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મહીલા સ્વાતતં્ર્ય સેનાની શ્રીમતત સમુતતબહને મોરારજીનો  

આતથિક તવકાસમા ંફાળો 
 

ડો. લતાબેન શામજીભાઇ ચૌધરી 
સરકારી તવતનયન કોલેજ 

કઠલાલ. જી.ખેડા. 
         

ભારતના ંસ્વાતતં્રય સગ્રામમા ંગજુરાતનુ ં પ્રદાન અનેક ઘણુ ં રહવેા પામ્ુ ં છે.  ગજુરાતમાથંી અનેક ્વુાન 

તવધાથીઓ, વડીલો, વધૃ્ધો, મહીલાઓએ લડત તથા સમાજની ઉત્થાનની પ્રવતૃતમા ંભાગ લઇ પે્રરણાદાયક 

કામગીરી કરી હતી.  

     

ગજુરાતમાથંી જે મહીલાઓએ આઝાદીની લડતમાં ભાગ લઇ, રાષ્ટ્ર તથા સમાજ  ઉત્કર્ષની સાથે સાથે 

દેશના આતથિક તવકાસમા ં પણ મહત્વની કામગીરી કરી હતી. તેમા ં શ્રીમતત સમુતતબહને  

મોરારજી(ઇ.સ.૧૯૦૯)નો  ફાળૉ  ઘણો મહત્વનો હતો.   

        

શ્રીમતત સમુતતબહને મુબંઇ તનવાસી, તપતા મથરુદાસ ગોકળદાસ સાસરી પક્ષ વહાણ ઉધોગના વ્યવ્સાયમા ં
હતા.ં તેમના સસરુ તે આગેવાન અને સાહતસક ઉધોગપતત શ્રી નરોતમદાસ મોરારજી, તેમણે તશક્ષક્ષત ઘરની 
બહનેોને પોતાના વ્યવ્સાયમા ં તક આપી, શ્રી નરોતમદાસની આ સાહસ અને વ્યવ્સાયના સઝૂની અસર  
સમુતતબહને પર પડી, ૧૯૨૯મા ંશ્રી નરોતમદાસન ુએકાએક તનધન થવાથી આ જવાબદારી થી સમુતતબહને 
તવચક્ષલત થયા વગર ધી તસિંતધયા સ્સ્િમ ની નેતવગેશન કંપનીની સઘળી જવાબદારી હાથમા ં લીધી, આ 
જોખમી અને હજારો અડચણવાળો ઉધોગ સમુતતબહને બાહોશીથી વ્યાપારીક સઝુથી, ખતંથી આશ્વયષજનક  
રીતે તવકસાવ્યો,  કંપની જયા ંવહાણો તૈયાર થતા ત્યા ંજયા ંસધુી વહાણ તરત ુ ંના મકુાઇ એિલે કે વહાણ 
વેપારી સફર સફળતાપવૂષક પાર ન કરે  ત્યા ંસધુી પોતે ખડે પગ રહતેા, દરેક બારીક વસ્તનુી જાત તપાસ 
કરતા, તેમની દેખરેખ હઠેળ “જાત રાજેન્દ્ર" નામન ુવહાણ ક્ષિિનમા ં તૈયાર થ્,ુતેન ુ તનરીક્ષણ અને તેની 
ચોકસાઇની ખાતરી કરવા પોતે ક્ષિિન ગયા, જાત તપાસ પછી જ તેમણે લીલી ઝડંી આપી, ભારતનો વેપાર 
દરીયાઇ માગષ દ્વારા ધીકતો કરવાન ુ શે્રય આપણી ગજુરાતી મહીલાને ફાળે જાય છે. અન્દ્ય વેપારોને 
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તવકસાવવાનુ ં માન પણ સમુતતબહનેની સાહતસકતાને જ જાય છે.  આંતરરાષ્ટ્રીય કે્ષતે્ર 
વહાણવિાના તવકાસ અંગે ભરાતી અનેક પરીર્દોમા ંતેમણે સક્રીય ભાગ લીધો અને ભારતન ુગૌરવ વધા્ુષ, 
્રુોપના અનેક બદંરોનુ ં જાતે તનરીક્ષણ કરી ત્યાનંા કામકાજનો અભ્યાસ કરી ભારતના વહાણવિા ઉધોગને 
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તવકસાવ્યો, ભારતના વહાણવિા ઉધોગને તવકસાવવા પરુત ુજ તેમન ુકામ ન હત ુ.ં પોતે એક મહીલા હતા 
અને દુખદુદષમા ંએકબીજાને સહાયભતૂ થવુ ંએ બહનેો વધ ુસારી રીતે સમજી શકે છે. સમુતતબહને પણ ઘણી 
પ્રવતૃતઓ સાથે સકંળાયેલ હોવા છતા કમષચારી વગષના સખુદુખ અને કલ્યાણ પ્રત્યે હંમેશા સજાગ રહતેા, 
તેમના પશ્નોમા ંરસ લેતા, કુટંુબના વડીલ દાદીમાની પેઠે તેઓ કમષચારીઓ સાથે વ્યવહાર રાખતા, તેમના 
પશ્નોને અંગત પશ્નો સમજી સ્નેહભાવથી તેન ુતનવારણ કરતા, 
       

ભારતના મહાન વેપાર સાથે સકંળાયેલા હોવા છતા ભારતની સ્વતતં્રતા, રાષ્ટ્રીય પે્રમ જાગતૃત વગેરેને સારી 
રીતી જાણતા હતા. રાષ્ટ્રીય આંદોલનની પ્રવતૃતઓથી તેઓ કયારેય અલગ રહ્યા નહી, ઉધોગ માિે 
પરદેશીઓ  સાથે ખાસ કરીને ક્ષિિીશ સતાવાળાઓ સાથે વ્યપાર સબંધો સારા સાચવવા જોઇએ તેમ તેઓ 
સમજતા હતા ંતથા જો પોતે રાષ્ટ્રીય પ્રવતૃતમા ંજોડાઇ તો વેપાર પર તેમની શી અસર થશે તે જાણતા હોવા 
છતા ં પોતાની જાતને ગાધંીજીની અહહિંસક લડત સ્વતતં્રતાની લડતમા ં જોડાતા રોકી શક્યા નહી, દેશની 
સ્વતતં્રતા પ્રાપ્ત કરવા પરદેશીઓ સાથે અહહિંસક લડત લડવા દેશના નેતાઓ સાથે તે બરાબર સપંકષમા ં
રહતેા. ૧૯૪૨ ની હહિંદછોદો લડત દરમયાન તેમન ુ ધર ભગુભષ પ્રવતૃિ કરનારાઓન ુ કેન્દ્ર બની ગ્ુ ં હત ુ ં
ગાધંીજી સાથે તેમના નજીકના સબધંો હતા,ં તે અવારનવાર ગાધંીજીન ુમાગષદશષન પણ લેતા હતા ંઅને 
સલાહ સચુનોને પોતાના કાયષમા ંઉતારતા, 
         

સમુતતબહને એકલા વેપારી નહોતા, તેઓ કલાપે્રમી પણ હતા,ં તેમનુ ં સગં્રહ સ્થાન કલાની બેનમનુ 

ચીજવસ્તઓુનુ ં સુદંર ધામ હત ુ.ં વ્હાણવિાના સશંોધન માિે સૌપ્રથમ એક સુદંર પસુ્તકાલય તેમણે  

તવકસાવ્્,ુ સમુતતબહને સાહતસક, બધુ્ધીશાળી, વેપારી અને  વહાણવિીના સકુાની હતા,ં તેઓ ગજુરાતના જ 

નહીં પણ સમગ્ર ભારતના એક માત્ર વહાણવિાના સકુાની મહીલા હતા.ં 
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