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 ‘ભરૂચ ર મષાદજી સશિંસધયાન ું મરાઠી ાશન’ 
                      
 

પળૂવભસૂમકા: 

- (ઈ.વ. ૧૭૮૩ થી ઈ.વ.૧૮૦૩) 
-ઐતતશાતવક રયપ્રેક્ષ્મભાાં 

 

           ગજુયાતના ઈતતશાવ અને વાંસ્કૃતતભાાં બરૂચનુાં એક આગવુાં અને અનોખુાં સ્થાન યશલે ુાં છે.પ્રાચીન 
ગજુયાતનુાં આંતયયાષ્ટ્રીમ ફાંદય બરૂચ વભમાાંતયે જુદા જુદા નાભથી પ્રતવદ્ધ  થયુાં છે. ૌયાણણક યાંયા અનવુાય 
બરૂચના આ પ્રાચીન પ્રદેળને ભગૃઓુ વાથે વાાંકલાભાાં આલે છે. તલણબન્ન રેણખત વારશત્મભાાં ભગૃકુચ્છ, ભગૃુયુ, 
બરૂકચ્છ, ફાયીગાઝા,બડોચ,  બ્રોચ  લગેયે નાભોનો ઉલ્રેખ જોલા ભે છે. જે તેની વાાંસ્કૃતતક ધયોશયના પ્રતતક 
વભાન છે. ઐતતશાતવક દસ્તાલેજ અનવુાય ભૌમયયગુથી જ બરૂચ ય તલતલધ યાજ્વત્તાઓનો અભર સ્થામો અને 
તલકાવ ામ્મો શતો. ક્રભળઃ ક્ષત્રો, ગપુ્તો, યાષ્ટ્રકટૂો, ગરુ્જયો, વોરાંકીઓ, રદલ્શીની મસુ્સ્રભ વલ્તનત, ગજુયાતની 
સ્લતાંત્ર મસુ્સ્રભ વલ્તનત, મઘુરો, ભયાઠાઓ અને અંગે્રજોનુાં ળાવન બરૂચભાાં સ્થાયુાં શત ુાં. બરૂચ ય યાજવત્તાનાાં 
રયલતયનો થતાાં યશમાાં યાંત ુતેની ભગૃકુુની અસ્સ્ભતા અકફાંધ યશી. અને ‘બાાંગયુાં તો મે બરૂચ’ની કશલેતને મથાથય 
કયત ુાં આવયુાં છે. 
 

મષાદજી સશિંસધયાના ાશનની સ્થાનાના શુંજોગો: 
 

   ઈ.વ. ૧૭૦૭ભાાં મઘુર ફાદળાશ ઔયાંગઝેફની અલવાન થતાાં રદલ્શીનુાં મઘુર વલ્તનત નફળાં ડલા ભાાંડ્ુાં. 
મઘુર દયફાયભાાં ભનવફદયો અને લજીયની વત્તા ભજબતુ ફનલા ભાાંડી.ઈ.વ. ૧૭૨૨ભાાં દખ્ખણ પ્રાાંતના 
તનઝામલુ્મલુ્કે રદલ્શીનુાં લજીયદ છોડતાાં મઘુર ફાદળાશ ભશમદૂળાશ ેઅબેતવિંશની ગજુયાતની સફુાગીયી દયમ્માન 
તેને બરૂચની જાગીય બેટ આી. તનઝામલુ્મલુ્કે બરૂચનો લશીલટ કયલા અબ્દુલ્રાફેગ નાભના ફાશોળ અતધકાયીની 
તનયસુ્તત કયી. તેને તનઝાભે ઈ.વ. ૧૭૩૬ભાાં નેકઆરભખાનનો ણખતાફ આપ્મો. ત્માયથી તે બરૂચના સ્લતાંત્ર ળાવક 
તયીકે લશીલટ કયલા રાગમો. અબ્દુલ્રાફેગનુાં ઈ.વ.૧૭૩૮ભાાં અલવાન થતાાં તેનો તુ્ર ભીયઝાફેગ બરૂચનો નલાફ 
ફન્મો. તેને મઘુર ફાદળાશ મશુમ્ભદળાશ ેનેકઆરભખાનનુાં ણખતાફ આી ભનવફદાય નીમ્મો શતો. તેણે ૧૪ લય 
ળાવન કયુું. ભીયઝાફેગનુાં ઈ.વ. ૧૭૫૨ભાાં અલવાન થતાાં તેનો બાઈ મઘુરફેગ બરૂચનો નલાફ ફન્મો.યાંત ુ તે 
ત્રણ ભાવભાાં અલવાન ાભતા અબ્દુલ્રાફેગનાાં ૌત્રો લચ્ચે ગાદી ભાટે આંતયતલગ્રશ થમો જેભાાં છેલટે અશભદફેગ 
રદલ્શીથી ભનવફ ભેલી ‘નેક નાભ ખાન’ ણખતાફ ધાયણ કયી બરૂચનો નલાફ ફન્મો.તેણે ઈ.વ.૧૭૫૨ થી 
ઈ.વ.૧૭૬૮ સધુી ળાવન કયુું. ત્માયફાદ તેનો તુ્ર ભોઅઝઝખાન બરૂચનો નલાફ ફન્મો. તે બરૂચનો છેલ્રો 
નલાફ શતો. અંગ્રેજો વાથે જકાતની રેણીની યકભ ફાફતે થમેરા વાંઘયના કાયણે  કાંની વયકાયે ૨ નલેમ્ફય 
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૧૭૭૨ના બરૂચ ય રશ્કય ભોકલ્યુાં. અને બીણ વાંઘય ફાદ અંગે્રજોએ બરૂચનો કફજો ભેવમો. નલાફ બરૂચ 
છોડી બાગી ગમો અને દશલેાણ મકુાભે તેનુાં અલવાન થયુાં.આભ ાાંચ વદી જુના બરૂચના મસુ્સ્રભ ળાવનનો અંત 
આવમો.મુાંફઈ વયકાયે બરૂચને સયુતના અંગે્રજ લશીલટ અંકુળથી સ્લતાંત્ર ફનાવયુાં અને ોતાના અંકુળ નીચે 
યેતવડન્ટ નીમ્મો અને ત્માાંન ુાં લડુાંભથક ફનાવયુાં. આભ ઈ.વ.૧૭૭૨થી ઈ.વ.૧૭૮૩ સધુી બરૂચ અંગે્રજોના તાફા શઠે 
થયુાં અને ત્માયફાદ બરૂચ ય ભશાદજી તવિંતધમાનુાં ભયાઠી ળાવન સ્થાપ્યુાં. 
 

મષાદજી સશિંસધયાએ કુંની શરકારને કરેી મદદ: 
               પ્રથભ ભયાઠા તલગ્રશ દયતભમાન ભશાદજી તવિંતધમાએ તેગાાંલથી ાાંચેક ભાઈર દુય આલેરા લડગાાંલ 
ખાતે અંગે્રજ કેદીઓ પાભયય અને સ્ટીલાટય  વાથે શભદદી દળાયલી ભાનલીમ લતયન દાખલી અંગે્રજોને ભદદ કયી શતી. 
આથી કાંની વયકાયે તવિંતધમા વાથે તેણે કયેરી ભદદની કદય કયલા અને લાટાઘાટો કયલા ભોકરેરા તભ.શોમ્વને 
લડગાાંલ ભોકલ્મો. તેણે તવિંતધમા વાથે જે લાટાઘાટો કયી તેભાાં તવિંતધમાને અંગ્રેજોના તાફાલાા બરૂચ અને તેના 
યગણાાંને બેટ આલાની ગપુ્ત કબરુાત આી શતી. તેભજ તવિંતધમાના કભયચાયીઓને બેટ આલા રૂ.૪૧૦૦૦ 
આલાનુાં ણ નક્કી કયુું શત ુાં. આ વભજુતીની જાણ મુાંફઈ વયકાયને થતાાં તેને ‘ળયભજનક વાંતધ’ ઓખાલી અન ે
તેને અભાન્મ કયી, તેભજ જલાફદાય અતધકાયીઓને ફયતયપ કમાય. 
              આ વભમ દયતભમાન ભયાઠા તલગ્રશભાાં ભાલાભાાં તવયોંજ ખાતે ભશાદજી તવિંતધમાના રશ્કયને કનયર 
કાયનેકે શયાવયુાં. જેભાાં ભશાદજી તવિંતધમા એ ભયાઠા તલગ્રશભાાં તટસ્થ યશ ેઅને ેશ્વા તથા અંગે્રજ વયકાય લચ્ચે 
વભજુતી કયલા ભધ્મસ્થી કયલાની કબરુાત આી. આ વભમે અંગે્રજોને ભયાઠાઓની ભૈસયુનાાં શૈદયઅરી વાભે 
યક્ષણાત્ભક જરૂરયમાત શતી. કયાય મજુફ ભશાદજીએ ભધ્મસ્થ ફની લાટાઘાટો ચરાલી. એના રયણાભે ૭ ભે 
૧૭૮૨ભાાં વારફાઈની વાંતધ થઇ. તેભાાં અંગે્રજ કાંની વયકાય લતી ડેતલડ એન્ડયવન તથા ેશ્વા લતી ભશાદજી 
તવિંતધમાએ આ કયાય ય વશી કયી. વારફાઈનાાં કયાયને લડી વયકાયે ભાન્મતા આતી  લખતે મુાંફઈ વયકાયનાાં 
તભ. શોમ્વે ભશાદજી તવિંતધમાને આેરી કબરુાત ધ્માનભાાં યાખી તવિંતધમાને બરૂચ અને બરૂચનુાં યગણુાં ફણક્ષવ 
આપ્યુાં અને તે અંગેની વત્તાલાય જાશયેાત કયત ુજાશયેનામુાં ફશાય ાડ્ુાં. અને બરૂચભાાં આલેરી મુાંફઈનાાં કાંની 
વયકાયના અતધકાયી તભ.શોનફીને બરૂચનો કફજો ભશાદજી તવિંતધમાના અતધકાયીઓને આલા આદેળ આપ્મો. 
ભશાદજી તવિંતધમાએ વનદ પ્રગટ કયી અંગ્રેજોને  બરૂચ અને બરૂચ યગણાાંભાાં લેાય કયલાની છુટ આી અન ે
એટલુાં જ નશી ણ ફીજા કોઈણ યયુોતમન દેળના લેાયીઓને લેાય કયલા ય પ્રતતફાંધ મકુમો. 
 

ભરૂચ ર સશિંસધયાના ાશનની સ્થાના:  
              ઈ.વ.૧૭૮૩ભાાં વારફાઈ મકુાભે ભશાદજી તવિંતધમા વાથે થમેરી વાંતધ અનવુાય બરૂચ તવિંતધમાને 
આલાભાાં આવયુાં. તા.૯ભી જુરાઈ ૧૭૮૩નાાં યોજ તવિંતધમાના સફુા તયીકે બાસ્કયયાલ બરૂચ આવમો તેને કાંનીના 
અતધકાયી શોનયફીએ વભગ્ર લશીલટ સુયત કમો. જેનુાં લણયન ‘બરૂચના ઇતતશાવ’ના રેખક ગણતયાભ દેવાઈએ 
કયુું છે. તે પ્રભાણે “અંગ્રેજો શોડીભાાં ફેવલા યલાના થમાાં. ત્માયે બરૂચના રોકોના ટોેટોા અંગે્રજોને તલદાઈ 
આલા એકત્ર થમાાં. કેટરાક તો એટરા ગભગીન થઇ ગમા શતા કે કશુાં ફોરી ણ ળકમાાં નશી.કેટરાકની આંખ 
ભાાંથી તો આંસ ુણ ડલા ભાાંડયા શતાાં.” જે બરૂચભાાં અંગે્રજોના ળાાંતતભમ પ્રથભ ળાવનનાાં યુાલારૂ છે.આભ 
બરૂચભાાં ઈ.વ.૧૭૭૨ થી ઈ.વ.૧૭૮૩ સધુી અંગે્રજોનુાં પ્રથભ ળાવન યહ્ુાં. 
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               બરૂચ ળશયે અને તેના યગણાાંની ભશાદજી તવિંતધમાને કમાય ફાદ તવિંતધમાએ ત્માાં ભશસેરુ ઉઘયાલલા 
ભાટે લેચાણથી ઇજાયા આલાની દ્ધતત દાખર કયી. જે અનવુાય ઊંચી ફોરી ફોરનાયને ભશસેરુ ઉઘયાલલાનો 
ઈજાયો આલાભાાં આલતો. આ દ્ધતત ઈ.વ.૧૮૦૩ સધુી ચાલ ુયશી શતી. 
                  બાસ્કયયાલનાાં લશીલટના પ્રથભ લયભાાં ભશસેરુ ઉઘયાલલાનો ઈજાયો લડોદયાના ગોાયાલ 
ભલ્શાયને વાત લય ભાટે વોંલાભાાં આવમો. તેને જ યગણાાંનો ણ ભશસેરુ ઉઘયાલલાનુાંવોંલાભાાં આવયુાં. તેભાાંથી 
દય લે તે તવિંતધમા વયકાયને રૂ.૮,૫૦,૦૦૦ આલાનુાં નક્કી કયુું. અને એભાાંથી રશ્કયની તનબાલણી અને ભશસેરુ 
ઉઘયાલાના ખચય ભાટે રૂ. ૧,૭૫,૦૦૦ કાી રેલા ભાંજુયી આલાભાાં આલી શતી. 
               બાસ્કાયયાલે બરૂચનો લશીલટ વાંબાી રીધા ફાદ બરૂચભાાં ભશાદજી તવિંતધમાનાાં નાભનુાં પયભાન 
ફશાય ાડયુાં. દયફાય બયી એક જાશયેનામુાં ફશાય ાડ્ુાં. જે નીચે પ્રભાણે શત ુાં. 
(૧) રાજ્યમાું કોઈએ ણ ગાય, ળાછરડાું, બલદ મારળા નહષ, તેન ું ગૌ-માુંશ ખાવ ું નહષ, તેનો   
    ભુંગ કરનારને મોતની શજા કરળામાું આળે. 
(૨) ષળામાું પ્રદ વણ ન થાય તે માટે શ ઓન ું માુંશ ળેચનારે શળારના નળ ળાગ્યા છી  
   બષાર નીકલવ ું નહષ. 
(૩) કોઈએ દારૂ ગાલળો નહષ કે ીળો નહષ. 
 ઉર પ્રમાણે જાષરેનામ ું ષરે અને રગણાુંમાું ચોટાડળામાું આવય ું. 
                બાસ્કયયાલે ળાવન વાાંબળ્મા ફાદ રલ્લબુાઈની ોતાના વરાશકાય તયીકે તનભણુાંક કયી. રલ્લબુાઈ 
કે જે બરૂચના નલાફનો રદલાન શતો અને તેણે અંગે્રજોની કે્ષ બી બરૂચ ય અંગે્રજોને ચઢાઈ કયલા વભજાવમા 
શોલાનુાં ણ દસ્તાલેજો ભાાંથી જાણલા ભે છે. બરૂચના નલાફના ળાવન(ઈ.વ.૧૭૭૨ શરેા) અને અંગ્રેજોના 
ળાવન(૧૭૭૨ થી ૧૭૮૩)ભાાં ખફુ નોંધાત્ર યીતે આગ ડતો લચયસ્લ ધયાલનાય અતધકાયી અને ભોટો 
જભીનદાય ફની ગમો શતો. ભયાઠી ળાવનભાાં ણબાસ્કયયાલ ય રલ્લબુાઈનો એટરો પ્રબાલ શતો કે તેને છુયા 
લગય કોઈ ણ કાભ કયતો નરશ. આ વભમ દયમ્માન રલ્લબુાઈએ જેભની વાથે ોતાને અણફનાલ શતો એભન ે
કનડગત કમાય અને બાયે દાંડ કયાવમો. આ ઉયાાંત બાસ્કયયાલનાાં દયફાયભાાં યશતેા અંગે્રજ યેવીડેન્ટ તભ.કોયક્રને ણ 
બાસ્કયયાલને એકરા ભતા યોકતા. આથી કાંટાી આ અંગેની જાણ તભ.કોયક્રને કાંનીને યીોટય  રખી કયી શતી. 
                બાસ્કયયાલે જાશયેનામુાં ફશાય ાડયાનાાં ત્રણ જ ભાવભાાં રલ્લબુાઈનાાં કશલેાથી એક ાયવીને દારૂ 
ગાલાનો અને લેચલાનો ઈજાયો રૂ.૭૦૦૦ભાાં આપ્મો. અને ફીજા રૂ.૧૦૦૦ બાસ્કયયાલને ભળ્મા. રલ્લબુાઈને શુાં 
ભળ્યુાં એની ભારશતી ભતી નથી. યાંત ુરલ્લબુાઈને ભળ્યુાં તો શળે જ કેભકે જાશયેનાભાને ફાજુ ય યાખી ઈજાયો 
આલાભાાં આવમો શતો. બાસ્કયયાલ અને રલ્લબુાઈ એક લયના ળાવનભાાં જ પ્રજા ાવેથી ડાલામ એટરા નાણાાં 
જોય જુરભથી કઢાવમા અને એકત્ર કમાય. એક લયની સફુાગીયીભાાં બરૂચના રોકો એટરા તો કાંટાી ગમા શતા કે 
કેટરાક રોકો ળશયે છોડી ચાલ્માાં ગમાાં. બાસ્કયયાલ તલે તભ.કોયક્રન કશ ેછે કે આ સફુો તલલેકી, આદય આનાય, 
લાતગયો અને શવમખુો છે. યાંત ુઅંગે્રજો વાથેની તભત્રતા બાસ્કાયાલે રલ્લબુાઈના કશલેાથી ફગાડી શતી. 
                બાસ્કયયાલની સફુાગીયી દયતભમાન બરૂચભાાં ગોવાઈ રોકોના ટોાએ આલી તોપાન ભચાવયુાં શત ુાં. 
બાસ્કયયાલે તે રોકો ભાટે ગોવાઈ કય નાભનો લેયો બરૂચના રોકો ય નાખ્મો શતો. જે બરૂચભાાં ભરલેયા નાભથી 
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ફદનાભ થમેરો શતો. જે અંગે્રજ વયકાયે ફાંધ કમો શતો. બાસ્કયયાલનો વભમ ઈ.વ.૧૭૮૪ભાાં યૂો થમો. ત્માયફાદ 
બરૂચનો ઇજાયદાય લડોદયાના ગોાયાલ ભલ્શાયે રૂ.૮૫૦૦૦૦ભાાં યાખ્મો શતો. આના વભમભાાં રલ્લબુાઈ લચયસ્લ 
યહ્ુાં નરશ. બાસ્કયયાલનાાં વભમભાાં રલ્લબુાઈએ ગેયભાગે ભેલેરા નાણાાં અને વાંતતની ચકાવણી કયલાભાાં આલી 
અને રલ્લબુાઈને કેદ કમો. બાયે યકભ આી રલ્લબુાઈ મતુત થમો. રલ્લબુાઈએ બેગા કયેરા નાણાાં ગોાયાલ 
ભલ્શાયે કાઢલી રીધા. 
               ઈ.વ.૧૭૮૯ ભાાં ગોારયાલ ભલ્શાયનો ઈજાયો યૂો થતાાં રલ્લબુાઈએ ઊંચી રકિંભતેરૂ. ૧૦૦૦૦૦૦ 
ભાાં યાખ્મો. તેને ણ તવિંતધમાએ ખચય ેટે રૂ. ૧૭૫૦૦૦ ની યકભ કાત કયી આી. રલ્લબુાઈએ રોકો ઉય જોય-
જુરભથી અને ફજફયીથી કયલેયા લધાયી એક જ લયભાાં એ યકભ યૂી કયી.ઈ.વ.૧૭૯૦ ભાાં લયવાદના અબાલ ે
બાયે દુકા ડમો. રલ્લબુાઈએ રોકોને અનાજ રુુાં ાડવુાં ડયુાં. એ યકભ રોકો ાવે લસરુી ળકામ નરશ. 
નાણાાંની તાંગીના રીધ ેઈ.વ.૧૭૯૪ ભાાં રૂ.૪૦૦૦૦૦ નુાં દેવુાં કયવુાં ડયુાં. તેભજ જોય જુરભ કયી જે રોકો ાવે 
કયલેયા ઉઘયાલેરા તેની રોકોએ ભશાદજી તવિંતધમાને પરયમાદ કયી. ભશાદજી તવિંતધમાએ રલ્લબુાઈને રૂ.૫,૭૫,૦૦૦ 
જેટરો આકયો દાંડ કમો. આકયો દાંડ નાાંખતા રલ્લબુાઈની સ્સ્થતત ખફુ ફગડી. રોકો ાવે ઉછીના રીધેરા નાણાાં 
ચકૂલી ન ળકાતા તેને  ાલાગઢ ખાતે કેદ કમો જમાાં તેનુાં ઈ.વ. ૧૭૯૯ ભાાં અલવાન થયુાં. 
                રલ્લબુાઈને કેદ કમાય છી બરૂચનો ભશસેરુી ઈજાયો યભદુાવ નાભના એક લાણણમા ળેઠે યાખ્મો. 
જે ઈ.વ.૧૮૦૩ સધુી ચાલ ુયહ્યો. ઈ.વ.૧૮૦૩ભાાં અંગે્રજોએ ભશાદજી તવિંતધમાના દત્તક તુ્ર દોરતયામ તવિંતધમાનાાં 
રશ્કયને બરૂચભાાં યાજજત કયી, બરૂચ અને તેનુાં યગણુાં ાછાાં ભેલી રીધા. આભ બરૂચભાાં તવિંતધમાનુાં ળાવન 
રગબગ લીવ લય યશયુાં. 
 

ભરૂચ ર સશિંસધયાના ાશનનો પ્રભાળ: 
              બરૂચનુાં ભશાદજી તવિંતધમાનુાં ળાવન જાગીયદાયી પ્રથા પ્રભાણેનુાં શત ુાં. તેભને અંગે્રજો દ્વ્રાયા ભેરી 
બરૂચની  જાગીયના તેઓ બરે વલયવત્તાધીળ શતાાં. યાંત ુ તેનુાં વભગ્ર વાંચારન તનયતુત કયેરા સફુા દ્વાયા જ 
કયલાભાાં આલતુાં . બરૂચ અને તેના યગણાાં ભાાંથી ભશસેરુ ઉઘયાલલા ઈજાયાળાશી દ્ધતત અભર મકૂી શતી. 
ગજુયાતભાાં આ દ્ધતતનો અભર વૌપ્રથભ બરૂચભાાં થમો. ઉચો બાલ ફોરી ઇજાયા યાખલાની દ્ધતતનાાં કાયણ ે
ઇજાયદાયો લધ ુભશસેરુ ઉઘયાલા રોકો ય લધ ુલેયા નાખતાાં અને તેની ફજફયીલૂયક ઉઘયાણી કયતાાં. તેની 
બરૂચનાાં વાભાજજક અન ેઆતથિક જીલન ઘણી ભાાંથી અવય ડી શતી. બરૂચના રોકોએ દવ લય સધુી અંગે્રજ 
ળાવનભાાં અનબુલેરીળાાંતત અને વરાભતતની તરુનાએ તવિંતધમાનુાં લીવ લયનુાં ળાવન બરૂચનાાં રોકો ભાટે કષ્ટ્ટદામક 
ફની યહ્ુાં શત ુાં. યાવભારાનાાં રેખક જેમ્વ પોબ્વયનાાં જણાવમા અનવુાય “ બરૂચભાાં પયીથી અંગે્રજોનુાં ળાવન સ્થાનાની 
ળકમતા જોઇને બરૂચના રોકોએ શલન- મજ્ઞ કે જૂાાઠ કયાવમાાં શતાાં” જે બરૂચભાાં અંગે્રજી સળુાવનની ભશત્તા 
દળાયલે છે. 
                   તવિંતધમાના વભમ દયતભમાન બરૂચભાાં સફુા બાસ્કાયાલે નભયદા રકનાયે આલેલુાં રાકડા અને 
ત્થયભાાંથી ફનાલેલુાં પ્રતવદ્ધ અને સુાંદય ભગૃઋુતનુાં ભ ાંરદયફાંધાવયુાં શત ુાં.આ ઉયાાંત બરૂચનુાં પ્રતવદ્ધ યત્ન તાલ ણ 
બાસ્કયયાલનાાં વભમભાાં એક યત્ન નાભના લાણીમાએ ખોદાવયુાં શત ુાં. તેભજ આ વભમ દયતભમાન રલ્લબુાઈએ પાટા 
તાલ ાવે એક લાલ અને ફીજી યત્ન તાલ ય એક લાલ ફાંધાલી શતી. 
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                  લીવ લયના ળાવન દયતભમાન તવિંતધમા વયકાયે ૧૭૮૩ થી ૧૮૦૩ દયતભમાન તવક્કા ાડલા 
ટાંકળા ળરૂ કયી શતી. તેના તવક્કા ય ક્રોવનુાં તનળાન યશતે ુાં. જે ફાફત કદાચ દળાયલે છે કે અંગે્રજ કાંની વાથે યશી 
તવક્કા ાડલાભાાં આવમાાં શળે. આ વભમના તવક્કાભાાં તભશ્ર ધાતનુ ુાં પ્રભાણ લધાયે શત ુાં. 
ભરૂચ ર સશિંસધયાના ાશનનો અંત: 
              ઈ.વ.૧૮૦૨ભાાં ફાજીયાલ ેશ્વાને તવિંતધમા, શોરકય અને લયાડનાાં યાજા વાથે વાંઘય ળરૂ થમો. 
ફાજીયાલે અંગે્રજો ાવે યદુ્ધભાાં ભદદ ભાાંગી. અંગે્રજો અને ફાજીયાલ લચ્ચે ૩૧ રડવેમ્ફય ૧૮૦૨નાાં ફવેીનની વાંતધ 
થતાાં, અંગ્રેજોએ ફાજીયાલને ભદદ કયી. આથી અંગ્રેજો અને તવિંતધમા લચ્ચે થમેરી વાંતધનો અંત આવમો. અંગ્રેજોએ 
તવિંતધમાના વાંસ્થાનો ય આક્રભણો ળરૂ કમાય. જનયર લેરેસ્રીએ બરૂચ ય હુભરો કયલા કનયર વરુડિંગટનની 
તનભણુાંક કયી. તેણે ૮૬ભી યેજીભેન્ટ, યયુોતમન તોખાનુાં અને દેળી ામદ વાથે તા.૨૩ ભી ઓગષ્ટ્ટ વન 
૧૮૦૩ના યોજ બરૂચ ય આક્રભણ કયુું. પ્રાયાંણબક યદુ્ધભાાં જ તવિંતધમાના વૈન્મનો યાબલ થમો અને તેઓએ 
રકલ્રાભાાં આલી જવુાં ડયુાં. ૮૬ભી યેજીભેન્ટના કનયર રયચડયવને ૩૫૦ વૈતનકો વાથે બરૂચભાાં પ્રલેળ કયલા રકલ્રા 
ય તોભાયો ચરાવમો. તા.૨૯ભી ઓગષ્ટ્ટના યોજ અંગ્રેજ રશ્કય બરૂચભાાં પ્રલેશ્યુાં. તવિંતધમાનુાં વૈન્મ ફશાદુયીથી 
રડયુાં. યાંત ુતેઓ પાવમા નરશ. તેથી રશ્કય રકલ્રો છોડી બાગી ગયુાં. તવિંતધમાના કે્ષ ૩૦૦ વૈતનકો અને અંગ્રેજોનાાં 
કે્ષ ૭૯ વૈતનકો મતૃ્યુાં ામ્માાં. તા.૨૯ ભી ઓગષ્ટ્ટ વન ૧૮૦૩ભાાં બરૂચભાાં પયી અંગે્રજોનુાં ળાવન સ્થાપ્યુાં. જે 
બાયતની આઝાદી સધુી યશયુાં. શલે છીના ૨૦ લય દયતભમાન બરૂચે ખયેખયી ળાાંતત બોગલી શતી. અને લેાય- 
લાણણજમ, તળક્ષણ, વાભાજજક કે્ષતે્ર રયલતયનનો યગુ ળરૂ થમો. મઘુરો, નલાફો, ભયાઠાઓના ળાવન કયતા બરૂચના 
રોકોને ૧૯ભી વદીના પ્રાયાંબભાાં અંગે્રજોનુાં કામદા અને દ્ધતતવયનુાં સળુાવન આતળલાયદરૂ ફની યહ્ુાં.    
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