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પ્રાચીન ભારતન ું આંતરરાષ્ટ્રીય બુંદર : ભરૂચ 

-પ્રા. પ્રદ્ય મનસ િંહ જી. મહહડા 

વયકાયી વલનમન કરેજ,ઝઘડડમા જજ.બરૂચ 

પ્રસ્તાવના: 
         ગજુયાતના આવથિક ઇવતશાવભાાં તેના ૧૬૦૦ ડક.ભી રાાંફા દડયમા ડકનાયાનુાં વલવળષ્ટ ભશત્લ યહ્ુાં 

છે. લશાણલટા અને દડયમાઈ લેાયના કે્ષતે્ર વભગ્ર બાયતભાાં ગજુયાત પ્રાચીન કાથી જ ભખયે યહ્ુાં 

છે.યુાત્તત્લીમ અલળેની ળધખ, વાંસ્કૃત વાડશત્મ, જૈન અને ફોદ્ધ વાડશત્મ તથા વલદેળી પ્રલાવીઓની 

પ્રલાવનોંધ આ ફાફત અંગે યુાલાઓ યજુ કયે છે. વવિંધ ુવભ્મતાના ભશત્તભ સ્થ ગજુયાતભાાંથી ભી આવમાાં 

છે. તે વભમનુાં રથર પ્રાચીન બાયતનુાં આંતયયાષ્રીમ ફાંદય શત ુાં. તેન લેાય ભવેટેભીમા, ઈજીપ્ત, સભેુય 

વાથે ચારત શત. ગજુયાત વાભાવમકના ઈ.વ.૨૦૧૬ દીત્વલી અંકભાાં શ્રી એ.લી.ાંડમાએ સચૂવયુાં છે કે 

“આવવડયમન” ભશાકાવમભાાં લણણલેર ‘દીનમનુ’ન પ્રદેળ વોયાષ્રન છેi અને ત્માાંથી નગય વાંસ્કૃવત ઈયાકભાાં 

પ્રલેળી અને પ્રાાંગયી છે. શ્રી યત્નભરણયાલ જટેના ભત અનવુાય ‘ભશાબાયત કાભાાં બરૂચ અને સુાણયક વમદૃ્ધ 

ફાંદય શવુાં જઈએ.’ ઇવલીવન લૂેના વાડશત્મ અન ેઈ.વ.ની ાાંચભી વદી સધુી બરૂચ ‘બરૂકચ્છ’ અને ત્માયફાદ 

‘ભગૃકુચ્છ’ તયીકે ઓખાત ુાં શત ુાં. આભ બરૂચની અવર નાભ ‘બરૂકચ્છ’ શત ુાં. એ આગ જતા ‘ભગૃકુચ્છ’ નાભ ે

ઓખાયુાં. ‘કચ્છ’ એટરે ‘ દડયમાકાાંઠાન પ્રદેળ’ એલ એક અથણ થામ છે. બરૂચ લરબી અને ખાંબાતની ભાપક 

‘દ્રણમખુ’ છે. જે સ્થે જભાગણ અને સ્થભાગે જલામ તેને દ્રણ (ફે ભાગણનુાં)- મખુ કશ ેછે. નભણદાના ડકનાયે 

ાઘડીને લવેરા આ નગયને દડયમાઈ લેાય ભાટે વાનકુુતા લાતાલયણ અને પદ્રુ જભીન ભી છે.    

ભરૂચન ું વહાણવટા અને વેપાર વાણણજય: 
      ગજુયાતનુાં દડયમાઈ લેાયભાાં એક આગવુાં સ્થાન યશય ુછે. રથર,  ધાલીયા, દ્વાયકા, યફાંદય, 

પ્રબાવાટણ, વભનાથ, ઘઘા, ખાંબાત, બરૂચ,લરબી પ્રાચીન ગજુયાતના અગ્રણી ફાંદય શતાાં.જે ગજુયાતના 

આંતયયાષ્રીમ વમાાડયક વાંફાંધના પ્રતીક વભાન શતાાં. બરૂચ ણ પ્રાચીન કાથી બાયતનાાં દડયમાઈ લેાયનુાં 
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ઓજસ્લી પ્રકયણ યહ્ુાં છે, ડૉ. ભકયાંદ ભશતેાના ળબ્દભાાં કશીમે ત “બરૂચ ફાંદય ગજુયાતની દડયમાઈ અસ્સ્ભતાનુાં 

બવમ પ્રવતક છે.” અભયકાંટકથી નીકેરી નભણદા નદી  ખાંબાતના અખાતને ભે છે. નદીનુાં વમદુ્ર વાથે વાંગભ 

થયુાં એટરે એ તીથણ થયુાં. ભશાનદીના વાંગભ સ્થ નજીક લેાયનુાં કેન્દ્દ્ર શમ ત લેાયનુાં અનકુુ ફાંદય થામ. 

આ વલચાયથી પે્રયણાથી  વમદુ્ર વાંગભ અને નદીના મખુ ાવે એક ફાંદય વલકસ્યુાં તે બરૂચ.” પ્રાચીન વભમભાાં 

બરૂચ ડશિંદનુાં ફારુાં ગણાત ુાં. 

       ‘બાાંગયુાં ત મે બરૂચ’ની બરૂચની રકસ્તતને વાથણક કયત ુાં બરૂચ અલળે અને વાડશત્મભાાં વલરબન્ન નાભ ે

ઓખાયુાં છે. જેભકે ભગૃકુચ્છ, ભકૃચ્છ, બીતયુ, ભગૃતુીથણ, ભગૃુયુ, ભગૃકેુ્ષત્ર, બરૂકચ્છ, બડચ,  અરફરૂવ, ફરૂજ, 

બ્રચ(broach), બરૂચ તયીકે ઓખાયુાં છે. નભણદા યુાણનાાં યેલાખાંડ અનવુાય ભગૃઋુવએ કુભણની(બરૂચન ભવૂભ 

પ્રદેળ કાચફાની ીઠ જેલ શમ) ીઠ ય લવાલેલુાં નગય શલાથી ભગૃકુચ્છ કશલેાયુાં. ઈ.વ.૬૨૯ભાાં બાયત 

આલેર  ચીની પ્રલાવી હ્ુાં-એન-ત્વાાંગ તાની પ્રલાવ નોંધભાાં બરૂચન -લ-ુકે-ચી- (PO-LU-KA-CHE-PO) 

તયીકે ઉલ્રેખ કયે છે.તેણે તાની પ્રલાવ નોંધભાાં નોંધયુાં છે કે બરૂચની વમદૃ્ધદ્ધન આધાય એના દડયમાઈ લેાય 

ય યશરે છે. ગ્રીક પ્રલાવી ટરેભી અને ેડયપ્રવના કતાણઓના રખાણભાાં બરૂચન ફારૂગાભી, ફાયીગાઝા કે 

ફાયગવા નાભથી ઉલ્રેખ છે. 

   બરૂચ ફાંદયના અંગેના આધાય યુાલસ્તકુીમ અલળે ઉયાાંત વાડશજત્મક,વાાંસ્કૃવતક ઐવતશાવવક 

વાધનભાાંથી પ્રાપ્ત થામ છે. યુાતત્લવલદ એવ.આય.યાલ દ્વાયા બરૂચની આજુફાજુભાાં અને કીભ નદીની 

નજીકભાાં કયામેરા ખદકાભભાાં ‘બાગાત્રલ’ ફાંદય અને અંકરેશ્વયના ‘ભશગેાભ’ ફાંદયના અલળે ભી આવમાાં 

છે.આ ફાંને ફાંદયની જવભાધી છી બરૂચની લધ ુખીરલણી થઈ શળે. આભ બરૂચ ફાંદયન ઈવતશાવ ૪૦૦૦ 

લણથી લધ ુયુાણ છે. 

ભેવીડવનમાના વવકાંદયની વાથે બાયત આલેર તેન વેનાવત નીમયકવે વવિંધથુી ફેફીરન જલા ભાટે 

ભટ નોકાકાફ્રની જભાલટ કયી શતી. સ્રેફના ભતે આ વાંયમા ૨૦૦૦ જેટરી શતી. બાયતભાાં જ ફાંધામેરા આ 

લાશણભાાં ઘડાઓ, લુાંટન ભાર લગેયે રઈ જલાત શત.આ ગ્રીક વનમયકવને પ્રવતકુ ભવભી લનની 

ભાડશતી આનાય બાયતીમ ખરાવી બરૂચન નાવલક શત. તે વભમે દરક્ષણ ગજુયાતનાાં ભગૃકુચ્છ એટરે કે 

બરૂચભાાં લશાણ ફાંધાતા શલાની ળકમતા યશરેી છે. બરૂચથી વીધા દડયમાઈ ભાગે ટાઈગ્રીવ ઉય આલેલુાં 

વેલ્યવુવમા નગય અને ફેફીરન જડામા શતાાં. આ ળશયે લેાયના મયુમ કેન્દ્દ્ર શતાાં. અળકના વભમભાાં વિભ 

એવળમાના યાજમ વાથેના વાાંસ્કૃવતક અને આવથિક લેાયી વફાંધ વલકવવત થમાાં શતાાં. 
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બાયતીમ ઇવતશાવના ઐવતશાવવક કા ભોમણ યગુથી જ બરૂચના લશાણલટાનાાં વાડશજત્મક ઉલ્રેખ જલા 

ભે છે. આથી કશી ળકામ કે ભોમણયગુ દયવભમાન બરૂચ ફાંદયન ઉદમ થમ શળ.ે પ્રથભ વદીભાાં વોયાષ્રની વાથ ે

બરૂચ ણ ભોમોના તાફાભાાં શવુાં જઈએ. અળકના વામ્રાજ્મભાાં બરૂચન-રાટન વભાલેળ શત એ વનિઃવાંદેશ છે. 

આ વભમે ભજબતુ કેન્દ્દ્રીમ વત્તા તેભજ સવુમલસ્સ્થત લશીલટી તાંત્રને રીધે બરૂચ અને વાયા ફાંદય ભવૂભભાગે 

એકફીજા વાથે ગાઢ યીતે વાંકામેરા શતાાં. સળુાવન,ળાાંવત,વરાભતીના કાયણે કૃવ વલકાવ વાથે લેાય 

લારણજમન ણ વલકાવ થમ અને દડયમાઈ લેાયભાાં વદૃ્ધદ્ધ થઇ શતી. અને આ વભમે બરૂચ દુય દુયના દેળભાાં 

યમાતનાભ થયુાં શત ુાં. 

ફોદ્ધ અને જૈન ધભણના વાડશત્મભાાં ણ બરૂકચ્છ ફાંદય અને તેના લશાણલટાનાાં ઉલ્રેખ ‘બરૂકચ્છ’ તયીકે 

જલા ભે છે. જૈન અનશુ્રવુત અનવુાય લીવભા તીથંકય મવુન સવુ્રતસ્લાભી અશ્વને પ્રવતફધ કયલા 

પ્રવતષ્ઠાનયુથી વલશાય કયતા બરૂકચ્છ આવમા શતાાં. અને ત્માાં ચૈત્મ અને અળાશ્વફધ ફાંધાવમ શતા.વલવલધ 

વતથણકલ્ નાભના જૈન ગ્રાંથ અનવુાય વવિંશરની(શ્રીરાંકા) યાજકુભાયી સદુળણનાએ બરૂકચ્છભાાં ભોમણ વમ્રાટ 

વાંપ્રવતના વભમભાાં (ઈ.વ..ૂ૨૨૪ થી ઈ.વ..ૂ૨૧૫) ‘ળકુવનકાવલશાય’ ફાંધાવમ શત. જે વવરન અને બરૂકચ્છ 

લચ્ચેના વફાંધ સચૂલે છે. આ જ કથાભાાં બરૂકચ્છના લેાયી ધનેશ્વય અને તેના ૭૦૦ લશાણન ઉલ્રેખ આલે 

છે.વાંપ્રવતના અલવાન ફાદ નફી ડેરી ભોમણ વત્તાન રાબ રઈ વલદેળી ગ્રીકનુાં ળાવન બરૂચભાાં સ્થાપ્યુાં. 

બરૂચભાાં ઇન્દ્ડ-ગ્રીક ળાવક ભીનેન્દ્ડય અને એરડટવનાાં વવક્કા પ્રચરરત શતાાં. આ ઉયથી કશી ળકામ કે 

ગ્રીક લેાય અથે બરૂચભાાં લવતા શળે. અને તે વભમની વાડશજત્મક કૃવત વભરરન્દ્દ શન અનવુાય  બરૂચથી 

યદેળ જતાાં લશાણ ચરાલલા નાખદુાઓને (captan) બરૂચ ભાાંથી નકયીએ રેતા. 

    ગજુયાતના અને તેભાાં ણ ખાવ કયીને બરૂચના લેાય અને દડયમાઈ લેાય વફાંધી વલગત  ફોદ્ધ 

ધભણના ‘સપુ્ાયક જાતક’, ‘ફાલેરુાં જાતક’ અને ‘સસુ્વોંદી જાતક’ ભાાંથી ભી આલે છે. આ જાતક કથાઓન 

વભમ બ્યરુયનાાં ભતે ઈ.વ..ૂ૫૦૦ થી ઈ.વ.૫૦૦ સધુીન છે. આ જાતક કથાઓભાાં ભગૃકુચ્છન ફાંદય અન ે

લેાય લારણજમના ભશત્લના સ્થ તયીકે ઉલ્રેખ આલે છે. 

  બરૂચ તામ્રરરપ્તી, લરબી અને ખાંબાતની ભાપક દ્રણમખુ છે. કે જે જભીનભાગે અને જભાગણ વાથે 

જડામલુાં છે. સપુ્ાયક જાતકભાાં જણાવમા પ્રભાણે “भरुकुच्छा ऩयातानं वणि जानं धने ससनम नावाच ववषय 
त्थाय.” ફવધવત્લ બરૂકચ્છનાાં ઉત્તભ નાવલક શતાાં. સપુ્ાયક જાતક અનવુાય ભગૃકુચ્છ અને સુાણયક (વાયા, 

ભશાયાષ્ર) લચ્ચેનુાં અંતય એક યાત્રીભાાં કાી ળકામ તેટલુાં શત ુાં. સપુ્ાયક જાતકભાાં સપુ્ાયક કુભાયની 

લશાણલટાની વનણુતા દળાણલાભાાં આલી છે. સપુ્ાયક કુભાય વ લણની લમે લશાણલટાન વનષ્ણાાંત ફન્દ્મ 
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શત. તે સુાણયકના યાજાના ત્રાવથી બરૂકચ્છ આલી ત્માાંના લેાયીઓના લશાણન વામાાંવત્રક ફન્દ્મ શત.અન ે

ભ્રભયલાા દડયમાભાાં પવામેરા લશાણને ફચાલી ભગૃકુચ્છ રઇ આવમ શત 

  સસુ્વોંદી જાતકભાાં જણાવમા અનવુાય “ तदाय भरुकुच्छ वणिजा नावाय सुविण भूसम गच्छतत ” 
સલુણણભવૂભ (બ્રહ્મદેળ) અને બરૂકચ્છ લચ્ચે વનમવભત લેાય ચારત શત. બરૂકચ્છનાાં કેટરાક લેાયીઓ લેાય 

અથે સલુણણભવૂભ ગમા શતાાં. કુરશે્રષ્ઠી જાતક અનવુાય યાજસ્થાનભાાંથી વાય થતાાં અને ઉત્તય પ્રદેળ સધુી 

પેરામેરા ભાગો દ્વાયા બરૂચન લેાય કાળી વાથ ેજડામર શત. અાદન, ભશાવનદેસ્વ અને ભનયથણુીભાાં 

જણાવમાાં પ્રભાણે બરૂકચ્છન સલુણણભવૂભ વાથે ભટ લેાય ચારત શત. જમાયે ફાલેરૂ જાતક પ્રભાણે બરૂકચ્છથી 

કાવ અને ભયની ફેફીરનભાાં વનકાવ થતી શતી. ‘ Choronolagy of Gujarat’ ના રેખકનાાં ભતે જાતક 

કથાઓ અને ફોદ્ધ ધાવભિક વાડશત્મભાાં ગજુયાતના લેાય અને લશાણલટાને રગતા ઉલ્રેખ ખાવ કયીને 

બરૂકચ્છ,સુાણયક અને ફેફીરનને રગતા છે. આ ઉયાાંત વલનમ વટ્ટકભાાં અને વભાાંતા વાડદકા ણ 

બરૂકચ્છન દડયમાઈ લેાયના ભશત્લના કેન્દ્દ્ર તયીકે ઉલ્રેખ કયે  છે. 

  ઇવવલવનની ળરૂઆતભાાં ત રગબગ આખા ડશન્દ્દુસ્તાનન લેાય બરૂચે એકશાથે કમો શત. આ વભમે બરૂચ 

જભીન ભાગે ઉત્તય બાયત, ભધમ બાયત અને દરક્ષણ બાયતના અગ્રણી નગય વાથે લેાયથી જડામલુાં શત ુાં. આ 

વભમે ગ્રીવ વાથે દડયમાઈ લેાયથી બરૂચ જડામલુાં શત ુાં. ગ્રીક રેખક બરૂચને ‘ફાયીગાઝા’ (BARIGAZA) 

તયીકે વાંફધે છે. તરડીમવ ટરેભી ણ તાની ભગૂભાાં ભશાફાંદય તયીકે ફાયીગાઝાન ઉલ્રેખ કયે છે. 

જમાયે ગ્રીકન અજ્ઞાત પ્રલાવી તાની નોંધ ‘The Periplus Of The Erythrean Sea’ ( ડશિંદ ભશાવાગયન 

બવભમ )ભાાં બરૂચને આંતયયાષ્રીમ ફાંદય તયીકે લણણલે છે.ેયીપ્રવ બરૂચને ‘ફાયીગાઝા’ ત નભણદાને 

‘નમ્ભદુવ’ અને ત્માાંના ળાવક તયીકે ‘નામ્ફનવુ’ એટરે કે ક્ષત્ર યાજલી નશાનન ઉલ્રેખ કયે છે. ેડયપ્રવ ે

ઈજીપ્તથી બાયત સધુીના દડયમાઈ ભાગણનુાં વલળદ અને વલસ્તતૃ લણણન કયુ ંછે. તેણે પ્રલાવની ળરૂઆત 

ઈજીપ્તના ‘ મવેુર શાયફય’ (મ્મવ શયભવ) થી ળરૂ કયી રાર વમદુ્ર થઈ અયફ ખાડી, ઓભાનની 

ખાડી અને પાયવ ખાડીના દડયમાઈ ભાગે અયફ વાગયભાાં પ્રલળેે છે. નાઈર નદીની દરક્ષણે આલરેા 

‘તફાઈ અને ઓન’ નાભના ફજાય ભાટે ફાયીગાઝા (બરૂચ) થી ભાર બયીને વનમવભત આલતા 

લશાણન ઉલ્રેખ કમો છે. જેભાાં ઘઉં, ચખા, ઘી, તર,તેર,સતુાયલ કાડ, ળકણયા (ખાાંડ) લગેયેની 

બરૂચથી આમાત થતી શલાનુાં કશ ેછે. અયફની ખાડીભાાં આલરેા ‘યડુેભા અયેરફમા’ (આધવુનક અદન) 

નાભના ાણીથી બયયુ ફાંદયને વભવય અને બાયત લચ્ચે ચારતા લેાયી ભારની અદરાફદરીના 
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સ્થ તયીકે ઓખાલ ેછે. જમાયે ‘ડામાવકડયશા’ (આધવુનક વકર) નાભના દ્ધદ્વની ચચાણ કયતા કશ ેછે 

કે અશીના ફધા લેાયીઓ વલદેળી છે. જેભાાં બરૂચના લેાયીઓ ણ શલાનુાં ખે છે. તેઓ ત્માાં ભાત્ર 

લેાય ભાટે જ લવલાટ કમો શલાનુાં લણણલ ે છે.ઓભાનની ખાડીભાાં આલરેા ભખા ફાંદયને ફાયીગાઝા 

અને ડૌ વભડયકા (દ્રવલડ દેળ)ના લેાયીઓ ભાટે ચભાવાની ઋતભુાાં વલશ્રાાંવત ભાટેનુાં સ્થ ગણે છે. 

ફાયીગાઝાના લેાયીઓ અશીંથી સગુ ાંધી દ્રવમ રફાન ખયીદતા અને તેના ફદરાભાાં ભખાના 

લેાયીઓને કાડ, ઘઉં અને તરનુાં તેર  લચેતા શલાનુાં લણણલ ેછે. આ ફાંદયની વલળેતા એ શતી કે 

અશીં વાંગ્રશ કયી યાખરે ભાર કમાયેમ ચયી થત નશી શલાનુાં રખે છે. ત્માાંથી આગ પાયવની 

ખાડીભાાં આલરેા ઓમ્ભના નાભના ઈયાની દડયમાઈ નગયનુાં લણણન કયતાાં રખે છે કે અશીં ફાયીગાઝાથી 

તાાંબ,ુચાંદનના રાકડા, ળીળભ, વાગનુાં રાકડુાં અને કાડ વલળા જશાજભાાં આમાત થત ુાં અને અશીં થી 

ફાયીગાઝા ભતી, પેળનેફર કડા, દારૂ, ખજુય અને ગરુાભ ભકરલાભાાં આલતાાં.  

 ડયપ્રવ ફાયીગાઝાભાાં પ્રલેળલા અવત કઠીન અને બેખડલાા મશુ્કેર નદીના ભાગણભાાંથી વાય 

થલાનુાં શમ નદીના મખુથી ‘ત્રગગા’ અને ‘કટીંફા’ નાભની શડીભાાં ફેઠેરા ત્માાંનાાં યાજાએ વનયતુત કયેરા 

બવભમા લશાણને દયલાનુાં કાભ કયતાાં શલાનુાં લણણન કયે છે.તેભજ ઉજ્જજૈનથી અને દરક્ષણ ડશિંદન કેટરક ભાર 

વનકાવ ભાટે ફાયીગાઝા આવમાનુાં ેયીપ્રવ નોંધે છે.આ ઉયથી કશી ળકામ કે પ્રાચીન બાયતનાાં આંતયયાષ્રીમ 

ફાંદય તયીકે બરૂચ પ્રયમાત શત ુાં.  

   ઇવવલવનની ળરૂઆતભાાં ગ્રીક રેખક બરૂચન દડયમાાયના દેળ વાથેન લેાય આ પ્રભાણે ગણાલે 

છે. ઈજીપ્ત, અયફસ્તાન અને ઈયાની અખાતના ફાંદયએ અને ડશિંદ ભશાવાગયભાાં બરૂચના લશાણ ઘભુતાાં શતાાં. 

વભવય અને અયફસ્તાનથી વનુાં, રૂુાં, વત્ત,કરાઈ, વીસુાં, ાય,સયુભ,કાચ,ખયાજ,યલાા,દારૂ,કાડ,દુટ્ટા 

આલતાાં શતા. જમાયે વભવય અને અયફસ્તાનભાાં બરૂચથી ચખા,રફમાાં,તેર,રૂ, ખાાંડ,ભરભર,ઊંચી જાતની કાડ 

વનકાવ થત ુાં શત ુાં. ઈયાની અખાતનાાં ફાંદયથી ગરુાભ, સ્ત્રી, વનુાં, ભતી, ખજુય, દારૂ અને કાડ લગેયે આમાત 

થતાાં. જમાયે બરૂચથી ઈયાની અખાતનાાં ફાંદયએ વત્ત, વળિંગડાાં, સખુડ અને ફીજા રાકડાની વનકાવ થતી. 

આડિકાથી બરૂચભાાં વનુાં,વીરન અને ભરફાયથી તેજાના આલતાાં.યભન વામ્રાજમની જાશજરારી લધતાાં ભજ 

ળખની ચીજ લસ્તનુી ભાાંગ ણ લધી શતી અને બરૂચના લેાયીઓએ આ તક ઝડી રીધી શતી.આયફ આ 

લેાયભાાં આગવુાં લચણસ્લ ધયાલતા શતા.યાંત ુ સ્ધાણ લધતાાં યભન વામ્રાજમનાાં લેાયીઓએ અન ે બરૂચના 

લેાયીઓએ વીધ લેાય ળરૂ કમો શળે. બરૂચથી વનકાવ થમેર ભાર ઈજીપ્ત,ગ્રીવ અને યભભાાં જળલૂણક 

ઠરલામ કે જેથી યભન વામ્રાજમભાાંથી બરૂચ ભાયપત બાયતભાાં વના ચાાંદીના વવક્કાઓના ઢગરા થલા 
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રાગમાાં. યભન વામ્રાજમ ાવે વનકાવ કયલા મગમ કશુાં ન શત ુાં. ત્માાંથી વનુાં, ચાાંદી અને ગોય લણણની કન્દ્માઓ 

યાજા ભશાયાજાઓની વેલાભાાં આલલા રાગી. ગપુ્ત યગુ દયવભમાન બરૂચ બાયતના ભશત્લના નગય અને પ્રદેળ 

વાથે લેાય લારણજ્મથી જડયાલુાં શત ુાં. ઉજ્જજૈન, ાટરીતુ્ર જેલા નગય વાથે લેાય લારણજમના વફાંધથી 

જડામલુાં શત ુાં.   

    ભૈત્રક અને અનભૈુત્રક કાભાાં ણ બરૂચની આંતયયાષ્રીમ ફાંદય તયીકેન વમાાય અકફાંધ યહ્ય. 

આ વભમ દયવભમાન ભૈત્રક યાજલીઓ, દયખણના યાષ્રફૂટ, ચોલકુ્ય, નાાંદીયુના ગજુૉયનૃવતઓ, ચાશભાન 

યાજલીઓ લચ્ચે બરૂચને ભેલલા વાંઘણ થત.આ વભમે બાયતની મરુાકાતે આલેરા ચીની મવુાપય હ્-ુ એન-

ત્વાાંગે ણ બરૂચના વમદૃ્ધ ફાંદયનુાં લણણન કયુ ં છે. અને બરૂચના લેાયન આધાય તેના દડયમાઈ લેાયન ે

ગણાવમ છે. બરૂચના કાડના આયફ લેાયીઓએ ખફુ લખાણ કમાણ છે. આયફ લેાયી સરેુભાન વદાગયે 

બરૂચના ફાયીક કાડ અને ભરભરના ખફુ લખાણ કમાણ છે. ભધમકા દયવભમાન ણ બરૂચન દડયમાઈ 

લેાય અકફાંધ યહ્ય અને બરૂચની એક લેાયી ભથક તયીકે જાશજરારીની ભશત્તા ણ જલામરી યશી શતી.  

 માપન :  

              ઉયતત શકીકતને રક્ષભાાં રેતાાં એભ કશી ળકામ કે પ્રાચીન વભમભાાં ઈ.વ. લેૂથી બરૂચ પ્રાચીન 

બાયતના આંતયયાષ્રીમ ફાંદય તયીકે વલયમાત શત ુાં. વભવય,યભ,ગ્રીવ,ફેફીરન વાથેના તેના દડયમાઈ લેાયના 

વફાંધ અંગે જે તે વભમના દસ્તાલેજ ભાડશતી આે છે. ચીનથી ળરૂ થમેર વવલ્કરૂટે બરૂચના લેાયીઓને 

દુયસદુુય સધુી લેાય કયલા આકવિત કમાણ. શપે્ીરેવે ળધેરા દડયમાઈ વમાાયી લનએ બરૂચના લેાયને 

આંતયયાષ્રીમ સ્તયે અગ્રણી ફનાવયુાં. ઇસનુી વાતભી વદી છી બરૂચનુાં ફાંદય ક્ષીણ થલા ભાાંડ્ુાં શત ુાં. 

 ુંદભભસણૂચ: 

ગ જરાતી સ્ત્રોત 

(૧) યીખ યવવકરાર અને શડયપ્રવાદ (વાંા), ગજુયાતન યાજકીમ અને વાાંસ્કૃવતક ઇવતશાવ, ગ્રાંથ ૧    

    થી ૪ (અભદાલાદ,૧૯૭૨-૧૯૭૯,દ્ધદ્વવતમ વાંકયણ અભદાલાદ,૨૦૦૫) 

(૨) યાજગય વળલપ્રવાદ, ગજુયાતના લશાણલટાન ઇવતશાવ, અભદાલાદ,૧૯૭૬ 

(૩) જટે યત્નભણીયાલ બીભયાલ, ગજુયાતનુાં લશાણલટુ,અભદાલાદ,૧૯૩૫ 



Research Guru Volume-11, Issue-2(September, 2017) (ISSN:2349-266X) 

Page | 345 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer-Reviewed)  

 

(૪) વાાંડેવયા બગીરાર, જૈન આગભ વાડશત્મભાાં ગજુયાત, અભદાલાદ,૧૯૫૨ 

(૫) દેવાઈ ગણતયાભ ડશિંભતયાભ, બરૂચ ળશયેન ઇવતશાવ,૧૯૧૪ 

(૬) ભશતેા ભકયન્દ્દ, ગજુયાત અને દડયમ, દળણક ઇવતશાવ વનવધ, લડદયા, ૨૦૧૨ 

(૭) પ્રળાાંત અને અન્દ્મ, બાાંગયુાં ત મે બરૂચ,’ બરૂચ,૧૯૭૦ 

ેખો: 

(૧) ાંડમા અમતૃરાર, નડદલેયણ્મા નભણદા, કુભાય વાભાવમક,અંક-૨૬૬ લણ-૧૯૪૬ 

(૨) બગલતી શ્માભરાર શ (અન.ુ), પ્ર.ક્રીિીમન રવેનન પ્રાચીન ડશિંદન લારણજમન ઇવતશાવ,   

    ક માર  માસયક, અંક-૪, વર્ભ- ૧૯૮૨ 

हिन्दी: 

(१) ऩाठक ववशुद्धानन्द, प्राचीन भारतीय आर्थणक इततहास, ऱखनौ,२००४ 

English: 

(1) Altekar A.S., A History Of Important Ancient Towns And Cities In Gujarat And 

Kathiawad, Bombay,1926 

 

(2) Mehta makrand, ‘ Indian merchants and enterpreneursin historical perspective.’ 

delhi, 1991 

(3) Schoff Wilfred H, The Periplus Of The Erythraean Sea,  Calcutta,1912 

(4)  Chakraborti Haripada, ‘ Trade And Commerce Of Anciant India’ , Calcutta-1960 

(5) Gazetteer Of The Bombay Presidency- Gujarat Surat  

And Broach,Bombay,1877 
                                                           

 


