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વિવિષ્ટ સમાજની માહિતી આપત ું આપણ ું અનાવિલ સાહિત્ય અનાવિલ સમાજમાુંથી જેટલ ું 
િક્ય િોય એટલ ું ભેગ ું કરીને–ખરીદીને–િસાિીને િાુંચિાનો િોખ છેલ્લા પચાસ િર્ષથી હ ું 
ધરાવ ું છું. લગભગ પચાસની નજીક પ સ્તકો મેં િસાવ્યા છે અને એ કાયષક્રમ િજી અવિરત ચાલ  
છે.  

 

બ દ્ધિિાળી, નેતાગીરીના લક્ષણો ધરાિતા અને વિક્ષણ માું અગ્રેસર સમાજમાું શ્રી અંબેલાલ 

ગોપાળજી દેસાઈ (િલસાડ), ડો. ઈશ્વરચુંદ્ર મ. દેસાઈ (બીલીમોરા) અને બક લાબેન ઘાસિાલા 
(િલસાડ) જેિા લખેકોએ ખબૂ મિનેત કરીને માહિતી ભેગી કરીને આપણને સમાજનો 
ઈવતિાસ અને લક્ષણો બતાવ્યાું છે – તે જાણિા જ રહ્ાું. આપણા િડીલો કદાચ દેસાઈગીરી–
ગામના િડા તરીકે પટલાઈ કે વિક્ષણ જેિા વિર્યોમાું ખ બજ આગળ િતા–પણ ઈવતિાસ 

લખિામાું ઊણા ઉતયાષ છે–ત્યારે શ્રી અંબેલાલ, ડો. ઈશ્વરચુંદ્ર અને બક લાબેનને બબરદાિિા 
રહ્ાું–તેમના ત્રણેના જેટલા િખાણ કરીએ તે ઓછા છે. 

‘જય શ કલેશ્વર’ માવસક િમણાું પચાસ િર્ષ પરૂા કરિાના છે, ત્યારે અનાવિલ સમાજની 
માહિતી, સમાચાર, અને ઉત્તરોત્તર વિકાસનો પ્રસાર એના દ્વારા વિશ્વના અનાવિલોમાું ઉત્તમ 

રીતે થયો છે–તે સ્િીકારવ ું જ રહ્ ું. મ ુંબઈના ‘જય અનાવિલ’ અને અમદાિાદન ું ‘અનાવિલ 

પોકાર’ માવસકો પણ તેમની રીતે ફાળો આપે જ છે. ચાલો, મારી પાસેના અનાવિલ સાહિત્યના 
પ સ્તકોની વિગતિાર યાદી જોઈએ.  

 

અનાવિલ સાહિત્યના મખુ્ય પસુ્તકો 

1. કન્યાદાન દાતા પ્રવતગ્રાહિતા - ડો. ક્લાસ ડબ્લલ્ય િાન ડરવિન - ગ જરાતી અન િાદક : 

મગનદાસ નાયક (૧૯૮૭)  

2. અનાવિલ દિષન - લે. અંબેલાલ ગોપાળજી દેસાઈ (૧૯૯૦)  
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3. Anavils of South Gujrat 2000 - Harish Desai & Hakumar Desai (1995) (ગ જરાતી 
મળૂ પ સ્તક: 1968 નો અંગ્રેજી અન િાદ)  

4. Cradle to Crematorium - Translation in English Harish Desai, Ranjan Desai 

(ગ જરાતી મળૂ પ સ્તક : પારણાથી પાલખી લે. બક લા ઘાસિાલા)  
5. દબક્ષણ ગ જરાતનાું અનાવિલ બ્રાહ્મણો (૨૦૦૧) - લેખક: અંબેલાલ ગોપાળજી દેસાઈ - 

સુંકલન: ડો. ઈશ્વરચુંદ્ર મ. દેસાઈ  

6. સુંભારણ ું – ૧ (૨૦૦૪)  

7. સુંભારણ ું – ૨ (૨૦૦૮) ગત સદીન ું શ્રી શ કલેશ્વર અને અનાવિલો - ડો. ઈશ્વરચુંદ્ર મ. દેસાઈ 

8. અનાવિલ ઓળખ – ડો. ઈશ્વરચુંદ્ર મ. દેસાઈ (૨૦૦૪)  

9. ઉજાસ – અનાવિલ – ૨૦૦૮ (મેગેઝીન)  

10. Anavils (Then, Now and …)  

11. અનાવિલ ધરોિર - સુંકલન: હિના દેસાઈ (૨૦૧૯)  

12. અનાવિલ ધરોિર (નિી આવવૃત્ત) - સુંકલન: હિના દેસાઈ ૨૦૨૦  

13. અનાવિલ અસ્સ્મતા અને ગામડાનો િારસો - લે. શ્રીમતી મમતા તેજસ નાયક (૨૦૨૨)  

14. History of Anavil Brahmins - Dinkar M. Desai (૨૦૦૭)  

અનાવિલોનો પહિચય આપતાાં પસુ્તકો 

1. િાપીથી તાપીની વિભવૂતઓ (૧૯૮૭) - ૫૨૮ પેજજસમાું ૧૧૪ અનાવિલોનો સબચત્ર 

વિગતિાર પહરચય - ડો. મોિનભાઈ પાુંચાલ  

2. િાપીથી તાપીની વિરાસત (૧૯૯૯) - ૫૬૨ પેજજસમાું ૧૦૦ અનાવિલોનો સબચત્ર 

વિગતિાર પહરચય - ડો. મોિનભાઈ પાુંચાલ  

3. અનાવિલ પહરચય ગ્રુંથ (૨૦૦૮) - સાહિત્ય સુંગમ પ્રકાિન (૬૭૩ પેજજસ) – ૫૦૦+ 

અનાવિલોનો સબચત્ર પાહરચય - રીમા જ્િલુંત નાયક અને બચિંતન નાયક - તમે જાણતા 
િોય એિા લગભગ બધાજ અનાવિલોની વિગતો સમાિત ું પ સ્તક.  

4. શ્રી પારડી – ઉમરગામ તાલ કા અનાવિલ સમાજ (૨૦૦૯) ૩૩૪ મોટા પાનામાું પારડી 
તાલ કાનાું અનાવિલોના ક ટ ુંબની િુંિિાળી –અનાવિલ મુંડળો, જાણીતા મુંહદરો સાથે 
અનાવિલ મિાન ભાિોનો પહરચય આપત ું પ સ્તક 

5. Anavil Samaj of Canada Directory (2016)  

6. અનાવિલ સાહિત્યકારો (૨૦૨૦) - ડો. પ્રફુલ્લભાઈ દેસાઈ (સ રત)  



7. ગણદેિી તાલ કા અનાવિલ હડરેક્ટરી - દોલતભાઈ િી. નાયક 

8. ‘સાથી’ વિિેર્ાુંક (૧૯૯૬) - અનાવિલ સમાજ, નિસારી 

અનાવિલોની આત્મકથાઓ / જીિનચહિત્ર  

1. મારૂ જીિનવતૃાુંત – મોરારજી દેસાઈ (૨૦૧૪)  

2. અસ્નનક ુંડમાું ઊગેલ ું ગ લાબ – મિાદેિભાઈ ન ું જીિનચહરત્ર - લેખક : નારાયણ દેસાઈ 

(૧૯૯૨)  

3. મ કસેિક અને બોલતાું િૈયા (૧૯૮૪) - કાસ્ન્તદિી ડો. મબણભાઈ દેસાઈ (૨૦૧૪)  

4. વિદ્યા-સ્મવૃત (૨૦૦૮) - વિદ્યાબેન ઈશ્વરભાઈ નાયક  

5. શ્રી દયાળજી સ્મવૃતગ્રુંથ (૧૯૭૮)  

6. કલાિીદ્દ (જશ ભાઈ નાયક કળા વિિેર્ાુંક)  

7. હદલન ું સ્સ્મત – એક સફર  

8. પરાગજી નાયક – એક સમવપિત અનાવિલ લે. રમેિ તન્ના (૨૦૧૬)  

9. પ્રેવમલાબેન ભ પેન્દ્ર નાયક (૨૦૦૫)  

10. શ્રી યોગેન્દ્ર  

11. શ્રી મોરારજી દેસાઈ સ્મવૃતઅંક (૨૦૦૯)  

12. કલાગ ર  શ્રી જશ ભાઈ નાયક સ્મવૃતઅંક (જય શ કલેશ્વર) ૨૦૧૪  

13. પ્રો. ડી.જી િિી – ઊંચ ું ધ્યેય અને પ્રચુંડ પ રૂર્ાથષ ૧૯૯૯  

14. િિીદ બાપ ભાઈ િિી  
15. કમષયોગી હકક ભાઈ ગ લાબભાઈ નાયક  

16. શ્રી મોરારજી દેસાઈ – યિિુંત દોિી (૧૯૯૭)  

17. મારી વિક્ષણ યાત્રા. આચાયષ શ્રી ઈશ્વરભાઈ નાયક (૨૦૦૫)  

18. મારા સુંસ્મરણો ડો. જે.િી.દેસાઈ (૨૦૨૦)  

19. શ્રી સ રેિભાઈ દેસાઈ (નિસારી)  
20. ડો. બી.જી.નાયક – િેગામ મોરી માિડી - આર.ડી.દેસાઈ 

21. ભારતરત્ન શ્રી મોરારજી દેસાઈ ડો. મોિનભાઈ પાુંચાલ (૧૯૯૫)  

22. માનિરત્ન શ્રી મોરારજી દેસાઈ  



23. રાજપ ર ર્ મોરારજી દેસાઈ, હદપક બી.િિી. (૨૦૧૬)  

24. યોગાનુંદ સરસ્િતી મિારાજ (ગાુંડા મિારાજ)  

મને આિા છે કે આ વિગતો જાણીને અને િાુંચીને આપસૌ અનાવિલ સાહિત્ય ન ું મિત્િ 

સ્િીકારિો. આ બધા પ સ્તકો હ ું અનાિલ જય શ કલેશ્વર ધામમાું (મારા ગયા પછી) આપનાર 

છું – તે સિજે જાણ ખાતર.   

 

નમ્ર અપીલ: િાુંચકોમાુંથી દરેકને અનાવિલ સાહિત્યના પ સ્તકો અને અનાવિલોની આત્મકથા 
મને પિોંચાડિા નમ્ર અરજ કર ું છું. મિરેબાની કરીને અનાવિલોને લગતા દરેક પ સ્તકો મન ે

ડો. ભરત દેસાઈ, દેસાઈ આંખની િોસ્સ્પટલ, હફડર રોડ, બીલીમોરા-૩૯૬ ૩૮૦ સરનામે અચકૂ 

મોકલિો. 

ડો. ભરત દેસાઈ , બીલીમોરા 


