
मराठी म्हणी 
 

1.    अगंात नाही बळ आणि चिमटा घेऊन पळ. 

2.    अगंापेक्षा बोंगा जास्ती. 

3.    अगंाले सटुली खाज, हाताले नाही लाज. 

4.    अगंावर आल्या गोिी तर बळ धरल ेपाहहजे टुिी. 

5.    अगंावरिे लेिे, जन्मभर देिे. 

6.    अथंरूि पाहून पाय पसरावेत. 

7.    अधंळं दळत ंअऩ कुत्र पपठ खात.ं 

8.    अधंळ्यािा हात बडुकुल्यात. 

9.    अधंारात केल ेपि उजेडात आल.े 

10.    अधेंर नगरी िौपट राजा. 

11.    अककती आणि सिािी ननचिती. 

12.    अक्कल खाती जमा. 

13.    अक्कल ना बक्कल, गावभर नक्कल. 

14.    अक्कल नाही काडीिी नाव सहस्त्रबदेु्ध. 

15.    अक्कल नाही काडीिी म्हिे बाबा माझ ेलग्न ंकरा. 

16.    अग अग म्हशी, मला कुठे ग ंनेशी. 

17.    अग माझ ेबायल,े सवव तलुा वाहटले. 



18.    अघहटत वाताव आणि कोल्हे गेले तीथाव. 

19.    अघळ पघळ अन घाल गोंधळ. 

20.    अघळ पघळ वेशीला ओघळ. 

21.    अठरा पवश्व दाररद्र त्याला छत्तीस कोटी उपाय. 

22.    अडला हरी गाढवाि ेपाय धरी. 

23.    अडली गाय खात ेकाय. 

24.    अडाण्यािा गेला गाडा, वाटेवरिी शते ेकाढा. 

25.    अडाण्यािी मोळी, भलत्यासि ममळी. 

26.    अड्कक्यािी भवानी सपपकेिा शेंदरू. 

27.    अढीच्या हदढी सावकारािी सढी. 

28.    अती केला अन ंमसनात गेला. 

29.    अती झाल ंअऩ हस ूआल.ं 

30.    अती झाल ेगावि ेअन पोट फुगले देवािे. 

31.    अती नतथ ंमाती. 

32.    अती परीियात आवज्ञा. 

33.    अती राग मभक माग. 

34.    अती शहािा त्यािा बैंल ररकामा. 

35.    अत्यिुी पहद थोरही बबघडतो, हा बोल आहे खरा. 

36.    अनभुवल्यामशवाय कळत नाही िावल्यामशवाय चगळत नाही.  

37.    अपयश हे मरिाहून वोखटे. 

38.    अपापािा माल गपापा. 



39.    अपऱु्या घड्कयाला डबडब फार. 

40.    अप्पा मारी गप्पा. 

41.    अधाव वदै्या मरिास खाद्य. 

42.    अधी कोंबडी कापनू खायला, अधी अडंी घालायला. 

43.    अर्धयाव गावािी नाही खबर आणि वाटिीला बरोबर. 

44.    अर्धयाव हळकंुडाने पपवळे होिे. 

45.    अल्प बरु्धदी, बहु गवी. 

46.    अल्प मनषु्य कोप,े लहान भांड ेलवकर तापे. 

47.    अळवािी खाज़ अळवाला ठाऊक. 

48.    अळी ममळी गपुचिळी. 

49.    अवघड हठकािी दखुिे आणि जावई डॉक्टर. 

50.    अव्हाधसा पोर, घर राखण्यात थोर. 

51.    अस ंकधी घड ेअन सासलुा जावई रड.े 

52.    असगंाशी सगं आणि प्रािाशी गाठ. 

53.    असतील िाळ तर कफटतील काळ. 

54.    असतील मलुी तर पेटतील िुली. 

55.    असतील मशत ेतर जमतील भतू.े 

56.    असनु नसनु सारखा. 

57.    असनू अडिि नसनू खोळांबा. 

58.    असेल त ेपवटवा, नसेल त ेभेटवा. 

59.    असेल तवे्हा हदवाळी नसेल तवे्हा मशमगा. 



60.    असेल दाम तर होईल काम. 

61.    असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी. 

62.    आंधळा मागतो एक डोळा देव देतो दोन डोळे. 

63.    आंधळा पविारतो बहहऱ्याला, वाट जात ेहहवाऱ्याला?  

64.    आंधळा सांगतो तबंोरा ऐंकतो. 

65.    आंधळी पाण्याला गेली घागर फोडून घरी आली. 

66.    आंधळीपके्षा नतरळी बरी. 

67.    आई भाकर देत नाही अऩ बाप मभक माग ूदेत नाही. 

68.    आई म्हित ेलेक झाल,े भाऊ म्हितात वैंरी झाल.े 

69.    आईिा काळ, बायकोिा मवाळ. 

70.    आईिी माया अन पोर जाईला वाया. 

71.    आऊिा काऊ तो म्हिे मावसभाऊ. 

72.    आखाड्कयाच्या मेळावात पहेलवानािी ककंमत. 

73.    आखुड मशगंी आणि बहुदधुी. 

74.    आग रामेश्वरी अऩ बबं सोमेश्वरी. 

75.    आग लागल्यावर पवहीर खििे. 

76.    आगीमशवाय धूर हदसत नाही. 

77.    आिार भ्रष्टी, सदा कष्टी. 

78.    आज अबंारी, उद्या झोळी धरी. 

79.    आजा मेला नात ूझाला, घरिी मािस ेबरोबर. 

80.    आठ हात लाकुड, नऊ हात धलपी. 



81.    आड जजभेने खाल्ल,े पडजजभेने बोंब मारली. 

82.    आडजीभ खाई अऩ पडजीभ बोंबलत जाई. 

83.    आडात नाही तर पोऱ््यात कोठून? 

84.    आत्याबाईला ममश्या असत्या तर काका म्हटलो नसतो.  

85.    आधिातले रडतात, सपुातले हसतात. 

86.    आचधि कामािा कंटाळा त्यात माहेरिा सांगावा. 

87.    आधी करा मग भरा. 

88.    आधी करावे मग सांगावे. 

89.    आधी करी सनु सनु, मग करी फुिफुि. 

90.    आधी गुतं ूनये, मग कंुथ ुनये. 

91.    आधी जात ेअक्कल मग सिुत ेशहािपि. 

92.    आधी नमस्कार मग िमत्कार. 

93.    आधी पोटोबा, मग पवठोबा. 

94.    आधी लगीन कोंढाण्याि ेमग माझ्या रायबाि.े 

95.    आधी होता वाघ्या, मग झाला पाग्या, त्यािा स्वभाव जाईना, त्यािा येळकोट राहीना. 

96.    आधीि उल्हास त्यातनू फाल्गनु मास. 

97.    आधीि दषु्काळ त्यातनू ठिठि गोपाळ. 

98.    आधीि नव्हती हौस त्यात पडला पाऊस. 

99.    आधीि मकव ट त्यातनू मद्य प्याले, त्यािी किडा काय पविारता? 

100.    आपि आपल्याि सावलीला मभतो. 

101.    आरे म्हटल ेकी कारे आलेि. 



102.    आपि करु तो िमत्कार, दसुऱ्यािा तो बलात्कार. 

103.    आपि शिे खायिं नन दसुऱ्याि ंतोंड हंुगायि. 

104.    आपि सखुी तर जग सखुी. 

105.    आपलिं घर, हागनु भर. 

106.    आपला आळी, कुत्रा बाळी. 

107.    आपला तो बाळ्या, दसुऱ्यािा तो कार्टवया. 

108.    आपला हात, जग्गन्नाथ. 

109.    आपलाि बोल, आपलाि ढोल. 

110.    आपली ठेवायिी झाकून अऩ दसुऱ्यािी पहायिी वाकून.  

111.    आपली पाठ आपल्याला हदसत नाही. 

112.    आपलीि मोरी अन ंअघंोळीिी िोरी. 

113.    आपले ठेवायि ेझाकून अन दसुऱ्याि ेपहायिे वाकून. 

114.    आपले त ेप्रेम, दसुऱ्याि ेत ेलफड.े 

115.    आपले नाक कापनू दसुऱ्याला अपशकुन. 

116.    आपले नाही धड नाही शजेाऱ्यािा कढ. 

117.    आपले सांभाळाव ेअन दसुऱ्याला यश द्यावे. 

118.    आपलेि दांत अऩ आपलेि ओठ. 

119.    आपल्या कानी सात बाळ्या. 

120.    आपल्या डोळ्यातले मसुळ हदसत नाही पि दसुऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ हदसत.े 

121.    आपल्या ताटातले गाढव हदसत नाही पि दसुऱ्याच्या ताटातली माशी हदसत.े 

122.    आपल्या हाताने आपल्याि पायावर दगड. 



123.    आभाळ फाटल्यावर हढगळ कुठे कुठे लाविार? 

124.    आय नाय त्याला काय नाय. 

125.    आयजीच्या जीवावर बायजी उदार, सासचू्या जीवावर जावई उदार. 

126.    आयत्या बबळात नागोबा. 

127.    आराम हराम आहे. 

128.    आरोग्य हीि सपंत्ती. 

129.    आलथा पसा पालथा पसा माकडा तझुा ससंार कसा? 

130.    आला भेटीला धरला वेठीला. 

131.    आली अगंावर, घेतली मशगंावर. 

132.    आली िाळीशी, करा एकादशी. 

133.    आली सर तर गगंेत भर. 

134.    आलीया भोगासी असावे सादर. 

135.    आल ेमी नांदायला, मडके नाही रांधायला. 

136.    आळश्या उळला अऩ मशकंरा मशकंला. 

137.    आळश्याला बत्रभवुनािे ज्ञान. 

138.    आळश्याला दपु्पट काम. 

139.    आळी ना वळी सोनारािी आळी. 

140.    आळ्श्याला गगंा दरू. 

141.    नावडतीिे मीठ आळिी. 

142.    आवडीने केला वर त्याला हदवसा खोकला रात्री ज्वर.  

143.    आवळा देवनू भोपळा काढिे. (आवळा देवनू कोहळा काढिे.)  



144.    आवसबाई तझु्याकड ेपतुनबाई माझ्याकड े

145.    आवा ननघाली पढंरपरुा, वेशीपासनु आली माघारा. 

146.    आशा सटेुना अन देव भेटेना. 

147.    आस ूना मास,ू कुत्र्यािी सास.ू 

148.    ओ म्हिता ठो येईना. 

149.    ओठात एक आणि पोटात एक. 

150.    ओठी त ेपोटी. 

151.    ओल्या बरोबर सकेु जळत.े 

152.    ओळख ना पाळख अन ंमला म्हिा लोकमान्य हटळक. 

153.    ओळखीिा िोर जीवे मारी. 

154.    ओसाड गावी एरंडी बळी. 

155.    औटघटकेि ेराज्य. 

156.    औषधावािून खोकला गेला 

157.    कंबरेि ंसोडल,ं डोक्याला बांधल.ं 

158.    कच्च्या गरुुिा िलेा. 

159.    कठीि समय येता कोि कामास येतो. 

160.    कडु कारल ेतपुात तळले, साखरेत घोळल,े कडू त ेकडूि.  

161.    कण्हती कुथती, ममलद्याला उठती. 

162.    कधी गाडीवर नाव, कधी नावेवर गाडी. 

163.    कपहट ममत्रापके्षा हदलदार शत्र ूबरा. 

164.    कपपलाषष्टीिा योग. 



165.    कमळ भुगं्याला अन चिखल बेडकाला. 

166.    कर नाही त्याला डर कशाला? 

167.    करंगळी सजुली म्हिज ेडोंगरा एवढी होईल का? 

168.    करिी कसायिी, बोलिी मालभाविी. 

169.    करतसे काय वाती अन ऐकतसे काय माती. 

170.    करवदंीच्या जाळीला काटे. 

171.    करायला गेलो एक अऩ झाल ेएक.(भलतिे). 

172.    करावे तसे भराव.े 

173.    करीन ती पवूव. 

174.    करुन करुन भागले अन ंदेवपजुेला लागल.े 

175.    करुन गेला गाव आणि कांदळकराि ेनाव. 

176.    करू गेले काय? अन उलटे झाल ेकाय? 

177.    ककव शलेा कलह गोड, पद्मीनीला प्रीती गोड. 

178.    कळत ेपि वळत नाही. 

179.    कशात काय अन फाटक्यात पाय. 

180.    कशात ना मशात, माकड तमाशात. 

181.    कष्ट करिार त्याला देव देिार. 

182.    का ग बाई उभी, घरात दोघी नतघी. 

183.    काकडीिी िोरी, फाशीिी मशक्षा. 

184.    काका मामांनी भरला गांव, पािी प्यायला कोठे जाव? 

185.    काखेत कळसा अऩ गावाला वळसा. 



186.    काजव्याकडून सयुाविी समीक्षा. 

187.    कार्टयािा नायटा होतो. 

188.    कार्टयाने काटा काढायिा. 

189.    काठी मारल्याने पािी दभुगंत नाही. 

190.    काडी िोर तो माडी िोर. 

191.    कानात बगुडी, गावात फुगडी. 

192.    काप गेले नन भोका रवली(भोके राहहली). 

193.    काम कवडीिं नाही अन ंफुरसत घडीिी नाही. 

194.    काम ना धाम अन ंउघड्कया अगंाला घाम. 

195.    काम नाही कवडीिं, ररकामपि नाही घडीि. 

196.    काम नाही घरी सांडून भरी. 

197.    काम ऩ धंदा, हरी गोपवदंा. 

198.    कामािा ना धामािा भाकरी खातो नेमािा. 

199.    कामापरुता मामा अऩ ताकापरुती आजी. 

200.    काय करु अऩ कस करु? 

201.    काय बाई अशी त ुमशकवल ेतशी. 

202.    काळ आला होता पि वेळ आली नव्हती. 

203.    काळी बेंद्री एकािी, सुदंर बायको लोकािी. 

204.    कावळा गेला उडून ग ूखा िाटून. 

205.    कावळा घातला कारभारी ग ुआिला दरबारी. 

206.    कावळा बसायला आणि फांदी तटुायला. 



207.    कावळ्याि ेदांत शोधण्यासारख े(मोजण्यासारख)े. 

208.    कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही. 

209.    कावळ्याने ककतीही अगं घासले तरी बगळा होत नाही. 

210.    कावीळ झालेल्यास सवव पपवळे हदसत.े 

211.    काशी केली, गगंा केली, नमशबािी कटकट नाही गेली. 

212.    कंुपिि शते खातय तर जाब पविारायिा कुिाला? 

213.    कंुभारािी सनू कधीतरी उककरड्कयावर येईलि. 

214.    कुठे इंद्रािी ऐरावत आणि कुठे शांभाट्टािी तट्टानी.  

215.    कुठे जाशी भोगा तर तझु्या पाठी उभा. 

216.    कुठे तरी पाल िुकिुकतये. 

217.    कुठेही जा, पळसाला पाने तीनि. 

218.    कुडास कान ठेवी र्धयान. 

219.    कुडी तशी पडुी. 

220.    कुिािा कुिाला पायपसू नाही. 

221.    कुिािी म्हैस, कुिाला ऊठबसै. 

222.    कुिाला कशाि ेबलतु्याला पशाि.े 

223.    कुिी वदंा, कुिी ननदंा, माझा स्वहहतािा धंदा. 

224.    कुत्र्या मांजराि ेवरै. 

225.    कुत्र्याि ेशपेटू वाकड ेत ेवाकडिे. 

226.    कुऱ्हाडीिा दांडा, गोतास काळ. 

227.    कुसतंनापेक्षा ननसतंान बरे. 



228.    केला जरी पोत बरेि खाली, ज्वाळा तरी त ेवर उफाळी. 

229.    केल्याने होत आहे आधी केल ेिी पाहहजे. 

230.    केळी खाता हरकले, हहशबे देता टरकल.े 

231.    केळीवर नारळी अन घर िंद्रमोळी. 

232.    केळ्यािा डोंगर, देई पशैािा डोंगर. 

233.    केवड्कयाने दान वाटले आणि गावात नगारे वाजले. 

234.    कोंड्कयािा मांडा करुन खािे. 

235.    कोंबड ेझाकल ेम्हिून उजडायि ेराहत नाही. 

236.    कोिाला कशाि ंतर बोड्ककीला केसाि.ं (कोिाला कशाि ेमळिीला लसिाि.े) 

237.    कोल्हा काकडीला राजी. 

238.    कोल््यास द्राक्ष ेआंबट. 

239.    कोळसा ककतीही उगाळला तरी काळाि. 

240.    कियेवि वािळता व्यथव आहे. 

241.    खतास महाखत. 

242.    खऱ्याि ंखोटं अन लबाडाि ंतोंड मोठं. 

243.    खऱ्याला मरि नाही. 

244.    खाई त्याला खवखव.े 

245.    खाईन तर तपुाशी नाहीतर उपाशी. 

246.    खाऊ जािे तो पिव ूजािे. 

247.    खाऊन माजावे पि टाकून माजू नये. 

248.    खाजवनु अवधान आििे. 



249.    खाजवनु खरुज काढिे. 

250.    खाटकाला शळेी (गाय) धाजजविी. 

251.    खाि तशी माती. 

252.    खािाऱ्याि ेखपत,े कोठाराि ेपोट दखुत.े 

253.    खािाऱ्याला िव नाही, रांधिाऱ्याला फुरसत नाही. 

254.    खािे खाण्यातले आणि दखुिे पहहल्यातल.े 

255.    खािे बोकडासारख ेआणि वाळिे लाकडासारख.े 

256.    खातीि ेगाल आणि न्हातीिे बाल लपत नाहीत. 

257.    खादाड खाऊ लांडग्यािा भाऊ. 

258.    खायिी बोंब अन हगायिा तरफडा. 

259.    खायि ेदांत वेगळे, दाखवायि ेवेगळे. 

260.    खायला आधी, ननजायला मधी आणि कामाला कधी. 

261.    खायला कहर आणि भईुला भार. 

262.    खायला कोंडा अऩ ननजायला धोंडा. 

263.    खायला बलै, कामाला सलै. (खायला ढोकळा, कामाला ठोकळा), (खायला मस्त, कामाला ससु्त). 

264.    खायाला फुटािे अन टांग्याला आठािे. 

265.    खालल्या घरिे वासे मोजिारा. 

266.    खाली मुडंी, पाताळ धुंडी. 

267.    खाल्ल्याघरि ेवासे मोजिारा. 

268.    खावनू खग्रास हागनु सत्यानाश. 

269.    णखळ्यासाठी नाल गेला, नालीसाठी घोडा गेला. 



270.    णखशात नाही आिा अऩ म्हिे मला बाजीराव म्हिा. 

271.    णखशात नाही दमडी, बदलली कोंबडी. 

272.    खुंटीवरिा कावळा ना घरिा ना दारिा. 

273.    खुंर्टयािी सोडली नन झाडाल ेबांधली. 

274.    खोर्टयाच्या कपाळी गोटा. 

275.    "ग" िी बाधा झाली. 

276.    गगंा वाहत ेतोवर हात धुवनू घ्याव.े 

277.    गगंेत घोड ंन्हाल.ं 

278.    गरज सरो अऩ वदै्य मरो. 

279.    गरजवतंाला अक्कल नसत.े 

280.    गरजेल तो पडले काय? 

281.    गरीबाच्या दाराला सावकारािी कडी.  

282.    गरीबान ंखपाव,ं धननकाने िाखाव.ं  

283.    गळा नाही सरी, सखुी ननदं्रा करी. 

284.    गळ्यातले तटुले ओटीत पडले. 

285.    गवयािे मलु सरुांनीि रडिार.  

286.    गांविा गांव जळे आणि हनमुान बेंबी िोळे.  

287.    गाजरािी पुगंी वाजली तर वाजली नाहीतर मोडून खाल्ली. 

288.    गाठ पडली ठकाठका.  

289.    गाढव माजला की तो अखेर आपलेि मतु पपतो.  



290.    गाढव ंमेल ंऒझ्याने अन मशगरू मेल ंहेलपार्टयाने. (घोडी मेली ओझ्यान ंनन मशगंरू मेल ं
हेलपार्टयान.ं)  

291.    गाढवा समोर वािली चगता, कालिा गोंधळ बरा होता. 

292.    गाढवािा गोंधळ लाथािा सकुाळ.  

293.    गाढवाच्या पाठीवर साखरेिी गोिी.  

294.    गाढवाच्या लग्नांला शेंडीपासनू तयारी. 

295.    गाढवाने शते खाल्ले, पाप ना पणु्य. 

296.    गाढवाला गळुािी िव ंकाय? 

297.    गाता गळा, मशपंता मळा. 

298.    गावढं्या गावात गाढवी सवाशीि.  

299.    गाव करी त ेराव न करी. 

300.    गाव करील त ेराव करील काय?  

301.    गाव नतथ ेउककरडा.  

302.    गावात नाही झाड अन ंम्हिे एरंड्कयाला आला पाड. 

303.    गावात घर नाही रानात शते नाही.  

304.    गपु्तदान महापणु्य.  

305.    गरुवाि ेलक्ष ननपवद्यावर (नवैेद्यावर).  

306.    गरुुिी पवद्या, गरुुलाि फळली.  

307.    गलुाबाि ेकांटे जसे आईिे धपाटे.  

308.    गळुविी नाहीतर गळुािार कुठून?  

309.    गळुािाि गिपती, गळुािाि नेवदै्य.  



310.    गळुाला मुगंळे चिकटताति. 

311.    गोगल गाय पोटात पाय. 

312.    गोड बोलनू गळा कापिे. 

313.    गोफि पडली नतकड,े गोटा पडला इकड.े  

314.    गोरा गोमटा आणि कपाळ करंटा.  

315.    गोष्ट लहान, सांगि महान.  

316.    गोष्टी गोष्टी आणि मेला कोष्टी.  

317.    गोसाव्याशी झगडा आणि राखाडीशी भेट. 

318.    घटकेत सौभाग्यवती घटकेत गगंा भागीरथी.  

319.    घटाकभर नाही माप अन रात्री येई हहवताप. 

320.    घर गेले पवटाळा शते गेले कटाळा. 

321.    घर िंद्रमोळी पि बायकोला साडीिोळी.  

322.    घर ना दार िावडी बबऱ्हाड. (घर ना दार वाऱ्यावर बबऱ्हाड.) 

323.    घर कफरल ेकी वासेही कफरतात. 

324.    घर साकड नन बाईल भाकड. 

325.    घरिा उंबरठा दारालाि माहीत. 

326.    घरिी करती देवा देवा, बाहेरिीला िोळी मशवा. 

327.    घरिे झाल ेथोड ेअऩ व्याहीने धाडले घोड.े 

328.    घरच्याि चििंेन ेदात आंबलेत त्यात व्याहयाने धाडलाय वानवळा. 

329.    घरांत नाही दािा मला बाजीराव म्हिा.  

330.    घरािी कळा अगंि सांगत.े 



331.    घरात घरघर ििाव गावभर. 

332.    घरात घाि, दारात घाि, कुठे गेली गोरीपान.  

333.    घरात नाही एक तीळ पि ममशांना देतो पीळ. 

334.    घरात नाही कौल, ररकामा डौल. 

335.    घरात नाही तरुी भट भटिीला मारी. 

336.    घरात नाही दािा मला बाजीराव म्हिा.  

337.    घरासारखा गिु, सास ूतशी सनू. 

338.    घरी नको झालेल्या मािसाला रस्त्यावरिी माकड ेपि दगड मारतात. 

339.    घरोघरी त्याि परी, सांगेना तीि बरी.  

340.    घरोघरी मातीच्या िुली. 

341.    घाईत घाई अन म्हातारीला न्हािं येई. 

342.    घाण्यािा बलै. 

343.    घार हहडंत ेआकाशी चित्त नति ेपपलापाशी.  

344.    घगुऱ्या मठुभर, सारी रात मरमर. 

345.    घसुळतीपेक्षा उकळतीि ेघरी अचधक.  

346.    घे सरुी आणि घाल उरी. 

347.    घेिे न देिे, कंहदल लावनू जािे. 

348.    घोंगड अडकल.ं 

349.    घोड ंझालय मराया बसिारा म्हितो मी नवा. 

350.    घोडामदैान जवळ असिे. 

351.    घोड ेखाई भाड.े 



352.    घोड्कयावर हौदा, हत्तीवर खोगीर. 

353.    िढेल तो पडले. 

354.    िन ेखाईल लोखंडाि ेतवे्हा ब्रम्हपहद नाि.े 

355.    िमडी जाईल पि दमडी जािार नाही. 

356.    िमत्कारामशवाय नमस्कार नाही आणि परािमामशवाय पोवाडा नाही. 

357.    िव ना ढव म्हिे खंडाळ्या पोटभर जेव. 

358.    िांदिे िोराला, उन घबुडाला. 

359.    िांभारािी नजर जोड्कयावर. 

360.    िांभाऱ्याच्या देवाला खेटरािी पजूा. 

361.    िार आण्यािी कोंबडी अऩ बाराण्यािा मसाला. 

362.    िार हदवस सासिूे, िार हदवस सनेुि.े 

363.    िारजनांनी केली शतेी, मोत्या ऐंवजी पपकली माती. 

364.    िालत्या गाडीला खीळ घालिे. 

365.    चितंी परा त ेयेई घरा. 

366.    चिता मेलेल्या मािसाला जाळत,े पि चितंा जजवतं मािसाला जाळत.े 

367.    चिपर्टयात काय काय करू? 

368.    िुकलेला फकीर ममशदीत. 

369.    िुलीतले लाकुड िलुीति जळाल ेपाहहजे. 

370.    िुलीपढंु हागायिं आन ंनमशबात होत म्हिायि. 

371.    िोंघीजिी सनुा पािी का ग द्याना. 

372.    िोपदार तपुाशी, राजा उपाशी. 



373.    िोर तो िोर वर मशरजोर. 

374.    िोर नाही तर िोरािी लगंोटी. 

375.    िोर सोडून सनं्याशाला सळुी. 

376.    िोराच्या उलर्टया बोंबा. 

377.    िोराच्या मनांत िांदि.ं 

378.    िोराच्या वाटा िोरालाि माहीत. 

379.    िोराच्या हाती जामदाखान्याच्या ककल्या. 

380.    िोराला सटुका, आणि गावाला फटका. 

381.    िोरावर मोर. 

382.    िोरीिा मामला हळू हळू बोंबला. 

383.    िोरून पोळी खा म्हटल ेतर बोंबलनू गळुविी मागायिी.  

384.    िोळीला आणि पोळीला कुिी कमी नसत.े 

385.    छडी लागे छमछम पवद्या येई घमघम. 

 

386.    जंगलात नाही वावर आणि गावात नाही घर. 

387.    जगाच्या कल्यािा सतंािी पवभतुी. 

388.    जनािी नाही तरी मनािी तरी जरा. 

389.    जनात बवुा आणि मनात कावा. 

390.    जन्मा आला हेला, पािी वाहता मेला. 

391.    जमता दशमा ग्रह. 

392.    जया अगंी मोठेपि ंत्यास यातना कहठि. 



393.    जलात राहून माशाशी वरै कशाला? 

394.    जळत ंघर भाड्कयाने कोि घेिार? 

395.    जवा येतील िांगली येळ, गाजराि बी व्हतय केळं. 

396.    जशास तसे. 

397.    जशी कामना तशी भावना. 

398.    जशी देिावळ तशी धुिावळ. 

399.    जशी ननयत तशी बरकत. 

400.    जसा गरुु तसा िलेा. 

401.    जसा भाव तसा देव. 

402.    जाईिा डोळा नन आसवांिा मेळा. 

403.    जातीसाठी खावी माती. 

404.    जात्यातले रडतात, सपुातले हसतात. 

405.    जात्यावर बसले की ओवी सिुत.े 

406.    जानव ेघातल्याने ब्रा्मि होत नाही. 

407.    जाळामशवाय नाही कढ अऩ माये मशवाय नाही रड. 

408.    जावई पाहुिा आला म्हिून रेडा दधु देईल काय? 

409.    जावई माझा भला आणि लेक बाईलबरु्धया झाला. 

410.    जावयाि ंपोर हरामखोर. 

411.    जावा जावा आणि उभा दावा. 

412.    जावा जावा हेवा देवा. 

413.    जजकड ेपोळी नतकड ेगोंडा घोळी. 



414.    जजकड ेसईु नतकड ेदोरा. 

415.    जजच्या घरी ताक नति ेवरती नाक. 

416.    जजच्या हाती पाळण्यािी दोरी तीि जगात ेउर्धदारी.  

417.    जजत्यािी खोड मेल्यावािून जात नाही. 

418.    जजथ ेकमी नतथ ेआम्ही. 

419.    जी नाही गोंदिार ती नाही नांदिार. 

420.    जुन ंत ेसोन ंनव ंत ेहव.ं 

421.    जे न देख ेरपव त ेदेख ेकपव. 

422.    जे पपडंी त ेब्रम्हांडी. 

423.    जे फुकट त ेपौष्टीक. 

424.    जेथ ेपपकत ंनतथ ेपवकत ंनाही. 

425.    जेवान जेवाव पगंतीत अन मरान मागाव ंउमदीत. 

426.    जो गिु बाळा तो जन्म काळा. 

427.    जो नाक धरी, तो पाद करी. 

428.    जो श्रमी त्याला काय कमी. 

429.    जोकून खािार, कंुथुन हागिार. 

430.    जोवरी पसैा तोवरी बसैा. 

431.    ज्या गावच्या बोरी त्या गावच्या बाभळी. 

432.    ज्या गावाला जायिे नाही त्य गाविा रस्ता पविारू नये. 

433.    ज्याि ंकराव ंभल ंतोि म्हितो आपलि ंखर. 

434.    ज्याि ंजळत ंत्यालाि कळत.ं 



435.    ज्याि ंत्याला आणि गाढव वझ्याला. 

436.    ज्यािा त्याला िोप नाही आणि शजेाराला झोप नाही. 

437.    ज्यािी करावी िाकरी त्यािीि खावी भाकरी. 

438.    ज्यािी दळ त्यािे बळ. 

439.    ज्याि ेपदरी पाप त्याला मलुी आपोआप. 

440.    ज्याच्या हाती ससा तो पारधी. 

441.    ज्याच्यासाठी लगुड ंतिे उघड.ं 

442.    ज्याला आहे भाकरी त्याला कशाला िाकरी. 

443.    ज्याला नाही अक्कल त्यािी घरोघरी नक्कल. 

444.    ज्याला समजावा कोरड्कया पाटीिा तोि ननघाला आतल्या गाठीिा. 

445.    ज्वारी पेरली तर गहू कसा उगविार? 

446.    टक्केटोिप ेखाल्ल्यावािून मोठेपि येत नाही. 

447.    टाकीि ेघाव सोसल्यामशवाय देवपि येत नाही. 

448.    हटटवेदेखील समदु्र आटपवत.े 

449.    ठकास महाठक.  

450.    ठि ठि पाळ मदन गोपाळ. 

451.    हठकाि नाही लग्नाला आणि कोि घेत ेमलुाला.  

452.    ठेवले अनतं ेतसैेिी रहाव.े  

453.    ठोसास ठोसा.  

 

454.    डाग झाला जुना आणि मला प्रनतव्रता म्हिा. 



455.    डाळ मशजत नाही आणि वरि उकळत नाही. 

456.    डोंगर पोखरून उंदीर काढिे.  

457.    डोंगराएवढी हाव, नतळा एवढी धाव. 

458.    डोळे आणि कान यांच्यात िार बोटाि ेअतंर असत.े 

459.    डोळ्याला नाही अस,ू तझुी मेली सास.ू 

460.    ढवळ्या जातो आणि पवळ्या येतो पि सावळा गोंधळ तसाि राहतो. 

461.    ढवळ्याशजेारी बांधला पावळया, वाि नाही पि गिु लागला. 

462.    ढंुगिाखाली आरी अऩ िांभार पोरं मारी.  

463.    ढंुगिाि ंकाढून डोक्याला बांधिे.  

464.    ढोंग धतोरा, हाती कटोरा. 

465.    ढोरात ढोर, पोरात पोर. 

466.    त वरून ताकभात. 

467.    ति खाई धन. 

468.    तरिी पडली धरिी अन म्हातारी झाली हररिी. 

469.    तरण्या झाल्या बरण्या आणि म्हाताऱ्या झाल्या हरण्या.  

470.    तरण्याि ेझाल ेकोळसे अन म्हाताऱ्याला आल ेबाळसे.  

471.    तरण्याला लागली कळ, म्हाताऱ्याला आलय ंबळ. 

472.    तळहाताने िंद्र झाकत नाही. 

473.    तळे राखी तो पािी िाखी. 

474.    तवा तापला तोवर भाकरी भाजून घ्यावी. 

475.    तहान लागल्यावर आड खििे. 



476.    ताकातल्या तपुासारख,े सौंदयव.  

477.    ताकापरुत ेरामायि. 

478.    ताकाला जायिे अन ंभांड ेलपवायि.े 

479.    तागास तरू लाग ून देिे. 

480.    ताटाखालि ंमांजर. 

481.    ताटात सांडल ंकाय नन वाटीत सांडल ंकाय एकि. 

482.    तारेवरिी कसरत. 

483.    ती नाही घरी नी गमजा करी. 

484.    तीन नतघडा काम बबघाडा. 

485.    त ुदळ माझ,े मी दळीि गावच्या पाटलाि.े 

486.    तकुाराम बवुांिी मेख. 

487.    तझु ंअऩ माझ ंजमेना तझु्यावािुन करमेना. 

488.    तपु खाल्ल ेकी लगेि रुप येत नाही. 

489.    तमु्ही करा अऩ आम्ही ननस्तरा. 

490.    तरुात दान, महापणु्य. 

491.    तलुा न ंमला, घाल कुत्र्याला. 

492.    तळुशी तळुशी तलुा पािी कळशी कळशी, पि वेळ ममळेल ेत्या हदवशी. 

493.    तरेड्कयािे रंग तीन हदवस. 

494.    तले गेले, तपु गेले, हाती आल ेधोपाटिे. 

495.    तलेिीवर रुसली अधंारात बसली. 

496.    तोंड करी बाता अन ढंुगि खाई लाथा. 



497.    तोंड दाबनू बकु्क्यांिा मार. 

498.    तोंडात तीळ मभजत नाही. 

499.    तोबऱ्याला पढेु लगामाला मागे. 

500.    त्यात काही राम नाही. 

 

501.    थांबला तो सपंला. 

502.    थाट राजािा, दकुान भाडगुजंाि.े 

503.    थेंब ेथेंब ेतळे सािे. 

504.    थोडक्यात नटाव ेअन प्रेमाने भेटाव.े  

505.    थोरा घरािे श्वान त्याला देती सवव मान. 

506.    थोरांि ेदखुिे आणि मिभर कंुभिे. 

507.    दक्षक्षिा तशी प्रदक्षक्षिा. 

508.    दगडापेक्षा पवट मऊ. 

509.    दमडीिी नाही ममळकत आणि घडीिी नाही फुरसत. 

510.    दहा गेले पाि उरले. 

511.    दहा मराव ेपर दहांिा पोमशदंा मरु नये. 

512.    दही वाळत घालनू भांडि. 

513.    दांत आहे तर ििे नाहीत, ििे आहेत तर दांत नाहीत. 

514.    दांत कोरून पोट भरतो. 

515.    दािा दािा हटपतो पक्षी पोट भरतो.  

516.    दानवाच्या घरी रावि देव. 



517.    दाम करी काम. 

518.    दारात नाही आड म्हिे लावतो झाड. 

519.    हदडंी दरवाजा उघडा ठेवायिा आणि मोरीला बोळा घालायिा. 

520.    हदल्या भाकरीिा सांचगतल्या िाकरीिा.  

521.    हदवस गेला रेटारेटी, िांदण्यात बसली कापसू वेिीत. 

522.    हदवस बडुाला मजूर उडाला. 

523.    हदवस मेला इथं नतथं अन रात्र झाली ननजु कुठं. 

524.    हदवसा िुल रात्री मलू. 

525.    हदवाळी दसरा हात पाय पसरा. 

526.    हदव्याखाली नेहमीि अधंार. 

527.    हदसत ंतस नसत ंम्हिून तर जग फसत.ं  

528.    दुुःख रेड्कयाला न डाग पखालीला. 

529.    दखुिे हत्तीच्या पायाने येत ेआणि मुगंीच्या पायाने जात.े 

530.    दधु पोळल ंकी ताक फंुकून प्यावे.  

531.    दधुात साखर आणि आंघोळीत लघवी. 

532.    दधुापेक्षा सायीवर प्रेम जास्त.  

533.    दभुत्या गाईच्या लाथा गोड. 

534.    दरुून डोंगर साजरे. 

535.    दजुवनसगंापेक्षा एकांतवास बरा.  

536.    दषु्काळात तरेावा महहना. 

537.    दसुऱ्या वरती पवसबंला त्यािा कायवभाग बडुाला. 



538.    दसुऱ्यािी कामीनी ती मानवािी जननी.  

539.    दृष्टी आड सषृ्टी. 

540.    दृष्टी सवाांवर प्रभतु्व एकावर.  

541.    दे बाय लोिि,े बोलेन तझु्या हारि!े  

542.    दे माय धरिी ठाय. (हे माय, धरिी ठाय.)  

543.    देखल्या देवा दंडवत. 

544.    देि ंन घेि ंआणि कंहदल लावनू येि.ं  

545.    देि कुसळाि, करि ंमसुळाि. 

546.    देिाऱ्याि ेहात हजार. 

547.    देिे ना घेिे दोन्ही सांजि ेयेिे.  

548.    देिे ना घेिे ररकामे गािे. 

549.    देव तारी त्याला कोि मारी. 

550.    देव भावािा भकेुला. 

551.    देव लागला द्यायला पदर नाही घ्यायला.  

552.    देवाि ंनाव ंअऩ स्वताि गाव.ं 

553.    देवािी करिी आणि नारळात पािी. 

554.    देश तसा वेश. 

555.    देह देवळात चित्त पायतिात. 

556.    दैव देत ंअऩ कमव नेत.ं 

557.    दोघांि ेभांडि नतसऱ्यािा लाभ. 

558.    दोघींिा दादला उपाशी. 



559.    दोन डोळे शजेारी, भेट नाही ससंारी.  

560.    दोन्ही घरिा पाहुिा उपाशी. 

561.    द्या दान सटेु चगरान (ग्रहि). 

562.    धनगराच्या म ढं्या अन शतेकऱ्याला लेंढ्या. 

563.    धनवतंाला दंडवत. 

564.    धन्याला धतरुा आणि िोराला ममलदा.(धन्याला कन्या अन ंिोराला ममलदा.) 

565.    धमनीतला पडला भोक हवा गेली बर फोक.  

566.    धरल तर िावतय आन सोडलर तर पळतय. 

567.    धमावने हदल ेनेसायला तर परसात गेली मोजायला. 

568.    धाक ना दरारा, फुटका नगारा. 

569.    धावत्यापाठी यश. 

570.    धावल्याने धन ममळत नाही. 

571.    धु म्हटल ेकी धुवायिे लोंबतय काय त ेनाही पविारायि.े (वाढ म्हिल ंकी वाढाव ंकोि ंजेवतये ं
वाकून बघ ूनये.)  

572.    धुडुम धडवा अन आंब्बसेला (अमावसेला) पाडवा.  

573.    धुतल्या तांदळातला खडा. 

 

574.    न कत्याविा वार शननवार. 

575.    न खािाऱ्या देवाला नेवेद्य. 

576.    न लागो पतु्रािा हात पि लागो डोंब्या महारािी लाथ.  

577.    नकटीच्या लग्नाला सतराश ेसाठ पवघ्न. 



578.    नकटे व्हावे पि धाकटे होऊ नये. 

579.    नको नतथ ंबोटं घाल ूनये, घातलेि तर वास घेत बस ूनये.  

580.    नगाऱ्यािी घाय नतथे हटमकीि ेकाय? 

581.    नमनाला घडाभर तले. 

582.    नरो वा कंुजारोवा. 

583.    नळी फंुकली सोनारे इकडून नतकड ेगेले वारे. 

584.    नवरा केला सखुासाठी, पसैा नाही कुकासाठी. 

585.    नवरा नाही घरी सासरा जांि करी. 

586.    नवऱ्याने मारल ेपावसाने झोडपले तिार कुिाकड ेन्यायिी. 

587.    नवा कावळा शिे खायला मशकला. 

588.    नव्यािी नवलाई. 

589.    नव्याि ेनऊ हदवस. 

590.    नसनु खोळंबा असनु दाटी. 

591.    ना घरिा ना घाटिा. 

592.    नादंिाऱ्याला पळ म्हिायि ेआणि पळिाऱ्याला नांद म्हिायि.े 

593.    नांव अन्नपिुाव, टोपल्यात भाकर उरेना. 

594.    नांव गगंबुाई अऩ तडफड ेतान्हेने. (नांव गगंाबाई अन तडफड ेतहानेने). (नांव गगंाबाई, रांजनात 
पािी नाही). 

595.    नांव महीपती, तीळभर जागा नाही हाती. 

596.    नांव मोठे लक्षि खोटे. 

597.    नांव सगिुी करिी अवगिुी. 



598.    नांव सलुोिना आणि डोळ्याला िष्मा. 

599.    नांव सोनबुाई अन हाथी कचथलािा वाळा. 

600.    नाक दाबल ेकी तोंड उघडत.े 

601.    नाकपेक्षा मोती जड. 

602.    नाकाला नाही जागा, नाव िंद्रभागा 

603.    नाकावर पदर अन पवशीवर नजर. 

604.    नागड्कया कड ेउघडा गेला आणि हहवाने मेला. 

605.    नागोबा म्हसोबा पेंश्याला दोन, पिंमी झाल्यावर पजुतय ंकोि? 

606.    नािता येईना म्हिे अगंि वाकड,े स्वयपंाक येईना म्हिे ओली लाकड.े 

607.    नात्याला नाही पारा, ननजायला नाही थारा. 

608.    नाम अस ेउदार किव, कवडी देता जाई प्राि. 

609.    नारो शकंरािी घटंा. 

610.    नालासाठी घोड.ं 

611.    नाव सोनबुाई हाथी कचथलािा वाळा. 

612.    नाव््यािा उकरंडा ककतीही उकरला तरी केसि ननघिार.  

613.    नाही चिरा, नाही पिती. 

614.    नाही ननमवल मन काय करील साबि. 

615.    ननलवज्याच्या गांडीवर घातला पाला गार लागला अजून घाला. 

616.    नेमेचि येतो मग पावसाळा. 

617.    नेशीि तर पठैिी नाहीतर नागवी बसेन. 

618.    न्हािीला बोळा आणि दरवाजा मोकळा. 



 

619.    पिंमखुी परमेश्वर. 

620.    पतं मेले, राव िढल . 

621.    पडतील स्वाती तर पपकतील मोती. 

622.    पडत्या फळािी आज्ञा. 

623.    पडलो तरी नाक वर. 

624.    पडू आजारी, मौज वाटे भारी. 

625.    पत्रावळी आधी दोिा, तो जावई शहािा.  

626.    पदरी पडले आणि पपवत्र झाल.े 

627.    परद:ुख मशतल असत.े 

628.    परािा कावळा करिे. 

629.    पळत भईु थोडी. 

630.    पहहला हदवशी पाहुिा, दसुऱ्या हदवशी पयी, नतसऱ्या हदवशी थारी अक्कल आधी गयी. 

631.    पहहल ेपाठे पचं्िावन्न. 

632.    पािावर धारि बसली. 

633.    पाटलाि ंघोड ंमहाराला भषुि. 

634.    पाठीवर माराव ेपि पोटावर मारू नये.  

635.    पाण्यात म्हैस वर मोल. 

636.    पाण्यात राहून माशाशी वरै? 

637.    पाण्यावािून मासा झोपा घेई केसा, जाव ेत्याच्या वशंा तवे्हा कळे.  

638.    पादऱ्याला पावटािे ननममत्त. (पादऱ्याला पावर्टयाि आधार.) 



639.    पादा पि नांदा. 

640.    पानामागनू आली अन नतखट झाली. (अगसली ती मागासली, मागाहून आली ती गरोदर राहीली.) 

641.    पाप्याि ंपपतर आणि वर आला जवर. 

642.    पाय ध ुम्हिे तोड ेकेवढ्याि?े 

643.    पायलीिी सामसमू, चिपर्टयािी धामधूम.  

644.    पायाखालिी वाळू सरकली. 

645.    पायातली वाहन पायात. 

646.    पारर्धयाि गोड गाि,ं हररिीसाठी जेवघेि.ं  

647.    पारावरला मुजंा. 

648.    पालथ्या घडावर पािी. (पालथ्या घागरीवर पािी.) 

649.    पपजंऱ्यामर्धये व्याघ्र सापड,े बायका मलेु मारती खड.े 

650.    पपपंळाला पाने िार. 

651.    पपकत ंनतथ ेपवकत नाही. 

652.    पपकल ेपान केव्हातरी गळून पडिारि. 

653.    पपकल्या पानािा देठ की हो हहरवा. 

654.    पपतळ उघड ेपडले. 

655.    पी हळद अऩ हो गोरी. 

656.    पढुच्याि ठेि मागिा शहािा. 

657.    पतु्र व्हावा ऎसा गुडंा ज्यािा नतन्ही लौकी झेंडा.  

658.    परुािातील वानगी परुािात. 

659.    परुुषांि ेमरि शतेी, बायकाि ेमरि वेती ं(प्रसतुी).  



660.    पेराव ेतसे उगवत.े 

661.    पशैाकडिे पसैा जातो. 

662.    पोकळ वाशांिा आवाज मोठा. 

663.    पोट भरे खोटे िाले. 

664.    पोटात नाही दािा म्हिे रामकृष्ि म्हिा. 

665.    प्रयत्नांती परमेश्वर. 

666.    प्रयत्ने वाळूि ेकि रगडीता तले ही गळे. 

 

667.    फुकट घालाल जवे ूतर सारेजन येव,ू काही लागेल देि ंतर नाही बा येि.ं 

668.    फुकटिंब ूबाबरूाव.  

669.    फुकटि ेखािे आणि हागविीला कहर. 

670.    फुका हदल ेझोका म्हिून पांग फेडलेस का लेका?  

 

671.    बडा घर पोकळ वासा. 

672.    बळी तो कान पपळी. 

673.    बाई ही काही काळािी पत्नी असत ेपि अनतं काळािी माता असत.े 

674.    बाईिा मात्र हट्ट, परुुषािी मात्र जजद्द.  

675.    बाईल गेलीया अऩ झोपा केला.  

676.    बाईल वेडी लेक पपसा, जावई ममळाला तोहह तसा. 

677.    बाज बघनु बाळंतीि व्हावे. 

678.    बाजारात नाही तरुी भट भटिीला मारी. 



679.    बाप तसा बेटा, कंुभार तसा लोटा. 

680.    बाप दाखव नाही तर श्रार्धदं कर. 

681.    बापा परी बाप गेला बोंबलताना हात गेला.     

682.    बाबा गेला आणि दशम्याही गेल्या.  

683.    बायको नाही घरी धोपाटिे उड्कया मारी.  

684.    बारा गावच्या बारा बाभळी.  

685.    बारा घरिा मुजंा उपाशी. 

686.    बारा झाली लगुडी तरी भागबुाई उघडी. (बारा लगुडी तरी बाई उघडी.) 

687.    बाळाि ेपाय पाळ्ण्यात हदसतात.  

688.    बडुत्याि ेपाय खोलात. 

689.    बडुत्याला काडीिा आधार. 

690.    बढु्ढ्याले आली मस्ती, नातींशी खेळे कुस्ती. 

691.    बेशरमाच्या ढंुगिाला फुटले झाड तो म्हितो मला सावली झाली.  

692.    बोल बोल नाऱ्या धोतर गेल ंवाऱ्या.  

693.    बोलिाऱ्याि ेउडीद सरु्धदा पवकल ेजातात पि न बोलिाऱ्याि ेगहू पडुन राहतात.  

694.    बोलण्यात पट्टराघ,ू कामाला आग लाव.ू  

695.    बोलािीि कढी अऩ बोलािाि भात. 

696.    बोले तैंसा िाले त्यािी वदंावी पाऊले.  

697.    बोलेल तो करेल काय? गरजेल तो पडले काय?  

698.    भटाला हदली ओसरी भट हात पाय पसरी.  

699.    भरल्या ब्रा्मिाला दही करकरीत.  



700.    भरवश्याच्या म्हशीला टोिगा. 

701.    भले भले गेले गोत ेखात, णझझंुरटे म्हिे माझी काय वाट? 

702.    भाकरी पहावी काठात आणि मलुगी पहावी ओठात. 

703.    भागला पडला बावीत, बाव झाली झळझळीत.  

704.    भातापेक्षा वरि जास्त. 

705.    भाराबर चिदं्या, शळेीि ेशपेटु. 

706.    भावीि नाित ेम्हिून न्हावीि नाित.े  

707.    मभतंीला कान असतात. 

708.    मभक नको पि कुत्रा आवर. 

709.    मभकेत कावळा हागला. 

710.    मभतीवर डोकं आपटून काही होत नाही उलट स्वत:लाि खोक पडत.े 

711.    मभत्यापाठी ब्रम्हराक्षस. 

712.    भकेुच्या तापे करवदंीिी काप.े 

713.    भकेुपेक्षा ब्रम बरा. 

714.    भकेुला केळं, उपासाला मसताफळ. 

715.    भकेुला कोंडा अन ननजेला धोंडा. 

716.    भकेुला पपकल ंकाय? अऩ हहरव ंकाय? 

717.    भरुक्यावािून जेवि नाही अन मरुक्यावािून बाई नाही. 

718.    भरुर आिी दहा गिु िोरी. 

719.    भोळी ग बाई भोळी, लगुड्कयावर मागत ेिोळी, खायला मागत ेपरुिपोळी. 

 



720.    मऊ लागल ेम्हिून कोपऱ्याने खि ूनये. 

721.    मड्कयाच्या टाळुवरिे लोिी खािारा.  

722.    मनी चितंी त ेवरैीही न चितंी.  

723.    मनी नाही भाव देवा मला पाव. 

724.    मनी वसे त ेस्वप्नी हदस.े 

725.    मराव ेपरी ककनत वरुपे उरावे. 

726.    मला न ंतलुा, घाल कुत्र्याला. 

727.    मला पहा अन फुल ंवहा. 

728.    महादेवापढेु नदंी असायिाि. 

729.    मांजर डोळे ममटून दधु पपत ेपि त ेजगाला हदसति.ं 

730.    माकड म्हित ंमाझीि लाल. 

731.    माकडाच्या हातात कोलीथ. 

732.    माझा लोक तझु्या घरी अन तपुान ंतोंड भरी. 

733.    माझा ्यां असा, बायकोिा ता ंतसा, गिपतीिा होऊिा कसा? 

734.    मािूस पाहून शब्द टाकावा, अऩ जागा पाहून घाव मारावा.  

735.    मातीि ेकुल्ले वाळले की पडायिेि.  

736.    मानसू म्हनावा तर अक्कल न्हायी आनी गाढाव म्हनावा तर शपेटु नायी.  

737.    माय मरो पि मावशी उरो. 

738.    मारा पि तारा. 

739.    मालकाि ेहाल शजेारिा तांबडा पाल. 

740.    माळावर बोंबलायला पाटलाला काय पविारायिं?  



741.    ममयंा बबबी, तगेार मभतंीला उभी. 

742.    ममया मठुभर, दाढी हातभर. 

743.    मी नाही त्यातली अऩ कडी लावा आतली.  

744.    मी बाई सतंीि माझ्या मागे दोन तीन.  

745.    मी हसत ेलोकांना अन ंशबेडु माझा नाकाला. 

746.    मुगंी व्यायली, शीगंी झाली, दधु नति ेककती, बारा रांजि भरून गेले, सतरा हत्ती पपउन गेले. 

747.    मुगंी हत्तीच्या ढंुगिाला िाव ूशकत ेपि हत्ती मुगंीच्या नाही. 

748.    मुगेंच्या मतुाला महापरू. 

749.    मगु चगळून गप्प बसाव.े 

750.    मठुभर घगुऱ्या अन सारीरात मिंमि.ं  

751.    मतुी लहान पि ककती महान. 

752.    मळुांपोटी केरसनुी. 

753.    मशुा पाहून मशुारा घोडा पाहून खरारा.  

754.    मेलेल ंकोंबड ंआगीला मभत नाही. 

755.    मेल्या म्हशीला मिभर (शरेभर) दधू.  

756.    मेल्यावािून स्वगव हदसत नाही. 

757.    मोडने पि वाकिार नाही. 

758.    मोले घातले रडाया, नाही आस,ू नाही माया. 

759.    मोह सटेुना अऩ देव भेटेना. 

760.    म्हननाऱ्यान ंम्हि केली, अऩ जाननाराले अक्कल आली.  

761.    म्हशीने रांधल ंआणि हेल्याने खाल्ल.ं  



762.    म्हसोबाला नव्हती बायको अऩ सटवाईला नव्हता नवरा.  

763.    म्हातारी मेल्यािं द:ुख नाही पि काळ सोकावतो. 

 

764.    यािी देहा, यािी डोळा. 

765.    याला द्या त्याला द्या मग सरकाराला काम द्या? 

766.    ये ग साळू दोघ ंलोळू. 

767.    येड ंपेरलय ंअन उगवलय ंखुळं. 

768.    येथे पाहहज ेजातीिे, येळ्या गबाळ्यािे काम नोहे. 

769.    येरे माझ्या मागल्या, ताक कण्या िांगल्या. 

770.    रंग जािे रंगारी, धुनक जािे पपजंारी!  

771.    रंग झाला कफका आणि देईना कुिी मकुा. 

772.    रंगाने गोरी हजार गिु िोरी. 

773.    रंग गोरापान आणि घरात ग ुघान. 

774.    राईिा पववत.  

775.    राजा उदार झाला अऩ हाती भोपळा हदला. 

776.    राजा तशी प्रजा.  

777.    राजा बोले अऩ दल िाल.े 

778.    राजाला हदवाळी काय ठाऊक? 

779.    रात्र थोडी अऩ सोंग फार.  

780.    ररकामा नावी कुडाला तुबें लावी. (ररकामा न्हावी मभतंीला तुबंड्कया लावी.)  

781.    रुखवत आल,ं रुखवत आल ंउघडा णखडकी, पाहहल ंतर फाटकीि फडकी.  



782.    रुखवत आल,े रुखवत आल ेदिािली आळी, पहातात तो अधीि पोळी.  

783.    रोज घालतयं मशव्या अन एकादशीला गातय ंओव्या.  

784.    रोज मरे त्याला कोि रड.े 

 

785.    लगंड ंलागल ंकामाला आन िौघ ंतगंड ंधरायला. 

786.    लकेंत सोन्याच्या पवटा. 

787.    लकडी मशवाय मकडी वळत नाही. 

788.    लग्न बघाव ेकरून अऩ घर पहावे बांधून. 

789.    लढाईम ेबढाई आणि खजजनेम ेगवऱ्या. 

790.    लबाडािे आमतं्रि जेवल्याबबगर खोटे. 

791.    लवकर उठे, लवकर ननज ेत्यास आरोग्य, सपंत्ती लाभे. 

792.    लहान तोंडी मोठा घास. 

793.    लांड्कयामागे पुडंा. 

794.    लाखाि ेबारा हजार. 

795.    लाखामशवाय बात नाही अन वडापाव मशवाय काही खात नाही.  

796.    लाडावली गरंुपवन देवळात हाग,े ढंुगि धुवायला महादेव मागे. 

797.    लाथ मारेन नतथ ेपािी काढीन. 

798.    लाल केला मागील पाठ पवसरून गेला. 

799.    लेक द्यावी श्रीमतंाघरी सनू करावी गरीबाकडली. 

800.    लेक नाही तोवर लेवनू घ्याव ेसनू नाही तोवर खाऊन घ्याव.े 

801.    लेकी बोले सनेु लागे. 



802.    लेकीि लेकरं उडती पाखरं, लेकािी लेकरं चिकट भोकरं.  

803.    लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आपि कोरड ेपाषाि. 

804.    लोकाि ेलेिे ले ग लिुरे, मागायला आली दे ग कुत्र.े  

805.    वड्कयािे तले वांग्यावर. 

806.    वर झगझग आत भगभग. 

807.    वर मकुुट आणि खाली नागड.ं 

808.    वराती मागनू घोड.े 

809.    वरुन हदस ेसोज्वळ आतनू सावळा गोंधळ. 

810.    वरून कीतवन आतनू तमाशा. 

811.    वळिळीि ेपािी आड्कयाला कस ेिढेल. 

812.    वळले तर सतू नाही तर भतू. (असेल तर सतू नाही तर वडावरि ेभतू). 

813.    वळवािा पाऊस. 

814.    वळू ऊठला पि सशंय कफटला. 

815.    वाघ पडला बावी, केल्ड ंगांड दावी. 

816.    वािेल तो वािेल. 

817.    वाज ेपाउल आपले म्हिे मागनू कोि आल.े 

818.    वाटाण्याच्या अक्षता. 

819.    वासरात लगंडी गाय शहािी. 

820.    वाहता झरा अन फुलता मळा असला तरिं ठीक. 

821.    पविंवाि ेबबऱ्हाड पाठीवर. 

822.    पविारांिी तटू तथेे भाषिाला उत. 



823.    पवनाशकाल ेपवपरीत बरु्धदी. 

824.    पवल्याभोपळाि ेसाक्ष. 

825.    पवषािी परीक्षा. 

826.    पवहीिािा पापड वाकडा. 

827.    वीतभर गजरा गावभर नजरा. 

828.    वेळना वखत आऩ गाढव िाललय भकुत. 

829.    वेळेला केळं अऩ वनवासाला मसताफळं. 

830.    वेश अस ेबावळा परी अतंरी नाना कळा. 

831.    वरैी गेला अन जागा पसै झाला. 

832.    शब्दांिा सकुाळ तथेे बरु्धदीिा दषु्काळ. 

833.    शहाि ंहोईना अन सागंता येईना. 

834.    शहाण्याने कोटाविी पायरी िढू नये. 

835.    शहाण्याला शब्दािा मार. 

836.    मशज ेपयांत दम धरवतो, ननवे पयांत धरवत नाही. 

837.    मशतावरून भातािी परीक्षा. 

838.    मशर सलामत तर पगडी पिास. 

839.    मशराळ शतेी दाट. 

840.    मशळ्या कढीला ऊत. 

841.    शभु बोल नाऱ्या तर म्हिे मांडवाला आग लागली. 

842.    शिे ंआपि खायिं अन ूतोंड दसुऱ्याि ंहंुगायिं. 

843.    शरेास सव्वाशरे. 



844.    शळेी जात ेजजवाननशी आणि खािारा म्हितो वातड कशी?  

845.    शळेीि ेशपेटु न माशा हाकालिारे न अब्र ुझाकनारे.  

846.    शोधा म्हिज ेसापडले. 

847.    सनं्यासाच्या लग्नाला शेंडीपासनू (सरुुवात) तयारी.  

848.    सख्खख्खया सासलूा हदली लाथ, िुलत सासिूा कापला कान, नतथ ेमामे-सास ूमागत ेमान. 

849.    सगळं मसुळ केरात. 

850.    सतरा कारभारी ऐक नाही दरबारी. 

851.    सतरा परुभय्ये अऩ अठरा िुली. 

852.    सदाला िोळी आणि वऱ्हाडाला पोतरेी. 

853.    सरड्कयािी धांव कंुपिापयांत अन मलु्लािी ममशदीपयांत.  

854.    सळो की पळो केले. 

855.    सवळं दाट अन महारवाड्कयातनू वाट. 

856.    ससा उठला आणि कुत्र ेहागायला बसले. 

857.    साखरेि ेखािार द्याला देव देिार. 

858.    साठी बरु्धदी नाठी. 

859.    साडी नेली बायन ंनन चिधंी नेली गायन.ं 

860.    सात सगुरिी, भाजी अळिी. 

861.    साता उत्तरािी कहािी, पािा उत्तरी सपंिूव. 

862.    साता समदु्राकड ेराजाने लावला भात, ऐक ऐक शीत नऊ नऊ हात. 

863.    साधली तर मशकार नाही तर मभकार. 

864.    साधी राहिी अन ंउच्ि पविार सरिी. 



865.    सार्धवा जात ेपवधवेपाशी आमशवावद मागायला, ती म्हित ेमाझ्यासारखीि हो! 

866.    साप मुगंसाि ेवरै. 

867.    साप म्हि ूनये आपला, नवरा म्हि ूनये आपला. 

868.    सारा गांव मामािा एक नाही कामािा. 

869.    सास ूतशी सनू आणि उंबऱ्या तझुा गिु. 

870.    सास ून सासरा जांि करे नतसरा. 

871.    सास ूनाही घरी, निंद जाि करी. 

872.    सास ूमेली ठीक झाल,े घरदार हाती आल.े 

873.    सास ूसांगे सनेु बोध, आपि पी ऊन ऊन दधु. 

874.    सास ूसांगे सनेुला आणि आपि जाई गोल्या पाठून. 

875.    सास ूसनेुिी भांडि,ं सगळ्या गावाला आमतं्रि.ं 

876.    साहेबनंी रेड्कयािे दधु काढल ेतर तो िरवी कुठे आहे म्हिून पविारतो. 

877.    सुठेंवािून खोकला गेला. 

878.    सईुि आहे, तो पयांत बाळंत होऊन घ्याव.े 

879.    सखु राई एवढे द:ुख पववता एवढे. 

880.    सगुधं पसरावयािा असेल तर िंदनाला णझजावे लागत.े  

881.    सतुावरून स्वगव गाठायिा. 

882.    ससुरबाई, तझुी पाठ मऊ. 

883.    सोनार मशपंी कुलकिी अप्पा, यांिी सगंत नको रे बाप्पा.  

884.    सोन्यािी सरुी असली म्हिून काय उरात खपुसनु घ्यायिी.  

885.    सोन्याहून पपवळे. 



886.    सोवळं सोडल्यावर ओवळं सापडू नये. 

887.    स्वत: मेल्यामशवाय स्वगव हदसत नाही. 

888.    स्वत:िी सावली पवकून खािारी मािस.ं 

889.    स्वभावाला औषध नाही. 

890.    स्वामी नतन्ही जगािा आईपवना मभकारी. 

891.    हगत्या लाज की बघत्या लाज? 

892.    हजारािा बसे घरी, दमडीिा येरझाऱ्या घाली. 

893.    हजीर तो वजीर. 

894.    हत्ती गेला अऩ शपेटु राहहल.े 

895.    हत्ती पोसवतो पि लेक नाही पोसवत.  

896.    हत्तीवर अबंारी जात ेकुत्री भुकंत राहतात. 

897.    हलवायाच्या घरावर तळुशीपत्र. 

898.    हसिाऱ्याि ेदांत हदसतात. 

899.    हा सयुव अऩ हा जयद्रथ. 

900.    हागिाऱ्याला लाज नाही पि भागिाऱ्याला आहे. 

901.    हात दाखवनू अवलक्षि. 

902.    हात कफरे नतथ ेलक्ष्मी वसे. 

903.    हातिं (गणित) ठेवनू वागाव.े 

904.    हातिे सोडून पळत्याच्या मागे. 

905.    हातच्या काकिाला आरसा कशाला? 

906.    हातािी पािही बोटे कधीही सारखी नसतात.  



907.    हातात कवडी पवद्या दवडी. 

908.    हातान ंहोईना काही तोंड घेत ंघाई.  

909.    हाती घ्याल त ेतडीस न्या. 

910.    हाती नाही अडका, बाजारात धडका.  

911.    हाती नाही आिा, मला कारभारी म्हिा.  

912.    हहगं गेला, वास राहीला. 

913.    ही काळ्या दगडावरिी रेघ. 

914.    हे बालाजी, छप्पन्न कोटींिा ितथुाांश.  

915.    हेंदरं त ेहेंदरं आणि गावदंरीला िरायला िाललय.ं  

916.    होता जजवा म्हिनू वािला मशवा. 

917.    होळी जळाली, थंडी पळाली. 

918.    हौसेन ंकेला पनत, त्याला भरली रक्तपीती.  

919.    ज्ञान सांगे लोका शेंबडु आपल्या नाका. 

920.    ’श्री’ आला की ’ग’ सरु्धदा येतो. 

921.    श्रीमतंाच्या घरिा कुत्रा त्याला म्हिा ’अहो हाडा’ 
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