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1. ુઉજળું એટલ ું દૂધ નહશ

:

2. ુણી ચક્યો વો લયવ જીલે

ફાહ્ય દે ખાલાથી છે તયાવ ું નહશ

: એક લખત નનષ્પ કે ુઅપતભાુંથી ુઈગયી

જનાય વપતાની યું યાનો રાબ ભેલે છે .
૩. એક ુંથ દો કાજ

:

એકજ લસ્તથી ઘણા કાભ થામ

4. એકડા લગયના ભીંડા થલા

:

5. ઓખાણ ભોટી ખાણ છે

હકિંભત લગયન ું થવ ું

:

ઓખાણ શભેળા રાબદામી નીલડે છે

6. કાભ કમાા તેને કાભણ કમાા

:

કાભ કયનાય વૌને નિમ રાગે

7. કાુંકયે કાુંકયે ા ફુંધામ

:

થોડું થોડું કયતા ભોટું કાભ ણ ાય ડે

8. કભળું ઝાડ લાીએ તેભ લે

:

નાનણભાું જેટરી વાયી ટેલ ાડલી શોમ તેટરી ડી

ળકામ.
9. કોરવાની દરારીભાું શાથ કાા

:

10. ખાડો ખોદે તે ડે

કોુઇન ું બરું કયલા ભથનાય ોતાનજ ખયાફ થામ

11. ખાતય ુઈય દીલેર

:
:

દર્જન વાથે કાભ ડલાથી કરુંક રાગે

ખર્ા ુઈય લધ ખર્ા

12. ગયજ વયી એટરે લૈદ લેયી

:

સ્લાથા  ૂયો થતા વુંફધ ન યાખનાયી વ્મક્તત

13. ઘયકી મયગી દાર ફયાફય

:

ઘયની વ્મક્તતની કોુઇ કદય થતી નથી

14. ર્ોયનો બાુઇ ઘુંટી ર્ોય

:

15. છાળ રેલા જવ ું ને દોણી વુંતાડલી :

ફને વયખા
જે કાભ ભાટે જુઇએ તેનો નનદે ળ ણ ન કયલો,

કાભ કયવ ું ુને તેની ળયભ ણ યાખલી તે ઠીક નહશ
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16. જાગ્મા તમાુંથી વલાય

:

દો વભજામ કે તયત છોડલો

17. જેલી દષ્ષ્ટ તેલી શૃષ્ષ્ટ

:

જેલા ોતે શોમ તેલાજ ફીજા રાગે

18.ઝાઝા શાથ યળમાભણા

:

લધાયે ભાણવો શોમ તો કાભ જરદી ુને વારું થામ

19. ઝાઝી કીડીઓ વાને તાણે

:

ઓછા ફલાન ણ લધાયે ભાણવો લધ ફરાલનાને પાલે

20. ટકે ળેય બાજી,ટકે ળેય ખાજા

:

વારું નયસ ું વૌ વયખા

દયથી ફધજ વયખ ું દે ખામ, ૂયો હયર્મ ના થામ તમાું સધી

21. ડું ગય દયથી યળમાભણા :
ફધ ું વારું રાગે
22. ડૂફતો ભાણવ તયણ ું કડે

:

શતાળ થમેરો ભાણવ ક્ષલ્રકનો ુઅધાય રે

૨૩. દોયડી ફે ણ લ ના છોડે
24. દુઃખન ું ઓવડ દશાડા
25. ધીયજના પ ભીઠા

:
:

ામભાર થુઆ જામ તોમ ુકડાુઇ ના છોડે
વભમ વાય થતા દુઃખની ભાત્રા ઘટતી જામ

:

ધીયજ યાખલાથી ુનેક રાબ થામ

26. ધોફીનો કતયો ન ઘયનો ન ઘાટનો :
27. નાર્વ ું નહશ તમાયે ુઅગણ ું લાુંકું

:

28. શેલ ું સખ તે જાતે નમાા

:

29. ાડાના લાુંકે ખારીને ડાભ
30. ફીમાના ફે બાગ
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એકને લાુંકે ફીજાને વજા
ફલાન ભાણવ ફના કાયણે શભેળા લધ રુઆ જામ.

31. ફાય બૈમા ુને તેય ર્ૌકા
32. બાલત ું શત ું ને લૈદે કહ્ ું

કાભ ન કયવ ું શોમ તમાયે ખોટું ફશાન ું ફતાલવ.ું
તુંદયસ્તી એ િથભ સખ છે .

:
:

ફુંને ક્ષને િવન્ન યાખનાય નીષ્પ જામ છે .

:
:

જૂથ નાન ું ણ ભતબેદ ઘણા.
ોતાને ગભત ું શોમ ુને હશતકાયી તેજ કયલાન ું કશે.
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