
વલદ્યાદાન શે્રષ્ઠદાન 

 
ધયભયુ નાભે ગાભ. ગાભભા ંલણિક અને ટેરની લસ્તી લધાયે હતી. સજંીલ 

સાભાન્મ ઘયનો લણિક તુ્ર હતો. તેના ંભા-ફા ધવભિષ્ઠ હતા.ં સજંીલના ંભા-ફાની આવથિક 
સ્સ્થવત ફહુ સાયી ન હતી. તેભ છતા ંસજંીલના ંભાતા-વતાએ તેને સાયી યીતે બિાવ્મો.  

સજંીલ બિલાભા ંહંવળમાય હતો એટરે ફીજી કોઈ ણિંતા ન હતી. ભાધ્મવભક અને 
હામય સેકેન્ડયીનો અભ્માસ િ તેિે સાયા ગિુ ભેલી િૂણ કમો. કોરેજ કે્ષતે્ર િ તે 
બિલાભા ંહંવળમાય યહ્યો. જોતજોતાભા ંફી.કોભ. પ્રથભ લગણથી ાસ થમો જેના કાયિે 
રયિાભ આવ્મા ફાદ થોડાક રદલસોભા ંસયકાયી નોકયી િ ભી ગઈ. ભાવસક દસ 
હજાયનો ગાય ભેલતા ંતે ઘિો ખળુ થઈ ગમો. ભાતા-વતા િ ઘિા ંખળુ થમા.ં  

સજંીલની ભાતાએ કહ્યુ,ં “ફેટા, ઈશ્વયે આિી રાજ યાખી છે. ઘિા કયા રદલસો 
ફાદ હલે સાયા રદલસોની ળરૂઆત થઈ છે. જ્ઞાવતજનોએ અને ફીજા રયણિતોએ આિને 
ઘિી આવથિક ભદદ કયી છે. હલે તને સાયી નોકયી િ ઈશ્વયકૃાથી ભી છે. ભાયા અંતયથી 
તને એક લાત કહું તો તાયો પ્રથભ ગાય ગાભભા ંબિતા વલદ્યાથીઓ ભાટે લાયજે. પ્રથભ 
ગાય ત ુ ંવલદ્યાદાનભા ંઆજે જેથી ભાયા ભનને ળાવંત ભે.”  

“ભમ્ભી આભા ંતે કંઈ કહલેાનુ ંહોમ એક નરહ િ ફે ગાય હું વલદ્યાથીઓની પી 
ાછ લાયીળ. ફોર હલે ફીજી કોઈ ઈચ્છા.” 

“ફેટા, ફીજી કોઈ ઈચ્છા નથી. એક લાત માદ યાખજે દલા કયતા ંદુઆ લધ ુઅસય 
કયે છે. તુ ંગાભના જે તે ગયીફ વલદ્યાથીને પીની ભદદ કયીળ તેનાથી તને તેના ંભા-ફા 
તયપથી જે દુઆ ભળે તે અલૂણ હળે. ગયીફ ભા-ફાની આંતયડી ત ુ ંઠાયીળ તો તારંુ બાવલ 
જીલન િ ળાવંતથી સાય થળે. બગલાન તને ઘણુ ંફધુ ંઆળે. તુ ંજાિતો હોઈળ કે 
વલદ્યાદાન જેવુ ંફીજુ ંકોઈ દાન નથી.” 



“ભમ્ભી આ ઉયાતં ફીજી લાત સાબં. ભં એક દત્તક વલદ્યાથી િ રીધો છે. તેના 
બિલાનો ખિણ િ ભાયે જ આલાનો છે. ” તુ્રની ઉદાયતાની અને વલદ્યાદાનની લાત 
સાબંી સજંીલની ભમ્ભી હયખદુડા થઈ ગમા.ં “ફેટા તાયી વલળા ભનોવવૃત્તને ધન્મલાદ.” 

કેલિીના કે્ષતે્ર તં ફતાલેરી ઉદાયતા આિા કુટંુફ ભાટે અને આિા સભાજ 
ભાટે ઉદાહયિરૂ ફની યહળેે. 

કેલિીના કે્ષતે્ર કયેરી ભદદ ક્યાયેમ વનષ્પ જતી નથી. 
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