૧૧.૪

કેટલીક ર્માિ ર્ક કહેવતો

૧. સંગ તેવો રંગ, સંપ ત્મં જં પ, નહહંતર ધરતીકંપ

િનિર્ત્તવમસી આવ્્મ છે . જે વમં શુભ કે અશુભ

િનિર્ત્ત ર્ળે તે તરફળ ઢળી જા્ છે .
ર. ગરજવમનને અક્કલ ન હો્

જ્મં પોતમનો સ્વમર્ા સરે ત્મં સુધી જ સંબંધ રમખે. બમકી હુ ં કોણે ને તું

કોણ?
૩. ખમડો ખોદે તે પડે, વમવે તેવું લણે, ને કરે તેવું પમર્ે

જે બીજા િવષે િવચમરીએ તેવું અવશ્્ પોતમનમં

િવશે ર્મ્...
૪. ઘરડમં િવનમ ગમડમં ન વળે

વૃદ્ધો અનુભવી હો્ છે . તે ર્હમ ર્ુશ્કેલીનમ કમ્ો પણ આસમનીર્ી પમર

પમડી શકે છે .
પ. જૂ નું એટલું સોનુ નિહ, નવું બધું નકમર્ું નિહ

દરેક વસ્તુ નકમર્ી પણ હોતી નર્ી અને કમર્ની પણ

હોતી નર્ી. ફક્ત સમરમસમરનો િવવેક કરવો જરૂરી છે .
૬. ઝમઝમં હમર્ રિળ્મર્ણમં

જે કમ્ા એકલમં હમર્ે ન ર્મ્ તે સર્ૂહર્ી આસમનીર્ી પમર પડી શકે છે .

૭. દૂરર્ી ડુંગર રિળ્મર્ણમં

દરેક વસ્તુ દૂરર્ી જ સમરી લમગે છે . નજીકર્ી એટલી સરસ નર્ી હોતી.

૮. એક હમર્ે ચપટી વમગે, બે હમર્ે તમલી પડે

જે ટલો સર્ૂહ વધમરે તેટલું કમ્ા સરસ.

૯. સગમં એટલમં વ્હમલમં નિહ, વ્હમલમં એટલમં સગમં નિહ

જે પૂછે છે , તે કમ્ા નર્ી કરતમં, જે કમ્ા કરે

છે તે પૂછતમં નર્ી.
૧૦. પહેલો સગો પમડોશી

સગમં તો દૂર રહી જા્... પરંતુ નજીક રહેતમ હો્ તે જ પહેલમં કમર્ આવે,

ર્મટે પમડોશી સમર્ે સંપર્ી રહેવ,ું બગમડવું નિહ.

૧૧. બકરં કમઢતમં ઊંટ પેઠું, ઉલર્મંર્ી ચૂલર્મં પડ્મં

એક કમ્ા કરતમં જતમ તે સમરં ન ર્્ુ,ં પણ જે

સમરં હતું તે્ બગડ્ુ.ં શરીર/વ્્િક્ત ર્મટે.
૧ર. ડોશી ર્રે તેનો વમંધો નિહ, જર્ ઘર ભમળી ન જવો જોઈએ

ખરમબ ર્મણસોર્ી ચેતતમ રહેવ,ું

ર્મર્મભમરે ર્મણસોર્ી દૂર રહેવ.ું
૧૩. ર્ગનું નમર્ ર્રી ન પમડે તેનું નમર્ વમણી્ો

ખુલમસો કરવમનો હો્ કે કોઈ પૂછે તો ગોળ ગોળ

જવમબ આપે, પણ સમચું કમરણ ન દશમાવે.
૧૪. વહેતમ પમણી િનર્ાળમ, બમંધ્્મ ગંદમ ર્મ્, સમધુ નો ચલતમં ભલમં, ડમઘ ન લમગે કોઈ

એક સ્ર્મને

નીર હો્ કે સંત હો્ પણ વધમરે રહેવું નહીં.
૧પ. ્મ હોર્ કરીને પડો ફતેહ દો આગે

દૃઢ સંકલ્પ કરીને કરેલું કમ્ા અવશ્્ પમર પડે છે .

૧૬. રમજા-વમજા ને વમંદરમ વતમવો નહહં ત્મં સુધી સમરમ

એ જ્મં સુધી સમરમં ત્મં સુધી ઠીક નહીં તો

તર્મરં સવાસ્વ લૂંટી પણ શકે છે .
૧૭. હસે તેનું ઘર વસે

ગર્ે તેવી પરરિસ્ર્િતર્મં સદમબહમર પ્રસન્ન રહેવ,ું હસતમં જ રહેવ.ું

૧૮. શેઠની િશખમર્ણ ઝમંપમ સુધી

ગર્ે તેટલું કહો તો પણ પોતમનું જ ધમ્ુું કરે...

૧૯. જુ વમની્મને ધીરજ ન હો્, ઘરડમંને ઉતમવળ ન હો્

બધું જ કમ્ા શમંિતર્ી પર પડે છે . પરંતુ

્ુવમન ને ઘરડમર્મં આટલો ફેર છે .
ર૦. સોટી વમગે ચર્ચર્, િવદ્યમ આવે રર્ઝર્, હવે સોટી વમગે િશક્ષકને, િવદ્યમ નમસે િવદ્યમર્ીને

જો

િશક્ષકની કૃપમ દૃિિ ર્ેળવો તો િવદ્યમ આવે. પરંતુ તેની કઠોરતમ જ દેખમ્ તો િવદ્યમ ન ચડે. ગરર્ ગમંઠ,ે
િવદ્યમ પમઠે.
ર૧. ભસતમં કૂતરમ ભમગ્્ે જ કરડે

જે બોલે તે કમ્ા કરે નહીં, અને ન બોલે તે કમ્ા ક્મા િવનમ કરે નહીં.

રર. ર્ન હો્ તો ર્મળવે જવમ્/ભમવ હો્ તો ભગવમન ર્વમ્

જે વમ ભમવ તેવી ભિક્ત અને ભિક્ત

તેવી િસિદ્ધ.
ર૩. ર્મણસ ધમરે કંઈ ને ર્મ્ કંઈ

ર્મણસ ધમરે તે બધું ર્તું નર્ી અને ન ધમરેલું બધું અચમનક જ ર્ઈ

જા્ છે , તેનું નમર્ સંસમર
ર૪. ઈચ્છો જે વું અવરનું તેવું પોતમનું ર્મ્ ન ર્મનો તો કરી જુ ઓ જે ર્ી અનુભવ ર્મ્

જે વું બીજા

િવષે િવચમરીએ તેવું પોતમ િવષે ર્મ્. આ અનુભવ િસદ્ધ વમત છે . કેર્ કે એક આંગળી બીજા સમર્ે ચીંધો
ત્મરે ત્રણ પોતમની તરફ આવે છે .
રપ. એક હવમ ને સો દવમ

વહેલી સવમરની હવમ બીર્મર વ્્િક્ત ર્મટે સો દવમની ગરજ સમરે છે .

ર૬. રમત ર્ોડી ને વેશ ઝમઝમ, સર્્ ઓછો ને કમર્ વધમરે

સર્્ ર્ોડો છે , કમ્ા કરવમનમ ઘણમં બમકી છે ,

ર્મટે કમલ કરે સો આજ, આજ કરે સો અબ...
ર૭. પમંઈની પેદમશ નિહ ને ઘડીને નવરમશ નિહ

વ્્ર્ા કમર્ર્મં જ સર્્ ગુર્મવ્્મ કરે, અને ર્ળે કશું

નિહ.
ર૮. સંતોષી નર સદમ સુખી, લોભને ર્ોભ નર્ી

જીવનર્મં જે ને સંતોષ છે , તૃષ્ણમ કે એષણમ સતમવતી

નર્ી, તે હંર્ેશમ સુખી છે .
ર૯. અિત સવાત્ર વજા ્ેત્

બધી જગ્્મએ બધું ર્્માદમર્મં જ શોભે છે , ચમહે કોઈ પણ હો્ અને કંઈ

પણ બમબત હો્.
૩૦. વખમણી ખીચડી દમઢે વળગી

જે નમં બહુ વખમણ કરીએ તેર્મં કશો ભલીવમર હોતો નર્ી.

૩૧. વર ર્રો કન્્મ ર્રો, ગોરનું તરભમણં ભરો
કરો, ન્ો સ્વમર્ા જ હો્.

તર્મરં જે ર્વું હો્ તે ર્મ્, પણ પહેલમં ર્મરં કમ્ા

૩ર. િવનમશ કમળે િવપરીત બુિદ્ધ

જ્મરે ર્મણસનો િવનમશ ર્વમનો હો્ ત્મરે બુિદ્ધ પણ અવળી

ર્ઈ જા્ છે .
૩૩. બહુ ઝમઝું ર્ોડમ સર્્ ર્મટે હો્

જ્મરે કોઈપણ વ્્િક્ત/કે વસ્તુ પ્રત્ે ર્ર્તવ ભમવ હો્ તો તે

તૂટવમ ર્મટે છે .
૩૪. અધૂરો ઘડો છલકમ્ ઘણો

જે ને અધૂરં જ્ઞમન હો્ તે વધમરે પડતું ડહમપણ કરે, અને એવું દશમાવે કે

ર્ને ઘણં વધમરે આવડે છે .
૩પ. પમકમ ઘડે કમંઠમ ન ચડે

ર્ોટી ઉંર્રે જ્ઞમન પ્રમિતત/કે અર્ોપમજા ન કરવમ જા્ તો તેને પ્રમતત ન ર્મ્.

૩૬. િશર (ર્સ્તક) સલમર્ત તો પઘરડ્મ બહોત

જે નું ર્મર્ું સલમર્ત હો્ તો પમઘડી ઘણી છે , એટલે

કોઈ કમંઈ પણ કહે પરંતુ ર્ન/ર્ગજ ઠેકમણે રમખવુ.ં
૩૭. કર્મ સમંભળી સમંભળી ફૂટ્્મ કમન તો’ ન આવ્્ું બ્રહ્મજ્ઞમન

જે ને ફક્ત કર્મ-વમતમા સમંભળવી જ

ગર્ે. પરંતુ સમચું આતર્જ્ઞમન કે બોધ ન પમર્ે તેને ક્્મરે પણ બ્રહ્મ જ્ઞમન ર્તું નર્ી.
૩૮. આગ લમગે ત્મરે કૂદો ખોદવમ ન જવમ્

કોઈ પણ કમ્ાને સમરી રીતે પમર પમડવમ ર્મટે પહેલેર્ી જ

વ્્વસ્ર્મ િવચમરી રમખવી જોઈએ. પરંતુ જ્મરે ર્શે ત્મરે દેખમ જા્ેગમ વમત ન કરવી.
૩૯. ટીપે ટીપે સરોવર ભરમ્, કમંકરે કમંકરે પમળ બંધમ્, તેર્ ટીપે ટીપે ખમલી પણ ર્મ્ અને કમંકરે કમંકરે
તૂટી જા્

ર્ોડું ર્ોડું ભેગું કરતમં કરતમં કરોડપિત પણ ર્વમ્. અને ર્ોડમ ર્ોડમ કર્ો કમઢતમં કમઢતમં િસદ્ધ

પણ ર્વમ્.
૪૦. ર્ુણ્ડે ર્ુણ્ડે ર્ર્તાિ ભન્નમ = કપમળે કપમળે બુિદ્ધ જુ દી

વ્્િક્તએ વ્્િક્તએ વમત જુ દી જુ દી હો્

છે . બધમ ડોકટર પમસે િનદમન કરમવો. રોગ એક પરંતુ િનદમન અનેક અને સવાની વમત જુ દી.
૪૧. ઉજજડ ગમર્ર્મં એરંડો પ્રધમન
બુિદ્ધ હો્ તો્ ર્ંત્રી ર્ઈ જા્.

કોઈ પણ ગમર્ર્મં કોઈ વધમરે બુિદ્ધશમળી ન હો્ તો સમર્મન્્

૪ર. ઉજળું એટલું દૂધ નિહ, પીળું એટલું સોનુ નિહ

જે ટલું સમરં દેખમ્ એટલું સમરં જ હો્ એર્

ર્મની લેવું નહીં, પરીક્ષમ ક્મા પછી જ િનણા્ કરવો.
૪૩. સોનુ લઈએ કસીને, ર્મણસ લઈએ વસીને

જ્મરે સોનુ લઈએ છીએ ત્મરે કસ કમઢીને પછી

લઈએ છીએ. તેર્ ર્મણસની પરીક્ષમ તેની સમર્ે રહીએ તો જ ર્મ્ છે .
૪૪. કૂવમર્મં હો્ તો હવમડમર્મં આવે, અંદર હો્ તો બહમર આવે

જે સંસ્કમર ર્મતમ-િપતમર્મં ન જ

હો્ તે પુત્ર/કે પુત્રીર્મં ક્્મંર્ી આવે ?
૪પ. િવશ્વમસે વહમણ ચમલે, અિતિવશ્વમસ વહમણ ડૂબે

જો તર્ે શ્રદ્ધમ રમખો તો કમ્ા સફળ ર્મ્.

પરંતુ અિત શ્રદ્ધમ રમખો કે આંધળો િવશ્વમસ રમખો તો કમ્ા નિ ર્ઈ જા્.
૪૬. દમર્ કરે કમર્ અને સેવક કરે સલમર્

જગતર્મં પૈસો જ કમર્ કરે છે , પૈસો છે તો બધું જ છે . ભલે

બુિદ્ધ નર્ી, પણ પૈસો છે તો નોકર પણ સલમર્ ભરે છે .
૪૭. ચોર કોટવમળને દંડે

ખરમબ કમ્ા પોતે કરે અને દોષમરોપણ બીજાં પર કરે. તર્ે આર્ ક્ુ,ું તર્ે તેર્

ક્ુ.ું ..
૪૮. ચોરને કહે ચોરી કર, શેઠને કહે જાગતમ રે’જો

બે બમજુ ઢોલકી વગમડે, પેલમને કહે કે તું આર્ કર,

અને બીજાને કહે કે જોજે હો ધ્્મન રમખજે . ટૂંકર્મં નમરદ વેડમં કરવમ...
૪૯. આંખર્મં અર્ી તો દુિન્મ ગર્ી, નર્ે તે સહુ ને ગર્ે

આંખર્મં અર્ૃત હો્ તેને આખું જગત ગર્ે

છે અને તે પોતમનો ઈગો દૂર કરી નર્ે છે તે સહુ ને ગર્ે છે .
પ૦. અન્ન તેવો ઓડકમર, ને અન્ન તેવું ર્ન

જે વું તર્ે ખમવ તેવમં જ ઓડકમર આવે, અને તેવમં જ

તર્મરમ િવચમરો ર્મ્.
પ૧. ઉતમવળમં સો બહમવરમ ધીરમ સો ગંભીર

ઉતમવળ કરવમર્ી રઘવમટ ર્મ્ છે , અને ધીરજર્ી કમ્ા

પમર પમડો, અને બહુ બોલ બોલ ન કરો તો ગંભીરતમર્ી કમ્ા પમર પડે છે .

પર. પુત્રનમ લક્ષણ પમરણમર્મં, વહુ લક્ષણ બમરણમર્મં

જે જે ની પ્રકૃિત હો્ તે તુરત જ ખબર પડી જા્

છે . ર્મટે જ કહેવમ્ છે કે પ્રમણને પ્રકૃિત સમર્ે જા્...
પ૩. પૈસો નમચ નચમવે છે

પૈસો જ રંગ/રમગ/તમનમ/ર્મનમ કરમવે છે . ગરીબ િબચમરો શું કરે ?

પ૪. પમરકી આશમ સદમ િનરમશમ કરે છે

બીજાની આશમ રમખવી તે કમ્ર્ ર્મટે નકમર્ી છે . પોતમનમ પગ

પર ઊભમ રહેતમં શીખવું જોઈએ.
પપ. ભેંસનમ હશંગડમ ભેંસને ભમરે

જે જે વમ કર્ા કરશે તે તેને ભોગવવમં પડશે. તું શું કમર્ નમહકની હચંતમ

કરે છે ?
પ૬. વમદ-િવવમદર્મં પડવું નિહ, સમર્ે રહીને લડવું નિહ

જે ની સમર્ે રહી્ે તેની સમર્ે ઝઘડો/ટંટો કરવો

નિહ, અને લડમઈ/ઝઘડમ કરવમ નિહ.
પ૭. હસતમં બમંધ્્મ કર્ા, રડતમં રડતમં નિવ છૂ ટે રે

જે કર્ો હસતમં હસતમં બમંધ્્મ હો્ તે રોતમં રોતમં

પણ છૂ ટતમં નર્ી.
પ૮. જે ધર્ા કરશે તે તરશે, જે પમપ કરશે તે ડૂબશે

સમરં કમ્ા તર્ે કરો, જે બીજાનમ આતર્િહતનું હો્

તો તર્ે ધીરે ધીરે સંસમરર્ી બહમર નીકળશો. પરંતુ જે પમપો કરીને જાતને સુખી કરે છે તે અંતે દુ ખનમ
દરર્મર્મં ડૂબવમનમ.
પ૯. પમરકી આશમ સદમ િનરમશમ

પોતમની ર્હેનત પ્ર્તન ઉપર ઊભમ રહેવ,ું આગળ વધવુ.ં બમકી

બીજા બહુ બહુ તો ર્દદ કરી શકે પણ સુખી ન કરી દે.

