
 

 

સુ્તક રયચમ 

સુ્તકનુુંનાભ   :- અગનુંખ ( Wings of Fire) 
રેખકનુુંનાભ  :-  એ.ી.જે.અબ્દુરકરાભ 

અનલુાદક   :- શયેળ ધરકમા 
વારશત્મ પ્રકાય  :-  આત્ભકથા 

બાયતના મભવાઈરના મતાભશ અને બાયતના ભતૂલૂવ યાષ્ટ્મત 

ડૉ. અવરુ ાકીય  જૈનરુબ્દીન  અબ્દુર કરાભ  ( 

એ.ી.જે.અબ્દુરકરાભ ) લૈજ્ઞામનક ઉયાુંત રેખક ણ શતા. તેભને ‘ ઇન્ડડમા :એ. મલઝન પય ધ 

ડય ુ  મભરેમનમભ  અને ઇગ્નાઈટેડ ભાઈડડ નાભના અંગેજીભાું રખેરાું સુ્તક છે.  તેભણે અરુણ 

મતલાયી વશકાયથી તાની આત્ભકથા મલડગ્ઝ ઓપ પામય રખી છે.તેન ગજુયાતી અનલુાદ 

અગનુંખ શયેળ ધરકમાએ કમો છે. આ ભાત્ર તેભની આત્ભકથા જ નથી;આધમુનક બાયતીમ 

અલકાળ મલજ્ઞાનન ઇમતશાવ છે. સુ્તકની ળરૂઆત તત્કારીન ભદ્રાવ યાજ્મના યાભેશ્વયભ ગાભના 

એક ભધ્મભલગીમ તમભર કુટુુંફથી  થામ છે. ડૉ. કરાભ તેભના મતાની જડભજાત વાશજજકતા, 

બદુ્ધિપ્રમતબા અને ઉદાયતાનુું લણવન કયતાું રખે છે કે ‘ તે દયયજ કેટરા રકને બજન કયાલતાું 

તે હુું ચક્કવ કશી ળકુું તેભ નથી....’ યાભેશ્વયભ ભુંરદયના મખુ્મ જૂાયી  શ્રી રક્ષ્ભણ ળાસ્ત્રીની 

તેભના  મતાજી  વાથેના ગાઢ મભત્રતાન ખાવ ઉલ્રેખ કયતાું ડૉ.કરાભ જણાલે છે કે ભાયા મતા 

અને ળાસ્ત્રીજી ધામભિક અને આધ્માજત્ભક ચચાવઓભાું  ભળગરુ યશતેા. ડૉ.કરાભના જીલનભાું તેભના 

મતાની ઉંડી અવય લતાવમ છે. તેભણે વભગ્ર જીલન દયમભમાન તેભના મલજ્ઞાન અને ટેકનરજીના 

જગતભાું તેભના મતાને અનવુયલાન પ્રમાવ કમો શત. રગબગ છ લવની લમે તેભને અશભદ 

જરાલદુીનન રયચમ થામ છે.ઓછું  મળક્ષણ શલા છતાું  જરાલદુીન શુંભેળા તેભને અભ્માવભાું 

પ્રત્વારશત કયતા શતા. 

યાભેશ્વયભ અને ધનુકડી લચ્ચે આલતાું યાભેશ્વયભ યડ ય ચારતી ટે્રનભાુંથી છાાના 

ફુંડર પેંકીને ભેલેરી પ્રથભ આલક ભાટેગોયલની રાગણી તેભણે અનબુલી શતી. તાને 

લાયવાભાું મતા ાવેથી પ્રભાણણકતા અને આત્ભમળસ્ત ભળ્મા શલાન ગલવ કયતાું ડૉ.કરાભ કશ ેછે 

 



 

 

કે તેને રયણાભે જ તેભની જજિંદગીભાું ભટુું રયલતવન આલી ળક્ુું  શત ુું. ળાા જીલન દયમભમાન 

મલજ્ઞાન મળક્ષક મળલસબુ્રભણ્મ ઐમય તેભની વાથે કરાક ગાતા અને કશતેા : કરાભ , હુું તને 

એટર મલકમવત જલા ભાુંગુું છું. જેથી ત ુું ભટા ળશયેભાું ખફૂ મળણક્ષત રકની વભકક્ષ ઊબ યશી 

ળકે ...’ શ્રી ઐમય  જેલા લૈરદક બ્રાહ્મણના ઘેય બજન કયલાના પ્રવુંગે મળલસબુ્રભણ્મ ઐમયના 

વાભાજજક  ફુંધન તડલાના પ્રમાવન ખાવ ઉલ્રેખ તેભણે  કમો છે.  

યાભનાથયુભની સ્લાટવજ  શાઇસ્કુરના મળક્ષક ઈભાદુયાઈ  વરભન  તેભના શે્રષ્ટઠ  

ભાગવદળવક ફની યહ્યા. ડૉ.કરાભરખે છે ‘ ફાણથી જ ભને આકાળનાું યશસ્મ અને ક્ષીનાું 

ઉડ્ડમન પ્રત્મે ખફૂ આકવણ શત ુું.......   

સ્લાટવજ શાઇસ્કુરથી ત્રીણચની વેડટ જવેપ કરેજ સધુીના મલદ્યાથીકાભાું ડૉ.કરાભ અંગે્રજી 

વારશત્મથી ભાુંડીને તત્લજ્ઞાનના લાુંચન તયપ લે છે. આ વભમ દયમભમાન જ તેભણે 

બોમતકળાસ્ત્રભાું ખફૂ જ યવ ડલા રાગ્મ. મલજ્ઞાન મલળે ડૉ. કરાભ કશ ે છે, ‘’ મલજ્ઞાન શુંભેળા 

આધ્માજત્ભક વમદૃ્ધિ અને આત્ભવાક્ષાત્કાયન ભાગવ યયુંુું છે.......’’ 

 દ.બાયતની ભદ્રાવ ઇન્સડસ્ટટયટૂ ઓપ ટેકનરજીભાું પ્રલેળ ભેલતી લખતે ડેરી ૈવાની 

તુંગી અને આ સ્સ્થમતભાું ફશને જશયાની ફુંગડીઓં અને શાય ગીયલે મકૂીને બયેર પી જેલી 

યીસ્સ્થમત છી વખત અભ્માવ કયીને મળષ્ટમવમૃિ ભેલલા યૂા જળથી ડૉ. કરાભ ભુંડી ડયા. 

એયનટીકર ઈજનેયી વુંદ કમાવ ફાદ ડૉ. કરાભનુું મલભાન ઉડાડલાનુું ધ્મેમ સ્ષ્ટટ શત ુું. પ્ર. 

સ્ેડડ , પ્ર. એ.કે.લી. અને પ્ર. નયમવિંશયાલના ભાગવદળવન શઠે તેભની વ્માલવામમક કાયરકદીનુું 

ઘડતય  થયુું. ડૉ. કરાભની વ્માલવામમક ગણુલિા ઘડલાભાું ટએભન મવિંશપા શત. આત્ભકથાભાું 

ડૉ.કરાભન સ્લબાલ અને વ્મસ્તતત્લન ખાવ ઉલ્રેખ કયે છે. સુ્તકની યવપ્રદ ફાફત એ છે કે 

તેભની ળાા કરેજના મળક્ષક અને વાથી મલજ્ઞાનીઓના સુુંદય વ્મરકતણચત્ર દ્વાયા ડૉ.કરાભ કઈ 

વ્મરકતગત ઘટનાથી લાચકને ય  કયીને તેભને એયપવવ ામરટ ફનલાના મનષ્ટપ પ્રમાવ 

તેભજ કરેકટય ફનલાની ઈચ્છા  છતાું તે યકેટ ઇજનેય કેભ ફડમા તેની છણાલટ  સુ્તકભાું 



 

 

ઉવી આલી છે. ડૉ. કરાભના ભત પ્રભાણે તેભના ભાતા મતા  તથા મળક્ષક  અને ભાગવદળવક 

પ્રત્મે ઋણ અદા કયલાન આ સુ્તકભાું તેભન પ્રમાવ છે.  

ડૉ. કરાભની વપતા કે મનષ્ટપતાની જ અંગત કથા ભાત્ર નથી, ણ પ્રધગીકી  કે્ષતે્ર 

વુંઘવ કયતાું આધમુનક બાયતની કશાની છે. ઈશ્વયના અનશદ આળીલાવદની કાભના વાથે ડૉ. કરાભ 

ઈશ્વયની બવ્મતાને લણવલે છે. અને મલન્રભતાલૂવક કશ ેછે કે કદી નાના કે અવશામ ન અનબુલવુું , 

આણે ફધાું આણાભાું રદવ્મ અસ્ગ્ન વાથે જડમ્મા છીએ. આ આત્ભકથાભાું પ્ર. વાયાબાઈ , વતીળ 

ધલન , ડૉ.બ્રભપ્રકાળ , જભવન યકેટ મલજ્ઞાની લનફયન  જેલા ભશાન લૈજ્ઞામનક વાથેના 

વુંસ્ભયણ  વાથે આ રેખની આ કથા ભાત્ર આત્ભકથા ફની ન યશતેા જીલનમગી સુ્તક 

શલાન ઉિભ નમનૂ યૂ ાડે છે. શ્રી શયેળ ધરકમાએ આ સુ્તકન ખફુ જ સુુંદય અનલુાદ 

કમો છે. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


