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અબ્દુર કરાભના ળબ્દોભાાં તેભની યાષ્ટ્રતત 
સધુીની કભારનીમાત્રા 
 [‘સૌજન્મ : દદવ્મબાસ્કય- 

વયવ ભજાના રખે ફદર આબાય ] 

મભવાઇર ભેન તયીકે જાણીતા બાયતના 
11ભાાં યાષ્ટ્રમત એીજે અબ્દુર  કરાભનુાં 
આજે વાાંજે 7 લાગ્મે મળરોંગ ખાતે મનધન 
થયુાં છે , તેઓ જ્માયે  મળરોંગભાાં 
આઇઆઇએભભાાં રેક્ચય આી યહ્ાાં શતા ત્માયે અચાનક ઢી ડ્ાાં શતા , ત્માયે તેભની 
શારત ગાંબીય શોલાનુાં જણાલાયુાં શત ુાં , ફાદભાાં એલા વભાચાય આવ્મા  શતા કે તેઓનુાં 
મનધન થયુાં ગયુાં છે. અબ્દુર કરાભના મનધનથી દેળભાાં ળોકની રાગણી  પેરાઇ છે. અશીં 
અબ્દુર કરાભ દ્વાયા ‘આશા જજિંદગી ’ભાાં એક વભમે અમથમત તયીકે  રખેરા અબ્દુર 
કરાભની યાષ્ટ્રમત સધુીની કભારનીમાત્રા રેખના અંળો પ્રસ્તતૃ  કયી યહ્ાાં છીએ.  

 

   અખફાયો બેગાાં કયી હુાં એ ઘયે ઘયે હોંચાડતો. ફદરાભાાં ભને કતભળન 
ભતુાં. છાાાંન ુાં કાભ તાલી ઘયે હોંચતો ત્માયે ભાના હાથનો નાસ્તો તૈમાય ભતો. 
 

    હુાં બણતો હતો એ દદલસોભાાં કેયોસીનના પાનસનો ઉમોગ થતો 
હતો. કેયોસીન  ૈસા આી ખયીદવુાં ડત ુાં. એટરે ઘયભાાં પાનસ ભાત્ર સાાંજે સાતથી નલ 
જ સગાલલાભાાં આલતુાં. 
 

  

   દયેક ભાણસભાાં કોઈ ને કોઈ અનોખી લાત જરૂય હોમ છે. એને ફહાય ખેંચી  

રાલલાની જરૂય હોમ છે. દયેક ભાણસે ફીજાભાાં યહરેા અલગણુોને અલગણીને એની  

ખફૂીભાાંથી કશુાંક ળીખવુાં જોઈએ. 
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જો તભાયા તતા ભ્રષ્ટ્ટાચાયથી ૈસા કભાતા હોમ તો એભને સલારોના  કઠેયાભાાં ઊબા 
કયો. તલશ્વાસ યાખજો કે ખોટાાં કાભ અંગે સાંતાનો જ ભા-ફાને  સલારો છૂલા રાગળે તો 
તેઓ એના જલાફ નહીં આી ળકે. 
  

લાતચીતની ળરૂઆત તભાયા ફાણથી કયીએ? 

  

જફૃય. હુ ાં ભઘ્મભલગગના કુટુાંફભાાંથી આવુાં છાં. ભાયો જન્ભ તામભરનાડુના  યાભેશ્વયમ ્
કવફાભાાં એક મલળા વાંયકુ્ત રયલાયભાાં થમેરો. ાાંચ દીકયા અને ાાંચ  દીકયીલાો 
ભોટો રયલાય. એભાાંનાાં ત્રણ ાછાાં ફારફચચાાંલાાાં શતાાં. મલચાયો  કે કેટલુાં ભોટુાં શળે 
અભારુાં કુટુાંફ! યાંત ુફધાાં વાંીને એક છાયા નીચે  યશતેાાં શતાાં. ભાયી ભાતા અને દાદીએ 
ઘયને ફહુ વાયી યીતે વાંબાેલુાં. આજે ણ  ભાયા કુટુાંફના રોકો એકવાથે શીભીને યશ ે
છે. ભને ઘયના રોકોનો શાંભેળાાં અઢક પ્રેભ ભળ્મો. કાયણ એ શત ુાં કે હુ ાં વૌથી નાનો દીકયો 
શતો. 
 

 

    ભારુાં મલદ્યાથીજીલન ખફૂ વાંઘગબયુું શત ુાં. બણલા ભાટે ભેં ખફૂ ભશનેત  

કયેરી. પ્રાથમભક ળાાભાાં શતો ત્માયે ભસ્કે ચાય લાગે ઊઠી જતો. વૌથી શરેા  સ્નાન 
કયતો અને ગણણતના ટયળુન ભાટે નીકી જતો. ભને સ્લાભી અય્મય વય ગણણત  

ળીખલતા શતા. લગભાાં તેઓ ભાત્ર ાાંચ જ મલદ્યાથીને ભપતભાાં બણાલતા. એભાાં  ળયત 
એટરી જ કે મલદ્યાથીએ સ્નાન કમાગ લગય બણલા નશીં જલાનુાં. એટરે વલાયે  ગણણતના 
ટયળુન ભાટે જતાાં શરેાાં સ્નાન કયી રેવુાં ખફૂ જ જફૃયી ફની યશતે ુાં.  

  

    લશરેી વલાયે વાડા ાાંચે ટયળુન યથી ાછો આલી મતાજી વાથે 
નભાજ ઢલા  જતો. નભાજ ઢયા છી ઘયથી આળયે ત્રણ રકરોભીટય દૂય અખફાયો 
બેગાાં કયલા જલાનુાં  યશતે ુાં. અખફાયો બેગા કયી હુ ાં ઘયે ઘયે શોંચાડતો. એના ફદરાભાાં 
ભને કમભળન  ભતુાં. છાાાંન ુાં કાભ તાલી ઘયે શોંચતો ત્માયે ભાના શાથનો નાસ્તો 
તૈમાય ભતો. 
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ઘયના ફાકી વભ્મોની વયખાભણીભાાં ભને નાસ્તો થોડો લધ ુભતો. એનુાં શલેુાં કાયણ એ 

કે હુ ાં બણતો શતો અને ફીજુ ાં, અખફાયો લશચેીને ઘયભાાં થોડીક આમથિક ભદદ  ણ કયતો 

શતો. પ્રાથમભક ળાાભાાં શતો ત્માયે ડયતો શતો કે ભાઘ્મમભક ળાાભાાં જઈ  ળકીળ ખયો? 

ળશયેના છોકયાઓ ભને એભની લચચે જગા આળે ? જોકે, મળક્ષકોના આળીલાગદ અને 

રયલાયના પ્રોત્વાશનને રયણાભે ફધી મશુ્કેરીઓ ોતાની ભેે જ દૂય થતી ગઈ. 

 

તભાયા વ્મક્તતત્લના ઘડતયભાાં કમા રોકોનુાં ભહત્લનુાં મોગદાન છે? 

વૌથી શરેા તો ભાયી ભા , ભાયા મળક્ષકો-અઘ્માકો અને કાભકાજના સ્થે  ભાયા 
ઉયીઓ. હુ ાં ભાયા ફાણના રદલવો કદી ભરૂી નથી ળકતો. ભાયા ફાણને છરોછર  

કયલાભાાં ભાયી ભાતાનો શાથ વૌથી લધ ુભોટો યહ્ો. એભણે ભને વારુાં-ખયાફનુાં , વાચા-
ખોટાનુાં બાન કયાવ્યુાં. ભાયે લશરેા ટયળુનભાાં જલાનુાં શોમ એટરે ભા ચાય  લાગે તે શરેાાં 
ઊઠી જતી. ભને નલડાલી , તૈમાય કયી , ટયળુને ભોકરતી.  

  

હુ ાં બણતો શતો એ રદલવોભાાં કેયોવીનના પાનવનો ઉમોગ થતો શતો. કેયોવીન  ૈવા 
આી ખયીદવુાં ડત ુાં. એટરે ઘયભાાં પાનવ ભાત્ર વાાંજે વાતથી નલ જ  વગાલલાભાાં 
આલતુાં, યાંત ુબણલા તયપનો ભાયો ઝોક જોઈને ભાએ ભાયે ભાટે એક  નાનકડુાં પાનવ 
ખયીદેલુાં, જેના અજલાે હુ ાં યાતે ૧૧ સધુી બણી ળકતો. ભાયી ભાએ ફાણભાાં ભને વાથ 
ન આપ્મો શોત તો હુ ાં અશીં સધુી ક્યાયેમ શોંચી ન ળકત.  આત્ભકથા ‘મલિંગ્વ ઓપ પામય’ 

ભેં ભાને વભમિત કયી છે અને એક નાનકડી કમલતા ણ  રખી છે. એનુાં ળીગક ણ ‘ભા’ 
જ છે. 
  

મલદ્યાથીકાભાાં હુ ાં ભાયા મળક્ષકો-અઘ્માકોથી ખફૂ પ્રબામલત યહ્ો.  ભાયા મળક્ષકોએ ભને 
ભાત્ર બણાવ્મો નશીં, ફરકે ભાનલમલૂ્મોનુાં મળક્ષણ ણ આપ્યુાં. હુ ાં વદબાગી છાં કે મલદ્યાથી 
કાભાાં ભને એકએકથી ચરઢમાતા  મળક્ષકો-અઘ્માકો ભળ્મા. યાભેશ્વય ાંચામતી 
એરીભેન્રી સ્કૂરભાાં બણતો શતો  ત્માયે ઐમય નાભના એક મળક્ષક અભને બણાલતા. 
બણલા તયપનો ભાયો પ્રેભ જોઈ તેઓ  ભાયાભાાં મલળે યવ રેતા.  
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ફાણભાાં ભાયા અક્ષય ફહુ ખયાફ શતા. એભણે ભાયા મતાજી વાથે આ અંગે લાત  કયી 
અને ભાયા અક્ષય સધુાયલાભાાં ખફૂ યવ રીધો. ાાંચભા ધોયણભાાં ભાયા મળક્ષક  શતા મળલા 
સબુ્રભણ્મભ ઐમય. મળલા વય ળાાના ઉત્તભ મળક્ષકોભાાંના એક શતા. એભના પ્રબાલથી જ 
ભને મલજ્ઞાનભાાં યવ ડતો થમો. એભના વ્મક્ક્તત્લની ઊંડી છા ભાયા ય ડી. 
  

ભને ફયાફય માદ છે કે એકલાય લગગભાાં તેઓ ક્ષીઓની ઊડલાની ટેક્ક્નક અને  એભની 
રદળા ફદરલાની ખફૂીઓ વભજાલતા શતા ણ ભોટા બાગના છોકયાઓને એભની એ 
લાત ફહુ વભજાઈ નશીં. ાઠ વભજાલલા ભાટે વય ફીજે રદલવે આખા લગગને નદીરકનાયે 
રઈ ગમા અને ત્માાં ભોજૂદ ાંખીઓને ફતાલીને અભને ફધુાં પ્રત્મક્ષ યીતે વભજાવ્યુાં.  

મલદ્યાથીઓને એભની આ યીત ખફૂ વાંદ ડી ગઈ , કેભકે એભને ઘણુાં વભજાઈ ગયુાં.  

એભણે મલદ્યાથીઓને અવયકાયકતાથી વભજાલલા સુ્તરકમા નશીં , ણ પ્રેક્ક્ટકર  જ્ઞાન 
દ્ધમતનો આળયો રીધો 
  

એ રદલવ છી ભાયો ઝોક ફ્રાઈટ વામન્વ તયપ થઈ ગમો. ભેં મળલા વયને છૂયુાં  કે આ 
રદળાભાાં આગ લધલા શુાં કયવુાં જોઈએ. એભણે આગની રદળા ફતાલીને ભાયી જજજ્ઞાવા 
ળાાંત કયી. આ વૌ મળક્ષકોએ ભાત્ર સુ્તરકયુાં જ્ઞાન ન આપ્યુાં , ફરકે ભાનલમલૂ્મોનુાં ભશત્લ 
ભનભાાં કામભ ભાટે અંરકત કયી દીધુાં. એભઆઈટી-ચેન્નઈભાાં  હુ ાં એયોનોરટકર 
એન્ન્જમનમમિંયગ બણતો શતો ત્માયે ભાયા ય પ્રાઘ્માક  શ્રીમનલાવનનો પ્રબાલ ડ્ો. 
તેઓ એભઆઈટીના રડયેકટય શતા. વ્મલવામી જીલન ળફૃ  કયુું ત્માયે પ્રો. બ્રહ્મપ્રકાળ , પ્રો. 
વતીળ ધલન અને મલક્રભ વાયાબાઈનો  ભાયા ય ઘણો પ્રબાલ ડ્ો અને હુ ાં ભારુાં વનુાં 
વાકાય કયી ળક્યો. 
 

તભે સનાાં જોમાાં અને એ સાચાાં ણ ાડ્ાાં યાંત ુક્યાયેમ એવુાં ણ થયુાં કે તભાયી 
કોઈ ખ્લાદહળ અધયૂી યહી ગઈ હોમ? 

 

  

શા, એવુાં ણ થયુાં. ભાયે ઊડવુાં શત ુાં. ભારુાં વનુાં શત ુાં કે હુ ાં એયપોવગ  ાઈરટ ફનુાં, યાંત ુ
અંમતભ વાંદગી લખતે હુ ાં ફશાય પેંકાઈ ગમો. ખફૂ મનયાળા થઈ , યાંત ુએ છતાાં હુ ાં 
વ ાંયક્ષણ વેલાભાાં જ યહ્ો. ાઈરટ ન ફની ળક્યો તો શુાં થઈ  ગયુાં? ઊડલાભાાં કાભ આલે 
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એલાાં માંત્રો ફનાલલાભાાં ભેં ફધુાં ઘ્માન યોી દીધુાં.  

  

 સનાાં જોલાાં એ કેટલુાં જરૂયી છે? 

 

વનાાં જોલાાં ફેશદ જફૃયી છે યાંત ુભાત્ર વનાાં જોઈને ભાંજજર નથી ભેલી  ળકાતી. 
વૌથી લધ ુજફૃયી છે જજિંદગીભાાં ોતાને ભાટે રક્ષ્મ નક્કી કયવુાં.  રક્ષ્મ નક્કી કમાગ લગય 
આગ લધવુાં એ અંધાયાાંભાાં તીય ભાયલા જેવુાં છે. રક્ષ્મ  મવદ્ધ કયલા તનતોડ ભશનેત 
કયલી જફૃયી છે. ળક્ય છે કે શરેા પ્રમાવભાાં તભને  મનષ્ટ્પતા ભે યાંત ુમનયાળ થલાની 
જફૃય નથી. પયી ાછા કભયતોડ રયશ્રભ કયો અને  ત્માાં સધુી અમલયત કયતા યશો , જ્માાં 
સધુી રક્ષ્મ મવદ્ધ ન થઈ જામ. જ્ઞાનની કોઈ વીભા નથી. એવુાં ક્યાયેમ ન મલચાયો કે તભને 
શલે લધ ુકાંઈ ળીખલાની જફૃય  નથી. ભાણવે જજિંદગીના દયેક મકુાભ ય કાંઈ ને કાંઈ 
ળીખતાાં યશવે ુાં જોઈએ. એટરે  લધભુાાં લધ ુજ્ઞાન પ્રાપ્ત કયતા યશો. કદી કોઈણ રકિંભતે 
રશિંભત ન શાયો , બરેને ગભે તેટરી લાય મનયાળ થવુાં ડે. આ લાતોનો અભર કયળો તો 
આજે નશીં તો કારે વપતા જફૃય ભળે. વનાાં જફૃય વાચાાં ડળ ે

 

 ફાકના વ્મક્તતત્લનાાં ઘડતય ભાટે શુાં જરૂયી છે? 

 

 ફાકના વ્મક્ક્તત્લનાાં ઘડતયભાાં એ ૧૭ લગનો નલયલુાન ફને ત્માાં સધુીનો વભમ ખફૂ 
ભશત્લનો છે. શકીકતભાાં આ દયમભમાન જ એનુાં વ્મક્ક્તત્લ ઘડામ છે. એભાાં  ભાતામતા 
ઉયાાંત પ્રાથમભક ળાાના મળક્ષકોનો ણ ભોટો શાથ શોમ છે. ભાતામતા  વાંતાનને 
આઘ્માજત્ભક લાતાલયણ રુૂાં ાડી ળકે છે. ફધુાં ફયાફય શોમ તો ફાકભાાં  ૧૭ લે દ્રઢ 
આત્ભમલશ્વાવ આલી જામ છે. યલુાનો દેળનુાં બમલષ્ટ્મ શોમ છે. તેઓ  યાષ્ટ્રમનભાગણના યસ્તે 
રઈ જલાભાાં ભશત્લની ભમૂભકા બજલી ળકે છે. આ ભાટે તેઓ  કાંઈ કેટલુાંમ કયી ળકે એભ 
શોમ છે. ઉદાશયણ તયીકે એક વાયા અને વભજદાય નાગરયક  ફનલા ભાટે વારુાં અને ઘણુાં 
મળક્ષણ ભેલલાને તેઓ ોતાનુાં રક્ષ્મ ફનાલી ળકે  છે. રયક્સ્થમત ગભે તેલી શોમ ણ 
તેઓ ોતાના રક્ષ્મથી કોઈ યીતે જયામ ન બટકી  જામ અને ઉચચ મળક્ષણ ભેલીને જ 
યશ.ે 
  

લેકેળનનો ઉમોગ ઉભદાાં કાભો ભાટે કયે. યજાના રદલવોભાાં નજીકના ગાભભાાં જઈ  ાાંચ 
મનયક્ષયોને અક્ષયજ્ઞાન આલાની જલાફદાયી ઉાડી રે. જ્ઞાનનો પ્રવાય કયી  યલુાનો 
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યોક્ષ યીતે દેળને પ્રગમતના યસ્તે રઈ જઈ ળકે છે , યમલલાયે નજીકની કોઈ શોક્સ્ટરભાાં 
જઈ એલા દદીઓ વાથે તેઓ વભમ મલતાલે , જેભનુાં ોતાનુાં કોઈ નથી. લધ ુકાંઈ નશીં તો 
એભને ભાટે ફૂરો અને પો રઈ જામ. જુઓ કે એભના ચશયેા ય કેલી ચભક આલી જામ 
છે. માગલયણના યક્ષણ ભાટે કભવે કભ ાાંચ વકૃ્ષ યોીને  એને ઉગાડલાની જલાફદાયી 
ઉઠાલલાની વરાશ ણ યલુાનોને આલાનુાં ભને ગભે છે. 
 

 ભ્રષ્ટ્ટાચાયનો કીડો દેળને અંદય-ફહાયથી કોતયી યહ્યો છે. યલુાનો આ 
દદળાભાાં ળી ભતૂભકા બજલી ળકે છે? 

 

  તભાયા વલારથી ભને એક પ્રવાંગ માદ આલી ગમો. કોઈ રયવાંલાદ ભાટે હુ ાં  

કણાગટક ગમેરો. ભને છુાયુાં કે ભ્રષ્ટ્ટાચાય ઘટાડલા હુ ાં શુાં કયી ળકુાં છાં ? ભને આ વલાર 
વાાંબી ફહુ વારુાં રાગ્યુાં. ભ્રષ્ટ્ટાચાય અંગે રાાંબુ ાં બાણ આલાની  નશીં, ણ ભાયી 
ોતાની ભમૂભકા મલળે લાત કયલાની આલી. ભેં જલાફ આપ્મો કે જો  તભાયા મતા 
ભ્રષ્ટ્ટાચાયથી ૈવા કભાતા શોમ તો એભને વલારોના કઠેયાભાાં ઊબા કયો.  

  

મલશ્વાવ યાખજો કે ખોટાાં કાભો અંગે વાંતાનો જ ભા-ફાને વલારો છૂલા  રાગળે તો 
તેઓ એના જલાફ નશીં આી ળકે. ત્માાં શાજય દયેક યલુાન આ લાત વાથે  વાંભત થમો. 
આ છી ભરશરાઓની આ રદળાભાાં ભમૂભકાની લાત થતાાં ભેં કહ્ુાં કે  ચૂચા ફધુાં જોતાાં 
યશલેાને ફદરે એ ોતાના મત-તુ્ર-બાઈ-મતાને વલારો છૂતી  યશ.ે હુ ાં ભાનુાં છાં કે 
યલુાનોએ જ ભ્રષ્ટ્ટાચાય મલરુદ્ધ આંદોરન ચરાલવુાં જોઈએ.  ‘યથુ ણબ્રગેડ અગેઈન્સ્ટ 
કયપ્ળન’ શોલી જોઈએ 

. 
  

હારભાાં તભારુાં  સુ્તક ‘બાયત કી આલાઝ ’ પ્રગટ થયુાં છે. યલુાનો  સાથે થમેરી 
પ્રશ્નોત્તયીનો એ સાંગ્રહ છે. આજના યલુાનોના ભનભાાં અનેક સલારો  છે. કમા સલારોના 
જલાફ આજનો યલુાન ળોધી યહ્યો છે ? 

  

આજનો યલુાન ખફૂ વજાગ છે. ‘બાયત કી આલાઝ’ સુ્તકભાાં યલુાનોએ ભન ેજાતજાતના 
વલારો છૂયા છે- ભ્રષ્ટ્ટાચાય વાંફાંધી , બાયતના બમલષ્ટ્મ વાંફાંધી , મલજ્ઞાન વાંફાંધી શોમ , 
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બગલાન-અઘ્માત્ભ વાંફાંધી. વાયી લાત એ છે કે આજનો યલુાન  ભાત્ર વલારો જ નથી 
ઉઠાલતો, ફરકે ઘણા મદેુ્દ ોતાની બાગીદાયી ણ ઇચછે છે , છી એ ભ્રષ્ટ્ટાચાયનો 
ભાભરો શોમ કે દેળનાાં બમલષ્ટ્મનો. આજનો યલુાન વલગત્ર ોતે  બજલલાની ભમૂભકા 
ળોધતો યશ ેછે. એને ફવ , વાચાાં ભાગગદળગનની જફૃય છે. એ  ભાગગદળગન મળક્ષકો અને ભા-
ફા તયપથી જફૃય ભી ળકે છે. 
 

  

 આણો સભાજ જે દદળાભાાં જઈ યહ્યો છે એથી તભે સાંતષુ્ટ્ટ છો? 

  

જુઓ, વભાજ રોકોથી ફને છે અને હુ ાં ભાનુાં છાં કે કોઈ ખયાફ નથી શોત ુાં  અથલા તો તભે 
એભ ભાની રો કે હુ ાં કોઈની બયુાઈ નથી જોતો, કેભકે દયેક ભાણવભાાં કોઈ ને કોઈ અનોખી 
લાત જફૃય શોમ છે. એને ફશાય ખેંચી રાલલાની જફૃય શોમ છે.  દયેક ભાણવે ફીજાભાાં 
યશરેા અલગણુોને અલગણીને વદગણુો-ખફૂીભાાંથી ાઠ ળીખલા  જોઈએ. હુ ાં ણ એભ જ 
કરુાં છાં. આણુાં ભગજ આણને કશ ેછે કે આ વ્મક્ક્ત વાયી છે  કે ખયાફ. આણે 
મલચાયલાની આ યીત ફદરલાની જફૃય છે. દયેક ભાણવભાાં યશરેી વાયને  ળોધલાની છે, 

એને મલકવાલલાની છે. જોજો , છી વભાજ ોતાની ભેે જ વાયો થઈ  જળ.ે 
  

આ ધાતભિક છો? તભને રાગે છે કે ધભમ સભાજને જોડલાને ફદરે તોડલાનુાં કાયણ ફની 
યહ્યો છે ? 

  

જુઓ, હુ ાં તભાભ ધભોનો ઊંડો આદય કરુાં છાં. ફધા ધભોના આઘ્માજત્ભક ગ્રાંથો ભેં લાાંચમા છે. 
ભને રાગે છે કે દયેક ધભગનાાં ફે ણફિંદુ શોમ છે.  શલેુાં અઘ્માત્ભલાદ અને ફીજુ ાં, ધભગળાસ્ત્ર. 
ફેળક, દયેક ધભગનુાં ધભગળાસ્ત્ર જુદુાં છે , યાંત ુઅઘ્માત્ભલાદ ફધાભાાં એક જેલો જ છે. એ 
એકભેકનાાં ભનને જોડે છે. એટરે અઘ્માત્ભની લાત કયીએ તો ધભગ એક ઈન્વાનને ફીજા 
ઈન્વાન વાથે જોડલાનુાં જ કાભ કયે છે. 
 

 સખુી-ખળુ સભાજના તનભામણ ભાટે શુાં જરૂયી છે? 
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ભાણવની અંદય આલાની બાલના જાગતૃ થામ ત્માયે જ એક સખુી વભાજનુાં મનભાગણ  

થઈ ળકે છે. અશીં ધન આલાની લાત નથી. ભાયો કશલેાનો અથગ છે કે કોઈની ાવે  

જ્ઞાન શોમ તો એ મનયક્ષયોભાાં જ્ઞાન લશેંચે , ભાણવ ખળુી લશેંચી ળકે છે , ક્સ્ભત લશેંચી ળકે 
છે. તભાયે ોતે જ મલચાયલાનુાં છે કે તભે વભાજને શુાં આી ળકો છો.  આલાની બાલના 
નશીં શોમ તો ભન ગયીફ થઈ જળે. ફીજા પ્રત્મે દમા-આદય યાખલાાં ખફૂ  જફૃયી છે, કેભકે 
એ શોમ તો જ એક જણ ફીજા વાથે ભાણવ જેલો વ્મલશાય કયળે. આલી  બાલનાઓ 
જન્ભળે તો ળયીય-ભન-આત્ભા ોતાની ભેે શદુ્ધ થઈ જળે , જે સખુી વભાજનાાં  મનભાગણ 
ભાટે જફૃયી છે. 
  

ભને માદ છે દણક્ષણ બાયતના પ્રલાવ દયમભમાન હુ ાં સ્લાભી મળલકુભાયને  ભેરો. એભની 
લમ ૧૦૦ કયતાાંમ લધાયે લગની શતી ણ ચશયેા ય ગજફનુાં તેજ શત ુાં.  તેઓ કોઈ 
બેદબાલ-ભમાગદા લગય રોકો વાથે જ્ઞાનની લાતો કયતા યશતેા. ઉંભયના આ  તફકે્ક 
એભને આટરા વજાગ જોઈને હુ ાં ચરકત થઈ ગમેરો. ત્માયે ભને કોઈએ કહ્ુાં કે  સ્લાભીજી 
યોજ રગબગ ૧૫ શજાય ફાકોને જભાડે છે. એ ઉયાાંત તેઓ વભાજ ભાટે ઘણુાં  ફધુાં 
કયતા યશ ેછે. જયા જુઓ , વભાજ કલ્માણની બાલના ભનભાાં સદુ્રઢ થઈ જામ તો  ભન, 

ભગજ અને ળયીયભાાં કેલાાં રયલતગનો આલી જામ છે! 
 

  

યાષ્ટ્રમતદ ય યશીને તભે કેટરાાંમ કાભ એલાાં કમાગ છે જે ફીજાથી વાલ ણબન્ન છે.  

  

રોકો વાથે શવુાં-ભવુાં ભને ખફૂ જ ગભે છે. રોકોની લચચે જવુાં , એભની લાતો 
વાાંબલી, એભની વભસ્માઓ, એભના વલારો પ્રત્મક્ષ જાણલાનુાં ભને વાંદ છે. યાષ્ટ્રમત 
શતો ત્માયે હુ ાં શજાયો રોકોને ભળ્મો. ભેં રગબગ છ શજાય ખેડૂતોને  યાષ્ટ્રમત બલનભાાં 
આલલાનુાં આભાંત્રણ આેલુાં. અઢીવો ટારીઓને ભળ્મો.  ગણતાંત્રરદને ૫૦૦ જેટરા 
નેત્રશીન ફાકોને ફોરાલેરાાં. ૮૦૦ વયાંચોને ણ ભેરો.  આ દયમભમાન હુ ાં કેટરા 
મલદ્યાથીઓને ભેરો એનો તો રશવાફ જ નથી. કેટરામ  રયવાંલાદોભાાં બાગ રીધો અને 
કેટરાાંમ પ્રલચન આપ્માાં. કાચા અંદાજ પ્રભાણે તો  છેલ્રા એક દામકાભાાં રગબગ ૧.૧ 
કયોડ રોકોને ભી ચકૂ્યો છાં- વામરૂશક કે વ્મક્ક્તગત યીતે. 
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 યાષ્ટ્રતતદથી મતુત થમા છી ણ આ ઘણા સદિમ દેખાલ છો. 
આજકાર ળી છે આની પ્રવતૃત્તઓ? 

  

હુ ાં શાંભેળાાં કાંઈ ને કાંઈ કયતો શોઉં છાં. વલાયે ઊઠીને પ્રલચનની તૈમાયી  કરુાં છાં. ભોટે બાગે 
કોઈ ને કોઈ સુ્તક ય ણ કાભ ચારતુાં યશ ેછે. ક્યાયેક  ફુયવદ ભે તો કમલતા રખલા 
ફેવી જાઉં છાં. વાચુાં છૂો તો ભને કમલતા રખલાનો  ખફૂ ળોખ છે. ભને બણાલલાનુાં ણ 
ખફૂ ગભે છે. એટરે દેળ-મલદેળની કોરેજો , યમુનલમવિટીઓભાાં બણાલતો યહુ ાં છાં. આ 
ઉયાાંત ત્રણ મલદ્યાથી ભાયા ભાગગદળગન શઠે ીએચ.ડી કયી યહ્ા છે. 
ભેં બાયત ભાટે એક ‘મલઝન’ જોયુાં છે - મલઝન ૨૦૨૦. એ અનવુાય જે કાભો  કયલાની 
જફૃય છે એ ફધાાં કયલાની કોમળળ કયી યહ્ો છાં. ઉદાશયણ ફૃે , ળશયેો જેલી ફધી વગલડો 
ગાભડાઓને ણ ભે તેલી કોમળળ થલી જોઈએ. મેૂ તો હુ ાં આણા  દેળની ભાટીને 
અનશદ પ્રેભ કરુાં છાં અને એક સખુી-વમદૃ્ધ-વાંતષુ્ટ્ટ બાયત જોલા  ઈચછાં છાં. એ ભાટે ભાયાથી 
જે કાંઈ થઈ ળકે એ ફધુાં હુ ાં કયીળ. 
  

 તભે રગ્ન કેભ ન કમામ? 

 

  

એનુાં કોઈ ખાવ કાયણ નથી. તભે એભ વભજી રો કે બયુુંબાદયુું કુટુાંફ  શોલાને કાયણે 
ક્યાયેમ એકરતા અનબુલી જ નશીં. એટરે રગ્ન ભાટે મલચાયુું જ નશીં. 
 

  

સૌથી લધ ુજરૂયી છે જજિંદગીભાાં કોઈ રક્ષ્મ નક્કી કયવુાં. 
 

  

બાયતના ૧૧ભા યાષ્ટ્રમત ડો. એ.ી.જે. અબ્દુર કરાભ. ળારીન વ્મક્ક્તત્લ  અને ચશયેા 
ય આછાં ક્સ્ભત. આ મરુાકાત રેલાઈ ત્માયે તેઓ દેળના તત્કારીન  યાષ્ટ્રમત શતા. 
રદલ્શીના તેભના વત્તાલાય મનલાવસ્થાન ૧૦, યાજાજી ભાગગ ખાતે યાતે ૮.૩૦ કરાકે એભણે 
અભને મરુાકાત આી. જેલી કલ્ના શતી, એલા જ શતા કરાભ વાશફે. ચશયેા ય લમને 
ઢાાંકી દેત ુાં તેજ અને ધયતી વાથે જોડામેલુાં વ્મક્ક્તત્લ.  તયત વભજાયુાં કે ‘જનતાના 
યાષ્ટ્રમત’ તયીકેની રોકમપ્રમતા ડો. કરાભને એભ જ  નથી ભી. એભનુાં વ્મક્ક્તત્લ જ 
એવુાં છે. 
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એભના વ્મક્ક્તત્લભાાં ભધયુ ક્સ્થયતા છે અને લાતોભાાં ઊંડાણ છે. તેઓ  ઔચારયક 
મળષ્ટ્ટાચાયને અલગણીને મલદ્યાથીઓ વાથે મલચાયોની આ-રે કયલાની તક  ઝડી રેતા. 
મલદ્યાથીઓની જજજ્ઞાવા ળાાંત કયલાનુાં એભણે ત્માયે ણ લણથાંભ્યુાં  ચાલ ુજ યાખેલુાં. 
કરાભવાશફે યદુ્ધ-મલભાન સખુોઈભાાં કો-ાઈરટ ફનેરા અને  મવમાચીનભાાં પ્રલચન 
આેલુાં. દેળના અલકાળ વાંફાંધી કેટરાાંમ ભશત્લનાાં મભળનભાાં  એભનુાં પ્રદાન આગવુાં યહ્ુાં 
છે. અભાયા વલારના જલાફ કરાભવાશફેે રદર ખોરીન ેઆપ્મા... 
 


