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न.ु� �हणी अथ�

१ अडला हर� गाढवाचे पाय धर� ब�ुधीमान माणसालाह� अडचणी�या वेळी �बडंोक
माणसाची �वनवणी करावी लागत.े

२ अगंाले सटुल� खाज, हाताला
नाह� लाज

कोण�याह� गरज ू�य�तीला अ�कल नसत.े

३ अ�तशहाणा �याचा बलै
�रकामा

जी माणसे अ�त शहाणपणा करायला जातात
�यामळेुच �यांचे ठरलेले काम स�ुधा होत नाह�.

४ अ�त तथेे माती कोण�याह� गो�ट�चा अ�तरेक क� नये.

५ असंगाशी संग आ�ण �ाणाशी
गाठ

पापी माणसाची दो�ती के�यास �वतः�या
जीवालाह� धोका �नमा�ण होतो.

६ अधंारात केले, पण उजेडात
आले

एखाद� गो�ट लपनू केल� परंत ुकाह� �दवसांनी ती
लोकापढेु आल�.



७ अ�नछ�ी जेवणे, वर �मरपडू
मागणे

एखादयाची ठरा�वक गो�ट�साठ� मदत �यायची
आ�ण �याच बरोबर अजनु भरपरू गो�ट�ंसाठ� परत

�या�यापढेु हात पसरायचे.

८ अतं काळापे�ा म�या�हकाळ
कठ�ण

जीव जाणा�या वेदनांपे�ा भकेु�या वेदना खपु
�ासदायक असतात.

९ अगंावरचे लेणे, ज�मभर देणे सोने चांद� खरेद� कर�याक�रता कज� क�न ठेवायचे
आ�ण ज�मभर फे�डत बसायचे.

१० अ�कल नाह� काडीची नाव
सह��ब�ुधे

नसुतचे नाव मोठे पण काम ल�ण खोटे.

११ अघ�टत वाता� आ�ण को�हे
गेले तीथा�

अश�य�ाय गो�ट�ंची प�रक�पना.

१२ अती झाले अन आस ूआले काह� गो�ट�ंचा अ�तरेक झाला क� �या �ासदायक
वाटतात

१३ अ�तप�रचयात अव�ा खपु �नकटता झा�यास अपमान होऊ शकतो

१४ अती झाले गावचे अन पोट
फुगले देवाचे

काम एकाचे आ�ण �ास दंड मा� दसु�याला



१५ अ�नाचा येत ेवास, कोर�चा
घेत ेघास

खादे अ�न खपु आवडत ेपण �या�यात चकूा काढ़ने

१६ अपापाचा माल गपापा चकु��या मागा�ने �मळवलेले संप�त लगेच न�ट होते

१७ अथ� दान महाप�ुय एखा�या गरजवंत माणसाला दान �द�यामळेु प�ुय
�मळते

१८ आईची माया अन ्पोर जाईल
वाया

खपु �ेम लाड के�याने मलेु �बघडतात

१९ आधी पोटोबा मग �वठोबा पा�हले पोट नंतर देव धम�

२० आपलेच दात आपलेच ओठ आप�या जवळ�या माणसाने चकू के�यावर
आपल�च गोची होते

२१ आय�या �बळावर नागोबा एकाने केले काम मा� लाभ घेतला दसु�याने

२२ आधंळा मागतो एक डोळा देव
देतो दोन डोळे

मा�गतल� एक गो�ट पण �मळाले भरपरू

२३ आपण हसे लोळायला, श�बडू
आप�या नाकाला

खा�या दोषाब�दल दसु� याला हसने पण तोच दोष
आप�या अगंी असणे



२४ आधीच उ�हास �यात फा�गुन
मास

अगोदरच आळशी असणा�या माणसां�या बाबतीत
अजनु आळशी अव�था �नमा�ण होणे

२५ आधंळं दळतं कु� ं�पठ खातं काम करावे एकाने दसु�याने �याचा फायदा �यावा

२६ आधं�या ब�हया�ची गाठ एक काम कर�यासाठ� दोन असमथ� माणसांची भेट
होने

२७ अगं अगं �हशी, मला कुठे
नेशी ?

�वतःच चकू क�न ती दसु�या�या माथी मा�न
मोकळे होने

२८ अडल� गाय फटके खाय अडचणीत सापडले�या माणसाला हैरान करने

२९ आपला हात जग�नाथ आप�या कतृ��वावर आपल� �ग�त अवलंबनू असत.े

३० असेल �या �दवशी �दवाळी
नसेल �या�दवशी �शमगा

असेल तय �दवशी मजा करने नसेल तय �दवशी
बो�बलने

३१ अगंठा सजुला �हणनू
ड�गराएवढा होईल का?

गो�ट�ंला ठरा�वक मया�दा असतात

३२ वशी खाई तपू आ�ण सकाळी
पाह� �प

अ�तशय उतावळेपणाची ल�ण



३३ अती खाणे मसणात जाणे खपु खाणे नाशवंताचे ल�ण असते

३४ अठरा नखी खेटरे राखी वीस
नखी घर राखी

मांजर घराचे तर कु� ेदाराचे र�ण करते

३५ अव�चत पड े�न दंडवत घडे �वतःची चकू लपव�याचा �य�न करणे

३६ अवसबाई इकड ेपनुवबाई
�तकडे

दोन �व��ध बाजु

३७ अथं�ण पाहून पाय पसरावे आपल� ऐपत पाहून वागावे जगावे

३८ अगंापे�ा ब�गा मोठा मळू व�तपेु�ा इतर गो�ट�ंचा बडजेाव मोठा असणे

३९ आपला तो बा�या दसुया�चे ते
कारटे

आपले �वचार हे दसु�यापे�ा �े�ट कसे ह� व�ृ� अगंी
असणे

४० आपल� पाठ आपणास �दसत
नाह�

�वतःचे दोष �वतःला �दसत नाह�त

४१ आजा मेला नात ूझाला नकुसान झा�यावेळी फाय�याची गो�ट घडणे



४२ आ�याबाईला जर �मशा
अस�या तर

कोण�याह� कामत �वचारांची भर टाकने

४३ आप�याच पोळीवर तपू ओढणे �वतःचाच �वाथ� साधनू घेणे

४४ आ�लया भोगासी असावे सादर न�शबात आले त े�वीकारणे

४५ आवळा देऊन कोहळा काढणे �वाथ� साध�यासाठ� लहान व�त ूदेऊन मोठ� व�तू
�मळ�वणे

४६ आपण मे�यावाचनू �वग�
�दसत नाह�

अनभुव आ�या�शवाय शहाणपण येत नाह�

४७ आपले नाक कापनू दसु�यास
अपशकुन

स�याचा तोटा कर�यासाठ� �थम �वतःचे नकुसान
क�न घेणे

४८ आधीच तारे �यात गेले वारे व�च� �य�ती�या वत�नात भर पडणार� घटना घडणे

४९ आधीच मक� ट तशातह� म�य
�याला

आधीच करामती �यात म�य �ाशन के�याने �बकट
ि�त�थ �नमा�ण होने

५० अड�याची अबंा आ�ण
ग�धळाला �पये बारा

म�ुय गो�ट�पे�ा नको �या गो�ट�ंचा खच� जा�त
असणे



५१ आग रामे�वर� बंब सोमे�वर रोग एक�कड ेइलाज दसूर�कडे

५२ आयजी�या जीवावर बायजी
उदार

दसु�याचा पसैा खच� क�न औदाय� दाखवणे

५३ आग खाईल तो कोळसे ओकेल जसे कृ�य तसे फळ

५४ आठ परूभ�ये नऊ चौबे खपू �बडंोक लोकांपे�ा कमी ब�ु�धमान चालतील

५५ आधणातले रडतात व सपुातले
हसतात

वता संकटात असतानाह� दसु� याचे दःुख पाहून खपु
हस ूयेने

५६ इकड ेआड �तकड े�वह�र दो�ह� बाजूंनी अडचणीची परि�थती �नमा�ण होणे

५७ इ�छा परा त ेयेई घरा दसु�या�या बाबतीत वाइट �चतंन करत ेआ�ण तचे
आप�या वा�याला येणे

५८ इि�छलेले जर घडत ेतर
�भ�ूकह� राजे होते

�छे�माणे सारे घडले तर सारेच लोक धनवान झाले
असते

५९ इन मीन साडतेीन कमीत कमी लोक हजर असणे



६० ई�वर ज�मास घालतो �याचे
पदर� शरे बांधतो

��येक ज�मास आले�याचे पालन पोषण होतचे

६१ उथळ पा�याला खळखळाट
फार

अगंी गुण थोडासा पण बढाई खपु मारने

६२ उंदराला मांजर सा� वाइट गो�ट�त एकमेकांची साथ देने

६३ उचलल� जीभ लावल�
टा�याला

�वचार न करता बोलणे

६४ उतावळा नवरा गुड�याला
बा�शगं

लगबगीचे वत�न करणे

६५ उठता लाथ बसता ब�ुक� अनादर टाळ�यासाठ� प�ुहाप�ुहा दंड देने

६७ ड�या पाखराची �पसे मोजणे अगद� सहज अवघड गो�ट�नचे म�ूयांकन करणे

६८ उतावळी बावर� �हाता� याची
नवर�

अ�त उतावळेपणा �ासदायक असतो

६९ उ�योगाचे घर� �र�धी –
�स�धी पाणी भर�

जेथे उ�योग असतो तथेेच ल�मी संप�ी येते



७० उंबर �पकले आ�ण नडगीचे
(अ�वलाचे) डोळे आले

फाय�या घे�याची वेळ येणे; पण आ�वाद न घेता
येणे

७१ ऊराचे खरुाड ेआ�ण चलु�चे
तणुतणेु

अ�तशय �बकट परि�थती

७२ द�र गेला लटु� आण�या दोन
मठु�

मन�ुय आप�या �मतनेसुार जगतो

७३ उकराल माती तर �पकतील
मोती

शतेीत चांगल� मशागत के�यास चांगले पीक येते

७४ उखळात डोके घात�यावर
मसुळाची भीती कशाला?

खादे काम घेत�यानंतर �यासाठ� पडणा�या �मांचा
�वचारन करने

७५ उचल प�ावळी �हणे जेवणारे
�कती?

काम सोडून भल�याच चौकशा करणे

७६ डाला तर कावळा बडुाला तर
बेडूक

गो�ट�ची पर��ा घे�यासाठ� वाट पाहणे

७७ धार�ची पोत ेस�वा हात �रते उधार�चा माल नेहमीच कमी भरतो



७८ उभारले राजवाड ेतथेे आले
मनकवडे

�ीमंती आल� का �त�या मागोमाग चमचे ह�
येतातच

७९ �याने यावे आ�ण ओण�याने
जावे

ताठ मानेने येणे आ�ण मान खल� घालनू जाणे

८० उसा�या पोट� कापसू स�गुणी माणसा�या पोट� दगुु�णी लेक�

८१ ऊस गोड लागला �हणनू
मळुासगट खाऊ नये

चांग�या गो�ट�चा �माणापे�ा जा�त फायदा घेऊ
नये

८२ एका माळेचे मणी सव� लोक सार�याच �वभावाची असणे

८३ का हाताने टाळी वाजत नाह� कोण�याह� भांडणात दोष एकाचा नसतो

८४ एक ना धड भाराभर �च�ंया एकाच वेळी अनेक कामे के�याने सव� कामे अध�वट
होतात

८५ एकावे जनाचे करावे मनाचे जगाचे ऐकून �यावे पण मनाला जे यो�य वाटेल ते
करावे

८६ एकाची जळत ेदाढ� दसुरा
�यावर पेटव ूपाहतो �वडी

एखा�या�या अडचणी�या काळात आपला �वाथ�
साधनु घेऊ नए



८७ एकाने गाय मारल� �हणनू
दसु�याने वास� मा� नये

दसु�याने केले�या वाइट गो�ट�ंचे समथ�न क�न
आपणह� तीच गो�ट क� नए

८८ एका �पसाने मोर होत नाह� थो�या�या यशाने जा�त आनं�दत हो नका

८९ एका खांबावर �वारका एकाच मानसावर सव� जबाबदा�या देने

९० एक को�हा सतरा �ठकाणी
�याला

एका �य�तीपासनू अनेक जगी अपमान होणे

९१ एका कानावर पगडी घर�
बाईल उघडी

बाहेर बडजेाव पण घर� दा�र�य

९२ एका मा�यात दोन तलवार�
राहात नाह�त

दोन तजे�वी माणसे गु�या-गो�वदंाने राहू शकत
नाह�त

९३ ऐंशी तथेे पंचाऐंशी उधळेपणाची कामे

९४ ऐरावत र�न थोर �यासी
अकुंशाचा मार

मो�या �य�तीला तवे�याच यातना होतात जेव�या
क� सामा�य �य�तीला

९५ ओळखीचा चोर जीवे न सोडल�ओळखीचा श� ूहा अनोळखी श�पेू�ा घातक असतो



९६ श�डी तटुो क� तारंबी तटुो कोण�याह� प�रि�थतीत कामाचा शवेट करने

९७ ओझ ेउचल ूतर �हणे बाजीराव
कोठे?

काम सोडून नसु�या चौकशा करणे

९८ औटघटकेचे रा�य कमी काळ �टकणार� गो�ट

९९ करावे तसे भरावे कृती असेल �या�माणे चांगले / वाईट फळ �मळते

१०० कर नाह� �याला डर कशाला? �याने काह� केलेच नाह�ं �याला भी�त कशाची?

१०१ कर�न त ेपवू� मी करेन तचे यो�य अशा �वचाराने वागणे

१०२ करवतीची धार पढेु सरल� तर�
कापत ेमागे सरल� तर� कापते

काह� गो�ट� के�या तर� तोटा होतो नाह� के�या तर�
तोटा होतो

१०३ क�न क�न भागला देव�यानी
लागला

वाईट कृ�य क�न शवेट� देवा धमा�ला लागणे

१०४ कणगीत दाणा तर �भल
उताणा

आप�या गरजेपरुत ेआप�या जवळ असले �क लोक
कोणाची �फ�कर करत नाह�त



१०५ कधी तपुाशी तर कधी उपाशी दररोज �दवस सारखा नसतो

१०६ कशात काय अन फाट�यात
पाय

वाईटात अजनु वाईट घडणे

१०७ काठ� मार�याने पाणी दभुंगत
नाह�

र�ताचे नाती बोल�याने तटुत नाह�त

१०८ काडीचोर तो माडीचोर एखा�या छो�या अपराधाबरोबर मो�या
अपराधानची जोड़ लावणे

१०९ काज�या�या उजळ �या�या
अगंाभोवती

गो�ट�ंचा �भाव �वतज़:परुताच राहने

११० का ग बाई रोड तर �हणे
गावाची ओढ

गरज नसले�या गो�ट�ंची काळजी करणे

१११ कानात बगुडी गावात फुगडी आप�या संपतीचे जोरा जोरा �दश�न करने

११२ काल म�हला आ�ण आज
�पतर झाला

अ�तशय लगबगीचे ल�ण

११३ ाकडीची चोर� फाशीची �श�ा गु�हा खपू लहान पण �श�ा खपू मोठ� असणे



११४ काडीची स�ा आ�ण लाखाची
म�ा बरोबर होत नाह�

जे काम पसैाने होत नाह�, त ेअ�धकाराने होत,े
संप�ीपे�ा स�ा असणे मह�वाचे ठरते

११५ ावीळ झाले�यास सव� �पवळे
�दसते

एकाच नजरे�या ��ट�ने सव� जगाला बघणे

११६ काना मागुन आल� आ�ण
�तखट झाल�

एखा�या गो�ट�त मागून येणे आ�ण �े�ट होन

११७ कामापरुता मामा एखादे काम घेईपय�त गोड बोलणे

११८ कावळा बसला आ�ण फांद�
तटुल�

योगायोगाने दोन गो�ट� एकाच वेळी घडणे

११९ काखेत कळसा गावाला वळसा जवळची वा�त ुशोध�यासाठ� दरू जाणे

१२० काप गेले नी भोके रा�हल� संप�� गेल� अन फ�त आठवणी  उर�या

१२१ काव�या�या शापाने गाय
मरत नाह�

श�ू माणसाने केले�या दोषारोपांने थोरांचे नकुसान
होत नसते

१२२ काळ आला पण वेळ आल�
न�हती

मरण समोर उभे असताना थोड�यात बचावणे



१२३ कांदा पडला पेवात, �पसा �हडंे
गावात

एखाद� गो�ट�चा चकु��या मागा�ने शोध घे�याचा
�य�न करणे

१२४ कंुभारणी�या घरातला �कडा
कंुभारणीचा

आप�या व�तवूर आपलाच ह�क ��था�पत करणे

१२५ कु�याची शपेटू नळीत घातले
तर� वाकडे

माणसाचा मळू �वभाव कधीच बदलत नाह�

१२६ कुडी तशी फोडी देहा �माणे आहार, कतु��वा �माणे �मळणे

१२७ कु�हाडीचा दांडा गोतास काळ फ़�त �वाथा�साठ� द�ुट ब�ुधीने श�लूा मदत क�न
आप�याच माणसाचा तोटा करणे

१२८ केळीला नारळी अन घर
चं�मौळी

खपु दा�र�याची �बकट अव�था येणे

१२९ कस उपट�याने का मढे हलके
होते

मो�या उपायांची जेथे गरज असत ेतथेे छो�या
उपायांनी काह�ह� फरक पडत नाह�

१३० केळी खाता हरखले, �हशबे
देता चरकले

गो�ट�चा उपभोग घेताना मजा वाटत ेपण पसेै
देताना जीव घालमेल होतो



१३१ कोळसा उगळावा �ततका
काळाच

वाईट गो�ट�बाबत िजतक� जा�त चचा� करावी
�ततक�च ती अ�धक वाईट होते

१३२ को�हा काकडीला राजी लहान लहान गो�ट�ंनी खशु होतात

१३३ कोणा�या गाई �हशी आ�ण
कोणाला उठा बशी

गु�हा एकाचा �श�ा दसु�याला

१३४ कोठे इं�ाचा ऐरावत, कोठे
�यामभ�टाची त�टाणी

महान गो�ट�ंची तलुना श�ुलक गो�ट�ंबरोबर करणे

१३५ ख�याला मरण नाह� खरे एक�दवस सवा��या समोर येते

१३६ खच�णाया�चे खच�त ेआ�ण
कोठाव�याचे पोट दखुते

खच� करणारा खच� करत असतो मा� दसुरयाच ्
एखादयाला कुरकुर लागते

१३७ खाऊ जाणे तो पचव ूजाणे एखादे काम धाडसाने करणारा �याचे प�रणाम
भोग�यास ह� तयैार असतो

१३८ खान तशी माती आई-व�डलां�माणे �यां�या मलुांचे वागने असणे

१३९ खायला काळ भईुला भार काम न करणारा �यि�त सवा�ला भारदार वाटतो



१४० खाई �याला खवखवे जो वाईट कृ�य करतो �याला मनात भी�त असते

१४१ खाऊन माजावे टाकून माजू
नये

दान करावे पण संप�ीचा गैरवापर क� नये

१४२ खो�या�या कपाळी गोटा खोटेपणा वाइट गो�ट�ंकड ेपराव�त�त करतो

१४३ गरज सरो, व�ैय मरो गरज असेपय�त �या माणसाशी संबंध ठेवणे व गरज
संप�यावर �याला �वस�न जाने

१४५ ग�यात पडले झुंड हसनू केले
गोड

ग�यात पड�यावर वाईट गो�ट� स�ुधा गोड माननू
�यावे लागतात

१४६ ग ची बाधा झाल� अ�भमान गव� चढणे

१४७ गरजेल तो पडले काय फ़�त तोड़ाने बोलणा�या माणसाकडून काह� होत
नाह�

१४८ गरजवंताला अ�कल नसते रज ूवि�तला दसु�याचे बोलणे व वागणे हवे तसे न
कह� बोलता सहन करावे लागते

१४९ गवा�चे घर खाल� ग�व��ठ माणसाची नेहमी शवेट� अपमानच होतो



१५० ग�यातले तटुले ओट�त पडले नकुसान होता होता वाचले

१५१ गाढवापढेु वाचल� गीता,
कालचा ग�धळ बरा होता

मखुा�ला �कतीह� समज �दला तर� �याचा काह�च
उपयोग नसतो

१५२ गा�याबरोबर न�याची या�ा मो�यां�या आ�याने लहानांचाह� फायदा होणे

१५३ गाढवाला गुळाची चव काय? �याला एखा�या गो�ट�चा गंध नाह� �याला �या
गो�ट�चे मह�व कळू शकत नाह�

१५४ गाढवा�या पाठ�वर गोणी खा�या गो�ट असनू उपयोग नाह� तर �तचा फायदा
घेता यायला हवा

१५६ गाव कर� त ेराव न कर� �ीमंत मानसु �वतः�या बळावर जे क� शकणार
ाह� त ेअ�य माणसे एक��या बळावर क� शकतात

१५७ गाढवाचा ग�धळ व लाथांचा
सकुाळ

�बडंोक माणसां�या ग�धळात एकमेकांवर आरोप
कर�यात वेळ जातो

१५८ गाय �याल�, �शगंी झाल� आकि�मत घटना घडते

१५९ जळे आ�ण हनमुान ब�बी चोळे एखा�याचे नकुसान क�ँन आपन काह�च केले नह�ं
ऐसे दश�वणे



१६० गोगलगाय न पोटात पाय ाहे�न �नम�ल �दसणार� पण मनात कपट असणार�
�य�ती

१६१ घरचे झाले थोड े�या�याने
धाडले घोडे

अडचणीत आणखी भर पड़ने

१६२ घर �फरले �हणजे घराचे
वासेह� �फरतात

�बकट प�रि�थती आल� �हणजे सारे �या�याशी
वाईटपणे वागू लागतात

१६३ घरोघर� माती�या चलु� ��येकाची सारखीच प�रि�थती असणे

१६४ घर ना दार देवळी �बहा�ड �वता�या डो�यावर जबाबदार� नसलेल� �य�ती

१६५ घडाई प�रस मडाई जा�त गरजे�या गो�ट�पे�ा �या गो�ट�ंचा खच� जा�त
असणे

१६६ घेता �दवाळी देता �शमगा घटना आनंद वाटतो पण देताना मा� ओरडाओरड

१६७ घोड ेकमावत ेआ�ण गाढव
खाते

एकाने क�ट करावे व �न�पयोगी �य�तीने �याचा
गैर फायदा �यावा

१६८ वल�ची क�बडी आ�ण पावल�
फळणावळ

गरजे�या कामापे�ा देखभाल�चा खच� जा�त असणे



१६९ चार �दवस सासचेू चार �दवस
सनेुचे

��येकाला चांगले �दवस येतचे

१७० ार जणांची आई बाजेवर जीव
जाई

जबाबदार� ��येकाची असल� तर� मा� काळजी
कोणीच घेत नाह�

१७१ �चतंा परा येई घरा दसु�याचे वाईट �च�ंतत रा�हले, �क कधीतर�
आपल�वरच उलटते

१७२ �चखलात दगड टाकला आ�ण
अगंावर �शतंोड ेघेतला

�वतः�याच तोड़ने, कृ�याने, हाताने �वतःची
बदनामी क�न घेणे

१७३ चलु�पढेु �शपाई अन घराबाहेर
भागुबाई

घरात तवेढा शरू पणाचा आव आणायचा पण बाहेर
मा� भागुबाई

१७३ ोर सोडून सं�याशालाच फाशी रा अपराधी सोडून �नरपराधी माणसाला �श�ा देणे

१७४ चोरा�या मनात चांदणे वाईट कृ�य करणा�याला आपले कृ�य उघडक�ला
येईल क� काय अशी सतत भीती असते

१७५ चोरावर मोर एखा�या गो�ट��या बाबतीत दसु�याला कमी लेखने

१७६ चोरां�या हातची लंगोट� �या�याकडून काह� �मळ�याची अपे�ा नसते



�या�याकडून काह�तर� �मळणे

१७७ चोराची पावल� चोराला ठाऊक वाईट माणसांनाच वाईट माणसां�या य�ु�या
कळतात

१७८ चाल�या गाडीला खीळ सरुल�त चालणा�या कमात अडचण �नमा�ण होणे

१७९ जशी देणावळ तशी धणुावळ कामा�या मोबद�या�या �माणातच काम करणे

१८० जलात राहून माशाशी वरै क�
नये

�यां�या बरोबर रहावे जगावे लागत े�यां�याशी
श��ुव क� नये

१८१ जळतं घर भा�याने कोण
घेणार?

नकुसान देणा�या गो�ट�ना कोण �वीकरणार?

१८२ ानवे घात�याने �ा�मण होत
नाह�

हेर�ल �दखा�यामळेु आतनू मन�ुय �ानी होत नाह�

१८३ जावे �यां�या वंशा त�ेहा कळे स�या�या परि�थतीत आपण जावे त�ेहा �तचे खरे
�ान समझते

१८४ जी�या हुळहुळे आ�ण मे�या
कानवले

िजवंत असताना दलु�� करायचे व मे�यावर गोड़
कौतकु करायचे



१८५ जेवेण तर तपुाशी नाह� तर
उपाशी

खपु ह�ट� वागणे

१८६ �याची खावी पोळी �याची
वाजवावी टाळी

आप�यावर जो उपकार करतो �याचे गुणगान गावे

१८७ झाकल� मठू स�वा लाखाची वाइट नेहमी झाकून ठेवावे

१८८ जे न देखे र�व त ेदेखे कवी जे �वता सयू� पाहू शकत नाह�त त ेकोणताह� कवी
�वचारानी पाहू शकतो

१८९ जो गुळाने मरतो �याला �वष
कशास?

िजथे गोड बोलनू काम होत असेल �तथे कठोर
उपायांची गरज नसते

१९० �या गाव�या बोर�, �या
गाव�या बाभळी

ी माणसे एका �ठकांची असतात �यांनी एकमेकांची
मापे कडु नए

१९१ या�या हाती ससा, तो पारधी �या�याकड़ ेजे कतु��व असत ेगो�ट �दल� जाते

१९२ �याचे करावे बरे तो �हणतो
माझचे खरे

एखा�याचे भले करायला जावे तर तो आपलेच
�हणणे चालव�याचा �य�न करतो

१९३ टाक�चे घाव सोस�यावाचनु क�ट सोस�या�शवाय फल नाह�



देवपण येत नाह�

१९४ ढव�या शजेार� पव�या
बांधला वाण नाह�, पण गुण

लागला

वाईट दोष अगंी लवकर लागतात �हणजेच वाईट
माणसां�या संगतीने चांगला माणसूह� लगेच

�बघडतो

१९५ ढेकणा�या संगे �हरा जो
भंगला, कुसंगे नाडला साधू

तसैा

वाईट संगतीचे प�रणाम वाईटच होतात

१९६ तळे राखील तो पाणी चाखील एखादे काम सोपव�यानंतर फायदा क�न घेणे

१९७ र�याचे कोळसे, �हाता� याला
बाळसे

�व��ध गो�ट� होने

१९८ त�टाला टूमणी, तजेीला
इशारत

मखूा�ला �श�ा देऊन जी गो�ट समजत नह�ं ती
शहा�याला इशा�याने समजते

१९९ ताकापरुत ेरामायण आपले काम होईपय�त �याची खशुामत काम करणे

२०० ीन दगडात ��भवुन आठवते संसार के�यावरच खरे मम� कळते

२०१ तीथ आहे तर भट नाह�, भट वरा आहे तर नव ृनाह�ं आ�ण नवर� आहे तरे नवरा



आहे तर तीथ नाह� नाह�

२०२ तकुारामबवुांची मेख न सटुणार� गो�ट

२०३ त ूदळ माझ ेआ�ण मी दळते
गाव�या पाटलाचे

आपले काम दसु�याने करावे आपण मा� गावचे काम
करावे

२०४ तले गेले तपू गेले हाती
धपुाटणे आले

एकह� गो�ट पणू� न होणे

२०५ तरे�याचा रंग तीन �दवस ोण�याह� न�वन गो�ट�ची नवलाई अगद� कमी वेळ
�टकते

२०६ त�ड दाबनू ब�ु�यांचा मार �वनाकारण �श�ा करणे आ�ण �याला ��तउ�र
दे�यास  करने

२०७ तोब�याला पढेु, लगामाला
पाठ�मागे

खायला पढेु कामाला मागे

२०८ थ�बे थ�बे तळे साचे स�ुवातीला श�ुलक व�तूंचा सं�ह कालांतराने मोठा
साठा होतो

२०९ थोरा घराचे �वान सव� ह� देती मो�या माणसांचा आ�य आधार घेणा�याला कारण



मान नसताना मोठेपणा �दला जातो

२१० दगडापे�ा वीट मऊ ो�या संकटापे�ा लहान संकट कमी नकुसान करते

२११ दस क� लकडी ए�का बोजा सवा��या सहकाया�ने मोठे काम अगद� सहज�र�या
पणू� होते

२१२ दहा गेले, पाच उरले जीवन कमी उरणे

२१३ दात को�न पोट भरत नाह� मो�या �यवहारात काटकसर क�न चालत नाह�

२१४ दाम कर� काम, �बवी कर�
सलाम

पसेै टाकले क� कोणतहे� काम सहजर��या होते

२१५ ाख�वलं सोनं हसे मलु ता�हं पशैाचे लालच दाख�वताच अवघड कामे ह� लगेच
होता

२१६ दात आहेत तर चणे नाह�त,
चणे आहेत तर दात नाह�त

एक गो�ट असल� तर� �त�या जोडीला पा�हजे ती
गो�ट नसणे

२१७ �दल चंगा तो कथौट� म� गंगाआपले मन साफ अस�यास प�व� गंगा ह� पवन होते



२१८ �द�याखाल� अधंार मो�या माणसातह� दोष असतात

२१९ �द�ल� तो बहुत दरू है भरपरू गो�ट� करने बाक� आहे कारन मंिजल खपु
लांब आहे

२२० �दवस बडुाला मजरू उडाला ोजाने काम करणारा �वतःचं समजनू कधीच काम
करणार नाह�ं  कामाची वेळ संपत ेतोच त े�नघनू

जाणार

२२१ द�ुन ड�गर साजरे ोणतीह� गो�ट लांबनूच चांगल� �दसत;े परंत ुजवळ
आ�यावर �तचे खरे �प समझते

२२३ दभु�या गाई�या लाथा गोड ढे जाऊंन �या�या पासनू काह� फायदा होणार आहे,
�याचा �ासदेखील मन�ुय आज सहन करतो.

२२४ स�या�या डो�यातील कुसळ
�दसत;े पण आप�या

ो�यातले मसुळ �दसत नाह�

दसु�याचा छोटासा दोष �दसतो; पण �वाथा�मळेु
�वतः�या मो�या दोषांकड ेल� जात नाह�

२२५ दधुाने त�ड भाजले, �क
ताकपण फंुकून �यावे लागते

एकदा अ�दल घडल�, क� मानसु  सावध�गर�
बाळगतो

२२६ देश तसा वेश देशानसुार बदलणारे जीवन



२२७ दव तार� �याला कोण मार�? आप�यावर देवाची कृपा अस�यास कोणीह� आपले
वाईट क� शकत नाह�

२२८ देख�या देवा दंडवत सहज �दसला �हणनू �वचारणा करणे

२२९ देणे कुसळांचे घेणे मसुळाचे पसेै कमी आ�ण काम जा�त

२३० दैव देत ेआ�ण कम� नेते �शबात असत ेपण �वतः�या कामामळेु तोटा होतो

२३१ दैव नाह� ल�लाट�, पाऊस
पडतो शतेा�या काठ�

जर न�शबात नसेलच तर त�डासमो�रल घास स�ुधा
दरू जातो

२३२ दैव आले �यायला अन ्पदर
नाह� �यायला

न�शबात उसने पण पदरात पनै पाडून  न घेता येणे

२३३ व उपाशी राह� आ�ण उ�योग
पोटभर खाई

आप�या न�शबावर अवलंबनू असणारे नेहमी उपाशी
राहतात तर उ�योगी लोग पोटभर खातात.

२३४ दोन मांडवांचा व�हाडी उपाशी दो�ह� बाजवूर अवलंबनू असणारे लोग उपाशी
मरतात

२३५ ��ट�आड स�ृट� आप�या पाठ�वर जे बोलतात �याकड ेदलु�� करावे



२३६ धम� करता कम� उभे राहते एखाद� चांगल� गो�ट करताना �याबरोबर एखाद�
वाइट गो�त होते

२३७ धनगराची कु� ेल��यापाशी ना
म��यापाशी

हे ल�ण कोण�याच कामचे नाह�ं

२३८ धाया�ला (मोर�ला) बोळा व
दरवाजा मोकळा

छो�या गो�ट�ची काळजी घेत असताना मोठ� कडे
दलु�� करणे

२३९ �धटाई खाई �मठाई, गर�ब
खाई गचां�या

�ीमंताचे काम लगेच होत ेतरे गर�बाला खेतरे
घालयला लागतात

२४० नकट��या ल�नाला सतराशे
�व�ने

काम करणा�यां�या मागा�त अनेक अडचणी येणे

२४१ द�चे मळू आ�ण ऋषीचे कूळ
पाहू नये

नद�चे उगम�थान व ऋषीचे कूळ कधीच पाहू नये
कारण दोघातह� दोष असतोच

२४२ न क�या�चा वार श�नवार एखादे काम करायचे नसले क� कारण देऊन टाळने

२४३ न�याचे नऊ �दवस कोण�याह� गो�ट�चा नवीन पणा काह� काळ असतो
कालांतराने तो नाह�सा होतो



२४४ नळी फंुकल� सोनारे इकडून
�तकड ेगेले वारे

केले�या उपदेशाचा मनावर श�ूय प�रणाम होणे

२४५ नागे�वराला नागवनू
सोमे�वराला वात लावणे

एकाचे हड़पणू दसु�याला दान देणे

२४६ नाकापे�ा मोती जड मालकापे�ा नोकर बाजीराव असणे

२४७ नाव सोनबुाई हाती कथलाचा
वाळा

नसुतचे नाव मोठे पण ल�ण खोटे

२४८ नाव देवाचे आ�ण गाव
पजुा�याचे

देवा�या नावाने �वताचा �वाथ� पाहणे

२४९ नाक दाबले, क� त�ड उघडते खा�या मांसाकडून एखाद� गो�ट काडून घे�यासाठ�
�या माणसाचे मम� जाणनू �यावर घाव टाकणे

२५० नाग�यापाशी उघडा गेला,
सार� रा� �हवाने मेला

अगोदरच द�र�� असणा�या मानसाकड ेमदतीला
जाणे

२५१ ना�गन पोसल� आ�ण
पोसणाराला डसल�

आपन िजनला संभालले �यांनीच आपला
�व�वासघात केला



२५२ नाचता येईना अगंण वाकडे एखादे काम आप�याला �यवि�थत जमत नसेल
�हा आपण आपला कमीपणा लप�व�यासाठ� इतर

गो�ट�त चकूा काढतो

२५३ नावडतीचे मीठ आळणी खा�या माणसाने कोणतीह� गो�ट �कतीह� चांगल�
केल� तर� आप�याला ती वाईटच �दसत ेकारन

आपन �याचा �वेष करतो

२५४ �नदंकाचे घर असावे शजेार� आप�या शजेार� �नदंा करणारा माणसू असावा
�यामळेु आपले दोष आप�याला समझतात

२५५ नेसेन तर पठैणी (शाल)ू च
नसेन, नाह� तर नागवी बसेन

�वताचा ह�ट पणू� करने

२५६ पळसाला पाने तीनच सगळीकड ेसारखीच प�रि�थती असणे

२५७ डलेले शणे माती घेऊन उठते चांग�या माणसावर एकदा काह�तर� आरोप झाला
आ�ण �याने �कती जर� �य�न केले तर� �या�या

जीवनावर थोडा का होईना डाग हा राहतोच

२५८ पदर� पडले प�व� झाले आहे �या गो�ट�त समाधान मानने

२५९ पायाची वाहन पायीच बर� �या �या माणसाला �या�या जागेनसुार वागणकू
�दल� पा�हजे



२६० पाचामखुी परमे�वर जा�त लोक जे बोलतील टेक यो�य मानावे

२६१ पाप आ�यावर ब�बलते पाप समोर आ�या�शवाय राहत नाह�

२६२ पाची बोटे सारखी नसतात सव� माणसे एकसारखी नसतात

२६३ ायल�ची सामसमू �चप�याची
धामधमू

मोठ� शांत असताना छो�यांचा आवाज वाढणे

२६४ पा�याम�ये मासा झोप घेतो
कसा जावे �या�या वंशा त�ेहा

कळे

अनभुवा�शवाय अ�कल येत नाह�

२६५ पाहुनी आल� आ�ण �होतरु
लावनू गेल�

रात पाहुणे �हणनू आले आ�ण नकुसान क�न गेले

२६६ पी हळद �न हो गोर� कोण�याह� गो�ट�त गड़बड़ करणे

२६७ प�ु माग�यास गेल� �तार
नवरा घालवनू आल�

खरच फायदा होईल �हणनू जाणे परंत ुपरत
नकुसान क�नच येणे

२६८ पढ�याच ठेच मागचा शहाणा मोर�या माणसा�या अनभुवाव�न इतर लोक बोध
त असतात आ�ण ट� चकू परत सावधपणे वागतात



२६९ पढेु �तखट मागे पोचट समो�न प�हले तर फार मोठे वाटत ेपण ��य�ात
जवळून ब�घतले क� तसे नसते

२७० प ैद��ण ल� �द��णा पसैा कमी �मलने पण काम जा�त करने

२७१ पोट� क�तरु� वासासाठ� �फरे
�भर��भर�

शजेार� पडलेल� व�त ुशोध�यासाठ� गावभर �फरणे

२७२ ोर होईल ना व सवत सा�हनाआप�याकडून होत नाह� व दसु�यालाह� क� �यायचे
नाह�

२७३ फासा पडले तो डाव राजा
बोलेल तो �याय

का राजाने �दलेला �नण�य जर� अमा�य असेल तर�
तो मानवा लागतो

२७४ ले वेचल� �तथे गोवया� वेचणे आय�ुयात जेथे सखु अनभुवले तथेेच वाईट �दवस
पाह�याचे न�शबीत आले

२७५ फुल ना फुलाची पाकळी खपु काह�  दे�याचे साम�य� नस�याने �यातील
थोडासा भाग देने

२७६ फटका डोळा काजळाने साजरा
करावा

अगावरचा दोष �मटत नसतो तो झाक�याचा �य�न
करावा



२७७ बडा घर पोकळ वासा �दस�या �ीमंती पण ��य�ात �तचा अभाव

२७८ बळी तो कान �पळी ताकतवर मन�ुय इतर लोकावर स�ा गाज�वतो

२७९ कर�चे शपेटू माशाह� मार�ना
व लाजह� राखीना

अशी गो�ट �याचा फायदा नाह�

२८० बाप से बेटा सवाई बापापे�ा मलुगा अ�धक कतु��ववान

२८१ बाप तसा बेटा व�डलां�या अगंचे गुण पोरात उतरणे

२८२ बावळी म�ुा देवळी �न�ा �दस�यास अडानी पण �यवहार हुशार

२८३ ारात तरु� भट भटणीला मार� ज�ुया गो�ट�व�न भांडण करणे

२८४ बार�या फणसाला �हैस
राखण

आप�याला �या�या पासनू भी�त धोका आहे
�या�याकड ेआप�या संर�णाची जबाबदार� देणे

२८५ बडु�याला काडीचा आधार संकट काळी कुणाकडून स�ुधा �मळालेल� मदत
मोठ� ठरते



२८६ बलै गेला आ�ण झोपा केला एखाद� गो�ट घडून गे�यावर �तचे उपाय योजना
कर�यासाठ� केलेल� �य�न �न�फल ठरतात

२८७ बोलेल तो करेल नसुती बडबड क�ण काह� सा�य होत नाह�

२८८ ोडक� आल� व केस कर झाल� �वधवा ��ी आल� अन ल�न लावनू गेल�

२८९ भटाला �दल� ओसर� भट
हातपाय पसर�

�य�तीला आ�य �दला तर तो समाधान न मानता
अ�धक फायदा घे�याचा �य�न करतो

२९० भरवशा�या �हशीला टोणगा �या �य�तीवर �व�वास आहे अशाच �य�ती कडून
�व�वासघात होणे

२९१ �भ�यापाठ� ��मरा�स �ब�� काह� कारण नसताना लोक भीत असतात

२९२ �भतंीला कान असतात लपवलेल� गो�ट समोर आ�या�शवाय राहात नाह�

२९३ भीड �भकेची बह�ण भीती बाळगून आपण एखा�याला नह�ं बोललो तर
शवट� आपणावर भीक माग�याची पाळी येऊ शकते

२९४ भीक नको पण कु�ा आवर मनात नसले तर मदत क� नये परंत ुकामात
अडथळा आण ूनये



२९५ ागीचे घोड ेक� �कवणाने मेले भागीदार�तील धं�यात फायदा �गला सगळे येतात
पण जबाबदार� �याला कोण येत नाह�

२९६ मऊ सापडले �हणनू कोपराने
खण ूनये

चांगले पणाचा जा�त गैरफायदा घेऊ नये

२९७ मनात मांड ेपदरात ध�डे मोठ� �व�ने बघाय�च परंत ुपदरात काह�च नाह�

२९८ मनी वसे त े�व�नी �दसे �या गो�ट�ं सतत आप�या मनात �फरत असतात
तीच गो�ट �व�नात �दसतात

२९९ नाह� पण ज�याची तर�
असावी

एखाद� वाईट गो�ट करताना मनाला काय वाटले
याचा �वचार नाह�ं  केला तर� तर� जगाला काय

वाटेल याचा �वचार नेहमी करावा

३०० मन जाणे पाप आपण पाप दसु�याला सां�गतले नाह� तर� त ेआप�या
मनाला माह�तच असते

३०१ मन राजा मन �जा आदेश देणारे पण आपले मन आ�ण �याचे पालन
करणारे ह� आपलेच मन

३०२ माणक�स बोललं, झुणक�स
लागलं

बोलणे एकाला अन ्दसु�या लागणे



३०३ मामजुी मेला अन ्गांव गोळा
झाला

लहान गो�ट पण गावभर कालवा

३०४ मांजर�चे दात �त�या
�प�लाला लागत नाह�

आई व�डलांचे टोचनू बोलणे लेकराला लागत नाह�

३०५ मानेवर गळू आ�ण पायाला
जळू

रोग एक�कड ेउपाय भलतीकडे

३०६ मा�तीची शपेटू सतत वाढत जाणारे काम

३०७ मगुीला �मळाला गहू कुठे नेऊ
अन ्कुठे ठेवू

छो�याशा गो�ट�ंनीह� हुरळून जाणे

३०८ मुंगीला मतुाचा परू काह� लोकाला छोटे संकट ह� ड�गराएवढ� वाटते

३०९ मलुाचे पाय पाळ�यात
�दसतात

हान वयातच मलुा�या भावी गुणदोषांचे दश�न होते

३१० मखू� लोक भांडत ेवक�ल घर�
बांधते

भांडण दोघांचे अन ्लाभ �तस�याला

३११ �हशीला मणभर दधू एखा�याचे मे�यावर कौतकु करणे



३१२ �हातार�ने क�बड ेलप�वले
�हणनू उजडायचे राहत नाह�

�या गो�ट� होने अटल असतात �या कोणा�या
थांबव�याने थांबत नाह�त

३१३ यथा राजा तथा �जा सामा�य लोक नेहमी मो�यांचे न�कल करतात

३१४ या बोटाची थुंक� �या बोटावर
करणे

गंडवागंडवी करणे

३१५ रे मा�या माग�या एखा�याने �कतीह� चांगला स�ला देऊन ह�
पवू��माणेच वागणे

३१६ ये रे कु�या खा माझा पाय �वता आपणहून संकट अगंावर घेणे

३१७ रंग जाणे रंगार� �याची �व�या �यालाच माह�त

३१८ रा� थोडी स�गे फार कामे खपु पण थोडा वेळ असणे

३१९ डत राऊत रडत राव घो�यावर
�वार

इ�छा नसताना एखादे काम करावे लागने

३२० रामा�शवाय रामायण
कृ�णा�शवाय महाभारत

एखा�या कतथे गरजे�या गो�ट�ंचा अभाव



३२१ राईचा पव�त करणे मळू गो�ट अगद� �ु�लक असता �तचा �वपया�स
क�न सांगणे

३२२ ा�याचे घोड ेआ�ण खासदार
उडे

व�त ूएकाची �मजास दसु�याची

३२३ रोज मरे �याला कोण रडे तीच ती गो�ट वारंवार होऊ लागल� �हणजे
�त�यातील �वार�य न�ट होत ेव �त�याकड ेकोणीह�

ल� देत नाह�

३२४ ल�नाला वीस तर वाजं�ी ला
तीस

काम सोडून नको त ेउप�याप करणे

३२५ लकडी दाख�व�या �शवाय
मकडी वळत नाह�

दम �द�या�शवाय �श�त लागत नाह�

३२६ �नाला गेल� आ�ण बारशाला
आल�

खपु वेळाने पोहोचणे

३२७ लंकेत सो�या�या �वटा दसु�या �ठकाणी असले�या गो�ट�ंचा फायदा
आप�याला नसतो

३२८ लाज नाह� मला कोणी काह�
�हणा

जो मानसु �नल��ज असतो तो दसु�याने केले�या
ट�केची पवा� करत नाह�



३२९ लेक� बोले सनेु लागे काला उ�देशनू बोलने पण त ेदसु�याला लागेल असे
बोलणे

३३० लोका सांगे ��म�ान �वतः
मा� कोरड ेपाषाण

लोकांना स�ले �याचे पण �वता मा� �या�माणे
वागायचे नाह�

२३१ ळणाचे पाणी वळणावर जाणे आय�ुयात �या गो�ट� घडाय�या �या घडतच
राहणार

२३२ वरातीमागून घोडे वेळ काळ �नघनू गे�यावर काम करणे

२३३ वारा पाहून पाठ �फर�वणे प�रि�थती पाहून काम करणे

२३४ वाह�या गंगेत हात हात धणेु
�कंवा आप�या त�यावर पोळी

भाजनू घेणे

चाल ूकाममधे आपला फायदा क�न घेणे

२३५ वासरात लंगडी गाय शहाणी मखू� माणसा थोडसेे �ान असणारा �यि�त ह� �े�ठ
असतो

२३६ वाघ �हटले तर� खातो आ�ण
वाघोबा �हटले तर� खातोच

आपण वाइट �य�तीला चांगले �हणा क� वाइट तो
�ास देणारच



२३७ �वचंवाचे �ब�हाड पाठ�वर जग�यात जेव�या व�त ुपरेु�या आहेत तवे�याच
घेऊन �फरणे

२३८ �वशी �व�या �तशी धन आय�ुयात वेळेत कामे केल� क� �याव�न कतु��वाचा
अदंाज बांधता येतो

२३९ �वचाराची तटू तथेे भाषणाला
उत

�बडंोकान�या गद�त नसुती बडबड असते

३४० �व�वासह� ठेवला घर� चार�
सनुा गरवार कर�

आप�याच माणसाने �व�वासघात करणे

२४१ शहा�याला श�दाचा मार शहा�या श�दांनी समजवले तर� �याला समझते

३४२ �शताव�न भाताची पर��ा व�त�ूया लहान भागाव�न �या पणू� व�तचेु
म�ुयांकन करणे

३४३ शरेास स�वाशरे एकाला दसुरा वरचढ भेटणे

३४४ शजेी देईल काय आ�ण मन
धायेल काय?

शजेारणीने एखादा पदाथ� सढळ हाताने क�न �दला
तर�च मनाची तिृ�त होऊ शकत नाह�

३४५ शजेीबाईची कढ�, धावधाव एकाची व�त ूघेऊन दसु�यावर उपकार दाख�वणे



वाढ�

३४६ श�ुध बीजापोट� फळे रसाळ
गोमट�

चांग�या�या बरोबर चांग�या गो�ट� येतात

३४७ सगळेच मसुळ केरात केलेले सव� प�र�म वाया जाणे

३४८ सर�याची धाव कंुपणापय�तच ��येका�या कामाची �समा ठरलेल� असते

३४९ समथा�घरचे �वान �याला सव�
देती मान

मो�या �यि�त�या घर�या नोकराल�ह मान �यावा
लागतो

३५० सं�याशा�या ल�नाला
श�डीपासनू स�ुवात

मळुापासनू गो�ट�ची स�ुवात करणे

३५१ संग तसा रंग संगत असेल तसे वत�न होते

३५२ सारा गांव मामाचा एक नाह�
कामाचा

जवळ भरपरू �य�ती आहेत पण कोणीच उपयोगी
नाह�ं

३५३ ाप साप �हणनू भईु धोपटणे संकट नसताना �याचा आभास करने



३५४ सात हात लाकुड नऊ हात
ढलपी

एखाद� गो�ट खपू मोठ� क�ँन फुगवनू सांगणे

३५५ सांगी तर सांगी �हणे वडाला
वांगी

अश�य गो�ट साकरने

३५६ स�ुवातीलाच माशी �शकंल� सरुवातीलाच अपशकून

३५७ सुंभ जळाला तर� पीळ जात
नाह�

संप�� गेल� तर� अकड़ जात नाह�

३५८ �नान क�न प�ुय घड ेतर
पा�यात बेडूक काय थोडे

वरवर�या �दखा�याने प�ुय �ा�त होत नाह�

३५९ ह�ी�या पायी येत ेआ�ण
मुंगी�या पायी जाते

इट गो�ट� लवकर येतात पण कमी होताना जातात

३६० �दयाचा उ�हाळा आ�ण
डो�यां�या पावसाळा

बनावट रडने, अ�ू ढाळणे

३६१ ह�ी�या दाढे म�ये �म�याचा
दाणा

मो�या उपायांची गरज असताना अ�तशय छोटे
उपाय करावे



३६२ ह�ी गेला पण शपेटू रा�हले कामा�या मोठा भाग पणू� झालं आ�ण फ�त थोडे
�श�लक रा�हले

३६३ लवाया�या घरावर तळुशीप� �वताच दसु�याची व�त ू�तस� याला नेऊन देणे

३६४ ह�ी बडुतो अन ्शळेी ठाव
मागते

�या गो�ट� केरनीसाठ� मोठे धदवतात त ेथे लहान
लोग उडया मारतात

३६५ हात ओला तर �म� भला तमु�या पासनू काह�तर� �मळणार असेल तर लोक
तमुचीशी गोड़ वागतात

३६६ हात �फरे �तथे ल�मी वसे �य�तशील माणसा�या घर� ल�मी आ�ण संप�ी
नांदते

३६७ हात�या काकणाला आरसा
कशाला

�प�ट झाले�या गो�ट�ला परुावा नको

३६८ हािजर तो वजीर जो ऐन वेळेला उपि�तथअसतो �याचाच फायदा
होतो

३६९ ातचे सोडून पळ�या�या मागे
लागणे

आप�याला �मलत ेत ेसोडून नको �या गो�ट�ंसाठ�
�य�न करने



३७० �हरा तो �हरा गार तो गार गुणी माणसाचे गुण कधीच लपत नाह�

३७१ चांग�या मन�ुयाचा लेक�
नाठाळ

चांग�या मन�ुयाचा लेक� नाठाळ

३७२ होळी जळाल� आ�ण थंडी
पळाल�

होळी सनानंतर थंडी कमी होते

३७३ �ी�या मागोमाग ग येतो ऐ�वय�, संप�ीबरोबर नेहमी गव� येत

३७४ �ट करणार �याला देव देणार प�र�म के�यास असा�य बाब सा�य होऊ शकते

३७५ िज�या घर� ताक �तचे वरती
नाक

समथ� �य�ती आप�या संप�तचा बडजेाव करतो

३७६ �वार� पेरल� तर गहू कसा
उगवणार?

वाईट गो�ट�तनू चांगले �कवा चांग�या गो�ट�तनू
वाईट तयार होत नसते

३७७ ड�गर पोख�न उंद�र काढणे जा�त �म क�न कमी फायदा होणे

३७८ त�ड दाबनू ब�ु�यांचा मार �वनाकारण जलुमू सहन करावा लागणे



३७९ अगंाची लाह� लाह� होणे खपू संतापणे

३८० अगंाचा तीळ-पापड होणे खपू संतापणे

३८१ अगंाची तलखी होणे खपू संतापणे

३८२ गात नाह� बळ आ�ण �चमटा
घेउन पळ

दबु�ळ मन�ुय बलवान �य�ती वर सरळ ह�ला न
करता छोट� खोडी काढून पसार होतो

३८३ अतंकाळापे�ा म�यां�नकाळ
कठ�ण

मरणापे�ा भकेु�या यातना कठ�ण असतात

३८४ अथं�ण पाहून पाय पसरावे आपल� आवक जे�हढ� असेल तवेढेच पसेै खच� करावे

३८५ अधंारात केले तर� उजेडात
आले

गु�तपणे केलेल� गो�ट कधीह� सवा�ना कळू शकते

३८६ अ�कल खाती जमा नकुसान होणे

३८७ अ�कल नाह� काडीची नाव
सह��ब�ुधे

नावा�माणे लोक नसतात



३८८ अ�कल नाह� काडीची �हणे
बाबा माझ ेल�नं करा

�मता नसताना एखा�या गो�ट�चा ह�ट करणे

३८९ अगं अगं �हशी, मला कुठं
नेशी?

एका�या चकु�साठ� इतर लोकाना दोष लावणे

३९० अचाट खाणे मसणात जाणे अती �माणात कोणतीह� गो�ट घातक ठ� शकते

३९१ अठरा �व�व दा�र�य �याला
छ�ीस कोट� उपाय

जीवनात यश�वी हो�यासाठ� अनेक उपाय आहेत,
फ�त त ेआचरणात आणले पा�हजेत

३९२ अठरा �व�वे दा�र� असणे अ�त दबु�ळ असणे

३९३ अडा�याची गोळी भ�यास
�गळी

�श�ीत माणसू कोणालाह� अडचणीत आण ूशकतो

३९४ अडला नारायण गाढवाचे पाय
धर�

बला�य �य�ती गरज असताना कोण�याह�
�य�तीकड ेमदतीची याचना क� शकतो

३९५ अडला हर� गाढवाचे पाय धर� अडचणी�या वेळी मखूा�चीह� मनधरणी करावी
लागते

३९६ अडल� गाय अन फटके खाय अडचणीत सापडले�या �य�तीस जा�त �ास देणे.



३९७ अडल� गाय खात ेकाय रज ूमाणसू कोण�याह� अट� �वीका�न काम करतो

३९८ अडा�याचा गेला गाड़ा,
वाटेवरची शते ेकाढा

मखू� माणसू कोण�याह� �कारे �व�च� वत�न क�
शकतो

३९९ अ�त तथेे माती ोण�याह� गो�ट�चा अ�तरेक झा�यास काम �बघडते

४०० अ�त राग भीक माग �ोधामळेु कोणतीह� गो�ट सा�य करता येत नाह�

४०१ अ�त शहाणा �याचा बलै
�रकामा

�श�ट माणसाशी �यवहार करताना लोक जपनू
वागतात �यामळेु �यांना काम करणे जड जाते

४०२ अ�तपर�चयेत अव�ा अ�तघनी�ट सबंध हा�नकारक ठ� शकतो

४०३ अती झालं अन हस ूआलं खा�या गो�ट�चा जा�त उहापोह केला तर ती गो�ट
हा�या�पद ठरते

४०४ अनभुव�या�शवाय कळत
नाह�, चाव�या�शवाय �गळत

नाह�

एखा�या गो�ट�त सहभाग घेत�या�शवाय ती गो�ट
सा�य होत नाह�

४०५ अनोळ�याला भाकर� �यावी
पण ओसर� देऊ नये

अप�र�चत माणसाशी अ�धक सलगी क� नये



४०६ अ�नछ�ात �मरपडू मागू नये गरजवंत �य�तीला पया�य नसतो

४०७ अपयश ह� यशाची प�हल�
पायर� आहे

कोण�याह� यश �मळवताना सरुवातीला अपयश येऊ
शकते

४०८ अपयश हे मरणाहून वोखटे अपयश मरणापे�ा भयंकर आहे व लाजीरवाणे आहे

४०९ अप�ुया घ�याला डब-डब फार कमी ब�ु�धवान माणसू आपले �ान उगाच सव� दरू
सांगत सटुतो

४१० अ�पा मार� ग�पा काह� �रकामटेकड ेउगाच चच�चे पा�हाळ लावतात

४११ अ�प ब�ुधी, बहू गव� कमी ब�ुद��या माणसास खपू गव� असतो

४१२ �प मन�ुय कोपे, लहान भांडे
लवकर तापे

कमी ब�ु�धवान माणसू तापत असतो

४१३ अवघड �ठकाणी दखुणे आ�ण
जावई डॉ�टर

एखाद� गो�ट सांगता येत नाह� आ�ण सोसवत पण
नाह�

४१४ असंगाशी संग �ाणाशी गाठ अयो�य माणसाची सांगत धर�यास �ाणह� जाऊ
शकतो



४१५ असतील �शत ेतर नाचतील
भतुे

संप�ी असले�या �य�तीकड ेसव�जण येतात

४१६ असेल त�ेहा �दवाळी नाह�तर
�शमगा

भरपरू ��य अस�यावर चनै करायची नाह�तर ग�प
बसायचे

४१७ आधंळा मागतो एक डोळा देव
देतो दोन

अपे�ेपे�ा जा�त लाभ होणे

४१८ आधंळी पा�याला गेल� अन
घागर फोडून घर� आल�

अ�म �य�तीस काम �द�यास त ेतडीस जाणे
कठ�ण असते

४१९ आधंळीपे�ा �तरळी बर� एखाद� बाब अगद�च वाईट �वीकार�यापे�ा थोडी
दोष असलेल� गो�ट �वीकार करणे कधीह� चांगले

४२० आधंळे दळत ेअन कु� ेपीठ
खाते

एकाने क�ट करायचे अन दसु�याने लाभ �यायचा

४२१ आधं�या �जेत हेकणां राजा असहा�य गर�ब लोकांम�ये एखादा चकु�चे �नण�य
घेऊन रा�य करतो

४२२ आधं�याची ब�हयाशी गाठ एकमेकांना मदत न करणा�या �य�ती जवळ येणे



४२३ आई जेव ूघाल�ना बाप �भक
मागू देईना

दोि�हकडून संकटात सापडणे

४२४ आई जेव ूघाल�ना बाप भीक
मागू देईना

दो�ह� बाजूंनी अडचण

४२५ आईचा काळ �न बायकोशी
मवाळ

आईशी वाईट वागून बायकोला मह�व देणे

४२६ आईची माया न पोर जाई वाया अ�त लाडाने मलु �बघडते

४२७ आईजी�या िजवावर बाईजी
उदार

दसु�याचा पसैा दान क�न �वतः चा बडजेाव
दाख�वणे

४२८ आकां�ापढुती गगन ठ�गणे आशावाद ठेव�यास कोणतहे� ल�य सा�य होते

४२९ आकारे रंगती चे�टा माणसा�या बा�य �व�पाव�न �याचा काया�चा
अदंाज करता येत नाह�

४३० आखा�या�या मदैानात
प�हलवानाची �कंमत

माणसाला यो�य �ठकाणीच �कंमत �मळते

४३१ आखडु �शगंी आ�ण बहुदधुी सव� आप�या मनासारखे �हावे असे वाटणे



४३२ आग सोमे�वर� �न बंब
रामे�वर�

गरज ूमाणसाला मदत न करता, गरज नसले�या
माणसाला मदत करणे

४३३ आगीतनू �नघनू फुफा�यात
पडणे

एका संकटातनू �नघनू दसु�या संकटात सापडणे

४३४ आचार तथेे �वचार चांगल� सं�कृती चांग�या �वचाराना ज�म देते

४३५ आचार ��ट �न सदा क�ट अनाचाराने वागणारा माणसू सदा दःुखी असतो

४३६ आज अबंर� उ�या झोळी धर� कधी थाटामाटात तर कधी द�र�� राहणे

४३७ आजा मेला �न नात ूझाला एक�कड ेफायदा तर दसुर�कड ेतोटा होणार

४३८ आठ परुभ�ये अन नऊ चौबे जमत नस�यास सग�यांची चलू वेग-वेगळी असते

४३९ आठ हात काकडी नउ हात बी एखा�या गो�ट�ची फारच �ततुी क�न सादर करणे

४४० आठ हात लाकुड, नऊ हात
धलपी

एखा�या गो�ट�ची फारच �ततुी क�न सादर करणे



४४१ आडात नाह� तर पोहयात
कोठून येणार

एखाद� गो�ट अि�त�वात नसतांना �याची अपे�ा
करणे �यथ� आहे

४४२ आ�याबाईला �मशा अस�या
तर �तला काकाच �हटले

असते

अश�य गो�ट�ंची चचा� कर�यात काह� अथ� नसतो

४४३ आधणातले रडतात अन
सपुातले हसतात

दसु�यांना हसताना �वचार करणे �म�ा�त आहे,
काह� �दवसांनी तशी वेळ आप�यावरह� येऊ शकते

४४४ आधी करावे मग सांगावे ाय� तडीस गे�या�शवाय �याब�दल उगाच बोल ूनये

४४५ आधी जात ेब�ुधी मग जाते
ल�मी

आधी वत�न �बघडत ेमग मन�ुय कंगाल होतो

४४६ आधी पोटोबा मग �वठोबा अगोदर पोट भरावे मग देवास आळवावे

४४७ आधीच आ�हाला हौस, �यात
पडला पाऊस

एखा�या अचानक ठरले�या गो�ट�त बाधा उ�प�न
होणे

४४८ आधीच उ�हास �यात फा�गुन
मास

आधीच हौशीने केलेलं काम अन �याला अनकूुल
प�रि�थती �नमा�ण होणे



४४९ आधीच मक� ट तशातच म�य
�याला

आधीच �व�च� ब�ुधीचा,अन अवा�तव �ो�साहन
�मळा�यामळेु �या�या चे�टाना उत येतो

४५० आपण �चतंीतो एक पण
देवा�या मनात भलतचे

��येकच गो�ट आप�या मनासारखी होत नाह�

४५१ आपण शणे खायचं अन
दसु�याच त�ड हंुगायच

�वतः वाईट कम� करायचे अन दसु�यावर संशय
�यायचा

४५२ आपण सखुी तर जग सखुी आपण आनंदात असता सव� जग सखुी वाटणे

४५३ आपण हसे लोकाला अन घाण
आप�या नाकाला

�या दोषाब�दल लोकास हसायचे, तोच दोष
आप�यात असताना दलु�� करणे

४५४ आपला तो बा�या दसु�याच ते
कारटं

�वतः�या चकुांकड ेदलु�� क�न दसु�या�या
चकुां�वषयी बोलणे

४५५ आपला हात जग�नाथ आपल� उ�नती आप�यावरच अवलंबनू असत,े
आप�या हातात अ�धकार आला तर �याचा द�ुपयोग

क�न िज�नस लाटणे

४५६ आपल� पाठ आपणास �दसनू
येत नाह�

आपले दोष आप�याला �दसत नाह�त



४५७ आपले नाक कापनू दसु�याला
अपशकून

आपले नकुसान झाले तर दसु�याचे पण नकुसान
होवो ह� मनीषा मनात बाळगणे

४५८ आपले नाह� धड अन
शजेा�याचा कढ

आपल� प�रि�थती चागल� नसताना दसु�या�या
प�रि�थती �वषयी कळकळ दाख�वणे

४५९ आपलेच दात अन आपलेच
ओठ

आप�या माणसांनी आप�याच माणसाना �ास देणे

४६० आप�या अळवाची खाज
आपणास ठावी

आपले दोष आप�यालाच मा�हत असते

४६१ आप�या गि�लतच कु�े
�शरजोर

आप�या भागात आपला वरच�मा ठेवणे

४६२ आप�याच पोळीवर तपू ओढून
�यायचे

इतरांचा �वचार न करता �वाथ� साधणे

४६३ आभाळ फाट�यावर �याला
�ठगळ कसे लावायचे

मोठे संकट आले क� बचाव करणे अवघड असते

४६४ आमचे गहू आ�हालाच देऊ आप�याच व�तचूा चतरुाईने दसु�याना लाभ न �मळू
देता �वतःच लाभ घेणे



४६५ आय�या �पठावर रेखो�या
मारणे

ोणतहे� काम न करता दसु�या�या िजवावर उपभोग
घेणे

४६६ आय�या �बळावर नागोबा ोणतहे� काम न करता दसु�या�या िजवावर उपभोग
घेणे

४६७ आरो�य हेच ऐ�वय� चांगले आरो�य ह� यशाची गु��क�ल� आहे

४६८ आ�लया भोगासी असावे सादर आले�या संकटास कुरकुर न करता त�ड देणे भाग
असते

४६९ आल� चाळीशी, करा एकादशी प�रि�थतीनसुार आप�या सवयी बदलवणे

४७० आल�या भोगासी असावे सादर आप�यावर आलेल� संकटाना आप�यालाच त�ड
�यावे लागते

४७१ आले अगंावर घेतले �शगंावर संकटाचा सामना धयैा�ने करावा

४७२ आवळा देऊन कोहळा काढणे अ�प आ�मष दाखवनू मोठे काम क�न घेणे

४७३ आशचेी माय �नराशा �नराशा येईल �हणनू आशा कधीह� सोडू नये



४७४ आस ूना मास ू, कु�याची सासू आस ूना मास ू, कु�याची सासू

४७५ आ�मान दावणे पराजय करणे

४७६ इकड ेआड �तकड े�वह�र क�डी होणे – दो�ह� बाजनूी संकटात सापडणे

४७७ इ�छा तसे फळ मनात चांगले �वचार ठेऊन केलेले काय� यश�वी
होतचे

४७८ ि�छलेले घडत ेतर �भ�ुकह�
राजे होते

सव� इ�छे�माणे झाले असत ेतर सव� लोकं धनवान
झाले असते

४७९ इजा �बजा तीजा एकसार�या होणा�या घटना टाळता येत नाह�

४८० इ�जतीचा फालदुा होणे अपमान होणे

४८१ उंच वाढला एरंड तर� होईना
इ�ुदंड

छो�या गो�ट� मो�यांशी बरोबर� क� शकत नाह�

४८२ उंटावरचा शहाणा मखू� स�ला देणारा



४८४ उंटाव�न श�ेया हाकणे आळस, हलगज�पणा करणे

४८४ उंटाव�न श�ेया हाकणे कोण�याह� कामात सहभाग न घेता उगाच फुकटाचे
माग�दश�न करणे

४८५ उंदराला मांजर सा� ाईट माणसाने दसु�या वाईट माणसा�वषयी चांगले
सांगणे

४८६ द�र गेला लटु� अन आण�या
दोन मठु�

मन�ुय आप�या कुवतीनसुार काम करतो

४८७ उकराल माती तर �पकतील
मोती

शतेीची चांगल� मशागत तर �पके चांगल� येतात

४८९ �कर�याची दैना बारा वषा�नी
देखील �फटते

गर�ब �य�तीचे �दवस कधीह� पालटू शकतात

४९० उखळात डोके घात�यावर
मसुळाची भीती कशाला

एखादे मोठे, कठ�ण काम हातात घेत�यानंतर
�मांचा �वचार करायचा नसतो

४९१ उघ�या डो�यांनी �ाण जात
नाह�

धडधडीत नकुसान होत असताना न ��तकार करता
माणसाला �व�थ बसवत नाह�



४९२ उघ�याकड ेनागडा गेला अनं
रा�भर �हवाने मेला

एक लहान पत असलेल� �य�ती दसु�या गर�ब
�य�तीची बरोबर� क� शकत नाह�

४९३ उचल प�ावळी �हणे जेवणारे
�कती

म�ु�याचे काम सोडून भलतीच चौकशी करणे

४९४ चलल� जीभ लावल� टाळुला कोणताह� �वचार न करता बोलणे

४९५ उचलल� जीभ लावल�
टा�याला

बेताल बोलणे

४९६ उठता लाथ बसता ब�ुक� कायम धाकात ठेवणे

४९७ उड�या प�ाची �पसे मोजणे हज चालता बोलता एखा�या गो�ट�ची पारख करणे

४९८ एकटा जीव सदा�शव एकटा माणसू �चतंाम�ुत अन सखुी असतो

४९९ एकदा क� नाव कानफा�या
पडले क� पडलेच

लोकात एकदा क� नाच�क� झाल� क� लोकं �याच
��ट�ने पाहतात

५०० एकमेका सहा�य क� अवघे
ध� सपुंथ

एकमेकां�या सहकाया�ने सवा�चाच फायदा होतो



५०१ एकावे जनाचे करावे मनाचे सवा�चे �वचार एकूण आपला �वतःचाच �नण�य
�यावा

५०२ एका कानाचे दसु�या कानाला
कळत नाह�

अ�यंत गु�तपणे आपले काय� करणे

५०३ एका कानाने एकवे दसु�या
कानाने सोडून �यावे

ऐकले�या सग�याच गो�ट�ंचा �वचार करणे �यथ�
आहे

५०४ एका कानावर पगडी घर�
बाईल उघडी

बाहेर �ीमंतीचा आव आणायचा व घर� दा�र�यात
राहणे

५०५ का दगडात दोन प�ी मारणे एकाच काया�त दोन काम करणे

५०६ एका पतुाची माय
वळचणीखाल� जीव जाय

एक मलुगा पोट� असनू स�ुधा तो आईला सखुाने
जगू देत नाह�

५०७ एका माळेचे मनी सव�जण येथनू तथेनू सारखे

५०८ एका माळेचे मनी ओवायला
नाह� कुणी

सव� एकसारखे असताना कोणीच काम करत नाह�

५०९ का हाताने टाळी वाजत नाह� दोष दो�ह�कड ेअसतो



५१० का हाताने टाळी वाजत नाह� ांडणात एकाचीच चकु� नसत,े ��येकाची थोडी चकू
असतचे असते

५११ एकादशी अन द�ुपट खाशी �नयमां�या �व��ध वत�न करणे

५१२ एकादशी�या घर� �शवरा� एका द�र�� माणसाचा दसु�या द�र�� माणसाचा
उपयोग होत नाह�

५१३ एकाने गाय मारल� तर
दसु�याने वास� मा� नये

एकाने वाईट गो�ट केल� तर आप�यालाह� वाईट
गो�ट कर�याचा ह�क पोहोचत नाह�

५१४ एक� हेच बळ एक� समदुाय कायम िजंकतो

५१६ एकूण घेत नाह� �याला सांगू
नये काह�

जो एकात नाह� �याला समजाव�याचा �य�न क�
नये

५१६ एरंडाचे गु�याळ एखाद� गो�ट लांब-लचक व कंटाळवाणी असणे

५१७ ऐकावे जनाचे पण करावे
मनाचे

दसु�यांचे न ऐकता �वतःचे �नण�य �वतः घेणे

५१८ ऐतखाऊ लांड�याचा भाऊ क�ट न कर�याची सवय असलेला मन�ुय कुठेह�
आयत ेखायला �मळाले क� ड�ला मारतात



५१९ ओ �हणता ठो येईना कसलेह� �ान नसणे, �ल�हता वाचता न येणे

५२० ओठात एक �न पोटात एक �कट करताना �वचार वेगळे अन मनात काह�
वेगळेच �वचार

५२१ ओठ� तचे पोट� बोलावे तसे वागावे, सरळमाग� माणसू

५२२ ओढाळ गुराला लोढणे
ग�याला

गु�हेगाराला काय�याचा वाचक बसावयास हवा

५२३ ओ�याबरोबर सकेु जळते द�ुटां�या बरोबर रा�ह�याने स�जन माणसास �ास
होतो

५२४ ओळखीचा चोर जीवे मार� खा�याला आपण गु�हा करताना पा�ह�यास तर तो
आप�या िजवावर उठतो

५२५ ओसाड रानात एरंडाचा उदो
उदो

अ�श��त गावात कमी �शकलेला माणसू �व�वान
ठरतो

५२६ औषधा वाचनू खोकला गेला पर�पर संकट टळले

५२७ कठ�ण समय येता कोण
कामास येतो

आप�या अडचणी�या वेळेस कोणीह� मदतीला येत
नाह�



५२८ कडू कारले तपुात तळले,
साखरेत घोळले तर� त ेकडू ते

कडूच

वाईट �य�तीची वाईट सवय कधीह� जात नाह�

५२९ कधी गाडीवर नाव तर कधी
नावेवर गाडी

सवा�ना �ा�त प�रि�थतीनसुार वागावेच लागते

५३० कधी तपुाशी तर कधी उपाशी पसैा असला तर चंगळ करायची नाह� तर उपाशी

राहायचे

५३१ कमरेचे सोडले �न डोईला
बांधले

सव� लाज-ल�जा टाकून देणे

५३२ कर नाह� �याला डर कशाला दोषी नसताना कसलेह� भय राहत नाह�

५३३ करंगळी सजुल� तर ड�गरा
एवढ� होईल काय

छो�या माणसाला थोर माणसाची बरोबर� करणे
अश�य आहे

५३४ करवंद��या जाळीला काटे चांग�या व�तबूरोबर वाईट गो�ट�ंचा सामना
करावयास लागायचाच

५३५ करायला गेले गणपती अन
झाला मा�ती

जे करायचे त े�नत समजनू करावे नाह� तर भलतचे
घडते



५३६ रायला गेलो एक आ�ण झाले
भलतचे

चांगले करायला गेले तर� वाईट घडणे

५३७ करावे तसे भरावे जसे आपले कम� असत ेतसेच फळ �मळते

५३८ कर�न ती पवू� अगंी असे कतु��व असावे क� जे ठर�वले त ेघडून
आलेच पा�हजे

५३९ क�न क� भागले अन
देवपजेूला लागले

वाईट गो�ट�ंचा वीट आ�यावर चांग�या गो�ट�
कर�याचा �य�न करणे

५४० क�न गेला गाव अन
दसु�याचेच नाव

एकाने केले�या गु��याचा आरोप दसु�यावर ठेवणे

५४१ कक� शलेा कलह तर
प��मनीला �ीती गोड

द�ुट ��ीला भांडणे आवडतात गुणवतीला �ेम
आवडते

५४२ कळत ेपण वळत नाह� चांग�या गो�ट� कृतीत आणता येणे कठ�ण आहे

५४३ कव�यांचे दान केले अन
गावात नगारे वाज�वले

दान छोटे क�न इतर लोकांना महती सांगत �फरणे

५४४ कशात काय अन फाट�यात बडजेाव दाख�वला तर� उपयोग नसतो



पाय

५४५ कसयाची कारणी अन
मानभावी बोलणी

गोड गोड बोलायचे अन �न�ठर वागायचे

५४६ कसायाला गाय धािज�णी गुंडां�या पढेु लोकं नमतात व पढेु पढेु करतात

५४७ काकडीची चोर� अन फाशीची
�श�ा

थो�या�या अपराधानंतर फार मोठ� �श�ा करणे

५४८ काखेत कळसा गावाला वळसा जवळ असलेल� व�त ूसव�दरू शोधणे

५४९ का�यावाचनू गुलाब नाह� चांगल� गो�ट कठ�ण पर��माने �मळते

५५० काठ� मार�याने पाणी दभुंगत
नाह�

खर� म�ैी आगंतकु कारणाने तटुत नाह�

५५१ कानामागून आल� �तखट
झाल�

नवीन आलेल� �य�ती लवकरच यश�वी होणे

५५२ काम न धंदा, हर� गो�वदंा रकामटेकडा मन�ुय फ�त बडबड कर�यात आपला
वेळ घालवतो



५५३ काम नाह� घर� अन सांडून
भर�

काम नसताना उगाच काम �नमा�ण (वाढवनू) तचे
काम परत परत करणे

५५४ कामा परुता मामा �यावहार�क जगात �वाथ� बाळगणे

५५५ काय ग बाई उभी घरात दोघी
�तघी

घरात काम करणारे प�ुकळ वाढले क� ��येकजण
कामचकुारपणा क� लागतो

५५६ काळ आला होता पण वेळ
आल� न�हती

�ाणां�तक संकटातनू वाचणे

५५७ काळी ब��� एकाची अन सुंदर
बायको लोकाची

सवा�ना आप�या गो�ट�पे�ा इतरां�या चांग�या
आहेत असे वाटते

५५८ कावळा बसायला अन फांद�
तटुायला एकाच घात

योगायोगाने एखाद� गो�ट घडून भल�याच गो�ट�चा
संबंध वेग�याच गो�ट�ला लावणे

५५९ काव�या�या शापाने गाय
मरत नाह�

दजु�न �य�ती�या �चतंनाने चांग�या माणसाचे
नकुसान होऊ शकत नाह�

५६० ा�वळ झाले�यास सव� �पवळे
�दसते

आपणास �या गो�ट� जसे �वचार करतो त�याच
वाटतात



५६१ कंुपणानेच शते खाणे र�णक�या�नेच नकुसान करणे

५६२ कुठे इं�ाचा ऐरावत कुठे
शामभ�टाची त�टाणी

बला�य माणसाची तलुना दबु�ळ माणसाशी होऊ
शकत नाह�

५६३ कुठे राजा भोज कुठे गंगुतले� ला�य माणसू आ�ण दबु�ळ यांची तलुना होऊ शकत
नाह�

५६४ कुठेह� जा पळसाला पाने
तीनच

सव�� प�रि�थती सारखीच असते

५६५ क�हाडीचा दांडा गोतास काळ दसु�यांना इजा करताना आप�यालाह� इजा होऊ
शकत.े सकाळ इजा करताना आप�याला

५६६ कु�याचे शपेटू नळीत घातले
तर� वाकड ेत ेवाकडचे

वाईट �य�तीची वाईट सवय कधीह� जात नाह�

५६७ कु-हाडीचा दांडा गोतास काळ आप�या जातभा�चे नकुसान होणे

५६८ कुसंतानापे�ा �न:संतान बरे वाईट मलेु पोट� ज�म�यापे�ा मलेु ज�माला न
आलेल� चांगल�

५६९ केल� खाता हरखले व �हशबे कोणताह� �वचार न करता कज� करायचे व देणी



देता कचरले वाढल� क� काळजी करायची

५७० के�हाच नाह� �यापे�ा उशीर
बरा

अश�य गो�ट उशीरा हाती घेतलेल� बर�

५७१ क�बड झाकलं तर� तांबड
उगव�या �शवाय राहत नाह�

स�य कधीह� लपत नाह�

५७२ को�हयाला �ा�े आबंटच न �मळणार� गो�ट आवडत नाह� असे दश�वीणे

५७३ को�हा काकडीला राजी लहान माणसे थो�या गो�ट�ने संत�ुट होतात

५७४ ोळसा उगाळावा तवेढा काळा वाईट �य�तीचा अनभुव कायम वाईट असतो

५७५ �ये�वण वाचाळता �यथ� आहे अ�धक बोल�या पे�ा काम करणे चांगले असते

५७६ खतास महाखत ��येक वाईट माणसास दसुर वरचढ माणसू
�मळतोच

५७७ खाई �याला खव-खवे �यांनी चोर� केल� तो अ�व�थ होतो



५७८ खाजवनू ख�ज काढणे एखा�याची उगाचच कुरापत काढणे

५७९ खा�याराला चव नाह�
रांधणारयाला फुरसत नाह�

एखा�या गो�ट�ची मागणी वाढल� क� ती गो�ट
म�ुतपणे सहन करणे भाग असते

५८० खाता �पता दोन लाथा कायम धाकात ठेवणे

५८१ खायला काळ भईुला भार �याचा काह� उपयोग नाह� असा माणसू भार बनतो

५८२ खायला क�डा �नजेला ध�डा अ�यंत दा�र�य असणे

५८३ खाल� मुंडी पाताळ धुंडी वभावाने गर�ब वाटणारा मन�ुय ह� धोकेदायक असू
शकतो

५८४ खा��या घराचे वासे मोजणे �या घरात राहतो �याच घराशी बेईमानी करणे

५८५ खा��या �मठाला जागणे ालकाशी �ामा�णक राहून संकट काळी मदत करणे

५८६ �ख�यासाठ� नाल गेला अन
नाल�साठ� घोडा

यवि�थत �नयोजन नस�याने अप�र�मत नकुसान
होणे



५८७ �खशात नाह� दमडी अन
बदलल� क�बडी

ऐपत नसताना बडजेाव दाख�वणे

५८९ �खशात �हाई आणा, अन
�याला बाजीराव �हणा

गर�ब मन�ुयास कोणीह� क�मत देत नाह�

५९० ग ची बाधा झाल� फाजील आ�म�व�वास बळावणे

५९१ गंगा वाहत ेतोवर हात धवुनू
�यावे

जोवर लाभ घेता येतो तोपय�त �वाथ� साधनू घेणे

५९२ गंगेत घोड ं�हालं सव� इ�छा पणू��वास जाणे

५९३ गड आला पण �सहं गेला एक मह�वाची गो�ट �मळवताना दसुर� मह�वाची
गो�ट दरू जाणे

५९४ गतं न शौ�यम खाद� गो�ट�चे मह�व संप�या नंतर �यासाठ� उपाय
योजना करणे �यथ� आहे

५९५ गरज सरो �न व�ैय मरो �वाथ� मन�ुय दसु�यांचा �वचार करत नाह�

५९६ गरज ह� शोधाची जननी आहे गरजे�या वेळी मन�ुय हर �कारे हवी ती गो�ट
�मळवणे



५९७ गरजवंताला अ�कल नाह� असहा�य माणसू कोणाकडहे� मदतीची याचना
करतो

५९८ गरजेल तो बरसेल काय मोठ-मो�या गो�ट� करणारे लोक मळुात काह�ह�
काम करत नाह�त

५९९ ग�रबान खपाव, ध�नकान
चाखाव

दबु�या माणसा�या जीवावर कोणीह� बला�य
आपला फायदा क�न घेतो

६०० गवा�चे घर खाल� गव� असले�या माणसाचा पराजय होतोच

६०१ गाजराची पुंगी वाजल� तर
वाजल� ,नाह�तर मग मोडून

खा�ल�

एखा�या गो�ट�चा उपयोग आप�या अपे�े�माणे
झालातर ठ�क, नाह�तर �याचा अ�य तह�ने उपयोग

करणे

६०२ गाढवं मेलं ओ�याने अन
�शग� मेलं हेलपा�याने

मजदार �य�ती काम करत, आपले जीवन �य�तत
करतात तर मखु� मन�ुय काम न समज�याने ��त

जगतो

६०३ गाढवाचा ग�धळ लाथांचा
सकुाळ

मखु� मन�ुय आप�या वाग�याने सव�दरू ग�धळ
उडवतो

६०४ गाढवा�या पाठ�वर गोणी क�टकर� माणसाला तया क�टा संब�धत लाभ
�मळत नाह� तो लाभ इतरांना �मळतो



६०५ गाढवाने शते खा�ले, पाप ना
प�ुय

वाईट �य�तीला �याचा वाग�याचे काह�ह� वाटत
नाह�

६०६ गाढवापढेु वाचल� गीता,
कालचा ग�धळ बरा होता

चांगले �ान �द�यावरह� �य�तीचे वाईट वागणे

६०७ गाढवाला गुळाची चव काय मखू� माणसाला चांग�या गो�ट�ंची �कंमत नसते

६०८ गाव कर� त ेराव न कर� एक�चे बळ एक�या माणसा�या कामा�या तलुनेत
ा�त असत ेव �यामळेु अश�य गो�ट� स�ुधा सा�य

होतात

६०९ गाव �तथे उ�करडा सव� दरू सारखीच प�रि�थती असत.े चांगले व वाईट

६१० गावात घर नाह� अन रानात
शते नाह�

कफ�लक असणे, द�र�� असणे

६११ गावात नाह� झाड अन �हणे
एरंडया ला आले पान

एखाद� गो�ट उगीचच वाढवनू सांगणे

६१२ गुरवाचे ल� �न�व�यावर मन�ुय �ा�याला �वाथा��या गो�ट� लगेच कळतात

६१३ गोगल गाय पोटात पाय व�न दबु�ळ वाटणारे आतनू �वाथ� अस ूशकतात



६१४ गोरा गोमटा कपाळ करंटा नसुत े�दखाऊपण काह� कामाचे नसते

६१५ रचा उंबरठा दारालाच मा�हतघरातील गो�ट� घरात�या लोकांनाच मा�हत असते

६१६ घरात घाण दारात घाण कुठे
गेल� गोर�पान

काम न करता फ�त �दखाउपणा �द�श�त करणे

६१७ घरात नाह� एक तीळ अन
�मशाला �पळ

गर�ब असताना �ीमंतीची एट करणे

६१८ घरात नाह� कौलान �रकामा
डौल

गर�ब असताना �ीमंतीची एट करणे

६१९ घरोघर� माती�या चलु� सव�दरू सारखीच प�रि�थती असते

६२० घार �हडंत ेआकाशी पर� �तचे
�च� �प�लांपाशी

घर �मखुाचे ल� आप�या मलुांकडचे असते

६२१ घ�गड े�भजत पडणे एखाद� गो�ट खपू �दवसापासनू �लं�बत असणे

६२२ घोड ंझालया मराया अन
बसणारा �हणतो मी नवां

दसु�याचे द:ुख न पाहता आपलाच �वचार करणे



६२३ घोडा मदैान जवळ असणे पर��ा लवकरच होणे

६२४ घोड ेखाई भाडे एखा�या गो�ट�वर भरमसाठ खच� होणे

६२५ ो�यावर हौदा ह�ीवर खोगीर कोणताह� �वचार न करता �वसंगत कृ�य करणे

६२७ चकाकत ेत ेसोने नसते डजेाव करणारे सव�जण �ीमंत नसतात. मोठे नाव
फार उपयोगी ठरत नाह�

६२८ चढेल तो पडले फार गव� केला तर पराजय �न�शत असतो

६२९ चतभुु�ज करणे अटक करणे

६३० चतभुु�ज होणे ल�न करणे

६३१ चमडी जाईल पण दमडी
जाणार नाह�

प�ैयावर खपू �ेम असणे, कंजषू असणे

६३२ चम�कारास नम�कार करणे �वशषेस असा�य गो�ट�ना मानाने

६३३ चांग�या कामाचा �ारंभ चांगल� गो�ट �वतः पासनू सरुवात करावी



�वतः�या घरापासनू �हावा

६३४ चांभाराची नजर जो�यावर आप-आप�या �यवसाया संब�धत गो�ट�ंकड ेमन�ुय
अ�धक रस घेऊन अवलोकन करतो. आप�याला
�यवसाय �मळावा यासाठ� मन�ुय सदैव जाग�क

असतो

६३५ चार आ�याचा मसाला बारा
आ�याची क�बडी

एखा�या छो�या गो�ट�ची �कंमत कमी आ�ण इतर
खच� खपू जा�त असणे

६३६ चार �दवस सासचेू चार �दवस
सनेुचे

��येकाचा �दवस असतो

६३७ चाल�या गाडीला खीळ घालणे एखा�या�या चांग�या कामात �य�यय आणणे

६३८ �चतंी परा त ेयेई घरा वाईट �चतंन केले क� तशीच घटना आप�या
आय�ुयात घडते

६३९ चकुणे हा मानवाचा धम� आहे मन�ुय �ाणी हा चकूु शकतो

६४० चकुलेला फक�र म�शद�त मन�ुय आप�या मळू �थानावर परततो

६४१ चोर तो चोर वर �शरजोर गु�हा कबलू न करता समोर�यास दोषी ठरवणे



६४२ चोर नाह� तर चोराची लंगोट� भरपरू अपे�ा असताना अ�प लाभावर समाधान
मानणे

६४३ ोर सोडून सं�या�याला फाशी अपराधी �य�तीस दंड न करता �न�पाप �य�तीला
�ास देणे

६४४ चोरा�या उल�या ब�बा गु�हा कबलू न करता समोर�यास दोषी ठरवणे

६४५ चोरा�या मनात चांदणे वाईट �य�ती कायम कु�टल डाव रचत असतो

६४६ चोरा�या वाटा चोरालाच
माह�त

ाईट कृ�य करणा�या �य�तीस �याचे माग� व ��ोत
मा�हती असतात

६४७ चोरावर मोर ��येक वाईट माणसाला कधीतर� दसुरा वरचढ
माणसू �मळतोच

६४८ चोर�चा मामला हळू हळू
ब�बला

वाईट गो�ट सव� बाजूंनी झाक�याचा �य�न होतो

६४९ छडी लागे छमछम �व�या येई
घमघम

कठ�ण प�र�म व दंड यामळेुच यश �मळते

६५० छ�ीसाचा आकडा �व��ध मत असणे



६५१ जखमेवर मीठ चोळणे आधीच ��त असताना परत �याच गो�ट��वषयी
�ास देणे

६५२ जपनू पाऊल टाकणे काळजीपवू�क काम करणे

६५३ जळत घर भा�याने कोण
घेणार?

संकट��त गो�ट कोणालाच आवडत नाह�

६५४ जळी �थळी का�ठ� पाषाणी
असणे

सव�दरू असणे

६५५ जशास तशे समोर�या �य�ती �यवहारानसुार आपला �यवहार
ठरवावा

६५६ जशी कामना तशी भावना आपण जसे �चतंन करतो �या�माणे आपले �वचार
बनतात

६५७ जशी �नयत तशी बरकत आपले यश आप�या चांग�या �वचारांवर अवलंबनु
असते

६५८ जसा गु� तसा चेला एका �मखु �य�ती�या माग�दश�नाखाल �या
�य�ती�या �वभावचेच लोक �नमा�ण होतात



६५९ जसा भाव तसा देव आपल� जशी ��दा असेल �या�माणे आप�याला
फळ �मळेल

६६० जा�यातले रडतात आ�ण
सपुातले हसतात

दसु�यांना हसताना �वचार करणे �म�ा�त आहे,
काह� �दवसांनी तशी वेळ आप�यावरह� येऊ शकते

६६१ जावयाचं पोर हरामखोर माणसाची �व�ृी आप�या �वाथ� साध�यासाठ�च
असते

६६२ जावे �याचा वंशा,त�ेहा कळे एखा�या �य�तीचे द:ुख �या�या जवळ गे�यावर
कळते

६६३ िजकड ेपोळी �तकड ेग�डा
घोळी

एख�या �ठकाणी लाभ असता �तकड े�वशषे ल�य
देणे

६६४ िजकड ेसईु �तकड ेदोरा घ�न�ट संबंध असणारे एकमेकांजावळ कायम
असतात

६६५ िज�याची खोड मे�या�शवाय
जात नाह�

वाईट �य�तीची वाईट सवय कधीह� जात नाह�

६६६ िजथे कमी तथेे आ�ह� पडले त ेकाम क�न समोर�यास हातभार लावणे



६६७ जेथे �पकतं �तथे �वकतं नाह� खाद� गो�ट �वपलु �माणात असले�या भागात �या
गो�ट�चे मह�व राहत नाह�

६६८ जो खाईल आबंा तो सोशले
ओळंबा

एखा�या गो�ट�चा लाभ घेताना �याचे दोष
�वीकारावे

६६९ जो दसु�यावर �वसंबला �याचा
काय�भाग बडुाला

आपले काम दसु�यावर ढकलले तर अपयश येते

६७० जो �मी �याला काय कमी क�ट करणा�या �य�तीस काह� कमी पडत नाह�

६७१ �या गाव�या बोर� �याच
गाव�या बाभळी

एका �देशात सव� गुणधमा�चे लोकं राहतात

६७२ �याचं जळतं �यालाच कळतं आपले द:ुख आप�यालाच सोसावे लागते

६७३ याचा कंटाळा �याचा वानोळाजी कंटाळवाणी बाब असत ेतीच �वीकारावी लागणे

६७४ �याचा हात मोडले �या�या
ग�यात पडले

वाईट कृ�य �वतःलाच भोगावे लागते

६७५ �याची �मळत ेपोळी �याची
वाजवावी टाळी

आप�या मालकाचे गुणगान करणे



६७६ �याला नाह� अ�कल �याची
घरोघर� न�कल

मखु� माणसाची सव�� उपे�ा व �टगंल होते

६७७ झाकल� मठू स�वा लाखाची दगुु�ण असले तर� �कट क� नयेत

६७८ झाडाजवळ छाया अन
बवुाजवळ बाया

थोड ेआ�मष दाख�वले तर� मन�ुयाची धाव �तकडचे
असते

६७९ झालं गेलं अन गंगेला �मळालं भतूकाळा�या गो�ट� दलु�� क�न पढेु माग��मण
करणे

६८० टाक�चे घाव सोस�या�शवाय
देवपण येत नाह�

क�टा�शवाय यश �मळत नाह�

६८१ ठकास महाठक ��येक वाईट माणसाला �यापे�ा वरचढ माणसू
�मळतोच

६८२ ठेवीले अनंत ेतसेैची राहावे जी प�रि�थती आहे �यात समाधान मानावे

६८३ ड�ला मारणे दसु�याची व�त ूचोरणे

६८४ ड�गर पोख�न उंद�र कढणे जा�त �म क�न कमी फायदा होणे



६८५ डो�यात अजंन घालणे एखा�यास �दवसाढव�या �व�वासघात क�न
फस�वणे

६८६ ढव�या जातो आ�ण पव�या
येतो पण सावळा ग�धळ

तसाच राहतो

ारभार� �य�ती बदलल� तर� फारसे बदल होत नाह�
अन तोच तो ग�धळ उडतो

६८७ ढव�याशजेार� बांधला
ावळया, वाण नाह� पण गुण

लागला

दोन �य�तींना सोबत राहताना एकमेकां�या सवयी
लागणे

६८८ तर�याला लागल� कळ अन
�हातारयाला आल बळ

त�ण माणसू आळशी असतो. अन पो�त माणसू
काम करतो

६८९ तळ हाताने सयू� झाकला जात
नाह�

छो�या गो�ट�नी फार मोठे व थोर बाबी दडवता येत
नाह�

६९० त�यात म�यात करणे मनाची अव�था अि�थर असणे

६९१ तवा तापला तोवर भाकर�
भाजनू �यावी

जोवर लाभ घेता येतो तोपय�त �वाथ� साधनू घेणे

६९२ तहान लाग�यावर �वह�र
खोदणे

गरज लाग�यानंतरच एखा�या गो�ट�साठ� तयार�
करणे



६९३ ताक कंुकून �पणे ��येक छोट� गो�ट स�ुधा काळजीपवू�क करणे

६९४ ताकापरुत ेरामायण एखाद� गो�ट �मळेपय�त संवाद साधणे. �वाथ�
साध�यावर तडक �नघनू जाणे

६९५ ताकास जाऊन लोटा लपवणे एखाद� गो�ट इ�छा नसतांना लप�वणे

६९६ ताकास तरू न लागू देणे मनातील गो�ट न सांगणे

६९७ तीन �तघाडा काम �बघाडा एखादे काम भरपरू जणांनी ल� क� ��त क�न केले
तर अपयश येऊ शकते

६९८ तझुी दाढ� जळू दे पण माझी
वीडी पेटू दे

दसु�याचे नकुसान झाले तर� चालेल पण �वतःचा
�वाथ� साधणे

६९९ त ूराणी मी राणी पाणी कोण
आणी

दोन सकुुमार ,नाजकू �य�ती कधीह� काम करत
नाह�, असे �य�ती जवळ आ�यास एकमेकांचा

एकमेकांना फटका बसतो

७०० तरे�याचा रंग तीन �दवस एखादे काय� थोड े�दवस जोरात चालनू एकदम बंद
पडणे

७०१ तले गेले तपू गेले हाती आले एकाच दोन वेग-वेग�या गो�ट�ंवर ल� क� ��त



धपुाटणे के�यावर दो�ह� गो�ट�ंचा लाभ न होणे

७०२ त�डाला पाने पसुणे हमी देऊन समोर�या �य�तीचे काम न करणे

७०३ ोबरयाला पढेु, लगमला मागेफाय�याचा वेळी पढेु पढेु ,कामा�या वेळी मा� मागे
मागे

७०४ थ�बे थ�बे तळे साचे काटकसर के�यास बर�च �श�लक मागे पडते

७०५ द��णा तशी �द��णा �यवसायात जसा लाभ असेल तसे मह�व आप�या
�ाहकास देणे

७०६ दगडा पे�ा वीट मऊ छो�या गो�ट�त समाधानी राहणे

७०७ दगडावरची रेघ कायमची गो�ट

७०८ मडीची नाह� �मळकत आ�ण
घडीची नाह� फुरसत

�रकामटेकडा मन�ुय आपण खपू �य�त आहे असे
दश��वतो

७०९ दहा गेले पाच उरले अवसान गळणे. आ�म�व�वास कमी होणे



७१० दहा मरावे पर दहांचा पो�शदंा
म� नये

मह�वाची �य�ती गेल� तर फार मोठे नकुसान होते

७११ दह� वाळत घालनू भांडण एखा�या नकुसानाची तमा न बाळगता वरै करणे
स�ुच ठेवणे

७१२ त आहे तर चणे नाह�त, चणे
आहेत तर दांत नाह�त

सव� गो�ट� उपल�ध अस�या तर� �याचा उपभोग
घेता न येणे

७१३ दांत को�न पोट भरतो पिजवीकेसाठ� फार थोड े�म घेऊन जीवन �यतीत
करणे

७१४ दाखवायचे दात वेगळे अन
खायचे दात वेगळे

�कट करताना �वचार वेगळे अन मनात काह�
वेगळेच �वचार

७१५ दाणा दाणा �टपतो प�ी पोट
भरतो

क�टकर� आपले पोट अ�यंत िज�कर�ने भरतो.
जीवन �यतीत करता येत नाह�

७१६ दानवा�या घर� रावण देव जसा आपला �वभाव तसे आपले ��धा�थान
बदलते

७१७ दाम कर� काम पशैाला �कंमत असते



७१८ ारात नाह� आड �हणे लावतो
झाड

साधने नसताना एखाद� गो�ट हौस �हणनू करणे

७१९ �द�या भाकर�चा सां�गत�या
चाकर�चा

एखादा मन�ुय एकाच �ठकाणी फार काह� अपे�ा न
ठेवता काम करतो

७२० दवस गेला रेटारेट�, चांद�यात
कापसू वेचीत

�दवसभर आपला वेळ वाया घालवनू शवेट�या
�णास धावा-धाव करणे

७२१ �दवस बडुाला मजरू उडाला टाम-टूम काम क�न �नघनू जाणे

७२२ दवस मेला इथं �तथं अन रा�
झाल� �नज ुकुठं

�दवसभर आपला वेळ वाया घालवनू शवेट�या
�णास धावा-धाव करणे

७२३ �दवसा चलु रा�ी मलू �दवस-रा� कामाचा �ास असणे

७२४ �दवाळी दसरा हात पाय पसरा सण बघनू भरमसाठ खच� करणे

७२५ �द�या खाल� अधंार मो�या �य�तीचे स�ुधा गुण-दोष असतात

७२६ �दसतं तस नसतं �हणनू जग
फसतं

�दखाऊ गो�ट� या कायम तकलाद ूअसतात, मळुात
वेगळेच काह� असते



७२७ दःुख रे�याला न डाग
पखाल�ला

खा�या�या �ासामळेु दसुरा चांगला �य�ती �ासात
पडणे

७२८ दखुणे ह�ी�या पायाने येते
आ�ण मुंगी�या पायाने जाते

द:ुख लवकर संपत नाह�

७२९ दधु पोळलं क� ताक कंुकून
�यावे

एखादा अवघड �संग सोस�यावर पढेु काळजी घेणे

७३० दधुाची तहान ताकावर छो�या गो�ट�त समाधानी राहणे

७३१ दधुात साखर पडणे एकाचवेळी अनेक गो�ट�चा लाभ होणे

७३२ दधुापे�ा सायीवर �ेम जा�त मलुांपे�ा नातवंडांवर अ�धक �ेम असणे

७३३ ददु�वाचे दशावतार होणे अनेक बाजनेू संकट येणे

७३४ द�ुकाळात तरेावा म�हना संकटात अ�धक भर पडणे

७३५ द�ुट� आड स�ृट� आप�या पाह�यापल�कड ेपण जग आहे



७३६ स�या�या डो�यातील कुसळ
�दसत ेपण �वतः�या

ो�यातील मसुळ �दसत नाह�

�वतः�या चकुांकड ेदलु�� क�न दसु�या�या
चकुां�वषयी बोलणे

७३७ दे माय धरणी ठाय करणे खपू ��त होणे

७३८ देणं न घेणं आ�ण कं�दल
लावनू येणं

उगाचच एखा�याची कुरापत काढणे

७३९ देवाची करणी अन नारळात
पाणी

नसै�ग�क गो�ट�ंना तोड नसते

७४० देश तसा वेश �देशा�माणे आपले सं�कार, पोशाख बदलतो

७४१ दह देवळात �च� पायतणात एका �ठकाणी मन एका� न करता, दसु�याच
�ठकाणी �च� घोटाळणे

७४२ दैव देत ेकम� नेते कम� वाईट केले तर चांग�या गो�ट�चा �याग करावा
लागतो

७४३ दोघींचा दादला उपाशी एकाच वेळी दोन गो�ट�ंवर ल� क� ��त के�यामळेु
कोणताह� अपे��त लाभ न होणे



७४४ दोन डोळे शजेार�, भेट नाह�
संसार�

िजवलग दोन �य�तींची भेट जवळ असनूह� न होणे

७४५ दो�ह� घरचा पाहुणा उपाशी दोन वेग-वेग�या समहूाना पा�ठंबा देणा�या
�य�तीला तोटा होतो

७४६ �या दान सटेु �गरान (�हण) एखादा आशावाद दाखवनू ��याची अपे�ा करणे

७४७ ध चा मा करणे ागताना एखा�या मळू गो�ट�त बदल क�न आपला
�वाथ� साधणे

७४८ न क�या�चा वार श�नवार काम न करणारा �य�ती फ�त बहाणे सांगतो

७४९ नकट��या ल�नाला सतराशे
�व�न

मळुात कमी तयार� असले�या व अडखळत
असले�या काया�त अनेक बाधा येणे

७५० नकटे �हावे पण धाकटे होऊ
नये

छो�या �य�तींना नेहमी कामे सां�गतल� जातात

७५१ नर का नारायण बनणे कम� क�न उ�च होणे

७५२ नरोवा कंुजरोवा कोण�याह� गो�ट�बाबत भा�य न करणे, के�यास
सं�म �नमा�ण करणे



७५३ नवी �वट� नवे रा�य नवीन रा�यकत� नवीन कायदे आणतात

७५४ न�याची नवलाई एखा�या नवी गो�ट�चा उदोउदो करणे

७५६ न�याचे नऊ �दवस खा�या �मखु �य�तीचा कोणताह� उपयोग न होणे

७५७ नसनू खोळंबा असनू दाट� एखा�या नकुसानाची तमा न बाळगता वरै करणे
स�ुच ठेवणे

७५८ नाक दाबले क� त�ड उघडते एखा�यास क�डीत पकडून मनि�थतीत हवे त ेकाम
ऋण घेता येते

७५९ नाकाचा बाल अ�यंत ��य �य�ती

७६० नाकापे�ा मोती जड मह�वाची गो�ट सोडून इतर गो�ट�ला मह�व येणे

७६१ नाकापे�ा मोती जड होणे डोईजड होणे

७६२ नाचता येईना आगंण वाकडे �वतः येत नसलेल� गो�ट न करता इतर गो�ट�स
बोल लावणे



७६३ नाव मोठे ल�ण खोटे �ीमंत असनू कंजषू असणे, �ीमंत अस�याचा
आवआणणे

७६४ नाव सगुणी अन करणी
अवगुणी

नावा�माणे न राहता वाईट कृ�य करणे

७६५ नाव सोनबुाई अन हाती
कथलाचा वाळा

नावा�माणे महती नसणे

७६६ नावडतीचे मीठ अळणी ावड�या �य�तीने केलेल� कोणतीह� गो�ट आवडत
नाह�

७६७ �नदंकाचे घर असावे शजेार� आप�या ट�काकरांमळेु आपला �वकास होतो

७६८ �नल��जम सदा सखुी वाईट �य�तीला �याचा वाग�याचे काह�ह� वाटत
नाह�

७६९ प�हले पाढे पंचाव�न भरपरू समजावनू स�ुधा वाईट वाग�यात बदल न
होणे

७७० पा�यात राहून माशाशी वेर बलवानाशी श��ुव काय कामाचे?

७७१ पा�यात राहून माशाशी वेर बलवानाशी श��ुव काय कामाचे?



७७२ पायीची वहाण पायी बर� यो�यत�ेमाणे वागवावे धारत नाह�

७७३ पाल�या घ�यावर पाणी �नबु��ध �य�तीचे वत�न सधुारत नाह�

७७४ पी हळद आ�ण हो गोर� उतावीळ होणे

७७५ पढ�यास ठेच मागचा शहाणा एकाच मागा�वर�ल पढु�ल �य�तीस वाईट अनभुव
आ�यास तो माग�या माणसा साठ� माग�दश�क ठरतो

७७६ पेराल तसे उगवेल कमा�नसुार तसे फळ �मळते

७७८ �येक कु�याचा �दवस असतो ��येकाचा �दवस येतो

७७९ �य�नांती परमे�वर खपू क�ट कर�याची तयार� असल� क� कोणतीह�
गो�ट सा�य होऊ शकते

७८० फट �हणताच ��ह-ह�या छो�या गो�ट�व�न दोषी ठरवणे

७८१ बडा घर पोकळ वासा �ीमंत असनू कंजषू असणे, �ीमंत अस�याचा आव
आणणे



७८२ बळी तो कान �पळी बलवान माणसू दबु�ळ माणसांना �पडतो

७८३ बाप दाखव नाह� तर �ा�ध
कर

कोण�याह� गो�ट�चा परुावा मागणे

७८४ बाबाह� गेला दश�या गे�या एकाच दोन वेग-वेग�या गो�ट�ंवर ल� क� ��त
के�यावर दो�ह� गो�ट�ंचा लाभ न होणे

७८५ बाळाचे बाप ��मचार� �न�पाप वाटणा�या �य�ती दोषी असणे

७८६ बडु�याला काठ�चा आधार कट��त मन�ुयास छोट� मदत स�ुधा मोठ� वाटते

७८७ बलै गेला अन झोपा केला खाद� गो�ट�चे मह�व संप�या नंतर �यासाठ� उपाय
योजना करणे �यथ� आहे

७८८ बलै गेला �न झोपा केला खा�या गो�ट�ची �नकड संप�यावर �या गो�ट�साठ�
काम करणे

७८९ बोल�यापे� मौन �े�ठ अ�धक बोल�या पे�ा काम करणे चांगले असते

७९० ोलाचीच कढ� बोलाचाच भात काय� न करता वायफळ बडबड करणे



७९१ ोलाचीच कढ� बोलाचाच भात खोट� आ�वासने देणे

७९२ भरंवशा�या �हशीला टोणगा पणू� �नराशा करणे

७९३ र�या गा�यास सपू जड नाह� समथ� �य�तीला छोटे काम �वशषे वाटत नाह�

७९४ �भ�यापाठ� ��म-रा�स �भ�ा माणसू सदैव कोण�याह� छो�या बाबीना
घाबरतो

७९५ मऊ सापडले �हणनू कोपराने
खण ूनये

एखा�या�या चांगुलपणाचा फार फायदा घेऊ नये

७९६ मनी वसे त े�व�जी आपण �या गो�ट�चा सदैव �वचार करतो तीच गो�ट
आप�याला आसपास �दसत े(आभास होतो)

७९७ मलुाचे पाय पाळ�यात
�दसतात

�य�तीचे गुणदोष सरुवाती�या काळात लगेच
कळतात

७९८ मतू� लहान पण क�त� महान छोटा मन�ुय तर� काय��मता खपू असणे

८०० मे�या�शवाय �वग� �दसत
नाह�

काह� गो�ट� �वतःअनभुाव�या�शवाय कळत नाह�



८०० मे�या�शवाय �वग� �दसत
नाह�

��य� अनभुव घेत�या�शवाय कळत नाह�

८०१ य�ास बळी बोकडाचा दबु�ळ �य�तीला कठ�ण काम कर�यास सांगणे

८०२ जा उदार झाला हाती भोपळा
�दला

आशा असताना एखा�या मो�या �य�तीने
अपे�ेनसुार काम न करणे

८०३ रा� थोडी स�गे फार काम भरपरू, वेळ कमी

८०४ राम कृ�ण आले गेले तर�ह�
जग का चालायचे थांबले

�यावहा�रक बाबी कुणासाठ�ह� थांबत नाह�

८०५ लंकेची पाव�ती असणे अ�यंत गर�ब असणे

८०६ लंकेत सो�या�या �वटा दसु�याची �ीमंती आप�या काह� कामाची नसते

८०७ लहान त�डी मोठा घास छो�या �य�तीने आवा�या बाहेर�या गो�ट� करणे

८०८ लहानपण देगादेवा मुंगी
साखरेचा रवा

मोठेपणा न �मरवता छोटे होऊन आपले काम
प�रपणू� करणे सखुी आहे



८०९ लेक� बोले सनेु लागे एकाला बोल�यावर दसु�याने �यातील संदेश
ओळखणे

८१० वराती मागून घोडे खाद� गो�ट�चे मह�व संप�या नंतर �यासाठ� उपाय
योजना करणे �यथ� आहे

८११ वाचाल तर वाचाल �श�ण घेतले क� तरच �गती होऊ शकते

८१२ वा�याचे तले वा�यांवर एका गो�ट�चा राग दसु�यावर काढणे

८१३ वारा पाहून पाठ �फरवावी वातावरण पाहून वागावे

८१४ वा�यावरती वरात काढणे �वतः �नयोजन न करता दसु�यावर �वसंबनू
मह�वाचे काय� करणे

८१५ वाळूचे कणह� रगडीता तलेह�
गळे

कठोर प�र�मामळेु कोणतीह� गो�ट सा�या होऊ
शकते

८१६ वासरात लंगडी गाय शहाणी मखू� लोकांम�ये कमी बिु�धवान मन�ुयस�ुधा
��स�ध असतो

८१७ �वचंवाचे �बहाड पाठ�वर �फर�या माणसाचा ठाव-�ठकाणा लागणे म�ुक�ल
असत.े अि�थर गो�ट� या कायम मळू �वषयापासनू



भटकतात.

८१८ �शताव�न भाताची पर��ा फार थो�या नम�ुयाव�न मो�या व�तूंची चाचणी
करणे. एखा�या �संगाव�न माणसा�या �वभावाची

ओळख क�न घेणे

८१९ �ध नाह� मन तया काय कर�
साबण

मनात कु�वचार असता चांगले �वचार ऐकणे �यथ�
आहे

८२० श�ुद बीजापोट� फळे रसाळ
गोमट�

सं�कार� कुटंुबात चांग�या �य�ती असतात

८२१ श�डी तटुो क� पारंबी तटुो खा�या गो�ट�चे प�रणाम काय राहणार याची �चतंा
न करणे

८२२ शखेी मीर�वणे उगाचच मो�या गो�ट� करणे

८२३ शरेास स�वाशरे ��तप�ापे�ा �े�ठ

८२४ शरेास स�वाशरे ��येक वाईट माणसाला �यापे�ा वरचढ माणसू
�मळतोच

८२५ ळी जात ेजीवा�नशी खाणारा आप�या �वाथ� साध�यासाठ� दसु�या�या जीवाचा



�हणतो वातड �वचार न करणे

८२६ �वानाचीया भुंक�याला ह�ी
देईना �कंमत

बलवान �य�ती दबु�ल माणसाला �कंमत देत नाह�

८२७ संगत गुण से सोबत गुण दोन �य�तींना सोबत राहताना एकमेकां�या सवयी
लागणे

८२८ सं�या�या�या ल�नाला
श�डीपासनू �ारंभ

मळुात कमी तयार� असले�या व अडखळत
असले�या काया�त अनेक बाधा येणे

८२९ सम�ुामाजी फुटक�  ता� चांग�या गो�ट�ंबरोबर वाईट गो�ट� पण असतात

८३० रकार� काम अन बारा म�हने
थांब

काह� कामं नेहमी �वलंबाने होत असतात, �या साठ�
धीर देणे यो�य

८३१ र�याची धाव कंुपणा पय�तच दबु�ळ माणसू एका माया�दे�याआतच काम करतो

८३२ साखरेचे खाणार �याला देव
देणार

सग�यांशी आपलुक�ने वत�न के�यास असा�य बाब
सा�य होऊ शकते

८३३ सुंठेवाचनू खोकला गेला पर�पर संकट टळले



८३४ सुंभ जळतो पण �पळ जळत
नाह�

भरपरू �श�ा होऊन स�ुदा वाईट �व�ृी न�ट करता
येत नाह�

८३५ ह�ी गेला शपेटू रा�हलं अवघड काम संप�यानंतर छोटे (सोपे) राहणे

८३६ �ी होऊन ओडंके, मुंगी होऊन
साखर खा�लेल� बर�

मोठेपणा न �मरवता छोटे होऊन आपले काम
प�रपणू� करणे सखुी आहे

८३७ हपापाचा माल गपापा अती ह�यासाने असलेले ��य ह� न�ट होते

८३८ लवाया�या घरावर तळुशीप� वतः�या �यवसायात नामां�कत असनूह� आप�या
रासाठ� आप�या �यवसायासंब�धत स�ुवधा देता न

येणे

८३९ हा सयू� आ�ण हा जय�थ परुा�यास�हत �स�ध करणे

८४० हात दाखवनू अवल�ण उगाचच �व�वध गो�ट� मागे धावनू हसे क�न घेणे

८४१ हात�या कंकणाला आरसा
कशाला

उघड स�य हे के�हाह� खरे करता येऊ शकते

८४२ हातावर तरु� देणे एखा�या�या कचा�यातनू सटुणे




