
અસ્વરામ ુઅરઈકુભ (લ.લ.) 

               જનાફ શાજી ઉભયજી ફાફયીઆ ઉપે યાાંધલાલારા વાશફે 

 

                      ળાદીના ભોકા ય, જીમાયતકે છી કોઈ ભેશભાની શોઈ ત્માયે રોકો અચકુ શાજી ઉભયજી ફાફયીઆ ઉપે 
યાાંધલાલારા વાશફેનજે ખાલા કાલલા ફોરાલ.ેસ્લાદીષ્ટ ખાલા ફનાલ,ેરોકો ખાઈન ેખળુ થામ.શભાયા પળમાભાાં ખાલા ફનાલલા આલ ે
એટર ેહુાં ાવ ેઉબો ઉબો એભના કાભ કયલાનો શાલબાલ જોઉં,ાણી ગયભ કયલા દેગભાાં નાાંખ ેત્માયે ળફસ્સ્ભલ્રાશ ફોર,ેભીઠુાં,ગોસ્ત કે 

ભવારો નાાંખ ેત્માયે દયેક લખત ેળફસ્સ્ભલ્રાશ ફોર.ેએટર ેએભનુાં નાભ શાજી ઉભયજી ળફસ્સ્ભલ્રાશ ડી ગમલે ુાં.અલ્રાશની યેશભત ેશોંચલાન ે
ઘણા લો થમાાં છતાાં શજુ આજે ણ રોકો એભન ેશાજી ળફસ્સ્ભલ્રાશ ના નાભથી જ ઓખ ેછે. 

              ગાભભાાં ભાયી દુકાન શતી.શાજી ળફસ્સ્ભલ્રાશ દુકાન ઉય આલ,ેોતાના ટકાનો એક છેડો ફ ેશાથભાાં કડે અન ેભન ેકશ ે

કે માકુફ જે નાાંખવુાં શોમ ત ેનાાંખી દો.એક રાલારયળ મસુ્સ્રભબાઈના ભૈમતના કપન ભાટે છે.આભ શાજીવાફ દુકાન ેદુકાન ેપયીન ેટકાનો 
છેડો શોો કયી ન ેઉઘયાણુાં કયે.રાાંફા વભમ છી ભાયી મરુાકાત એભની વાથ ેથઈ તો ભેં એભન ેપછુ્ ુાં કે શાજીવાફ કપનના ઉઘયાણા 
ભાટે શલ ેદેખાતા નથી.એભણ ેભન ેકહ્ુાં કે શાજી એશભદ ઉભયજી ખોડાવાશફે ેકામભન ેભાટે વ્મલસ્થા એભના તયપથી કયી આી છે જેથી 
ત્માાંથીજ યકભ ભી જામ છે. 

               એઓ ળરૂઆતભાાં ઘણાજ ગયીફ શતા,એક રદલવ એભના ઘયે યાત્ર ેચોય આવ્મો.એઓ ફશાય ખાટરા ઉય સતુરેા 
શતા,ર્ાંત ુજાગતા શતા.એભણ ેચોયન ેજોમો અન ેઓખી રીધો,ચોય ઘયભાાં ગમો અન ેખારી શાથ ેફશાય આવ્મો,શાજીવાશફે ેકશયુાં કે બાઈ 
ભાયી ાવ ેફવે અને વાાંબ,ઘયભાાં પયીથી જા,દુધ નથી.થોડીક ખાાંડ શળ,ેત ુાં ચ્શા ફનાલી રાલ,એક ક લગય દુધની ચ્શા એ ચોય ફનાલી 
રાવ્મો.અડધો ક એ ચોયે ીધો અને અડધો ક ોત ેીધો. શાજી વાશફે ાવ ેએકજ ફીડી ડેરી શતી,ચોયન ેકશયુાં કે ત ુઅડધી ફીડી 
ી ર ેઅન ેઅડધી ફીડી ોત ેીધી.બરા ભાણવ ભાયા ઘયભાાંથી કશુાં નરશિં ભે.છી શાજીવાશેફ ેએન ેભાટે જમાાં ખાલા કાલલા જામ 
ત્માાંથી ફતે્રણ રદલવનુાં ,એભ કયીન ેકામભનો ખાલાનો ફાંદોફસ્ત કયી આપ્મો.જેથી ચોય ચોયી કયલાનુાંજ ભરુી ગમો.આલી શભદદી છે 
આણાભાાં? કશાાં ગમ ેલો રોગ? 

            એભના છોકયા ભયહભુ શાજી ભોશભદ ઉભયજી રયયનુનમન ગમા,વારુાં એવુાં કભામા,શાજી વાશેફની શારત વાયી થઈ.એઓ 
ઇ.વ.૧૯૫૦ભાાં રયયનુનમન પયલા ગમા.ત્માાં જઈન ેતભેણ ેગાભ ટાંકાયીઆ ભાટે ાણીની ફ ેટાાંકીઓ ફનાલલાનુાં કરકેળન ળરૂ કયુું.આજે 
ફાંનલે ાદયો ભાાં જે ટાાંકીઓ ઉબરેી છે એ એભનાજ કરકેળન અન ેપ્રમત્નોથી ફનરેી છે જે માદગાય છે. 

            અલ્રાશાક આણન ેદયેકન ેશાજી ળફસ્સ્ભલ્રાશ ના જેવુાં જીલન જીલલાની નેક તૌરપક આ ેએલી દુઆ છે અન ેઆલા 
નેકરદર રોકોન ેઅલ્રાશાક જનનતરુ રપયદૌળભાાં ઉંચી જગા આ.ેઆનભન. અલ્રાશ શાપેઝ. 

 

આ રખે જનાફ શાજી માકુફ ફાજીબાઈ ભતુાલારા વાશફે ે(ફોલ્ટન.ય.ુકે.) રખીન ેભોકલ્મો છે. 

અન ેરખે નુાં વાંાદન ઈકફાર ગરુાભ ભતુાલારા(કેનેડા) એ કયુું છે.        




