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“ કાં ઈ રાખ નનયાળાભાાં અભય આળા છુાઈ છે ”. – ભણીરાર નત્રલેદી



“ કે શીન જન્ભે નલ શીન ભાનલ, કે શીન કભે કયી શીન ભાનલે” – ઉભાળાંકય જળી



“ જેશના બાગ્મભાાં જે વભે જે રખય ાંુ તેશને તે વભે જ શચે”- નયનવિંશ ભશેતા



“ હુાં ભાનલી ભાનલ થાઉં ત ઘણ.ાંુ ”- સદ
ાં ુ યમૌ



ુ યાતી , તમાાં તમાાં વદાકા ગજ
ુ યાત”- ખફયદાય
“ જમાાં જમાાં લવે એક ગજ



“ ચરભન મફ
ાંુ ઈનગયી , જલા ચ્ુ છ નલનાની ભગયી”.- નનયાં જન બગત



“ નિમે ! સ્ળુ કરાં ુ હુાં ? અનધકાય જયા નથી ”- કાન્ત



“ વોન્દમો ાભતા શેરા વોદમુ ફનવ ાંુ ડે.”- કરાી



“ બનભમા નલના ભાયે બણલા‟તા ડુાંગયા ”- ઉભાળાંકય જળી



“ ળભેના લેયથી લેય, ટે ના ા ાથી “- સ્નેશયક્મભ



ુ ઝયણ ાંુ સ્લગુ થી ઉતયું ુ છે ,ાી તેભાાં ડૂફકી દઈને ણ્ુ મળાી ફને છે .”“ શા સ્તાલ નલર

કરાી


“ ભાંગર ભાંરદય ખર દમાભમ ભાંગર ભાંરદય ખર.”- નયનવિંશયાલ રદલેરટમા



“ જનની જડ વખી નશી જડે યે રર”- કનલ ફટાદકય



“ નલળાે જગ નલસ્તયે નથી એક ભાનલી, શ ુ છે ,ાંખી છે લનની છે લનસ્નત ”- ઉભાળાંકય જળી



ુ યે જે નળયે તાયે ,જગતન નાથ તે વશેજે, ગણ્ય ાંુ જે પ્મારુએ અનત પ્મારાં ગણે રેજે”“ ગજા

ફારાળાંકય કાં થારયમા


“યથભ િણાભ ભાયા ભાતાજીને કશેજ”- યા.નલ.ાઠક



“છે લ્ર કટય આ ઝેયન ી જાજ ફા ુ વાગય ીનાયા અંજલર નલ ઢજ ફા”ુ - ઝલેયચાંદ

ભેઘાણી


“ શરયન ભાયગ છે , શ ૂયાન નરશ કામયન ાંુ કાભ જને ”- નિતભદાવ



“ ભેર ત ડગે યે જેના ભનન ડગે , ભાયને બાાંગી યે ડે બયભાાંડ યે ”- ગાંગાવતી



ુ ફ બમો રાગત,આજ વોયબ બયી યાત વાયી ”- િશરાદ ાયે ખ
“ આજ અંધાય ખળ



“ જાગને જીલડાાં, ગાની ટુ ગીતડાાં બ્રહ્મ કેયાાં”- નભુદ



“ લૈષણલજનત તેને યે કશીએ જે ી યાઈ જાણે યે ”- નયનવિંશ ભશેતા



“ બાાને શ ાંુ લગે ભ ૂય ? જે યણભાાં જીતે તે શ ૂય ”- અખ



“ યાભ યભકડુાં જરડયય
ાંુ ે યાણાજી ભને યાભ યભકડુાં જરડય ાંુ ”- ભીયાફાઈ



“ એક મ ૂયખને એલી ટે લ, થ્થય એટરા  ૂજે દે લ. ”- અખ



“ ભાયી આંખે કાં કુના સ ૂયજ આથમ્મા”- યાલજી ટેર
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“ જમાાં જમાાં નજય ભાયી ઠયે માદી બયી તમાાં આની ”- કનલ કરાી



“ મા શભ કયીને ડ,પતેશ છે આગે ”- નભુદ



“ ઘટભાાં ઘડા થનગને , આતભ લીંઝે ાાંખ,અણ દીઠેરી બભ ય , મોલનભાાંડે આંખ”-ઝલેયચાંદ

ભેઘાણી


ુ યાતની, આ ગણ
ુ લાંતી ગજ
ુ યાતની,જમ જમ ગયલી
“ સ્લણુ અક્ષયે રખળે કનલઓ મળગાથા ગજ
ુ યાત ”- યભેળ ગપ્ુ તા
ગજ



ુ યાત, દીે અરુણ િબાત ”- કનલ નભુદ
“ જમ જમ ગયલી ગજ



“ જીલન અંજલર થાજ, ભારાં ુ જીલન અંજરી થાજ ”- કયવનદાવ ભાણેક



ુ ફનળે ા જગના, રડ ા વાભે, અડગ રદરના ગપ્ુ ત ફથી”“ શણના ાીને દ્વદ્વગણ

સન્ુ દયભ


ુ જીલનાંથ ઉજા ”- નયનવશયાલ રદલેરટમા
“ િેભ જમનત તાય દાખલી, મજ



“ ખફ બયીને અભે એટલ ાં ુ શસ્મા, કે કલ
ૂ  બયીને અભે યઈ ડયા”- જગદીળ જળી



“ તાયી આંખન અપીણી, તાયા ફરન ફાંધાણી, તાયા રન  ૂનભન ાગર એકર યે ”-

લેણીબાઈ યુ રશત


“ વ્મક્તત ભટી ફન ાંુ હુાં નલશ્વભાનલી”- ઉભાળાંકય જળી



“ અવતમ ભાાંશથ
ે ી િભ ુ યભ વતમે ત ાંુ રઇ જા ”- ન્શાનારાર




“ આટરાાં ફૂર નીચે ને આટરાાં રાાંફ વભમ ગાાંધી કદી સ ૂત ન‟ત ”- શયીન્ર દલે
“ નથી જાણ્ય ાંુ અભાયે ાંથ ળી આપત ખડી છે , ખફય છે એટરી કે ભાતની શાકર ડી છે ”-

ઝલેયચાંદ ભેઘાણી


“ ઊંચી નીચી પમાુ કયે જીલનની ઘટભાા,બયતી એની ઓટ છે , ઓટ છી જુલા ”- સ્નેશયક્મભ



“ ભાનલ ન થઇ ળક્ય ત એ ઈશ્વય ફની ગમ, જે કઈ ફની ગમ એ ફયાફય ફની ગમ ”- ‘

આદીર’ ભનસયુ ી


“ જગતના વહુ કડીઓભાાં સ્નેશની વલુથી લડી” – સન્ુ દયભ



“ કશ ાંુ જ ભાયા શાથભાાં નથી, ભાયા શાથ ણ ભાયા શાથભાાં નથી ”- રાબળાંકય ઠાકય



“ ભાણવ ઈશ્વયથી ખલાઈ ગમ છે , ભાણવ સ્ુ તકથી ખલાઈ ગમ છે , ભાણવ ઈચ્છાઓથી ખલાઈ
ગમ છે . ”- રાબળાંકય ઠાકય




ુ ાભ ? ”- ઉભાળાંકય જળી
“ સ્લતાંત્ર િકૃનત તભાભ, એક જ ભાનલી કાાં ગર

ુ ીત
“ ભ ૂર બરે ફીજુ ાં ફધ,ાંુ ભા-ફાનેભ ૂરળ નશીં,અગલણત છે ઉકાય એના એશ નલવયળ ”- ન
ભશાયાજ



ુ ી ગજ
ુ યાતી બાાને ગોયલ નશી ભે તમાાં સધ
ુ ી ાઘડી નરશ શેરાં ”- કનલ િેભાનાંદ
“ જમાાં સધ
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“ ભને એ જઇને શવવ ાંુ શજાયલાય આલે છે ,િભ ુ તાયાાં ફનાલેરા આજે તને ફનાલે છે ”- શયજી

રલજી દાભાણી ‘ ળમદા’


ુ યાતી, તમાાં તમાાં વદાકા ગજ
ુ યાત- અયદે વય ખફયદાય
“ જમાાં જમાાં લવે એક ગજ



ુ ે બજીશ ાંુ શ્રીગા”- નયનવશ ભશેતા
“ બલ ાં ુ થય ાંુ બાાંગી જ ાંજા,સખ



ુ યાત ગજ
ુ યાત ભયી ભયી યે ….”- ઉભાળાંકય જળી
“ભતાાં ભી ગઈ ભઘેયી ગજ



“ કરા છે બજમભીઠી તે બતતા નલણ કરા નરશ” – કરાી



“ જ કભ છડી જા યે ફાા …”- નયનવિંશ ભશેતા



“ આજની ઘડી યીમાભણી યે …….”- નયનવિંશ ભશેતા



“ અંતયની એયણ ય કની ડે શથડી ચેતનર?” – સન્ુ દયભ



“ એક જ દે લચનગાયી, ભશાનર !” – શરયશય બટ્ટ



“ જીગયન માય જુદ ત ફધી વાંવાય જુદ છે , ફધા વાંવાયથી એ માય ફેદયકાય જુદ છે ” –

ફારાળાંકય કાં થારયમા


ુ ી” – ગની દશીલારા
“ રદલવ જુદાઈના જામ છે , એ જળે જરય નભરન સધ



“ જમાયે િણમની જગભાાં ળરઆત થઇ શળે, તમાયે િથભ ગઝરની યજૂઆત થઇ શળે” – આદીર

ભન્સ ૂયી


“ તભાયા અશી આજ ગરાાં થલાના, ચભનભાાં ફધાને ખફય થઇ ગઈ છે ” – ગનીદશીલારા



“નવિંશને ળાસ્ત્ર ળા? લીયને મ ૃતયુ ળા?” – નાનારાર



“  ૃથ્લી વમ ાંુ નરશ ફેવણ,ાંુ આબ વમ ાંુ નરશ છત્ર” – ઉળનવ



“િેભને કાયણ વાથે વાંફધ
ાં નથી” – કરાી



“ ઘરડમાના કાાંટા ય શાપ્ાાં કયે વભમ” – ભનજ ખાંડેરયમા



“એ વ લયવની છયી વયલરયમેથી જર બયતી તમ એની ભટકી યશેતી કયી” – નિમકાાંત

ભલણમાય


“ફૂર કશે બભયાને બભય લાત કશે ગજ
ાંુ નભાાં” – શયીન્ર દલે



“ કદાચ કારે હુાં નરશ શઉં...કારે સયુ જ ઉગે ત કશેજ...” – સયુ ે ળ જળી



“ કડ કરાભને કઈ ે એભ ણ ફને, આ શાથ આખેઆખ ફે એભ ણ ફને” – ભનજ

ખાંડેરયમા


ુ ને ભળ્મા, શૈય,ાંુ ભસ્તક, શાથ ફહુ દઈ દીધ ાંુ નાથ ! ચથ ાંુ નથી ભાાંગવ”ાંુ –ઉભાળાંકય
“ત્રણ લાના મજ

જળી
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