
વનયાળાના ઊંડા કાદલભા ંખ ૂંી ગમેરી મસુ્લરભ કોભને ફશાય કાઢીને ભધ્મયગુભાથંી આધવુનક 
યગુભા ંરઈ જલા ભાટેનો આ એક રુુાથધ શતો. વય વૈમદ અશભદખાન ોતાની કોભને ખફૂ 
વાયી વભજી ળક્યા શતા. હશિંદુઓ ભાટે યાજા યાભ ભોશનયામે જે કયુું. તે મસુ્લરભ કોભ ભાટે વય 
વૈમદ અશભદખાને કયુું. મસુ્લરભ પ્રજા અંગ્રજેી વળક્ષણ પ્રત્મે આકાધમ તે ભાટેથી બગીયથ પ્રમત્નો 
તેભણે કમો. આ ઉયાતં મસુ્લરભ ધભધ અને વભાજભા ંસધુાયણા રાલલા ભાટે તેભણે રૂહઢચલુત 
મસુ્લરભ નેતાઓ અને ભોરલીઓનો વખત વાભનો કયલો ડયો. તેભણે કહ્ુ ંશત ુ ંકે મસુ્લરભ પ્રજા 
જ્મા ં સધુી ભતૂકાના આવનુ ં ભાનવ ત્મજી નહશ દે અને અંગ્રેજી વળક્ષણ તથા ાશ્વાત્મ 
બદુ્ધદ્ધલાદને હશિંદુઓની જેભ નહશ અનાલે ત્મા ં સધુી તેભનો વાચો વલકાવ વબંવલત નથી. 
મસુ્લરભોને રાગે લગ ેત્મા ંસધુી તેભને યાજકાયણભાથંી દુય કયલાનો પ્રમત્ન કમો શતો. મસુ્લરભ 
પ્રજાને તેભણે ાશ્વાત્મ વળક્ષણ ભાટે યદુ્ધના ધોયણ ે પ્રવવૃત્ત ળરૂ કયી શતી. ત્માયે ૧૮૫૨ ભા ં
હશિંદુલનાતકોની વાભે ભાત્ર ૨૬ મસુ્લરભ લનાતકો શતા. અંગ્રેજ પ્રત્મેની તેભની લપાદાયી જન્ભજાત 
અને વશજ શતી. ૧૮૫૭ ના ફલાના બમજનક હયણાભોના તઓે વાક્ષી શતા. તેથી લિટીળ 
વયકાયનો કોઈણ યીતે વલયોધ કયલાનો વભમ શજી ાક્યો નથી. એભ તઓે વભજતા શતા. 
તેભને બમ શતો કે મસુ્લરભો કોંગ્રેવની જેભ વલનતંીઓ, અયજીઓ કે ઠયાલો કયીને વલયોધ કયળે 
નહશ યંત ુ ક્રાવંત કે ફલાઓનુ ંલરણ અનાલળે જેનુ ંહયણાભ કદાચ લશાફી આંદોરનો કે 
૧૮૫૭ ના વવાઈઓના ફલા જેવુ ંઆલે તેભની રન્ષ્ટએ મસુ્લરભો ભાટે ખફૂ બમાનક વાલફત 
ફની ળકે.  
 વય વૈમદખાનને ભાટે અથધળાસ્ત્ર અને યાજકાયણ એકફીજા વાથે વફંવંધત અને 
આધાહયત શતા. તેભણે જોયુ ં કે મસુ્લરભો એક કોભ કે પ્રજા તયીકે આવથિક રન્ષ્ટએ નીચે તલમે 
જઈને ફેઠી શતી. તેથી વયકાય વાભે વશકાય લધાયલાનુ ં તેભને ભાટે ઘણુ ં તાહકદનુ ં અને 
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પયજજમાત ફની જલા ામયુ ં શત ુ.ં તેભના આ અલબગભ અને નીવતથી વનળકં ણે હશિંદની ફન્ન ે
ભશાન કોભો લચ્ચ ેઅંતય લધી જલા ામયુ ં શત ુ.ં કે તેઓ હશિંદુ વલયોધી કયતા મસુ્લરભ તયપી 
લધાયે શતા. ભશાન  યોભન બ્રટુવની જેભ તેઓ ણ કશી ળક્યા શોત કે તેઓ હશદુઓને ઓછા 
ચાશતા શતા. યંત ુમસુ્લરભોને લધાયે ચાશતા શતા. ટૂંકભા ંતેભના જીલનનો એક અને ભાત્ર એક 
જ ઉદે્ધળ, ગભે તે યીતે મસુ્લરભોના હશતોને લધાયલાનો શતો.  
 આભ, વય વૈમદ અશભદખાને ળરૂ કયેલુ ં અરીગઢ આંદોરન એ યીતે મસુ્લરભોનુ ં
યાજકીમ વલકાવ ભાટેનુ ંભશત્લનુ ંઅને મખુ્મ કેન્ર ફન્યુ ંશત ુ.ં તેનુ ં વલકાવ ાભેલુ ંઅંવતભ લલરૂ 
ચોક્કવ યીત ેકોંગ્રેવ વલયોધી અને હશિંદુ વલયોધી શત ુ.ં૯   

સમાન :  
 વય વૈમદ ળરૂઆતભા ંહશિંદુ મસુ્લરભ એકતાના પ્રવતક તયીકે ઉવી આલતા શતા. તેભના 
ભત પ્રભાણે હશિંદુ-મસુ્લરભ એકફીજા વાથે શીભીને યશ ેતે લાત અળક્ય શતી. આભ છતા ંણ 
તેઓ ઉચ્ચ કોહટના નેતા બદુ્ધદ્ધળાી તથા વભાજ સધુાયક શતા. તેભણે મસુ્લરભ વભાજભા ંજાગવૃત્ત 
રાલલાનુ ંકામધ કયુું શત ુ.ં ઈ.વ. ૧૮૯૮ ભા ંતેભનુ ંઅલવાન થયુ ંશત ુ.ં૧૦  
ાદનોંધ : 
(૧) યીખ પ્રવલણચરં “બાયતીમ વલંકૃવત : લલરૂ અને વલકાવ” યવુન. ગ્રથં વનભાધણ ફોડધ, 
ગજુયાત યાજ્મ, અભદાલાદ, પ્રથભ આવવૃત્ત-૨૦૦૧. .ૃ ૧૯૩. 
(૨) ઝારા ધભેન્રવવિંશ હદરાલયવવિંશ, “આધવુનક યાજકીમ લચિંતકો”, યવુનલવવિટી ગ્રથં વનભાધણ ફોડધ, 
ગજુયાત યાજ્મ, પ્રથભ આવવૃત્ત-૧૯૯૨, .ૃ ૮૨. 
(3) એજન, .ૃ ૮૩.  
(૪) ળેઠ સયેુળબાઈ ચી., “બાયતભા ંવાભાજજક અને ધાવભિક ચલો”, ગ્રથં વનભાધણ ફોડધ, દ્ધદ્ધવતમ 
આવવૃત્ત-૧૯૯૯, .ૃ૧૨૩. 
(૫) લૂોક્ત, ઝારા ધભેન્રવવિંશ હદરાલયવવિંશ, .ૃ ૮૫. 
(૬) “હશિંદનો યાષ્રીમ ચલનો ઈવતશાવ”., ૧૮૫૭ થી ૧૯૪૭, બાયત ઈન્લટીટયટુ અભદાલાદ, 
.ૃ ૪૭. 
(૭) ग्रायर. बी. एल. “आधुनिक मारत का इनतहास”, एच चन्द्र एण्ड कम्पिी नल, िई दिल्ली, पुि:मुदरत-
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(૮) લૂોક્ત, ઝારા ધભેન્રવવિંશ હદરાલયવવિંશ, .ૃ ૮૪-૮૫. 
(૯) લૂોક્ત, ળેઠ સયેુળબાઈ ચી. .ૃ ૧૨૪-૧૨૭. 
(૧૦) એજન, .ૃ ૧૩૦. 


