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������� (
�����, ��� – 6) �����  
 

પ��-3 

રસ પડવો - (અહ�) �યાન�વૂ�ક જો!ુ ં 

િન:શ&દ બની જ!ુ ં- શાતં થઈ જ!ુ ં 

આ-- કરવી - આ.હભર/ િવનતંી કરવી  

પડ0ુ ં1કૂ!ુ ં- છોડ/ દ3!ુ,ં બા4ુ પર 1કૂ!ુ ં 

િવદાય લેવી - જવા માટ3 8ટા પડ!ુ ં 
 

પ��-4  

જોતરાઈ જ!ુ ં- (કામે) લાગી જ!ુ ં 

:દલ દઈને - ;બૂ ઉ=સાહ અને ધગશથી  

કામમા ંઆ=મા ર3ડ/ દ3વો - �રૂ3�રૂ/ લગનથી કામ કર!ુ ં 

પગરણ માડંવા - શ?આત કરવી  

:દલ @વી ઊઠ!ુ ં- ;બૂ Cુઃખ થ!ુ ં 

કામમા ંએક?પ થ!ુ ં- કામમા ંતFલીન થ!ુ ં 

(કામ) માથે ઉપાડ/ લે!ુ ં- જવાબદાર/ લેવી  

મનGબૂો કરવો - િનHય કરવો  

માડં/ વાળ!ુ ં- કામ બધં કર!ુ ં 

િનયમ લેવો - Jત લે!ુ ં 

KિતLા લેવી - શપથ લેવા  

છાતીના ંપા:ટયા ંબેસી જવા ં- ના:હMમત થ!ુ ં 

પાછ/ પાની કરવી - પાછા હઠ!ુ ં 

Nત Oલૂી જવી - શર/રને કામથી ઘસી નાખ!ુ ં 

ઢંઢ3રો પીટવો - Nહ3રાત કરવી  

Rવગ�વાસ થવો - મરણ પામ!ુ ં 
 

પ��-6  

ઉચાળા ભરવા - ઘરબાર ખાલી કર/ને નીકળ/ જ!ુ ંક3 ભાગ!ુ ં 

પગરણ મડંાવા - શ?આત કરવી  

સઘંર/ રાખ!ુ ં- એકSંુ કર/ રાખ!ુ ં 

બે પાદંડ3 થ!ુ ં- Gખુી - સપંT થ!ુ ં 

મનમા ંગાઠં વાળવી - નU/ કર!ુ ં 
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ડાડંાઈ કરવી - કામચોર/ કરવી, આળસ કરવી  

વહાણા ંવાઈ જવા ં- સમય જતો રહ3વો  

લમણામા ંરહ/ જ!ુ ં- યાદ રહ/ જ!ુ ં 

લાગમા ંઆવ!ુ ં- તક મળવી, બરાબર કબNમા ંઆવ!ુ ં 

તેVું મોકલ!ુ ં- નોતWંુ મોકલ!ુ,ં બોલાવ!ુ ં 

ભX ખોતરવા માડં!ુ ં- નીYુ ંજોઈને ઊભા રહ/ જ!ુ ં 

અUલZુ ંતા[ં ઉઘડ!ુ ં- \]ુ^ આવવી, સાચી વાતZુ ંભાન થ!ુ ં 

ભરડો લેવો - સખત ર/તે વ�ટ/ લે!ુ ં 

સાદ દ3વો - \મૂ પાડવી  

વા_ણયા િવ`ા વાપરવી - સમય પારખીને કામ કર!ુ ં 

નેવાના પાણીએ હાથ ધોવા - કોઈની ઉદારતા ક3 ભલમનસાઈનો CુWુપયોગ કરવો  

ચોપડા ચોaખા કરવા - :હસાબ કરવો  

આગળ પેટ હો!ુ ં- ખોરાકની આવbયકતા હોવી  

cખો કાઢવી - ધમક/ આપી ડરાવ!ુ ં 

ઘાએ ચડ!ુ ં- લાગમા ંઆવ!ુ ં 

ફાટ/ને eમુાડ3 જ!ુ ં- બfુ છક/ જ!ુ ં 

શરમ ભરવી - માન રાખ!ુ ં 

ધોળે દહાડ3 તારા બતાવવા - અસg પ:રhRથિત અZભુવવી  

ડચકારો કરવો - ઉbક3ર!ુ ં 

ઢ/લા પગે - િનરાશા અZભુવતા ં 

વીલા મોઢ3 - ઉદાસ ચહ3ર3  

ભ�ત સXસર!ુ ંGઝૂ!ુ ં- Rપjટ ર/તે સમN!ુ ં 

kહાણા ંવાઈ જવા - સમય પસાર થઈ જવો  

ભાવ �છૂાવો - મહ=વ વધ!ુ,ં માનપાન વધવા ં 

ખા0ુ ંપાડ!ુ ં- ચોપડામા ંનવેસરથી :હસાબ લખવો  

ભા_લયે ભરવી દ3!ુ ં- બરાબરની ખબર લઈ નાખવી  
 

પ��-7  

પથં કાપવો - રRતે આગળ વધ!ુ ં 

ખાડંાની ધાર3 ચાલ!ુ ં- ઘણાજં િવકટ માગl ચાલ!ુ,ં સાહસ ભર3mુ ંકાય� કર!ુ ં 

પાઠ આપવો - બોધ ક3 સદં3શો આપવો  

:હMમત ખોવી - િનરાશ થ!ુ,ં આશા છોડ/ દ3વી  
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પ��-8  

નજર કરવી - લn આપ!ુ,ં જોઈ લે!ુ ં 

મX ઢાકં/ દ3! ુ ં- (અહ�) અ8તપણાના ભાવથી પોતાની Nતને oપાવવી  

દહાડો બગડવો - ન ધાpુq હોય તે!ુ ંથ!ુ ં 

પાછા ફર!ુ ં- પીછેહઠ કરવી  

કકડ/ને Oખૂ લાગવી - સખત Oખૂ લાગવી  

બરાડ/ ઊઠ!ુ ં- મોટ3થી \મૂ પાડવી  

rચે sાસે - ઉતાવળે  

લાલપીળા થઈ જ!ુ ં- ;બૂ tRુસે થ!ુ ં 

વહ3મ રuયા કરવો - સતત શકંા થવી  

કાનમા ંકંઈક કહ3!ુ ં- કંઈક tvુત વાત કરવી  

િવચાર પડ/ જ!ુ ં- _ચMતામા ંપડ/ જ!ુ,ં કંઈ સમજણ ન પડવી  

સરપાવ આપવો - ઇનામ આપ!ુ ં 
 

પ��-9  

મેળો Nમવો - મેળાપ થવો, ઘણા માણસZુ ંએકઠા થ!ુ ં 

ગામZુ ંનાક હો!ુ ં- (અહ�) ગામZુ ંગૌરવ હો!ુ,ં ગામની શોભા હોવી  

1છૂ મરડવી - 1છૂના cકડા વાળવા, અ_ભમાન બતાવ!ુ ં 

તડક/ છાયંડ/ જોવી - Gખુ Cુઃખમાથંી પસાર થ!ુ ં 

પગ નાચવા - અિતશય આનદં થવો  

ઓશલો xટવો - (અહ�) લાડમા ંમર 1આૂ yવી ગાળ દ3વી  

આવી બન!ુ ં- (અહ�) માર પડવાની ભીિત  

આગ 1કૂવી - મર3લાનંો અhzનસRંકાર કરવો  

{ીગણેશ કરવા - |ભુ આરંભ કરવો  

ઠંડ/ ઉડાવવી - ઠંડ/ Cૂર કરવી  

m ૂxંકાવી - ગરમ પવન વાવો  

માથે કર!ુ ં- અઘ:ટત વત�ન }ારા લોકોને kયા~ુળ બનાવી 1કૂવા  

પોરો ખાવો - િવરામ લેવો, આરામ કરવો  

પેટ tNુરો કરવો - પેટ �રૂ0ુ ંખાવાZુ ંમેળવ!ુ ં 

ઉચાળા ઉપાડવા - એક જzયાએથી ચીજવR0ઓુ સાથે બી- જzયાએ જ!ુ ં 

� ૂઠં વાળ/ને જો!ુ ં- પાછા વળ/ને જો!ુ ં 
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������� (
�����, ��� - 7) �����  
 

 

 

 

પ��-2  

ચોક �રૂવા - સાિથયા દોરવા  

સાિથયા �રૂવા - સાિથયામા ંરંગ �રૂવા  

ચરણ પખાળવા - ચરણ ધોવાની િવિધ કરવી  
 

પ��-3  

મડં/ પડ!ુ ં- શ? કર!ુ ં 

ટાપસી �રૂવી - ચાલતી વાતને ટ3કો આપવો  

પાટ/ મેલાવવી - દોડાવ!ુ ં 

પસીનામા ંર3બઝેબ થઈ જ!ુ ં- પરસેવે લથબથ થઈ જ!ુ ં 

માઝા 1કૂવી - મયા�દા =ય- દ3વી  

પગ ઉપાડવા - ઝડપથી ચાલ!ુ ં 

વાતમા ંપડ!ુ ં- વાતે વળગ!ુ ં 

ઓછા ઊતર!ુ ં- કસોટ/મા ંકાચા નીવડ!ુ ં 

હાથમા ંહો!ુ ં- કબNમા ંહો!ુ,ં પોતાના આધીન હો!ુ ં 

પગ જમીન સાથે જડાઈ જવા - Rત&ધ થઈ જ!ુ ં 

ઢ/લા પડ!ુ ં- નરમ થ!ુ ં 

માથા પર Gરૂજ આવવો - મ�યાહન થવો  

1ઠૂ/ઓ વાળવી - દોટ 1કૂવી  

તાનમા ંહો!ુ ં- આનદંમા ંહો!ુ ં 
 

પ��-4  

ઇનકાર કરવો - અRવીકાર કરવો  

ભાન આવી જ!ુ ં- સમજ આવી જવી  

ઠપકો મળવો - દોષ બદલ વઢ!ુ ં 

આ-- કરવી - આ.હભર/ િવનતંી કરવી  

ઝખંવાણા પડ!ુ ં- શરિમMદા થઈ જ!ુ ં 

cધળો Kેમ હોવો - અિવચાર/ Kેમ  
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પ��-6  

ઉગાર/ લે!ુ ં- બચાવી લે!ુ ં 

વાત કળાઈ જવી - સમNઈ જ!ુ ં 

રાડ ફાટ/ જવી - ભયથી ચીસ પડાઈ જવી  

વદન કરમાઈ જ!ુ ં- િનરાશ થઈ જ!ુ ં 

ડો~ંુ ખ�ચ!ુ ં- નજર કર/ લવેી  

નજર નાખંવી - જોવા માટ3 cખ તે તરફ કરવી  

નજર ફ3રવવી - �યાનથી ચાર3 બા4ુ જો!ુ ં 

ભXઠા પડ!ુ ં- ઝખંવાણા પડ!ુ ં 

હાથે ચડ!ુ ં- Kાvત થ!ુ ં 

દ�jટ ખ�ચાવી - �યાનમા ંઆવ!ુ ં 

દ�jટ ચXટ/ રહ3વી - એક તરફજ સતત જોયા કર!ુ ં 

મX પાણી પાણી થ!ુ ં- ખાવાની તીJ ઈ�છા થવી   
 

પ��-7  

ઉમેદ બર ન આવવી - આશા ન ફળવી  

શાખ Nમવી - Kિતjઠા ઊભી થવી  

એક ના બે ન થ!ુ ં- પોતાની વાત પર મUમ રહ3!ુ ં 

ગળગળા થ!ુ ં- ભા!કુ થઈ ઊઠ!ુ ં 

સડક થઈ જ!ુ ં- આHય�1ઢૂ થઈ જ!ુ ં 
 

પ��-8  

બેડલો પાર થવો - (અહ�) સ1 ૃ̂  થ!ુ ં 

ઘોડલા ંખેલવા ં- (અહ�) મોજમN કરવી  

મહ3�ુ ંમાર!ુ ં- ટોણો મારવો, મમ�વચન કહ3!ુ ં 

બ�યો અવતાર - -વન નકા1ુ ંહો!ુ ં 

મોતીડ3 પXખ!ુ ં- આવકાર આપવો, ઉમળકાથી વધાવ!ુ ં 

મનના ં}ાર ખોલવા ં- સાચી :દશા બતાવવી, સાYુ ંLાન આપ!ુ ં 
 

પ��-9  

મોભ 0ટૂ/ પડવો - 1=ૃp ુથ!ુ ં 

cખો ભીની થવી - cખમા ંcG ુઆવવા  

અવાજ તરડાઈ જવો - ગદગ:દત થઈ જ!ુ ં 
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વાદળ y!ુ ંમન થ!ુ ં- હળવાxલ થ!ુ ં 

ઊધડો લેવો - ઠપકો આપવો  

ખેરાત કરવી - દાન આપ!ુ ં 
 

પ��-10  

-વમા ં-વ આવવો - ભય Cૂર થતા ંRવRથ થ!ુ ં 

રામ રમી જવા - 1=ૃp ુપામ!ુ ં  
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������� (
�����, ��� – 8) �����  
 

к�&�-2  

�જMદગી ખરચી નાખવી - -વન વેડફ/ દ3!ુ ં 

મહ3નત ન ફળવી - મહ3નત kયથ� જવી  

ધીરજ ;ટૂવી - ધીરજ ન રહ3વી, આશા છોડ/ દ3વી, :હMમત હાર/ જવી  
 

પ��-3  

તડકા છાયંડા જોવા - Gખુ Cુઃખમાથંી પસાર થ!ુ ં 

પૈસાની છોળ ર3લાવી - ;બૂ પૈસા હોવા  

eળૂના ગોટા ઊડવા - �jુકળ eળૂ ઊડવી  

અનેક રંગો જોવા - અનેક અZભુવો થવા  

�ાસકો પડવો - ફાળ પડવી  
 

к�&�-4  

8 થ!ુ ં- ગાયબ થ!ુ,ં (અહ�) Cૂર થ!ુ ં 
 

પ��-5  

Gરૂ �રૂવો - હા મા ંહા કહ3વી  

અધીરા બન!ુ ં- ઉતાવળા થ!ુ ં 
 

к�&�-6  

4ુદા cક હોવા - �જMદગી િવશેની સમજ 4ુદ/ હોવી  

બાથમા ંબાથ ભીડવી - Kેમભpુq આ_લMગન આપ!ુ ં 
 

પ��-7  

-ભ કપાઈ જવી - બોલતા બધં થઈ જ!ુ ં 

સાત ખોટનો દ/કરો - સાત દ/કર/ પછ/ આવેલો દ/કરો, એકનો એક દ/કરો  

મX માzયા દામ આપવા - �રૂ3�રૂ/ :કMમત Yકૂવવી  

Rત&ધ થઈ જ!ુ ં- અવાક થઈ જ!ુ ં 

કળ વળવી - િનરાતં થવી  

cકડા માડંવા - ગણતર/ કરવી  

સૌ સારા ંવાના ંથવા ં- બધી ર/તે |ભુ થ!ુ ં 

િનરાશાની ઘરે/ છાયા ફર/ વળવી - ચાર3 બા4ુ અ=યતં િનરાશાZુ ંવાતાવરણ ફ3લાઈ જ!ુ ં 
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ઝડપ કરવી - ઉતાવળ કરવી  

પાન ખર3 તેમ ખરવા - (અહ�) એક પછ/ એક માનવી 1=ૃp ુપામવા ં 

પેટનો ખાડો ઉણો રહ3વો - Oખૂ Cૂર ન થવી  

લાજ જવાનો વખત આવવો - આબ? જવાનો Kસગં આવવો  

�ા:હ �ા:હ પોકાર કરવા - બચાવો બચાવો એમ મોટ3થી બોલ!ુ ં 

cચ ન આવવી - Zકુસાન ન થ!ુ ં 
 

પ��-9  

હામ ન હોવી - :હMમત ન હોવી  

ચ�થરા ફાડવા - નકામી ક3 આડ/ વાત કરવી  

માઝા છાડં/ જવી - મયા�દા ઓળંગી જવી  

મીટ મડંાવી - નજર hRથર કરવી  

હાથ આવવો - સકંNમા ંઆવ!ુ ં 

ચાનક ચડવી - ઉ=સાહ આવવો  

ચડ3 ભરા!ુ ં- -દ ઉપર આવ!ુ ં 

c\ુ ંc\ુ ંથઈ રહ3!ુ ં- જલદ/થી પહXચવા ત=પર થ!ુ ં 

મામલો Nમી પડવો - પ:રhRથિત ખરાબ થવી  

ભાન Oલૂી જ!ુ ં- સાનભાન ન રહ3વા  

તલવારનો વાઢ પડવો - તલવારનો ઘા વાગવો  

નાડ3 રN લેવી - મરણ પામવાની તૈયાર/ હોવી  

Kાણ નીકળ/ જવા - 1=ૃp ુપામ!ુ ં 

પેટ બfુ મો�ંુ હો!ુ ં- ઉદાર :દલના હો!ુ ં 

રંગમા ંભગં પડવો - આનદંમા ંિવnેપ પડવો  

દ/ ફરવો - ~ુ\]ુ^ Gઝૂવી  

કાળ આવી પહXચવો - 1=ૃp ુન-ક આવ!ુ ં 

કાળને અટકાવવો - 1=ૃpનેુ રોક!ુ ં 

;લુાસો કરવો - Rપjટતા કરવી, ચોખવટ કરવી  

તલવાર ગળે માડંવી - તલવાર ગળે અડાડ/ માર/ નાખવાની તૈયાર/ બતાવવી  

તલવાર ગળામા ંપરોવવી - તલવારથી માર/ નાખ!ુ ં 

લોહ/ છાટં!ુ ં- હ=યા કરવી  

મર/ ;ટૂવી - મર/ ગઈ  

આભ સામે હાથ કરવો - કાઈં બોFયા વગર ઈશારો કર/ને  
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ફાળ ખાવી - ડર લાગવો, �ાસકો પડવો  

રઝળ/ પડવા - અનાથ થઈ જવા,ં િનરાધાર થઈ જવા ં 

સાત ખોટનો દ/કરો - સાત દ/કર/ પછ/ આવેલો દ/કરો, એકનો એક દ/કરો  

Nતી કરવી - માફ કર!ુ ં 

ખડ/ જવો - 1=ૃp ુપામવો  

હ=યા વહોરવી - મર/ નાખવાના પાપમા ંપડ!ુ ં 
 

પ��-10  

:હલોળે ચડ!ુ ં- :હFલોળ!ુ,ં :કFલોલ!ુ,ં આનદં ઉ=સાહ Kગટ કરવો  

તાલાવેલી લાગવી - આ0રુતા, ચટપટ/, તાલાવેલી  

ઢ/લાઢસ થઈ જ!ુ ં- સાવ ઢ/લા થઈ જ!ુ ં 

બાધ માનવો - વાધંો લેવો  

ગળણીથી ગાળ!ુ ં- (અહ�) તારણ કાઢ!ુ,ં સાર કાઢવો  

 

 

 


