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 ઘણા વભમ શરેાાંની લાત છે. દદલ્શીના ફાદળાશ અકફયન જન્ભદદલવ નજદીક 
આલત ગમ તેભ તેભ યાજ્મભાાં ખળુીની રશયે દડલા રાગી શતી. શા, ફાદળાશ અકફયના 

જન્ભદદલવે યાજ્મબયના નાગદયકને અન્નદાન, લસ્ત્રદાન આલાભાાં આલતુાં શત ુાં. આથી 
નગયજન આ આનાંદના અલવયની આતયુતાલૂવક યાશ જઈ યહ્યા શતા. 

 યાંત ુફાદળાશ અક્ફયના યત્નવભાન ચતયુ બફયફરના ભનજગતભાાં કાંઈક જુદી જ 
મજના આકાય રેલા રાગી. શા, આ લખતે જ ફાદળાશ અકફયના જન્ભદદલવે અન્નદાન, 
લસ્ત્રદાનના ફદરે આજીલન કાભભાાં  રાગે એલા ઉમગી-દકિંભતી સુ્તક જ તેઓને બેટ 
આલાભાાં આલે ત ? ફવ, આલ ઉભદા, શે્રષ્ઠ વલચાય આલતાાં જ ચતયુ, જ્ઞાની બફયફર 
તયુત ફાદળાશ ાવે શોંચી ગમા અને તેભણે આ ઉભદા વલચાય તેઓની વભક્ષ યજૂ કમાવ. 
આ વાાંબી જ્ઞાની ફાદળાશ ણ ખળુ થઈ ઉઠયા. શા, અન્નદાન, લસ્ત્રદાન ત ક્ષબણક જ ટકી 
યશ ેછે. જ્માયે જ્ઞાનદાન, સુ્તકદાન ત આજીલન ટકી યશ ેછે શોં ? આલ શે્રષ્ઠ વલચાય 
આલતાાં જ ફાદળાશ અક્ફય ીઠ થાફડતાાં ફરી ઊઠમા, ‘બફયફર, શે્રષ્ઠ વલચાયન અભર 
અને તેની કામવલાશી તાયે જ કયલાની છે. ફીજુ ાં, દેળબયભાાંથી જ્ઞાનલધવક તેભજ જુદી જુદી 
બાાનાાં સુ્તક ભેલી તેનુાં આણા યાજ્મભાાં પ્રદળવન મજી મગ્મ વ્મક્ક્તને મગ્મ સુ્તક 
તાયે તેભને બેટ આલાનાાં યશળેે. ફયફય ? ’ આ વાાંબી બફયફરના આનાંદન કઈ ાય 
ન યહ્ય. અને છી ફીજા જ દદલવથી બફયફરે દેળબયભાાંથી પ્રવવધ્ધ થતાાં વાયા વાયા 
ઉત્તભ રેખકનાાં સુ્તકની માદી ફનાલલાની ળરૂ કયી દીધી.  
  દેળ-વલદેળના રક દદલ્શીના દયફાયભાાં તેભનાાં દકિંભતી, અરભ્મ, સુ્તકની માદીઓ 
રઈને ઊતયી ડયા. શા, આ લખતે ફાદળાશની વલચાયવયણી કાંઈક જુદી જ શતી. તેભના 



યાજ્મભાાં જ્ઞાનલધવક કામો થઈ યહ્યાાં શતાાં. બફયફરે તેભજ તેની ચનુ ાંદી ટીભે દયેક વલમનાાં 
અને જુદી જુદી બાાનાાં ઉત્તભ રેખકનાાં સુ્તકની માદી ફનાલલાની ળરૂ કયી દીધી.  
   ફાદળાશ અકફયન શબુ જન્ભદદન આલી શોંચ્મ. યાજ્મભાાં ચશર-શર 
વ્માી ગઈ. આલી જ્ઞાનલધવક ઉજલણી ત ક્યાયેમ નશતી થઈ, શોં. આથી નગયજનભાાં 
ણ જભ, ઉત્વાશ ણૂવણે વ્માી ગમ શત. યાજ્મના ટાઉનશૉરભાાં આધવુનક ઢફે 
જ્ઞાનલધવક સુ્તકનુાં પ્રથભ સુ્તકપ્રદળવન યાખલાભાાં આવ્્ુાં. સુ્તકને ણ ખફૂ જ સુાંદય 
યીતે ગઠલલાભાાં આવ્માાં શતાાં. રેખક, વલમ પ્રભાણે કરાત્ભક ગઠલણી કયલાભાાં આલી 
શતી. ષુ્ લચ્ચે લચ્ચે ગઠલલાભાાં આવ્માાં શતાાં. આવારલના તયણ, ફૂરથી 
ટાઉનશૉરને વાંણૂવણે ળણગાયલાભાાં આવ્મ શત. ફયફય વલાયના નલના ટકયે ફાદળાશ 
અક્ફયે સુ્તકપ્રદળવન અને બેટનુાં ઉદ્દઘાટન ક્ુું. તે વાથે જ તાીઓના ગડગડાટથી ત્માાંન ુાં 
લાતાલયણ ગુાંજી ઊઠ્ુાં. 
  ફાદભાાં ફાદળાશ અક્ફય વાથે બફયફર, પ્રજાજન, નાગદયક, સુ્તક-પે્રભીઓ લગેયે 
સુ્તક વનશાલાન અરભ્મ રાબ રેલા રાગ્મા. આશ...?  સુ્તક ણ કેલાાં ? જ્ઞાનલધવક 
તેભજ દયેક આફાર-વધૃ્ધ વો કઈ ભાટેનાાં વલવલધ વલમ જેલાાં કે ફાક ભાટેનુાં યાંગીન 
ફારવાદશત્મ, ત ્લુાન ભાટે યભત-ગભત, જનયર નૉરેજનાાં સુ્તક તેભજ વ્માલવાવમક, 
ળૈક્ષબણક સુ્તક શતાાં. ત વધૃ્ધ ભાટેનુાં ધાવભિક વાદશત્મ ણ વલરુ પ્રભાણભાાં ઉરબ્ધ 
શત ુાં.  
  આવુાં સ ુાંદય ભઝાનુાં આમજન કયલા ફદર નગયજન ફાદળાશ અક્ફયને ધન્મલાદ 
આલા રાગ્મા. આ વાાંબી ફાદળાશ અકફય ફરી ઊઠમા, ‘અયે નગયજન, ધન્મલાદ 
ભને નશીં શોં.’ નગયજન આબા ફનીને બફયફરને તેભજ ફાદળાશ અકફયને જઈ યહ્યા, શોં. 
આ ફને્ન ભશાનબુાલ નગયજનની બચિંતા, ખેલનાના વલચાય કમાવ કયતા શમ છે, શોં. 
 ફાદભાાં સુ્તકપે્રભીઓને ફાદળાશ અક્ફય તયપથી સુ્તક બેટ આલાભાાં આવ્માાં. 
આ જઈ નગયજન શવથી ઝૂભી ઊઠમા. શા, ખયેખય આ લખતે ફાદળાશ અકફયન 
જન્ભદદલવ સુ્તક-બેટથી ઉજલલાભાાં આવ્મ. 
 

ેખક: શૈેષ કે. રાયચરુા 


