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મધ્યકાલીનયગુ

સોનલ દેસાઇ 



– મધ્યકાલીનયગુ ની શરૂિાત ૧૨મી સદી થી ઈ.સ.૧૮૫૩ સધુી ગણિા  માાં આિે  છે  
– મધ્યકાલીનયગુ ને પનુ:ત્રણ ભાગમાાં િહચેી શકાય છે. 
– ૧- હમેયગુ, રાસયગુ 
– ૨ – નરવસિંહ યગુ  
– ૩ –પ્રેમાનાંદ યગુ 



– -- નરવસિંહ યગુ ના જાણીતા સાહહત્યકારો :

* અખો *

– ઉપનામ :-‘‘ જ્ઞાન નો િડલો’’,‘ઊત્તમ છપ્પાકાર’, હસતો હિલસિુ, બ્રાહમી સાહહત્યકાર 
– - મળૂનામ- અક્ષયદાસ સોની.
– - જન્મ :-ઈ.સ.૧૫૯૧ માાં ,જન્મસ્થળ- જેતલપરુ(અમદાિાદ) રોજી રોટી માટે અખો 

અમદાિાદના ખાડીયા વિસ્તારમા આિેલ દેસાઇની પોળમાાં રહતેો હતો. 
– અખાનુાં િખણાત ુાં સાહહત્ય :- છપ્પા . 
– કૃવતઓ:-૧ અખેગીતા ,૨ પાંચીકરણ ,૩ બારમહહના ,૪ કૈિલ્યગીતા ,૫ ચચત્તવિચાર

સાંિાદ ,
૬ સત્તવપ્રયા (હીન્દી), ૭ અનુાંભિચબદુ ,૮ ગરુુવશષ્ય સાંિાદ , ૯ બ્રહ્મલીલા (હીન્દી ),૧૦ 

સાખીઓ ,
૧૧  કૃષ્ણ ઉદ્ર્સાંિાદ .        



* પ્રેમાનાંદ  *

– પ્રેમાનાંદ જાણીતા માણભદ્ર(કથાકાર)અથિા ગાગહરયા ભદ્ર હતા.
– પ્રેમાનાંદની"ઓખાહરણ’’ કૃવત દર ચૈત્ર મહહનામાાં ગિાય છે.
– પ્રેમાનાંદની ‘સદુામાચહરત્ર’ કૃવત દર શવનિારે ગિાય છે. 
– ‘’જયાાં સધુી ગજુરાતી ભાષાનો બીજી ભાષાઓના કરતા વિશેષ ઉત્કષૅ થાય નહીં 

ત્યાાં સધુી પાઘડીપ હરેીશ નહીં’’ પ્રેમાનાંદની આ પ્રતીજ્ઞા જાણીતી છે. 
– ઉપનામ :- ‘’મહાકવિ’’ ,’’આખ્યાન વશરોમચણ’’.
– જન્મસ્થળ:- િડોદરા, વપતા:-કૃષ્ણદાસભટૃ ,ગરુુ:-રામચરણ. 



– પે્રમાનાંદનુાં િખાણાત ુાં સાહહત્ય :- આખ્યાન. (નળખ્યાન- ‘‘ પણ કન્યા નળની િાટ 
જોય ”.)

– કુવતઓ:- નળાખ્યાન રણયજ્ઞ, દાણલીલા, ઓખાહરણ, દશમસ્કાંધ, વિિકે િણજારો, 
ચાંદ્રહાસ આખ્યાન, સધુન્િા આખ્યાન, ભ્રમરગીતા, મામેરૂ, અચભમન્ય ુઆખ્યાન 
,િામનકથા .

– પાંહકતઓ: - સખુ દુ:ખ મનમાાં ન આણીએ........
ગોળ વિના મોળો કાંસાર ,માત વિના સનૂો સાંસાર.........



* શામળ *

– ઉપનામ :- ગજુરાતી ભાષાનો પ્રથમ ‘‘િાતાાકાર’’ , ‘‘ પધિાતાાના વપતા.’’     
– જન્મ :- ઈ.સ.્ ૧૬૯૦ માાં . 
– જન્મસ્થાન :- અમદાિાદમાાં આિેલ ગોમતીપરુ .(િેંગણપરુ) 
– વપતા :- વિશ્વશે્વર ભટ્ટ . 
– ગરુુ :- નાનાભટ્ટ . 
– શામણનુાં િખાણાત ુાં સાહહત્ય :- ‘‘ છપ્પા’’, ‘‘ પધિતાા’’ (સત્ય મોટુ સહુાંકો થકી ) , 

‘‘ ચોપાઇ – ઉખાણાાં ’’.    



– કૃવતઓ :-

– ૧ રાિણ માંદોદરી સાંિાદ,૨ રૂપાિતી ,૩ ચાંદ્રચાંદ્રાિતી ,૪ િૈતાલ પચીસ ,૫  
વસિંહાસન બત્રીસી ૬ પદ્મિતી ૭  દ્રોપદીિસ્ત્રાહરણ ૮ સડૂા બરોતરી ,૯  
નાંદબવત્રસી, ૧૦  ભદ્રાભાવમની, ૧૧  બરાસ કસ્તતરૂી, ૧૨  મદન મોહના, ૧૩  
વિધા વિલાવસની, ૧૪ શામળ રત્નમાત્ર . 

– ‘‘ચાંદ છાંદ પદ સરૂકે, દુહો ચબહારી દાસ, ચોપાઇ તલુસીદાસકી,          છપ્પય 
શામળ ખાસ. ’’               


