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નતા : કાીદાવ દે લચંદ ભેઘાણી; બ્રિટીળ કાહિમાલાડ એજન્વી રીવભાં પજદાય
ભાતા : ધીફાઈ

1901ભાં યાજકટ ખાતે ળાા-નળક્ષણ ળરૂ કયુ.ં નતાની ફદરીઓ થમા કયે . તેભની વાથે દાિા,

1901-1912

ાબ્રમાદ, ઝંઝુલાડા, લિલાણ કેમ્, રાખાાદય, ફગવયા, લગેયે જુદા જુદા સ્થએ પયતાં પયતાં
અભ્માવ કયીને છે લ્રે 1912ભાં અભયે રીથી ભૅહરક થમા.
વાહશત્મ તેભ જ સ્લદે ળી ચલનાં ફીજ આ અયવાભાં યામાં.
કૉરેજ-નળક્ષણ 1913ભાં આયં બી બાલનગયની ળાભદાવ કૉરેજભાંથી 1917ભાં અંગ્રેજી અને વંસ્કૃત
નલમ વાથે B A થમા.

1913-1917

લચ્ચે 1915ભાં એક વત્ર, ખાવ એભના નિમ નલમ વંસ્કૃતના અભ્માવ અથે, જૂનાગઢની ફશાઉદ્દીન
કૉરેજભાં ગમા. `ધ ૂભકેત’ુ ત્માં એભના વશાધ્મામી શતા.
બાલનગયભાં M Aન અભ્માવ ળરૂ કમો. વાથવાથ ત્માંની વનાતન શાઈસ્કૂરભાં નળક્ષક તયીકેની
કાભગીયી વંબાી.
કરતતા ખાતે સ્થામી થમેર ભટા બાઈની ફીભાયીને કાયણે ઓબ્રચંતાનુ ં કરતતા જલાનુ ં થયુ.ં

1918-1921

જીલણરાર એન્ડ કંની નાભના ઍલ્યુનભનનમભનાં લાવણ ફનાલતા કાયખાનાભાં જડામા.
પયજ ફજાલતાં ફચે તે અંગત વભમ દયનભમાન ફંગાી બાા-વાહશત્મ અને વંસ્કૃનત વાથે હયચમ
કેલતાં જઈ તેન આસ્લાદ ભાણલા ભાંડય.

1918ભાં િથભ ગીત `દીલડ ઝાંખ ફે ’ યચ્યુ.ં
1919ભાં કંનીના ભાબ્રરક વાથે ઇંગ્રૅન્ડન િલાવ કમો.
લતન છડયું ત્માયથી જ વતત કાનભાં વંબાતા યશેરા તેના ‘દુનનિલાય વાદ’ની લાત નભત્રને

1921

આગલી ળૈરીએ રખેરા ત્રભાં કયી. ત્રને અંતે વશી કયી તે ણ તેલી જ અવાભાન્મ : `બ્રર. હુ ં
આવુ ં છું’. અને, એ વંકલ્ મુજફ, કાહિમાલાડ ાછા પમાચ.
ં ઈનાં, ણ યજલાડાના વયકાય-નીમ્મા શાકેભ એલા તાના ભાવા નળલરાર ગવબ્રમા
મ ૂ મુફ
ાવે જેતુય મુકાભે યશેતાં, દભમંતીફેન વાથે રગ્ન.
યાણુયથી િકાનળત અમ ૃતરાર ળેિના નલા વપ્તાહશક `વોયાષ્ટ્ર’ને `ભતીની ઢગરીઓ’ અને

1922

`ચયાન કાય’ રેખ ભકરાવ્મા. તયત તંત્રીભંડભાં સ્થાન ામ્મા.
અિલાહડમાના વભથી ગુરુના આયં બના ચાય હદલવ `વોયાષ્ટ્ર’ના િનત શુક્રલાયે િનવધ્ધ થતા અંકના
વંાદન-કામચભાં વ્મસ્ત યહ્યા ફાદ શુક્ર-ળનન-યનલના છે લ્રા ત્રણ હદલવ દયનભમાન રકવાહશત્મના
વંળધન અથે િલાવ ખેડલા નીકી ડતા.
રેખન-કામચન આયં બ. એભની વહિ
ુ થભ કૃનત ‘કુયફાનીની કથાઓ’ િકાનળત.

1923-27
1929

દય લયવે એક-એક કયીને `વોયાષ્ટ્રની યવધાય’ના ાંચ બાગ આ અધચદામકા દયનભમાન િગટ થમા.
રકવાહશત્મના ભોબ્રરક વંળધન ફદર 1928ન શેરલશેર યણજીતયાભ સુલણચ
ચ રં ક અભદાલાદ
ખાતે એનામત થમ.
ુ ’ િકાનળત.
સ્લાતંત્ર્મ-વંગ્રાભ નનનભત્તે યચામેરાં દે ળબક્તતનાં 15 ળોમચગીતન વંગ્રશ `નવંધડ
બ્રિટીળ વલ્તનત વાભે રડલા ભાટેન જુસ્વ િજાભાં જાગૃત કયતી જાદુઈ તેની અવય જઈ વયકાયે
ગબયાઈને તે જપ્ત કમો. તેની શસ્તબ્રરબ્રખત કાન ૂનબંગ-આવ ૃનત્તની વંકડ ‘વાઇતરસ્ટાઈલ્ડ’ નકર
જતજતાભાં રકભાં પયી લી.

1930

ુ ાની બયી અદારતભાં, ભૅજજસ્રેટ ઇવાણીની અનુભનત ભેલીને,
યાજરશના આયવય કડામા. ધંધક
`શજાય લચની જૂની અભાયી લેદનાઓ’ (`છે લ્રી િાથચના’) ગીત ધીયગંબીય અલાજે ગાયુ ં ત્માયે
ઉક્સ્થત ભેદની તથા ભૅજજસ્રેટ વભેત વહન
ુ ી આંખ આંસુબીની થઈ. 2 લચની વાદી કેદની વજા
પયભાલાઈ. વાફયભતી જેરભાં યખામા.
રકનિમ ગીત `કઈન રાડકલામ’ જેરભાં યચ્યુ.ં
ગભેજી હયદભાં બાગ રેલા રંડન જઈ યશેરા ભશાત્ભા ગાંધીને વંફધતુ ં `છે લ્ર તટય’ કાવ્મ

1931

રખ્યુ ં અને ઊડતી સ્ટીભયે તે ગાંધીજીને શંચાડયુ.ં લાંચીને ભશાત્ભા-મુખેથી ઉદગાય વયી ડય :

1932

`વોયાષ્ટ્ર’ ફંધ ડયુ.ં `ફૂરછાફ’ અિલાહડક ળરૂ થયુ.ં

‘ભાયી શારની ક્સ્થનતનુ ં આભાં વચટ લણચન છે .’ ‘યાષ્ટ્રીમ ળામય’નુ ં બ્રફરુદ ગાંધીજી ાવેથી ામ્મા.

ત્ની દભમંતીફેનનુ ં ફટાદ ખાતે આકક્સ્ભક નનધન.

1933

ં ઈ િસ્થાન.
મુફ
ં ઈભાં યલીન્રનાથ ટાગય વાથે ભેા. રકવાહશત્મની િવાદી એભને કંિેથી વાંબીને િવન્ન
મુફ
થમેરા કનલલયે ળાંનતનનકેતન આલલા નનભંત્રણ આપ્યુ.ં
ં ઈથી ળરૂ થયુ,ં તેના તંત્રીભંડભાં જડામા. વાભાન્મ જનને ણ વાહશત્મના
`જન્ભભ ૂનભ’ દૈ નનક મુફ

1934

વાંિત િલાશભાં યવ રેતાં કયલાના ઉદ્દે ળથી `કરભ અને હકતાફ’ નાભની અિલાહડક કટાય ળરૂ કયી.
ં ઈ-ક્સ્થત ુત્રી બ્રચત્રાદે લી વાથે ુનરચગ્ન.
નેાના યાજલૈદનાં મુફ
આંતહયક નલખલાદને કાયણે ‘ફૂરછાફ’નુ ં િકાળન ફંધ કયવુ ં ડે એલી ક્સ્થનત વજાચઈ. કભચ
ચ ાયીઓની

1936

ં ઈથી યાણુય શંચી જઈને
યજીયટી છીનલાઈ ન જામ તે ખાતય ‘જન્ભભ ૂનભ’ છડી, તાફડતફ મુફ
`ફૂરછાફ’નુ ં તંત્રીદ વંબાી રીધુ.ં જતજતાભાં ત્રકાયત્લ-ક્ષેત્રે નલી બાત ાડી.

1938

યાજકટ ખાતે મજામેર ાંચભા અબ્રખર હશંદ ચાયણ વંભેરનભાં શાજય યશી ચાયણને ણ ભંત્રમુગ્ધ
કયતુ ં છટાદાય લતતવ્મ આપ્યુ.ં
ટાગયના નનભંત્રણથી ળાંનતનનકેતન જઈને આેરાં રતવાહશત્મ નલેનાં એભનાં વ્માખ્માનએ
ત્માં ઉક્સ્થત દે ળનલદે ળના વંકડ નલદ્યાથીઓ-અધ્માકને મુગ્ધ કમાચ.

1941

ભાનત્ર અચણ થયુ,ં તેન નમ્રબાલે સ્લીકાય કયતી લેાના ‘આ ત િેભત્ર છે ’ એલા હૃદમસ્ળી,
સ્લમંસ્ફૂતચ ઉદગાય થકી શ્રતાઓ વહન
ુ ાં હદર જીતી રીધાં.
ૂ છાલા ફદર વયકાયે પજદાયી કેવ દાખર કમો.
`ફૂરછાફ’ભાં `મુખડા ક્યા દે ખ દચન ભં’ કાર્ચ ન
આખયે તેભાંથી નનદો છૂટયા.
ં ઈ યુનનલનવિટીની િક્કય લવનજી ભાધલજી
રતવાહશત્મ ઉયનાં િનવદ્ધ વ્માખ્માન મુફ

1943

વ્માખ્માનભાાભાં યજના એક રેખે ાંચ વ્માખ્માન ાંચ હદલવ દયનભમાન આપ્માં.
એ વાંબલા તેટરા જ ભેઘાણીને િત્મક્ષ જલા ઉત્સુક રકન અભ ૂત ૂલચ ધવાય થતાં
વ્માખ્માન-ખંડ નાન ડય. ફાયી-ફાયણાંના કાચ ત ૂટયા.

1945

ફૂરછાફ’ના તંત્રીદે થી મુતત થઈ 23 લયવના વંગ ત્રકાય-જીલનભાંથી અંતે નનવ ૃનત્ત રીધી.
ગુજયાતી વાહશત્મ હયદના યાજકટ ખાતે ભે ર 16ભા અનધલેળનના વાહશત્મ નલબાગના િમુખ

1946

લયામા. એ સ્થાનેથી ભનનીમ િલચન આપ્યુ.ં
ગુજયાતના મ ૂક વેલક યનલળંકય ભશાયાજના જીલન અને કામન
ચ ે આરેખતી કૃનત `ભાણવાઈના દીલા’ને
લયવના શ્રેષ્ટ્િ ુસ્તક રેખે ભહશડા ાહયતનક િાપ્ત થયુ.ં

9 ભાચચ 1947

ફટાદ ખાતે હૃદમયગના હભ
ુ રાથી નનધન.
આરેખન નનાકી નાનકબાઈ ભેઘાણી

