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 પ્રથભ ગ્રાવે ભક્ષિકા  - ળરૂઆતભાાં વલગ્ન નડવ ાં. 

 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 વવદ્ધ કયી ફતાલવ ાં . 

 ઘેય ઘેય ભાટીના ચરૂા – કોઈણ ઘય તકયાય લગયન ાં ન શોમ.,ઘય શોમ તમાાં કજજમો શોમ. 

 ઘયનો છેડો ોતાની તની – જીલનની શલાળ અને સ ખદ ુઃખની લાતો નીકટના ભાણવ વાથે જ કયી ળકામ 

છે.  

 ઘયના છોકયા ઘાંટી ચાટેને ઉાધ્મામને આટો- ોતાનાને ભખૂ્મા ભાયલાાં ને ાયકાને ોલા.  
 કાગન ાં ફેવવ ાં ને ડાન ાંબાાંગવ ાં  - આકસ્મભક રયણાભ આલવ ાં. 

 ફતાભાાં ધી શોભવ ાં – ઉશ્કેયણી કયલી. 

 એયણની ચોયી ને વોમન ાં દાન – ભોટ ાં ા કયીને તેભાાંથી છૂટલા ભાટે નજીવ ાં દાન કયવ ાં. 

 છાવ રેલા જવ ાં ને દોણી વાંતાડલી – કાભ કયવ ાં શોમ તો ળયભ ન યાખલી. 

 ભપતન ાં ખાવ ાં ને ભમજીદભાાં સવૂ  ાં  - કળામ પ્રકાયની ક્ષચિંતા કમાા વલના ફેપીકય થઇ જીલન જીલવ ાં.  

 જીલતો નય બદ્રા ાભે – જીલતા ભાણવન ાં ગભે તમાયે ણ કલ્માણ થામ. 

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

 કાાંકયે કાાંકયે ા ફાંધામ- યોજ અમ ક કાભ થોડા થોડા પ્રભાણભાાં ણ ચોક્કવ દ્રષ્ટ્રી ક્ષફિંદ થી કયતા યશીએ તો 

રાાંફાગાે અઘર ાં  કાભ ણ ાય ડ ેછે.  

 ાકે ઘડ ેકાાંઠા ન ચડ ે– ભોટી ઉંભયે વળિણ આલાનો પ્રમતન વ્મથા છે.  

 ભોયના ઈંડાને ચીતયલા ન ડ ે– ભા ફાના વદ્દગ ણો 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.  

 જેલી દ્રષ્ષ્ટ્ટ તેલી સષ્્ષ્ટ્ટ – જેલા ોતે તેલા ફીજા  

 ખાડો ખોદે તે ડ ે - ફીજાન ાં અરશત કયલા કોઈ ભાણવ દાલ ખેરે તો અંતે તો એને જ ન કવાન થામ છે.,જે 

જેવ  કભા કયે તેવ ાં ક કભા બોગલે  
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 બવતાાં કતૂયાાં બાગ્મે જ કયડ ે- રાાંફી રાાંફી લાતો કયનાયથી કાંઇ થઇ ળકત ાં નથી.  

 દ ષ્ટ્કાભાાં અવધક ભાવ – એક દ ુઃખ ચાલ  શોઈ ને ફીજ ાં દ ુઃખ આલી ડ.ે 

 ળેઠની વળખાભણ ઝાાંા સ ધી  - ભોટા ભાણવની વળખાભણ વરાશ થોડા વભમ યૂતી જ ધ્માનભાાં રેલામ છે.  

 દીલો રઈને કલૂાભાાં ડવ ાં – જાણીજોઇને આપતભાાં મ કાવ ાં.  

 એક વાાંધીએ તમાાં તેય તટેૂ – એક મ શ્કેરીને અથલા એક ખચાને ભાાંડભાાંડ ઉકેરીને લી તમાાં ફીજી મ શ્કેરી કે 

અણધામો ખચા આલીને ઉબો યશ ેછે.  

 ઉતાલે આંફા ન ાકે – થોડી ધીયજ યાખલી.કોઈણ કાભ ખોટી ઉતાલથી થામ નરશ., ખોટી ઉતાલ 

કયનાય વ્મસ્તત વનષ્ટ્પતાને જ લાયે છે.  

 ઉતાલે વો ફાલયા ને ધીયા વો ગાંબીય – ધીયજથી કાભ વાર ાં  થામ 

 ફાાંધી મઠૂી રાખની – કોઈ ખાનગી લાટ જાશયે ન થામ તમાાં સ ધી જ વ્મસ્તતની આફરૂ જલાઈ યશ ેછે. 

 ટાઢે ાણીએ ખવ ગઈ – ઓછા પ્રમતને મ શ્કેરી ટી. 

 ગાભને ભોંએ ગયણ ાં ન દેલામ – રોકજીબે તો ગભે તે ફોરે  

 ઉજ્જડ ગાભભાાં ફાજે ઢોર – જેભનાભાાં વભજળસ્તત ન શોમ તમાાં ઉદેળ કે વળખાભણ આલાનો અથા નથી.  

 નાચવ ાં નશીં એને આંગણ ાં લાાંક ાં – કાભ કયલાન ાં ભન ન શોવ ાં.  

 ાણી શરેા ા ફાાંધલી –દીઘા દ્રષ્ષ્ટ્ટ લાયલી  

 ઝાઝા શાથ યીમાભણા – એકરદોકર ભાણવ ગભે તેટરો ળસ્તતળાી શોમ છતાાં અમ ક કાભોભાાં તો વૌના 

વાથ વશકાયની જરૂય ડ ેછે.  

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

 ઓયડાન ાં ધન ઓટરે આલવ ાં – ઘયની દોરતનો દેખાલ કે ઠઠાયો કયલો.  

 કાગનો લાઘ કયલો – નાની લાતને ભોટ ાં મલરૂ આવ ાં 

 જીલતો નય બદ્રા ાભે – જીલતો ભાણવ ગ ભાલેલ ાં ફધ  ાછાં ભેલી ળકે.  

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

 ખાટી છાળ ઉકયડ ેઢોામ – ક્ષફન ઉમોગી ચીજલમત  ઓનો વાંગ્રશ મોગ્મ નથી.  

 ફકયી આદ  ખાતાાં ળીખી – નફી વ્મસ્તત ણ વભમ આવ્મે શોંવળમાય થઇ જામ છે. 

 ોથીભાાંના યીંગણા – કેલ  મતરકય ાં જ્ઞાન શોવ ાં  

 ચકરી નાની ને પેડકો ભોટો – ગજા ફશાયની લાતો કયલી. 

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

 ડાાંગે ભામાા ાણી જ દાાં ન ડ ે– વાથે યશતેા શોઈ તે જલ્દી જ દા ન થઇ ળકે. 

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

આલે.  
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 ધભા કયતાાં ધાડડ ે– વાયાાં કાભ કયતાાં વો દ ુઃખ આલે.  

 આખી યાત દીને કરૂડીભાાં લાળય ાં – ભશનેત વનષ્ટ્પ ગઈ  

 વળમા તાણે વીભ બણી ને કતૂર ાં  તાણે ગાભ બણી – વૌ ોતોતાના રાબ જ જોત  ાં શોમ છે. 

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

 ફેઠાની ડા ન કામ – ોતાન ાં જ અરશત થામ તેવ ાં કાભ ન કયવ ાં જોઈએ.  

 આલો દોકડો ને રેલો ફોકડો – વૌ નાની લમત   આીને ભોતી લમત   રેલાનો પ્રમાવ કયે.  

 અલ્રા ચાય તો ફેડા ાય – પ્રભ ક્ા શોમ તો કાભ ાય ડ ે 

 રક્ષ્ભી ચાાંલ્રો કયલા આલે તમાયે ભો  ધોલા ન જવ ાં – આલેરી તક ન ગ ભાલલી 

 યાાંડયા છીન ાં ડશાણ – ન કવાન થમા છી ડશાણ આલે તો કાભ નથી આલત ાં.  

 યાાંટી ઘોડીએ રાણ ભાાંડી- શરકી લમત  થી કાભ રેવ ાં  

 ડોવો ક ાંલાયો ભયે, ણ ડોવી ક ાંલાયી ન ભયે –  રૂ યણ્મા વલનાનો યશ,ે ણ સ્ત્રી યણ્મા વલનાની ના યશ.ે  

 ભોય લગડાભાાં નાચ્મો કોણે જાણ્મો ! - વાચી વાક્ષફતીનો અબાલ. 
 બેંવ આગ બાગલત - અણવભજ ને ઉદેળ આલો નકાભો.  
 બેવ બાગોે ને છાળ છાગોે – કો કલ્નાભાાં યાચવ ાં. 
 તેજીને ટકોયાને ગધેડાને ડપણાાં - બ દ્ધદ્ધળાી વાંકેતથી વભજે ને મખૂા ભાટે ભાથાકટૂ કયલી ડ ેછે.  
 કીડીને કણ ને શાથીને ભણ - જેટરી જેની જરૂરયમાત તે પ્રભાણે ભી યશ ેછે.  
 બવતાાં કતૂયાાં બાગ્મે જ કયડ ે- રાાંફી રાાંફી લાતો કયનાયથી કાંઇ થઇ ળકત ાં નથી.  
 લાાંદયો ઘયડો થામ ણ ઠેકડા ભાયલાન ાં ન ભરેૂ - ભાણવની લમ ફદરે ણ રિણોભાાં ખાવ ફદરાલ ન 
આલે.  

 ગયજે ગધેડાને ફા કશલેો ડ ે-ગયજ શોમ તમાયે અમોગ્મ વ્મસ્તતને ણ ભાન આવ ાં ડ.ે 
 રાકડી બાાંગે નરશ ને વા ભયી જામ - ન કવાન લગય કાભ થઇ જામ. 
 ઘયકી મ ગી દાર કે ફયાફય - ઘયની વ્મસ્તતની કોઇ કદય કયત  નથી. 
 ઘય ફૂટે ઘય જામ – અંદયોઅંદય ભતબેદ થતાાં ફશાયનો ળત્ર  પાલી જામ  
 ઘયના ભલૂા ને ઘયના જાગરયમા- ફધો રાબ આવભાાં થામ તેલો ઘાટ કયલો.  
 ક ાંબાય કયતાાં ગધેડાાં ડાહ્ાાં - ળેઠ કયતાાં લાણોતય ભાથ ાં ભાયે. 
 ઘો ભાયલાની થામ તમાયે અલા લાડ ેજામ - વલનાળ થલાનો શોમ તમાયે અલી બ દ્ધદ્ધ સ ઝે. 
 ધયભની ગામના દાાંત ના જોલામ - ભપત ભેલેરી લમત  ઓનો દો ન જોલામ. 
 આંગીથી નખ લેગા – ાયકા ોતાના ન ફને. 
 આવ્મો આવો અને ભેઘ નામમો- વભમ ગવતળીર છે. (GPSC-2021) 
 ફશડેાાં ખાલાાં ને જામપનો કેપ યાખલો – ગયીફ શોલા છતાાં લૈબલનો કેપ યાખલો.  
 ફેઠાની ડા ન કામ – ોતાન ાં જ અરશત થામ તેવ ાં કાભ ન કયવ ાં જોઈએ   
 ઉજળાં એટલ ાં દૂધ નરશ – ફાહ્ દેખાલથી છેતયાવ ાં નરશ. 
 થામ તેલા થઈએ, તો ગાભ લચ્ચે યશીએ – જેલા વાથે તેલા થવ ાં ડ.ે 
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 ચારતા ફદને આય ખોવલી – કાભ કયતા ભાણવને ખોટી વતાભણી કયલી.  
 કાભ જામ ને કશણેી યશ ે– અલવય પ્રભાણે ન લતાતાાં ાછથી કામભ વાાંબલાન ાં થામ. 
 દૂધનો દાઝયો છાળ ફૂાંકીને ીએ – એક લાય કડલો અન બલ થમા છી ખફૂ વાલચેતીલૂાક લતાવ ાં. 
 ચાાંદી તટેૂ ણ દભડી ન છૂટે – દ ુઃખ ળન કયે ણ ધન ન લાયે. 
 ભખભરની ભોજડી ભાથે ન શયેામ – જે લમત   જમાાં ળોબતી શોમ તમાાં જ ળોબે. 
 વળમા તાણે વીભ બણી ને કતૂર ાં  તાણે ગાભ બણી – વૌ ોતોતાના રાબ જ જોત  ાં શોમ છે.  
 શાડ શવે ને રોશી તે- આનાંદ અને ગ મવો ફાંને વાથે શોલાાં. 
 કાા અિય બેંવ ફયાફય – અજ્ઞાની શોવ ાં. 
 લાડ વલના લેરો ન ચડ ે– ઊંચ ાં મથાન ભેલલા કોઈ ભોટાની વશાયો રેલો જોઈએ. 
 દ કાભાાં અવધક ભાવ – મ શ્કેરીભાાં લધાયો થલો. 
 તેયા તેર ગમા ને ભેયા ખેર ગમા- તને ન કવાન થય ાં ને ભાયી મ શ્કેરી ગઈ.  
 આલયદાનો ઉધાયો ણ યાંડાો યોકડો – આય ષ્ટ્મ ઉછીન ાં ભી ળકે યાંત   લૈધવ્મ ટાી ળકાત  ાં નથી  
 આડી યાત તેની ળી લાત – બવલષ્ટ્મના રયણાભ વલે અગાઉથી અન ભાન કયવ ાં મોગ્મ નથી. 
 ાડાના લાાંકે ખારીને ડાભ – જેનો લાાંક શોમ તેને ફદરે ફીજાને વળિા કયલી. 
 ફાય ગાઉએ ફોરી ફદરામ – અમ ક અંતયે બાાભાાં પેયપાય જણામ. 
 ફાય બૈમાને તેય ચોકા – જૂથ નાન ાં શોમ ણ ભતબેદ ઘણાાં શોમ. 
 ભન ચાંગા તો કથયોટભાાં ગાંગા – અંતકયણ વલત્ર શોમ તો માત્રા કયલાની જરૂય નથી. 
 યાભ યાખે તેને કોણ ચાખે – પ્રભ  યિે તેને કોઈ ન કવાન શોચાડી ળકે નરશ. 
 આ વભાન ફ નરશ ,ને ભેઘ વભાન જ નરશ – જાતભશનેત વલાશે્રષ્ટ્ઠ છે. 
 નાભ ભોટાાં ને દળાન ખોટાાં- મછેૂ ચોડલા તેરે નરશ ને ડરેીએ દીલા કયે. 
 અલ્રાશ ચાય તો ફેડા ાય – પ્રભ ક્ા શોમ તો કાભ ાય ડ ે 
 વલનાળ કાે વલયીત બ દ્ધદ્ધ – વલનાળ થલાનો શોમ તમાયે બ દ્ધદ્ધ ફગડ.ે 
 સ થાયન ાં ભન ફાલક્ષમે – દયેક વ્મસ્તત ોતાન ાં રશતન ાં જ જ એ. 
 જીલતો નય બદ્રા ાભે – જીલતો ભાણવ ગભે તમાયે વાજો થામ  
 થાણ ભાટે વાણ થામ – રેણ ાં લસરૂ વાર ાં  ગભે તે શદ સ ધી જવ ાં.  
 ફોરે તેના ફોય લેચામ – ભાગ્મા વલના ભા ણ ન ીયવે. 
 શોઠ વાજા તો ઉત્તય ઝાઝા – લાણી ળસ્તત શોમ તો ગભે તેનો ઉામ કયી ળકામ. 
 શૈય ાં ફાલા કયતાાં શાથ ફાલા – કોઈની ાવે કાભ કયાલી મતાવ ાં એના કયતાાં જાતે જ કયી રેવ ાં વાર ાં . 
 વમત ાં બાડ ાં અને વવદ્ધ યની જાત્રા – ભમાારદત વાધનોથી સ ાંદય કાભ કયવ ાં.  
 મ ખભાાં યાભ અને ફગરભાાં છૂયી – દેખાલે વાયો ણ રદરભાાં કટી  
 ાયકી આળા વદા વનયાળા – ફીજા ઉય આધાય યાખલો નકાભો. 
 ાયકી ભા જ કાન લીંધે – રાગણીનો વાંફાંધ ના શોમ તે જ કઠોય તારીભ આી ળકે  
 નાચલા જવ ાંને ઘ ૂાંઘટો તાણલો ? – જરૂયત શોમ તો ળયભ મકૂી દેલી  
 ફે ઘયનો યોણો ભખેૂ ભયે – અવનવિતતાથી દ :ખી થલામ. 
 ઊગતા સયૂજને વૌ નભે – વત્તાને અધીન ફનલા જામ. 
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 જીલતો નય બદ્રા ાભે – જીલતો ભાણવ ગભે તમાયે વાજો થામ. 
 આડ ેરાકડ ેઆડો લાઢ- ખયાફ ભાણવો વાથે ખયાફ જ લતાાલ શોલો ઘટે.  
 ઊંટે કમાા ઢેકા તો ભાણવો કમાા કાઠા – એક જણ મ શ્કેરી ઉબી કયે તો ફીજો ભાણવ તેનો ઉામ ળોધી કાઢે.  
 ઉતાલે આંફા ન ાકે – ખોટી ઉતાલ કયનાય વ્મસ્તત વનષ્ટ્પતાને જ લયે છે.  
 જેને મકૂી રાજ તેન ાં નાન ાં વયખ ાં યાજ – રાજ ળયભ છોડનાયન ાં કોઈ નાભ ન રે. 
 આડી યાત તેની ળી લાત – બવલષ્ટ્મના રયણાભ વલે અગાઉથી અન ભાન મોગ્મ છે. 
 અક્કયભીનો રડમો કાણો- કભનવીફ ગભે તેટરા પ્રમતનો કયે, ણ વવદ્ધદ્ધ ન ભે.  
 અષ્ટ્ટ વવધ્ધી ને નલ વનવધ – સ ખલૈબલથી બય ું બય ું જીલન શોવ ાં  
 દીલા તે અંધાર ાં- લડીર તેજમલી અને લાયવદાય નાલટ.  
 ગયીફકી જોર  અફકી બાબી – વનધાન ઉય વૌ હ કભ ચરાલે.  
 એક તોરડી તેય લાનાાં ભાાંગે – એક કાભ કયલા અનેક વાધનોની ભદદ રેલી.(GPSC-2021) 
 બાગ્મળાીને ભતૂ યે – નવીફદાય ઓછી ભશનેત કયી તો મ તેને વપતા ભે.  
 કોરવાની દરારીભાાં શાથ કાા – દ ર્જન વાથે કાભ કયલાથી કરાંક રાગે છે. 
 આલો દોકડો ને રેલો ફોકડો – વૌ નાની લમત   આીને ભોટી લમત   રેલાનો પ્રમાવ કયલો. 
 સતેૂરા વવિંશને જગાડલો નરશ – કાયણ લગય જોખભ ન રેવ ાં જોઈએ.  
 લામાા ન લે તે શામાા લે- કની ઉામ ના ચારે તમાયે આભેે ઠેકાણે આલે. 
 દાભ કયે કાભ, લકૂી કયે વરાભ – ૈવાથી બરબરાાં કાભ થઇ જામ છે. 
 ગો ભયલાની થામ તમાયે લાઘયી લાડ ેજામ – ન કવાન થલાન ાં શોમ તમાયે ક ભવત સઝેૂ. 
 રાખ ભળમા નરશ ને  રખળેયી થમા નરશ – પપ્રાપ્તત ભાટે  ર ાથા યેૂયૂો કમો નરશ. 
 ભોવાે જભણ ને ભા ીયવનાય – રાબની પ્રાપ્તત ભાટે વઘી અન કૂતાઓ ભી યશલેી. 
 અકયભીનો ડમો કાણો – અબાક્ષગમાને એક છી એક મ શ્કેરી જ આલે. 
 બમાા તાલભાાંથી કોયા નીકવ ાં – ભાણવ રાગણીશનૂ્મ શોમ છે. 
 ઊજે લગૂડ ેડાઘ રાગે – વાયા ભાણવોનો નાનો દો ણ ઝડથી દેખાઈ આલે છે. 
 ભા મૂો ને ફા ગાજય – લણાવાંકય જાવતના શોવ ાં. 
 યભેશ્વય ાઘયો તો લેયી આંધો – ઈશ્વયની ક્ા શોમ તો કોઈ ન કવાન કયી ળકે નશીં  
 વળમા તાણે વીભ બણીને કતૂર ાં  તાણે ગાભ બણી–વૌ ોતોતાના રાબ જ જોત  ાં શોમ છે. 
 ચેતતા નાય વદા સ ખી – તકરીપ શરેા ઉામ કયલો વાયો.  
 દેખાવ ાં નરશ ને દાઝવ ાં મ નરશ – જોવ ાં ણ નરશ, ને એથી એની ક્ષચિંતા ણ ન કયલી  
 ડાાંગે ભામાા ાણી જ દાાં ન ડ ે– વાથે યશતેા શોમ તે જલ્દી જ દા ન થઇ ળકે. 
 દીકયીની ભા યાણી, તે ઘડણભાાં બયે ાણી – દીકયીની ભાને ળરૂઆતભાાં સ ખ ણ ાછની જજિંદગીભાાં દૂ:ખ. 
 ફશડેાાંખાલાાં ને જામપનો કેપ યાખલો.- ગયીફ શોલા છતાાં લૈબલના મલતન જોલા  
 આઠ લાય ને નલ તશલેાય – શાંભેળા આનાંદભાંગરભાાં યશવે  ાં  
 કકૂડીન ાં ભોં ઢેપરે યાજી – નાના ભાણવને થોડાકથી વાંતો થામ છે.  
 ધોફીના ઘયભાાં ખાતય ડ ેને ઘયાકન ાં જામ – કોઈકની આપત ફીજાને ન કવાન શોંચાડ ે

 ખાડો ખોદે તે ડ-ે જે જેવ  કભા કયે તેવ ાં જ કભા બોગલે. 



 

ASHWIN DIVEKAR                                www.gnanbhandar.com Page 6 

 

 રીરા લનનાાં સડૂા ઘણાાં – રાબ દેખામ તમાાં ઘણાાં આલે.  
 વોનાની થાી ને રોઢાનો ભેખ – અનેક વદ્દગ્ ણો એક અલગ ણથી ઝાાંખા ડ.ે  
 ળશાણ ાં ભાણ વ રાબત નશી – ડાહ્ો ભાણવ રાાંબ  જીલન જીલે નશીં.  
 વાને ઘેય યોણો વા- એક ભખૂ્મો  શોમ તો તે ફીજા ભખૂ્માને શ ાં ખલડાલે? 

 ફાલાનાાં ફેમ ફગાડલા – ફાંને ફાજ એ રયસ્મથવત ફગડલી 
 ફાલા ફેઠા જે ને જે આલે તે ખે – અનામાવે જે ભે તેનો રાબ રેલો. 
 ફાલો નાચ્મો એટરે ફાલી નાચી – ળસ્તત લગયન ાં આંધળાં અન કયણ કયવ ાં  
 ફોડીને તાાં લી કાાંશકી કેલી ?- જેની ાવે ખાલાન ાં ન શોમ એલા ગયીફ ાવે વાધન કમાાંથી ? 

 આદૂની થઈ ગઈ સ ૂાંઠ – લધ  ને લધ  બીંવ અન બલલી  
 ઘાટ ઘાટનાાં ાણી ીલાાં- દેળ-દેળનો અન બલ રેલો. 
 ફાય શાથન ાં ચીબડ ાં તેય શાથન ાં ફી – અળકમ લાત શોલી 
 શજાભના શાથભાાં આયવી આલલી – ચાંચ વ્મસ્તત બાયે અનથા ેદા કયે છે.  
 ગાજમા ભેઘ લયવે નરશ- લચનો ખફૂ આે ણ કોઈ ભદદ ના યશ ે 
 તેર જોવ ાં ને તેરની ધાય જોલી – ખફૂ જ વભજી વલચાયીને કામા કયવ ાં  
 શવવ ાં અને રોટ પાકલો એ વાથે ન ફને – એક વાથે ફે કાભ ન થઈ ળકે  
 એક શાથની આંગી, નાની શ ાં ને ભોટી શ ાં ?- એક જ વાંફાંધના ભાણવો લચ્ચે બેદબાલ કેલી યીતે શોમ ? 

 ઘો ભયલાની થામ તમાયે લાઘયીલાડ ેજામ – વલનાળ થલાનો શોમ તમાયે અલી ભવત સઝેૂ  
 ભપતન ાં ખાવ ાં ને ભસ્મજદભાાં સવૂ  ાં – ક્ષચિંતા વલનાન ાં જીલન જીલવ ાં  
 એક નય શજાય હ ન્નય – ભાણવ છે તો શજાય કાભ ભી યશળેે.  
 એક તોરડી તેયલાનો ભાાંગે – એક કાભ કયલા અનેક વાધનોની ભદદ રેલી   
 ભપતના ભયી કોને તીખાાં રાગે ?- ાયકે ૈવે ભજા કયલી વૌને ગભે.  
 બાગ્મળાીને ભતૂ યે – નવીફદાય ઓછી ભશનેત કયે તો મ તેને વપતા ભે છે.  
 દૂઝણી ગામની રાત ણ વાયી -  પામદો કયાલનાયના દો ણ વશી રેલા  
 આલયદાનો ઉધાયો ણ યાંડાો યોકડો – આય ષ્ટ્મ ઊછીન ાં ભી ળકે યાંત   લૈધવ્મ ટાી ળકત ાં નથી  
 લાછડો ખીરાના જોયે કદેૂ – આલડત કે શોંવળમાયી ન શોમ છતાાં લટ ાડલા ભોટી ભોટી ડાંપાવો ભાયે. 
 ાણીભાાં યશવે  ાં ને ભગય વાથે લેય – જેની વત્તા તે યશવે  ાં એનાથી લેય યાખવ ાં નકામ ાં.  
 બવતાાં ક તયા કયડ ેનરશ- ફડાઈ શાાંકનાય કાંઇ કયી ળકતા નથી.  
 ળીયા ભાટે શ્રાલક ન થલામ – નજીલા રાબ ભાટે ધભાભ્રષ્ટ્ટ ન થલામ  
 વભો લયતે તે વાલધાન – વભમ પ્રભાણે લતે તે ડશાણલાો  
 આઠ લાય ને નલ તશલેાય – શાંભેળા આનાંદભાંગરભાાં યશવે  ાં  
 જાણે ખાે ડચૂા ને દયલાજા ભોકા – થોડા ૈવાની ક્ષચિંગ વાઈ કયલી એ રૂવમો લાયતા વશજે ણ ન 
અચકાવ ાં  

 યાત થોડી ને લેળ ઝાઝા – વભમ ઝાઝો નથી ને કાભ લધાયે છે.  
 બમાા તાલભાાંથી કોયા નીકવ ાં – ભાણવ રાગણીશનૂ્મ શોમ છે.  
 ગાભને ાદય ઘેટાાં –ફકયાાં યાખલાન ાં બયલાડોન ાં મથ – ઝાાંકડ   
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 ન ફોરલાભાાં નલ ગ ણ – ફોરીને લધ  ઝઘડો થામ એના કયતાાં ચૂ યશવે  ાં રશતકય છે.  
 તોયણે લેરો થડથી જામ – ફજફયી કયલાથી આધાય જ તટૂી જામ.  
 અણી ચકૂ્યો વો લયવ જીલે – કટોકટીભાાંથી વાય થવ ાં તે જ ભશતલન  છે. 
 ડાાંગે ભામાા ાણી જ દા ન ડ ે– એક રોશીલાાભાાં ઝટ ક વાં ન કયલી ળકામ  
 તયણા ઓથે ડ ાંગય- ભામારૂી તયણાને રીધે વતમ દેખાત  ાં નથી. 
 દમા ડાકણને ખામ – દમા કયલા જતાાં આપત લશોયલી ડ.ે 
 ાણી લરોવ્મે ભાખણ ન નીકે – વ્મથા ભશનેત કયલી. 
 જય, જભીન ને જોરૂ , ત્રણેમ કજજમાના છોરૂ – ૈવો, જભીન અને સ્ત્રી ઝઘડાન ાં કાયણ ફને છે. 
 વરશમાયી વાસ ને ઉકયડ ેભોંકાણ – જે વરશમાર  છે તે દેખબા કોઈ યાખત ાં નથી.  
 લાલે કરજી ને રણે રલજી- ભશનેત શરેો કયે અને પ ફીજો ભેલે. 
 ભણ બાત ને વલાભણ કવૂકી- લમત   શ દ્ધ ન શોલી 
 કાાંટા વલના ગ રાફ ન શોમ – સ ખ વાથે દ ખ શોમ જ  
 આકી તો રાવી, યાઈ તો ક ળકી – ોતાના કામાની રકિંભત લધ  આંકલી  
 વાવયે વભમ નરશ  ને વમયે ભામ નરશ – કમાાંમ અન કૂ થઈને ન યશ ે તેલા મલબાલની સ્ત્રી  
 શરક ાં રોશી શલારદાયન ાં – નાના ભાણવને ભાથે દો આલે. 
 લયવાદને અને લહ ને જળ નરશ – ફાંનેની અવનલામાતા છતાાં  તેભની ટીકાઓ થામ છે.  
 ભધદરયમે ખાયલા ખટૂમા – જેની ય વલશ્વાવ મકૂ્યો તે જ ભાણવ દગો દે. 
 બોગલે તે બાગ્મળાી – જે બોગલી જાણે  તે બાગ્મળાી ગણામ છે.  
 બયભ બાયી ને ક્ષખમવા ખારી – લગય ૈવે ડો કયલો.  
 ફકયી આદ ાં ખાતાાં ળીખી – નફી વ્મકતી ણ વભમ આલે શોવળમાય થઈ જામ છે.  
 જેને કોઈ ના શોંચે એને ેટ શોંચે- જેન ાં ફીજા કોઈ ન ફગાડ ેએન ાં વાંતાનો જ ફગાડ.ે 
 ખાયા જન ાં ભાછલ ાં ભીઠા જભાાં ભાયે – જીલન જીલલા ભાટે અન કૂ લાતાલયણ જરૂયી છે. 
 બ ાંદથી ફગડી તે શોજથી ન સ ધયે –ગમેરી આફરૂ ાછી આલતી નથી. 
 ત કીધે ફાલો ના થલામ – નાભના દેખાલથી ખર ાં દ ભત ાં નથી. 
 ગામ રેલી દૂઝણી ને લહ  રેલી ળોબતી – ગામ અને કન્માની વાંદગી ફહ  વલચાયલૂાક કયલી. 
 ગામ લાે તે ગોલા – કાભ ાય ાડ ેતે ખયો ળસ્તતળાી 
 ગામને દોશીને કતૂયાને ાવ ાં - ભશનેતથી ભેલેલ ાં લેડપી નાખવ ાં. 
 બેંળ કદેૂ તે ખીરાને જોયે – ીઠફ વલના ઉતવાશ ન શોમ  
 ધભધભતી લશરેે વૌ ફેવે – શ્રીભાંતાઈભાાં વહ  વૌ સ ખવાશફી ભાણલા આલે.  
 કય ું તે કાભ ને વલધ્ય ાં તે ભોતી- કાભ કયલાભાાં વલરાંફ ન કયલો. 
 લખાનો ભામો લન લેઠે – ખયાફ વભમ આવ્મો શોમ તો લનલાવ ણ લેઠલો ડ.ે  
 આવ્મો આવો ને ભેઘ નાવો – આવો ભાવ આલતા લાાઋત  યૂી થામ છે. વભમ ગવતળીર છે. 
 છતન ભ ૂાંગો લાગલી – ખફૂ ૈવો શોલો. 
 એંઠ ાં ખામ તે ચોડયાને બયોવે –કાાંઇ ભળે તેની રારચભાાં થતી પ્રવવ્ત  
 ઝેયના ાયખા ન શોમ – મત્ય જનક રયણાભલાા કામો પ્રમોગ તયીકે ન કયી ળકામ 
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 ાન ાં ધન પ્રામવિતભાાં જામ – ભશનેત વલનાની કભાણી અમોગ્મ ભાગે જ લયામ. 
 બરાનો બાઈ ને ભ ૂાંડાનો જભાઈ – વ્મકતી જેલી શોમ એ યીતે એની વાથે લતાાલ કયલો. 
 યખડતાાં યાભ જમાાં ફેઠા તમાાં મ કાભ – કાંઇ કાભધાંધો કયલો નરશ.  
 વઈની વાાંજ ને ભોચીન ાં લશાણ ાં – ખોટા લામદા કયલા  
 અણદીઠાન ાં દીઠ ાં અને જે ખાધ ાં તે ભીઠ ાં – અનવધકાય રાબ થામ તે ચાલી ન ળકે  
 કભોવભના કાંકોડા મલાદ ન આે- વભમ ાયખી કાભ કયવ ાં  
 કયોક્ષમાનો એક ગ બાાંગે તોમ શ ાં અને યશ ેતોમ શ ાં – ખફૂ ભારદાયને થોડી ખોટ જામ તોમ લાાંઢી ન આલે. 
 કલૂડનો ભેર પાગણે ઊતયે - પાગણ ઉતવલનો વભમ છે, એ એલો વભમ છે કે કલૂડ ણ ઉતવલ ભાણે  
 બણે ગણે તે રેખાાં રખે ને ન બણે તે દીલો ધયે  - વલદ્વાન વલાત્ર જૂામ છે જમાયે અબણ ભાણવને ભાન 
ભત ાં નથી.  

 બણ્મો ભરેૂ ને તામો ડફેૂ – કોઈકલાય વનષ્ટ્ણાતથી ણ ભરૂ થઈ જામ છે.  
 ળણગામાા ફાલ ણ ળોબે – ળણગાયથી કદરૂો ભાણવ ણ ળોબી ઊઠે છે.  
 લગય ફોરાવ્ય ાં ફોરે તે તણખરાને તોરે – આખા ફોરો ોતાન ાં મલભાન ગ ભાલે છે. 
 લૈક ાંઠ  નાન ાં ને બગતડા ફહ  – મથનો રાબ રેલા ઘણા ભાણવો ભાથે.  
 રાખે રેખાાં ને કોડી ને દેખા – રાખો રૂવમાનો રશમફ રખે ણ ધન ન કભામ. 
 રડાઈભાાં ઘા ને યભતભાાં દાલ ચકૂલા નશીં – રડાઈ જીતલા અન કૂ તર જે ભે તે જતી ન કયલી. 
 ભેળન ાં કાળાં કરાંક – ખયાફ કભાન ાં કરાંક કાજર કયતાાં ણ લધ  કાળાં શોમ છે. 
 ભતૂ જામ લવલાથી ને ડાઘ જામ ઘવલાથી – લવલાથી કે યશલેાથી લશભે દૂય થઈ જામ અને કડાાં ય 
ડરેો ડાઘ ઘવલાથી દૂય થામ  છે. 

 યમતાની ફોયડી વૌ કોઈ ઝૂડ ે– ધણીધોયી લીનાને વૌ   કોઈ લ ૂાંટે  
 ગાજયની ચોયીભાાં પાાંવીની વજા – નાના ગ ના ભાટે ભોટી વજા થલી. 
 કોરડમા જેલડ ાં કા ને લચ્ચે ભોટો બભયો – નવીફભાાં જ ઓછાં રખાય ાં શોમ છી કમાાંથી ભે. 
 સ્ત્રીની બ દ્ધદ્ધ ગની ાનીએ – સ્ત્રીને ફહ  રાાંફી વભજ ન શોમ. 
 ઊગતા સયૂજને વૌ નભે- વત્તાને આધીન ફનલા જામ. 
 દૂઝણી  ગણી રાત ણ વાયી – પામદો કયાલનાયના દો ણ વશી રેલા.  
 ધોફીના ઘયભાાં ખાતય ડ ેને ઘયાકન ાં જામ – વારૂ કાભ કયલા જતાાં આવત્ત આલલી.   
 કકૂડીન ાં ભોં ઢેપરે યાજી – નાના ભાણવને થોડાકથી વાંતો થામ છે.  
 અધયૂો ઘડો છરકામ ઘણો – ઓછી આલડત શોમ અને તે દેખાલ લધાયે કયે. 
 આંખન ાં આંજણ ગાે ઘમય ાં- અજ્ઞાન લળ અમોગ્મ પ્રવવ્ત થઈ જલી.  
 એયણની ચોયી ને વોમન ાં દાન- ાને ઢાાંકલા  ણ્મનો આડાંફય કયલો. 
 એક ઝાાભાાં વો વા દેખ્મા- ફડાઈ શાાંકતી ભોટી ગ જેલી લાત કયી.  
 એક ભયક્ષણમો વોને બાયે – ભાયલાની તૈમાયી શોમ તો વપ થામ.  
 એક ાંથને દો કાજ – એક ધક્કાભાાં ફે કામા વવદ્ધ કયલા. 
 કયે ચાકયી તો ાભે બાખયી – ભશનેત લગય પ ભે નશીં. 
 ગધેડા ય અંફાડી – નજીલી શરકી ચીજને લધાયે ળોબાલલી. 
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 ચારતા ફદને આય ના ઘોંવામ – પ્રાભાક્ષણક ભાણવને ના વતાલામ. 
 જાત વલના બાત ન ડલી – જાતે યવ રીધા વલના કાભ થામ નશીં  
 જમાાં ાંચ તમાાં યભેશ્વય – એકતાભાાં પ્રભ તાનો લાવ છે.  
 ટકાની ડોવી ને ઢબ્બ  મ ૂાંડાભણ- અવર રકિંભત કયતાાં ખચા લધ . 
 તયણા ઓથે ડ ાંગય – ભોશભામાને રીધે વતી પ્રગટત ાં નથી. 
 તેર ને તેરની ધાય જોલી – ઘટના અને તેના રયણાભનો વલચાય કયલો.  
 જેલી દ્રષ્ષ્ટ્ટ તેલી સષ્્ષ્ટ્ટ – જેલો ોતે શોમ તેલા ફીજા ફધા દેખામ. 
 જભલાભાાં જગરો ને ફૂટલાભાાં બગરો – ભશનેત ફીજ ાં કયે અને પ ણ ફીજા ભેલે.  
 તાાંફાની તોફડી ને તેય લાનાાં ભાાંગે – ઘયવાંવાય ભાાંડો તમાયે ઝાઝી લમત  ની જરૂય ડ.ે  
 તેજીને ટકોયો ને ગધેડાને ડપણા – વભજૂને ઇમળયો, મખૂા ભાટે ભાથાકટૂ. 
 દોયડ ાં ફે ણ લ ન છોડ ે– ભાણવ ોતાનો મવ્બા ન છોડ.ે  
 ન ફોરલાભાાં નલ ગ ણ – જાણલા છતાાં મ ૂાંગા યશલેાભાાં ભઝા. 
 થાણ ભાટે વાણ થામ – રેણ ાં લસ ર કયલા શદ ફશાય લતાવ ાં. 
 ન ભાભા કયતાાં કશણેો ભાભો વાયો – કશ ાં ન ભે તમાયે જે ભે તે વારૂ.  
 દૂધનો દાઝયો છાળ ફૂાંકીને ીએ – કડલા અન બલ છી ખફૂ ચેતીને વલશ્વાવ કયામ.  
 નાચવ ાં નશીં તેન ાં આંગણ ાં લાાંક ાં – કાભની ઈચ્છા ન શોમ તમાયે અનેક ફશાના ળોધલા.  
 ગની ભોજડી ભાથે ન મકૂામ – વલલેક યાખી મોગ્મ કાભ કયવ ાં. 
 ડયો ોદો ધૂ ઊંચક્યા વલના ના યશ-ે જમાાં જામ તમાાં ોતાનો રાબ ળોધે.  
 ાકા ઘડ ેકાાંઠા ના ચડ ે– લો લીતમા ફાદ રયસ્મથવતભાાં પેયપાય અળક્ય છે.  
 નેલાનાાં ાણી ભોબે ના ચઢે – અળક્ય લમત  કદાવ ળક્ય ફને નશીં. 
 ોથીભાન ાં યીંગણા – ભાત્ર  મતરકય ાં જ્ઞાન શોવ ાં. 
 આડ ેરાકડ ેઆડો લશયે - જેલા વાથે તેલા  
 આગે આગે ગોયખ જાગે - બવલષ્ટ્મની ક્ષચિંતા અગાઉથી ન કયલી . 
 ફશાય રાખનો ઘયભાાં કાખનો – ફશાય પ્રવતષ્ટ્ઠા છતાાં ઘયભાાં કદય નશીં. 
 ફકયી કાઢતાાં ઊંટ ેવવ ાં-  નાન ાં વલઘ્ન દૂય થતાાં ભોટ ાં વલઘ્ન આલવ ાં. 
 ફે ઘયનો યોણો ભખેૂ ભયે – અવનવિતતા ભાણવને મ શ્કેરીભાાં મકેૂ.  
 ફાયવો ચશૂા ભાયી ક્ષફલ્રી શજ કયલા ચારી – ફશાય યભાથાન ાં આડાંફય અને અંતયભાાં ાાચયની પ્રવવ્ત  
 ફાય શાથન ાં ચીબડ ાં ને તેય શાથન ાં ફી – અવાંબલ ઘટના  
 બ ાંદથી ફગડી શોજથી ન સ ધયે – આફરૂ ફગડયા  છી સ ધાયલી અઘયી. 
 ભતૂની ઠેકાણ ાં આંફરી – જેલો ભાણવ તેલો લાવ. 
 ભતૂને ીા ઘણા – ભ ૂાંડાને ફધી અન કૂતા ભી યશ.ે  
 બેંવ કદેૂ ખીરાને જોયે – મખૂા આગ ઉદેળ નકાભો.  
 બેવના વળિંગડાાં બેંવને બાયે – જેના લખાણ થામ તે જ ન તવાનકાયક નીલડ.ે 
 ભશાદેલના ગ ણ જૂાયી જાણે – જેના વાંકાભાાં જે યશ ેતે તેને જાણે. 
 ભાથા કયતાાં ાઘડી ભોટી – ગજા ફશાયન ાં કાભ. 
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 બાડાની લશરેને ઉરાી ભેર – કાભભાાં રાયલાશી શોલી.  
 બીખની શાાંલ્રી ળીકે ન ચડ ે– બીખ ભાગીને શ્રીભાંત ન થલામ. 
 બવતાાં કતૂયા કયડ ેનશીં – ફણગાાં ફૂાંકનાય કની કયી ળકે નશીં. 
 યવના ચટકા શોમ કૂાંડા ના શોમ – દયેક લમત   ભમાાદાભાાં ળોબે. 
 ભોય લગડાભાાં નાચે તો કોણ જાણે ?- વાચી વાક્ષફતીનો અબાલ.  
 ભાાંદા ઢોયને ફગાઈઓ ઘણી – નફા શોમ તેને ીડા લધ  શોમ.  
 રાંકાની રાડી  ઘોધાનો લય – પે્રભભાાં ઊંચનીચના બેદ ના શોમ. 
 રાડી ને ાડી નીલડય ેલખાણ – લહ  અને લાછયડીની કાભની યખ.  
 રોટ ફૂાંકલો ને શવવ ાં એ ફે ન ફને – એક વાથે ફે કાભ ના થામ. 
 લખાણી ખીચડી દાાંતે લગે – ખફૂ પ્રળાંવા ામ્મા છી ખયાફ નીલડ.ે 
 લગય ફોરવ્ય ાં ફોરે એ તણખરા તોરે – છૂયા વલના ફોરનાય મલભાન ગ ભાલે.  
 લયવાદ ને લહ ને જળ નશીં – ફાંને અવનલામા છતાાંટીકા-રટતણ થામ.  
 લાાંકી આંગી કમાા વલના ઘી ના નીકે – વાંવાયભાાં ય સ્તત- પ્રય સ્તત કયલી ડ.ે 
 લાાંદયાને વનવયણી આલી – મખૂાને પ્રોતવાશન આવ ાં  
 વળમા તાણે વીભ બણી ને કતૂર ાં  તાણે ગાભ બણી – વૌ ોતોતાના  રાબ જ એ. 
 ઊંટ ભયે તમાયે ભાયલાડ વામ ાં જ એ - જેન ાં રદર જમાાં રાગેલ ાં શોમ તેન ાં જ મભયણ થામ. 
 ઊંટ મકેૂ આકડો ને ફકરૂ મકેૂ કાાંકયો - ફધા એ ફધી લમત   ન ખલામ.  
 ઊંધા ન જ એ વાથયો અને ભખૂ ન જ એ બાખયો - જરૂયત ઓડ ેતમાયે ફધી રયસ્મથવત અન કૂ થઈ જામ.   
 વત્તા આગ ળાણણ નકામ ાં – અભરદાય આગ લધ  પામદો થામ. 
 વા ભાયે નશીં ને રાઠી બાગે નશીં – કોઈને ન કવાન ન થામ તેલી કથી કાભ રેવ ાં.  
 વાે છછાંદય ગવ ાં- વપ થમા છી ન કવાનથી ફચવ્નો કોઈ ઉામ ન યશલેો. 
 શલનભાાં શાડક ાં નાખવ ાં – શ બ કામાભાાં વલઘ્ન નાખવ ાં. 
 વોનાની થાીભાાં રોઢાનો ભેખ – અનેક વદ્દગ્ ણોભાાં એક અલગ ણ. 
 શરક ાં રોશી શલારદાયન ાં – નાના ભાણવના ભાથે દોનો ટોરો. 
 સ ૂાંઠને ગાાંગડ ેગાાંધી ન થલામ – અધયૂી આલડતને ણૂાતાનો આડાંફય.  
 સ થાયન ાં ભન ફાલીએ – મલાથા તયપ વદા નજય શોલી.  
 બેંળ કદેૂ તે ખીરાને જોયે – ીઠફ વલના ઉતવાશ ન શોમ.  
 શોઠ વાજા તો ઉત્તય ઝાઝા – લાણીળસ્તત શોમ તો ગભે તે ઉામ કયી ળકામ.  
 એકડા લગયના ભીંડા થલાાં – રકિંભત લગયન ાં થવ ાં. 
 ઘયકી મ યઘી દાર ફયાફય – ઘયની વ્મસ્તતની કોઈ કદય થતી નથી. 
 ખાતય ઉય રદલેર – ખચા ઉય લધ  ખચા 
 વમત ાં બાડ ાં ને વવદ્ધ યની જાત્રા- ભમાારદત વાધનોથી સ ાંદય કાભ કયવ ાં. 
 શજાભના શાથભાાં આયવી આલલી – ચાંચ વ્મસ્તત બાયે અનથા ેદા કયે છે.  
 વો ભણ તેરે અંધારૂ – વાધન શોલા છતાાં કાભ વપ ન થામ.  
 ભણ બાતને વલાભાાં કવૂકી – લમત   શ દ્ધ ન શોલી  
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 પયતે એકાદળી ને લચભાાં ગોક  આઠભ – ભખૂભયાની દળા આલલી.  
 વાજે લગૂડ ેથીંગડ ાં ન શોમ – કાયણ લગય કોઈ કયી ન થામ  
 બયભ બયી ને ક્ષખમવા ખારી – લગય ૈવે ડો કયલો. 
 રીરાાં લનનાાં સડૂાાં ઘણાાં – રાબ દેખામ તમાાં ઘણાાં આલે. 
 વળિંગડ ેઝારે તો ખાાંડો ને  ૂાંછડ ે– દયેક યીતે લાાંક ાં ાડયા કયે. 
 કજજમાન ાં મૂ શાવી – કોઇની ભશ્કયીથી ઝગડો થામ 

 કજજમાન ાં ભો કાળાં – ઝઘડાન ાં રયણાભ ખયાફ જ શોમ 

 કયડ ેભાાંકડ ને ભાય ખામ ખાટરો – કીડી વાંચે ને તેતય ખામ  
 ફચકાયે આલે તે ડચકાયે જામ – પે્રભથી આલે, વતયમકાયે દૂય જામ  
 લસ  વલના નય શ  – વાંવત લગય ભાણવની રકિંભત ના થલી  
 વોટી લાગે ચભચભ, વલદ્યા આલે યભઝભ – ભાય ફધ  કયાલે  
 છાણના દેલ અને કાવવમાની આંખ – જેલી રામકાત તેલો વતકાય  
 આંગા ચાટમે કાંઇ ેટ બયામ – ખોટી કયકવયનો કોઈ અથા નથી 
 કાભાાં ઊગે લા તો બારભાાં ઊગે ઝાડ – વાલ ઉજ્જડ, જમાાં ઝાડ-ાન જોલા ન ભે  
 આણે લેંત નભીએ તો કોઈ શાથ નભે – થોડ ાંમ ભાન આીએ તો વાભેથી લધ  ભાન ભે  
 લાઢ કાન ને આવ્મ વાન – અન બલે ફધ ાં વભજામ 

 ભાભાન ાં ઘય કેટરે તો દીલો ફે એટરે – લખત આવ્મે ખયેખય શ ાં છે તેની ખફય ડી જલી.  
 દળેયાના રદલવે ઘોડ ાં ન દોડવ ાં – ખયે વભમે ઉમોગભાાં ન રાગવ ાં  
 ખાધ ાં તે ખાધ ાં, ખલયાવ્ય ાં તે ામ્મા- જાતે ઉબોગ ન કયતાાં  ફીજાને ખલયાલીને યાજી થલા ભાટેનો ફહ  વય 
પ્રમોગ  

 કાચના ઘયભાાં યશવે  ાં ને કાાંકયી ભાયલી – ોતાનો દો શોલા છતાાં ફીજાને દો કાઢલો.  
 ફોફડી ફેમ ચકૂી – એકેમ િે રાબ ન થલો.  
 એકતો કાયેલ ાં ને ાછાં રીભડ ેચઢય ાં - મૂભાાં લાાંક ાં ને લી ફશાન ાં ભી જવ ાં.  
 ઉજ્જડ ગાભભાાં ફાજે ઢોર - વનર્જન મથે જાશયેાત કયલાનો કોઈ અથા નરશ.  
 આંગી ચાટમે ેટ ન બયામ - ખોટી કયકવય કયલાથી કોઈ પામદો ન થામ.  
 આંગી આતાાં શાથ કડ ે- થોડીક ભદદ ભતાાં લધ  ભાટે અેિા યાખલી.  
 આંકડ ેભધ ને લાત ળા ભાટે જવ ાં - નજીકભાાં જ રાબ ભતા શોમ તો મ શ્કેર પ્રમતન ળા ભાટે કયલો.  

 

 


