
 
અના$વલાેન.ે... 
સ)ગૃહ-ા ેઅન ેસ.ારીઅા ે
                                      અના$વલ લ1 $વષયક 5ુપમા ંભાઈ<ી =બ?ેશ દેસાઇઅ ેકરેલ Cહેરાતના 
સંદભEમા ંAnavil World ની website Fારા અાશરે ૧૩૦૦૦ અના$વલા ેસમJ મારા ંસં=JK $વચારા ે
MNતુત કરંુ છંુ. 
                                      અના$વલાેની ઉQRS, ઇ$તહાસ, અના$વલ મહાનુભાવા,ે અના$વલાેની ખુબીઅા ે
અન ેખામીઅા ેઅંગ ેતા ેલેખન, વાંચન અન ેચચાEઅા ેઅવારનવાર થતી જ રહે છે, જ ેWમXાYભમાન માટે 
ન[હ\  પરંત ુગાૈરવ માટે અાવ^યક છે. પરંત ુતેના કરતા ંપણ $વશેષ મહ`ના ે$વચાર$વ[નમય અાજ અન ે
અાવતી કાલની સમaાઅા ેઅન ેતેના [નરાકરણ અંગ ેહાેય શકે. અનેક અના$વલાેઅ ે<ી. અંબેલાલ b. 
દેસાઇ ( વલસાડ) નુ ંદ=Jણ ગુજરાતના અના$વલા ે( ૧૯૬૯) પુNતક તથા તેનુ ંઅં5ેb ભાષાંતર ( <ી. 
હકૂમતભાઇ દેસાઇ તથા <ી. હરીશભાઇ દેસાઇ Fારા ૧૯૯૫મા)ં વાંચેલ હશ.ે ત ેપુNતકનુ ંપુન:લેખન ડા.ે 
ઇhરચંi દેસાઇઅ ેકરેલુ.ંતેજરીત ેવલસાડના <ીમતી બકુલાબેન દેસાઇ ઘાસવાલાના ંપુNતક “ પારણાથી 
પાલખી” મા ંતટ-તાથી સુધારાઅાેના ેસમાવેશ કરવામા ંઅાવેલા.ે તેમજ ડા.ે ભરતભાઇ દેસાઇ ( 
=બlીમાેરા) ના mલાેગ તેમજ જુના અના$વલ પાેકાર તથા હાલના જય શુnેhર સામoયકમા ંઅનેક 
લેખકાેના અનેક લેખા ેવાંpા જ હશ.ે ૧૯૯૭ મા ંSocial Transformation in India - Essays in 
Honour of Prof. I. P. Desai - edited by Ghanshyam Shah- Rawat Publication Jaipur) 
Mrસs થયેલ. જમેા ંSocial Change and the Marriage System of the Anavil Brahmins of 
South Gujarat  નામના ેessay Mrસtધ થયેલ. પરંત ુ$વશેષ અાનંદ અન ેગાૈરવની બાબત તા ે
$વદેશીઅા ેFારા પણ માેડી વહેલી લગભગ નામશેષ થવા તરફ ( પારસીઅાેની માફક) જઇ રહેલ 
અના$વલ vા$ત અંગ ે$વશેષ રસ દશાEવવામા ંઅાવેલ છે. જ ેપૈકી ઇwાેનેશીઅામા ંજxેલ અન ે
નેધરલેwમા ં-ળાંતર પામેલ Amsterdam University ના Anthropology Department ના 
Associate Professor Klass William Van der Veen (1930-2016) નામના સંશાેધકે 
Hypergamy (marrying up of wealthy low caste woman with a man of higher caste 
but from financially weak class) among Brahmin Families in Gujarat -India $વષય 
પર Ph.D. Research કરેલ અન ે૧૯૬૯મા ંDoctoral Dissertation તૈયાર કરેલ અન ે૧૯૭૦ મા ં
તેમનુ ંપુNતક- I Give Thee My Daughter (જનેુ ંઅં5ેbમા ંભાષાંતર ૧૯૭૨ મા ંથયેલુ)ં અન ે૧૯૭૩મા ં
A study of Marriage and Hierarchy among Anavil Brahmans of South 
Gujarat)  Mrસtધ થયેલ.ુ તેમના Research Project for purely scientific purpose અન ે
Field workન ેનેધરલેwની સં-ાઅ ેનાણાકીય મદદ કરેલ.અન ેવડાેદરાની M.S. Uni. ના Mા.ે અાઈ.પી. 
દેસાઇ અન ેMાે. અેમ. બી. દેસાઈઅ ેમદદ કરેલી. 
               કાેઈપણ સમાજના ભુતકાળ, વતEમાન અન ેભ$વ{ ના હકારા|ક અન ેનકારા|ક અેમ બ. ે
પાસાઅા ેહાેય છે. $વચાર $વમશE અન ેઅસરકારક અમલીકરણ Fારા નકારા|ક અંસરાેન ે}ુનતમ કરી 
શકાય.  
               અના$વલ સમાજના ભૂતકાળના હકારા|ક પાસાઅાેમા ં(૧) માેટી સં~ામા ંખેતીની જમીન 
ધારણ કરનારાઅા ે(૨) માેટા ભાગના Jે�ાેમા ંઅ5ણીઅાેનુ ંઅાoધપ� (૩) સંયુ� કુટંુબા ે(૪) પર�ર 



અાદર અન ેલાગણી (૫) કરકસર , મહેનત,સંતાેષ અન ેની$તમSા (૬) સNતુ ંઅન ેગુણવSાયુ� 
MાથWમક અન ેમા�Wમક rશJણ (૭) દારુમાંસાહાર , બીડી rસગારેટ ,માવા વગેરેન ુMમાણ ન[હ\ વત(૮) 
ગુણવSાયુ� મનાેરંજન (૯) સાદા ેપાૈ��ક અાહાર 
            . નકારા|ક બાબતા-ે (૧) કુ[રવાC-ે બાળલ1, દહેજ, $વધવા $વવાહના ેM$તબંધ (૨) ઉ� 
rશJણ અન ેમ[હલા rશJણ તેમજ �ાતં�નુ ંઅાેછંુ Mમાણ (૩) ભાૈ$તક સુ$વધાઅાેના ેઅભાવ અન ે
અગવડા ે(૪) વધ ુબાળકા ે(૫) સંગઠન માટે મા�માેના ેઅભાવ 
          હવે વતEમાનની વાત કરીઅ ેતા ેMથમ નજરે ભૂતકાળની ઉપર દશાEવેલ પાંચેય નકારા|ક બાબતા ે
મહદ અંશ ેદુર થયેલ જણાશ.ે  હવ ેઅાપણી Cતન ેપુછવા જવેા ેM^ન અ ેછે કે- અાપણા ેસમાજ અાપણા 
પૂવEC ેકરતા ંખરેખર સુખી છે?  C ેઉSર નકારા|ક હાેય તા ેબીC ેM^ન છે- શા માટે? અા બીC M^નના ે
સીધા ેસાદા ેજવાબ અ ેજ છેકે ભૂતકાળની પાંચ નકારા|ક બાબતાેની સાથ ેસાથ ેનવ હકારા|ક 
બાબતા ેપણ [દન M$ત[દન નાશ પામી રહી છે! 
        નવીન મા[હતી, vાન, સંશાેધના,ે અાવ^યકતાઅા,ે અવલાેકના ેઅન ેઅનુકરણ $વગેરે કારણાેસર 
���ના  અન ેસમાજના $વચારા ેઅન ેbવનશૈલીમા ંપ[રવતEન અ ે�ાભા$વક M[�યા છે. પરંત ુઅાવા 
પ[રવતEનાેની ટંુકા ગાળાની તેમજ લાંબા ગાળાની હકારા|ક અન ેનકારા|ક અસરા ેઅંગ ેસતત 
$વચારગાે�ી અ�ંત અાવ^યક છે. અન ેકેટલીક બાબતાેન ે“ અ[નવાયE અ[ન� “ તરીકે �ીકારવી પડે 
છે. vા$તMથા અંગ ે���અાેના �ણ અલગ અYભગમા ેCેવા મળે છે- (૧) ક�ર vા$તવાદ 
(૨)  vા$તવાદના ેક�ર $વરાેધ અન ે(૩) મ�મ અYભગમ. વૈ�hકરણ, વસુધૈવ કુટંુબકમ,્ ભારતીય 
રા�બંધારણ, માનવાoધકાર  $વગેરે vા$તવાદન ેપુ�� અાપતા નથી. પરંત ુદુ:ખદ વાNત$વકતા અ ેછે કે 
પંચાયતથી પાલાEમે�ની ચુંટણીઅાેમા ંક�ર vા$તવાદ Cેવા મળે છે અન ેલ1 કે જનેા Fારા યુગલના 
બ. ેપ[રવારા ેઅાbવન Cેડાય છે તેમા ંvા$તMથાન ે[દન M$ત[દન $તલાંજ�લ અાપવામા ંઅાવી રહી છે! 
અલબS તેના અનેક કારણા ેછે- જવેા કે અ�ાસ તથા નાેકરી દર�ાન માેટા શહેરાેમા ંકે $વદેશાેમા ં
અ} vા$તના યુવક યુવ$ત સાથેના ધ[ન� સંબંધ, અપેJાઅા ેઅન ે$વચારાેની સમાનતા $વગેરે. vા$તમા ં
જ લ1 થવા Cેઇઅ ેતેવી મા}તા પાછળના ેતકE  અ ેછે કે સરખા વાતાવરણ, [રવાC,ે ટેવા ેવગેરેન ે
કારણ ેઅનુકુલનમા ં$વશેષ સરળતા રહે.  
              દીઘEi��, મહેનત, ધીરજ ,અાયાેજન અન ેકરકસરના  અભાવ ેતથા સામા�જક Mસંગાેમા ંશ�� 
બહારના ખચાEઅાે. ેકારણ ેઅનેક અના$વલ પ[રવારા ેજમીન$વહાેણા થયા. જમીનનુ ં સંકટ સમયની 
સાંકળ તરીકે મહ` છે. સંવેદનશીલ યુવાનન ેતા�ા�લક નાેકરી ન મળે અથવા ગુમાવ ેકે પુરતી અાવક ન 
હાેય �ારે ડીMેશનના ેભાેગ ન બંન ેકે અાપઘાત જવેું પગલુ ંલેવા ન Mેરાય. 
               [દન M$ત[દન પારસીઅાેની માફક વસ$તમા ંથઇ રહેલા ઘટાડાન ેકારણ ેતેમજ vા$તમા ંસંપ અન ે
સંકલનના અભાવ ે, લ1 કરવામા ં$વલંબ, મા� અેકાદ સંતાન, અાંતર vા$તય અન ેઅાંતર રા�ીય 
લ1ા,ે $વદેશાેમા ંઅન ેઅ} રા�ાેમા ંનાેકરી ધંધાથ� કાયમી વસવાટ, વરસા ેજુની vા$ત અાધારીત 
અનામત Mથા, ��ાચાર વગેરે કારણ ેલાેકશાહી તં�મા ંબહુમતીન ેઅભાવ ેસમાજ ેમાેટા ભાગના Jે�ાેમા ં
અાoધપ� ગુમાવેલ છે. અલબS। હાલમા ંથાેડી સCગતા અન ેસ�ીયતાન ેકારણ ેથાેડા ેફેરફાર જણાય 
છે છતા રાજકારણીઅા ેઅના$વલાેના ેદુરુપયાેગ ન કરી Cય ત ેCેવું ર�ું. 



            �તં�તા અન ે��ંદતા વ�ેના ેભેદ સમજવાની અસમથEતા, પ[રવારના સ�ા ેવ�ે અાદર 
અન ેલાગણીના ેઅભાવ, �ાથE , ઇ{ાE, અહમ વગેરે કારણાેસર સંયુ� કુટંુબા ેતુટતા Cય છે જનેા 
કારણ ેપ[રવારના સ�ાેની $વ$વધ કુશા5તાના ેલાભ લઇ શકાતા ેનથી. અલબS નાેકરી ધંધાથ� જુદા 
થવુ ંપડે તેવા �ાજબી કારણા ેપણ હાેય છે. તેજરીત ેસહનશીલતાના અભાવ ેતેમજ જુનવાણી 
$વચારસરણીના અાoધપ�ની કાેશીષન ેકારણ ેલ1$વ�ેદનુ ંMમાણ વધી રહેલ છે. 
            rશJણ ખચાEળ હાેવાથી તેમજ મુ�લJી તેમજ અા|[નભEર બનાવ ેતેવુ ંન હાેવાથી 
તેમજ  કેટલાંક પ[રવારા ેસNતુ ંrશJણ મળી શકે તેમ હાેવા છતા ંદેખાદેખી ખચાEળ rશJણ પસંદ કરતા 
હાેય છે અન ેઘણા વડીલા ેપણ બાળકાેન ેમુ�લJી સં�ાર અાપવામા ં[ન�ળ પુરવાર થઈ રહેલ છે. 
            અના$વલ પ[રવારાેમા ં[દનM$ત[દન �સના ેતથા માંસાહારે પગપેસારા ેકરેલ છે જ ેલ1 સમય ે
અવરાેધ પેદા કરે છે તેમજ શા[રરીક અન ેઅા�થ� ક પાયમાલી તરફ દાેરી Cય છે.  
             અનેક પ[રવારા ેઅાવક  મુજબ ખચEની અ5તા અન ેMમાણ ન ી કરવામા ં[ન�ળ Cય છે અન ે
કેટલાક પ[રવારા ેસરકારની અયાે¡ય ની$તઅાેન ેકારણ ેપણ લાયકાત હાેવા છતા ંનાેકરી ધંધા ેમેળવી 
શકતા નથી. હલકા  અન ેખચાEળ મનાેરંજનનુ ંઅાંધળું  અનુકરણ પણ થતુ ંCેવા મળે છે. 
          નવી પેઢી �ા£ન ે$વપરીત અસર કરતા અન ેખચાEળ અન ેઅ[નયWમત અાહાર $વહાર તરફ 
વળી રહી છે તેમજ પુરતા શા[રરીક <મના અભાવ ેતબીબી ખચE ના ેભાેગ બંન ેછે. 
          
            તા[ક� ક i��અ ે$વચારીઅ ેતાે ઇ�રનેટના યુગમા ંમ[હલાઅાેના rશJણ અન ે�ાતં�મા ંથયેલ 
ના¤ધપા� વધારાના સંCેગાેમા ંઅન ેકેટલાક સામા�જક કાયEકરાેના Mયાસા ેCેતા ંલ1 માટેના યાે¡ય 
bવનસાથી સરળતાથી MાK થવા Cેઇઅ ેઅન ેલ1$વ�ેદનુ ંMમાણ પણ }ુનતમ હાેવુ ંCેઈઅ.ે પરંત ુ
વાNત$વકતા અલગ જ છે. અાજ ેઅનેક યુવકા ેઅન ેયુવતીઅા ે૨૫-૨૬ વષEની વય ેપણ લ15ંથીથી 
Cેડાવા તૈયાર હાેતા નથી.અલબS યુવકાેઅ ેતા ેનાેકરી ધંધામા ં¥-ર થઇન ેપુરતી [નયWમત અાવક, 
મકાન વગેરેની �વ-ા કરવાની હાેય છે પરંત ુસદનસીબ ેતેવા Mં^ના ેન હાેય તા ે૨૪-૨૫ વષEની વય ેલ1 
માટે સંમ$ત અાપવી Cેઈઅ.ે જથેી પ[રવારના વડીલા-ે મા બાપ વગેરે વૃsાવ-ાન ેકારણ ેઅશ� બંન ેતે 
પહેલા તેઅાેની મદદથી સંતાનાેના ેયાે¡ય ઉછેર કરી શકે તેમજ પ¦ી સાથ ેહરીફરી શકે અન ેપાેત ેપણ 
પાેતાની સામા�જક જવાબદારીમાંથી સમયસર મુ� થઈ શકે. બીb બાબત વધ ુપડતી અપેJાઅા ે
અંગેની છે. યુવક યુવ$ત અન ેબ.ેના પ[રવારાેઅ ેદેખાવ, અાવક, Wમ§ત વગેરે અંગ ેવધ ુપડતી 
અપેJાઅા ેન રાખવી Cેઇઅ ેઅન ેસંભ$વત અનુકુલન અંગ ેમાનrસક સ¨તા રાખવી Cેઇઅ.ે 
અાજકાલ જxાJર મેળાપન ેવધ ુપડતુ ંમહ` અાપવામા ંઅાવ ેછે. પરંત ુત ેકેટલ ેઅંશ ેભરાેસાપા� છે તે 
$વચારણા માંગી લ ેતેવી બાબત છે. કદાચ તેન ે$વvાનની અેક $વhાસપા� શાખા તરીકે �ીકારવામા ં
અાવ ેતા ેપણ જxસમયની ચાે સતા અન ેજxાJર બનાવનારની અન ેમેળાપ કે ફળકથન કરનારની 
કુશા5તા પર પણ અાધાર રાખવા ેપડે. $વશેષ મહ` તા ે�ભાવ, ચા[ર�, હા¤rશયારી અન ે�ા£ ન ે
અાપવુ ંCેઇઅ.ે $વવાહ અન ેલ1 વ� ેપુરતા ેસમયગાળા ેરાખવા ેCેઇઅ ેજથેી યુગલ અેકબીCન ે
પુરેપુરા સમb શકે અન ેલ1 જવેી ગંભીર અન ેઅગ�ની બાબત અંગ ેયાે¡ય અન ેઅં$તમ [નણEય લઇ 
શકે. અન ેવડીલાેઅ ેબીનજરુરી દખલ ન કરવી Cેઇઅ.ે [નખાલસતા અન ેસ�ાઈ �- વૈવા[હક 
સંબંધના ેપાયા ેછે. 



        અાજકાલની મા¤ઘવારી, ઉ� bવનધાેરણ, ભ$વ{ના પડકારા,ે અ[ન�©તતાઅા,ે અાયાેજન વગેરેન ે
�ાનમા ંલેતા ંયુવાના ેમાટે નાેકરી સાથ ેપા[રવા[રક Wમ§ત Cળવવાના ેતેમજ યુવ$તઅા ેમાટે ધરેલુ ં
જવાબદારીઅા ેઅન ેનાેકરી વ� ેસમતુલા Cળવવાના પડકારા ેછે.  
          જય શુnેhરમા ંતેમજ Facebook મા ંઅનેક Groups મા ંલ1$વષયક $વગતા ેઅાવ ેછે તે 
Mશંસાન ેપા� છે. પરંત ુહb અાવ^યક જણાય તેવી બાબતા ેમાટે સમાજ Fારા Counselling Centres 
નુ ં$વચારી શકાય અન ેતે માટે �ૈª�ક સેવા અાપી શકે તેવા મનાે$વvાન, સમાજશા«, કાયદાના 
Jે�ના તજvાેની સેવા લઇ શકાય. વધુમા ંસમાજના ે$વNતૃત સવ� અન ેતેની online Mrસિtધ પણ 
અાવ^યક જણાય છે. 
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