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ફાર્બસ રાસમાલા 
ડૉ. સગંીતા એન. ર્કોત્રા 

ઈતિહાસ તિભાગ, શ્રી અને શ્રીમિી પી.કે.કોટાિાલા આર્ટ્સ કૉલેજ, પાટણ 
ભારિીય સાહહત્યએ દેશની 

આધારશીલા છે. અિનિા તિષયો અન ેપરુાણો 
સાહહત્ય અન ે ઇતિહાસમાાંથી માનિ જીિન 
ટકાિી રાખા માટેની ભેટ મળી છે. એવુાં જ કાંઇક 
ઉપયોગી બની રહ ે િેવુાં સાહહત્ય એલેકઝાન્ડર 
હકન્લોક ફાબ્સ દ્વારા લખિામાાં આવ્ુાં છે. િેમાાં 
ખાસ કરીને મસુલમાનોની કારકીદીનો પ્રારાંભ, 
િાઘેલા, લણુાિાડા સોઢા પરમાર ગજુરાિના 
રાજપિૂ, સલુિાન મજુફ્ફરશહ પહલેો, શાહ 
અહમદ, અહમદશાહ પહલેો, મહમદશાહ પહલેો, 
કુતબુશાહ, મહમદબેગડો, મઝુફ્ફર બીજો, 
બહાદુરશાહ મહમદૂ લિીફખાન અમદાિાદના 
રાજિાંશની સમાપ્તિ, અકબર યાદશાહ ઇડરનો 
રાજકારભાર. રાિ નારણદાસ, રાિ િીરમદેિ, 
રાિ કલ્યાણમલ િેમજ અંબા ભિાનીનુાં દેિળ-
દાાંિા, ઇડર, ગોહહલ િગેરે તિશે ફાબ્સ 
રાસમાલામાાં ઉલ્લખે કરિામાાં આવયો છે િે 
સમયની તિતિધ માહહિી આધારો પ્રાતિ કરી 
અને આલખેન કરિામાાં આવ્ુાં છે. 

ફાબ્સ રાસમાલા ગજુરાિી અનિુાદમાાં 
ફાબ્સનુાં મખુ-ચિત્ર, મોઢેરાના દેહરેાનો ઝરખો, 
મોઢેરાના દહરેા સામેનો કુાંડ િેમજ ઝીંઝુિાડાનો 
દરિાજો, શાહઆલમથી આિિો મસુલમાની 
ભાગોળનો દરિાજો, સરખજેનો શાહઆલમનો 
રોજો, ઇડરની રાજ્યની એક િાિ િગેરે જેિા 
ચિત્રો પણ રાસમાળામાાં અંહકિ જોિા મળે છે. 

ફાબ્સ રાસમાલા ગજુરાિી અનિુાદમાાં 
ભાગ બીજામાાં મરાઠાઓ તિશ ેતશિાજી, સાંભાજી, 

રાજારામ, તશિાજી બીજો, શાકુ, રામરાજા, 
શાહુબીજો, પ્રિાપતસિંહ (બાિોસાહબે) શાહાજી 
(આપા સાહબે) િગેરેની િાંશાિલીનો ઉલ્લખે 
જોિા મળે છે ગજુરાિમાાં ચિહટશનુાં પ્રથમ 
આગમન, આનાંદરાિ ગાયકિાડ, કહઠયાિાડની 
મલુ્કગીરી, િાઘેલા-ધોળકાના કસ્બાની ઝાલા, 
ધોલેરાના ચડૂાસમાાં ગોહહલ બહુિરાજી-ચુાંિાળ, 
મહી કાાંઠો અન ે િેન ે લગિી િમામ બાબિો 
િેમજ ઇડરના મહારાજા આનાંદતસિંહ, તશિતસિંહ, 
ભિાનીતસિંહ, ગાંચભરતસિંહ, દાાંિા, રાણા પુાંજોજી, 
ઇડરના મહારાજા ગાંભીરતસિંહ િગેરે તિશેની 
નોંધ. ભાગ બેમાાં કરિામાાં આિી છે. પેશ્વાઓની 
િાંશાિલીમાાં બાલાજી, તિશ્વનાથ, બાજીરાિ 
પહલેો (બલ્લાળ), બાજીરાિ બીજો, માધિરાિ, 
નારાયણરાિ, સિાઇ માધિરાિ, બાજીરાિ 
બીજો જેિા તિતિધ િાંશજો તિશેની માહહિી આ 
ગ્રાંથમાાંથી પ્રાતિ થાય છે મરાઠાઓ તિશેનો 
અભ્યાસ કરિા માટે આ ગ્રાંથ ખબૂ ઉપયોગી 
બની રહ ે િેિો છે. આ દરદાર ગ્રાંથમાાં ખબૂ 
તિસ્િારથી મહત્િની બાબિોનો ઉલ્લેખ કરિામાાં 
આવયો છે. જે અભ્યાસઓુને ખબૂ ઉપયોગી બની 
રહ ે િેિા પ્રકારનો આ ગ્રાંથ છે. રાસમાલામાાં 
ખાસ કરીને ગજુરાિની સ્િાભાતિક સીમા 
શત્રજુય, િલ્લભીપરુ, જય તશખરી, િાિડા, 
પાંિાસરનો રાજા, િનરાજ અન ે િેના 
કમાનયુાયી, અણહહલપરુનો િાિડાિાંશ, 
મળૂરાજ, સોલાંકી, િામુાંડ, િલ્લભ-દુલ્લભ્-
સોમનાથનો નાશ ભીમદેિ પહલેો, રાજા કણ ્
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સોલાંકી, મયણલ્લ દેિીનો રાજકારભાર 
તસદ્ધરાજ, કુમારપાળ અન ેિેમાાં કુમારપાળ તિશે 
તિશેષ વિૃાન્િ નોંધિામાાં આિેલ છે. િેમજ 
અજયપાળ-બાળ મળૂરાજ બીજો, ભીમદેિ, 
અણહહલપરુના રાજ્યનુાં પશ્ચાદલોકન, િાઘેલા-
િેજપાળ અન ે િસ્તપુાળ-આબ ુ પિ્િ, 
િાંદ્રિિીના પરમાર િગેરે જેિા તિતિધ 
રાજિાંશો, તિતિધ િાંશજો ચિહટશરોનુાં આગમન 
િગેરે જેિા તિષયો પર આ ગ્રાંથમાાં તિસ્િારથી 
માહહિી આપિામાાં આિી છે. ફાબ્સ દ્વારા રચિિ 
રાસમાલા ગજુરાિના ઇતિહાસ માટે ખબૂ 
મહત્િનો આ ગ્રાંથ આપણન ેપ્રાતિ થયો છે. 

આધતુનક ગજુરાિી ભાષા અન ે
સાહહત્યનો તિકાસ િેમજ સમાજ પહરિિ્નની 
દ્રષ્ટટએ ચિહટશ શાસન અપિૂ્ અન ેઅનોખુાં હત ુાં. 
આજથી દોઢસો એક િષ્ પહલેાાં િેણ ે
પ્રગતિશીલ રેશનલ અને એક્યલુર મલૂ્યો િેમજ 
રેલિે અન ે તપ્રષ્ન્ટગ પ્રેસ જેિા ભૌતિક માધ્યમો 
તિક્સાિીને ગજુરાિમાાં નિજાગતૃિ અન ે
ધમ્સધુારણાનાાં બીજ રોતયાાં હિાાં િેના એક 
મહત્િના પ્રતિતનતધ િે એલેકઝાન્ડર ફાબસ્નો 
જન્મ લાંડનમાાં જુલાઇ ૧૮૨૧માાં થયો હિો. 
િેમનુાં શાળાકીય તશક્ષણ હકિંિલે ખાિ ેથ્ુાં હત ુાં. 
િેઓએ સ્થપતિન ે ત્યાાં િાલીમ મેળિી હિી 
પરાંત ુ િેઓ હઇેલબરી ખાિ ે કોલેજમાાં જોડાયા 
અન ે રસ િાલ્સ ્ ફાબસ્ બોમ્બે તસતિલ સતિિસ 
માટે ઇ.સ. ૧૮૪૦માાં પસાંદગી પામ્યા અન ેિેઓ 
નિેમ્બર ૧૮૪૩માાં ભારિ, મુાંબઇ આવયા 
રાસમાલા ગજુરાિના મધ્યકાલીન ઇતિહાસના 
સાંદભ્માાં એક અનપુમ ગ્રાંથ છે. િેમાાંથી 
ઐતિહાતસક માહહિી પ્રાતિ થાય છે. ફાબ્સનુાં 
એક અભિૂપિૂ ્અન ેપથદશ્ક કામ િે િેઓએ 
િષોની જહમેિ ઉઠાિીને ૧૮૫૬માાં પ્રતસદ્ધ કરેલ 

ગ્રાંથ ‘Ras Mala’ જે મળૂ અંગ્રેજીમાાં થયો હિો. 
આ બહૃદ ગ્રાંથ અલી મહમદખાન રચિિ (તમરાિે 
અહમદી) ૧૭૬૧ પછીનો સૌ પ્રથમ સેતમનલ 
ગ્રાંથ છે. ૧૮૬૭માાં આ ગ્રાંથનો ગજુરાિીમાાં 
અનિુાદ કરિામાાં આવયો. આ અનિુાદનો 
તિિાર મનસખુરામ સયૂ્રામ તત્રપાઠીએ કયો 
હિો. 

કતિ દલપિરામે ‘ફાબ્સ સાહબે’િરીકે 
ચબરદાવયા છે. ફાબ્સ સાહબે દ્વારા રાસમાલા 
લખાયેલ િે સમય ે ગજુરાિની લેચખિ અન ે
મૌચખક ઐતિહાતસક સાધન સામગ્રી પ્રાતિ કરિી 
ઘણી દુલભ્ અન ે અઘરી હિી અન ે ઇતિહાસ 
આલેખન માટે આધાર સાધનોનુાં ખબૂ મહત્િ 
હોય છે. આધારો િગર ઇતિહાસનો ગ્રાંથ લખિો 
અશક્ય છે. િેથી ફાબ્સ સાહબે િેમના તમત્ર 
તલુ્ય ગરુૂ દલીિરામ સાથ ેગજુરાિમાાં કેટલાાંય 
નગરો અન ે ગામડાઓમાાં ફયા્ અન ે આ 
માહહિીન ે આધારે ગ્રાંથ લખિા ફાબ્સ ઈસ્ટ 
ઈષ્ન્ડયા કાંપનીમાાંથી ત્રણ િષ્ની રજા લઇન ે
ઇગ્લેન્ડ ગયા અન ે ત્યાાં લખેનકાય્ પણૂ ્ કરીને 
લાંડનથી આ ગ્રાંથ પ્રતસદ્ધ કયો છેક સોલાંકી 
સમયથી શરૂ કરીને ૧૮માાં સૈકા સધુીના 
સમયગાળાને આિરી લિેો રાસમાલા ગ્રાંથ 
ગજુરાિના સાાંસ્કૃતિક અન ેરાજકીય ઇતિહાસની 
દ્રષ્ટટએ ઘણો મહત્િનો છે. 

આ અંગ્રજેી ગ્રાંથનો અનિુાદ 
ગજુરાિીમાાં દીિાન બહાદુર રણછોડભાઇ 
ઉદયરામ દ્વારા કરિામાાં આવયો અન ે ફાબ્સ 
ગજુરાિી સભા દ્વારા છપાિિામાાં આવયો. આ 
ગ્રાંથની ત્રીજી આવતૃિ ૧૯૨૨માાં થયેલ છે. આ 
ગ્રાંથ ગજુરાિી અનિુાદ કરિામાાં આવ્ુાં છે. 
અનિુાદ એ અકે ઉદરમાાંથી બીજા ઉદરમાાં 
મકૂિા જેટલુાં અઘરુ કામ છે. જુદા જુદા સમયે 
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અનિુાદ થયા છે. અન ેિે ખબૂ જ મહત્િના છે. 
આ ગ્રાંથ ગજુરાિી અનિુાદ કરિા પાછળનો હતે ુ
એ હિો કે ઐતિહાતસક સધુી પહોંિે અન ેિેના 
મળૂ ગ્રાંથના િાર ભાગમાાંથી ત્રણ ભાગમાાં 
ઐતિહાતસક માહહિી પ્રાતિ થાય છે. અન ેિોથા 
ભાગમાાં રીિભાિ અન ે િહમે તિશેની માહહિી 
મળે છે. અંગ્રેજીમાાંથી અનિુાદીિ ગજુરાિી 
ગ્રાંથમાાં તિતિધ ચિત્રો પણ જોિા મળે છે અન ે
રણછોડભાઇ ઉદયરામની ઇચ્છા હિી કે િઓે 
તિતિધ આકૃતિઓ મકુી શકે પરાંત ુએ તિદેશથી 
આિી નહહ. ગજુરાિી અનિુાદકિા્ જણાિે છે કે 
જે અંગ્રેજીમાાંથી સધુારિાની જરૂર જણાઇ છે િે 
સધુારિા માટેનો પ્રયાસ પણ કરિામાાં આવયો 
છે. 

ત્યારબાદ હહન્દીમાાં અનિુાદ કરિામાાં 
આવયો જેથી રાટર ભાષામાાં અનિુાદ થિાથી 
જુદા-જુદા અનેક લોકો સધુી આ ઐતિહાતસક 
માહહિી લોકો સધુી પહોંિી શકે. આ અનિુાદ 
ગોપાલ નારાયણ બહુરા દ્વારા હહન્દી અનિુાદ 
કરિામાાં આવયો. મે િપાલસેલ હહન્દી અનિુાદ 
૧૯૯૫માાં બયપરુથી પ્રકાશીિ થયેલ ગ્રાંથ છે. 

આમ ફાબ્સ સાહબેે ખબૂ કઠીન જહમેિ 
ઉઠાિી ગજુરાિને ઉપયોગી બની રહ ે િેિો 
દરદાર ગ્રાંથ ફાબ્સ રાસમાલા ગજુરાિનો 
મહહમા બિાિી આપનાર રાસમાલા રૂપી સાધન 
કરીને ગજુરાિની સારી સેિા બજાિી છે. 
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