
 

AshwinDivekar Page 1 
 

ગજુયાતી વાહશત્મનીસપુ્રસવદ્ધ કૃસતઓ 

કસૃતનુું નાભ કસૃતન પ્રકાય રેખકનુું નાભ સલળે નોંધ 
ભશાદેલબાઈની ડામયી જીલન ચહયત્ર ભશાદેલબાઈ દેવાઈ  

બશૃતસિંગ વ્માકયણ ગ્રુંથ યા. સલ.ાઠક  
ળાુંત કરાશર કાવ્મવુંગ્રશ યાજેન્દ ળાશ  
જટાય(ુ૧૯૮૭) કાવ્મવુંગ્રશ સવતાુંશ ુમળચુંદ્ર વાહશત્મ અકાદભી એલડડ 
આંગીમાત નલરકથા જવેપ ભેકલાન  

વકે્રટીવ નલરકથા ભનબુાઈ ુંચરી  
સનળીથ કાવ્મવુંગ્રશ ઉભાળુંકય જળી જ્ઞાનીઠ એલડડ સલજેતા 

ઝેય ત ીધા છે જાણી જાણી નલરકથા ભનબુાઈ ુંચી મસૂતિદેલ યુસ્કાય સલજેતા-1987 
લભના લન નલરકથા જગદીળ જળી  
અસમૂડરક નલરકથા બગલતીકુભાય ળભાડ  

ભાનલીની બલાઈ નલરકથા ન્નારાર ટેર જ્ઞાનીઠ એલડડ સલજેતા 
અમતૃા નલરકથા યઘલુીય ચોધયી  
અશ્રઘુય નલરકથા યાલજી ટેર  

ેયેલરસવવ નલરકથા ચુંદ્રકાુંત ફક્ષી  
શસ્તાક્ષય કાવ્મવુંગ્રશ સયેુળ દરાર  
લનાુંચર નલરકથા જમુંત ાઠક  
ધ્લસન કાવ્મવુંગ્રશ યાજેન્દ્ર ળાશ જ્ઞાનીઠ એલડડ સલજેતા 

હયક્રભા કાવ્મવુંગ્રશ ફારમકુુન્દ દલે  
સછન્નત્ર  સયેુળ જળી  

ફાયીફશાય કાવ્મવુંગ્રશ પ્રશરાદ ાયેખ  
ટા, અલાજ, ઘોંઘાટ કાવ્મવુંગ્રશ રાબળુંકય ઠાકય  

વયઠ તાયાું લશતેા ાણી નલરકથા ઝલેયચુંદ ભેઘાણી  
રીલડૂી ધયતી નલરકથા ચનુીરારભહડમા  

જન્ભટી નલરકથા ઈશ્વય ેટરીકય  
વમૂી ક્રાુંસત (૧૯૪૮)  હકળયરાર 

ભળરૂલાા 
 

ગ્રાભરક્ષ્ભી નલરકથા યભણરાર લ.દેવાઈ  
બટનુું બાળું નાટક ધભૂકેત ુ  
અભાવના તાયા  હકળનસવિંશ ચાલડા  
ગજુયાતન નાથ નલરકથા કનૈમારાર મનુળી  

થડાું આંસ ુથડાું ફૂર આત્ભકથા જમળુંકય સુુંદયી  
હશિંદ સ્લયાજ  ગાુંધીજી  
કાવ્મ ભુંગરા કાવ્મવુંગ્રશ સુુંદયમૌ  
આગગાડી નાટક ચુંદ્રલદન ભશતેા  
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છુંદરમ કાવ્મવુંગ્રશ સનયુંજન બગત  
ળાુંત કરાશર કાવ્મવુંગ્રશ યાજેન્દ્ર ળાશ વાહશત્મ અકાદભી,હદલ્રી એલડડ 
કુ કથાઓ  સ્લાભી આનુંદ વાહશત્મ અકાદભી,હદલ્રી એલડડ 

જીલનન આનુંદ (૧૯૩૬)  કાકાવાશફે કારેરકય  
યણ ત રીરાછભ (૧૯૭૭) સનફુંધ ગણુલુંત ળાશ  

વમૂી ક્રાુંસત  હકળયરાર 
ભળરૂલાા 

 

યખડલાન આનુંદ સનફુંધવુંગ્રશ કાકાવાશફે કારેરકય  
સલશ્વળાુંસત  ઉભાળુંકય જળી  

હુું ને ભાયી લહુ  ચનુીરાર ભહડમા  
યગુ લુંદના કાવ્મવુંગ્રશ ઝલેયચુંદ ભેઘાણી  

તણખાભુંડ બાગ- ૧થી ૪ લાતાડવુંગ્રશ ધભૂકેત ુ  
વમનુું નાકુું  જમુંસત દરાર  

ગેયીર લયપેય  છટુબાઈ યુાણી  
સળમાાની વલાયન તડક  લાડીરાર ડગરી  
શ્માભ યુંગ વભીે ન જાઉં  દમાયાભ  

અભદાલાદ એટરે અભદાલાદ  સલનદ બટ્ટ  
આણ ધભડ  આનુંદળુંકય ધ્રલુ  

લશતેા વકૃ્ષ લન  યઘલુીય ચોધયી  
અભદાલાદન ઇસતશાવ  ભગનરાર લખતચુંદ  

વત્મના પ્રમગ આત્ભકથા ભશનદાવ ગાુંધી  
આંગલમાત નલરકથા જવેપ ભેકલાન  

વાગય અને ળળી  કાન્ત  
લેડછીન લડર સ્મસૃત ગ્રુંથ જુગતયાભ દલે  

બશૃદ ગજુયાતી ક  કે.ક.ળાસ્ત્રી  
વ્મક્તત ઘડતય  પાધય લારેવ  

ખલામેરી દુસનમાની વપયે  મળલુંત ભશતેા  
અભાવના તાયા, અભાવથી 

નૂભ બણી 
 હકળનસવિંશ ચાલડા  

વૉકે્રહટવ, દી સનભાડણ નલરકથા ભનબુાઈ ુંચી  
સલબાજનની વ્મથા સનફુંધ ળયીપા લીજીલાા હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી એલડડ 
નાટય ગઠહયમાું પ્રલાવકથા ચુંદ્રલદન ભશતેા હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી એલડડ 
લભનાું લન કાવ્મવુંગ્રશ જગદીળ જી હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી એલડડ  

સ્ટેચ્ય ુ સનફુંધવુંગ્રશ અસનર જળી હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી એલડડ  
સલતાન સદુ ફીજ કાવ્મવુંગ્રશ યભેળ ાયેખ હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી એલડડ  

કલૂ નલરકથા અળકયુી ગસ્લાભી હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી એલડડ  
અખેાતય નલરકથા લફિંદુ બટ્ટ હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી એલડડ  

http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%9A%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%B5%E0%AA%A6%E0%AA%A8_%E0%AA%AE%E0%AA%B9%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AA%BE
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%9C%E0%AA%97%E0%AA%A6%E0%AB%80%E0%AA%B6_%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B7%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%85%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%B2_%E0%AA%9C%E0%AB%8B%E0%AA%B6%E0%AB%80
http://www.wikiwand.com/gu/%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B6_%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%96
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પટપહટય ુ ટૂુંકી લાતાડઓ સભુન ળાશ હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી એલડડ  
યાઈન લડત નાટક  યભણરાર નીરકુંઠ  

ભાણવાઈના દીલા  ઝલેયચુંદ ભેઘાણી  
આંધી ભાન કાગ  ઇંદુરાર ગાુંધી  
રતા અને ફીજી લાત  ગરુાફદાવ બ્રકય  

અળબ્દ યાસત્ર  સપ્રમકાુંત ભલણમાય  
તીથોત્તભ , ચાુંદની કાવ્મવુંગ્રશ ફારમકુુન્દ દલે  

ભભડય, વુંકેત કાવ્મવુંગ્રશ જમુંત ાઠક  
ભાધલ ક્ાુંમ નથી ભધલુનભાું કાવ્મવુંગ્રશ શહયન્દ્ર દલે  

કાન્તા  ભલણરાર દ્વ્રિલેદી  
કુસભુભાા કાવ્મવુંગ્રશ નયસવિંશયાલ હદલેહટમા  

વાગય અને ળસળ  ભલણળુંકય બટ્ટ  
આણ ધભડ  આનુંદળુંકય ધ્રલુ  
ખાયાું ઝયણા કાવ્મવુંગ્રશ  લચન ુભદી  વાહશત્મ અકાદભી એલડડ  
અભે અજાણ્મા  નલરકથા  સલનેળ અંતાણી  નુંદળુંકય ચુંદ્રક સલજેતા  
ધ ૂુંધબયી ખીણ  નલરકથા  સલનેળ અંતાણી  હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી એલડડ  
છફી બીતયની  સનફુંધ  અસશ્વન ભશતેા  વાહશત્મ અકાદભી એલડડ 

અણવાય  નલરકથા  લાડ અડારજા    
ઈદભ વલડભ  સનફુંધ  સયેુળ જળી   

અલગમાય દહયમા  કાવ્મવુંગ્રશ  ભનશય ભદી   
જજગય અને અભી  નલરકથા  ચનુીરાર ળાશ   

જીલણરાર કથાભાા  નલરકથા  સલનેળ અંતાણી   
બટ્ટનુું બાળું  નાટક  નલરયાભ ુંડયા   
શદમ સત્રટુી   કરાી   
ખીજડીમે ટેકયે  નલલરકા  ચનુીરાર ભહડમા   
હયક્રભા, કુુંતર  કાવ્મવુંગ્રશ  ફારમકુુન્દ દલે   
છ અક્ષયનુું નાભ  કાવ્મવુંગ્રશ  યભેળ ાયેખ   

ડીભ રાઈટ  એકાુંકી  યઘલુીય ચોધયી   
રશીની વગાઇ  નલરકથા  ઈશ્વય ેટરીકય   

ફાથટફની ભાછરી   રાબળુંકય ઠાકય   
ફાન લાડ  સનફુંધવુંગ્રશ  પ્રસલણ દયજી   

ટા,અલાજ ,ઘોંઘાટ  નલરકથા  રાબળુંકય ઠાકય   
લખાય  કાવ્મવુંગ્રશ સવતાુંશ ુમળચુંદ્ર  

શલાની શલેરી  કાવ્મવુંગ્રશ  ળેખાદભ આબલુારા   
કેલરડસ્ક  નલરકથા  ભશમ્ભદ ભાુંકડ   

થીંગડુું  નલલરકા  સયેુળ જળી   
થૃ્લીલલ્લ્બ  નલરકથા  કનૈમારાર મનુળી   



 

AshwinDivekar Page 4 
 

ગુંગત્રી   ઉભાળુંકય જળી   
સ્નેશમદુ્રા   ગલધડનયાભ સત્રાઠી   

ભાટીનુું ઘય,અણવાય   નલરકથા  લાડ અડારજા   
ફુંધન અને મકુ્તત   ભનબુાઈ ુંચરી   

એક ઉંદય અને જદુનાથ   રાબળુંકય ઠાકય   
લરલખતુંગ   વયજ ાઠક   

શાઇલે ય એક યાત   શસ ુમાલજ્ઞક   
એન્જમગ્રાપી  સનફુંધવુંગ્રશ યસતરાર ફયીવાગય   

 


