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હ�મચ ંાચાય! ક"લકાલસવ!$ 

નરિસ%હ મહ�તા ભ'ત હર(નો, આ	દકિવ 

મીરા ં ,ેમદ(વાની, હ	રની લાડણી, જનમ જનમની દાસી 

નરિસ%હમીરા ં ખરા ંઈ�મી ખરા ં0રૂા ં

અખો $ાનનો વડલો, હસતો 	ફલ3ફૂ, ઉ5મ છ7પાકાર 

,ેમાનદં આ8યાન િશરોમણી, મહાકિવ 

શામળ સમથ! લોકવાતા!કિવ, વા"ણયાનો કિવ, શામળ 

છ7પય ખાસ 

દયારામ બસંીબોલનો કિવ, રસીલો રંગીલો ફ;ડ કિવ, 

રિસક 0 ૃગંાર( કિવ, ગરબી સ=ાટ, મ?યકાલીન 

3વુણ!Aગુના કાBય મહાલયCુ ંછે�Dુ ંઝાળહળF ુ ં

િશખર, ભ'તકિવ 

નમ!દ 3ધુારાનો અHુણ, 3ધુારાનો કડખેદ, Aગુધંર, 

Aગુ,વત!ક ગIપIમા ંનવ,Jથાપક 

દલપતરામ સભારંજની કિવ, ધીર�ધીર� 3ધુારાનો સાર 

,બો?યો. 

નવલરામ પડંLા આMઢ િવવેચક 

રણછોડભાઈ ઉદયરામ Oજુરાતી નાટકસા	હ�યકારના િપતા 

ગોવધ!નરામ િPપાઠ( પ	ંડત Aગુના Rરુોધા, મહાનવલકાર, સગંમAગુના 

SૃTટા, સાUરિશરોમણી 

મ"ણલાલ નVભુાઈ 

	 વેદ( 

અભેદમાગ! ,વાસી 

નરિસ%હરાવ 	દવે	ટયા WXેY ઉિમZકિવના Oજુરાતી આરંભક, આકાશ 
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તારા [લુ[લુ અને કો	કલાના કિવ, અવા!ચીન 

Oજુરાતી કિવતાના ક\વ 

રમણભાઈ નીલકંઠ સમથ! હાJયકાર 

બાલાશકંર કંથા	રયા Oજુરાતી ગઝલના િપતા 

આનદંશકંર ]વુ સમથ! ધમ!"ચ%તક, મ^દુશ_ સમ`વયકાર 

મ"ણશકંર ર�નY ભa 

“કા`ત” 

છે�લા સૈકાના પહ�લી હરોળના કિવ, કા`તની શાતં 

વાણી, ખડંકાBયોના સeક 

3રુિસ%હY ત8તિસ%હY 

ગો	હલ “કલાપી” 

અfકુિવ, ,ેમ અને g3નુા કિવ, Aવુાનોના કિવ, 

રાગને �યાગની વhચે હiA ુ ંએ kલFુ ંહF ુ,ં દદlલી 

મ^રુપના ગાયક 

`હાનાલાલ 

દલપતરામ કિવ 

ઉ5મ ઊિમZકિવ, ઊnયો ,o�લ અમીવષ!ણ 

ચ ંરાજ, pેTઠ રસકિવ, ડોલનશૈલીના અથા!F ્

અપધાગIના કિવ, તેr ઘડ�લા શtદના સeક 

બળવતંરાય ક. ઠાકોર આ^િુનક કિવતાના uયોિતધર, vેતક�શી િપતર, 

બ"લTઠ બકઠા વ	રTઠ તવ Jથાન Rwૃવી િવષે, 

અગેય ,વાહ( પIના સમથ!ક 

અરદ�શ ખબરદાર અFતૃીય કિવ 

દામોદર xશુાલદાસ 

બોટાદકર 

Oહૃગાયક કિવ, yુzંુબકિવ, સ{દય!દશ_ કિવ 

ગાધંીY ઉ5મ આ�મકથાકાર 

દ5ાPેય, કાલેલકર કાકા કાલેલકર, આYવન ,વાસી, Yવનધમ_ 

સા	હ�યકાર 

કનૈયાલાલ મા. |નુશી Oજુરાતની અ}Jમતાના RરુJકતા!,  ,ાચીન 



જ�પેશ બગદ	રયા           સા	હ�યકાર અને તેની િવશેષતાઓ  હા	દ�ક ડાયાની 

www.gujmaterial.com 

આય!ભાવનાના Rજૂક એટલા જ ,ણા"લકા ભજંક, 

ગI,ધાન લ"લત વા~મયના સૌથી વ^ ુક(િતZમતં 

સeક 

ર.વ.દ�સાઈ Aગુ|િૂતZ વાતા!કાર 

ગૌર(શકંર જોષી 

“^મૂક�F”ુ 

Oજુરાતી નવ"લકાના સમથ! આરંભક 

ઝવેરચદં મેઘાણી રાT�(ય શાયર, લોકસા	હ�યનો મ5 મોરલો 

Oણુવતંરાય આચાય! સાગરYવનના સમથ! આલેખક 

uયોતી`  દવે ,થમ પ}ં'તના હાJયલેખક 

ચ.ંચી.મહ�તા ભ"ગનીભાવના સમથ!ક કિવ 

રા.િવ.પાઠક પ	ંડતAગુની પય�ષણા અને ગાધંીAગુની 

	�યા�મકતાના સમ`વયકાર( સeક 

િPVવુન Dહુાર 

“3ુ̀ દર|”્ 

સ�યમ િશવમ 3ુ̀ દર| ્ના ઉપાસક, વૈિvક 

Jતરથીય �ચે આિધભૌિતક Jતર 3ધુી િવJતારતી 

સ{દય!શોધની કિવતાના રચિયતા 

ઉમાશકંર જોશી ગાધંીવાદના સમથ! ઉદગાતા, સ{દય!દશ!નની 

ચરમ સીમાની કિવતાના કિવ 

Yણાભાઇ દ�સાઈ 

“Jનેહર}�મ” 

Yવનમાગં�યના ઉદગાતા 

yૃTણલાલ pીધરાણી કાBયકો	ડયાના પેટાવનાર 

પ�ાલાલ પટ�લ �નપદ( નવલકથાના અXણી સeક, Oજુરાતી 

સા	હ�યCુ ંપરમ િવJમય 

ઈvર પેટલીકર XામYવનના આલેખક પણ 3ધુારક સeક 
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પહલાદ પાર�ખ સ{દયા!"ભ|ખુ કિવ, રંગ અને ગધંના કિવ 

રાr`  શાહ કાBય�વની નૈસ"ગ�ક ,િતભા, ઉ5મ ગીતકિવ 

િનરંજન ભગત ઈબારતથી અ"ભBય}'ત 3ધુીની સિંસ��ના કિવ 

નટવરલાલ પડંLા 

“ઉશનસ” 

બ"લTઠ ભાવ અને ઉદગારના નીવડ�લા કિવ 

�નૂીલાલ મ	ડયા XામYવનના સમથ!ક સeક 

Oલુાબદાસ �ોકર મનોિવ$ાનનો સeનમા ંસફળ ઉપયોગ કર( શક�લ 

નવ"લકાકાર 

મCભુાઈ પચંોળ( 

“દશ!ક” 

�ડ( ઈિતહાસ – Sૃ�Tટવાળા સeક 

િશવyુમાર જોશી નાટક અને નવલકથામા ં,યોગશીલતાની ધાર( 

સફળતાવાળા સeક 

ચ ંકા`ત બUી બડંખોર સeક 

3રુ�શ જોષી નયા સૌ`દય!ને સમથ!તાથી પોતાની yૃિતઓમા ં

અવતારનાર સeક 

મ^રુાય નાટકને નવ"લકામા ંCતૂન 

રાવY પટ�લ દદ!  અને અfનુા ,યોગશીલ સeક 

લાભશકંર ઠાકર ,યોગશીલતાCુ ંસાવ ન�ુ ંપ	રમાણ ,ગટાવનાર 

સeક 

ર�વુીર ચૌધર( YવનલUી સeક 

ભોળાભાઈ પટ�લ લ"લત ગધનો િવિશTટ લય લઈ આવેલ 

િનબધંકાર 

મફત ઓઝા સeનમા ંનવો`મેષના બડંખોર સeક 
 


