અસ્વરામુ અરઈકુ ભ (લ.લ.)

જનાબ હકીમ ડોકટર આદમ વલી હીરાસાહેબ.(હકીમજી)
Year of death: 1965

ટંકાયીઆ ગાભભાં શીયા શકીભજીના નાભથી ઓખામ,દીલ્શીભાં શકીભ અઝભરખાનના શાથ નીચે ઈ.વ.૧૯૩૦ ની આજુ ફાજુ બરૂચ જીલ્રાના વલદ્યાથીઓ જૂ જ વંખ્માભાં
શકીભી કોષ કયલા દીલ્શી ગમેરા.જેભાં શકીભ ચીચી,શકીભ અબ્દુ ર યશીભ કાજી ટંકાયીઆલારા વલગેયેનો વભાલેળ થામ છે .
શકીભ આદભ લરી શીયા ઘણાજ ફાશોળ અને શકીભીભાં ઘણાજ શોવળમાય શતા.ભાયા નાકભાંથી ઘણા લખતે ાણી નીકે એટરે એક દદલવ ભને કશયુકેં સુતી લખતે અને
વલાયભાં ભાથા ઉય ભપરય કે ગયભ ળાર લીંટી રે ,જેથી તને પામદો થળે. ભેં તેભ કયુું તો ભને ત ુયતજ પામદો થમેરો.ગાભભાં એક બાઈને શાટષ એટે ક થમો,તે બાઈને તાવીને
બરૂચ રઈ જલાનું કશેલ.ુ ં તે બાઈને બરૂચ રઈ ગમા.શકીભવાશેફે વાથે ગમેરા ફીજા બાઈઓને કશેલકેું જો આ બાઈને યસ્તાભાં રોશીની ઊરટી થળેતો ફચી જળે,યસ્તાભાં તેભજ
થયું 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
કશેલ ુ ં કે શલે જો એટે ક આલળેતો એ ફચળે નદશિં. એટલું શાટષ ડેભેજ થયું છે .૧૪ લષ છી ેરા બાઈને શાટષ એટે ક આલતાંજ અલ્રાશની યે શભતે શોંચી ગમા.
ભાયા એક વભત્ર વાથે હુ ં સુયત ગમો,તે બાઈ કશેકે ચારો શકીભ ચીચી ાવે ભાયી તાવ કયાવુ,ં શકીભ ચીચી ાવે ગમા.તેભણે પુછ્કું ે ક્ાંથી આલો છો? ટંકાયીઆ થી
આલીમે છીએ.શકીભ ચીચીએ કશયું કે બરા ભાણવ સુયત સુધી આલલાની જરૂયતજ નથી.તભાયાજ ગાભભાં આટરા ફાશોળ,શોવળમાય શકીભ આદભ શીયા છે .છી તભો અદશિંમાં કે ભ
આલો છો? શભો દીલ્શીભાં વાથેજ શકીભનો કોષ કયતા શતા.તેઓ કરાવભાં ઘણાજ શોવળમાય શતા.એભણે બરૂચભાં દલાખાનું ખોરેલ,ું યંત ુ યુયોવમન દલાઓએ આયુલેદીક દલાઓ
ત્થા શકીભી ઈરાજોનું અલમુલ્મન કયી નાંખ્યુ.ં
એભની ાવે શકીભીને રગતાં ઘણાજ અગત્મનાં અને અત્માયે ઘણાજ દકિંભતી ગણી ળકામ એલાં ઘણા પુસ્તકો શતાં.એભના ગુજયી ગમા છી એ પુસ્તકોને જોલા
તડકે શ્વયથી ફે આબરભો આલેરા. શકીભવાશેફના પ ૂત્ર ભહષભ
ુ ભોશભદબાઈએ એભને જણાવ્યું કે આ પુસ્તકો અત્માયે દુ વનમાભા અજોડ છે તેભણે વાયી એલી દકિંભતે લેચાતાં ભાંગેરાં
યંત ુ ભોશભદબાઈએ ના ાડી.અમુક લો છી ભકાનના છાયાભાંથી ાણી ટકલાના કાયણે પુસ્તકોનો કામભના ભાટે નાળ થઈ ગમો.જે દ્ ્ઃખની લાત થઈ.પુસ્તકોનો
વદઊપ્મોગ થમો શોત તો ઘણા રોકોને પામદો થાત.
શકીભવાશેફ સ્ત્રી કે લણીભાં ખાળ ધ્માન આતા.તે જભાનાભાં છોકયીઓને ગુજયાતી ાંચ ધોયણ સુધી બણાલીને ઉઠાડી રેતા,યંત ુ શકીભવાશેફે એભની બાણકી
અભીનાફશેનને ટંકાયીઆની શાઈસ્કુ રભાં એવ.એવ.વી.સુધી બણાલી સ્ત્રી કે લણી નો ળોખ જાગ ૃત કમો.વાથે વાથે વંગાથભાં આમળાફશેન ગુજમાને ણ બણલા ભાટે ઉત્વાશ
આેરો.આ ફંનેલ ફશેનો ટંકાયીઆ શાઈસ્કુ રભાં એવ.એવ.વી.ાવ થનાય પ્રથભ ફશેનો છે . જેનો મળ આદભ શકીભ વાશેફને પાે જામ છે .શકીભ વાશેફ સ્લબાલના ધાયદાય અને
કડક શતા.દદીને જે પ્રભાણે નુશ્ખો આે તેજ પ્રભાણે ખોયાક કમો રેલ ાનો તેન ું સુચન કયે .જેભાં દદી યશેજી ન કયે તો ઠકો આે . ાછરી રાઈપભાં શકીભ વાશેફનુ ં ધ્માન ગાભ
અને જીલ્રાના યાજકાયણભાં ડી જતાં શકીભી તયપ થી ઓછં થઈ ગયું અને રોકોએ વેલા ગુભાલતાં દુ ્ઃખની લાત ઉબી થઈ અને એભની શકીભીનો રાબ જોઈએ તેલો રોકોને ન
ભળ્મો.
ગાભભાં એક બાઈનું ભાથું ખુફજ દુ ્ઃખે,ઘણા ઈરાજો કયતાં,પામદો ન જણાતાં એ શકીભવાશેફને ભળ્મો,શકીભવાશેફે એ બાઈને વરાશ આી કે ળાદી કયી રે તારું
ભાથું ભટી જળે.ચાય ભદશના છી ેરા બાઈએ ળાદી કયી રીધી,એની ઈચ્છા શતી ત્માં ળાદી થતાં એ બાઈન ૂ ભાથું શંભેળને ભાટે દુ ્ઃખત ું ભટી ગયુ.ં આલા દીઘષદ્ર ષ્ટટ લાા શકીભ
શતા.
ભોશભદ વીયતીની તે ગઝર માદ આલે છે
જાઓ જાઓ એમ શકીભો જાઓ
દુ વનમાભાં ભાયી કોઈ દલા નથી
હુ ં ઈશ્કનો બફભાય છં
ફીજી કોઈ બફભાયી નથી.
શકીભવાશેફ જ્માયે અલ્રાશની યે શભતે શોંચ્મા ત્માયે તેમ્ના શાથભાં કુ યાન શત ું અને તેભનું ભાથું કુ યાન ળયીપ ઉય શત,આલા
ું
યશેજગાય અને નેક ઈન્ળાન શતા એ. આલા
નેકદદર શકીભવાશેફને અલ્રાશાક જન્નત ુર દપયદૌળભાં ઉંચી જગા આે અને ફાર ફાર ભગદપયત પયભાલે અને આણને એભના યસ્તે ચારલાની નેક તૌદપક આે .આવભન.
આ રેખ જનાફ શાજી માકુ ફ ફાજીબાઈ ભુતાલારાએ ફોલ્ટન(યુ.કે .) થી રખીને ભોકલ્મો છે .
આ રેખનું વંાદન ઈકફાર ગુરાભ ભુતાલારાએ કે નેડાથી કયુું છે .

