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ગજુયાતી મશુાલયા અને કશલેતો  

 પ્રથભ ગ્રાવે ભક્ષિકા  - ળરૂઆતભાાં શ્વલગ્ન નડવુાં. 

 કતૂયાાંનો વાંઘ કાળીએ ન શોંચે - રડાઇ કયનાયા કદી વપતા ન ભેલી ળકે 

 ાયકી ભા જ કાન લીંધે – યામા ાવે જ ફાક કેલણી ભેલી ળકે છે. 

 નેલાનાાં ાણી ભોબે ચઢાલલા – અળક્ય કાભ શ્વવદ્ધ કયી ફતાલવુાં . 

 ઘેય ઘેય ભાટીના ચરૂા – કોઈણ ઘય તકયાય લગયનુાં ન શોમ. 

 કાગનુાં ફેવવુાં ને ડાનુાંબાાંગવુાં  - આકસ્મભક દયણાભ આલવુાં. 

 ફતાભાાં ધી શોભવુાં – ઉશ્કેયણી કયલી. 

 ગામને દોશીને કતૂયાને ાવુાં -  ભશનેતથી ભેલેલુાં લેડપી નાખવુાં 

 એયણની ચોયી ને વોમનુાં દાન – ભોટુાં ા કયીને તેભાાંથી છૂટલા ભાટે નજીવુાં દાન કયવુાં. 

 છાવ રેલા જવુાં ને દોણી વાંતાડલી – કાભ કયવુાં શોમ તો ળયભ ન યાખલી. 

 ભપતનુાં ખાવુાં ને ભમજીદભાાં સવૂ ુાં  - કળામ પ્રકાયની ક્ષચિંતા કમાા શ્વલના ફેપીકય થઇ જીલન જીલવુાં.  

 જીલતો નય બદ્રા ાભે – જીલતા ભાણવનુાં ગભે ત્માયે ણ કલ્માણ થામ. 

 જ લશી ગમે ળી ળોચના – મોગ્મ વભમ લીત્મા છી વભજ આલે તેનાથી કોઈ રાબ થતો નથી. 

 કાાંકયે કાાંકયે ા ફાંધામ - યોજ અમકુ કાભ થોડા થોડા પ્રભાણભાાં ણ ચોક્કવ દ્રષ્ટ્રી ક્ષફિંદુથી કયતા 

યશીએ તો રાાંફાગાે અઘરુાં  કાભ ણ ાય ડે છે.  

 ાકે ઘડે કાાંઠા ન ચડે – ભોટી ઉંભયે શ્વળિણ આલાનો પ્રમત્ન વ્મથા છે.  

 ભોયના ઈંડાને ચીતયલા ન ડે – ભા ફાના વદ્દગણુો અને વાંમકાયો એભના ફાકોને આોઆ જ 

ઊતયી આલે છે. 

 કલૂાભાાં શોમ તો શલાડાભાાં આલે – ભા ફાભાાં વાંમકાય ન શોમ તો એભના ફાકોભાાં તે વાંમકાય ન 

આલે.  

 ઘયનો છેડો ોતાની ત્ની – જીલનની શલાળ અને સખુદુુઃખની લાતો નીકટના ભાણવ વાથે જ કયી 

ળકામ છે.  

 ખાડો ખોદે તે ડ ે - ફીજાનુાં અદશત કયલા કોઈ ભાણવ દાલ ખેરે તો અંતે તો એને જ નકુવાન થામ 

છે.  

 બવતાાં કતૂયાાં બાગ્મે જ કયડે - રાાંફી રાાંફી લાતો કયનાયથી કાંઇ થઇ ળકત ુાં નથી.  

 દુષ્ટ્કાભાાં અશ્વધક ભાવ – એક દુુઃખ ચાલ ુશોઈ ને ફીજુ ાં દુુઃખ આલી ડે. 
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 ળેઠની શ્વળખાભણ ઝાાંા સધુી  - ભોટા ભાણવની શ્વળખાભણ વરાશ થોડા વભમ યૂતી જ ધ્માનભાાં 

રેલામ છે.  

 એક વાાંધીએ ત્માાં તેય તટેૂ – એક મશુ્કેરીને અથલા એક ખચાને ભાાંડભાાંડ ઉકેરીને લી ત્માાં ફીજી 

મશુ્કેરી કે અણધામો ખચા આલીને ઉબો યશ ેછે.  

 ઉતાલે આંફા ન ાકે – થોડી ધીયજ યાખલી. કોઈણ કાભ ખોટી ઉતાલથી થામ નદશ. 

 ફાાંધી મઠૂી રાખની – કોઈ ખાનગી લાટ જાશયે ન થામ ત્માાં સધુી જ વ્મસ્તતની આફરૂ જલાઈ યશ ે

છે. 

 ઉજ્જડ ગાભભાાં ફાજે ઢોર – જેભનાભાાં વભજળસ્તત ન શોમ ત્માાં ઉદેળ કે શ્વળખાભણ આલાનો અથા 

નથી.  

 ાણી શરેા ા ફાાંધલી – બશ્વલષ્ટ્મભાાં આલનાય વાંકટનો ઉામ અગાઉથી શ્વલચાયી રેલો જોઈએ. 

 ઝાઝા શાથ યીમાભણા – એકરદોકર ભાણવ ગભે તેટરો ળસ્તતળાી શોમ છતાાં અમકુ કાભોભાાં તો 

વૌના વાથ વશકાયની જરૂય ડે છે.  

 ઓછાં ાત્રને અડકુાં બણ્મો – જ્ઞાન ઓછાં શોમ ણ ડો લધાયે કયે. 

 કાગનો લાઘ કયલો – નાની લાતને ભોટુાં મલરૂ આવુાં 

 લખાણી ખીચડી દાાંતે લગે – અશ્વત પ્રાંળવા ાભેર લમત ુછેલટે ખયાફ નીકે. 

 ખાટી છાળ ઉકયડે ઢોામ – ક્ષફન ઉમોગી ચીજલમતઓુનો વાંગ્રશ મોગ્મ નથી.  

 ફકયી આદુ ખાતાાં ળીખી – નફી વ્મસ્તત ણ વભમ આવ્મે શોંશ્વળમાય થઇ જામ છે.  

 ોથીભાાંના યીંગણા – કેલ મુતદકયુાં જ્ઞાન શોવુાં  

 ચકરી નાની ને પેડકો ભોટો – ગજા ફશાયની લાતો કયલી. 

 ઝાઝી સમૂાની લેતય લાંઠે – લધ ુ રોકોથી કાભ ફગડે જ છે. 

 ડાાંગે ભામાા ાણી જુદાાં ન ડે – વાથે યશતેા શોઈ તે જલ્દી જુદા ન થઇ ળકે. 

 લાાંદયો ઘયડો થામ ણ ઠેકડા ભાયલાનુાં ન ભરેૂ - ભાણવની લમ ફદરે ણ રિણોભાાં ખાવ 

ફદરાલ ન આલે.  

 ધભા કયતાાં ધાડડે – વાયાાં કાભ કયતાાં વો દુુઃખ આલે.  

 શ્વળમા તાને વીભ બણી ને કતૂરુાં  તાને ગાભ બણી – વૌ ોતોતાના રાબ જ જોત ુાં શોમ છે. 

 ભખભરની ભોજડી ભાથે ન શયેામ – જે લમત ુજમાાં ળોબતી શોમ ત્માાં જ ળોબે. 

 ફેઠાની ડા ન કામ – ોતાનુાં જ અદશત થામ તેવુાં કાભ ન કયવુાં જોઈએ.  
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 આલો દોકડો ને રેલો ફોકડો – વૌ નાની લમત ુઆીને ભોતી લમત ુરેલાનો પ્રમાવ કયે.  

 રક્ષ્ભી ચાાંલ્રો કયલા આલે ત્માયે ભો  ધોલા ન જવુાં – આલેરી તક ન ગભુાલલી 

 યાાંડયા છીનુાં ડશાણ – નકુવાન થમા છી ડશાણ આલે તો કાભ નથી આલતુાં.  

 ભોય લગડાભાાં નાચ્મો કોણે જાણ્મો ! - વાચી વાક્ષફતીનો અબાલ. 
 બેંવ આગ બાગલત - અણવભજુને ઉદેળ આલો નકાભો.  
 તેજીને ટકોયાને ગધેડાને ડપણાાં - બદુ્ધદ્ધળાી વાંકેતથી વભજે ને મખૂા ભાટે ભાથાકટૂ કયલી ડે છે.  
  કીડીને કણ ને શાથીને ભણ - જેટરી જેની જરૂદયમાત તે પ્રભાણે ભી યશ ેછે.  
 બવતાાં કતૂયાાં બાગ્મે જ કયડે - રાાંફી રાાંફી લાતો કયનાયથી કાંઇ થઇ ળકત ુાં નથી.  
  લાાંદયો ઘયડો થામ ણ ઠેકડા ભાયલાનુાં ન ભરેૂ - ભાણવની લમ ફદરે ણ રિણોભાાં ખાવ 

ફદરાલ ન આલે.  
  ગયજે ગધેડાને ફા કશલેો ડે - ગયજ શોમ ત્માયે અમોગ્મ વ્મસ્તતને ણ ભાન આવુાં ડે. 
  રાકડી બાાંગે નદશ ને વા ભયી જામ - નકુવાન લગય કાભ થઇ જામ. 
  ઘયકી મગુી દાર કે ફયાફય -  ઘયની વ્મસ્તતની કોઇ કદય કયત ુનથી. 
  કુાંબાય કયતાાં ગધેડાાં ડાહ્ાાં -  ળેઠ કયતાાં લાણોતય ભાથુાં ભાયે. 
  ગામને દોશીને કતૂયાને ાવુાં - ભશનેતથી ભેલેલુાં લેડપી નાખવુાં. 
  ઘો ભાયલાની થામ ત્માયે અલા લાડે જામ -  શ્વલનાળ થલાનો શોમ ત્માયે અલી બદુ્ધદ્ધ સઝેુ. 
  ધયભની ગામના દાાંત ના જોલામ -  ભપત ભેલેરી લમતઓુનો દો ન જોલામ. 
 આંગીથી નખ લેગા – ાયકા ોતાના ન ફને. 
 ઉજળાં એટલુાં દૂધ નદશ – ફાહ્ દેખાલથી છેતયાવુાં નદશ. 
 દૂધનો દાઝયો છાળ ફાંકીને ીએ – એક લાય કડલો અનબુલ થમા છી ખફૂ વાલચેતીલૂાક લતાવુાં. 
 ચાાંદી તટેૂ ણ દભડી ન છૂટે – દુુઃખ ળન કયે ણ ધન ન લાયે. 
 લાડ શ્વલના લેરો ન ચડે – ઊંચુાં મથાન ભેલલા કોઈ ભોટાની વશાયો રેલો જોઈએ. 
 દુકાભાાં અશ્વધક ભાવ – મશુ્કેરીભાાં લધાયો થલો. 
 ાડાના લાાંકે ખારીને ડાભ – જેનો લાાંક શોમ તેને ફદરે ફીજાને શ્વળિા કયલી. 
 ફાય ગાઉએ ફોરી ફદરામ – અમકુ અંતયે બાાભાાં પેયપાય જણામ. 
 બેંવ આગ બાગલત – અણવભજુને ઉદેળ આલો નકાભો . 
 ભન ચાંગા તો કથયોટભાાં ગાંગા – અંતકયણ શ્વલત્ર શોમ તો માત્રા કયલાની જરૂય નથી. 
 યાભ યાખે તેને કોણ ચાખે – પ્રભ ુયિે તેને કોઈ નકુવાન શોચાડી ળકે નદશ. 
 ઘયના છોકયા ઘાંટી ચાટેને ઉાધ્મામને આટો- ોતાનાને ભખૂ્મા ભાયલાાં ને ાયકાને ોલા.  
 આ વભાન ફ નદશ ,ને ભેઘ વભાન જ નદશ – જાતભશનેત વલાશે્રષ્ટ્ઠ છે. 
 નાભ ભોટાાં ને દળાન ખોટાાં- મછેૂ ચોડલા તેરે નદશ ને ડેરીએ દીલા કયે. 
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 શ્વલનાળ કાે શ્વલયીત બદુ્ધદ્ધ – શ્વલનાળ થલાનો શોમ ત્માયે બદુ્ધદ્ધ ફગડે. 
 સથુાયનુાં ભન ફાલક્ષમે – દયેક વ્મસ્તત ોતાનુાં દશતનુાં જ જુએ. 
 ફોરે તેના ફોય લેચામ – ભાગ્મા શ્વલના ભા ણ ન ીયવે. 
 શોઠ વાજા તો ઉત્તય ઝાઝા – લાણી ળસ્તત શોમ તો ગભે તેનો ઉામ કયી ળકામ. 
 શૈયુાં ફાલા કયતાાં શાથ ફાલા – કોઈની ાવે કાભ કયાલી મતાવુાં એના કયતાાં જાતે જ કયી રેવુાં 

વારુાં . 
 વમત ુાં બાડુાં અને શ્વવદ્ધયુની જાત્રા – ભમાાદદત વાધનોથી સુાંદય કાભ કયવુાં.  
 સ્ત્રીની બદુ્ધદ્ધ ગની ાનીએ – સ્ત્રીને ફહુ રાાંફી વભજ ન શોમ. 
 મખુભાાં યાભ અને ફગરભાાં છૂયી – દેખાલે વાયો ણ દદરભાાં કટી  
 ાયકી આળા વદા શ્વનયાળા – ફીજા ઉય આધાય યાખલો નકાભો. 
 નાચલા જવુાંને ઘ ૂાંઘટો તાણલો ? – જરૂયત શોમ તો ળયભ મકૂી દેલી  
 ફે ઘયનો યોણો ભખેૂ ભયે – અશ્વનશ્વિતતાથી દુ:ખી થલામ. 
 ચારતા ફદને આ ખોવલી – કાભ કયતાાં ભાણવને ખોટી વતાભણી કયલી.  
 જીલતો નય બદ્રા ાભે – જીલતો ભાણવ ગભે ત્માયે વાજો થામ. 
 આડે રાકડે આડો લાઢ- ખયાફ ભાણવો વાથે ખયાફ જ લતાાલ શોલો ઘટે.  
 ઊંટે કમાા ઢેકા તો ભાણવો કમાા કાઠા – એક જણ મશુ્કેરી ઉબી કયે તો ફીજો ભાણવ તેનો ઉામ 

ળોધી કાઢે.  
 જેને મકૂી રાજ તેનુાં નાનુાં વયખુાં યાજ – રાજળયભ છોડનાયનુાં કોઈ નાભ ન રે.  
 આડી યાત તેની ળી લાત – બશ્વલષ્ટ્મના દયણાભ શ્વલે અગાઉથી અનભુાન મોગ્મ છે.  
 અક્કયભીનો દડમો કાણો- કભનવીફ ગભે તેટરા પ્રમત્નો કયે, ણ શ્વવદ્ધદ્ધ ન ભે.  
 દીલા તે અંધારુાં- લડીર તેજમલી અને લાયવદાય નાલટ.  
 બાગ્મળાીને ભતૂ યે – નવીફદાય ઓછી ભશનેત કયી તો મ તેને વપતા ભે.  
 કોરવાની દરારીભાાં શાથ કાા – દુર્જન વાથે કાભ કયલાથી કરાંક રાગે છે. 
 આલો દોકડો ને રેલો ફોકડો – વૌ નાની લમત ુઆીને ભોટી લમત ુરેલાનો પ્રમાવ કયલો. 
 સતેૂરા શ્વવિંશને જગાડલો નદશ – કાયણ લગય જોખભ ન રેવુાં જોઈએ.  
 લામાા ન લે તે શામાા લે- કની ઉામ ના ચારે ત્માયે આભેે ઠેકાણે આલે. 
 દાભ કયે કાભ, લકૂી કયે વરાભ – ૈવાથી બરબરાાં કાભ થઇ જામ છે. 
 ગો ભયલાની થામ ત્માયે લાઘયી લાડે જામ – નકુવાન થલાનુાં શોમ ત્માયે કુભશ્વત સઝેૂ. 
 રાખ ભળ્મા નદશ ને  રખળેયી થમા નદશ – પપ્રાપ્તત ભાટે રુુાથા યેૂયૂો કમો નદશ. 
 ભોવાે જભણ ને ભા ીયવનાય – રાબની પ્રાપ્તત ભાટે વઘી અનકુૂતાઓ ભી યશલેી. 
 અકયભીનો ડમો કાણો – અબાક્ષગમાને એક છી એક મશુ્કેરી જ આલે. 
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 ઊજે લગૂડે ડાઘ રાગે – વાયા ભાણવોનો નાનો દો ણ ઝડથી દેખાઈ આલે છે. 
 ભા મૂો ને ફા ગાજય – લણાવાંકય જાશ્વતના શોવુાં. 
 શ્વળમા તાણે વીભ બણી ને કતૂરુાં  તાણે ગાભ બણી – વૌ ોતોતાના રાબ જ જોત ુાં શોમ છે. 
 ચેતતા નાય વદા સખુી – તકરીપ શરેા ઉામ કયલો વાયો.  
 ડાાંગે ભામાા ાણી જુદાાં ન ડે – વાથે યશતેા શોમ તે જલ્દી જુદા ન થઇ ળકે. 
  

 

 


