અસ્વરામુ અરઈકુ ભ (લ.લ.)
જનાફ શાજી ઉભયજી ફાફયીઆ ઉપે યાાંધલાલારા વાશેફ

ળાદીના ભોકા ય, જીમાયતકે છી કોઈ ભેશભાની શોઈ ત્માયે રોકો અચુક શાજી ઉભયજી ફાફયીઆ ઉપે
યાાંધલાલારા વાશેફનેજ ખાલા કાલલા ફોરાલે.સ્લાદીષ્ટ ખાલા ફનાલે,રોકો ખાઈને ખુળ થામ.શભાયા પળમાભાાં ખાલા ફનાલલા આલે
એટરે હુાં ાવે ઉબો ઉબો એભના કાભ કયલાનો શાલબાલ જોઉં,ાણી ગયભ કયલા દે ગભાાં નાાંખે ત્માયે ળફસ્સ્ભલ્રાશ ફોરે,ભીઠુ ,ાં ગોસ્ત કે
ભવારો નાાંખે ત્માયે દયે ક લખતે ળફસ્સ્ભલ્રાશ ફોરે.એટરે એભનુાં નાભ શાજી ઉભયજી ળફસ્સ્ભલ્રાશ ડી ગમેલ.અલ્રાશની
ુાં
યે શભતે શોંચલાને
ઘણા લો થમાાં છતાાં શજુ આજે ણ રોકો એભને શાજી ળફસ્સ્ભલ્રાશ ના નાભથી જ ઓખે છે .
ગાભભાાં ભાયી દુ કાન શતી.શાજી ળફસ્સ્ભલ્રાશ દુ કાન ઉય આલે,ોતાના ટકાનો એક છે ડો ફે શાથભાાં કડે અને ભને કશે
કે માકુ ફ જે નાાંખવુાં શોમ તે નાાંખી દો.એક રાલારયળ મુસ્સ્રભબાઈના ભૈમતના કપન ભાટે છે .આભ શાજીવાફ દુ કાને દુ કાને પયીને ટકાનો
છે ડો શોો કયી ને ઉઘયાણુાં કયે .રાાંફા વભમ છી ભાયી મુરાકાત એભની વાથે થઈ તો ભેં એભને પુછ્ુાં કે શાજીવાફ કપનના ઉઘયાણા
ભાટે શલે દે ખાતા નથી.એભણે ભને કહ્ુાં કે શાજી એશભદ ઉભયજી ખોડાવાશેફે કામભને ભાટે વ્મલસ્થા એભના તયપથી કયી આી છે જેથી
ત્માાંથીજ યકભ ભી જામ છે .
એઓ ળરૂઆતભાાં ઘણાજ ગયીફ શતા,એક રદલવ એભના ઘયે યાત્રે ચોય આવ્મો.એઓ ફશાય ખાટરા ઉય સુતેરા
શતા,ર્ ાંત ુ જાગતા શતા.એભણે ચોયને જોમો અને ઓખી રીધો,ચોય ઘયભાાં ગમો અને ખારી શાથે ફશાય આવ્મો,શાજીવાશેફે કશયુાં કે બાઈ
ભાયી ાવે ફેવ અને વાાંબ,ઘયભાાં પયીથી જા,દુ ધ નથી.થોડીક ખાાંડ શળે,ત ુાં ચ્શા ફનાલી રાલ,એક ક લગય દુ ધની ચ્શા એ ચોય ફનાલી
રાવ્મો.અડધો ક એ ચોયે ીધો અને અડધો ક ોતે ીધો. શાજી વાશેફ ાવે એકજ ફીડી ડેરી શતી,ચોયને કશયુાં કે ત ુ અડધી ફીડી
ી રે અને અડધી ફીડી ોતે ીધી.બરા ભાણવ ભાયા ઘયભાાંથી કશુાં નરશિં ભે .છી શાજીવાશેફે એને ભાટે જમાાં ખાલા કાલલા જામ
ત્માાંથી ફેત્રણ રદલવનુાં ,એભ કયીને કામભનો ખાલાનો ફાંદોફસ્ત કયી આપ્મો.જેથી ચોય ચોયી કયલાનુજ
ાં ભુરી ગમો.આલી શભદદી છે
આણાભાાં? કશાાં ગમે લો રોગ?
એભના છોકયા ભયહભ
ુ શાજી ભોશભદ ઉભયજી રયયુનનમન ગમા,વારુાં એવુાં કભામા,શાજી વાશેફની શારત વાયી થઈ.એઓ
ઇ.વ.૧૯૫૦ભાાં રયયુનનમન પયલા ગમા.ત્માાં જઈને તેભણે ગાભ ટાંકાયીઆ ભાટે ાણીની ફે ટાાંકીઓ ફનાલલાનુાં કરેકળન ળરૂ કયુ.ું આજે
ફાંનેલ ાદયો ભાાં જે ટાાંકીઓ ઉબેરી છે એ એભનાજ કરેકળન અને પ્રમત્નોથી ફનેરી છે જે માદગાય છે .
અલ્રાશાક આણને દયે કને શાજી ળફસ્સ્ભલ્રાશ ના જેવુાં જીલન જીલલાની નેક તૌરપક આે એલી દુ આ છે અને આલા
નેકરદર રોકોને અલ્રાશાક જનનત ુર રપયદૌળભાાં ઉંચી જગા આે.આનભન. અલ્રાશ શાપેઝ.

આ રેખ જનાફ શાજી માકુ ફ ફાજીબાઈ ભુતાલારા વાશેફે (ફોલ્ટન.યુ.કે .) રખીને ભોકલ્મો છે .
અને રેખ નુાં વાંાદન ઈકફાર ગુરાભ ભુતાલારા(કેનેડા) એ કયુું છે .

