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1. ગુજરાતી �યાકરણના �ણેતા તરીકે કોણ �ણીતંુ છે?– હેમચં�ાચાય� 
2. હેમચં�ાચાય�નંુ જ�મ�થળ જણાવો ? : ધધંુકા 
3. હેમચં�ાચાય�ની િવિવધ કૃિતઓ જણાવો ?: િસ�હૈમશ�દાનુશાસન (�યાધકરણ), અિભધાનિચંતામિણ (કોશ), કા�યાલનુશાસન, 
અલંકારશા�ન), છંદાનુશાસન (છંદશા� ),�માણમીમાંસા (�યાયશા� ), �યા�ય (સં�કૃત અને �ાકૃત). 
4. આ�દકિવ તરીકે કોણ �ણીતંુ છે? – નરિસંહ મહેતા 
5. નરિસંહ મહેતાનો જ�મણ �યારે થયો હતો? : 1414 

6. નરિસંહ મહેતાનું જ�મી�થયળ �યુ છે? : તળા� 
7. નરિસંહ મહેતાની િવિવધ કૃિતઓ જણાવો? કૃિતઓ : સદુામાચ�ર�, દાણલીલા, ચાતુરીઓ (ભિ�ત રચનાઓ), પુ�િવવાહ, હંૂડી, 

કંુવરબાઈનું મામે�. 
8. નરિસંહ મહેતાના �ણીતા પદો �યાં છે?: અિખલ ��ાંડમાં, નીરખને ગગનમાં, વૈ�ણીવજન તો તેને કહીએ, મેહુલો ગાજ ેને માધવ 

નાચે, વારી �� રે સુંદર �યા◌ેમ. 
9. મ�યકાિલન ગુજરાતી સા�હ�યમાં �ેમ �દવાની તરીકે ગુજરાતી સા�હ�યમાં કોણ �ણીતંુ છે– મીરાં 
10. મીરાનો જ�મુ �યારે થયો? : 1499 
11. મીરાનું જ�મજ �થાળ �યું છે : મેડતા (મારવાડ) 
12. મીરાના ખુબજ �ણીતા પદો જણાવો? : રામ રમકડંુ જ�ડયું રે, હાં રે કોઈ માધવ લો, લેને તારી લાકડી, પગ ઘંૂઘ�ં બાંધ મીરા નાચી 
રે, વંૃદાવન કી કંુજગલન મ�, હેરી મ� તો �ેમદીવાની, રાણા� હંુ તો િગરધરને મન ભાવી, 

13. મીરાની �ણીતી કૃિતઓ કઈ છે? નરિસંહ રા મા�રા, સ�યભામાનંુ �સ�ં 
14. ગુજરાતી સા�હ�યમાં �ાની કિવ કે આખાબોલો કિવ તરીકે કોણ �ણીતંુ છે? – અખો 

15. અખાનો જ�મ �યાં થયો હતો? જ�મ : 1591 
16. અખાનું જ�મક�થીળ જણાવો? : જતેલપુર 
17. અખાની ખુબજ �ણીતી કૃિતઓ કઈ છે? : પંચીકરણ, 

ગુ�િશ�ય સંવાદ, અનુભવિબંદુ, અખેગીતા, કૈવ�યધગીત, બાર 
મ�હના, સાખીઓ, િચ�િવચારસંવાદ, કૃ�ણ ઉ�વ સંવાદ 

ભિ�ત સભર રચનાઓ : આજ આનંદ મારા અંગમાં ઉપ�યોિ◌,શાં શાં �પ વખા�ં સંતો. 
18. મ�યકાલીન ગુજરાતી સા�હ�યમાં મહાકિવ તરીકે કોણ �ણીતંુ છે? – �ેમાનંદ 
19. �ેમાનંદનો જ�મી �યારે થયો હતો? : 1636 
20. �ેમાનંદ �યાંના વતની હતા? જ�મ �થ?ળ : વડોદરા 
21. ગુજરાતી સા�હ�યના િવકાસ માટે આ�વન 
િશખા નહી બાંધવાની �િત�ા કોણે લીધી હતી? – �ેમાનંદ 

22. ગુજરાતી સા�હ�યમાં માણભ� તરીકે કોણ �ણીતંુ છે? – �ેમાનંદ 
23. �ેમાનંદની િવિવધ કૃિતઓ જણાવો?: નરિસંહ મહેતા સંબંધી મામે�ં, હંૂડી, �ા�, હારમાળા અન ેબી� રચનાઓ, રણય�, 

અિભમ�યુમ આ�યા ન, સદુામાચ�રત, સુધ�વાિ◌ આ�યાંન, સુભ�ાહરણ, ઓખાહરણ, દશમ�કં◌ીધ, િવવેક વણ�રો. 
24. મ�યકાિલન ગુજરાતી સા�હ�યમાં ઉ�મ વાતા�કાર તરીકે કોણ �ણીતંુ છે? – શામળ 

25. શામળનો જ�મુ �યારે થયો હતો? : 1694 
26. શામળ �યાંનો વતની હતો ? : અમદાવાદ 
27. શામળની િવિવધ કૃિતઓ જણાવો?: પ�ાવતી, ચં�ચં�ાવતી, નંદબ�ીસી, મદનમોહના,િસંહાસનબ�ીસી, સૂડાબહોતેરી, 
બરાસક�તૂ રી,િશવપુરાણ, રાવણમંદોદરી સંવાદ, રણછોડ�ના �ોકો,છ�પાઓ. 
28. ગુજરાતી સા�હ�યમાં ભ�તકિવ તરીકે કોણ �ણીતંુ છે? – દયારામ 
29. દયારામનો જ�� �યારે થયો હતો?: 1775 

30. મ�યકાલીન ગજરાતી સા�હ�યના છે�ાં �તાપી કિવ તરીકે કોણ �ણીતંુ છે? – દયારામ 
--ગુજરાતી ભાષાની �થમ કૃિતઓ-- 

1-આ�મકથા: મારી હકીકત, નમ�દ 
2-ઇિતહાસ: ગુજરાતનો ઇિતહાસ 
3-કા�યસં�હ: ગુજરાતી કા�યદોહન, દલપતરામ 

4-�વનચ�ર�: કોલંબસનો વૃતાંત, �ાણસુખલાલ મથુરદાસ 
5-નાટક: લ�મી, દલપતરામ 

6-�બંધ: કા��ડે �બંધ, પ�નાભ (૧૪૫૬) 
7-નવલકથા: કરણઘેલો, નંદશકંર મહેતા 
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8-મહાનવલકથા: સર�વતીચં�, ગોવધ�નરામ િ�પાઠી 
9-મનોિવ�ાન: મનુભાઇ િ�વેદી 
10-મુ��ત પુ�તક: િવધાસં�હ પોથી 
11-રાસ: ભરતે�ર બાહુબિલરાસ, શાિલભ�સુ�ર (૧૧૮૫) 
12-લોકવાતા�: હંસરાજ-વ�છરાજ, િવજયભ� (૧૩૫૫) 
--સા�હ�યકારો અને તેમની કૃિતઓ-- 

1-દલપતરામ: ભાગ ૧ અને ૨, ફાબ�સિવરહ,િમ�યિભમાન 
2-નમ�દ-મારી હકીકત, રાજયરંગ, 

મેવાડની હકીકત, િપંગળ �વેશ 
3-નવલરામ પં�ાઃ ભટનુ ભોપાળ,ુ કિવ�વન, 

4-નંદશંકર મેહતાઃ કરણઘેલો 
5-ભોળાનાથ સારાભાઈઃ અભંગમાળા 
6-મહીપતરામ નીલકંઠઃ ��લે�ડની મુસાફરીનુ વણ�ન, 
વનરાજ ચાવડો 
8-રણછોડભાઈ દવેઃ લિલતાદુઃખ દશ�ક 
અંબાલાલ દેસાઈઃ શાંિતદાસ 

9-ગણપતરામ ભ�: �તાપ નાટક 
અનંત�સાદ વૈ�ણવઃ રાણકદેવી 

10-ગોવધા�નરામ િ�પાઠીઃ સર�વતીચં�ઃ ભાગ ૧ 
થી ૪, �ેહમુ�ા, લીલાવત �વનકલા 
11-મિણલાલ ��વેદીઃ કા�તા, �ુિસંહાવતાર, 

12-બાળશંકળ કંથા�રયાઃ કલા�ત કિવ, 
13-કેશવલાલ �ુવઃ મેળની મુ��કા 

14-આનંદશંકર �ુવ: આપણો ધમ�, િવચાર-માધુરી 
15-નરિસંહરાવ �દવે�ટયા: કુસુમમાળા, �દયવીણા, �ેમળ�યોિત 
16-રમણભાઈ નીલકંઠ: રાઈનો પવ�ત, ભ�ંભ� 
17-મિણશંકર ભ�: સાગર અને શાશી,ઉદગાર,અિત�ાન,વસંતિવજય, ચકવાત િમથુન 
18-સુરિસંહ� ગો�હલ: કલાિપનો કલરવ, િબ�વમંગળ 
19-નાનાલાલ: િવરાટનો �હંડોળો, �ાણે�રી, 

િવલાસની શોભા, િપ�ુતપ�ણ, કુ��ે�, ઉષા, સારિથ 
20-દામોદર બોટાદકર: ક�ોિલની, �તોતિ�વની, 

િનઝા�રેણી 
21-ગાંધી�: સ�યના �યોગો, દિ�ણ આ��કાનો ઇિતહાસ, બાપુના પ�ો 

22-કાકા કાલેલકર: ઓતરાતી �દવાલો, �વનલીલા, �હમાલયનો �વાસ, રખવાડનો આનંદ 
23-િકશોરલાલ મશ�વાળા: �વનશોધન, કેળવણીના પાયા, અ�હંસા િવવેચન 
24-મહાદેવ દેસાઈ: વીર વ�ભભાઈ, બારડોલી સ�યા�હનો ઇિતહાસ,મહાદેવભાઈની ડાયરી (ભાગ ૧ થી ૨૩) 
25-નરહ�ર પરીખ: માનવ અથ�શા� 
26-કનયૈાલાલ મુનશી: વેરની વસૂલાત, પાટણની �ભૂતા,ગુજરાતનો નાથ, રા�િધરાજ, �વ�ન��ા,�ુિથવી વ�ભ, કાકાની શશી, 
�ુ�ણાવતાર 

27-રમણલાલ દેસાઈઃ �યંત, િશરીષ, કોિકલા, �દયનાથ,ભારેલો અિ�, કાંચન અને ગે� 
28-ગૌરીશંકર �શીઃ શામળશાનો િવવાહ, ગોમતીદાદાનુ ગૌરવ, તણખામંડળઃ ભાગ ૧ થી ૪, ભૈયાદાદા, �ુિ�વ અને �વગ�, પો�ટ-

ઓ�ફસ, ચૌલાદેવી, આ�પાલી,વૈશાલી 
29-રામનારણ પાઠકઃ ખેમી, એક ��, મુકુ�દરાય, જ�ણી,શેષના કા�યો, મનોિવહાર , ઉદિધને 
30-ઝવેરચંદ મેઘાણી: િસંધુડો, િશવા�નુ હાલરડુ, કોઇનો લાડકવાયો, યુગવંદના, શોરઠ તાર વેહતા પાણી, વેિવશાળ, માણસાઈના 

દીવા,સૌરા��ની રસધાર, ર�ઢયાળી રાત 
31-ગુણવંતરાય આચાય�ઃ અખોવન, આપઘાત, અ�ાબેલી 

32-ચુનીલાલ શાહઃ કમ�યોગી, રાજ�ેર, તપોવન 
33-ઉમાશંકર �શીઃ િવ�શાંિત, એક ચુસાયેલા ગોટલા, 
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ઘાણીનુ ગીત, િનશીથ, અિભ�ા, �ાચીના, 
સાપના ભારા, હવેલી, ગોિ�, ઉઘાડી બારી 
34-�દલુાલ ગાંધીઃ આંધળી માનો કાગળ 
�ેમશંકર ભ� ધ�ર�ી, તીથ�દક, �ીમંગલ, �ેમામૃત 
35-રામ�સાદ શુ�લઃ િવનાશ અને િવકાસ 
36-િબ�દુ ભ� : મીરા યાિ�કની ડાયરી, અખેપાતર . 

37-ચં�વદન મેહતાઃ યમલ. આગગાડી, ધરા ગુજ�રી, સંતા કૂકડી, ગઠ�રયા �ેિણ 
38-જયંિત દલાલઃ સોયનુ નાકુ, અંધારપટ 

39-મનુભાઈ પંચોળીઃ દીપિનવા�ણ, ઝેર તો પીધા છે �ણી �ણી, સો�ે�ટસ 
40-પ�ાલાલ પટેલઃ મળેલા �વ, માનવીની ભવાઈ, સાચા શમણાં, િજદંગીના ખેલ, સુખદુઃખના ખેલ,વા�કના કાંઠે, વૈતરણીને કાંઠે 

41-ઇ�ર પેટલીકરઃ જનમટીપ, ભવસાગર, મારી હૈયાસગડી,ઋણાનુબંધ, કાશીનુ કરવત, લોહીની સગાઈ 
42-ચુનીલાલ મ�ડયાઃ દીવિનવા�ણ, સ�ાટ �ેિણક, હંુ અન ેમારી વહુ, �યાજનો વારસ, લીલુડી ધરતી,વેળાવેળાની છાંયડી, વાની મારી 
કોયલ 
43-િશવકુમાર �ષીઃ �સ� દા�પ�ય, મુિ�ત �સુન, 
ખુની, બારી ઉઘાડી રહી ગઈ, કંચકુી બંઘ, અનંનરાગ 
44-�યોિત�� દવેઃ રંગતંરગ 

45-ગુલાબદાસ �ોકરઃ લતા અને બી� વાતો, ઊભી વાટે,માણસના મન 
46-�દલુાલ યાિ�કઃ વરઘોડો, ભોળા શેઠનુ ભુદાન 

47-રિસકલાલ પરીખઃ કા�યાનુશસન, શિવ�લક, મેનાગુજ�રી 
48-�હલાદ પારેખઃ બારી બહાર 
49-રાજ�ે� શાહઃ �વિન, આંદોલન, �ુિત, શાંત કોલાહલ 

50-રાજ�ે� શુ�લઃ કોમલ-�રષભ, અંતર-ગાંધાર, �વ-વાચકની શોધમા,ં ગઝલ-સં�હતા (ભાગ ૧ થી ૫) 
51-િનરંજન ભગતઃ યં�િવ�ાન અને મં�કિવતા, ઘડીક સંઘ 

52-િ�યકા�ત મિણયારઃ �તીક, અશ�દ રાિ�, �પશ�,સમીપ 
53-હસમુખ પાઠકઃ નમેલી સાંજ, સાયાજુય 
54-નિલન રાવળઃ ઉદગાર, અવકાશ, �વહારઃ ભાગ ૧ અને ૨ 
55-બાલમુકુ�દ દવેઃ પ�ર�મા, કંુતલ, ચાંદની, તીથ��મ, હ�રનો હંસલો 
56-વેણીભાઈ પુરો�હતઃ િસં�રવ, દીિ�, આચમન 
57-નટવરલાલ પં�ાઃ �સુન, �પ અને રસ,�િ�વનો છંદોલય 

58-જયંત પાઠકઃ મમ�ર, સકેંત સગ�, અંત�ર� 
59-હરી�� દવેઃ આસવ, અપ�ણ, સુખ નામનો �દેશ, માંધવ �યાંય નથી, નીરવ સંવાદ 

60-હષ�દ િ�વેદી :એક ખાલી નાવ, રહી છે વાત અધૂરી,તારો અવાજ, �િળયંુ, પાણીકલર. 
61-સુરેશ દલાલઃ એકાંત, તારીખનુ ઘર,કાગળના સમુ�માં ફુલોની હોડી,મારી બારીએથીઃ ભાગ ૧ થી ૧૮ 

62-િપનાિકન ઠાકોરઃ આલાપ, ઝાંખી અને પડછાયા 
63-હિસત બુચઃ સાિ��ય, િનરંતર, સૂરમંગલ 
64-હેમંત દેસાઈઃ �િગત, સોનલમૃગ, શરદ 
65-દામોદાર ભ�ઃ જલભેખ, તંુબીજલ 
66-મનુભાઈ િ�વેદીઃ રામરસ, સરુતા, સોનાવાટકડી 
67-મકરંદ દવેઃ વાલીડાના વાવડ, બેહદની બારખડી,હૈયાના વેણ 

68-નાથાલાલ દવેઃ રાત થઈ પુરી 
--�યાતનામ સા�હિ�યક સામિયકો-- 

1. કુમાર - ડો.ધી� પરીખ * કુમાર ટ��ટ 
2. કિવલોક - ડો.ધી� પરીખ* કુમાર ટ��ટ 
3. શ�દસૃિ� - હષ�દ િ�વેદી *ગુજરાત સા�હ�ય અકાદમી 

4. પરબ - યોગેશ �શી *ગુજરાતી સા�હ�ય પ�રષદ 
5. ઉ�ેશ - �બોધ �શી *ઉ�ેશ ફા�ડેશન 

6. કિવતા - સુરેશ દલાલ *જ�મભૂિમ �કાશન 
7. ફાબ�સ �ૈમાિસક - િસતાંશુ યશ�ં��* ફાબ�સ ગુજરાતી સભા 
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8. એત� - નીિતન મહેતા* િ�િતજ સંશોધનકે�� 
9. સમીપે - િશરીષ પંચાલ-જયદેવ શુ�લ-બકુલટેલર* 
10. બુિ��કાશ- મધુસદૂન પારેખ* ગુજરાત સા�હ�ય સભા 
11. તથાિપ -જયેશ ભોગાયતા* �યિ�તગત 
12. ��ય�- રમણ સોની *�યિ�તગત 
13. અખંડ આનંદ- �કાશ લાલા* અખંડ આનંદ સા�હ�ય ટ� �ટ 

14. નવનીત સમપ�ણ - દીપક દોશી * ભારતીય િવ�ાભવન 
15. નવચેતન- �ીિત શાહ* નવચેતન ટ� �ટ 

16. કંકાવટી -રિતલાલ અિનલ *�યિ�તગત 
17. ભૂિમપુ�- દશરથલાલ શાહ* ગુજરાત સવ�દય મંડળ 

સા�હ�યકારો અને તેમની કૃિતઓ:- 
કુ�દિનકા કાપડીઆ 
નવિલકા 

 �ેમનાં આંસુ, વધુ ને વધુ સુંદર, જવા દઇશું તમન,ે કાગળની હોડી

નવલકથા 
 પરોઢ થતાં પહેલા, અગનિપપાસા, સાત પગલાં આકાશમા ં

િનબંધ        
 �ાર અને દીવાલ, ચં� તારા વૃ� વાદળ 

�ાથ�ના 

 પરમ સમીપે 
અનુવાદ 

 પુ�ષાથ�ને પગલે, િકશોર �ડટે�ટીવ, વસંત આવશ,ે પૂણ� કંુભ, �વન એક ખેલ, �હમાલયના િસ�યોગી 
'સાત પગલાં આકાશમાં' અને 'પરમ સમીપે' તેમના બહુ જ વખણાયેલાં અને વંચાયેલાં સજ�નો છે. 'સાત પગલા આકાશમાં' ગુજરાતી 
ભાષાની ઓલટાઈમ �ેટ નવલકથાઓમાંની એક ગણાય છે. 
 
અખા ભગત(અખો)  
અખાના છ�પામાં સમાજમાં રહેલા આડંબર ��યેનો િતર�કાર �વા મળે છે. "એક મુરખને એવી ટેવ, પ�થર એટલા પૂજ ેદેવ" જવેા 
છ�પાઓમાં અખા ભગતે ધમ�ને નામે ચાલતી અંધ��ાને વણ�વી છે. 
અખાએ કુલ ૭૪૬ છ�પા લખેલા છે. જ ે૪૪ અંગમાં છે.   
�ણીતી રચનાઓ 

 પંચીકરણ, અખેગીતા, િચ� િવચાર સંવાદ, ગુ� િશ�ય સંવાદ, અનુભવ િબંદુ, ��લીલા, કૈવ�યગીતા, સંતિ�યા,અખાના 
છ�પા, અખાના પદ, અખા�ના સોરઠા 
 
અનંતરાય મિણશંકર રાવળ 

એમનો �થમ િવવેચનસં�હ ‘સા�હ�યિવહાર’ ૧૯૪૬માં �ગટ થયેલો; તે પછી અનુ�મે ‘ગંધા�ત’ (૧૯૪૯), ‘સા�હ�યિવવેક’ 
(૧૯૫૮), ‘સાહી�યિનકષ’ (૧૯૫૮), ‘સમી�ા’ (૧૯૬૨), ‘સમાલોચના’ (૧૯૬૬), ‘�ંથ�થ વાઙમય’ (૧૯૬૭), 

‘તારત�ય’ (૧૯૭૧), ‘ઉ�મીલન’ (૧૯૭૪) �ગટ થયા. ગુજરાત સા�હ�ય સભા માટે એમણે ૧૯૩૭, ૧૯૪૫, ૧૯૪૬, ૧૯૪૭ 
ની વાિષ�ક વાઙમયસમી�ાનું કાય� કરેલુ.ં આ ચારેય વાિષ�ક સમી�ાઓ ‘�ંથ�થ વાઙમય’ (૧૯૬૭)માં �ગટ થઈ છે. ‘કિવવય� 

�હાનાલાલ’ (૧૯૮૫)માં એમનો કિવ �હાનાલાલ પરનો સવ��ાહી અ�યાસ છે. 
સંપાદક તરીકેની એમની કામગીરી પણ ખાસ ઉ�ેખનીય છે. ‘બોટાદકરની કા�યસ�રતા’ (૧૯૫૬), ‘�હાનાલાલ મધુકોશ’ 
(૧૯૫૯), ‘નળા�યાન’ (૧૯૬૦), ‘ગુજરાતનો એકાંકીસં�હ’ (૧૯૬૦), ‘�નેહમુ�ા’ (૧૯૬૦), ‘મદનમોહના’ (૧૯૬૬), 
‘કલાપીનો કા�યકલાપ’ (૧૯૭૪), ‘ચૂનીલાલ વ. શાહની �ે� વાતા�ઓ’ વગેરે એમનાં મહ�વનાં સંપાદનો છે. એમનાં 

સહસંપાદનોમાં ‘બુિ��કાશ-લેખસં�હ’- ભા. ૧-૨, �ેમાનંદ કૃત ‘ચં�હાસા�યાન’, ‘રમણલાલ દેસાઈની �ે� વાતા�ઓ’, 
‘કિવ�ી �હાનાલાલ �મારક�ંથ’, ‘મનસુખલાલ ઝવેરીની કા�યસુષમા’, ‘કરસનદાસ માણેકની અ�ર આરાધના’, ‘કાલલેકર 

અ�યયન�ંથ’, ‘સરકારી વાચનમાળા’ : ૧-૪, ‘દી. બ. નમ�દાશંકર મહેતા �મારક�ંથ’ વગેરે મુ�ય છે. ર. વ. દસેાઈકૃત 
નવલકથા ‘�ામલ�મી’નો સં�ેપ પણ એમણે કય� છે; સા�હ�ય અકાદમી માટે ‘સા�હ�યચચા�’ (૧૯૮૧)નું સંપાદન કયુ� છે; 

૧૯૮૪માં ‘નરિસંહ મહેતાનાં પદો’નું પણ સંપાદન કયુ� છે. આ ઉપરાંત એમણે િવ�નાથ મ. ભ�ની સાથે ‘ટો�સટોયની 
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નવિલકાઓ’નો અનુવાદ કય� છે તથા જ.ે ડી. પાઠક સાથે ‘આહારિવ�ાન’ નામનંુ પુ�તક લ�યું છે. એમણે ‘ચા ઘર’ 
(૧૯૪૪)માં વાતા�ઓ આપી છે.  
 
અિનલ �શી 

�ેણી �કાર 

બરફના પંખી કા�યસં�હ 

�ટે�ય ૂ િનબંધસં�હ 

બોલપેન િનબંધસં�હ 

બારીને પડદાનું કફન િનબંધસં�હ 

બારીને પડદાનું કફન િનબંધસં�હ 

�દવસનંુ અંધા�ં છે િનબંધસં�હ 

પવનની �યાસપીઠે લિલત િનબંધ સં�હ 

 
અમૃત ઘાયલ (ભ� અમૃતલાલ લાલ�ભાઈ) 

મુખ��વે ગઝલકાર તરીકે �ણીતા છે. 
 શૂળ અને શમણાં (૧૯૫૪), રંગ (૧૯૬૦), �પ (૧૯૬૭), ઝાંય (૧૯૮૨), અિ� (૧૯૮૨), ગઝલ નામે સુખ(૧૯૮૪) 

 
અિ�ની ભ� 
નવલકથા 

અંગાર ભાગ ૧-૨-૩, આખટે ભાગ ૧-૨-૩, આશકા માંડલ, ઓથાર ભાગ ૧-૨, ક�ટબધં ભાગ ૧-૨-૩, ફાંસલો ભાગ ૧-૨,  
નીર� ભાગ�વ, લ�ા સ�યાલ , શલૈ� સાગર 

ટંૂકી નવલકથા 
કમઠાણ, કસબ,કરામત, આયનો 
  

  ઝવેરચ�દ મેઘાણી તમામ કૃિતઓનંુ સિચ� વણ�ન  
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