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ગજુયાતી વાહશત્મકાય હયચમ 

ક્રભ  વાહશત્મકાયનુું નાભ  જન્ભસ્થ  ઉનાભ  ભાતા/પતાનુું  

નાભ  
વા.પ્રકાય  ખ્માતનાભ કપૃતઓ   પલળે નોંધ  

૧ નયપવિંશ ભશતેા 
(૧૪૧૪-૧૪૮૦) 

તાજા 

(બાલનગય)  

નયવૈમો  દમાકુલયફા  
કષૃ્ણદાવ  

ઊપભિ કપલ  કુુંલયફાઈનુું ભાભેરુું   

 ળાભળાના 
પલલાશ  

 હૂુંડી, શ્રાદ્ધ  

 નયપવિંશ ભશતેાના 
દો 

 ઝાયીના દો  

 ગજુયાતી બાાના પ્રથભ કપલ આથી આદ્ય કપલ 
કશલેામા છે. 

 તેભની કપલતાભાું કષૃ્ણ બક્તતના દળશન થામ છે. 
 તેભના દ ‘પ્રબાપતમા’ તયીકે જાણીતા છે. 
 દ અને પ્રબાપતમા ઝુરણા છુંદભાું રખામા છે. 
 ગજુયાતી બાાની વૌપ્રથભ યુંગીન હપલ્ભ ‘ નયપવિંશ 

ભશતેા (1932)ભાું યજુ થઇ શતી. 
૨ દ્મનાથ  પલવનગય      કાન્્ડદે પ્રફુંધ 

(૧૪૫૬) 
 ઝારોયના યાજા અખેયાજનો આપશ્રત  એકભાત્ર કૃપત 

કાન્્ડદે પ્રફુંધ ઝારોયભાું યચના કયી.   
3  ભીયાુંફાઈ 

(૧૪૯૮ -૧૫૪૭) 
કકૂડી  જનભ 

જન્ભની 
દાવી  

 

યતનપવિંશ 
યાઠોડ  

કપલ   શા યે કોઈ ભાધલ 
લ્મો. 

 શહય ભે તો 
પે્રભદીલાની  

 ભીયાુંની કપલતા ફહધુા દોભાું યચાઈ છે. 
 તેભના દો વ્રજ અને ભાયલાડી બાાભાું છે. 
 કુર 1400 દોની યચના કયી. 
 તેભના બજન,દ રોકપપ્રમ છે. 

૪   પે્રભાનુંદ 

(૧૬૪૦ -૧૭૦૦) 
લડોદયા  આખ્માન 

પળયોભણી  

 

કષૃ્ણયાભ બટ્ટ  
આખ્માન કાય    

ભશાકપલ  
 ઓખાશયણ  

 સદુાભાચહયત  

 નાખ્માન  

 હૂુંડી 
 શ્રાદ્ધકપૃત  

 ગજુયાતી વાહશત્મના વલોત્તભ આખ્માનકપલ  

 યાભામણ,ભશાબાયત અને બાગલત આદીભાુંના 
પ્રવુંગોને રઇ આખ્માનો આપ્મા છે.(47 કપૃતઓ) 

 રોકોએ ‘કપલ પળયોભણી’થી ઉાપધથી નલાજ્મા છે. 
 ક.ભા.મનુળીએ ેભાનુંદને ‘ ગજુયાતી યુંગભપૂભ 

યનો નાનકડો વ્માવ’ કહ્યો છે. 
 ગજુયાતના જ્મોપતધયનુું બફરૂદ ામ્મા છે. 

૫   ળાભ બટ્ટ લેગણયુ 

(ગોભતીયુ)  

 આનુંદીફાઈ  

પલયેશ્વય બટ્ટ  
કપલ   લેતા ચીવી  

 સડૂા-ફશોતયી  

 ભદન ભોશના  

 ભધ્મકારીન રોકપપ્રમ પ્રથભ દ્યલાતાશકાય 

 તેભણે વુંસ્કૃત, વ્રજ અને પાયવી બાાઓનો 
અભ્માવ કમો શતો. 
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 પવિંશાવનફત્રીવી 
 નુંદફત્રીવી   

 દ્યલાતાશના પતા તયીકે જાણીતા છે.  

 ‘ લાડ થઈને ચીબડાું ગે, વોંઘી લસ્ત ુ ક્ાુંથી 
ભે’.  

૬ બારણ 

મૂ નાભ રુુોત્તભ  

(૧૪૦૫- ૧૪૮૯) 

ાટણ    કપલ   દળભસ્કુંધ  

 યાભફાર ચહયત  

 પળલ બીરડી 
વુંલાદ  

 નાખ્માન  

 દુલાશ ખ્માન  

 ભધ્મકારીન ગજુયાતી કપલ  

 ગજુયાતીના આખ્માનના પતા  

 ફાણની ‘ કાદમ્ફયી’નો વુંસ્કતૃ બાાભાુંથી 
ગજુયાતીભાું અનલુાદ કમો. 

૭   દમાયાભ 

(જ-૧૬/૮/૧૭૭૭ ) 
મ-ૃ ૧૮૫૩) 

ચાણોદ    

પ્રભયુાભ 
ુંડયા  

કપલ   ઋત ુલણશન  

 યપવકલલ્રબ  

 વત્મબાભાપલલાશ  

 રુકભણીપલલાશ  

 ગયફી ળૈરીભાું ગીતો યચનાય પ્રથભ ભધ્મકારીન 
ગજુયાતી કપલ  

 ષુ્ષ્ટભાગી કૃષ્ણબક્તત દો ખફૂ જ પ્રખ્માત  

 ગયફી વમ્રાટ ,ફુંવીફોરનો કપલ અને બતત કપલ 

 કપલ ન્શાનારારે દમાયાભને ‘ પ્રાચીનતાના ભોતી’, 
‘લયવતા છેલ્રા યવભેઘ’ તયીકે ઓખાવ્મા છે.  

૮   અખો 
(૧૫૯૧ -૧૬૫૬) 

જેતરયુ    

યહશમાદાવ 
વોની  

કપલ   અખાના છપ્ા  

 અખેગીતા  

 અનબુલબફિંદુ  

 700 વાખીઓ  

 અખાએ કુર ૭૪૬ છપ્ા રખેરા છે. 
 તેભના છપ્ાભાું વભાજભાું યશરેા આડુંફય પ્રત્મેનો 

પતયસ્કાય જોલા ભે છે. 
 તેઓ ‘જ્ઞાનનો લડરો’ તયીકે ઓખામા છે. 
 ઉભાળુંકય જોળીએ ‘ શવતો હપરસપૂ’ અને કાકા 

કારેરકયે ‘ બ્રાહ્મી વાહશત્મકાય’ તયીકે ઓખાવ્મા 
છે. 

 ‘ બાાને શુું લગે ભયૂ, યણભાું જે જીતે તે સયૂ’ 
૯ ગુંગાવતી યાજયા  

(બાલનગય) 
      પળષ્મા ાનફાઈએ ફાલન હદલવ એક એક યચના 

વુંબાલી શતી. 
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૧૦  ધીયો  

(૧૭૫૩ -૧૮૨૫) 
ગોઠડા  

(લડોદયા) 
બગત   

પ્રતા 
ફાયોટ  

  યણમજ્ઞ  

 અશ્વભેઘ 

 જ્ઞાનફત્રીળી  

 જ્ઞાન કક્કો  

 શીયાની યીક્ષા   

 ધીયાની કાપીઓ પ્રખ્માત છે તેઓ કાપીના પતા 
તયીકે ઓખામ છે. 

 કાપી એટરે એક જ યાગ અને ાુંચ-દળ કડીના 
દભાું ગલામ છે. 

 ‘ તયણા ઓથે ડુુંગય, ડુુંગય કોઈ દેખે નહશ’ 
 ‘ દુપનમા દીલાની યે, બ્રહ્માુંડ ાખુંડ જૂે’ 

૧૧ બોજો બગત  

(૧૭૮૫ -) 
દેલકી 
ગારો  

(જેતયુ) 

 ગુંગાફાઈ  

કયવનદાવ  
  નાની બતતભાા  

 ફાલનાક્ષય   
 બોજા બગતની લાણી ફયછટ, ગાભઠી અને 

ચોટદાય શતી. બોજાના ચાફખા ખફૂ જ જાણીતા 
છે. 

 તેભનુું ‘ કાચફા કાચફીનુું બજન’ ખફૂ જ રોકપપ્રમ 
છે. 

 ‘ જીલને શ્વાવ તણી વગાઇ, ઘયભાું ઘડી ન યાખે 
બાઈ’ 

 ‘પ્રાબણમા બાજી રેને હકયતાય, આ તો સ્લપ્નુું છે 
વુંવાય’ 

૧૨   દરતયાભ 

(જ- ૨૧/૧/૧૮૨૦) 
(મ-ૃ ૨૫/૩/૧૮૯૮) 

લઢલાણ  કપલશ્વય 

રોકહશત 
બચિંતક,  

લાણીયાણી
ના લકીર   

અમતૃફા  

ડાહ્યાબાઈ 
ત્રલાડી  

કપલશ્વય    શો લાચનભાા 
 પભથ્માબબભાન  

 ગજુયાતી 
કાવ્મદોશન   

 રક્ષ્ભી (નાટક) 
 પાફશવ પલયશ   

 બબ્રટીળ વયકાય તયપથી વી.આઈ.ઈ.ઈલ્કાફ  

 અલાશચીનયગુનો પ્રથભ કપલ  

 વૌપ્રથભ ગજુયાતી નાટક રક્ષ્ભી છે. 
 પ્રથભ કાવ્મ ‘ ફાની ીય’ રખ્યુું છે.  

 અલાશચીન ગજુયાતીનુું વૌપ્રથભ દેળબક્તત કાવ્મ ‘ 
હનુ્નયખાનની ચડાઈ છે.  

૧૩  નભશદાળુંકય દલે 

(જ- ૨૪/૮/૧૮૩૩) 
(મ-ૃ ૨૬/૨/૧૮૮૬) 

સયુત  લીય નભશદ   

રારળુંકય 
દલે  

  નભશકોળ  

 ભાયી શકીકત 

 નભશકપલતા  

 યાભ જાનકી દળશન  

 તેભણે ગજુયાતી પ્રથભ વાભપમક ‘ દાુંહડમો’ ળરૂ 
કયુું. 

 ગજુયાતી ગદ્યના પતા ,અલાશચીનોભાું આદ્ય. 
 ભાયી શકીકત (૧૯૩૪) ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ 
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 ભુંડી ભલાથી 
થતા રાબ   

આત્ભકથા છે.  

 પ્રથભ ગજુયાતી ળબ્દકોળ નભશકોળ  

 ‘ તત્લળોધક વબા અને સયુત પ્રજા વભાજની 
સ્થાના કયી. 

૧૪   નલરયાભ ુંડયા 
(જ- ૯/૩/૧૮૩૬) 
(મ-ૃ ૭/૮/૧૮૮૮) 

સયુત   

નુંદકોયફાઈ 
  

રક્ષ્ભીયાભ  

  ફારગ્નફત્રીવી  

 નલરગ્રુંથાલબર 

 બટનુું બોાળું  
 લીયભતી 
  

 પલલેચક,નાટયકાય,કપલ,પનફુંધકાય અને ત્રકાય  

 ગજુયાત ળાાત્રના તુંત્રીદે યહ્યા। 

૧૫  ભશીતયાભ  
નીરકુંઠ 

(જ-૩/૧૨/૧૮૨૯) 
(મ-ૃ૩૦/૫/૧૮૯૧) 

સયુત   બગયજાગૌયી  

રૂયાભ 
નીરકુંઠ  

  વાસ ુલહુની રડાઈ  

 વઘયા જેવુંગ  

 લનયાજ ચાલડા  

 ‘ વાસ ુ લહુની રડાઈ’ ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ 
વાભાજજક નલરકથા છે. 

 તેઓ નલરકથાકાય ઉયાુંત વભાજસધુાયક ણ 
શતા.  

 ‘ ઇંગ્રેન્ડની મવુાપયીનુું લણશન’ સુ્તક ગજુયાતી 
પ્રથભ પ્રલાવ સુ્તક છે. 

 તેભણે ભશીતયાભ રૂયાભ અનાથાશ્રભની 
અભદાલાદભાું સ્થાના કયી શતી. 

  
૧૬   યભણરાર નીરકુંઠ 

(જ-૧૩/૩/૧૮૬૮) 
(મ-ૃ૬/૩/૧૯૨૮) 

  

અભદાલાદ   ભશીતયાભ  

નીરકુંઠ  
  યાઈનો લશત  

 બદ્ર બદ્ર  
 ‘ ‘બદ્ર બદ્ર’ ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ શાસ્મ કથા 

છે. 
 ૧૯૨૭ભાું નાઈટહડૂ થી વન્ભાપનત થમા છે. 
 તેભની ત્ની પલદ્યાગૌયી નીરકુંઠ ગજુયાતના પ્રથભ 

સ્ત્રી સ્નાતક શતા. 
૧૭  ગો.ભા.પત્રાઠી 

(જ-૨૦/૧૦/૧૮૫૫) 
(મ-ૃ૪/૧/૧૯૦૭) 

નડીમાદ   પળલકાળીફા
ઈ  

ભાધલયામ 

નલરકથા   વયસ્લતીચુંદ્ર બાગ-
૧ થી ૪  

 સ્નેશમદુ્રા 

 ૧૯૦૫ પ્રથભ ગજુયાતી વાહશત્મ હયદના પ્રમખુ  

 વયસ્લતીચુંદ્ર ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ ભશાનલર 
કપૃત છે. 
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 પત્રાઠી  (કાવ્મવુંગ્રશ)  ૨૦૧૬ બાયતીમ ટાર પલબાગ દ્વાયા પત્રાઠીના 
ભાનભાું ટીકીટ ફશાય ાડલાભાું આલી છે. 

૧૮  નુંદળુંકય ભશતેા 
(જ- ૨૧/૪/૧૮૩૫ - 
(મ-ૃ ૧૭/૭/૧૯૦૫) 

સયુત   ગુંગારક્ષ્ભી  

તુજાળુંકય  
  કયણઘેરો (૧૮૬૬)  ગજુયાતી વાહશત્મની પ્રથભ નલરકથા ‘ કયણઘેરો’ 

છે. 
 ૧૮૭૨ભાું યામફશાદુય બખતાફ એનામત. 

૧૯  યાજેન્દ્ર ળાશ 

(જ-૨૮/૧/૧૯૧૩) 
(મ-ૃ ૨/૧/૨૦૧૦) 

 

કડલુંજ  

 

  

કેળલરાર  
ળાશ 

કપલ   ધ્લપન, આંદોરન 

 ળાુંત કોરાશર  
 ધ્લપન કાવ્મવુંગ્રશને ૨૦૦૧ભાું જ્ઞાનીઠ એલોડશ 

એનામત થમેર છે. 
 ૧૯૬૩ભાું વાહશત્મ અકાદભી એલોડશ એનામત 

થમેર છે.     
૨૦  ઉભાળુંકય જોળી 

(જ-૨૧/૭/૧૯૧૧) 
(મ-ૃ ૧૯/૧૨/૧૯૮૮) 

ફાભણા લાસહૂક નલરફેન 

જેઠારાર 
જોળી   

કપલ   પલશ્વળાુંપત  

 ગુંગોત્રી, પનળીથ  

 શ્રાલણી ભેો 
(લાતાશવુંગ્રશ) 

 ગજુયાત ભાપવક ‘ વુંસ્કૃપત’ના તુંત્રી 
 પલશ્વળાુંપતના કપલ   

 ૧૯૭૦ થી ૧૯૭૬ભાું યાજ્મવબાના વભ્મ  

 ૧૯૭૩ હદલ્રી વાહશત્મ અકાદભી એલોડશ  

 ૧૯૬૮ ગજુયાત વાહશત્મ યીદના પ્રમખુ  

 ૧૯૭૦ભાું ગજુયાત યપુન.ના ઉકુરપત 
૨૧  કનૈમારાર મનુળી 

(જ-૩૦/૧૨/૧૮૮૭) 
(મ-ૃ ૮/૨/૧૯૭૧) 

બરૂચ ઘનશ્માભ 

વ્માવ  

તાીફા  

 

ભાણેકરાર  

નલરકથાકાય  

લાતાશકાય 

વાહશત્મકાય   

 ગજુયાતનો નાથ  

 ાટણની પ્રભતુા  

 જમ વોભનાથ  

 યાજાપધયાજ  

 સ્લપ્ન દ્રષ્ટા  

 ૧૯૩૮ભાું બાયતીમ પલદ્યાબલનની સ્થાના કયી. 
 ૧૯૫૨ભાું ઉત્તયપ્રદેળના યાજ્માર ફન્મા. 
 ૧૯૨૨ભાું ‘ગજુયાત’ ભાપવકની ળરૂઆત કયી. 
 ૧૯૧૨ભાું ‘બાગશલ’ ભાપવકની સ્થાના કયી. 
 ૧૯૫૯ભાું વભશણ ભાપવકની ળરૂઆત કયી. 

૨૨  સયુપવિંશજી ગોહશર 

(જ- ૯/૩/૧૮૩૬) 
(મ-ૃ ૭/૮/૧૮૮૮) 

રાઠી  કરાી   

તખ્તપવિંશજી  
કપલ   કરાીનો કેકાયલ  

 કાશ્ભીયનો પ્રલાવ  

 કરાીની ત્રધાયા  

 ૨૧ લશની લમે યાજ્માબબેક 

 સયુતાની લાડીનો ભીઠો ભોયરો તયીકે જાણીતા છે.  

 પે્રભ અને આંસનુા કપલ  

 ગજુયાતના લડ્શઝલથશ તયીકે ઓખામ છે. 
૨૩  ભબણળુંકય બટ્ટ 

(જ-) 
ચાલુંડ 

(અભયેરી) 
કાન્ત ભોતીફાઈ 

યત્નજી બટ્ટ  

  લૂાશરા  

 ગરુૂ ગોપલિંદપવિંશ 

 કરાી કેકાયલ કાવ્મવુંગ્રશ ભયણ ફાદ પ્રકાળન 

 વભથશ કપલ અને ખુંડકાવ્મોના વર્જક 
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(મ-ૃ)  યોભન સ્લયાજ  

 વાગય અને ળળી  

 નીપતળાસ્ત્ર   

 તેભણે ‘ ખુંડકાવ્મના પતા’ કશલેામ છે. 
 ઈ.વ. ૧૮૮૬ભાું તેભનુું વલશપ્રથભ કાવ્મ ‘ ભાયી 

હકશ્તી’ બદુ્ધદ્ધપ્રકાળ’ ભાપવકભાું પ્રપવદ્ધ થયુું શત ુું.   
૨૪  ભનબુાઈ પત્રલેદી 

(જ- ૨૭/૭/૧૯૧૪) 
(મ-ૃ ૯/૪/૧૯૭૨) 

યાજકોટ  વયોદ, 

ગાપેર 

 

પત્રભલુનદાવ  
  યાભયવ  

 સયુતા  

 ફુંદગી (ગઝર) 
  

 તેભનુું લતન ભાણાલદય છે.  

 યાભયવ અને વયતા તેભના બજનવુંગ્રશ છે. 
  

૨૫  નયપવિંશયાલ હદલેહટમા 
(જ- ૩/૯/૧૮૫૯) 
(મ-ૃ૧૪/૧/૧૯૩૭)  

અભદાલાદ  જ્ઞાનફર, 
ળુંભનુાથ,  

પથક, 
નયકેવયી, 
દૂયફીન     

 

બોાનાથ 
હદલેહટમા  

કપલ  

પલલેચક  
 કુસભુભાા 

(૧૮૮૭) 
 નૂયુઝુંકાય 

(૧૯૧૪) 
 સ્ભયણવુંહશતા(૧૯૧

૫) 
 કપલતા પલચાય  

 બોાનાથ હદલેહટમાના તુ્ર અને રેબખકા 
પલદ્યાગૌયીના ભાભા શતા. 

 કપલ, પલલેચક અને બાાળાસ્ત્રી શતા. 
 ભુંગ ભુંહદય ખોરો તેભની અંત્મુંત જાણીતી કપલતા 

છે. 
 ‘ વાહશત્મ હદલાકય’ તયીકે જાણીતા છે.  

૨૬  કાકાવાશફે કારેરકય         ‘ વલાઈ ગજુયાતી’ તયીકે ઓખામા છે. 
૨૭  ધભૂકેત ુ        ‘ ટૂુંકી લાતાશના કવફી’ તયીકે ઓખામા છે.  
૨૮  ગીજુબાઈ ફધેકા 

(બગયજાળુંકય) 
(જ-૧૫/૧૧/૧૮૮૫) 
(મ-ૃ ૨૩/૬/૧૯૩૯)  

બચત  

(અભયેરી) 
મછૂાી ભા 
ફાકોના 

ફેરી   

   લાતાશન ુું ળાસ્ત્ર  

 ફાવાહશત્મ 
લાહટકા  

 હદલા સ્લપ્ન  

 ગજુયાતી ફા વાહશત્મના બ્રહ્મા તયીકે ઓખામ 
છે. 

 બાયતભાું ભોન્ટેવયી પળક્ષણભાું અગત્મનો બાગ 
બજવ્મો છે. 

 ૧૯૨૦ભાું ફારભુંહદયની સ્થાના કયી. તથા 
બાલનગયભાું શ્રી દબક્ષણામપૂતિ પલનમ ભુંહદય 
ળાાની સ્થાના કયી શતી. 

૨૯  યભેળ ાયેખ         ગજુયાતી કપલતાનો નામગયા ધોધ તયીકે જાણીતા 
છે.  

30  ચુંદ્રકાુંત ફક્ષી  ારનયુ  ફક્ષીફાબ ુ ચુંચફેન  રેખક  ેયીબરવીવ   ‘ ઘટનાના ફેતાજ ફાદળાશ’ તયીકે જાણીતા છે. 



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 7 
 

(જ- ૨૦/૮/૧૯૩૨) 
(મ-ૃ ૨૫/૩/૨૦૦૬) 

કેળલરાર   જાશયે લતતા  

૩૧  ફલુંતયામ ઠાકોય 

(જ- ૨૩/૧૦/૧૮૬૯) 
(મ-ૃ ૨/૧/૧૯૫૨) 

(ુંહડત યગુ)  

બરૂચ  વેશનેી  

લલ્કર  

કલ્માણયાલ  
ઠાકોય  

કપલ   બણકાયધાયા  

 કપલતાપળક્ષણ  

 ઊગતી જલાની  

 ગજુયાતી બાાભાું વૌપ્રથભ ‘ વોનેટ’ કાવ્મો 
યચનાય. 

 વોનેટના પતા તયીકે ઓખામ છે. 
 ‘ પનળાન ચકૂ ભાપ, નહશ ભાપ નીચુું પનળાન’ 
  

૩૨  અયદેળય પયાભજી  

ખફયદાય  

(જ- ૬/૧૧/૧૮૮૧) 
(મ-ૃ ૩૦/૭/૧૯૫૩) 

દભણ  ખફયદાય  

બચુા કપલ  

અદર  

ભોટારાર 

ળુંભનુાથ   

 કપલ  

પલલેચક  

નાટયકાય  

 પલરાપવકા  

 કાવ્મયપવકો  

 પ્રકાપળકા 
 બજપનકા   

 ગજુયાતી બાાના પ્રથભ ‘ યાષ્રીમ ળામય’ તયીકે 
ઓખામ છે. 

 ‘ ગણુલુંતી ગજુયાત ! અભાયી ગણુલુંતી ગજુયાત’ 
 જ્માું જ્માું લવે એક ગજુયાતી, ત્માું ત્માું વદાકા 

ગજુયાત’ 
 


