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(1)  ેટ ભારંુ ોલ ુનેં , ભાય ખાઇને ફોલ ુ,ં 
       ભાયે એનુ ંગળં ઝારી આભ-તેભ ડોલ ુ.ં   (ઢોર ) 
 

(2)  રાર કકલ્રાભા ંકાા સસાહી, 
         રીરી કદલારભા ંગમા સભાઇ .    (તયબચૂ)  

 

  (3)   યાતા ંચણાને ેટભા ંાણા ં, 

          ખાતા ંએને યંકને યાણા.ં        (ચણીફોય)  

 

(4)  સ ૂસ ૂકયતો આવુ ંછં,  

        લાદ ખેંચી રાઉં છં. 
  ફૂર-ાન ડોરાવ ુ ંછં, 

        નદી જ-હરાવ ુ ંછં.              (લન )   

 

(5)   કાો છે ણ કાગ નહીં,  

        દયભા ંેસે ણ નાગ નહીં. 
  ઝાડે ચડ ેણ  નાગ નહીં  

        છ ગ ણ તગંગયુ ંનહીં.         (ભકોડો)  

 

(6)  એક જનાલય ઇત્ ુ ં,ઇ  ૂછંડે ાણી ીત્ ુ.ં  (કદલો)  
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(7)       રાર બેંસે  ટોી હયેી, 
     કાગ ખાલા ફેઠી.  

      ખાધુ ંએટલુ ંગાભેગાભ  

     ભેં તો લહેંચી દીધ ુ.ં         ( ટારેટી)  

 

(8)   ખેતય લચ્ચે ડોળી દાતં કાઢે.           (કાલ ુ)ં  

 

(9)  ભા રટકતી ને છોડી બટકતી.        (તાળં-ચાલી)  

 
(10)   એક બાઇ ચડે ને ફીજો બાઇ ઉતયે.   (યોટરો)  

 
(11)   બમાા કલૂાભા ંાળંયેી તયે.              (કાચફો)  

 
(12)  ખેતય લચ્ચે ડોસો કેડ ફાધંીને સતૂો.    (ૂો)  

 
(13)   છીછયી તરાલડી છીછયી ા,  

                     ાણી ના યહ ેૈસાબાય.   (હથેી)  

 

(14)  એક ગોખરાભા ંગોયફાઇ યભે.          (જીબ)  
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(15)      આભ જાઉં  તેભ જાઉં   

                           જમા ંજાઉં  તમા ંાછ સતંાઉં  

                                   (ડછામો)   

(16)    કાી ધોી કાફયી નગયી જોતી જામ, 

   રાખો ૈસા ખયચતા ંમરૂ એનુ ંન થામ.  (આંખ)  

 

(17)     ફે બાઇ કદલસે ઝઘડે ને  

         યાતે છાના છ્પ્.               (ફાયણા)ં 
 

(18)    તેરીભા ંતેરી  

            ભહીં કરગંી ઘોડો , 
ખોરામ તો ખોરો  

       નહીતય ભાથ ુ ંપોડો.         (તાળં)  

 

(19)    કોઇ કદ’ના અટકંુ , ભારંુ છં ના ભટકંુ.  

       હાથ ય ચીટકંુ ને ગાભેગાભે બટકંુ.  

   ટકટક ફફડૂં ને ઘયભામં રટકંુ,  

      આસુનંા ીયને હંભેળા હંુ ખટકંુ.   

                                        (ઘકડમા)  
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(20)    આકાળ ેઅભે ઊડીએ,  

               લનલગડે અભે લસીએ, 

       ચાચં લડે અભે ચણીએ, 

                  તયીએ ઊડીએ યભીએ.      (ક્ષીઓ)  

 

(21)    લનલગડાભા ંરોહીના ંટીા.ં          (ચણોઠી) 
 

(22)    ફોરે છે ણ મખુ નહીં,  

                    ચારે છે ણ ચયણ નહીં, 
        કાટંા છે ણ લાગે નહીં, 
               તોમ જાણે આખુ ંજગ.      (ઘડીમા)  

 

(23)    કાીકાી કંકુફાઇ 

           આંફા ડાે ડોરે, 

   ભીઠા ંપ ખાતી-ખાતી  

            ભધયુ ટહુકા ફોરે.         (કોમર) 
 

(24)    રીલ ુ ંઅંગ યાતી ચાચં  

                 ભીઠંુ-ભીઠંુ ફોરે, 

   ઝાડે ફેસી કહચકા ંખાતો  
                ડાી ઉય ડોરે.        (ોટ)  
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(25)    કટ-કટ કયત ુ ંકણસલુનેં  

                નાના-ભોટા ગ, 

  ભોટો ચારે ફાય ગાઊંને 

            નાનો ચારે ડગ.          (ઘકડમા)  

 

(26)    અંગે હયેે અંગયખુનેં  

                ભાથે પેંટો ફાધેં, 

       ચયયર્ કયત ુ ંચાભડંુ ચીયી  

                  ફા ના ંચ્ર સાધેં.     (ભોચી) 
  

(27)   હ ચરાલે ખેતય ખેડે,  

             ભાટી ખાતય નાખે,  

  ઠંડી ગયભી સહન કયીને 

           ધયતી રીરી યાખે.           (ખેડતૂ)  

 

(28)    ઈટોં ઉય ઈટોં ગોઠલી  

            કરૂ ચણતયનુ ંકાભ, 

  ઓંફાથી ભા રઉં , 

             કહો શુ ંછે ભારંુ કાભ ? 

                                       (કકડમો)  
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(29)       ટાઢ તડકો લેઠીને  

            અન્ન કણ જે કલતો, 
          કહલેામ જગતનો તાત  

              તો ફોરો સભત્રો કોણ ?         (ખેડતૂ) 
 

(30)      નાન ુ ંનાન ુ ંરૂાળં , 

           રૂાળં તે રૂ જેવ ુ.ં 
     કાન એના ંઅગણમાા ં 

            આંખો એની નાની ગો. 
      ફોરો બાઇ એ કોણ છે ?       (સસરાબંાઇ)  

 

(31)    લનલગડાભા ંઘભેૂ છે  

            ભાથે ભોટી જટા છે,  

   લનનો એ યાજા છે  

          ફોરો બાઇ એ કોણ છે.?     (સસિંહ)  

 

(32)     સીભને સેઢે ઘભેૂ છે  

         કોઇ કહ ેતે લચુ્્ ુ ંછે, 

   હોસળમાય એની જાત છે, 

        ફોરો બાઇ એ કોણ છે ?   (સળમાબાઇ)  
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(33)    રાફંા ઊંચા કાન છે 

        સૌથી નાની જાત છે. 
   ડગભગ ડગભગ ચારે છે 

        કણૂા ંતયણા ંખામ છે.  

  ફોરોબાઇ એ કોણ છે. ?         (સસરાબંાઇ) 
   

(34)    કોરસે સગતી એને દીઠી  

        ચોભાસે રાગે તે ભીઠી, 
  એની છે અનોખી લાત 

         દેખાલે તો રાગે દાતં.        (ભકાઇ) 
 

(35)   લનનો એ યાજા કહલેાતો  

         સળકાય કયીને ેટ બયતો, 
  નહીં કોઇ કળાથી ડયતો  

       ગીયજગંરભા ંજોલા ભતો.       (સસિંહ) 
  

(36)   ગ ાતાને આંખ સુદંય  

        છે લનનુ ંડયોક પ્રાણી, 
  તેજ ગસતએ દોડે બાગે 

        ઘાસ-ાદંડા ંખાત ુ ંપ્રાણી.       (હયણ)  
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(37)    એક જ નાયી ને નય ફત્રીસ  

          જગતભા ંછે સૌની ્માયી  

   કહો કયીને ભનભા ંસલચાય 

       ભયે હરેા ંનય અને જીલે નાય.   (જીબ)  

 

(38)   યહ ેવકૃ્ષ ય ણ ખંી નથી  

       બયેલ ુ ંછે જ ણ ઘડો નથી, 
 ભાથે છે જટા ંણ જોગી નથી 
      છે સત્રનેત્ર ણ ળકંય નથી.      (નાગમેય)  

 

(39)   ળયીય નહીં ણ જન્દ્મુ ંખયી  

          કરૂ અલાજ ણ ભોઢંુ નહી.  

  જન્દ્મુ ંએલી જ ભયી જાઊં  

         ચતયુ કહો હંુ કેભ ઓખાઊં ?    (ચટી)  

 

(40)   ખાયા જભા ંફાધંી કામા  

       યસોઇભા ંછે ભાયી ભામા, 
  જન્દ્ભધમાા ભેં ખાયાઘોડા  

     ભાયા ંદાભ તો ઉજે થોડા.       (ભીઠંુ)  
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(41)   ઉનાાભા ંસૌને ગભતી  

           સળમાાભા ંઅણગભતી  

  કડો તો કડાઊં નહીં  

       તો કહો હંુ કેભ ઓખાઉં. ?        (હલા) 
  

(42)   લાચા નહીં ણ ફોરી ળકે, 

       ગ નહી ણ ચારી ળકે  

  લાગે ણ કાટા ંનહીં  

        એના ંઇળાયે દુસનમા ચારે.      (ઘકડમા) 
 

(43)   ખાટી-ભીઠી ોચી-ોચી  

          યંગે રીરી કાી છં 

   લેરા ંઉય ભાયો જન્દ્ભ  

           ફોરો હંુ કોણ છં.?           (રાક્ષ)  

 

(44)   કાાઘંયભા ંયહતેી,  

        રાર ાણી ીતી  

  યણભેદાને ચભકતી  

       ફોરો સભત્રો હંુ કોણ છં ?       (તરલાય) 
   

(45)    કાીકાી છં હંુ  
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         કાદલ ાણીભા ંનહાઉં 

   ધોળં-ધોળં દૂધ દેતી 
        બયલાડને હંુ ફહંુ ગભતી.        (બેંસ)  

 

(46)   ભોટીભોટી આંખો ભાયી 
        નાક જાણે નાન ુ ંબચૂ 

  કતૂયો જોઇને દાફી દઉં  ૂછં  

        ભાયી ભોટી ાતી  ૂછં.      (ગફરાડી)  

 

(47)    હાથભા ંકોઇની આવુ ંનહીં  

       નજયે કોઇને દેખાઉં નહીં  

   જો કોઇ ભાયી કદય નકયે  

      તો જીલનબય છતામા કયે.      (સભમ)  

 

(48)   દ્દૂધ ભરાઇ ભને ફહંુ બાલે  

    લાઘની ભાસી સૌ કહ ેભને 

  કતૂયાને જોઇ હંુ ગબયાઉં  

      ઊંદય જોઇને હંુ રરચાઉં.       (ગફરાડી)  

 

(49)    હંુ છં ભોટો કદાલય  

         સ ૂંડા જેલા ંભાયા ંકાન 
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    રાફંી રાફંી ભાયી સ ૂઢં  

         ટૂંકીટૂંકી ભાયી  ૂછં.             (હાથી)  

 

(50)    ભાથા ય ભોટી જટા  

          ને જટાભા ંલહ ેગગંા,  

    હાથભા ંસત્રશૂ ને ડભરંૂ  

        સાનુ ંઘયેણુ ંને લાઘચભા હરંુે.   (સળલજી) 
 

(51)   લાયભા ંકયી દે યાખ  

       ચાયે ફાજુ પેરાલે ઉજાસ  

  અનાજ એ યાધેં છે  

       આકદભાનલની ળોધ છે.         (અગ્નન)  

 

(52)   મઠુ્ઠી જેલડો ચોકીદાય  

       સાચલે ઘય અને દુકાન,  

   ણ કોઇ કદલસના ંભાગતો  

             બાડુ કે લેતન.             (તાળં)  

  

(53)   જગ આખાની રોકભાતા  

           સતા એનો હાડ ,  

ાણી ાતી પે્રભથી 
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        શ-ુખંી ભાને ાડ !        (નદી)  

 

(54)    ટાઢ તડકો લેઠીને  

        અન્નકણ જે કલતો , 

   કહલેામ જગતનો તાત  

        તો ફોરો  સભત્રો કોણ ?      (ખેડતૂ)  

 

(55)    ધોભધખતો તા સહીને  

           દેત ુ ંળીત છામં , 

   થ્થય ભાયો તો ણ 

          દેત ુ ંભીઠા પ.              (વકૃ્ષ)  

 

(56)   કઠોનો હંુ ઝીણો દાણો  

              ભાયે ભાથે ચાદંું , 

   ફે-ત્રણ ભકહના ભને સેલો તો  

             ભાણસ ઉઠાડંુ ભાદંું.       (ભગ)  
 

(57)   થૃ્લીનો છેડો હંુ  

       હાળ કયીને ફેસે સૌ ,  

  સૌને વ્હાલ ુ ંરાગુ ંહંુ 

        ફોરો સભત્રો કોણ હંુ ?      (ઘય)  
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(58)   કગયગુન ુ ંકલ્વકૃ્ષ  

        ળીત એની છામં  

  ઇચ્છા કયો તે ભે  

          ણ ગખસસામં ખારી કયે.       (હોટર)  

 

(59)    યાત-કદલસ સીટી ભાયતી  

           હોમ હોી કે કદલાી , 

   લહારાને ઘયે રાલતી  

           સૌ કોઇને ભનગભતી.        (ટે્રન) 
 

(60)    રાર, રીરી ને ીી  

         ત્રણ ફત્તી  ધયાવ ુ ંછં.  

   રીરી ફત્તી એ દોડતા ંરોકો  

        ને રારે હંુ થબંાવ ુ ંછં.     (ટ્રાકપક સસનનર)  

 

(61)     ગણેળજીને સપ્રમ હંુ  

          ફધુ ંકાતયી ખાઉં હંુ , 

    રોકો ત્રાસે છે ભાયાથી   

          હંુ ગફલ્રીથી ત્રાસ ુ ંછં.        (ઊંદય)  



શ્રી રારજીબાઇ ફી.ચંાર.હાથીયુા પ્રા.ળાા.તા-ાટડી.જજ-સયેુન્દ્રનગય.ભો.ન-ં9427323046  Page 15 

 

 

(62)     જ્ઞાનનો ભોટો બડંાય હંુ  

            બરે દેખાવ ુ ંનાનો  

   આંગી ટેયલે ખોરાઉં છં  

        અજફ ગજફ ખજાનો.     (કમ્પ્યટુય)  

 

(63)    ચોકી કરંુ ઘયની હંુ  

           ચોયને કહો ખફયદાય,  

    ન ભને ોરીસ ભાનતા ં
         હંુ ભાણસને લપાદાય.       (કતૂયો) 
 

(64)    ઋતઓુ સગેં યભત ુ ં 

         ક્ામં ના હંુ બટકંુ , 

   સેલા જ ભારંુ કાભ  

          કહળેો ભારંુ  નાભ ?     (વકૃ્ષ)  

 

(65)   બીંનો ભાયો યંગ છે કાો  

          ળોભુ ંહાથે ગે , 

  કોયી થઇને સૌને ળણગારંુ . 
           થઇ રાર યંગે.           ( ભહદેી)  
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(66)     તફડક તફડક દોડે છે  

         ગસતભા ંએ તેજ છે,  

    છેક યુાણી સલાયી તે  

       કહો લછેરંુ કોન ુ ંફચ્્ુ ંછે. ?       (ઘોડો)   

 

(67)    સાચો ખણૂો અંળ ળોધી દે   

         આકૃસત યચના સતમ કયી દે  

          ભસૂભસતભા ંકાભ આલે એલી ચીજ  

        ફાક ાસે અ્કૂ ભળં હંુ .    (કોણભાક)  
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