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ભાગ ૧૩ : "ફૂટી કૌડી" 

   

  

 

  

 કૌડી-ડમરી-ઢેલા-પૈસા-આના-રૂપપયા એવા કેટલાક નામોથી ભારતીય સસં્કૃપતમા ંચલણ પ્રચલલત હત  .ં 

આજે તો એ સો-હજાર-લાખ-કરોડના ંગ ણાકમા ંજ બોલાય. ભતૂકાળની વાત કર ં તો પવશ્વના ંદરેક દેશમા ંવેપાર 

કે આંતરરક આપ-લેના ંપવપવધ સ્વરૂપો જેમા ંઅનાજ-કપડા-મરી મસાલા-ખનીજો- સોના-ચાદંી-તાબં   જેવા અનેક 

રૂપે સામ-સામે આપ-લે થતી. વપેારમા ંસરળતા અને સમાનતા લાવવા પવપવધ દેશોમા ંઅલગ-અલગ ચલણનો 

જન્મ થયો. જેમા ંજે-તે શાસન કરતાઓ દ્રારા સોના-ચાદંી-તાબંાના ંપસક્કા અન ેમહોરોનો ઉપયોગ શરૂ કયો. પરત   ં

હજારો વર્ષો પહલેા સમ દ્ર તટે પવસ્તારમા ં કે જયા ંકોઈ ધાત   મળવી મ શ્કેલ હતી એવા પવસ્તારમા ંસમ દ્રમાથંી 

મળતી કૌડીનો ચલણ તરીકે ઉપયોગ શરૂ થયા હોવાન  ંઅન માપનત થય .ં 

કૌડી સમ દ્રમાથંી મળતી આકારમા ંનાની અને ત ેસમયે સરળતાથી ઉપલબ્ધ થતી ન હોવાથી ચલણ 

તરીકે પસદંગી થઈ હશે, એક-એક કોડીને અલગ-અલગ સાચવમા ં કરતા કોડીના મધ્યમા ં કાણ  ંપાડીન ેએક 

પનયત સખં્યામા ંકૌડીઓને દોરી કે વેલ/મળૂ વડે બાધંી હાર બનાવી લબંાઈ અન સાર અલગ-અલગ કીંમત ે

ઉપયોગ થતો. કૌડીના મધ્યમા ંકાણ  ંહોવાથી ભારતમા ંતનેે ફૂટટી કૌડીફ નો દર્જો મળેલ.  

ભારતના ંબગંાળ અને ઓરરસ્સામા ં૧૯મી સદી સ ધી કૌડી ચલણ તરીકે ઉપયોગમા ંહતી.વર્ષષ ૧૮૨૧ 

ના ંસમયગાળામા ંકૌડી ચલણની કીંમત એક રૂપપયા સાપેકે્ષ કઈ આવી હતી.  

૨૫૬૦ કૌડી = ૧૬ આના = ૬૪ પસૈા = ૧૨૮ ઢેલા = ૧૯૨ પાઈ = ૨૫૬ ડમરી = ૧ રૂપપયો 

એક સહજ પ્રશ્ન ઉદભવે કે આ કૌડીને ચલણ તરીકે કીંમત કેવી રીત ેનક્કી થતી હશ.ે..? જે 

પવસ્તારમા ંકૌડી સરળતાથી ન મળી શકે તેવા સ્થળોએ એની કીંમત ખ બજ વધ  એટલે કે ૧ 

કૌડીની સામ ેએક ગાય ખરીદ થાય અને જયા ંકૌડી પ ષ્કળ પ્રમાણમા ંમળી રહ ેતયા ંહજારો 

કૌડી આપવી પડે એક સોનાનો પસક્કો માટે. અલગ-અલગ દેશ/સ્થળ મ જબ અલગ કીંમત, 

બગંાળમા ંતો એક પનયત આકારની ડોલમા ંભરીન ેપણ તેની રકિંમત નક્કી થતી. ભારતમા ં

કૌડી સૌથી નીચા મ લ્યેન  ંચલણ એટલે જ પેલી કહવેતો પડી કે 

" ફૂટી કૌડી નહી મળે" 

"અરે કૌડીની કીંમતે વેચાય છે..!"  

ગ જરાતી ભાર્ષાના વાચંકો માટે એક અલગ પહલે....સમ દ્રના પવપવધ જીવોની જીવન શૈલીના ંવણષનનો કઈક અલગ અંદાજ 
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ચલણ તરીકે ઉપયોગમા ંલેવાતી કૌડી એટલ ેMollusca સમ દાય, Gastropod વગષ, Cypraeidae ક ટ ંબની પ્રજાપતના ં

જીવ Monetaria moneta તથા Monetaria annulus ન  ંકવચ/ખોલ, ૧૦ થી ૨૫ મીમી નો આકાર, દેખાવે આછો 

પીળો અને સફેદ રંગન  ંસમન્વય, રહન્દ-પ્રશાતં મહાસાગરમા ંકોરલ કે પથ્થરાળી તળેટી પવસ્તારમા ંમળી રહ,ે 

આ જીવનો ખોરાકમા ં સમ દ્રી શેવાળ અને તને  ં બાહ્ય કવચ/ખોલ એટલે કૌડી. જે આકારે એકદમ લીસ્સી 

સપાટી,પીઠ પર ટેકરા જેવો ઉભાર જયારે નીચેનો ભાગ સપાટ અને મધ્યમા ં

પછદ્ર/ફાટ ધરાવે, જે ફાટ થકી કૌડીમા ંરહતેો જીવ પોતાના અંગોને જરૂરીયાત 

અન સાર કવચ/કૌડીની 

આદર/બહાર કરી શકે. એપશયા તથા 

આરિકામા ં કૌડીનો ઉપયોગ ચલણ 

તરીકે થતો હતો, આ પસવાય ઘરેણા તથા સ શોભન આટીકલ્સ માટે 

મહત્તમ ઉપયોગ થાય, તમેજ આ પ્રજાપતની કૌડી ભતૂકાળમા ં

ચલણ તરીકે ઉપયોગમા ં લેવાતી હોવાથી હાલ પણ ભારતમા ં

આ પ્રજાપતની કૌડીને લક્ષ્મીના ંપ્રપતક રૂપે પજૂન કે વસ્ત  શાસ્ત્ર માટે ઉપયોગમા ંલેવાય. બાકી લક્ષ્મીના ંપ્રપતક 

કહવેા સાથે ધણી દંતકથા જોડાય એ વાત અલગ. 

આશ્ચયષતો તયા ંથય  કે દરરયારકનારે વસલેા દેશ Papua New Guinea મા ં

આરદવાસી પ્રજાપતનો વસવાટ વધ  જેમા ં Tolai પ્રજાપત દ્રારા ૨૦૨૦મા ં

કોરોના મહામારીન ેકારણે ટ્રાન્સપોટષ બધં થવાથી અને આપથિક તગંીન ે

પહોચી વળવા ફરી કૌડી ચલણનો (Shell Money) ઉપયોગ શરૂ કયો, 

જે ચલણને  સ્થાનીય ભાર્ષામા ં“Tabu” કહવેાય જેમા ંપવપવધ શખં તથા 

કૌડીના ંટ કડાનો હાર બનાવી ચલણ તરીકે ઉપયોગ થાય, એક હાથના ં

માપના ં કૌડીના ં હારની સામે એક પેકેટ ચોખા મળે. માલસામન 

આપલે તેમજ સ્ક લ ફી અને ટેક્ષ ભરવા માટે પણ તનેો ઉપયોગ 

થાય...!

બસ હ  ંતો રાહ જોઈ બેઠો કે ભારતમા ંઆવ  કઈ થાય 

અને કૌડી ચલણ ફરી શરૂ થાય, એટલ ેહ  ંપણ કરોડપપતની 

યાદીમા ંઆવી જઈશ....!!! 
https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

- મેહ લ & રહરલ (તા.૧૩/૦૧/૨૦૨૧)  
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