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ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ કૃતતઓ અને તેના વર્જકો 

 વાહશત્મ સ્લરૂ   કૃતતનુું નાભ  રેખક/વુંાદકનુું નાભ  લષ  

તનફુંધ  ભુંડીને ભલાથી થતા રાબ  નભષદ   

ફાયભાવી કાવ્મ  નેતભનાથ ચતષુ્ાહદકા  તલનમચુંદ્ર સયુી ૧૨૪૪ 

કરૂણપ્રળસ્સ્ત કાવ્મ  પાફષવ તલયશ  કતલ દરતયાભ   
પ્રફુંધ  કાન્શડદે પ્રફુંધ  દ્મનાથ  ૧૪૫૬  

આત્ભકથા  ભાયી શકીકત  નભષદ  ૧૯૩૪  

ઈતતશાવ  ગજુયાતનો ઈતતશાવ  પ્રાણરારજી ડોવા  ૧૮૫૦ 

નાટક  રક્ષ્ભી  દરતયાભ  ૧૮૫૦ 

પ્રલાવગ્રુંથ  ઇંગ્રેન્ડની મવુાપયીનુું લણષન  ભશીતયાભ નીરકુંઠ   

નલલરકા  ગોલારણી  કુંચનરાર ભશતેા   

નલરકથા  કયણઘેરો  નુંદળુંકય ભશતેા  ૧૮૬૬  

જાનદી નલરકથા  વોયઠ તાયાું લશતેાું ાણી  ઝલેયચુંદ ભેઘાણી   

વાભાજજક નલરકથા  વાસ ુલહુની રડાઈ  ભશીતયાભ નીરકુંઠ   

આખ્માન  સદુાભાચહયત  નયતવિંશ ભશતેા   

ભશાનલર  વયસ્લતીચુંદ્ર  ગો.ભા.તિાઠી  ૧૮૮૭-૧૯૦૧ 

વોનેટ  બણકાયા  ફ.ક.ઠાકોય   

દ્યલાતાષ  શુંવયાજ લચ્છયાજ ચોાઈ  કતલ તલજમબદ્રસહૂય   

કાવ્મવુંગ્રશ  ગજુયાતી કાવ્મદોશન  કતલ દરતયાભ  ૧૮૬૨ 

ળબ્દકોળ  નભષકોળ  નભષદ  ૧૮૬૧  

જીલનચહયત  કોરુંફવનો વતૃાુંત  પ્રાણરાર ભથયુદાવ  ૧૮૫૨ 

ગઝર  ફોધ  ફારાળુંકય કુંથાહયમા   

એકાુંકી  રોભશતિણી  ફટુબાઈ ઉભયલાડીમા   

ખુંડકાવ્મ  લવુંત તલજમ કતલ કાન્ત   

યાવ  બયતેશ્વય ફાહફુલરયાવ  ળાલરબુંદ્રસહૂય   ૧૧૮૫ 

વાભાજજક કરુણાુંત નાટક  રલરતાદુ:ખદળષક  યણછોડરાર દલે   

રૂક કાવ્મ  તિભલુનદીક પ્રફુંધ  કતલ જમળેખયસહૂય   

રોકલાતાષ  શુંવયાજ –લચ્છયાજ ચઉઇ તલજ્મબટ્ટ  ૧૩૫૫  

લાચનભાા  શોલાુંચનભાા  શો વતભતત  ૧૮૫૮  

વાભતમક  ડાુંહડમો  નભષદ   

લતષભાનિ  મુુંફઈ વભાચાય    

ઋત ુઅને શ્ ુુંગાય કાવ્મ  લવુંતતલરાવ  અજ્ઞાત  ૧૪૫૨  

ભનોતલજ્ઞાન  લચત્તળાસ્ત્ર  ભલણરાર દ્વિલેદી    
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પ્રથભ ભેગેઝીન બધુ્ધધપ્રકાળ( ખલાહડક)  ૧૮૫૦ 

ુંચાગ  ગજુયાતી ુંચાગ   ૧૮૭૧ 
ગજુયાતી લતષભાનિ  મુુંફઇ વભાચાય  પયદૂનજી ભર્જફાન  

પાગ ુકાવ્મ તવહયથરૂીબદ્દ જજનદ્મસહૂય ૧૩૩૪ 
રૂક કાવ્મ  તિભલુનદીક પ્રફુંધ જમળેખયસહૂય   

નાટક  રક્ષ્ભી  દરતયાભ  ૧૮૫૭ 
સ્ત્રી વાભતમક  સ્ત્રીફોધ   ૧૮૫૭ 

શાસ્મનુું ગુંબીય સુ્તક  તલનોદ તલભવષ     
ળબ્દકોળ  ગજુયાતી –અંગે્રજી ળબ્દકોળ   અયદેળય ૧૮૨૨ 
ગલણત  ગલણતકતૃત  જગન્નાથ ળાસ્ત્રી  ૧૮૨૬ 

જ્ઞાન કોળ ગજુયાત વલષવુંગ્રશ  નભષદાળુંકય દલે  ૧૮૮૭ 
ટૂુંકી લાતાષ  શીયા યણજજતયાભ ભશતેા  ૧૯૦૪ 
જોડણી કોળ  ગજુયાતી જોડણીકોળ  ગજૂયાત તલધાીઠ  ૧૯૨૯ 

બશૃદ ળબ્દકોળ બગલદગોભુંડ ચુંદુરાર ટેર અને 
બગલતતવિંશ  

૧૯૪૪-૫૫ 

આધતુનક વલચિ જ્ઞાનકોળ પ્રવતન્નકા  જ્ઞાનકોળ ફુંવીધય શકુ્ર  ૧૯૭૬ 
બશૃદ તલશ્વકોળ બશૃદ તલશ્વકોળ- ૨૬ ખુંડ  ધીરૂબાઈ ઠાકય  ૧૯૮૯ 

આધતુનક ઢફનો જ્ઞાનકોળ જ્ઞાનચક્ર  યતનજી પયાભજી ળેઠ ૧૮૯૮-૧૯૦૪ 
આખ્માન  સદુાભચહયિ  નયતવિંશ ભશતેા   

વૌપ્રથભ ગજુયાતી નાટક રક્ષ્ભી દરતયાભ   
અલાષચીન ગજુયાતીનુું વૌપ્રથભ 

દેળબસ્ક્ત કાવ્મ 

હનુ્નયખાનની ચડાઈ દરતયાભ   

વૌપ્રથભ ગજુયાતી કતલતા ફાાની ીંય દરતયાભ   
વૌપ્રથભ ગજુયાતી ચહયિ કતલ ચહયિ લીય નભષદ   

ગજુયાતી બાાની પ્રથભ કરૂણ 
વાભાજજક નાટક  

રલરતા દુખ:દળષક યણછોડબાઈ દલે   

પ્રથભ ઇતતશાવ  ગજુયાતનો ઇતતશાવ  પ્રાણરાર એદરજીડોવા   
પ્રથભ લાતાષવુંગ્રશ  તાહકિક ફોધ    

પ્રથભ શાસ્મ નલરકથા  બદ્રુંબદ્ર  યભણબાઈ નીરકુંઠ   



 

ASHWIN DIVEKAR Page 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


