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સા�હ�યકારો િવવચેકોની નજર�  
 

 

અખો : "ાનનો વડલો 

અનતંરાય મ&ણશકંર રાવળ : )વ)થ અને સમતોલ િવચારક 

આચાય, હ�મચ-ં.�ૂર : ક&લકાલસવ," 

આનદંશકંર બા2ભુાઈ 5વુ : સમથ, ધમ,&ચ7તક, મ8દુશ9 સમ�વયકાર 

ઈ:રભાઈ મોતીભાઈ પટ�લ (પેટલીકર) : =ામ>વનના આલેખક પણ .ધુારક સ?ક 

ઉમાશકંર Aઠાલાલ જોશી : િવ:શાિંતના કિવ, ગાધંીવાદના સમથ, ઉDગાતા 

કનૈયાલાલ માણેકલાલ Fનુશી : Gજુરાતની અH)મતાના 2રુ)કતા,, )વIનદJટા 

�કશોરલાલ ઘનLયામલાલ મશMવાળા : Nેયાથ9 સા�હ�યકાર 

&ગ�રOશકંર ભગવાન> બધેકા : બાળ સા�હ�યના સ?ક, બાળકોની FછૂાળQ મા 

Gણુવતંરાય પોપટભાઈ આચાય, : સાગર>વનના સમથ, આલેખક 

ગોવધ,નરામ માધવરામ િRપાઠQ : સાSરવય,, પ�ંડત Tગુના 2રુોધા 

ગૌરQશકંર ગોવધ,નરામ જોશી : UૂંકQવાતા,ના કસબી 

ચ-ંકા�ત ક�શવલાલ બSી : બડંખોર સ?ક 

Vનુીલાલ કાલીદાસ મ�ડયા : =ામ>વનના સમથ, સ?ક 

જયોતી�- હ�રશકંર દવે : Wથમ પHંXતના હા)યલેખક, હા)યસYાટ 

ઝવેરચદં કા&ળદાસ મેઘાણી : રાJ[Qય શાયર, ક.ુબંલ રંગનો ગાયક, લોકસા�હ�યનો મ\ મોરલો 

ઝીણાભાઈ રતન> દ�સાઈ : હાઈ]ુના Wણેતા, >વન માગં^યના ઉDગાતા 

દ\ાRેય બાલ]ૃJણ કાલેલકર : સવાઈ Gજુરાતી, આ>વન Wવાસી, ઉ\મ િનબધંકાર 

દયારામ : ગરબી સYાટ, ભકત કિવ 

દલપતરામ ડા`ાભાઈ RવાડQ : સભારંજની કિવ, Gજુરાતી વાણી રાણીના વકQલ 

દામોદર aશુાલદાસ બોટાદકર : Gહૃગાયક કિવ, સbદય,દશ9 કિવ 

નટવરલાલ ]ુબેરભાઈ પડંયા-ઉશન. ્: બ&લJઠ ભાવ અને ઉdારના નીવડ�લ કિવ 
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નરિસ7હ મહ�તા : આ�દ કિવ 

નરિસ7હરાવ ભોળાનાથ �દવે�ટયા : સા�હ�ય �દવાકર, અવા,ચીન Gજુરાતી કિવતાના કeવ 

નમ,દાશકંર લાલશકંર દવે - નમ,દ : આ8િુનક ગfનો િપતા, .ધુારનો અgુણ 

નવલરામ લhમીરામ પડંયા : આMઢ િવવેચક 

�હાનાલાલ દલપતરામ કિવ : કિવવર, Wj^લ અમીવષ,ણ ચ-ંરાજ, ડોલન શૈલીના કિવ 

પlાલાલ નાનાલાલ પટ�લ : OનપદQ નવલકથાના સ?ક 

Wmાદ પાર�ખ : સbદયા,&ભFખુ કિવ, રંગ અને ગધંના કિવ 

િWયકા�ત મ&ણયાર : રોમેn�ટક િમOજના કિવ 

Wેમાનદં : મહાકિવ, આoયાન િશરોમ&ણ 

બલવતંરાય ક^યાણરાય ઠાકોર : આ8િુનક કિવતાના જયોિતધ,ર, અગયે WવાહQ પfના સ?ક 

બાલાશકંર ઉ^લાસરામ કંથા�રયા : Gજુરાતી ગઝલના િપતા 

ભાલણ : Gજુરાતી આoયાનના િપતા 

મ&ણલાલ નpભુાઈ qrવેદQ : અભદે માગ,ના Wવાસી 

મ&ણશકંર ર�ન> ભs : ઉ\મ ખડંકાtયોના સ?ક 

મuભુાઈ રાOરામ પચંોલી : vડQ ઈિતહાસ દnJટવાળા સ?ક 

મીરાબંાઈ : WેમદQવાની 

રwવુીર દલિસ7હ ચૌધરQ : >વનલSી સ?ક 

રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે : Gજુરાતી નાટકના િપતા 

રણxજતરામ વાવાભાઈ મહ�તા : Gજુરાતી અH)મતાના આf Wવત,ક 

રમણભાઈ મહQપતરામ નીલકંઠ : સમથ, હા)યકાર 

રમણલાલ વસતંલાલ દ�સાઈ : TગુFિૂતy વાતા,કાર 

રિસકલાલ છોટાલાલ પરQખ : રોમે રોમ િવfાના >વ 

રાA�- ક�શવલાલ શાહ : ઉ\મ ગીતકિવ, કાtય�વની નૈસ&ગzક Wિતભા 

રામનારાયણ િવ:નાથ પાઠક : મગંલFિૂતy મ8રુ tયHXત�વ 

રાવ> છોટાલાલ પટ�લ : દદ,  અને અ{નુા Wયોગશીલ સ?ક 
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લાભશકંર ઠાકર : Wયોગશીલતાuુ ંસાવ ન|ુ ંપ�રમાણ Wગટાવનાર સ?ક 

શામળ ભs : Wથમ પfવાતા,કાર 

.ખુલાલ> સઘં> સઘંવી : Wકાડં પ�ંડત 

.રુિસ7હ> તoતિસ7હ> ગોહ�લ : Wેમ અને }.નુા કિવ, .રુતાની વાડQનો મીઠો મોરલો 

.રુ�શ હ�રWસાદ જોશી : 2ણૂ,તયા આ8િુનકતાના �હમાયતી 

)વામી આનદં : અનાસકત, અપ�ર=હ "ાની અને W~�ુ 

 


