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 પ્રથમ ગ્રાસે મક્ષિકા  - શરૂઆતમાાં વિગ્ન નડવ ાં. 

 કતૂરાાંનો સાંઘ કાશીએ ન પહોંચે - લડાઇ કરનારા કદી સફળતા ન મેળિી શકે 

 પારકી મા જ કાન િીંધે – પરાયા પાસે જ બાળક કેળિણી મેળિી શકે છે. 

 નેિાનાાં પાણી મોભે ચઢાિિા – અશક્ય કામ વસદ્ધ કરી બતાિવ ાં . 

 ઘેર ઘેર માટીના ચલૂા – કોઈપણ ઘર તકરાર િગરન ાં ન હોય.,ઘર હોય તયાાં કજજયો હોય. 

 ઘરનો છેડો પોતાની પતની – જીિનની હળિાશ અને સ ખદ ુઃખની િાતો નીકટના માણસ સાથે જ કરી 

શકાય છે.  

 ઘરના છોકરા ઘાંટી ચાટેને ઉપાધ્યાયને આટો- પોતાનાને ભખૂ્યા મારિાાં ને પારકાને પોષિા.  
 કાગન ાં બેસવ ાં ને ડાળન ાંભાાંગવ ાં  - આકસ્મમક પરરણામ આિવ ાં. 

 બળતામાાં ધી હોમવ ાં – ઉશ્કેરણી કરિી. 

 એરણની ચોરી ને સોયન ાં દાન – મોટ ાં પાપ કરીને તેમાાંથી છૂટિા માટે નજીવ ાં દાન કરવ ાં. 

 છાસ લેિા જવ ાં ને દોણી સાંતાડિી – કામ કરવ ાં હોય તો શરમ ન રાખિી. 

 મફતન ાં ખાવ ાં ને મમજીદમાાં સવૂ  ાં  - કશાય પ્રકારની ક્ષચિંતા કયાા વિના બેફીકર થઇ જીિન જીિવ ાં.  

 જીિતો નર ભદ્રા પામે – જીિતા માણસન ાં ગમે તયારે પણ કલ્યાણ થાય. 

 જળ િહી ગયે શી શોચના – યોગ્ય સમય િીતયા પછી સમજ આિે તેનાથી કોઈ લાભ થતો નથી. 

 કાાંકરે કાાંકરે પાળ બાંધાય- રોજ અમ ક કામ થોડા થોડા પ્રમાણમાાં પણ ચોક્કસ દ્રષ્ટ્રી ક્ષબિંદ થી કરતા 

રહીએ તો લાાંબાગાળે અઘર ાં  કામ પણ પાર પડે છે.  

 પાકે ઘડે કાાંઠા ન ચડે – મોટી ઉંમરે વશિણ આપિાનો પ્રયતન વ્યથા છે.  

 મોરના ઈંડાને ચીતરિા ન પડે – મા બાપના સદ્દગ ણો અને સાંમકારો એમના બાળકોને આપોઆપ જ 

ઊતરી આિે છે. 

 કિૂામાાં હોય તો હિાડામાાં આિે – મા બાપમાાં સાંમકાર ન હોય તો એમના બાળકોમાાં તે સાંમકાર ન 

આિે.  
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 જેિી દ્રષ્ષ્ટ્ટ તેિી સષ્્ષ્ટ્ટ – જેિા પોતે તેિા બીજા  

 ખાડો ખોદે તે પડે  - બીજાન ાં અરહત કરિા કોઈ માણસ દાિ ખેલે તો અંતે તો એને જ ન કસાન થાય 

છે.,જે જેવ  કમા કરે તેવ  ાં ક કમા ભોગિે  

 ભસતાાં કતૂરાાં ભાગ્યે જ કરડે - લાાંબી લાાંબી િાતો કરનારથી કાંઇ થઇ શકત  ાં નથી.  

 દ ષ્ટ્કાળમાાં અવધક માસ – એક દ ુઃખ ચાલ  હોઈ ને બીજ ાં દ ુઃખ આિી પડે. 

 શેઠની વશખામણ ઝાાંપા સ  ધી  - મોટા માણસની વશખામણ સલાહ થોડા સમય પરૂતી જ ધ્યાનમાાં 

લેિાય છે.  

 દીિો લઈને કિૂામાાં પડવ ાં – જાણીજોઇને આફતમાાં મ કાવ  ાં.  

 એક સાાંધીએ તયાાં તેર તટેૂ – એક મ શ્કેલીને અથિા એક ખચાને માાંડમાાંડ ઉકેલીને િળી તયાાં બીજી 

મ શ્કેલી કે અણધાયો ખચા આિીને ઉભો રહ ેછે.  

 ઉતાિળે આંબા ન પાકે – થોડી ધીરજ રાખિી.કોઈપણ કામ ખોટી ઉતાિળથી થાય નરહ., ખોટી 

ઉતાિળ કરનાર વ્યસ્તત વનષ્ટ્ફળતાને જ િારે છે.  

 ઉતાિળે સો બાિરા ને ધીરા સો ગાંભીર – ધીરજથી કામ સાર ાં  થાય 

 બાાંધી મઠૂી લાખની – કોઈ ખાનગી િાટ જાહરે ન થાય તયાાં સ  ધી જ વ્યસ્તતની આબરૂ જળિાઈ રહ ે

છે. 

 ટાઢે પાણીએ ખસ ગઈ – ઓછા પ્રયતને મ શ્કેલી ટળી. 

 ગામને મોંએ ગરણ ાં ન દેિાય – લોકજીભે તો ગમે તે બોલે  

 ઉજ્જડ ગામમાાં બાજે ઢોલ – જેમનામાાં સમજશસ્તત ન હોય તયાાં ઉપદેશ કે વશખામણ આપિાનો અથા 

નથી.  

 નાચવ ાં નહીં એને આંગણ ાં િાાંક ાં – કામ કરિાન ાં મન ન હોવ ાં.  

 પાણી પહલેા પાળ બાાંધિી –દીઘા દ્રષ્ષ્ટ્ટ િાપરિી  

 ઝાઝા હાથ રળીયામણા – એકલદોકલ માણસ ગમે તેટલો શસ્તતશાળી હોય છતાાં અમ ક કામોમાાં તો 

સૌના સાથ સહકારની જરૂર પડે છે.  

 ઓછાં પાત્રને અડક ાં ભણ્યો – જ્ઞાન ઓછાં હોય પણ ડોળ િધારે કરે. 

 ઓરડાન ાં ધન ઓટલે આિવ ાં – ઘરની દોલતનો દેખાિ કે ઠઠારો કરિો.  

 કાગનો િાઘ કરિો – નાની િાતને મોટ ાં મિરૂપ આપવ ાં 

 જીિતો નર ભદ્રા પામે – જીિતો માણસ ગ માિેલ ાં બધ  પાછાં મેળિી શકે.  

 િખાણી ખીચડી દાાંતે િળગે – અવત પ્રાંશસા પામેલ િમત   છેિટે ખરાબ નીકળે. 
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 ખાટી છાશ ઉકરડે ઢોળાય – ક્ષબન ઉપયોગી ચીજિમત  ઓનો સાંગ્રહ યોગ્ય નથી.  

 બકરી આદ  ખાતાાં શીખી – નબળી વ્યસ્તત પણ સમય આવ્યે હોંવશયાર થઇ જાય છે. 

 પોથીમાાંના રીંગણા – કેિળ પ મતરકય ાં જ્ઞાન હોવ ાં  

 ચકલી નાની ને ફેડકો મોટો – ગજા બહારની િાતો કરિી. 

 ઝાઝી સયૂાની િેતર િાંઠે –િધ   લોકોથી કામ બગડે જ છે. 

 ડાાંગે માયાા પાણી જ દાાં ન પડે – સાથે રહતેા હોઈ તે જલ્દી જ દા ન થઇ શકે. 

 િાાંદરો ઘરડો થાય પણ ઠેકડા મારિાન ાં ન ભલેૂ - માણસની િય બદલે પણ લિણોમાાં ખાસ 

બદલાિ ન આિે.  

 ધમા કરતાાં ધાડપડે – સારાાં કામ કરતાાં સો દ ુઃખ આિે.  

 આખી રાત દળીને કલૂડીમાાં િાળય ાં – મહનેત વનષ્ટ્ફળ ગઈ  

 વશયાળ તાણે સીમ ભણી ને કતૂર ાં  તાણે ગામ ભણી – સૌ પોતપોતાના લાભ જ જોત  ાં હોય છે. 

 મખમલની મોજડી માથે ન પહરેાય – જે િમત   જયાાં શોભતી હોય તયાાં જ શોભે. 

 બેઠાની ડાળ ન કપાય – પોતાન  ાં જ અરહત થાય તેવ ાં કામ ન કરવ ાં જોઈએ.  

 આપિો દોકડો ને લેિો બોકડો – સૌ નાની િમત   આપીને મોતી િમત   લેિાનો પ્રયાસ કરે.  

 અલ્લા ચાર તો બેડા પાર – પ્રભ ક્પા હોય તો કામ પાર પડે  

 લક્ષ્મી ચાાંલ્લો કરિા આિે તયારે મો  ધોિા ન જવ ાં – આિેલી તક ન ગ માિિી 

 રાાંડયા પછીન ાં ડહાપણ – ન  કસાન થયા પછી ડહાપણ આિે તો કામ નથી આિત  ાં.  

 રાાંટી ઘોડીએ પલાણ માાંડી- હલકી િમત  થી કામ લેવ ાં  

 ડોસો ક ાંિારો મરે, પણ ડોસી ક ાંિારી ન મરે – પ રૂષ પરણ્યા વિનાનો રહ,ે પણ સ્ત્રી પરણ્યા વિનાની 

ના રહ.ે  

 મોર િગડામાાં નાચ્યો કોણે જાણ્યો ! - સાચી સાક્ષબતીનો અભાિ. 
 ભેંસ આગળ ભાગિત - અણસમજ ને ઉપદેશ આપિો નકામો.  
 ભેસ ભાગોળે ને છાશ છાગોળે – કપોળ કલ્પનામાાં રાચવ ાં. 
 તેજીને ટકોરાને ગધેડાને ડફણાાં - બ દ્ધદ્ધશાળી સાંકેતથી સમજે ને મખૂા માટે માથાકટૂ કરિી પડે છે.  
 કીડીને કણ ને હાથીને મણ - જેટલી જેની જરૂરરયાત તે પ્રમાણે મળી રહ ેછે.  
 ભસતાાં કતૂરાાં ભાગ્યે જ કરડે - લાાંબી લાાંબી િાતો કરનારથી કાંઇ થઇ શકત  ાં નથી.  
 િાાંદરો ઘરડો થાય પણ ઠેકડા મારિાન ાં ન ભલેૂ - માણસની િય બદલે પણ લિણોમાાં ખાસ 
બદલાિ ન આિે.  

 ગરજે ગધેડાને બાપ કહિેો પડે -ગરજ હોય તયારે અયોગ્ય વ્યસ્તતને પણ માન આપવ ાં પડે. 
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 લાકડી ભાાંગે નરહ ને સાપ મરી જાય - ન  કસાન િગર કામ થઇ જાય. 
 ઘરકી મ ગી દાલ કે બરાબર - ઘરની વ્યસ્તતની કોઇ કદર કરત   નથી. 
 ઘર ફૂટે ઘર જાય – અંદરોઅંદર મતભેદ થતાાં બહારનો શત્ર  ફાિી જાય  
 ઘરના ભિૂા ને ઘરના જાગરરયા- બધો લાભ આપસમાાં થાય તેિો ઘાટ કરિો.  
 ક ાંભાર કરતાાં ગધેડાાં ડાહ્ાાં - શેઠ કરતાાં િાણોતર માથ ાં મારે. 
 ઘો મારિાની થાય તયારે અિળા િાડે જાય - વિનાશ થિાનો હોય તયારે અિળી બ દ્ધદ્ધ સ  ઝે. 
 ધરમની ગાયના દાાંત ના જોિાય - મફત મેળિેલી િમત  ઓનો દોષ ન જોિાય. 
 આંગળીથી નખ િેગળા – પારકા પોતાના ન બને. 
 આવ્યો આસો અને મેઘ નામયો- સમય ગવતશીલ છે. (GPSC-2021) 
 બહડેાાં ખાિાાં ને જાયફળનો કેફ રાખિો – ગરીબ હોિા છતાાં િૈભિનો કેફ રાખિો.  
 બેઠાની ડાળ ન કપાય – પોતાન  ાં જ અરહત થાય તેવ ાં કામ ન કરવ ાં જોઈએ   
 ઉજળાં એટલ ાં દૂધ નરહ – બાહ્ દેખાિથી છેતરાવ ાં નરહ. 
 થાય તેિા થઈએ, તો ગામ િચ્ચે રહીએ – જેિા સાથે તેિા થવ ાં પડે. 
 ચાલતા બળદને આર ખોસિી – કામ કરતા માણસને ખોટી સતામણી કરિી.  
 કામ જાય ને કહણેી રહ ે– અિસર પ્રમાણે ન િતાતાાં પાછળથી કાયમ સાાંભળિાન ાં થાય. 
 દૂધનો દાઝયો છાશ ફૂાંકીને પીએ – એક િાર કડિો અન ભિ થયા પછી ખબૂ સાિચેતીપિૂાક િતાવ  ાં. 
 ચાાંદી તટેૂ પણ દમડી ન છૂટે – દ ુઃખ શન કરે પણ ધન ન િાપરે. 
 મખમલની મોજડી માથે ન પહરેાય – જે િમત   જયાાં શોભતી હોય તયાાં જ શોભે. 
 વશયાળ તાણે સીમ ભણી ને કતૂર ાં  તાણે ગામ ભણી – સૌ પોતપોતાના લાભ જ જોત  ાં હોય છે.  
 હાડ હસે ને લોહી તપે- આનાંદ અને ગ મસો બાંને સાથે હોિાાં. 
 કાળા અિર ભેંસ બરાબર – અજ્ઞાની હોવ  ાં. 
 િાડ વિના િેલો ન ચડે – ઊંચ ાં મથાન મેળિિા કોઈ મોટાની સહારો લેિો જોઈએ. 
 દ કાળમાાં અવધક માસ – મ શ્કેલીમાાં િધારો થિો. 
 તેરા તેલ ગયા ને મેરા ખેલ ગયા- તને ન  કસાન થય ાં ને મારી મ શ્કેલી ગઈ.  
 આિરદાનો ઉધારો પણ રાંડાપો રોકડો – આય ષ્ટ્ય ઉછીન ાં મળી શકે પરાંત   િૈધવ્ય ટાળી શકાત  ાં નથી  
 આડી રાત તેની શી િાત – ભવિષ્ટ્યના પરરણામ વિષે અગાઉથી અન માન કરવ ાં યોગ્ય નથી. 
 પાડાના િાાંકે પખાલીને ડામ – જેનો િાાંક હોય તેને બદલે બીજાને વશિા કરિી. 
 બાર ગાઉએ બોલી બદલાય – અમ ક અંતરે ભાષામાાં ફેરફાર જણાય. 
 બાર ભૈયાને તેર ચોકા – જૂથ નાન ાં હોય પણ મતભેદ ઘણાાં હોય. 
 મન ચાંગા તો કથરોટમાાં ગાંગા – અંતકરણ પવિત્ર હોય તો યાત્રા કરિાની જરૂર નથી. 
 રામ રાખે તેને કોણ ચાખે – પ્રભ  રિે તેને કોઈ ન કસાન પહોચાડી શકે નરહ. 
 આપ સમાન બળ નરહ ,ને મેઘ સમાન જળ નરહ – જાતમહનેત સિાશે્રષ્ટ્ઠ છે. 
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 નામ મોટાાં ને દશાન ખોટાાં- મછેૂ ચોપડિા તેલે નરહ ને ડેલીએ દીિા કરે. 
 અલ્લાહ ચાર તો બેડા પાર – પ્રભ કપ્ા હોય તો કામ પાર પડે  
 વિનાશ કાળે વિપરીત બ દ્ધદ્ધ – વિનાશ થિાનો હોય તયારે બ દ્ધદ્ધ બગડે. 
 સ થારન ાં મન બાિક્ષળયે – દરેક વ્યસ્તત પોતાન ાં રહતન ાં જ જ એ. 
 જીિતો નર ભદ્રા પામે – જીિતો માણસ ગમે તયારે સાજો થાય  
 થાપણ માટે સાપણ થાય – લેણ ાં િસલૂ સાર ાં  ગમે તે હદ સ ધી જવ ાં.  
 બોલે તેના બોર િેચાય – માગ્યા વિના મા પણ ન પીરસે. 
 હોઠ સાજા તો ઉત્તર ઝાઝા – િાણી શસ્તત હોય તો ગમે તેનો ઉપાય કરી શકાય. 
 હૈય ાં બાળિા કરતાાં હાથ બાળિા – કોઈની પાસે કામ કરાિી પમતાવ ાં એના કરતાાં જાતે જ કરી લેવ ાં 
સાર ાં . 

 સમત  ાં ભાડ ાં અને વસદ્ધપ રની જાત્રા – મયાારદત સાધનોથી સ  ાંદર કામ કરવ ાં.  
 મ ખમાાં રામ અને બગલમાાં છૂરી – દેખાિે સારો પણ રદલમાાં કપટી  
 પારકી આશા સદા વનરાશા – બીજા ઉપર આધાર રાખિો નકામો. 
 પારકી મા જ કાન િીંધે – લાગણીનો સાંબાંધ ના હોય તે જ કઠોર તાલીમ આપી શકે  
 નાચિા જવ ાંને ઘ ૂાંઘટો તાણિો ? – જરૂરત હોય તો શરમ મકૂી દેિી  
 બે ઘરનો પરોણો ભખેૂ મરે – અવનવિતતાથી દ :ખી થિાય. 
 ઊગતા સરૂજને સૌ નમે – સત્તાને અધીન બનિા જાય. 
 જીિતો નર ભદ્રા પામે – જીિતો માણસ ગમે તયારે સાજો થાય. 
 આડે લાકડે આડો િાઢ- ખરાબ માણસો સાથે ખરાબ જ િતાાિ હોિો ઘટે.  
 ઊંટે કયાા ઢેકા તો માણસો કયાા કાઠા – એક જણ મ શ્કેલી ઉભી કરે તો બીજો માણસ તેનો ઉપાય 
શોધી કાઢે.  

 ઉતાિળે આંબા ન પાકે – ખોટી ઉતાિળ કરનાર વ્યસ્તત વનષ્ટ્ફળતાને જ િરે છે.  
 જેને મકૂી લાજ તેન  ાં નાન  ાં સરખ ાં રાજ – લાજશરમ છોડનારન ાં કોઈ નામ ન લે. 
 આડી રાત તેની શી િાત – ભવિષ્ટ્યના પરરણામ વિષે અગાઉથી અન માન યોગ્ય છે. 
 અક્કરમીનો પરડયો કાણો- કમનસીબ ગમે તેટલા પ્રયતનો કરે, પણ વસદ્ધદ્ધ ન મળે.  
 અષ્ટ્ટ વસધ્ધી ને નિ વનવધ – સ  ખિૈભિથી ભય ું ભય ું જીિન હોવ ાં  
 દીિા તળે અંધાર ાં - િડીલ તેજમિી અને િારસદાર નપાિટ.  
 ગરીબકી જોર  અબકી ભાભી – વનધાન ઉપર સૌ હ કમ ચલાિે.  
 એક તોલડી તેર િાનાાં માાંગે – એક કામ કરિા અનેક સાધનોની મદદ લેિી.(GPSC-2021) 
 ભાગ્યશાળીને ભતૂ રળે – નસીબદાર ઓછી મહનેત કરી તો ય તેને સફળતા મળે.  
 કોલસાની દલાલીમાાં હાથ કાળા – દ ર્જન સાથે કામ કરિાથી કલાંક લાગે છે. 
 આપિો દોકડો ને લેિો બોકડો – સૌ નાની િમત   આપીને મોટી િમત   લેિાનો પ્રયાસ કરિો. 
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 સતેૂલા વસિંહને જગાડિો નરહ – કારણ િગર જોખમ ન લેવ ાં જોઈએ.  
 િાયાા ન િળે તે હાયાા િળે- કની ઉપાય ના ચાલે તયારે આપમેળે ઠેકાણે આિે. 
 દામ કરે કામ, લકૂી કરે સલામ – પૈસાથી ભલભલાાં કામ થઇ જાય છે. 
 ગો મરિાની થાય તયારે િાઘરી િાડે જાય – ન  કસાન થિાન ાં હોય તયારે ક મવત સઝેૂ. 
 લાખ મળયા નરહ ને  લખશેરી થયા નરહ – ફળપ્રાપ્તત માટે પ ર ષાથા પરેૂપરૂો કયો નરહ. 
 મોસાળે જમણ ને મા પીરસનાર – લાભની પ્રાપ્તત માટે સઘળી અન કળૂતાઓ મળી રહિેી. 
 અકરમીનો પડયો કાણો – અભાક્ષગયાને એક પછી એક મ શ્કેલી જ આિે. 
 ભયાા તળાિમાાંથી કોરા નીકળવ ાં – માણસ લાગણીશનૂ્ય હોય છે. 
 ઊજળે લગૂડે ડાઘ લાગે – સારા માણસોનો નાનો દોષ પણ ઝડપથી દેખાઈ આિે છે. 
 મા મળૂો ને બાપ ગાજર – િણાસાંકર જાવતના હોવ ાં. 
 પરમેશ્વર પાઘરો તો િેરી આંધળો – ઈશ્વરની ક્પા હોય તો કોઈ ન કસાન કરી શકે નહીં  
 વશયાળતાણેસીમભણીનેકતૂર ાંતાણેગામભણી–સૌપોતપોતાનાલાભજજોત  ાંહોયછે. 
 ચેતતા નાર સદા સ  ખી – તકલીફ પહલેા ઉપાય કરિો સારો.  
 દેખાવ ાં નરહ ને દાઝવ ાં ય નરહ – જોવ ાં પણ નરહ, ને એથી એની ક્ષચિંતા પણ ન કરિી  
 ડાાંગે માયાા પાણી જ દાાં ન પડે – સાથે રહતેા હોય તે જલ્દી જ દા ન થઇ શકે. 
 દીકરીની મા રાણી, તે ઘડપણમાાં ભરે પાણી – દીકરીની માને શરૂઆતમાાં સ  ખ પણ પાછળની 
જજિંદગીમાાં દૂ:ખ. 

 બહડેાાંખાિાાં ને જાયફળનો કેફ રાખિો.- ગરીબ હોિા છતાાં િૈભિના મિતન જોિા  
 આઠ િાર ને નિ તહિેાર – હાંમેશા આનાંદમાંગલમાાં રહવે  ાં  
 કકૂડીન  ાં મોં ઢેફલે રાજી – નાના માણસને થોડાકથી સાંતોષ થાય છે.  
 ધોબીના ઘરમાાં ખાતર પડે ને ઘરાકન ાં જાય – કોઈકની આફત બીજાને ન કસાન પહોંચાડે 

 ખાડો ખોદે તે પડે- જે જેવ  કમા કરે તેવ  ાં જ કમા ભોગિે. 
 લીલા િનનાાં સડૂા ઘણાાં – લાભ દેખાય તયાાં ઘણાાં આિે.  
 સોનાની થાળી ને લોઢાનો મેખ – અનેક સદ્દગ્ ણો એક અિગ ણથી ઝાાંખા પડે.  
 શહાણ ાં માણ સ લાભત નહી – ડાહ્ો માણસ લાાંબ   જીિન જીિે નહીં.  
 સાપને ઘેર પરોણો સાપ- એક ભખૂ્યો  હોય તો તે બીજા ભખૂ્યાને શ ાં ખિડાિે? 

 બાિાનાાં બેય બગાડિા – બાંને બાજ એ પરરસ્મથવત બગડિી 
 બાિા બેઠા જપે ને જે આિે તે ખપે – અનાયાસે જે મળે તેનો લાભ લેિો. 
 બાિો નાચ્યો એટલે બાિી નાચી – શસ્તત િગરન ાં આંધળાં અન કરણ કરવ ાં  
 બોડીને તાાં િળી કાાંહકી કેિી ?- જેની પાસે ખાિાન ાં ન હોય એિા ગરીબ પાસે સાધન કયાાંથી ? 

 આદૂની થઈ ગઈ સ ૂાંઠ – િધ  ને િધ  ભીંસ અન ભિિી  
 ઘાટ ઘાટનાાં પાણી પીિાાં- દેશ-દેશનો અન ભિ લેિો. 
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 બાર હાથન ાં ચીભડ ાં તેર હાથન ાં બી – અશકય િાત હોિી 
 હજામના હાથમાાં આરસી આિિી – ચાંચળ વ્યસ્તત ભારે અનથા પેદા કરે છે.  
 ગાજયા મેઘ િરસે નરહ- િચનો ખબૂ આપે પણ કોઈ મદદ ના રહ ે 
 તેલ જોવ ાં ને તેલની ધાર જોિી – ખબૂ જ સમજી વિચારીને કાયા કરવ ાં  
 હસવ ાં અને લોટ ફાકિો એ સાથે ન બને – એક સાથે બે કામ ન થઈ શકે  
 એક હાથની આંગળી, નાની શ ાં ને મોટી શ ાં ?- એક જ સાંબાંધના માણસો િચ્ચે ભેદભાિ કેિી રીતે 
હોય ? 

 ઘો મરિાની થાય તયારે િાઘરીિાડે જાય – વિનાશ થિાનો હોય તયારે અિળી મવત સઝેૂ  
 મફતન ાં ખાવ ાં ને મસ્મજદમાાં સવૂ  ાં – ક્ષચિંતા વિનાન ાં જીિન જીિવ ાં  
 એક નર હજાર હ ન્નર – માણસ છે તો હજાર કામ મળી રહશેે.  
 એક તોલડી તેરિાનો માાંગે – એક કામ કરિા અનેક સાધનોની મદદ લેિી   
 મફતના મરી કોને તીખાાં લાગે ?- પારકે પૈસે મજા કરિી સૌને ગમે.  
 ભાગ્યશાળીને ભતૂ રળે – નસીબદાર ઓછી મહનેત કરે તો ય તેને સફળતા મળે છે.  
 દૂઝણી ગાયની લાત પણ સારી -  ફાયદો કરાિનારના દોષ પણ સહી લેિા  
 આિરદાનો ઉધારો પણ રાંડાપો રોકડો – આય ષ્ટ્ય ઊછીન ાં મળી શકે પરાંત   િૈધવ્ય ટાળી શકત  ાં નથી  
 િાછડો ખીલાના જોરે કદેૂ – આિડત કે હોંવશયારી ન હોય છતાાં િટ પાડિા મોટી મોટી ડાંફાસો મારે. 
 પાણીમાાં રહવે  ાં ને મગર સાથે િેર – જેની સત્તા તળે રહવે  ાં એનાથી િેર રાખવ ાં નકામ ાં.  
 ભસતાાં ક તરા કરડે નરહ- બડાઈ હાાંકનાર કાંઇ કરી શકતા નથી.  
 શીરા માટે શ્રાિક ન થિાય – નજીિા લાભ માટે ધમાભ્રષ્ટ્ટ ન થિાય  
 સમો િરતે તે સાિધાન – સમય પ્રમાણે િતે તે ડહાપણિાળો  
 આઠ િાર ને નિ તહિેાર – હાંમેશા આનાંદમાંગલમાાં રહવે  ાં  
 જાણે ખાળે ડૂચા ને દરિાજા મોકળા – થોડા પૈસાની ક્ષચિંગ સાઈ કરિી એ રૂવપયો િાપરતા સહજે પણ 
ન અચકાવ ાં  

 રાત થોડી ને િેશ ઝાઝા – સમય ઝાઝો નથી ને કામ િધારે છે.  
 ભયાા તળાિમાાંથી કોરા નીકળવ ાં – માણસ લાગણીશનૂ્ય હોય છે.  
 ગામને પાદર ઘેટાાં –બકરાાં રાખિાન ાં ભરિાડોન  ાં મથળ – ઝાાંકડ   
 ન બોલિામાાં નિ ગ ણ – બોલીને િધ  ઝઘડો થાય એના કરતાાં ચપૂ રહવે  ાં રહતકર છે.  
 તોરણે િેલો થડથી જાય – બળજબરી કરિાથી આધાર જ તટૂી જાય.  
 અણી ચકૂ્યો સો િરસ જીિે – કટોકટીમાાંથી પસાર થવ ાં તે જ મહતિન  છે. 
 ડાાંગે માયાા પાણી જ દા ન પડે – એક લોહીિાળામાાં ઝટ ક સાંપ ન કરિી શકાય  
 તરણા ઓથે ડ ાંગર- માયારૂપી તરણાને લીધે સતય દેખાત  ાં નથી. 
 દયા ડાકણને ખાય – દયા કરિા જતાાં આફત િહોરિી પડે. 
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 પાણી િલોવ્યે માખણ ન નીકળે – વ્યથા મહનેત કરિી. 
 જર, જમીન ને જોરૂ , ત્રણેય કજજયાના છોરૂ – પૈસો, જમીન અને સ્ત્રી ઝઘડાન ાં કારણ બને છે. 
 સરહયારી સાસ  ને ઉકરડે મોંકાણ – જે સરહયાર  છે તે દેખભાળ કોઈ રાખત  ાં નથી.  
 િાિે કલજી ને લણે લિજી- મહનેત પહલેો કરે અને ફળ બીજો મેળિે. 
 મણ ભાત ને સિામણ કસૂકી- િમત   શ દ્ધ ન હોિી 
 કાાંટા વિના ગ લાબ ન હોય – સ  ખ સાથે દ ખ હોય જ  
 આપકી તો લાપસી, પરાઈ તો ક શકી – પોતાના કાયાની રકિંમત િધ  આંકિી  
 સાસરે સમય નરહ  ને વપયરે માય નરહ – કયાાંય અન કળૂ થઈને ન રહ ે તેિા મિભાિની સ્ત્રી  
 હલક ાં લોહી હિાલદારન ાં – નાના માણસને માથે દોષ આિે. 
 િરસાદને અને િહ ને જશ નરહ – બાંનેની અવનિાયાતા છતાાં  તેમની ટીકાઓ થાય છે.  
 મધદરરયે ખારિા ખટૂયા – જેની પર વિશ્વાસ મકૂ્યો તે જ માણસ દગો દે. 
 ભોગિે તે ભાગ્યશાળી – જે ભોગિી જાણે  તે ભાગ્યશાળી ગણાય છે.  
 ભરમ ભારી ને ક્ષખમસા ખાલી – િગર પૈસે ડોળ કરિો.  
 બકરી આદ ાં ખાતાાં શીખી – નબળી વ્યકતી પણ સમય આિે હોવશયાર થઈ જાય છે.  
 જેને કોઈ ના પહોંચે એને પેટ પહોંચે- જેન ાં બીજા કોઈ ન બગાડે એન ાં સાંતાનો જ બગાડે. 
 ખારા જળન ાં માછલ ાં મીઠા જળમાાં મારે – જીિન જીિિા માટે અન કળૂ િાતાિરણ જરૂરી છે. 
 બ ાંદથી બગડી તે હોજથી ન સ ધરે –ગયેલી આબરૂ પાછી આિતી નથી. 
 તપ કીધે બાિો ના થિાય – નામના દેખાિથી ખર ાં  પદ મળત  ાં નથી. 
 ગાય લેિી દૂઝણી ને િહ  લેિી શોભતી – ગાય અને કન્યાની પસાંદગી બહ  વિચારપિૂાક કરિી. 
 ગાય િાળે તે ગોિાળ – કામ પાર પાડે તે ખરો શસ્તતશાળી 
 ગાયને દોહીને કતૂરાને પાવ ાં - મહનેતથી મેળિેલ ાં િેડફી નાખવ ાં. 
 ભેંશ કદેૂ તે ખીલાને જોરે – પીઠબળ વિના ઉતસાહ ન હોય  
 ધમધમતી િહલેે સૌ બેસે – શ્રીમાંતાઈમાાં સહ  સૌ સ  ખસાહબી માણિા આિે.  
 કય ું તે કામ ને વિધ્ય ાં તે મોતી- કામ કરિામાાં વિલાંબ ન કરિો. 
 િખાનો માયો િન િેઠે – ખરાબ સમય આવ્યો હોય તો િનિાસ પણ િેઠિો પડે.  
 આવ્યો આસો ને મેઘ નાસો – આસો માસ આિતા િષાાઋત   પરૂી થાય છે. સમય ગવતશીલ છે. 
 છતપન ભ ૂાંગળો િાગિી – ખબૂ પૈસો હોિો. 
 એંઠ ાં ખાય તે ચોપડયાને ભરોસે –કાાંઇ મળશે તેની લાલચમાાં થતી પ્રવવ્ત  
 ઝેરના પારખા ન હોય – મત્ય જનક પરરણામિાળા કાયો પ્રયોગ તરીકે ન કરી શકાય 

 પાપન ાં ધન પ્રાયવિતમાાં જાય – મહનેત વિનાની કમાણી અયોગ્ય માગે જ િપરાય. 
 ભલાનો ભાઈ ને ભ ૂાંડાનો જમાઈ – વ્યકતી જેિી હોય એ રીતે એની સાથે િતાાિ કરિો. 
 રખડતાાં રામ જયાાં બેઠા તયાાં મ કામ – કાંઇ કામધાંધો કરિો નરહ.  
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 સઈની સાાંજ ને મોચીન ાં િહાણ ાં – ખોટા િાયદા કરિા  
 અણદીઠાન  ાં દીઠ ાં અને જે ખાધ  ાં તે મીઠ ાં – અનવધકાર લાભ થાય તે પચાિી ન શકે  
 કમોસમના કાંકોડા મિાદ ન આપે- સમય પારખી કામ કરવ ાં  
 કરોક્ષળયાનો એક પગ ભાાંગે તોય શ ાં અને રહ ેતોય શ ાં – ખબૂ માલદારને થોડી ખોટ જાય તોય િાાંઢી 
ન આિે. 

 કિૂડનો મેલ ફાગણે ઊતરે - ફાગણ ઉતસિનો સમય છે, એ એિો સમય છે કે કિૂડ પણ ઉતસિ માણે  
 ભણે ગણે તે લેખાાં લખે ને ન ભણે તે દીિો ધરે  - વિદ્વાન સિાત્ર પજૂાય છે જયારે અભણ માણસને 
માન મળત  ાં નથી.  

 ભણ્યો ભલેૂ ને તાયો ડૂબે – કોઈકિાર વનષ્ટ્ણાતથી પણ ભલૂ થઈ જાય છે.  
 શણગાયાા બાિળ પણ શોભે – શણગારથી કદરૂપો માણસ પણ શોભી ઊઠે છે.  
 િગર બોલાવ્ય ાં બોલે તે તણખલાને તોલે – આખા બોલો પોતાન ાં મિમાન ગ માિે છે. 
 િૈક ાંઠ  નાન  ાં ને ભગતડા બહ  – મથળનો લાભ લેિા ઘણા માણસો માથે.  
 લાખે લેખાાં ને કોડી ને દેખા – લાખો રૂવપયાનો રહમબ લખે પણ ધન ન કમાય. 
 લડાઈમાાં ઘા ને રમતમાાં દાિ ચકૂિા નહીં – લડાઈ જીતિા અન કળૂ તલ જે મળે તે જતી ન કરિી. 
 મેશન ાં કાળાં કલાંક – ખરાબ કમાન  ાં કલાંક કાજલ કરતાાં પણ િધ  કાળાં હોય છે. 
 ભતૂ જાય િસિાથી ને ડાઘ જાય ઘસિાથી – િસિાથી કે રહિેાથી િહમે દૂર થઈ જાય અને કપડાાં 
પર પડેલો ડાઘ ઘસિાથી દૂર થાય  છે. 

 રમતાની બોરડી સૌ કોઈ ઝૂડે – ધણીધોરી િીનાને સૌ   કોઈ લ ૂાંટે  
 ગાજરની ચોરીમાાં ફાાંસીની સજા – નાના ગ ના માટે મોટી સજા થિી. 
 કોરડયા જેિડ ાં કપાળ ને િચ્ચે મોટો ભમરો – નસીબમાાં જ ઓછાં લખાય ાં હોય પછી કયાાંથી મળે. 
 સ્ત્રીની બ દ્ધદ્ધ પગની પાનીએ – સ્ત્રીને બહ  લાાંબી સમજ ન હોય. 
 ઊગતા સરૂજને સૌ નમે- સત્તાને આધીન બનિા જાય. 
 દૂઝણી  ગણી લાત પણ સારી – ફાયદો કરાિનારના દોષ પણ સહી લેિા.  
 ધોબીના ઘરમાાં ખાતર પડે ને ઘરાકન ાં જાય – સારૂ કામ કરિા જતાાં આપવત્ત આિિી.   
 કકૂડીન  ાં મોં ઢેફલે રાજી – નાના માણસને થોડાકથી સાંતોષ થાય છે.  
 અધરૂો ઘડો છલકાય ઘણો – ઓછી આિડત હોય અને તે દેખાિ િધારે કરે. 
 આંખન ાં આંજણ ગાળે ઘમય ાં- અજ્ઞાન િશ અયોગ્ય પ્રવવ્ત થઈ જિી.  
 એરણની ચોરી ને સોયન ાં દાન- પાપને ઢાાંકિા પ ણ્યનો આડાંબર કરિો. 
 એક ઝાળામાાં સો સાપ દેખ્યા- બડાઈ હાાંકતી મોટી ગપ જેિી િાત કરી.  
 એક મરક્ષણયો સોને ભારે – મારિાની તૈયારી હોય તો સફળ થાય.  
 એક પાંથને દો કાજ – એક ધક્કામાાં બે કાયા વસદ્ધ કરિા. 
 કરે ચાકરી તો પામે ભાખરી – મહનેત િગર ફળ મળે નહીં. 
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 ગધેડા પર અંબાડી – નજીિી હલકી ચીજને િધારે શોભાિિી. 
 ચાલતા બળદને આર ના ઘોંસાય – પ્રામાક્ષણક માણસને ના સતાિાય. 
 જાત વિના ભાત ન પડિી – જાતે રસ લીધા વિના કામ થાય નહીં  
 જયાાં પાંચ તયાાં પરમેશ્વર – એકતામાાં પ્રભ તાનો િાસ છે.  
 ટકાની ડોસી ને ઢબ્બ  મ ૂાંડામણ- અસલ રકિંમત કરતાાં ખચા િધ . 
 તરણા ઓથે ડ ાંગર – મોહમાયાને લીધે સતી પ્રગટત  ાં નથી. 
 તેલ ને તેલની ધાર જોિી – ઘટના અને તેના પરરણામનો વિચાર કરિો.  
 જેિી દ્રષ્ષ્ટ્ટ તેિી સષ્્ષ્ટ્ટ – જેિો પોતે હોય તેિા બીજા બધા દેખાય. 
 જમિામાાં જગલો ને ફૂટિામાાં ભગલો – મહનેત બીજ ાં કરે અને ફળ પણ બીજા મેળિે.  
 તાાંબાની તોબડી ને તેર િાનાાં માાંગે – ઘરસાંસાર માાંડો તયારે ઝાઝી િમત  ની જરૂર પડે.  
 તેજીને ટકોરો ને ગધેડાને ડફણા – સમજૂને ઇયશરો, મખૂા માટે માથાકટૂ. 
 દોરડ ાં બળે પણ િળ ન છોડે – માણસ પોતાનો મવ્ભા ન છોડે.  
 ન બોલિામાાં નિ ગ ણ – જાણિા છતાાં મ ૂાંગા રહિેામાાં મઝા. 
 થાપણ માટે સાપણ થાય – લેણ ાં િસ લ કરિા હદ બહાર િતાવ  ાં. 
 ન મામા કરતાાં કહણેો મામો સારો – કશ ાં ન મળે તયારે જે મળે તે સારૂ.  
 દૂધનો દાઝયો છાશ ફૂાંકીને પીએ – કડિા અન ભિ પછી ખબૂ ચેતીને વિશ્વાસ કરાય.  
 નાચવ ાં નહીં તેન  ાં આંગણ ાં િાાંક ાં – કામની ઈચ્છા ન હોય તયારે અનેક બહાના શોધિા.  
 પગની મોજડી માથે ન મકૂાય – વિિેક રાખી યોગ્ય કામ કરવ ાં. 
 પડયો પોદળો ધળૂ ઊંચક્યા વિના ના રહ-ે જયાાં જાય તયાાં પોતાનો લાભ શોધે.  
 પાકા ઘડે કાાંઠા ના ચડે – િષો િીતયા બાદ પરરસ્મથવતમાાં ફેરફાર અશક્ય છે.  
 નેિાનાાં પાણી મોભે ના ચઢે – અશક્ય િમત   કદાવપ શક્ય બને નહીં. 
 પોથીમાન ાં રીંગણા – માત્ર પ મતરકય ાં જ્ઞાન હોવ ાં. 
 બહાર લાખનો ઘરમાાં કાખનો – બહાર પ્રવતષ્ટ્ઠા છતાાં ઘરમાાં કદર નહીં. 
 બકરી કાઢતાાં ઊંટ પેસવ ાં-  નાન  ાં વિઘ્ન દૂર થતાાં મોટ ાં વિઘ્ન આિવ ાં. 
 બે ઘરનો પરોણો ભખેૂ મરે – અવનવિતતા માણસને મ શ્કેલીમાાં મકેૂ.  
 બારસો ચહૂા મારી ક્ષબલ્લી હજ કરિા ચાલી – બહાર પરમાથાન  ાં આડાંબર અને અંતરમાાં પાપાચરની 
પ્રવવ્ત  

 બાર હાથન ાં ચીભડ ાં ને તેર હાથન ાં બી – અસાંભિ ઘટના  
 બ ાંદથી બગડી હોજથી ન સ ધરે – આબરૂ બગડયા  પછી સ  ધારિી અઘરી. 
 ભતૂની ઠેકાણ ાં આંબલી – જેિો માણસ તેિો િાસ. 
 ભતૂને પીપળા ઘણા – ભ ૂાંડાને બધી અન કળૂતા મળી રહ.ે  
 ભેંસ કદેૂ ખીલાને જોરે – મખૂા આગળ ઉપદેશ નકામો.  
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 ભેસના વશિંગડાાં ભેંસને ભારે – જેના િખાણ થાય તે જ ન તસાનકારક નીિડે. 
 મહાદેિના ગ ણ પજૂારી જાણે – જેના સાંપકામાાં જે રહ ેતે તેને જાણે. 
 માથા કરતાાં પાઘડી મોટી – ગજા બહારન ાં કામ. 
 ભાડાની િહલેને ઉલાળી મેલ – કામમાાં લાપરિાહી હોિી.  
 ભીખની હાાંલ્લી શીકે ન ચડે – ભીખ માગીને શ્રીમાંત ન થિાય. 
 ભસતાાં કતૂરા કરડે નહીં – બણગાાં ફૂાંકનાર કની કરી શકે નહીં. 
 રસના ચટકા હોય કૂાંડા ના હોય – દરેક િમત   મયાાદામાાં શોભે. 
 મોર િગડામાાં નાચે તો કોણ જાણે ?- સાચી સાક્ષબતીનો અભાિ.  
 માાંદા ઢોરને બગાઈઓ ઘણી – નબળા હોય તેને પીડા િધ  હોય.  
 લાંકાની લાડી  ઘોધાનો િર – પે્રમમાાં ઊંચનીચના ભેદ ના હોય. 
 લાડી ને પાડી નીિડયે િખાણ – િહ  અને િાછરડીની કામની પરખ.  
 લોટ ફૂાંકિો ને હસવ ાં એ બે ન બને – એક સાથે બે કામ ના થાય. 
 િખાણી ખીચડી દાાંતે િળગે – ખબૂ પ્રશાંસા પામ્યા પછી ખરાબ નીિડે. 
 િગર બોલવ્ય ાં બોલે એ તણખલા તોલે – પછૂયા વિના બોલનાર મિમાન ગ માિે.  
 િરસાદ ને િહ ને જશ નહીં – બાંને અવનિાયા છતાાંટીકા-રટતપણ થાય.  
 િાાંકી આંગળી કયાા વિના ઘી ના નીકળે – સાંસારમાાં ય સ્તત- પ્રય સ્તત કરિી પડે. 
 િાાંદરાને વનસરણી આપિી – મખૂાને પ્રોતસાહન આપવ ાં  
 વશયાળ તાણે સીમ ભણી ને કતૂર ાં  તાણે ગામ ભણી – સૌ પોતપોતાના  લાભ જ એ. 
 સત્તા આગળ શાણપણ નકામ ાં – અમલદાર આગળ િધ  ફાયદો થાય. 
 સાપ મારે નહીં ને લાઠી ભાગે નહીં – કોઈને ન  કસાન ન થાય તેિી કળથી કામ લેવ ાં.  
 સાપે છછાંદર ગળવ ાં- સફળ થયા પછી ન  કસાનથી બચવ્નો કોઈ ઉપાય ન રહિેો. 
 હિનમાાં હાડક ાં નાખવ ાં – શ ભ કાયામાાં વિઘ્ન નાખવ ાં. 
 સોનાની થાળીમાાં લોઢાનો મેખ – અનેક સદ્દગ્ ણોમાાં એક અિગ ણ. 
 હલક ાં લોહી હિાલદારન ાં – નાના માણસના માથે દોષનો ટોપલો. 
 સ ૂાંઠને ગાાંગડે ગાાંધી ન થિાય – અધરૂી આિડતને પણૂાતાનો આડાંબર.  
 સ થારન ાં મન બાિળીએ – મિાથા તરફ સદા નજર હોિી.  
 ભેંશ કદેૂ તે ખીલાને જોરે – પીઠબળ વિના ઉતસાહ ન હોય.  
 હોઠ સાજા તો ઉત્તર ઝાઝા – િાણીશસ્તત હોય તો ગમે તે ઉપાય કરી શકાય.  
 એકડા િગરના મીંડા થિાાં – રકિંમત િગરન ાં થવ ાં. 
 ઘરકી મ રઘી દાલ બરાબર – ઘરની વ્યસ્તતની કોઈ કદર થતી નથી. 
 ખાતર ઉપર રદિેલ – ખચા ઉપર િધ  ખચા 
 સમત  ાં ભાડ ાં ને વસદ્ધપ રની જાત્રા- મયાારદત સાધનોથી સ  ાંદર કામ કરવ ાં. 
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  હજામના હાથમાાં આરસી આિિી – ચાંચળ વ્યસ્તત ભારે અનથા પેદા કરે છે.  
  સો મણ તેલે અંધારૂ – સાધન હોિા છતાાં કામ સફળ ન થાય.  
  મણ ભાતને સિામાાં કસૂકી – િમત   શ દ્ધ ન હોિી  
 ફરતે એકાદશી ને િચમાાં ગોક ળ આઠમ – ભખૂમરાની દશા આિિી.  
 સાજે લગૂડે થીંગડ ાં ન હોય – કારણ િગર કોઈ કરી ન થાય  
 ભરમ ભરી ને ક્ષખમસા ખાલી – િગર પૈસે ડોળ કરિો. 
 લીલાાં િનનાાં સડૂાાં ઘણાાં – લાભ દેખાય તયાાં ઘણાાં આિે. 
 વશિંગડે ઝાલે તો ખાાંડો ને પ ૂાંછડે – દરેક રીતે િાાંક ાં પાડયા કરે. 
 કજજયાન ાં મળૂ હાસી – કોઇની મશ્કરીથી ઝગડો થાય 

 કજજયાન ાં મો કાળાં – ઝઘડાન ાં પરરણામ ખરાબ જ હોય 

 કરડે માાંકડ ને માર ખાય ખાટલો – કીડી સાંચે ને તેતર ખાય  
 બચકારે આિે તે ડચકારે જાય – પે્રમથી આિે, વતરમકારે દૂર જાય  
 િસ  વિના નર પશ  – સાંપવત િગર માણસની રકિંમત ના થિી  
 સોટી િાગે ચમચમ, વિદ્યા આિે રમઝમ – માર બધ  કરાિે  
 છાણના દેિ અને કપાવસયાની આંખ – જેિી લાયકાત તેિો સતકાર  

 
 


