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વ્મક્તત અને તેની આત્ભકથા 

નાભ  આત્ભકથાન ું નાભ  
નભમદાશુંકય દવે (નભમદ) ભાયી હકીકત (ગ જયાતીની પ્રથભ આત્ભકથા) 

ભણણરાર દ્વિવેદી આત્ભવતૃાુંત 
રાભબૂાઈ સનારી ભાયી સ્ભયણ માત્રા 

ભહનદાસ ગાુંધી (ભહાત્ભા ગાુંધીજી ) સત્મના પ્રમગ 
અન જા ાટિર કણમ મતૃ્ય ુંજમ 
જમશુંકય સ ુંદયી થડા આંસ  થડા ફૂર 

કાકાસાહફે કારેરકય સ્ભયણ માત્રા 
યતતરાર ફયીસાગય એન્જજમગ્રાપી 
ચુંદ્રવદન ભહતેા ફાુંધ ગઠયીમા 
પ્રભ દાસ ગાુંધી જીવનન ું યઢ 
ઇજદ રાર માણિક આત્ભકથા બાગ-1 થી4 
તવનદ બટ્ટ  એવા યે અભ એવા  
જમુંત ાઠક વનાુંચર 

બગવતીક ભાય શભામ  સ યત મ જ ઘામર ભતૂભ  
ધનસ ખરાર ભહતેા આથભતે 

ગ ણવુંત શાહ  ણફલ્ર િીલ્ર િચ  
સ્વાભી સચ્ચચદાનુંદ ભાયા અન બવ 
ફફરબાઇ િેર ભાયી જીવનમાત્રા 
બગવતીક ભાય શભામ સ યત મ જ ઘામર ભતૂભ 

ુંટડત સ ખરાર ભારૂ જીવન વતૃાુંત 
વગીસ ક ટયમન આઈ ટ ૂહવે અ ડ્રીભ 

ડૉ. એ.ી.જે. અબ્દ ર કરાભ તવગ્સ ઓપ પામય 

નેલ્સન ભુંડરેા રોંગ વક ટ  ફ્રીડભ 

કનેણરમા સયાફજી  ઈન્જડમા કણરિંગ : ધી ભેભયીઝ ઓપ કનેણરમા સયાફજી  
જવાહયરાર નહરેૂ  ટ  વડમ ફ્રીડભ 
પ્રણવ મ ખયજી  ધ િયબ્ય મરજિ મસમ  
હરેન  કેરય ધ સ્િયી ઓપ ભામ રાઈપ 

નીના ગ પ્તા  સચ કહ ું ત  
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દેવ આનુંદ યભાક્જસિંગ તવથ રાઈપ 

રીરા શેઠ ઓન ફેરેજસ 

ફાફય ત ઝૂકે ફાફયી 
મણૃાણરની સાયાબાઈ (નતૃ્મકાય) વઇસ ઓપ ધ હાિમ  

પ્રણવ મ ખયજી ધ િર્ ૂમરજિ મસમ 
જવાહયરાર નહરેૂ ટ વડમ ફ્રીડભ 

ભેટયકભ અનબે્રકેફર 

ગ્રેન ભેકગ્રાથ રાઇન એજડ સ્રેજથ 

કતરદેવ સ્રેભ ફ્રભ ભામ  હાિમ 
સણચન તેંદ રકય પ્રેઈંગ ઈિ ભામ વે 

સ યેશ યૈના ફીરીવ: વિ રાઈપ એજડ ટિકેિ થાઉિ ભી 
સ તનર ગાવસ્કય સન્ની ડઇેર 

ય વયાજતસિંહ ધ િેસ્િ ઓપ ભામ રાઈપ 

સાતનમા તભઝામ એશ અગેઇજસ્િ ઓડ્સ 

સાઇના નેહવાર પ્રેતમિંગ ટ  તવન 

ી.િી.ઉષા ગલ્ડન ગરમ 
તવયાિ કહરી ટડ્રવન 

સોયવ ગાુંગ રી  એ સેજચ યી ઈઝ નિ ઇનપ 
ય વયાજતસિંહ ધી િેસ્િ ઓપ ભામ રાઈપ  

ભેજય ધ્માનચુંદ ધ ગર  
તભલ્ખાતસિંહ  ધી યેસ ઓપ ભામ રાઈપ  
યાહ ર િતવડ ધ નાઇસ ગાઇ વ ું ટપતનસ્ડ પસ્િમ  
વી.વી.રક્ષ્ભણ 281 એજડ ણરમન 

યતવ શાસ્ત્રી  સ્િાયગેજજિંગ: ધ પ્રેમસમ ઇન ભાઈ રાઈપ  
ઇ.એ.એસ. પ્રસન્ના વન ભય ઓવય 

અણબનવ ણફિંદ્રા અ શિ એિ ટહસ્રી 
સુંજમ ભાુંજયેકય  ઇમ્પેતિ 
તવજમ હજાયે અ રોંગ ઇતનગ્સ 

તનરૂભા વૈધાનાથભ ધ મનૂ ફરય 

સનથ જમસમૂામ તસકસ ભશીન 

શેન વનમ ન ટયન 
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બ્રામન રાયા ણફટિિંગ ધ ટપલ્ડ 

શ્રી તનવાસ યાભાન જન (ગણણતિ) ધ ભેન હ  જય  ઇજફ્રીતનિી 
શશીકપયૂ ધ  હાઉસ હલ્ડય ધ સ્િાય (2016) 
તવર ક્સ્ભથ  તવર 

ડૉ. સરીભ અરી  પર ઓપ ધી સ્ેય  
અણબનવ ણફિંદ્રા  શૉિ એિ ટહસ્રી 
સન ું સદૂ  આઈ એભ ન ભસીહા  

આજદ્ર ેઅગાસી  ઓન  
કયણ જહય  એક અનખા રડકા  
અમતૃ  જાની અણબનમુંથે  
વીય સાવયકય  ભાયી જજભિી  

ડૉ. ફી.આય.આંફેડકય  વેઇટિિંગ પય અ તવઝા  


