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<Doc id="guj-w-media- GJ00004 " lang="Gujarati”> 

<Header type="text"> 

<encodingDesc>    

<projectDesc>  CIIL-Gujarati Corpora, Monolingual Written Text </projectDesc> 

<samplingDesc> Simple written text only has been transcribed. Diagrams, 

pictures, tables and verses have been omitted. Samples 

taken from page 9-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70-71, 80-81, 90-

91, 100, 111, 120, 130-131, 140 

</samplingDesc> 

</encodingDesc>    

<sourceDesc> 

<biblStruct> 

<source> 

 Smt. Hansa Mehta Lib.MSU.Baroda  

 <category> Aesthetics </category> 

 <subcategory> Literature- Social Sciences </subcategory> 

 <text> Book </text> 

 <title> ApaNI pragatinA mArgadarshakO </title> 

 <vol>  </vol> 

 <issue>  </issue> 

</source>    

<textDes>    

 <type> Book </type> 

 <headline>  </headline> 

 <author> E. pI. jE abdula kalAma, aruNa kE. 

tivArI 

</author> 

 <translator> sudhA mahEtA </translator> 

 <words> 3369 </words> 

</textDes>    

<imprint>    

 <pubPlace> Ahmedabad </pubPlace> 

 <publisher> Ara. Ara. shEThanI kaMpanI </publisher> 

 <pubDate>  </pubDate> 

</imprint>    

<idno type="CIIL code"> BJ 15588 G8 A2A2 </idno> 

<index> GJ00004 </index> 

</biblStruct> 

</sourceDesc> 

<profileDesc> 

<creation> 

 <date> 30-May-2009 </date> 

 <inputter> Manisha </inputter> 

 <proof> Hiren, Moti </proof> 

</creation> 

<langUsage> Gujarati  </langUsage> 

<wsdUsage>   

<writingSystem id="ISO/IEC 10646">Universal Multiple-Octet Coded Character Set (UCS). 

</writingSystem> 

</wsdUsage> 

<textClass> 

<channel mode="w"> print </channel> 

<domain type="public">  </domain> 

</textClass> 

</profileDesc> 



</Header> 

<text><body> 

<p> અરુણ : આ વિકાસનો હતે ુશુું છે? </p> 

<p> ડૉ કલામ : ઘણા રહસ્યિાદીઓ આ જગતને વિવિધ વિષયો અને પાત્રો ધરાિતા રુંગમુંચ 
(વિયેટર)ની ઉપમા આિે છે. જીિનના હતેનેુ એ રીતે જોઈ શકાય કે કેટલાક પાઠો પરૂા 
પાડિા જેમાું આત્મા વનરીક્ષક હોય. આત્મા પાસેિી અપેક્ષા રખાય છે કે તે િાસ્તવિકતાનાું 
વિવિધ સકૂ્ષ્મ પરરમાણોમાું તફાિત કરી શકશે. અને આ ભવૂમમાું ભળી જઈને પોતાને િધ ુ
સમદૃ્ધ કરશે. 

</p> 

<p> અરુણ : શુું આપણે આ પ્રરિયાને પરરિતતન કહી શકીએ? </p> 

<p> ડૉ કલામ : કદાચ ‘પ્રગટીકરણ’ કે ખીલવુું જેિો શબ્દ િધ ુબુંધ બેસે. આત્માના ખીલિાિી એક 
માનિ કેિળ સકૂ્ષ્મ વિભાગ (માઈિોકોઝમ) અને િાસ્તવિકતાનુું પ્રવતબબિંબ જ બની નિી 
રહતેો, બલ્કે તેનો પ્રવતવનવધ, અંગે  અને સેિક પણ બને છે આખરે, િાસ્તવિકતા ઉપર પણ 
કામ તો કરવુું જ પડે છે. એ જ તો મળૂ સમજૂતી છે. 

</p> 

<p> અરુણ : ‘માણસ, પ્રભનુો પ્રવતવનવધ, અંગ અને સેિક’ - આ એક પવિત્ર વિચાર છે. </p> 

<p> ડૉ કલામ : મારી બોધાિસ્િાનુું મે જે આતુંરરક રૂપાુંતર અનભુવ્ુું  હોય તેનો તમે આને એક 
આવિભાતિ કહી શકો. 

</p> 

<p> અરુણ : તમારી આ નમ્રતા મને હમેંશા સ્પશી જાય છે. </p> 

<p> ડૉ કલામ : બીજુ ું શુું? શુું એવુું કુંઈ છે જેનાું આપણે બણગાું ફુંકીએ? એક વયક્તત તરીકે તમે 
કેટલાક પ્રશ્નો કરો છો, જેના ઉત્તરો આપિાનો હુ ું પ્રયાસ કરુું છે. તમે એમ કઈ રીતે કહી શકો કે 
આપણા િાતાતલાપનુું વિષયિસ્ત ુઆપણી સામરૂહક બદુ્ધદ્ધની ઊપજ છે? આ વિષયિસ્તનુો સાચો 
સ્ત્રોત પણ આપણા આત્માના સત્િના આવિભાતિ તરીકે જોિો જોઈએ અને આપણે શુું છીએ તે 
જોવુું જોઈએ. 

</p> 

   

<p> ડૉ કલામ : તમારો પ્રશ્ન એિો જ જણાય છે કે બીજ કઈ રીતે વકૃ્ષ બને છે? </p> 

<p> અરુણ : ના, સર મારો પ્રશ્નો એક માનિના જીિનના આંતરરક કાયત અંગે છે. </p> 

<p> ડૉ કલામ : એની ખોજ માટે પહલેાું તો આપણે એ યાદ રાખિાનુું છે કે આપણુું સત્િ એ કોઈ 
વિવશષ્ટ કે ચોક્કસ ક્સ્િવત અિિા અિસ્િામાું નિી; કોઈ પાસેિી િારસામાું મળેલ ચીજ તરીકે 
તે આપણી પાસે નિી. એ માધ્યમ છે અને એવુું કેન્દ્ર છે જયાું બધી જ ક્સ્િવત અિિા 
અિસ્િાઓ ઊભી િાય છે. તમે જયારે એ સત્ય જાણો તે તમે શુું છો, ત્યારે તમે ખરેખર મતુત 
બનો છો.  

</p> 

<p> અરુણ : બદુ્ધ ધમતનો ‘અનાત્મા’ નો વિચાર પણ આ જ કહ ેછે. </p> 

<p> ડૉ કલામ : તમારી િાત સાચી છે. આ િાતને િધ ુસમજી લઈએ. જયારે આપણા અનભુિનુું 
આપણે પિૃક્કરણ કરીએ, ત્યારે આપણે  એ િાત નોંધીએ છીએ કે અનભુિ સ્િયું એક સતત, 
અવિરત પરરિતતન અને રૂપાુંતરણ પ્રરિયાની ક્સ્િવતમાું હોય છે. એક વિચાર પછી બીજો 
વિચાર આિે છે. એક લાગણી પસાર િઈ જાય છે અને તેની ખાલી પડેલી જગ્યા બીજી 

</p> 



લાગણી લઈ લે છે. આંતરરક સુંિેદના અને હલચલ કદી પણ ક્સ્િર નિી હોતાું. 
<p> અરુણ : આપણા અંતરનો અિકાશ જાણે કોઈ મહાનગરના ઘણા રસ્તાઓ એકઠા િતા હોય 

તેિા સ્િળ જેિો છે. ત્યાુંના રસ્તાઓ અને ગલીઓ પર ઘણી અિરજિર છે, િાહનો પણ 
વિવિધ પ્રકારનાું અન ેકદનાું છે. રસ્તાઓ તો ખીચોખીચ ભરાયેલા છે. 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : આ એક રષ્ટાુંત અને રૂપક છે. આપણો આંતરરક અિકાશ કેિળ વિષયિસ્તઓુમાું 
જ વયસ્ત નિી; તે અવિરત ગવત, રૂપાુંતર, વિકાસ, ઉત્િાુંવત કે અપિાુંવત, વિસ્તાર કે સુંકુબચતતા 
િગેરેમાું પણ વયસ્ત છે. 

</p> 

<p> અરુણ : આ એક અત્યુંત શક્તતશાળી ગવતશીલ પરરક્સ્િવત જણાય છે. </p> 

   

<p> ડૉ કલામ : કોઈ એક સમયે, ઓળખને લીધે વિચાર સ્િયું ઓળખ બને છે - એ ઓળખ વિચાર 
સજ ેછે – ‘હુું’ અને ‘તમે’. એક િાર આમ િાય, પછી, ‘હુું’ તે ઓળખની વદૃ્ધદ્ધ કરતો રહ ેછે, તેને 
વિસ્તતૃ બનાિે છે, તેને પોતાને સરુક્ષા અને સાતત્યનુું પોષણ  એ 'હુું' પોતાની ઓળખ તરીકે  
આપતો રહ ેછે. 

</p> 

<p> અરુણ : કોઈ નક્ક્રર ઉદાહરણ આપશો? </p> 

<p> ડૉ કલામ :: રાષ્રપવત ભિનમાું કેટલીક બબલાડીઓ પણ રહ ેછે, અને મઘુલ ગાડતનમાું એક 
ઠેકાણેિી બીજે ઠેકાણે ફયાત કરે છે. અહીં ફેલાયેલાું પષુ્પો અને હોજોનાું સૌંદયતિી અબભભતૂ 
િિાને બદલે, તેઓ માત્ર કોઈ કબતુરનો વશકાર જ શોધતી ફરે છે. 

</p> 

<p> અરુણ : એનો અિત એ િયો કે કોઈ આંતરરક સુંરચના ઉપર જ આખી પ્રરિયાનો આધાર છે. 
પોતાની સમજ મજુબ જ તે િસ્તનેુ નીરખે છે. 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : જુઓ, સ્મવૃત આધારરત વિચાર િડે ચેતનનુું એક ઘન અક્સ્તત્િ બુંધાય છે, અને 
પછી એ જ રષ્ટષ્ટકોણિી સમ્ર  જીિન વિતાિિામાું આિે છે. એ જ અક્સ્તત્િમાુંિી, જેણે 
પોતાની સીમાઓ અને હદો પોતે જ સજી હોય છે. 

</p> 

<p> અરુણ : શુું તમારા કહિેાનો અિત એ છે કે આપણી સમજ આપણે જ ઊભી કરી છે? </p> 

<p> ડૉ કલામ : જે મન િડે સમજ ઘડાઈ છે, તેણે જ અંતરમાું નજર માુંડીને જોવુું જોઈએ કે તે 
સમજ કઈ રીતે ઊભી િઈ છે; કઈ રીતે મનમાું જન્દ્મ િયો. 

</p> 

<p> અરુણ : એવુું કઈ રીતે િાય? હુું મારા મનના આંતરમાું કઈ રીતે જઈ શકુું? </p> 

<p> ડૉ કલામ : તમારે તમારા હતેઓુ જોિાના છે, અને એ તપાસિાનુું છે કે શુું તમારા સુંબુંધોમાું 
કશુું મનોિૈજ્ઞાવનક તતિ્ છે કે નરહ. તમે એ તો જાણી જ લેશો કે કઈ રીતે દરેક કામ કે રિયા 
કોઈ ને કોઈ મનોદૈરહક (સાયકોસોમેરટક) તત્િ છે િડે સુંચાબલત િતી હોય છે. 

</p> 

   

<p> અરુણ : ‘એ મેન િીંકેિ’ માું જેમ્સ એલન લખે છે, ‘તમે તમારા પર વનયુંત્રણ રાખતી િાસના 
જેટલા નાના બનો; કે પછી તમારી પ્રમખુ મહત્િકાુંક્ષા જેટલા મહાન.’ 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : માનિી અંદર સારુું અને ખરાબ વમવિત જ હોય છે. તે અડધો દેિદૂત અને અડધો 
શયતાન હોય છે. મળૂ પડકાર એમાું છે કે તેમની િચ્ચે વિિેક જાળિિો. 

</p> 

<p> અરુણ : એ આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? </p> 



<p> ડૉ કલામ : આપણે જેને ગણુો કહીએ છીએ - જેમ કે રહમુંત, ધીર - ગુંભીરતા, વનદોષતા, શાુંતતા, 
નમ્રતા, સત્ય, સમતા, વનલેપતા - તે બધાું જ આિો વિિેક જાળિિા માટેનાું સાધનો છે. 

</p> 

<p> અરુણ : એક િખત તમારામાું વિિેક આિે, પછી તમે સત્િને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરો? </p> 

<p> ડૉ કલામ : તે તો હુંમેશ તમારી સાિે જ છે. આપણા દરેકમાું ‘સત્િ’ તો તેનાું બધાું પાસાુંઓ 
અને પરરમાણો સાિે અક્સ્તત્િ ધરાિે જ છે, જે આપણી માનિતાનુું સ ુંભાવય તત્િ જ છે. 
સમસ્યા એ છે કે આપણે તેને શોધતા નિી.પોતાનુું આ અતુંગતત મળેલુું સ ુંભાવય તત્િ મેળિી 
લેિાની વનષ્ફળતા એ જ તો માનજીિનની શોકાુંવતકા છે. 

</p> 

<p> અરુણ : શુું એ શક્ય છે કે અંવતમ સત્યને તેની બધી સુંપણૂતતા સાિે કોઈ પ્રાપ્ત કરી શકે? </p> 

<p> ડૉ કલામ : એ શક્યતા હુંમેશાું ઉપક્સ્િત જ છે.માનિ ઈવતહાસમાું ઘણાું એિાું ઉદાહરણો મળે 
છે જયારે સત્િનો આવિભાતિ માનિોના જીિનના માધ્યમ િડે િયો હોય. 

</p> 

   

<p> અરુણ : તમે ‘કુરાલ’ ના રચનાકારની િાત કરો છો. </p> 

<p> ડૉ કલામ : હા, વિરૂપલ્લિુર ચરરત ‘કુરાલ’ એક વિખ્યાત ્ર ુંિ છે,જેમાું સમ્ર  માનિજાવત માટે 
નીવતના વસદ્ધાુંતોનુું વનરૂપણ િ્ુું છે. તેને ‘પોય્યમોઝી’ કહ ેછે - એિો એક ્ર ુંિ જે કદી અસત્ય 
કહતેો નિી. 

</p> 

<p> અરુણ : તમે ‘કુરાલ’ વિશે મને િધ ુવિગતે કહો. </p> 

<p> ડૉ કલામ : હજાર િષોિી પણ પહલેાુંની રચના છે ‘કુરાલ’, જેમાું 1330 શ્લોકો અને 133 
પ્રકરણો છે. દરેક પ્રકરણોમાું 10 શ્લોકો. ત્રણ મખુ્ય વિભાગોમાું પ્રકરણ િહેંચ્યા છે: ગણુ, સમદૃ્ધદ્ધ 
અને પ્રેમ. પ્રિમ વિભાગને ‘અરથપુ્પલ’ (ગણુ) તરીકે ઓળખાય છે. તેમાું માનિના વયક્તત 
તરીકેનાું ગણુગાન છે. બીજો વિભાગ ‘પોત ુતત્પલ’ (સમદૃ્ધદ્ધ) 70 પ્રકરણો ધરાિે છે (700 શ્લોકો), 
જેમાું સમાજનાું મળુભતુ તત્િ આિરી લેિાયાું છે. ત્રીજો અને છેલ્લો વિભાગ છે. ‘કામાથ્થપુલ’ 
અિિા ‘ઈન્દ્બાથપુ્પલ’ (પ્રેમ), જેમાું આત્માના વિજયની િાત િઈ છે. 

</p> 

<p> અરુણ : અને એ જ તો તમે ગરુુ નાનક દેિમાું જુઓ છો. </p> 

   

<p> ડૉ કલામ : હા, ગરુુ નાનક દેિને 27 િષતની િયે જ આત્મસાક્ષાત્કાર િઈ ચકૂ્યો હતો, અને 
ત્યારિી તેમણે પોતાનુું જીિનકાયત શરુ ક્ુું. આત્મ-સાક્ષાત્કાર પછી તેમનુું પ્રિમ િાક્ય હત ુું – 

‘કોઈ રહિંદુ નિી, ન કોઈ મસુલમાન.’ આ પ્રકારની જાહરેાત અત્યુંત મહત્િની છે. તે 
માનિમાત્રની બુંધતુા અને એક પ્રભનુુું વપતતૃ્િ જાહરે કરે છે. એટલુું જ નરહ, બલ્કે તેઓને 
માનિજાવત અને તેની વનયવત માટે કેટલી લાગણી હતી તે પણ દશાતિે છે. એમના આધ્યાત્ત્મક 
સુંદેશમાું આ અવિભાજય આધ્યાત્ત્મક-નૈવતક સુંકલન છે. 

</p> 

<p> અરુણ : ગરુુ નાનક દેિે ઘણાું સ્િળોનો પ્રિાસ કયો. </p> 

<p> ડૉ કલામ : એ સમયે પ્રિાસ કરિામાું ઘણી મશુ્કેલીઓ હતી છતાું, ગરુુ નાનક દેિે પાુંચ લાુંબા 
પ્રિાસો કયાત જે ભારતિષતમાું જ નરહ પરુંત ુઅરેબબયા સધુી વિસ્તયાત હતા. રહન્દ્દુ તેમ જ 
મસુલમાનોના જાણીતા ધાવમિક સ્િળોએ તેઓ ગયા. પોતાના ઉપદેશ િડે તેમણે કમતકા ુંડી  અને 
સાધનાતપસ્યાના રરિાજોની વયિતતા અને અસુંગતતાઓને સમજાિી. 

</p> 



<p> અરુણ : ગરુુનાનકે એટલુું જ જાહરે ન ક્ુું કે માનિોની સમાનતા દરેક કે્ષતે્ર છે, પરુંત ુપોતાની 
વયિસ્િામાું તેમણે ગહૃસ્િ જીિનને જ ધાવમિક પ્રવવૃત્તનુું કેન્દ્ર પણ બનાવ્ુું. જીિન એક બોજ 
નરહ પરુંત ુવિવશષ્ટાવધકાર હત ુું. તેિો તેમનો મત હતો. ગરુુ નાનકે ધાવમિક તાલીમ અને 
અબભવયક્તતનુું માધ્યમ સામાન્દ્ય જીિનને જ બનાવ્ુું. 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : શુું તમે એ નોંધ્્ુું કે જીિનના છેલ્લાું 18 િષો દરમ્યાન ગરુુ નાનક એક ખેડુતનુું 
કામ કરતા રહ્યા હતા? સમાજની નૈવતક તેમજ ઉત્પાદક ત્જિંદગી સાિેનુું આ તેમનુું સ ુંપણુત 
એકત્િ બતાિે છે. મારે મન તેમનુું જીિન એક નમનુારૂપ છે. 

</p> 

   

<p> અરુણ : એ તો સ્પષ્ટ જ છે. પોતાના હકો માટે લડિાને માટે જગતના બીજા દેશોમાું પણ 
પ્રેરણા આપતો પોતાનો દાખલો ગાુંધીજીએ બેસાડયો. 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : એિાું ઉદાહરણો છે દબક્ષણ આરિકામાું મળૂ િતનીઓ (બ્લેક)ની લડત અને ઉત્તર 
અમેરરકામાું તેમ જ દબક્ષણ અમેરરકામાું આમેર ઈષ્ટન્દ્ડયન્દ્સની લડત. બીજા ઘણા લોકોની જેમ 
આઈન્દ્સ્ટાઈને પણ ગાુંધીજીની વસદ્ધદ્ધની પ્રસુંશા કરી છે; મારટિન લ્્િુર રકિંગ (જુવનયર); દલાઈ 
લામા અને જગતભરની શાુંવત ચળિળોએ ગાુંધીજી ચીંધ્યો રાહ અપનાવયો છે. એક રાષ્ર 
મેળિિા માટે સિતદેશીયતાને છોડનારા ગાુંધી, તેઓના મતૃ્્ ુપછીના સમયમાું એક 
વિશ્ર્િનાગરરક બની ચકૂ્યા છે. મને ખાસ કરીને આઈન્દ્સ્ટાઈને ગાુંધીજી માટે િાપરેલા શબ્દો 
યાદ આિે છે. 
‘તમે તમારા કાયો િઈ એ દશાતવ્ુું છે કે રહસાુંનો આશરો લીધા વિના પણ એ લોકોને જીતી 
શકાય છે, જેમણે રહિંસાની પદ્ધવતને હજી નકારી ન હોય.’ 

</p> 

<p> અરુણ : પણ બાબાસાહબે આંબેડકર ગાુંધીજીિી સહમત નહોતા બન્દ્યા? </p> 

<p> ડૉ કલામ : ‘સહમત નહોતા બન્દ્યા’ જેિો શબ્દપ્રયોગ કદાચ યોગ્ય નિી. બાબાસાહબે તેમ જ 
ગાુંધીજી - બને્ન સિતસામાન્દ્ય જનતાના જ લોકો હતા. પોતાના િતનના સાચા સપતુો હતા, 
અને નેતતૃ્િની પરરભાષામાું સાચા નેતાઓ હતા. તેમની પ્રવતભા, ઉત્કૃષ્ટતા અને સદગણુોને 
કારણે બન્ને નિભારતના જાણે પ્રવતવનવધઓ જ હતા. જયારે સયૂત ઊગે ત્યારે જ પિૂત રદશા અને  
પશબ્ચમ રદશાની સ્પષ્ટતા િઈ શકે છે. 

</p> 

<p> અરુણ : આપણે ગાુંધીજીની મહાનતાને સમજિાનો િોડો પ્રયત્ન કરીએ ? મહાનતા તેમના કયા 
સદગણુોમાું રહલેી? 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : સ્િતુંત્રતાની માગણીના સ્િરૂપમાું મળૂભતૂ પરરિતતન કરીને ગાુંધીજીએ જ તેને 
જનતાની રાષ્ટષ્રય આંદોલનની ક્સ્િવત બનાિી. િળી, તેમાું સમાજનાું દરેક િગતને 
સામ્રાજયિાદી પરરબળોના વિરોધ માટે પે્રરણા મળી. જોકે, જે સ્િુંતત્ર ભારત અક્સ્તત્િમાું આવ્ુું 
તે વિભાત્જત હત ુું, ઔદ્યોબગકીકરણ અને આધવુનકતાિી અંજાઈ ગયેલુું હત ુું, અને તેવુું ભારત 
એમનાું સ્િપ્નોનુું ભારત નહોત ુું. 

</p> 

   

<p> અરુણ : મને િોડુ િધ ુવિગતે કહો. </p> 

<p> ડૉ કલામ : મારુું બાળપણ ઠીક ઠીક પ્રમાણમાું સગિડભ્ુું હત ુું. એટલે કે અમારી પાસે મળૂભતૂ </p> 



જરૂરરયાતો પરુી કરિાનાું સાધનો હતાું. જેમ કે ઘર, ખોરાક, કપડાું,વશક્ષણ અને સૌિી િધ ુતો 
પે્રમભ્ુું િાતાિરણ, પરુંત ુબીજા વિશ્ર્િ્દુ્ધ સમયે ઊભી િયેલ અછતોએ પડકાર ફેંક્યો અને 
અમે સૌ કામ તરફ િળયાું. સિારે હુ ું િહલેો ઊઠુું ત્યારે માતાવપતાને સિારની નમાજ, ફજ્ર 
પઢતાું જોતો. સમરુના ભ-ૂજળમાુંિી સયૂત ઉદય પામે તે પહલેાું જ મારા વપતા નાબળયેરની 
િાડીએ જતા જે અમારા ઘરિી ચાર માઈલ દૂર હતી. મારા સુંત જેિા વશક્ષકને ત્યાું ઘણા 
માઈલો કાપીને હુ ું જતો. ત્યાુંિી હુ ું અરેબબક શાળામાું રેલિે સ્ટેશનનો રેતાળ રસ્તો ચઢીને જતો. 

<p> અરુણ : પણ,તો તમારો સમાચારપત્રનો ધુંધો ક્યારે કરતા? </p> 

<p> ડૉ કલામ : બે િખતની શાળાઓ ભયાત પછી સ્ટેશન પરિી હુ ું સમાચારપત્રો લઈ લેતો અને 
મારા વપત્રાઈ માટે ઘેર ઘેર જઈને તે આપતો.તેમાું મને એક આનો મળતો.  

</p> 

<p> અરુણ : એ પૈસાનુું તમે શુું કરતા? </p> 

<p> ડૉ કલામ : બહુ જ ગિતિી એ વસક્કો હુ ું મારી પાસે લઈ જતો અને તેને સોંપતો. મારે તો એ 
પૈસાની જરૂર હતી નરહ! પણ જયારે મારે હાઈસ્કુલના ભણતર માટે રામનાિપરુમ જિાનુું િ્ુું, 
ત્યારે મારી માએ એ બધા વસક્કાઓ બહાર કાઢયા. રકમ હિે સારી એિી િઈ હતી. મારી આંખે 
આંસ ુઆવયાું, પણ ત્યારે તેમણે મારા િાળ પસિાયાત અને શાુંવતિી કહ્ુું, ‘બેટા, માતાઓ માત્ર 
આપે જ છે.’ 

</p> 

   

<p> ડૉ કલામ : તમારાું માતા વિષે મને કહો. </p> 

<p> અરુણ : તેઓ વશબક્ષકા િિાનુું પ્રવશક્ષણ લેતાું હતાું, અને ચાર બાળકો અને મારાું દાદીની 
સુંભાળ પણ લેતાું હતાું, અને િળી મારા વપતાની આિકમાું ઉમેરો કરિા માટે કામ કરતાું હતાું. 
બહુ મોટો સુંઘષત હતો. તેમણે જ મને પાુંખો આપી. 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : જેમ તમારાું માતાએ આપ્્ુું. મારાું માતાએ પણ આપ્્ુું છે. બધી માતાઓ આપતી 
જ રહલેી હોય છે. મારો આખો રદિસ શાળામાું જતો. સાુંજે મારા વપત્રાઈને તેની દુકાને મદદ 
કરતો અને ઘેર મોડેિી પહોંચતો.મારી મા તે િખતે મારે માટેનુું રાતનુું ખાણુું તૈયાર રાખતી. 
સામાન્દ્ય રીતે અમે બને્ન ઘરમાું છેલ્લા જમનારાું હોઈએ. રસોડાની જમીન પર બેસીને તે મારી 
સામે કેળનુું પાન મકેૂ, પછી તેના પર ગરમ ભાત, તાજી કોપરાની ચટણી, ઘેર બનાિેલાું તીખાું 
અિાણાું અને સાુંભાર પીરસે. 
      પછી હુ ું રાતે્ર ફાનસના પ્રકાશમાું િાુંચન કરતો. હુંમેશાું િાસણો સાફ કરી, કચરો િાળી 
અને બીજા રદિસ માટેના ભોજનની તૈયારી કરી લીધા પછી જ મારી માતા રાતે્ર ઓરડામાું 
જતી. ત્યાું મારા વપતાના પગ પાણીિી ધોઈને પછી તેમને સિૂડાિતાું.   

</p> 

<p> અરુણ : ‘અગનપુંખ’માું તમારી કવિતા છે ‘મારી મા.’ તેમાું તમે તમારી માુંદગીની િાત કહી 
છે. તે કયારની િાત છે? 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : હુું દસેક િષતનો હોઈશ જયારે મને એક િાર સખત તાિ ચઢયો. બહુ રદિસો સધુી 
ન ઊતયો અને મને પીડા પણ ખબુ હતી. એક દેિદુતની જેમ મા મારી આસપાસ ફરતી 
રહતેી, પોતાનાું િહાલનાું ‘પીંછાું’ મારા પર ફેરિતી રહતેી. તેનો નરમ અને કાળજીભયો સ્પશત 
જ મારા શરીરને ટાઢક પહોંચાડતો ગયો અને હુ ું ઝડપિી સાજો િઈ ગયો. 

</p> 



   

<p> અરુણ : માુંડેલાએ કહ્ુું, “આપણે એ િાતને યાદ રાખીએ કે એક એિા રતતપાતી સુંઘષતમાુંિી 
બહાર નીકળી ગયા છીએ જેને પરરણામે ધરતીનો  આ અંશ કદાચ િેરાન બની ગયો હોત 
અને તેનાું નગરોમાું જાણે લોહીની નદીઓ િહતેી હોત. આ દુુઃખદ પરરણામ ન આિે ત ેખાતર 
આપણે આપણાું જાવત, ધમત, સુંસ્કૃવત કે અન્દ્ય કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાિોને અિગણીને પણ 
એકમેકની માનિ-ગૌરિ પ્રત્યે પોતાની જિાબદારી સ્િીકારિાનુું ઠરાવ્ુું. આ સાહસમાું પણ, 
ચાલો, આપણે માનિ-ગૌરિ પ્રત્યેની આપણી ફરજ અને સિતસમાનતાના વસદ્ધાુંત પ્રત્યે સાચી 
જિાબદારી વનભાિીએ” 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : માનિના અન્દ્ય માનિ પ્રત્યેના અમાનષુી વયિહાર ઉપર િતા માનિતાના 
વિજયના પ્રતીક સમાન જ જાણે માુંડેલાનુું જીિન છે. તેઓ સુંઘષતને મવૂતિમ ુંત કરે છે. એ િાતે 
કોઈ શુંકા રહ ે: અમકુ આદશોને ખાતર માુંડેલા જેિી વયક્તતઓ જાન ન્દ્યોછાિર કરિા પણ 
તત્પર રહ ેછે. એટલુું જ નરહ, તે આદશોને અમલમાું મકૂિા માટે તેઓ આિી પણ િધ ુ
રઢવનશ્ર્ચયી હોય છે. 

</p> 

<p> અરુણ : 1993માું નેલ્સન માુંડેલાને નોબેલ શાુંવત પરુસ્કાર દબક્ષણ આરિકાના એ બધા લોકોના 
પ્રતીક તરીકે એનાયત િયો, જે જેમણે પોતાના િતનમાું શાુંવત લાિિા માટે અનેક દુુઃખો 
ભોગવયાું અને ઘણા ત્યાગ પણ કયાત. 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : તેમણે પોતાનુું વયક્તતગત જીિન અને યૌિન પોતાના િતનના લોકો પાછળ ખચી 
નાખ્યાું. એક મહાન ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરિા માટે તેઓ કેટલુું મોટુું ઉદાહરણ પરુૂું પાડે છે! 

</p> 

<p> અરુણ : તેમાું શો સુંદેશ રહલેો છે? </p> 

<p> ડૉ કલામ : માુંડેલાએ  એ વસદ્ધ ક્ુું છે કે જો આપણે આસપાસની સાિતવત્રક િેદના વિશે 
આપણાું મન અને હ્વદયને બુંધ રાખિાનુું ચાલ ુરાખીએ તો આપણે કેિળ આપણી જ એક 
અવિકવસત આવવૃત્ત જ બનીને રહી જઈશુું. માુંડેલાએ માત્ર ગ્લાસ ન તોડયો, તેઓ તો એ 
નદીમાું જઈન ેનહાયા પણ ખરા. 

</p> 

   

<p> અરુણ : સર, હુ ું જરા કડક િાત પર આવુું </p> 

<p> ડૉ કલામ : એ કઈ િળી ? </p> 

<p> અરુણ : ‘મારકિંગ્સ નામના ડાગ હમેરવશલ્ડના પસુ્તકના આમખુમાું ડબલ્્.ૂ એચ. ઓડેન લખે છે 
કે મહાનતાને િોડા અતુંરે જોિી સરળ છે - એિી કોઈ વયક્તત જે િોડાું િષો પહલેાું, કે સદીઓ 
પહલેાું િઈ હોય તેિી વિશે કડક અને કરઠન િાત એ છે કે તમારા પોતાના જ સમયમાું 
તમારી આસપાસમાુંિી મહાનતા શોધી કાઢિી તે. શુું તમે એિી કોઈ જીિુંત વયક્તત અંગે 
ઉલ્લેખ કરિા માુંગશો જે આિા માગતદશતક હોય? 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : હુું એમ જરૂર કરીશ, પરુંત ુતે પહલેાું તમે આિા માગતદશતકોના કેટલાુંક પાસાુંઓ 
વિશે સમજી લ્યો તો મને ગમે. 

</p> 

<p> અરુણ : સર! </p> 

<p> ડૉ કલામ : પ્રગવતના માગતદશતક બની શકે તેિા આત્માઓ ખરેખર સૌિી િધ ુભાગ્યશાળી છે. </p> 



તેમણે જે વસદ્ધ કરિાનુું છે તે જ કામ તેમને પણ સૌિી િધ ુવપ્રય કામ છે.તેઓ એ બાબતે રઢ 
રીતે માને છે કે તેઓ સારુું કામ કરી રહ્યા છે અને તેઓનુું એ કામ સમયની કસોટીમાું સફળ 
નીિડશે.તેમના જીિનકાળ દરમ્યાન તેઓની વિલક્ષણ પ્રવતભાની ઓળખ અિિા કદર આ 
જગત કરે કે કરી ન શકે, તો પણ તેમને એ િાતનો સુંતોષ અિશ્ય રહ ેછે કે પોતાનુું કામ 
તેમણે ખબૂ સારી રીતે પાર પાડ્ુું છે. 

<p> અરુણ : અચ્છા, તો આિનાર પેઢીઓ કાયોને િખાણે એિી કોઈ જરૂર નિી.એક રીતે તેમનુું 
જીિન જ તેમને માટે  પરૂતી કદર છે, પરૂતાું ઈનામ-અકરામ છે. 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : પોતાના આધ્યાત્ત્મક કામમાું તેઓ એટલા ડબેૂલા રહ ેછે કે જગત જ તેમની િાુંસે 
દોડે છે. તેઓ અહીં જ ‘સ્િગતના રાજ’માું િસે છે. જેમ િગીસ કુરરયન આણુંદમાું રહતેા હતા. 

</p> 

   

<p> અરુણ : હિે હુ ું જોઈ શકુું છું કે એક માનિજીિન માટે સત્િ જ તેના કેન્દ્રમાું છે. સમ્રાટ 
અશોકિી માુંડીને િગીસ કુરરયન અને કાકલાત સબુ્બારાિ સધુીનામાું સત્ત્િનુું સ્પષ્ટ પ્રગટીકરણ 
છે - જે ત્યાું હત ુું જ અને જનીનોમાું જ રહલે ુું હત ુું. પણ પ્રશ્ર્ન એ છે કે સત્િનુું પ્રગટીકરણ 
કરાિનાર તત્િ ક્ુું? 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : તમારા વિધાનમાું હુ ું િોડો ફેરફાર કરિા માગુું છું. માનિ જીિનમાું સત્િ કેન્દ્રમાું છે, 
‘જીન્દ્સ’માું જ રહલે ુું હત ુું, એમ કહિેાને બદલે એમ સમજાિવુું િધ ુસારુું રહશેે કે માનિની 
પ્રવતભા મકુ્તત અને વિકાસ તરફની યાત્રાની પ્રરિયામાું સત્િ કેન્દ્રમાું છે; જનીનોના વિવશષ્ટ 
સરિાળા િડે વિવશષ્ટ કાયતક્ષમતાઓ એ સુંભાિનાઓ ઊભી િાય છે. 

</p> 

<p> અરુણ : પ્રરિયા અને વિકાસ એ ઘણા સ્પષ્ટ અને સીધા શબ્દો છે. મને ખશુી છે કે છેિટે હુ ું 
એિા સ્િાને પહોંચ્યો છું જે મારુું જાણીત ુું છે. મકુ્તત વિશે િોડુું િધારે કહો. 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : મકુ્તત (બલબરેશન)નો અિત હુ ું એમ કરુું છું કે પહલેાું તે અભાનનો અંધકાર દૂર 
કરિો  અને પછી સત્િને િળગેલાું કલ્પનાઓ અને અબભપ્રાયોનાું જાળાુંઓિી તેને છોડાિવુું. 
એક મતુત માનિ એ છે કે જે પોતાના અક્સ્તત્િમાું વનરહત દબાણો (કમ્પ્લઝન્દ્સ)ને જાણી લે છે 
અને પ્રત્યેક રદિસના અનભુિોને અિલોકી, તેમાુંિી શીખીને તેને અંદરિી આત્મસાત કરિાનો 
પ્રયત્ન કરે છે અને એ અનભુિોિી પોતાને ગમે તે રદશામાું દોરિાઈ જિા દેતો નિી. 

</p> 

<p> અરુણ : િાહ, આ ઘણુું સ્પષ્ટ િ્ુું. તો શુું આ જ િાતને તમે એક માનિ જીિનનુું ધ્યેય 
કહશેો,જેને માટે તમે પ્રવતભા જેિો શબ્દપ્રયોગ કરો છો? 

</p> 

   

<p> ડૉ કલામ : તમારી હૉક્સ્પટલમાું તમે માનસશાસ્ત્રીઓ સાિે કામ કરી જ છો. આ અંગે તેઓ શુું 
કહ ેછે? 

</p> 

<p> અરુણ : મારા એક માનસશાસ્ત્રી વમત્ર, ડૉ. બી. આનુંદને મેં કહ્ુું કે તેઓ મને માનસના 
કામકાજની મળૂભતૂ ગવતશીલતા (ડાયનેવમતસ) માટે રોજબરોજની ત્જિંદગીમાુંિી કોઈ ઉદાહરણ 
આપે. તેમણે મને શક્તત સાિે સુંકળાયેલા મદુ્દાઓનુું ઉદાહરણ આપ્્ુું. તેમણે કહ્ુું કે ઉદાસીનતા 
અને નબળાઈની છટા તરીકે િોધ અને આિમકતા અંગે વનણતય એ િણઉકલ્યા શક્તતના મદુ્દા 
છે. 

</p> 



<p> ડૉ કલામ : એ કઈ રીત?ે </p> 

<p> અરુણ : માતાવપતાની િધ ુમહત્િની જરૂરરયાતને માટે તેમના િોધની સામે જે બાળક ઉદાસીન 
રહિેાનુું હોય, તે બાળકે સ્િયું પખુ્ત િાય ત્યારે તે જ ભાત પનુુઃપાડિી જરૂરી બનતી નિી. આ 
ભાિનાની ઊજાતને પરખ્યા બાદ, તે શક્તત સાિેનુું તેનુું જોડાણ છત ુું કરે છે. િોધ કરિાિી આ 
મળૂભતૂ શક્તતની સમજ અસ્પષ્ટ િઈ જાય છે. 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : તમારા કહિેાનો અિત એ છે કે શક્તતની ગણુિત્તા,િોધની લાગણીમાું અટિાઈ જાય 
છે. 

</p> 

<p> અરુણ : હા!, સર. આત્મા સ્િયુંની શક્તતની ખીલિણી કરિામાું ભયભીત રહ ેછે, કે રખેને તેને 
પોતાના માતા-વપતાનો િોધ સહન કરિો પડે. માટે તે પોતાની શક્તતને રૂુંધે છે. અને િોધની 
ભાિનામાું અસ્પષ્ટતા નોતરે છે. 

</p> 

   

<p> ડૉ કલામ : ચાલો, આમાું હુ ું  હિે એક રૂપક િાપરુું. એક ઘરમાું અરીસાની જરૂર છે, અને દેશમાું 
ટેબલવિઝનની જેિી માનિજાવત િસ્તઓુ જોઈ શકે. એ જ રીતે માનિના શરીરમાું, તેનુું 
માનવસક હ્વદય, એક વિવશષ્ટ અરીસાની જેમ કદાચ તે માનિને પોતાની પ્રકૃવત કેિી છે તે 
જાણિામાું, જોિામાું મદદરૂપ િાય અને બધી ચીજોના ઉપયોગની પદ્ધવતઓમાું પણ સહાય 
કરે. 
જેમ એક અરીસો ખબૂસરૂતી કે બદસરૂતીમાું ભેદભાિ નિી કરતો, ‘કલ્બ’ પણ દરેકદરેકમાું 
અને દરેક ઠેકાણે સારપ જ જુએ છે. તે એ િાત પર ભાર આપે છે કે બધુું સારુું જ છે અને 
‘સારુું’ ન હોય તે જોિાનુું નકારે છે.આ ગણુ તે પોતાનામાું ઊભો કરિા પે્રરે છે એટલુું જ નરહ, 
અન્દ્ય ચીજોમાું પણ તે આ પ્રેરણા આપે છે. 

</p> 

<p> અરુણ : તો આપણે દુુઃખી કેમ છીએ? </p> 

<p> ડૉ કલામ : જયારે ‘કલ્બ’માું રદવય જયોત ધ ૂુંધળી બને છે, તેની મળૂ અસર પણ ઓછી િાય છે, 
અને કોઈિાર તદન અસ્પષ્ટ કે કદાચ બુંધ પણ િઈ જાય છે. એને લીધે ઘણી લાગણીઓ 
અને ભાિનાઓ જે લાક્ષબણક રીતે માનિીય છે, તે ઊગી નીકળે છે. હિે આપણી પાસે 
હતોત્સાહ, વયિતતા, િોધ, આિમકતા, વધક્કાર, શોક, પીડા, ભય, િુંબચતતા, ખોટ, ઈષાત, અદેખાઈ, 
અબભમાન અને બીજી ઘણી પરરબચત તકલીફ આપતી માનિહ્નદયની લાગણીઓ િધે છે. 

</p> 

<p> અરુણ : સર, ઘણી મશુ્કેલ પરરક્સ્િવતઓ િચ્ચે ફણ મેં તમને સ્િસ્િબચત્ત રહલેા વનહાળયા છે. 
તમે આટલા કાળજી લેનારા છો તેમછતાું તકલીફ આપતી પરરક્સ્િવત તમને વયવિત નિી 
કરતી. તમે સામાન્દ્ય ક્સ્િવતમાું જ રહો છો. 

</p> 

   

<p> અરુણ : શુું આ ક્ષણની િાસ્તવિકતા એ નિી કે ડૉ. એ. પી. જે. અબ્દુલ કલામ અરુણ વતિારી 
સાિે િાતચીત કરી રહ્યા છે? 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : એ એક ભ્રમ છે, અને તેમાું અરુણ વતિારી અને ડૉ. એ. પી. જે. અબ્દુલ કલામ પણ 
છે. િાસ્તવિકતા એ છે કે આ ક્ષણે આપણે વિચારોની આપ-લે કરી રહ્યા છીએ.આપણા િકી - 
તમારા અને મારા િકી સત્ત્િની ખીલિણી િઈ રહી છે ; િાસ્તવિકતા તે છે. 

</p> 



<p> અરુણ : મને સત્ય સમજાત ુલાગે છે. </p> 

<p> ડૉ કલામ : સત્ય અન્દ્ય કુંઈ નરહ પરુંત ુભ્રમનુું વનરસન જ છે. આપણા આરામદેય ઘરોમાું અને 
કામકાજનાું સ્િળોિી,આપણને ગામડાુંનાું અને શહરેી ઝુંપડપટ્ટીનાું દારૂણ દુુઃખો ઘણાું દૂર, અમતૂત 
અને અિાસ્તવિક જણાય છે તેિી આપણે એમ કદાચ કલ્પી પણ લઈએ છીએ કે એ બધા સાિે 
આપણે કશી જ વનસ્બત નિી. 

</p> 

<p> અરુણ : આના પરિી મને જયોિી રહલની109 એક કવિતા યાદ આિે છે,જેમાું નૈવતક કલ્પનાની 
અનપુક્સ્િવત અંગે ગમગીન િતાું તે કહ ેછે : 

                 અવનષ્ટ એટલે નહીં સારપનો અભાિ 

                 અવનષ્ટ એક છે એિી ચટ્ટાન 

                 જેના પર માણસ િારે િારે પટકાય છે ; 

                 અવનષ્ટ છે જીિલેણ સાુંકળો, છે 

                 આળસ, રહિંસા અને પીડાની 
                 બાુંધે છે અનુંત કાળિી ગુંભીરતાિી. 
                 આપણી આજનુું દદત . 

</p> 

<p> ડૉ કલામ : દરેક િસ્ત ુએક સર્જન-વિનાશની અવિરત પ્રરિયામાું અક્સ્તત્િ ધરાિે છે. આ આપ-
લે પછી આપણે દરેક જુદા હોઈશુું, આપણી વયક્તતગત ચેતના વિસ્તતૃ બની હશે અને અજ્ઞાન 
દૂર િ્ુું હશેઆ સમ્ર  અક્સ્તત્િ સતત પ્રગટ િતુું રહ ેછે, જયાું હમેશાું એક નવુું અક્સ્તત્િ હોય 
છે. જયારે હુ ું જુદે જુદે ઠેકાણે જાઉં છું, બાળકો સાિે િાતચીત કરુું છું, તેમના પ્રશ્નોના જિાબો 
આપુું છું ત્યારે શુું િાય છે? 

</p> 
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