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રિ્ાશ્ીય

કવિ શ્ી ઉમાશંકર જોશીની જનમશતાબદીના િર્કના પ્સંગરે ‘સંસકકૃવત-સૂવિ’નું 
પ્કાશન કરતાં અમરે આનંદ અનુભિીએ છીએ. ગુજરાત વિશ્વકોશ ભિનમાં 
પૂજ્ય શ્ીમોટા હરર ૐ આશ્મ, સૂરત પ્રેરરત સંશોધન કરેનદ્રનો પ્ારંભ થ્યો અનરે 
એની સાથોસાથ પૂજ્ય શ્ીમોટા સંશોધનશ્રેણીની શરૂઆત કરી. પૂજ્ય શ્ીમોટાનરે 
સારહત્ય, સમાજશાસ્ત્ર અનરે વિજ્ાનના વિર્યોમાં સંશોધન થા્ય તરેિો ભાિ હતો 
અનરે એ મુજબ એમણરે એ ક્રેત્ોમાં જુદી જુદી પ્િકૃવતિઓનો પ્ારંભ કરિાની પ્રેરણા 
આપી હતી. આ સંદભ્કમાં અમરે આ ગ્ંથશ્રેણીમાં ‘હસતપ્તવિજ્ાન’, ‘અવભનરે્ય 
નાટકો’ ભાગ-1, ‘ગુજરાતી ગ્ંથસૂવિ’ (2006), ‘ગુજરાતી ગ્ંથસૂવિ’ (2007), 
‘િસંતસૂવિ’ અનરે ‘કરેટલાક સારહવત્યક વિિાદો’ જ રેિાં પુસતકો પ્ગટ ક્યાાં છરે.

‘સૂવિ એ ગ્ંથનો દીિો છરે’ એમ કહરેનાર કવિિ્ય્ક શ્ી ઉમાશંકર જોશીના 
સંપાદન હરેઠળ પ્ગટ થ્યરેલું ‘સંસકકૃવત’ સામવ્યક ગુજરાતી સામવ્યકો માટરે આદશ્ક 
ગણી શકા્ય.

सत्य परं धीमहि । - એ ધ્યાનમંત્ ધરાિતા ‘સંસકકૃવત’ સામવ્યકનો 1947ની 
26મી જાન્યુઆરીએ પ્ારંભ થા્ય છરે અનરે 38 િર્કની દબદબાભરી ્યાત્ા કરી, 
1984ના રડસરેમબરમાં તરેનો ‘પૂણા્કહુવત વિશરેરાંક’ બહાર પડરે છરે તરે સાથરે તરે પૂરી થા્ય 
છરે. ઉમાશંકર જોશીએ જણાવ્યું છરે તરેમ, એમાં સારહત્ય, સમાજ, ધમ્ક રાજકારણ 
આરદ ક્રેત્ોનો બહુપરરમાણી્ય દૃવટિએ વિિાર કરિામાં આવ્યો છરે. 
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આ સૂવિનરે મુખ્ય બરે વિભાગમાં િહેંિી છરે : વિભાગ  1 : ‘કાલાનુક્વમત િાવર્કક 
સૂવિ’ અનરે વિભાગ 2 : ‘િગગીકકૃત સૂવિ’. વિભાગ-1માં  ‘સંસકકૃવત’ની સાલિારી 
પ્માણરે – કાલાનુક્મરે કકૃવત-કતા્ક-પકૃષાંક સાથરે મુખ્ય નોંધ રજૂ કરિામાં આિી છરે. 
આ મુખ્ય નોંધનરે આધારરે  હિરે પછી પ્ગટ થનાર વિભાગ 2ની િગગીકકૃત સૂવિનરે 28 
પરેટાવિભાગમાં િણા્કનુક્મરે ગોઠિિામાં આિરેલી છરે.

આ સૂવિ અનુક્મવણકાનરે આધારરે  નહીં પણ સામવ્યકમાંની કકૃવતઓ/લરેખોનરે 
આધારરે  તૈ્યાર કરી છરે, પછી તરેનરે અનુક્મવણકા સાથરે તરેમજ િાવર્કક સૂવિ સાથરે 
સરખાિી છરે. તરેથી જ્યાં પાનનંબર કરે કતા્કનામ કરે અટકમાં ફરેરફાર થ્યરેલ હો્ય તો 
તરેનો ખ્યાલ આપ્યો છરે.

આ સૂવિમાં વિદરેશી સજ ્કકોનાં પૂરાં નામ અનરે ભારા ખોળીનરે, તરેમનરે શક્ય 
તરેટલરે સથળરે જણાિરેલ છરે. આ સૂવિમાં દરરેક લરેખમાંથી નોંધપાત્ શબદો કરે હાદ્કરૂપ 
શબદો ખોળીનરે તરેની િણા્કનુક્મરે ‘ઉલ્રેખ-સૂવિ’ કરી છરે.

આ સૂવિ અભ્યાસીઓનરે િધુમાં િધુ ઉપ્યોગી થઈ શકરે તરે માટરે પરરશ્મ 
ઉઠાિનાર શ્ી તોરલ પટરેલ અનરે ડૉ. શ્દ્ા વત્િરેદીનો સંસથા આભાર માનરે છરે અનરે 
ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ આનું પ્કાશન કરતાં આનંદ અનુભિરે છરે.

આ પુસતક ગુજરાતી ભારાના સિવે અભ્યાસી વમત્ો, અધ્યાપકો તરેમજ 
વજજ્ાસુઓનરે કરેટલીક રસપ્દ મારહતી પૂરી પાડી રહરેશરે. આશા છરે કરે સારહત્યકારો 
ઉપરાંત શાળા-કૉલરેજો અનરે ગ્ંથાલ્યો પણ આ પુસતક આિકારશરે.

11-7-2011 ધીરુભાઈ ઠા્ર

અમદાિાદ ્ુમારપાળ દેસાઈ



સંપાદ્ીય

ઈ. સ. ૧૯૪૭માં શરૂ થ્યરેલ ‘સંસકકૃવત’ સામવ્યક તરેના તંત્ી શ્ી ઉમાશંકર 
જોશીની એક ઓળખ છરે અનરે ગુજરાતી ભારામાં સામવ્યકનો એક આદશ્ક નમૂનો 
છરે. શ્ી કકૃષણિીર દીવક્તના શબદોમાં કહીએ તો ‘ઉમાશંકરના જીિનનું રમણી્ય 
તપોિન’ છરે. તરેના પ્ારંભ ટાણરે ઉમાશંકર જોશીએ કહરેલું  : ‘૧૯૪૬ની આખરમાં 
સિરેચછાએ ગુજરાત વિદ્ાસભામાંથી હંુ મુકત થ્યો ત્યારરે  જ રે કરેટલાક વિિારો સૂઝ્યા 
તરેમાં સામવ્યક કાઢિાનો વિિાર પણ મનમાં વસથર થતો હતો. જાતરે િહોરરેલી 
નિરાશથી કટાઈ ન જાઉં એ એક કારણ, પણ સમ્યની સાથરે ગાઢ અનુસંધાનપૂિ્કક 
જીિિાની તક મળરે એ મુખ્ય પ્રેરણા. નામનો વિિાર કરિાપણં પણ રહું નહીં. 
િાલો ‘સંસકકૃવત’ કાઢીએ એમ જ સૂઝ્યું. ‘સંસકકૃવત’ કહરેિાથી ધમ્ક ઉપરાંત સમ્યના 
તકાજા પ્માણરે રાજકારણ, અથ્કશાસ્ત્ર, વિજ્ાન આરદ વિર્યો અનરે મુખ્ય રસનો 
વિર્ય સારહત્ય તરે સૌનો આદર થઈ શકરે એમ લાગ્યું. જીિિાની રીતના એક ભાગ 
રૂપરે સંપાદનકા્ય્ક સાથરે સંકળાિાનું બન્યું’ – નરે એમ ૨૬ જાન્યુઆરી, ૧૯૪૭થી 
‘સંસકકૃવત’ની ્યાત્ા શરૂ થઈ તરે ૩૮ િર્ક સુધી બહુ દબદબાભરી રીતરે િાલી. 
ઉમાશંકર જોશીએ જણાવ્યું છરે તરેમ એમાં સારહત્ય - સમાજ - ધમ્ક - રાજકારણ 
આરદ ક્રેત્ોનો બહુપરરમાણી્ય દ્કવટિએ વિિાર કરિામાં આવ્યો છો.
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‘સંસકકૃવત’ એટલરે સજ ્કનાતમક કકૃવતઓ અનરે સિાધ્યા્યપૂત મારહતીનો સમનિ્ય. 
એક ઋજુ - સૌમ્ય વ્યવકતતિ ધરાિતા કવિ, તીક્ણ બુવદ્મતિા ધરાિતા એક મરેધાિી 
વ્યવકત એિા ઉમાશંકર જોશીના હાથરે આ સામવ્યકનું કલરેિર ઘડા્યું છરે, તરેમની 
ઝીણી નજર તળરેથી પસાર થ્યું છરે; કદાિ તરેથી જ તરે ગુજરાતી ભારાનું અગ્ણી 
અનરે શ્દ્ રે્ય સામવ્યક બન્યું છરે. તરેમની સિ્કતોમુખી પ્વતભાનો સબળ પરરિ્ય 
કરાિતું ‘સંસકકૃવત’ સામવ્યક, ગુજરાતી સામવ્યક - પિ્કતમાળાનું, કકૃષણિીર દીવક્ત 
કહરે છરે તરેમ, ‘એક ભવ્ય, ગહન નરે રમણી્ય વશખર છરે’. ઈ. સ. ૧૯૭૯ સુધી તરે 
દર મરહનરે પ્કાવશત થતું હતું. ૧૯૮૦થી તરે ત્ૈમાવસક બન્યું. ‘સંસકકૃવત’ શરૂ કરિાનું 
જ્યારરે  ઉમાશંકર જોશીએ નક્ી ક્યુાં ત્યારરે  તરેમનાં પતની શ્ીમતી જ્યોતસનાબહરેનરે 
કહરેલું  : ‘હિરે તમનરે આખું ગુજરાત ઓળખશરે.’ ગુજરાતરે તો ઉમાશંકરનરે ઓળખ્યા, 
તરેમનરે પોતાનો અઢળક પ્રેમ આપ્યો, નરે પછી ભારતરે અનરે આખા વિશ્વરે પણ તરેમનરે 
પોંખ્યા.

૨૧ જુલાઈ, ૧૯૧૧ - કવિનું જનમિર્ક. ઈ. સ. ૨૦૧૦ - ૨૦૧૧નું િર્ક તરેમનું 
જનમશતાબદી િર્ક. બહુ સિાભાવિક રીતરે આ િરવે તરેમના વ્યવકતતિ અનરે િાડઃમ્ય 
વિશરે અનરેક રીતરે વિિારણા થા્ય, પરરસંિાદો થા્ય, િિા્કઓ થા્ય, વિશરેરાંકો થા્ય 
- નરે એ રીતરે ગુજરાત પોતાના પનોતા પુત્નરે - કવિનરે ભાિાંજવલ અપવે. ઉમાશંકર 
જોશી ગાંધી્યુગના અગ્ણી સજ ્કક જ નહોતા, જાહરેર જીિન વિશરે અનરેક રીતરે 
વિિારનાર એક વિલક્ણ વ્યવકત પણ હતા. અત્રે તો ગુજરાતી ભારામાં, તરેમના 
તંત્ીપદરે તૈ્યાર થ્યરેલ નમૂનારૂપ આ સામવ્યક - ‘સંસકકૃવત’ની સૂવિ તૈ્યાર કરી, 
તરેમનરે તરેમનું અપ્કણ કરિાનો ઉપક્મ છરે.  

ઉમાશંકર જોશીનું ઘડતર થા્ય છરે ગાંધીવિિારણાની નીિરે. ‘સંસકકૃવત’નું 
પ્ાકટ્ય થા્ય છરે ભારતની સિતંત્તાના કાળરે. પરરણામરે ‘સંસકકૃવત’ના પ્ારંભના અંકો 
પર આ ્યુગપ્ભાિ જોઈ શકા્ય છરે. ૧૯૬૦માં ગુજરાત રાજ્યની અલગ સથાપના 
થ્યા બાદ વશક્ણના માધ્યમનો પ્શ્ન, ્યુવનિવસ્કટીના અભ્યાસક્મોનો પ્શ્ન, િૂંટણીનો 
પ્શ્ન િગરેરરે  એરણ પર આિરે છરે. આ બધાંનું પ્વતવબંબ પણ અહીં વઝલા્યું છરે. એમ 
જરૂર કહી શકા્ય કરે આ સામવ્યક ભાગ્યશાળી રહું છરે. કારણ ? તરેનરે કાકાસાહરેબ 
કાલરેલકર, નગીનદાસ પારરેખ, સનરેહરવ્મ, સિામી આનંદ, રકશનવસંહ િાિડા - 
જ રેિા અનરેક વિદ્ાનો - સજ ્કકોનો સાથ મળ્ો - જ રે લગભગ બધા જ કોઈ નરે કોઈ 
રીતરે સિતંત્તાની િળિળમાં સરક્્ય હતા કરે ગાંધીજીનું સામીપ્ય માણી િૂક્યા હતા. 
િળી તરેનરે રવસકલાલ પરીખ, વશિ પંડ્ા જ રેિા વિત્કારોનો સાથ સાંપડ્ો હતો. 
પ્થમ િર્કના બારરે્ય અંકોનાં આિરણપકૃષો પર રવસકલાલ પરીખનાં વિત્ો છરે, 
જ રે નોંધપાત્ છરે. આ વસિા્ય પછીના અંકોમાં ગુજરાત, ભારત કરે વિશ્વની મહાન 
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વ્યવકતઓની છબીઓ છરે; તો ક્યારરેક વિત્ો - રરેખાંકનોથી આિરણપકૃષ સજાિા્યું 
છરે. ત્ૈમાવસક થ્યા પછી તરે સાદું બન્યું છરે.

પ્થમ અંકના પ્થમ લરેખનું શીર્કક છરે ‘વશિસંકલપ’. ‘ઘરના િણતરમાં મોભ 
િઢાિિાની ઘડી આિરે છરે એ આજની ઘડી છરે;’ ‘ભ્યનું નહીં પણ પ્રેમનું રાજ્ય 
હો્ય’ - એ મંત્ થકી દરેશનું વનમા્કણ થા્ય એિી િાત કહરેનાર ગાંધીજીના સમરણથી 
અનરે પ્જાજનો પણ આિો સંકલપ કરરે  તરેિી ભાિનાથી આ સામવ્યક શરૂ થા્ય 
છરે. સામવ્યકના આકાર વિશરે તંત્ી એકદમ સપટિ છરે. તરે ‘સંસકકૃવત’ના અંકો જોતાં 
જણા્ય છરે. આિરણપકૃષ પર સામાન્ય રીતરે મધ્યમાં વિત્, છબી, રરેખાંકન કરે વિવશટિ 
લખાણ હો્ય છરે. આિરણપકૃષની મધ્યમાં મૂકરેલ એ વિત્ કરે લખાણથી થોડરે નીિરે 
િતુ્કળાકારમાં કંુભમાં કમળનું વિત્ (જ રેનરે આપણરે ‘સંસકકૃવત’નું ઓળખવિહ્ન કરે લૉગો 
- કહી શકીએ) હો્ય છરે - જ રે આપણી સંસકકૃવતમાં ‘શુભ’/‘મંગલ’ તત્િોના સંકરેતરૂપ 
છરે. ત્યાર બાદ પહરેલરે પાનરે ડાબી બાજુએ ઉપર ‘સંસકકૃવત’ શીર્કક નીિરે ‘सत्यं परं 
धीमहि !’   એ ધ્યાનમંત્ મૂક્યો છરે. જમણી બાજુએ મરહના - િર્કના વનદવેશ િચિરે 
કમળ્યુકત કંુભનું વિત્ છરે. પ્ારંભના અંકોમાં પહરેલા પાનરે કોઈ િોક્સ હરેતુસરનું 
એક કરે બરે પાનનું લખાણ રહરેતું. મોટરેભાગરે તરેના લરેખક ઉમાશંકર પોતરે હો્ય. 
ક્યારરેક કાકાસાહરેબ હો્ય તો કિવિત્ અન્ય. પણ પછી તરેમાં ફરેરફાર થ્યો. ટૂકંા 
લરેખોનરે બદલરે લાંબા લરેખો આવ્યા નરે ‘ગાંધીકથા’ પણ આિી. એ પછી તંત્ી તરફથી 
‘સમ્યરંગ’ શીર્કકથી વિશ્વના સાંપ્ત પ્િાહો પર ઊંડી, તટસથ અનરે ઉપ્યોગી 
બાબતોની રજૂઆત થતી. ત્યાર બાદ આિરે સજ ્કનાતમક કકૃવતઓ કરે અભ્યાસલરેખો, 
જ રેના વિર્યિતુ્કળનો વ્યાપ ઘણો વિશાળ છરે. એ પછી આિતા ‘સિાધ્યા્ય અનરે 
સમીક્ા’ વિભાગમાં નોંધપાત્ પુસતકો/સામવ્યકો પરનાં અિલોકનો/લરેખો/ટૂકંી 
નોંધો િગરેરરે  આિરે. ૧૯૮૦ પછી ‘સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા’ની મારહતી ‘અિલોકનો 
અનરે વનરીક્ણો’ શીર્કક નીિરે મૂકિામાં આિી છરે. અંતરે આિતા ‘અર્ય્ક’ વિભાગમાં 
અન્ય પુસતકો કરે વ્યવકતઓનાં િકતવ્યોમાંથી અંશ મૂકિાનો કવિએ ઉપક્રમ રાખ્યો 
છરે. તરેમાં ક્યારરેક આખું કાવ્ય કરે નોંધપાત્ કાવ્યપંવકતઓ પણ હો્ય. આ માળખામાં 
ક્યાંક જરાતરા ફરેરફાર હો્ય તો માફ, બાકી ‘સંસકકૃવત’ના અંકો જોતાં આિું વિત્ 
ઊપસી આિરે છરે. આ ઘાટ લગભગ આરંભથી અંત સુધી રહો છરે. જોકરે પાછળથી 
‘સમ્યરંગ’નો રંગ બદલા્યો છરે. એ જ રીતરે િાવર્કક સૂવિ જ્યાં સુધી તરે માવસક હતું 
ત્યાં સુધી આિતી, તરે ત્ૈમાવસક થ્યું પછી તરે બંધ થઈ.

ઉમાશંકર જોશીએ કહું છરે : ‘આ જમાનામાં તો સૂવિ એ જ ગ્ંથનો દીિો 
છરે.’ (‘પત્ો’ (૧૯૨૮ - ૧૯૫૦), ઉમાશંકર જોશી, ૨૦૦૯, પકૃ. ૨૮૬). આ અથ્કમાં 
‘સંસકકૃવત’ સામવ્યકની ઉપ્યોવગતા માટરે આ સૂવિ એક નાનકડો દીિો છરે.
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હિરે આ સૂવિ અંગરે થોડી િાત. સૂવિ નીિરે જણાિરેલ શીર્કકોથી ગોઠિી છરે નરે 
તરેમાં જ રે મૂકિા ધા્યુાં છરે તરેની સમજૂતી આ પ્માણરે છરે.

આ સૂવિનરે મુખ્ય બરે વિભાગમાં િહેંિી છરે. વિભાગ - ૧. ‘કાલાનુક્વમત 
િાવર્કક સૂવિ.’ જ રેમાં સાલિારી પ્માણરે - કકૃવત - કતા્ક - પાન નંબર સાથરે મુખ્ય નોંધ - 
આધારનોંધ મૂકિામાં આિરેલ છરે. વિભાગ - ૨ એ ‘િગગીકકૃત સૂવિ’નો છરે, જ રેમાં ૨૮ 
પરેટા વિભાગ આપિામાં આિરેલા છરે. િગગીકકૃત સૂવિના પરેટા વિભાગ નીિરે પ્માણરે છરે.

૧. આિરણપકૃષ : અહીં પૂંઠા પરના વિત્ કરે લખાણનરે, મરહનો અનરે િર્કની 
વિગત સાથરે િણ્કનુક્મ પ્માણરે દશા્કિિામાં આિરેલ છરે.

૨. સમ્યરંગ : અહીં તરેમાં આિરેલ નોંધોનાં શીર્કકોની િણા્કનુક્મરે ગોઠિણી 
કરી છરે. ‘સમ્યરંગ’નું લખાણ તંત્ી એટલરે કરે ઉમાશંકર જોશીનું છરે. માટરે આ 
સૂવિમાં બીજી કોઈ નોંધ મૂકી નથી. ઉમાશંકર જોશી માટરે મોટરે ભાગરે બધરે જ રે સથળરે 
‘ઉ.જો.’ - એ રીતરે લખ્યું છરે.

૩. અર્ય્ક : અહીં અંદરનાં શીર્કકોની ગોઠિણી િણા્કનુક્મરે કરી છરે. આ 
વિભાગમાં મોટરેભાગરે તંત્ીએ બીજ રે સથળરેથી લખાણો લીધાં છરે. તરેથી ‘સંસકકૃવત’ની 
કતા્ક - સૂવિમાં આના લરેખકોનો સમાિરેશ ક્યયો નથી, પણ ‘ઉલ્રેખસૂવિ’માં તરેમનો 
સમાિરેશ ક્યયો છરે.

૪. પત્મ્ - પુષપમ્ : આ વિભાગનાં લખાણોનરે ‘સંસકકૃવત’ના કાલાનુક્મ પ્માણરે 
જ રાખરેલ છરે.

૫. સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સંસકકૃવત’માં આ વિભાગમાં પુસતક - અિલોકનો/
ટૂકંી નોંધો, સામવ્યકનોંધ િગરેરરેનો સમાિરેશ કરરેલો છરે. અહીં પુસતકો/સામવ્યકોનાં 
શીર્કકોની િણા્કનુક્મરે ગોઠિણી કરી છરે. ક્યારરેક એિું પણ બન્યું છરે કરે લરેખનું શીર્કક 
અલગ હો્ય અનરે પુસતકનું શીર્કક અલગ હો્ય, ત્યારરે  જ રે તરે પુસતક/સામવ્યકનું નામ 
પહરેલું કૌંસમાં મૂક્યું છરે નરે પછી લરેખનું શીર્કક મૂકિામાં આવ્યું છરે. આમ કરિાનું 
કારણ એ છરે કરે કોઈ એક પુસતક પર એકાવધક લરેખ હો્ય તો તરે એકસાથરે મળી રહરે.

૬. કાવ્ય : અહીં કાવ્યોનાં શીર્કકોની િણ્કનુક્મરે ગોઠિણી કરી છરે. સામવ્યકમાં 
જ રે કાવ્યનાં શીર્કક નથી અપા્યાં ત્યાં કાવ્યની પ્થમ પંવકતનરે િણા્કનુક્મમાં મૂકી 
છરે. અનરે જ્યારરે  કાવ્યનાં શીર્કકમાં એમ લખ્યું હો્ય કરે, ‘બરે કાવ્યો’, ‘ત્ણ કાવ્યો’, 
‘પાંિ કાવ્યો’ િગરેરરે  તો અનરે જો તરેમાંનાં કાવ્યોનરે શીર્કકો આપ્યાં હો્ય તો તરેનરે 
કાવ્યશીર્કકથી િણા્કનુક્મરે મૂકરેલ છરે.

૭. િાતા્ક;  ૮. નાટકો;  ૯. વનબંધો;  ૧૦. પ્િાસકથન;  ૧૧. આતમકથન;  
૧૨. િરરત્કથન - આ બધા વિભાગોમાં શીર્કકોના િણા્કનુક્મરે સૂવિ બનાિરેલી છરે.
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૧૩. સારહત્ય - અભ્યાસલરેખ : સારહત્યવસદ્ાંતો, સારહત્યસિરૂપો કરે 
સારહત્યના કોઈ મુદ્ા વિશરે િિા્ક કરતા લરેખો કરે વિિરેિનલરેખોનરે િણા્કનુક્મરે મૂકિામાં 
આિરેલ છરે.

૧૪. ભારાવિજ્ાન;  ૧૫. લોકસારહત્ય - વિભાગમાં જ રે તરે વિર્યક િિા્ક 
કરતા લરેખોનરે શીર્કકોના િણા્કનુક્મરે મૂકરેલ છરે.

૧૬. ઇવતહાસ - રાજકારણ : રાજકારણના કોઈ પાસાની િિા્ક કરતા લરેખોમાં 
ઇવતહાસ સંકળા્ય કરે જાહરેર જીિનના કોઈ પાસાનરે સપશ્કિામાં આિરે તરે સિાભાવિક 
છરે. આ અરસપરસ સંકળાતા વિર્યોના લરેખોનરે આથી આ વિભાગમાં શીર્કકના 
િણા્કનુક્મરે દશા્કિિામાં આિરેલ છરે.

એ જ રીતરે ૧૭. સમાજકારણ;  ૧૮. અથ્કકારણ;  ૧૯. વશક્ણ - કરેળિણી;  
૨૦. ધમ્ક - તત્િજ્ાન; ૨૧. કળા - સંસકકૃવત;  ૨૨. પત્કારતિ - િગરેરરે  વિભાગોમાં 
સૂવિ કરિામાં આિી છરે.

૨૩. અનુિાદ : અહીં કોઈ પણ ભારતી્ય ભારા કરે વિદરેશી ભારામાંથી થ્યરેલ 
અનુિાદનરે ભારાના આધારરે  મુખ્ય બરે વિભાગમાં િહેંિિામાં આિરેલ છરે : એક, 
ભારતી્ય ભારા અનરે બરે, વિદરેશી ભારા. તરેનરે િણા્કનુક્મરે ગોઠિરેલ છરે.

૨૪. પ્કીણ્ક : ઉપરોકત કોઈ પણ વિર્યમાં બંધ ન બરેસરે તરેિા લરેખોનરે આ 
વિભાગમાં શીર્કકની કક્ાિારીમાં ગોઠિરેલ છરે.

૨૫. કતા્કસૂવિ : ‘સંસકકૃવત’માં આિરેલ લરેખક, અનુિાદક, કકૃવતના મૂળ 
લરેખક, સંપાદક, વિત્કાર િગરેરરેના નામની અટકના િણા્કનુક્મરે ગોઠિણી કરી છરે. 
તખલ્ુસોનો સમાિરેશ પણ અહીં ક્યયો છરે. બીજુ,ં લરેખમાં જ રે રીતરે લરેખકરે પોતાનું 
નામ મૂક્યું હો્ય તરે પ્માણરે સૂવિમાં મૂકિામાં આિરેલ છરે. િળી જ રેમણરે તખલ્ુસોનો 
ઉપ્યોગ કરી લરેખ લખ્યા છરે તરેનો ઉલ્રેખ તખલ્ુસો પ્માણરે ક્યયો છરે. દા.ત. 
ઉમાશંકર જોશીના ‘િાસુરક’ અનરે ‘શ્િણ’ એ તખલ્ુસોનરે િણ્કનુક્મરે ગોઠિી, તરેનો 
અલગ વનદવેશ ક્યયો છરે. અનરે ત્યાં ‘જુઓ’ જોશી, ઉમાશંકર એમ સૂિવ્યું છરે. અનરે 
જોશી, ઉમાશંકરમાં ‘જુઓ’ ‘િાસુરક’ અનરે ‘શ્િણ’’ એમ પણ નોંધ્યું છરે.

૨૬. અિસાનનોંધ : ‘સમ્યરંગ’, ‘અર્ય્ક’, ‘અિસાનનોંધ’, ‘હૃદ્યનો હક’ 
તથા અલગ લરેખ રૂપરે જ રે અિસાનની નોંધો મુકાઈ છરે તરેની અટકના િણા્કનુક્મરે 
ગોઠિણી કરી છરે.

૨૭. વિશરેરાંક : ‘સંસકકૃવત’ના થ્યરેલા વિશરેરાંકોની સૂવિ કાળક્મ પ્માણરે કરી છરે.

૨૮. ઉલ્રેખસૂવિ : ‘સંસકકૃવત’ સામવ્યકની ઉપ્યોવગતા િધારિાના હરેતુથી આ 
સૂવિ બનાિિામાં આિી છરે. આ સૂવિમાં ‘સમ્યરંગ’, ‘અર્ય્ક’ તરેમજ મોટાભાગના 
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વિભાગોના લરેખોમાંથી (સજ ્કનાતમક સારહત્ય વસિા્યના) િાિીરૂપ કરેટલાક શબદો 
તારિીનરે મૂક્યા છરે. તરેમાં પારરતોવરકોનાં નામ, સંસથાનામ, નોંધપાત્ ઘટનાઓ - 
આ બધાંનો ઉલ્રેખ ક્યયો છરે અનરે લરેખના હાદ્ક સમા શબદો આપ્યા છરે. અહીં પણ 
વ્યવકતનામો અટકના િણા્કનુક્મરે પ્માણરે આપરેલ છરે.

* * *

આ સામવ્યકમાંથી પસાર થતાં જ રે લાગ્યું તરે અંગરે થોડીક િાત. ‘સંસકકૃવત’માં 
તંત્ીએ જરૂરર્યાત પ્માણરે ફરેરફાર ક્યા્ક છરે; જ રેમ કરે, જૂન, ૧૯૪૯, પાન નં. ૨૩૫ 
પર ‘એક મટકંુ....’ નામરે હીરાબહરેન પાઠકનું લખાણ છરે. ત્યાં તરેનરે ‘પત્મ્ પુષપમ્’ 
એિું શીર્કક આપ્યું નથી; પણ પછીના અંકમાં તરેનરે ‘પત્મ્ પુષપમ્’ એમ ગણાવ્યું છરે 
નરે એ રીતરે એક વિભાગ પાડરે છરે. - નિરેમબર, ૧૯૭૭, ‘પત્મ્ પુષપમ્’ના અનુક્મમાં 
લરેખકનું નામ ‘પ્ભાશંકર જોશી’ છરે, જ્યારરે  લરેખની નીિરે અનરે કતા્કસૂવિમાં 
‘પ્ભાશંકર તરેરૈ્યા’ છરે. ક્યાંક િર્કમાં કરે ક્યાંક પકૃષાંકોમાં છાપભૂલ થઈ છરે, ત્યાં 
ઘરટત ક્યુાં છરે; જ રેમ કરે, ૧૯૬૯, નિરેમબર એ િર્ક ૨૩મું છરે, પણ તરે િર્ક ‘૨૧’ 
છપા્યું છરે; એવપ્લ, ૧૯૭૬, અનુક્મવણકામાં ‘શા્યલૉકની એકોવકત’ કકૃવત માટરે 
પકૃ. ૧૨૯ નોંધ્યું છરે, પણ તરે ખરરેખર ‘૧૩૯’ છરે. ‘સંસકકૃવત’માં પ્ારંભથી સળંગ 
ક્માંક આપિામાં આિરેલ નથી. સળંગ અંકની શરૂઆત ૧૦૦મા અંકથી - એવપ્લ 
૧૯૫૫ - થી થઈ છરે. આ સૂવિમાં પણ એ જ પ્માણરે રાખરેલ છરે. આ સળંગ અંકના 
લરેખનમાં, ૧૯૭૮ એવપ્લમાં સળંગ ક્મ ‘૩૭૬’નરે બદલરે ‘૭૩૬’ થઈ ગ્યું છરે. 
‘કાવ્ય-પ્વતભાિ-વિશરેરાંક’માં અનુક્મવણકામાં મૂળ કવિનાં નામ નથી મૂક્યાં, માત્ 
સમીક્કનાં નામ છરે. આ વિશરેરાંકનરે આધારરે  થ્યરેલ ‘પ્વતભા અનરે પ્વતભાિ’ એ 
ગ્ંથની અનુક્મવણકામાં મૂળ કવિનાં નામ છરે. આ સૂવિમાં પણ મૂળ કવિનાં નામ 
મૂક્યાં છરે. ‘સંસકકૃવત’માં સામાન્ય રીતરે અનુક્મવણકા આિરણપકૃષની પાછળ જ 
છપા્ય છરે. એવપ્લ, ૧૯૭૪ના અંકમાં અનુક્મવણકા એકાદ - બરે લરેખ પછી મૂકિામાં 
આિી છરે. જાન્યુ. - ફરેબ્ુ. ૧૯૭૭ના અંકો ‘શરતિંદ્ર જનમશતાબદી વિશરેરાંક’ છરે. 
તરેમાં અનુક્મવણકા પકૃ. ૧૬૨ પર એટલરે કરે છરેલ્રે આપરેલી છરે. ક્યારરેક અનુસંધાન 
પકૃષનો વનદવેશ રહી ગ્યો છરે. ૧૯૮૦નો છરેલ્ો અંક અનરે ૧૯૮૧નો પહરેલો અંક 
‘કાવ્ય - પ્વતભાિ - વિશરેરાંક’ છરે. તરેથી આ બંનરે અંકોમાં પકૃષાંકો સળંગ આપરેલ છરે.

સામાન્ય રીતરે લરેખનો વિર્ય સપટિ થઈ જા્ય છરે કરે િરરત્ હો્ય તો 
િરરત્ના્યકનો ખ્યાલ આિી જા્ય છરે; પણ એક િાર માત્ શીર્કકથી અિઢિ 
થઈ. ૧૯૬૮ના રડસરેમબર મરહનામાં મનસુખલાલ ઝિરેરીનો ‘્યાવજ્ક સાહરેબ’ એ 
શીર્કકિાળો લરેખ છરે. સામાન્ય રીતરે ‘્યાવજ્ક’ અટકનરે કારણરે ‘ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક’ કરે 
‘અમકૃતલાલ ્યાવજ્ક’ ્યાદ આિરે. િળી આ લરેખના પ્ારંભમાં ઇનદુલાલ ્યાવજ્કનો 
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ઉલ્રેખ પણ છરે. તરેથી સિાભાવિક રીતરે આ લરેખ ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક વિશરેનો હશરે 
તરેમ માની લરેિા્ય. પણ અમરે મૂળ લરેખ પૂરો િાંિીનરે જ વિર્યનો વનદવેશ કરિો કરે 
ઉલ્રેખસૂવિમાં શબદો મૂકિાની િાત સિીકારરેલી. તરેથી જરા ધીરજથી િાંચ્યા બાદ, 
આગળ જતાં તરેમાં શબદો આમ આિરે છરે - ’તરેમના ભાઈ.’ આ બરે શબદો િાંિતાં જ 
સમજાઈ ગ્યું કરે આ લરેખ ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક વિશરે નહીં, પણ તરેમના ભાઈ રમણલાલ 
કનૈ્યાલાલ ્યાવજ્ક વિશરેનો છરે. તરેઓ અંગ્રેજીના સારા અધ્યાપક હતા અનરે આર. 
કરે. ્યાવજ્ક તરીકરે પ્વતવષત હતા. આમ દરરેક લરેખનું િાંિન ફા્યદાકારક રહું છરે.

* * *

‘સંસકકૃવત’ના અંકોમાંથી પસાર થ્યા બાદ તરેિું જરૂર લાગરે કરે આ સામવ્યક 
કોઈ િોક્સ િાદ કરે વિિારસરણીનું િાહન બન્યું નથી કરે તરેના તંત્ીએ પોતાના 
જ રેિા વિિારો ધરાિતા સજ ્કકો પૂરતું તરે સીવમત રાખ્યું નથી - તરે તરેની વિશરેરતા છરે.

અનરે અંતરે ‘સંસકકૃવત’નો ‘પૂણા્કહુવત વિશરેરાંક’ કરી, ઉમાશંકર જોશીએ જાતરે 
જ કોઈ પણ પ્કારની ફરર્યાદ િગર, તરેનરે ગૌરિભરેર વિદા્ય આપી છરે. પોતાના 
જીિનનાં એક ભાગ રૂપરે જ રેનું સંપાદન ક્યુાં તરેિા આ સામવ્યકના સંપાદન દરવમ્યાન 
તરેમણરે જ રે આનંદ માણ્યો હતો તરેિો બૌવદ્ક આનંદ આજ રે્ય તરેમાંથી પસાર થનાર 
પામરે તરેિું તરે સત્િસમકૃદ્ છરે. આ સૂવિ કરિામાં અમનરે સજ ્કનાતમક આનંદ અનરે 
જીિનનાં અનરેક ક્રેત્ોનું જ્ાન/મારહતી પ્ાપ્ત થ્યાં છરે. આ સૂવિ ‘સંસકકૃવત’ સામવ્યકના 
અભ્યાસ માટરે પથદશ્કક બની રહરે અનરે ઉપ્યોગકતા્કનરે સરળતાથી તરેમાંથી મારહતી 
મળી રહરે તો સૂવિ કરિાનો શ્મ સાથ્કક થશરે.

ઉમાશંકર જોશી જનમશતાબદી િર્ક વનવમતિરે આ કા્ય્ક કરિાની અમનરે તક 
આપિા માટરે અમરે આદરણી્ય શ્ી ધીરુભાઈ ઠાકર, શ્ી કુમારપાળ દરેસાઈ અનરે 
વિશ્વકોશ ટ્રસટનો હૃદ્યપૂિ્કક આભાર માનીએ છીએ. આ સૂવિકા્ય્ક દરવમ્યાન શ્ી 
જ્યંત મરેઘાણીનું માગ્કદશ્કન િિા્કઓ દ્ારા મળતું રહું છરે તરેનો આનંદ છરે, તરેમનો 
આભાર માનીએ છીએ. આ સૂવિ માટરે ક્યાંક ગૂંિિાઈએ ત્યારરે  ઉમાશંકર જોશીના 
અભ્યાસી આદરણી્ય શ્ી િંદ્રકાનતભાઈ શરેઠનું મૂલ્યિાન માગ્કદશ્કન મળ્ું છરે. 
તરેમનો હૃદ્યપૂિ્કક આભાર માનીએ છીએ. શ્ી ભોળાભાઈ પટરેલની શુભરેચછાઓ 
સતત મળતી રહી છરે તરેનો આનંદ છરે. આ સૂવિગ્ંથના મુખપકૃષ માટરે અમરે પસંદ 
કરરેલ ઉમાશંકર જોશીનો ફોટોગ્ાફ બહુ પ્રેમથી આપિા બદલ અમરે સિાવતબહરેન 
જોશી અનરે શ્ી અપૂિ્કભાઈ આશરનો ખાસ આભાર માનીએ છીએ.

મૂળ ના હો્ય તો િકૃક્ ક્યાંથી ? એ ન્યા્યરે ‘સંસકકૃવત’ના ગ્ંથો આપી, અમારા 
આ સૂવિકરણના કા્ય્કનરે પૂણ્ક કરિામાં સહકાર આપિા બદલ અમરે ભો. જ રે. 
વિદ્ાભિન ગ્ંથાલ્ય, ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટ ગ્ંથાલ્ય, ગુજરાતી સારહત્ય પરરરદ 
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ગ્ંથાલ્ય, ગૂજરાત વિદ્ાપીઠ સંદભ્ક વિભાગ, શ્ી હ. કા. આરસ્ક કૉલરેજ ગ્ંથાલ્ય 
અનરે તરેના સહુ કમ્કિારી વમત્ોનો આભાર માનીએ છીએ. આ સૂવિનરે પુસતક રૂપરે 
તૈ્યાર કરિામાં મદદરૂપ થનાર ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના કમપ્યૂટર વિભાગના 
કમ્કિારીઓ, પ્ૂફિાિકો અનરે અન્ય કમ્કિારીઓના આભારી છીએ. આ કા્ય્કનરે પૂણ્ક 
કરિામાં ભાઈ શ્ી અંરકત શાહની મદદ અવિસમરણી્ય છરે. તરેનો આભાર માનીએ 
છીએ અનરે શુભરેચછાઓ પાઠિીએ છીએ.

આ સૂવિ અભ્યાસીઓનરે િધુમાં િધુ ઉપ્યોગી થઈ શકરે તરે માટરે શક્ય તરેટલું 
કરિા પ્્યતન ક્યયો છરે. આ સૂવિ માટરે પ્ત્યક્ કરે પરોક્ રીતરે જ રેમણરે મદદ કરી છરે તરે 
સૌનો આભાર માની વિરમીએ છીએ.

કવિિ્ય્ક શ્ી ઉમાશંકર જોશીનરે શત શત િંદન ! અસતુ !

િોરલ પટેલ 
શ્રદ્ા તરિવેદી 
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િર્ક ૩૨, અંક ૭, જુલાઈ ૧૯૭૮, સળંગ અંક ૩૭૯ 381
િર્ક ૩૨, અંક ૮, ઑગસટ ૧૯૭૮, સળંગ અંક ૩૮૦ 381
િર્ક ૩૨, અંક ૯, સપટરેમબર ૧૯૭૮, સળંગ અંક ૩૮૧ 382
િર્ક ૩૨, અંક ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૮, સળંગ અંક ૩૮૨ 382
િર્ક ૩૨, અંક ૧૧, નિરેમબર ૧૯૭૮, સળંગ અંક ૩૮૩ 383
િર્ક ૩૨, અંક ૧૨, રડસરેમબર ૧૯૭૮, સળંગ અંક ૩૮૪ 383
િર્ક ૩૩, અંક ૧, જાન્યુઆરી ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૮૫  384
(તૉલસતૉ્ય વિશરેરાંક) 384
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િર્ક ૩૩, અંક ૨, ફરેબ્ુઆરી ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૮૬ 385
િર્ક ૩૩, અંક ૩, માિ્ક ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૮૭ 385
િર્ક ૩૩, અંક ૪, એવપ્લ ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૮૮ 386
િર્ક ૩૩, અંક ૫, મરે ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૮૯ 386
િર્ક ૩૩, અંક ૬, જૂન ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૯૦ 387
િર્ક ૩૩, અંક ૭, જુલાઈ ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૯૧ 387
િર્ક ૩૩, અંક ૮, ઑગસટ ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૯૨ 388
િર્ક ૩૩, અંક ૯, સપટરેમબર ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૯૩ 388
િર્ક ૩૩, અંક ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૯૪ 389
િર્ક ૩૩, અંક ૧૧, નિરેમબર ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૯૫ 389
િર્ક ૩૩, અંક ૧૨, રડસરેમબર ૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૯૬ 390
િર્ક ૩૪, અંક ૧-૩, જાન્યુઆરી-માિ્ક ૧૯૮૦, સળંગ અંક ૩૯૭ 391
િર્ક ૩૪, અંક ૪-૬, એવપ્લ-જૂન ૧૯૮૦, સળંગ અંક ૩૯૮ 392
િર્ક ૩૪, અંક ૭-૯, જુલાઈ-સપટરેમબર ૧૯૮૦, સળંગ અંક ૩૯૯ 393
િર્ક ૩૪, અંક ૧૦-૧૨, ઑકટોબર-રડસરેમબર ૧૯૮૦, સળંગ અંક ૪૦૦
(કાવ્ય પ્વતભાિ વિશરેરાંક - ૧) 394
િર્ક ૩૫, અંક ૧-૩, જાન્યુઆરી-માિ્ક ૧૯૮૧, સળંગ અંક ૪૦૧
(કાવ્ય પ્વતભાિ વિશરેરાંક - ૨) 395
િર્ક ૩૫, અંક ૪-૬, એવપ્લ-જૂન ૧૯૮૧, સળંગ અંક ૪૦૨ 398
િર્ક ૩૫, અંક ૭-૯, જુલાઈ-સપટરેમબર ૧૯૮૧, સળંગ અંક ૪૦૩ 399
િર્ક ૩૫, અંક ૧૦-૧૨, ઑકટોબર-રડસરેમબર ૧૯૮૧, સળંગ અંક ૪૦૪ 400
િર્ક ૩૬, અંક ૧-૩, જાન્યુઆરી-માિ્ક ૧૯૮૨, સળંગ અંક ૪૦૫ 401
િર્ક ૩૬, અંક ૪-૬, એવપ્લ-જૂન ૧૯૮૨, સળંગ અંક ૪૦૬ 401
િર્ક ૩૬, અંક ૭-૯, જુલાઈ-સપટરેમબર ૧૯૮૨, સળંગ અંક ૪૦૭ 402
િર્ક ૩૬, અંક ૧૦-૧૨, ઑકટોબર-રડસરેમબર ૧૯૮૨, સળંગ અંક ૪૦૮ 403
િર્ક ૩૭, અંક ૧-૩, જાન્યુઆરી-માિ્ક ૧૯૮૩, સળંગ અંક ૪૦૯ 404
િર્ક ૩૭, અંક ૪-૬, એવપ્લ-જૂન ૧૯૮૩, સળંગ અંક ૪૧૦ 404
િર્ક ૩૭, અંક ૭-૯, જુલાઈ-સપટરેમબર ૧૯૮૩, સળંગ અંક ૪૧૧ 406
િર્ક ૩૭, અંક ૧૦-૧૨, ઑકટોબર-રડસરેમબર ૧૯૮૩, સળંગ અંક ૪૧૨ 406
િર્ક ૩૮, અંક ૧-૩, જાન્યુઆરી-માિ્ક ૧૯૮૪, સળંગ અંક ૪૧૩
(સજ ્કકની આંતરકથા વિશરેરાંક - ૧) 408
િર્ક ૩૮, અંક ૪-૬, એવપ્લ-જૂન ૧૯૮૪, સળંગ અંક ૪૧
(સજ ્કકની આંતરકથા વિશરેરાંક - ૨) 409
િર્ક ૩૮, અંક ૭-૯, જુલાઈ-સપટરેમબર ૧૯૮૪, સળંગ અંક ૪૧૫ 410
િર્ક ૩૮, અંક ૧૦-૧૨, ઑકટોબર-રડસરેમબર ૧૯૮૪, સળંગ અંક ૪૧૬
(પૂણા્કહુવત વિશરેરાંક) 411



ભાગ  2 (રિ્ાશય)
િગગીકકૃત સૂવિ
આિરણપકૃષ
સમ્યરંગ
અર્ય્ક 

પત્મ્ પુષપમ્ 
સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા

કાવ્ય    
િાતા્ક
નાટક
વનબંધ

પ્િાસકથન 
આતમકથન
િરરત્કથન 

સારહત્ય - અભ્યાસલરેખ
ભારાવિજ્ાન
લોકસારહત્ય

ઇવતહાસ, રાજકારણ
સમાજકારણ
અથ્કકારણ

વશક્ણ - કરેળિણી       
ધમ્ક - તત્િજ્ાન  
કળા - સંસકકૃવત     

પત્કારતિ      
અનુિાદ     
પ્કીણ્ક

કતા્કસૂવિ 
અિસાનનોંધ   

વિશરેરાંક
ઉલ્રેખસૂવિ ( િાિીરૂપ શબદસૂવિ)



‘સંસ ક્ૃ તિ’ના તવશેષાં્ોની યાદી

1. વિશરેરાંક : ૧. લોકશાહી : એક સંવિિાદ, ૨.  કનૈ્યાલાલ મુનશી વલવખત 

‘ગુજરાતના ઇવતહાસ’નું એક 

     માવમ્કક  પ્કરણ, ૩. નિીન કવિઓનાં કાવ્યો: િર્ક ૯, અંક ૫, મરે ૧૯૫૫, 

સળંગ અંક ૧૦૧

 2. વિિરેિન વિશરેરાંક: િર્ક ૧૭,  અંક ૮ - ૯, ઑગ. - સપટરે.૧૯૬3, સળંગ 

અંક ૨૦૦ - ૨૦૧

 3. શરેવકસપ્યર વિશરેરાંક: િર્ક ૧૮ અંક ૪ - ૫, એવપ્લ - મરે ૧૯૬૪, સળંગ 

અંક ૨૦૮ - ૨૦૯

 4. કવિતા આસિાદ  વિશરેરાંક: િર્ક ૨૫, અંક ૧૨, રડસરે.૧૯૭૧, સળંગ અંક 

૩૦૦ 

 5. શરતિંદ્રજનમશતાબદી વિશરેરાંક: િર્ક ૩૧, અંક ૧, જાન્યુ. - ફરેબ્ુ. ૧૯૭૭, 

સળંગ અંક ૩૬૧

 6. તૉલસતૉ્ય વિશરેરાંક: િર્ક, 33,  અંક ૧, જાન્યુ.૧૯૭૯, સળંગ અંક ૩૮૫ 

િર્ક

 7. કાવ્ય પ્વતભાિ વિશરેરાંક  -  ૧: િર્ક ૩૪, અંક ૧૦ - ૧૨, ઑકટો. - રડસરે. 

૧૯૮૦, સળંગ અંક ૪૦૦

 8. કાવ્ય પ્વતભાિ વિશરેરાંક  -  ૨: િર્ક ૩૫, અંક ૧ - ૩, જાન્યુ. - માિ્ક 

૧૯૮૧, સળંગ અંક ૪૦૧

 9. સજ ્કકની આંતરકથા વિશરેરાંક  -  ૧: િર્ક ૩૮, અંક ૧ - ૩, જાન્યુ. - માિ્ક 

૧૯૮૪, સળંગ અંક ૪૧૩

10. સજ ્કકની આંતરકથા વિશરેરાંક  -  ૨: િર્ક ૩૮, અંક ૪ - ૬, એવપ્લ - જૂન 

૧૯૮૪, સળંગ અંક ૪૧૪

11. પૂણા્કહુવત વિશરેરાંક: િર્ક ૩૮, અંક ૧૦ - ૧૨, ઑકટો. - રડસરે. ૧૯૮૪, 

સળંગ અંક ૪૧૬ 



સંક્ેપાક્રોની યાદી

જાન્યુ. = જાન્યુઆરી

ફરેબ્ુ. = ફરેબ્ુઆરી

ઑગ. = ઑગસટ

સપટરે. = સપટરેમબર

ઑકટો. = ઑકટોબર

નિરે. = નિરેમબર

રડસરે. = રડસરેમબર

અનુ. = અનુિાદ

ઉ.જો. = ઉમાશંકર જોશી

ગુજ. = ગુજરાતી

ગુ.સા.પરરરદ = ગુજરાતી સારહત્ય પરરરદ

પૂ.પા. = પૂઠા પાન





વષવા્જર લેખસૂતિ : ક્ૃ તિ, ્િા્જ અને પકૃષ્ઠ નંબર

વષ્જ 1, અં્ 1, જાનયુઆરી 1947

1 ફસલ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 ગાંધીજી (વિત્); 4

3 વશિસંકલપ; ઉ. જો.; 5; [સમાજ]

4 સમ્યરંગ (૧-૯) : શાંવત્યાત્ા; 6, અનરે આપણરે; 6; [સમાજ], લોકસભા; 
6, વિજ્યકથા; 7, ગુજરાતમાં રરે રડ્યોમથક; 7, પ્ાદરેવશક પુસતકાલ્ય; 7, 
મહીડા પારરતોવરક (ઝિરેરિંદ મરેઘાણી); 8, બરે નોંધપાત્ ઘટનાઓ; 8; 
[સારહત્યનોંધ], સિાતંત્ર્યરદન; 8

5 દવક્ણનરે છરેડરે; કાકા કાલરેલકર; 9-13; [પ્િાસ]

6 માનિની વિશરેરતા; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 14-15; [વનબંધ]

7 વનિરેદન (‘આવતથ્ય’ કાવ્યસંગ્હ); ઉ. જો.; 15; [કાવ્ય]

8 પથવિભરેદ? (સૉનરેટ ્યુગમ); સુનદરમ્; 16; [કાવ્ય]

9 ્યુગ ધરરે  નિો આકાર; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 17; [કાવ્ય]

10 જનતા જનરેતા બની (મહીડા પારરતોવરક પ્વતભાિ); ઝિરેરિંદ મરેઘાણી; 
18-22; [આતમકથન]

11 વગરરધર ! ગોકુલ આિો; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 22; [કાવ્ય]

12 બ્હાંડ-મંગલ : તપવસિનીનું સિાગત; ‘સનરેહરવ્મ’; 23-24; [કાવ્ય]

13 આશા; હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટ; 24; [કાવ્ય]

14 શિ્કરી; રકશનવસંહ િાિડા; 25-28; [િાતા્ક]

15 આપણી બંધારણસભા; ઉતસિ પરીખ; 29-30

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અિા્કિીન કવિતા’ (સુનદરમ્); ગ્ંથકીટ; 31-33; 
[પુસતકસમીક્ા]

17 અર્ય્ક ((૧-૫) : કળામાં અઘોરપંથીઓ; રિીનદ્રનાથ ટાગોર; 34, અનુભિિાણી 
અનરે પોપટિાણી; આલડસ હકસલી; 34-35; [ધમ્ક, તત્િજ્ાન], િાસતિતા; 
હરમાન હરેસ; 35, સિાનત : સુખા્ય; ઉ. જો.; 35; [સારહત્યનોંધ], પત્કારોનરે 
બરે શબદ; વિ્યોગી હરર; 35
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વષ્જ 1, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1947

1 હાટડી (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 કસમૈ દરેિા્ય- (અણવિનાશ); ઉ. જો.; 45

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : મુનશી રવટિપૂવત્ક-ઉતસિ; 46, નાનાલાલ પ્થમ સંિતસરી 
અનરે સમારક; 46-47, અવતવથઓ (લરેખક વમલન); 47

4 ભારતી્ય સંસકકૃવતની વિશરેરતા; વક્વતમોહન સરેન, અનુ. જ્યંતીલાલ આિા્ય્ક; 
48

5 લોકકવિતાનો પારસમવણ (લોકગીતો-છતિીસગઢ); ઝિરેરિંદ મરેઘાણી; 49-
53

6 મનરે કરેમ ના-; ઉ. જો.; 53; [કાવ્ય]

7 અનત:કરણપ્િકૃવતિનું પ્માણત્િ (રાજાનો ધમ્ક - ‘અવભજ્ાન-શાકુનતલ’); 
ડોલરરા્ય માંકડ; 54-55

8 આિા્ય્ક કકૃપાલાની : કરેટલાંક સંસમરણો; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 56-58

9 ્યુવધવષર; ઉ. જો.; 59-63 (પદ્નાટક)

10 અંજીશન; પનાલાલ પટરેલ; 64-67; [િાતા્ક]

11 નાટ્યિ્યા્ક; ‘નાટ્યિર’; 68-70; 

12 જો્યું ?; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 70; [કાવ્ય]

13 િરમ લક્્ય; ઉશનસ્; 70; [કાવ્ય]

14 ત્ણ ઠરાિ; ઉતસિ પરીખ; 71-73; [રાજકરણ]

15 વસમતકથા; પ્જારામ રાિળ; 73; [કાવ્ય]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વિિારમાધુરી’ (આનંદશંકર ધ્ુિ, સંપા. 
રામનારા્યણ પાઠક); ગ્ંથકીટ; 74-75; [પુસતકસમીક્ા]

17 અર્ય્ક (૧-૭) : કળા, કળા માટરે, આતમા માટરે; શ્ી અરવિંદ; 76, શીલ 
અનરે પ્જ્ા; આનંદશંકર ધ્ુિ; 76, બ્ાહણ વિ કકૃપણ; આનંદશંકર ધ્ુિ; 
76-77, કરેળિણી પા્યાનો ઉદ્ોગ; રાજગોપાલાિારી; 77, સામ્યિાદીઓ; 
બાળાસાહરેબ ખરેર; 77, સંસકકૃવત; બાળાસાહરેબ ખરેર; 77, લરેખકબંધુઓનરે; 
વિ્યોગી હરર; 77
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વષ્જ 1 અં્ 3, માિ્જ, 1947

1 કંૂપળ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 શ્ધ્યામ્યોડ્ં પુરુર; ઉ. જો.; 81; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ : 30 જૂન 1948; ઉ. જો.; 82-83; [રાજકરણ, ઇવતહાસ]

4 મરેઘાણીભાઈનું અિસાન; ઉ. જો.; 84-85

5 રાટિ ્રમાતા કસતૂરબા; કાકા કાલરેલકર; 86-88

6 રરે , કર પ્ીત-; પ્જારામ રાિળ; 88; [કાવ્ય]

7 તપસ્યા : દુ:ખનો વિનમ્ય પ્કાશ; વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 89-90; [ધમ્ક]

8 જીિન બવલદાન; શરેખાદમ આબુિાલા; 90; [કાવ્ય]

9 ઈદની મનરે ખુશી નથી; શરેખાદમ આબુિાલા; 90; [કાવ્ય]

10 ગામડાં તરફ; સુમનત મહરેતા અનરે શારદા મહરેતા; 91-97

11 રકરીટનરે (‘અવભસાર’માંથી); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 97; [કાવ્ય]

12 બૂઝૂ્કિા; િંદ્રિદન મહરેતા; 98; [કાવ્ય]

13 પ્રેમભવકત પરબ; શરેખાદમ આબુિાલા; 98; [કાવ્ય]

14 અંતરા્ય; િાસુરક’; 99-108; [િાતા્ક]

15 આજ મારંુ મન-; ઉ. જો.; 108; [કાવ્ય]

16 એકલ પ્િાસી; બાલમુકુનદ દિરે; 108; [કાવ્ય]

17 શકુનતલા તરછોડ્ાનો પ્સંગ; બ. ક. ઠાકોર અનરે ડોલરરા્ય માંકડ; 
109-111; [સારહત્ય]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કદલીિન’ (વિનોરદની નીલકંઠ); ઉ. જો.;  
112-113; [પુસતકસમીક્ા]

સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ખગોળપ્િરેશ’ (છોટભુાઈ સુથાર અનરે 
િંદુભાઈપટરેલ); ગ્ંથકીટ; 113-114; [પુસતકસમીક્ા]

સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘લગ્નમંગલ’ (િંદ્રશંકર પ્ા. શુકલ); ઉ. જો.; 114-
115; [પુસતકસમીક્ા]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘દવક્ણ ભારતનાં તીથ્કસથાનો’ (શાંવતલાલ ગાંધી); 
ઉ. જો.; 115; [પુસતકસમીક્ા] 
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22 આિો, આિો !; સુંદરજી બરેટાઈ; 116; [કાવ્ય]

23 કાળનરે !; સનરેહરવ્મ; 116; [કાવ્ય]

24 િીલા-; ઉ. જો.; 116; [કાવ્ય]

25 અર્ય્ક (૧-૫) : કાં એક દુવન્યા, કાં એકરે નરહ; ઉ. જો.; 117-119; [સમાજ], 
કોઈ થાશો ના વનરાશ; 119; [કાવ્ય] તારાઓ તો આ િાત ક્યારના જાણરે 
છરે; હાલયો શરેઇપલી; 119; [ખગોળ], ઉદારમતિાદ; બટ્રા્કનડ રસરેલ; 119; 
[સમાજ], કવિ; હરમાન હરેસ; 119; [આતમકથન]

વષ્જ 1, અં્ 4, એતરિલ 1947

1 પરબ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 ધ્ુિા નીવત :; ઉ. જો.; 121

સમ્યરંગ (૧-૩) : આંતર એવશ્યાઇ પરરરદ; 122, મરેઘાણી-હૉલ : ગુજરાત 
સારહત્યસભા તરફથી સમારક; 122, સિ. લવલતજી; 122

4 દવક્ણ ગુજરાતનાં લોકગીતો; ઝિરેરિંદ મરેઘાણી; 123-128

5 પારાિારના પ્િાસી; બાલમુકુનદ દિરે; 128; [કાવ્ય]

6 મકૃત્યુ વિરરે કંઈક; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 129-130; [ધમ્ક, તત્િજ્ાન]

7 એક મુકતક; શરેર - રા વિ. પાઠક; 130; [કાવ્ય]

8 આપણા લોકજીિનની પુનઘ્કટનાનો કો્યડો; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 131-133

9 િરેહ પડ્રે થઈ િાંસળી; ઉ. જો.; 133; [કાવ્યકંરડકા]

10 મરેધા અનરે પ્વતભા (‘ધ સમીંગ અપ’); સમરસૅટ મૉમ, ભાિાનુિાદ: ્યશિનત 
શુકલ; 134-135

11 ઘુિડ; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 136-141; [િાતા્ક]

12 િંદ્ર અનરે ઓળા; સનરેહરવ્મ; 141; [કાવ્ય]

13 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 142-145; [આતમકથન]

14 મરેઘાણીભાઈ; ઉ. જો.; 146-150; [િરરત્કથન]

15 અંવતમ ગીત; િંદ્રિદન મહરેતા; 150; [કાવ્ય]

સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આધુવનક ભારત’ : એક સિાધ્યા્ય (શંકર 
દતિાત્રે્ય જાિડરેકર, અનુ. પાંડરંુગ દરેશપાંડરે); અનંતરા્ય મ. રાિળ; 151-
155; [પુસતકસમીક્ા]
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17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મૅડમ ક્યૂરી’ (નરવસંહ મૂળજી શાહ); ઉ. જો.; 
155; [પુસતકસમીક્ા] 

18 અર્ય્ક : સંસકારી અંગ્રેજી સામવ્યકો; ડરેવનસ િાલ બરેકર, સંકલન : ઉ. જો.; 
156-157

વષ્જ 1, અં્ 5, મે 1947

1 િૈશાખ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 સત્યધમા્ક્ય દૃટિ્યરે; ઉ. જો.; 161

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : નૈવતક નરેતાગીરી; 162, એ પંખીઓ ! (અંગ્રેજ રાજની 
વિદા્ય); 162, વનિાંશ નરેતાગીરી; 162-163, ગુજરાત પ્ાથવમક કરેળિણી 
સંમરેલન, નરડ્યાદ; 163, ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટી કવમટી; 163

4 િોલા-નટરાજ (વિત્) 164

5 ગાંધીજીનાં પ્ાથ્કના-પ્િિનો, 1-3; સંકલનકાર : ઉ. જો; 165-169

6 ઉનમીવલત થા; પૂજાલાલ; 169; [કાવ્ય]

7 કાવલદાસની સત્ય દૃવટિ; દુગા્કશંકર કરે. શાસ્ત્રી; 171-172

8 મોજ અનરે િીસ; શરેખાદમ આબુિાલા; 171; [કાવ્ય]

9 મનુષ્યઉરિીણના; શરેખાદમ આબુિાલા; 171; [કાવ્ય]

10 મરેઘાણીભાઈ - ગૂજરાતની વિભૂવત; સુનદરમ્; 172-176

11 દળીદળીનરે-; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 177-180; [િાતા્ક]

12 તરે તરેનરે છોડી ગઈ; ઍનતોન િરેખૉિ; 181-182; [રવશ્યન િાતા્ક]

13 એક દૃ્્ય; શરેખાદમ આબુિાલા; 182; [કાવ્ય]

14 એવશ્યાઈ વબરાદરી સંમરેલન 1; ્યશિંત પંડ્ા; 183-186

15 એવશ્યાઈ વબરાદરી સંમરેલન 2.; સુમનત મહરેતા; 186-189

16 સૌભાગ્ય શૂન્યરે?; સનરેહરવ્મ; 189; [કાવ્ય]

17 દશકો; િંદ્રિદન મહરેતા; 189; [કાવ્ય]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : કવિતાવશક્ક બલિનતરા્ય (‘કવિતાવશક્ણ’ - બ. 
ક. ઠાકોર); ઉ. જો.; 190-195; [પુસતકસમીક્ા]
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19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આપણા નરેતાઓ’ (ભાગ 2) (્યુસુફ મહરેરઅલી); 
ઉ. જો.; 195; [પુસતકસમીક્ા]

20 અર્ય્ક (૧-૬) : સંસકકૃવતવશક્ણ; બ. ક. ઠાકોર; 196, જીિનના પ્્યોગિીરો; 
કાકા કાલરેલકર; 196, રહંદનું ઋણ; ગૅવબ્્યરેલ વમસટ્રલ; 196-197, કલા, 
સમાવધનું ફળ; આનનદ કુમારસિામી; 197, ્યુદ્ોતિર લરેખકોનરે; જહૉન 
લરેહમન; 197; [પત્કારત્િ], આપણા ્યુગનું આહિાન; ઇ. એમ. ફોસટર; 197

વષ્જ 1, અં્ 6, જૂન 1947 

1 િડલો (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 જીિો જીિમજીિ્યત ! (પપા); ઉ. જો.; 201 

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : 3જી જૂનની ભાગલા ્યોજના; 202, વબ્ટનનો વિજ્ય; 
202, આપણી નાલરેશી; 202-203; [રાજકરણ, ઇવતહાસ], ભાગલા દ્ારા 
સાિી એકતા; 203, મહાકવિ િલ્ાથોલ; 203, અંબુભાઈ(પુરાણી)ત્રેિીસ 
િરસરે ગુજરાતમાં; 203

4 ગાંધીજીનાં પ્ાથ્કના-પ્િિનો,4-5; સંકલનકાર : ઉ. જો.; 204-208

5 ભરતની આંખરે; કાકા કાલરેલકર; 209-210; [ધમ્ક, સમાજ]

6 ઘડતરની કથા; કાકા કાલરેલકર; 210; (રવિશંકર મહારાજકકૃત ‘મહારાજ 
થ્યા પહરેલાં’નો આમુખ)

7 અમરેરરકાના સારહત્યના બાર પા્યા; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 211-215

8 કારિાં; નાથાલાલ દિરે; 215; [કાવ્ય]

9 કાલનું સિરૂપ; રવતલાલ મો. વત્િરેદી; 216-218; [ધમ્ક]

10 આજનું ગુજરાત; રકશનવસંહ િાિડા; 219-221

11 મરેઘાણી; ગની દહીંિાલા; 221; [િરરત્કથન]

12 અજુ ્કન-ઉિ્કશી; ઉ. જો.; 222-226; (પદ્નાટક) 

13 ઇિવનંગ ઇન પરેરરસ; સુનદરમ્; 227-231; [િાતા્ક]

14 મનરે ગમતાં બરે વિત્ો; દરેિજી રા. મોઢા; 232; [કાવ્ય]

15 શૈશિ; શરેખાદમ આબુિાલા; 232; [કાવ્ય]

16 પાંખો ફૂટતી પ્ાણરે રરે ; મકરનદ દિરે; 233; [કાવ્ય]
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17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ગઝલનો નિો ફાલ; ઉ. જો.; 233-234; (‘1945ની 
ગઝલસમકૃવદ્’ની પ્સતાિના )

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વિજ્ાનનાં વ્યાપક સિરૂપો’ - પદ્મકાંત ર. શાહ); 
ગ્ંથકીટ; 235; [પુસતકસમીક્ા]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સતિાિનની કતલરેઆમ’ (વિંતામણ વિના્યક િૈદ્, 
અનુ. વિજ્યશંકર મંછારામ ભટ્ટ); ગ્ંથકીટ; 235; [પુસતકસમીક્ા] 

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િકતા કરેમ થિા્ય?’ (સતીશિંદ્ર પ્તાપરા્ય 
દરેસાઈ); ગ્ંથકીટ; 236; [પુસતકસમીક્ા] 

21 અર્ય્ક (૧-૪) : એક પ્સંગ; રાજ રેનદ્રપ્સાદ; 237; [આતમકથન], એ જિાળા; 
રાજ રેનદ્રપ્સાદ; 237-238; [આતમકથન], એક જ આધ્યાવતમક ભારા; 
આનંદ કુમારસિામી; 238; [સમાજ], સાંસકકૃવતક પ્જામતિાદ; જ રે. બી. 
વપ્સટલી; 238; [સમાજ, રાજકારણ]

વષ્જ 1, અં્ 7, જુલાઈ 1947

1 િાદળ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 આરાઢસ્ય પ્થમરદિસરે-; ઉ. જો.; 241

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : હિરે 16મી ઑગસટ; 242; [રાજકરણ, ઇવતહાસ], નિાં 
સામવ્યકો : પંખીઓનો કલશોર; 242, સંસકકૃવત તરફ; 242-243, ભારામાં 
એ વિવિધતા નરે ઉતકકૃટિતા લાિીએ ત્યારરે -; 243, સહ્યોગીઓનરે સિાગત; 
243; [સામવ્યકનોંધ], વિદ્ાપીઠ (ગૂજરાત)ની કકૃતાથ્કતા; 243, સિ. ગૌ. હી. 
ઓઝા અનરે ધમા્કનંદ કોસંબી; 243; [અિસાનનોંધ]

4 ગાંધીજીનાં પ્ાથ્કના-પ્િિનો,6; સંકલનકાર : ઉ. જો.; 244-246

5 કલાની વિિરેિના; અંબુભાઈ પુરાણી; 247-248

6 અરહંસામાં શ્દ્ા; રકશનવસંહ િાિડા; 249-251; (ગાંધીજીની મુલાકાત)

7 શાંવતનરે આિાહન; પૂજાલાલ; 251; [કાવ્ય]

8 લગ્નવિચછરેદ; પ્રેમલીલા મહરેતા; 252-253; [સમાજ]

9 માતકૃદરેિો ભિ; શારદાબહરેન મહરેતા; 253; [પ્સંગકથા]

10 િાતા્કલાપ; ઉ. જો.; 254-257; [સમાજ]

11 મરેહુલો : દવક્ણ ગુજરાતનો િરા્ક-ઉતસિ; મધુભાઈ પટરેલ; 258-260

12 આપણં ગજુ ંનરહ !; િાસુરક; 261-265; [િાતા્ક]
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13 રહસ્યમ્ય બોધ; પતીલ; 265; [કાવ્ય]

14 ગગનની વનશાળ : િા્યુપ્િાસ; મહરેનદ્ર મરેઘાણી; 266-270

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વ્યાજનો િારસ’ (િુનીલાલ મરડ્યા); ઉ. જો.; 
271-272; [પુસતકસમીક્ા] 

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કાળિક્’ (ઝિરેરિંદ મરેઘાણી); ઉ. જો.; 272-
273; [પુસતકસમીક્ા]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મહારાજ થ્યા પહરેલાં’ (બબલભાઈ મહરેતા); 
ગ્ંથકીટ; 273-274; [પુસતકસમીક્ા]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રવિશંકર મહારાજ’-કરેટલાંક પ્સંગવિત્ો (પુરાતન 
બૂિ); ગ્ંથકીટ; 273-274; [પુસતકસમીક્ા] 

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મહારાજની સાથરે’ (પુરાતન બૂિ); ગ્ંથકીટ; 
273-274; [પુસતકસમીક્ા] 

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ઝિરેરિંદ મરેઘાણી’- સમરણાંજવલ (સંપા. વનરંજન 
િમા્ક અનરે જ્યમલ્ પરમાર); ગ્ંથકીટ; 274; [પુસતકસમીક્ા]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સ્ત્રીજીિન’ - સિ. મરેઘાણી સમકૃવત અંક (સંપા. 
અનંતરા્ય રાિળ અનરે અન્ય); ગ્ંથકીટ; 274-275

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આિા્ય્ક કકૃપલાણી’ (સત્યમ); ગ્ંથકીટ; 275; 
[પુસતકસમીક્ા]

23 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પથથરનાં પારરેિાં’ (ઇનદુલાલ ગાંધી); ઉ. જો.; 
275, 279; [પુસતકસમીક્ા]

24 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘લા વમઝરરેબલ’ (વિકટર હુગો, અનુ. મૂળશંકર 
મો. ભટ્ટ); ઉ. જો.; 279; [પુસતકસમીક્ા]

25 શ્દ્ાળુ આશક; પતીલ; 276; [કાવ્ય]

26 ગુપત પરહૈ્યાતણી કથા; સનરેહરવ્મ; 276; [કાવ્ય]

27 દરેરી; પ્હલાદ પારરેખ; 276; [કાવ્ય]

28 અર્ય્ક (૧-૬) : પહરેલું મારંુ ફોડો; રવિશંકર મહારાજ; 277; [સમાજ], લાકડી 
છૂટી; રવિશંકર મહારાજ; 277; [સમાજ], ધારાળા; રવિશંકર મહારાજ; 
277-278; [સમાજ], સંતવતવન્યમન અનરે ગરીબી; ગરેવબ્્યરેલ વમસટ્રલ; 278, 
આધુવનકોનો દરેશિટો; આલબટ્ક આઇનસટાઇન; 278; [સમાજ], ગાંધી ઘરેલા 
અનરે ગાંધી જ રેિા; કકૃષણ કકૃપાલાની; 278
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વષ્જ 1, અં્ 8, ઑગસટ 1947

1 સરિડાં (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 અથવેષિવમજ્ : સિરાટ; ઉ. જો.; 281; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : વબ્ટનનો સતિાત્યાગ; 282, પંદરમીની ઉજિણી; 282, 
વસલહટ અનરે સરહદ; 282-283, બંધારણસભામાં પૂરતો રસ લઈએ; 
283, લ્કરના ભાગલા; 283, બ્હદરેશ અનરે ઇનડોનરેવશ્યા; 283

4 15મી ઑગસટ; ઉ. જો.; 284; [કાવ્ય]

5 નિા રાટિ ્રધિજનરે; સનરેહરવ્મ; 285; [કાવ્ય]

6 સિાધીનોનું ગીત; સનરેહરવ્મ; 285; [કાવ્ય]

7 આસામ વિદ્ાપીઠ; કાકા કાલરેલકર; 286-288

8 િાંદરણાં; પ્હલાદ પારરેખ; 288; [કાવ્ય]

9 આધુવનક માનિસંસકકૃવતનાં ત્ણ શકૃંગો; જ્યંતીલાલ આિા્ય્ક; 289

10 કાનતનું ભાિનાજીિન; ભકૃગુરા્ય અંજારર્યા; 290-293; 

11 હૅનડબૅગના અરીસામાં જોતી સુંદરીનરે-; હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટ; 293; [કાવ્ય]

12 નિીન કવિતાનું ભાવિ; િંદ્રકાનત શુકલ; 293-296; 

13 ક્ુરસ્ય ધારા-સમરસરેટ મૉમની નિલકથા ‘ધ રરેઝસ્ક એજ’; િુનીલાલ 
મરડ્યા; 297-299; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

14 આિરે િાદળછાં્ય-; ભકૃગુરા્ય અંજારર્યા; 299; [કાવ્ય]

15 માનિપ્રેમી રિીનદ્રનાથ; નગીનદાસ પારરેખ; 300-301

16 ભવકત અનરે અવતભવકત; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; 301; [કાવ્ય]

17 મોહ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; 301; [કાવ્ય]

18 હાસલીલા; ઉ. જો.; 302-303; (વિનુભાઈ પટિાકકૃત ‘નિોઢા’ની પ્સતાિના)

19 પત્; જોશરેનકો, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 304-305

20 રાહ જુએ સત્યની ?; મૂવસકાર; 305; [કાવ્ય]

21 મલક ઉપર; પનાલાલ પટરેલ; 306-309; [િાતા્ક]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કાપડની કહાણી’ (કાંવતલાલ મગનલાલ ગાંધી); 
ગ્ંથકીટ; 310-311; [પુસતકસમીક્ા]
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23 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘જિાલા’(વિકટર હુગોકકૃત ‘નાઇનટીથ્ી’નો સંક્રેપ, 
અનુ. મહરેનદ્ર મરેઘાણી); ગ્ંથકીટ; 311; [પુસતકસમીક્ા]

24 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘શ્ી નરેત્મવણભાઈનરે’ (કાકા કાલરેલકર); ઉ. જો.; 
311-312; [પુસતકસમીક્ા]

25 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વશખરરણી’ (િંદ્રિદન મહરેતા); ઉ. જો.; 312; 
[પુસતકસમીક્ા]

26 અર્ય્ક (૧-૩) : આનંદ કુમારસિામીની આંખરે; 313-314; [સમાજ રાજકારણ], 
સિપન-જીિન; મૅરી કોલમ; 314; [સમાજ], વ્યવકતગત જિાબદારી; જ રે. 
ડોનાલડ ઍડમસ; 314; [સમાજ] 

વષ્જ 1, અં્ 9, સપટેમબર 1947

1 હોડી (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 તતો બ્હ નનાશ હ !; ઉ. જો.; 321 

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : ગિન્કરોના પગારો : પુત્નાં લક્ણ પારણાંમાંથી; 322, 
રાટિ ્રધિજનું ‘િક્’; 323; 

4 િીનનો રહંદનરે સિાતંત્ર્યસંદરેશ; અનુ. कोअहप; 324; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

5 નૈવતક સરેિાસંઘ; કાકા કાલરેલકર; 325-326; [સમાજ]

6 કલાવિિાર; અંબુભાઈ પુરાણી; 327-329

7 પ્યાસ; સનરેહરવ્મ; 329; [કાવ્ય]

8 જો હંુ સરસિતીિનદ્રનરે પરણં તો; વિનોરદની નીલકંઠ; 330-332; [વનબંધ]

9 ઝરમરર્યા મરેહ; સુંદરજી બરેટાઈ; 332; [કાવ્ય]

10 એિી શી મારી કસૂર ?; જ્યનત પાઠક; 332; [કાવ્ય]

11 પંદરમી ઑગસટ; રકશનવસંહ િાિડા; 333-334

12 વભખારી; સુનીવતકુમાર િાટજુ્યા્ક , અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 335-336; 
[પ્સંગકથા]

13 િીંટી; નટ હૅમસન; 337; [નૉિવેવ્યન િાતા્ક]

14 ખોટનો છોરંુ; િુનીલાલ મરડ્યા; 338-343; [નાટક]

15 આબુ 1. આરોહણ; ઉ. જો.; 344-347; [પ્િાસ]

16 રોટલો તૈ્યાર રાખજો(િાંિનભૂખ-રવશ્યા); મહરેનદ્ર મરેઘાણી; 348-349
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17 સરિડાં; ઉ. જો.; 349; [કાવ્ય]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પાછલરે બારણરે’ (પનાલાલ પટરેલ); ઉ. જો.; 350-
351; [પુસતકસમીક્ા]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘છરેલ્ું પ્્યાણ’ (ઝિરેરિંદ મરેઘાણી); ઉ. જો.; 351-
353; [પુસતકસમીક્ા] 

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ફ્ીડમ કમ’ (હરીનદ્રનાથ િટ્ટોપાધ્યા્ય); ઉ. જો.; 
353-354; [કાવ્ય]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રસદશ્કન’ (હરરપ્સાદ વ્રજરા્ય દરેસાઈ); ગ્ંથકીટ; 
354-355; [પુસતકસમીક્ા] 

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : નિાં સામવ્યકો; ઉ. જો.; 355,358 

  અર્ય્ક (૧-૪) : સંસકકૃવત કરે સભ્યતા ?; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 356,

એકતાની ભૂવમકા; રામિંદ્ર દતિાત્રે્ય; 356, માનિજાવતમાં આંતર એકતાની 
શક્યતા; શ્ી અરવિંદ; 357, પ્તીકોની જરૂર; જહોન લરેહમન; 357

વષ્જ 1, અં્ 10, ઑકટોબર 1947

1 નોરતાં (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 સિવે કમ્કિશા િ્યમ !; ઉ. જો.; 361; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : વનરાવશ્તો અનરે સથળાનતર : સિાતંત્ર્યનો સિાદ !; 

362-363, સિ. ડૉ. આનંદ કુમારસિામી; 363; [અિસાનલરેખ]

4 મનિનતર; િંદ્રકાનત શુકલ; 364; [કાવ્ય]

5 દાદુનો સરેિા્યોગ (દાદુ દ્યાળ); વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
365-368; [િરરત્કથન]

6 સંસકાર એટલરે શું?; દુગા્કશંકર કરે. શાસ્ત્રી; 369-371; (ઠક્રજી િસનજી 
માધિજી વ્યાખ્યાન, મુંબઈ)

7 સોવિ્યરેટ રવશ્યામાં લરેખક; ્યશિનત શુકલ; 372-375

8 સરિડાં; ઉ. જો.; 376-377; [કાવ્ય]

9 શ્ીફળ; સનરેહરવ્મ; 378-384; [િાતા્ક]

10 શ્દ્ાની દીિાદાંડી (ગાંધીજીની સત્યવનષા); રકશનવસંહ િાિડા; 385-387 

11 એનરે કોણ રોકરે !; સનરેહરવ્મ; 387; [કાવ્ય]
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12 એક સમરે ગોકુળમાં; ઉ. જો.; 387; [કાવ્ય]

13 આબુ; ઉ. જો.; 388-391; [પ્િાસ]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િાતા્યન’ (ધૂમકરેતુ’); ગ્ંથકીટ; 392-394; 
[પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પં. ભગિાનલાલ ઇનદ્રજીનું જીિનિરરત્’ 
(દુગા્કશંકર કરે. શાસ્ત્રી); ગ્ંથકીટ; 394; [પુસતકસમીક્ા]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ વિત્સંપુટ; ઉ. જો.; 394, 397; [વિત્કળા] 
[પુસતકસમીક્ા]

17 અર્ય્ક (૧-૪) : ઉદારમતિાદનો અંવતમ વિજ્ય; બટ્રા્કનડ રસરેલ; 395, 
લોકરંગભૂવમ અનરે વશટિરંગભૂવમ; એરરક બરેનટલી; 395-396, શરીરસતોત્; 
પૉલ િૅલરી; 396, સાિો ધમ્ક; ડૉ. રાધાકકૃષણન; 396

વષ્જ 1, અં્ 11, નવેમબર 1947

1 દીપોતસિી (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 આરુઢા શ્વરેતહંસરે; ઉ. જો.; 401; 

સમ્યરંગ (૧-૭) : કા્મીર; 402, વશક્ણ એટલરે જીિનવિતરણ; 402, પં. 
સુખલાલજીનરે શ્ીવિજ્યધમ્કસૂરર - સુિણ્કિંદ્રક; 402, શ્ી ‘સારહત્યવપ્્ય’નરે 
અવભનંદન; 402, સદગત કરેશિ હ. શરેઠ; 403, સિ. નરવસંહ વિંતામણ 
કરેળકર; 403, વસડની િરેબનું અિસાન; 403

4 અનંત પ્યાસ; બ. ક. ઠાકોર; 404; [કાવ્ય]

5 જતાં જતાં; હૈદરઅલી હુસરેન જીિાણી; 404; [કાવ્ય]

6 આકર્કણો; સુનદરમ્; 404; [સૉનરેટ ્યુગમ]

7 અનુભિની િાર િાતો; કાકા કાલરેલકર; 405-406; [સારહત્ય]

8  ગોદાિરી (‘ઉતિરરામિરરત’માંથી); ભિભૂવત, અનુ. ઉ. જો; 407

 દુષ્યનતના િત્કનનું ઔવિત્ય; મ. અ. મરેહરેનદળરે; 408-410

10 જલવનવધનરે-જુહુ; ભકૃગુરા્ય અંજારર્યા; 410; [કાવ્ય]

11 ટૂકંી િાતા્કનું કલાસિરૂપ; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 411-418

12 િા; રગજનમ્; 418; [કાવ્ય]

13 કુસુમ; જ રેઠાલાલ વત્િરેદી; 418; [કાવ્ય]
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14 ખા્યણાં; મધુભાઈ પટરેલ; 419-422; [લોકસારહત્ય]

15 નમ્રતા; સનરેહરવ્મ; 422; [કાવ્ય]

16 ત્યાગ; સનરેહરવ્મ; 422; [કાવ્ય]

17 તરંગ ?; શ્િણ; 423-425; [િાતા્ક]

18 કોડ; સનરેહરવ્મ; 425; [કાવ્ય]

19 અલબરેલી રાત; પતીલ; 425; [કાવ્ય]

20 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 426-428; [આતમકથન]

21 આબુ 2 (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 429-433; [પ્િાસ]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘દ્રટિાનતકથાઓ’ (નાનાભાઈ ભટ્ટ); ઉ. જો.; 434; 
[પુસતકસમીક્ા]

23 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગાંધી બાપુ’, ખંડ 1-2 (રામનારા્યણ ના. પાઠક); 
ગ્ંથકીટ; 434-435; [પુસતકસમીક્ા]

24 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : નિાં સામવ્યકો; ઉ. જો.; 435

25 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મૌજ’ (રૌપ્ય મહોતસિ અંક); ઉ. જો.; 435

26 અર્ય્ક (૧-૪) : સત્યવનષા અજિાળરે (શ્ીવિજ્યધમ્કસૂરર - સુિણ્કિંદ્રક); 

પં. સુખલાલજી; 436, સંસાર-બ્હનું મંરદર; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર;

436-437, પ્િાસીઓ; મૉરરસ મૅટરવલંક; 437, આજ્ાકારક, આજ્ાધારક 
અનરે સિાતંત્ર્યવપ્્ય; નરવસંહ વિંતામણ કરેળકર; 437

વષ્જ 1, અં્ 12, દ્િસેમબર 1947

1 ઠડંી (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 રકમસ્યા ન પ્રે્ય :; ઉ. જો.; 441 

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : દરેશીરાજ્યો; 442, ધારાસભામાં વિરોધપક્; 442, 

પી. ઇ. એન. વદ્તી્ય સંમરેલન; 442, શતાબદીઓ; 442-443, નોબરેલ 
પારરતોવરક વિજ રેતા - આનદ્રરે જીદ; 443; [ફ્રેનિ સારહત્ય]

નિ હતભાગ્યો; ખવલલ વજબ્ાન, અનુ. कोअहप; 444; (‘નાઇન પીટીસ’નો 
છા્યાનુિાદ) [કાવ્ય]

5 એક પત્; કાકા કાલરેલકર; 445-446; [ધમ્ક, સમાજ]

6 કુદરતની ગોદરે; બ. ક. ઠાકોર; 446; [સૉનરેટ]
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7 વિિરેિનનાં મૂલ્યો; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 447-449

8 રહંદની પરદરેશનીવત : એક રૂપરરેખા; ઉતસિ પરીખ; 450-452

9 િાલો મળિા જઇએ; વિનોરદની નીલકંઠ; 453-455; [સમાજ, સારહત્ય]

10 બરે દુવન્યા િચિરે; સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 456-459; 

11 વિજ્યા; ઉ. જો.; 459; [કાવ્ય]

12 સજ ્કન; ઉ. જો.; 459; [કાવ્ય]

13 નીલાંજસા; િુનીલાલ મરડ્યા; 460-466; [િાતા્ક]

14 આબુ 3 (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 467-471; [પ્િાસ]

15 ગત વિસરિું...; હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટ; 471; [કાવ્ય]

16 િંપાનો છોડ; જ્યનત પાઠક; 471; [કાવ્ય]

17 ફૂલડુ ંિૂંટરે તો; સનરેહરવ્મ; 471; [મુકતક]

18 તુમહારરે  કારન; વજપસી; 472; [સમરણલરેખ]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પશુરાજ્ય’ (એવનમલ ફામ્ક) (જ્યોજ ્ક ઑરિરેલ, 
અનુ. જ્યંવત દલાલ); ગ્ંથકીટ; 473; [પુસતકસમીક્ા]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વમસતર આદમ’ (પરેટ ફ્ેંક, અનુ. જ્યંવત દલાલ); 
ગ્ંથકીટ; 473; [પુસતકસમીક્ા]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રહંદ-વબ્ટનનો નાણાંવ્યિહાર’ (જ રે. સી. કુમારપપા, 
અનુ. મવણભાઈ દરેસાઈ); ગ્ંથકીટ; 473-474; [પુસતકસમીક્ા]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અખંડ આનંદ’ (માવસક); ઉ. જો.; 474; 
[સામવ્યકનોંધ]

23 મકૃત્યુબોલ; સિ. નકૃવસંહ વિં. કરેળકર; 474; [કાવ્ય]

24 અર્ય્ક (૧-૩) : બૅંનકોનું રાટિ ્રી્યકરણ; ટી. ડી. કંસારા; 475, વશક્ણતંત્ 
અનરે રાજ્ય; મરેરરટરેઇન; 475-476, પ્ત્યરેક માનિીહૃદ્ય : વિશ્વની જિાલા; 
વક્વતમોહન સરેન; 476

વષ્જ 2, અં્ 1, જાનયુઆરી 1948

1 ગુહં બ્હ... - શ્ોક; મહાભારત; આિરણપકૃષ

2 િંડીદાસ કહરે.... - શ્ોક; િંડીદાસ; આિરણપકૃષ

3 મારી ફજ રેતી; કાકા કાલરેલકર; 1; [આતમકથન]
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4 સમ્યરંગ (૧-૧૦) : અંકુશો જશરે; 2; [અથ્કકારણ], સરકારી તંત્માં. . . 
‘આવથ્કક સવમવત’; 3, દરેશી રાજ્યોનું પ્ાનતો સાથરે જોડાણ; 3, ગુજરાતી 
ભારા-ભારી પ્ાનત; 3, લીગના બરે ભાગ; 3, આવથ્કક સમજૂતી;4, કા્મીરનો 
પ્શ્ન સલામતી સવમવત સમક્; 4, અિસાન નોંધ; 4, પ્ાથવમક શાળા. . . 
નિી િાિનમાળા; 4, પ્ાથવમક વશક્ણ માટરે તાલીમકરેનદ્ર; 4

5 ધમ્ક, સંસકકૃવત અનરે સભ્યતા; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 5-8

6 ‘ગાંધી અનરે સટરેવલન’ : આજના જગતના બરે માગ્કદશ્કકો; નગીનદાસ પારરેખ; 
9-14

7 એવશ્યા પર આંધી-રહંદી િીન; ઉતસિ પરીખ; 15-18

8 નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યા; શારદાબહરેન મહરેતા; 19-22, 24; [િરરત્કથન]

9 પશુધમ્ક; કાકા કાલરેલકર; 23-24; [વનબંધ]

10 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 25-27; [આતમકથન]

11 મદ્રાસ - મ્યુવઝ્યમ અનરે કલાશાળા; અંબુભાઈ પુરાણી; 28-30; [કળા, 
સંસકકૃવત]

12 રહો સભર તકૃપ્ત !; સુનદરમ્; 30; [કાવ્ય]

13 રદલ; પ્જારામ રાિળ; 30; [કાવ્ય]

14 મુહૂત્ક; ઉ. જો.; 32; [કાવ્ય]

15 મકૃત્યુનરે; સનરેહરવ્મ; 32; [કાવ્ય]

16 પંખી્યોવન; બ. ક. ઠાકોર; 32; [સૉનરેટ]

17 જનગણમનઅવધના્યક - વિરરે; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 31

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘માનિીની ભિાઈ’ (પન્ાલાલ પટરેલ); ઉ. જો.; 
33-34; [પુસતકસમીક્ા]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િસુદરેિરહંડી’ (પ્થમ ખંડ) (અનુ. ભોગીલાલ 
સાંડરેસરા); ઉ. જો.; 34-35; [પુસતકસમીક્ા]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અવભસાર’ (મનસુખલાલ ઝિરેરી); ઉ. જો.; 

35-36; [પુસતકસમીક્ા]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મંરદરપ્િરેશ અનરે શાસ્ત્રો’ (િંદ્રશંકર શુકલ); 

ઉ. જો.; 36-37; [પુસતકસમીક્ા]
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22 અર્ય્ક (૧-૪) : રહંદી સંસકકૃવતના વિજ્યનું રહસ્ય; જિાહરલાલ નહરેરુ; 38, 
નાટક (્યશોધર મહરેતા કકૃત ‘રણછોડલાલ અનરે બીજા નાટકો’ની પ્સતાિના); 
બ. ક. ઠાકોર; 38-39, ઉદૂ્ક, રહંદુસતાની, રહંદી; જોશ મલીહાબાદી; 39, 
સારહત્યદ્ારા સરેિાનો અિસર; રાહુલ સાંકકૃત્યા્યન; 39

વષ્જ 2, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1948

1 ગાંધીજી (વિત્) આિરણપકૃષ

2 નૈનં વછનદવનત શસ્ત્રાવણ (ગાંધીજી); ઉ. જો.; 41-42; [અંજવલલરેખ]

3 ગ્યા બાપુ; સનરેહરવ્મ; 43; [અંજવલકાવ્ય]

4 રડો ન મુજ મકૃત્યુનરે !; ઉ. જો.; 43; [કાવ્ય]

5 તારો િમતકાર; મૂવસકાર; 43; [કાવ્ય]

6 અર્ય્ક : ગાંધીજીનરે અંજવલ (વિશ્વભરમાંથી); 44-45

7 પરાિરની ્યાત્ા; સુનદરમ્; 46-51; (મહીડા પારરતોવરક સિીકારતાં)

8 ગુજરાતી સ્ત્રીઓનરે પડકાર; સુમનત મહરેતા; 52-55, 74

9 પ્િાસી બંગસારહત્યસંમરેલન; િનદ્રકાનત મહરેતા; 56-57

10 સતી; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 58-60, 65

11 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 61-65; [આતમકથન]

12 રંગ િાતો; પન્ાલાલ પટરેલ; 66-74; [િાતા્ક]

13 35મી ઇવનડ્યન સા્યનસ કૉંગ્રેસનાં સમરણો; અવશ્વન વત્િરેદી; 75-77

14 નિાં સામવ્યકો; ઉ. જો.; 78

વષ્જ 2, અં્ 3, માિ્જ,1948

1 એરઃ દરેિો.... - શ્ોક; શ્વરેતાશ્વતર ઉપવનરદ; આિરણપકૃષ

2 બોધ્યનતઃ પરસપરમ !; ઉ. જો.; 81 

3 સિ્કગ્ાહી સજ ્કક (ગાંધીજી); કનૈ્યાલાલ મુનશી; 82; [અંજવલલરેખ]

4 સફર સહસા (ગાંધીજી); ‘સુનદરમ્; 82; [અંજવલકાવ્ય]

5 આમાર જીબન ઇ આમાર બાની (ગાંધીજી); ઉ. જો.; 82; [અંજવલકાવ્ય]

6 દૈિી સંસકકૃવતનું બ્હાસ્ત્ર (સત્યાગ્હ); કાકા કાલરેલકર; 83, 117-119]
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7 ગાંધીજી અનરે ભારતી્ય સંસકકૃવત; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 84-85, 109

8 કરુણા અનરે પ્જ્ામૂવત્કનું મહાપ્સથાન (ગાંધીજી); પં. સુખલાલજી; 86-87; 
[અંજવલલરેખ]

9 મહાતમા ગાંધી; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 88-89

10 ગાંધીજીનું ગદ્; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 90-92

11 સિ્કસપશગી ગાંધીજી; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 93-97; [અંજવલલરેખ]

12 ત્ણ અવગ્નની અંગુલી (ગાંધીજી); ઉ. જો.; 97; [અંજવલકાવ્ય]

13 ગાંધીજી - ગુજરાતનું પ્ા્યવશ્તિ; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 98-99; [અંજવલલરેખ]

14 સ્ત્રીઓના ઉદ્ારક ગાંધીજી; હંસા મહરેતા; 100-101; [અંજવલલરેખ]

15 ગાંધીજી અનરે ગ્ામજીિન; સુમનત મહરેતા; 102-104

16 બાપુનું બવલદાન; િંદ્રશંકર પ્ાણશંકર શુકલ; 105-107; [અંજવલલરેખ]

17 ક્મા દ્ારા જ્યલાભ (ગાંધીજી); વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
108-109; [અંજવલલરેખ]

18 અંતરે આશ્વાસન કોનાથી મળરે છરે? (ગાંધીજી); પં. સુખલાલજી; 110-111; 
[અંજવલલરેખ]

19 પત્મ્ પુષપમ્ (ગાંધીજી); વજપસી; 112-113; [અંજવલલરેખ]

20 મકૃત્યુજ્ંય (ગાંધીજી); રમણ િકીલ; 114; [અંજવલકાવ્ય]

21 અમરે ગાંધીિાદી (ગાંધીજી); િંપકલાલ વ્યાસ; 114; [અંજવલકાવ્ય]

22 ક્મા કર, વપતા ! (ગાંધીજી); િસંત અિસરરે , અનુ . ગુલાબદાસ બ્ોકર; 
114; [અંજવલકાવ્ય]

23 અર્ય્ક : ગાંધીજીનરે અંજવલ (વિશ્વભરમાંથી); તંત્ી; 115-116

વષ્જ 2, અં્ 4, એતરિલ 1948

1 અિશ વિજ્ાન (અણબૉમબ); તંત્ી; આિરણપકૃષ

2 ધમયો વિશ્વસ્ય જગતઃ પ્વતષા; ઉ. જો.; 121; [ધમ્ક]

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : સિયોદ્યસમાજ; 122, સૌરાટિ ્રનું એકમ; 122-123, 
લોકગીતોની રજૂઆત; 123, મહીડા પારરતોવરક અનરે રણવજતરામ 
સુિણ્કિંદ્રક; 123, સમાજિાદીઓ સિતંત્ પક્ રિરે છરે; 123, ગાંધીસમારકો; 
124, જાહરેર સલામતી ધારો; 124
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4 પુષપ - પૂજા; કાકા કાલરેલકર; 125, 124; [વનબંધ]

5 ભારતી્ય બુવધધની અિનવતનો ક્મ : એક રદગદશ્કન; દુગા્કશંકર કરે. શાસ્ત્રી; 
126-130; [તત્િજ્ાન]

6 વિિરેિનની કલા - વિિરેિનનું કા્ય્ક; ઉ. જો.; 131-134

7 ભલરે આંસુ સા્યા્ક; પ્હલાદ પારરેખ; 134; [કાવ્ય]

8 એકતા, નરહ તો અંત (વિજ્ાનદ્ારા વિશ્વોદ્ાર ?); પદ્મકાંત શાહ; 135-141

9 અંધકારની િચિરે - કોરીઆની કહાણી; મહરેનદ્ર મરેઘાણી; 142-146

10 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 147-149 (આતમકથન)

11 ત્ીજા વિશ્વ્યુદ્ પછી; લરેસલી ટાબી.; 150-152; [અંગ્રેજી નાટક]

12 વત્િરેણીસંગમરે; િંપકલાલ વ્યાસ; 152; [કાવ્ય]

13 સોણલું; ઉ. જો.; 152; [કાવ્ય]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મધુપક્ક’ (પ્રેમશંકર હ. ભટ્ટ); ગ્ંથકીટ; 153-155; 
[પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : નિાં સામવ્યકો; ઉ. જો.; 155

અર્ય્ક : મકૃત્યુ : ગાંધીજીના વિિારો; ઉ. જો.; 156-157

વષ્જ 2, અં્ 5, મે 1948

1 સત્યનો સાથ; ખલીલ વજબ્ાન; આિરણપકૃષ

2 વિત્ં િટતરોમૂ્કલરે; ઉ. જો.; 161

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : મરે રદન; 162, ભારદ્ાજનું મકૃત્યુ; 162, ગોધરા; 162, 
કા્મીર; 162, નિાં સામવ્યકો; 162, નટરાજનનું અિસાન (પત્કાર); 163, 
તપસિી કિવેની 91મી જનમવતવથ; 163, પ્જાબંધુની અધ્કશતાબદી; 163; 
[સામવ્યકનોંધ]

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 1. પ્ાસતાવિક; કાકા કાલરેલકર; 

164-165; [આતમકથન]

5 વિિારકવણકા; પં. સુખલાલજી; 166-169, 172; (રકશોરલાલ મશરૂિાળા 
કકૃત ‘સંસાર અનરે ધમ્ક’ની પ્સતાિના)

6 નિી ગુલામી દૂર કરિા શું કરિું?; સુરરે નદ્ર િૈ. દરેસાઈ; 170-172; (ગાંધી 
વિિારધારા - સા્યનસ - વલબટગી એનડ પીસ )
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7 ગુજરાત વિશ્વવિદ્ાલ્ય-ત્ણ કસોટી; ઉ. જો.; 173-183

8 સૌનદ્ય્કપ્રેમ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 184-185, 183; 
[તત્િજ્ાન]

9 રહંદી સંસકકૃવતના વિકાસમાં ઇસલામનો ફાળો; રાજકુમાર વસંહા, અનુ. 
ઇમામુદીન દરગાહિાલા; 186-189, 193

10 સદાનંદ; કુસુમ ઠાકોર; 190-193; [િાતા્ક]

11 પકૃથિી; બ. ક. ઠાકોર; 194; [સૉનરેટ]

12 શ્ી અરવિનદ; પ્જારામ રાિળ; 194; [સૉનરેટ]

13 અંત એ કવલિક્નો ?; ઉ. જો.; 194; [સૉનરેટ]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગોરા’ (રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. રમણલાલ 
સોની); ગુલાબદાસ બ્ોકર; 195-197; [પુસતકસમીક્ા] 

15 અર્ય્ક (૧-૪) : શુદ્ સાધનનો આગ્હ; જ્યપ્કાશ નારા્યણ; 198, 
‘સમૂળી ક્ાવનત’ (પ્સતાિનામાંથી); રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 198-199, 
ગુજરાતીઓની શારીરરક સંપવતિ; કનૈ્યાલાલ મુનશી; 199, રાટિ ્રપ્રેમી- 
વમલમાવલકોની આતુરતા; મહરેનદ્ર શાંવતલાલ શાહ; 199

વષ્જ 2, અં્ 6, જૂન 1948

1 આનંદનું ઉતપાદન; રાજગોપાલાિારી િક્િતગી; આિરણપકૃષ

2 અજુ ્કનસ્ય ત્િમરે બાણા :; ઉ. જો.; 201; [પત્કારત્િ]

3 સમ્યરંગ (૧-૧૦) : રાજાજી િડાહાકરેમ તરીકરે (રાજગોપાલાિારી); 202, 
સથાવનક ભારાઓ વિશ્વવિદ્ાલ્યોની બોધભારા...; 202, ફરવજ્યાત અંગ્રેજી 
હો્ય કરે રાટિ ્રભારા; 202, સંજોગોનું કાિતરંુ - દાઝ્યા પર ડામ (કાપડ-
ભાિવન્યમન); 202-203, કરેળિણીવન્યોજન - ‘કસતુરભાઈ ઍનડ કંપની 
માટરે?’; 203-204, પહરેલો ભગિાનનો િરેરો માફ !; 204, જીણયોદ્ાર કોનો-
પથથરના કરે હાડમાંસના દરેિમંરદરનો?; 204, સામ્યિાદીઓ જ આદશ્કરૂપરે 
રહરેશરે?; 204, ગાંધીજીના આતમાનરે આિાં સમારકોમાં દાટશો નરહ; 210, 
િા્યા્ક નરહ તો હા્યા્ક (પારકસતાનમાં રેં રટ્યો કાંતણ); 210

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 2. ધન્ય સંકલપ; કાકા કાલરેલકર; 
205-206; [આતમકથન]

5 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 3. કોપરાનો કકડો; કાકા કાલરેલકર; 
206-207; [આતમકથન]
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6 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 4. પાપ અનરે પુણ્ય; કાકા કાલરેલકર; 
207-208; [આતમકથન]

7 ગાંધીજીના ખૂનીનરે મારી નાખિો જોઈએ ?; પલ્ક બક; 209-210

8 િાલમીરક રામા્યણ : ગુજરાતી સમશ્ોકી સંક્રેપ; અનુ. ઉ. જો.; 211-212

9 ખરેતી અનરે દરેિું; હૃરીકરેશ નાનુભાઈ પાઠક; 213-218, 230 

10 વિટાવમનો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 219-221

11 શૈલી; ઉ. જો.; 222-225 

12 દરેિપલ્િ; કુસુમ ઠાકોર; 226-230; [િાતા્ક]

13 છરેલછબીલો - છ ગીતોનું છોગું; િનદ્રકાનત મહરેતા; 231; [કાવ્ય]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : હૃદ્યનું ધમ્કદશ્કન (‘સતી’નો આમુખ, રિીનદ્રનાથ 
ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ); ઉ. જો.; 232-236; [પુસતકસમીક્ા] 

15 અર્ય્ક (૧-૮) : ગાંધી મહારાજ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. બિુભાઈ શુકલ; 
237; [કાવ્ય], રદવ્ય માનિતા; શ્ી અરવિંદ; 237-238, આતમત્િનો 
વિકાસ; શ્ી નાથજી; 238, છરેિટનું સમાધાન; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 238, 
ટાગોરનાં કાવ્યો સાંભળીનરે; અહમદ અબબાસ; 238, લોકશાહી ક્યાં?; મોં. 
વબદો; 238, 1915માં જ. ઝીણાની ગાંધીજી પાસરે અપરેક્ા; મહમદઅલી 
ઝીણા; 238, ગંગામૈ્યાનરે; િંપકલાલ ડાહાભાઈ વ્યાસ; 238; [કાવ્ય]

વષ્જ 2, અં્ 7, જુલાઈ 1948

1 લતામંડપ નીિરે અક્ોભ્ય (બુદ્) (છબી) આિરણપકૃષ

2 અથ્કસ્ય પુરુરો દાસ: (સમાજિાદ); ઉ. જો.; 241

સમ્યરંગ (૧-૧૧) : 1લી જુલાઈ-િસંત-રજબરદન; 242, ભિરે ભિરે ત્િ, ન 
િ વિપ્્યોગ : (રહનદ-વબ્રટશ કૉમનિરેલથ જોડાણ); 242, ગાંધીિાદી ભાિના 
મુજબની ગ્ામવિદ્ાપીઠ (વિશ્વકમા્ક મહાવિદ્ાલ્ય, િલ્ભ- વિદ્ાનગર); 
242-243, વિશ્વવિદ્ાલ્ય કરે ફૅકટરી; 243-244, સાિી રદશાનો પ્્યતન; 
244; [સંગીત], શાસન અનરે ન્યા્ય; 244, અલગતાિાદ (ધમા્કદાફંડ-
ટરેનડલુકર સવમવત ); 244, હૃદ્ય બંધ પડી જિાનો સંભિ ! (િૅરરટી 
કવમશનર-મંરદર જીણયોદ્ાર); 244-245, અવગ્યાર િરસ પછી અપાત્ ?; 
245, અવભનંદન (આંતરકોમી લગ્ન); 245, સરેિાસુિાસની અધ્કશતાબદી 
(શારદા મહરેતા અનરે સુમનત મહરેતા); 245
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4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 5. પુનશ્; કાકા કાલરેલકર; 

246-247; [આતમકથન]

5 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 6. માતવપતા; કાકા કાલરેલકર; 

247-248; [આતમકથન]

6 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 7. બાળપણના દરેિો-1; કાકા 

કાલરેલકર; 248-249; [આતમકથન]

7 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 8. બાળપણના દરેિો-2; કાકા 

કાલરેલકર; 249-251; [આતમકથન]

8 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 9. શ્ાદ્; કાકા કાલરેલકર;  

9 સુખડ સમું; પ્જારામ રાિળ; 252; [કાવ્ય]

10 અંજવલ; પ્જારામ રાિળ; 252; [કાવ્ય]

11 સિદરેશમાં પરદરેશી કોડ; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 253-257; [આતમકથન]

12 છરેલ્ી િાતા્ક; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 258-265, 274; [િાતા્ક]

13 માણરેકિોક; ઉ. જો.; 266-274; [નાટક]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘લાઇફ ઍનડ મા્યસૅલફ’ (હરીનદ્ર િટ્ટોપાધ્યા્ય); 

ગ્ંથકીટ; 275; [પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : મરેઘદૂત (કાવલદાસ, અનુ. નટિરલાલ ભાઈશંકર 

જાની); ગ્ંથકીટ; 275; [પુસતકસમીક્ા] 

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િંદ્ર’ (છોટભુાઈ સુથાર); ગ્ંથકીટ; 275; 

[પુસતકસમીક્ા]

17 અર્ય્ક : જનતા; સનરેહરવ્મ; 276; [કાવ્ય]

અર્ય્ક (૧-૭) : પ્ાથ્કના-સત્યનું વિંતિન; ગાંધીજી; 276, સજ ્કનદ્ારા 

સતસંબંધોનું વનમા્કણ; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 276, લગ્નજીિન 

આશ્મજીિન કરેમ બનરે?; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 276, ગુજરાત 

વિશ્વવિદ્ાલ્યમાં વશક્ણનું માધ્યમ; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 276, િૅરરટી-

દાન અનરે કોમી અલગતા; કાકા કાલરેલકર; 277, દરેિદ્રવ્યનો સામાવજક 

ઉપ્યોગ; કાકા કાલરેલકર; 277, મહાન વશક્ક; લૉડ્ક સટરેનસગરેઇટ; 277
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વષ્જ 2, અં્ 8, ઑગસટ 1948

1 તપ અનરે સં્યમ; ગાંધીજી; આિરણપકૃષ

2 રુદ્રાણાં શંકરશ્ાવસમ-; ઉ. જો.; 281; [સમાજ, રાજકારણ]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : ઑગસટ; 282, કૉંગ્રેસનરે આતમપરીક્ણનો અિસર; 
282, મુંબઈ ્યુવનિવસ્કટીનું પ્ત્યાઘાતી પગલું; 283, નરવસંહરાિની 
રોજનીશી; 283

4 પાંપણનરે પલકારરે ; વનરંજન ભગત; 284; [કાવ્ય]

5 કાિંડા જ રેિું છરે િર્ક; પ્જારામ રાિળ; 284; [કાવ્ય]

6 ગંગોતિરી-સતિન; રમરેશ રંગનાથ ગૌતમ; 284; [કાવ્ય]

7 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 10. પરમધમ્ક-આતમદશ્કન; 

કાકા કાલરેલકર; 285-286; [આતમકથન]

8 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 11. અનુભિના પ્કાર; 

કાકા કાલરેલકર; 286-287; [આતમકથન]

9 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 12. કુળદરેિ-વનષા; કાકા કાલરેલકર; 
287; [આતમકથન]

10 અ્ય ખુદા !; સુમનત મહરેતા; 288-293; [સમાજ, રાજકારણ]

11 મોંઘિારી અનરે નાણં-1; પ્સન્િદન દરેસાઈ; 294-298

12 જનમરદનરે; વક્વતમોહન સરેન, અનુ. મોહનદાસ મ. પટરેલ; 299-301 

13 રામજનમ-િાલમીરક રામા્યણનો સંક્રેપ; સંક્રેપકાર : ઉ. જો.; 302-305

14 વનઝ્કરરે ; ભકૃગુરા્ય અંજારર્યા; 305; [કાવ્ય]

15 અરુણા; પનાલાલ પટરેલ; 306-309; [િાતા્ક]

16 મજૂરોનો રાસ; ઉ. જો.; 310-311; [રાસકાવ્ય]

17 મુવકતનું િહાણં-એક વિહંગાિલોકન; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 312-314; 

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ભગિાનની લીલા’ (ડોલરરા્ય માંકડ); ઉ.જો.; 
315-316; [પુસતકસમીક્ા]



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  52

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પ્જાબંધુ’-સુિણાાંક; ઉ. જો.; 316; [સામવ્યકનોંધ]

20 અર્ય્ક (૧-૬) : વશિપુરનું પાદર : એક વિત્; ડોલરરા્ય માંકડ; 317; 
[કાવ્ય], પત્કારત્િ : ધંધો નરહ પણ ધમ્ક; ગણરેશ િાસુદરેિ માિલંકર; 317-
318, વમત્ોના સંકટથી અંદરની ખુશી : એક આતમ-પરીક્ણ; નરવસંહરાિ 
રદિરેટી્યા; 318, શતાંક (‘હોરાઇઝન’-માવસક); વસરીલ કૉનાલી; 318, લગ્ન 
એટલરે ?; રવિશંકર મહારાજ; 318, દરેશનો વિમાની (બાળકાવ્ય); શ્ી 
પૂજાલાલ; 318; [કાવ્ય]

વષ્જ 2, અં્ 9, સપટેમબર 1948

1 નિલખી િાિ, િડોદરા આિરણપકૃષ

2 નમ : વશશુભ્ય : (બાળકનું મહત્િ); ઉ. જો.; 321

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : િડોદરા; 32, પ્ાનતી્યતાિાદ; 322, ગુજરાતી 
સારહત્યના વિકાસ અથવે લૉટસ ર્રસટની ્યોજના; 322-323, અિસાનનોંધ; 
323, અનુટિપુ; 323; [સારહત્યનોંધ]

4 જ્ય ગુજરાત !; સનરેહરવ્મ; 324; [કાવ્ય]

5 ગોિાનો અિાજ; બાલકકૃષણ બોરકર, અનુ. પ્ભાકર માિિરે; 324; [કાવ્ય]

6 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 13. બાનો ધમ્ક; કાકા કાલરેલકર; 
325-326; [આતમકથન]

7 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 14. વપતાજીની સાધના; 

કાકા કાલરેલકર; 326-328; [આતમકથન]

8 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 15. બાએ શીખિરેલો ધમ્ક; 

કાકા કાલરેલકર; 328-329; [આતમકથન]

9 ‘અિશરેર’; પ્જારામ રાિળ; 329; [કાવ્ય]

10 સારહત્યસમીક્ા; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 330-332

11 વિિારોનરે પગ હો્ય છરે (‘આઇડીઆઝ હૅિ લરેગસ’ - પીટર હાિ્કડ); સુમનત 
મહરેતા; 333-337; [ધમ્ક]

12 મોંઘિારી અનરે નાણં-2 (ગતાંકથી િાલુ); પ્સન્િદન દરેસાઈ; 338-345

13 વિટાવમનો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 346-349, 358; [વિજ્ાન]

14 િડ તરેિા ટરેટા (પા્યાની કરેળિણી સંમરેલન, કરાડી-સુરત); ઉ. જો.; 350-354
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15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ધૂમ્રસરેર’ (ગુલાબદાસ બ્ોકર અનરે ધનસુખલાલ 
મહરેતા); ગ્ંથકીટ; 355; [પુસતકસમીક્ા]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રોગ અનરે આસન’ (ભૂપતરા્ય મો. દિરે અનરે 
શંકરલાલ દિરે); ગ્ંથકીટ; 355, 337; [આરોગ્ય]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘લોકજીિન’ (પખિારડક); ઉ. જો.; 337; 
[સામવ્યકનોંધ]

18 અર્ય્ક (૧-૫) : પત્કારની સત્યસાધના; મહાદરેિભાઈ દરેસાઈ; 356, શીતલ 
ત્યાગની મૂવત્ક (બબલભાઈ મહરેતાકકૃત ‘રવિશંકર મહારાજ’ની પ્સતાિના); 
કાકા કાલરેલકર; 356-357, કમ્કનો મમ્ક — શાસ્ત્રમાં કરે આિરણમાં ?; પં. 
સુખલાલજી; 357, ભૂલિૂક માફ કરજો!; મહાદરેિભાઈ દરેસાઈ; 357, બરે 
શસ્ત્રો (‘સત્યાગ્હની મીમાંસા’ની પ્સતાિનામાંથી); કાકા કાલરેલકર; 357

વષ્જ 2, અં્ 10, ઑકટોબર 1948

1 આકાશ-ઘરેર બરેઠાં ગંગા; ગાંધીજી; આિરણપકૃષ

2 િાિં ધરેનુ ઉપાવસત; ઉ. જો.; 361 

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : કા્યદરે આઝમ ઝીણાનું અિસાન; 362, હૈદરાબાદ; 
362-363; [રાજકરણ, ઇવતહાસ], િડોદરામાં િત્કમાનપત્ો પર અંકુશ; 
364, રહંદનું ‘ગૌરિ’ (એલિીઓના પગાર); 364

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 16. દૂરના પ્ત્યરેની આતમી્યતા; કાકા 
કાલરેલકર; 365-367; [આતમકથન]

5 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 17. સત્યનું સિરૂપ અનરે એની 
ઉપાસના; કાકા કાલરેલકર; 367-368; [આતમકથન]

6 આપણી કલાસંપવતિ : 1. ભારતી્ય વિત્કલા; ડૉ. મોતીિંદ; 369-372

7 આપણી કલાસંપવતિ : 2. ભારતી્ય વશલપ-સથાપત્ય; રણછોડલાલ જ્ાની; 
372-374

8 નમ્કદાના પુલ ઉપર; ઉ. જો.; 374; [કાવ્ય]

9 મનરે સાંભરરે  છરે; વિનોરદની નીલકંઠ; 375-376; [આતમકથન]

10 ધરમ !; શ્િણ; 377-379,385; [િાતા્ક]

11 વિમાનમાં પહરેલી િાર; અંબુભાઈ પુરાણી; 380-385; [આતમકથન]

12 વિિારવબંદુ : કવિતાનું ઉપાદાન રહસ્ય; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 386
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13 વિિારવબંદુ : સૌંદ્ય્ક અનરે બળ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
386-387

14 વિિારવબંદુ : આિ્્યકમાં અધીનતાનો ભાિ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. 
નગીનદાસ પારરેખ; 387

15 વિિારવબંદુ : સમાજમાં સ્ત્રીપુરુરના પ્રેમની અસર; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. 
નગીનદાસ પારરેખ; 387-388

16 અમૂલ્ય પળ; ગોવિનદ સિામી; 389; [કાવ્ય]

17 િાસના; ગોવિનદ સિામી; 389; [કાવ્ય]

18 સનમના ગાલના તલ પર-; ગોવિનદ સિામી; 389; [કાવ્ય]

19 િહંુ; ગોવિનદ સિામી; 389; [કાવ્ય]

20 થા્ય તરે-; ઉ. જો.; 389; [કાવ્ય]

21 શ્ાિણી આકાશ; પ્જારામ રાિળ; 389; [કાવ્ય]

22 રેં રટ્યાબારશ : 2004; ઉ. જો.; 389; [કાવ્ય]

23 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મહાદરેિભાઈની ડા્યરી’ - પુ. 1લું (ગાંધીજી સાથરે 
્યરિડા જ રેલમાં) (મહાદરેિભાઈ દરેસાઈ, સંપા. નરહરરભાઈ પરીખ); ઉ. જો.; 
390-391; [પુસતકસમીક્ા]

24 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રણછોડલાલ અનરે બીજાં નાટકો’ (્યશોધર 
મહરેતા); ઉ. જો.; 391-392; [પુસતકસમીક્ા]

25 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આરોગ્યની િાિી’ (ગાંધીજી); ઉ. જો.; 392-393; 
[પુસતકસમીક્ા]

26 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મોતી’ (સટાઇનબરેક, અનુ. જ્યંવત દલાલ); ઉ. જો.; 
393; [પુસતકસમીક્ા]

27 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વશલપ-પરરિ્ય’ (અધવેનદ્રકુમાર ગાંગુલી, અનુ. 
અપ્કણાબહરેન વત્િરેદી); ઉ. જો.; 393-394; [પુસતકસમીક્ા] 

28 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અજતંાના કલામંડપો’ (રવિશંકર રાિળ અનરે 
બીજાઓ); ઉ. જો.; 394; [પુસતકસમીક્ા]

29 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ખરેડતૂપોથીઓ’ (વિઠલદાસ કોઠારી અનરે 
નગીનદાસ શરેઠ); ઉ. જો.; 394; [પુસતકસમીક્ા]
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30 અર્ય્ક (૧-૪) : સત્િની સથાપના; શ્ી અરવિંદ; 395-396; [તત્િજ્ાન], 
વિિરેિના-કલાસખી તરેમજ શાસ્ત્રસખી; બ. ક. ઠાકોર; 396, શરીરનો 
ઉપ્યોગ; ગાંધીજી; 396; [આરોગ્ય], મહારાજ; બબલભાઈ મહરેતા; 396; 
[િરરત્કથન]

વષ્જ 2, અં્ 11, નવેમબર 1948

1 એ ખજાનાની િાિી; આિા્ય્ક આનંદશંકર ધ્ુિ; આિરણપકૃષ

2 શં શબદૈ :; ઉ. જો.; 401; [રાજકરણ, ઇવતહાસ]

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : સારહત્યસંમરેલન; 402, ગુજરાતીના અધ્યાપકોનું 
સનરેહસંમરેલન; 402, આંતરરાટિ ્રી્ય સારહત્યભંડોળ; 402, રહંદના ફ્રેનિ 
સંસથાનો; 402-403, પ્જાસમૂહઅનરે રહંદ; 403, નોબરેલ પારરતોવરક 
વિજ રેતા-ટી. એસ. એવલ્યટ; 403-404, દુટિાિરણની હરીફાઇ; 

404, 434; [રાજકરણ], વિકકૃત દૅવટિકોણ; 434; [સમાજ]

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 18. વજજ્ાસા્યુગ; કાકા કાલરેલકર; 
405; [આતમકથન]

5 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 19. એક તો ખાતરી થઇ; કાકા 
કાલરેલકર; 405-406; [આતમકથન]

6 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 20. મૂવત્કઓનું ધ્યાન; કાકા કાલરેલકર; 
406-407; [આતમકથન]

7 મનુષ્યનો આહાર અનરે સંસકકૃવત; સુમનત મહરેતા; 408-411

8 મુનશીનાં નાટકો-’અવિભકત આતમા’ અનરે ‘તપ્કણ’; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 
412-417

9 ગોવિંદની કવિતા (‘પ્વતપ્દા’નો પ્િરેશક); સુનદરમ્; 418-424

10 દરેિનું કમ્ક (‘અ ગૉડસ લરેબર’નો અનુિાદ); શ્ી અરવિંદ, અનુ. પ્જારામ 
રાિળ; 425-426; [ભારતી્ય અંગ્રેજી કાવ્ય]

11 ભારતિર્કની સંસકકૃવત; વક્વતમોહન સરેન, અનુ. મોહનદાસ પટરેલ; 427-
429,417

12 કઈ સંપવતિ ! - એક પત્; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
430,417; [આતમકથન]

13 આ અમકૃત ધરતીનરે-; સિપનસથ; 431; [કાવ્ય]

14 મન મારંુ નાિરે; વપનારકન ઠાકોર; 431; [કાવ્ય]
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15 મારંુ વિમુગધ િંિળ રદલ !; શરેખાદમ આબુિાલા; 431; [કાવ્ય]

16 લાઠી સટરેશન પર; ઉ. જો.; 431; [કાવ્ય]

17 પ્ારબધનરે; ઉશનસ્; 432; [કાવ્ય]

18 એક આલમબતનતુ; સુંદરજી બરેટાઈ; 432; [કાવ્ય]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘જીિનનું પરોઢ’ (પ્ભુદાસ ગાંધી); ઉ. જો.; 433-
434; [પુસતકસમીક્ા]

અર્ય્ક (૧-૪) : કરેટલરે દહાડરે; પ્હલાદ પારરેખ; 435; [કાવ્ય], િીંધા્યરેલું 
હૈ્યું (‘જીિનનું પરોઢ’); પ્ભુદાસ ગાંધી; 435, પ્વતમાપૂજકોનરે; રવિશંકર 
મહારાજ; 436; [સમાજ], િસનતોતસિ; રવતલાલ વત્િરેદી; 436

વષ્જ 2, અં્ 12, દ્િસેમબર 1948

1 રહંદની મહતિા; શ્ી રાજાજી(રાજગોપાલાિારી); આિરણપકૃષ

2 મા ગકૃધ; ઉ. જો.; 441; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : અસપકૃ્્યતાવનિારણ; 442, આશાપ્દ (જ્યપ્કાશ 

નારા્યણ, અમદાિાદ); 442, સમનિ્યલક્ી સમાજિાદ; 442-443, 

1948; 443; [સારહત્યનોંધ]

4 સંકરેત; રવતલાલ છા્યા; 444; [કાવ્ય]

5 મનન માટરે; શ્યદા; 444; [ગઝલ]

6 કૌતુક; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 444; [કાવ્ય]

7 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 21. માનસપૂજા અનરે આગળ 

આગળ; કાકા કાલરેલકર; 445-448; [આતમકથન]

8 સપશુાં જગતનરે; ઉ. જો.; 448; [કાવ્ય]

9 વિિારવબંદુ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 449-450

10 રહમાલ્યનાં વશખરો: એક ઝાંખી; સત્યિતી મહરેતા; 451-455; [પ્િાસ]

11 ધમ્ક અનરે સંસકકૃવત; પં. સુખલાલજી; 456-457

12 વિશ્વાવમત્ની સાથરે - િાલમીરક રામા્યણનો સંક્રેપ; ઉ. જો.; 458-459

13 નિો રહંદુધારો : િત્કમાન ્યુગની સમકૃવત; હરેમરેનદ્ર શાહ; 460-465

14 વિજોગ !; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 465; [કાવ્ય]
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15 બરે બહરેનો; શ્િણ; 466; [િાતા્ક]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િાતા્કકલા (‘માનિીની ભિાઈ’ - પન્ાલાલ પટરેલ); 
સુનદરમ્; 467-468; [પુસતકસમીક્ા]

17 અર્ય્ક (૧-૫) : રહનદી જિાન સરે; અરમાન; 469; [રહનદી કાવ્ય], િાદાિાદ 
(ગજ રેનદ્રમોક્નું આખ્યાન); કાકા કાલરેલકર; 469, વિિરેિનમાં વિવિધ િાદો; 
રામપ્સાદ શુકલ; 470, રાટિ ્રી્યકરણ વિરરે મજૂરપ્ધાન; જગજીિનરામ; 
470

18 અર્ય્ક : માનિી જા્ય છરે નરે આિરે છરે, પરંતુ-; જિાહરલાલ નહરેરુ; 470

19 િાવર્કક સૂવિ : 1947; 471-474

20 િાવર્કક સૂવિ : 1948; 475-478

વષ્જ 3, અં્ 1, જાનયુઆરી 1949

1 નટીર પૂજા (વિત્); નંદલાલ બસુ (વિત્કાર); આિરણપકૃષ

2 સિભાિવન્યતં કમ્ક; ઉ. જો.; 1; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૧૧) : 30મી જાન્યુઆરી; 2, જ્યપુર; 2; [રાજકરણ], કા્મીર; 
2, આપણા પડોશીઓ; 2, લરેખનતંત્; 2-3; [પત્કારત્િ], રાજકારણની 
અવતપૂજા; 3, આનંદ દ્ારા બાળ-કરેળિણી (બાળમરેળો-નિી રદલહી); 3, 
‘હૅમલરેટ’ (રૂપરેરી પડદરે); 3-4, રરેલિરેના નિા િગયો; 4, નાગરરકસિાતંત્ર્ય; 4, 
‘મનનું ધાિણ’ (તત્િજ્ાન સંમરેલન, મુંબઈ); 4

4 મનમોજીનરે; સુનદરમ્; 5; [કાવ્ય]

5 જૂનું ઘર; ઉપરેનદ્ર પંડ્ા; 5; [કાવ્ય]

6 હંપીના ખંડરેરોમાં; ઉ. જો.; 5; [કાવ્ય]

7 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 22. પ્રેમ આંધળો છરે; 

કાકા કાલરેલકર; 6-7; [આતમકથન]

8 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 23. પશ્ાતિાપનો સાક્ાતકાર; 

કાકા કાલરેલકર; 7-8; [આતમકથન]

9 તાવમલ સારહત્ય; મુરલી ઠાકુર; 9-11

10 ગુજરાતીના અધ્યાપકોનું કા્ય્કક્રેત્ (સંમરેલન, નિસારી); વિષણપ્સાદ ર. 
વત્િરેદી; 12-14 
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11 હરે રામ !’ (ગાંધીજીના જનમનો ઓરડો જોઈનરે); ઉ. જો.; 14; [કાવ્ય]

12 તમારંુ જનમસથાન (ગાંધીજીનરે); ઉ. જો.; 14; [કાવ્ય]

13 ધાવમ્કક નિલકથાનો પ્શ્ન; રક્સટોફર ઇશરિૂડ; 15-17

14 નથી મેં કોઈની પાસરે. . .; ઉ. જો.; 17; [કાવ્ય]

15 રહંદી રાટિ ્રી્ય મહાસભાનું જ્યપુરનું અવધિરેશન; સુમનત મહરેતા; 18-26

16 ગામડાં; હવસત બુિ; 27-28; [કાવ્ય]

17 સૌરભ બંધાણી કોણરે સાંભળી ? (ભજન); સુધાંશુ; 28; [કાવ્ય]

18 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 29-30, 26; [આતમકથન]

19 વગરનાર; ઉ. જો.; 31-33; [પ્િાસ]

20 અનુશીલન; પં. સુખલાલજી; 34-35, 26; [તત્િજ્ાન]

21 કાખમાં. . . ?; િુનીલાલ મરડ્યા; 36-37; [િાતા્ક]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા - ‘વશક્ણ અનરે સંસકકૃવત’ (રવિશંકર વશ. વ્યાસ); ઉ. 
જો.; 38; [પુસતકસમીક્ા]

અર્ય્ક (૧-૫) : વનબંધ-વનબંવધકા; બ. ક. ઠાકોર; 39, ધમ્ક બજારુ િીજ 
નથી; પુરુરોતિમદાસ ટડંન; 39, જ રે નીિું જોઈનરે િાલરે છરે - (એકવિતિનો 
મરહમા); રવિશંકર મહારાજ; 39-40, ‘ધૅમ’નો અથ્ક (સંતવતવન્યમન વિશરે 
ગાંધીજી); િંદ્રશંકર પ્ા. શુકલ; 40, રદલહી-પ્દશ્કનમાં ડોરક્યું; િાસુદરેિશરણ 
અગ્િાલ; 40

વષ્જ 3, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1949

1 મીરાં (વિત્); વિત્કાર : નંદલાલ બસુ; આિરણપકૃષ

2 અમકૃતં િિ: !; ઉ. જો.; 41 

3 સમ્યરંગ (૧-૧૦) : ગુજરાતમાં દુકાળ-બીજો છપપવન્યો; 42, ડરબન 
અનરે વસંગાપોર; 42, એવશ્યાઇ પરરરદ; 42-43, અિસાનનોંધ; 43, 
િલ્ભવિદ્ાનગર - ભૂવમનું સિપન; 43-44; બરે વિગતો 1. કળશ 2. 
કોઠાસૂઝ-; 44; વબ્રટશ પ્જાનું શીલ-’જાહરેર િત્કન’નો આદશ્ક; 44, 
રાજકારણની ધુળરેટી (સારહત્યસંમરેલન, જૂનાગઢ); 44-45, ઉચિવશક્ણનું 
િાહન રાટિ ્રભારા?; 45, િડોદરા મુંબઈ પ્ાનતમાં ભળરે છરે; 45

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 24. ઉપન્યન; કાકા કાલરેલકર; 46-
47; [આતમકથન,સમાજ]
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5 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 25. નિી સંધ્યા; કાકા કાલરેલકર; 
47-49; [આતમકથન]

6 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 26. ઈશકકૃપા રહ કરેિલમ્ !; કાકા 
કાલરેલકર; 49-50; [આતમકથન]

7 જનૈધમ્કનો પ્ાણ; પં. સુખલાલજી; 51-54

8 દીઘા્ક્યુષ્ય - એક િૈજ્ાવનક દૅવટિ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 55-59

9 ખીજરડ્યરે ટરેકરરે ; િુનીલાલ મરડ્યા; 60-62; [િાતા્ક]

10 મનરે મળી વનષફળતા...; ઉ. જો.; 62; [કાવ્ય]

11  -હોત હંુ ધાન્યકણસલું; ખલીલ વજબ્ાન , અનુ. ઉ. જો.; 63; [કાવ્ય]

12 અધૂરાં ગીત; સિપનસથ; 63; [કાવ્ય]

13 પગરિ; ઉ. જો.; 63; [કાવ્ય]

14 ‘કાકાની શશી’ (કનૈ્યાલાલ મુનશી)નું સમાપન; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 64-66

15 શહીદનું સિપન; ઉ. જો.; 67-75; [નાટક]

16 ફાળા - એક અનુભિ; કાકા કાલરેલકર; 76, 66; [આતમકથન]

17 સકૃવટિસૌનદ્ય્ક; મનુ મહરેતા; 77; [કાવ્ય]

18 સૌનદ્ય્કની ઝાંખી; જનાદ્કન પ્ભાસકર; 77; [કાવ્ય]

19 પાનખર; ઉ. જો.; 77; [કાવ્ય]

20 પંિમી આિી િસંતની; ઉ. જો.; 77; [કાવ્ય]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા -’ગાંધીસારહત્યસૂવિ’ (પાંડરંુગ ગ. દરેશપાંડરે); ઉ. 
જો.; 78; [પુસતકસમીક્ા]

22 અર્ય્ક (૧-૩) : રામ કરતાં નામ મોટુ;ં વિનોબા ભાિરે; 79, સરસતાનો 
સાક્ાતકાર; કનૈ્યાલાલ મુનશી; 79-80, ગુજરાતી કવિતાનું ભાવિ; 
વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 80

વષ્જ 3, અં્ 3, માિ્જ,1949

1 ડૉ. મૉનટીસોરી (છબી); આિરણપકૃષ

2 લોકશાહીનું ધરંુ; ઉ. જો.; 81
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3 સમ્યરંગ (૧-૭) : શ્ીમતી સરોવજનીદરેિીનું અિસાન; 82, સોનું-િાંદી; 
82, ગુજરાત વિદ્ાસભા શતાબદી ઉતસિ; 82-83, રાટિ ્રભારા વિશરે પં. 
જિાહરલાલ; 83, ગુજરાત પ્ાથવમક કરેળિણી સંમરેલન : 4થું અવધિરેશન; 
83-84, અક્રજ્ાન- બાળક દસ િરસનું થા્ય પછી; 84, િરેતનનો પ્શ્ન 
આવથ્કક નરહ પણ નૈવતક; 84

4 ગાંધીિાદ નહીં, ગાંધીસાધના; કાકા કાલરેલકર; 85-87, 84; [સમાજ]

5 બરમાની ક્ાવનત; સુમનત મહરેતા; 88-91

6 જનૈધમ્કનો પ્ાણ (ગતાંકથી િાલુ); પં. સુખલાલજી; 92-97

7 નાિ ઓ ! નાિ તું !; સુંદરજી બરેટાઈ; 97; [કાવ્ય]

8 જાણ્યા છતાં ્યરે-; જ્યનત પાઠક; 97; [કાવ્ય]

9 પથથરની સલાહ; ઉ. જો.; 97; [કાવ્ય]

10 િડતી-પડતીનો દા્યકો; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 98-99; [સમાજ]

11 બાળકોનાં પ્યગંબર-ડૉ. મૉનટીસોરી; હરપ્સાદ ભટ્ટ; 100-107

12 ભૂલું પડ્ું; ઉ. જો.; 107; [કાવ્ય]

13 પ્ભુ-દીધું; ઉ. જો.; 107; [કાવ્ય]

14 રોજ રેરોજની િાત; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 108-112; [િાતા્ક]

15 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 113-115; [આતમકથન]

16 જગનરે પગથાર મારી; બાદરા્યણ; 115; [કાવ્ય]

17 આિો; ઉ. જો.; 115; [કાવ્ય]

18 1948નાં નોબરેલ પારરતોવરકો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 116

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા -’શ્ાદ્ના તરેર રદિસ’ (વિનોબા ભાિરે); ઉ. જો.; 117; 
[પુસતકસમીક્ા]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા -’બાપુ - મારી મા’ (મનુબહરેન ગાંધી); ઉ. જો.; 117; 
[પુસતકસમીક્ા]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા -’ઈશ્વરના સાંવન્ધ્યમાં’ (સિામી રામદાસ); 

ઉ. જો.; 117; [પુસતકસમીક્ા]
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22  અર્ય્ક (૧-૩) : પ્ાથવમક નરહ, પણ સાિ્કવત્ક કરેળિણી; કાકા કાલરેલકર;

118, આંતરરક શત્ુઓ; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 118-119, િાતા્કકળા અનરે 
જીિનનાં મૂલ્યો; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 119; [બાળસારહત્ય]

વષ્જ 3, અં્ 4, એતરિલ 1949

1 અવભમન્યુનું ્યુદ્ (વિત્); વિત્કાર : નંદલાલ બસુ; આિરણપકૃષ

2 સ જીિવત મનો ્યસ્ય-; ઉ. જો.; 121; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : છરેલ્ા વિશ્વ્યુદ્ના કરેટલાક આંકડા; 122, બાળિાતા્ક અનરે 
નૈવતક મૂલ્યો; 122, મુંબઈ રરે રડ્યો પર મરાઠી-ગુજરાતી કવિસંમરેલન; 122-
123, અવભનિકલા — ખાનગી કલાસંગ્હ-સુશોભનો; 123; [વિત્કળા], 
તરેઓ મનથી પગભર થા્ય એમ કરીએ; 123, સરદારશ્ીનરે અવભનંદન; 123

4 િકૃદ્ નહરેરુ !; ઉ. જો.; 124; [કાવ્ય]

5 આસિાદ; ઉ. જો.; 124; [કાવ્ય]

6 િસંત આિી; પ્જારામ રાિળ; 124; [કાવ્ય]

7 આિી િસંત િહી જા્ય; જ્યનત પાઠક; 124; [કાવ્ય]

8 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 27. જીિનપરંપરા; કાકા કાલરેલકર; 
125-126; [આતમકથન]

9 ન મારા ગુનાઓ તણો. . . .; ઉ. જો.; 126; [કાવ્ય]

10 ગુજરાતના કળા-કારીગરી; રવિશંકર રાિળ; 127-129, 152

11 સુંદરવગરરના વિરંજીિ શ્કૃંગરે (‘સરસિતીિંદ્ર’, ભાગ 4); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 
130-133

12 ભાલના દશ્કનરે; ઉ. જો.; 134-136, 141; [પ્િાસ]

13 શ્ીમતી સરોવજનીદરેિીનરે અંજવલ; શારદાબહરેન મહરેતા; 137-139

14 શ્ીમતી સરોવજનીદરેિીનરે અંજવલ-રહંદી સંસકકૃવતની અદભુત શવકત; સુમનત 
મહરેતા; 139-141

15 તરંગ (‘કપ્ીસ’નો અનુિાદ); સરોવજની ના્યડ,ુ અનુ. પ્જારામ રાિળ; 141; 
[ભારતી્ય અંગ્રેજી કાવ્ય]

16 સુલતાન; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 142-152; [િાતા્ક]
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17 અનંત શબદ : પ્કાશક અનરે િાિક; ઉ. જો.; 153-156

18 મગફળી; નરવસંહ મૂ. શાહ; 157, 156; [ખરેતી]

સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા -’ધ બજ રેટ 1949-50…’; ઉ. જો.; 158

20 અર્ય્ક (૧-૩) : દરરદ્રનારા્યણની ્યાત્ા; મનુબહરેન ગાંધી; 159, વશક્કનો 
અળખામણો ધંધો; હંસાબહરેન મહરેતા; 159-160, પ્જા િધુ ગરીબ થઇ છરે; 
મહરેનદ્ર શાહ; 160

વષ્જ 3, અં્ 5, મે 1949

1 ઉદ્ાનવિહાર (વિત્); આિરણપકૃષ

2 તરે કરે ન જાનીમહરે !; ઉ. જો.; 161; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : અવનિા્ય્ક અવનટિ?; 162; [રાજકરણ], ગુજરાત 
વિદ્ાસભા શતાબદી વ્યાખ્યાનમાળા; 162-163, ‘રાઇનો પિ્કત’ (નાટ્ય 
ભજિણી-ગુજરાત વિદ્ાસભા); 163-164, િરેડછી સિયોદ્યવશવબર; 164, 
લોક-કવિતાના અંકુરો (બાળકવિઓ-સિરવિત ગીતો); 164-165, ઊંભરાટ 
છાિણી (‘જીિનભારતી’, સૂરત); 165, સ્ત્રીઓ ધારરે  તો; 165; [નાટ્યકળા]

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 27. જીિનપરંપરા-2; 

કાકા કાલરેલકર; 166-169; [આતમકથન]

5 અવતસંસકકૃવત; દુગા્કશંકર કરે. શાસ્ત્રી; 170-172; [સમાજ]

6 મોટાઓની અલપતા જોઈ...; ઉ. જો.; 172; [કાવ્ય]

7 ગદ્પદ્ વિિાર; ઉ. જો.; 173-178 

8 અમરેરરકન ‘વનગ્ો’; સુમનત મહરેતા; 179-183; [સમાજ]

9 ઉતિર ગુજરાતનો દુકાળ; મ. અ. મરેહરેનદળરે; 184-191, 169

10 ગરેરસમજ; ફતરેહિંદ િરેલાણી; 192-193; [વનબંધ]

11 પત્મ્ પુષપમ્- જમનાપાર; વજપસી; 194, 183; [પ્િાસ]

12 િક્રિતગી રાજગોપાલાિારી; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી, અનુ. ક; 195-197
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13 અર્ય્ક (૧-૫) : સત્ય; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 198; [કાવ્ય], મૂલ્યો 
ક્યાંથી મળશરે ?; નાનાભાઈ ભટ્ટ; 198; [કળા, સમાજ], ભરતખંડરે 
આ્યયોની વિવશટિતા; બ. ક. ઠાકોર; 198-199; [સમાજ, સંસકકૃવત], આજનું 
‘મધ્યકાલીન’ માનસ; બ. ક. ઠાકોર; 199, શબદોની જાળ; ગગનવિહારી 
મહરેતા; 199, 165; [ભારાવિજ્ાન]

વષ્જ 3, અં્ 6, જૂન 1949

1 મરેઘ (વિત્); મહવર્ક વનકોલસ રોરરક; આિરણપકૃષ

2 સત્યમરેિ જ્યતરે !; ઉ. જો.; 201; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : પુસતકોના હક્; 202, ધમા્કિરણ માટરે જાગકૃવત (ગુજરાત 
સાધુસભા, અમદાિાદ); 202-203, સાધુઓ અનરે ધમા્કિા્યયો (સુમનત 
મહરેતા); 203-204, મહારાટિ ્ર સારહત્યસંમરેલન; 204, આપણી શાખ ! 
(સત્યમરેિ જ્યતરે); 204 

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 28. એ કંઠી; કાકા કાલરેલકર; 

205-206; [આતમકથન]

5 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 29. એક વ્રત; કાકા કાલરેલકર; 
206-207; [આતમકથન]

6 િસંતવિજ્ય- અિા્કિીન ગુજરાતી કવિતામાં પ્થમ પહરેલું ખંડકાવ્ય; 

બ. ક. ઠાકોર; 208-209

7 નિનંરદનીનરે; ‘સુનદરમ્’; 209; [કાવ્ય]

8 અનુશીલન : શ્ી મશરૂિાળાકકૃત ‘સંસાર અનરે ધમ્ક’નું (જાન્યુ. 1949થી 
િાલુ); પં. સુખલાલજી; 210-211, 215

9 ગાંધીજીનું જીિનદશ્કન; આિા્ય્ક સ. જ. ભાગિત, અનુ. નારા્યણ ગો. 
જોશી; 212-215

10 ટરેિ, રીત, રરિાજ અનરે રૂરઢ; સુમનત મહરેતા; 216-220, 215

11 દિ સોમતણો; સિપનસથ; 221; [કાવ્ય]

12 ધરતીની પ્ીત; વનરંજન ભગત; 221; [કાવ્ય]

13 ઈરાની પ્રેમગીત; સરોવજની ના્યડ,ુ અનુ. પ્જારામ રાિળ; 221; (‘અ 
પવશ્ક્યન લિ-સૉનગ’નો અનુિાદ) [ભારતી્ય અંગ્રેજી કાવ્ય]
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14 ગુનરેગાર માનસ; રમણલાલ પટરેલ; 222-225

15 સુખી રાજકુમાર; ઑસકાર િાઇલડ, અનુ. ભૂપરેનદ્ર ઉપાધ્યા્ય; 226-231; 
[અંગ્રેજી િાતા્ક]

16 ગંગાિતરણ : િાલમીરક રામા્યણનો સંક્રેપ; િાલમીરક, સંક્રેપ : ઉ. જો.; 
232-235

17 પત્મ્ પુષપમ્ : 1. એક મટકંુ. . . !; હીરાબહરેન પાઠક; 235

18 અર્ય્ક (૧-૨) : આવતમક સુખિાદીઓની અનત્યાિારી ક્ાવનત (મહારાટિ ્ર 
સારહત્યસંમરેલન); આિા્ય્ક શંકર દ. જાિડરેકર; 236-237, આધુવનક કવિતામાં 
‘વસવનવસઝમ’ (મહારાટિ ્ર સારહત્યસંમરેલન); વિઠ્ઠલરાિ દ. ઘાટરે; 237

વષ્જ 3, અં્ 7, જુલાઈ 1949

1 તથાગતબુધધ) (વિત્); વિત્કાર : મહવર્ક વનકોલસ રોરરક; આિરણપકૃષ

2 ન મરે ભકત : પ્ણ્્યવત !; ઉ. જો.; 241; [ઈસલામ ધમ્ક]

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : નાટ્યવિદ્ામંરદર; 242, ગાંધીહત્યા કરેસનો િુકાદો; 
242-243, િંદ્રનગરનો રહંદમાં જોડાિાનો લોકવનણ્ક્ય; 243, ડાંગનો 
પ્શ્ન-એ િહરેમ દૂર કરો; 243-244, ગુજરાતી ભારાના પ્રેમીઓનરે વિનંતી; 
244, મહારાટિ ્ર અનરે ગુજરાત; 244-245, એસ. એસ. સી. બોડ્ક; 245, 
પત્કારત્િ; 245

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 30. જતના વશક્ક; કાકા કાલરેલકર; 
246-247; [આતમકથન]

5 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 31. ગદ્ પ્ાથ્કના કરે હૃદ્ પ્ાથ્કના; 
કાકા કાલરેલકર; 247-248; [આતમકથન]

6 પથ િંકા્ય; વનરંજન ભગત; 248; [કાવ્ય]

7 પાલિરે શેં; જ્યાનંદ દિરે; 248; [કાવ્ય]

8 મારી ઝૂંપડીએ; કવિ ગોવિંદ; 248; [કાવ્ય]

9 સિ્કદમન-અથિા બાળકનું ભાવિ (‘Romulus…. child નો સાર); રોબટ્ક 
ટી. લૂઈસ, અનુ. કાવનતલાલ જોરી; 249-252, 263; 

10 કલા એ તૂત છરે; ગગનવિહારી મહરેતા; 253-254, 266

11 શલ્યાની અહલ્યા-િાલમીરક રામા્યણનો સંક્રેપ; ઉ. જો.; 255-256
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12 પત્મ્ પુષપમ્ : 2 : ‘ળ’-કાર; ભકૃગુરા્ય અંજારર્યા; 256; [ભારાવિજ્ાન]

13 િલભી તામ્રપત્ોમાં ખરેટકાહાર અનરે ખરેટકનગર; રામપ્સાદ શુકલ; 257-
263

14 જ્યારરે  હંુ ખડખડાટ હસ્યો; ્યશિંત પંડ્ા; 264-266; [આતમકથન]

15 મકૃત્યુંજ્ય (પરમાથ્કિકૃવતિ-બવલદાન); ઝીણાભાઈ ર. દરેસાઈ; 267-268, 277; 
[સમાજ]

16 સત્યવ્રત; સંકલન : ઉ. જો.; 269-270, 277; [પ્સંગકથા]

17 કંુિારકાઓના પ્દરેશમાં (બનાસકાંઠામાં દુકાળ); ઉ. જો.; 271-275; 
[આતમકથન]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા— ‘મવણલાલની વિિારધારા’ (સંપા. : ધીરુભાઈ 
ઠાકર); ગ્ંથકીટ; 276-277; [પુસતકસમીક્ા]

19 અર્ય્ક (૧-૩) : ભીરણ અવગ્નકસોટી તરફ ?; જ રે. સી. કુમારઅપપા; 278, 
નાટ્યવિદ્ા; રવસકલાલ છો. . પરીખ; 278-279, રહંસાની આડકતરી 
પ્વતષા; પં. સુખલાલજી; 279 

વષ્જ 3, અં્ 8, ઑગસટ 1949

1 જમ્કન મહાકવિ જૉહન િૉલફગૅનગ ગરેટરે (વશલપની છબી) આિરણપકૃષ

2 છાત્દરેિો ભિ !; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 281

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : આઝાદીનાં બરે િરસ સિ્કભક્ી કળણ; 282, વલવપસુધારણા; 
282-284, રાટિ ્રભારા: નામનો ઝઘડો; 284, ‘ધમ્કના ઝભભાધારીઓ’નરે; 
284, 297, ‘કલાદશ્કન’ની એક ્યોજના; 297; [વિત્કળા], વશિાસતરે 
પંથાન : ! (ગુજરાત વિશ્વવિદ્ાલ્ય); 297

4 15મી ઑગસટ, 1947; ઉશનસ્; 285; [કાવ્ય]

5 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 32. આરતી; કાકા કાલરેલકર; 

286-287; [આતમકથન]

6 ગોિધ્કનરામનું િરા્કિણ્કન; બળિંતરા્ય. ક. ઠાકોર; 288-290

7 આવથ્કક િાસતવિકતાઓ; ગગનવિહારી મહરેતા, અનુ. રવિશંકર સંતોરરામ 
ભટ્ટ; 291-297

8 ગુરુપૂવણ્કમા; સુનદરમ્; 298-299; [કાવ્ય]
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9 માનિઅવધકારનું કરારનામું; હંસા મહરેતા; 300-301, 287; [સમાજ]

10 પ્જ્ામૂવત્ક ગરેટરે (જૉહન િૉલફગૅનગ ગરેટરે); ઉ. જો.; 302-309; [જમ્કન સારહત્ય]

11 પ્ાથવમક વશક્ણ: ઘર અનરે શાળા; શારદાબહરેન મહરેતા; 310-313

12 પો્યણાં; પ્જારામ રાિળ; 313; [કાવ્ય]

13 ડાઘાસર; સંકલન : ઉ. જો.; 314-315; [િાતા્ક]

14 સિગ્કમાં પૂિ્કરંગ; જૉહન િૉલફગૅનગ ગરેટરે. , અનુ. ઉ. જો; 316-317; [જમ્કન 
કાવ્ય]

15 પત્મ્ પુષપમ્ : 3 મુમુક્ુ (નાનાલાલકકૃત ‘વપતકૃતપ્કણ’); ન.; 318 

16 પત્મ્ પુષપમ્ : 4 વનસાસા લરેતો (કલાપીકકૃત ‘િીણાનો મકૃગ’); ન.; 318 

17 પત્મ્ પુષપમ્ : 5. િીણા બંધ થ્યું (કલાપીકકૃત ‘િીણાનો મકૃગ’); ન.; 318 

18 પત્મ્ પુષપમ્ : 6 ‘સરસિતીિંદ્ર’માં સમાન સિપન; દુગા્કશંકર કરે. શાસ્ત્રી; 318 

19 અર્ય્ક (૧-૪) : છરેલ્રે પાનરે (‘રરેખા’નો છરેલ્ો અંક); જ્યંવત દલાલ; 319; 
[સારહત્યનોંધ], પ્કકૃવત અનરે સંસકકૃવત; રવતલાલ મોહનલાલ વત્િરેદી; 

319-320, આપણા આરોગ્યના આંકડા; સંકવલત; 320, બીજાઓનાં 
અંતરમાં મારંુ પોતાનું દશ્કન; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; 320

વષ્જ 3, અં્ 9, સપટેમબર 1949

1 કકૃષણની ગોકુળમાંથી વિદા્ય (વિત્); વિત્કાર : સુન્યનીદરેિી આિરણપકૃષ

2 ઋવરપ્ણીત સમાજધમ્ક; કાકા કાલરેલકર; 321 

3. સમ્યરંગ (૧-૭) : મહાતમા આલબટ્ક સિાઇરઝર (જૉહન િૉલફગૅનગ ગરેટરેની 
વદ્શતાબદી); 322; [જમ્કન સારહત્ય], સાબરમતી જ રેલના ગોળીબારની વનષપક્ 
. . .; 322-323, ્યુવનિવસ્કટી કવમશનની ભલામણો; 323, હજી 15 િરસ 
અંગ્રેજી !; 323, ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટી કવમટીનો અહરેિાલ; 323-324, એક 
હસમુખા પત્કાર (િંદ્રકાંત સુતરર્યા);324; [અિસાનનોંધ], આદશ્ક !; 324

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 33. સત્યવનષામાં મોળાશ; 

કાકા કાલરેલકર; 325-326; [આતમકથન]

5 િકૃક્ારોપણ; ઇનદુમતી શરેઠ; 327-328, 338

6 ગુજરાતી સમાજનાં િહરેણ-1; સુમનત મહરેતા; 329-331
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7 ‘ઉતિરરામિરરત’ના રામિંદ્ર; રા. બ. આઠિલરે; 332-338

8 મુવકતમંગલ; ઉ. જો.; 339-348; [નાટક]

9 રેં રટ્યો કાંતતાં કાંતતાં; વનરંજન ભગત; 348; [કાવ્ય]

10 િીજળી ઝબૂકી’તી વ્યોમમાં; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 348; [કાવ્ય]

11 ફુરસદ; િૈતન્યપ્સાદ દીિાનજી; 349-352; [સમાજ]

12 ડૉલરની તંગીનો પ્શ્ન; દરેિરેનદ્ર જોરી; 353-354

13 પ્ભુનો ઓવલ્યો’- આલબટ્ક સિાઇરઝર સાથરેની એક મુલાકાતની નોંધ; 
વસટફન વસકમાનસકી, અનુ. ઉ. મ.; 355-357

14 વિદા્ય; સુંદરજી બરેટાઈ; 357; [કાવ્ય]

15 પત્મ્ પુષપમ્ : 7. મુમુક્ુ (ગતાંકથી િાલુ) (નાનાલાલ-’વપતકૃતપ્કણ’ કાવ્ય); 
રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 358

16 પત્મ્ પુષપમ્ : 8. પાવલની વ્યુતપવતિ; ડોલરરા્ય માંકડ; 358

17 પત્મ્ પુષપમ્ : 9. ગરેટરેનું ‘શાકુનતલ’નરે ઉદબોધન (મુકતક); ઉ. જો.; 358; 
[જમ્કન કાવ્ય]

અર્ય્ક (૧-૪) : આપણી રહરેણીકરણીમાં રહરેલું જોખમ; વલ્યો ટૉલસટૉ્ય; 359, 
મધ્યમ િગ્કના જીિનધોરણના આંકડા; તંત્ી; 359-360, કવિ વિષણપ્સાદ ર. 
વત્િરેદી; 360, ગો. મા. વત્. . નો ‘સરસિતીિંદ્ર’; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 360

વષ્જ 3, અં્ 10, ઑકટોબર 1949

1 પરેલરે પાર (વિત્); વિત્કાર : મહવર્ક વનકોલસ રોરરક; આિરણપકૃષ

2 ભૂમા એિ સુખમ્ !; કાકા કાલરેલકર; 361-362; [રાજકારણ, સમાજ]

સમ્યરંગ (૧-૬) : ‘સાિધાન !’; 363, આપણી લોકશાહીનો ઉછરેર િણસરે 
નરહ; 363-365, ‘્યુવનિવસ્કટીમાં વશક્ણનું માધ્યમ’; 365, શ્ી માિળંકરનો 
ગુજરાતી માધ્યમ માટરે આગ્હ; 365-366, 400, એક ખુલાસો (વશક્ણનું 
માધ્યમ, ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટી); 400, ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટી ખરડો; 400

4 ત્ીજા વિશ્વ્યુદ્ના ભણકારા; સુમનત મહરેતા; 367-369, 390

5 મારી કવિતા કરેમ લખા્ય છરે ?; સનરેહરવ્મ; 370-372; [આતમકથન]

6 જ રે બધું -; હરીનદ્ર દિરે; 372; [કાવ્ય]

7 વશક્ણ અનરે જીિન; શારદાબહરેન મહરેતા; 373-378
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8 એક સિારરે ; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 379-385; [નાટક]

9 પત્મ્ પુષપમ્ : ગાંધીજીના પુણ્યપ્તાપરે; વજપસી’; 386-387, 378; 
[આતમકથન]

10 બ. કા. ઠા. (બ. ક. ઠાકોર); સુમનત મહરેતા; 388-390; [િરરત્કથન]

11 તારક સિદરેશી; કાકા કાલરેલકર; 391-392; [સમાજ, રાજકારણ]

12 ગ્ામોદ્ોગનું મહત્િ; નગીનદાસ પારરેખ; 393-395

13 હંૂરડ્યામણના દરમાં ઘટાડો; દરેિરેનદ્ર જોરી; 396-397, 395

14 અર્ય્ક (૧-૬) : આપણં રિરેલું કારાગકૃહ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; 398; [તત્િજ્ાન], 
આિા્ય્ક; કાકા કાલરેલકર; 398, કલાકારની લાક્વણક સરેિા; વમ. બરેન 
લરેિી; 398, મુંબઈ પ્ાંતનું કરેળિણી-ખિ્ક; તંત્ી; 398, વશક્ણધમ્ક; ગ. િા. 
માિળંકર; 398-399, પાત્ોની વભક્ા; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 399

વષ્જ 3, અં્ 11, નવેમબર 1949 

1 ‘બવલ અનરે િામન’ (વિત્); (મારિાડ સકૂલની રાજપૂત વિત્કળા); 
આિરણપકૃષ

2 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 33. સત્યવનષામાં મોળાશ (ગતાંકથી 
િાલુ); કાકા કાલરેલકર; 401; [આતમકથન]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : અવભનનદન; 402; [સારહત્યનોંધ], પં. . નહરેરુની 
અમરેરરકા્યાત્ા; 402, ગુજરાતમાં શ્ી અનરે સરસિતીની પૂજા; 402, 
ગુજરાતી અભ્યાસક્મો; 403-404, ‘્યુગદશ્કન’ (માવસક); 404

4 ભારતી્ય જીિનદૅવટિ; ઉ. જો.; 405-408

5 ગુજરાતી સમાજનાં િહરેણ-2; સુમનત મહરેતા; 409—411; [કન્યા કરેળિણી]

6 લોકશાહી માટરે જરૂરી િકૃવતિ; હીરુભાઈ જરીિાળા; 412-416

7 રહંદનો વિજ્ાનવિકાસ-બરે વિત્ો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 417-421

8 રફલસૂફી : એ ઢોંગ છરે; ્યશોધર મહરેતા; 422-424; [હાસ્યવનબંધ]

9 વિશ્વમાંગલ્યદાત્ી; મોરહનીિંદ્ર; 424; [કાવ્ય]

10 વનરાશ થઇ-; શરેખાદમ આબુિાલા; 424; [કાવ્ય]

11 િર્કશરેર; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. સુરરેશ હ. જોરી; 425; [બંગાળી કાવ્ય]
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12 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી’; 426-427, 416; [આતમકથન, પ્િાસ]

13 સુલરેખાનું ક્નદન; ‘િનફૂલ’ (બલાઈિંદ મુખોપાધ્યા્ય), અનુ. સુરરેશ જોરી; 
428-429, 421; [બંગાળી િાતા્ક]

14 ભીમભાઈ ભલરે ગ્યા !; જગદીશ પરમાર; 430-432, 411; [િાતા્ક]

15 આંતરરાટિ ્રી્ય સમભાિ; ઇના ટરેલબગ્ક, અનુ. દરે.; 433-435

16 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘જળકમળ છાંડી’ અનરે સૂરદાસ; કરે. કા. શાસ્ત્રી; 436

17 કંટકોના પ્યારમાં; વનરંજન ભગત; 437; [કાવ્ય]

18 નરહ ડગલું બસ થા્ય !; પ્જારામ રાિળ; 437; [કાવ્ય]

19 ્યાદ; હરીનદ્ર દિરે; 437; [કાવ્ય]

20 જા ! ભલરે-; શરેખાદમ આબુિાલા; 437; (મુકતક)

21 અર્ય્ક (૧-૬) : સિરાજ્યમાં ગાંધીજી : શૉનો અવભપ્ા્ય; મહાદરેિભાઈ દરેસાઈ; 
438, ગામડા વિશરે થોડાક આંકડા (રતનાવગરર વજલ્ો); સંકવલત; 438, 
કવિ એટલરે ઋવર, દૅટિા, ક્ાનતદશગી; ડોલરરા્ય માંકડ; 438, સમનિ્યકાર 
ગો. મા. વત્; અનંતરા્ય મ. રાિળ; 439, આંવશક ઉપિાસ; ગાંધીજી; 439, 
સમુતક્ાનત માનિ (્યુદ્ની વિનાશકતા); રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 439

22 ઊડી, જિું દૂર-; ઉ. જો.; 440; [કાવ્ય]

23 સરદારનાં સુિિનો; સરદાર િલલભભાઈ પટરેલ; પૂ.પા.4

વષ્જ 3, અં્ 12, દ્િસેમબર 1949

1 ઠક્રબાપા અનરે ગાંધીબાપુ (છબી); આિરણપકૃષ

2 સિયોદ્ય; કાકા કાલરેલકર; 441; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : બંધારણનો સંસકકૃત અનુિાદ !; 442, ‘આ્યા્કિત’; 
442, વિશ્વશાંવત માટરે જગતના લરેખકસમાજનો પ્્યાસ; 442, એક જાતનો 
સામ્યિાદ અવનિા્ય્ક : શૉનું મંતવ્ય; 442-443, ઓરરએનટલ કૉનફરનસ; 
443, પ્િાસપ્િકૃવતિ; 443

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’ 34. ગુરુજનોની ઊણપો; કાકા 
કાલરેલકર; 444-445; [આતમકથન]
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5 અંતર કોળરે રરે  !; પ્જારામ રાિળ; 445; [કાવ્ય]

6 આજ રે પ્લ્યરાત !; સિપનસથ; 445; [કાવ્ય]

7 મકાનો અનરે નાણાકી્ય વ્યિસથા; રવિશંકર સંતોરરામ ભટ્ટ; 446-452

8 ્યુિાની અનરે આળસ; િંદ્રશંકર શુકલ; 453-456; [સમાજ]

9 સૌગંદનામા; જોશ મલીહાબાદી, અનુ. સાવબરઅલી (િટિા); 457

10 રફલમવિત્ : વશક્ણનું સબળ માધ્યમ; પીતાંબર પટરેલ; 458-459 

11 મકૃત્યુદંડ; ઉ. જો.; 459; [કાવ્ય]

12 સરદારજી; ગોવિંદ કરેશિ ભટ્ટ; 460-464; [િાતા્ક]

13 પ્જા શબદનું સજીિન વ્યાકરણ; એિ. ઝલોટવનક, અનુ. બ. ક. ઠાકોર; 
464; [અંગ્રેજી સૉનરેટ]

14 ફૂલની લટકતી સરેર !; પ્જારામ રાિળ; 464; [કાવ્ય]

15 સોરઠ, તારાં િહરેતાં પાણી’ અનરે ‘દરર્યાલાલ’; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 465-467

16 સરેિામૂવત્ક ઠક્રબાપા; ઉ. જો.; 468-469, 475

17 કમલાંગીની કટરેિનો ઇલાજ; બ. ક. ઠાકોર; 470; [કાવ્ય]

18 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી’; 471-473; [આતમકથન]

19 અર્ય્ક (૧-૫) : નાટકો અનરે લોકબોલી; મૅરી કરેલી; 474, આ્યુિવેદી્ય 
વિરકતસકોનરે; બાપાલાલ િૈદ્; 474-475, અંત : પ્રેરણા કરે બુવદ્? 
(ગોપાલકકૃષણ ગોખલરે); મહાદરેિભાઈ દરેસાઈ; 475, ‘એનું િાિળાપણં’ 
(મુનશી-નમ્કદ); મહાદરેિભાઈ દરેસાઈ; 475, ગોખલરેનું એક ધમ્કસંકટ; 
મહાદરેિભાઈ દરેસાઈ; 475

20 િાવર્કક સૂવિ : 1949; 476-480

વષ્જ 4, અં્ 1, જાનયુઆરી 1950

1 માતા અનરે બાળક (વશલપની છબી) (કોટ્યક્ક, તા. વિજાપુર : 7મી સદી) 
આિરણપકૃષ

2 શાવનતમનત્; વક્વતમોહન સરેન, અનુ. ઉ. જો.; 1; [સમાજ]
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3 સમ્યરંગ (૧-૧૩) : નિી િીની સરકારનરે માન્યતા; 2, પીછરેહઠિાદી- 
ઓની પીઠ 2, શાંવતપરરરદ; 2, શ્ીવનકરેતન; 2-3, એક વિગત (રરેલિરેમાં 
અશ્ીલ લખાણ); 3, ‘વબંદુનાકીકો’ (નાટ્યરૂપાંતર); 3, ગીતોની રજૂઆત; 
3, આજની સમાજવસથવત (કાંટાિાળા પારરતોવરક); 3-4, એ ઉતસાહ ગ્યો; 
(નરહરરભાઈ પરીખ); 4, એ ઉતસાહનાં પરરણામ; 4, આરફ્કામાં ફંડ 
ઉઘરાિનારાઓનો ત્ાસ; 4, આ તરે કરેિી લોકશાહી ! (િાિનમાળા વિિાદ); 
4, 35, પ્જાસતિાક અંક; 35

4 વિશ્વશાવનત પરરરદ; ઉ. જો.; 5-12 

5 શાનતિાદી અવતવથઓ-. . . પરરિ્ય; ઉ. જો.; 12-14; [સમાજ]

6 કલકતિા પી. ઈ. એન. માં લરેખક અવતવથઓ; ઉ. જો.; 15

7 હરા્યરેલી રહંદી સ્ત્રીઓ અનરે તરેમની સહા્યક (રહંદના ભાગલા); સુમનત 
મહરેતા; 16-20

8 વસંહ જોઈનરે; વનરંજન ભગત; 20; [કાવ્ય]

9 કરેકારિ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. સુરરેશ હ. જોરી; 21-23; [વનબંધ]

10 પુનલ્કગ્ન; ઉ. જો.; 23; [કાવ્ય]

11 તાજમહાલ; ઉ. જો.; 23; [કાવ્ય]

12 જનમ; અનાઇસ નીન, અનુ. જ્યંવત દલાલ; 24-26; [અમરેરરકન િાતા્ક]

13 બાલવશક્ણ - ઇંગલૅંનડથી એક પત્; હરપ્સાદ ભટ્ટ; 27-29

14 આિી રહો છુ;ં શરેખાદમ આબુિાલા; 29; [કાવ્ય]

15 ગુજરાત નઈ તાલીમ સંઘ, વદ્તી્ય સંમરેલન, િરેડછી; કાવનતલાલ જોરી; 30-31

16 રદલ ! હિરે આવ્યો સમ્ય; શરેખાદમ આબુિાલા; 31; [કાવ્ય]

17 ‘છીછરો કૂિો’; ઉ. જો.; 32-33

18 નાતરંુ અનરે નાત (શબદસમજ); ભોગીલાલ સાંડરેસરા; 34-35

19 1949નાં નોબરેલ પારરતોવરકો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 36

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આભ અનરે ધરતી’ (છોટભુાઈ ના્યક); ઉ. જો.; 
37; [પુસતકસમીક્ા]
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21 અર્ય્ક (૧-૪) : ‘સૂમળી’ ‘ક્ાવનત’?; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 38, ‘ત્યારરે  
કરી શું?’; નરહરરભાઈ પરીખ; 38-39, કાવ્યાનંદ; સંજીિની મરાઠરે; 39; 
[મરાઠી કાવ્ય], િધા્કવશક્ણનો મમ્ક; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 39, 33

22 શ્ીવનકરેતન; ઉ. જો.; 40; [પ્સંગકથા]

23 માનિનું સિરૂપ; તંત્ી; પૂ.પા.4 [પ્સંગકથા]

વષ્જ 4, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1950

1 રાજ રેનદ્રપ્સાદ : પ્થમ રાટિ ્રપ્મુખ (છબી); આિરણપકૃષ

2 સમાનો મનત્ : 1; ઉ. જો.; 41; [રાજકારણ, સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : સાબરમતી જ રેલ ગોળીબાર કરેસનો િુકાદો; 42, 
હરા્યરેલી સ્ત્રીઓ (રહંદના ભાગલા); 42-43, બટભુાઈ ઉમરિારડ્યા; 43; 
[અિસાનનોંધ], ‘વમલાપ’- નાની શી વમલનબારી; 43-44, ‘્યુગદશ્કન’ બંધ 
થા્ય છરે; 44

4 આજના રદિસનરે; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 44; [કાવ્ય]

5 પ્ભાત; પ્જારામ રાિળ; 44; [કાવ્ય]

6 સિતંત્ ભારતનું રાજ્યબંધારણ-એક દ્રવટિ; નીવતરા્ય ગોવિંદરા્ય ખારોડ; 
45-49

7 હા, આંધળો છુ ંપ્રેમમાં !; શરેખાદમ આબુિાલા; 49; [કાવ્ય]

8 પ્જાસતિાક રહંદનું બંધારણ; હંસા મહરેતા; 50-51

9 સાિ્કભૌમ લોકશાહી પ્જાસતિાક ટકાિી શકીશું કરે?; સુમનત મહરેતા; 
52-55

10 પ્જાસતિાકિાદી. . .; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 56-57, 51

11 સામાવજક અશાંવત દૂર કરિા માટરે આ પૂરતું છરે?; દરેિરેનદ્ર જ રે. જોરી; 58-62

12 બંરકમ લતા; પ્જારામ રાિળ; 62; [કાવ્ય] 

13 એ નાજુક રરેખા (રાટિ ્રોની સરહદો); ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 63-64

14 અ નરે કંઇ નહીં અ; જ્યંવત દલાલ; 65-66; [પ્સંગકથા]

15 આપણા ્યુગનો પડકાર; પી. એ. . િારડ્યા, અનુ. દરે.; 67-68, 72; 
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16 રહંદ વિજ્ાનપરરરદ, પૂના અવધિરેશનનું વિહંગાિલોકન; નરવસંહ મૂ. શાહ; 
69-71

17 આપણી વિજ્ાનપરરરદના અવતવથઓ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 71-72; 
[િરરત્કથન]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કાવલદાસનાં ત્ણ નાટકો’ (અનુ. કરેશિરામ કા. 
શાસ્ત્રી ); ગ્ંથકીટ; 73-76; [પુસતકસમીક્ા]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મુદ્રારાક્સ’ (વિશાખદતિ, અનુ. કરેશિરામ કા. 
શાસ્ત્રી); ગ્ંથકીટ; 73-76; [પુસતકસમીક્ા]

20 પત્મ્ પુષપમ્ : પ્િાસ-પૂિ્કઆરફ્કા; વજપસી; 77, 66

21 અર્ય્ક (૧-૭) : આપણં બંધારણ... થોડાક આંકડા; તંત્ી; 78, રહંદનો નિો 
અિતાર-એનું જાગવતક સિરૂપ; સરદાર પણીક્ર; 78-79, સંસકકૃવત અનરે 
આધ્યાવતમકતાની બૂમો; સરદાર પણીક્ર; 79, નિ-જીિનનો પડકાર; 
સરદાર પણીક્ર; 79; [સંસકકૃવત], ‘ઇવનડ્યા’ અનરે ‘ભારત’ (શબદ ઉતપવતિ); 
રરેિનડ ફાધર એિ. હરેરાસ; 79-80, ભગિતી સિતંત્તરેસ (સિાતંત્ર્યસતોત્); 
બા. ભ. બોરકર; 80; 

22 આપણો ધ્યાનમંત્-સત્યમરેિ જ્યતરે !; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.4; [સમાજ]

વષ્જ 4, અં્ 3, માિ્જ, 1950

1 િીણાિારદની (વિત્); આિરણપકૃષ 

2 સંિારદતા; ઉ. જો.; 81 

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : પ્જાસતિાક રહંદનો પહરેલો કા્યદો; 82, માધ્યવમક 
વશક્ણમાં મદદ; 82, વશક્ણમાં આવથ્કક સિાિલંબન; 82, અમદાિાદમાં 
સંસકારપ્િકૃવતિ; 82; [કળા, સંસકકૃવત], જનતા એકસપ્રેસ; 82-83, રહંદુ 
કોડવબલ પર ડૉ. જ્યકરના મનની્ય વિિારો; 83, ‘અંગ્રેજી !’ ‘અંગ્રેજી !’- 
ભણરેલા પોપટોનો ફફડાટ; 83, ‘મવસતષકબંધ રોગ’ (ગુજરાત વિદ્ાસભા-
જ્યિંદ્ર વિદ્ાલંકાર); 83, 120; [સમાજ]

4 ધમયોદ્ય - ધમા્કનુભિની ‘સમરણ્યાત્ા’-35. ધમાાંતર; કાકા કાલરેલકર; 84-
86; [આતમકથન]

5 દુગા્કરામ મહરેતાજી; ઉ. જો.; 87-88, 114

6 ગુજરાતી સમાજમાં િહરેતા-3 (સાધુસંમરેલન તથા મહાગુજરાત સાધુસંઘ); 
સુમનત મહરેતા; 89-92



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  74

7 લોકતંત્ના ભ્યસથાનો; પં. સુખલાલજી; 93-95, 86

8 ્યુગ્યુગનું િરેર; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 96-97; [સમાજ, રાજકારણ, ધમ્ક]

9 હાં રરે  િનરેિનમાં; વપનારકન ઠાકોર; 97; [કાવ્ય]

10 અવખલ રહંદ સામાવજક કા્ય્કપરરરદનું ત્ીજુ ંઅવધિરેશન; કુસુમબરેન િંદ્રિદન 
શાહ; 98-99, 102

11 કરેમરેવલ્યા; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. સુરરેશ હ. જોરી; 100-102; [બંગાળી 
કાવ્ય]

12 રોટલો અનરે હૃદ્ય; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 103-106; [િાતા્ક]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : આસથા ઊંડી ઊતરી; વજપસી; 107-109; [આતમકથન]

14 િસંતમંજરી; ઉ. જો.; 110-111; [કાવ્ય]

15 ઘૂમરે ઘરેરૈ્યા; ઉ. જો.; 111; [કાવ્ય]

16 રૂપરેરી રાત્યું, સોનરેરી સોણલાં !; સુનદરજી ગો. બરેટાઈ; 111-112; [કાવ્ય]

17 રોકો જરા !; હવસત બૂિ; 112; [કાવ્ય]

18 હરે રંગ લા્યો; વપનારકન ઠાકોર; 112; [કાવ્ય]

19 મહરેરફલ; પ્જારામ રાિળ; 112; [કાવ્ય]

20 છરેલ્ી અધગી સદી; ઉશનસ્; 113; [સૉનરેટત્્યી]

21 સથૂલ-સૂક્મ (‘મૅટર’-’વસપરરટ’); બલિંતરા્ય ઠાકોર; 113; [કાવ્ય]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અશો જરથુટિ ્રની ગાથાઓ’ (એરિ જ. સો. . 
તારાપોરિાલા); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 115-117; [પુસતકસમીક્ા]

23 અર્ય્ક (૧-૫) : ટૉલસટૉ્યની લીલી સોટી (પ્સંગકથા); હરરપ્સાદ દરેસાઈ; 
118, બુવદ્; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 118, વનિૈર્ક  કરે વનિગી્ય્ક; કાકા કાલરેલકર; 
118-119, માધ્યવમક વશક્ણમાં અપવ્ય્ય; િનદ્રિદન િુ. શાહ; 119, જિાની 
લઇનરે આિરે છરે; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 119; [કાવ્ય], 

24 િીનનાં સુિિનો પૂ.પા.4
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વષ્જ 4, અં્ 4, એતરિલ 1950

1 સંત તુકારામ (છબી) 

2 તૂં માઝા સાંગાતી (તુકારામ); ઉ. જો.; 121; [િરરત્કથન]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : ડૉ. હરરપ્સાદનું અિસાન (હરરપ્સાદ વ્રજલાલ દરેસાઈ); 
122, ગુજરાત વિશ્વવિધાલ્યના ઉપકુલપવતનું વ્યાખ્યાન; 122, મ. સ. 
િડોદરા વિશ્વવિધાલ્યનું કા્ય્ક; 122-123, ઉચિ વશક્ણ અનરે સિાિલંબી 
વિદ્ાથગીઓ; 123, આિા્ય્કશ્ીનરે બહુમાન?; 123-124

4 પ્ો. . લાસકીનું અિસાન; તંત્ી; 124

5 દારૂબંધી; તંત્ી; 124

6 રહંદ-પારકસતાન સંબંધ; તંત્ી; 124

7 વનશા શાવનત; પ્જારામ રાિળ; 124; [કાવ્ય]

8 દ્યા આિરે; મ.; 124; [કાવ્ય]

9 ‘અમકૃતા આતમની કલા’-’ઉતિરરામિરરત’નું આંતરદશ્કન; ઉ. જો.; 125-127

10 માટી, તનરે મકૃદુ ફૂલ; ઉ. જો.; 127; [કાવ્ય]

11 જીિરે છરે; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 128; [કાવ્ય]

12 શી કથા; મ.; 128; [કાવ્ય]

13 તારરે  સપશવે; મ.; 128; [કાવ્ય]

14 રાટિ ્રપ્મુખ-સિાધીન ભારતના રાજ્યબંધારણની દ્રવટિએ; નીવતરા્ય 
ગોવિંદરા્ય ખારોડ; 129-131

15 પરમાણનું રહસ્ય; છોટભુાઈ સુથાર; 132-134

16 ગુજરાતી સમાજનાં િહરેણ-4 : િરોતરનો સિ્કદરેશી્ય વિકાસ; સુમનત 
મહરેતા; 135-140 

17 હરે દીપજ્યોવત!; રાજ રેનદ્ર શાહ; 140; [કાવ્ય]

18 સમુદ્રણ; પ્જારામ રાિળ; 140; [કાવ્ય]

19 િસ્ત્રાધ્ક; જ્યંવત દલાલ; 141-144; [નાટક]
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20 લજજાિતી; રકશનવસંહ િાિડા; 145-149, 152; [પ્સંગકથા]

21 ‘પથરેરદાબી’ અનરે ‘રોડશી’; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; 150-152

22 િડઝ્કિથ્કનો કાવ્યવિિાર; ઉ. જો.; 153-154; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

23 હંુ તમનરે ્યાદ કરંુ છુ;ં પ્હલાદ પારરેખ; 155; [કાવ્ય]

24 િસુંધરા; રંજનમ્; 155; [કાવ્ય]

25 તનરે; હરીનદ્ર દિરે; 155; [કાવ્ય]

26 સમરણસુરવભ; રંજનમ્; 155; [કાવ્ય] 

27 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અલકા’ (જ રેઠાલાલ વત્િરેદી); વિષણપ્સાદ ર. 
વત્િરેદી; 156-157; [પુસતકસમીક્ા]

28 દરેખી નથી; પ્જારામ રાિળ; 157; [કાવ્ય]

29 ફુિારો; પ્જારામ રાિળ; 157; [કાવ્ય]

30 અર્ય્ક (૧-૫) : ‘અબળા’ ?; ગાંધીજી; 158, જ્ાન અનરે નમ્રતા; ગાંધીજી; 
158, પાણી અનરે જુિાર; વિનોબા ભાિરે; 158-159, અન્ અનરે ઉપદરેશ; 
વિનોબા ભાિરે; 159, પ્ો. હૅરોલડ લાસકી; ગગનવિહારી મહરેતા; 159

આપણો સિભાિદોર; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.4 [સમાજ]

વષ્જ 4, અં્ 5, મે 1950

1 રાજિીરાંગના (વિત્) આિરણપકૃષ

2 બરે પ્કારની સાધના; કાકા કાલરેલકર; 161; [ધમ્ક]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : ભારતપારકસતાન-કરાર; 162-163, શ્ીરમણ મહવર્કનું 
વનિા્કણ; 163, ‘સાગરઘરેલી’; 163; [નૉવિ્ક્યન સારહત્ય], બીજી મુંબઈ ઈલાકા 
શારીરરક વશક્ણ પરરરદ; 163, ‘ઘડતર’-ત્ૈમાવસક; 163

4 સમાવધનાપ્્યોગો-િમતકારોની િૈજ્ાવનક તપાસની અગત્ય; દુગા્કશંકર કરે 
શાસ્ત્રી; 164-168

5 ન જાણં કાં; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 168; [કાવ્ય]

6 શ્ી આ્ય્કના્યકમ્; કાવનતલાલ જોરી; 169-170 

7 ખીલી છરે સિચછ રાવત્; પ્જારામ રાિળ; 170; [કાવ્ય]
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8 ગુજરાતી સમાજનાં િહરેણો-5 : ગાંડી ગુજરાત (1); સુમનત મહરેતા; 171-176

9 ગુનરેગાર િકૃવતિનાં બાળકોનું વશક્ણ-માનિધનની માિજત; હરરપ્સાદ ભટ્ટ; 
177-178

10 અ-મકૃતા આતમની કલા’-’ઉતિરરામિરરત’નું આંતરદશ્કન (ગતાંકથી િાલુ); 
તંત્ી; 179-188

11 અધૂરી િાત; પન્ાલાલ પટરેલ; 189-192; [િાતા્ક]

12 િડઝ્કિથ્કનો કાવ્યવિિાર (ગતાંકથી િાલુ); તંત્ી; 193-194, 192; [અંગ્રેજી 
સારહત્ય] 

13 રામા્યણ; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 195-197, 192

14 પત્મ્ પુષપમ્’ : ગુલાબી બુલબુલ; વજપસી; 198, 200; [આતમકથન]

15 અર્ય્ક (૧-૪) : દશ્કનમંગલાટિક; ર. છો. . પરીખ; 199; [કાવ્ય], રમતગમત 
પ્જાજીિનમાં ફાળો; અંબુભાઈ પુરાણી; 199-200 અમદાિાદ પર સૌ 
કોઈનાં અવધકાર; રાજકુમારી અમકૃત કૌર; 200, પાપડગીત (‘પપ્કટગીતમ્’નો 
અનુિાદ); રમણ મહવર્ક, અનુ. રામપ્સાદ પ્રે. બક્ી; 200

16 કરારનરે મોકળા રદલથી અજમા્યશ આપો; સરદાર િલ્ભભાઈ પટરેલ; 
પૂ.પા.4 [રાજકારણ, સમાજ]

વષ્જ 4, અં્ 6, જૂન 1950

1 દુગા્કરામ મહરેતાજી (છબી) આિરણપકૃષ

2 બરેિડી વસવદ્; ઉ. જો.; 201; [રાજકારણ, ધમ્ક]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : આ ક્યાં જઇ અટકશરે? (પરીક્ા વિરોધ); 202, વિકકૃત 
પરીક્ા પદ્વત; 202-203, એસ. એસ. સી પરીક્ાનું પરરણામ; 203, 

ન બોલ્યામાં નિ ગુણ’ (રાજકી્ય વનિરેદનો-પ્વતવનિરેદનો); 203, 223, ‘શ્ી 
હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટનું કરુણ અિસાન; 223, નરી વનમ્કળતાની મૂવત્ક (સાનરે ગુરુજી); 
223; [અિસાનનોંધ]

4 તારી સમકૃવત; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 224; [કાવ્ય]

5 તરસ ન છીપી (‘નીડ ટ ુ ડાઇ’નો અનુિાદ); ગુસરેપ બટયો, અનુ. જ્યંવત 
દલાલ; 225-230; [ઇટાવલ્યન િાતા્ક]

6 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પનઘટ’ (સનરેહવ્મ); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 
231-238, 239; [પુસતકસમીક્ા]
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7 સંસકકૃવતની શ્રેષ સરેિા; જ રે. બી. પ્ીસટલી, અનુ. મહરેનદ્ર મરેઘાણી; 235-237; 
[રવશ્યન સારહત્ય]

8 અર્ય્ક (૧-૪) : વિશ્વરાસનું વનમંત્ણ; શ્ીઅરવિંદ, અનુ. સુનદરમ્; 238; 
[કાવ્ય], વશક્ક ઉપર લોકોની નજર શા માટરે?; મોરારજી દરેસાઈ; 238-
239, વનરાવશ્તોના પુનિ્કસિાટ અંગરેના આંકડા; 239, મુંબઈ રાજ્યના 
આિકના આંકડા (1948-49); તંત્ી; 239

9 આરાઢસ્ય પ્થમરદિસરે; ઉ. જો.; 240; [વનબંધ]

10 સિયોદ્યલક્ી લોકશાહી સમાજિાદ; આિા્ય્ક જાિડરેકર; પૂ.પા.4

વષ્જ 4, અં્ 7, જુલાઈ 1950

1 િાિાઝોડુ ં(વિત્) આિરણપકૃષ

2 િન, ઉપિન અનરે તપોિન; ઉ. જો.; 241; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : માધ્યવમક વશક્કના પ્શ્નો; 242, એક કલાક કાંતણથી 
1/4 વશક્ણ સિાિલંબન; 242-243, સમાજ સરેિક ઊભો કરિા અંગરે 
એક કીમતી સૂિના; 243, ‘આનતર ભારતી’ માટરે પાંિ લાખ; 243, 245, 
મહરેરઅલી ગ્યા; 245, ‘સારવથ’ નરે સિાગત; 245; [સામવ્યકનોંધ]

4 માનિ અવધકારસવમવતની છઠ્ઠી બરેઠક; હંસા મહરેતા; 244-245

5 સુરતનો સાગરકાંઠો; ઉ. જો.; 246-252

6 રહંદ અનરે રાટિ ્રી્ય આ્યોજન- એક અમરેરરકનની દ્કવટિએ; ડરેવન્યલ થોન્કર; 
253-256

7 એક ગુજરાતી દરેશભકત : ્્યામજી કકૃષણિમા્ક; સુમનત મહરેતા; 257

8 સમૂહમાં વ્યવકતનું માનસ; કમુબહરેન શાહ; 263-264

9 સત્ય અનરે કલપના; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 265-270; [િાતા્ક]

10 અમર ઘડ્યો તેં; પ્ભાકર િૈષણિ; 270; [બંગાળી કાવ્ય]

11 પત્મ્ પુષપમ્- ‘શ્દ્ાનું કાવ્ય’; વજપસી; 271-272; [આતમકથન]

12 કકૃષણપપા વસધાવ્યા; જી. પી. રાજરતનમ્; 273; [િરરત્કથન]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પનઘટ’ (સનરેહરવ્મ) (ગતાંકથી િાલુ); વિષણપ્સાદ 
ર. વત્િરેદી; 274-277; [પુસતકસમીક્ા]
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14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ખરેડતૂોનો િોપડો’ (વિઠ્ઠલદાસ મ. કોઠારી); 

ઉ. જો.; 277; [પુસતકસમીક્ા]

15 અર્ય્ક (૧-૪) : સૂગાળિાં વિત્ો જ કાં આલરેખો?; સિામી આનંદ; 

278-279, કોની સામરે ઝૂઝિું?; નાનાભાઈ ભટ્ટ; 279, વિદ્ાનું દાન; 
નાનાભાઈ ભટ્ટ; 279, ગામડાનરે ભૂલી ગ્યા છીએ; નાનાભાઈ ભટ્ટ; 279

16 મંગલારંભ; પ્જારામ રાિળ; 280

17 નિો અંધકાર ્યુગ’ ટાળીએ; સિ્કપલ્ી રાધાકકૃષણન; પૂ.પા.4 [સમાજ]

વષ્જ 4, અં્ 8, ઑગસટ 1950

1 મંડળી (વિત્); વિત્કાર : ફ્રેડરરક ફરેઇગલ(પ્ાગ); આિરણપકૃષ

2 તમારી કવિતાના પ્ાસ? (વ્યિસાવ્યક શ્રેષતા); ઉ. જો.; 281; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : કોરર્યા; 282, ્યુવનિવસ્કટીનું લક્્ય; 282-283, ‘અવતવથનરે’ 
અવતિકૃવટિથી નુકસાન; 283; [સામવ્યકનોંધ], ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટીની 
સરેનરેટની િૂંટણી; 283, ફરેકલટીઝ િાર મતદારજૂથો; 

283-284, પ્િાસી વિત્દશ્કન; 284, િનસપવત ઘી; 284; [આરોગ્ય]

4 િહરેરાથી બીજાનરે ઓળખતો હંુ; પતીલ’; 284; [કાવ્ય]

5 રિા્ય ઇવતહાસ; હૈદરઅલી હુ. જીિાણી; 284; [કાવ્ય]

6 વશખરરણીશતક; મૂવસકાર’; 285-287; [કાવ્ય]

7 અબાિણી-સૂરત કાંઠાના સાગરગીતો; ઉ. જો.; 288-293

8 પત્મ્ પુષપમ્ : અખાડાની ્યાદ; વજપસી; 294-296; [આતમકથન]

9 મરેઘમાધુરી; બાલમુકુનદ દિરે; 297-298; [કાવ્ય]

10 લજજાની આિી લરેરખી જી! (ભજન); સુધાંશુ; 298; [કાવ્ય]

11 બરે વનબંધો : 1. શહરેરની એક સાંજ રે 2. ્યુદ્ : એનું માનસ અનરે સારહત્ય.; 
દરે. પ.; 299-308

12 શોભા અનરે સુવશમા; સિામી આનંદ; 304-308 [િાતા્ક]

13 ફોરાં; પ્હલાદ પારરેખ; 309-310; [િાતા્ક]
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રહંદમાં વિજ્ાન- એક અંગ્રેજ િૈજ્ાવનકની દ્કવટિએ; એ. િી. રહલ, 

અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 311-312

15 વનત્ય નઇ તાલીમ; કાવનતલાલ જોરી; 313-314

16 ઓ કરેશ મારા; ઉ. જો.; 314; [કાવ્ય]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પંિતંત્’ (સંપા. & અનુ. ભોગીલાલ સાંડરેસરા); 
ગ્ંથકીટ; 315-317; [પુસતકસમીક્ા]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આશ્મભજનાિવલ’ (સંપા. નારા્યણ મોરરેશ્વર 
ખરરે ); ઉ. જો.; 317; [પુસતકસમીક્ા]

19 અર્ય્ક (૧-૪) : નિા ્યુગનું દુગધાલ્ય 318, રહસાબરકતાબનું ્યંત્;318-319, 
અંતરનાં પાત્માં સનરેહ રહો નથી; તારા મશરૂિાળા; 319, સંસકકૃવત અનરે 
સંસકારો; દુગા્કશંકર શાસ્ત્રી; 319

20 વનસતરેજ અજુ ્કન; દામોદર બોટાદકર; 320; [કાવ્ય]

વષ્જ 4, અં્ 9, સપટેમબર 1950

1 રાધાકકૃષણ (વિત્); આિરણપકૃષ

2 િરેઠ અનરે લીલા; ઉ. જો.; 321; [સમાજ, ધમ્ક]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : સાંસકકૃવતક વશક્ણ (પદિીદાન સમારંભ, પૂના ્યુવન.); 
322, ્યુવનિવસ્કટી િૂંટણી પદ્વત ; 322, ગ્યો મરહનો; 322-323, પરરિ્ય 
(સામવ્યકો); 323

4 વશખરરણીશતક; મૂવસકાર; 324-328; [કાવ્ય]

5 પહાડોમાં બહુપવત પ્થા (રહમાિલ પ્દરેશ); સિામી આનંદ; 329-332

6 બુવદ્આંક (I. Q.); કમુબહરેન શાહ; 333-335

7 ઊતરતી િ્યરે; િંપકલાલ વ્યાસ; 335; [કાવ્ય]

8 ગઝલ; શરેખાદમ આબુિાલા; 335; [કાવ્ય]

9 રફલમ અનરે કવિ; હબ્કટ્ક રીડ, અનુ. દરે. પ.; 336-339

10 શ્ાિણ નીત્યયો; બાલમુકુનદ દિરે; 337; [કાવ્ય]
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11 કવિ નહાનાલાલ : ભાિનગરમાં કવિની છબી ખુલ્ી મૂકતાં; રમણલાલ િ. 

દરેસાઈ; 340-342

12 15 ઑગસટ, 1950; ઉ. જો.; 343; [કાવ્ય]

13 મુવકતવમલન; બાલમુકુનદ દિરે; 343-344; [કાવ્ય]

14 15 ઑગસટ,1950; વનરંજન ભગત; 344-345; [કાવ્ય]

15 સિતંત્તાનરે; સનરેહરવ્મ; 345; [કાવ્ય]

16 આજ ત્ણ િર્ક પર; રામનારા્યણ પાઠક; 345-346; [કાવ્ય]

17 મુવકતની જ્યનતી; અમીન આઝાદ; 346; [કાવ્ય]

18 અબાિણી-સૂરત કાંઠાનાં સાગરગીતો (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 347-350

19 કોરર્યાનું ્યુદ્; દરેિવ્રત નાનુભાઈ પાઠક; 351-354

20 ધૂવલ-િંદન; તનમનીશંકર લા. વશિ; 354; [કાવ્ય]

21 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 355-357; [આતમકથન]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મહાદરેિભાઈની ડા્યરી’ પુ. 4 

(સંપા. નરહરરભાઈ પરીખ); ઉ. જો.; 358; [પુસતકનોંધ]

23 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સરળ રાટિ ્રગીતો’ (સંપા. ્યશસિતીબહરેન મ. 

પટરેલ); ઉ. જો.; 358; [પુસતકનોંધ]

24 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગ્ામભજનમંડળી’ (સંપા. જુગતરામ દિરે); 

ઉ. જો.; 358; [પુસતકનોંધ]

25 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘બ્હદરેશનો પ્િાસ’ (કાકા કાલરેલકર); ઉ. જો.; 

358; [પુસતકનોંધ]

26 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વિશરેર િાંિનમાળા-1,2’ (શંભુપ્સાદ ભટ્ટ); 

ઉ. જો.; 358; [પુસતકનોંધ]

27 અર્ય્ક : મનરે એ જ સમજાતું નથી. . .; િરેશંપા્યન; 359; [કાવ્ય]
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28 અર્ય્ક (૧-૩) : િનસપવત ઘીનો વિરોધ શા માટરે?; ડૉ. ઘોર; 359, ભારતી્ય 
પ્શ્નોનું ભારતી્ય વનરાકરણ; શ્ીમતી મફગી; 359-360, ‘બરે ફૂલ’ (સાનરે 
ગુરુજી); ઉ. જો.; [િરરત્કથન]

29 ્યુવનિવસ્કટી અનરે ્યુગમાનસનું ઘડતર; રૉબટ્ક એમ. હવિનસ; પૂ.પા.4

વષ્જ 4, અં્ 10, ઑકટોબર 1950

1 બંદર (વિત્) આિરણપકૃષ

2 નમ્રતાના વનવધ! (ગાંધીજી); તંત્ી; 361; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : કૉંગ્રેસનું નાવશક અવધિરેશન; 362, ગુજરાતનું 
લરેખકવમલન મળરે છરે; 362, િડોદરા ્યુવન. ની ફાઇન આરસ્ક ફરેકલટીનું 
કળાપ્દશ્કન; 362-363, કલાકારો અનરે રાજ્ય; 363; [વિત્કળા], ભારતી્ય 
સારહત્ય સંઘ; 363, ‘ગુજરાતી પત્કારત્િનો ઇવતહાસ’; 363, ‘વનજ ્કળ 
કૂપનરે’ (દામોદર બોટાદકર); 363; [કાવ્ય]

4 કવિતાનો આનંદ; સી. ડી. લુઈ, અનુ. સુનદરમ્; 364-369

5 સાંજની િરેળાનો િાગરે સૂર; વનરંજન ભગત; 369; 

6 ઇવતહાસનું એક પાનું; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 370-376; [નાટક]

7 અબાિણી-સૂરતકાંઠાનાં સાગરગીતો (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 377-379

8 જમ્કનીની ભસમમાંથી; એવલિન કુગલમોસક, અનુ. મ.; 380-381

9 જમ્કનીમાં વિજ્ાનવશક્ણની પદ્વત; નરવસંહ મૂ. શાહ; 382-385

10 દરરદ્રનારા્યણ; દરેશળજી પરમાર; 385; [કાવ્ય]

11 વિસામો (‘ધ માસટર ઑફ ધ ઇન’નો સંક્રેપ અનુિાદ); રૉબટ્ક હરેરરક, સંક્રેપ/
અનુ. ઉ. જો.; 386-394; [અંગ્રેજી િાતા્ક]

12 ગાંધીજીના ત્ણ ગુરુઓ (ત્ણ િાંદરા) (વિત્); 394 

13 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 395-396; [આતમકથન]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘જ્ાનગોવષ’ (ધૂમકરેતુ); ગ્ંથકીટ; 397; [પુસતકનોંધ]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િડનરે છાં્યડરે’ (ધૂમકરેતુ); ગ્ંથકીટ; 397; 
[પુસતકનોંધ]
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16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘બોધકથાઓ’ (ધૂમકરેતુ); ગ્ંથકીટ; 397; 
[પુસતકનોંધ]

17 અર્ય્ક (૧-૪) : ‘બાળુડાંનરે’; ઝિરેરિંદ મરેઘાણી; 398; [કાવ્ય], ‘ધમા્કનુભિ 
એટલરે’; સાનરે ગુરુજી; 398-399, ‘એની જનમજ્યનતી’; કરસનદાસ માણરેક; 
399; [કાવ્ય], ‘ગાંધીજીની પ્ાથ્કના’; ગાંધીજી; 399

18 હંસગવત; સુનદરમ્; 400; [કાવ્ય]

19 સમ્યની ગવત. . . !; રાજ રેનદ્ર શાહ; 400; [કાવ્ય]

20 મેં તનરે; પ્જારામ રાિળ; 400; [કાવ્ય]

વષ્જ 4, અં્ 11, નવેમબર 1950

1 વમસરનું વશલપ (વશલપનું વિત્) આિરણપકૃષ

2 પ્ાથ્કનામ્ય જીિન; કાકા કાલરેલકર; 401; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : ‘બના્કડ્ક શોનું અિસાન’; 402, ‘લરેખકવમલનનું ત્ીજુ ં
અવધિરેશન’; 402, ‘ત્ણ પ્શ્નો’; 402-403; [કળા, સંસકકૃવત], ‘ગુજરાત 
વિશ્વવિદ્ાલ્ય માટરે એક ્યોજના’; 403-408

4 મહાભારત : એક ધમ્કકત્કવ્ય; ઉ. જો.; 404-408

5 તાજવિનાનો રાજા-પત્કાર ડબલ્યુ. રટ. સટરેડ; સુમનત મહરેતા; 409-411

6 હંુ મારા પાત્ોનું સજ ્કન કરેમ કરંુ છુ?ં; ઇશ્વરલાલ પરેટલીકર; 412-413

7 એકલની આરજૂ; સુનદરમ્; 413; [કાવ્ય]

8 ભસમાસૂર; િંપકલાલ વ્યાસ; 413; [કાવ્ય]

9 કલપિકૃક્ તળરે; પતીલ; 413; [કાવ્ય]

10 પ્વતપલ સાક્ાતકાર; વિ. શ્ી. પ્ભુ; 413; [કાવ્ય]

11 ગરે્યકાવ્યો; ઉ. જો.; 415-416, 411

12 રફલમ અનરે રદગદશ્કક; પીતાંબર પટરેલ; 417-418

13 રમતની અગત્ય; હરપ્સાદ ભટ્ટ; 419-420, 422

14 દાંપત્ય; ઓકટાિસ રૉ્ય કોહન, અનુ. કરેતન મુનશી; 421-422; [અમરેરરકન 
િાતા્ક]
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15 અસમત (ભારત પારકસતાન વિભાજનની િાતો); રકશનવસંહ િાિડા; 423-
430

16 ભારતની જિાબદારી; ઉશનસ્; 430; [કાવ્ય]

17 ફૂલનો શોખ; વિનોરદની નીલકંઠ; 431-432; [વનબંધ]

18 લહરેરખી!; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 432; [કાવ્ય]

19 આપણી સજ ્કનપ્િકૃવતિ કરેમ મંદ છરે?; ઉ. જો.; 432 

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િતુમુ્કખ’ (ભિાનીશંકર વ્યાસ); ઉ. જો.; 437; 
[પુસતકનોંધ]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ધ બોમબરે પ્ોવિવનસ્યલ રફવઝકલ એજ્ુયકરેશન 
કૉનફરનસ (1949)’ િૉ. 1, 2 (િસંત પી. બોરકર); ઉ. જો.; 437; [શારીરરક 
વશક્ણ]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આમિં બાલ, આઇ, ડોહાલરે િ ઉપદરેશ’ 

(કકૃ. શ્ી. મહસકર); ઉ. જો.; 437; [પુસતકનોંધ]

23 ‘અનુગ્હ’ (આરાઢ. શ્ાિણ વિશરેરાંક); ઉ. જો.; 437; [સામવ્યકનોંધ]

24 અર્ય્ક (૧-૫) : જીિનનું પોત-િારરત્ર્ય-કરેળિીએ; રવિશંકર મહારાજ; 438, 
અપંગ મધ્યમ િગ્ક; રવિશંકર મહારાજ; 438, મજૂરીનું રાજ્ય જોઈએ, 
મજૂરોનું નરહ; રવિશંકર મહારાજ; 438, સંસકારરતા એટલરે?; સાનરે ગુરુજી; 
439, આપણાથી શુવદ્ની શરૂઆત કરીશું; બરેિરદાસ દોશી; 439

25 તારી વિદા્ય પર (‘વિદા્ય’ કાવ્યનું અનુસંધાન); સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 440; 
[કાવ્ય]

26 લરેખક : પ્જાસંસકારનો ફુિારો; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; પૂ.પા.4

વષ્જ 4, અં્ 12, દ્િસેમબર 1950 

1 કુલુ (વિત્); વિત્કાર : છગનલાલ જાદિ; આિરણપકૃષ

2 શ્દ્ાિનતોનસૂ્યનત: (શ્દ્ા-મનુષ્ય મન); ઉ. જો.; 441; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : નરેપાળનરે છરેહ ન દઈએ; 442, વશક્ણનું માધ્યમ-અંગ્રેજી?; 
442, રદિાળી અંકો : િાવર્કક ‘શ્ીરંગ’ અનરે ‘અલકા’; 443; [સામવ્યકનોંધ], 
‘સિારી’; 443, મરાઠી કુમાર સારહત્યસંમરેલન-7મું અવધિરેશન; 443; 
[મરાઠી સારહત્યનોંધ], ગુજરાત વિદ્ાસભાનરે એક સૂિન; 443
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4 વિશ્વવિભૂવત (શ્ી અરવિંદ); ઉ. જો.; 444; [અિસાનનોંધ]

5 જોજ ્ક બના્કડ્ક શૉ; સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 445-458, 467-469

6 મહાભારત : એક ધમ્કકત્કવ્ય (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 449-455

7 પ્રેમનું બળ; િંપકલાલ વ્યાસ; 455; [કાવ્ય]

8 વિશ્વાવમત્; મૂવસકાર; 456-461; [પદ્કથા]

9 ધન્ય; હવસત બૂિ; 461; [કાવ્ય]

વષ્જ 5, અં્ 1, જાનયુઆરી 1951

1 30મી જાન્યુઆરી (વિત્); વિત્કાર : કરે. કરે. હરેબર; આિરણપકૃષ 

2 કરરષ્યરે િિનં તિ !; ઉ. જો.; 1; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : સામાવજક જિાબદારી-્યુવન. કા્ય્કનો પ્ધાનસૂર; 2, 
‘્યુવન.માં માધ્યમ પ્ાદરેવશક ભારાઓ’- ડૉ. ઝા; 2, અન્સંકટનો ઇલાજ?; 
2-3, એન. સી. સી. નો કા્ય્કક્મ; 3, મધ્યમ િગ્કની સ્ત્રીઓનું સંમરેલન; 

3, 40, રહંદ મહાસભાનું અવધિરેશન; 40

4 ઓથ ગઈ (સરદાર િલ્ભભાઈ પટરેલ); 4; [અંજવલલરેખ]

5 વ્યા્યામપ્િકૃવતિના ‘િડીલ બંધુ’ (છોટભુાઈ પુરાણી); સુમનત મહરેતા; 5; 
[અંજવલલરેખ]

6 સજ ્કકતાનું બળ (સારહત્યમાં પાત્સજ ્કન); કનૈ્યાલાલ મુનશી; 6

7 સરદાર િલ્ભભાઈના અિસાનરે ભારતનો વિલાપ; બલિંતરા્ય ક. ઠાકોર; 
6; [અંજવલકાવ્ય]

8 અમદાિાદ; બલિંતરા્ય ક. ઠાકોર; 6; [સૉનરેટ]

9 રહંદમાં આ્યોજન અનરે આ્યોજન સવમવતનું કા્ય્ક; રવિશંકર સંતોરરામ 
ભટ્ટ; 7-11, 31; [અથ્કકારણ]

10 ગઠરીમેં લાધા િોર; જ્યંવત દલાલ; 12-15; [િાતા્ક]

11 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 16; [આતમકથન, પ્િાસ]

12 આંખ-ડૉ. બરેઈરસની વનસગયોપિાર પદ્વત; ગોવિંદભાઈ પટરેલ; 17-20
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13 સહલરેખન: (જોજ ્ક બના્કડ્ક શૉનું); સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 21-24; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

14 બના્કડ્ક શૉનાં નાટકોમાં વિરંતન તત્િ શાં?; શીરીન કુડિરેડકર; 25-27; 
[અંગ્રેજી સારહત્ય] 

15 શૉનો જીિનવિિાર; રજનીકાનત િસાિડા; 28-31; 

16 પ્કાશનું વસમત; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 32-35, 27; [િાતા્ક]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સરદાર િલ્ભભાઈ’-ભાગ પહરેલો (નરહરરભાઈ 
પરીખ); ઉ. જો.; 36; [પુસતકસમીક્ા]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કરેળિણી િડરે ક્ાવનત’ (વિઠ્ઠલદાસ મ. કોઠારી); ઉ. 
જો.; 36; [પુસતકસમીક્ા]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘એક ધમ્ક્યુદ્’(મહાદરેિ હરરભાઈ દરેસાઈ); 

ઉ. જો.; 36-37; [પુસતકસમીક્ા]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પ્ત્યૂર’ : જશભાઈ કા. પટરેલ; વિષણપ્સાદ ર. 
વત્િરેદી; 37, 40; [પુસતકસમીક્ા]

21 અર્ય્ક (૧-૭) : િતસલ સરદાર (સરદાર િલ્ભભાઈ); નરહરરભાઈ 
પરીખ; 38, એકાગ્તા (સરદાર િલ્ભભાઈ); નરહરરભાઈ પરીખ; 38, 
સુકાની સરદાર; ગગનવિહારી મહરેતા; 38-39; સારહત્યરુવિની પલટાતી 
રદશા; તંત્ી; 39, ભૂગોળકથા; સી. ટી. વ્યાસ; 39, મુંબઈ રાજ્યમાં પ્ાથવમક 
વશક્ણ; 39, પરરભારાનો પ્શ્ન ‘ગુજરાત વિશ્વવિદ્ાલ્ય માટરે એક ્યોજના’; 
તંત્ી; 39

22 આટલું તો આિડિું જ જોઈએ; જી. ડી. એિ. કોલ; પૂ.પા.4 [સમાજ]

વષ્જ 5, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1951

1 ઠક્ર બાપા અનરે ગાંધીબાપુ (છબી) આિરણપકૃષ

2 જીિન; કાકા કાલરેલકર; 41; [આતમકથન]

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : કૉંગ્રેસનો આતમસુધાર (એકતા અંગરેનો કૉંગ્રેસ ઠરાિ); 
42, અમરેરરકા અનરે આક્મણ; 42-43, િસતીિધારો અનરે અન્સંકટ; 43, 
ત્ણ િાવર્કકોતસિ પ્િિનો; 43, પારસી પ્હસનો અનરે નાટકો; 43, 78, 
‘મળરેલા જીિ’માં ખાડા; 78, ગાંધી ટોપી?; 78, નોકરશાહીરૂપી કળણ; 78 

4 ઠક્રબાપા; સુમનત મહરેતા; 44-45; [અંજવલલરેખ]



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  87 

5 જીિનનો આનંદ (પ્િકૃવતિ સંઘ, મુંબઈ); કાકા કાલરેલકર; 46-48; 

6 ગુજ ્કર કવિતા બઢો !; બલિંતરા્ય ક. ઠાકોર; 49; [કાવ્ય]

7 સમુનદરનરે; રવતલાલ છા્યા; 49; [કાવ્ય]

8 શ્ી અરવિંદ; સુનદરમ્; 50; [કાવ્ય]

9 નથી પ્ભુ પુરા્યરેલો; િંપકલાલ વ્યાસ; 50; [કાવ્ય]

10 િરેણ િસંતીની; પ્જારામ રાિળ; 50; [કાવ્ય]

11 અલબરેલી; જ્યનત પાઠક; 50; [કાવ્ય]

12 બેંગલૉરની 38મી ભારતી્ય પરરરદનું અવધિરેશન; આર. ડી. દરેસાઈ; 

51-54; [વિજ્ાન]

13 હંુ કવિ; શ્ીકાનત માહુલીકર; 54; [કાવ્ય]

14 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 55-56, 75; [આતમકથન]

15 ગુજરાત અનરે કા્મીર : પ્ાિીન સાંસકારરક સંપક્ક; ભોગીલાલ જ. સાંડરેસરા; 
57-60

16 નીલની વનશાળ-સમરરહલ(ઇંગલૅંડ) : બાળસિરાજનો મંગલમ્ય સંદરેશ; ધીરુ 
પંરડત; 61-65; [બાળકરેળિણી]

17 ગીત; પ્જારામ રાિળ; 65; [કાવ્ય]

18 ફટકો; કરેતન મુનશી; 66-67, 60; [િાતા્ક]

19 પંવખણી અનરે પારધી; સટીફન ઝિાઇગ, અનુ. િુનીલાલ મરડ્યા; 

68-72, 48; [ઑવસટ્ર્યન િાતા્ક]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વશિાંગી’ (િસનત હરેબળરે); ઉ. જો.; 73-75; 
[પુસતકસમીક્ા]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગુજરાતનાં લોકગીતો’ (મધુભાઈ પટરેલ); ઉ. જો.; 
75; [લોકસારહત્ય]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રકન્રી’ (વનરંજન ભગત); ઉ. જો.; 75; 
[પુસતકસમીક્ા]
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23 અર્ય્ક (૧-૩) : ગોિધ્કનરામ મા. વત્પાઠી; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 76; 
[િરરત્કથન], વસંગાપોર; ‘મંગલમ્; 76-77, જુિરે તરે; ઉ. જો.; 77; [કાવ્ય]

24 હંુ માગું છુ ં ગુણિતિા (વિદ્ાથગી ગુણિતિા); જિાહરલાલ નહરેરુ; પૂ.પા.4 
[વશક્ણ,સમાજ]

વષ્જ 5, અં્ 3, માિ્જ 1951

1 મરેઘાણીભાઈ (છબી) આિરણપકૃષ

2 ભાવિની પ્્યોગશાળા; ઉ. જો.; 81

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : શરેકવસપ્યર રસાસિાદ; 82, ત્ણ પ્દશ્કનો; 82-83; 
[વિત્કળા], સિ. વગજુભાઈનો અિાજ; 83, રરેલિરેદર િધારો અનરે બજ રેટ; 
83, આનદ્રરે જીદ; 83; [ફ્રેનિ સારહત્ય]

4 અન્યા્યમૂલક સંસકકૃવત (અ્પકૃ્્યતાવનિારણ); કાકા કાલરેલકર; 84-85, 120

5 મરેઘાણીભાઈ; ઉ. જો.; 86; [િરરત્કથન]

6 િસંતપંિમી; ગગનવિહારી મહરેતા; 87-88

7 હંુ મારાં પાત્ો કરેમ સજુ ાં છુ?ં; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 89-91

8 ભારાઓની ક્રેત્મ્યા્કદા; નારા્યણ ગોવિંદ કાલરેલકર; 92-97, 91

9 સારહત્યની પાનખર (ગુજરાતી નિલકથા); િુનીલાલ મરડ્યા; 98-100, 
113

10 એક પત્; કુનદવનકા કાપરડ્યા; 101-102; [વનબંધ]

11 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 103-104, 113; [આતમકથન]

12 ‘જ્ય સોમનાથ’- ઊડતી નજરરે ; િંદ્રકાનત મહરેતા; 105-107

13 નીલની વનશાળ- સમરરહલ(ઇંગલૅંડ)નું સિરાજ્ય (ગતાંકથી િાલુ); ધીરુ 
પંરડત; 108-112; [બાળકરેળિણી]

14 વપ્્યજનની પગલીઓ; જ્યનત પાઠક; 112; [કાવ્ય]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘હમારી આરદમ જાવત્યાં’ (ભગિાનદાસ કરેલા); 
સુમનત મહરેતા; 114-116; [પુસતકસમીક્ા]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આંખ સાિિિાની કળા’ (ગોવિંદભાઈ પટરેલ); ઉ. 
જો.; 116; [પુસતકસમીક્ા]
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17 જાન્યુ, ફરેબ્ુ, માિ્ક અંકના લરેખકો; 117 

18 અર્ય્ક (૧-૪) : મંગલાટિક; સનરેહરવ્મ; 118; [કાવ્ય], આંખ; ગોવિંદભાઈ 
પટરેલ; 118-119; [આરોગ્ય], મુનશીની િૌલાનું મકૃત્યુ; ઝિરેરિંદ મરેઘાણી; 
119, મધુમાસ; પ્જારામ રાિળ; 120; [કાવ્ય]

19 ગ્ામવિદ્ાપીઠ; કાવનતલાલ જોરી; પૂ.પા.4 

વષ્જ 5, અં્ 4, એતરિલ 1951

1 કંૂપળ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 સમ્યરંગ (૧-૪) : ઉદ્યશંકર નકૃત્યો; 122, રદલહી રરે રડ્યો ઉપર 
નાટ્યસમારોહ; 122, સાંસકકૃવતક સિાતંત્ર્ય પરરરદ; 122-123, આ અંકના 
લરેખકો; 123, 152 

3 તલોજી ઠાકોર (રાસડો); પુષકર િંદરિાકર; 124-125; [લોકસારહત્ય]

4 રદલહીની બરે પરરરદોનાં સંસમરણો; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 126-128, 146

5 િસુંધરાનું ગુંજન; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 129; [કાવ્ય]

6 આસામના ‘ખાસી’ (આરદિાસી જાવત); મા્યા મહરેતા; 130-132

7 વનમંત્ણ; ઉ. જો.; 133-136; [પદ્ નાટક]

8 જ્ય સોમનાથ (કનૈ્યાલાલ મુનશી); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 137-143, 145; 
[પુસતકસમીક્ા]

9 ત્ીજુ ંનઈતાલીમ સંમરેલન; કાવનતલાલ જોરી; 144-145

10 વનબંધ-કલાપ્કાર; ઉ. જો.; 150-152

11 ્યમદૂત-્યૂજ રેન ઓવનલનું નાટક ‘ધ આઇસમરેન કમરેથ’; િુનીલાલ મરડ્યા; 
153-155; [અમરેરરકન સારહત્ય]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ઈધણ ઓછાં પડ્ાં’ (િુનીલાલ મરડ્યા); 
હોરમઝરદ્યાર દલાલ; 156-157; [પુસતકસમીક્ા]

13 અર્ય્ક (૧-૫) : રદિાળી-હોળીની તકરાર; રામનારા્યણ પાઠક; 158; [કાવ્ય], 
અકબર અનરે મુમતાઝ; પ્રેમલીલા મહરેતા; 158-159; [ઇવતહાસ], નૂરજહાં; 
પરેમલીલા મહરેતા; 159; [ઇવતહાસ], વગરનાર; પરમાનંદ કાપરડ્યા; 159, 
સાંસકકૃવતક સિાતંત્ર્ય : સૌનરે વિકાસની સમાન તક; જ્યપ્કાશ નારા્યણ; 159

14 સજ ્કનાતમક એકાનત; સટીફન સપરેનડર; પૂ.પા.4
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વષ્જ 5, અં્ 5, મે 1951

1 પરબ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 જીિનનું ઉતપાદન (જીિનનો આનંદ); ઉ. જો.; 161

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : હજી એની જરૂર છરે? (‘કોમી’ શબદ), વિશ્વવિદ્ાલ્યોમાં 
રસાકસી; 162, િંશપરંપરા; 162, વિશ્વવિદ્ાલ્યો સંસકારરતાનાં કરેનદ્રો; 
162-163, શ્ી અરવિંદ વિશ્વવિદ્ાલ્ય; 163, એક નોંધપાત્ અખતરો; 163, 
‘રહંદ સાથરે મુલાકાત’; 163, આ અંકના લરેખકો; 163

4 કાનત-વિરવિત ‘સાગર અનરે શશી’; બલિંતરા્ય ક. ઠાકોર; 164-165, 200

5 ઝિરેરિંદ મરેઘાણી- જીિનિરરત્; ઉ. જો.; 166-171, 194

6 અણધા્યયો હરીફ; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 172-176; [િાતા્ક]

7 કોરીઆ વિશરે આંતરરાટિ ્રી્ય કા્યદાની દ્કવટિએ એક વિિાર; રામમોહન 
શાહ; 177-183

8 વનબંધ-કલાપ્કાર; ઉ. જો.; 184-191

9 વિરા્યરેલા અવભલાર-આથ્કર વમલરનું નાટક ‘ડરેથ ઑફ એ સરેલસમરેન’; 
િુનીલાલ મરડ્યા; 192-193; [અમરેરરકન સારહત્ય]

10 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 195-196; [આતમકથન]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પ્િરેશ બીજો’ (જ્યંવત દલાલ); ઉ. જો.; 197; 
[પુસતકસમીક્ા]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અિકાશનું રહસ્ય’ (છોટભુાઈ સુથાર); ઉ. જો.; 
197; [પુસતકસમીક્ા]

13 અર્ય્ક (૧-૫) : પુવષપકા; બલિંતરા્ય ક. ઠાકોર; 198; [કાવ્ય], રહંસાનો મંત્; 
આલફ્રેડ વહાઇટ હરેડ; 198; રજા; વિનોરદની નીલકંઠ; 198-199, આધુવનકો; 
શરદિંદ્ર િટ્ટોપાધ્યા્ય; 199; [બંગાળી સારહત્ય], લૂ, જરી તું; ઉ. જો.; 
199; [કાવ્ય]

14 ઊગરિાનો માગ્ક; િુવલ્યમ િૉગટ; પૂ.પા.4 [સમાજ, અથ્કકારણ]

વષ્જ 5, અં્ 6, જૂન 1951

1 કાંિનજઘંા (વિત્); વિત્કાર : વનકોલસ રોવિક; આિરણપકૃષ 

2 સારહત્ય; ઉ. જો.; 201
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3 સમ્યરંગ (૧-૬) : સોમનાથનું મંરદર અનરે ‘ન્યા વશિાલા’; 202, ત્ણ 
દોર; 202-203; [સંસકકૃવત], ધી. બી. સરેહની પ્કાશન વબરાદરી વલ.નું 
‘ભણકાર’; 203, ‘આનતરભારતી’ ફંડ; 203, સદગત વનરંજન િમા્ક; 203; 
[અિસાનનોંધ], આ અંકના લરેખકો; 203

4 સંક્ાવનતકાલીન સૌરાટિ ્ર; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 204-206 

5 શ્ી રમણલાલ દરેસાઈ; ઉ. જો.; 207-208, 233

6 બાની િરસગાંઠ; ્યદુનાથ થતિરે; 209-211; [િાતા્ક]

7 ઉપમા; ‘મૂવસકાર’; 211; [કાવ્ય]

8 િિા્કપત્ : જડિાદ વિરુદ્ આધ્યાવતમકતા; બલિંતરા્ય ક. ઠાકોર; 212-
216

9 ગુજરાતનાં િહરેણ- આપણા કુસંસકારો; સુમનત મહરેતા; 217-219

10 ઝિરેરિંદ મરેઘાણી- જીિનિરરત્ (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 220-225

11 મારો રહનદનો પ્િાસ; સાકરલાલ અમકૃતલાલ દિરે; 226-232

12 રરે  મુજ પ્ીવત; રાજ રેનદ્ર શાહ; 232; [કાવ્ય]

13 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 234-235; [આતમકથન]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘દરેિ્યાની’ (આનંદરા્ય ભટ્ટ); ઉ. જો.; 

236-237; [પુસતકસમીક્ા]

15 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘સરસિતીિંદ્રમાં સમાન સિપન’; દુગા્કશંકર કરે. શાસ્ત્રી; 237

16 અર્ય્ક : એસ. એસ. સી. માં પાસ થઈ શું કરશો?; તંત્ી; 238-240

17 જળસંપવતિનો ઉપ્યોગ; ઉપરેનદ્ર ભટ્ટ; પૂ.પા.4

વષ્જ 5, અં્ 7, જુલાઈ 1951

1 વિિારમગ્ન (વિત્); વિત્કાર : શાંવતલાલ શાહ; આિરણપકૃષ

2 કલા; ઉ. જો.; 241
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3 સમ્યરંગ (૧-૬) : બરે તરુણ કલાસાધકો; 242; [કળા, વશક્ણ], નોકરી 
કરનારાઓનરે કૉલરેજવશક્ણની સગિડ; 242, ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટીનરે 
અવભનંદન; 242-243, િડોદરા ્યુવનિવસ્કટી હજી િાર િરસ રાહ જોશરે?; 
243, અિસાનનોંધ; 243, 277, િાર સંસકારસરેિકો (અિસાનનોંધ); 277

4 ‘િતસલનાં ન્યનો’ (કવિ કાનત); બલિંતરા્ય ક. ઠાકોર; 244-245

5 ‘મંડળી મળિાથી થતા લાભ’; ઉ. જો.; 246-247, 280

6 એક િાતા્કલાપ; ઝિરેરિંદ મરેઘાણી; 248-250; [સમાજ]

7 એક રદન; રાજ રેનદ્ર શાહ; 250; [કાવ્ય]

8 ત્ણ નરે ત્ીસરે; ઉ. જો.; 251-256; [નાટક]

9 મીરખાં; સંપા. પુષકર િંદરિાકર; 257-262; [િરરત્કથન]

10 કલાપી - િત્કમાન ગુજરાતનો રાજિી કવિ; સી. જી. શાહ; 263-266

11 પદ્મ; પ્જારામ રાિળ; 266; [કાવ્ય]

12 મૂકમ્ કરોવત. . . .; જ્યંવત દલાલ; 267-272; [િાતા્ક]

13 જાહરેરાત; ઉશનસ્; 273; [કાવ્ય]

14 પત્મ્ પુષપમ્ : સિપન?; વજપસી; 274-275; [આતમકથન, લવલતવનબંધ]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આજકલ’ (કલા અંક); ઉ. જો.; 276-277; 
[સામવ્યક વિશરેરાંક]

16 અર્ય્ક (૧-૪) : મ્યા્કદા; રવતલાલ છા્યા; 278; [કાવ્ય], આધુવનક સમાજની 
કરુણતા : ્યંત્માનિોની ભીંસ; તંત્ી; 278-279, જીિનનો હક શાથી મળરે?; 
મો. ક. ગાંધી; 279, મધુર નમ્કદા તીરરે ; સુનદરમ્; 279; [કાવ્ય]

17 માનિ અવધકારો; હૅરોલડ લાસકી; પૂ.પા.4

વષ્જ 5, અં્ 8, ઑગસટ 1951

1 રંગોળી (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 રાટિ ્રી્ય નાટ્યમંરદર; ઉ. જો.; 281

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : પન્ાલાલ પટરેલનરે રણવજતરામ સુિણ્કિંદ્રક; 282, 
પારકસતાનનરે ્યુદ્ જોઈએ છરે ?; 282, અિસાનનોંધ; 282, સમાજિાદી 
પક્નું િૂંટણી-જાહરેરનામું; 282-283, કૉંગ્રેસનું િૂંટણી-જાહરેરનામું; 283, 317
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4 ‘સરસિતીિંદ્ર’-સંક્રેપ; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 284-285, 313

5 શહીદ - એક રૂપક; ઉ. જો.; 286-294; [નાટક]

6 બલ્ુકાકાનરે; વનરંજન ભગત; 294; [કાવ્ય]

7 ક્વણકતા; મૂવસકાર; 294; [કાવ્ય]

8 ગુજરાતમાં સમાજસરેિા; સુમનત મહરેતા; 295-299

9 આરસ્ક કૉલરેજની ભાિના; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 299-301

10 કા્મીર-પ્થમ દશ્કન; વિનોરદની નીલકંઠ; 302-304, 299; [પ્િાસ]

11 સમકૃવતવિહ્ ન; ઈશ્વર પરેટલીકર; 305-308; [િાતા્ક]

12 આરાઢ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. સુરરેશ હ. જોરી; 309-312; [વનબંધ]

13 સુદશ્કન; ઉ. જો.; 313; [કાવ્ય]

14 પત્મ્ પુષપમ્ : 1. જીિનનું કાવ્ય; 2. અનરે કદરૂપતા; ‘વજપસી’; 314-315; 
[આતમકથન]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગીતગુજ ્કરી’ (પ્્યોજકો: અમુભાઈ દોશી, 
મુકતાબહરેન િૈદ્); ઉ. જો.; 316; [પુસતકસમીક્ા] 

16 અર્ય્ક (૧-૬) : કહરેિાનું; વગરધરલાલ; 318; [કાવ્ય], પ્વતકાવ્ય (‘મૂરકદૂત’ની 
પ્સતાિના); જ્યોતીનદ્ર દિરે; 318; [કાવ્ય], આપણં જીિનધોરણ; તંત્ી; 
318-319, તાંબીમુટ્ટ-ુવસલોનનો અંગ્રેજ કવિ; તંત્ી; 319-320, દુવન્યાનો 
િસતીિધારો; તંત્ી; 320, પકૃથિીની ઉંમર; 320

17 શ્દ્ાનો ઢોંગ; કરેદારનાથ; પૂ.પા.4; [ધમ્ક, સમાજ]

વષ્જ 5, અં્ 9, સપટેમબર 1951

1 દરેિીનકૃત્ય (કારિણ મંરદર) (વશલપની છબી); છબીકાર : સુમન શરેઠ; 
આિરણપકૃષ 

2 પ્કકૃવતપ્રેમ; ઉ. જો.; 321

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : પહરેલી પંિિાવર્કક ્યોજનાની રૂપરરેખાનો ખરડો; 322-
323, શ્ી બિુભાઈ રાિતનરે સુિણ્કિનદ્રક એના્યત; 323, 326, નરેતકૃત્િનો 
સંઘર્ક; 326, અિસાનનોંધ; 326, આ અંકના લરેખકો; 326
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4 પ્ાકકૃત કલા; રવિશંકર મ. રાિળ; 327-330

5 ત્ણ સન્ારીઓ; સુમનત મહરેતા; 331-333; 

6 હંુ કરેમ કાંતું છુ;ં ઉ. જો.; 334-336, 355; [સમાજ]

7 બાજી પટરેલ; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 337-341; [િાતા્ક]

8 કોલાહી ગલૅવસ્યર ભણી; વિનોરદની નીલકંઠ; 342-345; [પ્િાસ]

9 પાંખ વિનાનાં પારરેિાં; વશિકુમાર જોરી; 346-353; [નાટક]

10 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 354-355; [આતમકથન]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : તરેજ-મમ્કરો (રવતલાલ છા્યાકકૃત ‘સોરહણી’ની 
પ્સતાિના); તંત્ી; 356-357, 360; [પુસતકસમીક્ા]

12 અર્ય્ક (૧-૪) : સવખ ! તારો; શરેર’; 358; [કાવ્ય], ‘સરસિતીિનદ્ર’ની 
લોકવપ્્યતાનો આંક; તંત્ી; 358, ગ્નથમવણ ‘સરસિતીિનદ્ર’; વિષણપ્સાદ 
ર. વત્િરેદી; 358-359, અવખલાઈ એ જ સિ્કસિ; સટીફન સપરેનડર; 359

13 મુદ્રણકલા - સંસકારઘડતરનું મહત્િનું સાધન; બિુભાઈ રાિત; પૂ.પા.4 

વષ્જ 5, અં્ 10, ઑકટોબર 1951

1 પ્તીક્ા (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ગોપિરેશસ્ય વિષણો :; ઉ. જો.; 361

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : દુકાળ અનરે િૂંટણી; 362, ગુજરાતમાં પુસતકોનો પ્શ્ન; 
362-363, ધંધાદારી પ્િત્કક પુસતકાલ્ય; 363-364, કલાદશ્કનો; 364, 
અવભનંદન; 364, આ અંકના લરેખકો; 364; 

4 રંગ; ગીતા કાપરડ્યા; 365; [કાવ્ય]

5 બલ્ુકાકા : બ્યાંશીએ; વનરંજન ભગત; 365; [કાવ્ય]

6 ગુરુવશખર; ઉ. જો.; 365; [કાવ્ય]

7 અિા્કિીન સારહત્યમાં રાસ; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 366-368

8 ધિન્યાલોક; રવસકલાલ છો. પરીખ; 369-372, 379

9 નહીં તો શું કરરે  ?; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 373-376; [સમાજ]
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10 વબિારી મા !; ગણરેશ િાસુદરેિ માિળંકર; 377-379; [િાતા્ક]

11 રૂરદ્યાનું દરદ; ઈશ્વર પરેટલીકર; 380-385, 400; [િાતા્ક]

12 એકાંકી; ઉ. જો.; 386-391 

13 પત્મ્ પુષપમ્ : પાણી મૂક; વજપસી; 392-394; [આતમકથન]

14 મલરેરર્યા અનરે તરેનાં વનિારક ઔરધો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 395-396

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ન્યી િરેતના’ (સંપા. કરે. ટી. શુકલ); ઉ. જો.; 397; 
[સામવ્યકનોંધ]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘હણાતાં હીર’ (શંકરભાઈ પ્ભુભાઈ પટરેલ); ઉ. 
જો.; 397, 394; [પુસતકસમીક્ા]

17 અર્ય્ક (૧-૬) : ગાતું હતું ્યૌિન; સુનદરમ્; 398; [કાવ્ય], હંુ ગાન ગાઉં; 
સુનદરમ્; 398; [કાવ્ય], ધંધાદારી પ્િત્કક પુસતકાલ્ય; રવસક ઝિરેરી; 398-
399, 22 જાન્યુઆરી,1948; આંદ્રરે જીદ; 399, 30 જાન્યુઆરી,1948; આંદ્રરે 
જીદ; 399, વિદ્ાની ઉગ્ તપસ્યા (મુવનશ્ી પુણ્યવિજ્યજી);  પં સુખલાલજી; 
399, 396

18 અણ્યુગ-ભ્યનો કરે આશાનો ?; બટ્રા્કનડ રસરેલ; પૂ.પા.4 

વષ્જ 5, અં્ 11, નવેમબર 1951

1 ગરબો (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 રદિાલી બાકી; ઉ. જો.; 401; 

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : તમનરે જપંિા દરેશરે ?; 402, પાણી િલોણં!; 402, 
અવખલ રહંદ પ્ાચ્યવિદ્ા પરરરદ; 402-403, ્યુવનિવસ્કટીમાં માધ્યમ : 
રાજભારા કરે પ્ાદરેવશક ભારા ?; 403

4 મનોજા કવિસુનદરી; ‘મૂવસકાર’; 404; [કાવ્ય]

5 શ્વરેત શ્વરેત; વનરંજન ભગત; 404; [કાવ્ય]

6 રદન થા્ય અસત; વનરંજન ભગત; 404; [કાવ્ય]

7 સમીર આ વસનગધ સુગંધભીના; વનરંજન ભગત; 404; [કાવ્ય]

8 હરે લાસ્યમૂવત્ક; વનરંજન ભગત; 404; [કાવ્ય]
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9 છરેલ્ાં પિાસ િર્કમાં થ્યરેલાં અજબ પરરિત્કનો; સુમનત મહરેતા; 405-408; 
[સમાજ]

10 મદારી; પન્ાલાલ પટરેલ; 409-415; [નાટક]

11 રહંદની રાટિ ્રી્ય આિક; રામુ પંરડત; 416-419, 439

12 બંગાળમાં શણગાર; સૌદાવમની મહરેતા; 420-422

13 સરસિતીિંદ્ર મુજ સિામી સાિા (‘સહરેલગાહના સાથી’- રરે રડ્યો કા્ય્કક્મ); 
ઉ. જો.; 423-427, 422; [વનબંધ]

14 છબી કોરાઈ ગઇ (‘વશકારની શોધમાં િાતા્કલાપ’-આકાશિાણી િડોદરા); 
રકશનવસંહ િાિડા; 428-430; [પ્િાસ]

15 દીપકનો દાઝરેલો; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 431-433, 438; [િાતા્ક]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘એકાંકી’ (સંપા. ગુલાબદાસ બ્ોકર, જ્યંવત 
દલાલ); ઉ. જો.; 434; [સામવ્યકનોંધ]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રાટિ ્રિીણા’ (મુખપત્- ગુ. પ્ા. રાટિ ્રભારા પ્િાર 
સવમવત) (સંપા. જ રેઠાલાલ જોરી); ઉ. જો.; 434-435; [સામવ્યક અિલોકન]

18 અર્ય્ક (૧-૮) : વજદંગી પસંદ; મકરનદ દિરે; 436; [કાવ્ય], તો હંુ માગું શું 
?; મકરનદ દિરે; 436; [કાવ્ય], મનરે ્યાદ આિી ગૈ; દરેિજી રા. મોઢા; 436; 
[કાવ્ય], સિરાજ્ય અથિા સિ્કરાજ્ય (‘ભારત ઇવતહાસ- દશ્કન’(સનરેહરવ્મ)
ની પ્સતાિના); કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 436-437, ‘વનદ્રા કરતાં નમાઝ 
બહરેતર છરે’ (ઇસલામનો સુિણ્ક્યુગ); િૂનીલાલ પુ. બારોટ; 437, ગુજરાતી 
એકાંકી; સંતપ્સાદ ભટ્ટ; 437, નૂતન િરા્કવભનનદન; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 
437; [કાવ્ય], વિ. સ. 2008; વ્રજલાલ દિરે; 437; [કાવ્ય]

19 જાતી્યતા - રસનો એક માત્ વિર્ય ?; સી. ઈ. એમ. જોડ.; પૂ.પા.4

વષ્જ 5, અં્ 12, દ્િસેમબર 1951

1 વિનોબા (છબી); આિરણપકૃષ 

2 િૂંટણી; ઉ. જો.; 441

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : ગુજરાતીના અધ્યાપકોનું પાંિમું સંમરેલન; 442, 
જબંુસરમાં ‘હરેમલરેટ’; 442; [નાટ્યકળા], શબદરિના હરીફાઈ: અકળાિનારંુ 
રોગવિહન; 442-443, 464, ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટીનરે અવભનંદન; 464, 
લરેખકો- નિરે, રડસરે. 1951; 464, આંતરરાટિ ્રી્ય શાવનત-સરેિા (S. C. I.); 
443, ઇવતહાસવિદોનું સંમરેલન; 443, 464
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4 ગદ્નો જનમ - રૂપાળું અનરે રમણી્ય ગદ્; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 444-
448, 464

5 અત્ લુપ્તા સરસિતી િા ખોિા્યરેલી નહીં; િંદ્રિદન મહરેતા; 449-457; 
[નાટક]

6 આરક્કમીડીઝનો અંત; કારરેલ િાપરેક; 458-459; [િાતા્ક]

7 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘મા બનૂંગી’; વજપસી; 460-464; [આતમકથન]

8 અદાલત કરે અદાિત ?; િાસુરક; 465-469, 480; [િાતા્ક]

9 આઘરેરા િનની બંસરી; સનરેહરવ્મ; 470; [કાવ્ય]

10 બોલતા અબોલા; ગીતા કાપરડ્યા; 470; [કાવ્ય]

11 પવનહારીનરે; વપનારકન ઠાકોર; 470; [કાવ્ય]

12 ઘણાં એિાં સથાનો; મુકુનદ પારાશ્ય્ક; 470; [કાવ્ય]

13 ઈષ્યા્ક; મુકુનદ પારાશ્ય્ક; 470; [કાવ્ય]

14 ઝરણ; મુકુનદ પારાશ્ય્ક; 470; [કાવ્ય]

15 સજની; પ્જારામ રાિળ; 470; [કાવ્ય]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : શાસ્ત્રી્ય િાિના (પ્રેમાનંદકકૃત ‘નળાખ્યાન’, 
સંપા. અનંતરા્ય મ. રાિળ અનેં મગનભાઈ દરેસાઈ; ઉ. જો.; 471-473; 
[પુસતકસમીક્ા]

17 અર્ય્ક (૧-૬) : સનરેહીઓ!; ઉશનસ્; 474; [કાવ્ય], િળતા આજ્યો; મકરનદ 
દિરે; 474; [કાવ્ય], અંધકારની જમના; મકરનદ દિરે; 474; [કાવ્ય], 
નાટકકારનું દશ્કન; કુ. ઉવિલી્યમસન; 474-475, અનુિાદો : કવિતા; 
પ્જારામ રાિળ; 475, શારદા-િનદના; વનરાલા; 475; [રહનદી કાવ્ય]

18 િાવર્કક સૂવિ : 1951; 476-480

વષ્જ 6, અં્ 1, જાનયુઆરી 1952

1 ગાંધીજી (છબી); આિરણપકૃષ

2 ઇવતહાસની આરસી; ઉ. જો.; 1
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3 સમ્યરંગ (૧-૮) : સદગત દરબાર ગોપાળદાસ; 2; [અંજવલલરેખ], િૂંટણી 
અનરે રાજાઓ; 2, અવભનંદન; 2, િડોદરાની મરાઠી િાડમ્ય પરરરદ : 15મંુ 
અવધિરેશન; 2-3, અનુકરણી્ય; 3, પ્ાદરેવશક શ્રેષતાનો ખ્યાલ (વિશ્વવિદ્ાલ્ય-
વશક્ણનું માધ્યમ); 3-4, વિનીત િૈજ્ાવનક, િૈજ્ાવનક વિનીતો; 4, આ અંકના 
લરેખકો; 4 

4 કલાગુરુ અિનીનદ્રનાથ ટાગોર; ઉ. જો.; 5; [િરરત્કથન]

5 વિરલ વ્યવકતત્િ (બલિંતરા્ય ઠાકોર); ઉ. જો.; 6; [અંજવલલરેખ]

6 િાસંતી પૂવણ્કમા; ડબલ્યુ. બી. ્યરેરસ, અનુ. સુનદરમ્; 7-12; [અંગ્રેજી નાટક]

7 પદ આરદ લઘુકાવ્યો; ઉ. જો.; 13-16

8 કો કમી નથી જ; સુંદરજી ગો બરેટાઈ; 16; [કાવ્ય]

9 હંુ અનરે કવિતા; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 17-20; [આતમકથન]

10 મંજરી; રકસનવસંહ િાિડા; 21-23, 20; [આતમકથન]

11 અજપંા; િનદ્રિદન મહરેતા; 24; [કાવ્ય]

12 અજિાળું; િનદ્રિદન મહરેતા; 24; [કાવ્ય]

13 ગહન ઘૂઘરો; િનદ્રિદન મહરેતા; 24; [કાવ્ય]

14 મારી ત્ણ સખીઓ; િતસલા મહરેતા; 25-30; [આતમકથન]

15 આિી ગ્યું હસિું; શરેખાદમ આબુિાલા; 30; [કાવ્ય]

16 પત્મ્ પુષપમ્ : 1. િાલી નીકળ્ો 2. નાતાલની શુભરેચછા; વજપસી;31-33; 
[આતમકથન]

17 જીિનસંગીત; કાકા કાલરેલકર; 33; [કળા]

18 િસનતોતસિ-થોડીક અથ્કિિા્ક; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 34-35 

19 અર્ય્ક (૧-૬) : બ. ક. ઠાકોરનું આતમવનિરેદન; બ. ક. ઠાકોર; 36; [કાવ્ય], 
એક છરેલ્ો પત્ (ઉ. જો. પરનો પત્); બ. ક. ઠાકોર; 36-37, આપણો 
દુ્મન- આપણો ભ્ય; ડૉ. રાધાકકૃષણન્; 37, હરે મુગધ, લજજામવ્ય!; રાજ રેનદ્ર 
શાહ; 37; [કાવ્ય], તનરે જોઈ જોઈ; રાજ રેનદ્ર શાહ; 37; [કાવ્ય], ગાળ; 
શરેખાદમ આબુિાલા; 37; [કાવ્ય]
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20 આજ રે ભણીનરે કોઈનરે જીિતાં આિડતું નથી; રવિશંકર મહારાજ; પૂ.પા.4 

વષ્જ 6, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1952

1 જળાશ્ય-બોરોબુદરનું વશલપ : (છબી); અનુકકૃવત : રવસકલાલ પરીખ; 
આિરણપકૃષ 

2 િૂંટણીની ફલાશ્ુવત; ઉ. જો.; 41

3 સમ્યરંગ (૧-૧૨) : વિરતરુણ ગડકરી; 42; [મરાઠી સારહત્ય], ‘વલટરરી 
સપલીમરેનટ’ની અધ્કશતાબદી; 42; [સામવ્યકનોંધ] નિું િાિન; 42-43, 
મરાઠી-રહંદી સામવ્યકો; 43; [સામવ્યકનોંધ], ‘કંુિારી’ જમીન; 43, સાિું 
શ્ાદ્ (બ. ક. ઠાકોર-અપ્ગટ સારહત્ય); 43, કરેળિણીની સાિી રદશા; 
43, 74, ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટીમાં 1953 પછી ગુજરાતી કરે રહંદી માધ્યમ; 
74, આરંભથી જ મરેલી માથાિટી? (ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટી-પરીક્ા પદ્વત); 
74-75, જોડણી વિરરે; 75, અવનિા્ય્કતાના નામરે; 75, ‘હરરજન’-પત્ો બંધ 
થશરે?; 75-76

4 રડસરેમબર તારીખ 25; મૂવસકાર; 44; [કાવ્ય]

5 સુિણ્કમરેઘ (બલિંતરા્ય ઠાકોર); સુંદરજી ગો બરેટાઈ; 45-48; [િરરત્કથન]

6 બલ્ુકાકાનરે : અંજવલ; વનરંજન ભગત; 48; [અંજવલકાવ્ય]

7 બલ્ુકાકા સાથરે બપોરની િા; આનંદરા્ય ભટ્ટ; 48; [અંજવલકાવ્ય]

8 મહારી જોડણી પદ્વત; બ. ક. ઠાકોર; 49-52, 80; [આતમકથન]

9 પ્સન્ દામપત્ય; વશિકુમાર જોરી; 53-61; [નાટક]

10 ભારતી્ય ‘સામાવજક કા્ય્ક’ પરરરદ-પાંિમું અવધિરેશન; ્યશિનત શુકલ; 
62-67

11 પ્થમ રફલમમહોતસિ; પીતાંબર પટરેલ; 68-71

12 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘બા’; વજપસી; 72-73; [આતમકથન, લવલતવનબંધ]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : કરેિળ હસતપ્તોનરે આધારરે  (‘નળાખ્યાન’); ઉ. જો.; 76; 
[સારહત્યનોંધ]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સરસિતીિંદ્ર’ (ગો. મા. વત્પાઠી, સંક્રેપકાર-
ઉપરેનદ્ર પંડ્ા); ઉ. જો.; 77; [પુસતકનોંધ]



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  100

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આપણી દુવન્યા’ (ભાસકરરાિ વિદ્ાંસ); ઉ. જો.; 
77; [પુસતકનોંધ]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ભારત ઇવતહાસદશ્કન’ (ઝીણાભાઈ રતનજી 
દરેસાઈ); ઉ. જો.; 77; [પુસતકનોંધ]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ભારત ઇવતહાસગાથા’ (ઝીણાભાઈ રતનજી 
દરેસાઈ); ઉ. જો.; 77; [પુસતકનોંધ] 

18 અર્ય્ક (૧-૭) : િરા્ક; ઇનદુમતી મહરેતા; 78; [કાવ્ય], દાણામાં દૂધ; ગોપાળદાસ 
દરબાર; 78, કીવત્ક; ગોપાળદાસ દરબાર; 78, ક્્ય; શંકરભાઈ પ્ભુભાઈ 
પટરેલ; 78, પરદરેશ જનારાઓનરે; એસ. નટરાજન; 

78-79, કળાની મૂલ્યિતિા; ઇ. એમ. ફોસટ્કર; 79, ગાંધીજીનો કાગળ; 
કુસુમબહરેન રવતલાલ શાહ; 79; [કાવ્ય]

19 માનિ અવધકારો, ્યુનરેસકો સંપારદત; પૂ.પા.4 

વષ્જ 6, અં્ 3, માિ્જ 1952

1 ્યુિતી (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 િરેતનના િારસો; ઉ. જો.; 81; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : શ્ી ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક રવટિપૂવત્ક સમારંભ; 82, 
આંતરભારતીના પરરવ્રાજક આિા્ય્ક; 82-83, પ્ો. . િાટિરેનાં પ્િિનો; 83, 
હરરજનપત્ો િાલુ રહરેશરે; 83, 112, ગ્ામવિદ્ાપીઠની શક્યતાની તપાસ; 
112, ફરેબ્ુ. - માિ્ક અંકના લરેખકો; 112 

4 દ્યા કરે ન્યા્ય?; ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક; 84-86; [સમાજ]

5 િાંદની; શરેખાદમ આબુિાલા; 86; [કાવ્ય]

6 ગમરે ત્યારરે ; શરેખાદમ આબુિાલા; 86; [કાવ્ય]

7 િસંતોતસિ - થોડીક િધારરે  અથ્કિિા્ક; મનસુખલાલ મ. ઝિરેરી; 87-88

8 ઉદ્ાનમાં રકલ્ોલ - પ્કકૃવતનું એક દ્ક્્ય; ગગનવિહારી મહરેતા; 89-91, 
120; [વનબંધ]

9 મહારી જોડણી પદ્વત; બલિનતરા્ય ક. ઠાકોર; 92-95; [આતમકથન]

10 સમકૃવત; પારાશ્ય્ક; 96; [કાવ્ય]

11 શ્ી અિનીનદ્રનાથ ઠાકુર- 1934ની ડા્યરીમાંથી; લીના મંગલદાસ; 97-104
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12 પાંિ રદિસનું પ્ય્કટન (અજટંા-ઇલોરા); મનસુખલાલ મ. ઝિરેરી; 105-107, 
120

13 ઝિરેરિંદ મરેઘાણી-જીિનવિત્; ઉ. જો.; 108-111

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘તકૃવપ્તનો ઘૂંટ’ (‘માનિીની ભિાઈ’- પન્ાલાલ 
પટરેલ); દશ્કક; 113-115; [પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મરેઘધનુર’ (મા્યા મહરેતા); ઉ. જો.; 115-116; 
[પુસતકસમીક્ા]

16 બ. ક. ઠાકોરના લખરેલા પત્ો ધરાિનારાઓનરે વિનંવત; પ્બોધ ઠાકર; 116; 
[સારહત્યનોંધ]

17 પત્મ્ પુષપમ્ : જોડણીનો એક વિવિત્ વન્યમ; કરેશિરામ કા. શાસ્ત્રી; 117; 
[ભારાવિજ્ાન]

18 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ગાઠઓુ’ (શબદસમજૂતી); ઉ. જો.; 117; [ભારાવિજ્ાન]

19 અર્ય્ક (૧-૫) : એકલ તારરકા; સુનદરમ્; 118; [કાવ્ય], વિદ્ાપીઠનું કા્ય્ક; 
નાનાભાઈ ભટ્ટ; 118, િૂંરણીના આંકડા; તંત્ી; 118-119, વમત્તા; બ્જકકૃષણ 
િાંદીિાલ; 119, મંગલાિરણ; બ. ક. ઠાકોર; 119; [કાવ્ય]

20 પાનખર; ઉ. જો.; 119; [કાવ્ય]

21 મંજરી; ઉ. જો.; 119; [કાવ્ય]

22 આહુવતરૂપ કમ્ક; પ્ો. પી. . એ. િાડીઆ; પૂ.પા.4

વષ્જ 6, અં્ 4, એતરિલ 1952

1 બાલગોપાલ : ગુજરાતી વિત્શૈલી (15મી સદી)(રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 સાંસકકૃવતક પ્િકૃવતિઓ; ઉ. જો.; 121; [સંસકકૃવત]

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : ‘કવિતા’; 122; [સામવ્યકનોંધ], ઘરરે  અભ્યાસ કરીનરે 
સનાતક થિાની જોગિાઇ; 122, ગુજરાત ્યુવન. અનરે માધ્યમનો પ્શ્ન; 122-
123, ‘ગાઠઓુ’ વિરરે પ્ો.. ભા્યાણી; 123, ‘નિિરેતન’ રવટિપૂવત્ક અંક; 123, 
મંદી; 123; [અથ્કકારણ, સમાજ], રહંદની ગરીબીનો કો્યડો; 160, આ 
અંકના લરેખકો; 160

4 રામ; ઉ. જો.; 124-126; [પદ્નાટક]

5 કાવ્યનો દરેહ - સંખ્યામરેળ; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 127-129
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6 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘મંગળસૂત્’; વજપસી;130-131; [આતમકથન]

7 ‘સનરેહમુદ્રા’ (ગોિધ્કનરામ મા. વત્); ઉ . જો.; 132-134 

8 સત્ય એટલરે શું ?; કરરેલ િાપરેક, અનુ. િુવનલાલ મરડ્યા; 135-136, 134; 
[િરેકોસલોિારક્યન િાતા્ક]

9 સમાવધ-િમતકાર વિશરે થોડી િધુ િિા્ક; દુગા્કશંકર કરે. શાસ્ત્રી; 137-141, 
144

10 િરસની શ્રેષ િાતા્કઓ : 1951; ઉ. જો.; 142-144; [િાતા્ક]

11 પ્િાસના પાંિ રદિસો (ગતાંકથી િાલુ); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 145-147

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગોષી’ (ઉ. જો. ); બલિંતરા્ય ક. ઠાકોર; 

148-155; [પુસતકસમીક્ા]

13 કન્ડ નિલકથા; પ્ો. . ઇનામદાર; 156-157

14 અર્ય્ક (૧-૬) : ફરી રકલ્ોલતાં થઇએ; બ. ક. ઠાકોર; 158; [સમાજ, 
વશક્ણ], આજની અમરેરરકન નિલકથા 158, સુરત સાગરકાંઠાના કોળી 
કારીગરો; 158-159, ભારતમાં પંદર િર્કમાં વનરક્રતા નાબૂદીની આશા; 
159, અનુભિ-િિનો; ગાંધીજી; 159, આખી પ્જાની િાણી; બ. ક. ઠાકોર; 
પૂ.પા.4

વષ્જ 6, અં્ 5, મે 1952

1 બાલગોપાલ : ગુજરાતી વિત્શૈલી (15મી સદી)(રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 સારપનો ફાંફો; ઉ. જો.; 161; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : સર સટરેફડ્ક રક્પસનું અિસાન; 162, બોધપ્દ; 162; 
[સમાજ, રાજકારણ], નિાં સામવ્યકો; 162-163, િડોદરા ્યુવન. ની તબીબી 
તપાસના આંકડા; 163, પૂંઠા પરનાં વિત્ (‘બાલગોપાલસતુવત’-રરેખાંકન); 
163, િી. પી. પદ્વત અંગરે; 163, 193; [સામવ્યકનોંધ]

4 સિ. બ. ક. ઠાકોર-’સહરેની’નરે અંજવલ; પતીલ; 164; [અંજવલકાવ્ય]

5 િૈત્ની રાવત્ઓમાં; ઉ. જો.; 164; [કાવ્ય]

6 િૈત્િણ્કન; ઉશનસ્; 165; [કાવ્ય]
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7 જગતકાવ્ય-સજ ્કકનરે; જગદીશ વત્િરેદી; 165; [કાવ્ય]

8 સનરેહજીિનનો આલરેખ-’સનરેહમુદ્રા’ (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 166-168

9 તપોિન; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 169-175

10 પ્તીક્ા; રરેઇનર મરેરીઆ રરલકરે, અનુ. િુનીલાલ મરડ્યા; 176-180; [જમ્કન 
િાતા્ક]

11 પાંિ રદિસનો પ્િાસ (ગતાંકથી િાલુ); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 181-184

12 મનની િાતું; ગીતા કાપરડ્યા; 184; [કાવ્ય]

13 પઢારોનાં લોકગીતો; પુષકર િંદરિાકર; 185-190

14 િસંતનું ગાણં; િંદ્રિદન મહરેતા; 190; [કાવ્ય]

15 િંટોવળ્યરે હૈ્યરે ઘૂમરે છરે; ઉ. જો.; 190; [કાવ્ય]

16 પત્મ્ પુષપમ્ : અમકૃતા; વજપસી; 191-193; [આતમકથન]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સૌનદ્ય્કલુબધ કવિ (‘ધિવન’-રાજ રેનદ્ર શાહ); ઉ. જો.; 
194-197; [પુસતકસમીક્ા]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગ્ામવિદ્ાપીઠની ભૂવમકા’ (નાનાભાઈ ભટ્ટ અનરે 
અન્ય); ઉ. જો.; 197, 200; [પુસતકસમીક્ા]

19 અર્ય્ક (૧-૪) : િૈશાલી પૂવણ્કમા; ઉ. જો.; 198; [કાવ્ય], અમરેરરકાના 
પત્કારત્િની સત્યવનષા; મહરેનદ્ર મરેઘાણી; 198, આજની બંગાળી કવિતા; 
બુદ્દરેિ બસુ, અનુ નગીનદાસ પારરેખ; 198-199, ‘સહ-અવસતત્િ શક્ય 
છરે’; તંત્ી; 199; [રાજકારણ, સમાજ]

20 સુખી દુવન્યા; બટ્રા્કનડ રસરેલ; પૂ.પા.4 [સમાજ]

વષ્જ 6, અં્ 6, જૂન 1952

1 કકૃષણમ્યી (વિત્); વિત્કાર : ફૈઝી રાહમીન; આિરણપકૃષ 

2 વશક્કો અનરે રાજકારણ; ઉ. જો.; 201

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : મહરેરઅલીનું સમારક; 202, ‘વિરાજિહુ’ : નાટ્યપ્્યોગ; 
202, અમદાિાદ એજ્યુકરેશન સોસા્યટીનરે ન શોભરે તરેિું; 202-203, 
દરેશવસથવત (રરેલિરેનો ઇજારો); 203, સદગત ડૉ. મૉનટરેસરી અનરે જહૉન 
ડ્ુઇ; 203; [અિસાનનોંધ], મરે-જૂનના લરેખકો; 240
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4 પાત્ો : મુંબઈ,1947-1951; વનરંજન ભગત; 204-205, 229; [કાવ્ય]

5 આરફ્કામાં વિપલિના ભણકારા; નરહરર પરીખ; 206-208

6 તપોિન; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 209-216

7 પત્મ્ પુષપમ્ : િળી ‘ગાઠઓુ’; બરેિરદાસ દોશી; 216; [ભારાવિજ્ાન]

8 વિનોબાનો પ્સાદ (ભૂવમદાન, ઉતિરપ્દરેશ); નારા્યણ દરેસાઈ; 217-218

9 સંસકકૃત ભારા અનરે સારહત્ય : થોડુકં વિનતન; રવતલાલ મોહનલાલ વત્િરેદી; 
218-224

10 િરણરજ (રાણીખરેતનો પ્િાસ); વિનોરદની નીલકંઠ; 225-226

11 સૌંદ્ય્કનરે. . .; સિપનસથ; 227-229; [કાવ્ય]

12 ભારત અનરે િીન : પ્ાિીન સાંસકારરક સંપક્ક; ભોગીલાલ જ. સાંડરેસરા; 
230-233

13 પત્મ્ પુષપમ્ : દહરેરી; વજપસી; 234-235, 233; [આતમકથન]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સૌનદ્ય્કલુબધ કવિ (‘ધિવન’-રાજ રેનદ્ર શાહ) (ગતાંકથી 
િાલુ); ઉ. જો.; 236-237, 240; [પુસતકસમીક્ા]

15 અર્ય્ક (૧-૫) : એ ભાવિ સુખદા્યક નથી; િરેસટર વિલમૉટ; 238, વબ્રટશ 
એકરેડરેમી; સર ફ્રેડરરક કરેન્યન; 238-239, એ આરસ ક્યાંનો? પુરાતન બુિ; 
તંત્ી; 239; [ભારાવિજ્ાન], બીજી બાજુ; બ. ક. ઠાકોર; 239, ભારતી્ય 
ભારાઓનું િૈવશટિ્ય; વિનોબા ભાિરે; 239

16 આધુવનક વિજ્ાન સારા માટરે છરે કરે નરસા માટરે?; સી. એ. ક્ાઉલસન; પૂ.પા.4 
[વિજ્ાન]

વષ્જ 6, અં્ 7, જુલાઈ 1952

1 કાલી્યદમન (વશલપની છબી) (ભુિનરેશ્વર મ્યુવઝ્યમ); આિરણપકૃષ 

2 આપણી કરેળિણી; ઉ. જો.; 241

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : વિસનગર, કોલહાપુર અનરે ગુજરાત કૉલરેજમાં ફી િધારો; 
242-243, કૉલરેજના અધ્યાપકોની નાગરરક સિતંત્તા; 243, અનુિાદ; 
243; [બંગાળી સારહત્ય]

4 સુખદુ:ખ (સૉનરેટ); બ. ક. ઠાકોર; 244; [કાવ્ય]
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5 થાઉં તો સારંુ !; શરેખાદમ આબુિાલા; 244; [કાવ્ય]

6 જા્યરે કદી વનષફળ; િંપકલાલ વ્યાસ; 244; [કાવ્ય]

7 િા્યરાનરે કરેમ પૂરંુ ?; ગીતા કાપરડ્યા; 244; [કાવ્ય]

8 કન્ડ સારહત્ય - નિપ્િાહ; બી. કરે. ગોકાક અનરે અન્ય; 245-247, 276

9 ‘સીમાડાના પથથર પર’; બ. ક. ઠાકોર; 248 

10 અનંતકળા; સિામી આનંદ; 249-254; [સમાજ]

11 િહાલા દરેશિાસી બંધુજનો ! (ભૂદાન, તરેલંગણ); વિનોબા ભાિરે; 255-256; 
[સમાજ]

12 ‘ગ્ાહક મન’ - નૂતન વશક્ણમાં ડૉ. મૉનટરેસોરીનો મહત્િનો ફાળો; હરપ્સાદ 
ભટ્ટ; 257-262

13 ‘બારાબાસ’ (પાર લરેગરવકિસટ)-છરેલ્ું નોબરેલ પ્ાઇઝ મરેળિનાર કથા; 
િુનીલાલ મરડ્યા; 263-273, 262; [સકરેનડીિી્યન નિલકથાસાર]

14 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘બવલદાન અનરે સમપ્કણ’; વજપસી; 274-276; [આતમકથન, 
લવલતવનબંધ]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘જન્કલ ઑફ ધ ઑરીએનટલ ઇવનસટટ્યૂટ’ (તંત્ી: 
ગોવિંદલાલ એિ. ભટ્ટ); ઉ. જો.; 277 [સામવ્યકનોંધ]

16 અર્ય્ક (૧-૩) : સૌરભો વિશ્વંભરની; નહાનાલાલ કવિ; 278; [કાવ્ય], 
ધરતીના સંગીતનરે શબદબદ્ કરનાર પલ્ક બકની રવટિપૂવત્ક; તંત્ી; 

278-279; [અમરેરરકન સારહત્ય], સિતંત્ પત્કારત્િ; તંત્ી; 279

17 લોકશાળા; નાનાભાઈ ભટ્ટ; પૂ.પા.4 

વષ્જ 6, અં્ 8, ઑગસટ 1952

1 િહાલસો્યો (વિત્); વિત્કાર : દશરથ પટરેલ; આિરણપકૃષ 

2 રંગભૂવમ શતાબદી; ઉ. જો.; 281; [નાટ્યકળા]

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : શ્ી સોમાલાલ શાહ(વિત્કાર)નરે રણવજતરામ 
સુિણ્કિંદ્રક; 282; [વિત્કળા], ‘્યુકીિારીસ્’ (જાપાની રફલમ); 282-283, 
કા્મીર; 283, મુંબઈ રાજ્યમાં નિા કરો સામરે વિરોધ; 283, રરે રડ્યોતંત્ 
(‘વલસનર’ કા્ય્કક્મ); 283, રરેલિરે ખાતાની િધાઇ!; 283, 288, જુલાઈ-
ઑગસટના લરેખકો; 288
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4 અિ ન-; પ્જારામ રાિળ; 284; [કાવ્ય]

5 એકિરેરીઅમમાં; વનરંજન ભગત; 284; [કાવ્ય]

6 પોતાનો છબીગ્ાફ જોઈ; ઉ. જો.; 284; [કાવ્ય]

7 િરી ઉર-ઉદાઆ; િનદ્રિદન મહરેતા; 284; [કાવ્ય]

8 માનિઅવધકાર સવમવતનું આઠમું અવધિરેશન; હંસા મહરેતા; 285-288

9 કાવલદાસ અનરે શાપ; રવતલાલ મોહનલાલ વત્િરેદી; 289-295

10 જૂની પરેઢીના હુતાતમાઓ (1857નો બળિો); કરેશિલાલ રહં. કામદાર; 296-

298, 295; [રાજકરણ, ઇવતહાસ]

11 સમરઢ્યાળાના મહરેતાજી-બોટાદકરના જીિનમાં ડોરક્યું; સિાઇલાલ ઈ. 

પંડ્ા; 299-303; [િરરત્કથન]

12 સ્ત્રીજાવતનો ઇનસાફ; જ્યૂવલ્યુ દાનતાશ, અનુ. રિીનદ્ર કરેળકર; 304-306, 

303; [પોટુ્કગીઝ િાતા્ક]

13 ્યોગ-વિતિિકૃવતિવનરોધ; ઉ. જો.; 307-309, 320; [તત્િજ્ાન]

14 પત્મ્ પુષપમ્ : મકૃત્યુ અનરે જીિન; વજપસી; 310-312; [વનબંધ]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : વબંદુમાં વસંધુ (‘ધમયોદ્ય’-કાકાસાહરેબ કાલરેલકર); 

સુખલાલ સંઘિી; 313-316; [પુસતકસમીક્ા] 

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િનસપવત સકૃવટિ’ (ખંડ-2) (ગોકુળદાસ ખીમજી 

બાંડભાઈ); જી. એ. કાપરડ્યા; 316-317; [પુસતકસમીક્ા] 

17 અર્ય્ક (૧-૬) : કમ્ક આ આ્યુનું; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 318; [કાવ્ય], સમદર; 

બાલમુકુનદ દિરે; 318; [કાવ્ય], ભારતનું ગંધવિજ્ાન; ગોવિંદલાલ હ. ભટ્ટ; 

318-319, રાજકારણના અગ્ણીઓ; તંત્ી; 319, રરેડક્ોસનો સથાપક; તંત્ી; 

319, ‘સમતોલ સંપૂણ્કતા’ (ટૂકંીિાતા્કનું લક્ણ); િુનીલાલ મરડ્યા; 319

18 આ લરેખકોનરે થ્યું શું છરે ?; હૅરોલડ સટ્રોસ; પૂ.પા.4 

વષ્જ 6, અં્ 9, સપટેમબર 1952

1 ઉમા-મહરેશ્વર (ખંભાત - 1175-76) (વશલપની છબી); આિરણપકૃષ 

2 ગુજરાતમાં સંસકારસરેિકો; ઉ. જો.; 321 
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સમ્યરંગ (૧-૭) : ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટીનો પદિીદાન સમારંભ; 322, 
ગ્ામવિદ્ાપીઠ (એસ. એન. ડી. ટી. ્યુવન. પદિીદાન); 322, સંસકારપ્િકૃવતિઓ; 
322-323, કૉંગ્રેસ સવમવતઓ અનરે કૉંગ્રેસ સરકારો; 323, કરેળિણીમાં 
પ્ત્યાઘાતી પગલું (અંગ્રેજી ફરવજ્યાત-મુંબઈ કરેળિણી ખાતું); 323, શ્ી 
ગગનવિહારી મહરેતા અમરેરરકામાં રાજદૂતપદ; 324, ‘માનસી’ શ્ી 
વિજ્યરા્યની ્યોજના અનરે વિજ્વપ્ત; 324

4 ઉચિ વશક્ણનું માધ્યમ; વિઠ્ઠલ દતિાત્રે્ય ઘાટરે, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
325-330

5 બોલીનું સિરૂપ; પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 331-334

6 િકૃવતિમ્ય ભાિાભાસ; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 335-336; [વનબંધ]

7 દરે િરદાન એટલું; ઉ. જો.; 336; [કાવ્ય]

8 ગીત અધૂરાં; ગીતા કાપરડ્યા; 336; [કાવ્ય]

9 કાળજાં કોરાણાં (‘ઍરો ટ ુધ હાટ્ક’); આલબ્રેટ ગોઝ, અનુ. િુનીલાલ મરડ્યા; 
337-349; [જમ્કન નિલકથાસાર]

10 અજબ હાલત; શરેખાદમ આબુિાલા; 347; [કાવ્ય]

11 પાનનું બીડુ;ં પન્ાલાલ પટરેલ; 348-354; [િાતા્ક]

12 ભૂહીનોનરે ભૂવમદાન; બબલભાઈ મહરેતા; 354; [કાવ્ય]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : કા્યરતાનું શરણં, ભણતરનો અંધાપો; વજપસી; 355-357; 
[આતમકથન, લવલતવનબંધ]

14 કરેિી લડત છરે; શરેખાદમ આબુિાલા; 357; [કાવ્ય]

15 મારા ઉસૂલો; શરેખાદમ આબુિાલા; 357; [કાવ્ય]

16 અર્ય્ક (૧-૨) : રફલમીસંગીત અનરે રરે રડ્યો; ડૉ. કરેસકર; 358-359, ગુજરાતમાં 
ભૂવમદાન્યજ્નો આરંભ; તંત્ી; 359

17 રહંમતભ્યા્ક કા્ય્કની જરૂર; સિ્કપલ્ી રાધાકકૃષણન્; પૂ.પા.4 

વષ્જ 6, અં્ 10, ઑકટોબર 1952

1 રામ અનરે જનક (1649ની રામા્યણની હસતપ્ત, ઉદરેપુર) (વિત્); વિત્કાર 
: મનોહર; આિરણપકૃષ 
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2 કવિતા િગર જીિનની કલા; ઉ. જો.; 361

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : કવિતાિાિન; 362, વિિારની મુકત અિરજિર માટરે 
અમરેરરકામાં સાિધાની; 362, ગુજરાતીઓની રહંદી કાવ્યરિના; 362-
363, શતાબદીઓ; 363, ઇનદોરની ફલશ્ુવત; 363, નિા િીનની મુલાકાતરે; 
363, આ અંકના લરેખકો; 363; 

4 વિિારક તપસિી (રકશોરલાલ મશરૂિાળા); ઉ. જો.; 364; [અંજવલલરેખ]

5 મૌન; સુનદરમ્; 365; [કાવ્ય]

6 ભારતસતોત્; પ્જારામ રાિળ; 365; [કાવ્ય]

7 મુજનરે મુજની જ ભીવત; ભાનુપ્સાદ વત્િરેદી; 365; [કાવ્ય]

8 સારહત્યકારોનરે; વિનોબા ભાિરે; 366-367

9 કલાનો ધમ્ક; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 368-370, 376

10 ત્ીજુ ંસુખ તરે ઘરસંસાર; શારદાબહરેન મહરેતા; 371-373; [હાસ્યલરેખ]

11 ઘર; રરે . બ્ૅડબરી, અનુ. કરેતન મુનશી; 374-376; [અમરેરરકન િાતા્ક]

12 આપણો હાસ્યરસ; ભાઈલાલ પ્. કોઠારી; 377-381, 392

13 સમપ્કણનું ગીત (શમરેરાનો રાસ-િડનગર); સંપા : પુષકર િંદરિાકર; 382-
382; [લોકસારહત્ય]

14 શરેકવસપ્યર : સિલપ પ્શવસત; રવતલાલ મોહનલાલ વત્િરેદી; 385-386 

15 આદમથી શરેખાદમ સુધી; શરેખાદમ આબુિાલા; 386; [કાવ્ય]

16 બોલીનું સિરૂપ (ગતાંકથી િાલુ); પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 387-392

17 પત્મ્ પુષપમ્ : એ ‘િીજ’, ‘લહરેકતા પાિા તરે િાગ્યા મલકમાં’; વજપસી; 
393-395; [આતમકથન]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગીતાપ્િિનો’ (વિનોબા); ઉ. જો; 396; 
[પુસતકનોંધ]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : 1. ‘ઉતિરાધ્ય્યન સૂત્’, 2. ‘જનૈ આગમ સારહત્યમાં 
ગુજરાત’, 3. ‘ભારતી્ય આ્ય્ક ભારા અનરે રહનદી’ 
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(લરે. ભોગીલાલ સાંડરેસરા); ઉ. જો.; 396; [પુસતકનોંધ]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ત્ણ પ્ાિીન ગુજરાતી કકૃવતઓ’ (ડૉ. શાલવેટરે 
ક્ાઉઝ ઉફવે સુભદ્રાદરેિી); ઉ. જો.; 396; [પુસતકનોંધ]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘બાપુના પત્ો-2 : સરદાર િલ્ભભાઈનરે’; 

ઉ. જો.; 396-397; [પુસતકનોંધ]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આલાપ’ (વપનારકન ઠાકોર); ઉ. જો.; 397; 
[પુસતકનોંધ]

23 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અરહંસા વિિરેિન’ (રકશોરલાલ મશરૂિાળા); ઉ. 
જો.; 397; [પુસતકનોંધ]

24 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘તરેજ અનરે વતવમર’ (િુનીલાલ મરડ્યા);ઉ. જો.; 
397; [પુસતકનોંધ]

25 અર્ય્ક (૧-૭) : વિ્યોગમાં્યરે; વપનારકન ઠાકોર; 398; [કાવ્ય], હરે ભુિન 
ભુિનના સિામી; વપનારકન ઠાકોર; 398; [કાવ્ય], પદ્લરેખનના પ્શ્નો; 
મૈવથલીશરણ ગુપ્ત; 398, હંુ શા માટરે લખું છુ ં?; ઉપરેનદ્રનાથ અ્ક; 

398-399, સમકૃવત; મરેવકસમસ; 399, િાર મવતભ્રમો; ઓવલિર સી. 
કામા્કઈકલ; 399, વિશાલ મન; રામધારી વસંહ ‘રદનકર’; 399; [રહનદી 
કાવ્ય]

26 આતમસંતોરિકૃવતિ - સૌથી મોટો ભ્ય; સિ્કપલ્ી રાધાકકૃષણન્; પૂ.પા.4 
[રાજકારણ]

વષ્જ 6, અં્ 11, નવેમબર 1952

1 રામ-લક્મણ-ભરત-શત્ુરન વિિાહ (1649ની રામા્યણની હસતપ્ત, ઉદરેપુર) 
(વિત્); વિત્કાર : મનોહર; આિરણપકૃષ 

2 કલપના અનરે સત્ય; ઉ. જો.; 401 

3 સમ્યરંગ : શ્ી વિદ્ામંડળની દરબાર ગોપાળદાસ કૉલરેજ; 402, 437

4 િીનના પત્ો; ઉ. જો.; 403-408; [પ્િાસ]

5 ભ્ય - બાળઉછરેરનો એક પ્શ્ન; હરપ્સાદ ભટ્ટ; 409-412, 419

6 નામકરણ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. સુરરેશ જોરી; 413-414, 419

7 આપણો હાસ્યરસ (ગતાંકથી િાલુ); ભાઈલાલ પ્. કોઠારી; 415-419
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8 અર્ રહમાન; કરીમ મહમદ માસતર; 420-422; [કાવ્ય]

9 રજનીગનધા; વશિકુમાર જોરી; 423-431; [િાતા્ક]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સિરભાર અનરે તરેના વ્યાપાર’ (લરે. ગોકળભાઈ 
ધમ્કદાસ પટરેલ); પ્બોધદાસ બરેિરદાસ પંરડત; 432-437, [પુસતકસમીક્ા]

11 અર્ય્ક (૧-૪) : કાળ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 438; [કાવ્ય], હરે મારા ભારત 
દરેશ; ઉ. જો; 438; [કાવ્ય], પ્વતભાિંતોની ખોટ; ઝિરેરિંદ મરેઘાણી; 438-
439; [સમાજ], સત્યાગ્હ; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 439

12 પ્ાણશવકત; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; પૂ.પા.4 

વષ્જ 6, અં્ 12, દ્િસેમબર 1952

1 ગોવપ્યાં (જોધપુર રકશનગઢ 1820-30) (વિત્); આિરણપકૃષ 

2 શકુનતલા; ઉ. જો.; 441

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : બરે રવટિપૂવત્ક સમારંભો (1. િાંપશીભાઈ ઉદરેશી 2. ઇનદુલાલ 
્યાવજ્ક); નગીનદાસ પારરેખ; 442, આપણાં છાત્ાલ્યો; નગીનદાસ પારરેખ; 
443, સિ. દુગા્કશંકર કરે. શાસ્ત્રી; 443, 472; [અંજવલલરેખ], ‘િત્કમાનપત્ોની 
સિતંત્તા’નરે નામરે; 472, ‘ભ્યનરે ઠરેકાણરે’; 472-473; [રાજકારણ, પ્િાસ], 
જાહરેર વિનંવત (ડાહાભાઈ ધોળશાજી ઝિરેરીનું સારહત્ય); 473

4 દ્ુવત : ભાિ; સુનદરમ્; 444; [કાવ્ય]

5 નિાંકુરોની લીલા; મોરહની િંદ્ર; 444; [કાવ્ય]

6 નૂતન િીન; ઉ. જો.; 444; [કાવ્ય]

7 કાવ્યમ્ય સં્યોગભૂવમ (ઇનટરલાકન,વસિરઝલવેનડ); કાકા કાલરેલકર; 445-
447; [પ્િાસ]

8 પરેરકંગ શાંવતપરરરદ - ડોરક્યું; ઉ. જો.; 448-452, 473

9 િીનના પત્ો (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 453-456, 470-471; [પ્િાસ]

10 રંગોતસિ; િનદ્રિદન મહરેતા; 457-461; [નાટક]

11 તારી છબી; પ્જારામ રાિળ; 461; [કાવ્ય]

12 અધ્યાપન અનરે અધ્ય્યન; ભાઈલાલ પ્. કોઠારી; 462-464
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13 ‘િર િહુ અમરે તો લડી પડ્યાં’-પરેરકંગની લોકઅદાલત; ઉ. જો.; 465-469; 
[સમાજ]

14 અર્ય્ક (૧-૩) : વિશ્વશાંવતની સાધના; રવિશંકર મહારાજ; 474, માધ્યવમક 
વશક્ણનું ધ્યરે્ય; નાનાભાઈ ભટ્ટ; 475, વિજ્ાન અનરે આતમજ્ાન; વિનોબા 
ભાિરે; 475

15 િાવર્કક સૂવિ : 1952; 476-480

16 નરેતકૃત્િના ત્ણ પા્યા; સિામી વિિરેકાનંદ; પૂ.પા.4 [સમાજ]

વષ્જ 7, અં્ 1, જાનયુઆરી 1953

1 પતની સિાહા (ઇ. સ. 1000) (દંતરેશ્વર, િડોદરા) (વશલપની છબી) 
આિરણપકૃષ

2 માનિઇવતહાસનો મહાન અધ્યા્ય (આંતરરાટિ ્રી્ય િંશવિગ્હ); કાકા 
કાલરેલકર; 1-2

3 શોધું; સુનદરમ્; 3; [કાવ્ય]

4 ઘરરે  આિું છુ ંહંુ; ઉ. જો.; 3; [કાવ્ય]

5 આંસુ; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 3; [કાવ્ય]

6 સમ્યરંગ (૧-૮) : અણશવકતનો માનિરહતમાં ફાળો; 4, ક્ૉિરેનું અિસાન; 
4, અંતર કરેમ ઘટરે ?; 4, બાળકો; 4-5, દરેશ પ્શ્નો; 5, વિદરેશ; 37, દુગા્કશંકર 
કરે. શાસ્ત્રી સમારક; 37; [અિસાનનોંધ], આ અંકના લરેખકો; 37

7 પંિિરગી્ય ્યોજના (પ્થમ) : એક પરરિ્ય; િાડીલાલ ડગલી; 
6-12, 27

8 સલામ ઇનડોનરેવશ્યા !; ઉ. જો.; 13-16; [પ્િાસ, રાજકારણ]

9 ‘કુમારસંભિ’નું થોડુકં રહસ્યવિનતન; રવતલાલ મોહનલાલ વત્િરેદી; 17-21

10 કાંથડનો જુમલો; સંપા. પુષકર િંદરિાકર; 22-23; [લોકસારહત્ય]

11 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ગરઠ્યા’નો સિાધ્યા્ય; બરેિરદાસ દોશી; 24; [ભારાવિજ્ાન]

12 વનસગ્કતીથ્ક બાલી; ઉ. જો.; 25-27; [પ્િાસ]

13 સંસકકૃવત-પોરક ્યુનરેસકો; સતીશ કાલરેલકર; 28-30

14 મારી પુત્ીનરે; ગગનવિહારી મહરેતા; 30 



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  112

15 પત્મ્ પુષપમ્ : સૂરોનો અસિાર; વજપસી; 31-32;[આતમકથન, લવલતવનબંધ]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સિરભાર અનરે તરેનો વ્યાપાર’ (લરે. ગોકળભાઈ 
ધમ્કદાસ પટરેલ); પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 33-36; [પુસતકસમીક્ા]

17 અર્ય્ક (૧-૬) : થિું ના જોઈએ; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 38; [કાવ્ય], અજબ 
અગનરસ; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 38; [કાવ્ય], મુખ્ય િાદો; વિઠ્ઠલદાસ 
કોઠારી; 38-39, ‘હડપપા અનરે મોહેંજો-દડો’; હરરપ્સાદ ગં. શાસ્ત્રી; 39, 
સજ ્કકનરે અભાિરે; રામપ્સાદ બક્ી; 39; [નાટ્યકળા], છરેલ્ી મંવજલ; 
સુનદરમ્; 39; [કાવ્ય]

18 બરે દુવન્યા િચિરે; અનરે અમ્ક વબિાન; પૂ.પા.4 [સમાજ]

વષ્જ 7, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1953

1 દપ્કણની સુનદરી (છબી); આિરણપકૃષ 

2 મંજુશ્ી અનરે પ્જ્ાપારવમતા; ઉ. જો.; 41; [સંગીત,, નાટ્યકળા]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : ‘જુગલજુગારી’; 42; [નાટક], સંઘભારા-પ્િાર; 42, 
ગુજરાત સંશોધનમંડળનું અવધિરેશન; 42-43, મૅરટ્રકના વિદ્ાથગીઓની િધુ 
લરેિા્યરેલી ફી; 43, પ્મુખ આઇઝનહોિર અનરે વિદરેશમંત્ીનાં ભારણ; 43, 
િીન પ્ત્યરેની ્યથાથ્ક દ્કવટિ; 43

4 નૂતન િીન અનરે ભાવિ; ઉ. જો.; 44-48, 73, 76-77, 43; [િીન પ્િાસ]

5 પંિિરગી્ય ્યોજના (પ્થમ)- એક પરરિ્ય (ગતાંકથી િાલુ); િાડીલાલ 
ડગલી; 49-55

6 અંતરરે  જો્યું; મૂવસકાર; 56; [કાવ્ય]

7 કોલોરક્યલ ગુજરાતમાં કવિતા; િંદ્રિદન મહરેતા; 56; [કાવ્ય]

8 પ્રેમનો કવિ - દ્યારામ; વનરંજન ભગત; 57-60

9 બરે વશક્કો : સિ. જીિનલાલ દીિાનનાં સંસમરણો; ઉ. જો.; 61-63, 80

10 ‘જ્યા-જ્યનત’ (નહાનાલાલ કવિ); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 64-69, 71

11 નમ્કદ સુિણ્કિનદ્ર લરેતાં મારંુ ભારણ; િનદ્રિદન મહરેતા; 70-71

12 શામળાજીનો મરેળો; સંપા. પુષકર િંદરિાકર; 72
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13 અકાડરેમી અનરે લોકનકૃત્યો : રદલહીના બરે પત્ો 1. સંગીતનાટક અકાડરેમી; 
કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 74

14 અકાડરેમી અનરે લોકનકૃત્યો : રદલહીના બરે પત્ો 2. લોકનકૃત્યો; રકશનવસંહ 
િાિડા; 74-75

15 અર્ય્ક (૧-૬) : કહો, હંુ શું શોધું?; મૂવસકાર; 78; [કાવ્ય], મુદ્રણકળાની શોધ; 
કરે. સી. રમણ; 78, માધ્યવમક કરેળિણી અનરે ગ્ામવિસતારો; ઝીણાભાઈ 
ર. દરેસાઈ; 78-79, આંતરરક અસંતોરનો ઑથાર; બટ્રા્કનડ રસરેલ; 79, 
રંગભૂવમ; િંદ્રવસંહ રામવસંહ બારોટ; 79; [કાવ્ય], આંતરરાટિ ્રી્ય નગર 
ન્યૂ્યૉક્કની 300મી જ્યંવત; તંત્ી; 79-80

16 આઇઝનહોિર ઉિાિ, ્યુ. પી. એ. નો સંદરેશ; પૂ.પા. [સમાજ, રાજકારણ]

વષ્જ 7, અં્ 3, માિ્જ 1953

1 પરબ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 વત્વિધ સાધના; કાકા કાલરેલકર; 81-82; [રાજકારણ, સમાજ]

3 એક ગા્ય; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 82; [કાવ્ય]

4 ફોકલૅંડ રોડનરે જોતાં; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 82; [કાવ્ય]

5 પાઠાનતર; વનરંજન ભગત; 82; [કાવ્ય]

6 ઉદવધસંગ; પ્જારામ રાિળ; 83; [કાવ્ય]

7 એ સાંઝ; હવસત બૂિ; 83; [કાવ્ય]

8 ગિ્ક; અનિર ઓગિાન; 83; [કાવ્ય]

9 સાંજ; હસમુખ પાઠક; 83; [મુકતક]

10 શરે ?; ગીતા કાપરડ્યા; 83; [કાવ્ય]

11 સમ્યરંગ (૧-૭) : માધ્યવમક કરેળિણી : ક્ાવનતકારી ફરેરફારોની જરૂર; 84, 
અંગ્રેજી શરૂઆતમાં રાખિાની જરૂર નથી; 84-85, બરે પ્શ્નો; 85, દરબાર 
ગોપાળદાસ મહાવિદ્ાલ્ય; 85, ‘અંગ્રેજી અવસમતા’ (કનૈ્યાલાલ મુનશીનું 
અંગ્રેજીમાં વ્યાખ્યાન); 117, ધૂમકરેતુનરે રવટિપૂવત્ક અવભનંદન; 117, 120, નઈ 
તાલીમ સંમરેલન : અંગ્રેજી વિરોધ રદન; 120
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12 અમરેરરકામાં રહંદી વિદ્ાથગીઓ પ્ત્યરે - ત્ીજા માગ્કની જરૂર; ગગનવિહારી 
મહરેતા, અનુ. રવિશંકર સંતોરરામ ભટ્ટ; 86-88, 111

13 કલાપી, સુમન અનરે વમત્મંડળ; કથન : િાજસુરિાળા, આલરેખન : કવપલ 
ઠક્ર; [િરરત્કથન]

14 ‘જહાન્મમાં જા્ય તારી દીકરી’; રમણલાલ િ. દરેસાઈ; 94-96; [િાતા્ક]

15 છોટકુાકાનાં અસીલો; સિામી આનંદ; 97-98, 104; [િરરત્કથન]

16 ‘જ્યા-જ્યનત’ (નહાનાલાલ કવિ) (ગતાકંથી િાલ)ુ; મનસખુલાલ ઝિરેરી; 99-104

17 ‘કુમારસંભિ’નું થોડુકં રહસ્યવિનતન (જાન્યુ’53થી િાલુ); રવતલાલ 
મોહનલાલ વત્િરેદી; 105-108, 96

18 પત્મ્ પુષપમ્ : અજિાળામાં, અંધારામાં; વજપસી; 109-111; [આતમકથન]

19 ઉદ્યશંકરનાં નકૃત્યો - રદલહીનો પત્; રકશનવસંહ િાિડા; 112-114

20 ભૂલથી પણ ના પૂછો. . . .; અનિર ઓગિાન; 114; [કાવ્ય]

21 પ્જારહતની નિી કરેળિણી; કાકા કાલરેલકર; 115-116 

22 અર્ય્ક (૧-૪) : નરવસંહરાિ બાળકો સાથરે (‘નરવસંહરાિની રોજનીશી’); 
118, તરે હસતપ્ત હજી હ્યાતીમાં છરે ? (‘નરવસંહરાિની રોજનીશી’); 118, 
આપ સમાન બળ નહીં ‘બાલવમત્’; તંત્ી; 118-119, પહરોડરે ટહુકો; તંત્ી; 
119; [કાવ્ય]

23 પ્ાથવમક શાળામાં અંગ્રેજી દાખલ કરિાનો વિરોધ (િોથા નઈ તાલીમ 
સંમરેલનના ઠરાિમાંથી); તંત્ી; પૂ.પા.4

વષ્જ 7, અં્ 4, એતરિલ 1953

1 કમળમાળા (વિત્); વિત્કાર : કરે શ્ીવનિાસુલુ; આિરણપકૃષ 

2 પ્જાહૃદ્યમાં વ્યાપતો સૂનકાર; ઉ. જો.; 121-122; [સમાજ]

3 શબદ હરે !; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 122; [કાવ્ય]

4 એક આ. . . .; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 122; [કાવ્ય]

5 પ્ભુ જાણરે કાલરે; જગદીશ વત્િરેદી; 122; [કાવ્ય]

6 તણખલું; હસમુખ પાઠક; 123; [કાવ્ય]



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  115 

7 બોલરે બુલબુલ; ઉ. જો.; 123; [કાવ્ય]

8 અલ્ાહનું નૂર; અનુ. કરીમ મહમદ માસતર; 123; [કાવ્ય]

9 સમ્યરંગ (૧-૧૨) : માશ્કલ સતાવલનનું અિસાન; 124, સિાઈ-
સતાવલનિાદીઓ; 124, ‘ટાઇમસ’નરે જાહરેરમખરો ન આપિાનો મુંબઈ 
સરકારનો વનણ્ક્ય; 125, પક્પાતી ધોરણ (વશક્ક-રાજકી્ય પક્નું સભ્યપદ, 
મુંબઈ સરકાર); 125, નાટ્યલરેખન હરીફાઈ; 125, 153, મુંબઈમાં મવણપુરી 
નત્કનાલ્ય; 153-154, કૉનગ્રેસ-પ્જાસોસ્યવલસટો ન મળી શક્યા; 154, શ્ી 
જ્યપ્કાશ નારા્યણના પત્ના ત્ણ મુદ્રા; 154, પ્જાજીિનમાં મૂવળ્યાં જામિાં 
જોઈએ; 155, વિશ્વશાંવતની િધતી જતી આશ; 156, મરાઠી ‘અવભરુવિ’; 
156; [સામવ્યકનોંધ], ગુજરાત લરેખકવમલન; 156

10 આપણો િાિકિગ્ક : વિંતાજનક દ્ક્્ય; ભોગીલાલ ગાંધી; 126-128, 150-152

11 તુકારામનું સિગા્કરોહણ (ખંડકાવ્ય); રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 129-130

12 પ્ોફરેસર કરે. ટી. શાહ (અથ્કશાસ્ત્રી); સુમનત મહરેતા, શારદાબહરેન મહરેતા; 
131-134, 160

13 ્યવતભંગ; રા વિ. પાઠક; 135-140, 160 

14 રંગ અનરે રરેખાનો ઉતસિ : રદલહીમાં 22મું ભારતી્ય કલાપ્દશ્કન; રકશનવસંહ 
િાિડા; 141-144

15 િોપાટીનરે બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 145-146, 149; [આતમકથન]

16 પત્મ્ પુષપમ્ : માતકૃત્િ; વજપસી; 147-149; [આતમકથન]

17 મહત્િકાંક્ા; અનંતરા્ય ઠક્ર; 157; [કાવ્ય]

18 અર્ય્ક (૧-૩) : મવણપુરી નત્કન; ન્યના ઝિરેરી; 158, લોકભારતી : 
ગ્ામવિદ્ાપીઠ; તંત્ી; 159, 156, િાતિાતમાં; તંત્ી; 156; [િરરત્નોંધ]

19 િૈશાલીનો સંદરેશ; પં. સુખલાલજી સંઘિી; પૂ.પા.4 [ઇવતહાસ, ધમ્ક]

વષ્જ 7, અં્ 5, મે. 1953

1 શણગાર (વિત્); વિત્કાર : પ્બોધદાસ; આિરણપકૃષ 

2 સંિારદતાની સાધના; ઉ. જો.; 161; [કળા-જીિન]
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3 સમ્યરંગ (૧-૭) : નિાં માવસકોની ઋતુ; 162; [સામવ્યકનોંધ], ગુજરાતી 
માવસકો અનરે શ્ી સૂળરેદાર; 162, ઓસરતાં િૈમનસ્ય; 162, ગુજરાત 
શાંવતપરરરદ; 162, શાંવતઆંદોલનનરે સૌનો ટરેકો શી રીતરે મળરે ?; 162-
163, ગુજરાત લરેખકવમલન : િોથું અવધિરેશન, સુરત; 163, ભૂવમદાન અંગરે 
ડૉ. ગ્યાનિંદના વિિારો; 163, 200

4 હોલા-હોલીનો સત્યાગ્હ; રકશોરલાલ મશરૂિાળા, સંપા. નરહરર પરીખ; 
164-168; [િાતા્ક] 

5 કલાપી, સુમન અનરે વમત્મંડળ; કથન : િાજસુરિાળા, આલરેખન : કવપલ 
ઠક્ર; 169-171; [િરરત્કથન]

6 વબ્ટનની રક્્યાશાળાઓ-મૉનટરેસોરી વસદ્ાંતોની દ્કવટિએ : એક વિિરેિન; 
હરપ્સાદ ભટ્ટ; 172-176, 200

7 આપણં કલંક : દરેશની પછાત પ્જાઓ; સુમનત મહરેતા; 177-181

8 મધ્યાહન; નવલન રાિળ; 181; [કાવ્ય]

9 અમાિાસ્યા; ‘સનાતન’; 181; [કાવ્ય]

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘બંસી કાહરે કો બજાઈ?’; વજપસી; 182-185; [આતમકથન, 
લવલતવનબંધ]

11 િોપાટીનરે બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 186-188; [સમાજ]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વિશરેરાંજવલ : સિલપ પરરિ્ય’ (સુંદરજી ગો. 
બરેટાઈ); ગો.; 189-196; [પુસતકસમીક્ા]

13 જા્યા; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 197; [કાવ્ય]

14 એનું મન; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 197; [કાવ્ય]

15 સિાર; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 197; [કાવ્ય]

16 કુતિાં; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 197; [કાવ્ય]

17 વનરાળો પંથ; રદનરેશ કોઠારી; 197; [કાવ્ય]

18 િલ રરે , મલિંડલુ; રંજનમ્; 197; [કાવ્ય]
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19 અર્ય્ક (૧-૩) : ઈશાિાસ્ય ઉપવનરદ; વિષણપ્સાદ સાંકળરેશ્વર પંરડત; 198, 
‘નૂતન ્યુદ્નાં’ સમારકો; પ્મુખ આઇઝન હોિર; 199, ફલોરા ફાઉનટન; 
વનરંજન ભગત; 199; [કાવ્ય]

20 ખરેતી અનરે ખાદી િગરેરરે  ગ્ામઉદ્ોગોનો સંબંધ; રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 
પૂ.પા.4

વષ્જ 7, અં્ 6, જૂન 1953

1 મવણપુરી નત્કન (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 સમૂહાનુભિ; ઉ. જો.; 201; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : સિ. િાજસુરિાળા ‘સુમન’; 202; [અિસાનનોંધ], 
‘માનિી માટરે બોલનાર કોઈ છરે ?’ (‘હુ સપીકસ ફોર મૅન?’ - નૉમ્કન 
કઝીનસ); 202-203; [સારહત્ય, સમાજ], નિાં સામવ્યકો; 203, 231

4 ધ્ુિ કડી; કાવનતલાલ બ્ોકર; 204; [કાવ્ય]

5 તારારરહત નભ; સોમાભાઈ િાળંદ; 204; [કાવ્ય]

6 અભ્ર; વનરંજન ભગત; 204; [કાવ્ય]

7 ઉિાળો; હસમુખ પાઠક; 204; [કાવ્ય]

8 આજ રદનાનતરે; પ્જારામ રાિળ; 204; [કાવ્ય]

9 આ્યા્ક; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 205-211; [ભારાવિજ્ાન]

10 લગ્ન અનરે બ્હિ્ય્ક; કાકા કાલરેલકર; 212-215; [સમાજ]

11 દરેિદ્ારરે  : મુંબઈનો પત્; િુવનલાલ મરડ્યા; 216-217 

12 રૂપાનું સરોિર (બાલીથી જાિા-વિમાન પ્િાસ); ઉ. જો.; 218-219; [પ્િાસ]

13 એક પત્ (બળિંતરા્ય ઠાકોરનરે); રકશોરલાલ મશરૂિાળા; 220-221

14 િોપાટીનરે બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 222-223; [સમાજ]

15 સુલરેહશાંવત; સુમનત મહરેતા; 224-228, 240; [સમાજ, રાજકારણ]

16 બરે ભૂદાનવશવબરો; નારા્યણ દરેસાઈ; 229-231
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17 પત્મ્ પુષપમ્ : 1. હૃદ્યશૂન્યતાની બાંદી, 2. અંતરસૌનદ્ય્કની સખી; વજપસી; 
232-233; [આતમકથન, લવલતવનબંધ]

18 આઈ અખાતરી; સંપા. પુષકર િંદરિાકર; 234; [લોકસારહત્ય]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ પુસતકો 1. ‘શૌ્ય્કતપ્કણ’ (ર. િ. દરેસાઈ); 
વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 235-236; [પુસતકસમીક્ા]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ પુસતકો 2. ‘શહીદ’ (ઉ. જો. ); વિષણપ્સાદ 
ર. વત્િરેદી; 236; [પુસતકસમીક્ા]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ પુસતકો 3. માનિતાનાં વલલામ (હૅરર્યરેટ 
ઇવલઝાબરેથ સટોકકૃત, અનુ. શવશન ઓઝા ‘અંકલ ટૉમસ કરેવબન’નો અનુિાદ); 
વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 237, 221; [અમરેરરકન સારહત્ય]

22 અર્ય્ક (૧-૩) : મંગલાટિક; રા વિ. પાઠક; 238; [કાવ્ય], ધિવન; વપ્્યકાનત 
મવણ્યાર; 238; [કાવ્ય], પુવલરઝર પારરતોવરક; તંત્ી; 238-239; 
[પત્કારત્િ]

23 આધ્યાવતમક ક્ાવનતનું કા્ય્ક; આિા્ય્ક જીિતરામ કકૃપાલાની; પૂ.પા.4

વષ્જ 7, અં્ 7, જુલાઈ 1953

1 વિનોબા ભાિરે (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 આંસુ અનરે કમલ; ઉ. જો.; 241 

3 સમ્યરંગ : ભૂદાન : અમદાિાદમાં શ્ી જ્યપ્કાશ નારા્યણનું િકતવ્ય; 
242-244

4 નાટકકાર-સાિો ક્ાવનતકાર; મામા િરરેરકર, અનુ. કાવનતલાલ બી. વ્યાસ; 
245-247

5 અનનતમાં વિલુપ્ત; ગગનવિહારી મહરેતા; 248; [કાવ્ય]

6 કોઈનરે કાંઈ પૂછિું છરે ?; હસમુખ પાઠક; 248; [કાવ્ય]

7 ગ્ીષમાનતરે; િંપકલાલ વ્યાસ; 248; [કાવ્ય]

8 એક દીિાલનું ઘર- િીનમાં જો્યરેલાં નાટકો અનરે નકૃત્યો; ઉ. જો.; 249-257 

9 સટીમરનરે કઠરેરરે ; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 257; [કાવ્ય]
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10 દરર્યા સાથરે રદલ્ગી - હરેવમંગિરેની પુવલરઝર પારરતોવરક િાતા્ક; િુનીલાલ 
મરડ્યા; 258-259, 265; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

11 ‘આ્યા્કના’ : અફઘાવનસતાન; સુમનત મહરેતા; 260-265; [સમાજ, ઇવતહાસ, 
પ્કીણ્ક]

12 દરેડકી વબિારી; જ્યંવત દલાલ; 266-269; [િાતા્ક]

13 િોપાટીનરે બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 270-271, 269; [સમાજ, ભારાવિજ્ાન]

14 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘જીિન, વિર, અમકૃત’; વજપસી; 272-273, 280; 
[આતમકથન, લવલતવનબંધ]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : મનહર અનરે મનભર (‘દીપવનિા્કણ’ - ‘દશ્કક’); ઉ. 
જો.; 274-277; [પુસતકસમીક્ા]

16 અર્ય્ક (૧-૪) : લરેખકરે શું લખિું જોઈએ; નરહરર પરીખ; 278-279, પ્રેમમ્યી 
ક્ાવનત; ઉ. જો.; 279; [કાવ્ય], હિરે, કહરે માનિ ક્યાં િઢીશ તું ?; તંત્ી; 
279; [કાવ્ય], આપો ભૂવમ, આપો ભૂવમ; વનરંજન ભગત; 279; [કાવ્ય]

17 અમરેરરકામાં સિતંત્ પત્કારત્િ પરનો ભ્ય; મૅરી મરેક્ાથગી; પૂ.પા.4 
[પત્કારત્િ]

વષ્જ 7, અં્ 8, ઑગસટ 1953

1 તામીલ તરુણી (વિત્); વિત્કાર : શાંવત શાહ; આિરણપકૃષ 

2 ભારત ખાતરે જમા; ઉ. જો.; 281

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : કવિશ્ી ખબરદારનું અિસાન; 282, બરે અગ્ગણ્યો 
(અિસાનનોંધ); 282, ‘દરેિનાગરી’ (‘સંસદી્ય રહનદી પરરરદ’); 

 282-283, શુભ સમાિાર; 283, કરેટલાક સારહવત્યક પ્સંગો; 283

4 મારંુ સજ ્કન (‘એક સનધ્યા’ સિ-કાવ્ય વિશરે િકતવ્ય); રામનારા્યણ વિ. 
પાઠક; 284-286, 319; [કાવ્યઆસિાદ]

5 સારહત્યનું આનતર ઉપાદાન-જીિનવ્યિહાર; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 287-
288,320

6 મારો વપ્્ય વિદ્માન ગુજરાતી લરેખક (ઉમાશંકર જોશી); વનરંજન ભગત; 
289-297

7 અિસર નરહ આિરે િારરે  િારરે ; નાથાલાલ દિરે; 297; [કાવ્ય]

8 ગમ્યું તરે ગા્યું (લરેખકવમલન, સુરત); ઈશ્વર પરેટલીકર; 298-300
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9 ‘ઉતિરરામિરરત’માં સપશ્કનો સાક્ાતકાર; રવતલાલ મો. વત્િરેદી; 301-303

10 બેંગલોરમાં બરે મરહના; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 304-307

11 ભૂદાન-્યાવત્કની ડા્યરીમાંથી; નારા્યણ દરેસાઈ; 308-310

12 િોપાટીનરે બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 311-312; [સમાજ, સારહત્ય]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : એનરે ક્યાં જિું હતું ?; વજપસી; 313-314; [આતમકથન]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘્યાત્ા’ની કવિતા (સુનદરમ્); રમણલાલ જોરી; 
315-317; [પુસતકસમીક્ા]

15 અર્ય્ક (૧-૪) : ગ્યાં િરયો; ઉ. જો.; 318; [કાવ્ય], રહાં િરયો તરેમાં; 

 ઉ. જો.; 318; [કાવ્ય], ઢળરે રદન; પ્જારામ રાિળ; 318; [કાવ્ય], વપ્્ય ભાઈ; 
મસતાન મરેઘાણી; 318-319; [સમાજ]

16 માંહલો સાબદો નથી; આર. જ રે. ઝરેડ. ઉિરેબલયોવસકી; પૂ.પા.4; [ધમ્ક, સમાજ]

વષ્જ 7, અં્ 9, સપટેમબર 1953

1 શ્ી અરવિંદ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ભારતની આતમસથાપના; ઉ. જો.; 321; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : માધ્યવમક વશક્ણપંિનો અહરેિાલ; 322, ઉચિ વશક્ણનું 
માધ્યમ; 322, અવભનનદન (રણવજતરામ સુિણ્કિંદ્રક); 322, રહંદ-
પારકસતાન એખલાસ; 322-323, કોરર્યા શાંવતપરરરદ; 323

4 પદ્માિતી (ગીત-નાટ્ય); રાજ રેનદ્ર શાહ; 324-330; [નાટક]

5 આકાશનરે વિનંતી; ગગનવિહારી મહરેતા; 330; [કાવ્ય]

6 લોક-ભારતી; કાકા કાલરેલકર; 331-335 

7 વ્યંગ્યાથ્ક : અનુભાિન; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 336-339, 335 

8 િનિાસીઓ માટરે શ્મજીિી કૉલરેજ; સંપા. સુમનત મહરેતા; 340-342 

9 કરેટલાંક પુનવમ્કલનો; કાવનતલાલ છ. પંડ્ા; 343-348, 323; [આતમકથન]

10 બેંગલોરમાં બરે મરહના (ગતાંકથી િાલુ); ગુલાબદાસ બ્ોકર; 349-356 
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11 પત્મ્ પુષપમ્ : માતામાંથી વમત્; વજપસી; 357-358; [આતમકથન]

12 અર્ય્ક (૧-૫) : જ્યોવતમ્ક્ય શબદ (ટાગોર-ગાંધીજી-અરવિંદ); ઉ. જો.; 359, 
સત્યનો રસ (શ્ી અરવિંદ); ઉ. જો.; 359, અપૂિ્ક માદ્કિ (શ્ી અરવિંદ); ઉ. 
જો.; 359, શ્ી અરવિંદનું દશ્કન; ઉ. જો.; 359-360, માનિઇવતહાસિક્ 
(શ્ી અરવિંદ); ઉ. જો.; 360

13 સથાવનક-પ્ાદરેવશક સંશોધનકરેનદ્રોની અગત્ય; આિા્ય્ક ધનંજ્ય ગાડગીલ; 
પૂ.પા.4 

વષ્જ 7, અં્ 10, ઑકટોબર 1953

1 ભકતકવિ દ્યારામ (છબી); આિરણપકૃષ 

2 લોકશાહીનરે પોરક રસમો; ઉ. જો.; 361

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : ્યુિજન િારણ સંસથા; 362; [સમાજ], મહારાટિ ્ર 
સારહત્યસંમરેલન : પ્મુખ વિ. દ. ઘાટરે; 362-363, આરફ્કામાં રહંદી 
્યાવત્ક પ્ત્યરે તોછડાઈ; 363, ભારાિાર રાજ્યરિના; 363 ‘લોકભારતી’ 
(ગ્ામવિદ્ાપીઠ) પહરેલું સત્; 363-364, પૂિ્ક આરફ્કાનો પ્શ્ન; 364; 
[રાજકારણ], ‘ખરેતીવિકાસ’; 364, રરે રડ્યો સલાહકારપદરે 

 શ્ી પાઠકસાહરેબ (રા. વિ. પાઠક); 364

4 િંદ્રોદ્ય; પ્જારામ રાિળ; 365-368, 393; [પદ્નારટકા]

5 ટી. એસ. એવલ્યટની કાવ્યસકૃવટિ; શીરીન કુડિરેડકર; 369-377 

6 કત્કવ્ય-કાવ્ય; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 377; [કાવ્ય]

7 જડતા; ‘વિવિતસુ’; 377; [કાવ્ય]

8 ઘડપણ કરેણરે મોકલ્યું !; સુમનત મહરેતા; 378-382; [આતમકથન]

9 િરલીની ટરેકરી પરથી સમુદ્રદશ્કન; શ્ીકાનત માહુલીકર; 382; [કાવ્ય]

10 િસંત આિી; શ્ીકાનત માહુલીકર; 382; [કાવ્ય]

11 આપનો ઠપકો (રિીનદ્રનાથનરે ઉદ્ રેશીનરે-પત્ રૂપરે); શરદિંદ્ર િટ્ટોપાધ્યા્ય, 
અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 383-384; [બંગાળી સારહત્ય]

12 ‘ટીપરે... ટીપરે....’; લક્મીકાંત હ. ભટ્ટ; 385-392, 400; [િાતા્ક]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સિાધ્યા્ય (હોલમસ-લૅસકીના પત્ો); અનુ. રવિશંકર 
સં. ભટ્ટ; 394-396; [પુસતકસમીક્ા]
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14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િનસપવતસકૃવટિ’ : સકંધ બીજો (ગોકુળદાસ ખીમજી 
બાંભડાઇ); ગુસતાદ જી. કાપરડ્યા; 369-397; [પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િનસપવતસકૃવટિ : સકંધ ત્ીજો (અધ્યા્ય-3) (ગોકુળદાસ 
ખીમજી બાંભડાઈ); ગુસતાદ જી. કાપરડ્યા; 397; [પુસતકસમીક્ા]

16 અર્ય્ક (૧-૪) : કકૃપા-સાધના (સૉનરેટ્યુગમ); સુનદરમ્; 398, વભખારણનું 
ગીત; ગની દહીંિાળા; 398-399; [કાવ્ય], કિીનદ્ર હરે !; ઉ. જો.; 399; 
[કાવ્ય], મોર ટહુકરે; પ્જારામ રાિળ; 399; [કાવ્ય]

17 જિાબદારીઓ અનરે હક્ો; ઓરટરેગા ગરેસરેટ; પૂ.પા.4; [સમાજ]

વષ્જ 7, અં્ 11, નવેમબર 1953

1 દીપોતસિી (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 સારસિત ધમ્ક; ઉ. જો.; 401 

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : ડૉ. સુનીવતકુમારનું વિિારસમકૃદ્ વ્યાખ્યાન; 402-403, 
શ્ી ઘાટરેનું રવસક સારહત્યવિહંગાિલોકન; 403, ભારાિાર રાજ્યરિનાના 
પ્િારમાં સં્યમ રાખીએ; 403-404, પારડી ‘ખરેડ’ સત્યાગ્હ; 404, 
અિસાનનોંધ; 404 

4 હૉનબગી રોડ, મુંબઈ (1951); વનરંજન ભગત; 405-406; [કાવ્ય]

5 સજ ્કન; હસમુખ પાઠક; 406; [કાવ્ય]

6 આવગ્યા; રદનરેશ કોઠારી; 406; [કાવ્ય]

7 અમરે સારસિતો; ઉ. જો.; 406; [કાવ્ય]

8 શરેકવસપરર્યાના; સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 407-408 

9 ગામડાંમાં બરેકારી; રામુ પંરડત; 409-411, 440

10 વનરાશાની પળોમા : રદિાળી અંકો; બકુલ વત્પાઠી; 412-415; [હાસ્યલરેખ]

11 સાઇકલ; વપનારકન ઠાકોર; 415; [કાવ્ય]

12 પ્તીક્ા; નાથાલાલ દિરે; 415; [કાવ્ય]

13 સુખી કુટુબં : એક સમસ્યા; હરપ્સાદ ભટ્ટ; 416-419
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14 ભારાકી્ય રાજ્યવનમા્કણની સમસ્યા; િાડીલાલ ડગલી; 420-426

15 પત્મ્ પુષપમ્ : “િસનતોતસિ” વિશરે; રહ. ગ. અંજારર્યા; 426 

16 પારડીના રકસાનોનરે ન્યા્ય મળિો જોઈએ-એક વિજ્વપ્ત; આિા્ય્ક કકૃપાલાની, 
અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 427-428

17 વબ્રટશ વગ્યાનામાં લોકશાહીનું વિસજ ્કન ?; િાડીલાલ ડગલી; 428-429

18 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ફક્ડિાિા’; ‘વજપસી’; 430-432; [આતમકથન]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : મંગલમુખી કવિતા-’પનઘટ’ (સનરેહરવ્મ); પ્જારામ 
રાિળ; 433-437; [પુસતકસમીક્ા]

20 અર્ય્ક (૧-૪) : રદલહી, િહીિટી જગંલ; તંત્ી; 438, કતલ, કા્યદો 
અનરે કરુણા; વિનોબા ભાિરે; 438-439, ત્ીજા ભોં્યરામાં સુગુપ્ત; 
પુણ્યવિજ્યજી(મુવનશ્ી); 439; [સારહત્યનોંધ], જ્ાનપંિમીના પિ્કનું મહત્િ; 
મુવનશ્ી પુણ્યવિજ્યજી; 439

21 ભારતી્ય સમનિ્ય; ડૉ. સુનીવતકુમાર િાટજુ્યા્ક; પૂ.પા.4

વષ્જ 7, અં્ 12, દ્િસેમબર 1953 

1 વશ્યાળાની િમક (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 સિ્કગ્ાહી સમનિ્યદ્કવટિ; ઉ. જો.; 441

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : ‘જરૂર છરે વજસસની’; 442; [સમાજ, અથ્કકારણ], 
સંસથાનિાદ - લોકશાહી આદશ્કની શરમ; 442-443, સારહત્ય-પરમ 
સંિાદનું ક્ીડાક્રેત્; 443, રંગનાં કંૂડાં : ‘મરેનાં ગુજ ્કરી’નો પ્્યોગ; 443-444, 
સુંદર અવભજાત પ્કાશનો; 444, અિસાનનોંધ; 444, 475, પ્જાસતિાક 
અંક; 475; [સારહત્ય]

4 કાપડઉદ્ોગમાં કટોકટી - માલનો ભરાિો કરે તંગી ?; શ્ીકાનત શાહ; 445-
448

5 મા !; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 449-457; [નાટક]

6 રાજપ્મુખોનું ભાવિ; ્યશિંત દોશી; 458-460, 457

7 સં્યુકત રાટિ ્રસંઘ લીગ ઑફ નરેશનસના માગવે ?; િાડીલાલ ડગલી; 461-
462
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8 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘મન મહોરી ઊઠ્યું’; ‘વજપસી’; 463-465, 469; [આતમકથન]

9 રડલન ટૉમસ; સંતપ્સાદ ભટ્ટ; 466-469; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

10 િોપાટીનરે બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 470-471 

11 નોબરેલ પારરતોવરકો(1953); નરવસંહ મૂ. શાહ; 472

12 અર્ય્ક : 1951નો િસતીગણત્ી અહરેિાલ; તંત્ી; 473-475

13 નાનકડો સંિાદ; જ્યંવત દલાલ; 475; [સમાજ]

14 િાવર્કક સૂવિ : 1953; 476-480

15 માનિમન; જહૉન નરેફ; પૂ.પા.4; [સમાજ, પ્કીણ્ક]

વષ્જ 8, અં્ 1, જાનયુઆરી 1954

1 શ્ી જિાહરલાલ નહરેરુ (છબી); છબીકાર : નરરે નદ્ર રાિળ; આિરણપકૃષ 

2 સિતંત્ લોકશાહી - આધ્યાવતમક સાહસ; ઉ. જો.; 1 

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : રાટિ ્રી્ય સરેિા-વિસતાર ્યોજના; 2, કોરર્યામાં રહંદની 
કામગીરી; 2-3, બંધારણમાં ફરેરફાર; 3, પારકસતાનનરે અમરેરરકાની લ્કરી 
મદદ; 3, 56, અવભનંદન; 56, રાજકી્ય પક્ોનાં અવધિરેશન; 56-57, રહંદી 
ભારા અનરે વલવપસુધાર; 57

4 લોકતંત્નો મુખ્ય પા્યો; પંરડત સુખલાલજી; 4-5

5 રહનદની પરદરેશનીવત-એક સમીક્ા; િાડીલાલ ડગલી; 6-8, 49, 48

6 રહનદદશ્કન - આંકડામાં; સંકલન : જ્.; 9-16

7 બુદ્ અનરે ખરેડતૂ; પ્જારામ રાિળ; 16; [કાવ્ય]

8 અશરેર શબદમાધુરી; ઉ. જો.; 16; [કાવ્ય]

9 રહંદનરે ઓળખિાની એક િાિી : શ્ી નહરેરુની એક મુલાકાત; ડૉરોથી નોમ્કન, 
અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 17-21 

10 એવશ્યાનું ક્ાવનતકારક પરરિત્કન; સુમનત મહરેતા; 22-25, 21

11 મૂળભૂત માનિઅવધકારો : તુલનાતમક સમીક્ા; નીવતરા્ય બારોડ; 26-29

12 સં્યુકત રાટિ ્રસંઘ- રહંદની દ્કવટિએ; રામુ પંરડત; 30-33



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  125 

13 નાદાન છોકરી; પન્ાલાલ પટરેલ; 34-45; [િાતા્ક]

14 િોપાટીનરે બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 46, 45 

15 અમકૃતરે તરે લઈ જતો; ગો.; 47-48; [કાવ્ય]

16 પત્મ્ પુષપમ્ : રદલ રહરે તો સારંુ; વજપસી; 50-51, 48; [આતમકથન]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રૂપ-અરૂપ’ (િુવનલાલ મરડ્યા); ‘કથક’; 52-53; 
[પુસતકસમીક્ા]

18 અર્ય્ક (૧-૪) : ભૂલરેશ્વરમાં એક રાત; રાજ રેનદ્ર શાહ; 54; [કાવ્ય], સાિો 
િૈજ્ાવનક; િંદ્રશરેખર વ્યંકટ રામન; 54-55, એક િૈજ્ાવનકનું આતમવનિરેદન; 
િંદ્રશરેખર વ્યંકટ રામન; 55, જીણ્ક જગત; ઉ. જો.; 55; [કાવ્ય]

19 જગતના અંતરાતમામાં પ્િરેશ; જિાહરલાલ નહરેરુ; 58, પૂ.પા.4

વષ્જ 8, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1954

1 પ્સાધન (વિત્); વિત્કાર : અવનલ રા્યિૌધરી; આિરણપકૃષ 

2 ્યોજનાપિંના વબનસરકારી સભ્યો (અ. ગ.ુ વિદ્ાથગી કૉંગ્રેસ, નરડ્યાદ); ઉ. જો.; 69

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : અંગ્રેજી માધ્યમ નહીં, ઇતર ભારા; 70, અવખલ. 
ગુજરાત વિદ્ાથગી કૉંગ્રેસનું અવધિરેશન; 70, અવભનંદન; 70-71; [સારહત્ય, 
પત્કારત્િ], 26મી જાન્યુ. ,રાટિ ્રી્ય મહોતસિ; 71, પ્જાસતિાકની હિા; 71, 
વશક્ણવિિારણા; 71

4 ઉરા અનરે સંધ્યા; ગગનવિહારી મહરેતા; 72 

5 ના ગમરે; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 73; [કાવ્ય]

6 રહનદની પરદરેશનીવત : એક સમીક્ા; િાડીલાલ ડગલી; 74-75

7 પાનખર અનરે િસંત; વનરંજન ભગત; 76; [કાવ્ય]

8 કવિ; વનરંજન ભગત; 76; [કાવ્ય]

9 લાગરે મન કાં એકલું ?; મોરહનીિંદ્ર; 76; [કાવ્ય]

10 ‘હર્કિરરત’ના સાંસકકૃવતક અધ્ય્યનનું અિલોકન; પં. સુખલાલજી; 77-84

11 પાનિાળો; ગો.; 85, 84; [કાવ્ય]
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12 ‘ગુલાબવસંહ’ (મવણલાલ ન. વદ્િરેદી) : એક સમીક્ા; ધીરુભાઈ ઠાકર; 86-92, 84 

13 વિત્ો ફાડનારાઓના બિાિમાં; બકુલ વત્પાઠી; 93-95; [હાસ્યલરેખ]

14 દુિા્કસાનરે; ઉ. જો.; 95; [કાવ્ય]

15 િાલટરેરનું ભારત ઇવતહાસ પરરરદનું અવધિરેશન; કરેશિલાલ રહ. કામદાર; 
96-99, 104

16 ન પરણતો (“્યુદ્ અનરે શાંવત”માંથી); ટૉલસટૉ્ય, અનુ. જ્યંવત દલાલ; 100-
101, 113

17 સિાધીન રહંદનો વિજ્ાનવિકાસ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 102-104

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કાવ્યાલોિન’ (રવતલાલ જગન્ાથ જાની); 
વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 105-106; [પુસતકસમીક્ા]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વિશરેરાંજવલ’ (સુંદરજી ગો. બરેટાઈ); વિષણપ્સાદ 
ર. વત્િરેદી; 106-108; [પુસતકસમીક્ા]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ખરેતરનરે ખોળરે’ (ભાગ 1-2) (પીતાંબર પટરેલ); 
‘કથક’; 108-109; [પુસતકસમીક્ા]

21 અર્ય્ક (૧-૬) : મંગલ; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 110; [કાવ્ય], 

 વિ. ઉરાબહરેનનરે; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 110; [કાવ્ય], ‘માનિવિદ્ાઓ’ની 
ભલામણ; આઇનસટાઇન; 110-111, સ્ત્રીના વન:સંતાનત્િનું એક રહસ્યમ્ય 
કારણ; તંત્ી; 111, લાંબો સમ્ય િીતી ગ્યો હો્ય તો પણ; તંત્ી; 111; 
[સમાજ, પ્કીણ્ક], પરોરડ્યું; ઉ. જો.; 111; [કાવ્ય]

22 લોકસંપક્ક; નાનાભાઈ ભટ્ટ; 112

વષ્જ 8, અં્ 3, માિ્જ 1954

1 આંતર પુનજી્કિન (છબી) (‘ન્ૂય્યૉક્ક ટાઇમસ’ની સારહત્યપૂવત્કમાંથી); 
આિરણપકૃષ 

2 પોર મરહનાની માટલી (કવિનું કત્કવ્ય); ઉ. જો.; 117

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : માનિરેનદ્રનાથ રૉ્યનું અિસાન; 118, ‘શાંવત અનરે 
સિતંત્તા’ માટરેની નીવત; 118-119, નાગરીપ્િારરણી સભાની હીરકજ્યંતી; 
119, આંતરભારતી; 119, ડૉ. ઇનજનું અિસાન; 119

4 મહામાનિનો સાક્ાતકાર; કાકા કાલરેલકર; 120-122, 154; [સમાજ]
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5 સુિણ્કિંદ્રકના જિાબમાં (રણવજતરામ સુિણ્કિંદ્રક); પન્ાલાલ પટરેલ; 123-
124, 153

6 લોહી અનરે આંસુનો ઇવતહાસ (વિનસટન િવિ્કલ-’બીજુ ં વિશ્વ્યુદ્’); પ્બોધ 
મહરેતા; 125-128, 134

7 રદલહીની તસિીર; સુમનત મહરેતા; 129-130, 134; [ભૂગોળ]

8 ભારતી્ય સંવિધાનમાં આપાત; ્યશિંત દોશી; 131-134

9 પત્મ્ પુષપમ્ : સંસકકૃત ‘અખંડિરરત્ના’ કતા્ક; ભોગીલાલ જ. સાંડરેસરા; 
135; [સંસકકૃત સારહત્ય]

10 સંસકારમૂવત્ક; ગગનવિહારી મહરેતા; 136 

11 સૉક્રેટીસ : શીલનો ઉપાસક (ક્મશ : િાલુ); ‘દશ્કક’; 137-141

12 રહનદીની પરદરેશનીવત; િાડીલાલ ડગલી; 142-146, 141

13 જાનકી (ભાનુશંકર વ્યાસ) (નાટ્યતસિ-આકાશિાણી,મુંબઈ); રકશનવસંહ 
િાિડા; 147-148, 54

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આશાપંખી’ (1-2) (ઈશ્વર પરેટલીકર); ‘કથક’; 
149-150; [પુસતકસમીક્ા]

15 અર્ય્ક : ્યુદ્ના ખરિા; તંત્ી; 151-152

વષ્જ 8, અં્ 4, એતરિલ 1954

1 અણની અંદરનું વિશ્વ (વિત્) (્યુનરેસકોના મુખપત્માંથી); આિરણપકૃષ

2 ખમૈ્યા કરો !; ઉ. જો.; 157; [વિજ્ાન]

3 સમ્યરંગ (૧-૧૦) : સારહત્ય-અકાદમીની સથાપના; 158, રૅશનલાઇઝરેશન, 
બરેકારી, ગ્ામઉદ્ોગો; 158, પહરેલી પ્જાસમાજિાદી સરકાર; 158-159, 
ડીન ‘ઇંગ’(‘ઇજ’ નરહ)(વિવલ્યમ રાલફ ઈંગ)(મહરેનદ્ર દરેસાઈનો પત્); 159, 
સિ. કવિવિત્કાર ફૂલિંદભાઈ; 159; [અિસાનનોંધ], સિ. જગજીિનદાસ 
મોદી; 159; [અિસાનનોંધ], બોધભારા-પ્શ્નોતિરી; 159, ગુજ. ્યુવન.ની 
સરેનરેટ હિરે શું માગ્કદશ્કન આપરે છરે ?; 159-160, રહંદી બોધભારા બની ના 
શકરે; 160, 202, ભૂલસુધાર (માિ્ક 54 પકૃ. 118); 202
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4 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 161-
163

5 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); શ્ી શ્રે. બ. જુન્કર; 164

6 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); ઝીણાભાઈ રતનજી 
દરેસાઈ(‘સનરેહરવ્મ’); 164, 183 

7 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); મગનભાઈ દરેસાઈ; 183-184

8 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); સુરરે નદ્ર િૈકંુઠભાઈ દરેસાઈ; 185

9 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); ગટભુાઈ ધ્ુિ; 185-186

10 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); ભાઈલાલભાઈ પટરેલ; 186-187

11 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); મગનભાઈ પટરેલ; 187-188

12 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); નરહરરભાઈ દ્ા. પરીખ; 188-189

13 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 189-192

14 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 192-193

15 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); શારદાબહરેન મહરેતા; 193-194

16 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); સુમનત મહરેતા; 194

17 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); બી. બી. ્યોધ; 195-196

18 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); ડૉ. રામનાથન્; 196

19 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); પં. સુખલાલજી; 197

20 ઉચિ વશક્ણની બોધભારા (એક પ્શ્નોતિરી); નાનાભાઈ ભટ્ટ; 198

21 સૉક્રેટીસ : શીલનો ઉપાસક (ક્મશ : િાલુ); ‘દશ્કક’; 165-173

22 સુધારો; પન્ાલાલ પટરેલ; 174-177, 173; [િાતા્ક]

23 બાળઉછરેર : આનંદની અવભવ્યવકત; ધીરુબહરેન પંરડત; 178-182

24 ‘માધ્યમ તરીકરે સિભારા સાિું કામ દઈ શકરે’; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; 199

25 ‘માધ્યમ તરીકરે સિભારા સાિું કામ દઈ શકરે’; ગાંધીજી; 199
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26 ‘માધ્યમ તરીકરે સિભારા સાિું કામ દઈ શકરે’; િલ્ભભાઈ પટરેલ; 199

27 ‘માધ્યમ તરીકરે સિભારા સાિું કામ દઈ શકરે’; મોરારજી દરેસાઈ; 200

28 ‘માધ્યમ તરીકરે સિભારા સાિું કામ દઈ શકરે’; રાજ રેનદ્રપ્સાદ; 200

29 ‘માધ્યમ તરીકરે સિભારા સાિું કામ દઈ શકરે’; વિનોબા; 200

30 ‘માધ્યમ તરીકરે સિભારા સાિું કામ દઈ શકરે’; જિાહરલાલ નહરેરુ; 200

31 ‘માધ્યમ તરીકરે સિભારા સાિું કામ દઈ શકરે’; અમરનાથ ઝા; 200

32 ‘માધ્યમ તરીકરે સિભારા સાિું કામ દઈ શકરે’ - રાધાકકૃષણન્ ્યુવનિવસ્કટી 
કવમશન અહરેિાલ,1949; રાધાકકૃષણન્ કમીશન; 201

33 ‘માધ્યમ તરીકરે સિભારા સાિું કામ દઈ શકરે’ ‘ભારતી્ય ભારાવિકાસ’; 
ભારતી્ય ભારાવિકાસ સંસથાન; 201 

34 કરોવળ્યો; વનરંજન ભગત; 201; [કાવ્ય]

35 મોર; વનરંજન ભગત; 201; [કાવ્ય]

36 િસંત આવ્યો; પ્જારામ રાિળ; 202; [કાવ્ય]

37 આશંકા; િંપકલાલ વ્યાસ; 202; [કાવ્ય]

વષ્જ 8, અં્ 5, મે 1954

1 પરબ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 આપણી રાટિ ્રી્ય ઋતુ; ઉ. જો.; 205

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : ઠરાિ થ્યો, હિરે કરિા માંડીએ; 206, અવભનંદની્ય; 
206-207; [સારહત્યનોંધ], કોલંબો અનરે વજનીિા; 207, અનરે નરહ કરે; 
207; [સમાજ], ખરેડા વજલ્ા માધ્યવમક વશક્કસંઘ; 207

4 પી. ઈ. એન. નું અવધિરેશન (વિદંબરમ); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 208-209

5 લોકશાહીનો પ્ાણિા્યુ; િાડીલાલ ડગલી; 210-213

6 માણરેકપુર શૈક્વણક તાલીમ વશવબર; કાવનતલાલ જોરી; 214-217, 213

7 સૉક્રેટીસ : શીલનો ઉપાસક-3 (ક્મશ: િાલુ); ‘દશ્કક’; 218-224
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8 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘જાનકી’ થોડી િિા્ક; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 225-226

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ઝરેર તો પીધાં છરે જાણી જાણી’ (ખંડ-1) (દશ્કક); 
‘કથક’; 227-228; [પુસતકસમીક્ા]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘નાટક ભજિતાં’ (િનદ્રિદન મહરેતા); મનસુખલાલ 
ઝિરેરી; 228-229; [પુસતકસમીક્ા]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘એવશ્યાના ગરીબ દરેશોના આવથ્કક પ્શ્નો : એક 
સંગ્હ’ (બી. કરે. માદન); હૃરીકરેશ નાનુભાઈ પાઠક; 229-235; [પુસતકસમીક્ા] 

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગુલાબી સાડી’ (મૂળ કકૃવત ‘ભાિીણ’, 

 લરે. બાલકકૃષણ બોરકર, અનુ. ગોપાળરાિ વિદ્ાંસ); ઉ. જો.; 235-238; 
[પુસતકસમીક્ા]

13 રડરરપુ; પ્જારામ રાિળ; 239; [કાવ્ય]

14 રોકો િસંતનરે; જ્યનત પાઠક; 239; [કાવ્ય]

15 ઉનાળાનો રદિસ; જ્યનત પાઠક; 239; [કાવ્ય]

16 અર્ય્ક (૧-૪) : પથ; વનરંજન ભગત; 240; [કાવ્ય], જગતની શાંવત : 
એક શૈક્વણક ઝુંબરેશ; એિ. જી. િરેલસ; 240-241, અનરેકભારા દ્ારા 
એક ‘ભારતી્ય’ સારહત્ય સજો્ક; નહરેરુ; 241, ગુજ. ્યુવનિવસ્કટીની સૅનરેટમાં 
સંભળા્યરેલું; તંત્ી; 241

17 તલનું તરેલ અનરે ક્્યવનિારણ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 242

વષ્જ 8, અં્ 6, જૂન 1954

1 તોરણ (િડનગર); આિરણપકૃષ 

2 ઇવતહાસ-સંદરેશ; ઉ. જો.; 245

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : અકુદરતી માગણી; 246, પૂિ્ક પારકસતાનમાં ગિન્કર-
રાજ; 246-247, શ્ી અશોક મહરેતા લોકસંસદમાં; 247, અન્, િસ્ત્ર અનરે 
ઓટલો; 247, િધુ ગાડીઓ, િધુ ડબબા; 247, સદગત પંરડતા ક્મા રાિ; 
247; [અિસાનનોંધ], અંજવલ (પંરડતા ક્મા રાિ); 247

4 હીરોશીમા; કાકા કાલરેલકર; 248-250; [પ્િાસ]

5 મહુિા : એક પત્; સુમનત મહરેતા; 251-252; [સમાજ]
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6 સૉક્રેટીસ : શીલનો ઉપાસક-4 (ક્મશ : િાલુ); ‘દશ્કક’; 253-255, 250

7 સંત જોન (જોન ઑફ આક્ક-જોજ ્ક બના્કડ્ક શૉ); અનુ. ્યશિંત દોશી; 256-
260, 266; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

8 અમરેરરકામાં રહંદી વિદ્ાથગીઓ; રામુ પંરડત; 261-266

9 વિદંબરમના િાર રદિસ; સુનદરમ્; 267-268, 266; [પ્િાસ]

10 મઢરેલી છબી; િુનીલાલ મરડ્યા; 269-273; [નાટક]

11 ભરેળિાળો; ગો.; 274-276; [દીઘ્કકાવ્ય]

12 પત્મ્ પુષપમ્ : સિ. મવણરાિજી; વજપસી; 277-278; [આતમકથન]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ઓરતા’ (પન્ાલાલ પટરેલ); કથક; 279-280; 
[પુસતકસમીક્ા]

14 અર્ય્ક (૧-૩) : ક્યાં છરે શાંવત ?; નિલભાઈ શાહ; 281; [કાવ્ય], એમાં 
છૂપી; નિલભાઈ શાહ; 281; [કાવ્ય], ‘ઐવતહાવસક પ્ાથ્કના’ (વશક્ણનું 
માધ્યમ, ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટી); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 281-282 

વષ્જ 8, અં્ 7, જુલાઈ 1954

1 કૈલાસનરે ઢઢંોળતો રાિણ (ઇલોરા સથાપત્ય) આિરણપકૃષ 

2 િાઙ્ મ્ય િરેતના; ઉ. જો.; 285 

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : ‘મઝાની ગ્ીષમરાવત્નરે ન ્યુદ્!’; 286, એવશ્યામાં પી. 
ઇ. એન અવધિરેશન માટરે તૈ્યારી; 286, એવશ્યાનો કારભાર પવશ્મથી નહીં 
થઈ શકરે; 286, પૂનાના સંસકારજીિનમાં ડોરક્યું; 287 

4 કાલનું જ્ાન; ગગનવિહારી મહરેતા; 288; [કાવ્ય]

5 કવિતાના સિરૂપ વિશરે થોડાક વિિારો; રવતલાલ મોહનલાલ વત્િરેદી; 289-
292, 315-316

6 વિદંબરમના િાર રદિસ (ગતાંકથી િાલુ); સુનદરમ્; 293-300, 305; 
[પ્િાસ]

7 ગુજરાતી સ્ત્રીની કા્ય્કદક્તા; સુમનત મહરેતા; 301-302

8 વપંજરરે  પુરા્યરેલાં-એક નાટ્યપ્્યોગ (ગ્રેવસ્યા લોકા્ક કકૃત “ધ હાઉસ ઑફ બના્કડા્ક 
આલબા” નટશૂન્ય નાટક); િુનીલાલ મરડ્યા; 303-305; [સપૅવનશ નાટક]
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9 િાલ હસીએ આ િસંતરે; હસમુખ પાઠક; 306; [કાવ્ય]

10 શહરેરની ઘડીઓ ગણતાં; હસમુખ પાઠક; 306; [કાવ્ય]

11 પ્શ્ન; જગદીશ વત્િરેદી; 306; [કાવ્ય]

12 ગવત; કલરેનદુ; 306; [કાવ્ય]

13 િીજ ?; પ્જારામ રાિળ; 306; [કાવ્ય]

14 રાત કરેમરે્ય ન િીતી; િુનીલાલ મરડ્યા; 307-310; [િાતા્ક]

15 પાંિ પ્િાસપત્ો; રમણલાલ જ રે. જોરી; 311-314, 316; [પ્િાસ]

16 દૂર-પાસરે (વગરનાર જોતાં); ગીતા પરીખ; 316; [કાવ્ય]

17 િોપાટીનરે બાંકડરેથી : નાન્યતરનો નરેડો; ‘િક્ગવત’; 317-318; [સમાજ]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પાંખ વિનાના પારરેિાં’ (વશિકુમાર જોરી); ‘કથક’; 
319-320; [પુસતકસમીક્ા]

19 અર્ય્ક (૧-૨) : એક પત્ (ઉ. જો. પર પત્); પુરુરોતિમ ગણરેશ માિળંકર; 
321-322, િરેખૉિ-બીજી જુલાઈએ જ રેની 50મી પુણ્યવતવથ છરે; તંત્ી; 322

વષ્જ 8, અં્ 8, ઑગસટ 1954

1 રિીનદ્રનાથ ટાગોર (1920માં અમદાિાદમાં); છબીકાર : જનાદ્કન દીઘરે; 
આિરણપકૃષ 

2 ્યથા ભારક : તથા ભારા !; ઉ. જો.; 325 

3 સમ્યરંગ (૧-૧૦) : ગુજરાતી જ્ાનકોશ; 326, વબ્રટશ કાઉવનસલ : પ્દશ્કન 
અનરે કાવ્યોની રરેકોડયો; 326, સદગત અમકૃતલાલ શરેઠ : િીર પત્કાર; 326, 
રહંદી-િીન અનરે સુએઝ પ્કરણમાં સમજૂતી; 326, ફ્રેનિ સતિાની રહંદમાંથી 
વિદા્ય ?; 326, દીિ, દમણ નરે ગોિા. . .; 327, એક વલવપ અનરે એક 
પરરભારા; 327, અવભનંદન; 327, ‘આરામ હરામ હૈ!’ - રાટિ ્રવનમા્કણ્યાત્ા; 
327, મરેઘાણીભાઈની જનમવતવથ; 327

4 સામાવજક સંમરેલન; ‘શ્િણ’; 328-329,370

5 વિજ્ાનની પરરભારા; સંકલન : અવશ્વનકુમાર વત્િરેદી અનરે અન્ય; 330-
332, 356



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  133 

6 રહંદના સારહત્યકારોનરે; જિાહરલાલ નહરેરુ, અનુ. સુનદરમ્; 333-338

7 શાનતાતમાની છા્યામાં (વિનોબા ભાિરે); બા. ભ. બોરકર, અનુ. નારા્યણ 
દરેસાઈ; 339-344; [િરરત્કથન]

8 મહુિા મ્યુવનવસપાવલટીનો પ્્યોગ; ધીરુબહરેન પંરડત; 345-349

9 ઉસનરે કહા થા; િંદ્રધર શમા્ક ગુલરેરી, અનુ. રકશનવસંહ િાિડા; 350-356; 
[રહનદી સારહત્ય]

10 ‘ના !’ (દરેશભવકત અનરે પ્જાનું ખમીર, નૉિવે); પુરુરોતિમ ગણરેશ માિળંકર; 357

11 માનિીમાત્ની દ્યા; મોરહનીિંદ્ર; 358-359; [કાવ્ય]

12 િાલ હસીએ આ િસંતરે (ગ્યા અંકના આ જ કાવ્યનો સુધારો); હસમુખ 
પાઠક; 359; [કાવ્ય]

13 પતંવગ્યાં; પ્જારામ રાિળ; 359; [કાવ્ય]

14 િોપાટીનરે બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 360-361, 363; [સમાજ]

15 ‘રહસ્યમંત્ી’-એવલ્યટનું નિું પદ્નાટક (‘ધ કૉનફીડેંન્્યલ કલાક્ક’); િુનીલાલ 
મરડ્યા; 362-363; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

16 પત્મ્ પુષપમ્ : મરેઘાણીની જનમતારીખ વિશરે; કવપલ ઠક્ર; 364

17 િસંત ઋતુરાજ હરે !; કલરેનદુ; 365; [કાવ્ય]

18 અડગ થંભ કૉંક્ીટના; કલરેનદુ; 365; [કાવ્ય]

19 કળણ; કલરેનદુ; 365; [કાવ્ય]

20 પ્ણ્યમાધુરી; કલરેનદુ; 365; [કાવ્ય]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘માટીના મહરેલ’ (માવણક બંદોપાધ્યા્ય, અનુ. 
શ્ીકાનત વત્િરેદી); ‘કથક’; 366-367; [પુસતકસમીક્ા]

22 અર્ય્ક (૧-૩) : ‘તારાના ઓ થાંભલા પર’; ઉ. જો; 368; [કાવ્ય], સુરવક્ત 
નરહ, સિ-રવક્ત બનો; વિનોબા; 368, હાઇડ્રોજન બૉમબ જ રેિો જ મોટો 
ભ્ય; લૉડ્ક સાઈમન; 368-369

વષ્જ 8, અં્ 9, સપટેમબર 1954
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1 વત્મૂવત્ક-એલીફનટા; આિરણપકૃષ 

2 આદશ્ક વિદ્ાથગીઓ; ઉ. જો.; 373

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : અવભનંદન (કરે. કા. શાસ્ત્રીનરે રણવજતરામ સુિણ્કિંદ્રક); 
374, માન-અકરામ-ઇલકાબ વખતાબ (ભારત સરકાર); 374, વિત્કળા 
(લવલતકલા અકાદમીની સથાપના); 374, વિત્માળા (શામળદાસ કૉલરેજ, 
ભાિનગર); 374-375, ગોિાપ્કરણ; 375, ઈ. ડી. સી. અનરે સીઍટો; 
375, 380, બીજી નાટ્ય હરીફાઈ; 380, વશટિિાિન પરીક્ા; 415

4 રહંદુલગ્ન અનરે િારસાહક્ અંગરેનાં વબલો; પ્ભુદાસ બાલુભાઈ પટિારી; 
376-378, 416

5 અવભનિ દ્રટિા (સિ્કપલ્ી રાધાકકૃષણન્); રકશનવસંહ િાિડા; 379-380; 
[િરરત્કથન]

6 સમકૃવત-તપ્કણ; સિામી આનંદ (રકશોરલાલ મશરૂિાળા); 381-387; 
[િરરત્કથન]

7 અડીખમ વતજોરી આ; કલરેનદુ; 387; [કાવ્ય]

8 ડા્યોવજનીઝ; કલરેનદુ; 387; [કાવ્ય]

9 મહુિા મ્યુવનવસપાવલટીનો પ્્યોગ (ગતાંકથી પૂરંુ); ધીરુબહરેન પંરડત; 388-393

10 ‘્યુદ્ અનરે શાંવત’ : પ્ાસતાવિક (વલ્યો ટૉલસટૉ્ય); જ્યંવત દલાલ; 394-397; 
[રવશ્યન નિલકથા]

11 દરેિદશ્કન; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 398-403; [િાતા્ક]

12 રરેિાનરે તીર; ઉ. જો.; 403; [કાવ્ય]

13 ‘વિજ્ાનની પરરભારા (2) ‘; સંકલન : અવશ્વનકુમાર વત્િરેદી અનરે અન્ય; 
404-406

14 વિજ્ાનની પરરભારા; નરવસંહ મૂ. શાહ; 407-408

15 િોપાટીના બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 409-410;

16 પાંિ પ્િાસપત્ો; રમણલાલ જ રે. જોરી; 411-315; [સારહત્યનોંધ]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘નંદનિન’ (લરે. સારંગ બારોટ); ‘કથક’; 417; 
[પુસતકસમીક્ા]
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18 અર્ય્ક (૧-૫) : િરા્કની રૂમઝૂમતી રાત; ઉ. જો; 418; [કાવ્ય], કાવલદાસ; 
ઉ. જો; 418; [કાવ્ય], સપ્તપણગી; ઉ. જો; 418; [કાવ્ય], ડરેનમાક્કમાં ડોરક્યું : 
એક પત્; મનુભાઈ; 418-419, કલાસાધકનો પત્; શાવનતભાઈ; 419-420; 
[વિત્કળા] 

વષ્જ 8, અં્ 10, ઑકટોબર 1954

1 રાટિ ્રવપતા (છબી); આિરણપકૃષ

2 વબલ અનરે જ રેઇન; ઉ. જો.; 421; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : સૌરાટિ ્ર સરકારની મરેઘાણીસમારક્યોજના; 422, 
નદીઓનાં પૂરથી હોનારત; 422, આંતરરાટિ ્રી્ય િાતાિરણ; 422-423, 
વિજ્ાનની પરરભારા; 423, 457, સિાગત (નિાં સામવ્યકો); 457

4 લોકલાડીલા નિલકથાકાર (ર. િ. દરેસાઈ); ઉ. જો.; 424; [અંજવલલરેખ]

5 આદવમ્યતની સુગંધ-સદગત રમણલાલ દરેસાઈનરે અંજવલ; રકશનવસંહ 
િાિડા; 425-426, 436; [અંજવલલરેખ]

6 પત્મ્ પુષપમ્ : વમત્તાનું રસા્યન (ર. િ. દરેસાઈ); ‘વજપસી’; 427-428, 
444; [આતમકથન]

7 સમકૃવત-તપ્કણ : 2. રકશોરલાલ મશરૂિાળા સાથરેનાં સંસમરણો; સિામી આનંદ; 
429-436; [િરરત્કથન]

8 દાનમાં મળરેલાં ફંડોનો િહીિટ; સુમંત મહરેતા; 437-438; [સમાજ]

9 ટીંટોડો-લોકનકૃત્ય; પુષકર િંદરિાકર; 439-441

10 વત્અંકી; રદનરેશ કોઠારી; 441; [કાવ્ય]

11 મુ. રમણભાઈનરે-; હવસત બૂિ; 441; [કાવ્ય]

12 સનરેહસાફલ્ય; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 441; [કાવ્ય]

13 રાત પડી; ઈશ્વર પરેટલીકર; 442-444; [િાતા્ક]

14 નાનાભાઈ ભટ્ટ : એક રરેખાદશ્કન; ‘દશ્કક’; 445-451
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15 ઝગમગ ઝગમગ; નાથાલાલ દિરે; 451; [કાવ્ય]

16 િિ્કગરેટથી લોકલમાં; વનરંજન ભગત; 452; [કાવ્ય]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િાર પુસતકો : 1. ‘ઉતિરા્યન’ (દરેશળજી પરમાર); 
વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 453-455; [પુસતકસમીક્ા]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િાર પુસતકો : 2. ‘મમ્કર’ (જ્યંત પાઠક); 
વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 453-455; [પુસતકસમીક્ા]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િાર પુસતકો : 3. ‘નલદિદંતીરાસ’ (મહીરાજ, સંપા. 
ભોગીલાલ સાંડરેસરા); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 455-456; [પુસતકસમીક્ા]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િાર પુસતકો : 4. ‘ગુજરાતી સારહત્ય’ 
(અનંતરા્ય રાિળ); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 456 (મધ્યકાલીન સારહત્ય); 
[પુસતકસમીક્ા]

21 અર્ય્ક (૧-૪) : દરરદ્રનારા્યણની પ્ાથ્કના (અંગ્રેજી ગદ્ પ્ાથ્કના);  ગાંધીજી, 
અનુ. ઉ. જો.; 458, સામપ્ત ્યુગનાં સંઘરયોનું આલરેખન કરતી. વિવલ્યમ 
ફ્ોકનરની રૂપક-કથા- ‘ધ ફરેબલ’; તંત્ી; 458-459; [અમરેરરકન સારહત્ય], 
રાટિ ્રી્ય િકૃતિપત્સપ્તાહ; તંત્ી; 459, સં્યુકત રાટિ ્રસંસથાનરે ભરેટ મળરેલી 
રંગભૂવમ; તંત્ી; 459; [નાટ્યકળા]

વષ્જ 8, અં્ 11, નવેમબર 1954

1 માતકૃકા-કોટ્યક્ક-ગુજરાત (છબી) આિરણપકૃષ 

2 કરેળિણીનો કીવમ્યો; ઉ. જો.; 461

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : ગુજરાતીના અધ્યાપક સંઘનું આઠમું અવધિરેશન; 462, 
જ. રફી અહમદ કીડિાઈનું અિસાન; 462, હરેમીંગિરેનરે નોબરેલ પારરતોવરક; 
463; [અમરેરરકન સારહત્ય], નાટકો, િધુ નાટકો, હજી િધુ નાટકો; 463, 
પારકસતાનમાં રાજકારણી પલટા; 463-464, સણોસરામાં અ. રહં. નિી 
તાલીમ સંમરેલન; 464, અમરેરરકાની િૂંટણીઓ; 464

4 િીનનું કાવ્ય : વમત્નરે; ્યુ આંગ સી. , અનુ. નાથાલાલ દિરે; 464; [િીની 
કાવ્ય]

5 સારહત્યમાં વિર્યબોધ અનરે બોધનું ‘ફલ’; વિષણપ્સાદ ર, વત્િરેદી; 465-
468; (નમ્કદ સુિણ્કિંદ્રક પ્વતભાિ)
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6 િીનનાં કાવ્યો : ૧. ‘િફાદારી’ ૨. ‘લાલ ગુલાબ’ ૩. ‘્યાદ’; લી તાઇ પો, 
અનુ. નાથાલાલ દિરે; 468

7 િીનનાં કાવ્યો : ‘વિનંવત’; કોંગ ઝી શાન, અનુ. નાથાલાલ દિરે; 468

8 ‘વપતકૃતપણ્ક’ (નહાનાલાલ); વનરંજન ભગત; 469-476

9 મૌનની િાિા; ગગનવિહારી મહરેતા; 476; [કાવ્ય]

10 નાનાભાઈ : એક રરેખાદશ્કન (ગતાંકથી િાલુ); દશ્કક; 477

11 તકૃતી્ય ગુજરાત સામાવજક કા્ય્કકર સંમરેલન; શ્િણ; 586-489

12 વિરવિમોિન : રરે રડ્યો-નારટકા; િુનીલાલ મરડ્યા; 490-498, 489

13 િોપાટીનરે બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 499-501; 

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પ્રેમનાં આંસુ’ (કુનદવનકા કાપરડ્યા); ‘કથક’; 
502-503; [પુસતકસમીક્ા]

15 અર્ય્ક (૧-૨) : 1. ઊગ્યો નભવિશરે શશી; િંદ્રિદન મહરેતા; 504-505; 
[કાવ્ય], 2. કીડી; િંદ્રિદન મહરેતા; 505-506; [બાળકાવ્ય]

વષ્જ 8, અં્ 12, દ્િસેમબર 1954

1 વશ્યાળાની િમક (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 વિશ્વનાગરરક રહંદી; ઉ. જો.; 509

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : આંતર-્યુવનિવસ્કટી ્યુિકમહોતસિ; 510, રાટિ ્રી્ય 
નાટ્યોતસિ; 511, આંતરરાટિ ્રી્ય બાળ-કળા પ્દશ્કન; 511, સતુત્ય; 511; 
[સમાજ], રૉ્યલ એવશ્યારટક સોસા્યટી (મુંબઈ શાખા); 511

4 હૃદ્યબળ (નાનાભાઈ ભટ્ટકકૃત ‘ઘડતર અનરે િણતર’ની પ્સતાિના); કાકા 
કાલરેલકર; 512-513, 549

5 સપરેનડર સાથરે એક સપ્તાહ - મુંબઈનો પત્; િુનીલાલ મરડ્યા; 514-516, 
550 [સટીફન સપરેનડર-અંગરેજ કવિ]

6 ફોઈબા આવ્યાં; વશિકુમાર જોરી; 517-528; [નાટક]

7 વપતકૃતપ્કણ (ગતાંકથી પૂરંુ); વનરંજન ભગત; 529-536

8 ‘વપતકૃતપ્કણ’ અનરે ‘રગબી િરેપલ’; વ્રજરા્ય મુકુનદરા્ય દરેસાઈ; 537-538 

9 વિરાજ િહુ (પત્ રૂપરે); પીતાંબર પટરેલ; 539-542, 536; 
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10 ભારતી્ય ઇવતહાસ પરરરદનું અમદાિાદમાં ભરાનારંુ અવધિરેશન; ્યશિંત 
શુકલ; 543-544

11 ફાગવણ્યો; ઉપરેનદ્ર પંડ્ા; 544; [કાવ્ય]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સોરહણી’ (રવતલાલ છા્યા); વિષણપ્સાદ ર. 
વત્િરેદી; 545-546; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ગાંધીજી સાથરેનાં ‘સંસમરણો’ (ગણરેશ િાસુદરેિ 
માિળંકર); ગો.; 546-547; [પુસતકસમીક્ા] 

14 અસંભવિત; ‘સારકન’ કરેશિાણી; 547; [કાવ્ય]

15 વિનંતી; સુરરેશ દલાલ; 547; [કાવ્ય]

16 િરેતિણી; સુરરેશ દલાલ; 547; [કાવ્ય]

17 અર્ય્ક (૧-૨) : છરેલ્ું સભારંજની કાવ્ય (ગતાંકથી પૂરંુ); િનદ્રિદન મહરેતા; 
548-549; [કાવ્ય], અમરેરરકન રરે રડ્યો મથકો ઉપર મધ્યસથ સરકારનું 
વન્યમન; તંત્ી; 549 

18 િાવર્કક સૂવિ : 1954; 551-556

વષ્જ 9, અં્ 1, જાનયુઆરી 1955

1 મવણપુરી નત્કન (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 નૈવતક લોકશાહી; ઉ. જો.; 1

3 સમ્યરંગ (૧-૧૦) : ભારતી્ય ઇવતહાસ મહાસભાનું 17મું અવધિરેશન; 2, 
શ્ી ઢરેબરનું ઉદબોધન; 2, 3, માણસરે મોટા થિાનું છરે; 3, અિસાનનોંધ; 
3, અમદાિાદ લરેખકવમલનનું િંડોળા-પ્ય્કટન, મરાઠી માવસક નિભારતની 
50,000ની ટહરેલ; 3, 4, સજ ્કકતાની વખલિણી; 4, િડોદરાનું વિજ્ાન-
પ્દશ્કન; 4, ‘રાજનત્કકી’; 4; [કળા], નાના વિસંિાદો; 4; [સમાજ]

4 ત્ણ ફૂલ : (1) શાંવત (2) પ્તીક્ા (3) સોનરેરી માછલી; આરતી શુકલ; 5, 
6; [વનબંધ]

5 રહંદી સ્ત્રી કામદારોની આવથ્કક તથા સામાવજક વસથવત; સુમનત મહરેતા; 7-8, 
30-34

6 પવશ્મના સારહત્યમાં ટૂકંી િાતા્ક; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 9-14, 17

7 પૂનાથી પત્; પ્બોધ પંરડત; 15-17; [ભારાવિજ્ાન]
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8 પ્ીત ભઈ; િનદ્રિદન મહરેતા; 18-19; [નાટક]

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વસંધુની પ્રેમકથાઓ’ (ભાગ 1-2) (કરસનદાસ 
માણરેક); કથક; 35-36; [પુસતકસમીક્ા]

10 અલ્ાહનું િણ્કન કરિું અશક્ય છરે.; કરીમ મહમદ માસતર; 37; [કાવ્ય]

11 અર્ય્ક (૧-૫) : ‘ઊગરે છરે પ્ભાત !’; રા વિ. પાઠક; 38, લરેખકરે શું કરિાનું છરે; 
અનવેસટ હરેવમંગિરે; 38, વશક્ણ; મોરારજી દરેસાઈ; 38, અનંતતાની મોઢામોઢ 
(નોબરેલ પારરતોવરક પ્વતભાિ ); અનવેસટ હરેમીગિરે; 38-39, મંગલાટિક; 
હરેમંતકુમાર નીલકંઠ; 39

12 1954નાં નોબરેલ પારરતોવરકો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 40,34

વષ્જ 9, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1955

1 પૂવણ્કમા પાછી ઊગી રરે  (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 ભણિા મળ્ું હોત તો ?; ઉ. જો.; 41

3 સમ્યરંગ (૧-૧૧) : ગોિધ્કનરામ શતાબદી; 42, ગોિધ્કનરામનું મનોરાજ્ય; 
42, િાવર્કક સારહત્યસમીક્ા : 1954; 42, અવભનંદન; 42; [સારહત્યનોંધ], 
પ્ો. બલિનતરા્ય ક. ઠાકોરના પત્ો; 43, આિડી(મદ્રાસ) કૉંગ્રેસ અવધિરેશન; 
43, િૉલટ વવહટમનવિર્યક પ્દશ્કન; 43, ‘સંસકકૃવત’નો 101મો અંક; 43, 
શબદહરીફાઈ વિંતાજનક રોગવિહન; 43, ‘અરાઢો દીકરો’; 43, 48; 
[ભારાવિજ્ાન], સૌરાટિ ્રમાં મહાનુભાિોની જ્યનતીઓ; 48

4 મનભર નિલકથા-‘સરસિતીિંદ્ર’ની સમાલોિના; કાવનતલાલ બળદરેિરામ 
વ્યાસ; 49-60

5 િંદ્રકાહ્ક નાટ્યકકૃવત ‘રંગદા’; વ્રજરા્ય મુકુનદરા્ય દરેસાઈ; 61-65

6 આગ્ાનું અથ્કશાસ્ત્ર-અવધિરેશન; હૃરીકરેશ નાનુભાઈ પાઠક; 66-67

7 રહંદ વિજ્ાન પરરરદ : િડોદરા અવધિરેશન; નરવસંહ મૂ. શાહ; 68-69, 60

8 રામનો સીતાત્યાગ િાજબી હતો ?; હીરાબહરેન પાઠક, સરોવજની મહરેતા; 
70-73

9 પત્મ્ પુષપમ્ : જોતીનરે કાંટરે જ મોતી તોળા્ય; વજપસી; 74-75; [આતમકથન]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘બાિડાના બળરે’ (પુષકર િંદરિાકર); કથક; 76-
77; [પુસતકસમીક્ા]
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11 અર્ય્ક (૧-૫) : ્યાિું આટલું; મીનુ દરેસાઈ; 78; [કાવ્ય], કલ્યાણગ્ામ ‘દરેશપ્ીવતનું 
મનોરાજ્ય’; મુકુનદ મુવન, મંજુબહરેન ભટ્ટ; 78, રવશ્યામાં નિલકથાઓની 
લોકવપ્્યતા; 78-79, પતંગોનો રંગમરેળો; િંદ્રિદન મહરેતા; 79, ‘મહરેતર’, 
‘જીલબબરે’, ‘પ્યાલો’, ‘શરાબ’; છોટભુાઈ ના્યક; 77; [ભારાવિજ્ાન]

12 લક્મણ મૂછા્ક; સંપા. પુષકર િંદરિાકર; 80

13 આપણા વિનતકો : સમવટિ ભાિનાનું વિશ્વસંગીત; આનનદશંકર ધ્ુિ; 
પૂ.પા.4

વષ્જ 9, અં્ 3, માિ્જ 1955

1 નરવસંહનું વિત્ (‘હળિા કમ્કનો હંુ નરસૈં્યો’); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; 
આિરણપકૃષ

2 કુદરતી પસંદગીનો કલશ ।; ઉ. જો.; 81; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : શબદહરીફાઈઓનો ઉપદ્રિ; 82, અજ્ય આતમા 

ડૉ. હરેલન કરેલર; 82, હિરે કસોટી (વશક્ણનું માધ્યમ-ગુજરાત ્યુવનિવસ્કટી); 
82-83, ‘નિસજ ્કન’ પ્કાશન; 83, સનમાનસમારંભ; 83, દરેશવિદરેશ; 84

4 વિશાખાપટ્ટનમની દીિાદાંડી; િાડીલાલ ડગલી; 85-88

5 હળિાં કમ્કનો હંુ નરસૈં્યો; ઉ. જો.; 89-96; [નાટક]

6 ધૂપછાંિ-‘પાવથ્કિ દરેિતાઓ’ની પ્સતાિના (ખવલલ વજબ્ાનકકૃત ‘ધ અથ્ક 
ગોડ’નો અનુિાદ); કાકા કાલરેલકર; 96-97

7 પાવથ્કિ દરેિતાઓ; ખવલલ વજબ્ાન, અનુ. પ્બોધ િોકસી; 98-110

8 ધોળા રદિસની લૂંટ; પ્ભુદાસ બાલુભાઈ પટિારી; 111-113

9 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ઉતિરરામિરરત’નો એક પાઠ; પ્બોધ બરે. પંરડત; 114

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ઉતિરરામિરરત’ અનરે ‘કુનદમાલા’; ગો. કરે. ભટ્ટ; 114-115

11 પત્મ્ પુષપમ્ : એસ. એસ. સી. માટરેના છપપાની સમજૂતી; ઉ. જો.; 115-116

12 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અરાઢો દીકરો’; ભોગીલાલ જ રે. સાંડરેસરા; 116

13 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘હરીફાઈ’માં સાિો રસ; ?; 116
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14 િસંત; ઉશનસ્; 117; [કાવ્ય]

15 ફાગવણ્યાનાં ફૂલ; રદનરેશ કોઠારી; 117; [કાવ્ય]

16 ફાગણ; સુરરેશ દલાલ; 117; [કાવ્ય]

17 હોળી મરહનાની વિજોગણ; બાલમુકુનદ દિરે; 117; [કાવ્ય]

18 કસોટી વ્યૂહ વિજ રેતાનરે (મુકતક); વિવિતસુ; 117; [કાવ્ય]

19 અર્ય્ક (૧-૯) : હાલ્યનરે હરીફાઈ ભરીએ !; ભાણો ભગત; 118; [કાવ્ય], બૌદ્-
સંઘની અથ્કનીવત; તંત્ી; 118, પાિકકી અંગુવલ્યોંસરે (રહનદી કાવ્યકંરડકા); 
તંત્ી; 118, જગતની િસતી; તંત્ી; 119, શબદરિનાની ઉઘાડી લૂંટમાંથી 
બિો; રવિશંકર મહારાજ; 119, હસતપ્તોના સંપૂણ્ક તારણની અગત્ય; 
ભોગીલાલ સાંડરેસરા; 119, લોકભારામ્ય સંસકકૃત; ભોગીલાલ સાંડરેસરા; 
119-120, શ્ી જદુનાથ સરકાર; રા. રટકરેકર; 120, ગાંધીજીનો સમાજિાદ; 
ગાંધીજી; 120

વષ્જ 9, અં્ 4, એતરિલ,1955, સળંગ અં્ 100

1 પરબ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 માનિવિતિની નિરિના; કાકા કાલરેલકર; 121; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : અણશસ્ત્રોના નાશ માટરે રાજાજી(રાજગોપાલાિારી)
નો અનુરોધ; 122, સારહત્ય અકાદરેમી; 122-123, અમરરેલીમાં બાળ-
સંગ્હાલ્ય; 123, 101મો અંક (‘સંસકકૃવત’); 123; 

4 ત્ણ સામાવજક બીલો; મનોરમા ઠાકોર; 124-125

5 આંતરરાટિ ્રી્ય નાણાફંડ; બી. આર. વશનો્ય, અનુ. હૃરીકરેશ પાઠક; 

126-128, 151

6 અજ્ાત આરફ્કા; સુમનત મહરેતા; 129-139

7 લીમડા લીલા !; જ્યનત પાઠક; 139; [કાવ્ય]

8 આપણં આ્યાત પાસું; હૃરીકરેશ પાઠક; 140-143; [અથ્કકારણ, સમાજ]
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9 એિ. બોમબનો પહરેલો ભોગ - ‘ભાગ્યશાળી િહાણ’ના દુભા્કગ્યની કથા; 
મોહન પરીખ; 144-147

10 માતાની મૂંઝિણ (પલ્ક બક-જીિનકથા); સરલા બરેટાઈ; 148-151; [અંગ્રેજી 
સારહત્ય] 

11 ભારતી્ય લોકધમ્કની કરેડીઓ : ડૉ. િાસુદરેિશરણ અગ્િાલનાં વ્યાખ્યાનો; 
રવતલાલ દીપિંદ દરેસાઈ; 152-154

12 ગાંધીવગરા; ઉ. જો.; 154; [કાવ્ય]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘આંખની ઉજાણી’; વજપસી; 155-156; [આતમકથન]

14 શુભ્રતા; ઉ. જો.; 156; [કાવ્ય]

15 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘કલક’ શબદ; ઉપરેનદ્રરા્ય જ રે. સાંડરેસરા; 157

16 અર્ય્ક (૧-૩) : િડોદરા નગરી; બાલમુકુનદ દિરે; 158-159; [કાવ્ય], િાલતાં 
િાલતાં જો્યું; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 159; [કાવ્ય], આધુવનક અરણ્ય; 
વનરંજન ભગત; 159; [કાવ્ય]

17 પત્મ્ પુષપમ્ : પ્ાકકૃતમાં-રૂપ પ્ત્ય્ય; ભોગીલાલ સાંડરેસરા; 160

18 પત્મ્ પુષપમ્ : કંુિરબાઈનું મામરેરંુ : ‘હળિાં કમ્કનો હંુ નરસૈં્યો’; ભાનુ 
ઝિરેરી; 160

વષ્જ 9, અં્ 5, મે 1955, સળંગ અં્ 101

 વિશરેરાંક : 1. લોકશાહી : એક સંવિિાદ, 2. કનૈ્યાલાલ મુનશી વલવખત 
‘ગુજરાતના ઇવતહાસ’નું એક માવમ્કક પ્કરણ, 3. નિીન કવિઓનાં કાવ્યો

1 નિા િાસ (વિત્); કરે. કરે. હરેબર(વિત્કાર); આિરણપકૃષ

2 આઈનસટાઈન અનરે બુદ્; ઉ. જો.; 161

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : સાિી લોકશાહી; 162, છરેલ્ી પિીશીની કવિતા : 1930-
55નું સારહત્ય; 162-163, આભાર : ‘મનુરાજ’ નાશ પામ્યુ નથી; 163, ‘અમનરે 
ગમતાં કાવ્યો’-સિાધ્યા્ય લરેખાિવલ; 163, ગુજરાત લરેખકવમલન : પાંિમું 
અવધિરેશન, િડોદરા; 163, આ અંકના લરેખકો અનરે વિત્કાર; 164, 183

4 લોકશાહી : એક સંવિિાદ (પાંિ પ્શ્નોના વિદ્ાનોએ આપરેલા જિાબો); 
સંકલન : ઉ. જો.; 165-183
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5 લોકશાહી : એક સંવિિાદ; જિાહરલાલ નહરેરુ; 165-168 

6 લોકશાહી : એક સંવિિાદ; ગણરેશ િાસુદરેિ માિલંકર; 168-170

7 લોકશાહી : એક સંવિિાદ; મોહનલાલ દાંતિાળા; 171

8 લોકશાહી : એક સંવિિાદ; ઉછગંરા્ય ઢરેબર; 172-173

9 લોકશાહી : એક સંવિિાદ; કરે. એમ. પવણક્ર; 173-175

10 લોકશાહી : એક સંવિિાદ; કાકા કાલરેલકર; 175-177

11 લોકશાહી : એક સંવિિાદ; જ રે. જ રે. અંજારર્યા; 177-180

12 લોકશાહી : એક સંવિિાદ; રદનકર મહરેતા; 181-183

13 આપણી લોકશાહી સામરેના ભ્યો; આિા્ય્ક કકૃપાલાની; 184

14 ‘હા્ય, મારંુ પાટણ !’; કનૈ્યાલાલ મુનશી; 185-198; [નિલકથા અંશ]

15 ખરંુ કારણ (ગુજરાતની નરેતાગીરી); બલિનતરા્ય ક. ઠાકોર; 198

16 હરરસંરહતા : બરે અધ્યા્ય; નહાનાલાલ દ. કવિ; 199-204; [કાવ્ય]

17 હરે સગ્કશવકત (‘ગુરુજી’ના વનિરેદનમાં); બલિનતરા્ય ક. ઠાકોર; 204; 
[સારહત્યનોંધ]

18 મનુરાજ (પદ્નાટક); અરદરેશર ફરામજી ખબરદાર; 205-212; [નાટક]

19 કિન-મહરેલ; શરેખ સાદી, અનુ. બલિનતરા્ય ક. ઠાકોર; 212; [પવશ્ક્યન કાવ્ય]

20 િલ, જીિ !; િૉલટર સરેિરેજ લૅનડોર, અનુ. બલિનતરા્ય ક. ઠાકોર; 212; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

21 ગુરુજી; બલિનતરા્ય ક. ઠાકોર; 213-218; [કાવ્ય]

22 સિનામ-સંકીત્કન; બ. ક. ઠાકોર; 218; [કાવ્ય]

23 ગુરુજીનું છરેિટનું અપ્કણ; બ. ક. ઠાકોર; 218; [કાવ્ય]

24 કોરકલ-નીડ (પાંિ સૉનરેટ); હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટ; 219-220; [કાવ્ય]

25 ગુલાબ દઉં; હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટ; 220; [કાવ્ય]

26 પ્કીણ્ક; હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટ; 220; [કાવ્ય]

27 પુષપ થૈ આિીશ; સુનદરમ્; 221; [કાવ્ય]
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28 ગાન નિાં માગરે; સનરેહરવ્મ; 221; [કાવ્ય]

29 બરે મુકતકો; હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટ; 221; [કાવ્ય]

30 સાલ મુબારક; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 222; [કાવ્ય]

31 માગ્કમાં સામરે મળી; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 222; [કાવ્ય]

32 બરે કાવ્યો : ૧. કવિનો અનુભિ ૨. હરેમનતનો શરેઢકડો; ઉ. જો.; 223-224

33 બરે કાવ્યો : ૧. માનિકીટ ૨. મનનરે; દુગવેશ શુકલ; 224

34 પ્રેમનો અહાલરેક !; સિપનસથ; 225; [કાવ્ય]

35 પોર િદ છઠનું પ્ભાત (1-2); રાજ રેનદ્ર શાહ; 225; [કાવ્ય]

36 ફાઉનટનના બસસટોપ પર; વનરંજન ભગત; 226-227; [કાવ્ય]

37 એક નામરેરી િકૃદ્નરે મળતાં; નવલન રાિળ; 227; [કાવ્ય]

38 પશુલોક; હસમુખ પાઠક; 228-229; [કાવ્ય]

39 મીણબતિી; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 229; [કાવ્ય]

40 બરે સૉનરેટ 1. સહદરેિ, 2. મરણ; િુનીલાલ મરડ્યા; 230

41 રહસ્યમ્યી. . . નરે; વપનારકન ઠાકોર; 230; [કાવ્ય]

42 પાગલની િસંત; હરીનદ્ર દિરે; 230; [કાવ્ય]

43 િસંત અનરે ગ્ીષમ; જ્યનત પાઠક; 231; [કાવ્ય]

44 આપણરે; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 231; [કાવ્ય]

45 પહોર નમતો થ્યો; ભાનુપ્સાદ વત્િરેદી; 231; [કાવ્ય]

46 ગુજ ્કરી સતોત્; ઉશનસ્; 232; [કાવ્ય]

47 લલકાર; ગીતા પરીખ; 232; [કાવ્ય]

48 ભવકત; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 232; [કાવ્ય]

49 િરદાન દામપત્યનું; હીરા મહરેતા; 233; [કાવ્ય]

50 કાવ્ય્યુગમ : 1. ઘુિડ, 2. વશવશર-િસંત; પ્જારામ રાિળ; 234; [કાવ્ય]

51 સૉનરેટ્યુગમ : 1. જૂનું ઘર ખાલી કરતાં, 2. આનંદમઢીમાં પ્િરેશતાં; 
બાલમુકુનદ દિરે; 234; [કાવ્ય]
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52 પરાજ્યની જીત; પ્હલાદ પારરેખ; 235-236; [કાવ્ય]

53 ઉદબોધન; િરેણીભાઈ પુરોરહત; 236; [કાવ્ય]

54 ધરતી પર (મુકતક); હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટ; 236; [કાવ્ય]

55 નંરદતાની ઘરડ્યાળ; ગગનવિહારી મહરેતા; 236-237; [કાવ્ય]

56 વહીટમરેનનો િારસો - આધુવનક અમરેરરકન કવિતા; વનરંજન ભગત; 238-
244, 247

57 અમનરે ગમતાં કાવ્યો : ‘શાવનત’ (બ. ક. ઠાકોર); વિષણપ્સાદ વત્િરેદી; 245-
247; [કાવ્યઆસિાદ]

58 અર્ય્ક : સાક્રો િચિરે; વિનોબા ભાિરે, સંક્રેપ : સિામી આનંદ; 248-250; 
[સારહત્યનોંધ]

વષ્જ 9, અં્ 6, જૂન 1955, સળંગ અં્ 102

1 પો્યણં (છબી); છબીકાર : વિદ્ાવ્રત; આિરણપકૃષ

2 સત્યં પરં ધીમરહ !; ઉ. જો.; 253; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : સદગત રામદાસ ગુલાટી; 254; [અિસાનનોંધ], બાનડુગં 
અનરે પછી; 254-255

4 શ્ી અરવિંદાશ્મ વિત્કલા પ્દશ્કન; તંત્ી; 255

5 અમનરે ગમતાં કાવ્યો-૨ (‘સાગર અનરે શશી’-મવણશંકર રતનજી ભટ્ટ); 
વનરંજન ભગત; 256-260, 292; [કાવ્યઆસિાદ]

6 શાકુનતલ : અંક પહરેલો; કાવલદાસ, અનુ. ઉ. જો.; 261-274, 279; [સંસકકૃત 
નાટક]

7 હૃદ્યંગમ સમરણવિત્ો (રકશનવસંહ િાિડાકકૃત ‘અમાસના તારા’નો 
પ્િરેશક); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 275-279 

8 મહાદરેિથી મોટરેરા (1) (છોટભુાઈ બાબુભાઈ દરેસાઈનું િરરત્. . . ); સિામી 
આનંદ; 280-285

9 ગુજરાતી પ્કાશન-ક્રેત્રે ‘નિો ઉઘાડ’ : ‘ટકરે શરેર ભાજી ?’; ભોગીલાલ 
ગાંધી; 286-287, 285

10 િોપાટીનરે બાંકડરેથી (અક્રજ્ાન-વશક્ણ); િક્ગવત; 288-289, 285
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11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મરેઘલી રાતરે’ (સુહાસી); કથક; 290, 292; 
[પુસતકસમીક્ા]

12 અર્ય્ક : િાર વ્યવકત-કાવ્યો (૧. પલરેટોનો આતમા; ૨. શરેલીનરે; ૩. રાઈનર 
રરલકરેનરે; ૪. મરણોનમુખ બોદલરનરે); હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટ; 291-292

વષ્જ 9, અં્ 7, જુલાઈ 1955, સળંગ અં્ 103

1 અંબુભાઈ પુરાણી (છબી); આિરણપકૃષ

2 શબદો - જીિનનું મધુ !; ઉ. જો.; 293; [સમાજ, સારહત્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : અિસાનનોંધ; 294, બીજી નાટ્યલરેખન હરીફાઈનાં 
પરરણામ; 294, મરાઠી સાપ્તારહક સાધના; 294-295, ગુજરાતીમાં 
ઉચિ વિદ્ાનાં પુસતકો; 295, રહંદની વિદરેશનીવતનો રદવગિજ્ય; 295-
296, અવભનનદન; 296; [િરરત્નોંધ], ઉદારમતિાદ : લોકશાહીનો 
શ્વાસોચછિાસ; 296, 299

4 લોકમાતા નમ્કદા; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 297-300; [વનબંધ]

5 મહાદરેિથી મોટરેરા(2) (ગતાંકથી િાલુ); સિામી આનંદ; 301-309; 
[િરરત્કથન]

6 લરેખક-વમલન; વિનોરદની નીલકંઠ; 310-312 

7 દૂર છતાં નજીક (અંબુભાઈ પુરાણી રવટિપૂવત્ક પ્સંગરે અવભનંદન ગ્ંથમાંથી); 
ઉ. જો.; 313-314, 312

8 મારંુ વપ્્ય પાત્ (‘ભિસાગર’-સૂરજનું પાત્); ઈશ્વર પરેટલીકર; 315-317

9 પ્થમ સમાજશાસ્ત્ર-વિર્યક પરરરદ; તારા પટરેલ; 318-320

10 આપણો સમુદ્રરકનારો અનરે દીિાદાંડીઓ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 321-322

11 મીરાંની સાધના; દશ્કક; 323-325

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : શ્ી ભિાની ભટ્ટાિા્ય્કની નિલકથાઓ; ગુલાબદાસ 
બ્ોકર; 326-328
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13 અર્ય્ક (૧-૨) : સારહત્યકારોનરે (ગુજરાત લરેખકવમલન અવધિરેશન, 
િડોદરા); હંસાબહરેન મહરેતા; 329-331, પ્જાજીિનની સપાટી દશા્કિતા 
ફુિારા (ગુજરાત લરેખકવમલન અવધિરેશન, િડોદરા); મંજુલાલ મજમુદાર; 
331-332

14 પત્મ્ પુષપમ્ : શરેકવસપ્યરની ઉપમા ‘કાનત’માં; ન.; 332

વષ્જ 9, અં્ 8, ઑગસટ 1955, સળંગ અં્ 104

1 છોટભુાઈ દરેસાઈ, િંદ્રશંકર શુકલ અનરે સિામી આનંદ (છબી); છબીકાર : 
રતુભાઈ કોઠારી; આિરણપકૃષ

2 પ્કકૃવત, સંસકકૃવત, વિકકૃવત; ઉ. જો.; 333; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૧૧) : ‘વમથ્યાવભમાન’ અનરે ‘રંગીલો રાજજા’; 334, 
અમદાિાદમાં કવિ કાલ્ક શૅપીરો; 334-335, જીનીિા પરરરદ; 335-336, 
ગોિા; 336, સિભારા રહંદી, અંગ્રેજી; 336, 363, સરદાર પવણક્ર 
લૅસકી ઈવનસટટ્યૂટમાં; 363, ડૉ. વશલસ અનરે ડૉ. લીમ; 363, ઝાંખો થતો 
રણવજતરામ સુિણ્કિંદ્રક; 363, લોકશાસન કરે અલપજનશાસન ?; 372, 
નરેશનલ બૂક ટ્રસટ; 372, અશુવદ્ઓ; 372 

4 સિ્કતંત્ સિતંત્ આપણરે; કાકા કાલરેલકર; 337-340 

5 મહાદરેિથી મોટરેરા (3) (ગતાંકથી િાલુ); સિામી આનંદ; 341-348

6 મોરહની; પ્જારામ રાિળ; 348; [કાવ્ય]

7 કપૂર; પ્જારામ રાિળ; 348; [કાવ્ય]

8 રકતવતલક; િુનીલાલ મરડ્યા; 349-363; [નાટક]

9 પત્મ્ પુષપમ્ : સંિાદની ઝંખના; વજપસી; 364-365; [આતમકથન]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વત્િરેણીસનાન’ (દશ્કકકકૃત ‘વત્િરેણીસનાન’ની 
પ્સતાિના); પંરડત. સુખલાલજી; 366-368; [પુસતકસમીક્ા] 

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘માનિીનાં રૂપ’ (લરે. ્યશપાલ, અનુ. સુભદ્રા ગાંધી); 
કથક; 369-370; [પુસતકસમીક્ા]

12 અર્ય્ક (૧-૨) : ટ્રસટીપણાનો વસદ્ાનત; નરહરર પરીખ; 371, પોતાની નરહ, 
આખી પરેઢીની જીિનકથા; ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક; 371-372
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વષ્જ 9, અં્ 9, સપટેમબર 1955, સળંગ અં્ 105

1 સિ. રામનારા્યણ વિ. પાઠક (છબી); આિરણપકૃષ

2 સિતંત્તાનાં આઠ િરસ ।; ઉ. જો.; 373

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : શ્ી િલ્ભભાઈ વિદ્ાપીઠ : નિી ગ્ામ વિદ્ાપીઠ; 374, 
ગોિાનો પ્શ્ન; 375-376, સિયોદ્યસંઘ સંિાવલત ‘વિિારવશવબર’; 376, 
મરહૂમ કાઝી ‘અખતર’; 376; [અિસાનનોંધ], વિવિધ ભારાઓના સારહત્યની 
છરેલ્ી પિીશી; 376, પ્ો. સી. એન. િકીલની રવટિપૂવત્ક; 376; [અથ્કશાસ્ત્રી]

4 ગાંધી્યુગના સારહત્યગુરુ (રા વિ. પાઠક); ઉ. જો.; 377; [અંજવલલરેખ]

5 સદગત રામનારા્યણભાઈ (રા વિ. પાઠક); હરવસદ્ભાઈ રદિરેરટ્યા; 378-
379; [અંજવલલરેખ]

6 સિ. બટભુાઈ (રવસકલાલ પરીખ સાથરેની મુલાકાતનો અહરેિાલ, મુલાકાત 
લરેનાર : અશોક હર્ક); રવસકલાલ પરીખ; 380-382

7 શ્ી પાઠકસાહરેબ (રા વિ. પાઠક); મગનભાઈ દરેસાઈ; 383-384; 
[અંજવલલરેખ]

8 પાઠકસાહરેબનરે (રા વિ. પાઠક); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 384; [કાવ્ય]

9 આપના જતાં (રા વિ. પાઠકનરે); સુરરેશ દલાલ; 384; [કાવ્ય]

10 સદગત પાઠકસાહરેબ (રા વિ. પાઠક); ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 385-386, 388; 
[અંજવલલરેખ]

11 પ્બુદ્ સુરતા (રા વિ. પાઠક); રકશનવસંહ િાિડા; 387-388; [અંજવલલરેખ]

12 સૂરતથી િડોદરા - બરે લરેખકવમલન િચિરેના સમ્યનું સારહત્ય (1953-55); 
વનરંજન ભગત; 389-392

13 છરેલ્ા બરે િરસની નિલકથાઓ (1953-55); પીતાંબર પટરેલ; 393-396, 392

14 વિજ્ાનમાંથી પ્જ્ાન; હરવસદ્ભાઈ રદિરેરટ્યા; 397-400

15 ઍટલાંરટકનું ઉલ્ંઘન; િુનીલાલ મરડ્યા; 401-405; [પ્િાસ]

16 થૉમસ માન (જમ્કન સારહત્યકાર); િાડીલાલ ડગલી; 406-409
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17 અર્ય્ક (૧-૮) : રા. વિ. પાઠકનરે અંજવલ : 1. રવસકલાલ છો. પરીખ; 410, 
2. જ્યોતીનદ્ર દિરે; 410-411, 3. ગુલાબદાસ બ્ોકર; 411, 4. સુંદરજી 
ગો. બરેટાઈ; 411, 5. મોહનલાલ મહરેતા(‘સોપાન’); 411, 6. કકૃષણલાલ મો. 
ઝિરેરી; 411-412, 7. પીતાંબર પટરેલ; 412, 8. અનંતરા્ય મ. રાિળ; 412

18 બઢો વશશુ, રિાલ-િાલ !; િુનીલાલ મરડ્યા; 412; [કાવ્ય]

19 કોલાબા પર સૂ્યા્કસત; વનરંજન ભગત; 412; [કાવ્ય]

વષ્જ 9, અં્ 10, ઑકટોબર 1955, સળંગ અં્ 106

1 ગોિધ્કનરામ મા. વત્પાઠી (છબી); આિરણપકૃષ

2 સિાધ્યા્યપ્િિનાભ્યાં ન પ્મરદતવ્યમ્; ઉ. જો.; 413 [સમાજ, વશક્ણ, ધમ્ક]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : સિ. રતનમવણરાિ ભીમરાિ જોટરે; 414; [અિસાનનોંધ], 
ગુ. સા. પરરરદનું આગામી સંમરેલન; 414-415, સંસકાર સમારંભો અનરે 
રાજકારણ : નમ્ર સૂિન; 415, િલ્ભભાઈ વિદ્ાપીઠ અનરે બીજી કૉલરેજો; 
415, 1955ની સમીક્ા (ગુજરાત સારહત્યસભા); 415

4 મીરાંની સાધના (જુલાઈથી િાલુ); દશ્કક; 416-417

5 આતમવનરીક્ણ; િુનીલાલ મરડ્યા; 418-420

6 ગોિધ્કનરામ; કાવનતલાલ છગનલાલ પંડ્ા; 421-432

7 વિજ્ાનમાંથી પ્જ્ાન (ગતાંકથી િાલુ); હરવસદ્ભાઈ રદિરેરટ્યા; 433-438

8 ઝાલાિાડી ધરતી; પ્જારામ રાિળ; 438; [કાવ્ય]

9 હાળી કોમ (દૂબળા કોમ, સૂરત વજલ્ો); નરહરર પરીખ; 439-442

10 સદગત શ્ી રામનારા્યણ પાઠક; શારદાબહરેન મહરેતા; 443-444; 
[િરરત્કથન]

11 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અંતરકથા’; વજપસી; 445-448; [આતમકથન]

12 મકૃત્યુદરેિ (‘થાનાટૉવપસસ’નો અનુિાદ); વિવલ્યમ કલરેન બ્ા્યનટ, અનુ. 
મનસુખલાલ ઝિરેરી; 449-450; [અમરેરરકન કાવ્ય]
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13 અર્ય્ક : બાલસંન્યાસ-દીક્ા પ્વતબંધક વબલ (મુંબઈધારા સભા); પ્ભુદાસ 
બાલુભાઈ પટિારી; 451-452, 438

વષ્જ 9, અં્ 11, નવેમબર 1955, સળંગ અં્ 107

1 ગોિધ્કનરામ વત્પાઠી (23 િર્કની ઉંમર) (છબી); આિરણપકૃષ

2 સારહત્યકારો ઔર ્યુગપ્િાહ; ઉ. જો.; 453

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : ગોિધ્કનરામનું ઋણ : એક પત્ (િંપકલાલ વ્યાસનો 
પત્); 454, ગુજરાતીના અધ્યાપકોનું સંમરેલન; 454-455, રાજ્યપુન : 
રિના કવમશનનો અહરેિાલ; 455

4 પરરરદની પ્સાદી (ગુ. સા. પરરરદ, 19મું સંમરેલન, નરડ્યાદ)1. ગોિધ્કનરામ, 
ગુજરાતી સારહત્યના ભીષમવપતામહ; બાબુભાઈ પટરેલ; 456 

5 પરરરદની પ્સાદી 2. ‘સરસિતીિંદ્ર’ : ગોિધ્કનરામનું ઋણ; કનૈ્યાલાલ 
મુનશી; 456-458

6 પરરરદની પ્સાદી 3. પરરરદ આપણી શી રીતરે થઈ શકરે ?; કાવનતલાલ છ. 
પંડ્ા; 458-459

7 પરરરદની પ્સાદી 4. વશિાસતરે પનથાન સનતુ; કનૈ્યાલાલ મુનશી; 459-460

8 પરરરદની પ્સાદી 5. પત્કાર; મગનભાઈ દરેસાઈ; 460-462

9 પરરરદની પ્સાદી 6. બોધભારા રહંદી હો્ય ?; લાલભાઈ ર. દરેસાઈ; 462-
463

10 પરરરદની પ્સાદી 7. ખરો ધમ્ક; પ્ાણજીિન વિશ્વનાથ પાઠક; 463-464

11 પરરરદની પ્સાદી 8. પ્ાદરેવશક ઇવતહાસની અગત્ય; ભોગીલાલ સાંડરેસરા; 
464-465

12 પરરરદની પ્સાદી 9. ગુજરાતી રંગભૂવમની વિવશટિતાઓ; ડી. જી. વ્યાસ; 
465-466

13 પરરરદની પ્સાદી 10. ગુજરાતની સંપવતિ; વિજ્ાન અનરે આતમજ્ાન; 
રવતલાલ આડવત્યા; 466-467

14 ઍટલાંરટકનું ઉલ્ંઘન (2) (ગતાંકથી િાલુ); િુનીલાલ મરડ્યા; 468-471, 
490; [પ્િાસ]

15 કવિની સાધના; ઉ. જો.; 472-485, 488
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16 શરેરનું કાવ્ય; સુનદરમ્; 468-488; [કાવ્ય]

17 મીરાંની સાધના (ગતાંકથી િાલુ); દશ્કક; 489-490

18 ‘સરસિતીિંદ્ર’; િંપકલાલ વ્યાસ; 490; [કાવ્ય]

19 પરરરદ-પ્કરણ : 1. ગુ. સા. પરરરદ માટરે વનિરેદન; 491-493 

20 પરરરદ-પ્કરણ : 2. પત્કારો સમક્; 493-494 

21 પરરરદ-પ્કરણ : 3. પ્મુખપદ લરેિા વિનંતી; 495 

22 પરરરદ-પ્કરણ : 4. બંધારણમાં ફરેરફાર અનરે ભાિી પ્િકૃવતિ અંગરે સવમવત; 
495-496 

23 પરરરદ-પ્કરણ : 5. . પ્મુખના આભાર પ્સંગરે; 496-498 

વષ્જ 9, અં્ 12, દ્િસેમબર 1955, સળંગ અં્ 108

1 િૈષણિજન તો તરેનરે કહીએ. . . (બુદ્, ઈસુ, ગાંધી અનરે નરવસંહનું વિત્); 
વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 દુિા્કસાનો શાપ : શાપ કરે આશીિા્કદ? (શાકુનતલ); ઉ. જો.; 501

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : સંસકાર-કા્ય્કક્મો; 502; [નકૃત્ય], બાળ-સારહત્ય; 502, 
ભાઈશ્ી ્યશિતં પડં્ાનુ ંઅકાળ અિસાન; 502-503, રાજદ્ારી મહરેમાનો; 503

4 સમીર; લક્મીકાંત હ. ભટ્ટ; 504-514; [િાતા્ક]

5 વમત્ મરડ્યાનરે; વનરંજન ભગત; 514; [કાવ્ય]

6 હસતા રફલસૂફની વિદા્ય (રા વિ. પાઠક); ગગનવિહારી લ. મહરેતા; 515-
516

7 ઍટલાંરટકનું ઉલ્ંઘન (3) (ગતાંકથી િાલુ); િુનીલાલ મરડ્યા; 517-521, 
516; [પ્િાસ]

8 વિત્ગુપ્તનરે િોપડો; પન્ાલાલ પટરેલ; 522-527; [નાટક]

9 નોબરેલ પારરતોવરકો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 528, 527

10 એક જગત; સુમનત મહરેતા; 529-534; [રાજકારણ, સમાજ]
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11 પત્મ્ પુષપમ્ : મનમોહન; વજપસી; 535, 534; [આતમકથન]

12 િાવર્કક સૂવિ : 1955; 536-540

વષ્જ 10, અં્ 1, જાનયુઆરી 1956, સળંગ અં્ 109

1 અલોરકતરેશ્વર (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 પ્ધાન-ગૌણ વિિરેક (જનતાની અજ્ાનતા અનરે ગરીબી); ઉ. જો.; 1

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : સદગત આિા્ય્કશ્ી શંકર દ. જાિડરેકર; 2; [અંજવલલરેખ], 
શોકાંજવલ; 2, પાઠ્યપુસતકો; 2-3, તરુણ વિત્કારો; 3, ફરેબ્ુઆરી અંક; 3, 
સદગત સાકરલાલ દિરે; 3, 40; [અિસાનનોંધ]

4 અંજવલ (્યશિંત પંડ્ા); જ્યોતીનદ્ર દિરે; 4; [અંજવલલરેખ]

5 અંજવલ (મસતફકીર); જ્યોતીનદ્ર દિરે; 5; [અંજવલલરેખ]

6 બરે અથ્કશાસ્ત્ર-અવધિરેશનો; હૃરીકરેશ નાનુભાઈ પાઠક; 6-8

7 મચછુકાંઠાનું ગ્ામગીત; 8

8 ગોિધ્કનરામના વિનતનનું સિરૂપ; રવતલાલ મોહનલાલ વત્િરેદી; 9-11

9 દરેિદ્ારરે ; પન્ાલાલ પટરેલ; 12-16, 11; [નાટક]

10 ‘સરસિતીિંદ્ર’-એક સકલકથા; ડોલરરા્ય રંગીનદાસ માંકડ; 17-18, 23

11 નરવસંહરાિની આપકહીનું પાનું; સંપા. ગો.; 19-23

12 જોડકણાં-રિીનદ્રનાથ ઠાકુરના વિિારો; રમણલાલ સોની; 24-28

13 ઍટલાંરટકનું ઉલ્ંઘન (4); િુનીલાલ મરડ્યા; 28-32; [પ્િાસ]

14 ઍપોલો પર િનદ્રોદ્ય (સૉનરેટ); વનરંજન ભગત; 32; [કાવ્ય]

15 વમત્ મરડ્યાનરે; વનરંજન ભગત; 32; [કાવ્ય]

16 હાઇડ્રોજન બૉમબ અનરે હિામાન; નરવસંહ મૂ. શાહ; 33-34

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ઉતથાનશ્ી (ઉશનસ્ કકૃત ‘પ્સૂન’ ની પ્સતાિના); 
વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 35-36; [પુસતકસમીક્ા] 
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18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પત્મ્ પુષપમ્’ : ભવકતકાવ્ય સંગ્હ; વિષણપ્સાદ 
ર. વત્િરેદી; 36-37, 34; [પુસતકસમીક્ા]

19 અર્ય્ક (૧-૪) : વિદ્ાસંસથાનું રખોપું; તંત્ી; 38, સાબરમાં ઘોડાપૂર જોઈનરે; 
બાલમુકુનદ દિરે; 38, 39; [કાવ્ય], િાદળ વિખરા્યાં; પ્હલાદ પારરેખ; 39; 
[કાવ્ય], લઘુ આશા; નિલભાઈ શાહ; 39; [કાવ્ય]

વષ્જ 10, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1956, સળંગ અં્ 110

1 કકૃષણલીલા (વિત્); વિત્કાર : જ્યોવત ભટ્ટ; આિરણપકૃષ

2 પામરતાનું વિરાટ પ્દશ્કન; ઉ. જો.; 41; [રાજકરણ, ઇવતહાસ]

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : સદગત ડૉ. એરિ. તારાપોરિાળા; 42; [અિસાનનોંધ], 
માથા્ક ગ્રેહામનાં નકૃત્યો; 42, રહંદમાં રૂસી લરેખક ઇલ્યા એહરનબગ્ક; 42, 43, 
પ્જાસતિાક રદનની આગલી રાતનું રાટિ ્રી્ય કવિસંમરેલન; 43, લવલતકલા 
અકાદરેમીનું કલાપ્દશ્કન; 43; [વિત્કળા], નરેશનલ આટ્ક ગૅલરી; 43; 
[વિત્કળા], ‘પથરેર પાંિાલી’; 43; [રફલમ]

4 ગા્યત્ી: પ્ાત:; વનરંજન ભગત; 44; [કાવ્ય]

5 વનરંજન ભગતનરે િુનીલાલ મરડ્યાનો જિાબ (રડલન ટૉમસ વિશરે); 
િુનીલાલ મરડ્યા; 45; [કાવ્ય]

6 સાિા શબદ; સરોદ; 45; [કાવ્ય]

7 શું શું સાથરે લઈ જઈશ હંુ?; ઉ. જો.; 45; [કાવ્ય]

8 ધનુનું મનન; કાકા કાલરેલકર; 46-47; [આતમકથન, લવલતવનબંધ]

9 દશાંશ પદ્વતના વસક્ા; એિ. એમ. પટરેલ; 48-51

10 એવપ્લસ્ય પ્થમ રદિસરે (નાગાસાકી, જાપાન-પ્િાસ); વિનોરદની નીલકંઠ; 
52-54; [આતમકથન, પ્િાસ]

11 પત્મ્ પુષપમ્ : આંવગકમ્-નાટ્ય ભજિણી; જ્યંવત દલાલ; 55-56

12 િત્કમાન ગુજરાતી સારહત્યના પ્િાહો; કાવનતલાલ બ. વ્યાસ; 57-61

13 બૌદ્ધમ્કનું ‘છઠ્ઠુ ંસંગા્યન’ : છઠ્ઠી સંસદ; સુમનત મહરેતા; 62-65

14 નૉત્દામમાં નાતાલ : પૅરરસનો પત્; િુનીલાલ મરડ્યા; 66-72; [પ્િાસ]
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15 આપણો ખાંડઉદ્ોગ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 73-75

16 તબીબી પરરભારા; દલસુખભાઈ કા. શાહ; 76-78,51

17 અર્ય્ક (૧-૪) : અજિાળું; કવિ કાગ; 79; [કાવ્ય], િસંત (પંિમીના) પિનો; 
ઉશનસ્; 79; [કાવ્ય], િળાિી બા આિી; ઉશનસ્; 79; [કાવ્ય], સોતા હૈ 
સંસાર નહીં; રહમાન રાહી, અનુ. હરરિંશરા્ય બચિન; 80; [કા્મીરી 
કાવ્ય]

વષ્જ 10, અં્ 3, માિ્જ 1956, સળંગ અં્ 111

1 સિ. દાદાસાહરેબ માળિંકર (છબી) આિરણપકૃષ

2 ન િકૃદ્ા : સવિતા : ત્િ્યા !; ઉ. જો.; 81; [રાજકારણ, સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : આિા્ય્ક નરરે નદ્રદરેિનું અિસાન; 82, ‘હરરજન’ પત્ો બંધ 
થા્ય છરે; 82, સાપ્તારહક વિિાર-પત્ોની જરૂર; 82-83, લોકસારહત્યના 
સંગ્હ-પ્કાશન માટરે સવમવત; 83, શ્ી મરેઘાણીભાઈનરે અંજવલ (મવણશંકર 
િસંતરામ ઉપાધ્યા્યરે લખરેલ શ્ોક); 83, સિ. નીવતરા્ય ખારોડ; 83; 
[અિસાનનોંધ]

4 બકૃહત્ કુટમુબી દાદાસાહરેબ (ગણરેશ િા. માિળંકર); ઉ. જો.; 84-85; 
[અંજવલલરેખ]

5 સદગકૃહસથ દાદાસાહરેબ : સંસમરણો (ગણરેશ િા. િળંકર); િાડીલાલ ડગલી; 
86-88, 85; [અંજવલલરેખ]

6 વછન્વભન્ છુ;ં ઉ. જો.; 89-90; [કાવ્ય]

7 અશ્વ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 90; [કાવ્ય]

8 સમકૃવત અનરે વિસમકૃવત : (િરેશ); જ્યંવત દલાલ; 91-96; [નાટક]

9 ્યુરોપનો પ્િાસ; સનમુખલાલ પંડ્ા; 97-100

10 ગુજરાતના કલાપ્િાહો : છરેલ્ાં પિાસ િર્કનું વિહંગાિલોકન; રવિશંકર મ. 
રાિળ; 101-108; [વિત્કળા]

11 ભારતી્ય લોકધમ્કની કરેડીઓ : ડૉ. િાસુદરેિશરણ અગ્િાલનાં વ્યાખ્યાનો 
(એવપ્લ’55થી પૂરંુ); રવતલાલ દીપિંદ દરેસાઈ; 109-112

12 માતકૃિંશ પદ્વત : એક દ્કવટિપાત; નીવતરા્ય ખારોડ; 113-114, 100

13 ‘પંિતંત્’-નકૃત્યનારટકા; પીતાંબર પટરેલ; 115-117



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  155 

14 આંતરભારતી : િસનતમુખ; દ. રા. બરેનદ્રરે, અનુ. ઉ. જો.; 118; [કન્ડ કાવ્ય]

15 અર્ય્ક (૧-૬) : રાજસથાન; ઉશનસ્; 119; [કાવ્ય], અજનતાની ગુફાઓ જોતાં; 
ઉશનસ્; 119; [કાવ્ય], અજતંા; જ્યંત પાઠક; 119; [કાવ્ય], વબહારદશ્કન; 
હવસત બૂિ; 119; [કાવ્ય], ભાકરા-નાંગલ; હવસત બૂિ; 119; [કાવ્ય], 
રાટિ ્ર્યાત્ા; વપનારકન દિરે; 119; [કાવ્ય]

વષ્જ 10, અં્ 4, એતરિલ 1956, સળંગ અં્ 112

1 જગતજનની (મનડપૂ, જાિા) (વશલપની છબી) આિરણપકૃષ

2 પ્ભાત-દશ્કન; કાકા કાલરેલકર; 121; [વનબંધ]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : સિ. કવિ મઢવેકર(મરાઠી); 122, તબીબી વિજ્ાન; 122, 
ભાઈ ‘કરેતન મુનશી’નું અકાળ અિસાન; 122, બીજી ભારાઓમાં અનુિાદો; 
122, 154

4 અંગ્રેજી ઑનસ્કના વિદ્ાથગીઓનરે વિદા્ય; વનરંજન ભગત; 123; [કાવ્ય]

5 મૅરટ્રકના વિદ્ાથગીઓનરે : વિદા્યિરેળાએ; િંપકલાલ વ્યાસ; 123; [કાવ્ય]

6 ઇવતહાસ પાસું બદલરે છરે; િાડીલાલ ડગલી; 124-128

7 ગાડાિાટરે; ઉશનસ્; 128; [કાવ્ય]

8 ‘ગીતાધમ્કનું ‘ પરરશીલન; પંરડત સુખલાલજી; 129-146

9 ્યુરોપનો પ્િાસ-2 (ગતાંકથી િાલુ); સનમુખલાલ પંડ્ા; 142-145

10 ‘વજપસી થ્યા પહરેલાં અનરે પછી (વજપસીકકૃત ‘શિ્કરી’ની પ્સતાિના); 
ગુલાબદાસ બ્ોકર; 146-149 

11 કવિ કાનતનરે; પ્જારામ રાિળ; 149; [કાવ્ય]

12 સિપન અનરે િાસતિ; પ્ફુલ્ દિરે; 150-154; [િાતા્ક]

13 તબીબી પરરભારા-2; દલસુખભાઈ કા. શાહ; 155-158

14 અર્ય્ક : ઝૂલતા વમનારા; ભાઈલાલ ડી. પટરેલ; 159-160

વષ્જ 10, અં્ 5, મે 1956, સળંગ અં્ 113
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1 પંિતંત્ કથા : કાિબો અનરે બરે બગ (મનડપૂ, જાિા) (વશલપની છબી); 
આિરણપકૃષ

2 િક્ુિવે સત્યમ્ ! (પ્િાસ સારહત્યનું લખાણ); કાકા કાલરેલકર; 161-162

3 નક્ી અહીં આ હંુ રહંુ છુ ં?; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 163; [કાવ્ય]

4 ગિ્ક; જગદીશ વત્િરેદી; 164; [કાવ્ય]

5 િા્યુ અનરે િકૃવટિનો આહલાદ (રા. વિ. પાઠક); ્યશિંત દોશી; 165-167; 
[િરરત્કથન]

6 ભિોભિ; િુનીલાલ મરડ્યા; 168-175; [નાટક]

7 અંવતમ સુભાવરત; આનદ્રરે મૉરિાં, અનુ. અ. મ.; 176-178; [ફ્રેનિ સારહત્ય]

8 વિજ્ાનનાં િહરેણ; રમણીકલાલ શાહ; 179-181, 188

9 ્યુરોપનો પ્િાસ-3; સનમુખલાલ પંડ્ા; 182-184

10 રરે રડ્યો નારટકા; િનદ્રિદન મહરેતા; 185-188

11 તથાગતની વિવશટિતાનો મમ્ક (બુદ્-2500મી પરરવનિા્કણજ્યંતી ); પંરડત 
સુખલાલજી; 189-196

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મનોવિહાર’ (રા વિ. પાઠક); હીરાબહરેન પાઠક;  
197-200; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ 10, અં્ 6, જૂન 1956, સળંગ અં્ 114

1 મગરના મોંમા (બોરોબુડરુ, જાિા) (છબી); ઉ. જો.; આિરણપકૃષ 

2 ધમ્કસાર; કાકા કાલરેલકર; 201

3 પવશ્મ ્યાત્ી; ઉ. જો.; 202-205; [પ્િાસ]

4 ભૂદાનની પુરિણી; વિનોબા ભાિરે, સંક્રેપ/અનુ. સિામી આનંદ; 206-208, 
205

5 મનરે શું મળ્ું? (‘્યુદ્ અનરે શાંવત’, ભાગ-4ની પ્સતાિના); જ્યંવત દલાલ; 
209-212; [રવશ્યન સારહત્ય]

6 બોવધિકૃક્ની છા્યામાં (રરે રડ્યો નાટક); િુનીલાલ મરડ્યા; 214-219; [નાટક]
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7 અવજત, સુન્યના અનરે મધુમતી; ઝીણભાઈ ર. દરેસાઈ; 220-224; 
[પ્સંગકથા]

8 રૉબટ્ક શરિૂડ- અગ્ણી અમરેરરકન નાટકકાર; રમણલાલ જ રે. જોરી; 

 225-229; [અમરેરરકન સારહત્ય]

9 ્યુરોપનો પ્િાસ-4; સનમુખલાલ પંડ્ા; 230-232

10 બીજી પંિિરગી્ય ્યોજનામાં સમાજજીિન સુધારણાનો કા્ય્કક્મ; સુમનત 
મહરેતા; 233-235

11 નૉત્દામમાં નાતાલ (2) (ગતાંકથી િાલુ); િુનીલાલ મરડ્યા; 236-238; 
[પ્િાસ]

12 િલો, જી; ઉ. જો.; 239; [કાવ્ય]

13 આંતરભારતી : એવલસ-વબ્જ પર; પ્ભાકર માિિરે; 240; [રહનદી કાવ્ય]

વષ્જ 10, અં્ 7, જુલાઈ 1956, સળંગ અં્ 115

1 િાલીસુગ્ીિ ્યુદ્ (પ્મબાનન, જાિા) (છબી); ઉ. જો.; આિરણપકૃષ

2 િૈરાગ્ય; કાકા કાલરેલકર; 241; [ધમ્ક]

3 ઑકસફડ્ક; ઉ. જો.; 242; [કાવ્ય]

4 પગથી; ઉ. જો.; 242; [કાવ્ય]

5 પ : ૧૬ (કવિ શરેલીની ઘરડ્યાળ); ઉ. જો.; 242; [કાવ્ય]

6 પવશ્મ ્યાત્ી (ઇંગલૅનડ પ્િાસ); ઉ. જો.; 243

7 ઑકસફડ્કમાં મળરેલી તત્િજ્ાનની સંસદ : સપટરે. 13થી 25, 1955; અંબુભાઈ 
પુરાણી; 249-254

8 જોહુકમી પવત અથિા પતની; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 255-257,254

9 આજની મરાઠી ટૂકંી િાતા્ક; મ. ના. અદિંત, અનુ. ગોવિંદરા્ય ભાગિત; 
258-262; [મરાઠી સારહત્ય]

10 ભાગ્યગાથા; જગદીશ વત્િરેદી; 262; [કાવ્ય]

11 દુિા્કસા ઋવરનો શાપ : કવિ કાવલદાસના અવભજ્ાનશાકુનતલ નાટકમાં; 
મુકુનદરા્ય વિ. પારાશ્ય્ક; 263-266

12 ્યુરોપનો પ્િાસ-5; સનમુખલાલ પંડ્ા; 267-268, 248
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13 અધૂરી િાત; િંદ્રકાનત બક્ી; 269-272, 274; [િાતા્ક]

14 વશિપાિ્કતી; િંપકલાલ વ્યાસ; 273-274; [કાવ્ય]

15 જવઝ્યાિરેરો; કરીમ મહમદ માસતર; 275-277; [ઇવતહાસ]

16 િોપાટીનરે બાંકડરેથી; ‘િક્ગવત’; 278-279; [ભારાવિજ્ાન]

17 પકૃથિી (ઈશ્વરની દ્કવટિમાં); વનરંજન ભગત; 279; [કાવ્ય]

18 પકૃથિી (મનુષ્યની દ્કવટિમાં); િુનીલાલ મરડ્યા; 279; [કાવ્ય]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રજનીગનધા’ (વશિકુમાર જોરી); ‘કથક’; 280, 
277; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ 10, અં્ 8, ઑગસટ 1956, સળંગ અં્ 116

1 િાનરિકૃંદ (બોરોબુડરુ, જાિા) (છબી); ઉ. જો.; આિરણપકૃષ

2 જીિનસાધના; કાકા કાલરેલકર; 281; [સમાજ,તત્િજ્ાન]

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : ગુજરાતમાં તાજ રેતરમાં બનરેલા બનાિો; 282-284; 
[રાજકારણ, વશક્ણ], વદ્ભારી રાજ્ય; 284

4 સનાતન અનરે સંસારવ્યાપી; સિામી આનંદ; 285-288

5 વહીટમરેનનો િારસ - કવિ કાલ્ક સરેનડબગ્ક (1); વનરંજન ભગત; 289-296; 
[અમરેરરકન સારહત્ય]

6 ના પહોંિતી મારા સુધી; જગદીશ વત્િરેદી; 296; [કવિતા]

7 કાલ લગી અનરે આજ; નવલન રાિળ; 296; [કવિતા]

8 જગમોહનરે શું જોિું ?; જ્યંવત દલાલ; 297-303; [િાતા્ક]

9 કલાકોથી; વનરંજન ભગત; 303; [કાવ્ય]

10 ‘રડસોટો’નો વલસોટો; િુનીલાલ મરડ્યા; 304-308; [િાતા્ક]

11 પરરણીત ્યુગલ (‘ધ મરેરીડ કપલ’-ફ્ાનસ કાફકા), અનુ. ગુલાબદાસ બ્ોકર; 
309-312, 308; [જમ્કન િાતા્ક]

12 આજની મરાઠી ટૂકંી િાતા્ક (ગતાંકથી િાલુ); મ. ના. અદિંત, અનુ. 
ગોવિંદરાિ ભાગિત; 313-317, 288 
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13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સબસરે ઊંિી પ્રેમ સગાઇ’ (રમણલાલ પાઠક); 
‘કથક’; 318-320; [પુસતકસમીક્ા]

14 અર્ય્ક : લોકમાન્યનું ‘કરેસરી’; પાંડરંુગ ગણરેશ દરેશપાંડરે; 319

15 હંુ રહો; બલિનતરા્ય ક. ઠાકોર; 319-320 

16 રાટિ ્રવપતાની આગાહી; મનુબહરેન ગાંધી; 320

વષ્જ 10, અં્ 9, સપટેમબર 1956, સળંગ અં્ 117 

1 વિનોબા (છબી) આિરણપકૃષ

2 વિિારશૂન્યતા; ઉ. જો.; 321; [રાજકારણ, સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : એ સમ્ય આિી લાગ્યો છરે; 322; [સમાજ], કૉપીરાઇટ 
વબલ; 322-323

4 આ આ્યનામાં; હસમુખ પાઠક; 323; [કાવ્ય]

5 તમરે ગાંધીજીનરે જો્યા હતા ?; વપ્્યકાંત મવણ્યાર; 323; [કાવ્ય]

6 વહીટમરેનનો િારસ - કવિ કાલ્ક સરેનડબગ્ક (2) (ગતાંકથી િાલુ); વનરંજન 
ભગત; 324-328, 353-354; [અમરેરરકન સારહત્ય]

7 મારો માળો; જ્યંવત પટરેલ; 329-340; [નાટક]

8 આમાં નાંઈબા વભખારી; પુષકર િંદરિાકર; 341-348; [લોકસારહત્ય]

9 નોળિરેલ; પ્જારામ રાિળ; 348; [કાવ્ય]

10 િોસઠથી આઠ ઉપર; લક્મીકાનત હ. ભટ્ટ; 349-352; [િાતા્ક]

11 કાફરેમાં રવત; વનરંજન ભગત; 352; [કાવ્ય]

12 કાફરેમાં મદન; િુનીલાલ મરડ્યા; 352; [કાવ્ય]

13 કચછનો ધરતીકંપ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 355-358

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : નોળિરેલનો કવિ (પ્જારામ રાિળકકૃત ‘પદ્મા’નો 
આમુખ ); સુનદરમ્; 359-360; [પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ફકીરો’ (પન્ાલાલ પટરેલ); ‘કથક’; 360, 358; 
[પુસતકસમીક્ા]
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વષ્જ 10, અં્ 10, ઑકટોબર 1956, સળંગ અં્ 118 

1 નિરાવત્ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 ટોળીશાહી અનરે ગોળીશાહી; ઉ. જો.; 361; [સમાજ, રાજકારણ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : પુસતકાલ્યોનો વિકાસ; 362, તમરે એ પુસતકો િાંચ્યાં ?; 
362, પ્ોફરેસર ફ્રેડરરક સોડ્ી; 362-363; [અિસાનનોંધ], રદલહી (એવશ્યાઇ 
લરેખક પરરરદ); 363-364, વશક્ણમાં ભારાઓનું સથાન; 364-365, રંગીન 
વિત્કાડ્ક (લવલતકલા અકાદમી); 365

4 વનિરેદન, ઑગસટ 1956; વનરંજન ભગત; 366; [કાવ્ય]

5 લોકવલવપ; વનરંજન ભગત; 366; [કાવ્ય]

6 બોધદા્યક બરે િાતો; ગગનવિહારી મહરેતા; 367-368, 393; [િાતા્ક]

7 મારરે  થિું છરે; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 369-373, 377; [નાટક]

8 ગાંધીજીનું મકૃત્યુ અનરે ગુજરાતી કવિતા; વનરંજન ભગત; 374-377

9 પ્તાપ; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 378-382

10 ડરેક્ન કૉલરેજમાંના બરે ક્ાંવતકારીઓ : વતલક અનરે આગરકર; આિા્ય્ક 
જાિડરેકર, અનુ. શવશન્ ઓઝા; 383-392; [િરરત્કથન]

11 અંગ્રેજી પુન : સથાપના ન થા્ય : એક વનિરેદન; નાનાભાઈ ભટ્ટ, િજુભાઈ 
શાહ, હરભાઈ વત્િરેદી, મનુભાઈ પંિોળી; 394-395

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આતમકથા’ ભાગ 1, 2 (ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક); 
‘કથક’; 396-397; [પુસતકસમીક્ા]

13 અર્ય્ક : ગુજરાતની બરે પ્થમ ગ્ૅજ્યુએટ સન્ારીઓ; તંત્ી; 319

વષ્જ 10, અં્ 11, નવેમબર 1956, સળંગ અં્ 119 

1 િડ (નમ્કદા રકનારાનું એક દ્ક્્ય) (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; 
આિરણપકૃષ

2 સભ્યતાનું સરિૈ્યું; ઉ. જો.; 401; [રાજકારણ, સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : મુંબઈનું બકૃહદ્ રાજ્ય; 402, રાજકારણ અનરે પક્ી્ય 
રાજકારણ; 402, રદલહીમાં બાળકોનો ઉતસિ; 402-403; [નાટ્યકળા]
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4 આ પણ દુવન્યા છરે.; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 404-408, 425-433; [નાટક]

5 ‘સજની ! તમરે રરે  િરેલી-’ (રામનારા્યણ પાઠક); રામપ્સાદ પ્રે. બક્ી; 409-
412; [કાવ્યઆસિાદ]

6 અહમદનગર; ગોવિંદલાલ ડી. પટરેલ; 413-416, 412

7 ગુજરાતી કહરેિતો; પુષકર િંદરિાકર; 417-424

8 સિજનોનરે; વનરંજન ભગત; 433; [કાવ્ય]

9 ક્યમ મનાિિું ?; સુરરેશ દલાલ; 433; [કાવ્ય]

10 શું ભાગ્ય !; ગીતા પરીખ; 433; [કાવ્ય]

11 અમારી ્યાત્ા; તનસુખ ભટ્ટ; 433; [કાવ્ય]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : દ્દં્નાં મોતી (ગુલાબદાસ બ્ોકરકકૃત ‘ઊભી િાટરે’નો 
પ્િરેશક); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 434-437; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આ ઘરેર પરેલરે ઘરેર’ (જ્યંવત દલાલ); ‘કથક’; 437-
438; [પુસતકસમીક્ા]

14 પ્ાસ; જગદીશ વત્િરેદી; 438; [કાવ્ય]

15 અર્ય્ક (૧-૨) : ્યજ્કા્ય્ક (પુષકર િંદરિાકર સંપારદત ‘નિો હલકો’ની 
પ્સતાિનાના અંશ); િાસુદરેિશરણ અગ્િાલ; 439; [લોકસારહત્ય], 
માનિજીિનની ગકૃહિાતા્ક (પુષકર િંદરિાકર સંપારદત ‘નિો હલકો’ની 
પ્સતાિનાનાં અંશ); િાસુદરેિશરણ અગ્િાલ; 439-440; [લોકસારહત્ય]

વષ્જ 10, અં્ 12, દ્િસેમબર 1956, સળંગ અં્ 120 

1 વશવબરાજાનું દાન (બોરોબુડરુ) (વશલપની છબી); ઉ. જો.; આિરણપકૃષ

2 બરકતિગરની ખરેતી; ઉ. જો.; 441; [વશક્ણ,રાજકારણ]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : મુંબઈમાં અમરેરરકી સારહત્ય-કલા સરેવમનાર; 442, 
તરેવસસતોરરની ‘છત્ી’; 442, સારહત્ય અકાદમી તરફથી પારરતોવરકો; 443 

4 બરે ઇવનડ્યન અમરેરરકનો; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 444-445

5 વિવિત્તમ કાળ હરે !; રાજ રેનદ્ર િોરા; 445; [કાવ્ય]

6 આંતરરાટિ ્રી્ય ભૂ-ભૌવતક િર્ક; નરવસંહ મૂ. શાહ; 446-448
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7 પડછા્યા; િુનીલાલ મરડ્યા; 449-458; [નાટક]

8 પ્રેમનું ઋણ (ઇનડોિા્યના દંતકથા); અનુ. ઉરા દરેસાઈ; 458

9 સંસકકૃવત-પ્ાદરેવશક, રાટિ ્રી્ય, માનિી્ય; ઉ. જો.; 459-462

10 ફૂલનો શું હો્ય. . .; પ્જારામ રાિળ; 462; [કાવ્ય]

11 ્યુનરેસકોની સંસકકૃવત વિર્યક પ્િકૃવતિઓ; ઉરા મહરેતા; 463-466

12 સપૅવનશ કવિતા (1) ઐવતહાવસક ભૂવમકા; વનરંજન ભગત; 467-475; 
[સપૅવનશ સારહત્ય]

13 સપનાં લો કોઈ; ઉ. જો.; 475; [કાવ્ય]

14 વબિારી ઢીંગલીઓ; કાકા કાલરેલકર; 476; [પ્સંગકથા]

િાવર્કક સૂવિ : 1956; 477-480

વષ્જ 11, અં્ 1, જાનયુઆરી 1957, સળંગ અં્ 121

1 બાળક-બાળકી (વિત્) (‘માનિકુટમુબ’ વિત્ પ્દશ્કન), આિરણપકૃષ 

2  ‘57 (સતિાિન); ઉ. જો.; 1; [વશક્ણ, રાજકારણ]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : ‘માનિવિદ્ાઓનું ભાવિ’; 2, ્યંત્વિદ્ા (ટકૅનોલૉજી); 
2-3, લરેખકવમલનમાં તક્કતીથ્ક લક્મણશાસ્ત્રી; 3, ‘માનિકુટમુબ’ પ્દશ્કન; 3; 
[વિત્કળા] 

4 સપરેનીશ કવિતા (2)-િાન રામોં ્યીમરેનરેઝ (ગતાંકથી િાલુ); વનરંજન ભગત; 
4-8; [સપૅવનશ સારહત્ય]

5 ગાંધીજીની િાતો; શારદાબહરેન મહરેતા; 9-12

6 કલ્ોલ; ઇનદ્રનાથ દાસગુપ્તા, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 13-27; [બંગાળી 
નાટક]

7 સમકૃવત; હરેમનત દરેસાઈ; 27; [કાવ્ય]

8 િકૃદ્; હસમુખ પાઠક; 27; [કાવ્ય]

9 એસ. એસ. સી. ઇ. બોડ્ક અનરે તરેની કામગીરી; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 28-31

10 હા્ય શરમ !; શરેખાદમ આબુિાલા; 31; [કાવ્ય]
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11 પથથર થરથર ધ્ૂજ રે; વનરંજન ભગત; 31; [કાવ્ય]

12 બુદ્નું પુનરાગમન; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 32; [કાવ્ય]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : રમણી્ય રૂપસકૃવટિમાં (સુરરેશ જોરીકકૃત ‘ગકૃહપ્િરેશ’નો 
પ્િરેશક); ગુલાબદાસ બ્ોકર; 33-37; [પુસતકસમીક્ા]

14 અર્ય્ક (૧-૪) : સિ્કતોમુખી જીિનદ્કવટિ અનરે અનુભૂવતની એકતા(નહાનાલાલ 
કવિ); બાલિનદ્ર પરીખ; 38, વિરલતા; શરેખાદમ આબુિાલા; 38; [કાવ્ય], 
રખડ ુઅનરે ગુફાિાસી; ઉ. જો.; 39; [કાવ્ય], શહરેરના દીિા; ઉ. જો.; 39; 
[કાવ્ય]

15 1956નું કવલંગ પારરતોવરક (આંતરરાટિ ્રી્ય વિજ્ાનવિર્યક); નરવસંહ મૂ. 
શાહ; 40, 37

વષ્જ 11, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1957, સળંગ અં્ 122

1 પરપોટા (વિત્) (‘માનિકુટમુબ’ વિત્પ્દશ્કન) આિરણપકૃષ 

2 મત આપિો કરે કરેમ ?; ઉ. જો.; 41

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : અવભનંદન (નમ્કદ સુિણ્કિંદ્રક); 42, અંજવલ; 42, 
સારહત્યમરેળો (ગોિધ્કન સારહત્યસભા, નરડ્યાદ); 42, ‘માતા કરતાં 
આ્યાનો મરહમા’ ભારતી્ય ભારાની કવિતા પઠન-રરે રડ્યો કા્ય્કક્મ); 42-43

4 આિજ રે, બંધુ આિજ રે !; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 43; [કાવ્ય]

5 રાટિ ્રી્ય ભાિનાઓનો કાંટાળો પંથ; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 44-46

6 પાત્વિધાનની કલા (િાતા્કલાપ-ધૂમકરેતુ અનરે વપતાંબર પટરેલ); ધૂમકરેતુ; 47-
48, 76

7 રહંદના અથ્કકારણમાં સજ ્કક બળો; ધીરુબહરેન પંરડત; 49-55

8 કટકનું અથ્કશાસ્ત્ર-સંમરેલન; હૃરીકરેશ પાઠક; 56-57

9 આ રીસ તારી ના. . .; ફકીર મહમંદ મનસુરી; 57; [કાવ્ય]

10 બીજી એવશ્યાઇ સમાજિાદી પરરરદ : એક વિિારદશ્કન; રમરેશ મ. ભટ્ટ.; 
58-61

11 વદ્તી્ય સમાજશાસ્ત્ર પરરરદ; તારા પટરેલ; 62-63, 67
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12 ‘સમાજવશક્ણનો ગ્ામપુનર્કિનામાં ફાળો’ - એક રાટિ ્રી્ય સરેવમનાર; રમરેશ 
મ. ભટ્ટ.; 64-67

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : શ્ીધરાણી કવિતા : અવભવ્યવકતનો પ્શ્ન 
(‘કોરડ્યાં’નો પ્િરેશક); ઉ. જો.; 68-76 

14 અર્ય્ક (૧-૩) : િાઙ્ મ્ય િસંત; બાલમુકુનદ દિરે; 77-78; [કાવ્ય], બરે સખી; 
બાલમુકુનદ દિરે; 78; [કાવ્ય], એક વિત્કારનો પરરિ્ય (જ રેરામ પટરેલ); 
રમણલાલ પાઠક; 78-79; [િરરત્કથન]

વષ્જ 11, અં્ 3, માિ્જ 1957, સળંગ અં્ 123

1 વિત્કાર વપકાસો (વિત્); આિરણપકૃષ 

2 હૃદ્યધમ્કની દીક્ા (જીિન અનરે વશક્ણમાં સારહત્ય-કલા-સંગીતનું મહત્િ); 
ઉ. જો.; 81; 

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : ભારાવિજ્ાનની ગ્ીષમશાળા : 4 મરે થી 29 જૂન; 82, શ્ી 
વિદ્ાબરેન-શારદાબરેન સનમાનસમારંભ; 82-83

4 ઝંખના; જગદીશ વત્િરેદી; 83; [કાવ્ય]

5 મેં એમનરે સાંભળ્ા છરે (વિવશટિ પ્વતભાઓની િકતકૃત્િ કળા વિશરે); સુમનત 
મહરેતા; 84-86,118

6 બાપુ-ભવકત્યોગનું મહાકાવ્ય; રદલખુશ બ. દીિાનજી; 87-88

7 તરુ દતિની કવિતા; વનરંજન ભગત; 89-92; [બંગાળી સારહત્ય]

8 ભિ તો આ; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 92; [કાવ્ય]

9 કાવ્ય દ્ાદશ પંવકતનું; પ્જારામ રાિળ; 92; [કાવ્ય]

10 ‘નીરિતાના સાદ’ (્યુરોપ કલાનો ઇવતહાસ-આંદ્રરે માલરો); વિના્યક 
પુરોરહત; 93-104

11 બહુ જ ઘિા્યો; ‘સિપનસથ’; 104; [કાવ્ય]

12 પાણીિાળો; ગો.; 105-106; [કાવ્ય]

13 ભારત ઇવતહાસ-પરરરદનું ઓગણીસમું આગ્ાનું અવધિરેશન; કરેશિલાલ 
રહં. કામદાર; 107-111, 113

14 જીિનની સંધ્યાએ; શારદાબરેન મહરેતા; 112-113 [આતમકથન]
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15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કંિુકીબંધ’ (વશિકુમાર જોરી); ‘કથક’; 

 114-115; [પુસતકસમીક્ા]

16 અર્ય્ક (૧-૪) : ગુજરાતી રંગભૂવમની િત્કમાન પરરવસથવત; તંત્ી; 116, 
નાટક લખતાં નથી આિડતું; તંત્ી; 116, પ્રેક્કોની જિાબદારી; તંત્ી; 116; 
[નાટ્યકળા], હાસ્યરસનાં નાટકો; તંત્ી; 117-118

વષ્જ 11, અં્ 4, એતરિલ 1957, સળંગ અં્ 124

1 આલબટ્ક આઇનસટાઇન (છબી) આિરણપકૃષ

2 પતંગ અનરે ભમરડા; ઉ. જો.; 121; [વનબંધ]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : બરેહૂદો ઠરાિ (શાળાનાં પાઠ્યપુસતકો-મુંબઈ સરકાર); 
122, શ્ી બિુભાઈ શુકલનું અકાળ અિસાન; 122, મતાનતર-સરહષણતા 
(સારહત્ય અકાદરેમી-અનુિાદ ્યોજના); 122-123, શ્ી પુરુરોતિમ મંગરેશ 
લાડનું અિસાન; 123

4 પદ્ાનુિાદની સમસ્યા; ઉ. જો.; 124-129

5 હોટરેલમાં સુખની પથારી; ઉ. જો.; 129; [કાવ્ય]

6 મૉં બલૉં; ઉ. જો.; 129; [કાવ્ય]

7 ‘મહાદરેિભાઈની ડા્યરી’માંથી (અપ્ગટ પુ. 6ના અંશો); મહાદરેિભાઈ 
દરેસાઈ, સંપા. નરહરરભાઈ પરીખ; 130-133, 123

8 નમાઝ; કરીમ મહમદ માસતર; 134-136; [ઈસલામ ધમ્ક]

9 ક્યાં છરે િાંદો ?; લક્મીકાંત હ. ભટ્ટ; 137-141; [િાતા્ક]

10 પુનમલાલ (‘કળી અનરે ફૂલ’- અપ્ગટ પુસતકમાંથી); સનરેહરવ્મ; 142-144; 
[વશક્ણ, આતમકથન]

11 બૌદ્ધમ્કનો પ્િાર તથા પ્િારકો; સુમનત મહરેતા; 145-148

12 િડનગર; રમણલાલ જોરી; 149-152; [ભૂગોળ]

13 ટ્રાઉટ માછલીઓ; લીના મંગળદાસ; 152; [કાવ્ય]

14 હિાઈ જહાજમાં; લીના મંગળદાસ; 152; [કાવ્ય]

15 પહરેલા આવ્યા; લીના મંગળદાસ; 152; [કાવ્ય]
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16 શંકરાિા્ય્કની ટરેકરી. . .; લીના મંગળદાસ; 152; [કાવ્ય]

17 ્યુદ્ અનરે શાંવત; જ્યનત પાઠક; 153-155; [કાવ્ય]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વનગ્ાંથ ભગિાન મહાિીર’ (જ્યવભખખુ); ‘કથક’; 
156

19 અર્ય્ક : લોકશાહીની ભવ્યતા અનરે ભ્યવિહન : કરેરળરે આગ સાથરે રમત કરેમ 
આદરી ? િાડીલાલ ડગલી; 157-158

20 અર્ય્ક : શ્દ્ાંજવલ (ગાંધીજી) રકશનવસંહ િાિડા; 158-159, 155

વષ્જ 11, અં્ 5, મે 1957, સળંગ અં્ 125

1 ભારતી્ય લગ્નપ્ણાલીનું એક દ્ક્્ય (છબી); છબીકાર : ફ્ેંક હોિરેટ્ક; 
આિરણપકૃષ

2 સામૂરહક વિિારિાહનો; ઉ. જો.; 161; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : લરેખક અનરે રાજ્ય : અલાહાબાદમાં ્યોજા્યરેલ પરરગોવષ; 
162, સારહત્ય અનરે રાજ્યાશ્્ય : પ્શ્નાિલી; 162-164, અિસાનનોંધ; 164-
165, અંગ્રેજી પાછુ ંપાંિમા ધોરણથી ?; 165

4 રરેશમનો કીડો; ઇનદુકુમાર વત્િરેદી; 165; [કાવ્ય]

5 સજા; ઇનદુકુમાર વત્િરેદી; 165; [કાવ્ય]

6 મધ્યાહનમાં; ઇનદુકુમાર વત્િરેદી; 165; [કાવ્ય]

7 લરેખક અનરે રાજ્ય; ઉ. જો.; 166-168

8 પ્વતભાનું રસા્યન (નંદલાલ બોઝ); રકશનવસંહ િાિડા; 169-175; 
[િરરત્કથન]

9 માણસની દુવન્યામાં; ધીરુબહરેન પંરડત; 176-177; [લંડન-પ્િાસ]

10 કવિતાનું સજ ્કન અનરે વિિરેિન; ડબલ્યુ એિ. ઓડરેન. , અનુ. રમણલાલ 
જોરી; 178-181, 177 

11 એવશ્યા : રક્્યાશીલ વિશ્વશાંવતનું પારણં ?; િાડીલાલ ડગલી; 182-184, 
189; [રાજકારણ,અથ્કકારણ]

12 આકાશિાણીનો વદ્તી્ય સારહત્યસમારોહ; ‘્યાત્ી’; 185-189; [ભારતી્ય 
સારહત્ય]
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13 ‘મહાદરેિભાઈની ડા્યરી’માંથી; મહાદરેિભાઈ દરેસાઈ; 190-192

14 એ એટલી ઠડંી હતી મધરાતની; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 192; [કાવ્ય]

15 િૂંટણી; િંપકલાલ વ્યાસ; 192; [કાવ્ય]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ભારતી્ય કવિતા, 1953’; રમણલાલ જોરી; 193-
194; [પુસતકસમીક્ા]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કવિતા 1956’ (સંપા. સુરરેશ દલાલ); રમણલાલ 
જોરી; 194-195; [પુસતકસમીક્ા]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કનટરેમપરરી ઇવનડ્યન લીટરરેિર : અ વસમપોઝી્યમ’; 
રમણલાલ જોરી; 196-197; [પુસતકસમીક્ા]

19 અર્ય્ક (૧-૪) : આપણી ગવત; બાલમુકુનદ દિરે; 198-199; [કાવ્ય], ‘કોઈ 
નિા િાદનો ઉપદ્રિ કરિા હંુ નથી આવ્યો’; ગાંધીજી; 199, હવથ્યારબંધ 
કા્યરતા : ગદાધારી રહંસા; દાદા ધમા્કવધકારી; 199, તરેજોમ્યી િાક; 
સિ્કપલ્ી રાધાકકૃષણન્; 199

20 એક અપ્કટ આતમકથન (‘સક્રેપબૂક’); ગોિધ્કનરામ મા. વત્પાઠી, અનુ. 
કાવનતલાલ છ. પંડ્ા; 200

વષ્જ 11, અં્ 6, જૂન 1957, સળંગ અં્ 126

1 પરબ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 વબનભારતી્યકરણ; ઉ. જો.; 201; [સંસકકૃવત, સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : સંસકકૃતના અભ્યાસનું શું ?; 202-203, સંસકકૃતમાં 
નિી વિદ્ાઓ, વિજ્ાનો; 203, સિભારા વસિા્યની ભારાનું વશક્ણ; 203, 
વલવપસુધાર; 203, કૉવલનસની ‘કૉમરેટ બૂકસ’; 203,237, ત્ણ િરસનો 
રડગ્ી કોસ્ક; 237-238, તાઇપરેહનાં તોફાનો; 238

4 અિલની સકૃવટિ (પિ્કતોની વિશરેર સમકૃવત); કાકા કાલરેલકર; 204-205

5 આઇનસટાઇનનું વ્યવકતત્િ; સંક્રેપકાર : સિામી આનંદ; 206-208

6 મા-દીકરો; હસમુખ પાઠક; 209-215; [િાતા્ક]

7 હંુ કોનરે માટરે લખું છુ ં?; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 216-218, 215

8 કવિતાનું સજ ્કન અનરે વિિરેિન (ગતાંકથી િાલુ); ડબલ્યુ એિ ઓડરેન. , અનુ. 
રમણલાલ જોરી; 219-222; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  168

9 સિતંત્તાનરે ઉંબરરે  (િી. પી. મરેનન કકૃત 1. ‘ટ્રાનસફર. . . ઈવનડ્યા’ 2. ‘સટોરી ઑફ 
ધ. . . સટરેરસ’); કરેશિલાલ રહં. કામદાર; 223-227, 236; [પુસતકસમીક્ા]

10 દિાિાળો; ગો.; 228-230; [કાવ્ય]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘લૉકમાન્ય રટળક’ (પાંડરંુગ ગણરેશ દરેશપાંડરે); 
રમણલાલ જોરી; 231-233; [પુસતકસમીક્ા]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘માનિીનાં રૂપ’ (્યશપાલ, અનુ. સુભદ્રા ગાંધી); 
રમણલાલ જોરી; 233-236; [પુસતકસમીક્ા]

13 અર્ય્ક : રિીનદ્રનાથ વિશરે પાઉનડના પત્ો; વનરંજન ભગત; 239-240

વષ્જ 11, અં્ 7, જુલાઈ 1957, સળંગ અં્ 127

1 ખજૂરાહોના વશલપનું કાિમાં કોતરકામ (છબી); આલરેખનકાર : કરે. એિ. 
કુલકણગી; આિરણપકૃષ 

2 સહાધ્યા્યીઓની સહા્ય; ઉ. જો.; 241

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : વિસનગરમાં રંગમરેળો; 242; [લોકનાટ્ય], 

પં સુખલાલજી સનમાનસમારંભ; 242, વગલબટ્ક મરરેનું અિસાન; 242; 
[ગ્ીક સારહત્યકાર], સદગત આર. ડી. રાનડરે; 242; [અિસાનનોંધ],

 રદ. બા. કકૃષણલાલ મોહનલાલ ઝિરેરીનું અિસાન; 242-243

4 તરે માટરે જ નિરે ભિરે; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 243; [કાવ્ય]

5 અિલની સકૃવટિ-2. જરંડાનો પિ્કત; કાકા કાલરેલકર; 244-245

6 અિલની સકૃવટિ-3. સાતારાથી સાિંતિાડી; કાકા કાલરેલકર; 245-246; 
[પ્િાસ]

7 જળદરેિતા (ઈનડોિાઇના-દંતકથા); અનુ. ઉરા દરેસાઈ; 247-248

8 સંસકકૃવતનરે સીમાડરે : તુક્કસતાન અનરે ઈરાનના પ્િાસરે; ધીરુબહરેન પંરડત; 
249-256

9 અક્તના બરે દાણા (શ્ી અરવિંદરે કરરેલ સંસકકૃત નાટકો અનરે ઇંગલાંડના 
એલીઝાબરેથ ્યુગનાં નાટકોની તુલનાતમક િિા્ક); અંબુભાઈ પુરાણી; 257-
260

10 રિીનદ્રનાથની કકૃવતઓમાં બાલવનરૂપણ; વનરંજન ભગત; 261-265
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11 દાકતરી ધંધા વિશરે કાંઈક વિંતન; સુમનત મહરેતા; 266-274, 276

12 5 થી 7 ધોરણમાં અંગ્રેજી : નઈ તાલીમ સંઘનો ઠરાિ; સંકલન : તંત્ી; 
275-276

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અધ્યાતમ વિિારણા’ (પં. સુખલાલજી સંઘિી); 
રમણલાલ જોરી; 277-278, 265

14 અર્ય્ક (૧-૨) : હંગરેરીનો ઉલ્રેખ કરેમ ન થ્યો ?; કાકા કાલરેલકર; 279, 
‘બોલતી બંધ’ (ભારતી્ય કલાકરેનદ્ર); વિના્યક પુરોરહત; 279-280

વષ્જ 11, અં્ 8, ઑગસટ 1957, સળંગ અં્ 128

1 ‘પથરેર પાંિાલી’નું એક વિત્ (છબી) આિરણપકૃષ 

2 દૂધમાં-પોરા મંડળ; ઉ. જો.; 281; 

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : સદગત નરહરરભાઈ પરીખ; 282; [અિસાનનોંધ], 
વશક્ણવિર્યક વિિારિમળો; 282-283, કરેળિણીનું કોકડુ ં(ત્ણ િરસનો 
રડગ્ી કોસ્ક); 283, અમકૃત કરેશિ ના્યકની પિાસમી પુણ્યવતવથ; 283, 296, 
ગુજરાત સથળનામ સંસદ; 296

4 અિલની સકૃવટિ-4, ગોિાનો વતનઈ ઘાટ; કાકા કાલરેલકર; 284; [પ્િાસ]

5 મંદાક્ાનતા; પ્જારામ રાિળ; 285; [કાવ્ય]

6 આ િરા્કનો શ્ાિણ; બાલમુકુનદ દિરે; 285; [કાવ્ય]

7 શું થઈ બરેઠુ ં! ?; હરેમનત દરેસાઈ; 285; [કાવ્ય]

8 તત્િજ્ાન પરરરદનું શ્ીનગર અવધિરેશન; હરવસદ્ભાઈ રદિરેરટ્યા; 286-
288

9 લોકમાન્ય અનરે ગાંધીજી (એક ઐવતહાવસક મુલાકાત); સિામી આનંદ; 
289-296

10 અપૂિ્ક રસવનષપવત !; જ્યાનનદ દિરે; 296; [કાવ્ય]

11 કવિતાનું સજ ્કન અનરે વિિરેિન; ડબલ્યુ. એિ. ઑડરેન, અનુ. રમણલાલ 
જોરી; 297-304; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આતમકથા’ ભાગ 1, 2, 3 (ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક); 
્યશિંત જોરી; 305-312; [પુસતકસમીક્ા]
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13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : હજુ. . . હજુ. . (‘અિારનિાર’-કાકા કાલરેલકર); 
રમણલાલ જોરી; 312-314; [પુસતકસમીક્ા]

14 પ્ત્યુતિર (પં. સુખલાલજી સનમાનસમારંભ, મુંબઈ); પં. સુખલાલજી; 315-
318; [આતમકથન]

15 ગૌરિ; પ્જારામ રાિળ; 318; [કાવ્ય]

16 અર્ય્ક (૧-૩) : રાવત્; ગ્રેબીએલા વમસટ્રાલ, અનુ. વનરંજન ભગત; 319; 
[લૅરટન અમરેરરકન કાવ્ય], નરહરરભાઈનું અથ્કશાસ્ત્રનરે અપ્કણ; સહદરેિ; 319, 
પં ઓમકારનાથ ઠાકુર; વિના્યક પુરોરહત; 319-320; [સંગીત]

વષ્જ 11, અં્ 9, સપટેમબર 1957, સળંગ અં્ 129

1 એક ધ્યાન (છબી) આિરણપકૃષ 

2 વત્રંગાની છા્યામાં; ઉ. જો.; 321; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : શ્ી રાજ રેનદ્ર શાહનરે રણવજતરામ સુિણ્કિંદ્રક; 322, 
સિગ્કસથ દરેિદાસભાઈ ગાંધી; 322, ‘ધ અમરેરરકન રીવ્યૂ’નો જુલાઈનો અંક; 
322, ગુજરાત લરેખકવમલનનું છઠ્ઠુ ં અવધિરેશન, અમદાિાદ; 322-323, 
િડોદરામાં અવખલ રહંદ પી. ઈ. એન સંમરેલન; 323

4 અિલની સકૃવટિ-5 સહારદ્રના ઘાટો; કાકા કાલરેલકર; 324-326; [પ્િાસ]

5 ભાગ્યની િહેંિણ ?; સિામી આનંદ; 327-328; [આતમકથન]

6 પક્ી અનરે હૃદ્ય; ગગનવિહારી મહરેતા; 329; [કાવ્ય]

7 પ્જાકી્ય કરેળિણી અનરે પાદરીઓ; સિામી આનંદ; 330-333

8 પોતાની સાથરે (બ ક. ઠાકોર); રકશનવસંહ િાિડા; 334-336; [િરરત્કથન]

9 વનશ્્ય; હવસત બૂિ; 336; [કાવ્ય]

10 આપણા પારસી ભાઈઓ; સુમનત મહરેતા; 337-342

11 સિ. રણવજતરામ િાિાભાઈ (ઈ. સ. 1883-1917); સંગ્ાહક : ક. જ. 
વિતવલ્યા; 343-344

12 સંશોધનની તાલીમ; હસમુખ સાંકવળ્યા અનરે પ્બોધ પંરડત; 345-346,360

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આપણં સારહત્ય’ (રામપ્સાદ શુકલ અનરે 
વબવપનિંદ્ર ઝિરેરી); ગ્ંથકીટ; 347-349; [પુસતકસમીક્ા]
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14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અધ્યાતમકવિિારણા’ (પં. સુખલાલજી); પ્બોધ 
પંરડત; 350-353; [પુસતકસમીક્ા]

15 સળગિું અનરે પ્ગટિું; િરેણીભાઈ પુરોરહત; 354; [કાવ્ય]

16 લડિૈ્યા; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 354; [કાવ્ય]

17 ભડકા કરેમરે ના હોલાણા; બાદરા્યણ; 354-355; [કાવ્ય]

18 સો િરસ થઇ ગ્યાં; ઉ. જો.; 355,360; [કાવ્ય]

19 વિદા્ય લરેતી વિદ્ાવથ્કનીઓનરે; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 356; [કાવ્ય]

20 ઝરમરઝર િરસાદ; પ્જારામ રાિળ; 356; [કાવ્ય]

21 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘લોકમાન્ય અનરે ગાંધીજી’ ઑગસટના લરેખની વિગત માટરે 
ક્મસિ; સિામી આનંદ; 357 

22 પત્મ્ પુષપમ્ : પોતાનાં લખાણો અંગરે ખુલાસો; સિામી આનંદ; 357-358

23 પત્મ્ પુષપમ્ : સમીક્ા : કકૃવતવનષ કરે વ્યવકતવનષ (ઑગ. ‘57માં ઇનદુલાલ 
્યાવજ્કની ‘આતમકથા’ ભાગ 1, 2, 3 અંગરે); જ્યંવત દલાલ; 358-359 

24 પત્મ્ પુષપમ્ : સમીક્ા : કકૃવતવનષ કરે વ્યવકતવનષ (ઇનદુલાલ ્યાવજ્કની 
‘આતમકથા’ ભાગ 1, 2, 3 અંગરે ); ્યશિંત દોશી; 359-360 

વષ્જ 11, અં્ 10, ઑકટોબર 1957, સળંગ અં્ 130

1 પ્જ્ાિક્ુ પં સુખલાલજી (રરેખાંકન); વિત્કાર : કરે. કરે. હરેબર; આિરણપકૃષ 

2 વિદ્ોપાસના; પં. સુખલાલજી; 361; (ગુજ. ્યુવનિવસ્કટી દ્ારા અપા્યરેલ 
માનાહ્ક પદિી સિીકારતાં)

3 સમ્યરંગ (૧-૧૦) : મુંબઈ રાજ્ય માધ્યવમક વશક્ણપંિનો અંગ્રેજી અંગરે 
વનણ્ક્ય; 362, વિકલપનરે બહાનરે િાસતિમાં અંગ્રેજી; 362-363, ગુજરાત 
નઈ તાલીમ સંમરેલન; 363, ગુજરાત નઈ તાલીમ સંમરેલનના ઠરાિો; 
363-364, લોથલના વસંધુ સંસકકૃવત-અિશરેરો; 364, ખુલાસો (સપટરે’57માં 
‘સિ. રણવજતરામ’ના લરેખ અંગરે); 364, 368, મદ્રાસમાં હરરજનો પ્ત્યરે 
નાલરેશીભ્યુાં િત્કન; 368, વલટલ રૉકમાં રંગભરેદ િલણનરે પડકાર; 368, 
ગુજરાત સંશોધન મંડળનું સંમરેલન, િડોદરા; 368, કૈ. મહારાજા સ્યાજીરાિ 
ત્ીજા સમારક સંશોધન : ઇનામી વનબંધ સપધા્ક 1957-58; 368

4 લોકમાન્ય અનરે ગાંધીજી-2; સિામી આનંદ; 369-376
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5 િોમરેર કરેિલ અહીં; ભાનુપ્સાદ વત્િરેદી; 376; [કાવ્ય]

6 એકાિનમરે; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 377-380; [કાવ્ય]

7 નિીન કવિતા (1947-1957); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 381-385

8 ‘દીપવનિા્કણ’ની સુિરરતા; ‘દશ્કક’ અનરે મૂળશંકર ભટ્ટ.; 386-389, 380

9 29મું પી. ઈ. એન સંમરેલન-પહરેલો રદિસ; ઉ. જો.; 390-392; 

10 કિલાણાના ગા્યકિાડો (સ્યાજીરાિ ગા્યકિાડ); સુમનત મહરેતા; 393-396

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ધી માઇઝર’ (વથ્યરેટર ્યુવનટ); વિના્યક પુરોરહત; 
397-398, 385; [નાટ્યકળા]

12 અર્ય્ક (૧-૩) : 15મી ઑગસટ (1957); તંત્ી; 399; [કાવ્ય], સમનિ્યદશગી 
વિંતક (પં. સુખલાલજી); હરવસદ્ભાઈ રદિરેરટ્યા; 399-400; [િરરત્કથન], 
ગાંધીજીનું આતમબલ; બાળગંગાધર રટળક; 400

વષ્જ 11, અં્ 11, નવેમબર 1957, સળંગ અં્ 131

1 ભિાઈના ‘ઝંડા-ઝૂલણ’િરેશનું દ્ક્્ય (વિત્); વિત્કાર : રવિશંકર રાિળ; 
આિરણપકૃષ 

2 વ્યાસ અનરે ગણરેશ; પં. સુખલાલજી; 401; (લરેખકવમલન અવધિરેશન, 
અમદાિાદ)

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : શ્ી ગોિધ્કનરામ સમકૃવતમંરદર; 402, ભારતી્ય પી. ઈ. 
એનનું િોથું અવધિરેશન; 403, ગુજરાત લરેખકવમલન : છઠ્ઠુ ંઅવધિરેશન; 
403, ગુજરાતના સંશોધનો-કા્ય્કકરોનું ત્ીજુ ંસંમરેલન; 403

4 અિલની સકૃવટિ; કાકા કાલરેલકર; 404; [પ્િાસ,આતમકથન]

5 લરેખકની જિાબદારી - ઝડપથી પલટાતી દુવન્યામાં; ઉ. જો.; 405-408, 
પૂ.પા.3 

6 ભિાઈનું સિરૂપ; રવસકલાલ છો. પરીખ; 409-412

7 દરેિદ્ારરે ; ડરેવિડ વપનસકી, અનુ. િુનીલાલ મરડ્યા; 413-416; [વિરડશ નાટક]

8 આંતરરાટિ ્રી્ય ભૂ-ભૌવતક િર્ક (I. G. Y); ્યશિંત ગુ. ના્યક; 417-419

9 િંદ્ર : કુદરતી અનરે બનાિટી; નરવસંહ મૂ. શાહ; 420-421, 416

10 ભૂદાન્યજ્ની વ્રતભૂવમકા; નારા્યણ દરેસાઈ; 422-424
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11 પત્મ્ પુષપમ્ : બરે દંતકથાઓ; ઉમરેદભાઈ મવણ્યાર; 424; [પ્સંગકથા]

12 મારી કરેરફ્યત; સિામી આનંદ; 425-430; [આતમકથન]

13 રરેડક્ોસ; સુમનત મહરેતા; 431-432; [સમાજ]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : પ્િરેશદ્ાર આમ ન જડરે (‘ગકૃહપ્િરેશ’-સુરરેશ જોરી); 
વિના્યક પુરોરહત; 433-440; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ 11, અં્ 12, દ્િસેમબર 1957, સળંગ અં્ 132

1 બંધન અનરે મોક્ (વિત્); આિરણપકૃષ; (કળાપ્દશ્કન, ટોક્યો, સપટરે. 57) 

2 વસંહના િાડા ન હો્ય; ઉ. જો.; 441; (સારહત્યસજ ્કકોનો વિિારભરેદ)

3 િંિક; ઉ. જો.; 442; [કાવ્ય]

4 ક્યાં લગ?; બાલમુકુનદ દિરે; 442; [કાવ્ય]

5 જાઉં આગળ?; હસમુખ પાઠક; 442; [કાવ્ય]

6 કન્યાવિદા્ય; િંપકલાલ વ્યાસ; 442; [કાવ્ય]

7 સમકાલીન કવિતાનું વિિરેિન (િિા્ક-વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી સાથરે); ઉ. જો.; 
443-444, 466-472, પૂ.પા.3 

8 દાદો ગિળી; સિામી આનંદ; 445-446; [િરરત્કથન]

9 છરેલ્ી પચિીશીની કવિતા; ઉ. જો.; 447-456

10 મારા સજ ્કનનરે પ્રેરનારાં તત્િ; િુનીલાલ િધ્કમાન શાહ; 457-458

11 બરે કથાઓ 1. નરિાનર કથા, 2. કૂમા્કિતાર; સુરરેશ હ. જોરી; 459-463; 
[િાતા્ક]

12 િનસુંદરી ! (ઋગિરેદ 10મું મંડળ,146મો સૂકત); ગૌરીપ્સાદ ઝાલા; 463

13 ભારતની તહરેિારી ભાત; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 464-465; [સમાજ,ધમ્ક]

14 ગણિરેશની આરતી; િાડીલાલ ડગલી; 473

15 સપુટવનક : બનાિટી િંદ્ર બીજો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 476

16 િાવર્કક સૂવિ : 1957; 477-480
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વષ્જ 12, અં્ 1, જાનયુઆરી 1958, સળંગ અં્ 133

1 ‘લા પીએતા’ (ઈશુનું બવલદાન) (ફલોરરે નસ) (વશલપની છબી); વશલપકાર : 
માઇકલ એનજ રેલો; આિરણપકૃષ

2 પ્જાકી્ય બકૃહત્ િરેતનાનો સંપક્ક; ઉ. જો.; 1

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : અવખલ રહંદુ લરેખક સંમરેલન, કલકતિા; 2, 33મું વનવખલ 
ભારત બંગ સારહત્ય સંમરેલન, અમદાિાદ; 2-3, જરીક જાણિા જ રેિું 
(વનવખલ ભારત. . . સંમરેલન); 3

4 ગુજરાતી ભારાસારહત્ય : ઊડતી નજરરે ; ઉ. જો.; 4-6, 28-29

5 વનક્ો; કાકા કાલરેલકર; 7-12; [જાપાન પ્િાસ]

6 મારી કાવ્યસાધના; સુનદરમ્; 13-16; [આતમકથન]

7 શું થશરે ?; શરેખાદમ આબુિાલા; 16; [કાવ્ય]

8 ્યુરોપની હિામાં; શરેખાદમ આબુિાલા; 16; [કાવ્ય]

9 નિલાં દશ્કન; સિામી આનંદ; 17-25; [આતમકથન]

10 રરે રડ્યો િાતા્કલાપ; પીતાંબર પટરેલ; 26-27, 29

11 ગુજરાતી વિિરેિન સારહત્ય; રમણલાલ જોરી; 30-32

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ઝરેર તો પીધાં છરે જાણી જાણી’ (‘દશ્કક’) એક 
િિા્ક; મોહનભાઈ શંકરભાઈ પટરેલ; 33-35; [પુસતકસમીક્ા]

13 અર્ય્ક (૧-૬) : અમદાિાદના કરેશિલાલ મહરેતા અનરે બંગાળનો કાપડ- ઉદ્ોગ; 
હરરપદ માઇતી; 36, પરેલી શ્દ્ા; વનમ્કલકુમાર વસદ્ાંત; 36-37, કવિઓની 
કરેરફ્યત; પ્રેમરેનદ્ર વમત્; 37-38, વ્યવકત અનરે સમાજ; દવક્ણારંજન બસુ; 
38-39, બાળસારહત્ય; લીલા મજમુદાર; 39-40, 25; મંગલ; રવસકલાલ 
છોટાભાઈ પરીખ; 25; [કાવ્ય]

14 ગા્યત્ી : મધ્યાહ; વનરંજન ભગત; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

વષ્જ 12, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1958, સળંગ અં્ 134

1 સાધુઓ (છબી); આિરણપકૃષ

2 િર િગરનો િરઘોડો; ઉ. જો.; 41; [નાટ્યકળા]
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3 સમ્યરંગ (૧-૬) : રંગભૂવમના સૂત્ધારો; 42, લરેખક વશવબર, ઉભરાટ; 
42-43, ગુ. સા. પરરરદનું નિુ બંધારણ; 43, આદમનરે કોઈ પૂછરે; શરેખાદમ 
આબુિાલા; (મુકતક) 43, કરેટલાંક પ્કાશનો; 43, 79, સંમરેલનો; 79 

4 સમરણ (ગાંધીજી-હરરજન આશ્મ); કાકા કાલરેલકર; 44-46

5 બોધદા્યક બરે િાતો (જ રેમસ થબ્કરની ‘ફધ્કર ફરેબલસ. . . ‘પરથી); ગગનવિહારી 
મહરેતા; 47-48; [િાતા્ક]

6 મારા વપતરાઈઓ; સિામી આનંદ; 49-55; [આતમકથન]

7 બાલસારહત્ય; લીના મંગલદાસ; 56-58, 46

8 પત્મ્ પુષપમ્; વજપસી; 59-60; [આતમકથન]

9 વ્યારા; િંપકલાલ વ્યાસ; 60; [કાવ્ય]

10 નાગપુરનાં બરે અવધિરેશન; હૃવરકરેશ પાઠક; 61-63, 67; [અથ્કકારણ]

11 ગવણતપરરરદ અનરે વિજ્ાનમરેળો; પ્. િુ. િૈદ્; 64-67

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : અક્ક કાવ્યનો, મહરેક નાટકની; િંદ્રિદન મહરેતા; 
68-74; (કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી કકૃત ‘વપ્યો ગોરી’ની પ્સતાિના)

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : પ્રેમમ્ય ્યાત્ા (‘પ્રેમ્યાત્ા’-ભગિતીકુમાર શમા્ક); 
ગુલાબદાસ બ્ોકર; 74-77; [પુસતક પ્સતાિના]

14 પ્ાચ્યવિદ્ા પરરરદનું રદલહી અવધિરેશન; પ્બોધ પંરડત; 78-79

15 એક િાછડાનરે; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 80; [એક પંરકત કાવ્ય]

16 ‘એક િાછડાનરે’ અંગરે પ્વતભાિ; ધુતીંદ્ર મિરે; 80

17 ‘એક િાછડાનરે’ અંગરે પ્વતભાિ; મુનીલાલ અરડ્યા; 80 

18 વિદ્ાથગી; ઉ. જો.; 80; [કાવ્ય]

19 હા; હસમુખ પાઠક; 80; [કાવ્ય]

20 સંસારરે  સોહામણાં; જ્યનત પાઠક; 80; [કાવ્ય]

21 મારી આ જિાનીમાં; શરેખાદમ આબુિાલા; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

22 સત્યવનષા; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.4; [સમાજ]
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વષ્જ 12, અં્ 3, માિ્જ 1958, સળંગ અં્ 135

1 સિ. સિામી તપોિનજી (ઉતિરકાશી) (છબી); આિરણપકૃષ

2 રહનદુસતાનનું સિપન, રહનદુસતાનની ખોજ (મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ); 
ઉ. જો.; 82

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : શતાબદીઓ; 82; [સારહત્યનોંધ], જ્યનતી-મહોતસિો; 
82, અિસાનનોંધ; 82-83, આરફ્કન રાટિ ્રગીત; 83, ગુજરાતી નાટ્ય- 
સંમરેલન, મુંબઈ; 83

4 જીિલગ અંધકાર; કાકા કાલરેલકર; 84-87; [વનબંધ]

5 સહૃદ્યધમ્ક; અનંતરા્ય મ. રાિળ; 88-94; (રણવજતરામ સુિણ્કિંદ્રક 
પ્દાન પ્ત્યુતિર)

6 વિજ્ાનના ક્રેત્માં વસવદ્ઓ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 95-96; (નોબરેલ પારરતોવરક, 
1957-58)

7 મારા વપતરાઈઓ-2; સિામી આનંદ; 97-105; [આતમકથન]

8 મનુષ્યનરે; પરરમલ ્યશશ્નદ્ર; 105; [કાવ્ય]

9 બંગી્ય સમાજ સાથરેનો મારો પરરિ્ય; સૌદાવમની મહરેતા; 106-109

10 તકૃતી્ય સમાજશાસ્ત્ર પરરરદ; તારા પટરેલ; 110-112

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િહી જતી જ રેલમ’ અનરે ‘તુંગનાથ’ (્યશોધર 
મહરેતા); વિના્યક પુરોરહત; 113-118; [પુસતકસમીક્ા]

12 ભારતી્ય રહનદી પરરરદનું પંદરમું અવધિરેશન; જ્યરેનદ્ર વત્િરેદી; 119, પૂ.પા.3

13 આરફ્કન રાટિ ્રગીત (ગુજરાતીમાં અનુ. ); સંપા. િીમન વ્યાસ; પૂ.પા.4

વષ્જ 12, અં્ 4, એતરિલ 1958, સળંગ અં્ 136

1 સિ. બાબા કાલીકમલીિાળા (છબી); આિરણપકૃષ

2 ‘સૌમ્યતમ સત્યાગ્હ’; ઉ. જો.; 121; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : નિાં સામવ્યકો; 122-123, મહાકવિ િલ્થોલ; 

 123-124, ભૂલસુધાર; 124

4 વિર અબોલા; રદનરેશ કોઠારી; 124; [કાવ્ય]
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5 ભારતની કલાસંસકકૃવત; રવસકલાલ છો. પરીખ; 125-128

6 અર્ય્ક કોનરે ?; સનરેહરવ્મ; 128; [કાવ્ય]

7 ઝળૂં બરેલી વનશા; સનરેહરવ્મ; 128; [કાવ્ય]

8 મારા વપતરાઈઓ-3; સિામી આનંદ; 129-135; [આતમકથન]

9 ‘બુવદ્પ્કાશ’માં પહરેલાં પોણોસો િર્ક દરમ્યાન આિરેલી સમાલોિના; 
નગીનદાસ પારરેખ; 136-141

10 દોઢ દા્યકાનરે રટબંરેથી; બાલમુકુનદ દિરે; 142-146; [આતમકથન]

11 પૅરરસમાં પહરેલો રદિસ; વિનોરદની નીલકંઠ; 147-149; [પ્િાસ]

12 ‘અમારા ખબરપત્ી તરફથી’; ઈશ્વર પરેટલીકર; 150-154, 160; [િાતા્ક]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘શવિ્કલક’ (રવસકલાલ છો. પરીખ); ડોલરરા્ય 
માકંડ; 155-157; [પુસતકસમીક્ા]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ટૉરકંગ ઑિ ગાંધીજી’ એક અનોખો પ્્યતન; 
નગીનદાસ પારરેખ; 157-159; [પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ધ ઇસથરેરટકસ. . . અવભનિગુપ્ત’(રાન્યરેરો નોલી); 
નગીનદાસ પારરેખ; 159-160; [પુસતકસમીક્ા]

16 એક જગત માટરેની અદમ્ય અભીપસા; વમલોિન વજલાસ; પૂ.પા.4

વષ્જ 12, અં્ 5, મે 1958, સળંગ અં્ 137

1 કીરસ (છરેલ્ું દશ્કન) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 પરદરેશમાં શા ખોટા હતા ?; ઉ. જો.; 161; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : શરેકસપીઅરનાં નાટકોની ગ્ામોફોન રરેકડ્ક(લાઇબ્રેરી ઑફ 
કૉનગ્રેસ); 162, ભારતરતન ઘોંડો કરેશિ કિવે; 162, ઇવતહાસનું પુનરાિત્કન 
?; 162, નિી િાલ; 162-163; [રાજકરણ], શ્ી નહરેરુનો વિરાદ્યોગ ?; 
163, રદલહીનું ‘ગુજ ્કરી’ અનરે કૉલરેજોનાં િાવર્કકો; 163

4 સિયોદ્ય ્યુગની કળા; કાકા કાલરેલકર; 164-165, 181

5 ગો. મા. વત્. ની. ખાનગીનોંધપોથીમાંથી; સંપા. કાવનતલાલ છ. પંડ્ા; 166-
168, 193-199



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  178

6 ત્ણ દરેિતા; સિામી આનંદ; 169-177; [આતમકથન]

7 વિદ્ાથગીઓ અનરે રાજકારણ; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 178-181

8 કીરસ-શરેલીગકૃહ : રોમમાં કીરસ-શરેલીનું સમારક; િૈતન્યપ્સાદ દીિાનજી; 
182-184; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

9 ગાંડાની ઇવસપતાલમાં આઠ મરહના; સુમનત મહરેતા; 185-192; 
[આતમકથન,પ્કીણ્ક]

10 િસમાં છરે; શરેખાદમ આબુિાલા; 192; [કાવ્ય]

11 આ શું ક્યુાં ? ; શરેખાદમ આબુિાલા; 192; [કાવ્ય]

12 ન જાણરે તો સારંુ; શરેખાદમ આબુિાલા; 192; [કાવ્ય]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : સાધુસંતો અનરે િમતકારો; સિામી આનંદ; 199-200; 

14 પત્મ્ પુષપમ્ : એકસપલોરર : અમરેરરકાનો ઉપગ્હ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 200 

15 દ્કઢસંકલપ અથવે ઉદબોધન; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.4; [સમાજ]

વષ્જ 12, અં્ 6, જૂન 1958, સળંગ અં્ 138

1 પરબ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ

2 ન જાનરે ભો; ઉ. જો.; 201

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : મુલાકાતીઓ તરફથી આિક; 202, દરેશમાં પ્િાસની 
સગિડો; 202, થોડોક ઊહ-અપોહ; 202-203; [પત્કારત્િ], પરરિ્ય- 
પુવસતકા પ્િકૃવતિ; 203

4 પુરુરાથગી (માણક શરેઠ); સિામી આનંદ; 204-209; [િરરત્કથન]

5 ગો. મા. વત્. ની ખાનગી નોંધપોથીમાંથી (ગતાંકથી િાલુ); કાવનતલાલ છ. 
પંડ્ા; 210-213

6 હીરાનાં લટકવણ્યાં; સનરેહરવ્મ; 214-217; [િાતા્ક]

7 મહારાજા સ્યાજીરાિ ગા્યકિાડ; સુમનત મહરેતા; 218-220

8 કવિતા; રમણલાલ જોરી; 221-224
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9 વિરહની શરણાઈ-મીરાંની સાધના; ‘દશ્કક’; 225-229

10 ઇવતહાસ : મારી નજરરે ; કરેશિલાલ રહં કામદાર; 230-232, 229

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘દરેખ તરેરી બમબઇ’ (નકૃત્યનારટકા)(નકૃત્ય-    સંકલના 
: પાિ્કતીકુમાર); વિના્યક પુરોરહત; 233-237

12 અર્ય્ક : ત્ણ મકૃત્યુ 1. ગોપબંધુ િૌધરી 2. મોટરેરા ડૉ. ખાનસાહરેબ (સરહદનાં 
ગાંધીના મોટાભાઈ) 3. લક્મીનંદન સાહૂ; તંત્ી; 238-240, 224

13 બુવદ્માનોનું બુવદ્માંદ્; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.4

વષ્જ 12, અં્ 7, જુલાઈ 1958, સળંગ અં્ 139

1 દખખણનો દરેિ (પંઢરપુરના મંરદરમાંની મૂવત્કની છબી); આિરણપકૃષ

2 ગોિધ્કનસમકૃવતમંરદર; ઉ. જો.; 241; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : અિસાનનોંધ-નકૃત્યની મહેંક (1. નટિરલાલ સુરતી, 2. 
જદુનાથ સરકાર, 3. સૈ્યદ અબૂઝફર નદિી; 242-243, ઈમ્રરે નૅગીની 
હત્યા; 243, પૂઠા પરનું વિત્; 243, િાવર્કક સમીક્ા (ગુજરાત સારહત્ય- 
સભા); 243-248; કરસનદાસ મૂળજી સમારક વનબંધલરેખન સપધા્ક; 248

4 શ્ી ગગનવિહારીની એક મુલાકાત, અનુ. હૃરીકરેશ પાઠક; 244-248

5 દખખણનો દરેિ; સિામી આનંદ; 249-255; [ધમ્ક,સારહત્ય]

6 વિરહની શરણાઈ - મીરાંની સાધના (ગતાંકથી િાલુ); ‘દશ્કક’; 256-259

7 એક મગની બરે ફાડ; ઈશ્વર પરેટલીકર; 260-265; [િાતા્ક]

8 કુરુક્રેત્; સુરરેશ હ. જોરી; 266-268, 265; [િાતા્ક]

9 િાલમીરક રામા્યણમાં િરા્કઋતુનું િણ્કન; ગોવિનદલાલ હ. ભટ્ટ; 269-270, 
275

10 સિ. નટિરલાલ સુરતી; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 271-272; [અંજવલલરેખ]

11 નારીની આંખ સજી્ક; વબવપન ભટ્ટ; 272; [કાવ્ય]

12 શામળાજી - નદીકાંઠ રેથી; વબવપન ભટ્ટ; 272; [કાવ્ય]

13 સજ ્કક સારહત્યનો અનુિાદ : આંતરવિિરેકની જરૂર; રકશનવસંહ િાિડા; 273
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14 સજ ્કક સારહત્યનો અનુિાદ : કાવ્યનો અનુિાદ; સુરરેશ હ. જોરી; 273-275

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : મરડ્યાની િાતા્કકલા (‘મરડ્યાની શ્રેષ િાતો’-સંપા. 
િુનીલાલ મરડ્યા); નગીનદાસ પારરેખ; 276-278; પુસતકસમીક્ા]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ધ કલરેકટરેડ િક્કસ ઑફ મહાતમા ગાંધી’ I (1884-
1896); નગીનદાસ પારરેખ; 278-280; [િરરત્કથન]

17 વિિાર પર શ્દ્ા; વિનોબા ભાિરે; પૂ.પા.4

વષ્જ 12, અં્ 8, ઑગસટ 1958, સળંગ અં્ 140

1 મોઢરેરાનું એક વશલપ (રરેખાંકન); રરેખાંકનકાર : પી. સી. સાગરા; આિરણપકૃષ

2 મહા-િડ; ઉ. જો.; 281; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : ઠડંા ્યુદ્ની ગરમી; 282-283, શ્ી વિનોબાની 
ગુજરાત્યાત્ા; 283, સારહત્ય પરરરદના નિા બંધારણ પ્માણરે સભ્ય- 
નોંધણી; 283, સિ. સર વિઠ્ઠલદાસ પારરતોવરક; 283, આઠમી વશટિ િાિન 
પરીક્ા; 283

4 મરણ્યજ્ (અણશસ્ત્રો-વિશ્વ્યુદ્); સિામી આનંદ; 284-290

5 પ્િાસપત્ો (કરેરો-ઇવજપ્ત); કાકા કાલરેલકર; 291-298

6 પં. સુખલાલજી સાથરેની એક મુલાકાત; સુમનત મહરેતા; 299-303

7 શહરેરનું પ્ભાત; જગદીશ વત્િરેદી; 303; [કાવ્ય]

8 ગામડાનું પ્ભાત; જગદીશ વત્િરેદી; 303; [કાવ્ય]

9 વિક્મારદત્યની એક િધુ કથા; સનરેહરવ્મ; 304-316; [િાતા્ક]

10 િરા્કની ઝરમરરે  ત્યારરે . . .; રાજ રેનદ્ર િોરા; 317-318; [કાવ્ય]

11 િરસાદ; હરેમનત દરેસાઈ; 319; [કાવ્ય]

12 કલાકારનો સિધમ્ક; આલબરેર કામુ; પૂ.પા.4; [સારહત્યનોંધ]

વષ્જ 12, અં્ 9, સપટેમબર 1958, સળંગ અં્ 141

1 આિો !; ઉ. જો.; આિરણપકૃષ   [કાવ્ય]

2 નમ્કદ; ઉ. જો.; 321; [કાવ્ય]
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3 સમ્યરંગ (૧-૩) : ઈમ્રરે નૉજ્ય (સતીશ કાલરેલકર); 322, અમદાિાદના 
બનાિો; 322-323, લખનૌવલવપ; 323, 357

4 વિદ્ાથગીઓ - આજના અનરે આિતીકાલના; ઉ. જો.; 324-326

5 કરે પછી; શરેખાદમ આબુિાલા; 326; [કાવ્ય]

6 પ્િાસપત્ો (કરેરો-ઇવજપ્ત) (ગતાંકથી િાલુ); કાકા કાલરેલકર; 327-345

7 સુજાતા; સનરેહરવ્મ; 346-349; [િાતા્ક]

8 બારડોલીની છરેલ્ી મુલાકાતનાં સંસમરણો; સુમનત મહરેતા; 350-357

9 જ્યપ્કાશ નારા્યણ અનરે રાજકારણ : 1. ‘મૅનિરેસટર ગારડ્ક્યન’ના 
પ્વતવનવધની મુલાકાત; જ્યપ્કાશ નારા્યણ; 358-359

10 જ્યપ્કાશ નારા્યણ અનરે રાજકારણ : 2. રહંદના ‘ધ થાટ્ક’ના તંત્ીનરે પત્; 
જ્યપ્કાશ નારા્યણ; 359-360

11 ગુજરાતિાસીઓનરે; રવિશંકર મહારાજ, નાનાભાઈ ભટ્ટ, પં. સુખલાલજી; 
પૂ.પા.4

વષ્જ 12, અં્ 10, ઑકટોબર 1958, સળંગ અં્ 142

1 અભરેદમાગ્કપ્િાસી મવણલાલ ન. વદ્િરેદી (છબી); આિરણપકૃષ

2 ્યુગક્ાવનત; કાકા કાલરેલકર; 361-362; [સમાજ]

3 ગાંધીજીએ વિનોબાનરે લખરેલ પત્માંથી; 362 

4 સમ્યરંગ (૧-૨) : સિયોદ્ય : સમાજિાદનું સાિું વિકવસત સિરૂપ 
(જ્યપ્કાશ નારા્યણ); 363-364, અિસાનનોંધ : બી. પી. િારડ્યા, બાબુ 
ભગિાનદાસ; 364-365 

5 બરે સૉનરેટ : 1. વિરણણ િ્ય િકૃદ્ ! 2. પ્સન્ િ્ય િકૃદ્ !; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 
365; [કાવ્ય]

6 આરદિિન (મવણલાલ વદ્િરેદી અનરે બાલાશંકર કંથારર્યા જનમશતાબદી, 
નરડ્યાદ); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 366-367

7 નમ્કદ કવિ; ઉ. જો.; 368-372

8 પ્િાસપત્ો (કરેરો-ઇવજપ્ત)(ગતાંકથી િાલુ); કાકા કાલરેલકર; 373-374

9 મોતીલાલ નહરેરુનાં સંસમરણો; સુમનત મહરેતા; 375-376
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10 માનિીની શહાદત; સિામી આનંદ; 377-379; [સમાજ]

11 કાકાસાહરેબનો પત્; ઉ. જો.; 380-384; (‘વિ. િનદનનરે’નો આમુખ)

12 પ્ો. . જદુનાથ સરકારનું ઇવતહાસવિનતન; કરેશિલાલ રહં. કામદાર; 385-392

13 સુખી લગ્નજીિનનું રહસ્ય (શ્રેણી-આકાશિાણી, અમદાિાદ); હર્કદલાલ 
શોધન, પુષપાિતી શોધન; 393-396

14 પ્રેમીઓ; શરેખાદમ આબુિાલા; 396; [કાવ્ય]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : એક પત્ (‘શવિ્કલક’-રવસકલાલ છો. પરીખ); 
ગૌરીપ્સાદ િુ. ઝાલા; 397, 367

16 પત્મ્ પુષપમ્ : એક અંગ્રેજ બાિાજીનો અજવિલાપ; િાલજી ગોવિનદજી  
દરેસાઈ; 398 

17 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘િામખરેડા’ના ખરેલ.; જ્યંતી કોઠારી; 398-400 

18 પત્મ્ પુષપમ્ : કલાપી સંબંધરે સંશોધન; ઇનદ્રિદન કાશીનાથ દિરે.; 400

વષ્જ 12, અં્ 11, નવેમબર 1958, સળંગ અં્ 143

1 ગામડાનું બજાર (રરેખાંકન); રરેખાંકનકાર : પી. સી. સાગરા; આિરણપકૃષ

2 એ િાલરે છરે; ઉ. જો.; 401; [કાવ્ય]

3 સારહત્યકોના સંમરેલનમાં; વિનોબા ભાિરે; 402-408

4 વિનોબાનરે; િુનીલાલ મરડ્યા; 408; [કાવ્ય]

5 ઈશાિાસ્ય ઉપવનરદ; સિામી આનંદ; 409-415

6 ગ્ામદાન; મનુભાઈ પંિોળી; 416-418

7 પાલ્કમરેનટરી રાજ્યપદ્વત (એક અભ્યાસ); દરેિવ્રત નાનુભાઈ પાઠક; 419-424

8 લોકશાહી સામરે ગરેરરલા લડાઈ; િાડીલાલ ડગલી; 425-429

9 ‘લોઢાના િણા’ (ગ્ામદાન); વિઠ્ઠલદાસ કોઠારી; 430-431

10 િારરેકોર િાબુકશાહી (લ્કરી શાસન); િાડીલાલ ડગલી; 432-434

11 રદલહીથી પત્ (આંતરરાટિ ્રી્ય નાણાં વધરાણ સંસથાઓ અંગરે); સુમનત મહરેતા; 
435-436
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12 ઈશાિાસ્ય; ગો.; 437; [કાવ્ય]

સમ્યરંગ (૧-૫) : સદગત ડૉ. કાવનતલાલ છ. પંડ્ા; 438; [અિસાનનોંધ], 
‘વિશ્વમાનિ’નો સિયોદ્ય વિશરેર અંક; 438-439, પાંિમા ધોરણથી અંગ્રેજી 
: જસૈરે થરે માટરેની બૂમ; 439, બોરરસ  પરેસટરનરેક અનરે નોબરેલ પારરતોવરક; 
439-440, શ્ી ‘સુકાની’ અનરે ગોપાળરાિ કુલકણગીનું અિસાન; 440

14 વિજ્ાન ્યુગની વસથતપ્જ્તા; વિનોબા; પૂ.પા.4

વષ્જ 12, અં્ 12, દ્િસેમબર 1958, સળંગ અં્ 144

1 ઈશુજનમ (છબી); આિરણપકૃષ

2 કલમનરે નમ્કદની પ્ાથ્કના; ઉ. જો.; 441; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : મરહ્યલ શ્મવશવબર; 442, અવભનંદન (રણવજતરામ 
િંદ્રક, નમ્કદ િંદ્રક); 442, િાલમીરક રામા્યણની શાસ્ત્રી્ય િાિના; 442, 
ગુ. સા. પરરરદ; 442, ભારતી્ય તત્િજ્ાન પરરરદ; 442, પી. ઈ. એન. નું 
અવધિરેશન (ભુિનરેશ્વર); 442

4 સદગત વિદ્ાગૌરી નીલકંઠ; ઉ. જો.; 443-444

5 આિા્ય્ક આનનદશંકર ધ્ુિનો (વિદ્ાબહરેન નીલકંઠનરે) એક પત્; આનનદશંકર 
ધ્ુિ; 444; [આતમકથન]

6 બીસરી જાતક (ઈસુ જનમકથા); સિામી આનંદ; 445-448

7 પ્િાસપત્ો (ઑકટો. ‘59થી િાલુ); કાકા કાલરેલકર; 449-453, 456; 
[્યુરોપ પ્િાસ]

8 તાશકંદમાં એવશ્યા અનરે આરફ્કાના લરેખકો; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 454-
456

9 ધરતીનું લૂણ (‘માનિી ઊંિાણની પારાશીશી’ લરેખ); સિામી આનંદ; 457-
459; [સમાજ]

10 વિનોબા અનરે લોકશાહી; કાવનતલાલ શાહ; 460-463

11 આંતરરાટિ ્રી્ય વશવબરોમાં; અમકૃતલાલ ટીલિાિાળા; 464-470; [સમાજ]

12 વિજ્ાનમાં િીતરેલું િર્ક; નરવસંહ મૂ. શાહ; 471-474

13 અવગ્યારમું અધ્યાપક સંમરેલન; ઉપરેનદ્ર પંડ્ા; 475-476
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14 િાવર્કક સૂવિ : 1958; 477-480

15 ગુસતાિ ફલોબરેરનરે; િુનીલાલ મરડ્યા; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

16 વન્યવત-હરે !; ફકીરમહંમદ મનસુરી; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

17 ક્ાંવતની હિા; વિનોબા; પૂ.પા.4

વષ્જ 13, અં્ 1, જાનયુ 1959, સળંગ અં્ 145

1 સંત ફ્ાવનસસ (માટીની તકતી પરથી છબી); આિરણપકૃષ

2 અમરે નરહ, આપણરે; ઉ. જો.; 1; [ભારાવિજ્ાન]

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : સમકૃવત-અર્ય્ક; 2; [સારહત્યનોંધ], વિનોબાવિિાર- દોહન; 
2, લોકશાહી અંગરે િિા્ક (વિનોબા ભાિરેના વિિારો); 2, શ્ી ગગનવિહારી 
મહરેતાનરે લંડન સકૂલ ઑફ ઈકોનોવમકસની ઓનરરી ફરેલોવશપ; 2-3, 
સદગત ઈ. એમ. ફોસટ્કર (નોંધ : આ અિસાનના ખોટા સમાિાર છાપિા 
બદલ ફરેબ્ુ. ‘59 ના અંકમાં પકૃ. 42 ઉપર ક્મા્યાિના આપરેલ છરે. ); 3, 
સદગત રરેજીનાલડ રરેનોલડઝ; 3; [અિસાનનોંધ], ઈનામી વનબંધ, 1958-59 
(મહારાજી સ્યાજીરાિ. . . સવમવત); 3

4 કૈસલર સાથરે િાર કલાક (આથ્કર કૈસલર-હંગરેરી્યન લરેખક); િુવનલાલ 
મરડ્યા; 4, 6; [િરરત્કથન]

5 મવણલાલ-સારહત્યસાધક; ઉ. જો.; 7, 8; (મવણલાલ ન. વદ્િરેદી જનમ- 
શતાબદી પ્સંગરે)

6 ભારતી્ય તત્િજ્ાનની રૂપરરેખા; પં. સુખલાલજી; 9, 16

7 લોકસંગ્ાહી કમ્કમાગ્ક; પં. સુખલાલજી; 16; [તત્િજ્ાન]

8 ઈશુ ભાગિત; સિામી આનંદ; 17-23; [સમાજ, ધમ્ક]

9 કવિની પ્ાથ્કના; ઉ. જો.; 23; [કાવ્ય]

10 લોકશાહી અનરે વિનોબા; િાડીલાલ ડગલી; 24-28

11 પત્મ્ પુષપમ્ : લોકશાહી અનરે વિનોબા; દરેિવ્રત પાઠક; 28-29

12 વિનોબા અનરે રાજસતિા; બબલભાઈ મહરેતા; 30-31

13 મસત કવિ બાલાશંકર; િૈતન્યપ્સાદ મો. દીિાનજી; 32-33, 29
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14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘લાંબો રસતો’ (‘ધી લોનગ રોડ’ - લરે. આથ્કર 
મોગ્કન); વિઠ્ઠલદાસ કોઠારી; 34-35; [પુસતકસમીક્ા]

15 ગુજરાતમાં તત્િદશ્કન-સારહત્યનાં પ્કાશનોની સમીક્ા; મુકુલભાઈ કલાથગી; 
36-41, 31

16 વિજ્ાનનરે અરહંસાનું અનુપાન; વિનોબા ભાિરે; પૂ.પા.4

17 વિજ્ાન અનરે અધ્યાતમ; જિાહરલાલ નહરેરુ; પૂ.પા.4

વષ્જ 13, અં્ 2, ફેબ્ુ. 1959, સળંગ અં્ 146

1 કા્મીરી કન્યાઓ (વિત્); વિત્કાર : છગનલાલ જાદિ; આિરણપકૃષ

2 ‘આ અદભુત દુવન્યા’; ઉ. જો.; 41

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : ભૂલસુધારો, ક્મા્યાિના (ઈ. એમ. ફોસટ્કરના અિસાનના 
ખોટા સમાિાર જાન્યુ. ના અંકમાં છાપિા બદલ); 42; 

શ્ી છગનલાલ જાદિનાં વિત્ોનું પ્દશ્કન; 42; અિસાનનોંધ; 42, ગુ. 
સા. પરરરદ ઇમજ ્કનસી કવમટીનું વનિરેદન; 43, 79-80, ગુ. સા. પરરરદ 
કા્ય્કિાહક સવમવત; 80

4 વપતકૃઋણ (ગાંધીવનિા્કણરદન); સિામી આનંદ; 44-46

5 બાળાશંકરની કવિપ્વતભા; ઉ. જો.; 47-48

6 કલાપીના પત્ો : કરેટલોકનો સમ્યવનણ્ક્ય; ઈનદ્રિદન કાશીનાથ દિરે; 49-51, 48

7 ગાંડાની સારિાર; સિામી આનંદ; 52-59; [આતમકથન, પ્કીણ્ક]

8 ભારતી્ય ઇવતહાસના પાઠો; ‘દશ્કક’; 60-65, 78

9 વિનોબા અનરે લોકશાહી; કાવનતલાલ શાહ; 66-73

10 વિનોબા અનરે લોકશાહી; િાડીલાલ ડગલી; 73

11 લોકશાહી અનરે સંઘર્ક વિશરે મારી દ્કવટિ (‘લોકશાહી’ સંદભવે વિનોબા ભાિરેની 
ભોગીલાલ ગાંધીએ લીધરેલી મુલાકાત); વિનોબા ભાિરે; 74-75

12 અરહંસાની શ્રેષ શવકત; વિનોબા ભાિરે; 75

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગુજરાત સારહત્યસભા : કા્ય્કિાહી સન 1953-
54 (રામપ્સાદ બક્ી); રમણલાલ જોરી; 76-78
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14 ‘લોકશાહીનરે િધુ શુદ્ બનાિિા’ માટરેનાં સૂિનો; વિનોબા ભાિરે; પૂ.પા.4

વષ્જ 13, અં્ 3, માિ્જ 1959, સળંગ અં્ 147

1 1959નું િરસ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ઊધિ્ક માનુર  (રવિશંકર મહારાજ-75 િર્ક); ઉ. જો.; 82; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : આિા્ય્ક આનનદશંકરનો નાટક ઉપરનો લરેખ; 82, 
રણવજતરામનો બુલંદ ભાિનાિાદ (‘ડાહાભાઈ ધોળશાજી’ લરેખ); 82, 
અિસાનનોંધ; 82-83, વિદ્ાનરે ગળાટૂપંા જ રેિું શા માટરે ?; 83, વિિાર પ્ગટ 
કરિાની પા્યાની સિતંત્તા; 83; [પત્કારત્િ], અવભનંદન (રાજ્યિહીિટમાં 
પ્ાદરેવશક ભારા, મદ્રાસ); 83

4 શોધ; ઉ. જો.; 84-85; [કાવ્ય]

5 િાડનરે િાિા થા્ય; કકૃરણલાલ શ્ીધરાણી; 85-86; [કાવ્ય]

6 એકલ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 86; [કાવ્ય]

7 અશબદ રાવત્માં; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 86; [કાવ્ય]

8 વખસકોલીઓ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 86; [કાવ્ય]

9 અગ્યાર િાગરે; સરોદ; 86; [કાવ્ય]

10 રક્સતોફરની કથા; સિામી આનંદ; 87-88; [ધમ્ક]

11 નાટક; આનનદશંકર બા. ધ્ુિ; 89-96

12 ‘કુકાકિાણી’ (‘કલાંતકવિ’-બાલાશંકર કંથારી્યા); વનરંજન ભગત; 97-101

13 પ્િાસપોથી (ખાનદરેશ); સિામી આનંદ; 102-107

14 ગુરુદરેિના સાવન્ધ્યમાં; ગુરુદ્યાળ મવલક (પ્િિનકાર), અનુલરેખક : પ્તાપ 
ટોવળ્યા; 108-112, 88; [આતમકથન]

15 પત્મ્ પુષપમ : ‘અજવિલાપ’ (‘એલજી‘ વબશપરકંગ); લવલત દલાલ; 113; 
[અંગ્રેજી સારહત્ય] 

16 પત્મ્ પુષપમ : ‘ભારતી્ય ઇવતહાસના બોધપાઠો’ (‘દશ્કક’)માં વિગત દોર; 
ઉપરેનદ્રરા્ય જ. સાંડરેસરા; 113-114
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17 પત્મ્ પુષપમ : ગુમાન (‘સરસિતીિંદ્ર’)નાં લગ્ન વિશરે સિ. પાઠકસાહરેબ- નું 
મંતવ્ય; ઉપરેનદ્ર પંડ્ા; 114-115 

18 રંગડો; િરેણીભાઈ પુરોરહત; 115; [કાવ્ય]

19 અવનદ્રા; િરેણીભાઈ પુરોરહત; 115; [કાવ્ય]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : પરરિ્ય પુવસતકા પ્િકૃવતિ : પુવસતકા 1 થી 20; 
રમણલાલ જોરી; 116-119

21 હિરે શું બોલીએ; શરેખાદમ આબુિાલા; 119; [કાવ્ય]

22 જીિનશવકતનો ્યથાથ્ક અનુભિ; પં સુખલાલજી; પૂ.પા.4; [તત્િજ્ાન]

વષ્જ 13, અં્ 4, એતરિલ 1959, સળંગ અં્ 148

1 રહમવગરર (વિત્); વિત્કાર : છગનલાલ જાદિ; આિરણપકૃષ

2 િાલો આશ્મદ્ારરે ; ઉ. જો.; 121; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : વતબરેટ; 122, શતાબદીઓ; 122-123, અવભનંદન-પ્સંગો; 
123, આિકારપાત્; 123, ‘એ રીતરે સામાવજક સદભાિ તો િધિાનો જ !’ 
(કાકા કાલરેલકર); 123, 160

4 સરોવજની ના્યડનુી કવિતા; વનરંજન ભગત; 124-126

5 શોધ મંવઝલની; શરેખાદમ આબુિાલા; 126; [મુકતક]

6 િંદ્રકલા; શરેખાદમ આબુિાલા; 126; [મુકતક]

7 વશવશરપ્ભાત; જ્યનત પાઠક; 126; [કાવ્ય]

8 િકૃરભાિતાર; ઉ. જો.; 127-128; [કાવ્ય]

9 ઘાસ અનરે હંુ; પ્હલાદ પારરેખ; 128; [કાવ્ય]

10 સં્યોવજત પ્જનન; સુમનત મહરેતા; 129-134; [સમાજ]

11 એક પુરાણી િાતા્ક; સુરરેશ હ. જોશી; 135-137; [િાતા્ક]

12 નિી નિવલકાનું મૂલ્યાંકન, 1; અનંતરા્ય રાિળ; 138-139

13 નિી નિવલકાનું મૂલ્યાંકન, 2; અશોક હર્ક; 139-140
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14 નિી નિવલકાનું મૂલ્યાંકન, 3; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 140-141

15 તાંજોર : દવક્ણ ભારતનું ધમ્ક-સરસિતી ક્રેત્; કરેશિલાલ રહં. કામદાર; 
142-143

16 આપણી જાતનરે બિાિિા ઇચછીએ છીએ? (સી. એફ. ફૉન. િા્યઝરેકર); ન. 
મૂ. શાહ; 145-151; [સમાજ, રાજકારણ]

17 પાનખર; હરીનદ્ર દિરે; 151; [કાવ્ય]

18 શોધ; હરીનદ્ર દિરે; 151; [કાવ્ય]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : બરે રસદશ્કનો ‘કણરે કણરે ફરી માણ્યું’ (‘સદગત 
િનદ્રશીલાનરે’, સુંદરજી ગો. બરેટાઈ); િંદ્રિદન મહરેતા; 152-155; 
[પુસતકસમીક્ા]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : અ-દશ્કનથી સુદશ્કન (‘સદગત િનદ્રશીલાનરે’, 
સુંદરજી ગો. બરેટાઈ); ગો.; 155-157; [પુસતકસમીક્ા]

21 પત્મ પુષપમ્ : ટીકીટ, ટીરકટ કરે રટરકટ; ગોકુળભાઈ દૌલતરામ ભટ્ટ; 157; 
[ભારાવિજ્ાન]

22 અર્ય્ક (૧-૨) : પ્શ્નોતિર; કાકા કાલરેલકર; 158; [ધમ્ક,તત્િજ્ાન], િડોદરા 
પ્ાચ્યવિદ્ામંરદરનરે મળરેલો જ્ાનભંડાર; તંત્ી; 158-159

23 એક અછડતો કટાક્ (‘રિીનદ્ર સૌરભ’માંથી); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. કાકા 
કાલરેલકર; પૂ.પા.4

વષ્જ 13, અં્ 5, મે 1959, સળંગ અં્ 149

1 ઈ. એમ. ફોસટ્કર (80 િરસરે) (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 રહમાની; ઉ. જો.; 161; [કાવ્ય]

3 માનસ સરોિર : ભારતી્ય ભવકતમાનસનું સનાતન કરેનદ્ર; કાકા કાલરેલકર; 
162-164; [પ્િાસ]

4 નાનાલાલ કવિ; ઉમાશંકર જોશી; 165-166

5 નાનાલાલ : કવિશ્ીની લવલતરેતિર રિનાઓ; અનંતરા્ય રાિળ; 166-168

6 ભિભૂવતનાં સીતારામ (‘ઉતિરરામિરરત’); ભરતરામ મહરેતા; 169-172

7 ધમ્કવિિાર; કાકા કાલરેલકર; 173-178
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8 રસા્યન : જીિનનો પા્યો 1. શવકતના ફરેરફારો અનરે રાસા્યવનક િક્ો; 
અનવેસટ બાલડિીન, અનુ. નરવસંહ મૂ. શાહ; 179-183

9 રસા્યન : જીિનનો પા્યો 2. અણ-જીિવિજ્ાનના કરેટલાક ‘માસટર પલરેનો’; 
ડબલ્યુ ટી. આસટબરી, અનુ. નરવસંહ મૂ. શાહ; 183-186, 164

10 પ્િાસ (મથુરા, નૈનીતાલ); ઉ. જો.; 187-192

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સરળ િરેધકતા (‘પરેટલીકરની શ્રેષ િાતા્કઓનો 
આમુખ); ગુલાબદાસ બ્ોકર; 193-198, પૂ.પા.3; [પુસતકસમીક્ા]

12 અર્ય્ક : તકૃતી્ય પંિિરગી્ય ્યોજના; ધનસુખલાલ લાકડાિાલા; 199-201

13 કલાનું સિરૂપ; ગૌરીપ્સાદ િુ. ઝાલા; પૂ.પા.4

વષ્જ 13, અં્ 6, જૂન 1959, સળંગ અં્ 150

1 બટ્રા્કનડ રસરેલ (87 િરસરે) (રરેખાંકન); વિત્કાર : ફરેવલકસ ટોપોલસકી; 
આિરણપકૃષ

2 શરેકસપીઅરનું કૉલર; ઉ. જો.; 201; [નાટ્યકળા]

3 રસપરામશ્ક - શવકતની વિકાસક્મતા નરે સામાવજકની તટસથતા : એક 
વ્યાખ્યાન; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 202-205

4 િાંદની નરે પડછા્યા; જ્યનત પાઠક; 205; [કાવ્ય]

5 વલંબોળીઓ; જ્યનત પાઠક; 205; [કાવ્ય]

6 પ્ૉવમસરી નોટ; ‘સનરેહરવ્મ’; 206-208; [િાતા્ક]

7 ફૂલ (મુકતક); અનિર આગરેિાન; 208; [કાવ્ય]

8 ગુલાબી આગ (મુકતક); અનિર આગરેિાન; 208; [કાવ્ય]

9 ધમ્કવિિાર (ગતાંકથી િાલુ); કાકા કાલરેલકર; 209-214, 219

10 સ. . . બ રનૉન; સિામી આનંદ; 215-219; [સંસમરણો]

11 િરસગાંઠનરે રદિસરે; કાકા કાલરેલકર; 220-223; [આતમકથન]

12 રસા્યન : જીિનનો પા્યો 3. પ્ોટીન સં્્રલરેરણ (ગતાંકથી િાલુ); ઈ. એફ. 
ગરેઈલ, અનુ. નરવસંહ મૂ. શાહ; 224-227

13 ‘ઇનદુકુમાર’ અનરે ‘સરસિતીિંદ્ર’; િનદ્રશંકર ભટ્ટ; 228-223, 227



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  190

14 હિાખોરી અનરે પ્િાસ (નૈનીતાલ) (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 234-236

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘જોડણીપ્િરેશ’ (રવતલાલ સાં. ના્યક); નગીનદાસ 
પારરેખ; 237-240; [પુસતકસમીક્ા]

16 સત્યશોધન અનરે સરહષણતા (રસરેલની ફ્ીમનરે લીધરેલી મુલાકાત); બટ્રાનડ 
રસરેલ; પૂ.પા.4; [તત્િજ્ાન]

વષ્જ 13, અં્ 7, જુલાઈ 1959, સળંગ અં્ 151

1 વિનોબા (છબી); આિરણપકૃષ 

2 અંગ્રેજીનો પ્શ્ન; ઉ. જો.; 241

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : કરેરળ; 242, ‘મંુબઈ રાજ્યની હરેરાન કરનારી પીછરેહઠ’ 
(અંગ્રેજીનું વશક્ણ); 242-243, ડી-20; 244; [નાટ્યકળા]

4 અવભનંદન; તંત્ી; 244; (વનરંજન ભગતનરે નમ્કદ સુિણ્કિંદ્રક)

5 અિસાનનોંધ; તંત્ી; 244

6 પ્િાસ : અલમોડા (જૂન‘59થી િાલુ); ઉ. જો.; 245-248, 273-276

7 સર ટી. સી. હોપ; નગીનદાસ પારરેખ; 249-255; [િરરત્કથન]

8 લખિોરાસીનાં પગલાં; સનરેહરવ્મ; 255; [કાવ્ય]

9 મુંબઈ-લોકલમાં; જ્યનત પાઠક; 255; [કાવ્ય]

10 નાગ અનરે ગરુડ; સનરેહરવ્મ; 256-261, 265; [િાતા્ક]

11 ‘વબલિમંગળ’નું કલાવિધાન : એક િિા્ક (કલાપીરવિત ખંડકાવ્ય); ઇનદ્રિદન 
કાશીનાથ દિરે; 262-265

12 રસા્યન : જીિનનો પા્યો (4) ન્યુકલીઈક એવસડોનું કા્ય્ક (ગતાંકથી િાલુ); 
ઈ. એફ. ગરેઈલ, અનુ. નરવસંહ મૂ. શાહ; 266-269

13 લોકભારાની અવભવ્યંજનાશવકત; ઉ. જો.; 270-272; (‘લોકસારહત્યમાળા 
મણકો 2ની પ્સતાિના)

14 પત્મ્ પુષપમ્ : (‘જોડણીપ્િરેશ’); નગીનદાસ પારરેખ; 276

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ભારતના આવથ્કક વિકાસની રફલસૂફી (‘ખાદીનું 
વ્યાપક અથ્કશાસ્ત્ર’-રરિાડ્ક બી. ગ્રેગ); વિઠ્ઠલદાસ કોઠારી; 277-278; 
[પુસતકસમીક્ા]



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  191 

16 અર્ય્ક (૧-૪) : સંકોિ+ઘમંડ; રવિશ વસદ્ીકી; 279, પત્- ઉ. જો. નરે; 
શાંવતલાલ શાહ; 279, પત્- ઉ. જો. નરે; િંદ્રિદન મહરેતા; 279-280, 
વિનોદશવકતનું માહાતમ્ય; કાકા કાલરેલકર; 280,પૂ. પા 3

17 જોજો, જરા સંભાળજો; સુરરેશ દલાલ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

18 અંગ્રેજી વિશરે વિનોબા; વિનોબા; પૂ.પા.4

વષ્જ 13, અં્ 8, ઑગસટ 1959, સળંગ અં્ 152

1 હરરશ્નદ્ર ભટ્ટ (1906-1950) (રરેખાંકન); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; 
આિરણપકૃષ 

2 શરેલીનરે; હરરશ્નદ્ર ભટ્ટ; 281; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : અવભનંદન (કકૃષણલાલ શ્ીધરાણીનરે રણવજતરામ 
સુિણ્કિંદ્રક,1959); 282, સિ. પ્ો. મહાદરેિ મલહાર જોશીનાં સંસમરણ; 
282, નિાં પુસતકો; 282, ગુ. સા. પરરરદ (20મું સંમરેલન, અમદાિાદ); 282

4 વ્યાસ; કરસનદાસ માણરેક; 283-286; [દીઘ્કકાવ્ય]

5 હરરશ્નદ્ર ભટ્ટની ભાિનાસકૃવટિ અનરે કવિતા; ઉ. જો.; 287-288, 311-319

6 કથા-દંતકથા; સિામી આનંદ; 289-296; (વિભૂવતઓના જીિનપ્સંગો, 
સંસમરણો)

7 નમ્કદાની ખીણના અિશરેરો; રમણલાલ નાગરજી મહરેતા; 297-299, 310

8 રસા્યણ : જીિનનો પા્યો (5) અણમાંથી ઊતરરેલા; સી. ડી. ડાવલ્કગટન, અનુ. 
નરવસંહ મૂ. શાહ; 300-303

9 અંગ્રેજી અંગરે ત્ણ વનિરેદનો (1) ‘સાંસકકૃવતક આપઘાત’; નાનાભાઈ ભટ્ટ; 
304-305

10 અંગ્રેજી અંગરે ત્ણ વનિરેદનો (2) સૌએ વિિાર કરિા જ રેિું; બબલભાઈ 
મહરેતા; 306

11 અંગ્રેજી અંગરે ત્ણ વનિરેદનો (3) પરાગવતક પગલું; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 
306-307

12 ‘ડૉ. ઝીિાગો’ (બોરીસ પાસતરનાક) : પ્થમ પરરિ્ય; ‘દશ્કક’; 308-310; 
[રવશ્યન સારહત્ય]

13 િાંદરડુ;ં લાભશંકર ઠાકર; 320; [કાવ્ય]
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14 બારમાસી; ‘સનરેહરવ્મ’; 320; [કાવ્ય]

15 પૂના તણા મરેઘ શો; શવશન ઓઝા; 320; [કાવ્ય]

16 અંગ્રેજીનું શું?; ગાંધીજી; પૂ.પા.4

વષ્જ 13, અં્ 9, સપટેમબર. 1959, સળંગ અં્ 153

1 નરવસંહરાિ ભોળાનાથ (1859-1937); આિરણપકૃષ 

2 પરેગાસસ; હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટ; 321; [કાવ્ય]

3 નરવસંહરાિની કવિતા; ઉ. જો.; 322-323

4 હરરશ્ંદ્ર ભટ્ટની ભાિના સકૃવટિ અનરે કવિતા- 2 (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 
324-328, 353-355

5 ‘ખુળિાંિી િાિડી’ (લક્મણ હરર છત્રે માસતર); સિામી આનંદ; 329-333; 
[સંસમરણો, િરરત્કથન]

6 વ્યાસ (ગતાંકથી િાલુ); કરસનદાસ માણરેક; 334-337; [દીઘ્કકાવ્ય]

7 એકાંત સમુદ્રતટરે; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 338-339; [કાવ્ય]

8 પુરોિિન; રવસકલાલ છોટાલાલ પરીખ; 340-352; [નાટ્યકળા]

9 ઉદ્ોગીકરણ : એક વબનઆવથ્કક ઘરેલછા; રમરેશ મ. ભટ્ટ; 356-358

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : (‘સં્યમ અનરે સંતવતવન્યમન’-ગાંધીજી); શાવનતભાઈ 
આિા્ય્ક; 359-360; [પુસતકસમીક્ા]

11 આરંભના ઉચિાર; ગગનવિહારી મહરેતા; પૂ.પા.3; [સમાજ]

12 એક બાળક હતો; નરવસંહરાિ ભોળાનાથ રદિરેટી્યા; પૂ.પા.4; [પ્સંગકથા]

વષ્જ 13, અં્ 10, ઑકટોબર 1959, સળંગ અં્ 154

1 સાક્રશ્ી કરેશિલાલ હર્કદરા્ય ધ્ુિ (1859-1938) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 કવિતાવિિરેકની શવકતની વખલિણી (ઠક્ર િસનજી માધિજી વ્યાખ્યાન, 
મુંબઈ); ઉ. જો.; 361



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  193 

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : અવખલ રહંદ લરેખક સંમરેલન, મદ્રાસ; 362; સૌરાટિ ્ર 
ટ્રસટ રૌપ્યમહોતસિ : કાકાસાહરેબનો સંદરેશો; 362; 1959ની ગ્ંથસમીક્ા 
(ગુજરાત સારહત્યસભા); 362-363; 20મું ગુ. સા. પરરરદ સંમરેલન, 
અમદાિાદ; 363-364; સંમરેલન-સિાગતસવમવતનું વનિરેદન (20મું ગુ. સા. 
પરરરદ સંમરેલન, અમદાિાદ); 364; અંગ્રેજી અંગરે શ્ી રવિશંકર મહારાજનો 
સંદરેશો; 364

4 જ્ાનબાલ કરે સૌનદ્ય્કબાલ ? (નરવસંહરાિ રદિરેરટ્યા); વિષણપ્સાદ ર. 
વત્િરેદી; 365-367; [િરરત્કથન]

5 દરર્યાપીર; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 367; [કાવ્ય]

6 તાપીની રરેલ-1959; જ્યનત પાઠક; 368; [કાવ્ય]

7 કરરે  જો ધન્ય ના; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 368; [કાવ્ય]

8 ધિવનપરરિત્કન; પ્. બરે. પંરડત; 369-375

9 શ્ી અરવિંદના પત્ો; રકશનવસંહ િાિડા; 376-377, 385

10 ગકૃહસથ-સન્યાસી દાદાભાઈ (નિરોજી); િાડીલાલ ડગલી; 378-380; 
[િરરત્કથન]

11 ‘આરણ્યક’ ઉચછ્વવસત િનિાણી; ‘દશ્કક’; 381-385; [બંગાળી સારહત્ય]

12 વ્યાસ (ગતાંકથી િાલુ); કરસનદાસ માણરેક; 386-389; [દીઘ્કકાવ્ય]

13 વમલટન(જહૉન); વનરંજન ભગત; 390-391, 398; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

14 રસા્યન : જીિનનો પા્યો (6) જનીનો અનરે િા્યરસ (ઑગસટ’59થી િાલુ); 
સી. ડી. ડાવલ્કનગટન, અનુ. નરવસંહ મૂ. શાહ; 392-395

15 પત્મ્ પુષપમ્ : (‘રોવમ્યો ઍનડ જુવલ્યરેટ’ની પંવકતઓ અનરે ભારતી્ય 
સારહત્યની પંવકતઓ); નગીનદાસ પારરેખ; 396-398

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ગુજરાતમાં સહકારી ખરેતી મંડળીઓની તપાસ 
કવમટીનો રીપોટ્ક (‘કોઓપરરે રટિ ફવમાંગ ઈન ગુજરાત’); વિઠ્ઠલદાસ કોઠારી; 
399-400; [પુસતકસમીક્ા]

17 તાપીની રરેલ-1959; િંપકલાલ વ્યાસ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

18 િરણરજ; રામપ્સાદ શુકલ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]
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19 મુંબઈની િરા્ક; મરેઘનાદ હ. ભટ્ટ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

20 શુદ્-શુદ્તર-શુદ્તમની સાધના; કરેશિલાલ હ. ધ્ુિ; પૂ.પા.4

વષ્જ 13, અં્ 11, નવેમબર 1959, સળંગ અં્ 155

1 શ્ી કાકાસાહરેબ કાલરેલકર અનરે શ્ી રવિશંકર મહારાજ (છબી) આિરણપકૃષ 

2 ઝરરે  છરે; સુનદરમ્; 401; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : અિસાનનોંધ; 402, િીન રહનદની સરહદો લોપરે છરે; 
402-403, સારહત્ય પરરરદના સંમરેલનના ઠરાિો; 403-404 

4 વ્યાસ (ગતાંકથી િાલુ); કરસનદાસ માણરેક; 405-408; [દીઘ્કકાવ્ય]

5 મારી માંદગી; સિામી આનંદ; 409-416; [આતમકથન]

6 પરરરદ પ્સાદી : સિાગત સવમવતના પ્મુખ; શરેઠશ્ી િીનુભાઈ િીમનલાલ; 
417-418;(ગુજ. સારહત્ય પરરરદ, 20મું સંમરેલન)

7 પરરરદ પ્સાદી : ઉદઘાટન પ્સંગરે; કનૈ્યાલાલ મુનશી; 418-419

8 પરરરદ પ્સાદી : પરરરદ પ્મુખ; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 420-426

9 પરરરદ પ્સાદી : સારહત્ય વિભાગના પ્મુખ; સુનદરમ્; 427-429

10 પરરરદ પ્સાદી : વિજ્ાન વિભાગના પ્મુખ; વિક્રમ સારાભાઈ; 429-432

11 પરરરદ પ્સાદી : 20મું સંમરેલન, ઇવતહાસ-પુરાતત્િ વિભાગના પ્મુખ; 
મુવનશ્ી પુણ્યવિજ્યજી; 432-435

12 પરરરદ પ્સાદી : 20મું સંમરેલન, પત્કારત્િ વિભાગના પ્મુખ; રવિશંકર 
મહરેતા; 435-439

13 કરેશિલાલ હ. ધ્ુિ : સજ ્કક; ઉ. જો.; 440, પૂ.પા.3; [સંસકકૃત સારહત્ય]

વષ્જ 13, અં્ 12, દ્િસેમબર 1959, સળંગ અં્ 156

1 કવિશ્ી નહાનાલાલ દલપતરામ (1877-1946) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ધન્ય રાટિ ્રી્ય પ્સંગ (નાનાલાલ કકૃત ‘હરરસંરહતા’નું જિાહરલાલ નહરેરુના 
હાથરે પ્કાશન થ્યું તરે પ્સંગરે); ઉ. જો.; 441

3 અમોલી વમરાત; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 442; [કાવ્ય]
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4 સમ્યરંગ (૧-૯) : પુણ્યસમકૃવત; 443; [અંગ્રેજી સારહત્ય], િા. મો. શાહ 
સારહત્ય પ્કાશન : એક વિનંતી; 444; ઓ’ લંડનસ’ (સારહત્યસમીક્ાનું 
સાપ્તારહક); 444-445, અિસાનનોંધ; 445, સારહત્યપરરરદ માટરે 
મકાન; 445, ઝિરેરી બહરેનોનો અમદાિાદમાં મવણપુરનત્કન કા્ય્કક્મ; 445, 
ગુજરાતનું અલગ રાજ્ય; 445; પ્મુખ આઈઝનહાિર રહંદની મુલાકાતરે; 
477; ક્મા્યાિના (સંસકકૃવતનો અંક મોડો થિા બદલ); 477

5 અભ્યાસ; ઉ. જો.; 446, 466-467; [સારહત્ય,કળા]

6 શક્કરાદ્ીપ; કાકા કાલરેલકર; 447-448; (મોરરવશ્યસના વગરમીરટ્યા 
મજૂરો)

7 નઘરોળ; સિામી આનંદ; 449-456; [આતમકથન]

8 ધિવનપરરિત્કન (ઑકટો. ‘59થી િાલુ); પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 457-461

9 ‘િસંતવિજ્ય’ વિશરે નરવસંહરાિ; સંપા ભકૃગુરા્ય અંજારર્યા; 462-465

10 વ્યાસ (ગતાંકથી િાલુ); કરસનદાસ માણરેક; 468-471; [દીઘ્કકાવ્ય]

11 માટીર મનીર : એક ઉરર્યા નાટ્યપ્્યોગ; સમીક્ક : જશિંત શરેખડીિાળા; 
472-477

12 ત્ણ કાવ્યો : ૧. એકત્િ, ૨. િકૃવદ્, 3. સંસાર; ગીતા પરીખ; 478; [કાવ્ય]

13 િાવર્કક સૂવિ : 1959; 479-482

14 િરેળા છરે િાિણીની; નહાનાલાલ દલપતરામ કવિ; પૂ.પા.4; [કાવ્ય]

વષ્જ 14, અં્ 1, જાનયુઆરી 1960, સળંગ અં્ 157

1 િરેખૉિ અનરે તૉલસતૉ્ય (છબી) આિરણપકૃષ 

2 િરેતનની ખરેતી (બાળકરેળિણી); ઉ. જો.; 1

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : અિસાનનોંધ; 2, સમનિ્ય એટલરે !; 2-3, િરેખૉિની 
જનમશતાબદી; 3

4 િરેખૉિનરે; લાભશંકર ઠાકર; 3; [કાવ્ય]

5 િરેખૉિનું લખિાનું મરેજ (છબી) 3 [કાવ્ય]

6 ફરી િાર રકવલમાંજારો; કાકા કાલરેલકર; 4,5; [વિમાનપ્િાસ-આરફ્કા]
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7 રાણકપુર; વિનોરદની નીલકંઠ; 6,8; [પ્િાસ]

8 રહંદી મહાસાગર અનરે દવક્ણધ્ુિ; કાકા કાલરેલકર; 9-10, 18

9 સાદ્ક્્ય પરરિત્કન; પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 11-16; [ભારાવિજ્ાન]

10 નૂતનિરા્કવભનનદન; ગોવિનદભાઈ પટરેલ; 16; [કાવ્ય]

11 ભ્યમુકતાડસતુ માનિ : (‘નૂતનિરા્કવભનનદન’ કાવ્યનો સંસકકૃત અનુિાદ); 
ગોવિનદભાઈ પટરેલ, અનુ. રામપ્સાદ બક્ી; 16; [કાવ્ય]

12 પા્યાનો આવથ્કક સિાલ; વિઠ્ઠલદાસ કોઠારી; 17-18

13 બારમું અધ્યાપક સંમરેલન; રદ. દા. જાડરેજા; 19-21

14 અિા્કિીનિાદ અનરે ભારતી્ય સારહત્ય; ઉ. જો.; 22-23

15 મૉડ; વિઠ્ઠલરાિ દ. ઘાટરે, અનુ. બાલુભાઈ પારરેખ; 24-25; [મરાઠી સારહત્ય]

16 વ્યાસ (ગતાંકથી િાલુ); કરસનદાસ માણરેક; 26-30; [દીઘ્કકાવ્ય]

17 એક બપોર; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. સરોવજનીબહરેન નાણાિટી; 30

18 નોબરેલ પારરતોવરકો, 1959; નરવસંહ મૂ. શાહ; 31-32

19 િાકસૂકત (ઋગિરેદ 10,125); અનુ. ગૌરીપ્સાદ િુ. ઝાલા; 33; [સંસકકૃત 
સારહત્ય]

20 કંુિારી ધરતી; પ્જારામ રાિળ; 34; [કાવ્ય]

21 ઉર મારંુ; ગીતા પરીખ; 34; [કાવ્ય]

22 કન્યા-વિદા્યરે; ગીતા પરીખ; 34; [કાવ્ય]

23 પત્મ્ પુષપમ્ : નરવસંહરાિ ભોળાનાથ : રદિરેરટ્યા કરે દીિરટ્યા ?; ભકૃગુરા્ય 
અંજારર્યા; 35; [િરરત્નોંધ]

24 પત્મ્ પુષપમ્ : મહાદરેિજી-િાળું એ ગીત ક્યું?; ઉપરેનદ્ર પંડ્ા; 35-36

25 હીરોવશમા; િુનીલાલ મરડ્યા; 36; [કાવ્ય]

26 અર્ય્ક : બરે પત્ો; સિામી આનંદ; 37-38; [સમાજ]

કલાકારનું વિનતન; એનતોન િરેખૉિ; પૂ.પા.4
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વષ્જ 14, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1960, સળંગ અં્ 158

1 સદગત આલબરેર કામુ (દોસતો્યરેવસકીની કથાના નાટ્યરૂપાનતરનું રદગદશ્કન 
કરતી િખતરે)  (છબી) આિરણપકૃષ

2 કવિતાવિિરેક; ઉ. જો.; 41-43; (ઠક્ર િસનજી માધિજી વ્યાખ્યાન)

3 મધ્યાહનરે સૂ્યા્કસત; િુનીલાલ મરડ્યા; 44-47; (ફ્ેંિ સારહત્યકાર આલબરેર 
કામુ—અંજવલલરેખ)

4 સમકૃવતિલ્ય; રકશોર જાદિ; 48, 75-77; [િાતા્ક]

5 માનિતાના પા્યા, એનું મૂલ્યાંકન અનરે જીિનમાં એનો વિવન્યોગ; પંરડત 
સુખલાલજી સંઘિી; 49-60

6 સાદ્ક્્ય પરરિત્કન (ગતાંકથી િાલુ); પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 61-64, 60; 
[ભારાવિજ્ાન]

7 ભારતી્ય વિજ્ાન પરરરદનું 47મું અવધિરેશન; કુમારભાઈ ઠાકર; 65-66, 
71

8 ભારતી્ય ઇવતહાસ સંસદનું ગૌહટી અવધિરેશન; કરેશિલાલ રહં. કામદાર; 
67-71

9 આવથ્કક પુનરુતથાનનો જમ્કનપ્્યોગ; વિ.; 72-74

10 પત્મ્ પુષપમ્ : વિિરેિનમાં સિ્કગ્ારહતા અનરે આતમલવક્તા; ગૌરીપ્સાદ િુ. 
ઝાલા; 77

11 અર્ય્ક : આપઘાતો; ‘જ્’; 78-80; [સમાજ]

12 પ્કાશ છરે જ છરે; આલબરેર કામુ; પૂ.પા.4; [ગદ્ખંડ]

વષ્જ 14, અં્ 3, માિ્જ 1960, સળંગ અં્ 159

1 કંૂપળ (વિત્); વિત્કાર : રવસકલાલ પરીખ; આિરણપકૃષ 

2 ઇવતહાસનું અમકૃત; ઉ. જો.; 81

3 ગાંધીજી અનરે ધમ્ક; ઉ. જો.; 82-84

4 બરે કાવ્યો : ૧. અંગત મંત્ી ૨. રહમાલ્યની િરેતિણીનું ગીત; કકૃષણલાલ 
શ્ીધરાણી; 85, 85-86; [કાવ્ય]

5 દ્યારામ શું કરેિળ પ્ણ્યકવિ છરે કરે ભકત પણ છરે ?; નમ્કદાશંકર કરે. મહરેતા; 
87-92, 100
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6 વિજ્ાનના ્યુગમાં કલપનોતથ સારહત્યનું સથાન; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 93-96, 
100

7 ‘કાનહડ-દરે-પ્બંધ’ એક વિશરેર અધ્ય્યન; કાવનતલાલ બ. વ્યાસ; 97-100

8 સરસિતીિંદ્ર; ઉ. જો.; 101-107; (ઉપરેનદ્ર પંડ્ાના બકૃહત સંક્રેપનો પ્િરેશક)

9 ‘પથથર થરથર ધ્ુજ રે’; વનરંજન ભગત; 108-110, 114; [કાવ્યઆસિાદ]

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘એક તોડરેલી ડાળ’ (બ. ક. ઠાકોર); નગીનદાસ પારરેખ; 111 

11 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘નલોપાખ્યાન’ અનરે ‘નળાખ્યાન’; નગીનદાસ પારરેખ; 111-
114 

12 પત્મ્ પુષપમ્ : મહાદરેિજીનું એ ગીત; તંત્ી; 114 

13 પત્મ્ પુષપમ્ : મહત્િનું શુવદ્પત્ક; તંત્ી; 114 

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મારો જ રેલનો અનુભિ’ (ગાંધીજી); રમણલાલ 
જોરી; 115-116; [પુસતકસમીક્ા]

15 અર્ય્ક (૧-૧૨) : અરમાન; વિનોદ અધિ્યુ્ક; 117; [કાવ્ય], મરેરટની શો 
(બપોરનો વસનરેમા-ખરેલ); શ્ીકાનત માહુલીકર; 117; [કાવ્ય], સિારનાં ત્ણ 
દ્ક્્યો; સુરરેશ જોરી; 117-118; [કાવ્ય], હંુ નથી કવિ (એક વિડબંના); સુરરેશ 
જોરી; 118-119; [કાવ્ય], તનરે હંુ િાહંુ; જતીનદ્ર આિા્ય્ક; 119; [કાવ્ય], 
ખરેડ;ુ જતીનદ્ર આિા્ય્ક; 119; [કાવ્ય], રરેખા; ગુલામમોહંમદ શરેખ; 119; 
[કાવ્ય], કોણ ?; હવસત બૂિ; 119; [કાવ્ય], બદામ ફૂટી; પ્જારામ રાિળ; 
120; [કાવ્ય], માઘની રાવત્; પ્જારામ રાિળ; 120; [કાવ્ય], ડાળરે રરે  ડાળરે; 
પ્જારામ રાિળ; 120; [કાવ્ય], જીિનદ્કવટિ; ગો.; 120; [કાવ્ય]

16 પ્જ્ાજીિન; ગોિધ્કનરામ મા. વત્પાઠી; પૂ.પા.4

વષ્જ 14, અં્ 4, એતરિલ 1960, સળંગ અં્ 160

1 ગાંધીજી (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ‘હંુ ગુજ ્કર ભારતિાસી’; ઉ. જો.; 121

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : અિસાનનોંધ; 122, ભારાપ્્યોગો; 122, ભારતી્ય 
ભારાપરરરદના ઠરાિો; 122-123

4 મોરુ; સિામી આનંદ; 124-126; [આતમકથન, સંસમરણો]
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5 જ્યપ્કાશ નારા્યણની રાજ્યતંત્-વિિારણા; રમરેશ મ. ભટ્ટ; 127-136

6 સિપન સતાિરે; ‘સિપનસથ’; 136; [કાવ્ય]

7 સપ્તપદી કાવ્યસંગ્હ : ‘પરરક્મા’ (બાલમુકુનદ દિરે); િંદ્રિદન મહરેતા; 137-
142; [પુસતકસમીક્ા]

8 કલાપીનરે; બટકુરા્ય પંડ્ા; 142; [કાવ્ય]

9 1960માં િૈજ્ાવનક શતાબદીઓ; સંપા. નરવસંહ મૂ. શાહ; 143-146

10 િમકરે છરે !; પ્જારામ રાિળ; 146; [કાવ્ય]

11 િસનતનાં િરદાન; પ્જારામ રાિળ; 146; [કાવ્ય]

12 ભારાપ્્યોગો; ભરતરામ ભાનુસુખરામ મહરેતા; 147-149

13 પત્મ્ પુષપમ્ : શામળના છપપા; નગીનદાસ પારરેખ; 150 

14 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ભિભૂવતનાં સીતારામ’-એક િિા્ક; બહાદુરશાહ પંરડત; 
151-152; [સંસકકૃત નાટક]

15 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘રસાભાસનું સિરૂપ’ (ડોલરરા્ય માંકડ) વિશરે િધુ; જ્યનતી 
માણરેક; 152-153 

16 પત્મ્ પુષપમ્ : મુગટ પહરેરાિીનરે જ બરેસી ન રહીએ ( ‘ગુજરાતી ભારા’ 
માટરે); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 153-156

17 વશ્યાળુ પાનખર; સિપનસથ; 156; [કાવ્ય]

18 અર્ય્ક (૧-૪) : જીિનકીત્કનનો કવિ (નહાનાલાલ કવિ); કાકા કાલરેલકર; 157-
158; , જ્યારરે  ગુજરાતનો વિિાર આપણરે કરીએ છીએ; કાકા કાલરેલકર; 158-
159, કલાકારની પીંછી (રામા્યણનું વિત્); રકશનવસંહ િાિડા; 160, ભારતી્ય 
સંસકકૃવતના પરરપાકનો સાક્ી (કવિ કાવલદાસ); રવસકલાલ પરીખ; 160

19 ભાઈ હરરશ્ંદ્રનરે; ‘સિપનસથ’; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

20 પુન: - પુન: - પુન: - પુન: -; વનનુ મઝુમદાર; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

21 કોરકલનરે; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

22 સવમધ; ઉ. જો.; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

23 બ્હ્યાત્ા; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.4; [તત્િજ્ાન]
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વષ્જ 14, અં્ 5, મે 1960, સળંગ અં્ 161

1 શ્ી રવિશંકર મહારાજ (છબી) (ગુજરાત રાજ્યનું ઉદઘાટન પ્િિન કરતા); 
આિરણપકૃષ 

2 ઉદ્ઘાટનપ્િિન (ગુજરાત રાજ્ય); શ્ી રવિશંકર મહારાજ; 161-164 

3 ગાંધીનરે પગલરે પગલરે; ઉ. જો.; 165; [કાવ્ય]

4 ધન્ય ભૂવમ ગુજરાત; ઉ. જો.; 165; [કાવ્ય]

5 સમ્યરંગ (૧-૬) : પ્જાપ્જાની તાસીર (ગુજરાત રાજ્ય સથાપના-શુભરેચછા); 
166, નિા િીલા (ગુજરાત રાજ્ય િહીિટ-નાગરી વલવપ); 166, નોકરીની 
સરેિાઓની રજત-જ્યનતી; 166-167, સિ. બાલકકૃષણ શમા્ક ‘નિીન’; 167; 
[રહનદી સારહત્ય], વિદરેશ-સમાિાર; 167, શ્ી પરમસુખ પંડ્ા; 167

6 પ્વતચછાિ; િૂનીલાલ મરડ્યા; 167; [કાવ્ય]

7 અિરજિર; િૂનીલાલ મરડ્યા; 167; [કાવ્ય]

8 ગાંધીજીનાં આદ્યાાં અધૂરાં, ગુજરાત પૂરાં કરરે ; ઉ. જો.; 168-169

9 િનસપવત-સતુવત; કાકા કાલરેલકર; 170-171, 174

10 પ્વશટિ કલા; રવિશંકર મ. રાિળ; 172-174

11 ‘ગુલાબ’ના લરેખકનો વનબંધ; ભરતરામ ભા. મહરેતા; 175-176; (‘મંુબઈ 
્યુવનિવસ્કટી વિશરે એક ગુજરાતી વનબંધ’)

12 દૂરના એ સૂર; રદગીશ ન. મહરેતા; 177-179; [આતમકથન]

13 રાવત્ પછીનો રદિસ; હસમુખ પાઠક; 180-182; [િાતા્ક]

14 કહીશ ન મનરે; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 182; [કાવ્ય]

15 આ્યુિવેદનું બુવદ્ગ્ાહ રહસ્ય; પ્જારામ રાિળ; 183-184

16 જ્યપ્કાશ નારા્યણજીની રાજકી્ય વિિારાણા; ‘દશ્કક’; 185-190

17 કાવ્યમાં ભાિપ્તીકો; હવસત હ. બૂિ; 191-193, પૂ.પા.3; 

18 ‘ગુજરાત’ અંગરે બરે વિિારકો : ૧. ગુજરાત : ભારતનું િહીિટી એકમ; 
રવસકલાલ છો. પરીખ; 194-196
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19 ‘ગુજરાત’ અંગરે બરે વિિારકો : ૨. નિું રાજ્ય - નિી આશા; મનુભાઈ 
પંિોળી; 196-198

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : જીિનહરેતુની શોધમાં (‘સિ્ક ફોર પરપઝ’ લરે. 
આથ્કર ઈ. મોગ્કન); વિઠ્ઠલદાસ કોઠારી; 199-200; [પુસતકસમીક્ા]

21 એ તરે કરેિો ગુજરાતી ?; ઉ. જો.; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

22 હંુ ગુજ ્કર ભારતિાસી; ઉ. જો.; પૂ.પા.4; [કાવ્ય]

વષ્જ 14, અં્ 6, જૂન 1960, સળંગ અં્ 162

1 રોદેં (મહાન ફ્રેનિ વશલપી)ની એક ભાિિાહી રિના (વશલપની છબી); 
આિરણપકૃષ 

2 કરેળિણીનરે ક્યાં સુધી િૂંથ્યા કરીશું ?; ઉ. જો.; 201-202

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : અિસાનનોંધ; 203, કાઝી નઝરુલ ઇસલામની રવટિપૂવત્ક; 
203, ઇંગલૅનડ-આરફ્કાથી પરીક્ા આપિા ગુજરાતમાં; 203, સાંસકકૃવતક 
પોરણ (પુસતકપ્કાશન-ભારત); 203, ્યથાથ્ક મુલિણી (પુસતકપ્કાશન-
પુસતકસમીક્ા); 203-204, ગુજરાત સારહત્યસભાનું િાવર્કક ગ્ંથ-
સમીક્ાકા્ય્ક; 204, ‘વશખરપરરરદ’ પછી; 204-205, પાસતરનાકનું 
અિસાન; 205-206; [રવશ્યન સારહત્યકાર]

4 િકૃક્; ઈલ્યા એહરનબગ્ક, અનુ. ઉ. જો.; 206; [રવશ્યન કાવ્ય]

5 કલપનાવસવદ્નું મહાકાવ્ય (નદીના બંધ વિશરે); કાકા કાલરેલકર; 207-209

6 નાટક વનહાળિાનો આનંદ; જ્યંવત દલાલ; 210-216

7 ડરેલફીની દરેિદવશ્કની (પાર લરેગરરકિસટ કકૃત ‘સીબીલ’); ‘દશ્કક’; 217-222; 
[ગ્ીક નિલકથાનો સારાંશ]

8 દદ્ક પોતાનાં; મુકુનદરા્ય વિ. પારાશ્ય્ક; 223-229; [િાતા્ક]

9 ‘બવલદાન’ નિલકથા શી રીતરે જનમી; માલતી બરેડકરેર, અનુ. ગોપાળરાિ 
વિદ્ાંસ; 230-233; [આતમકથન, મરાઠી સારહત્ય]

10 સામાવજક વિિાર વશવબર; નરોતિમ િાળંદ; 234-236, 216

11 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘પથથર થરથર ધ્ુજ રે’-એક િિા્ક; રાધરે્્યામ શમા્ક; 237-238

12 અર્ય્ક : ખાદી ગ્ામોદ્ોગમાં પ્ગવત છરે ?; વિ.; 239-240

13 કોની કોની છરે ગુજરાત ?; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.4, 233
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વષ્જ 14, અં્ 7, જુલાઈ 1960, સળંગ અં્ 163

1 કંટક-મુકુરટત ઈશુ વશલપ (છબી); વશલપી : એપસટાઈન; આિરણપકૃષ 

2 વલવપ વિશરે ગુજરાત સરકાર; ઉ. જો.; 241-243

3 સમ્યરંગ (૧-૯) : નોકરી અનરે અંગ્રેજીનો વિચછરેદ; 244, કરેનદ્રી્ય 
કમ્કિારીઓની હડતાળ; 244, શ્ી જ્યંવત દલાલનરે રણવજતરામ સુિણ્કિંદ્રક; 
244, અિસાનનોંધ; 245, સમાજિાદી નરેતા બીિાનનું અિસાન; 245, 
જાપાનની બરેિરેની; 245, પૌરાવણક િંશાિળી; 245, 25મી પ્ાચ્યવિદ-
પરરરદ, મૉસકોમાં; 245, 248,  મુદ્રણશુવદ્; 248

4 ગુજરાતના રાજ્યકતા્કઓનરે; કાકા કાલરેલકર; 246-248; [ગુજરાતી વલવપ 
અંગરે]

5 નાટક વનહાળિાનો આનંદ (ગતાંકથી િાલુ); જ્યંવત દલાલ; 249-255

6 િાળ અનરે પાંિ; જગદીશ વત્િરેદી; 256; [કાવ્ય]

7 તહરેિાર અનરે મરેળો; સિામી આનંદ; 257-260; [આતમકથન]

8 હંુ તો-; જગદીશ વત્િરેદી; 260; [કાવ્ય]

9 બાળકો; જ્યનત પાઠક; 260; [કાવ્ય]

10 પુરાણિસતુ સંશોધનશાસ્ત્ર : (આરક્ક્યોલોજી); હસમુખ ધીરજલાલ સાંકવળ્યા; 
261-264

11 સારહત્ય અકાદરેમી : એક ઊછરતો છોડ; ઉ. જો.; 265-267

12 19મી સદીના કરેટલાક કાવ્યગ્ંથો અનરે તરેની પ્સતાિનાઓ; રદ. દા. જાડરેજા; 
268-273

13 એક રાવત્; પ્જારામ રાિળ; 273; [કાવ્ય]

14 િાંદનીથી વિદ્; પ્જારામ રાિળ; 273; [કાવ્ય]

15 નાનદી; પ્જારામ રાિળ; 273; [કાવ્ય]

16 સદગત ડૉ. કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; ઉ. જો.; 274-275; [અંજવલલરેખ]

17 પુરુર અનરે પડછા્યો (ગુજરાત સરકાર-િહીિટની ભારા); મનુભાઈ પંિોળી 
‘દશ્કક’; 276
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18 પત્મ્ પષુપમ્ : કરાિંીથી પ્કાવશત ‘મહરેરાબ’ માવસક; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 277

19 લંડન ઉપર પાછળથી મૂકરેલી બાકી; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 278; [કાવ્ય]

20 શરેકવસપઅરની કબર કનરે; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 278; [કાવ્ય]

21 અર્ય્ક (૧-૩) : છપપનનું ગ્ંથસથ િાડ:મ્ય; ઉપરેનદ્ર પંડ્ા; 279, બગાડતા ન 
બીજાનું, આપણં બગડરે ભલરે; બના્કરદન સાં પીર, અનુ. ગોવિંદજી  દરેસાઈ; 
279-280; [પ્સંગકથા], લોકશાહીનો એક નિો નમૂનો; તંત્ી; 280; 
[પ્સંગકથા]

22 મંગલાટિક; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 280; [કાવ્ય]

23 ભાિી વિશ્વનાગરરકો; સિ્કપલ્ી રાધાકકૃષણન; પૂ.પા.4

વષ્જ 14, અં્ 8, ઑગસટ 1960, સળંગ અં્ 164

1 સદગત ડૉ. કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી અનરે કવિશ્ી સુનદરમ્ (છબી); આિરણપકૃષ 

2 નાટક લખિું એ કાંઈ ‘નાટક’ નથી; ઉ. જો.; 281 

3 કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; ગગનવિહારી મહરેતા; 282-283; [અંજવલલરેખ]

4 માછી નાિ; સિામી આનંદ; 284-287; [આતમકથન]

5 ક્સૂ; પ્જારામ રાિળ; 287; [કાવ્ય]

6 દપ્કણ; પ્જારામ રાિળ; 287; [કાવ્ય]

7 ગુજરાતી ગદ્ની ઘસાતી લઢણો; ઉ. જો.; 288-296, 316-321

8 આ કાળનાં આપણાં આરદનાટક; ગોિધ્કનરામ માધિરામ વત્પાઠી; 297-304

9 ‘શું એ હંુ જ હતો ?’; લક્મીકાનત હ. ભટ્ટ; 305-308; [િાતા્ક]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : બરે બંગાળી િલવિત્ો : ૧. ‘હરેડમાસતિર’; વિના્યક 
પુરોરહત; 309-310; [રફલમ અિલોકન]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : બરે બંગાળી િલવિત્ો : ૨. ‘અપુર સંસાર’; 
વિના્યક પુરોરહત; 310-312; [રફલમ અિલોકન]
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12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ઇનડોનરેવશ્યાનો ભારાપ્્યોગ (ધ ્યુઝ ઑફ 
િના્કક્યુલર લૅંગિરેજીસ ઇન એજ્યુકરેશન-્યુનરેસકો); વિઠ્ઠલદાસ કોઠારી; 312-
313, પૂ.પા.3; [ઇનડોનરેવશ્યા-બહુભારી દરેશમાં વશક્ણનું માધ્યમ]

13 આ્યુિવેદના ઘરગથથુ ઉપિાર; પ્જારામ રાિળ; 314-315

14 શબદબ્હ; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; પૂ.પા.4; [કાવ્ય]

વષ્જ 14, અં્ 9, સપટેમબર 1960, સળંગ અં્ 165

1 વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી અનરે કાકા કાલરેલકર (છબી) (સારહત્ય પરરરદ 
સંમરેલન પ્સંગરે); આિરણપકૃષ 

2 િા્યોવલનના સૂર; ઉ. જો.; 321

3 િૈશાખી િંટોળ; રાજ રેનદ્ર શાહ; 322; [કાવ્ય]

4 બરેન ગઈ; પ્બોધરા્ય ભટ્ટ; 322; [કાવ્ય]

5 આપણા કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 323-324; 
[અંજવલલરેખ]

6 ડોલર; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 324; [કાવ્ય]

7 મનપંખ; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 324; [કાવ્ય]

8 સિ્યંિર; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 324; [કાવ્ય]

9 િકૃવતિ; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 324; [કાવ્ય]

10 રસાભાસનું સિરૂપ; ડોલરરા્ય ર. માંકડ; 325-328 

11 ઘર; રદગીશ મહરેતા; 329-331; [આતમકથન, લવલતવનબંધ]

12 ‘િસંતવિજ્ય’; ‘કાનત’, અનુ. ગૌરીપ્સાદ ઝાલા; 332-336, 344; [સંસકકૃત 
અનુિાદ)

13 માનિી અનરે ભૂગોળ; સિામી આનંદ; 337-344

14 આ કાળનાં આપણાં આરદનાટકો (ગતાંકથી િાલુ); ગોિધ્કનરામ માધિરામ 
વત્પાઠી; 345-353; 

15 દપ્ક; પ્જારામ રાિળ; 353; [કાવ્ય]



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  205 

16 નિમાતા; તનમનીશંકર લા. વશિ; 353; [કાવ્ય]

17 િનપ્િરેશ; ગૌરીપ્સાદ ઝાલા; 353; [કાવ્ય]

18 રૉ્યલ સોસા્યટી : વત્શતાબદી; નરવસંહ મૂ. શાહ; 354-355; [વિજ્ાન]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘જીિનપ્દીપ’ (કાકા કાલરેલકર); રમણલાલ જોરી; 
356-357, 355; [પુસતકસમીક્ા]

20 અર્ય્ક (૧-૨) : ગામના કદની તળ મ્યા્કદા; વિમલ શાહ; 358-360, 
ઑપરરેશન વથ્યરેટરમાંનો એક અનુભિ; એમ. ડી. દરેસાઈ; પૂ.પા.3

21 તમારરે  ગુજરાત જોિું છરે ?; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; પૂ.પા.4

વષ્જ 14, અં્ 10, ઑકટોબર 1960, સળંગ અં્ 166

1 રોદેં (ફ્ેંિ વશલપી)ની એક કકૃવત (વશલપની છબી); આિરણપકૃષ 

2 ઉિાટ મુજનરે ઘણો; ઉ. જો.; 361; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : મોડાસામાં સારહત્ય પરરરદનું જ્ાનસત્; 362, 
અિસાનનોંધ; 362, ‘પરબ; 362, નાનાભાઈનરે (ગો.); 362; [કાવ્ય]

4 દરેશિટો અનરે ભારાિટો; કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી; 363-365; [આતમકથન]

5 ત્ીજી પંિિરગી્ય ્યોજના; આર. કરે. અમીન; 366-368

6 િાંદની; અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ; 368; [કાવ્ય]

7 લ્ય-વિલ્ય; અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ; 368; [કાવ્ય]

8 વિનોબા; ઉ. જો.; 369-373

9 ગાંધીજ્યંતી તરે રદનરે; ઉ. જો.; 373; [કાવ્ય]

10 ‘સુકથાની મરદરા’; િુનીલાલ મરડ્યા; 374-376 

11 િાંદનીનરે રોમરોમ પમરરે ; ઉ. જો.; 376; [કાવ્ય]

12 ધનીમા; સિામી આનંદ; 377-384; [િરરત્કથન]

13 કવિતા, કાવ્ય અનરે કવિ એ વિર્યરે વમતાક્ર; ગોિધ્કનરામ માધિરામ 
વત્પાઠી; 385-388
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14 પાશ્ાત્ય હાસ્યરસ અનરે તરેનું અંતદવેશી્ય રૂપાનતર; ગોિધ્કનરામ માધિરામ 
વત્પાઠી; 389-392 

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વિિરેિનસંિ્ય’ (ભાઈલાલ પ્. કોઠારી); રાધરે્્યામ 
શમા્ક; 393-397, 400; [પુસતકસમીક્ા]

16 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અપુર સંસાર’ જો્યા િગર - િિા્ક; રાધરે્્યામ શમા્ક; 

398-400; [રફલમ]

17 જ રેમાં સૌ કોઇ સરખા વિજ્યી નીિડરે; જિાહરલાલ નહરેરુ; પૂ.પા.4

વષ્જ 14, અં્ 11, નવેમબર 1960, સળંગ અં્ 167

1 શ્ી નાનાભાઈ ભટ્ટ (છબી); આિરણપકૃષ 

2 પાઠકસાહરેબ; ઉ. જો.; 401; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : મોડાસા જ્ાનસત્ (ગુ. સા. પરરરદ); 402, સદગત 
હીરાલાલ અમકૃતલાલ શાહ; 402; [અિસાનનોંધ], ભોળાદમાં 
પાઠકસાહરેબની સમકૃવત; 402; [સારહત્યનોંધ], ‘વિશ્વમાનિ’નો નિી નિવલકા 
વિશરેરાંક; 402, રાજ્યપાલ અનરે રાજ્યની નીવત(અંગ્રેજીનું વશક્ણ); 402-
403, સરેઈનટ જૉન પસ્કનરે નોબરેલ પારરતોવરક; 403 

4 આતમદરેિનરે વનિરેદન; ઉ. જો.; 403; [કાવ્ય]

5 તું-હંુ; રવતલાલ છા્યા; 404; [કાવ્ય]

6 મા. જ રે. લા્યબ્રેરી; વિનુભાઈ મોદી; 404; [કાવ્ય]

7 પ્િાસીનરે; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 404; [કાવ્ય]

8 લાંબા વિરહમાં; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 404; [કાવ્ય]

9 શ્ી નાનાભાઈની વિિારસકૃવટિ; સિામી આનંદ; 405-408 

10 ગોિધ્કનરામનું મનોરાજ્ય-સક્પૅબુકસ અનુસાર; રામપ્સાદ પ્રે. બક્ી; 409-415 

11 હંુ િાતા્ક કરેિી રીતરે લખું છુ ં?; ઉ. જો.; 416-418 

12 નૈનીતાલની િિા્કસભા; હૃરીકરેશ પાઠક; 419-421; [અથ્કકારણ]

13 સત્યાનંદ સટોકસ (1884-1948); સિામી આનંદ; 422-425; [િરરત્કથન]
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14 ‘કૌમુદી’એ ગુજરાતી વિિરેિન સારહત્યમાં આપરેલો ફાળો; રમણલાલ જોરી; 
426-434; 

15 આકાશમાં પ્િાસ; ગગનવિહારી મહરેતા; 435-437; [પ્િાસ]

16 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘નાટક વનહાળિાનો આનંદ’ વિશરે; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 438-439

17 અર્ય્ક (૧-૨) : નમ્કદનું કાવ્યિાિન : ઑકટોબર 7, 1860 : રહનદુ 
વિધિાઓનો પુનવિ્કિાહ; તંત્ી; 440, અિા્કિીન સંસકકૃવતનું એક સબળ 
સાધન (્યુવનિવસ્કટીઓની સથાપના); તંત્ી; 440

18 ઓ મારી કુલદીવપકા; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

19 મારા જીિતરની ખોજ; નાનાભાઈ ભટ્ટ; પૂ.પા.4

વષ્જ 14, અં્ 12, દ્િસેમબર 1960, સળંગ અં્ 168

1 તૉલસતૉ્ય અનરે ગોકગી (છબી); આિરણપકૃષ 

2 મળ્ું હૈ્યું સૌનરે; ઉ. જો.; 441; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : અમદાિાદમાં સંસકાર કા્ય્કક્મો; 442; [નાટ્યકળા], શ્ી 
વિષણપ્સાદ વત્િરેદીનરે ‘ઉપા્યન’ ગ્ંથનું અપ્કણ; 442

4 ‘કાકા’સાહરેબ - જીિનદશ્કન; રકશોરલાલ ઘ. મશરૂિાળા; 443-448, 472

5 વિિરેિનની સાધના; ઉ. જો.; 449-454 

6 ‘ઓતરાતી દીિાલો’; સી. જી. વ્યાસ, એસ. જ રે.; 455-456, 472 

7 ધરતીનું સંગીત; રવતલાલ છા્યા; 457-461; [કાવ્ય]

8 સગડ; નવલન રાિળ; 462-465; [નાટક]

9 પ્વતકાર અનરે મ્યા્કદા; સિામી આનંદ; 466-471; [તત્િજ્ાન]

10 પુલ. . . .; રદગીશ મહરેતા; 473-475; [વનબંધ]

11 િાવર્કક સૂવિ : 1960; 476-480

વષ્જ 15, અં્ 1, જાનયુઆરી 1961, સળંગ અં્ 169

1 દુષ્યનત-શકંુતલા (વિત્); વિત્કાર : ખોડીદાસ પરમાર; આિરણપકૃષ 
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2 અધ્કશતાબદીની વશક્ણસાધના (નાનાભાઈ ભટ્ટ સનમાનસમારંભ, 
સણોસરા); ઉ. જો.; 1, 2

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : રિીનદ્ર શતાબદી સમારંભ, મુંબઈ; 3, 4, અિસાનનોંધ; 
4, ગુજરાતીના અધ્યાપક સંઘનું અમદાિાદ સંમરેલન; 

4, 33, સારહત્ય પરરરદરે ્યોજ રેલી ગુજરાતીની પરીક્ાઓ; 33, સારહત્ય 
પરરરદના િાલુ સભ્યો તથા સારહત્યરવસકોનરે; 33

4 વિશ્વમાનિનો ઉદગાતા (રિીનદ્રનાથ ટાગોર); ઉ. જો.; 5-8, 33

5 ગવણતશાસ્ત્ર અનરે તત્િજ્ાન; સી. જી. િાલરેસ; 9, 14 

6 રદિસની તનહાઈમાં; રકશનવસંહ િાિડા; 15-16; [કુમાઊ પ્દરેશ-પ્િાસ]

7 અન્ ઉતપાદન અનરે ત્ીજી પંિિરગી્ય ્યોજના; આર. કરે. અમીન; 17-19, 23

8 ભારતી્ય નારી, નિી વસવદ્ઓ અનરે સમસ્યાઓ; જ્યોતસના શાહ; 20-23

9 1960ના નોબરેલ પારરતોવરકો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 24-25 

10 િારતા છલૅછોગાળાની; સિામી આનંદ; 26-28; [સંસમરણો]

11 બાળપણનાં થોડાં સંસમરણો; ગગનવિહારી મહરેતા; 30-32; [આતમકથન]

12 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘નાટક વનહાળિાનો આનંદ’ બાબતરે; જ્યંવત દલાલ; 34-38

13 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘વિિરેિનસંિ્ય’ (ઑકટો.’60) પુસતકસમીક્ા બાબતરે; 
ભાઈલાલ પ્. કોઠારી; 38-39

વષ્જ 15, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1961, સળંગ અં્ 170

1 ‘ગોિાળ’ (વિત્); વિત્કાર : કનૈ્યાલાલ ્યાદિ; આિરણપકૃષ 

2 ન કરે-; ઉ. જો.; 41; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : િીલરે પારલરે િાતા્કકાર સંમરેલન; 42, શ્ીમતી એલન રૉ્યની 
હત્યા; 42, રાણી ઈવલઝાબરેથનું ભારતમાં સિાગત; 42-43, તૉલસતૉ્ય-
સંવિિાદ; 43, ‘મારંુ એ નાનું નૈિરેદ્’ : એક અભ્યાસીના પત્માંથી (વિજ્ય 
િાિડા); 43, િહાલસો્યા િકીલ સિ. કકૃ. મો. ઝિરેરીનું જાહરેરદાન; 43, 
પૂ.પા.3, પૂંઠા પરનું વિત્ (‘ગુજરાતદશ્કન’ - પ્દશ્કન, ભાિનગર); પૂ.પા.3

4 ભારતી્ય લરેખક; ઉ. જો.; 44-47

5 વબ્ટનની રાણી; ઉ. જો.; 47; [મુકતક]
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6 વત્પથગામી ખડખડ - સતોત્; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર, અનુ. સરોજ 
નાણાિટી; 48, 80-81; [વનબંધ]

7 આંવશક રૂપાખ્યાનિાળી ભારાના વ્યાકરણી પ્શ્નો; પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 
49-57

8 આ્યોજનનો પહરેલો દશકો-1; હૃરીકરેશ ના. પાઠક; 58-64

9 આભાર-સંભારણ; વિષણપ્સાદ વત્િરેદી; 65-66, 73,  (‘ઉપા્યાન’ 
ગ્ંથઅપ્કણ પ્સંગરે) 

10 ‘સૂમૂળી ક્ાંવત’ : ધમ્ક અનરે સમાજવિર્યક તત્િવિિાર; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 
67-73

11 ‘મહાકટિ પામ્યા વિના’; સિામી આનંદ; 74-77; (નાનાભાઈ ભટ્ટના પુત્ના 
અિસાનના સમરણો)

12 િાતા્કકાર સંમરેલન (સારહત્યસભા, િીલરે પારલરે); ગો.; 78-79 

વષ્જ 15, અં્ 3, માિ્જ 1961, સળંગ અં્ 171

1 કરુણાશંકર માસતર (1873-1943) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 મીરાંનો પડકાર; કાકા કાલરેલકર; 81-82

3 શ્ીધરાણીનાં છરેલ્ાં કાવ્યો; ઉ. જો.; 83, 113-114; 

4 પૂ. બાપા જતાં- : (આઠ કાવ્યો); ઉશનસ્; 84-85; [કાવ્ય]

5 રકશોરલાલ મશરૂિાળાના ધાવમ્કક વસદ્ાંતો; સી. જી. િાલરેસ; 86-88

6 ‘બકૃહદ વ્યાકરણ’ પછીની કા્ય્કરદશા; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 89-92

7 ગાંધીજી : ગુજરાતી ગદ્ના વશલપી; રકશનવસંહ િાિડા; 93-96 

8 સમૂળી ક્ાવનત (ગતાંકથી િાલુ); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 97-104

9 નમ્કદની કાવ્યવિભાિના; અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ; 105-109 

10 ડોરક્યું : હરેમિંદ્ર કવિ; ઉ. જો.; 110-111; [સંસકકૃત,પાકકૃત સારહત્ય]

11 ડોરક્યું : આિકાર; ઉ. જો.; 111-112; (સુવમત્ાનનદન પંતની કકૃવતઓ-
ગુજરાતીમાં)[રહનદી સારહત્ય]

12 ‘વસદ્હરેમ’નાં અપભ્રંશ પદ્ો; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 115-116, 118

13 કત્કવ્યરત ગોિધ્કનરામ; રમણલાલ જોરી; 117-118; [િરરત્કથન]
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14 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અન્ ઉતપાદન અનરે ત્ીજી પંિિરગી્ય ્યોજના !’ (જાન્યુ. 
‘61નો લરેખ અંગરે); રમરેશ મ. ભટ્ટ; 119

15 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અન્ ઉતપાદન અનરે ત્ીજી પંિિરગી્ય ્યોજના !’ (જાન્યુ. 
‘61નો લરેખ અંગરે); પ્િીણિંદ્ર વિસારીઆ; 120, 114

વષ્જ 15, અં્ 4, એતરિલ 1961, સળંગ અં્ 172

1 અબ્ાહમ વલંકનની પ્વતમા (રાટિ ્રી્ય સમારક, િૉવશંગટન); આિરણપકૃષ 

2 એકમાત્ રસતો; કાકા કાલરેલકર; 121; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : સાંસકકૃવતક સમારંભો; 122, સરકાર તરફથી પુસતકોનરે 
પારરતોવરકો; 122-123, રિીનદ્રનાથ શતાબદી નાટ્યગકૃહકોણવશલા; 123, 
પ્કાશકનરે સનમાનપત્; 123

4 કોનું ગજુ ં? (કરેળિણીની નીવત વનધા્કરણ); કાકા કાલરેલકર; 124-126

5 પ્ણ્ય; જગદીશ વત્િરેદી; 126; [કાવ્ય]

6 પાત્ો; રદગીશ મહરેતા; 127-128, 146; [વનબંધ]

7 આ્યોજનનો દશકો- લરેખ 2; હૃરીકરેશ ના. પાઠક; 129-135

8 ્યુદ્માંથી શાંવત (‘્યુદ્ અનરે શાંવત’); ‘દશ્કક’; 136-144; [રવશ્યન 
નિલકથાસાર]

9 ‘ગુજરાતી ભારાની શવકત અનરે અવભવ્યવકત’ િહીિટી ક્રેત્રે; લવલત લાલ; 
147-149

10 છૂટી ઑરફસરેથી; જગદીશ વત્િરેદી; 149; [કાવ્ય]

11 ત્ણના ટકોરા; પ્જારામ રાિળ; 149; [કાવ્ય]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અશબદ રાવત્’ (વપ્્યકાંત મવણ્યાર); રહમાંશુ 
િોરા; 150-153; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પ્તીક’ અનરે ‘અશબદ રાવત્’ (વપ્્યકાંત મવણ્યાર); 
િનદ્રશંકર ભટ્ટ; 153-155; [પુસતકસમીક્ા]

14 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અન્ઉતપાદન અનરે ત્ીજી પંિિરગી્ય ્યોજના’ (જાન્યુ., 
માિ્ક’61ના લરેખ અંગરે); આર. કરે. અમીન; 156-159

15 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘રસાભાસનું સિરૂપ’ (સપટરે.’60); જ્યંત કોઠારી અનરે 
નટભુાઈ રાજપરા; 159-160 
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16 એક પ્સંગ; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.4

વષ્જ 15, અં્ 5, મે 1961, સળંગ અં્ 173

1 રિીનદ્રનાથ ઠાકુર (છબી) આિરણપકૃષ 

2 રિીનદ્રનાથ; ઉ. જો.; 161; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : કરેટલાક સમ્યરંગો; 162-163, રિીનદ્રનાથ શતાબદી 
ઉતસિો; 163, 186

4 એકાકી; કાકા કાલરેલકર, અનુ. સરોજ નાણાિટી; 164-166; [વનબંધ]

5 ઓરડશામાં ડોરક્યું; ઉ. જો.; 167-168

6 ્યુદ્માંથી શાંવત (ગતાંકથી િાલુ); ‘દશ્કક’; 169-181; [રવશ્યન 
નિલકથાસાર]

7 પન્ાલાલનું પ્ણ્યવનરૂપણ-એક પત્; રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 182-186 

8 ગાંધીજી અનરે વ્યાપક ધમ્કભાિના; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 187-190

9 પ્ાણાવધક, વિરંજીિ !; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 191; [કાવ્ય]

10 સમ્યનટ; રામપ્સાદ શુકલ; 192; [કાવ્ય]

11 રિીનદ્રનાથનાં બરે ગીતો : ૧. એ અિસરનરે ઝંખુ!, ૨. િાંસળીઓ, અનુ. 
સુરરેશ દલાલ; 192; [કાવ્ય]

12 ત્ીજી પંિિરગી્ય ્યોજના અનરે સાધનો; આર. કરે. અમીન; 193-197

13 આંધળો પ્્યાસ; રૂપાંતરકાર-બહાદુરશાહ પંરડત; 198-200, 197; [અંગ્રેજી 
િાતા્ક]

14 સારહત્યમાં સાિ્કભૌમ નિજીિન; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.4

વષ્જ 15, અં્ 6, જૂન 1961, સળંગ અં્ 174

1 રિીનદ્રનાથ ઠાકુર અનરે હરેલન કરેલર (છબી); આિરણપકૃષ 

2 આંતરરક સડો; ઉ. જો.; 201; [રાજકરણ]

3 કુમુરદની અનરે પંખી-પ્તીક; ઉ. જો.; 202-207; [બંગાળી સારહત્ય]
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4 વિત્; ધીરુબહરેન પટરેલ; 208-215; [િાતા્ક]

5 માલાઝારનરે મરેળરે; જ્યંતીલાલ સોમનાથ દિરે; 216, 231-234; [સંસકકૃવત]

6 માખી અનરે મનુષ્ય; ગગનવિહારી મહરેતા; 217-219; [વનબંધ]

7 પોશીના પટ્ટાના આરદિાસીઓ; ઇનદુભાઈ ભાઈશંકર રાિળ; 220-222

8 ત્ીજી પંિિરગી્ય ્યોજના અનરે સાધનો-2; આર. કરે. અમીન; 223-225

9 બરે મહત્િના જાવતધમયોનો સંવધકાળ; વિજ્ય િાિડા; 226-230

10 નિવલકાનાં શીર્કકો; ધમવેનદ્ર મ. માસતર ‘મધુરમ’; 235-237, 225 

11 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અન્ ઉતપાદન અનરે ત્ીજી પંિિરગી્ય ્યોજના !’ (જાન્યુ. 
‘61)નો લરેખ (આર. કરે. અમીન); રમરેશ મ. ભટ્ટ; 238-240

12 વ્યવકતત્િની પરરપૂણ્કતા; કવિ ઇકબાલ, અનુ. સવ્્યદ ઝીમુદ્ીન ‘મુનાદી’; 
પૂ.પા.4

વષ્જ 15, અં્ 7, જુલાઈ 1961, સળંગ અં્ 175

1 અનવેસટ હરેવમંગિરે (છબી); આિરણપકૃષ 

2 કવિિકૃવતિંની ઉતકટતા; કાકા કાલરેલકર; 241

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : અિસાનનોંધ; 242, કરસનદાસ મૂળજી સમારક 
વનબંધલરેખન સપધા્ક; 242, સારહત્ય પરરરદની પરીક્ાઓ : કા્ય્કક્મ અનરે 
પાઠ્યપુસતકો; 242-243, 11મી વશટિિાિન પરીક્ા; 243; ‘ભીતરર્યા 
ભૂવમ’ મરેળિિા માટરેનો શ્મવશવબર; 243-244, ‘એ ક્ોસ ગંગોત્ી 
ગલરેવશ્યસ્ક’; 244, ‘મુંબઈ સમાિાર’; 244; [પત્કારત્િ], ‘હુઝ હુ ઑફ 
ઇવનડ્યન રાઇટસૅ’; 244

4 અનવેસટ હરેવમંગિરે; ઉ. જો.; 245-248, 273-276; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

5 વસંવધ્યાનું િહાણિટુ;ં સિામી આનંદ; 248-249, 256

6 આનિીવક્કી : વિર્યવનદવેશ; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 252-256; [તત્િજ્ાન]

7 ઉિ્કશી; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. ઉ. જો.; 257-259; [બંગાળી કાવ્ય]

8 સૌનદ્ય્ક (સુભાવરત); બલિનતરા્ય ઠાકોર; 259; [કાવ્ય]
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9 1940 પછીની ગુજરાતી કવિતા; રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 260-262

10 વિિરેિનની સાધના (રડસરે.’60થી િાલુ); ઉ. જો.; 263-272; 

11 ધીમરે િરસાદ; ‘ઉશનસ્’; 276; [કાવ્ય]

12 પહરેલી હરેલી પછીના રંગ; ‘ઉશનસ્’; 276; [કાવ્ય]

13 બલિંતરા્ય ઠાકોરનો એક પત્ (‘સરસિતીિંદ્ર’ના અંત વિરરે); સંપા. 
રમણલાલ જોરી; 277-278 

14 અર્ય્ક (૧-૪) : અંગ્રેજી રાજ્ય પહરેલાં વશક્ણ કરેિું હતું ?; વિઠ્ઠલદાસ કોઠારી; 
279, વનરક્રતા ક્યારરે  દૂર થશરે ?; વિ.; 279-280, જાપાનીઓના પુરુરાથ્ક; 
મોહન નરહરર પરીખ; 280-281, િાતા્કકાર શું િંતાકો; ગો.; 281; [કાવ્ય]

વષ્જ 15, અં્ 8, ઑગસટ 1961, સળંગ અં્ 176

1 રિીનદ્રનાથ ઠાકુર (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ 

2 ન મરે ભકત : પ્ણ્્યવત !; કાકા કાલરેલકર; 281-282; [ધમ્ક, સમાજ]

3 ‘વનઝ્કરના સિપનભંગ’થી ‘સમમુખરે શાવનત પારાિાર’ સુધી; ઉ. જો.; 

283-287; [બંગાળી સારહત્ય]

4 ભાતીગળ સકૃવટિ; કાકા કાલરેલકર; 288, 313-314; [વનબંધ]

5 શાહ સોદાગર (મોરારજી ગોકુળદાસ શરેઠ); સિામી આનંદ; 289-296; 
[િરરત્કથન]

6 ગોિધ્કનરામ : વિિરેિક; રમણલાલ જોરી; 297-309 

7 પૂિ્ક આરફ્કાનાં આપણા લોકોનું ભાવિ; કાકા કાલરેલકર; 310-312

8 દુઈ પાવખ (બરે પંખી); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. ઉ. જો.; 315-316; [બંગાળી 
કાવ્ય]

9 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અન્ ઉતપાદન અનરે ત્ીજી પંિિરગી્ય ્યોજના’ (જાન્યુ., 
એવપ્લ, જૂન ‘61ની િિા્ક) આર. કરે. અમીન; 317-320

10 િાતા્કમાં હરેતુ જુઓ તો તરે તમારો છરે-મારો નથી; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; પૂ.પા.4

વષ્જ 15, અં્ 9, સપટેમબર 1961, સળંગ અં્ 177

1 ગાંધીજી (છબી); આિરણપકૃષ 
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2 ‘તજ્જલાન્’; કાકા કાલરેલકર; 321-322 

3 ‘એકલપુર’; રદગીશ મહરેતા; 323-328; [આતમકથન]

4 સાિન છકી ગ્યરેલો; િંદ્રકાનત શરેઠ; 328; [કાવ્ય]

5 રહમાલ્ય િઢતાં. . . .; િંદ્રકાનત શરેઠ; 328; [કાવ્ય]

6 ગાંધીજીનાં સંસમરણો - 1; શાંવતકુમાર ન. મોરારજી; 329-344

7 વસમતા અનરે સમકૃવત; રજનીકાનત પ્ા. રાિલ; 345-349, 353; [િાતા્ક]

8 અપૌરુરરે્ય પ્િકૃવતિ; કાકા કાલરેલકર; 350-353

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આલાપ’ની કવિતા; સુનદરમ્; 354-359; 
[પુસતકસમીક્ા]

10 અર્ય્ક (૧-૨) : આપણા દરેશમાં ટકૅવનકલ કરેળિણી; ન. મૂ. શાહ; 360-361, 
વિજ્ાન; ન. મૂ. શાહ; 361

વષ્જ 15, અં્ 10, ઑકટોબર 1961, સળંગ અં્ 178

1 સિ. દાગ હરેમરશુલડ (સં્યુકત રાટિ ્રસંઘના મહામંત્ી) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ઉચિ વશક્ણના માધ્યમ તરીકરે રહંદની રાટિ ્રી્ય ભારાઓ; ઉ. જો.; 361

3 આતમજ્ાન; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 362-372

4 ગાંધીજીનાં સંસમરણો - 2; શાંવતકુમાર ન. મોરારજી; 373-376

5 બરે ભાઈઓ (નરોતિમ શરેઠ-ધરમશી શરેઠ); સિામી આનંદ; 377-384; 
[સંસમરણો, િરરત્કથન]

6 રરેલના પાટા પર; સનરેહરવ્મ; 385-390; [િાતા્ક]

7 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : આંતરજીિનનું હૃદ્યંગમ વિત્ (‘લીલાિતી 
જીિનકલા’- ગોિધ્કનરામ વત્પાઠી); રમણલાલ જોરી; 391-394; 
[પુસતકસમીક્ા]

8 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ગુજ ્કર વિટ’ - ‘મહારાટિ ્રી વિટ’; નારા્યણ ગ. જોશી; 395

9 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘વિત્’ (ધીરુબહરેન પટરેલ; જૂન’61); ગુલામમોહમમદ શરેખ; 
395-397
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10 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘આલાપ’ની કવિતા (સુનદરમ્; સપટરે.’61); ભોગીલાલ ગાંધી; 
397

11 અર્ય્ક : ગુજરાત રાજ્યમાં ટરેકવનકલ કરેળિણી આપતી સંસથાઓ; નરવસંહ 
મૂ. શાહ; 398-400

12 એક પડછા્યો; નવલન રાિળ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

13 મુંબઈ; નવલન રાિળ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

14 પ્ાદરેવશક વિરુદ્ પ્ાનતી્ય દ્કવટિકોણ; ઉ. જો.; પૂ.પા.4

વષ્જ 15, અં્ 11, નવેમબર 1961, સળંગ અં્ 179

1 ગાંધીજી, સિામી આનંદ અનરે શાંવતકુમાર મોરારજી શરેઠ (છબી); આિરણપકૃષ 

2 કાવ્યનું પ્્યોજન; કાકા કાલરેલકર; 401

3 બોલાિતું હશરે કોણ ?; રાજ રેનદ્ર શાહ; 402-403; [કાવ્ય]

4 તું અનરે હંુ; સનરેહરવ્મ; 404; [કાવ્ય]

5 કમ્ક્યોગ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 409-416, પૂ.પા.3

6 ગાંધીજીનાં સંસમરણો - 3; શાંવતકુમાર ન. મોરારજી; 417-432

7 િરેણીભાઈનો રાસડો; સંપા. પુષકર િંદરિાકર; 433-437

8 નવ્ય આવશર; હરેમંત  દરેસાઈ; 437; [કાવ્ય]

9 પત્મ્ પુષપમ્ : િાડીલાલ મો. શાહ (સંસકકૃવત ઑકટો.’55 પકૃ. 431); વત્ભુિન 
િી. હરેમાણી; 438-439  

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘વિત્’ (ધીરુબહરેન પટરેલ; જૂન, ઑકટો.’61); રહમાંશુ િહોરા; 
439 

11 િલો મન, િલો !; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 440; [કાવ્ય]

12 માપ; વનનુ મજમુદાર; 440; [કાવ્ય]

13 અમરે; હવસત બૂિ; 440; [કાવ્ય]

14 રૂપની આતમિાણી; િંદ્રકાનત શરેઠ; 440; [કાવ્ય]
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15 સિ્કધમગી સંસકકૃવત; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.4

વષ્જ 15, અં્ 12, દ્િસેમબર 1961, સળંગ અં્ 180

1 કાકા કાલરેલકરનરે ‘કાલરેલકર અધ્ય્યનગ્ંથ’ અપ્કણ કરતા પં. સુખલાલજી 
(છબી); આિરણપકૃષ 

2 સુરક્ાનું જોખમ; કાકા કાલરેલકર; 441

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : સંમરેલનો; 442-444, અિસાનનોંધ; 444, ‘કાલરેલકર 
અધ્ય્યનગ્ંથ’  (અપ્કણ સમારંભ); 444, પૂ.પા.3

4 રવશ્યાના પ્િાસરે; ઉ. જો.; 445,474-475

5 સારહત્ય અનરે અિા્કિીન જીિન; ઉ. જો.; 446-448 

6 નિા િરવે; મકરનદ દિરે; 448; [કાવ્ય]

7 ગાંધીજીનાં સંસમરણો - 4; શાંવતકુમાર ન. મોરારજી; 449-467

8 દુ:ખ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 468-475; [તત્િજ્ાન]

9 1961નાં નોબરેલ પારરતોવરકો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 476-477; 

10 િાવર્કક સૂવિ : 1961; 478-480

વષ્જ 16, અં્ 1, જાનયુઆરી 1962, સળંગ અં્ 181

1 વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી (છબી); આિરણપકૃષ 

2 પરરરદપ્સાદી; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 1, 6-8; (સારહત્ય પરરરદનું 
કલકતિા અવધિરેશન)

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : કવિશ્ી પ્હલાદ પારરેખ; 2; [અંજવલલરેખ], સારહત્ય 
પરરરદનું કલકતિા અવધિરેશન; 2, 3 

4 વશક્ણ્યોગી નાનાભાઈ; ઉ. જો.; 4, 5; [િરરત્કથન]

5 પરરરદપ્સાદી : સિાગત સવમવતના પ્મુખના પ્િિનમાંથી; રમણલાલ 
ભોગીલાલ શાહ; 9, 11; (સારહત્ય પરરરદનું કલકતિા અવધિરેશન) 

6 પરરરદપ્સાદી : સારહત્ય વિભાગના પ્મુખના વ્યાખ્યાનમાંથી; ગુલાબદાસ 
બ્ોકર; 11, 13; (સારહત્ય પરરરદનું કલકતિા અવધિરેશન) 
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7 પરરરદપ્સાદી : કલા વિભાગના પ્મુખના ભારણમાંથી; શ્ી અરહિાસી; 
13-14; (સારહત્ય પરરરદનું કલકતિા અવધિરેશન)

8 પરરરદપ્સાદી : ઇવતહાસ, પુરાતત્તિ વિભાગના પ્મુખના વ્યાખ્યાનમાંથી; 
ડૉ. હસમુખ સાંકવળ્યા; 14-16; (સારહત્ય પરરરદનું કલકતિા અવધિરેશન)

9 ગુજરાતી કોશ; ભોગીલાલ સાંડરેસરા; 17-24

10 કઠોર-કકૃપા; મકરનદ દિરે; 24; [કાવ્ય]

11 બીજી સાંભરણો; શાંવતકુમાર નરોતિમ મોરારજી; 25-33

12 કલકતિા સારહત્યપરરરદમા ં: પશ્ાદ્દશ્કન, પરુોદશ્કન. . .; કાકા કાલરેલકર; 34-36 

13 પ્િાહ; રદગીશ મહરેતા; 37-38, 5; [વનબંધ]

14 પત્મ્ પુષપમ્ : કંુકુમકરેસર; મોહનભાઈ પટરેલ; 39-40; [ભારાવિજ્ાન]

15 પત્મ્ પુષપમ્ : શ્ી સુંદરમ્ રવિત ‘છાતીએ છૂદંણા’ ફાગુ કાવ્ય છરે ?; 
મોહનભાઈ શં. પટરેલ; 40-41 

16 કરેળિણીએ મારો હાથ ઝાલ્યો; નાનાભાઈ ભટ્ટ; પૂ.પા.4

વષ્જ 16, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1962, સળંગ અં્ 182

1 રિીનદ્રનાથ ઠાકુર (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ 

2 રૂડો અિસર; ઉ. જો.; 41; [રાજકારણ, સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : અિસાનનોંધ; 42, િાવર્કક ગ્ંથસમીક્ા; 42, સ્યાજીરાિ 
સમારક સંશોધન વનબંધ હરીફાઇ, 1961-62; 43

4 િોડ્કમાં રાઉનડ લરેતાં; લાભશંકર ઠાકર; 43; [કાવ્ય]

5 બરે પત્ો (પ્િાસ-કુમાઉ પ્દરેશ); રકશનવસંહ િાિડા; 44-48

6 ત્ીસમી જાન્યુઆરી; પ્જારામ રાિળ; 48; [કાવ્ય]

7 અરિતા; ્યોસરેફ મૅકિાન; 48; [કાવ્ય]

8 હઝરત અલીની કરામત; ગો.; 49-50; [કવિાલી]

9 ગુજરાતી કોશ (ગતાંકથી િાલુ); ભોગીલાલ સાંડરેસરા; 51-56
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10 સૈ્યદનો રાસડો અનરે ગરબો; સંપા. પુષકર િંદરિાકર; 57-61

11 સજ ્કક; ‘સનરેહરવ્મ’; 62-64; [િાતા્ક]

12 ગાંધીજીનાં સંસમરણો - 5; શાંવતકુમાર ન. મોરારજી; 65-68

13 રણવજતરામ સુિણ્કિંદ્રક સિીકારતાં; જ્યંવત દલાલ; 69-73 

14 તું ?; સુભાર શાહ; 73; [કાવ્ય]

15 લાગણી; અનિર આગરેિાન; 73; [કાવ્ય]

16 અર્ય્ક : ડૉ. સુનીવતકુમારનું પ્િિન; તંત્ી; 74 

17 નરવસંહરાિની પિીસમી સંિતસરી; સુંદરજી બરેટાઈ; 75; [િરરત્કથન]

18 પત્મ્ પુષપમ્ : િાતક કરે મકૃગ ? (‘પન્ાલાલનું પ્ણ્ય વનરૂપણ-એક પત્’-
રદલાિરવસંહ જાડરેજા - મરે’61); બહાદુરશાહ પંરડત; 76

19 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘હાસદાસ’ (“નંદશંકર જીિનવિત્”) ભકૃગુરા્ય અંજારર્યા; 
76-77

20 પત્મ્ પુષપમ્ : કલાપીની જનમતારીખ; વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 77

21 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘પુનરવપ’ અંગરે (કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી); જશિંત શરેખડીિાળા; 
77-78

22 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘વિત્’ (ધીરુબહરેન પટરેલની) િાતા્ક અંગરે; ગુલામ મોહમમદ 
શરેખ; 78

23 બાપુનું તપ્કણ; ગો.; 78; [કાવ્ય]

24 જીિનદરેિતા; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. સુરરેશ હ. જોરી; પૂ.પા.4

વષ્જ 16, અં્ 3, માિ્જ 1962, સળંગ અં્ 183

1 સદગત કવિશ્ી પ્હલાદ પારરેખ (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ત્ીજી િૂંટણીઓ : િરેતિણી; ઉ. જો.; 81-82

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : ‘શ્ી પુરાણીજી પારરતોવરક’ ્યોજના (ગુજરાત વ્યા્યામ 
પ્િારક મંડળ); 83-84, શ્ી કરસનદાસ માણરેકની રવટિપૂવત્ક; 84, સિ. 
સજવનકાનત દાસ; 84-85, ‘અભ્યાસ’ (વિિાર અનરે વિિરેિનનું માવસક); 85
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4 બપપોરરે ; ્યોસરેફ મરેકિાન; 85; [કાવ્ય]

5 આશાની અંતરિરેલ પાંગરી; રકશનવસંહ િાિડા; 86-88; [વનબંધ]

6 આજ; અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ; 88; [કાવ્ય]

7 નમ્કદ સુિણ્કિંદ્રક સિીકારતાં; વનરંજન ભગત; 89-92 

8 મમી; સનરેહરવ્મ; 93-96; [િાતા્ક]

9 ગાંધીજીનાં સંસમરણો-6; શાંવતકુમાર ન. મોરારજી; 97-102

10 ગુજરાતી કાવ્યસારહત્યમાં રૌદ્રરસ; રમણલાલ જોરી; 103-106 

11 ગમગીનીનું ગુરુત્િકર્કણ (પ્હલાદ પારરેખ); વજપસી; 107-109; [સમરણલરેખ]

12 બરે કાવ્યો : ૧. મૂંગો થતો હંુ જાઉં છુ,ં ૨. વમત્ોના સદભાિનો પ્વતભાિ; 
પ્હલાદ પારરેખ; 109; [કાવ્ય]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : મહવર્ક અરવિંદનરે માનભ્યયો અર્ય્ક; વત્ભુિન િીરજીભાઈ 
હરેમાણી; 110-112

14 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘શ્ી કાકા સાહરેબના પ્િાસપત્ો’ ઊડતી નજરરે ; વત્ભુિન 
િીરજીભાઈ હરેમાણી; 112-113

15 અર્ય્ક (૧-૨) : રવશ્યાનો પ્િાસ; ઉ. જો.; 114-115, હાસ્યની શવકત; ઉ. 
જો.; 115-116

વષ્જ 16, અં્ 4, એતરિલ 1962, સળંગ અં્ 184

1 આશ્્ય્ક (છબી); છબીકાર : અવશ્વન મહરેતા; આિરણપકૃષ 

2 અંગ્રેજીનો પ્શ્ન; ઉ. જો.; 121-122

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : સુિણ્કિંદ્રક (રણવજતરામ િંદ્રક-ઈશ્વર પરેટલીકર); 123, 
ગુજરાત ઇવતહાસ પરરરદ; 123, ઉદૂ્કના પ્િાર માટરે ઈ. એમ. ફોસટર્કની 
મદદ; 123, દીલહીમાં સારહવત્યક-પરરસંિાદ; 123-124, ‘નિનીત’ 
(ગુજરાતી ડા્યજ રેસટ)નું સંપાદન; 124, ભારતી્ય પુસતકોના અનુિાદ : એક 
લાખનું ઇનામ; 124, ગુ. સા. પરરરદની પરીક્ાઓ; 124

4 જ રેટલી િરેદના; મકરંદ દિરે; 124; [કાવ્ય]

5 રહંદની આધ્યાવતમક વ્યવકતતા : લરેખકની નજરરે ; ઉ. જો.; 125, 149-152
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6 આકાશની રૂપમા્યા; રકશનવસંહ િાિડા; 126-128; [વનબંધ]

7 હાસ અનરે ઉપહાસ; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 129-132

8 રિીનદ્રનાથનાં ગાન; જ્યંતીલાલ આિા્ય્ક; 133-139

9 સિાસથ્યપૂણ્ક જીિનની િાિી; કુમાર અં. ઠાકર; 140-141

10 ત્ણ કાવ્યો : ૧. મૂંગા મૂંગા ૨. અપૂણ્કગીત 3. િસંતપંિમી; લાભશંકર 
ઠાકર; 142-143; [કાવ્ય]

11 અધિિરે ન રોકાિું છરે; ગો.; 143; [કાવ્ય]

12 ? (પથ પર ઘણી, િરેળ આપણરે…); ્યોસરેફ મરેકિાન; 143; [કાવ્ય]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : લ્યની મોરહની; વજપસી; 144-148, 152; [સંગીત કળા]

14 અર્ય્ક : અંગ્રેજી આઠમાથી શા માટરે ?; ઇનદુમતીબહરેન શરેઠ; 153-156

15 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘પુનરવપ’ (કકૃષણલાલ શ્ીધરાણી) અંગરે; જ્યકીવત્ક; 157 

16 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘નમ્કદ સુિણ્કિંદ્રક સિીકારતાં’ (વનરંજન ભગત) (માિ્ક’ 
62); રાધરે્્યામ શમા્ક; 158-159 

17 પત્મ્ પુષપમ્ : મવણલાલના બરે ‘પકૃથિી’-પ્્યોગો; િંદ્રકાંત ટોપીિાળા; 159-
160 

18 વશક્ણમાં માતકૃભારા જ માતાનું દૂધ છરે.; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; પૂ.પા.4

વષ્જ 16, અં્ 5, મે 1962, સળંગ અં્ 185

1 રિીનદ્રનાથ (આતમ-વિત્ણ) (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ 

2 સંસકકૃવતના પ્િાહનું વ્યાકરણ; કાકા કાલરેલકર; 161

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : ભરતનાટ્યમનું અરંગરેત્; 162, વમલોિન વજલાસ; 
162, સદગત વિશ્વરેશ્વરૈ્યા; 162, કવિ સાવલક પોપરટ્યા (ગુજરાતી કવિ- 
પારકસતાન)નું અકાલ અિસાન; 162, 9મું નિી તાલીમ સંમરેલન; 162-163, 
ભૂલસુધાર; 163, 1962ની િાવર્કક સમીક્ા; 163, ‘અમકૃતપાત્ હાથરે વન્યરે 
ઊરા-’ (સૉનરેટ); 163; [બંગાળી કાવ્ય]

4 અવગ્નનું સખ્ય; રકશનવસંહ િાિડા; 164-167; [આતમકથન]
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5 દુખની ધરતીના અમરે છોડિા; ‘સિપનસથ’; 168; [કાવ્ય]

6 લજામણીની િરેલ; ‘સિપનસથ’; 168; [કાવ્ય]

7 કવિ રૉબટ્ક ફ્ોસટ : એક મુલાકાત; ઉ. જો.; 169-176; [અમરેરરકન કવિ]

8 ‘આબાદનગર’ તરફ; રદગીશ મહરેતા; 177-181; [આતમકથન]

9 રિીનદ્રનાથનાં ગાન (ગતાંકથી િાલુ); જ્યંતીલાલ આિા્ય્ક; 182-188

10 સિ્યંિર; સનરેહરવ્મ; 189-191; [િાતા્ક]

11 ‘રંગબરેરંગી મોતીઓ’ (રામનારા્યણ વિ. પાઠક); ઉ. જો.; 192-193; 
[િરરત્કથન]

12 રહનદીપ્િાર; બનારસીદાસ િતુિવેદી, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 194-195

13 પત્મ્ પુષપમ્ : અંગ્રેજીના પ્શ્ન અંગરે; ઠાકોરલાલ શ્ીપતરા્ય ઠાકોર; 196

14 પત્મ્ પુષપમ્ : અંગ્રેજીના પ્શ્ન અંગરે; ઉ. જો.; 196-197

15 અર્ય્ક (૧-૨) : અરંગરેત્; તંત્ી; 198-199, રૉબટ્ક ફ્ોસટનું કવિતાિાિન; 
નંરદની જોશી; 200 એક આતમકથન; ડૉ. રાધાકકૃષણન્; પૂ.પા.4

વષ્જ 16, અં્ 6, જૂન 1962, સળંગ અં્ 186

1 ‘શ્યદા’ (છબી); આિરણપકૃષ 

2 નઈ તાલીમ જનમકથા; કાકા કાલરેલકર; 201-202

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : ‘શ્યદા’ની વિદા્ય; 203, અવભનંદનવિવધ; 204, 
સદગત કવિ ‘કંુજ’; 204; [અિસાનનોંધ]

4 ્યાત્ી; ્યોસરેફ મરેકિાન; 204; [કાવ્ય]

5 ્યાદ; અનિર આગરેિાન; 204; [કાવ્ય]

6 ઘટનાિક્ના કરેનદ્રમાં મનનશીલ માનસ (ડૉ. રાધાકકૃષણન્); ઉ. જો.; 205 
206; [િરરત્કથન]

7 સરેિાનું તત્િજ્ાન; સી. જી. િાલરેસ; 207-208, 217
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8 મરેઘદૂત; અનુ. વનરંજન ભગત; 209-213

9 અહલ્યાનરે; અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 213-216; [બંગાળી કાવ્ય]

10 સોનાર તરી (સોનાની હોડી); અનુ. ઉ. જો.; 216-217; [બંગાળી કાવ્ય]

11 ્યોઝ્ક ઝીલેં; વનરંજન ભગત; 218-220; [સપૅવનશ સારહત્ય]

12 ફોર કિાટવેરસ : પ્થમ પરરિ્ય; હસમુખ પાઠક; 221-222; [અંગ્રેજી 
સારહત્ય]

13 લરેવનનગ્ાદમાં લગ્નવિવધ; ઉ. જો.; 223-225

14 કોઈ લૂંટા્યો, કોઈ લૂંટી ગ્યો (ગઝલ); ‘શ્યદા’; 225; [કાવ્ય]

15 તત્િજ્ાન : તુલનાતમક અનરે ઐવતહાવસક અધ્ય્યનની જરૂર; પં. સુખલાલજી 
સંઘિી; 226-234

16 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ગુજરાતી કોશ’ ખૂટતી કડીઓ; વત્ભુિન િીરજીભાઈ 
હરેમાણી; 235, 240

17 અર્ય્ક (૧-૨) : અંગ્રેજીભારાના સૌથી સમકૃદ્ શબદકોરની ઘડતરકથા; 
વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 236-239, ધ ટાઇમસના ‘વલટરરી 
સપલીમરેનટ’ની રવટિપૂવત્ક; આથ્કર ક્ડૂ; 239-240

વષ્જ 16, અં્ 7, જુલાઈ 1962, સળંગ અં્ 187

1 જળશોભા (વિત્); આિરણપકૃષ 

2 વત્ભારી; ઉ. જો.; 241-242

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : ભારતરતનો (અિસાનનોંધ); 243, વબ્રટશ રસમો; 
243, બુધકાવ્યસભાએ વનમંત્રેલું કાવ્યસત્; 243-244, સુધારા અનરે 
ઉમરેરા; 244, ગુજરાતી લરેખક મંડળ (પારકસતાન); 244

4 ગોિા; ઉ. જો.; 245-248, 280-281; [પ્િાસ]

5 તત્િજ્ાન અનરે ધમ્ક (ગતાંકથી િાલુ); પં. સુખલાલજી સંઘિી; 249-252

6 વિદ્ાસાગરિરરત (ઈશ્વરિંદ્ર વિદ્ાસાગર); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. 
નગીનદાસ પારરેખ; 253-267

7 ધમ્કશાળા : આબાદનગરી; રદગીશ મહરેતા; 268-271,275; [આતમકથન]
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8 અજાણ્યા; રહમાંશુ િહોરા; 272-275; [િાતા્ક]

9 અર્ય્ક : ઇવતહાસ સંશોધનના પ્શ્નો; હરરપ્સાદ શાસ્ત્રી; 276-279

10 પડઘા; ્યોસરેફ મરેકિાન; 279; [કાવ્ય]

વષ્જ 16, અં્ 8, ઑગસટ 1962, સળંગ અં્ 188

1 કવિશ્ી છોટમ (150મી જ્યનતી) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 બૉમબ કરે ક્ોસ; કાકા કાલરેલકર; 281; [ધમ્ક, સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૬) : અિસાન; 282, સુધારો; 282; [સારહત્યનોંધ], સદગત 
‘મોરહનીિંદ્ર’; 282; [અિસાનનોંધ], િીન; 282, છઠ્ઠુ ંપી. ઈ. એન. લરેખક 
સંમરેલન; 282-283, અણશસ્ત્રવિરોધ; 283

4 દવક્ણ ભારતનું ઉતિુંગ કાવ્ય - નીલવગરર; કાકા કાલરેલકર; 284-286; 
[પ્િાસ]

5 ભગિાનલાલ ઇનદ્રજીની સંસકકૃત રિનાઓ; ગૌરીપ્સાદ િુ. ઝાલા; 287-
288

6 બરેસતા અરાઠરે; ઉશનસ્; 288; [કાવ્ય]

7 ટરેનીસન(આલફ્રેડ લૉડ્ક); વનરંજન ભગત; 289-291; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

8 પ્િાસરે ઊપડતા પહરેલાં; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 292-
302

9 લાજ રાખી; રજનીકાનત પ્ા. રાિલ; 303-305; [િાતા્ક]

10 ‘કુટુબંજાળ’ : આબાદનગરમાં; રદગીશ મહરેતા; 306-309, 316

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અંતરપટ’ (‘સનરેહરવ્મ’); રમણલાલ જોરી; 310-
316; [પુસતકસમીક્ા]

12 અર્ય્ક : ગુજરાતમાં ્યુવનિવસ્કટી વશક્ણનો વિકાસ; આિા્ય્ક અંબરેલાલ 
ર. દરેસાઈ; 317-320

વષ્જ 16, અં્ 9, સપટેમબર 1962, સળંગ અં્ 189

1 બહરેરામજી મલબારી (છબી); આિરણપકૃષ 

2 આપણા સારહત્યના અનુિાદનો પ્શ્ન; ઉ. જો.; 321-322
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3 આપણરે સૌ; ઉ. જો.; 322; [કાવ્ય]

4 ગૉગલસ-આંખો; ઉ. જો.; 322; [કાવ્ય]

5 સમ્યરંગ (૧-૩) : અિસાન; 323, અવભનંદન (નમ્કદ સુિણ્કિંદ્રક); 323, 
સારહત્ય ક્રેત્રે કા્ય્ક : છરેલ્ા દસકા પર ઊડતી નજર; 323-324, 348

6 ધિવનઘટક (ફોનીમ); પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 325-328,349-356

7 આજની અંગ્રેજી કવિતા; વનરંજન ભગત; 329-331,336 

8 ્યમ અનરે નવિકરેતા : િીસમી સદીની એક કથા; ગગનવિહારી મહરેતા; 332-
336

9 કાવ્યનું ભાિન; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 337-348

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘મહારાટિ ્ર’ અનરે ‘સૌરાટિ ્ર’; બરેિરદાસ પંરડત; 357,356

11 અર્ય્ક (૧-૬) : બ. ક. ઠાકોરનું એક સૉનરેટ અનરે તરેનું રટપપણ; તંત્ી; 358; 
[કાવ્યઆસિાદ], હંુ ડબૂું છુ;ં સુરરેશ હ. જોરી; 359; [કાવ્ય], ‘ઇંવગત’ (હરેમનત 
દરેસાઈ) વિશરે રકંવિત; ઉશનસ્; 359, પચિીસી પૂરી થતાં; હરેમનત દરેસાઈ; 
359-360; [કાવ્ય], કોણ આ ?; જગદીશ વત્િરેદી; 360; [કાવ્ય], ઑરફસના 
ઘરડ્યાળ સામરે જોતાં-; રહમાંશુ વહોરા; 360; [કાવ્ય]

12 સતપુરુર, તતપુરુર, ઉતપુરુર; વિનોબા; પૂ.પા.4; [તત્િજ્ાન]

વષ્જ 16, અં્ 10, ઑકટોબર 1962, સળંગ અં્ 190

1 કવમંગઝ (અમરેરરકન કવિ) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 સંન્યાસ આશ્મનું સથાન; કાકા કાલરેલકર; 361-362

3 સમ્યરંગ (૧-૯) : કલકતિામાં શ્ી રામપ્સાદ બક્ીનાં વ્યાખ્યાનો; 363, 
નિલકથાકાર સંમરેલન (વિલરે પારલરે સારહત્યસભા); 363, સારહત્ય 
પરરરદનું જ્ાનસત્; 363, ગુજરાતીના અધ્યાપકસંઘનું 15મું સંમરેલન; 363-
364, પૂના ગુજરાતી બંધુસમાજનો સુિણ્ક મહોતસિ; 364, સામવ્યકો; 
364-365, નિા કલાકારોનાં વિત્ોનું પ્દશ્કન; 365, પંિામકૃત (કવિતા પઠન 
કા્ય્કક્મ, મુંબઈ); 365, ગ્ંથશ્રેણીઓ; 365, 368 

4 પાન; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 366; [કાવ્ય]

5 રાવત્; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 366; [કાવ્ય]
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6 ટ્રરેન; નવલન રાિળ; 366; [કાવ્ય]

7 રરકતતા; બાલમુકુનદ દિરે; 366-367; [કાવ્ય]

8 સદગત પ્હલાદ પારરેખનરે; બાલમુકુનદ દિરે; 367; [કાવ્ય]

9 એક સુસત શરદની રાતરે; વનનુ મઝુમદાર; 368; [કાવ્ય]

10 ફફડાટ; ઇનદુકુમાર વત્િરેદી; 368; [કાવ્ય]

11 સુિણ્કમરેઘ ઊત્યયો; રકશનવસંહ િાિડા; 369-373; [પ્િાસ]

12 ગુજરાતીનું ધિવનતંત્; પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 374-385

13 ગુજરાતી જ્ાનકોશ; મોહનભાઈ પટરેલ; 386-389, 392

14 મારા જીિનનાં માગ્કદશ્કક થોડાં સૂત્ો; કલ્યાણરા્ય ન. જોરી; 390-392; 
[આતમકથન]

15 બરે િૈજ્ાવનકો : કૉમપટન અનરે ગુહ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 393, 399

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘એક સાંજની મુલાકાત’ (િંદ્રકાનત બક્ી); રહમાંશુ 
િોરા; 394-397; [પુસતકસમીક્ા]

17 સિાધ્યા્ય અમરે સમીક્ા : ‘કપાસશાસ્ત્ર’ (વશિાભાઈ જ રે. પટરેલ અનરે 
ગોરધનભાઈ ભા. પટરેલ); પ્ભુભાઈ લા. પટરેલ; 397; [પુસતકસમીક્ા]

અર્ય્ક : ‘સિપનમંરદર’ (કવપલ ઠક્ર ‘મજન’ૂ)નુ ંસૌંદ્ય્ક; ‘સાવબર’ િટિા; 398-399

વષ્જ 16, અં્ 11, નવેમબર 1962, સળંગ અં્ 191

1 મહાતમા થૉરો (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ 

2 રહંદ પર સામ્યિાદી િીનરે લાદરેલું ્યુદ્; ઉ. જો.; 401

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : ગુજરાતના સંશોધનકારોની િોથી પરરરદ; 402, 
દાહોદ - જ્ાનસત્ (ગુ. સા. પરરરદ); 402, ગુજરાતીના અધ્યાપકોનું 
સંમરેલન; 403, સટાઈનબરેકનરે નોબરેલ પારરતોવરક; 403, 438, ‘રોરહણી’ 
(સામવ્યકનોંધ); 438

4 િસુધાનો પ્સાદ; રકશનવસંહ િાિડા; 404-409, 415; [પ્િાસ]

5 િાતસલ્ય અનરે કારુણ્યના પ્યા્ક્ય (‘ટ ુિુમન રફલમ’); રાધરે્્યામ શમા્ક; 410-
415; [રફલમ આસિાદ]
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6 નિલકથાકાર સંમરેલન (વિલરે પારલરે સારહત્યસભા); ગો.; 416-419 

7 ગુજરાતીનું ધિવનતંત્ (ગતાંકથી િાલુ); પ્બોધ બરે. પંરડત; 420-429

8 ન્યૂઑવલ્કઅનસનાં બરે રરેખાવિત્ો; વિવલ્યમ ફૉકનર, અનુ. જ્યોવતર જાની; 
430; [અમરેરરકન સારહત્ય]

9 નૂતન િરા્કવભનંદન; રાધરે્્યામ શમા્ક; 431-432; [િાતા્ક]

10 રદિાળી; રાધરે્્યામ શમા્ક; 432; [કાવ્ય]

11 પ્કાશનું દુકૂલ; વ્રજલાલ દિરે; 432; [કાવ્ય]

12 વિિરેિનનો િારસો; મુકુનદરા્ય વિ. પારાશ્ય્ક; 433-437; [આતમકથન]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘કામણ દીસરે છરે…’ (દ્યારામ)નો છદં; ભકૃગુરાજ અંજારર્યા; 437

14 પત્મ્ પુષપમ્ : માધિ નરહ, કરેશિ; પ્કાશ શાહ; 437

15 અર્ય્ક (૧-૮) : કાવ્યો :  નિા િરવે; રામપ્સાદ બક્ી; 439; [સંસકકૃત 
કાવ્ય], નિા િરવે; ‘સનરેહરવ્મ’; 439, નિા િરવે; પ્કાશ મહરેતા; 439, નિા 
િરવે; ધીરુભાઈ ઠાકર; 439, નિા િરવે; શવશકાનત કડરક્યા; 439, નિા 
િરવે; બલદરેિભાઈ મહરેતા અનરે સબલવસંહજી જાડરેજા; 439, નિા િરવે; 
મનસુખલાલ ઝિરેરી; 439, નિા િરવે; મીનુ  દરેસાઈ; 439

વષ્જ 16, અં્ 12, દ્િસેમબર 1962, સળંગ અં્ 192

1 ધોંડો કરેશિ કિવે (1858-1962) (ભારતરતન) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 સામ્યિાદી િીનની ભીંસ; ઉ. જો.; 441

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : િીન અનરે રવશ્યા અંગરે શ્ી અરવિંદનું દશ્કન; 442, 
‘િીર બનો, મહાિીર બનો’; 442-443

4 શ્દ્ાનું પોત; રકશનવસંહ િાિડા; 445-449; [આતમકથન]

5 એક મૈત્ી; રદગીશ મહરેતા; 450-452; [વનબંધ]

6 જ્ય-જગતના મંિથી-સિયોદ્યનો સંદરેશ; ગો.; 453-456

7 બોલશો મા, બોલશરે તમ ઘાિ; હરરિંશરા્ય બચિન, અનુ. જવમ્યત પંડ્ા; 
456; [રહંદી કાવ્ય]

8 હૃદ્યવત્પુરટ; િંદ્રિદન મહરેતા; 457-460; [કલાપી કકૃત ખંડકાવ્યનું 
નાટ્યરૂપ]
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9 અધ્યાપકી્ય દ્કવટિકોણ; સુંદજી ગો. બરેટાઈ; 461-464; (ગુજરાતી 
અધ્યાપકસંઘ સંમરેલન, િડોદરા)

10 અસંરદગધ થઈએ : વન:સંશ્ય રહીએ; મનુભાઈ પંિોળી ‘દશ્કક’; 465-
468; (િીનનું આક્મણ)

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પ્ત્યંિા’ (સુરરેશ હ. જોરી); રઘુિીર િૌધરી; 
469-470; [પુસતકસમીક્ા]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ઉદગાર’ (નવલન રાિળ); રઘુિીર િૌધરી; 470-
471; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : એક સાંજના સૂઝરેલું (‘સાંજની મુલાકાત’-િંદ્રકાનત 
બક્ી); જ્યંતીલાલ મહરેતા; 471-473; પુસતકસમીક્ા]

14 સૈવનકોનું મકૃત્યુ; નવલન રાિળ; 473; [કાવ્ય]

15 જગંલ-પશુ; િંપકલાલ વ્યાસ; 473; [કાવ્ય]

16 અર્ય્ક (૧-૨) : તપોિકૃદ્ વિભૂવત (ધોંડો કરેશિ કિવે); રકશનવસંહ િાિડા; 474, 
તપોિકૃદ્ વિભૂવત (ધોંડો કરેશિ કિવે); દાદાસાહરેબ માિળંકર; 474-475

17 વત્શુળ ભારત કરમાં; ‘સનરેહરવ્મ’; 475; [કાવ્ય]

18 પત્મ્ પુષપમ્ : ઇવતહાસની િરેતિણી; જશિંત શરેખડીિાળા; 476; (િીનનું 
આક્મણ)

19 િાવર્કક સૂવિ : 1962; 477-480

વષ્જ 17, અં્ 1, જાનયુઆરી 1963, સળંગ અં્ 193

1 સિામી વિિરેકાનંદ (વશકાગો ધમ્કપરરરદ, 1893) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 િીન-રવશ્યા મતભરેદ અનરે આપણરે; ઉ. જો.; 1, 4

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : ગુજરાત સારહત્યસભાની સમીક્ા; 5, પ્ોફરેસર વત્. ક. 
ગજ્જર જનમશતાબદી; 5, શ્ી અરવિંદ સુિણ્કિંદ્રક (ગુ. સા. પરરરદ);      5-6

4 જીિનવ્યાપી અખંડ સમરણ; કાકા કાલરેલકર; 7-8

5 જાગ્ત સપનું (કુમાઉના પહાડો); રકશનવસંહ િાિડા; 9-11; [પ્િાસ]

6 કદીક ઓ-; લાભશંકર ઠાકર; 12; [કાવ્ય]

7 તડકો; ‘સનરેહરવ્મ’; 12; [કાવ્ય]

8 અધ્યાપકી્ય દ્કવટિકોણ (ગતાંકથી પૂરંુ); સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 13-16; 
(ગુજરાતી અધ્યાપકસંઘ સંમરેલન, િડોદરા) 
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9 1954નું િરરત્સારહત્ય; જ્યંત કોઠારી; 17-31

10 વનરાવશ્તનું વનિવેદ ગાન (‘રરેફ્યુજી બલ્યુઝ’); ડબલ્યુ એિ. ઑડરેન, અનુ. 
મનસુખલાલ ઝિરેરી; 32; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

11 નોબરેલ પારરતોવરકો-1962; નરવસંહ મૂ. શાહ; 33-34

12 તરેજ નરે ઓઢિા…; ્યોસરેફ મરેકિાન; 34; [કાવ્ય]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘નંરદતા’ (વિનોદ અધિ્યુ્ક); રઘુિીર િૌધરી; 35-
36; [પુસતકસમીક્ા]

14 અર્ય્ક : આ્યોજનનું ધ્યરે્ય; ગગનવિહારી મહરેતા; 37-39; (શ્ી વિદ્ાબહરેન 
નીલકંઠ સમારક વ્યાખ્યાન)

વષ્જ 17, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1963, સળંગ અં્ 194

1 કવિ રૉબટ્ક ફ્ૉસટ (છબી); આિરણપકૃષ 

2 આજનો ધમ્ક (િીનનું આક્મણ); ઉ. જો.; 41

3 સમ્યરંગ (૧-૭) : સિયોદ્ય એટલરે ?; 42, િૈિારરક મોરિરે ્યુદ્તહકૂબી 
નથી; 42, ગુજરાતી  મુદ્રણકલાનાં દોઢસો િરસ; 42-43, શ્ી કરીમ મહમદ 
માસતરનું અિસાન; 43, આિા્ય્ક અવતસુખશંકર વત્િરેદીનું અિસાન; 43, 
કૈ. મહારાજા સ્યાજીરાિ ત્ીજા સમારક સંશોધન ઇનામી વનબંધ 1962-63; 
43, 80, ગુ. સા. પરરરદ રાટિ ્રગીતો માટરે સુિણ્કિંદ્રક; 80 

4 ‘સતની િઢાઈએ િઢિું છરે ‘; રકશનવસંહ િાિડા; 44-48; [આતમકથન]

5 નૈવતકતા; કાકા કાલરેલકર; 49-51; [સમાજ]

6 ભારત-પારકસતાન મંત્ણાઓ; વિમલ શાહ; 52-57

7 શામળાજી પાસરે મળરેલો બૌદ્ સતૂપ; હરરપ્સાદ શાસ્ત્રી; 58-60

8 દોઢ દા્યકામાં ઠાકોર સમાજ; ઇનદુભાઈ બી. રાિલ; 61-64

9 પરરભારાનાં પ્દરેશમાં; વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 65-72

10 ઘાણી; ‘સિપનસથ’; 73; [કાવ્ય]

11 ગાંધી; રઘુિીર િૌધરી; 73; [કાવ્ય]
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12 આિી રરે  િસંત; અનિર આગરેિાન; 73; [કાવ્ય]

13 ઘણી િરેળા-; અનિર આગરેિાન; 73; [કાવ્ય]

અર્ય્ક (૧-૯) : વિિરેિકિકૃનદની શવકતનરે પડકાર; વિશ્વનાથ મ. ભટ્ટ; 74, 
આપણી કટોકટી : વબ્રટશ અથ્કશાસ્ત્રીની નજરરે ; ્યશિંત શુકલ; 74-76, 
અિકાશ્યાત્ા; નરવસંહ મૂ. શાહ; 76-77, િરુની ક્રૂતા : િારસાગત 
કરે જનમજાત ?; તંત્ી; 77-78, તનરે સંબોધી તો….; મનહર મોદી; 78; 
[કાવ્ય], મળી ગઈ; આરદલ મનસૂરી; 78; [કાવ્ય], શા્યર બની ગ્યો; 
આરદલ મનસૂરી; 78-79; [કાવ્ય], આભાસ; વિનુ મોદી; 79; [કાવ્ય], લૂનરે 
લ્ય…; વિનુ મોદી; 79; [કાવ્ય]

વષ્જ 17, અં્ 3, માિ્જ 1963, સળંગ અં્ 195

1 પાંિ ઇવનદ્ર્યો (છબી); કલાકાર : લક્મણપાઈ; આિરણપકૃષ 

2 સદગત ડૉ. રાજ રેનદ્રપ્સાદ (પ્થમ રાટિ ્રપવત); ઉ. જો.; 81; [અંજવલલરેખ]

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : ‘શ્યદાસમકૃવતઅંક’ અનરે ‘શ્યદાસમારકગ્ંથ’; 82, એક 
મુદ્રણ શુવદ્; 82, ‘અંગ્રેજો રાજ્ય કરરે ’- એ કાવ્ય કોનું ?; 82

4 સંસપશ્ક; ‘જરટલ’; 83; [કાવ્ય]

5 રહો !; ‘જરટલ’; 83; [કાવ્ય]

6 ‘કલાનત કવિ’માં પરકી્યાપ્રેમ ?; ઉ. જો.; 84-86 

7 રૉબટ્ક ફ્ોસટ; વનરંજન ભગત; 87-88, 105-115; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

8 રરહાના; સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 89-92, 98; [િાતા્ક]

9 ટાબલો પારરવસ્યાઁ અનરે પ્િાલદ્ીપ; ભોળાભાઈ પટરેલ; 93-98; [ફ્ેંિ અનરે 
ગુજરાતી સારહત્ય]

10 અિા્કિીન ગુજરાતી કવિતામાં પ્કકૃવતવનરૂપણ; િનદ્રશંકર ભટ્ટ; 99-104 

11 દૂર (‘અિરે’); રૉબટ્ક ફ્ોસટ, અનુ. વ્રજલાલ દિરે; 115; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અમરે બરે બહરેનો’ (પન્ાલાલ પટરેલ); ઉમરેદભાઈ 
મવણ્યાર; 116-117; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િાતા્યન’માં ડોરક્યું (વિનુ મોદી); જ્યોવતર જાની; 
117-118; [પુસતકસમીક્ા]
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વષ્જ 17, અં્ 4, એતરિલ 1963, સળંગ અં્ 196

1 િનસપવતવિદ્ ગોકુળદાસ ખીમજી બાંભડાઈ (1881-1962); આિરણપકૃષ 

2 િત્કમાન સંકટવસથવત અનરે સારહત્યસજ ્કન; ઉ. જો.; 121 

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : અિસાનનોંધ; 122, કલકતિાનું વિિારસત્; 122-123, 
ગુજરાત વ્યા્યામમંડળનાં પુરાણીજી પારરતોવરકો; 123, દીઘ્કદ્રટિા, પારદ્રટિા 
સારહત્યકાર (વિનોબાની નજરરે ); 123

4 કુરટલ મનનરે; વ્રજલાલ દિરે; 123; [કાવ્ય]

5 સાવલકનરે; ઉમર જ રેતપુરી; 123; [કાવ્ય]

6 જ્ાનરેશ્વર, જ્ાનરેશ્વરીનરે ઓિી; સિામી આનંદ; 124-125; [મરાઠી સારહત્ય]

7 શિ્કરી સાથરે એકાનતમાં; રકશનવસંહ િાિડા; 126-127; [આતમકથન, 
લવલતવનબંધ]

8 બાળજગતના પહાડો; કાકા કાલરેલકર; 128, 125; [આતમકથન, 
લવલતવનબંધ]

9 ‘મૅકબરેથ’નું રહસ્ય (‘ધ મૅકબરેથ મડ્કર વમસટરી’); જ રેમસ થબ્કર, અનુ. 
સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 129-132; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

10 રદિસ; રહમાંશુ િોરા; 132; [કાવ્ય]

11 રરેતનું કફન; એડિડ્ક ઍલબી, અનુ. સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 133-136; (એડિડ્ક 
ઍલબી કકૃત ‘ધ સરેનડબોક્’નો અનુિાદ) [અમરેરરકન સારહત્ય]

12 નિલકથાની પ્ાિીનતા અનરે લોકવપ્્યતા; રમણલાલ િી. શાહ; 137-141; 
[મધ્યકાલીન સારહત્ય]

13 ગોકુલદાસ ખીમજી બાંભડાઈ; જી. એ. કાપરડ્યા; 142-145; [િરરત્કથન]

14 ગુજરાત વિદ્ાપીઠના મહાવનબંધો (1949-1962); ઇનદુભાઈ બી. રાિલ; 
146-149, 151

15 એક પત્; જ્યંવત દલાલ; 150-151; (સુમનત મહરેતાની ડા્યરી વિશરે)

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વિત્રવસકા’ (રફરોજશાહ રુસતમજી મહરેતા); 
જશિંત શરેખડીિાળા; 152-157; [પુસતકસમીક્ા]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આપણો ઘડીક સંગ’ (રદગીશ મહરેતા); નવલન 
રાિળ; 157-159; [પુસતકસમીક્ા]
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18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આપણી શ્રેષ નિવલકાઓ’ (સંપા. ગુલાબદાસ 
બ્ોકર); રદ. દા. જાડરેજા; 160, પૂ.પા.3; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ 17, અં્ 5, મે 1963, સળંગ અં્ 197

1 શ્ી કનૈ્યાલાલ મુનશી (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ 

2 મુનશી - એક મહાવ્યવકત; ઉ. જો.; 161-162

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : અવભનંદન; 163, મુંબઈમાં ‘કાવ્યસત્’; 163, નિાં 
સામવ્યકો; 163, 185

4 75 પૂરાં થતાં; કનૈ્યાલાલ મુનશી; 164-166; (પ્વતભાિ-અવભનંદન 
સમારંભ, અમદાિાદ)

5 રદટિ્યા િધ્કસરે; કાકા સાહરેબ કાલરેલકર; 166; (મુનશી સનમાનસમારંભ 
પ્સંગરે મોકલરેલ સંદરેશો)

6 વિિારસિાતંત્ર્ય : સારહત્યકારની દ્કવટિએ; ઉ. જો.; 167-168, 200

7 ગુજરાતીમાં કહરેિતસંગ્હો; મોહનભાઈ પટરેલ; 169-174

8 ્યાર રક; મધુ રા્ય; 175-177, 174; [િાતા્ક]

9 અવગ્નરથ 38 (મૂળ : લોકોમોટીિ 38); વિવલ્યમ સારો્યાન, અનુ. સનતપ્સાદ 
ભટ્ટ; 178-183; [અંગ્રેજી િાતા્ક]

10 પ્ોફરેસર રુસતમ હોરમસજી દસતૂર; ગુ. અ. કાપરડ્યા; 184-185; 
[િરરત્કથન]

11 ‘ડૉ. ઝીિાગો’ િાંિતા; અબદુલકરીમ શરેખ; 186; [કાવ્ય]

12 વિપ્લંભ; રદલીપ ઝિરેરી; 186; [કાવ્ય]

13 મારરે  કંઈ નહીં રરે  કામ; રદલીપ ઝિરેરી; 186; [કાવ્ય]

14 જગત-ક્ીડા (‘ધ િલડ્ક ગરેમ’); શ્ી અરવિંદ, અનુ. રજનીકાનત મોદી; 

187-188; [ભારતી્ય અંગ્રેજી કાવ્ય]

15 પત્મ્ પુષપમ્ : સુમનત મહરેતાની ડા્યરી વિશરે; રદનુભાઈ માંકડ; 188

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ કકૃવતઓ, ૧. ‘બાલકાંડ–્યોધ્યાકાંડ’ 
િાલમીરકકકૃત, અનુ. હંસાબહરેન મહરેતા); હવસત હ. બૂિ; 189-190; 
[પુસતકસમીક્ા]
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17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ કકૃવતઓ, ૨. ‘હીરાનાં લટકવણ્યાં’ (સનરેહરવ્મ 
- ઝીણાભાઈ ર. દરેસાઈ); હવસત હ. બૂિ; 190; [પુસતકસમીક્ા]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ કકૃવતઓ, ૩. ‘સમીક્ા’ (અનંતરા્ય મ. રાિળ); 
હવસત હ. બૂિ; 191; [પુસતકસમીક્ા]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આરણ્યક’ (વિભૂવતભૂરણ બંદોપાધ્યા્ય, અનુ. 
િંદ્રકાનત મહરેતા); રહમાંશુ િોરા; 191-193; [પુસતકસમીક્ા] 

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આરોગ્ય વનકરેતન’ (તારાશંકર બંદોપાધ્યા્ય, 
અનુ. રમવણક મરેઘાણી); જ્યંતીલાલ મહરેતા; 194-195; [પુસતકસમીક્ા] 

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : હંુ પોતરે મારામાં છલકંુ (‘દીવપ્ત’ અનરે ‘વસજારિ’ - 
િરેણીભાઈ પુરોરહત); િનદ્રિદન મહરેતા; 195-198; [પુસતકસમીક્ા]

22 અર્ય્ક : ‘સંન્યાસીનું ગીત’; સિામી વિિરેકાનંદ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 199-
200; [ભારતી્ય અંગ્રેજી કાવ્ય]

વષ્જ 17, અં્ 6, જૂન 1963, સળંગ અં્ 198

1 શ્ી િૈકંુઠભાઈ લલ્ુભાઈ મહરેતા (છબી); આિરણપકૃષ

2 િતસદ્કવટિ; ઉ. જો.; 201; [સમાજ]

3 વિિારસિાતંત્ર્ય : સારહત્યકારની દ્કવટિએ; (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 202-207

4 િનદ્રલરેખા; િંપકલાલ વ્યાસ; 207; [કાવ્ય]

5 તરેમનરે; દુગવેશ ભટ્ટ; 207; [કાવ્ય]

6 ગજ રેનદ્ર મોક્ (ભાગિત સકંધ 8,અધ્યા્ય 2-3); મુકુનદરા્ય વિ.પારાશ્ય્ક; 
208-211; [સંસકકૃત કાવ્ય]

7 બરડાના સૂ્ય્કદરેિ (‘ધ એપોલો ઑફ બૅલરેક’); જ્યૉં જીરોદો, અનુ. ગુલાબદાસ 
બ્ોકર; 212-232; [ફ્રેનિ સારહત્ય]

8 અમદાિાદ : થોડાંક વિત્ો; રઘુિીર િૌધરી; 233; [કાવ્ય]

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સિસથ પ્ણ્યની વસથર-દ્ુવત (‘સદગત િનદ્રશીલાનરે’-
સુંદરજી બરેટાઈ); િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 234-236, 240; [પુસતકસમીક્ા]

10 અર્ય્ક : અજાતશત્ુ િૈકંુઠભાઈ : એક જીિનપરરિ્ય; પરમાનંદ કાપરડ્યા; 
237-240; [િરરત્કથન]
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વષ્જ 17, અં્ 7, જુલાઈ 1963, સળંગ અં્ 199

1 ડૉ. વત્ભુિન કલ્યાણદાસ ગજ્જર (છબી); આિરણપકૃષ 

2 વત્ભુિનદાસ કલ્યાણદાસ ગજ્જર; ઉ. જો.; 241; [િરરત્કથન]

3 સમ્યરંગ (૧-૮) : ‘ગજ્જરની જીિનકથા’; 242, ગજ્જરના વશક્ણવિર્યક 
વિિારો; 242, માધ્યમ કરે અંતરા્ય ? (વશક્ણનું માધ્યમ); 242, સંસકકૃવતનો 
200મો અંક (ઑગસટ’63) વિિરેિન અંક; 242, િીન-રવશ્યા મતભરેદ; 
242-243, ગુજરાત સારહત્યસભાની સમીક્ા; 243, અિસાનનોંધ; 243, 
ભૂલસુધાર; 243

4 મસુરીની િાસરી; કાકા કાલરેલકર; 244-248, 260; [પ્િાસ]

5 બંરકમિંદ્ર; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. ભોગીલાલ ગાંધી; 249-256

6 સભરશૂન્યતા (િાર કાવ્યો) ૧. વિદા્ય ૨. આિ ૩. પાછુ ં ફ્યુાં ! 
૪. પ્ાવપ્ત; ગીતા પરીખ; 257; [કાવ્ય]

7 કુદરતી અનરે કકૃવત્મ રરેરાઓ; કરે. એ. ઠાકર; 258-260; [વિજ્ાન]

8 છદંનો અથ્ક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 261-264; 
[અનુિાદ લરેખ]

9 શૈલ અનરે મરેઘ : એ શ્રેણીમાંથી કરેટલાંક ૧. પ્ણ્યધન ૨. વગરરપોલાણ ૩. 
કટ્ટા ૪. િુંબકત્િ; રામપ્સાદ શુકલ; 265; [કાવ્ય]

10 અમદાિાદના સકરેવિઝ : એક આલબમ; ઉશનસ્; 266-267; [કાવ્ય]

11 બાપ દીકરો; નવલન રાિળ; 268; [કાવ્ય]

12 દ્દં્નો કીવમ્યાગર (મીરતોલાનો પ્િાસ); રકશનવસંહ િાિડા; 269-271; 
[પ્િાસ]

13 ફલૅટમાં; સુરરેશ દલાલ; 272; [કાવ્ય]

14 સજ ્કન અનરે વિનાશ; રજનીકાનત મોદી; 273-274; [વનબંધ]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : બરે ઘડીકનો સંગ (‘આપણો ઘડીક સંગ’-રદગીશ 
મહરેતા); જ્યવનતલાલ મહરેતા; 275-277; [પુસતકસમીક્ા]

16 અર્ય્ક (૧-૨) : મુવકતગાન; સિામી વિિરેકાનંદ, અનુ. મહરેનદ્રકુમાર મો. દરેસાઈ; 
278; [ભારતી્ય અંગ્રેજી કાવ્ય], સિામી વિિરેકાનંદના પત્ોમાં ગુજરાત; 
્યશિંત શુકલ; 279
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વષ્જ 17, અં્ 8-9, ઑગસટ-સપટે, 1963 સળંગ અં્ 200-201 
(તવવેિન તવશેષાં્)

1 વિિરેિક નિલરામ લક્મીરામ પંડ્ા (છબી); આિરણપકૃષ

2 સો િરસનું સરિૈ્યું ? (ગુજરાતી વિિરેિન); ઉ. જો.; 281 

3 સમ્યરંગ (૧-૧૫) : વિિરેિન અંક; 282, બરે વિગતો; 282, અિલોકન; 
282-284, પ્ાગ-અિા્કિીન ગુજરાતી સારહત્યની માિજત; 284-285,  
‘ટીકા’-કાર; 285, હમ ભી ‘સજ ્કક’; 285-286, બીજા છરેડાની ભૂલ : 
વિિરેિન, વિજ્ાન; 286, વિિરેિનનું કત્કવ્ય : આસિાદમૂલક અિબોધકથા; 
286, 483-484, ઉદારરુવિ વિિરેિક; 484, કલા વિરુદ્ જીિન ?; 484, 
અત્ત્ય-પાશ્ાત્ય સારહત્યમીમાંસા; 484-485,  કરેટલીક વિિરેિન શૈલીઓ; 
485-486, મૂક વિિરેિન; 486, ભૂલ સુધાર; 486, હિરે પછી 202મો અંક 
પ્ગટ થશરે; 486

4 પ્વતભાનું સિરૂપ; ડોલરરા્ય ર. માંકડ; 287-288

5 કાવ્યકલા : 1. કવિતાની ્યાત્ા; રામપ્સાદ પ્રે. બક્ી; 289-294

6 કાવ્યકલા : 2. સંજ્ા, અથ્ક અનરે કવિતા : એક િિા્ક; પ્બોધ બરે. પંરડત અનરે 
રદગીશ મહરેતા; 294-298

7 કાવ્યકલા : 3. કાવ્યમાં શબદસંસકાર; જ્યનત પાઠક; 298-301

8 કાવ્યકલા : 4. કલાકકૃવતના અથ્ક-રમણી્ય તથા ઈતર; લુવસઅસ ગાવિ્કન, 
અનુ. હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 301-302; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

9 સજ ્કન-વિિરેિન : 1. સજ ્કક અનરે વિિરેિક; કનૈ્યાલાલ મુનશી; 303

10 સજ ્કન-વિિરેિન : 2. સજ ્કકોનું સંમરેલન; સુનદરમ્; 303-312

11 સજ ્કન-વિિરેિન : 3. સજ ્કકનું વિિરેિકત્િ; ઉપરેનદ્ર પંડ્ા; 312-315

12 સજ ્કન-વિિરેિન : 4. વિિરેિનની ઉપ્યોવગતા-લરેખકનરે; રમણલાલ જોરી; 
315-317

13 સજ ્કન-વિિરેિન : 5. કવિતા : ભાિક સાપરેક્-વિિરેિક સાપરેક્ (એક િિા્ક); 
મહરેનદ્ર દિરે; 317-318

14 ત્ણ વિિરેિકો : 1. નિલરામ-વિિરેિક; રમણલાલ જોરી; 319-322

15 ત્ણ વિિરેિકો : 2. મવણલાલ ન. વદ્િરેદીની કરેટલીક નોંધો; મધુસૂદન પારરેખ; 
322-325
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16 ત્ણ વિિરેિકો : 3. મારી વિિરેિક-કારરકદગી; વિજ્યરા્ય ક. િૈદ્; 325-328; 
[આતમકથન, લવલતવનબંધ]

17 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : ગુજરાતી : 1. ‘સરસિતીિંદ્ર’ મહાકાવ્યનો રાવત્-
સગ્ક; ઉશનસ્; 329-333

18 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : ગુજરાતી : 2. ‘શરદપૂનમ’ કાવ્યનું સંઘટન; ઉ. જો.; 
333-340; [કાવ્યવિિરેિન]

19 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : ગુજરાતી : 3. ‘જ્યા-જ્યનત’ : બરે મુદ્ા; જશિંત 
શરેખડીિાળા; 340-346

20 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : ગુજરાતી : 4. કાકનરે પત્; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 
346-360

21 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : ગુજરાતી : 5. ખબરદાર અનરે ‘કવિ-િારસો’; 
ઉમરેદભાઈ મવણ્યાર; 361-365; [કાવ્યવિિરેિન]

22 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : ગુજરાતી : 6. ‘રદવ્યિક્ુ’-એક દ્કવટિ; હીરા પાઠક; 
365-369

23 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : ગુજરાતી : 7. શ્ી પરેટલીકર; રઘુિીર િૌધરી; 
369-373

24 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : પાશ્ાત્ય : 1. રરલકરેની શોકપ્શવસતઓ : (જનાવનતકરે); 
સુરરેશ હ. જોરી; 374-380; [જમ્કન સારહત્ય]

25 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : પાશ્ાત્ય : 2. ડીમીટ્રીઓસ કરેપરેટરેનરેકીસ(ગ્ીક કવિ); 
વનરંજન ભગત; 381-386; [ગ્ીક સારહત્ય]

26 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : પાશ્ાત્ય : 3. કવિ રડલન ટૉમસ : ત્ીશમરે િરવે; 
સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 386-392; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

27 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : પાશ્ાત્ય : 4. ડી. એિ. લૉરરે નસની નિલકથાઓ; 
શીરીન કુડિરેડકર; 392-394; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

28 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ : પાશ્ાત્ય : 5. જ રેઈમસ જો્સકકૃત-’્યુવલવસસ’-એક 
કથાપ્્યોગ; રામસરેિક વસંહ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 394-401; [આઇરરશ 
સારહત્ય]

29 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ તથા િહરેણો : અન્ય ભારતી્ય : 1. શાકુનતલ : એક 
િિા્ક; અંબાલાલ પુરાણી; 402-406; [સંસકકૃત સારહત્ય]

30 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ તથા િહરેણો : અન્ય ભારતી્ય : 2. ’ વિવલકા’માં 
અિગાહન; ભોળાભાઈ પટરેલ; 407-410; [ઊરડ્યા સારહત્ય]
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31 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ તથા િહરેણો : અન્ય ભારતી્ય : 3. િનલતાસરેન’નો 
પરરિ્ય; ભોળાભાઈ પટરેલ; 411-415; [બંગાળી સારહત્ય]

32 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ તથા િહરેણો : અન્ય ભારતી્ય : 4. રહનદીની નિી 
કવિતા; રામદરશ વમશ્, અનુ. રઘુિીર િૌધરી; 415-421; [રહનદી સારહત્ય]

33 કકૃવતઓ અનરે કતા્કઓ તથા િહરેણો : અન્ય ભારતી્ય : 5. કવિતામાં કલપન 
અનરે મરાઠી કવિતા; માધિ અિિલ; 421-430; [મરાઠી સારહત્ય]

34 ઘરઆંગણાની િાતો : આજની અનરે આિતીકાલની : 1. कव्यो निरंकुशाः; 
સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 431-434 

35 ઘરઆંગણાની િાતો : આજની અનરે આિતીકાલની : 2. ‘એક’ : એક 
દ્કવટિપાત; રાધરે્્યામ શમા્ક; 434-436 

36 ઘરઆંગણાની િાતો : આજની અનરે આિતીકાલની : 3. શીલ અનરે શૈલી 
(કકૃવતનું); જ્યંવતલાલ કોઠારી; 436-441 

37 ઘરઆંગણાની િાતો : આજની અનરે આિતીકાલની : 4. આપણા સારહત્યમાં 
બીટવનક-િાદની અસર; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 441-446 

38 સરસિતીનું ઘડપણ (છદં : સિચછદં); રજનીકાનત મોદી; 446; [કાવ્ય]

39 કલા અનરે જીિન : 1. કલા-રસ-જીિન-રસ; કાકા કાલરેલકર; 447-449 

40 કલા અનરે જીિન : 2. કવિતાનો સમાજ-સંદભ્ક; ્યશિંત શુકલ; 450-452

41 કલા અનરે જીિન : 3. કાવ્યમાં સામાવજકતા; હવસત હ. બૂિ; 452-455 

42 કલા અનરે જીિન : 4. કલા અનરે જીિન; િંપકલાલ વ્યાસ; 455-456

43 સારહત્યમીમાંસાના પ્શ્નો : 1. કીરસની કાવ્યભાિના; વિષણપ્સાદ ર. 
વત્િરેદી; 457-464; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

44 સારહત્યમીમાંસાના પ્શ્નો : 2. િકૃવતિમ્ય ભાિાિાસ : એક નોંધ; રામનારા્યણ 
પાઠક; 464-467 

45 સારહત્યમીમાંસાના પ્શ્નો : 3. રસાભાસ : તરેનું સિરૂપ અનરે કાવ્યમાં સથાન; 
નગીનદાસ પારરેખ; 467-478 

46 સારહત્યમીમાંસાના પ્શ્નો : 4. સારહત્યવિિરેિનમાં દ્કવટિભરેદો; રવસકલાલ 
છો. પરીખ; 478-483

47 નોંધ : આ  અંકનું શુવદ્પત્ક, રડસરે.’63, પકૃ.603-604 પર આપરેલ છરે. 
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વષ્જ 17, અં્ 10, ઑકટોબર. 1963, સળંગ અં્ 202

1 લલ્ુભાઈ શામળદાસ મહરેતા (છબી); આિરણપકૃષ 

2 િગ્ક એ સિગ્ક; ઉ. જો.; 489

3 બરફની સાંજ રે િનમાં વિરામ (‘સટોપીંગ. . . ઈિનીંગ’નો અનુિાદ); રૉબટ્ક 
ફ્ોસટ, અનુ. સુનદરમ્; 490; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

4 એક િાર, પછી, કંઈક (‘ફોર. . . સમવથંગ’નો અનુિાદ); રૉબટ્ક ફ્ોસટ, અનુ. 
સુનદરમ્; 491; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

5 મારા વપતા : કરેટલાંક સંસમરણો (લલ્ુભાઈ શામળદાસ મહરેતા); 
ગગનવિહારી લ. મહરેતા; 492-496, 524-526; [િરરત્કથન]

6 દશમી િૉરસો પરરરદમાં ‘નાટકકાર અનરે પ્રેક્કના સંબંધ’ વિશરે િિા્ક; 
િનદ્રિદન મહરેતા; 497-500, 507 

7 આશાની ઢીંગલી; સુધીર દલાલ; 501-507; [િાતા્ક]

8 નાટકમાં સંઘર્ક; જ્યંવત દલાલ; 508-510

9 કાવ્યમાં ગદ્રીવત; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 511-518

10 માઉનટ એિરરેસટ આરોહણ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 519-521; [ભૂગોળ]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : શૂન્યથી સભર રંગીન શીશીઓ (‘આંસુ નરે િાંદરણં’-
રાધરે્્યામ શમા્ક); જ્યોવતર જાની; 522-523, 526; [પુસતકસમીક્ા]

12 અર્ય્ક (૧-૨) : દણડનાટ; મોહનભાઈ પટરેલ; 527-528, આંબાની શાખ; 
રકશનવસંહ િાિડા; 528

વષ્જ 17, અં્ 11, નવેમબર. 1963, સળંગ અં્ 203

1 જોજ ્ક સરેફરીઝ (ગ્ીક કવિ) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 જ્ાનગંગોત્ીના ્યાત્ી; ઉ. જો.; 529

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : રાટિ ્ર-કારણ, રાજ-કારણ, ખુરશી-કારણ; 530-531, 
અવનકરેત અનરે વનત્ય્યાત્ી કવિ (ગ્ીક કવિ જૉજ ્ક સરેફરીસ); 531-532, 564, 
સદગત કવિશ્ી બાદરા્યણ; 564-565; [અંજવલલરેખ]

4 દૂધસાગર : ગોિા (કાવલદાસ પ્વત); ઉ. જો.; 533; [કાવ્ય]
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5 પ્શ્નો; ઉ. જો.; 533; [કાવ્ય]

6 રહમારદ્રની વિદા્ય લરેતાં : ૧૯૫૯; ઉ. જો.; 533; [કાવ્ય]

7 મહાકાવ્યનું િસતુ અનરે સરેતાનનો પકૃથિીપ્િરેશ; મહાકવિ વમલટન, અનુ. 
દુષ્યનત પંડ્ા; 534-541; [અંગ્રેજી કાવ્યઅંશ]

8 રિીનદ્રનાથની ગદ્કવિતાનો છદં; પ્બોધિંદ્ર સરેન, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
537-541

9 વનવગ્ટ્યુડ કાવ્યસારહત્ય; િનદ્રિદન મહરેતા; 542-546; [આરફ્કન સારહત્ય]

10 મસૂરીની િાસરી; કાકા કાલરેલકર; 547-552; [પ્િાસ]

11 ભૂલરેશ્વરની કલ્યાણમ્યી જાનકીમૈ્યા; ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 553-555

12 શરેર-મરેઘદૂત; િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 556-557; [કાવ્ય]

13 નારી; નવલન રાિળ; 558-559; [વનબંધ]

14 ગોિધ્કનરામનાં કરેટલાંક આિારસૂત્ો; રમણલાલ જોરી; 560-565

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : બરે બહુમૂલ્ય સંગ્હો 1. ‘पुराणेहििाससंग्रि’ (સંપા. 
એસ. કરે. દરે. અનરે આર. સી. હાજરા); ભોળાભાઈ પટરેલ; 566-567; 
[પુસતકસમીક્ા]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : બરે બહુમૂલ્ય સંગ્હો 2. ‘બૌદ્સંગ્હ’ (સંપા. એસ. કરે. 
દરે. અનરે આર. સી. હાજરા); ભોળાભાઈ પટરેલ; 567-568; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ 17, અં્ 12, દ્િસેમબર 1963, સળંગ અં્ 204

1 રહમવગરરનાં આરોહકો (હરવસદ્ભાઈ રદિરેરટ્યા સાથરે) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 જૉન કરેનરેડી : માનિતાનો બંધુ; ઉ. જો.; 569-570; [િરરત્કથન]

3 તોલસતો્યની સમાવધએ; ઉ. જો.; 571; [કાવ્ય]

4 કામ કરંુ છુ;ં હવસત બૂિ; 571; [કાવ્ય]

5 સમ્યરંગ (૧-૫) : અિસાનનોંધ; 572, ગુ. સા. પરરરદ-પાલા્ક સંમરેલન; 
572, રિીનદ્રનાથ ટાગોરના ગ્ંથો ગુજરાતીમાં; 572, ગુ. સા. પરરરદનું 
ભવગની વનિરેરદતા પારરતોવરક; 572, મહારાજા સ્યાજીરાિ ત્ીજા સમારક 
સંશોધન ઇનામી વનબંધ 1963-64; 573
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6 ‘ખંડકાવ્ય’ બલકરે ‘કથનાતમક ઊવમ્કકાવ્ય’; ઉ. જો.; 574-584

7 િાતી લૂ; નવલન રાિળ; 584; [કાવ્ય]

8 ભગિાનનો શાપ; િંપકલાલ વ્યાસ; 584; [કાવ્ય]

9 જિાબ; રહમાંશુ વહોરા; 585-586, 593; [િાતા્ક]

10 િિ્કબરેલ; રાધરે્્યામ શમા્ક; 587-588; [િાતા્ક]

11 પ્ાથવે હિરે કાવલદાસ; હસમુખ પાઠક; 589; [કાવ્ય]

12 વિજ્ાન વશવબર, િરેડછી; નરવસંહ મૂ. શાહ અનરે બંસીલાલ ગાંધી; 590-593

13 નોબરેલ પારરતોવરકો,1963; નરવસંહ મૂ. શાહ; 594-595, 597 

14 પત્મ્ પુષપમ્ : ગત શતકનું સારહત્ય’માંની એક ખૂટતી કડી; વત્ભુિન 
િીરજીભાઈ હરેમાણી; 596; [સારહત્યનોંધ]

15 પત્મ્ પુષપમ્ : બુવદ્ધનનું િત્કન; અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ; 596-597 

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘શાંત કોલાહલ’ (રાજ રેનદ્ર શાહ); જ્યોવતર જાની; 
598-600; [પુસતકસમીક્ા]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : વનસતરંગ ઝીલ (‘શાંત કોલાહલ’-રાજ રેનદ્ર શાહ); 
રઘુિીર િૌધરી; 600-602; [પુસતકસમીક્ા]

18 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘આંસુનરે િાંદરણં’ (રાધરે્્યામ શમા્ક); રવતલાલ દિરે; 602 

19 200મા અંકનું શુવદ્પત્ક; તંત્ી; 603-604

20 રાટિ ્રગીત સપધા્કનું પરરણામ જાહરેરાત (ગુ. સા. પરરરદ); તંત્ી; 604

21 િાવર્કક સૂવિ : 1963; 605-608 

22 રતનાિલીનો પત્; રઘુિીર િૌધરી; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

23 બરે સર-રરઆવલસટ ગીતો : 1. દરર્યો; 2. તડકો; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; પૂ.પા.3

વષ્જ 18, અં્ 1, જાનયુઆરી 1964, સળંગ અં્ 205

1 વિવલ્યમ શરેકવસપ્યર (છબી); આિરણપકૃષ 

2 મકૃત્યુ-વિનતન (જ્યોતસનાબહરેન ઉમાશંકર જોશી); કાકા કાલરેલકર; 1, 2; 
[અંજવલલરેખ]
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3 શાતા િહાિજ રે; સુનદરમ્; 3; [કાવ્ય]

4 અંતરતમ નારીરૂપ (જ્યોતસનાબહરેન ઉમાશંકર જોશી); રકશનવસંહ િાિડા; 
4; [અંજવલલરેખ]

5 શરેકવસપ્યરની લરેખમાળા : 1. કીવત્કમંરદરમાં શરેકવસપ્યર; સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 
5-12; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

6 મધઉનાળાની રાતનું સપનું; િંદ્રિદન મહરેતા; 13-18; [નાટક]

7 બરે િાતા્કઓ : 1. સૈવનકનું મકૃત્યુ 2. િોનટી; ઈિા ડરેિ; 19-23; [િાતા્ક]

8 આરફ્કન ગદ્-િાતા્ક સારહત્યના નમૂના; િંદ્રિદન મહરેતા; 24-32; 
[આરફ્કન સારહત્ય]

9 પરરરદ પ્સાદી : 22મું સંમરેલન : સારહત્યપરરરદની આતમવ્યવકત; 
રવસકલાલ છોટાલાલ પરીખ; 33-37

પરરરદ પ્સાદી : 22મું સંમરેલન : કાવ્યમાં અથ્કબોધ; મનસુખલાલ મ. 
ઝિરેરી; 37-39

વષ્જ 18, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1964, સળંગ અં્ 206

1 શરેકવસપ્યરનું જનમસથાન (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ક્યાં જઈએ ? કરેમ જઈએ ?; જ્યંવત દલાલ; 41; (દુકાળમાં પશુ પંખીની 
િરેદના)

3 ‘આ શું, અલ્યા?’; સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 42; [કાવ્ય]

4 ફૂલ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 42; [કાવ્ય]

5 પદચ્યુવત; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 42; [કાવ્ય]

6 િંદીગઢની નિલકળા-સથાપત્ય; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 43-45

7 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : 2 સટ્રરેટફડ્કના શરેકવસપ્યર (ગતાંકથી િાલુ); 
સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 46-59; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

8 બરે િાતા્કઓ : 1. તરંવગણીનું સિપન; ઈિા ડરેિ; 60-63

9 બરે િાતા્કઓ : 2. ‘ટ ુઅપ’ અથિા ‘િન ડાઉન’; મધુ રા્ય; 64-66

10 પરરરદ પ્સાદી : 22મું સંમરેલન : અવભન્યની સાધના; જ્યશંકર 
ભોજક(‘સુંદરી’); 67-69; [અવભન્ય કળા]
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11 પરરરદ પ્સાદી : 22મું સંમરેલન : ગુજરાતના સિાાંગી ઇવતહાસનું વનરૂપણ; 
ડૉ. હરરપ્સાદ શાસ્ત્રી; 70

12 પરરરદ પ્સાદી : 22મું સંમરેલન : સિતંત્ અનરે સત્યવનષ પત્કારત્િ; 
મોહનલાલ મહરેતા ‘સોપાન’; 70-74

13 પરરરદ પ્સાદી : 22મું સંમરેલન : વિજ્ાનવશક્ણ અનરે સંશોધન; નરવસંહ 
મૂ. શાહ; 74-77

14 પરરરદ પ્સાદી : 22મું સંમરેલન : મારા મનમાં ઘોળાતી િાત; ગુલાબદાસ 
બ્ોકર; 77-78

15 અર્ય્ક : ઈશ ઉપવનરદ; અનુ. જુગતરામ દિરે; 79-80

16 સુંદરથી આિકૃત; ‘સિપનસથ’; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

17 રાવત્પક્ી; િંપકલાલ વ્યાસ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

18 અંધકાર; ્યોસરેફ મરેકિાન; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

19 ક્યાં ?; ્યોસરેફ મરેકિાન; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

વષ્જ 18, અં્ 3, માિ્જ 1964, સળંગ અં્ 207

1 રવસકલાલ છો. પરીખ; (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ભગિાનનો આનંદ; કાકા કાલરેલકર; 81; [ધમ્ક]

3  -કરે; સુરરેશ દલાલ; 82; [કાવ્ય]

4 કવિનો હીંિકો; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 83; [કાવ્ય]

5 િસંતપ્િરેશ; ઉશનસ્; 83; [કાવ્ય]

6 સાંધ્ય-ગીત; નવલન રાિળ; 83; [કાવ્ય]

7 મકૃત્યુ - એક સરરર્યાવલસટ અનુભિ; વસતાંશુ ્યશશ્વંદ્ર; 83; [કાવ્ય]

8 આતમવનિરેદન; રવસકલાલ છો. પરીખ; 84-86; (સનમાનસમારંભ, મુંબઈ)

9 બરે િાતા્કકારો 1. મધુરા્યની િાતા્કકલા; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 87-88, 115-
116; (‘બાંશી નામની એક છોકરી’નો પ્િરેશક)

10 બરે િાતા્કકારો 2. ઊવમ્કરરહત મોકળાશ; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 116-118; 
(અરવિંદ ગોખલરે કકૃત ‘વનષા’નો પ્િરેશક) [મરાઠી સારહત્ય]
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11 ગો. મા. વત્. કકૃત ‘અધ્યાતમજીિન’; અંબાલાલ પુરાણી; 89-98

12 વલવખતનાં પા્યલાગણ; મોહનલાલ પટરેલ; 99; [િાતા્ક]

13 સુરવભનો પ્શ્ન; મોહનલાલ પટરેલ; 99; [િાતા્ક]

14 ‘પારકરે પીંછરે’ ?; શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : 3  (ગતાંકથી િાલુ); સનતપ્સાદ 
ભટ્ટ; 100-114; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

15 હોંગકોંગમાં ડોરક્યું; જ્યોતસના શાહ; 119-120, પૂ.પા.3; [પ્િાસ]

વષ્જ 18, અં્ 4-5, એતરિલ-મે 1964, સળંગ અં્ 208-209 
(શે્તસપયર 400મી જનમજયંિી તવશેષાં્)

1 શરેકવસપ્યરની પ્વતમા (છબી); પ્વતમા રિનાર : ગીરાટ્ક જ રેનસન; આિરણપકૃષ 

2 શરેકવસપ્યરની પ્વતમા; ઉ. જો.; 121; [કાવ્ય]

3 મહાકવિ શરેકવસપ્યરનરે-; ‘મૂવસકાર’; 122; [કાવ્ય]

4 દામપત્યની દોહાઈ દઉં છુ ં(જુવલ્યસ સીઝર અંક ?, દ્ક્્ય 1, પં 233-309); 
વિવલ્યમ શરેકવસપ્યર, અનુ. કરસનદાસ માણરેક; 123-124

5 ‘હૅમલરેટ’ની ઉવકત (અંક 1, દ્ક્્ય 2ની ‘ઑ ધીસ ટ ુટ ુસોવલડ…); વિવલ્યમ 
શરેકવસપ્યર, અનુ. મનસુખલાલ ઝિરેરી; 125

6 ‘મૅકબરેથ’ની ઉવકત (અંક 5, દ્ક્્ય 5ની ‘ટ ુમૉરો, એનડ ટમુોરો….); વિવલ્યમ 
શરેકવસપ્યર, અનુ. હંસા મહરેતા; 125 

7 શરેકવસપ્યર : િાર િરેદના; રઘુિીર િૌધરી; 126; [કાવ્ય]

8 એક સિગતોવકત (‘હૅમલરેટ’ અંક 3, દ્ક્્ય 1ની ‘ટ ુબી ઔર નોટ ટ ુબી.. ‘); 
વિવલ્યમ શરેકવસપ્યર, અનુ. ઉમાશંકર જોશી; 127

9 શરેકવસપ્યર; મૅથ્યુ આન્કલડ, અનુ. ‘ઉશનસ્’; 128; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

10 શરેકવસપ્યરની િાત; આિા્ય્ક કાવલદાસ લલ્ુભાઈ દરેસાઈ; 129-136 

11 શરેકવસપ્યરનરે િરરેલી અજોડ મહતિા; ફીરોઝ કા. દાિર; 137-147 

12 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : 4 : સૉનરેટમાં શરેકવસપ્યર (ગતાંકથી િાલુ); 
સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 148-160 

13 શરેકવસપ્યરનાં રોમન નાટકો; શીરીન કુડિરેડકર; 161-163 
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14 પ્ામાવણક કાિતરાખોર (“જુવલ્યસ સીઝર”); જ્યંવત દલાલ; 164-167 

15 ‘ટ્રરેજ રેડી’ની કરુણરસવનષપવતિમાં મુખ્ય સ્ત્રીપાત્ોનું પ્દાન; જ્યના કલાક્ક; 
168-175 

16 હૅમલરેટ; ઉમરેદભાઈ મવણ્યાર; 176-184 

17 શરેકવસપ્યરનાં સૉનરેરસમાં કાવ્યવિિાર; જ્યનત પાઠક; 185-187 

18 શરેકવસપ્યરની ગુજરાતી રંગભૂવમ ઉપર અસર; િનદ્રિદન મહરેતા; 188-
192

19 સિપન અનરે પડછા્યા; રદગરેશ મહરેતા; 193-195; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

20 ‘ધ ફીવનકસ એનડ ધ ટટ્કલ’ (શરેકવસપ્યર); વનરંજન ભગત; 196-215 
[કાવ્ય-પરરિ્ય]

21 મૅકબરેથ; ઉ. જો.; 216-223 

વષ્જ 18, અં્ 6, જૂન 1964, સળંગ અં્ 210

1 જિાહરલાલ નહરેરુ (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ્યુગસવનધપુરુર (જિાહરલાલ નહરેરુ); ઉ. જો.; 229-231; [અંજવલલરેખ]

3 શરેકવસપ્યરના જનમસથાનમાં િતુથ્કશતાબદી મહોતસિ; હંસા મહરેતા; 232-
234

4 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : 5 ‘અલપ લૅરટન, નરહિત ગ્ીક’ (ગતાંકથી િાલુ); 
સંતપ્સાદ ભટ્ટ; 235-236, 263-266 

5 મૈત્ીસાધના-્યુગધમ્ક; કાકા કાલરેલકર; 237-239; [ધમ્ક, સમાજ]

6 ક્ોિરેનું િીક્ાશાસ્ત્ર (ઇસથરેરટક); સુરરે નદ્રનાથ દાસગુપ્ત, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 240-251

7 મધ્યએવશ્યામાં ભૂગોળસંશોધન; સિામી આનંદ; 252-254

8 જાપાનનો પત્; જ્યોતસના શાહ; 255-256, 251; [પ્િાસ]

9 ઘરમાં ‘મહાનગર’ ! (રફલમ-સત્યજીત રા્ય); રાધરે્્યામ િમા્ક; 257-259; 
[રફલમ આસિાદ]

10 પ્ોફરેસર વશવશરકુમાર વમત્ : ભારતમાં રરે રડ્યો સંશોધનનો પ્ણરેતા; નરવસંહ 
મૂ. શાહ; 260-262
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11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘બંગભારા-પ્િરેશ’ (વિધૂભૂરણ દાસગુપ્ત અનરે મનુ 
પંરડત); નગીનદાસ પારરેખ; 267 

12 પત્મ્ પુષપમ્ : પ્થમ ગુજરાતી નાટકો વિશરે થોડી નુકતરેિીની; જશિંત 
શરેખડીિાળા; 268, પૂ.પા.3

13 ડા્યરીનું એક પાનું; જગદીશ વત્િરેદી; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

14 એક માત્ મહત્િકાંક્ા; જિાહરલાલ નહરેરુ; પૂ.પા.4; [આતમકથન]

15 મુઝરે વજદંગીસરે કોઈ વશકા્યત નહીં; જિાહરલાલ નહરેરુ; પૂ.પા.4; 
[આતમકથન]

વષ્જ 18, અં્ 7, જુલાઈ 1964, સળંગ અં્ 211

1 ગૅલીવલ્યો (છબી); આિરણપકૃષ 

2 રાજસથાનમાં પસાર થતાં; ઉ. જો.; 269; [કાવ્ય]

3 શરેકવસપ્યરનરે (સૉનરેટ્યુગમ) 1. કિીનદ્ર,2. રંગદશ્કન; ‘ઉશનસ્’; 270

4 દ્કવટિ; વિનુ મોદી; 270; [કાવ્ય]

5 મહાપ્સથાન (પદ્નાટક); ઉ. જો.; 271-275; [નાટક]

6 અંતઘડીએ અજાવમલ; હસમુખ પાઠક; 276; [કાવ્ય]

7 ગાંધીજીનું જીિનદશ્કન; કાકા કાલરેલકર; 277-280

8 પ્ાવનતક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, વિિરણ : વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 281-284; [બંગાળી કાવ્ય]

9 અંતરવનષાનો સહિાસ (મીરતોલાથી મુકતરેશ્વર-રહમાલ્ય); રકશનવસંહ 
િાિડા; 285-288; [પ્િાસ]

10 શાંત સૂ્ય્કનાં િરયો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 289-292; [ભૂગોળ]

11 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : 6 : આતમોપલવબધ : 1594-1599 (ગતાંકથી િાલુ); 
સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 293-303 

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ભારા આવણ સંસકકૃવત’ (નારા્યણ ગોવિંદ 
કાલરેલકર); પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 304-308;  [પુસતકસમીક્ા]
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વષ્જ 18, અં્ 8, ઑગસટ 1964, સળંગ અં્ 212

1 ઝિરેરિંદ મરેઘાણી (છબી); આિરણપકૃષ 

2 એમનો અંવતમ જનમરદન (ઝિરેરિંદ મરેઘાણી); ઉ. જો.; 309; [િરરત્કથન]

3 શવકતઓનો અખૂટ સ્ોત શ્ી નહરેરુ; પંરડત સુખલાલજી; 310-311, 342

4 અંત:કરણનો સરેતુ; રકશનવસંહ િાિડા; 312-316; [વનબંધ]

5 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : 7 : મનોભૂવમ અનરે રંગભૂવમ (ગતાંકથી િાલુ); 
સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 317-327 

6 સા્યરન !; જગદીશ વત્િરેદી; 326; [કાવ્ય]

7 અંકુર; રદગીશ મહરેતા; 327-328, 316; [િાતા્ક]

8 કરેડરે હાથ શા માટરે ? (પંઢરપુરનાં મંરદરો); કાકા કાલરેલકર; 329-330

9 શાકુનતલની સમીક્ાનો એક ઉપરેવક્ત પ્સંગ (દુિા્કસાનો શાપ); િસંત પંડ્ા; 
331-337

10 રાત પડરે નરે…!; િનદ્રકાનત શરેઠ; 337; [કાવ્ય]

11 પ્ાવનતક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, વિિરણ : વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 338-340; [બંગાળી કાવ્ય]

12 અશ્વતથામાની સિગતોવકત; નવલન રાિળ; 341-342; [સારહત્ય, ધમ્ક]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ગ્ંથ અનરે ગ્ંથકાર’નું વિસરા્યરેલું એક ઉપ્યોગી અંગ; 
વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 343-344

14 પત્મ્ પુષપમ્ : એમાં સાિું શું-આ કરે પરેલું ? (‘ગુજરાતનો નાથ’ - ક. મા. 
મુનશી); વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 344

15 સિ. પં. નહરેરુ; ઉશનસ્; 345-347; [કાવ્ય]

16 કૉલરેજ-ટરેકરી ઉપર અરાઢ; ઉશનસ્; 348; [કાવ્ય]

17 આસન્ અરાઢ; ભોળાભાઈ પટરેલ; 348; [કાવ્ય]

18 િદ િૌદસનો િનદ્ર; િંપકલાલ વ્યાસ; 348; [કાવ્ય]

વષ્જ 18, અં્ 9, સપટેમબર 1964, સળંગ અં્ 213

1 ડૉ. સુમનત મહરેતા અનરે શ્ી શારદાબહરેન મહરેતા (છબી); આિરણપકૃષ 
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2 અમકૃત જીિનનું ઉપવનરદ; ઉ. જો.; 349; [ધમ્ક, તત્િજ્ાન]

3 આ પત્્યાત્ા; રકશનવસંહ િાિડા; 350,377-378; [આતમકથન]

4 બહુધમગી દરેશ; કાકા કાલરેલકર; 351-356

5 ઇવતહાસ; રઘુિીર િૌધરી; 356; [કાવ્ય]

6 કાવ્યમાં ધિન્યાતમક પ્તીકોનો વિન્યાસ; કાવનતલાલ બ. વ્યાસ;      357-
366, 376

7 રકલ્યોપરેટ્રાની ઉવકત (‘ઍનટની એનડ રકલ્યોપરેટ્રા’, અંક 5, દ્ક્્ય 2ની ‘ગીિ 
મી મા્ય રૉબ…’); શરેકવસપ્યર, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; 367; [અંગ્રેજી નાટક]

8 ત્ણ િાતા્કઓ : 1. તમનરે ગમીનરે !; ઈિા ડરેિ; 368-370

9 ત્ણ િાતા્કઓ : 2. અંધકાર; જ્યંતીલાલ મહરેતા; 370-372

10 ત્ણ િાતા્કઓ : 3. બાળકોની િાત; જ રેમસ કલૅિરેલ, અનુ. મધુરી બ્ોકર; 
373-376; [ઑવસટ્ર્યન િાતા્ક]

11 વપરાવમડ; રઘુિીર િૌધરી; 378; [કાવ્ય]

12 હંસ એટલરે Swan નરહ; મોહનભાઈ પટરેલ; 379-380 

13 ગંગા કરે ્યમુના-જલરે…; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 380; [કાવ્ય]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સમાજદપ્કણ (ડૉ. સુમનત મહરેતા); ઉ. જો.; 381-
384; [પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘તકૃણનો ગ્હ’ (ઉશનસ્); િંદ્રકાનત શરેઠ; 384-
388; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ 18, અં્ 10, ઑકટોબર 1964, સળંગ અં્ 214

1 જ્યોતીનદ્ર  દિરે (રરેખાવિત્); આિરણપકૃષ 

2 મંથરા (પદ્નાટક); ઉ. જો.; 389-394; [નાટક]

3 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : 8 : તિારીખી નાટક (ઑગ.’64થી િાલુ); 
સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 395-402 

4 ‘અવતજ્ાન’નું કવિકમ્ક (‘કાનત’રવિત ખંડકાવ્ય); િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 
403-404, 424
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5 આલબમ; મોહનલાલ પટરેલ; 405-406; [િાતા્ક]

6 નમ્કદાશંકર : માનિી અનરે લરેખક; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 407-412

7 િીલો; રઘુિીર િૌધરી; 412; [કાવ્ય]

8 ગુજરાતમાં આરદિાસીઓનો વિકાસ; આર. કરે. અમીન; 413-418

9 રમણલાલ િ. દરેસાઈ : ‘વ્યવકત અનરે અવભવ્યવકત’; રકશનવસંહ િાિડા; 
419-422

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘હંસ = Swan ?’; િસનત અિસરરે ; 423, 394 

11 િરેદના, બલકરે માધુરી; ઉ. જો.; 425; (‘રહમાલ્યની પત્્યાત્ા’નો આમુખ)

12 અર્ય્ક : આતમપરરિ્ય; જ્યોતીનદ્ર હ. દિરે; 426; [કાવ્ય]

વષ્જ 18, અં્ 11, નવેમબર 1964, સળંગ અં્ 215

1 સદગત ્યશિંત પંડ્ા (રરેખાવિત્); કલાકાર : રવિશંકર રાિળ; આિરણપકૃષ 

2 ધમયોનું અધ્યાતમગોત્; ઉ. જો.; 429

3 પૂિ્ક અનરે પવશ્મનાં શાશ્વત મૂલ્યો; ઉ. જો.; 430-435; [સમાજ]

4 કવિનું મકૃત્યુ; જગદીશ વત્િરેદી; 435; [કાવ્ય]

5 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : બાસટાડ્ક અનરે ફૉલસટાફ (ગતાંકથી િાલુ); 
સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 436-444, 462-463; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

6 પ્ાવનતક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, વિિરણ : વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 445-447; [બંગાળી કાવ્ય]

7 પરોઢરે - તાપણી પાસરે બરેઠરેલ િકૃદ્ની સિગતોવકત; રાિજી પટરેલ; 447; [કાવ્ય]

8 રાત; મવણલાલ દરેસાઈ; 447; [કાવ્ય]

9 ‘ન કૌંસમાં, ન કૌંસ બહાર’; સરોજ પાઠક; 448-451; [િાતા્ક]

10 વશ્યાળ; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 452; [કાવ્ય]

11 કકૃવત અનરે આકકૃવત; રકશનવસંહ િાિડા; 453; [ધમ્ક, સમાજ]

12 વિતા; રઘુિીર િૌધરી; 454-456, 458; [િાતા્ક]



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  248

13 પોસટમૉટ્કમ; જ્યોજ ્ક હૅમ, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; 457-458; [િાતા્ક]

14 શ્ી નિનીતરા્ય આતમારામ શાહ સુખી છરે.; જ્યોવતર જાની; 459-461; [િાતા્ક]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘બાંશી નામની એક છોકરી’ (મધુ રા્ય); મહરેશ 
દિરે; 464-466; [પુસતકસમીક્ા]

16 િરબી્યુકત પદાથ્કની ખોરાકમાં ઉપ્યોવગતા; કુમાર ઠાકર; 467-468

વષ્જ 18, અં્ 12, દ્િસેમબર 1964, સળંગ અં્ 216

1 મારટ્કન લ્યુથર રકંગ (છબી); આિરણપકૃષ 

2 અંગ્રેજીનો દીિો હોલિશો નહીં; ઉ. જો.; 469-471

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : અિસાનનોંધ; 472, સદગત િૈકંુઠભાઈ લ. મહરેતા; 
472; [અંજવલલરેખ]

4 મકાન; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 473-476; [કાવ્ય]

5 ફરી ત્ાપજનરે; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 476; [કાવ્ય]

6 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા): કુટુબંકથા (શરેકવસપ્યર) (ગતાંકથી િાલુ); સનતપ્સાદ 
ભટ્ટ; 477-481 

7 ગકૃહત્યાગ; સુહાસ ઓઝા; 482-486; [િાતા્ક]

8 નાગ; જી. એ. કુલકણગી, અનુ. શ્ી છાદુઆ; 487-492, 498; [મરાઠી િાતા્ક]

9 ્યશિંત પંડ્ા-નાટકકાર; ઉ. જો.; 493-498; [િરરત્કથન]

10 પી. ઈ. એન. નું સાતમું ભારતી્ય લરેખકસંમરેલન; રમણલાલ જોશી; 499-
503

11 પ્્યાણ (‘રફવનશ’); િૉલટર સરેિરેજ લૅનડોર, અનુ. વનરંજન ભગત; 503; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

12 િાવર્કક સૂવિ : 1964; 504-506

વષ્જ 19, અં્ 1, જાનયુઆરી 1965, સળંગ અં્ 217

1 ટી. એસ. એવલ્યટ (1888-1965) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ભારાઓનો પ્શ્ન; ઉ. જો.; 1, 3

3 હરે આનતર અવગ્ન રદવ્ય; ઉ. જો.; 3; [કાવ્ય]
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4 પધાર બંધુ !; સનરેહરવ્મ; 3; [કાવ્ય]

5 સમ્યરંગ (૧-૩) : ખારડલકર સમારક વ્યાખ્યાનમાલા; 4, અિસાનનોંધ; 
4, રાટિ ્રકવિ મૈવથલીશરણ ગુપ્તનું અિસાન; 4-5, રકંગ વલ્યર, ટરેમપરેસટ 
આરદના પ્્યોગો  (શરેકવસપ્યર પરરસંિાદ-સારહત્ય અકાદરેમી, દીલહી); 5 

6 ખાલી કલરેિરો (‘ધ હૉલો મૅન’ ); ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. રજનીકાનત 
પંિોલી; 6-7; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

7 ખોલું નહીં નરેણ; રાજ રેનદ્ર શાહ; 8; [કાવ્ય]

8 મારરે  આંગણરે અશ્વતથ; સુંદરજી બરેટાઈ; 8; [કાવ્ય]

9 અનુભિનો પુનજ ્કનમ (કકૃષણા નદીનો પ્િાસ); કાકા કાલરેલકર; 9, 13

10 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : નિું નટઘર (ગતાંકથી િાલુ); સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 
14-23 

11 પી. ઈ. એન. નું સાતમું ભારતી્ય લરેખકસંમરેલન (ગતાંકથી પૂરંુ); રમણલાલ 
જોશી; 24-30 

12 માધ્યમ અનરે િહીિટી ભારા અંગરે પ્શ્નોતિરી; ઉ. જો.; 31-36; (‘જનસતિા’ 
દ્ારા લરેિા્યરેલ મુલાકાત)

13 અર્ય્ક (૧-૪) : સોલંકી્યુગની શ્ી અનરે સંસકકૃવત; ભોગીલાલ સાંડરેસરા; 

37-38, કોડીની દરકાર રાખરે તરેની કોરી સાબૂત; મહાતમા ગાંધી; 38, 
વનરંજન વનરાકારનું સિરૂપિૈવિધ્ય; કનૈ્યાલાલ ભા. દિરે; 38, વ્યિહારુ 
સાક્રજીિનનો આદશ્ક (સિ. મરેઘાણી  તૈલવિત્); િુનીલાલ મરડ્યા; 38-39

14 ટી. એસ. એવલ્યટનરે; અબદુલકરીમ શરેખ; 39; [કાવ્ય]

15 કવિનરે (ટી. એસ. એવલ્યટનરે); ઇનદુકુમાર વત્િરેદી; 39; [કાવ્ય]

વષ્જ 19, અં્ 2, ફેબ્ુઆરી 1965, સળંગ અં્ 218

1 સર વિનસટન િવિ્કલ (1874-1965) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 સંસકકૃવત કરે કાંિળી ?; કાકા કાલરેલકર; 41; [સંસકકૃવત]

3 સિાતંત્ર્યનું આહિાન; ઉ. જો.; 42-44; (ભૂપતભાઈ િડોદરર્યાએ લીધરેલી 
મુલાકાત)

4 વશ્યાળાની રાત; ઇનદુકુમાર વત્િરેદી; 44; [કાવ્ય]
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5 વિનસટન િવિ્કલ : વસંહ અનરે વશશુ; િાડીલાલ ડગલી; 45-48, 70-72; 
[અંજવલલરેખ]

6 સારહત્યકારની શોધ; કાકા કાલરેલકર; 49-53; (ગુ. સા. પરરરદ-જ્ાનસત્, 
િાડાવશનોર)

7 િહાં િરયો; રમણ િકીલ; 53; [કાવ્ય]

8 પરા િાણીનો; રકશનવસંહ િાિડા; 54-56; (ગુ. સા. પરરરદ-જ્ાનસત્, 
િાડાવશનોર) 

9 શોધિું; ભરત પાઠક; 56; [કાવ્ય]

10 ખરેતર િચિરે; રાિજી પટરેલ; 56; [કાવ્ય]

11 છૂપો િમતકાર; જોજ ્ક લુઈસ બૉજી્કસ, અનુ. ગુલાબદાસ બ્ોકર; 57-61; 
[અંગ્રેજી િાતા્ક]

12 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : રાજભકૃત્યો (ગતાંકથી િાલુ); સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 62-
69; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

13 િતસલ મૂરત; ઉ. જો.; 72; [કાવ્ય]

14 પકૃથિી ઉપર સિગ્ક પડ્ું છરે ભૂલું; ઉ. જો.; 72; [કાવ્ય]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : મુવકતની ઝંખના (‘નાનદી’-પ્જારામ રાિળ); 
રાધરે્્યામ શમા્ક; 73-76; [પુસતકસમીક્ા]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અલકિલાણં’ (સુરરેશ દલાલ); ઉમરેદભાઈ 
મવણ્યાર; 76-77; [પુસતકસમીક્ા]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : લોકિાણીની સમકૃવદ્ (‘િંદર ઊગ્યરે િાલિું’ સંપા. 
પુષકર િંદરિાકર); અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ; 77-79; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ 19, અં્ 3, માિ્જ 1965, સળંગ અં્ 219

1 પંજાબ કરેસરી લાલા લજપતરા્ય (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ભારા સમસ્યા; ઉ. જો.; 81 

3 વતવમરખંડના દપ્કણમાં; રદલીપ ઝિરેરી; 82; [કાવ્ય]

4 ગો. મા. વત્. નો એક અપ્ગટ પત્; સંપા. ઉપરેનદ્ર પંડ્ા; 83-86

5 રદિાસિપન; ‘મૂવસકાર’; 86; [કાવ્ય]
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6 વિનોબાજી ફોમ્યુ્કલામાં ભારાના પ્શ્નના પૂણ્ક સિરૂપની છવબ ઊઠી છરે ?; 
્યશિનત શુકલ; 87-88

7 વિરાટ રહંદુ ધમ્ક; કાકા કાલરેલકર; 89-92

8 કવિરૂપ વિભૂવત (શરેકવસપ્યર); ટૉમસ કાલા્કઈલ, અનુ. વ્રજરા્ય દરેસાઈ; 93-
101; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

9 મરેળો; રદગીશ મહરેતા; 102-105; [આતમકથન]

10 1964નાં નોબરેલ પારરતોવરકો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 106-108; 

11 શાળાનું નામ હંુ ઉજજિળ રાખીશ; ઉ. જો.; 109-110; [આતમકથન, 
સંસમરણો]

12 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : આ્યુષમાન વસવદ્ અનરે શરેકવસપ્યર (ગતાંકથી િાલુ); 
સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 111-119; [અંગ્રેજી સારહત્ય] 

13 અર્ય્ક : એકમતીએ નરહ, પણ એક મતરે (રહનદી - સંઘ રાજ્યની ભારા); 
કાકાસાહરેબ નરહરર ગાડગીલ; 120, પૂ.પા.3 

વષ્જ 19, અં્ 4, એતરિલ 1965, સળંગ અં્ 220

1 ગૌરીશંકર ગો. જોશી ‘ધૂમકરેતુ’ (1892-1965) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ‘ધૂમકરેતુ’ : વસથર અનરે વિર જ્યોવત; ઉ. જો.; 121-122; [અંજવલલરેખ]

3 પ્શ્ન; ‘મૂવસકાર’; 122; [કાવ્ય]

4 નાનાલાલ જ્યંતી પ્સંગરે; ઉ. જો.; 123-127; [િરરત્કથન]

5 એક િકૃક્ની સિગતોવકત; પ્જારામ રાિળ; 128; [કાવ્ય]

6 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : આ્યુષમાન વસવદ્ અનરે શરેકવસપ્યર (ગતાંકથી પૂરુ); 
સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 129-131 

7 મહોદગાર; રકશોર જાદિ; 132-133; [િાતા્ક]

8 ડાહાભાઈના ંનાટકો પર શરેકવસપ્યરની અસર; જ્યવંત દલાલ; 134-137; [નાટક]

9 ‘િસનતવિજ્ય’ની કલા અનરે તરેનું રહસ્ય; મુકુનદ પારાશ્ય્ક; 138-144 

10 પડઘો; જ્યંવત દલાલ; 145-148; [ભૂગોળ]
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11 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : સિસથ મનનાં સંસમરણો; સનતપ્સાદ ભટ્ટ; 149-
152

12 રાટિ ્રી્ય પરાક્મના પુરસકતા્ક (સ્યાજીરાિ ગા્યકિાડ); રકશનવસંહ િાિડા; 
153-155; [િરરત્કથન]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગોિધ્કનરામ : વિંતક નરે સજ ્કક’ (વિષણપ્સાદ 
વત્િરેદી); િનદ્રશંકર ભટ્ટ; 156-160; [પુસતકસમીક્ા]

14 ઘર; જગદીશ વત્િરેદી; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

15 ભુલસૂધાર; તંત્ી; પૂ.પા.3

16 ટૂકંીિાતા્ક; ધૂમકરેતુ; પૂ.પા.3 

વષ્જ 19, અં્ 5, મે 1965, સળંગ અં્ 221

1 દાનતરે (મહાકવિ) (1265-1321) (રરેખાવિત્); આિરણપકૃષ 

2 વલંકન (અબ્ાહમ વલંકન); ઉ. જો.; 161-163; [િરરત્કથન]

3 મહાકવિ દાનતરે; ઉ. જો.; 163; [કાવ્ય]

4 મહામના વલંકન (અબ્ાહમ વલંકન); ઉ. જો.; 163; [કાવ્ય]

5 સમ્યરંગ (૧-૪) : પ્ો. ગોવિંદલાલ ભટ્ટનું અિસાન; 164, શરેકવસપ્યર 
લરેખમાળા પૂરી; 164, અમદાિાદ મ્યુવનવસપલ િૂંટણી; 164, કચછના રણ 
પર આક્મણ; 164

6 કરુણાનું અમકૃત (મહાિીર િાણી); ઉ. જો.; 165-166, પૂ.પા.3

7 િાજા િાગશરેનરે !; ઈિા ડરેિ; 167-168; [િાતા્ક]

8 શરેકવસપ્યર લરેખમાળા : સિસથ મનનાં સંસમરણો (ગતાંકથી પૂરંુ); સનતપ્સાદ 
ભટ્ટ; 169-176 

9 સિાગત; શવશવશિમ્; 176; [કાવ્ય]

10 િાંદરણં; શવશવશિમ્; 176; [કાવ્ય]

11 િનસપવતવિજ્ાનક્રેત્રે દરેહધમ્કવિદ્ામાં પ્ા. જ રે. જ રે. વિનો્યનું સંશોધન; સી. કરે. 
શાહ અનરે બી. એમ. જાની; 177-181 

12 મકૃત્યુની અનુભૂવત; રઘુિીર િૌધરી; 182-187; (‘અપનરે અપનરે અજનબી‘નો 
આસિાદ) [રહનદી સારહત્ય]
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13 ‘િસનતવિજ્ય’ની કલા અનરે તરેનું રહસ્ય (ગતાંકથી પૂરંુ); મુકુનદ પારાશ્ય્ક; 
188-193 

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : અંત:સ્ોતા (જરાસંઘકકૃત ‘ઊજળા પડછા્યા, કાળી 
ભોં્ય’ અનુ. નગીનદાસ પારરેખ); ભોળાભાઈ પટરેલ; 194-196; [બંગાળી 
સારહત્ય]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આતમાનો રંગ’; ઉ. જો.; 197-198; (‘કલીમ’ કકૃત 
‘આકાશગંગા’નો આમુખ) [પુસતકઆમુખ]

16 અર્ય્ક (૧-૬) : ગીતા-બુવદ્ગમ્ય નહીં, હૃદ્યગમ્ય; કાકા કાલરેલકર; 199, 
આઝાદીનાં 17 િરસમાં રાજસથાનની ભારાની દશા; તંત્ી; 199-200, 
જગંલપ્રેમી વિ. જગંલી; ધૂમકરેતુ; 200, ‘કીવત્કની પતાકાનાં િીંથરા’; ધૂમકરેતુ; 
200, બીજની પાંખોનો ફફડાટ; સુરરેશ જોશી; 200, વપકાસો અનરે મૉડ્કન 
આટ્ક; વપકાસો; 200

17 અનંત જીિનનો કવિ (દાનતરે); ક્ોિરે; પૂ.પા.4; [અંગ્રેજી સારહત્ય]
વષ્જ 19, અં્ 6, જૂન 1965, સળંગ અં્ 222

1 રાટિ ્રોના સંગ્ામનું સમારક (લાઈપવઝગ-્યુરોપ) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ભરત (પદ્નાટક); ઉ. જો.; 201-206; [નાટક]

3 નાજુક ફોરમ (‘ધૂમકરેતુ’); ઉ. જો.; 207-208, પૂ.પા.3; [િરરત્કથન]

4 રસાભાસ; ડોલરરા્ય રં. માંકડ; 209-211 

5 રઘુિંશ (પ્થમ સગ્ક); કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 212-214; [સંસકકૃત 
કાવ્ય]

6 શ્ી અરવિંદનું મહાકાવ્ય ‘સાવિત્ી’; િીમનભાઈ ડા. પટરેલ; 215-218; 
[ભારતી્ય અંગ્રેજી સારહત્ય]

7 િાતા્ક વિશરે િાતા્કકારો : 1. િાતા્કમાં ભાિપરરવસથવત; મોહનલાલ પટરેલ; 219-
221

8 િાતા્ક વિશરે િાતા્કકારો : 2. ટૂકંીિાતા્ક અનરે ‘આજ’; મહરેશ દિરે; 221-224 

9 અભીપસા; ઉ. જો.; 224; [કાવ્ય]

10 િહરેતું આકાશ; મહરેશ દિરે; 225-227; [િાતા્ક]

11 ્યુરોપપ્િાસ; િંદ્રિદન મહરેતા; 228-236, 238; [પ્િાસ]
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12 પત્મ્ પુષપમ્ : હંસ, Swan, Goose; મોહનભાઈ પટરેલ; 237-238; 
[ભારાવિજ્ાન]

13 અર્ય્ક (૧-૪) : અંગ્રેજી-વિશ્વના જ્ાન વિજ્ાનનું મુખ્ય પ્િરેશદ્ાર; તંત્ી; 239, 
રાંદલ (‘પ્ાિીન ભારતી્ય લોકધમ્ક’ િાસુદરેિશરણ અગ્િાલ, અનુ. ્યશિંત 
વત્િરેદી); તંત્ી; 240, અજબ પુષપ માનવ્યનું; ઉ. જો; 240; [કાવ્ય], બ્હા; 
શ્ીકાનત માહુલીકર; 240; [કાવ્ય]

14 કીકી; સનરેહરવ્મ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

15 ઇવતહાસ માતાંડ સરદરેસાઈ; આર. સી. મજુમદાર; પૂ.પા.4; [િરરત્કથન]

વષ્જ 19, અં્ 7, જુલાઈ 1965, સળંગ અં્ 223

1 િંદ્રાિતીના એક તોરણના અિશરેર (1825) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 સંસકકૃવતનો આધાર; કાકા કાલરેલકર; 241; [સમાજ, સંસકકૃવત]

3 કવિશ્ી મૈવથલીશરણ ગુપ્ત; ઉ. જો.; 242-243; [રહનદી સારહત્ય]

4 ખોજ; સનરેહરવ્મ; 243; [કાવ્ય]

5 ઉદાસ િાંદો; સનરેહરવ્મ; 243; [કાવ્ય]

6 ખરતી પાંખડી - િીતતી િસંત; સનરેહરવ્મ; 243; [કાવ્ય]

7 રસાભાસ : થોડી િિા્ક; નગીનદાસ પારરેખ; 244-248,277

8 રઘુિંશ (વદ્તી્ય સગ્ક); કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 249-252

9 સિપનિાસિદતિમ્ - એક અધ્ય્યન; સુ. ન. પેંડસરે; 253-259

10 પ્ાવનતક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, વિિરણ : વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 260-262; [બંગાળી કાવ્ય]

11 કવિતામાં રસવસવદ્; મકરનદ દિરે; 263-269

12 દરેિ્યાનીમાં કિનું તાટસથ્ય (‘કાનત’કકૃત ખંડકાવ્ય); િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 
270-273

13 િકૃદ્; નવલન રાિળ; 273; [કાવ્ય]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ટિૂકડાં, પણ કાવ્યો (‘કિવિત’-ઇનદુકુમાર 
વત્િરેદી); રાધરે્્યામ શમા્ક; 274-276; [પુસતકસમીક્ા]
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15 સપંદોવલકા ‘હીંિિંુ’…; હરરિલ્ભ િૂ. ભા્યાણી; 278-280; [ભારાવિજ્ાન]

16 અર્ય્ક : રસાભાસ; નગીનદાસ પારરેખ; 279-280; 

17 મહાન તંત્ી રામાનંદ િરેટરજી; તંત્ી; પૂ.પા.4; [િરરત્કથન]

વષ્જ 19, અં્ 8, ઑગસટ 1965, સળંગ અં્ 224

1 ઍલરેકઝાનડર રકનલૉક ફોબસ (1821-1865) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ફાબ્કસ (ઍલરેકઝાનડર રકનલૉક ફાબ્કસ); ઉ. જો.; 281-282; [િરરત્કથન]

3 નિ હાઇકુ; સનરેહરવ્મ; 282; [કાવ્ય]

4 સમ્યરંગ (૧-૨) : કચછ-કરાર; 283-284, સટીિનસનું અિસાન; 284

5 ગાંધીજીના સાંવનધ્યમાં; શંકરલાલ બેંકર; 285-292; [સમાજ]

6 અનંત શબદનો અણસારો; રકશનવસંહ િાિડા; 293-294; [આતમકથન]

7 ્યુરોપપ્િાસ-2 (જૂન’65થી િાલુ); િંદ્રિદન મહરેતા; 295-296, 313-320, 
પૂ.પા.3; [પ્િાસ]

8 અલકા  (અધૂરંુ); મુકંુદરા્ય પારાશ્ય્ક; 297; [દીઘ્કકાવ્ય]

9 િળાિી બા, આવ્યા - સૉનરેટગુચછ; ઉશનશ્; 301; [કાવ્ય]

10 ત્ણ િાતા્કઓ 1. જૂના સાથીઓ; વિજ્યશંકર કાનજી; 304-305; [િાતા્ક]

11 ત્ણ િાતા્કઓ 2. બરે જગજીિનરામનો સાક્ાતકાર; જ્યોવતર જાની; 305-
308; [િાતા્ક]

12 ત્ણ િાતા્કઓ 3. દ્રાક્ ખાટી નથી; મરેઘનાદ ભટ્ટ; 308; [િાતા્ક]

13 રઘુિંશ (તકૃતી્ય સગ્ક); કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 309; [સંસકકૃત 
કાવ્ય]

14 િહરેરો; ઉ. જો.; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

15 સરોિર; હસમુખ પાઠક; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

16 પડછા્યો; સનરેહરવ્મ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

17 રણ; સનરેહરવ્મ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]
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વષ્જ 19, અં્ 9, સપટેમબર 1965, સળંગ અં્ 225

1 આલબટ્ક સિાઇરઝર (1875-1965) (છબી); આિરણપકૃષ

2 એક કુટુબં થિાની મથામણ; ઉ. જો.; 321-322; [સમાજ]

3 સારહત્યકાર શું શોધરે છરે ?; ઉ. જો.; 323-324; (ગુ. સા. પરરરદ જ્ાનસત્, 
િાડાવશનોર)

4 વનજ ધરતીનો ખરેડ;ુ ઈશ્વર પરેટલીકર; 325-328; (રણવજતરામ સુિણ્કિંદ્રક 
પ્વતભાિ)

5 કવિની ફરર્યાદ; ફકીર મહંમદ ‘મનસુરી’; 328; [કાવ્ય]

6 બળરેલાં ખંડરેર; ‘આરદલ’ મનસૂરી; 328; [કાવ્ય]

7 પ્ાવનતક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, વિિરણ : વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 329-330; [બંગાળી કાવ્ય]

8 સારહત્ય એટલરે શું ?; રદનરેશ કોઠારી; 331-332 

9 બરે વિિરણ : 1. હથોડાનું ગીત 2. ઝંખના; ઉ. જો.; 333-336; [કાવ્યઆસિાદ]

10 અલકા  (ગતાંકથી પૂરંુ); મુકુનદ પારાશ્ય્ક; 337-340; [દીઘ્કકાવ્ય]

11 એકદંરડ્યો મહરેલ; અચ્યુત ્યાવજ્ક; 341-342; [િાતા્ક]

12 એ કરેમ રરે  જીરિિી ?; સુંદરજી બરેટાઈ; 342; [કાવ્ય]

13 રઘુિંશ (િતુથ્ક સગ્ક); કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 343-345

14 ખરતું પાન; સનરેહરવ્મ; 345; [હાઇકુ]

15 કીંકરી; સનરેહરવ્મ; 345; [હાઇકુ]

16 ‘બ્હાનંદ-ની’ નહીં, પણ ‘બ્હ-નંદની’ (અખરેગીતા); ઉ. જો.; 346-348

17 તરેજની સગાઈ; ઉ. જો.; 348; [કાવ્ય]

18 રસાભાસ વિશરે છરેિટનું; ડોલરરા્ય માંકડ; 349-351 

19 પ્રેરક અંગસાધક ‘-આર’ પ્ત્ય્યનંુ મૂળ; હરરિલ્ભ િૂ. ભા્યાણી; 352-
353; [ભારાવિજ્ાન]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સારહત્યનો સિાધ્યા્ય’ (વિશ્વનાથ મગનલાલ 
ભટ્ટ); રમણલાલ જોશી; 354;  [પુસતકસમીક્ા]
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21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વનવમ્કત’ (શવશવશિમ્); રમણલાલ જોશી; 354-
357; [પુસતકસમીક્ા]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ધકૃવત્યુકત ઠરરેલ વિિરેિન (‘સુિણ્કમરેઘ’-સુનદરજી 
ગો. બરેટાઈ); રમણલાલ જોશી; 357-358; [પુસતકસમીક્ા]

23 િૈતરમાં પીપળો; િંપકલાલ વ્યાસ; 359; [કાવ્ય]

24 ઝૂમાં સાંભળરેલું; ્યોગરેનદ્ર વ્યાસ; 359; [કાવ્ય]

વષ્જ 19, અં્ 10, ઑકટોબર 1965, સળંગ અં્ 226

1 બલિંતરા્ય ગોપાળજી મહરેતા (1899-1965) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 ઈશાિાસ્યમ્; ઉ. જો.; 361-363; [ધમ્ક, તત્િજ્ાન]

3 બળિંતરા્યભાઈનરે (બળિંતરા્ય મહરેતા); ઉ. જો.; 364; [અંજવલલરેખ]

4 સમ્યરંગ (૧-૨) : અવગ્નદીક્ા (કા્મીર પ્શ્ન); 365-367, અિસાનનોંધ; 
367 

5 સંતો િનાનતરે ગ્યા; અનુ. િંપકલાલ વ્યાસ; 367; [કાવ્ય]

6 મારંુ શહરેર; ્યોસરેફ મરેકિાન; 368; [કાવ્ય]

7 દ્ક્્ય-મેં જો્યું; ્યોસરેફ મરેકિાન; 368; [કાવ્ય]

8 શાશ્વતી શકુનતલા (‘અવભજ્ાનશાકુનતલ’) પ્ભાશંકર િૈદ્; 369-374

9 રઘુિંશ (સગ્ક પાંિમો); કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 375-378

10 હથરેળીઓ િચિરે રૂંધાતી હિા; મધુ રા્ય; 379-382; [િાતા્ક]

11 આધુવનક સારહત્યની અશવકત; રકશનવસંહ િાિડા; 383-388; 

12 ઓમકારનું વિશ્વસંગીત (ૐકાર ધિવન); કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 389-391

13 સંસકકૃવતના દતિાત્્ય (અરવિંદ-ગાંધીજી-ટાગોર); રકશનવસંહ િાિડા; 392-394

14 સસ્યવમિ; ‘મૂવસકાર’; 394; [કાવ્ય]

15 નાનાશા હૈ્યામાં-; નારા્યણ દરેસાઈ; 394; [કાવ્ય]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ઈવશતા’ (લવલતકુમાર શાસ્ત્રી); રમણલાલ જોશી; 
395-397; [પુસતકસમીક્ા]
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17 અર્ય્ક : ગુજરાતની વિભૂવત; રકશનવસંહ િાિડા; 398

વષ્જ 19, અં્ 11, નવેમબર 1965, સળંગ અં્ 227

1 વમખાઈલ શોલોખોિ (રવશ્યન નિલકથાકાર) (છબી); આિરણપકૃષ 

2 આપણી લોકશાહીનું બળ; કાકા કાલરેલકર; 401-402

3 વિત્ાંગદા (રિીનદ્રનાથ ટાગોરકકૃત); ઉ. જો.; 403-408; [બંગાળી સારહત્ય]

4 જીિન્યોગની પ્રેરણા (કાલરેલકરની મુલાકાત લરેનાર શ્ી દરેિળ સરૈ્યા); કાકા 
કાલરેલકર; 409-413; [આતમકથન]

5 રાજાના અશ્વો; ભાનુપ્સાદ પંડ્ા; 413; [કાવ્ય]

6 રઘુિંશ (સગ્ક છઠ્ઠો); કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 414-418; [સંસકકૃત 
કાવ્ય]

7 હંુ પદનું વિસજ ્કન; રકશનવસંહ િાિડા; 419-421; [આતમકથન]

8 પંખીઓની પાલા્કમરેનટ : એક હૃદ્યગમ જીિનદશ્કન (‘ધ કૉનફરનસ. . . 
બડ્કસ્’-ફરીદુદ્ીન અતિાર); રકશનવસંહ િાિડા; 422-431; 

9 ્યુદ્વનશ્્ય; મુકુનદરા્ય વિ. પારાશ્ય્ક; 432-436; [િાતા્ક]

10 પત્મ્ પુષપમ્ : પુસતકોમાં હોિી જોઈતી વ્યુતપન્ ભારા; કલ્યાણરા્ય ન. 
જોરી; 437-438 

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વિશ્વવજત્’ (વપનારકન દિરે); રમણલાલ જોશી; 
439-440; [પુસતકસમીક્ા]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સાવિત્ી ગુંજન’ (ગ્ંથ 1-2) (અંબાલાલ પુરાણી); 
રમણલાલ જોશી; 440; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ 19, અં્ 12, દ્િસેમબર 1965, સળંગ અં્ 228

1 શ્ીકકૃષણપ્રેમ અનરે શ્ી માધિાવશર (છબી); આિરણપકૃષ 

2 પરંપરા એટલરે શું ?; કાકા કાલરેલકર; 441; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : નહરેરુનીવતની ફલશ્ુવત; 442-445, સદગત ગુણિંતરા્ય 
આિા્ય્ક; 445; [અિસાનનોંધ], ગુ. સા. પરરરદ, 23મું અવધિરેશન, સુરત; 
445, ગુજરાત સારહત્યસભાની િાવર્કક સમીક્ા; 445
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4 શ્ીકકૃષણપ્રેમ; ઉ. જો.; 446; [અંજવલલરેખ]

5 ગોપાલદા (શ્ીકકૃષણપ્રેમ); રકશનવસંહ િાિડા; 447-448, 473; 
[અંજવલલરેખ]

6 રઘુિંશ (સગ્ક 7); કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 449-452; [સંસકકૃત 
કાવ્ય]

7 મૂઠી ઊંિરેરો માનિી : રૉબટ્ક ઓપનહાઈમર (અણવિજ્ાની); અનુ. સિામી 
આનંદ; 453-459; [િરરત્કથન]

8 પુરાણપુરુરનરે શ્દ્ાંજવલ; કાકા કાલરેલકર; 460-462 

9 બરે નગરી અનરે બનીઠની; િનદ્રિદન મહરેતા; 463-470; [પ્િાસ]

10 કસુંબી રંગના ઉપાસકનરે અંજવલ, (ઝિરેરિંદ મરેઘાણી); િુનીલાલ મરડ્યા; 
471-473; [અંજવલલરેખ]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સારહત્યપ્ીવતની અવભવ્યવકત (‘અવભવ્યવકત’-
ગુલાબદાસ બ્ોકર); રમણલાલ જોશી; 474-475; [પુસતકસમીક્ા]

12 િાવર્કક સૂવિ : 1965; 476-478 

વષ્જ ૨૦, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૨૯

1 સદગત િડાપ્ધાન લાલબહાદુર શાસ્ત્રી (છબી); આિરણપકૃષ

2 ભારતની અંતરતમ અભીપસાની મૂવત્ક (લાલબહાદુર શાસ્ત્રી); ઉ. જો.; 1; 
[અિસાનલરેખ]

3 અંબુભાઈ (પુરાણી); ઉ. જો.; 2-3; [અિસાનલરેખ]

4 સદગત એમ. ટી. વ્યાસ (મગનલાલ વત્ભુિનદાસ વ્યાસ); ઉ. જો.; 3; 
[અિસાનનોંધ]

5 િાગ્ અનરે અથ્ક  (ગુ. સા. પરરરદ અવધિરેશન, સુરત); પં. સુખલાલજી;      4-8

6 એંસી િરવે; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 9-10; [આતમકથન]

7 ‘પાંજ રે િતનજી ગાલ્યું’; સુંદરજી બરેટાઈ; 11-13; [કાવ્યઆસિાદ]

8 ‘મુદામ્ય ઓમકારનારદની િીણા‘ (‘ઉપવનરદોનો અભ્યાસ‘-વિનોબા ભાિરે); 
ઉ. જો.; 14-16

9 એ રદિાળી ! એ દશ્કન !; ગો.; 17-20
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10 શંકરાિા્ય્ક અનરે બૌદ્ ધમ્ક; િંપકલાલ વ્યાસ; 21-22

11 શાનત દોન (‘ધીરરે  િહરે છરે દોન ‘- વમખાઈલ શોલોખોિ); ભોળાભાઈ પટરેલ; 
23-31; [રવશ્યન નિલકથા]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ઢોવલ્યા સાગ સીસમના’ (પન્ાલાલ પટરેલ); 
રમણલાલ જોશી; 32-35; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રસવસદ્ાનત‘ (ડૉ. નગરેનદ્ર); ડૉ. રામદરશ વમશ્, 
અનુ. મહરેનદ્ર દિરે; 35-37; [પુસતકસમીક્ા]

14 અર્ય્ક (૧-૭) : પરરરદ પ્સાદી (ગુ. સા. પરરરદ ૨૩મું અવધિરેશન, સુરત) 
: ૧. રાટિ ્રી્ય સંકટ : ભારા સારહત્યનરે આહિાન  રૂપ; વિષણપ્સાદ ર. 
વત્િરેદી; 38; ૨. નિો સંદભ્ક : અખંડાિ્યિ આકકૃવત; જ્યોતીનદ્ર  દિરે; 38; ૩. 
સુિરેતસનો આતમિૈભિ; વિજ્યરા્ય ક. િૈદ્; 38-39; ૪. સિ્ક વિકકૃવતઓનું 
મૂળ : જીિનકળાનો અભાિ; જુગતરામ દિરે; 39; ૫. સિતંત્ રંગભૂવમ 
પરરરદ; ધનસુખલાલ મહરેતા; 39;  ૬. વિિારપત્ો; બિુભાઈ રાિત; 39; 
૭. માત્ સંશોધન નરહ, સમાજમાં પરરિત્કન પણ; પોપટલાલ ગો. શાહ; 39

વષ્જ ૨૦, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૩૦

1 રોમ્યૉં રોલૉં અનરે ગાંધીજી (છબી); આિરણપકૃષ

2 રોમ્યૉં રોલૉં; ઉ. જો.; 41-43; [ફ્રેનિ સારહત્ય]

3 તકૃણ અનરે તારકો િચિરે; ઉશનસ્; 43; [કાવ્ય]

4 સમ્યરંગ (૧-૫) : તાશકંદ કરાર; 44-45, નિા િડાપ્ધાનની િૂંટણી; 45-
46, અિસાનનોંધ; 46, બાઈબલનો ગુજરાતી અનુિાદ (‘શુભસંદરેશ‘, અનુ. 
નગીનદાસ પારરેખ); 46, રોમ્યૉં રોલૉંની જનમશતાબદી; 46

5 માધિનરે મુખડરે મોરલી; ઉ. જો.; 46; [કાવ્ય]

6 િાદળાનંદ; કાકા કાલરેલકર; 47-49; [લવલત વનબંધ]

7 ‘રામવિ્યોગ’ નાટક (ડાહાભાઈ ધોળશાજી); જ્યંવત દલાલ; 50-53

8 અમકૃતા આતમાની કલા (‘ઉતિરરામિરરત ‘- ભિભૂવત); રકશનવસંહ િાિડા; 
54-56

9 હિરે…; ‘સનરેહરવ્મ’; 56; [કાવ્ય]

10 પડછા્યો; હરરકશન જોશી; 56; [કાવ્ય]
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11 શબદાથ્કવિજ્ાન : એક સંવક્પ્ત પરરિ્ય; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 57-62

12 ૧૯૬૫નાં નોબરેલ પારરતોવરકો; નરવસંહ મૂ. શાહ; 63-65

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘વલંવગિવસટકસ ઍનડ ઇવનગલશ લૅંગિરેજ ટીવિંગ 
(સંપા. પી. બી. પંરડત); શાવનતભાઈ આિા્ય્ક; 66-69; [પુસતકસમીક્ા]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : પ્ીવતનું અવભરામ ગાન (‘વિસમ્ય’-જ્યંત પાઠક); 
રમણલાલ જોશી; 70-72; [પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ગ્ંથનો પંથ : ‘અમકૃતા’ (રઘુિીર િૌધરી); અનંતરા્ય 
રાિળ; 72-74; [પુસતકસમીક્ા]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ગ્ંથનો પંથ : ‘ઇનર લાઇફ’ (લાભશંકર ઠાકર 
અનરે રદનરેશ કોઠારી); અનંતરા્ય રાિળ; 74-75; [પુસતકસમીક્ા]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ગ્ંથનો પંથ : ‘ગાંધીજી અનરે મજૂર પ્િકૃવતિ 
(શંકરલાલ બેંકર); અનંતરા્ય રાિળ; 75; [પુસતકસમીક્ા ]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ગ્ંથનો પંથ : ‘સાબરકાંઠાની લોકગંગા’ (ગોવિંદલાલ 
પટરેલ); અનંતરા્ય રાિળ; 75; [પુસતકનોંધ]

વષ્જ ૨૦, અં્ ૩,માિ્જ ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૩૧

1 સદગત દરેશળજી પરમાર (૧૮૯૪-૧૯૬૬)(છબી); આિરણપકૃષ

2 નિભારતનો નિો સિાલ; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 81; [સિ્કધમ્ક સમભાિ]

3 દરેશળજીભાઈ (પરમાર); ઉ. જો.; 82-83; [અિસાનનોંધ]

4 ભાઈભાઈની જ રેમ; ઉ. જો.; 83; [કાવ્ય]

5 દ્ીપિાસીઓ; રકશનવસંહ િાિડા; 84-88,119; (‘ધ સૂફીસ’-ઈદ્રીસ શાહ 
સૈ્યદ)

6 નિ્યુગીન સાિ્કભૌમ સાધના; કાકા કાલરેલકર; 89-95; [સમાજ, કરેળિણી]

7 ગાડી ઘણા ગાઉ કાપરે; ઉ. જો.; 95; [કાવ્ય]

8 પડી એક તકરાર; રહમાંશુ િોરા; 96-100; [િાતા્ક]

9 દાદા નરે દીકરી; વમલોિાન વજલાસ, અનુ. બાબુભાઈ પ્ો. િૈદ્; 101-104; 
[િાતા્ક]
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10 પ્ાવનતક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; વિિરણ : વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 105-106; [બંગાળી કાવ્ય]

11 િંદ્ર પર ઉતરાણ; નરવસંહ મૂ. શાહ; 107-109

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ભારા વિજ્ાન’(ખંડ-૧)(કાવનતલાલ બ. વ્યાસ); ટી. 
એન. દિરે; 110-112; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સરદારી નહીં પણ સરેિા (‘ગાંધીજી અનરે મજૂર 
પ્િકૃવતિ’ - શંકરલાલ બેંકર); કનકરામ; 112-116; [પુસતકસમીક્ા]

14 જીિનના મહાપ્શ્નની િાિી; સુનદરમ્; 117-118; (અન્કસટ ટોલરકકૃત 
‘ટ્રાનસફીગ્યુરરેશ’નો અનુિાદ -  ‘કા્યાપલટ’ની પ્સતાિનાનો અંશ)

15 નિ હાઇકુ; ‘સનરેહરવ્મ’; 118; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૦, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૩૨

1 નહાનાલાલ કવિ અનરે પ્ો. ફીરોઝ કાિસજી દાિર (છબી); આિરણપકૃષ

2 પ્જારાજ્ય; કાકા કાલરેલકર; 121-122

3 વશશુ; ઉ. રાજ્ય.; 122; [કાવ્ય]

4 સમ્યરંગ (૧-૪) : સદગત ઈશ્વરલાલ દરેસાઈ; 123; [અિસાનનોંધ], સદગત 
નાટકકાર મવણલાલ પાગલ; 123; [અિસાનનોંધ], રોમૅ રોલૉં; 123; [ફ્રેનિ 
સારહત્ય], પ્ો. દાિરની અધ્યાપન-અધ્કશતાબદી (ફીરોઝ દાિર); 123

5 ત્યવે જાઉં છુ;ં ‘સનરેહરવ્મ’; 124; [કાવ્ય]

6 પિન રહરે વિતરાઈ !;  ‘સનરેહરવ્મ’; 124; [કાવ્ય]

7 અણી્યું િાગી; વ્રજલાલ દિરે; 124; [કાવ્ય]

8 એક સરરર્યલ સફર; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 125; [કાવ્ય]

9 -કહો શું છરે ?; સુરરેશ દલાલ; 125; [કાવ્ય]

10 કાળું હળ : એક સરરર્યલ મરવશ્યો; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 126; [કાવ્ય]

11 પૂનમ િાંદની; જ્યનત પાઠક; 126; [કાવ્ય]

12 પ્ાંવતક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર; વિિરણ : વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 127-128; [બંગાળી કાવ્ય]
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13 અછત; ઉ. જો.; 128; [કાવ્યકંરડકા]

14 સમુદ્રના દ્ીપ; રકશનવસંહ િાિડા; 129-132; [સૂફીકથા]

15 સરસિતીિનદ્રનો ઘા અનરે કુમુદનો પાટો; િનદ્રશંકર ભટ્ટ; 133-136

16 શબદાથ્કવિજ્ાન : એક સંવક્પ્ત પરરિ્ય; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 137-143

17 ગુજરાતી સારહત્યક્રેત્રે િપરા્યરેલાં કરેટલાંક અિનિાં તખલ્ુસો; વત્ભુિન 
િીરજીભાઈ હરેમાણી; 143

18 એવપ્લ ફૂલ; જગદીશ જ રે. દિરે; 144-145; [િાતા્ક]

19 રોલૉં અનરે રિીનદ્રનાથની મુલાકાત; રોમૅં રોલૉં, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
146-150; [બંગાળી સારહત્ય]

20 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : નિલકથામાં િરરત્ (‘ઇનર લાઇફ’-લાભશંકર 
ઠાકર અનરે રદનરેશ કોઠારી); રાધરે્્યામ શમા્ક-રવતલાલ દિરે; 151-153; 
[પુસતકસમીક્ા]

21 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િાંદરણં’ નરે ‘તડકો’ (‘િહી જતી પાછળ 
રમ્યઘોરા’-લાભશંકર ઠાકર); વિનુ મોદી; 154-156; [પુસતકસમીક્ા]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પારદશ્કક’ ભારા (‘વછન્પત્’-સુરરેશ જોરી); 
રહમાંશુ િોરા; 156-159; [પુસતકસમીક્ા]

23 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : શરેકવસપ્યરની નાટ્યકથાઓ (મધુસૂદન પારરેખ); 
રમણલાલ જોશી; 159-160; [પુસતકસમીક્ા]

24 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘રદલનાં દાન’ (કકૃષણપ્સાદ ભટ્ટ); રમણલાલ 
જોશી; 160, પૂ.પા.3; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૦, અં્ ૫, મે ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૩૩ 

1 નંદલાલ બોઝ (છબી); આિરણપકૃષ

2 સનાતન ધમ્કનું રહનદુત્િ; કાકા કાલરેલકર; 161

3 ગજ રેનદ્ર વિંતન; હસમુખ પાઠક; 162-163; [કાવ્ય]

4 મનુ,્યમ અનરે જળ : એક સરરર્યલ કકૃવત; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 164-167

5 એવલ્યટનું પહરેલું કાવ્ય (‘ધ લિસૉનગ. . . . પ્ુફ્ોક’); ઉ. જો.; 168-171; 
[અંગ્રેજી સારહત્ય]
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6 એકાંત; નવલન રાિળ; 172; [કાવ્ય]

7 પૂણ્ક સત્ય; રઘુિીર િૌધરી; 173-177; [િાતા્ક]

8 અનુન્ય; સુનદરમ્; 177; [કાવ્ય]

9 પ્ાવનતક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર;વિિરણ : વક્વતમોહન સરેન, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 178-182; [બંગાળી કાવ્ય]

10 મંગળસૂત્; ‘સનરેહરવ્મ’; 182; [કાવ્યકંરડકા]

11 આવથ્કક કટોકટી : સંકલપશવકત ક્યાં છરે ?; િાડીલાલ ડગલી; 183-187

12 એક કાવ્ય; લાભશંકર ઠાકર; 188; [કાવ્ય]

13 શબદો; ભાનુપ્સાદ પંડ્ા; 189; [કાવ્ય]

14 તરુ દતિનું જીિન અનરે કિન; ઉમરેદભાઈ મવણ્યાર; 190-192; [બંગાળી 
સારહત્ય]

15 ્યુરોપનો પત્; િનદ્રકાનત મહરેતા; 193-197

16 શ્મકા્ય્કનું મહત્િ; શંકરલાલ બેંકર; 198

17 િસંતમાં; વ્રજલાલ દિરે; 199; [કાવ્ય]

18 મકૃત્યુનરે; બનૌકસ્; 199; [કાવ્ય]

19 પત્મ્ પુષપમ્ : એવપ્લના અંકના તખલ્ુસ; બકુલ લાભશંકર; 199

વષ્જ ૨૦, અં્ ૬, જૂન ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૩૪

1 ગોપાલકકૃષણ ગોખલરે (છબી); આિરણપકૃષ

2 આપણપણાનો મંત્; ઉ. જો.; 201-202; [આરદિાસી પ્દરેશો-ગુજરાત]

3 ‘સીમ : રંગ : ગવત’; મવણલાલ દરેસાઈ; 202; [કાવ્ય]

4 સમ્યરંગ (૧-૭) : મહારાટિ ્ર-ગુજરાત સનરેહવમલનરદન; 203, સદગત 
મવણલાલ દરેસાઈ; 203, સદગત િૂનીલાલ િધ્કમાન શાહ; 203, સદગત કરે. 
ટી. દરેસાઈ; 203,  શ્ી ક્લભાઈ કોઠારીનું અિસાન; 240; ભૂલસુધારો (મરે. 
૧૯૬૬,પકૃ. ૧૮૬); 240, મૌલાના જલાલુદ્ીન રૂમીના ગુરુ; 240

5 અમરત્િ; ‘સનરેહરવ્મ’; 204; [કાવ્ય]
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6 િહરેરો નથી; ઉ. જો.; 205; [કાવ્ય]

7 િાલ્યા જ કરંુ છુ;ં રાજ રેનદ્ર શાહ; 205; [કાવ્ય]

8 પુનવમ્કલન;શંભુપ્સાદ જોશી; 206; [કાવ્ય]

9 હલિલ; શંભુપ્સાદ જોશી; 206; [કાવ્ય]

10 તારો દાિ થ્યો પૂરો; બનૌકસ્; 206; [કાવ્ય]

11 એક િાતા્ક; રાિજી પટરેલ; 206; [કાવ્ય]

12 બરે કાવ્યો : ૧. શબદ છો હિરે સરકતા…, ૨. હરરિર આિો નરે…; લાભશંકર 
ઠાકર; 207

13 કથા; મનહર મોદી; 208; [કાવ્ય]

14 ‘સટોપીંગ બા્ય િુડસ…ઈિનીંગ’; રોબટ્ક ફ્ોસટ; અનુ. રામપ્સાદ બક્ી; 
208; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

15 ભસમાિલરેપન (‘ઍસ. િરેનઝડરે’); ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. રજનીકાનત મોદી; 
209-213; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

16 નહરેરુની િૈવશ્વક પ્વતભા; ઉ. જો.; 214-216

17 આધુવનક ગુજરાતી નિવલકામાં િાતની નિી માંડણી; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 
217-220

18 આિા્ય્ક શ્ી મગનલાલ વ્યાસ; ‘સનરેહરવ્મ’; 221-225

19 ‘મંગળવત્કોણ’નું કાવ્યસૌંદ્ય્ક (પવત-પતની-બાળક); ફકીર મહમંદ મનસુરી; 
226-227,225

20 એક પ્દશ્કન અનરે રસદશ્કન (ભારતી્ય સારહત્ય - ્યુગોસલોવિ્યામાં); 
િનદ્રિદન મહરેતા; 228-232

21 પત્મ્ પુષપમ્ : ૧. નિી પ્રેરણા : નંદબાબુનરે ગાંધીજીની સલાહ; શંકરલાલ 
બેંકર; 233

22 પત્મ્ પુષપમ્ : ૨. ૧૯૬૫ની સાલનો િૈદકનો નોબરેલ પુરસકાર; ડૉ. મધુકાનત; 
233-234

23 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : મરી ગ્યરેલાં શરીરોની ઉચછલ સુગંધ (‘િહી જતી 
પાછળ રમ્ય ઘોરા’-લાભશંકર ઠાકર); િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 235-237; 
[પુસતકસમીક્ા]
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24 અર્ય્ક (૧-૩) : આલબરેર કરેમ્યુનાં મંથનો; આલબરેર કરેમ્યુ; 238-239; 
[આતમકથન], એક પ્યાલો શા્યરના આંધળાપણાનરે નામરે; છોટભુાઈ ર. 
ના્યક; 239; [પ્સંગકથા], જ રે ઇલમ તનરે તારામાંથી ખેંિી ન લરે-; છોટભુાઈ 
ર. ના્યક; 240; [પ્સંગકથા]

વષ્જ ૨૦, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૩૫

1 ફરીદુદ્ીન અતિાર (ઈરાની સૂફી કવિ)(૧૧૧૯-૧૨૨૯)(છબી); આિરણપકૃષ

2 વશક્ણપંિની ભલામણો; ઉ. જો.; 241-242

3 શ્ીવિહીના સરસિતી (દામોદર ધમા્કનંદ કોસામબી); ‘ઉદ્યન’ િતસરાજ 
હીરાનંદ ભણોત; 243-244, 278-279; [િરરત્]

4 એક ફલશ્ુવત (સાત કાવ્યો); રઘુિીર િૌધરી; 245-248

5 ભારા; ‘સિપનસથ’; 249-250; [કાવ્ય]

6 દુભ્કગં દુભ્કગમ્ ક્મા; સુંદરજી બરેટાઈ; 250; [કાવ્ય]

7 િરસાદમાં; નવલન રાિળ; 250; [કાવ્ય]

8 સૂનકાર; ્યોસરેફ મરેકિાન; 250; [કાવ્ય]

9 આતમવિલોપનનું અમકૃત (સૂફીકવિ-ફરીદુદ્ીન અતિાર); રકશનવસંહ િાિડા; 
251-255

10 બ્હિ્ય્કની મીમાંસા; સી. જી. િાલરેસ; 256-258; [સમાજ, ધમ્ક]

11 માતા્કણડ (વિશ્વની ઉતપવતિ-અરદવત); રજનીકાનત મોદી; 259-261

12 ગુજરાતી કવિતામાં દવલતપ્રેમ; રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 262-267

13 ગુજરાતી ભારાની પ્થમ આતમકથા : ‘મારી હકીકત’; ધીરુભાઈ કરે. મોદી; 
268-269, 272

14 કળીિૂનો નરે કાબા્કઈડની દુવન્યા; િુનીલાલ મરડ્યા; 270-272; [ગુજરાતી 
રંગભૂવમ સમકૃવત-સમારોહ પ્િિન, મોરબી]

15 પત્મ્ પુષપમ્ : િિા્કપત્ (‘ફોનીમ’ વિશરે); કાલરેલકર નારા્યણ ગોવિંદ અનરે 
અન્ય; 273

16 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘હુઝ હુ ઑફ ઇવનડ્યન રાઇટસ્ક’-ઊડતી નજરરે ; વત્ભુિન 
િીરજીભાઈ હરેમાણી; 273-274
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17 પત્મ્ પુષપમ્ : શ્ી અરવિંદ સંપારદત ‘આ્ય્ક’ વિશરે કંઈક; વત્ભુિન 
િીરજીભાઈ હરેમાણી; 274

18 પત્મ્ પુષપમ્ : પૉલ રરશાર અનરે િા. મો. શાહ; વત્ભુિન િીરજીભાઈ 
હરેમાણી; 274; [િરરત્]

19 અર્ય્ક : સિગ્કથી્યરે ગરી્યસી (રહંદી િહાણિટ)ુ; િાલજી ગોવિનદજી દરેસાઈ; 
275-277

20 હાઇકુ; સનરેહરવ્મ’; 277; [કાવ્ય]

21 હિડ િાિ; પ્ાણજીિન મહરેતા; 279; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૦, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૩૬

1 ડૉ. િાસુદરેિશરણ અગ્િાલ (ભારતી્ય વિદ્ાના ઉપાસક)(૧૯૦૪-૧૯૬૬)
(છબી); આિરણપકૃષ

2 આહિાન (રહંસક શવકત અનરે ્યંત્વિજ્ાન); ઉ. જો.; 281; [રાજકારણ]

3 જ રે. આલફ્રેડ પ્ુફ્ૉકનું પ્રેમગીત (‘લિ સૉનગ ઑફ જ રે. આલફ્રેડ પ્ુફ્ૉક’નો 
અનુિાદ); ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. રજનીકાનત પંિોળી; 282-285; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

4 આપણા પારસીઓ; કાકા કાલરેલકર; 286-288, 319

5 પ્ો. પંિાનન મહરેશ્વરી (િનસપવતશાસ્ત્રી); સી. કરે. શાહ; 289-293; 
[અિસાનલરેખ]

6 મદી્યમ્ અનરે અસમદી્યમ્; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 294-299; [રણવજતરામ 
સુિણ્કિંદ્રક પ્સંગરે આપરેલ િકતવ્ય]

7 ગંગોત્ી ભણી ગંગા પાછી િહરે છરે; રકશનવસંહ િાિડા; 300-306

8 ત્ણ કાવ્યો; નહાટ હાં. , અનુ. મનસુખલાલ ઝિરેરી; 307-309; [‘થાઈ નહાટ 
હાંનું આતમકથન’-વિ્યરેટનામી કાવ્ય]

9 શ્ાિણી મરેળો (અનાદરા,રાજસથાન); ગો.; 310-314

10 શ્ાિણી રાતરે; ગીતા પરીખ; 314; [કાવ્ય]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ પુસતકો : ૧. ‘િહરેરા’ (મધુરા્ય); ્યશિનત 
શુકલ; 315-316; [પુસતકસમીક્ા]
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12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ પુસતકો : ૨. ‘કકૃવતિાસ’ (નાટક) (વશિકુમાર 
જોરી); ્યશિનત શુકલ; 316-317; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ પુસતકો : ૩. ‘ગુજરાતી નાટ્યસારહત્યનો 
ઉદભિ અનરે વિકાસ’ (મહરેશ િોકસી); ્યશિનત શુકલ; 317-318; 
[પુસતકસમીક્ા]

14 હાઇકુ; ‘સનરેહરવ્મ’; 319; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૦, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૩૭

1 પ્ો. લુઈ રરેનો (ફ્રેનિ સંસકકૃતજ્)(૧૮૯૬-૧૯૬૬)(છબી); આિરણપકૃષ

2 જમીનની માવલકી; કાકા કાલરેલકર; 321; [સામાવજક ક્ાંવત-ગ્ામદાન]

3 ‘પૂિગી’ની કવિતા (ગીતા પરીખ); સુનદરમ્; 322-326, 357-359; 
[પુસતકસમીક્ા]

4 વન:સહા્ય સહા્યક; રહમાંશુ વહોરા; 327-328; [િાતા્ક]

5 પ્શ્નોતિર (ધમ્ક વિશરે); કાકા કાલરેલકર; 329-335

6 પહરેલી ગુજરાતી નિલકથા : ‘રહંદુસથાન મધ્યરેનું એક ઝૂંપડુ’ં; મધુસૂદન 
પારરેખ; 336-342

7 આંખ મીંિું કરે-; સુરરેશ દલાલ; 342; [કાવ્ય]

8 ઉરર ધરા (‘ધ િરેસટ લરેનડ’); ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. રજનીકાનત પંિોળી; 
343-354; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

9 પત્મ્ પુષપમ્ : િિા્કપત્નો પ્ત્યુતિર (‘ફોનીમ’ વિશરે); ટી. એન. દિરે; 355

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ફોનીમ’ વિશરે ટી. એન. દિરે; રકશોરકાનત સુખિંતરા્ય 
શુકલ; 355

11 -એ જ શમણં !; સુરરેશ દલાલ; 356; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૦, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૩૮

1 શ્ીપાદ દામોદર સાતિળરેકર (છબી); આિરણપકૃષ

2 અવિિલ સત્યવનષા (ગાંધીજી); ઉ. જો.; 361-362
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3 પગલાં; હરરકશન જોશી; 362; [કાવ્ય]

4 શોધ; જગદીશ વત્િરેદી; 363-364; [કાવ્ય]

5 િનદન આ નનદનનરે શતશત; સુંદરજી બરેટાઈ; 364; [કાવ્ય]

6 પત્ાંજવલ; જ્યોતીનદ્ર દિરે, એ. િા્ય. ભટ્ટ; 365; [કાવ્ય]

7 ॐ પુણ્યાહમ; કાકા કાલરેલકર; 366-368; [રહમાલ્ય પ્િાસ]

8 સારહત્ય,સૌથી ક્ાવનતકારી બળ; મનુભાઈ પંિોળી ‘દશ્કક’; 369-373

9 ત્ણ છબીઓ : ગાંધી,આંબરેડકર,જ્યોવતરાિ ફુલરે; ગો.; 374-380; [િરરત્]

10 મારી જીિનશ્દ્ા; દુ બોઈ, અનુ. મનસુખલાલ ઝિરેરી; 381-383; 
[આતમકથન]

11 સંજીિનીના ધનિંતરર (જલાલુદ્ીન રૂમી); રકશનવસંહ િાિડા; 384-389; 
[િરરત્]

12 હજી્ય ગ્ંથાલ્યમાં બરેઠો બરેઠો એક છોકરો…; બકુલ વત્પાઠી; 390-392; 
[હાસ્ય વનબંધ]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : વિમલમંત્ીના િરરતકાવ્યનું શાસ્ત્રી્ય અધ્ય્યન 
(લાિણ્યસમ્યકકૃત ‘વિમલપ્બંધ’ -  સંપા. ડૉ. ધીરજલાલ ધનજીભાઈ 
શાહ); હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 393-397; [પુસતકસમીક્ા]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : આ ગરે્ય કકૃવતઓ (‘રાવગણી’ ખંડ,૧ -  વપનારકન 
ઠાકોર); િનદ્રિદન મહરેતા; 396-397; [પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : અનુભૂવતના નિા વિસતારો (‘િહી જતી પાછળ 
રમ્યઘોરા’ - લાભશંકર ઠાકર); રવતલાલ દિરે;  397-400; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૦, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૩૯

1 નગરવિત્; વિત્કાર : નાગજીભાઈ િૌહાણ; આિરણપકૃષ

2 અધ્યાતમજીિનનું વ્યાકરણ; ઉ. જો.; 401-402; [તત્િજ્ાન]

3 કરો ક્મા ! કરો ક્મા !; સુંદરજી બરેટાઈ; 402; [કાવ્ય]

4 આદશ્ક નિી શાળા; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 403-406; [બુવન્યાદી તાલીમ, 
િરેડછી]
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5 રઘુિંશ : સગ્ક આઠમો; કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 407-412

6 આંખ મહારી; જગદીશ વત્િરેદી; 412; [કાવ્ય]

7 સતિા (‘પાિર’); બટ્રા્કનડ રસરેલ, અનુ. ્યશિંત શુકલ; 413-424

8 ઝરેરિું; મધુ રા્ય; 425-431; [એકાંકી]

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સૌંદ્ય્કના સત્યશોધનની ્યાત્ા (‘અિલોકના’-
સુનદરમ્); રાધરે્્યામ શમા્ક; 432-437; [પુસતકસમીક્ા]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : આ અથ્કના િરેપારની િાત જ ક્યાં છરે ?; હરીનદ્ર 
દિરે; 437-439; [આરદલ મનસૂરીકકૃત ‘પગરિ’ની પ્સતાિના]

વષ્જ ૨૦, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૬૬, સળંગ અં્ ૨૪૦

1 કવિ્યત્ી નરેલી સાકસ અનરે સરેમ્યુઅલ ્યૉસરેફ એગનોન (છબી) (નોબલ 
પારરતોવરક વિજ રેતાઓ, ૧૯૬૬); આિરણપકૃષ

2 લોકશાહી ઔર રહંસા; ઉ. જો.; 441-442

3 ્યહૂદી આતમાના ઉદગાતાઓ; ભોળાભાઈ પટરેલ; 443-444

4 દશમસકંધની કવિતા; ઉ. જો.; 445-448, 467

5 પારસી નિલકથા-સારહત્ય; મધુસૂદન પારરેખ; 449-455

6 કવિતાની ભારા; અબૂ સઈદ ઐ્યૂબ, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 456-463

7 જરા્યુ (Gerontionનો ભાિાનુિાદ); ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. રજનીકાનત 
પંિોળી; 464-466; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

8 પ્પા; વ્રજલાલ દિરે; 466; [કાવ્ય]

9 શત્ુમાંથી વમત્; સરેમ્યુઅલ ્યૉસરેફ એગનોન, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 468-
470; [રહબ્ુ િાતા્ક]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : બરે પુસતકો : ૧. ‘અવસત’ (શ્ીકાનત શાહ); ધીરુભાઈ 
ઠાકર; 471-473; [પુસતકસમીક્ા]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : બરે પુસતકો : ૨. ‘પ્ાિીન કાવ્ય મંજરી’ (સંપા. 
જ રેઠાલાલ વત્િરેદી); ધીરુભાઈ ઠાકર; 473;  [પુસતકનોંધ]

12 મનરે ગવત ગમરે; મકરનદ દિરે; 474; [કાવ્ય]
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13 હિરે આવ્યા કરેડા અગમ; મકરનદ દિરે; 474; [કાવ્ય]

14 મહાપુરુર એ બધા; મકરનદ દિરે; 475; [કાવ્ય]

15 તમરે ઓઢાડી દો; મકરનદ દિરે; 475; [કાવ્ય]

16 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૬૬; 476-479

વષ્જ ૨૧, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૪૧

1 પાંદડુ ંએક નરે બકરાં પાંિ (વિત્); વિત્કાર : સોમાલાલ શાહ; આિરણપકૃષ

2 ધન્ય જીિનક્મ; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 1-2; [સમાજ]

3 રાજ્ય િકૃક્,પ્જા મૂળ; ઉ. જો.; 3-4; [રાજકારણ ]

4 મોસકોમાં દસ રદિસ : ગવણતશાસ્ત્રીઓનું આંતરરાટિ ્રી્ય સંમરેલન; સી. જી. 
િાલરેસ; 5-6

5 પરપોટો; રમરેશ પારરેખ; 7; [કાવ્ય]

6 થુએરિનમાં પતંગ; રવતલાલ છા્યા; 7; [કાવ્ય]

7 તમરે જો-; ફકીર મહમંદ મનસુરી; 8; [કાવ્ય]

8 સમરણોમાં હરણાં; ફકીર મહમંદ મનસુરી; 8; [કાવ્ય]

9 કવિનરે; પ્જારામ રાિળ; 8; [કાવ્ય]

10 બાળકો િચિરે-; ્યોસરેફ મરેકિાન; 8; [કાવ્ય]

11 શૈલીવિજ્ાન અનરે ભારાવિજ્ાન; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 9-13

12 કવિતાની ભારા (ગતાંકથી પૂરંુ); અબૂ સઈદ ઐ્યૂબ, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 14-17

13 રંગભૂવમ : પૂિ્ક-પવશ્મ પરરસંિાદ; જ્યંવત દલાલ; 18-20

14 રકલ્ો; નવલન રાિળ; 20; [કાવ્ય]

15 રઘુિંશ : સગ્ક નિમો; કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 21-25

16 લૂંટારો; સરોજ પાઠક; 26-30; [િાતા્ક]
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17 ભારા અનરે વ્યાકરણ; કરેશિરામ કા. શાસ્ત્રી; 31-36

18 પી. ઈ. એન. નું િંદીગઢ સંમરેલન; રમણલાલ જોશી; 37-39

વષ્જ ૨૧, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૪૨

1 નંદશંકર (‘કરણઘરેલો’ના કમગી)(છબી); આિરણપકૃષ

2 પાંિજન્યં હૃરીકરેશ :; ઉ. જો.; 41

3 િાંસ અનરે કરેળ; િરેણીભાઈ પુરોરહત; 42; [કાવ્ય]

4 અદકરેરો આસિાદ; મકરનદ દિરે; 43; [કાવ્ય]

5 ઉદાસી; સુરરેશ દલાલ; 43; [કાવ્ય]

6 ક્યારરેક; જગદીશ વત્િરેદી; 43; [કાવ્ય]

7 તનરે િાહી છરે મેં; પુવ્કન ઍલરેકઝાનડર, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 43; [રવશ્યન 
કાવ્ય]

8 બરે િાત (૧. જીિનનું સત્ય, ૨. સિદોર વનમૂ્કલન); કાકા કાલરેલકર; 44; 
[કરેળિણી, સમાજ, આતમકથન]

9 વશવક્ત સ્ત્રીઓની લગ્નપૂિવેની સમસ્યાઓ; જ્યોતસના હ. શાહ; 46-48

10 મરેઘનાદિધ : સગ્ક-૧; માઇકરેલ મધુસૂદન દતિ, અનુ. ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 
9-60; [બંગાળી કાવ્ય]

11 પ્રેમાનંદ : તતકાલરે અનરે આજ રે; જ્યંત કોઠારી; 61-70

12 િીની સામ્યિાદી પક્ના આંતરવિગ્હનાં મૂળ; ‘દશ્કક’; 71

13 ‘અમકૃતબઝારપવત્કા’ ગુજરાતીમાં !; વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 72-73

14 િૈદકના નોબરેલ પારરતોવરક-વિજ રેતાઓ (૧૯૬૬); ડૉ. મધુકાનત; 74-75

15 હાઇકુ - બરે પત્ો; કાકા કાલરેલકર; 76-78

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : આપઓળખમાં મદદ (‘માગ્કદશ્કન’-ગૌરીભાઈ 
ભટ્ટ અનરે શાંવતભાઈ જ રે. ભાિસાર); ઉ. જો.; 79-80; [પુસતકસમીક્ા]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : માનસ મહોતસિ (‘શ્ીમદ્ ભાગિત’નો ગુજરાતી 
અનુિાદ, વિષણદરેિ પંરડત); ઉ. જો.; 80, પૂ.પા.3; [પુસતકસમીક્ા]
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વષ્જ ૨૧, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૪૩

1 રોબટ્ક ઓપનહાઈઝર (છબી); આિરણપકૃષ

2 સાંસકકૃવતક પંિિરગી્ય ્યોજના !; કાકા કાલરેલકર; 81

3 રાજ રેનદ્ર શાહની કવિતા; રઘુિીર િૌધરી; 82-88, પૂ.પા.3

4 ઉપમા-લા્યક ‘અનુપમા’ : એક રસદશ્કન; રાધરે્્યામ શમા્ક; 89-93; [રફલમ 
આસિાદ]

5 પ્રેમાનંદ : તતકાલરે અનરે આજ રે (ગતાંકથી પૂરંુ); જ્યંત કોઠારી; 94-103

6 એક સાંજ; સુહાસ ઓઝા; 104-107, 103; [િાતા્ક]

7 મરેઘનાદિધ : સગ્ક-૨; માઇકરેલ મધુસૂદન દતિ, અનુ. ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 108-
116; [બંગાળી કાવ્ય]

8 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ પુસતકો ૧. ‘મીણ માટીનાં માનિી’ (પન્ાલાલ 
પટરેલ); રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 117-119; [પુસતકસમીક્ા]

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ પુસતકો ૨. ‘રૂપગઠરર્યાં’ (િનદ્રિદન મહરેતા); 
રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 119-120; [પુસતકસમીક્ા]

સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ પુસતકો ૩. ‘સોમિારની સિારરે ’ (બકુલ 
વત્પાઠી); રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 120; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૧, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૪૪

1 લોકવપ્્ય નાટકકાર ડાહાભાઈ ધોળશાજી ‘નિીન’ (છબી); આિરણપકૃષ

2 દરેિદુલ્કભ તક મળી છરે - લાભ લઈશું ?; કાકા કાલરેલકર; 121; રહંદુસમાજની 
વિિારધારા]

3 અંધકાર; િરેણીભાઈ પુરોરહત; 122-123; [કાવ્ય]

4 સોનરેરી સપનામાં; પ્જારામ રાિળ; 123; [કાવ્ય]

5 ઝરણાં; ‘ઝારહદ’ વશનોરિાળા; 124; [કાવ્ય]

6 રવિઋતુ; રાિજી પટરેલ; 124; [કાવ્ય]

7 આજની ગુજરાતી ટૂકંી િાતા્ક ; ઉ. જો.; 125-128; (‘્યાદ’ િાતા્કસંગ્હનો 
પ્િરેશક) [પુસતકસમીક્ા]

8 મરેઘનાદિધ : સગ્ક-૩; માઇકરેલ મધુસૂદન દતિ, અનુ. ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 
129-137; [બંગાળી કાવ્ય]
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9 લખ્યું રરે  િાંિું-; સુધાંશું; 137; [કાવ્ય]

10 પ્ાવનતક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 138-139, 149; 
[બંગાળી કાવ્ય]

11 ઇરફવજવન્યા ટૉરરસમાં; ્યુરરવપરડસ, અનુ. ઉ. જો.; 140-149; [નાટક]

12 મકૃચછકરટક; મીનાક્ી લ. દલાલ; 150-152; [સંસકકૃત નાટક]

13 હાઇકુ  (સિરૂપ અનરે વિકાસ); ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 153-158, પૂ.પા.3

14 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘રાજ રેનદ્ર શાહની કવિતા’-િિા્ક; રાધરે્્યામ શમા્ક; 159-160, 
પૂ.પા.3

વષ્જ ૨૧, અં્ ૫, મે ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૪૫

1 રાટિ ્રપવત ડૉ. ઝાકીરહુસરેન (છબી); આિરણપકૃષ

2 સરિાળો…બાદબાકી; ઉ. જો.; 161-162; [સમાજ, રાજકારણ]

3 વનરંજન ભગતનરે જનમરદનરે; ઉ. જો.; 162; [કાવ્ય]

4 અપદ્ાગદ્ અનરે પદ્મુવકત (નહાનાલાલ કવિ); ઉ. જો.; 163-168

5 હાઇકુ (સિરૂપ અનરે વિકાસ) (ગતાંકથી પૂરંુ); ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 169-179

6 મરેઘનાદિધ : સગ્ક-૪; માઇકરેલ મધુસૂદન દતિ, અનુ. ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 180-
189, 179; [બંગાળી કાવ્ય]

7 િકૃવતિ-ભરેદ (જગન્ાથ કવિનો-પકૃથિીછદંનો ્્રલોક); મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 
190-192, 200; [સંસકકૃત સારહત્ય]

8 છદંોમુવકતનાં ઈંવગત; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 193-196

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આિરણ’ (રઘુિીર િૌધરી); િંદ્રકાનત શરેઠ; 197-
200; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૧, અં્ ૬, જૂન ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૪૬

1 શ્ી મોટા (‘શ્ી હરર : ॐ આશ્મ’)(છબી); આિરણપકૃષ

2 સંસકકૃવતનો પા્યો; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 201

3 એ વનશાળ. . . એ સિાર. . .; સુંદરજી બરેટાઈ; 202; [કાવ્ય]
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4 ટ્રરેજ રેડીનો આનંદ-કરુણનો આસિાદ : એક સમસ્યા; ઉ. જો.; 203-207

5 વજદંગી; ્યોસરેફ મરેકિાન; 207; [કાવ્ય]

6 પૂજાની ઓરડી; બાલમુકુનદ દિરે; 208; [કાવ્ય]

7 િલો આપણરે દરેશ; પ્જારામ રાિળ; 208; [કાવ્ય]

8 મારા અનુભિનો એક ‘િમતકાર’ અનરે ‘દૈિી ઘટના’ !; કાકાસાહરેબ 
કાલરેલકર; 209-211; [આતમકથન]

9 પન્ાલાલના દૂહા; પ્જારામ રાિળ; 211; (પન્ાલાલ પટરેલ જનમરદન, 
પોંરડિરી)

10 ધડ-માથા વિનાનું; સુરરેશ રાલી; 212-219; [િાતા્ક]

11 મરેઘનાદિધ : સગ્ક-૫; માઇકરેલ મધુસૂદન દતિ, અનુ. ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 
220-228; [બંગાળી સારહત્ય]

12 ઓખામંડળના સકરેિીઝ; ઉશનસ્; 229; [કાવ્ય]

13 અમારો સંબંધ; પ્ાણજીિન મહરેતા; 230-232; [િાતા્ક]

14 થોડુકં અંગત; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 233-235; [‘સોનરેરી િાંદ રૂપરેરી સૂરજ’નું 
પ્ાકકથન]

15 જુનિાણી માનસ; વિજ્યશંકર કાનજી; 236-237; [પ્સંગલરેખ]

16 મનનરે  (‘મનનરે’-શ્ી મોટા); ઉ. જો.; 238-239; [પુસતકસમીક્ા]

17 આસમાની આભ : હરર્યાળી પકૃથિી; પ્જારામ રાિળ; 240,  પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

18 પત્મ્ પુષપમ્ : પારસી ગુજરાતી શબદો; કાકા કાલરેલકર; પૂ.પા.3

વષ્જ ૨૧, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૪૭

1 ભાઈ મવણલાલ છોટાલાલ પારરેખ (છબી); આિરણપકૃષ

2 સામાવજક નિવનવમ્કત (સ્ત્રી-પુરુર સંબંધ); કાકા કાલરેલકર; 241

3 ભાગિત જીિનના પુરુરાથગી (મવણલાલ પારરેખ); ઉ. જો.; 242-243; 
[અિસાનલરેખ]

4 શમણં; ભરત પાઠક; 243; [કાવ્ય]
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5 ‘સાગર અનરે શશી’-ફરી સમજતાં (‘કાનત’); હસમુખ પાઠક; 244-248

6 મહાભારત-અનુક્મવણ : આરદ પિ્ક, ૧લો અધ્યા્ય; સુનદરમ્; 249-258; 
(ગુજ. અનુ. અનરે રટપપણ સરહત)

7 આગંતુક; રકશોર જાદિ; 259-262; [િાતા્ક]

8 મરેઘનાદિધ : સગ્ક-૬; માઇકરેલ મધુસૂદન દતિ, અનુ. ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 263-
273; [બંગાળી સારહત્ય]

9 મ્કરી; સુિણા્ક; 274-276; [િાતા્ક]

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અિા્કિીન સારહત્યની વિકાસરરેખા’(ધીરુભાઈ ઠાકર)-એક 
ખૂટતી કડી; વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 277-278

11 પત્મ્ પુષપમ્ : પરરભારાના પ્દરેશમાં; વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 278-
280; [રાજકારણ ]

12 આરદ વશલપીનરે; પ્જારામ રાિળ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૧, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૪૮

1 મહાતમા થૉરો (છબી); આિરણપકૃષ

2 લોકશાહીનાં િીસ િરસ; ઉ. જો.; 281

3 િાર કાવ્યો : ૧. એક બાળકાવ્ય, ૨. શબદ, ૩. પ્કભુવિ, ૪. આભનરે કાંગરરે  
કાંગરરે ; ઉ. જો.; 282; [કાવ્ય]

4 ડરેવિડ થૉરો; ઉમરેદભાઈ મવણ્યાર; 283-286

5 સફરનું કાવ્ય; રકશનવસંહ િાિડા; 287-288; [પ્િાસ-કુમાઉ પ્દરેશ]

6 ક્ાવનતકારી હંુ અરહંસક કરેમ બન્યો ?; કાકા કાલરેલકર; 289-293

7 ‘અવતજ્ાન’(‘કાનત’)ની કરેનદ્રસથ સમસ્યા; િંદ્રકાનત શરેઠ; 294-295

8 રણ; સુહાસ ઓઝા; 296-302; [િાતા્ક]

9 મરેઘનાદિધ : સગ્ક-૭; માઇકરેલ મધુસૂદન દતિ, અનુ. ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 
303-314; [બંગાળી સારહત્ય]

10 ‘માઠુ ં હીંડિું’-‘દશમસકંધ’માંનો એક પ્્યોગ (પ્રેમાનંદ); હરરિલ્ભ 
ભા્યાણી; 315; [શબદિિા્ક]
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11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ૧. ‘રદલહીમાં ગાંધીજી’(ભાગ,૨- મનુબહરેન ગાંધી); 
રમણલાલ જોશી; 316-317; [પુસતકસમીક્ા]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ૨. ‘અશ્ુઘર’ (રાિજી પટરેલ); રમણલાલ જોશી; 
317-319; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ૩. ‘આકવસમક સપશ્ક’ (રઘુિીર િૌધરી); રમણલાલ 
જોશી; 319-320; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૧, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૪૯

1 મહાન ફ્રેનિકવિ બૉદલર (છબી); આિરણપકૃષ

2 પંખાળો શબદ : પ્જા પ્જા િચિરેનો સરેતુ; ઉ. જો.; 321-323

3 ‘શુદ્’ કવિતામાં અથ્ક; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 324-325, 357-358

4 ધમ્ક અનરે સમાજ; કાકા કાલરેલકર; 326-328, 342

5 કરનલ કરડા; સિામી આનંદ; 329-336; [િરરત્]

6 સમકાલીન અમરેરરકન સારહત્ય : એક ગોષી; વશિકુમાર જોરી; 337-341; 
[અમરેરરકન સારહત્ય]

7 ‘મુ મુ’; ઉ. જો.; 343-344; (તુગ્કન્યરેફ ઇિાનકકૃત, ઇવનદરાબહરેન ડગલીએ 
કરરેલા ગુજ. અનુિાદનો આમુખ) [રવશ્યન સારહત્ય]      

8 મરેઘનાદિધ : સગ્ક-૮; માઇકરેલ મધુસૂદન દતિ, અનુ. ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 
345-356; [બંગાળી સારહત્ય]

9 િાલો-; જગદીશ વત્િરેદી; 359; [કાવ્ય]

10 સાગરપંખી; બૉદલર, અનુ. ઉ. જો.; 360; [ફ્રેનિ કાવ્ય]

11 એ ગીત; ‘સનરેહરવ્મ’; 360; [કાવ્ય]

12 કરેટલાં્ય િરસથી; હરરકકૃષણ પાઠક; 360; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૧, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૫૦

1 રવશ્યન કવિ એલરેકઝાનડર બલૉક (છબી); આિરણપકૃષ

2 કવિની શ્દ્ા; ઉ. જો.; 361-362; [ગુ. સા. પરરરદના ૨૪મા અવધિરેશનના 
પ્મુખપદરેથી આપરેલું વ્યાખ્યાન]
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3 પરરરદ પ્સાદી : ૧. આધુવનક સારહત્યસજ ્કન અનરે સારહત્યવિિારણા; 
અનંતરા્ય રાિળ; 363-364; [ગુ. સા. પરરરદનું ૨૪મું અવધિરેશન]

4 પરરરદ પ્સાદી : ૨. આિતીકાલ ‘ભારાપત્ો’ની છરે; ્યશિનત શુકલ; 364-
365

5 પરરરદ પ્સાદી : ૩. ગુજરાતના ઇવતહાસની ખૂટતી કડીઓ; ઉમાકાનત 
શાહ; 365-366

6 પરરરદ પ્સાદી : ૪. જીિનાવભમુખ કરેળિણી; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 366-
368

7 મહાપ્ાણ લોરહ્યા; ઉ. જો.; 368; [અિસાનનોંધ]

8 મરેઘનાદિધ : સગ્ક-૯; માઇકરેલ મધુસૂદન દતિ, અનુ. ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 
369-375; [બંગાળી સારહત્ય] 

9 ‘મરેઘનાદિધ’ના ઉપસંહારમાં અનુિાદક; ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 375-378; 
[બંગાળી સારહત્ય]

10 અિનીનદ્રનાથ ટાગોરનાં બાગીશ્રી પ્િિનો; અનુ.અનરે નોંધ : અંબાલાલ 
પુરાણી; 379-387; [વશલપકળા, બંગાળી સારહત્ય]

11 હંુ તો ગામ મારરે ; ઉ. જો.; 387; [કાવ્ય]

12 કવિ કરેશિસુત અનરે પ્ો. ઠાકોર; પ્કાશ મહરેતા, સુરરે નદ્ર ગાિસકર; 388-391; 
[મરાઠી સારહત્ય]

13 અનુિાદકોની િક્કશોપમાં; ભોળાભાઈ પટરેલ; 392-395; [અહરેિાલ લરેખ]

14 એલરેકઝાનડર બલૉક : ક્ાવનતનો કવિ (‘ધ ટ્રેલિ’-રવશ્યન ક્ાવનતનું વિજ્યગીત); 
ભોળાભાઈ પટરેલ; 396-399; [રવશ્યન કાવ્ય]

વષ્જ ૨૧, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૫૧

1 કવિશ્ી મવણશંકર રતનજી ભટ્ટ,’કાનત’ (છબી); આિરણપકૃષ

2 માનિની શાંવત્યાત્ા; ઉ. જો.; 401-402; [રાજકારણ, સમાજ]

3 ‘િસંત વિજ્ય’ ટ્રરેજ રેડી અનરે તરેનો કરુણિીર ના્યક (‘કાનત’); શવશન ઓઝા; 
403-408

4 એલરેકઝાનડર બલૉક : ક્ાવનતનો કવિ (ગતાંકથી પૂરંુ); ભોળાભાઈ પટરેલ; 
409-412; [રવશ્યન કાવ્ય]
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5 મારી કરેટલીક કવિતા; ‘સનરેહરવ્મ’; 413-415; [આતમકથન]

6 સારહત્ય અનરે જીિન; રમણલાલ જોશી; 416-418

7 કવિની શ્દ્ા (ગતાંકથી પૂરંુ); ઉ. જો.; 419-427; [ગુ. સા. પરરરદના ૨૪મા 
અવધિરેશનના પ્મુખપદરેથી આપરેલું વ્યાખ્યાન]

8 ગાંધીજીનું અથ્કશાસ્ત્ર; જ. જ. અંજારર્યા; 428-430

9 પરરરદ પ્સાદી : ૧. િાગગરે્યકાર; કંિનલાલ મામાિાળા; 431-433; [ગુ. 
સા. પરરરદનું ૨૪મું અવધિરેશન]

10 પરરરદ પ્સાદી : ૨. પરમાણ અનરે વિશ્વ; ્યશિંત ગુ. ના્યક; 433-435

11 પરરરદ પ્સાદી : ૩. ‘ગુજરાતી સિભાિ’; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 435-436

12 મા જ્યારરે  િૈકંુઠમાં જશરે; હસમુખ પાઠક; 437; [કાવ્ય]

13 નિા િરવે; ઉ. જો.; 437; [કાવ્ય]

14 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અવતજ્ાન’(‘કાનત’)ની કરેનદ્રસથ સમસ્યા : વિશરેર વિિાર; 
જ્યંત કોઠારી; 438

15 ‘ગાંધીજી હમારા દરેશ હો જા્ય’; ડૉ. ઝારકર હુસરેન; 439

વષ્જ ૨૧, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૬૭, સળંગ અં્ ૨૫૨

1 શ્ીમદ્ રાજિંદ્ર (છબી); આિરણપકૃષ

2 આપણી સંસકકૃવતનાં પ્તીકો; કાકા કાલરેલકર; 441-442

3 ‘કાનત’ કવિ; અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ; 443-444

4 જીિનકલ્યાણનો મંત્; કાકા કાલરેલકર; 445-447

5 હાઇકુ (પાંિ); ‘સનરેહરવ્મ’; 447; [કાવ્ય]

6 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘અવતજ્ાન’(‘કાનત’) વિશરે િધુ િિા્ક; િંદ્રકાનત શરેઠ; 448

7 અધ્યાતમિીર શ્ીમદ્ રાજિંદ્ર; ઉ. જો.; 449-453

8 દાખલા તરીકરે મુંબઈ : હ્યાતીની તપાસનો એક સરરર્યલ અહરેિાલ ; 
વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 454-459; [કાવ્ય]
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9 માદામ ક્યુરી; ્યશિંતરા્ય ગુ. ના્યક; 460-463

10 માદ્રીની કામરેચછા (‘િસંતવિજ્ય’-‘કાનત’); મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 464-466

11 શ્ીમદ્ રાજિંદ્રનું આતમદશ્કન; રવસકલાલ છો. પરીખ; 467-470

12 ‘સારહત્ય વિિાર’માં અદ્તૈીની સૌરભ; ધીરુભાઈ કરે. મોદી; 471-472

13 મધરેભરી; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 472; [કાવ્ય]

14 સમકૃદ્ એકતાની પ્તીક ભારતની નદીઓ; કાકા કાલરેલકર; 473-475

15 િા્યરા; વ્રજલાલ દિરે; 475; [કાવ્ય]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સૌરાટિ ્રની ઐવતહાવસક નગરીઓ : ૧. માંગરોળ 
(સોરઠ)’; ઉ. જો.; 476-477; [પુસતક આમુખ]

17 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૬૭; 478-480

વષ્જ ૨૨, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૫૩

1 પં. ઓમકારનાથજી (છબી); આિરણપકૃષ

2 જીિતો જિાબ; ઉ. જો.; 1; [સમાજ]

3 પં. ઓમકારનાથજી; ઉ. જો.; 2; [અિસાનનોંધ]

4 ડૉ. મીનુ કાપરડ્યા; ઉ. જો.; 2; [અિસાનનોંધ]

5 બહાર,બારણા સામરે  (Draussen vor der Tur-); િોલફ ગાનગ બોરખરેત્ક, 
અંગ્રેજી અનુ. જહોન બરેખતલોફ, ગુજ. અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 3-8; 
[નાટકઅંશ]

6 ‘કાનત’નરે અંજવલ; ગગનવિહારી મહરેતા; 9-11; [અિસાનલરેખ]

7 અંતદ્ુ્કવતની કવિતા (‘કાનત’ની કવિતા); ઉમરેદભાઈ મવણ્યાર; 12-14

8 માદ્રીની કામાિસથા (‘િસંતવિજ્ય’-‘કાનત’) (ગતાંકથી િાલુ); મુકુનદરા્ય 
પારાશ્ય્ક; 15-19

9 કવિ ‘કાનત’નું વિિારમંથન; પ્કાશ મહરેતા; 20-26

10 એક નરે એક; હસમુખ પાઠક; 26; [કાવ્ય]
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11 ભારતી્ય રસવિિાર; રાન્યરેરો નોલી, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 27-32

12 વિકસતું વિલરે પારલરે; ગો.; 33-36, 32

13 કકૃદંતના પ્કારો વિશરે; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 37-39

14 ગરેરરલા આક્મણ અનરે ક્ાંવત; ઉશનસ્; 40; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૨, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૫૪

1 નિા વબ્ટીશ રાજકવિ સરેવસલ ડરે લુઈ (છબી); આિરણપકૃષ

2 માનિવિકાસનો ્યુગક્મ; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 41; [સમાજ]

3 બરે િાતા્કઓ : ૧. બવનહાલ, ૨. ટરેબલ; સુિણા્ક; 42-44; [િાતા્ક]

4 પરમ સખા મકૃત્યુ; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 45-48

5 બળિંતરા્યનું ‘આરોહણ’ (બ. ક. ઠાકોર); હસમુખ પાઠક; 49-58

6 વ્યિહારકુશળ વિદ્ાપુરુર (નમ્કદાશંકર દરેિશંકર મહરેતા); અનંતરા્ય રાિળ; 
59-65

7 પગલાં વિનાના પ્દરેશમાં; રઘુિીર િૌધરી; 66-75; [િાતા્ક]

8 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘તમસા’ (રઘુિીર િૌધરી); નવલન રાિળ; 76-79; 
[પુસતકસમીક્ા]

9 ટાઇપરાઇટરનાં આંસુ; મધુ કોઠારી; 80; [કાવ્ય]

10 વિિાર એટલરે; હસમુખ પાઠક; 80; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૨, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૫૫

1 રમણભાઈ નીલકંઠ (છબી); આિરણપકૃષ

2 એક કથા; કાકા કાલરેલકર; 81; [પ્સંગકથા]

3 આ શરેકવસપ્યરની િમકતી િાંદની; પ્જારામ રાિળ; 82; [કાવ્ય]

4 ભગિાન; પ્જારામ રાિળ; 82; [કાવ્ય]
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5 ‘નગ્ન વનજ ્કન હાથ’ (જીિનાનંદ દાસની એક કવિતા); ભોળાભાઈ પટરેલ; 
83-85; [બંગાળી કાવ્ય]

6 ગોિધ્કનરામનું ‘િરા્કિણ્કન’; હસમુખ પાઠક; 86-90

7 સકલપુરુરની જનમશતાબદીએ (રમણભાઈ નીલકંઠ); સુવસમતા મહરેડ; 91-94

8 વિત્કલાનું ભાવિ : મારી દ્કવટિએ; રવિશંકર રાિળ; 95-97

9 માસતર બન્યો; ગોકુળભાઈ ભટ્ટ; 98-102; [આતમકથન]

10 કિોનટમ વમકરેવનકસથી. . . ?; નરવસંહ મૂ. શાહ; 103-104

11 જીિનદ્રટિા ગોિધ્કનરામ; રમણલાલ જોશી; 105-108

12 નિલકથા-સિરૂપ : બરે મુદ્રા; ભાનુપ્સાદ પંડ્ા; 109-111

13 ત્યાગ; વિજ્યશંકર કાનજી; 112-113; [લવલત વનબંધ]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િોથી િૂંટણીઓ : ભારતમાં અનરે ગુજરાતમાં’ 
(દરેિવ્રત પાઠક અનરે અન્ય); ઉ. જો.; 114-115; [પુસતકસમીક્ા]

અર્ય્ક (૧-૫) : કવિતામાં શબદ ; િંપકલાલ વ્યાસ; 116-117; (‘પુનિ્કસુ’ની 
પ્સતાિના) , ભજનનું ભાથું; મકરનદ દિરે; 117-118, જ્ાન-ગંગોત્ી(ગ્ંથશ્રેણી) 
: સિાગત; તંત્ી; 118, િૈદકના નોબરેલ પારરતોવરક-વિજ રેતાઓ (૧૯૬૭); ડૉ. 
મધુકાનત; 118-119, ઋણાનુબંધ (નમ્કદાશંકર મહરેતા સમારકગ્ંથ); ઉ. જો.; 
119-120

વષ્જ ૨૨, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૫૬

1 કવિશ્ી સુનદરમ્ (છબી); આિરણપકૃષ

2 સારહત્ય-એક સાથી; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 121-122

3 સહા્ય માટરે પ્ાથ્કના; માઇકરેલરેનજ રેલો, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 122; [ઇટાવલ્યન 
કાવ્ય]

4 સંધ્યા િંદન; હસમુખ પાઠક; 123-124; [કાવ્ય]

5 કવિકમ્ક અંતરે; હસમુખ પાઠક; 124; [કાવ્ય]

6 રમણભાઈની સારહત્યસાધના (રમણભાઈ નીલકંઠ); અનંતરા્ય રાિળ; 
125-128
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7 હંુ એક િકૃક્; ‘સિપનસથ’; 128; [કાવ્ય]

8 મનરે કાનો મા..ણ…સ…; સુિણા્ક; 129-130; [િાતા્ક]

9 શબદની શવકત; ભાઈશંકર પુરોરહત; 131-134

10 નહાનાલાલનું ‘મારાં ન્યણાંની આળસ’; હસમુખ પાઠક; 135-137; 
[કાવ્યઆસિાદ]

11 કિોનટમ વમકરેવનકસથી…? (ગતાંકથી પૂરંુ); નરવસંહ મૂ. શાહ; 138-142

12 શતદલ પદ્મમાં પોઢરેલો….(‘વિત્દશ્કનો’ -  નહાનાલાલ); ધીરુભાઈ કરે. મોદી; 
143-145

13 ધરતી કથી કૈં રહી; ‘સિપનસથ’; 145; [કાવ્ય]

14 થોડુકં આગળ (િાતા્ક વિશરે સતો); જ્યંવત દલાલ; 146-149

15 ખરેતર; રામિંદ્ર બ. પટરેલ; 149; [કાવ્ય]

16 સુનદરમ્; વનરંજન ભગત; 150-154

17 મહાભારત-અનુિાદ (અથ્કઘટન સરહત); સુનદરમ્; 155-160, પૂ.પા.3

વષ્જ ૨૨, અં્ ૫, મે ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૫૭

1 સદગત મારટ્કન લ્યુથર રકંગ (છબી); આિરણપકૃષ

2 વન : શસ્ત્ર સત્ય અનરે વબનશરતી પ્રેમ (મારટ્કન લ્યૂથર રકંગ); ઉ. જો.; 161-
162; [અિસાનલરેખ]

3 રહનકમાન : એક કરુવણકા; અનસટ્ક ટોલર, અંગ્રેજી અનુ. િરેરા મરેનડરેલ, ગુજ. 
અનુ. સુનદરમ્; 163-168; [નાટક]

4 સાત્્કનો અવસતત્િિાદ; એ. એિ. આઈ. િોરા; 169-171

5 ઉપરેક્ા…ઉદાસીનતા…; મહરેનદ્ર જાની; 172-175; [સમાજ]

6 રહઝ એકસરેલનસી; સુિણા્ક; 176-177; [િાતા્ક]

7 અંતોતો ઉપરથી અરડસ-અબાબા; હસમુખ પાઠક; 177; [કાવ્ય]

8 ‘પ્વતમા’માં કૈકરે્યીવનરૂપણ (‘પ્વતમાનાટક’-ભાસ); રદવ્યાક્કુમાર મુકુનદરા્ય 
પંડ્ા; 178-181

9 રઘુિંશ : સગ્ક દશમો; કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 182-184
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10 અવતવથધમ્ક; ફાધર સ. જ. િાલરેસ; 185-188; [સમાજ, સારહત્ય]

11 નોકરી; સુિણા્ક; 189-192; [િાતા્ક]

12 રમણભાઈ : કરેટલાંક સંસમરણો (રમણભાઈ નીલકંઠ); ગગનવિહારી મહરેતા; 
193-194, 198

13 સારહવત્યક પત્કારત્િ; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 195-198

14 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘આરોહણ’ કાવ્ય વિશરે; નગીનદાસ પારરેખ; 199-200, પૂ.પા.3

15 ઈચછામકૃત્યુ; હસમુખ પાઠક; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

16 અમરેરરકા,ઓ અમરેરરકા; હસમુખ પાઠક; પૂ.પા.4; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૨, અં્ ૬, જૂન ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૫૮

1 કવિશ્ી કરે. િી. પુટ્ટપપા ‘કુિરેમપુ’ (જ્ાનપીઠ પારરતોવરક વિજ રેતા)(છબી); 
આિરણપકૃષ

2 કવિધમ્ક; ઉ. જો.; 201-202; [‘જ્ાનપીઠ’ પુરસકાર પ્સંગરે અમદાિાદ 
રરે રડ્યોએ લીધરેલી મુલાકાત]

3 સદગત શંભુભાઈ શાહ; ઉ. જો.; 203; [અિસાનનોંધ]

4 સદગત ગટ્ટભુાઈ ધ્ુિ; ઉ. જો.; 203; [અિસાનનોંધ]

5 સરેનરેટર રોબટ્ક કરેનરેડીની હત્યા; ઉ. જો.; 203; [અિસાનનોંધ]

6 ક્ાવનત; સુિણા્ક; 204-208; [િાતા્ક]

7 દશ્કકની નિલકથાઓ; રઘુિીર િૌધરી; 209-222

8 કલાપીરવિત ‘આપની ્યાદી’; હસમુખ પાઠક; 223-226

9 રહંકમાન : એક કરુવણકા (ગતાંકથી િાલુ); અનસટ્ક ટોલર, અંગ્રેજી અનુ. િરેરા 
મરેનડરેલ, ગુજ. અનુ. સુનદરમ્; 227-238; [નાટક]

10 વિજ્ાનની સાધના; ઉ. જો.; 239-240

11 ઘર; રામિંદ્ર બ. પટરેલ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]
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12 િાસવનતક અવભનદનમ્; વિદ્ાઅલંકાર શંકરદરેિ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

13 ‘મનરેર માનુર’ (‘શાંવતવનકરેતન’, ખંડ-૩); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; પૂ.પા.4; [બંગાળી સારહત્ય]

વષ્જ ૨૨, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૫૯

1 સદગત જ્યંત ખત્ી (છબી); આિરણપકૃષ

2 આભારિિન; ઉ. જો.; 241-243; [‘જ્ાનપીઠ પુરસકાર’નો જાહરેર સનમાન- 
સમારંભ, અમદાિાદ]

3 ભારતી્ય કવિની તસિીર : ૧૯૬૮; ઉ. જો.; 244-248

4 પ્ાણજીિનનરે અનુકરણ સદરે; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 249-252; (જાપાનનો 
ઇવતહાસ અનરે સંસકકૃવત) 

5 ક્ૉસ; ‘સનરેહરવ્મ’; 252; [કાવ્ય]

6 રહંકમાન : અંક ત્ીજો (ગતાંકથી િાલુ); અનસટ્ક ટોલર, અંગ્રેજી અનુ. િરેરા 
મરેનડરેલ,ગુજ. અનુ. સુનદરમ્; 253-264; [નાટક]

7 ગ્યું ઊડી પંખી; ‘સનરેહરવ્મ’; 264; [કાવ્ય]

8 િકૃત્િધ; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 265-267

9 િહરેરા; ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 267; [કાવ્ય]

10 આજકાલ ફાલતી વિલાસવપ્્યતા : બરે પત્ો (ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક); ્યશિનત 
શુકલ; 268-270

11 આધુવનક િૈદકના ઉર : કાળમાં; નરવસંહ મૂ. શાહ; 271-273

12 બરે કાવ્યો : ૧. અમારા ઘરની િચિરે…, ૨. ગરમ િસ્ત્રની સમકૃવતમાં…); 
લાભશંકર ઠાકર; 273; [કાવ્ય]

13 પરેટ્રોવલ્યમ અનરે પરેટ્રોવલ્યમ-ઉદ્ોગો; કુમાર એ. ઠાકર; 274-276

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : મારી છાજલી પરનાં પુસતકો; ઉ. જો.; 277-280; 
(‘બુકસ ઑન મા્ય શરેલફ’ આકાશિાણી િાતા્કલાપનો અનુિાદ)

વષ્જ ૨૨, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૬૦
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1 સદગત હરવસદ્ભાઈ રદિરેરટ્યા (૧૮૮૬-૧૯૬૮)(છબી); આિરણપકૃષ

2 િળતર, કરેિળ આંતરરક (જીિનદ્કવટિ); કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 281

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : િરેકોસલોિારક્યાની કટોકટી : લોકશાહી સમાજિાદ; 
282-283, પારકસતાનનરે રવશ્યા શસ્ત્રો આપરે છરે; 283

4 હરવસદ્ભાઈ રદિરેરટ્યા; ઉ. જો.; 284; [અિસાનલરેખ]

5 શ્ીપાદ દામોદર સાતિળરેકર; ઉ. જો.; 284; [અિસાનલરેખ]

6 અિસાનનોંધો; ઉ. જો.; 284

7 નવ્ય વિિરેિના : એક પરરસંિાદ અહરેિાલ; ભોળાભાઈ પટરેલ; 285-288

8 આ હતી આપણી રાટિ ્રી્યતા ! આજ રે િળી જુદી ! (રાટિ ્રી્ય વશક્ણ); 
કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 289-291

9 ગટ્ટભુાઈ (ગટ્ટલુાલ ગોપીલાલ ધ્ુ); ગગનવિહારી મહરેતા; 292-294; 
[િરરત્]

10 આજ; આરદલ મનસૂરી; 294; [કાવ્ય]

11 રઘુિંશ : સગ્ક અવગ્યારમો; કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 295-299

12 ‘દશમસકંધ’નરે આધારરે  પ્રેમાનંદ; ધીરુભાઈ કરે. મોદી; 300-302

13 હોપલા ! ઐસી હૈ વજનદગી ! (પાંિ અંકોમાં એક નાટક); અનસટ્ક ટોલર, 
અંગ્રેજી અનુ. હમન ઓલડ, ગુજ. અનુ. સુનદરમ્; 303-311; [નાટક]

14 પાનખર; ‘સનરેહરવ્મ’; 311; [કાવ્ય]

15 િાર નિલકથાની નાવ્યકાઓ; િુનીલાલ મરડ્યા; 312-317

16 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘આરોહણ’ (બ. ક. ઠાકોર) કાવ્ય વિશરે; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 
318-319

17 પત્મ્ પુષપમ્ : મહાભારત-અનુિાદ : થોડીક િધુ િિા્ક; હરરિલ્ભ 
ભા્યાણી; 319-320

18 વનજલીલા (૧. આજ અમરે-, ૨. લોકસભામાં-, ૩. દામકામનો-, ૪. કલાસ 
છોડી-, ૫. શરેઠાણી ગુજરાતીમાં-); ‘સનરેહરવ્મ’;પૂ.પા.3; [કાવ્ય]
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વષ્જ ૨૨, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૬૧

1 સિ. ‘છોટરે સરકાર’ ડૉ. િંદુલાલ દરેસાઈ (‘િસનત વિનોદી’)(છબી); આિરણપકૃષ

2 સહવિનતનમ્ કરિાિહૈ !; ઉ. જો.; 321-322; (‘વનરીક્ક’ સામવ્યકનો 
પ્થમ અગ્લરેખ)

3 હજી પણ; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 322; [કાવ્ય]

4 સમ્યરંગ (૧-૪) : િરેક કટોકટીની ફલશ્ુવત (િરેકોસલોિારક્યા); 323, 
્યુરોપની બરેિરેની (નાટો કરાર); 324-325, ૨૧ િર્કનું સરિૈ્યું (ભારતની 
ઊણપો અનરે વસવદ્ઓ); 325-326, ડૉ. રાધાકકૃષણનનરે જનમરદનરે; 326

5 સિ. રાિજી પટરેલનરે; વિનુ મોદી; 327; [કાવ્ય]

6 સંિનન; હસમુખ પાઠક; 328; [કાવ્ય]

7 સમતાનો મરેરુ (િામનદાદા); સિામી આનંદ; 329-340; [આતમકથન]

8 વસથરબુવદ્ દૂત શ્ીકકૃષણ; ઉપરેનદ્રરા્ય જ. સાંડરેસરા; 341-345

9 રઘુિંશ : સગ્ક બારમો; કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 346-348

10 ‘દગધ કકૃવરકવિ’ની એક કવિતા (રાિજી પટરેલકકૃત ‘િણોઠી-રકત…’); 
રાધરે્્યામ શમા્ક; 349-352

11 અિસાનનોંધ : ઉદ્ રેગનો અવતરરેક (અિસાનનોંધમાં અવતરરેકતા); 
ગગનવિહારી મહરેતા; 353-355, પૂ.પા.3

12 હોપલા ! ઐસી હૈ વજનદગી ! (ગતાંકથી િાલુ); અનસટ્ક ટોલર, અંગ્રેજી અનુ. 
હમન ઓલડ, ગુજ. અનુ. સુનદરમ્; 356-360,પૂ.પા.3; [નાટક]

વષ્જ ૨૨, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૬૨

1 ગાંધીજી (છબી); આિરણપકૃષ

2 અમરેરરકાના પ્મુખની િૂંટણી; ઉ. જો.; 361-362

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : ગાંધીશતાબદી કરેિી રીતરે ઊજિીશું ?; 363-364, 
હૃદ્યનું ડહાપણ (ડૉ. રાધાકકૃષણન સારહત્ય અકાદરેમીના પ્થમ ફરેલો); 364, 
રાજકી્ય શવકતની ગંગોત્ી (્યુિકનરેતાઓ); 364-365

4 સત્યના કવિ (ગાંધીજી); રકશનવસંહ િાિડા; 366, 398
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5 શીકંુ; રાધરે્્યામ શમા્ક; 367-368; [િાતા્ક]

6 હોપલા ! ઐસી હૈ વજનદગી ! (ગતાંકથી િાલુ); અનસટ્ક ટોલર, અંગ્રેજી અનુ. 
હમન ઓલડ, ગુજ. અનુ. સુનદરમ્; 369-379; [નાટક]

7 વસથરબુવદ્ દૂત શ્ીકકૃષણ (ગતાંકથી િાલુ); ઉપરેનદ્રરા્ય જ. સાંડરેસરા; 380-
386

8 રઘુિંશ : સગ્ક તરેરમો; કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 387-391

9 શારીરરક મરેદવસિતા; નરવસંહ મૂ. શાહ; 392-394

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘આરોહણ’ (બ. ક. ઠાકોર) કાવ્ય વિશરે િિા્ક; નગીનદાસ 
પારરેખ; 395-397

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િતસલ િિનો (ફાધર િાલરેસકકૃત ‘વ્યવકત- 
ઘડતર’નો આમુખ); ઉ. જો.; 399; [પુસતકસમીક્ા]

12 રહંદીનો ધમ્ક; મો. ક. ગાંધી; 400

13 ગાંધી-પાથરે્ય; ગાંધીજી; પૂ.પા.4; [ગદ્ખંડ]

વષ્જ ૨૨,અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૬૩

1 મરેરકસકોના કવિ ઑકટરેવિ્યો પાઝ (છબી); આિરણપકૃષ

2 બરે છરેડાની ખેંિતાણ (વ્યવકતિાદ અનરે સમાજિાદ); કાકા કાલરેલકર; 401-
402; [વ્યવકતિાદ અનરે સમાજિાદ]

3 જીિતો શબદ; ઉ. જો.; 402; (સદગત રાિજી પટરેલની સમકૃવતમાં કાવ્ય)

4 મોહનદાસ ગાંધીનરે (‘િરેરટસાઇડ’)(અંગ્રેજી-ગુજરાતી); મીરોન ઓ’ હીગીનસ; 
403; [અંજવલકાવ્ય]

5 ગ્યુનટર ગ્ાસ : કરેટલીક રિનાઓ (૧. ઈંડામાં ૨. ‘પૂર’ ૩. ‘વનષફળ ધાડ’ 
૪. સુખ ૫. ‘સમુદ્ર્યુદ્’; ગ્યુનટર ગ્ાસ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 404-406; 
[જમ્કન કાવ્ય]

6 રાિજીનરે; રામિંદ્ર બ. પટરેલ; 407; [કાવ્ય]

7 બરે કાવ્યો : ૧. સાંજ ઢળિા માંડરે પછી; ૨. ઘર; જગદીશ વત્િરેદી; 407

8 બરે કાવ્યો : ૧. સતર ભરેદન ૨. પ્રેમના સંબંધો; ‘સિપનસથ’; 408

9 મનરે જો િીતરેલાં િરસો પાછાં મળરે-; ઉ. જો.; 409-411; [આતમકથન]
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10 નિું માધ્યમ (પ્કાશ-ધિવનના કા્ય્કક્મો-રોમ); િંદ્રિદન મહરેતા; 412-417

11 પીંછી અનરે કલમના ઉસતાદ : જ્યંત ખત્ી; રામવસંહ રાઠોડ; 418-420

12 હોપલા ! ઐસી હૈ વજનદગી ! (ગતાંકથી િાલુ); અનસટ્ક ટોલર, અંગ્રેજી અનુ. 
હમન ઓલડ, ગુજ. અનુ. સુનદરમ્; 421-429; [નાટક]

13 ગુજરાતી નાટકોમાં ફારસો; જગદીશ જ રે. દિરે; 430-431

14 આ િર્કના કરેટલાક નોબરેલ પારરતોવરક વિજ રેતાઓ (૧૯૬૮); નરવસંહ મૂ. 
શાહ; 432-433

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ધરતીનો મોંઘરેરો મોર’(પન્ાલાલ પટરેલવલવખત 
‘ઘમમરિલોણં’ પુસતક); અનંતરા્ય રાિળ; 434-400

16 પત્મ્ પુષપમ્ : ગાંધીજી અનરે ‘આતમવસવદ્શાસ્ત્ર’ (શ્ીમદ્ રાજિંદ); 
વત્ભુિન વિરજીભાઈ હરેમાણી; પૂ.પા.3

વષ્જ ૨૨, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૬૮, સળંગ અં્ ૨૬૪

1 સદગત વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ (રરેખાવિત્); આિરણપકૃષ

2 મહાભારત પ્શ્ન; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 441-442

3 ‘શ્ી કાકાસાહરેબ’-વપ્્ય ગુરુિ્ય્કનરે; સુનદરમ્; 442; [કાવ્ય]

4 ‘લીલુડી ધરતી’-હંુ ફરી લખું તો; િુનીલાલ મરડ્યા; 443-444

5 શ્રે્યોનીવત અનરે સારહત્યનીવત; અબૂ સઈદ ઐ્યબ, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
445-448, 470-476; [બંગાળી સારહત્ય]

6 નદી પછી સાગર (ધમ્કસમનિ્ય); કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 449-452

7 હોપલા ! ઐસી હૈ વજનદગી ! (ગતાંકથી િાલુ); અનસટ્ક ટોલર, અંગ્રેજી અનુ. 
હમન ઓલડ; ગુજ. અનુ. સુનદરમ્; 421-429; [નાટક]

8 આ એક નદી; રઘુિીર િૌધરી; 457; [કાવ્ય]

9 ્યાવજ્ક સાહરેબ (રમણલાલ ્યાવજ્ક); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 458-465

10 જોિાનું રસા્યણ; કુમાર એ. ઠાકર અનરે ન. મૂ. શાહ; 466-467
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11 ‘ક્યાં છરે પરીવક્ત ?’; ઉ. જો.; 468-469; (રાધરે્્યામ શમા્કકકૃત ‘ફરેરો’નો 
અનુિાદ)

12 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘મનનાં ભૂત’ ફરી પાછુ ં એકનું એક શીર્કક; વત્ભુિન 
વિરજીભાઈ હરેમાણી; 477

13 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૬૮; 478-480

વષ્જ ૨૩, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૬૫

1 સદગત િૂનીલાલ મરડ્યા (છબી); આિરણપકૃષ

2 ગાંધી-કથા (ભાગ ૧-૧૧); ઉ. જો.; 1-7

3 જાન્યુઆરી-૩૦ (અંગ્રેજી-ગુજરાતી); ઉ. જો.; 7; [કાવ્ય]

4 કાળનરે (શ્ી િુનીલાલ મરડ્યાના મકૃત્યુરદનરે); િાડીલાલ ડગલી; 8; [કાવ્ય]

5 ‘જમનાના પૂર’નું પ્તીક-સંવિધાન (રા. વિ. પાઠક); િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 9-11

6 સિગત; સુભાર શાહ; 12; [આતમકથન]

7 અવભભારણ (જ્ાનપીઠ પુરસકાર પ્વતભાિ); ઉ. જો.; 13-14

8 હોપલા ! ઐસી હૈ વજનદગી ! (ગતાંકથી િાલુ); અનસટ્ક ટોલર, અંગ્રેજી અનુ. 
હમન ઓલડ, ગુજ. અનુ. સુનદરમ્; 15-20; [નાટક]

9 કવિતા,આતમાની માતકૃભારા; ઉ. જો.; 21-24; (‘વનશીથ એિં અન્ય 
કવિતાએ’ - ઉ. જો.ની પ્સતાિના) 

10 કારાિાસ; સુિણા્ક; 25-27; [િાતા્ક]

11 સત્યપુરુર ડૉ. સુમનત મહરેતા; રકશનવસંહ િાિડા; 28-30; [અિસાનલરેખ]

12 િંદ્ વિભૂવત (આનંદશંકર ધ્ુિ); સુવસમતા મહરેડ; 31-33

13 અંતરતમ એકતાનો ફુિારો (કવિસંમરેલન, રદલહી); ઉ. જો.; 34-35

14 ન જાણ્યું ક્યમ; સુંદરજી બરેટાઈ; 35; [કાવ્ય]

15 ગીત અધૂરંુ; હવસત બૂિ; 35; [કાવ્ય]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ઘરમાં અનરે ઘર બહાર (‘પગરિ’-આરદલ 
મનસૂરી); રાધરે્્યામ શમા્ક; 36-37; [પુસતકસમીક્ા]
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17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સમવનિત વિિરેિન; રમણલાલ જોશી; 38-40; 
[હવસત બૂિ કકૃત ‘અનિ્ય’ની પ્સતાિના]

વષ્જ ૨૩, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૬૬

1 સદગત મગનભાઈ પ્ભુભાઈ દરેસાઈ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ગાંધી-કથા (૧૨-૧૮); ઉ. જો.; 41-44

3 મરણ; િુનીલાલ મરડ્યા; 45; [કાવ્ય]

4 હૈ્યરે હળિો ભાર; િાડીલાલ ડગલી; 45; (પાંિ કાવ્યકંરડકાઓ/મુકતકો)

5 સિજન (મગનભાઈ દરેસાઈ); ઉ. જો.; 46; [અિસાનલરેખ]

6 પ્ણિના સાધક (પં. ઓમકારનાથ ઠાકુર); રકશનવસંહ િાિડા; 47-48

7 આપણા િાગ્ ગરે્યકારો (દરેશીઓ અનરે આખ્યાન); શવશન ઓઝા; 49-51

8 હોપલા ! ઐસી હૈ વજનદગી ! (ગતાંકથી િાલુ); અનસટ્ક ટોલર, અંગ્રેજી અનુ. 
હમન ઓલડ, ગુજ. અનુ. સુનદરમ્; 52-61; [નાટક]

9 મટકંુ નરે મીટ ? (‘ન્યણાંની આળસ’-નહાનાલાલ કવિ); હીરાબહરેન પાઠક; 62-63

10 ગુજરાતીમાં વનરરેધાથ્ક; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 64-69

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ અિલોકનો : ૧. ‘વિિત્ક’ (વપનારકન દિરે); 
રમણલાલ જોશી; 70-71; [પુસતકસમીક્ા]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ અિલોકનો : ૨. ‘કાવ્યમાં શબદ’ (હરરિલ્ભ 
ભા્યાણી); રમણલાલ જોશી; 72-73; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ અિલોકનો : ૩. ‘નિલાં દશ્કન’ (સિામી 
આનંદ); રમણલાલ જોશી; 73-74; [પુસતકસમીક્ા]

14 પ્િરેશક (‘અવભનિનો રસવિિાર’-નગીનદાસ પારરેખ); રવસકલાલ છો. 
પરીખ; 75-80, પૂ.પા.3

વષ્જ ૨૩, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૬૭

1 આનનદશંકર ધ્ુિ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ગાંધી-કથા (ભાગ ૧૯-૨૫); ઉ. જો.; 81-84
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3 વિત્ો (િાર કાવ્યો); બાળકકૃષણ વિત્કાર; 85; [કાવ્ય]

4 અનન્યસાધારણ સારહત્યકાર (ગાંધીજી); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 86

5 રાટિ ્રી્ય એકતાનાં વિધા્યક બળો : અન્ય ભારા અભ્યાસ; ઉ. જો.; 87-88, 
120

6 પ્િરેશક (‘અવભનિનો રસવિિાર’-નગીનદાસ પારરેખ); રવસકલાલ છો. 
પરીખ; 89-96

7 હોપલા ! ઐસી હૈ વજનદગી ! (ગતાંકથી પૂરંુ); અનસટ્ક ટોલર, અંગ્રેજી અનુ. 
હમન ઓલડ, ગુજ. અનુ. સુનદરમ્; 97-99; [નાટક]

8 અંગત : સંગત-અસંગત; સુભાર શાહ; 100-101; [નાટક]

9 ગવતના વપંજરામાં; િાડીલાલ ડગલી; 101; [કાવ્ય]

10 આનનદશંકરની તત્િજ્ાનની મીમાંસા; રવસકલાલ છો. પરીખ; 102-103

11 ‘સોનરેરી િાંદ રૂપરેરી સૂરજ’ પરરિ્ય (‘સનરેહરવ્મ’); િંદ્રશંકર ભટ્ટ; 104-
108; [પુસતકસમીક્ા]

12 ્યુગકવિ ગાવલબ; ગુલામ હુસરેન મુસતફા; 109-113; [ઉદૂ્ક સારહત્ય]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િાર પુસતકો : ૧. ‘તારામૈત્ક’ (રકશનવસંહ 
િાિડા); રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 114; [પુસતકસમીક્ા]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િાર પુસતકો : ૨. ‘અજાણ્યાં બરે જણ’ (મોહમમદ 
માંકડ); રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 114-115; [પુસતકસમીક્ા]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િાર પુસતકો : ૩. ‘ટરેકરીઓ પર િસંત બરેઠી છરે’ 
(વિભૂત શાહ); રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 115; [પુસતકસમીક્ા]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િાર પુસતકો : ૪. ‘માણસની િાત’ (લાભશંકર 
ઠાકર); રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 116-117; [પુસતકસમીક્ા]

17 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : માતકૃરાગનું આલરેખન (‘મહાવભવનષક્મણ’-મુકુનદ 
પરીખ); રાધરે્્યામ શમા્ક; 117-119; [પુસતકસમીક્ા]

18 િસનતિનદના; શંકરદરેિ; 119; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૩, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૬૮

1 શ્ી સુનદરમ્ અનરે શ્ી કાકાસાહરેબ કાલરેલકર (છબી); આિરણપકૃષ
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2 ગાંધી-કથા (ભાગ ૨૬-૩૭); ઉ. જો.; 121-128

3 પુરંદર-પરાજ્ય (ક. મા. મુનશી); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 129-135; [નાટક 
સમીક્ા]

4 બરે કાવ્યો : ૧. પાણઠ ખખડરે ૨. પોર પૂવણ્કમા; ઈશ્વરભાઈ પટરેલ; 135

5 અભ્યાસનો અક્ક; ઉપરેનદ્ર છ. પંડ્ા; 136-139; (જ્યંત કોઠારીકકૃત ‘ઉપક્મ’નું 
પુરોિિન)

6 એક અંગત કરેરફ્યત; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 140-144; (રણવજતરામ 
સુિણ્કિંદ્રક પ્સંગરે)

7 પ્રેમની ભીનાશ (બબલભાઈ મહરેતા કકૃત ‘બાપુનરે પ્તાપરે’); ઉ. જો.; 

145-146; [પુસતકસમીક્ા]

8 ભવકતની રસાદ્ર્ક સૂરસાધના; રકશનવસંહ િાિડા; 147-148; [પ્સંગકથા]

9 નાગરરક સિાતંત્ર્ય : ગાંધીજીની નિતર ટકૅવનક; ઉ. જો.; 149-151

10 ‘પ્રેમપંથ પાિકની જિાળા’; વિમલા ઠક્ર; 152-153

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ કકૃવતઓ : ૧. ‘ઝંઝા’ (રાિજી પટરેલ); હવસત 
બૂિ; 154-155; [પુસતકસમીક્ા]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ કકૃવતઓ : ૨. ‘સૂકી ધરતી,સૂકા હોઠ’ (રદલીપ 
રાણપુરા); હવસત બૂિ; 155-156; [પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ કકૃવતઓ : ૩. ‘સપશ્ક’ (વપ્્યકાનત મવણ્યાર); 
હવસત બૂિ; 156-158; [પુસતકસમીક્ા]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : અકસમાત્ (લાભશંકર ઠાકર); સુભાર શાહ; 158-
159; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૩, અં્ ૫, મે ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૬૯

1 કવિ શ્ી સુવમત્ાનંદન પંત (છબી); આિરણપકૃષ

2 ગાંધી-કથા (૩૮ થી ૫૧); ઉ. જો.; 161-168

3 ગાંધી-તારક; કાકા કાલરેલકર, અનુ. અમકૃતલાલ નાણાિટી; 169-171

4 માનજી રૂદર; સિામી આનંદ; 172-185; [િરરત્]
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5 મારા ક્રેત્નું ભાવિ; ઉ. જો.; 186-188; [સારહત્ય, વશક્ણ]

6 ગુજરાતી નિલકથામાં હતાશા અનરે અવસતત્િિાદ; મધુ રા્ય; 189-191

7 તરેલંગણનો પ્શ્ન; ઉ. જો.; 192-193

8 એરરસટોટલનું કાવ્યશાસ્ત્ર : એક ભૂવમકા; અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ; 194-197

9 પત્મ્ પુષપમ્ : આનંદશંકર ધ્ુિ અનરે િા. મો. શાહ; વત્ભુિન િીરજીભાઈ 
હરેમાણી; 198

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ગુજરાતી મહાકથાઓ : નિી નજરરે ; વત્ભુિન િીરજીભાઈ 
હરેમાણી; 198-199

11 પત્મ્ પુષપમ્ : સદગત મરડ્યાના ‘રુવિ’નરે જીિતું રાખો; વત્ભુિન 
િીરજીભાઈ હરેમાણી; 199-200

12 પત્મ્ પુષપમ્ : અિતરણમાં અશુવદ્ હો્ય ત્યારરે ; વત્ભુિન િીરજીભાઈ 
હરેમાણી; 200, પૂ.પા.3

13 પત્મ્ પુષપમ્ : િા. મો. શાહની નજરરે  ગાંધીજીનું ‘નિજીિન’; વત્ભુિન 
િીરજીભાઈ હરેમાણી; પૂ.પા.3

વષ્જ ૨૩, અં્ ૬, જૂન ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૭૦

1 ગાંધીજી અનરે ડૉ. ઝારકર હુસરેન (િધા્ક)(છબી); આિરણપકૃષ

2 ગાંધી-કથા (૫૨-૬૩); ઉ. જો.; 201-208

3 ઝારકર સાહરેબ (ડૉ. ઝારકર હુસરેન,રાટિ ્રપવત); ઉ. જો.; 209; [અિસાનલરેખ]

4 કણ્ક-’કણ્કભાર’માં અનરે મહાભારતમાં; રદવ્યાક્કુમાર મુકુનદરા્ય પંડ્ા; 
210-214 

5 ભણરેલા બરેકારો; ઉ. જો.; 215-216

6 વનભ્રા્કનત; સુિણા્ક; 217-218; [િાતા્ક]

7 ‘વપ્્યતમ,ખોકા રરે  આમાર’; ઉ. જો.; 219-220; [બાળવશક્ણ]

8 કોનસટનટટીન કરેિરેફી : કરેટલાંક કાવ્યો; કોનસટનટટીન કરેિરેફી, અનુ. ભોળાભાઈ 
પટરેલ; 221-222; [ગ્ીક કાવ્ય]
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9 ‘અનહદની સરહદરે’ (‘સપંદ અનરે છદં’-ઉશનસ્); રાધરે્્યામ શમા્ક; 223-
225

10 આપણા અંબુભાઈ પુરાણી : ગુજરાતના સૂક્મ જીિનનો વિરંતન અંશ; ઉ. 
જો.; 226; [િરરત્કથન]

11 શ્ી દશ્કક અનરે ઇવતહાસ; સી. એન. પટરેલ; 227-231,239; (‘ઝરેર તો પીધાં 
છરે જાણી જાણી’માં વિગતદોર)

12 વિદંબરાનરે િરણરે; સુનદરમ્; 232-233; (‘વિદંબરા’ની પ્સતાિના)

13 પત્મ્ પુષપમ્ : િા. મો. શાહની નજરરે  ગાંધી્યુગ અનરે ગાંધીિાદ; વત્ભુિન 
િીરજીભાઈ હરેમાણી; 234

14 પત્મ્ પુષપમ્ : િા. મો. શાહની નજરરે  પદ્નો મરહમા; વત્ભુિન િીરજીભાઈ 
હરેમાણી; 234

15 પત્મ્ પુષપમ્ : પરરભારાના પ્દરેશમાં; વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 235

16 મરેળાના માવલકનરે; સુનદરમ્; 235; [કાવ્ય]

17 અર્ય્ક : ગ્ામદવક્ણામૂવત્ક, ત્ીશી સમારોહ, આંબલા; તંત્ી; 236-239

18 મકૃત્યુનો જનમ; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 240; [કાવ્ય]

19 આિ, તું આિ; પ્ાણજીિન મહરેતા; 240; [કાવ્ય]

20 ડૉ. ઝારકર હુસરેનના મકૃત્યુરદનરે; િાડીલાલ ડગલી; 240; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૩, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૭૧

1 શ્ી બાદશાહખાન અનરે શ્ીમતી ઇવનદરા ગાંધી (છબી); આિરણપકૃષ

2 ગાંધી-કથા (૬૪-૮૧); ઉ. જો.; 241-254

3 ઉનાળો; ભાનુપ્સાદ વત્િરેદી; 255; [કાવ્ય]

4 છાસઠમી િર્કગાંઠ; ‘સનરેહરવ્મ’; 255; [કાવ્ય]

5 ખોિાઈ ગઈ; ‘સનરેહરવ્મ’; 255-256; [કાવ્ય]

6 સુત્યરેસકાની આંખો; િાસકો પોપા, અનુ. ‘સિપનસથ’; 256; [્યુગોસલાિી્યન 
કાવ્ય]
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7 જીિતા મોતની વ્યથાના ગા્યક : બ. ક. ઠા.; ધીરુભાઈ કરે. મોદી; 257-258

8 મધ્યકાલીન સારહત્યકકૃવતનું વશક્ણ; જ્યંત કોઠારી; 259-260

9 વિક્મોિ્કશી્યમ અંક પહરેલો; કાવલદાસ, અનુ. હંસા મહરેતા; 261-264; 
[સંસકકૃત નાટક]

10 એક નામ; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 264; [કાવ્ય]

11 પત્મ્ પુષપમ્ : પરરભારાના પ્દરેશમાં; વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 265-266

12 પત્મ્ પુષપમ્ : િા. મો. શાહની નજરરે  અભ્ય પ્રેરતા ગાંધીજી; વત્ભુિન 
િીરજીભાઈ હરેમાણી; 266-267

13 પત્મ્ પુષપમ્ : િા. મો. શાહની નજરરે  ‘નૂતન ગુજરાત’નો કાઉનટ ટૉલસટૉ્ય; 
વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 267-270

14 પત્મ્ પુષપમ્ : સત્યાગ્હ આશ્મ ‘કોિરબમાં’ તરેમજ સાબરમતીમાં; 
વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 270-271

15 પત્મ્ પુષપમ્ : િા. મો. શાહની નજરરે  ભારતનરે કરેિા ભણતરની જરૂર છરે ?; 
વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 271

16 પત્મ્ પુષપમ્ : અ્ય મૂવત્ક ઘડનરેિાલા !; િા. મો. શાહ; 271

17 પ્ાથ્કના; પ્ાણજીિન મહરેતા; 271; [કાવ્ય]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : પ્વશટિ મુકતકો : ‘મુકત’ અનુિાદક (‘પ્પા’-
હરરિલ્ભ ભા્યાણી); ભોળાભાઈ પટરેલ; 272-276; [પુસતકસમીક્ા]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ટરેકરીઓ પર િસંત બરેઠી છરે’ (વિભૂત શાહ); 
જ્યંવતલાલ મહરેતા; 276-278; [પુસતકસમીક્ા]

20 એક સૂફી રોમાનસ; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 279-280; [કાવ્ય]

21 આ માગ્ક….(સત્યનો માગ્ક); ગાંધીજી; પૂ.પા.4; [ગદ્ખંડ]

વષ્જ ૨૩, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૭૨

1 િંદ્ર પર માનિીનું પ્થમ િરણ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ગાંધી-કથા (૮૨-૧૦૧); ઉ. જો.; 281-294

3 ‘શરેરરેર કવિતા’ની લાિણ્ય; અવનલા દલાલ; 295-298; [બંગાળી સારહત્ય]
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4 ગુવજ ્કફનું મકૃત્યુ  (૧૯૨૮-૧૯૪૯); રકશનવસંહ િાિડા; 299-301

5 સાધારણ છોકરી; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 302-303; 
[બંગાળી કાવ્ય]

6 છાત્ાિાસનાં સમરણો; કનુભાઈ ભાલરર્યા; 304-305, 308

7 ધરતીકંપ-વિજ્ાનની ઝાંખી; નરવસંહ મૂ. શાહ; 306-308

8 વિક્મોિ્કશી્યમ અંક બીજો; કાવલદાસ, અનુ. હંસાબહરેન મહરેતા; 309-314; 
[સંસકકૃત નાટક]

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : વિષ્ય-વિિારની તાજગી (‘કાવ્યભાિન’-હીરાબહરેન 
પાઠક); જ્યંત કોઠારી; 315-316; [પુસતકસમીક્ા]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િંદ્ર-િંદ્રાિતીની િારતા’ (શામળની કકૃવતનું સંપા. 
હીરાબહરેન પાઠક); રમણલાલ જોશી; 316-318; [પુસતકસમીક્ા]

11 મમત્િ; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 319

12 સદગત વિનુભાઈ પટિા; ઉ. જો.; 319; [અિસાનનોંધ]

13 મનુજ હરે દ્ુવતપવથક…; ઉ. જો.; 320; [કાવ્ય]

14 એ; ઉશનસ્; 320; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૩, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૭૩

1 ગાંધી-તારક (હંસપુચછનો ગાંધીતારક)(છબી); આિરણપકૃષ

2 ગાંધી-કથા (૧૦૨-૧૦૮); ઉ. જો.; 321-325

3 સમ્યરંગ : ૧૫મી ઑગસટ : ત્રેિીસમા સિાતંત્ર્યરદિસનું સહવિનતન; 

326-327

4 િંદ્રવિજ્યની ઘડીએ; િાડીલાલ ડગલી; 328; [કાવ્ય]

5 કવિશ્ી નહાનાલાલ કકૃત ‘રાજવર્ક ભરત’નું અપ્વસદ્ અપ્કણકાવ્ય; કાવનતલાલ 
બ. વ્યાસ; 329-331; [કાવ્ય]

6 સતિાનરે નાથિા વિશરે; બટ્રા્કનડ રસરેલ, અનુ. ્યશિંત શુકલ; 332-341; 
(‘પાિર’નો અનુિાદ ‘સતિા’નું છરેલ્ું પ્કરણ) [રાજકારણ, સમાજ]

7 લોક; રદગીશ મહરેતા; 342-343; [વનબંધ]
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8 એક નિો પરરિ્ય; સુિણા્ક; 344-345; [િાતા્ક]

9 અથ્કઘટનની વિરુદ્માં (કલાનું અથ્કઘટન); સુસાન સોનટરેગ, અનુ. િનદ્રકાનત 
ટોપીિાળા; 346-352

10 વિક્મોિ્કશી્યમ અંક ત્ીજો; કાવલદાસ, અનુ. હંસાબહરેન મહરેતા; 353-357

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : વશક્ણનો ઇવતહાસ (‘ગજુરાતનો કરેળિણીનો ઇવતહાસ’- 
વશિપ્સાદ રાજગોર); શાસ્ત્રી જ્યરેનદ્ર દિરે; 358-359; [પુસતકસમીક્ા]

12 અનધકાર; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 360; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૩, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૭૪

1 પ્ો. બલિંતરા્ય ક. ઠાકોર (રરેખાવિત્); આિરણપકૃષ

2 ગાંધી-કથા (૧૦૯-૧૨૫); ઉ. જો.; 361-372

3 ‘અવભજ્ાનશાકુનતલ’માં અનત:કરણ પ્િકૃવતિના પ્માણત્િનો પ્શ્ન; મીનળ 
મંગળદાસ િોરા; 373-376, 400, પૂ.પા.3; [સંસકકૃતસારહત્ય]

4 ‘સરસિતીિંદ્ર’ (ગો. મા. વત્પાઠી); રઘુિીર િૌધરી; 377-388

5 નીરનધ્ વનવબડતાના પ્દરેશમાં (‘કથોપકથન’-સુરરેશ જોશી); રાધરે્્યામ શમા્ક; 
389-398; [પુસતકસમીક્ા]

6 િંદ્રવમલન; સુનદરમ્; 399; (બરે કાવ્યો)

7 ઍપોલો-૧૧ : એક પ્વતભાિ; સુંદરજી બરેટાઈ; 399; [કાવ્ય ]

8 કત્કવ્ય; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; પૂ.પા.3; [કાવ્ય ]

વષ્જ ૨૩, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૭૫

1 સરહદના ગાંધી બાદશાહખાન (રરેખાવિત્); વિત્કાર : વશિ પંડ્ા; 
આિરણપકૃષ

2 ધરતીનાં રૂપ; જ્યંવત દલાલ; 401; [સમાજ]

3 ‘મૈં આ્યા હંૂ’ (ખાન અબદુલ ગફર ખાન); ઉ. જો.; 402

4 ‘રદલમાં દીિો કરો’ (રણછોડના ભજનનો અથ્ક); ઉ. જો.; 403-404
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5 રહંદનો અન્ય પ્દરેશ એ કાંઈ પરદરેશ નથી…; ઉ. જો.; 405-406

6 બ. ક. ઠાકોર-દશ્કન; ઉ. જો.; 406

7 બ. ક. ઠા. (બ. ક. ઠાકોર); વપનારકન ઠાકોર; 407; [કાવ્ય]

8 બ. ક. ઠાકોરનરે; સુરરેશ દલાલ; 408; [કાવ્ય]

9 બળિનતરા્ય ઠાકોરના પ્થમ દશ્કનરે; ઇનદુકુમાર વત્િરેદી; 408; [કાવ્ય]

10 બલ્ુકાકા (બ. ક. ઠાકોર); વનરંજન ભગત; 409-412; [અિસાનલરેખ]

11 પ્ો. બલિનતરા્ય ઠાકોરનરે શ્દ્ાંજવલ; રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 413-414

12 ‘નાનાજી’ : બલિનતરા્ય ઠાકોરનાં સંસમરણો; ગજ રેનદ્ર હીરાલાલ ઠાકોર; 
415-419; [અિસાનલરેખ]

13 સિ. દી. બ. ક. ઠા. : સંસમરણો; પ્બોધ બલિનતરા્ય ઠાકોર; 420-422; 
[અિસાનલરેખ]

14 સતિાનરે નાથિા વિશરે (સપટરે. ‘૬૯થી િાલુ); બટ્રા્કનડ રસરેલ, અનુ. ્યશિંત 
શુકલ; 423-429; (‘પાિર’નો અનુિાદ ‘સતિા’નું છરેલ્ું પ્કરણ) [રાજકારણ, 
સમાજ]

15 અવભનિની ડા્યરી : રસની અલૌરકકતા; સુરરે નદ્રનાથ દાસગુપ્ત, અનુ. 
નગીનદાસ પારરેખ; 430-435; [બંગાળી સારહત્ય]

16 વિક્મોિ્કશી્યમ અંક િોથો; કાવલદાસ, અનુ. હંસાબહરેન મહરેતા; 436-440

વષ્જ ૨૩, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૬૯, સળંગ અં્ ૨૭૬

1 ગુરુ નાનક (૧૪૬૯-૧૫૩૯)(છબી); આિરણપકૃષ

2 ગુરુ નાનક - મહાસમનિ્યના પથદશ્કક; ઉ. જો.; 441

3 સિગત; સુભાર શાહ; 442; [આતમકથન]

4 પ્હલાદ; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 442; [કાવ્ય]

5 કાવ્ય વિર્યરે રકંવિત; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 443-447

6 એ જ તું !; જગદીશ વત્િરેદી; 447; [કાવ્ય]

7 નાિ; જગદીશ વત્િરેદી; 447; (કાવ્યકંરડકા)



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  300

8 અણ્કિોનું આમંત્ણ અનરે સાગર વિદ્ાની હાકલ  (િહાટિટાનો વિકાસ); 
કાકા કાલરેલકર; 448

9 શ્ીમદ્ રાજિંદ્ર અનરે શ્ી્યુત ગાંધીજી; મનસુખલાલ ર. મહરેતા; સંપા. 
વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી;449-453

10 ગુજરાતીનું પ્થમ એકાંકી : ‘િંશપાળ અનરે ્યમરાજ’ (ઈ. સ. ૧૮૬૨); 
જગદીશ જ. દિરે; 454-457

11 વિક્મોિ્કશી્યમ અંક પાંિમો; કાવલદાસ, અનુ. હંસાબહરેન મહરેતા; 458-462

12 હરેતના હરેિા; અનિર આગરેિાન; 462; [કાવ્ય]

13 શબદમાં કાવ્ય અનરે ‘કાવ્યમાં શબદ’; રાધરે્્યામ શમા્ક; 463-466; 
(હરરિલ્ભ ભા્યાણી કકૃત ‘કાવ્યમાં શબદ’ની સમીક્ા)

14 ધન રરે  ધરતી; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 466; [કાવ્ય]

15 જીિનમાં રંગ કરેિો અસર કરરે  છરે ?; નરવસંહ મૂ. શાહ; 467-468

16 ‘અવભજ્ાનશાકુનતલ’માં અનત:કરણ પ્િકૃવતિના પ્માણત્િનો પ્શ્ન (ઑકટો. 
‘૬૯થી િાલુ); મીનળ મંગળદાસ િોરા; 469-472; [સંસકકૃત સારહત્ય]

17 ભિાઈના અડિાનો એક િડિો; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 473-474; [નાટક લરેખ]

18 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સમતોલ વિિરેિન (‘પરરમાણ’-રમણલાલ જોશી); 
ભોળાભાઈ પટરેલ; 475-477; [પુસતકસમીક્ા]

19 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘કથોપકથન’ (સુરરેશ જોશી)વિશરે િિા્ક; રહમાંશુ િોરા; 477

20 કપૂરના દીિા; ઉ. જો.; 478; (‘ગાંધીકથા’ આમુખમાંથી)

21 સવન્ષ પત્કાર સિ. કવપલરા્ય (મહરેતા); ગો.; 478; [અિસાનલરેખ]

22 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૬૯; 479-480,પૂ.પા.3

વષ્જ ૨૪, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૭૭

1 પ્ો. બલિનતરા્ય ક. ઠાકોર (વ્યંગવિત્); વિત્કાર : વશિ પંડ્ા; આિરણપકૃષ

2 સારહત્ય-વિજ્ાન અનરે અધ્યાતમ િચિરેની કડી; શ્ીમન્નારા્યણ; 1

3 પરરરદ પ્સાદી (૨૫મું અવધિરેશન)  : ૧. સિાગત; રતુભાઈ અદાણી; 2-3
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4 પરરરદ પ્સાદી  (૨૫મું અવધિરેશન)  : ૨. નિ વસવદ્ની આરાધના; 
સુનદરમ્; 3-5

5 પરરરદ પ્સાદી (૨૫મું અવધિરેશન)  : ૩. સવન્ષ વિિરેિક-વિરલ; સુરરેશ 
જોરી; 5-6

6 પરરરદપ્સાદી (૨૫મું અવધિરેશન)  : ૪. આપણી ગુજરાતી ભારાનું માન્ય 
સિરૂપ; કરે. કા. શાસ્ત્રી; 6-7

7 પરરરદ પ્સાદી (૨૫મું અવધિરેશન)  : ૫. ગાંધીદશ્કન; મનુભાઈ પંિોળી 
‘દશ્કક’; 8, 37

8 આધ્યાવતમક કવિતા પ્વત (સુનદરમ્ ની કવિતા); ઉ. જો.; 9-11

9 બરે કાવ્યો : ૧. સિગતોવકત, ૨. નહરેરુપુલ પર-મધરાતરે; ્યોસરેફ મરેકિાન; 12; 
[કાવ્ય]

10 છાસઠમી િર્કગાંઠ; ‘સનરેહરવ્મ’; 12; [કાવ્ય]

11 વસવસલીનો સત્યાગ્હી દરેવનલો દોલિી (ઇટલી); ગો.; 13-20; [િરરત્]

12 એકની એક િાતની િાત; િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 21-22; [કાવ્ય]

13 પ્જાકી્ય સિાસથ્યની બરે સમસ્યાઓ : ૧. આંખના ખીલ(ટ્રરેકામા) ૨. 
ગળગંડ(ગોઇટર); નરવસંહ મૂ. શાહ; 23-24

14 મંવજરા; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 24; [વનબંધ]

15 શરેકવસપ્યર : પ્વતભા-છબી (‘શરેકવસપ્યર’-સનતપ્સાદ ભટ્ટ); ઉ. જો.; 25-
32; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

16 િંદ્રનરે; ‘સનરેહરવ્મ’; 32; [કાવ્ય]

17 એક અનુભૂવત; રામિંદ્ર બ. પટરેલ; 32; [કાવ્ય]

18 નિા વિતિનો ઉદ્ય (ગુવજ ્કફ, ્યુસપરેનસકી અનરે ઑરરેજ); રકશનવસંહ િાિડા; 
33-34

19 િા. મો. શાહની નજરરે  ‘નાનકની નિાઈઓ’ !; સંપા. વત્ભુિન િીરજીભાઈ 
હરેમાણી; 35-37

20 ્યુિાન પરેઢી સાથરે િાતા્કલાપ (ફાધર િાલરેસનાં ત્ણ પુસતકો); રદલાિરવસંહ 
જાડરેજા; 38-39; [પુસતકસમીક્ા]
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અર્ય્ક : બલ્ુકાકા (બ. ક. ઠાકોર) અનરે િડોદરાની ગુજરી; રકશનવસંહ 
િાિડા; 40, પૂ.પા.3

વષ્જ ૨૪, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૭૮

1 મહાન માનિતાિાદી રફલસૂફ બટ્રા્કનડ રસરેલ (૧૮૭૨-૧૯૭૦)(રરેખાવિત્); 
વિત્કાર : વશિ પંડ્ા; આિરણપકૃષ

2 મરજીિિું; ઉ. જો.; 41-42; (ગાંધીવનિા્કણરદન)

3 ગીત; મનહર િરાડિા; 42; [કાવ્ય]

4 સત્યા (વ્યાસનો જનમ); રાજ રેનદ્ર શાહ; 43-46; [સંસકકૃત સારહત્ય]

5 ત્યાં અિાનક; મનોહર વત્િરેદી; 46; [કાવ્ય]

6 સારહત્યની અથ્કરક્્યા અનરે આકકૃવતનાં ફવલતો; વિષણપ્સાદ વત્િરેદી; 47-48

7 િૈવશ્વક િૈષણિજન : ‘સકલ લોકમાં સૌનરે િંદરે’; ઉ. જો.; 49-50; [સમાજ]

8 મરહૂમ પ્ો. મહમૂદવમ્યાં અહમદવમ્યાં ગોધૂરિી (રહ. )(પ્ો. એમ. એ. 
કાઝી); છોટભુાઈ ર. ના્યક; 51-57; [અિસાનલરેખ]

9 સંભારણં; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 57; [કાવ્ય]

10 પાંિ સંકરેતનો રદિસ (એવલ્યટનરે વનિાપાંજવલ); રોબટ રીકમાન, અનુ. 
રાધરે્્યામ શમા્ક; 58; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

11 રહંદ વિશરે એક નિું કાવ્ય (‘વિશ્વતોમુખી’-ઉ. જો. ); બળિંતરા્ય ક. ઠાકોર; 
59-60

12 કવિનો હાથ; નવલન રાિળ; 60; [કાવ્ય]

13 જીિનમાં કળાની પડતી અનરે િઢતી; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 61-63; 
[નકૃત્યકળા,સમાજ,સંસકકૃવત]

14 ત્ણ પાંદડી (૧. નામ; ૨. આંસુ; ૩. ઘર); મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 63; [કાવ્ય]

15 પરંપરા અનરે િૈ્યવકતક પ્જ્ા (‘ટ્રરેરડશન એનડ ઇવનડવિજ્યુઅલ ટરેલરેનટ’નો 
અનુિાદ); ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 64-68, 77

16 બરે કાવ્યો : ૧. વપરાવમડના પોપડરે…, ૨. દાિાનલની ઝાળમાં…; િંદ્રકાનત 
ટોપીિાળા; 69-70
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17 મરેઘમાળા (૧. શ્ાિણ ૨. ભાદરિો ૩. આસો. ); સિાઈલાલ ઈ. પંડ્ા; 
71-73; [કાવ્ય]

18 ત્ણ જમ્કન કવિતાઓ : ૧. ઉઘડી ગઈ છરે બારી, ૨. વિંતાઓ, ૩. અિળરે 
છરેડરેથી શરૂ કરા્યરેલી રફલમ; ગ્યુનટર કુનરેટરે, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 74

19 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘કથોપકથન’ (સુરરેશ જોશી) વિશરે’; રાધરે્્યામ શમા્ક; 75

20 પત્મ્ પુષપમ્ : ગોિધ્કનરામ વત્પાઠીનરે અપા્યરેલું એક અર્ય્ક; મનસુખરામ ર. 
મહરેતા, સંકલન : વત્ભુિન  િીરજીભાઈ હરેમાણી; 75-76; [અિસાનલરેખ]

21 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘વપવલગ્મઝ પ્ોગ્રેસ’ (‘રદવ્ય્યાત્ા’- અનુ. ‘પોરબંદરી’); 
સંકલન : વત્ભુિન િીરજીભાઈ હરેમાણી; 76-77; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

22 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગાંધીજીનું પ્થમ જીિનિરરત્’ (રરેિરંડ ડોક, અનુ. 
બાલુભાઈ પારરેખ); ઉ. જો.; 78-79; [પુસતકસમીક્ા]

23 અર્ય્ક (૧-૩) : વિ. અનુરાધાનરે નકૃત્યદીક્ા પ્સંગરે; કાકા કાલરેલકર; 79; 
મૌન; મુકુનદરા્ય વિ. પારાશ્ય્ક; 80, મૌન; વિમલા ઠકાર; 80

વષ્જ ૨૪, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૭૯

1 સિામી આનંદ (છબી); આિરણપકૃષ

2 કરેળિણીનો નિો આકાર; ઉ. જો.; 81-83

3 કાવ્યનો અનુભિ અનરે વ્યિહારનો અનુભિ; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 84-88, 
104

4 ગવણતજ્ બટ્રા્કનડ રસરેલ; ફાધર િાલરેસ; 89-91

5 બટ્રા્કનડ રસરેલની રફલસૂફી; એ. એિ. આઈ. િોરા; 92-96

6 ‘ગ્ામલક્મી’ : એક દસતાિરેજ (ર. િ. દરેસાઈ); રઘુિીર િૌધરી; 97-103

7 છ પાત્ો : લરેખકની શોધમાં; લ્યુજી વપરાંદરેલો, અંગ્રેજી અનુ. ફ્રેડરરક મરે, 
ગુજ. અનુ. પ્મોદ ઠાકર; 105-120; [અંગ્રેજી નાટક]

વષ્જ ૨૪, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૮૦

1 ગુજરાતના સપૂત ભાઈકાકા (રરેખાંકન); રરેખાંકન : ભાઈલાલ પટરેલ; 
આિરણપકૃષ

2 અબ કી ભી રદન બહાર કરે. . .; ઉ. જો.; 121; (ઋતુપરરિત્કન-પ્કકૃવતિણ્કન); 
[વનબંધ]
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3 બાચિાખાન : પ્િાસનોંધનું પાનું (અબદુલ ગફારખાન); ગો.; 122-126

4 વશક્ણ બરેકારી દૂર કરી શકાશરે ?; ઉ. જો.; 127

5 આજનું અવભવનષક્મણ; સુનદરમ્; 128-134; (બિુભાઈ મહરેતાકકૃત-’એક 
દીપ જલરે અંતરમાં’ની પ્સતાિના)

6 ‘વમથ’ની મા્યાજાળ (‘કાવમની’-મધુરા્ય); રાધરે્્યામ શમા્ક; 135-138; 
[પુસતકસમીક્ા]

7 છ પાત્ો : લરેખકની શોધમાં (ગતાંકથી િાલુ); લ્યુજી વપરાંદરેલો, અંગ્રેજી 
અનુ. ફ્રેડરરક મરે, ગુજ. અનુ. પ્મોદ ઠાકર; 105-120; [અંગ્રેજી નાટક]

8 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સિાધ્યા્યનું સફળ (‘અવભનિનો રસવિિાર અનરે 
બીજા લરેખો’- નગીનદાસ પારરેખ); તપસિી નાનદી; 153-158; [પુસતકસમીક્ા]

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : નિી કવિતા : ‘બીજો સૂ્ય્ક’ (મહરેશ દિરે); વબવપન 
મરેવશ્યા; 158-160; [પુસતકસમીક્ા]

10 ભાઈકાકા; ઉ. જો.; પૂ.પા.3; [અિસાનલરેખ]

11 કમ્ક; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; પૂ.પા.4; [ગદ્ખંડ]

વષ્જ ૨૪, અં્ ૫, મે ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૮૧

1 ગુરુદ્યાલ મવલ્ક (૧૮૯૬-૧૯૭૦) (રરેખાંકન); વશિ પંડ્ા; આિરણપકૃષ

2 ન્યા્ક પ્રેમની મૂવત્ક : િાિાજી ગુરુદ્યાલ મવલ્ક; ઉ. જો.; 161-162

3 કવિ બળિંતરા્ય (બ. ક. ઠાકોર); ઉ. જો.; 163-166

4 પરદરેશ જતા વિદ્ાથગીઓનરે; ઉ. જો.; 167-168

5 છ પાત્ો : લરેખકની શોધમાં (ગતાંકથી પૂરંુ); લ્યુજી વપરાંદરેલો, અંગ્રેજી અનુ. 
ફ્રેડરરક મરે; ગુજ. અનુ. પ્મોદ ઠાકર; 169-176; [અંગ્રેજી નાટક]

6 આધુવનક િાતા્કકલા : વિિરેિન; રકશોર જાદિ; 177-181

7 હરરનરે ભજ રે; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 181; [કાવ્ય]

8 ભૂલસુધાર : ‘કાનત તારી રાણી’; િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 181; [કાવ્ય]

9 આરોપીના વપંજરામાં : આધુવનકતા (‘કાવ્યમાં આધુવનકતા’-અબૂ સઈદ ઐ્યુબ, 
અનુ. નગીનદાસ પારરેખ); ભોળાભાઈ પટરેલ; 182-185; [પુસતકસમીક્ા]
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10 પ્ો. મરરે  ગરેલમરેન અનરે બુદ્નો અટિવિધ માગ્ક; ્યશિંત ગુ. ના્યક; 186; 
[ધમ્ક,વિજ્ાન]

11 અધ્યાતમવનષ વ્યા્યામિીરના સાવન્ધ્યમાં (કરેદારનાથજી-એકનાથજી); ગો.; 
187-188; [િરરત્]

12 બાબાએ ઉદૂ્ક ડૉ. અબદુલ હક; ગુલામ હુસ્યન મુસતફા; 189-192; 
[અિસાનલરેખ]

13 અિા્કિીન ઋવર : બટ્રા્કનડ રસરેલ; મનુભાઈ પંિોળી ‘દશ્કક’; 193-196

14 ઓળો; ‘સનરેહરવ્મ’; 197; [કાવ્ય]

15 એક સૂકા સરોિરરે ; િાડીલાલ ડગલી; 197; [કાવ્ય]

16 કલરિનાં પંખી પ્િાસમાં; વિનુ મોદી; 198; [કાવ્ય]

17 એક કોરર્યનનરે એિી ટરેિ; િાડીલાલ ડગલી; 198; [કાવ્ય]

18 દીિો બળરે નરે. . . .; ભાનુપ્સાદ પંડ્ા; 199; [કાવ્ય]

19 તાજઆરસ લોહીગુલાબકથા; િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 199; [કાવ્ય]

20 એની વત્કાલ ઉપાસના; ‘સનરેહરવ્મ’; 199; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૪, અં્ ૬, જૂન ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૮૨

1 સિ. ઈ. એમ. ફૉસટ્કર (છબી); આિરણપકૃષ

2 જ્યારરે  હંુ તરુણ હતો...; ઉ. જો.; 201-202; [આતમકથન]

3 કરેિળ જોડિું...(ઈ. એમ. ફૉસટ્કર).; ભોળાભાઈ પટરેલ; 203-208; [અંગ્રેજી 
સારહત્ય]

4 પ્રેત-માનિો; જીન પૉલ સાત્્ક, ગુજ. અનુ. મહરેનદ્ર જાની; 209-220; [નાટક]

5 અિરેતન વિતિનરે શરણરે (આધુવનક કલાનો એક દ્કવટિદોર); રુડોલફ 
આન્કહા્યમ, અનુ. હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 221-222; [તત્િજ્ાન,કળા]

6 જીિનાનંદદાસનાં બરે કાવ્યો : ૧. વનજ ્કન સિાક્ર, ૨. જન્કલ : ૧૯૩૯; 
જીિનાનંદ દાસ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 223-226; [બંગાળી કાવ્ય]

7 પત્કારની ઘડતરકથા (્યજ્રેશ હ. શુકલ); ગો.; 227-230
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8 આધુવનક િાતા્કકલા : વિિરેિન(૨); રકશોર જાદિ; 231-232

9 ‘જનમટીપ’નાં િંદા-ભીમો (ઈશ્વર પરેટલીકર); જ્યંત ગાડીત; 233-235

10 એકલતાની પાનીમાં; ‘સનરેહરવ્મ’; 235; [કાવ્ય]

11 વિિરેિનમાં હંસ-પદ્વત; વિષણદરેિ પંરડત; 236

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ અિલોકનો : ૧. ‘મહાદરેિભાઈની 
ડા્યરી’(ભાગ-૧૦)(સંપા. િંદુલાલ ભ. દલાલ); ્યશિનત શુકલ; 237-238; 
[પુસતકસમીક્ા]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ અિલોકનો : ૨. ‘લગ્નસાગર’ (ફાધર 
િાલરેસ); ્યશિનત શુકલ; 38-239; [પુસતકસમીક્ા]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ત્ણ અિલોકનો : ૩. ‘વબિારાં’ (રાધરે્્યામ શમા્ક); 
્યશિનત શુકલ; 239; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૪, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૮૩

1 સદગત કલાકોવિદ કંિનલાલ મામાિાળા (છબી); આિરણપકૃષ

2 હાસ્યિકૃવતિ (‘ઇન પરેઝ ઑફ સૅનસ ઑફ હુમર’નો અનુિાદ); ઉ. જો.; 

241-242; [સમાજ]

3 સંસકકૃત નાટકમાં હાસ્ય; ઉ. જો.; 243-244

4 પદધિવન; વિષણ દરે. , અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 245-248; [બંગાળી કાવ્ય]

5 પ્રેત-માનિો (ગતાંકથી િાલુ); જીન પૉલ સાત્્ક, અંગ્રેજી અનુ. રકટી બલરેક; 
ગુજ. અનુ. મહરેનદ્ર જાની; 249-263; [નાટક]

6 ‘હાલરડુ’ં-’પારણં’ (અપભ્રંશ સારહત્યમાં); હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 

 264-265; [શબદિિા્ક]

7 િાલસ્ક રડકનસ; ઉમરેદભાઈ મવણ્યાર; 266-268; [અિસાનલરેખ]

8 સીલિીઆ પલરેથ; વિષણ પાઠક; 269-274; [અંગ્રેજી સારહત્ય]
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9 કિાસીમોદો (સાલિાતોર કિાસીમોદો); રદગીશ મહરેતા; 275-277; 
[ઇટાવલ્યન સારહત્ય]

10 વનષાિાન કમ્કઠ પુરુર (સાંકળિંદભાઈ પટરેલ); ઉ. જો.; 278; [િરરત્]

11 એકસપો -’૭૦ (જાપાન); ઉ. જો.; 279-280

વષ્જ ૨૪, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૮૪

1 કવિશ્ી વનરંજન ભગત (રરેખાવિત્); વિત્કાર : વશિ પંડ્ા; આિરણપકૃષ

2 રફરાક ગોરખપુરી (રઘુપવત સહા્ય); ઉ. જો.; 281-283; [ઉદૂ્ક સારહત્ય]

3 છાત્ાલ્ય : ઉચિ વશક્ણનું લૂલૂં અંગ; ઉ. જો.; 284-286

4 નાટ્યકારની વિકાસશીલતા (કાવલદાસ); ધીરુભાઈ કરે. મોદી; 287-288, 
320; [સંસકકૃત સારહત્ય]

5 પ્રેત-માનિો (ગતાંકથી પૂરંુ); જીન પૉલ સાત્્ક, અંગ્રેજી અનુ. રકટી બલરેક; 
ગુજ. અનુ. મહરેનદ્ર જાની; 289-295; [નાટક]

6 પ્થમોદવબનદિ : (કાવલદાસ-કુમારસંભિ); ભોળાભાઈ પટરેલ; 296-298; 
[સંસકકૃત સારહત્ય]

7 મોએં-જો-દડો : એક સુરરર્યલ અકસમાત; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 299-319; 
[કાવ્ય]

વષ્જ ૨૪, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૮૫

1 સદગત જ્યંવત દલાલ (૧૯૦૯-૧૯૭૦)(રરેખાવિત્); રરેખાંકન : વશિ પંડ્ા; 
આિરણપકૃષ

2 ભાઈશ્ી જ્યંવત દલાલ; ઉ. જો.; 321-323; [અિસાનલરેખ]

3 તપસિી લોકસરેિક સદગત ડોલરરા્ય માંકડ વિદ્ાન; ઉ. જો.; 324-325; 
[અિસાનલરેખ]

4 આધુવનક ઋવર સમા સારસિત (ડોલરરા્ય માંકડ); ્યશિનત શુકલ; 326-
328; [અિસાનલરેખ]

5 એનરેઈસ નીનના નિલકથાવિર્યક વિસફોટો; એનરેઈસ નીન, અનુ. િંદ્રકાનત 
ટોપીિાળા; 329-339; [અમરેરરકન સારહત્ય]

6 હિરે સિ. ? શ્ી જ્યંવત દલાલ : એક અંજવલ; રાધરે્્યામ શમા્ક; 340-342; 
[અિસાનલરેખ]
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7 ‘જિવનકા’ના સજ ્કકની વિદા્ય (જ્યંવત દલાલ); ્યશિનત શુકલ; 

343-344; [અિસાનલરેખ]

8 જ્યવનતભાઈ (જ્યંવત દલાલ); વનરંજન ભગત; 345-347; [અિસાનલરેખ]

9 નર-ભૂરા તું દારઢકા; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 348-350; [હાસ્ય વનબંધ]

10 રસતાના િળાંક પર; ્યોસરેફ મરેકિાન; 351-352; [કાવ્ય]

11 દૂરથી અવતરરેક િાહંુ; સુબોધ મહરેતા; 352; [કાવ્ય]

12 કોકો; રમાકાનત રથ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 353-355; [બંગાળી િાતા્ક]

13 રાહ જોતા; ઈશ્વરભાઈ પટરેલ; 355-356; [કાવ્ય]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : આ્ય્ક સંસકારનો મધુસંિ્ય (‘મારી દુવન્યા’-
’સનરેહરવ્મ’); રાધરે્્યામ શમા્ક; 357-359; [પુસતકસમીક્ા]

15 આપણા સંબંધનો છરે સરિાળો ઓસ; વિનુ મોદી; 360; [કાવ્ય]

16 આતમ(વિ)સજ ્કન; દુગવેશ ભટ્ટ; 360; [કાવ્ય]

17 મોહન-જો-દડોની દરારોમાં; હરેમલતા વત્િરેદી; 360; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૪, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૮૬

1 સિ. વિદુરી ઈરાિતી કિવે (છબી); આિરણપકૃષ

2 નહીં લખા્યરેલી આતમકથાનું પાનું; ઉ. જો.; 361-363; [આતમકથન]

3 ગુજરાતની પૂિ્ક સરહદરે (દસ કાવ્યો); ઉશનસ્; 364-366; [કાવ્ય]

4 ઈરાિતી કિવે; વિઠ્ઠલ દતિાત્રે્ય ઘાટરે, અનુ. િસંત જોશી; 367-368, 399; 
[મરાઠી સારહત્ય]

5 ‘ઘરરે -બારહરરે ’ની વિમલા (રિીનદ્રનાથ ઠાકુર); અવનલા દલાલ; 369-372; 
[બંગાળી સારહત્ય]

6 ઍડવિન મ્યૂર-કથા અનરે રદવ્યકથા; વિષણ પાઠક; 373-379; [અંગ્રેજી 
સારહત્ય]

7 રોબબ વગ્્યરે અનરે ‘નિી’ નિલકથા; આલાં રોબબ વગ્્યરે, અનુ. િંદ્રકાનત 
ટોપીિાળા; 380-389; [ફ્રેનિ સારહત્ય]
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8 સમરણી્ય મુલાકાત (પ્ો. ઉબયો-જ રેરૂસલરેમ); ‘દશ્કક’; 390-392

9 સામ બરેકરેટ (સરેમ્યુએલ બરેકરેટ); િનદ્રિદન મહરેતા; 393-395; 
[આ્યરરશ,અંગ્રેજી સારહત્ય]

10 ‘વમથ્યાવભમાન’ : બરે મુદ્રાઓ (દલપતરામ); િનદ્રશંકર ભટ્ટ; 396-398

11 વત્નીલ લીલા; િંપકલાલ વ્યાસ; 398; [કાવ્ય]

12 હરદ્ારમાં ગંગા; િંપકલાલ વ્યાસ; 398; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૪, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૮૭

1 શ્ી વિલી બ્ાનટ અનરે િાડીલાલ ડગલી (છબી); આિરણપકૃષ

2 ક્યોટોની ધમ્ક અનરે શાંવત વિર્યક વિશ્વપરરરદ; ઉ. જો.; 401-403

3 સદગત ‘સિપનસથ’; ઉ. જો.; 404; [અિસાનલરેખ]

4 વિલી બ્ાનટ (જમ્કન િડાપ્ધાન)સાથરે બરે ઘડી : જમ્કન ડા્યરીનું એક પાનું; 
િાડીલાલ ડગલી; 405-407

5 પ્ભુનો પથ (કાવ્યકંરડકા); ઉ. જો.; 407; [કાવ્ય]

6 ઈડરદુગ્ક : સિાગતપ્મુખનું િકતવ્ય; ઉ. જો.; 408, 439-440

7 પ્સતાિના (રડસરે.’૭૦ માં પૂરંુ); વનરંજન ભગત; 409-415; (સુનદરમ્ કકૃત 
‘કરેટલાંક કાવ્યો’નો આમુખ)  

8 ભૂકંપ; સુિણા્ક; 416-417; [િાતા્ક]

9 અિસર િૂક્યા મરેહુલા; બકુલ વત્પાઠી; 418-419; [વનબંધ]

10 અલ્ડ છોકરી; પન્ાલાલ પટરેલ; 420-435; [નાટક]

11 સુખી દુવન્યાની ઊંઘ નરહ ઊડરે ?; િાડીલાલ ડગલી; 436-438

વષ્જ ૨૪, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૭૦, સળંગ અં્ ૨૮૮

1 મહાન સંગીતકાર વબથોિન (રરેખાવિત્); વિત્કાર : વશિ પંડ્ા; 
આિરણપકૃષ

2 શારદાબહરેન મહરેતા; ઉ. જો.; 441; [અિસાનલરેખ]
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3 હરરજનોની અનરે વગરરજનોની સમસ્યા; ઉ. જો.; 442-444

4 સમરણી્ય મુલાકાત-૨ (પ્ો. ટાલમોન); ‘દશ્કક’; 445-448

5 સીઓલની ૩૭મી આંતરરાટિ ્રી્ય પી. ઈ. એન. કૉનગ્રેસ; ઉ. જો.; 449-451

6 શ્ી છગનભાઈ જાદિનરે ત્યાં; નવલન રાિળ; 451; [કાવ્ય]

7 એક િકૃદ્ાનો સંતાપ (ગદ્કાવ્ય); િાલસ્ક બૉદલરેર, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; 
451; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

8 પ્સતાિના (ગતાંકથી પૂરંુ); વનરંજન ભગત; 452-458; (સુનદરમ્ કકૃત 
‘કરેટલાંક કાવ્યો’નો આમુખ)

9 વનણ્ક્ય; સુિણા્ક; 459-461; [િાતા્ક]

10 માનિ તો સિ્કત્ માનિ જ હો્ય છરે; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 462-466; 
(શરેરબજારનાં સંસમરણો)

11 વબથોિન-વદ્જનમશતાબદી પ્સંગરે; એિ. સી. કપાસી; 467-469

12 સંિારરણી દીપવશખા (‘રઘુિંશ’-કાવલદાસ); ભોળાભાઈ પટરેલ; 470-472; 
[સંસકકૃત સારહત્ય]

13 કૉમન માકવેટના પાટનગરમાં; િાડીલાલ ડગલી; 473-474

14 અર્ય્ક : પાલ સૅમ્યુઅલસન : તરેજસિી અથ્કશાસ્ત્રી; રામુ પંરડત; 475-477

15 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૭૦; 478-480

વષ્જ ૨૫, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૮૯

1 સદગત િુનીલાલ મરડ્યા (છબી); આિરણપકૃષ

2 મરડ્યારાજા (િુનીલાલ મરડ્યા); ઉ. જો.; 1-5; [અિસાનલરેખ]

3 કાવ્યપાઠ કરતા કવિ; નવલન રાિળ; 6; [કાવ્ય]

4 મનડામાં મોતી બંધાણં; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 6; [કાવ્ય]

5 અિાજો; સુિણા્ક; 7-8; [િાતા્ક]

6 અલ્ડ છોકરી (નિરે’૭૦થી િાલુ); પન્ાલાલ પટરેલ; 9-23; [નાટક]
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7 અગાશી પરનાં ગુલાબો (નાના પટિધ્કન); ઉ. જો.; 24-25,27; [િરરત્]

8 વશક્ણનું ‘રાટિ ્રી્યકરણ’; ઉ. જો.; 26-27

9 મારો જીિનમંત્; ્યદુનાથ સરકાર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 28-30

10 ઓ ન્યૂ્યૉક્ક !; િનદ્રિદન મહરેતા; 31-32; [કાવ્ય]

11 સાગર તટરે; િાડીલાલ ડગલી; 32; [કાવ્ય]

12 પ્ો. જ રે. જ રે. અંજારર્યા; િાડીલાલ ડગલી; 33-35; [િરરત્]

13 વશક્ણક્રેત્રે િોથી ્યોજનાનું સિરૂપ અનરે લક્્ય; ઉ. જો.; 36-38

14 અર્ય્ક : ત્ીજી એવશ્યાઈ લરેખક-પરરરદ (તાઈિાન); ઉ. જો.; 39-40

15 ગોપીજી…મથુરા ના ગ્યાં ?; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

16 હંુ મથુરા નહીં જઉં…; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૫, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૯૦

1 કનૈ્યાલાલ મુનશી (૧૮૮૭-૧૯૭૧)(રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 પાંિમી િૂંટણીઓ; ઉ. જો.; 41

3 આધુવનક ભારતના એક મહાન સિપનવશલપી (કનૈ્યાલાલ મુનશી);

ઉ. જો.; 42; [અિસાનલરેખ]

4 આનતરરાટિ ્રી્ય વશક્ણિર્ક (૧૯૭૦); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 43-47

5 પાટલી પર બરેઠી છરે હતાશા; જ રેરકિસ વપ્િટ્ક, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; 48; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

6 ગુજરાતીમાં રક્્યાવિશરેરણ; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 49-52

7 ભારતના અથ્કતંત્નું બદલાતું માળખું; િાડીલાલ ડગલી; 53-56

8 કવિ અનરે શબદા્યન; િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 57-60

9 મહારાટિ ્રની બરે લોકનાટ્ય સંસથાઓ : ગોંધળી અનરે બહુરૂપી; શવશન ઓઝા; 
61-63
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10 ઑરોરા : ધ્ુિ પ્દરેશોની પ્કાશ-ઘટના; નરવસંહ મૂ. શાહ; 64-65

11 ‘િોખરેર બાવલ’ની વિનોરદની (રિીનદ્રનાથ ઠાકુર); અવનલા દલાલ; 

66-69; [બંગાળી સારહત્ય]

12 સત્યપ્સન્ વિરરે પહરેલું અનરે છરેલ્ું; શુદ્શીલ બસુ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 
70-77; [બંગાળી િાતા્ક]

13 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘તો હંુ માફી માગું છુ’ં (ભોજા ભગત વિશરે); ધીરજલાલ 
સાિવલ્યા; 78

14 અર્ય્ક : ‘-તરેણરે હરેત ઘણં રાખિું’ (ભોજા ભગતની િાણી); ઉ. જો.; 79-80

વષ્જ ૨૫, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૯૧

1 નગીનદાસ પારરેખ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ઇવતહાસમાં નિો િળાંક (કૉનગ્રેસના ભાગલા); ઉ. જો.; 81-82

3 શબદના પારરેખ (નગીનદાસ પારરેખ); ભોળાભાઈ પટરેલ; 83-85

4 મુંજાલથી કીવત્કદરેિ (કનૈ્યાલાલ મુનશી); ઉ. જો.; 86-87; [અિસાનલરેખ]

5 ત્ણ કાવ્યો (ગઝલ); આરદલ મનસૂરી; 88; [કાવ્ય]

6 અલ્ડ છોકરી (જાન્યુ. ‘૭૧થી પૂરંુ); પન્ાલાલ પટરેલ; 89-100; [નાટક]

7 આધુવનક ભારતની સાધના; ઉ. જો.; 101-107; (સરોજબહરેન નાણાિટી 
કકૃત ‘કાકા સાહરેબ સાથરે વિવિધ િાતા્કલાપો’નો પ્િરેશક) [મરાઠી સારહત્ય]

8 હંુ; કુમારરેશ વન્યોગી, અનુ. વિશાખા; 108-109; [િાતા્ક]

9 ગોમતીબહરેન મશરૂિાળા; ગો; 110,118; [િરરત્]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ખોિા્યરેલા તારા’; ઉ. જો. , અનુ. કીકુભાઈ 
દરેસાઈ; 111-112; [પુસતકસમીક્ા ]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘આગનતુક’ (ઈિા ડરેિ); જ્યંત ગાડીત; 

112-113; [પુસતકસમીક્ા]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : બંગાળના પ્ા્યવશ્તિ રૂપ પ્કાશન ! (‘રાજકોટ રાજપથ 
રાજઘાટ’-જગન્ાથ િક્િતગી); નારા્યણ દરેસાઈ; 113-115; [પુસતકસમીક્ા]
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13 અર્ય્ક (૧-૨) : અનોખા સમકાલીન(્યશોધર મહરેતા-રવટિપૂવત્ક અવભનંદન 
ગ્ંથ); તંત્ી; 116-117, રહંસા અનરે હુમલાખોરોથી િરેતીનરે િાલીએ (િંૂટણી); 
તંત્ી; 117-118

14 પત્મ્ પુષપમ્ : ભારાવિજ્ાન અનરે કવિતાની સમજ; ્યોગરેનદ્ર વ્યાસ; 119-
120

15 વ્યાવધવનદાન; વમરોસલાિ હોલુબ, અંગ્રેજી અનુ. જોજ ્ક થરેઈનર, ગુજ. અનુ. 
રાધરે્્યામ શમા્ક; પૂ.પા.3; [િરેકોસલોિરેરક્યન કાવ્ય]

16 રરેશમી; પ્જારામ રાિળ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

17 હરે મારા વિતિ-; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; પૂ.પા.4; 
[આતમકથન]

વષ્જ ૨૫, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૯૨

1 શરેખ મુવજબર રહરેમાનખાન (છબી); આિરણપકૃષ

2 સિાધીન બાંગલા દરેશ; ઉ. જો.; 121-122

3 પાંિમી રદશા (અંક-૧); સુિણા્ક; 123-128,પૂ.પા.3; [નાટક]

4 પ્ભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 129-135

5 ‘ભિાઈ’ શબદનો એક પ્ાિીન પ્્યોગ; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 136

6 શબદની શવકત; ઉ. જો.; 137-140

7 ‘અવભનિના રસવિિાર’ વિરરે; નગીનદાસ પારરેખ; 141-143

8 વિિરેિનનું ઈવતકત્કવ્ય; ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 

144-148; (‘ફનકસન ઑફ રક્રટવસઝમ’નો અનુિાદ) [અંગ્રેજી સારહત્ય]

9 ‘ધ ફસટ્ક સક્કલ’- અિરુદ્ સજ ્કકતાનું મુવકતગાન (એલરેકઝરેનડર 
સોલઝરેવનવતસન); અવનલા દલાલ; 149-154; [રવશ્યન સારહત્ય]

10 મારી કલપનાનું ભારત; ઉ. જો.; 155-156

11 ઓગણીસો વસતિરેરનું ગુજરાતી સારહત્ય; રમણલાલ જોશી; 157-159

12 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘કવિ અનરે શબદા્યન’; િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 160

13 ઉપલવબધ અનરે અવભવ્યવકત; અબૂ સઈદ ઐ્યબ, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
પૂ.પા.4
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વષ્જ ૨૫, અં્ ૫, મે ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૯૩

1 સદગત પરમાનંદ કાપરડ્યા (છબી); આિરણપકૃષ

2 રસતો છરે જ (સિાતંત્ર્યોતિર-વશક્ણ); ઉ. જો.; 161-165

3 સદગત પરમાનંદભાઈ; ઉ. જો.; 166-167; [િરરત્]

4 વત્િરેદી પરંપરા (મનુભાઈ વત્િરેદી); કાકા કાલરેલકર; 168, 197; 
[અિસાનલરેખ]

5 પાંિમી રદશા (અંક-૨)(ગતાંકથી િાલુ); સુિણા્ક; 169-174; [નાટક]

6 િદરર્યાં; રદનરેશ કોઠારી; 174; [કાવ્ય]

7 કવિતામાં પ્તીક-શબદ અનરે લ્યના સંદભ્કમાં; નવલન રાિળ; 175-180

8 હૅમલરેટ; ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 181-184; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

9 ભારાવિજ્ાનના ક્રેત્રે; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 185-187

10 જપાન ડા્યરી : હાઇકુમાં; િાડીલાલ ડગલી; 188-190; [કાવ્ય, પ્િાસ]

11 સિ. ઉતિમલાલ વત્િરેદીની સારસિત-સરેિા; રામપ્સાદ બક્ી,રમણલાલ 
જોશી; 191-196; (‘ઉતિમલાલ વત્િરેદીની ગદ્રરવદ્’ની પ્સતાિના)

12 રોશનારા; સૌમ્યરેનદ્રનાથ ઠાકુર, શબદાનતર : ઉ. જો.; 197; [બંગાળી કાવ્ય]

13 ભલરે પ્ભુ,તો; વિનુ મોદી; 198; [કાવ્ય]

14 િંદ્રકાનતનો ભાંગી ભુક્ો કરીએ; િંદ્રકાનત શરેઠ; 199; [કાવ્ય]

15 હિરે હંુ….; િંદ્રકાનત શરેઠ; 199; [કાવ્ય]

16 ‘વિદા્ય સમ્યરે : આંસુઓ પર’ (‘ઍ િરેલીડીકશન : ઑફ વવહવપંગ’); જહોન 
ડન, અનુ. રદગીશ મહરેતા; 200; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

વષ્જ ૨૫, અં્ ૬, જૂન ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૯૪

1 ્યહુદી મરેનુરહન (સંગીતકાર-નોબરેલ પારરતોવરક વિજ રેતા)(છબી); 
આિરણપકૃષ
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2 માનિવ્યવકતતત્િની નિવનવમ્કતમાં શ્દ્ા; ઉ. જો.; 201-205; (દીક્ાંત 
પ્િિન, નાગપુર ્યુવન.)

3 જાતજાતની મુસાફરીનો વિવિધ કાવ્યાનંદ; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 206-
208; [પ્િાસ]

4 જપાન ડા્યરી : હાઇકુમાં - થોડા સુધારા; િાડીલાલ ડગલી; 208; [કાવ્ય, 
પ્િાસ]

5 પાંિમી રદશા (અંક-૩)(ગતાંકથી પૂરંુ); સુિણા્ક; 209-219; [નાટક]

6 ગાંધીજીની સત્યસાધના; સી. એન. પટરેલ; 220-236

7 ઍર-કંરડશન; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 236; [કાવ્ય]

8 અર્ય્ક (૧-૩) : ગુજરાતમાં રાટિ ્રપવતશાસન : એ ઘૂંટડો કરેમ ગમ્યો ?; 
તંત્ી; 237-238, સિાધીન બાંગલાદરેશની માન્યતાનો પ્શ્ન; તંત્ી; 238-239, 
બાંગલાદરેશની સમસ્યા; તંત્ી; 239-240

9 પ્ાવપ્ત અનરે અપ્ાવપ્ત; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; પૂ.પા.4; 
[ગદ્ખંડ]

વષ્જ ૨૫, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૯૫

1 સદગત ઠાકોરભાઈ મ. દરેસાઈ (છબી); આિરણપકૃષ

2 નિા જમાનાની સોરાબ-રુસતમી; ઉ. જો.; 241-245; (દીક્ાંત પ્િિન, 
જોધપુર ્યુવનિવસ્કટી)

3 ઠાકોરભાઈ દરેસાઈ; ઉ. જો.; 246; [અિસાનલરેખ]

4 ‘િતુરંગ’ની દાવમની (રિીનદ્રનાથ ઠાકુર); અવનલા દલાલ; 247-248, 
280-281; [બંગાળી સારહત્ય]

5 ‘આકાર’ (િંદ્રકાનત બક્ી); રઘુિીર િૌધરી; 249-255

6 મૅટારફવઝકલ કવિઓ (‘મૅટારફવઝકલ પોએટ’); ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. 
ભોળાભાઈ પટરેલ; 256-261

7 ભારાવિજ્ાન ક્રેત્રે : ૩ દ્રાવિડી અનરે ્યુરાલી્ય ભારાજૂથોનરે સગાઈસંબંધ; 
હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 262-264

8 રઘુિંશ : સગ્ક તરેરમો; કાવલદાસ, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 265-269
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9 હનુમાન લિકુશવમલન; ભૂપરેશ અધિ્યુ્ક; 270-277; [િાતા્ક]

10 ‘જ્ાનવનધીચ્યા સાવન્ધ્યાંત’-એક પત્; સતીશ કાલરેલકર; 278-279; 
(કાકાસાહરેબ સાથરેના િાતા્કલાપો)

11 શવકતનાં સાધનો : આજનાં અનરે આિતી કાલનાં; નરવસંહ મૂ. શાહ; 282-
284

12 … નામરે એક કુમારી; રદનરેશ કોઠારી; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

13 … હંુ નથી ગ્યો; હરીનદ્ર દિરે; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

14 ઉદ્ાન; ડોમ મોરાઈસ, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; પૂ.પા.4; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

વષ્જ ૨૫, અં્ ૮, ઑગસટ. ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૯૬

1 માસવેલ પ્ુસત (ફ્રેનિ કથાકાર)(રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 જગત એક રંગભૂવમ છરે ?(િિા્ક); જ્યંવત દલાલ અનરે ઉ. જો.; 285-289

3 માસવેલ પ્ુસત-કલાવનષાની કકૃતાથ્કતા; ઍનજ રેલો ગુલરે. , અનુ. સિાવત જોશી; 
290-292

4 ઝંઝા; રઘુિીર િૌધરી; 293-298; [પુસતકસમીક્ા]

5 મોસાળાની કથાનાં ત્ણ રસકરેનદ્રો (કંુિરબાઈનું મોસાળું - વિવિધ કવિઓની 
કકૃવતઓમાં); મહરેનદ્ર અ. દિરે; 299-303

6 ‘એક નરે અવદ્તી્ય એ’; િાલજી ગોવિંદજી દરેસાઈ; 304-305; [તત્િજ્ાન]

7 ધમા્કનતર અનરે ‘કાનત’ની કવિતા; અનંતરા્ય રાિળ; 306-313

8 હૉંગકૉંગ ડા્યરી; િાડીલાલ ડગલી; 314-317; [હૉંગકૉંગ પ્િાસ]

9 કન્યાકુમારીની ભવ્યતા; કાકા કાલરેલકર; 318-319

10 બાંગલાદરેશની કવિતા; અનુ. મોહનદાસ પટરેલ,ભોળાભાઈ પટરેલ; 320-321; 
[બંગાળી કાવ્ય]

11 શોક ઠરાિ; શમસુર રહરેમાન, અનુ. મોહનદાસ પટરેલ; 320; [બાંગલાદરેશની 
બંગાળી કવિતા]

12 શોક સભાનું નામ બાંગલા દરેશ; અબદુલ ગફાર િૌધરી, અનુ. મોહનદાસ 
પટરેલ; 320; [બાંગલાદરેશની બંગાળી કવિતા]
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13 વનસગ્કનું ખૂન; મહાદરેિ સાહા, અનુ. મોહનદાસ પટરેલ; 320; [બાંગલાદરેશની 
બંગાળી કવિતા]

14 પરરવશટિ; અલાઉદ્ીન અલ આજાદ, અનુ. મોહનદાસ પટરેલ; 320; 
[બાંગલાદરેશની બંગાળી કવિતા]

15 પક્પાત; શમસુર રહરેમાન, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 321; [બાંગલાદરેશની 
બંગાળી કવિતા]

16 ગંતવ્ય; અલ મહમુદ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 321; [બાંગલાદરેશની બંગાળી 
કવિતા]

17 ૨૧મી ફરેબ્ુઆરી; અબદુલગવન હજારી, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 321; 
[બાંગલાદરેશની બંગાળી કવિતા]

18 િીન-અમરેરરકા મૈત્ી અનરે બાંગલાદરેશની સમસ્યા; ઉ. જો.; 322-323

19 સૂ્ય્કપંખી; જગદીશ વત્િરેદી; 324; [કાવ્ય]

20 પત્મ્ પુષપમ્ : નુઅદ-અડધું; મ. અ. મરેહરેનદળરે; 324

21 એક આંખમાં-; જગદીશ વત્િરેદી; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

22 મકૃત્યુ એક કારકુનનું; વિવપન પરીખ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

23 હંુ મનરે ખોદી શકંુ જો. . . .; િંદ્રકાનત શરેઠ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

24 કાંઈ િધુ; પાબલો નરેરૂદા, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; પૂ.પા.3; [સપૅવનશ કાવ્ય]

વષ્જ ૨૫, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૯૭

1 નમ્કદાશંકર દરે. મહરેતા (છબી); આિરણપકૃષ

2 હંુ છુ ંવશક્ક; ઉ. જો.; 325-327

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : આઝાદીના ૨૪મા િરસનું સરિૈ્યું (આંતરરાટિ ્રી્ય ક્રેત્રે); 
328-329, ભારત-રૂસ કરારનાં ફવલતો; 329-330, અખબારી સિાતંત્ર્ય : 
શું ગૂંગળામણ સજા્કશરે?; 330-331

4 ઉમા-સજ ્કન; સુનદરમ્; 332; [કાવ્ય]

5 એક ઝાડ…; ઉ. જો.; 332; [કાવ્ય]
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6 નમ્કદાશંકર મહરેતા; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 333-342

7 િકૃવટિ; અલાઉદ્ીન અલ આજાદ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 343-350; 
[બંગાળી િાતા્ક]

8 ‘ગુજરાતનો છરેલ્ો રજપૂત રાજા’; રઘુિીર િૌધરી; 351-358

9 ઍડવિન મ્યૂર - કથા અનરે રદવ્યકથા (ઑકટો.’૭૦થી િાલુ); વિષણ પાઠક; 
359-363; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

10 રવસક અનરે સંસકકૃવતપોરક (િાલજીભાઈ ગો. દરેસાઈ-ગાંધીજીના અનુ્યા્યી); 
કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 364; [િરરત્]

11 િરેદના; હરીનદ્ર દિરે; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

12 અપરરણીતા; વિવપન પરીખ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

13 શ્ી જ્યંવત દલાલની પ્થમ પુણ્યવતવથ પ્સંગરે; નવલન રાિળ; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

14 શરેરીરસતો; સાલિાતોર કિાવસમોદો, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; પૂ.પા.3; 
[ઇટાવલ્યન કાવ્ય]

વષ્જ ૨૫, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૯૮

1 તારાશંકર બરેનરજી (છબી); આિરણપકૃષ

2 ‘નીરખનરે…!’ (નરવસંહ મહરેતા); ઉ. જો.; 365-367

3 દવક્ણની રદલહી; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 368-370

4 પ્ભુના હસતાક્રિાળી ક્ણો (‘નૈિરેદ્’-રિીનદ્રનાથ ઠાકુર); ઉ. જો.; 

371-374; [બંગાળી સારહત્ય]

5 સાંભળું. . . .; ્યોસરેફ મરેકિાન; 374; [કાવ્ય]

6 વિરામ વિહ્નો; ભગિત રામિંદ્ર ભટ્ટ; 375-377

7 વિિરેિનનું વિિરેિન (‘અનિીક્ા’-અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ); રાધરે્્યામ શમા્ક; 378-
382; [પુસતકસમીક્ા]
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8 એક આખા જમાનાની તસિીર; ઉ. જો.; 383-384; (‘જ્યોવત વિકાસ્યાત્ા’નો 
આમુખ)

9 વનિરેદન (‘નૈિરેદ્’-રિીનદ્રનાથ ઠાકુર); નગીનદાસ પારરેખ; 385-387; 
[બંગાળી સારહત્ય]

10 િાર કાવ્યો : ૧. આછી પીળી…, ૨. બાઇ બાઇ િાઇણી…, ૩. શબદોના 
લાંબા…, ૪. બારાખડી જ રેિા…; આરદલ મનસૂરી; 387; [કાવ્ય]

11 આ્યુિવેદના ઋવરઓનું દશ્કન; િૈદ્ પ્જારામ નરોતિમ રાિળ; 388-398

12 કવિ જ્યોજ ્ક સરેફરેરરસ : એક નોંધ; ભોળાભાઈ પટરેલ; 399-401

13 ‘પૌરાવણક િાતા્ક’માંથી; જ્યોજ ્ક સરેફરેરરસ, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; 402; 
[ગ્ીક સારહત્ય]

14 અર્ય્ક : આંતરરાટિ ્રી્ય બાંગલાદરેશ પરરરદ; તંત્ી; 403-404

15 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘નમ્કદાશંકર મહરેતા’ના સંદભ્કમાં (સપટરે.’૭૧); મનસુખલાલ 
ઝિરેરી; 404

16 બરે કાવ્યો : ૧. કરેટલા્ય રદિસ સંધ્યાના…, ૨. કરેટકરેટલા રદિસ તું…; 
જીિનાનંદ દાસ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; પૂ.પા.3; [બંગાળી કાવ્ય]

વષ્જ ૨૫, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૨૯૯

1 પાબલો નરેરૂદા (છબી); આિરણપકૃષ

2 આરારાત; ઉ. જો.; 405-406; [વિમાનપ્િાસ]

3 ના એકડો; િાડીલાલ ડગલી; 406; (કુમુદિંદ્ર મહાદરેિી્યાના મકૃત્ુયપ્સંગરે)
[કાવ્ય]

4 પાબલો નરેરૂદા : અશુદ્ કવિતામા ઉપાસક; ભોળાભાઈ પટરેલ; 407-409; 
[સપૅવનશ સારહત્ય ]

5 રહમાલ્યનો મરહમા; િાલજી ગોવિનદજી દરેસાઈ; 410

6 પ્જ્ાપારવમતાસતુવત; અનુ. હીરાબહરેન રા. પાઠક; 411-412; [સંસકકૃત-
ગુજરાતી શ્ોકો]

7 દુઈ બોન : દુઈ નારી; અવનલા દલાલ; 413-416; [બંગાળી સારહત્ય]

8 િાર નિવલકાઓ; રઘુિીર િૌધરી; 417-422 
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9 ‘આતમશ્દ્ાનો બુલંદ લલકાર’ (‘ભાઈકાકાનાં સંસમરણો’); રમરેશ એમ. 
વત્િરેદી; 423-428; [પુસતકસમીક્ા]

10 િસતી અનરે પ્ોટીનની સમસ્યા; નરવસંહ મૂ. શાહ; 429-431

11 આ્યુિવેદના ઋવરઓનું દશ્કન (ગતાંકથી િાલુ); િૈદ્ પ્જારામ નરોતિમ 
રાિળ; 432-441

12 તાજી માદક સુગંધ (‘અંગત’-રાિજી પટરેલ); રમણલાલ જોશી; 442-444; 
[પુસતકસમીક્ા]

13 અશુદ્ કવિતા ભણી; પાબલો નરેરૂદા, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; પૂ.પા.3

વષ્જ ૨૫, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૭૧, સળંગ અં્ ૩૦૦  
(્તવિા આસવાદ તવશેષાં્)

1 પાબલો નરેરુદા (છબી); આિરણપકૃષ

2 પ્ાકકથન; ઉ. જો.; 445-449

3 અનુક્મ; 450-451

4 કવિની ઇચછા; ટોમસ હાડગી, અનુ. ઉ. જો.; 453-455; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

5 પછીથી; ટોમસ હાડગી, અનુ. રમણલાલ જોશી; 456-457; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

6 બરે િકૃક્ો; વિવલ્યમ બટલર ્યૅરસ, અનુ. નવલન રાિળ; 458-461; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

7 બીજો અિતાર; વિવલ્યમ બટલર ્યૅરસ, અનુ. સિાવત જોશી; 462-464; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

8 આગ અનરે રહમ (‘ફા્યર ઍનડ આઇસ’ ); રોબટ્ક ફ્ોસટ, અનુ. ઉ. જો.; 
465; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

9 િનો છરે ્્યામલ; રોબટ્ક ફ્ોસટ, અનુ. ઉ. જો.; 466-467; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

10 ફૂલ, કરોવળ્યો અનરે પતંવગ્યું; રોબટ્ક ફ્ોસટ, અનુ. રદગીશ મહરેતા; 468-
470; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

11 ઘાસ; કાલ્ક સૅનડબગ્ક, અનુ. ઉશનસ્; 471-473; [અમરેરરકન કાવ્ય]

12 બરે િંદ્ર; ટી. ઈ. હુમ, અનુ. આસિાદ : ઉ. જો.; 474; [અંગ્રેજી કાવ્ય]
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13 સાપ; ડી. એિ. લૉરરે નસ, અનુ. આસિાદ : ઉમરેદભાઈ મવણ્યાર; 475-478; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

14 નાગ; ડી. એિ. લૉરરે નસ, અનુ. આસિાદ : અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ; 479-484; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

15 જ રે. આલફ્રેડ પ્ુફ્ૉકનું પ્રેમગીત (‘લિ સૉનગ ઑફ જ રે. આલફ્રેડ પ્ુફ્ૉક’); 

ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. આસિાદ : વનરંજન ભગત; 485-498

16 િસંતનું કાવ્ય; ઈ. ઈ. કુવમંગઝ, અનુ. આસિાદ : સિાવત જોશી; 499-501; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

17 પ્ભુ એક પ્મરે્ય છરે; સી. ડરે. લુઈ, અનુ. આસિાદ : પ્બોધ જોરી; 502-504; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

18 ડબલ્યુ. બી. ્યરેરસની સમકૃવતમાં; ડબલ્યુ. એિ. ઑડરેન, અનુ. આસિાદ :     
ઉ. જો.; 505-509; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

19 આઠ મુકતકો; ડબલ્યુ. એિ. ઑડરેન, અનુ. આસિાદ : િાડીલાલ ડગલી; 
510-511; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

20 એલિી-કિરેરી; ડબલ્યુ. એિ. ઑડરેન, અનુ. આસિાદ : ્યશિંત દોશી; 
512-513; [અંગ્રેજી કાવ્ય] 

21 મતસ્ય; એવલઝાબરેથ વબશપ, અનુ. આસિાદ : ધીરુ પરીખ; 514-518; 
[અમરેરરકન કાવ્ય]

22 મકૃત અિકાશ્યાત્ી; જુરડથ રાઈટ, અનુ. આસિાદ : િાડીલાલ ડગલી; 519-
520; [ઑસટ્રરેવલ્યન કાવ્ય અનરે આસિાદ]

23 દીકરો; જ્યોજ ્ક મૅકબરેથ, અનુ. આસિાદ : રાધરે્્યામ શમા્ક; 521-524; 
[સકૉરટશ કાવ્ય]

24 િાિીઓના માગ્ક; સટીફન ડોવબનસ, અનુ. આસિાદ : સુમન શાહ;      525-
530; [અમરેરરકન કાવ્ય]

25 વબલાડીઓનો સિ્કનાશ હો; પીટર પોટ્કર, અનુ. આસિાદ : વિનુ મોદી; 

531-536; [ઑસટ્રરેવલ્યન કાવ્ય]

26 િહરેમ (‘સુપરવસટશન’); મારીન સોરરેસક્યૂ, અનુ. આસિાદ : વિનુ મોદી; 
536-539; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

27 પશુ (‘ધ બીસટ’); બ્ા્યન પરેટન, અનુ. આસિાદ : િનદ્રશંકર ભટ્ટ; 540-
541; [અંગ્રેજી કાવ્ય]
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28 િુંગી; શાલ બૉદલરેર, અનુ. આસિાદ : રાધરે્્યામ શમા્ક; 542-547; [ફ્ેંિ 
કાવ્ય]

29 િુંગી; સતરેફાન માલામવે, અનુ. આસિાદ : રાધરે્્યામ શમા્ક; 542-547; [ફ્ેંિ 
કાવ્ય]

30 કબ્સતાન; પૉલ િાલરેરી, અનુ. આસિાદ : િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 551-562; 
[ફ્ેંિ કાવ્ય]

31 કબ્સતાન; વમગુએલ-દ-ઉનામૂનો, અનુ. આસિાદ : િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 
551-562

32 કાસપર હાઉસરનું ગીત; ગરે્યોગ્ક ત્ાફૂલ, અનુ. આસિાદ : ભોળાભાઈ 
પટરેલ; 563-566; [જમ્કન કાવ્ય]

33 આિતી પરેઢીઓનરે; બટયોલટ બ્રેખટ, અનુ. આસિાદ : મનસુખલાલ ઝિરેરી; 
567-572; [જમ્કન કાવ્ય]

34 અંવતમ્યાત્ા; જુઆન રામોન વ્યમરેવનઝ, અનુ. આસિાદ : અવનલા દલાલ; 
573-574; [સપૅવનશ કાવ્ય]

35 બરે કાવ્યો : ૧. આિજો ૨. આતમહત્યા; ફરેડરરકો ગાવસ્ક્યા લૉકા્ક, અનુ. 
આસિાદ : રાધરે્્યામ શમા્ક; 575-579; [સપૅવનશ કાવ્ય]

36 માત્ મકૃત્યુ (‘ડરેથ અલૉન’); પાબલો નરેરૂદા, અનુ. આસિાદ : રાધરે્્યામ 
શમા્ક; 580-586; [સપૅવનશ કાવ્ય]

37 મૌન માગું છુ ં  (‘આઈ આસક ફૉર સા્યલનસ’); પાબલો નરેરૂદા, અનુ. 
આસિાદ : રાધરે્્યામ શમા્ક; 580-586; [સપૅવનશ કાવ્ય]

38 કવિતાની કલા; હોહા્ક લુઈસ બોહવેસ, અનુ. આસિાદ : હરીનદ્ર દિરે; 587-
588; [કાવ્ય]

39 હૉવસપટલમાં; બોરરસ પાસતરનાક, અનુ. આસિાદ : િાડીલાલ ડગલી;      
589-592; [રવશ્યન કાવ્ય]

40 ત્ીજી સમકૃવત; ્યરેિજ રેની એલરેકઝાનડ્રોવિિ ્યરેિતુશરેનકો, અનુ. આસિાદ : 
્યશિંત શુકલ; 593-596; [રવશ્યન કાવ્ય]

41 તકલીફ લરેિી જોઈતી હતી; કૉનસટનટીન કૅિરેફી, અનુ. આસિાદ : િંદ્રકાનત 
શરેઠ; 597-599; [ગ્ીક કાવ્ય]

42 નગરમાં માનિી; ઍડ હૂવન્કક, અનુ. આસિાદ : સુરરેશ હ. જોરી; 600-604; 
[ડિ કાવ્ય]
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43 શાશ્વત વત્પુટી; ટૉિ રડટલરેિસન, અનુ. આસિાદ : ્યશિંત દોશી; 605-
606; [ડિ કાવ્ય]

44 અદીઠ સાથરે િાતા્કલાપ; હરેલમર િી. ન્યૂબરે્ય્ક. , અનુ. આસિાદ : ઉદ્યન; 
607-608; [સિીરડશ કાવ્ય]

45 બરે પત્ો; હરેલગરે ્યરેડરેનબથવે, અનુ. આસિાદ : ઉદ્યન; 609-611; [સિીરડશ 
કાવ્ય]

46 નાનો માણસ; આંદ્રરે બ્યકવે, અનુ. આસિાદ : ઉદ્યન; 612-613; [નોિવેવજ્યન 
કાવ્ય]

47 ધરતી પ્સૂનિતી; કાત્ીિાલા, અનુ. આસિાદ : ઉદ્યન; 614-615; [રફવનશ 
કાવ્ય]

48 ભૂલકાંની રમત; સટાઇન સટાઇનૉર, અનુ. આસિાદ : ઉદ્યન; 616-617; 
[આઇસલૅવનડક કાવ્ય]

49 િસનતગીત; સટાઇન સટાઇનૉર, અનુ. આસિાદ : ઉદ્યન; 616-617; 
[આઇસલૅવનડક કાવ્ય]

50 આરફ્કન કવિતા; અનુ. અનરે આસિાદ : મોહનભાઈ પટરેલ; 618-621; 
[આરફ્કન કાવ્ય]

51 ‘બુઢ્ો તો ન જ ખપરે’; હાઈમ નાહલક વબ્યાવલક, અનુ. આસિાદ : 
નગીનદાસ પારરેખ; 622; [રહબ્ુ કાવ્ય]

52 બરે કાવ્યો : ૧. વબલાડી, ૨. કાતર લઈનરે; વશન શાલોમ, અનુ. આસિાદ : 
નગીનદાસ પારરેખ; 623-624; [રહબ્ુ કાવ્ય]

53 બરે કાવ્યો : ૧. ્યરુશાલરેમના પિ્કતોમાં, ૨. નદનું વશલાનરે ઉદ્ રેશીનરે ગાન; વલ્યા 
ગોલડબગ્ક, અનુ. આસિાદ : નગીનદાસ પારરેખ; 625-626; [રહબ્ુ કાવ્ય]

54 કાસ બુિો-તાઈ નરેબુસ; દાવિદ અવિદાન, અનુ. આસિાદ : નગીનદાસ 
પારરેખ; 627; [રહબ્ુ કાવ્ય]

55 પરલોકથી; કારહત વસતકી તારાણસી, અનુ. આસિાદ : િાડીલાલ ડગલી; 
628-629; [ટકગીશ કાવ્ય]

56 વ્યથા; જુન તાકામી, અનુ. આસિાદ : િાડીલાલ ડગલી; 630; [જાપાનીસ કાવ્ય]

57 મ્યુવઝ્યમ; શુનતારો તાવનકાિા, અનુ. આસિાદ : િાડીલાલ ડગલી; 631-
632; [જાપાનીસ કાવ્ય]
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58 ખગમાજા્કરી્યમ્; રહરોસી ઈિાતા, અનુ. આસિાદ : વપનારકન દિરે; 633-
636; [જાપાનીસ કાવ્ય]

59 િસંત; શાન મરેઈ, અનુ. આસિાદ : ઉ. જો.; 637-638; [િીની કાવ્ય]

60 િરા્ક; િાનગ વિહ વમન, અનુ. આસિાદ : ઉ. જો.; 637-638; [િીની કાવ્ય]

61 જીિિું કરેમ ?; જુ ઉઈ-વસક, અનુ. આસિાદ : િાડીલાલ ડગલી; 639; 
[કોરર્યન કાવ્ય]

62 ફરી જાણરે ના જોઉં  (‘આર ્યરેન ના દરેવખ’); શમસુર રહરેમાન, અનુ. આસિાદ 
: ભોળાભાઈ પટરેલ; 640-645; [બંગાળી કાવ્ય]

63 પ્ત્યાગમનની લજજા (‘પ્ત્યાિત્કનરેર લજજા’); અલ મહમૂદ, અનુ. આસિાદ 
: ભોળાભાઈ પટરેલ; 646-649; [બંગાળી કાવ્ય]

64 બરે ગીતો : ૧. ‘આવમ બહુ િાસના્ય…’, ૨. ‘વિપદરે મોરરે  રક્ા…’; 
રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ,નગીનદાસ પારરેખ, આસિાદ : કાકા કાલરેલકર; 
650-654; [બંગાળી કાવ્ય]

65 વશકાર; જીિનાનંદ દાસ, અનુ. આસિાદ : ભોળાભાઈ પટરેલ; 655-659; 
[બંગાળી કાવ્ય]

66 વિવલકા પર પ્ભાત (‘વિલકા્ય સકાલ’); બુદ્દરેિ બસુ, અનુ. આસિાદ : 
ભોળાભાઈ પટરેલ; 660-663; [બંગાળી કાવ્ય]

67 મળીશું (‘દરેખા હબરે’); સુનીલ ગંગોપાધ્યા્ય, અનુ. આસિાદ : ભોળાભાઈ 
પટરેલ; 664-667; [બંગાળી કાવ્ય]

68 પ્કાશથી અંધકાર સારો (‘પોહરતકૈ એનધાર ભાલ’); હરેમ બરુિા, અનુ. 
આસિાદ : ભોળાભાઈ પટરેલ; 668-669; [અસવમ્યા કાવ્ય]

69 ત્્યી; દુગા્કિરણ પરરડા, અનુ. આસિાદ : ભોળાભાઈ પટરેલ; 670; 
[ઓરડ્યા કાવ્ય]

70 શોક; શ્ીકાનત િમા્ક, અનુ. આસિાદ : રઘુિીર િૌધરી; 671-673; [રહનદી 
કાવ્ય]

71 કાલરેમરેગદાન; અજ્રે્ય, અનુ. આસિાદ : રઘુિીર િૌધરી; 674-675; [રહનદી 
કાવ્ય]

72 જગંલ; રામદરશ વમશ્, અનુ. આસિાદ : રઘુિીર િૌધરી; 676-677; 
[રહનદી કાવ્ય]
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73 ધરતી; હરરભજન વસંહ, અનુ. આસિાદ : મહરેનદ્ર દિરે; 678-679; [પંજાબી 
કાવ્ય]

74 ઘરેરાિ; સુખિીર, અનુ. આસિાદ : મહરેનદ્ર દિરે; 680-682; [પંજાબી કાવ્ય]

75 અશ્વમરેધ; અમકૃતા પ્ીતમ, અનુ. આસિાદ : મહરેનદ્ર દિરે; 683-684; [પંજાબી 
કાવ્ય]

76 દોહા,સોરઠા, બરેત; નારા્યણ ્ ્યામ, અનુ. આસિાદ : નામદરેિ તારાિંદાણી; 
685-686; [વસનધી કાવ્ય]

77 રુબાઈ્યો; લરેખરાજ રકશનિનદ ‘અઝીઝ’, અનુ. અનરે આસિાદ : નામદરેિ 
તારાિંદાણી; 687-688; [વસનધી કાવ્ય]

78 પુરુરિરે્્યા; હરીશ િાસિાણી, અનુ. આસિાદ : નામદરેિ તારાિંદાણી; 
689-690; [વસનધી કાવ્ય]

79 બદલો; ગુલામ અહમદ ‘ગાશ’,’પુષપ’, અનુ. આસિાદ : ભોળાભાઈ પટરેલ; 
691-692; [કા્મીરી કાવ્ય]

80 ઓળખાણ; ‘અવનલ’ (આ. રા. દરેશપાંડરે), અનુ. આસિાદ : પ્ભાકર માિિરે, 
ભોળાભાઈ પટરેલ; 693-694; [મરાઠી કાવ્ય]

81 ‘કુટરેલ (હોતી િરેડી આશા) ‘; બાળ સીતારામ મઢવેકર, અનુ. આસિાદ : 
સુરરેશ દલાલ; 695-696; [મરાઠી કાવ્ય]

82 ્યૌિનનું ઝાડ (‘્યૌિનાિેં ઝાડ’); બાળકકૃષણ ભ. બોરકર, અનુ. આસિાદ : 
હરીનદ્ર દિરે; 697-698; [મરાઠી કાવ્ય]

83 િકૃક્ોનરે બધી ખબર છરે (‘ઝાડાનાં ઠાઉક સઘળેં’); પુ. વશ. રરેગરે, અનુ. 
આસિાદ : સુરરેશ દલાલ; 699-700; [મરાઠી કાવ્ય]

84 કબૂલાત; કુસુમાગ્જ, અનુ. આસિાદ : સુરરેશ દલાલ; 701; [મરાઠી કાવ્ય]

85 ઓવશકુ; ઇવનદરા સંત, અનુ. આસિાદ : સુરરેશ દલાલ; 702; [મરાઠી 
કાવ્ય]

86 વનરથ્કનરે પણ અથ્ક આિી મળરે છરે; સદાનંદ રરેગરે; અનુ. આસિાદ : સુરરેશ 
દલાલ; 703-704; [મરાઠી કાવ્ય]

87 પ્ાથ્કના; વિંદા કરંદીકર, અનુ. આસિાદ : સુરરેશ દલાલ; 705-706; 
[મરાઠી કાવ્ય]

88 પવશ્ક્યન વમવન્યરેિસ્કની શૈલીમાં; અરુણ કોલહટકર, અનુ. આસિાદ : સુરરેશ 
દલાલ; 707-708; [મરાઠી કાવ્ય]
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89 નહરેરુ ગ્યા ત્યારની િાત (નહરેરુ ગરેલરેત્યા િરેળિી ગોટિ); નારા્યણ સુિવે, 
અનુ. આસિાદ : સુરરેશ દલાલ; 709-710; [મરાઠી કાવ્ય]

90 ઘર; ‘ગ્રેસ’ (માવણક ગોડઘાટરે), અનુ. આસિાદ : સુરરેશ દલાલ; 711-712; 
[મરાઠી કાવ્ય]

91 તમારા માટરે (‘તુમચ્યા સાઠી’); મંગરેશ પાડગાંિકર, અનુ. આસિાદ : હરીનદ્ર 
દિરે; 713-715; [મરાઠી કાવ્ય]

92 કંુ કોણ છુ ં? (‘નાનારુ ?’); કાવ્યાનંદ, અનુ. આસિાદ : જ્યનત પાઠક; 
716-717; [કન્ડ કાવ્ય અનરે આસિાદ]

93 વગરરજાઘરના ઘંટ; જી. શંકર કુરુપ, અનુ. આસિાદ : ઉ. જો.; 718-719; 
[મલ્યાલમ કાવ્ય]

94 માનવ્યનું ખીલિું (‘પૂતતદુ માનુડમ્’); િાલૈ ઈળનવતરૈ્યન્, અનુ. આસિાદ 
: એમ. િરદરાજન્, સિાવત જોશી; 720-721; [તવમલ કાવ્ય]

95 તપશ્્યા્ક; તવમળળગન્, અનુ. આસિાદ : એમ. િરદરાજન્, સિાવત જોશી; 
722-723; [તવમલ કાવ્ય]

96 કરમા્યરેલું િકૃક્; તાવમળ ઓવળ, અનુ. આસિાદ : એમ. િરદરાજન્, સિાવત 
જોશી; 724-725; [તવમલ કાવ્ય]

97 કહો મનરે (‘નીડગળરે િોલલુડગળ્’); ભારવતદાસન્, અનુ. આસિાદ : એમ. 
િરદરાજન્, સિાવત જોશી; 726-728; [તવમલ કાવ્ય]

98 મારી ્યાિનાઓ (‘કરેરપન’); સુબ્હણ્યમ્ ભારતી, અનુ. આસિાદ : એમ. 
િરદરાજન્, સિાવત જોશી; 729-730; [તવમલ કાવ્ય]

99 અમરે માનિો (‘મરેમ્ મનુષ્યલમ્’); કુનડતુગી, અનુ. આસિાદ : રઘુિીર િૌધરી; 
731-733; [તવમલ કાવ્ય]

100 ગઝલ; િહીદ અખતર, અનુ. આસિાદ : રઘુિીર િૌધરી; 734-736; [ઉદૂ્ક 
કાવ્ય]

101 ગઝલ; જફર ઇકબાલ, અનુ. આસિાદ : મનહર મોદી; 737-738; [ઉદૂ્ક 
કાવ્ય]

102 પરમ અદ્કટિ; શ્ી અરવિંદ, અનુ. આસિાદ : સુનદરમ્; 739-741; 
[ભારતી્ય અંગ્રેજી કાવ્ય]

103 વ્યાઘ્ર અનરે મકૃગ; શ્ી અરવિંદ, અનુ. આસિાદ : વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી, 
ભોળાભાઈ પટરેલ; 742-743; [ભારતી્ય અંગ્રેજી કાવ્ય]

104 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૭૧; 744-752
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વષ્જ ૨૬, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૦૧ 

1 સદગત વિક્મ સારાભાઈ (છબી); આિરણપકૃષ

2 સિાતંત્ર્યની પહરેલી પિીશી; ઉ. જો.; 1-4

3 શું છરે ત્યાં આજ રે,જ્યાં િકૃક્ હતું…; ઉ. જો.; 4; [કાવ્ય]

4 ડૉ. વિક્મભાઈ : આધુવનક ભારતની એક વિભૂવત; ઉ. જો.; 5-6; (વિક્મભાઈ 
સારાભાઈ)[અિસાનલરેખ]

5 મૂવળ્યાં; ઉ. જો.; 6; [કાવ્ય]

6 સર જમશરેદજી જીજીભાઈ; િાલજી ગોવિંદજી દરેસાઈ; 7-8; [િરરત્]

7 બૉન,બોખુમ,આખન (પવશ્મ જમ્કની ્યુવનિવસ્કટીઓ); ઉ. જો.; 9-10

8 એિટ્ક ટાઉબરે : સિીડનના રાટિ ્રી્ય કવિ.; ‘ઉદ્યન’- િતસરાજ હીરાનંદ 
ભણોત; 11-14; [સિીરડશ સારહત્ય]

9 કરેટલાક અનુગોની વ્યુતપવતિ; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 15-17

10 છરેિટનો પ્્યતન (ભીષમ વપતામહ); ઈરાિતી કિવે, અનુ. શવશન ઓઝા; 18-21

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સિ. તારાશંકરની તસિીર (‘કાવલ ઓ કલમ’-
’તારાશંકર સમકૃવતસંખ્યા’); ભોળાભાઈ પટરેલ; 22-23; [બંગાળી સારહત્ય]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ગ્ંથનો પંથ ૧. (‘જ્યંવત દલાલની પ્વતવનવધ 
િાતા્કઓ’-  સંપા. રાધરે્્યામ શમા્ક અનરે અન્ય); અનંતરા્ય રાિળ; 23-24; 
[પુસતકનોંધ]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ગ્ંથનો પંથ 2. (‘કહત કબીરા’- વશિકુમાર જોશી); 
અનંતરા્ય રાિળ; 24-25; [પુસતકનોંધ]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ગ્ંથનો પંથ ૩. (‘તારીખનું ઘર’- સુરરેશ દલાલ); 
અનંતરા્ય રાિળ; 25-26; [પુસતકનોંધ]

15 અર્ય્ક (૧-૫) : ્યુદ્ કટોકટીમાં આપણો ધમ્ક; તંત્ી; 27-28, બાંગલાદરેશનરે 
ભારતની માન્યતા; તંત્ી; 28-29, સોનાર બાંગલા દરેશનો જનમ; તંત્ી; 

29-31, ભારત એરણ ઉપર છરે.; તંત્ી; 31-32, શરેખ મુજીબુરની મુવકત; 
તંત્ી; 32

16 ફરવજ્યાત ભરતી થ્યરેલા ્યોદ્ાની કવિતા; રુઈ નોગાર, અનુ. અંગ્રેજી : 
રફલીપપા રમઝી, ગુજ. અનુ. : રાધરે્્યામ શમા્ક; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]
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વષ્જ ૨૬, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૦૨

1 શ્ી અરવિંદ ઘોર (છબી); આિરણપકૃષ

2 ગુજરાતનું િૂંટણીવિત્; ઉ. જો.; 33

3 બાળિતસલ ટનૅક; દો કિા્ય તોઆન, અંગ્રેજી અનુ. રુથ ઝરેડ તરેલોવિિ, ગુજ 
અનુ. સિાવત જોશી; 34-35; [વિ્યરેતનામી િાતા્ક]

4 ‘િસંતવિજ્ય’ (કાનત); કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 36-37

5 િત્કમાન; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 37; [કાવ્ય]

6 ‘ઉિગીસાર’ ગુજરાત; િાલજી ગોવિનદજી દરેસાઈ; 38-39; [ઇવતહાસ]

7 હરરશ્ંદ્રનરે; ઉ. જો.; 40; [કાવ્ય]

8 દરેિી-ઉપાસના : વત્ગુણાતીત દૈિીશવકતની નિી સાધના; કાકાસાહરેબ 
કાલરેલકર; 41-44

9 સમાજ સુધારાની શતાબદી (પ્ાથ્કનાસમાજ); ગગનવિહારી મહરેતા; 45-47

10 િાલમીરક ‘રામા્યણ’-એક સારહત્યકકૃવત; સી. એન. પટરેલ; 48-60

11 મોરપીંછ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 60; [કાવ્ય]

12 કલા અનરે રસમીમાંસાનું વિસજ ્કન ?; રરેનરે િરેલરેક, અનુ. હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 
61-62

13 અર્ય્ક : ભારતી્ય લ્કર બાંગલાદરેશમાંથી પાછુ ંિળરે છરે.; તંત્ી; 63-64

14 માતા અનરે વશશુ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 64; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૬, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૦૩

1 િંદ્રિદન મહરેતા (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 આપણં કામ િધ્યું; ઉ. જો.; 65-66; [રાજકારણ]

3 પ્ાથ્કના સમાજશતાબદીની ફલશ્ુવત ?; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 67-70

4 િાલમીરક-’રામા્યણ’ : એક સારહત્યકકૃવત (ગતાંકથી પૂરંુ); િી. ના. પટરેલ; 
71-89
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5 નૉિરેલનો ઉદ્ય અનરે અસત; રોબટ્ક શોલસ અનરે રોબટ્ક કરેલોગ, અનુ. હ. િૂ. 
ભા્યાણી; 90,96; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

6 ઘૂંટા્યરેલી િરેદનાનું વ્યોમ (‘િહરેતું આકાશ’ - મહરેશ દિરે); ગુલાબદાસ બ્ોકર; 
91-96

વષ્જ ૨૬, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૦૪

1 ઝીણાભાઈ દરેસાઈ ‘સનરેહરવ્મ’ (છબી); આિરણપકૃષ

2 િાટાઘાટાનરે ઉંબરરે  (્યુદ્ કરેદીઓની મુવકત); ઉ. જો.; 97-98

3 એમની સાથ પગલાં અમારાં; મકરનદ દિરે; 98; [કાવ્ય]

4 વસતિરેર િરસની િાત પાંિ વમવનટમાં (સારહત્ય અકાદરેમી એિૉડ્ક પ્વતભાિ); 
િંદ્રિદન મહરેતા; 99-101

5 રસનો સિામી; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 101; [કાવ્ય]

6 સૂ્ય્કનો શબદ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 101; [કાવ્ય]

7 િરા્કસિાદુ િસંતનરે; વ્રજલાલ દિરે; 102; [કાવ્ય]

8 ઉછીનો હાથ; ્યોસરેફ મરેકિાન; 102; [કાવ્ય]

9 હંુ પસાર થઈશ. . . .; િરેઝારરે  પાવિઝ, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; 103; 
[ઇટાવલ્યન કાવ્ય]

10 ્યુગરે ્યુગરે; ્યોસરેફ મરેકિાન; 103; [કાવ્ય]

11 સીતાનું સંિરેદન; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 103

12 હરર સાથરે અમસતી િાત; જગદીશ જોરી; 104; [કાવ્ય]

13 આનંદશંકરભાઈનરે પત્; કાકા કાલરેલકર; 105-109

14 ‘પરલોકરે પત્’ (હીરાબહરેન પાઠક); િનદ્રિદન મહરેતા; 110-119; 
[પુસતકસમીક્ા]

15 રાજ કરિું હો્ય તો; િાડીલાલ ડગલી; 119; [કાવ્ય]

16 ડૉ. જ્યંત ખત્ીની નિવલકાઓ (‘ખરાં બપોર’); કનુભાઈ જાની; 120-128

17 કરે પછી ?; જગદીશ જોરી; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]
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વષ્જ ૨૬, અં્ ૫, મે ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૦૫

1 ફાધર િાલરેસ (છબી ); આિરણપકૃષ

2 મરાઠી નાટ્યસંમરેલનનું ઉદઘાટન-પ્િિન; ઉ. જો.; 129-133

3 શ્ી કકૃષણશાસ્ત્રીનરે; રઘુિીર િૌધરી; 133; [કાવ્ય]

4 મ્યા્કદા પુરુરોતિમ શ્ીરામ : એક દ્કવટિકોણ; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર;      
134-136,156

5 ‘જોગાજોગ’ની કુમુરદની (રિીનદ્રનાથ ઠાકુર); અવનલા દલાલ; 137-142; 
[બંગાળી સારહત્ય]

6 વિશ્વ પુસતક મરેળો; સિાવત જોશી; 143-144

7 સિાસથ્યપ્દાતા શ્ીકકૃષણ; ઉપરેનદ્રરા્ય જ. સાંડરેસરા; 145-156

8 પરરરદ પ્સાદી; ડૉ. એમ. કરૂણાવનવધ; 157-158; (ગુ. સા. પરરરદ ૨૬મંુ 
અવધિરેશન,મદ્રાસ)

9 પરરરદ પ્સાદી; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 158-159; (ગુ. સા. પરરરદ ૨૬મંુ 
અવધિરેશન,મદ્રાસ)

10 પરરરદ પ્સાદી; જ્યંત પાઠક; 159-160; (ગુ. સા. પરરરદ ૨૬મંુ 
અવધિરેશન,મદ્રાસ)

11 પરરરદ પ્સાદી; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 160; (ગુ. સા. પરરરદ ૨૬મું 
અવધિરેશન,મદ્રાસ)

વષ્જ ૨૬, અં્ ૬, જૂન ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૦૬

1 મૅરીઍન મૂર (સદગત કિવ્યત્ી)(૧૮૮૭-૧૯૭૨)(છબી); આિરણપકૃષ

2 કવિતા; મૅરીઍન મૂર, અનુ. સિાવત જોશી; 161; [અમરેરરકન કાવ્ય]

3 મૅરીઍન મૂર : કલપનાના બાગોમાં સાચિા દરેડકા; સિાવત જોશી; 162-163; 
[અમરેરરકન સારહત્ય]

4 કવિ-વિિરેિક સરેવસલ ડરે લુઈ; રમણલાલ જોશી; 164-168; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

5 સજ ્કન િાલતું હો્ય ત્યારરે - (મુલાકાત લરેનાર : હરેરોલડ ફલરેનડર); આઈઝાક 
બાશરેવિક વસંગર, અનુ. મનસુખલાલ ઝિરેરી; 169-176; [વિરડશ સારહત્ય]
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6 આ્યુિવેદના ઋવરઓનું દશ્કન (નિરે.’૭૧ના અંકથી િાલુ); પ્જારામ રાિળ; 
177-183

7 એકીકરણ : પ્રક્્યા અનરે સમસ્યા (રાટિ ્રી્ય એકીકરણ); રદનરેશ શુકલ;      
184-185

8 એક ફરેનટસી; પ્બોધ જોરી; 185; [કાવ્ય]

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘િલ્ય’ (ધીરરે નદ્ર મહરેતા); રમણલાલ જોશી; 186-
188; [પુસતકસમીક્ા]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ઝાંખી અનરે પડછા્યા’ (વપનારકન ઠાકોર); 
રમણલાલ જોશી; 188-189; [પુસતકસમીક્ા]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કવિશ્ી બોટાદકર શતાબદી અધ્ય્યનગ્ંથ (સંપા. 
અનંતરા્ય રાિળ અનરે અન્ય); રમણલાલ જોશી; 189-190; [પુસતકસમીક્ા]

12 ઓચછિલાલ; વિનુ મોદી; 191-192; [કાવ્ય]

13 કવિ સરેવસલ ડરે લુઈનરે; પ્બોધ જોરી; 192; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૬, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૦૭

1 રાજા રામમોહન રૉ્ય (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 પહરેલું સફળ પગલું (ભારત-પારકસતાન : વસમલા કરાર); ઉ. જો.; 193-194

3 સમ્યરંગ : શાંવત એક માત્ વિકલપ (વસમલા િાટાઘાટો); 195,194

4 વ્યાકરણ; પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 196-200,221-224

5 અવસતત્િનો અથ્ક : એક િાતા્ક આસિાદ (‘િહરેતું આકાશ’ - મહરેશ દિરે); 
રાધરે્્યામ શમા્ક; 201-203

6 લીલી નાઘરેરમાં; િાલજી ગોવિનદજી દરેસાઈ; 204-206

7 આ્યુિવેદના ઋવરઓનું દશ્કન (ગતાંકથી િાલુ); પ્જારામ રાિળ;      207-218

8 સંતોર છરે ખૂબ; મરેઘનાદ હ. ભટ્ટ; 218; [કાવ્ય]

9 પત્મ્ પુષપમ્ : િાિ,કાછ,મન વનમ્કળ રાખરે.; મ. અ. મરેહરેનદળરે; 219-220

10 પત્મ્ પુષપમ્ : સથાપત્યોના ફોટાની નીિરે ખોટા નામ; નરોતિમ પલાણ; 220
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11 વપ્યારરે ; પ્જારામ રાિળ; 224; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૬, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૦૮

1 સદગત ઈનદુલાલ ્યાવજ્ક (છબી); આિરણપકૃષ

2 સિાતંત્ર્યની પચિીસી; ઉ. જો.; 225-227

3 શ્ીમંત નગરીનો ફકીર નરેતા (ઇનદુલાલ ્યાવજ્ક); ઉ. જો.; 227

4 સમકૃવત સતિા ભવિષ્યત (‘સમકૃવત સતિા ભવિષ્યત’); વિષણ દરે, અનુ. ભોળાભાઈ 
પટરેલ; 228-232; [બંગાળી કાવ્ય]

5 વ્યાકરણ (ગતાંકથી પૂરંુ); પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 233-238

6 એડમનડ વિલસન - પ્તીકિાદના પરામશ્કક; રમણલાલ જોશી; 239-242; 
[અમરેરરકન સારહત્ય]

7 સિાથ્ક; જલન માતરી; 242; [કાવ્ય]

8 દુગા્કબાઈ ભાગિત-સતકાર; રિીનદ્ર વપંગરે, અનુ. વિશાખા; 243-248; 
[િરરત્]

9 બટ્રા્કનડ રસરેલ; ગગનવિહારી મહરેતા; 249-252

10 અમરેરરકા રદન ૧૭; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 253; [કાવ્ય]

11 ગીત; ઉશનસ્; 253; [કાવ્ય]

12 તમરે ?; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 254; [કાવ્ય]

13 ભારાના કાદિમાં; લાભશંકર ઠાકર; 255-257; [કાવ્ય]

14 ક્યાં છરે તું ?; લાભશંકર ઠાકર; 257; [કાવ્ય]

15 એક રિના; લાભશંકર ઠાકર; 258; [કાવ્ય]

16 મકૃગજળની બરે પ્યાલી; રઘુિીર િૌધરી; 258; [કાવ્ય]

17 ્યુદ્ પછી; રઘુિીર િૌધરી; 259; [કાવ્ય]

18 સરી જા્ય; રઘુિીર િૌધરી; 259; [કાવ્ય]
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19 ‘દખણાદા દરેશરે’  (સૉનરેટગુચછમાંથી); ઉશનસ્; 260-261

20 પાંિ કવિતાઓ : ૧. આધુવનક ્યક્, નળ, િનદ્રહાસ અનરે હંુ; િનદ્રકાનત 
ટોપીિાળા; 261

21 પાંિ કવિતાઓ : ૨. નારર્યરેળી અનરે સમુદ્રની િચિરે; િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 
261

22 પાંિ કવિતાઓ : ૩. નરે એમ કહરેતાં તો….; િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 262

23 પાંિ કવિતાઓ : ૪. ખુરશી જમીન પર ટકરેલી છરે; િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 
262

24 પાંિ કવિતાઓ : ૫. કૅબરરે -પાટ્ક કવિતા; િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 262-263

25 કલપિકૃક્ નીિરે; વિવપન પરીખ; 263; [કાવ્ય]

26 કરે હિરે; ્યશિંત વત્િરેદી; 263; [કાવ્ય]

27 એક કાવ્ય; રામિંદ્ર બ. પટરેલ; 264; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૬, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૦૯

1 સિ. અનસૂ્યાબહરેન  સારાભાઈ (છબી); આિરણપકૃષ

2 અંદર બહારની આંધીઓ (ભારત - આવથ્કક કટોકટી, બાંગલાદરેશનરે માન્યતા-
િીનનો નકારમત); ઉ. જો.; 265-266

3 ‘માધુ્ય્ક’ મૂવત્ક રહંમતલાલ ગણરેશજી અંજારર્યા; ઉ. જો.; 267; [અિસાનનોંધ]

4 સિ. અનસૂ્યાબહરેન સારાભાઈ; ઉ. જો.; 267; [અિસાનનોંધ]

5 બરે ્યુગ : બરે કવિ; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, સુધીનદ્રનાથ દતિ, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 268-272; (રિીનદ્રનાથ-સુધીનદ્રનાથ િચિરેનો પત્વ્યિહાર) [બંગાળી 
સારહત્ય]

6 ભારાવિજ્ાન અનરે સારહવત્યક ઇવતહાસ; વલઓ વસપતસર, અનુ. હરરિલ્ભ 
ભા્યાણી; 273-276

7 મહાપ્સથાવનક પિ્ક; અનુ. સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 277-281; [સંસકકૃત સારહત્ય]

8 એક ્યુગોસલાિ કવિતા : પાગલ કૂતરો; કરે્યતન કોવિિ, અંગ્રેજી અનુ. િરેનો 
તોફર, ગુજ. અનુ. સુમન શાહ; 282-285
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9 નારીનું ગીત; જુરડથ રાઇટ, અનુ. િાડીલાલ ડગલી; 285; [ઑસટ્રરેવલ્યન 
કાવ્ય]

10 બરે કાવ્યો : ૧. મકૃત્યુદરેિનો રથ (‘વબકોઝ આઇ કુડનૉટ સટૉપ’), ૨.સુનદરતાની 
ખોજ (‘આઇ ડાઇડ ફોર બ્યુરટ’);એવમવલ રડરકનસન, અનુ. રજનીકાનત 
પંિોલી; 286; [અમરેરરકન કાવ્ય]

11 હંુ માગું છુ ં શાંવત (‘આઈ આસક ફોર સા્યલનસ’); પાબલો નરેરૂદા, અનુ. 
મરેઘનાદ હ. ભટ્ટ; 287;  [ સપૅવનશ કાવ્ય]

12 નરેિાનાં િડ્યાં; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 288; [કાવ્ય]

13 પ્ાથ્કના; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 288; [કાવ્ય]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : કાનતની એકની એક કવિતા રાણી (‘કાનત તારી 
રાણી’ - િનદ્રકાનત ટોપીિાળા); રાધરે્્યામ શમા્ક; 289-292; [પુસતકસમીક્ા]

15 અર્ય્ક (૧-૨) : નરી બરેજિાબદારી (લોકસભા - કોરમ તોડિાની પ્િકૃવતિ); 
તંત્ી; 293-294, પનાઈ વિહાર (‘જ્ાનગંગોત્ી’ શ્રેણી - સારહત્ય દશ્કન); 
તંત્ી; 294-296

17 ભ્રમર; જગદીશ વત્િરેદી; 296; [કાવ્ય]

18 દૂરના પ્દરેશરે; પ્બોધ જોરી; 296; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૬, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૧૦

1 વિષણ દરે (જ્ાનપીઠ પુરસકાર વિજ રેતા-બંગાળી કવિ)(છબી); આિરણપકૃષ

2 સત્યાગ્હ અનરે સિયોદ્ય; ઉ. જો.; 297

3 ત્ણ કાવ્યો : ૧. આ લોકો અનરે પરેલા લોકો, ૨. સહ્યોગી, 3. જ્યરેષનંુ સિપન; 
વિષણ દરે, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 298; [બંગાળી કાવ્ય]

4 મરેઘાણીની પ્વતભા : આંગણાના િાતા્કલાપોમાં; સિાઈલાલ ઈ. પંડ્ા; 300-
301

5 શુદ્ કવિતા; પૉલ િાલરેરી, અનુ. રદનરેશ કોઠારી; 302-304

6 બરે ્યુગ : બરે કવિ (ગતાંકથી િાલુ); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 305-310, 312; (રિીનદ્રનાથ-સુધીનદ્રનાથ િચિરેનો પત્વ્યિહાર) 
[બંગાળી સારહત્ય]
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7 રદવ્ય ઉનમાદનો દરેિ (‘િરેદ પરરિ્ય’ પુવસતકા આઠનો આમુખ); ઉ. જો.; 
311-312

8 પ્ાકકૃતનો પ્સાદ (પ્ાકકૃત શ્ોક - ગુજ. અનુ.); િાલજી ગોવિનદજી દરેસાઈ; 
313-315

9 સિામી શ્ી સહજાનંદજી; નગીનદાસ હ. સંઘિી; 316-328; [િરરત્]

વષ્જ ૨૬, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૧૧

1 હાઈનરરખ બ્યૉલ (જમ્કન સારહત્યકાર)(છબી); આિરણપકૃષ

2 નહીં કા્યરનું કામ જો નરે  (પ્ીતમદાસ); ઉ. જો.; 329-331

3 વિદા્ય..; હાઈનરરખ બ્યૉલ, અનુ. અવનલા દલાલ; 332-333; [જમ્કન િાતા્ક]

4 હાઈનરરખ બ્યૉલની કથાસકૃવટિ; ભોળાભાઈ પટરેલ; 334-336; [જમ્કન 
સારહત્ય]

5 બરે ્યુગ : બરે કવિ (ગતાંકથી પૂરંુ); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, સુધીનદ્રનાથ દતિ, 
અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 337-343; (રિીનદ્રનાથ-સુધીનદ્રનાથ િચિરેનો 
પત્વ્યિહાર) [બંગાળી સારહત્ય]

6 શુદ્ કવિતા (ગતાંકથી પૂરંુ); પૉલ િાલરેરી, અનુ. રદનરેશ કોઠારી; 344-345

7 જીિનધમગી મહાગ્ંથ (શ્ીમદ્ ભગિદગીતા); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 

346-351, 353; [ધમ્ક, તત્િજ્ાન]

8 કાલ ભગિાનની લીલા; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 352-353; [વનબંધ]

9 ગુજરાતી નિલ-ગવતનો ગ્ાફ - એક િિા્ક; હરીશ વ્યાસ; 354-356

10 ખગોલી્ય કથાકકૃવત : ‘કાલસપ્ક’ (મધુરા્ય); રાધરે્્યામ શમા્ક; 357-358, 360

11 અર્ય્ક : વિ્યરેતનામી ્યાતનાનો અંત હાથિરેતમાં; તંત્ી; 359-360

વષ્જ ૨૬, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૭૨, સળંગ અં્ ૩૧૨

1 સિ. એઝરા પાઉનડ  (છબી); આિરણપકૃષ

2 માનિજગતની એકતા; ઉ. જો.; 361-363; [રાજકારણ, સમાજ]
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3 સિ. રાિજીનું એક અપ્ગટ કાવ્ય (‘જનમાનતરરે  અવિ’); રાિજી પટરેલ; 364-
365; [કાવ્ય]

4 એઝરા પાઉનડ : ‘નિાં કલરેિરો ધરો’; સિાવત જોશી; 366-367; [અમરેરરકન 
સારહત્ય]

5 એઝરા પાઉનડ : કાવ્યો; એઝરા પાઉનડ, અનુ. સિાવત જોશી; 368,363

6 નિી કવિતા; િનદ્રિદન મહરેતા; 369-370; [કાવ્ય]

7 સરી જતું દ્ક્્ય; રકશોર જાદિ; 371-373; [િાતા્ક]

8 આરદલનું ‘સતત’; જ્યંવતલાલ એ. મહરેતા; 373; [કાવ્ય]

9 નિવલકાનો નૂતન અવભગમ; રમણલાલ પાઠક; 374-376

10 કવિતાનું સામાવજક પ્્યોજન; ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. અવનલા દલાલ; 
377-385; (‘ધ સોવશ્યલ ફંકશન ઑફ પૉએટ્રી’નો અનુિાદ)

11 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૧; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 386-
388; [બંગાળી સારહત્ય]

12 ધીમરે ધીમરે; રદનરેશ કોઠારી; 388; [કાવ્ય]

13 પ્ાદરેવશક નિલકથા વિશરે; વિનુ મોદી; 389-392

14 કવિનું શાણપણ, ડબલ્યુ બી. ્યરેરસ, અનુ. વ્રજલાલ દિરે; 393; (‘ધ કમીંગ 
ઑફ વિઝડમ વિથ ટાઈમ’નો અનુિાદ) [અંગ્રેજી કાવ્ય]

15 ભિાઈ; ઉ. જો.; 394-395; (સુધાબહરેન દરેસાઈના મહાવનબંધનો આમુખ)

16 ત્યાં તો કંઈ જ ન હતું; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 396; [કાવ્ય]

17 અધૂરંુ સમપ્કણ (‘િરેણ િતસલા’ - રઘુિીર િૌધરી); િી. ના. પટરેલ; 397-
402 

18 પત્મ્ પુષપમ્ : સરકારી પ્કાશનો; નરોતિમ પલાણ; 403-404

19 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૭૨; 405-408

વષ્જ ૨૭, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૧૩

1 સદગત રાજાજી (છબી); આિરણપકૃષ

2 રાટિ ્રપુરુર રાજાજી; ઉ. જો.; 1-3; [િરરત્]



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  337 

3 હર્કદલાલ હ. અનરે બીજાં; સુમન શાહ; 4-7; [િાતા્ક]

4 જાતની બહાર; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 8; [કાવ્ય]

5 સનરેહ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 8; [કાવ્ય]

6 એક કાવ્ય; સુધીર દરેસાઈ; 8; [કાવ્ય]

7 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૨ (ગતાંકથી િાલુ); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 9-12; [બંગાળી સારહત્ય]

8 એઝરા પાઉનડ : કાવ્યનું અધ્ય્યન; એઝરા પાઉનડ, અનુ. રદનરેશ કોઠારી; 
13-14; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

9 પશ્ાદદશ્કન; એઝરા પાઉનડ, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; 15; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

10 િાગવ્યિહાર; પ્બોધ બરેિરદાસ પંરડત; 16-24

11 સારહત્ય-સજ ્કન અનરે વિિારધારાઓ; મધુસૂદન બક્ી; 25-36

12 ‘અલપઝલપ’ ઝાંખી; ઉ. જો.; 37-39; (પન્ાલાલ પટરેલ કકૃત ‘અલપઝલપ’નો 
આમુખ)

13 મારા ગામમાં; ્યોસરેફ મરેકિાન; 39; [કાવ્ય]

14 વિિારધારા - કાવ્યધારા બની છરે ?; ઉ. જો.; 40,36

વષ્જ ૨૭, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૧૪

1 પન્ાલાલ પટરેલ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ગુજરાતમાં અછતનું સંકટ; ઉ. જો.; 41-42

3 કથાલરેખક પન્ાલાલ; ઉ. જો.; 43-46; (પન્ાલાલ રવટિપૂવત્ક સનમાન- 
સમારંભ)

4 પુન : નાનદી; વિનુ મોદી; 47-48, 77-80; (‘કૉલબરેલ’ નાટકની પ્સતાિના)

5 સારહત્ય-સજ ્કન અનરે વિિારધારાઓ (ગતાંકથી િાલુ); મધુસૂદન બક્ી; 
49-61

6 રવ્મ ક્ત્ીનાં…પરેઇવનટગંસનો એક પ્વતભાિ; ્યોસરેફ મરેકિાન; 62-63; 
[કાવ્ય]

7 - ના ફાટક કનરે; પ્બોધ જોરી; 63; [કાવ્ય]
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8 િલો િાહતાં િાહતાં; ઉશનસ્; 63; [કાવ્ય]

9 અવસતત્િહીનતાના પૂરમાં : િાતા્ક આસિાદ (‘સૂ્યા્કરોહણ’ - રકશોર જાદિ); 
રાધરે્્યામ શમા્ક; 64-66

10 એક નાટ્યનુભિ; િંદ્રકાનત શરેઠ; 66; [કાવ્ય]

11 સારહત્યમાં જીિનના આનંદ અનરે િરેદનાનું દશ્કન; િી. ના. પટરેલ; 67-76

12 તરે હંુ…; િંદ્રકાનત શરેઠ; 80; [કાવ્ય]

13 સદગત આિા્ય્ક સ. જ. ભાગિત; ઉ. જો.; પૂ.પા.3; [િરરત્]

વષ્જ ૨૭, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૧૫

1 કરે. આર. રામનાથન્ (છબી); આિરણપકૃષ

2 જીિનની ધન્ય પરરપૂવત્ક; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 81-82; [આતમકથન]

3 આ ઘટનાઓ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 82; [કાવ્ય]

4 ઉમાશંકર જોશીનરે એક પત્; ઝિરેરિંદ મરેઘાણી; 83

5 મારા સસરા : પ્ૉફરેસર કરે. આર. રામનાથન્; સગુણા રામનાથન્; 84-87

6 બંધાતી છીપલી ખોલીએ નૈં; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 87; [કાવ્ય]

7 ઐવતહાવસક પ્રક્્યા; હંસ માગ્નુસ ઍનજ રેનસબગ્કર, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 
87; [જમ્કન કાવ્ય]

8 ખારિણનું ગીત; ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 88; [કાવ્ય]

9 પન્ાલાલની બરે કથાઓ (૧. ‘િાત્ક નરે કાંઠ રે’, ૨. ‘સાિાં શમણાં’); ભોળાભાઈ 
પટરેલ; 89-93

10 આજની કવિતા : ભારાવભમુખ-અવભગમ; િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 94-98

11 તુલનાવનરપરેક્રે વિિરેિન-પદ્વત; રાધરે્્યામ શમા્ક; 99-103

12 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૩ (જાન્યુ.’૭૩થી િાલુ); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 104-108; [બંગાળી સારહત્ય]

13 … તો; િાડીલાલ ડગલી; 108; (મુકતક)

14 સંસારમાં (મુકતક); િાડીલાલ ડગલી; 108; [કાવ્ય]
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15 સિગા્કરોહણપિ્ક; અનુ. સુંદરજી ગો. બરેટાઈ; 109-116; [સંસકકૃત સારહત્ય]

16 િકૃનદાિન; વિષણદરેિ પંરડત; 117-118

17 જ રેટકરુવણકા; િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 119-120; [કાવ્ય]

18 જનમ રદિસરે; િાડીલાલ ડગલી; 120; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૭, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૧૬

1 સુરરેશ હ. જોરી (છબી); આિરણપકૃષ

2 જનમ-મરણની બાધકતા દૂર કરીએ; કાકા કાલરેલકર; 121-122; [તત્િજ્ાન]

3 આધુવનક કવિતાનું અથ્કસિરૂપ; િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 123-127

4 ટ્રરેનમાં; રાજ રેનદ્ર શાહ; 128; [કાવ્ય]

5 એક બરફનાં ટકુડામાં; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 128; [કાવ્ય]

6 અશ્ુનું ગીત; વિનુભાઈ દિરે.; 128; [કાવ્ય]

7 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૪ (ગતાંકથી િાલુ); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 129-132; [બંગાળી સારહત્ય]

8 મ્યૂર-કથા નરે રદવ્યકથા (સપટરે.’૭૧થી આગળ); વિષણ પાઠક; 133-145; 
[અંગ્રેજી સારહત્ય]

9 રાજાજી : થોડાંક સંસમરણો; ગગનવિહારી મહરેતા; 146-151

10 કવિવમત્ોનરે ભરેટ; અનુ. દરેસાઈ િાલજી ગોવિંદજી; 151; [સંસકકૃત સારહત્ય]

11 ‘હરેરઝોગ’(સૉલ બરેલો); સિાવત જોશી; 152-156; [પુસતકસમીક્ા]

12 રડગંો; રદનરેશ કોઠારી; 156; [કાવ્ય]

13 મૌવલક અથ્કશાસ્ત્રી કુમારપપા; કાકા કાલરેલકર; 157-159; [િરરત્]

14 ગ્ીષમ : ત્ણ વિત્ો; અનુ. હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 159; [સંસકકૃત સારહત્ય]

15 બરે કાવ્યો : ૧. પડછા્યાનો પ્દરેશ, ૨. રકનારો; હંસ માગ્નુસ ઍનજ રેનસબગ્કર, 
અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 160; [જમ્કન કાવ્ય]

વષ્જ ૨૭, અં્ ૫, મે ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૧૭
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1 ‘પતીલ’ ઇકલરેસરી (મગનભાઈ ભૂધરભાઈ પટરેલ) (૧૯૦૫-૧૯૭૦)(છબી); 
આિરણપકૃષ

2 એ. ડી. હોપ સાથરે એક કલાક; િાડીલાલ ડગલી; 161-167; (ઑસટ્રરેવલ્યન 
કવિની મુલાકાત)

3 પતીલની કવિતા; વનરંજન ભગત; 168, 189-193

4 મ્યૂર : કથા નરે રદવ્યકથા (ગતાંકથી િાલુ); વિષણ પાઠક; 169-176; [અંગ્રેજી 
સારહત્ય]

5 સાંકડી શરેરી ઈ જ !; કનુભાઈ જાની; 176; [કાવ્ય]

6 ‘અરધો ઘૂંટડો પ્રેમ’ (‘પતીલનાં અપ્કાવશત િૂંટરેલા કાવ્યો’); ઉ. જો.; 177-
181; [પુસતકસમીક્ા]

7 કલ્યાણગ્ામથી સરેિાગ્ામ; િંદ્રકાનત શરેઠ; 182-186

8 પેંવગિન; રાજ રેનદ્રવસંહ જાડરેજા; 186; [કાવ્ય]

9 પરલોકથી પત્; ‘એક િકૃદ્ પુરુર’; 187-188; [સમાજ, તત્િજ્ાન]

10 ‘વનવશગંધ’ની ફોરમ (મકૃણાવલની દરેસાઈ); ઉ. જો.; 194-197

11 કરે’શો ?; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 197; [કાવ્ય]

12 િૈષણિકવિતા; રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 198-199; 
[બંગાળી કાવ્ય]

13 પ્કાશદાતા પ્રેમ; માઇકરેલનજ રેલો, અનુ. પ્જારામ રાિળ; 199; [ઇટાવલ્યન કાવ્ય]

14 કરો જો માફ; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 200; [કાવ્ય]

15 આ લીલા લીલા લીમડા તળરે; ‘પતીલ’; 200; [કાવ્ય]

16 પળ સફરની; ‘સનરેહરવ્મ’; 200; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૭, અં્ ૬, જૂન ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૧૮

1 ‘સિપનસથ’ (લક્મીનારા્યણ રણછોડલાલ વ્યાસ)(૧૯૧૩-૧૯૭૦)(છબી); 
આિરણપકૃષ

2 કવિ - આક્દંનો,આનંદનો (‘સિપનસથ’); ઉ. જો.; 201-207

3 ગલાવનના ઓથાર; ‘સિપનસથ’; 208; [કાવ્ય]
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4 દાકતર ભાઉ દાજી; િાલજી ગોવિંદજી દરેસાઈ; 209-211; [િરરત્]

5 એંશીના ઉંબર પર; વિઠ્ઠલ દતિાત્રે્ય ઘાટરે, અનુ. િસનત જોરી; 212-214; 
[મરાઠી સારહત્ય]

6 ધમ્કનો એક રદિસ; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 215-219; [િાતા્ક]

7 સપ્ક અનરે કાંિળી : સિાતંત્ર્યોતિર ગુજરાતી સારહત્ય પર પૂિ્ક-પવશ્મની 
અસરો; ભોળાભાઈ પટરેલ; 220-224

8 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૫ (એવપ્લ’૭૩થી િાલુ); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. 
નગીનદાસ પારરેખ; 225-229; [બંગાળી સારહત્ય]

9 શ્ીમદ્ ભગિદગીતાકારનું િૈવશટિ્ય; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 230-234

10 કોણ િાિા આપશરે ?; જગદીશ વત્િરેદી; 234; [કાવ્ય]

11 પ્કકૃવતમાંથી સંસકકૃવત; કાકાસાહરેબ કાલરેલકર; 235-239

12 િાણી; જગદીશ વત્િરેદી; 239; [કાવ્ય]

13 ત્ણ કાવ્યો : ૧. સીમોલ્ંઘન, ૨. છુટકારો, 3. બાદબાકી; મારટ્કન ઑલિુડ, 
અનુ. િતસરાજ ભણોત ‘ઉદ્યન’; 240; [સિીરડશ કાવ્ય]

વષ્જ ૨૭, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૧૯

1 મારટ્કન ઑલિુડ (સિીરડશ કવિ)(છબી); આિરણપકૃષ

2 ગુજરાત પોતાનું પોતાપણં પાછુ ંમરેળિરે; ઉ. જો.; 241-242

3 અવગ્યાર સાગરકાવ્યો; િાડીલાલ ડગલી; 243-245; [કાવ્ય]

4 િલડ્ક વથ્યરેટર કૉંગ્રેસનું ૧૫મું અવધિરેશન; સુવનલ કોઠારી; 246-248

5 મારી કવિતા (‘વનશીથ’ પુરસકાર ગ્ંથમાળા); મારટ્કન ઑલિુડ, અનુ. િતસરાજ 
ભણોત ‘ઉદ્યન’; 249-258; [સિીરડશ કાવ્ય]

6 મોલ; જગદીશ વત્િરેદી; 258; [કાવ્ય]

7 શૂળીએ લટકતાં લટકતાં; જગદીશ વત્િરેદી; 258; [કાવ્ય]

8 ભાિિધારા માટરે સરકારની કરેટલી જિાબદારી છરે ?; િાડીલાલ ડગલી; 259-261

9 સારહત્યમાં ‘આધુવનકતા’ નામક સંજ્ા; સુમન શાહ; 262-264
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10 પત્મ્ પુષપમ્ : આધુવનક કવિતાનું અથ્કસિરૂપ (એવપ્લ’૭૩); મનસુખલાલ 
ઝિરેરી; 265-267

11 પત્મ્ પુષપમ્ : વિલવમબત અથ્કગવતનરે અથ્કસિરૂપ ?; સુમન શાહ; 267-269

12 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૬ (ગતાંકથી િાલુ); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 270-278; [બંગાળી સારહત્ય]

13 એક પંખી; જગદીશ વત્િરેદી; 278; [કાવ્ય]

14 અર્ય્ક : ન્યા્યતંત્ પર વબનજરૂરી આઘાત-વિરકતસા; ઉ. જો.; 279-280

15 જૂન ૧૯૭૩નું શુવદ્પત્ક; 280

વષ્જ ૨૭, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૨૦

1 િડઝ્કિથ્કનું વનિાસસથાન : પારરેિડા કુટી (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 પારરેિડા કુટી (અંગ્રેજ કવિઓનાં વનિાસસથાન); ઉ. જો.; 281-284; [અંગ્રેજી 
સારહત્ય,આતમકથન, પ્િાસ]

3 વમત્નું અિસાન (ભૂપતરા્ય િસા); ગગનવિહારી મહરેતા; 285-287; [િરરત્]

4 સિાર; વિપીન પરીખ; 287; [કાવ્ય]

5 કવિનું સનમાન; નંરદની ઉમાશંકર જોશી; 288, 315; (કાઝી નઝરુલ ઇસલામ 
જનમરદિસ ઉતસિ)

6 િાતા્કકારનું વિશ્વ; મોહનલાલ પટરેલ; 289-295

7 મહાદરેિ દરેસાઈના સમારક પાસરે; રામિંદ્ર બ. પટરેલ; 295; [કાવ્ય]

8 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૭ (ગતાંકથી િાલુ); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 296-302; [બંગાળી સારહત્ય]

9 અઢી-અક્રર્યું; અવનલ જોશી; 303-304; [કાવ્ય]

10 અગત્યની િાત તો એ છરે કરે હંુ હંુ છુ ં?; મારટ્કન ઑલિુડ; 304; [સિીરડશ કાવ્ય]

11 હજુ રણકતો િિ્કબરેલ (રાધર્ે ્યામ શમા્કની િાતા્કઓ); રમણલાલ જોશી; 305-307

12 લથરડ્યાં ખાતા વિમાનમાં; િાડીલાલ ડગલી; 307; [કાવ્ય]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : રહસ્યકથા (‘સભા’ - મધુરા્ય); ભૂપરેશ અધિ્યુ્ક; 
308-313; [પુસતકસમીક્ા]
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14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સાિુકલા રૂપની નાટ્યક્ણો (‘કૉલબરેલ’ - વિનુ 
મોદી); િંપૂ વ્યાસ; 313-315; [પુસતકસમીક્ા]

15 સંબંધક ભૂતકકૃદંતના અથયો; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 316-318

16 અધીરાઈ; બતયોલત બ્રેખત, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 318; [જમ્કન કાવ્ય]

17 અસુખની ક્ણો; જ્યંત પાઠક; 319; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૭, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૨૧

1 વશિકુમાર જોશી અનરે પુત્ રુવિર જોશી (છબી); આિરણપકૃષ

2 મુખ્ય પ્શ્નો ઢકંાઈ ગ્યા (આવથ્કક સંકટ); ઉ. જો.; 321-322

3 િાર મહાનગર અનરે રોમ : ૧. પરેરરસ; ઉ. જો.; 323-328

4 ના પૂરનાં પાણી....; ફકીર મહંમદ મનસુરી; 328; [કાવ્ય]

5 કલાતમક કલા; ઑતવેગા ગૅસરેટ, અનુ. રદનરેશ કોઠારી; 329-331

6 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૮ (ગતાંકથી િાલુ); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 332-338; [બંગાળી સારહત્ય]

7 પાંિ તંરદ્રલ કાવ્યો : ૧. ગુલાબી સમુદ્રનરે..., ૨. કાવિ્યા િરસાદમાં..., ૩. 
લીલાં લીલાં..., ૪. બફગીલા કાિની..., ૫. તેં પા્ય મૂક્યો….; ્યોસરેફ મરેકિાન; 
339-340; [કાવ્ય]

8 હંુ; નવલન રાિળ; 340; [કાવ્ય]

9 સંબંધિાિક ‘ન’ના થોડાક વિવશટિ પ્્યોગો; હરરિલ્ભ ભા્યાણી;      
341-344 

10 ભારાની સીમાઓ અનરે તાવત્િક સમસ્યાઓ; રસરેનદ્ર પંડ્ા; 345-353

11 બંદી; ્યશિંત વિતિાલ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 354-360; [કન્ડ િાતા્ક]

વષ્જ ૨૭, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૨૨

1 ડબલ્યુ. એિ. ઑડરેન (છબી); આિરણપકૃષ

2 શ્ીમતી ગાંધી કરેમ સફળ નીિડતાં નથી ?; ઉ. જો.; 361-363
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3 કવિ ઑડરેન (ડબલ્યુ. એિ. ઑડરેન); ઉ. જો.; 363; [કાવ્ય]

4 ઑડરેનના મકૃત્યુરદનરે; િાડીલાલ ડગલી; 364-365; [કાવ્ય]

5 પાબલો નરેરૂદાનું મકૃત્યુ; ઉ. જો.; 365; [સપૅવનશ સારહત્ય,અંજવલકાવ્ય]

6 આજ રાતરે હંુ લખી શકીશ; પાબલો નરેરૂદા, અંગ્રેજી અનુ. મરેવિ્કન, ગુજ. અનુ. 
જગદીશ જોરી; 366; [સપૅવનશ કાવ્ય]

7 કવિ; પાબલો નરેરૂદા, અંગ્રેજી અનુ. મરેથરેવલ્યન ટાન્ક, ગુજ. અનુ. જગદીશ 
જોરી; 367; [સપૅવનશ કાવ્ય]

8 ઑડરેનનું મકૃત્યુ; નવલન રાિળ; 367; [કાવ્ય]

9 અણજાણ નાગરરક; ડબલ્યુ. એિ. ઑડરેન, અનુ. જગદીશ જોશી; 368; [કાવ્ય]

10 ઑડરેન - સત્યના સાક્ી (ડબલ્યુ. એિ. ઑડરેન); વનરંજન ભગત; 369-
371, 385-400; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

11 રંકમાં રંક માટરે વિશ્વબૅનક; િાડીલાલ ડગલી; 372-376

12 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૯ (ગતાંકથી િાલુ); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 377-384; [બંગાળી સારહત્ય]

વષ્જ ૨૭, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૭૩, સળંગ અં્ ૩૨૩

1 એલરેકઝાનડર સોલઝરેવનવતસન (રવશ્યન િૈજ્ાવનક નોબરેલ વિજ રેતા)(છબી); 
આિરણપકૃષ

2 સોવિ્યરેત-દોસતી ભલરે,સોવિ્યરેત-પરસતી હરવગજ નહીં; ઉ. જો.; 401-405

3 િાર મહાનગર અનરે રોમ : ૨. લંડન; ઉ. જો.; 406-408, 417-419

4 કરેિરેફીની કવિતા : વિધાનોનું આંતરસંવિધાન; િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 409-
416; [ગ્ીક સારહત્ય]

5 મોતનરે માટરે નરહ…; પાબલો નરેરૂદા, અનુ. નરોતિમ પલાણ; 419; [સપૅવનશ 
કાવ્ય]

6 ઑડનૅ - સત્યના સાક્ી (ગતાંકથી પૂરંુ); વનરંજન ભગત; 420-438; 
[અંગ્રેજી સારહત્ય]

7 સમ્યરંગ : બરે છબરડા, વિદરેશમાં અનરે ઘરઆંગણરે; 439-440 િર્ક ૨૭, 
અંક ૧૨, રડસરેમબર ૧૯૭૩, સળંગ અંક ૩૨૪



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  345 

1 પરેરટ્રક વહાઇટ (નોબરેલ વિજ રેતા ઑસટ્રરેવલ્યન સારહત્યકાર)(છબી); 
આિરણપકૃષ

2 આ બધું કોના લાભમાં થા્ય છરે ? ; ઉ. જો.; 441-443; (િૂંટણીખિ્ક, 
ભ્રટિાિાર, કાળું નાણં, ભાિિધારો)

3 ઊંિરે-ઊંિરે-ઊંિરે; પન્ા ના્યક; 443; [કાવ્ય]

4 પરેરટ્રક વહાઇટનું વિશ્વ : ‘ટ્રી ઑફ મૅન’ અનરે ‘િોસ’; રદગીશ મહરેતા; 444-
447; [ઓસટ્રરેવલ્યન સારહત્ય]

5 ગીત; અવનલ જોશી; 447; [કાવ્ય]

6 ઍગલો- અમરેરરકન કવિ ઑડરેન : થોડાંક સંસમરણો; સતીશ કાલરેલકર; 
448-450, 453; [એંગલો અમરેરરકન સારહત્ય]

7 પૂરતી રાતરે; ઉજમશી કાપરડ્યા; 451-453; [કાવ્ય]

8 શ્ી બ્રેઝનરેિ આવ્યા,શું શું લાવ્યા ?; ઉ. જો.; 454-456; (ભારત-રવશ્યા 
સંબંધો)

9 અશ્ુવબંદુમાં…; ઇનદુકુમાર વત્િરેદી; 456; [કાવ્ય]

10 િાવિક કા્યયો : ઑવસટનની ભારાવિિારણા; મધુસૂદન બક્ી; 457-462; 
[તત્િજ્ાન, ભારાવિજ્ાન]

11 આથમતા એક િૈશાખરે; ‘સનરેહરવ્મ’; 462; [કાવ્ય]

12 ધમ્ક અનરે સારહત્ય; ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. અવનલા દલાલ; 463-471

13 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૧૦ (૧-૫); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
472-474; [બંગાળી સારહત્ય]

14 શહરેર; સત્યવજત શમા્ક; 474; [કાવ્ય]

15 મારંુ મૂંગાપણં; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 475; [કાવ્ય]

16 શ્ી માતાજી; ઉ. જો.; 476; [અિસાનનોંધ]

17 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૭૩; 477-480

વષ્જ ૨૮, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૨૫

1 ગુલાબદાસ બ્ોકર (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ
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2 આજના બનાિો : એક મુલાકાત (ગુજરાત સરકાર અંગરે : જ્યરહંદ 
િત્કમાનપત્ દ્ારા); ઉ. જો.; 3-4

3 … શ્ી પુરાંત જણસરે (્યુિકિગ્કની વસથવત); ઉ. જો.; 4-5

4 પરરરદ પ્સાદી : સિાગતપ્િિનમાંથી; એિ. એમ. પટરેલ; 6; (ગુ. સા. 
પરરરદ ૨૭મું અવધિરેશન,િલ્ભવિદ્ાનગર)

5 પરરરદ પ્સાદી : ‘સારહત્ય-તત્િ અનરે તંત્’માંથી; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 6-7

6 પરરરદ પ્સાદી : ‘કાવ્યમાં કટોકટીનું કલાતત્િ’માંથી; હીરાબહરેન પાઠક;      7-8

7 પરરરદ પ્સાદી : ‘સરજાતું સારહત્ય અનરે ્યુગપ્શ્નો’માંથી; કરસનદાસ માણરેક; 8

8 નરવસંહનું સુદામાિરરત્ : ‘વમત્’ - આધારરત સંઘટક તત્િ; ઉ. જો.; 9-11

9 કવિતાનું કામ (કવિનો ધમ્ક); નવલન રાિળ; 14-17

10 મકૃણાલ : રદટિાંત-રાગનું રસા્યન (સુરરેશ જોરી); રાધરે્્યામ શમા્ક; 18-22; 
[કાવ્યકકૃવત સમીક્ા]

11 તકૃણની ભૂખી ગા્ય; પન્ા ના્યક; 22; [કાવ્ય]

12 રિીનદ્ર-પત્મમ્કર-૧૦ (૬-૧૦); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
23-26; [બંગાળી સારહત્ય]

13 િરસાદમાં; બકુલ વત્પાઠી; 27-28; [વનબંધ]

14 ‘કૉરીડોર’; રકશોર જાદિ; 29-30; [િાતા્ક]

15 શતો કૉશરેટો; આબરે કોબો, અનુ. નીતા રામૈ્યા; 31-33; [જાપાનીસ િાતા્ક]

16 વનકટ, હજી વનકટ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 33; [કાવ્ય]

17 શ્વરેત; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 33; [કાવ્ય]

18 પત્મ્ પુષપમ્ : ઑડરેન : િંદ્રની અદવશ્કત કાળી બાજુ; સતીશ કાલરેલકર; 
34, 40; [અંગ્રેજી સારહત્ય,િરરત્,આતમકથન]

19 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ગુજરાતી નિલકથા’ (રઘુિીર િૌધરી અનરે 
રાધરે્્યામ શમા્ક); ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 35-38; [પુસતકસમીક્ા]

20 જીિ િાળતી મા્યા; અવનલ જોશી; 39-40; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૮, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૨૬
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1 િાંપશીભાઈ વિ. ઉદ્ રેશી (છબી); આિરણપકૃષ

2 વિસજ ્કનનરે પગલરે હિરે સજ ્કન (વિધાનસભા વિસજ ્કન); ઉ. જો.; 41-42

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : ૧. બૅટરેવલ્યનો આિી, અનાજ આિશરે; 43-44, ૨. સાિી 
લોકલડત (વિધાનસભા વિસજ ્કન); 44-45, ૩. ગુજરાતનું લોક આંદોલન; 
45-47, ૪. બારો માસ િસંત (નિવનમા્કણ આંદોલન); 47-48, 65, ૫. 
રાજ્યસભામાં િકતવ્ય (૨૨-૨-૧૯૭૪) (નિવનમા્કણ લોકઆંદોલન);  65-
69

4 હિરે મૅનરેજમરેનટ દરરદ્રનારા્યણ માટરે; િાડીલાલ ડગલી; 49-52

5 ‘સરસિતીિંદ્ર’ અનરે ‘માનિીની ભિાઈ’ : ભારતી્ય સમાજપરરિત્કનનાં બરે 
દશ્કનો; િી. ના. પટરેલ; 53-61

6 બરે જાપાની ઢીંગલીઓ; વલારદમીર બીકમરેન, અંગ્રેજી અનુ. ઇરીના ઝરેલરેઝનોિા, 
અનુ. રાજ રેનદ્રવસંહ જાડરેજા; 61; [જાપાનીસ કાવ્ય]

7 એક વનજ ્કન મકાન; જો્યસ્ કીમલર, અનુ. રાજ રેનદ્રવસંહ જાડરેજા; 62; 
[ઇનડોનરેવશ્યન કાવ્ય]

8 િ્યરરલ અનિરનાં પાંિ કાવ્યો; િ્યરરલ અનિર, અનુ. જવમ્યત પંડ્ા; 
63-64; [ઇનડોનરેવશ્યન કાવ્ય]

9 પૂ. રવિશંકર મહારાજનરે આશ્વાસનપત્; વિનુ મોદી; 69; [કાવ્ય]

10 બદામ બરેસશરે ?; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 70; [લવલત વનબંધ]

11 અથ્ક; જગદીશ વત્િરેદી; 70; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૮, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૨૭

1 સદગત વિજ્યરા્ય કલ્યાણરા્ય િૈદ્ (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 લોકલડત : ત્ીજા તબક્ામાં (નિવનમા્કણ); ઉ. જો.; 73-75

3 મારંુ મકૃત્યુ; વિનુ મોદી; 75; [કાવ્ય]
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4 સમ્યરંગ (૧-૩) : વિસજ ્કન અવનિા્ય્ક છરે,તો વિલંબ શાનરે ? (ગુજરાત 
વિધાનસભા); 76-80, શું આ ત્ીજા રકતસનાનની તૈ્યારી છરે ? (ગુજરાતનો 
પ્શ્ન); 80, 97, આતમખોજ માટરે વિનંતી (પરીક્ા પદ્વત); 97-98

5 પહરેલી ભારા,બીજી ભારા...અનરે ?  (ભારાવશક્ણ); પ્બોધ પંરડત; 81-87

6 અવતિાસતિિાદ અનરે આપણરે : એક નોંધ; સમુન શાહ; 88-96; [જમ્કન સારહત્ય]

7 પત્મ્ પુષપમ્ : મહાભારત િનપિ્ક; ભગિાનદાસ સી. કાપરડ્યા; 98

8 સુખી થિાની રીત; બકુલ વત્પાઠી; 99-101; [હાસ્યવનબંધ]

9 બજ રેટ અંગરે કરેટલાક મુદ્ાઓ; ઉ. જો.; 102-103

વષ્જ ૨૮, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૨૮

1 ગગનવિહારી મહરેતા (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 સમકૃદ્ અનરે રુવિર વ્યવકતત્િ (ગગનવિહારી મહરેતા); ઉ. જો.; 106-108; 
[અિસાનલરેખ]

3 સદગત િાંપશીભાઈ ઉદ્ રેશી; ઉ. જો.; 108; [અિસાનલરેખ]

4 ્યુગસાક્ી (ફ્રેનક મોરાએસ); મહરેનદ્ર દરેસાઈ; 109-110

5 સિાતંત્ર્યોતિર સમાલોિનાઓ; રમણલાલ જોશી; 111-112

6 બુદ્દરેિ બસુ; ભોળાભાઈ પટરેલ; 113-119; [અિસાનલરેખ]

7 રમૂજી િાઘ અનરે દ્યાળુ વશકારીઓ; તકૃવરત પારરેખ; 120-127; [નાટક]

8 શ્ી ગગનવિહારી મહરેતા : એક સંસકારસતંભ; િાડીલાલ ડગલી; 128-133; 
[અિસાનલરેખ]

9 કલબ ઑફ રોમ અનરે ‘વિકાસની મ્યા્કદા’; ્યશિંત ગુ. ના્યક; 134-136

વષ્જ ૨૮, અં્ ૫, મે ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૨૯

1 સદગત બુદ્દરેિ બસુ (બંગાળી સારહત્યકાર) (છબી); આિરણપકૃષ

2 વિિરેિક એકલિીર વિજ્યરા્ય િૈદ્; ઉ. જો.; 137-141; [અિસાનલરેખ]

3 ઉદબુદ્ સારહવત્યક - બુદ્દરેિ બસુ; ઉ. જો.; 141-143; [અિસાનલરેખ]
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4 કવિશ્ી રદનકર; ઉ. જો.; 143-144; [રહનદી સારહત્ય]

5 સોલઝરેવનવતસનનાં પાંિ ગદ્કાવ્યો; એલરેકઝાનડર સોલઝરેવનવતસન, અનુ. 
િાડીલાલ ડગલી; 145-148; [રવશ્યન કાવ્ય]

6 વિ્યરેટનામની પ્ાથ્કના; િાડીલાલ ડગલી; 148; [કાવ્ય ]

7 ‘અતીતનરે આરરે ’ વનમજ્જન (‘અતીતનરે આરરે ’ - કરે. કા. શાસ્ત્રી); નરોતિમ 
પલાણ; 149-157; [પુસતકસમીક્ા]

8 હાઇકુ; અવમતાભ મરડ્યા; 157; [કાવ્ય]

9 હાઇકુ; ઉ. જો.; 157; [કાવ્ય]

10 ‘અિાજ’ : અિાજનું આધુવનક ઉપવનરદ (‘અિાજ’ - રાજ રેનદ્ર શાહ); 
િંદ્રકાનત ટોપીિાળા; 158-161

11 પુરાતત્િજ્ ડૉ. હસમુખ ધીરજલાલ સાંકવળ્યા : એક મુલાકાત; શવશન 
ઓઝા; 162-165; [િરરત્]

12 પત્મ્ પુષપમ્ : ધમ્ક અનરે સારહત્ય વિરરે એવલ્યટ વિરરે ઐ્યુબ (રડસરે.’૭૩); 
ભોળાભાઈ પટરેલ; 166-167

વષ્જ ૨૮, અં્ ૬, જૂન ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૩૦

1 મોહનલાલ પાિ્કતીશંકર દિરે (છબી); આિરણપકૃષ

2 પ્જાનરે ફોસલાિી શકાશરે નહીં (પ્જાની જાગરૂકતા); ઉ. જો.; 169-171

3 કા્મીર-કાવ્યો; િાડીલાલ ડગલી; 172-175; [કાવ્ય]

4 પડઘા; રિીનદ્ર પારરેખ; 175; [કાવ્ય]

5 સંબંધ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 176; [કાવ્ય]

6 અક્ુબધ સરોિરની માછલી; ડબલ્યુ. એિ. ઑડરેન, અનુ. જગદીશ વત્િરેદી; 
176; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

7 ભારાવિજ્ાનમાં વિતિિાદ : િોમસકી અનરે કાતસ; મધુસૂદન બક્ી; 177-183

8 સિ. મોહનલાલ પાિ્કતીશંકર દિરે; વિજ્ય શાસ્ત્રી; 184-188; [િરરત્]

9 ગુજરાતમાંથી આ બોધપાઠ લીધો ? (૩૩મો બંધારણી્ય સુધારો, રાજ્યસભા); 
ઉ. જો.; 189-191
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10 રમૂજી િાઘ અનરે દ્યાળુ વશકારીઓ : દ્ક્્ય િોથું ‘સુખી છરેિટ’; ઉમરેદભાઈ 
મવણ્યાર; 192-196; [નાટક]

11 પ્જાકી્ય રંગભૂવમ (રર-એપ્ોવપ્્યરેન વબલ, રાજ્યસભા); ઉ. જો.; 197, 196

12 પત્મ્ પુષપમ્ : ગુજરાતના (તરેમ જ વજલ્ાઓના) નકશાઓની દશા; નરોતિમ 
પલાણ; 198-199

13 બરે અિલોકનો : ૧. ‘જ્યંવત દલાલનાં પ્વતવનવધ એકાંકી’ (સંપા. વિનોદ 
અધિ્યુ્ક અનરે અન્ય); રવતલાલ દિરે; 200-202; [પુસતકસમીક્ા]

14 બરે અિલોકનો : ૨. એક આસિાદ્ વિિરેિનશ્રેણી ‘મારા સમકાલીન કવિ’ 
(વિનુ મોદી); સતીશ ડણાક; 203-205; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૮, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૩૧

1 કલાપી (છબી); આિરણપકૃષ

2 લોકવશક્ણ, લોકશવકત, લોક-પ્હરી (લોક આંદોલન, ગુજરાત); ઉ. જો.; 
209-210

3 સમ્યરંગ : લોકજાગકૃવત (લોક આંદોલન,ગુજરાત); 211-212

4 વપતા-પુત્; સુનદરમ્; 213; [કાવ્ય]

5 ગભા્કતમાની પ્ાથ્કના; લૂઈ મૅકસીન, અનુ. જગદીશ જોરી; 214-215; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

6 મારી દાદીમા; એવલઝાબરેથ જ રેવનંગસ, અનુ. જગદીશ જોરી; 215; [અંગ્રેજી 
કાવ્ય]

7 રાટિ ્રપવત, મૂધ્કન્ય વ્યવકત કરે ‘રબરસટરેમપ’ ?; ઉ. જો.; 216, 241

8 ઉજજિળ િાણી (નરવસંહ મહરેતાની કકૃવતઓ); ઉ. જો.; 217-224

9 િરેદનાનું સંિરેદન (બૉદલરેરની કાવ્યસકૃવટિ); િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 225-
227; [ફ્રેનિ સારહત્ય]

10 વસટ્રપ-ટીઝ; સલાિોવમર મ્રોઝરેક, અંગ્રેજી અનુ. એડિડ્ક રો્યરેટ્ક, ગુજ. અનુ. 
િંદ્રકાનત શરેઠ; 228-240; [નાટક]

11 બરે નિવલકાઓ : સારહત્યકકૃવતમાં સજ ્કકની દ્કવટિનું મહત્િ (૧. ‘વિસજ ્કન’ 
-િુનીલાલ મરડ્યા, ૨. ‘એક સુખી કુટુબંની િાત’ - રઘુિીર િૌધરી); ધીરરે નદ્ર 
મહરેતા; 242-244
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વષ્જ ૨૮, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૩૨

1 ગોપીનાથ મહાનતી (જ્ાનપીઠ એિૉડ્ક વિજ રેતા ઊરડ્યા સારહત્યકાર)
(રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 સિાતંત્ર્યનું સતિાિીસમું િર્ક; ઉ. જો.; 249-250

3 ‘માસતર નંદનપ્સાદ’; રણવજતરામ િાિાભાઈ મહરેતા; 251-256, 273; 
[િાતા્ક]

5 ‘માસતર નંદનપ્સાદ’ - િાતા્ક અનરે િાવત્કક : રણવજતરામ િાિાભાઈ 
મહરેતા; વનરંજન ભગત; 273-282

5 કાળવિપ્યા્કસ; રકશોર જાદિ; 257-268; [િાતા્ક]

6 ગોપીનાથ મહાનતી : એક મુલાકાત; ભોળાભાઈ પટરેલ; 269-272

7 અર્ય્ક : ખંિકાતાં પગલાં ક્યાં સુધી ? (આવથ્કક સંકટ); ઉ. જો.; 283-284

વષ્જ ૨૮, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૩૩

1 ધનસુખલાલ મહરેતા (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 નરેતાગીરીનરે મન ્યુિાનોની આ રકંમત ?; ઉ. જો.; 289-290

3 સદગત મનસુખરામભાઈ (જોબનપુત્ા, શારદાગ્ામ - માંગરોળ); ઉ. જો.; 
291; [િરરત્]

4 ઉતિરધ્ુિ; રકશનવસંહ િાિડા; 292-296, 313-315; [પ્િાસ]

5 ‘ગુજરાતનો નાથ’માંનાં આધારબીજો (મોરટકસ); પુષકર િંદરિાકર; 297-
301

6 ‘ગોરા’ની સુિરરતા અનરે લવલતા (રિીનદ્રનાથ ઠાકુર); અવનલા દલાલ; 
302-307; [બંગાળી સારહત્ય]

7 રીવતસંપ્દા્યની સમાલોિના; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 308-310; (‘સંસકકૃત 
કાવ્યશાસ્ત્રમાં રીવતવિિાર’નું પુરોિિન)

8 મરતા મકૃગલાની ભલામણ; દરે. િા.; 310; [કાવ્ય]

9 ‘અવગ્ન અનરે જલ’ : એક વિશ્રેરણ (‘ફા્યર ઍનડ આઇસ’ - રોબટ્ક ફ્ોસટ); 
નરોતિમ પલાણ; 311; [અંગ્રેજી સારહત્ય]
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10 હૉવસપટલમાં જતી િખતરે; રાિજી પટરેલ; 312; [કાવ્ય]

11 એ જ; િાડીલાલ ડગલી; 312; [કાવ્ય]

12 નાળ; પન્ા ના્યક; 312; [કાવ્ય]

13 કુસુમાવગ્ન; સુનદરમ્; 315; [કાવ્ય]

14 અંકુશો અનરે સમાજિાદ; િાડીલાલ ડગલી; 316-320

15 િનલતા સરેન; જીિનાનંદ દાસ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 320; [બંગાળી કાવ્ય]

16 કળા; અનસટ્ક કરેવસરર, અનુ. પ્મોદકુમાર પટરેલ; 321-322, 324

17 સિ. ધનસુખલાલ મહરેતા; બકુલ વત્પાઠી; 323-324; [અિસાનલરેખ]

વષ્જ ૨૮, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૩૪

1 ઈિીનડ ્યૉનસન અનરે હરેરી મારટ્કનસન (નોબરેલ પારરતોવરક વિજ રેતા-સિીડીશ 
સારહત્યકારો)(છબી); આિરણપકૃષ

2 ‘૪૭થી ‘૭૪ની આ કમાણી ? (કકૃપાલાની - લોકમોરિો); ઉ. જો.; 329-330

3 લોકમાનસમાં ડોરક્યાં કરતો સંશ્ય; ઉ. જો.; 331-332; (પરિાના અંગરેની 
નીવત, ભ્રટિાિાર િગરેરરે .)

4 માંદગી; િાડીલાલ ડગલી; 332; [કાવ્ય]

5 એક પત્ (ભારતી્ય કાવ્યવસદ્ાંત અંગરે); રાજ રેનદ્ર નાણાિટી; 333-334

6 પગલી; ‘સનરેહરવ્મ’; 334; [કાવ્ય]

7 એકાંકી-પરરસંિાદ : આઈ. એન. ટી. ્યોવજત; િંપૂ વ્યાસ; 335-336

8 વમત્ની ્યાદ : ડૉ. જ્યનતકુમાર મવણશંકર ભટ્ટ; રવિશંકર સં. ભટ્ટ; 337-
348; [િરરત્]

9 ‘હંુ’ - ‘તું’ િચિરેના સંિાદનો ઉદગાતા : મારટ્કન બ્યુબર; ર. લ. રાિળ; 349-357

10 નારા્યણ સરોિર : ગુજરાત ઇવતહાસ પરરરદ; નરોતિમ પલાણ; 358-360

11 હરેરી મારટ્કનસનનાં િાર કાવ્યો : ૧. પછી, ૨. વમત્નું મકૃત્યુ, ૪. જીણ્કશીણ્ક 
થતી કુટીર; હરેરી મારટ્કનસન, અનુ. ઉ. જો.; 361; [સિીરડશ કાવ્ય]
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12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : રઘુિીરનું સામાવજક િાસતિ (‘ડીમલાઈટ’-રઘુિીર 
િૌધરી); ભૂપરેશ અધિ્યુ્ક; 362-365; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૮, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૩૫

1 સરદાર િલ્ભભાઈ પટરેલ (છબી); આિરણપકૃષ

2 એકતામૂવત્ક (સરદાર િલ્ભભાઈ પટરેલ); ઉ. જો.; 369-370

3 સરદાર (બરે કાવ્યો) : ૧. સરદાર’સ સપીિ ઑન ઑગસટ ૧૫, ૧૯૪૫, 
૨. સરદાર; ઉ. જો.; 371

4 સમ્યરંગ (૧-૨) : નિો િટહુકમ : ‘કાળા રાજકારણ’નો પરિો (િૂંટણીખિ્ક); 
372-373, દુશ્ક્માં ફસા્યરેલી રાજનીવત; 373-374

5 સૌમ્યરેનદ્રનાથ ટાગોર : અનરેકરંગી પ્વતભા; ઉ. જો.; 375-378; [િરરત્કથન]

6 આતમકથા ‘્યાત્ી’માંથી; સૌમ્યરેનદ્રનાથ ટાગોર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
379-381; [બંગાળી સારહત્ય]

7 ડૉ. જ્યંત ખત્ી અનરે શ્ી રાજ રેનદ્ર શાહ : એક સામ્ય; નરોતિમ પલાણ; 382-383

8 દવક્ણ એવશ્યા - અમરેરરકી વિદરેશનીવતની કસોટી; ઉ. જો.; 384-390

9 પડઘો; ‘સનરેહરવ્મ’; 390; [કાવ્ય]

10 પલકારા થી િધુ...; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 390; [કાવ્ય]

11 કલાઓની પુનવ્ય્કિસથા (‘ધ કલટ ઑફ આટ્ક’); જ્યાાં વજમપલરે, અનુ. 
શાવલની િકીલ; 391-396

12 બંધ ઓરડરે; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 396; [કાવ્ય]

13 ત્ીજુ ંવિવલકા; ભોળાભાઈ પટરેલ; 397-401

14 અડધો; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 401; [કાવ્ય]

15 વનશ્રેના મહરેલમાં (દ્યારામકકૃત ગોપીગીત); ઉ. જો.; 402-404

16 િહરેરો; વનરંજન ભગત; 404; [કાવ્ય]

17 અર્ય્ક : તરેજસિી અધીત (ગુજરાતી અધ્યાપકસંઘ); ઉ. જો.; 405

વષ્જ ૨૮, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૭૪, સળંગ અં્ ૩૩૬
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1 હૃદ્યવત્પુટી : શોભના, કલાપી, રમા (છબી); આિરણપકૃષ

2 વિવલકા; ઉ. જો.; 409; [કાવ્ય]

3 પગ ડાબાનરે ખૂણરે; રમરેશ પારરેખ; 410; [કાવ્ય]

4 કરેિળ એક પ્શ્ન; રમરેશ પારરેખ; 410; [કાવ્ય]

5 નિી નિલકથાની સમ્યક્ છવબ (‘િંદ્રકાંત બક્ીથી ફરેરો’ - સુમન શાહ); 
રાધરે્્યામ શમા્ક; 411-414; [પુસતકસમીક્ા]

6 નાતાલની પૂિ્કસંધ્યાએ; ્યોસરેફ મરેકિાન; 414; [કાવ્ય]

7 સાત્્કનો અવસતત્િિાદ અનરે ્યોગ; રાજ રેનદ્રવસહં રા્યજાદા; 415-416, 439-440

8 નિા નરેતા; પુષકર િંદરિાકર; 417-424; [નાટક]

9 અઠ્ઠાિીસ િર્ક પહરેલાં; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 424; [કાવ્ય]

10 ભારાવિજ્ાન અનરે સારહત્યવિિરેિન; ્યોગરેનદ્ર વ્યાસ; 425-429

11 એ એિા તો િરેગથી આવ્યું; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 429; [કાવ્ય]

12 નગર; રદગીશ મહરેતા; 430-431; [લવલત વનબંધ]

13 મૅથ્યુ આનયોલડની કાવ્યવિભાિના : એક મૂળભૂત અવભગમ; નટિરવસંહ 
પરમાર; 432-435

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : કવિની ક્ણો : કૌતુકની અનરે વિરાદની; રમણલાલ 
જોશી; 436-438; (સુનદરજી બરેટાઈકકૃત ‘અનુવ્યંજના’નો પ્ાસતાવિક લરેખ)

15 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૭૪; 441-445

16 કવિતા; ્યોસરેફ મરેકિાન; 445; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૯, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૭૫, સળંગ અં્ ૩૩૭

1 સદગત જ્યશંકર ‘સુંદરી’ (છબી); આિરણપકૃષ

2 જ્યપ્કાશ : ભારતી્ય લોકશાહીના પ્ાણિા્યુ; ઉ. જો.; 1-2

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : લઘુવશખર પરરરદની આસપાસ; 3-4, ‘ક્ાંવત દ્ાર પર 
આ્યી હૈ’ (વબહાર આંદોલન); 4-5
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4 ભારતમાં લોકશાહીનરે થ્યું છરે શું ?; ઉ. જો.; 6-8

5 શાશ્વતી ક્ણ; રવસકલાલ છો. પરીખ; 8; (જ્યશંકર ‘સુંદરી’નરે શ્દ્ાંજવલ)

6 ગાંધી્યુગની પૂિ્કભૂવમકા; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 9-16

વષ્જ ૨૯, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૭૫, સળંગ અં્ ૩૩૮

1 જ્યપ્કાશ નારા્યણ (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 સંસદસત્ ઊઘડતી િરેળાએ; ઉ. જો.; 33-34

3 અનડરગ્ાઉનડ રવશ્યન કવિતા : ૧. જ્યોતસના ધિલ બરફ; બલાડીમીર 
િોસક્રેસરેનકી, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 35; [રવશ્યન કાવ્ય]

4 અનડરગ્ાઉનડ રવશ્યન કવિતા : ૨. વિજ્ાન વિરરેનું ગીત; ્યુ. સતરેફાનોિ, 
અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 35-36; [રવશ્યન કાવ્ય]

5 અનડરગ્ાઉનડ રવશ્યન કવિતા : ૩. આ પુરાણં સપનું ફરી એકિાર; 
બલાડીમીર બાતસરેિ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 36; [રવશ્યન કાવ્ય]

6 અનડરગ્ાઉનડ રવશ્યન કવિતા : ૪. ઘસાઈ ગ્યરેલા વસક્ાની જ રેમ…; 
એલરેકઝાનડર વતમોસરેસકી, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 64; [રવશ્યન કાવ્ય]

7 ‘નિી િાતા્ક’ના વિિરેિન વિશરે; રાધરે્્યામ શમા્ક; 37-40, 61-63

8 ગાંધી્યુગની પૂિ્કભૂવમકા (ગતાંકથી પૂરંુ); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 41-50

સંત અનરે સત્યાગ્હી; જી. ભ. કકૃપાલાની, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 51-61

વષ્જ ૨૯, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૭૫, સળંગ અં્ ૩૩૯

1 જહૉન કૅનરેથ ગાલબ્રેથ (રરેખાંકન); રરેખાંકન : વશિ પંડ્ા; આિરણપકૃષ

2 પ્ો. ગાલબ્રેથ (જહૉન કૅનરેથ ગાલબ્રેથ); ઉ. જો.; 65-66; [અથ્કકારણ]

3 સમાજિાદ : સમકૃદ્ અનરે વનધ્કન દરેશોમાં; જહૉન કૅનરે્ય ગાલબ્રેથ, અનુ. 
િાડીલાલ ડગલી; 67-72, 95-96

4 િસંતાટિક (સુભાવરતરતનકોશ - મુકતકો); અનુ. હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 73

5 ઑતવેગો ગસરેટની જીિનદ્કવટિ; ર. લ. રાિલ; 74-82; [સામાવજક સપૅવનશ વિંતક]
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6 ગાંધીમાગ્ક; ઉ. જો.; 83-91

7 િત્કમાનપત્નું વજલ્ાલક્ી વિકરેનદ્રીકરણ; િાડીલાલ ડગલી; 92-94

મીંઢા, મરેઢાં નરે મડાં.. (જનઆંદોલન - જ્યપ્કાશ નારા્યણ); ઉ. જો.; 97-98, 103

9 પ્ો. ઠાકોર (બ. ક. ઠાકોર); મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 99-100

10 િાર કાવ્યો : ૧. આિું કૈંક તમરે જો્યું છરે ?, ૨. િકૃક્નું વિત્, ૩. સાબુની 
ગોટી, ૪. ક્યારરેક તો; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 101

11 એક રિના; રામિંદ્ર બ. પટરેલ; 102; (ગદ્કાવ્ય)

12 કાવ્ય; રામિંદ્ર બ. પટરેલ; 102

13 ક્ાંવત પાછળ - બીજી ક્ાંવત; ્યુરી ગાલાનસકોિ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 
103; [રવશ્યન કાવ્ય]

વષ્જ ૨૯, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૭૫, સળંગ અં્ ૩૪૦

1 સદગત ડૉ. સિ્કપલ્ી રાધાકકૃષણન્ (છબી); આિરણપકૃષ

2 િોખખો, કાબરેલ, જિાબદાર; ઉ. જો.; 105-106; (ગુજરાતનો િૂંટણી 
ઉમરેદિાર)

3 ડૉ. રાધાકકૃષણનનરે અંજવલ; ઉ. જો.; 107-109; [અિસાનલરેખ]

4 આ િૂંટણીમાં હોડ બહુ મોટી છરે; ઉ. જો.; 110-111, 109

5 િૂંટણીઓ અંગરે આશંકા; ઉ. જો.; 112, 121; (ગુજરાત-વિધાનસભા)

6 ‘રૂપસી બાંગલા’ (જીિનાનંદ દાસ); ભોળાભાઈ પટરેલ; 113-116; [બંગાળી 
સારહત્ય]

7 એક પત્ (ભારતી્ય કાવ્યવસદ્ાંત અંગરે); રાજ રેનદ્ર નાણાિટી; 117-120

8 ‘આઈ’નરે; બાલકકૃષણ દતિાત્રે્ય કાલરેલકર; 120; [કાવ્ય]

9 જાવતસમરણ; રાધરે્્યામ શમા્ક; 122-123; [િાતા્ક]

10 ડૉ. બી. એસ. વમનહાસ સાથરે મુલાકાત; હરીનદ્ર દિરે; 124-128; [અથ્કકારણ]

11 પૂિગી ભારતરે; ઉશનસ્; 129; (સૉનરેટ ગુચછ)
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12 કૉનસટનટીન કૅિૅફીની કરેટલીક કવિતાઓ; કૉનસટનટીન કૅિૅફી, અનુ. િંદ્રકાનત 
ટોપીિાળા; 130-135; [ગ્ીક કાવ્ય]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મરી જિાની મઝા’ (લાભશંકર ઠાકર); તકૃવરત 
પારરેખ; 132-135; [પુસતકસમીક્ા]

14 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ્યા્યાિર (‘્યા્યાિરી’ - ્્યામ સાધુ); નરોતિમ 
પલાણ; 135-136; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૯, અં્ ૫, મે ૧૯૭૫, સળંગ અં્ ૩૪૧

1 સદગત રૈહાનાબહરેન તૈ્યબજી (છબી); આિરણપકૃષ

2 બારમી જૂન ‘૭૫થી; ઉ. જો.; 137-140; (ગુજરાતમાં જનતા મોરિાની 
જીત)

3 અંજવલઓ; ઉ. જો.; 141-142; [અિસાનનોંધ]

4 શોકસભા પહરેલાં અનરે પછી; જગદીશ જોશી; 143-144; [કાવ્ય]

5 સમ્યરંગ (૧-૪) : જાગ્ત લોકશવકત; 145-146, થોડાક િાતિીતના મુદ્ા 
(ગુજરાતની િૂંટણી); 146-148, સરક્્ય ્યુિાશવકત (ગુજરાતની િૂંટણી); 
148-150, િાતિીતના થોડાક િધુ મુદ્ા (ગુજરાતની િૂંટણી); 150-152

6 ખંડકાવ્ય : અનુભૂવતની પરકમમા ! (‘ખંડકાવ્ય’ - વિનુ મોદી); રાધરે્્યામ 
શમા્ક; 153-158

7 એક ટ્રકંકોલ; શરેખાદમ આબુિાલા; 158; [કાવ્ય]

8 ઊધિ્કદ્કવટિ; કમલ સુથાર; 159-160; [િાતા્ક]

9 મોટો અપરાધ; ભાનુપ્સાદ પંડ્ા; 160; [કાવ્ય]

10 થોડીક ગઝલો : ૧. વનદ્રા, ૨. સપનાં, ૩. ઉજાગરા, ૪. સમ્ય; શરેખાદમ 
આબુિાલા; 161-162

11 રો્યાનો જનમોતસિ; મરેઘનાદ હ. ભટ્ટ; 163-164; [કાવ્ય]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ઊગ્યો સૂરજ કવિતાનો (‘સૂરજ કદાિ ઊગરે’ - 
હરરકકૃષણ પાઠક); મવણલાલ હ. પટરેલ; 165-167; [પુસતકસમીક્ા]

13 આકાશ; ઉ. જો.; પૂ.પા.4; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૯, અં્ ૬, જૂન ૧૯૭૫, સળંગ અં્ ૩૪૨
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1 કવિશ્ી સુંદરમ્ (એમના માતરના ઘર આગળ)(છબી); છબીકાર : સુધા; 
આિરણપકૃષ

2 ૨૬મી જૂન, ૧૯૭૫ના રોજ ‘આંતરરક’ કારણોસર કટોકટીની સરકારી 
જાહરેરાત; તંત્ી; 169; (તંત્ીલરેખનું પ્થમ પાનું કોરંુ છરે)

3 સંપાદકી્ય - ‘સંસકકૃવત’ પ્કાશન મોકૂફ; ઉ. જો.; 170

4 તા. ૨૬ જૂન ૧૯૭૫ (ભારતમાં કટોકટી); ઉ. જો.; 170; [કાવ્ય]

5 દસ ઓરડ્યા કાવ્યો (નીિરે આપરેલ વિગત પ્માણરે); અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 
૧. િંપાનું ફૂલ; ગુરુપ્સાદ મહાવનત; 171

6 દસ ઓરડ્યા કાવ્યો : ૨. િાંદની રાત; રમાકાનત રથ; 171-172

7 દસ ઓરડ્યા કાવ્યો : ૩. પિન અનરે હંુ; વિિરેક જ રેના; 172

8 દસ ઓરડ્યા કાવ્યો : ૪. ભૂવમ-વિત્ણા-૧; વિિરેક જ રેના; 173

9 દસ ઓરડ્યા કાવ્યો : ૫. દરેિી; જગન્ાથ પ્સાદ દાસ; 173

10 દસ ઓરડ્યા કાવ્યો : ૬. છરેલ્ો સીમાડો; જગન્ાથ પ્સાદ દાસ; 174

11 દસ ઓરડ્યા કાવ્યો : ૭. સમુદ્ર મારી મોઢામોઢ; ભાનુજી રાઓ; 175

12 દસ ઓરડ્યા કાવ્યો : ૮. રાવત્નું આકાશ; ભાનુજી રાઓ; 175

13 દસ ઓરડ્યા કાવ્યો : ૯. નદી; સૌભાગ્ય વમશ્; 175

14 દસ ઓરડ્યા કાવ્યો : ૧૦. અન્ય એક િસંત; સૌભાગ્ય વમશ્; 176

15 દૂરથી તીવ્રપણરે આિતી; ઇવનદરા સંત, અનુ. જ્યા મહરેતા; 176; [મરાઠી 
કાવ્ય]

16 અજ્ાનતા (કાવ્યકંરડકા); ગોવિંદભાઈ પટરેલ; 176; [કાવ્ય]

17 એક ઉજ્જડ નગરી (‘ગોડિધ’ની ૬૬૨ - ૬૮૭ ગાથાઓ); રાજકવિ 
િાકપવતરાજ, અનુ. હરરિલ્ભ િૂ. ભા્યાણી; 177-180; [પાકકૃત કાવ્ય]

18 ‘અશોકિન’-વિશદ વનભ્રા્કવનતનરે રૂપ આપતું નાટ્યકલપન (‘અશોકિન 
અનરે ઝૂલતા વમનારા’ - રઘુિીર િૌધરી); નટિરવસંહ પરમાર; 181-188; 
[પુસતકસમીક્ા]

19 બવલ્કનમાં ૧૬મી િલડ્ક વથ્યરેટર કૉંગ્રેસ; સુવનલ કોઠારી; 189-193

20 એક તંરદ્રલ કાવ્ય; ્યોસરેફ મરેકિાન; 193

21 રણ; સત્યવજત શમા્ક; 193; [કાવ્ય]
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22 બરે વિત્ો; રદગીશ મહરેતા; 194-185; [લવલત વનબંધ]

23 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : નિલકથામાં પ્તીકાતમક રક્્યા (‘સમ્યદ્ીપ’-
ભગિતીકુમાર શમા્ક); રાધરે્્યામ શમા્ક; 196-199; [પુસતકસમીક્ા]

24 એક કાવ્ય; જગદીશ પાઠક; 199; [કાવ્ય]

25 કવિ; મરીના તસિરેતા્યરેિા, અનુ. જ્યા મહરેતા; 199; [રવશ્યન કાવ્ય]

26 મુકતક; ‘સનરેહરવ્મ’; 199; [કાવ્ય]

27 િધારરે  નીકળરે; આહમદ મકરાણી; 200; [કાવ્ય]

28 ગુલાબી પ્યાસ; વજતરેનદ્ર કા. વ્યાસ; 200; [કાવ્ય]

29 નિલખ તારાની કમખી; અનુ. દરે. િા.; 200; [કાવ્ય]

30 સુનદરમનું ઘર; ઉ. જો.; પૂ.પા.4; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૯, અં્ ૭-૮, જુલાઈ-ઑગસટ ૧૯૭૫, સળંગ અં્ ૩૪૩-૩૪૪

1 ઇવતહાસાિા્ય્ક આન્કલડ ટૉ્યનબી (૧૮૮૯-૧૯૭૫)(છબી); આિરણપકૃષ

2 ઇવતહાસાિા્ય્ક ટૉ્યનબી; ઉ. જો.; 205-210

3 બંગબંધુ મુજીબ (શરેખ મુજીબ); ઉ. જો.; 211; [કાવ્ય]

4 સમ્યરંગ (૧-૩) : બાંગલાદરેશ (શરેખ મુજીબની હત્યા); 212-213, િૂંટણી 
કરેસના િુકાદા પછી; 212-213, 217, જ રેપીની બીમારી, પરેરોલ પર 
છુટકારો; 217

5 મૂવત્ક ખંરડત થઈ (લોકશાહી-કટોકટી); ઉ. જો.; 214-217

6 ટૉ્યનબી - પ્વશટિ માનિતાિાદી; વનરંજન ભગત; 218-220, 223

7 સરદાર : વનભ્ક્યતાનો િારસો; િાડીલાલ ડગલી; 221-223

8 ‘સૂ્યયોદ્ય’ - કતકૃ્કત્િિિા્ક (‘કલાનત કવિ’ - બાલાશંકર કંથારર્યા); ઉ. જો.; 
224-228

9 ધારાિસ્ત્ર; ઉ. જો.; 228; [કાવ્ય]

10 ઇવતહાસની ધમ્કભાિના (આન્કલડ ટૉ્યનબી); ્યશિનત શુકલ; 229-235

વષ્જ ૨૯, અં્ ૯-૧૦, સપટેમબર-ઑકટોબર ૧૯૭૫, સળંગ અં્ ૩૪૫-૩૪૬
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1 કવિ રાઇનરેર મારર્યા રરલકરે (છબી); આિરણપકૃષ

2 કળ કરેમ િળરે; ઉ. જો.; 237-241; (ભારતમાં સામાવજક અશાંવત)

3 ઈશાન ભારત; ઉ. જો.; 242-244, 241

4 ગીત એ અવસતત્િ (ઑરફ્ક્યસ પ્વત સૉનરેટ - રાઇનરેર મારર્યા રરલકરે); 
ભોળાભાઈ પટરેલ; 245-258, 266; [પુસતકસમીક્ા]

5 રરલકરેનું ગદ્ : ‘માલટ’ અનરે પત્ો; રદગીશ મહરેતા; 259-266; [જમ્કન 
સારહત્ય]

6 હાઇજ રેક; ઉ. જો.; 267; [કાવ્ય]

વષ્જ ૨૯, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૭૫, સળંગ અં્ ૩૪૭

1 લોકના્યક જ્યપ્કાશ નારા્યણ (જસલોક હૉવસપટલ, મુંબઈ)(છબી); 
આિરણપકૃષ

2 જ્યગીત (મરાઠી-ગુજરાતી); જ્યપ્કાશ નારા્યણ; 269; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ (૧-૫) : બંધારણસુધારાની િાત; 270, મુંબઈ હાઈકોટ્કનો 
મહત્િનો િુકાદો; 270-271, શ્ી જ્યપ્કાશજીની માંદગી; 271, ગુજરાતની 
િૂંટણીઓ : એક ઇંવગત; 271, રાટિ ્રપવતના ત્ણ નિા િટહુકમો; 271, 288

4 સદગત પ્ાણજીિન પાઠક; ઉ. જો.; 272; [અિસાનલરેખ]

5 મરેઘાિી વિદ્ાન ડૉ. પ્બોધ પંરડત; ઉ. જો.; 273-275; [અિસાનલરેખ]

6 ભારાવિજ્ાનના ક્રેત્રે ડૉ. પ્બોધ પંરડતનું ્યશસિી પ્દાન; હરરિલ્ભ 
ભા્યાણી; 276-278

7 ‘રહરે રાજી તરે મતિાલા’ (માણસનો અંતરશત્ુ); ઉ. જો.; 279-281; 
[તત્િજ્ાન]

8 એક પત્ : રઘુિંશ,સગ્ક ૯ વિશરે; પ્જારામ રાિળ; 282-283

9 ઈશાન ભારત - ૨ (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 284-288

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘સૂ્યયોપવનરદ’ (હરીનદ્ર દિરે)ની કવિતા; રમણલાલ 
જોશી; 289-291; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૨૯, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૭૫, સળંગ અં્ ૩૪૮
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1 કવિ ્યુજ રેવનઓ મૉનતાલરે (નોબરેલ પારરતોવરક વિજ રેતા)(છબી); આિરણપકૃષ

2 ઇલ; ્યુજ રેવનઓ મૉનતાલરે, અનુ. વનરંજન ભગત; 293; [ઇટાવલ્યન કાવ્ય]

3 ્યુજ રેવનઓ મૉનતાલરેની કવિતા; વનરંજન ભગત; 294-309; [ઇટાવલ્યન 
સારહત્ય]

4 અવભભારણ; સુનદરમ્; 310-313; (સરદાર પટરેલ ્યુવન. દ્ારા ડૉકટર ઑફ 
વલટરરેિરની પદિી એના્યત પ્સંગરે)

5 બરે િસતુ : િાર નિવલકા; રઘુિીર િૌધરી; 314-320

6 ઈશાન ભારત - ૩ (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 321-324

7 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૭૫; 325-327

વષ્જ ૩૦, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૪૯

1 મનુભાઈ પંિોળી ‘દશ્કક’ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ‘૭૬ની સંસદિૂંટણીઓ મુલતિી; ઉ. જો.; 1-3

3 ગીત ગાિાની મનાઈ; હરીનદ્ર દિરે; 3; [કાવ્ય]

4 કવિતાનું સંગીત; વનરંજન ભગત; 4-7,11

5 ‘કલાનત કવિ’ (બાલાશંકર કંથારર્યા); ઉ. જો.; 8-11

6 નાટકઘરેલું નોંસી; વશિકુમાર જોશી; 12-16

7 એક પત્ (ભારતી્ય કાવ્યવસદ્ાંત); રાજ રેનદ્ર નાણાિટી; 17-19

8 ઈશાન ભારત - ૪ (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 20-23

9 સમ્યદ્ીપ; ઉ. જો.; 23; [કાવ્ય]

10 1926; જીિનાનંદ દાસ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 24-26; [બંગાળી કાવ્ય] 

11 છ સંિરેદનવિત્ો : ૧. નાગ, ૨. મગર, ૩. મરહર, ૪. કાવિંડો, ૫. કરોવળ્યો, 
૬. પતંવગ્યું; િંદ્રકાનત શરેઠ; 26-28; [કાવ્ય]

12 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘મરણોતિર’ (સુરરેશ હ. જોરી); રમણલાલ જોશી; 
29-31; [પુસતકસમીક્ા]
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13 હંુ - ઘટ મારો ફીટ્યો; ઉ. જો.; 31; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૦, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૫૦

1 સિામી આનંદ (છબી); આર. આર. ભારદ્ાજ; આિરણપકૃષ

2 આતમનસતુ કામા્ય (આતમાની ઓળખ); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 33-35; 
[સમાજ, ધમ્ક]

3 નગરી તો નાગર…; વિનુ મોદી; 35; [કાવ્ય]

4 સમ્યરંગ (૧-૫) : સદગત ડૉ. છોટભુાઈ ના્યક; 36-37; [અિસાનનોંધ], 
સદગત િાઉ એન-લાઈ (િીની િડાપ્ધાન); 37; [અિસાનનોંધ], પિનાર 
આિા્ય્ક સંમરેલન; 37-38, તાવમલનાડ ુપછી ગુજરાત ? (રાટિ ્રપવત શાસન); 
38, 75, ‘આિા્ય્ક’નરે બદલરે ‘આિા્ય્કએ’; 75; [ભારાવિજ્ાન]

5 સદગત સિામી આનંદ; ઉ. જો.; 39-41; [અિસાનનોંધ]

6 આપણરે સૌ ઉઘાડા પડ્યા છીએ; ઉ. જો.; 42-45; [રાજકારણ ]

7 તેં જ રે કહ્યું હતું; આલોકરંજન દાસગુપ્ત, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 45; 
[બંગાળી કાવ્ય]

8 પ્જાનો અંતરાતમા તાળાકંૂિીમાં; ઉ. જો.; 46-48; (સજ ્કક શવકતઓનરે ટૂપંો 
દરેતો ખરડો)

9 ઈશાન ભારત - ૫ (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 49-51, 56

10 નાટકઘરેલું નોંસી (ગતાંકથી િાલુ); વશિકુમાર જોશી; 52-56

11 તુલનાતમક સારહત્ય; ભોળાભાઈ પટરેલ; 57-64

12 હંુ ગમરે તરેટલરે દૂર જાઉં; આલોકરંજન દાસગુપ્ત, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 
64; [બંગાળી કાવ્ય]

13 સમાજવિદ્ા અનરે ગરીબી; િાડીલાલ ડગલી; 65-68

14 ઈશાની : ૧. વનસગ્ક-્યુિરાજ, ૨. રેં રટ્યોબારશ, ૧૯૭૫, ૩. લીલો, ૪. મરેઘ-
ઘર, ૫. િીંધા્યરેલો અિાજ, ૬. નાથીશ હંુ મહાનદ બ્હપુત્, ૭. તરેજમાછલી; 
ઉ. જો.; 69-74; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૦, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૫૧

1 રામપ્સાદ પ્રે. બક્ી (છબી); આિરણપકૃષ
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2 પરરરદ પ્સાદી : સંકલન : ઉ. જો (ગુ. સા. પરરરદ ૨૮મું અવધિરેશન, 
પોરબંદર) ૧. ‘પૌરિરેલાકુલ’નરે પ્ાંગણરે; ગોવિંદરા્યજી મહારાજ; 77-79

3 પરરરદ પ્સાદી : ૨. કાવ્યમાં વતરોધાન વ્યાપાર; રામપ્સાદ બક્ી; 79-84

4 પરરરદ પ્સાદી : ૩. કવિ અનરે ્યુગધમ્ક; વનરંજન ભગત; 85-89

5 પરરરદ પ્સાદી : ૪. મનરે કહરેિા દો; દલસુખ માલિવણ્યા; 89-93

6 લોકશાહીમાં; જ્યા મહરેતા; 93; [કાવ્ય]

7 ગુજરાતીમાં નિી ટૂકંીિાતા્ક વિશરેની કળાવિિારણા; રકશોર જાદિ; 94-101

8 ઈશાન ભારત - ૬ (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 102-106

9 માગશરના િગડામાં; જીિનાનંદ દાસ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 107; 
[બંગાળી કાવ્ય]

વષ્જ ૩૦, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૫૨

1 વિષણ સખારામ ખાંડરેકર (છબી); આિરણપકૃષ

2 અવભભારણ; વિષણ સખારામ ખાંડરેકર, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 109-113; 
(જ્ાનપીઠ પુરસકાર સિીકારતાં કરરેલું અવભભારણ)

3 અધ્યક્ી્ય િકતત્ય; ઉ. જો.; 114-115; (વિ. સ. ખાંડરેકરના જ્ાનપીઠ પુરસકાર 
સમારંભ પ્સંગરે)

4 ‘સૉક્રેટીસ’ વિશરે (દશ્કક); ‘દશ્કક’; 116-119

5 ગામડાની ગુપ્ત બરેકારી; િાડીલાલ ડગલી; 120-126

6 છરેલ્ો રાસડો; દરે. િા.; 126; [કાવ્ય]

7 અંદામાન ્યાત્ી; ઉ. જો.; 127-135; [પ્િાસ]

8 આજનો ગભ્કપાત; મરેઘનાદ હ. ભટ્ટ; 135; [કાવ્ય]

9 ્યાવત્ક : ૧. અંદામાન (અંગ્રેજી), ૨. અંદામાન, ૩. અંદામાન ટાપુઓ, ૪. 
પીંપળો, ૫. અજબગજબનું િકૃક્; ઉ. જો.; 136-138; [કાવ્ય]

10 શા્યલોકની એકોવકત; મરેઘનાદ હ. ભટ્ટ; 139; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૦, અં્ ૫, મે ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૫૩
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1 શ્ી િંદ્રિદન મહરેતા (છબી); છબીકાર : મહરેનદ્ર ભગત; આિરણપકૃષ

2 િંદ્રિદન,એક...(િંદ્રિદન મહરેતા); ઉ. જો.; 141-142; [કાવ્ય]

3 ટોલર-કવિ - નાટકકાર; સુનદરમ્; 143-148, 169; (‘અનસટ્ક ટોલરનાં બરે 
નાટકો’ની પ્સતાિના) [જમ્કન સારહત્ય]

4 મરણોતિર - એક પરવણત મરેટાનૉિરેલ (‘મરણોતિર’ - સુરરેશ જોશી); 
નટિરવસંહ પરમાર; 149-152

5 ‘ફ્ીડમ એટ મીડનાઇટ ?’; જગદીશ વત્િરેદી; 153-156; [કાવ્ય]

6 િસંત છરે; ઉ. જો.; 156; [કાવ્ય]

7 ‘પ્િરેશ’નું સિાગત (પન્ા ના્યક); મનસુખલાલ ઝિરેરી; 157-160

8 ‘અંદામાનમાં ટહુક્યા મોર’ (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 161-169

9 વખસકોલી; આરતી પ્ભુ (કવિ ખાનોલકર), અનુ. જ્યા મહરેતા; 170; 
[મરાઠી કાવ્ય]

10 મોડરેલ; ડબલ્યુ. એિ. ઑડરેન, અનુ. સિાવત જોશી; 171; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

વષ્જ ૩૦, અં્ ૬, જૂન ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૫૪

1 કવિ ઉશનસ્ (છબી); આિરણપકૃષ

2 આધ્યાવતમક ખાલીપો; ઉ. જો.; 173-174; (્યુરોપમાં આધ્યાવતમકતામાં ઓટ)

3 સમ્યરંગ (૧-૩) : જનમત ન જાણિો આતમઘાતક (અખબારી સિાતંત્ર્ય); 
175-176, માત્ વશરચછરેદ અનરે પદચછરેદ ?; 176-179, દરબારી માનસ 
(પ્જાના પ્શ્નો અનરે નરેતાઓ); 179-180

4 ત્ણ કાવ્યો; વશિ પંડ્ા; 181-182; [કાવ્ય]

5 અરરેરરે  ભોળપણ; ઉશનસ્; 182; [કાવ્ય ]

6 ‘િનાંિલ’ : નમ્કદ િનદ્રકાહ્ક કકૃવત (પ્સંગ : જ્યનત પાઠકનરે નમ્કદ િનદ્રક); 
ભગિતીકુમાર શમા્ક; 183-187; [પુસતકસમીક્ા]

7 કવિતામાં કનટરેનટ અનરે ફૉમ્ક; રરિાડ્ક કરેલ, અનુ. ્યશિંત વત્િરેદી; 188-192

8 અમદાિાદમાં ‘વિશ્વ નાટ્ય રદન’; રાધરે્્યામ શમા્ક; 193-195

9 ઈશાન ભારત - ૭ (માિ્ક’૭૬થી િાલુ); ઉ. જો.; 196-201
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10 ઑડરેનનાં બરે કાવ્યો : ૧. બોઝાત્ક સંગ્હાલ્ય; અનુ. ઉ. જો.; 202; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

11 ઑડરેનનાં બરે કાવ્યો : ૨. આ ટાપુ ઉપર; અનુ. વનરંજન ભગત; 203

વષ્જ ૩૦, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૫૫

1 સદગત કવિ વપ્્યકાનત મવણ્યાર (છબી); આિરણપકૃષ

2 પાંિ કાવ્યો : ૧. અપરેક્ા; ૨. શબદો; ૩. સંબંધોનું સત્ય; ૪. કલકલ; ૫. 
ગીધ; વપ્્યકાનત મવણ્યાર; 205-206; [કાવ્ય]

3 મુવન વજનવિજ્યજી; ઉ. જો.; 207-208; [અિસાનલરેખ]

4 કવિશ્ી વપ્્યકાનત; ઉ. જો.; 208-209; [અિસાનલરેખ]

5 સનરેહઋણ (અિસાનનોંધ); ઉ. જો.; 209; [અિસાનનોંધ]

6 શોકપંવકતઓ : (વપ્્યકાનત મવણ્યાર માટરે) ૧. કવિજનમ; સુશીલ ઝિરેરી; 
210; ૨. કવિ વપ્્યકાનત; રાધરે્્યામ શમા્ક; 210; ૩. સિ. વપ્્યકાનતનરે; 
રામિંદ્ર બ. પટરેલ; ૪. આશ્વાસના; જગદીશ વત્િરેદી; 211; ૫. કવિ 
વપ્્યકાનતનરે; રકશોરવસંહ સોલંકી; 211

7 િન્ય રૂપો અનરે વશટિ લ્ય; રમણલાલ જોશી; 212-217; (ઉશનસકકૃત 
‘રૂપનાં લ્ય’ની પ્સતાિના)

8 ઈશાન ભારત - ૮ (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 218-227

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : વનખાલસ બૌવદ્કતા (‘વશ્યાળાની સિારનો 
તડકો’ - િાડીલાલ ડગલી); રઘુિીર િૌધરી; 228-231; [પુસતકસમીક્ા]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : બરાબર કરેનદ્રમાં ‘હંુ’ ! (‘વશ્યાળાની સિારનો 
તડકો’ - િાડીલાલ ડગલી); રાધરે્્યામ શમા્ક; 231-235; [પુસતકસમીક્ા]

11 સુખી સરેશરેલ; જ રેઇમસ માનિમ, અનુ. સિાવત જોશી; 235; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૦, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૫૬

1 સદગત શ્ી મોટા (છબી); આિરણપકૃષ

2 સારહત્યકારની વિપ્્યના તથા સંપ્્યના; વિષણપ્સાદ વત્િરેદી; 237-238; 
(નમ્કદ િંદ્રક અપ્કણ પ્સંગરે પ્મુખપદરેથી, સૂરત)

3 ભારાની નદી; પન્ા ના્યક; 238; [કાવ્ય]

4 શબદો; રકશોરવસંહ સોલંકી; 238; [કાવ્ય]
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5 મૌન; રઘુિીર િૌધરી; 239; [કાવ્ય]

6 સમ્યરંગ (૧-૩) : બંધારણસુધારા લોકમત િગર ?; 240-242, ફરજો, 
પ્જાની અનરે રાજકતા્કઓની; 242-243, આિા્ય્ક પ્રેમશંકર હ. ભટ્ટનું 
અિસાન; 243; [અિસાનનોંધ]

9 અરકંિન દાનિીર શ્ી મોટા; ઉ. જો.; 244; [અિસાનલરેખ]

10 વગરરદશ્કન; રવસકલાલ છો. પરીખ; 245-250; (દીઘ્કકાવ્ય)

11 િહરેરો; નવલન રાિળ; 250; [કાવ્ય]

12 કવિતામાં વિત્સંિરેદના (‘અથિા’ - ગુલામ મોહમમદ શરેખ); રાધરે્્યામ 
શમા્ક; 251-256; [પુસતકસમીક્ા]

13 જલધારા : ૧. આકાશથી છૂટરે, ૨. રંગીન સરેતુ, 3. સનાનસમાવધ, 4. આકાશ. 
આકાશ.., 5. પ્ક્ુબધ, 6. ઇકઝોરા, 7. ઇવતહાસમાં ન નોંધા્યરેલી ઘટના; ઉ. 
જો.; 257-258; [કાવ્ય]

14 અમકૃતફળ - નોંસી નાટ્યતસિનું (ફરેબ્ુ.થી પૂરંુ); વશિકુમાર જોશી; 259-265

15 અર્ય્ક : આિમન (‘મહાતમા્યન’ - તનસુખ પ્ાણશંકર ભટ્ટ); તંત્ી; 266-268

વષ્જ ૩૦, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૫૭

1 સદગત બંગાળી કવિ કાજી નજરુલ ઇસલામ (છબી); આિરણપકૃષ

2 જાત છરેતરવપંડી જીરિિી મુ્કરેલ; ઉ. જો.; 269-270; [સમાજ]

3 સમ્યરંગ : કોલંબો વશખર પરરરદ : ફલશ્ુવત; 271-273

4 પ્લ્યોલ્ાસ; કાજી નજરુલ ઇસલામ, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 274-275; 
[બંગાળી કાવ્ય]

5 ત્ણ કાવ્યો : ૧. મારરે્ય હતું જનમરદિસ જ રેિું કાંઈક, ૨.  કરેટલો ભારરે  સનરેહ 
તમારો, 3. કોઈક િાદળ ન જ િરસરે એ ઠીક છરે; િંદ્રકાનત શરેઠ; 276-278

6 બરે કાવ્યો : ૧. ગોકળગામ, ૨. છીંકોટા મારતી ગાડી; ઉ. જો.; 279

7 કવિ; ઉ. જો.; 279; (હાઇકુ)

8 બરે કાવ્યો : ૧. આકાશ રચ્યું ખગરે !; ૨. કદી એ િળાંક પર; ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 280
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8 બરે કાવ્યો : ૧. પહાડ અનરે સાગર િચિરે..., ૨. કહરે છરે કરે ગાંધીજીની છાતી...; 
રઘુિીર િૌધરી; 281

9 ઢોવલ્યો ગોરાંદરેનો ઉપરો; િંદ્ર પરમાર; 281; [કાવ્ય]

10 ‘મારા નાજુક જીિ’; દરે. િા.; 281; [કાવ્ય]

11 આંજોંગમતિૂલા; રકશોર જાદિ; 282-286; [િાતા્ક]

12 મહાભારતરેર કથા; બુદ્દરેિ બસુ, અનુ. અવનલા દલાલ; 287-294; 
[બંગાળી નિલકથા અંશ]

13 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : પરંપરા પ્ત્યરે સમભાિ અનરે અભ્યાસવનષા 
(‘અધુના’ - ભોળાભાઈ પટરેલ); રાધરે્્યામ શમા્ક; 295-300; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૩૦, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૫૮

1 ગાંધીજી (રરેખાંકન); વિત્કાર : ટોપોલસકી; આિરણપકૃષ

2 ‘મનરે િહાલું િહાલું િહાલું...’ (સિાતંત્ર્યપિ્ક); ઉ. જો.; 301-302

3 લાિ; તકૃવરત પરીખ; 302; [કાવ્ય]

4 તરેજસિી વશક્ક કલ્યાણરા્યભાઈ (જોશી); ઉ. જો.; 303; [અિસાનલરેખ]

5 માઓ તસરે-તુંગની વિદા્ય; ઉ. જો.; 304-309; [અિસાનલરેખ]

6 વિઘટના; ‘િંપૂ’ વ્યાસ; 310-312; [િાતા્ક]

7 મૉનતાલરેની પ્જિવલત ભાિસકૃવટિ (‘મધ્યાહનરે વિશ્ાંવત...’); અંગ્રેજી અનુ. 
જહોન એફ. નીમસ; ગુજ. અનુ. અનરે આસિાદ : રાધરે્્યામ શમા્ક; 

313-315; [ઇટાવલ્યન કાવ્ય અનરે આસિાદ]

8 ‘સૉક્રેટીસ’ની ભાિનાસકૃવટિ (દશ્કક); િી. ના. પટરેલ; 316-322, 315; 
[પુસતકસમીક્ા]

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘નિી િાતા્ક’ (સંપા. રાધરે્્યામ શમા્ક)ના વિિરેિન પર 
- ‘હામયોવનકા’ પર - એક દ્કવટિ; રકશોર જાદિ; 323-329; [પુસતકસમીક્ા]

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘ફરિા આવ્યો છુ’ં (સંપા. રાજ રેનદ્રવસંહ રા્યજાદા 
અનરે અન્ય); નરોતિમ પલાણ; 329-331, 312; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૩૦, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૫૯
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1 સૉલ બરેલો (અમરેરરકન કથાલરેખક)(છબી); આિરણપકૃષ

2 માનિ-આરોહણ (જ રે. બ્ોનોસકી); ઉ. જો.; 333-334; [સમાજ, વિજ્ાન]

3 એક કવિતા; આરતી પ્ભુ (કવિ ખાનોલકર), અનુ. જ્યા મહરેતા; 335-
336; [મરાઠી કાવ્ય]

4 બરે કાવ્યો : ૧. િહરેરો; ૨. અિાનક જ; શાંતા શરેળકરે, અનુ. જ્યા મહરેતા; 
336; [મરાઠી કાવ્ય]

5 વનબંધ; કાકા કાલરેલકર; 337-338

6 સૉલ બરેલો અનરે ‘ડનૅગવબંગ મૅન’; અવનલા દલાલ; 339-342, 352; 
[અમરેરરકન નિલકથા]

7 વશકારીનો િંદ્ર; ગરટરુડ ફુસરેનરેગર, અનુ. નીતા રામૈ્યા; 343-344, 352; 
[જમ્કન િાતા્ક]

8 પ્પંિ - એક ભૂખાંકી; તકૃવરત પારરેખ; 345-352; [નાટક]

9 જ રેનાં મન નિ ડગરે  (ભગિાનની ભવકત); ઉ. જો.; 353-354, 362

10 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : સિાદવનષા અનરે સજ ્કકતાનો સમનિ્ય (‘અવભવનિરેશ’ 
- જ્યોવતર જાની); રાધરે્્યામ શમા્ક; 355-359; [પુસતકસમીક્ા]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : પ્વશટિ પરંપરા - અવભમુખ અવભરુવિ (‘સમાનતર’ 
- રમણલાલ જોશી); રાધરે્્યામ શમા્ક; 359-362; [પુસતકસમીક્ા]

12 નિું ઘર ઊઘડિાની શક્યતા; િંદ્રકાનત શરેઠ; 363-364; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૦, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૭૬, સળંગ અં્ ૩૬૦

1 સિ. પ્ો. જી. ડી. પારીખ (તા.૭-૧૨-૧૯૭૬) (કરેળિણીકાર, માનિતાિાદી   
વિિારક)(છબી); આિરણપકૃષ

2 આનદ્રરે માલરો; ઉ. જો.; 365-366

3 મકૃત જનમરેલા બાળકનું હાલરડુ;ં િાડીલાલ ડગલી; 366; (સૉનરેટ)

4 અનોખા આિા્ય્ક : ‘એસ. િી’ (એસ. િી. દરેસાઈ); ઉ. જો.; 367-368

5 ભાઈ ગોિધ્કન પરીખ; ઉ. જો.; 369; [અિસાનલરેખ]

6 લોકવશક્ક ગાડગરે મહારાજ; ગો.; 370-378, 388; [િરરત્]
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7 બાપ થનારો; સૉલ બરેલો, અનુ. ્યશિંત શુકલ; 379-388; [અમરેરરકન િાતા્ક]

8 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘પદભ્રટિ અવસતત્િનો અજપંો’ (‘ઊઘડતી 
દીિાલો’-િંદ્રકાનત શરેઠ); રાધરે્્યામ શમા્ક; 389-390, 392; [પુસતકસમીક્ા]

9 બરે કાવ્યો : ૧. મારરે  કોઈ.; ૨. િાંધો નથી, ગિાશરે; િંદ્રકાનત શરેઠ; 391 392

10 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૭૬; 393-396

વષ્જ ૩૧, અં્ ૧, જાનયુઆરી-ફેબ્ુઆરી ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૬૧ 

(શરિિંરિજનમશિાબદી તવશેષાં્)

આ અંકની અનુક્મવણકા પકૃ. 162 ઉપર આપરેલી છરે.

1 શરદબાબુ (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 ફલશ્ુવત; ઉ. જો.; 2; (શરતિંદ્રજનમશતાબદીની ભૂવમકા)

3 શરદબાબુની જનમશતાબદીની ઉજિણી; રઘુિીર િૌધરી; 3-4 

4 માનિહૃદ્યનું સત્ય : ‘શ્ીકાનત’ની સંઘટના અંગરે દ્કવટિકોણ; ઉ. જો.; 5-13 

5 ‘શ્ીકાનત’ - સનરેહસંબંધોના પરરપ્રેક્્યમાં; િંદ્રકાનત શરેઠ; 14-23 

6 ‘શ્ીકાનત’નો અંત; હીરાબહરેન પાઠક; 24-33 

7 ‘ગકૃહદાહ’-અિલાથી અ-િલા; ભોળાભાઈ પટરેલ; 34-42 

8 ‘વિપ્દાસ’; જ્યંત કોઠારી; 43-48, 53; 

9 ‘ગકૃહદાહ’ નરે ‘વિપ્દાસ’; િી. ના. પટરેલ; 49-53

10 ‘િરરત્હીન’; નવલન રાિળ; 54-75

11 ‘દરેના પાઓના’; ્યશોધન જોશી; 76-83

12 ‘શરેરપ્શ્ન’; સુવસમતા મહરેડ; 84-89

13 ‘શરેરપ્શ્ન’ની કમાલ; અવનલા દલાલ; 90-94

14 ‘પલ્ીસમાજ’ : એક આસિાદ; મધુસૂદન પારરેખ; 95-103

15 ‘પલ્ીસમાજ’નો મઘમઘાટ; ઈશ્વર પરેટલીકર; 104-106
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16 ‘વિરાજિહુ’ : પ્ાણત્િના આવિષકારની કથા; િનદ્રશંકર ભટ્ટ; 107-113

17 ‘દરેિદાસ’ : મુગધ પ્ણ્યની કરુણ કથા; રમણલાલ જોશી; 114-118

18 શરદબાબુનો એક અ-ના્યક (‘દરેિદાસ’); રાધરે્્યામ શમા્ક; 119-123

19 ‘દરેિદાસ’ : પાશિી આિરેગનું પ્તીક ?; રાજ રેનદ્રવસંહ રા્યજાદા; 124

20 ‘બડી દીદી’ અનરે ‘પથવનદવેશ’; પ્સાદ બ્હભટ્ટ; 125-129, 123

21 શરદબાબુની નિવલકાઓ : પુનમૂ્કલ્યાંકનનો એક પ્્યાસ; ભગિતીકુમાર 
શમા્ક; 130-137

22 શરદબાબુની રિનારીવત; રઘુિીર િૌધરી; 138-141

23 શરદિંદ્ર અનરે ગુજરાતી રંગભૂવમ; પ્ફુલ્ ઠાકોર; 142-147

24 બરે પત્ો (‘પથરેર દાબી’ની સરકાર દ્ારા જપ્તી); રિીનદ્રનાથ ઠાકુર, અનુ. 
નગીનદાસ પારરેખ; 148-150; [બંગાળી સારહત્ય]

25 શરદ-િંદના; અનંતરા્ય રાિળ; 151-154

26 આપણં માણસ; વશિકુમાર જોરી; 155-158

27 એકસોએકમો શરદિંદ્ર; નરોતિમ પલાણ; 159-160

28 શરદિંદ્ર - ગ્ંથસૂવિ; 161

29 અનુક્મવણકા; 162

વષ્જ ૩૧, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૬૩

1 સદગત કવિશ્ી દુલા ભા્યા કાગ; રરેખાંકન : શ્ી પુરાણી; આિરણપકૃષ

2 આજની પસંદગી; ઉ. જો.; 157-158; [રાજકારણ]

3 કવિશ્ી દુલા ભા્યા કાગ; ઉ. જો.; 159; [અિસાનલરેખ]

4 પ્શ્નોતિરી; ઉ. જો.; 160-163; (રાજકારણ અંગરે, પ્શ્નકતા્ક : રઘુિીર િૌધરી)

5 મૅવકસકો; સૌદાવમની મહરેતા; 164-166; [પ્િાસ]

6 વિિરેિક જ્યોતીનદ્ર  દિરે; રાજ રેનદ્ર નાણાિટી; 167-170

7 હિરે ‘હિા’માંથી ‘િાહ!’ (િૂંટણી-જનતા પાટગી); હરરન શાહ; 171-173
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8 અિ્યિો; જગદીશ વત્િરેદી; 173; [કાવ્ય]

9 આંખો તો બસ; ્યોસરેફ મરેકિાન; 173; [કાવ્ય]

10 અર્ય્ક (૧-૨) : મુખ્ય મુદ્ો શું છરે ?; િીમનલાલ િકુભાઈ; 174-177, 
આખરરે  મળરેલો વિકલપ : જનતા પક્; િાડીલાલ ડગલી; 178-179

11 હાિળ; જગદીશ જોરી; 180; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૧, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૬૪

1 રહનદી કથાલરેખક શ્ી ફણીશ્વરનાથ ‘રરેણ’ (૧૯૨૧-૧૯૭૭); રરેખાંકન : વશિ 
પંડ્ા; આિરણપકૃષ

2 િધાઈ; ઉ. જો.; 181-184; (જનતા પક્નો વિજ્ય)

3 નિલકથાકારની ભારત માટરેની ખોજ; ઉ. જો.; 185-191

4 આ્યોજન પદ્વત - એક પરરપ્રેક્્ય; નંરદની જોશી; 192-195

5 જૉન ઑફ આક્ક : શૉ અનરે શરેકવસપ્યરની દ્કવટિએ; વ્રજરા્ય મુકુનદરા્ય 
દરેસાઈ; 196-206; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

6 ‘આકંઠ’ : આનંદિધ્કક અનુભિ; રમરેશ શાહ; 207-208

7 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : તુલનાતમક આસિાદ્ વિિરેિન (‘પૂિા્કપર’ - 
ભોળાભાઈ પટરેલ); પ્સાદ બ્હભટ્ટ; 209-212; [પુસતકસમીક્ા]

8 જનતા; ‘સનરેહરવ્મ’; પૂ.પા.3; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૧, અં્ ૫, મે ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૬૫

1 સદગત પીતાંબર પટરેલ (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 પહરેલો દોઢ મરહનો (જનતા પક્); ઉ. જો.; 213-214

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : અિસાનનોંધ; 215, ‘જનતાની આ ગંગોત્ી’ 
(‘સનરેહરવ્મ’ રવિત ‘જનતા’ કાવ્ય અંગરે જ છરે. બુિ); 215

5 અવલિદા રદલહી !; ઉ. જો.; 216-219; [કાવ્ય]

6 ન અડતીમાં ન આભડતીમાં; ઇનદુ ગોસિામી; 219; [કાવ્ય]

7 કવિનું સપનું; સુભાર શાહ; 220; [કાવ્ય]
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8 એિું નથી કરે. . .; સુભાર શાહ; 220; [કાવ્ય]

9 જીિનવ્રત  (ભતકૃ્કહરરના સુભાવરત); મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 221-224

10 હરજીિનલીલા; વિનુ મોદી; 225-228; [િાતા્ક]

11 ગુજરાતી ગઝલનો ઉદભિ અનરે પરંપરા; િંદ્રકાનત શરેઠ; 229-234

12 ભારાસંગોવષ - ઉદ્ાનનગરની ઊડતી મુલાકાતરે; રમણલાલ જોશી; 235-
237, 243

13 પન્ાલાલ અનરે પેંડસરે : નિલકથાકારની ભારત માટરેની ખોજ (એવપ્લથી 
િાલુ); ઉ. જો.; 238-243; [ભારતી્ય સારહત્ય]

14 સદગત પીતાંબર પટરેલ; ઉ. જો.; 244; [અિસાનલરેખ]

વષ્જ ૩૧, અં્ ૬, જૂન ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૬૬

1 સદગત ડૉ. સુનીવતકુમાર િૅટરજી (છબી); આિરણપકૃષ

2 ઇલરેકશન કા જમાના; ઉ. જો.; 245-246; (વિધાનસભાની િૂંટણીઓ)

3 સમાનિ્યદશગી સારસિત ડૉ. સુનીવતકુમાર િૅટરજી; ઉ. જો.; 247-248; 
[અિસાનલરેખ]

4 સદગત િંપાબહરેન મોદી; ઉ. જો.; 248; [અિસાનનોંધ]

5 અમરે ઇડરર્યા પથથરો; ઉ. જો.; 249; (અવશ્વન મહરેતા માટરે કાવ્ય)

6 વશક્કનાં કત્કવ્ય વિશરે બટ્રા્કનડ રસરેલ; વિજ્ય શાસ્ત્રી; 250-255

7 હનુમાન િાલીસા; સત્યવજત શમા્ક; 256-257; [કાવ્ય]

8 પ્સન્ગંભીર સારહત્યવિિાર; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 258-265; 
(ગુલાબદાસ બ્ોકર વલવખત ‘સારહત્ય : તત્િ અનરે તંત્’નો ઉપોદઘાત લરેખ)

9 ત્ણ કાવ્યો : ૧. તમારા સમ...,ર. કહો, મનસુખરામ..., 3. આિો 
મનસુખરામ...; ઇનદુ પુિાર; 266-267

10 ત્ણ કાવ્યો : ૧. િુંગી-દ્ક્્ય; ૨. વનષપંદ; 3. ધરતીકંપ; સત્યવજત શમા્ક; 267

11 ગુજરાતી ગઝલનો ઉદભિ અનરે પરંપરા (ગતાંકથી િાલુ); િંદ્રકાનત શરેઠ; 
268-271

12 અર્ય્ક : બરે િીની કાવ્યો : ૧. િહાણ પર, ૨. ઘડલુો; પો િુ-ઈ, અનુ. ઉ. જો.; 
272-273
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વષ્જ ૩૧, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૬૭

1 કવિશ્ી નહાનાલાલ (છબી); છબીકાર : જગન મહરેતા; આિરણપકૃષ

2 ‘૨૫મી જૂનનું મારણ ?’; ઉ. જો.; 277-278; (િૂંટણી પરરણામ)

3 સમ્યરંગ (૧-૨) : વિધાનસભાઓની િૂંટણીઓની ફલશ્ુવત (િંૂટણી 
પરરણામ); 279-280, લોકશાહી મૂલ્યોનો તકાજો; 281-282

5 પીતાંબર-પત્; સુનદરમ્; 283-284; [કાવ્ય]

6 મુકત છતાં્ય મૂંઝાણી !; સુંદરજી બરેટાઈ; 284; [કાવ્ય]

7 અફર ! અફર ! અફર..!; સુંદરજી બરેટાઈ; 284; [કાવ્ય]

8 ન્યૂ્યૉક્કથી નાટક વિશરે; પ્મોદ ઠાકર; 285-287; [િરેકોસલોિરેરક્યા, પોવલશ 
સારહત્ય, નાટ્યકળા]

9 કરેળિણી : વ્યવકત વ્યવકત િચિરેના સંબંધની સંજીિની; ઉ. જો.; 288-296

10 શ્મસઘન ઉતપાદનપદ્વતઓમાં િૈજ્ાવનક સંશોધનની જરૂરત; નંરદની 
જોશી; 297-301

11 અસત્ય જ સૌથી-; િંદ્રકાનત શરેઠ; 302; [કાવ્ય]

12 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘જ્ાનગંગોત્ી ગ્ંથશ્રેણી, ૧૧ ગુજરાતદશ્કન સારહત્ય - ૨’માં 
વિગતદોર; મનસુખલાલ ઝિરેરી; 303

13 કાજળીની િરેલ; જ્યા મહરેતા; 303; [કાવ્ય]

14 પ્શ્નોતિર ‘નિરહંદ ટાઇમસ’ના કરે. બાલકકૃષણનરે લીધરેલી મુલાકાત; ઉ. જો.; 304-305

15 અર્ય્ક (૧-૪) : અકથા; સરૂપ ધ્ુિ; 306; [િાતા્ક], ગ્યા તરે ગ્યા; દીિા 
પાણડરે્ય; 306; [કાવ્ય], એક રૂવપ્યામાં આિક-જાિકનું કરેટલું પરિુરણ ?; 
તંત્ી; 306-307, ગુજરાત વિધાનસભા (૧૯૬૦-’૭૬); તંત્ી; 307

વષ્જ ૩૧, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૬૮

1 માનિસમાજના સમજદાર મહાજન પ્ો. ગૉલબ્રેઇથ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ‘અવનવશ્તતાનો ્યુગ’; ઉ. જો.; 309-311; (જૉન કરેનરેથ ગૉલબ્રેઇથ-બી. બી. 
સી. દૂરદશ્કન વ્યાખ્યાન શ્રેણી)

3 સૂરજ-િાંદાની સાક્ીએ : (૧. સૂરજ; ૨. બીજ); વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 312; [કાવ્ય]
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4 પડિા-બીજ આસપાસ કરેટલાંક નખવિત્ો; ઉશનસ્; 313; (છ કાવ્યો)

5 રાજ્યસભાની રજતજ્યંતી : થોડાંક સંસમરણો; ઉ. જો.; 314-316

6 ગુજરાતી નાટક અનરે રંગભૂવમ : આજના તબક્ રે; રઘુિીર િૌધરી; 317-324

7 ગુજરાતી ગઝલનો ઉદભિ અનરે પરંપરા (જૂનથી િાલુ); િંદ્રકાનત શરેઠ; 
325-332

8 ગઝલનું સિરૂપ; ભગિતીકુમાર શમા્ક; 333-334

9 સારહવત્યક ઇવતહાસ વિશરે; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 335-336; [અંગ્રેજી 
સારહત્ય]

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ગુજરાતી વલવપ વિશરે આપણા સૌની વિિારણા માટરે; જ્યા 
મહરેતા; 337-338

11 અર્ય્ક (૧-૨) : સાિધાનતાનો ઇશારો (સતિા-જનતા પક્); દાદા ધમા્કવધકારી; 
339, અિા્કિીન મહાનગર (મરેટ્રોપોવલસ); જૉન કરેનરેથ ગૉલબ્રેઇથ; 339-
340

વષ્જ ૩૧, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૬૯

1 સૉલ બરેલો (નોબરેલ પારરતોવરક વિજ રેતા - નિલકથાકાર)(રરેખાંકન); 
આિરણપકૃષ

2 હરરજનસમસ્યા; ઉ. જો.; 341-342

3 હીરોશીમા; ઉ. જો.; 343-345; [જાપાન પ્િાસ]

4 ગરીબ ગ્ામજનોની ખરીદશવકત કરેમ િધરે ?; િાડીલાલ ડગલી; 346-348, 
369

5 નિલકથાકારની કરેરફ્યત (નોબરેલ પુરસકાર સિીકાર-વ્યાખ્યાન); સૉલ બરેલો, 
અનુ. ઉ. જો.; 349-355; [સિીરડશ સારહત્ય]

6 િોખખી સારી ઉજાસિાળી જગા; અનવેસટ હરેવમંગિરે, અનુ. નીતા રામૈ્યા; 
356-358, 368; [અંગ્રેજી િાતા્ક]

7 ગઝલનું સિરૂપ (ગતાંકથી િાલુ); ભગિતીકુમાર શમા્ક; 359-366

8 વનપાત-નરે ના વિવિધ પ્્યોગો; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 367-368

9 પત્મ્ પુષપમ્ : ગુજરાતી વલવપ વિશરે પત્; જ્યંત કોઠારી; 369
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10 અર્ય્ક (૧-૩) : ‘ઇવતહાસ-લરેખ’નો ઇવતહાસ (‘૧૯૪૭ પછીનું ભારત’ - 
ઇવતહાસ લરેખ); એસ. કકૃષણસિામી; 370-371, રાજ્યપાલો અનરે તરેમનો 
સટાફ; આિા્ય્ક શ્ી કકૃપાલાની; 371, ભગિાન; કલપના તન્ા; 371; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૧, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૭૦

1 સદગત નકૃત્યકાર ઉદ્યશંકર (છબી); આિરણપકૃષ

2 આ શું િાલરે છરે ?; ઉ. જો.; 373-374

3 અશક્ય; જ્યા મહરેતા; 374; [કાવ્ય]

4 થા્ય છરે-; જ્યા મહરેતા; 374; [કાવ્ય]

5 સદગત ઉદ્યશંકર; ઉ. જો.; 375; [અિસાનલરેખ]

6 ખબર નથી શું; ઇનદુ પુિાર; 376; [કાવ્ય]

7 િાિડ-; ગુણિંત શાહ; 376; [કાવ્ય]

8 માફ કરજો. . .; િંદ્રકાનત શરેઠ; 377-378; [કાવ્ય]

9 િમતકાર (માનિજાતનો વિકાસ); પં. સુખલાલજી; 378

10 બાલી; ઉ. જો.; 379-380, 389-392; [ઇનડોનરેવશ્યા પ્િાસ]

11 નિલકથાકારની કરેરફ્યત (નોબરેલ પુરસકાર સિીકાર-વ્યાખ્યાન)(ગતાંકથી 
પૂરંુ); સૉલ બરેલો, અનુ. ઉ. જો.; 381-383; [સિીરડશ સારહત્ય]

12 સંજીિન; ઉતપલ ભા્યાણી; 384,388; [િાતા્ક]

13 શુમાકર-’નાનું તરે સુંદર’ના પ્બોધક : માનિતાિાદી અથ્કશાસ્ત્રી; નંરદની 
જોશી; 385-386; [અિસાનલરેખ]

14 શુમાકર-’નાનું તરે સુંદર’ના પ્બોધક : પારદશ્કક સરક્્યતા; મનુભાઈ પંિોળી 
‘દશ્કક’; 386-388; [અિસાનલરેખ]

15 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘નરહરરભાઈ’ (િનમાળા દરેસાઈ); નારા્યણ 
દરેસાઈ; 393-395; [પુસતકસમીક્ા]

16 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : અંગ્રેજોના દરેશમાં (વજતરેનદ્ર દરેસાઈકકૃત 
‘વિદરેશિસિાટનાં સંભારણાં’ની પ્સતાિના); િાડીલાલ ડગલી; 395-400; 
[પુસતકસમીક્ા]

17 પત્મ્ પુષપમ્ : ગુજરાતી વલવપ વિશરે : શુદ્લરેખનમાં અરાજક; સતીશ 
કાલરેલકર; 401-403
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વષ્જ ૩૧, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૭૧

1 કવિ શ્ી રાજ રેનદ્ર શાહ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ભારત-સોવિ્યરેત સંબંધો; ઉ. જો.; 405-406

3 સજ ્કક-અંતર જાણરે. . .; ઉ. જો.; 406; [કાવ્ય]

4 કવિ અનરે જગત; ્યોસરેફ મરેકિાન; 407; [કાવ્ય]

5 તું; મરેઘનાદ હ. ભટ્ટ; 407; [કાવ્ય]

6 ક્યાં ?; ્યોગરેશ જોરી; 408; [કાવ્ય]

7 બાલી (ગતાંકથી િાલુ); ઉ. જો.; 409-412; [ઇનડોનરેવશ્યા પ્િાસ]

8 ‘અવભજ્ાનશાકુનતલમ્’ અનરે નહાનાલાલ; નીતા ભાિનગરી; 413-419

9 રવઝ્યા (‘રવઝ્યા ધી કિીન ઑફ ઇવનડ્યા’ - રફીક ઝાકરીઆ); રજૂ 
કરનાર : મરેઘનાદ હ. ભટ્ટ; 420-430; [પુસતકસમીક્ા]

10 પત્મ્ પુષપમ્ : વદ્રુકત રૂપ અનરે સમાસ; પ્ભાશંકર તરેરૈ્યા; 431

11 અર્ય્ક (૧-૪) : કૉફી કપ; રાજ રેનદ્ર શાહ; 432; [કાવ્ય], હારમાંનું વસમત; 
રાજ રેનદ્ર શાહ; 432; [કાવ્ય], એકમરેકની રકનાર; રાજ રેનદ્ર શાહ; 432; 
[કાવ્ય], ઊગરે છરે આકાર; રાજ રેનદ્ર શાહ; 432; [કાવ્ય]

12 હાઇકુ; ‘સનરેહરવ્મ’; 434; [કાવ્ય]

13 રસતો; ગીતા પરીખ; 435; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૧, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૭૭, સળંગ અં્ ૩૭૨

1 સપૅવનશ કવિ વિસરેનટ એલરેકઝાનડર (છબી); આિરણપકૃષ

2 રરે વકિવઝશન પ્કરણ; ઉ. જો.; 437-438

3 વિ-સાદ; જ્યા મહરેતા; 439; [કાવ્ય]

4  -આખરરે ; જ્યા મહરેતા; 439; [કાવ્ય]

5 ઉતસગ્ક; ઉશનસ્; 439; [કાવ્ય]
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6 સમ્યરંગ : િાિાઝોડાની પ્લ્યલીલા (આનધ્પ્દરેશ); 440-441

7 ક્યાં છરે મારી િાલ ?; ઇનદુ પુિાર; 442; [કાવ્ય]

8 ગકૃહદાહ; ઉ. જો.; 443-449

9 કવિતાનો અનુિાદ (એક દ્કવટિકોણ); ્યશિંત દોશી; 450-451, 458

10 અઢારસો સતિાિનના બળિા પહરેલાંના ગુજરાતમાં વશક્ણ; ગુણિંત શાહ; 
452-455

11 કૂરડ્યાટ્ટમ્; ઉ. જો.; 456-458; [નકૃત્ય, નાટ્યકળા]

12 પત્મ્ પુષપમ્ : નિરાવત્ સાતમનો અદભુત તહરેિાર; રમરેશ વત્િરેદી; 459-
460

13 કોઈ પણ ક્ણ હો્ય છરે...; િંદ્રકાનત શરેઠ; 461-462; [કાવ્ય]

14 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૭૭; 463-466

વષ્જ ૩૨, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૭૩

1 સદગત કલાગુરુ રવિશંકર રાિળ (છબી); આિરણપકૃષ

2 આશાજનક પગલું; ઉ. જો.; 1-2; (૧૦૦૦ અનરે િધુની િલણીનોટ રદ)

3 િકૃક્ો રંગા્યરેલાં; ઉ. જો.; 2; (કાવ્યકંરડકા)

4 પરરરદ પ્સાદી : સિાગતિિન; પાંડરંુગ શાસ્ત્રી આથિલરે; 3-5; (ગુ. સા. 
પરરરદ ૨૯મું અવધિરેશન,કલ્યાણ)

5 પરરરદ પ્સાદી : પહરેલી પરરરદનો પહરેલો જ મુદ્ો; િંદ્રિદન મહરેતા; 5-9

6 પરરરદ પ્સાદી : વિિરેિનની પ્રક્્યા; રમણલાલ જોશી; 9-12

7 પરરરદ પ્સાદી : સંશોધનોનું મહત્િ; કાવનતલાલ બી. વ્યાસ; 12-16

8 અમનરે કોણ મળરે તમ જ રેિો ?; પ્જારામ રાિળ; 16; [કાવ્ય]

9 પોરની રાત; પ્રેમિંદ, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 17-20; [રહનદી િાતા્ક]

10 કકૃવરજીિનના અસબાબની કવિતા (‘મારી અનાગવસ ઋતુ’ - રામિંદ્ર બ. 
પટરેલ ‘સુવકત’); મવણલાલ હ. પટરેલ; 21-24; [પુસતકસમીક્ા]
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11 ગીત; સુરરેશ દલાલ; 24; [કાવ્ય]

12 ગુજરાતી નાટકમાં એબસડ્કથી આજ સુધી; વપનારકન દિરે; 25-27

13 કલાગુરુ રવિશંકર રાિળ; ઉ. જો.; 28-29; [અિસાનલરેખ]

14 શ્ી શ્ીમન્ારા્યણ; ઉ. જો.; 29; [અિસાનનોંધ]

15 કવિશ્ી સુવમત્ાનનદન પનત; ઉ. જો.; 29-30; [અિસાનનોંધ]

16 ‘સ્ત્રીજીિન’કાર મનુભાઈ જોધાણી; ઉ. જો.; 30; [અિસાનનોંધ]

વષ્જ ૩૨, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૭૪

1 સદગત કવિશ્ી કરસનદાસ માણરેક (તા.૫-૧-૧૯૭૮ની છબી); 
તસિીરકાર: જગન મહરેતા; આિરણપકૃષ

2 કા્ય્કકારરતાdનો અભાિ (રાજકી્ય પક્ોની); ઉ. જો.; 33-34

3 ‘પોરની રાત’ (પ્રેમિંદ) વિરરે; ભોળાભાઈ પટરેલ; 35-38; [રહનદી સારહત્ય]

4 મુકતકો; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 39-40; [કાવ્ય]

5 ભટ્ટ ના્યકનો ભાિના-વ્યાપાર; ઉપરેનદ્ર છ. પંડ્ા; 41-46; [સંસકકૃત સારહત્ય]

6 આનનદ-્યાત્ા; પ્જારામ રાિળ; 47-51; (રઘુિંશ’ની અનુિાદ પ્રક્્યા)

7 કવિતાના ત્ણ સૂર; ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. અવનલા દલાલ; 52-56

8 કવિતામાં પ્તીક; રઘુિીર િૌધરી; 57-60

9 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘મારી અનાગવસ ઋતુ’ (રામિંદ્ર બ. પટરેલ - ‘સુવકત’); 
પ્હલાદ પટરેલ, મવણલાલ હ. પટરેલ; 61-62; [પુસતકસમીક્ા]

10 મજાની આંબાિાડી; ગની દહીંિાળા; 63; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૨, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૭૫

1 પ્જ્ાિક્ુ પંરડત સુખલાલજી (છબી); તસિીરકાર-જગત મહરેતા; આિરણપકૃષ

2 ભારતની સંસકકૃવત સાબૂત છરે, રૂડા પ્તાપ સામાન્ય માનિીના; ઉ. જો.; 65-
69

3 સમ્યરંગ : આકાશભારતી : રાટિ ્રી્ય પ્સારણ ટ્રસટ(પ્સારભારતી); 70-72
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4 જો્યું; સુનદરમ્; 72; [કાવ્ય]

5 ધૂળની ધૂળ; સુનદરમ્; 72; [કાવ્ય]

6 િસંતિંદ્રોદ્ય; ઉશનસ્; 73; [કાવ્ય]

7 આ ઝાડ છરે; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 73; [કાવ્ય]

8 એક પત્ (ભારતી્ય કાવ્યવસદ્ાંત); રાજ રેનદ્ર નાણાિટી; 74-75

9 કવિતાના ત્ણ સૂર (ગતાંકથી િાલુ); ટી. એસ. એવલ્યટ, અનુ. અવનલા 
દલાલ; 76-80

10 વિસત્યુાં; ભાનુપ્સાદ વત્િરેદી; 80; [કાવ્ય]

11 તપનું આિમન (‘રમતાં રૂપ’ - િજુભાઈ ટાંક); ભગિતીકુમાર શમા્ક; 81-
85; [પુસતકસમીક્ા]

12 પ્રેમપદારથ,િાતા્ક રૂપરે (‘પ્રેમપદારથ’ - ગુલાબદાસ બ્ોકર); રાધરે્્યામ શમા્ક; 
86-87, 85; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૩૨, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૭૬

1 મરાઠીના મૂધ્કન્ય કવિ સદગત પુ. વશ. રરેગરે (છબી); આિરણપકૃષ

2 ત્ણ કાવ્યો : ૧. આપણો સંબંધ, ૨. વિશ્વાસ, ૩. એક દોઢડાહી કાબરની 
િાત; િંદ્રકાનત શરેઠ; 89-91

3 પાંિ કાવ્યો; પ્દીપ સંઘિી; 92

4 ભારતી્ય સંસકકૃવત વિનાશનરે આરરે? (‘ઇવનડ્યા : અ િુનડરેડ વસવિલાઇઝરેશન’ 
- િી. એસ. ના્યપૉલ); રહમાંશી શરેલત; 93-96, 116; [પુસતકસમીક્ા]

5 શ્ી સંજીિ રરેડ્ી; અતુલ્ય ઘોર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 97-99, 109

6 શાંવત; વલ્યોવનદ વનકોલ્યરેિીિ આનદ્રરે્યરેિ, અનુ. નીતા રામૈ્યા; 100-109; 
[રવશ્યન િાતા્ક]

7 દવક્ણના િૈષણિ આળિાર ભકતો; ઉપરેનદ્રરા્ય જ. સાંડરેસરા; 110-116

8 કલકતિાનો ત્ીજો પુસતક-મરેળો; નગીનદાસ પારરેખ; 117-118

9 અર્ય્ક (૧-૨) : કવિતરેલા કા કધીંસમ જલી આહરે કવિતા?; પુ. વશ. રરેગરે, 
અનુ. સુરરેશ દલાલ; 119; [મરાઠી કાવ્ય], રાધા; પુ. વશ. રરેગરે, અનુ. સુરરેશ 
દલાલ; 120; [મરાઠી કાવ્ય]
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વષ્જ ૩૨, અં્ ૫, મે ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૭૭

1 સદગત વિઠ્ઠલરા્ય દતિાત્રે્ય ઘાટરે,’સનરેહરવ્મ’ અનરે રકશનવસંહ િાિડા 
(છબી); છબીકાર : ઉ. જો.; આિરણપકૃષ

2 બરે કૉંગ્રેસની એકતા કરે એકાવધકારિાદનરે શરણાગવત; ઉ. જો.; 121-122

3 સમ્યરંગ : મૂલ્ય છરે ધ્યરે્યવનષ એકતાનું; 123-124; (જનતાપક્માં 
આંતરકલહ)

4 પાંિ તંરદ્રલ કાવ્યો : ૧. ઊછળતી હરરત..., ૨. અિાનક સૂ્ય્ક..., ૩. ટોળરે 
િળીનરે..., ૪. આસોપાલિની..., ૫. તાતાં ખીલરેલ...; ્યોસરેફ મરેકિાન; 125

5 આપમરેળરે જ; વિનુ મોદી; 126-128; [કાવ્ય]

6 કામરાજ; અતુલ્ય ઘોર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 129-134; (કામરાજ 
્યોજના - કૉંગ્રેસ પક્)

7 આળિાર ભકતો (ગતાંકથી િાલુ); ઉપરેનદ્રરા્ય જ. સાંડરેસરા; 135-142

8 નવ્ય શૈલીવિજ્ાન; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 143-145

9 બંગાળના ‘વબગ ફાઇિ’; અતુલ્ય ઘોર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 146-148

10 સુનદરમકકૃત ‘જમીનદાર’; વિજ્ય શાસ્ત્રી; 149-152, 128

વષ્જ ૩૨, અં્ ૬, જૂન ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૭૮

1 શ્ી સત્યવજત રા્ય (છબી); આિરણપકૃષ

2 ક્ાવનતની કારિાં; ઉ. જો.; 153-155

3 પ્જ્ાપુરુર પં. સુખલાલજી; ઉ. જો.; 156-157; [અિસાનલરેખ]

4 શ્ીલંકાનું લાિણ્ય; ઉ. જો.; 158-160

5 આળિારો (ગતાંકથી િાલુ); ઉપરેનદ્રરા્ય જ. સાંડરેસરા; 161-167

6 ત્ણ પ્કરણો (દરેિધર કાિતરા કરેસ, બંગાળ); અતુલ્ય ઘોર, અનુ. નગીનદાસ 
પારરેખ; 168-177

7 એટલરે વનરાંત; ગની દહીંિાલા; 177; [કાવ્ય]

8 કવિિાણી; ઉશનસ્; 178; [કાવ્ય]
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9 પરથમ છાંટા; ઉશનસ્; 178; [કાવ્ય]

10 મીના એલરેકઝાંડરનરે ઓળખો છો ?; રઘુિીર િૌધરી; 179-180; [કાવ્ય]

11 પત્મ્ પુષપમ્ : નિરાવત્ સાતમનો તહરેિાર; ભોગીલાલ જ. સાંડરેસરા; 181

12 પત્મ્ પુષપમ્ : નિરાવત્ સાતમનો તહરેિાર; ઉ. જો.; 182

13 અર્ય્ક : સાંસકકૃવતક જગત પર છિાઈ ગ્યરેલા ્યુગપુરુર; સત્યવજત રા્ય; 
183-184

વષ્જ ૩૨, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૭૯

1 સદગત વિત્કાર વશિ પંડ્ા (૧૯૨૮-૧૯૭૮); રરેખાંકન : શ્ી અબુ 
અબ્ાહમ; આિરણપકૃષ

2 જનતાની આશાઓ; ઉ. જો.; 185-187

3 જમ્કન મહાકવિ શીલ્રનાં તરેર મુકતકો; શીલ્ર, અનુ. રવતભાઈ જોશી; 
188-189

4 મૂઠી ખજૂર; તૈ્યબ સાલીહ, અનુ. મોહનલાલ પટરેલ; 190-192, 189; 
[અરબી િાતા્ક]

5 અપાિરણ; ઉ. જો.; 193-202; (મૈત્રે્યીદરેિીકકૃત,નગીનદાસ પારરેખ અનુ. 
‘નહન્યતરે’નો પ્િરેશક) [બંગાળી સારહત્ય ]

6 િરા્કકાવ્યનો ક્મવિકાસ; સુરરે નદ્રનાથ દાસગુપ્ત, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
203-215; (સંસકકૃત-બંગાળી િરા્કકાવ્યો)

7 ્યાદ; પન્ા ના્યક; 216; [કાવ્ય]

8 ભૂમરા પહાડો; ‘સનરેહરવ્મ’; 216; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૨, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૮૦

1 સદગત િાલગી િૅપવલન (રરેખાંકન); રરેખાંકન : કરે. કરે. હરેબબર; આિરણપકૃષ

2 ‘હૃદ્યનો હક’; ઉ. જો.; 217-220; [અિસાનલરેખ]

3 સમ્યરંગ : એકાવધકારિાદનરે ફટકો; 221-222; (જનતા પક્, મહારાટિ ્ર)

4 ‘ઍબસરડ્કટી’ - સારહત્યના સંદભ્કમાં; િંદ્રકાનત શરેઠ; 223-230
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5 નોંધપાત્ નાટકોનમરેર; અનંતરા્ય રાિળ; 231-238; (પ્ાણજીિન પાઠક કકૃત 
‘અનુપમ અનરે ગૌરી’નો આમુખ)

6 આળિાર (જૂનથી િાલુ); ઉપરેનદ્રરા્ય જ. સાંડરેસરા; 239-241

7 સર ઍશલી ઈડનનો એક િુકાદો; નગીનદાસ પારરેખ; 242

8 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : રકશોરવસંહની બરે લઘુનિલો (૧. ઋતુ ૨. રઝળતા 
રદિસ); મવણલાલ હ. પટરેલ; 243-246; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૩૨, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૮૧

1 કાકાસાહરેબ અનરે સિ. કરેદારનાથજી (છબી); આિરણપકૃષ

2 સાગરકાંઠાનાં વિત્ો; ઉશનસ્; 249-250; [કાવ્ય]

3 એવશ્યન ડાનસ કૉનફરનસ (એવશ્યન-પરેસરેરફક ડાનસ કૉનફરનસ, ન્ૂય્યૉક્ક); 
સુનીલ કોઠારી; 251-254

4 દાખલા તરીકરે (આ્યાનામાં) બરેઠરેલું માણસ; રકશોર જાદિ; 255-263; [િાતા્ક]

5 આજની કવિતામાં મનુષ્ય; રઘુિીર િૌધરી; 264-268, 263

6 સાિા સૈવનકો; અતુલ્ય ઘોર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 269-272; 
(અસહકારનું આંદોલન, બંગાળ)

7 આળિારો (ગતાંકથી િાલુ); ઉપરેનદ્રરા્ય જ. સાંડરેસરા; 273-278

વષ્જ ૩૨, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૮૨

1 મરાઠી કવિ પ્રેમ અનરે જગદીશ જોશી (છબી); આિરણપકૃષ

2 નગીનભાઈ (નગીનદાસ પારરેખ-૭૫ િરવે); રઘુિીર િૌધરી; 281-283

3 વપ્્ય દોસત જગદીશનરે-માણસભૂખ્યા માણસનરે; સુરરેશ દલાલ; 284-285; 
[અંજવલકાવ્ય]

4 જગદીશનરે; હરીનદ્ર દિરે; 285; [અંજવલકાવ્ય]

5 ગરીબાઈનો પડકાર; નંરદની જોશી; 286-291; (‘ધ િરેલરેનજ ઑફ પૉિટગી’-
પુસતકના ૧લા પ્કરણનો અનુિાદ)

6 આળિારો (ગતાંકથી પૂરંુ); ઉપરેનદ્રરા્ય જ. સાંડરેસરા; 292-295

7 પ્લ્ય-ડા્યરી; િાડીલાલ ડગલી; 296-298; (પવશ્મ બંગાળ-પૂર-અહરેિાલ)
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8 ‘શ્ાિણ રાતરે’ પ્ણ્યગત વનભ્રા્કવનતની િરેદનાકથા (રઘુિીર િૌધરી); રમરેશ 
દિરે; 299-304

વષ્જ ૩૨, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૮૩

1 કવિ નારા્યણ મરેનન િલ્તોળ (૧૮૭૮-૧૯૫૮)(છબી); આિરણપકૃષ

2 મારી ભારા; િલ્તોળ, અનુ. ઉ. જો.; 305-307; [મલ્યાલમ કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ : ફરી કસોટી કાળ (રાજકી્ય કટોકટી-ઇંરદરા ગાંધી); 308-310

4 થોડીક રિનાઓ; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 311-312; [કાવ્ય]

5 િલ્તોળ-એક મોટરેરો કવિ; ઉ. જો.; 313-320; [મલ્યાલમ સારહત્ય]

6 સંસકારપરા્યણ વિિરેિનાની રદશા; રાધરે્્યામ શમા્ક; 321-325

7 મધરાતરે સાદ કરી...; ફુઝીિારા શુંઝાઈ (તોવશનારી), અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; 
325; [કાવ્ય]

8 સરહદ; વ્રજલાલ દિરે; 326; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૨, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૭૮, સળંગ અં્ ૩૮૪

1 શ્ી જ્યશંકર ‘સુંદરી’ અનરે શ્ી બાપુલાલ બી. ના્યક (છબી); આિરણપકૃષ

2 ‘નબ્કલ કરે બલ...’; ઉ. જો.; 329-331; (સૂરદાસ-૫૦૦મો જનમોતસિ) 
[કાવ્યઆસિાદ]

3 સમ્યરંગ : સમસતીપુર અનરે પછી (લોકસભાની િૂંટણીઓ); 332

4 સદગત જગદીશ જોરી; ઉ. જો.; 333-334; [અિસાનલરેખ]

5 એક જ લક્્યવબંદુ; સુંદરજી બરેટાઈ; 334; [કાવ્ય]

6 ગાંધીનગરનો રસતો; ભાનુપ્સાદ વત્િરેદી; 335-338; [કાવ્ય]

7 મકૃત્યુના િારસા કાજ રે (‘ઇનહૅરરટીંગ ડથૅ’); માઇકલ લરેિી, અનુ. મનસુખલાલ 
ઝિરેરી; 338; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

8 સમકાલીન સાંસકકૃવતક અભ્યાસો : સારહત્ય અનરે સમાજના અભ્યાસનો 
એક અવભગમ; રરિડ્ક હોગાટ્ક, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 339-347, 357

9 સોવિ્યરેત દશ્કન - પ્શ્નોતિર (મુલાકાત લરેનાર દીપક દિરે); ઉ. જો.; 348-354
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10 અર્ય્ક : નોબરેલ સારહત્યકાર વસંગર; આઈઝાક બાશરેવિક વસંગર, અનુ. 
મનસુખલાલ ઝિરેરી; 355-356; (મુલાકાત અંશ-મુલાકાત લરેનાર : હરેરોલડ 
ફલરેનડર) [વિરડશ સારહત્ય]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : અસંજ્રે્યતા પ્વત (‘મારરે  કોઈ નામ આપિું બાકી 
છરે’ - પ્બોધ ર. જોશી); ્યશિંત વત્િરેદી; 358-360; [પુસતકસમીક્ા]

12 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૭૮; 361-363

વષ્જ ૩૩, અં્ ૧, જાનયુઆરી ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૮૫ 

(િૉલસિૉય તવશેષાં્)

1 તૉલસતૉ્ય વશલપ; વશલપકાર : શ્ીમતી અન્ા ગોલુવબકના; આિરણપકૃષ

2 તૉલસતૉ્ય : માનિજાવતના એક મુવકતદાતા; ઉ. જો.; 1-2

3 ્યાસના્યા પોલ્યાના; ઉ. જો.; 3-8, 91-92; (વલ્યો તૉલસતૉ્યનું રહરેઠાણ સથળ) 
[રવશ્યા પ્િાસ, આતમકથન]

4 ‘્યુદ્ અનરે શાંવત’ (વલ્યો તૉલસતૉ્ય); િી. ના. પટરેલ; 9-32; [પુસતકસમીક્ા]

5 ગંગા-્યમુના (વલ્યો તૉલસતૉ્યની બરે નિલકથાઓ : ૧. ‘્યુદ્ અનરે શાંવત’ 
અનરે ૨. ‘અન્ા કરરેનીના’); ‘દશ્કક’; 33-36; [પુસતકસમીક્ા]

6 સહ-સંિરેદન (લૅિ તૉલસતૉ્ય); સુભદ્રા ગાંધી; 37-41

7 તૉલસતૉ્યનો કલાવિિાર; ભોળાભાઈ પટરેલ; 42-51

8 તૉલસતૉ્ય અંગરે રરલકરે; રાધરે્્યામ શમા્ક; 52-54

9 તૉલસતૉ્યની તરેિીસ િાતા્કઓ; વજતરેનદ્ર દરેસાઈ; 55-59; [પુસતકસમીક્ા]

10 ‘વિઝન’ (દશ્કન) અંગરે નોંધ (વલ્યો તૉલસતૉ્ય - વિંતન); જ્યોતીનદ્ર  દિરે; 
59; [ગદ્ખંડ]

11 તૉલસતૉ્યની લઘુનિલો; ્યશિનત શુકલ; 60-67

12 ‘તૉલસતૉ્ય-ફામ્ક’ ફરતો પરરિરેશ; લલ્ુભાઈ મકનજી પટરેલ; 68-73

13 તૉલસતૉ્ય અનરે ગાંધી; ઉ. જો.; 74-87; [િરરત્]
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14 જીિનસાથ્કક્યના સજ ્કક તૉલસતૉ્ય; િંદ્રકાનત શરેઠ; 88-92

15 લૅિ તૉલસતૉ્ય િાઙ્ મ્યસૂવિ; રકરીટ ભાિસાર; 93-109

વષ્જ ૩૩, અં્ ૨, ફેબ્ુઆરી ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૮૬

1 સદગત પ્િીણ જોશી (છબી); આિરણપકૃષ

2 પ્િીણ જોશીનરે અલવિદા; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 117; [કાવ્ય]

3 ત્ણ િકૃતિ-ગઝલ; રમરેશ પારરેખ; 118; [કાવ્ય]

4 ઈલ્ી્યન; હસરત સ્યાની; 119; [કાવ્ય]

5 વિદા્યની મસતી; મરેઘનાદ હ. ભટ્ટ; 120; [કાવ્ય]

6 બરે રિનાઓ : ૧. પલ્િી, ૨. નૂરજહાન અનરે રરલકરે; પુ. વશ. રરેગરે, અનુ. 
જ્યા મહરેતા; 121-124; [મરાઠી િાતા્ક]

7 અરુણાિલ પ્દરેશ; નંરદની જોશી; 125-127; [પ્િાસ]

8 ઈતાનગર; નંરદની જોશી; 127; [કાવ્ય]

9 દ્યા માસી; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 128-133; [િરરત્]

10 ટમટમતો દીિડો; ઉ. જો.; 133; [કાવ્ય]

11 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : િરેતોહર ગદ્માં માનિી્ય ગુણોની અવભવ્યવકત 
(‘એક સોનરેરી નદી’ - રામિંદ્ર પટરેલ); મવણલાલ હ. પટરેલ; 134-137; 
[પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૩૩, અં્ ૩, માિ્જ ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૮૭

1 વિજ્ાની આઇનસટાઇન અનરે રિીનદ્રનાથ ટાગોર (છબી); આિરણપકૃષ

2 જીિતું શહરેર,જીિતી રંગભૂવમ; ઉ. જો.; 141-142; [નાટ્યકળા, સમાજ]

3 ત્ણ રિનાઓ : ૧. મારી હથરેળીમાં, ૨. આ સત્ય છરે, ૩. એક પ્ખર 
આશાિાદી માટરે-; જ્યોવતર જાની; 143-144; [કાવ્ય]

4 બરે કરોડ નરે નિાણં લાખ; હસમુખ બારાડી; 145-148; (ગુજરાતી રંગભૂવમ-
સિાશતાબદી)
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5 િાર સમુદ્રકાવ્યો; મનહર જાની; 148

6 નાગાલૅનડની આરદિાસી અથ્કવ્યિસથા; નંરદની જોશી; 149-150, 157-158

7 પવતદરેિ; સુભદ્રા કુરુપ; 151-156; [મલ્યાલમ સારહત્ય]

8 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘કવિ નહાનાલાલ’ (ઈશ્વરલાલ ર. દિરે); નરોતિમ 
પલાણ; 159; [પુસતકસમીક્ા]

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘દીપમાલા’ (િાલજીભાઈ); ઉ. જો.; 159-160; 
[પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૩૩, અં્ ૪, એતરિલ ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૮૮

1 ‘અજ્રે્ય’ સવચિદાનંદ હી. િાતસ્યા્યન (રરેખાંકન); આિરણપકૃષ

2 બુિકાર; ઉ. જો.; 165; [કાવ્ય]

3 પઘડીનો િળ છરેડરે; જ્યનતીલાલ ઓઝા; 166-169; [બાળકરેળિણી]

4 બવલ્યજ્ અથા્કત્ અહંકારવિલ્ય; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 170-172, 184-
185; [સમાજ, ધમ્ક, તત્િજ્ાન]

5 કવિ અજ્રે્ય : એક મુલાકાત; ભોળાભાઈ પટરેલ; 173-178; [રહનદી સારહત્ય]

6 ‘છા્યાશાકુનતલમ્’ (જીિણલાલ ટી. પરીખ); રાજ રેનદ્ર નાણાિટી; 

179-183; [સંસકકૃત સારહત્ય]

7 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : ‘અિબોધ’ (ઉપરેનદ્ર છ. પંડ્ા); નરોતિમ પલાણ; 
186-188; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૩૩, અં્ ૫, મે ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૮૯

1 સદગત િંદ્રકાનત દરૂ (છબી); આિરણપકૃષ

2 અમરે મરેળરે ગ્યાં’તાં; ઉ. જો.; 189; [કાવ્ય]

3 તરેજસિી જીિન (સદગત િંદ્રકાનત દરૂ); ઉ. જો.; 190; [અિસાનલરેખ]

4 સિપન અનરે જાગકૃવતની સાંધ્યભૂવમ; વનરંજન ભગત; 191-196, 206-210; 
(રાધરે્્યામ શમા્ક કકૃત ‘સિપનતીથ્ક’નો આમુખ)

5 પવબલક સકૂલ; અતુલ્ય ઘોર, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 197-200
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6 ભાઈરામ; નંદ સામિરેદી; 201-205; [િરરત્]

વષ્જ ૩૩, અં્ ૬, જૂન ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૯૦

1 વિકટોરર્યા ઓકામપો અનરે રિીનદ્રનાથ ટાગોર (છબી); આિરણપકૃષ

2 ભારત  (ઝુલફી માટરે); ઍડવિન બ્ૉક, અનુ. રાધરે્્યામ શમા્ક; 213-214; 
[અંગ્રેજી કાવ્ય]

3 ગાલ્ું; ઉશનસ્; 214; [કાવ્ય]

4 આિા્ય્ક હજારીપ્સાદ વદ્િરેદી; ઉ. જો.; 215; [અિસાનલરેખ]

5 અંકટાડ પાંિમી; નંરદની જોશી; 216-218; (િરેપાર અનરે વિકાસ - સં્યુકત 
રાટિ ્રપરરરદ)

6 વિકટોરર્યા ઓકામપો : એક સાંસકકૃવતક સરેતુ; કકૃષણ કકૃપાલાની, અનુ. ઉ. જો.; 
219-224; [અિસાનલરેખ]

7 જનાદ્કન જોસરેફ; હસમુખ બારાડી; 225-233; [નાટક]

8 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘પકૃથુરાજ રાસા’ (ભીમરાિ ભોળાનાથ રદિરેરટ્યા); 
મનસુખલાલ ઝિરેરી; 234

9 ‘આતમકથાના ટકુડા’ (ફાધર િાલરેસ); રદલાિરવસંહ જાડરેજા; 235-236; 
[પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૩૩, અં્ ૭, જુલાઈ ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૯૧

1 શ્ી વશિ પંડ્ા (છબી); આિરણપકૃષ

2 પાંિ કાવ્યો; વશિ પંડ્ા; 237-238; [કાવ્ય]

3 અવસતત્િિાદ,એક પુનવિ્કિારણા : ૧. દશ્કનનો અંત કરે દશ્કનના અંતનું 
દશ્કન ?; સુિણ્ક રા્ય; 239-244

4 ભિાઈ મહોતસિ; સુનીલ કોઠારી; 245-247; (ગુજરાતી રંગભૂવમ - 
સિાસો િર્કની ઉજિણી)

5 ્યુજીન ઓ’નીલ, પ્ો. બાન્કરહલ અનરે એક નાનકડી ટાગોરર્યન વથ્લ; 
િનદ્રિદન મહરેતા; 248-254; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

6 આગામી િરયોમાં આંતરરાટિ ્રી્ય આવથ્કક સંબંધો; નંરદની જોશી; 255-257
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7 અંતરનું અજિાળું; રકશનવસંહ િાિડા; 258-259; [સમાજ, સારહત્ય]

8 જીસસનું સાિ; પ્જારામ રાિળ; 259; [કાવ્ય]

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : આતમપ્ત્ય્યની અવિરત શોધ (‘વિહ્ન’-ધીરરે નદ્ર 
મહરેતા); રમરેશ દિરે; 260-264; [પુસતકસમીક્ા]

વષ્જ ૩૩, અં્ ૮, ઑગસટ ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૯૨

1 પ્ો. વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી (છબી); આિરણપકૃષ

2 ... સત્યની પ્સાદી, પ્રેમનો પુરાિો (જીિનદશ્કન); ઉ. જો.; 269-272

3 સમ્યરંગ (૧-૪) : આિતી આંધી િરતીનરે િરેતીએ (દરેિરાજ અસ્ક, ઇવનદરા 
ગાંધી); 273-274, ભંગાણ-સંધાનના સંકરેત; 274-276; [રાજકારણ], 
સોનરેરી સિપનના િીરા-લીલા (જનતા પક્માં ભંગાણ); 276-277, સદગત 
ભૂરાલાલ શાસ્ત્રી; 277; [અિસાનનોંધ]

4 અવસતત્િિાદ : ૨. ઐવતહાવસક પરરપ્રેક્્યમાં (ગતાંકથી િાલુ); સુિણા્ક રા્ય; 
278-286

5 વિજ્યા વિશરે િધુ (વિકટોરર્યા ઓકામપો); નગીનદાસ પારરેખ; 287-296; 
[સપૅવનશ સારહત્ય ]

6 વિષણભાઈ (વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી); રઘુિીર િૌધરી; 297-301

વષ્જ ૩૩, અં્ ૯, સપટેમબર ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૯૩

1 કવિશ્ી સુંદરજી ગો. બરેટાઈ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ગાંધી-જ્યંતી; સુનદરમ્; 305; [કાવ્ય]

3 સમ્યરંગ : અિસાનનોંધ; 306-307

4 અમકૃતનરે આંગણરે; સુનદરમ્; 307; [કાવ્ય]; (સુંદરજી બરેટાઈ અમકૃતમહોતસિ)

5 અવશ્વનીકુમાર અપયો, સિાસથ્ય, દીઘા્ક્યુ, સંમુદા !; મકરનદ-કુનદવનકા; 307; 
[કાવ્ય]

6 િસંતાગમન; વપરાનદરેલો, અનુ. બંસરી ઝાલા; 308-312; [ઇટાવલ્યન િાતા્ક]

7 ્યુજીન ઓ’નીલ,પ્ો. બાન્કરહલ અનરે એક નાનકડી ટાગોરર્યન વથ્લ (જુલાઈ 
‘૭૯થી િાલુ); િંદ્રિદન મહરેતા; 313-320; [લંડન પ્િાસ]
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8 અવસતત્િિાદ : ૩. ઉપસંહાર (ગતાંકથી િાલુ); સુિણા્ક રા્ય; 321-326

9 સિાધ્યા્ય અનરે સમીક્ા : એક અિલોકન (‘પુ. વશ. રરેગરે : મરાઠી કવિતા’ 
: વનશીથ પુરસકાર ગ્ંથમાળા); અનુ. સુરરેશ દલાલ; 327-329, 312; 
[પુસતકસમીક્ા]

10 બરે કાવ્યો : ૧. રસતાની પહોળી..., ૨. કાવન્કિાલનાં ઉતસિમાં. . .; રહમાંશુ 
પટરેલ; 330; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૩, અં્ ૧૦, ઑકટોબર ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૯૪

1 લોકના્યક જ્યપ્કાશજી (છબી); આિરણપકૃષ

2 લોકના્યક જ્યપ્કાશજી; ઉ. જો.; 333-337; [અિસાનલરેખ]

3 મુકતક; ‘સનરેહરવ્મ’; 337; [કાવ્ય]

4 ગીત,મારા રાટિ ્ર માટરે; પરેનટરૂી હુલપપા, અનુ. ‘ઉદ્યન’; 338; [સકરેવનડનરેવિ્યન 
કાવ્ય]

5 પાંિ કાવ્યો : ૧. સિપનોનું એક નગર, ૨. આરસના કઠરેડા, ૩. ડુગંરોના 
પડછા્યા,૪. ઝાડ પર કુહાડાના, ૫. એક પંખીનરે કંઈક; ઉ. જો.; 339-340

6 ભારતી્ય દશ્કન અનરે અવસતત્િિાદ : મ્યા્કરદત પરરિરેશમાં; સુિણા્ક રા્ય; 
341-350

7 રકિૂડ રકિૂડ બોલતી સાંકળ; તારરણીબહરેન દરેસાઈ; 351-353; [િાતા્ક]

વષ્જ ૩૩, અં્ ૧૧, નવેમબર ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૯૫

1 ગ્ીક કવિ ઑરડ્્યસ એલીરટસ (છબી); આિરણપકૃષ

2 ઉવતિષત, જાગ્ત (ગીતા - કકૃષણ અજુ ્કન સંિાદ અનરે મનુષ્યજીિન); 
વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 357-359

3 કૉરરનથનો તડકો પીતાં; ઑરડ્્યસ એલીરટસ, અનુ. ઉ. જો.; 360; [ગ્ીક 
કાવ્ય]

4 લટાર મારતો આ પિન; ઑરડ્્યસ એલીરટસ, અનુ. ઉ. જો.; 361

5 ભારા; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 362-365; [કાવ્ય]

6 રોમમાં ‘પીએટા’નું વશલપ જોતાં; ્યશિંત વત્િરેદી; 366; [કાવ્ય]
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7 ઑકસફડ્કમાં શરેલીનું વશલપ અનરે ઘરડ્યાળ જોઈનરે; ્યશિંત વત્િરેદી; 367; 
[કાવ્ય]

8 ભુજ - સમ્યમાં : બરે સનૅપ શૉરસ; ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 368; [કાવ્ય]

9 ઈડર - આજુબાજુમાં રરેખાંકનો; ઉશનસ્; 368-369; [કાવ્ય]

10 રડઝાઇન - ટપકંુ અનરે પરપોટાની (‘ટોળું’ - ઘન્્યામ દરેસાઈ); રાધરે્્યામ 
શમા્ક; 370-373; [પુસતકસમીક્ા]

11 પૂર; રહતરેશ પુરોરહત; 373; [િાતા્ક]

12 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘મદન-મોહના’માંથી સમસ્યા; એમ. આઈ. પટરેલ; 374-375

13 વજદંગીનરે; વ્રજલાલ દિરે; 375; [કાવ્ય]

14 ‘તરેરા મકાન આલા’; ઉ. જો.; 376-377; [ભવકતગીત આસિાદ]

વષ્જ ૩૩, અં્ ૧૨, દ્િસેમબર ૧૯૭૯, સળંગ અં્ ૩૯૬

1 સદગત રકશનવસંહ િાિડા (છબી); છબીકાર : શ્ી સોનરરેકસા; આિરણપકૃષ

2 રકશનવસંહ; ઉ. જો.; 381-387; [અિસાનલરેખ]

3 ‘િીજળીનરે િમકારરે  મોતી પરોિિું, પાનબાઈ !’ (ગંગાસતી); વિષણપ્સાદ 
ર. વત્િરેદી; 388-389

4 આનંદરસનું સંકીત્કન (રકશનવસંહ િાિડા); ભોળાભાઈ પટરેલ; 390-392; 
[અિસાનલરેખ]

5 ત્ણ પત્ો વિષણભાઈના,એક રકશનવસંહનો; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી, 
રકશનવસંહ િાિડા; 393-395

6 રકશનવસંહની શબદમુદ્રા; િંદ્રકાનત શરેઠ; 396, 412-414; [અિસાનલરેખ]

7 મહાલ્યથી રહમાલ્યા સુધી : રકશનવસંહ િાિડા; રઘુિીર િૌધરી; 397-
401; [અિસાનલરેખ]

8 નરેતાગીરી; રવિશંકર સં. ભટ્ટ; 402-409; [નાટક]

9 ઈશ્વરશ્દ્ા; જગદીશ જ. દિરે; 410-411; (પ્સંગકથા)

10 મુરબબી વમત્ રકશનવસંહ; વનરંજન ભગત; 415-418; [અિસાનલરેખ]
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11 સજ્જન અનરે વસનગધ સનરેહી (રકશનવસંહ િાિડા); સુનદરમ્; 418; 
[અિસાનલરેખ]

12 ‘ન-હોિાનાં’ નિ કાવ્યો; સુ. રા.; 419-420; [કાવ્ય]

13 ‘ઘા’; સરોજ વત્િરેદી; 420; [િાતા્ક]

14 સાધકની અંત્યા્કત્ા (‘અમાસથી પૂનમ ભણી’ - રકશનવસંહ િાિડા); 
્યશિનત શુકલ; 421-428; [પુસતકસમીક્ા]

15 રક્યા જનમની િાત ?; ‘સનરેહરવ્મ’; 428; [કાવ્ય]

16 પરરરદ પ્સાદી : આધુવનકતાની વિરંજીિ પ્વશટિ કકૃવતઓની રાહ જોિી 
આરંભીઓ; અનંતરા્ય રાિળ; 429-431; (ગુ. સા. પરરરદ ૩૦મું 
અવધિરેશન,િડોદરા)

17 પરરરદ પ્સાદી : સારહવત્યક ઇવતહાસ; ધીરુભાઈ ઠાકર; 431-432

18 પરરરદ પ્સાદી : વનભવેળ લોકસારહત્ય; જ રેઠાલાલ વત્િરેદી; 432

19 પરરરદ પ્સાદી : મારી સજ ્કન-પ્રક્્યા; પન્ાલાલ પટરેલ; 432-433

20 અિસાનનોંધ; ઉ. જો.; 433

21 પાવળ્યો; ઉ. જો.; 434; [કાવ્ય]

22 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘મદન-મોહના’ની સમસ્યા; અરવિંદ એમ. બાળિા; 435

23 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘મદન-મોહના’ની સમસ્યા; જ્યંત કોઠારી; 435

24 પત્મ્ પુષપમ્ : ‘ગાંધીજી’ -  ‘મહાતમા’ના સંદભ્કમાં; ઉ. જો.; 435

25 િાવર્કક સૂવિ : ૧૯૭૯; 439-441

વષ્જ ૩૪, અં્ ૧-૩, જાનયુઆરી-માિ્જ ૧૯૮૦, સળંગ અં્ ૩૯૭

1 ત્ણ કાવ્યો (૧. તારા; ૨. સમુદ્ર; ૩. શાશ્વતી); વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 1-3

2 સારહત્ય - ભારા - વિજ્ાન : સારહત્યવિિાર અનરે ભારાવિિારનું એક 
સં્યુકત નૂતન ક્રેત્; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 4-8

3 ‘ભજન’ - એક કાવ્યપ્કાર; નરોતિમ પલાણ; 9-11

4 શ્ી ઇસામુ શીદા; ઉ. જો.; 12-18; [પ્િાસ]
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5 સિરેતા્યરેિાના ંસાત કાવ્યો; સિરેતા્યરેિા, અન.ુ સિાવત જોશી; 19-22; [રવશ્યન કાવ્ય]

6 ઈસુનું વગરરપ્િિન; ઈસુ, અનુ. ઉ. જો.; 23-32; [કાવ્ય]

7 પરરિત્કનની કટોકટી; પ્િીણ ન. શરેઠ; 33-40

8 ઇવતહાસ-સંસકકૃવત અનરે અવભલરેખવિદ્ા; રસરેશ જમીનદાર; 41-46

9 કલકતિાનો પુસતકમરેળો; ભોળાભાઈ પટરેલ; 47-49

10 ફાગણ આવ્યો રરે ; પ્જારામ રાિળ; 50; [કાવ્ય]

11 આકકૃવત; ઉ. જો.; 51-58; (એન. આઈ. ડી. દીક્ાનત પ્િિન)

12 અિલોકનો - વનરીક્ણો : મ્યૂરનો આક્ોશ (‘િમળનાં િન’ - જગદીશ 
જોરી); રાધરે્્યામ શમા્ક; 59-61; [પુસતકસમીક્ા]

13 અિલોકનો - વનરીક્ણો : ‘વપરાવમડ’ (સુરરેશ દલાલ) અનરે ‘િરેનીશન 
બલાઇનડ’ (જ્યા મહરેતા); રમરેશ દિરે; 62-65; [પુસતકસમીક્ા]

14 અિલોકનો - વનરીક્ણો : ‘દશ્કકનાં દરેશમાં’ (રઘુિીર િૌધરી); ઉ. જો.; 65-
67; [પુસતકસમીક્ા]

15 અિલોકનો - વનરીક્ણો : ૧૯૭૯-૮૦નું કરેટલુંક બાલોપ્યોગી સારહત્ય; 
િંદ્રકાનત શરેઠ; 68-71

16 આંતરરાટિ ્રી્ય બાળિર્ક - ૧૯૭૯; ‘સનરેહરવ્મ’; 72; [કાવ્ય]

17 નિ બાળકાવ્યો; ઉ. જો.; 72-75

18 જ્યારરે  મારંુ શબ બુદ્નરે મળ્ું; નિકાનત બરુઆ, અનુ. ્યશિંત શુકલ; 76; 
[આસામી કાવ્ય]

19 વમલન; ‘સનરેહરવ્મ’; 76; [કાવ્ય]

20 એ; રઘુિીર િૌધરી; 76-77; [કાવ્ય]

21 ફૂલોથી રહમવશખર સુધી; નંરદની જોશી; 77

22 બરે સદગત મહાનુભિો : હબસી ક્ીડાિર ઓિનસ : અિા્કિીન વપનદારસનું 
ભવ્ય સુનદર સતોત્; વનરંજન ભગત; 78-81; [અિસાનલરેખ]

23 બરે સદગત મહાનુભાિો : ઝ્યૉં પૉલ સાત્્ક; ઉ. જો.; 81-82; [અિસાનલરેખ]

વષ્જ ૩૪, અં્ ૪-૬, એતરિલ-જૂન ૧૯૮૦, સળંગ અં્ ૩૯૮

1 માઈલોના માઈલો મારી અંદર; ઉ. જો.; 85; [કાવ્ય]
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2 ગજ રેનદ્રમોક્ (મહાભારત આખ્યાન); મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 86-92

3 બુઝ્કિા, કલાકાર અનરે કમ્ક : સાત્્કનો કમ્કમાગ્ક; મધુસૂદન બક્ી; 93-100; 
[ફ્રેનિ સારહત્ય]

4 થાક લાગ્યા છરે.; ઉશનસ્; 100; [કાવ્ય]

5 ‘વસદ્ાથ્ક’ (હરમાન હરેસ); િંદ્રકાનત શરેઠ; 101-110; [પુસતકસમીક્ા]

6 નદી; િીરરે નદ્રકુમાર ભટ્ટાિા્ય્ક, અનુ. ભોળાભાઈ પટરેલ; 111; [બંગાળી કાવ્ય]

7 ‘મકૃત્યુંજ્ય’ : બળતાં પાણીના સંિરેદનની કથા (િીરરે નદ્રકુમાર ભટ્ટાિા્ય્ક); 
ભોળાભાઈ પટરેલ; 112-119; [પુસતકસમીક્ા]

8 ટીટો : સામ્યિાદના મારટ્કન લ્યૂથર (જોસરેફ બ્ોઝ ટીટો - ્યુગોસલાવિ્યા); 
િાડીલાલ ડગલી; 120-127; [અિસાનલરેખ]

9 ઇવતહાસજ્નો અનુન્ય(‘િરેઈનજ ઍનડ..અિર ટાઇમ’ - આનયોલડ ટૉ્યનબી); 
્યશિનત શુકલ; 128-134; [પુસતકસમીક્ા ]

10 અિલોકનો - વનરીક્ણો : ‘અમરે’ (જ્યંત ખત્ી) અનરે ‘આગંતુક’ (ઈિા ડરેિ)
માંની આસિાદ મુ્કરેલી; રમરેશ દિરે; 135-138; [પુસતકસમીક્ા]

11 વમલટનકકૃત ‘ગુમાિરેલુ સિગ્ક (‘પરેરરેડાઈઝ લોસટ’); જહૉન વમલટન, અનુ. ઉ. 
જો.; 139; [અંગ્રેજી કાવ્ય]

વષ્જ ૩૪, અં્ ૭-૯, જુલાઈ-સપટેમબર ૧૯૮૦, સળંગ અં્ ૩૯૯

1 પ્ભુનો હાથ; ઉ. જો.; 145; [કાવ્ય]

2 સદગત બિુભાઈ રાિત; તંત્ી; 146-147; [અિસાનલરેખ]

3 ભાઈ ભકૃગુરા્ય અંજારર્યા આરદ; તંત્ી; 147, 229; [અિસાનલરેખ]

4 શ્ી િંદુભાઈ ભગુભાઈ દલાલ; તંત્ી; 229; [અિસાનલરેખ]

5 શ્ી નાનુભાઈ મજમુદાર; તંત્ી; 229; [અિસાનનોંધ]

6 આ ઝાડ જુઓનરે. . . .; િંદ્રકાનત શરેઠ; 148; [કાવ્ય]

7 હંસગીત; ‘સનરેહરવ્મ’; 148; [કાવ્ય]

8 જમરૂખી; િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 148; [કાવ્ય]

9 સરેકનડનું મકૃત્યુ; રહતરેશ પુરોરહત; 149-152; [િાતા્ક]

10 કકૃવતના પાઠબંધની સમીક્ાપદ્વતઓ; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 153-161
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11 આવગ્યા; નંરદની; 161; [કાવ્ય]

12 સત્યિતી પરાવજતા : સત્યમરેિ જ્યતુ (‘પ્થમ પ્વતશ્ુવત’ - આશાપૂણ્કદરેિી); 
જ્યરેનદ્ર વત્િરેદી; 162-172; [પુસતકસમીક્ા]

13 કરેટલાક છદં (કાવ્ય દ્ારા-છદંવશક્ણ); રામનારા્યણ વિ. પાઠક; 173-176

14 ત્ર્યંબકલાલ મવણશંકર; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 177-184

15 ્યુરોપ્યાત્ા; સિાવત જોશી,ઉ. જો. ,નંરદની જોશી; 185-226

16 અિલોકનો - વનરીક્ણો : થેંક્યૂ વમસટર અવનલ બિવે (‘થેંક્યુ વમસટર ગલાડ’ 
- ગુજ. અનુ. િસુધાબહરેન ઇનામદાર); રમણલાલ જોશી; 227-228; 
[પુસતકસમીક્ા]

17 પત્મ્ પુષપમ્ : વનરંજન ભગત (રડસરે. ‘૭૯) અનરે ઉ. જો. (મરે ‘૭૭)ના લરેખ 
અંગરે; ડકંરેશ ઓઝા; 228-229

વષ્જ ૩૪, અં્ ૧૦-૧૨, ઑકટોબર-દ્િસેમબર ૧૯૮૦, સળંગ અં્ ૪૦૦ 
(્ાવય રિતિભાવ તવશેષાં્ - ૧)

1 અરણ્ય-રોમાંિનું શબદાંકન (‘અનામી આશ્્યયોમાં’ - ઉશનસ્); મવણલાલ 
હ. પટરેલ; 241-244

2 િરેદનાનું મોતી (િતનથી વિદા્ય થતાં,જ્યનત પાઠક); વિષણપ્સાદ ર. 
વત્િરેદી; 245-250

3 ગુણાતી જતી િરેદના (‘ગાલ્ું’ - વપ્્યકાનત મવણ્યાર); રમણ સોની; 251-
253

4 અંધકારની ઇવનદ્ર્યસંિરેદ્ રૂપલીલા (‘અંધારાની રાત’ - મવણલાલ દરેસાઈ); 
હર્કદ વત્િરેદી; 254-256

5 ‘જટા્યુ’ વ્યવકતગત કરુણતાનું પરરપ્રેક્્ય (વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર); િનદ્રકાનત 
ટોપીિાળા; 257-268

6 પ્તીકાતમક અમૂતગીકરણ - બહુબીનનો અનુભિ (‘લાખા સરખી િાત’ - 
રમરેશ પારરેખ); ભૂપરેશ અધિ્યુ્ક; 269-281

7 એક વિરલ પ્ણ્યકાવ્ય (‘લઘુતમ સાધારણ અિ્યિ’ - કકૃષણલાલ 
શ્ીધરાણી); નવલન રાિળ; 282-287

8 વિરહી પ્રેમીનો હૃદ્યોદગાર (‘વિદા્ય’ - વનરંજન ભગત); પ્સાદ બ્હભટ્ટ; 
288-292
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9 ભીતરી અંતર (અંતરના અંતર)ની િાત (‘પાસરેપાસરે તો્ય’ - માધિ 
રામાનુજ); પ્બોધ જોરી; 293-294

10 રમણી્ય કાવ્યપત્ (‘સરનામા વિનાનો કાગળ’ -  સુરરેશ દલાલ); રાધરે્્યામ 
શમા્ક; 295-299

11 અવભનિ ‘મરહના’ (‘બારમાસી’ - રાજ રેનદ્ર શુકલ); ધીરુભાઈ ઠાકર; 300-
303

12 હૃદ્ય-પરરદ્ક્્ય (‘એક પ્શ્ન’ - અવનરુદ્ બ્હભટ્ટ); ્યોગરેશ જોરી; 304-310

13 સમાનતર િરેદનાનું રણ (‘લો...ગગન મારંુ ઉપાડી લઉં’ - ્યશિંત વત્િરેદી); 
્યોસરેફ મરેકિાન; 311-313

14 હૃદ્યધમવે પ્રેરરેલું સુિારુ રૂપક (‘અિવન પરથી નભ િઢ્યું’ - ગોિધ્કનરામ 
વત્પાઠી ); ઉપરેનદ્ર છ. પંડ્ા; 314-318

15 કવિકમ્કનું સાથ્કક્ય (‘જૂનું ઘર ખાલી કરતાં’ - બાલમુકુનદ દિરે); ઉશનસ્; 
319-322

16 વન્યવતની ગવતનું કાવ્ય (‘દશરથનો અંતકાળ’ - ગણપતલાલ ભાિસાર); 
િંદ્રશંકર ભટ્ટ; 323-328

17 કાનતનું કમની્ય સૉનરેટ : ઉપહાર (‘ઉપહાર’ - મવણશંકર ર. ભટ્ટ,’કાનત’); 
રદનરેશ કોઠારી; 329-330

18 શોકનું વશલપ (‘ડુગંરની કોરરે ’ - રામનારા્યણ વિ. પાઠક ‘શરેર’); જ્યનત 
પાઠક; 331-333

19 આતમતાપની લકીર (‘ગઢનાં ફૂલ’ - ‘સરોદ’); વ્રજલાલ દિરે; 334-336

20 ખરેતરમાં િાિરેલું મન (‘તરે પહરેલાં’ - રઘુિીર િૌધરી); રાધરે્્યામ શમા્ક; 
337-340

21 ગુલામ મોહમમદ શરેખની એક રિના વિશરે (‘એિું થા્ય છરે કરે. . . ’ - ગુલામ 
મોહમમદ શરેખ); વશરીર પંિાલ; 341-344

વષ્જ ૩૫, અં્ ૧-૩, જાનયુઆરી-માિ્જ ૧૯૮૧, સળંગ અં્ ૪૦૧ 
(્ાવય રિતિભાવ તવશેષાં્ - ૨)

1 અંક ૪૦૧ : થોડુકં પ્ાસતવિક (કાવ્ય પ્વતભાિ વિશરેરાંક); ઉ. જો.; 5

2 ભારા સાથરેનું ભારામ્ય કનફ્નટરેશન એટલરે પુખત કવિતા (‘ઠાગા ઠ્ૈયા’ - 
રાિજી પટરેલ); લાભશંકર ઠાકર; 345-348
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3 તરંગની આકકૃવત (‘જ્ાનીઓનું ગીત’ - ‘આરદલ’ મનસૂરી); રાધરે્્યામ શમા્ક; 
349-352

4 અનુભૂવતની અવખલાઈ (‘મારંુ માણરેકડુ’ં - પ્રેમાનંદ); વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 353-358

5 પુરાકલપનનો નિો અિતાર (‘અંતઘડીએ અજાવમલ’ - હસમુખ પાઠક); 
મનસુખ સલ્ા; 359-365

6 શ્રે્યપ્રે્યનો ગજગ્ાહ (‘રાઘિનું હૃદ્ય’ - સુનદરમ્); રમણલાલ જોશી; 366-369

7 ‘સનરેહરવ્મ’નું આશાગીત (‘દીપ ધરતો’ - ‘સનરેહરવ્મ’); ્યશિંત દોશી; 
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17 પત્મ્ પુષપમ્ : કાકા કાલરેલકરનો એક પત્; ભૂપરેશ અધિ્યુ્ક; 637-638

વષ્જ ૩૫, અં્ ૧૦-૧૨, ઑકટોબર-દ્િસેમબર ૧૯૮૧, સળંગ અં્ ૪૦૪

1 અવભભારણ; નગીનદાસ પારરેખ; 641-655; (‘રિીનદ્રતત્િિા્ય્ક’ની ઉપાવધ 
પ્સંગ)

2 એક કવિનરે ખાનગીમાં કહરેલું તરે-; જ્યનત પાઠક; 656; [કાવ્ય]

3 એક પંખી; જગદીશ વત્િરેદી; 656; [કાવ્ય]

4 ‘ક્ાઇમ એનડ પવનશમરેનટ’નું તાતપ્ય્ક (દોસતો્યિસકી); મનુભાઈ પંિોળી 
‘દશ્કક’; 657-673; [પુસતકસમીક્ા]

5 પરરરદ પ્સાદી : સારહત્યસજ ્કન પરત્િ સામાવજક ભૂવમકા; મનુભાઈ 
પંિોળી ‘દશ્કક’; 674-675; (ગુ. સા. પરરરદ ૩૧મું અવધિરેશન, હૈદરાબાદ)

6 પરરરદ પ્સાદી : આજનો સજ ્કક; હરીનદ્ર દિરે; 675-676

7 પરરરદ પ્સાદી : કલાસજ ્કન; વશિકુમાર જોશી; 676

8 બી. કરે. (મજમુદાર) - મરેઘાિી ઘડિૈ્યા; ઉ. જો.; 677; [િરરત્]

9 ‘હૃદ્યનો હક’; ઉ. જો.; 678-679; [અિસાનલરેખ]
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વષ્જ ૩૬, અં્ ૧-૩, જાનયુઆરી-માિ્જ ૧૯૮૨, સળંગ અં્ ૪૦૫

1 એક સિપન; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 1-5; [આતમકથન]

2 કાકાસાહરેબની દૈનંરદની; કાકા કાલરેલકર; 6-17; [આતમકથન, િરરત્]

3 રિીનદ્રજીિનના બરે માવમ્કક પ્સંગો; મૈત્રે્યી દરેિી, અનુ. નગીનદાસ પારરેખ; 
18-27; [બંગાળી સારહત્ય]

4 ્યશિંત પંડ્ા-એક સનરેહસમરણ; રવિશંકર સં. ભટ્ટ; 28-36; [અિસાનલરેખ]

5 મારી કવિતા; ઇવનદરા સનત; 37-41; [મરાઠી સારહત્ય]

6 અંગાર પંખી; નવલન રાિળ; 42; [કાવ્ય]

7 રદનાનતરે; રજની દીવક્ત; 42; [કાવ્ય]

8 ગદ્ વિશરેની મારી અવભજ્ા; દલપત પરઢ્યાર; 43-46; [આતમકથન]

9 કવિતા લખિાનું કામ; જ્યનત પાઠક; 47; [કાવ્ય]

10 સંતુટિ ?; પ્જારામ રાિળ; 47; [કાવ્ય]

11 ઈસુ; પ્જારામ રાિળ; 47; [કાવ્ય]

12 બરે અિલોકનો : ૧. ‘અદ્ક્્ય’ (ધીરરે નદ્ર મહરેતા) : ભૂતકાળમાં ભળી જઈ 
વિસતાર પામતા સામપ્તની સિીકારકથા; ‘તરુણપ્ભસૂરર’; 48-51

13 બરે અિલોકનો : ૨. ‘કંડકટર’ (રઘુિીર િૌધરી); રમરેશ ર. દિરે; 52-55

વષ્જ ૩૬, અં્ ૪-૬, એતરિલ-જૂન ૧૯૮૨, સળંગ અં્ ૪૦૬

1 બરે આિા્યયો : થોડાંક સંસમરણો (૧. કકૃપાલાની, ૨. કાકા કાલરેલકર); ઉ. 
જો.; 57-76, 110

2 પુરોિિન (‘મનોભારાશાસ્ત્ર પરરિ્ય’-ભાનુપ્સાદ અમકૃતલાલ પરીખ); 
વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 77-81; [પુસતકસમીક્ા]

3 બરોડા કૉલરેજનરે; સુધા ર. દરેસાઈ; 82-83; [કાવ્ય]

4 ગોરા - એક મહાનિલ (રિીનદ્રનાથ ટાગોર); મનુભાઈ પંિોળી ‘દશ્કક’; 
84-98; [પુસતકસમીક્ા]
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5 સાિોવનલના(્યુરોપ); નંરદની જોશી; 99-102

6 બરે કાવ્યો : ૧. કરેસરી આંખો..., ૨. પાણીમાં ઘણ...; વસતાંશુ ્યશશ્ંદ્ર; 103

7 અિલોકન : ‘સંતપ્કક િાતા્કસંગ્હ’ (‘ક્ોસ રોડ’ - મોહનલાલ પટરેલ); પ્સાદ 
બ્હભટ્ટ; 104-106; [પુસતકસમીક્ા]

8 લંકામાં હનુમાનની સીતા - શોધ (સુનદરકાણડ, સગ્ક ૫); અનુ. પ્જારામ 
રાિળ; 107-108

9 ‘હૃદ્યનો હક’; ઉ. જો.; 109; [અિસાનનોંધ]

10 પાદટીપ : અંક એવપ્લથી જૂન ૧૯૮૨ પકૃ. ૭૫; ઉ. જો.; 110

11 સુધારો : એવપ્લથી જૂન ૧૯૮૧ પકૃ. ૫૮૯-૫૯૬ માટરે; ઉ. જો.; 110

વષ્જ ૩૬, અં્ ૭-૯, જુલાઈ-સપટેમબર ૧૯૮૨, સળંગ અં્ ૪૦૭

1 ત્ણ કાવ્યો અનરે એક િાતા્ક : ૧. મૌન, ૨. સૂરજના ન ઊગિા વિશરે, ૩. 
સફરનો સાદ, ૪. એક ખંડ આ (િાતા્ક) ; ભૂપરેશ અધિ્યુ્ક; 113-119

2 ગુજરાતી નિલકથામાં િાસતિનાં રૂપો; ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 120-130

3 ‘ટિટિાકો’ - વસથવત - ગવતના સરક્્ય સંકરેતોની િાતા્ક (સત્યવજત શમા્ક); 
િંપૂ વ્યાસ; 131-136

4 ગુણિંત શાહની ગદ્શૈલી; રિીનદ્ર અંધારર્યા; 137-144

5 આંતર-કથા : ‘જાનરે કહાં ગ્યરે િો રદન...’; રમરેશ ર. દિરે; 145-149; 
[આતમકથન]

6 આંતર-કથા : ‘મનની િાડી’; રમરેશ ર. દિરે; 148-151; [આતમકથન]

7 અિલોકનો - વનરીક્ણો : એક રસપ્દ નાટ્યાતમક કથા (‘રકમબલ રરેિનસિૂડ’ 
- મધુ રા્ય); પ્સાદ બ્હભટ્ટ; 152-155

8 અિલોકનો - વનરીક્ણો : સૂક્મ સંિરેદન - પટતુાનો અણસાર (‘કોતરની 
ધાર પર’ - કાનજી પટરેલ); રમણ સોની; 155-157

9 અિલોકનો - વનરીક્ણો : ધરતીની પુણ્યસુગંધ િહાિતી કથા (‘માટીનો 
મહરેકતો સાદ’ - મકરંદ દિરે); મીરાં ભટ્ટ; 157-161

10 તુલસી; કનૈ્યાલાલ મ. પંડ્ા; 161; [કાવ્ય]
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11 રાહ એિી જોિી; ઇલ્યા એરરે નબુગ્ક, અનુ. હસમુખ બારાડી; 161; [કાવ્ય]

12 એ પ્વતમાના સાવન્ધ્યમાં; ‘સનરેહરવ્મ’; 162; [કાવ્ય]

13 એક વિકલાંગ - અનુભૂવત; ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 162; [કાવ્ય]

14 વનરંજનનરે : ્યુરોપપ્્યાણરદનરે; િાડીલાલ ડગલી; 163; [કાવ્ય]

15 બરે કાવ્યો : ૧. કાવ્યસજ ્કન, ૨. િાલ,થોડુ ંખીલી લઉં; ્યોગરેશ પટરેલ; 163

16 મારરે -; સુશીલા ઝિરેરી; 163; [કાવ્ય]

17 ‘હૃદ્યનો હક’; ઉ. જો.; 164-167; [અિસાનનોંધ]

વષ્જ ૩૬, અં્ ૧૦-૧૨, ઑકટોબર-દ્િસેમબર ૧૯૮૨, સળંગ અં્ ૪૦૮

1 ‘ધારાસભા’ નાટકનું એક નાટક; િનદ્રિદન મહરેતા; 173-177

2 અહીં બાળકો ભણરે છરે !; જ્યનતીલાલ ઓઝા; 178-194; [નાટક]

3 સાત િરસની દડમજલ - ‘િનભમતો આતમા’ થી ‘િાન્યામામા’;  હસમુખ 
બારાડી; 195-202

4 મૌવલક નાટ્યલરેખન અનરે ભજિણીના પ્શ્નો; ભરત દિરે; 203-211

5 વસતિરેરમરે િરવે સિ-વિત્ાંકન; ઝ્યૉં પૉલ સાત્્ક અનરે મીશરેલ કૉંતા, અનુ. 
ગુલાબદાસ બ્ોકર; 212-237; [ફ્રેનિ સારહત્ય]

6 અિા્કિીન મીરાંનાં પદ; રમરેશ પારરેખ; 238-239; [કાવ્ય]

7 કવિતા વિશરે અલપ જલપ; જ્યનત પાઠક; 239; [કાવ્ય]

8 બરે ઉદબોધન; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 239; [કાવ્ય]

9 સમનિ્યની સાધના - ૧૯૩૧નું સુરત; ઝીણાભાઈ દરેસાઈ; 240-246

10 ‘ગમ્ક હિા’ - ‘એકકરેનદ્ર થિા મથી રહરેલ રકલનન્ હંુ’ - વછન્ વભન્ છુ;ં 
રહમાંશુ પટરેલ; 247-250

11  ‘હૃદ્યનો હક’ : ૧. િડલા જ રેિા સારસિત (રવસકલાલ પરીખ); ઉ. જો.;    
251-253; [અિસાનલરેખ]

12  ‘હૃદ્યનો હક’ : ૨. વિનોબા - એક વિભૂવત; ઉ. જો.; 253-255
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13  ‘હૃદ્યનો હક’ : ૩. નીડર વિિારકનું નરેતકૃત્િ (િીમનલાલ િકુભાઈ શાહ); 
ઉ. જો.; 256-257

14 િાતા્કવિનોદ (અબ્ાહમ વલંકન); દરે. િા.; 258; [પ્સંગકથા]

વષ્જ ૩૭, અં્ ૧-૩, જાનયુઆરી-માિ્જ ૧૯૮૩, સળંગ અં્ ૪૦૯

1 ઢળતી રાતરે; સિાવત શાહ; 1; [લવલત વનબંધ]

2 આભારિિન (ભુિલકા પુરસકાર); વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 2-5; 
[આતમકથન]

3 ત્યારરે  કાકાસાહરેબરે કહું... (િાસરરકા - જ્ાવતભોજન, ઊંિનીિના ભરેદ 
અંગરે); ઉમરેદભાઈ મવણ્યાર; 6-12

4 ‘વમત્દ્રોહરે િ પાતકમ્’ (પૌરાવણક કથાઓ); મ. અ. મરેહરેનદળરે; 13-16, 54-57

5 વસતિરેરમરે િરવે સાત્્ક : મુલાકાત (ગતાંકથી પૂરંુ); ઝ્યૉં પૉલ સાત્્ક અનરે મીશરેલ 
કૉંતા, અનુ. ગુલાબદાસ બ્ોકર; 17-38; [ફ્રેનિ સારહત્ય]

6 એક વિરલ બૌવદ્ક (ડિાઈટ મૅકડોનલડ)  : અમરેરરકાનો પત્; નટિર ગાંધી; 
39-43; [અિસાનલરેખ]

7 ધ્યરે્યભ્રટિ અથ્કસાધના (‘રંકનું આ્યોજન’ - િાડીલાલ ડગલી); વિ. વિ. ભટ્ટ; 
44-46; [પુસતકસમીક્ા ]

8 પ્બુદ્ પ્િાસીની આંતરવિત્ણા (‘પૂિયોતિર’ - ભોળાભાઈ પટરેલ); પ્સાદ 
બ્હભટ્ટ; 47-49; [પુસતકસમીક્ા]

9 ‘નાટ્યલોક’ (જશિંત શરેખડીિાળા); એમ. આઈ. પટરેલ; 50-53; 
[પુસતકસમીક્ા]

10 પત્મ્ પુષપમ્ : ૧. એક ગીતાપ્રેમીની ગૂંિ (તમરેિ િાદ્ પુરુરં પ્પદ્); 
કાવનતલાલ શાહ; 57-58

11 પત્મ્ પુષપમ્ : ૨. અનુિાદ - શોધન (મરાઠી કવિતાઓ - ગંગોત્ી ટ્રસટ); 
સતીશ કાલરેલકર; 59; [મરાઠી સારહત્ય]

12 ‘હૃદ્યનો હક’; ઉ. જો.; 60-63; [અિસાનનોંધ]

વષ્જ ૩૭, અં્ ૪-૬, એતરિલ-જૂન ૧૯૮૩, સળંગ અં્ ૪૧૦

1 બરે સૉનરેટ અનરે ત્ણ હાઇકુ : ૧. વિજ્ય પદ્મ નૈષફલ્યનું ; ૨. કાળ-અમકૃત; 
‘સનરેહરવ્મ’; 65
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2 પ્િત્કમાન સારહત્યના કરેટલાક પ્શ્નો : િિા્ક; સુમન શાહ અનરે ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 
66-70

3 લાડિુહુ; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 71-77; [આતમકથન]

4 િખતાનગિની રોજનીશીનું એક પાનું; અનુ. હસમુખ બારાડી; 78-82; 
[રવશ્યન સારહત્ય]

5 જીિનસખી િાસરી (૨૦-૮-૧૯૨૯ થી ૨૦-૧૨-૧૯૨૯); કાકા કાલરેલકર, 
સંપા. કુસુમ શાહ; 83-88

6 રાધાકકૃષણ - ભવકતની નરવસંહ પૂિ્કની પરંપરા વિશરે; હરરિલ્ભ ભા્યાણી; 
89-90

7 જુલમગાર - એક ‘િાનગી’; ગ્રેબા્યલ ગાવસ્ક્યા મારકિરેઝ, અનુ. િનદ્રિદન 
મહરેતા; 91-97; (‘ઑટમ ઑફ ધ પરેરટ્ર્યાક’ - અંગ્રેજી નિલકથા અંશ) 

8 પ્ો. ગૌરીપ્સાદ ઝાલા; મીનળ િોરા; 98-101; [િરરત્]

9 ્યુરોપ્યાત્ા - શરેર પ્કરણો (જુલાઈ - સપટરે.,૧૯૮૦થી િાલુ); 1. જીનીિા; 
સિાવત જોશી; 102-103

10 ્યુરોપ્યાત્ા - 2. બન્ક; નંરદની જોશી; 103-104

11 ્યુરોપ્યાત્ા - 3. આવિન્યોં અનરે રીિીએરા; સિાવત જોશી; 104-107

12 ્યુરોપ્યાત્ા - 4. લકઝમબગ્કની સિાર; નંરદની જોશી; 107-109

13 ્યુરોપ્યાત્ા - 5. બ્રેસલસનો િોક; નંરદની જોશી; 109-111

14 ્યુરોપ્યાત્ા - 6. આમસટરડામ; ઉ. જો.; 111-113

15 ્યુરોપ્યાત્ા - 7. રટિોલી; ઉ. જો.; 114-115

16 ્યુરોપ્યાત્ા - 8. બગ્કન; સિાવત જોશી; 115-116

17 ્યુરોપ્યાત્ા - 9. રોિાનીએમી; સિાવત જોશી; 116-118

18 ્યુરોપ્યાત્ા - 10. રહાઈનમાં નૌકાપ્િાસ; ઉ. જો.; 118-121

19 ્યુરોપ્યાત્ા - 11. લુગાનો; સિાવત જોશી; 121-122

20 ્યુરોપ્યાત્ા - 12. ઉતિર ઇટાલી; નંરદની જોશી; 123-128
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વષ્જ ૩૭, અં્ ૭-૯, જુલાઈ-સપટેમબર ૧૯૮૩, સળંગ અં્ ૪૧૧

1 નિ રિનાઓ; રાજ રેનદ્ર શાહ; 129-132; [કાવ્ય]

2 ભગત; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 133-140; [આતમકથન, િરરત્]

3 પાંિ કાવ્યો; મહંમદ બરેગ; 141-145; [કાવ્ય]

4 િાર વનબંધ : ૧. િૈકંુઠ નથી જાિું, ૨. અવગ્ન, ૩. સપશ્ક, ૪. સમકૃવત; બકુલ 
વત્પાઠી; 146-156; [હાસ્ય વનબંધ]

5 િાલો, થોડી ક્ણો માટરે; પન્ા ના્યક; 157-159; [કાવ્ય]

6 જનમજનમાંતરના; િારુશીલા; 159; [કાવ્ય]

7 શરેર; િંપૂ વ્યાસ; 160-163; [િાતા્ક]

8 બરે કાવ્યો : ૧. હંુ અનરે પ્વતવબંબ; ૨. ક્યાં સુધી ?; િનદ્રકાનત ટોપીિાળા; 
164-165; [કાવ્ય]

9 ધૂળધો્યાનો ધંધો; િનદ્રિદન મહરેતા; 166-169; (ઈ. ૧૮૪૦થી ઈ.૧૮૯૫ 
સુધીના અપ્ાપ્ય પુસતકોની ્યાદી) 

10 અિલોકનો - વનરીક્ણો : ‘અમકૃતકંુભ’ વિશરે થોડુકં (રામિંદ્ર પટરેલ); ્યોગરેશ 
જોરી; 170-174; [પુસતકસમીક્ા]

11 ‘હૃદ્યનો હક’; ઉ. જો.; 175-178; [અિસાનનોંધ]

12 નમ્રતા; ઉશનસ્; 178; [કાવ્ય]

13 હંુ તો રોજ...; ્યોગરેશ જોરી; 179-180; [કાવ્ય]

14 મરજીિા મહાલરે અંતરખોજમાં; ‘સુધાંશુ’; 180; [કાવ્ય]

15 બરે કાવ્યો : ૧. વિશ્વિકૃક્નો ફાગ; ૨. એક નાનદી કાવ્ય; ઉશનસ્; 181

16 ત્ણ રિનાઓ : ૧. રાણકદરેિીની દરેરીએ; ૨. હુમા; ૩. સમુદ્ર; પ્જારામ 
રાિળ; 181; [કાવ્ય]

વષ્જ ૩૭, અં્ ૧૦-૧૨, ઑકટોબર-દ્િસેમબર ૧૯૮૩, સળંગ અં્ ૪૧૨

1 વશક્ણનો આતમા; જ્યનતીલાલ ઓઝા; 185-191; [પ્સંગલરેખ]

2 આતમારામ કાકા; મુકુનદરા્ય પારાશ્ય્ક; 192-197; [િરરત્]
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3 સકોનતલા (શકુનતલાની જમ્કન્યાત્ા) (‘અવભજ્ાનશાકુનતલ’ - જમ્કન 
રંગભૂવમ); િનદ્રિદન મહરેતા; 198-200; [અંગ્રેજી સારહત્ય]

4 ફરફરતો આનંદ; ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 200; [કાવ્ય]

5 ખરેતર, િારડ્યો નરે પંખી; ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 200; [કાવ્ય]

6 નંબર; ્યોગરેશ પટરેલ; 201; [કાવ્ય]

7 અનરે જો નિલકથા આપણનરે ત્યજી જા્ય તો ?; વમલાન કુનદરેરા, અંગ્રેજી અનુ. 
અશીલ ફોલવેર, ગુજ. અનુ. વનરંજન ભગત; 202-211; [ફ્રેનિ સારહત્ય]

8 સિગ્કથી પતન (‘પૅરરેડાઇઝ લૉસટ’ - પિ્ક ૯); જહૉન વમલટન, અનુ. દુષ્યનત 
પંડ્ા; 212-234

9 કૈલાસ માનસ સરોિર ્યાત્ા; વિજ્યાલક્મી તુ. શરેઠ; 235-243

10 અિલોકનો - વનરીક્ણો : ‘બાહુક’ (વિનુ મોદી)  : અથ્કઘટનોની આરપાર; 
મવણલાલ હ. પટરેલ; 244-248; [પુસતકસમીક્ા]

11 પરરરદ પ્સાદી : ૧. સિાગતાધ્યક્પદરેથી; રણછોડલાલ પોપાિાળા; 

249-250; (ગુ. સા. પરરરદ, ૩૨મું અવધિરેશન,સૂરત)

12 પરરરદ પ્સાદી : ૨. ઉદઘાટક-પદરેથી; વિષણપ્સાદ ર. વત્િરેદી; 250-252

13 પરરરદ પ્સાદી : ૩. પરરરદના અધ્યક્પદરેથી; ્યશિનત શુકલ; 252-256

14 પરરરદ પ્સાદી : ૪. સજ ્કન વિભાગના અધ્યક્પદરેથી; ઉશનસ્; 257-259

15 પરરરદ પ્સાદી : ૫. પરરસંિાદ વિભાગના અધ્યક્પદરેથી; રમરેશ મ. શુકલ; 
260-262 , અવધિરેશન,સૂરત)

16 પરરરદ પ્સાદી : ૬. વિિરેિન વિભાગના અધ્યક્પદરેથી; િી. ના. પટરેલ; 
263-266

17 એક પત્ : વસમતા પારટલ વિશરે; ઉ. જો.; 267-268; [રફલમ િરરત્]

18 ‘હૃદ્યનો હક’ : શ્ી ઈશ્વર પરેટલીકર; ઉ. જો.; 269-270; [અિસાનલરેખ]

19 ‘હૃદ્યનો હક’ : બાપાલાલ િૈદ્; ઉ. જો.; 270; [અિસાનનોંધ]



સંસકકૃવત-સૂવિ  �  408

વષ્જ ૩૮, અં્ ૧-૩, જાનયુઆરી-માિ્જ ૧૯૮૪, સળંગ અં્ ૪૧૩ 
(સજ ્્જ ની આંિર્થા તવશેષાં્ - ૧)

1 અજનબી અગોિર આંતરરક; લાભશંકર ઠાકર; 1-5

2 મારો િાગ્યોગ; િંદ્રકાનત શરેઠ; 6-9

3 કંદોઈ ઓળમાં કીડી પરેઠી; વિનુ મોદી; 10-14

4 કવિતાનો સાથ; પ્જારામ રાિળ; 15-19

5 માધ્યમોમાં આદાનપ્દાનની લીલા...; હસમુખ બારાડી; 20-23

6 મેં શબદનરે નરહ,  શબદરે મનરે ઘડ્ો છરે; ભગિતીકુમાર શમા્ક; 24-29

7 ગઢની રાંગ પર િકરા્યા કરતી સમડી; ધીરરે નદ્ર મહરેતા; 30-34

8 નાવળ્યરેરીઓની િાડીમાં ગા્યોનો ઉછરેર; દશ્કક; 35-40

9 ઠીલઠીકરરે  પરગટનો રસ; રાજ રેનદ્ર શુકલ; 41-42

10 પ્િાસનું પાથરે્ય; વપનારકન ઠાકોર; 43-46

11 અિકાશમાં પંવકતઓ; રાધરે્્યામ શમા્ક; 47-50

12 મૂલ્યો આરોપીના પીંજરામાં; રઘુિીર િૌધરી; 51-56

13 થોડાં મંથનોની િાત; ગુલાબદાસ બ્ોકર; 57-62

14 ‘વધસ આઇલૅનડર’; સુંદરજી બરેટાઈ; 63-65

15 તુલાનો િંદ્ર અનરે મીનનો સૂ્ય્ક; િંદ્રિદન મહરેતા; 66-68

16 ‘અસલ િતન’; જ્યનત પાઠક; 69-72

17 સજ ્કકનરે ઉપકારક લોકસારહત્યની ધીંગી ધારા; પુષકર િંદરિાકર; 73-75

18 વિસમ્ય સાથરે ગૂઢ સંબંધ; ધીરુબહરેન પટરેલ; 76-80

19 મનરે ભાિતી િાત - વનભવેળ પ્કકૃવતજન્ય જીિન; પન્ાલાલ પટરેલ; 81-86

20 કવિતા કરુણામ્યી; હસમુખ પાઠક; 87-90
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વષ્જ ૩૮, અં્ ૪-૬, એતરિલ-જૂન ૧૯૮૪, સળંગ અં્ ૪૧ 
(સજ ્્જ ની આંિર્થા તવશેષાં્ - ૨)

1 નિા સૂરની શોધમાં; રદગીશ મહરેતા; 93-95

2 મારી સજ ્કક - આંતર્યાત્ા; ઉશનસ્; 96-99

3 િહરેરા મનુજના; વશિકુમાર જોરી; 100-106

4 મનનરે મારો ભીંજિરે; ‘સનરેહરવ્મ’; 107-111

5 એકલવ્યના અંગૂઠાની િાત; િંદ્રકાનત બક્ી; 112-115

6 િોપાસ તરસ અનરે શબદોનાં ઊંટ; િીનરેશ અંતાણી; 116-121

7 ‘આદરેશ’; રાજ રેનદ્ર શાહ; 122-126

8 ‘દરેિસ્ય કાવ્યમ્’; સુનદરમ્; 127-134

9 શબદ્યાત્ા ઉદ્યવશવબર ભણી; મકરનદ દિરે; 135-138

10 ‘તનરે હંુ તડકો આપું’; હરીનદ્ર દિરે; 139-145

11 હકીકત અનરે સત્યની િચિરે; સુરરેશ દલાલ; 146-149
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