
 



 

વોનર પાઉન્ડેળનનુ ંલાચન લાલેતય/ડૉ. દદન ુચડુાવભા 

(લશારનુ ંવયનામુ ં–દાદા-દાદીનુ ંઘય( ફાકોના ંત્રો અને પ્રત્યતુ્તય--પ્રકાળક: 

વોનર પાઉન્ડેળન, વાલયકંુડરા, જજલ્રો: અભયેરી)  

ાનુ:ં 12થી 14 

  નાનાવલધ વપં્રદામભા ંભાનલને દીક્ષા આલાની લાતો આલે, દીક્ષા અામ છે 

ણ કોઇ વપં્રદામભા ંફાકને વદ્  લાચનની દીક્ષા આી વસં્કાયલાની લાત વાબંી 

નથી. વદ્ લાચન થકી ભાનલષુ્ની ભશકે પ્રવયાલત ુ ંકામય વોનર પાઉન્ડેળન, 

વાલયકંુડરા કયી યહ્યુ ંછે. આ પાઉન્ડેળનના નેજા તે અનેક વેલાકીમ ળાયીદયક યીતે 

અગંને સ્લાલરફંી કયલાનો મજ્ઞ, ીી.ફી. , ફશયેા-ંમ ૂગંા ંફાકોની દુવનમાભા ંડોદકયુ,ં 

ફારલાદીકા આલા ંનેક કામો કયતા. ડૉ.પ્રફુલ્રબાઇને સધુામવૂતિન ુ ંસુ્તક લાચંતા ં

વલચાય આલે છેકે, ફાકો લાચંતા ંથામ ભાીે અભયેરી જજલ્રાની પ્રત્મેક પ્રાથવભક 

ળાાભા ંઆણે એક સુ્તકારમ આીએ અને આ મજ્ઞકામયનો આયંબ થામ છે. 

ડૉ.ળાશ અને એભના ંત્ની ઇન્ન્દયાફશને (દાદા-દાદી) આ લાચંનમજ્ઞના કામયભા ં

એકવનષ્ઠાથી યોલામા.ં પ્રથભ અભયેરીની દયેક પ્રાથવભક ળાાભા ંઆ સુ્તકારમ 

અામા,ં એ છી બલનગય, સયેુન્રનગય, જૂનાગઢ,જાભનગયની પ્રાથવભક ળાાઓભા ં

કુર 5339 ફાસુ્તકારમ ખરૂલાભા ંછે અને શજુ આ સુ્તકારમની યફ ચાલ ુછે. 

જજલ્રા પ્રભાણે સુ્તકારમોની માદી 

  

 જજલ્રો રાઇબ્રેયી વલદ્યાથીઓની આેર સુ્તકો 



વખં્મા વખં્મા  

1 અભયેરી  800 1,79963 2,89,745 

2 બાલનગય  622 3,80,000 2,13,000  

3 બાલનગય (ભહુલા)  205 83,800 85,000  

 

4 બાલનગય 15 2250 5250 

5 સયેુન્રનગય 1000 2,28,863 3,06,852 

6 જૂનાગઢ  1334 2,30,744 3,74,758 

7 જાભનગય  349(કુર 

1363ભાથંી)  

--  

 

કુર   5339 11,05620 13,90,160 

 

  ફાકો પ્રાથવભક વળક્ષણથી જ સલુાચન તયપ યવ કેલે એ ભાીે વોનર 

પાઉન્ડેળન પ્રાથવભક ળાાભા ંવળક્ષણ રેતા વલદ્યાથીઓને ગભે એલા ંસુ્તકો તજ્જ્જ્ઞો 

ાવે વદં કયાલી ળાઓભા ંશંચતા ંકયે. જેભા ંઅકફય ફીયફરની કથાઓ, 

ઈવોવનદની કથાઓ , ચંતતં્રની લાતો, અયેબફમન નાઇટ્ વ, ફોધકથા, મછૂાી 

ભા બગજુબાઈ ફધકેાના ંસુ્તકો, ફાજોડકણા,ં ફાલાતાયઓ, ઉખાણાઓંની 

ચોડીઓ, યભેળ ાયેખ, જીલયાભ જોળી, યભણ વોનીના ંસુ્તકો, ફાકોને ગભે તેલા ં



પ્રેયક ચદયત્રો, પ્રલાવકથાઓ અને ગાધંીજીની પ્રેયક લાતોની ચોડીઓ જેલા ં400 

સુ્તકો પ્રત્મેક ળાાભા ંઆલાભા ંઆલે છે જેનુ ંલાચન કયીને ફાકોનો લાચનયવ 

ખીરે, તે સુ્તક-અનયુાગી ફને અને ભોીો થઈને બીતયના તેજની આત્ભવાત કયી 

ળકે. સુ્તકોના લાચન થકી, એની વલંેદનાઓથી એ ભાનલ તયીકે વલકવવત થઈ ળકે, 

વભાજનો અને યાષ્રનો યાશફય ફની ળકે.  

  આ પ્રવવૃત્તના સ્લપ્નદૃષ્ીા દાદા પ્રફુલ્રબાઈ અને ઇન્ન્દયાદાદી ફાલાચંનની 

પ્રવવૃત્ત વલળે કશ ેછે કે-- 

  “સુ્તકો તો જ્ઞાનનો ખજાનો છે, સુ્તક તો વનજીલ લસ્ત ુછે; યંત ુતેભા ં

આકાય રેતો ળબ્દ જીલતં છે. ફાકને નાનણથી લાચલાની ીેલ ડેરી શોમ તો 

તેનુ ંજ્ઞાન વલળા ફને, અભ્માવભા ંચારતા વલમો ણ તેને વશરેા થઈ ડે અને 

તેન ુ ંઉત્તભ ભાણવ તયીકેનુ ંઘડતય થત ુ ંયશ.ે”  

  ડૉ.ફુલ્રબાઇ જીલનની ાઠળાાભા ંઘડામેરા ભાણવ છે. એભનો વલચાય 

ઊંડાણથી આલે ને એનુ ંઆચયણ ઊંચાઇએ રઇ જામ તેવુ ંશોમ છે. ખયેખય 

બણતયના અભ્માવભા ંઆલતા ંસુ્તકોના લાચન થકી ળાાકીમ યીક્ષાભા ંપ્રથભ 

નફંય રાલી ળકામ જ્જ્માયે જીલનની ાઠળાાભા ંપ્રથભ શ્રેણીભા ંઉવત્તણય થવુ ંશોમ તો 

વ લાચનનો યવ કેલામેર શોલો જોઇએ. ઘણી લખત યવુનલવવિદીનો સલુણયચરંક 

વલજેતા છાત્ર જીલનની યીક્ષાભા ંનાાવ થતો શોમ છે.  

  વોનર પાઉન્ડેળન ભાત્ર સુ્તકારમ આી ફેવી જત ુ ંનથી. ફાકોનો લાચન 

યવ કેલાતો યશ,ે ઉત્વાશ જાલી યાખે એ ભાીે દયેક ળાાના છાત્રોને પ્રોત્વાદશત 

કયલાનુ ંઅગત્મનુ ંકામય ણ કયે છે જેભા ંદયેક ળાાભા ંલય દયવભમાન લકતતૃ્લ 

સ્ધાય, સરુેખન સ્ધાય, લાતાયલાચન શયીપાઈ, બચત્રકાભ, કવલતાવર્જન લગેયેનુ ં



આમોજન પાઉન્ડેળન કયત ુ ંયશવેાથે લધાયે સુ્તક લાચંતા ંફાકોના વેતરુૂ ફની 

યશ ેએલા ગરુુઓને ણ વન્ભાવનત કયે છે.  

  લયબય આલી વર્જનાત્ભક સ્ધાયઓભા ંવલજેતા થમેરા 600 છાત્રની પાઈનર 

સ્ધાયન ુ ંઆમોજન વોનર પાઉન્ડેળનના આંગણે 18 જાન્યઆુયી લય 2007ના શબુ 

દદલવે થમેર શત ુ.ં આ દદલવે પ્રત્મેક ળાાભાથંી એક-એક વળક્ષક ણ છાત્ર વાથે 

શાજય યશરે. આ વોનર ક્ષણનો વાક્ષાત્કાય કયલા .ૂ ભોયાદયફા ુણ ઉસ્સ્થત યહ્યા 

શતા. ફાએુ આ મજ્ઞકામયની સગુધં પ્રવયતી યશ ેએલા આળીલાયદ આેર. 

યુસ્કાયરૂે એક સુ્તકારમ બેી આરે. 

   આજે ીી.લી. ભમ થમરેા ફાક કે વલદ્યાથીને કેલી યીતે સુ્તકભમ કયલોએનો 

યસ્તો વોનર પાઉન્ડેળને ચંધી આપ્મો છે. આ ફાકો સુ્તકો લાચંીને એના પ્રત્યતુ્તય 

ણ આતા યશ ેછે જેના પસ્લરૂ ડૉ. પ્રફુલ્રબાઈને ફાકોની 25 શજાયથી લધાયે 

ીાર અત્માય સધુીભા ંભી ચકૂી અને શજુ ીારો આલતી જ યશ ેછે. કેીરાક જીલતં 

વળક્ષકો ણ આ લાચનકામય વલળે ીાર રખે છે. ફાકોની, વળક્ષકોની આ ીારો 

લાચંી એનો શંકાયો ણ આ દંતી આત6ુ યશ ેછે. ખાવ કયીને દાદીભા દયેક 

ીારનો શંકાયો આ ેછે. આજના ઈન્ીયનીે અને ઈ-ભેઈરના વભમભા6 ોસ્ીકાડય 

અને આંતયદેળીમ ીારો અસ્ત થલાના આયે ઊબી છે ત્માયે ફાકોને લાચંતા ંવાથે 

રખતા ંકયલાનુ ંકમય નતૂન કેડી કંડાયે છે. આ ત્રવેત ુદ્વાયા આણી એક અસ્સ્ભતાની 

જાલણી થતી ણ અશં કામ ખયી.  

  આ ગ્રથંભા ંવોનર પાઉન્ડેળન થકી થમરેી વોનર ક્ષણો વચલામરેી છે. અશં 

જીલનને જીલતં કયનાયા ભાણવની આછીયી લાત છે. વાથે કુર 25 શજાય ીારભાથંી 

વદં કયેરી 376 ીારો ફાકોની અને સુ્તકોની દુવનમા આણી વભક્ષ ખડી કયે 



છે. આ ીારભા ંફાકની-વલદ્યાથીની વશજતા ઉજાગય થામ છે. કોઇ આ રખાણોભા ં

ફાકનુ ંવલસ્ભમ ક્ી ળકે તો કોઇ વલંેદનાઓ ઝીરી ળકે. આ ત્રોભાથંી વાય થતા ં

જ્ઞાન ોીરા અબેયાઈ ય ચડાલી દેલા ંડળે. લાકંદેખા ભનને વીધુ ંકયવુ ંડળે, 

દંડતાઈને ભરૂલી ડળે. એ છી જ ફાકોના ભનપ્રદેળભા ંલાચક શંચી ળકળે. 

  આ ત્રો ફાકોએ રખ્મા અને પ્રત્યતુ્તય અામા એભા ંઆણી ઐવતશાવવક 

ધયોશયને ોણ ણ ભળ્યુ ંશળે. આજે વાપં્રતભા ંઈન્ીયનેી, ઈ-ભઇેર, ટ્લીીય, 

બ્રોગની દુવનમાભા ંોસ્ીકાડય રખલાનુ ંનાભળે થત6ુ જામ છે ત્માયે શજાયોની 

વખં્માભા ંફાકોઆલનાયી ેઢી ત્રો રખે એ અનન્મ કશી ળકામ એલી ઘીના છે 

એને લાયંલાય દોશયાલલી યશી. ભાયી લાતને એક બચતંકના ળબ્દથી અલ્વલયાભ 

આુ.ં  

  “ધાવભિક મજ્ઞોભા ંદૂધ-દશં-અનાજ ફી જતા ંશોમ છે ણ ગ્રથંારમભા ં

લયામેલુ ંધન કરાવકૃ્ષભા ંનાખલાભા ંઆલતા ખાતય જેવુ ંવલત્ર અને અભય ફની 

યશળેે. ”  

 ગાધંી જમવંત,            

02-10-2012            ડૉ.દદન ુચડુાવભા 

     બફરબખમા કૉરેજ, લડંા, વાલયકંુડરા364525 

  

 ========================================== 
       

    


