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દક્ષિણ બાયતના જાણીતી માત્રાધાભ યાભેશ્વયના જાણીતા ભદંદયથી થડેક દૂય એક ભસ્જજદ ગરી આલેરી છે. આ જ ગરીભા ંઅબ્દુર કરાભ 

નાભન એક ગયીફ ભાણવ યશતે શત . એ દદયમાભાથંી છી, ળખં, ભતી લગેયે લીણીને એભને ફજાયભા ંલેચીને તાનુ ંગજુયાન ચરાલત 
શત . અબ્દુર કરાભને કીય ઝૈનરુાબદુ્દીન નાભન એક દીકય શત . જે એભના પતાના કાભભા ંભદદ કયત શત .રગ્ન છી કીયનુ ંકંુટંુફ 

લધલા રાગ્યુ ંત એણે ભાછરી કડલાન ધધં ળફૃ કમો.કીયના ભટા દીકયાને બણલાભા ંયવ નશત એટરે એણે ગાભભા ંાનની એક 

દુકાન ળફૃ કયી.૧૪ ભી ઑક્ટફય ૧૯૩૧ ના દદલવે કીય ઝૈનરુાબદુ્દીનને તમા ંફીજા દીકયાન જન્ભ થમ. જેનુ ંનાભ એના દાદાએ „અબ્દુર‟ 

ાડ્ુ ંશત ુ.ં આ અબ્દુર એટરે આણા ડૉ.એ.ી.જે. અબ્દુર કરાભ. એ બાઇઓભા ંવોથી નાના શતા , એટરે રાડભા ં„થામ્ફી‟ કશલેાતા. 
અબ્દુર કરાભ કંુટંુફભા ંઉછયીને ભટા થલા રાગ્મા. ડળભા ંયશતેા રક્ષ્ભણ ળાસ્ત્રીના દીકયા યાભનધા વાથે અબ્દુર કરાભને પભત્રતા શતી. 
ફનેં વાથે જ યભતા શતા. રક્ષ્ભણ ળાસ્ત્રી ણ અબ્દુર કરાભ દયલાયના વાયા પભત્ર શતા.    www.edushareworld.in 

         બણલાની ઉંભયના થમા એટરે યાભેશ્વયની જ „વાભીમાય‟ ળાાભા ંએભને દાખર કયલાભા ંઆવ્મા. અશીં પ્રાથપભક બણતય રુૂ કયુું. 
અબ્દુર બણલાભા ંશરેેથી જ શોંપળમાય શતા. અને શરે જ નફંય રાલતા. ગક્ષણત અને પલજ્ઞાન જેલા અઘયા પલમભા ંતેભને લધાયે યવ 

શત. જકરૂભાથંી છુટી ઘયે આલીને તેઓ ભટાબાઇની ાનની દુકાને કાભભા ંભદદ કયલા જતા શતા.    www.edushareworld.in 

ભાધ્મપભક પળિણ રુૂ કમાા ફાદ તેઓ આગ બણલા ભાગતા શતા. ણ તેભના પતાની એલી ઇચ્છા શતી કે અબ્દુર કઇ જકરૂભા ંપળિકની 
નકયી ભેલી રે જેથી દયલાયને ટેક થઇ જામ. જકે, દયલાયના પભત્ર રક્ષ્ભણ ળાસ્ત્રીએ આ લાતન પલયધ કમો. એભણે કહ્ુ ંકે “ અબ્દુર 

બણલાભા ંશોંપળમાય છે. જ તભે બણલાન ખચા ન આી ળકતા શમ ત હું ૈવા આીળ.”આથી પત્રક્ષચનાલ્રીની વેન્ટ જૉવેપ કૉરેજભા ં
અબ્દુરને બણલા ભાટે ભકરલાભા ંઆવ્મ.અબ્દુર કરાભ આગ બણલા ભાગતા શતા. તે બોપતક ળાસ્ત્રના જનાતક થમા શતા. યાભેશ્વયના 
શરેા જનાતક. શલે એયનદટકર એન્ન્જપનમયીંગ ( ઉડ્ડમ્ન ળાસ્ત્ર ) બણલા ભાગતા શતા. એ ભાટે નજીકભા ંનજીકની કૉરેજ ચેન્નાઇ (ભદ્રાવ ) 

ભા ંઆલેરી ભદ્રાવ ઇન્ન્જટટયટૂ ઓપ ટેકનરજી શતી. ણ એભા ંપ્રલેળ ભેલલ ભોંઘ શત. એની પ્રલેળ પી જ એક શજાય ફૃપમા શતી. 
દયલાય ાવે એક જભાનાભા ંએલડી ભટી યકભ ન શતી. અબ્દુર કરાભને તાની બણતયની નાલ ડફૂતી રાગી તે વભમે તેભના ફશને 

જશયા ભદદે આવ્મા.ં એભણે તાની વનાને ફગંડીઓ અને વાકંી (ચેઇન ) ક્ષગયલે મકૂીને શજાય ફૃપમા ભેવ્મા. 
          કૉરેજભા ંબણતા એક દદલવ અબ્દુરે એક ક્ષિદટળ અખફાયભા ંયદુ્ધ પલેન એક રેખ લાચં્મ. જેનુ ંનાભ શત ુ ં“સ્જપ્રટપામય” ! સ્જપ્રટ 

પામય દુપનમાનુ ંશલેુ ંયૉકેટ શત ુ.ં જેને ટી ુસરુતાને ફનાવ્યુ ંશત ુ.ં ઇ.વ. ૧૭૯૨ થી ૧૭૯૯ સધુીભા ંઅંગે્રજ વાભે થમેરા યદુ્ધ દયપભમાન ટી ુ

સરુતાને આ યૉકેટન ઉમગ કમો શત. આ યકેટની દડઝાઇન યથી જ અંગે્રજએ ફીજા પલશ્વયદુ્ધ દયપભમાન પભવાઇર છડનાયા યકેટ 

ફનાવ્મા શતા. અબ્દુર કરાભને આ રેખ લાચંીને નલાઇ રાગી કે દુપનમાના શરેા યકેટની ળધ બાયતભા ંથઇ શતી.એના ભનભા ંયકેટ પલળે 

જાણલાની તારાલેરી જાગી. તમા ંજ એને કઇકે કહ્ુ ંકે યાભામણ અને ભશાબાયતના યદુ્ધભા ંણ આલા અસ્ગ્ન ળસ્ત્ર લયામા શતા. અબ્દુરે 

આ ગ્રથંના અભ્માવ કયી એભા ંઆલતા અસ્ગ્નળાસ્ત્ર પલળે જાણકાયી ભેલી. અબ્દુરકરાભે તમાયે જ ભનભન નક્કી કયી રીધુ ંશત ુ ંકે એ યકેટ 

પલજ્ઞાનભા ંવળંધન કયલાનુ ંકાભ કયળે. 

         ગે્રજ્યએુટ થમા છી અબ્દુરકરાભે ભદ્રાવ ઇન્ન્જટટયટુ ઑપ ટેકનરજીભા ંએયનદટકર એન્ન્જપનમદયિંગના કવાભા ંએડપભળન 

ભેલા રીધુ.ં ઘયના ફધા એના આગ બણલાના પલચાયથી ખળુ નશતા.ણ અબ્દુરકરાભના દાદાજીએ એને આગ બણલાની ભજૂંયી 
આી દીધી.બણલાન ખચા યૂ કયલા ભાટે ઘયના ઉય ફજ નાખલાને ફદરે અબ્દુર કરાભે ટયળુન કયલાનુ ંળફૃ કયુું. એણે છાાભા ંરેખ 

રખલાના ળફૃ કમાું. અબ્દુરકરા ભના આ રેખ ખફૂ જ રકપપ્રમ થમા. અબ્દુર કરાભે એયનદટકર એંજજપનમદયિંગની યીિા શરેા નફંયે 

ાવ કયી. એ લખતે આ યીિા ાવ કયનાયને પલદેળભા ંવાયી નકયી ભતી શતી. ણ અબ્દુર કરાભે ત દેળભા ંજ યશીને દેળ ભાટે કાભ 

કયલાનુ ંભનભન નક્કી કયી રીધુ ંશત ુ.ં 
          ૧૯૫૮ભા ંઅબ્દુરકરાભે શૈદયાફાદની દડપેન્વ એન્ડ ડેલરભેન્ટ ઓગેનાઇઝેળન નાભની વજંથાભા ંનકયી ભેલી રીધી. ૧૯૬૨ભા ં
ચીનના હુભરા છી આ વજંથાને અલનલા ળસ્ત્ર પલકવાલલાનુ ંકાભ વોંલાભા ંઆવ્યુ ંતમાયે એની જલાફદાયી અબ્દુર કરાભના ભાથે જ 

આલી ડી શતી. અબ્દુર કરાભે આ જલાફદાયી ખફૂ જ ખતંથી પનબાલી. ૧૯૬૩ભા ંએ પલક્રભ વાયાબાઇ જેવ વેન્ટયભા ંજડામા. અશીં 
એભને કૃપત્રભ ઉગ્રશ ફનાલલાની જલાફદાયી વોંલાભા ંઆલી શતી. અબ્દુર કરાભે અશીં પલક્રભ વાયાબાઇ વાથે કાભ કયુા શત ુ.ં એ લખતે 

યકેટ ફનાલલા ભાટેની વાભગ્રી પલદેળથી ભગંાલલાભા ંઆલતી, જે ખફૂ જ ભોંઘી ડતી શતી. ડૉ. પલક્રભ વાયાબાઇની એલી ઇચ્છા શતી કે 

યકેટ ફનાલલા ભાટેની ફધી લજતઓુ ઘયઆંગણે જ ફનાલલાભા ંઆલે. અબ્દુર કરાભે અભદાલાદની દપઝીકર દયવચા રેફયેટયીના 
વશકાયથી ડૉ. પલક્રભ વાયાબાઇનુ ંઆ વનુ ંવાકાય કયી ફતાવ્યુ ંશત ુ.ં 
૧૯૮૩ભા ંઇન્ન્દયા ગાધંીએ જલદેળી પભવાઇર ફનાલલાન કામાક્રભ અભરભા ંમકૂ્ય તમાયે જાણીતા લૈજ્ઞાપનક ડૉ. યાજા યાભન્નાને એની 
જલાફદાયી વોંી શતી. યાજા યાભાન્નાએ આ કાભભા ંઅબ્દુર કરાભને તાની વાથે કયી રીધા શતા. અબ્દુર કરાભને શૈદયાફાદની 
દપન્વદયવચા એન્ડ ડેલરભેન્ટ ઓગેનાઇઝેળન વજંથાના અધ્મિ ફનાલામા.એ લખતે યકેટના ઉડ્ડમ્ન ભાટે જફૃયી ક્રામજેપનક એન્ન્જન 

અભેદયકા અથલા ત યપળમા ાવેથી ભગંાલવુ ંડત ુશત ુ.ં અભેદયકાએ બાયતની લધતી જતી તાકાત અટકાલલા ભાટે બાયતને ક્રામજેપનક 

એન્ન્જન આલાની ના ાડી દીધી. જ્માયે યપળમાએ ખફૂ જ આકયી ળયત મકૂી. એ જ લખતે અબ્દુર કરાભે નક્કી કયી રીધુ ંકે ઘયાઆંગણે 



 

 

ક્રામજેપનક એન્ન્જન ફનાલીને ફતાલળે ! 

 
         જલદેળી પભવાઇર ફનાલલા ભાટે અબ્દુર કરાભે ૨૪ રેફયેટયી , ૧૦ વૈિક્ષણક વજંથાઓ, ૭ દયવચા રેફયેટયી અને ૪૨ કંનીઓની 
ભદદ રીધી. ડૉ. અબ્દુરકરાભ યજના ૧૭-૧૮ કરાક કાભ કયતા. એ જ્મા ંજતા વહુને કશતેા, „ભને આટરી લજતઓુની જફૃય છે. શુ ંતભે ભને 

આભા ંભદદ કયી ળક છ ?‟ અબ્દુર કરાભ અને એભના લૈજ્ઞાપનકની ભશનેત યંગ રાલી.એ વભમ આલી ગમ જ્માયે „અસ્ગ્ન‟ પભવાઇરનુ ં
શલેુ ંટેજટીંગ થલાનુ ંશત ુ.ં ફધાની ખળુીન ાય નશત. ણ અસ્ગ્ન પભવાઇર ઊડયુ ંણ ૫૬૦ દકરભીટય ઊંચે જઇને દયમાભા ંતટૂી 
ડ્ુ.ંફધા પનયાળ થઇ ગમા. ણ અબ્દુર કરાભે ફધાને દશિંભત આી અને કહ્ુ,ં „વપતાની જેભ પનષ્પતાન વાભન કયતા ળીખ. 
આણી ભશનેતભા ંકઇક ખાભી યશી ગઇ શળે. લાધં નદશ. આણે ફીજી લાય કપળળ કયીશુ.ં‟  અબ્દુરકરાભની આ લાત વાબંીને ફધા 
લૈજ્ઞાપનક શોંળે- શોંળે ભશનેત કયલા રાગ્મા. ણ એભની પનષ્પતા ઉય દેળપલદેળના અખફાય તટૂી ડયા . દદલ્શીના એક અખફાયે એવુ ં
કાટુાન છાપયુ ંજેભા ંએક ગ્રાશક દુકાનદાયને પટાકડા ાછા આતા કશી યહ્ય છે કે, „આ ાછંુ રઇ ર, કાયણે કે એ અસ્ગ્નની જેભ શલાઇ ગયુ ંછે 

!‟ અબ્દુર કરાભ વદશત ફાજા ૬૦૦ લૈજ્ઞાપનકએ અભાનન આ ઘ ૂટંડ ગી જઇ ભશનેત કયલાની ળફૃ કયી દીધી . થડા દદલવ છી 
પયીલાય „અસ્ગ્ન‟નુ ંટેજટીંગ કયલાભા ંઆવ્યુ ંણ આ લખતે પભવાઇર ઊડી જ ન ળકી ! આ જઇ ડૉ. અબ્દુરકરાભે કહ્ુ,ં „દપકય ન કય ! આણે 

રન્ન્ચગ ેડ સધુી શોંચી ગમા છીએ ! ફવ ! પભવાઇર ઊડ ેએટરી જ લાય છે.‟ પયી એકલાય ફધા ભશનેત કયલા રાગ્મા. ફધાની ભશનેત 

યંગ રાલી અને „ અસ્ગ્ન „ પભવાઇરે આકાળભા ંશયણ પા બયી આખીમ દુપનમાને નલાઇભા ંમકૂી દીધી . „અસ્ગ્ન‟ ઉયાતં પત્રશરૂ, થૃ્લી, 
આકાળ અને નાગ એભ ચાય પભવાઇર ફનાલલાભા ંઆલી. પભવાઇરની આ ળધથી બાયત એક ળસ્ક્તળાી દેળ ફની ગમ. 
             આ છી અબ્દુરકરાભની ભદદથી બાયતે „ યદશણી „ નાભન વંણૂા જલદેળી ઉગ્રશ આકાળભા ંતયત મકૂ્ય. ૧૯૯૮ ભા ં
અબ્દુર કરાભની ભદદથી જ બાયતે ઘયઆંગણે અણ ુધડાક કયી ળસ્ક્તળાી અણયુાષ્ર ફની ફતાવ્યુ.ં અબ્દુર કરાભ અને એભના 
વાથીદાય છેલ્રા એક લાથી  એકદભ ગપુત યીતે આ કામાક્રભ ય ભશનેત કયી યહ્યા શતા. ડૉ, અબ્દુર કરાભને આ છી લડાપ્રધાન 

અટરક્ષફશાયી ફાજાઇના લૈજ્ઞાપનક વરાશકાય ફનાલલાભા ંઆવ્મા.તમાયફાદ થડા વભમ છી તેભણે આ દેથી યાજીનામુ ંઆી દીધુ.ં 
અબ્દુર કરાભે પક્ત પભવાઇર અને અનફૂૉમ્ફ જ નથી ફનાવ્મા. ફીજી અનેક લજતઓુ ફનાલી છે. એભણે ક્ષરમના દદીઓ ભાટે ઓચા 
લજના વક્ષમા ( કેક્ષરવા ) ફનાલી ળકામ તેલા દાથાની ળધ કયી. જેને શયેીને અગં રક વશરેાઇથી શયી-પયી ળકે. એભણે 

„અનયુાગ‟નાભનુ ંએક કૉમ્પયટુય ફનાવ્યુ.ં જેના લડે ગાઠંનુ ંઑયેળન વશરેાઇથી કયી ળકામ છે. અબ્દુર કરાભે હ્રદમયગના ઇરાજ ભાટે 

અનેક વાધન ળધ્મા છે. એભને ટાઇટેપનમભ નાભની ધાત ુભાથંી નકરી દાતં ફનાવ્મા છે. જે ખફૂ વપ યહ્યા છે. આ ધાતનુી પરેટ (દદવ્મ 

નાભની) શાડકા ંજડલાના કાભભાઆંલે છે. આ પવલામ અબ્દુર કરાભ આંખની વર્જયી અને ગબાાળમ અને જતનના કૅન્વય ય વળંધન કયી 
યહ્યા છે.      www.edushareworld.in 

               નલાઇની લાત એ છે કે અખી દુપનમા જેભને ડૉક્ટય તયીકે ઓખાલે છે એ ડૉક્ટય અબ્દુર કરાભ ાવે ડૉક્ટયની દડગ્રી જ 

નથી.ણ દેળની ઘણી યપુનલપવિટીઓએ એભને ભાનદૌ  ડૉક્ટયની દડગ્રી આી છે. ૧૯૮૧ ભા ંદ્મપલભૂણ,૧૯૯૦ ભા ંદ્મપલભૂણ અને 

૧૯૯૭ ભા ંબાયત યતન ભેલનાય ડૉ.કરાભ એલા યાષ્રપત છે કે જે „બાયતયતન‟ નુ ંક્ષફરુદ ભેવ્મા છી યાષ્રપત ફન્મા છે. અબ્દુર 

કરાભને કઇએ છૂયુ ંકે, “પલજ્ઞાનના વભીકયણની જેભ યાજનીપતના વભીકયણ ઉકેરી ળકળ? “ અબ્દુર કરાભે જલાફ આતા ંકહ્ુ,ં” ભને 

વભમ આ,હું થડા વભમભા ંયાજનીપત ળીખીને યાજનીપતના વભીકયણ ઉકેરી ફતાલીળ.” 

            અબ્દુર કરાભન ભાનીત યંગ બ્લ ૂઅને વપેદ છે. અબ્દુર કરાભ તાનુ ંકાભ જાતે કયે છે. અબ્દુર કરાભ ળાકાશાયી છે. અબ્દુર 

કરાભ ગીતાનુ ંપનમપભત લાચંન કયે છે. ફુયવદના વભમે લીણા લગાડ ેછે અને વાયી કપલતાઓ ણ રખી જાણે છે. એભણે આઠ લાની ઉંભયે 

શરેી કપલતા રખી શતી. ગભે એટલુ ંકાભ શમ, દેળ શમ કે પલદેળ શમ અબ્દુર કરાભ ડામયી રખલાનુ ંચકૂતા નથી. એભણે અતમાય સધુી 
જીલનભા ંફે જ યજા રીધી છે. એક ત એભના પતા કીય ઝૈનરુાબદુ્દીનનુ ં૧૦૨ લાની ઉંભયે અલવાન થયુ ંતમાયે અને ફીજી એભની ભાતા 
અળીમ્ભાનુ ં૯૭ લાની લમે અલવાન થયુ ંતમાયે! 

            અબ્દુર કરાભ તાની વાથે કાભ કયતા નાનાભા ંનાના ભાણવનુ ંણ રંુૂ ધ્માન યાખે છે. ૧૯૯૭ ભા ંબાયત યતન ભળ્મા છી 
એભણે તાના અપધકાયીઓને ખાવ તાકીદ કયી કે તાને એયટા  ય રેલા આલે તમાયે ફૂરન શાય રઇને ન આલે.અબ્દુર કરાભ જૂની 
એમ્ફેવેડય કાયન જ ઉમગ કયે છે. અબ્દુરકરાભ બાયતના શરેા કંુલાયા યાષ્રપત છે એક લાય અબ્દુર કરાભને રકએ છૂયુ ંકે „ તભે 

રગ્ન કેભ નથી કમાા?‟ ત તેભણે શવતા-ંશવતા ંજલાફ આપમ કે,ભાયા રગ્ન પલજ્ઞાન વાથે થઇ ચકુ્યા છે. 
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