
અનાવિલ જ્ઞાવિ અંગ ેથયેલા સંશોધન પરથી ઈવિહાસની જાળિણી માટે દરકે જ્ઞાવિ માટે આિી પ્રિવૃિ 

આિકાયય  

 

 

જ્ઞાવિ િારસો જાળિિા ગામ સ્િર ેસ્મવૃિ ઘર સ્થાપિા જરૂરી  

 

 

અજય મો. નાયક  

 

દરકે જ્ઞાવિના મહાનુભાિોના પ્રદાન અંગે નિી પેઢીન ેજાણ થાય એ માટે લાઈબ્રેરી અથિા મ્યુવિયમ મદદરૂપ 

બની શકે  

 

 

િર્ષો પહેલા ંવિખ્યાિ સાવહત્યકાર ચંદ્રકાંિ બક્ષીએ ગુજરાિની વિવિધ જ્ઞાવિઓ અંગ ેમહાજાવિ ગુજરાિી 

નામનું પુસ્િક લખ્યુ ંહિંુ. િેમાં ગુજરાિની અગ્રણી જ્ઞાવિઓ અંગેની લાક્ષવણક્તા હળિી શલૈીમાં લખી હિી. એ 

પુસ્િકમાં બક્ષીએ ગુજરાિની અગ્રણી જ્ઞાવિનો સમાિશે કયો હિો. મોટા ભાગ ેિેમનુ ંઅિલોકન બધી જ્ઞાવિ 

માટે લગભગ સાચું હિંુ. દરકે સમાજ, જ્ઞાવિ વિશ ેસમયાંિર ેઆિા ંસશંોધનો થિાં રહે છે અને એ આિકાયય પણ 

છે. હાલમાં આિું જ એક સશંોધન િીર નમયદા દવક્ષણ ગુજરાિ યુવનિવસયટીમાં નિસારીના ંધરા ભટે્ટ અનાવિલ 

જ્ઞાવિ વિશ ેકયુું છે. જોકે એ માત્ર અભ્યાસ જ છે. કદાચ ટીકાત્મક અભ્યાસ નથી. ધરા ભટે્ટ દવક્ષણ ગુજરાિના 

અનાવિલ : એક અભ્યાસ હેઠળ િેમનો મહાશોધ વનબંધ લખ્યો છે. િેમાં અનાવિલોનો ઈવિહાસ 1000 િર્ષય જૂનો 

છે અન ેમોગલકાળમાં પણ લશ્કરમાં ઉચ્ચ પદે હિા એિું નોધંયું છે. આિાદ વહન્દ ફોજના કેસ સમયે બાહોશ 

િકીલ ભુલાભાઈ દેસાઈએ કહ્ું હિંુ કે િેમના પૂિયજો મોગલકાળમા ંસેનામાં ભાઠેલા જનરલના નામે સરસનેાપવિ 

હિા.મિલબ કે અનાવિલ પહેલેથી જ આગળ પડિી જ્ઞાવિ છે. આિાદીની ચળિળ હોય કે િડાપ્રધાન પદ હોય 

કે સુપ્રીમ કોટયમાં જવસ્ટસની િાિ હોય કે કોઈ કંપનીનો િડો હોય, અનાવિલ બધે છે. ધરા ભટ્ટ આગળ લખે છે કે 

અનાવિલ અગ્રણી કેમ ? િેના જિાબમાં લખ્યું છે કે અિૃપ્ત મહત્િાકાંક્ષા,  ધયેયવસવધધ પાછળની અવિરિ દોડ, 

અદમ્ય ઉત્સાહ,  હઠીલી સમસ્યા ઉકેલિાની િીક્ષ્ણ બુવધધ,  અિરોધોનો સામનો કરિાની વહંમિ િગેર ેલક્ષણોને 

કારણે અનાવિલો િમામ ક્ષેતે્ર આગળ છે. 

 

આ વનબંધમાં કદાચ ઉિમ સચૂન કરિામાં આવયુ ંછે. ભાવિ પેઢીને જ્ઞાવિ િારસા અંગ ેઅિગિ કરાિિા 

અનાવિલના શહેરોમાં કે ગામડામા ંસ્મવૃિઘર, મ્યવુિયમ બનાિિા જણાિાયુ ંછે. જ્ઞાવિગિ સંશોધન, લેખનન ે

ઉિેજન આપિા ઉપરાંિ દેશ વિદેશમાં િસિા અનાવિલ િિન સાથે સંબંધ જાળિી રાખે િે માટે પ્રિાસ અને 

ગામડામાં લાઈબે્રરીનું સચૂન પણ કયુું છે. આ િાિ દરકે જ્ઞાવિને લાગુ પડે છે. શહેરીકરણને કારણે દરકે કોમમા ં

સમસ્યા છે. નિી પઢેીને ખબર જ નથી કે િેમના પૂિયજો કોણ હિાં અને કેિાં હિાં  ? આ માટે આ વદશામા ંનક્કર 

કામ થાય એ જરૂરી છે.  

 

આ સાથે જ 1963-1964ના અરસામાં હોલેન્ડના એક સશંોધકે પણ પોિાના પી.એચ.ડી. સશંોધન માટે 

અનાવિલ જ્ઞાવિની લગ્ન પ્રથાને ધયાનમાં લઈ અદભૂિ કાયય કયુું છે એનો ઉલ્લેખ કરિો જ રહ્ો. આ સશંોધન 



પછીથી 'કન્યાદાન દાિા પ્રવિગ્રહીિા'ના નામે ગુજરાિીમાં પુસ્િક રૂપ ેઅનુિાવદિ થયું હિંુ. નેધરલેન્ડના ક્લાસ 

ડબલ્યુ. િાન ડર િીન ેઆ સશંોધન કયુું હિંુ. િેનો ગુજરાિી અનુિાદ મગનભાઈ નાયકે કયો હિો. દવક્ષણ 

ગુજરાિ અનાવિલ યિુા સંગઠનના નેજા હેઠળ 1987માં આ પુસ્િક પ્રવસધધ થયું હિંુ. ' I give thee my daughter 

' મૂળ પુસ્િકનુ ંનામ છે. િેની પ્રસ્િાિના સપુ્રીમ કોટયના વનિિૃ જવસ્ટસ અને એ સમયના કાયદા પચંના અધયક્ષ 

ડી.એ.દેસાઈએ લખી હિી.  

 

પ્રસ્િાિનામાં જવસ્ટસ ડી.એ.દેસાઈએ લખ્યુ ંછે કે અનાવિલ આત્મકેન્દ્રી વયવક્તત્િ ધરાિ ેછે, એિુ ંમનાય છે. 

સફળ થિા માટે પણ નમશે નહી.ં િડપથી પવરિિયન પામિા સમાજમાં કદમ વમલાિી પ્રગવિ સાધિા માટે આ 

ખાવસયિ અિરોધક છે એમ મનાય છે. આ વિશ ેમિમિાંિર હોઈ શકે છે પણ અદમ્ય પરુુર્ષાથય ગમે એિાં 

અિરોધોનો સામનો કરિાની પ્રબળ શવક્ત કદાચ આ જ ખાવસયિમાંથી જન્મે છે. પવરણામે સિયશ્રેષ્ઠ પરુુર્ષાથયનું 

જન્મસ્થાન બીજરુપે એમાં જ સંગ્રહાયેલુ ંહોય છે એમ માન્યા વિના છૂટકો નથી. કઠોર પવરશ્રમ અન ેવસવધધ માટે 

ગમે િેિા ભોગ આપિાની શવક્ત પણ કદાચ એ જ ખાવસયિનું િરિું સ્િરૂપ છે. એ બધા ગુણોનું સુભગ સંમેલન 

અનાવિલોને વિવશષ્ટ બનાિે છે.  

 

હકીકિમા ંિો હોલેન્ડના સંશોધકે અનાવિલ જ્ઞાવિમાં ચાલિા કુવરિાજો અંગે બૃહદ અભ્યાસ કરી આ પુસ્િક 

લખ્યું છે. િાપીથી િાપી સુધી સીવમિ અનાવિલ જ્ઞાવિ વિશ ેઆિા ંસશંોધનો થિાં રહે એ આિકાયય જ છે પણ 

સાથ ેજ સમાજન ેઆગળ લઈ જિા માટે ઉપયોગી સૂચન કરિામાં આિે છે એ િધ ુવહિાિહ છે. ઘણી િાર 

અનાવિલ જ્ઞાવિને પારસીઓ સાથ ેવચંિા દશાયિિામાં આિે છે એ પણ ખોટંુ છે. અનાવિલ ભલે નાની જ્ઞાવિ હોય 

પણ િડપથી ભંૂસાઈ જાય એિી વસ્થવિમાં પણ નથી. િાન ડર િીને અનાવિલ જ્ઞાવિના આચાર 

વિચાર,  વયિહાર, સંસ્કાર, પ્રણાવલકા અને ગુણોના િલસ્પશી અન્િેર્ષણ કરી અવિિીય ગ્રંથ આપ્યો છે. 

અનાવિલો જનેાથી સારા એિા િગોિાયા િે લગ્નવિવધ સાથે સંકળાયેલા કુવરિાજો અને દુષ્ટ પ્રણાવલકા િથા 

ઊંચીનીચી શે્રણીમા ંિહેંચાયેલા સમાજના ટીકાત્મક પાસાઓ ઉપર પણ ધયાન કેવન્દ્રિ કરિામા ંઆવયું અને 

વનદય ય રીિે ખુલ્લુ ંપાડીને આપણા સમાજને આત્મવનરીક્ષણ કરિાની મહામૂલી િક પૂરી પાડી છે એિું જવસ્ટસ 

ડી.એ.દેસાઈ પ્રસ્િાિનાના પ્રથમ ફકરામાં જ નોધં ેછે.  

 

પ્રકાશન સવમવિ નોધં ેછે કે અનેક ભાર્ષા, ધમય અને જ્ઞાવિમાં િહેંચાયેલા ભારિિર્ષયમાં અનાવિલ જ્ઞાવિનુ ંએની 

વિવશષ્ટિા અન ેમયાયદાઓને કારણે બહુધા આગિું િો ક્યારકે અળખામણુ ંસ્થાન રહ્ુ ંછે. અલ્પસંખ્યક જ્ઞાવિ 

હોિાં છિા ંપોિાની બવુિ પ્રવિભા િેમજ અન્ય વિવશષ્ટિાઓને કારણે વિવિધ ક્ષેતે્ર સિોચ્ચ વશખરો સર કયાય છે. 

િો બીજી િરફ િાંકડા પ્રથાને કારણે સિયત્ર િગોિાિી પણ આિી છે. આિાં વિરોધાભાસી પવરબળોથી પ્રરેાઈન ે

નેધરલેન્ડની એમસ્ટડયમ યુવનિવસયટીના સમાજશાસ્ત્રના એક વિિાન વિિેચક ડૉ. ક્લાસ ડબલ્યુ. િાન ડર િીન 

અનાવિલોના ગામડેગામડા ંખંૂદી, જ્ઞાવિ- પરજ્ઞાવિના આબાલિૃિને િેમજ ઠેઠ હળપવિિાસ સુધી પહોચંી, 

સૌન ેમળી પોિાની રીિે વનરક્ષીર વયિહારથી, િટસ્થભાિે, રસપ્રદ સશંોધન કરી સુંદર ગ્રથંનું વનમાયણ કર ેછે. 

આિો અમૂલ્ય ગ્રંથ નેધરલેન્ડની યવુનિવસયટી સુધી સીવમિ ના રાખિા લોકો સુધી પહોચંે એ માટે ગુજરાિીમાં 

અનુિાવદિ કરી પ્રવસધધ કયો છે.  

 

જ ેરીિે સમય િડપથી બદલાઈ રહ્ો છે, આંિરજ્ઞાવિય લગ્ન િધી રહ્ા છે, ગામડામાથંી પલાયન થઈ રહ્ુ ંછે 

ત્યાર ેનિી પેઢી માટે આિાં સશંોધનો અને લાઈબ્રેરી, મ્યુવિયમ જ દીિાદાંડીની ભૂવમકા ભજિશે.  

 


