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દરતયાભ: બાગ ૧ અને ૨, પાફબવવલયશ, વભથ્મભબભાન



ુ યાતી ગધ્મના વતા) :ભાયી શકીકત, યાજમયં ગ, ભેલાડની શકીકત,
નભબદાળંકય દલે(ગજ
વિંગ પ્રલેળ



નલરયાભ ંડ્ાાઃ બટન ુ બોાળુ, કવલજીલન, વનફંધયીવત, જનાલયની જાન



નંદળંકય ભેશતાાઃ કયણઘેરો



બોાનાથ વાયાબાઈાઃ અબંગભાા



ુ ાપયીન ુ લણબન, લનયાજ ચાલડો
ભશીતયાભ નીરકં ઠાઃ ઇંગ્રેન્ડની મવ



યણછોડબાઈ દલેાઃ રભરતાદુાઃખ દળબક



અંફારાર દે વાઈાઃ ળાંવતદાવ



ગણતયાભ બટ્ટ: પ્રતા નાટક



અનંતપ્રવાદ લૈષ્ણલાઃ યાણકદે લી



ગોલધાબનયાભ વિાઠીાઃ વયસ્લતીચંદ્રાઃ બાગ ૧ થી ૪, સ્નેશશમદ્રુ ા, રીરાલત જીલનકરા



ભભણરાર દ્રદ્રલેદીાઃ કાન્તા, ન ૃવવિંશાલતાય, અભય આળા



ફાળંક કં થાદ્રયમાાઃ કરાન્ત કવલ, શદ્રયપ્રેભ ંચદળી



ુ ાઃ ભેની મદ્રુ દ્રકા, વાદ્રશત્મ અને વલલેચન
કેળલરાર ધ્રલ



ુ : આણો ધભબ, વલચાય-ભાધયુ ીાઃ બાગ ૧ અને ૨
આનંદળંકય ધ્રલ



ુ ભાા, હ્દમલીણા, પ્રેભજ્મોવત
નયવવિંશયાલ દ્રદલેદ્રટમા: કુ સભ



યભણબાઈ નીરકં ઠ: યાઈનો લબત, બદ્રંબદ્ર



ુ
ભભણળંકય બટ્ટ: વાગય અને ળાળી, ઉદગાય, અવતજ્ઞાન, લવંતવલજમ, ચકલાત વભથન



સયુ વવિંશજી ગોદ્રશર: કરાવનો કરયલ, ભફલ્લભંગ



ુ બણ, કુ રુક્ષેિ, ઉા, વાયવથ
નાનારાર: વલયાટનો દ્રશિંડોો, પ્રાણેશ્વયી, વલરાવની ળોબા, વત્રત



દાભોદય ફોટાદકય: કલ્રોભરની, સ્તોતસ્સ્લની, વનઝાબ યેણી



ગાંધીજી:



કાકા કારેરકય: ઓતયાતી દ્રદલારો, જીલનરીરા, દ્રશભારમનો પ્રલાવ, યખલાડનો આનંદ



દ્રકળોયરાર ભળરુલાા: જીલનળોધન, કેલણીના ામા, અદ્રશિંવા વલલેચન



ભશાદે લ દે વાઈ: લીય લલ્રબબાઈ, ફાયડોરી વત્માગ્રશનો ઇવતશાવ, ભશાદે લબાઈની ડામયી

ુ ા િો
વત્મના પ્રમોગો અથલા આત્ભકથા, દભક્ષણ આદ્રિકાનો ઇવતશાવ, ફાન

(બાગ ૧ થી ૨૩)
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ુ ળી: લેયની લસ ૂરાત, ાટણની પ્રભ ૂતા, ગજ
ુ યાતનો નાથ, યાજાવધયાજ,
કનૈમારાર મન
સ્લપ્નદ્રષ્ટા, પ્રવુ થલી લલ્રબ, કાકાની ળીળી, ક્રુષ્ણાલતાય



યભણરાર દે વાઈાઃ જ્મંત, વળયી, કોદ્રકરા, હ્દમનાથ, બાયે રો અસ્ગ્ન, કાંચન અને ગે રુ



ગૌયીળંકય જોળીાઃ ળાભળાનો વલલાશ, ગોભતીદાદાન ુ ગૌયલ, તણખાભંડાઃ બાગ ૧ થી ૪,
બૈમાદાદા, પ્રથ્ુ થ્લ અને સ્લગબ , ોસ્ટ-ઓદ્રપવ, ચૌરાદે લી, આમ્રારી, લૈળારી



ુ ુ ન્દયામ, જક્ષણી, ળેના કાવ્મો, ભનોવલશાય , ઉદવધને
યાભનાયણ ાઠકાઃ ખેભી, એક પ્રશ્ન, મક



ુ લંદના, ળોયઠ તાય
ઝલેયચંદ ભેઘાણી: વવિંધડુ ો, વળલાજીન ુ શારયડુ, કોઇનો રાડકલામો, યગ
લેશતા ાણી, લેવલળા, ભાણવાઈના દીલા, વૌયાષ્રની યવધાય, યદ્રઢમાી યાત



ુ લંતયામ આચામબાઃ અખોલન, આઘાત, અલ્રાફેરી
ગણ



ુ ીરાર ળાશાઃ કભબમોગી, યાજેશ્વય, તોલન
ચન



ુ ામેરા ગોટરા, ઘાણીન ુ ગીત, વનળીથ, અભબજ્ઞા,
ઉભાળંકય જોળીાઃ વલશ્વળાંવત, એક ચવ
પ્રાચીના, વાના બાયા, શલેરી, ગોષ્ષ્ઠ, ઉઘાડી ફાયી



ઇંદુરાર ગાંધીાઃ આંધી ભાનો કાગ



ૃ
પ્રેભળંકય બટ્ટ : ધદ્રયિી, તીથોદક, શ્રીભંગર, પ્રેભામત



યાભપ્રવાદ શક્ુ રાઃ વલનાળ અને વલકાવ



ભફન્દુ બટ્ટ : ભીયા માભજ્ઞકની ડામયી, અખેાતય .



ુ યી, વંતા કક
ચંદ્રલદન ભેશતાાઃ મભર. આગગાડી, ધયા ગર્જ
ૂ ડી, ગઠદ્રયમા શ્રેભણ



જમંવત દરારાઃ વોમન ુ નાકુ , અંધાયટ



ુ ાઈ ંચોીાઃ દીવનલાબણ, ઝેય તો ીધા છે જાણી જાણી, વોક્રેદ્રટવ
ભનબ



ુ દુાઃખના
ન્નારાર ટે રાઃ ભે રા જીલ, ભાનલીની બલાઈ, વાચા ળભણાં, જજિંદગીના ખેર, સખ
ખેર, લાિકના કાંઠે, લૈતયણીને કાંઠે



ુ ધ
ઇશ્વય ેટરીકયાઃ જનભટી, બલવાગય, ભાયી શૈમાવગડી, ઋણાનફ
ં , કાળીન ુ કયલત,
રોશીની વગાઈ



ુ ીરાર ભદ્રડમાાઃ દીલવનલાબણ, વમ્રાટ શ્રેભણક, હું અને ભાયી લહુ, વ્માજનો લાયવ, રીલડુ ી
ચન
ધયતી, લેાલેાની છાંમડી, લાની ભાયી કોમર



ુ , ખન
ુ ી, ફાયી ઉઘાડી યશી ગઈ, કં ચકુ ી ફંઘ,
વળલકુ ભાય જોીાઃ પ્રવન્ન દામ્ત્મ, મસ્ુ ક્ત પ્રસન
અનંનયાગ



જ્મોવતન્દ્ર દલેાઃ યં ગતંયગ



ુ ાફદાવ બ્રોકયાઃ રતા અને ફીજી લાતો, ઊબી લાટે , ભાણવના ભન
ગર



ુ ાન
ઇંદુરાર માભજ્ઞકાઃ લયઘોડો, બોા ળેઠન ુ ભદ
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ુ વન, ળવલિરક, ભેનાગર્જ
ુ યી
યવવકરાર યીખાઃ કાવ્માનળ



પ્રશરાદ ાયે ખાઃ ફાયી ફશાય



યાજેન્દ્ર ળાશાઃ ધ્લવન, આંદોરન, શ્રવુ ત, ળાંત કોરાશર



યાજેન્દ્ર શક્ુ રાઃ કોભર-દ્રયબ, અંતય-ગાંધાય, સ્લ-લાચકની ળોધભાં, ગઝર-વંદ્રશતા (બાગ ૧
થી ૫)



વનયં જન બગતાઃ મંિવલજ્ઞાન અને ભંિકવલતા, ઘડીક વંઘ



વપ્રમકાન્ત ભભણમાયાઃ પ્રતીક, અળબ્દ યાવિ, સ્ળબ, વભી



ુ ાઠકાઃ નભેરી વાંજ, વામાજુમ
શવમખ



નભરન યાલાઃ ઉદગાય, અલકાળ, સ્લશાયાઃ બાગ ૧ અને ૨



ુ ુ ન્દ દલેાઃ દ્રયક્રભા, કું તર, ચાંદની, તીથોત્તભ, શદ્રયનો શંવરો
ફારમક



ુ ોદ્રશતાઃ વવિંજાયલ, દીથ્પ્ત, આચભન
લેણીબાઈ ય



ુ , રૂ અને યવ, પ્રથ્થ્લનો છંદોરમ
નટલયરાર ંડ્ાાઃ પ્રસન



જમંત ાઠકાઃ ભભબય, વંકેત વગબ , અંતદ્રયક્ષ



ુ નાભનો પ્રદે ળ, ભાંધલ ક્ાંમ નથી, નીયલ વંલાદ
શયીન્દ્ર દલેાઃ આવલ, અબણ, સખ



શબદ વિલેદી :એક ખારી નાલ, યશી છે લાત અધ ૂયી, તાયો અલાજ, જાભય,ંુ ાણીકરય.



સયુ ે ળ દરારાઃ એકાંત, તાયીખન ુ ઘય, કાગના વમદ્રુ ભાં ફુરોની શોડી, ભાયી ફાયીએથીાઃ બાગ
૧ થી ૧૮



વનાદ્રકન ઠાકોયાઃ આરા, ઝાંખી અને ડછામા



ુ ાઃ વાવન્નધ્મ, વનયં તય, સ ૂયભંગર
શવવત બચ



શેભત
ં દે વાઈાઃ ઈંભગત, વોનરમ ૃગ, ળયદ



દાભોદાય બટ્ટાઃ જરબેખ, તફ
ંુ ીજર



ુ ાઈ વિલેદીાઃ યાભયવ, સયુ તા, વોનાલાટકડી
ભનબ



ભકયં દ દલેાઃ લારીડાના લાલડ, ફેશદની ફાયખડી, શૈમાના લેણ



નાથારાર દલે : યાત થઈ યુ ી
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