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બરૂચભાાં અંગ્રેજ હકુ ભતની સ્થાના અને તેનો પ્રબાલ
ગુજયાતના ઇતતશાવ ને વંસ્કૃતતભાં બફૃચનુ ં એક અગવુ ં ને નોખુ ં સ્થાન યશેલ ું છે .પ્રાચીન
ગુજયાતનુ ં આંતયયાષ્ટ્રીમ ફંદય બફૃચ વભમાંતયે જુદા જુદા નાભથી પ્રતવદ્ધ થયુ ં છે . ૌયાણણક યં યા નુવાય
બફૃચના

અ

પ્રાચીન

પ્રદે ળને

ૃ ઓ
ુ
ભગ

વાથે

વાંકલાભાં

અલે

છે .તલણબન્ન

રેણખત
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ભ ૃગુકચ્છ,ભ ૃગુયુ ,બફૃકચ્છ,ફાયીગાઝા,બડોચ,બ્રોચ(બ્રોચ) ને બફૃચ લગેયે નાભોનો ઈલ્રેખ જોલા ભે છે .જે
ુ થી જ બફૃચ ય તલતલધ
તેની વાંસ્કૃતતક ધયોશયના પ્રતતક છે . ઐતતશાતવક દસ્તાલેજ નુવાય ભૌમયયગ
યાજ્વત્તાઓનો ભર સ્થામો ને તલકાવ ામ્મો શતો. ક્રભળઃ ક્ષત્રો, ગુપ્તો,યાષ્ટ્રકૂટો,ગુર્જયો,વોરંકીઓ,
હદલ્શીની મુસ્સ્રભ વલ્તનત, ગુજયાતની સ્લતંત્ર મુસ્સ્રભ વલ્તનત, મુઘરો ને અંગ્રેજોનુ ં ળાવન બફૃચભાં
સ્થાયું શત.ું બફૃચ ય યાજવત્તાનાં હયલતયનો થતાં યશમાં યં ત ુ તેની ભ ૃગુકુની સ્સ્ભતા કફંધ યશી. ને
‘બાંગયું તો મે બફૃચ’ની કશેલતને મથાથય કયતું અવયુ ં છે .
અંગ્રેજોન ાંુ લેાય અથે બરૂચભાાં આગભન:
ઇ.વ.૧૬૧૨ ભાં અંગ્રેજો વૌપ્રથભ સુયત મુકાભે અવમાં. ત્માયફાદ ઇ.વ.૧૬૧૩ભાં ફે અંગ્રેજ
લેાયી ઓલ્ડય લથય ને તલતધિંગટને બફૃચની મુરાકાત રીધી.૧ તેભને બફૃચનું જભીન ભાગે ને દહયમાઇ ભાગે
લેાય ભથક તયીકેન ું ભશત્લ વભજાતા ઇ.વ.૧૬૧૪ભાં અંગ્રેજ લેાયી કોઠીની સ્થાના ભાટે બફૃચભાં જગમા
બાડે રીધી.૨ ત્માયફાદ વય ટોભવ યોએ મુઘર ફાદળાશ જશાંગીયની યલાનગી ભેલી બફૃચભાં
ઇ.વ.૧૬૧૬ભાં અંગ્રેજ કોઠી નાંખી. જશાંગીયે અંગ્રેજોને લેાયનો યલાનો ણ અપ્મો.ને તેભની ાવેથી
કોઇણ જકાત નશી રેલાનુ ં પયભાન કયુ.ું ૩ તે વભમે બફૃચ ગુજયાતના મુઘર પ્રાંતનાં ૧૫ સુફાભાં ગત્મનો
સુફો શતો. મુઘર યુગ દયતભમાન બફૃચ એતળમા ને યુયોના તલતલધ દે ળોભાં ચઢીમાતા સુતયાઈ
કાડ,ફાપતા કાડ,ભહુડાના ફૂરો ને કાડ ધોલાના ને યં ગલાના ફંદય-ળશેય તયીકે પ્રખ્માત શત.ુ ં બફૃચભાં
દે ળના જુદા જુદા બાગ ભાંથી કાડ તનખાયલા ભાટે અલત ુ ં શત.ુ ં ફ્રેમયનાં કથન પ્રભાણે બફૃચની કોઠીનાં
તધકાયીઓ સુયતની કોઠીના ઈયી તધકાયીઓનાં અતધન શતા. બફૃચની અંગ્રેજ કોઠીના તધકાયીઓ
ૃ ફન્મા શતા.અંગ્રેજો ફાદ લરંદા(ડચ) રોકોએ ણ ઇ.વ.૧૬૧૭ભાં બફૃચભાં લેાયી
લેાયથી ખુફ જ વમદ્ધ
કોઠી સ્થાી.૪ યં ત ુ લરંદાઓ અ ભથકનો તલકાવ કયી ળક્યા નશી ને થોડા વભમભાં તે ફંધ ડયુ.ં જમાયે
અંગ્રેજોનો બફૃચ વાથેનો લેાય ધોભધોકાય ચારતો શતો.જભયન પ્રલાવી ભેન્ડેરસ્રોએ ણ બફૃચ વાથેના
અંગ્રેજોનાં લેાયનો ને બફૃચના ફાપતા કાડ ને કીક ત્થયભાંથી ફનાલેરી લસ્ત ુઓનો દે ળ-તલદે ળભાં
ભાંગ શોલાનો ઈલ્રેખ કમો છે .૫ ઇ.વ.૧૬૮૬ થી ઇ.વ.૧૭૦૦ દયમ્માન અંગ્રેજ લશાણોની ચાંણચમાગીયી લધી
ડી શતી. ઇ.વ. ૧૬૯૬ભાં એલયી નાભના અંગ્રેજ ચાંણચમાએ ભક્કા શજ કયલા જતા મુવરભાનોનાં લશાણોને
લુટં યા.અથી સુયત ને બફૃચના કોઠીના અંગ્રેજ લડા જોન ગેમય ને ન્મ ૬૩ તધકાયીઓને કેદ કમાય.
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હયણાભે તેભનો લેાય કાભચરાઈ ફંધ ડમો શતો.૬ ઇ.વ.૧૭૦૨ભાં નલી ને જૂની ણબ્રટીળ આસ્ટ આન્ન્ડમા
કંની એક થઇ ગઇ. ને ચાંણચમાગીયી ફંધ કયલાની ખાત્રી અતા પયીથી લેાય ળફૃ થમો. ઇ.વ.૧૬૮૭થી
મુફ
ં ઇને અંગ્રેજોએ મુખ્મ ભથક ફનાવયું શોલાથી અંગ્રેજોને બફૃચ ફંદયે થી લેાય કયલાભાં યવ યશમો નહશ.અથી
તેઓએ બફૃચની કોઠી ૧૮ભી વદીના  ૂલાયધયભાં ફંધ કયી શતી.૭
બરૂચભાાં અંગ્રેજ ળાસનની સ્થાનાનાાં સાંજોગો:
ઇ.વ. ૧૭૦૭ભાં મુઘર ફાદળાશ ઔયં ગઝેફની લવાન થતાં હદલ્શીનુ ં મુઘર વલ્તનત નફફૄં
ડલા ભાંડ્ુ.ં મુઘર દયફાયભાં ભનવફદયો ને લજીયની વત્તા ભજબુત ફનલા ભાંડી.ઇ.વ. ૧૭૨૨ભાં દખ્ખણ
પ્રાંતના તનઝામુલ્મુલ્કે હદલ્શીનું લજીયદ છોડતાં મુઘર ફાદળાશ ભશમ ૂદળાશે બેતવિંશની ગુજયાતની સુફાગીયી
દયમ્માન તેને બફૃચની જાગીય બેટ અી.૮ તનઝામુલ્મુલ્કે બફૃચનો લશીલટ કયલા બ્દુલ્રાફેગ નાભના ફાશોળ
તધકાયીની તનયુસ્તત કયી. તેને તનઝાભે ઇ.વ. ૧૭૩૬ભાં નેકઅરભખાનનો ણખતાફ અપ્મો.ત્માયથી તે બફૃચના
સ્લતંત્ર ળાવક તયીકે લશીલટ કયલા રાગમો.૯ બ્દુલ્રાફેગનું ઇ.વ.૧૭૩૮ભાં લવાન થતાં તેનો ુત્ર
ભીયઝાફેગ બફૃચનો નલાફ ફન્મો.તેને નેકઅરભખાનનુ ં ણફફૃદ ધાયણ કયી ૧૪ લય ળાવન કયુ.ું ૧૦
ભીયઝાફેગનું ઇ.વ. ૧૭૫૨ભાં લવાન થતાં તેનો બાઇ મુઘરફેગ બફૃચનો નલાફ ફન્મો.યં ત ુ તે ત્રણ
ભાવભાં લવાન ાભતા બ્દુલ્રાફેગનાં ૌત્રો લચ્ચે ગાદી ભાટે આંતયતલગ્રશ થમો જેભાં છે લટે શભદફેગ
હદલ્શીથી ભનવફ ભેલી ‘નેક નાભ ખાન’ ણખતાફ ધાયણ કયી બફૃચનો નલાફ ફન્મો.તેણે ઇ.વ.૧૭૫૨ થી
ઇ.વ.૧૭૬૮ સુધી ળાવન કયુ.ું ત્માયફાદ તેનો ુત્ર ભોજુભખાન બફૃચનો નલાફ ફન્મો.તે બફૃચનો છે લ્રો
નલાફ શતો.ત્માયફાદ બફૃચ અંગ્રેજો શસ્તક અવયુ.ં ૧૧
ભયાઠા વત્તા ભાંથી છુટા ડી ગુજયાતનાં લડોદયાભાં ોતાના વત્તા સ્થાનાય તરાજી
ૃ
ગામકલાડના ુત્ર દાભાજી ગામકલાડે બફૃચ જેલા વમદ્ધ
ળશેયને જીતી રેલા ઇ.વ.૧૭૪૧ભાં ઘેયો
ઘાલ્મો.દયમ્માન દાભાજી બફૃચ ળશેયને નુકળાન ન કયે ભાટે ભીયઝાફેગે બફૃચના ફુયજાની જકાતભાં
ગામકલાડનો હશસ્વો દાખર કમો.ઇ.વ.૧૭૫૨ભાં તનઝાભનુ ં લવાન થતાં તેનો બફૃચ યનો શક્ક નાબુદ
થમો.૧૨
મુઘર વમ્રાટોએ રગબગ દોઢવો લય શેરા બફૃચના ફુયજાની જકાત યનો શક્ક સુયતના
નલાફોને અપ્મો શતો.તેની જકાત ઇ.વ.૧૭૩૧ સુધી ચ ૂકલામ શતી.ઇ.વ.૧૭૫૯ ભાં ણબ્રહટળ આસ્ટ ઇન્ન્ડમા
કંનીએ સુયત જીતી રઇ સુયત ય યાજકીમ પ્રભુત્લ સ્થાતાં બફૃચ ણ ણબ્રહટળ અંકુળ શેઠ અલી ગમો.
ઇ.વ. ૧૭૩૬ભાં બફૃચનો નલાફ સ્લતંત્ર ફનતાં બફૃચ ફૂયજાની જકાત સુયતના નલાફને ભોકરલાનુ ં ફંધ કયુું
શતુ.અથી
ં
સુયતના નલાફે અંગ્રેજોને ચડત યકભ જે ફૃ.૨,૮૦,૦૦૦૦ થલા જતી શતી તે લસુર કયલા ને ⅓
બાગ સુયતના નલાફે અંગ્રેજોને અલા કબુરાત અી.ને અંગ્રેજોએ ણ ળોધી કાઢ્ું કે ઇ.વ.૧૭૫૧ભાં
બફૃચના નલાફ વાથે થમેરા કયાય મુજફ જે લેાયીઓ યદે ળથી આસ્ટ ઇન્ન્ડમા કંનીના અશ્રમ શેઠ
બફૃચભાં ભારની અમાત કયે તેના ય કંનીને 1½% જેટરી જકાત લસુરલાનો શક્ક ભળ્મો શતો.યં ત ુ એ
યકભ ણ ન ચુકલતા ચડત યકભ ફૃ.૧,૫૦,૦૦૦/-જેટરી લસુર રેલાની ફાકી શતી૧૩.
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મુસ્સ્રભ રેખક વૈમદ બ્ફાવ રીએ ઈદૂય ભાં રખેર ુસ્તક “Kisseh-i-Nawab Majuzkhan of Bahadur
of Broach” કે જેનું ઇ.વ.૧૮૬૯ભાં ફશેયામજી પયદુનજી લકીરે ગુજયાતીભાં “ બફૃચના નલાફ ભોઓજુજખાન
ફશાદુયનો હકસ્વો ” નાભે બાાંતય કયુું શત.ું તેભાં એલી શકીકત લણયલલાભાં અલી છે કે
“ સુયતના ાયવીઓભાં ઘણા વભમથી જયથોસ્તી લયની ગણતયીભાં એક ભહશનાના તપાલત ફાફતે ફે જૂથ
ડમા શતા. જેભાં એક ‘કદભી હયલાજ’ને ભાનનારુંને ફીજુ ં જૂથ ‘યવભી હયલાજ’ને ભાનનારું શતુ.અ
ં
વભમના
ફે ાયવી લેાયી ધનજીળાશ તભનોચશેય કે જેઓ યવભી હયલાજના વભથયક શતા. જમાયે ફીજા લેાયી અગેલાન
ભંચેયજી કદભી હયલાજના વભથયક શતા.૧૪ ધનજીળાશનો કંની વયકાય વાથે વમાાયીક વંફધ
ં શતો.ને
બફૃચના ફંદયથી કંની વાથે લેાય ચરાલતા શતો.અથી તેભને બફૃચના નલાફને બફૃચના ાયવીઓનો અ
અંગે ભત જાણલા ત્ર રખી તાવ કયલા કશયુ.ં નલાફે બફૃચના ાયવીઓના દસ્ત ુય કાભદીન ને ાદળાશને
ફોરાલી સુયતના ાયવીઓના ધાતભિક ઝઘડા અંગે ણબપ્રામ અલા જણાવયુ.ં દસ્તયુ કાભદીને લેાયી
ધનજીળાશનાં યવભી જૂથના તલયોધભાં કદભી જૂથના તયપેણભાં ભત અપ્મો. ને નલાફે તે પ્રભાણે ત્ર રખી
ધનજીળાશને જાણ કયી.ધનજીળાશ નલાફના અ તનણયમથી ગુસ્વે થમો. અ યવાભાં ધનજીળાશનો લેાયી ભાર
બફૃચ ફંદયે અલતાં, નલાફે તે ભારની જકાત બયલા અદે ળ કમો.અથી ધનજીળાશે ભારની જકાત બયલો
ડી.અ લાતનો ડંખ યાખી ધનજીળાશ સુયતના કંનીની કોઠીનાં તધકાયી તભ.યોફટય ગેમ્ફીયને બફૃચના
નલાફના તલયોધભાં વભજાવયુ ં કે સુયતની કંનીના તાફાભાં બફૃચનો ફૂયજો(Port)છે . તભ. યોફટય ગેમ્ફીયે
ધનજીળાશની લાત સ્લીકાયી ને બફૃચના નલાફ ાવે ચઢેરી યકભની ઈઘયાણી કયી.તે વભમે બફૃચના
ફૂયજા(Port)ની લાતિક અલક રગબગ ફૃ.૧૦૦૦૦૦/- શતી.જે બફૃચના નલાફે ૪૦ લયથી અી ન શતી.૧૫
નલાફે લતો જલાફ રખી જણાવયુ ં કે બફૃચનુ ં ફંદય સુયતની અંગ્રેજી કંનીના તાફે નથી. કેભકે તે ોતે
હદલ્શીની મુઘર વત્તાની શકુભત શેઠ છે .તેથી કંની વયકાયનો શક્ક તે સ્સ્લકયતા નથી.ને ોતે કંની વાથે
રડલા તૈમાય છે .અભ બફૃચ ય અંગ્રેજોના અક્રભણ અંગે ફે ણબન્ન કાયણોનો ઈલ્રેખ જોલા ભે છે . અંગ્રેજોની
વામ્રાજમલાદી નીતતનુ ં બોગ સુયત ફાદ બફૃચ ણ ફને છે .
બરૂચ ય અંગ્રેજોની ચઢાઈ અને નનષ્પતા:
બફૃચના નલાફ ય ચડેરી રશેણાની યકભ વત્લયે ભોકરી અલા સુયતનાં કંની મુખ્મ તધકાયી
ડેતનમર ડ્રેય બફૃચના નલાફને ત્ર ભોકલ્મો. બફૃચના નલાફે ત્રનો કોઇ જલાફ ન અતા ડેતનમર ડ્રેયે
બફૃચ ય રશ્કય ભોકરલાની તૈમાયી કયી.મુફ
ં ઇની કંની વયકાયે બફૃચ ય રશ્કયી કામયલાશી નહશ કયલાનો
ને થોડો વભમ યાશ જોલાનો ડેતનમર ડ્રેયને અદે ળ ભોકલ્મો. યં ત ુ તેની લગણના કયીને ડેતનમર ડ્રેયે
તભ.યોફટય ગેમ્ફીય ને કનયર ‘કે’ (colonay cay)નાં નેત ૃત્લતે બફૃચ ય ચઢાઇ કયલા રશ્કય ભોકલ્યુ.ં ૧૬
રશ્કયભાં સુયતના ભ ૂત ૂલય નલાફનાં ફક્ષીના નેત ૃત્લ નીચે ૭૦૦ વૈતનક શતા.સુયતના નલાફનો ફક્ષી બફૃચના
નલાફ પ્રત્મે વશાનુભતુ ત ધયાલતો શોમ અંગ્રેજોના બફૃચ યના અક્રભણનો ગુપ્ત વંદેળ ભોકરી અપ્મો શતો.૧૭
બફૃચના નલાફે અંગ્રેજો તલરુધ્ધ રશ્કયી ભદદ ભેલલા ખંબાતનાં નલાફ,લડોદયાના પતેશતવિંશ
યાલ,ધોકા ને યાજીાના યાજાને ત્ર ાઠવમા.ખંબાતનો નલાફ અંગ્રેજોનો ખાવ તભત્ર શોલાથી તેણે
ભદદ કયલાની ના કશી.જમાયે લડોદયાનાં પતેશતવિંશ ગામકલાડે લડોદયાથી રશ્કય વાથે બફૃચ નજીક અલી
ઝાડેશ્વય અગ મુકાભ કમો.નલાફને જાસ ૂવો દ્વાયા ખફય ડી કે પતેશતવિંશ બફૃચના નલાફ અંગ્રેજો વાભે રડલા
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ફશાય નીકે એટરે તયત જ બફૃચનો કફજો રેલાની ઇચ્છાથી અલેર છે .૧૮ અથી નલાફે તેભને ઝાડેશ્વયભાં
યોકલાનો વંદેળ અપ્મો ને તેભના રશ્કયને ફધી વગલડો કયી અી ોતે અંગ્રેજો વાભેના યુદ્ધની તૈમાયી ળફૃ
કયી.
કંનીનુ ં રશ્કય ઇ.વ.૧૭૭૧નાં ભાચય ભહશનાભાં સુયતથી નીકી ૧રી ભે ઇ.વ.૧૭૭૧નાં યોજ
બફૃચ નજીકના ઈભયગાભ ાવે ડાલ નાખ્મો.૧૯ નલાફે નભયદા ાય કયી ઈભયગાભ ાવે અંગ્રેજ રશ્કયને
પ્રથભ રડાઇ અી.તેભાં નલાફને બાયે ખુલાયી વાથે ાછા પયવુ ં ડયુ.ં ફાદભાં નલાફે બફૃચની ભજબુત
હકલ્રેફધ
ં ી કયી અંગ્રેજ રશ્કયની વાભનો કયલાની તૈમાયી કયી.ભજબુત હકલ્રો, કુદયતી યીતે પ્રાપ્ત થમરો
તલળા નભયદા હકનાયો ને ળશેયની અજુફાજુ અલેરા ખાડીલાા તલસ્તાયનાં રીધી બફૃચ ય એકાએક
ચઢામ કયી જીતવું મુશ્કેર શતુ.ં અથી અંગ્રેજોએ નભયદાનાં વાભે હકનાયે એટરે કે અંકરેશ્વય તયપના હકનાયા ય
યશી બફૃચ ય તોોનો ભાયો ચરાલી હકલ્રો તોડલા પ્રમત્નો કમો. અંગ્રેજોના બાયે તોભાયાથી હકલ્રોભાં
ગાફડું ડયુ.ં તે ભાયપતે બફૃચભાં પ્રલેળલા શોડીભાં ફેવી અંગેજ રશ્કય બફૃચ તયપ ધસ્મા, યં ત ુ નદીના
ાણીના બાયે પ્રલાશભાં તેભની શોડીઓ ખેંચામ જતા તે મોજના તનષ્ટ્પ ગઇ. નલાફના રશ્કયે ણ વાભે
તોભાયો ચારલતા અંગ્રેજોનો વભાન ને દાફૃગોો વગી ગમો. અથી અંગ્રેજોને ાછા શટલાની પયજ
ડી.૨૦ દયતભમાનભાં ચોભાવી ફેવી જતા અંગ્રેજોને સુયત ાછા પયવુ ં ડયુ.ં અભ અંગેજોનુ ં બફૃચ યનુ ં પ્રથભ
અક્રભણ તનષ્ટ્પ તનલડ્ુ.ં અ યુદ્ધ કુર ૧૭ હદલવ ચાલ્યુ.ં જેભાં નલાફ ક્ષે ૨૦૦૦ વૈતનકો ને અંગ્રેજ ક્ષે
૮૦૦થી લધુ વૈતનકો યુદ્ધભાં જોડામા શતા.૨૧ મુફ
ં ઇની કંની વયકાયને અની જાણ થતાં ોતાના અદે ળની
લગણના કયી બફૃચ ય રશ્કય ભોકરનાય સુયત કોઠીના ડેતનમર ડ્રેયને ફયતયપ કમો. ને ન્મ
તધકાયીઓને વખત ઠકો અપ્મો.૨૨
ુ ાકાત અને સાંનધ:
નલાફની મફ
ાંુ ઈની કાં ની સયકાયની મર
અંગ્રેજોની બફૃચ યની પ્રથભ ચઢાઇ બરે તનષ્ટ્પ ગઇ યં ત ુ અંગ્રેજો પયી ભોટા રશ્કય વાથે ચઢાઇ
કયળે તો તેભની વાભે ટકવુ ં મુશ્કેર ફનળે એલો ડય નલાફને વતત યશેતો. અથી તેભણે ોતાના હદલાન
રલ્લુબાઇ ભજમુદાયને સુયતની કંનીની મુરાકત રેલા ભોકલ્મા.તેભણે બફૃચ અલી નલાફને મુફ
ં ઇની કંની
વયકાય વાથે મુરાકાત કયલાની વરાશ અી. મુફ
ં ઇનાં ગલનયય ને કાઈન્વીર પ્રેતવડેન્ટ શોનયફી ણ બફૃચના
ુ ી નલાફ વાથે મુરાકાતની ઇચ્છા દળાય લી. નલાફે ણ
નલાફ વાથે લ્શેણાંની યકભની તાલટ થામ તે શેતથ
વભાધાન કયલા મુફ
ં ઇ અલલાની તૈમાયી દળાય લતો ત્ર મુફ
ં ઇ કંની વયકાયને રખ્મો.૨૩ અ ભાટે મુફ
ં ઇનાં
ગલનયય તભ.શોનયફી બફૃચનાં નલાફને તેડી રાલલા કાઈન્વીરનાં વભ્મ તભ. ભોયરીને બફૃચ ભોકલ્મા.નલાફે
યાજમનો તભાભ કાયબાય હદલાન રલ્લુબાઇને વોંી મુફ
ં ઇ જલાની તૈમાયી કયી ને મુફ
ં આના ગલનયયે
ભોકરેરા પતેશભાયી નાભના ઝડી લશાણભાં ોતાના યવારા વાથે ૪ નલેમ્ફય ૧૭૭૧નાં યોજ મુફ
ં ઇ
શોચ્મા.૨૪ નલાફ ને તેના યવારાને મુફ
ં ઇ વયકાયે ભોટા ફંગરો યશેલા અી તેની વાયી અગતા સ્લાગતા
કયી ને નલાફને નજયાણાં અપ્માં ને યાજકીમ યવભ પ્રભાણે ભાન વન્ભાન ણ કયુ.ું મુફ
ં ઇનાં ગલનયય
તભ.શોનયફી તેભના ત્ની ને મુફ
ં ઇ કાઈન્વીરના અગેલાન તલણરમભ લેડયફને નલાફને તભજફાનીઓ ણ
અી ને નલાફને યુદ્ધભાં થમેરા નુકળાનનાં ેટે ને જકાતના ફાકી રેણી ફૃ.ચાય રાખ જરદીથી યત કયે
એલી ેક્ષા દળાયલી. બફૃચથી નીકતી લખતે મુફ
ં ઇનાં ગલનયયને બેટ અલા જભીન ભાગે યલાના કયે રો
વાભાન લયાછા ાવે ભયાઠા વયદાય નાગોજીએ લટં ૂ ી રીધો.અથી નલાફ અંગ્રેજ તધકાયીઓને મોગમ ફદરો
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લાી ળકમો નહશ.તથા ોતાને મુફ
ં ઇ અલલાનુ ં તનયથયક રાગતાં બફૃચ જલાની તૈમાયી કયી. અ વભમે મુફ
ં ઇ
કાઈન્વીરના અગેલાન તલણરમભ લેડયફને અલી ફૃ.ચાય રાખ ચ ૂકવમા ફાદ જ મુફ
ં ઇ છોડલાની તાકીદ કયી.
નલાફે અ અંગે શારભાં ોતાની વભથયતા દળાયલતા લાદતલલાદના અંતે કાભકંની વયકાય ને નલાફ
લચ્ચે તા.૩૦ નલેમ્ફય ૧૭૭૧નાં યોજ એક વંતધ થઆ.૨૫ જે નુવાય બફૃચના નલાફે અંગ્રેજ કંની વયકાયને
અલાના ફૃ.ચાય રાખ વંતધ થમાના ૬ ભાવભાં ફે રાખ, ત્માય છી ફીજા ૧ રાખ વંતધ થમાંના ૧૮ ભાવભાં
ને ત્રીજા એક રાખ વંતધ થમાંના ઢી લયભાં ચ ૂકતે કયલા તથા કંની વયકાય વાથે શંભેળા તભત્રતાના
વંફધ
ં ો યાખલા.૨૬ અ ળયતો કબુર કયી નલાફ બફૃચ અવમાં.
બરૂચ ય અંગ્રેજોની ફીજુ ાં આક્રભણ અને નલજમ:
મુફ
ં ઇથી અવમા ફાદ નલાફે બફૃચભાં લશીલટની ળફૃઅત કયી.બફૃચના હદલાન રલ્લુબાઇની વરાશ નુવાય
નલાફે અંગ્રેજોને અલાની યકભ ભેલલા રોકો ય બાયે કયલેયા નાંખ્મા.રલ્લુબાઇએ નલાફને વભજાવયુ ં કે
કંની વાથે શલે તભત્રતાના વંફધ
ં ો શોમ તેભની વાથે યુદ્ધનો કોઇ લકાળ નથી. અથી નલાફે યાજમનો ખચય
ઘટાડલા ૧૫૦૦૦૦નાં રશ્કયને ઘટાડી ૩૦૦૦ વૈતનકોનુ ં કયુ.ુઁ ૨૭ “Kisseh-i-Nawab Majuzkhan of Bahadur of
Broach”નાં રેખકના જણાવમા નુવાય રલ્લુબાઇ અંગ્રેજોનાં ક્ષે ભી ગમો શતો. કેભકે કોઇક કાયણોવયે
નલાફે તેભને બાયે દંડની વજા કયી શતી. હદલાન રલ્લુબાઇ તેનો ફદરો રેલા ભાંગતો શતો.૨૮ અથી તેણે
નલાફની ગેયભાગે દોયલણી કયી. છ ભાવ ફાદ પ્રથભ શપ્તો લસુર કયલા અલેર તધકાયી જેમ્વ ભોરેને
નલાફ તયપથી વંતોકાયક જલાફ ન ભતા તે મુફ
ં ઇ ાછો પમો ને મુફ
ં ઇની કંની વયકાયને પહયમાદ
કયી.
નલાફે અંગ્રેજોનાં અક્રભણનો ડય વતાલતા હદલાન રલ્લુબાઇની વરાશ મુજફ મુફ
ં ઇ કંની
વયકાયને યકભ ચુકલલાની તૈમાયી દળાય લતો ત્ર રખ્મો. મુફ
ં ઇ વયકાયે અથી જેમ્વ ભોરેને પયી બફૃચ
ભોકલ્મો.નલાફ ાવે ુયતી યોકડ યકભ ન શતી. અથી તેણે રોકો ય અકયા કયલેયા નાખ્માં. ને ધતનકો
ાવેથી દાગીના,ઝલેયાત ને યોકડ યકભ પયજીમાત ફનાલી ઈઘયાલી. ોતાનાં કુટુંફનાં વભ્મોનાં દાગીના
ને ઝલેયાત ઈઘયાલી ફે રાખ જેટરી યકભ એકત્ર કયી જેમ્વ ભોરેને ભોકરાલી. ભોરેએ દાગીના ને
ઝલેયાત સ્લીકાયલાની ના ાડી ને ફધીજ યોકડ યકભની ભાંગણી કયી.૨૯ નલાફ એ યકભ અી નહશ ળકતા
ભોરે મુફ
ં ઇ ાછો પમો. બાયે કયલેયા ને ફજફયી  ૂલયક ઈઘયાલેરા લેયાના કાયણે શેરાનો નલાફ રોકોભાં
ખુફજ તપ્રમ ફન્મો.
બફૃચના નલાફે કયે રા ભાનનો ફદરો રેલા મુફ
ં ઇથી તલણરમભ લેડયફનય ને તભ. લોટવનની
વયદાયી નીચે નૌકાદ વાથે તા.૨ નલેમ્ફયે ૧૭૭૨ના યોજ બફૃચ અલલા નીકળ્યુ ં ને ૯ નલેમ્ફયે નભયદા
નદીના મુખે શોંચી ગયુ.ં ૩૦ ફે હદલવ યાશ જોઇ બફૃચ નજીક અલેરી ફાફા યે શાનની દયગાશ અગનો
તલસ્તાય જીતી રીધો ને ોતાનો ડાલ નાંખ્મો. અ વભમ દયતભમાન નલાફે ણ યુદ્ધની તૈમાયી ળફૃ કયી
દીધી શતી. યં ત ુ તેન ુ ં વૈન્મ ણફનકામયક્ષભ ને ખુફ લ્ શત.ુ ં તેભછતાં નલાફે બફૃચભાં પ્રલેળલાના તભાભ
દયલાજા ફંધ કયાલી અંગ્રેજ રશ્કયનો વાભનો કયલાની તૈમાયી કયી.૧૩ નલેમ્ફયે લેડયફને ળશેયના ઝાંા
અગથી હુભરો કમો.૩૧ યં ત ુ તે નલાફના વૈતનકોએ તનષ્ટ્પ ફનાવમો.૧૪ભી નલેમ્ફયે કુત ુફુયી દયલાજા
અગ બફૃચભાં પ્રલેળલાનો પ્રમત્ન કયતા તલણરમભ લેડયફનયને નલાફના રશ્કય ભાંથી ગોી લાગતાં મત્ૃ યુ ં
થયુ.ં તેની જગમાએ કભાન્ડયની જલાફદાયી તભ.યોફટય ગોડય નને વોંલાભાં અલી.૩૨ તેણે બફૃચના હકલ્રાની
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ફાયીકાઇથી તાવ કયી યતન તાલ ાવેના ફશાદુય બુયજ ાવેથી ચઢાઇ કયી.યં ત ુ ત્માં ણ નલાફના
વૈતનકોએ હકલ્રા યથી ભાયો ચરાલી ાછ શટાવયુ.ં ત્માં વપતા ભતાં તિભ તયપથી ચઢાઇની તૈમાયી
કયી. જમાં એક યાજદ્રોશીએ ભક્કા દયલાજા ાવે હકલ્રાભાં નફો બાગ ફતાવમો.૧૮ભી નલેમ્ફયનાં યોજ અંગ્રેજ
રશ્કયે ૨૪ ાઈન્ડ ને ૧૮ ાઈન્ડના ગોા પેકનાયી તોોથી ભાયો ચરાલી હકલ્રાભાં ગાફડાં ાડમાં.૩૩ અ
ભાગે અંગ્રેજો ળશેયભાં દાખર થમાં. છત્રીવ કરાક ચારેરી રડાઇભાં નલાફના ઘણાખયા તવાઇઓ મ ૃત્યુ ં
ામ્માં.નલાફ તે વભમે કુત ુફુયી દયલાજા ય શતો. તે ણ ોતાના હયલાય વાથે અભોદ તયપ બાગમો.
અભોદનાં યાજાએ અશ્રમ અલાનો આન્કાય કયતાં, નલાફ દશેલાણનાં કોી યાજા જાભરતવિંશને ત્માં અળયો
રીધો. ત્માં તે દુઃખી લસ્થાભાં મત્ૃ યુ ં ામ્મો.૩૪ અંગ્રેજ રશ્કયે ૧૮ નલેમ્ફય૧૭૭૨નાં યોજ બફૃચનો કફજો
રીધો. અભ બફૃચના નલાફી ળાવનનો અંત અવમો. નલાફ ત્રણ ેઢીના લાયવદયોને ભાતવક ફૃ.૨૦૦ ેન્વન
ું
મુફ
ં ઇની કંની વયકાય દ્વાયા ફાંધી અલાભાં અવયુ શત.ને
નલાફની જપ્ત થમેરી તભરકત લાતિક ેટે
ફૃ.૪૬૦૦ અલાનું ઠયાવયુ.ં ૩૫
બરૂચ ય અંગ્રેજોન ાંુ પ્રથભ ળાસન:(૧૭૭૨ થી ૧૭૮૩)
ઇ.વ. ૧૭૭૨ભાં બફૃચ ય કફજો ભેલી બફૃચનો લશીલટ ચરાલલા મુફ
ં ઇની કંની વયકાયે
યે વીડેન્ટ તયીકે તભ.જેમ્વ ભોરીને ને ભદદગાય તયીકે સુયતની અંગ્રેજ પેતટયીનાં ભેમ્ફય જેમ્વ ચી ને
તલણરમભ ભેકોનની તનભણુકં કયી.૩૬ ઇ.વ.૧૭૭૩ભાં લડોદયા પતેશતવિંશ ગામકલાડે બફૃચ અલી અંગ્રેજો વાભે
પ્રસ્તાલ મુકમો કે જો અંગેજો બફૃચ છોડી જામ તો તેભને લાતિક ફૃ.૬૦૦૦૦૦ અલાની યજૂઅત કયી. જેનો
અંગ્રેજોએ સ્લીકાય કમો. યં ત ુ બફૃચ ફંદય યનો ગામકલાડનો અલકનો હશસ્વો ચાલુ યાખલાની ખાતયી
અી.૩૭ મુફ
ં ઇ વયકાયે બફૃચને સુયતથી રગ કયી બફૃચનો વીધા લશીલટ કયલા એક વતભતત યચી. જેના
પ્રથભ પ્રમુખ તયીકે તલણરમભ ળોની તનભણુકં કયલાભાં અલી.૩૮ ઇ.વ.૧૭૭૩ભાં દશેલાણનાં કોી યાજાએ બફૃચ
ય કફજો ભેલલા ભોટા ટોા વાથે હુભરો કમો શતો.જે અંગ્રેજો દ્વાયા તનષ્ટ્પ ફનાવમો શતો. ત્માય ફાદ
ઇ.વ.૧૭૭૬ભાં મુખ્મ તધકાયીને કરેકટયનુ ં દ અલાભાં અવયુ.ં અ વભમે બફૃચ યગણાભાં ૧૬૨ જેટરા
ગાભ અલતાં શતાં ને તેની લાતિક ઈજ ફૃ.૫૦૧૭૧૭ ની થઇ શતી.૩૯ ઇ.વ.૧૭૭૩થી બફૃચભાં અંગ્રેજોએ
ળાંતત ને વરાભતી સ્થાી શતી. બફૃચને પ્રજાને સુળાવન ને સુચારુફૃ વમલસ્થા અંગ્રેજોએ અી
શતી.ઇ.વ.૧૭૮૩ભાં વારફાઇ મુકાભે ભશાદજી તવિંતધમા વાથે થમેરી વંતધ નુવાય બફૃચ તવિંતધમાને અલાભાં
અવયુ.ં ૪૦ તા.૯ભી જુરાઇ ૧૭૮૩નાં યોજ તવિંતધમાના સુફા તયીકે બાસ્કયયાલે બફૃચ અવમો તેની વભગ્ર લશીલટ
સુયત કમો. જેનું લણયન ‘બફૃચના આતતશાવ’ના રેખક ગણતયાભ દે વાઇએ કયુું છે . તે પ્રભાણે “અંગ્રેજો શોડીભાં
ફેવલા યલાના થમાં. ત્માયે બફૃચના રોકોના ટોે ટોા અંગ્રેજોને તલદાઇ અલા એકત્ર થમાં. કેટરાક તો
એટરા ગભગીન થઆ ગમા શતા કે કશુ ં ફોરી ણ ળકમાં નશી.કેટરાકની આંખ ભાંથી તો આંસુ ણ ડલા
ભાંડયા શતાં.”૪૧ જે બફૃચભાં અંગ્રેજોના ળાંતતભમ પ્રથભ ળાવનનાં ુયાલાફૃ છે .અભ બફૃચભાં ઇ.વ.૧૭૭૨ થી
ઇ.વ.૧૭૮૩ સુધી અંગ્રેજોનુ ં પ્રથભ ળાવન યહ્ુ.ં
બરૂચ ય અંગ્રેજોના દ્વિતીમ ળાસનની સ્થાના:
ઇ.વ.૧૭૮૩ થી ઇ.વ.૧૮૦૩ સુધી બફૃચ ય તવિંતધમાનુ ં ળાવન યશયુ ં શત.ુ ં તવિંતધમાનુ ં ળાવન
બફૃચભાં ૨૦ લય સુધી યહ્ુ.ં ૪૨ ઇ.વ.૧૮૦૨ભાં ફાજીયાલ ેશ્વાને તવિંતધમા, શોરકય ને લયાડનાં યાજા વાથે
વંઘય ળફૃ થમો. ફાજીયાલે અંગ્રેજો ાવે યુદ્ધભાં ભદદ ભાંગી. અંગ્રેજો ને ફાજીયાલ લચ્ચે ૩૧ હડવેમ્ફય
6|Page

KCG-Portal of Journals

૧૮૦૨નાં ફેવીનની વંતધ થતાં, અંગ્રેજોએ ફાજીયાલને ભદદ કયી.૪૩ અથી અંગ્રેજો ને તવિંતધમા લચ્ચે થમેરી
વંતધનો અંત અવમો.અંગ્રેજોએ ગુજયાતભાં અલેરા તવિંતધમાના વંસ્થાનો ય અક્રભણો ળફૃ કમાય .જનયર
લેરેસ્રીએ બફૃચ ય હુભરો કયલા કનયર વુહડિંગટનની તનભણુકં કયી. તેણે ૮૬ભી યે જીભેન્ટ, યુયોતમન તોખાનુ ં
ને દે ળી ામદ વાથે તા.૨૩ ભી ઓગષ્ટ્ટ વન ૧૮૦૩ના યોજ બફૃચ ય અક્રભણ કયુ.ું ૪૪ પ્રાયં ણબક યુદ્ધભાં જ
તવિંતધમાના વૈન્મનો યાબલ થમો.ને તેઓએ હકલ્રાભાં અલી જવુ ં ડયુ.ં ૮૬ભી યે જીભેન્ટના કનયર હયચડય વને
૩૫૦ વૈતનકો વાથે બફૃચભાં પ્રલેળ કયલા હકલ્રા ય તોભાયો ચરાવમો.તા.૨૯ભી ઓગષ્ટ્ટના યોજ રશ્કય
બફૃચભાં પ્રલેશ્યુ.ં ૪૫ તવિંતધમાનુ ં વૈન્મ ફશાદુયીથી રડયુ ં યં ત ુ પાવમા નહશ.તેથી તેઓ હકલ્રો છોડી બાગી
ગમા.તવિંતધમાના ક્ષે ૩૦૦ વૈતનકો ને અંગ્રેજોનાં ક્ષે ૭૯ વૈતનકો મ ૃત્યુ ં ામ્માં. તા.૨૯ ભી ઓગષ્ટ્ટ વન
૧૮૦૩ભાં બફૃચભાં પયી અંગ્રેજોનુ ં ળાવન સ્થાપ્યુ.ં ૪૬ જે બાયતની અઝાદી સુધી યશયુ.ં શલે છીના ૨૦ લય
દયતભમાન બફૃચે ખયે ખયી ળાંતત બોગલી. ઇ.વ.૧૮૦૩ થી ઇ.વ.૧૮૦૫ સુધી જે તધકાયી બફૃચ ખાતે તનભામા
તેને અતવસ્ટન્ટ યે લન્યુ ડીાટય ભેન્ટ કશેતા શતાં.તેણે લડોદયાના યે વીડેન્ટનાં કનયરલોકયના ઈયીણા નીચે કાભ
કયલાનું શત.ું ઇ.વ.૧૮૦૫ભાં બફૃચને જજલ્રો ફનાલી તભ.તલણરમભ સ્ટે ડભેનને કરેકટય નીમ્મો.વાથે ત્માં તભ.
ેન્ડઘાસ્ટ નાભના

એક તવતલણરમનને જજ

ને ભેજીસ્રે ટ તયીકે નીમ્મા. અ પ્રભાણે બફૃચનો લશીલટ

ઇ.વ.૧૮૩૦ સુધી ચાલ્મો.૪૭ ઇ.વ.૧૮૩૫નાં યવાભાં બફૃચભાં મ્યુતનતવાણરટી યચાઇ.૪૮ ઇ.વ. ૧૮૩૦ થી
ઇ.વ.૧૮૪૩ દયમ્માન સુયત કરેકટયનાં તાફા શેઠ વફ-કરેકટય શત.ુ ં ૪૮ ઇ.વ.૧૮૪૩ થી ઇ.વ.૧૮૬૧
દયતભમાન પયી બફૃચ સુયત તરેકટયથી જુદું ડયુ.ં ૪૯ ખચયભાં ઘટાડો કયલાના શેત ુ થી પયી ઇ.વ.૧૮૬૧થી
બફૃચને સુયત જીલ્રા કરેકટય શેઠ યાખલાભાં અવયુ.ં ૫૦ પયી ઇ.વ.૧૮૬૯ના જુરાઇ ભાવથી બફૃચભાં
કરેતટયની તનભણુકં કયલાભાં અલી.૫૧ અ વમલસ્થા અંગ્રેજોની બાયત તલદાઇ સુધી યશી.
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