જનાફ હાજી ઉભયજી અબયાભ અબરી સાહેફ
ઈ.સ.૧૯૫૨ ભાાં સાતમ ાં ધોયણ ાસ કયી અંગ્રેજી બણલા જલાન ાં નકકી થય ાં. ઘયની આર્થિક
હારત સાયી ન હોલાને કાયણે બરૂચ કે લડોદયા બણલા ન જતાાં અંતે ારેજ બણલા જલાન ાં નકકી
થય ાં.સાથીદાયો અરગ અરગ ક્રાસોના રગબગ ૪૦ જેટરા હતા.દયયોજ ઠીકયીઆ - કકસ્નાડ ના
યસ્તે થઈ ચારતા ારેજ જતા. થાકીને રોટોટ થઈ જલામ,યાં ત બણલાનો ઘણોજ ળોખ હતો
એટરે એ થાકરો ારેજની હાઈસ્કરભાાં દાખર થતાાંજ ઉતયી જતો.
નલી નલી ારેજ હાઈસ્કર ફનેરી,એટ્ભોળપીઅય બણલાન ાં ઘણજ
ાં સારૂાં રાગે. કટચયો ણ હસતાાં હસતાાં
બણાલે એટરે ભજા આલે,ટાંકાયીઆની કભાયળાા ભાાં બોંમ ઉય ફેસીને બણેરા અને ારેજ અંગ્રેજી સ્કરભાાં ફેન્ચીઝ ઉય
બણલાન ાં નવ ાં નવ ાં અને ઘણજ
ાં ગભે. આભ ત્રણ થી ચાય ભકહના ારેજ બણેરો.અંતે ટાંકાયીઆભાાં અંગ્રેજી સ્કર ખરતાાં જ
ગાભભાાં દાખર થમેરો.
ટાંકાયીઆભાાં ળરૂ ળરૂ ના સ્કરના કદલસો એટરે બોંમ ય ફેસીને બણતા. ફેન્ચો ન હતી,સોસામટી ાસે
એટરી યકભ ન હતી કે ફેન્ચો ખયીદે .જેથી ભને ારેજ હાઈસ્કર થી ટાંકાયીઆ હાઈસ્કરભાાં આલતાાં લાતાલયણભાાં કડલેલ્યએળન
જેવ ાં રાગત ાં.
કદયત ને કયવ ાં કે એ સભમે સાઊથ આકિકા ના કેપ્ટાઊનભાાંથી જનાફ હાજી ઉભયજી અબયાભ અબરી
સાહેફન ાં ટાંકાયીઆ ગાભ ભાાં આગભન થય ાં.અલાયનલાય ર્લદે ળોભાાંથી લતન ધાયતા સપયીઓ નો સોસામટી ના સભ્મો સાંકક
સાધતા,યાં ત ભોટા બાગના સપયીઓ લાતને ધ્માનભાાં ન રેતા.યાં ત જનાફ હાજી ઉભયજી અબરીસાહેફને લાત કયી કે હભોએ
ગાભભાાં અંગ્રેજી સ્કર ચાલ કયી છે અને હભાયી ાસે ફેન્ચો,બ્રકફોડક,સામન્સ ના સાધનો ર્લગેયે નથી તો આ સાહેફે હભોને
કાાંઇક ભદદ કયી.
તે લખતે હભાયી ાસે હેરો કરાસ સપયી બફરકડિંગભાાં હતો,ત્માયફાદ દે ડ્કા દાઊદભાસ્તય ના ભકાન ના
ઉયના બાગે કરાસ ળરૂ થમેરો.હાજી ઉભયજી અબરીસાહેફે ડોનેળનની લાતને ધ્માનભાાં રઈ ઘણીજ સાયી યકભ દાનભાાં
આીને ફેન્ચો,બ્રકફોડક તથા સામન્સના કેટરાક જરૂયી સાધનો રાલી આેરા. આથી હભોને ર્લદ્યાથીઓને ખળીનો ાય ન
યહ્યો અને આલી ભદદ આી તેજ લખતે હભોએ ઘણીજ દઆઓ કયી.
ભોટા થમા,કદયતે હભોને યદે ળ ભાાં જલાનો યહેલાનો અને કભાવ્લાનો ચાન્ળ આપ્મો.જેથી જ્માયે જ્માયે
લતનભાાં ગાભભાાં જઈએ ત્માયે ત્માયે હભોને ેરો સપયીબાઈઓનો સહકાય માદ આલતાાં હભોને ણ હભાયી ળક્ક્ત પ્રભાણે
ગાભભાાં કાંઇ ને કાંઇ ભદદ કયલાનો ઉભાંગ ળોખ થામ એ મોગ્મ છે .
આણે આળા યાખીએ કે ગાભના સપયીબાઈઓ જ્માયે જ્માયે ગાભભાાં આલે એટરે ગાભનાાં સાલકજર્નક કાભોભાાં
જરૂયથી ભદદ કયે .અલ્રાહાક ભર્કભ જનાફ હાજી ઉભયજી અબરીસાહેફને ત્થા એભના જેલા જ ફીજા ભર્કભ સપયીબાઈઓ કે જે
ગાભ ટાંકાયીઆના કાભોભાાં દાન કયી ગમા છે તેભને, સાથે સાથે ગાભ ટાંકાયીઆ ના તભાભ ભર્કભો જેઓએ ડોનેળન આેરાાં છે
તેભને તભાભને જન્નતરકપયદોઉળ ભાાં ઉંચી જગા આે અને તેભની ફાર ફાર ભગકપયત પયભાલે.અને આણને એ યસ્તે
ચારલાની નેક કહદામત આે.આર્ભન.
જગત આખા ઉય તાયી,નજય પયતી યહે ન્માયી. અભાયાાં કાભોને જોનાયી,સખી કય ત ાં સખી કય ત ાં.
અલ્રાહ હાપેઝ.
આ આકટિકર જનાફ હાજી માકફ ફાજીબાઈ ભતાલારાસાહેફે (ફોલ્ટન.યકે.) રખીને તૈમાય કયીને ભોકલ્મો છે .

