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અનાવિલ ઈવિહાસ.... 
આપણા બધાને અનાવિલ વિશ આછી પાતળી 

માહિતી િશે અને એની સાથે ઘણી ધારણા પણ િશે. 

આપણે આપણા િડીલો દ્વારા ઘણી િખત આપણા 

સમાજના ગૌરિશાળી ઈવતિાસ ની િાતો સાાંભળી જ િશે. 

િા, પરાંત ુ કેટલીક િસ્ત ુ આપણને ઊંડાણમાાં નહિ ખબર 

િોય તો કેટલીક િસ્ત ુ ની સચોટ માહિતી નહિ િોય. 

મવતલા, તાંવતલા અને ખાંતીલા કિિેાતા આપણાાં સમાજના 

પાયામાાં શુાં િત ુાં? સમાજ નુાં ઉગમ બબિંદુ ક્ાાં િત ુાં? સમાજ 

ની વિવશષ્ટતા શુાં િતી? સમાજ ની મયાાદા શુાં િતી? 

સમાજની કાાંવત શી રીતે થઈ? સમાજ નો પાયાનો 

વ્યિસાય શુાં િતો? અનાવિલ શબ્દ નો મતલબ શુાં િશે? 

સમાજ નો ભારત િર્ાના વિકાશમાાં શુાં ફાળો િતો? તો 

આિા અનેક સિાલો આપણને થતાાં જ િશે. તો આ બધી 

િાસ્તવિકતાને સ્પશાિા માટે ઊંડો અભ્યાસ અને સાંશોધન 

ની જરૂર છે. ઉપલબ્ધ તમામ ગ્રાંથો ને િાગોળિાની જરૂર 

છે. કેિિાય છે કે "જે વકૃ્ષે પોતાની ડાળી આકાશમાાં 

ફેલાિિા માાંગત ુાં િોય તેણે પોતાનાાં મળૂ ધરતીમાાં ઊંડે 

પાતાળ સધુી ઉતારિાાં રહ્ાાં!" ખેર એ થોડુાં અઘરુાં અને 

સમય માાંગી લે એવુાં કાયા છે. માટે, આ લેખમાાં સમાજના 

ઇવતિાસની મિત્િની કળીને આિરી લેિા તથા સમાજ 

ના મિત્િના પાસા ઉપર પ્રકાશ પડિાની કોવશર્ કરી છે.  

ચાલો તો આપણે આપણી જ્ઞાવત, કુલ અને 

પિૂાજોને જાણિાની અને સમજિાની કોવશર્ કરીએ. સૌ 

પ્રથમ આપણા મનમાાં પ્રશ્ન થતો િશે અનાવિલ શબ્દનો 

અથા શુાં થતો િશે? કેિિાય છે કે અનાવિલ શબ્દ 

અનાિલ ઉપર થી તરી આવ્યો છે. (અનાિલ એટલે પિેૂ 

નુાં અનાદીપરુ જે આજે િાલના નિસારી જજલ્લાના મહુિા 

તાલકુામાાં ઉપસ્સ્થત છે) સાંસ્કૃત જોડણી કોશ મજુબ 

'અનાવિલ' સબ્દને ને છૂટો કરીએ તો અન (નહિ) + 

આવિલ (મેલુાં) આમ બે ભાગ પડે એનો અથા સ્િચ્છ, 

વનમાળ, સાફ અથિા દોર્ વિનાનુાં એવુાં કિી શકાય. અને 

આની પ્રતીવત ચોક્કસ દરેક અનાવિલના લોિીમાાં જોિા 

મળે છે. અનાવિલ ની ચોખ્ખી વનયત, િફાદારી અને 

સ્પષ્ટ વ્યસ્તતત્િ એની સાબબતી આપે છે. 

પ. પ.ૂ ગાાંડા મિરાજ લેબખત પસુ્સ્તકા ‘ભગિાન 

શકુલેશ્વર મિાત્મય’ માાં િણાવ્યાાં મજુબ, ભગિાન શાંકરે 

ક્રોધમાાં આિી દાંડકારણ્યમાાં િસતા અનેક અશરુોનો નાશ 

કયો. પાછળથી તેમનો ક્રોધ અનાિલ તીથામાાં િાસ 

કરિાથી શાાંત થયો િતો. તેથી આ તીથા શ્રી શતુલેશ્વર 

એટલે કે ક્રોધ દૂર કરી શકુલગવત આપનાર સ્થળ તરીકે 

ઓળખાયુાં. નોંધનીય છે કે 'અષ્ટાદશ' એટલે કે અઢાર 

પરુાણોમાાંથી જાણીતા સ્કાંદ પરુાણમાાં 'અનાવિલ પરુાણ' 

એક ભાગ રૂપે સમાવિષ્ટ છે. એમાાંથી મળતી માહિતી 

અનસુાર, સતયગુ દરમ્યાન ત્રણ લોકોને િરેાન કરનારો 

વત્રપરુાસરુ ને િણિા માટે ખદુ ભગિાન વશિે કેટલાક 

લોકોને કૈલાશ ના ગાંગા તટે થી અનાિલ (અનાહદપરુ) 

બોલાવ્યા. પરાંત,ુ તેઓ અશરુ પર વિજય મેળિી પાછા 

ગાંગા તટે જઈ િસ્યા.  

અનાવિલ પરુાણ માાં કિિેામા આવ્યુાં છે કે, 

રામચાંદ્ર જ્યારે બ્રહ્મરાક્ષસ રાિણનો સાંિાર કરી સીતા, 

લક્ષ્મણ અને િનમુાન સાથે પષુ્પક વિમાનમાાં અયોધ્યા 

તરફ જતા િતો, તે િખતે રસ્તામાાં અગસ્ત્ય મવુનનો 

આશ્રમ આવ્યો. મિાપાપી રાિણ રાક્ષસ િતો, પણ જન્મે 

બ્રાહ્મણ િતો; એટલે એને માયાા પછી રામચાંદ્ર માનિા 

લાગ્યા કે મારાથી બ્રહ્મ િત્યાનુાં પાપ થયુાં છે. રામચાંદ્ર 

અગત્ય મવુનને પ્રશ્ન પછૂયો, “િ ેમિારાજ! રાિણ સાથેના 

યદુ્ધમાાં મારાથી જે હિિંસા થઈ છે. તે હિિંસા થી થયેલા પાપ 

નુાં વનિારણ કરિા માટે મારે શુાં કરવુાં જોઈએ?" મિાજ્ઞાની 

અગસ્ત્ય મવુનએ ગાંગા-જમનાના તટને પાિન કરનારા 

કેટલાક ઋવર્ઓ જેઓ પિેૂ યજ્ઞકાયા માટે મિાદેિે 

અનાહદપરુ (અનાિલ) બોલાવ્યા િતા એ ઋવર્ઓને ફરી 
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અનાિલ બોલાિી તેમની પાસે યજ્ઞ કરિાનુાં સચૂન કયુા. 

અિીં એક િાત ધ્યાનમાાં રાખિા જેિી છે કે અનાવિલ 

બ્રાહ્મણોનો જે ૧૨ ગોત્રોનો સમિૂ િતો, તે ટોળીમાાંના જ 

અગત્ય મવુન પણ િતા, એટલે તેમણે પોતાની ટોળીના 

તપસ્િી, ત્યાગી અને વિદ્વાન, યજ્ઞ કાયા કરાિિા માટે 

લાયક એના બ્રાહ્મણોની બોલાિિાની સલાિ આપી િોિી 

જોઈએ. અને કિિેાય છે કે રામાયણ કાળમાાં જ્યારે 

બ્રાહ્મણ પિલેીિાર દબક્ષણ ગજુરાતમાાં આવ્યા ત્યારે 

૧૮,૦૦૦ જેટલા િતા, એ ૧૮,૦૦૦ માાંથી ૧૨,૦૦૦ 

ઋવર્ઓ નાગકન્યા સાથે પરણ્યા અને ૬૦૦૦ કુાંિારા 

રહ્ા. આખી જજિંદગી એ લોકોએ બ્રહ્મચયા પાળયુાં. જોકે 

રામાયણ કાળમાાં અનાવિલ જ્ઞાવત નુાં અસ્સ્તત્િ િત ુાં, એમ 

કિિેા માટે આપણી પાસે પરુાણ વસિાય કોઈ બીજો 

સબળ આધાર નથી. 

 કેટલાક લોકો માને છે કે રામચાંદ્ર ેભીલોને જનોઈ 

પિરેાિી અનાવિલ બનાવ્યા. પરાંત ુઆ િાતમાાં જરા પણ 

સત્યનો અંશ નથી એવુાં કિી શકાય. કારણ કે જે 

જમાનામાાં શદૂ્રને જપ-તપ કરિાનો અવધકાર ન િતો 

તથા જપ-તપ કરનારા શદુ્રને ભારે સજા કરિામાાં આિતી 

િતી, તે જમાનામાાં રામચાંદ્ર પોતે ક્ષવત્રય થઈને શદુ્ર 

ટોળાાંને બ્રાહ્મણ બનાિે એમ માનિામાાં શાણપણ નથી. 

મયાાદા પરુુર્ોત્તમ રામ ચાંદ્ર ધમાશાસ્ત્રના વનયમોનુાં કદાવપ 

ઉલ્લાંઘન કરે જ નહિ. આ િાત ‘દબક્ષણ ગજુરાતના 

અનાવિલ બ્રાહ્મણ’ પસુ્તકનાાં લેખકે એમના માંતવ્ય સ્િરૂપે 

રજૂ કરી છે. િધમુાાં ‘અનાિલ ઐવતિાવસક દૃષ્ષ્ટએ’ એ 

શીર્ાક િાળા લેખમાાં શ્રી મણીભાઈ િકીલે લખ્યુાં છે, 

“પોતાની જ શદુ્ધદ્ધને અથે શ્રી રામચાંદ્ર અનાયા સમાજને 

પ્રથમ શદુ્ધ કરે અને પછી એ સમાજ પાસે પોતાની શદુ્ધદ્ધ 

કરાિે એિી િાત યોગી નથી લાગતી?” 

કોમનુાં મળૂ બાબતે મતમતાાંતરો ચાલ્યા કરે છે. 

ચોક્કસ વનદાન થયુાં નથી. પરાંત ુ સાંકબલત આધારો અને 

જ્ઞાવતનાાં માણસોનો દેખાિ, સ્િભાિ અને પ્રકૃવત િગેરેનો 

રોમન જ્ઞાવતનાાં માણસ સાથે મેળ બેસે એમ છે. 

રમણભાઈ િ. દેસાઈ ના ' બક્ષવતજ' પસુ્તકની પ્રસ્તાિના 

એમણે પોતે લખેલી અને પસુ્તકના નાયકોને મધ્યમાાં 

રાખી પસુ્તક લખાયુાં છે. તેમાાં ૧૮૦૦-૨૦૦૦ િર્ા 

પિલેાના વસકકાઓ અને તે સમયની બલવપઓનાાં 

લખાણોનો આધાર લઈ નોંધ્યુાં છે. એ વસક્કા કામરેજ 

ગામ, જજ. સરુતના વ્યસ્તત સ્િ. શ્રી રમણભાઈ િસાંતરાય 

દેસાઈને આપેલ અને તે બલવપનુાં િાાંચન કરી એમણે એ 

પસુ્તક લખ્યુાં છે. એમાાં સ્પષ્ટ છે કે દબક્ષણ ગજુરાતનાાં 

બ ાંદરેથી અરબી સમદુ્ર થઈ રોમ સાથે િેપાર િાબણજ્ય 

ધમધોકાર ચાલતો, િિાણો દ્વારા આદાનપ્રદાન થતુાં. 

રોમન સાંસ્કૃવત પ્રાચીન સાંસ્કૃવત છે. એ જ્ઞાવત સીનો 

તાણીને ચાલનારી, ખડતલ, બિાદુર, અને સાિવસક જ્ઞાવત 

તરીકે ઇવતિાસમાાં નોંધાયેલ છે. રોમ જ્ઞાવતના માણસોનો 

ચિરેો, શરીરનો બાાંધ, િાન અને છાતી, બાિડાાં સહિત 

ભજૂા ઓનો અભ્યાસ કરતા આપણી જ્ઞાવત રોમન િોિાની 

શક્તા પરેૂપરૂી છે. તેમના ભૌગોબલક, શાષ્બ્દક અને 

સામાજજક પાસાાં સાથે દ. ગજુરાતના ભવ્ય ભતૂકાળનો 

મેળ બેસે છે. 

તો આપણને વિચાર જરૂર આિશે કે આપણાાં 

અનાવિલોનુાં મખુ્ય કેે્દ્ર અનાિલ ભતૂકાળમાાં કેવુાં િત ુાં? 

અને આજે અનાિલ વિસ્તારમાાં એક પણ અનાવિલ ઘર 

કેમ નથી? પ્રાચીન સમયમાાં અનાિલ અનાવિલો ની 

રાજધાનીનુાં નગર િત ુાં. તેનો વિસ્તાર તાપી થી િસઈ 

સધુી અને દહરયા હકનારાથી પિૂામાાં ૬૦ માઈલ જેટલો 

િતો. આ માહિતી ‘દબક્ષણ ગજુરાતના અનાવિલ બ્રાહ્મણ’ 

ગ્રાંથમાાં મળી આિે છે. તેમાાં જણાવ્યા મજુબ જુના 

િખતમાાં અનાિલ મોટુાં શિરે અને રાજ્ય િિીિટ નુાં 

થાણુ ાં િત ુાં. આ સ્થળ કાિેરી નદીના તટ પર આિેલુાં િત ુાં. 

ત્યાાં પ્રાચીન હકલ્લો િતો. મગુલ સમય સધુી અનાિલ, 

સરુત પ્રાન્તના મિાલ તરીકે જાણીત ુાં િત ુાં. ભતૂકાળના 

સમયગાળામાાં મોગલ, મરાઠા, પેશ્વા, ગરુ્જરો, રાષ્રકુટ, 
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મૈત્રક, કલ્યરુી, ચાલકુ્ િગેરે રાજિાંશ શાસકોની હુકૂમત 

ગજુરાત અને દબક્ષણ ગજુરાતના પ્રદેશ પર િતી. આપણાાં 

પિૂાજોએ આ બધાાં શાસકોના સમયમાાં રાજિીઓને રાજ્ય 

િિીિટ ઉપરાાંત વિવિધ ક્ષેતે્ર મદદ કરી િશે પરાંત ુ તે 

અંગેના કોઈ આધારભતૂ પરુાિા મળતા નથી. જો કે 

ગજુરાતના સોલાંકી કુળના રાજિીઓને અનાવિલોએ ઘણી 

મદદ કરી િતી તેથી તેના રાજ્યના ઉચ્ચ િોદ્દા પર રિી 

અનાવિલોએ સેિા બજાિી િશે એમ કિી શકાય. 

અનાવિલો મિાન યોદ્ધા અને રાજનીવતમાાં વનપણુ િતા 

તેથી એમ કિિેાય છે કે સોલાંકી િાંશના મળૂરાજ 

અનાવિલો િતા. અને તેમનુાં અનાિલ પરનુાં પ્રભતુ્િ 

જાળિી રાખિામાાં લશ્કરી મદદ કરી િતી. 

ઈસનુી દસમી સદી સધુી અનાિલ અનાવિલોનુાં 

મખુ્ય રાજસત્તાનુાં કેન્દ્ર િત ુાં. અનાિલ તટૂયા પછી 

અનાવિલો દબક્ષણ ગજુરાતના જુદા જુદા ગામોમાાં સ્સ્થર 

થયા ત્યાાં જમીન જાગીર િસાિી. કુટુાંબ કબીલો અને 

પેશ્વાના સમયમાાં તેમને રાજય તરફથી જાગીરો અને 

ઈનામી ગામો મળયાાં િતાાં, પેશ્વાઈ ભાાંગી પડી ત્યાર પછી 

પણ કેટલાક અગ્રણી અનાવિલો ની જાગીર કાયમ રિી 

િતી. અનાવિલોના લોિીમાાં રાજ કારોબારનુાં જ્ઞાન 

ભારોભાર િત ુાં. ઈવતિાસના દરેક યગુમાાં તેઓએ રાજાઓ 

અને શાસકોને ઉપયોગી સેિા પરૂી પાડી િતી અને તે 

બદલ તેને જમીન જાગીરી તથા ઈનામમાાં ગામો મળયા 

િતા. પેશ્વાના સમયથી અગ્રગણ્ય અનાવિલ કુટુાંબની 

‘દેસાઈ ગીરી' પણ મળી િતી. આમ તેઓએ પોતાનુાં 

રાજકીય િચાસ્િ ટકાિી રાખ્યુાં િત ુાં. અંગે્રજ રાજ્યની 

શરૂઆત પછી તેઓનુાં તેજ ઝાાંખુાં થયુાં િત ુાં. રાજકીય ક્ષેતે્ર 

તેમનુાં મિત્ત્િ ઘટિા લાગ્યુાં િત ુાં. ધીમે ધીમે અનાવિલોની 

જાિોજલાલી ઓછી થતી ગઈ િતી.  

મિત્િનો પ્રશ્ન એ થાય છે કે શુાં અનાવિલો 

ભતૂકાળમાાં રાજિી િતા? રાજા કે શાસક તરીકે તેમના 

પિૂાજોએ ક્ા પ્રદેશ માાં? કેટલો સમય? રાજ્ય િિીિટ 

કયો િતો તેના કોઈ ઐવતિાવસક પરુાિા છે? અનાવિલોની 

પ્રાચીન થી શરૂ કરી આધવુનક સમય સધુીના ઈવતિાસ 

તરફ દ્રષ્ષ્ટ નાખતા સ્પષ્ટ જણાય છે કે અનાવિલો 

ભતૂકાળમાાં ક્ારેય પણ રાજાઓ કે શાસક તરીકે િતા 

એિી માહિતી મળતી નથી. પરુાણો ના િણાનો અને બીજા 

ગ્રાંથોમાાં અનાવિલો ની વસદ્ધદ્ધની િાત જાણ્યા પછી એ જરા 

વિબચત્ર લાગે છે પણ ખરી રીતે તે સમયે મોટાભાગના 

અનાવિલ િીર પરુુર્ વિર્યપવત કિિેાતા. રાજાઓ 

પોતાના વિશાળ સામ્રાજ્યના પ્રાાંતો (વિર્ય) ના િિીિટ 

માટે વિર્યપવતની વનમણુાંક કરતા, પ્રાચીન અનાવિલો એ 

રીતે રાજાઓના પ્રાાંતો (વિર્યો) ના આગેિાન િતા. 

વિર્યપવતનુાં પદ સામ્રાજ્યમાાં ઉચ્ચપદ ગણાત ુાં. રાજ્યના 

મખુ્ય સેનાપવત, રાજ કુટુાંબના સભ્ય કે રાજાના કુાંિરને 

એિા િોદ્દા મળી શકતા. આિા ઉચ્ચપદ પર રિીને 

અનાવિલોએ ઉત્તમ કામગીરી કરી િશે એમ કિી શકાય. 

ટૂાંકમાાં અનાવિલો પ્રાચીન સમયમાાં કદાચ રાજા કે શાસક 

ન િતા પણ વિર્યપવત કે સેનાપવત કે ઉચ્ચ કક્ષાના 

પ્રધાન જેિો દરજ્જો ભોગિતા િશે. દેસાઈ, મિતેા, િાશી, 

નાયક જેિા પદો (િોદ્દા) તેમના શાસકો તરફથી મળયા 

િતા. આ િોદ્દા જુદા જુદા પ્રકારની રાજ્ય િિીિટનાાં કામો 

સાંભાળનાર િગાને આપ્યા િોય તેિી શક્તા નકારી 

શકાય નહિ.  

 

દરેક અનાવિલ બ્રાહ્મણને પોત પોતાનુાં ગોત્ર 

િોય છે, એ ઋવર્ઓનાાં િાંશિેલા માાં આપણા કુટુાંબના 

િાંશિારસાને એ ગોત્ર મળેલુાં િોય છે. અનાવિલ સમાજમાાં 

કશ્યપ, શાાંહડલ્ય, ભારદ્વાજ, િત્સ, સાિણા, ગૌતમ, િવશષ્ઠ, 

ભટાને, કોષ્ન્ડલ, ગગા, ભાગાિ, પરાશર,  િગેરે ગોત્ર જોિા 

મળે છે. િધમુાાં અનાવિલોમાાં બે વિભાગ જોિા મળે છે. 

ભઠેલા જેનો અથા િીર થાય છે અને બીજા દેસાઈ જેનો 

અથા દેશસ્િામી થાય છે. સોળમી સદીમાાં દબક્ષણ 

ગજુરાતના વિસ્તારમાાં મોગલો નુાં રાજ્ય િત ુાં, ત્યારે 
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મોગલોની અસર નીચે કેટલાક અનાવિલોને ‘દેસાઈ 

ગીરી’ પ્રાપ્ત થઈ. ‘દેસાઈ ગીરી’ મળી તેમણે ખેતી છોડી 

દીધી. આ બધા ‘દેસાઈ’! બાકીના જે અનાવિલો એ ખેતી 

ચાલ ુરાખી તે બધા ‘ભાઠલા’ કિિેાયા. દેસાઇ! િલસાડની 

પાર નદીના એક હકનારે િસતા, સામેના હકનારે િાળા ને 

“પેલાડીયા” તરીકે ઓળખાય. ભાઠલામાાં નાયક, િશી 

અને મિતેા અટકો જોિા મળે. નાયક એટલે કે નાની 

ટુકડીનો નાયક એવુાં પણ થાય. િશી એટલે વનયામક 

અને મિતેા એટલે હિસાબનીશ અથિા વશક્ષક એિા અથો 

સોળમી સદીમાાં સ્થાવપત થયા િતા. બીજી એક માન્યતા 

પ્રમાણે ભાઠેલામા જેમણે પોતાની જગ્યા પર જ િસિાટ 

કયો એટલે કે ત્યાજ િશી ગયા એટલે તેઓને િશી તરીકે 

ઓળખિામાાં આવ્યા જ્યારે જેમણે અશલ ઠેકાણા બદલ્યા 

અને બીજે િસિાટ કયો તે નાયક તરીકે ઓળખાયા. 

ઘણા સમય સધુી દેસાઈ અને ભાઠેલા િચ્ચે ઊંચ નીચ 

ચાલતી રિી. દેસાઈ ઉંચા દરજ્જામાાં આિતા ત્યારે 

ભાઠેલાને નીચા અનાવિલ ગણિામાાં આિતા.  

અનાવિલ પિૂાજોના વ્યિસાયની િાત કરીએ 

તો એક જ્ઞાવત તરીકે આપણે છેલ્લા કેટલાક િર્ોમાાં કાંઈક 

મેળવ્યુાં િોય એમ લાગે છે. મળૂભતૂ રીતે ખેતી આધાહરત 

જ્ઞાવત એટલે લગભગ તમામ કુટુાંબો ખેતી થી જ વનિાાિ 

કરતા િતા ત્યાર બાદ પ્રાથવમક વશક્ષક, માધ્યવમક વશક્ષક 

કે પ્રાધ્યાપક તરીકે વશક્ષણના ક્ષેત્રમાાં, તલાટીથી લઈ 

મામલતદાર અને કલેકટર સધુી, રેલ્િેમાાં, કાપડ 

ઉદ્યોગમાાં િીવિિંગ માસ્ટર કે મેનેજર તરીકે, િીમા 

કાંપનીઓમાાં, સિકારી ક્ષેતે્ર સિકારી માંડળીઓ , ફેડરલ 

માંડળો , બેંકો, સગુર ફેતટરી કે ડેરીમાાં તથા સ્થાવનક 

કક્ષાએ વ્યિસાયી ક્ષેતે્ર ડોતટર, સી.એ., િકીલ, ઓહડટર, 

એન્ન્જવનયર િગેરે વ્યિસાયોમાાં અને આ વસિાય સ્થાવનક 

કક્ષાએ નાના-મોટા િેપાર ધાંધાઓમાાં અનાવિલનુાં 

યોગદાન નોંધપાત્ર છે. 

 આ બધી વસન્ધ્ધઓ સાથે સમાજમાાં પિેૂ કેટલાક 

નકારાત્મક પાસાઓ અને કુહરિાજો પણ જોિા મળતાાં. 

જેમ કે બાળલગ્ન, દેસાઈ અને ભાઠેલામાાં ઉચ નીચ ખાસ 

કરીને લગ્ન સાંબ ાંધ જોડિામાાં, િાાંકડાનો હરિાજ (દિજે), 

જાનને જોગિવુાં, પિરેામણી પ્રથા, સપૂડાાં ની રીત, વિધિા 

મહિલાના ફરી લગ્ન શક્ ન િતા, સાતાનો હરિાજ તથા 

મરણ પ્રસાંગે ગામ જમાડવુાં આિા અનેક હરિાજો સમાજ 

ના વિકાસને અટકાિતા િતા તો ઘણી િખત આ બધા 

હરિાજોને કારણે દીકરીના વપતાએ દેવુાં કરવુાં પડત ુાં તો 

કોક િાર જમીન જાગીર પણ ગીરિે મકૂિી પડતી. 

અલબત્ત, આજના સમયમાાં ઘણા હરિાજો નેર્ નાબતુ થઈ 

ગયા છે પરાંત ુ િજુ પણ કેટલાક અંશે દેખાદેખીનો ધારો 

જોિા મળે છે. 

 અનાવિલ ના વ્યસ્તતત્િ પર થોડો પ્રકાશ 

પાડીએ તો આપણને એક આશ્ચયાજનક વિરોધાભાસ જોિા 

મળે છે જેમ કે બ્રાહ્મણત્િ અને ક્ષવત્રયતા એક બીજાથી 

તદ્દન જુદા ગણુ િોિા છતાાં અનાવિલોમાાં તે બ ાંને જોિા 

મળે છે. બાિોશ, શસ્તતશાળી, ખમીરિાંતા િોિા છતાાં તેઓ 

સ્પષ્ટ િતતા, સાંિેદનવશલ, પારદશાક અને વનખાલસ 

વ્યસ્તતત્િ ધરાિતા િોય છે. કેટલાક અનાવિલોમાાં દ્રઢ 

વનશ્ચય, સાંકલ્પ અને સાધના જેિા મિત્િના ગણુ તરી 

આિે છે. 

નોંધ: લેખમાાં આપેલી માહિતી ડો. ઈશ્વરચાંદ્ર દેસાઈ 

સાંપાહદત ‘ગત સદીનુાં શ્રી શકુલેશ્વર અને અનાવિલો’  

તથા અંબેલાલ દેસાઈ લેબખત ‘દબક્ષણ ગજુરાતના 

અનાવિલ બ્રાહ્મણ’ પસુ્તક માથી લીધેલ છે.  

-રીશી નાયક (દેિધા) 

 


