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પ્રાસ્તાવિક 
આપણો દેશ એની ભૌગોલલક સ્સ્િવતને કારણે સૌના આકર્ષણનુ ં કેન્દ્ર 
રહ્યો છે. સદીઓિી અહીં વિદેશી આક્રમણખોરો આિતા રહ્યા છે. કોઈ 
આવ્યા અને લ  ટંીને ચાલ્યા ગયા, તો કોઈ અહીં આિીને સત્તાધીશ 
બની ગયા. એમના ઉત્િાન અને પતનના સાક્ષી બનિાનુ ં પણ 
આપણા નસીબમા ંલખાયેલુ ંહત ુ.ં આમા ંસૌિી છેલ્લે આવ્યા અંગે્રજો. 
એ માત્ર શાસક બનીને રહ્યા, કદીયે ભારત દેશને પોતાનો ન માન્દ્યો. 
એમના અમલમા ંઆપણો દેશ સમદૃ્ધિમાિંી દકરરતામા ંસરકતો ગયો. 
આપણા સદુીઘષ ઇવતહાસનુ ં છેલ્લુ ં પ્રકરણ એટલે ભારતમા ં અંગે્રજી 
સત્તા. આ ઇવતહાસ જાણિા જેિો છે. અહીં એની એક ઝલક આપિાનો 
પ્રયાસ કયો છે.  

આ શે્રણીના પહલેા ભાગમા ં આપણે શી રીતે અંગે્રજોના સકંજામા ં
આિતા ગયા તે દેખાડ્ુ ં છે; બીજા ભાગમા ંઆ સકંજો તોડિાની 
મિામણ, િેદના અને સફળતાનુ ંઆલેખન કરિા ધાર્ુું છે. ઇવતહાસ 
સળંગ હોય છે, ખકંડત નહીં. એમા ંઆપણે વિશેર્ કાલખડં પસદં 
કરીએ તે ભલે, પણ ઘટનાઓ કાલખડંમા ંમોજ દ પકરબળોને અધીન 
હોય છે. કાલખડં બદલાતા રહ ે છે. અહીં જુદા જુદા કાલખડંોને 
એકસ  તે્ર બાધંીને પ્રસ્તતુ કરિાનો પ્રયાસ કયો છે. એ જ છે, આપણી 
ગલુામીની કિા, એ જ છે, મસુ્તતની છટપટાહટ, એ જ છે આપણો 
સઘંર્ષ અને એ જ છે આપણી સફળતા.  

‘મારી બારી’ શીર્ષક હઠેળની આ શે્રણીના પહલેા ભાગના લેખોને અહીં 
સકંલલત કરીને મ  ક્યા છે. આશા છે કે આપ સૌ િાચકવમત્રોને આ 
પ્રયોગ વનરિષક નહીં લાગે.  

આ શે્રણી માટે મેં ઘણાયં પસુ્તકોની મદદ લીધી છે. તે ઉપરાતં ઇંટરનેટ 
પરિી મળતી અલગ માકહતી અને ફોટાઓ પણ લબનવ્યાિસાવયક ઉપયોગ 
માટે લીધા ંછે. શક્ય બન્દ્ર્ુ ંત્યા ંયોગ્ય સ્િાને જ આિા સદંભો દશાષવ્યા છે. 
પસુ્તકોની સ  ચી અંતે મ  કી છે. આમ છતા ંકોઈ ઉલ્લેખ રહી ગયો હોય તો 
ક્ષમા પ્રાિી છ.ં 

દીપક ધોળકકયા 
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અનકુ્રમલણકા 
પ્રકરણ શીર્ષક પષૃ્ઠ 
૧ પરતતં્રતાના ંબીજ ૪ 
૨ િેપારનુ ંઆકર્ષણ ૮ 
૩ ભારત પહોંચતા ંપહલેા ં ૧૧ 
૪ કંપની સ  રતમા ં– વિલલયમ હૉકકન્દ્સ ૧૪ 
૫ દલક્ષણમા ંકોરોમડંલ કાઠેં અને મરાસમા ં ૧૭ 
૬ િોમસ રોના આગમન પહલેા ં ૨૧ 
૭ િોમસ રો ૨૫ 
૮ દુકાળના ંિર્ો  ૨૯ 
૯ કંપની ફડચામા ંઅન ેનિી કંપનીની રચના  ૩૨ 
૧૦ મુબંઈમા ંઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની  ૩૫ 
૧૧ કંપની સામે બળિો, મુબંઈ સ્િતતં્ર  ૩૯ 
૧૨ ઔરંગઝેબ, કંપની અન ેબગંાળ ૪૩ 
૧૩ વશિાજી અને કંપની (૧) ૪૭ 
૧૪ વશિાજી અને કંપની (૨)  ૫૧ 
૧૫ દ્પ્લે અન ેતલાઇિ ૫૫ 
૧૬ મરાઠા સત્તાના નૌકાદળનુ ંપતન ૫૯ 
૧૭ બગંાળ ગલુામીને માગે ૬૩ 
૧૮ કાવસમબજારનો કકલ્લો વસરાજુદ્દૌલાના હાિમા ં ૬૭ 
૧૯ બ્લૅક હોલ ૭૧ 
૨૦ કલકતા પાછ ંઅંગે્રજોના હાિમા -બજ બજનો કકલ્લો ૭૪ 
૨૧ વસરાજુદ્દૌલા વિરુિ કાિતરંુ ૭૭ 
૨૨ ્લાસીનુ ંર્િુ ૮૦ 
૨૩ મીર જાફર અને તલાઇિની સતંાક કડી ૮૪ 
૨૪ મીર જાફરનો અંત ૮૭ 
૨૫ તલાઇિનુ ંમ  લ્યાકંન ૯૧ 
૨૬ કંપની રાજની બગંાળ પર અસર ૯૪ 
૨૭ બગંાળમા ંકંપનીની લ  ટં ઔદ્યોલગક ક્રાસ્ન્દ્તની મદદે ૯૭ 
૨૮ કણાષટકની લડાઈઓ ૧૦૦ 
૨૯ ટીપ,ુ ફ્રેંચ અને લિકટશ કંપનીઓ ૧૦૩ 
૩૦ ટીપનુ ુ ંમતૃ્ર્ ુ ૧૦૬ 
૩૧ પહલેા ભાગનુ ંસમાપન  ૧૧૦ 
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પ્રકરણ ૧ : પરતતં્રતાના ંબીજ 

ભારતની પરતતં્રતાના ં બીજ તો િિાયા ં ઇંડોનેવશયાના એક નાના 
ટાપ ુ‘પલુાઉ રુન’ પર (પલુો રુન અિિા પલુોરૂન પણ કહ ેછે). ટાપ ુ
બહુ નાનો છે; ૫.૨ કકલોમીટર લાબંો અને ૮૦ મીટર પહોળો! સાજંના 
ફરિા નીકળ્યા હો તો એક કલાકમા ંઘરે પાછા આિી જાઓ. નતશામા ં
દેખાડો તો દેખાય નહીં. દસ-બાર ફૂટ લાબંોપહોળો નતશો હોય તો 
ઇંડોનેવશયાના બાદંાના સમરુના ટાપઓુમા ંપલુાઉ રુન કદાચ દેખાય. 
(ઈંડોનેવશયા અસખં્ય ટાપઓુનો દેશ છે).  

૧૬૦૩મા ં ઇંગ્લૅન્દ્ડના કેટલાક પ્રિાસીઓ ત્યા ંઊતયાષ. એ િખતે આ 
પલુાઉ રુન પર રહિેાની જગ્યા પણ નહોતી, પીિાનુ ં પાણી પણ 
નહોત ુ,ં માત્ર વકૃ્ષો હતા.ં  પરંત ુએમનો એક ખાસ ઉદે્દશ હતો. એ લોકો 
‘ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની’ના માણસો હતા. આ ટાપ ુપર જાયફળ મોટા 
પ્રમાણમા ંિતા ંહતા ંઅને એમનો વિચાર જાયફળનો િેપાર કરિાનો 
હતો. જાયફળ માટે તો પાતાળલોકમા ં જવુ ં પડે તો પણ એમની 
તૈયારી હતી. પલુાઉ રુન પર આજના ભારતીય ચલણમા ંજોઈએ તો 
એક પૈસાના ખચષ સામે ૩૨૦ રૂવપયા મળતા. એટલે કે ૩૨,૦૦૦ ટકા 
નફો!  
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આિી જ લિટનના રાજા જેમ્સ પહલેાનુ ંટાઇટલ ‘કકિંગ ઑફ ઇંગ્લૅન્દ્ડ, 
સ્કૉટલૅન્દ્ડ, આયલનૅ્દ્ડ, ફ્રાન્દ્સ, પલુો-િે (પલુો આઈ કે પલુાઉ આઈ) 
પલુો રુન (પલુાઉ રુન) હત ુ.ં પલુાઉ રુનના પ્રિાસીઓને મન એનુ ં
મહત્ત્િ સ્કૉટલૅન્દ્ડ કરતા ંજરાય ઓછ ંનહોત ુ!ં  

બાદંા ટાપઓુના વનિાસીઓની ખાવસયત એ હતી કે એ કોઈને 
પોતાનો રાજા નહોતા માનતા. એમની પચંાયત સિોપકર હતી. 
ઓરાગં કેયા, એટલે કે પચંાયતના મખુીનો પડતો બોલ ઝીલિા એ 
તત્પર રહતેા. એવશયામા ંતો ગ્રામ સમાજનુ ંમહત્ત્િ બહુ જ હોય છે. 
અસ્ગ્ન એવશયામા ં બધા વનણષયો પચંાયત ‘આદત’ (સિષસમંવત)િી 
લેતી. પાડોશના ટાપઓુ, નીરા અને લોન્દ્િોર પર તો ડચ (હૉલૅન્દ્ડ)નુ ં
દબાણ એટલુ ંહત ુ ં કે એ પોતાની મરજીિી કંઈ ન કરી શકતા. ડચ 
લોકો અંગે્રજી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીિી બે િર્ષ પહલેા ંજ આિીને સ્િાયી 
િઈ ગયા હતા. પરંત ુ હજી પલુાઉ આઈ અને પલુાઉ રુનમા ં
પચંાયતોના હાિમા ંબધુ ંહત ુ.ં  

અહીં ઈસ્ટ ઇંકડયા 
કંપનીના માણસો અને 
બાદંાિાસીઓના સબંધંો 
સારા રહ્યા. ૧૬૧૬મા ં ડચ 
કંપનીના માણસોએ 
પલુાઉ રુન પર હમુલો 
કરિાની કોવશશ કરી 
ત્યારે રુનિાસીઓએ 
અંગે્રજો પ્રત્યે પોતાની 
િફાદારી જાહરે કરી. 
એમણે િફાદારીના સોગદં 

લીધા, એટલુ ંજ નહીં, એમણે નિા સત્તાધીશોને રુનની પીળી માટીના 
દડામા ંવિકસાિેલો જાયફળનો નાનો રોપો ભેટ આ્યો. 

આ બહ ુમોટી િાત હતી કારણ કે રુનિાસીઓ કદી આિા રોપા કોઈને 
આપતા નહીં અને જાયફળના ંબીજનુ ંજીિના જોખમે રક્ષણ કરતા. 
જાયફળના ઉત્પાદન પરનો એમનો ઇજારો ત  ટી ન જાય એટલે આિો 
વિશ્વાસ એ કોઈ પર નહોતા કરતા. 
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ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના માણસોએ રુન પર પે્રમપ  િષક પોતાનુ ં
આવધપત્ય તો સ્િા્ર્ુ ંપણ એમાિંી એક નિી સમસ્યા ઊભી િઈ. 
ઇંગ્લૅન્દ્ડના રાજાએ એમને કોઈ પ્રદેશ પર િચષસ્િ સ્િાપિાની છૂટ 
નહોતી આપી. એમણે માત્ર વ્યાપાર કરિાનો હતો. આિી ઈસ્ટ 
ઇંકડયા કંપની માત્ર લિકટશ તાજ િતી રુનિાસીઓની િફાદારી 
સ્િીકારી શકતી હતી. તાજને ઈસ્ટ  ઇંકડયા કંપનીનુ ં આવધપત્ય 
સ્િીકાયષ નહોત ુ ંઅને એણે પલુાઉ રુન ટાપ ુપર નાકાબધંી કરી દીધી. 
ચાર િર્ષની નાકાબધંી પછી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ ટાપ ુ ઇંગ્લૅન્દ્ડના 
રાજાને સોંપી દીધો. રાજા રુન પર કબજો મળતા ંબહુ ખશુ િયો. 

આ દરવમયાન, ઇંગ્લૅન્દ્ડમા ંરાજકીય ઉિલપાિલનો એક આખો ગાળો 
આિી ગયો. ચાલ્સષ પહલેાએ ૧૬૨૯મા ં પાલષમેન્દ્ટનુ ં વિસર્જન કરી 
નાખ્ર્ુ ં અને ૧૬૪૦ સધુી  પાલષમેન્દ્ટ વિના જ શાસન ચલાવ્ર્ુ.ં 
૧૬૪૦મા ંરાજાના સમિષકો અને પાલષમેન્દ્ટના સમિષકો િચ્ચે ગહૃ ર્િુ 
ફાટી નીકળ્ર્ુ.ં એનો બીજો દોર ફરી ૧૬૪૭મા ંશરૂ િયો અને ચાલ્સષ 
પહલેાને મતૃ્ર્દંુડ અપાયો. રાજાશાહીનો અંત આવ્યો, પાલષમેન્દ્ટ ફરી 
સ્િપાઈ, ૧૬૫૩મા ં ઑલલિર ક્રોમિેલે (Ol i ver Cromwel l ) રાજાને 
સ્િાને ‘લૉડષ પ્રોટેતટર’ તરીકે સાિષભૌમ સત્તા પ્રા્ત કરી.  

આમ છતા,ં પલુાઉ રુન માટે ઇંગ્લેન્દ્ડને હમેંશા ં ક ણી લાગણી રહી. 
ક્રોમિેલે તો એમા ં િધારે ઉમેરો કયો. એણે પોતાના પે્રસ્સ્બટેકરયન 
સપં્રદાયના લોકોને ત્યા ંિસિા મોકલ્યા. ‘લડંન’ નામનુ ંજહાજ ભરીને 
બકરા,ં મરઘા,ં કોદાળી, પાિડા, લિસ્તી પ્રાિષનાઓ (Psal ms)ના ં
પસુ્તકો મોકલીને કાયમી િસાહત ઊભી કરિાના ંપગલા ંલીધા.ં પરંત ુ
ડચ સેના સાિે ઝપાઝપી િતા ંઆ જહાજને  સેન્દ્ટ હલેેના ટાપ ુતરફ 
િાળવુ ંપડ્ુ.ં 

પરંત ુક્રોમિેલે બીજુ ંએક પગલુ ંપણ લીધુ ંજે માત્ર રુન માટે નહીં 
ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની માટે બહ ુ મહત્િનુ ં હત ુ.ં એણે કંપનીને બીજા 
પ્રદેશોમા ંજઈને પોતાની િસાહતો સ્િાપિાનો અવધકાર આ્યો!  જો 
કે રુન માટે ડચ હકુમત સાિે સાઠ િર્ષિી ચાલતી લડાઈમા ં તો 
ઇંગ્લૅન્દ્ડે સમાધાનનો માગષ લીધો. ક્રોમિેલ પછી ઇંગ્લૅન્દ્ડમા ંરાજાશાહી 
ફરી સ્િપાઈ હતી. નિા રાજા ચાલ્સષ બીજાએ પલુાઉ રુન સકહત 
બાદંાના ટાપઓુ હૉલૅન્દ્ડને સોંપી દીધા અને બદલામા ં હૉલૅન્દ્ડે એને 
ઉત્તર અમેકરકામા ં ન્દ્ર્   ઍમ્સ્ટડૅમ અને મૅનહટન આપી દીધા.ં ‘લડંન’ 
જહાજને સેન્દ્ટ હલેેના તરફ િાળવુ ંપડ્ુ ંએટલે ટાપ ુતો કંપનીના 
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કબજામા ંઆિી ગયો, પરંત ુચાલ્સષ બીજાએ જે િરે્ આ સમજ તી કરી 
એ જ િરે્ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ ‘બોમ્બે’ (હિે મુબંઈ)મા ંપોતાની 
ફૅતટરી* સ્િાપી દીધી હતી!  

 
ઉપર (ડાબી બાજુ) ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીનુ ં મ  ળ મકાન.( ઈ.સ. ૧૬૦૦િી 
૧૬૪૮). તે પછી એણ ેનવુ ંમકાન (જમણી બાજુ). લીધુ ંઅને ૧૭૨૯મા ંએ 
પાડીન ે ત્યા ંઆ ઇમારત ખડી કરી. ૧૮૫૮મા ં રાણીએ ભારતના શાસનનો 
સીધો કબજો લઈ લીધો ત્યા ંસધુી ‘લિકટશ ઇંકડયા’ પરની હકુમત આ જ 
મકાનમાિંી  ચાલતી હતી. ૧૮૬૦મા ં કંપનીન ે સકેંલી લિેાઈ અને એની 
અસ્ક્યામતો સરકારના હાિમા ંઆિતા ંઆ મકાન િોડા િખત માટે ‘ઇંકડયા 
ઑકફસ તરીકે િપરાત ુ ંરહ્ુ.ં  

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૨:  િેપારનુ ંઆકર્ષણ 
 
ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીની સ્િાપના પણ િેપારમા ં આંતરરાષ્રીય 
હરીફાઈને કારણે જ િઈ. એનો મ  ળ હતે ુ  સસં્િાનો બનાિિાનો 
નહોતો. મ  ળ તો પ  િષના દેશોમાિંી મસાલા ખરીદીને ખ  બ ઊંચા ભાિે 
ર્રુોપમા ં િેચિાનો હતો. ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની પણ માત્ર ઇંગ્લૅન્દ્ડની 
નહોતી; હૉલૅન્દ્ડ અને પોરુ્ષગલની કંપનીઓ પણ એ જ નામે 
ઓળખાતી હતી. બધી કંપનીઓ ખરેખર તો ‘ઈસ્ટ ઇંડીઝ’ 
(ઇંડોનેવશયા)મા ંિેપાર કરિા માગતી હતી.  દુવનયામા ંફરીને િેપાર 
કરિા માટે એમની પાસે મોટા ંજહાજો હતા.ં 

ઇંગ્લૅન્દ્ડની ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની ૧૬૦૩મા ંઇંડોનેવશયાના બાદંા ટાપ ુપર 
પહોંચી અને પલુાઉ રુનમા ંસ્િાયી િિા લાગી હતી ત્યારે હૉલૅન્દ્ડની 
કંપની સામે હરીફાઈનો ભય ઊભો િયો. એ નીરા ટાપ ુપરિી િેપાર 
કરતી હતી.  ડચ કંપનીનો લગભગ ઈજારો હતો એટલે લડંનના 
િેપારીઓના આગમન સામે એણે િાધંો લીધો.  

ખરેખર તો ડચ (હૉલૅન્દ્ડની) કંપનીએ જે જબ્બરદસ્ત કમાણી કરી હતી 
એનાિી જ લડંનના િેપારીઓ પણ આકર્ાષયા હતા એટલે એમણે 
સગંકઠત િઈને િેપારી જ િ બનાવ્ર્ુ ં ઇંગ્લૅન્દ્ડની રાણી ઍલલઝાબેિ 
પ્રિમ તરફિી એમને પરિાનો મળ્યો ત્યારે કંપનીનુ ં નામ ‘The 
Company of  Merchant s of  London t radi ng i nt o t he East  
I ndi es ’ હત ુ.ં પણ સામાન્દ્ય િાતચીતમા ંએનુ ં નામ ‘ઈસ્ટ ઇંકડયા 
કંપની’ િઈ ગર્ુ ંહત ુ.ં 

પ  િષના દેશો તો અનેક સદીઓિી રોમનો સાિે મસાલાનો િેપાર 
કરતા જ હતા. અંગે્રજોિી બે િર્ષ પહલેા ં જ ડચ િેપારીઓ ત્યા ં
પહોંચી ગયા હતા પરંત ુએમનાિીયે પહલેા ંએક સદીિી પોરુ્ષગલના 
િેપારીઓ ત્યાિંી મસાલા લાિતા હતા. િાસ્કો દ’ ગામા પણ 
લલસ્બનિી Cape of  Good Hope િઈને કોચીન આવ્યો તે પણ િેપાર 
માટે ઝામોકરનની પરિાનગી મેળિિા માટે જ.  

એવશયામા ં જે મસાલા ઘેરઘેર િપરાતા તે પવિમના દેશોમા ં
ધનાઢ્યોના વિલાસી શોખ ગણાતા હતા અને એના મોંમાગ્યા ભાિ 
મળતા હતા. ધીમે ધીમે આ િેપારમા ં ઘણા િેપારીઓ આિિા 
લાગ્યા. આમ િતા ંભાિ પણ નીચા આિે તેમ છતા ંનફો એટલો હતો 
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કે જેટલો માલ એવશયામાિંી ઉપાડયો હોય તેનો માત્ર છઠ્ઠો ભાગ જ 
સમરુી તોફાનો અને ચાલંચયાઓિી બચીને સહીસલામત પહોંચે તો 
પણ િેપારી તરી જતો. એવુ ં નિી કે ભારત અને એવશયાના 
િેપારીઓ આ િેપારમા ંનહોતા. પરંત,ુ ડચ, પોર્ુષગીઝ અને લડંનના 
િેપારીઓ પાસે બહ ુમોટા ંસારા ંજહાજો હતા ંઅને એ લોકો કાફલાના 
રક્ષણ માટે સૈવનકો અને શસ્ત્રસરંજામની પણ બહુ સારી જોગિાઈ 
સાિે નીકળતા.  

જેમ્સ લૅંકેસ્ટર 
ઈ. સ. ૧૫૭૮મા ંપોરુ્ષગલના ર્િુાન રાજાનુ ંએક 
લડાઈમા ં મતૃ્ર્ ુિર્ુ.ં કોઈ િારસ નહોતો. ગાદી 
ખાલી પડતા ંબહુ ખટપટો ચાલી પણ ૧૫૮૦મા ં
સ્પેનના રાજા કફલલપ બીજાએ એના પર કબજો 
કરીને આઇબેકરયન ર્વુનયન બનાવ્ર્ુ ં(અહીં).  એ 
િખતે લડંનનો ૨૬ િર્ષનો ર્િુાન િેપારી જેમ્સ 
લૅંકેસ્ટર લલસ્બનમા ં જ હતો. અહીં એ ધધંાના 
પહલેા પાઠ શીખ્યો અને જહાજના ક્તાન તરીકે 

પણ કુશળતા મેળિી. પરંત ુપોરુ્ષગલ હિે સ્પેનના કબજામા ંહત ુ ંઅને 
સ્પેન અને ઇંગ્લૅન્દ્ડ િચ્ચે િેર હત ુ ં એટલે 
લૅંકેસ્ટરને પણ ત્યા ં પોતાની સપંવત્ત છોડીને 
લડંન ભાગી આિવુ ં પડ્ુ.ં પોરુ્ષગલ ઇંગ્લૅન્દ્ડને 
મસાલા-તેજાના આપતુ ંપણ એ રસ્તો હિે બધં 
િયો. અંગે્રજી જહાજોના લલસ્બન આિિા પર 
પણ પ્રવતબધં મકુાઈ ગયો. પોર્ુષગીઝ 
માલસામાન બધં િયો, એ એક રીતે તો ઇંગ્લૅન્દ્ડ 
માટે  આશીિાષદ રૂપ જ ગણવુ ંજોઈએ. કારણ કે 
એ પોરુ્ષગલ સાિેના િેપારી સબંધંોમાિંી મતુત 
િર્ુ ં અને જાતે જ કંઈ કરિાનો રસ્તો એણે 
શોધિાનો હતો. હિે મસાલા માટે એમણે જાતે જ દુવનયા ખેડિાની 
હતી. આના માટે ચાલંચયાગીરી પણ એક ઉપાય હતો.  

ફ્રાસ્ન્દ્સસ ડે્રક આિો જ એક ચાલંચયો હતો અને કદાચ એ જ કારણે એ 
કુશળ સાગરખેડ  પણ હતો. રાણી એલલઝબેિના એના પર ચાર હાિ 
હતા. રાણી પોતે જ ચાલંચયાગીરી કરાિતી હતી. ડે્રક સ્પેનના જહાજી 
કાફલાને લ  ટંીને લઈ આિતો. માત્ર મસાલા નહીં પણ એક િાર એને 
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સોનાચાદંીિી ભરેલુ ંજહાજ  હાિ લાગ્ર્ુ.ં એના ંપરાક્રમો પર રાણી 
િારી જતી હતી અને એને ‘સર’ના લખતાબિી પણ નિાજ્યો. પરંત ુ

રાણી એલલઝાબેિ સ્પેન સાિે 
સવંધ કરિાના પણ પ્રયાસ કરતી 
હતી. એ ડે્રકને ફાિે તેમ નહોત ુ.ં 
એ લડંનિી ચાલ્યો ગયો અને 
સ્પેન વિરુિ ચાલંચયાગીરી ચાલ ુ
રાખી. રાણીને ઉલરંુ્ આ િધારે 
ફાિે તેમ હત ુ.ં  તમામ વિિાદો 
છતા ં ડે્રક પર રાણીનો વિશ્વાસ 
અત  ટ રહ્યો. જેમ્સ લૅંકેસ્ટર ડે્રકની 
કંપનીમા ં જોડાયો (BBC) અને 
એના એક જહાજના ક્તાન 

તરીકે ૧૫૮૮મા ંએણે સ્પેનના નૌકા કાફલાને લ  ટંી લીધો. તે પછી એ 
૧૫૯૨મા ંઇન્દ્ડોનેવશયા પહોંચ્યો. ત્યા ંએક નાના ટાપ ુપર રહ્યો અને 
ત્રણ ચાર મકહના પછી પાછો ઇંગ્લૅન્દ્ડ ગયો. એ િખતે લડંનમા ં
રવશયાના ઝાર અને તકુીના ઑટોમન સામ્રાજ્ય સાિે િેપાર માટે બે 
કંપનીઓ હતી. એક મસ્કોિી (મૉસ્કોની) અને બીજી લેિાન્દ્ત (નતશો 
જ ઓ). જેમ્સ લૅંકેસ્ટર લેિાન્દ્ત કંપનીમા ંજોડાયો.  

ઈસ્ટ ઇંડીઝની એની સફળતાએ બને્ન કંપનીઓના લડંનના 
િેપારીઓને આકષ્યાષ હતા. અને એમણે સાિે મળીને ઈસ્ટ ઇંડીઝમા ં
િેપાર કરિા માટે ‘The Company of  Merchant s of  London 
t radi ng i nt o t he East  I ndi es ’ કંપની બનાિી.  ૧૫૯૯મા ંતો 
સ્પેન સાિે સમાધાનની િાતો ચાલતી હતી એટલે રાણીએ મજં રી ન 
આપી કારણ કે સ્પેન એને કદાચ શત્રતુાનુ ં કૃત્ય માની લે.  
િેપારીઓએ ફરીિી અરજી કરી તેમા ંસહી કરનારાઓમા ંલૅંકેસ્ટર પણ 
હતો. ૩૧મી કડસેમ્બર ૧૬૦૦ના કદિસે રાણી તરફિી લાયસન્દ્સ મળી 
ગર્ુ.ં આ કંપની એટલે જ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની. ૧૬૦૩મા ંએ જ જેમ્સ 
લૅંકેસ્ટર એનુ ં પહલેુ ં જહાજ લઈને ઇંડોનેવશયાના બાદંાના સમરુ 
પાસેના નાના ટાપ ુપલુાઉ રુન ઊતયો.  

ભારતની ગલુામીના ં બીજ પલુાઉ રુનમા ં િિાયા ંઅને માળી હતો 
જેમ્સ લૅંકેસ્ટર. 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૩:  ભારત પહોંચતા ંપહલેા ં
 
પરંત ુઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીની શરૂઆતના એ 
કદિસો હતા. ભારત જિાની મહત્ત્િાકાકં્ષા 
તો હતી જ, પણ કંપનીએ હજી તો પહલેા 
પડાિે પહોંચિાનુ ં હત ુ.ં હજી તો ફેબ્રઆુરી 
૧૬૦૧ છે અને લૅંકેસ્ટર એના ‘રેડ ડ્રગૅન’ 
જહાજમા ં વ  લવિચિી ઈસ્ટ ઇંડીઝ તરફ 
જિા નીકળી પડયો છે. ૬૦૦ ટનનુ ં આ 
માલિાહક જહાજ ર્િુ જહાજ જેવુ ં સજ્જ હત ુ.ં ૨૦૦ માણસો એમા ં
સહલેાઈિી સમાઈ શકતા અને ૩૮ તો તોપો હતી. એની સાિે બીજાં 
ત્રણ નાના ં જહાજો છેેઃ  હતેટર (Hect or),  સ  ઝન (Susan) અને 
ઍસેન્દ્સન (Ascensi on). ચારેય જહાજો પર ૪૮૦ ખલાસીઓ અને 
મજ રો છે.  

દલક્ષણ ઍટલાન્ન્દ્ટક પ્રદેશ એ િખતે જીિલેણ સ્કિીના રોગના પ્રદેશ 
તરીકે નામચીન હતો. ૧૫૯૧મા ંલૅંકેસ્ટરને એનો ખરાબ અનભુિ હતો 
અને એ િખતે એણે લીંબનુા રસનો અખતરો કયો હતો. દલક્ષણ 
ઍટલાન્ન્દ્ટકમા ંપ્રિેશતા ંજ એણે પોતાના બધા માણસોને દરરોજ ત્રણ 
ચમચી લીંબનુો રસ આપિાનુ ંશરૂ કરી દીધુ ંહત ુ.ં (૨૦૦ િર્ષ પછી એ 
જાણી શકાર્ુ ંકે વિટાવમન ‘સી’ની ઉણપિી સ્કિી િાય છે). પકરણામે, 
રેડ ડ્રગૅન પર તો બીમારી 
ન ફેલાઈ પણ સાિી 
જહાજોમા ં હાલત ખરાબ 
હતી. કુલ ૧૦૫નો સ્કિીએ 
ભોગ લીધો. આમ પાચંમા 
ભાગનો કાફલો તો ક્યાયં 
પહોંચ્યા વિના જ સાફ િઈ 
ગયો. 

આરામ માટે ક્યાકં 
રોકાિાની જરૂર હતી. 
આખરે છ મકહનાની હાલાકી પછી જહાજો કૅપ ઑફ ગ  ડ હોપની 
દલક્ષણે દલક્ષણ આકફ્રકામા ં કેપ ટાઉન પાસે ‘'ટેબલ બે' (Tabl e Bay)’ 
(આકફ્રકાન ભાર્ામા ં નામેઃ ‘તાફેલબાઈ’) પહોંચ્યા.ં ખાધાખોરાકીનો 



India - Slavery and Struggle for Freedom:: ભારત - ગલુામી અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 

 

11 

દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

સામાન પણ ખ  ટી ગયો હતો. આકફ્રકનો ર્રુોવપયનોિી દ ર જ રહતેા 
અને એમની ભાર્ા આિડે નહીં. લૅંકેસ્ટરે ઘેટાબંકરાનંી જેમ ‘બેં...”, 
અને ગાય-બળદ માટે “અમ્ભા.ં..” કર્ુું ત્યારે લોકો સમજ્યા અને 
પોતાના ં ઘેટાબંકરા,ં ગાય-બળદ િેચિા એમની પાસે ગયા. ગરીબ 
અને અણસમજ એટલા કે લોખડંના બે જ ના સલળયામા ંલૅંકેસ્ટરે મોટો 
બળદ ખરીદી લીધો! હજારેક ઘેટા ંઅને ચાળીસેક બળદ અને એક 
પોર્ુષગીઝ નૌકા પર છાપો મારીને લ  ટેંલા ંિાઇન, ઑલલિ તેલ િગેરે 
બધો સામાન લઈને લૅંકેસ્ટરનુ ંજહાજ આગળ િધર્ુ ંપણ મસુીબત 
કેડો મ  કતી નહોતી. હિે એક પછી એકને ઝાડા િઈ ગયા અને મરિા 
લાગ્યા. લૅંકેસ્ટરની ડાયરી લખનાર લખે છે કે એક પાદરી, એક 
ડૉતટર અને ‘t enne [t en] ot her common men’ મતૃ્ર્ ુપામ્યા. (એ 
િખતની અંગે્રજી ધયાન આપિા જેિી છે). આમ લૅંકેસ્ટર લડંનિી 
નીકળ્યા પછી ૧૬ મકહને માડાગાસ્કર અને સમુાત્રા િઈને આસેહ 
(ઇંડોનેવશયા) પહોંચ્યો. ત્યા ંપહોંચ્યા ત્યારની નોંધ ગજુરાતીઓને રસ 
પડે તેિી છેેઃ “Here we f ound si xt een or ei ght een sai l  of  
shi ppes [shi ps] of  di verse nat i ons – Guj erat i s , some of  
Bengal , some of  Cal i cut  cal l ed Mal i bari s , some of  Pegu 
[Burma] and some of  Pat ani  [Thai l and] whi ch came t o 
t rade here.” 

આસેહના સલુતાન અલ્લાઉદ્દીન કરઆયત શાહ ે લડંનના િેપારી 
જહાજનુ ંસ્િાગત કર્ુું. અને લૅંકેસ્ટરના શબ્દોમા ં‘si xe [si x] great e 
[great ] el l i f ant s [el ephant s] wi t h many t rumpet s , drums 
and st reamers ’ એમને દરબારમા ંલઈ ગયા.  

લૅંકેસ્ટરે રાણીનો પત્ર શાહને આ્યો અને શાહ ેબદલામા ં િેપારની 
સમજ તી સ્િીકારી,  એમને રહિેાની જગ્યા આપી અને એમના 
સરંક્ષણની વ્યિસ્િા પણ કરી. હિે બસ, કંપનીના જહાજોએ 
સમુાત્રાના ંમરીનો બહુ મોટો જથ્િો ભરીને ઇંગ્લૅન્દ્ડ પાછા ફરિાનુ ંહત ુ,ં 
પણ એક મોટી સમસ્યા આિી. મરીનો પાક વનષ્ફળ ગયો હતો. હિે શુ ં
કરવુ?ં લૅંકેસ્ટર બે જહાજ સાિે મલાકાના અખાત તરફ ગયો અને 
પોરુ્ષગલનુ ંએક જહાજ કહિંદુસ્તાનિી કાપડ, ‘બાકટક’ િગેરે સામાન  
ભરીને આિતુ ંહત ુ ંતેને લ  ટંી લીધુ.ં ખાલી હાિે તો લડંન પાછા જિાય 
એવુ ંનહોત ુ.ં અલ્લાઉદ્દીન શાહ એનાિી એટલો પ્રસન્ન હતો કે એણે આ 
લ  ટં તરફ આંખ આડા કાન કયાષ. કહિંદુસ્તાની કાપડની માગં હજી 
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ર્રુોપમા ંનહોતી. પરંત ુએવશયામા ંએની લોકવપ્રયતા બહુ હતી અને 
નાણાને બદલે એનો ઉપયોગ સાટા તરીકે િતો.  લૅંકેસ્ટર પાસે માલ 
ખરીદિા ૨૦,૦૦૦ પૌંડનુ ંસોનુ ંઅને છ હજાર પૌંડ જેટલી લડંનના 
માલના બદલામા ંમળેલી રતમ હતી. ભારતનુ ંકાપડ લડંન લઈ જાય 
તો બહ ુકમાણી િિાની નહોતી એટલે એણે પૈસા બચાિી લીધા અને 
અમકુ પ્રમાણમા ંભારતીય કાપડ સાટામા ંકકિંમત તરીકે ર્  કવ્ર્ુ.ં 

લૅંકેસ્ટર આસેહનુ ં મહત્ત્િ સમજ્યો અને એણે ત્યા ં ઈસ્ટ ઇંકડયા 
કંપનીની પહલેી ‘ફૅતટરી” સ્િાપી. તે પછી એ બૅન્દ્ટમ િઈને 
જાયફળના ટાપ ુપલુાઉ રુનમા ંસ્િાવપત િયો.  

જો કે લડંનમા ંપહલેી સફરની કોઈ ખાસ અસર નહોતી. તેજાનાનો 
પરુિઠો મોટા િેપારને લાયક નહોતો. તે પછી કંપનીએ બે ખેપ કરી 
ત્યારે મરીનો બહુ મોટો જથ્િો હતો. તેમ છતા,ં પરંત ુલડંન પહોંચ્યા 
પછી બહુ મોટો નફો કરિાની કંપનીની મરુાદ મનમા ંજ રહી ગઈ. 
એનુ ંકારણ જાણિા જેવુ ંછે.  

૧૬૦૩ના અંતમા ંરાજા જેમ્સે પણ કોઈ જહાજ પર હમુલો કરીને એનો 
બધો માલ લ  ટંી લીધો હતો! એની પાસે મરીનો પરુિઠો એટલો બધો 
હતો કે એણે જ્યા ંસધુી પોતાનો માલ િેચાય નહીં ત્યા ંસધુી કંપનીના 
માલને બજારમા ંન મ  કિાનો હકુમ કયો. કંપનીએ એ હકુમ માનિાનો 
જ હતો. ડાયરેતટરોએ િાધંો તો લીધો પણ એક ર્સુ્તત કરી. એમણે 
શેરહોલ્ડરોને કડવિડન્દ્ડ તરીકે પૈસાને બદલે મરી આ્યા!ં આમ મરીનો 
મોટો સ્ટૉક બહાર આિી જતા ં એના ભાિ અડધા િઈ ગયા! 
શેરહોલ્ડરો માટે મસુીબત ઊભી િઈ. આમ પણ નિી કંપનીમા ંહજી 
નાણા ંરોકતા ંલોકો ગભરાતા હતા એટલે ફતત એક સફર માટે લોકો 
નાણા ંરોકતા. જે મ  ળ ૨૧૮ જણે કંપની શરૂ કરિા અરજી કરી હતી તે 
લોકોએ પણ માત્ર એક સફર માટે રોકાણ કર્ુું હત ુ.ં દર િખતે નિી 
સફર માટે કંપનીએ ફરી ભડંોળ ઊભુ ંકરવુ ંપડતુ.ં  કંપનીનુ ંમાળખુ ં
પણ બરાબર નહોત ુ.ં એક ગિનષર, એક ડૅ્ ર્ટુી ગિનષર અને ૨૪ 
‘કવમટી’ (એટલે કે કવમટીના સભ્યો જે ‘કવમટી”ના નામે જ 
ઓળખાતા)િી કામ ચાલતુ.ં કંપનીના નોકર તો માત્ર પાચં હતા - 
એક સેકે્રટરી, એક કૅવશયર, એક સદેંશિાહક, એક સોલલવસટર અને 
એક જહાજની જરૂકરયાતોનો મૅનેજર!  

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૪:  કંપની સ  રતમા ં– વિલલયમ હૉકકન્દ્સ 
૧૬૦૩ પછી ૧૬૦૭ સધુી સાત ખેપ િઈ પરંત ુ તે પછી, સદીના ં
બાકીના ં િર્ો લડંનની ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની માટે ઇંડોનેવશયામા ં
લગભગ ખરાબ રહ્યા.ં આ દરવમયાન ડચ કંપની સાિે લડાઈઓ િઈ. 
જો કે, ઇંગ્લૅન્દ્ડના રાજા અને હૉલૅન્દ્ડ િચ્ચે સવંધ િઈ ગઈ હતી પરંત ુ
બાદંાના ટાપઓુ પર આ સમાચાર પહોંચ્યા નહીં એટલે લડાઈઓ 
ચાલ ુરહી; મોટા ભાગની લડાઈઓ તો સવંધ િયા પછી જ િઈ અને 
એમા ં ડચ કંપનીએ લડંનની કંપનીના કેદ પકડાયેલા માણસો પર 
ગોઝારા અત્યાચારો કરીને મોતની સજાઓ પણ કરી. આમ આખી 
સત્તરમી સદી દરવમયાન પણ લડંનની કંપની તેજાનાના િેપારમા ં
પોતાનુ ંિચષસ્િ જમાિી ન શકી, એટલુ ંજ નહીં, છેક ૧૬૬૫મા ંપલુાઉ 
રુન પર ફરી કબજો કરિાનુ ં કંપનીએ નક્કી કર્ુું ત્યારે ટાપ ુ વનર્જન 
બની ગયો હતો અને જાયફળના ંઝાડોનુ ંનામ નહોત ુ ંરહ્ુ.ં 

 બીજી સમસ્યા એ હતી કે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની આયાત કરતી હતી, 
જ્યારે મૉસ્કો અને લેિાન્દ્તની કંપનીઓ વનકાસ કરતી હતી. આિી, 
કંપનીએ સોનાનુ ં રોકાણ મોટે પાયે કરવુ ં પડતુ ં હત ુ.ં શેરહોલ્ડરોની 
પણ માગણી હતી કે કંપનીના ં જહાજોએ સફરનો ખચષ કાઢ્િા 
ઇંગ્લૅન્દ્ડમા ંબનતુ ંગરમ કાપડ પણ િેચિા લઈ જવુ ંજોઈએ. લૅંકેસ્ટરે 
પણ આ પહલેા ંજ સાટાના િેપારમા ંજોર્ુ ંહત ુ ંકે એવશયામા ંભારતીય 
કાપડની બહુ માગં હતી અને ભારતીય કાપડ રૂપે કકિંમત ર્  કિી 
શકાય એમ હત ુ.ં આિી કંપનીએ વિચાર્ુું કે સ  રત જવુ ંજોઈએ કે જેિી 
સોનુ ંબચાિી શકાય અને જાપાન કે વસયામ (િાઈલૅન્દ્ડ)મા ંસોનાને 
બદલે ભારતીય કાપડિી કામ ચાલી જાય. જાપાનમા ંગરમ કપડાનંી 
બહુ માગં હોિાિી કંપનીને લાગ્ર્ુ ંકે જાપાનમા ંગરમ કાપડ િેચીએ, 
ત્યાિંી ચાદંી મળે તે જાિા અને મસાલાના બીજા ટાપઓુમા ંખચીએ 
અને ત્યાિંી મસાલા લઈ આિીએ.  

૧૬૧૧મા ં કંપનીએ જ્હૉન સાકરસને જાપાનની સફરે મોકલ્યો. સાકરસે 
જાપાન પહોંચિા માટે ગોિાના આચષલબશપે ગુ્ ત રીતે બનાિેલા 
નતશાઓનો ઉપયોગ કયો. કંપનીના મસાલાના િેપારમા ં આ 
નતશાઓની ભ  વમકા બહ ુમહત્ત્િની રહી. જાપાનમા ંજહાજ પહોંચતા ંજ 
એના પર એિી ભીડ જામી કે પગ મ  કિાની જગ્યા ન મળે. દરેક જણ 
કંઈક િેચિા માગતો હતો. કંપનીને તો દલ્લો હાિ લાગી ગયો 
અઢ્ળક સામાન ભેગો િઈ ગયો. પરંત ુ ઇંગ્લૅન્દ્ડનુ ં ગરમ કાપડ 
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ખરીદિા માટે  બહ ુમાગં નહોતી. સાકરસે પોતાના કરપોટષમા ંલખ્ર્ુ ંકે 
લોકો ગરમ કપડા ં ખરીદિા તૈયાર ન િયા, કારણ કે જહાજના 
માણસો પોતે તો એ કપડા ંપહરેતા નહોતા! બીજી બાજુ, હૉલૅન્દ્ડની 
કંપનીએ પોતાનો માલ પાણીના ભાિે બજારમા ંભરી દેતા ં ત્યા ંપણ 
લડંનની કંપનીનો ગજ બહુ િાગ્યો નહીં. વસયામ (િાઈલૅન્દ્ડ)મા ંપણ 
ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ પોતાની બે ઑકફસો શરૂ કરી હતી.  ત્યા ંપણ 
શરૂઆતમા ં વસયામના રાજાને ચીન સામે હરીફાઈ કરે તેિા લોકો 
જોતા હતા, પણ એવુ ંમાત્ર શરૂઆતમા ંજ રહ્ુ;ં પછી બધુ ં ઠંડુ ંપડી 
ગર્ુ.ં 

૧૬૦૮ની ૨૮મી ઑગસ્ટે હતૅટર જહાજ સ  રતને કાઠેં લાગંર્ુું અને એનો 
ક્તાન વિલલયમ હૉકકન્દ્સ પોતાના સાિી અને ઉપક્તાન વિલલયમ 
કફન્દ્ચ સાિે કાઠેં ઊતયો. આમ હૉકકન્દ્સ ભારતમા ંઆિનારો. ઈસ્ટ 

ઇંકડયા કંપનીનો સૌ પ્રિમ નાવિક-
િેપારી હતો. પરંત ુએમને ધક્કા પર 
કંઈ ભાિભીનો આિકાર ન મળ્યો. 
મોગલ બાદશાહ જહાગંીરનો સ્િાવનક 
હાકેમ મકરષબ ખાન (કફન્દ્ચની ડાયરીમા ં
– Mocareb Chan) માત્ર એમના ં
જહાજની નહીં,  એમની અંગત ઝડતી 
પણ લેતો અને લખસ્સા ં ખાલી કરાિી 
લેતો. જહાજમા ં જે માલ હોય તેને 
પોતાનો ગણીને ઉપાડી જતો અને 
એમને દંડની બીક દેખાડીને ઉપરિી 

પૈસા પણ પડાિતો. કફન્દ્ચ એની ડાયરીમા ં આ નામોશીનુ ં િણષન 
કરતા ંમકરષબ ખાન માટે Dogge (Dog) શબ્દ િાપરે છે! િળી હૉકકન્દ્સ 
કંઈ અરજી કે ફકરયાદ કરિા માગતો હોય તો એનો જિાબ પોતે 
આપિાને બદલે હજાર કકલોમીટર દ ર આગરા મોકલાિી આપતો! 

પોર્ુષગીઝો સ  રતમા ં સોએક િર્ષિી િેપાર કરતા હતા અને કોઈને 
ઘ  સિા દેતા નહોતા. આ બે દુશ્મનો સામે ઝઝૂમતો હૉકકન્દ્સ ૧૬૦૯મા ં
આગરા જિા નીકળ્યો ત્યારે પોર્ુષગીઝોના હમુલામાિંી માડં માડં 
બચ્યો.  
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પરંત,ુ આગરા પહોંચ્યો અને બાદશાહને મળ્યો તે સાિે જ લચત્ર તદ્દન 
પલટાઈ ગર્ુ,ં જહાગંીરે એને ઇંગ્લૅન્દ્ડના રાજા જેમ્સના ‘Embassador ’ 
(જ નો સ્પેલલિંગ)  તરીકે  સન્દ્માન્દ્યો. કંપનીને સ  રતમા ં િેપાર માટેની 
ઑકફસ બનાિિાની પરિાનગી મળી એટલુ ંજ નહીં, જહાગંીરે એને 
‘ખાન’નુ ં લબરુદ આ્ર્ુ ં અને િાવર્િક ૩૨૦૦ 
પૌંડનો પગાર બાધંી આ્યો. જહાગંીર અને 
હૉકકન્દ્સ િચ્ચે અંગત વમત્રતા પણ બની, તે 
એટલે સધુી કે જહાગંીરે પોતાની બાદંીઓમાિંી 
એક આમેવનયન લિસ્તી છોકરીને  હૉકકન્દ્સ િેરે 
પરણાિી દીધી.  

પરંત ુ મધય આકાશે ચડેલા સ  યષને નીચે તો 
ઢ્ળવુ ંજ પડે છે! સમાચાર મળ્યા કે કંપનીનુ ં
બીજુ ં જહાજ ‘ઍસેન્દ્સન’ (Ascensi on) પણ 
સ  રત આિતુ ં હત ુ ં પણ તોફાનમા ં એ ત  ટી 
પડ્ુ ં હત ુ.ં જહાગંીરે હૉકકન્દ્સ ખાતર એના 
સમારકામ માટે સગિડ આપી. પરંત ુબાદશાહ 
એક લિસ્તીની આટલી કાળજી લેતો હતો તે બીજાઓને ખ  ચં્ર્ુ.ં 
બાદશાહ ેમકરષબ ખાનને પણ હૉકકન્દ્સનો માલ પચાિી પાડિાની સજા 
તરીકે નીચી પાયરીએ ઉતારી મ  ક્યો હતો અને એને માલ પાછો 
આપિાની ફરજ પાડી હતી. પણ મકરષબ ખાને એક ચાલ ચાલી. એણે 
માલની કકિંમત ઓછી આંકી. હૉકકન્દ્સ એ સ્િીકારિા તૈયાર ન િયો 
એટલે બાદશાહના હકુમનો અનાદર કરિાનુ ંએના પર આળ આવ્ર્ુ.ં 
બીજી બાજુ ત  ટી પડેલા ‘ઍસેન્દ્સન’ જહાજના એક નાવિકે તાડી અને 
રાક્ષનો દારુ પીને એક િાછરડાની કતલ કરી. આિી સ  રતના િાહ્મણો 
છછેંડાયા  અને મારિા માટે એકઠા િયા. પણ એના સાિીઓએ જ એ 
માણસને મારીને અધમ  ઓ કરી નાખ્યો અને સ્સ્િવત સભંાળી લીધી. 
કફન્દ્ચ લખે છે કે અહીં માણસને મારિા કરતા ંગાયને મારિી એ મોટો 
અપરાધ છે. 

આિી ઘટનાઓને કારણે આગરામા ં વિલલયમ હૉકકન્દ્સે જ્યારે પાછા 
જિાની િાત કરી ત્યારે જહાગંીરે એને રોકિાનો કોઈ પ્રયત્ન ન કયો. 
૧૬૧૧મા ં કંપનીની આબરુને ધક્કો લાગી ર્  ક્યો હતો. સ્સ્િવત 
સધુરિામા ંબીજાં ચાર િર્ષ લાગિાના ંહતા.ં  

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૫: દલક્ષણમા ંકોરોમડંલ કાઠેં અન ેમરાસમા ં
૧૬૧૧મા ં કોરોમડંલ કાઠેં એટલે કે આંધ્રપ્રદેશ, તવમળનાડુ અને 
પોંડીચેરી (હિે પદુુચ્ચકર)ના કાઠેં એમનુ ંપહલેુ ંજહાજ લાગર્ુું. અને 

કોરોમડંલ નામ મ  ળ તો 
ચોલિશંના રાજાઓને કારણે 
‘ચોલમડંલ’ પરિી અિિા 
પળાિેરકાડુ (ડચ ઉચ્ચાર 
‘પલુલકેટ’) સરોિરની ઉત્તરે 
શ્રીહકરકોટા ટાપ ુ પરના ગામ 
‘કાકરમનાલ’ પરિી પડ્ુ ં હોવુ ં
જોઈએ, કારણ કે ત્યા ં ડચ ઈસ્ટ 
ઇંકડયા કંપનીનુ ં િેપાર મિક હત ુ.ં 
ડચ લોકો આ મિકને ‘પલુલકેટ 

મિક’ તરીકે ઓળખતા. (વિકીપીકડયા). અહીં એમણે એક ફૅતટર 
(અવધકારી કે એજન્દ્ટ) પણ નીમ્યો.  

કોરોમડંલમા ંપણ િેપાર કરિાનુ ંસહલેુ ંનહોત ુ.ં પરંત ુએમના ફૅતટરો 
કામ કરતા હતા. એ ગોલકોંડા (પછી એ હૈદરાબાદ બન્દ્ર્ુ)ં રાજ્યમા ં
ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ ચીન અને વસયામમા ંખરીદેલો માલ િેચીને 
એના બદલામા ંભારતીય કાપડ ભરતા જતા હતા. આમાિંી કંપનીને 
લડંનમા ં સારો એિો નફો િયો. બીજી બાજુ જાપાનમા ં શોગ  ને 
િેપારનો પરિાનો તાજો કરિાનો ઇનકાર કરી દીધો અને ઇંડીઝમા ં
બૅન્દ્ટમના રાજાએ કંપનીનો કહસાબ તપાસિાનુ ંશરૂ કરી દીધુ ંહત ુ,ં આ 
બાજુ, ભારતમા ં એમનો રસ િધતો જતો હતો. આિી એમણે 
ગોલકોંડામા ં મસ  લીપટ્ટનમ (મલચલલપટનમ) અને પેટાપોલી 
(પેડ્ડપળ્ળી અને પછી વનઝામપટનમ)મા ં ઑકફસો બનાિી. જો કે, 
એમની નજરે મલચલલપટનમમા ં બનાિેલી ઑકફસની સલામતીની 
સ્સ્િવત સારી નહોતી. ઊંચી દીિાલો પણ નહોતી. એની સરખામણીમા ં
એમને પલુલકેટનુ ં મિક પસદં હત ુ ં કારણ કે ત્યા ં  પાકા કોટમા ં
િસિાની તક હતી. પણ ત્યા ંગયા પછી એમને સમજાર્ુ ં કે એમને 
હજી કકલ્લાની અંદર રહિેાની પરિાનગી નહોતી મળી અને કકલ્લો 
તો ડચ કંપની માટે બધંાતો હતો. એમા ંરહીને િેપાર કરિો હોય તો 
કકલ્લો બનાિિાનો અમકુ ખચષ પણ એમણે ભોગિિાનો હતો!  
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અંતે એમણે ૧૬૨૬મા ંફરી જગ્યા બદલી અને આ િખતે ‘આમાષગોન’ 
ગામ પસદં કર્ુું (મ  ળ નામ હત ુ ં દુગષરાજપટનમ – દુગારાજપટમ – 
દુરાસપટમ). અહીં પહલેી િાર કંપનીની તોપો જહાજ છોડીને જમીન 
પર ઊતરી અને ફૅતટરીની કકલ્લેબધંી કરિામા ંઆિી. આ પછીના ં
એમના ં િર્ો મલચલલપટનમ પાછા ફરિામા ં દુકાળો અને ડચ 
કંપનીની હરીફાઈ અને ગોલકોંડા રાજ્ય અને એના પાડોશીઓ 
િચ્ચેની લડાઈઓમા ંજ િીત્યો. 

૧૬૩૩-૩૪મા ંકંપનીએ એમના ફૅતટરોને ઑકડશા મોકલ્યા. એમનુ ંકામ 
હકરહરપરુા અને બાલાસોરમા ં એજન્દ્સીઓ શરૂ કરિા માટે ત્યાનંા 
મોગલ હાકેમની પરિાનગી માગિાની હતી. બાલાસોર હગુલીની 
પવિમે છે. ત્યાિંી એમણે બગંાળમાિંી કોરોમડંલ કાઠંાનીની ફૅતટરીઓ 
માટે ચોખા, ખાડં અને બીજી િસ્તઓુ ખરીદિાનુ ંશરૂ કર્ુું.  

કંપનીના કારોબારનો વિસ્તાર આમ ફેલાિા લાગ્યો હતો ત્યારે 
આમાષગોનની ફૅતટરીનો એજન્દ્ટ ફ્રાસ્ન્દ્સસ ડે ૧૬૩૯મા ંકોરોમડંલ કાઠેંિી 
દલક્ષણમા ંગયો અને ત્યા ંએક ટાપ ુપર ઊતયો. ટાપ ુત્રણેક માઇલનો 
હતો. ત્યા ંએણે સ્િાવનકના નાયક સાિે કંપની માટે કકલ્લો બનાિિા 
માટે જમીનનો સોદો કયો. એને આ ટાપનુ ુ ંનામ શુ ંતે ખબર નહોતી. 
પણ નાયકે નામ કહ્ુ ં– મરાસપટનમ!  

આ જગ્યા એણે કેમ પસદં કરી તે એ િખતમા ંપણ વિસ્મયનો વિર્ય 
હતો કારણ કે એ ખલુ્લો ટાપ ુ હતો અને કહિંદુસ્તાનના પ  િી કાઠેં 
િહાણિટા માટે જરાય યોગ્ય નહોતો. િળી પોર્ુષગીઝોનો કકલ્લો માત્ર 
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પાચં-દસ વમવનટ દ ર હતો. પરંત ુએક િાયકા એિી હતી કે ફ્રાસ્ન્દ્સસ ડે 
માટે આ જગ્યા અનકુ ળ હતી કારણ કે એની ‘mi st r i s ’ નજીકના ટાપ ુ
‘સાન િોમ’ પર જ રહતેી હતી! એને મળિાનુ ંઆ ટાપ ુપરિી સહલેુ ં
બનતુ ં હત ુ!ં કકલ્લાના બાધંકામ માટે ત્રણ હજાર પૌંડનો ખચષ િયો 
અને બધંાતા ં ચૌદ િર્ષ લાગ્યા.ં તે દરવમયાન, લડંનમા ં કંપનીના 
ડાયરેતટરો એક એક પૌંડ મજં ર કરિામા ંજબ્બર કંજ સાઈ કરતા હતા. 
પરંત,ુ એક નોંધિા જેિી એ િાત બની કે કકલ્લો બનિાનુ ંશરૂ િતા ં
જ કકલ્લાની દીિાલની બહાર િણકરો, દરજીઓ, માળીઓ, િેશ્યાઓ, 
શરાફોના ં ૩૦૦-૪૦૦ કુરંુ્બોએ ‘સાન િોમ’િી આિીને િસિાની 
શરૂઆત કરી દીધી હતી. 

બહુ જલદી ‘મરાસપટનમ’ નામ ર્ ંકંુ િઈ ગર્ુ ંઅને કંપનીના માણસો 
એને ‘મરાસ’ કહિેા લાગ્યા. કકલ્લાને નામ આ્ર્ુ ંફૉટષ સેન્દ્ટ જ્યૉર્જ. 
૧૬૪૦મા ંઆમાષગોનની ફૅતટરી ફૉટષ સેન્દ્ટ જ્યૉર્જમા ંઆિી ગઈ. આમ 
મરાસ પે્રવસડન્દ્સીનો જન્દ્મ િયો. 

૧૭મી સદીમા ં ‘ઇંકડયા’ અને ઇંડીઝ’ િચ્ચે કંપની કંઈ અંતર જોતી 
નહોતી. એની નજરે મસાલાના ટાપઓુ ‘ઇંકડયા’મા ં હોય કે ગોિા 
‘ઇંડીઝ’મા ં હોય, ‘ઇંકડયા’ની કોઈ રાજકીય એકીકૃત ઓળખ નહોતી. 
કંપનીના ં જહાજો માત્ર સાગરકાઠંો જોતા ં હતા.ં એ બધા િેપારના 
વિસ્તારો હતા – ભારતની પ  િષમા ં કોરોમડંલનો કાઠંો (આંધ્ર પ્રદેશ, 
તવમળનાડુ અને પોંડીચેરી), પવિમમા ં મલબારનો કાઠંો (કેરળ),  
બગંાળના ઉપસાગરમા ં કલકતા (અને આખુ ં બગંાળ), ખભંાતનો 
અખાત (સ  રત), અરબી સમરુ (મુબંઈ). બધા પ્રદેશો એકબીજાિી 
િેપારની જણસમા ંઅને બોલચાલ અને વ્યિહારમા ંપણ જુદા પડતા 
હતા. સ્િાવનકના રાજાઓની એ પ્રદેશમા ંમરજી ચાલતી. કોરોમડંલના 
કાઠેંિી જાકાતાષ સાિે સપંકષ િઈ શકતો. કંપનીએ ઍડન જવુ ંકે સ  રત, 
એ વિચાયાષ પછી, સ  રત પસદં કર્ુું કારણ કે એમણે ગજુરાતી 
જહાજોને જાિા અને સમુાત્રામા ંકાપડ લઈને આિતા ંજોયા ંહતા.ં આ 
જહાજો િળતી ખેપમા ંતેજાના લાદીને જતા.ં કંપનીના ડાયરેતટરોમા ં
મોટા ભાગના પહલેા ંલેિાન્દ્ત (સીકરયા,તકુી, ગ્રીસ િગેરે)ની કંપનીમા ં
હતા. એમણે રાતા સમરુના ંબદંરોએ આિેલા ંસ  રતના ંજહાજોનો માલ 
લઈ જતી ઊંટોની િણઝાર દમાસ્કસમા ંપણ જોઈ હતી.   

આ િર્ોમા ં કંપનીના માણસોને દેશની અંદર તરફ જોિાની ફુરસદ 
નહોતી. બધુ ંધયાન સમરુ ઉપર કઈ કદશામા ંપિન િાય છે અને ક્યા ં
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જિા માટે સારંુ હિામાન છે તેના પર જ રહતે ુ.ં કંપનીના ંજહાજો પર 
શસ્ત્રસરંજામ રહતેો તે પણ ચાલંચયાઓ કે ડચ અને પોર્ુષગીઝો સાિે 
અિડામણ િાય ત્યારે કામમા ંલેિા માટે હતો. જમીન પર તો પહલેી 
િાર એમનો શસ્ત્રસરંજામ આમાષગોનમા ંઊતયો. સ્િાવનકના લોકોમા ં
માત્ર િેપારીઓ સાિે એમનો સપંકષ હતો, શસ્ત્રોનુ ંકામ નહોત ુ.ં પરંત,ુ 
ભારતના નતશા પર આપણે એમના ં િેપારી સસં્િાનોની જગ્યાઓ 
જોઈએ તો સમજાય કે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીનો ઉદે્દશ ન હોય તો પણ 
આ કેન્દ્રોએ લિકટશ રાજ સ્િાપિામા ંમહત્ત્િનો ભાગ ભજવ્યો છે. પણ 
હજી આપણે સર િોમસ રોને મળિાનુ ં છે અને ત્યાિંી ફરી સ  રત 
જિાનુ ંછે, િર્ષ હશે, ૧૬૧૫. 

૦-૦-૦ 
  



India - Slavery and Struggle for Freedom:: ભારત - ગલુામી અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 

 

20 

દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

પ્રકરણ ૬:   િોમસ રોના આગમન પહલેા ં
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
વમડલટન ૧૬૧૨ની શરૂઆતમા ં સ  રત પહોંચ્યો ત્યારે એને ખબર 
નહોતી કે ત્યા ં કંપનીનો કોઈ એજન્દ્ટ નહોતો અને ફૅતટરી પણ બધં 
િઈ ગઈ હતી. મકરષબ ખાને એને બદંરેિી જ પાછો કાઢ્યો. બીજી 
બાજુ, લડંનમા ં કંપનીને વમડલટનના શા હાલ િયા તે ખબર જ 
નહોતી! એટલે એણે ફરી છ મકહને સ્ટેમ્બરમા ં િોમસ બેસ્ટને 
મોકલ્યો. કંપની પહલેા ં તો સારા િેપારીને ક્તાન બનાિીને 
મોકલતી કે જેિી એ ત્યા ં જઈને િેપાર જમાિે. પણ સ  રત સધુી 
પહોંચિામા ંબહુ મશુ્કેલીઓ પડતી હતી એટલે સારા નાવિકને ક્તાન 
બનાિિાનો વિચાર કયો. પરંત ુએ િેપારમા ં કંઈ જાણતો ન હોય! 
એટલે કંપનીએ રસ્તો કાઢ્યો. સારા સાગરખેડ  અને સારા િેપારી પર 
એક ‘જનરલ’ નીમ્યો, જે બહુ સારો િેપારી કે નાવિક ન હોય તોય 
સારો નેતા હોય. િોમસ બેસ્ટ એમની નજરે આિો માણસ હતો.  

૧૬૧૨ની સાતમી સ્ટેમ્બરે બેસ્ટ તાપી નદીના મખુપ્રદેશમા ંપહોંચ્યો.  

 



India - Slavery and Struggle for Freedom:: ભારત - ગલુામી અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 

 

21 

દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

અહીં એને વમડલટનનુ ંશુ ંિર્ુ ંતે ખબર પડી. મકુરષબ ખાને કંપનીના 
ફૅતટરોને પણ હાકંી કાઢ્યા હતા. 

આ બાજુ વમડલટને રાતા સમરુમા ં મોગલોના ં જહાજો પર હમુલા 
કરીને બદલો લઈ લીધો હતો. બેસ્ટ માટે આ નિી મસુીબત હતી. હિે 
મોગલો સાિે િાત કરિાનુ ંએને િધારે મશુ્કેલીભર્ુું લાગ્ર્ુ.ં એ તો 
પાછો બેન્દ્ટમ ટાપ ુ પર જિા માગતો હતો પણ એ સરુતના કાઠેં 
લાગંરે તેના બે કદિસ પહલેા ં પાચંમી તારીખે કંપનીનો જાદુ 
(voyage...મા ં J adoa નામ છે) નામનો એક ફૅતટર અને એના 
સાિીઓ એને મળી ર્  ક્યા હતા અને ખાતરી આપી હતી કે કંપની 
િેપાર કરી શકશે. એટલે બેસ્ટ રોકાયો અને અંતે બે કદિસ પછી 
સ  રત પહોંચ્યો. જાદુએ મકુરષબ ખાનને મનાિી લીધો. મકુરષબ ખાન 
તો લાલંચયો હતો જ. આમ બેસ્ટને િેપાર માટે હગંામી શાહી ‘ફરમાન’ 
મળી ગર્ુ.ં ખાને ખાતરી પણ આપી કે જહાગંીર બાદશાહ પણ 
ચાળીસ કદિસમા ંએના પર મજં રીની મહોર મારી દેશે. ખાને બેસ્ટને 
કહ્ુ ંકે કંપની બાદશાહના દરબારમા ંપોતાનો દ ત મોકલે અને મજં રી 
મેળિી લે. 

િોડા જ કદિસોમા ં લૅન્દ્સ્લૉટ કૅવનિંગ રાજા જેમ્સના પત્ર અને મોંઘી 
ભેટો સાિે સ  રત પહોંચી આવ્યો. લૅન્દ્સ્લૉટ કૅવનિંગ સગંીતકાર હતો 
અને એનો ભાઈ પોલ કૅવનિંગ જહાજમા ં િેપારી હતો.  બને્ન ભાઈઓ 
આગરા ગયા અને ત્યા ંજ પહલેા ંલૅન્દ્સ્લૉટ અને પછી પોલ, બને્ન મતૃ્ર્ ુ
પામ્યા. (એમનો એક ભાઈ જ્યોર્જ કેવનિંગ પણ હતો જેના િશંમા ં
ચાલ્સષ કેવનિંગ િયો. એ ૧૮૫૭ના પહલેા સ્િાતતં્ર્ય સગં્રામમા ંભારતનો 
ગિનષર જનરલ હતો. આમ કેવનિંગ પકરિાર ભારત સાિ ેપહલેેિી જ 
સકંળાયલેો હતો).  

સિુાલીની લડાઈ 

પરંત ુએના પહલેા ંપોર્ુષગીઝ કંપનીએ બેસ્ટના ત્રણ માણસોને કેદ 
કરી લીધા હતા.બેસ્ટ એમને છોડાિિા માટે સ  રતિી દ ર સિુાલી 
ગામ પાસે પોતાના કાફલા સાિે રિાના િઈ ગયો. આ બાજુ રાતા 
સમરુમા ં વમડલટનના કબજામાિંી છૂટેલા ં બે જહાજો સ  રતની નજીક 
પહોંચ્યા.ં  બેસ્ટ પોતાના માણસોને છોડાિિા માગતો હતો એટલે 
એણે સ  રતના મોગલ સત્તાિાળાઓ પર દબાણ કરિા એક જહાજને 
બાન તરીકે પકડી લીધુ.ં શહરેના મહાજનો એને સમજાિિા ગયા તો 
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એ માણસોને તો જિા દેિા તૈયાર િયો પણ જહાજનો કબ્જો ન 
મ  ક્યો. એ પછી સ  રત પાસે સિુાલી ગામે ચાલ્યો ગયો. 

સિુાલી પહોંચ્યો ત્યારે એને સમાચાર મળ્યા કે પોર્ુષગીઝ કંપની 
એના પર હમુલો કરિાની તૈયારી કરે છે. ચાર જહાજો સાિે 
પોર્ુષગીઝોએ હમુલો કયો પણ અંતે લડંનની કંપનીના ંજહાજોને ફતેહ 
મળી. 

 

 

 

 

 

આ કે્ષત્રમા ંપોરુ્ષગલની કંપનીની એકહથ્થ ુસત્તા હતી અને એ કોઈને 
આિિા દેિા નહોતા માગતા પણ સિુાલીની લડાઈએ એમનુ ંિચષસ્િ 
તોડ્ુ ંઅને ઇંગ્લૅંડની કંપની માટે માગષ ખલુ્લો િયો.  િોમસ બેસ્ટે બે 
કદિસની લડાઈમા ંઆ સફળતા મેળિી હતી. બીજા કદિસની લડાઈ 
તો મોગલ નૌકા કાફલો કકનારેિી અહોભાિપ  િષક જોતો હતો. અંગે્રજી 
કંપનીની ફતેહની મોગલો પર બહ ુ સારી અસર પડી. દરવમયાન, 
આગરામા ંજહાગંીર પણ ભેટ તરીકે મળેલી ચીજિસ્તઓુિી એટલો 
પ્રસન્ન િયો કે િેપાર માટે તૈયાર િઈ ગયો, ગમે તે કારણે, એણે 
ફરમાન પર મજં રીની મહોર મારી દીધી.  

સ  રતની ફૅતટરીનો પહલેો ફૅતટર િોમસ ઑલ્ડિિષ સ  રતનો કાઠંો 
છોડીને જેમ બને તેમ જલદી બૅન્દ્ટમ ટાપ ુતરફ જિા માગતો હતો 
પણ એને એજન્દ્ટોએ સમજાવ્યો અને બહુ માલ ભરીને સીધા સ  રતિી 
લડંન પહોંચનારંુ  સૌ પહલેુ ંજહાજ એનુ ંજ હત ુ!ં એની પાસે લિટનમા ં
બનેલુ ં ઘણુ ં કાપડ હત ુ ં એને એમ હત ુ ં કે એ લડંનના ટ્િીડને 
એવશયામા ંલોકવપ્રય બનાિી દેશે પરંત ુએ માલ તો િેચાયો નહીં. 
િર્ુ ં ઉલરંુ્. એવશયામા ં ટ્િીડની ધ  મ બોલાય તેને બદલે લડંનમા ં
કહિંદુસ્તાનનુ ં કાપડ – નૅપકીનો, ટેબલ તલોિ, બેડ શીટ્સ, ચાદરો, 
ફવનિચર માટેનુ ંનરમ કાપડ (અને ગજંી-જાંવઘયા પણ ખરા!) િગેરે 
મોટા ં  ધનાઢ્ય ઘરોની શોભા િધારિા લાગ્યા ં અને કહિંદુસ્તાનના 
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શબ્દો - કેલલકો. કાશ્મીરી, ટાફ્ટા, મસલલન અંગે્રજી ભાર્ામા ં ઘ  સી 
ગયા! 

જહાગંીરના દરબારમા ંરાજદ ત! 

૧૬૧૪મા ંકહિંદુસ્તાનમા ંકંપનીનો િેપાર જામી ગયો હતો. હિે કંપનીએ 
વિલલયમ કીલલિંગને કહિંદુસ્તાનના િેપારનો િહીિટ સભંાળિા  મોકલ્યો 
અને જુદા જુદા પ્રદેશોમા ંએજન્દ્ટો નીમિાની એને સત્તા આપી. િોમસ 
બેસ્ટની સફળતા પછી હિે િેપારને કાયમી ધોરણે સદૃુઢ્ કરિાનુ ંકામ 
હત ુ.ં  હજી કોઈનેય કલ્પના નહોતી કે ભારતમા ંઅંગે્રજી શાસનના 
પલુાઉ રુનમા ંિિાયેલા ંબીજના અંકુરો સ  રતને કાઠેં ફૂટી નીકળ્યા 
હતા. 

બીજી બાજુ, અહીં જહાગંીર અને પોર્ુષગીઝ કંપનીના સબંધંો બગડયા 
હતા. હમણા ંસધુી તો ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની માત્ર િેપારીઓ કે નાવિકોને 
મોકલતી પણ પોર્ુષગીઝોના પ્રભાિને ખાળિાનુ ં જરૂરી હત ુ.ં 
પોરુ્ષગલની કંપનીને પાછળ રાખી દેિા માટે લડંનમા ં કંપનીના 
હોદે્દદારોના મગજમા ંિીજળી જેમ એક નિો વિચાર ચમક્યો.  રાજા 
જેમ્સ જહાગંીરના દરબારમા ંપોતાનો રાજદ ત નીમે તો કેવુ?ં 

રાજા જેમ્સને આ વિચાર તો ગમ્યો પણ િેપારીઓની િાતને એ 
મતુ્સદીગીરીમા ંબહ ુમહત્ત્િ આપિા માગતો નહોતો. આિી કંપનીએ 
રાજદ તનો બધો ખચષ ઉપાડી લેિાનુ ંનક્કી કર્ુું. 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૭:   િોમસ રો 
૧૬૧૫મા ંરાજા જેમ્સે કંપનીને ખચે સર િોમસ રોને રાજદ ત તરીકે 
મોકલ્યો. રોને િેપાર સાિે કંઈ સબંધં નહોતો. એ કડ્લોમૅટ હતો, 
પાલષમેન્દ્ટનો પણ સભ્ય હતો. એ પોતાની 
યોગ્યતા વિશે બહ ુસજાગ હતો. કંપનીએ 
એનો િાવર્િક પગાર ૬૦૦ પૌંડ નક્કી કયો 
હતો. રોએ આ નીમણ  ક સ્િીકારી તેનુ ં
કારણ એ હત ુ ંકે એ નાણાકીય ભીડમા ંહતો 
અને ખાનગી રીતે એણે લગ્ન પણ કરી 
લીધા ંહતા.ં આ મતુ્સદીગીરીનુ ંકામ મળ્ર્ુ ં
તે એના માટે એ ઈશ્વરકૃપા જેવુ ંહત ુ.ં િળી 
રાજપરુુર્ તરીકે કંઈક કરી દેખાડિાની 
એની મહચે્છા પણ હતી.કંપની એના 
માણસોના ખાધાખોરાકીનો ખચષ પણ 
ભોગિિા તૈયાર હતી પણ શરત એક જ 
હતી કે એ પોતાનો િેપાર નહીં કરે અને 
કંપનીના િેપારમા ં અને ફૅતટરોના 
કામકાજમા ંમાથુ ંનહીં મારે. એ તૈયાર િઈ ગયો. એને િેપારમા ંરસ 
પણ નહોતો અને પોતાને વિચક્ષણ રાજપરુુર્ જ માનતો હતો. 

હૉકકન્દ્સ સાિે છેલ્લે જે વ્યિહાર િયો તે પછી  મકુરષબ ખાનને તો 
જહાગંીરે બદલી નાખ્યો હતો અને સ  રત હિે શાહજાદા ખરુષમના 
િહીિટમા ં હત ુ.ં એ બાદશાહને િહાલો હતો અને જહાગંીરના 
ઉત્તરાવધકારી તરીકે એ જ શાહજહા ંનામ ધારણ કરીને ગાદીએ બેઠો.  

હૉકકન્દ્સ પછી જેટલા અંગે્રજ પ્રવતવનવધઓ આવ્યા એમણે પોતાને 
રાજાના પ્રવતવનવધ ગણાવ્યા હતા અને  પોતાનુ ંમાન જાળવ્ર્ુ ંનહોત ુ.ં 
એમા ંએક ઍડિડષને તો મારીને કાઢ્ી મ  ક્યો હતો આમ બદલાયેલા 
સયંોગોમા,ં 
મહત્ત્િાકાકં્ષાઓિી 
ભરેલો ૩૪ િર્ષનો 
ર્િુાન સર િોમસ રો 
જ્યારે સ  રતને કાઠેં 
ઊતયો ત્યારે મોગલ 
હાકેમને મન તો એ કશી વિસાતમા ંનહોતો.  રો મળિા ગયો ત્યારે 
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હાકેમ બેઠો જ રહ્યો અને એને કસ્ટમની તપાસ, એની અંગ-તપાસ 
માટે કહ્ુ.ં ત્યારે રો પોતાના બીજા કમષચારીઓ સાિે તરત જહાજમા ં
જ પાછો પહોંચી જિા તૈયાર િઈ ગયો.    

(એ િખતની અંગ્રજેી ભાર્ા િાચંિા માટે કેટલીક બાબતો 
જાણિી જરૂરી છે. જ્યા ં શબ્દની િચ્ચે u જોિા મળે તને ે v 
માનિો પણ જે શબ્દ u િી શરૂ િતો હશે ત્યા ંu ન ેબદલે v 
હશે. બીજા શબ્દોના સ્પલેલિંગ જુદા હશ ેપણ એ જ પ્રકારે ઉચ્ચાર 
કરિાિી આજે એ કેમ લખાય છે ત ેસમજી શકાશે). 

એણે પાછળિી લખ્ર્ુ ંકે “કહન્દ્દુસ્તાનીઓ  મારી કદર કરિાનુ ંજાણતા 
નિી (not  suf f i ci ent l y understand the ri ghts bel ongi ng 
to my qual i tye’) અને મારા રાજાનુ ંઅપમાન કર્ુું છે.” 

િોમસ રોને પોતાના માટે બહુ ઘમડં હતો. કંપની આમ તો ‘પોતાના 
જેિા’ માણસોને મોકલતી હતી પણ રો ‘એમનાિી’ જુદો હતો. એ 
િેપારીઓ કે એિા બીજા િગષના લોકોને કંઈ સમજતો નહોતો. 
કહિંદુસ્તાનને પણ એ નીચી નજરે જોતો હતો.   

એ પોતે જો કે જહાગંીરે આપેલા સન્દ્માનિી બહ ુપ્રભાવિત િયો હતો. 
એણે રાજદ ત તરીકે પોતાના અવધકારપત્રો રજ  કયાષ ત્યારે જહાગંીરે 
એના પ્રત્યે અંગત ભાિ દેખાડયો. એના જ શબ્દોમા ંિાચંીએેઃ  

અહીં એ કહ ે છે કે 
બાદશાહ ે તકુી, 
ફારસ કે બીજા કોઈ 
દેશના રાજદ તને ન 
આ્ર્ુ ં હોય એટલુ ં
એને માન આ્ર્ુ.ં  
જહાગંીરે એની 
તબીયતના 

સમાચાર પણ પ  છયા અને પોતાનો Phi si t i on (Physi ci an) પણ 
મોકલિાની તૈયારી દેખાડી. બીજી જગ્યાએ પણ એ લખે છે કે 
જહાગંીરે એને જોતાિંેંત જ બોલાિી લીધો અને કહ્ુ ં કે એણે નજીક 
આિિા માટે પરિાનગી લેિાની જરૂર નિી! (સદંભષ ૨- પષૃ્ઠ ૧૧૫).  
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એ જ નોંધમા ં એ આગળ 
કહ ે છે કે, એ જહાગંીરને 
મળિા આવ્યો તે પહલેા ં
Amadauas/Amdavaz 
(અમદાિાદ)મા ં એણે 
કેટલાક અંગે્રજોને કેદ 
પકડાયેલા જોયા હતા. એ 
બાદશાહ પાસે ફકરયાદ કરે છે. બાદશાહ ઘટતુ ંકરિાની ખાતરી આપે 
છે.  

સ  રત શહરેની બાધંણીિી એ પ્રભાવિત છેેઃ 

 
૧૭મી જાન્દ્ર્આુરી ૧૬૧૫ના લૉડષ કેરી (Lord Carew) પરના પત્રમા ં
એની તમુાખી દેખાઈ આિે છે.એને લડંન પાછા જવુ ંછે. એ લખે છે કે  

 
કહિંદુસ્તાન “મેં જોયલેા ં સ્િાનોમા ં સૌિી 
િધારે વનજીિ અન ે અધમાધમ સ્િાન છે, 
જેના વિશે બોલતા ં પણ મને કંટાળો આિ ે
છે.”   જો કે, ખરેખર છોડિાનુ ંઆવ્ર્ુ ંત્યારે 
એણે કંપનીને લખ્ર્ુ ં કે “મારી qual i tyeન ે
કારણે કા ંતો તમારા દુશ્મનો પદેા િાય છે 
અિિા તમન ેિઠેવુ ંપડે છે. તમારંુ કામ તો  
િરસના એક હજાર રૂવપયામા ં કોઈ િકીલ 
રાખશો તે દસ રાજદ તો કરતા ંિધારે સારી 
પઠેે કરી લશે.ે” 

મોગલ સત્તાના અવધકારીઓ માટે એનો અલભપ્રાય હતો કે જે લોકો 
નમતુ ંજોખે એમના પર ફતેહ કરે પણ એમની સામે િાઓ તો નરમ 
ઘેંસ જેિા બની જાય. આિા ં ઉચ્ચારણોમાિંી  ભવિષ્યમા ં અંગે્રજી 



India - Slavery and Struggle for Freedom:: ભારત - ગલુામી અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 

 

27 

દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

શાસકો કેિા  ઉદ્દડં અને ઘમડંી હોઈ શકે તેનો પહલેો અણસાર મળે 
છે.  

પરંત ુએના ઘમડંના છાટંા માત્ર ભારતને જ નિી ઊડયા.  એ અંગે્રજી 
િેપારીઓ, એજન્દ્ટો અને જહાજોના કાફલાના માણસોને પણ 
તચુ્છકારિી જોતો હતો. એ જ્યારે જહાગંીરને મળ્યો ત્યારે 
કહિંદુસ્તાનમા ં કામ કરતા કંપનીના માણસોની ઢ્ગલાબધં ફકરયાદો 
લઈને ગયો. પરંત ુએને પોતાને એમા ંફૅતટરોનો િાકં દેખાતો હતો.   

એણે જે િેપાર કરારનો દસ્તાિેજ જહાગંીર સમક્ષ રજ  કયો તે માત્ર 
ઇંગ્લૅંડના પક્ષમા ં એકતરફી હતો. જહાગંીર એની રીતભાતિી 
પ્રભાવિત િયો પણ એણે કરાર કરિા અંગે જરાયે ગભંીરતા ન 
દેખાડી. 

િોમસ રો ત્રણ િર્ષ જહાગંીરના દરબારમા ંરહ્યો પણ હૉકકન્દ્સ િગેરે 
એના પહલેા ંઆિી ગયેલા કંપનીના કહિેાતા દ તો જહાગંીરના વમત્ર 
અને અંગત વિશ્વાસ ુબની ગયા હતા એવુ ંએણે કંઈ ન કર્ુું. એણે 
બાદશાહિી અંતર રાખ્ર્ુ ંઅને એની કારકકદીના ંત્રણ િર્ષ દરવમયાન 
એ રાજદ ત તરીકે જ િતષન કરતો રહ્યો. પરંત ુિેપારની િાત હોય તો 
જહાગંીરે એને જરાયે કોઠંુ ન આ્ર્ુ.ં એ ખાલી હાિે જ પાછો ફયો. 

રાજદ ત મોકલિાનો વનણષય સફળ ન રહ્યો, અને તે એટલે સધુી કે 
િોમસ રો પાછો ગયો તે પછી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ કે રાજાએ, 
અિિા બીજી બાજુ મોગલ બાદશાહ ેપણ બીજા રાજદ ત માટે પેરિી 
ન કરી.  

એની કારકકદીને મ  લિિી હોય તો આ પ  રત ુ ંછે. 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૮:  દુકાળના ંિર્ો 
 
૧૬૨૦મા ંકંપનીનો િેપાર ધમધોકાર ચાલી નીકળ્યો હતો. સ  રત એનુ ં
મખુ્ય કેન્દ્ર હત ુ.ં સ  રતની ફૅતટરીના મખુ્ય અવધકારીને ‘પે્રવસડન્દ્ટ’નુ ંપદ 
અપાર્ુ ં હત ુ ંઅને સ  રત પે્રસીડન્દ્સી હઠેળ મલબારિી માડંીને રાતા 
સમરુના ંબધા ં િેપારી કેન્દ્રોને મ  કિામા ંઆવ્યા ં હતા.ં એક પે્રસીડન્દ્ટ 
હઠેળ બસ્સો ફૅતટર હતા. ૧૬૨૦ સધુીમા ં કંપનીએ ૩૦-૪૦ જહાજ 
મેળિી લીધા ંહતા.ં લડંનમા ંએના પ્રમખુના ઘરમાિંી એનુ ંકામકાજ 
ચાલતુ ંહત ુ ંતેની જગ્યાએ નિી જગ્યા ખરીદી લીધી હતી. જો કે હજી 
એનુ ંકામકાજ દરેક ખેપ માટે અલગિી શેરો િેચીને ચાલતુ ંહત ુ ંપણ 
એમા ંભારે િધારો િયો હતો. ૧૬૧૩મા ંકંપની ૪,૧૮,૦૦૦ પૌંડ એકઠા 
કરી શકી હતી, તો ૧૬૧૭મા ંએ ૧૬ લાખ પૌંડના શેરો િેચી શકી હતી. 
લડંનની ઑકફસમા ં કંપનીના સ્ટાફમા ંપણ હિે પાચંને બદલે અઢ્ાર 
માણસો કામ કરતા હતા! 

જહાગંીરનુ ંમતૃ્ર્ ુઅન ેશાહજહા ંગાદીનશીન 

૧૬૨૭ની ૨૮મી ઑતટોબરે શહનેશાહ 
જહાગંીરનુ ં૫૮ િર્ષની ઉંમરે મતૃ્ર્ ુિઈ 
ગર્ુ.ં શાહજાદા શહરયારને સૌ ‘નકામા’ 
તરીકે ઓળખતા હતા અને શાહજાદા 
ખરુષમ (પછી શાહજહા)ં પર સૌની નજર 
હતી. પણ એ ગજુરાતમા ં હતો.  એ 
પહોંચે તે પહલેા ંજહાગંીરની એક બેગમ 
ન  ર મહલ સત્તા કબજે કરી લેિા માગતી 
હતી. ખરુષમના ત્રણ પતુ્રો, દારા, શ  જા 
અને ઔરંગઝેબ પણ એની પાસે હતા. 
જહાગંીરના ત્રણ ખાસ માણસોએ શહરેમા ં
અંધાધ  ધંી ન ફેલાય તે માટે જહાગંીરના 
બીજા એક પતુ્ર ખશુરોના પતુ્ર બલુાકીને 
િચગાળા માટે સત્તા સોંપી. ન  ર મહલની 
શાહી મહલેમાિંી હકાલપટ્ટી કરી અને 
ખરુષમના ત્રણ પતુ્રોને સભંાળી લીધા. 

૧૬૨૮ની ૬ઠ્ઠી ફેબ્રઆુરીએ ખરુષમ શાહજહા ંનામ ધારણ કરીને ગાદીએ 
બેઠો. 
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૧૬૩૦નો ભયકંર દુકાળ 

શાહજહાનંા ંપહલેા ં બે િર્ષમા ં જુદા જુદા પ્રદેશો કબજે કરિાનુ ંઅને 
રાજ્યના વિરોહીઓને દબાિિાનુ ંચાલ ુરહ્ુ.ં પણ ૧૬૨૯મા ંિરસાદ ન 
પડયો. ૧૬૩૦નુ ંિર્ષ પણ કોરંુ રહ્ુ.ં ગજુરાત અને દખ્ખણ ગોઝારા 
દુકાળમા ંસપડાયા.ં લોકો ભ  ખિી ટળિળતા ંહતા ંપણ અનાજનો એક 
દાણો પણ નહોતો. ‘બાદશાહ નામા’નો લેખક અબ્દુલ હમીદ લાહોરી 
કહ ેછે કે લોકો રોટી માટે જાન લેિા કે દેિા તૈયાર હતા. (“જાન ેબા 
નાને” – એટલે કે જાનના બદલામા ંનાન). સ્સ્િવત એટલી િણસી કે 
માણસ બીજાને મારીને એનુ ંમાસં ખાિા લાગ્યો. બાળક હોય તો એને 
જોઈને માણસને પે્રમ ન જાગતો પણ એના માસં માટે લાલસા 
જાગતી. જ્યા ં હકરયાળા ં ખેતરો ઝૂમતા ં હતા ં ત્યા ં ધ  ળની ડમરીઓ 
ઊડતી હતી. બાદશાહ ે બરુહાનપરુ, અમદાિાદ, સ  રત અને ઘણી 
જગ્યાએ લગંરો શરૂ કયાું. દુકાળની સૌિી ખરાબ અસર અમદાિાદમા ં
દેખાતી હતી. સલ્તનતે ૮૦ કરોડ રૂવપયા, એટલે કે બધી મહસે  લી 
આિકમાિંી ૧૧મો ભાગ રાહત માટે ખચ્યો.  

તાજ મહલે 

આ દુકાળની આફત િચ્ચે શાહજહાનંી આલલયા 
બેગમ (પટરાણી) મમુતાજ મહલે (અઝષમદં 
બાન ુ બેગમ)નુ ં ૧૪મા સતંાનને જન્દ્મ આપતા ં
મતૃ્ર્ ુિર્ુ.ં  એણે બાદશાહને આઠ પતુ્રો અને છ 
પતુ્રીઓ આપી, તેમા ંત્રીજુ ંસતંાન અને સૌિી 
મોટો પતુ્ર દારા વશકોહ. ચોિો મહમંદ શજુા, 
છઠ્ઠો ઔરંગઝેબ અને દસમો મરુાદ બખ્શ હતો. 
બાદશાહને એ િહાલી હતી. શાહજાહાનેં લાગ્ર્ુ ં
કે આ દુકાળ અપશકુવનયાળ હતો અને એ જ 
કારણે એની બેગમનુ ં મતૃ્ર્ ુ િર્ુ.ંએની યાદમા ં
એણે તાજમહલે બનાિિાની શરૂઆત કરી અને લોકોની હાલત એ 
હતી કે કોઈ એમને પેટ ભરીને ખાિાનુ ંઆપે તો તાજ મહલે તો શુ ંજે 
માગો તે આપિા તૈયાર હતા!  
આ બધા ં કારણોની અસર કંપનીના િેપાર પર પણ પડી. ૧૬૧૧િી 
૧૬૨૦ દરવમયાન કંપનીએ ૫૫ જહાજો મોકલ્યા ં પણ તે પછીના 
દસકામા ં૧૬૩૦ સધુી ૪૬ અને તે પછી ૩૫ જહાજો મોકલી શકાયા.ં 
નફો પણ પહલેા દાયકામા ં ૧૫૫ ટકા હતો તે ઘટીને ૮૭ ટકા પર 
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આિી ગયો. ૧૬૪૦ પછી માત્ર ૨૦ જહાજ આવ્યા ંઅને નફો ઘટીને ૧૨ 
ટકા જ રહ્યો. લડંનમા ંકંપનીની અંદર ઘમસાણ પણ ચાલ્ર્ુ.ં 
સ  રતમા ં કંપનીના પે્રસીડેન્દ્ટ રાસ્ટેલ માટે પણ આ કપરો સમય હતો. 
એણે પારસ (ઈરાન) અને બીજાં સ્િળોએિી અનાજ, ચોખા િગેરે 
મગંાિિાનુ ંશરૂ કર્ુું.  
નિેમ્બરમા ં એક ફૅતટર પીટર મડંી સ  રતિી બરુહાનપરુ જિા 
નીકળ્યો. એણે લખ્ર્ુ ંકે એક ગામની હાલત જોઈને આગળ િધો અને 
બીજે ગામ પહોંચો તો ત્યા ંિધારે ખરાબ હાલત જોિા મળે. આખા 
રસ્તે સડતી લાશોની ગધં ફેલાયેલી હતી. એ દોઢ્સો િણકરો અને 
કસબીઓને લઈને નીકળ્યો હતો પણ રસ્તામા ંગામો ખાલી િતા ંહતા ં
અને જેટલા િણકર મળ્યા તે જોડાઈ જતા. આખી િણઝાર 
બરુહાનપરુ પહોંચી ત્યારે પેટનો ખાડો પ  રિાની આશાએ સખં્યા 
૧૭૦૦ પર પહોંચી હતી. સ  રત પાસેના સિુાલીમા ંઅઢ્ીસોિી િધારે 
કુરંુ્બો હતા ંતેમાિંી માત્ર દસ-બાર મરિા િાકેં જીિતા ંહતા.ં  
સ  રતમાિંી દરરોજ ૧૫ ગાસંડી કાપડ મળતુ ંતેને બદલે મકહનામા ં૩ 
ગાસંડી રહી ગર્ુ.ં અમદાિાદ  ગળીની ૩૦૦૦ ગાસંડી આપતુ ં તે 
ઘટીને માત્ર ૩૦૦ ગાસંડી જ રહ્ુ.ં એકલા સ  રતમા ં ૩૦ હજાર મોત 
િયા.ં કંપનીની ફૅતટરીમા ં ૨૧માિંી ૧૪ ફૅતટર મોત ભેગા િઈ ગયા 
હતા અને ખદુ પે્રસીડેન્દ્ટ રાસ્ટેલ પણ એમા ંજ મરાયો. પીટર મડંી 
૧૬૩૩મા ંસ  રત પાછો આવ્યો ત્યારે એણે લખ્ર્ુ ં કે સ  રતને બેઠા િતા ં
િીસ િર્ષ લાગી જશે.  
સ  રતની પડતીનો લાભ કંપનીની કોરોમડંલ અને મલબારને કાઠેં 
આિેલી ફૅતટરીઓને મળ્યો અને એમણે પહલેી િાર બગંાળમા ંપ્રિેશ 
કયો.  વસિંધના લાકહરીબદંરમા ંપણ એક ફૅતટરી શરૂ િઈ ગઈ. આ 
બાજુ રાસ્ટેલના મતૃ્ર્ ુપછી મૅિિૉલ્ડ સ  રતના પે્રસીડેન્દ્ટ તરીકે આવ્યો. 
પરંત ુ સ્સ્િવત એિી હતી કે સ  રતની ફૅતટરીને અધીન ચાલતી ભરૂચ, 
િડોદરા, ખભંાત અને અમદાિાદની ફૅતટરીઓ બધં કરિી પડી. આ 
સયંોગોમા ં કંપનીએ પોરુ્ષગલની કંપની સાિે સમજ તી કરિામા ં
શાણપણ માન્દ્ર્ુ.ં ૧૬૩૫મા ંબને્ન િચ્ચે ગોિામા ંકરાર િયા ત્યારે તો 
સ્સ્િવત બહ ુસધુરિા લાગી હતી. ૩૦ િર્ષ પછી લડંનની કંપનીના 
એજન્દ્ટો સ  રતમા ંપોર્ુષગીઝોના ડર વિના િેપાર કરી શક્યા. 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૯ : કંપની ફડચામા ંઅને નિી કંપનીની રચના 
ચાલંચયાગીરીમા ંરાજા પણ સામલે! 

પોરુ્ષગલ સાિેની સમજ તીિી લાભ તો િયો જ હતો અને મૅિિૉલ્ડનો 
વિશ્વાસ સાચો પડે એમ લાગતુ ંહત ુ.ં ૧૬૩૬ના ઍવપ્રલ મકહનાની છઠ્ઠી 
તારીખે મૅિિૉલ્ડ સિુાલી ગયો. ત્યા ં પાચંસો ટનનુ ં જહાજ ફારસ, 
વસિંધ અને મલચલીપટનમિી ગળી અને કાપડ ભરીને લડંન જિા 
રિાના િિાની તૈયારીમા ંહત ુ.ં એ પાછો સ  રત આવ્યો ત્યારે ઊડતી 
ખબર મળી કે એક અંગે્રજ જહાજે સ  રતના ‘તૌકફકી’ અને દીિના 
‘મહમે  દી’ જહાજોમા ંભરેલો ૧૦,૦૦૦ પૌંડનો માલ લ  ટંી લીધો હતો.  
ઘટના તો આગલા િર્ષના સ્ટેમ્બરમા ંબની હતી પણ સ  રત સધુી 
ખબર પહોંચતા ંછ મકહના લાગી ગયા હતા. મૅિિૉલ્ડને ખાતરી હતી 
કે કોઈ અંગે્રજ જહાજ આવુ ં કરે જ નહીં; કોઈ ડચ જહાજે  અિિા 
ફ્રાન્દ્સના કોઈ ખાનગી ચાલંચયાએ આ કામ કર્ુું હશે. એટલે એ જાતે જ 
હાકેમ પાસે ગયો. એણે મેિિૉલ્ડને કેદમા ંનાખી દીધો પણ એ અંગે્રજી 
જહાજનુ ં કામ હશે એમ માનિા તૈયાર નહોતો. પરંત ુ તૌકફકીનો 
ક્તાન ન  ર મહમંદ હાજર િયો અને એણે જુબાની આપી કે લ  ટં 
કરનારા અંગે્રજ હતા. એણે કોઈ સોલોમન નામના માણસનુ ં નામ 
આ્ર્ુ ં તોય મૅિિૉલ્ડ માનિા તૈયાર નહોતો. અંતે ન  ર મહમંદે 
ચાલંચયાએ આપેલો પત્ર એને દેખાડયો: ચાલંચયાએ લખ્ર્ુ ંહત ુ ંકે અમ ે
આ જહાજ લ  ટં્ ુ ંછે એટલે હિે બીજા કોઈ એન ેકનડે નહીં!   

આ ચાલંચયાગીરી તો ઇંગ્લૅંડના રાજા ચાલ્સષ પહલેાની મહરેબાનીિી જ 
િઈ હતી! કહિંદુસ્તાની જહાજોને લ  ટંનારા ં લિકટશ જહાજ ‘રીબક’ ને 
‘સમરીતાન’ રાજા ચાલ્સષ પહલેાની પરિાનગીિી જ આવ્યા ં હતા.ં 
આમ તો, િેપાર પર ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીનો ઇજારો હતો એટલે બીજો 
કોઈ િેપાર ન કરી શકે એટલે રાજા ચાલ્સે બીજો રસ્તો કાઢ્યો. એણે 
આ જહાજોના માલલક એક આગળપડતા િેપારી વિલલયમ કોટીનને 
દુવનયામાિંી માલસામાન લાિિાની છૂટ આપી, પણ એ કઈ રીતે 
માલસામાન લાિે છે તે જોિાનુ ંનહીં. િેપારની ખલુ્લી છૂટ તો એ 
ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની સાિેના કરારને કારણે આપી શકે તેમ નહોતો. 
આનો ચોખ્ખો અિષ એ જ િયો કે એમને ચાલંચયાગીરીની છૂટ હતી! 
એટલે જ એના ક્તાને બેકફકર િઈને તૌકફકીના નાખદુાને પત્ર 
આ્યો હતો! મૅિિૉલ્ડ આઠ અઠિાકડયા ં કારાિાસમા ં રહ્યો તે 
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દરવમયાન કોટીન ચાલંચયાગીરી માટે બીજુ ંમોરંુ્ જહાજ મોકલિાની 
તૈયારી  કરતો હતો! 

અધ  રામા ં પ  રંુ, કંપનીના િેપાર અંગે પણ ચણભણ શરૂ િઈ ગઈ 
હતી. કંપની લડંનમા ંબનેલો માલ તો િેચી શકતી નહોતી, માત્ર 
વિલાસી માલસામાનની આયાત કરતી હતી. એ દેશનુ ં બધુ ં ધન 
કહિંદુસ્તાન અને બીજા એવશયાઈ દેશોમા ં િેડફી નાખે છે, એિી છાપ 
હતી. કહિંદુસ્તાનનુ ંકાપડ લિટનમા ંઆિે તેની ખરાબ અસર તો દેશના 
ધધંારોજગાર પર પડતી જ હતી. િોમસ રો હજી પાછો જ ગયો હતો. 
એના કરપોટષ પણ કંપનીના સ  રતના િેપારની વિરુિ જતા હતા.  

ગોિામા ંલડંન અને પોરુ્ષગલ િચ્ચે સમજ તી 
િઈ એ જાણીને મોગલ બાદશાહ તો રાજી 
િયો જ, પણ ચાલ્સષ પહલેો િધારે રાજી િયો. 
એના આશીિાષદિી હિે કોટીને કંપનીને 
અપાયેલા પરિાનાની તદ્દન અિગણના 
કરીને ૧૯૩૬મા ં એક અનભુિી સાગરખેડ  
િેપારી પીટર િેડલને જહાજો સાિે મોકલ્યો. 
કંપનીએ આની સામે સખત િાધંો લીધો અને 
બીજાં િીસ િર્ષ િાધંો લેતી રહી! કોટીન 

સાિેના કરારમા ં કારણ એ અપાર્ુ ં કે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ 
કહિંદુસ્તાનમા ંપાકી કકલ્લેબધંી કરીને પોતાની ફૅતટરીઓ નિી બનાિી; 
આિી ઇંગ્લૅન્દ્ડના માણસોની સલામતી નિી રહતેી. આમ કંપનીએ 
લાઇસન્દ્સનો ભગં કયો છે અને પોતાનો ઈજારો ખોઈ દીધો છે. 
િેડલની હરીફાઈ જોરદાર હતી પણ કંપનીના ં સદ્ભાગ્યે િેડલના ં
બધા ંજહાજો તોફાનમા ંસપડાઈને ડ બી ગયા.ં  

ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીનુ ંલીલામ 

કોટીને જો કે, મલબાર કાઠેંિી મરી મોકલિામા ંઠીક કામ કર્ુું પણ 
તેય ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીની સ  રતની ફૅતટરીની મદદ લઈને જ િઈ 
શક્ુ.ં એ જ રીતે, હગુલીને કકનારે પણ િેપાર િધિાના અણસાર 
હતા. આિી બને્ન જ િોએ ભારતમા ંજ રહીને સાિે મળીને કામ કરિા 
માટે સકહયારી કંપની બનાિી. 

આ બાજુ ઇંગ્લૅન્દ્ડમા ંરાજાના તરફદારો અને પાલષમેન્દ્ટિાદીઓ િચ્ચે 
ગહૃ ર્િુ છેડાઈ પડ્ુ.ં ચાલ્સષ પહલેાનો વશરચ્છેદ િયો અને ક્રોમિેલે 
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સત્તા સભંાળી લીધી. કંપનીમા ં બને્ન પક્ષના માણસો હતા. એકંદરે 
િેપારને નામે મોરંુ્ મીંડુ ંહત ુ ંત્યા ંઆ નિી આફત આિી પડી હતી. 

આિી કંપનીએ નફો દેખાડિા કહિંદુસ્તાનમા ં જ રહીને આંતકરક 
બજારમા ંમાલની લે-િેચ શરૂ કરી. આમ પહલેી િાર કંપની દેશના 
આંતકરક િેપારમા ં આિી. હજી માલ લડંન જતો હતો પણ હિે 
લડંનના કોઈ માણસને કહિંદુસ્તાનમા ં લાિિાને બદલે કોઈ પણ 
રઝળતો ભટકતો અંગે્રજ કહિંદુસ્તાનમા ં જ મળે તેને નોકરીએ લઈ 
લેિાનુ ં િલણ િધર્ુ ં કારણ કે હિે એમના માટે સિાલ િેપારનો 
નહોતો પણ કોઈ રીતે કહિંદુસ્તાનમા ંપોતાની હાજરી ટકાિી રાખિાનો 
હતો! 

લડંનમા ં કંપની ત  ટિાને આરે હતી. એના નોકરોના પગારોમા ં કાપ 
મકુાયો, ધનના અભાિે જહાજો બાધંિાનુ ંબધં કરીને ભાડે રાખિાનુ ં
શરૂ િર્ુ.ં હજી િેપાર ચાલતો હતો પણ એ વ્યસ્તતગત હતો. કંપનીની 
કોઈ પરિા નહોત ુ ંકરત ુ.ં 

છેિટે ૧૬૫૭ની ૧૪મી જાન્દ્ર્આુરીએ કંપનીએ દેિાળં ફંૂક્ુ.ં માત્ર 
૧૪૦૦૦ પૌંડમા ં કંપની િેચી નાખિાની જાહરેાત કરી દેિાઈ. 
લીલામના વનયમ મજુબ એક ઇંચની મીણબત્તી આખી બળી જાય 
ત્યારે જે છેલ્લી બોલી બોલાય તે ભાિ મળે. પણ બોલી જ ન આિી! 
આમ પણ લીલામ તો સરકારનુ ંનાક દબાિિા માટે હત ુ ંએમ સૌ 
માનતા જ હતા. ખરેખર, કંપનીમા ં નવુ ં ચેતન રેડાર્ુ ં અને છઠ્ઠી 
ફેબ્રઆુરીએ કંપનીએ જૉઇંટ સ્ટૉક કંપની તરીકે ફરીિી કામ કરિાનુ ં
નક્કી કર્ુું.  ૧૯મી ઑતટોબર ૧૬૫૭ના રોજ નિી કંપની અસ્સ્તત્િમા ં
આિી. િોડા જ િખતમા ં૭,૮૬,૦૦૦ પૌંડની મ  ડી એકઠી િઈ ગઈ 
અને માત્ર છ મકહનામા ં૧૩ જહાજો િેપાર માટે નીકળ્યા.ં પલુાઉ રુન 
અને સેન્દ્ટ હલેેના ટાપ ુફરી કંપનીના હાિમા ંઆવ્યા, પરંત ુ કંપનીને 
ખરો રસ તો હિે આ ટાપઓુમા ંનહીં પણ સ  રત અને મુબંઈમા ંઅડ્ડો 
જમાિિામા ંહતો! 

આ નિી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ જ ભારત પર રાજકીય અંકુશ 
જમાિીને ૧૮૫૮ સધુી રાજ કર્ુું. પરંત ુ૧૮૫૮ તો હજી બસ્સો િર્ષ દ ર 
છે! 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૧૦: મુબંઈમા ંઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની 
પ્રકરણ ૬મા ંઆપણે જોર્ુ ં કે વમડલટન ૧૬૧૨મા ંસ  રત આવ્યો ત્યારે 
ત્યા ં કંપનીની ફેતટરી પર મોગલ હાકેમે તાળા ં મારી દીધા ં હતા.ં 
વમડલટન ત્યાિંી નીકળ્યો પણ રાતા સમરુમા ં એણે કહન્દ્દુસ્તાની 
જહાજો લ  ટંી લીધા.ં તે પછી એ દાભોળ અને બીજાપરુ ગયો. નજીકમા ં
‘બોન બાઇયા’ (બોન એટલે ટાપ)ુની પોર્ુષગીઝ િસાહત પણ હતી. એ 
કોઈને આકરે્ એવુ ંસ્િાન તો નહોત ુ ંપણ આ ટાપ ુઇવતહાસમા ંદાભોળ 
અને બીજાપરુ કરતા ંિધારે મહત્િનો બની ગયો. પોર્ુષગીઝો એને 
‘બોમ્બાઇમ’ કહતેા. આ બોન બાઇયા ટાપ ુ એ જ આપણુ ંજાણીત ુ ં
‘બૉમ્બ’ે! 
૧૫૩૪િી ૧૬૬૧ સધુી સાત ટાપઓુનો સમ  હ, બોન બાઇયા, 
પોર્ુષગીઝોના હાિમા ં હતો. ચૌદમી સદીિી એ ગજુરાતના મસુ્સ્લમ 
શાસકો પાસે ૧૫૩૪ સધુી રહ્યો. પરંત ુમોગલ બાદશાહ હમુાર્ુનં ુ ંજોર 
િધતુ ં હોિાિી સલુતાન બહાદુર શાહ ે ડરના માયાષ િસાઈની સવંધ 
કરીને આ ટાપસુમ  હ અને િસાઈ પોર્ુષગીઝોને આપી દીધા.ં 
(Bombay_Portuguese). પોર્ુષગીઝો ત્યા ં૧૬૬૧ સધુી રહ્યા.  
૧૬૬૨મા ં ઇંગ્લૅંડના 
રાજા ચાલ્સષ બીજાએ 
પોરુ્ષગલની રાજકુમારી 
કૅિેરાઇન (કૅિેરાઇન 
ઑફ િૅગાન્દ્ઝા) સાિે 
લગ્ન કયાું ત્યારે 
પોરુ્ષગલના રાજા 
જ્હોન ચોિાએ મુબંઈ 
(બોન બાઇયા) ટાપ ુ
ચાલ્સષને દાયજામા ં
આપી દીધો.  
રાજામહારાજાઓના 
વિિાહ સબંધંોમા ં રાજકારણ પણ હોય જ છે. ઇંગ્લૅંડ અને પોરુ્ષગલ 
બને્ન રોમન કૅિોલલક દેશો હતા. આજે પણ મુબંઈમા ં પોર્ુષગીઝોએ 
બનાિેલા ંરોમન કૅિોલલક ચચો જોિા મળે છે. કહિંદુસ્તાનના તેજાના 
અને મસાલાઓ અને કાપડના િેપારમા ંઇંગ્લૅંડ, પોરુ્ષગલ અને ડચ 
(નૉિેની) ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીઓ હતી. ડચ રોમન કૅિોલલક નહોતા 
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એટલે ઇંગ્લૅંડ અને પોરુ્ષગલે સતંલસ કરીને ડચ કંપનીને દ ર 
રાખિાની સમજ તી પણ કરી.  પોરુ્ષગલે મુબંઈ સોં્ર્ુ ં ત્યારે 
‘વ્હાઇટહૉલ-બોમ્બે’ સવંધ િઈ એમા ંએક ગુ્ ત શરત એ પણ હતી કે 
લિટન ભારતમા ંપોરુ્ષગલની િસાહતોનુ ંપણ રક્ષણ કરશે. 
આમ, ભારતમા ંમુબંઈ સૌિી પહલેો લિકટશ પ્રદેશ બન્દ્ર્ુ.ં પરંત ુસવંધ 
પ્રમાણે જ્યારે રાજાના પ્રવતવનવધઓ મુબંઈનો કબજો લેિા ગયા ત્યારે 
માિાફોડ િઈ. પોરુ્ષગલનો િાઇસરોય પણ એમની સાિે હોિા છતા ં
મુબંઈના પોર્ુષગીઝ ગિનષરે ગોિામા ં એના ઉપરી અવધકારીઓને 
પ  છયા વિના મુબંઈ સોંપિાની ના પાડી દીધી. બીજી બાજુ પોર્ુષગીઝ 
િાઇસરૉયે પણ સિાલ ઊભો કયો કે માત્ર મુબંઈ જ આપિાનુ ંહત ુ ંકે 
સમરુ પ  રીને બનાિેલી જમીન પણ? લિટને પોરુ્ષગલની િસાહતોનુ ં
રક્ષણ પણ કરિાનુ ંહત ુ ંએટલે લિકટશ સૈવનકો પણ રાખિાના હતા. 
કબજો લેિા જનારા સાિે ૪૦૦ સૈવનકો હતા. પણ મુબંઈનુ ંકંઈ ઠેકાણુ ં
પડતુ ંનહોત ુ ંએટલે એમણે સ  રત પાસે સિુાલી ગામે જહાજ લાગંર્ુું, 
પણ મોગલોએ એમને ત્યાિંી ભગાડયા. ગોિાની પાસે અંજેકદિા 
નામના િેરાન ટાપ ુપર એમણે ધામા નાખ્યા પણ ત્યા ંસ્કિી ફેલાયો 
અને ૪૦૦માિંી માત્ર ૯૭ સૈવનકો જીિતા બચ્યા. આમ, ચાલ્સષ 
બીજાને મુબંઈ મળ્ર્ુ ં તો ખરંુ પણ એને સાચિવુ ંએ ઘરમા ં સફેદ 
હાિી બાધંયા જેવુ ંહત ુ.ં િીસેક માઇલના આ વિસ્તારમા ંજમીન કરતા ં
પાણી િધારે હત ુ.ં  

મુબંઈ લીલામમા ં

૧૬૬૮મા ંચાલ્સે મુબંઈિી પીછો છોડાિિાનુ ંનક્કી કરતા ંએની જાહરે 
ચડાખડી િઈ. બોલી બોલનારામા ંકંઈક સધધર અને ખરેખર રસ હોય 
તેિા લોકો તો ભાગ્યે જ હતા, પરંત ુ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની આગળ 
આિી. મુબંઈ એને પટ્ટિેી મળ્ર્ુ.ં દર િરે્ ૩૦મી સ્ટેમ્બરે કંપનીએ 
રાજાની વતજોરીમા ં ૧૦ પૌંડની કકિંમતનુ ં સોનુ ં પટ્ટાના ભાડા તરીકે 
ર્કુિિાનુ ંહત ુ.ં આ કાયમી પટ્ટો હતો. હિે, કંપની ભવિષ્યના ‘લિકટશ 
ઇંકડયા’ની આકદ કસ્ટોકડયન – સરંક્ષક – બની. બધી કાન  ની કાયષિાહી 
કરનારા કંપનીના એક નોકર જેરલ્ડ ઑન્ન્દ્જયરને મુબંઈનો સ્િાપક 
માનિામા ંઆિે છે. એ સ  રતની ફૅતટરીનો પે્રસીડેન્દ્ટ હતો અને એ દાિે 
મુબંઈનો ગિનષર પણ બન્દ્યો. 

જો કે, આટલુ ંકયાષ પછી પણ કંપનીને લાગતુ ંહત ુ ં કે િેપાર કરિો 
અને એક પ્રદેશનો િહીિટ કરિો, એ બે એક િાત નહોતી. મુબંઈ 
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લઈને માિાનો દુખાિો િહોરી લીધો હતો. સ  રતમા ંતો ફૅતટરી હતી. 
ભરચક્ક ગોડાઉનો હતા,ં શહરેના બગીચાઓમા ં વપકવનક પણ કરી 
શકાતી. િેપાર માટે પણ મુબંઈ અનકુ ળ નહોત ુ.ં આબોહિા એિી 
ખરાબ કે ક્યારે માણસ બીમાર પડી જાય અને રામશરણ િઈ જાય તે 
જ નક્કી નહોત ુ.ં ર્રુોવપયનોની બચિાની શક્યતા બે-ત્રણ ચોમાસાિી 
િધારે નહોતી. કંપનીના ડૉતટર ફ્રાયરે કહ્ુ ં કે કંપનીના માણસો 
પોર્ુષગીઝોએ જેલીકફશમાિંી બનાિેલો દારૂ પીને અને એમની 
ઊતરતી કક્ષાની સ્ત્રીઓની સગંત કરીને મરી જાય છે! એટલે 
ઇંગ્લૅંડિી સ્ત્રીઓ મોકલિાનુ ંશરૂ િર્ુ.ં  એમને બે જોડી કપડા ંઅને 
મફત ખાિાપીિાનુ ંઅપાત ુ.ં જો કે એની બહ ુજરૂર ન પડી કારણ કે 
ત્યા ંરહનેારા એમને પરણી જિા લાગ્યા હતા!  

મુબંઈનો વિકાસ 

મુબંઈનો એક મોટો લાભ હતો. અહીં લિટનના કબજામા ંજમીન હતી, 
જ્યારે સ  રતની ફૅતટરીનુ ં ભાડુ ં ર્કુિવુ ં પડતુ.ં સ  રતમા ં તો મોગલો 
નારાજ ન િઈ જાય તેનુ ં ધયાન રાખવુ ં પડતુ.ં એટલે લિટનિી 
આિીને મુબંઈમા ંિસતા લોકો અહીં ઘર બાધંિા લાગ્યા. ઘર સાિે 
નાલળયેરીની િાડીઓ પણ બની. આમ મને-કમને મુબંઈનો વિકાસ 
િિા લાગ્યો. ૧૬૬૮મા ં કંપનીએ કબજો સભંાળ્યો ત્યારે આ ટાપનુી 
િસ્તી દસેક હજારની હતી. એમા ંમખુ્યત્િે તો માછીમારી પર ગજુરાન 



India - Slavery and Struggle for Freedom:: ભારત - ગલુામી અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 

 

37 

દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

ચલાિનારા કોળીઓ હતા (આજે પણ છે). પરંત ુ૧૬૮૮મા,ં એટલે કે 
િીસ જ િર્ષમા,ં િસ્તી િધીને સાઠ હજાર પર પહોંચી ગઈ અને એમા ં
અંગે્રજોની મોટી સખં્યા હતી.  

જેરલ્ડ ઑન્ન્દ્જયર ૧૬૬૯િી ૧૬૭૭ સધુી સ  રતનો પે્રસીડન્દ્ટ અને 
મુબંઈનો ગિનષર રહ્યો. તે પછી મુબંઈ સ  રતની ફૅતટરીના પે્રસીડન્દ્ટ 
જ્હૉન ચાઇલ્ડને અધીન હત ુ.ં ચાઇલ્ડ મુબંઈમા ંકંપનીનો ગિનષર પણ 
હતો. એણે મુબંઈમા ંનાગકરક સરકાર જેિી વ્યિસ્િા પણ કરી. સૌ 
પહલેા ં તો એણે મૅજજસ્રેટ કોટો પર પોતાનુ ં વનયતં્રણ સ્િા્ર્ુ ંઅને 
એમના ઉપર એક ‘સપુ્રીમ કોટષ ’ બનાિી અને પહલેી િાર ભારતમા ં
જ્ર્  રી પિવત અમલમા ંઆિી. ચાઇલ્ડે સપુ્રીમ કોટષના જજને આદેશ 
આ્યો કે એ પોતાના પદનુ ંગૌરિ જાળિી રાખે અને પક્ષપાત ન 
કરે; તેમ જ લેભાગ ુ િકીલોને દ ર રાખે. આ સાિે ન્દ્યાયતતં્ર અને 
િહીિટીતતં્ર, બને્ન પાખંોને અલગ પાડિાનુ ંજરૂરી બની ગર્ુ.ં મોગલો 
હસ્તકના પ્રદેશો કરતા ંઆ સાિ જુદંુ હત ુ.ં 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૧૧: કંપની સામ ેબળિો; મુબંઈ સ્િતતં્ર 

ઑન્ન્દ્જયરે હિે મુબંઈ શહરે બાધંિાનુ ંશરૂ કર્ુું. સાતેસાત ટાપઓુને 
પલુોિી જોડિાના હતા, કહિંદુસ્તાનમા ં જુદા ં જુદા ંચલણો હતાેઃ શાહી, 
અશરફી (પોર્ુષગીઝ – ઝેરાકફન), રૂવપયો િગેરે - એની બરાબર 
મ  લ્યનુ ં કંપનીનુ ં ચલણ બનાિિા ટંકશાળ બનાિિાની હતી, 
હૉસ્સ્પટલ પણ જરૂરી હતી. ચચષ તો હોય જ. ૧૬૭૩ સધુીમા ં તો 
કંપનીએ પોતાનો અડ્ડો એિો જમાિી લીધો કે ડચ કંપની એની સામે 
કંઈ કરતા ંપહલેા ંબે િાર વિચાર કરે. 

ઑન્ન્દ્જયર આ બધુ ં કરતો હતો ત્યારે લડંનમા ં કંપનીના માલલકો 
ધ  આંફંૂઆ િતા હતા – “આપણે કહિંદુસ્તાનમા ં િેપાર કરિા ગયા 
છીએ, સરકાર બનાિીને િહીિટ કરિા નહીં. આટલો ખચષ કરીને 
િળિાનુ ં કંઈ નિી. જે કોઈ સરકાર હોય તેનુ ંકામ આપણા િેપારને 
સધધર બનાિિાનુ ં છે!” પરંત ુમુબંઈમા ં િેપાર તો હતો જ નહીં, એ 
તો પેદા કરિાનો હતો! ઑન્ન્દ્જયરે જોર્ુ ં કે ખેડ તો પોતાની ચોિા 
ભાગની પેદાશ પહલેા ંપોરુ્ષગલની કંપનીએ આપી દેતા હતા. એણે 
કહ્ુ ં કે કકલ્લેબધંીને કારણે હિે ખેડ તોને રક્ષણ મળે છે. આમ કહીને 
એણે જમીન િેરો દાખલ કયો. 

હિે એના તાબામા ંપદંરેકસોની ફોજ પણ હતી. પરંત ુએમને આપિા 
માટે પૈસા જ નહોતા! 

ફોજનો બળિો 

આ સ્સ્િવતમા ંમુબંઈમા ંગોઠિાયેલી ફોજે કંપની સામે બળિો કયો. 
સૈવનકો પોતાના ંશસ્ત્રો સાિે મઝગાિંના એક કકલ્લામા ંભરાઈ ગયા 
અને ચારે બાજુ રક્ષણની હરોળ ગોઠિી દીધી. ઑન્ન્દ્જયર બધી માગંો 
માનિા તૈયાર હતો. ફોજીઓ પોતાનો પગાર રૂવપયામા ંમાગતા હતા. 
એમનુ ંકહવે ુ ંહત ુ ંકે વિવનમયના દરો એિા હતા કે એમને આખો એક 
મકહનાનો પગાર મળિો જોઈએ. કહિંદુસ્તાનમા ંજુદા ંજુદા ંચલણો હતા ં
અને બધા ંચલણ ચાલતા ંહતા,ં એટલે કોઈ માલ ખરીદિો હોય ત્યારે 
િેપારી જે ચલણમા ંએને ફાયદો હોય તે પ્રમાણે ભાિ લેતો. આમ 
ફોજીઓને નકુસાન િતુ.ં ઑન્ન્દ્જયરે એમની માગણી તો માની પણ 
સૈવનકો બળિો કરે તે કેમ સાખંી લેિાય? એટલે બળિામા ંજોડાયેલા 
બધા સામે ‘કોટષ માશષલ’ની કાયષિાહી પણ િઈ અને એકને મોતની 
સજા િઈ.  
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બીજો બળિો અન ેમુબંઈ કંપનીના હાિમાિંી મતુત 

પરંત,ુ ખરેખર મામલો ઠંડો નહોતો પડયો. અંદરખાને ધ  ધંિાટ હતો. 
૧૬૭૬મા ંમુબંઈમા ં ઇંગ્લૅન્દ્ડના સૈન્દ્યમાિંી કરચડષ કૅસ્ગ્િન આવ્યો. એ 
માત્ર ્લાટંર તરીકે આવ્યો હતો પણ એ લશ્કરનો માણસ હતો એટલે 
એને ૧૬૮૧મા ંગિવનિંગ કાઉંવસલમા ંલઈ લેિાયો.  

આ બાજુ ૧૬૮૨મા ં જ્હૉન  ચાઇલ્ડ સ  રતનો પે્રસીડેન્દ્ટ બન્દ્યો અને તે 
સાિે મુબંઈને એની નીચે મ  કિામા ંઆવ્ર્ુ,ં ચાઇલ્ડ હિે મુબંઈનો પણ 
ગિનષર બન્દ્યો. એ િેપારીઓનો પ્રવતવનવધ હતો એટલે એિી િાતો 
િહતેી િઈ કે એ હિે લશ્કરમા ં કાપ મ  કશે. લશ્કરના સૈવનક ફરી 
ઉશ્કેરાયા. એમણે ડે્ર્  ટી ગિનષરને કેદ કરી લીધો અને કૅસ્ગ્િનના 
હાિમા ં બધી સત્તા આિી ગઈ. કૅસ્ગ્િને બારામા ં લાગંરેલા એક 
જહાજમાિંી ૫૦ કરોડનુ ં સોનુ ં કબજે કરી લીધુ ં અને કંપનીની 
હકુમતના અંતની જાહરેાત કરી દીધી!  

એક િર્ષ સધુી એ શાસન ચલાિતો રહ્યો. કંપની સામે બળિો કયાષ 
પછી સ  રતિી એને ખાધાખોરાકીનો સામાન પણ મળે એિી આશા 
નહોતી, એટલે એણે મુબંઈની પાડોશમા ંહતા તે હાકેમો, શભંાજી અને 
સીદીઓ સાિે સારા સબંધં સ્િા્યા. હિે મુબંઈમા ં કંપની જેને શત્ર ુ
માનતી તે બધા િેપારીઓ છૂટિી િેપાર કરતા િઈ ગયા. કૅસ્ગ્િન 
આ બધુ ંરાજાને નામે કરતો રહ્યો.  

છેક ૧૬૮૪મા ં  ઇંગ્લૅન્દ્ડમા ંરાજા જેમ્સને બળિાની જાણ િઈ!  એને 
કંપની પસદં નહોતી પણ પાછો એ કંપનીનો કરજદાર પણ હતો!  
એણે તરત િૉમસ ગૅ્રન્દ્િામની સરદારી હઠેળના ં બે જહાજ કૅસ્ગ્િનને 
પરાસ્ત કરિા મોકલ્યા.ં કૅસ્ગ્િન રાજાની સામે િિા નહોતો માગતો 
એટલે એણે રાજાના દ ત સમક્ષ હવિયાર હઠેા ંમ  ક્યા ંપણ શરત એ 
રાખી કે એને અિિા એના કોઈ સાિીને સજા ન િિી જોઈએ. એની 
શરત મજં ર  રહી, કંપનીને  મુબંઈ પાછ ં મળ્ર્ુ.ં જ્હૉન ચાઇલ્ડે 
વનરાતંનો શ્વાસ લીધો - કે કૅસ્ગ્િનને સજા ન િઈ તેનો એને િસિસો 
રહ્યો, ઇવતહાસ એની નોંધ નિી લેતો. 

૧૬૮૭મા ં સ  રતની જગ્યાએ મુબંઈને પે્રસીડેન્દ્સી બનાિી દેિાર્ુ.ં 
કંપનીની બધી ફૅતટરીઓ મુબંઈના તાબામા ંમકુાઈ. સ  રતનો દરજ્જો 
કંપનીની બીજી ફૅતટરીઓ જેિી એક સામાન્દ્ય ફૅતટરીનો રહી ગયો 
અને મુબંઈ એના કરતા ંઆગળ નીકળી ગર્ુ.ં 
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પહલેો સામ્રાજ્યિાદી 

િોમસ રો એિી સલાહ આપી ગયો હતો 
કે કંપનીએ માત્ર સમરુમા ં જ િેપાર 
કરિો જોઈએ, જમીન પર આિવુ ંજ ન 
જોઈએ. પણ લડંનમા ં કંપનીનો િડો 
જોવશઆ ચાઇલ્ડ (મુબંઈના પે્રસીડેન્દ્ટ 
જ્હૉન ચાઇલ્ડ સાિે એનો કશો સબંધં 
નિી). કંપનીને તદ્દન નિી કદશામા ં
લઈ ગયો. એના પહલેા ંલડંનમા ંઈસ્ટ 
ઇંકડયા કંપનીના ગિનષરો માત્ર 
કહિંદુસ્તાનિી મળતા કરપોટોિી સતંષુ્ટ 
િઈ જતા હતા પણ જોવશઆ ચાઇલ્ડે 
કહિંદુસ્તાનમા ં પોતાના નોકરોને હકુમો 
મોકલિાનુ ંશરૂ કર્ુું. એણે કહ્ુ ંકે આપણુ ં
કામ માત્ર િેપાર અને માલની 
સલામતીનુ ં છે પણ આપણે કકલ્લેબધંી 
વિના આપણો માલ સરુલક્ષત ન રાખી શકીએ. એણે લશ્કરી તાકાત 
િધારિા અને જમીન પર વિસ્તાર કરિાની કહમાયત કરી. એણે 
મરાસ પે્રસીડેન્દ્સી માટે પણ લખ્ર્ુ ં કે ત્યાનંા આપણા સાિષભૌમત્િનુ ં
આપણે કોઈ પણ રીતે રક્ષણ કરશુ ંઅને કોઈ રાજાબાજાની આણ 
માન્દ્યા વિના આપણા જ કાયદાઓ પ્રમાણે ચાલશુ.ં એણે બગંાળમા ં
પણ મજબ  ત કકલ્લેબધંી માટે લખ્ર્ુ.ં આમ જોવશઆ ચાઇલ્ડને અંગે્રજ 
સામ્રાજ્યિાદનો પ્રિમ પ્રહરી માનિો જોઈએ. 
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દરવમયાન ફે્રન્દ્ચ કંપની પોંડીચેરીમા ંપોતાનો પગદંડો જમાિિા લાગી 
હતી. લડંનની કંપનીએ નિા હરીફનો મકુાબલો કરિાનો હતો. જો કે 
હજી એમનુ ં ધયાન ડચ કંપની પરિી હટ્ુ ં નહોત ુ.ં દુશ્મનને 
હરાિિાના પ્રયાસોમા ંઅમકુ અંશે દુશ્મન પાસેિી કંપની નવુ ંશીખી 
પણ ખરી. જોવશઆ ચાઇલ્ડે મરાસ પે્રસીડેન્દ્સીને ડચ જેિી મ્ર્વુનવસપલ 
વ્યિસ્િા કરિાનો પણ આદેશ આ્યો. શીખાઉ ફૅતટરો માટે ડચ લોકો 
જે નામ િાપરતા હતા તે જ નામનુ ંઅંગે્રજી કરીને હિે લડંનિી 
આિતા નિા ફૅતટરો માટે િાપરિાનુ ંશરૂ િર્ુ ંહિે એ ‘રાઇટર’ તરીકે 
ઓળખાિા લાગ્યા.  

પરંત ુસત્તરમી સદીના ઉત્તરાધષમા ંઆટલુ ંજ નહીં, ઘણુબંધુ ંબન્દ્ર્ુ ંહત ુ!ં 
િોડા પાછળ જઈએ? 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૧૨:  ઔરંગઝબે, કંપની અન ેબગંાળ 

(ઔરંગઝબેનો જન્દ્મ ૧૬૧૮ની ૨૪મી ઑતટોબરે ગજુરાતના દાહોદમા ં
િયો હતો અન ે૪૦ િર્ષની િય ે૧૬૫૮ના મ ેમકહનાની ૨૩મીએ એ 
ગાદીએ બઠેો. ૧૭૦૭મા ંએનુ ંમતૃ્ર્ ુિર્ુ.ં)  

જહાગંીર અને શાહજહાનંા સમયિી જ લિકટશ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની 
કહિંદુસ્તાનમા ંજામિા લાગી હતી. સત્તરમી 
સદીમા ં કંપની કહિંદુસ્તાન આિી ત્યારે 
જહાગંીરનુ ં શાસન હત ુ.ં  ૧૬૩૩મા ં
મલચલલપટ્ટનમના ફૅતટરે ઓકડશાના 
મોગલ સબેુદારની પરિાનગીિી  
બાલાસોર અને હકરહરપરુામા ં ફૅતટરીઓ 
બનાિી. તે પછી ૧૬૪૦મા ં મરાસમા ં
એમણે સેંટ જ્યૉર્જ ફોટષ ઊભો કયો. પરંત ુ
બગંાળમા ં ઔરંગઝેબે એમને ઘણીબધી 
છૂટ આપી.  

મરાસમા ં કંપનીનુ ં કામકાજ ઢ્ીલુ ં પડ્ુ ં
હત ુ.ં એ જ હાલત હગુલીની ફૅતટરીની હતી, એટલે કંપનીને બગંાળમા ં
બીજુ ંકોઈ સ્િાન જોઈત ુ ંહત ુ.ં બગંાળમા ંકંપનીને સોના અને ચાદંીના 

બદલામા ં મોંમાગ્યો માલ મળતો હતો.  
ગાદી માટે ઔરંગઝેબની ખ  નામરકી િખતે 
એનો સાિી, બગંાળનો હાકેમ શાઇસ્તા ખાન 
લડાઈઓમા ં વ્યસ્ત હતો અને િહીિટ 
કિળ્યો હતો. અંગે્રજોને િેપારમા ંબધી છૂટ 
હોિા છતા ં સ્િાવનકના અવધકારીઓ એમની 
પાસેિી પૈસા પડાિતા હતા.  

આિી, ૧૬૮૨ સધુીમા ંકંપની અને મોગલોના 
સબંધંો બહુ જ બગડી ગયા. કંપની ટૅતસ 
આપિા તૈયાર નહોતી અને મોગલ શાસકો 
એમનો માલ જિા દેતા નહોતા. એટલે 
કંપનીએ પોતાના ંકહતોના રક્ષણ માટે બળનો 
ઉપયોગ કરિાનુ ંનક્કી કર્ુું.  
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ઔરંગઝેબના કરિેરામા ંપણ ભેદભાિ હતો.  મસુ્સ્લમ િેપારીઓ પર 
અઢ્ી ટકા, જ્યારે બીજા પર પાચં ટકાનો િેરો હતો. એણે 
લબનમસુ્સ્લમો પર જલઝયા િેરો પણ લાગ ુ કરી દીધો હતો. કંપની 
આના માટે તૈયાર નહોતી. 

દરવમયાન હગુલીની ફૅતટરીના પે્રસીડેન્દ્ટ જૉબ ચાનોક સામે એના 
ભારતીય એજન્દ્ટો અને િેપારીઓએ ૪૩ હજાર રૂવપયાનો દાિો માડંયો. 
કહિંદુસ્તાની જજનો ર્કુાદો ચાનૉકની વિરુિ આવ્યો પણ એ દંડ 
ર્કુિિા તૈયાર નહોતો. 

૧૬૮૬ના ઑતટોબરમા ં કંપનીએ હગુલીની ફૅતટરીમા ં ૪૦૦ની ફોજ 
ઊભી કરી લીધી. બીજી બાજુ શાઇસ્તા ખાન પણ તૈયાર હતો. એણે 
૩૦૦ ઘોડેસિારો અને ૩,૦૦૦ સૈવનકો હગુલીમા ં ગોઠિી દીધા.  
શહરેના ફોજદારે કંપની સાિે લેિડદેિડ બધં કરાિી દીધી. ૨૮મી 
તારીખે કંપનીના ત્રણ સૈવનકોએ બજારમા ંઘ  સિાની કોવશશ કરી પણ 
ઝપાઝપીમા ંએ ઘાયલ િયા અને કેદ પકડાયા. કંપનીની ફોજના 
માણસો એમને છોડાિિા ગયા પણ મોગલ ફોજે એમને મારી 
ભગાડયા અને કંપનીના ંજહાજો પર તોપમારો કયો. સામેિી કંપનીએ 
િધારે કુમક મોકલી, એના હમુલામા ં ફોજદારના ઘરને આગ લાગી 
ગઈ. અંગે્રજી ફોજે એક મોગલ જહાજને પણ કબજામા ંલઈ લીધુ.ં 
ફોજદારની રુ્કડીના છ માણસ મરાયા અને ચારસો-પાચંસો ઘરો બળી 
ગયા.ં ફોજદાર પોતે ભાગી છૂટયો.  

શાઇસ્તા ખાનને આ સમાચાર મળતા ં એણે મોરંુ્ ઘોડેસિાર દળ 
મોકલ્ર્ુ.ં અંગે્રજો કડસેમ્બરની ૨૦મીએ  હગુલીિી બધુ ંિીંટીને ભાગ્યા 
અને સ  તાનટી ટાપ ુ(આજનુ ંકોલકાતા) પર પહોંચ્યા. હિે એમનુ ંકંઈ 
ચાલે એમ નહોત ુ ં એટલે એમણે સમાધાનનો માગષ લીધો અને 
સ  તાનટીમાિંી િેપારની પરિાનગી માગી. શાઇસ્તા ખાન પણ 
િાતચીત કરતો રહ્યો પણ એનો હતે ુઅંગે્રજોને અંધારામા ંરાખીને ફોજ 
ઊભી કરિાનો હતો.  

૧૯૮૭ના ફેબ્રઆુરીમા ં ફરી લડાઈ ફાટી નીકળી. મકટયા બરુ્જ, િાણા 
(આજનુ ંગાડષન રીચ) અને કહજલી પર અંગે્રજોનો કબજો િઈ ગયો.  

કહજલી એક નાની જાગીર હતી. ચાનૉકે કહજલીનુ ંરાજ્ય  જીતી લીધુ.ં 
કૅ્ટન વનકૉલસને આ પહલેા ં  જ કહજલીના બદંર પર કબજો કરી 
લીધો હતો. (Hi j l i _Ki ngdom). કહજલીનો મોગલ સરદાર લડાઈ વિના 
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જ ભાગી છૂટયો હતો. કહજલીમા ંઅંગે્રજોએ પોતાનો બધો નૌકા કાફલો 
એકઠો કરી લીધો. કહજલી ફળફળાકદમા ંસમિૃ હત ુ ંઅને સમરુ કાઠેં 
મીઠંુ પણ પાકત ુ ંહત ુ.ં પરંત ુ મેલેકરયાનો ભારે પ્રકોપ હતો.  

 તે પછી માચષમા ં અંગે્રજોએ ઓકડશાના બાલાસોર પર કબજો 
જમાવ્યો. અને ઔરંગઝેબના શાહઝાદા આઝમ અને શાઇસ્તા ખાનના ં
બે જહાજ કબજે કરી લીધા.ં આમ િાત િધી ગઈ. 

હિે મોગલોની ૧૨,૦૦૦ની ફોજે કહજલી પર ચડાઈ કરી.  અંગે્રજો આ 
િખતે ઊંઘતા ઝડપાયા. એમના ૨૦૦ સૈવનકો માયાષ ગયા. બીજા 
સોએક મૅલેકરયામા ંસપડાયા હતા. તેમ છતા ંએમણે ચાર કદિસ સધુી 
લડાઈ કરી અને મોગલોને હફંાવ્યા. 

છેિટે જ નની ચોિી તારીખે મોગલ 
સરદારે શાવંત માટે દરખાસ્ત મોકલી. 
અંગે્રજોએ કબ  લ કરી અને ધ  મધડાકા 
સાિે કહજલી છોડ્ુ.ં શાઇસ્તા ખાને 
એમને ઉલ  બેકડયામા ંપોતાનુ ંકામકાજ 
કરિાની છૂટ આપી. આમ જૉબ 
ચાનૉક ૧૬૮૭ના સ્ટેમ્બરમા 
સ  તાનટી પાછો આવ્યો.  

પરંત,ુ આ બાજુ મુબંઈ પાસે પણ 
અંગે્રજોએ મોગલોના નૌકા કાફલા પર 
હમુલા કયાષ હતા. ઔરંગઝેબ આ કારણે ગસુ્સામા ં હતો. આિી 
શાઇસ્તા ખાનને અંગે્રજો સાિેનો કરાર તોડિાનુ ં જરૂરી લાગ્ર્ુ.ં એણે  
કંપનીને સ  તાનટી ખાલી કરીને હગુલી પાછા જિા ફરમાન કર્ુું. પણ 

ચાનૉકે હિે ઢ્ાકાના સબેુદાર સમક્ષ 
સ  તાનટીમા ં જમીન ખરીદિાની 
અરજી કરી. આ િાટાઘાટો તો એક 
િરસ ચાલી. 

મોગલ હાકેમો આ બધા સમાચાર 
ઔરંગઝેબ સધુી પહોંચાડતા હતા. 
એ ગોલકોંડા સામે લડાઈમા ં પડયો 
હતો. એણે તરત જ બધા જ 
અંગે્રજોને પકડી લઈને મોગલ 
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સલ્તનતમા ં જ્યા ં પણ એમની ફેતટરી હોય તે કબજે કરી લેિાનો 
હકુમ આ્યો અને રૈયતને પણ અંગે્રજો સાિે િેપાર ન કરિાનુ ં
ફરમાન કર્ુું.  પરંત ુ કંપની નૌકા ર્િુમા ં મોગલો કરતા ં િધારે 
શસ્તતશાળી હતી. એટલે  હજ માટે મક્કા જતા ંજહાજોને એ આંતરિા 
લાગ્યા. 

પરંત ુશાઇસ્તા ખાન પછી ઇિાકહમ ખાન આવ્યો. એ અંગે્રજોનો વમત્ર 
હતો. એણે એમને ફરી બગંાળ આિિાનુ ંઆમતં્રણ આ્ર્ુ.ં નિા કરાર 
િયા અને ઔરંગઝેબે ૨૨મી ફેબ્રઆુરી ૧૬૯૦ના કદિસે ફરમાન બહાર 
પાડ્ુ ંઅને એમને ૧,૫૦,૦૦૦ રૂવપયાનો દંડ કયો અને એમના બધા 
િાકંગનુા માફ કરીને ફરી પહલેાનંી જેમ બધી છૂટછાટો સાિે િેપાર 
કરિાની પરિાનગી આપી. 

૨૪મી ઑગસ્ટે જૉબ ચાનૉક પાછો આવ્યો અને ઇિાકહમ ખાને 
િરસના ૩,૦૦૦ રૂવપયા ર્કુિિાની શરતે બગંાળમા ં િેપાર કરિાની 
કંપનીને છૂટ આપી.  

અંગે્રજોના અવધકારો દરેક સ્િળે જુદા જુદા હતા. મુબંઈમા ં એ 
સાિષભૌમ હતા, મરાસમા ંઅંગે્રજ નાગકરકો પર ઇંન્ગ્લશ ચાટષર પ્રમાણે 
એમની હકુમત હતી, પણ બગંાળમા ંઅંગે્રજો પર તો એમનુ ંશાસન 
ઇંન્ગ્લશ ચાટષર પ્રમાણે હત ુ ંપણ કહિંદુસ્તાની નાગકરકો માટે હિે કંપની 
એક જમીનદાર હતી! 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૧૩:  વશિાજી અન ેકંપની (૧) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ઔરંગઝેબે કહિંદુસ્તાનના ઘણા વિસ્તારો પર કબ્જો કરી લીધો હતો, 
પણ  અંદરિી એનુ ંસામ્રાજ્ય ખિાિા લાગ્ર્ુ ં હત ુ.ં આમા ંછત્રપવત 
વશિાજી મોગલ સામ્રાજ્ય માટે મોટા પડકાર રૂપ હતા. એમનો જન્દ્મ 
૧૬૩૦મા ંિયો. એમના વપતા પાસે છ કકલ્લા હતા પણ ઔરંગઝેબ 
સામે એ હારી ગયા અને બીજાપરુમા ંઆકદલ શાહને ત્યા ંનોકરીએ 
રહી ગયા.  ધીમે ધીમે વશિાજી આપબળે ઊભા િયા અને મરાઠા 

સામ્રાજ્ય બનાવ્ર્ુ.ં મોગલો અને 
બીજાપરુના આકદલશાહી િશં સાિે 
એમના સબંધંો વમત્રતા અને શત્રતુાના 
હતા. વશિાજી સાિે પણ કંપનીના 
સબંધંો વમત્રતા કે શત્રતુા અિિા 
પરસ્પર ઉપેક્ષાના જ હતા.  

કંપનીને બીજાપરુના આકદલશાહી રાજ્ય 
સાિે િેપાર કરિામા ં રસ િધયો હતો. 
સૌિી પહલેા ંતો પોર્ુષગીઝોના કબજામા ં
મુબંઈ હત ુ ંત્યારે એમણે પણ પ્રયાસ કયો 
હતો પણ આકદલશાહ સાિે એમના 
સબંધંો ખરાબ જ રહ્યા, બીજી બાજુ ઈસ્ટ 
ઇંકડયા કંપનીને સીદી રુસ્તમ ઝમાનના 
કબજા હઠેળના રાજપરુીમા ં ફૅતટરી 
બનાિિામા ંસફળતા મળી હતી.  
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આ દરવમયાન, મહમંદ આકદલશાહનુ ંમતૃ્ર્ ુિર્ુ.ં એ વનેઃસતંાન હતો 
એટલે એના ભત્રીજા અલી આકદલ શાહને ગાદીએ બેસાડીને વિધિા 
બેગમ ચાદં બીબીએ કારભાર સભંાળી લીધો. પરંત ુઔરંગઝેબને એ 
પસદં ન આવ્ર્ુ ંઅને એણે બીજાપરુને ધમકીઓ આપિાનુ ંશરૂ કર્ુું. 
વશિાજીના વપતા શાહજી ભોંસલે બીજાપરુની નોકરીમા ંહતા પણ આ 
અસ્સ્િરતાનો લાભ લઈને એ સ્િતતં્ર િઈ ગયા. બીજી બાજુિી 
વશિાજીએ પણ દાડંા રાજાપરુીના કકલ્લા પર હમુલો કરી દીધો. પરંત ુ
કદલ્હીમા ંમોગલોમા ંસત્તા સઘંર્ષ ચાલ્યો તે કારણે ઔરંગઝેબનુ ંધયાન 
બીજાપરુ પરિી એ િખતે તો હટી ગર્ુ.ં  

ઑતટોબર ૧૬૫૯મા ં કંપની વશિાજીના વમત્ર (અને દુશ્મન) સીદી 
રુસ્તમ ઝમાન સાિે પણ િેપારી સપંકષમા ં હતી અને બીજાપરુમા ં
ચલણ તરીકે કામ આિે એિા વસક્કા બનાિિાની ટંકશાળ બનાિિા 
માટે િાતચીત કરતી હતી. રુસ્તમ ઝમાન તો ખરેખર વશિાજી પર 
હમુલો કરિાની તૈયારી કરતો હતો. પરંત,ુ એ જ અરસામા ંવશિાજીએ 
અફઝલ ખાનને ચીરી નાખ્યો એિા સમાચાર મળ્યા. કંપની આનાિી 
બહુ પ્રભાવિત િઈ હોિાનુ ં જણાય છે. કંપનીનો આ વિશેનો પત્ર 
વિગતિાર છે. વશિાજીએ રાજપરુી શહરેનો કબજો કરી લીધો હતો. 
પણ કકલ્લાનો નહીં. અંગે્રજોને આશા છે કે વશિાજી એમને મદદ કરશે. 
“Rust um J emah, (રુસ્તમ ઝમાન) who i s a f rei nd of  Sevagi es 
(Shi vaj i ’s) and i s now upon hi s march t oward hi m, and 
wi t hi n f ei w dayes wee shal l  heare of  hi s j oyni ng wi t h 
hi m, and t hen wee shal l  (accordi ng t o H[enry] 
R[evi ngt ons] promi se unt o hi m at  hi s comi ng downe) send 
hi m al l  t he granadoes whi ch l ast  yeare hee desi red, and 
advi sed us t o spare Sevagy (Shi vaj i )  some, promi si ng 
t hat , i f  wee woul d l ye wi t h our shi pps bef ore Danda 
Raj apore Gast i e, t hat  Sevagyes (Shi vaj i ’s) men shoul d 
assi st  us ashoare, hee havi ng al ready t aken t he t own of  
Danda Raj apore, but  not  t he cast l e, wherei n t here i s a 
great  t reasure, part  of  whi ch wee may have and t he cast l e 
t o, gi ve hi m but  t he rest . 

 વમત્રતા અને શત્રતુાના ં ધોરણો માત્ર નફાનકુસાન પ્રમાણે નક્કી 
િયેલા ં હતા:ં Sevagy, (વશિાજી) a great  Rashpoot e (રાજપ  ત) 
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and as great  an enemy t o t he Queenc, hat h t aken t he great  
cast l e of  Panel l a,(પન્દ્હાળા) wi t hi n si x courses (કોસ-ગાઉ) 
of  Col l apore (કોલ્હાપરુ) ; whi ch must  needs st art l e t he 
Ki ng and Queene at  Vi zapore(બીજાપરુ). Wee wi sh hi s good 
success heart yl y, because i t  workes al l  f or t he 
Compani es good, hee and Rust um J emah bei ng cl ose f  
[r]ei nds .  

કંપનીને આશા હતી કે રુસ્તમ ઝમાનના 
હાિમા ં બીજાપરુ રાજ્ય િતી રાજપરુીની 
આસપાસના બધા વિસ્તારો છે અને  
વશિાજી જ ંજજરા (મરુુદ જ ંજજરા –
હબસીઓનો ટાપ)ુ લેિા માગે છે, તેમા ં
રુસ્તમ મદદ કરશે. અંગે્રજ કંપનીનો 
પે્રસીડેન્દ્ટ રેવિિંગ્ટન વશિાજી વિશે પણ એમ 
જ ધારતો હતો કે એમને તો અંગે્રજો સાિે 
સારા સબંધંો રાખિામા ંરસ હશે જ. અંગે્રજો 

એમને જ ંજજરા પર કબજો 
કરિામા ં મદદ કરે તો 
વશિાજી એમને એ કકલ્લાનો 
ઉપયોગ કરિા દેિા  
તૈયાર િઈ જશે. પરંત ુ
વશિાજીને એ કકલ્લા કરતા ં
બીજાપરુિી સ્િતતં્ર િિામા ં
િધારે રસ હતો. એટલે એ 
બીજાપરુ તરફ ક ચ કરી 
ગયા અને રસ્તામા ંકેટલાયં શહરેો અને બદંરો પર કબજો કરી લીધો. 
જો કે આ કકલ્લો સીદી રુસ્તમ ઝમાને એિી કપરી જગ્યાએ બનાવ્યો 
છે કે વશિાજી એને કદી સર ન કરી શક્યા. એમણે રાજપરુી તરફ 
સૈવનકોની માત્ર એક નાની રુ્કડી મોકલી દીધી હતી, જેણે ત્યા ં
અંગે્રજોને નાણા ંધીરનારા શરાફને પકડી લીધો! કંપનીએ વશિાજીને 
પત્ર લખ્યો: 
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To Sevagy, General i  of  the Hendoo Forces , 

 “દાડંા રાજાપરુી કકલ્લો જીતિા માટે અમ ેતો કેટલી બધી વમત્રતાનુ ં
િચન આ્ર્ુ;ં તમારા માટે દારુજી િગરેે સાિીઓએ તમને કહ્ુ ંજ 
હશે પણ અમને એ કહતેા ંશરમ આિ ેછે કે તમ ેઅમને કેટલુ ંનકુસાન 
કર્ુું છે. બસ, એટલુ ંજ સમજો કે  જે અમારા વમત્રો છે તમેના દુશ્મનો 
અમન ેએમના ંિહાણો લઈ લિેાનુ ંકહ ેઅન ેઅમ ેન લઈએ તો તનેા 
બદલામા ંતમે અમારા િોકર અન ેએક નોકરને પકડી લીધા છે અન ે
૨૫ કદિસિી જેલમા ંરાખ્યા છે...”  

જો કે કંપનીના નોકરને નિી જેલમા ંલઈ જતા હતા ત્યારે એ ભાગી 
છૂટયો હતો! પરંત ુ વશિાજી પર અંગે્રજોના આ પત્રનો બહુ સારો કે 
નરસો પ્રભાિ પડયાનુ ંજાણિા નિી મળતુ.ં 

વશિાજી કે વસદી ઝમાન સાિે કંપનીના સબંધંોમા ંએટલા ગ  ચંિાડા છે 
કે એ કઈ ઘડીએ કોની સાિે છે તે કહી શકાય એમ નિી કારણ કે 
કંપનીને માત્ર પોતાનો માલ ખરીદિામા ંઅને શસ્ત્રો િેચિામા ંજ રસ 
હતો. 

વશિાજી અને કંપની વિશે આપણે હિે પછીના પ્રકરણમા ંપણ િાત 
કરશુ.ં 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૧૪:  વશિાજી અને કંપની (૨) 

૧૬૬૩ના અંતમા ં વશિાજી નાવસકની યાત્રાએ નીકળ્યા હોિાના 
સમાચાર િહતેા િયા. એ જ અરસામા ં મોરોપતં ત્ર્યબંકે કેટલાક 
કકલ્લાઓ સર કરી લીધા હતા અને વશિાજી એમની પણ મલુાકાત 
લેિાના હતા. યાત્રાનુ ંતો બહાનુ ંહત ુ;ં ખરેખર તો એમણે સ  રત પર 
છાપો મારિાની યોજના બનાિી હતી અને એમણે ચાર હજાર 
ઘોડેસિારો સાિે ઝડપભેર સ  રત તરફ ક ચ કરી દીધી.  

સ  રતની લ  ટં 

૧૬૬૪નુ ંિર્ષ શરૂ જ  િર્ુ ંહત ુ.ં ભારે િરસાદ પડતો હતો અને પાચંમી 
જાન્દ્ર્આુરીએ સમાચાર આવ્યા કે વશિાજી સ  રતિી બસ્સો માઇલ દ ર 
છે.  િોડી જ િારે સમાચાર મળ્યા કે એમની ફોજ માત્ર દસ માઇલ 
દ ર હતી અને એક-બે કલાકમા ંજ સ  રત પહોંચી આિશે.  

હજી િરસાદ બધં િયો જ કે તે સાિે વશિાજીના સૈવનકો (કંપનીના 
દસ્તાિેજોમા ં વશિાજીના સૈવનકોનો ઉલ્લેખ Sevagys – વશિાજીઓ – 
તરીકે જોિા મળે છે). સ  રતની ભાગોળે પહોંચી આવ્યા હતા. સ  રતની 
ફરતે એ િખતમા ં કકલ્લેબધંી નહોતી એટલે સ  રતમા ંઘ  સી જિામા ં
કંઈ તકલીફ નહોતી. મરાઠા ફોજે તરત જ શહરેનો કબજો લઈ લીધો. 
મોગલોનો હાકેમ ૨૦ હજાર સૈવનકો હોિા છતા ં કકલ્લામાિંી બહાર ન 
નીકળ્યો. મોગલાઈની આ નામોશીભરી હાર હતી. વશિાજીએ એક 
બાજુિી મોગલ સામ્રાજ્ય સામે અને બીજી બાજુિી બીજાપરુ રાજ્ય 
સામે બાિ ભીડી હતી એટલે એમને ધનની બહ ુજરૂર રહતેી. આમા ં
જાહોજલાલીિી  છલકાતા સ  રત પર એમની નજર ન જાય એ કેમ 
બને? સ  રત પરનો હમુલો સૌિી િધારે લાબંો ચાલ્યો અને બહુ જ 
સાહસ માગી લે તેિો હતો.   
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  વશિાજીએ સૌિી પહલેા ંતો શહરેના ત્રણ 
સૌિી ધનિાન આગળપડતા શેકઠયાઓ પર 
વનશાન તાક્ુ:ં વમઝાષ ઝાકહદ બેગ, િીરજી 
િોરા અને હાજી કાસમ. કંપનીના ગિનષર 
ઑતઝેન્દ્ડેને ૨૮મી જાન્દ્ર્આુરીએ લડંન 
મોકલેલા પત્રમા ં જણાવ્ર્ુ ં છે તે પ્રમાણે 
ઝાકહદ બેગના મકાન અને ફૅતટરીના 
મકાનની એક દીિાલ સકહયારી હતી. કરપોટષ 
કહ ે છે કે “વશિાજીઓ” આખી રાત બેગના 
ઘરમા ં રહ્યા અને ઝરઝિેરાત, હીરામોતી, 
રોકડ બધુ ંગાસંડીઓમા ંએકઠંુ કરતા રહ્યા. 

કોઈ પણ ઘડીએ કંપની પર પણ હમુલો કરે એિી દહશેત હતી. 
કંપનીએ એના ં જહાજો પરિી પણ શસ્ત્રો અને સૈવનકોને બોલાિી 
લીધા હતા. ઇંન્ગ્લશ અને ડચ કંપનીઓએ પોતાનો બચાિ સારી રીતે 
કયો. વશિાજીની ફોજે કંપની પર હમુલો કરિાની ભારે કોવશશ કરી 
પણ સફળતા ન મળી. આ દરવમયાન એક ઍન્દ્િની સ્સ્મિ સિુાલીિી 
સ  રત આવ્યો એને ‘વશિાજીઓ’એ પકડી લીધો અને  એની પાસેિી 
સાડાત્રણસો રૂવપયા િસ  લ કરી લીધા અને એને પોતાના માણસ સાિે 
ફૅતટરીમા ં મોકલી દીધો અને નજરાણુ ં માગ્ર્ુ ં પણ કંપની મચક 
આપિા તૈયાર 
નહોતી. કંપનીએ 
સ્સ્મિને તો રોકી 
લીધો અને મરાઠા 
સૈવનકને પાછો 
મોકલિાની સાિે 
ચેતિણી આપી કે 
વશિાજી બીજી 
િાર પોતાનો દ ત 
મોકલશે તો એની 
લાશ પાછી 
મોકલાશે.  

વશિાજીને આ 
લ  ટંમાિંી જે રકમ 



India - Slavery and Struggle for Freedom:: ભારત - ગલુામી અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 

 

52 

દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

મળી તેના આંકડા જુદા જુદા પત્રોમા ંએકસરખા નિી, પરંત ુએક 
કરોડ રૂવપયા મળ્યા હોિાનો અંદાજ છે. ઇંન્ગ્લશ કંપનીનો માલ પણ 
જો એમના હાિમા ંઆવ્યો હોત તો આ આંકડો બહુ જ મોટો હોત 
કારણ કે કંપનીની ફૅતટરીમા ંઅઢ્ળક માલ હતો.  

સ  રત ફરી િાર ૧૬૭૦ની ૩જી ઑતટોબરે વશિાજીનો ભોગ બન્દ્ર્ુ.ં  
લ  ટંમા ંબહ ુજ મત્તા મળી. પરંત ુ કંપનીને સ્ટેમ્બરની અધિચ્ચે જ 
સમાચાર મળી ગયા હતા કે એમણે ગજુરાતને મોગલો પાસેિી ઝટંિી 
લેિા માટે મુબંઈ પાસે મોરંુ્ સૈન્દ્ય તૈયાર કર્ુું છે. આિી કંપનીએ સાર્ુ ં
અનમુાન કર્ુું કે સ  રત પર ફરી િાર હમુલો કરશે. આ કારણે આ 
િખતે કંપની પહલેા ં કરતા ં પણ િધારે તૈયાર હતી અને િધારે 
મજબ  તીિી પોતાનો બચાિ કયો.  

વશિાજીની છાપામાર લડાઈઓને કારણે કાયમ અવનવિતતાનુ ં
િાતાિરણ રહતે ુ.ં કંપની આનાિી િરિરતી હતી. વશિાજી પોતાના 
જીિનકાળમા ંજ કિોપકિનનુ ંપાત્ર બની ગયા હતા. સ  રતના હમુલા 
પછી ૧૬૬૪ની ૨૪મી જ ને ઑતઝેન્દ્ડેને લખેલો એક પત્ર રસપ્રદ છેેઃ 

 
હબુ્બળીમા ંલ  ટં 

સ  રતમા ં કંપની અને વશિાજી સામસામે આિી ગયા ં હોિા છતા ં
વશિાજીના વનશાન પર કંપની નહોતી. ૧૬૭૩ના માચષમા ં એમણે 
બીજાપરુનુ ંસમિૃ શહરે હબુ્બળી લ  ટંી લીધુ ંઅને અઢ્ળક ધન મેળવ્ર્ુ.ં 
આ િખતે એમણે વિદેશી કંપનીઓને પણ ન છોડી. જે કંઈ બાકી રહી 
ગર્ુ ં તે બીજાપરુની ફોજે લ  ટં્ ુ.ં મુબંઈનો ગિનષર ઑન્ન્દ્જયર 
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નકુસાનીના િળતર માટે સતત વશિાજી પર તકાજો કરતો રહ્યો 
પરંત,ુ વશિાજીનો એક જ જિાબ હતો કે એમની ફોજે હબુ્બળીમા ં
અંગે્રજોનુ ંનકુસાન નિી કર્ુું.  

આમ વશિાજી અને કંપની િચ્ચેના સબંધંોમા ંતડકીછાયંડી આિતી 
રહી. આમ તો પહલેી લ  ટં પછી ઔરંગઝેબે પણ કંપનીને અને 
સ  રતના િેપારીઓને કસ્ટમમા ં રાહત આપી હતી, પરંત ુ મુબંઈમા ં
શાવંતિી રહિેા માટે વશિાજી સાિે સબંધંો સારા રાખિાનુ ંજરૂરી હત ુ.ં  

વશિાજીનો રાજ્યાલભર્કે અન ેકંપની સાિ ેસવંધ 

કંપનીએ ૧૬૭૩મા ંજ વશિાજી સાિે સવંધ કરિાની ઑફર કરી હતી 
પણ વશિાજીએ એનો જિાબ નહોતો આ્યો. ૧૬૭૪ના માચષમા ં
વશિાજીએ સવંધની િાતચીત આગળ િધારિાની મજં રી આપતા ં
હનેરી ઑતઝેન્દ્ડેનને (જ્યૉર્જ ઑતઝેન્દ્ડેનનુ ં મતૃ્ર્ ુ િઈ ગર્ુ ં
હત ુ)ં.મોકલિામા ંઆવ્યો. વશિાજી એ િખતે રાયરીમા ંહતા (રાયરીને 
૧૬૫૬મા ં વશિાજીએ જીતી લીધુ ં તે પછી એને રાયગઢ્ નામ આ્ર્ુ ં
અને ત્યા ં પોતાની રાજધાની બનાિી). મે મકહનાની ૧૯મીએ 
ઑતઝેન્દ્ડેન રાયરી પહોંચ્યો પણ વશિાજી રાજ્યાલભરે્ક માટેની 
તૈયારીઓમા ંવ્યસ્ત હતા એટલે ૨૬મીએ એમને મળ્યા. તે પછી છઠ્ઠી 
જ ને રાજ્યાલભરે્ક િયો. ઑતઝેન્દ્ડેને કંપની િતી એમને ત્રણ હજાર 
રૂવપયાનુ ંઝરઝિેરાત નજરાણા તરીકે ભેટ આ્ર્ુ.ં  

તે પછી સવંધ પ્રમાણે રાજાપરુની લ  ટંમા ં કંપનીની ફૅતટરીને િયેલા 
નકુસાનનુ ં િળતર આપિા વશિાજી સમંત િયા. ૧૧મી જ ને 
સમજ તીઓ પર સહીવસક્કા િયા.  એના હઠેળ રાજાપરુ, કલ્યાણ અને 
બીજી બે જગ્યાએ ફૅતટરીઓ બનાિિાની કંપનીને છૂટ મળી. બને્ન 
હકુમતોના વસક્કા બને્નના પ્રદેશમા ંચલણ તરીકે સ્િીકાયષ બન્દ્યા.  

વશિાજીનુ ંમતૃ્ર્ ુ

રાજ્યગાદી સભંાળ્યા પછી વશિાજીને સવંધિાની તકલીફ િધિા 
લાગી. એમના એક ઘ  ટંણ પર સોજો ચડી આવ્યો, પકરણામે સખત 
તાિ આવ્યો અને ૧૬૮૦ની પાચંમી એવપ્રલે એમનુ ંઅિસાન િર્ુ.ં 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૧૫: દુ્લે અને તલાઇિ 

૧૭૪૮મા ંઑન્સ્રયામા ંહબૅ્સબગષ િશંના રાજા ચાલ્સષ ચોિાનુ ંઅિસાન 
િર્ુ.ં િારસામા ંગાદી કોને મળે એ વિિાદ િયો, પણ રાજકુમારી 
માકરઆ િેરેસાએ ગાદી સભંાળી. એનો વિરોધ િયો કે સ્ત્રી િારસદાર 
ન બની શકે. આમાિંી મોરંુ્ ર્િુ ફાટી નીકળ્ર્ુ ંઅને ર્રુોપના ઘણા 
દેશો એમા ંસડંોિાયા. ગે્રટ લિટને િેરેસાને ટેકો આ્યો પણ ફ્રાન્દ્સ 
અને પ્રવશયા એની વિરુિ લડયા.ં 

અહીં કહિંદુસ્તાનમા ંઆ અરસામા ંપોંડીચેરીમા ંફે્રન્દ્ચ કંપની સ્િાયી િિા 
લાગી હતી, તો બીજી બાજુ મરાસમા ંલડંનની કંપની જામિા લાગી 
હતી. આ ગાળા દરવમયાન બને્ન કંપનીઓ િચ્ચે સારા સબંધંો હતા, 
કારણ કે ત્રીજી હૉલૅંડની (ડચ)કંપની આ બને્નની હરીફ હતી, પરંત ુ 
ઑન્સ્રયન ગાદીિારસની લડાઈમા ં લિટન અને હૉલૅંડ એક પકે્ષ હતા ં
જ્યારે ફ્રાન્દ્સ સામે પકે્ષ હત ુ.ં પોંડીચેરીની ફે્રન્દ્ચ કંપની માટે આ સ્સ્િવત 
સારી નહોતી. એના સ્િાપક અને ગિનષર ફ્રાન્દ્સ્િા માતીંએ મરાસના 
ગિનષર િોમસ વપટને સમજાિી લીધો કે ર્રુોપની લડાઈ અહીં 
કહિંદુસ્તાનમા ંએમના િેપારને આડે ન આિિી જોઈએ. આિી બને્ન 
કંપનીઓએ સમજ તી કરી લીધી. તે પછી જ્યારે ડચ કંપનીએ 
પોંડીચેરીમા ં ફે્રન્દ્ચ કંપની પર હુમલો કયો ત્યારે માતીંએ ફે્રન્દ્ચ 
કંપનીનો માલ ઇંગ્લૅંડની કંપનીની ફૅતટરીઓમા ં સાચિિા મોકલી 
દીધો.  

દુ્લ ે- ફે્રન્દ્ચ ગિનષર જનરલ  

 ૧૭૨૦ આિતા ં ફે્રન્દ્ચ કંપનીનુ ં પોંડીચેરીમા ં િચષસ્િ િધિા લાગ્ર્ુ ં
અને િેપાર પણ જામી ગયો. જોસેફ ફ્રાન્દ્સ્િા દુ્લે ૨૩ િર્ષની િયે 
બગંાળમા ં કંપનીની ગિવનિંગ કાઉંવસલનો સભ્ય બન્દ્યો, કહિંદુસ્તાનના 
રાજાઓમા ંસતત િારસા માટે જે ખટપટો ચાલતી તેમા ંએને ફે્રન્દ્ચ 
કંપની માટે એક તક જોિા મળી અને એ રાજાઓ સાિે સબંધંો 
િધારિા લાગ્યો.  ભારતિાસીઓ જેિા ંજ િસ્ત્રો ધારણ કરિાનો પણ 
એને શોખ હતો. એણે દેશી ‘વસપાઇઓ’ની ફોજ પણ ઊભી કરી. 
મૈસ  રનો હૈદર અલી, ટીપનુો વપતા, પણ દુ્લેની ફોજમા ં જ હતો. 
(િીકકપીકડયા ) 

દુ્લેને પોંડીચેરી પાસે ચરંનગરની ફૅતટરીનો કારભાર સોંપાયો અને 
એ કહિંદુસ્તાનની બધી ફે્રન્દ્ચ કંપનીઓનો પે્રસીડેન્દ્ટ બન્દ્યો. ૧૭૨૫મા ં
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માહ ે (ફે્રન્દ્ચ) અને તેલલશેરી (ઇંન્ગ્લશ)ની કંપનીઓ સામસામે આિી 
ગઈ. ૧૭૩૬ના એક દસ્તાિેજ પ્રમાણે 
ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની હિે ફે્રન્દ્ચ કંપનીને 
પહલેા નબંરની દુશ્મન માનિા લાગી 
હતી.  

૧૭૪૪મા ં  બને્ન િચ્ચે હરીફાઈ પણ 
િધી ગઈ હતી, તે એટલી હદ સધુી કે 
ફે્રન્દ્ચ કંપનીએ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીનુ ં
કામ કરતા િણકરોને લલચાિીને 
એમની પાસેિી પોતાનુ ં કામ 
કરાિિાનુ ં શરૂ કરી દીધુ ં હત ુ.ં બને્ન 
િચ્ચે જે સમજ તી હતી તે પ્રમાણે 
ઑન્સ્રયાની લડાઈમા ંભલે લિટન અને 
ફ્રાન્દ્સ લડાઈમા ં સામસામે હોય, 
કહિંદુસ્તાનના િેપારમા ંબને્ન કંપનીઓએ 
સહકારિી રહિેાનુ ં હત ુ ં પણ દુ્લેને 
આની કોઈ પરિા નહોતી.  

લડંનની કંપનીએ પણ આ સમજ તી માની તો લીધી પણ એની ઇચ્છા 
એિી હતી કે આપણે અહીં કહિંદુસ્તાનમા ંતો ફે્રન્દ્ચ કંપની સાિે કરારિી 
બધંાયેલા છીએ પણ જો લિટનિી એક નૌકા કાફલો આિે અને 
ફ્રાન્દ્સના ંજહાજોને લ  ટેં તો કંપનીની સમજ તી અકબધં રહ ેઅને તેમ 
છતા ં ફે્રન્દ્ચ કંપનીનો માલ એના હાિમા ંઆિી જાય! બીજી બાજુ, 
ફ્રાન્દ્સમા ંપણ એિી જ ચાલ ગોઠિાતી હતી. આમ એક અંગે્રજી નૌકા 
કાફલો આવ્યો અને ફે્રન્દ્ચ કંપનીના ંજહાજોમા ંભારે લ  ટંફાટ ચલાિી. 
દુ્લેએ ૨૦ િર્ષમા ંપોતાનુ ંસારંુ એવુ ંધન એકઠંુ કર્ુું હત ુ ં તે પણ 
ગર્ુ.ં દુ્લેએ અંગે્રજ કંપની પાસે નકુસાનીનુ ંિળતર માગ્ર્ુ ંપણ એ 
શાના આપે? ઇંગ્લૅંડની કંપનીએ કહી દીધુ ંકે જહાજ એમણે તો લ  ટંયા ં
નિી તો િળતર શાનુ ંર્કુિિાનુ!ં 

હિે દુ્લેએ લડંનની કંપનીના ંમિકો પર કબ્જો કરી લેિાની ધમકી 
આપી પણ એિામા ં તો લિટનના નૌકા કાફલાએ પોંડીચેરીને ઘેરી 
લીધુ.ં નેગાપટમ (હિે નાગપટ્ટટ્ટનમ, તવમળનાડુ) પાસે બને્ન કંપનીઓ 
િચ્ચે લડાઈ ફાટી નીકળી તેમા ં ફ્રાન્દ્સની કંપનીને જાનમાલનુ ંબહ ુ
નકુસાન િર્ુ.ં એના ંકેટલાયેં મોટા ંજહાજો પર ગોળાઓ પડતા ંઆગ 
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લાગી ગઈ હતી. આમા ં આકોટનો નિાબ બહારિી તો બને્ન 
કંપનીઓને સમભાિિી જોતો હતો પણ અંદરખાને એ અંગે્રજો સાિે 
હતો. ફ્રાન્દ્સની કંપનીએ જ્યારે ફરી િાર મરાસને ઘેરિાની કોવશશ 
કરી ત્યારે આકોટના નિાબે એમને ધમકી આપી કે લડાઈમા ં જો 
મહલેને નકુસાન િશે તો એ એમને પોંડીચેરીમાિંી કાઢ્ી મ  કશે. 

૧૭૪૬મા ં મરાસમા ં અંગે્રજ કંપની પર ફે્રન્દ્ચ કંપનીએ હમુલો કયો 
ત્યારે ત્યા ંઅંગે્રજો બહુ નબળા હતા. માત્ર ૩૦૦ સૈવનકો હતા. એ બધા 
એક પોર્ુષગીઝ ચચષમા ંઘ  સી ગયા. ચચષ પર તોપગોળા પડયા તેમા ં
ત્યા ં દારુનુ ંગોદામ હત ુ ંએ પણ ધરાશાયી િર્ુ.ં અંગે્રજ સૈવનકો તો 
લડિાને બદલે દારુ પીને છાકટા િઈ ગયા અને લડિાની સ્સ્િવતમા ં
ન રહ્યા. બીજા કદિસે બધાએ ફે્રન્દ્ચ સેનાપવતની શરણાગતી સ્િીકારી 
લીધી. મરાસની લિકટશ િસાહત ફ્રાન્દ્સની કંપનીના  કબજામા ંઆિી 
ગઈ અને બધા કેદીઓને પોંડીચેરીમા ંસેંટ ડેવિડ કકલ્લામા ંમોકલી 
દેિાયા. આમાિંી ચાર કેદીઓ સતં્રીની નજર બચાિીને ભાગી છૂટયા 
અને કડલ  રુની લિકટશ િસાહતમા ં પહોંચ્યા. આ ચારમા ંએક હતો 
રૉબટષ તલાઇિ.  

તલાઇિ 

૧૭૪૪મા ંતલાઈિના વપતાને મરાસપટનમની 
ફોટષ સેન્દ્ટ જ્યૉર્જ રેસીડન્દ્સીમા ંફૅતટર (એજન્દ્ટ) 
તરીકે નોકરી મળી. ૧૯ િર્ષનો રૉબટષ પણ 
વપતા સાિે મરાસ આવ્યો અને કંપનીમા ં
કહસાબનીસ જેિી નાની નોકરીમા ંરહી ગયો. 
સેન્દ્ટ ડવૅિડના કકલ્લામાિંી ભાગીને આવ્યા 
પછી એણે સેનામા ંદાખલ િિાનુ ંનક્કી કર્ુું 
અને એની કહિંમત, અગમચેતી અને શત્રનેુ 
અચબંામા ંનાખીને જીતિાની શસ્તતને કારણે 
એ આગળ િધતો ગયો. તલાઇિના સીવનયર 
અવધકારીઓ એના હાિ નીચે કામ કરિા 
તૈયાર નહોતા પણ એની સરદારી નીચે 

અંગે્રજ કંપનીએ આકોટ અને તાજંોર (હિે તજંાવ્વ  ર)મા ંફતેહ મેળિી. 
તે પછી એ બીમાર પડયો અને લડંન ચાલ્યો ગયો. ત્યા ં એ 
પાલષમેન્દ્ટનો સભ્ય પણ બન્દ્યો અને દસેક િરે્ ૧૭૫૪મા ંભારત પાછો 
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આવ્યો. એની સફળતાઓએ એને લડંનમા ંબહુ પ્રવસદ્ધિ અપાિી હતી. 
૧૭૫૫મા ંએને બોમ્બે પે્રસીડેન્દ્સીમા ંમોકલિામા ંઆવ્યો.  

ઇંગ્લૅંડિી કંપનીની નોકરીમા ંઆિેલો એક ડોતટર ઍડિડષ આઇવ્સ 
લખે છેેઃ 

 
તલાઈિનુ ંભારત આિવુ ંએ એક રીતે ઇવતહાસના નિા િળાકં જેવુ ં
છે.  ભારતમા ંઅંગે્રજોનુ ંરાજ સ્િપાર્ુ ંતેમા ંએની મખુ્ય ભ  વમકા છે. 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ  ૧૬ : મરાઠા સત્તાના નૌકાદળનુ ંપતન 
છત્રપવત વશિાજીએ નૌકાશસ્તતનો વિકાસ કયો અને એમના મતૃ્ર્ ુપછી 

પણ મરાઠા સત્તામા ં નૌકાદળનો બહુ 
મોટો ફાળો રહ્યો. આમા ં કોલાબાના 
કોળીઓના મખુી કાન્દ્હોજી આંગે્ર (જ નુ ં
નામ અંલગ્રયા)નુ ંનામ અર્  ક લેવુ ંપડે 
એમ છે. એ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની માટે 
એટલી હદે માિાનો દુખાિો બની ગયા 
હતા કે એ િખતના લિકટશ 
દસ્તાિેજોમા ંએમનો ઉલ્લેખ ‘ચાલંચયા’ 
તરીકે મળે છે.  

રાજારામે ગાદી સભંાળી તે પછી 
૧૬૯૮મા ં એમણે મરાઠા નૌકાદળમા ં
સબેુદારનુ ંપદ સભંાળ્ર્ુ ંહશે, કારણ કે 
મરાઠા નૌકા દળે કારિાર પર હમુલો 
કયો તેમા ંકાન્દ્હોજી અંલગ્રયાએ સરદારી 
લીધી હોિાનુ ંપોર્ુષગીઝ દસ્તાિેજો કહ ે

છે. તે પછી મુબંઈના ગિનષરે સ  રતમા ં પે્રસીડેન્દ્ટને મોકલેલા પત્રમા ં
કાન્દ્હોજીના નામનો સીધો ઉલ્લેખ મળે છે. કાન્દ્હોજીએ દાડંા રાજપરુ 
પર હમુલો કરીને કેટલાક િેપારીઓને પકડી લીધા અને િીસ હજાર 
રૂવપયાનુ ં િચન મેળવ્ર્ુ.ં પદ્માદુગષમા ંએમણે બે િેપારીઓને કેદમા ં
બાન તરીકે રાખ્યા અને બીજા િેપારીઓ સાિે પૈસા િસ  લ કરિા 
ગયા ત્યારે મુબંઈના અંગે્રજ સત્તાિાળાઓએ બે મરાઠા દ તોને પકડી 
લીધા અને મરાઠા સરકાર માટે મીઠંુ લઈને આિતા ંબે જહાજોને પણ 
આંતરી લીધા.ં કાન્દ્હોજીએ આિી અંગે્રજો સાિે સમાધાન કરી લીધુ.ં 

૧૭૦૧મા ં ઝઝંીરાના સીદી હાકેમે હમુલો કયો અને અંગે્રજો પર 
કાન્દ્હોજીને મદદ કરિાનુ ંઆળ ચડાવ્ર્ુ.ં પણ લડાઈમા ં કાન્દ્હોજીએ 
એને સખત હાર આપી. 

હિે કાન્દ્હોજીએ એક ડચ જહાજ પર કબ્જો કરી લીધો. કાન્દ્હોજીને 
અંગે્રજો સાિે િયેલી સવંધિી સતંોર્ નહોતો એટલે એમણે મુબંઈ જતા ં
જહાજોને આંતરિાનુ ં શરૂ કરી દીધુ.ં મુબંઈમા ં આ કારણે ભારે 
અન્નસકંટ પેદા િર્ુ.ં કંપનીએ એના એક ઑકફસરને કાન્દ્હોજી પાસે 
મોકલ્યો. એને હકુમ હતો કે એ કાન્દ્હોજી સાિે ધાકધમકી ન િાપરે 
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અને શાવંતિી કામ લે. ઓકફસરે એમને વસિાજી અને રાજારામ સાિે 
કંપનીના સારા સબંધંોની યાદ આપીને કહ્ુ ં કે વશિાજી તો કંપનીના ં
જહાજો સાિે છેડછાડ નહોતા કરતા. જિાબમા ં કાન્દ્હોજીએ રોકડું 
પરખાિી દીધુ ંકે વશિાજીએ તો ઘણા ંસારા ંકામ કયાું પણ અંગે્રજો તો 
હમેંશા ંફરી જતા હતા; મરાઠાઓ તલિારિી જીવ્યા છે અને જીત્યા છે 
એટલે એમના પાસપોટષ વિના કોઈ જહાજ મુબંઈ નહીં આિી શકે. 
એમણે અંગે્રજોનુ ંએક જહાજ કબજે કરીને ૭૦ હજાર રૂવપયાનો માલ 
પડાિી લીધો. તે પછી એમણે કેટલીયે િાર અંગે્રજોને લ  ટંયા. એ 
કાન્દ્હોજી સામે લાચાર હતા.  

૧૭૧૩મા ંઅંગે્રજ કંપનીએ મરાઠાઓ સાિે સમજ તી કરી પણ કાન્દ્હોજી 
આંગે્ર આ સમજ તી માનિા તૈયાર નહોતા અને એમણે મુબંઈ 
આિતાજંતા ંનાના ંજહાજોને પકડી લેિાનુ ંચાલ ુરાખ્ર્ુ.ં ૧૭૧૬મા ંતો 
કાન્દ્હોજી અને કંપની િચ્ચે ર્િુ ફાટી નીકળ્ર્ુ.ં કાન્દ્હોજી આ દરવમયાન 
‘સરખેલ’ (ઍડવમરલ) બની ગયા હતા અને નૌકાદળ આખુ ંએમની 
સરદારી નીચે હત ુ.ં ૧૭૨૯મા ંએમનુ ંઅિસાન િર્ુ ંપરંત ુલડાઈ તો 
છેક ૧૭૫૬ સધુી ૪૦ િર્ષ  ચાલતી રહી. 

તલાઇિની ચડતી આપણે ૧૫મા પ્રકરણના અંતમા ંજોર્ુ ં તેમ ફ્રાન્દ્સ 
અને ઇંગ્લૅન્દ્ડ િચ્ચે સમજ તી િઈ જતા ંલડાઈનો સિાલ જ નહોતો. 
એટલે તલાઇિને ૧૭૫૫ના નિેમ્બરમા ંમુબંઈ પે્રસીડેન્દ્સીમા ંમોકલી 
દેિાયો. એ અરસામા ં કંપનીના ઍડવમરલ િૉટ્સનની નોકરીમા 
ઍડિડષ આઇવ્ઝ નામનો એક ડૉતટર પણ આવ્યો હતો. એણે લખ્ર્ુ ંછેેઃ  

 
 
 
 
 

(“ઍડવમરલ િૉટ્સન, મુબંઈના ગિનષર બલુચિયર અન ે કનષલ 
તલાઈિને લાગ્ર્ુ ં કે એમણ ે મરાઠાઓ સાિે મળીન ે અંલગ્રયાની 
ચાલંચયાગીરીને નસે્તનાબ  દ કરી નાખિી જોઈએ કારણ કે એ માત્ર 
એમના પાડોશી મરાઠાઓન ેમાટે જ નહીં પણ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની 
અન ેઆખા મલબાર કાઠંા માટે પણ જોખમ રૂપ બની ગઈ છે.”) 
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કાન્દ્હોજીના મતૃ્ર્ ુબાદ એમના કબજા હઠેળના કકલ્લાઓ એમના બે 
પતુ્રોમા ં િહેંચાઈ ગયા 
હતા અને એમના િચ્ચે 
પણ િેર બધંાર્ુ.ં 
છત્રપવત શાહએુ 
નાનાસાહબે પેશિાની 
મરજી વિરુિ કાન્દ્હોજીના 
પતુ્ર તલુાજીને સરખેલ 
બનાવ્યો. તલુાજી 
વિજયદુગષમાિંી હકુમત 
ચલાિતો હતો. મુબંઈ 
અને ગોિાની િચ્ચેના 
સમરુમા ંએની આણ હતી અને એણે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના ંઅસખં્ય 
જહાજો લ  ટંયા ંહતા.ં અંગે્રજોને તલુાજીના નામિી ફડકો પડતો હતો. 
એની સમરુી તાકાત એટલી હતી કે  નાનાસાહબેને એ પોતાના ઉપર 
માનિા તૈયાર નહોતો. એટલે અંગે્રજો સાિે મળીને તલુાજીને પરાસ્ત 
કરિાની પેશિાની તૈયારી હતી.  

અંગ્રજેી ફોજના સરદારોમા ંમતભદે 

કોઈ પણ લડાઈમા ંઅંગે્રજી ફોજના નેતાઓ પોતાનો અંગત લાભ પણ 
જોતા. ગેકરયાના કકલ્લા પર હમુલાની તૈયારી િઈ ગઈ હતી ત્યારે 
રાજાની સ્તિૉડ્રનના સરદાર ઍડવમરલ િૉટ્સને લિટનના રાજાની 
સેના અને ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીની સેનાની ભ  વમ પાખં અને નૌકા 
પાખંની એક બેઠક બોલાિી. એનો ઉદે્દશ એ હતો કે ધારો કે આ 
હમુલામા ંજીત મળે તો જે દલ્લો હાિ લાગે તેના કેમ ભાગ પાડિા! 
િૉટ્સને નક્કી કર્ુું કે જે કંઈ મળે તેના આઠ ભાગ ગણિા. આ 
આઠમા ભાગનો બે-તતૃીયાશં િૉટ્સનને અને એક-તતૃીયાશં રીઅર 
ઍડવમરલ પોકૉકને મળશે. રાજાના નૌકા કાફલાના કૅ્ટનોને જે રકમ 
મળે તેટલી જ રકમ તલાઇિને મળશે.  

આ વનણષય તો લેિાઈ ગયો પણ તલાઇિને સતંોર્ નહોતો. એ કાઠંાના 
ભ  વમદળનો કમાડંર હતો. એણે િૉટ્સનને મળીને કહ્ુ ં કે લશ્કર આ 
વનણષયિી ખશુ નિી; એણે કરઅર ઍડવમરલ જેટલો ભાગ માગ્યો. 
િૉટ્સન આના માટે તૈયાર ન િયો પણ એણે જે કંઈ ઓછ ંપડે તે 
પોતાના ભાગમાિંી આપિાની તૈયારી દેખાડી.  
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તલુાજી પર હમુલો 

૧૭૫૬ની ૭મી ફેબ્રઆુરીએ શાહી અને કંપનીના કાફલા મુબંઈિી 
રિાના િયા અને ૧૧મીએ વિજયદુગષની પાસે પહોંચી ગયા. અહીં 
પેશિાના ંનાનામંોટા ં૪૦-૫૦ જહાજ પણ સજ્જ હતા.ં 

૧૭૫૬ના ફેબ્રઆુરીની ૧૩મીએ  વિજયદુગષ (ગેકરયા)ના કકલ્લાનુ ંપતન 
િર્ુ ંપણ તલુાજી ભાગી ગયો હતો. કંપનીને અઢ્ળક ધન મળ્ર્ુ ંઅને 
આખો પ્રદેશ મળ્યો. આ વિજયમા ં તલાઇિની વ્ર્  હરચના અને 
સમયસ  ચકતાનો બહુ મોટો ફાળો રહ્યો. અંગે્રજ કંપની હિે એના 
સાિષભૌમત્િ હઠેળની મુબંઈ પે્રસીડેન્દ્સીમા ંબધા હરીફો કરતા ંસબળ 
પરુિાર િઈ હતી. મરાઠાઓના પ્રભતુ્િના અંતની શરૂઆત િઈ અને 
માત્ર સમરુ પર િેપાર કરનારી કંપની જમીન પર પણ મજબ  ત બની. 
વિજયદુગષ પરના વિજયના પડઘા દ ર દ ર સધુી – ભ  ગોળ અને 
ઇવતહાસમા ંપણ લઝલાયા. 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૧૭: બગંાળ ગલુામીના માગ ે
 

ગેકરયાનો કકલ્લો જીત્યા પછી ઍડવમરલ 
િૉટ્સન લડંન પાછો જિા માગતો હતો 
અને ગે્રટ લિટનના રાજાએ એના માટે 
પરિાનગી પણ આપી દીધી હતી પરંત ુ
લડંનિી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ સદેંશો 
મોકલાવ્યો કે ફે્રન્દ્ચ કંપનીનો પે્રસીડેન્દ્ટ 
દુ્લે પોતાની જાળ ફેલાિિાની કોવશશ 
કરે છે અને એને કારણે ઈસ્ટ ઇંકડયા 
કંપનીનો િેપાર જોખમાશે.  દુ્લે 
ગોલકોંડા પર હમુલો કરિાની તૈયારીમા ં
છે, એ સજંોગોમા ંિૉટ્સન લડંન પાછો 
ન જાય તે સારંુ છે. કંપની ગોલકોંડાને 
ફ્રાન્દ્સ સામે મદદ કરિા તૈયાર હતી. 
િૉટ્સનને આ સદેંશ મરાસ પે્રસીડેન્દ્સી 
તરફિી 
મળ્યો કે એ 
લડંન ન 

જાય અને મરાસ આિી જાય. એને 
પોંડીચેરીમા ં ફે્રન્દ્ચ કહલચાલ પર ધયાન 
રાખિાની મરાસના ગિનષરે  વિનવંત 
કરી. 

િૉટ્સને લડંન જિાનુ ં રદ કર્ુું. એના 
કહસાબે પોંડીચેરી પર નજર રાખિા માટે 
ફોટષ સેન્દ્ટ ડેવિડ સૌિી સારી જગ્યા હતી. 
એટલે એ વિજયદુગષિી સેન્દ્ટ ડેવિડ ગયો. 
પણ મરાસનો ગિનષર એને ગોલકોંડા 
મોકલિા માગતો હતો. દુ્લેએ 
ગોલકોંડાનો કબજો લેિા માટે મોટી ફોજ 
ઊભી કરી હતી.   

અહીં િૉટ્સનને આશા હતી કે એ 
ગોલકોંડાના નિાબ સલાબત ખાનને 
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એના અણગમતા મહમેાન, ફે્રન્દ્ચ સામે મદદ કરશે, બધી તૈયારી િઈ 
ગઈ હતી. અંગે્રજ સ્તિૉડ્રન ગોલાકોંડા પહોંચીને સલાબત ખાનની ફોજ 
સાિે મળીને ફે્રન્દ્ચોને ભગાડિા તલપાપડ હતી પણ એવુ ં કંઈ િઈ 
શક્ુ ંનહીં.  

સમાચાર મળ્યા કે બગંાળમા ં વસરાજુદ્દૌલાએ મશુીદાબાદ પાસે કાવસમ 
બજારમા ંઅંગે્રજોનો કકલ્લો કબજામા ંલઈ લીધો છે, અને કલકત્તામા ં
ફોટષ વિલલયમ સધુી પહોંચિાની ઘડીઓ ગણાય છે. િોડા જ કલાકોમા ં
બીજો અહિેાલ મળ્યો કે એણે કલકતા સર કરી લીધુ ં છે અને ફોટષ 
વિલલયમમા ંએક કોટડીમા ંભરાઈ ગયેલા લગભગ બધા ગુગંળાઈને 
માયાષ ગયા. (આ ઘટના ‘બ્લૅક હોલ’ તરીકે ઓળખાય છે). 

પરંત,ુ આ ઘટનાઓના ઊંડાણમા ં ઊતરીએ તે પહલેા ં વસરાજુદ્દૌલા 
વિશે જાણવુ ંજરૂરી છે. 

વસરાજુદ્દૌલાનો ઇવતહાસ 
૩જી માચષ ૧૭૦૭ના ઔરંગઝેબનુ ં મતૃ્ર્ ુ િર્ુ.ં એણે િસીયતનામુ ં
લખીને પોતાના ત્રણેય પતુ્રોને સામ્રાજ્યના જુદા જુદા પ્રદેશ આપી 
દીધા હતા પણ માત્ર ત્રણ મકહનામા ંમખુ્ય ગાદી માટે ત્રણેય િચ્ચે 
ર્િુ િર્ુ.ં બે માયાષ ગયા અને મઅુસ્ઝઝમ વસિંહાસને બેઠો. એણે પોતાનુ ં
નામ શાહ આલમ પહલેો રાખ્ર્ુ.ં ૧૭૧૨મા ંએ મતૃ્ર્ ુ  પામ્યો, તે પછી 
એનાયે ચાર પતુ્રો િચ્ચે જગં ખેલાયો, એમા ંજહાદંાર શાહ જીત્યો અને 
શહનેશાહ બન્દ્યો. એક જ િર્ષમા ંએને એના ભત્રીજા ફરુષખવસયરે લાલ 
કકલ્લામા ંજ ગળે ર્ ંપો દઈને મારી નાખ્યો અને પોતે શહનેશાહ બની 
બેઠો. એને બે સૈયદ ભાઈઓએ મદદ કરી હતી. એમાિંી એકને એણે 
િજીર બનાવ્યો અને બીજાને લશ્કરનો વસપહસાલાર.  

ફરુષખવસયર પહલેા ંબગંાળમા ંરહી ર્  ક્યો હતો અને ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની 
સાિે એના સારા સબંધંો હતા. કંપનીને આશા હતી કે હિે એમને 
િેપાર માટે ‘ફરમાન’ મળશે.  એમણે પોતાનો દ ત પણ મોકલ્યો.  
ફરમાન અનેક કાિાદાિા પછી મળ્ર્ુ.ં (પણ ફરુષખવસયર પોત ેએટલો 
નબળો હતો કે એક કદિસ સૈયદ ભાઈઓએ એન ેતખ્તે તાઉસ પરિી 
નીચે પટક્યો અન ેઆંધળો કરી નાખ્યો. આના પછી સૈયદ ભાઈઓ 
મરજી પડે તનેે ગાદીએ બસેાડતા અન ેમોતના મખુમા ંધકેલી દેતા. 
પરંત ુએક જહા ંશાહ એમન ેભારે પડયો. એણ ેદખ્ખણના વનઝામ ઉલ 
મલુ્કની મદદિી સૈયદ હસન અલીને જ મરાિી નાખ્યો). 
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 જહા ંશાહ ે વનઝામ ઉલ મલુ્કને િજીર બનાવ્યો પણ એને એ કામમા ં
મઝા ન આિી અને એ દખ્ખણ પાછો ચાલ્યો ગયો. ત્યા ંજતા ંજ એણે 
મોગલ શહનેશાહનુ ંનામ તો રાખ્ર્ુ ંપણ હકીકતમા ંસ્િતતં્ર િઈ ગયો.  

એ જ રીતે બગંાળ પણ સ્િતતં્ર િત ુ ં ગર્ુ.ં  મોગલ સામ્રાજ્યમા ં
બગંાળ સમિૃ ગણાત ુ.ં ઔરંગેઝેબે હાકેમ તરીકે મશુીદ કુલી ખાનને 
નીમ્યો હતો. કુલી ખાન જન્દ્મે ઓકડશાનો િાહ્મણ હતો પણ એને 

બાળપણમા ં જ એક ફારસી સરદારે 
ગલુામ તરીકે ખરીદી લઈને મસુલમાન 
બનાવ્યો હતો. એણે કુલી ખાનને 
િહીિટી અને લશ્કરી તાલીમ આપીને 
સત્તાને લાયક બનાવ્યો. ૧૭૧૭િી એ 
સપં  ણષ સ્િતતં્ર િઈ ગયો, મોગલ 
સલ્તનતનુ ં નામ દેખાિ પ  રત ુ ં રહ્ુ.ં 
૧૭૨૭મા ંએના મતૃ્ર્ ુપછી એનો જમાઈ 
શજુાઉદ્દીન ખાન (શજુાઉદ્દૌલા) આવ્યો. 
એના મતૃ્ર્ ુ પછી એનો પતુ્ર સરફરાઝ 
ખાન ગાદીએ બેઠો પણ એક લડાઈમા ં
એ માયો ગયો. એના પછી ૧૭૪૧મા ં
પટનાના શાસક અલીિદી ખાને 
બગંાળની સત્તા પોતાના હાિમા ં લઈ 
લીધી. 

પરંત ુ અલીિદી ખાનને સતંાન નહોત ુ ં એટલે એણે પોતાના દૌકહત્ર 
વસરાજુદ્દૌલાને દત્તક લીધો. અલીિદી ખાનના મતૃ્ર્ ુ પછી એ ૧૮ 
િર્ષની ઉંમરે બગંાળનો નિાબ બન્દ્યો (વિકીપીકડયા). કલકતા અને 
રાજધાની મશુીદાબાદ, બને્ન એના હસ્તક હતા.ં  

બગંાળના નિાબોને કદીયે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની પસદં નહોતી આિી.  
છેક ૧૬૯૦િી ઔરંગઝેબની મહરેબાનીિી કંપનીને બગંાળમા ં િેપાર 
કરિાની છૂટ મળી હતી તે સાિે મહસે  લ િસ  લ કરિાનો અવધકાર 
પણ મળ્યો હતો. આમ કંપની જમીનદાર બની ગઈ હતી. (જ ઓ 
પ્રકરણ ૧૨). આમા ં નિાબને નકુસાન િતુ ં હત ુ ં પણ એમને એ 
સ્િીકારવુ ં પડ્ુ ં હત ુ.ં  નિાબી ખાનદાનની અંદરોઅંદર સત્તાની 
સાઠમારી ચાલતી રહી પણ શજુાઉદ્દૌલાનો કંપની સાિે ઝઘડો ચાલતો 
રહ્યો. ઔરંગઝેબે કંપનીને ‘દસ્તક’ આ્યા હતા એટલે કે કંપનીને 
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જકાત વિના માલસામાન િેચિા-ખરીદિાનો અવધકાર હતો. કંપનીના 
અવધકારીઓ અંગત િેપાર પણ કરતા અને એ પણ કંપનીના નામે 
ચડાિી, જકાત ભરિામાિંી બચી જતા. શજુાઉદ્દૌલા આને ચોરી 
માનતો હતો. અંતે એણે શાહી ફરમાનની પરિા કયાષ વિના અંગે્રજોનો 
િેપાર બધં કરાિી દીધો. છેિટે કંપનીએ એને નજરાણુ ં આપીને 
સમાધાન કર્ુું. અલીિદી ખાન તો કબજાખોર હતો, એ અંગે્રજોને 
હરેાન નહોતો કરતો પણ એમને વનયમો પાળિાની ફરજ પાડતો.  

વસરાજુદ્દૌલા સત્તા પર આવ્યો ત્યારે આ જ સયંોગો એને િારસામા ં
મળ્યા હતા અને એ અંગે્રજો સાિે સખતાઈમા ંમાનતો હતો. એના 
દુશ્મનો પણ ઘણા હતા, જેમા ંએક હતો મીર જાફર ખાન! આનો લાભ 
તલાઇિે લીધો. 

એની હકુમતનો ગાળો બહુ ર્ ંકો રહ્યો પણ ભારતના ઇવતહાસ માટે 
મહત્િનો છે, જેની ચચાષ હિે પછીના પ્રકરણમા ંકરશુ.ં 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૧૮:  કાવસમબજારનો કકલ્લો વસરાજુદ્દૌલાના હાિમા ં

કંપનીએ કહિંદુસ્તાનમા ંિેપાર કરિાનુ ંશરૂ કર્ુું ત્યારિી જ કકલ્લેબધંીનુ ં
પણ ધોરણ રાખ્ર્ુ ં હત ુ.ં આિા કકલ્લાઓમા,ં અિિા એની બહાર 
િણકરો બેસતા અને કાપડ િણી આપતા. આમા ંએમનો માલસામાન 
પણ સલામત રહતેો. બગંાળમા ંપણ એમણે એવુ ંજ કર્ુું હત ુ,ં પરંત ુ
શરૂઆતિી જ બગંાળના નિાબોને એમની સામે િાધંો રહ્યો.  કંપની 
આમ તો એવુ ં દેખાડતી હતી કે ફે્રન્દ્ચ કંપનીના હમુલા સામે બચાિ 
માટે કકલ્લા બનાિિાની જરૂર હતી, પણ અલીિદી ખાને આ બહાનુ ં
માન્દ્ર્ુ ંનહોત ુ.ં  

અલીિદી ખાનના અંવતમ કદિસોમા ં વસરાજુદ્દૌલા જ બધો િહીિટ 
સભંાળતો હતો અને એને અંગેજોનો ગઢ્ આંખના કણાની માફક 
ખ  ચંતો હતો. તેમા ં એમણે કકલ્લા પર તોપો પણ ગોઠિી હતી.  
વસરાજુદ્દૌલાને અલીિદી ખાને પોતાનો િારસ જાહરે કયો તે એના 
વપતરાઈ નિાજજશ મહમંદને પસદં ન પડ્ુ.ં નિાજજશનો દીિાન 
હસેુન કુલી ખાન બહુ હોવશયાર હતો અને એનો પતુ્ર ઢ્ાકાનો હાકેમ 
હતો.  વસરાજુદ્દૌલાએ મારાઓ મોકલીને એને મરાિી નાખ્યો. 
નિાજજશે પોતાના બચાિ માટે તૈયારી કરી પણ એકંદરે શાવંત રહી. 
ત્યા ંતો વસરાજુદ્દૌલાએ નિાજજશના દીિાનને જ ધોળે કદિસે મરાિી 
નાખ્યો.   નિાજજશ અને એનો ભાઈ હાવમદ હિે એક િઈ ગયા પરંત ુ
અલીિદી પ્રત્યેના માનને કારણે એમણે કંઈ લશ્કરી પગલુ ંન લીધુ.ં   

૧૭૫૬મા ં નિાજજશ અને હાવમદ, બને્ન ભાઈઓ બીમારીમા ં મતૃ્ર્ ુ
પામ્યા. પરંત ુ નિાજજશની વિધિા, ઘવસટી બેગમ અલીિદીની જ 
પતુ્રી હતી. એણે વસરાજુદ્દૌલાને ગાદી સોંપિાના બાપના વનણષયને 
પડકારિાનુ ંનક્કી કર્ુું. એ દસ હજારનુ ંસૈન્દ્ય લઈને નીકળી પડી અને 
મોતી ઝીલ સધુી પહોંચી ગઈ. આમા ંએને પોતાના પવતના નિા 
દીિાન રાજા બલ્લભનો સાિ મળ્યો. પણ હિે રાજા બલ્લભને ડર 
લાગ્યો કે વસરાજુદ્દૌલા એના પણ કુલી ખાન જેિા હાલ કરશે એટલે 
એણે પોતાના કુરંુ્બને માલવમલકત સાિે ઢ્ાકા મોકલી દીધુ.ં ત્યા ંપણ 
એને સલામતી ન લાગતા ંએણે પોતાના પતુ્ર કૃષ્ણદાસને જગન્નાિ 
પરુી ચાલ્યા જિા કહ્ુ.ં 

એ પરુી જિા નીકળ્યો તો ખરો પણ રસ્તામા ં હગુલી આવ્યો અને 
કલકત્તામા ં કંપનીના કકલ્લામા ં આરામ કરિા રોકાયો. કંપનીના 
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ગિનષરે વસરાજુદ્દૌલાની દૃઢ્તાનો બરાબર કયાસ ન કાઢ્યો અને 
નિાજજશની બેગમ જીતશે અને વસરાજુદ્દૌલાને ગાદી નહીં મળે એિી 
ધારણાિી કૃષ્ણદાસને કકલ્લામા ંઆિિા દીધો. વસરાજુદ્દૌલા માટે આ 
મોરંુ્ અપમાન હત ુ.ં પરંત ુઅલીિદી ખાને પોતાના અંગે્રજ ડૉતટરને 
પ  છીને જાણર્ુ ં કે આવુ ં કંઈ બન્દ્ર્ુ ં નિી. બીજી બાજુ વસરાજુદ્દૌલા 
સાબીત કરી દેિા તૈયાર હતો. એણે કહ્ુ ં કે અંગે્રજ કંપની ઘવસટી 
બેગમને મદદ કરે છે. 

અંગે્રજોને નોકટસ 

અલીિદી ખાનના મતૃ્ર્ ુ પછી 
વસરાજુદ્દૌલાને ગાદી નહીં મળે એમ 
અંગે્રજો માનતા હતા, તેમ છતા,ં 
જ્યારે એને ખરેખર ગાદી મળી ગઈ 
તો પણ એમની અક્કલ ઠેકાણે ન 
આિી. એ િખતે હગુલી, પદ્મા અને 
જલગંી નદીઓના વત્રકોણમા ંઆિેલા 
ટાપ ુ કાવસમ બજાર પર અંગે્રજોની 
કકલ્લેબધં ફૅતટરી હતી. વસરાજુદ્દૌલાએ 
તરત જ કાવસમ બજારની ફૅતટરીના 
ગિનષર િૉટ્સને સ્પષ્ટ શબ્દોમા ં
લખ્ર્ુ ં કે એ લોકો અહીં માત્ર િેપારી 
તરીકે નહીં રહ ે તો એમણે બગંાળ 
છોડવુ ં પડશે. ત્રણ હજાર સૈવનકોએ 

કાવસમ બજારને ઘેરો ઘાલ્યો. િોડા જ કદિસમા ંવસરાજુદ્દૌલા પોતે પણ 
ત્યા ંપહોંચી ગયો.  

નિાબની ફોજને જોઈને િૉટ્સે તાબે િિાનુ ં મનુાવસબ માન્દ્ર્ુ.ં 
વસરાજુદ્દૌલાએ કકલ્લાનો કબજો લઈ લીધો અને િૉટ્સના બધા 
સાિીઓને કેદ પકડી લીધા. આમા ં િૉટ્સનો એક ૨૪ િર્ષનો 
મદદનીશ પણ હતો જે પાછળિી લિકટશ હકુમત જામી ગઈ ત્યારે 
કહિંદુસ્તાનનો પહલેો ગિનષર જનરલ બન્દ્યો. એનુ ં નામ િૉરન 
હને્સ્ટિંગ્સ. 

કલકત્તાના કકલ્લા પર હમુલો 
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વસરાજુદ્દૌલાએ કલકતાની ફૅતટરીના ગિનષરને પણ લખ્ર્ુ ં કે તમને 
માત્ર િેપારની છૂટ મળી છે એટલે િેપાર ભલે કરો પણ કકલ્લેબધંી 
કરો તે નહીં ચાલે. એણે કલકત્તાનો કકલ્લો તોડી નાખિા અને 
કૃષ્ણદાસને સોંપી દેિા લખ્ર્ુ.ં પત્ર લઈને એક દ ત ગયો પણ 
કંપનીના ગિનષર ડે્રકને લાગ્ર્ુ ં કે આ વસરાજુદ્દૌલાનો આ પત્ર નિી 
અને એ દ ત માત્ર દમ મારે છે, કારણ કે નિાજજશની વિધિા 
વસરાજુદ્દૌલા સામે પોતાનો અવધકાર સ્િાવપત કરિા લાિલશ્કર સાિે 
નીકળી પડી હતી. વસરાજુદ્દૌલા પણ એની સામે ફોજ લઈને રાજમહલ 
સધુી પહોંચ્યો પણ ઘવસટી બેગમની માએ – અલીિદીની વિધિા 
બેગમે - િચ્ચે પડીને વસરાજુદ્દૌલાને િારસ માની લેિા ઘવસટી 
બેગમને સમજાિી લીધી હતી. કાવસમ બજારની ફૅતટરીના પે્રસીડેન્દ્ટ 
િૉટ્સે કલકત્તાને જાણ કરી હતી કે ઘવસટી બેગમિાળી લડાઈ એમ જ 
ઠંડી પડી ગઈ હતી.   

વસરાજુદ્દૌલાનો દ ત કલકતાની ફૅતટરીમા ં પહોંચ્યો અને એને પત્ર 
આ્યો ત્યારે ગિનષર ડે્રકે જિાબ આ્યો કે કલકત્તાનો કકલ્લો ફે્રન્દ્ચો 
સામે રક્ષણ માટે બનાવ્યો હતો એટલે તોડી ન શકાય. એણે દ તને 

બહુ તોછડાઈિી 
કાઢ્ી મ  ક્યો. 
કંપનીએ બીજુ ં
એક કામ પણ 
કર્ુું. એને ખબર 
મળ્યા કે કોઈ 
જાસસેુ અમીચદં 
નામના મોટા 
િેપારીને કહી 
દીધુ ં હત ુ ં કે 
કોઠી પર હમુલો 
િાય તે પહલેા 
એ માલમતા 
સાિે ત્યાિંી 
ભાગી જાય. 

કંપનીએ અમીચદંને પણ ઓઠા તરીકે િાપરિા કકલ્લામા ંબોલાિી 
લીધો હતો. 
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ડે્રકનો જિાબ મળ્યો ત્યારે વસરાજુદ્દૌલા રાજમહલ પાસે હતો. પત્ર 
મળતા ંજ એ ધ  આંફૂઆં િઈ ગયો અને તરત મવુશિદાબાદ તરફ ક ચ 
કરિા ફોજને હકુમ આ્યો.  

૧૬મી જ ને વસરાજુદ્દૌલા કલકત્તા પહોંચી ગયો. ફોટષ-વિલલયમની 
નજીકની બજાર સળગાિી દીધી અને કકલ્લાને ઘેરી લીધો. 
વસરાજુદ્દૌલાના ંદળોએ ચારે બાજુિી હમુલા કયાષ અને અંગે્રજો પાસે 
એનો જિાબ નહોતો. ફોટષની અંદર પોર્ુષગીઝો પણ હતા. હમુલાને 
ધયાનમા ં રાખીને સ્ત્રીઓ અને બાળકોને નૌકાઓમા ં મોકલી દેિાનો 
વનણષય લેિાયો પણ ભયભીત લોકોના ધસારાને કારણે નૌકાઓ 
ડ બિા લાગી અને એમા ંઘણાના જાન ગયા. એમની સાિે કાઠંા પરના 
સતં્રીઓ પણ ભાગી છૂટયા. જે િોડાઘણા સતં્રીઓ કે સૈવનકો બચ્યા 
હતા એમનો કમાડં હૉલિેલને સોંપી દેિાયો. 

ગિનષરને લશ્કરી કાયષિાહીનો અનભુિ નહોતો અને કહિંમત પણ 
નહોતી. એણે છેક બપોર પછી મોરચાની મલુાકાત લીધી ત્યારે એને 
એક સમાચાર તો એ મળ્યા કે વસરાજુદ્દૌલાના ંદળો અંદર ઘ  સિાની 
તૈયારીમા ંછે. બીજા સમાચાર એ મળ્યા કે એમનો પોતાનો દારૂગોળો 
ભેજિી હિાઈ ગયો છે.  

બ્લૅક હોલની ઘટના વિશે આિતા પ્રકરણમા.ં 

0-0-0 
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પ્રકરણ ૧૯: બ્લૅક હોલ 
વસરાજુદ્દૌલાના ભયિી કલકતાની ફૅતટરીમાિંી બધાએ છૂટિાની 
કોવશશ કરી પરંત ુ માત્ર ત્રણ જ જણ દ ર લાગંરેલા ં જહાજ સધુી 
પહોંચી શક્યા. આ જહાજના સૈવનકો કાયર નીકળ્યા. એમણે ફૅતટરીને 

બચાિિા માટે કશા જ પ્રયત્ન નહોતા 
કયાષ.  જે લોકોને સ્ત્રીઓ અને બાળકોને 
સલામત લઈ જિાની જિાબદારી સોંપાઈ 
હતી તે પાછા જ ન આવ્યા અને જહાજો 
પણ મેદાન છોડીને ભાગી છૂટયા ંહતા.ં 

સાજંે વસરાજુદ્દૌલા, એના વસપહસાલાર 
મીર જાફર અને બીજા સરદારો સાિે 
કકલ્લામા ં પ્રિેશ્યો અને એણે તરત 
કૃષ્ણદાસ અને બીજા િેપારી અમીચદંને 
હાજર કરિા હકુમ કયો. એ બને્ન આવ્યા 
ત્યારે વસરાજુદ્દૌલાએ એમની સાિે સારો 
િતાષિ કયો તે પછી પોતાનો દરબાર 
ભયો અને હૉલિેલને બોલાવ્યો. કકલ્લો 
બાધંિા માટે હૉલિેલે આપેલા ં બધા ં જ 
બહાનાનંો એણે ઇનકાર કયો અને 

કંપનીનો માલ કબજામા ંલઈ લેિાનો આદેશ આ્યો. આખા કદિસની 
મહનેતના અંતે માત્ર પચાસ હજાર રૂવપયાનો માલ હાિ લાગ્યો હતો. 
વસરાજુદ્દૌલાને આ િાતનો ગસુ્સો હતો અને એણે ગમે ત્યાિંી બધો 
માલ કાઢ્ી આપિા હૉલિેલને તાકીદ કરી.  

બ્લકૅ હોલ 

દુેઃખી હૉલિેલ પાછો ફયો ત્યારે એના સાિીઓ સખત પહરેા નીચે 
હતા. ચારે બાજુ આગ ભડકે બળતી હતી. કકલ્લામા ંજેટલા લોકો હતા 
એમના માટે છપાિાની જગ્યા નહોતી. ગાડોને એક ભડંકકયા જેિી 
જગ્યા મળી. આ જ બ્લૅક હોલ! 

આ ભડંકકયામા ંગાડોએ ઠાસંીઠાસંીને ૧૪૬ જણને ભરી દીધા,ં એમા ં
સ્ત્રીઓ અને બાળકો પણ હતા.ં માણસો સમાય તેમ નહોતા,ં તે એટલી 
હદે કે છેલ્લા માણસને ઘસુાડયા પછી દરિાજો માડંમાડં બધં િયો. 
૧૪૬ શરીરો એકબીજાં સાિે ઘસાતા ં હતા.ં  િાતાિરણમા ં ભેજને 
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કારણે ભારે બફારો હતો. િોડી િારમા ં તો આખા ભડંકકયામા ં
પરસેિાની ગધં ભરાઈ ગઈ. શ્વાસ લેિાનુ ંકપરંુ િઈ પડ્ુ.ં હોલિેલ 
બારીમા ંગોઠિાયો હતો. એણે એક ગાડષને પાણી માટે કહ્ુ.ં પેલાને 
દયા આિી અને જેટલુ ં મળ્ર્ુ ં તેટલુ ં પાણી મશકોમા ં ભરીને લઈ 
આવ્યો. પાણી પીિા માટે કંઈ નહોત ુ.ં લોકો પોતાની હટૅોમા ંપાણી 
લઈને પીિા લાગ્યા. તે સાિે જ ભારે ધમાચકડી મચી ગઈ. લોકો 
એકબીજાના મોઢ્ામાિંી હટૅ ખેંચિા લાગ્યા. તરસ મટાડિા લોકો 
પોતાના ંકપડાનંો જ પરસેિો ર્  સિા લાગ્યા અને કોઈએ તો પોતાનો 
જ પેશાબ પી લીધો. લોકો માત્ર પાણી માટે જ નહીં, હિા માટે પણ 
તરસતા હતા. પણ દયામાયાએ સૌના મનમાિંી વિદાય લઈ લીધી 
હતી. ગરમી, ધક્કામકુ્કીને કારણે િાત મારામારી પર પહોંચી. એમા ં
કેટલાય ચગદાઈ મ  આ. રાતના બે િાગ્યે ૧૪૬માિંી માડં પચાસેક 
જીિતા બચ્યા હતા, પણ આ ભડંકકયાની હિા આટલા લોકો માટે પણ 
પ  રતી નહોતી. મળસ્કે કંપનીના મખુ્ય લશ્કરી માણસો આવ્યા અને 
દરિાજો ખોલાવ્યો ત્યારે માત્ર ૨૩ જણ મરિાની હાલતમા ંજીિતા 
હતા. હૉલિેલ પોતે બેભાન હાલતમા ંમળી આવ્યો.  

સિારે હૉલિેલને વસરાજુદ્દૌલા પાસે લઈ ગયા ત્યારે એણે એને 
ખજાના વિશે પ  છ્ુ ંપણ ખજાનો તો પહલેા ંજ બહાર કાઢ્ી લેિાયો 
હતો. હૉલિેલના જિાબિી વસરાજુદ્દૌલાને સતંોર્ ન િયો અને એણે 
એને કેદ કરી લીધો.  બીજા ચારને છોડી મ  ક્યા પણ એક સ્ત્રી હતી 
એને મીર જાફરે રાખી લીધી. 

વસરાજુદ્દૌલાએ કલકતાના ધનાઢ્યો પર હમુલા કયાષ પરંત ુએ કલકત્તા 
પર હમુલો કરશે એિા સમાચાર કોઈ જાસ  સે સૌને આપી દીધા હતા 
એટલે અમીચદં શાહકુારની વમલકત વસિાય વસરાજુદ્દૌલાના હાિમા ં
બહુ ધન ન આવ્ર્ુ.ં આ સમય દરવમયાન કંપનીએ કોઈ માલ લડંન 
મોકલ્યો નહોતો અને લડંનિી કોઈ જહાજ આવ્ર્ુ ં નહોત ુ ં એટલે 
કંપનીને એ દૃન્ષ્ટએ બહુ નકુસાન ન િર્ુ.ં 

આ બાજુ લડંનમા ં બ્લૅક હોલના સમાચાર પહોંચ્યા તેનાિી લોકો 
ખળભળી ઊઠયા. સામાન્દ્ય રીતે લોકો ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની માટે સારા 
શબ્દોમા ં ન બોલતા પણ આ ઘટના બનિાિી સામાન્દ્ય લોકોમા ં
કંપનીના માણસો માટે સહાનભુ  વત પેદા િઈ. જો કે કંપનીએ પોતે આ 
બનાિને બહુ મહત્ત્િ ન આ્ર્ુ.ં એને એટલો જ સતંોર્ હતો કે જાનનુ ં
તો નકુસાન ભલે િર્ુ ંપણ માલનુ ંબહુ નકુસાન ન િર્ુ!ં પરંત ુપછી 
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વનરદ ચૌધરી િગેરે ઇવતહાસકારોએ એવુ ં સ્િાવપત કર્ુું કે બ્લૅક 
હોલની ઘટનાએ તલાઇિને ખનુ્નસિી ભરી દીધો. 

વસરાજુદ્દૌલા જુલાઈની બીજી તારીખે કલકત્તામા ં૩૦૦૦ની ફોજ છોડીને 
પોતાની રાજધાની મશુીદાબાદ તરફ નીકળી ગયો. એણે કલકતાનુ ં
નામ પણ બદલીન ે ‘અલીનગર’ કરી નાખ્ર્ુ ં હત ુ.ં બીજી બાજુ, 
કંપનીની મરાસ પે્રસીડેન્દ્સીમાિંી કુમક આિિી શરૂ િઈ ગઈ અને 
કેટલાયં જહાજો સકહત ૪૫૦ સૈવનકો એકત્ર િઈ ગયા. એમણે 
હગુલીના કાઠેં ફલ્તા ગામ પાસે જહાજો લાગંયાું. આ સ્િળ 
મશુીદાબાદિી દ ર હોિાિી અંગે્રજોને વિશ્વાસ હતો કે વસરાજુદ્દૌલા 
આટલે દ ર લડાઈ માટે આિશે નહીં.  

તલાઇિ આિ ેછે! 

આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ કે તલાઇિ અને િૉટ્સન ગેકરયાનો 
કકલ્લો જીતી લીધા પછી બીજાપરુ તરફ આગળ િધયા હતા પરંત ુ
કલકત્તા કંપનીના હાિમાિંી છૂટી ગયાના સમાચાર મળતા ંએમને 
બગંાળ તરફ જિાનો હકુમ મળ્યો હતો. નીકળતા ંપહલેા ંજ તલાઇિ, 
િૉટ્સન અને બીજાઓ િચ્ચે કમાડં કોણ સભંાળે તેનો ઝઘડો િયો. 
એમા ંજ બે મકહના નીકળી ગયા. અંતે કનષલ તલાઇિને ર્િુ અને 
વ્ર્  હનુ ંસકુાન સોંપિાનો વનણષય લેિાયો. પહલેા ંતો એને માત્ર લશ્કરી 
િડા તરીકે જ સત્તાઓ આપિામા ંઆિી હતી પણ પછી બધી સત્તા 
એને સોંપી દેિાઈ. એમનો નૌકા કાફલો ગેકરયાિી ગોિા, મરાસ અને 
વસલોન (શ્રીલકંા)ના માગે કડસેમ્બરમા ંફલ્તા પહોંચ્યો. 

બીજી બાજુ, વસરાજુદ્દૌલાએ માની લીધુ ંહત ુ ંકે હિે કંપની તરફિી કોઈ 
ભય નિી એટલે એ ઑતટોબરમા ં એના જ ના હરીફ, પ  લણિયાના 
ફોજદાર પર ચડાઈ લઈ ગયો. તલાઇિ વસરાજુદ્દૌલા માટે દખ્ખણના 
મોગલ સ  બા સલાબત ખાન, આકોટના નિાબ અને મરાસના 
પે્રસીડેન્દ્ટના પત્રો લઈ ગયો હતો. પરંત ુએને આદેશ મળ્યો હતો કે 
નિાબ સવંધ માટે તૈયાર ન િાય તો એની રાજધાની મશુીદાબાદ પર 
જ હમુલો કરતા ંઅચકાવુ ંનહીં. વસરાજુદ્દૌલા આ રીતે અંધારામા ંજ 
રહી ગયો. 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૨૦: કલકતા પાછ ંઅંગ્રજેોના હાિમા -બજ બજનો 
કકલ્લો 

 
૧૭૫૬ની ૨૯મી કડસેમ્બરની રાતે તલાઇિની સરદારી હઠેળની અંગે્રજી 
ફોજે બજ બજના કકલ્લાનો કબજો લઈ લીધો. આમ તો સિારે છ 
િાગ્યાિી જ લડાઈ શરૂ િઈ ગઈ હતી અને વસરાજુદ્દૌલાને િફાદાર 
દળોએ કકલ્લાના બચાિ માટે જોરદાર તોપમારો કરીને દુશ્મનને દ ર 
રાખ્યો હતો. પરંત ુ તે પછી કકલ્લામાિંી તોપમારો બધં િઈ ગયો. 
અંગે્રજ ફોજે માન્દ્ર્ુ ં કે હિે હમુલો કરિામા ં િાધંો નિી. રાતના 
અંધારામા ં હમુલો કરિાનુ ં નક્કી િર્ુ ં અને બધા બે-ત્રણ કલાક 
આરામ કરિાની તૈયારી કરતા હતા ત્યા ં તો કકલ્લાની આસપાસ 
ગોઠિાયેલી તલાઇિની ફોજમાિંી આનદંની કીકકયારીઓ ઊઠી કે 
કકલ્લો સર િઈ ગયો! 

િર્ુ ંએવુ ંહત ુ ં કે એક નાવિક દારુના નશામા ં કકલ્લાની દીિાલ સધુી 
પહોંચી ગયો અને ત્યા ંએણે એક ગાબડુ ંજોર્ુ.ં એના િાટે એ નશામા ં
જ ઉપર ચડી ગયો. ત્યા ંિોડા સૈવનકો બેઠા હતા એમની સાિે એની 
લડાઈ િઈ. પણ એને જોઈને બીજા બે નાવિક પણ અંદર ઘ  સી 
આવ્યા હતા. ભારે હોહા િતા ંલશ્કરના માણસો પણ કશા જ હકુમ 
વિના ઘ  સ્યા. સામે પકે્ષ કકલ્લાના ચોકકયાતોની સખં્યા બહુ ઓછી હતી 
એટલે ભાગ્યા. આમ બજ બજનો કકલ્લો તો તદ્દન નસીબજોગે જ 
અંગે્રજોના હાિમા ંપડયો. પરંત ુઆ ધમાચકડીમા ંઅંગે્રજોની ફોજનો 
એક કૅ્ટન ડ ગલ કૅમ્્બેલ એના જ માણસોના હાિે માયો ગયો. 

કલકત્તામા ંપણ કંપનીની જીત 

૧ જાન્દ્ર્આુરી ૧૭૫૭ના રોજ કૅ્ટન ક ટની આગેિાની હઠેળ ઈસ્ટ 
ઇંકડયા કંપનીના ં જહાજોએ કલકત્તાને ઘેરો ઘાલ્યો. બીજી બાજુિી 
જમીન માગે તલાઈિ પણ આિી પહોંચ્યો હતો. જહાજો પર 
કકલ્લામાિંી સિારના ૧૧ િાગ્યા સધુી ભારે તોપમારો િયો પણ તે 
પછી તોપો ગરજતી બધં િઈ ગઈ.  

ક ટ કકલ્લામા ં પહોંચ્યો અને કબજો સભંાળી લીધો. િૉટ્સન અને 
તલાઇિ િચ્ચેની સ્પધાષ એટલી તીવ્ર હતી કે ઍડવમરલ તરીકે 
િૉટ્સને ક ટને કલકતાનો કબજો લેિા માટે મોકલતી િખતે એને 
ગિનષર તરીકેના બધા અવધકારો આપી દીધા હતા. 
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દરવમયાન તલાઈિ ત્યા ં પહોંચ્યો ત્યારે ક ટે એને િૉટ્સન તરફિી 
મળેલો અવધકાર પત્ર દેખાડયો. તલાઇિ રોરે્ ભરાયો અને એણે ક ટ 
જેિા જ વનયર અવધકારીને ગિનષર માનિાનો ઇનકાર કરી દીધો. એણે 
કહ્ુ ંકે િૉટ્સનને આિા જ વનયર ઑકફસરને ગિનષર બનાિિાનો હક 

જ નહોતો. એણે ક ટને કહી 
દીધુ ંકે  કકલ્લાનો ગિનષર 
પોતે જ છે અને ક ટ એમા ં
આડે આિશે તો એ એની 
ધરપકડ કરી લેશે. ક ટે 
પણ તલાઇિને એિી જ 
ધમકી આપી. અંતે, 
િૉટ્સનને સદેંશો 
મોકલિાનુ ં ક ટનુ ં સચુન  
તલાઇિે માની લીધુ.ં 

 િૉટ્સને તલાઇિને ફરી 
હકુમ મોકલ્યો કે એ કમાડં 

છોડી દે પણ તલાઇિે સાફ ના પાડી દીધી. ફરી િૉટ્સને બીજા એક 
ઑકફસરને મોકલ્યો. તલાઇિે એને કહ્ુ ં કે િૉટ્સન જાતે આિીને 
કમાડં સભંાળશે તો એને કંઈ િાધંો નિી. બીજા કદિસે િૉટ્સન જાતે 
કકલ્લામા ંગયો અને સત્તાિાર રીતે ક ટને બદલે મ  ળ ગિનષર ડે્રકના 
હાિમા ં કકલ્લાની ચાિીઓ સોંપી દીધી. તલાઇિ એ સમયે માની 
ગયો. તે પછી કંપનીની કલકત્તાની હકુમત અને ઇંગ્લૅન્દ્ડના રાજા 
િતી િૉટ્સન, બને્નએ સત્તાિાર રીતે વસરાજુદ્દૌલા સામે ર્િુની ઘોર્ણા 
કરી દીધી. તે પછી હગુલીની ફૅતટરી પાછી લેિામા ંપણ અંગે્રજોને 
િાર ન લાગી.  

૧૭૧૭મા ંમોગલ બાદશાહ ેકંપનીને ‘ફરમાન’ આ્ર્ુ ંહત ુ.ં એના હઠેળ 
િેપારની બાબતમા ં કંપનીને ઘણા અવધકારો મળ્યા હતા. બગંાળના 
નિાબોને આ ફરમાન કદીયે પસદં નહોત ુ ંઆવ્ર્ુ ંઅને એમણે એનો 
કદી પ  રો ઉપયોગ િિા નહોતો દીધો. વસરાજુદ્દૌલા મચક આપિા 
તૈયાર નહોતો. આ માટેની િાટાઘાટો પણ ચાલતી જ હતી. એ 
અરસામા ંતલાઇિની ફોજ લચતપરુ પાસે હતી અને વસરાજુદ્દૌલાએ પણ 
એની પાસે જ પડાિ નાખ્યો. 
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તલાઇિ પાસે બે હજારની ફોજ હતી, જ્યારે નિાબની ફોજમા ંચાળીસ 
હજાર ઘોડેસિારો અને સાઠ હજાર સૈવનકો હતા. તલાઇિે એ જોઈને 
હમુલો ન કયો પણ બે કદિસ રાહ જોઈને એક રાતે એણે નિાબના 
પડાિ પર હમુલો કરિા સેના તૈયાર કરી. તલાઇિની રીત એ હતી કે 
સામો પક્ષ તૈયાર ન હોય ત્યારે, ખાસ કરીને રાતે અને એની ભારે 
જમાિટ હોય તેના પર સખત તીખો હમુલો કરિો. રાતના અંધારા 
અને ધમુ્મસમા ંએને રસ્તો દેખાડનારા આડી િાટે ચડી ગયા અને 
ફોજ નિાબના પડાિિી બહુ દ ર નીકળી ગઈ. આ લડાઈ િઈ હોત 
તો વસરાજુદ્દૌલા શબ્દશેઃ ઊંઘતા ંઝડપાયો હોત કારણ કે એના માટે એ 
તૈયાર નહોતો.  ઉલરંુ્, સિારે ધમુ્મસ વિખેરાર્ુ ંત્યારે અંગે્રજ ફોજ હજી 
પણ વસરાજુદ્દૌલાના તોપદળનુ ં વનશાન બને એ જ સ્સ્િવતમા ં હતી. 
નિાબના તોપગોળાઓએ અંગે્રજી ફોજના સત્તાિન સૈવનકોને મારી 
નાખ્યા. તલાઇિે બડાશ મારતા ં આ ઘટનાને “નિાબના પડાિમા ં
ફરિા ગયા” જેિી ગણાિી પણ તે સાિે એ પણ કબ  લ્ર્ુ ં કે “આિી 
સૌિી િધારે ગરમ સેિા” એણે પહલેા ંકદી નહોતી કરી! 

અંગે્રજ ફોજમા ંઆ દુેઃસાહસ માટે તલાઇિની આકરી ટીકા િઈ પણ 
બીજી બાજુ વસરાજુદ્દૌલા પણ ડરી ગયો અને એને અંગે્રજો સાિે 
‘અલીનગરની સમજ તી’ કરી (કલકત્તાનુ ં નામ બદલીને એણે 
અલીનગર કરી નાખ્ર્ુ ંહત ુ ં તે આપણે પહલેા ંજોઈ લીધુ ં છે). આના 
પછી વસરાજુદ્દૌલા ઢ્ીલો પડતો ગયો.  

નદં કુમારન ેલાચં? 
દરવમયાન, ઇંગ્લૅન્દ્ડ અને ફ્રાન્દ્સ િચ્ચે ‘સાત િર્ષનુ ંર્િુ’ ફાટી નીકળ્ર્ુ.ં 
ચરંનગર પર ફ્રાન્દ્સની કંપનીનુ ંરાજ હત ુ.ં ર્રુોપમા ં  ચાલતા ર્િુને 
પગલે અંગે્રજ ફોજે ચરંનગર પર કબજો જમાિિાની તૈયારી કરી. 
વસરાજુદ્દૌલા બને્નને પોતાની રૈયત માનતો હતો. એણે કહ્ુ ંકે એની જ 
પ્રજાના બે િગો િચ્ચે અિડામણ િાય તે ન ચાલે. પરંત,ુ ખરેખર 
ચરંનગરને બચાિિામા ંએણે ફે્રન્દ્ચ લશ્કરને કંઈ મદદ ન કરી. માચષ 
૧૭૫૭મા ંઅંગે્રજોએ ચરંનગર જીતી લીધુ.ં એ િખતે નિાબનુ ંસૈન્દ્ય 
હગુલીના ફોજદાર નદં કુમારની સરદારી નીચે નજીકમા ંજ હત ુ,ં પરંત ુ
કોઈ કારણસર ત્યાિંી હટી ગર્ુ.ં નદં કુમારની ફોજ ત્યા ંજ હોત તો 
ચરંનગર સર ન િર્ુ ંહોત. તલાઇિે નદં કુમારને લાચં આપી હોય 
એિી શક્યતા પણ ઘણા ઇવતહાસકારોએ દેખાડી છે.  

૦૦૦ 
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પ્રકરણ ૨૧: વસરાજુદ્દૌલા વિરુિ કાિતરંુ 
વસરાજુદ્દૌલા લચતપરુમા ંએના પડાિ પર હમુલો કરિાના તલાઇિના 
પ્રયાસિી અંદરખાને હચમચી ગયો હતો.  પકરણામે, એણે અંગે્રજો 
સાિે પણ શાવંત સમજ તી કરી લીધી. મોગલ હકુમતે કંપનીને આપેલા 
અવધકારોનો એ વિરોધ કરતો હતો પણ હિે તેનાિીયે િધારે 
અવધકારો એણે કંપનીને આપી દીધા. આ સમજ તીમા ં કંપનીને 
પોતાના રૂવપયા બનાિિાની ટંકશાળ બનાિિાનો અવધકાર પણ 
મળ્યો. 

બીજી બાજુ, ચરંનગરમા ંફ્રાન્દ્સના પરાજયિી એને અંગે્રજોનો ખતરો 
િધતો જણાયો. એણે અંગે્રજો વિરુિ ફે્રન્દ્ચોને ટેકો આપિા માટે ફે્રન્દ્ચ 
કંપનીના હોદે્દદારોને પોતાના દરબારમા ંસ્િાન આ્ર્ુ.ં આમ વસરાજુ-
દ્દૌલાનુ ંિલણ તાત્કાલલક સ્સ્િવત પર બદલાત ુ ં રહતે ુ ં હત ુ.ં આ બાજુ 
‘સાત િર્ષના ર્િુ’ને કારણે ફ્રાન્દ્સને મદદ કરનાર જે કોઈ હોય તે 
અંગે્રજોનો દુશ્મન હતો.  નિાબ સમજતો હતો કે અંગે્રજોએ ચરંનગર 
જીતી લીધુ ંતે પછી ફે્રન્દ્ચોને ટેકો આપિો તે અંગે્રજોની દુશ્મનાિટને 
આમતં્રણ આપિા જેવુ ં હત ુ.ં તલાઇિે પણ વસરાજુદ્દૌલાને હટાિિા 
માટેના ઉપાયો વિચારિાનુ ંશરૂ કરી દીધુ ંહત ુ.ં 

પહલેા ંતો કંપનીએ વસરાજુદ્દૌલાએ એમની સાિે કરેલી િેપારની નિી 
સમજ તીનુ ંબની શકે તેટલુ ંિધારે ઉદાર અિષઘટન કર્ુું અને પોતાની 
રીતે છૂટછાટો િધારતા ગયા.  ઢ્ાકા અને કાવસમબજાર ફે્રન્દ્ચ કબજામા ં
હતા.ં હિે કંપનીએ ચરંનગર જીતી લીધા પછી વસરાજુદ્દૌલા પાસે આ 
બને્ન સ્િળોની પણ માગણી કરી. આનો અિષ એ િાય કે નિાબની 
આિકમા ંઅને સત્તામા ંજબ્બરદસ્ત ઘટાડો. 

બીજી બાજુિી કંપનીએ વસરાજુદ્દૌલાની નજીકના માણસોને સાધિાનુ ં
શરૂ કર્ુું. િાત એટલી બધી ખલુ્લી હતી કે નિાબ વસિાય આખા 
પાટનગર મશુીદાબાદને ખબર હતી કે દરબારમા ંમોટે પાયે ખટપટ 
ચાલે છે.  દરબાર સધુી િાત પહોંચી કે ફ્રાન્દ્સની કંપનીને રક્ષણ 
આપીને વસરાજુદ્દૌલાએ ભ  લ કરી છે. એણે એ માની લીધુ ંઅને ફે્રન્દ્ચોને 
વિદાય આપી દીધી. ફે્રન્દ્ચ જતા ંજતા ંએને વમત્રભાિે ચેતિણી આપી 
ગયા કે એની આસપાસ જાળ લબછાિી દેિાઈ છે પણ વસરાજુદ્દીનની 
આંખ ન ઊઘડી. 

નિાબની આસપાસ જાળ 
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તલાઇિે સૌ પહલેા ં વસરાજુદ્દૌલાના સેનાપવત મીર જાફર, જગતશેઠ, 
દીિાન રાય દુલષભ અને અમીચદંને ફોડયા. એમનુ ં કામ હત ુ ં
વસરાજુદ્દૌલાને સતત નબળો પાડિો અને અંગે્રજોની તાકાતનો ભય 
દેખાડિો. તલાઇિે મીર જાફરને વસરાજુદ્દૌલાની જગ્યાએ નિાબ 
બનાિિાનુ ંિચન આ્ર્ુ.ં રાય દુલષભ, જગત શેઠ અને અમીચદંને 
પૈસા આપિાનો સોદો િયો.  એમણે વસરાજુદ્દૌલાને અંગે્રજો સાિે 
લડાઈ માટે ઉશ્કેરિાનો હતો. કાિતરંુ એ હત ુ ંકે એમના ભરોસે નિાબ 
લડાઈમા ં ક દી પડે અને છેલ્લી ઘડીએ એ લોકો પોતે લડાઈમા ંન 
ઊતરે. 
સફેદ કાગળ, લાલ કાગળ! 

કાિતરાબાજોમાિંી એકલા અમીચદંને જે ભાગ મળતો હતો તેનાિી 
સતંોર્ નહોતો. પહલેા ંએ કંપનીનો એજન્દ્ટ પણ હતો કારણ કે એનો 
દાિો હતો કે નિાબ વસરાજુદ્દૌલા એના પર બહુ વિશ્વાસ કરતો હતો. 
હિે જ્યારે તલાઇિની બધી ચાલ ગોઠિાઈ ગઈ હતી ત્યારે એણે 
પોતાને મળતો ભાગ લેિાની ના પાડી દીધી અને લડાઈમા ં કંપની 
જીતી જાય તે પછી વસરાજુદ્દૌલાના ખજાનાની પાચં ટકા રકમ માગી. 
તલાઇિ આના માટે તૈયાર નહોતો પણ જો અમીચદંને કોઈ રીતે 
મનાિી ન લેિાય તો એ ભડંો ફોડી નાખે. એણે ધમકી પણ આપી 
હતી કે એ નિાબને બધુ ંબતાિી દેશે. 

તલાઇિે હિે છેતરપીંડીની અંદર જ નિી છેતરપીંડી કરી. એણે બે 
સમજ તીના મસુદ્દા બનાવ્યા. એક સફેદ કાગળ પર અને બીજો લાલ 
કાગળ પર. સફેદ કાગળની સમજ તી ખરી હતી અને લાલ કાગળ 
પરની સમજ તી અમીચદંને દેખાડિા માટેની હતી. સફેદ કાગળની 
સમજ તી પર ઍડવમરલ િૉટ્સને સહી કરી. પરંત ુલાલ કાગળ પર 
એણે સહી ન કરી. તલાઇિ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીનો માણસ હતો, પણ 
િૉટ્સન ઇંગ્લૅન્દ્ડના રાજાના નૌકાદળનો ઍડવમરલ હતો અને એનામા ં
તલાઇિની સરખામણીએ કંઈક નીવતમત્તા જેવુ ંબચ્ર્ુ ંહત ુ.ં લાલ કાગળ 
પરની સમજ તી પર િૉટ્સનને બદલે કોઈ બીજા પાસે નકલી સહી 
કરાિડાિીને એ અમીચદંને આપી દીધી. એમા ં નિાબના 
ખજાનામાિંી પાચં ટકા આપિાનુ ંિચન આપિામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ,ં સફેદ 
કાગળની સમજ તીમાિંી અમીચદંનુ ંનામ જ કાઢ્ી નાખિામા ંઆવ્ર્ુ ં
હત ુ.ં 
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બાલાજી રાિનો પત્ર સાચો કે નકલી? 
પરંત ુઆના માટે મીર જાફરને વિશ્વાસમા ં લેિાનો હતો. કંપનીની 
વસલેતટ કવમટી અમીચદંને ખોટો દસ્તાિેજ આપિાની હતી, તેની જાણ 
મીર જાફરને કેમ કરિી? એ તો નિાબ િતી પલશી (્લાસી) પાસે 
લાિલશ્કર સાિે ગોઠિાયેલો હતો. એના સધુી કંપનીનો કોઈ માણસ 
પહોંચે તો જાસસુો નિાબ સધુી િાત પહોંચાડી જ દે. આમાિંી 
સજંોગોિશાત ્એક રસ્તો નીકળી આવ્યો.  
એવુ ંબન્દ્ર્ુ ંકે મરાઠા સરદાર બાલાજી રાિનો એક પત્ર લઈને ગોવિિંદ 
રાિ નામનો માણસ અંગે્રજ અવધકારીઓ પાસે પહોંચ્યો. પત્રમા ં
બાલાજી રાિે અંગે્રજો જો વસરાજુદ્દૌલા પર હમુલો કરે તો પોતે પણ 
હમુલો કરશે એિી તૈયારી દેખાડી હતી. િૉટ્સન, તલાઇિ િગેરે રાજી 
તો િયા પણ પત્ર લાિનાર ગોવિિંદ રાિ સાચો માણસ છે કે કોઈ 
જાસ  સ, તે કેમ નક્કી િાય? કદાચ વસરાજુદ્દૌલાએ જ અંગે્રજોનો ઇરાદો 
જાણિા માટે આ નકલી પત્ર મોકલ્યો હોય! એમણે આ પત્રનો કંઈ 
જિાબ ન આ્યો. તેમ છતા ંઆ પત્ર એમને અણીના સમયે કામ 
આવ્યો. 
તલાઇિે સ્કે્રફ્ટન નામના એક ઑકફસર સાિે એ પત્ર વસરાજુદ્દૌલાને 
મોકલી આ્યો અને એ પણ લખ્ર્ુ ં કે અંગે્રજો એની સાિે શાવંતિી 
રહિેા માગે છે, પણ નિાબે જે લશ્કર ગોઠવ્ર્ુ ં છે તે િેપારમા ંઆડે 
આિે છે. વસરાજુદ્દૌલા માની ગયો કે મરાઠા એના પર હમુલો કરશે 
અને તે િખતે અંગે્રજો મરાઠાઓની વિરુિ એને સાિ આપશે.  
આ સાિે વસરાજુદ્દૌલા તલાઇિે સ  ચવ્ર્ુ ંહત ુ ં તેમ ્લાસી પાસેિી મીર 
જાફરના સૈન્દ્યને હટાિિા તૈયાર િઈ ગયો. આ સદેંશ મળતા ંમીર 
જાફર નિાબને મળિા આવ્યો. સ્કે્રફ્ટન એને એ જ કદિસે બપોરે 
મળ્યો પણ મીર જાફર ડરના માયાષ એકાતંમા ં ન મળ્યો એટલે 
દસ્તાિેજો તો દેખાડિાનુ ંતો બની ન શક્ુ.ં 
હિે આ ચડંાળ ચોકડીનુ ં કામ નિાબને લડાઈમા ં જોતરિાનુ ં હત ુ.ં 
આખા ભારત પર અંગે્રજોનો સકંજો કસાિાના કદિસો નજીક આિી 
ગયા હતા. 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૨૨ ્લાસીનુ ંર્િુ 
 
૧૭૫૭ની ૧૩મી જ ને વસરાજુદ્દૌલા લશ્કર સાિે અંગે્રજો સામે લડિા 
માટે નીકળ્યો, પણ 
તલાઇિની ફોજ 
એનાિી ત્રણ કદિસ 
પહલેા ં જ મશુીદાબાદ 
તરફ નીકળી ર્  કી 
હતી. જો કે, તલાઇિ 
પોતે તરત જ હમુલો 
કરિાને બદલે રાહ 
જોિાની તરફેણમા ં
હતો. એની િૉર 
કાઉંવસલની મીકટિંગમા ં
તેર જણ રાહ જોિાના  
પક્ષમા ંહતા અને સાત 
જણ તરત હમુલો 
કરિાની કહમાયત 
કરતા હતા. લશ્કરે ક ચ 
તો શરૂ કરી દીધી પણ 
તલાઇિને હજી મીર 
જાફર પર વિશ્વાસ 
નહોતો. એણે મીર 
જાફરને ્લાસી પાસે 
પોતાની ફોજ ગોઠિી 
દેિાનો સદેંશો મોકલ્યો. 
એ િખતે વસરાજુદ્દૌલા 
પણ ્લાસીિી દસેક 
કકલોમીટર દુર હતો. 
તલાઇિે કહ્ુ ં કે મીર 
જાફર પોતાની જમાિટ 
નહીં કરે તો અંગે્રજ 
સૈન્દ્ય નિાબ સાિે સમજ તી કરી લેશે. મીર જાફરને બગંાળના નિાબ 
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બનિાનુ ંપોતાનુ ંસપનુ ંરોળાઈ જતુ ં દેખાર્ુ.ં આ બાજુ એણે નિાબ 
તરફ પણ િફાદારી દેખાડિાની હતી.  ૨૩મી જ ન ૧૭૫૭ની સિારે 
્લાસી પાસે બને્ન લશ્કરો સામસામે આિી ગયા.ં ગોઠિણ એિી હતી 
કે વસરાજુદ્દૌલા સામેિી હમુલો કરે, ડાબી અને જમણી બાજુએિી મીર 
જાફર અને રાય દુલષભ હમુલા કરે. સિારે આઠ િાગ્યે નિાબની 
ફોજના તોપદળે હમુલો શરૂ કયો. પહલેા અડધા કલાકમા ં જ દસ 
ર્રુોવપયનો માયાષ ગયા. આના પછી તલાઇિે પોતાની ફોજને આંબાના ં
ઝાડો પાછળ ચાલ્યા જાિાનો હકુમ કયો. નિાબી ફોજ આિી જોશમા ં
આિી ગઈ. એનુ ંતોપદળ હિે ભારે તોપમારો કરિા લાગ્ર્ુ.ં પરંત ુ
ત્યા ંસૈવનકો તો હતા જ નહીં. અલગયારેક િાગ્યે અંગે્રજ ફોજે િળતો 
હમુલો શરૂ કયો અને બપોરે બાર િાગ્યાની આસપાસ વસરાજુદ્દૌલાના 
લશ્કર તરફિી આિતો જિાબ મોળો પડિા લાગ્યો. 

વસરાજુદ્દૌલા પોતે પોતાની છાિણીમા ં બેઠો હતો અને એના ચાકરો 
એને સમાચાર આ્યા કરતા હતા પરંત ુએમાિંી અડધોઅડધ તો 
દગાખોરો હતા. નિાબને સમાચાર મળ્યા કે એનો િફાદાર મીર 
મદાષન ઘાયલ િયો છે ત્યારે એ ચોંક્યો અને મીર જાફરને છાિણીમા ં
બોલાવ્યો અને પોતાની પાઘડી ઉતારીને મીર જાફરના પગ પાસે 
ધરી દીધી કે આ પાઘડીનુ ંરક્ષણ કરિાની જિાબદારી એની છે. મીર 
જાફર ડઘાઈ ગયો. એ નિાબને આશ્વાસન આપીને બહાર નીકળ્યો 
પણ તરત તલાઇિને સદેંશો મોકલીને શુ ંઘટના બની તેની જાણ કરી 
દીધી અને સલાહ આપી કે કા ંતો તલાઇિ તરત આગેક ચ કરે અિિા 
િહલેી પરોઢે્ નિાબની છાિણી પર જ હમુલો કરે. પરંત ુકાસદ ભારે 
તોપમારા િચ્ચે સામી બાજુએ જઈ જ ન શક્યો. 

બીજી બાજુ વસરાજુદ્દૌલાને સતત ખરાબ સમાચાર મળતા હતા. 
બરાબર એ જ િખતે રાય દુલષભે એને પાટનગર પાછા િળિાની 
સલાહ આપી. વસરાજુદ્દૌલા હરોરી ગયો હતો. એણે સૈન્દ્યને લડાઈ રોકી 
દઈને પાછા િળિાનો હકુમ કયો. 

કે્ટન કકલપૅકરકે પાછા િળતા સૈન્દ્ય પર હમુલો કરી દીધો. તલાઇિને  
જો કે આ પસદં ન આવ્ર્ુ.ં બીજી બાજુ  મીર જાફરનુ ંલશ્કર પણ 
નિાબના લશ્કર સાિે જોડાયા વિના જ પાછ ં જિા લાગ્ર્ુ.ં 
વસરાજુદ્દૌલાને ખબર મળ્યા કે મીર જાફર વનન્ષ્ક્રય હતો એટલે એ 
ભાગી નીકળ્યો હતો. એ મધરાતે મશુીદાબાદ પહોંચી ગયો. તે જ 
સાજંે  મીર જાફર પણ મશુીદાબાદ પહોંચ્યો. 
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વસરાજુદ્દૌલાએ પહોંચીને પોતાના લશ્કરી સરદારોની બેઠક બોલાિી. 
લડિા માટે કોઈ તૈયાર નહોતા એટલે કોઈએ નિાબને મોટા ંઇનામો 
જાહરે એમને ફરી લડિા માટે પ્રોત્સાકહત કરિાની સલાહ આપી પણ 
હિે  કોનો ભરોસો કરિો તે જ વસરાજુદ્દૌલા જાણતો નહોતો. 

એિામા ંમીર જાફર પહોંચી ગયો એિા સમાચાર મળતા ંએને લાગ્ર્ુ ં
કે હિે એ િધારે િખત મશુીદાબાદમા ં રહી ન શકે. એણે પોતાના 
હરમની બધી સ્ત્રીઓને ધનદોલત સાિે હાિીઓ પર રિાના કરી 
દીધી અને પોતે એકલો જ રહી ગયો. રાતે સાધારણ િેશમા ં એ 
બારીમાિંી ભાગીને િોડા માણસો સાિે નદીએ પહોંચ્યો અને નાિ 
લઈને પટણા તરફ નીકળી ગયો. 

આ બાજુ મીર જાફરને ખબર પડી કે નિાબ ભાગી ગયો છે. એણે 
ચારેબાજુ એને પકડિા પોતાના માણસો મોકલ્યા. સિારે નિાબના 
બીજા કુરંુ્બીજનો અને આગલે કદિસે ભાગી છૂટેલી હરમની સ્ત્રીઓ 
પકડાઈ ગઈ. 

તલાઇિ ૨૫મી જ ને સૈન્દ્ય સાિે મશુીદાબાદ નજીક પહોંચી ગયો. પરંત ુ
એની હત્યાનુ ં કાિતરંુ ઘડાર્ુ ં હોિાના ખબર મળ્યા એટલે એ ત્રણ 
કદિસ બહાર ન નીતળ્યો અને ૨૯મીએ મશુીદાબાદ ગયો. ત્યા ં
વસરાજુદ્દૌલાના મહલેમા ંએનુ ંમીર જાફરે સ્િાગત કર્ુું. તલાઇિ એને 
વસિંહાસન સધુી લઈ ગયો અને એને નિાબ જાહરે કયો. 

જુલાઈની બીજી તારીખે વસરાજુદ્દૌલા પકડાઈ ગયો. એની નાિના 
ખલાસીઓ િાકી જતા ંએ રાજમહલે શહરેના એક મકાનમા ંરોકાયો. 
ત્યા ંએક માણસે એને ઓળખી લીધો અને પકડાિી દીધો. એને મીર 
જાફરના માણસો મશુીદાબાદ લઈ આવ્યા. મીર જાફર એને જીિતો 
રહિેા દેિા માગતો હતો પણ એનો પતુ્ર એના માટે તૈયાર નહોતો. 
એનુ ં કહિેાનુ ં હત ુ ં કે એ જીિતો રહ ે તો લોકો કદાચ બળિો કરે. 
વસરાજુદ્દૌલાએ પોતે પણ તરત મોત માગ્ર્ુ ંપણ એને એક કોટડીમા ં 
પ  રી દેિામા ંઆવ્યો. 

એ રાતે મીર જાફરના પતેુ્ર પોતાના સાગકરતોને મોકલ્યા. વસરાજુદ્દૌલા 
સમજી ગયો. એણે છેલ્લી નમાજ અદા કરિાનો સમય માગ્યો પણ 
હત્યારાઓ ઉતાિળમા ંહતા. એમણે એના પર પાણીનુ ંિાસણ ફેંક્ુ ં
પછી તલિારના ઘા કયાષ અને િીસ િર્ષની ઉંમરે, વસરાજુદ્દૌલાનો 
અંત આિી ગયો. 
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વસરાજુદ્દૌલાએ ફે્રન્દ્ચ કંપનીના એક ઑકફસરને પત્ર પણ લખીને 
અંગે્રજો સામે મદદ પણ માગી હતી. પરંત ુ ફે્રન્દ્ચ રુ્કડીને રસ્તામા ંજ 
્લાસી વિશે સમાચાર મળ્યા અને રુ્કડી રોકાઈ ગઈ. તે પછી 
વસરાજુદ્દૌલા પકડાઈ ગયાના સમાચાર મળતા ંએમણે પાછા જિાનુ ં
યોગ્ય માન્દ્ર્ુ.ં જો એ રુ્કડી માત્ર બીજા િીસ માઇલ આગળ હોત તો 
કદાચ વસરાજુદ્દૌલાને મદદ મળી હોત અને કોણ જાણે, ભારતનો 
ઇવતહાસ પણ જુદો જ િળાકં લઈ ગયો હોત. પણ ૧૭૫૭ની ૨૩મી 
જ ને તો વસરાજુદ્દૌલાના પરાજય, અને પછી અંત સાિે મીર જાફર, 
રાય દુલષભ, જગત શેઠ અને અમીચદંની મદદિી ઈસ્ટ ઇંકડયા 
કંપનીએ ભારત પર સકંજો કસિાની શરૂઆત કરી. 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૨૩:  મીર જાફર અને તલાઇિની સતંાક કડી 
 

્લાસીમા ં વસરાજુદ્દૌલાની હાર સાિે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ ભારતને 
ભરડો લેિાનુ ં શરૂ કર્ુું હત ુ ં પણ હજી એના અશ્વમેધના ઘોડાને 
રોકનારા બાકી રહ્યા હતા અને એમને વનમ  ષળ કરિાનુ ંબાકી હત ુ ંઆ 
કામ લગભગ એક દાયકો ચાલ્ર્ુ.ં ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની માટે આ મોટો 
પડકાર હતો. એમનુ ંલક્ષ્ય પાર ન પડે ત્યા ંસધુી મીર જાફરને ટકાિી 
રાખિાનુ ંજરૂરી હત ુ.ં   

મીર જાફર મશુીદાબાદના નિાબ તરીકે બગંાળ ઉપરાતં લબહાર અને 
ઓડીશાનો મખુ્ય સબેુદાર અિિા નિાબ પણ બની ગયો હતો. એણે 
વસરાજુદ્દૌલાનો ખજાનો હાિમા ં આિશે એિી આશામા,ં જો પોતે 
નિાબ બને તો અમકુ રકમ કંપનીને આપિાનો િાયદો કયો હતો. 
કંપનીની ધારણા હતી કે વસરાજુદ્દૌલાના પરાજય પછી બહુ મોટો 
દલ્લો હાિ લાગિાનો છે. જો કે રાય દુલષભ એમને સતત કહતેો રહ્યો 
હતો કે ખજાનામા ંબહુ ધન નહોત ુ.ં જે કંઈ મળ્ર્ુ ંતે બધુ ંઈસ્ટ ઇંકડયા 
કંપનીએ જહાજોમા ંલડંન મોકલાિી દીધુ ંહત ુ.ં આમ મીર જાફર પાસે 
કંઈ હત ુ ંજ નહીં.  

કરારની શરતોમા ંછૂટછાટ મેળિિા માટે મીર જાફરે અંગે્રજ અફસરો 
સાિેના પોતાના સબંધંોનો લાભ લેિાની કોવશશો કરી અને તલાઇિને 
મોંઘી ભેટો મોકલી. પણ તલાઇિે તો આિી કોઈ ભેટ માગી નહોતી 
એટલે એણે કંપની અને મીર જાફર િચ્ચે િયેલા કરારની શરતોનુ ંજ 
પાલન િાય એિો સતત આગ્રહ રાખ્યો. જાફર પોતાના માનીતા 
માણસોને ખશુ કરિા માટે લશ્કરમા ંપણ ઊંચા હોદ્દા આપિા માગતો 
હતો પણ તલાઇિે  છૂટ ન આપી અને કહ્ુ ં કે આિા કોઈ પણ 
ફેરફારિી જાહરે શાવંત જોખમાશે. 

 જાફર હિે અંગે્રજોિી છૂટિાનુ ં વિચારિા લાગ્યો હતો. પરંત ુ
વસરાજુદ્દૌલા સાિે પોતે કરેલી દગાબાજી એને યાદ હતી એટલે એને 
િર્ુ ં કે અંગે્રજો નિા સાિીઓ શોધી લેશે. એનુ ં ધયાન ગર્ુ ં કે 
કહિંદુઓનો કદાચ તલાઇિ ઉપયોગ કરશે એટલે એણે પહલેા ંતો કહિંદુ 
જાગીરદારોનો વનકાલ આણિાનો વિચાર કયો. સૌિી પહલેા ંતો એણે 
રાજ્યના દીિાન રાય દુલષભને ઠેકાણે પાડિાનુ ંનક્કી કર્ુું કારણ કે 
કોઈ પણ લબલ રાય દુલષભની મજં રી વિના ર્કુિાતા ંનહોતા.ં પણ 
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તલાઇિ મશુીદાબાદમા ંજ હતો ત્યા ંસધુી એને આવુ ં કંઈ કરતા ંડર 
લાગ્યો. એ અને એનો પતુ્ર તલાઇિ સાિે સામાન્દ્ય વમત્ર જેિો જ 
વ્યિહાર જ કરતા રહ્યા.  

૧૪મી સ્ટેમ્બરે તલાઇિે બોલાિેલી પલટન બગંાળ આિી પહોંચી. 
એમને કાવસમબજારમા ં ગોઠિીને નિાબ સાિેના વ્યિહાર એણે 
લશ્કરી રુ્કડીના સરદારોને સોંપી દીધા અને પોતે મશુીદાબાદિી 
કલતત્તા ચાલ્યો ગયો. 

કહિંદુ જાગીરદારોમાિંી લબહારનો રામનારાયણ હજી સપં  ણષપણે એના 
કાબમુા ંનહોતો. એટલુ ંજ નહીં, એ વિરોહ કરિાની િેતરણમા ંહતો, 
એિા સમાચાર પણ મળતા હતા.  

અલીિદી ખાને કેટલાક કહિંદુઓને મોટા હોદ્દા આ્યા હતા તેમા ં
રામનારાયણ પણ હતો. વસરાજુદ્દૌલા અને રામનારાયણ િચ્ચે એક 
સમાનતા હતી. વસરાજુદ્દૌલાને મીર જાફર પસદં નહોતો, બીજી બાજુ 
રામનારાયણના દરબારમા ંમીર જાફરનો ભાઈ અને સાળો હતા. આ 
બને્ન રામનારાયણને આંખના કણાની જેમ ખ  ચંતા હતા. આ કારણે 
વસરાજુદ્દૌલાના કેટલાયે અિગણુો છતા ં રામનારાયણ વસરાજુદ્દૌલા 
સાિે હતો. અંગે્રજોએ સઘં(કૉન્દ્ફેડરસી) બનાિિાનુ ંકામ રાય દુલષભને 
સોં્ર્ુ ંહત ુ ંપણ એને રામનારાયણના િાધંાની ખબર હતી એટલે એ 
રામનારાયણ પર બહુ દબાણ નહોતો કરતો.  

અંતે કંપનીએ રામનારાયણ સાિે િાત કરિાનુ ંકામ પોતાના માિે 
લીધુ ંઅને રામનારાયણ પર ભારે દબાણ કર્ુું. રામનારાયણે કહ્ુ ં કે 
એની બધી સત્તા અને સપંવત્ત મશુીદાબાદની મહરેબાનીને કારણે હતી 
અને હિે વસરાજુદ્દૌલા પણ નિી એટલે એને મીર જાફર પ્રત્યે 
િફાદારીના સોગદં લેિામા ં જરાય િાધંો નિી. એણે પોતાની 
સ્િતતં્રતા અને જીિ બચાિિાની શરતે દરબાર બોલાિીને મીર 
જાફર પ્રત્યે િફાદારી જાહરે કરી. એણે કંપનીના મેજર ક ટને પણ 
દરબારમા ંઆમતં્રણ આ્ર્ુ,ં પણ ક ટ એવુ ં દેખાડિા માગતો હતો કે 
રામનારાયણ કંપનીના દબાણ વિના જ મીર જાફર પ્રત્યે િફાદારી 
જાહરે કરે છે, એટલે એણે દરબારમા ંહાજર રહિેાની ના પાડી. તેમ 
છતા,ં રામનારાયણે ખલુ્લા દરબારમા ંિફાદારી જાહરે કરી કારણ કે 
એને તલાઇિ અને ક ટની તાકાતની ખબર તો હતી જ. મીર જાફરના 
ભાઈ અને સાળાને એણે ખાતરી આપી કે એમને મરાિી નાખિાનુ ં
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કોઈ કાિતરંુ એણે ઘડ્ુ ં નિી. એ બને્નએ પણ રામનારાયણને 
વમત્રતાના કૉલ આ્યા. રામનારાયણ એમ ધારતો હતો કે આટલુ ં
િયા પછી મીર જાફર જો એની વિરુિ કંઈ કરશે તો કંપની િચ્ચે 
પડશે. 

હિે મીર જાફરે રામનારાયણ પર હમુલાની તૈયારી કરી પણ 
તલાઇિની મદદ વિના જીતિાનુ ં શક્ય નહોત ુ.ં તલાઇિે જ્યા ં સધુી 
મીર જાફર કરાર પ્રમાણે ૨૩ લાખ રૂવપયા ન ર્  કિે ત્યા ંસધુી મદદ 
કરિાની ના પાડી. આમા ંમીર જાફરનુ ંકામ રાય દુલષભ વિના ચાલે 
તેમ નહોત ુ.ં તલાઇિે બને્નને બોલાવ્યા, સમાધાન કરાવ્ર્ુ ંઅને રાય 
દુલષભે અડધી રતમ તરત અપાિી દીધી. તે પછી બીજા હ્તાની 
રકમના બદલામા ં નિાબે રાય દુલષભને હકુમ આપીને દલક્ષણ 
કલકત્તાની જમીન કંપનીને જમીનદારીના હક સાિે લખી આપી. હિે 
રામનારાયણ પર ચડાઈ કરિાની હતી. પરંત ુ તલાઇિે  સ  ચવ્ર્ુ ં કે 
રામનારાયણને અડધે રસ્તે બોલાિિો અને એની સાિે પટના જવુ.ં 
ત્યા ંમીર જાફર એને રાજાનુ ંપદ આપે. એવુ ંજ િર્ુ.ં રામનારાયણ 
આવ્યો અને નિાબને લઈને સાિે પટના ગયો. ત્યા ંમીર જાફરે એને 
પોતાના નાયબ તરીકે નીમ્યો પણ તે સાિે પોતાના પતુ્રને પણ એ જ 
પદ આપીને એને એક રીતે નીચી પાયરીએ મ  કી દીધો. એનો ઇરાદો 
હતો કે તલાઇિ પોતાની ફોજ લઈને પાછો જાય તે પછી 
રામનારાયણનો કહસાબ કરી નાખિો. તલાઇિને રાહ જોિડાિિા માટે 
એ લબહારમા ંએક દરગાહ તરફ રિાના િઈ ગયો અને તલાઇિ પાછો 
જાય તેની રાહ જોિા લાગ્યો. અંતે તલાઇિ જ રામનારાયણ સાિે 
એની પાસે પહોંચ્યો. હિે મીર જાફરને રામનારાયણ સાિે સમાધાન 
કરવુ ં જ પડ્ુ.ં તલાઇિને મીર જાફર વિરુિ રામનારાયણની જરૂર 
હતી એટલે એણે એને બચાિી લીધો.  

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૨૪: મીર જાફરનો અંત 
 

્લાસી પછી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની કણાષટકમા ંલડાઈમા ંપડી હતી. અહીં 
એમનો મકુાબલો ફે્રન્દ્ચ સામે હતો. કણાષટકમા ં અંગે્રજોને બહુ મોટી 
સફળતા ન મળી, માત્ર બે ફે્રન્દ્ચ જહાજ નાશ પામ્યા ંહતા.ં તલાઇિને 
લાગ્ર્ુ ં કે બગંાળ સધુી આ સમાચાર પહોંચશે તો મીર જાફર જોરમા ં
આિી જશે, એટલે એણે એ સમાચાર દબાિી દીધા. 

વતજોરીનો િહીિટ રાય દુલષભના હાિમા ંહોિાિી મીર જાફરને એની 
ગરજ હતી. તલાઇિે જેમ રામનારાયણને બચાવ્યો તેમ રાય દુલષભને 
પણ બચાિતો હતો. મીર જાફરે આ બળાપો પોતાના પતુ્ર અને 
નાયબ નિાબ મીરાન સમક્ષ કાઢ્યો. રાય દુલષભનો ભાઈ કંુજલબહારી 
પણ દીિાનની કચેરીમા ંનાયબ દીિાન તરીકે કામ કરતો હતો. તેની 
સામે મીરાને તલાઇિ અને રાય દુલષભ વિશે બોલી નાખ્ર્ુ.ં કંુજલબહારી 
સાિચેત િઈ ગયો. એણે આમ પણ મીર જાફરના કેટલાક સરદારો 
સાિે િાત કરી લીધી હતી. 

તલાઇિ અને રાય દુલષભ, બને્ન સાિે મશુીદાબાદ આિે છે એિા ખબર 
મળ્યા ત્યારે મીર જાફર તો લબહારમા ં હતો, પણ મીરાન ડરી ગયો 
અને લોકોમા ંભય ફેલાઈ ગયો. બજારો પણ બધં િઈ ગયા ં હતા.ં 
તલાઇિને ખબર પડી કે મીરાને માત્ર રાય દુલષભ પર નહીં, એના 
પોતાના પર પણ શકંા જાહરે કરી હતી, ત્યારે એ ગસુ્સે િયો અને 
નિાબ મીર જાફરને પત્ર લખીને પોતે બગંાળ છોડી જશે એિી ધમકી 
આપી. નિાબ જાણતો હતો કે અંગે્રજો એને ગમે તેટલા અળખામણા 
લાગતા હોય પરંત ુ એની ગાદી એમના િકી જ હતી. તલાઇિના 
પત્રનો જિાબ આપતા ંએણે ગોળગોળ િાતો કરીને આખો મામલો 
શાતં કરી દીધો.  

પરંત ુકણાષટકની સ્સ્િવતના સમાચાર બગંાળ સધુી પહોંચ્યા વિના તો 
ન જ રહ.ે મીર જાફર માટે આ સારા સમાચાર હતા. એના હાિ તો 
રાય દુલષભનુ ં કાસળ કાઢ્ી નાખિા સળિળતા હતા પણ એના 
સૈવનકોને પગાર નહોતો મળ્યો એટલે ક્યાકં બળિો િઈ જાય એ બીકે 
એ જોખમ લેિા તૈયાર નહોતો. 

મીર જાફર રાય દુલષભની બાબતમા ં કંઈ કરી નહોતો શકતો પણ એ 
વસિાયના મદુ્દાઓ પર ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની વિરુિ એનુ ંિલણ સખત 
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હત ુ.ં કંપની એની સાિે િયેલા કરારમાિંી મતુત ન કરે, અને જો 
ફે્રન્દ્ચો બગંાળ આિે તો એ એમને અંગે્રજો વિરુિ મદદ આપિા પણ 
તૈયાર હતો. ખરેખર જ એણે લચન્દ્સરુામા ં ડચ કંપની સાિે મસલતો 
પણ શરૂ કરી હતી. ડચ અંગે્રજોને હટાિીને પોતાનુ ંિચષસ્િ સ્િાપિા 
તૈયાર હતા. પરંત ુ૧૭૫૯મા ંતલાઇિે એમને પરાજજત કયાષ અને સવંધ 
કરિા માટે ફરજ પાડી. 

તલાઇિ બગંાળનો ગિનષર 

્લાસીના ર્િુ પછી આખુ ં બગંાળ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના હાિમા ં
આિી ગર્ુ ં હત ુ.ં નિાબ મીર જાફર તલાઇિની આંગળીના ઇશારે 
નાચતો હતો પરંત ુઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના માળખામા ં તલાઇિ હજી 
પણ મરાસના ગિનષર અને કાઉંવસલને અધીન નાનો નોકર જ હતો 
હતો. ્લાસીના વિજય પછી બરાબર એક િરે્ કલકત્તાની કાઉંવસલે 
એક ઠરાિ પસાર કરીને તલાઇિને બગંાળનો ગિનષર બનાવ્યો. આ 
વનણષયને એ િર્ષના અંતમા ંલડંનની મખુ્ય ઑકફસે મજં રી આપી. 

મીર જાફરના અંતની શરૂઆત 
તલાઇિને બગંાળના ગિનષર તરીકે બહુ લાબંો સમય ન મળ્યો. 
કંપનીએ એને લડંન બોલાિી લીધો અને ૧૭૬૦ની ૨૫મી ફેબ્રઆુરીએ 
એ વિદાય િયો. તે પછી મીર જાફરના પતુ્ર મીરાનનુ ંઅિસાન િઈ 
ગર્ુ.ં મીર જાફરનો િારસદાર કોણ, તે સિાલ આવ્યો. તલાઇિની 
જગ્યાએ હૉલિેલે િચગાળાના ગિનષર તરીકે જિાબદારી સભંાળી 
હતી. એણે તો િહીિટીતતં્રનો કાબજો સભંાળી લેિાનો આગ્રહ રાખ્યો 
પણ કાઉંવસલના બીજા સભ્યોને આ પગલુ ંબહુ આકરંુ લાગ્ર્ુ ંએટલે 
અંતે  મીર જાફરના જમાઈ મીર કાવસમને નાયબ સ  બેદાર 
બનાિિાનો વનણષય લેિાયો. તે પછી કંપનીનો કાયમી ગિનષર હનેરી 
િૅન્દ્સીટાટષ પણ આ વનણષય સાિે સમંત િયો. મીર કાવસમ સાિે 
કંપનીએ ગુ્ ત િાટાઘાટો શરૂ કરી, તેમા ંએણે કંપનીની બધી ચડત 
રકમ ર્  કિી દેિાનુ ં િચન આ્ર્ુ,ં એટલુ ં જ નહીં, બદષિાન 
(િધષમાન), વમદનાપરુ અને લચતાગોંગ, આ ત્રણ જજલ્લા પણ 
અંગે્રજોને સોંપી દેિા સમંત િયો. બદલામા ં કંપનીએ એને નાયબ 
સ  બેદાર બનાિિા અને પછી ગાદી એને જ અપાિિાનુ ં િચન 
આ્ર્ુ.ં 
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િેન્દ્સીટાટષ અને આમી કમાડંર કેયલોડ આ 
દરખાસ્ત સાિે મશુીદાબાદ જઈને મીર 
જાફરને મળ્યા, પણ એ મીર કાવસમને 
નાયબ સબેુદાર બનાિિા તૈયાર ન િયો. 
પાચં કદિસ િાતચીત ચાલી પણ કંઈ 
પકરણામ ન નીકળતા ંિૅન્દ્સીટાટે કેયલોડને 
મીર જાફરના મહલેનો કબજો લઈ 
લેિાનો હકુમ આ્યો. પરંત ુ મીર જાફરે 
એમની િાત માનિાને બદલે ગાદી 
છોડિાનુ ં પસદં કર્ુું. િૅન્દ્સીટાટે મીર 
કાવસમને નિો નિાબ જાહરે કરી દીધો. 

િૅન્દ્સીટાટષ અને તલાઇિની નીવતઓમા ં 
આભજમીનનો ફેર હતો.  તલાઇિ નિાબને શકંાની નજરે જોતો અને 
એણે રામનારાયણને બચાિી લીધો હતો પણ િૅન્દ્સીટાટષ મીર કાવસમને 
જોરદાર ટેકો આપતો રહ્યો. એણે રામનારાયણને મીર કાવસમના 
હાિમા ંમ  કી દીધો. એણે પહલેા ંતો રામનારાયણની બધી સપંવત્ત લ  ટંી 
લીધી અને પછી એને મોતને ઘાટે ઉતારી દીધો. 

બતસરની લડાઈ 

મીર કાવસમમા ંહિે આત્મવિશ્વાસ િધિા લાગ્યો હતો. અંગે્રજો દેશની 
અંદર જ િેપાર કરતા હતા તેનો ઉકેલ આણિાનુ ંએણે નક્કી કર્ુું. 
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કંપનીએ આનો જોરદાર વિરોધ કયો. મીર કાવસમ મ  ગેંરમા ં રહતેો 
હતો. િૅન્દ્સીટાટષ ત્યા ંજઈને એને મળ્યો અને બને્ન િચ્ચે સમજ તી િઈ 
ગઈ પણ કલકત્તાની કાઉંવસલે એ સમજ તી ફગાિી દીધી. પટનાની 
ફૅતટરીના પ્રમખેુ તો ર્િુ જ છેડી દીધુ.ં મીર કાવસમે એનો અને એની 
સેનાનો કચ્ચરઘાણ િાળી નાખ્યો. હિે અંગે્રજો અને મીર કાવસમ 
ખલુ્લખંલુ્લા સામસામે આિી ગયા. મીર કાવસમે મોગલ બાદશાહ શાહ 
આલમ બીજા અને અિધના શજુાઉદ્દૌલાને સાિે લીધા. ૧૭૬૩ની 
૧૦મી જ ને બતસર પાસે મેજર હતેટર મનરોની અંગે્રજ ફોજ સાિે 
લડાઈ િઈ અને એમા ંત્રણેયના સરં્તુત લશ્કરનો સજ્જડ પરાજય 
િયો. શાહ આલમે અંગે્રજો સાિે સવંધ કરી લીધી અને મીર કાવસમ 
ભાગી છૂટયો. ૧૭૭૭મા ંએનુ ં મતૃ્ર્ ુિર્ુ ં ત્યા ંસધુી એ ગમુનામીમા ં
ભટકતો રહ્યો.  
હિે બગંાળમા ંઅંગે્રજોનુ ંએકચક્રી રાજ હત ુ.ં 
 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૨૫: તલાઇિનુ ંમ  લ્યાકંન 
 
તલાઇિ વિશે િધારે ચચાષ કરિા માટે આપણે ૧૧મા પ્રકરણમા ંપાછા 
જઈશુ ંતો સારંુ િશે. એમા ંજણાવ્યા પ્રમાણે લડંનમા ંકંપનીના પ્રમખુ 
જોવશઆ ચાઇલ્ડે ભારતમા ં િેપાર માટે ગયેલા એજન્દ્ટોને નિી કદશા 
આપી. એના પહલેા ંલડંનમા ંઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના ગિનષરો માત્ર 
કહિંદુસ્તાનિી મળતા કરપોટોિી સતંષુ્ટ િઈ જતા હતા પણ જોવશઆ 
ચાઇલ્ડે કહિંદુસ્તાનમા ં પોતાના નોકરોને હકુમો મોકલિાનુ ં શરૂ કર્ુું. 
એણે કહ્ુ ં કે આપણુ ં કામ માત્ર િેપાર અને માલની સલામતીનુ ં છે 
પણ આપણે કકલ્લેબધંી વિના આપણો માલ સરુલક્ષત ન રાખી શકીએ. 
એણે લશ્કરી તાકાત િધારિા અને જમીન પર વિસ્તાર કરિાની 
કહમાયત કરી હતી. એણે લખ્ર્ુ ંકે આપણા સાિષભૌમત્િનુ ંઆપણે કોઈ 
પણ રીતે રક્ષણ કરશુ ંઅને કોઈ રાજાબાજાની આણ માન્દ્યા વિના 
આપણા જ કાયદાઓ પ્રમાણે ચાલશુ.ં આમ જોવશઆ ચાઇલ્ડને અંગે્રજ 
સામ્રાજ્યિાદનો પ્રિમ પ્રહરી માનિો જોઈએ. 

પરંત ુ તલાઇિ એનાિી પણ આગળ ગયો. અને ભવિષ્યમા ં
કહિંદુસ્તાનમા ંઇંગ્લૅન્દ્ડની શી ભ  વમકા હોિી જોઈએ તેના તરફ ઇશારો 
કરી દીધો.  કહિંદુસ્તાનના ઘણા રાજિી ઘરાણાઓએ એને માનઅકરામ 
આ્યા ં હતા.ં કણાષટકના મહમ્મદ અલીએ એને ‘નિાબ’નો લખતાબ 
આ્યો અને ્લાસી પછી મીર જાફરે એને જાગીર આપી અને 
‘મનસબદાર’ બનાવ્યો. મનસબદારે અમકુ સખં્યામા ંઘોડેસિાર દળ 
રાખવુ ં જોઈએ અને નિાબને લડાઈમા ં મદદ કરિી જોઈએ પણ 
તલાઇિ ઘોડેસિાર દળ રાખ્યા વિના જ મનસબદાર બની ગયો. એને 
જાગીરમા ંરસ હતો. લબહારની ફળદ્રપુ જમીન પર એની નજર હતી. 
જો કે મીર જાફરે વ્ર્  હાત્મક કારણોસર લબહારમાિંી તો જમીનનો 
રુ્કડોયે ન આ્યો પણ આખો ૨૪-પરગણા જજલ્લો જાગીર તરીકે 
આપીને તલાઇિને પોતાને પણ આિયષમા ંમ  કી દીધો. 

તલાઇિે માત્ર કંપની માટે જ નહીં, એના નોકરો અને નોકરોના 
નોકરોનાયે અંગત િેપારમા ં જકાત માફી મેળિી હતી. પકરણામે 
કંપનીનો િેપાર ્લાસી પહલેાનંી સપાટીએ પહોંચી ગયો હતો. બીજી 
બાજુ કંપનીનો લશ્કરી ખચષ દસગણો િધી ગયો હતો. તલાઇિ 
બગંાળમા ંબે હજારનુ ંકાયમી દળ રાખિા માગતો હતો.  
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અહીં કહિંદુસ્તાનમા ંકંપનીની સ્સ્િવત બદલતી જતી હતી પણ લડંનમા ં
ડાયરેતટરો હજી િેપારની ભાર્ામા ંજ િાત કરતા હતા, એમને લાગ્ર્ુ ં
કે હિે િેપારની ગાડી પાટે ચડી ગઈ છે, નિાબ મીર જાફર પણ 
પોતાનો જ માણસ છે, તો ત્રણસો સૈવનકોિી િધારે મોટી ફોજ શા માટે 
રાખિી? એમણે નાનીમોટી ફૅતટરીઓની કકલ્લેબધંી કરિાની પણ ના 
પાડી અને ફોટષ વિલલયમની કકલ્લેબધંીને મજબ  ત બનાિિાની 
તલાઇિની માગણીિી તો એ લાલપીળા િઈ ગયા. ડાયરેતટરોએ 
તલાઇિને લખ્ર્ુ ંકે “તમને લશ્કરી વિચારોએ એિા ઝકડી લીધા છે કે  
તમે ભ  લી ગયા છો કે તમારા માલલકો િપેારી છે અન ેએમનો મ  ળ 
હતે ુિપેાર કરિાનો છે. ફોટષ વિલલયમ માટે તમે માગણી કરી છે તમેા ં
તો અમારી અડધી પ  જંી ડ બી જાય તેમ છે.” 

ડાયરેતટરોએ જોર્ુ ં કે બગંાળમા ં િેપાર ઘણો િધે તેમ છે પણ નફો 
ખાસ નિી િતો. એમણે આકે્ષપ કયો કે આનુ ંકારણ એ કે કંપનીના 
નોકરો વિલાસી જીિન જીિે છે. કલકતાની કંપનીએ વસરાજુદ્દૌલાના 
વતજોરીમાિંી કેટલો માલ મળ્યો તેની વિગતો ચોતસાઈિી નહોતી 
આપી. ડાયરેતટરોને એ પણ પસદં ન આવ્ર્ુ.ં તલકત્તાની પે્રસીડેન્દ્સીના 
કરપોટોમા ંજોિા મળેલી અનેક ખામીઓ પણ એમણે દેખાડી. મખુ્ય 
કચેરી પર લબલોનો ભાર િધતો જતો હતો. આ રીતે કંપનીના નોકરો 
અંગત નફાિી પોતાના ંઘર ભરતા હતા તે ડાયરેતટરોને સમજાઈ ગર્ુ ં
હત ુ.ં ડાયરેતટરોએ કહ્ુ ંકે બગંાળમા ંકંપનીનો િહીિટ બહુ જ નબળો 
છે. 

તલાઇિનો પ્રભાિ એટલો િધી ગયો હતો કે એ જ ઘમડંમા ંએણે 
લડંનમા ં બેઠેલા કંપનીના ડાયરેતટરોના પત્રનો જિાબ આ્યો. 
૧૭૫૯ના કડસેમ્બરમા ં એણે ડાયરેતટરોને લખ્ર્ુ ં કે એમના પત્રની 
ભાર્ા એમને અિિા કહિંદુસ્તાનમા ંકામ કરતા એના કંપનીના નોકરોને 
શોભા આપે તેિી નિી. એણે આકે્ષપ કયો કે ડાયરેતટરો કાચા કાનના 
છે અને જે સાભંળિા મળે છે તે માની લે છે.  આિો ભડાકો અંતે 
તલાઇિને જ ભારે પડયો. બે-અઢ્ી મકહના પછી લડંનના હકુમિી 
તલાઇિને કહિંદુસ્સ્સ્તાન છોડવુ ંપડ્ુ.ં 

આપણે ૨૪મા પ્રકરણમા ંજોર્ુ ંતેમ તલાઇિ કંપનીનો નાનો નોકર જ 
રહ્યો હતો. તલકત્તાની પે્રસીડેન્દ્સીએ એને ગિનષર બનાિિાનો વનણષય 
લીધો અને ડાયરેતટરોએ એને મજં રી આપી તે િાત જુદી છે પણ 



India - Slavery and Struggle for Freedom:: ભારત - ગલુામી અને આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ 

 

92 

દીપક ધોળકકયા : dipak.dholakia@gamil.com :  મારી બારી 

તલાઇિ કંપનીના ડાયરેતટરોની ઉપર નહોતો એટલે એમણે િહલેી 
તકે આિા ઉદ્દડં નોકરને પાછો બોલાિી લીધો.  

તે પહલેા ં એણે એ િખતના લિટનના 
પ્રખ્યાત રાજકારણી વિલલયમ વપટ્ટ (Wl l i am 
Pi t t , t he El der)ને પત્ર લખ્યો. વપટ્ટ ખરા 
અિષમા ં સામ્રાજ્યિાદી હતો. ફ્રાન્દ્સ સામેની 
લડાઈમા ંએ દૃઢ્તાિી માનતો હતો કે લિટને 
અમેકરકા અને કહિંદુસ્તાનની પોતાની િસાહતો 
પર આધાર રાખિો જોઈએ. એ તલાઇિને 
બહુ પસદં કરતો હતો અને એને ‘Heaven-
born General ’ તરીકે ઓળખાવ્યો હતો. 

 તલાઇિે લખ્ર્ુ ં કે  કહિંદુસ્તાનમા ં લિટનનુ ં
ભવિષ્ય બહુ ઊજળં છે. માત્ર કંપની િધારે 

ખતંિી કામ કરે તો એ વસિ િઈ શકે છે. કંપનીએ બગંાળમા ંનિાબને 
હટાિીને સાિષભૌમત્િ પોતાના હાિમા ં લઈ લેવુ ં જોઈએ. એણે 
પોતાની પ્રશસંા કરતા ં કહ્ુ ં કે મોગલ બાદશાહ ે એને દીિાની 
આપિાની તૈયારી દેખાડી હતી, જે બગંાળના નિાબ પછીનુ ંબીજા 
નબંરનુ ં પદ છે. આનાિી બગંાળની લગભગ િીસ લાખ પૌંડની 
મહસે  લી આિક એના િહીિટમા ં આિી ગઈ હોત પણ એણે 
તાત્કાલલક તો એ લેિાની ના પાડી કારણ કે કંપની એના માટે જરૂરી 
ફોજ આપિા તૈયાર િાય એમ નિી. અને આખો દેશ મજં ર ન કરે તો 
કંપનીના ડાયરેતટરો આ સાિષભૌમત્િ પોતાના બળે સભંાળી ન શકે. 
એણે વપટ્ટને ઇશારો આ્યો કે આવુ ંિઈ શકે એિો કંઈક રસ્તો કાઢ્િો 
જોઈએ કે જેિી સરકાર બધુ ં પોતાના હાિમા ં લઈ લે. (તલાઇિે 
પોતાના વપતાને લખેલા પત્રમા ં કહિંદુસ્તાનના રાજા બનિાની મહચે્છા 
દેખાડી હતી!).  

આમ લિકટશ  સરકાર કંપનીની જગ્યાએ િહીિટ સભંાળી લે એવુ ં
સ  ચિનારો એ પહલેો હતો. ૯૯ િર્ષ પછી ૧૮૫૮મા ંલિટનની રાણીએ 
એની સલાહ અમલમા ંમ  કી અને કંપનીની જગ્યાએ કહિંદુસ્તાનને સીધુ ં
પોતાના શાસન નીચે મ  ક્ુ.ં  

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૨૬: કંપની રાજની બગંાળ પર અસર 

બતસરની લડાઈ પછી ૧૭૬૫મા ંમોગલ બાદશાહ ેકંપનીને બગંાળની 
દીિાન બનાિી દીધી. મોગલ સલ્તનતમા ંબગંાળ, સૌિી િધ ુસમિૃ 
પ્રદેશ હતો. લિટન માટે આ દીિાની આશીિાષદ સમાન નીિડી. કંપની 
અને એના નોકરોને એનાિી બહુ મોટો લાભ િયો. નદીઓિી સમિૃ 
આ પ્રદેશ ૩૦ લાખ રૂવપયાની મહસે  લી આિક આપતો હતો.  
િેપારમા ં તો નકુસાન િતુ ં હત ુ ં પણ મહસે  લની આ ગજંાિર 
રકમમાિંી કંપની લડંનમા ંડાયરેતટરોનુ ંમોઢું બધં રાખી શકતી હતી. 
અહીંનો માલ, રેશમ, ખાડં અને ગળી લડંનના બજાર માટે જ હતા.ં 
બગંાળનો ચોખાનો મબલખ પાક કંપનીની લશ્કરી છાિણીઓને કામ 
આિતો. પરંત ુમખુ્ય ફાયદો તો મોગલ સલ્તનતે િેપાર માટે એના 
આખરી કદિસોમા ંબનાિેલા વનયમોને કારણે િયો. કોઈ પણ િેપારી 
કોઈ એક િસ્તનુા િેપારનો ઇજારો લઈ શકતો. કંપનીએ મીઠંુ, 
બદં કનો દારુ, ગળી, સોપારી િગેરેના ઇજારા લઈ લીધા હતા. 
કંપનીએ લડંનિી સોનુ ંલેવુ ંપડતુ ંતે લગભગ બધં િઈ ગર્ુ.ં  

જ ન ુ ંમાળખુ,ં નિા વિચારો 
બગંાળ પર િચષસ્િ સ્િા્યા પછી પણ કંપનીનો ઉદે્દશ મખુ્યત્િે તો 
કમાણી અને િેપારનો જ રહ્યો હતો એટલે દીિાન તરીકે પણ 
કંપનીએ જાતે બહુ મોટા ફેરફાર ન કયાષ. બધા ંકામો નિાબને નામે 
િતા ં હતા ંપણ ખરો અંકુશ ‘ઓરુ્નિાબ’ એટલે કે એના નાયબનો 
હતો અને કંપની નિાબની ‘નાયબ’ હતી. ન્દ્યાયની બાબતમા ંપણ 
કંપનીએ દીિાન તરીકે ‘દીિાની’ કેસો પોતાના હાિમા ંલીધા, પણ 
ફોજદારી ગનુાઓનો વનકાલ કરિાની જિાબદારી હજી નિાબના 
હાિમા ંજ હતી. પરંત ુ૧૭૭૨િી કંપનીએ પોતાને ‘અપીલ કોટષ ’ તરીકે 
સ્િાવપત કરી દીધી. ૧૭૮૧ પછી તો નીચલી કોટોમા ંપણ અંગે્રજ જજો 
દીિાની અને ફોજદારી કેસો સાભંળિા લાગ્યા. 

આ આખા સમયગાળા દરવમયાન કંપની પર હજી લડંનના મખુ્ય 
ડાયરેતટરોનો કાબ ુ હતો. પોલીસ કે લશ્કરી દળના ઉપયોગ માટે 
બગંાળના અંગે્રજ શાસકોએ ડાયરેતટરોને જિાબ આપિો પડતો હતો. 
૧૭૬૫ પછી ઘણી િાર તો સ્િય ંલિકટશ સરકારનુ ં જ દબાણ આિતુ.ં 
૧૭૭૩મા ંઅને પછી ૧૭૮૪મા ં  લિટન સરકારે કાયદા બનાિીને કહિંદ 
માટેની નીવત નક્કી કરી આપી. ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના ડાયરેતટરોએ 
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પણ એના પ્રમાણે િતષવુ ંપડતુ.ં ૧૮૩૩મા ંતો લિટન સરકારે િેપારનો 
છેદ જ ઉડાડી દીધો. કંપનીનુ ંમખુ્ય કામ તો આમ બધં જ િઈ ગર્ુ.ં 

નિા સમાજનુ ંવનમાષણ? 

કહિંદુસ્તાન, અને ખાસ કરીને બગંાળના, સમાજ પર લિકટશ હકુમત 
લદાઈ તે પછી મોટા ફેરફાર િયા એમ ન કહી શકાય કારણ કે 
૧૭૬૫ પહલેા ંજ સાસં્કૃવતક, સામાજજક, આવિિક પકરિતષનો આિિા 
માડંયા ંહતા.ં મોગલ સલ્તનત ત  રંુ્ ત  રંુ્ િતી હતી, બીજાં શસ્તતશાળી 
રાજ્યો પણ િાકિા લાગ્યા ંહતા.ં ખેતીનુ ંિેપારીકરણ પણ િિા લાગ્ર્ુ ં
હત ુ.ં મહસે  લ એકઠંુ કરિાના અવધકાર નિાબી જમાનામા ંજ બહુ ઘણા 
લોકોને મળી ગયા હતા એટલે ખેતી કરનારા સમાજમા ંપણ અમીર-
ગરીબના ભેદભાિ શરૂ િઈ ગયા હતા. ખાસ નોંધિા જેવુ ંહોય તો એ 
કે ૧૭૯િી ૧૭૭૩ના ંિર્ો ભયકંર દુકાળના ંહતા,ં જેમા ંએક કરોડના ં
મોત િયા ં પણ કંપનીના અવધકારીઓના પેટનુ ં પાણીયે ન હાલ્ર્ુ.ં 
મહસે  લની િસલુાત જરા પણ ધીમી ન પડી. લિકટશ સત્તાએ આ 
ભેદભાિ અને શોર્ણની પ્રકક્રયાને નિો િેગ આ્યો એમ તો જરૂર 
કહવે ુ ંપડશે.  

િળી, “દેખ બીચારી બકરીનો પણ કોઈ ન જા’તા ંપકડ ેકાન” જેિી 
સ્સ્િવત પણ નહોતી સ્િપાઈ. નિાબના િખતમા ંજેટલી લ  ટંમાર િતી 
તેમા ં ઘટાડો િયો એમ ન કહી શકાય. ખરેખર તો ૧૯મી સદીના 
પહલેા દાયકામા ંલ  ટંમારની જે હાલત હતી તે કંપની માટે શરમજનક 
જ હતી. નિાબના સમયમા ંએના લશ્કરના માણસો નિાબ ઉપરાતં 
એના મખુ્ય આશ્રયદાતાને િફાદાર રહતેા. આમા ંજે જોખમો હતા ંતે 
્લાસીની લડાઈમા ંછતા ંિયા ંપરંત ુકંપનીએ નિાબનુ ંસૈન્દ્ય િીખેરી 
નાખ્ર્ુ ં તેિી બેરોજગારી િધી. ૬૫,૦૦૦ નાના વસપાઈઓને તો 
નોકરીએ લઈને કંપનીએ રોજગાર આ્યો પણ ઘોડેસિારોની એને 
જરૂર જ નહોતી. બેકારીને કારણે બહારિકટયાઓનો ત્રાસ પણ િધયો. 

જમીનદારો પહલેા ંપોતપોતાના પ્રદેશમા ંબધી સત્તા ભોગિતા અને 
નિાબ પણ એમા ંદખલ ન દેતો. કંપનીએ કાયદા બનાિીને એમના 
પર વનયતં્રણો મ  કિાની કોવશશો કરી પરંત ુ  જમીનદારો તો રાજકાજ 
જાણતા હતા એટલે ‘િચલો રસ્તો’ કેમ કાઢ્િો તે પણ જાણતા હતા. 
આમ વ્યિહારમા ંજમીનદારોને જ રક્ષણ મળ્ર્ુ.ં ૧૭૯૦મા ં૧૨ કુરંુ્બો 
મહસે  લ એકત્ર કરતા,ં તેની જગ્યાએ કંપનીએ ઘણાને કોંરૅતટ અને 
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કાયમી અવધકારો આપતા ં શોર્ણખોરોની મોટી જમાત ઊભી િઈ 
ગઈ. અઢ્ારમી સદીના અંતભાગમા ં તો જમીનમાલલકો અને મજ રો 
િચ્ચેની સમતલુા જમીનમાલલકો તરફ ઢ્ળતી િઈ ગઈ હતી. 

બગંાળનુ ંઅિષતતં્ર પ  રેપ  રંુ લિટનના અિષતતં્ર સાિે સકંળાઈ ગર્ુ ંહત ુ ં
એટલે ત્યાનંા િાળાઢ્ાળાની અસર બગંાળમા ંપણ દેખાતી.  આમ તો 
જમીન મહસે  લ અને કાચા માલના િેપાર પર ભાર મકુાતા ંશહરેો 
કરતા ંગામડાઓંમા ંકમાણીની તકો િધી હતી.  

નિા વ્યિસાય, નિી સભ્યતા 
આમ છતા,ં કલકત્તા જેિા શહરેનો પણ વિકાસ િયો અને ઢ્ાકા પડી 
ભાગં્ર્ુ ં કે જે ‘મલમલ’ માટે જાણીત ુ ંહત ુ.ં કેમ કે જમીનદાર ન હોય 
પરંત ુિહીિટ અને કહસાબનીસ તરીકે પાિરધા હોય એિા લોકોનો 
નિો િગષ શહરેમા ંજ રહ્યો. 
કલકત્તામા ં કહિંદીઓ માટે ‘બ્લૅક ટાઉન’ અને ર્રુોવપયનો માટે ‘વ્હાઇટ 
ટાઉન’  વિકસી ર્  ક્યા ં હતા.ં પરંત ુ બ્લૅક ટાઉનમા ંગરીબો જ હતા 
એવુ ંનિી. ‘ભરલોક’ આધવુનક અને સાધન સપંન્ન હતા અને બ્લૅક 
ટાઉનમા ંનિા ંમોટા ંમકાનો બાધંિા લાગ્યા હતા.  આ બધા કહિંદુ 
હતા, કોઈ િાહ્મણ, તો કોઈ કાયસ્િ.  લોકો મોટા ભાગે તો પગારદારો 
જ હતા પણ મ  ડી રોકાણ દ્વારા પણ કમાઈ લેતા. મોટી ઠાકુરબાડીઓ 
(હિેલીઓ) બાધંિાનો એમને શોખ હતો, ધાવમિક વિવધવિધાનોમા,ં 
ખાસ કરીને દુગાષપ  જામા ંિેપારધધંા બધં કરીને એ મોટો ખચષ કરતા. 
અંગે્રજી શાસકોને પણ પ્રાચીન પરંપરાઓમા ં રસ િધયો. હને્સ્ટિંગ્સે 
૧૭૮૪મા ં  એવશયાકટક સોસાઇટીની સ્િાપના કરી અને કહિંદુ ધમષના 
પ્રાચીન ગ્રિંોનો અનિુાદ કરાવ્યો. આ ર્રુોપીય વિદ્વાનો પકંડતોને 
નોકરીમા ં લઈને જાતે જ સસં્કૃત શીખ્યા. બીજી બાજુ બાઇબલના 
બગંાળી અનિુાદો પણ િયા. 
૧૮૧૭મા ં એમના જ પ્રયાસોિી કહિંદુ કૉલેજ શરૂ િઈ. બગંાળી 
ભરલોકને ર્રુોપીય રહણેીકરણીએ આકષ્યો હતો. વશક્ષણ િધિાિી  
નિા ઉદાર વિચારો પણ જન્દ્મ્યા. આમાિંી િહ્મોસમાજની સ્િાપના 
િઈ. રાજા રામમોહન રાય, ઈશ્વરચરં વિદ્યાસાગર િગેરે આ 
નિજાગરણના ર્ગુના ંસતંાન હતા.ં 

૦-૦-૦ 
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પ્રકરણ ૨૭: બગંાળમા ંકંપનીની લ  ટં ઔદ્યોલગક ક્રાસ્ન્દ્તની મદદે 
 

્લાસીનુ ં ર્િુ માત્ર ભારતના ઇવતહાસમા ં જ નહીં, દુવનયાના 
ઇવતહાસમા ં પણ મહત્ત્િનુ ં છે. લિકટશ સામ્રાજ્યિાદની શરૂઆત 
્લાસીિી જ િઈ. લિકટશ વિસ્તારિાદ માટે ધનની જરૂર હતી તે 
બગંાળે પ  રંુ પાડ્ુ.ં મોગલ બાદશાહ શાહ આલમ બીજાએ ૧૭૬૫મા ં
ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીને બગંાળની દીિાન બનાિી તે પછી કંપનીએ જે 
લ  ટં ચલાિી તેમાિંી ઇંગ્લૅન્દ્ડમા ં િયેલી ઔદ્યોલગક ક્રાસ્ન્દ્ત માટે 
નાણાકીય સાધનો ઉપલબ્ધ િયા.ં  

એક અંદાજ પ્રમાણે ્લાસી અને બતસરની લડાઈઓ િચ્ચે (૧૭૫૭ 
અને ૧૭૬૫ના ગાળામા)ં, આપણે ગયા પ્રકરણમા ંજોર્ુ ંતેમ લિટનિી 
સોનાની આયાત કરિાની કંપનીને જરૂર ન રહી. કંપનીના નોકરોએ 
મીર જાફર પાસેિી ૧ કરોડ ૭૬ લાખ રૂવપયા મેળવ્યા અને  કંપની 
આ ગાળા દરવમયાન ૮ કરોડ ૫૬ લાખ રૂવપયા કમાઈ.  ૧૭૭૬મા ં
એક અિષશાસ્ત્રીએ અંદાજ કરીને દેખાડ્ુ ં કે દર િરે્ ૧૨ લાખ રૂવપયા 
બગંાળમાિંી ઘસડાઈને લડંન પહોંચતા હતા.  

દાદાભાઈ નિરોજી  ૧૮૯૨ અને ૧૮૯૫ િચ્ચે લિટનની આમસભામા ં
ર્ુટંાયેલા પ્રિમ કહિંદી હતા. એમણે આમસભામા ં બોલતા ં લિટને 
ભારતમા ંકરેલી લ  ટંનો ભડંો ફોડી નાખ્યો. એમના પસુ્તક Povert y 
of  I ndi a મા ં દેખાડ્ુ ં છે કે ૧૮૫૮િી ૧૮૭૦ 
દરવમયાન લિટનમાિંી આિતા માલનુ ંમ  લ્ય ૩૬ 
અબજ પૌંડ હત ુ,ં તેની સામે કહિંદુસ્તાન પાસેિી 
લિટન જતા માલનુ ંમ  લ્ય ૨૯ અબજ પૌંડ જેટલુ ં
હત ુ.ં આ ખાધ કૃવત્રમ હતી. કારણ કે લિટન 
ભારતને જે કકિંમત ર્  કિિી જોઈએ તે ર્  કિત ુ ં
નિી. એમનુ ં કહવે ુ ં છે કે, કહિંદુસ્તાન સાિેના 
સબંધંોનો લાભ ઇંગ્લૅંડને મળ્યો છે તે છેલ્લા ં૩૮ 
િર્ષમા ં ૫૦ કરોડ પૌંડ જેટલો જ નિી. તે 
ઉપરાતં લિટનના ઉદ્યોગોને કહિંદુસ્તાનમાિંી જે 
મળે છે  તેનો ઉપયોગ કરીને લિટન ર્રુોપના દેશોમાિંી કમાય છે. 
આમ દાદાભાઈ નિરોજી દેખાડે છે કે કહિંદુસ્તાનમાિંી ધન ખેંચીને 
ઇંગ્લૅંડ સમિૃ િર્ુ ંછે. બીજા એક અિષશાસ્ત્રી વિલલયમ કડગ્બાયનુ ંકહવે ુ ં
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છે કે ઇંગ્લૅંડની ઔદ્યોલગક સિોપકરતાના ંમ  ળ બગંાળ અને કણાષટકમા ં
છે.  

દાદાભાઈ કહ ે છે કે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ બગંાળ અને લબહારમા ં
સતત બગડતી સ્સ્િવત પર નજર રાખિા માટે ૧૮૦૭િી ૧૮૧૬ સધુી 
નિ િર્ષ સિે કરી. પરંત ુ એનો કરપોટષ દબાિી દીધો. તે પછી 
મોંટગોમરી માકટિન નામના અવધકારીએ એ ખોળી કાઢ્યો અને 
પ્રકાવશત કયો. આ અવધકારીએ લખ્ર્ુ ં કે “બે હકીકતોની નોંધ ન 
લિેાનુ ંઅશક્ય છે: એક તો, દેશની સમદૃ્ધિની મોજણી િઈ અન ેબીજી 
િાત એ કે એ દેશના વનિાસીઓની ગરીબાઈની પણ મોજણી િઈ.”  
માકટિને કહ્ુ ંકે લિટન જે ધન તાણી જાય છે (એના િખતમા ં૩૦ લાખ 
રૂવપયા હત ુ,ં પણ દાદાભાઈ  કહ ે છે કે તે પછીના ંિર્ોમા ંઆ આંક 
ઉપર ગયો છે) તેનુ ં૧૨ ટકા લેખે વ્યાજ ગણતા ં૩૦ િરે્ આ રકમ રૂ. 
૭૨,૩૯,૦૦,૦૦૦ િાય છે. આટલુ ં ધન લિટનમાિંી ગર્ુ ં હોત તો 
લિટન પણ ગરીબ િઈ ગર્ુ ંહોત. બીજા એક સનદી અવધકરી ફે્રડકરક 
જ્હોન શોરનુ ં કિન પણ દાદાભાઈએ ટાકં્ ુ ં છેેઃ “પણ કહિંદુસ્તાનના 
ભવ્ય કદિસો પ  રા િયા છે; એની પાસ ેજે સપંવત્ત હતી ત ેમોટા ભાગે 
ર્  સી લિેાઈ છે અન ેએની શસ્તતઓ કુશાસનની દુેઃખદાયી વ્યિસ્િાને 
કારણે હણાઇ ગઈ છે. લાખો લોકો મઠુ્ઠીભર લોકો માટે પોતાનુ ં
બલલદાન આપતા રહ્યા છે.” 

ચલણી નાણુ ં
મોગલ સલ્તનતે મજબતુ ચલણ વ્યિસ્િા કરી હતી તે ઔરંગઝેબનુ ં
૧૭૦૭મા ંમતૃ્ર્ ુિર્ુ ંતે સાિે પડી ભાગંી. મોગલ કાળમા ંસમાજમાિંી 
સાટા પિવત લગભગ નાબ  દ િઈ ગઈ હતી અને નાણાનો વ્યિહાર 
વ્યાપક બની ગયો હતો.  

આ સ્સ્િવતને પહોંચી િળિા કહિંદુસ્તાનમા ંચલણી વસક્કામા ંશિુ ધાત ુ
કેટલી છે અને તેનુ ંમ  લ્ય શુ ંછે તેના આધારે વસક્કાઓનુ ંમ  લ્ય નક્કી 
કરિામા ંઆવ્ર્ુ.ં  

ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની જ્યા ં કામ કરતી હતી તે પ્રદેશમા ં પોતાની 
ટંકશાળ બનાિિાના અવધકાર પણ પ્રા્ત કરી લેતી. મરાસ, અને 
મુબંઈમા ંઆિી ટંકશાળો હતી. પરંત ુ્લાસી પહલેા ંબગંાળમા ંએમને 
ટંકશાળની છૂટ નહોતી મળી. 

ટંકશાળો 
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કોરોમડંલને કાઠેં આમાષગોનમા,ં જ્યા ં ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીની તોપો 
પહલેી િાર જમીન પર ઊતરી, ત્યા ં૧૬૨૬મા ંપહલેી ટંકશાળ બની. તે 
પછી ૧૬૩૯મા ં કંપનીએ ચરંલગકરના રાજા પાસેિી ટંકશાળ 
બનાિિાના હક મેળવ્યા. તે પછી ૧૬૯૨મા ં મોગલ શાહજાદા 
કામબખ્શ પાસેિી મરાસમા ં ચાદંીના રૂવપયા બનાિિાનો અવધકાર 
મળ્યો. જો કે, આ વસક્કા માત્ર બગંાળમા ંજ િાપરિાના હતા.  

૧૬૯૦મા ંકંપનીએ મરાઠા શાસકો પાસેિી કડળૂરુ પાસે કકલ્લો ખરીદ્યો 
અને એને ફોટષ સેન્દ્ટ ડવૅિડ નામ આ્ર્ુ.ં અહીં પણ એમને સોના કે 
ચાદંીના વસક્કા બનાિિાનો અવધકાર મળ્યો. બધા ં રાજ્યો ઈસ્ટ 
ઇંકડયા કંપની સાિે િેપાર માટે એટલા ંઆતરુ હતા ં કે મોટા ભાગે 
એમને વસક્કા બનાિિાના અવધકારના બદલામા ંજકાત કે કવમશન 
ર્  કિિામાિંી પણ માફી મળતી.  એ જ રીતે ૧૬૯૨મા ં મુબંઈની 
ટંકશાળ પણ શરૂ િઈ. અહીં બનાિેલા વસક્કાઓ પર ઇંગ્લૅંડના રાજા 
વિલલયમ ત્રીજા અને રાણી મૅરીના ંનામો હતા.ં ઔરંગઝેબે આની સામે 
સખત િાધંો લીધો. પકરણામે, આ વસક્કા પાછા ખેંચી લેિા પડયા. 
૧૭૫૭મા ં મીર જાફરે કંપનીને કલકતામા ં ટંકશાળ બનાિિાની 
પરિાનગી આપી. 

બગંાળમા ંઅઢ્ારમી સદીના મધયભાગમા ંચાદંીનો રૂવપયો ૧૦ માશા 
(૧૧.૬૦ ગ્રામ)નો હતો. ૧૦ માશા િજનનુ ં સ્ટૅન્દ્ડડષ પણ હત ુ ંઅને એ 
‘વસક્કા’ તરીકે ઓળખાત ુ.ં આમ આ ‘વસક્કો’ ખરેખરા બજાર મ  લ્યની 
બરાબર હતો. એક વસક્કાના ૧૬ આના (૧૦ માશા) અને એક આનાનુ ં
મ  લ્ય ૧૨ પાઈ જેટલુ ંહત ુ.ં 

રૂવપયો સ્ટૅન્દ્ડડષ બન્દ્યા પછી પણ કેટલીયે જણસો બીજાં ચલણોમા ં
ખરીદિી પડતી. આ ઉપરાતં એક જાતની કડિી બદામ પણ ચલણ 
તરીકે ચાલતી. એ ગજુરાતમાિંી આયાત કરિી પડતી. સ  રતમા ંઆ 
બદામ ચલણ તરીકે ચાલતી. દલક્ષણ અને મધય ગજુરાતમા ંશાહકુારો. 
શરાફો, િેપારીઓ અને કારીગરો મોટી સખં્યામા ંહતા પણ આ કડિી 
બદામ ચલણમા ંસ્િીકાયષ બની હતી.  

બગંાળનુ ં પતન કહિંદુસ્તાન માટે એક દુેઃસ્િ્ન જેવુ ં રહ્ુ ં છે. આ 
ઓિારમાિંી દેશ આજે અઢ્ીસો િર્ષ પછી પણ છૂટયો નિી.  પરંત ુ
આપણે હિે દખ્ખણ અને કણાષટક  જઈએ. એ હજી કંપનીના કબજામા ં
નિી આવ્યા.ં 
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પ્રકરણ ૨૮: કણાષટકની લડાઈઓ 
 

બગંાળ તો અંગેજોના હાિમા ંગર્ુ ંપણ બગંાળ કંઈ આખુ ં કહિંદુસ્તાન 
નહોત ુ.ં હજી ઘણુ ંબાકી હત ુ.ં દલક્ષણ પર હજી એમનુ ંએકચક્રી રાજ 
સ્િપાર્ુ ંનહોત ુ.ં હજી આપણે એ નિી ભ  લિાનુ ં કે એમનો મખુ્ય હતે ુ
તો િેપારનો જ રહ્યો હતો અને એના માટે હિે એ દેશી રાજાઓના 
સઘંર્ોમા ંિચ્ચે પડતા ંપણ અચકાતા નહોતા. આમા ંએમને લાભ એ 
હતો કે બેમાિંી એક પક્ષ નબળો પડે તો પછી બીજો પક્ષ એકલો રહી 
જાય અને એની સામે ટક્કર લેિાની રહ.ે 

કણાષટકમા ંખરેખર તો ચાર પક્ષો હતાેઃ અંગે્રજો, ફ્રેંચ, મરાઠા અને ટીપ ુ
સલુતાન. ફ્રેંચ કંપની અંગે્રજ કંપની કરતા ંજુદી રીતે વિચારતી હતી. 
એનો દૃન્ષ્ટકોણ એ હતો કે એમના સૌિી મોટા હરીફ અંગે્રજો હતા અને 
એમને હરાિિા માટે બીજા બધા દેશી શાસકોને એક કરિાની જરૂર 
હતી. જો કે અંગે્રજો જેની સાિે હોય તેની સાિે જિાનો એમની સામે 
પ્રશ્ન જ નહોતો. દલક્ષણમા ંચાર પક્ષો હોિા ઉપરાતં વનઝામ પણ હતો. 
આ પ્રદેશમા ંમખુ્ય લડાઈ મરાઠાઓ અને ટીપ ુિચ્ચે - અને ટીપિુી 
પહલેા ંએના વપતા હૈદર અલી સાિે - હતી. હૈદર અલી પણ અંગે્રજોને 
સૌિી મોટા દુશ્મન માનતો હતો. આમ ફ્રેંચ કંપની લગભગ છેિટ 
સધુી હૈદર અલી સાિે અને એના મતૃ્ર્ ુપછી ટીપ ુસાિે રહી, કારણ કે 
અંગે્રજો મરાઠાઓ સાિે હતા. જો કે આ બધા ં સમીકરણો હમેંશા ં
એકસરખા ંનહોતા ં રહતેા.ં અંદરોઅંદર ખેંચતાણ પણ ચાલતી. એવુ ં
નિી કે ટીપ ુઅને ફ્રેંચ કંપનીના સબંધંોમા ંપણ કંઈ અવિશ્વાસ નહોતો. 
એવુ ંજ અંગે્રજો અને મરાઠાઓનુ ંહત ુ.ં એ તો ટીપ ુવિરુિ એકબીજાનો 
ઉપયોગ કરતા હતા.  

હૈદર અલી અન ેટીપ ુસલુતાન 

પરંત ુ દેશી-વિદેશી સબંધંોની આ ગ  ચં ઉકેલતા ં પહલેા ં ભારતીય 
ઇવતહાસના ં બે વિવશષ્ટ પાત્રો હૈદર અલી અને એના પતુ્ર ટીપ ુ વિશે 
જાણવુ ં જરૂરી છે. સામાન્દ્ય રીતે કોઈ પણ વિદેશી આક્રમણખોર 
કહિંદુસ્તાનમા ંિાયવ્યમાિંી, એટલે કે અફઘાવનસ્તાન અને પજંાબના 
માગે, આવ્યા પણ ઇસ્લામની શરૂઆતના કાળમા ંજ િેપારી આરબો 
દકરયા માગે સૌ પહલેા ંદલક્ષણ ભારતમા ંિેપાર માટે પહોંચ્યા. હૈદરના 
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પ  િષજ પણ મક્કાના કુરૈશ પકરિારના હતા અને દલક્ષણ ભારત 
પહોંચ્યા. આનાિી િધારે કંઈ માકહતી નિી મળતી.  
એમનો કોઈ પ  િષજ શાહ િલી મહમંદ લગભગ સોળમી સદીના 
અંતમા ં કદલ્હીિી ગલુબગાષ આિીને િસ્યો. એ ધાવમિક માણસ હતો 
અને એક દરગાહમા ંિસ્યો. આકદલશાહ ેએને િેતન આપિાનુ ંશરૂ 
કર્ુું.  એના મતૃ્ર્ ુપછી એના દીકરા મહમંદ અલીએ પણ દરગાહની 
સેિાચાકરી કરી પણ  એના ચાર દીકરાઓએ લશ્કરની નોકરી પસદં 
કરી. આમાિંી એક ફત મહમંદને ઘેર ૧૭૨૧મા ં હૈદર અલીનો જન્દ્મ 
િયો. એનો એક મોટો ભાઈ શાહબાઝ પણ હતો. ફત મહમંદ મરી 
ગયો ત્યારે દેવુ ંછોડીને ગયો હતો. લેણદારે કરજ િસ  લ કરિા માટે 
આઠ િર્ષના શાહબાઝ અને પાચં િર્ષના હૈદર પર દમન ગજુાર્ુું અને 
એમની બધી વમલકત પડાિી લીધી. ફત મહમંદનો ભત્રીજો હૈદર 

સાહબે મૈસ  રના રાજાના એક અવધકારી 
દેિરાજના તાબામા ં કામ કરતો હતો. 
એણે કુરંુ્બને છોડાવ્ર્ુ.ં કુરંુ્બ ત્યાિંી 
સેકરગપટમમા ં હૈદર સાહબેને આશરે 
સ્િાયી િર્ુ.ં  
હૈદર સાહબેના અિસાન પછી 
શાહબાઝને કમાડંર બનાિિામા ંઆવ્યો. 
હૈદર અલી એની નીચે કામ કરતો હતો. 
હૈદરાબાદમા ં વનઝામ આવસફ જાહના પતુ્ર 
નાવસર જગં અને એના ભત્રીજા િચ્ચે 
સાઠમારી ચાલતી હતી. ૧૭૫૯મા ં મૈસ  રે 

હૈદર અલીને નાવસર જગંની મદદે મોકલ્યો. જીત તો મળી પણ 
કડ્પાના પઠાણ નિાબે નાવસર જગંને દગાિી મરાિી નાખ્યો. આ 
અંધાધ  ધંીમા ંફ્રેંચ કંપનીએ ખજાના પર કબ્જો કરી લીધો પણ હૈદર 
અલીના હાિમા ં પણ એનો અમકુ ભાગ આવ્યો. એમાિંી એણે 
પોતાની ફોજ િધારી અને ભાગેડ  ફ્રેંચ સૈવનકોની મદદિી પવિમી 
ઢ્બની તાલીમ આપિાનુ ં શરૂ કર્ુું. આમ. કહિંદુસ્તાનમા ં વશસ્તબિ 
સેનાની શરૂઆત હૈદર અલીએ કરી. 
દરવમયાન, કણાષટકની નિાબીના હક માટે મહમંદ અલી અને 
ચદંાસાહબે િચ્ચે ઘર્ષણ ચાલતુ ંહત ુ.ં આમા ંફ્રેંચ કંપની ચદંાસાહબેની 
સાિે રહી. આિી મહમંદ અલીએ મૈસ  રની મદદ માગી અને એની 
કકિંમત તરીકે વત્રલચનાપલ્લી મૈસ  રને હિાલે કરિાનુ ં િચન આ્ર્ુ.ં 
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ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની પણ મહમંદ અલીની સાિે હતી.  ચદંાસાહબે 
માયો ગયો અને મહમંદ અલી જીત્યો પણ વત્રલચનાપલ્લી આપિાની 
િાત જ બાજુએ રહી ગઈ. આ લડાઈમા ં હૈદર અલી છેક સધુી રહ્યો 
અને એણે અંગે્રજ અને ફ્રેંચ કંપનીઓના લશ્કરોની કુશળતા જોઈ. 
મૈસ  રના રાજાએ એની િીરતા જોઈને એને ડીંડીગળનો ‘ફોજદાર’ 
બનાિી દીધો. બીજી બાજુ મૈસ  રનુ ંઅિષતતં્ર લડાઈઓને કારણે પડી 
ભાગંિા લાગ્ર્ુ ંહત ુ.ં સૈવનકોના પગાર પણ ર્કુિાયા નહોતા. િોડેયર 
િશંનો રાજા તો બે ભાઈઓ - દેિરાજ અને નજંરાજ – ના હાિનુ ં
રમકડુ ં હતો. આિી સૈવનકોએ નજંરાજના ઘરે, ધામા નાખ્યા અને 
એના ં અનાજપાણી રોકી દીધા.ં આ સમાચાર મળતા ં હૈદર અલી 
સેકરિંગપટમિી મૈસ  ર આવ્યો. આ અસતંોર્ ઊભો િિાનુ ંકારણ તો એ 
હત ુ ં કે દેિરાજ અને નજંરાજ િચ્ચે વિખિાદ િઈ ગયો હતો. હૈદર 
અલીએ બને્ન ભાઈઓ િચ્ચે સમાધાન કરાવ્ર્ુ,ં રાજાને રક્ષણની 
બાયંધરી આપી અને સૈવનકોના ચડત પગાર ર્  કિી આ્યા. આના 
પછી એની પ્રવતષ્ઠા િધી ગઈ અને ૧૭૫૮મા ંમરાઠાઓએ મૈસ  ર પર 
હમુલો કયો ત્યારે એને મૈસ  રનો સરસેનાપવત બનાિી દેિાયો. આમા ં
હૈદર અલી જીત્યો. તે પછી નજંરાજ હિે બહ ુનબળો પડી જતા ંએ 
વનવતૃ્ત િઈ ગયો અને હૈદર એની જગ્યાએ સહલેાઈિી ગોઠિાઈ 
ગયો. ૧૭૬૧ સધુીમા ંએ મૈસ  રનો િાસ્તવિક અિષમા ંશાસક બની ગયો 
અને એની સામે કોઈ હરીફ બચ્યો નહોતો.  
ટીપ ુસલુતાન 

પરંત ુ સેકરિંગપટમમા ં દીિાન ખડેંરાિે બળિો કરતા ં હૈદરને ભાગવુ ં
પડ્ુ.ં એ િખતે ટીપ ુસલુતાન દસેક િર્ુંનો હતો. ‘સલુતાન’ એનો 
લખતાબ નિી, નામનો ભાગ છે. આકોટના ટીપ ુમસ્તાન ઓલલયાના 
નામ પરિી એનુ ંનામ રાખિામા ંઆવ્ર્ુ ં હત ુ.ં ‘પાદશાહ’ લબરુદ તો 
એણે છેક ૧૭૮૭મા ંધારણ કર્ુું. ટીપનુ ુ ંઆખુ ંજીિન એટલે દલક્ષણમા ં
અંગે્રજો સામેના સઘંર્ષનો ઇવતહાસ, જે આપણે હિે પછીના ંપ્રકરણોમા ં
જોઈશુ.ં 

0-0-૦ 
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પ્રકરણ ૨૯: ટીપ,ુ ફ્રેંચ અને લિકટશ કંપનીઓ 
 
હૈદર અલી અને એના પતુ્ર ટીપ ુ સલુતાનનો સ  યષ કણાષટકમા ં
આકાશમા ં ચડીને મધયાહે્ન પહોંચ્યો એ સમય અને બગંાળ પર 
અંગે્રજોએ કબજો કયો તે સમય લગભગ એક જ છે, એ કદાચ સયંોગ 
છે, પણ વ્ર્  હાત્મક કારણોસર ટીપએુ એક-બે િાર અંગે્રજો સાિે સવંધ 
કરી તે વસિાય અંગે્રજોને સૌિી મોટી દુશ્મન તાકાત તરીકે જોિાની 
એની દૃન્ષ્ટને માત્ર સયંોગ ન કહી શકાય. એ એની દીઘષદૃન્ષ્ટ હતી. 
હૈદર અલીએ ૧૭૬૬મા ં કેરળના મલબાર પ્રદેશને જીતી લીધો ત્યારે 
૧૫ િર્ષના ટીપનેુ પણ એ સાિે લઈ ગયો હતો. આ લડાઈમા ંટીપએુ 
સકક્રય ભાગ લીધો અને જબ્બર સાહસ દેખાડ્ુ.ં 

પહલે ુ ંઅંગ્રજે-મસૈ  ર ર્િુ 

૧૭૬૭મા ં હૈદર અલી અને ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની િચ્ચે પહલેી સીધી 
લડાઈ ફાટી નીકળી. વનઝામ અને મરાઠા અંગે્રજો સાિે હતા અને ફ્રેંચ 
કંપનીએ હૈદર અલીને ટેકો આ્યો. હૈદર અલીએ ટીપનેુ વનઝામ પાસે 
મોકલીને એની સાિે સવંધ કરી લીધી અને અંગે્રજોને એકલા પાડી 
દીધા. ટીપ ુ સેકરિંગપટમ પાછો આવ્યો ત્યારે હૈદર અલીએ એનુ ં
સન્દ્માન કર્ુું અને એને ફોજનો કમાડંર 
બનાવ્યો. તે પછી વતરુિનમલૈ, વતરુ્પરુ 
અને બીજા કેટલાયે મોરચે ટીપ ુબાપની 
સાિે જ રહ્યો. પરંત ુમેંગલોરમા ંઅંગે્રજોના 
કકલ્લાને ઘેરતી િખતે ટીપ ુએકલો જ ફોજ 
લઈને ગયો હતો. અહીં અંગે્રજોને 
નામોશીભરી હાર ખમિી પડી. બીજી 
બાજુિી હૈદર અલીએ પણ આખા 
મલબારમાિંી અંગે્રજોને હાકંી કાઢ્યા.  

૧૭૬૯મા ંમરાઠા-મસૈ  ર ર્િુ  

અંગે્રજો સાિેની સીધી લડાઈ બે િર્ષ 
ચાલી અને પ  રી િતા ં જ ૧૭૬૯મા ં
મરાઠાઓએ મૈસ  ર પર હમુલો કયો. હૈદર અલી ઘમસાણ ર્િુ કરિા 
નહોતો માગતો, માત્ર શત્ર ુત્રાસીને પાછો જાય તે એના માટે ઘણુ ંહત ુ.ં 
એટલે એણે ટીપનેુ મોકલીને મરાઠા સૈન્દ્યના માગષમા ંઆિતા ંગામોના 
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પાકનો નાશ કરાવ્યો. કુિાઓમા ં ઝેર નખંાવ્ર્ુ ં અને પલુો તોડી 
પડાવ્યા. આમ છતા,ં ૧૭૭૧ના માચષમા ં મેલ  કોટે પાસેની લડાઈમા ં
મરાઠાઓએ હૈદરને સખત હાર આપી. 
મૈસ  રના ઘણા મોટા સરદારો કેદ પકડાયા કે માયાષ ગયા પણ ટીપ ુ
સાધનુા િેશમા ંભાગી છૂટયો હતો. બીજી બાજુ મરાઠાઓને વિજયનો 
કેફ ચડયો એમણે તરત સેકરિંગપટમ પહોંચવુ ંજોઈત ુ ં હત ુ ંપણ દસ 
કદિસ લગાડયા અને માગષમા ંમન ભરીને લ  ટંફાટ મચાિી. છેિટે એ 
સેકરિંગપટમ પહોંચ્યા ત્યારે ટીપ ુ ત્યા ંપહોંચી ગયો હતો અને સખત 
કકલ્લેબધંી કરી લીધી હતી.  મરાઠા સરદાર ત્ર્યબંકરાિ ૩૩ કદિસ 
ઘેરો ઘાલ્યા પછી પાછો િળી ગયો. 
બીજુ ંઅંગ્રજે મૈસ  ર ર્િુ 
૧૭૮૦મા ં હૈદર અલી અને અંગે્રજો િચ્ચે ફરી ર્િુ િર્ુ,ં પરંત ુઆમા ં
બને્ન પક્ષોએ ગભંીર ભ  લો કરી 
અને જીતિાના અિસર ખોઈ 
દીધા. હૈદર અલીની ૯૦,૦૦૦ની 
ફોજ આખા કણાષટકમા ં છિાઈ 
ગઈ. એણે પોતાના બીજા દીકરા 
કરીમને પોતો નોિો (હિે એનુ ં
નામ પારંગીપેટ્ટઈ છે. એ 
તવમળનાડુના કડળૂરુ જજલ્લાનુ ં
એક નાનુ ં ગામ છે)પર હમુલો 
કરિા મોકલ્યો અને પોતે ટીપ ુ
સાિે આકોટ પર ફતેહ મેળિિા નીકળ્યો.  હૈદરે કણાષટક પર હમુલો 
કયાષના સમાચાર મળતા ંમરાસ પે્રસીડેંસીએ હતેટર મનરોની સરદારી 
નીચે કાજંીિરમ (હિે કાચંી પરુમ) પાસે ફોજ એકઠી કરી. આ ફોજ 
સાિે ગુતં  રિી કૅ્ટન બેલી (Bai l l i e)ની ફોજે જોડાિાનુ ંહત ુ.ં હૈદરે 
બેલીને આંતરિા માટે દસ હજાર સૈવનકો અને ૧૮ તોપો સાિે ટીપનેુ 
મોકલ્યો અને પોતે આકોટનો ઘેરો ઉઠાિી લઈને કાચંીપરુમ તરફ 
નીકળ્યો. 

બેલી રસ્તામા ંકોટાલાઇયાર નદી પાસે રોકાયો. નદી એ િખતે સ  કી 
હતી અને એ પાર કરી શક્યો હોત પણ બીજા કદિસે તો એમા ંપ  ર 
ચડયા,ં આિી એને દસ કદિસ રોકાઈ જવુ ં પડ્ુ.ં  છેિટે પ  ર 
ઓસરતા ંએણે નદી પાર કરી પણ કાચંીપરુમિી ૨૫ કકલોમીટર દ ર 
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હતો ત્યારે ટીપએુ એના પર હમુલો કરી દીધો. બેલીની ફોજની બહુ 
ખિુારી િઈ પણ એ ઊંચી જગ્યાએ હતો એટલે ટીપનેુ પણ ભારે 
નકુસાન િર્ુ.ં બેલીએ મનરોને જલદી આિિા લખ્ર્ુ ંતો બીજી બાજુ 
ટીપએુ પણ હૈદર અલીને સદેંશ મોકલીને િધારે કુમક માગી. મનરો 
તો તરત ન આવ્યો પણ ટીપએુ એ જ રાતે હમુલો કરી દીધો. અંગે્રજ 
ફોજમા ંકહિંદી સૈવનકોને મોખરે રાખતા એટલે એમની ભારે ખિુારી િતી 
હતી. એ ભાગી છૂટયા. તે પછી બેલીએ ર્રુોવપયન સૈવનકોએ એકઠા 
કરીને આગળ િધિાની કોવશશ કરી પણ એ ફાવ્યો નહીં અને ટીપનેુ 
શરણે િઈ ગયો. 

આ બાજુ હૈદર અલીએ પણ ઢ્ીલુ ંમ  ક્ુ.ં બેલીની ફોજના કરુણ રકાસ 
પછી એણે કાચંીપરુમમા ંમનરોની ફોજ પર તરત હમુલો કયો હોત તો 
છેક મરાસ સધુી એને માગષમા ં આંતરનાર કોઈ નહોત ુ.ં પણ એ 
ઇવતહાસની મહત્ત્િની ઘડી ર્  કી ગયો. એણે આખી ફોજને બદલે િોડા 
સૈવનકો સાિે ટીપનેુ મનરોની પાછળ મ  ક્યો. મનરો ચેંગલપરુ્ 
(મરાસિી ૪૦ કકલોમીટર) સધુી પહોંચી ગયો. અહીં એને જનરલ 
કોસ્બીની ફોજની મદદ મળી અને એ બીજા બેત્રણ કદિસમા ંમરાસની 
નજીક પહોંચી ગયો. આમ બીજુ ંઅંગે્રજ-મૈસ  ર ર્િુ હારજીતના વનણષય 
વિના જ પ  રંુ િઈ ગર્ુ.ં 

ત્રીજુ ંઅંગ્રજે-મસૈ  ર ર્િુ  

૧૭૮૨ના કડસેંબરની સાતમીએ હૈદર અલીનુ ં અિસાન િઈ ગર્ુ.ં 
મસાની તકલીફ એના માટે જીિલેણ નીિડી. ટીપનુા ભાઈને ગાદી 
સોંપિાનો વનરિષક પ્રયાસ િયો પણ ટીપ ુ સત્તા સભંાળે તેમા ંબહુ 
ગભંીર સમસ્યા ન આિી. ૧૭૮૨િી ૧૭૯૦ દરવમયાન પણ ટીપ ુઅને 
અંગે્રજો િચ્ચે ઉંદરલબલાડીનો ખેલ ચાલતો રહ્યો. પરંત ુ૧૭૯૦િી બને્ન 
િચ્ચે િચષસ્િની લડાઈ ફરી શરૂ િઈ. ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીએ મલબાર 
ટીપનુા હાિમાિંી આંચકી લીધુ ંઅને કૉનષિૉલલસના લશ્કરે બેંગલોર 
કબજે કરી લીધુ.ં એનુ ંલક્ષ્ય સેકરિંગપટમ હત ુ.ં આરાકેરે ગામ પાસે 
ટીપએુ એનો મકુાબલો કયો પણ કૉનષિૉલલસે ચારે બાજુિી હમુલા 
કરતા ં ટીપનેુ પાછા સેકરિંપટમના કકલ્લા તરફ ભાગવુ ંપડ્ુ.ં અંગે્રજ 
ફોજ પણ એક જ અઠિાકડયામા ંઘેરો ઉઠાિીને ચાલી ગઈ. ત્રીજુ ંર્િુ 
ટીપનુા ંિળતા ંપાણીનો સકેંત આપતુ ંહત ુ.ં સાત િરે્ ૧૭૯૯મા ંબને્ન 
િચ્ચે ચોથુ ંર્િુ િર્ુ.ં જે અંગે્રજ સત્તા માટે વનણાષયક નીિડ્ુ.ં ટીપનુો 
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અંત આવ્યો અને દલક્ષણ ભારતમા ંપર કંપનીનુ ંરાજ સ્િપાર્ુ.ં એની 
િાત હિે પછી. 

0-0-૦ 
પ્રકરણ ૩૦: ટીપનુ ુ ંમતૃ્ર્ ુ

એક બાજુિી ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની અને બીજી બાજુ કંપનીના સાિમા ં
મરાઠા સામ્રાજ્ય અને વનઝામ – આમ ટીપ ુપર ત્રણ જાતનુ ંદબાણ 
હત ુ.ં ફ્રેંચ કંપની એને સાિ આપતી હતી પણ  એના ં કહતો ટીપનુી 
યોજનાઓ સાિે સપં  ણષ મેળમા ંનહોતા.ં ફ્રેંચ કોઈના વમત્ર નહોતા, પણ 
અંગે્રજો સામે એમને સૌની મદદ જોઈતી હતી. ટીપ ુ ધીમે ધીમે 
પોતાના પ્રદેશો પરિી કબજો ખોતો જતો હતો.  નીચે બે નતશા 
સરખામણી માટે આ્યા છે.  

 
 
 

જનરલ હકૅરસ ૨૧,૦૦૦ની ફોજ લઈને ૧૭૯૯ની ૧૪મી ફેબ્રઆુરીએ 
િેલ્લોર પાસે પહોંચી ગયો. તે સાિે જ કનષલ િૅલેસ્લીનુ ં૧૬,૦૦૦નુ ં
સૈન્દ્ય ૨૦મીએ એની સાિે જોડાર્ુ.ં મુબંઈ પે્રસીડેંસીએ ૬,૨૦૦નુ ંદળ 
જનરલ સ્ર્ અટષની આગેિાની હઠેળ મોકલ્ર્ુ.ં સેકરિંગપટમ પર 
દલક્ષણેિી હમુલો કરિા માટે કનષલ રીડ અને િાઉન વત્રલચનાપલ્લીમા ં
તૈયાર હતા. પાચંમી માચે હકૅરસ બેંગલોર પહોંચ્યો. ટીપએુ િૅલેસ્લી 
સાિે સમજ તી કરિાનો પ્રયાસ કયો પણ િૅલેસ્લી તૈયાર ન િયો. 
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કંપનીએ ચારે બાજુિી દળકટક મોકલ્ર્ુ ં છે એ જાણીને ટીપએુ 
મકુાબલાની તૈયારી કરી. એણે હકૅરસની પાછળ પોતાના બે સરદારોને 
મોકલ્યા અને પોતે ૧૨,૦૦૦ની ફોજ લઈને સ્રુ્અટષની સામે ગયો. મડ્ડૂર 
ગામ પાસે એણે પડાિ નાખ્યો. પણ સ્રુ્અટષને સેકરિંગપટમમાિંી જ 
બાતમી મળી ગઈ હતી કે ટીપ ુએને પેકરયાપટમ પાસે આંતરશે. બને્ન 
સૈન્દ્યો િચ્ચે છમકલા ંતો િયા ંપરંત ુટીપ ુ સેકરિંગપટમ પાછો ચાલ્યો 
ગયો. આ બાજુ હકૅરસની સામે ગયેલા સરદારો પ  ણષય્યા અને સૈયદ 
સાહબે અંગે્રજો સાિે મળી ગયા હતા એટલે એમણે હકૅરસના માગષમા ં
અડચણ ન નાખી. 

ટીપએુ આ પહલેાનંા ંર્િુોમા ંઅંગે્રજ ફોજને ખાધખોરાકીનો સામાન ન 
મળે એવુ ંપહલેાિંી જ કરી દીધુ ંહત ુ ંપણ આ ચોિી લડાઈમા ંએને 
અધીન સરદારોએ એવુ ં કંઈ જ ન કર્ુું. બીજી બાજુ, અંગે્રજોના 
લાિલશ્કર, ઘોડા, માલ ઊંચકિા માટેના બળદો, લડાઈમા ંભાગ ન 
લેનારા નોકરચાકરો િગેરે માટે તો જેટલુ ંમળે તે ઓછ ંપડતુ ંહત ુ.ં જે 
કંઈ માલસામાન હતો તે ખ  ટતો જતો હતો. હકૅરસ માટે આ મોટી 
સમસ્યા હતી. એટલે ગઢ્ પર હમુલો કરીને લડાઈનો જલદી અંત 
લાિિાનુ ંજરૂરી હત ુ.ં 

મે મકહનાની ત્રીજી તારીખની રાતે એમણે કકલ્લામા ંએક ગાબડુ ંજોર્ુ.ં 
ગઢ્ની આ બાજુની રખેિાળી ટીપએુ મીર સાકદકને સોંપી હતી. પણ 
એ અંગે્રજો સાિે ભળી ગયો હતો. એણે હકૅરસને બીજા કદિસે બપોરે 
ઘ  સિાની સલાહ આપી. બરાબર એ સમય આવ્યો ત્યારે એ પોતાની 
રુ્કડીને પગાર ર્કુિિાના બહાને બીજે લઈ ગયો. તે પછી ટીપનુા 
રોહીઓએ સફેદ કપડુ ં ફરકાિીને સકેંત આપતા ં સૈવનકો ખાઈમાિંી 
ક દીને કકલ્લામા ંધસી ગયા. એમનો મકુાબલો તો િયો પણ મોટા 
ભાગે મોકળં મેદાન જ મળ્ર્ુ.ં 

ટીપનેુ આ ગાબડાની ખબર પડતા ંએ તરત એ કદશામા ંરિાના િઈ 
ગયો. એની પાસે ઘોડો નહોતો અને એ સામાન્દ્ય સૈવનક જેમ જ 
તલિાર લઈને નીકળી પડયો. પણ કકલ્લાના પાણીનાકા પાસે લશ્કર 
બહુ હતાશ િઈ ગર્ુ ંછે તે સમાચાર મળતા ંએ ઘોડા પર બેસીને ત્યા ં
પહોંચ્યો. અહીં એણે સરદારને નાકંુ ખોલી નાખિા હકુમ કયો પણ 
એણે દાદ ન દીધો. ટીપ ુઘાયલ િઈ ગયો હતો અને નાકંુ િટાિિાની 
કોવશશમા ંએના પર ત્રીજો હમુલો િયો. એનો ઘોડો ત્યા ંને ત્યા ંમરી 
ગયો. ટીપનુા અંગરક્ષકો એને પાલખીમા ં લઈ જિાની કોવશશમા ં
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લાગ્યા પણ ચારે બાજુ ઠેકઠેકાણે લાશોનો ગજં ખડકાયો હતો એટલે 
લઈ જિાય તેમ નહોત ુ.ં એના સાિી રઝા ખાને એને સલાહ આપી કે 
ટીપ ુપોતાની ઓળખ જાહરે કરી દે. પણ ટીપએુ ન માન્દ્ર્ુ.ં એ જો 
પોતાનુ ંનામ છતુ ં કરે તો અંગે્રજો એને જીિતો કેદ પકડી લે તેમ 
હતા! ટીપએુ  સામાન્દ્ય સૈવનક જેમ મરિાનુ ંપસદં કર્ુું. એ જ િખતે 
કેટલાક સૈવનકો આવ્યા અને એમાિંી એક જણે ટીપનુા લમણામા ં
ગોળી મારી દીધી. ટીપ ુલોિ બનીને ઢ્ળી પડયો.  

અંગે્રજોને ખબર નહોતી કે ટીપ ુમરાયો છે એટલે કકલ્લો ફતેહ કયાષ 
પછી એમણે ટીપનુી શોધખોળ આદરી. મહલેમાિંી શાહજાદાઓને કેદ 
કયાષ અને પછી પાણીનાકા પાસે પહોંચ્યા. ત્યા ં રઝા ખાન ઘાયલ 
પડયો હતો. એણે ટીપનુી લાશ તરફ આંગળી ચીંધી. 

બીજા કદિસે એને અંગે્રજ સૈન્દ્યે સલામી આપી અને લાલ બાગમા ં
હૈદર અલીની કબર પાસે દફનાિી દેિાયો. એ રાતે અંગે્રજ ફોજે 
શહરેમા ંઘરેઘર છાપા માયાષ અને એટલુ ંધન લ  ટં્ ુ ંકે ઉપાડી શકે તેમ 
નહોતા અને ઘણુ ંતો એમ ને એમ ફેંકી દીધુ!ં ટીપનુી તલિાર હકૅરસે 
બેયડષને ભેટ આપી.  

સેકરિંગપટમના પતન સાિે મૈસ  ર રાજ્ય અંગે્રજોના હાિમા ંઆિી ગર્ુ ં
હજી અમકુ જગ્યાએ અંગે્રજો પહોંચ્યા નહોતા, પણ હિે ટીપનુા મતૃ્ર્ ુ
પછી અંગે્રજોનો સામનો કરિાની કોઈની તૈયારી નહોતી. પરંત ુ
િૅલેસ્લીએ પોતાની સત્તાની જાહરેાત કરિાનુ ંટાળ્ર્ુ ંકારણ કે એમ કરે 
તો અંગે્રજોનો સાિી વનઝામ પાડોશી દાિે િધારે સબળ બની જાય, 
જે એમના બીજા સાિી મરાઠાઓને પસદં આિે તેમ નહોત ુ.ં આિી 
એણે પરંપરાગત િોડેયાર રાજપકરિારમાિંી એકને રાજગાદી સોંપી 
પણ એણે અંગે્રજોને અધીન રહિેાનુ ંહત ુ.ં મૈસ  ર રાજ્યનો મોટો ભાગ 
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કંપની અને વનઝામ િચ્ચે િહેંચાઈ ગયો અને િોડો પ્રદેશ 
મરાઠાઓને ફાળે પણ આવ્યો. 

હિે કહિંદુસ્તાનની ભ  વમ પર અંગે્રજોનો સપં  ણષ કબજો હતો. 

()()() 

હિે આપણે પાદટીપ તરીકે ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપની અને શીખો િચ્ચે 
િયેલા ં બે ર્િુની પણ નોંધ લઈ લઈએ. મહારાજા રણજીતવસિંઘે 
૧૮૦૧મા ંપોતાને પજંાબના મહારાજા જાહરે કયાષ પણ એમનો મખુ્ય 
સઘંર્ષ અફઘાનો સાિે રહ્યો. પજંાબની સરહદે કંપની સાિે એમણે 
સાિચેતીભરી વમત્રતાના સબંધં રાખ્યા. સતલજની પેલે પાર અમકુ 
પ્રદેશ પણ એમણે અંગે્રજોને સોંપી દીધો હતો. પરંત ુએમની પાછળ 
દીિા તળે અંધારંુ હત ુ ં૧૮૪૫-૪૬મા ંઅંગે્રજો અને શીખો િચ્ચે પહલેી 
લડાઈ િઈ, તેમા ંઅંગે્રજો જીત્યા. ફરી ૧૮૪૮મા ંબને્ન લશ્કરો ટકરાયા ં
ત્યારે કંપનીએ આખુ ં રાજ્ય જ પોતાને હસ્તક કરી લીધુ.ં શીખોને 
પોતાના સૈન્દ્યમા ં સ્િાન આ્ર્ુ ં અને ૧૮૫૭ના બળિા િખતે 
વિરોહીઓ સામે અંગે્રજોએ એમનો ઉપયોગ કયો.  

0-0-0 
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પ્રકરણ ૩૧: પહલેા ભાગનુ ંસમાપન 
 
આ સાિે ‘ભારતેઃ ગલુામી – અને  આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ’ શે્રણીનો 
‘ભાગ ૧: ગલુામી’ આજે સમા્ત કરીએ.મારે નમ્રતાપ  િષક કહવે ુ ં
જોઈએ કે હુ ંઇવતહાસકાર નિી અને ઇવતહાસમા ંખાસ જાણતો પણ 
નિી એટલે ઇવતહાસનુ ંઆલેખન કરિાનુ ંમારંુ ગજુ ંનિી. આ 
ઇવતહાસ નહીં, માત્ર ઇવતહાસની િાછટં છે. આ િાચંીને કોઈ વમત્ર 
બહાર નીકળીને ઇવતહાસમા ંપલળિા તૈયાર િશે તો હુ ંપણ એમની 
સાિે પલળિા આતરુ છ.ં 

મારા માટે તો આ પહલેો ‘વિસામો’ છે. હિે ભાગ ૨: આઝાદી માટેનો 
સઘંર્ષ’ની સફર શરૂ કરશુ;ં આપને એમા ંજોડાિાનુ ંઆમતં્રણ આપુ ંછ.ં 
પરંત ુનિી સફર શરૂ કરતા ંપહલેા ંઆપણે પાછળ નજર નાખી 
લઈએ. 

ઈ. સ. ૧૬૦૦મા ંલડંનમા ંસ્િપાયેલી કંપની િેપાર વસિાયના કશા જ 
ઇરાદા વિિંના – ભારતના મસાલા, કાપડ િગેરે લઈ જિા માટે આિી. 
બદલામા ંસોનુ ંઆપી જતી. સમરુમા ંજ જહાજોમા ંરહવે ુ,ં ત્યાિંી જ 
િેપાર કરિો અને માલ ભરીને પાછા જવુ,ં એ જ એનુ ંકામ. 
દરવમયાન ચાલંચયાઓ લ  ટેં, ઇંગ્લૅંડનો રાજા પોતે જ ચાલંચયાગીરી 
કરાિે, લડાઈઓ િાય. લોકો માયાષ જાય. બીમારીમા ંમરે, સમરુના ં
તોફાનોમા ંજહાજ ડ બી જાય પણ િેપાર િિો જોઈએ. િોમસ રો 
લખી ગયો કે એમણે િેપાર બધં કરિો જોઈએ, જમીન પર ઑકફસો 
બનાિિી ન જોઈએ, દેશના આંતકરક િેપારમા ંન પડવુ ંજોઈએ. પણ 
ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીના ભારતમા ંરહીને કામ કરતા માણસોએ અંતે 
બધુ ંકર્ુું. સયંોગો એમને સદાયે સાિ આપતા રહ્યા. 

ક્રૂર, ધમષઝન  ની ઔરંગઝેબ િેપારની િાત આિે ત્યારે ઈસ્ટ ઇંકડયા 
કંપની પ્રત્યે ઉદાર હતો. એનુ ંનકુસાન ન િાય તે માટે એણે એમને 
ઘણી રાહતો પણ આપી. બીજી બાજુ, ઔરંગઝેબ અને વશિાજી 
િચ્ચેના િેરની કિા આપણે જાણીએ છીએ. પરંત ુ વશિાજી અને 
એમના પછી મરાઠા સલ્તનતના કંપની સાિે સબંધંો ખરાબ નહોતા. 
વશિાજીના રાજ્યાલભરે્કમા ંઅંગે્રજોનુ ંપ્રવતવનવધમડંળ સામેલ િર્ુ.ં 
એમની દોસ્તીમા ંદુશ્મની હતી અને દુશ્મનીમા ંદોસ્તી. વશિાજીએ બે 
િાર સ  રત લ  ટં્ ુ ંત્યારે અંગે્રજોની કોઠી એમનુ ંમખુ્ય વનશાન ન બની. 
તેમ છતા ંવમત્રતા પણ નહોતી. ખરેખર તો ઔરંગઝેબ અને 
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વશિાજીના સમયમા ંતો કંપની માત્ર િેપારી કંપની હતી અને એ બને્ન 
એને એ રીતે જ જોતા હતા. એ જ રીતે ટીપ ુસૌિી પહલેા ંસમજ્યો કે 
અંગે્રજો સૌિી મોટા દુશ્મન છે, પરંત ુફ્રેંચો સામે એને િાધંો નહોતો. 

કાન્દ્હોજી આંગે્રએ મરાઠા સામ્રાજ્ય માટે નૌકાદળ ઊભુ ંકર્ુું અને 
અંગે્રજો માટે ખરો પડકાર ઊભો કયો. તે પછી તરત ૧૭૫૭મા ં
કંપનીએ વસરાજુદ્દૌલાને હરાવ્યો અને મીર જાફરને ગાદીએ બેસાડયો. 
મોગલ બાદશાહ ેકંપનીને દીિાન બનાિી દીધી. ઔરંગઝેબ, વશિાજી, 
વસરાજુદ્દૌલા, મીર જાફર, હૈદર અલી અને ટીપ ુસલુતાન, બધા જ 
એમના કાળમા ંપ્રિતષતા રાજકાજ પ્રમાણે જ ચાલતા હતા. કોઈ 
કોઈના કાયમી શત્ર ુનહોતા અને લડાઈ િચ્ચેિી વમત્રતા કરી લેતા 
હતા અને વમત્રતા કયાષ પછી ફરી લડતા હતા. કદલ્હી હોય કે 
દખ્ખણમા ંઆકદલશાહ કે અહમદ શાહ અબ્દાલી અિિા તો સીદી 
શાસકો, બધા એક જેિા હતા અને બહારિી કોઈ વિદેશી 
કહિંદુસ્તાનીઓનુ ંનકુસાન કરશે એિો ખ્યાલ પણ નહોતો વિકસ્યો. 
આખો દેશ અનેક સત્તાિત ુષળોમા ંિહેંચાયેલો હતો. અને દ રનુ ંભવિષ્ય 
કોઈને દેખાત ુ ંનહોત,ુ ઈસ્ટ ઇંકડયા કંપનીને પણ નહીં! 

ભ  તકાળના લોકો અને શાસકોને આપણે આજના માપદંડિી માપીએ 
તે ન ચાલે. કહિંદુસ્તાનમા ંએકતા નહોતી એટલે અંગે્રજો ફાવ્યા એ 
સાર્ુ ંછે અને ઘણા લોકો આજે એનો અફસોસ પણ કરે છે. પરંત ુઆ 
અફસોસ માત્ર “જો…..તો”ની ભાર્ામા ંજ વ્યતત કરી શકાય. આપણે 
કદી વિચાર્ુું છે કે એકતા હોિી એટલે શુ?ં એ િખતમા ંએકતાનો અિષ 
એ જ હતો કે એકછત્ર રાજ! બધા એક મહાન શાસકને અધીન હોય એ 
જ એકતા! આપણે વ્યગંમા ંકહી શકીએ કે દરેક નાનોમોટો શાસક 
બીજાને પોતાના છત્ર નીચે લાિિા, એકતા સ્િાપિા માટે પ્રયત્ન 
કરતો જ હતો અને એકતા ન હોિાનુ ંમખુ્ય કારણ પણ એ જ હત ુ!ં સૌ 
એ િખતના ંમ  લ્યોના દાસ હતા. ઇવતહાસ માત્ર આપણને એટલુ ંજ 
શીખિી શકે કે ઇવતહાસને િળગી ન બેસાય. ઇવતહાસમા ંબધુ ંસારંુ કે 
બધુ ંખરાબ ન હોય, એ જે હોય તે, િતષમાન ઇવતહાસમાિંી જન્દ્મ 
લેતો હોિા છતા ંનિા ંનિા ંપકરબળોને આધારે વિકસે છે. ઇવતહાસમા ં
પાછા જઈ ન શકાય કારણ કે આપણે એ સમયના ંપકરબળોને પાછા ં
ન લાિી શકીએ. 

ખરેખર તો છેલ્લા ં૩૦ પ્રકરણો એ કહતેા ંનિી કે સામાન્દ્ય માણસ શુ ં
કરતો હતો. આપણે શાસકો અને એમના સઘંર્ોની િાત કરી. આ 
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શાસકો એટલા સકુંલચત દૃન્ષ્ટના હતા કે પ્રદેશો કબજે કરિા વસિાય 
એમને કંઈ દેખાત ુ ંજ નહોત ુ.ં આ સ્સ્િવતમા ંસામાન્દ્ય માણસ શુ ંકરતો 
હશે? કોઈ પણ શાસક હોય, સામાન્દ્ય માણસ તો હમેંશા ંહાજર રહ્યો 
છે. એની ‘સામાન્દ્યપણા’ની ગાદી કોઈ ઝટંિી શક્ુ ંનિી. રાજાઓ 
અને બાદશાહોના ંકામંો પર એનો કંઈ અલભપ્રાય હતો કે નહીં તેનો 
ઇવતહાસ છે?  હા, છે. બીજા ભાગમા ંઆપણે એ ઇવતહાસ જોઈશુ ં
જ્યારે દેશમા ંઅંગે્રજોના શાસન હઠેળ ‘એકતા’ સ્િપાઈ ર્  કી હતી અને 
ભારત સપં  ણષ ગલુામ બની ગર્ુ ંહત ુ,ં 

પણ ભારતનો આત્મા પણ ગલુામ બની ગયો હતો? ના. કોઈ પણ 
રાષ્રનો આત્મા એટલે આમજનતા. અંગે્રજોએ બકે્ષલી આ ‘એકતા’ 
સામે િખતોિખત લડિા માટે, ખિુાર િઈ જિા માટે જનતા હમેંશા ં
ઊભી િઈ છે. આ સઘંર્ષ ્લાસી પછી તરત શરૂ િયો અને ૧૯૪૭ 
સધુી ચાલતો રહ્યો. રાજસત્તાઓ નિી જીતી પણ એમની સૈન્દ્યશસ્તત 
જીતી છે. સામાન્દ્ય માણસ હાયો છે, પણ હામ હાયો નિી. 

ભારતીય જનતાનો ગૌરિપ  ણષ ઇવતહાસ તો અહીંિી શરૂ િાય છે. 
જોિાનુ ંએ છે કે આ ઇવતહાસનો આરંભ તો ભણેલાગણેલા માણસોએ 
નહીં, દાશષવનકોએ નહીં. િીર જાવતઓ કે પરુુર્ોએ નહીં,  સામાન્દ્ય 
આકદિાસીઓએ કયો છે. 

તો મળીએ છીએ આ શે્રણીના બીજા ભાગ “આઝાદી માટેનો સઘંર્ષ’ 
સાિે. 

0-0-૦ 
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