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૧૮ભી વદીના સયુતનો લેાય લાણણજ્મ 
ડૉ. ી.એવ.ટેર 

એવોવીએટપ્રોપેવય, ઈતિશાવ તલબાગ, એભ.એન.કોરેજ,તલવનગય 
 પ્રસ્િાલના:  

   ભોઘર વામ્રાજમભાાં ગજુયાિભાાં ળાાંતિ અને સવુ્મલસ્થા શિી. આ વભમ 
દયતભમાન ગજુયાિભાાં લેાય ઉધોગ અને લાણિજમનો વાયો એલો તલકાવ થમો શિો. ઈ.વ. 
૧૭૧૯ છી મઘુર આંિયકરશને રીધે અન ેઅભીયોની ખટટના કાયિે ગજુયાિ અળાાંતિનુાં 
બોગ ફન્ુાં અને લેાય ઉધોગ ક્ષતેે્ર બમાંકય નકુવાન થ્ુાં. આલા વભમનો રાબ રઈ 
સયુિનો સફૂો િેગ ફેગખાન ઈ.વ.૧૭૩૨ભાાં સ્લિાંત્ર થઈ ગમો. ફીજી ફાજુ ઈ.વ. ૧૭૬૦ થી 
ઈ.વ. ૧૮૦૧ દયતભમાન ગામકલાડની વત્તા અને અવય ેશ્વા કયિાાં લધાયે યશી શિી. 
ઈ.વ.૧૭૫૯ભાાં સયુિનો કકલ્રો ગ્રેજેજોના શાથભાાં આલિાાં ળાશી આય-ભાયની જલાફદાયી 
િેભને ભોગર પયભાન દ્વાયા ભિાાં સયુિ ઉય અરેજેજોનો વાંિૂણ કાબ ૂ
સ્થામો.ઈ.વ.૧૮૦૨ભાાં ગામકલાડ ે રોડણ લેરેસ્રીની વશામકાયી મોજના સ્લીકાયી ોિાનુાં 
સ્લાિાંત્ર્મ ગભુાવ્્ુાં. આભ શકીકિભાાં ૧૮ભી વદીભાાં ગજુયાિ યાજકીમ અવ્મલસ્થા,ગ્ધાધધૂી 
અને અયાજકિાભાાં વડાિાાં લેાય લાણિજમને વખિ પટકો ડયો શિો. યાજકીમ અળાાંતિ 
તલદેળી વત્તાઓ કે લેાયીઓની દખરગીયીના કાયિે વભરેજ તલસ્િાયની 
આતથિક,વાભાજજક,લેાય-લાણિજમ તલમક અનેક પ્રવતૃિઓ ય િેની ગાંબીય અવયો થઈ 
શિી. િે વભજલા ભાટે ઐતિશાતવક વાંદબણભાાં આ વદીનો અભ્માવ કયલો ખફૂ ભશત્લનો છે.   

 ૧૮ભી વદીના સયુતનો લેાય લાણણજ્મ:  
   ભોઘર વભમ દયમભમાન દુમનમાના ભોટા ળશયેોભાાં અભદાલાદની 
ગણના થતી શતી. ૧૮ભી વદીભાાં વ્માેરી બાયે અવ્મલસ્થાથી પ્રગમત અટકી ગઈ. 
ગજુયાતની પ્રજા લેાયી પ્રજા તયીકે આખા મલશ્વભાાં જાણીતી છે. તેભાાં ણ ગજુયાતનાાં 
લાણણમા જાતી બદુ્ધિળાી ગણી ળકામ. આ લાણણમાઓનુાં કેન્દ્ર સ્થાન તે વભમે અભદાલાદ 
શત ુાં. યતુાં ભોઘર વભમ દયમભમાનની અવ્મલસ્થાભાાં અને ભયાઠા વભમભાાં તેભનો લેાય 
યોજગાય ઓછો થતો ચાલ્મો રયણાભે લેાય ખાંબાતની જગ્માએ સયુત તયપ ખેંચાલા 
રાગ્મો. આથી અભદાલાદના ભોટા બાગના લેાયીઓએ સયુતભાાં લેાયી ેઢીઓ સ્થાી. 
તેથી ખાંબાતના ફદરે સયુતને અભદાલાદનાાં લેાયીઓએ ભશત્લન ુફાંદય ગણ્ુાં. 

 સયુતનો લેાય :  
   ૧૭ભી વદીનુાં સયુતએ ભોઘર વામ્રાજ્મનુાં વૌથી આફાદ ફાંદય શત ુાં. 
મસુ્સ્રભ શાજીઓ ભાટે “ભક્કાનુાં મખુફાય”ફન્દ્્ુાં શત ુાં. એ વભમે આગ ડતા જગતના પ્રત્મેક 
દેળના લેાયીઓ તથા તેભના લશાણ સયુત ફાંદયે નજયે ડતાાં શતાાં. અંગે્રજોએ ઈ.વ. 
૧૬૧૧ભાાં સયુત, અભદાલાદ, ખાંબાત, ઘોઘા લગેયેભાાં લેાય કયલાનો ળાશી યલાનો 
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ભેવ્મો શતો.૧ ડચો અને ફ્રેંચોએ સયુત,અભદાલાદ,ખાંબાત અને વયખેજભાાં કોઠીઓ સ્થાી 
શતી.ોરુુ્ગીઝો ણ સયુતભાાં લેાય ભાટે યવ રેલા જોડામા. આભ ફધી મલદેળી કાંનીઓ 
લચ્ચે યસ્ય સ્ધાુ થલા રાગી રયણાભે સયુત લેાય ભાટેનુાં આંતયયાષ્ટ્રીમ લેાય અને 
પ્રલાવનુાં કેન્દ્ર ફન્દ્્ુાં શત ુાં.  
   સયુતના લશાણો દણિણભાાં કાાંકણ, ભરાફય, રાંકા, મશ્વભે અયફસ્તાન, 
આરફ્રકા અને ઈયાનના અખાતના ફાંદયોએ તથા લેૂ ફાંગા, ેગ,ુ સભુાત્રા, જાલા અને 
ચીન સધુી અલયજલય કયતાાં  શતાાં. સયુતથી ૧૨ ભાઈર દૂય સુાંલાી ગાભે ભોટા લશાણ 
રાંગય નાખતાાં અને ત્માાંથી ભાર ઉતાયી ગાડાાંભાાં કે ભછલાભાાં બયી સયુત રાલલાભાાં આલતો 
શતો. સયુતના ઘણા રશન્દ્દુ લેાયીઓ જાલા અને સભુાત્રાભાાં યશતેા શતા. તેભના ભાટે ત્માાં 
અરગ જુદો મલસ્તાય શતો. લેાયના કાયણે લશાણ ફાાંધલાનો એક ભોટો ઉધોગ સયુતભાાં 
મલકસ્મો શતો. ગભે તેટરા લજનના લશાણના યૂા જોખભના દરયમાઈ લીભા ઉતાયનાય 
કાંનીઓ સયુતભાાં શતી. અને ભાર બયેરા લશાણોના ફાયોફાય વોદા કયનાય પ્રમતષ્ષ્ટ્ઠત 
દરારો ણ શતા.  
   મળલાજીએ સયુતને ઈ.વ.૧૬૬૪ અને ઈ.વ.૧૬૭૦ભાાં લ ૂાંટય ુ શત ુાં. 
ઈ.વ.૧૭૦૦ભાાં સયુતના સફુાના ત્રાવને કાયણે ડચ અને રપયાંગીઓએ તેભની લેાયી કોઠીઓ 
ફાંધ કયી શતી. ઈ.વ.૧૭૦૬ થી ૧૭૧૬ દયમભમાન દણિણ ગજુયાત ઉયના ભયાઠાઓના 
હભુરાને કાયણે સયુતનો ખાનદેળ વાથેનો લેાય બમભાાં મકુ્યો. સયુતથી બયુશાનયુ જતી 
લણઝાયો ાવેથી ભયાઠાઓએ કય ઉઘયાલતાાં સયુતનુાં ફારુાં  બમભાાં મકુા્ુાં. આલા ત્રાવના 
રયણાભે સયુતના સફુા શદે્ર્કુરીખાને પરૂખમળમય ફાદળાશના પયભાનથી ઈ.વ.૧૭૧૬ભાાં 
“આરભનાશ” તયીકે જાણીતી રદલાર સયુત પયતે ફાંધાલી.૨ ઈ.વ.૧૭૧૨થી ચાય લુ સધુી 
અંગે્રજોની કોઠી સયુતના શાકેભના ત્રાવને કાયણે ફાંધ યશી શતી. ઈ.વ. ૧૭૧૬થી ફાદળાશી 
પયભાન દ્વાયા સયુતભાાં કોઠી અને રાતી ફાંને ળરૂ કમાુ. ઈ.વ.૧૭૧૯ભાાં ફ્રેંચોએ સયુતભાાંથી 
મલદામ રીધી શતી. ઈ.વ. ૧૭૦૯ભાાં ડચોને લેાયની યલાનગી ભી શતી. ડચોએ 
ઈતફાયખાનની શલેરીનો કોઠી તયીકે ઉમોગ કમો શતો. યાંત ુાછથી ઈ.વ.૧૭૨૯ભાાં 
નદી ઉય જશાાંગીય ફાંદય ઉય ભકાન ફાાંધ્ુાં શત ુાં. તેઓ જાલા,સભુાત્રા લગેયે ટાઓુભાાંથી 
તેજાના આમાત કયતા શતા. ઈ.વ.૧૭૪૦ સધુી તેભનો લેાય ટક્યો શતો. ઈ.વ. ૧૭૫૮ છી 
અંગે્રજોએ સયુત જીતી રીધુાં અને ઈ.વ. ૧૭૫૯ભાાં અંગે્રજોએ ભોઘર આયભાનના લડા થમા 
શતા. 

 સયુતભાાં જશાજલાડા ઉધોગ:  
   સયુતભાાં જશાજલાડાભાાં ૧૨૦૦ ટન સધુીના લશાણો ફાાંધતા શતાાં. 
ઈ.વ.૧૭૩૫ભાાં સયુતના પ્રખ્માત લડીમા રલજીબાઈ મુાંફઈ ગમા અને ઈ.વ. ૧૭૫૪ભાાં 
તેભણે મુાંફઈભાાં લશાણો ભાટે રૂમમા ૧૨૦૦ ટન ના ખચે સકૂી ગોદી ફાંધાલી શતી.નલાફીના 
છેલ્રા રદલવોભાાં ઈ.વ. ૧૭૫૯ છી સયુતના ધનાઢય લેાયી ધનજી ળાશનો મુાંફઈ અને 
ચીન વાથે ઘણો લેાય થતો શતો તે અનેક લશાણોના ભાણરક શતો. સયુતભાાં અનેક રશન્દ્દુ, 
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મસુ્રભાન અને ાયવી લેાયીઓ ખફુ વમિૃ શતાાં. તેભનો બાયતના અન્દ્મ પ્રદેળો તથા 
ભધમલુૂના દેળો , લુૂ આરફ્રકા અને ચીન વાથે ધીકતો લેાય ચારતો શતો. 
   ઈ.વ.૧૭૬૦-૧૭૮૫ના લો દયમભમાન સયુતના લેાયભાાં ખફુ લધાયો 
થમો શતો. ઈ.વ.૧૭૭૨ભાાં બાયતભાાં વૌથી ભોટા લેાયી કેન્દ્ર તયીકે સયુતની ખ્માતી શતી. 
ચીન વાથે રૂનો લેાય અનેક ઘણો લધી ગમો શતો. સયુતભાાં આ વભમે નગદીની આમાત 
ચાલ ુશતી. લેમનળ, જભુની અને તકુુસ્તાનથી મવક્કાઓ આલતા, ઈયાનથી રૂાના મવક્કાઓ 
આલતા શતાાં. ઈ.વ.૧૭૬૫ભાાં ઈસ્ટ ઈન્દ્ડીમા કાંનીએ વોનાના મવક્કાઓ ફશાય ાડયા શતા. 
ઈ.વ. ૧૭૫૯ થી ૧૭૭૯ સધુીભાાં સયુતની લસ્તી લધી ગમાાં શતાાં. સયુતભાાં રક્ષ્ભીની છોો 
ઊડતી શતી. ળશયેના ફજાયોભાાં યેરભછેર શતી. આ લેાયભાાં દેળ-લેદેળની ચયાંગી પ્રજા 
યોકામેરી શતી. યાંત ુ ઈ.વ. ૧૭૮૨ભાાં બમાંકય લાલાઝોડુાં થલાથી અને દુષ્ટ્કા ડલાથી 
ઈયાન અને અયફસ્તાન વાથેનો લેાય ફાંધ થતાાં સયુતનો લેાય બાાંગી ડયો શતો. ફીજી 
ફાજુ સયુતનો કાડ ઉધોગ મતૃ:પ્રામ થઈ ગમો.૩  
   ૧૮ભી વદીભાાં અંગે્રજો,ોરુુ્ગીઝો અને લરાંદાઓ સયુતભાાં દરયમા ભાગે  
યલાાાં,અંફય,કાચના ભણકા,રોખાંડના તાય,મત્તના ત્તયાાં,આયવી અને યભકડાાંની 
આમાત કયતાાં તાાંબ,ુયેળભ,ચા,ખાાંડ,ણફરોયી કાચનો વાભાન અને તેજાના ફાંગા અને 
ચીનથી આલતાાં શતાાં. ોરુુ્ગીઝો આફ્રીકાથી શાથીદાાંત અને અયફસ્તાન અને ઈયાનથી 
ચાાંદી, ખજૂય અને કોપી આમાત કયતા શતાાં. જમાયે સયુતભાાંથી અયફસ્તાન અને ઈયાનભાાં 
યેળભી તથા સતુયાઉ કાડ, ભરાવ અને ફાંગા અને ચીનભાાં રૂ, કાડ, કાશ્ભીયી ળાર અને 
ભવારાની મનકાવ થતી શતી. બાયતભાાં તાય કવફનો હનુ્નય ખાવ કયીને ગજુયાત તથા તેની 
આવાવના પ્રદેળોભાાં મલકાવ ાભેરો શતો. ધોયાજી, બયુશાનયુ તથા સયુતભાાં કવફ 
ફનતો આ કવફએ “સયુતના કવફ “ના નાભે પ્રખ્માત શતો. આભ ઈ.વ. ૧૭૯૭-૧૭૯૮ભાાં 
સયુતથી યાતાવમરુ અને ઈયાની અખાતના ફાંદયોએ રૂમમા ૫,૯૧.૩૮૦ના ભારનો મનકાવ 
થમો શતો. 

 નાણાાંલરુ્ અને ળયાપી ેઢીઓ:  
   સયુત એક લખત વભગ્ર એમળમાભાાં નાણાાંન ુાં ભોરુ્ાં કેન્દ્ર શત ુાં. સયુતભાાં 
એક વભમે વો કોટી ધલજ પયકતા શતા, એભ કશલેાત ુાં કે,સયુતના લેાયીઓના આડમતમા 
એમળમાના દયેક ભોટા ળશયેોભાાં જોલા ભતા શતા. ્યુોભાાં છેક ઈવતુાંફર 
(કોન્દ્વટેષ્ન્દ્ટનોર) સધુી ણ જોલા ભતા શતા. ભોઘર અને ભયાઠાના રશ્કયોને ઘણા 
ળયાપો ધીયધાય કયતાાં શોલાથી દયફાયભાાં એભની ભોટી રાગલગ શતી. રયણાભે તેઓ 
ોતાનો અંગત રાબ ઉઠાલતા અને ઘણી લખત નાત,જાત કે ધભુ અને ભશાજનને ણ 
રાબ કયાલી ળકતા. આપત વભમે ભદદ કયતાાં ળયાપી ેઢીઑ અનેક જાતનાાં કામો કયતી. 
ળયાપો બાયતીમ ઉખાંડના મલમલધ બાગોભાાં હ ૂાંડીની વગલડો યૂી ાડતાાં શતા.૪અને 
ોતાના ગ્રાશકોની થાણો કેટરેક અંળે સ્લીકાયતા શતા. આભ લેાયી અને ળયાપી કામો 
એકફીજાના યૂક શતાાં.  
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   આ વયાપો ણ કેટરીકલાય લેાયી તયીકે કામુ કયતા શતાાં. તેભાાં 
આગ ડતાાં લેાયી લીયજી લોયા (ઈ.વ.૧૫૮૫ થી ૧૬૭૦) તેભણે ળયાપી અને લેાયી 
કામો શાથ ધમાુ શતાાં. તેભજ ૧૮ભી વદીના ઉતયાધુભાાં કેળલચન્દ્ર,જીલન જુઠા અને 
મત્રકભદાવ ખળુારચાંદ લગેયે આગ ડતાાં સયુતના ળયાપો શતાાં. ફનાયવથી સયુત આલી 
લવેરા નાગય બ્રાહ્મણ અજુનુજી નાથજી ત્રલાડી વભગ્ર બાયતબયભાાં ખ્મામત ામ્મા શતાાં. 
લધભુાાં તે વભમે યોકડ નાણાાંની આરે બાગ્મે જ થતી ફધો જ વ્મલશાય હ ૂાંડીથી જ ચારતો 
શતો.  

 સયુતનુાં લશાણલરુ્ાં : 
   ભયાઠા વભમભાાં સ્થામનક લેાયીઓને ોતાનો ભાર ઈયાનના અખાત 
કે અયફસ્તાનના કોઈ ણ ફાંદયે ભોકરલો શોમ તો તે અંગે્રજોના જ લશાનોભાાં ભોકરી 
ળકતો શતો. સયુતના નૌકા કાપરાના લડાની પયજ આ લેાય ભાટે લશાણો યૂા ાડલાની 
શતી. આ નયૂના (બાડા) નપાભાાંથી સયુતના કોઠીના પ્રમખુનો ગાય નીકતો શતો. આ 
ઈજાયના કાયણે એભને ૬% (ટકા) જેટરો નપો થતો શતો. ઈ.વ.૧૭૯૬ભાાં લેાયભાાંથી આ 
ઈજાયો યદ કયલાભાાં આવ્મો ત્માયે ૨ % (ટકા)નો ખાવ દય નાખલાભાાં આવ્મો શતો.૫ 
અંગે્રજોએ, ડચો અને ોરુુ્ગીઝોના ભાર ય ૨ ૧

૨ % (ટકા) જકાત રેલાતી શતી. આ ઈજાયો 
યદ થમો ત્માયે ઈયાની અખાત અને યાતા વમરુના દેળો વાથેના લેાયભાાં સયુતના નલાફનુાં 
એક, અંગે્રજોના છ અને આયફ લેાયીના દળ લશાણો યોકામેરા શતાાં. બાયતીમ લશાણો 
મખુ્મત્લે કાાંઠાનો લેાય ખેડતાાં અને થોડાક ઈયાની અખાત અને યાતા વમરુના દેળો વાથે 
લેાયભાાં યોકામેરા શતાાં. ભોઘોના વભમભાાં તેભજ ભયાઠા વભમભાાં ભક્કાની શજ ભાટેના 
જશાજી લશાણનો વ્મલશાય બાયતીમ લશાણલટીઓ 
ના શાથભાાં શતો. 

 ઉવાંશાય: 
   અંગે્રજો અને ડચોના કાયણે આરફ્રકા અને એમળમાના દેળો વાથે સ્લતાંત્ર્મ 
યીતે લેાય કયલાના શક્ક ઉય તયા ભયાઈ શતી.અંગે્રજોને એમળમાના રોકોના જેટરો જ 
લેાય કયલાના શક્ક ભળ્મા શતા. આ યીતે વમરુ ઉયની વલોરયતાને કાયણે લુૂના 
લેાયીઓની એક છી એક ળાખાઓ મલદેળીઓના શાથભાાં ચારી ગઈ. બાયતીમ 
લેાયીઓએ તેભનો ભાર અંગે્રજો અને ડચોનાલશાણો ભાાં ભોક્રલાની પયજ ડલાથી 
ગજુયાતનુાં લશાણલરુ્ાં નાળ ામ્્ુાં શત ુાં. અને દેળી લેાયીઓને બાગે ભાર રેલાનુાં અને 
ખયીદલાનુાં આવ્્ુાં શત ુાં. ભોઘરો જભીન ય વત્તાધાયી શતા, તેભણે દરયમાઈ ળસ્ક્ત પ્રાપ્ત 
કયી શોત તો બાયત યાધીન ન ફન્દ્્ુાં શોત. સયુતના સફુાને સયુતના ફાંદયના યિણ ભાટે 
અંગે્રજો અને ડચોની માચના કયલી ન ડત. ઈ.વ. ૧૭૫૮ થી ૧૮૧૮ દયમભમાન 
ભયાઠાઓની મલુ્કગીયીની ચઢાઈઓને કાયણે તથા અલાય-નલાય ડતાાં દુષ્ટ્કાોના રીધે 
ગજુયાતભાાં લેાય-લાણણજ્મ અને ઉધોગ-ધાંધા ઉય તેની ગાઢ અવય ડી શતી. રયણાભે 
કેટરાક વાશમવકોએ લુૂ આરફ્રકા,અયફસ્તાન લગેયે દેળોભાાં યદેળગભન ક્ુું. ભયાઠી 
વત્તાના અંત વભમે ગજુયાતનો લેાય-ઉધોગોનો નાળ ામ્મા.તેભજ સયુતનુાં ધીકત ુાં ફાંદય 
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વમદૃ્ધિ શીન ફન્દ્્ુાં. “વોનાની સયુત તાાંફાની મયૂત ફની ગઈ” ગજુયાતની વમદૃ્ધિ ભાટે આ 
વભમ કારયાત્રી જેલો યુલાય થમો.૬ 
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