
અસ્વરામ ુઅરઈકુભ (લ.લ.)                                 

જનાબ હકીમ ડોકટર આદમ વલી હીરાસાહબે.(હકીમજી) 

            ટંકાયીઆ ગાભભા ંશીયા શકીભજીના નાભથી ઓખામ,દીલ્શીભા ંશકીભ અઝભરખાનના શાથ નીચે ઈ.વ.૧૯૩૦ ની આજુફાજુ બરૂચ જીલ્રાના વલદ્યાથીઓ જૂજ વખં્માભા ં
શકીભી કોષ કયલા દીલ્શી ગમેરા.જેભા ંશકીભ ચીચી,શકીભ અબ્દુર યશીભ કાજી ટંકાયીઆલારા વલગેયેનો વભાલેળ થામ છે. 

      શકીભ આદભ લરી શીયા ઘણાજ ફાશોળ અને શકીભીભા ંઘણાજ શોવળમાય શતા.ભાયા નાકભાથંી ઘણા લખતે ાણી નીકે એટરે એક દદલવ ભન ેકશયુકેં સતુી લખતે અને 

વલાયભા ંભાથા ઉય ભપરય કે ગયભ ળાર લીંટી રે,જેથી તન ેપામદો થળ.ે ભેં તેભ કયુું તો ભને તયુતજ પામદો થમેરો.ગાભભા ંએક બાઈને શાટષએટેક થમો,ત ેબાઈને તાવીને 

બરૂચ રઈ જલાન ુ ંકશલે ુ.ંત ેબાઈને બરૂચ રઈ ગમા.શકીભવાશેફે વાથે ગમેરા ફીજા બાઈઓને કશલે ુકેંજો આ બાઈને યસ્તાભા ંરોશીની ઊરટી થળેતો ફચી જળે,યસ્તાભા ંતેભજ 

થયુ ંઅને એ બાઈ ફચી ગમા.ફે થી ત્રણ દદલવો છી ેરા બાઈ જમાયે ાછા આવ્મા ત્માયે તેને શકીભજીએ તાવીને કશયુકેં તબફમત વાચલીને યાખજે,ફીજા ફે બાઈઓને 
કશલે ુ ંકે શલે જો એટેક આલળેતો એ ફચળે નદશિં.એટલુ ંશાટષ  ડેભેજ થયુ ંછે.૧૪ લષ છી ેરા બાઈને શાટષએટેક આલતાજં અલ્રાશની યેશભતે શોંચી ગમા. 

        ભાયા એક વભત્ર વાથે હુ ંસયુત ગમો,ત ેબાઈ કશકેે ચારો શકીભ ચીચી ાવે ભાયી તાવ કયાવ ુ,ંશકીભ ચીચી ાવે ગમા.તેભણે પછુ્ ુકેં ક્ાથંી આલો છો? ટંકાયીઆ થી 

આલીમે છીએ.શકીભ ચીચીએ કશયુ ંકે બરા ભાણવ સયુત સધુી આલલાની જરૂયતજ નથી.તભાયાજ ગાભભા ંઆટરા ફાશોળ,શોવળમાય શકીભ આદભ શીયા છે.છી તભો અદશિંમા ંકેભ 

આલો છો? શભો દીલ્શીભા ંવાથેજ શકીભનો કોષ કયતા શતા.તેઓ કરાવભા ંઘણાજ શોવળમાય શતા.એભણે બરૂચભા ંદલાખાન ુ ંખોરેલુ,ંયંત ુયયુોવમન દલાઓએ આયલુેદીક દલાઓ 
ત્થા શકીભી ઈરાજોન ુ ંઅલમલુ્મન કયી નાખં્ય ુ.ં 

         એભની ાવે શકીભીને રગતા ંઘણાજ અગત્મના ંઅને અત્માયે ઘણાજ દકિંભતી ગણી ળકામ એલા ંઘણા પસુ્તકો શતા.ંએભના ગજુયી ગમા છી એ પસુ્તકોને જોલા 

તડકેશ્વયથી ફે આબરભો આલેરા. શકીભવાશેફના પતૂ્ર ભહુષભ ભોશભદબાઈએ એભને જણાવ્ય ુ ંકે આ પસુ્તકો અત્માયે દુવનમાભા અજોડ છે તેભણે વાયી એલી દકિંભતે લેચાતા ંભાગેંરા ં

યંત ુભોશભદબાઈએ ના ાડી.અમકુ લો છી ભકાનના છાયાભાથંી ાણી ટકલાના કાયણે પસુ્તકોનો કામભના ભાટે નાળ થઈ ગમો.જે દ્્ઃખની લાત થઈ.પસુ્તકોનો 
વદઊપ્મોગ થમો શોત તો ઘણા રોકોને પામદો  થાત. 

         શકીભવાશફે સ્ત્રી કેલણીભા ંખાળ ધ્માન આતા.ત ેજભાનાભા ંછોકયીઓને ગજુયાતી ાચં ધોયણ સધુી બણાલીને ઉઠાડી રેતા,યંત ુશકીભવાશફેે એભની બાણકી 

અભીનાફશનેને ટંકાયીઆની શાઈસ્કુરભા ંએવ.એવ.વી.સધુી બણાલી સ્ત્રી કેલણી નો ળોખ જાગતૃ કમો.વાથે વાથે વગંાથભા ંઆમળાફશને ગજુમાને ણ બણલા ભાટે ઉત્વાશ 

આેરો.આ ફનંેલ ફશનેો ટંકાયીઆ શાઈસ્કુરભા ંએવ.એવ.વી.ાવ થનાય પ્રથભ ફશનેો છે.જેનો મળ આદભ શકીભ વાશફેને પાે જામ છે.શકીભ વાશેફ સ્લબાલના ધાયદાય અને 

કડક શતા.દદીને જે પ્રભાણે નશુ્ખો આે તેજ પ્રભાણે ખોયાક કમો રેલાનો તેન ુ ંસચુન કયે.જેભા ંદદી યશજેી ન કયે તો ઠકો આે. ાછરી રાઈપભા ંશકીભ વાશફેન ુ ંધ્માન ગાભ 

અને જીલ્રાના યાજકાયણભા ંડી જતા ંશકીભી તયપ થી ઓછં થઈ ગયુ ંઅને રોકોએ વેલા ગભુાલતા ંદુ્ઃખની લાત ઉબી થઈ અને એભની શકીભીનો રાબ જોઈએ તેલો રોકોને ન 

ભળ્મો.  

               ગાભભા ંએક બાઈનુ ંભાથુ ંખફુજ દુ્ઃખે,ઘણા ઈરાજો કયતા,ંપામદો ન જણાતા ંએ શકીભવાશેફને ભળ્મો,શકીભવાશફેે એ બાઈને વરાશ આી કે ળાદી કયી રે તારંુ 

ભાથુ ંભટી જળ.ેચાય ભદશના છી ેરા બાઈએ ળાદી કયી રીધી,એની ઈચ્છા શતી ત્મા ંળાદી થતા ંએ બાઈન ૂભાથુ ંશભંેળને ભાટે દુ્ઃખત ુ ંભટી ગયુ.ંઆલા દીઘષદ્રષ્ટટ લાા શકીભ 
શતા. 

          ભોશભદ વીયતીની ત ેગઝર માદ આલે છે          

                 જાઓ જાઓ એમ શકીભો જાઓ 

                 દુવનમાભા ંભાયી કોઈ દલા નથી 

                 હુ ંઈશ્કનો બફભાય છ ં
                 ફીજી કોઈ બફભાયી નથી.  

      શકીભવાશેફ જ્માયે અલ્રાશની યેશભતે શોંચ્મા ત્માયે તેમ્ના શાથભા ંકુયાન શત ુ ંઅને તેભનુ ંભાથુ ંકુયાન ળયીપ ઉય શત ુ,ંઆલા યશજેગાય અને નેક ઈન્ળાન શતા એ. આલા 

નેકદદર શકીભવાશફેને અલ્રાશાક જન્નતરુ દપયદૌળભા ંઉંચી જગા આે અને ફાર ફાર ભગદપયત પયભાલે અને આણને એભના યસ્તે ચારલાની નેક તૌદપક આે.આવભન. 

આ રેખ જનાફ શાજી માકુફ ફાજીબાઈ ભતુાલારાએ ફોલ્ટન(ય.ુકે.) થી રખીને ભોકલ્મો છે. 
આ રેખનુ ંવંાદન ઈકફાર ગરુાભ ભતુાલારાએ કેનેડાથી કયુું છે.     

Year of death: 1965 




