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মুঘল আমলল অন্তলদেশীয় বাণিজ্যপথ ও বাণিলজ্যর প্রকৃণি:
Trade route and pattern of Commerce during the Mughal period.

মুঘল আমলল অথোৎ ণিস্টীয় ষ াড়শ শিলকর মধ্যভালে ষথলক অষ্টাদশ শিলকর ষোড়া পর্েন্ত সময়,
ভারলি অন্তলদেশীয় বাণিজ্যপথ ও বাণিলজ্যর ণবকাশ নানাণবধ্ কারলি সম্ভব হলয়ণিল। রাজ্ননণিক
ণিরিা ও সু শৃৃংখল শাসনবযবিা, ষর্াোলর্াে বযবিার উন্নণি, মুদ্রা বযবিা ও বাণিণজ্যক পলিযর
উন্নণি, মুঘল ভারলির বাণিণজ্যক সমৃণির সহায়ক হলয়ণিল। িৎকালীন ভারলির মুঘল দরবালরর
ণলণপবি ঐণিহাণসক উপাদান ণবলশ

কলর আবুল ফজ্ললর রচনা (আকবর নামা ও আইন ও

আকবরী), জ্াহাঙ্গীলরর আত্মজ্ীবনী(তুযু ক-ই-জাহাঙ্গীরর) ও িার পরবিেী মুঘল সম্রাটলদর সম্পলকে
রণচি গ্রন্থ, কলয়ক জ্ন ইউলরাপীয় বণিক ও পর্েটক(Ralf Fitch, Stephen Cacilla) ষদর রচনা
ও মুঘল মুদ্রা ষথলক আমরা ও সপ্তদশ শিলকর ভারলির অন্তলদেশীয় বাণিজ্য সম্পলকে একটা ধ্ারিা
করলি পাণর র্া ণনলে আললাচনা করা হলঃ
অথেননণিক িথা বাণিণজ্যক সমৃণির অনযিম সহায়ক ণব য় হল রাজ্ননণিক সু ণিরিা ও উন্নি
শাসন বযবিা র্া মুঘল আমললর অনযিম ঐণিহাণসক ববণশষ্টয ণিল। ণবলশ কলর সম্রাট আকবর
(১৫৫৬-১৬০৫) শাসনকালল ক্রমােি র্ু ি-ণবগ্রলহর দ্বারা মুঘলরা ষর্ ণবশাল সাম্রাজ্য প্রণিষ্ঠা
কলরণিললন িা শাসনিাণিক ণদক ষথলক সু শাণসি ণিল।.মূ লি শাসনিি শাসনিাণিক প্রলয়াজ্লন,
এই সু ণবশাল সাম্রালজ্যর মলধ্য অভযন্তরীি ষর্াোলর্াে বযবিার প্রকৃি উন্নণি সাধ্ন কলরণিললন মুঘল
সম্রাটেন। ষশরশাহ দ্বারা ণনণমেি ণবখযাি সড়ক-ই-আজ্ম (Grant Tank Road)

নালমর

রাজ্পথণটলক মুঘল সম্রাটেি দারুন ভালব বযবহার ও ষমরামি কলরণিললন। ণদণি ষথলক পাঞ্জাব,
উত্তরপ্রলদশ ও ণবহার হলয় বাৃংলার ষসানারোাঁও পর্েন্ত ণবস্তৃি এই রাজ্পথণট িৎকালীন ভারলির
গুরুত্বপূ িে শাসনন্তাণিক ও বাণিণজ্যক ষকলের সলঙ্গ সৃংলর্াে িাপন কলরণিল। ষমােল সম্রাটেি

উত্তর ও পণিম ভারলির প্রধ্ান শহরগুললালক প্রশস্ত রাজ্পথ এর দ্বারা র্ু ক্ত কলরণিললন। আগ্রা
ষথলক দণিনযালিযর বুরহানপুর পর্েন্ত ণবস্তৃি রাজ্পথ ণনমোলির দ্বারা উত্তর ভারলির সলঙ্গ দণিি
ভারলির সড়ক ষর্াোলর্ালের বযবিা কলরণিললন। মুঘল সম্রাটেি আকবলরর আমলল ষথলকই এই
সমস্ত রাজ্পলথর রিিালবিলির দাণয়ত্ব িানীয় ষফৌজ্দার ও ষকািয়াললদর

ওপর নযস্ত

কলররিললন। এলের সহায়িায় বণিকেি ভারলির এক প্রান্ত ষথলক অনয প্রালন্ত সহলজ্ই র্ািায়াি
করলি পারলিন।
মুঘল আমললর অন্তলদেশীয় বাণিণজ্যক উন্নণির আরকণট সহায়ক ববণশষ্টয ণিল সাধ্ারি মানু ল র
ক্রয় িমিার বৃ ণি ও রাজ্দরবালরর িালদর বযাপক বযবহার। বাৃংলা ও কাশ্মীর অঞ্চললর উন্নি
মালনর বস্ত্র ও ষপাশালকর চাণহদা বাণড়লয়ণিল র্ার জ্নয আভযন্তরীি বাণিজ্য সমৃণি ঘলটণিল।
মুঘললদর পৃষ্ঠলপা কিায় ণদণি, আগ্রা, ঢাকা, রাজ্মহল, পাটনা, টাণ্ডা ইিযাণদ ষকে ভারিীয় ও
ইউলরাপীয় পিয দ্রলবযর উৎকৃষ্ট বাজ্ালরর পণরিি হয়।
মুঘল আমলল প্রচণলি, আণমর ও অণভজ্ািলদর মৃিুযর পর িালদর সম্পণত্ত বালজ্য়াপ্ত করি
নীণিও আন্তজ্োণিক বাণিজয বৃ ণির সহায়ক হলয়ণিল। এই নীণি কার্েকরী থাকায় ষকান উচ্চপদি
কমেচারী সম্পণত্ত বা অথেসঞ্চলয়র পিপািী ণিললন না। অথোৎ বাজ্ালর প্রভূ ি পণরমালি অলথের
ষজ্াোন ণিল র্া অভ্যন্তরীন বাণিণজ্যক সমৃণির সহায়ক হলয়ণিল। মুঘল আমলল িলপলথর মি
জ্লপলথও অন্তলদেশীয় বাণিজ্য সম্পাণদি হি। ষবনারস ষথলক ঢাকা পর্েন্ত েঙ্গা নদীলক মাধ্যম কলর
বাণিণজ্যক আদানপ্রদান চলি, ফলল বাণিণজ্যক ষকলে রূপান্তণরি হি।
অন্তলদেশীয় বাণিজ্য ণবস্তালরর আলরকণট উলিখলর্ােয সহায়ক কারি ণিল মুঘল দ্বারা প্রচণলি
মুদ্রা বযবিা ণবণভন্ন টাকশালল ষসানা, রুপা ও িামা ণদলয় মুদ্রা িালদর ণবশাল সাম্রালজ্য প্রামািয মুদ্রা
ণহলসলব প্রচণলি ণিল, িািাড়া সাধ্ারন আদান প্রদালনর জ্নয কণরর প্রচণলি ণিল।
অন্তলদেশীয় বাণিলজ্যর ণবকালশর সলঙ্গ সলঙ্গ মুঘল বযবসায়ী ষেিীরও ণবকাশ ঘলটরিল এই সময়।
পণরবার বা ষোষ্ঠীলকরিক বযবসায়ী ষেিীর আঞ্চণলক প্রকারলভে স্পষ্টভালব ফূলে উলেরিল এসময়।
দণিি ভারলির করমন্ডল উপকূলল বযবসায়ীলের আণধ্পিয প্ররতরিত হলয়রিল। িািাড়া এখালন
কমাণট ও মুঘল বণিকলদর ও প্রাধ্ানয ণিল। সু রালে গুজ্রাণট মুসলমান বণিকলদর প্রাধ্ানয প্রণিণষ্ঠি
হলয়ণিল। বাৃংলা ও ণবহালর জ্াণিণভণত্তক ণহন্দু বণিকলের প্রাধানয িখলনা পর্েন্ত প্রণিরিত ণিল।
িলব উত্তর ভারলির অন্তলদেশীয় বাণিলজ্যর এইসময় ষথলক মালড়ায়াণর বণনক (বাণনয়া) ষেিীর
ণবকাশ শুরু হয়। এরা বযবসাবাণিলজ্যর পাশাপাণশ মহাজ্নী কারবার এর সলঙ্গ র্ু ক্ত ণিললন।

Shireen Moosvi র মলি “They cintroled practically the hole inland
trade and credit system. The Baniyas had in each locality a shop
where they engaged in both selling and buinying from peasents and
artisons and served as the universal usurers.
উপণরক্ত আললাচনার ণভণত্তলি বলা র্ায় ষর্ মুঘল আমলল অন্তলদেশীয় বাণিজ্যপথ গুললার ণনরাপত্তা
ও রিিালবিি বাণিণজ্যক সমৃণির সহায়ক হলয়ণিল। পাশাপাণশ শাসনিাণিক, ধ্মেীয় বা
অবিানেি কারলি নেলরর ণবকাশ গ্রামীি অথেনীণি, কুণটর ণশল্প ও কাণরের ষেণিলক আন্তজ্োণিক
বাণিলজ্যর অলঙ্গ পণরিি কলরণিল। অলথের ষর্াোন ও বণিকলেিীর বিঅথেনীণির পণরবলিে
মুক্তঅথেনীণির জ্ন্ম ণদলয়ণিল মুঘল আমলল।
সু রালের গুরুত্বঃ
মুঘল আমলল মুঘল অর্থনীরতলত গুজরালের গুরত্ব রিল অপররসীম। গুজরাে সু বার সু রাে রিল
এখানকার প্রধান সামুরিক বন্দর। সু রাে লর্লক মধযপ্রাচ্য ও ইউলরালপর সলঙ্গ মুঘললের ববলেরশক
বারনজয সংলযাগ প্ররতরিত হলয়রিল। মুঘল আমলল সু রালের বারনজয বন্দর লর্লক প্রায় ১৮% শুল্ক
আোয় হলতা বলল Shireen Moosvi মন্তবয কলরলিন। সু রালের ফুরজা (custome house)
সাইর (trade taxes), খুরিমারি (Land transit Checkpost), োরুল গারব(Mint), নমক্সার
(Salt Pan) ঘাল্লা মারি (Grain House), মারাম্মারত জাহাজাত (Ship building and
Reparing ) ফুরজা-ই লরাচ্ (Customhouse of Broach) , ইতযারের প্রধালনযর কর্া পারসীক
ও ইউলরাপীয় উপাোলন বারবার উরল্লরখত হলয়লি।

