
JeNne[er yees}
er                JeNne[er µeyokeÀesµe ë Yeeie 1

K
eb[

 1

ISBN : 978-93-85802-18-8

cejeþer®ee efJekeÀeme - ceneje<ì^®ee efJekeÀeme

jep³e cejeþer efJekeÀeme mebmLee, cegbyeF&

Keb[
1JeNne[er yees}er

ë Yeeie 1JeNne[er µeyokeÀesµe

jep³e cejeþer efJekeÀeme mebmLee, cegbyeF&

 %eeve DeeefCe Yee<ee ³ee oesve mebkeÀuHeveeb®ee SkeÀceskeÀerRµeer Del³eble Ieefve<þ 

Demee Dev³eesv³e mebyebOe Deens. keÀesCel³eener Yee<esle %eevee®eer Je=×er nesleevee®e 
Yee<es®ee efJekeÀeme nesT µekeÀlees. ³ee leÊJeevegmeej jep³e cejeþer efJekeÀeme 
mebmLes®es keÀece ®ee}le Demeles.
                  

 JeNne[er yees}er ner cejeþer®eer SkeÀ cenÊJee®eer yees}er Deens. keÀesCel³eener 
Yee<es®ee, yees}er®ee DeY³eeme ne l³ee Yee<es®ee HejerIe Jee{C³eemeeþer Je Jee{}s}e 
HejerIe ne leb$eMeg× nesC³eemeeþer cenÊJee®ee Demelees.
                 

 He´ceeCe Yee<es®³ee yeensj Deme}su³ee Yeeef<ekeÀ DebMeeb®ee (µeyo, 
µeyoHe´³eesie, JeekeÌHe´®eej, cnCeer Fl³eeoer) leb$eµeg× JesOe IesTve Yee<es®es ns IeìkeÀ 
SkebÀoefjle meceepeceevemeele ³esC³eemeeþer; lemes®e les Heg{er} efHe{îeeble mebke´Àefcele 
nesC³eemeeþer Demes He´keÀuHe cenÊJee®es þjleele. keÀe}eblejeves ne Yee<ee-DebMe 
cejeþer®³ee µenjer }ef}le meeefnl³eele ³esF&ue; lemes®e J³eeJeneefjkeÀ cejeþer 
Yee<esle / He´ceeCe cejeþer Yee<esle meeceeefJe<ì nesTve cejeþer Yee<es®ee HejerIe Jee{t 
µekesÀ}.

DeeYeej ë

ceneje<ì^ jep³e meeefnl³e DeeefCe 
mebmke=Àleer ceb[U,
He´YeeosJeer cegbyeF&

meble iee[iesyeeyee DecejeJeleer 
efJeÐeeHeerþ,
DecejeJeleer

ie´bLe efceUC³ee®es cegK³e efþkeÀeCe ë

jep³e cejeþer efJekeÀeme mebmLee
SefuHeÀvmìve leebef$ekeÀ efJeÐee}³e Fceejle
3, ceneHeeef}keÀe ceeie&, Oeesyeerle}eJe,
cegbyeF& - 400 001.
otjOJeveer ë (022) 2265 3966
FheÊee ë rmvs_mumbai@yahoo.com

Keb[ SkeÀ ë

JeNne[er µeyokeÀesµe ë Yeeie 1
SketÀCe He=<þs ë 346
efkebÀcele ë ©. 968/-

Keb[ oesve ë

JeNne[er µeyokeÀesµe ë Yeeie 2
SketÀCe He=<þs ë 318
efkebÀcele ë ©. 890/-

Keb[ leerve ë

JeNne[er JeekeÌHe´®eej
SketÀCe He=<þs ë 188
efkebÀcele ë ©. 526/-

Keb[ ®eej ë

JeNne[er cnCeer
SketÀCe He=<þs ë 220
efkebÀcele ë ©. 616/-

cegK³e mebµeesOekeÀ

He´e. [e@. efJeÇ} JeeIe

mene³ekeÀ mebµeesOekeÀ

He´e. [e@. jeJemeensye keÀeUs

He´keÀuHe meb³eespekeÀ

[e@. ceveespe lee³e[s
cejeþer Yee<ee efJeYeeie He´cegKe
meble iee[iesyeeyee DecejeJeleer efJeÐeeHeerþ,
DecejeJeleer



: भाग १ 
 
 

 
 

मु  संशोधक 

  ा. डॉ. व ल वाघ 
 

साहा क संशोधक 

ा. डॉ. रावसाहेब काळे 

 

   
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

रा  मराठी वकास सं ा, मंुबई. 

रा  मराठी वकास सं ा, मंुबई. 

 

क  संयोजक  

डॉ. मनोज तायडे  
मराठी भाषा वभाग मुख  

संत गाडगेबाबा अमरावती व ापीठ,  
अमरावती. 



व हाडी बोल  : खंड ०१ : व हाडी श दकोश : भाग १   
( V ARHADI  DIALECT : VOL 01 : VARHADI SHABDKOSH : PART 1 )   

आय.एस.बी.एन. : ९७८-९३-८५८०२-१८-८  

थमावृ ी :  २७ फे ुवार  २०२१ (मराठी भाषा दन) 

©  रा  मराठी वकास सं ा, मंुबई. 

काशक : 
शासक य अ धकार  

रा  मराठी वकास सं ा, 
ए न त क व ालय इमारत, 
३, महापा लका माग, धोबीतलाव, 
मुंबई ४०० ००१. 
र नी : (०२२) २२६५ ३९६६  

इप ा : vastra.rmvs@gmail.com 
संकेत ळ : http : //rmvs.maharashtra.gov.in        

 
मुखपृ  : स चन भोसले 

पृ योजन : मधुरा गणपुले 
 
मु क : 
आनंद लमये 
इं डया ट ग व , 
इं डया ट ग हाऊस, ४२, गं. द. आंबेकर माग,  
वडाळा, मुंबई -३१, र नी : ०२२-२४१२ २७५५/५६ 
इप ा : anand@ipworks.in 

 
कमत : . ९६८/- 
 
  
 
 
 

 

 

 

आभार 
 महारा  रा  सा ह  आ ण सं ृ ती मंडळ,      

भादेवी, मुंबई. 

 संत गाडगेबाबा अमरावती व ापीठ,  
अमरावती. 



 

नवेदन 
                                                                        - वलास शरसाट 

                                                                     क मखु  

                                                                       

आपल  मराठी भाषा ही सा ह , ना , का , त ान, अ ा , इ तहास, सामा जक 
शा े अशा अनेक े त वक सत झाल . मा , व ान, लोकवै क, वै क य े , वधी 
(कायदा), नैस गक शा े, त क वषय, व न मती, संगणक शा  इ ादी े त आप ा 
मराठी भाषेला प ा गाठणे आव क आह,े असा वचार संयु  महारा ा ा यश ी 
चळवळ नंतर (इ.स. १९६०) पढुे आला. या संदभ त इ.स. १९७९ म े महारा  शासना ारे एक 
सुकाणू स मती ापन झाल . प रणामी, व ान, लोकवै क, वै क य े , वधी (कायदा), 
नैस गक शा े, व न मती, अ भय क , संगणन शा  इ ादी े त मराठी भाषा संप  

ावी, या उ ेशाने ०१ म े१९९२ या दवशी महारा  शासना ारे रा  मराठी वकास सं ेची 
ापना झाल .  

ान आ ण भाषा या दोन संक ना वेगवेग ा आहेत. मा , या दोन संक न चा 
एकमेक शी अ ंत घ न  असा अ ो  संबंध आहे. कोण ाही भाषेत ानाची वृ ी होतानाच 
भाषेची वाढ/ वकास होऊ शकतो. या त ानुसार रा  मराठी वकास सं ेचे काम चालत 
असत.े गे ा अ ावीस वष त या सं ेने अनेक क  यश ी र ा पार पाडले आ ण अनेक 
क  स ाही चा  आहेत.  

जगातील अनेक देश तील सं ृ त माणे भारता ा ेक रा ातही सं ृ त चे 
व वध गी दशन घडते. भाषा व बोल  हे कोण ाही सं ृ तीचे मह ाचे घटक असतात. 
महारा ात ाचीन काळापासून अनेक बोल  अ ात आहेत. व हाडी बोल  ही पैक  एक 
मह ाची बोल . ही बोल  व हाड तात णजे उ र महारा ात अकोला, बलुढाणा, वाशीम, 
अमरावती, यवतमाळ या ज त बोलल  जाते.  

सामा जक, शास नक कामकाज करताना माण भाषेला मह  आहे. परंत,ु माणभाषा 
ही बोल तून आले ा श द तून स  व संप  होत असते. जीवन वहारातील भाषा ही ल लत 
सा ह ात वापरल  जाते व ल लत सा ह ा ा भाषेचा पर घ हा तर फारच व तृ व ा म  
असा आह.े या कारण मळेु, कोण ाही देशातील,  कोण ाही रा ातील बोल ना मह  आहे. 
प रणामी, या बोल चा अ ास होणे हे मह ाचे ठरत.े 

कोण ाही भाषेचा अ ास हा ा भाषेचा पर घ वाढ ासाठी व वाढलेला पर घ हा 
तं  हो ासाठी मह ाचा असतो. भाषा-अ ास हा दोन दश नी होत असतो. एक : 
अ दशा अ ास. दोन : पा दशा अ ास. 

जे ा रा  मराठी वकास सं े ारे व न मती मा हतीकोश, यं ालयाचा ानकोश, 
व ान संक ना कोश य सारखे क  राब वले जातात ते ा तो मराठी भाषेचा अ दशा 
अ ास होय. जे ा सदर सं े ारे द लत- ामीण सा ह  श दकोश, पालघर ता का - बोल , 

व हाडी श दकोश : भाग १ // तीन 



समाज व सं ृ ती, व हाडी बोल  क  य सारखे क  राब वले जातात ते ा तो मराठी 
भाषेचा पा दशा अ ास असतो.  

माण भाषे ा बाहेर असले ा भा षक अंश चा (श द, श द योग, वा चार, णी 
इ ादी) तं  वेध घेऊन भाषेचे हे घटक एकंद रत समाजमानसात ये ासाठी; तसेच ते  
पढुील प त सं मत हो ासाठी असे पा दशा क  हे मह ाचे ठरतात. काल तराने हा 
भाषा-अंश मराठी ा माण शहर  भाषेतील सा ह ात यईेल व ावहा रक मराठी भाषेत /
माण मराठी भाषेत समा व  होऊन मराठी भाषेचा पर घ वाढू शकेल, असे आ ाला वाटत.े 

सदर क -अंतगत एकूण चार खंड आहेत. (१) व हाडी बोल  : खंड १ : व हाडी 
श दकोश : भाग १, (२) व हाडी बोल  : खंड २ : व हाडी श दकोश : भाग २, (३) व हाडी 
बोल  : खंड ३ : व हाडी वा चार,  (४) व हाडी बोल  : खंड  ४ : व हाडी णी.  

संपणू महारा ाला प र चत े  सा ह क ा. डॉ. व ल वाघ य नी या चारही 
ंथ साठी मु  संशोधक णून योगदान दलेले आहे; तर ा. डॉ. रावसाहेब काळे य नी 

साहा क संशोधक णून काय केलेले आहे. ी. स चन भोसले य नी मखुपृ  केले; तर रा  
मराठी वकास सं ेतील आम ा सहकार  ीम. मधरुा गणपुले य नी पृ योजन केलेले आह.े  

मराठी भाषेचे संशोधक, अ ापक, अ ासक, व ाथ , सवसामा  ; तसेच, मराठी 
भाषा, सा ह , सं ृ ती य ा वकासासाठी काम करणा या व वध सं ा या सव साठी सदर 
ंथ उपयु  ठरेल, अशी खा ी वाटत.े 

 

           

चार // व हाडी बोल  : खंड ०१ 
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टीप : `ध’ त े`ह’ या आ ा र नी सु  होणा या व हाडी श द चे अथ  

 व हाडी बोल  खंड : २, व हाडी श दकोश : भाग २   

 या ंथात समा व  आहेत.  



ा थन 
                           - ा. डॉ. व ल वाघ 

                    मु  संशोधक                                       

 - ा. डॉ. रावसाहेब काळे 
    साहा क संशोधक  

 
व हाडी बोल चे े  :  
  भौगो लक ा महारा ाचे तीन मखु वभाग होतात, - (१) पि  चम वभाग - कोकणप ी, पि  चम समु  व स ा ीमधील अ ं द 
प ीचा यात समावेश होतो, (२) प म स ा ी व बालाघाट य तील कोण. ाचीन काळात यालाच ‘कंुतल’ असे नाव होत.े हा 
कृ ा व गोदावर  या न ा खो यातील देश होय, (३) अ ज ाचा घाट उतर ानंतर लागते तापी व पूण  या न चे खोरे. 
द णेला स ा ी, उ रेला सातपडुा अशा दोन सम तर पवतर ग म े या न चे खोरे आहे. य तील तापीचे खोरे णजे खानदेश हा 
देश होय. पूणचे खोरे णजे वदभ तील व हाड होय. (पारंप रक व हाडी ण चा सव गीण अ ास, डॉ. व ल वाघ, प.ृ ५). 

  वदभ त नागपूर, भंडारा, ग दया, चं पूर, गड चरोल , वध , यवतमाळ, अमरावती, वाशीम, अकोला आ ण बलुढाणा या 
ज   य चा अंतभ व होतो. या संपूण वदभ त व हाडी बोल चे एकवीध प आढळून यते नाही. मा , व हाडी बोल ा नखळ 

पा ा ीने यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम आ ण बलुढाणा या भा षक े ाची न द करता येत.े 

चार व हाडी ज चे े फळ व लोकसं ा : 
   ज ा  े फळ (चौ. क. म.)    लोकसं ा : शहर  / ामीण शहरे  खेडी 

   अकोला    ५४२८   ११,८९,३५४/९५६५२१   
   अमरावती   ४६९१   १२,३२,७८०/९१०५८६   २५ १६०९ 
   यवतमाळ   ५२२१   १०,९८,४८०/९५९९४५   ८ १९२२ 
   बलुढाणा   ९६६१   ५४८८६०/९८४२६०   ९ १२२५ 

नाव, ु ी व ाचीन उ ेख : 
   व हाड या भा षक े ात बोलल  जात े णून या बोल ला ‘व हाडी’ हे देशवाचक नाव मळाले आह.े व माने या देशाचे 
गुण गाताना टले आहे, -  
         ‘‘वीरपु षं तदते वरदातट नामकं महारा  
         द ण सर ती सा वह त वदभ  नदी य ॥’’ (नलचंप)ु  
  वदभ  नदी जेथे वाहत े ा भागाला वरदातट नामक महारा  णतात. ‘वरदातट’ या श दापासून ‘वराड’ हा श द ु  झाला, 
असे डॉ. सुरेश डोळके अनुमान काढतात व ा ा पु ीसाठी वर ची ा ‘कगचजतदपयाव  ायो लोप:’ व ‘टो ’ या सू ाचा 
दाखला देतात. (वैदभ य श दकोष, उपो ात). का लदासाचे ‘माल वका म ’ हे नाटक ी. काळे य ा मत े ‘क त नसून 
ऐ तहा सक स ’ आह.े ात दोन भाव चे भ डण होते. अ म  त: समटे घडवून ‘वरदा’काठचे रा  ना वाटून देतो. ाचे 
कवीने वणन केले आहे (५.१३). ते असे, - चं  व सूय ा माणे रा  व दवस असा काल वाटून घेतात, ा माणे य सेन व 
माधवसेन य नी वध ा उ र व द ण काठावर ल मु ख वाटून घेऊन पथृक रा  केले. याव न वध  नदी ही वदभ चे दोन भाग 
करणार  म रेखा ठरते’, असे ा. डॉ. सुरेश डोळके स गतात. काही लोक ती पूवमय दा मानतात. ते ा. डॉ. डोळके य ना चूक वाटते. 

पैक  एक भाग हा वरदाध णजे व हाड असावा. ऐने अकबर त अबलु फजलदेखील ‘वध तट’ असाच उ ेख करतो. राजवा नी 
ाची उ ी वदभ अप ंश होत ‘ ब र - बराड- व हाड’ अशी लावल  आहे. भाषाशा ीय ा ा. डॉ. डोळके य ा मते ती 

वध हार = वध काठचा देश, वध  आहार-व ार-वढार-व हाड अशी लावणे अ धक अचूक ठरते (वैदभ य मराठी श दकोष, 
उपो ात). 
  ‘ ीकृ ा ा ल ाचेवेळ  वदभ त जी व हाडी मंडळ  आल  ती इथेच ा यक झाल . ाव न या देशाला ‘व हाड’ हे नाव 
पडले, असा तक काह नी काढला आहे. या तक त भाषाशा ीय ा अ प ही नत होतो, असे चे णणे आहे. वर हाडी 
वरा ा हाडामासाची मंडळ . यासंदभ त ी. देशमखु एक प ही उ ृत करतात- ‘व हाड नोहे वर हाड आहे। अ ादरा सव च पा  
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आहे.’ सरे णजे वर हाट हे श द. वराकडून जो ‘हाट’ ल संगी यतेो ते व हाड असे ते स गतात. ‘हाट’ हा समदुायवाचक श द 
आहे. बाजारहाट इ ादी श द म े तो यतेो (व हाड इ तहास आ ण भूगोल, डॉ. वाघ. ७-८). 

व हाडचा इ तहास :  
  ा भा षक समूहाचे रा  असते ा भा षक समूहा ा भाषेचा भाव आप ा भाषेवर पडत असतो. ा ीने एखा ा भा षक 
समूहा ा बोल चा सं ह करताना ा भाषक ा इ तहासाचा आढावा घेणे आव क आहे. णजे, कोण ा भाषेतून श द का आला, 
याचे लगेच उ र आप ा हाती येते; आ ण तो श द के ा ढ झाला असावा हे नि  चत होत.े काही श द हे एक/दोन कवा ापे ा 
अनेक भाषेत ढ झालेले दसतात. मा , पेक  कोण ा भा षक समूहाची स ा यापूव  अस ास ा संबं धत भाषेपासून तो श द 
घे ात आला असवा, असे नि  चत करता येते. हे ठरवताना फ  स ेचाच वचार करावे, असे मा  नाही. हेही नमूद करायला हवे 
क , भाषेत श द हे भौगो लक समीपता, स ृ तक सं मण, रा कत इ ादी कारणाने ढ होतात.  
  व हाडचे राजवंश कोणते, त ेकोण ा कालखंडात होऊन गेले या संबंधी एक को क ी. देशमुख य नी ा ंथात दले आहे. 
त े बघता महाभारत कालापासून इथे सूय व चं वंशी राजे, य राजवंश, आं , चा गु , बलवंश, मौय, जैन रा कूट, 
वाकाटक, यादव, मोगल, मराठे, टश इ ाद चे रा  इथे काल वाहात होऊन गेलेल  आहेत. 

अनु. सु  काळ       अखेर काळ     राजवंशाचे नाव 

(१)   रामायण काळ. इ.स. पूव  ३०००    महाभारत काळ इ.स. १२००  सूय व चं वंशी राजे 
(२)   भारतकाल इ.स. पूव १२००    बौ कालापयत, इ.स. पूव ५००  महाभोज, भोज इ. 
(३)   बौ काल इ.स. पूव ५००    म काल इ.स. सा ारंभापयत  व भी, अशोक, पवार, तहार, च ाण 
                   इ. यवंश 
(४)   प हले शतक        चौथे शतक     आं चा  हे यवंश  
(५)   चौथे शतक        पाचवे शतक    गु वंश, बलवंश, य 
(६)   पाचवे शतक       सहावे शतक    व भ , मौय, कदंब इ. य  
(७)   सहावे शतक      इ.स. १०५८    चा  कुल (कूळ) 
(८)   इ.स. १०५९        इ.स. १११३    जैन, इल व वंशज-ए लचपूर 
(९)   इ.स. १११४       इ.स. १३१२    जाधव (देव गर ) चं वंशी 
(१०)  इ.स. १३१३       इ.स. १३५१    खलजी घराणे 
(११)  इ.स. १३५२       इ.स. १४८२    बहामनी मसुलमान राजे 
(१२)  इ.स. १४८३       इ.स. १५७२     इमादशाही 
(१३)  इ.स. १५७३       इ.स. १५९६    नजामशाही-अहमदनगर 
(१४)  इ.स. १५९७       इ.स. १७१७     द चे मोगल, भोसले सातारा 
(१५)  इ.स. १७१८       इ.स. १८०४    नागपूरचे भोसले ६०, है ाबादचे नजाम  
(१६) इ.स. १८०५       इ.स. १८५३    है ाबादचे नजाम 
(१७) इ.स. १८५३       इ.स. १९४७      इं ज सरकार    

  यानंतर १९४७ साल  भारत देश इं जी छ ाखा न मु  झाला.  

व हाडचे भौगो लक वशेष 
  कृ ष धानता : वदभ तील मु  वसाय शेती हाच आह.े काही ठकाणी काळ  (सुपीक) जमीन, तर काही ठकाणी मु म 
असलेल . काही भागात बागाईत करता येत,े तर काही भागात ारयु  पाणी अस ामळेु पावसा ा पा ावरच अवलंबून राहावे 
लागते.   
  ार , बाजर , मूग, उडीद, तूर, सोयाबीन इ ादी कोरडवा  पके घेतल  जातात. तसेच, र ी पकात - ग , हरभरा, करडी, 
जवस इ ादी घेतल  जातात. ा भागात शेतीला सचनाचा पाणीपरुवठा होतो ा शेतात आज पपई हे मु  पीक झाले आहे. 
य शवाय, भाजीपाला, मरची, ऊस, केळ , सं ा, लब ूही पके ज मनीचा पोत पा न घेतल  जातात.   
  प पालन : ‘ ा ा घर  खुटा/ ा ा घर  धनाचा लोटा’ या णी माणे व हाडात एकही असे गाव नाही ा गावात गरेु 
नाहीत. ेक गावात एक/दोन घरे सोडल  तर सव जवळ गुरे आहेत.  
  शेतीसाठी बैल ची आव कता आहे. सव कामे ॅ र क  शकत नाही; आ ण ेक शेतकर  ॅ र वकत घेईल, हेही श  
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नाही. आज बैला ा वाढ ा कमतीमुळे गाईचे मह  वाढत आहे. मध ा काळात गाई पाळ ाचे माण कमी झाले होत.े आता मा , 
वाढत आह.े तसेही, धासाठी गाय पाळल  जात.े ामागे धा मक संदभ आहेत. मु तः, शहराजवळ ल गावात ध वसाय हा 
शेतीला पूरक वसाय णून केला जातो. या शवाय, ेक गावातील कमान दोन घरे तर  शे ा पाळताना दसतात. एकूणच, 
य संदभ तील श द व हाडी बोल त अ धक आढळतात.   
  कंुभार, च भार, लोहार, को ी, सुतार, बेलदार, मातंग इ ादी जाती आपापले परंपरागत वसाय करतात. य ा वसायानुसार 
अनेक श द व हाडी बोल त आलेले आहेत. काही वा चार, णी तयार झाले ा आढळून यतेात.  

सामा जक चाल र ती  

  (१) ज था : व हाडी ी बाळंत झाल  क , तला शेवया नाहीतर ग ाची सोजी खाऊ घालतात. तस या दवशी उपवास 
करायला लावतात. उपवासात खोबरं, गूळ देतात. पाच ा दवशी पाची हा काय म होतो. सुइणी ईची, आं ाची, शेमीची व पाच 
अंबाडी ा फ ा घेऊन येत.े ‘ दवे ला ी वेळेस’ (सायंकाळ ) पाटा म डतात. एक भाकर, राळ, कापूर, अगरब ी, पाचीपडुा घेऊन 
यतेात. बाजी ा ‘ठा ाला’ (बाजीची खुंटी) ेक  एक या माणे चार अंबाडी ा फ ा लावतात. ेक  एक या माणे उशाशी 
(डो ाकडून) अशा फ ा ठेवून ावर पाच च दक  ठेवले जाते. पा ावर शेर, कोरा कागद, लाटणे आ ण सुइणीने आणलेले 
सामान ठेवले जाते. ाला असे णतात क , ‘बर ाची रेग अ  सटी  अ  चुक  नाई’. बारा ा दवशी बाळं तणीस ाणतात. 
सं ाकाळ  तुळशीजवळ वळा ठेवतात. बाळाची लंगोटी गरम पा ात धतुात. ावर बारा गोटे म डतात. ाची पूजा करतात. नंतर 
पा ावर ल वरवंटा पाळ ात ठेवतात. जमले ा या गाणी णतात. एक ी णते, ‘राम ा’, सर , ‘ल म  ा’, मान,े 
‘भर  ा’, ‘श ु  ा’. मग, पाळणा णतात. ार ा घुग या पाळ ाखाल  ठेवतात. लहान मलेु खातात. एक बाई त डात 
साखर घेऊन बाळाचे नाव ठेवते.  

  (२) ववाह था : मलुामुल चे ल  आईवडील ठरवतात. याम े मु त: घर/ कुटंुब पा हले जाते. आजपयत स दय, श ण याला 
फारसे मह  न त.े तर  चे संसार सुखाचा आ ण शेवटावर जात होता. आज माणूस पा हला जात नाही. मलु ची पसंती मुलावर 
अवलंबून असते. कदा चत णून, एकापासून शंभर मुल  पा नही ल  जुळत नाही. मुल चे स दय, श ण, उंची, ात ा मुल ा 
व डल ची ीमंती या सव बाबी पा ह ा जातात. तर ही घट ोटाचे माण वाढतच आह.े मलुाकडे नोकर , जमीन आहे का, हे पा हले 
जात.े दोघ कडील पसंती झा ानंतर मलु कडे कंुकवाचा काय म ठेवला जात.े यात ंडा/ दणे ेघेणे, मानपान इ ादी बाबी ठर व ा 
जातात. जर दो ी कुटंुबाला मा  असतील तर कंुकवाची वाटी बोला वल  जात.े सव ना कंुकू लाव ात येते. आता सोयर क प  
झाल  णून नि  चत होत.े यानंतर, कंुकवाचा एक काय म होतो. आज ीमंत लोक लहान ल ा ा थाटात हा काय म करतात. 
तर, जेमतेम प र ती असलेले ल ा ा अगोदर ा दवशी कंुकवाचा काय म करतात.  
  अशा कारे मलुाचे ल  ठरले क , भवानी करतात. सवा ी काढतात. वरमाय व पाच सवा ी मानाचे पदाथ करतात. ात 
पापड, कुर ा (कुरडई), शेवया व व ा असे पदाथ करतात. पाच सवा ना ब ग ा भरतात. जेवणा ा दवशी सवा ीला 

ाणले जाते. सायंकाळ  जेवणार नघत.े ‘जेवनार’ (एक वधी) काढताना, पाच ार चे ताटे ब धले ा ताटात अंबाडी, वरण, कढी, 
भात, दवा, दामण (मोठी सुई) आ ण व न काळे घ गडे टाकले जाते. ती पाटी मर माय ( ाम दवेता) जवळ नेतात. पाटी ा मागे 
गावातील ेक कुटंुबातील ल  झालेला एक माणूस असतो. तथेे मर मायची पूजा केल  जात.े स या दवशी पाच सवा ी 
नवरदेवाला तले चढवतात, हळद लावतात. मग, नानमखु (एक वधी) करतात. नवरदेवाला ाणतात. वडीलधारे जोडपे व भटजी 
मळून देवकंुडी करतात. बस वतात. नवरदेवाचे ाणे झा ावर पाच सवा ी ाला काकण ब धतात. सं ाकाळ  नवरदेव 
मरवणुक तून हनुमान मं दरात नेतात. तथेे नवरदेवाचा मु ाम असतो.  
  स या दवशी नवर कडे ल  लागते. या ल ात व वध वधी पार पाडले जातात. ात, कंुकू, होबास, पानेर , ल , क ादान, 
बदाई इ ादी नवरदेवा ा घर  येतात. सूनमखु पाह ाचा, रास खेळ ाचा काय म होतो. स या दवशी मलु कडील वराती येतात. 
मलु ला माहेर  घेऊन जातात. नंतर एखादा दवस ठ न स नारायण अस ास मलुगा मलु ला आणायला जातो. नाहीतर घरातील 
वडीलधारा माणूस जातो. मलु ला सासर  आणले जाते. वधू, वर आ ण ासोबत एखादा मलुगा कवा मलुगी दऊेन कुलदैवताचे 
दशन घे ासाठी पाठवतात. ानंतर शेगावला ी गजानन महाराज चे दशन घे ासाठीही पाठ वतात. घर  आ ावर स नारायण 
पूजा होत.े रा ी ओटभरणीचा काय म होतो.    

  (३) अं सं ार : वशेषत:, वृ  चे ेत जाळ ाची था आह,े मा , द माग त असणारे लहान असो वा वृ  असोत; ते 
मातीत मठासोबत गाडतात. तसेच, ल  न झाले ा चे ेत झोळ त नेतात. मातीत परुतात. वृ  चे ेत ावेळेस खाल  
टाकतात. णजे, बाजीवर न ठेवता ज मनीवर सूय समोर ठेवतात. ा चा मलुगा म डी देतो. जीव जा ा ा वेळेस ध, दही, 
सहद त डात टाकतात. जीव गे ावर बबीवर मठाची पडुी ठेवतात. हातापायाला तूप लावतात. ाणतात. बाबंूची तरडी करतात. ही 
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तरडी ब ध ासाठी सुतळ  वापरतात. ( णून जवंत माणसाला सुतळ  ब धणे अ भ समजतात). टटवं ब धतात. ात पेट वले ा 
गोव या टाकतात. मलुाला धरायला लावतात. चार मलेु कवा ना ातील इतर  ख दा देतात. तरडी उचलताच य चा आ ोश 
होतो. पारापढेु (हनुमानजीचे मं दर) असत.े तथे ेताला वसावा दतेात. ा ावर पीठ टाकतात. डाळ टाकतात. एक पया तरडीला 
ब धतात. ‘राम बोलो’ णतात. तरडी उचलतात. मरुमरेु, खोबरे, च र पैसे फेकत, ‘राम बोलो’ णत शानात नेतात. तेथे सरण 
रचतात. सरणात मेलेला माणूस ठेवतात. सरणाची दशा उ र-द ण असत.े डोके द णेकडे ठेवतात. घासलेट टाकतात. राळ 
टाकतात. मुलगा सरण पेट वतो. सव जमलेले लोक गोव य चा एक-एक तकुडा हाती घेऊन सरणात टाकतात. दशन घेतात. एक गोल 
फेर  मारतात. नघून जातात. काही दवस पूव  टकोर  (म ) फुट ा शवाय शानातून येत नसत. पण, आता वेळेचा अभाव 
अस ाने सरण पेट व ानंतर सव लोक परत येतात. परत आ ानंतर एकेक कडु नबाचे पान त डात टाकून गुळणा करतात. चहा 
घेतात. आप-आप ा घर  जाऊन (मा  घरात न जाता, घरा ा बाहेरच) कप सह अंग धुतात. तस या दवशी दही, ध, गोमू  व 
मरणा या माणसाला जे आवडत होत ेत ेराखीवर टाकतात. राख गोळा करतात. पढुे ती राख आप ा इ ेने नदीत टाकतात.  
  दहा ा दवशी दसवे. याही दवशी घरातील व इतर माणसे शानात जातात. त ेघराबाहेर नघाले क , उंबर ावर सुपार  
फोडतात. मलुा ा जवळ काळे घ गडे देतात. सोबत क णक, डाळ, त ळ इ ादी घेतात. शानात जेथे जाळले तेथे त दळाची पड 
पाडतात (म डतात). घर  यतेात. दस ाचे जेवण करतात. नंतर, तरेा ा दवशी तेरवी होते. यात  पंगतीचा काय म होतो. तेरा 
पतर जेवू घालतात. ना ीलचे लास, पटे देतात. य चे जेवण झा ानंतर/ काही ठकाणी य ा जेवणाला सु वात 
झा ाबरोबर बाहेर पंगत बसत.े यानंतर वष ा  केले जात.े मलुगा वष तून अ यतृतीया, सव प ी अमावा ा या दवशी 
आईव डल ा नावाने देवापुढे जेवणाचे पान टाकतात (जेवणाचे ताट वाढतात). 

व हाडी बोल  - मराठीची मायकूस : 
  कोणतीही माण भाषा ही संबं धत बोल पासून तयार होत े कवा एखा ा बोल लाच माण भाषेचा दज  ा  होतो. आज च लत 
असलेल  माण मराठीचे पवू प व हाडी होते, असे डॉ. व ल वाघ चे मत असून ते व हाडीला ‘मराठीची मायकूस’ णून 
संबोधतात (दै. लोकमत, २० स . २००४, प.ृ ६.). ाचीन काळ  वदभ त नाग लोक ची व ी होती. आय लोक महारा ात 
आ ानंतर नी आपल  प हल  वसाहत द णेस णजे वदभ त ापन केल . डॉ. सुरेश डोळके य ा मत,े ‘‘स सधूचा देश 
- ‘उदी ’ देश हे असे भारतातील आय चे उ रेकडील मळू वसती ान होत.े तसेच, नमदा - गोदा य ा प रसरातील वदभ चा 
देश हे आय चे द णेतील प हले वसती ान होय.’’ (‘वैदभ य  बोल चा श दकोश,’ देवीदास सोटे, उपो ात :  डॉ. सुरेश डोळके 

प.ृ२५.) या आय लोक ची भाषा आ ण येथील अनाय (नागलोक) य ची भाषा म णातून ‘अप श - महारा ी’ भाषेचा उगम झाला. ही 
अप ं शत महारा ी णजे व हाडी बोल . व हाडी बोल त ‘देजो’, ‘जाजो’, घोजो, करजो अशी भ व काळ  आ ाथ  पे भा षक 

वहारात वापर ात येतात. या प चा उगम ‘ द इ, जाइ इ’ इ ादी अप ंश प त सापडतो.  
  शके ९३४ ( ाचीन मराठी कोर व लेख, शं. गो. तळुपुळे, प.ृ ४.) मधील मराठीतील अ ी शलालेखात कोरलेला ‘आण’ हा श द 
व हाडी बोल त वापरला जातो.  ‘आण’ श द ाकृतमधील ‘अ ण’ या श दापासून आला. ‘आण’ णजे शपथ. शलालेखात आ ण 
व हाडीत याच अथ ने आढळतो. मा , व हाडीत ‘आण’ या श दातील मूध  ‘ण’ चा द  ‘ ’ अशी र या होऊन ‘आ ’ ढ 
आहे. दवे - आगर ता पटात ‘श’ ऐवजी ‘स’चा वापर कर ाची वतृी व हाडी बोल शी सा  दाख वत.े व हाडीत ‘ ’चा ‘ ’ 
अशी उ ाची या होताना दसून यतेे. भ दका ा शलालेखात लोणार आ ण मेहकर या गाव ची नावे आहेत. ही दो ी गावे 
व हाडातील बलुढाणा ज ातील आहेत. या लेखानंतर सुमारे दडशे वष नंतर ल हले ा ‘ल ळाच र ा’त लोणार व मेहकर ही ाम 
नाम ेआल  आहेत. ‘आ ण’ या पाला ‘क’ हा अ धक य लागून  ‘आ णक’ असे प या लेखात आहे (मराठी भाषेचा इ तहास, 
गं. ना. जोगळेकर, प.ृ ११६). आज व हाडीत या ‘आ णक’ श द पाची  ‘आ न ’, ‘आ ’, ‘आ ’ अशी पे उ ारात आहेत. 
पंढरपूर येथील शके ११११ मधील शलालेखात ‘श’ कारा ऐवजी  ‘स’ काराचे ाब , ‘फेडी’ हे या प व हाडी बोल शी नाते 
स गणारे आहे. मा , व हाडीत आढळत नसलेला ‘ण’ हा मधू  ंजन या लेखात आला. पाटण यथेील शलालेखात ‘पासी, घाणा, 
वाण, लोटी’ य सारखे श द, इतर लेखा माणे ‘श’कारा ऐवजी ‘स’काराचे ाब  व हाडी बोल शी संबं धत आहेत.  
  काही अ ासक ा मते आ ण वर ल ववेचनाव न व हाडी बोल  मराठीची मायकूस अस ाचे ठाम मत म डता येत नाही. 
व हाडी बोल   कवा मराठीची इतर कोणती बोल  मराठीची मायकूस आहे, हे ठर व ासाठी सखोल संशोधनाची गरज आह.े               

व हाडी बोल तील वा मय : 
  महानुभाव पंथाची ापना महानुभाव पंथाचे वतक ी च धर ामी य नी बारा ा शतका ा उ राध त केल . या पंथाचा सव 
संसार व हाडीतील र पूर यथेे थाटला गेला. र पूर हे गाव अमरावती ज ातील च र बाजार ता ात आह.े महानुभाव पैक  
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ब तके सव महंत, श वग या गावात रा न धमकाय कर त होते. व हाडात नम ण झाले ा या धम य चा व हाडी बोल ब ल 
अ भमान होता. च धर नी सवसामा  माणस पयत धम जावा यासाठी लोकभाषेला धमभाषेचे ान दले. ा श नीही 
लोकभाषेचा वापर केला. केसोबास नी सं ृ तात केलेला ंथ नागदेवाचाय ना दाख वला ते ा नागदेवाचाय णाले, “पं डता 
केशवदेया : तुमचा ‘अ ातक ात’ मी नेणे गा : मज ी च धरे न पल  म हाटी : तयाची पसुा : मग तही 
मा नले” (‘ ृ त ळ’, प.ृ २१.). असा लोकभाषेचा अ भमान अस ाने महानुभाव पंथातील ंथ रचना लोकभाषा असले ा व हाडी 
बोल त झाल . आज माणभाषेला जो ंथ न मतीचा दज  मळाला तोच दज  व हाडीला च धर ा काळात ा  झाला होता. 
व हाडीतील प हले ंथ णून ‘ल ळाच र ’ या ंथ ची न द करता येईल. 
  महानुभाव चा वारसा व हाडी जनजीवनाचे :ख, दै , आनंद, वनोद, ंगार रेखाट ासाठी आधु नक सा ह क नी स भाळला 
आ ण तला पु ा मानाचे ान मळवून दले. व हाडीतील गोडवा ा. डॉ. व ल वाघ ची ‘ तफण’ सारखी क वता स गून जात.े  
व हाड ा शेतक य चे :ख ा सू  जा णवेसह अ भ  कर ाचे साम  अस ाचे ा. सदानंद देशमखु य ची 
‘बारोमास’सारखी कादंबर  स गून जात.े अशा अनेक सा ह कृत चे दाखले देता येतील.  
  प . ा. गोरे य नी ‘कात टाकलेल  नागीण’ ही कादंबर  ल हल . तसेच, ‘बोबडे बोल’, ‘वाणीचा रडा’, ‘बोरकुट’, ‘सखा’, 
‘ भकेची भाकर’ इ ादी क वतासं ह का शत केले. य शवाय, अमरावती आ ण यवतमाळ ज तील लोकगीत चा सं ह ‘व हाडी 
लोकगीते’ या नावाने स  आहे.  
  कथा, कादंबर  ल हणारे उ व शेळके ‘धग’कार णून ओळखले जातात. ‘बाई वना बवुा’, ‘वळणावरंच वय’, ‘ले डज हॉ ले’, 
‘डा ळब चे दाण’े, ‘डाक म’, ‘धग’ इ ादी एकूण तीस कादंब या. ‘ श ण अ धक आठ कथा’, ‘वानगी’, ‘ग रबाघरची लेक’ 
इ ादी एकूण दहा कथासं ह नी ल हले. 
  व हाडी जीवनातील अ ल वनोद तवे ाच ताकदीने व हाडी बोल त ल हणारे बाजीराव पाटील. य ची ‘भंडारवाडी’ ही 
कादंबर , ‘ मरची ा ख ावर’, ‘ द ेट झेड पी सकस’ हे कथासं ह व वतमानप ात का शत झालेले लेख व कथा इ ादी 
सा ह  लेखन आहे. व हाड ा माणसाम े जी वसंगती आह,े ावर य चा वनोद आधारलेला आह.े व हाडीतील :ख, दा र य, 
अ ान, सो शकता य चे च ण ा कथा - कादंबर त दसते.  
  लोकलयीचा आ ण ब हणाबाई चौधर  य चा वारसा लाभलेले ा. डॉ. व ल वाघ चे ‘साय’, ‘काया मातीत मातीत’, ‘वैदभ ’, 
‘वषृभसू े ’, ‘पाऊसपाणी’, ‘कपाशीचे चं फुले’, ‘पंढर ा वाटेवर’, ‘गाव शव’, ‘मायबाप’, इ ादी क वतासं ह का शत आहेत. 
 तसेच, ‘डेब’ू व ‘डेबूजी’ इ ादी कादंबर  लेखन, ‘अंधारया ा’ नाटक, ‘व हाडी णी आ ण लोकधम’, ‘व हाडी णी’, ‘व हाडीचा 
इ तहास’ इ ादी व हाडीवर संशोधना क पु के स  आहेत. 
  मनोहर त ार हे ामीण कथाकार णून स  आहेत. चे ‘बुंढीचे खाटलं’, ‘तेलरेघ’, ‘गोर मोर ’, ‘ न:संग’, ‘कै ल’, 
‘ जा शोक वाह’े इ ादी कथासं ह व ‘माणूस’ ही कादंबर  स  आहे.  
  व हाडी बोल चा लेखनासाठी योग करणारे पु षो म बोरकर य ा ‘मेड इन इं डया’ आ ण ‘आमदार नवास म नं. १७५६’ 
या कादंब या का शत आहेत. ‘मेड इन इं डया’ या कादंबर ची भाषा ही आज इं जी भाषे ा भावाने झाले ा व हाडी बोल चे प 

 करणार  आहे. 
  सदानंद दशेमखु य नी ‘अंधारबन’, ‘लच ड’, ‘उठावण’, ‘महा ट’ या कथासं हात दवस दवस बदलत चालले ा सामा जक 
जीवनाचे च  रेखाटले आहे. ामीण जीवन, आ थक ताणतणाव, संघष ते कला कतने े  करतात. ा ‘तहान’ कादंबर म े 
पा ासारखा मह ाचा  न हाताळला. शेतक य ा जीवनातील बारोमास दा र य ‘बारोमास’ या कादंबर त येते. 
  बाबाराव मसुळे य नी व हाडी कथे माणे कादंबर ा दालनात मोठी भर घातल . ‘मोहरलेला चं ’, ‘ झगू खू खू’, 
‘नगरभोजन’ हे कथासं ह व हाडी सं ृ ती साकार करतात. ‘हा ा हा ा धू द’े, ‘पखाल’, ‘पाटीलक ’, ‘दंश’, ‘ शानभोग’, 
‘वा ळ’ इ ादी कादंब य तून व वध जातीतील जीवन ाच बोल भाषेत रेखाटलेले आहे. 
  कथाकार णून वशेष स  असले ा तमा इंगोले य चे लेखन चौफेर आह.े क वता, कथा, कादंबर , बालवा मय इ ादी 
व वध लेखन कार नी हाताळले. चे ‘हजार चे बेलपान’, ‘अक सदीचे दाण’े, ‘अंधारपव’, ‘सुगरणीचा खोपा’, ‘जावयाचं पोर’, 
‘लेकभूईची’, ‘ हरवे ’ इ ादी कथासं ह तसेच, ‘उदयसोहळा’, ‘उ कार’ इ ादी क वतासं ह, ‘पाट टाइम’ कादंबर  
व हाडातील प रसर, यथेील सं ृ ती, लोकाचार, र ती रवाज, अंध ा हे वषय घेऊन यतेात.  
  व हाडी जनजीवन, व हाडी बोल त आप ा क वतेतून सादर करणारे शंकर बडे य चा ‘इरवा’ हा क वतासं ह स  आहे. 
आकाशवाणी, रदशन, आ ण अनेक संमेलन तून ा क वतलेा स ी मळाल  आहे. सतीश तराळ चे ‘आळ’ आ ण ‘आग’ हे 
कथासं ह स  आहेत. परतवाडा ज ातील अ नल पाटील य चे ‘बीजानं धरलाय क ब’ आ ण ‘आमी शेतक याची पोर’ हे दोन 
क वतासं ह असून नी गझल हा का कार हाताळला आह.े  
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  या सा ह क माणे व हाडी बोल त सा ह  ल हणारे - व. भ. कोलत े (ल ाळ ), वामनराव चोरघडे (अ ा), रा संत 
तकुडोजी व गाडगे बाबा (व हाडी बोल तील समाज बोधनपर भजन,े क तन)े, शरदचं  स ा (व हाडमाती), दे वदास सोटे, भाऊ 
म डवकर (मगी), मधकुर वाकोडे (य ा कथा पेरणं, नंदी इ ादी), अनुराधा व हाडे (आठवणीचा पाचोळा), बाबा मोहड (यमनुी), 
रफ  अहमद बेग (धयुमाती), संतोष मळुावकर ( तबक स र), शैलजा गावंडे (मोगरा), मीरा ठाकरे (गाठजोळा-अ का शत 
क वतासं ह), सु या अ र ( चं चं आभाळ), कशोर सानप (प गुळवाडा ), नर  इगंळे (पाचोळा), रमेश अंधारे (पागोरा), 
पु राज गावंडे (यलाई), कशोर बळ  (धु स) या सा ह क नी दजदार लेखन केलेले आहे. व हाडी बोल तील लेखनासंदभ त या 
सा ह क ा लेखनाची दखल घेता येईल. 

व हाडी बोल चे संशोधन : 
  व हाडी बोल चे प गट कर ाचे यापूव चे या  णजे रामचं  आनंदराव उदास य चा मराठी ान सारका ा जानेवार  
१८६५ ा अंकातील ‘व हाड ताचे वणन’ हा लेख (वष १६, अंक १), ाच माणे  इ तहासकार या. मा. काळे य चा ‘व हाडातील 
मराठी भाषेचे प’ हा ंथमालेतून स  झालेला लेख (अंक १२६) व वचार - समी ा या लेखसं हातील ‘व हाडी लोकभाषा’ 
हा ी. वा. ना. देशप डे य चा माच १९२७ ा व वध ान व ारात स  झालेला लेख. 
  व हाडी बोल तील लोकवा मया ा अ ासक नी व हाडी बोल चा धावता आढावा घेतला आहे. ा. डॉ. व ल वाघ नी ‘पारंप रक 
व हाडी ण चा सव गीण अ ास’ (अ का शत बंध, अमरावती व ापीठ, अमरावती) या ब धातील करण दोनम े परभाष चा 
भाव आ ण सीमावत  भाष चा भाव या दोन उप वभाग त व हाडीवर ल इतर भाष चा झालेला प रणाम  केला आहे. शेवटी 

व हाडी बोल चा श दकोश  दला आहे. डॉ. तमा इंगोले य चाही बंध व हाडीतील लोकवा मय तगत येणा या लोकगीत वर आहे. 
‘व हाडी लोकगीताचा च क क अ ास’ या बंधात व हाडी लोकगीतात येणा या व हाडी बोल वर बतेलेले एक करण आह.े 
‘व हाडी बोल ’ हा लेख ‘भाषा आ ण जीवन’म े का शत झालेला आहे. (‘भाषा आ ण जीवन’ : वष २२, अंक १, हवाळा २००४. प.ृ 
१२.) यात वदभ ची ा ी, वदभ चा ाचीन व ार, व हाडी बोल त ‘ण’चा अभाव, ‘ओ’ ऐवजी ‘व’ वापरतात, ‘ला’ वभ  

याऐवजी ‘ले’ वापरतात, असे काही व हाडीचे वशेष दाख वले आहेत. शेवटी व हाडी बोल  उपे त अस ाचे न द वले आहे. 
अशा पाच े‘आजची व हाडी बोल  प व च क ा’ व ‘व हाडी बोल चा सामा जक अनुबंध’ असे दोन लेख का शत आहेत 
(‘महारा ातील सम  बोल चे लोकसा ह शा ीय अ यन’, २००६, प.ृ १०६ - ११८). इंगोलचे ‘व हाडी बोल चा भाषाशा ीय’ 
अ ास हे पु क का शत झालेले आहे. मा , या पु का ा शीषका माणे ा पु कात काहीही नाही.  
  दे वदास सोटे य नी ‘वैदभ  बोल चा श दकोश’ नम ण केला आह.े या कोशातील काही श द नागपूरकडील असले तर  आजही 
कतीतर  श द अको ाकडे उ ारात आढळतात. या कोशातील, ा. डॉ. सुरेश डोळके य ची उपो ा उ ेखनीय आहे (वैदभ  बोल चा 
श दकोश, दे वदास सोटे,  १९७४.). 
  ‘भाषा व ान प रचय’ या पु कात ा. डॉ. स. गं. मालशे य ा मराठी ा मुख बोल  या पु कात व हाडीवर ल एक लेख आहे. 
(‘भाषा व ान प रचय’, १९८७, प.ृ १०१). व हाडीचा धावता प रचय क न दे ास हा लेख प रपूण आहे.  
 Deccan College Post Graduate and Research Institute ा ा. डॉ. माधरु  भागवत नी "A Study of Varhadi Dialect 
in the neighbour hood of Akola' या वषय तगत वदभ तील अको ापासून अठरा मैल वर ल असले ा ैस ग या खेडेगावात 
बोल ा जाणा या व हाडी बोल चा भाषाश ीय ीने अ ास केलेला आहे. या बंधाची भाषा इं जी आह.े ामुळे ‘Male’ या 
व हाडीतील सवनामाचा उ ार ‘माले’ होते क  ‘मले’ होते, हे अमराठी अ ासक ा ल ात येईल, असे वाटत नाही. तसेच, मूध  
‘ण’ चा उ ार व हाडीत होतो. अशा व हाडी  बोल ा उ ार वतृीशी वसंगत काही न दी आढळतात. 
  ा. डॉ. रावसाहेब काळे य चे, भाषेसाठी वा हले ा ‘भाषा आ ण जीवन’मधील ‘व हाडी बोल ची उ ार वृती’  व ‘घाटावर ल 
व हाडी बोल ’ हे दोन लेख मह ाचे असले तर , त े ा वषयाला संपूण ाय देतील एवढे व तृ नाहीत. मा , डॉ. काळे य नी 
‘व हाडी बोल  व त ा पाचा च क क अ ास’ हा संशोधनासाठी वषय घेऊन  व हाडीचा भाषाशा ीय अ ास केला आह.े  

व हाडी बोल तील कोश :  
  यापवू  व हाडी बोल चा श दकोश दे वदास सोटे य नी १९७४ साल  ‘वैदभ य बोल ’ या नावाने का शत केलेला आहे. हा व हाडी 
बोल भाषेचा एकमेव श दकोश आहे. नंतर, असा श दकोश कोणी काढ ाचा य  केलेला दसत नाही. दे वदास सोटे हे वध  येथील 
अस ाने ा श दकोशात नागपरु  बोल तील श द आले आहेत. डॉ. वसंत व हाडप डे य नी नागपरु  बोल  ही एक तं  बोल  
अस ाचे स  केले आह.े  
  व हाडी बोल वर संशोधन करणा या अ ासक नी व हाडी बोल तील काही श द आप ा कोशात दलेले आहेत. याम े, ा. डॉ. 
माधरु  भागवत य नी `A Study of Varhadi Dialect in the neighbourhood of Akola' या वषयावर अ ास करताना व हाडी 

व हाडी श दकोश : भाग १ // अकरा 



श द वापरले आहेत. व  लेषणात आ ण सूचीत चार हजार व हाडी श द दलेले आहेत. तसेच, व हाडी बोल तील लोकवा मयाचा 
अ ास कारणा या अ ासक नी आप ा बंधा ा शेवटी व हाडी श द ची सूची दलेल  आढळत.े ात ‘पारंप रक व हाडी 

ण चा सव गीण अ ास’ या आप ा बंधात डॉ. व ल वाघ नी काही श दच ची सूची दल  आहे. तसेच, व हाडीत लेखन 
करणा या सा ह क नी आप ा सा ह ात आले ा व हाडी श द चा अथ वाचक ना कळावा णून कादंबर , क वतासं ह य ा 
शेवटी श द ची सूची दल  आहे. उदा., ‘काया मातीत मातीत’- व ल वाघ,  ‘पागोरा’- रमेश अंधारे, ‘भुलाई’- तमा इंगोले इ ादी.   

श दसंकलनाची प ती :   
  संक लत असले  या १२३४० श द नंतर नवीन श द शोध ासाठी शा ीय प तीचा उपयोग कर ात आला. ेक वषयाशी 
संबं धत सूची तयार कर ात आल . व हाडाम े येणा या ेक ता ातील काही गावे नि  चत केल . ही गावे नि  चत करताना 
पढुील बाबी ल ात घेत ा, - (१)  गाव कमान शहरापासून २०-२५ क. मी. अंतरावर असाव,े (२) इतर गाव पे ा ऐ तहा सक ा 
मह ाचे गाव, (३) एखा ा देऊळ, ठकाण, ऐ तहा सक घटना/  या काही कारणाने स  अस ास ा गावाची दखल ावी,  
(४) अशा गाव ची सं ा जा  असल  तर  त े ती गावे मलुाखतीसाठी नि  चत करावी, (५) एकाच ता ातील दोन गावे 
नवडताना ातील अंतर १५ क.मी. पे ा कमी नसावी, (६) ा गावात म , नातलग, कवा कोण ातर  कारणाने ओळखीचे 
असले ा गाव ना ाधा  ावे, इ ादी. तसेच, मलुाखत कोणाची ावी हेही ठर वले होत.े मुलाखती घेताना वय, लग व सामा जक 
दज  या बाबी ल ात घेत ा. णजे, २५ वष खाल ल, ४० वष खाल ल, ६० वष खाल ल ी-पु ष ा मलुाखती घेत ा. वेगळ  
जात, वेगळा वसाय, नुसार मलुाखत अशा कारे वर ल त ी वयोगट तील ी-पु ष ा मलुाखती घेत ा. मुलाखत ही 
लवचीक पाची ठेवल . मा हतगाराचा मान सक कल पा न मलुाखत चे प बदल वले. 
  व हाडी लोकवा मयाचा अ ास करताना असे ल ात आले क , काही श द आज व हाडी भा षक वहारातून नाहीसे झाले. 
मा हतीगार ा मलुाखतीत ते आले नाही. ‘कासोटा सुटला अबोला मटला’ ही ण वापरात आढळल  मा , ‘कासोटा’ हा ४० 
वष खाल ल मा हतीगारा ा उ ारात आढळला नाही. ाव न काही श द हे ६० वष खाल ल मा हतगार ा उ ारातून  झाले 
अस ाचे नाकारता येत नाही. ामळेु व हाडी बोल तील लोकवा मयाचा या ीने अ ास केला. ात आढळणारे श द संदभ सह 
न द वले. ा श दाचा उ ार नमु त कर ासाठी ा अनुषंगाने मलुाखती घे ाचा य  केला. 

काही मय दा :  
  व हाडी बोल तील ेक श द येथे न द व ाचा य  केलेला असला तर ही हा कोश व हाडी बोल तील प रपूण कोश आहे, असे 

णता येणार नाही. आज व हाडी बोल त च लत असलेले काही श द कोशात आले नस ाचीही श ता नाकारता यते नाही.  
 (१) माण भाषेतील श द एखा ा बोल त उ ारात असला तर  तो माण भाषेसारखा उ ारात र असेल, असे नि  चत स गता 
यणेार नाही. कारण, ा बोल भाषेची उ ार वृ ी ा श द ा उ ारात बदल क  शकते. उदा., व हाडीत श द तगत येणा या 

राचा लोप होतो. याव न कोणता > को ा, स गतो >स तो, :ख > ख/ क, त: > सोता/ ता, अशा सव श द ची न द येथे 
केल  नाही. 
 (२) एखा ा देशातील व श  बोल  बोलणा या भाषक ा उ ारात येणारा ेक श द हा ा बोल चा असतो. मग तो श द 
माण भाषेतील असो, ा बोल ा संपक त येणा या कोण ाही भाषेतील/बोल तील असो; तो ा बोल चा होऊन जातो. आज 

जाग तक करणाने इं जी भाषेचा भाव हा इतर भाष माणे व हाडीवरही पडलेला आह.े या ीने ‘मेड इन इंडीया’ या कादंबर ा 
भाषेचा उ ेख करता येतो. या इं जी श द ची न द या कोशात घेतल  गेल  नाही.  
 (३)  काही श द चा अथ एक प ी, एक व  ूअसा दे ात आला आह.े वा वक एखादे च  दऊेन ा श दाचा अचूक अथ नदश 
करता आला असता. मा , कोशाचा मूळ हेतू व मय दा या ल ात घेऊन, तसे करता आले नाही.  
 (४) भाषा/बोल  ही देशानुसार जशी बदलते तशी काळानुसारही. आज ा व हाडीत च लत असलेले अनेक श द उ ा  
होतील आ ण ाजागी सरे/ इतर भाषेतील श द ढ होतील ही सगळ  न द हो ासाठी श दकोशाचे काम हे कधी न संपणारे 
आहे. पुढील काळात हा वारसा कोणी चाल वला तरच या नवीन श द ची न द कोशात होऊ शकत.े  

श दकोशाचे प :  
  हा श दाकोश व हाडी - मराठी अशा पाचा आहे. यात व हाडी बोल त उ ारात व लेखनात आढळलेले श द दे ात आले. 
व हाडी बोल त उ ारात असणारा श द ापढुे ाचे ाकरण वशेष दले आहेत. ेक श दापढुे ा ा जातीचा उ ेख केला आह.े 
नंतर, माण मराठीतील ा श दाचा अथ दे ात आला. वा ाथ सोबत काही ल णेने मळणा या अथ ची न द केलेल  आहे. व हाडी 
बोल तील श दाचा अथ अचूक लागावा णून ाचीन त ेआधु नक वा मयात ा श दाचा उपयोग असणारे संदभ दले आहेत. तर 
कधी लोकवा मयाचाही आधार घेतला आह.े ापुढे कंसात ा श दाची उ ती आढळ ास ाची न द क न ा भाषेतून तो 
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श द आला ा भाषेत ाचा जसा उ ार होतो तसा दे ात आला.  
  महानुभव पासून ते तकुडोजी महार ज ा ामगीतेपयत सव संतसा ह ाचा व हाडी श दकोशा ा ीकोनातून अ ास 
कर ात आला. व हाडी उ ारात आढळत असले ा श दापढेु ा- ा ंथाचा संदभ दे ात आला. याचा एक उ ेश हाही आहे क , 
अ-व हाडी भा षकाला व हाडी श दाचा अचूक अथ लाव ास या संदभ ची मदत ावी.  
  व हाडी बाल त नम ण झालेले लोकवा मय आ ण ल खत वा मय यातील संदभ चाही उपयोग या कोशात केला आह.े णी, 
लोकगीते, कथा य तील आज  होत जाणारे श द आ ण चा अथ संदभ सह दे ात आला. तसेच, आज व हाडी बोल त  
क वता, कथा, कादंबर सारखे ल खत सा ह  वपलु माणत नम ण होत आह.े ाचेही येथे या श दकोशा ा ीने अवलोकन 
कर ात आले.   
  नाम े व सवनाम े य ना वभ  य कवा श दयोगी अ य लावताना मळू श दा ा पात थोडा बदल होत अस ाने ते 
बदललेले प व यापदाची वेगवेगळ  पे य चीही न द केल  आह.े काही श द चे अथ हे उपरो धकपणे योज ाने बदलतात. तेही 
अथ न द वले आहेत. तसेच, सामा सक श द, ानुकरणाने यणेारे श द, य लागून तयार होणारे श द तु श दकोशात 
समा व  कर ात आलेले आहेत. 

व हाडी बोल चे प  
  व हाडी बोल चे प  कर ासाठी माण मराठी व व हाडी बोल  य तील सा -भेद ची न द केल  आहे. तसेच, व हाडी 
बोल वर झालेला अ  भाष चा प रणाम,  घाटावर ल व हाडी बोल , व हाडी बोल  व नागपरु  बोल , व हाडी बोल  व झाडी बोल  या 
शीषक तगत ववेचन क न व हाडी बोल चे प  कर ाचा य  केला आहे. 

माण मराठी व व हाडी बोल  :  
वण वचार : माण मराठीतील ‘ऋ’, ‘लृ’, ‘ऐ’, ‘औ’ हे र तसेच, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’ ही ंजने व हाडी भा षक वहारात 
    आढळत नाहीत. मराठीत जेथे या वण चा अढळ होतो तेथे व हाडी बोल त या वण चे उ ारसा  असणा या वण चा 
    उ ार होतो (उदा., ष>श). संयु  वण चे वभाजन क न उ  चार होतो (उदा., ऐ>अ + इ). 

र या :  
    (१) माण मराठीत ा पदात ‘आ’, ‘उ’, ‘ओ’ हे र येतात तेथे व हाडीत ‘अ’ या राचा उ ार होतो.  
      आ>अ : आकार>अकार, आकाश दवा>अ स दवा, आखाडा>अखाळा,  आळशी>अयदी,  
      उ>अ :  लसून>लसन, 
      ओ>अ :  ओझ>वझ, बोलावण>ेबलाव, पोळपाट>पयपाट, फोटो>फटू,   

    (२) माण मराठीतील ‘अ’, वसग याचा ‘आ’ होतो - 
      अ>आ :  अजून>आजूक, वण>वान,   वसग>आ :    त:>सोता.  

    (३) ‘अ’, ‘ए’, ‘ऐ’, ‘उ’ चा व हाडीत ‘इ’ होतो -  
      अ>इ :  झरा> झरा, खपल > खपल ,   ए>इ :  उजेड>उजीळ, घमलेे>घमील, 
      ऐ>इ :  नैव > नवद,      उ>इ :  कैतकु>कवतीक, नुसत>े नसत. 

    (४) ‘ओ’चा ‘उ’ होतो -  
      ओ>उ :  अगोदर> अगुदर,  कोठे>कुठी. 

    (५) ‘आ’, ‘इ’चा व हाडीत ‘ए’ होतो -  
      आ>अ :  (मराठीतील तीय व चतथु चा ‘ला’ य व हाडीत ‘ए’ होतो.)  
        ाला> ाले, मला>मले,  
      इ>ए :  दले>दले, से नमा>सेनेमा. 

    (६) ‘ओ’, ‘उ’चा ‘ओ’ होतो -  
      आ>ओ :  पापु ा>पोपळा, 
      उ>ओ :   ंड>झ ड, नामषुक >नामोसी. 
    चत जोडा रातील तीय व ंजनाचा ‘ओ’ होतो ग>सोग, त:>सोता. तसेच, ‘अव’, ‘अवी’ब ल ‘ओ’चा आदेश 
होतो. 
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      अव>ओ :  जवळ>जोळ, भरवसा>भरोसा,  अवी>ओ :  ड वला>उळोला, घड वला>घडोला. 

व हाडीत नसणा या र ची या :  
    (१) ‘ऋ’ची या :  
    व हाडीत ‘ऋ’चा ‘अ’, ‘आ’, ‘इ’, ‘उ’ + ‘ ’, ‘र’ + ‘इ’, ‘ ’ + ‘उ’ होतो - 
      ऋ>अ :    बहृ तवार>ब रवार,   ऋ>आ :   नृ ा>नाच, मृ ीट>माकोळा, 
      ऋ>इ :    कृ > कसन, विृ  चक>इचू, ऋ>उ + र :  कृपा>कुरपा, 
      ऋ>र + इ :  ऋण>र न,    ऋ>उ + र :  कृपा>कुरपा. 
    (२) ‘ऐ’ची या : 
    माण मराठीतील ‘ए’ ा संयु  राचा उ ार व हाडीत ‘अइ’, ‘अ ’ होतो -  
      ऐ>अई :   चैन>चईन, बैल>बईल, ऐ>अय :  पैसा>पयसा, मैना>मयना. 
    (३) ‘औ’ची या :  
    माण मराठीतील ‘औ’चा उ ार व हाडीत ‘उ’, ‘अउ’, ‘आउ’, ‘अ ’, ‘आ ’, असा होतो - 
      औ>उ :   पौष>पूस (/पु  ), औ>अउ  :  चौक>चऊक, 
      औ>आउ :  औत>आऊत,  औ>अव :  कौतकु>कवतीक, चौथा>चवथा. 
    (४) वसग :  
      :ख> क, त:>सोता अशा कारे वसग चा लोप व हाडीत होतो कवा ‘आ’चा आदेश होतो.  

व हाडीतील ंजन या :  
    (१) माण मराठीतील श द तगत येणा या ‘ख’चा उ ार ‘क’ होतो -  
      ख>क :  आणखी>आनीक, खसणी> खसनी, ख> क, सुख>सूक. 

    (२) माण मराठीतील ‘क’चा व हाडीत ‘ख’ होतो -  
      क>ख :  चोकन>चोखान,  साकर>साखर, 

    (३) माण मराठीतील ‘क’, ‘ख’, ‘घ’ ब ल व हाडीत ‘ग’ येतो - 
      क>ग :  भ >भगत,   र >रगत,  ख>ग :  खटपट>गटपट,  खडीसाकर>गळ साखर, 
      घ>ग :  नघ> नग,   माघ>माग. 

    (४) माण मराठीतील श द तगत ‘चा’ ष ी यापूव  येणा या ‘ज’, ‘त’, ‘थ’ या वण चा उ ार  
        व हाडीत ‘ ’ होतो -  
      ज>  :  आजचा>आ ा,  रोजचा>रो ा, त>  :  रातचा>रा ा,  सातचा>सा ा, 
      थ>  :  तेथचा>ते ा,  येथचा>अ ा. 

    (५) माण मराठीतील काही श द तील ताल  ‘ज’चा उ ार व हाडीत दंतताल  होतो. 
     ( माण मराठी ) ताल   ( व हाडी ) दंतताल   
      जगात :  जगात, ज  : जलम,  जेवढा : जेवळा, जमते : जमत.े 

    (६) माण मराठीतील ‘झ’, ‘ ’चा उ ार व हाडीत ‘ज’ होतो -  
      झ>ज :  वझला>इजला,   >ज :  अ ान>अजान. 

    (७) माण मराठीतील दं  ‘त’ ंजनाचा मूध  ‘ ’ उ ार होतो - 
      त>  :  भेटते>भे े,  वाटत>ेवा े. 

    (८) माण मराठीतील ‘थ’, ‘र’, ‘ष’, ‘ ’चा उ ार ‘ ’, ‘ठ’ होतो -  
      थ>ठ :  अथी>अठी,  मथाटी>मठाटी, र>  : दारवंटा>दा ा,  वरठी>व ी,  >ठ :  व >ू वठू. 

    (९) माण मराठीतील ‘थ’चा व हाडीत ‘त’ उ ार होतो -  थ>त :  काथ>कात,  येथून>अतून. 

    (१०) माण मराठीतील ‘त’ आ ण ‘ ’ ा संयु  वण चा व हाडीत ‘थ’ होतो - 
      त>थ :  क त>कंथ,  दात खळ >दाथखाई,   >थ :  न>थान. 
    (११) माण मराठीतील ‘ध’ ऐवजी व हाडीत ‘द’चा उ ार होतो - 
      ध>द :  अध>अद,  कधी>कदी. 
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    (१२) माण मराठीतील मूध  ‘ण’ ऐवजी व हाडीत दं  ‘न’चा उ ार होतो. व हाडीत मूध  ‘ण’चा  
         उ ार होतच नाही.  - ण>न :  
      म ानीय :   आ णक>आनीक,  कणीस>कनूस, 
      अं ानीय :   आण>आन,   जोगीण>जोगन. 

    (१३) माण मराठीतील ‘फ’, ‘ब’ब ल व हाडीत ‘प’चा उ ार होतो - 
      फ>प :  गं जफा>गं जपा,  तडफ>तळप, ब>प :  गायब>गायप,  बु (इं.)>टूप. 

    (१४) माण मराठीतील काही पदात येणा या ‘व’ब ल व हाडीत ‘ब’चा उ ार होतो - 
      व>ब :  वखार>बखार,    वरताव>बरताव. 

    (१५) माण मराठीतील ‘फ’, ‘ब’ब ल सजातीय ‘भ’चा उ ार होतो - 
      फ>भ :  फतकन>भदकन,  फुसकट>भुसकट, ब>भ :  बगुणं>भगून,  बरा> भरा. 

    (१६) माण मराठीतील श द तगत ‘म’चा होणारा अधउ ार व हाडीत पूणउ ार कर ाची लकब अस ामळेु या 
      पूणउ ा रत ‘म’ ा भावाने ‘ब’चा लोप होतो - 
      क ब>कोम,  नब>नीम,  ब ब>बोम. 

    (१७) मराठीतील श दारंभी व   पात येणा या ‘ए’ या राचा उ ार व हाडीत ‘य’चा आगम होऊन होतो -  
      ए>य :  एक>येक,  एवढा>येवळा. 

      ‘व’ ृतीब ल ‘य’ ृती हो ाची व हाडीची वृती आहे -    
      व>य :  वेगळे>येगळे,  वेल>येल. 

       महा ाण ‘ह’ व मधू  ‘ळ’चा उ ार ‘य’ होतो -  
      ह>य :  कहाणी>कायनी,  पाहटी>पायटी, ळ>य :  ओळख>ओयख,  डोळा>डोया. 

       व हाडीत ब वचनी सामा पाचा भाव णून ‘य’चा आगम होतो - 
      माणस नी>मा ायन,  लोक साठी>लोकायसाठी. 

    (१८) माण मराठीतील ‘ऊ ’, ‘ओ’, ‘औ’, ‘ग’, ‘म’, ‘या’ ा ऐवजी ‘व’ ृती येतो -  
      ऊ >व :   भाऊ बीज>भावबीज, 
      ओ>व :   ओटी>वटी,   ओटा>वटा, औ>अव : कौतकु>कवतूक,  नोकर>नवकर, 
      ग>व :   जुगार >जुवार ,   म>व :  आमं ण>आवतन,  कुमार >कुवार , 
      य>व :   उपाय>उपाव,   भय>भेव. 

      माण मराठीतील ‘इ’ र तगत येणा या ‘व’चा व हाडीत लोप होतो -  
      व>लोप :  वसरणे>इसर,  वचू>इचू. 

      इतर ठकाणी होणारा ‘व’चा लोप -  
      उपवाशी>उपाशी,  जवंत> जतं,  भाव>सभाव, > त. 

    (१९) माण मराठीतील ‘क’, ‘ट’, व ‘र’ब ल ‘ल’ येतो -  
      क>ल :  इत ात>इत ात,  जतके> जतलं, ट>ल :  एकटा>यकेला,  एकटी>यकेल , 
      र>ल :  रड>लळ,  रेवडी>लेवळ . 

    (२०) माण मराठीतील ‘श’, ‘ष’ब ल ‘स’चा उ ार होतो -  
      च>स :  खचण>ेखसनं,  भाचा>भासा, झ>स :  झटकन>सटकन,  शरम>सरम, 
      श>स :  नाश>नास,  शाप>सराप,  ष>स :  पौष>पूस,  मष>मीस, 
      >स :  आ य>आसरा,  ावण>सरावन. 

    (२१) मराठीत येणा या ‘ह’ यु  संयु  ंजनातील ‘ह’-कराचा लोप होऊन ापूव  उ ार ा जाणा या अ ाणाचा पणू 
     उ ार व हाडीत होतो - के ा>कवा,  ज ा> जला,  ण>बामन,  उ >ऊन. 
     मराठीत काही पदात र तगत येणा या ‘ह’चा लोप होतो. उदा.   
      तहान>तान,  नाही>नाई,   बहीण>बईन,  वहीर>ईर.  
     मराठीत दोन अ र  श द ती रयु  ‘ह’ आ ास व हाडीत या दोन अ र  श दाचे संयु  कवा रयु  एकाच वण चा 
     उ ार होतो - उदा.   
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      चहा> ा,  दहा>दा,  सहा>सा. 

    (२२) माण मराठीत येणा या काही श दातील ‘ड’, ‘ढ’चा उ ार व हाडीत ‘ळ’ होतो -  
      ड>ळ :  अडाणी>अळानी,     झाड>झाळ, ढ>ळ :   केवढा>केवळा,    पुढे>पळेु. 
     र तगत येणा या ‘ळ’चा व हाडीत लोप होतो - 
      जाळ >जाई,  वळा>इवा,   वेटोळ >यटेोई.  

अनुना सक : माण मराठीतील ‘ ’, ‘ञ’, ‘ण’, ‘न’, ‘म’ या पाच अनुना सक ापैक  व हाडीत ‘ ’, ‘न’, ‘म’, या तीन 
      अनुना सक चा उ ार होतो. ‘ञ’, आ ण ‘ण’ या दोन अनुना सक चा उ ार व हाडीत होत नाही. 
        : मंग  ( मघ ),  स ग ( स गणे ),  न : घंटा ( घंटा ),  मुंदी ( आंगठी ), 
       म : उंबाळा ( रड ाची हबक ), ख बा ( खाम ).   
      माण मराठीतील काही पदात उ ारात आढळणारा अनुना सक उ ार व हाडीत लोप पावतो - उदा.   
       उंट>ऊट,  ओंजळ>आजोई,   चच>चीच,   पंख>पख.  
      तर, काही पदात नसलेले अनुना सक उ ार व हाडीत होताना दसत े- उदा.   
       मधला>मंधवा,  म े>मंधी,   मु का>मुंदी.  
   मराठीतील नामा ा व सवनामा ा सामा पा ा अनेकवचनी यावर येणा या सानुना सक उ ार व हाडीत नरानुना सक 
होतो.  उदा.  लोक ना>लोकाले,  सव ना>सरवाईले. 

संयु  ंजने : माण मराठातील काही श द त येणारा संयु  उ ार व हाडीत होत नाही - उदा.  
      आ ानी :   हन> गरान, कार>परकार,  संग>परसंग, म>भरम. 
     तर कधी, श द तगत येणा या एखा ा वण चा लोप होऊन - ैस>मईस, वसाय>येवसा, ोभ>थोब. 
       म ानी :   वण मा ारे :  कृ > कसन,  ज >जलम,  
       वणलोपा ारे : के ा>कई,  नैवे > नवद. 
  मराठीत ा श द त संयु  ंजनाचा उ ार होत नाही, तथेेही व हाडीत संयु  ंजनाचा उ ार होतो.  
      आ ानी :  महाजन> ाजन,  
      म ानी :  आजचा>आ ा,   रडा> ा. 

  माण मराठी त ेव हाडी असा वण यचेा वचार करताना असे ल ात यतेे क , माण मराठीतील एखा ा वण ब ल येणारा 
व हाडीतील वण हा सजातीय असतो. वर ल सव या व श  श द त घडून येतात. फ  मूध  ‘ण’ब ल दं  ‘ ’ हो ाची 

या सव  आढळून येतो.  

संधी : व हाडीत पूव प संधी व पर प संधीचे वशेष असे म डता येतात क , मराठी माणे व हाडीतही सजातीय र एका पढुे एक 
आले असता, ामधील दीघ र संधीत कायम राहतो. उदा.   
    पूव प संधी : गेला + असीन = गेलासीन (गेला असेल), दरवाजा + आत =  दरोजात (दरवाजात). 
       पर प संधी : दाना + ओळ = दानोळा ( वखुरलेले दाण)े,  वय  + आट = वयनाट (पाणी जा ाचा माग). 

ंजन संधी : (१) प ह ा श द ती ‘त’ दं  ंजनापढेु णजे स या श दारंभी ‘च’ आ ास ‘न’ लोप पावून ‘च’चे  होते. 
    उदा.,  बा  + चीत =  बाचचीत (बोलचाल). 
   (२) ‘न’ ा ंजनापढेु कठोर वण ‘त’, ‘फ’ आ ास तेच संधीत कायम रा न ‘न’ या अनुना सकाचा लोप होतो. उदा., 
        त  + फन =  तफन (पेरणीचे औत). 
   तर, काही श द त तो कायम राहतो. उदा., दो  + त ड = त ा (दोन त ड असलेला). 

वसगसंधी : व हाडीत वसग ार होत नाही. मराठीत वसग चा संधी होऊन जे श द तयार झाले आहेत. त वण या 
होऊन व हाडीत उ ारल  जातात. उदा.  
      : + काल = :काल> काय,   पनु: + ज  = पनुज >पनुजलम. 

अंत: संधी : मराठी श द तगत ‘अ’ + ‘ ’ व ‘अ’+ ‘ व’य चे व हाडीत ‘ओ’ असा ढ संधी होतो. उदा.,   
      जवळ>जोळ, घड वला>घडोला.  
अ ता : माण मराठीत चत आढळणार  श दयु मके व हाडीत वपुल माणात उ ारल  जातात. एकेर  श द जो अथ  
करतो ा अथ चा पर घ श दयु मातून व ा रत केला जातो. उदा., 
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  अलताभलता (कोणीतर ), ओयखपायख (ओळख), कातरकातर (हळूहळू), फुकफाक (पेट वणे), सकायवकाय (लवकर). 
वण ास : माण मराठीतील काही श द व हाडीत उ ारताना वण ास घडून येतो. उदा.,  
   अध>अधरंु,  ओंजळ>आंजोई,   ख ब>खंबा,    नवत णी>नयतुरनी,   पशवी> पवशी.  
समवणलोप : माण मराठीतील काही श द चे उ ार व हाडीत होताना पढुील या घडून येते. 
    ब : जबाब>जाब,  य : अ ाय>अ ाव,  दररोज>दरोज,  स : खसखस>खाकस. 
वणलोप :  माण मराठीतील काही श द चे उ ार व हाडीत होताना वणलोप होतो. उदा.,  
    ख : दाख वणे>दाव,   ड : इकडून>इकून,    ण : कंुपण>कूप,     त : मा गतले>म गलं,   
    द : च दनी>च नी,     र : तर>त,         व : सवटी>सटी,   ह : काही>काई.  

रभ  :  इ : हन> गरान,  ल >लगीन,  ाही>इवाई (/ इवाही),    ए : र >जेवार . 

रलोप :  अ : महाजन> ाजन,  इ : अ हता ( ाचीन मराठी) > आयता, जोगीन > जोगन,  ए : क ेक>कईक,  के ा>कई. 

त वण :  (१) मराठीतील श द तगत ‘अ’ ा राचा लोप झा ाने पूव ंजनापे ा उ र ंजन भावी ठर ाने उ र ंजनाचे 
  त होत ेव पूव ंजन लोप पावत.े  उदा.,  आजचा>आ ा,   रोजचा>रो ा. 
   (२) पूववण भावी ठ न उ रवण ला आप ासारखे करत.े  उदा.,  भेटत>ेभे े,   सुटते>सु े.  

(क) प वचार :  
नामे :  माण मर ठीतील ‘ए’-कार त आडनावे व हाडीत उपहसा कतने ेउ ारलेल  अस ास ‘या’ कार त होतात.  
      उदा.  काळे - का ा,    बढे - ब ा. 

वचन : मराठी माणे व हाडीतही एकवचन व अनेकवचन अशी दोन वचने आहेत. 

पु  लगी नामे :  
  (१) माण मराठीतील ‘अ’-कार त पु  लगी नाम चे अनेकवचन एकवचना माणे णजे, ‘अ’-कार त असत.े व हाडीत 
‘अ’काराला     दीघ  देऊन अनेकवचन केले जात.े उदा., बईल - बईल (बैल), सरप साप. 
  (२) माण मराठी माणे व हाडीतही ‘आ’-कार त नाम चे अनेकवचन ‘ए’-कार त होते. उदा.आंबा - आंबे (आंब)े, मासा - मासे. 
  (३) माण मराठी माणे काही पु  लगी नामाचे अनेकवचन केले जात नाही. तेही व हाडीत अनेकवचनी होताना दसतात.  
     उदा., स ा - स े. 

ी लगी नामे : 
   (१) ‘अ’, ‘आ’, ‘ई’, ‘ऊ’-कार  ी लगी नाम चे अनेकवचन मराठी माणेच होत.े अनु मे  
     ‘आ’ / ‘इ’, ‘आ’, ‘या’, ‘वा’-कार त होत.े 
      ‘आ’-कार त ी लगी नाम चे अनेकवचन एकवचनासारखेच राहत.े व हाडीत नाम तीचा ‘आ’ राचा दीघ उ ार केला जातो. 
  (२) माण मराठीत ा ी लगी नामाचे अनेकवचन होत नाही, त ेनाम ेव हाडीत अनेकवचनी होतात.  
   उदा.,  भूक - भुका, लाज - लाजा, सरम - सरमा. 

नपंुसक लगी नामे : 
  (१) माण मराठीत ‘अ’, ‘ई’, ‘ऊ ’, ‘ए’-कर त नपुंसक लगी नाम चे अनेकवचन अनु मे ‘ए’, ‘ए’  ( वक ाने ‘य’चा आदेश 
    होतो), ‘ए’, ‘ई’-कर त होत.े व हाडीत अनु मे ‘अ’, ‘अ’, ‘ए’-कर त होत.े  
  (२) माण मराठीत ‘अ’-कार त नपुंसक लगी नाम चे अनेकवचन ‘ए’-कर त होत ेतथेे व हाडीत दीघ ‘अ’- कार त केले जात.े 
  (४) काही नाम चे व हाडीत अनेकवचन होत.े उदा., रगत - रगती. 

लग :  
  (१) माण मराठी माणे व हाडीत पु  लगी, ी लगी व नपुंसक लगी अशी नाम ची तीन लगे आहेत. माण मराठी व व हाडी 
    य ात लग व ा सारखीच आह.े  
  (२) जेथे माण मराठीत काही ा णवाचक पु  लगी श द ना ‘ईण’ हा य लागून ी लगी पे होतात; तथेे, व हाडीत ‘ईन’ हा 
    य लागून ी लगी प तयार होत.े उदा., कलाल - कलाल न, सायब - सायबीन. 
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वभ  :  
को क . १          
    . वभ         माण मराठी     व हाडी        
           वभ  य          वभ  य 
        एकवचन   अनेकवचन   एकवचन   अनेकवचन  
   (१) थमा   ०    ०    ०   ० 
  (२) तीया  स, ला, त,े   स, ला, ना, त े  स, ले,   स, ले, ना, 
  (३) ततृीया  ने    नो    न     न, 
  (४) चतुथ   स, ला, ते   स, ला, ना, ते  स, ले    स, ले, ना, 
  (५) पंचमी   ऊन, न,  ऊन, न,   उ ,    उ  , 
  (६) ष ी   चा, ची, चे   चे, ा, ची,  चा, च, च,े   च,े चा, चे, 
       झा, झी, झ,े   या, इ, य        य, इ, या,  
  (७) स मी  त, ई, आ   त, ई, आ,   त, इ, आ ,     इ , , 
  (८) संबोधन    ०    नो          रे, हो, ,        हो. 

  (१) व हाडीत थमा, तीया, चतथु , पंचमी, स मी या वभ चे य मराठी माणे आहेत.  
  (२) माण मराठीत तीया - चतुथ चा ‘ला’ य व हाडीत ‘ले’ होतो. अनेकवचनात ‘ईस’/ ‘इले’ असे य लागतात.  
      उदा.,  पो  - पो ाले, पो ाइले.  
  (३) माण मराठी माणे व हाडीत स यी व अ यी अशी तीया वभ  दोन कार नी येत.े  
     व हाडीतील अ यी तीयेची उदा., (१) मी दई जेवतो (मी दही जेवतो.), (२) तो सयसं ाकाईबंडी आनते/ (सायंकाळ  बै
   लगाडी आणतो.). 
  (४) माण मराठीतील ततृीयेचा ‘न’े य व हाडीत ‘न’ आहे. व हाडीत ‘आ’ हा तृतीयचा वै श पूण य आह.े एकवचनी 
     ‘न’ य लागताना नामाचे/ सवनामाचे सामा प ‘आ’ राचा आगम होऊन होते. अनेकवचनी ‘न’ य लागताना 
     नामाचे/ सवनामाचे सामा प होताना ‘ई’ हा अ धकचा य लागतो. 
  (५) ष ी या वभ चे य व हाडीत माण मराठी माणे आहेत. फ  मराठीतील एकवचनी सवनाम ना ‘झा’, ‘झी’, ‘झ’े 
     लागणारे य व हाडीत येत नाहीत. ची जागा ‘या’, ‘ई’, ‘य’ कवा‘ला’, ‘ल ’, ‘ले’ हे य घेतात. उदा., 

      माण मराठी         व हाडी 

      झा - माझा   या - माया   ला - माला, 
      झी - माझी   इ - माई   ल  - माल , 
      झे - माझे    य - माय  ले - माले. 
  व हाडीत काही भागात माही, तुहा तसेच मा ावालं (माझ)े, तु ावालं (तझु)े अशी पेही आढळतात.  

सामा प : 
(अ)   ‘अ’-कार त पु  लगी नाम चे एकवचनी सामा प मराठीत ‘आ’-कार त होते आ ण अनेकवचनी सामा प ा वेळ  
अनेक दशक अनु ार येतो. व हाडीत एकवचनी सामा प मराठी माणे अनु ार न येता ा जागी व हाडीत वभ  यापवू  
‘इ’ या वण चा आदेश होतो. ‘आ’, ‘ई’, ‘ऊ’, ‘ओ’-कार त पु  लगी नाम चे सामा प एकवचनात मराठी माणे अनु मे ‘या’, 
‘या’, ‘वा’-कार त होत.े व हाडीत ‘ए’-कार त नामाचे सामा प न होता वभ  य लागतात. अनेकवचनी सामा प होताना 
वर ल माणे ‘इ’ या वण चा आगम होतो.  उदा.,  आ-कार त :   तवा (तावा) - ता ाले, ता ाइले, 
    इ-कार त :  व ी (पर ट) - व ाले, व ाइले,  उ-कार त : भाऊ (भाऊ ) - भावाले, भावाइले,  
   ए-कार त :  काळे (आडनाव) - काळेले, काळेइले, या-कार त : पोया (पोळा) - पोया, पोयाची. 

(ब) ी लगी नाम चे सामा प : 
  मराठीत ‘अ’, ‘आ’, ‘ई’, ‘ऊ ’, ‘ओ’-कार त नाम चे सामा प मराठीत अनु मे ‘ए’, ‘ए’, ‘ई’, ‘ऊ’, ‘ओ’-कार त होत.े 
व हाडीत अनु मे ‘ई’, ‘ए’, ‘ई’, ‘ऊ’, ‘ओ’-कार त होत.े तर, अनेकवचन पु  लगी नामा माणे ‘ई’चा आगम होऊन होत.े  
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उदा., अ-कार त :  वाट (र ा) - वाटीनं, वाटाईनं, आ-कार त :  गरमा (उकाडा) - गरमीनं, गर ाईनं, 
     ई-कार त :  साई (साळ ) - साईले, सायाईले, ऊ-कर त :  जाऊ (जाऊ ) - जाऊले, जावाईले, 
     ओ-कार त :  बायको ( बायको ) - बायकोले, बायकाईले. 

(क) नपंुसक लगी नाम चे सामा प :  

  व हाडीत ‘अ’, ‘ई’, ‘ऊ’-कर त नपुंसक लगी नाम चे एकवचनी सामा प मराठी माणे अनु मे ‘आ’, ‘या’, ‘आ’-कार त होते. 
तर, अनेकवचनी सामा प होताना पु  लगी, ी लगी नामा माणे वभ  यापवू  ‘ई’चा अगम होतो. 
   अ-कार त :  वावर (शेत) - वावराले, वावराईले, ई-कार त :  पानी (पाणी) - पा ाले, पा ाईले,  
   ऊ-कार त :  वगा  ( शीचे ी लगी अप ) वगाराले, वगाराईले. 
  माण मराठीतील चत ‘आ’-कार त पु  लगी नामाचा उ ार व हाडी नपुंसक लगी ‘अ’-कार त होतो. ाचे एकवचनी 
सामा प वर ल माणे ‘आ’-कार त न होता मराठीतील ‘आ’-कार त पु  लगी नामा माणे ‘या’-कार त होत.े  
     उदा., घोळ (घोडा) – घो  याले, घो  याईनं. 

वभ  त प अ ये :  
  मराठी माणे व हाडीत याऐवजी श दयोगी अ य चा उपयोग होतो. माण मराठीतील काही जसे ा तसे, काह त वण या 
होऊन, तर काही, ‘लोक’सारखे वै श पूण श दयोगी अ यही व हाडी बोल त आढळतात. उदा., पासून (पासून), बईर (बाहेर), 
मचूुक ( शवाय). 

सवनाम :  

   व हाडीतील सवनाम े माण मराठीसारखीच आहेत. काही खाल ल भेद आढळतात, -  
   (१) माण मराठीतील ‘माझा’, ‘माझी’ ा सवनाम ा ऐवजी व हाडीत ‘माहा’, ‘तुहा’ ही पे च लत आहेत (‘भाषा व ान 
प रचय’, प.ृ१०६). आज व हाडीतील सवनाम चा अ ास के ास वर ल सवनामात वण या होऊन ‘ह’ या महा ाण वण ऐवजी 
‘य’ ा अध राचा उ ार होतो. उदा., माया, तुया. तसेच, ‘आमी’, ‘तमुी’ ही अनेकवचनी पे व हाडीत आहेत. 
   (२) ततृीयेचे ( .प.ु) ‘ ा’ ( .प.ु) ‘ ा’, ‘ ा’, ‘तवुा’ (त.ृप.ु) ‘ ानं’ ही पे व हाडीत ाचुय ने वापरात आहेत. . प.ु वाचक 
‘ मनं’ .प.ु ‘तनंु’ ही पे काही भागात उ ारल  जातात. 
   (३) माण मराठीत ‘आपूण’ व ‘ त:’ या दोन आ वाचक सवनाम चा उ ार व  हाडीत ‘आपून’ व ‘सोता’ होतो. तसेच, 
‘खुद’ हे हदीतील सवनाम काही व हाडी भाषक ा उ ारात आढळते.  

वशेषण :  

   मराठी माणे व हाडीत वकार  व अ वकार  वशेषणे आहेत. वशेषण चे सा भेद-  
   (१) सवना मक वशेषणे माण मराठी माणे आहेत. भेद आढळतो तो वण यते. 

   (२) माण मराठीत आढळत नसलेल  काही गुण वशेषणे व हाडीत आहेत. उदा., अक या (बदमाश), गवसी (वधळ ), भयान 
(उजाळ), माठं (थंड). 

   (३) पूण कवाचकास ‘पट’ हा य जोडून ट ( ट), त ट ( त ट), चउपट (चौ ट) ही  तसेच, यकेेर  (ऐकेर ), हेर  
( हेर ), तहेर  ( तहेर ), चाउपदर  (चौपदर ), पाचपदर  (पाचपदर ) ही आवृ वाचक सं ा वशेषणे माण मराठी माणे व हाडीत 
उ ारात आहेत. मा , ‘सुती’, ‘पेडी’, ‘घडी’, ‘गु णत’, ‘गुण’ हे य सं वाचकास जोडून आवृ ाथ  वशेषणे मराठी माणे 
व हाडीत नाहीत. या याऐवजी ‘खेप’, ‘डाव’, ‘दा’, ‘प ा’/ ‘पनी’, ‘रनी’, ‘वार’, हे य सं ावाचकास लागून आवृ वाचक 
वशेषणे व हाडीत तयार होतात. उदा., खेप : यकेखेप, दोनखेप, तनखेप,  डाव : येकडाव, दोनडाव, तनडाव, 

         दा :  येकदा, दोनदा, तनदा,    प ा : यकेवर ा, सरप ा, तसरप ा,
         प न : यकेवरनी, सरपनी, तसरपनी, रनी : येकसरनी, सरनी, तसरनी, 

         वार :  येकवार, दोनवार, तनवार. 

   (४) व हाडीत सं ा वशेषण पढेु ‘क’ हा य लागून अ नि  चताथक  केला जातो.  उदा., पाचकसे मा ाईले प का 
दे ा/ ातून चारकशे मा ं येतीन/ (जवळपास पाचशे माणस ना प का द ा, ातून कमान चारशे माणसे येतील.)  

   (५) पावशेर, अ ेर, अळसर , पासर  इ ादी वै श पूेण अंशवाचके आहेत. तर, शेर, अदल , पायल , पवरा, मन, खंडी, कुळो 
ही पूण कवाचक व हाडीत आहेत. 
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यापद : 
वतमानकाळ : 
   (१) माण मराठीत थमपु षी, एकवचनी, वतमानकाळ  यापद पे क ा लगानुसार बदलतात. व हाडीत क ा 
लगानुसार बदलत नाहीत. व हाडीतील या बोलताना पु षी आ ात पे वापरतात. 
 उदा., ( . प.ु), न  ( नघ), (प.ु) न तो, ( ी.), न तो, (न.) न तो. 
   (२) तीयपु षी एकवचनात मराठीत ‘स’चा आगम होतो. व हाडीत असा ‘स’ याचा आगम होत नाही. ‘पे ’, ‘ न ’ 
अशी पे व हाडीत उ ारल  जातात. 
   (३) थमपु षी एकवचनी व अनेकवचनी पे माण मराठीत वेगवेगळ  होतात. व हाडीत असा भेद आढळत नाही. 
   (४) अनेकवचनी य माण मराठी व व हाडीत समान आहेत. 

भूतकाळ :  
   (१) थम पु षी ी लगी एकवचनी या पे मराठीत ‘स े’-‘ले’ अशी ‘ए’ ययु  येतात. व हाडीत ‘ए’ य न येता 
‘इ’ याचा आगम होतो. आजही व हाडी या ‘ब ो’ अशी पु  लगी या पे वापरतात. 
   (२) मराठीत थम पु षी नपुंसक लगी कत  असताना येणार  आ ात या पे ही ी लगी आ ात प सारखी उ ारल  
जातात. मा , व हाडीत पु  लगी आ ात प सारखी उ ारल  जातात. 
   (३) मराठीत तीय पु षी अनेकवचनी त ी लग चे एकच या प आढळते. व हाडीत पु  लगी व नपुंसक लगी या प 
सारखे आहे. मा , ी लगी या प वेगळे दसून येते. उदा., (प.ु) ब े, ( ी.) बस ा, (न.) ब े. 
   (४) व हाडीत नपुंसक लगी अनेकवचनी कत  आ ास ाचे या प हे पु  लगी अनेकवचनी क माणे त ी पु ष त येते. 
मराठीत यासंबंधी या पे वेगवेगळ  येतात. 

भ व काळ : 
   (१) मराठीत सकमक धातू असला तर ाची थम पु षी एकवचनी कत  असताना या पे ‘इ ’ य लागून होतात. तर, 
अकमक धातूची पे ‘एन’ य लागून होतात. व हाडीत सकमक / अकमक धातू असताना ‘इ ’ हा य लागतो.  
   (२) द. द. पुंडे य नी थमपु षी सवनाम समोर येणारे यापद माण मराठीत ा माणे नसते, असे स गून ‘मी णेन’ ऐवजी 
‘ म णल’ ( म न ), ‘मी बसन’ ऐवजी ‘ म बसल’ ( म बस ) अशी उदाहरणे दल  आहेत (भाषा व ान प रचय, प.ृ २५९.). 
मा , आज व हाडीत ही पे सव  आढळत नाहीत. अको ाकडील भागात ‘ म न ’, ‘ म ब स ’ अशी पे यतेात.
   (३) मराठीत धातूला ‘आल’ हा य लागेन तीय पु षी अनेकवचनी या पे स  होतात. तर, व हाडीत धातूला ‘सा ’ 
हा य लागून या पे तयार होतात.  
   (४) ततृीय पु षी अनेकवचनी ‘तील’ हा मराठीतील य व हाडीत ‘ त ’ असा आहे.  

काळाचे उप कार : 
   अपूण काळ : माण मराठीतील ‘आहे’ (वतमानकाळ), ‘होता’ (भूतकाळ), व ‘असेल’ (भ व काळ) या काळसूचक साह क 

यापद चा व हाडीत अनु मे ‘आ ’, ‘होतो’, ‘अस ’ असा उ ार होतो. ‘अ ’ या धातूला मराठीत ‘ल’ हा आ ात य लागतो 
तर, व हाडीत ‘न’ हा आ ात य यतेो. माण मराठी माणे व हाडीतही अपूण काळ  कर ासाठी संयु  यापदाचा वापर 
केला जातो. 
   पूणकाळ : व हाडीत पूण भ व काळात यणेा या साहा क यापद ‘आय’े/ ‘हाय’े (आहे) येत.े तसेच, मूळ धातूला ‘न’ कवा 
‘ईन’ हे आ ात य लागतात.  
   र तकाळ :  व हाडीत मळू धातूचे ‘त’ कुद  प येऊन र तवतमान काळात ापुढे ‘अ ’ धातूची ‘असतो’ असे कालदशक 

प जोडले जात.े मा , र तभूतकाळ व र तवतमानकाळ ‘अ ’ धातूची पे येत नसून ‘जा’ धातूची अनु मे ‘जाय’, ‘जाईल’ 
अनेकवचनात ‘जात’, ‘जातीन’ असे कालदशक पे जोडल  जातात. व हाडीत कालवाचक या वशेषणे वा ात येत असतील तर, 
र तवतमान काळ व र तभूतकाळ  करताना वक ाने संयु  यापदाचा वापर केला जात नाही. 

यापदाचा अथ : 
आ ाथ  :  
   (१) मराठीत आ ाथ  तीय पु षी एकवचनी मूळ ये ा पा माणे असत.े उदा., खा, गा, जा, इ ादी व हाडीत मा , 
धातू ा मूळ पाला ‘य’/ ‘जा’ य लागतो. उदा., खाय/ खाजो, जाय/ जाजो इ ादी अनेकवचनी य ‘आ’/ ‘जा’ लागतात. 
उदा., खा/ खाजा, जा/ जाजा, सा ा/ सा जा.  
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   (२) आ ाथ  ततृीय पु षी एकवचनी पे व हाडीत मराठी माणे ‘ओ’-कार त आहेत. मा , अनेकवचनात ात ‘त’ हा 
अ धकचा य मराठीला लागतो. तो व हाडीत न लागता, ही पे एकवचना माणे ‘ओ’-कार त राहतात.  
  व थ : मराठीत क ा लगानुसार य वकार पावतात. व हाडीत एकवचनी व अनेकवचनी तसेच, त ी पु षी व त ी 
लगी य समान आहेत.  
  संकेताथ : संकेताथ हो ास दोन वा े ‘जर’, ‘तर’ ा उभया यी अ य नी जोडलेल  असतात. व हाडीत ‘जर’, ‘तर’मधील 
‘जर’चा उ ार ‘न’ होता ‘तर’ऐवजी ‘त’ येतो. ‘जर ’, ‘तर ’मधील ‘जर ’चा उ ार न होता ‘तर ’ऐवजी ‘तम ’ येतो.  

योजक व श थ  यापदे :  
   (१) व हाडीत श ाथ  कर ासाठी मराठी माणे ‘अव’ हा य न लागता श ाथ संयु  यापदाचा (करता येते, 
यंगता येत)े उपयोग क न केले जात.े 
   (२) व हाडीत योजक यापदे ही मळू धातूला ‘व’ कवा ‘अवी’ हे मराठीतील य लागत नसून ‘ओ’ हा य लागून 
योजक यापद होते. 

  संयु  यापदे : संयु  यापद े मराठी माणे व हाडीत आहेत. शेगावकडील भागत ‘देनं पळतं’  ( ावे लागत)े, ‘करनं 
पळतं’ (करावे लागते) अशी संयु  यापद ची पे आढळतात. 
  नषेधबोधक : व हाडी बोल त नषेधबोधक अथ  कर ा ा तीन प ती आहेत - (१) ‘नाई’ (नाही) य ा उपयोगान,े  
(२) यापदामागे ‘न’ हे या वशेषण योजून (३) यापदापुढे ‘ना’ हे या वशेषण योजून. 
   माण मराठीत ‘न ’ धातूचे ‘नाही’, ‘न ता’, ‘न े’, ‘नसतो’, ‘नसेन’, ‘नको’ इ ादी पे वा ात योजून नषेधाथ  
केला जातो. तर, व हाडीत नषधाथ  यापद े माण मराठी माणे आहेत. मा , य ात उ ारभेद आढळतो. उदा., नाई, नवता, 
नसतो, नसीन/ नसील इ ादी. 

अ ये : 
   (१) व हाडी बोल त अ  यनेे अनेक या वशेषणे तयार झाल  आहेत. 
   (२) लोक (पयत), उपर (नंतर), बा ा (नंतर), बाद (नंतर), आळ गी (मागे), मचूुक ( शवाय), बगर ( शवाय), वानी (समान), 
         बी (सु ा) इ ादी वै श ेपूण श दयोगी अ य ेव हाडीत आहेत. 
   (३) व हाडीत अ  (आ ण), आनखी/ आनीक (आणखी), वाचून ( शवाय) ही समु यबोधक आहेत. 
   (४) क / का (अथवा, वा, अगर इ.साठी), नाईतर ( कवा) ही वक बोधक अ य ेआहेत.  
   (५) पन (पण), तरमा (परंत)ु, बाक  (बाक ), इ ादी ुन बोधक अ य ेव हाडीत आहेत. 
   (६) नून/ नूनस ा ( णून), ता/ तवा (ते ा), ा ानं (यामळेु) प रणामबोधक अ य ेआहेत. 

व हाडी व फारसी :  
   रा क ची भाषा या कारणामुळे फास  व हाडीवर प रणाम झालेला आढळतो. हा प रणाम यावनी  काळात/ राजवटीत झाला. 
आज व हाडी भाषेत फास  भाषेचा भाव सहज ल ात येतो. तो पढुील माणे -  
   - मराठीतील क  उ ार सं ृ त वण मालेतील उ ारासारखा आहे मा , काफर, तनखा य सारखा श दातील घशातून 
      उ ारलेला क  ढ झाला. 
   - श द स ीचा वचार करता, खाना, गी, दान, वान, इ ादी य लागून कारखाना, खानगी, पोटगी, गाळ वान, दवाखाना असे 
     श द स  झाले.  
   - एकाच अथ चे फास  व मराठी श द एक  येऊन कागदप , घरदार, जवानमरद, भळमरुवत, शेतजमीन, सेवाचाकर  असे 
     सामा सक श द ढ झाले. 
   - अगर, व हे उभया यी अ य, ता, दर, बे इ. फास  श दयोगी अ य े नामापूव  लागून दरडोई, दरशेकळा, बेभरोसा, 
     बे फक र असे श द योग आढळतात. 
   - बे ाशक, वाहवा, शा ास हे उ ारवाचके. 
   - खेर ज, बाबत, शवाय ही या वशेषण.े 
   - अजून, ज र, जलदी, मु ाम, यंदा, हमेशा ही या वशेषण.े 
   - आ (प ा), आई (नरमाई), ई (खुबी), ईन (रंगीन ), कम (कमताकत), खाना ( गदाळखाना), खोर (हरामखोर), शाई 
     (पो ेशाई), दान (पानदान), दार (रगदार, सालदार), दार  (रोजदार ), पोस (तखतपोस), बद (बदनाम, बदमास), बन 
     ( बनबळुा), बाज (नखरेबाज), बे (बेसरम), वाला (करनेवाला, पायनवेाला, बोलनेवाला), हर (हरदम).  
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अ  श द :  
   अ ल शार  (अरबी-फास ), दंगाफसाद (फास -अरबी), धगाम ी ( हदी-फास ), बाजारहाट (फास -मराठी), लाजसरम 
(मराठी-फास ), इ ादी.  
आज व हाडीतील भा षक वहारात फास तील अनेक श द ढ असलेले आढळतात - उदा.,-  
    अ ल (बु ी), अगाजा ( स ी), अनारसा (अनारसा), अ ाज (कयास), इ ाफ ( ाय), कबजा (ताबा), करार 
    (करार), कसाब (खाटीक), कागद (कागद), खबरबात (हालहवाल), खबरदार (सावध), गइरमरजी (नाराजी), गर ब 
    (गर ब), गु ा (अपराध), च ा (च ा), जमीन (जमीन), जमाना (जमाना), जवान (त ण), ज स (व )ू, जु म 
    (अ ाय), तर ख (तार ख), तमाशा (तमाशा), तयार (तयार), दगेबाज (धोका देणारा), दरोज (दररोज), न ( मन), 
    धोका (धोका), नजर ( ी), नाल ी (अपमान), मदु  ( ेत), मु  ( देश), शरम (लाज), सगा (स गा), हमत ( हमत). 

व हाडी आ ण इं जी :  
   यादव ा हासानंतर व हाडीवर अरबी-फारसी प रणाम झाला. ानंतर टश राजवटीसोबत आले ा इं जीचा प रणाम तर 
आजही होत आह.े ०३ डसबर १८०३ रोजी अंजनगाव येथे सुज चा तह होऊन व हाड त इं ज ा ता ात आला (‘व हाडचा 
इ तहास’, प.ृ २३९.). व हाडातील समाज, सं ृ ती आ ण व हाडी भाषेवर प रणाम झाला. भाषेवर ल प रणामाबाबत जत-जे ा 
संब धाचे कारण समोर येत असले तर  श णात होणा या इं जी ा वापरामळेु आज इं ज चे रा  नसूनही इं जीचा भाव 
दवस दवस वाढतच आहे. नवीन संक ना गती ा आवेगात इकडे येऊ  लाग ाने ना अनुस न श दही येऊ  लागले. 
   इं जीत बोलणे, ल हणे हे त पणाचे ल ण समजले जाते. ामळेु व ा वभू षत चीच न े तर कमी शकले ा 
भाषक चीसु ा जा ीत-जा  श द वापर ाची वतृी आढळून येत.े आपरेशन, इ केशन, इल र , ानसल, ठेसन, डा र, 
नरस, पलाट, पाट , पाट शन, पो , फारम, बट , डपा झट, फऊज, म टगा, रझरवेशन, ानबाजा, मा र, मोटरगाळ , मोटर, 

ाट, य ी, यच फोर, रेलवाई, लईन, वाय रग, सोसायटी, हो टग, इ ादी असे कतीतर   पे वापरात आहेत.  
   इस ानवर गद तं फु  होती, काम तं ग ा यवेन जमलं, काल क टग करताना बलेट लागल ग ा, कोरटात केस टाकल , 
डा र ा हातान इ केशन ावं मा ानं, तो पोलस ठेसनात गे ा, तो होपलेस मानूस आय,े बस पकळल , मी इकून येतो तू 
डायेरेक य,े रकशा धरल , य ी लेट झाल , लाईन गे ी बना ानचा झोपलो, अशी रचना व हाडी भाषक मो ा माणावर 
वापरत आह.े इं जीने व हाडी भा षक वहारावर कती खोलवर प रणाम केला आह,े हेच याव न कडत.े 

व हाडी आ ण पोतगुीज :  
   पोतगुीज ची राजवट गो ापरुती मय दत होती. परंत,ु ा भाषेतील श द हे स ा ी ओल डून सातपु ापयत आलेले दसून 
यतेात. पुढील काही पोतगुीज श द व हाडी बोल त आढळले - अ स, खमीस, घमेलं, जुगार, तजोर , तु ं ग, पगार, परात, प लू, 
परुावा, पोपई, फा ू, बादल , बजा गर , ब ु ट, भोपळा, शाबदुाना, साबन, सोळत, इ ादी. 

व हाडी आ ण हदी :  
   व हाडातील सातपु ा ा पल कडे हदी भा षक म देशाचे े  आहे. उ रेतून द णेत जाताना यवन चे मु  ठाणे असलेले 
ब हाणपूर आहे. तसेच, पं. रवीशंकर ा व दारका साद म ा हे मु मं ी असाताना व हाड त म देशाशी जोडलेला होता. 

ामळेु दोन त ा भाषा भ  अस ा तर  पर र त दळणवळण होतच होते. रा सू  हदी भाषक ा हाती अस ाने ा 
भाषेशी वारंवार संबंध येत होता. यासोबत, व हाडात वा  क न असलेला मु ीम समाज. या सा या कारण मळेु व हाडीवर 
हदीचा प रणाम दसून येतो.  
   - व हाडीतील अपूण वतमानकाळ हदीतून (आ रहा है।, जा रहा है।) आला आहे.  
    उदा., तो बो न रायला, येऊन रायला, जाऊन रायला इ ादी.  
   - व हाडातील शेगाव, खामगाव, न र भागातील भा षक उ ार त आढळणार  देनं पळतं, करनं पळतं,  जानं पळतं, ही संयु  
    यापद े हदी ा संपक मळेु आल .  
   - नेह जी, ग धीजी अशी आदराथ  संबोधने व हाडीने ीकारल . 
   - अ  श दात येणारे हदी श द : धगाम ी ( हदी-फास ). 

व हाडी बोल त आढळत असलेला हदी भाषेतील श दसं ह :  
  अइदी, अ ल, असर, उ र, कु ा, खचळ , खोदा, चालचलाऊ, छ र, जलेबी, जवान, जनगानी, ट र, न ल, नादान, परोठा, 
ब ा, बरसात, बेहे र, भला, भाबी, मतलब, मदान, मलई, मात, मो तचूर, यार, रोटी, साला, सुर  इ ादी.   
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वा चार :   
  अ ा जमवन, कामकाज पायनं, चुल त जानं, तंग करनं, दम भरनं, पोल खुलनं, फ ात पळनं, फदा होनं, बाता मारनं, इ ादी 
वा चार हदीतून व हाडीने आ सात केले.  

णी :   

  अ ल कोती/ तनका बळा, अपना हात जगननाथ, अ ा देता हेय/ छ र फाळके, आप भला तं जग भला, आमो क  कमाई/ 
जामोमे गमाई, आम खानेसे मतलब, आम के आम गुठल यो के दाम, उ रसे टामटूम अ रसे राम जान,े कहा गये तो कई नई/ ा 
लाये तो कुछा नई, कहा राजा भो / कहा गंगू तेल , कुनबी स रका दाता नई लाता बगीर देता नई, गधेको नई म ा घास/ घोळे खा 
रहे हय चवनपास, घरक  मरुगी दाल बराबर, ाटम े झगा तुमे बार लगा, तकदीर हय ग डू तो ा करेगा प डू, तरुत दान 
महापून, तले  मारे धारोधार खुदा मारे यकेईच बार, दाम कर  काम बबी करे सलाम, पायनेको भला अवर कंबरमे ढला, येक नूर 
आदमी दस नूर कपळा, यके हमार  येक तमुार / चपट मेल गुमार , सऊ कलाल येक दलाल, इ ादी. 

व हाडी आ ण कानडी : 
  व हाडीत कानडी श द चा जो उ ार आढळतो ाचे मु  कारण ` ाने  वर ’ स गता यईेल. ाने  वर तील ओ ाव न व हाडीत 
कतीतर  उखाणे, णी, वा चार तयार होऊन उ ारात आहेत. उदा., ाने  वर चे  वाचन कवा क तनकार य ामळेु 
सवसामा  माणसापयत ाने  वर  पोहचल  ती ातील कानडी व इतर श दासहीत. 
   - साद श दात यणेारा ‘ ग’ (‘यादवकाल न मराठी भाषा’, प.ृ३४२.) : उदा., पा न गनी, पायलं गयलं इ ादी. 
   - व हाडीतील ष ीचा ‘नी’ य : उदा., येतानी (येता), जातानी (जाताना), ा ी ( ात), वाशीम मनोरा वभागात या ी 
      (यात), दारा ी (दारात) असा योग आढळतो.  

व हाडीत उ ारात असलेले कानडी श द :  
   अ ा (अ णा), अळ क ा (अड क ा), आका (अ ा), आ ा (आ े), आ ा (अ ा), इकळे (इ कडे), उंडा, काका (क  ), गुढा 
(एक दा गन), चव, टाळू (तले), ड ा (ड ा),  तकळे ( त कडे), नाना (न ), ब गल (बगल), भीळ, मरवन, म डी, ा ( रडा), 
हेवा इ दी.  

व हाडी आ ण तेलगू : 
   कोमटी, वडूर य  तलेगू जाती व तलंेगी ा ण, सोनार, शपी इ ादी जमाती व हाडात येऊन रा ह ा. ा सहवासातून 
भाषेची दवेाणघेवान घडून आल .  
   - व हाडातील ी ही पु षा माणे थमपु षी वा रचना करते. उदा., मी करतो. (मी करते.), मी जातो.  
     (मी जात.े), मी येतो. (मी येत.े) इ ादी.  
   - व हाडीतील तृतीय पु षी एकवचनी वा योग : उदा., राम जात,े तो जेवते इ ादी. 
   - व हाडात खे ापा ातून मुले चडूद डू खेळातात ते ा चे मोजमापाचे प रगणन वरवट, मुंड, नाल, अबीत, आहार, टे ा 
     असे असत.े ही बाराखडी तलंेगणातून इकडे आल  आहे (‘पारंप रकव हाडी ण चा सव गीण अ ास’, प.ृ७८.)  

व हाडीत उ ारात असलेले तेलगू श द :  

   अनारसा, अबारा ( श क), करडा, कळूक मळूक ( कडुक मडूक), चक, ाव ाव ( ाव ाव), जाळ, टाळा, तूप (तूप), नाल 
(नाल), शकेकाई ( शकेककाई) इ..  

व हाडी आ ण ग डी :   

   व हाडाला लागून असले ा सातपु ातील चं नखो यात ग डी लाक ची व ी आहे. व हाडातील गुरेढोरे ग ड कडे चार ासाठी 
पाठ वले जातात. ा मोबद ात ना पैसा, अ धा  दले जात.े तसेच, त ेसागवानी लाकड ची व  करतात. यामळेु व अ  
कारणाने ग डाचा व हाडी लोक शी संपक येतो. ग डीवर व हाडीचा प रणाम झाला तसाच व हाडीवर ग डीचा प रणाम झाला 
(‘व हाडी श द वर ग डीचा भाव’, डॉ. भुजंग मे ाम, यगुवाणी म.े जान.े ०४, प.ृ १७.).  
   - व हाडीतील मंग (मघ), मुंग (मुंग), रंग (ताल) या श दातील ‘ ’ हे अनुना सक. 
   - काही अ  श द : उदा., झावरझावर (अंधकु), वावर बवर (शेत वगैरे), सकायवकाय (लवकर), इ ादी. 
   - कारलं (कारले), खा ं  (खालले), धरलं (धरले), इ ादी श द ती योणारा ‘ल’ य आ ण अनेकवचन दश व ासाठी 
     श द तीचा  राचा होणारा दीघ उ ार. उदा., बईलं (अनेक बैल), सालं (वष) इ ादी.  

व हाडी श दकोश : भाग १ // तेवीस 
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   - ‘ऊक’ हा य ग डीत ‘त’ेसाठी येतो. व हाडीत मचूुक ( शवाय), ह क (मोहाची फुले), पळूक (चारो ा) इ ादी . 

ग डीतील व हाडीत उ ारात असलेले श द :  
   अगाजा ( स ी), अदमसुा (थकलेला), अरकाट (बदमाश), आयतं ( य ा वाचून मळालेले), इच डा ( चमकोडा), इसारा 
(अ म), उबार ( नरथक), कलाल (एक जात), क टा (कोपरा), घोयना (हरब याची पान)े, घोर (काळजी), चकोट (च गले), चो ल  
( श  न), झाल (सायंकाळ), टेस (अ भमान), डग ( श  न), डोना (डवना), धरुा (मेर), नसा ा ( चड चड करणारा), नपरू/ नुपर 
(कमतरता), न र (घ ), बु  ( श  न), बेस (च गले), ब ा (बाल श), भयताळ (मूख), म गलमे ा (मागे जाण,े यातील म ग हा 
श द ग डीतील), मोदाळ (त ड), यळे  (वेडी), र ा (झोडपा), राजन (राजन), रगी (पटाचे छकडे), लय (पु ळ), लवनी (ओहोळ ), 
लेड (वीय), स ा (सव), सळा (एकटा), सळघान (अ ावे ) इ ादी.   

घाटावरची व हाडी बोल  : 
   व हाडी बोल चे ादे शक भेद करताना ‘घाटावरची व हाडी बोल ’ व ‘घाटाखालची व हाडी बोल ’ असे दोन भेद केले जातात. 
म देशातून वदभ त येताना बलुढाणा ज ा लागतो. या ज ात बोलल  जाणार  व हाडी णजे ‘घाटावरची व हाडी 
बोल ’ (घाव). बलुढा ाकडून पूवस (अकोला ज ाकडे) येताना ‘घाटाखालची व हाडी’ (घाखा) सु  होते. घाटावर ा व 
घाटाखाल ा व हाडी बोल त काही भेद आढळून यतेात.  

उ ार या : 
(१)    माण मराठीत जेथे ‘अ’ र येतो तेथे घाव व हाडीत ‘आ’ येतो : अशी>आशी, अजून>आजून, असतो>अ ो  
     (घाखा)>आ ो  (घाव), अरे>आरे. 
(२)    काही श दारंभी यणेा या ‘अ’ चा ‘आ‘ होतो ते ा ानंतर येणा या राचीही वृ ी होत:े अ जबात>आ जबात. 
(३)    श दारंभी व श द तगत येणा या ‘ओ’ या राचा उ ार घाव व हाडीत ‘उ’ होतो: भ ड>भुंड, आंगोळ>आंगुळ. 
     माण भाषे ा वाढ ा अनुकरणामळेु घाखा व हाडीत ‘आंगोळ‘ हा श द आढळतो. मा , खेडेगावातील भा षक वहारात 
     ‘आंग  धनंु’ येतो. 
(४)    घाखा व हाडीत श दारंभी यणेा या ‘वो’ घाव व हाडीत ‘आ’ होतो : वो ून> आ ून. 
(५)    श द तगत येणा या अकाराचा एकार होतो: अपमान>आपेमान. 
(६)    चत श दारंभी यणेा या ‘आ’ चा ‘अ’ होतो: लागे> लगे. 
(७)    श दारंभी यणेा या ‘ओ’ चा ‘व’ होतो: ओळख> वळक. 
(८)    र तगत येणा या ‘ड’ चा ‘ढ’ होतो: अडान> अढाण, वडून> वढून. 
(९)    श द ती येणा या ‘स’ चा ‘व’ होतो:  टकास> टकाव 
(१०)  माण मराठीतील ‘वेळ’ याअथ  घाखा व हाडीत ‘वाकोळ’ यतेो तर घाव व हाडीत ‘वाढून’ येतो. 
(११)  माण मराठीतील ‘वेगळे’ याअथ  घाखा व हाडीत ‘वाले’ हा श द उ ारला जातो. तर, घाव व हाडीत श द तगत ‘य’ चा 
      आगम होऊन ‘वायले’ असा श द येतो. उदा., 
     साग ासारखे> स ासारखं> स गायसारखं. 
(१२)    श द तगत येणा या ‘आ’ चा ‘उ’ घाखा व हाडीत होतो. घाव व हाडीत ही या कायम ठेवून ‘क’ चा आगम होतो. 
     उदा., एवळासा> एवढुसा > एवढुकसा. 
(१३)   ‘वेळू’ (ब ब)ू हा श दा घाखा व हाडीत ‘येऊ’ होतो. श दारंभी येणा या ‘व’ ा अध राचा ‘य’ होऊन ानंतर येणा या 
     रम  ‘ळ’ चा लोप झाला. तर, घाव व हाडीत ‘ळ’ कायम राहतो. (येळू). 
(१४)   महा ाणागम : कु ी> ी 
(१५)  महा ाणलोप : आधार> अधार> अदार, बाहेर> भईर> भाईर इ. 

ाकरण या : 
   घाटावर ल व हाडीची ाकरण या घाटाखाल ल व हाडी माणेच आह.े फ  खाल ल भेद आढळून येतात. 
(१) घाव व हाडीत ष ीची थम व तीय पु षी सवनाम ची पे वै श पूण आहेत. उदा., 
      आपला>आ ा>मापला,  आपले> आ ं> मापलं, तु ा> तुया/तु ा> तपुला, तझु>े तुय/तु > तुपलं 
(२) एकवचनाच ेअनेकवचन करताना ‘ले’ हा य येतो. 
      घाखा - खुटा (ए.व.) > खुटे (अ.व.)  घाव - खुटा (ए.व.) > खुटले (अ.व.) 
(३) घाखा व हाडीत सामा पा ा अनेकवचनात ‘इ’ आ ण ‘ही’ या न चा जेथे आगम होते तेथे या बोल त (घाव) ‘य’ चा 



  आगम होतो.  उदा.   मजुराईत > मजुरायनं,   ढोराईले > ढोरायले. 
(४) माण मराठी व घाखा व हाडीपे ा घाव व हाडीत येणार  ‘कायनू’ व ‘का ू’ ही  नाथक सवनाम ेवेगळ  आहेत. 
(५) चा  वतमानकाळ वै श पूण साधला जातो. उदा., करा लागलो, याय लागल , रडा लागल , नधा लागलं. 
(६) धातूला ‘ये’ हा आ ात य लावून भूतकाळ साधला जातो.  उदा., देय,े धुय.े 
(७) अ य े: वायले (वेगळे), आजून (अजून), तकडी ( तकडे), इकडी (इकडे), तथी (तेथ)े. 
(८) श दयोगी अ य े: बीन, कडी (कडे), वाढूळ 

अप र चत श द : 
   अनमान धप ा - ानी मनी नसताना, आखडने - अकडण,े आब - श ती, इवळणे - रडणे/केकाटण,े इसमन े- वसरणे, उखार  
- गोदर तील घाण खाणारे जनावर, काटोळा - काटेर , कराळ - कडाय, चा लतर - चालचलन, झाकपाक - आवरासावर, झड - 
झडी, टाळसर - ठळक, तंगाडने - वाढ होण,े पवणे - गभपात करण,े नदाब ी - नदानाल ी, पीप - पोहरा, पदाडने - मारण,े 
फडताळ - यंपाक घरातील लाकडी कपाट, बाईलबु ा - बायला, बेक  - फूट, मेदार - स  असलेले, यूं - सहज, रासुंडा - 
ख ावर बळ  दणे,े वाढूळ - वेळ, वकट - वाईट, सूम - बाज वण ासाठी लागणार  दोर , हायल  - माडी, होटल  - थोबाड, प - 
हपचक, हडीस - कंटाळवाणे इ ादी.      

व हाडी आ ण नागपुर  :  
   नागपरु  बोल  ही म  व पि  चम नागपूर ज ा, म  व पूव वध  ज ा व छदवाडा ज ाची स सद तहसील अशा े त 
बोलल  जात े (महारा ातील सम  बोल चे लोकशा ीय अ यन, ा. डॉ. बाबरुाव देसाई, लेख : नागपरु  बोल , प.ृ ३१२.). या 
बोल वर डॉ. वसंत व हाडप डे य नी भाषाशा ीय अ ास केला आहे. तो बंध पु क पाने का शत केला. ा पु काचा आधार 
घेऊन पढुील ववेचन कर त आहोत. 
   नागपरु  ही व हाडी ा सव त जा  जवळची; पण व हाडी न अनेक बाबत त भ  असलेल  व मराठी ा मलू कृतीचे 
द दशन करणार  मराठीची एक मखु उपभाषा आहे (वैदभ  श दकोश ा. डॉ. सुरेश डोळके).  

उ ार वषयक भेद :  
  - व हाडीत ‘ळ’ चा ाचुय ने उ ार होतो, काढ - काळ, झाड - झाळ इ ादी. मा , नागपरु त ‘ळ’ चा (घ हा अपवाद 
सोड ास) उ ार होत नाही. माण मराठीतील काही श द त येणा या ‘ळ’ उ ाराचा व हाडीत ‘य’ होतो तर, नागपरु त ग डी ा 
भावाने ‘र’ होतो.  

  - व हाडीत व नागपरु त ‘ह’ या महा ाणाचा उ ार होतो. मा , पढुील काही श द त नागपरु त आढळणारा‘ह’ हा व हाडीत ‘य’ 
   होताना दसतो. उदा., रा ला - रायला, म ने - मयन,े आ ाले - आमाले इ ादी.  

य वषयक भेद :  
  - व हाडीत ‘ ा’ हे थम व ‘तुया’ हे तीय पु षी सवनाम आढळत.े नागपरु त मा , ‘तयुा’ हे प चुकूनही येत नाही. व हाडीत 
   ‘मायं, तयंु’ सामा प ‘माया, तयुा’ अशी आहेत. नागपरु त फ  ‘महा, तुहा’ हीच पे येतात. 

वशेषणे - या वशेषणे : 
  - व हाडातील काही भागात - अकोटकडे अथु  (येथील), तथु  (तेथील), ही पे उ ार त आढळतात (अको ाकडे अ ा, त ा). 
   तशी ती नागपरु त आढळत नाही. ाऐवजी नागपरु  ये ा (येथील), ते ा (तेथील), ही पे वापरत आहेत. 
  - शेगावकडे अठी (येथील), तठी (तेथील), अको ाकडे अनु मे अती, तती, अमरावतीकडे अथी, तथी ही ानदशक 
   या वशेषणे उ ार त आढळतात. मा , नागपरु त येथी, तेथी, जेथी आदी प चाच वापर होतो. ‘पळेु’ (पढु)े हे या वशेषणे 
   व हाडीत न यु  दसत.े नागपरु चा भर मा , ‘सामन’े या श दावर असतो. 

या पे :  
  - व हाडीत वतमानकाळ  यापदाला तीय व ततृीय पु षी पु  लगी सवनाम ना एव. चा ‘तो’ आ ण ततृीय पु षी सवनाम ना 
   ब वचनाचा ‘तात’ हेही य आढळतात. नागपरु त ते कधीच लागत नाहीत. (‘नागपरु  बोल  भाषाशा ीय अ ास’, वसंत 
   व हाड प डे, प.ृ३०१). 

व हाडी आ ण झाडी बोल  :  
   महारा ा ा अ तपवू कोप यातील भंडारा, चं पूर व गड चरोल  या झाडीप ी भागात झाडी बोल  बोलल  जात.े या बोल वर  
डॉ. ह र  चं  बोरकर य नी भाषावै ा नक अ ास केला आहे. ावर नी ‘झाडी बोल  भाषा आ ण अ ास’ हे पु क का शत 
केले. या पु का ा आधारे व ‘झाडी बोल  - भाषाशा ीय टपण’ (महारा ातील सम  बोल चे लोकशा ीय अ यन, ा.डॉ. 
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बाबरुाव देसाई, ‘लेख झाडी बोल  भाषाशा ीय टपण’, प.ृ७९ ते ९०.) याव न व हाडी व झाडीतील भेद पुढील माणे - 

वण वचार :  
   - व हाडीत काही श द त आढळणारा ‘छ’ या ंजनाचा उ ार झाडीत होत नाही. उदा.,-  
      छ ी (व हाडी ) - स ा (झाडी) - छ ी ( माण मराठी),  छ र - सपपर - छ र. 
   - ‘ , ’, आ ण ‘ ’ य चे ताल  व द मलु य दो ी उ ार व हाडीत आहेत. झाडीत फ   ताल  उ ार आढळतो. 
   - व हाडीत ‘ड, ढ’ चा उ ार ‘ळ’ होतो. काही माण मराठीतील ‘ळ’ श दाचा उ ार ‘य’ होतो. उदा., झाळ (झाड), काळ 
    (काढ), काया (काळा) इ ादी. झाडीत मा , ‘ळ’ चा उ ार होत नसून ा ऐवजी ‘र’ चा उ ार होतो. चत ‘ड’ कवा 
    ‘ल’ होतो. उदा., पार (पाळ), स र (सबळ), खेल (खेळ).   
   - व हाडीत श द ती ‘य’ या अध राचा उ ार होतो. झाडीत ‘राय’ आ ण ‘पाय’ या दोन यापद चा अपवाद सोड ास 
    ‘य’चा लोप होतो. 
लग वकार :  
   - माण मराठी माणे व हाडीत पु  लगी, ी लगी व नपसुक लगी असे तीन लगे आहेत. झाडीत मा , पु  लगी व ी लगी 
अशी दोनच लगे आहेत. 

वचन वकार :  
  - झाडी बोल त अनेकदा ंजन त एकवचनी पु  लगी नाम चे अनेकवचन होताना ‘आ’ र येता.  
    उदा., केसं - केसा,    पानं - पाना,  मानसं - मा ा इ ादी.  
   व हाडीत मा , ‘अ’ राचा आदेश होऊन ाचा दीघ उ ार केला जातो.  
    उदा.,  केस - केसं,   पान - पानं,    मानूस - मानसं इ ादी. 
  - झाडीत आकार त पु  लगी एकवचनी नामाचे अनेकवचन अं  ‘आ’ लोपा पावून ‘अ’ राचा आदेश होतो. उदा., गोटा (दगड) 
  - गोटं, गोरा (गो हा) - गोरं, डोरा (डोळा) - डोरं इ ादी.  
   व हाडीत माण मराठी माणे ए-कार त होऊन अनेकवचनी नाम तयार होते. उदा., गोटा -गोटे, गोरा - गोरे, डोया - डोये इ ादी.  
  - झाडीत पु  लगी उ-कार त एकवचनी नाम चे अनेकचन होताना अं  ‘ऊ ’ लोप पावून ाजागी ‘वा’ कवा ‘आ’ येतो. उदा. इचू 
    ( वचू) - इचवा, नातू (नातू) - नातवा, ग  (ग डूळ) - गे ा, वारकू (वाळूक) - वाक  इ.  
    व हाडीत मा , उ-कार त नाम ेदो ी वचनात सारखीच राहतात. वक ाने ‘वं’चा आदेश होतो.  
    उदा., लय इचू नगाले, लय  इचवं नंगाले.  
  - झाडीतील काही ओ-कार त ी लगी नाम मधील अं  ‘ओ’ या राऐवजी ‘वा’चा आदेश होतो. उदा., आतो (आ ा) - आतवा, 
   फोटो (छाया च ) - फोटवा. व हाडीत दो ी पे समान आहेत. 

सामा प :  
  - आ-कार त ी लगी नाम चे सामा प होताना झाडी बोल त थक मराठी माणे ‘ए’ आगम न होता ‘अ’ हा र येतो. उदा., 
   कता (कथा) - कतऽ, पुंजा (पूजा) - पुंजऽ इ.  
  व हाडीत माण मराठी माणे ‘ए’चा आगम होऊन सामा प होत.े उदा., कथा (कथा) - कथ,े पज़ुा (पूजा) पु े इ ादी.  

वभ वचार :   
को क . २  : वभ  व य      
    . वभ    व हाडी       झाडी 
              वभ  य      वभ  य 
          एकवचन   अनेकवचन      एकवचन         अनेकवचन 
    (१) थमा    ०      ०      ० ० 
    (२) तीया   स, ले,     स, ले, ना,    ल  ल 
    (३) ततृीया      न     न,    ना        ना 
    (४) चतुथ     स, ले     स, ले, ना,   ल         ल 
    (५) पंचमी   ऊन, न     ऊन, न,   उन  उन 
    (६) ष ी        चा, ची, चे, आ    चे, चा, चे,   चा            चा 
          या, ई, य         य, ई, या, 
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    (७) स मी        त, ई, आत, न     ईन, त,   त             त 
    (८) संबोधन        रे, हो, व,     हो.   ०, गा, वो,  उ, वा 

सवनामे :  
  - झाडीत तृतीय पु षी व दशक ी लगी सवनाम ेत े(ती), हे (ही), जे (जी) अशी ए-कार त आहेत.  
   व हाडीत मराठी माणे ई-कार त आहेत. 

वशेषणे :  
  - क ा (ठार/ खूप ), बु  (खूप), मो ान (खूप) ही झाडीतील वशेषणे व हाडीत नाहीत.  

यापदे :  
  - व हाडीत आढळणारा कमणी योग झाडी बोल त नाही.  
  - संयु  वा ात ‘आवा सन’ य लागून यापदाची रचना स  होत असून माने घडणा या दोन या या रचनेत 
दश व ा  जातात. उदा., मी जावा स  ते मरावासी  (मी गेलो आ ण ती मेल .), तोफोकावा स  ना पानी येवसी  ( ाने पेरले आ ण 
पाऊस आला). व हाडीत ‘आसी’ य लागून वर ल रचना स  होत.े उदा., मी जासी ते मरासी, ानं पेरासी अ  पानी यासी 
इ ादी. 

या वशेषण :  
  - कडोकडो (कडाडून), झाडीतील ंजरका (पहाटेस), ताडातडुी ( र त), बारबंड (इत त:), लवलव  (भरभर),  हाडा डी 
   (अचानक),  इ ादी अनेक या वशेषणे व हाडीत आढळत नाहीत. 

श दयोगी अ ये :  
  - या वशेषणा माणे वै श पूेण श दयोगी अ य ेझाडीत उ ारात आढळतात. व हाडीत उ ारात नसलेल  काही उदाहरणे 
   पढुील माणे, - इसो ( वषयी), कर (कडे), कुनाल (कडून), ज रय े(कडून), प रना (अनुसार) इ ादी. 

उभया यी अ ये :  
  - अना (आ ण), ना (आ ण), बलके  (तथा प), मा  (पण), मु  ( णून) इ ादी. 

केवल योगी अ ये :  
  - अवा (काय), उ  (छान), काहातऽ (का), खरा  (खरेच), मा ाग ा (असे ा), ू  (छट),  
     हे  रे (अरे ा) इ ादी.  

झाडीत आढळणारे मा  व हाडीत नसलेले काही श द :  
 अक  ड (संपणू), अज  ट (खोडकर), अनुला (अळणी), आउ  ( च ), कुइ  ( भत), कु  (आडनाव), ख ा (खटकन), खला  
(घुसळणे), ख  (उ  वास), खरा (खळे), ग  ( तण)े, गडा (खडा), गपइ (गुंडाळे), घ  (दाट), घु ट (लहान आंबा), घो  (घोळण)े, 
च  (भूखंड), च ा र (चटकन), ज  (कृमी), जपा  ( बाडण)े, जोरा  (वाढ होण)े, झला  (तरंग), झाइ (भोवळ), झा  (मोठे 
टोपले), टन  (वाद), टु  (प ती), टो  (दगळ), ठ  (थकवा), ठ ा (ऐट), डूर (गढूळ), ड लया (घरजावइ), डाचु (बूच), ढ  
(हालणे), ढक (ग द), ढु ट (टोपले), त  (नवस), तपेला (माठ), त  ला (मातीचा गंज), थाप  (चाचपण)े, द का (धाक), दातु  
(मंजन), द ा ( सरा), धकारा (भीती), धातू (वीय), नकुसा (थोडासा), न  क  (अकारण), पचु ल (छोटे धोतर), प  म (बरोबर), 
पा ा ( शवाय), फ द (चोपडी), फल  (वासणे), फुप ु(आ ा), बाया (बाजूला), बे ा ( म ण), बो  र (वाकळ), भ  ना र (बदकन), 
भ ा (मोठे वानेर), म  (लाजणे), मडा (अश ), मरा  (माळ ), रजा (खत), रप  (सवय), ल  (तळुई), लटा  (केसाळ), ल ह  
(सू ), वगा  (फोडणी देण)े, व  (ओठ), वहरा (धणेु), स ा (सटकन), सरा  (सळई), ह ा (अव ), ह  बा (नुकसान), हा  चा 
(वरही), ह   ( र र) इ.   
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(अ) जाती संदभ : 
  उ.     उभया यी अ य 
  के.    केवल योगी अ य 
  .    यापद 
  . प.  यापदाचे भूत, भ व  व वतमानकाळ  
       पे.    
  व.   या वशेषण 
  न.    नपुंसक लग 
  न.अन.े  नपुंसक लगी अनेकवचन 
  प.ु    पु ग 
  प.ुअन.े  पु  लगी अनेकवचन 
  (ल.)    ल णेने आलेला अथ.       
  व.    वशेषण 
  श.    श दयोगी अ य 
  सं. .  संयु  यापद 
  संबो.   संबोधन 
  सव.   सवनाम 
  सव. प. सवनाम प          
  ी.    ी लग 
  ी.अन.े  ी लग अनेकवचन 
  ?      नाथक वा ा शवाय अ  ठकाणी  
  ‘?’    या च ाने अथ ची सं द धता दश वल  
       आह.े 
(ब) भाषा संदभ : 
  अर.   अरबी 
  आ.    आसामी 
  इ.ं    इं जी 
  ओ.    ओ डया 
  का.    कानडी 
  को.    कोरकू.         
  गु.    गुजराथी 
  ता.    ता मळ 
  त.े    तलेगू 
  पो.    पोतगुीज.         
  फा.    फारशी 
  बं.    बंगाल  
  मही.    मराठी हदी.        
  मात.    मातंग बोल          
  माबो.   मारवाळ  बोल         
  ह.    हदी 
  हम.    हदी, मराठी.        

(क) संतसा ह ाचे संदभ : 
  अखे.   संत गाडगेबाब चे अखेरचे क तन 
  गाथा.   नामदेव गाथा 
  गो व.   गो वद भू च र  
  तकुा.   तकुाराम महाराज ची अंभगगाथा 
  दास.   दासबोध 
  .    तपाठ 
  धउ.     धवळे उ राध 
  नद.     नलदमयंती  
  म.    महदंबेचे धवळे 
  मनो.   मनाचे  लोक        
  .  णी गान 
  ल .    ल ळाच र  
  ा.    ानेवर  
(ड) आधु नक व हाडी सा ह  संदभ :  
  अक.   अकशदीचे दाणे 
  अंधा.   अंधारबन 
  आ.    आरंबळ 
  अ .    व हाडीतील अ का शत क वता       
  ऊ.     ऊठ आता गणपत  
  ऊन.    ऊन सावल         
  ए.       एक गाव सतरा लफळे 
  एक.    एक सावल  कडु नब ची 
  कळा.   कळा 
  कात.   कात टाकलेल  नागीन 
  काया.   काया मातीत मातीत 
  काळ .  काळ  माती नळ  माती 
  कावू.   एक दवशी कावू आला 
  खुं.    खुंदळघास         
  गय.    गयपातं 
  गाआ.   गावा ा आकाभोवती         
  गा.    गावचावळ           
  गा.    ी संत गाडेबाबा 
  गाका.  गावकळा          
  गागा.   गावगाळा 
  चंच.   चंचई 
  ज.      जवायाचं पोर 
  जटा.   जटाय ू        
  ज .     ज गळबु ा 
  ज ग.   ज गडगु ा          
  झाहा.  झाला हाड चा सापळा        

सं  पे 
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  झाल .  झाल  ब बाब ब 
  झ.         झगू खू खू 
  झेल.  झेलझपाट 
  ठ.   ठणक 
  त.   तहान          
  तत.   ततंबा 
  द.   दडी         
  धग.   धग 
  ध .   ध डी ध डी पानी दे       
  धु .   बळ  कशोर.        
  ना.   नासोळा          
  न बै.  न गराचे बैल 
  नशा.  नशाणी डावा अंगठा 
  नोका.  नोका मा  पोटात 
  पख.  पखाल 
  पागो.  पागोरा 
  पाटी.  पाटीलक  
  पाव.  पावसाचं पाणी 
  पा .  पा णचार 
  पोर.  जवायाचा पोर 
  पोळा.  पोळा आ ण बा ल  
  मए.  मस ए ेस 
  मझ .   मझ यन     
  फ र.  फर ा चाकावर 
  बा.   बारोमास  
  बाख.  बारभाईचा खटला 
  भं.   भंडारवाडी          

  भीक.  भकेची भाकर 
  भू.   भुलाई 
  मा.   माणूस 
  मा.   मातेरं          
  म.े   मेड इंन इं डया 
  मोती.  मोती ा ा पोटी 
  म.े   मेड इन इं डया        
  रा.   राघववेळ 
  ख.  खत 
  ल.   लच ड 
  लेक.   लेक भोईची 
  वलो.  लोकगाथा 
  वा.   वा ड       
  व.   वाघ व ल. काया मातीत मातीत व इतर 
      क वतासं ह.  
  ल.हाग  दंढार, इ रग- म रग  
  लोक.  व हाडी लोकगीत े
  श.         शल पसेरा 
  शल .  शल पसेरा 
  संगा.  संत गाडगे बाबा.       
  स.   सल पसेरा 
  सत.  सतलालपनी 
  सुखो.  सुगरनीचा खोपा 
  सेल.  सेलझाडा 
  हज.  हजार चे बेलपान 
  हा.   ड हा ा हा ा धू दे       
   



 

जैस बब तर  बचके च एवढ ।  

प र काशा स ैलो  थोकड ।। 

श दाची ा  तणे पाड ।  

अनभुवावी ।।    

                   - ाने र  ४.२१५                                                      
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अ  
अईन ( ी.) ऐन शेतसारा. ‘हरेक का काराले वावराचा 

अईन भराच लागते.’ फा.मु .     

अईबई (संबो.) एक ी उ ार. ‘अईबई! हे कसं काय झालं 
व?’ 

अईमाय (संबो.) एक ी उ ार. ‘अईमाय! तू होस काय? 
मले वाटलं कोन होय?’     

अईलसईल ( व.) येथपासून तेथपयत, सव ठकाणी. 
‘मले तं वा े पुढं अईलसईल/ लोखंडाची गाय राहीन 
लोखंडाची बईल.’ -ज ग.१०४.  

अकर  ( व.) आकस ठेवणारा, बदमाश, भ डखोर. ‘ ा ा 
वाई लागनं बरं नाई, लय अकर  मानूस आये थो.’     

अकरे ( व.) अकडणारा. ‘पुरं गाव जेवून गेलं तरमा अकरे 
पो े आले नाईत.’      

अक या व- बदमाश, भ डखोर. ‘ द ानंच देला तो गूळ 
पेटून, लय अक या आय.े’     

अक याखानीचा ( व.) बदमाश. ‘अक याखानीचे लोकं 
कोनाचेचं काम करत नाईत.’      

अकलमंदी ( ी.) शार . ‘रामानं आपलं काम मो ा 
अकलमंदीनं साधून घेतलं. 

अकळ ( ी.) ऐट, अ भमान, ताठा.‘जथीतथी अकळ 
दाखो ानं सखारामले कोनी उभं करत नाई.’ (अ ड)  

अकळनं ( .) १. ताठण,े अडून बसण.े १. ‘सार  इ टे 
गेल  तर  ाचं अकळनं गेलं नाई.’ २. अकडण.े 
‘ये ीनं आले तं सारं आंग अकळून गेलं.’ (अ ु डसू)  

अकळबाज ( व.) ग व , ऐटबाज. ‘गावपंगत असो का 
देवाचा भंडारा असो गावात ा अकळबाज लोकाईले 
दा दा खेप आवात ाले जा लागते.’        

अकळू ( व.) अकडणारा, अडणारा.‘सायबराव भलताच 
अकळू उगाच नस ा गो ीसाठी अडून बसाचा.’ -
सुखो.६५. 

अकळून ( . प.) ताठून. ‘वावरा ा कमतीवर अकळून 
बस ानं सवदा झाला नाई.’ 

अकळेल ( . प.) ताठर, ग व . ‘तो कोनाचंच आयकत 
नाई लय अकळेल मानसू आय.’ 

अकळोनं ( . प.) अकडून टाकण.े ‘आपले काम क न 
घेतले मा ाकून पन लेकानं लय अकळोलं’. 

अकळोयेल ( . प.) अकडवलेले. ‘ ा ा कामावर मले 
काई जानं नाई ानं आंदी अकळोयेल आय बापा.’     

अकात (प.ु) आ ोश, आक त. ‘ ठकाण ध नी पाहवे ते 
संत। उगाच अक त क ं  नये॥’ -तुका.४०८८.२. ‘झाळ  

ळ  येळ पीशी येल करती अकात’ - पपय 

अकातखोर ( व.) आक त करणारा. ‘या ा ा ाऊन 
क ाह ा करनारा अ चे येख दा अकातखोर.’    

अकातनं ( .) मळव ासाठी जीव पाखडण.े ‘अकातल  
गाय अ  काटे खाय.’   

अकातेल ( व.) हपापलेला. ‘हे ना ते भेटावं यासाठी ाचा 
जीव लय अकातेल अ े.’       

अकार (पु.) आकार. ‘अकार ना मकार खायचा डकार.’   

अकाळवनी ( व.) अवेळ  पडणारा पाऊस. ‘रंग बदलला 
आभाळाचा न नमे पाऊस अकाळवणीचा.’ -भीक.६७. 

अ रमाशा ( व.) व  बीजाचा, अनौरस, हीन. 
‘अ रमाशाची अवलाद नून ाची सगाई जुळता 
जुळेना.’   

अ ल ( ी.) बु ी, शार . ‘ ाले आंग धुयाची अ ल 
नाही ा दगळाले देव नता?’ -अखे. (अर.अ )  

अ लकाळा (प.ु) एक औषधी. ‘खोकला झाला तं 
अ लकाळा पाज तले.’     

अ लचा खंदक ( व.) मूख. ‘बंडीले गाय जु ाले तो काय 
अ लचा खंदक हाय काय? 

अ लदाळ ( ी.) १. शेवटचा, ब ीसावा दात. ‘ ाले सारे 
दात लवकर आले अ  अ लदाळ लय उसरा आल .’ 
२. शहाणपण. ‘अ लदाळ आल  तर  तुले आजून कसं 
कयत नाई?’   

अ लमंद ( व.) मंदबु ी असलेला. ‘ ाले काय स गता 
लय अ लमंद आय तो?’ २. बु मान. ‘अ लमंद 
मा ाले जा  समजून स गा लागत नाई.’ (अर. 
अ मंद)  

अ ल शार  ( ी.) त:ची, तं  बु ी. ‘बंडोजी 
आप ा अ ल शार वर खुश होता.’ -मोती.    

अ ल चा क दा ( व.) अ तशहाणा. ‘हरब या गऊ पेरनार 
रम ा नजे अ ल चा क दा.’        

अ ा ( व.) पूण. ‘अ ा रातभर नाना ा डोयाले डोया 
लागला नोता.’ - सत.८५. 

अ ी( )द ( ी.) ल वधीत हळद लावून तयार केलेले 
त ळाचे न तुटलेले दाण,े अ द. ‘आ णखी उदया च 
आखत ला वल : उपाधीया स आखत ला वल :’ -
ल .४१५. ‘मग टीळा केला: अ ेता लावील या: मग पुजा 
केल .’ -गो व.२४३. ‘पोर ा डो ावर अ ीद प  
क  झालं माय सपन पुरं.’    

अ यतृतीया ( ी.) अ यतृतीया. ‘अ यतृतीया णजे 
चतृ ा ाचा दवस.’ -फ र.२१४.     

अ ं( ी/अ े) ( व.) सव, संपूण. ‘गोसावीय ची 
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सी ध आइकौ न असके राणे राउत वेधले:’ -ल .२२५. 
‘आखरात गूळ पेटला तं अ ं गाव धावत गेलं.’ 
‘लगन धरलं तं आपले अ े सोयरेधायरे बलवा 
लागतीन.’     

अ र (अ.) वारंवार, अनेकदा, नेहमी, हमेशा, सतत. 
‘गावज ीत सायबराव अ र येत अ े.’    

अ ीर ( व.) रामबाण, प रणामकारक. ‘यादमुई ा 
खाचा अ ीर इलाज कुठीच सापळत नाई.’ (अर.)    

अख ार (प.ु) अ धकार. ‘बापानं पोरा ा नावानं 
अख ार प  ल न देलं.’      

अख ार त ( व.) ता ात. ‘ते वावर आप ाच 
अख ार त आय.े’   

अखम ( व.) जखमी. ‘ठोस लाग ानं दा ा लयच अखम 
झाला.’  

अखय ( व.) संपूण, अखंड, सलग. ‘ दले अखय भय 
वा न दान गा।’ -तुका.४२९.४.   

अखर (न.) शेतीचा एक पोत. ‘मेघवृ ी येथे होते अ नवार। 
ज ा ा अखर लाभ नाड।’ -तुका.८९१५. 

अखरते ( . प.) खटकते. ‘पोरगं त पोरगंइ, ाचे 
लकरई अबोला ध न बसले ाचच मले लय अखरते 
बैना.’ 

अखरनं ( .) १. खटकण,े न पटण.े ‘लेकरा ानं धंदा 
अखरते हे घरमालकाले मा म तं.’ -लेक.४७. 
‘सासरा टाकून बो ा ते सुमीले लय अखरलं.’  
२. कठीण, भार  जाण.े ‘न गरन लय अखरलं औंदा.’      

अखरपक (प.ु) सव प ी अमाव ा. ‘अखरपकात प ाईले 
जेवू घालत असतात.’   

अखर  ( ी.) खोडसाळ वृ ी. ‘आखीन पा ाले अखर / 
आल  जे ानं झडी लावल .’ -लेक.२ 

अखंड ( व.) सगळा, सलग, खंड नसलेला. ‘गावात अखंळ 
ह रनाम स ाह अस ाने बायामा ाची धामधूम होती.’  

अखाळ ( ी.) आषाढ. ‘अखाळातलं पानी वारंवायदन 
घेऊन येते.’      

अखाळत ड(डी) (न.) आषाढा ा आरंभी. ‘हा हा णता 
अखाडत ड लागलं.’ -पख.७९. 

अखाळा (प.ु) कु ी खेळ ाची जागा, कु ीचा हौदा. 
‘ नवळनूक आल  क  गावाचा अखाळा झालाच 
समजा.’ ( ह.,का.अखाड)    

अखाळ  ( ी) आषाढी. ‘अखोजीले पूजते करा, आला 
अखाळ चा फेरा.’ -वलो.१५४. ‘अखाळ ले जारे तुमी 
माहा वावर पंढर .’ - व. 

अखीन (अ.) आणखी. ‘येवळं तूप वा ूनई अखीन वा ंच 

े.’     

अखेर (अ.) शेवटी. ‘भ डलेभ डले अखेर हातात काय 
प ं .’ (फा.)       

अखोजी ( ी.) अ यततृीया. ‘ चचोनी म ासाठी मी 
अखोजीची वाट पाहो.’      

अ ं ( व.) संपूण. ‘लगनाचं जेवन पा ाईले, अ ा 
गावाले काही काम नाही.’ -मोती. ‘चोराईनं अ ी 
प हाटी रातोरात येचून नेल .’  

अ े ा अ े ( व.) पूण पैक  पूण, सगळे. ‘पेपर 
कसाबी तपास माक अ े ा अ े देवा लागन.’ -
पा .२०. 

अगदर (अ.) आधीचा, अगोदरचा. ‘अगदर ा दसी 
पोरायनं पैसे जमा क न ठुले ते.’ - सत.३६. 

अगनगाळ  ( ी.) आगगाडी. ‘न गो पयलमसु ाच 
क क अगनगाळ त बसला.’     

अगयपगय ( व.) मोकळे ल बलचक. ‘देवाचा भंडारा होता 
तं अगयपगय उळदाच वरन अ  भाकर  के ा.’   

अगर (अ.) अथवा, कवा. ‘भाकर  कर ासाठी मातीची 
अगर लाकडाची मो ा ताटा ा आकाराची कारवरही 
वापर ा जाते.’ -सेल.१८६. २. सुगंधी  देणारे एक 
झाड, चंदनाचे कार. (फा.अ )   

अगरमगर ( व.) टाळाटाळ, सबब. ‘आता काई 
अगरमगर क  नको माहे पैसे टाक.’ (फा.अ ) 

अगरब ी(अंगारब ी) ( ी.) ऊद, धूपब ी. ‘स नं 
देवापुळे अगरब ी लावल  हात जो े , पाया 
प .’ (फा.)   

अग ा ( व.) १. समोरचा, पुढचा. ‘नाई मून आता स गतं 
को ा अग ाले?’ -धग. २६. ‘तु ा मायचा को ा 
अग ा देते त घेऊन ये अदल त.’ -डेबू.२४. २. प हला, 
पुढचा. ‘तुले कुठोलचे पैसे देऊ ा अग ाचं देनं ा 
लागते अगदुर.’ 

अगलबगल (अ.) आजूबाजू. ‘ ा जर ते कुठं अगलबगलनं 
उच न ठेवलं असलं तं तु ाले देईल.’ -पाटी. 

अगला ( व.) पुढचा, प हला. ‘मा वऽऽ मी वग त अगला 
आलो.’ (का.अ ग)     

अगलाधनी ( व.) पुढचा, मालक. ‘तू काय माहा अगलाधनी 
लागून गेला काय?’  

अगळधूत ( व.) ल , आडद ड, उप वी. ‘ ा अगळधूत 
मा ासी कोन खेटे घेईन.’ (सं.)     

अगळबंम ( व.) १. कोणासही न जुमानणारा, बेलगाम. २. 
ल , मो ा. ‘पावना तं लयच अगळबंम हाय. पुळे 
बसला तं बंडी धुरजळ होतेच.’ (का.अगळ) 
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अग  ( ी.) दोराची पुरवणी. ‘दोराले अग  लावल  
अ  बैल खु ाले ब धला.’ (का.अ ग ळके)    

अगा (संबो.) अरे, अहो या अथ चे संबोधन. ‘अगा, 
आईकल काय मी काय नतो ते?’ 

अगाईत (न.) उभे पीक. ‘कु ा हराय दाबते अगाईतं जसे.’ 
-गागा. 

अगाऊ ( व.) अ धक, जा , आधीचा, आधी. ‘मजुराले 
आंधी अगाऊ मजुर  ा लागते.’ (अर.)      

अगाज(स) दवा (प.ु) आकाश दवा. ‘ दवाईत ा ा 
घरामवरे अगास दवे ट गेल दसतात.’   

अगाजनं ( .) गाजावाजा होण.े ‘तुकोबा ानोबासारखं 
अगाजनं पुरते.’        

अगाजला ( व.) स  झाला. ‘मुलखात अगाजला 
ंडा/ हातात ा नगदी ह डा’ -लोक.३२. 

अगाजा (प.ु) गाजावाजा, बोभाटा. ‘शगोळं देवाले अ  
अगाजा गावाले.’ (फा.)   

अ(अ)ंगार  ( ी.) पोळ वर ल व वात तूप टाकून पं त 
फरवल  जाणार  प ावळ . ‘अंगार  फरल  ना फरल  
तसी पंगत ाले बसल .’   

अगाशी - आकाशात. ‘सेवया बटो नी उतरं ा अगाशी 
भाऊ नघाला उपाशी.’ -लोक.४७. 

अगास (न.) आकाश. ‘अगासातून प ा अ  धरतईनं 
झे ा.’(स.) 

अगासपायना (प.ु) ज ेतील आकाशपाळणा. ‘इवानात 
बस ावर अगासपा ात बस ासारखं वाटते.’ -
ना.७३.      

अग तूक ( व.) न बोलावता आलेला, जा ीचा. ‘लगना ा 
पंगतीत पाव ाराव ाईसंगं अग तूक लोकई लय हात 
मारतात.’ (सं.)  

अगीन ( ी.) १. आग. ‘मी लान होतो ताहा गावात अगीन 
लागून पुरं गाव जयलतं.’ २. अंगार, संताप. ‘कोन 
शादोलं क  मा ाची अगीन होतेच.’ (सं.)       

अगुदर (अ.) पूव , थम. ‘आमी तथी जाया ा अगुदरच 
पावने येऊन पोहचले होते.’     

अगु ा ( व.) अवगणुी. ‘अवगनु चे हाती। आहे अवघी 
फ जती॥।’ -तुका.४१.१. ‘ते लायनं लेक  तं भ  
अगु  हाय.े चालता चालताच चेको ा दाखोते.’ -
तत.२२.   

अगून (प.ु) अवगणु. ‘ऊर धरनीचं फाटे याचे अगून पा न.’ 
- व. 

अ गल ( व.) थम. ‘बा आुंगे साल धरा अ  सा 
मय ाची र म अ गल उच न ा.’ - सत.१४. 

अ गा ( व.) थम, लहान मुल ा खेळातील गणसं ा. 
‘मी अ गा, तू गा असं करत येटायतल  पोरपोर  
खेयत.’    

अ ार  ( ी.) पोळ वर व वात तूप टाकून फरवावयाची 
प ावळ . ‘भर ा पंगतीत बसून समो न अ ार  
काळल  जातच न ती.’ -मे.४. 

अघयपघय ( व.) १. ऐसपैस. ‘माया घर ा बॉचं बोलनं 
असं अघयपगय अ .े’ २. पु ळ. ‘वाहाळता खेपी 
तुपाची कुचराई क  नाई अघयपघय वाहाळाव.’  

अघळपघळ ( व.) भरपूर. ‘मे णे जावई राबायचे. दोघ ची 
अघळपघळ कमाई ायची.’ -धग.१. 

अघाटा(ळा) (प.ु) वन ती. ‘गौर  गनपतीले अघा ाचे 
पानं वायतात.’   

अघाळ  (न.) पुढे जाण,े अ भाग. ‘मतमोजनी ा तस या 
फेर त गो वदरावनं अघाळ  घेतल .’ (सं.अ )     

अघोर ( व.) भीतीदायक, भयंकर, वाईट. ‘संप ा कामाले 
अ  दसालेबी अघोर हाय माय.’  

अघोरा ( व.) आधाशी. ‘ न ा जया फार। अ मत आहार 
अघो रया’ -तुका.३०६. ‘अघो याले तं पाचसात 
भाकर बी कमी पळतात.’      

अघोर  (प.ु) अघोर पंथीय. ‘ धग जीण आहस न ा जया 
फार। अ त आहार अघो रया॥’ -तुका.३०६.२. ‘मानगी 
प ं  तं वयदाचं आवसीद ाव, भलतेसलते अघोर  
उपाय क  नोय.’ (सं.)   

अचकट बचकट ( व.) काहीही, वाटेल तसे. ‘मोठी माय 
कसई अचकट बचकट बोलत रायते.’ (का.अ ा व )     

अचकलब(म)चकल ( व.) अध क े, कसेतर  खाण.े 
‘ग रबाले काई अचकलमचकल खा लागते.’ (का. 
अडसलबडसल)     

अचं(च)बा (प.ु) आ  चय. ‘गाडी थ बल  काय झालं असावं 
णून सारे वासी अचं ात पडले.’ -गय. 

अचाट ( व.) अ ंत, ब त, वल ण, अ तू, चंड. ‘तेथ 
अजुन ु ण देवे। अचाट हे न बोलावे।’ - ा.१८.१३७४. 
‘तो तुकडा त डात घेऊन समागमात काय अचाट ताकद 
येते.’ -झेल.६२. 

अचानक (अ.) एकाएक , अक ात, अव चत. ‘ ानीमनी 
न ानी काल अचानक पा ाचा ठोक बर ा.’ ( ह.)    

अचा( ा)र (प.ु) लोणचे. ‘अ ार गोळ तं बोले 
म गवाळा.’ (फा.) 

अचाररायतं (न.) लोणचे. ‘अचाररायतं लावतात तसा हा 
क ा गाव त डी लावत रा लं.’ -डेबू.१३. 

अचूक ( व.) चूक नसलेले, बरोबर. ‘पु या गावाचा असा 
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समज होता मा र नजे अचूक बोलनारा.’  (अर.)  

अ ेक ( व.) भलेभले. ‘मी काय बाय ा हाव मी तं 
अ ेकाले भेत नाई.’   

अ ेखान ( व.) मोठा, बडदंड. ‘कुठोलचा अ ेखान लागून 
गेला तू येवळा बाब करतं?’        

अज (पु.) आज. ‘अज मले गमून नाई रायलं.’  

अजगर (प.ु) मोठा, लू साप. ‘वखरा ा द डी येवळा 
अजगर पायला न,े लेकाचा फुसाळा.’   

अजन (न.) एक वन ती. ‘यकेमेकाचं रगत कमी पळे 
मानसाले/ बरा अजनाचा पाला ध आनते सीले.’  

अजनबी ( व.) अप र चत. ‘पावना जायेल अस ानं मी 
ा गावात अजनबीच होतो.’ (अर.)     

अज(जा)ब (प.ु) चम ा रक, व च . ‘कोनाचा पाचपोच 
ठेवनई कयत नाई अजाब मानूस आयस तू.’ (अर. 
अजाहब)      

अजमावनं ( .) तक, पारक करण,े पर ा करण.े ‘इर वर 
पानी भरतसे पोरं/ खराळ चा दोर अजमावते 
जोर.’ (फा.)   

अजमास (प.ु) अंदाज, अज. ‘अवंदा कापूस बरा ईन 
असा अजमास आये.’ (फा.)    

अजवान (प.ु) ओवा. ‘कोनी कोनी राय ातबी अजवान 
टाकते माय.’   

अजान ( ी.) नमाजाची ब ग. ‘मसीदीत अजान सु  झाल  
क  नामा वखर घेऊन नगाला.’ (अर.,का.अजाण)  

अजान ( व.) अ ानी. लेक  अजान अ  ेअसं मारतात 
काय ाले?’ (सं.)  

अजाब ( व.) वल ण, चम ार . ‘गायीचा भाव क न 
रायला ना तू? दा दा पय भाव वाळून रायला काय तू 
लयच अजाब मानूस दसत ग ा?’ 

अजाबखाना (प.ु) व च  व चेू सं हालय. ‘माय घर 
े नरा अजाबखाना. बाप असा तं माय तशी.’   

अजाबीचं ( व.) व च , नवलपूण. ‘हे अजाबीचं काय 
आनलं रे घरात इकत खनं?’      

अ जजीनं ( व.) न तेन.े ‘मंग येवळे माजले काय? 
अ जजीनं पोट भरानं.’ -फ र.२३१. ‘ठोकल  पाल तं 
काय बघडलं दादा? संकू अ जजीनं बोलला.’ - स.२९. 

अ ज( ा)बात ( व.) मुळ च, बलकूल. ‘मयना उभार 
झाला पन पानी अ ाबात पळत नोतं.’ - सत.४४. (फा. 
अझीबाद)  

अ जरनं (न.) अपचन. ‘राती खा ं  ख ावून, अ जरनं झालं 
तं भो पयते आता.’ (सं.)     

अजीज ( व.) आ , य. ‘नामा रा ाचा फार अजीजी 
दो  आय.े’ (अर.)    

अजीजी ( ी.) वनवणी, न ता, लाचार . ‘कोनापुळे हात 
पसरनं, अजीजी करनं आप ाले ना पटे.’ (अफा.)  

अजीत ( व.) लाचार. ‘पैसा हातात नसला े मनु  
अ ास अजीत होतो.’ -कात.६२२. 

अजुनशान - अजूनपयत. ‘मोठी पोग  दयन घेऊन चे वर 
गेल  कवाची? अजुनशान आल  नाही. -पोळा. 

अजूक (अ.) अ धक, आणखी. ‘मले अजूक पयसे लागत 
होते मालक.’  

अ ात ( व.)  न बधणारा, ैर, बदमाश. ‘एक तं बुढीची 
ईन लयच अ ात बाई होती. सुनीले बसू दे ना.’ -
लेक.२९. ‘ही अ ात मैना सुटत नाही तोवर ाची दैना 
मटत नाही.’ -कात.५११. 

अ ातवानाचे ( व.) ‘ ा अ ातवाणा ा गाडीले आड ा 
कशा काय आ ा?’ -त.१०२. 

अटकनं ( .) अडकणे, गुंतून पडण.े ‘डाबडुबल त अटकनं 
जमते तं हे काऊन नाई जमत?’ (का.अट कसु)   

अटकनी ( ी.) दारातील खळ . ‘वा यानं दरोजा उघळू 
नाई ून अटकनी घाला लागते.’     

अटकमटक (न.) बालगीतातील श द. अटकमटक चन े
चटक इ.       

अटकर ( व.) आखीव, रेखीव. ‘आवळ ा गाठीसारखा 
अंगाचा अटकर ब धा तला खु न दसत होता.’ -
कात.१३ 

अटकाव (प.ु) तबंध. ‘तो करते तं क  ा अटकाव 
कायले घालता.’ 

अटकून ( . प.) अडकून. ‘नदीले पूर आला तं मी 
प ाळच अटकून प ो.’ 

अटकेल ( . प.) अडकलेले. ‘प डेबॉकळे माहा सातबारा 
अटकेल आये.’ 

अटकोन ( .) अटक वणे, अडकण.े ‘कुतरेई ा धाकानं 
भाकर चा झोरा काटीले अटकोन पळते.’ (का. 
अटकाईसु) 

अटकोयेल ( . प.) अडकवलेले. ‘खुटीले थैल  
अटकोयेल आय, ातलं सामायन काळून घे.’ 

अट ाले ( . प.) अडकायला. ‘पो लसाहाती अट ाले 
खेयेतं काय गं जप ा?’   

अटप (पु.) आवाका, उरक. ‘पोर ले कामाचा अटप च गला 
आय.े’       

अटपत ( व.) १. आटोपत, शेवटावर. ‘थ मनं आमा सक, 
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माहा सयपाक अटपत आला आता.’ २. आवरत. 
‘क ात आंगात भलकसी ताकद अस ानं तो 
कोनालेच अटपट नाई.’ 

अटपतं ( व.) उरकते, आखडते. ‘लय ल मन नका लावू, 
अटपतं ा आता.’  

अटपता ( व.) उरकता, थ ब वता. ‘काम येवळं मोठं क  
अटपता अटपे ना.’    

अटपनं ( .) आवरण.े ‘जानी माकळ को ा बयलाले 
अटपीन तं श थ.’ - सत.१२१. 

अटपशीर ( व.) आवा ातील. ‘क रु चं पायनं कसं 
अटपशीर काम हाय, तर  पाय तीनतीन पोराचं करा 
लागते.’ 

अटपून ( . प.) उरकते घेऊन. ‘गाळ चा टाईम झाला, 
अटपून ा तुमचं पटकन.’ 

अटपेल ( . प.) आटोपलेले. ‘माहा सारं अटपेल आय,े 
तुया अवाज आला क  नगालोच.’     

अटपोयाले(अट ाले) ( . प.) आटोपयाला. सळासारोन 
अटपोयालेच तची पायेट जाते.’  

अटरसटर ( व.) सटरफटर. ‘माळ त अटरसटर भलकसं 
सामान भरेल.’ -मे.५६. 

अटाई ( ी.) लहान बाजार. ‘बाबू अटाईत जाय अ  
बार नजोळून पानं घेऊन ये.’ २. सोनेच दी वट व ाची 
मजुर . ‘सोनं तं माहाग आहेच अटाईलेई लय पैसे 
लागतात.’    

अटार ा ( व.) हाताखालचा मदतनीस. ‘येका मं ा ा 
हाताखाल  लय अटारने असतात.’   

अटाला (प.ु) ाप, पसारा. ‘आजची रा  या गोठाणावर 
उ ा पु ा आप ा अटा ाची भटकंती सु .’ 

अटाळा (प.ु) माडी, ग ी, माळा. ‘घर  आ ण अटा ावर 
कड ा ा साटा असलेला गोठा याम े ं द आंगण 
होते.’ -कात.६६२. 

अटा ाफटा ा ( व.) मोठाल , अवाढ . ‘ ैस अटा ा 
पायाची फटा ा शगाची/ द तून नघाल  नतात.’ 
- व. 

अटासनं ( .) अडून बसणे. ‘अटासनं बायको ा जसं 
पाचीलेच पुंजेल आये.’    

अटासून ( . प.) अडून, ह  क न. ‘सो ा ा 
आंगोठीसाठी नवरदेव अटासून बसेल आये.’ 

अटासेल ( व.) अडलेला, सलेला. ‘ कमतीवर अटासेल 
रायले तं तुमचा सवदा कसा जेमीन?’    

अट गपट ग ( व.) वाटेल तसे. ‘ तघं एक  बसले क  
अट गपट ग इकड ा तकड ा ग ाट ा सु .’   

काळ . ९२. 

अ ल ( व.) मोठा, प ा, व ाद. ‘गावातला अ ल मानूस 
े सुभा ा.’ (का. ब ल)    

अ ासे (प.ुअन.े) ी ा हातातील दा गना. ‘नकात नथ, 
कानात पानबाया, बुग ा, क ू , भ गात भ ग तळा, 
गयात वजरे टीक, पुतयाचं गाठलं आ  दशावतार  
गाठलं, हातात तोये आ  अ ासे.’ -लेक.१८.  

अठलोक (अ.) येथपयत. ‘अठलोक आले अ  आमाले भेटत 
नाई हे तं खूप झाल  राजे हो.’     

अठलोकतठलोक (अ.) येथपयत तेथपयत. ‘ ैसीसाठी 
अठलोक आलोच तं तठलोक जाऊन पाहावं टलं.’ -
गय. 

अठी (अ.) येथ.े ‘आबाजोय राय ा हसाबानं अठी रायाले 
आ ा.’ - सत.१३६.   

अठीबी (अ.) येथेही. ‘आता तं तठी होता अठीबी आयसच 
तू?, वारे वा बाताखबा ा.’       

अठीसा (अ.) येथ.े ‘येवळ  माहागामोलाची व  ू अठीसा 
काय भेटीन?’      

अठु े  (अ.) येथील. ‘अठु े मडके काय झाले व?’ -
फ र.७९.    

अठून ( व.) येथून. ‘आप ा वावराचा नंबर अठून सु  
होते तं ा तठलोक.’     

अ र ( व.) न बधणारा. ‘समजावून समजनार नाई असा 
अ र आये तुईसीराम.’    

अ ा (प.ु) १. कट. २. प ातील आठ ठप चे पान. 
‘स ा, नयला होता अ  वद न अ ा आ ानं जेमलं.’   

अ ा करनं (सं .) कट, संगनमत करणे. ‘दोघायनं अ ा 
क न बराबर फसोलं रं ाले.’  

अ ावरक (अ.) येथपयत, आतापयत. ‘अ ावरक आलेच 
आहा तं घर  चाला, ा घेऊ.’     

अडका (प.ु) एक नाण,े अध  पया. ‘ हता घातले खान। 
आ डके पैके क न सायास। कृपण स चल धन।’ -
तुका.१७५२. 

अड क ा प.ु सुपार  फोड ाची वळ . ‘ ातार नं चंचीतून 
सुपार  आ ण छोटा अड क ा काढला. ानं सुपार  
कात न पानावर घातल .’ -मामा.२७. (का.) 

अडखळनं ( .) ? ‘आंबीचे मडके: गोराइसे आडखूळल : ते 
फूटले: त र स डले:’ -ल .५१४. 

अडन ( ी.) क बीट. ‘आला घर आता पुसत/ घे अडन 
बसु न दारात.’ -भीक.२२. 

अडनं ( .) थ बण,े अडथळा होण.े ‘माय कोना वाचून काम 
अडत नाई लेक.’   
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अडपझडप ( व.) काळवेळ न बघता. ‘शेती वसायात 
उतर ावर साप अडपझडप दसत गेले.’ -खंु.२५. 

अडबंगनाथ ( व.) आडद ड. ‘एखा ाशी खेटा घेऊ नको 
टलं तर हा अडबंगनाथ जाणून ा ा दारात 

जायचा.’ -पख.५९. 

अडबाड ? ‘ वटा घेत ानं अडबाड सुजलं/ दज भरले तर  
भोक नाई बुजल.’ -ज ग.५५. 

अडमडनं ( .) मधे येणे. ‘तो गाडगेबाबा अडमडला ा 
आधी देव कसा जागृत होता.’ -मोती. 

अडमदड ( व.) अधवट. ‘को ई काम असं अडमदडं करत 
का तू. पुरं करत जानं?’   

अड(ळ)माप ( व.) खूप, माणा बाहेर. ‘या साल  
लगनपीक नतात तसंच अडमाप पकलं.’   

अडणी ( ी.) तवई. ‘ते एक  बाइला थाळा वा ढले 
होते:...ताट: ठाणवै: अडणी: ती न ठाए नाही इतुले च:’ 
-ल .५७५. ‘प ान नी भरलेले च दीचे ताट उंच 
बोह ावर अडणीवर ठेव ात आले.’ -कात.३६६.  

अडस ( व.) घ , सैल नसलेला. ‘कळ ाचा भर लय 
अडस पायजे नाईतन पडी पळतेच.’  

अडस ा (पु.) क ात. ‘अडस ात सापळले ा अड ा 
नारायणाला गटवणे तर हातचा मळ आहे.’ -कात.४४०. 

अडसडी(र /ळ ) ( ी.) मणाचा १/४ भाग. ‘ग ाले एख दी 
अडसर  जवार  देऊन टाक.’   

अडसनं ( .) अकडणे, ताणण.े ‘भाव सोळत नाही. 
अडसला कमतीवर तो.’  

अडसून ( . प.) अकडून, घासाघीस क न. ‘गो हं 
अडसून ब ध. सुटलं ना पायजे.’   

अ डत ( . प.) अडलेले. ‘हा ने तु ा ानं माहा नाही 
अ डत/ थो ने माहाच काय रा ते प डत.’ - मए.१००. 

अडीतीडी ( व.) अडचणी ा वेळ . ‘थोडंफार 
देणंचुकवलं उरलेल  र म हाताशी अडीतीडीला 
ठवल .’ -फ र.१७५.  

अडीदीडी ( व.) अ ा ा स ा ाजाने पैसे घेणे. 
‘व ावर अडीदीनंबी सावकारा जोळून पैस आना 
लागतात.’  

अडुळसा (प.ु) वन ती. ‘खोक ावर अडुळ ाचा रस 
मोठा काराबीन रायते.’ (का.अडसले)   

अडेलत ू  ( व.) अडून बसणारा. ‘थो अडेलत ू  कोनाचंच 
आयकानारा नाई.’  

अ ा (पु.) जम ाचे ठकाण. ‘पारावर सं ाकाई 
बु ाबा ाईचा अ ाच बसेल रायते.’ (का.अ े)    

अढाऊ ( व.) न पेरता नघालेले रोप. ‘सोयाबीनात अढाऊ 
नगेल तूर दोन पोते झाल .’   

अढी ( ी.) जवन. ‘प दशे येती थोड । नास आढी वेचे 
तो॥’ -तुका.१२८५. 

अ ा ा द ा ( व.) बेभाव, दाम ट. ‘उनायात 
भाजीपा ाचाचा भाव अ ा ा द ा होऊन जाते.’  

अतापता (प.ु) ठाव ठकाणा. ‘कुठं ते जलमले याचा नाही 
अतापता.’ - मझ .२८. 

अतार(र ) (प.ु) अ र, कंुकू, मशीचा ापार . ‘गावात 
अतार  आला रे आला क  बायाईची ंबळ उठते.’     

अ तरेक (प.ु) अ तशयपणा, वपुलता. ‘को ाई गोठीचा 
अ तरेक करनं आखरशेवटी घातकच ठरते.’ (सं.)    

अ तसा (अ.) येथे. अ तसा लय दाटन झाल  तकळे बसू.     

अती (अ.) १. फार. ‘अती केलं माती झालं.’ २. येथे. ‘अती 
ना तती जलमल  कुठी.’ (सं.)     

अतोनात ( व.) खूप, फार, पु ळ. ‘अतोनात पाऊस 
झा ानं पकं हातातून गेले.’     

अ र साल ( ी.) लबा ा खोळाची आतील प ढर  साल. 
‘तापानं फणफणलाव ावर लबा ा अ र साल चा 
काढा दोन दा उकळून पेला.’ -वा.९०. 

अ र (न.) फुल चा सुगंधी अक. ‘बोटाले अ र लावनारेई 
माहाभाग कमी न ात.’ (फा.अ )   

अ रदानी ( ी.) अ र भरलेले उभट पा . ‘म डवात 
चारदोन पोरं व हाळा ा आंगावर अ रदानीतून 
सुगंधी फवारे उळवत होते.’ (अर.) 

अ रव र ( व.) धुळधान, राव ा. ‘पाच सा दस 
दमावर दम पानी आलतं. ज मनीची न हा अ रव र 
झालती.’ -लेक.२. 

अ ार (प.ु) अ र, कंुकू इ. वकणारा. ‘कुकासाठी 
अता याले ालेई मायाजोळ पैसा नाई.’ (अर.)   

अ ाय (न.) अंतर. ‘भ डनापासून दोगी जावात अ ाय 
प ं .’    

अ े (प.ुअन.े) दोन रोपात आव कतेपे ा जा  अंतर. 
‘जेवार त अ े प े  तं आता बया टोपा लागतीन.’ 

अथरो(लो)क ( व.) येथपयत. ‘अथरोक तथरोक, 
दय पूर कुठरोक.’   

अथार (न.) मोबदला न घेता केलेले काम.  

अथार  ( ी.) मजुर त मळणार  ार . ‘शेराची अथार , 
कारंजाप ोर इ ार .’   

अथ ग ( व.) ठाव न लाग ा एवढे. ‘डोहात अथ ग पानी 
हाय जरा पा न पोयजो.’   
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अथी (अ.) येथे. ‘ तकळे करमेना ननू अथी येऊन 
बसल .’      

अथीसा (अ.) येथे, इथे. ‘आता अथीसा होती ा कुठीसा 
ठेवल  बाई काही आठोतच नाई.’ -चंच.२६. 

अथुलचं (अ.) येथील. ‘कच  आबाचा जलमबी 
अथुलचाच.’ - सत.१३६.   

अथून ( व.) यथूेन. ‘बुढा माया अथून नगाला अ  तथी 
गेलो.’ 

अथो ा ( व.) येथील. ‘अथो ा पा न ध गळ धगा देव याले 
धजत नाई/ देशाचं काय ईन खरंच काही समजत 
नाई.’ -चंच. 

अदघळ  (अ.) वारंवार. ‘आता झाल  वयखीची पाप ाची 
हालचाल/ अदघळ  घसर ा तुया पदराची 
चाल.’ (का. अ डग डगे) 

अदब ( ी.) न ता, वनय, आदर, श ाचार. ‘थी मो ा 
अदबीनं णाल , ‘या या बसा तढवावर.’ -धग.१५
(अर. अदब)  

अदबशीर ( व.) वन . ‘पोरगा पायला ाचं वागनं 
बोलनई मोठं अदबशीर वाटलं.’ (अर.फा.)    

अदबीनं ( व.) न तेने. ‘या या मालक असं मो ा 
अदबीनं वाकूवाकू णू लागला.’ -डेबू.६७. 

अदभूत ( व.) आ  चयकारक. ‘खासदारा ा घर  काय 
अदभूत लोक जमा झालते राजा, इ ारता सोय 
नाई.’ (का.अ बूत)ु 

अदमास (पु.) अंदाज. ‘ तारा अदमासानं णाला, कोन 
भीमा होय का रे?’ -धग.२३ (फा.) 

अदमु(मो)सा ( व.) घायाळ,  वास अव  झा ाने 
अधमू त झालेला. ‘असा म गाचा शाप डोया 
पावसाया वला/ काया मातीत बयाचा जीव अदमुसा 
झाला.’ ‘जा ीची वलवल क  नको रे पोरा. अदमुसा 
 नको.’ -डेबू.८.   

अदमेला ( व.) घायाळ. ‘दा  ढोसूढोसू अदमे ा होयेल 
मा ाले कायले मारा लागते?’           

अदर (अ.) बना आधाराचा, वरचेवर. ‘काचाचं भ ड आये 
बाई अदर ठुजो.’ ‘आताचे लेकरं े कुचीनकाळा जे 
क  नाई ते तं अदर करतीन.’ -लेक.४८. 

अदरतई ( व.) परभायरे, वर ावर. ‘अदरतईच डेग 
भ याची हे फकर हात धुवूनसनी म गं लागल .’ -
सत.१७. 

अदरताल (अ.) वरचेवर. ‘ड गावून प ं  पन ा पो ं 
अदरताल झे ं  ून बरं झालं.’  

अदला (प.ु) अधेला, अध पैसा. ‘अथी दातावर मा याले 

अदला नाई अ  पो ाले नये कपळे पायजे.’    

अदलाबदल ( ी.) एका ऐवजी सरे देण.े ‘पु काईची 
अदलाबदल क न दोगं दो  अ ास करत.’   

अद(ध)ल  ( ी.) अधपायल . ‘शेजीचं उसनं धल पायल  
मायेचं उसनं याद कोनाले रा ल .’  

अदल  ( ी.) अध  पायल . ‘अद ा आ ा पुढं, पाय ा 
पळ ा म ग.’ 

अदलोक ( व.) आतापयत. ‘घ न जानं येनं क न 
अदलोक तं ाचं शकसेन झालं.’ - सत.१३८. 

अदा ( ी.) हावभाव, नखरा. ‘पोर ची अदा काई ार च 
द .े’ (अर.)  

अदा (न.) देण,े चुक वण,े फेडण.े ‘बँक त चेक वटोला अ  
कानदाराचं देनं अदा केलं.’  

अदाकार (प.ु) अ भनेता. ‘गंढार तले मा ं मोठे अदाकार 
अ ात.’ (अर.फा.)       

अदा ा ( ी.अने.) झटके, वारंवार चकरा. ‘आता 
लेक साठी अशा अदा ा नका मा .’  

अदालत ( ी.) ायालय. ‘अदालत कर न तो फयसला 
मानाच लागते. (फा.)    

अदावत ( ी.) जुने वैर. ‘ ाची तुही काय आंधी ा 
ज ीची अदावत होती नाव काय?’ -एक.१८. (फा.) 

अ दक चं (अ.) जा ीचे. ‘असेच अ दक चे धंदे करत राहा 
अ  हाये तेही गमाऊन टाका.’ -ना.१४.  

अ गर (अ.) अगोदर. ‘मले ने संग जाऊ पन तो 
अ गरच नगून गेला.’     

अ ल ( ी.) श ा, दंड. ‘आजकाल हर चं त ड लय चा े. 
ाले अ ल घळवा लागते येकडाव.’ (अर.फा.)   

अ ानी - भानावर, जागेवर, ठकाणावर. ‘यव ा मारानं 
बी हा अ ानी त आलाच नाई, कामंबी तसेच राऊन 
गेले.’ - सत.१२८. 

अ  ( व.) मु ाम. ‘क  नको नलं तं ते अ  करते 
बुहारा.’  

अ क (न.) आले. ‘डो  खते तं अ क टाकून गरम ा 
पे.’ (फा.)     

अधर ( व.) सहज, वर ा वर. ‘असा कुकर साजरा माय 
सारं अधर शजते/ जगरं पेटोलं नाही तर  रोडगा 
कळक होते.’ 

अधरक ं ( व.) अधवट पकलेले. ‘अधरक ं झालं सायाचं, 
दे फोळनी आपच शजते.’ -ना.१४. 

अधरतं (अ.) वर ा वर, श न करता. ‘दगूळ अधरतं 
गेला ून बरं नाई तं डो च फुटलं असतं.’    
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अधरताई ( व.) ? ‘अधरताई संगतीची पन मनपसंत राधा 
कुठीच दसत नोती.’ - सत.१०४. 

अधरताल ( व.) हवेत तरंगणारे. ‘बसीतला कप प ा तो 
पाव ानं अधरताल झे ा.’     

अधरवानी ( व.) अधरताल, बनाआधार. ‘अरे 
मोकळाचाकळा बस दरवा ात का न बसतं 
अधरवाणी.’ -पाटी. 

अधला (प.ु) अध  पया. ‘मोठा भाऊ ाले ापा ासाठी 
अधलाई फेकून मारत नाई.’ 

अधवामधवा ( व.) दोहोमधला. ‘आम ा तघाईत गोपाळा 
अधवामधवा भाऊ आय.े’     

अधा ी ( व.) न टेकता. ‘सगरानं काटेकुटे अस ानं 
दसरथ जसा अधा ी चालत गेला.’      

अधार (प.ु) आधार. ‘भीत कलंडल  तं तले ठुनीचा अधार 
ा लागला.’   

अधाशा ( व.) अ तशय खादाड. ‘पंगतीत मानसुक नं जेवाव 
बाबू अधाशीपना क  नोय.’ (सं.)    

अ धक ( व.) १. जा , फार. ‘लोकाप ा पाचदा पये 
अ धक घे पन कामाले तं य.े’ २. आणखी. ‘येकडाव तुले 
शंबर  देल  मंग अ धक पंनासी देल .’  

अ धकउबार ( व.) अ न अ धक. ‘ दवस मा ावर 
आ ा ताहा माहा अ धकउबार वावर वख न झालतं.’   

अ धकार (पु.) ह , यो ता, पदवी. ‘ तजोर ा क ा 
आयत माया हातात पन खच चा कुठी अ धकार आय?े’    

अ ध ा ( व.) जा ीचा. ‘सात पोर झा ावर हा आठवा 
अ ध ा.’ 

अधीमधी (अ.) अधेमधे. ‘सूनीले अधीमधी बो ाची खोळ 
अस ानं ल लाबाई भ  च ावते.’      

अधुरं ( व.) अपूण. ‘पुर  मजुर  देऊनई काम अधुरं सोळून 
गेले मजूर.’     

अ र (अ.) आधारा शवाय, वरचेवर, हलकेच. ‘स नं 
फेकेल चडू मधूनं अ र झे ा.’  

अ ा ( व.) अध . ‘अ ा त ा भ न पानी दे.’  

अ ी ( व.) अध  शशी दा . ‘पोटातल  अ ी आपला 
अमल गाजवीत होती.’ -मोती.३९.   

अन (न.) अ . ‘ते भ ा क रता अन खाल  स डे:’ -
ल .१५. 

अनगळ ( व.) नरागस, बंडखोर. ‘शेजी नघाल  भ डत, मी 
नघाल  हासत. अनगळ बायाचे अ ाव पुसत.’ -
लोक.१९०. 

अन गनत ( व.) असं . ‘कमल ा लगनाले अन गनत 

पावने आ े बा ा.’   

अनजाम (प.ु) प रणाम. ‘मायासी खेटे घेसीन तं ाचा 
अनजाम बुराट होईन बाबू.’      

अनजूत (न.) एक चा रोग. ‘अनजूतावर ग ाचं तेल 
रामबान इलाज अ .े’ 

अनधन (न.) अ धा , संप ी. ‘काय ते असून उदंड 
अनधन नाही पोटी नारायण.’ -लोक.६४. 

अनप ा ( व.) थत होत. ‘लोकायनं अंधारामंदी 
अनप ा देत गाव सोळलं.’ - सत.५४. ‘ कतीक 
अनप ा देतीन मायबा?’ - सत.१६.   

अनपसनप ( व.) त डाला येईल ते. ‘ल ड ाचा 
महाकाळ काईतर  अनपसनप बोलला आसल ाईले.’ 
-बा.३०९. 

अनपानी (न.) अ  पाणी वगैरे. ‘ जथे आनपानी लहेल 
असते पोर चं, ाच घर  ते पळते.’ -मे.४१. 

अनबन ( ी.) बेबनाव. ‘शेजा यासी अनबन असल  तं 
बो ाचा ाले कोन अ ?े’      

अनमान (प.ु) १. अवमान. ‘लोकाई ा देखत माया अनमान 
करता काय तुमी?’ २. संकोच. ‘भरताराची ब ा कर 
सेवा इमानान/ क  नको अनमान/ पूस पाय 

मालानं.’ -लोक.७०. 

अनमानधपका (प.ु) अक ात, अचानक. ‘तू कसा काय 
आला मंधातच अनमानधप ा?’    

अनमाननं ( व.) बमार. ‘बैल अनमानला क  करडी ा 
ब ा औषधोपयोगी ठरतात.’ -भं.८८. 

अनमानी ( व.) बमार. ‘बैल तीन दवसापासून अनमानी 
होता.’ -ए.६१.  

अनमा ा ( व.) मान नसलेला. ‘काई ना काई बोला 
अनमा ाले ाचं काई न .े’ 

अनरसा (प.ु) त ळाचे वतुळाकार गोड प ा . ‘मागे 
बाळकृ  जेऊ करंजी अनरसे पापड झाले खासे.’ -
लोक.३५. 

अनवान ( व.) पाद ाण न घालता उघ ा पाय नी. 
‘गा ागु ातून तो अनवान पायानं चालत गेला.’ 

अनवानी ( व.) पाद ाणा शवाय. ड बर  र ाव न 
अनवाणी चालणारे पाय, नाचत चालतात.’ -मा.१८. 

अनशापोटी ( व.) काही न खालेल . ‘अनशापोटी चढते 
ऊन अंगावर घेत तो झपा ानं नगाला.’ -कात.२. 

अनाज (न.) धा . ‘काम नाही तर दाम नाही/ दाम नाही 
तर अनाज नाही.’ -फ र.९९. ‘ ा घरात मा ायले 
अनाजाचे फाके तथी ज ाबाय ा चा याची काय 
सोय?’ - सत.४७. ( ह.) 
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अनाठायी ( व.) अयो  ठकाणी, थ, अवाजवी. ‘लोकं 
लगनामरनात लय अनाठायी खस करतात.’  

अनापसनाप ( व.) वाटेल ते बोलणे. ‘ ानं आसरा देला 
ाले आसं अनापसनाप बो न रा ला हा माणूस.’ -

खंु.४०.    

अनामत ( ी.) ठेव. ‘हे न ी पोरगी नोय इवाईबॉ माही 
अनामत ठेवेल आये तुम ा जोळ.’ (फा.)     

अनायसे ( व.) योगायोगाने. ‘ऐसाही जाणीतले होइल 
त र अ ासे दंद हाता येइल:’ -ल .२०.‘ णो न  ते 
जाहले अनायासे।’ - ा.४.१५३. ‘अनायसे ा ाची 
माय जायेल ती वावरात.’ - नशा.१४२. 

अनारसा (प.ु) त ळा ा पठाचे गोल प ा . ‘ दवाईले 
माया मायनं चवळा अ  अनारसे केले ना आज.’  

अनाळ  ( व.) अडाणी. ‘का ही गाळ  अशी भ डी पुरा 
अनाळ  धुरक या.’ -भीक.१०१. ( ह.)  

अनी ( ी.) अणी, टोक. ‘का ाची अनी ा ा पायात 
घुसल .’    

अ नदार ( व.) टोक असलेले, अणकु चदार. ‘अ नदार 
पुरा ानं बैलं र ाभ बय होतात.’     

अ नवार ( व.) बदमाश, खोडसाळ. ‘चौकात अ नवार पो े 
कईसाई पाहावं तं उभेच दसतेच.’  

अनोट (प.ु) अनथ. ‘ ाचा बंदोब  केला नसता तर 
भयानक अनोट घडला असता, बापरे.’ -गय. 

अनौरस ( व.) औरस नसलेला. ‘माय धळाची नोती नून 
पो े अनौरस आयेत.’  

अ ीन (अ.) आणखी. ‘हे नाई ते नाई मंग आता अ ीन 
काय करता मंता?’ -धग.६ 

अ ा ( व.) आंधळा. ‘पैशा ा गरुमीन मानूस अ ा होते.’      

अ करोटा (पु.) अ धा . ‘टोप ात ज ध ासाठी 
अ करो ासाठी धोतर टाकलं होतं.’ -धग.३०. 

अ ा (प.ु) वडील चे संबोधन. ‘घरात अ ाचा मोठा 
दरारा आय.े’ (का.अ ण,त.अ णा)   

अ ी ( ी.) एक आणा. ‘कोनी अ ी फेकून मारनार नाई 
येवळ  तं ाची इ त आय.े’    

अ ेर (प.ु) डा ळब. ‘अ ेरासारखी लाल त बर पोरगी 
तुयासाठी कुठून आनाव लेका?’ (फा.अनार)     

अ ासकरनं (अ.) योगायोगान,े अनायसे. ‘आल च आहेस 
अ ासकरनं तं थ बून जाय दोन रोज.’ -डेबू.६९. 

अ शापोटी ( व.) अ  न घेता रका ा पोटी. ‘अ शापोटी 
अ ी थाल  तनं घशात रकामी केल .’ -डेबू.३१. 

अ ोड ( . प.) सोडून देणे. ‘अ ोड करानं इकू नका, 

कोणीतर  स ा देला.’ 

अपके (अ.) एव ात, यावेळ . ‘हरहमेस येनारे पंजाबराव 
अपके आलेच नाईत.’    

अपतळं ( व.) अधवट, सदोस. ‘काम करावं तं पुरं अपतळं 
क  नोय.’    

अपत ा(ळा) ( व.) सरळ काम न करणारा. ‘शे ावर 
काम ाच असीन तं भल ाच अपत ा मा ाले देऊ 
नय.े’   

अपमान (प.ु) बेइ ती. ‘जैसा अपमा नला अ तथी।’ -
ा.१५.३६५. (सं) 

अपराती ( ी.) रा ी ा भल ा वेळ . ‘राती अपराती 
हडनं फरनं धो ाचं अ .े’    

अपसगून (प.ु) अपशकून. ‘पाटाचा हाती सरला: अपसगुणु 
जाला:’ -ल .२२६. (सं.) 

अ पतर ( व.) व , वेडगळ, खोडकर. ‘अ ीतर बाळ, 
शे ा नतील कुपीतर.’ -वलो.५८. 

अ पमान (प.ु) अपमान, अवमान. ‘बयनोयाचा कुठीसा 
अ पमान होवो ना नून मले बलाया ा फाकात पळत 
नाई तो.’ - सत.२३. 

अपील (न.) नकाल तपास ासाठी व र ाकडे केलेल  
वनवणी. ‘येकडाव बुडा बो ा क  बो ा मंग तती 
अपील नाई.’ (इं.) 

अपुरा ( व.) अपूण. ‘लगनात येवळ  गद  झाल  क  
सयपाक अपुरा प ा.’      

अपेटी ( व.) आडमाग . ‘आमचं गाव त असं अपेटी! का, 
कुकूनई जा, त चारसा मईल गारा तुळवाच लागते!’ -
अक.१०. 

अपेशी ( व.) अयश ी. ‘दामुनं ईर खंदल  पानी लागलं 
नाई तो अपेशी ठरला.’  

अपेस (प.ु) अपयश. ‘येख ा कामात अपेस आलं तर  
मा ानं खटपट करनं सोळू नाई.’      

अ ा  (प.ु) एक कानडी खा  पदाथ. ‘इरभ ाचा नवेद 
ते ानं मुगाचे वडे, उडदाचे ब डं, अ ा , स ा, 
कुरो ा असं सारं होतं.’ - द.१०  

अफरातफर ( ी.) १. घोटाळा, गैर वहार. ‘ हसोबात 
अफरातफर कर न ाची हकालप ी होनंच आये.’ २. 
अ व ा. ‘म डवात बैल घुसला अन सार  अफरातफर 
झाल .’ (अर.फा.)    

अफवा ( ी.) आवयी, भुमका. ‘पुरथई बुळनार आये असी 
गावागावात अफवा पसरल .’ (अर.अफवाह)     

अफसर (प.ु) अ धकार , ेदार. ‘आपला बाबू ह पसात 
मोठा अफसर आये.’ (फा.)    
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अफसोस (न.) :ख, प  चाताप. ‘ त ा न सबात जे होतं 
ते झालं. आता ाचा काय अफसोस करा 
लागते.’ (फा.)     

अफाट ( व.) वशाल, अ त व तृ, चंड. ‘सनवार  नदीले 
अफाट पूर आ ा.’    

अफू ( ी.) मादक पदाथ. ‘जु ा बाया लहान लेकराले 
अफू देऊन झोपू घालत.’     

अबक ( व.) कसेतर . ‘आज तं मले अबकच वाटून 
रायलं ग ा.’  

अबंड ( व.) बंडखोर. ‘अबंड पो ेइनं मा र ा खु चीवर 
काचकुइर  टाकल .’      

अबक बक ( व.) एखाद- सर . ‘भर त भर असी एखादी 
अबक बक पावसाची सर येऊन गेल .’ -खंु.१.१. 

अबत ( व.) अडचणीचे, उलटे, व . ‘येख दा अबत 
मानसू सरके काम उ े क न टाकते.’      

अबद ( व.) व च , आडवाटेचे. ‘ते गाव अबद आये ना. 
ा गावात डा र नाई.’ -ना.१४४. 

अबरगबर ( व.) कसेतर . ‘ खचडी चवदार करता का 
असंच अबरगबर खाऊ घालता ते पा ाले आलो.’ -
खंु.१११. 

अबलक(ख) ( व.) काळे प ढरे ठपके असलेला (घोडा). 
‘नवरदेवासाठी अबलक घोळा न आ ा 
होता.’ (अर.)  

अबल ा ( व.) वेडगळ. ‘ ा अबल ाले उना या ले स गू 
नका.’      

अबसाब (प.ु) बाब, डौल. ‘दवलतीचा आब गेला मग 
अबसाब कुठचा राहणार.’ -कात.५१८.  

अबाजबा ( व.) अपश द, कमीजा . ‘कोनीतर  पोरगं 
पो लसाले अबाजबा बोललं ून तो चळला.’ -एक. 

अबाब (प.ु) सरकारला ावयाचे व वध कर, सारा. 
‘पावलात चखाळल  वाट/ डो ात बैलाची अबाब.’ -
पोळा. 

अबीर (पु.) चंदन, केशर, कापूर, क रु ा म णाचा 
सुगंधी पदाथ. (अर.)  

अबुगत ( व.) खूप. ‘पो ाचा हात तटुला तं ाचा 
अबुगत खच आला मंधात.’ -पोळा. 

अबुजं ( व.) पूव  न पा हलेले, खटकणारे. ‘न ा ा गावात 
कोनालेई अबुजंअबुजं वाटते.’  

अबुजनं ( .) दचकणे. ‘टरकाले ह डा बैल लय अबुजते.’     

अबुजा ( व.) व . ‘हा अबुजा बैल जुतसान तं तो गाळ 
उलटून टाक न.’   

अबे (संबो.) अरे. ‘अबे जानं बे मले शकोतं काय?’       
अबोला (प.ु) बोलचाल नसणे. ‘वा ा राय ा पासून 

जावाजावाईचा अबोला आय.े’ 

अ दा गर  ( ी.) ब मानाचे छ . ‘मो ाचा नवरदेव मरवे 
अ दा गर / आंगो ा नखोबोटी मोती बा शगा ा 
शर .’ -लोक.३१. 

अ ास (प.ु) अ ास. ‘मी जीव तोळून अ ास कर न.’ 
-फ र.९५.    

अ ुदार ( व.) त त. ‘अ ुदार मानूस आप ाले को ा 
डाग लागू देत नाई.’     

अ ू  ( ी.) त ा, इ त. ‘पयाल  घरची रानी/ अ ूवर 
प े  पानी’ 

अभंड ( व.) व , खोडकर. ‘अभंडासंगं रायलो तं काई 
ना काई आफत येतेच.’      

अभाटा (प.ु) एक झाड. ‘अभा ा सो ळचे पानं ंजे 
दस याचे सोनंच दी.’    

अभाय (न.) आभाळ. ‘ढगामुचूक अभाय/ कुकू पुसलं 
कपाय.’ - व.       

अ भमान (प.ु) साथ गव. ‘पोरानं पाचाचे पंनास येकरं केले 
तं बापाले अ भमान वाटीनच.’ (सं.)    

अमकंटमकं ( व.) अमूकटमूक, हे ते. ‘बुढी येऊन बसल  
क  याचं ाचं, अमकंटमकं स गत रायते.’      

अमका ( व.) फलाणा, वशेष, अ . ‘आमुंक  दीसी: 
आंमुक  वार :’ -गो व.२५२. (सं.) 

अमकाटमका ( व.) वशेष. ‘खास मानसू सो ा 
अम ाटम ाले पुसत बसला.’  

अमती ( व.) अंदाजे. ‘पन मले जसं अमती समजलं. 
प ात इचारा लागीन.’ -ना.३०. 

आमदनी ( ी.) मळकत, ा ी. ‘नवराबायको दोगंई 
नवकर वर अस ानं तेईची आमदनी भरमसाट 
आय.े’ (फा.आमदनी)     

अमन (प.ु) श तता. ‘गावात अमनचैन असल  क  
डो ाले श ती रायते.’ (अर.)       

अमरप ा (प.ु) न मर ाचा लेख. ‘अती कोनी अमरप ा 
घेऊन येत न े भाऊ येकरोज जाच लागते.’ (सं.)     

अमरस (पु.) प .े ‘क ा कय या  आनून शजो ा 
साखर टाकून अमरस केला.’      

अमरसा (प.ु) एक दा गना. ‘च  मु खात ठसा पान 
झाडीतून कसा चमकला अमरसा.’ -लोक. 

अमल ( ी.) स ा, कमत. ‘पोटातल  अ ी आपला 
अमल गाजवीत होती.’ -मोती.३९. ‘पयले व हाडावर 
नजामाईचा अमल होता.’   
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अमानटुक ( व.) अवेळ , अचानक, एकदम. ‘ ाव ा घर  
पखाल देल  नाही क  अमानटुक स या दार  आवाज 
देणं कसतर  वाटे.’ -पख.१८. 

अमानत ( ी.) ठेव. ‘अमानत केले दवानात.’ -त.ु१२९. 
(फा.) 

अमासक (अ.) थोडे. ‘दोन घास पोटात घालाव ननू 
आमासाक घराकडे गे ो.’ - नशा.३०. 

अ मर  ( ी.) ीमंती, वैभव. ‘इतकं मोठं असून बा लेू 
आप ा अ मर चं गव नाई.’ (अर.फा.)    

अमीर (प.ु) सरदार, ीमंत, उदार. ‘गावातल  सग ात 
अमीर असामी ंजे रावसायेब पाटील.’ (अर.)  

अमीरउमराव (प.ुअन.े) सरदार मंडळ . ‘भाऊसायबा ा 
पोर ा लगनात मोठेमोठे अमीरउमराव आ े.’ (अर.)      

अमूक ( व.) कोणी एक, फलाना, वशेष. ‘तया चये 
घर  भुयर  अमुक ये म से असे: अमुक ये पे ट असे:’ 
-गो व.२९३. (सं.) 

अमूकटमूक ( व.) कोणीतर . ‘क याचं ते सोळून 
अमूकटमूक काम करत बसलो न.े’   

अमोरासमोर (अ.) समोरासमोर. ‘ढाणा णजे 
तीसचाळ स गवती झोप ा अमोरासमोर दोन 
र गा.’ -झेल.४. 

अयचन (न.) अडचणीची जागा, केरकचरा. ‘झाळ ानं 
अयचन जमा क न पेटून देलं.’      

अयदी ( व.) आळशी. ‘अयदी पळे कुयेमे, बेर डाल मेरे 
मुमे.’      

अयदीनारायन ( व.) आळशी. ‘ऊन पळेलोक हा 
अयदीनारायन सातर तूनच नघत नाई.’    

अयनक ( ी.) च ा. ‘बराबर दसत नाई तं बु ाची 
अयनक बद न आना ला ते.’ (अर.)     

अयप (प.ु) अवगणु. ‘पोरानं अयप काळला राजा, ाचे 
पाच हजार भरले.’ -गा.३९. 

अयपत ( ी.) साम , कुवत. ‘ ंडा ाची अयपत 
नस ानं लय पोर  बनालगना ा घरात पळेल 
आयेत.’ (अर.आ फयत)      

अयब (पु.) दोष, ंग, अवगुण. ‘भला असते मानूस काही 
अयेब असते/ ध देनार  गायही बापा उखार  
करते.’ (अर.) 

अयभा ागयभा ा ( व.) सामा  कुवतीचा इसम. ‘मी 
माही पोरगी को ा अयभा ागयभा ाले देनार नाई.’      

अयरन (न.) लोहाराजवळ ल ठोक ासाठी खाल  
वापरावयाचा लोखंडी दगड. 

अयस (प.ु) आळस. ‘अयसा ा घरावर कईसाच कयस 
च त नाई.’      

अयसका ( ी.) आ  लेषा. ‘अयसकात पानी आलं तं 
पकावर रोगराई येते.’      

अयसान (पु.) उपकार, कृपा. ‘सावकार याजानं पैसे देते 
अयसान थोळ च करते.’ (अर.एहसान)         

अयसाळ  ( ी.) अळ . ‘ढोरा ा जखमीवर अयसाळ  
हागल  क  जखम फसफस होते.’     

अयस गमो ा ( व.) आळस देणारा. ‘चाल टलं तर  तो 
अयस गमो ा जागेऊन उठता उठेना.’       

अयसी ( व.) आळशी. ‘अयसीचं बुटलं, ध ानं फुटलं.’  

अयाशी(सी) ( ी.) कडबा काप ानंतर झालेला ढीग. ‘ते 
घागर उचला अयाशीवरची अ  पुळे जा.’ -फ र.२१.    

अ ासी ( ी.) वलास, ऐषआराम, भचार. 
‘दवलतरावनं सबन जमीनजुमला अ ासीत 
गमावला.’ (अर.)      

अरकळल( ा) (अ.) अल कड ा. ‘बक या ने पन 
अरकळ ा काठाकाठानंच चार बापा ाईले.’ - सत. 
४८. 

अरकाट ( व.) खोळसाल, श शाल , जबर. ‘गो हे 
अरकाट सुटले सरनाट नवे दमदार.’ -भीक.६९. 

अरकारपरकार (प.ु) त हेत हेचे. ‘अरकारपरकार जवायाले, 
फोडनीचं ताक इवायाले.’    

अरखपरख ( ी.) पर ण. ‘अरखपरख क न साजरं 
गळं घेतलं.’      

अरगयला (अरगलं) (प.ु) १. ओंगळ. ‘अरगयला तीनतीन 
रोज आंग धूत नाई.’ २. जीण. ‘कोनीच राजी न  े
अरगय ा जोळ ब ाले.’ (का.अरगु)    

अरगया (प.ु) पसारा, घाण. ‘मडके नेले को ा अरगया 
लव ा ाईनं डफळे क याले.’ -फ र.७९.  

अरजनं ( .) परवडणे. ‘मोला महागाची व  ू ग रबाले 
अरजत नाई बाबू.’       

अरतपरत ( व.) उलटपालट. ‘मचालनं त ावर 
मर चा खुडा अरतपरत केला.’  

अरथळा (प.ु) तबंध. ‘भीत ब धत होतो तं शेजा यानं 
अरथळा आ ा.’ (त.अ ळक ु )     

अरद ( ी.) ास, हाल, अपे ा. ‘ग रबाघरची ननू ा 
वा ात केसरची न हा अरद झा ी.’ -लेक.११. 
‘जवाई गे ापासून बायी ा जीवाची लय अरद आये.’    

अरदखो या ( व.) ास देणारा. ‘तो अरदखो या बैल 
मायाकळे टक लावून पायेत ता.’ - सत.१२४. 
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अरदबटाई ( ी.) अध -अध  वाटा. ‘शंभर पया ा 
बद ात दोघाईत डंु ातलं पीक अरदबटाईनं ायचं 
ठरलं.’ -एक. 

अरदळा ( ी.) आ . ‘अरदळा पाळतीन गरदळा.’     

अरदळ त ( व.) हाताखाल , सेवेसाठी असण.े ‘शामराव 
पहाव ाव  पाटला ा अरदळ त दसते.’   

अरबट ( व.) आडद ड. ‘अरबटपना करनं कई ना कई 
आंगासी येतेच.’        

अरबटचरबट ( व.) न:स , नरस. ‘ग रबाले काईबी 
अरबटचरबट खाऊन दवस काळा लागतात.’ (का. 
अरबु, त.आर ाडम)    

अरबयनं ( .) ग धळण.े ‘पोरावालेईनं जसा ंडा 
स गतला तसा स  अरबवून गेला.’   

अरबळनं ( .) १. नलाजरे होणे. ‘पंगतीतून ऊठ 
ट ावर ा ा घर  अरबळ ा सारखं कशाले 

जावाव.’ -रा. २. झोपेत बरळणे. ‘काई बाया मा ं 
झपीत अरबळत रायतात.’  

अरब ा (पु.) साप उतर वणारा म क. ‘पान लागलं क  
अरब ाले बोलावून उ ोवा लागते.’    

अरबूजं ( व.) आडद ड. ‘दोन लेकरं सरके आयेत येक 
नराच अरबूजं नगलं.’ (फा.)       

अरमान ( ी.) इ ा. ‘येका लेकराची माई अरमान पुर  
कर देवा.’  

अरमाननं ( व.) जोरात, मनसो . ‘आम ा इकळे 
ठोकावर ठोक. अरमा  पानी सु  आहे.’ -धु . 

अरवाळ  (अ.) अवेळ . ‘जीजी: गोसावी अवळा वेळ  कैसे 
बीजे केले? स रसे को ही माणुस नाही:’ -ल .८४. 
‘बाईनं इ ारलं दवाई नाई दसरा नाई अरवाळ च 
कासा काय आला भाऊ?’      

अरसपरस (अ.) भोवताल . ‘गावा ा अरसपरस 
झाळ चझाळ  आये.’     

अरसळ  ( ी.) अध  पाचशेर . ‘पासर , अळसर  कापूस 
येचला नशील तं सीता ा हाताले मुं ा सुट ा.’   

अरंगीपारंगी ( ी.) आळ पाळ . ‘जावूजेठा ा 
अरंगीपारंगीनं घरातले कामं करतात.’     

अरंडी ( ी.) येरंडी. ‘दवाई बनोयाले अरंडीचं तेल 
वापरतात.’       

अराम (पु.) आराम. ‘का कारा ा जीवाले तीभर अराम 
न े.’   

अरामशीर ( व.) १. व तीसुख देणारे. ‘हे खु ची 
ब ाले अरामशीर आय.े’ २. हळूहळू. ‘हात चालोनं 
बाई इतकं अरामसीर करसीन तं कई सर न काम?’ 

अरामानं ( व.) हळुवार. ‘क ल  पानं रेशमाची काया/ 
देठ खुळ जो रे अरामानं राया.’ - व. (लवंग).  

अराळ (अ.) अल कडे. ‘समाधी अलाडी उतरे।’- ा.६.१९१.      

अराळून ( व.) अल कडून. ‘नदी ा अराळून शबा आये 
पराळून नबा आये.’      

अरे धूत - मकृ तु ो ार. ‘अरे धूत मायपनीतं कुठून हे 
बला आल .’     

अरे (संबो.) एक संबोधन. ‘अरे, तुले काई कयते क  नाई?’ 

अरेतुरे ( ी.) एकेर वर येण.े ‘नाचुक ा गोठीऊन अरेतुरे 
होनं बरं नाई.’ (का.हकारतुकार)     

अरेराई ( ी.) दादा गर , जु म. ‘सरपंचा ा अरेराईपायी 
सारे ममबर कटाऊन गे े.’   

अरेराव (प.ु) बढाईचढाई ा ग ा करणारा. ‘आंगात 
पायला तं दम नाई अ  अरेराव ा भपका या आयका.’    

अरेरावी ( ी.) जु म, जबरद ी. ‘सरपंचा ा अरेरावीनं 
पुरं गाव वयतागलं.’    

अक (प.ु) १. सार, कस. ‘दवाई तर  काय या ना ा 
फयाचा अकच अ े.’ (फा.अरक) २. वाईट. (का. 
व ान या अथ )  

अक ट ( व.) आळद ड, बदमाश. ‘साधुबुवा ंजे गावातील 
वारक य पैक  अक ट नमुना.’    

अज (प.ु) वनंती प . ‘ कतीकई अज करा नवकर  काई 
लागत नाई.’ (फा.)    

अज  ( ी.) आज, वनंती. ‘मालक माझी अज  ऐका ावर 
तुमची मज .’ -कात.३२. 

अथ  ( ी.) ेत. ‘बु ाची अथ  उच  अ  कळ वर 
ठुल .’      

अद नद ( व.) अधवट. ‘बाप मंधातच गेला. सारं अद नद 
माया भरोशावर टाकून.’ -आ.९५. 

अदळा ( ी.) आ ा न . ‘अदळातलं पानी! कुठी आय 
अ  कुठी नाई असं पळलं.’ 

अद मुद  ( व.) अध  अ धक. ‘मानूस उंबरनं अद मुद , 
आंगानं झलपीसाक  चपेलचापेल दसे.’ - सत.१२५. 

अदउद ( व.) अध. ‘अदउद दात टाकले पाळून गुलानं, दात 
घासू घासू तुमीनं.’ - सत.७३. 

अधउबार ( व.) अध  अ धक. ‘ब तेक अधउबार मरग 
उघडा जातो.’ -पख.८३. 

अध नध ( व.) अधुरे, अपुरे. ‘जवळपास अध नध धुणं ा 
तालात कसं धुतलं हे तला कळलच नाही.’ -पख.५४. 

अध मुध  ( व.) अ  एवढा. ‘छेटाकभर चवळा ातलाई 
अध मुध  स ले देला.’   
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अ धकरात ( व.) अध . अ धकरात झाल  असान तवा 
जनी णे आवं लेक  तं उच ाई देत हाय.े  

अध नध ( व.) ‘ ात तरणे ताठे जोडपे होते. तसे अध नध 
झालेलेही होते.’ -पख.१८. 

अम न ( ी.) इ ा. ‘बुढी मेल  पन नातू पायाची अम न 
पुर  नाई झाल .’ 

अम न ( व.) खूप. ‘औंदा अम न पकपानी झालं.’  

अस  (प.ु) दीघ खूप वेळ. ‘गावात आग लागल  होती ा 
गोठीले तं अस  झाला.’ (अर.फा.)   

अलख नरंजन (न.) गोसा ा श द. ‘ दवस नगत नाई 
तं गोसाई बॉ अलख नरंजन नत दारात उभा अ .े’   

अलग ( व.) वेगळे. ‘येकात होते ते भाऊभाऊ आता 
अलगअलग रायतात.’     

अलगज ( व.) ाथ , मतलबी. ‘मायावालं खायाले तुमी तं 
लयच अलगज  दसून रायले?’  

अलटपलट ( व.) उलटेपालटे. ‘अलटपलट फेर देले क  
वाई च गल  होते.’      

अलटी ( व.) सरळ. ‘नाही तर  जगाची र तच हाय उलटी, 
कराले जाव अलटी तं होऊन जाते पलटी.’ -ऊ.७. 

अलटीपलटी ( ी.) अनकेदा उलटणे, पलटणे. ‘नदी ा 
पडावर बंडी एकदम अलटीपलटी झाल .’    

अलतंभलतं ( व.) अयो , वाईट. ‘चारचवगाईत असं 
अलतंभलतं बो  नाई.’     

अलतीभलती ( व.) खोटी, संबं धत. ‘इकडची अलती 
भलती आनू नाही णून तो तकडे गेला, ह ानात.’ 
-मोती. 

अलप (पु.) खुराक. ‘घ म ात अलप भजवला. बैलापुढे 
म डला.’ -ना.७२.  

अलबत ( व.) न , खा ीन.े ‘ ा ा उशासी ग ाची 
पुडी नसल  तर  चालेल तंबाखुची जुडी अलबत 
असतेच.’ -कात.४२. (फा.अलबताह)  

अलब ा ( व.) यो ता नसलेला. ‘माही तू घे तुही मले दे 
अदलाबदल करत जानं लेका अलब ा.’ -शील.६. 
‘इहीर खंडाव खम ा मा ानं अलब ाचं काम नाई 
ते.’     

अलब ागलब ा ( व.) कवडी कमतीचा, ु . ‘ नवळनूक 
लढोनं अलब ागलब ाचं काम न े, राजा.’    

अलब ड ( व.) ल , मुसमुसलेला. ‘समो न रामूबा याची 
अलब ड सून गो ीत चालल  होती.’ -भं.१७. 

अलम ( व.) सव. ‘नदीकाठचे अलम गावं पा ात 
बुळले.’ (अर.फा.)   

अलम नीया ( ी.) सव जग. ‘गाडगेबॉ सारखा संत अलम 
नयते सापळनार नाई.’ (अर.फा.)  

अललतलल ( व.) रकामपणात वेळ घालवणे. ‘ शव या 
काय कामाचा. अललतलल करत रायते हरहमेस.’          

अलवार ( व.) नाजूक. ‘माय मन आता अलवार झालं बाई. 
मले सोसतच नाई काई.’ -लेक.१६. ‘अशा अलवार 
पोर ले भार  कामं स गू नोयत.’     

अलस ड ( व.) बलदंड, सु ढ. ‘दोन बार ा भावाईत हे 
तसरंच अलस ड नगालं.’  

अला( ा)दी ( व.) वेगळा. ‘ते हातातून नसटले ते 
अलादीच गाववा ाइनं पकळले.’ -अक.२९. ‘पायल भर 
गऊ दवाईसाठी ा अलादीच का ून ठुले.’ (अर. 
अला हदा)    

अलाद ( व.) अ त हळूवार. ‘काचाचा कंदील हाय अलादं 
ठुजो.’  

अलादा ( व.) वेगळा, नराळा, नामा नराळा. ‘क न 
सव न रा ा अलादा ा अलादा रायते सायाचा.’  

अलाबला (प.ु) इडा पडा, संकट. ‘कुठून हे अलाबला आल  
सारं घर मानगी प ं .’ (फा.)   

अलायबलाय ( व.) ु , नकस. ‘ णो न आठ वती पाय। 
घेतो आलाय बलाय।’ -तुका.१५८२. ‘ग रबाले भेटलं ते 
अलायबलाय पोटात घाला लागते.’      

अ लशान ( व.) उ  दज  असलेला. ‘आज काल 
का कारई अ लशान घरं ब धून रायले.’ (अर.आ ल 
शान)  

अ लजा (प.ु) राजा, श हणशा. ‘भरभ म भतीला भगदाळ 
पडले असा याचा कारभार णजे न ळ अ लजा 
दरबार.’ -कात.५०५. 

अ लजाही ( ी.) राजेशाही. ‘खच ची ओढाताण होऊनही 
ची अ लजाही बे फक र  थ बल  नाही.’ -कात.३८६. 

अल धंुद ( व.) ? ‘फंद फतुर ला गावोगाव अल धंुद ऊत 
आला.’ -कात.३०४.   

अ तं (प.ु) गावगा ातील का  लोक, गावगा ातील 
व वध कामे, चाकर  करणारे लोक. सोनार, जंगम, 
शपी, क डी, वाजं ी, रामोशी, तेल , त बोळ . ‘क डीबा 
पखाल घेऊन येते ना माया घर  अ तं हाय तो.’   

अ तंब तं (न.) शेतीला पूरक वसाय करणा य ना 
ावयाची धा प बदागी. ‘वा ा व ाले 

अ ाब ावरचं सालं काळा ला ते.’ 

अलैपैल -‘माझ पैलपण जाये। भ  ह ऐलपण ठाये।’ -
ा.१४.३९५.  

अलोनी ( व.) मीठ नसलेले. ‘मग गोसावी नसुधा अलणी 
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ताकभातु आरोगण क रती:’ -ल .१९. ‘तेथचे ताक 
चोखे त: मग णे त: आवो मेल  जाए: हे गोड असे त 
हे नाही: हे अलोनी: हे खारट: हे तीखट.’ -गो व.१९९. 

अ ाक ( व.) एक उ ी कापड. ‘अंगावर प ढर  तलम 
सुरवार व अ ाकची काळ  शेरवानी होती.’ -
कात.११३. 

अ ाडप ाड ( व.) अल कडे, पल कडे. ‘ऐला डपैला ड 
गाव: गोसावी एका गावा बीजे केले:’ -ल .२९.   

अ ाळ (अ.) अल कडे. ‘अ ाड प ाड पताक चे भार।’ 
-गाथा. ‘अ ाळला आजा प ाळला राजा/ पा नीया 
घेव जळो तुहा सेवं.’  

अ क (प.ु) साधू बैरा नी भ ा मागताना उ ारलेला 
श द. ‘गोसायानं अ क ठोकला. च गणुा सधा घेऊन 
दारात आल .’ -सेल.२३०. 

अ ग ( व.) वेगळा. ‘कोनी म गीन इदभ जाय दऊन देला/ 
कोनं नलं आकोला घे अ ग केला.’ -न बै. ‘ ाईचा 
अ  आपला देव अ ग आये बाबू.’ -धग.३८. 

अ ड ( व.) अप  बु ीचा, अ ौढ. ‘पोरासोराची जात 
अ ड रायतेच.’    

अ डपना ( व.) बालक चा खोडकरपणा. ‘वयानं येवळा 
वाहाळा पन तुवा अ डपना गेला नाई अजून.’ 

अ द ( व.) १. वेगळे. ‘दोन भाऊ अ द अ द 
झा ापसून बोलत नाईत.’ २. अध तर . ‘को ा 
चो ानं खशातले पैसे अ द उळोले.’      

अ मट म ( व.) अडमटडम. ‘शेवंता तू बसल  क  
बाया अ मट मच कर ात.’ - नशा.१४६. 

अ ा (प.ु) मु ीम समाजामधील देव, ई  वर. ‘आपला राम 
अ  मुसलमानाईचा अ ा अ गअ ग थोडीच हायत. 
देव े देव.’ (अर.अ  इलाह) 

अ ाद ( व.) अलगद. ‘भ ीवा ानं पो याची ऑडर अ ाद 
झे न चहाचं भ डं ठेवलं.’ -मा.१९. 

अ ादं ( व.) हळूवार. ‘ध ाचा मोरपंखी हात ा न 
अ ादं फरला.’  

अ ादी (अ.) हळूवार, अलगद. ‘र ा त ा पाठच 
झालता अंधारातई ते डोये मटून अ ादी गेल  असती.’ 
-लेक.२६. ‘ग ीतल  येक नोट ानं अ ादीच काहाळून 
घेतल .’      

अवकण (न.) उवर त आकणचे दाणे. ‘बाइसी अवकण 
नवडौ न बरवी त ळाची खी र र धल :’ -ल .१९.  

अवकळा ( ी.) हीनदशा. ‘मग येरा पडे अवकळा। पाठी 
लागौ न जुझे राय चा मळा।’ -न .११८. 

अवकात ( ी.) ऐपत, श . ‘कशा पाई मायावाल  पाहता 

अवकात/ कालपरवा कुठीसा ा टाकल  रे कात.’ -
नोका. ‘ये ार जमत नसनं तं आपल  अवकात वयखून 
काम कराव मानसानं.’ -कावू.  

अवकाद ( ी.) कुवत, श . ‘बायतीनले तुपावारचं 
जवसाचं तेलच घातलं आपल  अवकाद ते कती आ  
महागई कती?’ -लेक.८२. 

अवकानी(ळ ) ( व.) अवेळ चा पाऊस. ‘आकळवणी पडीले 
होते: ते चखले हातपाय माखले होते:’ -गो व.२४१. 
‘भळभळं आले आसू मयना ा डोयातून/ अवकानी 
पानी जसं जाते धो धो बरसून.’ -चंच.३०. 

अवकास (प.ु) उशीर, वेळ, जागा. ‘बँक त पैसे भ याले 
आजून लय अवकास आय.े असा लखलख काय 
करतं?’   

अवखात ( ी.) श , कुवत. ‘मालकाची घात पोचत नाही 
तथे ाला रोख ाची स याची काय अवखात आहे.’ 
-कात.५०६. 

अवगत ( व.) ात, जाण. ‘कोनाले कसं बनवाव याची 
कला ाले अवगत आय.े’ 

अवगुन (प.ु) गणु, खोड. ‘अ ीले ते सारे अवगुन या 
पो ात आयेत.’ (सं.)    

अवगुनी ( ी.) गणुी, ै रणी. ‘पोरगी साजर  असल  तं 
बरं अवगुनी ना गगावं माय?’     

अवघळ ( व.) कठीण. ‘येवळं मो ं काम आप ाकून 
होनं अवघळ आये बॉ.’ (का.अवगड)         

अवघं ( व.) संपूण, सव. ‘एकवीरे स आवघा च लोकू जा े 
जातु असे:’ -ल .०४५४. ‘आउघा लोकु जेवीला:’ -
गो व.९१. ‘तैस व  व येण न व। ह मी च प आघव।’ -

ा.१४.३७७. 

अवचट (अ.) तुरळक, चत, अचानक. ‘ चार  घोडा 
असे: तो अवचटे सुटे: घोडीए स लागे:’ -ल .१. ‘तेथ 
अवचटे पडे पीयूख।’ - ा.२.१९५.  

अव चद ( व.) वेडसर. अव चद उठलं, भोपयात मुतलं.’    

अव च ा ( व.) वेडगळ, तापदायक. ‘पोर ची माती कराची 
असन तं ा ा अव च ाले.’    

अवचीत (अ.) एकदम, चत. ‘जर  वरपडा जाहला 
अव चता।’ - ा.६.१६८. ‘बजारात इवायाची अव चत 
गाठ प .’     

अवजनं ( .) झीज होण,े पातळ होणे, जीण होणे, स धा 
जुळणे. ‘ वरले धोतर शऊन एक जीनशी होत नाही, 
फाडून दोन तुकडे केले तरच ते अवजते.’ -कात.३४६. 

अवजार (न.) ह ार, साधन. ‘नाचूक ा लेकरा ा 
भ डनात अवजारं काळता काय लेकहो?’ 
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अवडंगी ( व.) बेढंगी. ‘जग अवडंगी पुरे रंगी चोरावर हे 
मोर.’ -भीक.१२८. 

अवतरनं ( .) गटणे, उतरणे. ‘वावरात धा ाची रास 
लागल  क  अ तेदार ब तेदार अवतरतात.’    

अवतार (प.ु) १. देवा दक चे अ  पान ेपृ ीवर येण.े ‘हा 
गुंडो सामा  न े: हा इ र अवता  होइल: का देवता 
अवता  होईल:’ -गो व.२. ‘पाप लय वाहाळलं क  देव 
रामा क ाचा अवतार घेते नतात.’ २. प. 
‘दाळ मसी वाहाळून काय हा अवतार केला बे?’ (सं.)   

अवतार  (पु.) देवासारखा अवतार घेतलेला थोर. ‘सारे 
लोकं गजानन बाबाले अवतार  मानत असतात.’   

अवतालभवताल ( व.) आजूबाजूला. ‘ त ा कानावर 
माणस ा बोल ाचे आवाज पडले. चौकस नजरेनं 
तनं अवतालभवताल ब घतलं.’ -वा.२६८. ‘येळं उरावर 

ा अवतालभवताल पा.’     

अवदसा ( ी.) दवी, रा सी. ‘जी जी व ाच  आडव । 
आतुडाल  होत  मरणग व । ते अवदसा च आघवी। 
फे डल  आजी॥’ - ा.१६.३४. ‘ना पक ची अवदसा 
पाटला ा घरात घुसल . नी वा ावर अवकळा 
आल .’ -ज.१४.  

अव दसी (अ.) अवेळ . ‘जळे घरात दवसा दवा/ 
अव दसीच तो मालपुवा.’ -भीक.६७.  

अवरसचवरस ( व.) १. सव बाजंूनी. ‘अवरसचवरस 
हड हड हडलो तरमा गाय साप  नाई.’ २. 
ल बी ं दीने सारखा. ‘खत टा ाले अवरसचवरस गार 
खंडल .’ 

अवल न ( व.) अ भ. ‘झपीत लेकराचे मुके घेनं हे त 
बुहारं अवल न असते व सूनबाई.’ -एक. 

अवल नी ( व.) गणुी, अ भ. ‘घरातल  सुनवायर  
ल मी नगाल  तं बरं अवल नी ना नगावं देवा.’    

अवलाई ( व.) वेडसर, अवल , लहर . ‘कसा झाला 
अवलाई येते कोनाई व ाले/ याचे नको व सोबत माहे 
साजन सोबतीले.’ -अ . 

अवलाद (न.) पु , संतती, अप . ‘खरंच बचारे, 
अवलादही नशीबानच घेतल  पा हजे.’ -एक. 

अवल  ( व.) १. मंद बु ीचा. ‘अवल  मा ाले 
कप ाल ाची सुदबूद न .े’ २. साधू. ‘अवल  
बाबाचे भगत गावगाव हायेत.’ ३. लहर . ‘मनाले वाटीन 
तसं करनारा अवल  मानूस आये तो.’ (अर.)  

अवल या ( व.) व ध नषे ाचे भान नसलेला वधेही साधू. 
‘संत, लहर . घर  सापळ नच याचा भरोसा देता येत 
नाई असा अवल या आये तो.’ (अर.)    

अवशीद ( ी.) १. औषध. ‘राजूबाबा जळ बुटीची अवशीद 

देते.’ २. दा  (ल.). ‘त डाचा वासच स गते तू 
अ ावून अवशीद घेऊन आला.’        

अवस ( ी.) अमावशा. ‘पोळेया चय ेअवसेची दीसी गावीचे 
बैल गार त:’ -गो व.३०९. ‘तर  होय ऐसं मन। जैस 
र वचं हीन। रा च का गगन। अंवसे चय॥’ -

ा.१४.२४५. ‘जवायाचं येनंजानं अवसीपुनीवले.’ (का. 
अवसे)      

अवसर (पु.) संधी, वेळ. ‘ऐसे पाथ तये अवसर  णे देवा 
अवधार ।’ - ा.१.२४२. ‘ध  तो अवस  संतसमागमु।’ 
-तीथ.११. 

अवसान (न.) बळ, धैय, श . ‘पर  तो राहे वसावला। 
आदी अवसानी भला॥’ तुका.७२४ ‘शेपटीत गोमा ा 
उडवून लाव ाएवढं अवसान उरलं न तं.’ -त.१. (अर. 
औसन) 

अवसानघातक  ( व.) ऐन वेळ  घात करणारा. ‘पा ाची 
टंचाई असल  तर  या अवसानघातक  वहर वर यायला 
कुणी धजावत नसत.’ -त.२. 

अवसाब (प.ु) लौ कक, ताकत, श , क त . ‘दौलतीचा 
आप गेला तर अवसाब कुठला राहणार.’ -कात.५१८.  

अव ा ( ी.) ती. ‘पो ं मे ापासून बापाची अव ा 
पावो ा जात नाई.’       

अवं (संबो.) १. अगं. ‘अवं, भाकर थापल सीन तं वाहाळ 
मले.’ २. अहो. ‘अवं, बजारा जासान तं भा ं  आ ा 
लेकराले.’      

अवंदा (अ.) यावष . ‘अवंदा अपार सी वाजताए:’ -ल .२५१. 
(फा.आय ा)  

अव तर ( व.) इतर, गौण. ‘आप ा बैठक त अव तर लोकं 
ना पायजत.’ (सं.)    

अवाक ( व.) आ  चयच कत. ‘पोराची हे भ ीच करतूत 
पाऊन मी तं अवाक झालो.’ 

अवाज (प.ु) आवाज, नी, श द, हाक. ‘चाल ा संपतले 
अवाज देऊन गनपतनं थाबोलं.’ (फा.)     

अवाजवा (प.ु) अपश द. ‘ तची शवी बोच ानं तोही 
अवाजवा बो  लागला तला.’ -धग.३२. 

अवार (न.) पट गण, आवार. ‘तेयाचेया आवारा स बीजे 
केले:’ -ल .१७. ‘दादा ा गा ाबं ा घरामोर ा 
अवारातच पळेल असतात.’ (का.अवार)      

अवोमाय (संबो.) अग आई. ‘अवोमाय वऽऽ हे काय खनं 
आलं नाव लेकराले.’    

अ ल ( व.) १. अगोदर, प हला. ‘मा वऽऽ, मी शाळेत 
अ ल आलो.’ २. च गला. ‘हे धोतराचं पातळ अ लं 
हाय.’  
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अ ा ास ा ( व.) जा , माणाबाहेर. ‘वावर ाले 
जाव तं लोकं अ ा ास ा भाव स गतात.’   

अशील ( व.) १. अ ल, खरा माणूस. ‘मी अशीलाची 
लेकबाय हो, अशीतशी नको समजू.’ २. व कलाचे कूळ. 
‘व कला ा भवती अशीलाईची गद  होयल 
होती.’ (अर.अ )    

असकारा (प.ु) क त . ‘असकार ाचे तं केसही खपतील 
मो ाचं जेमन लहा ाचं काय.’ -ज ग.७२.  

असन ( . प.) असेल. ‘आल  हाय संधी घेऊन पाव 
चॉनस योग असन तं भेटून जाईन बोनस.’ -ज ग.१४. 

असन ी ( ी.) आग. ‘लहान फुनगनीची असन ी 
धाऊन मोठी जखम झाल .’       

असमानतरा (पु.) थंडाई. ‘काईकाई लोकं असमानत या 
बगर पानच खात नाईत.’     

असर (प.ु) १. प रणाम. ‘ तस ात उलटल . थंडीचा असर 
कमी झाला.’ -ना.१४३. २. गुण. ‘गो ाची येवळ  
हजामत क नई ा ावर काई असर झाला 
नाई.’ (अर.फा.)    

असरदार ( व.) प रणामकारक. ‘ ाप े हे दवाई जा  
असरदार द .े’  

असल ( व.) मूळचा, खरा. ‘असल गोठ ानं स गल च 
नाई, ारंच बोलत बसला.’ (अर.फा.)  

असलं ( . प.) असे. ‘काय झालं असलं तला इत ा 
लवकर जा ासाठी.’ -मोती. 

असल  ( व.) मूळचा, खरा. ‘खरा असल  सरप ान तं 
न गच अ े.’ (फा.)       

असंच ( व.) सहज, अकारण. कसे काय आले? पुसलं 
तं काका ने असंच आलो सहज.     

असंतसं ( व.) साधारण, नकृ . ‘असंतसं काम जीवाले 
पटतच नाई आप ा.’     

असान ( व.) सोपे. ‘पण ल  ही गो  काही इतक  असान 
न ती.’ -मोती.३१.  

असान (प.ु) उपकार. ‘मायबापचे असान फटो ानं फटत 
न ात.’ (फा.) 

असामी (प.ु) १. इसम. ‘प डुरंग पाटील े मोठी 
असामी.’ २. परगावा न इतर  ा यक झालेला. 
‘गावात काई घरं पाटलाईचे आयेत काई असामेईचे 
आयेत.’ ३. संप  वतनदार (अर.)      

असाळ  ( ी.) गरु ा जखमेतील अळ . ‘गाई ा ओ ा 
जखमीवर असाळ  हाग ानं अ धकच अया प ा.’  

असीतसी ( व.) साधारण. ‘सोय रक आनू तं झ नच 
आन.ू असीतसी ना आन.ू’  

असे ो ( . प.) असे पयत. ‘महाराज असे ो पोर 
वेगळा वागत होता.’ -मोती.   

अ रा (ना.) ाती, क त . ‘गावात पाटल नचा अ रा 
मोठा. ानं सारे दबत.’ ( ा.)    

अ मब म ( व.) न कळणारे सं ृ त. ‘बामनानं अ गच 
काई अ मब म नलं आन मौ तर लागलं.’ -
सत.६८. 

अ नी ( ी.) बाहीचा पुढचा भाग. ‘ ानं अ ा वधर 
के ा, टलं होते आता मारझोळ.’ (त.ु आ न)  

अ मान (प.ु) सूय . ‘केल  पुढ ह र अ माना दसा। 
माग ास रसे थाट चाले॥’ -तुका.४५०७.१. ‘अ मान 
दवस तथेच अ मान झाला.’ -फ र.१४४. ‘सं ाकाय 
होत आल  दवस अ मान झाला.’  (सं.)  

अ र (न.) कप ा ा आतून शव ाचे पातळ कापड. 
‘त डाले तुया लागलं कायजीचं रे अ र.’ -ध .३३. 
(फा. आ र) 

अ ानी ( . प.) असताना. ‘पाचवीत अ ानी आमी 
पो ेपा े बोरं चो याले जाओ.’ -धु . 

अ ावा (प.ु) प  चाताप. ‘झालं ते न गेलं, आता ाचा 
काय अ ावाप ावा?’     

अ ी ( ी.) अ ी. ‘अने  मरे तयाचीया अ ी वाराणसी 
नहेज त: वाटाणसी मरे तेया चया अ ी के नेइज त:’ -
ल .२१९. 

अ ुर  ( ी.) प ी. ‘अ ुर  का पु षाची चाले सदा 
कट कट/ ा ण तो वेडा कोण पाडल  ही गाठ.’ -
लोक.४४. 

अ ेर (प.ु) अध  शेर. ‘ कायात तं अ ेरभर जेवार  
कोनी देत नाई.’ (का. अ )    

अ ान (न.) आकाश. ‘नवखंड पृ ी पके मृगजळ। ड गर 
भेटे बळ असमानासी॥’ -तुका.४३०१.२. ‘अ ान 
कोपता जरा/ धरनीसही जाती तडे.’ (फा.आसमान)  

अ ानी ( व.) आकाशी रंगाचा, नळा. ‘ मराले अ ानी 
रंगाचं गळं भ ं  दंडते.’ (फा.)     

अ ानीसुलतानी ( व.) नैस गक व राजक य संकट. 
‘अ ानीसुलतानी तं जसी कुन ाईचा जीव ालेच 
टपेल आय.े’ (फा.) 

अ ल ( व.) मूळ, . ‘हे गयुाचं पानी नाई भाऊ 
अ ल सयेद आय.े’ (अर.)     

अ े ा अ े ( व.) १. जसे ा तसे. ‘पु कं ने 
अ े ा अ ेच आनून देजो.’  २. आहेत तसे. 
‘अ े ा अ ेच जा अ  पोर ले घर  घेऊन या.’     

अहीर (प.ु) अहेर, ल  संगातील कप ची भेट. ‘नाना 
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दठी घा न आहेरा। अवंतु जाइजे सो यरा।’ -
ा.१७.२८६. ‘बाबाजीचा अहीर तोलाचा मोलाचा/ मान 

राखायाचा लेक चा बोलाचा.’ ‘माया बापानं लगनात 
अहीर पाय कसा साजरा आनला.’ 

अ ळ  ( व.) सधवा. ‘अ ळ  नार मेल  लाल कपाळ  
टकला/ कसा ताराचे आधी गड नार नं जकला.’ -
लोक.८३. 

अहेव ( व.) सौभा वती. ‘आघवेन गाव ार  अहेव 
जैसी॥’ - ा.१३.८२१  

अहेसान (न.) उपकार. ‘थोळ फार मदत केल  ाले 
अहेसान थोळ च ात.’      

अळ ( ी.) १. अडचण. ‘आपल  अळ पाऊन लय याज 
लावतात सावकार.’ २. वहीर. ‘तीया अडापा स 
ब धल या असे त:’ -गो व.२६२. (का.अ ) 

अळमधळम ( व.) कसेतर  तकला . ‘अळमधळम 
वखराची वाई दे ानं खु ाखा ा तशाच राय ा.’      

अळकनं ( .) अडकण.े ‘आबा मेला नूस ा अळकनं 
प ं .’      

अळकनी ( ी.) अडसर. ‘ खळक ची अळकनी तुटल  क  
भो भो वारं येते घरात.’      

अळका (प.ु) एक जुना पैसा. ‘आमाले अळका ना भेटे 
खच ले.’  

अळ क ा (प.ु) अडक र . ‘पानपु ात सुपार  तो ाले 
अळ क ा पायजे लेक.’ (का.अड क ु) 

अळगुलंमळगुलं (न.) बालगीतातील श द. ‘अळगुलमळगुल 
पा ाचं तपीलं.’ 

अळचन ( ी.) अडचन, तंगी, पंचाईत. ‘पेर ापार ाव  
कतीबी पैसा असो अळचन तं भासतेच ना.’ (का. 
अडचण)े 

अळजीभ ( ी.) आडजीभ. ‘अळजीभ खाये अ  पळजीभ 
वाट पाये.’      

अळत ( ी.) १. दलाल , धा ा ा खरेदी व तील 
मोबदला. ‘को ाई माल इका ाची अळत ाच लगते 
बेपा याले.’ २. खरेदी व चे कान. ‘जेवार चे काल दा 
पोते अळतीवर नेऊन टाकले.’   

अळती ( ी.) अडलेल  ती. ‘बु ाची अ  अस ानं 
ग हाईकं अळतीनं घेत अ  बेभाव वावर म गत’ -
लेक.५७. 

अळ(ते) ा (प.ु) दलाल, खरेदी व तील म . 
‘का कारापे ा अळ ाच लय कमावते मारकेटीत.’    

अळथळा (प.ु) अडथळा, तबंध, अटकाव. ‘पानी आ ानं 
जेवार चा पुंज काळाले अळथळा आला.’      

अळदळा ( ी.) आ ा न . ‘अळदळा पाळतीन गरदळा.’     

अळधूस(त) ( व.) आडद ड. ‘फ े सग पाटलाचे तघई 
भाऊ अळधूस हायेत.’ -भं.४३. 

अळन ( . प.) खोळंबेल. ‘तुयावाचून माहा काय अळन? 
भागोईनच मी कसंई.’ 

अळनं ( .) खोळंबण,े अडण.े ‘शेवंती ा वेळ  पाचशे 
पये ायचे अस ाने नवरदेव अडला.’ -ऊन.२८७. 

अळनाव (न.) आडनाव. ‘अळनाव न तं समजते बे तो 
खालचा ा हाय का वरचा ा तं?’ (का.अडुनाम) 

अळनी ( ी.) १. भ डे ठेवावयाची तपायी. ‘घ  ठुयाले 
अळनी बर  रायते.’ (का.अ नग)े २. ‘मग गोसावी 
अलणी ताकभातु आरोगण कर त:’ -ल .१९.  

अळपझळप ( व.) अचानक, काळवेळ न बघता. ‘वग 
वेगळे ामुळे चा संबंध येत न ता तर  अडपझडप 
तो दसायचा.’ -फ र.५२. 

अळमधळम ( व.) मोजमाप न करता, वाटेल तसे. 
‘कोनाकोनाचे अळमधळम कळ ायचे भर टाकेल 
होते.’ - सत.१३.  

अळमधूत ( व.) सूतसात नसलेला. ‘बापच असा अळमधूत 
हायतं लेकरं कसे नघतीन?’ -धु . 

अळमाप ( व.) भरपूर. ‘आळमाप खाऊनखाऊन 
पगर ावानी ढॅ तबीयत.’ -मे.१७. 

अ ाल (अ.) अल कडे. ‘बाई अ ाल ना शक प ाल ग 
पंचवटी/ गोदेचे काळे पाणी कंुडाची मह ी मोठी.’ -
लोक.३९. 

अळ(ड)स ( . प.) प े , घ . ‘लय रोजाचे भरेल आयेत, 
आता हे ब ोर अळस होऊन रायले.’  

अळसंड ( व.) ल . ‘पयसोतला नव सी  अळसंड 
पळेल होता.’      

अळस ा ( व.) तावडीत. ‘कोनी ा ा अळस ात 
आला रे आला तो ट र मारे.’ - सत.११२. 

अळसत ( . प.) आवळत. ‘कळ ाचा भर अळसत 
बसलो तं दोरच तुटला.’ 

अळसनं ( .) प े  करण,े ताणणे, आवळणे. ‘गोरं ढलं 
ब धलं खु ाले ाचा दोर अळसनं पळते.’ 

अळ(ड)सर  ( ी.) अडीच शेराचे माप. ‘अळसर  घे अ  
जेवार  मोजून दे.’   

अळसून ( व) आवळून, प े  ओढून, ताणून. ‘दो या 
अडसून पाल ना ताण देणं सु  होतं. ’ -धग.१००.  

अळसेल ( व.) ताणलेले, प े , घ  केलेले. ‘कळ ाचे 
च गल  अळसेल पडी भरावर तो अ गद फेके.’     
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अळंगा (प.ु) हरकत, वरोध. ‘कूप घा ाले गेलो तं 
शेजा यानं अळंगा घातला.’ (का.अडंुके)      

अळंमटळंम ( ी.) १. टाळाटाळ. ‘आजकाल मजुरई 
कामावर याले अळंमटळंम करतात.’ २. दरंगाई, 
हेळस ड. 

अळान (न.) पक शवाय इतर गवत, रोप. ‘जातायेता 
अढानाची दोन दोन झाड जर  उपटल  तर  लयलय 
काम होते.’ -बा.६६. 

अळानचोट ( व.) अडाणी. ‘अळानचोटाले कुठी 
लेयतावाचता येते.’      

अळानी ( व.) अ ानी, अडाणी, नर र. ‘येवळं वय झालं 
तर  अळानीच कसा रायला तू?’      

अळाशी ( ी.) ार चे धाटे काप ानंतर होणारा लहान 
ढीग. ‘वावरात कड ा ा अळाशी पडा ात तशी ती 
वाकळ वर आडवी पडल .’ - स.४९. 

अळास (न.) आडवे तास. ‘येवळं अळास घेतो मंग भाकर 
खातो.’    

अळ  ( ी.) १. यंपाकासाठी ज मनीत खोदलेला चर. 
‘राउळ पीसे: एकाधीय ेअडी आल त: एकाधीए वीहीर  
घाल त:’ -गो व.७. ‘सयपाकासाठी ज मनीत मोठा ा 
अ ा खंडा लागतात.’ २. आंबे पक व ासाठी 
अंथरलेले गवत. ‘अढीत ा आं ाचा वास येऊ 
लागला. हर ाकै या पव ाजद झाले ा.’ -
गाआ.६४. ३. मनातील गाठ. ‘येकडाव कोनाब ल मनात 
अळ  प  क  सुटतासुटत नाई.’ 

अळ चक ा ( व.) वयात आलेला. ‘पोरगं 
अ ळचक ावर आलं तर  मामा ाचं लगन करत 
नाई.’     

अळ दीळ नं ( व.) कमीजा  भावाने. ‘अळ दीळ नं 
कालच इकून टाकल  गाय.’ - मए.८८.  

अळ पळ  ( ी.) अडीअडचण. ‘मन मोकया सोभाव घर 
आनंदात ाते शेजा याले सुख खा अळ पळ  हात 
देते.’ -पा .१५. 

अळ मळ  गुप चळ  ( व.) भयावह श तता, मौनाव ा. 
‘अळ मळ गुप चळ  जग ाची र त झाल .’ - व. 

अळून ( . प.) खोळंबून. ‘इटा सर ानं ब धकाम अळून 
प ं .’ 

अळेल ( व.) ऐट असलेला. ‘अळेलचळेल मानूस 
गोरग रबाले ंगत न .े’  

अळेलत ू  ( व.) अडून बसणारा. ‘रामराव भाऊ लय 
अळेलत ू  आयेत. दादा खेप ाले बोलवा ला ते.’    

अळेलपना (प.ु) ऐट, गव. ‘मी हाव तं कोनीच नाई, असा 

अळेलपना करनं काय खरं.’ 

अळोखा (प.ु) क णा. ‘पोटजन असतं, नदान ा लाय ा 
जीवाचा अळोखा तर  आला असता.’ - सत.७१. 

अळोत ( . प.) थ बवीत. ‘ ा फा ावर चोरं लय 
अळोत पयले.’  

अळोनं ( . प.) थ बवण,े वरोध करणे. ‘मंधातच 
कोनाचं चा ं गाळं अळोनं बरं न .े’ (का.अडवु) 

अळोयाले ( . प.) थ बवयाला. ‘माहा कूप अळोयाले 
कोन येते तं पायतोच मी.’ 

अळोयेल ( . प.) थ ब वलेला, अड वलेला. ‘ना ातलं 
पानी अळोयेल अस ानं भाजीपाला नगते.’ 

अळोलं ( . प.) अड वले. ‘सूयचं  लागले ाले अळोलं 
ाही ा करनाइले.’ -पाव. 

अळोसपळोस (प.ु) शेजारपाजार. ‘कुठी जाईन पोरगी, 
गेल सीन कुठी अळोसपळोस ा घर .’ - सत.१५४. 

अ ाल (अ.) अल कडे. ‘आको ा ा अ ाच माय गाव 
हायना.’   

अ ला ( . प.) अडला. ‘अ ला नारायन ग ाचे पाय 
धरत अ .े’  

अ लावनं ( .) ओरडण.े ‘राघोपाटला ा गढी ा 
बुरजावर घुबड अ लावत होती.’ -एक. 

अ ायाले ( . प.) ओरडायला. ‘का न मले अ ायाले 
लावतं इनाकारन?’   

अ ाव (प.ु) आ ोश, आरडाओरडा. ‘झाळ ळ  
येळ पसी येलं करती आकात/ पळे एकच अ ाव 
सायं ाई ा थ ात.’ - व. ‘तेई ा घरात जसा 
अ ाव प ा मले ल ाचा चाय आला तं मी गे ी.’ -
लेक.३८.  

अ ावत ( . प.) ओरडत. ‘झो पे खाले तं का ं 
घरा ळे अ ावत आलं.’  

अ ावनं ( .) मो ाने ओरडणे. ‘ कतीकई मुकं राय 
नावं तर  याचं जोरजो यानं अळावनं सु चसु .’ 

अ ावून ( . प.) ओरडून. ‘येवळ  अ ावून रायल  मी 
तर  तुले आयकू नाई येत, नाई?’ 

अ ावेल ( . प.) ओरडेल. ‘आज तं पानी येतेच बडूक 
अ ावेल आय ना.’ 

अ  ( . प.) अडलेल  ती. ‘कोना ाई अ न ले 
धावून गेलं पायजे मा ानं.’   

अ प  ( ी.) नड, गरज. ‘अ प ले कोनामवरे तर  
हात पसराच ला ते.’  
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आ 
आ (न.) त ड वासण.े ं ापाई लोकं भलकसे आ 

वासतात.  

आइकनं ( .) ऐकण.े ‘ते तं पुरे र ावले आता ते 
आईकतातई?’ -लेक.५८. 

आइतवार (प.ु) र ववार. ‘आदी वाराच  दीस  
परसराय पुढे या ा भरे:’ -गो व.१४३. ‘त ा माई माय 
पु ा आइतवार  सूयदेवासाठी आंगणात पाटावर 
काहीबाही म डून ठले’ - द.२.  

आइना (प.ु) आरसा, काच. हड ावानाची का ी 
आई ापुळे बसल  का उठतच नाई.’ (फा.आईन)    

आइ ा ( व.) येणारा, आगामी. ‘येकखेप चूक झाल  भाऊ 
पन आइ ा ते होनार नाई.’ (फा.आईन)  

आइसक डी ( ी.) बरफाची ल ब गोल क डी. ‘डो ाला 
ाचा धाटा ब धून के  आईसक ा घेऊन 

आला.’ -झेल.६४.  

आइ ा ( व.) हळूहळू, सावकाश. ‘गळबळसबळनं काम 
बगते आई ाआई ा केलं तं सुदं होते.’ (फा.अ )      

आईक ( . प.) ऐक. ‘तो वाजत जंव आइकती।’ -
ा.१.१६३. 

आऊ ( ी.) एक ी संबोधन, नाव. ‘तसं झालं असतं त 
या चलवा ा आऊचं काय घेवावं तं?’ -पख.१०९. 

आऊख (न.) आयु . ‘देवा देरे येक भीक माया कुकाले 
आऊख.’       

आऊड(ळ) (न.) कामासाठी घेतले ा जागेचे पाडलेले 
भाग, अंतराचे माप. ‘बायाईचा फकत यक आऊळ 
मेर ले टे ाचा रायला ता.’ - सत.२९. 

आऊत (न.) शेतीची अवजारे. ‘सव े णीतले आउत 
बरवे वा हले गा: प र वोसान फेडू चुकले त:’ -ल .३२०. 
‘तव कुणबी आउत वाहात असे:’ -ल .३२०. ‘माझी 
आवघी आउते नासील : माझेया कुटंुबाचा मुळ  इळा 
घातला:’ -ल .४७७. ‘तंव कुणबी आउत वाहात असे:... 
भोजेया: तु ी वख  वाहो जाणा गा?’ -गो व.३२०. 

आऊतपा ा ( व.) काम मधेच टाकणारा. ‘पंढर  
आऊतपा ा सखूला वनव ा कर त होता.’ -डेबू.६९. 

आकटी ( ी.) शेकोटी. ‘आकटी पेटेल हाय तं ा ा 
करनं.’   

आकडला ( व.) ऐट, अकड असलेला. ‘आकडला मानूस 
आप ाच गरुमीत रायते.’    

आकडा(ळा) (प.ु) अंक. ‘सून अ  सास याचा एकदम 
छ ीसचा आकडा.’ -फ र.१३१.   

आकडीचं ( व.) अ ंत कमी, आखूड असलेले. 

आकन (न.) मळलेल  कणसे पु ा मळून नघालेल  उवर त 
ार . ‘बाईसा अवकण नवडौ न बरवी त ळाची 

खी र र धल :’ - ल.३.१९. 

आकन ( ी.) म पडण.े ‘या वावरानं भ  आकन 
काहाळल  राजा.’   

आकये ( व.) आकसणे, आंग चोरण,े अकडण.े 
‘दोरखंडाचा आमासाक झटका मारला रे मारला क  तो 
आकये अ  वजेवजे चाले.’ - सत.१३३. 

आकस (प.ु) ेश, सूडबु ी. ‘कोनाचा आकस मनात धरला 
तं डो  धगधगतच रायते.’ (अर.अ )       

आकसनं ( .) आटुरणे, संकोच, संकु चत होणे. ‘नवा 
कपळा पा ात टाकला क  तो आकसते.’     

आकसूनबो नू ( व.) जोरात, ताकदीन,े जीव तोडून. 
‘आ ी त ी जण अगदी आकसून बो नू नघालो 
होतो.’ -फ र.२११. 

आकळसासू ( ी.) बायकोची मोठी बहीण. ‘आमचीए 
आकडसासुवेचे गु  आवं तले अस त: तेयालागी 
र धजत होते:’ -ल .५०३. 

आकळा (पु.) १. अंक. ‘शाळेत जात येकाचा आकळा 
का ता येत नाई, वा बे.’ २. केस ची वाकडी लट. 
‘काळे लंबे लंबे बाल उभे बालाचे आकडे/ टक लावून 
पाहसी कती ा ा त डाकडे.’ -लोक.९९. ३. केसात 
लावावयाचा चमटा. ‘करेल येनीफनी इचकू नाई नून 
बाया केसात आकळे घालतात.’ ४. क. ‘मग देवी 
आकुडीया क न कमळे तो डल :’ -ल .१४५. ‘ त ा 
कमरेले खोसे आक ाले घरादारा ा क ा 
हेलकावत हो ा.’ ‘इर त आकळा टाकून दोर घ  
भाईर का .’ 

आक ा ( ी.) झटके. ‘आता जीव जात नाई णून 
तुप ा आक ा देणं चरल ात.’ -ल.८. 

आका ा ( व.) भुकेला, वासनास , आक त करणारा.  

आकू (संबो.) कु ाला उ े न योजावयाचे संबोधन. 
‘आकूआकू तुले भाकर टाकू, असं नून माय कु ाले 
बलावे.’    

आकेशी(सी) ( ी.) वैर, आकस, तेढ. ‘दोघा पाटलाची 
च गल च आकेशी होती.’ - श.१२६. ‘कोना ा नावानं 
रपोट देसाल त नाहाक आकेसी वाढेलं.’ -पाटी. 

आको ा ( व.) आकोटात राहणारा. ‘आको ासी खेटे घेनं 
े भ डन इकत घेनं.’     

आकोळा (पु.) १. वळवले ा टोकाचा गज, द डा, आकडा. 
‘मग देवी आंकु डया क न कमळे तो डल :’ -ल .१४५. 
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२. कळबा ब ध ासाठी दोर घ ा आवड ा जावा 
णून लाकडचा आकडा वापरतात. ‘कळ ाचा भर 

कसाले आकोळा पायजे.’  

आ ा ( ी.) मोठी बहीण. ‘आम ा घरात आ ा नीन ते 
पूव दीशा अ .े’ 

आ ाबाई ( ी.) अवदसा. ‘भागरती दसल  रे दसल  क  
पो े ब बलत ‘‘आल  आ ाबाई.’’ (त. अ ादे व)      

आ ाबाईचा फेरा (प.ु) दा र य यणेे. ‘आ ाबाईचा फेरा 
आ ावानी गाव कसं सुतक  दसून रायलं.’   

आ ा (प.ु) वळू, स ड. ‘गावातले बैलं गेले, आता लय 
आ े  झाले.’ 

आ  (न.) अं या े ा वेळचे मडके. ‘बाप मे ावर 
पोट ा पोरालेच आ  धरा लागते.’    

आ ी ( ी.) शेकोटी. ‘पेटवू न आगटी राहे जागा 
पलटू न।’ -तुका.११४४. 

आ ा ( व.) ठरावीक काळान े ठरावीक काळासाठी 
येणारा पदा धकार.  

आ पानी ( व.) तेज ी, तरतर त. ‘पोरगी सावळ  हाय 
पन आ पानी हाय.’  

आख ( ी.) दोन चाक ना जोडणार  लोखंडी गोल क ब. 
‘चाक घासून घासून कशी आटुरते आख.’ -मा.३९. 

आखजी ( ी.) अ यतृ तया. ‘आखजी ा सनाले चचोनी 
म ाचा मोठा मान.’  

आखडलं ( .) आखूड होणे. ‘दोर तटु ानं जरासाक 
आखडला.’        

आखब ा (प.ु) दोन चाक ना जोडणारा लोखंडी क ब. 
‘कापूस भरेल बंडीचा गच ात आखब ा मो ा.’  

आखर (न.) गावालगतचे शेत. ‘गोसावी एका गा वचा 
आख  पातले:’ -ल .४२०. ‘जोळपास आखरात एक 
होती अंबराई. २. टोळ , गट. ‘धनगर चा आखर 
उ ाळाभर शेतात पडायचा.’ -खंु.२२४.  

आखरं ( व.) तेज ी, आकषक. ‘पोर ची उंची च गल , 
पा ाले देखनी, तचं पाणी आखरं होतं.’  

आखरशेवटी (अ.) अं तमत:. ‘आपले दोर घळवले अ  
आखरशेवटी मातीत घोळवले.’ 

आखरन (न.) मं ून आखलेले वतुळ. ‘मामाकरवी गावचं 
आखरण क न व ी सुर त ठेवल  जाते.’ -झेल.१३. 

आखरनं ( .) खटकणे. ‘बायकोनं मंधातच त ड घातलं ते 
मले लय आखरलं.’       

आखर  (अ.) शेवटी, शेवट ा. ‘हे काइ एकाइ? गोसावी 
य चा आखर  गोसावीया स न े भटता कैसी जेउं?’ -
ल .१९१. ‘गावापुव आखर  ल काचा गाडा मोडला 

होता:’ -गो व.२५२. ‘गाडी चुकल  त काय स गाव बॉ, 
येतीतबी या लागले त आखर  गाडीनं.’ (अर.आ खर)  

आखळनं ( .) आकसण,े अकडण.े ‘कंबर खत होती 
अंग आखडलं होतं.’ -फ र.१७८.   

आखाडत ड (न.) आषाढा ा सुरवातीला. ‘हा हा णता 
आखाडत ड लागलं. रो हणीचे दोन र ावून पाणी 
आले.’ -पख.७९ 

आखाडी(ळ) ( ी.) आषाढी. ‘आखाडी का तक  झालं नाई 
जानं/ देवा इ लानं प  पाठवले दोन.’      

आखाडे ?- ‘पावसायात कंबरा लागन आसे ख े/ आखाडे 
बैल आ ग काढे.’ - द.६७. 

आखाळा (पु.) आखाडा. ‘आखाडा खेळणारे तरणे ताठे 
गडी, ातारेकोतारे सभामंडपात झोपायला असतं.’ -
पख.१५. 

आखीन (अ.) आणखी. ‘येवळा ंडा भेट ावर आखीन 
काय पायजे तुले?’  

आखीर (अ.) उशीरा. ‘चारवस फर फर फरला आखर  
सारं भ न नघालं. ’ -मोती.   

आखुडनं ( .) संकोचण.े ‘फार काय घर ा साव ा 
देखील आखुड ा हो ा.’ -कात.२ 

आखूळ ( व.) लहान, थटे. ‘आ ण गोसावी ीक  
आखू डला:’ -ल .५.  

आखेल ( व.) आखलेले. ‘आखरात तू तूचं मैदान आखेल 
आय.े’      

आग ( ी.) अ . ‘ दवाई ा फटा ानं पु या कापसा ा 
गंजीले आग लागून गेल .’ (का.अ ग न) 

आगई(ळ) ( ी.) दाराचे अडकन, दाराची कडी बंद 
कर ाचे साधन. ‘तवं दारवठा घातला असे: भो 
आगाळ घातल  होती:’ -गो व.२८०/७४. (का.अग ळ) 

आगगाळ  ( ी.) वाफेवर चालणार  गाडी- रे े. १८५० 
पासून हा श द व हाडीत आला. ‘बासमले आगगाळ नं 
गेला तं चार तास लागतीन.’  

आगजाळ ( व.) भ डखोर. ‘तर आगजाळ सुन चे तेरसे 
ब याच सासाही इथं वहर वरच जेवतात.’ -पख.४८. 

आगजाळपना (प.ु) आग ओकण,े संतापणे. ‘भ डणतंडणबी 
न तं मंग का न ानं आसा आगजाळपणा केला 
आसन?’ -ऊन.२०३. 

आगटी ( ी.) शेकोटी. ‘अंगात भरलेल  थंडी घालवायला 
सुनबा आगटीचा शेक घेत होता.’ -कात.५०२. 
(का.अग गे) 

आगत ( व.) य पूवक. ‘ ैस धु ासाठी ानं आगत 
क न शरेदोडके आणले होते.’ -पख.१२२. 
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आगदा (प.ु) १. अ द. ‘लगन ला ा आंधी म डवात 
आगदा वाट ा जातात.’ २. धा पातील देणगी.  

आगर (न.) खाण. ‘मा बाईचं सासर ंजे आं ाईचं 
आगरच आय.े’ (सं.)      

आगलावी ( व.) भ डण लावणार . ‘गे ा आठ दवस त 
आगलावीने पार गोठे जाळून भ  केले होते.’ -सेल.२. 

आगला ा ( व.) भ डण लावणारा. ‘नारदमुनी प ा 
आगला ा देवादेवा भ डनं लावनारा.’ 

आगळ गळ ( व.) उलटसुलट, बोचणारे, टोचणारे, 
लागणारे. ‘भाबी न हानाम आगळ गळ बोलत रायते.’  

आगाऊ ( ी.) अ म र म. ‘आगाऊ पैसे घेता अ  पुर  
मजुर  म गता.’ 

आगाऊ ( व.) श ाचार . ‘ द ा लय आगाऊ आये, 
कोनाले काई बोलत रायते.’  

आगाऊचा ( व.) जा ीचा, नको ते बोलणारा. ‘ ाले 
अगाऊ ाले माहीत नाही काय मुल ना खो ा देत 
नसतो आ ी.’ -गय. 

आगावनं ( .) आग होणे. ‘साप चालला कशी जागा 
आगावत नाही वचवासारखी.’ -ल.२७. 

आगा प ा (प.ु) मागची पुढची ती. ‘एख दी गो  
समजल  क  तो तचा आगा प ा धुंड ा शवाय 
सोडत नाही.’ -ना.९५. ( ह.) 

आगाशी ( ी.) आकाश, ढीग, साठवण करणे. ‘सेवया 
बोटो ा उतरं ा घरात आगाशी लाग ा हो ा.’ 
-कात.३५७. 

आगीन ( ी.) अ ी, आग. ‘इ ाववर पाय प ानं लय 
आगीन झाल  वऽऽ माय.’   

आगीस ( व.) ती  लालसा असण.े ‘दयाले ना र ाले, 
आगीस पळल  खायाले.’ 

आगीसडव ा ( व.) हाव, लोभापायी होणार  धडपळ. 
‘आपलं तं एक क बड सदा लंगड हाये ात आखीन 
आगीसडव ा काहाले पडावं.’ -सुखो.७७. 

आगुटनं ( .) आटोपत येण.े ‘आता वावरातले काम 
आगुटत आले.’ - द.८२. 

आगुती ( ी.) सौज . ‘बापू जाते घोट गे ा आगुतीवर.’ 
-रा.   

आगुदर (अ.) थम, प ह दा. ‘पंगत बस ावर आला? 
आगुदर आला असता तं जागा भेटल  असती.’      

आगूल ( ी.) बैलजोडीला ावयाचे अ ान. ‘चारबैल  
न गर आगूल लावून ओढाचं.’ - मझ .१६६.   

आगेमो (न.) मधाचे मोठे पोळे. ‘आंगावर पोते 
ब ध ावाचून आगेमो झाळता येत नाई येवळं ते 

खतरनाक अ .े’ 

आगोठा (प.ु) अंगठा. ‘हाताचा आगोठा तुटेल आये नून, 
नाई तं पोरगी च गल  होती.’      

आगोल ( ी.) न गराला जुंपलेल  बैल ची अ त र  जोडी. 
‘ ा गा ात ा न गरा ा आगोल चं जाळजट नवं 
च हाट काहाळलं.’ - सत.१२६. (सं.अ )   

आगो ा (पु.) आगोल हाकलणारा. ‘आगो ा भेटला 
असता तं चार बैल  न गर धरला असता.’     

आ ो (पु.) आ ह. ‘आ ण आ ो घेतला:... ण त:’ -
ल .१२४. ‘शामा पंगतवर ान ठेवून पाव ायले आ ो 
क न वाळाळत ते.’ सत.६०. (सं.) 

आ ोव (पु.) आ ह. ‘पोट भर ावर आ ोव क  नोये.’   

आ ा (प.ु) काजवा. ‘अंधारात तीन आगे अधूनमधून 
चमकत होते.’ -काळ .९३. 

आघड घड ( व.) टोचून, कुजके, वाकडे बोलणे. ‘का न 
तुहा नवरा आघड घड बोलायला राम पहा यात.’ -
सेल.१५७. 

आघाडा(ळा) (प.ु) आषाढात उगवणार  वन ती. 
‘हरताल का, गनपती ा पुंजापातीत आघाळा पायजे 
वऽऽ क रेु.’   

आचकउचक ( व.) घाईघाई, कसेतर . ‘आपण 
आचकउचक जेवलो पण पाणी नाही पलो.’ -त.११. 

आचकतउचकत ( व.) झटकेखात. ‘धडपडत 
आचकतउचकत क ा र ानं अ शामक दला ा 
गा ा आ ा.’ -त.८१. 

आचका नचुचका न ( व.) समजावून. ‘पण 
आचका नचुचका न पा लं तर ही सायबराव राजी 
होत न ता.’ -सुखो.६४. 

आचरन (न.) वागणूक. ‘पोराचं आचरन च गलं आय.े 
संबंध क न टाकावं.’ 

आचार (पु.) धम वहीत वागण,े वतन. ‘बाबू आचारइचार 
साजरे रायले तं लोक बरं नतात.’    

आचार  (प.ु) यंपाक . ‘आचार  साजरे असले तं 
सयपाकई म  चवदार होते.’ 

आ ं ( व.) आजचे. ‘कौ तक धैय नं णाल  आ ानंच 
काई या ा सरल  नाई.’ -धग.१०९. 

आज ( व.) चा  दवस, वतमान. ‘मानसाचं काय खरं 
आय,े आज आहे सकाय नाई.’ 

आजकाल (अ.) स त काळ . ‘आजकाल कोनी कोनाचं 
न े बापा.’    

आजतसासरा (प.ु) सास याचा बाप. ‘सुमीचा जतसासरा 
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लय मायाऊ आहे.’   

आजतसासू ( ी.) सासूची आई, सासू. ‘पोर ची 
आजतसासू मेल  तठी मले जा लागते.’ 

आजतागाईत ( व.) आजपयत. ‘आजतागाईत सोसलं 
ा पुळे नाई सोसनार.’  

आजमास (प.ु) अंदाज. ‘पाऊसपा ाचा आदमास 
घेऊनस ा पेरनी करा लागते.’            

आजलोक (अ.) आजपयत. ‘आजलोक लय केलं तुमचं 
आता काई होत नाई मायाकून.’         

आजवर (अ.) आतापयत. ‘आजोबानं आजवर काम केले 
लेक.’   

आजा (प.ु) आजोबा. ‘इं ये मावळ ल आला बागुल 
आजा।’ - ा.४२५.  ‘आ ानं केलं अ  नाताले भरनं 
आलं.’ (का. अ ू)  

आजा(झा)दी ( ी.) ातं , मोकळ क. ‘आपून तं पोराले 
पुर  आजादी देल आय.े’ (फा.)  

आजार  ( व.) बमार. ‘बुढी लय रोजाची आजार  पळेल 
आहे.’ (फा.)       

आजी ( ी.) आई, व डलाची आई. ‘आजीले नातासीवाई 
गमतच नाई.’ (का.अ )    

आजूक ( व.) अजून, आणखी. ‘पोरगं ईल ंता ंता 
आजुकबीन सटासट पोर च पैदा झा ा अस ा तं 
मंग?’ -अंधा. ‘पाव ाले आजूक तूप वाहाळ 
ख ावून.’ (फा. हनोझ)     

आजून ( व.) १. आणखी. ‘आ न तर  जा: राउळ ते 
वीनवा:’ -गो व.१७३. २. अ ाप. ‘उ ातून आमी नघालो 
आजून सावल  नाही.’  

आजूबाजू (अ.) इकडे तकडे, आसपास. ‘गाय कुठी 
आसपास असीन तं पाऊन य.े’ (का.आजुबाज)ु   

आजोर (अ.) आजवर. ‘मा ा लेकरानं आजोर माहा मन 
मोळलं नाही.’ -रा.१५१. 

आजोरोक (अ.) आजपयत. ‘आजोरोक गावात 
ामपंचायतचं मतदान झालं न तं; पण या व  

मतदान टळणार न तं.’ -वा.१६१. 

आजोळ ( ी.) आईचे माहेर. ‘आंबे खायाले आमी हमखास 
आजोळले जाव.’      

आ ूक (अ.) अजून. ‘मले आ ूक एक समजलं नाई 
हाटेलात खाऊन शहर  लोकं घरात कसे पळसाकळे 
जातात.’ - द.२. 

आझाद ( व.) तं , मु , सुटका झालेला. ‘पटलं तं पाय 
नाई तं मनानं क याले तू आजाद आयेस.’ (फा.आजाद)  

आट (पु.) १. पीळ. ‘मीसीया आटु घाल : तो ीकरे आटु 
अनकुा  दाखवीला:’ -ल .५०७. २. नवरा बायकोतील 
वसंवाद. ‘वस झाले साठ नवराबायकोचा प ा आट.’ 
३. ह . ‘ जवापाऊ नाग वले सारे आट पुर वले.’ -धो.३. 
४. ाप. ‘माया म ग लय आट आये राजा.’ ५. 
गो ा खेळात बोटान ेगोळ  फेक ाची कृती.   

आटंसाटं (न.) एक स याची बहीण प ी करणे, साटेलोट. 
‘भैन असल  तं आटंसाटं करता येते.’ - स.८७.  

आटआट (प.ु) ास, क . ‘ तकळंच राहावं उगीच ना 
यायचा आटआटा.’ -खंु.१८८. 

आटनं ( .) १. आ सणे, कमी होण.े ‘उनायात इर तलं 
पानी आ े.’ २. वनणे. ‘आबा बो ा तागाचा दोर 
आटत बसला.’ ३. ह  धरणे. ‘नवरदेव मुंदीसाठी 
आटून बसला पारावर.’ ४. घोटणे. ‘सईनं चुल ऊन बट 
उच न दाय घोटल .’ ५. सणे. ‘तर  पु षाची मावशी 
हलक  साडी दल  णून आटल च.’ -ना.५३. ( ा.) 

आटमूट ( व.) पीळ पड ान े . ‘वर चढताना 
आत ना पीळ बसत होता. ढोरं आटमूट होत होती.’ 
-झेल.५९. 

आ ापा ा ( व.) एक खेळ. ‘खालता ा तू का वरता ा 
हाय तूतू हाय का आ ापा ा हाय.’ - मए.१०८. 

आ ाबायगन (न.) आत ाला पीळ पडण.े ‘खोळावर 
चळताचळता सारं आ ाबायगन जमा झालं.’      

आटरबावशे ( व.) अडून बसलेले. ‘या पाच दहा 
आटरबावशा शेतक य चे ॉट घेतले नसते.’ -ल.३०. 

आटा (प.ु) १. पीठ. ‘शेजीनं नाई देला आटा, काय र धता 
झाटा.’ ( ह.) २. ू चा फेरा. ‘ ू  ढला झाला ाचे 
आटे कसा लागतात.’ (इ.)  

आटाआट ( ी.) खटपट. ‘रावजीचा संबंध जुळून याले 
लय आटाआट झाल .’  

आटा पटा (प.ु) नाना त हचे, पराका ेचे य , यातायात. 
‘सोय रक जमोयाले भलकसा आटा पटा करा लागला.’ 
‘आटा पटा उरावर गोटा.’             

आटार ा ( व.) काही न करता फ  मोठमो ा गो ी 
करणारा. ‘हा आताचा सरपंच काईच कामाचा नाई 
आटार ा हाये नु ा.’ -त.१२४. 

आटाळा (प.ु) सामानसुमान ठेवायला छताला लागून 
केलेल  जागा. ‘एक का ी व आटा ावरचा जुना पाट 
महादेव ा हवाल  केला.’ -धग.४. 

आटीत ( व.) मुठीत, क ात, क ेत. ‘माया आटीत येऊ 
दे ाले मंग दाखोतो सायाले कसं अ  ेतं.’  

आटीव ( व.) पळदार. ‘प  आटीव सोपल आये तो ानं 
तुटनार नाई.’    
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आटुरनं ( .) संकोच पावणे, आकंु चत होण.े ‘कमीज 
आटुर ानं आंगात दाटून रायलं अपके.’    

आटुळं ( व.) लहान, ठगणा. ‘हे आटुळं ग तं लेकराले 
साजरं नाई दसून रायलं.’  

आटून ( व.) १. सून, ह  क न. ‘च गला नवरा 
पायजे ून पोरगी आटून बसल .’ २. वणून. ३. घ  
क न. ‘ ध आटून च गल  बासंती करा लागते.’      

आटेल ( व.) सलेला, ह ी. ‘या आटेल का ाचा 
कतीकच आट काहाळाव.’      

आटोई ( ी.) वेटोळ . ‘र ावर सरप म  आटोई मा न 
बसेल होता.’   

आटोकाट ( व.) शक , आतोनात, परका ेचा. 
‘आटोकाट खटपट क नई काम जमलं नाई ते नाईच.’     

आटो ात ( व.) क ात. ‘सून पागणुाची पण ती 
नव या ा आटो ात न ती.’ -मोती.३५  

आटोनं ( .) पातळ पदाथ शजवून घटं करण.े 
‘को ा गर ले ध आटोनं पळते.’ (का.अ सु) 

आटोपनं ( .) पूण होण.े ‘नानमुखाचा काय म 
आटोप ावर धावणार  मंडळ  गेल .’ -काळ .९९. 

आटो र ा (प.ु) तीन चाक  वाहन. ‘चारवाच फटफ ा 
आन एक तीनचाक  आटो र ाई आता गावात 
आ ा.’  

आटोयेल ( व.) आटवलेले. ‘भगु ात ा आटोयेल धाले 
हात नको लाऊ.’      

अठ  (अ.) येथील. ‘गनपती बा ा तुले पुसाव वाटते/ 
अठ  महागाई रोजच कसी वाढते?’ -झाल .९. 

आठवं ( व.) आठ ा नंबरचे. ‘सात पोर  झा ावर ाले 
कुठी आठवं पोरगं झालं.’      

आठी ( ी.) १. अ मी. ‘आठीचे पुंजले करवे, दवायीले 
लागले हरवे.’ -वलो.१५२. २. मातीचे छोटे मडके- 
आ  वीन अ मीला याची पूजा करतात. ‘आठीतलं पानी 
दे मले, थंडगार रायते ते.’ ३. नवराबयकोतील आट. 

आठोई ( ी.) आठळ , कोय. ‘बोराम  वसे अळ । 
अठोळ च भ वती॥’ -तुका.२४४२.२. ‘आं ाची आठोई 
भुजून खा  क  भ  सु स लागते.’ (का.ओ ट) 

आठोन ( ी.) आठवण. ‘तुया उस ाचं भु च मी 
आठोनच नाई रायल .’     

आठोळा ( व.) गभधारणेपासून आठ म ह त ज लेला. 
‘तो आठोळा पयदा झा ा ानं अ ल कमीच आये 

ाले.’  

आठोळा (प.ु) आठवडा. ‘येका आठो ाची मुदत ा, पैसे 
आनून दीन.’ 

आड ( ी.) वहीर. ‘ सरता वापी आड एक पाणी॥’ -
तुका.३७३७.३. ‘आडाचं पानी शदलं गेले खोल/ 
नाका ा नथनीचा संभाळ ना तोल’ ‘भरनं घेऊन 
सरोसती पानी आ ाले आडावर गेल .’  

आड (अ.) बाजूला. ‘केला अहंकार आड। आ ा जगाशी हा 
नाड॥’ -तुका.३४८८. 

आडं(ढं) (न.) घरा ा कैचीला लावलेले मधले लाकूड. 
‘जरा बरं तलं का हे आ ावरच जाऊन बसते लाग.े’   

आड(ळ)काठी ( ी.) अडचण उ  करणे. ‘तुका णे 
आडकाठी। नाह  भेटी देवाचे॥’ -तुका. २२८५.३ (का. 
अ क ु )    

आडका ा ( व.) लहानसहान कामे करणारा. ‘ द ा 
आडका ा हाय. तफन हाकलनं, उनारनं नाई जमत 

ाले.’   

आडजात ( ी.) वेगळ  जात. ‘मी काळाशार. आडजातीचा. 
ामुळे मा रही मला हीन ीन ेपाहत.’ -फ र.१३. 

आडणटेनप ( व.) अडाणी. ‘आजकाल या पोरापोर पायी 
मा ावानी आडणटेन ाची भायच आफत होते.’ - द.४. 

आडपं (अ.) बाजूला. ‘सं का ा आडपं बसून खाते 
पोराई ा चो न.’ -धग.९४. 

आडपन (न.) आडोसा. ‘शेवंतीचं सरसर गळं फेडून 
बायकाईले भोवताल धराले लावून आडपन केलं.’ -
द.२४. 

आडपाय (प.ु) अडथळा, वरोध. ‘गावात सरकार  योजना 
येत अस ा तर ात आडपाय हाणणारेच जा .’ -
पख.११. 

आडबंगनाथ ( व.) अडाणी, मूख. ‘चाला जाऊ ा ा 
आडबंगनाथाले तकडं!’ 

आडभीत ( ी.) आडोशाची भत. ‘भावाभावात पटे ना ून 
बापानं पु या घरात येलसेल आडभीत घेतल .’   

आडमाप (न.) अ नि  चत माप, कमीअ धक माप. ‘या साल  
आडमाप पीक झालं.’   

आडमुठेपणा (प.ु) वचार न करता द डगाईने वागणारा. 
‘बंगार  ा ा आडमुठेपणानं हबकल .’ - स.५८.    

आडमु ा ( व.) वचार न करणारा. ‘लगन झालं क  
आडमु ासारखं कोनी वागत नाई.’    

आडमुड ( व.) वाकडे वागणारा, उ ट वागणारा. ‘रामराव 
घुसला आडमूड गाडीत/ गद त कु ा बसला अरबाडीत.’ 
-ज ग.६७ 

आडव ावानी ( व.) ह  धर ा ा वृ ीने. ‘ न  हाच 
आडव ावानी करायला तू?’ -रा.१४   

आडवा ( व.) आडवा तडवा. ‘येका झोळ ात आळवा पा ा 
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सायाचा.’ (का.अड)    

आळवा तळवा ( व.) आडवा तडवा. ‘आप ा घर  मानूस 
कसाई आळवा तळवा झोपते.’ (का.अ त ) 

आड(ळ)वार (पु.) अयो  दवस. ‘आडवार  भाजीपाला 
नाई भेटत आम ा गावात.’ (का.अ वार) 

आडस (प.ु) म . ‘ सले भरतार समजावे नानार ती/ 
घरात नाही कोणी आडस गणपती.’ -लोक.९०. 

आड(ळ)स ा -१. जोराचा झोडपा, मार. ‘गामन गाई ा 
पाटीवर असं आडस ा मार ानं ती गाभुळते.’  
२. कशेत, क ात येणे, तावडीत. ‘ भमी माया 
आळस ात आल  का नाई सोळत तले.’  

आडसाल (अ.) वष आड वष. ‘आडसाल यकच ब ब 
पा ापावसाची.’     

आडंगा (प.ु) अडथळा, य. ‘बो  दे ना तले तू कायले 
मंदात आडंगा टाकून रायल ?’ - द.३० 

आडाशी ( ी.) ार चे कापलेले पण न ब धलेले पडीभर 
ध डे. ‘फयलती आडाशी नको टाकू पडी ब ाले भार  
जाते.’   

आडू ( व.) आडवे तडवे काम करणारा, बनडोक असलेला. 
‘ तफन हाक ाले आडू द ा अस ावर तं दाता नाई 
तं द डी मोळतेच.’  

आडूआडू व. आवर ाची या. ‘दगडू तणतण क  
लागला. गरजाला आडूआडू घेऊ लागला.’ -पख.१६१.  

आडीगुडी ( ी.) पेचपाच, गूढ, मागेपुढे. ‘भाऊजी ल ीमना 
काय पोटी आडीगुडी/ माहेरची वाट बाई पुसता का 
घडीघडी.’ -लोक.११. 

आडी भडी ( ी.) अडीनडी. ‘ मरगा न कोण मोठं? 
आडी भडीला धावून भर  नयेचं पोट.’ -झा.३०. 

आडोन (न.) आडपडदा. ‘घरात रंदावनाले, ानीले आडोन 
करा लागते लेकाचं.’      

आडोया (प.ु) जो याचा झोडपा. ‘सुटून पयेल बैलाले 
रम ानं जो याचा आडोया मारला.’      

आडोसा (पु.) आड पडदा. ‘कशा ा तर  मागे दडून राहणे 
समाधाननं एका डपाचा आडोसा घेतला अ  दगून 
बाभळ ा झाडाचा.’ -गय. 

आड ग (प.ु) कड. ‘रात भर डोयालेडोया नाई. नरा आड ग 
फेरत जाव.’       

आड (ळ )गी ( व.) बाजूला, ापाठीमागे. ‘बैलगाळ त 
वखरा ा आड गी मनं ठेवून द ा वावरात नगला.’   

आठर ( व.) अहंभाव, ताठरपणा. ‘अबे पुंजा तहुा 
आठरपणा सोड तु ासारखं मलेबी आठर बनता येते.’ 
-पख.५८. 

आठी ( ी.) कपाळावर पडणा या ओ ा. ‘ ाचं हे 
आडमुठं बोलणं ऐकून गरजानं कपाळावर आठी 
पाडल .’ -पख.७४. २. मडके. ‘भर ापे ा लहान 
आठीला पुजेसाठी वापरतात.’ ३. एक सण.     

आठोई ( ी.) आं ाची कोय. ‘व सूी आपुला जो अबोधु। 
तो ऊ  आठुळैजे कं ॥’ - ा.१५.८८. 

आठोन ( ी.) आठवण. ‘तैसी देहबु  जाये। ज आपणप  
आठौ होये।’ - ा.१४.३१७. ‘इत ा दवसाची तले 
आता आल  काय माही आठोन?’ -मोती. 

आडपाय (प.ु) अडथळा. सरपंचाचा राग अस ानं तो 
पुंजा ा कामात आडपाय हाणायचा.’ -पख.४. 

आडमुठं( ा) ( व.) आळद ड. ‘तुफान पाऊस सु  झाला. 
आडमु ासारखा सडसड कोसळू लागला.’ -फ र.२१७. 

आडाखा (प.ु) आराखळा, अंदाज. ‘ ाले कोणासंगं कासं 
वागावं याचा आडाखा नाही.’ -पख.२७. 

आडून ( व.) अडचणीचा फायदा घेऊन. ‘सरकार 
कापसाले भाव देत नाही. बेपार  आडून घेतात.’ २. 
पाठीमागून. ‘अशी आडूनआडून चौकशी काय करता 
संबोरच पाऊन भेट ाना.’ -मोती. 

आड ग (प.ु) १. कड. ‘रा भर पुंजा मासुळ सारखा या 
आड गाव न ा आड गावर तळमळत होता.’ -
पख.७९. २. कड, बाजू. ‘आड ग फेरताफेरता मले 
हनावे चबरा प ंग.’   

आढं (न.) आढे, छ राचे आडवे लाकूड. ‘घर  बसून 
आ ाखाल  घासते बायको टाचा.’ -भीक.७३. ‘घराचं 
आढं मरलं क , कवलई फरतात.’ (का.होडे)    

आढाऊ ( व.) न पेरता उग वलेले. ‘तण उगलं आढाऊ 
रो हणी ा पावसानं.’ -गागा.५०. 

आ ा द ा ( व.) अ ा ा स ा. ‘कोणतीही व म 
आ ा ा द ा वकून वष ची कमाई एकदाच क न 
घेतात.’ -पख. ६२ 

आण ( ी.) शपथ. ‘तुले लेकराची आण हाय. आता तर  
खरं बोल.’    

आणी ( ी.) २. एक आणा. १. टोक अ . ‘बैला ा ह ीत 
पुरा ाची आणी खु .’   

आ णक (अ.) जा ीचा, अ धक. ‘आ णक तुज काही न 
मागू देवा॥’ -तुका. 

आतब ा (प.ु) हारात न ा ऐवजी तोटा होण.े 
‘का कार  े आतब ा ा धंदा.’       

आतमसगा ( व.) आ ीय, सोयरा. ‘येस ता आपला झानू 
आतमसगा हाये आसं सबनायले वाटे.’ - सत.३७. 

आतल (अ.) आतील. ‘अबे  दोन बायकानं भलेभले 
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आतल ख दी येतात न. तुहा काय पाडमंग.’ -सेल.९९. 

आतशबाजी ( ी.) शोभेचे दा काम. ‘ दवाईले करतात 
जानरावचं का ं आ तशबाजी.’ (फा.)     

आतळं (न.) आतडे. ‘बैलानं शग मारलं तं मोतीराम 
आबा ा पोटातून आतळं भईर नगलं.’        

आता (अ.) स त, यावेळ . ‘आता भाऊ ा ोटी छल ग 
मारल / गावची ग  सोहल  अ  द  ा धरल .’ -
सत.२३. 

आताशी(सी)क (अ.) यावेळ , एव ात. ‘मी अठी आ ो 
हेबी स गू नको आता सक कोनाले.’ - सत.१५३. 

आतीमाती (पु.) एक खेळ - फेकून मारलेल  माती 
चुक व ाचा.    

आते(तो)बईन ( ी.) आ ाची मुलगी या ना ान.े ‘नवरदेव 
नवर न ान ावर ा आतोबईनलेबी रंगोल.’        

आते(तो)भाऊ (प.ु) आ ाचा मुलगा. ‘आतेभाऊ, मामेभाऊ 
आमी दोगं गेलतो फराले.’ ‘आतोभाऊ शकेलसवरेल 
हाय, स गजा राजा येखादी पोरगी.’        

आतेसासरा (प.ु) सास याचा आतेभाऊ. ‘आतेसास याले 
खराचा पावनचार के ा.’       

आतेसासू ( ी.) सास याची आ ा. ‘सो ाची मुंदी 
बाय त ात आतेसासूनं आ ी, माय.’        

आतो ( ी.) व डल ची बहीण, आ ा. ‘यावल ले त माही 
आतोच दे  आहे.’ -मोती.   

आतोई(आतो) (प.ु) आ ाचा नवरा. ‘ना ानं गोपाळराव 
माहे आतोईच लागतात.’    

आतोभा ा ( ी.) आ ा आ ण भा ा. ‘आतोभा ा 
येकाच गाळ त आको ाले गे ा.’     

आ रवार  -? ‘काही बु कु लोकं आ रवार  सालानं 
राहाचे.’ -ज.५०. 

आ ारवर  (अ.) आतापयत. ‘ तसेक पावने खट ासंगट 
आ ारवर  वा ात आ े.’ - द.२.  

आ ी (अ.) आंत. ‘सं क ा आ ी तेल, मीठ ठेवते तो, 
बार कम ा.’     

आ ा ( ी.) १. व डल ची बहीण. ‘बयनीचं लगन झालं 
आतोघर च भाची देल .’ (का.अ े) २. सासू. 

आ ाबाई ( ी.) आ ाला कवा सासूला वापरावयाचे 
संबोधन. (का.अ े)   

आथर ( . प.) टाकावे, पसरावे. ‘आथर बाई खाल / 
सवाण सतरंजी/ गेल  म डीवर झपी/ माही सोनकुल  
गोजी.’ -लोक.८२.  

आथरनं ( .) अंथरणे. ‘पाव ाईले ब ाले सतरंजी 

आथरल .’ 

आथरनं (न.) अंथ ण. ‘लय झप आल  मले आथरनं 
टाक.’     

आथार  ( ी.) वखरणे, न गरणे फुकट कर ासाठी 
आले ा लोक ना दलेले जेवण.  

आथ ग ( व.) जा . ‘माजी अथ व णता थ डयेची 
प डुसुता।’ - ा.१३.५४५. 

आदत ( ी.) भाव, कृती, सन, सवय. ‘चादर पा न 
पाय पसराची आदत आता तले लावून ा लागनच का 
नाई?’ - द.८५. ‘मायला पोट खीची आदत जडल  
होती.’ फर.४४. (अर.आदत)    

आदमास (प.ु) अंदाज. ‘पाव ाचा आदमास घेत ावर 
सयपाक केला.’ 

आदमुसा (प.ु) अ त माने थकण,े  वास क डण,े दाटण.े 
‘मोका ा गाई ा म ग लागून आदमुसा झालो राजा.’    

आदयआपट ( व.) ागा. ‘मले आमासक उशीर झाला 
तर  माई सासू आदयआपट करते.’ 

आदयउपट ( व.) आदळआपट. ‘सासू व माही असी तुले 
काय स गू बाई/ आदयउपट करते घालते शी पोई.’ -
चंच.३०. 

आदयनं ( .) खाल  पाडण.े ‘उचल अ  साजरं आदयनं 
साया ाले खाल .’ 

आदयनी ( ी.) खाल  पाडणे, आपटणी, आदळणे. ‘कुठी 
आदयनीचं पानी तं कुठी मुतखळा झा ासारखं 
टुपुकटुपुक.’ -धु . 

आदर (प.ु) मानस ान. ‘मग बोला वला ववा म । पृ ा 
आद रल ॥’ -म ह. बख २२.२४६. 

आदरक ं ( व.) अपुरे, अधवट. ‘आरक ा पानी 
झा ा ानं घु शे खरखर करत उसया मारे.’ -ज.२८. 

आदा ा ( ी.अन.े) य , खटाटोप. ‘आले भोग कतीही 
आदा ा घेत ा तर  टळत नाहीत.’ -पख.१२९. 

आदाब (प.ु) श ाचार, नम ार, णाम. ‘सल म दसला 
ाले आदाब करत रायते.’ (अर.अदब)   

आ दक चा (अ.) अ धक. ‘पाटलानं कानाडोळा केला पण 
भावराव आ दक चाच चवताळला.’ -पख.५६.  

आदी ( व.) सवय असलेला, सनी. ‘तंमाखू खायाचा 
शामराव आदी आय.े’ (अर.)    

आदोळ ( व.) खाऊस. ‘आदोळ बसल  खायाले, सुमळ  
बसल  वा ाले.’ -डेबू.११. 

आधन (न.) भाकर चे पीठ भज व ाठी गरम केलेले 
पाणी. ‘बाइसी आधण ठे वले: ह ग ु घातला: आधाण 
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तापले: मग गोसावी ताकवतु घातला:’ -ल .१०५. 

आधनधामन (न.) ल ात वधूला मळणार  भेटव .ू 
‘सहादेवला ल ाचा आंधनधामन घे ापे ा जा  खच 
आला नाही.’  

आधलचा (अ.) आधीचा. ‘ख देमळणीचा आधलचा 
दवस.’ -रा.२३.    

आन ( ी.) शपथ. ‘ऐ तमुचे दीधलेयावीन ान देपुजा 
कर : आरोगण कर  तर  गोपाळनी आण:’ -ल .१८. 
‘त र मा बाईची आण:’ -ल .३०५. ‘पै काजा 
आपुल या। रावो आपुल  आपणया। आण वाहे 
धनजया। ा.१८.१३७३. ‘क ह  न लगे एक भाव च 
कारण। तुका णे आण व लाची॥’ -तुका.३७९९.३. 
(का.आण)े  

आन ( . प.) आणावे. ‘माया घ न इवा आन बरं 
बात ाबात.’    

आनखीन (अ.) अ धक. ‘राउळ स नउे देया: मग तु ा स 
आंणीक वाढीन:’ -गो व.  

आनजो ( . प.) व  ू आणण.े ‘घर  जासान तं माही 
भाकर आनजो.’       

आनपसनप ( व.) त डाला येईल तसे. ‘पोर  भ डाय 
लाग ा पा ासाठी काई ाकाई आनपसनप श ा 

ायल लाग ा.’ -त.१८. 

आनभाक ( ी.) शपथ. ‘उठसूट माय ा आनाभाका 
काहाले घेतं.’      

आनमा ा ( व.) बे . ‘ तार  आनमा ा न पळेल 
हाय खाट ावर.’  

आना(नी) (प.ु) पयाचा सोळावा भाग, एक नाण.े ‘पयले 
येका आ ात थैल  भर बजार होय. आता शंबर तबी 
होत नाई.’     

आनाकानी ( ी.) कानाडोळा करण,े हो नाही. ‘देवा ा 
दार  येयाले आनाकानी क  नका. मा ा मनचं ऐका.’ -
पख.६८. ‘सोळं तू लाजनं सार  आनाकानी.’ -मा.६२. 
( ह.)   

आनीक (अ.) अ धक. ‘यापरती व त आ णक नाह ।’ -
गाथा. ‘आ णक ा वाही न पडे कद .’ -गाथा. 

आनेपावने (प.ुअने.) पा णे वगैरे. ‘सराद झालं पन फारसे 
आवनेपावने आलेच नाईत.’ -मोती.  

आनेवार  ( ी.) सरकार  अ धका यान े केलेला पकाचा 
अंदाज. ‘सरकारची आनेवार  काय खर  हाय. येकर  
अ  पो ा ा खाल  पकलं तं ना पक .’     

आपकमाई ( ी.) त: केलेल  कमाई. ‘बापकमाईचं आमी 
आमचं वाटून घेतलं ाची आपकमाई है ननू हा 

खच.’ -खंु.७५. 

आपखुशी ( ी.)  इ ा. ‘नख काय पोट ा गो ा ा 
मानेला, अशी आपखुशी मी सजेन ाया बाळा.’ -
भीक.५१.  

आपखुद (सव.) त:. ‘बकरं कोबडं नाही देलं नदीले तं 
आपखुदच कोनाचा तर  जीव नतेेच ते.’ -कावू.  

आपखुषी ( ी.) त:ची इ ा. ‘तो इकत नाई वावर 
ाची आपखुषी कोनी कोनाले जबराई क न थोळ च 

जमीन.’    

आपगरजी(जू) ( व.) ाथ . ‘मग माणसं आपगरजू आहे 
त कही हे नयाच आपमातलब.’ - स.९५. 

आपच (सव. प.) ता: न. ‘ ाले काई नको बलावू, 
आपच येते.’        

आपटउपट ( व.) खाल वर आदळणे. ‘पायल ब क न 
टाचा ज तनीवर आपटउपट के ा.’ -गय.१५. 

आपटनं ( .) आदळण,े जोराने खाल  पाडणे. ‘खताचे 
गोयेगोये झा ानं पोतं ज मनीवर आपटनं पळते.’ (का. 
अ ळस)ु    

आपटी ( ी.) आपटणे, पटकण.े ‘लहान पाऊन जो तो 
ाले आपटी देत जाय.’  

आपटी ( व.) अडथळा नम ण होणे. ‘स गाले घेयेल 
वावरातून बाया घर  आ ा ानं हरब याचं काम लयच 
आपटी प ं  लेकाचं.  

आप ी ( ी.) संकट. ‘आधीच आप ीने कोलमडलो, जजर 
झालो. ा हा ाराच मन ा.’ -फ र.१६९. 

आपदा ( ी.अन.े) क . ‘तू च सदा र ता आपदी 
आमुते।’ ा.२.५९. ‘कोणाची बाईल होऊ नय  वोढंू। 
संवसार  काढंू आपदा कती॥’ -तुका.५६६.२.  

आपनमं ा ( व.) आपोआप. ‘ह ा मसी का 
आपनमं ा सुटून गेले मनावं?’ -पख.१११. 

आपन न (अ.) त: न. ‘आपन न गेला सो ा ा ा 
घर  तरमा ानं त ड नाई उघळलं.’     

आपमतलबी ( व.) ाथ . ‘कोनाले ाचा घोट नाई 
पाजत. न हा आपमतबी हाय लेक.’           

आपरवायर  ( ी.) हाल, दशा, बेपरवाई. ‘आप ा 
जवाची आपरवायर  क  नको ना.’ -लेक.१३. 

आपलपो ा ( व.) त:ची मतलब पाहणारा. 
‘र ावरचा शेनाचा पवटा पुरत नाई ाले लय 
आपलपो ा आये तो.’   

आपलमती ( व.) आपसूक, आपोआप. ‘घो ावर बसलं 
क , आपलमती घोळं पयते.’ -ना.२४. ‘टाक ा फाशात 
हे न ूर कसं आपलमती अटकते या तो यात बु ानं 



व हाडी श दकोश : भाग १  ।।  २७    

इचारलं.’ -डेबू.२८. 

आपल सी ( ी.) त:ची. ‘कईसाई पा तो आपल सीच 
लावते झाट आयकत नाई कोनाचं.’      

आप ाकून ( व.) आप ाकडून. ‘आप ाकून झालं 
नाई तं इतराकून क न ावं.’   

आपस ( व.) आ . ‘माय आपस हाय ना तो ाले ा तं 
पाजा लागत होता.’   

आपसवार  ( व.) ना ातील. ‘शामराव भाऊ माये 
आपसवार  हाय तं ना.’        

आपसीमामला (प.ु) अंत:गत बाब. ‘तू मंधात बो  नको 
आमचा आपसीमामला हाय.’        

आपुन न ( व.) आपण होऊन. ‘सदोबॉनं भंडा यासाठी 
आपुन न मनभर दाय देल .’     

आपु  (सव.) आपण. ‘आपु  आता कतीबी तानुन धल 
तर  पा न काई लागत नाई.’ - सत.२९. 

आपुलक  ( ी.) ममता. ‘भावजई मायासी मोठी आपुलक नं 
वागते.’    

आपून (सव.) १. मी. ‘आपून काई कोनाची ं आयकत 
नाई.’ २. आ ी. ‘आपून जाऊ संगंमंगं पोर ले घेऊन 
येऊ.’ (सं.) 

आपोआप (अ.) य ावाचून. ‘ ा काईच खटपट केल  
नाई आपोआप काम न गेलं.’      

आफत ( ी.) संकट, अ र . ‘ गडं नसेल  क  पोरगी 
डो ात भरते. फालतूची आफत ना पायज परकरच 
नसे.’ - स.३६. २. फ जती. ‘गावचा र ा चुक ानं लय 
आफत झाल  माई.’ (अर.) ‘चूल तर लवकर पेटत नाई 

ात हे आफत आल .’ -फ र.१०९. 

आफतखोर ( व.) संकट नम ण करणारा. ‘को ाई 
पोर वर लाईन मारते, ा ासारखा आफतखोर पु या 
गावात नाई.’ 

आफळसाफळ ( व.) आदळआपट, वैताग. ‘तीएचा प त 
देशाउरा जाए:...एक  आफळसाफळ कर :’ -ल .१०८. 

आफू ( ी.) गुंगी आणणारा खसखशी ा ब डाचा पदाथ. 
‘खेताखेपी आनाभ याची आफू तर  घेऊन येजा 
पो ीले.’ -धग.६०. (सं.)  

आफून (सव.) आपण. ‘आफून दोघं तथं थे लेकरंबी 
रा ातीन.’ -धग.७.    

आब ( ी.) १. श . ‘प डेबुबा ा जु ा काळ ा 
‘रावसायेब’पणाची आब गेल .’ -पख.५. २. तेज, क ती, 

बाब, इ त. ‘अपमा नत, लाचार करणारं जणं 
नकोच ते कु ाम जराले तर  आब असते.’ -फ र.९०. 
३. उसंत. ‘डोळे व हर सारखे खोल गेले. काय आब 

आहे जवाला?’ -पख.१३९. ४. ‘घूस झाल  कैद आता 
आब ध न झोपू. मर लेकाचे आत.’ -खंु.२१४. (फा.)  

आबक बक (न.) मुल ा चडू ा खेळातील गणसं ा. 
‘आबक बक नत लहान पोर येकमका ा पाठीवर 
चडू मारत असत.’ 

आबट चबट ( व.) आंबट पदाथ. ‘येवळा उरोसा असूनबी 
आंबट चबट खात रायत.’    

आबटनं ( .) अंग थकूण जाण.े ‘ दवसभर राबूनराबून 
आंग आबटून जाते.’  

आबतशीर ( व.) न , अदबशीर. ‘ढंगडे काहाले पायजे 
लेकराले? आबतशीर राहाव आपलं.’ - श.१४. 

आबदा (पु.) हाल, :ख, मास. ‘मु ामून आबदा लाव ा 
तुम ा भाबीनं.’ -सेल.९.  

आबदाही - क ा शवार, सुखान.े ‘पखाल  वा ा ा. कधी 
बसून आबदाही भाकर खा  नाही.’ -पख.१५७. 

आबरगाबर ( व.) कसेही, नकृ . ‘इकडचं तकडचं 
आबरगाबर खाऊन कु ं मरेल णून मालक ाला 
सोडत न ता.’ -खंु.५९. 

आब  ( ी.) अ ू, इ त. ‘घरंदाज बाईले आब  
अ .े’ (फा.)   

आबळधोबळ ( व.) १. कसेतर . ‘प हाटीत आबळधोबळ 
डुबं वायलं. कुठीकुठी फ ाटलं.’ २. खळबळ त.  

आबा (प.ु) आजोबा. ‘माये आबा आयेतना. बाबाचे बाबा 
नाईत आईचे बाबा होत.’ (फा.आबु)     

आबागी - भलतेच, कसेच वाटणे. ‘मले काई बरं नाई. 
आबागी वाटून रायलं.’  

आबाद ( व.) भरभराट, सुखी, संप . ‘गावाले काय पा 
लागते, आबाद गाव आये.’ (फा.)  

आबादानी ( ी.) १. लोकसं ा. ‘आबादानी वाहा ानं 
गावात जागा कमी पळून रायल .’ (फा.आबादानी) २. 
वैभव, भरभराट. ‘देवा येऊ दे रे पानी, होऊ दे रे 
आबादनी.’ 

आबादी ( ी.) १. संप ता. ‘पोर ची कायजी नाई साजर  
आबादी आये त ा घर .’ (फा.) २. लोकसं ा. 
‘रायखेळची आबादी चारपाशे ा घरात आये.’  

आबादीआबाद ( ी.) संप , वैभव. ‘ पकपानी च गलं 
झा ानं लोक आबादीआबाद झाले.’ (फा. आबादी)      

आबाधुबी ( ी.) एक खेळ. ‘फळाचे ेकान े चडू अ  
आबाधुबी खेळू लागले.’ -ए.१३. 

आबाळ ( ी.) दशा. ‘घरातलं कोनी ान देत नस ानं 
मथा याची लय आबाळ आय.े’   

आबीत ( व.) मय देत. ‘ग रबा ा लेकानं आप ा 
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आबीत राहावं लागते.’ -धग.८९. ‘सारे पेले तर झाले, 
इठू भौ तुमी आ बत द ा भौऽऽ.’ -झेल.३१. 

आबोहवा ( ी.) हवापाणी, वातावरण. ‘उनायात 
चखलद याची आबोहवा म  थंडगार रायते.’      

आ दाआ दा ( व.) हाल, दशा. ‘जीवा ा आ दाआ दा 
होऊनसनी तो देवाघर  चा ा गेला.’ - सत.७८. 

आभामा ा ( व.) अ भमानी. ‘आजकाल तं मजुरबी 
आभामा ा झालेत.’   

आभूट (न.) आभाळ. ‘येवळा पोया झाला तरमा उलचक 
नाई आभुटलं.’          

आम ( व.) सवसाधारण, सावज नक. ‘आजकाल 
भर दवसा सरेआम चो या न राय ा.’ (अर.आ )   

आमगळ ( व.) आंबलेले ओंगळं. ‘आंगूळ वाचून कती 
आमगळ दसतात लेकरं जसे उखं ात घोसुळन 
काढले.’ -त.२०२. 

आमदनी ( ी.) उ , ा ी, मळकत, आयात. ‘येक पोरगं 
नवकर वर, येक ज मनीत मंग काय आमदनीच 
आमदनी.’ (फा.)   

आमनमो ा ( व.) आपोआप. ‘मंग का आपनमो ा 
सुटून गेले का काय (ढोरं)?’ -पख.१११. 

आमना ( ी.) राहलेल  इ ा. ‘नाती ा लगनाची बुढीची 
आमना तशीच रायल  अ  ते गेल .’  

आमनेसामने (अ.) समोरासमोर. ‘आमने होते सामने दरोजे 
आता अबोल झाले.’ - व. ‘आमनेसामने असणारे 
दरवाजे मुके झाले.’ -ना.१३०. ( ह.) 

आमबुसनं ( .) वटणे, आंबट होण.े ‘चारपाच दवसाचं 
दई आये. पाय कसं आंबुसलं.’ 

आमरस (न.) प ह. ‘पै ा रसा आ रसा। वेळे त ड सडे 
वायसा॥’ - ा.१८.६८२. ‘शेवया सरगुं ा ा ढगावर 
धतूप अ  आमरस ओतला जाई.’ -मोती. ‘क ा 

कयर ा म  आमरस अ  भात पोट भ न खा ा.’     

आमले (सव.) आ ाला. ‘धाट आला क  पावन े मने 
‘आमले उतरवा आमी पाइपाई येतो.’ - द.१. 

आमसर ( व.) आंबटसर, क चत ओले. ‘गंजी आमसर 
अस ान ेथेचर गाला वळत न ती.’       

आमसूल (न.) १. रातंबीची साल. २. गरु ना लावावयाची 
औषध. ‘बैलाचे ख दे आले. आमसूल लावा लागते.’  
३. क ा आं ाचा वाळ वलेला गर, साल .   

आमा ा (अ.) थोडे. ‘तु ा पखाल लेले आमा ा उशीर 
झाला क  मायबहीण काढतो तुही.’ -पख.४०. ‘थ ब न 
आमाकसा वावरात गेलं क  आरतीच करायची 

ाढोळाची.’ -वा.४३. 

आमासा ( व.) थोडे. जरासा, थोडासा. ‘दोरखंडाचा 
आमासाक झटका मारला रे मारला क  तो आकय ेअन 
वजेवजे चाले.’ - सत.१३३. ‘इर ले दोर इसहाती पायजे 
तो आमासाक कमी पळून रायला.’       

आमासा( स)क ( व.) थोडावेळ. ‘थ ब आमा सक णत 
ातार न े त ासाठी पो ाचे फरकुटं अंथरले.’ -

सेल.१३. 

आमी (सव.) आ ी. ‘आमी आलो पावन,े तुमी करा 
खातरदार .’      

आमीस (न.) लाच, ला च. ‘पाचपंनासाचं आमीस दाखोलं 
क  बाबू कागद पुळे सरकोते.’ (सं.)     

आमूक ( व.) कोणीतर , अमूक. ‘आमुका दीसी: आंमुका 
वार : यथ ल काचा गाडा म डलाक :’ -गो व.२५२. 

आ दा ( ी.) अम न, आशा. ‘शेतक या ा सग ा आ दा 
पुरनं न ात होत.’    

आय ( .) आहे. ‘माई माय घर  आय.’         

आयं (न.) आळ. ‘पावने बॉ, भाताचं आय करा 
वरनासाठी.’    

आयंदा (अ.) पु ा. ‘मायबईन काळ ावर कोन वाटी जात 
आयंदा.’ (अर.फा.)   

आयकनात ( .) ऐकत न ते. ‘लानलान पो े पन एक 
आयनात.’    

आयक व ( व.) ऐकलेले. ‘आपुन काई डोयानं पायलं नाई, 
आयक व गोठी आयत ा.’  

आयकू ( . प.) ऐकू. ‘ ता या बु ाबा ाईले बार क 
आवाजातलं क तन आयकू येत न तं.’    

आयको ( . प.) ऐकत असो. ‘न शबान भेटल  बायको/ 
तचं तर  मी सारं आयको.’ -ज ग.२१.    

आयको ा ( व.) ऐकवत. ‘सुनीचं असं श ा देनं 
ता याले आयको ा जाये ना.’        

आयटनं ( .) शजणा या पदाथ त चाटू फर वण,े घोटण.े 
‘रई घेऊन सकुनं बटाटल  दाय आयटल .’   

आयतं ( व.) य ा वाचून, स . ‘नामा णे सुखची 
आयत।’ गाथा.३२४. ‘तू कवणाचा न े स। ऐसा च 
अना द आयता॥’ - ा.९.२७६, ‘आ ी आईते जेवणार। 
न लगे सोसावे ड गर। -तुका.४०१८.१. ‘परभाय या 
आयतं भे े नून अळधूस हायेत.’ -भं.४३. 

आयतंवायतं ( व.) य वाचून मळालेले, तयार. 
‘आयतंवायतं नागोबॉचं पवतं.’       

आयता (प.ु) १. धरडे. ‘माहादाईसी णीतीले: जी जी 
आमते गंगातीर  धीडरे णे त: तुमते वराडी आहीता 

णे त:’ -गो व.८८. २. स , तयार. ‘बाजारात 
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एकदोन तर  आय ा कुड ची कानं होती.’ -मोती. 
‘पावनेईत पावना मी बरा आलो; आयताच पाऊनचार 
भेटला.’   

आयतोजी ( व.) काम न करता फुकट उपभोग घेणारा. 
‘जरा हातपाय हालोत नाई आयतोजी, ाले आयतं 
पायजे.’  

आयतोबॉ ( व.) म न करता खाणारा. ‘आयतोबॉले काय 
स ं असो महाग खंुदनच अ .े’ 

आयदीखटारे ( व.) आळशी. ‘लोक रातरात भर जागून 
पानी भरतात. तुमीच हा आयदीखटारे’ -त.५०. 

आयना (पु.) १. उखाणा, आहणा. ‘भाबी, नाव स गा 
मालकाचं, ठस ात स गा जरा, ल बलचक 
आय ातलं.’ -पख.६. २. कहाणी. ‘ ा नाह  आयणी 
कासयाची।’ -गाथा. ३. कोडे. ‘जो जक न माहा आयना 

ाले नीन मी शायना.’ 

आयना (प.ु) आरसा. ‘आय ात पाऊन च गलं तेलभ ग 
करावं. असं गदाळ ना राहावं.’ (फा.आईना)  

आयनी ( ी.) कहाणी. ‘आमची आजी रातभर आय ा 
स गत राय.े  

आयमाय (संबो.) अग बाई. ‘धंदा नाई येत. दवसभर 
आयमाय करते.’    

आयर  ( व.) क ात. ‘प डू तं बापा भलताच आयर  
गेला ध डू ा.’   

आयलं (न.) आळे. ‘भाताचं आयलं केलं. ात वरन अ  
वरनावर गावरान तूप ओतलं.’         

आयसोय ( ी.) गैरसोय. ‘बैलाची आयसोय तु ा वृ ीत 
बसत नाही.’ -झा.४७. 

आया ( ी.) दाई. ‘जु ा काळ  बायतपन आयाच करत तं 
कुठी सजरन फजर होतं.’ (पोत.ुआया)     

आयाबाया ( ी.अन.े) या. ‘आया तुमी बाया/ सवा 
खादी ा व चोया.’ -लोक. 

आयु  (न.) आयु . ‘यव ा मो ा नोटाय ा ग ा पमी 
आयु ातून पय दारच पा त ती.’ - सत.७१. 

आयोखे (प.ुअन.े) आळस देणे. ‘सयसं ाकाई असे 
आयोखे काऊन देत माय, तुया मायनं हेबी नाई 
शकोलं.’        

आर (पु.) १. व ,ू नखारा. ‘एक भाकर हाती, सर  
त ावर, माय शेकते तसर  आरावर.’ -ध .५३. २. 
हे टरचा शंभराव अं . ‘वावर मोजलं तं दोन ये र 
चार गुंठे सा आर भरलं.’  

आर ( व.) वटीद डू ा खेळातील सहावे मोजमाप. वकट, 
लड, मुंड, नाल, अबीत, आर, टे ा. (का.)  

आरं ( ी.) दोन चाक मधील उभे टेकू. ‘बैल ना चाका ा 
आ याला ब धून कडबा टाकला.’ -काळ .४६. 

आरकाट ( व.) बदमाश, आळद ड. ‘आप ा 
बायकासार ा आरकाट नसतात सायबा ा बायका, 
नाजूक असतात.’ -त.४७. 

आरजू ( ी.) इ ा. ‘मनासारखं वावर भेट ानं ाची 
आरजू पुर  झाल .’ (फा.)  

आरत ( ी.) ीती, इ ा, आवडी. ‘आरत करते, खरोळले 
रते.’ (का.अ त) 

आरता ( व.) अल कडे. ‘व चा सेवटी ग चे 
दारवठे। आरौते गंधव चे वसैठे॥’ -न .२११. 

आरती ( ी.) हळद, कंुकू, फुले, दवा ठेवलेले तबक. 
‘तुमची अळ कारभूसणे अस त तीए आ ती घेउ नया:’ 
-ल .१८. ‘सु नं आरती घेतल  देवाले पानंफुलं वायले.’ 

आरदडा(ळा) ( ी.) आ . ‘आरदळाबी नरानाम कोळ ा 
गे ा ा खरपाळ पळते क  काय असं वाटत तं.’ 
- सत.४४. 

आरपार ( व.) या बाजूपासून ा बाजूपल कडे, थेट 
मधून. ‘काचातून आरपार द  ेतसं आरशातून दसत 
नाई.’  

आरपे (प.ु) अंतरे. ‘व ात सरतं बराचं आरपे पडाचे 
पेरण बहेकल का पु ा जुयाचं नोहो.’ - द.६८. 

आरबळनं ( .) १. ओरडण.े ‘होनं, तो तुरेरावबी असाच 
आरबळला ता तुम ा साक .’ -अंधा. २. संकोचणे. 
‘बसा बसा अरामानं, असं आरबळू नका.’ 

आरबळून ( . प.) झोपेत बरळून, गडबडून, भ बावण.े 
‘झोपू दे ाले घर च आरबळून उठल न ो?’ -रा.५५. 

आरबाड (न.) पासो ा, छातीचे हाड.  

आरबाडी( ा) (प.ु) नागाची आरती करणारे भ . 
‘नागपंचमीला आरबा नी केलेल  नागोबाची पालखी 
याच ड ात बुडवल  जाते.’ -पख.८७. 

आरमो ा ( व.) आरे मोडणारा, ख े असलेला. ‘ ा 
आरमो ा र ाची सग ा गावालाच दहशत होती.’ 
-त.२. 

आरसटा (पु.) जो याचा झोडपा. ‘माया आरस ात 
साप ा तं जीवच घेतो लेकाचा.’    

आरसा (प.ु) एका बाजूस पारा लावलेल  काच, आरसा. 
‘तेथ तया आर सयापा स बीज कर त:...मग आर सा 

ीमुख प हा त: केसकळाप सर से कर त:’ -गो व.२९५.  

आरा (प.ु) १. मोठी करवत. ‘येवळ  मोठं काटीचं झाळ 
आ यानंच कापा लागते.’ (फा.) २. चाका ा क ाला 
प रघाशी जोडणारे लाकडे. ‘आरे बदला पु े बदला 
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चाक मातर फरतं ठेवा.’ 

आरा (प.ु) व हर  जवळ ल शेताचा भाग. ‘ व हर  
जवळ ा आ यात यशवंता वखर हाकलत होता.’ -
अंधा.  

आराखळा (प.ु) योजन ची परेषा, क ना. ‘पमी ा 
मनात मातर ारेच इ ार आन आराखळे ब धनं चा े 

ते.’ - सत.७७. 

आराधुरा ( .) सारासार वचार. ‘पाहता का आराधुरा 
वेणीला ा बंध पुरा.’ -लोक.४८. ‘मनून तं काल ा 
आराधुरा पा न बदला घेवासाठी ते ा धु यानं बक या 
घात ा.’ -कात.२६. ‘लोकाईनं काई आराधुरा पायला 
नाई. स े वावरात घु शे म डले.’ -ज.२८.  

आरापु ा (प.ु) चाकाचे उभे लाकूड व नाभी. ‘आरा णजे 
चाकाचे उभे लाकूड तर पु ा पर घाचे लाकूड. 
‘लाकडा ा आ यापा ापे ा टायरची चाकं बसवल  
गाडीला तर काय मजा येईल.’ -त.४.  

आराम (प.ु) व ती, सुख, चैन. ‘घर  आराम न के ाचा 
आता खेदही वाटेनासा झाला.’ -मा.१९. (फा.आराम) 

आरामशीर ( व.) नव तपण.े ‘शंबर अ  प ास पये 
मजुर  झाल  तरमा आरामशीरच काम करतात 
लेकाचे.’ (फा.)   

आर  ( ी.) १. लहान करवत, सुतार, च भाराचे अवजार. 
‘ठुनीचं खंुबूट गनूनं आर नं कापून टाकलं.’ ‘ग डी 
खाल  आर , चंबार पोरं मार ’ (फा.) २. पुरानीचा 
टोकदार खळा. ‘बारा म हने बैलं काम करता भार / 
पो ा ा सणाला मा  नका आर .’ - .३२. 

आर चोटीचा ( व.) इसदबाज, इ तदार. ‘जोळ  ाले 
कतीकई घेवाल असो. मुर ा पसनं आल  क  तो 
केव ातई भेटो घेतेच, लय आर चोटीचा मानसू आये.’    

आ  ( ी.) तुतार ला लावलेले लोखंडी टोक. ‘धुरकर  
व न लागे क बे आ चे टोचाले.’ -मा.४९. (फा.)  

आरेकारे (संबो.) उ ारवाचक एकेर  संबोधन. ‘तो 
याले ाले आरेकारेच बोलत रायते, मानमय दा 
ठाऊकच नाई.’ 

आरेपा े (न.अन.े) चाकातील उभे लाकूड आरा, धाव 
आ ण आ य ामधील आडवे लाकूड पु ं. ‘लाकूड 
आणले ते कापाले लागणार. आरेपा साठी पा ा 
काढा ा लागणार.’ -सेल.२०९. ‘लाकडा ा 
आ यापा ापे ा टायरची चाकं बसवल  त काय मजा 
येईल.’ -त.४. 

आरोई ( ी.) आरोळ , ककाळ . ‘सरप दस ा बरोबर 
तनं आरोई ठोकल .’ (त. व ळ)      

आरोप (प.) दोषारोपण, दोष लादण.े ‘नव यासारखा नवरा 

बायकोले काय आरोप लावते. न दत नाई ती बयना 
अ ानं.’ (सं.)    

आरोपी (प.ु) अपराधी. ‘भ डगाव ा डा ात नामाई येक 
आरोपी होयेल आय.े’ (सं.)  

आरोय (प.ु) ग धळ. ‘सकाऊन जाग नाई आ ा ानं 
कामाधं ाचा आरोय प ा.’     

आरोळा (प.ु) १. पसारा. २. ग धळ, आवाज. ‘लोक ा 
आरो ात पंगत उठल .’ -भं.६२. 

आरोसापारोसा ( व.) ान न केलेला, न धुतलेला. 
‘आंगधून जाय देवाले असं आरोसपारोस जाऊ नाई.’  

आ हास - आरास, मोठा ढीग. ‘पावसाचा ास देवावानी 
आस/ धा ाची आरास खयामंदी.’ -अ . 

आलं (न.) ओल  सुंठ. ‘द धभातु आ णला: सागळे उदक 
आ णले: धो ा ा पदर  आले ब धले:’ -ल .८४. 
‘ऐसे न द ढभातेसी आले होए का त र नीके:’ -ल .३०७. 
(त.अ म) 

आलक (अ.) अलग, वेगळे. ‘ शकेल माणसाचं डो च 
आलक चालते.’ -त.३१. 

आलकआलक (अ.) वेगवेगळे. ‘स दे मराठे जातीचे लोकं 
आलकआलक प ातून एकाच प ात आले नं.’ -खंु.७६. 

आलखटपालखट ( ी.) म डी घाल ाची त हा. ‘च गल  
आलखटपालखट म डी घा न बसला होता.’ 

आलता ( .) आला होता. ‘म गं एकदा पंधरा ऑग  
र ववार  आलता.’ - नशा.११३. 

आलतूफालतू ( व.) सामा . ‘आलतूफालतू पो ेई मले 
सकोतात लेकाचे.’      

आल ा (सं. .) आ ा हो ा. ‘ ा ा वायनाई ा तं 
काय पण पावलाई ा टाकाही हडू हडू झजत 
आ ा.’ -लेक.३६. 

आलपपाणी (न.) सु ास अ , पाणी वगैरे. ‘बाप बैलान  
वेळ ावेळ  भरपूर चारा, आलपपणी ायचा.’ -त.३.   

आलम (प.ु) जग, व  व, वातावरण. ‘आजकाल अवघा 
आलमच बयकबायक होयेल आये भाऊ.’ (अर.)  

आलमार  ( ी.) कपाट, आलमार . ‘सगनुाचे कपळेल े 
आलमार तच रायतात.’ (पोत.ु)    

आलागेला (प.ुअन.े) १. येणारा जाणारा. ‘तैसा आलागेला 
गणु चा। बोधु न मैळे तयाचा।’ - ा.१४.३०९. २. 
पैपावना. ‘पईपावना घर  आलागेला ाले ापानी 
कराच लागते.’     

आलापाला (पु.अने.) पाला इ. अरबटचरबट. ‘लेकु वाचा 
त डी घासु सूए: ते त ड ऐसे पळवी: मग ते णे: आले 
असैल आलेयापालेया पोट भ न:’ - ल.०४९१.   
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आला ा (सं. .) आला असता. ‘ ाले इ  स गा 
लागत तं. आला ा तं आला ा राग.’ -अक.७३. 

आ लशान ( व.) भ , आरामशीर. ‘सायबानं गावात 
आ लशान हयल  ब धल .’ (अर.)    

आल आल  ( व.) च गलेचंुगले, नवडक. ‘काय कमी हये 
बुवाले? ाले सोदर काय आल आल  भेटतीन.’ -
ऊन.१५६. 

आ ब डा (पु.) बटाटावडा. ‘सोळून भाकरभाजी खाती 
आ ब डा पाव.’ -ध .३३.  

आ  (प.ु) बटाटा. ‘बेबी आ ची भाजी म  करते.’      

आले ीन (सं. .) आले असतील. ‘कणसं जरा वले ते 
ून जराक ब डं आले ीन.’ -फ र.२२. 

आ ाआ ी ( ी.) आरडाओरडा. ‘वग त ा पोर ची 
तुफान आ ाआ ी सु  होती.’ -ल.७. 

आ आ  ( व.) मसतीवाल, जोरकस. ‘चढ कती 
खतरनाक हाये. आ आ  बैलं तथी मुटके मारतात.’ 
-त.३०. 

आ ादी (अ.) कशाचाही श न होता. ‘घसरगुंडीव न 
लेकरं घसरतात तशी आ ादी ैस घसरत नदीत 
आल .’ -पख.४६ 

आव ( ी.) हगवणीची ाधी. ‘आव झा ानं शामराव 
त ा घेऊघेऊच पयते.’  

आव (प.ु) पोकळ डौल. ‘अयपत नसून फुकाचा आव 
आनून मसीवर ताव देत अ े लेकाचा.’    

आवं (न.) झाडाचे आळे. ‘पानी घा ासाठी रमानं 
पोपयाभवताल आळं केलं.’ (का.आ ळ)     

आवं ( व.) व , न ताप वलेले. ‘बाई पंढरपुरात कपीला 
गाय एक/ आ ा धाचा रोजचा वठोबाला अ भषेक.’ 
-लोक.९. २. आळे.  

आवं (संबो.) अऽगऽ. ‘आवं तं का न मुजोर  करतं? एका 
र ानं नळाचं पाणीच पाजीन तुले?’ - झ.७१. 

आवइचार (प.ु) सारासार वचार. ‘को ाई गोठीचा 
मा ानं आवइचार कराव.’ -धग.१२६. 

आवक ( ी.) १. मळकत, कमाई. ‘ कान च गले चा ानं 
सुभा ाची आवक च गल  होते.’ ( ह.) २. आलेला, 
आयात. ‘अपके बजारात मुंगाची आवक च गल  आये.’ 

आवकात ( ी.) उसंत. ‘ ह ा दवाखा ानं तर आजून बी 
आवकात ईना आ ाले.’ -सेल.१४१. 

आवगत (न.) आ साथ, माहीत क न घेणे. ‘ख ावर 
धुरा आ ानं तुमी आता स  गो ी आवगत क न 

ाले पायजे.’ - द.५४. 

आवगला ( व.) घायाळ झाला. ‘ए हीच तर मानगीनं 

आवगला राघो. तो कशाले भ डण करते बायकोशी.’ -
सेल.१४०. 

आवजाव ( ी.) येरझारा, ये जा. ‘अथून बद न चा ा 
तर  आवजाव ठेवजा बाई.’ ( ह.)  

आव ा ( ी.अने.) थकवा येण.े ‘पंचवीस प ा ाचं पड 
कुथतपाथत उचलंलं तर  ची आव ा यायची.’ -
वा.२६६.   

आवतन (न.) आमं ण. ‘पर  ा ालागी जैसा। अव तला 
रावो।’ - ा.१७.१८५. ‘माय वन  धा ा धाय।े गभ 
आंवतण न पाह।’ -तुका.३९३४.१. (का.अवुतण, औतण)   

आव ा (प.ु) औत हाकणारा, शेतकर . ‘वखर ा लागते 
तरमा आव ा नाई सापळत कोनी.’   

आवद ( ी.) वेळ असण,े उशीर असण.े ‘ शम ाले आजून 
लय आवद हाये ना.’ -भं.१९. 

आवंदा (अ.) यावष , यंदा. ‘चारक य र आवंदा पराटी 
पेरतो.’    

आवं द (न.) बना पा ाचे, व  ध. ‘बाईले ा नरा 
आ ा धाचाच पसन पळते.’    

आवन (न.) चाका ा आतील लोखंडी भगर . ‘आवनात 
वंगन घातलं नाई तं चाक लय कुरकुर अवाज करते.’  

आव ा ( ी.) अवसान. ‘ ा व हर ची एक खेप आणतो 
टलं क  अशातशा बाईची आव ा जाते.’ -

पख.६७.‘उ  काम केलं क  आता ा पोर ची 
आव ा जाते.’ - झ.११. 

आवपाड ( व.) पाडावर न आलेले फळ. ‘पोरंसोरं आवपाड 
खाल  गोटे मा न पाळतात.’  

आवबंदभावबंद ( ी.) भावक तील लोक. ‘अ ालप ाल 
शामा ा आवबंदभावबंदा ाबी थ ा ा.’ -
सत.५६.  

आवभगत ( ी.) आदरा त . ‘सासरवाळ ले जावाव तं 
तथु ही आवभगत बदलल .’ 

आवर ( ी.) तबंध. ‘पेटोनीचा गोरा आवरता आवरत 
नाई.’   

आवरगत ( ी.) हगवणीतून र  जाणार  ाधी. 
‘आवरगत गे ानं बुढा ढ ाभसक होऊन गे ा.’  

आवरनं ( .) क ात ठेवणे. ‘आवरे काही सा वत। बबे 
ध रला॥’ - ा.१८.४१४. ‘नानापर  मन आव रत  भार ।’ 
-गाथा. (का.आव रसु)  

आवरसावर ( व.) आव न घेण.े ‘मग तीए आपुल  
ओ रसा र क न नीजैल :’ -ल .६०. ‘आवरसावर 
करताकरता शामानं ाहा बलावला.’ - सत.५६.  

आवराआवर ( ी.) आवरण.े ‘लगन झालं धुमधळा ात, 
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आता काय आवराआवरच करा लागते.’ 

आवरासावर ( ी.) वखुरले ते जागेवर व त ठेवण.े 
‘सयपाका ा भ ाकु ाची आवरासावर क न 
श ती पान खायाले बसल .’        

आवसभाऊ (प.ु) मावशीची मुलगा या ना ाने मावसभाऊ. 
‘आवसभोवाचा मावस भाऊ, चाल कु ा खीर खाऊ.’ 
-डेबू.३.    

आवळचावळ ( ी.) चवडण.े ‘साजरं जेवाव मानसुक नं 
आवळचावळ क  नाई.’      

आवळा चवळ  (प.ु) बलग ाची, आवळ ाची या, 
मठीत घेणे. ‘ ट ीत कधीबी पाहा हरो हरोईनचं 
नरानाम आवळा चवळ  अ  मुके ाची घाई.’ -
खंु.१२८.  

आवळ नवळ ( ी.) आवड नवड. ‘पावनं गे ावर आपल  
आवळ नवळ सोळून ा लागते.’      

आवळनं ( .) पसंत पडणे. ‘तो मनु सा रखा तर  
आवडे ’ - ा.४.१००. 

आवहाटनं ( .) पुढ ाला मागे टाकून बाजूने पुढे जाणे. 
‘ ामाचा गाढा आवहाटून नामा पुढे नगाला.’  

आवा ( ी.) १. बायको. ‘आवा चा लल  पंढरपुरा। 
वेसीपासु न आल  धरा॥ -तुका.४१९८. २. रखेल.   

आवा (प.ु) १. कंुभाराची भ ी. ‘कंुभ अवघा एक आवा:’ -
ल .२८७, ‘ऐसा आघवा आवा: ट वला प र एकएक 
भ डे सरेया स अनो ा नाही.’ -गो व.१२४. ‘कंुभ 
अवघा एक आव। पाक  एक  गफेु डावा॥’ -
तुका.२८७.१. २. पसारा, ाप. ‘स चा आवा मोठा 
अस ानं या ात ना ा ात तो गतेुलच रायते.’  

आवाका (पु.) आटोका, पकड. ‘बाइ: आवडी स काइ 
आव का असे:’ -ल .११८, ‘ खाचा आव का। जैसी 
बीजक णका।’ - ा.१४.९५. ‘एवंम भारताचा आव का। 
आणू न  लोका येका। - ा.१८.१६५९. २. श , क ा. 
‘हे गोठ तं ग ा आप ा आवा ा बाईर आये.’ 

आवाजाई ( ी.) ये जा. ‘र ानं लोकायची सारखी 
आवाजाई अस ानं चोरा च ाचं भेव नाई.’  

आवाटी - स गकामे करणारा. `सरावलेले बैल चाकोर तून 
बैल सुर त नतेात तसे बापू साहेब नी मला आवाटी 

णून नेमले.’ -कात.५१३.        

आवाभ ी ( ी.) कंुभाराची भ ी. ‘प हा चे भारे घेऊन 
आला. आवाभ ीतील राख बाजूला केल .’ -सेल.१९९. 

आवार (न.) घरा समोर ल, आजूबाजूची ऐसपैस जागा, 
आंगण. ‘घराचं आवार मो ं अस ानं आं ाचे झाळई 
लायेल होते.’   

आवारा (प.ु) भट ा, लफंगा. ‘मं दरा ा पारावर नरा 
आवारा पो ेपा े बसेल असतात.      

आवार  (प.ु) गडीमाणस वर देखरेख ठेवणारा 
दवाणजी ा हाताखाल  माणूस. ‘सरवलेले बैल 
चाकोर तून गाडीत सुर त नेतात तसे बाबूसाहेब नी 
मला आवार  णून नेमले.’ -कात.५१३. 

आवा  ( व.) पशा  ी, आवा. ‘इत ा राती अशा 
आवा ा दारात काहाले जात असतं तू?’ -पख.२०. 

आवूड (प.ु) फेर, शेतीची जागा. ‘पेर ा ा घाती झाक 
प गे  काईबी पाहाचं न े आवूड सरालेच पायजे.’-
द.६८. 

आवेयेळे (प.ु) आढेवेढे. ‘कबूल तं झाला गळ  पन लय 
आवेयेळे घेतले लेकानं.’       

आवो (संबो.) एक संबोधन. ‘आवो, आइकता का मी काय 
े ते, बनीनं रघूले अवाज दे ा.’  

आ ं( े)जा ं( े) ( व.) जुळे, आवळेजावळे. ‘बाह: हे 
दोघे भाउ जावळाचे: सा रखे च: तो का ल गेला: हा 
आ ज आला:’ -ल .२५९. ‘ नरा नंगाराच झालं व तुवं 
पोट. आ ेजा े होतात काय माय?’ -ए.४६. (का. 
अवळ जवळ )    

आ ा (पु.) आवळा. ‘करतळावर  वाटोळा डोलतु दे खजे 
आवळा।’ - ा.१३.६५१, ‘गोसावी तेया स आवळा 
दधला:’ -ल .५६४.   

आशक ( व.) फदा, अनरु . ‘गं ा ा कारा गर वर 
आपून तं लय आशक आवो बॉ.’ (अर.आ शक)     

आ कमा क (प.ुअन.े) यकर- ेयसी. ‘पो े पारावर 
बसतात आ कमा काई ा गोठीमाठी करतात.’    

आशीक (पु.) यकर, ेमी, आस . ‘मालनवर दल ा 
लय आशीक झाला.’      

आस ( ी.) १. ई ा. ‘तुका णे माझी। पुरवावी आस॥’ 
-तुका.१७. ‘लेकराईनं आप ा भेटीले येवाव हेई 
बापाची आस नोती.’ (सं.) २ झळ. ‘आगी ा आसानं 
फूल कोमेजून जाते.’ -ए.२३. 

आस (प.ु) बैलगा ाची आख. ‘गाडी ा चाकाचा आस 
बस व ासाठी लाकूड नाही करता येत ा ले.’ -
सेल.१८३. 

आसकन (प.ु) एक वन ती. ढोरा ा जखमीत अळ  
पड ास, माणसाला बड झा ास उगाळून ात 
ग मतीर टाकतात. ही वन ती नबा ा झाडाखाल  
सापडले. ‘गायी ा नरनावर भद प ं . असा ा 
हागा ा अगोदर आसकन लाव बा ा.’  

आसकूळ (न.) १. चाकाला बस वलेल  लाकडाची आख. २. 
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लाकूड. ‘ दसलं ते आसकूळ घेतलं हे ा ा पाठीत 
हानलं.’       

आसकारा (प.ु) लोकात नाव होण.े ‘लेकराचा च ग ा 
बा यात आसकारा झाला तं बरं वा े जीवाले.’   

आसकारेल ( व.) लोकात नाव झालेला. ‘भाऊ तं कवी 
नून भलकसेच आसकारेल हायत ना?’   

आसट ( व.) क चत पातळसर. ‘ ा लगनात धंदा 
क क  तची न हा आसट नगाल  ती.’ -लेक.९. 
‘उंडा आसट झाला क  आखीन कनीक टाकावं 
जरासी.’  

आसट ( ी.) श , बळ खच होणे. ‘घर ब ाले 
काहाळलं तं ानं माईच आसट काहाळल .’ 

आसत(ता)ळनं ( .) कचाळणे. ‘पोरगी वचवानं न गी 
मारावी तशी आसतळून उठल .’ -ल.११७. ‘मुंगळा 
चावला ती आसताळत हातपाय झाडू लागलं.’ -खंु.२६२. 

आसन (न.) बस ाची जागा. ‘साधू बॉले ब ाले घरात 
आसन टाकलं.’ 

आसपास ( व.) जवळपास. ‘कु हाळ कुठी आसपास 
पळेल असीन तं पाऊन घे.’ (अर.)     

आसमान (न.) आकाश, ग, छत, ग ी. ‘लगन जु ं  तसं 
पल दले आसमान ठगनं झालं.’ (फा.)   

आसमानी ( व.) १. आकाशी रंगाचा, नळा. ‘आसमानी 
ग ाले तसीच चोई असल  तं आनखीनच दंडते.’ २. 

आकाशात. ‘लाटर  लागल  क  मानसू आसमानीच 
जाऊन बसते.’     

आसरा ( ी.) जल देवता. ‘स ज ा ग वेळेला जाऊ नये 
पा ाला/ नदीतील आसरा ओढतील तळाला.’  

आसरा (प.ु) १. आ य. ‘नव यानं काळून देलं तं कोनी 
आसरा देत नाई.’ २. आधार. ‘नवरा मे ानं छबी 
भॉ ा आस याले आल .’ (सं.)  

आसरो (प.ु) आ य, आधार. ‘बापाले वाटे पोरगं 
कामाधं ाले लागलं त आसरो होईल आप ाले. एक. 

आसळा (प.ु) झटका. ‘मार शी न येता क व आसळे.’ -
भीक.४४. ‘दोराले जरा आसळा देला तं बैलं प ावर 
आले.’ 

आसाईन (न.) उपकार. ‘बाबाजीचे मायावर लय आयसाईन 
हायत.’ (फा.अहसान) 

आसान ( व.) सुलभ, सोपे. ‘न गराचं खोळ धरनं आसान 
काम न  ेबाबू.’ (फा.)    

आसानी ( ी.) सुगमता, सोपेपणा, सहजता. ‘लगन 
काय ले तुमचा हातभार लागला तं आसानी 
होईल.’ (फा.)    

आसामी ( व.) १. . ‘गावात कोनी नवाळ च आसामी 
येयेल दसते.’ २. ध नक. ‘पु या गावात शंबर 
ऐकरावाला पाटीलच फ  आसामी हाय.’ ३. मूळ गाव 
सोडून स या गावी राहणारा. ‘वतनदार सोळून आमी 
काई आसा ाईले पोरगी देत नाई.’    

आसुड(ळ)नं ( .) हसका देणे. ‘मग तेणे ीमुगटुावर ल 
पासवडी ऐसी ध न आसु डल :’ -ल .२६. 

आसू (पु.अने.) अ ू. ‘आसू ना मासू, कु ाची सासू.’          

आसोआसी ( व.) अ ूची धार वाहावी एवढे रडण.े 
‘ ा ा मायचा आता धीर सुटला ता अ  ते 
आसोआसी लळत ती.’ -लेक.५१. 

आसोल (न.) अ ल. ‘आप ा बंदीत मोठं आसोल आलं 
नतात.’  

आसोल न ( ी.) अ लाची मादी. ‘आसोल, आसोल न ा 
आंगावर केसाचा काय काय.’      

आसोळपासोळ ( व.) हडीस फडीस. ‘ रका ा हातानच 
ा वखती जाईन/ झ ा ध ध  सासू 

आसोळपासोळ कर न.’ -चंच. 

आसोळा (प.ु) हसका, झटका. ‘गोसावी भ जनाचीए 
काखेची व े आसु ड त:’ -ल .०१६३. ‘पृ ीतळ उलथ  
पहात। आकाश असे आसुडत।’ - ा.१.१५६. ‘जे ा 
असु डतो दोर । भूमीवर  पडे ते ा॥’ -तुका.२९२६. ‘पाहे 
क न प हाटी मान जरा आसो ानं.’ ‘उभी ैस 
चालल  पाईजे ून क डीबानं आसोळा मारला.’  

आ ाआ ा ( व.) सावकाश, हळूहळू. ‘येवळ  घाई 
काहाले करतं माय? आ ाआ ा होईनच सारं.’ (फा.)   

आ ात ( .) असतात. ‘कोण अराखा करते तुले? पण 
र ात बोलत आ ात का?’ -सेल.१२. 

आ ीक ( व.) देवाधम वर व  वास ठेवणारा. ‘घरघरानं 
आ ीक आये बेधळक सोय रक करावं.’  

आ ुक  ( व.) सवकाही असण.े ‘आ ुक ची नया हाय 
बाबा ही. न कु चं कोणी नाई.’ -ल.७१. 

आ े ( .) असते. ‘माणसाचं अ पाणी लहेल आ े 
ततके दवस तो तथं रा ते.’ -खंु.३. 

आ े ( व.) सावकाश, हळू. ‘मालकाचा रोख ओळखून 
दवानजीनहेी आ ेआ े आपला प व ा बदलला.’ -
कात.२३. (फा.आ ह :) 

आ ेआ े ( व.) सावकाश, हळूहळू. ‘टेकडीव न 
सं ाकाळ आ ेआ े उतरत होती.’ -झेल.३. (फा.)   

आ ेर (पु.) अध  शेर. ‘पीठ आसन तर ा आ ेरक.’ -
रा.४.  

आ ा ( ी.) काळजी, आदर, अग . ‘ णो न आईक 
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पाथ । जैया न मपती आ ा। तया उ चत कम 
सवथा। ा  न े॥’ - ा.३.५०. ‘गोरग रबाची 
आ ा असाव मानसा ा मनात.’ (सं)    

आ ेवाईक ( व.) आ ा बाळगणारा. ‘भेट ावर सार  
इचारपूस करते, मोठा आ ेवाईक मानूस आये बा .ू’     

आहर  ( व.) ता ात, क ात. ‘दा ा आहर  जाऊन 
अ ेअ ेक डुबले.’  

आहा ( .) आहात. ‘तुमी अठी आहा तदलोक मीबी 
थ बतो.’     

आहाट (प.ु) चा ल. ‘नवादहा ा सुमारास महादेवचा 
आहाट आला.’ -धग.१३९. 

आहार (प.ु) १. खाण,े जेवण. ‘तेव  जैसा घेपे आहा । धातु 
तैस च होय आका ।’ - ा.१७.११६. (सं.) २. व व. 
‘आहाराला लावलेल  चूलदाराजवळची ऊनऊन 
भाकर.’ 

आहारनं ( .) थंड पडणे, सु  पडणे. ‘व हाडचे वाघ जणू 
झोपेने आहा न पडलेले आहेत.’ -कात.३०५.  

आहार  ( व.) आहार , ाधीन, ता ात. ‘आप ा 
डो ानं काम करावं, फार कोना ा आहार  जाऊ 
नाई.’   

आहास ( .) आहात. ‘जनाबुडीनं दारातूनच वचारलं, 
‘कोण ा जातीचे आहास रे बा ा तु ी?’ गय. 

आहाळनं ( .) शेकणे. ‘आहाळले अंग झ बताना आच/ 
आ गचा सव  ाला ाला जाच.’ -भीक.१२२. 

आहेता ( .) आहेत. ‘चारदोन खटलेच गावात बरे 
आहेता, बाक  सबन भकारचोट.’  

आहेरनी ( ी.) ल ातील अखेरचा वधी. ‘आहेरनी 
नगा ावरतं नवर न नवरदेव जानो ावर येते मंग द 
यड.’ - द.२२.  

आ र  ( व.) आहार , ाधीन. ‘लईनीनं लोकं असे 
आले आ र / लईनच पायजे आता तनी पा र .’ -
मए.७३. 

आळ (अ.) ाबाजूला, आडून. ‘मग अवघे हेडाउ आड 
प डले: दंडवते घातल :’ -ल .३१. ‘केला अहंकार आड। 
आ  जगासी हा नाड॥’ -तुका.३४८८.  

आळ (प.ु) आरोप करणे. ‘क  लटकाच घेत  आळ गे। 
गोकुळ ा नार ॥’ -गाथा.२६५. 

आळं (न.) आळे. ‘ नबाचीया झाडा साकरेचे आळे।’ -
तुका.३३८९.   

आळकाठी ( ी.) अडथळा. ‘चा  कामात वं ानं 
आळकाठी आन ानं ते बंद प ं .’ (का.अ क गे)     

आळकाम (न.) कोणतेही काम. ‘लहानमोठं को ई 

आळकाम स गा, मी कर न ना बापा.’     

आळखुटी ( ी.) अडचण, अडथळा. ‘कोनात काई 
आळखुटी ठोकनं हे प ाची आदतच आये.’      

आळजंगल (न.) आडरान. ‘गाय पायेत र ाईनं, 
आळजंगलानं हड हड हडत बसलो.’      

आळजात ( व.) मु  जाती सोडून असले ा. ‘कुण ाची 
तेल , त बोळ  या आळजाती ा लोक शी ल  म गानी 
वाजवायचा अ ल खत नयम होता.’ -वा.५८. 

आळट ा ( व.) समज नसलेला. ‘म ा पुरा आळट ा 
अस ानं कुठी काईबी भकलत रायते.’       

आळ(ड)तास (न.) शेतातील आडवे तास. ‘वावरात पराटी 
अ  आळतासानं तीव टाकला.’   

आळधूळ ( व.) जोरात, आडवा तडवा. ‘अधवट सुटलेलं 
धोतर ा ाच पायात अडकून तो आडधूत पडला.’ -
झेल.३१. ‘तसा न गो ा बापाले अवाज आलाच का 
गोकूयीनं ग ले न हा आळधूळं ठोकल ननू.’ -
लेक.५१. 

आळनाव (न.) उपनाम. ‘बैलाले गाव न ,े बाईले आळनाव 
न े.’ (का.अ नाम)      

आळपळदा (प.ु) मय दा. ‘स ाचं ते खु मखु ा स ग 
आळपळदा कायले ठुतं?’     

आळबले ( व.) तरारले. ‘आळबले हे तुर चे तुरे.’ -
भीक.९९     

आळभीत ( ी.) आडवी भत. ‘जाऊजेठा ाचं दोघीचं 
एकमत/ आंगनीरंधावन नका घा  आळ भत.’ -
वलो.१८९. 

आळमाप ( व.) माणाबाहेर. ‘लगनात आळमाप लोकं 
आ े जेवलेई भ े आळमाप.’      

आळमाग (प.ु) आडवाट. ‘माग स डो नया आडमाग जाती।’ 
-गाथा.१८८१. (का.आ माग)  

आळमु ा( ा) ( व.) अडाणी, अडद ड. ‘येवळं नाजूक 
काम ा आळमु ाले नोका स गू राजा.’ (का. 
अडमु ाळ) 

आळमु ी ( ी.) आडवी मूठ. ‘जे आळमुठी त  फावेल॥’ 
- ा.६०४  

आळमु ेपना (प.ु) आडद डपणा. ‘सर ातून बी कायजीनं 
सोळजो, आळमु ेपना नोको क .’     

आळमु न (न.) आडवे तास, आडवा फेर. ‘धु यावर सुटे/ 
कळोन औताचं/ आळमु नाचं/ चत पाहे.’ -गागा.  

आळमोळ ( व.) थकणे, मोडून पडण.े ‘न गराचं खोळ 
धरलं का मानूस आळमोळ झाला.’      

आळर ा (पु.) मु  र ा सोडून जवळ पडणारा. 
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‘बैलगाडीनं ज र त जाताना आळर ानं जावावं 
लागे.’  

आळरान (न.) र ापासून रचा देश. ‘गायीगवार 
चा याले आता कोन ाच गावईनं आळरान रायलं 
नाई.’ 

आळवणी (प.ु) आराधना. ‘सगळे आरबाडी नागपंचमीला 
एक  येतात. नागराजाची आळवणी करतात.’ -
सेल.२२०. 

आळवंदेळवं ( व.) कसेतर . ‘आळवंदेळवं काम करतं 
अ  मजुर  नयापे ा दोन पैशानं जा  म गतं.’          

आळव ी ( ी.) एका बाजूला असलेले व ी. 
‘आळव ीत न हा खाल ा जातीचे लोक रायेत 
बापा.’   

आळवा ( व.) आडवा. ‘बम पे ानं ना ा र ावर 
आळवा पळेल होता.’ ‘उ ा पकातून बंडी नेताना तो 
आळवा होऊन भ डन क न लागला.’     

आळवाट ( ी.) रहदार चा नसलेला मधला माग. 
‘आळवाटीनं गेलो तं गावाले लवकर पोचते मानूस.’   

आळवा तळवा ( व.) वाकडा तकडा. ‘धोतर पायात 
अटकलं तं भ ा आळवा तळवा प ो.’ (का.अ त )     

आळवार (प.ु) कोणताही दवस. ‘काम नसीन तसा 
कोन ाई आळवार  येऊन जाय.’ (का.अडसरणे)       

आळवेदेळवे ( व.) उपट, कठीण, च र. ‘न गरटी, 
वखर वाही, खतं टाकनं, आळवेदेळवे सबन कामं आबा 
अ गरच क न घेते.’ - सत.१२३. 

आळा (प.ु) बंदाचा वेढा. ‘ब ध ा पढीचा सुटलासे 
आळा।’ -गाथा. ‘तन केलं गोळा पढीले येना आळा.’  

आळाशी ( ी.) ार चे धाटे काप ानंतर पडणारे लहान 
पुंज, ढीग. ‘बायका खुडत हो ा. ध ाची एकेक 
आळाशी व नी वचकत हो ा.’ -सेल.१२३. 

आळामोळा (प.ु) नाश. ‘प ाले झालतं ननू घराचा 
आळामोळा केला.’    

आळ  (अ.) ापाठीमागे, आड. ‘माजर उठल  बाजी ा 
आळ  जाऊन बसल .’   

आळ  ( ी.) १. गोल गुंडाळ , दोर चा फास. ‘बैलाचा दोर 
लंबा झाला तं खु ाले आळ  मारावं.’ २. अकड. 
‘पड ा पायात चालताना आ ा/ थ ब ा वाटेत 
कोणा ा न गा ा.’ -भीक.१०३. ३. बाक. ‘बैला मा  
नको रे काळ । तासा पळ न आळ .’ -वलो.८५. ४. 
पायावर पाय ठेवून बस ाचा कार. ५. य, 
अडथळा. ६. घडी, गुंता. 

आळ पाळ  ( व.) एकानंतर सरा, माण.े 

‘आळ पाळ नं त ा, ाला, तो देणा या कौ तककडे 
ातारा टवका न पा  लागला.’ -धग.२४ 

आळ लपी (अ.) आडूनलपून. ‘बाईचं बोलनं आळ लपीचंच 
अ ,े खु ं  न चे.’   

आळुपना (प.ु) आडद डपणा. ‘डो ानं काम करावं, 
आळुपना क  नाई.’  

आळू ( व.) आडद ड. ‘ना ा ा वाई लागू नाई, लय आळू 
आये तो.’      

आळून ( व.) आडून. ‘जीजी भीती आळून बसेल होती, 
गंमता पायेत.’     

आळून चळून ( व.) आडून. ‘सोय रक चे पावन े चा े 
होते. बाया आळून चळून पायत हो ा.’ 

आळूनलपून ( व.) आडून. ‘सुभीले पायाले येल पोराले 
घरात ा बायका आळूनलपून पायेत हो ा.’ 

आळ ग (न.) आडोसा. ‘वा यानं चळ  इ  नाई ून 
ा ा कलाकलानं पं ा ा बोटायचं गोल आळ ग 

केलं.’ - सत.२९. 

आळ गी ( व.) पाठीमाग.े ‘कोनीकोनी पोरं 
गा ाघो ा ा आळ गी लपेल.’ - सत.१३.  

आळ गी चळ गी (न.) आडोसा वगैरे. ‘लपनाछपनी खेता 
खेपी पोर सोर  काय ाबी आळ गी चळ गी लपतात.’       

आळोसा (प.ु) आडोसा. १. ‘आवो आळकवसा घा ल ण:े 
घा ल न  णे:’ -गो व.२२१. २. ‘उज ा हातात 
धरले ा दवनाल ला डा ा हाताचा आडोसा धरला.’ -
काळ .९३. 

 

इ 
इकटाक (न.) वकून वगैरे टाकण.े ‘लगनासाठी करा लागन 

काई इकटाक.’    

इकटीक ( ी.) वक ाची या. ‘मालटाल काहाळून 
ाची इकटीक क न र म घरपोच आनून ाची.’ -

सत.८४. 

इकत ( . प.) वकत. ‘हा गोरा दोन हजाराले इकत 
घेतला परवा.’  

इकताइकता ( व.) व  करताना. ‘व गे येवळे पकले तं 
इकताइकता नाक नव आलं.’            

इकनं ( .) वकणे. ‘वावरातला मालटाल मलेच इकनं 
पळते.’         

इकरा (प.ु) व . ‘चरणस ान कर त: ते दीसी तेय स 
वी करा थो  होए:’ -ल .२८. ‘सं ाकालोक दोन-
चारशेचा इकरा न जाते.’  
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इकळचा (अ.) याबाजूचा. ‘इक  ना तक , उसर  
सारखी उक .’  

इकळं(ळे) (अ.) याबाजूस. ‘इकळे येनं बेऽऽ तकळे कुकळे 
चा ा.’ (का.इ कडे)       

इकळे तकळे (अ.) इकडे तकडे. ‘धा ात पायनं झोरा 
इकळे तकळे काय झ बलतं.’  

इकापर  ( व.) एका ीन.े ‘हात तंग आला नून 
स ात इकून टाकले आता इकापर  क ाचे भाव 
गंगनात गेले.’ -सुखो.१८. 

इका टका (प.ु) व  वगैरे. ‘जेवार  आ ी तर तचा 
इका टका केला आ ा.’ -सेल.१४१.   

इकूइकू ( व.) वकून वकून. ‘फुकटछाप नेता गर  
लाजशरम इकूइकू.’ -न बै.    

इकून (अ.) १. इकडून. ‘र ा तं तकून रायला इकून कसे 
काय आले बा ा तुमी.’ २. याबाजून.े ‘ ाईचा फोन 
कटला मंधातच इकून लावतो त बॅल  नोत श क.’ 
-धु .  

इकून तकून (अ.) इकडून तकडून. ‘इकून तकून 
उधारपाधार पैसे जमोले अ  फ  भरल  पो ाची.’  

इकेल ( . प.) वकलेले. ‘इकेल वसद कोनी काहाले 
वापस देईन.’           

इ ाले ( . प.) वकायला. ‘मी काय माई जोळ  
इ ाले ब ो का बावा ा नाना.’           

इ ा (प.ु) व . ‘अवं हे जागा मो ाची आये बजारातल . 
इ ा च गला होते इथीसा.’ -धग.१००. 

इखरनं ( .) वटणे, कंटाळणे. ‘ ात अपके त ा देराचं 
लगन झालं अ  तचं मनच न हा ईखरलं.’ -लेक.११. 

इ(इ)ंगई ( ी.) काळा मोठा वचू. ‘फना खालची इगई 
डस ानं क रुा कामाव न घर  आल .’       

इगर ( व.) १. खर. ‘ ैस लयच इगर हाय. दोयाले लयच 
भार  जाते.’ २. माज रा हलेला. ‘गोरं दोन दा ठेचूनई 
इगर रायलं. को ाबी गायीवर उळतेच भोसळ चं.’ ३. 
अरकाट, हेकड.            

इगरलं ( .) १. माज आलेला. ‘दोन वरसात गो ह इगरलं 
लेकाचं.’ २. वटलेले. ‘भाकर खाऊखाऊ पो ं इगरलं, 
बयना.’      

इगार (प.ु) मजास, नखरा. ‘च द ाचा केला लो ावानी 
चुना/ इगारल  जीभ करते चवना.’ ‘खायाले भे ेच 

नूनस ा लय इगार करते.’            

इगीत (न.) गु  गो . ‘ ाचं इगीत कयलं. तो आप ा 
उ ावर हाय.’ (का. इं गत)       

इघन (न.) व . ‘न ी ा लगनाले सतराशे इघनं.’         

इचक ( व.) वचका करणारा. ‘लय इचक पो ं र ातच 
देला सायकलचा च ा टाकून लेकानं.’  

इचकइंदा ( व.) वचका करणारा. ‘इचकइं ाले कामाले 
स गनं न ेउभी पराटी न गर हाय ग ा.’          

इचकट ( व.) वचका करणारा. ‘ते पो  काय सुदं हाय 
लयचं इचकट हाय, बुवारं.’  

इचकटवाचकट ( व.) अ  ल ल, घाणरेडे. ‘आता ाच 
त डानं ती इचकटवाचकट श ा देती.’ -त.२५. 

इचकटेल ( व.) अ  ल ल, घाणेरडे, बघडलेले. ‘अशा 
इचकटेल बोल ानं आजी थंडीगार पळल .’ - सत.२०.   

इचकनं ( .) बघडण.े ‘बनतं काम इचकोलं लेकानं.’  

इचकलं ( . प.) बघडले. ‘चालताचालता काम मंधातच 
इचकलं माणसा ा धम नं माणसालेच पचकलं.’ -
मए.४९. 

इचक ा धुतराची ( व.) एक शवी. ‘चपटी ा चपटीच 
प  तोरा काय दाखोते ते शमा इचक ा थुतराची.’ -
कावू. 

इचकवाचकनं ( .) १. सकण,े शोधणे. ‘सारं गाठोळं 
इचकवाचक केलं, लेकानं.’ २. बघडण.े ‘होता होता 
काम इचकवाचक झालं.’  

इचका (प.ु) वचका, नास. ‘कुकू गेले डाब ात बेताले 
इचका झाला/ भरजर  ग ाचा ठसका नघून गेला.’   

इचकाइंधन (न.) अ व त मोडतोड, नाश. ‘हीव भरलव 
मले शा  दसभर ओला/ झालं इचकाइंधन पावसानं 
घोर केला’ -नोका. ‘ ाले काम स गलं तं सारं 
इचकाइंधन केलं साया ानं.’ ‘मतलबी राजकारनी 
गावाचं इचकाइंधन क न रा ले.’ -धु .   

इचकोबा (पु.) वचका. ‘तसा इचकोबा स ातबी मले माया 
घराचा करायचा नाई.’ -खंु.१४२.  

इचरनं ( .) वचारण.े ‘उमाइसे ीमुगटुु वीचर त: 
पाहा त: ते गोसा वया ीकर  दे त.’ -गो व.८०. 

इचरवाचर (न.) वचरण.े ‘पोर ा डो ात उवा 
झा ानं फनीनं च गलं इचरवाचर केलं.’           

इचा (सव.) हचा. ‘ब  शकला रंग चाळे। खरे खोटे इचे 
वेळे॥’ -तुका.२७५१. 

इचारनं ( .) वचारणे. ‘जीव मुठीत ध न ढेकलानं 
इचारलं/ उभा म ग सरला तु ं पानी कुठी मेलं.’ -
न बै. 

इ चत( )र ( व.) व च . ‘दगळाले त ड फुट ावानी 
काई ाबाही इ चतरइ चतर स गत रायते.’ -खंु.२०१.  

इ चभैन - एक उ ार. ‘ लवत होतो क वता लय रात 
झाल / इचीभैन घरातल  लाईनबी गेल .’ - ख. 
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इची बहीन - एक उ ार. ‘आठ रोजापासनं पानी थ बलं 
नाई, इची बहीन तं.’         

इचीन - एक उ ार. ‘हो इचीन मले ल ात जा लागत होतं, 
आठोनच नाई.’  

इची मनी - एक उ ार. ‘आता त इ च मनी सगळं 
फौडे ालचच बी पायजे.’ -अंधा. 

इचीमायबईन ( व.) एक शवी. ‘ भमा कुठी आय गा? काय 
माईत, इचीमायबईन तं.’ -धग.१०५. 

इचुकाटा (पु.) वचू काटे वगैरे, भय धोका, आप ी. 
‘अंधारात इचुका ाचं भेव अ .े’ 

इचू (प.ु) १. वचू ‘बाबा: वचू नघाला: काई क : व े 
ध न बाहेर  टाका:’ -ल .२५२. ‘तंव गुंफे आंतु व चु 
नीगाला: तो आउसी मार ला.’ -गो व.१९१. ‘ वचू हाण 
न गी। अ  लावी आ णक  अंगी॥’ -तुका.१९६९.२. २. 
तणाचा कार. ‘उ ा मुळ चं तण, इ ू पासीवरनं 
पडला अ  रा ी पाऊस आला क  लागोपाट 
शलगतेच.’ -खंु.६८.  

इ क ( व.) खोडकर, वचका करणारा. ‘बापसारखाच 
इ क हायेस रे तू, एक काम धड  देनार ाई.’ -पाटी. 

इ कपना (प.ु) खोडकरपणा. ‘सरकं सुदे राहवं बापा 
इ कपाना क  नाई काई.’ -धग.१८ 

इ ार (प.ु) वचार. ‘इ ार क क  डो  भीन झालं.’          

इ ारसान ( . प.) वचारसाल. ‘ ानं वाचलं ते 
इ ारसान तं तो खळंखळं स गे यवळा आठोनीची 
प ा.’ - सत.८५. 

इजगूर ( ी.) पाल. ‘भीतीवर इजगूर चपकेलच रायते.’    

इजा ( ी.) खापत, पीडा, ास, अपाय. ‘खुरपं लाग ानं 
हाताले हे इजा झाल .’ (अर.)      

इजाजत ( ी.) परवानगी, मा ता. ‘वा ात पाऊल 
टा ाले पाटलाची इजाजत पायजे.’ (फा.)       

इजान (न.) वरजण, वझणे. ‘इंदना ा का ा 
व ाका ा अस ा ानं चुल त इजान पळलं.’ - सत. 
३३. 

इजाफा (प.ु) नफा, लाभ, वाढ. ‘बईल घेतं अ  इकतं कती 
इजाफा होते तुले स ग बरं?’         

इजा बजा तजा (अ.) वारंवार, एकामागून एक असे. 
‘इजा बजा तजा केला अ  आता पैसे म गनं सो ं .’       

इजार ( ी.) कमरेपासून पाया ा घो ापयतचे नसूे, 
पायजमा, वजार. ‘मा रनं मारलं पो  इजार त 
मुतलं.’ (फा.इझार)      

इजारत ( ी.) म े दार. ‘गोमाजी देशमुखाजोळ बारा 
गावची इजारत होती.’ (अर.)        

इजारदार (प.ु) इजारा घेणारा, म े दार. ‘मोठा इजारदार 
समजते सोताले भकारचोट.’ (फा.) 

इजारा (प.ु) म ाची र म, मोबदला. ‘गावाचा प ास 
शेताचा इजारा केवळ पाचशे पयात पदरात पाडला.’ 
-कात.२४. 

इजाळनं ( .) वजेमुळे जळणे. ‘औंदा आं ाचा मोहर 
इजाळून गेला.’  

इजोळ ( व.) वजोळ. ‘नवरा नवर चा जोळा लय इजोळ 
झाला.’         

इ त ( ी.) अ ु, त ा. ‘जमीनजुमला इक ा ान 
ाची इ त गेल .’ (अर.इ त)      

इझनं - ( .) वझणे. ‘तर  जळे ना वझे। राख डी 
जैसी॥’ - ा.१६.७४.   

इझोटीन ( व.) ू र, अ प घेणार , रा शीन. ‘रामाची 
सासू प  इझोटीन हाय.’          

इटकर (न.) वीटकर. ‘इटकरानं आंग ख ूख ू  चामळ  
जरठ केल  तुमीन सबन.’ - सत.७३. 

इटकर  ( व.) वटी ा रंगाचे. ‘इटकर  रंगाची साळ  देनं 
मले नेसाले.’  

इटगयला ( व.) ओंगळ, घाणेरडा. ‘इटगय ा वानाची 
बसून लय नाक लावते.’  

इटनं ( .) १. वटणे. ‘ वटनेघे ऐसे र धा। जेने ब धा 
उपजेना।’ -तुका.३४०. ‘उनयात रातभरातून भाजी इटते 
पाय.’ २. कंटाळणे. ‘काम क  क  जीव माहा इटला.’  

इटबंदी(धी) ( ी.) वट ची रचाई. ‘प च ल  घर 
पाषाण ची जेथ। सात ल  तेथ वटेबंदी॥ -तुका.३०७५. 
‘घराले काय पाहा लागते न हा इटबंदी वाळाच हाय 
तेईचा.’  

इटलं ( . प.) वटले. ‘पुळे कालचेच ध डे मन पाऊन 
इटलं आ ी न गर चे बैल.’ -न बै. 

इटाई ( ी.) वीट. ‘घर ब ाले इटाई इकत आन ा दोन 
टरक आनले.’          

इटाय (प.ु) वटाळ. ‘तुका णे देवापाश । वटळशी 
नसावी॥’ -तुका.२१२.३. ‘थापळा मार लागन त खे ानं 
मारलं त इटाय होते. ’ -धग.४६.  

इटायचंडाय (प.ु) वटाळ. ‘इटायचंडाय असला का बईल 
सयपाक करनं चालत नाई.’         

इटी ( ी.) इटीद डूतील लहान तुकडा. ‘कोलन वर इटी 
ठेवून द डून को  तं सुमन आजी ा डोयालेच जाऊन 
लागल .’       

इटीद डू (प.ु) वटी आ ण द डू. ‘ वटी द डू चडू लगो या 
वाघोडी। चंपे पड खडी एक बेक ॥’ -तुका.३०७१. 
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इटुकल मटुकल  ( व.) लहानशी. ‘इटुकल मटुकल  
सो ाची मुंदी बायती ात घेऊन आल  माई मामी.’         

इटु(टो)ला (प.ु) उला नसलेल  लहान चूल. ‘तुराटीची मूठ 
मोळून दारचा इटुला पेटोला ात गवर चे दोनतीन 
ख ड टाकले.’ -अक.६३. 

इटे ( . प.) वटत असे. ‘वासना एकवटे। वृ  वोहटे। 
मानस वटे वषय वर ॥’ - ा.१४.२१३.  

इडल  ( ी.) एक द णी त ळाचा पदाथ. ‘आज लय 
भूक लागल  होती तं इडल च खा .’ (त.इ ल)     

इडा पडा ( ी.) अ र , सव :ख. ‘का काराची इडा पडा 
जाव अ  बळ चं राज येव.’       

इडी(ळ ) ( ी.) जानकुडात पास बसावी णून लावलेल  
गोलाकार लोखंडी खी. ‘इडी असल  का दाता फाकत 
नाई.’  

इत:पर (अ.) यानंतर, पुढे. ‘तीन हजार ा अ  ैस घेऊन 
जा इत:पर तुमची मरजी.’ (सं.)        

इतका (अ.) एवढा. ‘इतका गुई हाय ड ात. पाय बरं दोन 
कप ा होते का नाई.’ (त.इ ुणै)       

इतका(कु)सा ( व.) थोडा, लहान. ‘इतकासा तं हाय भार च 
चरकचरक करत रायते.’         

इत ा ( व.) थोडा, लहान ‘इत ा पेळा देतं काबे, 
येकावर यके दोन पोरं झाले ना?’           

इतबार (प.ु) व  वास. ‘आपण टाकलेला इतबार खरा 
क न दाखवीन मग तर झालं?’ -कात.२३४. (अर.)        

इतमाम (प.ु) सरंजाम, थाटमाट, आरामात. ‘बस ा जागी 
इतमामात खा े तर  सात प ा पुरेल.’ -कात.२९७. 
(अर.एह तमाम) 

इतयलं ( व.) वतळलेला. ‘पा ासारखी लावल  होती 
टर टर/ इतरयलं कापड जसं जसं करते चर चर.’ -
ज ग.६२.    

इतरनं ( .) नखरे, खो ा करणे. ‘ध ाची नपुर 
पा ाची कमतरता/ झोपळप ीत जाऊन स गा कसे 
इतरता.’ -ज ग.३३. ‘ल ाचं वय झालं पो े आता 
इतरनं फतरनं बंद कर जरा.’  

इतर प र ( ी.) खरडप ी. ‘संतापा ा मारे आबा 
भनदासची इतर प र काळा ाले लागला.’ - सत.२६.  

इतर फस ा ( व.) असाच, फा ू इसम. ‘सगाई ा 
कामाचा नाई तो इतर फस ा!’  

इतराज ( व.) नाखूष, , नाराज. ‘मी काई करो माया 
मायबापाची इतराज नाई ना, मंग झालं.’      

इतराजी ( ी.) नाराजी. ‘ न चा  नको क न 

इतराजी / वाटे ा वाटसरा सोबत तुझीमाझी.’ -अ.३०. 
‘कुणावर इतराजी झा ास ा ा घरादाव न न गर 
फरवतील.’ -कात.१८. (अर.) 

इतरायेल ( व.) नखरेल. ‘ ा सा ा पोरगा लयच 
इतरायेल हाय कुचर भ डणच करत रायते.’ -गय. 

इतरावनं ( .) १. नखरे करण.े ‘येवळ  ढ गल ाढ गल 
वा  तरमा मा ाईचे पुळे इतरावनं नाई गेलं.’ २. 
वा टपणा करणे.          

इतर  ( व.) नखरे करणार , मरवणार . ‘हे शेवंती भायच 
चतर  त डानं पटर  अ  मुलखाची इतर .’ - द.२३. 

इत इत  ( व.) नखरे क न. ‘आपुन दसलो का 
चालते इत इत  / फरते गावभर काखेत घेऊन 
लेक .’ - मए.१४९. 

इतलं ( व.) ऐवढेसे. ‘इतुले न ते आवघ भुंकू लागले:’ -
ल .२१५. ‘इत ासाठी मनाले येवळं ावं का लावून 
लेक. चालतेच आय होतेच आय.’ -धग७७.  

इतलसक (अ.) इवालासा, लहान. ‘पीक तं इतलसक झालं 
ावर कसं काय साल नगील.’          

इतला ( व.) इतका, एवढा. ‘इतला उशीर का न लावला व 
घर  येयाले? अकरा वाजून गेले.’ -एक. 

इत ानं (अ.) एव ाने. ‘ ाले बंडी नाई देल  तं इत ानं 
बघ ं  चं.’        

इत ाभार ( व.) एव ाने. ‘ ा नं माहा ऐकलं असतं 
तं इत ाभार काहाले पंचायती झा ा अस ा?’ -
पख.६१. 

इत ा ( ी.) सूचना, मा हती, खबर. ‘जासीन तं मले 
इत ा करजो मीबी तयार रायतो.’ (अर.इ लास) 

इतवार (प.ु) र ववार. ‘जवळपासची गावं चारही पुसात ा 
इतवार  या ेला जातात.’ -डेबू.५८. 

इतंदी ( व.) इत ा दवस. ‘इतंदी नाही केलं पण कोण 
क क  आताच का न मंग.’ -सेल.११. 

इ फाक (प.ु) योगायोग. ‘या देवळात आपल  भेट ाव हा 
इ फाकच नावा लागीन.’ (अर.) 

इ रनं ( .) नखरे करणे. ‘जीजी देवाचं करावं तो तो 
इ रते.’ -सेल.२३५.   

इ ंभूत ( व.) स व र, ‘सोय रकचं काम हाय 
घरवा ाची इ ंभूत मा हती काळजो.’ (सं.) 

इ ा ( ी.) इ ा. ‘देवाची इ ा असनं तं तो आपलं 
बराबर करनं.’  

इथीसा (अ.) यथेे. ‘इथीसा तुमाले कोनाची ताबेदार  करा 
लागते?’ -धग.३.   



व हाडी श दकोश : भाग १ ।।  ३९    

इथे (अ.) या ठकाणी. ‘इथे माय बापाचं गो ह हारपलं 
होतं.’ (का.इ )       

इदर फसका( ा) ( व.) उगाच हासणारा. ‘आईबाप भावंडं 
र गेले आ ण हे इदर फसके लोकं वा ाले आले.’ -

खंु.१५७. 

इ रशेक (पु.) व षक. ‘असा काऊन वा ेरावानी क न 
रायला बे? काय म ग ा ज ात इ रशेक होता?’  

इ र ( व.) अक ट, बदमाश. ‘कौ तक वेडावून नाल  
‘आन थो मोठा इ र? थोईतं तुमचाच होय ना’ -
धग.१२२. 

इ ासा (प.ु) नाश. ‘मामानं इ ासा केला ता सबन 
डगु ा घराचा.’ - सत.२७.  

इ ा ावानाचं ( व.) नाश करणारे. ‘शाबूत रेडीओ 
इ ा ावाना ानं बघळ ा.’       

इ रू ( व.) अ ल बदमाश. ‘आजकाल माणसं इ रू झाले 
कुणी कोणाले जुमानत नाई.’ - द.७२. 

इ ाना ा ( व.) नाश करणारा. ‘आपला ट ी कोना ा 
म ावर घातल  या इ ाना ानं?’ -त.१८०  

इनं (सव.) हीन.े ‘इनंच तं भ डन उख न काहाळलं.’  

इनतो ( .) वणतो. ‘नारया ा दोर नं माई बाज इनतो.’          

इनबाई ( ी.) वहीण. ‘इनबाई आ ा तं इ ाई धसधस 
घरात येत न ता.’           

इन मनतीन ( व.) सं नेे अगदी कमी, तुटपुंजे. ‘पावने 
असे कती येनार हायते, इन मनतीन.’       

इनमीन ( व.) अ . ‘इनमीन पाच हजारासाठी तू माया 
आंगावर आ ा.’         

इनवासेपना (प.ु) नाश. ‘बस ाबस ा लोक काईतर  
इनवासेपना करतेत. चाल ा गा ाची खी काळतेत.’ 
-सुखो.७५. 

इनवा ा ( व.) नास करणारा. ‘नरायन इनवा ानं ना 
जमीन ठुल  ना घरदार ठुलं.’        

इनाई ( ी.) ाम देवता. ‘इनाई णजे म ग ची गौर .’ -
रा.१३१. ‘इनाई तर रा ीच बसल  असेल.’ -ऊन.१०३.     

इनाम (न.) ब ीस, देणगी. ‘खु ईे ा होळ त इनामाची 
र मई च गल  ब ाळ हाय.’ (अर.इनआम) 

इनामदार ( व.) इनाम धारण करणारा. ‘या जमा ात 
इनामदार लोक नाई रायले. समदी हरामी हाय.’ (फा.)      

इनामाय ( ी.) ाम देवता. ‘र द ाले इनामायची 
भलकशी मो ी जतरा भरते.’          

इ ार (पु.) नापसंती, नाकबुल . ‘मा ा मा ानं भातकं 
देलं तं इ ार क  नाई बाबू.’ (अर.नकार)        

इ ान (प.ु) मनु , मानव. ‘बायकोले असं ढोरावानी 
काऊन मारतं बा ा. इ ान हावना आपून.’ (अर.)  

इ ान ( व.) स न. ‘लनफन काईच नाई खरा इ ान 
मानसू हाय तो.’ (अर.)         

इ ाफ (पु.) ाय, नवाळा. ‘मोगलाई काहाचा इनसाफ 
न हा दंडेफरासी हाती.’ (अर.) 

इ ा नयत ( ी.) माणुसक , मानवता, सौज . ‘इ ा नयत 
असल  ना मा ाले तं बायकोले असं मारत 
नाईत.’ (अर.)       

इपट (न.) वाकडे, बेबनाव. ‘पाटील देसमुखाईचं म ग ा 
नवळनकु ा टाईमाले लयच इपट आलं होतं.’ 

इ प र ( व.) व च . ‘राती बे राती चचीवर चळते 
लेकाचं इ प र पो .’          

इ स ( व.) सैतान, खोडकर, ा , रा स. ‘काय 
परसंगात साजरं रावव इ सपना क  नाई.’ (अर.)     

इ त ( ी.) अ ू, त ा. ‘दा पये म गतं कायले बाबू? 
अ ानं इ त जाते पाय मा ाची.’ (अर.हबरत)      

इमला (न.) घर, इमारत, मजला. ‘धरनात गाव गेलं अ  
ब ाळ पैसे भेटले लोकाईले. आता तेईचे इम ावर 
इमले चळून रायले.’ (अर.इमलाक) 

इमान (न.) सचोटी, स ता, ामा णकपणा. ‘ ाचा 
बजार हाय सारा यखादाच इमान रायते मानूस.’ (अर.) 

इमानइतबार (प.ु) व  वास, सदबु ी. ‘काम करावं तं 
इमानइतबारानं करावं.’ (अर.)     

इमानदार ( ी.) स ा, व  वासूक. ‘जमीन माऊल शी 
हरामी करनारेच मजूर हायत इमानदार कोनी नाई 
रायलं.’ 

इमानी ( व.) इमानदार. ‘सुरशा अयदी हाय पन इमानी हाय 
लेक.’ (अर.)        

इमारत ( ी.) वाडा, इमला, वा .ू ‘यवळ  मोठी जुनीपुरानी 
इमारत पन खंडारं होऊन रायल .’ (अर.) 

इयं - या. ‘इयं वाघाची आरोई फोडे स ा डरकाई करे 
सोटे गदुगु ावाणी गो याची रसोई सुधा.’ 

इय ा ( ी.) शोळतील वग. ‘को ा वरगात अ  बाबू? 
असं आई ा ा बरोबर पो ं ने इय ा नवीत.’       

इयाभर (अ.) थोडा वेळ. ‘असे तं इयाभ यातून कतीक 
लोक जात असतीन साहेब.’ -धग.१० 

इरइर ( व.) वरळ. ‘तुमचे दो ी धातरं लय इरइर 
झाले.’ -पख.८३.  

इरई ( ी.) जनावरा ा खुरातील फोड. ‘ह ा ा पायाले 
इरई झा ानं तो लंगळत चाले.’       
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इरकल  ( व.) वजापुर  गडे. ‘सरला ा नव यानं अशी 
म  इरकल  आनल  बयना अ  तले दंडते पाय कशी 
शाबूत.’        

इरजन (न.) वरजण. ‘सुख सुखा वरजण जाल। ते मथल 
नवनीत॥ -तुका.३५४४.१.  

इरतीचं ? - ‘असं कराव काय भ ामानसा? अन येधवा 
आला. राती इरतीचं व न अभाय.’ -फ र.१४७. 

इरदी ( ी.) अप  ज ाचा वटाळ. या दवसात पूजा, 
सणवार, हजामत, खरेदी टाळतात. ‘सुतकापे ा इरदी 
कडक. इरदी पडल  तर पूजा थ बते.’ - स.६१.  

इरनं ( .) जीण होणे. ‘ते जुनं झालं न रे. न हा इ या गेलं 
ते.’ -ऊन.१८१. 

इरमनं ( .) कोमजण.े ‘ हनाची येवळ  कमाई केल . तशी 
पा  णाल  ं तुमी तं बसले घरात इरमून.’ -वा.१२०. 
‘गाववाले त ा नावनं चार दवस उ ा मारतील, मंग 
बसतील मुंगा मे ावाणी इरमून.’ -पख.११. 

इरयनं ( .) वरळण.े ‘दवाखाने बंद करा लोक झट 
मरतीन/ दाट प ाटीले इरय ावानी करतीन.’ -
ज ग.३३. 

इरलं ( . प.) जीण झाले. ‘आता तं धोतर घेतलं तुमाले 
इरलंई काय?’  

इरवनं ( .) वरळनी करणे. ‘यवळं तीयाचं बी सोळतात 
का लेका? आता इरवनं पळते का नाई इनाकारन.’  

इरवा (पु.) मु  पकात उधूनमधून पेरलेले धा . 
‘बयराम ा वावरात इरवा खुडाचा आये कान.’ -
धग.३९.  

इरसाल ( व.) बेरक , लबाड, ठक, वाईट. ‘ ा ा त डात 
तं इरसाल ाचा ख जनाच हाय.’ (अर.इस ल) 

इरळ (न.) पतले, दाट नसलेले. ‘तूर जरा इरळच झाल .’  

इरळनं ( .) पातळ करणे. ‘दाट प हाटी इरळनं ज र  
हाय.’  

इरा (पु.) १. वळा. ‘ नदाले जासाठी इरा घेऊन थे घरातून 
नघाल .’ -कात.२४. २. झरा. ‘इ याचं पानी न क 
रायते.’  

इराकत ( ी.) लघवी. ‘क रुा काटी ा आळ  जाऊन 
इराकतीले बसल .’          

इरादा (पु.) वचार, संक , हेतू, बेत, इ ा. ‘पहाटं नघून 
आडगाव गाठ ाचा इरादा प ा झाडा.’ - स.३६. 
(अर.इरादत) 

इरावनं ( .) कु ाचे व ळण.े ‘एवळं लगनाचं समजलं 
पन ते जसी इरावून गेल . चार चार धाराईन लळून 
रायल .’ -लेक.४१. 

इर च (अ.) उगाच, सहज. ‘वर ढगा ा आळून येक 
च दनी दसल / तु  इर च चालनं पर नया फसल .’ 
-न बै. 

इरेसर  ( ी.) वर ी. ‘तो पोल स मंजुळेवर इरेसर ा 
ेषाने चवताळला.’ -कात.३२७. 

इरोद (प.ु) वरोध. ‘गावात दोन अळनावाचे दोन वाळे 
असले क  इरोद रायतेच.’        

इरो ा ( व.) वरोध करणारा. ‘ न ा काई सुदा मानसू 
नाई प ा इरो ा हाय तो.’            

इ या ( व.) जीण. ‘दोघा भावाई ा च ा इ या गे ा 
जणू.’ -रा.४०.   

इल न (न.) नवडणूक. ‘इल ना ा वा  मले लावता 
लाळ गोळ / पाया लागता मा ा अ  धरात लेको हो 
दाळ ’ -नोका.(इ.)  

इलजाम (पु.) आरोप, दोष. ‘असा काहाले मायावर 
इलजाम लावता. हात धराव तवा दाजी नव 

टलं.’ (अर.)       

इलम (प.ु) व ा, श ण, ान, कला. ‘खोल न गरटीचे 
काई इलम ना ठावे असतात.’ -संगा.२९. २. उपाय, 
इलाज. ‘ ा ा त डची गुळूनी फोड ासाठी तनं 
आतापयत काय काय इलम केले.’ -पख.८०. 
(अर.फा.इ )       

इलम ( व.) व ा, कौश . ‘फार मोठी साधना क न 
कुणी ईलम मळवावा.’ -झेल.५८. 

इलमबाज ( व.) शार, जाणकार. ‘काय इलमबाज मानूस 
हाय. कसाई हय ा असो मटकेच बसोते.’ (अर. र ) 

इलमवाला ( व.) कला, व ा जाणणारा. ‘शेगावपेठ ा 
ज ीत एक इलमवाला भेटला होता.’ - स.३८.    

इलाका(खा) (पु.) त, े , परगणा, मु ख. ‘आपला 
इलाका भारतात काबीज केला.’ - सत.४१. 
(अर.इलाका)    

इलाज (प.ु) उपाय, उपचार. ‘इकून तकून लयलय इलाज 
केले तरमा त ेत जशी ा तसी.’ (अर.इलाज) 

इलाम (प.ु) इनाम. ‘इलाम भेटीन नून पायत होती नजर/ 
मालक ने आ ा पावल  आपला र ा धर.’ - ख. 
(अर.)        

इलामत ( व.) ान वषयक, जाणकार. ‘इलामत बामन 
श ाले र र जात.’ - सत.११४.    

इलायची ( ी.) वेलची, वेलदोडा. ‘ प ीत साकर, गावरान 
तूप अ  इलायची टाकल .’        

इ सं (अ.) थोडे, अ , लहान. ‘इ सं का ं तरमा लयच 
तळतळ करत रायते.’  
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इले (सव.) हला. ‘इले काय कयते पेर ापार ातलं.’    

इ जाम (प.ु) आरोप, आड, दोष. ‘ ा कायले कापूस 
चोरला हो. मायावर काहाले असे इ जाम लावता.’  

इ  (प.ु) व ा, र. (अर.)       

इ त ( ी.) दोष, भानगड, वाईट सवय, राचार. ‘मोठा 
मानसू काहाले कर न असं इ त काम पो ाईच 
असीन.’ (अर.)     

इ ळनं ( .) व ळण.े ‘इकळे मथारा अ  तकळे 
कुत े  इ ळून रायले गल नं.’  

इवयलाजी ( ी.) लाजवंतीचे फूल. ‘इवयलाजी 
सकाऊन ा पायर  टवटवीत दसत जाय.’     

इवलं ( व.) थोडे, अ , एवढेसे. ‘दायीब ये इऊले ऐसे त ड 
क न :ख क  लागल:’ -ल .२४०. 

इवल सा ( व.) थोडे, अ . ‘लेकराले इवल सा घास 
क न खाऊ घाल.’  

इव सक ( व.) थोडे. ‘अकरा उपास पडीले: भगतुजनी 
इउलाल  त डे केल  असे त:’ -गो व.१७४. 

इवळनं ( .) रडण.े ‘येजो मंग डुकरई ा म ावर गडा 
काढूकाढू इवळाईले.’ -खंु.१०. 

इवा (प.ु) वळा. ‘लोखंडे बाजेखाल  ठे वल : पास:ु फाळु: 
तुता: कु हा ड: इळा:’ -ल .४७७. ‘मजुराच धन। वळा 
दोर च जतन॥’ -तुका.७७४.२. ‘ध डे कापताकापता ईवा 
तुमाले लागते मनं मा ाले कापते.’ -चंच.२३. ‘खरपावर 
घासून इ ाले धार लावा लागीन.’  

इवाई (प.ु) ाही. ‘घरचं झालं थोडं इवायानं धा ं  घोळं.’  

इवाईजावाई (प.ुअन.े) ाही, जवाई इ. ‘कर  पा णेर 
व ाया जावयासी।’ -तुका.३५५८.३.     

इवान (न.) वमान. ‘आजकाल काय बा ा इवानानं फवारे 
मारतात लोकं.’          

इ ाइमान (प.ु) ा ाचा मानपान. ‘माया सासरा आला व 
माय काई इ ाइमान कर.’             

इशारत ( ी.) खूण, संकेत, सूचना. ‘वोऽऽ! णून केरनं 
फुलयला इशारत केल .’ -झेल.६५. (अर.)        

इशारा (प.ु) खूण, पूवसूचना. ‘ते ा इशारती। तटा फोक 
वर  घेती॥’ -तुका.८९७.१. ‘यसोदी आल  तं मले 
इशारा करजो.’ -डेबू.२१. (अर.इशार:)    

इसक (न.) ेम. ‘इसक लगा बडक से तं पदमीन ा चज 
है.’ (अर.इ क) 

इसन (न.) वसन. ‘ते ीकटी त बीया घे त: र जणीचे 
पाणी वीसान घाल त:’ -गो व.३९. ‘गंगायातलं पानी 
गरम हाय तं इसन टाक.’  

इसन ी ( ी.) एक कडा. ‘को ात लय इसन ा 
झा ा.’   

इसनख ( ी.) जखमेवर झालेल  वेदनचेी त या, 
जखमेतील वीस पसरणे. ‘पु या हातावर फोळं आल  
इसनख धावल .’   

इसब (प.ु) एक चम रोग. ‘ ा ा हातापायाले अवघा इसब 
होयेल हाय.’ (फा.अ गोल)      

इसबगोल (प.ु) औषधी- प ढरे जरे. ‘पोट बघळलं तं 
इसबगोल ा लागते.’  

इसम (पु.) मनु . ‘वेटर ब बलला दो इसम बारान.े’ 
‘हर सीच लावल नोकर वा ानं दो इसम बारान,े असे 
भाव लावले.’  (अर.इ ) 

इसमत ( . प.) वसरत. ‘आपला भासा ानेसर याले 
मातर शामा इसमत नोता.’ - सत.५५. 

इसमनं ( .) वसरण.े ‘काई गोठी आयु ात इसमनच 
पळतात.’           

इसमा (प.ु) वसावा. ‘माहेर  मी जाते बाई बसीन प ा ा 
पाशी/ गो  ऐक न हताची देईल इसमा काशी.’ -
लोक.९४. 

इसमेना ( . प.) - ‘सायबीन तर जरा इसमेना ाले. 
सायेब बी लयच जीव लावते.’ -ऊन.१३५. 

इसमोर (प.ु) पाल. ‘भाजी झाकून ठुनं. पायनं भीतीवर 
कती इसमोर हायत.’         

इसयनं ( .) वसळणे. ‘सकाऊन ा कपबशा इसयन 
राय ा.’          

इसरनं ( .) वसरणे. ‘बु या गोठी इसरनं पळतातच.’ 

इस ड (न.) बस थ ब ाचे ठकाण. ‘जु ा इस डवर 
आम ा गावची गाळ  लागते.’ (इं.)         

इसा ( व.) वीस. ‘पंचीस स गाचं तं बुडी े एक इसा 
अ  पाच.’        

इसार (प.ु) वसार, खर दीपूव  दलेल  आगाऊ र म. 
‘ ाहंभटी ाहीकाचा वीसा  घेतला असे: हाती कुडै: 
वाखार  मोजीत होते:’ -ल .६०३.  ‘गो वल वसार माप 
केल खर।’ -तुका.११२०. ‘गाय कदीबी घेऊन जा. आज 
हजार पये इसार पायजे.’      

इसारपट (प.ु) वसार च ी. ‘ ाळानं सावकार ची 
चंगळ झाल . न ाने शेत चे इसारपट ल न पैसे दले.’ 
-वा.१४५. 

इसार च ी ( ी.) खर दीसाठी दले ा अ म रकमेची 
पावती. ‘आज इसार च ी क न अ  मय ा भरानं 
खरेदी क न वावराची.’   

इसारा ( व.) वसार. ‘बैलगाडीवा ाला मडक  या ेत 
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ने ाची इसाराची र म देऊन प े  केले.’ -फ र.७२. 

इ टून ( . प.) सखोल, जीव तोडून. ‘रावजी इचारत 
पळला ता अ  ानाले इ टून पुसत ता.’ -
सत.५९. 

इ नची - मालक न झाल  आता राजोसी.’ - सत.१९. 
‘ तचं खसवून मले इ ान टायची ती का तची.’ -
सेल.१५८. (इ.) 

इ ेट ( ी.) मालम ा. ‘इस इकराची इ ेट पोर ा म ग 
हाय.’ (इ.ं)  

इ ा ( ी.अने.) शट ा बाहीचा कोपरापासून पुढचा 
भाग. ‘शट ा अ ा दंडात ा बेटकु ा दसतील 
एव ा वर चढव ा.’ -मा.२९. (फा.) 

इ माल (प.ु) वापर. ‘पै पैशाचा इ माल बराबर झाला 
पायजे वाया जाऊ नय.े’ (अर.)       

इ र  ( ी.) कप ावर ल घ ा मोड ाचे साधन. 
‘इ र चे कपळे म  कळक दसतात.’ (पोतू.इ र)      

इ ाबा (प.ु) नाश, वाटोळे. ‘असं मंदामंदीच पोराचं लगन 
केलं तं ा ा श ेनाचा इ ाबा ईन.’ - सत.८५. 

इ ार  ( ी.) प ावळ . ‘लोकं येऊन बसले पंगतीत 
इ ा या कधी वाहाळता लेको हो.’         

इ फा (प.ु) राजीनामा, ागप . ‘सायबासी पटलं नाई 
तं पोरगं इ फा देऊन चा ं आलं.’ (अर.इ ेअफा) 

इ ू( ो) (प.ु) व व. ‘इ ाजोळ लोनी ठेवलं तं 
पगयतेच राजा.’         

इ ाटनं ( .) जबाबादार  झटकण.े       

इ क (प.ु) प ातील काळा बदाम. ‘पान उघळलं तसं 
पयले इ कचा ए ाच दसला.’      

इहीर ( ी.) वहीर. ‘सी ी राणाइसा सागळ घेतल : 
दादोस त ैले: मग वीहीर  गेल :’ -ल .२५६. ‘जैसा न 
मोड लयास व हरा। मग आप लया उगम  झरा।’ -

ा.१५.२६९. ‘पाऊस पानी नस ानं गावातलं सम ा 
इहीरा आट ा.’  

इळ (प.ु) वेळ. ‘सारा इळ करा कामधंदा/ घडीभर भजावे 
गो वदा.’ -अखे. 

इळत ( ी.) तु ाची लोखंडी चाती. ‘तु ाले इळत नसीन 
त उशान कसं घेसीन?’  

इळनमाळ (अ.) वारंवार, दवसभर. ‘माहे दातबी आता 
इळनमाळ ब ा पऊ पऊ काळे झाले.’ -खंु.१४. 

इळा (प.ु) वडा. ‘येक  आसूचे त बोळ: येका वीडेया स 
लागे:’ -ल .३७५. ‘नाना हडप वडा राया। दधला 
जैसा॥’ - ा.१७.२७६.  

इळ  ( ी.) लहान वडा. ‘ नदाले काय हा स गाचा इवा 
पायजत नाई इळ  पायजे.’        

इ(ंए)डी ( ी.) चल म पेटव ासाठी लागणार  कापडी 
वतुळाकार चदी. ‘ चलमीत इंडी टाकून मंग बु ानं 
तंबाखू टाकल .’  

इ(ंदं)धं ( व.) मा सक पाळ त गभ रा न ज लेले मूल. 
‘गोदीले इंधं पोरगं झालं.’   

इंकार (प.ु) नकार. ‘कशी हेडंबा हायस वं. औंदा ा 
पो ावर आपला मातंग मंडळ चा इंकार हाय ना?’ -
वा.३९५. 

इंगई ( ी.) काळा मोठा वचू. ‘तव भ डरेकाराते व गुळ  
खादले ते थोर ख ेथा हो लागल :’ -ल .४७. ‘इंगईनं 
न गी मारावं असी झोमनारं बोलते छनाल.’  

इंगा (प.ु) कातडे मऊ कर ाचे च भार ह ार. ‘अ के 
लय वयवय करते तो ाले यक खेप इंगा दाखावाच 
लागते.’  

इंतजाम (प.ु) बंदोब , व ा. ‘ल ात दो ा म ाई ा 
खाया पयाचा अलग इंतजाम होता.’ -धु . 
(अर.इ जाम) 

इंधन (न.) सपण. ‘इंधनाचे न आकार। अ  जैसा 
अवतरे।’ - ा.१४.२८१. ‘इंधन घेऊन आले दोनतीन 
पो े.’ - मए.१२९. ‘भाकर  खातर इंधनानं जीव 
टाकला.’ -डेबू.३२.    

 

ई 
ईक ( . प.) वकावे. ‘वावरं तं इकले. आता हे घरबी 

ईक.’        

ईख (न.) वष. ‘वाडेगा वचा माळ  सपखादला: वीख 
उतर त होते ते नतुरे च: तो सरला:’ -ल .१०. ‘ चे 
सकळा म ा । रो ा वखा ा समान॥’ -
तुका.४१२४.१.  

ईचू (प.ु) वचू. ‘गव या आनाले गेल  तं मले इंचूच डसला.’   

ईट ( ी.) वीट. ‘मातीचा प ो केला: तीथरा इट चा 
ओटाकेला: व र कोरडी माती घातल :’ -ल .५५७. 
‘गणुा आला ईटेवर । पीत बधार  सुंदर जो॥’ -
तुका.४१७३.१.  

ईट (पु.) तर ार, कंटाळा. ‘वीट नघेे ऐस र धा। जेण 
बाधा उपजे ना॥’ -तुका.३४१.१. 

ईत ( ी.) कोळपणीला लागलेले गवत, काडीकचरा 
काढ ाचे साधन. ‘वखरावर इतीचा तु ा पायजे ना; 
ईतनं खुरपन कायनं घेता.’  
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ईद ( ी.) मु म चा एक सण. ‘ईद हाय तं मु ानले 
नवीन कपळाल ाबी घेतला कासम भाऊनं.’ (अर.)        

ईन ( ी.) वहीन. ‘ईनइवाई आले तं पावनचार करनं 
भागच असते.’  

ईन ( . प.) येईन, येईल. ‘आप ा ग रबा ा घर  तो 
काहाले ईन बा ा.’         

ईर ( ी.) वहीर. ‘सोके तलावात ईर कशी दसे 
भ डीभ डी/ गावातले पोरंसोरं रोज म गतात ध डी.’ -
न बै. 

ईळ (प.ु) वेळ, दवस. ‘काय मु त घाटा लागते कुठलचा 
ईळभर इकळे का ईळभर तकळे.’  

ईसवर (प.ु) ई  वर, देव. ‘ईसवराले ना लय पकू दे बापा 
या साल .’ 

 

उ         
 उईउई ( व.) वळवळ. ‘खोजी ा डो ात ऊ गेल  

माय. लयच उईउई क न रायल  रातपासनं.’ 

उकई ( ी.) उकळ , उकळ ाची या. ‘ धाले उकई 
आल  क  भगुनं उत न ठेवजो चुल ऊन.’ 

उकड ( व.) थोडा वर आलेला, बसलेला. ‘असा उकड 
का न बसला, ढंुगन टेकून बसनं.’  

उकड झोप ( ी.) अध  नीज, अध  जाग. ‘तुई ैस सुटल  
तई मले उकड झोप होती तरमा उठावंच ना वाटे लेक.’  

उकडा(ळा) (प.ु) रतीब. ‘ टवीवा ा शेट ा घर बी उकडा 
हाये आपला पा ाचा.’ -त.२९. 

उकरनं ( .) कोरण,े पोखरण.े ‘घर लय उकरलं, सारवा 
लागते आखीन एकडाव.’ 

उकरवाकर ( व.) उखरण,े पोखरणे वगैरे. ‘पोपईचे आये 
उकरवाकर करा लागतात.’       

उकर  ( ी.) उक न काढलेल  माती. ‘मामोजी भलकसे 
उकर  करतात भीताईनं.’  

उकल ( ी.) उलगडा, ववेचन. ‘तुकोबा ा अंभगाची 
उकल सु ा म  करते.’ (सं.)     

उकलनं ( .) गुंता काढणे, उलगडण,े उघडण.े ‘होती 
व  व पटाची घडी। ते अजुना चय े आवडी। उक नी 
दा वल ॥’ - ा.११.६५१. ‘स गा आ  ह र उकलोनी।’ 
-नाथ. (सं.)  

उकलवाकल ( व.) उघडण.े ‘केव ाची चीज असल  
तरमा रम ा उकलवाकल करते.’      

उकसनं ( .) खाल वर क न शोधणे, पाहणे. ‘दोर 
उकलवाकल क न बा न इना लागते.’ ‘अवघं 

गाठोळं उकसलं पन चोई सापळल  नाई ा ात.’  

उकसून ( . प.) शोधून, पा न. ‘उपसून :ख घेता, 
उकसून चाललो मी/ आसूड सोसताना पाठीत सोललो 
मी.’ -कळा.५.  

उकळ ( व.) नीट न बसलेला. ‘गोसावीया स एक  
म डखुटीएव र आसन जाले: एकु ीचरणु उकडु:’ -
ल .५७२. ‘आपवीहर  साळेव र उकड आसन जाल:’ -
गो व.७६. 

उकळनं ( .) १. शजवण,े गरम होणे. ‘नातर  अध 
उक डल। का नपट करपो न गेल। तैसैही खाया चुकल। 
रसा ज येव ॥’ - ा.१७.२५६. ‘सकाऊनपासनं पानी 
चुल वर उकळून रायलं.’ २. गम  होण.े ‘उ ायात 
खामगाव लय उकळते.’ (सं.)     

उक(ख)ळपडी ( ी.) कणकेत तखट, मीठ घा न केलेला 
खा  पदाथ. ‘उखळपडी नाई त धाप ाचा ना ा.’ -
कात.३. ‘सकाऊन उकळपडी खाऊन वावरात गेला.’ 

उकळा (प.ु) रतीब. ‘ ैस भती अस ानं लय लोकाईचे 
उकळे आयेत लावेल आबा ा घर .’  

उक ा (प.ु) केर, कचरा घाणीचा ढीग, खताचा ढगारा. 
‘फुगे केरे धालेपण उकरडा जैसा॥’ - ा.१८.६७०. 
‘को ातला शेनपुंजा ध ानं उच न उक ा जवळ 
केला.’   

उकाळा (प.ु) गरमी. ‘रातभर उकाळा होते. बाजीखाल  दोन 
बाद ा पानी टाकलं तरमा कमी नाई झाला.’     

उ कडवा ( व.) पूणपणे न टेकता. ‘ टमका कंदील समोर 
ठेवून तो उ कडवा बसला. कोलटेकनीवर.’ -काळ .९४. 

उक र (पु.) उंदरान े जमीन उक न काढलेल  माती, 
उ करडा. ‘येवळा उक र काळतात मामुजी क  येकयेक 
घमीलं माती ा लागते खतावर.’ 

उ  ( व.) संपूण. ‘शेराचं नाई, या गयुा ा भेल चं स गा 
उ .’ -भं.८१. 

उ ावा ी ( ी.) उलटपालट. ‘उ ावा ीपायी 
पेटीतले सबन कपळे खराब झाले.’   

उ ळ ( ी.) शजलेले. ‘मटनाले फोळनी ा ा आंधीच 
अध नध  उ ळ पार केल  लेकाईनं.’      

उ ळा (न.) खताची जागा, केर जेथे टाकतात ते ठकाण. 
‘हे कोड ावानाचं ढंुगन झटकून उक ा फु ाले 
त ार.’ -पागो.३६.  

उ ळ ( व.) उ कडवे, म डी न घालता. ‘गोसावीया उकड 
आसन जाले: आसुसी खेळु क  लागले.’ -गो व.५४. 

उ ळपडी ( ी.) तखट, मीठ घा न केलेला भाजले ा 
कणकेचा खा  पदाथ. ‘माही माय उ ळपडी करते तसी 
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कोनीच करत नाई.’  

उकंडा (प.ु) उ करडा. ‘उकं ावर पुंजा ना टाकाव तं काय 
टाकाव माय.’         

उखड(ळ)नं ( .) १. मोडण,े नखळण.े ‘वा यावायदनात 
मोठाले झाळंई उखळून पळतात.’ २. रागावणे. ‘ ाले 
समजोयाले गेलो तं मा ावरच उखळला लेकाचा.’ ३. 
उपटून काढण.े     

उखडा (प.ु) उ करडा. ‘उख ाची दसा पालटतेच मंग 
आपुन तर मानसं हावोत.’ -फ र.१९३. 

उखय (न.) उखळ. ‘उखळात धान टाकून मुसळानं क डू 
लागल .’ -रा.३९. (का.ओळक ु, ओ ु)   

उखर ( व.) खडबडीत, रेताड, नापीक जमीन. ‘मेघवृ  येथे 
होते अ नवार। ज ा ा उखर लाभ नाड॥’ -
तुका.८१५. (सं.उदर)    

उखरनं ( .) थोडेसे खोदणे. ‘काळ नं उखरनं. तथी दबेल 
असीन पास.’  

उखरवाखर ( व.) १. खडबडीत, समतल नसलेले. 
‘पोरंसोरं द गळो करतात तं सारं घर उखरवाखर न 
जाते.’ २. थोडेसेच खोदण.े ‘उखरवाखर क न पायलं 
पन कवडी नाई सापळल .’  

उखर  ( ी.) पक ा अवतीभवती माती उखर ाचे काम. 
‘डवरे मारले क  उखर  होते ना पकाची?’  

उखळून ( . प.) उ ळून. ‘नदी ा धारेनं मोठमोठे झाडं 
उखडून पडायचे.’ -गय.६. 

उखळेल ( व.) १. उ ट, अि  लल बोलणारा. ‘बु ाचं 
बोलणं उखळेल फार. बाया बाप ाईनं कानात बोळे 
घालाव असं.’ -डेबू.२३. २. पाय मुरडलेला बैल. 
‘म ग ा साल  बादशा बैलाचा पाय बुडाईत गेला 
तवापासून उखळेल हाय.’  

उखाना (प.ु) १. आहाणा, नव याचे नाव गुंफून केलेल  
का पं . ‘शा ा ा बायकोले साजरे उखाने येतात 
बैना.’ २. कुट  न. ‘माय उखाना जकसान ना तं तमुाले 
मी दोन चचा देईन.’      

उखार  ( ी.) घाण, गो ीतील व ा. ‘काय लागलं गाई ा 
ोटाले? उखार  तं करत नसंल. बाईमाणसानं टाकेल 

नरको ाची’ -खंु.२४७. ‘ ध देनार  गायही बापा 
उखार  करते.’  

उखाळ ( ा) पाखाळ ( ा) ( ी.) उणेपुरे, वैगु , नदा. 
‘चार बायका बस ा क  सबन गावा ा उखाळा-
पाखा ा नघतात.’     

उ ड ( व.) फटकळ. ‘मारके आम ा सगळेईत खम ा 
बोलायला एकदम उ ड शेतकर  होता.’ -खंु.६१. 

उखंडा (प.ु) उ करडा. ‘ठा न जाती उखळ उडताती।’ -
गाथा.२५. ‘तेवढं खत म ात नेऊन टाका. उखंडा 
भ न आला स दा.’ -बा.५२. ‘क ानं शणलेला जीव 
उखंडी नजे.’ -शाहा.११. 

उगनं ( .) उगवण.े ‘ दवस उगय ा उगय ा हजर 
होतोच मी.’  

उगय (प.ु) चावून टाकलेला चोथा. ‘पचपच पानं खाते अ  
सारो ा जागीवर उगय टाकते भयता ा.’  

उगरट ( व.) १. उ ट. ‘न गो बुढा न हा उगरट बोलत 
रायते.’ २. उ  वास.(उ ट पाहा.)      

उग न ( व.) उ ट. ‘भाऊ चारचौघात उग न बोलला 
त ा न ा त डाले टाचा देला.’ -सेल.१७२. 

उगलाउगल  ( व.) अकारण, उगाच. ‘आजी तं माहं ऐकून 
तं ा. कावून उग ाउगल  मा नशान रायले?’ -
ज.७१. 

उगवती ( ी.) पूव दशा. ‘उगवती ा आंग गे ी ैस.’     

उगवन ( ी.) उग वण,े क भ फुटण.े ‘पानी पळ ानं 
प हाटीची उगवन साजर  झाल .’   

उगवनं ( .) १. उमलण,े उकलण.े ‘व य  जाय ऐसा। आत  
उगवावा फ सा॥’ -तुका.३६२२. ‘आता कई आय. 
सकाऊन ा पायर  फुलाईचं उगवनं चा  होते.’ २. 
पेट वण.े ‘उजयनीत ा तेलात वात बुचकून ते बहीर 
काहाडल  आ  अंगारड ीची काळ  उगावून तले 
लावल .’ -ऊक.११.      

उगवाचा ( . प.) उग व ाचा. ‘क बळं झाक ानं 
दवस उगवाचा राहत नाही.’ -ज ग.४९. 

उगा ( व.) , ग . ‘आं ण उगी च राहील :’ -गो व.२७. 
(का.मु ग, मु गसु, उ ग)ु  

उगामुगा ( व.) , चुपचाप. ‘आप ा देखताच उगामुगा 
रायते, नाईतनं ाचं बोलनं आयकतच रा लागते.’    

उग(गा)यनं ( .) १. घासणे. २. उजाळणे. ‘डो ं खते तं 
चंदन उगायनं.’   

उगारनं ( .) उचलणे. ‘ ानं तला मार ासाठी हात 
उगारला.’ -झा.१२८.     

उगावनं ( .) उगाळणे. ‘पारसावर चंदन उगावलं 
कपायाले ट ा लावला.’ 

उगावा (पु.) उकल, खुलासा. ‘मनातला हेतू बो न न 
दाखवता इतर त हेने ाचा उगावा कर ात बायका 
पटाईत.’ -कात.५६. 

उगाळ ( व.) गाळ वर आलेले- पाणी. ‘डोबीतलं उगाळाचं 
पानी पऊ नाई.’  
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उगाळनं ( .) पाटा, पार सावर घासणे. ‘चंदन पा ावर 
उगाळून पोरा ा म काले लावलं.’   

उ गर ावानी ( व.) कुजकट, बोचरे. ‘काय रे पंजाब असं 
उ गर ावाणी बोलणं? दादा बापा रायले येसा 

णायचे.’ -वा.६३. 

उगीर ( व.) उ , बोचरा. ‘तुहा शेजार सो ाचा/ येते तुहा 
राग बाई उगीर बोल ाचा.’ -लोक.६०. ‘मामोजी 
सळेल आये कोप यात लयच उगीर वास येते.’ 

उगोते ( . प.) उगवते. ‘पानीपाऊस साजरं आलं तं काई 
उगोते.’  

उगोनं ( .) उग वण.े ‘ दवाईले झडूचे फुलं म  उगोल  
होती.’         

उ गर ( व.) उ ट, उ . ‘भावजी लयच उ गर बोलतात 
पाय.’ (उ  पाहा.)      

उ गीर ( व.) चावट, उ ट. ‘पन ाईनं काय गाठोळं ने ं 
ा उ गीराचं अ रमाशा ा पोटचा लेक.’ -एक. 

उ ट ( व.) १. :सह. ‘उ ट मा ं काय च गले थोळ च 
बोलतात?’ २. उ  वासाचा. ‘ न ती ा आंगाचा नरा 
उ ट वास येते.’   

उघळ ( व.) . ‘असं म गं कुरकूर के ापे ा 
उघळउघळ त डावर बोलावं.’    

उघळं ( व.) १. खुले, मोकळे. ‘वसद असी उघ ावर प  
तं कोनीबी ल बोते.’ २. कपडे न घालता. ‘द ा, असा 
उघळा नको येऊ. च ी मनीला घा न म ग तुया 
मायले.’      

उघळउघळ ( व.) . ‘उघळउघळ बोल अशी आळ  
लपी काहाले ठेवतं.’ 

उघळझाक ( ी.) नहेमी उघडणे झाकण.े ‘साराईसारई 
उघळझाक के ानं दरोजा खराब होई ा!’ 

उघळनं ( .) उघडण.े ‘पेटीतच असतीन पैसे, उघळून तं 
पाय.’     

उघळमाथा ( व.) मोकळे वागण.े ‘चोरापे ा 
उजागरालेच उघळमा ानं फरता येते.’  

उघळंनागळं ( व.) व हन, नागडे. ‘तंव नाथोबा उघडे 
नागीवे देखीले:’ -ल . ०.१९५. 

उघाडा (प.ु) पावसाची तहकुबी. ‘आठ रोज झाले 
पा ापावसाचा प ा नाई. हाई ह ा उघाडा जाते काय 
लेक.’ (उघाळ पाहा.)      

उघाळ ( ी.) पाऊस थ बलेला काळ. ‘मगृा ा दोन 
पावसानंतर च गल च उघाड मळाल  होती.’ 

उचकई ( ी.) उचक . ‘आंगनात गुलाबाची नोती उमयल  
कई/ झाकटीच कसी मले लागल  व उचकई.’ 

उचकटनं ( .) जोराने बाहेर काढण.े ‘ ा बुहा यानं मले 
उचकटून भईर का ं  ना?’      

उचकनं (न.) टोमणा, उदाहरण देणे, वारंवार तेच बोलण.े 
‘ईनमीन दोन पैसे देता शकासाठी अ  तकडे उचकनं 
देता स याईचं.’ -पोळा. 

उचकवाचक ( व.) व टण.े ‘पेटीतले कपळे 
उचकवाचक क  नको.’    

उचकावनं ( .) वृ  करणे, भडकावणे. ‘गुलाबाच 
पो ेईले असं उचकावून देते, कोना ाबी बान यात.’        

उचक (उ क ) ( ी.) तहानेने कवा आठवणीने ग ातून 
होणारे नीचे उ जन. ‘मला लागल  कुनाची उचक / 

ाची, ाची....’ (का. ह े , त. ब ु ल) 

उचकून ( . प.) वृ  क न. ‘आता लोकाईनं उचकून 
देलं आन बु ानं लगन प  केलं.’ -लेक.५६.       

उचकेबुचके ( व.) लहानमो ा. ‘ ज ा बॅकेपासून 
उच ाबुच ा सावकारपयत सव चं कज डो ावर.’ -
पोळा.१६. 

उचटनं ( .) उपटणे. ‘ढोराईनं रोपं उचटून टाकले.’         

उचटलं ( . प.) उपटले. ‘माणसायनं जंगलं तोडले. तथं 
शेती केल . शेतीतले गवत उचटले.’ -खंु.६५. 

उचमळनं ( .) उंच उडण.े ‘गागर तला धुराळा जरासा 
उचमळत रा न भूईवर वसावला.’ -त.१२१. 

उचल ( ी.) आगाऊ घेतलेल  र म. ‘म ह ानं कामावर 
रा न मालकाकडून उचल घेतल  आंगावर.’ -अंधा. 

उचलखाचल (न.) उचल ाचे काम. ‘बायतीन बाईनं 
उचलखाचल क  नये.’    

उचलचोखंडी ( व.) एक शवी. ‘आज देराले बोलते सकाय 
मले बोल न. उचलचोखंडीची हमत पा केवळ .’ -
अक.६९. 

उचलणीचा दगड (प.ु) वजन असलेला दगड. ‘नळयोजनेची 
बातमी स गून जणू ानं त ा मनावर उचलणीचा 
दगड घातला.’ -पख.८. 

उचलनी ( व.) १. वजनी. ‘जणू ानं त ा मनावर 
उचलणीचा दगड घातला.’ -पख.८. २. हवे तेवढे, अगदी 
कामापुरते. ‘पगाराचा सबन पैसा सर ा हाती. 

ातला उचलनी पैसा ते गोपाले देत जाये.’ - सत.९९. 
३. वसार, अंगावर आगाऊ पैसे घेणे.  

उचलब गळ  ( ी.) काढून देणे. ‘सायबासंग भ डगळ केल . 
दोन दवसात उचलब गळ  झाल  माही तथून.’    

उचला ( व.) भामटा, ा, लबाड. ‘ ा उच ाले काहाले 
संगं घेता, न ी आफत?’      

उच ा ( व.) भामटा. घरातील कोणी देईल ा पैशावर 
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जगणारा. ‘ द ा प ा भावाचा उच ा आये. बायकोले 
पावडर आनालेई पैसे भावालेच म गते का काय 
स गावं?’     

उचापत(ता) ( ी.) उठाठेव, भानगड. ‘मु मं ी होईन 
रा ा ा गतीगती मंग करन क ात ा सु  
उचापती.’ - मए.९१. (का.उ ाप त) 

उचापती ( व.) उठाठेव, भानगड करणारा. ‘पराटीत 
सोयाबीन पेर न, कई उनाया मुंग पेर नं, म ासारखा 
उचापती म ाच.’      

उच गनं ( .) पुढील भाग वर जाण.े ‘आ ाले धुरे ब धून 
शकळं उच गलं होतं.’ -ए.३८. 

उच डी ( ी.) उंच असा भाग. ‘ना ा ा तफ  उच डीवर 
च गलच तण वाढलेलं हातं.’ -पोळा. 

उ ं ( व.) १. उंच. ‘पोरगीपे ा पोरगा लयच उ ा होते. 
इटीद डूचाच जोळा दसीन तो.’ (का.उंचु) २. महाग, 
भार . ‘ गळ आये साजरं पन आप ाले लय उ ं 
होते.’ ३. ीमंत, े . ‘गर ब असून लय उ ा उ ा 
लोकत उठबस आये ाची.’    

उ ापुरा ( व.) सु ढ, भ . ‘आ ालोक हात जायाले 
मानसू लय उ ापुरा पायजे.’  

उ ा कगळा ( व.) उंच परंतु हडकुळा. ‘काई खातपेत नाई 
काय रे केवळा उ ा कगळा दसून रायला?’    

उ ीतड ग ( व.) खूप उंच. ‘ स या देशाईन कशा 
उ ीतड ग बाया हायते.’   

उजऊ ( . प.) उजवणे, ल  लावणे. ‘च दीसारखा 
कापूस इकू/ उजऊ औंदा मोठीधाटी सकू.’ -काया.४. 

उजट ( व.) रंगाने गोरा. ‘पोरगी पसंत पळल  आप ाले 
च गल  उजट आये. देखनी आय.े’     

उजम ( ी.) तयार , ान. ‘ ा ाची काई तरमा उजम 
पायजे.’    

उजय ( व.) १. गोर . ‘तुमची लेक उजय आय.े कोनीबी 
बना ं ाची उच न घेईल.’ २. चकचक त. ‘राखीनं 
घासून का लं तं भरनं कसं उजय दसते.’ (सं.)       

उजयनं ( .) १. पेट वणे. ‘तवं माहादाइसी आसन र चले: 
दीपु उजवीला:’ -ल .६०६. २. उजळणे, नखरण.े 
‘गावात फरना या लोकाईजोळ सोनं नाई उजयनं 
पळत, बात ाबात गचका देतात ते.’ २. ल  होण.े 
‘ ंडा देऊन घेऊन लेकबाय उजयते.’ -काया.४१.      

उजयनी ( ी.) १. तेलवात लाव ासाठी खापराची लहान 
पणती. ‘उजयनीत ा तेलात वात बुचकून ते बाहीर 
काहाडल .’ -उक.११. २. हणा ा वेळेस मं ाचे 
ना व  करण.े    

उजयेल ( .) १. उजळेल. ‘उजयेल सोनं प ध  
दसते.’  २. ल  झालेल . ‘म ग ाच साल  उजयेल 
आये ते पोरगी. खरपात ा पाटलाले देल .’  

उजर (प.ु) जूर, ह , उलगडा, उजागर . ‘ऐकून घेतलं 
सारं नाही केला उजर/ तुमीच करता कलमा अ  
बसात उरावर.’ -भू.७६. ‘भावापुळे माहा उजर नाई 
चा ा गावपंचायतनं मौतीराचा घाट रचला.’ - सत.८१. 
‘नाव घे णताच कसलाही उजर न करता मंजुळा नाव 
घेई.’ -मोती.३८. 

उजवनं ( .) १. ववाह होणे. ‘पोरगं जवान झालं. पोरगी 
उजवाय झाल .’ -त.८. २.  करण.े ‘ पतळ चे भ डे 
लबा ा पा ानंच उजयनं प तात.’ ३. ‘ना ानवसानं 
एखा ा पाट लनीची कूस उजवल  क  पंगती उठत.’ -
मोती. 

उजवा ( व.) सरस, च गला. ‘ह ा बैलापे ा बाद ा 
बैल उजवा आय.े’     

उजळनी ( ी.) बाराखडी. ‘उजळनी शकोल  का तुया 
मा रनं पाचवीलोक.’     

उजागर ( व.) शहाजोग, वहार ातं . ‘उजागर कायले 
उगामुगा राहीन/ खरं हाय खाईन थो खाल  पाहीन.’ -
मए.५९. (अ.सं.उत अ जागर)  

उजागर  ( ी.) अ धकार. ‘एवढं काम क नही खळकुची 
उजागर  नाई.’ -ना.७६.  

उजागीर ( व.) शहाजोग. ‘ सनालपना क नस न पाय 
कसी उजागीरासारखी फरते.’      

उजारनं ( .) उगारण.े ‘बापा ा आंगावर हात उजारनं 
च गलं हाये काय बाबू?’     

उजाळ ( व.) वैराण, ओसाड, व ीहीन. ‘पयले गाव मोठं 
दनदन होतं भूकंपापासून उजाळ झालं.’ 

उजाळदानी ( ी.) १. पेटलेला जाळ, ाला. २. 
दारं खड ातून काश ये ासाठी ठेवलेले काचेचे 
तावदान.      

उजाळनं ( .) भात होण.े ‘सोमवार उजाडे ोवर अशीच 
धुसपूस चालल .’ -धग.३. ( ा.)     

उ जड(ळ)नं ( .) उजाडणे, दवस नघण.े ‘ दवस 
उजाळला क  औत वावरात जाये. आता तं आठआठ 
वाजेलोक  झपतात लोकं.’  

उजीड(ळ) (पु.) उजेड. ‘म ानेक  रा ी तयाचीए देही न 
कासु नीगाला: तो आवघेया घरा आतु उजीएडु 

प डला:’ -ल .२०२. ‘तव ीमु त पासौ न कासु 
गगनपयत वा ढनला: तो आवघीया गावाव र उ जएडु 
पडीला.’ -गो व.३२. ‘उजीळ येते नूनस ा दरोजा 
उघळाच ठुला.’   
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उजीर (प.ु) उजागर , ह . ‘सून हो घरातल  पन मले 
काहाचाच उजीर नाई बैना.’     

उजूक (अ.) अ धक, आणखी. ‘मी मुळूमुळू रडलो तं मले 
पो ाईनं उजूकच खजवलं.’ -अंधा. ‘मरणा ा 
दाढेतून काढून उजूक ा ाच त डी का न देत 
असतीन हे लोकं.’ 

उजूर (प.ु) मा ता, ह . ‘बोलायसी तुझा उजुर च नसे।’ -
तुका.३००१. ‘सासरवास रोज नहा ा तेलाचा/ 
वेणीफणी कंुकवाचा नाही उजूर बोलाचा.’ -लोक.९२. 
‘शगा फोडताना दाणा त डात टाक ाचा उजूर न ता.’ 
-आ.३६. 

उजोनं ( .) १. ताची स गता. ‘बाइ: उपवासु क जे तेणे 
पाप होए: उजवीजे तेणे पु  होए:’ -ल .३३१. ‘सोळा 
सो ार केले तेई आता उजोनं आयेच.’ २. उज वणे. 
‘सयपाकाचे भ डे भ े कयेकले. ते आता उजवा 
लागतात.’ ३. ल  क न टाकण.े ‘काय संप ा, कदी 
उजोतं पोरगी? पोरगी त साजर  हाये तुयी! मंग का न 
भार  चाललं.’ -लोक.३७.  

उटकर ( व.) उफा ाची. ‘ जजाईसाजर  उटकर ब ाची 
बाई आय.’  

उटनं (न.) सुंगधी लेप. ‘घरोघर ा णती: उटी त:’ -
ल .२७. ‘च गदेओ राऊळा त जीया हळदी उटीले तीया 
हळदी माते उटावे:’ ‘का सूय चया आंगा उटण । 
लागत असे।’ - ा.१०.१०.  

उटनं ( .)  करण.े ‘ह ब  असो आ रसा। आपणप 
देखावया जैसा। पुढतपुढती ब वसा। उ टजे ीती॥’ -

ा.१६.१०२. ‘खरकटे भ डे होते ते उटून काहाळले मंग 
आंग टाकलं आमासक.’  

उटपट ग ( व.) बेसूत, चंचल. ‘उटपट ग मानूस ाचं काय 
येक ठकान आये.’ 

उटायनं ( .)  करणे, घासणे. ‘जेवण झा ावर 
तनं भ डे उटायला काढले.’ -ना.१२७. 

उटाया (प.ु) ख बाचे चौकोनी लाकूड. ‘उटाया ठेवून धारन 
फ ट करा लागते.’      

उटारेटा (प.ु) आटा पटा. ‘जीवापार उटारेटा, तोच सजन 
सोयरा.’ ‘संसारात मा ाले लयच उटारेटा करा 
लागते.’  

उटी ( ी.) सुगंधी ाचा लेप. ‘क रु  मळवट चंदनाची 
उटी। ळे माळ कंठ  वैजयंती॥’ -तुका.४.    

उ ं (न.) सूड, बदला. ‘म गं बोलचाल झा ी ाचं आता 
उ ं काहाळलं ानं.’ (का.उ )       

उ ाळा (प.ु) पुनरावृ ी. ‘साला ा गो ीचा क ाळा, 
ालाच बसतो उ ाळा.’ -खंु.१७५.  

उठनं ( .) उभे राहणे, जागण.े ‘गनपतीसारखा बसेलच 
रायतं, उठनं.’   

उठबस ( ी.) १. येणे जाण.े ‘गो ा ा घर  उठबस हायेना 
ाची.’ २. बैठक. ‘उणे णौ न भ डारेकराचेयासा रखे 

उठे बैसो क ह ण च नेणीजे:’ -ल . ०६०२. ३. क , ास. 
‘कोनाची ैस अ  कोनाले उठबैस.’     

उठब ा ( ी.अने.) उठ ाबस ाची मेहनत, श ा. ‘हे 
कर ते कर, काय नरा उठब ा क याले लावते का 
लेकाचा?’   

उठलतो ( . प.) उठलो होतो. ‘बरं ो दस ा ब बर 
उठलतो आपुन.’ -रा.१०६. 

उठव(णी)नी  ( ी.) उठायलाही जड. ‘पालापाचोळा खाऊन 
आला (बैल) उठवणी.’ -गाक.३१. ‘आता फारशी 
जनावरे न ती. उरल  तीही उठवणीस येऊनयेऊन 
अ ीपंजर झाल .’ -कात.६२१. 

उठसूट ( व.) पु ापु ा. ‘काम तर बंदच केलं होतं, 
उठसूट पायत मुंडी बसून असायला.’ - झ.१०. 

उठाठेव ( ी.) रकामी डबूड, खटाटोप. ‘ णऊ न आ ा 
या ठेवाठेवी कायकाज।’ - ा.९.३१. (का.उठाबु ढ) 

उठाण (प.ु) उठाव. ‘ वरह बाणाचा उठाण तचा ाण 
ाकुळ कर त होता.’ -कात.२१४. 

उठापटक - ( ी.) एखादे काम, क , म करणे. 
‘शाळेत ा पोर सोबत नामा उठापठक कर त रा चा.’ 
-धग.२९. 

उठायम ग या ( व.) उठवळ, अभ . ‘कसा व भावुजीचा 
सभाव उठायम ग यावानाचा मानसू काय कामाचा व?’ -
एक. 

उठारेठा (प.ु) काबाडक . ‘ ा पोराले वावरात उठारेटा 
करा लागते.’ -भं.३८. 

उठाव (प.ु) १. मागणी, उचल. ‘आजकाल क ाले बाजारात 
उठाव नाई.’ २. शोभा. ‘शेवापदरानं बाईले च गला 
उठाव येते.’  

उठावई - उठावेही. ‘तो झाळाखाल  बसूनच ता चळ चीप 
ाले उठावई वाटे ना, घर  जावावई वाटे ना अ  तथी 

बसावई वाटेना.’ -अक.५९. 

उठावण (पु.) उठाव, धडपड, बंड. ‘करावंच लागन काई ना 
काई उठावण. आज फारे ाले भेटूच, नाई तं मोच  नेऊ 
घरावर.’ -खंु.५६. 

उठावदार ( व.) उठून दसणारा, आकषक. ‘कपळे तं भ े 
उठावदार शवून घेतले ग ा.’      

उठेलं ( .) उठलेला. ‘पातरावून उठेलं मा ाले डबल 
जेवाले लावतं काय?’     
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उ ा (प.ु) सव कामे. ‘स गनं, ब धनं, पो ाले सुतई अ  
कु ी घर , असा उ ा घेतला.’     

उडगीर ( व.) उ ट. ‘उडगीर लोकच सायाचे लय झाले. 
मानमय दा रायल च नाई.’  

उडन (अ.) जर . ‘अरे ानं तुया बायकोब ल उडन टलं 
तरमा ते खरं नाई.’     

उडनखटुलं (न.) वमान. ‘वादावादी फ  
उडनखटु ासाठी, मतदार भ डते कवडीसाठी 
कटु ासाठी.’ - मए.१०५. 

उडफ (प.ु) उड ाची या. ‘ग ची अव ा शेवर गत 
झाल . शेवर ा कापसागत ते भु भुरे आकाशात 
उडफ लागले.’ -सेल.२९९. 

उडवा (प.ु) गव य ची रास. ‘एकु दीसी गोसावी 
उडवेयाआतु प डु ीकर ला होता.’ -गो व.१५. 
‘तुम ा गे ा मसनात पण माही गवर  तं अजून 
उड ाले बी नाई लागनं’ -खंु.२०९.  

उडानखटोला (प.ु) वमान. ‘बंडोजी बसला तशी पायट गी 
उडानखटोल  सारखी धूम पळाल .’ -मोती. 

उडावा (प.ु) खच, उड वण.े ‘ती पाणी जपून वापरायची, 
पा ाची उडावा करायची नाही.’ -पाटी. 

उणंपातं ( व.) उणे ण.े ‘काऊन माहा उणपातं भरणं चाललं 
नाथा?.’ -वा.१३९.  

उतटनं ( .) उस वणे. ‘मग शवणी जैसी उतटे 
प व ची।’ - ा.६.२६६. 

उतनं ( .) १. उकळून वर येण.े ‘चुल वरलं द उतू जाईन 
तं ान ठुजो.’ २. गव ने फुगण.े ‘उतू नको मातू नको/ 
घेतला वसा टाकू नको.’ ३. उतमात करणे. ४. आंगाला 
काही लाग ावर बार क फोड येणे.     

उतमात ( ी.) १. अवाजवी खच. ‘गव, मदो ाद सा वया च 
उतत होते दायाद॥’ - ा.११.४८०. ‘बापजा ा ा 
इ टेीवर उतमात क  नोय.’ -न.२०. २. अनथ, उप व. 
‘हे भाव याचं बेण आता काहीतर  उतमात के ा बगर 
राहात नाही.’ -पख.१४७. 

उतय ( व.) उथळ. ‘का ासाठी कटोराच पायजे उतय 
ताटल त नाई जमत बराबर.’ 

उतरंड ( ी.) धळ वर धळ , खाल  मोठे वरवर लहान 
भ डी ठेवून केलेल  उभी रचना. ‘ते सुप घेऊ न 
उतरडीसी ग : त ळा काढू गेल :’ -ल .३४. ‘उतरडीचे 
डेरे द दे स ध न उतर त:’ -गो व.२७८. ‘संक  सृ ी 
घडी। सेव च वक वू न मोडी। मनोरथ चया उतरंडी। 
उतर  रची॥’ - ा.१३.११४.  

उतरकर  (प.ु) गावात उतरणारे भटके. ‘ते उघडंनागडं 

पोरगं कुणा उतरक याचं, फर ा लोकाचं होतं.’ -
त.१३७. 

उतरन ( ी.) १. उतार, उतरती जागा. २. एक औषधी 
वेल. ‘रानातील उतरणची वेल मचालनं शोधल . पाला 
कुटून शीला चारला.’ - स.५५. (सं.)  

उतरनं ( .) १. खाल  येण.े ‘उतरले उदक पवत वळघे।’ -
ा.१०.६९. ‘सदाशीव बंडीवर बसेल होता. बलावलं तं 

खाल  उतरनं पळलं ाले.’ २. कमी होणे. ‘काकाचं वय 
उतरलं आता.’ ४. ओवाळणे. ‘ ा बॉनं पाच लबू 
आंगाव न उत न फेकले.’ ५. वटणे. ‘तो आंबा खाऊ 
नको साजरा दसते पन उतरेल आये तो.’ ६. वरणे. ‘हे 
चोळ  गेल  उतरौ न.’ श . २२५. ७. पास होणे. 
‘आप ा तं पसंतीले उतरल  पोरगी.’   

उतरा ( . प.) उतरावे. ‘मग न ाने उतार  ा. झाडाचे 
आंबे उतरा. जवनीत दडपा.’ -डेबू.६३. 

उतरेल ( . प.) १. उतरलेले, झग नशा कमी होणे. 
‘ ाची दा  उतरेल हाय नून तो शाबूत बो न 
रायला.’ २. येऊन थ बणे. ‘गावा ा र ानं 
फासपारधी उतरेल आयेत.’ 

उत याले ( . प.) उतरायला. ‘तू चळत जाय. मी हाव 
तुले उत याले रकामा.      

उतळनी ( ी.) मड ाची चढती र ग. ‘उतळनी देऊळ 
कर वले: उ ापन जाले:’ -ल .२४५. ‘उतळनीत ा 
ढबरायतला दायदाना कदीचाच सरला ता.’ -
सत.४४. 

उतानं ( व.) पालथे. ‘माग  वृ ु दे खला: तो क वृ ू 
णौ न नेणे: तेयाखा ल उताणा नीजैला:’ -ल .३८७. 

‘गोसावीया स उताणी ीमू त प डु: वचे ळाव र 
दो ी ीकर:’ -गो व.१५७.  

उतानी ( व.) वरत ड, पाठ टेकवून झोपण,े पडण.े ‘ऐसी 
जये ान । मुनी  वर सी उता ी। वेदत च  
पानोपान । हडताती॥’ - ा.१३.१६६.  

उतार (प.ु) १. खाल ा दशेला. ‘उंबरा ा झाळाजोळ 
नदीले उतार आय.े’ २. प ात सलग तीन पान ेलागण.े 
‘अ ं नयलं दयलं- असा उतारच लागेल होता प ाचा.’ 

उतार ( व.) ती ता कमी होणे, ओसर ाची या. 
‘पायी घात लया मठी। होतो उठाउठी लवकर च 
उतार।’ -तुका.८६. ‘अशा कारे पूण गा याचा उतार 

ायचा.’ -फ र.८०. ‘येक टक देल  बु ाले तं 
आमासक उतार पळला.’  

उतारकर ( ) (प.ु) प थ , वासी. ‘ नून त ग यान 
सुटलं का उतारे म गाले धूम करत.’ -लेक.२७. ‘सबन 
उतारक याईले पाटलाजोळ जाऊन न द करा लागते.’       
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उतारचळ (प.ु) खाल वर होणे. ‘आयु  काय सादं अ .े 
उतारचळ रायतेच.’     

उतारपाठं ( व.) वरखाल  असे, सपाट नसलेले. ‘ते वावर 
सवान नाई. उतारपाठं आये.’ 

उतारपेठ ( ी.) उतर ाचे, मु ामाचे ठकाण. ‘आवजाव 
घर तु ारा या उदार वृ ीमुळे व हाड सव ताचे 
उतारपेठ बनले.’ -कात.३०२. 

उतारवय (न.) ातारपण. ‘उतारवयात मामुल  मानगी 
काम काळते.’   

उतारा ( व.) आंबे पाड ाची या. ‘ह  गा: हे अवघे 
आंबे उत रता: या आंबेयाचे आंबे उतरा ना ते काइ:’ -
ल .४३२. ‘मग न ाने उतार  ा. झाडाचे आंबे उतरा. 
जवनीत दडपा.’ -डेबू.६३.  

उतारा (प.ु) १. आंबेवगैरे झाडाव न उतर व ाची मजुर . 
‘आं ा ा कमती पे ा उतार च जा  झाल  
ग ा.’ २. सापचावलेले वष उतरवणारे म क. ‘नेनू 
आरबडी अ  उतार ही. साप चाव ा माणसाला तो 
मं ून लबू ायचा.’ -सेल.२२२. ‘नव याला साप 
चावला उतार  आले. मं तं  झाले पण सारं थ.’ -
अंधा. ३. उ . ‘ग ाचा उतारा च गला झाला औंदा.’ 
४. दाखला. ‘या अज संगं वावराचा उताराई जोळा 
लगते.’ ६. बमार  कमी होण.े ‘गोया घेनं. तापीत 
थोळसाक उतारा तर  पळ न.’ ७. ल न घेतलेला अंश. 
‘पु कातला उतारा ा वहीत लेहेला.’   

उतार  ( ी.) १. उतर व ाची या - आंबे वगैरे 
तोड ाची. ‘आं ाची उतार  झाल  णजे भाऊबंदात 
ह ासाठी ल मल ी होई.’ -मोती. २. उतार, उंचा न 
खाल  जाणार  वाट. ‘घाटात गा ा कशा उतरावया ा 
आ  उतार तून कशा काढा ा हे ात ग ड पटाईत 
होते.’ - द.१. ३. आंबे तोड ाचे साधन.  

उता या (प.ु) झाडावर ल आंबे काढणारा. ‘उता याले 
बोलावून अंबराईतील आंबे उत न ा लागतात.’         

उतावळं ( व.) अधीर. ‘उतावळा नवरा गढु ाले बा शग 
ंतात, ते खरच आय.े’ (का.उततळ)      

उतू ( व.) व ताप ानंतर ओसंडणे. ‘ना ध 
वा ढताठावो माये। तव उतो न जाय भावे॥’ -

ा.१८.३७१. (क.उ ू )  

उ र (न.) जबाब. ‘कोन काई  न केला ाले उ र तं 
ाच लागते.’  

उ र ( ी.) एक दशा. ‘वावराची लंबाई असी उ रद न 
आय.े’  

उ रा (प.ु) बारावे न . ‘उ रा अ  भात ना खाये कु ा.’ 

उ  (न.) पैदास, कमाई. ‘मशागत च गल  झाल  तं 

उ  च गलं होते.’ 

उ ादन (न.) उ  केलेला माल. ‘कसं काय या साल  
शेतीतलं उ ादन?’ (सं.)    

उ व (प.ु) आनंद, उ ासाचा दवस. ‘जयाचा ज ी 
मंगळाचा उ ावो: जाला तीही लोक .’ -न .२९१. (सं.) 

उ ाह (प.ु) उमेद, धैय, प. ‘शेतमालाले भाव नस ानं 
लोकाईत उ ाह नाई रायला शेतीचा.’  

उथय ( व.) खोल नसलेला, सपाट, पसरट. ‘खोलगट 
घ म ापे ा उथय पायजे च गलं ढोराले पानी पेता 
येते.’    

उथल(ळ)पुथल(ळ) ( व.) १. मनातल  हालचाल. 
‘नजरानजर होताच दोघ ाही मनात उथलपुथल होत 
होती.’ -ए.९१. २. वरखाल  होणे. ‘भूकंपात सबन 
उथलपुथल न जाते.’   

उथाया (पु.) ख बाखालचा दगड. ‘गो ाचा उथाया ठेवून 
ावर नामानं ख ब ठेवला.’       

उदई ( ी.) वाळवी. ‘सं ाचं झाळं उदई लाग ानं कलंडून 
पळले.’ (फा.)  

उदक (न.) पाणी, वर ा दशेने (ऊ ) जाणारे पाणी, उ , 
दक आ ण क ा तघ चा अथ पाणी असाच आहे. ‘मग 
तेही आपुल ए घागर चे गा ळले उदक आ णले:’ -
ल .४९३. ‘एथ ान करा गा: धारेचे उदक कंुडा स 
मीनले:’ -गो व.५५१. ‘चातकु असे: तो गावोगावी 
देशोदेशी नदोनदी बाबी पोखरणी अस त प र तेथच 
उदक न ीकारती:’ - .७१. ‘आ ण उदक सहज सपाट 
जहाले।’ - ा.२.१०७. ‘उदक  रा खले कागद। चुक वले 
जनवाद॥’ -तुका. १२४. ‘उदका वेगळा। न े तरंग 
नराळा।’ -तुका.५८१.२. ‘इकळे पतरवाई टाक. सं र  
वाढ. कोनी उदक आना बे.’ -डेबू.४३.  

उदब ी ( ी.) अगरब ी, सुगंध देणार  काडी. ‘गोदीनं 
देवा यात दवा लावला, उदब ी लावल  अ  पाया 
प .’ (त.ऊ ब )     

उदर ( ी.) पोट. ‘मायनं लेकराले कती उदर  लावलं तरमा 
जोळ नाई ठूत.’ 

उदराई ( ी.) ऊद आ ण राळ. ‘उदराई ा वासनं घर दार  
पसरल .’ -काया.१३.  

उदंड (अ.) जर . ‘ ानं उदंड तलंसीन तयुा आयकाव 
काहाले ाचं?  

उदा ( व.) नळसर रंग. ‘जवसा ा फुलावानी उदा रंग 
नसे ाचा/ होते अभायाले मोह ात आंग 
झाक साचा.’ - व.  

उदार ( व.) थोर, मो ा मनाचा. ‘ नगतच आये ना बापा 
आयजी ा जवावर बायजी उदार.’ 
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उदास ( व.) ख , क ी. ‘त र जो या देहाव र। उदासु 
ऐ सया पर ॥’ - ा.१३.५९३. ‘कईसाई पाहा लेकाचा 
उदासच असते.’ (सं.)    

उदासनं ( .) ख  होण.े ‘ वधवे ा कपाळात आभाळ 
पा न ेकच उदासायचा.’ -रा.६७. 

उदासी ( ी.) ख ता. ‘गावात मळं पळेल अस ानं 
ा ा ा ावर नरा उदासी आल .’  

उदासीन ( व.) वर , तट , न ाळजी, :खी. ‘तंव 
नोहावे यागा दक । उदासीन॥’ - ा.१८.१५२. (सं.)      

उदाहरन (न.) दाखला, त. ‘याचं ाचं उदाहरन नको 
देऊ, तू आपलं काय ते स ग?’  

उदी ( ी.) उदा ा रंगाचा पगट. ‘याचा असते अंगार अ  
ाचेवाल  उदी.’ - मए.१९.     

उदीम (प.ु) १. ापार, देवघेव. ‘उदमासी तुटी नाह  कोणा 
हा न। घेऊ नय  धणी लाभ घेती॥’ -तुका.१११९. २. 
शेताची उ ाळवाही. ‘गावात ा ब तेक कुण नी 
आपाप ा शेतातले उ ा ातले उदीम आटोपले होते.’ 
-वा.१४४.  

उदेपन (न.) उ ापन. ‘जै या देउळा स उ ापन केले।’ 

उदोउदो (प.ु) तुी, गुणगान. ‘फा ूच कोनाचाई उदोउदो 
क  नाई शाय ानं.’  

उ ट ( व.) उमट, द डगा. ‘वय र मा ासंगं असं 
उ टपनानं वागू बो  नाई.’ (सं.)    

उ ार (प.ु) नाव करण.े ‘पय ा नंबरात येऊन पोरानं 
सात प ाईचा उ ार केला जसा.’   

उ ापन (न.) ताची समा ी. ‘जै या देउळा स उ ापन 
केले: तै हे येथ पातळ  घा न जे वले:’ -ल .२११. 
‘ना काले काहाचं आलं उ ापन अ  फु ापन.’ (सं.)     

उधई(ळ ) ( ी.) वाळवी. ‘उधळ  नावा ा वा ळात 
राहणा या मुं नी ज मनीवरची माती उचकटून 
खोडावर नेल  होती.’ -खंु.२४७.  

उधडं(ळं) (न.) म ा, उ ा. ‘रोजंदार पे ा मजूर हंगामात 
उध ानचं काम मागत होते.’ -धग.४७. 

उधम (प.ु) दंगा, गडबड. ‘म डवात पोरासोराईचा उधम तं 
चालतेच.’         

उधयवार  ( ी.) अमाप खच. ‘लगनात लोकं आळमाप, 
उधयवार  खच का न करत अ ीन?’        

उधळनं ( .) १. अवाजवी खच करण.े ‘ कतीकई पैसा 
असला तर  तो उधळून टाकते.’ २. उसळण.े ‘गोरा 
उधळला तं कोना ा बापाले आवरत नाई.’ ३. फेकणे. 
‘उध ळत  माती र वकळा मळे। ह कैस न कळे 
भा हीना॥’ -तुका.५६३. ४. धुडकावण.े ‘ ाचं मत 

भमानं उधळून लावलं.’ ५. उसवणे. ‘लगनासाठी देला 
तं सारा त ो उधळला लेकाईनं.’ ६. उधळ ने खाऊन 
वाळलेले बी, झाड.  

उधळप ी ( ी.) फाजील, मन ी खच. ‘सगळेईनं 
उधळप ी के ावर येक ाची कमाई नाई पुरत.’   

उधळमानक  ( व.) उधळणार ,  खच करणार . ‘राम सग 
चाळ स एकाराचा धनी. ाची मुले उधळमाणक  
नघाल .’ -सेल.२०३. 

उधळमावंद (न.) अमाप खच कपणा, अवाजवी, अ तवापर. 
‘सेलस ड असता थोडी स डलवंड होणारच/ पण 
रोजचे हे उधळमावंद शेवटी अंगावर येणारचं’ -
कात.५१३. 

उधळा ( व.) खच करणारा, ख चक. ‘उध ा मा ा ा 
हातात काहाचा पैसा रायते हो.’      

उधळे ( . प.) ंदडण,े पळणे, ग धळ घालण,े ैर. 
‘होळ ा दवसात तर सोनी धनाव ा गायी सारखी 
उधळे.’ -काळ .१११. 

उधान (न.) भरती, भर. ‘वारंउधान सुटलं तं घरातच बसून 
रायनं बरं.’     

उधाननं ( .) भरती येण,े वर जाण.े ‘सव गी उधावती 
अ णया रोम चया॥’ - ा.६.२६४.  

उधार (न.) उसनवार, उसणे. ‘ बळा तुका भा व वणे। 
उधारा देव घेतला णे॥’ -तुका.१००३. ‘ते सदथ 
आशौ न एका कवडेयाचीया उधारा पातेजे ना:’ -
उल .१४८. (का.उ र)  

उधार  ( ी.) काल तराने कमत देऊ णून मालाची 
खरेदी. ‘उधार चं पोतं, स ाहात रतं.’ 

उनं (न.) अ हत. ‘आपून कोना ा उ ावर असू नाई, बरंच 
पाहावं.’ 

उनं ( व.) १. कढत, गरम. ‘उनंउनं असलं तं जेवन धकते.’ 
२. कमी, उणीव. ‘कासया गुणदोषा पाह  आ णक चे। 
मज काय चे उण असे॥’ -तुका.२०२५.१. ‘कुटार 
इकत घेऊन फसलो. येका बंडीलेबी उनं प ं .’  

उनंउपरं ( व.) कमीजा . ‘काही उनंउपरं झालं त तूच 
ाले जबाबदार रा ासीन पा .’ -एक. 

उनं नं (न.) कमीजा , अपश द. ‘काका मागचं भ डण 
काढून काही उणं णं तर बोलणार नाही?’ -फ र.२१७. 

उन हवसं (न.) सुख :ख. ‘तु ी ा बाईचा जीवबी घेतला 
इथं तं मले काय उन हवसं वाटणार हाय?’ -वा.१९९. 

उनाई ( ी.) उ तेचा वकार. ‘उ ात हड ानं ाले 
उनाई लागल , आता थबाथबानं मुतून रायला.’    

उनाड(ळ) ( व.) उनाड ा करणारा. ‘दोनदोन पोरं तरमा 
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समदे उनाळ. येक या ग नं सरा ा ग नं फरते.’      

उनापुरा ( व.) कमजा , सरासर . ‘उनापुरा कपळा 
असला तरमा तो सदरा बराबर शवते.’    

उनायवाही ( ी.) उ ा ातील कोळपणी. ‘का कार त 
उनायवाहीले मय  होतं.’ - द.६७.  

उनाया ( ी.अने.) उ तेचा वकार. ‘उल उल  मुतू येऊन 
रायलं. काल उनात फरलो तं उनाया लाग ा वा े.’ 

उनारनं ( .) १. पेरणी करताना बी टाकणे. ‘पाणी व न 
पडते/ जमीन शणारते/ मोती हरे उणारते.’ -लोक.२१. 
‘वटी ब धून पोटाले/ पाराबती उनारते.’ २. र ाचा 
कणसातून दगडी चीप, वटकराने दाणे काढण.े  

उनार  ( ी.) बजाची पेरणी कर ाची प त. 
‘शामरावची उनार  च गल  आय,े पायजे तसं बी 
सोळते तो.’ 

उना या (प.ु) धा  तफनी ा चा ात टाकणारा. 
‘पेर ावर उना याच भेटला नाई. मंग ाच उनारलं. 

ा व पासनं मीच उना या झालो.’    

उनाळ ( व.) उंडगा, भटकणारा, ैरवृ ीचा. ‘लेकराची 
जात उनाळपना करतच असते.’    

उनाळ ा ( ी.अने.) ंद चाळे. ‘अ ास सोळून 
पोरगं दवसभर उनाळ ा करत हडते.’   

उनीव ( ी.) कमतरता. ‘बईन च गल  सुकात प . 
कोन ाचं गोठीची उनीव नाई तती.’ (का.ऊन)     

उनोनी(ती) (न.) यंपाकासाठी उकळलेले पाणी. 
‘उ वणी तर  तापत असे:’ -ल .१०९. ‘त बीया भ न 
उ वणी घेउ न आला: साध चे पाय धुतले:’ -
गो व.१७४. ‘उनो ानं कोपरातील पठाला उराशी 
कवटाळलं.’ -डेबू.३२.  

उ ीस ( व.) सरस. ‘समजे नाही कोन उ ीसा बसा/ हा 
वाटे पागल अ  थो वाटे पसा.’ - मए.१००.      

उ ीसबीस ( व.) कमी जा . ‘या साल  पोराचं लगनं 
कराच लागते. पोरगी उ ीसबीस भेटल  तरमा चालते.’     

उ ार  ( ी.) पेरनीसाठी सर ातून बीज सोड ाची 
या. ‘वटी ब धून पोटाले बाई उ ार  कर न/ बुवा 

हाकले तफन/ कसं चालते पेरनं.’ -नोका.  

उ ाळ  ( व.) उ ा ात पेरावयाचे. ‘आजकाल तं उ ाळ  
मुंगई पेरतात लोकं.’       

उपकनं ( .) १. अ  होण,े संपण.े ‘ ाचं बोलणं ऐकून 
त ा मनातल  भीती कापरासारखी उपकल .’ -
पख.२८. २. जुंपले ा बैलाने आडवे तडवे होणे. ‘बैल 
उपक ानं शवाई मो , बे  तुटल .’  

उपक ा ( . प.) नाहीशा झा ा. ‘पुंजाला पा न 

बाक ाही बायका कापरासार ा उपक ा.’ -
पख.१३२.  

उपकायलं ( . प.) अ  होणे. ‘प लं जे जे साजरं 
होतं ते ते कापरासारखं उपकायलं.’ -वा.१०१.        

उपकार (पु.) मेहेरबानी, सहा , मदत. ‘कोनं उपकार केले 
आप ावर तं ाची जान ठेवाव मा ानं.’  

उपचार (प.ु) १. च क ा, इलाज. ‘ बमार ले लय उपचार 
केला पन गुन नाई आला अजून.’ २. ढी, चाल. 
‘जवायाले नारयटोपी ाचा उपचार तं नभवाच लागते.’  

उपज ( ी.) उ . पैदास, न मती. ‘हे अळमदडं कसं काय 
उपजलं या घरात काजनं?’     

उपजत ( व.) ज त:. ‘काही काही लोकात उपजतच गनु 
असतात.’ (अर.)     

उपजनं ( .) उ  होणे. ‘ह उपजे आ ण नाशे। ते 
मायावश दसे॥’ - ा.२.१०५. ‘ मातून च उपजे 
भा संप ी।’ - ा.१४.३५. 

उपजाऊ ( व.) सुपीक, जा  उ न होणार  जमीन. ‘जमीन 
भार  उपजाऊ अस ानं भावई तसेच आयेत जोरदार.’   

उपट ( . प.) उपटावे. ‘उपट पराटी पेर ग  असं 
करसान त कशी परवडीन शेती.’ -गय. 

उपटझगडा (प.ु) अकारण भ डण.े ‘हे भा  आता 
तुम संगं उपटझगड क न काहाले र लोटू?’ -पाटी. 

उपटनं ( .) उपटणे. ‘उप डल कव तक। झाड येर  मोहरा 
ठाके। त वेग जैस सुके। तैस हे न े जाण॥’ -

ा.१५.४१. ‘त ड करते नसुता तो काय उपटते माहे?’     

उपटसंुब ( व.) ह  नसता एखादे ान बळकावणारा, 
उडाणट .ू ‘गोदा बाईले पोरसोर नोत तं हे उपटसंुभ 
येऊन बसलं उरावर त ा.’      

उपद ाप (प.ु) ास, क . ‘बागाईतासाठी लय उप ाप 
करा लागतात, त डाचं थोळ असते.’ 

उपदेस प.ु १. श ण, ान, हताचे स गण.े ‘गु नं उपदेस 
केला तो चे ानं आयकाव तसं वागाव.’ २. उपदेश घेनं 
- गु  करणे. ‘शंकर बाबाचा उपदेश घेयेल हाय ानं.’ 

उपननं ( .) पाखडण,े वा यावर भूस बीज वेगळे करण.े 
‘तंव तो कुणबी आला:...मग तेणे तो चणा रग डला: 
उप णला:’ -ल .४११. ‘क  भूसबीज एकवट। उप णता 
राहे घनवट॥’ - ा.२.१३०. ‘च गलं वारं सुटलं आये तं 
उपननं तर  होऊन जाईल.’ -धग.४८. ( ा.)  

उपनवटी ( ी.) उपण ाची पाटी. ‘कुसुमनं नबदी ा 
घ न उपनवटी आनून जवार  उपननू काहाळल .’        

उपनेर ( ी.) एक यं . ‘वा ाबाहेर उपनेर सु  होतं, आबा 
पोते शवत होते.’ -ना.१५. 
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उपभोग (प.ु) आ ाद, अनुभव. ‘देवानं दे ं खरं पन ाचा 
उपभोगई घेता आला पायजे.’ -ना. 

उपमा (पु.) तखट स जा. ‘उखळपडी गेल  आता, उपमा 
करतात सकाऊन ा पायर .’ (का.उ मुा)     

उपयनं ( .) अ  होण,े नाहीसे होणे. ‘तुकळोजीचा 
असर आता बयता ावर होत नाई/ तुया पालखीचे 
ग ा कुठी उपयेले भोई.’ -नोका. ‘पो ं घर  नाई, 
वावरात नाई, शाळेत नाई मंग उपयलं कुठी?’ -धु . 

उपर ( व.) आगंतूक, वर. ‘मी या भा याचे सा पये दीन. 
या उपर तुही मज .’    

उपर (प.ु) वच , मोठेपणा, े . ‘आ ाजी ा उ र 
कोनी आये का गावात?’     

उपरंउपरं (न.) ु क, परके अस ासारखे. ‘घरात 
आ ाला उपरंउपरं आ ण परकंपरकं वाटू लागलं.’ -
फ र.१७५.   

उपरती ( ी.) मागा न झालेल  जाणीव, प  चाताप, 
वर . ‘एका गणुानवुा  क रत । उपर त होऊ न 
च ा। नरव ध त नता।’ - ा.२.१७३. ‘पयले नो तं 
आयके ना, आता उपरती झाल  ाले.’ 

उपरनं (न.) लहान प ा. ‘उ ाता ात डो ाले उपरनं 
ब धावं.’        

उपरा ( व.) १. त हाईत, परका. ‘मी तुम ातलाच हो ना 
मले का न उपरा समजता राजाहो.’ २. हाती वहार 
नसलेला. ‘ द ा उपरा हाय. ा ा भावाले म ग काई 
म गाचं असीन तं.’  

उपराउपर  ( व.) वर ावर. ‘दर ह ीचा बजार तं 
उपराउपर  भागोते तो.’         

उपराठा ( व.) उलटे, उरफाटे. ‘त र उपराटा चोर च 
नागवला णा: आ ण गोसावी ह  केले:’ -ल .९४. 

उपलानी ( व.) अकारण, उलटे, उरफाटे. ‘उपलानीच 
आ ाले तकतक कराले लावून रा ला.’ -मे.५७. 

उपल  ( ी.) गोवर . ‘शेन जमा केलं अ  उप ा 
थाप ा.’  

उपवर ( व.) ववाहाला यो . ‘लेक उपवर झाल  क , 
मायबापाले कायची झप लागते.’      

उपवून ( .) नाहीसे होणे. ‘गु  धनानं स गतलं होतं 
कोणा ा नजरं पडू देऊ नको. नाई तं मी उपवून 
जाईन.’ -खंु.१९९. 

उपसनं ( .) १. बाहेर काढण.े ‘ए चरण वीहीर चे उदक 
उप सजे त र जेतुके काही तेतुके च:’ -ल .१९६. 
‘नाचुक ा भ डनाले तलवारा उपसनं चा  केलतं.’ २. 
भूक लागण.े ‘पोट उपसताच म जर  देखील आपले 

पोर खाते.’ -कात.४४८.     

उपसा (प.ु) १. बाहेर काढण.े ‘जन बसले कहीचे वाट 
पाहता कोणाची वेळू उपसा गळ चे.’ -लोक.६८. 
‘उंबराखालचा वहीरा पावसा ात वाळूनं, मातीनं 
गाळ ा जतातो मग उपसा.’ -पख.३३. २. य  क न 
पाहण.े ‘दोन वष सारखे, मा न पा ले उपसे.’ -
मए.२८. 

उपाई ( व.) उपद ापी. ‘लानलान पो े तं लयच उपाई 
अ ात. तेईची गाई काहाले घेता, बा ा.’     

उपाधी ( ी.) ास, पीडा. ‘आधीच जात वचा न घेतल  
ते बरं असते नंतर नस ा उपा ा नको.’ -गय. 

उपाय (प.ु) इलाज, उपचार. ‘पोट खीवर साधा उपाय 
आय बेलाचा मुर ा ावं.’ 

उपायी ( व.) उपाय योजणारा, ासदायक. ‘पो ावर 
ान ठुजा भलतीसं उपायीपना करते ते.’  

उपाव (प.ु) उपाय. ‘स गे हा अनभुव साधन उपाव।’ -गाथा. 

उपा ापोटी ( व.) न जेवण करता. ‘ दवसभर 
उपा ापोटीच गवाले पानी देत बसलो.’          

उपास (प.ु) उपोषण, नरसन, काही न खाणे. ‘आज जेवन 
नाई येकदासीचा उपास असते मले.’ (सं.)  

उपासतापास (प.ु) उपवास, त, ा ा आनुषं गक गो ी. 
‘जु ाकाळ  कोनालेई अन परमगस ना भेटे. कईकई 
नरा उपासतापास घळत.’ 

उपासमार ( ी.) अ  न मळ ाची ती. ‘माय गेल  
अ  उपासमार आल .’   

उपासी ( व.) उपवाशी, रका ा पोटी. ‘अध चोखंड भाकर 
ा माय पायेटचा उपासीच आवो मी.’    

उपेग (पु.) उपयोग, वापर, फायदा. ‘असे अज फाटे आमीनं 
लय केले. ाचा काई उपेग झाला नाई.’ -फ र.१०४. 

उ ट ( व.) नको ते उलट करणारा. ‘लयच उपट मानूस 
हाय ग ा. माया व ाव न बंडी नेल  लेकानं.’          

उ र (अ.) वरचढ, नंतर. ‘बकर चे तीनशे देतो या उ र 
आपल  ताकद नाई चालत.’ (का.उ र)   

उ रवाळा (प.ु) जा ीचे करणे. ‘यास पा ानबी काय 
उ रवाळा आणला का णू माय यायचं तं याव? मु ामी 
कशाले राहावं?’ -खंु.११५.  

उफण ा ( व.) पाणी गोल फर ाची जागा, लाटा. ‘राम 
ड ावर जायचं. नदी ा उफण ा पुरात नारळ 
फेकायचचं.’ -पख.८६. 

उफयनं ( .) उसळणे. ‘जो अंबर  उफ ळता खुर लाग 
लाहे.’ -नद.३२. ‘चालताचालता गोरं उफय ा मा न 
छकळं पाळते.’           
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उफयनी ( ी.) उसळ . ‘जवानी ा लाटा उफय ा मारत, 
कना यावर मा ा येऊन धडकत.’ -पाव. 

उफराटा ( व.) उलट, व . ‘सजनपणा चया वाटा। 
तुजपुढ बैस उफराटा॥’ - ा.१.५४७. ‘तो सदानकदा 
उफराटाच बोलत रायते, सरकं बोलनं नाहीच.’  

उफागत ( व.) भयाकूल, चतातूर. ‘अध  रात होऊनबी 
पोरगं ना आ ानं सरोसताचा जीव उफागत जाये.’ -
सत. ३२. 

उफाडनं ( .) वर येणे, गती होणे. ‘मट ा ा धं ावर 
उफाडला स बा.’ -गाक.८. 

उफान (न.) भर, आवेग. ‘अशी उफानल  माती/ हाती देत 
गेल  मोती.’ ‘पय ाच पावसात व हाडातील न ा 
उफान ा हो ा.’  

उफान ा ( व.) भरास आले ा, वाढ ा, मो ा. ‘मो ा 
पोर ा उफान ा शर रावर दाटल  सलवार.’ -पोळा. 

उफाननं ( .) उ ा मारत पळणे. ‘बैलाचं शेपूट 
परगाळलं तसे बैल उफानले.’ -डेबू.६९. 

उफ डनं ( .) उडण.े ‘उघाडीमुळे डव याची पास उफाडून 
येई ोवर जमीन टणकावलेल .’ -पोळा. 

उबग (प.ु) कंटाळा, ास, उ ेग. ‘हा रे बा: के गेला 
होता स? काइ मज उबगला स?’ -ल .९२. ‘एकाधा एकु 
उबगला ण:े फळ मोडैल क  चेइल: ऐस भणौ न 
उबगला जाए:’ - .५७. ‘सोय रया उबगु येईल माझा॥’ 
- ा.१३.५७२. ‘वेदशा पुराण  उबगो न स डलासी।’ -
गाथा.१५९०. ‘स डीयेला गभ उबगो न माउल । नाही 
स भा ळल  भू म ।’ -तुका.४४८०.  

उबगनं ( .) कंटाळण,े वटण.े ‘तू मर कोढी: मरोका: हे 
आ इ का जताये: ऐसा उबगला.’ -ल .१४४. 
‘ नकव ा न ु रा। उब गजे जेव  सोयरा।’ -

ा.१५.२८६. ( ा.) 
उबगला ( . प.) कंटाळला. ‘तुका णे :ख उबगला 

जीव। णऊनी क व भाक  देवा॥’ -तुका.३४९८. 

उबजनं ( .) श न े ऊत येणे, उलट या होण.े 
‘ज ग चं वारं कोरकंूना उबजते.’ -झेल.७२. ‘ ब ाचं 
तेल आंगावर उबजतेच उबजते. माहा खराब ते.’  

उबजेल ( व.) सव नी ध:कारलेला, इजा करणारा, ताप 
देणारा. ‘उबजेल आये तो आता काय आपलं काम 
सरकं होऊ देते.’      

उबडखाबड ( व.) खरबडीत. ‘उ रेकडे नदीप ाडंची 
जमीन उबडखाबड ड गराळ, मुरमाटी.’ -पोळा. 

उबडनं ( .) खाल  करण,े पालथे क न स डून देण.े ‘ तनं 
जानूनच भरणं उबडून पाणी स डून दलं.’ -पाटी. 

उबडा ( व.) खाल  त ड क न नजलेला. ‘अजूनबी गो ा 

घरात उबाडा झोपेल.’  

उबडून ( व.) खाल  क न. ‘तो वैतागून जागीच पखाल 
उबडून ायचा.’ -पख.८५.  

उबय ( ी.) उबळ, खोक ाची ढास. ‘जो याची उबय आल  
अ  बु ाचा जीव गेला.’  

उबरनं ( .) उलट या होण.े ‘रंगा ना ढंगाचं ते कुकू, 
सबन उबरते माय कपायपाटल ले.’ - सत.७३. ‘ ब ाचे 
तेल उबर ानं हाताले फोळं आले.’ 

उबरेल ( व.) सव ना नकोसा, खुपणारा. ‘गावात गजा ंजे 
अव ाईले उबरेल मानूस.’ 

उबळ ( ी.) १. खोक ाची ढ स. ‘भोवळ आ ानं ती 
खाल  बसल  तर  द ाची भोवळ थ बेना?’ -पोळा.  
२. व ती, वमन. 

उबळं ( व.) उपडे, उलथे. ‘ णो न मनपण मोडे। तै इं या 
आध च उबड।’ - ा.१३.३०१. ‘जेणे पर ा केले उबडे।’ 
- ा.१६.४५२. 

उबळनं ( .) स डण,े उपडे होण.े ‘यशोदा माय बाई 
कृ ाला या स गा काही/ गव ा ा राधीकेचं टाके 
उबडून दही.’ -लोक.५. ‘तो वैतागून जागीच पखाल 
उबडून ायचा.’ -पख.८५. 

उबळह डी ( ी.) उ पतन प तीचा वापर क न क न 
व काढणे.  

उबळूनं ( . प.) उलटून. ‘आता शतोडा पडून रा ला 
सारे वावरं उबळून गेले.’ 

उबाडखाबाड ( व.) ओबडधोबड. ‘ड गरमा ा ा 
उबाडखाबाड ज मनीत मेहनत मजुर  करत.’ -गा.३७. 

उबाय (प.ु) जाळ. ‘आ ण भडकरौ न उबाळा उ ठला: ते 
आगी लागल : आ ण अवघा गाउ जळो लागला:’ -ल .६. 
‘मग माहादइसे गेल : चुल चा उबाळा काढीला: तो 
वीझवीला:’ -गो व.९१. (का.उ े) 

उबार ( व.) १. श क, जा ीचे. ‘देवाला मागते पाठपोट 
बराबर, नाही मागत उबार.’ लोक.३२. ‘व हनी आप ा 
नणंदेसाठी उबार काम करायला तयार न ती.’ -
मोती.४१. ‘जसा उबार चा चुना फोड जभीले आनते.’ २. 
नरथक. (का.उ र) 

उबारचोट ( व.) अ धकचे करणारा, रकामटेकडा. ‘ दनशा 
े पु या गावात उबारचोट मानसू हाय.’ 

उबारडग ( व.) अनाव क. ‘उबारडग पो ं काई कामाचं 
नाई.’     

उबारपाटल  ( ी.) खासरा ा पुढील भागात सामान 
ठेव ाची फळ .  

उबारा ( व.) १. उब, उ ता. ‘हा लखीमी देवे कवाडे 
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घा लतो जी: तेणे आ ा थोर उबारा होताए:’ -ल .१२३. 
‘आसनाचा उबारा। श  कर  उजगरा॥’ - ा.६.२२१. 
‘जी चं बबाचा गाभारा। रगा लयावर ही उबारा।’ -

ा.१०.३२३. २. जा ीचा. ‘चौघं झनं चाला. उबारा 
कोनी ना पायजे.’ ३. एक शवी. ‘तुही सासू फारच 
गर ब! हा मारे उबारा तले.’ -ना.६९. 

उबार  ( ी.) जा ीचे खूट. ‘कु ीचा गोना आ ो नतो 
तं उबार  पायजे. नाईतन गोना फयलते.’      

उबा या ( व.) जा ीचे, एक शवी. ‘लय उबा या खानीचा 
हायस रे तू.’   

उ गवानाचं ( व.) उबग आणणारा. ‘आला काय त 
ब डबोहा यावानाचा न ा खेत रायते अ  फरत ब .े 
उ गवानाचं.’ - सत.३५. 

उ ारं ( व.) आ ध , जा ीचे. ‘स गलं तेवढं करावं. 
उ ारं काम क  नोय.’ (का.उ र)       

उ ार नं ( व.) एक शवी. ‘ णे को ा सट ा र डीनं 
उ ार नं शी देल / मले माय दातवठ खाये कटंकटं बोटं 
मोळल .’ 

उ ा याखानीचा ( व.) एक शवी. ‘ तकळे ा ना रे 
उबा याखानीचेहो.’ - तत.२२. 

उ ा यावानाची ( व.) एक शवी. ‘भूक लागल  तं खानं 
मले उ ा यावाना ा’ -धग.२०६.  

उभट ( व.) उंचवट, उभा. ‘काही घ ा बस ा तं काही 
उभट असतात.’     

उभडा (प.ु) उमाळा. ‘जंव जंव आठवती तंव तंव उभड 
येती।’ -गाथा.१५३४. ‘गेले ा हमतचे नाव काढताच 
तला :खाचा उभडा येऊन डोळे पाणावले.’ -
कात.१६१. 

उभयता ( व.) दोघेजण. ‘स नारायन आये तं तुमी 
उभयता आलं पायजे बरं.’ (स.)     

उभरनं ( .) खाल , र ते करणे. ‘काकूने रागारागान े
टोपलं आणून मा ा बापा ा अगदी ताटाजवळ 
उभरलं.’ -फ र.२३.  

उभा ( व.) १. संपूण. ‘उभा ा उभा कुटाराचा गंज 
हजारात घेतला.’ २. उभा. ‘कुठलोक उभा रायतं बसनं 
खाल ?’  

उभाट ( व.) उभा असलेला. ‘चापट नको घेऊ हा म  
उभाट गोटा आय.े’ ‘डुब या हाब ट जवार चं कणीस हे 
आ  उभाट रायते.’ - द.८२.    

उभाटी( ा) ( ी.) औतावर उभे रा न केलेल  कोळपणी. 
‘कस डी ा संगे वायते उभाटी/ पेरते प हाटी 
मनोमती.’ -गागा. २. ‘वखरावरचा माणूस तर खोडावर 

उभा रा न उभा ाच वखर हाणायचा.’ -खंु.२७. 

उभाबाजार (प.ु) सगळा बाजार. ‘उभाबाजार हडलो तरमा 
लबू नाई भेटलं.’    

उभाय (पु.) ाला. ‘चुल  खाल ल उबाळा आखू ड हो:’ -
ल .५८५. ‘चुल चा उबाळा काढीला:’ -गो व.९१.   

उभार ( व.) जा ीचे. ‘मयना उभार झाला पन पानी 
अ ाबात पळत नोतं.’ - सत.४४. 

उभार ा ( . प.) उभारत असलेला. ‘सार  पोरं 
सकस ा उभार ा तंबूकडे पा  लागल .’ -धग.७९. 

उभारनं ( .) वर, उंच करणे. ‘ क वाढती क रती उ ासे। 
उ भ त गु ढया॥’ - ा.९.४०७. 

उभार  ( ी.) १. उ ाह. ‘ ा पेलो गरमागरम ताहा जरा 
उभाटी आल  जीवाले.’ २. बैलगाडीचे जा ीचे खूट. 
‘मले आला राग ा काढल  बंडीची उभार .’ -ज ग.१३ 

उभारे ( व.) जा ीचे. ‘प का दे ा ा न उभारे लोकच 
लय येतात ल ाईनं.’         

उ ा मुईचं ( व.) वर मूळ असलेले गवत. ‘उ ा मुईचं 
गवत भरभर उपटून धु यावर नेऊन टाकलं.’     

उ ाउ ा ( व.) १. सहज, य  न करता. ‘एसा ठाव 
नाही कोठे। देव उभाउभी भेटे॥’ -तुका.११३. २. रेन.े 
‘बुढी बमार होती तं उ ाउ ा भेटून येतो.’ ( ा.) 

उमका ( ी.) उम . ‘ स याला म ेच बोल ाची उमका 
आल .’ -कात.२४५.    

उमगनं ( .) समजणे, ानात यणे,े उलगडा होणे. ‘म जर 
डोये लावून द पेते तं काय आमाले उमगत नाई 

नावं.’    

उमज (पु.) ान, समज, शहाणपणा. ‘हा उमजे आता 
कवणेपर ॥’ - ा.२.८५. ‘जया दोघ माजी येखादे वपाये 
उमज होय नदे.’ -अम.ृ१.१४.४. ‘लेकराले उमज याले 
टाईम लागते.’  

उमजनं ( .) समजणे. ‘हा उमजे आत  कवणेपर । कैसे न 
धी  ीकार ।’ - ा.२.८५. ‘मजला ह गूढ उमजेना।’ -
गाथा.१३३९. ‘त डावरची वाकळ ओढून ाला णाल  
उ ं का उमजवू तुमसरनं?’ -धग.४९. 

उमजी ( ी.) जागतृी, झोपीत असताना येणार  थोडी जाग. 
‘सकाऊन मले उमजी होती. तईच ढोर सुटलं.’   

उमटनं ( .) उदय, कट होण.े ‘मोटक  देहाकृती उमटे। 
आ ण नज ानाची पहाट फुटे॥’ - ा.६.४५२. ‘लप वल 
तही ढकर उमटे। खो टयाच खोट उर फोडी॥’ -
तुका.४०८३.२. (अर.) 

उमट ा ( व.) गट होण,े दसून पडण.े ‘लोकाय ा 
बायका गरवार हायतात. उमट ा क  दसतात.’ -
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सेल.१४७. 

उमटून ( . प.) गटून. ‘ती कमन शबी अ रं कंुकवाचा 
परदा हट ानं जा  उमटून दसून लागल .’ -
संगा.२२.  

उमठा (पु.) उंबरठा. ‘उम ावर बसू नको रे बावा. आमी 
काय तुहे कजदार आहोत का?’     

उमदा ( व.) उ ृ , सुंदर, मो ा मनाचा. ‘ कशोर वयसा 
सुंदर बाला, उमदा वर हा पसंत तजला.’ (अर.उ द:) 

उमयनं ( .) १. पु ा होण.े ‘इया उमळती दाढा। 
दात स ह॥’ - ा.१३.५६४. ‘इसबगोल तं बसला होता 
ना तुया? आता उमयला का भार.’ २. माहीत होण.े 
‘मले पयले अ ा गोठी उमयतात.’ ३. फुलण,े उमलण.े 
‘आंगनात गुलाबाची नोती उमयल  कई.’ (फा.)  

उमर ( ी.) वय, आयु . ‘उमर माही जेवढी गेल / जीवाले 
वाटे वायाच गेल ’ -काया.१२. ‘बीबी आल  उमर  मया 
चालला कबर .’ ‘एवळ  माही साटपासट वस ची उमर 
झाल .’ -पागो.२१४. (फा.उ ) 

उमरट (प.ु) उंबरठा. ‘धाडी जवा पड ा या खेळाळू ा 
वा ात, उमरटात सोनं हरे सापडले आ ात.’ -
ज ग.१५१. 

उमरा (प.ु) १. लहान वखर कवा कोळपे. ‘सरतं चाळं 
तफन उमरा काम ावर सजोलं, सरसर पावसानं 
आंगआंग भजवलं.’ -नोका. २. उंबरठा, दारा ा 
चौकटीचे खालचे आडवे लाकूड. ज ात ाचा उंबरा 
वल डला नाही कधी.  

उमराव ( व.) सरदार, मानकर , ीमंत, थोर . ‘पयले 
होते तसे अमीर उमराव कुठी रायले आता?’ (अर.)      

उमरावती ( ी.) अमरावती. ‘उंबरावतीचे माहाजन गाव  
द णे वाहळे पैला ड साउम आले:’ -गो व.२३६. 

उमरेल ( व.) उमरेडचे. ‘उमरेल  पाई धोतर/ चढाव पाई 
जोळा.’ -भीक.५३.   

उमाटा (प.ु) उंच ओटा. ‘गावा ा वर ा आंगाले 
उमाटावरच नाला अडवून तळं कराचं प  झालं.’ -
द.६७. 

उमाठ(ठा) (प.ु) चढ, उंचवटा. ‘तेथल महाल उमाठ/ आज 
कसे भूमी सपाट.’ -भीक.८५.  

उमाठी (अ.) उंचावर. ‘चढता तोरन उंच उमाठी/ बैल ची 
या झाल  दाटी.’ -भीक.६३.  

उमान (न.) नेम. ‘धरल  चाकोल  अ  नघालो उमा ानं.’ 
-भं.११४. ‘उ ान ध न गोटा हानला क  आंबा 
पळतेच.’   

उमाळा (प.ु) कढ, उसळ , लहर. ‘ना ातला ना गो ातला 
तं येवळा उमाळा का न येते तुले.’ (का.उ ळके)    

उमी(मे)द ( ी.) उ ीद, भरवसा, उमेद, आशा. ‘यासाल  
पकापा ाची काई उमीद नाई रायल .’ (फा.उमैद) 

उमेदवार ( व.) उमेद ठेवाणारा, नवडणूक लढवणारा. ‘यंदा 
तं बापा पाचसात उमेदवार आयेत रगनात.’ 

उमेदवार  ( ी.) पदासाठी होणा या नवडणुक तील 
सद ता.’ ‘गजूले उमेदवार  भेटल  तं तो 
लढतेच.’ (फा.)    

उमेदी ( ी.) ता , उ ाह. ‘वाटेकर  बनवलं ा 
मालका ा शेतात आ ी फार उ ाहानं उमेदीनं राबत 
होतो.’ -फ र.१७९. (फा.) 

उमोठा (प.ु) उंबरठा. ‘उमो ावर बसू नय ेबा ा आमी काय 
तुये कजदार हाव.’        

उ ान (न.) ा रोखान,े नशाण, ल . ‘झाळा ा 
उ ानानं तफन हानल  तं तास सरकंतीर नघते.’         

उ ीद ( ी.) आशा. ‘जवाई येईन पोर ले नेईन आता 
उ ीद नाई रायल .’       

उया (प.ु) रडा. ‘नागदेया: कैसा बरवा उळयाजोगा चणा: 
भटोबासी एक हाती वीसदेओ घेतला: उळा भा जला:’ -
ल .१५. ‘चे ाचं वावर होतं तं तथीच उया भुजून 
खा ा.’  

उरक (प.ु) आटोप, उ ाह. ‘बाईमा ाले घरात ा कामाचा 
उरक पायजे.’     

उरकनं ( .) १. आटोपण,े पूण होणे. ‘मौतीवर गे ो पन 
जायेलोक उरकलं होतं सारं.’ २. लवकरलवकर काम 
करता येणे. ‘पा ावराव ात कुठी काम उरकते का?’      

उरक  ( व.) कामाचा उरक असलेल . ‘जु ा बायात 
क रु  कामाधामात अजूनई उरक  हाय, बयना.’         

उरजड ( व.) जवाला भार . ‘बारोमास ा उरजड 
कामानं साठा झालेले बैल.’ -हा.४२. 

उरदानारद ( ी.) कळ, चुगल . ‘तो कदी उलटून बो ा नाई 
क , कदी ानं उरदानारद केल  नाई.’ - सत.५०. 

उरनं ( .) बाक , श क राहण.े ‘आ ण तो जर  चुके 
उ ा रया: तर  तयाचे काई उरे:’ -ऋ.१६५. ‘ए र 
चख च उरे॥’ - ा.९.५७. ‘संताचे साद से वसी 
उरले।’ -गाथा.८६७. (अर.) 

उरपार ( व.) जीवतोड, उरावर, ऊर फोडून. ‘ दवसभर 
उरपार काम क नही घाम गाळताना घटकेचा तर  
आराम मळतो का?’ -कात.७. 

उरपूर ( व.) पुरेपूर, पु न उरणारा. ‘येवळा सयपाक तं 
पावनेईले उरपूर होते.’      

उरफाटं ( व.) उफराटे, उलट. ‘सजनपणा चया वाटा। 
तुजपुढे बैसे उफराटा ’ - ा. ११.५४०. ‘तुका णे भुल । 
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इ ा उरफा ा चाल ॥’ -तुका.७४५.३. ‘देस तसा 
भेस, उरफाटं गळं नेस.’    

उरसूर ( व.) उरलेले. ‘गवन े सं ाकाळ  तु ा पोराले 
पाठवून दे वं. माया सरोज ा ल ातल  उरसूर देतो 

ा ाजोळ.’ -वा.४४८. 

उराई ( ी.) सद  पडसे. ‘उराई आल  क  नरा ाट होते 
मानसू, नरा नाक पुसाची लाज.’ 

उराळ ( ी.) पुढील भाग उंच हो ाची या. ‘बैलगाडात 
एवढं ओझं असूनही गा ा उराळ होत हो ा.’ -पाटी. 

उरावर - शर रावर, छातीवर, अंगावर येणे. `उराव र पडे 
तयासी काइ क जेः’ -ल .९४ `हा ठायवर  गजु या चये 
अंतर चे हे नज के व उराउर  । मज पूस  ये प ।।’ -

ा.११.३६ `ऐकून घेतलं सारं नाही केला उजर/ तुमीच 
करता कलमा अ  बसात उरावर.’ - भू.७६ 

उर  ( ी.) उणीव, कमतरता. ‘प र या लौ ककाकारणे। 
उर  ठे वले बोलणे॥’ - ा.४०९.२ ‘झालं तेव  केलं 
अवघं, कामात काई उर  ठेवल  नाई.’ 

उर सुर  ( व.) श क रा हलेले, उरलेले. ‘वाढे माये काही 
शळंपातं रा ं उर सुर चं.’ -खंु.२५८. 

उ ळउ ळ ( ी.) मळमळ, कळस. ‘जाताना गचाळ घान 
दसल  क , मले उ ळउ ळ करत रा ते.’ 

उ स (प.ु) पराचा उ व, मु ीम संताचा उ व. 
‘सैलानी उ स मोठा तठी नाही धम जाती/ ह  असो 
हजरत दोगे लावतात वाती.’ -पा .११. (अर.उस) 

उरे ( . प.) श क राही. ‘ययाचे न न:शेख। उरे त 
मी॥’ - ा.१४.२९८.    

उरेल ( व.) उरलेले. ‘उरलेया चीकसेया आंतु आणीकु 
चीकसा घातला... भग तजनी एकमेक ची आंगे उ टल :’ 
-गो व.४८०. ‘उरेल सळंपातं देता काय बापा आमाले 
खायाले?’    

उरेलसुरेल ( व.) उरलेले जा ीचे. ‘आपून काय येवळं 
खाल  पळेल हाव ना, उरेलसुरेल खायाले.’        

उरोटा (प.ु) वरवंटा. ‘पा ावर वाट ासाठीचे गोल 
ल बोळे दगडी साधन पा ाउरो ाची खरेदी करावं तं 
ब हरमले.’     

उरोटापुरोटा (प.ु) व  ू संप ाआधीच ात भर टाकून 
पुरवण.े ‘सास या ा घ न उरोटापुरोटा अस ानं बरं 
हाय आपलं.’  

उरोसा (प.ु) सद . ‘ हवापा ानं उरोसा होतेच होते.’     

उफ - तथा, अथवा कवा पय यी. ‘बाबूराव उफ मुरल धर 
असं ल ब लचक कायले नाव लता बापा.’ (अर.)     

उबट ( व.) कुबट. ‘मरेल ढोर वाटीत टाकलं लेकानं सगळा 

उबट वास फयलला.’     

उमट ( व.) उ ट, म ूर. ‘पोर सोर नं थोरामो ासी 
उमटपना क  नई चुकून.’     

उ हाई ( ी.) सद पडसे. ‘तू का न जीव उलसाक करतं? 
मले उ हाईनं उच ं.’ -भं.१३७. 

उलगळा (प.ु) ीकरण, फोड. ‘तो काय बोलला ाचा 
उलगळा आजून झाला नाई भाजी.’    

उलचक ( व.) फार थोडे. ‘उलचक मीठ टाक नाईतन 
खारट होईन.’    

उलट ( व.) व . ‘आपून समजावून स गावं तं तो उलट 
आप ाच आंगावर येते.’      

उलटनं ( .) १. उलटे होण.े ‘कळ ा ा भरानं बंडी 
उल ाक ग ातई उलटते.’ २. गभपात होण.े ‘तीनदा 
फळवल  हा ाखाल . पण तीनदाही ैस उलटल .’ -
पख.३४. 

उलटपालट ( ी.) उलटापालट, मोबद ातील देवघेव. 
‘इकळंच इकून तकळे वावर ावं टलं. येकाडावचं 
उलटपालट कराच लागते.’ (का.)        

उलटा ( व.) सरळ नसलेला. ‘बाजी ा पाय ाकून उलटा 
का न नजला.’      

उलटी ( ी.) ओकार , व ती. ‘जी जी घासु घे ना तंव 
उलळले जी:’ -ल .८. ‘खा ं  सायानं भलकसं आता 
उ ा क न रा ला.’       

उलटीअंबार  ( ी.) भकेचा कटोरा. ‘ ानं जमीन हळपल  
क  गाव ा राजा ा हातात आल  उलटीअंबार .’ -
भं.८६ 

उलटून ( . प.) परतून. ‘तुमी काहीही बोला, तो उलटून 
बोलतेच.’  

उलटे (प.ुअन.े) फेर. ‘एकदोन उलटे हाणून झा ावर 
रास ामोडी वखरावरचा समाधान नघून गेला.’ -
खंु.४३. 

उलंढालं (न.) उलाढाल, ावहा रक घेवदेव. ‘उलंढालं अ  
नाकाव न गाळं गेलं.’ -हज.    

उलथनं ( क.) उलटे, उताणे करण.े ‘भाकर उलथाव तं 
सराटाच नाई हातासी.’      

उलनं ( .) फट, भेग पडणे. ‘ हवायात हातपाय उलतात. 
तयाचं तेल लावलं पायजे.’   

उलल  ( . प.) फट, भेग पडल . ‘कडकले ऊन वर, 
उलल  काळ  पाट.’ -भीक.१२५.   

उलवून ( . प.) उसवणे, खुलण.े ‘कपाशीची सव वेचे 
सु  झाल . न ा उलवून मी कवडीब डही काढत 
होतो.’ -फ र.१५९. 
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उल( ल)सक ( व.) लहान, छोटे. ‘उलशाक गो ीव न 
मा ं मारामा या क न रा ले आजकाल.’ -धु . 

उलसक तलसक ( व.) अगदी थोडे. ‘उलसक तलसक 
सामायन आनलं तं कुठी लय रोज पुरते.’        

उलसाक ( व.) थोडा, अ . ‘त डक या ा आंधी उलसाक 
तं इचार करा लागत होता.’        

उलसीक ( व.) थोडी. ‘माही मावसी तं न हा उलसीक 
आय.’ -डेबू.२४. 

उलंगनं ( .) पीक नघा ानंतर ात गरेु चारणे. ‘पाहता 
पाहता उलंगल  वाडी/ पक ा फळ ची चाखल  न 
गोडी.’ -भीक.६४. ‘कापूस काढले ा बार ा प हा ा 
उलंग ा.’ -ना.१४३. ‘बापाले काय नया पळ त 
पळल  होती ा उलंग ा डंु ात लोटून दे ं मले.’ -
डेबू.३०. 

उलंगवाडी(ळ ) ( ी.) पीक नघा ावर शेत मोकळे करण.े 
‘ हरवे हरवे खुळून नेते क न जाते उलंगवाळ  / 
दयेमायेची झाल  रे राजरोस उलंगवाळ .’ -( व.) 
‘गावात सव ा प हा ची उलंगवाडी होत आल  
होती.’ -ऊन.१९५.  

उलंडनं ( .) पा  पालथे क न पाणी इ. स डण.े 
‘ धा चया घागर  उलं डल या: ते दारे न तुप नगाले:’ 
-ल .४७. ‘दैवे अमतृकंुभ जो डला। तो पाये हाणो न 
उलं डला॥’ - ा.२.५५२. 

उला (प.ु) चुल चा एक भाग. ‘चुल वर पानी तापवायला 
म डले उ ावर गुळाचा चहा उकळत ठेवला.’ -
धग.१५१. 

उलाट (प.ु) व ती, उलटी. ‘राती ता याले भलतीसे उलाट 
झाले.’  

उलाढाल ( ी.) खटाटोप, धडपड. ‘ ैस घेऊ दे, गाय घेऊ 
दे. कदीकदी बैल घेनं इकनं असी उलाढाल कराच 
लागते शेतक याले.’     

उलाय (न.) १. बंडीचा मागील भाग जड असणे. ‘उलाय 
बंडी असल  तं बैलाले बे  लागते.’ २. भार , अवजड. 
‘पो ीचं लगन लय उलाय गेलं मले.’   

उलार (न.) गाडीत माग ा बाजूने वजन अ धक असणे. 
‘ पकानं केल  थंडी भाऊ/ उलार झाल  बंडी भाऊ.’ -
ऊ.३७. ‘गाडी उलार झा ासारखी वाटू लागल  तसा 
तो पुढे धु यावर धुरजळ बसला.’ -त.१. ‘कठ ातला 
टॅकर मागे सरकला होता अ  गाडी उलार झाल  
होती.’ -त.१०६. 

उलास (प.ु) आवड, प. ‘झडीचा उलासच ता?’ -
ऊन.५६.    

उ लसं ( व.) थोडे, क चत. ‘माय परभीनं माया पोराले 

नरा उ लसं खायाले दे ं .’ 

उल उल  ( व.) १. थोडे थोडे. ‘उल उल  खत टाकजा 
पराटी ा बुळखासी, नाईतं जायसान पराटी.’ २. लहान 
लहान. ‘ऐन म गात सोकती कसे उल उल  क ब.’ -
मा.१८. 

उ ं (अ.) थोडे. ‘उ ं तं पो ं हाय बे तुय, मले ा 
देते.’  

उ ा (अ.) थो ा. ‘उ ा चधोटीत कुणबीक करताना 
तुझा जीव आटळून जात नाही असे नाही.’ -ठ.३४. 

उ ती  ( व.) थोडाफार. ‘म घलव ी बुधवार  कसा तर  
उ ती  बाजार केला.’ -ऊन.७५. ‘घरात ती ून 
कोटकुटका खा ा. आस ावर तर उ त  खातेच 
माणूस.’ -ऊन.१९८. 

उ ंपा ं ( व.) उलटे वगैरे. ‘ता ा लेकराले असं 
उ ंपा ं ध  नाई.’           

उ ास (पु.) उ ाह, प. ‘जा ा इसवरा मले दयाचा 
उ ास/ पठा भरला ग ास.’     

उ  ू ( व.) मूख, उनाड, अ वचार . ‘बोलताबोलता लेकानं 
मले उ  ूबनोलं.’    

उ ाक (अ.) थोडा. ‘पोटचं पोरगं मेलं तवापासून उ ाक 
जीवाले ह रक नाई रायला.’      

उशी ( ी.) उ ी, त ा. ‘न करवे उशी। अजगराशी॥’ -
ा.१३.५१५   

उशीत ( व.) खाता पता, घशात उलट पदाथ यणेे. ‘पानी 
उशीत गे ानं भ ा ठसका लागला.’     

उ ं ( व.) १. खाऊन उरलेले. ‘पाक अवघे उ च  केले:’ -
गो व.८२/२०. ‘तुका णे ाचे घर ची उ ावळ । मज 
ते दवाळ  दसरा सण॥’ -तुका.३८४७.३. २. अपूण. 
‘वावर उ ं रायतेच असं जाहा डोस ात आलं ताहा 
पाटलानं बाया सोळ ा.’ - सत.२९.  

उ ाखरकटा ( व.) इतराने खाऊन उरलेला. ‘तीही अशी 
भयानथुतर  उ ाखरकटा आंबा खात बसल .’ -
मोती.४१.  

उ ाळनं ( .) उ े करणे. ‘दोघे त डं उ ाळ ासाठी 
जानोसाघर  गेले.’ -रा.६१.    

उ ाळेल ( व.) उ े झालेले. ‘उ ाळेल थुटकं पेटवून बडीची 
तलप भागवल  जाई.’ -अंधा. 

उ ी ( व.) भचार , एक शवी. ‘उ ीनं गावातले सतरा 
धगळे उरावर ाले लावले पोर ले.’ -पख.१०९. 

उसं (न.) नजताना डो ाखाल  ठेवतात ते. ‘डो ाखाल  
उसं नसलं का मले तं झोपच नाई येत.’      

उसक तसक ( व.) थोडेफार. ‘ते गायबी उसक तसक द 
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ाले पऊ देत जाये.’ - सत.१२२. 

उसतं ( व.) झोपता वेळ  डो ाकडील भाग. ‘जोळ होती 
उ ापाशी/अ ी रचोल  ा थाल .’ ‘दय धन 
उ ाशी बसला, अजुन पाय ाशी बसला.’  

उसन ( ी.) वजन उचल ाने पाठीचा होणारा ास. ‘मी 
पायाळू अस ानं उसन भरेल लोकाईची उसन उतरो. ’ 
-मे.१२३. 

उसनं (न.) उधार. ‘माझ फेडाव उसण। भार न मना या 
ऋण॥’ -तुका.२७७१. ‘उस ाचे गऊ पावनेई ा कामा 
न ात पळत.’ 

उसनंपासनं (न.) उधार, देणेघेणे. ‘पीठ आय तं मीठ नाई/ 
मीठ आय तं पीठ नाई/ उसनंपासनं करावं कती/ लाज 
सरम धरावं कती.’ - व. ‘उस ापास ानं काम होत 
न तं.’ -फ र.९९.     

उसनकर  ( व.) उसणे घेणारा. ‘पंत धान परेशान 
उसनक यावानी/ माकटात सु  झाल  ट चोरावानी.’ 
- मए.५४. 

उसननं ( .) १. व ावणे. ‘भेट झाल  क  हा माणूस 
झोपेत उसण ासारखा एकच श द उ ार , 
‘नळयोजना.’ -पख.१५०. २. तेच ते बोलणे. ‘चं भागा 
आ ापासून ती शंभरवेळा हेच उसनल .’ - श.७७. 

उसनवार  ( ी.) परत दे ा ा बोल वर आणणे, देणे. 
‘क रती बेटे उसणवार । यमपुर  भोगावया।’ -
तुका.२५६. ‘ पठा मठाची शेजार पाजार  गंगीले 
उसनवार  करा लागे.’   

उसना ( व.) उचल घेतलेला. ‘अवं, मी ाईचाई उसना 
येल हाय. म ग ेच पैसे बाक  हायेत.’ -फ र.११३. 

उसनायल  ( व.) झोपेत व ावण.े ‘का न उसणायल  
व?...ए माए जागी य.’ -ऊन.२५२. 

उसनी ( व.) परत दे ा ा बोल वर आणलेल . ‘उसनी 
ार  कती दवस पुरणार? पु ा दोन दवसानंतर 

हीच बोब.’ -फ र.९९. 

उसमारे (पु.अने.) ंदके. ‘गोकुयी उसमारे टाकून लळाले 
लागल .’ -लेक.५४.   

उसमोळा (प.ु) रा नरा न प  चाl ाप होणे. ‘आता काहाले 
उसमोळा करतं. दा  ढोसून बायकोले माराची लाज 
नाई वाटल ?’       

उसयनं ( .) १. शलाई नघण,े काढणे. ‘ शवेल तुरफई 
उसयनं प .’ २. वर येणे, जाणे. ‘चडू फेकला तं तो 
उसयला अ  होपकाळावर बसला.’     

उसरमा (प.ु) मनातलं :ख, ंदके देण.े ‘मनाला इजा 
झाल  तर उसरमा मायी ा डो ावाटं.’ -हा.२६. 
‘रेणुका पाळ ात नजून होती. झोपेत ाझोपेत 

उसर ा देत होती.’ -एक. 

उसरा (अ.) उ शरा. ‘मी जरा उसरा पोहोचलो. लगन 
लाग ं.’ 

उसरापासरा (अ.) उ शरा. ‘रात ा टाईमाले असं 
उसरापासरा आलं नाई पायजे.’      

उसर  ( ी.) वाळलेल  फाक. ‘काऊन व गळनी अशी 
रनी लागल / खाया पयाचे दस जसी उसर  वायल .’ 

-भू.३६. ‘उनायात उस याची दाईतल  दोळ ाची, भाजी 
क न थकल , स दळ ा शगाईची.’ - ख.३५. ‘एक 
तसी सर , व ाची उसर .’  

उसला ( व.) भामटा. ‘उसला आये सायाचा. कोना ाई 
घर  जाऊजाऊ खाते.’      

उस ात डाची ( व.) एक शवी. ‘नातू ताटाऊन उठला तर  
जेव ना न े बुवार , त: ा का ाचं मोठं कवतीक 
स गते, उस ात डाची.’ - तत.६७. 

उसळ ( ी.) कडधा  भजवून केलेले खा . ‘एकादसीले 
साबुदा ाची उसळ चालते.’ (का.उस ळ)   

उसंगी ( ी.) नवर  पाठव ाचा शेवटचा वधी. ल  
लाग ा नंतर मुल ा ओठीत थम वराने नंतर 
इतर नी खार क, खोबरं, बदाम, हळकंुड, सुपार  अशी 
पाच फळे टाक ाचा वधी. ‘गोसावी कामाईसाचीए 
उसंगीए रगाले:’ -ल .९५. ‘उ े  वा म लनवसने 
सौ  न  वीण ’ -मेघ त. ‘येगा येगा प डुरंगा। घेई 
उच न वोसंगा॥’ -तुका.१११२.१. ‘उसंगळ  भरता 
डोळा येत पानी/ परघर  जाते ता ी’ ‘नवर ला उसंगी 
घालताना भाऊसाहेब ा डो ना धारा लाग ा.’ -
कात.३६७.  

उसंत ( ी.) वसावा. ‘जीवाले काई उसंत नाई, हे झालं क  
ते.’      

उसान (न.) १. वखरा ा पाशीला लागलेल  माती, 
केरकचरा. ‘तू हान वखर काढत राय उसान, वावर 
पडलं पडीत तुहं घर वसान.’ -ऊ.३६. २. पुरात वा न 
आलेला कचरा.  

उसासा (प.ु) मोठा  वास. ‘काई बोला, फ  उसासा टाकते 
तो.’     

उसासून ( व.)  वास घेत, एकटक पाहणे. ‘चं ंभान 
मामा आप ा भा ाकडे उसासून पाहत होता.’ -
संगा.२३. 

उ सटे ( व.) खाऊन उरलेले. ‘मग उमाईसी उ सटे स डले 
होते ते थची सीते वे चल :’ -ल .११५. 

उसीत - घशात. ‘वरतून पानी नको पवू उसीत जाईन ना? 

उसीर (प.ु) वलंब, उशीर. ‘गोसावीया स: आरोगण 
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जालेयावीण तयाची ी जे वना: मग गोसावीही उसी  
न ला वती:’ -ल .३६. ‘उसीर झाला तं चाल न पन 
ल ाले जाऊ आपून.’       

उसूल (प.ु) त , स त, नयम. ‘वावरात एक तरमा फेर  
मा याचा अ ाजीचा उसूल आय.े’ (अर.अ )      

उसोनं ( .) शवण नघण.े ‘कमीज उसोलं होतं तेवळं 
आखीन शऊन काहाळलं.’    

उ ट ा ( व.) उसवत असले ा. ‘उसकट ा 
तंबूव नच कळलं क  अथून सकस चालल  आता.’ -
धग.७९. 

उ ू न ( व.) उसकटून, व टून पाहण.े ‘शगाईसाठी 
पाटला ा बंडीतला भूईमुंगाचा काळ उ ू न लेकरं 
पायत.’           

उ ं ( व.) उ , खाऊन उरलेले. ‘आउसी णीतले: 
जी: जी: उसीटे न े जी: गोड जाले णौ न डावे न हाते 
वाढु घेतले जी:’ -गो व.१८८. ‘कोनाचं उ ं खाची सवय 
नाई आमाले.’    

उ ं (न.) झोपताना डो ाकडील भाग. ‘उपजला ाणी न 
राहे संसार । बैसला सेजार  काळ उस ॥’ -
तुका.४३२८.१. 

उ ाशी ( व.) डो ा खाल . ‘भ डारेकर  देह अवसान 
समो म डला: मग गोसावी उसेया म डी दीधल :’ -
ल .५१. 

उ ाद (प.ु) शक वणारा, श क, चलाख. ‘को ाही 
उ ादाची मदत न घेता बंडोजी पेटी वाजवायला 
शकला.’ -मोती.४१. (अर.)  

उ ापाशी ( व.) उशाजवळ. उ ापासी होती, अ ी 
रचोल  ा थाल .  

उ ावनं ( .) मनात पु ापु ा घोळवणे. ‘वाघानं माय 
मारल  मनून काय वाघ मारावं असं मनात ा मनात 
शंकर उ वत चालत होता.’ -झेल.८१. 

उ ासी ( व.) डो ाकडून. ‘दावखा ात माया पोर ा 
उ ासी बसेल होता.’ -अक.७.     

उ ी ( ी.) उशी. ‘न करवे उशी अजगराची॥’ ा. 
१३.५१५.  

उळताउळत ( व.) उडताउडता. ‘काय भार  पतंग केल  
उळाताउळत नाई.’        

उळनं ( .) उडणे. ‘इमान ढगालोक उळून जाते.’    

उळला ( . प.) उडाला. ‘गोर पान पोरगी पाऊन तो 
हातभर उळलाच लेकाचा.’        

उळवा (प.ु) गोव य चा रचलेला ढीग. ‘नाना नधान च 
नदैवा। होय कोळसयाचा उडवा॥’ - ा.१८.७२५ 

‘गव यानं उडवा भरला क  इ ाची फकर राहात नाई.’ 
-धग.५३. 

उळवाउळव(वी) ( ी.) टाळाटाळ, ल . ‘पोर वाले असून 
तुमी येव ा च ग ा सोय रक ची उळावाउळवी 
करता.’      

उळा (प.ु) गोव याची रचलेला ढीग. ‘चंपीनं उळा फोळून 
गव या आन ा अ  चूल पेटोल .’          

उळान ( ी.) भरार . ‘मोर तीन उळान भरते.’       

उळानट(टा) ू ( व.) खुशालचंद, बेजबाबदार. ‘प ा 
ज मनी ा कामाचा. सरं काय येते ा उळानट ूले.’       

उळ  ( ी.) उ ाण, झेप. ‘उलचाक तं नाला आय,े मारनं 
ा ाव न अ ादं उळ .’ (सं.उ ीनं)     

उळ द (प.ु) उडीद, एक धा . ‘उडीद जो ळेयाची ढीडर :’ 
-५८२. ‘काळा सावळा मपला उळदाचा दाना/ बाळाले 
म ा कृ देव णा.’ -वला.५८. ‘कय ा ा 
भाकर साठी उळदा जवार चं पीठ लागते.’  

उळेल ( . प.) उडालेले. ‘उळेल पाखराले कुठी धरता 
येते काय?’    

उंचाडनं ( .) वर उचल ा जाते. ‘घर  बसून बायकोले 
चरबी चढते/ घातलं पोलकं पाठीमागून उंचाडते.’ -
खंु.२१. 

उंजीप जी ( व.) थो ा जागृत अव ेत. ‘पडू ावे झोपा 
आता. उंजीप जी झोप पण पायजेच.’ -सेल.३. ‘मी येतो 
या ा घ न. उंचीप जी नजजो.’ -रा.१७३. 

उंडगा ( व.) बनकामाचा, न ोगी. ‘उंडग  मानूस काय 
कामाचा, कुकाचा असला तरमा.’ (का.उं डग)      

उंडलनं ( .) उलटून देण,े ओतून स डणे. ‘वावरात 
खता ा बंडी ा बं ा उंडलनं पळते, तवा कुठी 
पकते.’          

उंडलेल ( . प.) स डून, उलटून दलेले. ‘अथी कोनंतरमा 
पानी उडलेल दसते घ तलं.’         

उंडा (प.ु) १. कणीक, पठाचा गोळा. ‘ते दहीभाताचा उंडा 
णौ न डखक र घासु घे: खाए:’ -ल .७६. ‘जैसी 

मीनाच  त ड । पडेना जंव उंडी। तंव गळ आसुडी। 
जळपारधी॥’ - ा.१४.१४७. ‘डमनी ा बैलाचे रोज 
असलेले क णकेचे नरम उंडे बंद झालेले दसतात तर.’ 
-कात.५०३. २. शेतमालाचा मजुराला दलेला ह ा, 
रास, ढीग. (का.उं ट,उंडे) 

उंडारते ( . प.) काम न करता हडणे. ‘कमावलं तोच 
बुढा भका यासारखं म गून खाते. पोरगं उंडारते 
शेगावात ब ा फुकत.’ 
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उंडारनं ( .) उधळण,े धुंद होण,े म ी करणे. ‘बेकार पोरं 
गावभर उंडारत असतात, रकामचोट.’ (का. उंडीग, त. 
उंडाटु)    

उंदरबा ा ( व.) का ा रंगाचा. ‘मो ा लोकाचा काय 
करतं, पोरगा उंदरब ाच तं आय.े’        

उंद याथुतराची ( व.) काळासावळा रंग असलेल  
चेहरेप ी. ‘कसा सवसार केलासीन माय ा 
उंद याथुतराचीनं याय ासी?’ - सत.७३. 

उंदीर (प.ु) उंदीर. ‘एका कणालाग  उं द । आसका उपसे 
ड ग ॥’ - ा.१८.६०७.   

उं  ( व.) काळे. ‘माय उं ी ननू हा प ा उं ा आय.े’     

उं ब  व. अ तशय काळे. ‘उं ेब ेच का े पायाले येऊन 
रायले का ीले.’     

उं ा( ी) ( व.) काळा(ळ ). ‘काया मातीत घाम गाळूगाळू 
मायं पोरगं पाय कसं उं  झालं.’  

उं ी ( ी.) केसाचा एक ाधी. ‘उं ी लाग ानं केसाचं 
ट लं प ं  लेकाचं.’  

उंबर (प.ु) वृ वशेष, एक फळ. ‘मग गोसाची ीकर  
उंबर घेतले: आरो गले:’ -ल .२५२. ‘उंबरातील क टका। 
ह च ड ऐस लेखा॥’ -तुका.२४६७.  

उंबरठा (प.ु) दाराचे खालचे लाकूड. ‘तीएचा एकु पाओ 
भीत र: एकु पाओ उंबरेया बाही र:’ -ल .६३. 

उंबर (न.) वय. ‘उंबरनं अद मुद , आंगानं झलपीसाक  
चपेलचापेल दसे.’ - सत.१२५. 

उंबरा (प.ु) उंबरठा. ‘सार वला उंबरा देखौ न साउमेया न 
वचावे:’ -ल .२. ‘सरप घराचा उंबरा न े वल डत.’ २. 
‘आ ण मनाचा उंबरा। वृ ीसी देख  नेदी वरा। तेथ के 
वाग ापारा। अवका  असे॥’ - ा.१८.१०३० ‘बरा 
उंबरा पा न जीव कातवडा केला.’ -गाक.२८.   

उंबरा (प.ु) लहान वखर, कोळपे. ‘सरतं, चाळं, तफन, 
उंबरा काम ावर सजवलं/ सरसर सरसर पावसानं 
आंगआंग भजवलं.’ -अ . 

उंबाळा (प.ु) उमाळा. ‘ बमार माय पाऊन को ाई पोर चा 
उंबाळा भ न येतेच.’      

उंबी ( ी.) ओंबी, ग ाचे कणीस, ग ाचे क े दाणे 
असलेल  शग. ‘बाइसी ओंबीया चोखटा केल या: वाटा 
घातल या: साकर घातल :’ -ल .१४. ‘व बीया दे दे ना 

ण:े मग तळा ग  पेर ला होता: तेथौ न घेउ न आले.’ 
-गो व.२१९. ‘भटोबास ओंबीया भाजो न घेउ न आले:’ -
ल .३/१४.   

ऊ  

ऊ ( ी.) केसातील कृमी. ‘गोसावीय चा ीकंठी उ डसल  

होती: गोसावी ीकरे उ ऐसी दाखवील :’ -ल .४७९. 
‘उमाइसे ीमुगटुु वीचर त: उ पाहा त:’ -गो व. ८०/१९. 
(का.ईवु/त.उि ळ) 

ऊट (प.ु) उंट. ‘उनायात राजे ानातून लय ऊट आले 
होते.’   

ऊट ( ी.) अडकण. ‘उट लावी दारोदार’ ‘भरती ा 
बंडीले शेनाचीई ऊट लागते.’ -आ.९५. 

ऊत (प.ु) १. प ह ा पावसात नघणारे गवत, डूप.  
२. अ धक होण.े ‘तातला तेल  सागर उतताती॥’ -

ा.१६.३७३. ‘आता मोर काय, हारणं काय लयेच ऊत 
आला आप ा शवारात.’ -खंु.५४. ३. भरास येण.े 
‘आंगावर फुनग ाईचा केवढा ऊत आला पाय.’ 
‘जेवणं सु  होते. थ म र ला ऊत आला होता.’ -
भं.६८. 

ऊतऊत ( ी.) अ तवार इ ा, उम . ‘भाषन ठोकाची ाले 
मोठी ऊतऊत/ चौकात आला का सु  ाची कुतकुत.’ 
-ज ग.९५. 

ऊद (पु.) १. राळेसारखा सुवा सक पदाथ. ‘ चळ भोर ा 
चाल नं असी रात उतरल / ऊद-राई ा वासानं 
घर दार  पसरल .’ - व. (अर.ऊद)  

ऊद ( ी.) मुंगसासारखा एक ाणी. ‘मुडदा नेऊन 
ज मनीत गा ा क  ऊद बरोबर तथी माती उकरते.’ -
खंु.२१६.     

ऊनऊन ( व.) गरमगरम. ‘थंडी ा दवसात च गलं 
ऊनऊन पानी पायजे. मंग वाट ास इसन ावं.’       

ऊर (न.) १. छाती, व ळ. ‘एथ दो न साप अस त: ते 
रा ी भ डीनले: ए थचेया उराव र प डले:’ -ल .८१. 
‘धरतईचं उर फाटलं/ बु ानं धरलं खाटलं’ -काया.४. 
‘उचलखाचल के ानं ऊर खते माहा.’  
२. उरावर पळनं - जबाबदार  येणे. ‘उराव र पडे 
तयासी काइ क जे:’ -ल .९४. ‘हा ठायवर  गजु। या चये 
अंतर चे ह नज। के व उराउर  मज। पुस  ये प ॥ -

ा.११.३६. ‘ऐकून घेतलं सारं नाही केला उजर/ तुमीच 
करता कलमा अ  बसता उरावर.’ -भू.७६. 

ऊल ( ी.) फट पडणे, उलणे. ‘वायकानं येलाले ऊल 
ध याले पायजे, मंग साकरेसारखं गोळ लागते.’       

ऊलऊल ( व.) वळवळ. ‘हे पो ं लयच ऊलऊल करत 
रायते बैना.’           

ऊळऊळ ( व.) १. ऊडऊड. ‘ बमार पाख  ऊळऊळ 
नाव तं उळत नाई.’ २. आवेश, जोश. ‘हारला तं 

जरल  सायाची. आतालोक भ ा उळउळ करे.’  

ऊस (प.ु) ा ा रसापासून गूळ, साखर करतात ते पीक. 
‘एक  दोणा उंस चीया पेर : व र एका पातळ या 
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झाक :’ -ल .३९. ‘ऊंस वाढ वत  वाढल  गोडी। गुळ 
साकर हे ाची परवड ॥’ -तुका.२२५९. 

 

ए     

एक ( व.) सं ेतील प हले ान. ‘एक दोन नाई च गले 
शंभर लागतात.’ ‘पोरगं पा ाले एक नंबर 
आय.े’ (का.ए ं )    

एकएक ( व.) एकएकटा. ‘एकएक झन या ना आंगावर 
मंग दाखोतो गंमत ाईले.’ 

एकक  ( व.) हेकट. ‘तो कोनाचं काय आईकते एकक  
मानसू आये तो.’  

एकख ा ( व.) एक , ठोक. ‘लगनात सबनचे सबन 
एकख ाच जामा झा े.’ 

एकख बी ( व.) एकाच आधारावर. ‘ ा खट ात रामराव 
ंजे एकख बी मानूस आय.े’  

एकखेप ( व.) एकवेळ. ‘ ा गावाचा र ा एकखेप पायेल 
आय ा.’ 

एकजात ( व.) १. एकाच कारचा, जातीचा. ‘ ा घरातले 
अवघे एकजात हरामखोर आयेत.’ २. सरसकट.       

एक जनसी ( व.) एकाच त हेचा, एकसारखे. ‘पु हा घरात 
ताट, वा ा, ाले सबन एक जनसी व  ू
आहेत.’ (फा.यक ज ी)      

एकजीव ( व.) पूणत: मसळलेले. ‘ द अ  पानी कसं 
एकजीव न जाते.’  

एकजूट ( ी.) एक , एकोपा. ‘चार भोवाईची भलकसी 
एकजूट आय.े’      

एकटक ( ी.) एकसारखे. ‘मा ाकळे तो एकटक पाहेत 
होता. पापनी हा  ना दे.’  

एकट कट ( व.) वरळ, एखाद सरे. ‘खु न कसई न क 
केलं तर  एकट कट कनूस रायतेच.’      

एकटाक  ( व.) एकसारखे, एका ट कान,े एका दमाने 
ल हलेले. ‘ ाचं अ र ान तं न हा एकटाक  
आय.े’  

एकट गी ( व.) धोतराचा एक पायर गुंडाळून सरा 
मोकळा ठेवणे. ‘शयरातल  रायनी बाप अपटुडेट 
असते/ खे ातला खंडुबॉ एकट गी नसेते.’ -झाल .९. 
‘ ाले एकट गी धोतर सोभते.’  

एकडाव ( व.) एकवेळ. ‘एकडाव बस ना मोटीखाल  
खमाई.’ - व. ‘एकडाव माफ  ावं, स यानं 

नाई.’ (वावर)  

एकतर ( व.) एक . ‘त ा आमी सव एकतर राहो, खेयो, 

भ डो एकमेका ा उरावरतं पडो.’ - द.५०. 

एकतफ (फ ) ( व.) एका बाजूचा. ‘तुमी ाचं एकतरफा 
आइकलं आता याचई आयकून ा.’ (फा.अ.यकत ) 

एकतार ( व.) एकसारखी. ‘तशी स ास धुंडे एकतार ती 
नजर.’ -भीक.२७. 

एकतार  ( ी.) वा . ‘गावातलं एकतार चं भजन नावाजेल 
आय.’         

एक ंती ( व.) एकाच तं ाने, मनान.े ‘ ा घरात बु ाचाच 
एकतं ी कारभार आय.े’   

एकदम (अ.) ताबडतोब, अक ात, अचानक. ‘प  पाहेताच 
मी एकदम नघून आलो.’ (फा.)    

एकदाती ( ी.) एक दात असलेले शेती अवजार. ‘हरबरा 
लोदा ब धून एकदातीनं पेरा लागते. खोल प ा पायजे 
ना तो.’   

एकदानी ( ी.) ी ा ग ातील सो ाची माळ. ‘जु ा 
बाया मोठी ामोठी एकदानी घालत, बयना.’ (फा.)    

एकदार ( व.) एकवेळ. ‘एकदार ये नाव मंग स गतो माया 
हसका.’ (फा.)     

एकदील ( व.) एकमत, एक वचार. ‘भाऊभाऊ एक दलानं 
चालले तरच खटलं टकते.’ (फा.)      

एकनटक ( व.) एक पाव- ध दही मोज ाचे माप. 
‘एकनटक दाचा उकळा लावला माया घर  तरमा द 
नाई पुरत.’  

एकपदर  ( व.) एकेर . ‘नदी ा काठाकाठानं एकपदर  
र ा आय.े’   

एकपाखी ( व.) एकच बाजू असलेले. ‘एकपाखी घर ब धलं 
बावा ग रबीग रबी.’        

एकपाच या ( व.) हडकुळा. ‘वसू उंच, एकपाच या, जोराची 
हवा आल  तर उडून जाईल असा.’ -गय. 

एकपारगी ( व.) एक वेळ. ‘जु ा का कार लोकायनं 
एकपारगी काम कराची परथा पा ी.’ -त.१०८. 

एकबार ( व.) एकवेळ. ‘एकबार चूक झाल  बार ा क  
नोय.’ (फा.)      

एकमत (न.) सव चे मत जुळण.े ‘ ामपंचायतीत सारे ठराव 
एकमतानंच मंजूर होतात.’        

एकमुखी ( व.) १. एक त ड असलेल . २. सव ा संम ीन.े 
‘सरपंच हटोयाचा एकमुखी ननय सभासदाईनं घेतला.’  

एकमेळ (पु.) पर र मेल मलाफ, मतै . ‘ह रभाऊ ा 
घर  एकमेळ होता ननूस ा पुळे गेले ना ते.’       

एकमोड ( व.) एक माग . ‘ ाचा काही नेम स गता येत 
नाही माणूस न हा एकमोड हाय.े’ -पख.१६३.    
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एकर (प.ु) जमीन मोज ाचे माप, ४८४०चौरस याडरचे 
े . ‘दा एकर वावर मायं. साया ा सेजारेईन 

को को  नरा आठच ठुलं.’ 

एकरकमी ( व.) एक , एकदम दलेल  र म. ‘पैसे 
एकरकमी लागतीन, म गंपुळे नको.’ 

एकरासी ( व.) एका मता, वचाराचे. ‘भाऊभाऊ सारे 
एकरासी आयेत. कोनीच अ ग नाई.’   

एकर  ( व.) एकर  माण. ‘एकर  कती पोते सोयाबीन 
पकलं?’  

एकलक डा ( व.) अ ल  राहणारा. ‘ते चोर च ण वे 
ठरले। एकलक डे आपगज ॥’ - ा.१७.२९.    

एकलपाई ( व.) एकटा. ‘मी झालो एकलपाईचा मानूस, एक 
दवस घर सोडलं तर पंचाईत.’ - श.४३. 

एकल ट ा ( व.) एका ा कमाईवर चालणारा, एकहा ा. 
‘देवीचा संसार सु  होता असा/ एकलटी ा असून 
इजारदार जसा.’ मए.१६५.  

एकलह या ( व.) सारखा लहरा मारणारा, चंचल. ‘अरे 
बाबा कु ं म जर पाळतात. आसा एकलह या काळा 
नाग कोण पाळते.’ -खंु.२४. 

एकलहा ा ( व.) सव कामे एकानेच करण.े ‘ब तक 
एकलहा ा बायाकचं पाणी तर ालाच भरावं लागते.’ 
-पख.२०. 

एकला ( व.) एकटा. ‘बाइल ए क एकटीक: एकल  एकट:’ 
-गो व.७२. ‘बाई ऐसा कवण एकला पळप ळत नगौ न 
जाए जो :खपूवक आपुलेया देवात आठवीत वत॥’ -
.८९. ‘आ ाने वणा एकसेनी मग उदै लया एकसरे 
का  होय॥’ - ा.९.६९३. ‘बाळकासी जैसी एकल च 

माय।’ -गाथा.१४२६.  

एकलागी ( व.) एकाच ठकाणी सलग. ‘आ ाला फार बरं 
वाटलं. एकलागी काम मळणार होतं.’ -फ र.१९९. 

एकलोता ( व.) एक अप , एकुलते. ‘रमशा बापाचा 
एकलोता पोरगा हाय.’ 

एकवट (अ.) एक त. ‘ तराईता सोबत भ डन होऊ ा 
वा ातले बरोबर एकवटतात.’       

एकवन  ( व.) १. एकरंगी. ‘गायवा ातले सबन बैलं 
पाहेसान तं एकवन च दसतीन.’ २. प ह ा ल ाची. 
‘एकवन  पोरगी आय.े तुमी काय सरप ा पोरगा 
स गता काय?’ 

एकसर (अ.) एकसारखा. ‘या मेर पासून ामेर लोक 
एकसर मुंग पेरला.’       

एकसरनी ( ी.) प हल  पाळ . ‘ तथे क तेचे न पाडे 
एकसरला जो॥’ - ा.१३.८३८. ‘एकसरणी ंभारणी 

वखरा ा पा ा देऊन वख न टाकल  काळ  भुई.’ -
गाक.७९. 

एकसर  (अ.) सारख.े ‘तुका णे कर । ताका धा 
एकसर ।’ -तुका.१०५.३. 

एकसारखा (अ.) सारखे, सतत. ‘आठ दवस झाले 
एकसारखं पानी चा  आये.’     

एकसुती ( व.) एका सू ान,े मताने. ‘आता एकसुती असा 
कारभार रायलाच नाई. जो थो आप ा मनाचा 
मालक.’ -ज.५०.  

एकहाती ( व.) एका ाच ाधीन असणे. ‘एकहाती 
कारभार असला क  भानगळच नसते.’  

एकाएक  (अ.) अचानक. ‘प  ना न प, एकाएक  कसा 
काय आला बापा तू?’ (फा.यकायक)      

एकाकानी ( व.) एक ऐकाण.े ‘ओ मे ा, आले का स  
गावातले ताफे? एकाकानी एक येत हायत जी.’ - द.१४. 

एकाक  ( व.) एकटा. ‘सारे इरोधात गे ानं तो एकाक  
पडला.’  

एकात (अ.) एक त. ‘माते याची जेवार  धून, च गल  
खराब एकात केल .’          

एकादस ( ी.) एकादशी. ‘कालची एकादस होती ना अ  
आजचा गु वार हाय.’         

एकानी कानी ( व.) एकट कट. ‘एकानी कानी असं 
एकएक इनताइनता झाला धंदा सु .’ -पाटी. 

एकापर  - वाटले तर. ‘तू आज डवरे धर एकापर  माई 
जोळ  ने जु ाले.’    

एकारनं ( .) १. वश डाचा एक रोग होणे. ‘असे पाय नको 
वळू ाचे आंडं एकारतीन ना? २. एका बाजूने जाणे. 
‘गाडीचे एक चाक एकदम खाल  आ ामुळे मड चा 
गोणा एकारला.’ -फ र.७२. ‘एक एकारलं तं सारेच 
एकारते आ ण एक अक ा अ  सारेच अकळतात.’ -
लेक.५१. 

एकार ( या) ी. र ाची एक बाजू उंच व सर  बाजू 
खोलगट असणे. ‘र ामाजी एका या असती। प दण 
झाल  नमुळती॥’ - ा.१३.६७. ‘बरसातीत गा ा 
चा ानं एका या प ा ा.’ - द.१. ‘एकार वर बंडी 
प ी झाल .’        

एकारेल ( व.) तरपा वागणारा, चालणारा. ‘एकारेल पो ं 
असं का ा कर न.’       

एका ा ( ी.अने.) पायात पडणा या आ ा, मुरगळ. 
‘ न हा एका ा गे ावाणी ते न पण माणसाले.’ -
सेल.१३१. 

एकासोय(ई) ( व.) एका रेषेत, एकसारखे, सरसगट. 
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‘एकासोईनं पराटी पेरल , मंधात तूर नाई ना मुंग नाई.’  

एक गं (अ.) एक कडे, एका बाजूला. ‘फवा याची दवाई 
एक गं ठेव बा ा, लेकराबाकराचं घर हाय.’       

एक ा ( व.) एक ानेच करणारा. ‘एक ा शलेदार 
आये तो, कोनाची वाट नाई पायेत.’ 

एकुलतं ( व.) एकटे. ‘जे ता े न मय  अप । आ ण माझे 
गु  एकलौते।’ - ा.१५.१९. 

एकुलताएक ( व.) एकच असलेला. ‘पोरगी नोती ाले 
एकुलताएक संजा होता.’     

एकून (अ.) एकूण. ‘एकून बेर ज वजाबाक  शेतक याची 
एकच ती ंजे .’ (का.एकून)ु        

एकूनएक ( व.) १. सव, ेक. ‘गावातला एकूनएक मानूस 
हजर होता तथी.’ २. तेच ते. ‘हा बैल ा अ  तो ा 

ंजे शेवटी एकूनएकच झालं.’       

एकूनमेका चा - एक स या ा, ेका ा. ‘सव नी 
एकमेक ा त डाकडे पा हलं. थुतराकडे पाहता काय 
एकूनमेका ा? खाल  उतरा अगदुर.’ -वा.३३९. 

एकूनमेक ा - एकमेक ा. ‘माही माय अ  ाची माय 
हरहमीशा एकूनमेक ा घर  जात.’ -अंधा.  

एकेर  ( व.) एक पदर . ‘असा एकेर  पदर डो ाऊन 
बरा दसते.’ 

एकेर  (प.ु) अरेतुरेची भाषा. ‘समजोयाले गेलो तं एकदम 
एकेर वरच आला.’      

एकोपा (प.ु) एक , एकजूट. ‘ ा गावात एकोपा हाय तेच 
गाव साजरं नावं.’  

ए ड ड ( व.) एखादे. ‘नाही णाला श ाकडे 
ए ट ट झंपरं यायची.’ -धग.१ 

ए र ( व.) शेताचे एक माप, चाळ स गुं ाचा एक ए र. 
‘बाप ने लेक झाला, भाऊ ने ए र गेला.’       

ए लक डा ( व.) एकटाच राहणारा. ‘येटायात ा 
मा ासोबतई ए लक ा द ा बोलत नाई.’     

ए ा (प.ु) प ातील प हले पान. ‘बादशावर ए ा टाकून 
मायं पान मारलं ा.’ २. एक दवसाचे अखंड भजन. 
‘रामराव ा घर  दरसाल ए ा बसत असते.’ 
‘भजनासाठी एक ा स ाची आमं णं यायला 
लागल .’ -मोती.३९.     

ए ाबा ा (प.ु) प ाचा एक खेळ, काही पाने. ‘ ब गीत 
एकाबादशा रानीचे पानं लागले मले.’       

एख दा ( व.) एखादा, कोणीतर . ‘का क णे एकाधा एकु 
वाटु जात असे:’ -ल .२१. ‘एख दा नाकतोडा तटक 
तटक उ ा मारायचा.’ - झ.९६.    

एचफोर ( ी.) एक कपाशीची जात. ‘प ढ या बग ागत 

मा ाचा, साधीचा कापूस साहेब एचफोर नत होता.’ 
-सुखो.६२. 

एटाय (प.ु) वेटाळ. ‘बैलाचं फाटे सायेळ तटेु/ येटायातून 
इ ो ना जाते.’ - व. ‘क ा क न जमा केला एटाय 
सारा.’ - मए.८६. 

एठ (पु.) जाड दोर. ‘येवळा जाळा दोर नरा एठच आय 
ग ा.’    

एठगन ( व.) ल . ‘काय बायको केल  बे नरा एठगन ा 
एठगन? तू पायला बार क चर क.’       

एठन (न.) जुवाचा दोर. ‘च गलं प ा दोराचं एठन पायजे 
बंडीले.’     

एठप ा (प.ु) घो ावरल  जीन पडू नये णून पोटाखा न 
आवळ ाचा प ा. ‘एठप ा ब देल असूनबी गनशा 
घो ाव न धबकन प ा.’    

एडका (प.ु) मढरा ा जातीतील एक नर ाणी. ‘शामराव 
धनगराजोळ शंभरेक मढरं अ  दाईस एडके 
हायत.’ (का.ढडक ते ए डक)  

एडगन (न.) सोटा. ‘ऊठ ोना व तुले का आनू एडगन?’         

एढा ( व.) वेढा, गराडा. ‘धनगरा ा अवतीभवती ढोराचा 
एढा पळेल होता.’          

एदरोक (अ.) आता पयत. ‘काय राहेते कोनाचं बाई 
एदलोक पानी?’ - व. ‘इतका उ शर. कुठी होते एदरोक? 
दार उघडत तनं वचारलं.’ -ना.५४.  

एधवा (अ.) आता, यावेळ . ‘एरहो एधवा च कैसी जाओ:’ 
‘कालई तं मी एधवाच आ ी माय.’ 

ए करा( या) ( व.) एकटा, एकपदर . ‘ए क या दोर कुठी 
टकते न गराले.’     

ए नमा (प.ु) शौचासाठी करावयाचा इलाज. ‘ए नमा 
दे ा शवाई याचं पोट सफा होत नाई.’  

एर ( व.) बाक चे, सरे, परके. ‘एर  दीसी ा णा नीमं ण 
दधले:’ -ल .५.        

एरनपोपई ( ी.) पपई. ‘एरनपोपईचं पीक एकर  पाचपाच 
लाखाच होते.’      

एरंड ( ी.) वृ वशेष. ‘बाइसी न एक एरंडाचे बन 
दे खले:’ -ल .२३४. ‘एरंड सवार। जा भार न साहती॥’ 
-तुका.६०.२. ‘एरंडाचं गु हाळ फेस ना पाणी.’  

ए रग ( ी.) कानातील गोल कडी. ‘पोर ले कानातले ए रग 
आनजा बजारातून.’ (इं.अ रग )  

एर  (अ.) येर ी, इतर वेळ . ‘एर  लोकाय ायची देशीची 
सोय लागत नायी. आता लगी  पायजे.’ -ल .७८. 

एर च ( व.) उगाच, अकारण. ‘दोनी बायका 
लेकाराबायाई ा ा ना? ा एर च जीव देतीन.’ -



६४ ।।  व हाडी बोल  : खंड ०१  

लेक.४०. 

ए ही (अ.) एर ी. ‘ए ही हागलं मुतलं आम ा जोळ 
स गते.’ -पाटी. 

ए हीबी (अ.) कधीही. ‘ए हीबी तुमी भाऊभाऊ भ डसान 
अ  येक होसान.’     

ए हीमे ही - वनाकारण. ‘तु ी जे बोलता करता ा ा 
मागे कोणतातर  जबर इ ार असते. ए हीमे हीच तु ी 
कोणती गो  बोलत नसता.’ -वा.२९१. 

एल( )नं ( .) नखरे करणे. ‘आजकाल ते पो ी लय 
ए ावते.’  

एलपाळं ( व.) नकला, चे ा करणारे. ‘काहाचं पोट खते 
ाचं असाच एलपाळते.’  

एलपाळनं ( .) नखरे करणे. ‘नको एलपाळू म गम ग 
अळू.’ -काया.९.    

एला ा ( ी.) एक वन ती. ‘धु यानं सा या एला ा 
झा ा. उ ायात तोळा लागतात लेक.’    

एलार ा ( ी.अने.) नथक य . ‘एव ा एलार ा घेऊन 
सबन मातीत गेलं.’       

एवजाव (प.ु) येणे जाण,े च गले संबंध. ‘मामा ा घर  
अरवाळ  एवजाव असे.’   

एवळ तेवळ  (अ.) लहानसहान, थोडीसु ा. ‘ ाले तं 
एवळ तेवळ  गोठई सईन होत नाई.’        

एवा (पु.) ये ाची श ता. ‘बापा बापा कती 
दवसापासून तमुचा एवा होता. आता आले का 
पाखराले पानी घेऊन.’          

एसकर (प.ु) वेसकर, महार, वेस स भाळणारा. ‘आम ा 
गावात दा एसकराची, दोन रंगारेईची घर आयत.’         

एसवा ( व.) वे ा, बाजारबसवी. ‘कमल , सुल  शाबूत 
पोर  नाईत, एसवा हायत साया ा.’             

एळकोट (प.ु) खंडोबा ा जय जयकारातील श द. ‘जय 
एळकोट म ार नत खंडोबाचे भगत पाय या चळत 
होते.’     

एळनी ( ी.) १. जा ावर वजन पडावे णून ावर 
ठेवलेले गोलाकार मातीचे साधन. ‘जातं कती ह कं 
हाय व तुयं? एळनी ठेवल  नाई तं पीठई होत नाई.’ २. 
मातीचा कटोरा. ‘मामा ा घर  एळनी भर ध म  
घटघट पेत जावो.’    

एळ  ( ी.) टाच. ‘ ा ा एळ वर मार बसेल आये ून 
लंगळून रायला.’        

एंगर ा ( व.) नर र, नबु . ‘ते जर एंगरठे नघाले त 
मंगस ा काय हमा ा करता?’ -ल.६८. 

एंगळबगळ ( व.) कसेतर , गबाळ, घाणेरडे. ‘ दसत होतं 
सारं काम एंगळबगळ, चा  होती तथं सार  थ ा अ  
चगळ.’ - मए.५१. 

एंटमशटम ( व.) आडमूठ. ‘एंटमशटम पो ेईचं काम न े 
बाबू हे. न ाईनं करा लागते.’         

एंडी ( ी.) १. चलमीसाठी केलेला दोर चा गुंडाळा. ‘एंडी 
करना, ा कोप यातल  नारयाची दोर  ा.’ -
गाचा.१८. २. जा ात भरडताना घालावयाची चुंबळ.     

एं ीन ( ी.) वषार  औषध. ‘फवा यासाठी आनले ए ीन 
लेकराईपासनं र पायजे.’   

ऐ      
ऐचन ( ी.) अडचण. ‘सफा जागेत ठेवाव अशा ऐचनीत 

ठेवू नाई पु क.’  

ऐतवार (प.ु) र ववार. ‘ऐतवारचा बजार अ .े मजु या 
चुकवाच लागतात.’     

ऐदी ( व.) आळशी, मंद. ‘प ा ऐदी नारायन आये तो. घर  
बसीन तरमा कोना ा कामाले नाई येनार.’ (अर. 
अहदी)     

ऐन ( व.) १. नेमका, खरोखर . २. ब मू , इ टे, सरकार  
सारा. ३. जोर दाखवणारे उपपद. ‘ऐन पावसाया ा 
त डावर बैल बमार झाला.’ (अर.ऐन)    

ऐनक (प.ु) च ा, उपने . ‘डोयाचा मोती ब  काळला. 
आता ातारपनात लावा ऐनक.’ (फा.)     

ऐनकाळ  ( ी.) शेतसारा. ‘प डबॉन दा सालाची ऐनकाळ  
भराले लावल .’         

ऐपत ( ी.) यो ता, पा ता, लायक , कुवत, श . 
‘शहरात ठेवून मुल ना शकवायची ऐपत नसते 
खे ातील लोक ची.’ गय. (फा.) 

ऐब (प.ु) दोष, गणु, वाईट खोड. ‘ ा दा ाले काहाले 
गाळ  देल ? ऐब काळ ल नसता.’ (अर.ऐश)   

ऐरन (न.) १. सोनाराचे, लोहाराचे एक साधन. ‘ऐरनवरच 
च गले चपल ले खळे ठोकता येतात.’ २. डो ातील 
ण. (फा.अहरन, का.अ ण)   

ऐरवाळ चेरवाळ  (अ.) अवेळ . ‘सरकार तोटा सहन करते 
णून बरं. नाई तं मंग तुम ावर ऐरवाळ चेरवाळ  

हराळ  फुटल  आ ी.’ -खंु.७. 

ऐरागैरा ( व.) मूख, ु क. ‘मले काय ऐरागैरा समजत 
काय तू?’ 

ऐर  (अ.) याना, याची. `ऐर  लोकाय ायची देशीची सोय 
लागत नायी, आता लगी  पायजे.’ -ल .७८. 
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ऐ यागै या ( व.) स या, नरा ा. ‘ऐ यागै या जाती ा 
पोरानं मारलं णून ना आ धकच चेव येईल.’ -
फ र.४६. 

ऐवज (पु.) मालम ा, रोख पैसा. ‘मोलामहागीचे ऐवज 
सं क त ठेवा लागतात.’ 

ऐवजी (अ.) बदल , ा जागी. ‘औंदा ग ा ा ऐवजी 
जवार  देल  तरमा चाल न.’ (अर.एवझी)       

ऐश ( ी.) चैन, मौज. ‘सास या ा जीवावर ऐश आये 
जवायाची.’    

ऐशआराम (प.ु) ता, सुखोपभोग. ‘उभं आयु  लेकाचं 
ऐशआरामात गेलं.’ (अर.एश,फा.आराम)     

ऐशी ातैशी ( ी.) नाश, धुळधाण. ‘याही ासाठी भ डून 
आपून होतो वायशी/ संसाराची आप ा होते ऐशी ा 
तैशी.’ - मए.१३५. 

ऐसपैस ( व.) श , व ीण. ‘ मट ग वा ातच ा 
आप ा, म  ऐसपैस जागा आय.े’  

ऐंडी ( ी.) कापडी तुकडा, नारळा ा दोर ला पीळ देऊन 
जा ा ा खंु ाला लावलेले साधन. 

ओ          
ओ (उ ा.) हाकेस उ र देतात ते. ‘कोनं हाका 

मार ाबराबर ‘ओ’ देला पायजे, शामराव भाऊ.’  

ओ ाबो ी ( व.) मो ाने रडण.े ‘एवळं 
ओ ाबो ी ल ाले कोनी मेलं काय घरात?’ 

ओघ (प.ु) वाह. ‘बो ाबो ा ओघाओघात ा ा त डून 
गोठ नगल .’       

ओचकरनं ( .) ओरखडा ओढण,े ओरबाडणे. ‘आ ण 
न ा दवसाग णक ओचकारणा या, नरकरे 
ओढणा या.’  

ओठा ा ( ी.) ओठ. ‘बैल नी ओठा ा पुढं क न त ड 
ल बवून घमेले ओढले.’ -त.२७. 

ओणवावे - वणवनी वनंती `मग ीचरणा लागो बैसल ः 
तव ओणववे नाः’ -ल .२६४. 

ओतनं ( .) ओतण,े टाकण.े ‘शेवया सरगुं ा ा 
ढगावर धतूप अ  आमरस ओतला जाई.’ -मोती. 

ओतीव ( व.) सा ात रस ओतून तयार केलेले. 
‘नरना ावरची तोफ भ  म  ओतीव आये.’      

ओपनं ( .) मारणे. ‘खोटं बोले तं पो ं भ ं  ओपून 
काहाळलं.’ 

ओबळधोबळ ( व.) खडबडीत. ‘हेमाळपंती देवळाची 
ब धनी ओबळधोबळच रायते.’    

ओमफस ( व.) नरथक, वचका, नाश. ‘ ाची सार  

खटपट ओमपस झाल .’   

ओयंबा (प.ु) गवं ाचे साधन. ‘भीत हेकोळ तेकोळ   नोय 
नून गवंडी ओयंबा लावून पायतात.’    

ओल  बाळंतीन ( व.) नकुतीच सूत झालेल . ‘ती एक 
म ह ाची ओल  बाळंतीन राबराब राबत होती शेतात.’ 
-ज.१६. 

ओल सुक  ( ी.) चतपट. ‘मुल नी खापराचा चपोरा 
घेतला. ओल सुक  झाल .’ -ऊन.७३.  

ओवर (न.) वरासोबत आंघोळ ला बसणार  पाच जोडपी. 
‘वधूवर चौरंग टाकून ओवर ाऊ घाला लागतात.’  

ओवर  ( ी.) पडवी, ओसर . ‘कुणी ओवर त रवी ओढीत 
ताकाचं घुसळण कर त होतं.’ -फ र.६८. 

ओवानी ( ी.) ओवाळणी. ‘गावात ा बायका नवरानवर ले 
ओवानी घालत हो ा.’   

ओवायनी ( ी.) ओवाळणी. ‘लाखाइसे आपुल  सुन 
आरतीसी गोसावीया त ओवाळ वया पाठवील :’ -
ल .५३४. ‘तयाते ओवाळु नय  स डीजै कोडी एका 
अदना:’ -धऊ.३५. 

ओळ ( ी.) ओढ. ‘माउल ची चाल  लकराचे ओढी।’ -
तुका.३६७१.    

ओळनी ( ी.) य नी डो ाख ावर न घेतलेला पटे. 
‘पंजा ब ेसवर ओळनी पायजेच असते.’ 

ओळंबा (पु.) भत ब धताना सरळ रेषेत आहे, नाही ते 
पाह ासाठी वापरावयाचे गवं ाचे साधन. ‘दोन दोन 
खेप गवं ानं ओळंबा लावऊनई तरपीतारपी केल .’           

ओ  ( ी.) आकषण. ‘स जची ढोराईल घराची लय 
आ  असते.’  

ओ  ( . प.) ओढावे. ‘इर तून ाले ओ ा लागलं 
वधर.’  

ओ  (प.ु) ओढ ाची श . ‘पुरा ा पा ाले लय ओ  
असते.’ 

ओंगन (न.) ओंगण, बैलगाडी ा चाकात घालावयाचे तेल. 
‘आखीत कवा ओंगन नाही टाके/ बोडखाच फरे डोकं 
नाही झाके.’ - मए.९८. 

ओंडका (प.ु) लाकडाचा तुकडा. ‘पूर आला क  लाकळा ा 
लय ओंडके सापळतात नदीत.’ 

ओंफस (न.) कामाचा वचका होण.े ‘पानी ना प ानं 
अवघं पेरनं ओंफस झालं.’    

औ 
औकात ( ी.) है शयत, श , यो ता, कुवत. ‘जावयानं 
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आपल  औकात दाख वल .’ - श.४३.  

औ न (न.) ओ ण, ओवाळणे. ‘गोसावी ब ते पाणीए 
ाणवीले: मग माहादाइसी आ ेवाणे आ णले: गोसावी 

या स ओवा ळले:’ -ल .४८०. ‘हातात आरती घेऊन 
आजीनं नाताचं औ न केलं.’    

औ वान ( व.) दीघ युषी. ‘पाया पळना या जोळ ाले 
औ वान ा असा आबानं आशीव द देला.’     

औड ( ी.) डहाळ . ‘हे पयसाची डंुगी आन आं ाचा औड 
स दवून टाक.’ -ज.२९.  

औतकर  (पु.) औत हाकणारे मजूर. ‘पहाटेच वखर जुंपून 
औतकर  वावराकडे नघाले.’ -कात.१.  

औतक  ( ी.) साडेतीनचा पाळा. ‘औतक चा पाळा पाठ ना 
झा ानं गु जीनं डोये वटारले.’  

औतफाटा (प.ु) शेतीचे अवजारे, साधणे. ‘क डुसतार 
मथारा ाचं ब तं थकलं ा ा औतफा ाले हात 
लावत नाही.’ -पख.४०. 

औदा (प.ु) ा, पद. ‘आपला पोरगा तं मो ा औ ावर 
गेला आता.’ (फा.ओहद:)      

औरस ( व.) ल ा ा प ीपासून झालेल  संतती. 
‘बाळासाहेब ही काही बापुसाहेब ची औरस पैदास 
नाही.’ -कात.२१. 

औरसचौरस ( व.) मोठे, ऐसपैस. ‘आंगन म  
औरसचौरस होत.’   

औलाद ( ी.) संतती, संतान, वंश. ‘पोटी येल औलाद 
धळाची असल  तं बरं नाई तं काय खरं?’ (अर.व )  

औळभर ( व.) थोडे अंतर. ‘ दवस माव ावर औळभर 
तास पु याचं रायलं तरबी बाय घेत नाईत.’   

औंदा (अ.) यावष . ‘औंदा ा साल बी गभ र आय ाची 
माय.’ -काया.३५.  

 

अं          
अं (न.) आ  चय ार. ‘अं! असं झालं ा? नवलच आये 

नावं.’       

अंक(ख)र (प.ु) प  चाताप, कंटाळा, तर ार, घुणा. ‘आव 
त टवळे बईलबु ा नाई मी अंकर वा े मले या 
ज ाचं.’ -खंु.२४२. 

अंकाप  (प.ु) गुळाचा ापार . ‘चलाचला. अंकाप  
आला. दोन पयात कलोवाला.’ -सेल.९१.  

अंखर (प.ु) प  चाताप. ‘हे ाचं म क वावर घे टलं तं 
घेतलं नाई आता अंखर करतं?’       

अंगठी क ी ( ी.) अंगठीला लहान/मोठी कर ाचे 

साधन. ‘बोटात फसत जाय अंगठी. सोनारानं अंगठी 
क ीत घा न बराबर केल .’    

अंगठी माप (न.) माप घे ासाठी तयार असले ा नमुना 
अंग ा. ‘अंगठी माप बोटात टाकून पा बरं. मंग 
बरोबर करतो मी.’   

अंगतपंगत ( ी.) लहान मुल चे समूहाने जेवण. ‘झाला 
काय तयुा मायचा सयपाक? चाल ना आपून अंगतपंगत 
क ?’ -अक.३२. ‘अंगत बसे पंगत बसे च दनीरात 
आंगनी हासे.’ - व.  

अंगधुनी ( ी.) ाणीघर. ‘अंगधुणीत ा कोप यात 
बेला ा झाडावर कुठलसं पाख  ओरडलं.’ -पोळा. 

अंगरखं (न.) सदरा. ‘माहं अंगरख कुठी ठुलं वऽऽ.’  

अंगार ( ी.) आग, व व. ‘बाबू चूल पेटवायले काक ा 
घ न अंगार घेऊन य.े’ (सं.)  

अंगारड ी ( ी.) आगपेटी. ‘ ब ा पेते अ  ख ात 
अंगारड ी नाई , वा बे लेक?’     

अंगारपेटी ( ी.) आगपेटी. ‘अंगरपेटी मुळं भाऊची 
बडीची तलप उचंबळून आल .’ - नशा.९४. 

अंगारा (पु.) मं ाने प व  केलेल , धुपात तील राख. 
‘गोमाजी महाराजचा अंगारा लाव ानं पोरा ा 
काज ा बस ा.’  (सं.) 

अंगार  ( ी.) पोळ वर व  ूघेऊन ावर तूप टाकतात व 
ती अंगार  पंगती ा वेळेस फर व ा जाते. ‘भीमा 
आंबानं अंगार  पंगतीत फरोनं चा  केलं तसं 
शाल ाम भाऊनं सलोक टला.’  

अंगूर (पु.) ा . ‘व हाळची क हाळ गरम अस ानं या 
मातीत अंगूर पकत नाईत.’ (फा.)     

अंगूळ (न.) ान. ‘इर त अंगूळ क याले पन पानी नाई, 
इतक  खोल गेल  ते.’      

अंजन (न.) एक वृ वशेष. ‘येक मेकाचं रगत कमी पळे 
मा ाले/ बरं अजनाचा पाला ध आनते शीले.’ - व. 
‘रोपा ा मुळाशी असलेल  ओल संपल  णजे अंजन 
जोराने फोफावतो.’ -कात.६३१. 

अंजाम (प.ु) शेवट, प रणाम. ‘माये पैसे देले नाई तं ाचा 
अंजाम लय बुरा होईन.’ (फा.)    

अंजीर (न.) एक फळ. ‘आप ाकळे अंजीर परमुलखातून 
येतात.’ (अफा.,का.अंजुर)     

अंटा(टी) ( ी.) १. आडवा तडवा न पडता नाणे इ. उभे 
राहणे. ‘ चतपट क याले गेलो तं कलदार अंटाच प ा.’ 
२. कलणे, कण.े    

अंठा (प.ु) उंच जागा. ‘अं ावर जूग दे पाय कशी क ची 
उळोतो.’    

अंडबंड ( व.) खोडकर, बंड. ‘ ा सो ासारखं अंडबंड पो ं 



व हाडी श दकोश : भाग १ ।।  ६७    

गावभ यात नाई.’      

अंडसंड ( व.) ध पु . ‘ हरवागार चारा भेट ानं बैल 
अंडसंड झाले.’     

अंडेल ( व.) गबुगबुीत. ‘चा  ते पो े पाय काय अंडेल 
हाय.’   

अंडोल ( व.) पूण पकलेले. ‘वाळ ात एक म  पटाची 
अंडोल जोळ , प ढरेबक गोरे.’ -डेबू.३९. ‘बोर चे अंडोल 
बोरं ा तोळून आनले.’  

अंतर (न.) ल बी, र . ‘तेई ा आम ा गावात लय अंतर 
आय.े’ 

अंतरनं ( .) र करणे, अंतरणे. ‘लानपनापासून 
मामाजोळ लेक  अस ानं मायले अंतरलं लेकाचं.’   

अंतरपाट (पु.) वधू-वराम े धरतात तो कपडा. ‘नवरदेव 
नवर ा मंधात अंतरपाट ध याले लानलान दोन लेकरं 
उभे रायले.’  (सं.अंत:पट)    

अंताव (पु.) अंत. ‘पण देव अंतावच पा न  हायला तचा.’ 
-सेल.१७२.  

अंदर (अ.) आत. ‘उपरसे टामटूम अंदरसे राम जाने.’   
अंदरलं(च) अ. आतील. ‘घरात ा अंदरल  गोठ भाईर 

नऊे नाई.’   
अंद नी (अ.) आतील, अंतगत. ‘हा आपला अंद नी 

मामला आये, बोम कायले करता?’ (फा.)     
अंद न (अ.) आतून. ‘ ा हाका मार ा तसा ग ा 

अंद न भाईर आला.’ 
अंदाज (पु.) अजमास. ‘येकर  दा कटल कपासीचा माहा 

अंदाज आय.े’ (फा.अ ाझ)     
अंदाजानं ( .) तक क न. ‘तुया अंदाजानं सोय रकचं 

काय होईन?’ (फा.) 
अंदाजी ( व.) ढोबळ मानाने. ‘अंदाजी दे ापे ा मोजून 

देलं ते बरं रायते.’ (फा.)   
अंदा ा (प.ु) अंदाज. ‘हवामा ा अंदा ा स गनरावानी 

मा ाबी अंदा ा चुकला.’ -ज.५. 
अंदाधंुद(दी) ( ी.) गडबड, ग धळाची ती. ‘मो ा 

वा ातला कारभार न हा अंदाधंुद आय.े’ ‘मतदानात 
भलकसी अंदाधुंदी झाल .’ ( ह.)    

अं  (अ.) आत. ‘रंगराव उघ ा दा ातून सरका अं  
शरे.’ - मए.१३६. 

अं े (अ.) आत. ‘चपत घरात लपेल होता. ून मी धसंधसं 
अं े गेलो.’ 

अंधा ( व.) आंधळा. ‘माग  अंधा स रसा। पुढे देखणाही 
चाले जैसा।’ - ा.३.१५६. (सं.) 

अंधामंधात - मधोमध. ‘इकून तकून गवर  अंधामंधात 

नवर .’  

अंधातमंधात ( व.) मधेमध.े ‘साराई जमलं नाई तर  
अंधातमंधात येनंजानं ठेवावं.’     

अंधार (प.ु) काळोख. ‘आंधार  देखण जैस। डुडुळाच॥’ -
ा.१४.२५०. ‘नऊे न अंधार  क डावे।’ -नाथ.१८३०.     

अंधारक ट (प.ु) बुडूख काळोख. ‘भाईर जाऊन पायतो तं 
बे ा अंधारक ट पळेल होता.’  

अंधारफकळ  ( ी.) पाकोळ . ‘ दवेक चा र 
अंधारफकळ सारखा फडफडून गेला.’ -एक. 

अंधार  ( ी.) डो ापुढे अंधार येणे. ‘चालताचालताच तो 
गयाठला डोयापुळे अंधार  आल .’    

अंधा या ( ी.अने.) दरवाजा ावर दोन घो म े 
लावले ा पाट ा.  

अंधीत ( व.) ल  नसताना. ‘आपलं जमलं न ं, अंधीत 
जमून गेलं काम.’ 

अंधीमंधी (अ.) म े. ‘का न असा उभा, असा अंधीमंधी 
येऊन बस.’      

अंधूक ( व.) अ . ‘धुवार  प  क  सारं अंधूकअंधूक 
द .े’  

अंधेरनगर  ( ी.) बेबंद ाही. ‘अंधेरनगर  चवपट राजा/ 
टकासेर भाजी टकासेर खाजा.’     

अंधेरा (पु.) काळोख. ‘घरात येवळा अंधेरा कसा, दवा तं 
लावा कोनी.’      

अंबाडी(ळ ) ( ी.) १. ताग ापासून काढतात ते एक 
तणवग य झाड. २. भाजी. ‘अंबाळ ा लाल ब डाची 
चटनी होते अ  साल चा ताग नगते.’    

अंबार (पु.) १. कोठार. ‘हगाम येऊन गेला तर ही अंबार 
रकामे.’ -बा.१. २. ढीग, रास. ‘खयात तं जेवार चं 
अंबार लागेल आये.’ (अर.)    

अंबार  ( ी.) ह ीवर ल आसन. ‘सरपंच नवळून आला तं 
अंबार तून मरोनूक काळल .’ (अर.अ ार )     

अंबोरासंबोर (अ.) आमनसेामन.े ‘कोनाले भरम नोको ून 
सबनाय ा अंबोरासंबोर हे गोठ क न रा लो.’ -
सत.५८ 

अंमलबजावनी ( ी.) कारवाई. ‘बा ू ा त डून नगालं 
ाची अंमलबजावनी झाल च पायजे घरात.’ (फा.)  

 

आ ं 
आं ( .) काय. ‘आं? खरंच असं झालं ा.’  

आंख ( ी.) बैलगाडीचा लोखंडी आस. ‘ल काचा गाडा 
मोडला ण:े त र काई क जी? गोसावी णीतले 
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आणीक आंख घाल  ण:े’ -गो व.२५२. 

आंग (न.) अंग, शर र, अवयव. ‘आंग धुयाले पानी नाई, 
वल त कुठी करता वावरात?’ ( ा.)     

आंगं (अ.) कडे, बाजूला. ‘पंढर ला जाता जनी ा मागं 
मागं/ पंढर  डा ा आंगं.’ -लोक.७. ‘इकळे कसा आला 
आज? तुम ा आंगच आलतो.’ -भ.१५.  

आंगईयेढा (पु.) आंगूळयेढा. ‘मोठा सरप बोर ले आंगईयेढा 
घा न बसेल होता.’      

आंगकाठी ( ी.) शर रय ी. ‘पोरगी पायाले साजर  आय, 
आंगकाठीनई च गल  आय.’ 

आंगचं ( व.) मूळ, स . ‘हे पोरगं आंगचंच शार आय.’    

आंगचा ( व.) अंगी असलेला. ‘पावनपनाले जाचं तं 
आंगचा कपळाल ा साजर पायजे.’    

आंगठा (प.ु) पाया ा अंग ात घाल ाचे च दीचा 
दा गना.      

आंगडं(ळं/ळ ) (न.) गलोते, लहान लेकराचे व . ‘लेकराले 
साधं आंगडं नाई भेटत.’ ‘पोर ले पोरगं झालं तं 
आंगळंझबलं घेऊन जा लागीन.’ ( ा.)  

आंगडतं (न.) शट. ‘उ ात चटक देणारं कोशाचं 
आंगडतंही तो ल ात घा न जाई.’ -मोती. 

आंगधुनी ( ी.) ाणी. ाणीघर. ‘गावाला गेले बाई टाकू 
कोणाला मी पाणी/ पाहे वाट आंगधुणी.’ -लोक.६२. 
‘शहराचं बाथ म खे ाची आंगधुनी.’ - मए.१७४. 
‘काही ठकाणी आंगधु ातलं पाणी र ावर आ ं.’ 
- द.५३. 

आंगन (न.) अंगण. ‘गोसावी आंगीटोपरे लेउ न आंगणी 
उभे ठेले:’ -ल .४२३. ‘आंगण  वेढे कर त असे त:’ -
गो व.९७. (का.अंगण)   

आंगभर ( व.) आवा ा बाहेर, जा . ‘रातभर खयात 
क डलं लय आंगभर काम झालं.’ ( ा.)      

आंगमंुग ( व.) सु ढ, गटुगटुीत. ‘पाचपाच बायतपनं झाल  
तरमा सगळ  पोरं आंगमंुग होती.’      

आंगमेहनत ( ी.) शार रक म. ‘शेतीचं काम तलं क  
आंगमेहनत करनं आलंच.’     

आंगमेहनती ( व.) त: शार रक क  करणारा. 
‘का कार आंगमेहनती असला तं पुरते वावरं 
क याले.’   

आंगमोया (पु.) आळस टाकण.े ‘सकाऊन सकाऊन 
आंगमोया देऊन रायला तू.’  

आंगमोळनं ( .) आळस देण.े ‘कामंधामं प े  अ  तू 
बसला अथी आंगमोळत.’    

आंगमोळून ( . प.) सव श नशी. ‘काल ा 

दवसभर आंगमोळून काम केलं अ  आज मानगी 
प ो.’ 

आंगम ग ( व.) सु ढ, ल . ‘स  खात जा जरा त ेत 
सुधरल  पायजेत मानसू आंगम ग दसला का बरा 
द .े’ - तत.५४.  

आंगरखं (न.) सदरा. ‘सदरा तो णया धाडी तेवेळ  
आपुले आंगरखे सर से दे।’ - ा.३.११. ‘आंबे 
चोखताचोखता त ड भरते तं भरते आंगरखई प ध  
पळते.’ -डेबू.५५. (सं.अंगर क) 

आंगरोग (पु.) करणी, कवट ाने झालेला रोग. ‘सुनीले 
आंगरोग झाला वा े माय. डा र ानं गून नाई येऊन 
रायला.’   

आंगलचा (अ.) कडील, बाजूचा. ‘नारया ा गो ापासून 
लगनाचा दोनी आंगलचा खस मी करतो.’ - सत.८५. 

आंगलट (न.) अंगावर येऊन पडण.े ‘कोनाची जमानत 
ाले पुरते का? आप ाच आंगलट याची पायी यावं.’   

आंगळतं (न.) सदरा, शट. ‘गोसावी आंगी टोपरे लेवून 
आंगणी उभे ठेले:’ -ल .४२३. ‘घामाजो ल होयेल 
आंगळतं काहाळून ानं दोर वर वायेत टाकलं.’ 

आंगवनी ( व.) जपून, सावधपण.े ‘पंजाबरावनं आपल  
बंडी आंगवणीनं तथवर आणल .’ -मोती.   

आंगवळनी ( व.) सरावाचे. ‘येकडाव काम आंगवळनी 
प ं  क  भु ाभुलत नाई मानूस.’        

आंगानं ( व.) क ान.े ‘माय आंगानं हे यवळे ा 
कमावलं.’   

आंगापाती ( व.) ेक अंगाला. ‘मो झाळाले गे ो 
नरा आंगापाती मा ा डस ा.’   

आंगून (अ.) कडून, बाजून.े ‘ ा ा आंगून वाकय प घ न 
रेटून राह बरं वाटीन जरा.’ -धग.१०५. 

आंगूळ ( ी.) ान. ‘आंगूळप गूळ उरकल  क  नगलोच 
मी.’      

आंगे (अ.) कडे. ‘तो कदी पमी ा त डाआंगे पाहे, कदी 
वदर येल पोटाआंगे पाहे.’ - सत.७६. 

आंगोठा (प.ु) अंगु . ‘गो ाची ठेस लागल  तं आंगो ाले 
च क ब धलं.’ (सं.,का.अंगटु)     

आंगोठी ( ी.) अंगठी. ‘तुमी पोर चा डाग करा आमी 
नवरदेवाले आंगोठी अ  गोफ करतो.’ (का.गं ट)   

आंगोती ( ी.) सवय. ‘अ ा कामाची आंगोती आये ाले. 
बात ाबात करते तो.’      

आंगोन ( ी.) आ ीयता, ज ाळा, आपुलक . ‘तापीत ा 
पोर ले कोनं गोया दे ा नसनच. कोनाले आंगोन 
एवढी?’ -पोळा. २. आवड, प. ‘बैल सजवाची 
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का काराले क ल  आंगोन रायते.’ - द.७०. 

आंगोनी ( ी.) अंगवणी, आंघोळ. ‘आंगो नले नाई जागा 
अ  बुधवरचं लगन स गा.’ 

आंगोप गी ( व.) सव गी. ‘ क ाचा सुवास आंगोप गी 
दंडला, ानीत स डला.’ - व.  

आंगोळ (प.ु) १. कड, कूस. ‘गोसावीय त उत रल कडे 
आडव गी आसन असे:’ -ल .०२५४ ‘आंगोळं फेरता 
फेरता हनाये चबरा पलंग.’ - व. २. वाटा. ‘तीन केले 
वळे, आंगोळ काय पळे.’ 

आंगोळनी (न.) सवय. ‘खंतीचं काम आंगोळनी पळ ं का 
आंग नाई कत.’   

आंघोई ( ी.) आंघोळ. ‘तुवं अटपलं असीन तं मले 
आंघोईले पानी टाक पटकन.’      

आंजाळनं ( .) आंजारणे, ग जारणे. ‘लेकराले आंजाळलं 
तं आंगावर रायते.’            

आं(जू)जोई ( ी.) ओंजळ, अंजुल . ‘जी जी: मी ताहाना 
मरतु असे णौ न आंजूळ  वोडवील :’ -ल .२१६. 
‘ णौ न दो ग आंजुही तया चय ेओटीये घातल या:’ -
गो व.९५. (सं.का.अंजु ळ)     

आं ावर ( व.) उंचभागावर. ‘बाप दाखव नाही तर 
ा  कर, अशी ती आं ावर येऊन ठेपल  कोती.’ -

श.४६. 

आंड (न.) श  ना खाल ल दोन मासल गो ा. ‘ल ब 
ल बताती अंड। भरभरा वाजे ग ड॥’ -तुका.४४३८.६. 
‘कोना ा आंडाले लोनी लावनं आप ाले जमत नाई.’  

आंडं (न.) अंडे. ‘कुकडी असे: ते आंडी घाल : पील  होती:’ 
-ल .१५४. ‘खुळ  होयल क बळ  आंडं देते न .े’       

आंडखु ा ( ी.अन.े) वृषण. ‘म ानं बस ाले भोईवर 
पाडलं अ  ा ा आंडखु ा ठेच ा.’ -वा.४२. 

आंडफोळनी (प.ु) एक खेळ. ‘पायावर पाय ठेवून लेकरं 
आंडफोळनी खेळत.’      

आंडम ळं ( व.) लहान, अजान पोर. ‘लोक नाथाला हसून 
णतात, ‘हे काय आंडम ळं आणले रे संग? 

वाजोता गजोता येते येईले.’ -वा.७२. 

आंडा ( व.) लहान मुलगा. ‘एकजण मो ानं णाला, अबे 
गावाचं नाव स ग आंडा?’ -गय.१२. 

आंडुसलं ( व.) लहान. ‘आंडुसलं पो ं असून मो ा 
मा ाले शकोते.’       

आंडूप डू ( व.) असातसा, नामद. ‘तू का मले आंडूप डू 
समजल  का काय?’ -पख.११४.  

आंदन (न.) १. ल संगी दले ा भेटव .ू ‘यमाचा 
आंदण। शीण थोर पावेल॥’ ‘लगन साजरं झालं 

पोर ले आंदनधामनई भरमसाठ आलं.’ ‘पानाचा मोठा 
लाव(आवड)/ आंधण अंजनगाव.’ -लोक.७५. २. पीठ 
भज व ासाठी ताप वलेले पाणी. ‘पा णये हरा न भजे 
आधणे हरळु न शीजे॥’ - ा.१३.४८२. ‘अधणी कुचर 
बाहेर तैसा न ये रसा पाकासी॥’ -तुका.११२.  

आंदळनं ( .) उ ा मारण,े उ ुक होण.े ‘उ गेच आपण 
आंदळायलो पुतु ा पाह ासाठी.’ - श.७७. 

आंदी(धी) (अ.) आधी, अगोदर. ‘जैसा दपे दपु ला वजे। 
तेथ आ दल कोण हे नळखीजे॥’ - ा.९.४२८ ‘तुया 
आंदी मीच येऊन बसलो अथीसा.’ 

आंधन (न.) यंपाकासाठी उकळलेले पाणी. ‘आध ण  
घात लया हरळ। होती अमतृाचे त ळ।’ - ा.१५.२३. 
‘ धाचे आधाणी वै रले पाषाण। कदा काळ  जाण पाक 
न े॥’ -तुका.४१०३.२. 

आंध ा (अ.) आधीचा, अगोदरचा. ‘सासू गेल  ा ा 
आंध ा रोजीच मी जाऊन आलतो.’  

आंधी (अ.) अगोदर. ‘गोळगोळ आसवासनं देतात/ आंधी 
ा नवळून मंग पाऊ ंतात.’ -चंच. 

आंधी  (अ.) आधीची. ‘पंधरा दवसा ा आंधी  हे गो  
आहे.’ -धु . 

आंबट ( व.) आ . ‘लगनाले वस नाई झालं, आंबटावर 
कसं मन गेलं.’ (का.अंबट)       

आंबटओलं ( व.) व तूून ओलावा नघून गे ानंतरची 
ती, ओलसर. ‘उया भा ाले आंबटओला हरबरा 

पायजे.’ 

आंबटशौक  ( व.) हीन अ भ चीचा. ‘पोया ा कर ले 
आंबटशौक  म  हात मा न घेतात.’     

आंबट चबट ( व.) आ  वगैरे. ‘प ह ानं गरवार 
आंबट चबट/ अंगोणीनं भरतार तोडे पकलं कवठ.’ 
लोक.१००. ‘पोर ले तं माय आंबट चबट भ ं 
आवळ चं.’ (का.अंबट) 

आंबटचुका (प.ु) एक भाजी. ‘गाव खोर  प ढर त पेरला 
आंबटचुका/ म डवा ा दार  इ ाई इ हनचा घेतो 
मुका.’  

आंबटडक ( व.) खूप आंबट. ‘आम ा वावरातला गोटी 
आंबा तं आंबटडक आये.’     

आंबटनं ( .) आंबट होणे. ‘दई च गलं आंबटनं पळते. 
ताबा ा कुठी बेसन साजरं लागते.’      

आंबटवलं ( व.) क चत ओले. ‘कपळे पुरे सोकले नाईत 
आंबटवले आयत अजून.’ 

आंबनं ( .) १. अंबट होणे. ‘तीन रोजाचं सवं ताक आंबून 
जाते.’ २. अंग धरणे. ‘हराय खंडत बस ानं सारं आंग 
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आंबलं.’ ३. कंटाळण.े ‘सुनीले शकोता शकोता जीव 
आंबला माहा.’   

आं बया (प.ु) सं ाचा मोहोर. ‘येवो म ग आं बया वा ये 
ह ाचाही बार.’ -मा.२९. ‘पोर  नाल तर सं ा ा 
आं बयासारखा ब ीदार माल.’ -मोती.  

आंबयनं ( .) दमण,े थकण.े ‘दाहाबारा कोस चा न 
आ ानं गुळ वाले बी आंबयले होते.’ - सत.१०७. 

आंबा (प.ु) आ फळ. ‘झोके आं ा ा ड गीले घेत गेलं 
बालपन/ तुया भुलाईसी लागे माया भुल ाचं लगन.’ -
व. ‘आंबा पहाळ  आला, ह ाले मुखरोग झाला.’     

आंबीण ( ी.) आं ाची कैर . ‘पाडाची आंबीण वाह ा 
वा याने सहज हातात पडल  तर कुणास नको आहे?’ -
कात.११९. 

आंबील ( ी.) ताकात पीठ आंबवून केलेला पदाथ. 
‘चुल व र आंबी ल सीजत होती:’ -ल .३६. ‘तो 
थाळाभ र ताक आंबील घेउ न जेवी:’ -गो व.२९६/८८. 
‘हे ह र नामाची आं बल । जगा पोटभर  केल ।’ -
तुका.४५१.४. (त.का.अंब ल)  

आंबुसघार  ( ी.) ताक टाकून तळलेल  आंब ा बेसनाची 
पुर . ‘गयुातुपासंग आंबुसघार  खायाची मजा काई 
औरच येते.’  

आंबुस नबूस ( व.) घायल होण,े थकून जाणे. ‘डोहातील 
भोव यात गट ग ा खाणारा माणूस आंबुस नबूस 
होते.’ -काळ .११. 

आंबूस ( व.) कचीत आंबट, आंबलेले. ‘ बरव ाची भाजी 
म  आंबूसआंबूस लागते.’ (फा.)    

आंबेफोडी ( ी.) आंबे फोड ाची वळ . ‘अंबराईतून आंबे 
आनले आता. आंबेफाडीनं फोळा लागतील 
लोन ासाठी.’   

आंबेहय(ळ)द ( ी.) आंबीहळद. ‘जावाजेठा ाईनं 
आंबेहळद उगाळल , गरम केल , ख या जागी लावून 
दल .’ -कावू. 

आंबोन (न.) गरु साठी धा , सरक , ढेप, क डा इ.चे तयार 
केलेले खाणे. ‘भु या सीले तं घमीलंभर आंबोन म डा 
लागते, ताहा ते द देते.’ (का.उंबोण) 

 

क 
कई (अ.) कधी, के ा. ‘तु  के व जाण ? आं ण इतुकेची 

मोलाचा कोण  कारण घेत असा?’ -गो व.२९३. ‘जो 
कर त याप। बंधन कहीच नाही॥’ - ा.३.८३. ‘भूक 
राघो ा पोटात, कई येऊन सोळते मैना 
शदोर चीगाठ.’ -चंच.२६. ‘सुमे कई समजलं तुले मी 

आल  मून?’  

कईई (अ.) कधीही, के ाही. ‘लागनच लेकाचा नकाल 
कईई, चाल माया संगं.’ -त.११३. 

कईक (अ.) क ेक. ‘तुम ावानी ा भलेभले कईक 
पायले.’        

कईकदा ( व.) क ेकदा. ‘गावरान दा  पेताना 
नारायणले ा तं कईकदा पायलं.’       

कईकाईनं (अ.) क ेक नी. ‘चो यापायी कईकाईनं तं 
पराटी पेरनं सोळून दे ं .’ -अक.२८. 

कईसा (अ.) के ा, कधी. ‘पोटासाठी काई त केलं पायजे 
मंग कईसा करान त?’ -धग.२ 

कऊठ (न.) कवीट. ‘जैस क  कव ठ घातल। वडवानळ ॥’ 
- ा.११.४३३.    

कऊल (न.) कवे . ‘खापरकंुडीले कऊल सापळत नाई. 
सम ा गावात माय येकटं घर कवलाचं आय.े’ 

कच ( व.) गद. ‘ बया ा कानात तं कच गद  होती.’ 
‘ म ू  पाय केवढा हरवाकच आय.े’   

कचकच ( ी.) कटकट, शाि दक भ डण. ‘कैचीची 
कचकच करताकरता ा ाची ग हाईकाशीच 
कचकच होते.’ 

कचंकचं ( व.) कोणताही वचार न करता. ‘असे 
कचंकचं झाळं तो ावर पानी तर  कसं येईन?’  

कचकचनं ( .) खेकसणे, ओरडण.े ‘सुनेकडे पा न बुढी 
कचकचायची, कुठून हे बेणं नाही, बी आलं.’ - झ.११२.  

कचकचाट (प.ु) जबाबदार . ‘ :खाचा, वैय क, कौटंु बक 
कचकचाटाचा सगळा भार ा ा ख ावर, णूनच 
तो असा वाकला.’ -खंु.७. 

कचकची ( ी.) भ डण, बोलचाल. ‘मले दोन झाकणं 
ए ीन पाज. मनजे तुम ा बापलेका ा कचकचीतून 
सुटका इल माही.’ -पख.७९. 

कचकन ( व.) १. जोरात- ओढणे, काढणे. ‘पायातला 
बाटा ा बुहा यानं कचकन ओळून का ा.’ (का.क ने) 
२. काडी मोडतानाचा आवाज. ‘कचकन माये मनं 
मो ं .’ 

कचकनं ( .) अडखळण,े मागे सरणे, माघार घेणे. ‘येवढं 
पुढे गे ावर मंधातच कचकनं बरं नाई.’         

कचकला ( व.) घाबरला. ‘गावोगाव फरला पन कदी 
कचकला नाई क  कदी दचकला नाई. कच खा ा 
नाही.’ - सत.५०. 

कचका (प.ु) कामाचा भार, ाप. ‘शेतक या ा दवसात 
कसा, के ा कचका येईल स गताच यते नाही.’ -खंु.५८. 
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कचकाऊ(वू)न व. १. आवळून. ‘कचकावून ब धेल पडी 
गावालोक सुटत नाई.’ २. चोपून, भरपूर. ‘पंगत असल  
क  कचकाऊन जेवतात. वाळणा याची नरा पाठच 
पायतात.’ (का.कच)      

कचकावनं ( .) जोराने ब धणे. ‘गवताचा भारा 
कचकावून ब धला तं सुटत नाई.’  

कचकोळ ( व.) क े, न पकलेले. ‘बापा बापा तीन पय?े 
बुढी पानाला हात लावत णाल , ‘कचकोळ तं हायेत 
रे.’ - तत.२३.  

कचनं ( .) १. कसणे, क  करण.े ‘याच वावरात माहा 
आबा राबलासीन, कचलासीन, घामीजलासीन.’ -ए.६३. 
२. माघार घेणे. ‘पुढे पाय टाक ावर मंधातच कचनं 
बरं नाई.’  

कचपट (न.) आपोआप उगवलेले तण, गवत. ‘एकएक 
प ाळं तोडाचं काम सोपं न तं. शदी ा बुडखात 
भलतंच कचपट वाढलेलं.’ -वा.२६६. 

कचमोळ ( व.) अगदीच क ा. ‘येवळ  कचमोळ काळ  
आना लागत होती काय? येका झोळ ात मोळते.’      

कचरट ( व.) ठसूळ, क ा. ‘एरंडाची ड ग कचरट रायते. 
कई मुळ न स गता येत नाई.’        

कचरनं ( .) हवे ते बोलताना अडखळण.े ‘चार माणसात 
स गायला कच  नका.’ -पाटी.  

कचरा (प.ु) केर, घाण, टाकाऊ पदाथ. ‘ कतीकई लव ानं 
झाळा का उ ानं. लेकराचं घर असलं क  कचरा 
रायतेच.’    

कचवचनं ( .) कसकस. ‘ ाचं घामानं सगळं अंग 
कचवचत होतं.’ -त.७.  

कचळ  ( ी.) अडचणीची जागा, बोळ. ‘येव ा कायाक ट 
अंधारकचळ तून चा  होती.’ (फा.)      

कचाटनं ( .) वैतागणे, काची पडण.े ‘पोराईले खचळ  
सोळून सरं काई देत जाना. पो े कचाटले खचळ  
खाऊ खाऊ.’ -बाख.५७.    

कचाटात ( व.) तावडीत. ‘एकमेक ना काय ा ा 
कचाटात पकडायचं, बुडवायचं.’ -पख.३.   

कचाटी ( ी.) अडचण, पेच, संकट. ‘एकडाव मी भलताच 
कचाटीत सापडलो होतो. न शबानं नसटलो.’  

कचाळ ( व.) खूप, मो ा माणात. ‘ये ीत नान गद  
होती नं कचाळ/ बायामा ानं भरल  होती डच ग.’ -
ज ग.२९. 

कचेर  ( ी.) सरकार  कामाचे काय लय. ‘सायब लोकं 
कचेर त कमी अ  पानठे ावर जा  भे ात.’      

कचोळ ( व.) क ा, ठसूळ. ‘हे ा ा ड गा प ा 

नसतात कचोळ असतात.’  

क ं ( व.) अप . ‘भट गोसा वय चा सा  वाटु न जेऊ 
बैसले: तंव तो हीरया: काचा: कपला देखीला:’ -
ल .५८६. ‘तो डल या बळ। वाया जाती काच  फळ॥’ -
तुका.१८४२.३. ‘या बोर चं क ं बोरई म  गोळ लागते.’  

क बाभलं ( व.) अध शजले अध क े. ‘या उतर ा 
परायमंदी हातानं क बाभलं क न खात दस काढू 
लागला.’ - सत.४३. 

क ंबाबळं ( व.) अप  वगैरे. ‘काय हाल असतीन तकडे 
मानसाचे? तसेच खात असतीन क ंबाबळं.’ -फ र.११६. 

क ेब े (प.ुअने.) लहान पोरवळा. ‘काय वयनी येक ाच 
आ ा कुठे ठेवले क ेब े.’      

कजा (पु.) भ डण. ‘रात दवस नरा कजाच करत रायतं 
काय?’     

कजाग ( व.) भ डखोर, ू र, . ‘नारायनची सून लयच 
कजाग हाय. नरा भ डत बसते.’ (तुक . कझा -

टा )     

कजागपना (पु.) ू रपणा, भ डखोरपणा. ‘तू काय माया 
सोबत कजागपना करत काय? श ा देत रायत नरा.’          

क ा (प.ु) भ डण, खटला. ‘फाट पडला तर जातपंचायतीत 
क ा जाईन.’ - स. १०६. (अर. क झया - गो , त.)    

कट (प.ु) डाव,  योजना. ‘मो ा सुनीनच लायनी 
इरोधात कट केला होता.’  

कटई ( ी.) कापणीचे काम. ‘शाबूत गायाईची कटई 
करतात कसाई लोकं.’      

कटकट ( ी.) १. नसती बडबड. ‘हे बुडगं नरा कटकट 
करत रायते.’ २. पूणत: ‘झळ गळ त का काराचं 
घर ा घर कटकट उपाशी असते.’ -मे. ३७. ३. भ डण. 
‘राती दोघाची भलतीच कटकट झाल .’ (का. 
कटक टय)ु  

कटग(घ)र (न.) कंुपण घातलेल  जागा. ‘आप ापे ा 
आ दवासी बरे. पोरं पोर ले सोडून देतात णे एका 
कटगरात.’ -खंु.११७. 

कटनं ( .) १. काप ा जाण.े ‘आगगाडीखाल  आ ानं 
ा ा न शबात कटनं आलं.’ २. व  होणे, खपणे. 

‘तो बाजारात कान म डून बसायचा. कटला तेवढा 
माल वकायचा.’ -बाख.१६.    

कटमनी ( ी.) गुंजे एवढी फळे यणेारे एक झाड. 
‘कटमनीचा पाला ठेचठास क न आमी पठो यात 
हरवा रंग भरो.’  

कटमार  ( ी.) एक श . ‘कटमार ा घावासारखे मैनेचे 
बोल घायाळ करणारे होते.’ -कात.८९.    
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कटर ( ी.) काप ाचे यं . ‘कटर आ ापासून 
कळ ाची कु ी क याले टाईम लागत नाई.’  

कटरा ( व.) ठगू, वाढ खंुटलेला.  

कटर  ( ी.) अडतीतील धा  दाख व ाचा कटोरा. 
‘कटर  भ नभ न नतेा लेकोहो दा दा खेप. भाव 
पायला तं तोच.’      

कटले (न.) तीन चाक  गाडा. ‘ग ा ा जागी तीन चाक  
कटले/ हरोह डा आल  छकडेदम ा हटले.’ - मए.११७. 

कटवा (प.ु) कमरेचे खणे. ‘कालपासनं कमरेत न ह   
कटवा वाटून रायलं माय.’  

कटाई ( ी.) कापणीचे काम. ‘झाड ची कटाई झा ानं 
टेक ा उजाड दसू लाग ा.’ -झेल.८७.       

कटाकटी ( ी.) काटछाट. ‘स ातीले पतंगाईची कटाकटी 
पाय ाजोगी असते.’   

कटाब(प) (न.) काढून टाकणे. ‘आम ा मंदात तू यऊे 
नको. खेळातून तुले कटाब केलं.’          

कटायनं ( .) कंटाळण,े ासणे. ‘गावात राऊनराऊन 
शकेलसवरेल पोरं न हा कटायले.’        

कटायल  ( . प.) कंटाळल . ‘थोडा ये तहान ा 
धरनीले/ कटायल  सूय ा करनाईले.’ -पाव. 

कटायेल ( व.) कंटाळलेला. ‘वावर पकत नाई. पो े बेवळे. 
करमाले कटायेल हाये, शामराव.’       

कट ग ( ी.) केस काप ाची या. ‘बोक ावानी केसं 
वा े  ना तुये, कट गले पयसे नाईत काय बाबू?’ (इ.ं)         

कटुले(क टले) (प.ुअन.े) एक भाजीचे फळ. ‘वादावादी 
फ  उडनखटु ासाठी/ मतदार भ डते कवडीसाठी 
कटु ासाठी.’ - मए.१०५. ‘ बना खतपा ाची येकच 
भाजी कटुलेची नूनस ा शयरईनं लई खातात.’          

कटोनं ( .) १. व  करण.े ‘आज संबार कटोनं पळतेचं. 
नाईतन उ ा ा फेकून.’ २. खपवण.े ‘चारचार पोर चे 
ल  केले म गं नाई सरलो. टलं द ा आप ालेचे 

ा कटोनं प तात.’ 

कटोरं(रा) (प.ु) मोठी वाटी. ‘कटो यात वाढलेला धम तो 
झोळ त टाकतो.’ -काळ .२५.   

क  (न.) कोणताच तसाद न देणे. ‘झोपेचं स ग 
घेतले ा नामान क  केलं नाही.’ -धग.४६.  

क ं (न.) लहान पोते. ‘ तळाचे तीन क े बजारात नेले.’  

क र ( व.) एका क, ह ी, प ा. ‘हे क र ह वादी, तं 
ते प े  मुसलमान.’      

क ा (पु.) चौथरा, बस ाची जागा. ‘तरनेताठे दवस 
नग ा पासनं तं सं ाकाय होईलोक क ा झजोत 

असतात.’ (त.क ै)        

क ाय(व)नं ( .) कंटाळण.े ‘आपला जीव कसा क ावून 
गेला ा म या ा तावडीत.’ -धग.८७. 

क ाळा (प.ु) कंटाळा. ‘भा ाला मला जगवायचा क ाळा 
आला णून नवरा आधीच मेला.’ -खंु.१७७.  

क ी ( ी.) १. अबोला. ‘लानपनी क ी घेतल  ना अजून 
येवळे मोठे झालो तरमा बोल  नाई घेतल .’ २. कापण.े 
‘बेपार  पो ा म गं एकदीळ कलोची क ी घेतात, 
बुहारे.’        

क ून ( व.) भरपूर, सपाटून. ‘आपलं शेत, मळा णून 
दोघ नी क ून कामं केल .’ -अंधा. 

क ार ( ी.) लहान तलवार. ‘ ानबंद कमरेला ती 
झळकल  क ार.’ -भीक.४७. (फा.कतार,क ार)  

कठनं ( .) कंठण,े काटण.े ‘कठला काळ खरोखर आपण 
क ावर.’ -भीक.१११.    

कठळं (न.) बैलगाडीचा ढा ा. ‘कठळं मो ं . पाटलेईसाठी 
येक काटी तोळतो लेकाची.’      

कठळा (प.ु) ज ाला वगैरे लावतात ा संर क लाकडी 
फ ा. ता याईले कठळा ध नच जीना चढा लागते.’  

कठान ( ी.) दाळ. ‘तूर येईल, कठाण येईल तेव ात 
च र खच, येणार जाणार, सण तवार भागला तर बी 
ते.’ -सेल.१२१. २. खर पातील पेरणीलाही कठानची 

पेरणी णतात.    

कठा ा (पु.) वळू, मोकाट स ड. ‘तुहं पोरगं शकतो े 
अ  माहे नातू पाहाय कसे मढे पडे ोर खातात अ  
कठा ावानी गावात नु ी या गल चे ा गल ले 
फरतात.’ -वा.४५६. 

कठीन ( व.) अवघड, जाड, मऊ नसलेला. ‘न गराचं कठीन 
काम होतं तं ग डीले पाय लावून पयाला बे.’ (का.कडुगु)     

कठोर ( व.) न ु र, नदय. ‘मायबापाची दयामाया नाई 
एवढ  कठोर पोरगा आये ग ा.’       

कड (प.ु) बाजू, शेवट. ‘कड फेरला क  बाज वाजे. आता 
सोपासेटवर उ ा मार ाबी तं कुठी वाजते.’ (का. 
कडे)       

कडकड (न.) घाई, आटा पटा. ‘कायले टोबाले कडकडक 
कराची?’ -ज.२७.  

कडंकडं ( व.) मोड ाचा आवाज. ‘शेपूट धरताच बैल 
तडंतडं/ आंगमो ा देत उठले कडंकडं.’ - मए.११४. 

कडकन ( व.) तुट ा, मोड ाचा आवाज. ‘पराटीची 
मूठ कडकन मोळावं अ  चुल त घालावं.’ (का.तुट न े
मु रय)ु       

कडक  ( ी.) टंचाई. ‘कडक  असल  क  कुणालाही उसन े
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मागतो.’ -काळ .२१.   

कडदोरा (प.ु) कमरेत ब धावयाचा दोरा. ‘कंबर त नाई 
कळदोरा अ  मुसलमान बरा.’        

कडप (पु.) झाडपा ाचे अंथ ण. ‘ ार चे खुडनं सु  
झाले क  कणसा ा ढगाखाल  कडप णजे सागाचे 
पानं अंथरतात.’ -वा.६४. 

कडपं (न.) पाचो ाचे लहानलहान गंज. ‘हरब या ा 
स ग ाचे कडपं ा कडपं उच न गंजीवर आन ू
लागलो.’  

कड फेरनं - कूस बदलण.े ‘डोयाले झप नाई. रातभर या 
कडाऊन ा कडावर होत रायलो.’  

कडबा (प.ु) गुर चा चारा णून वापरावयाची ज ध ाची 
धाटे. ‘डोइए कडबेयाचा भारा असे: तो ठे वला:’ -
ल .९६. ‘बैल तेथे करबाडे। हे न चुके गा फुडे॥’ -

ा.१४.२४०. ‘कड ासाठी पेरते जवार  दाट ट.’ -
मए.१२८. (का.कडगर) 

कडशी ( ी.) भरणे. ‘मराठवा ात काय प ा कडशीभर 
पानी नाई भेटत ाले.’         

कडसर ( व.) कडू, कडवट. ‘क ट ते म क तुमचे स दे 
कडसर इषय आयकूआयकू.’ -खंु.२०८. 

कडाय ( ी.) चा यासाठी पेरलेल  ार . ‘मी बैलासाठी 
कडायफडाय काढतो.’ -ना. 

कडाळू (प.ु) गरु चे हरवे वैरण. ‘धु याकून दोनतीन मु नं 
कडाळू टाकला.’  

कडी ( ी.) १. तळ ाचे भ डे. ‘नागपंचमीले तावा नाई ठूत 
कोनी चु ावर. कडी घेतल  का काळा ातच 
तयनं.’ (का.कडु, त.कडाय). २. अडकणी. ‘दरो ाले 
कडी लावजा. लंबाळ  गया दळदळ घरातच 
येते.’ (त.क डगै)       

कडीचोट ( व.) १. काळजीपूवक. ‘मायीनं नउतीनं 
कडीचोट संसार सजवला.’ -झा.२८. २. कडेकोट. 
‘गावखोरा ा वावराचा सामद म दंडभेद वाप न ाने 
कडीचोट बंदोब  केला.’ -खंु.१०. 

कडीस - कडेवर. ‘लेक  लळते तं कडीस ावं घळ भर.’  

कडुडक ( व.) अ तशय कडू. ‘येका येलाचे वायकं कडुडक 
आयत. त डात नाई धरो ा जात.’       

कडेकोट (प.ु) कमाल ची सुर तता. ‘मं ी येनार हायत तं 
कडेकोट बंदो  ठेवेल हाय पु लसाचा.’  

कडो(ळो)था ( व.) कड, बाजू घेणारा. ‘हाव, मोठे आले 
काळजीचे कडोथे.’ -खंु.११९. 

कडोसर  ( ी.) कमरेतील धोतराला मडून पैसे ठेव ाची 
जागा. ‘ तारा कडोसर स हात घा न णाला ना ा 

भा ं  खातं काय बे?’ -धग.२४. 

क ाळू (न.) न गरा ा म ाची खंुटी. ‘क ाळू 
धर ानं तयहाताले भ ेच फोळं आले.’  

कढ (प.ु) उबळ, ंदका. ‘आसू ढाळत बसणं बरोबर नाही 
णून तनं तो कढ आत ा आत दाबला.’ - झ.११० 

कढण (न.) १. काढा. ‘या चार दवसात ानं कढणाचं कंचं 
णून त डात पाणी देखील घेतलं नाही.’ -कात.९५. २. 

उकळ  फुटलेले गरम पाणी. ‘भकर साठी कढण 
उ ावर ठुलं.’   

कढनं ( .) शजण,े उकळणे, आधण देण,े शळे गरम 
करण.े   

कढवनं ( .) गरम करणे. ‘कढव ा शवाय लोणी ची 
देत नाही.’ -कात.१२०.  

कढाय ( व.) खादाड. ‘कढाय बसल  खायले, सुमळ  बसल  
वा ाले.’   

कढी ( ी.) ताकाचा फोडणी देऊन केलेला एक 
पातळपदाथ. ‘मग गोसावी कढी साकवती घाल त: मग 
घासु घेती:’ -ल .७८. ‘बामनभट, कढी आंबट.’       

कढीगोळे (प.ु) भाजीचा एक कार. ‘आज बुढीनं तुर ा 
कढीगो ासोबत लसूण खोब याची चटणीही आणल  
होती.’ -मोती. 

कढी लब (न.) वृ  वशेष. ‘ चव ासाठी कढी लबाचा 
पाला पाठोजो अको ातून.’ (त. क टवबु, क रय नब )        

कढो(ळो)न (न.) औत शेतात ावयाचे साधन. 
‘पावसा ात आऊतफाटा कळोनावरचं ा लागते. 
गा ातून बंडी नेल  तं बयले तसेच रमा ात.’          

कढोयलं ( व.) शळे गरम करणे. ‘ता ावरचं कढोयलं 
वरनं मले आवळे.’         

कढोलं ( व.) शळे गरम केलेले. ‘आज ा जमा ात 
कोनालेई ताथं पायजे. कढोलं चालत नाही.’     

कणगं (न.) ार भरायची कोठी. ‘घरात भतीला टेकून 
एक कणगं ठेवलं होतं. कण ात ार .’  

कणीक ( ी.) ग ाचे पीठ. ‘दादोसी गावा आंतौ न कणीक 
आणवील : मग रोटीया केल या:’ -ल .१८५. 

कणेर (न.) धा ाचे बार क कण. ‘ ार , ग , दाळ, 
दाळ चा कणेर, मुगु ा, व ा, पापडं, लोणचं, 
कुरव ा, खारव ा, असं काही हाती पडेल ते दलं 
जायाचं.’ -वा.८५. 

कतरत ( . प.) बाजूने नसटून जाणे. ‘डुकरं ख ात 
कोसळले. आजूबाजूनं कतरत गेलेले जंगलात पसार 
झाले.’ -झेल.५०. 

कतरन ( ी.) कतर ाची या. ‘ म ू  आं ाची लय 
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कतरन करतात.’ 

कतरनं ( .) १. कापणे, कतरण.े २. बाजूला नघून जाणे. 
‘महादेवनं बोलाव ामुळे देवराव तकडे कतरला.’ एक. 

कतरंडी ( ी.) कतर ाची या. ‘हेडमा र ंजे 
अड क ातलं ख ड. दो ीकडून ाची कतरंडी 
ठेवलेल च.’ - नशा.१६. 

कत कत  ( व.) कापूकापू. ‘सुपार वानी आप ाले 
खाते कत कत .’ - मए.८८.     

कतवार (पु.) मुले(उपहासाने). ‘लोका ा लेकराले नू 
कसी कतवार/ ाई ामंदी खेये लाल माया सकवार.’ 
‘इथी या धरणी मातेवर कतवारा मावून नाई राहेला.’ -
त.२०.  

कतवार ( ी.) क ल करणारा. ‘इतवार अ  कतवार.’   

कतवारखाना (प.ु) पोरवडा (उपहासान)े. ‘दा दा 
लेकराई ा कतवारखा ाले उभं सालचं पीक पुरत 
नाई.’        

कतार ( ी.) र ग, ओळ. ‘ना ा ा काठानं चचाईची 
कतारच लागेल आय.े’ (अर. कतार)       

क ल ( ी.) ह ा, वध, कापून काढण.े ‘च ग ा शाबूत 
ढोराईची क ल होते बावा आप ाकडे.’ (अर.क )       

क ी ( ी.) ल ब काठीला वळा ब धून केलेले साधन. 
‘उ ीपुर  बाभुई असन तं तचा पाला क ीनच काढा 
लागते.’ (का.)       

कथल  ( ी.) एक भाजी. ओसर त बसून भाकर  अ  
द ाची कथल  सारे फ  क  लागल.’ -धग.५७. 

कथील (प.ु) एक धातू. ‘क थलाचे पे क जे तेयाते प ढर  
द डी णजे:’ -गो व.५४९. ‘नाव सोनूबाई, हाती 
कथलाचा वाळा नाही.’    

कदना (अ.) कधी. ‘शयत ब धतो कदना खाल  हात येईन 
त.’ -गा.२०. 

कदम ( ी.) १. पाऊल. ‘माधवराव आ े कदम पुढे 
नघाले होते.’ -काळ .६०. २. घो ाची एक चाल. 
‘घोळमं ऐटीत म  कदम चालत होतं.’ (फा.अर.) 

कदर ( ी.) गणुाची पर ा, कमत. ‘केल  गोरग रब ची 
माती। कदर नाही तय ची॥’ - ा.७.४८. ‘ त ा 
:खाची कुणाला कदरच न ती.’ -अंधा. (अर.क )  

कदरदान ( व.) गणुाचा पारखी. ‘मालक कदरदान असला 
तं कतीबी काम करते मजूर.’ (त.)       

कदरनं ( .) वैतागण,े ासण.े ‘लये कदरले बापू आपले 
लोकं या र ाले.’ -खंु.१०२. 

कदल  ( ी.) कदळ . ‘सुंदराबाई ा ेम वष वात ती 
कदल माणे शो भवंत दसू लागल .’ -कात.४०३. 

कदलोग (अ.) के ापयत. ‘मी वैतागून णायचो मग मी 
कदलोक क ?’ -फ र.१३८.  

कदाड (न.) कुटारातील अनाव क अंश. ‘ग ानीतलं 
कदाड उच न खतावर टाकजो.’  

कदान (अ.) कधीतर . ‘नाही मनलं कदान मदान आल च 
कुनीकून फेर  तं ाचा काय नेम?’ - झ.१०२. 

कदा चत (अ.) न जाणे, चुकून. ‘मले न  ठाऊक नाई पन 
कदा चत सोय रक झाल ई असीन कालपव .’  

कदी (अ.) कधी. ‘कदी येता बाई माया वावरात न ाले. 
रोज ा उ ा येतो.’      

कदी ाकदी (अ.) कधीतर . ‘ सनेमा पा न ते दोघं रातर  
कधी ा कधी घर  आले.’ -गय.  

कदीमदी (अ.) अधूनमधून. ‘बाबूले वागोनं जवावर आलं 
तं कदीमदी त ा पाठीवर टपे बसत.’ -लेक.४६. 

कदोड(ळ) ( ी.) १. भानगड. ‘पोल सकेस हो ापे ा ही 
कदोड मटवून टाका.’ -ल.८३. २. ‘इकळे पोर ची 
शाळेची तयार  चाललेल  असताना काही बहा र 
अजूनही गोठानावर कदोळ खेळत होते.’ -बाख.१. ३. 
बैलाची एक चाल.  

कदोर (प.ु) कंटाळा. ‘भूक, पलं, पाऊस या तीन गो ीचा 
तला कदोर आला.’ - झ.९८. 

क  ू ( व.) कंजूष, कवडीचंुबक. ‘क  ू मा ा ा हातातून 
दमळ  सुटत नाई कई. चमळ  गेल  तर .’     

कधी ( व.) के ा. ‘कधी ना कधीही आप ाले 
कोनासीबी काम पळतच असते.’  

कन (पु.) १. सू  अंश. ‘ड ात तं पो े कनभर साखर 
ठूत नाईत.’ २. अ य. अनुकरणासाठी वापरले जाणारे 
अ य. ‘टंगयमंगय कर ाप े पटकनपटकन करावं.’   

कनकनं ( व.) १. थोडे अंग ख ाची या. ‘काल 
जेवार चे पोते उचलले भुतासारखे. आता संमदं आंग 
कनकन क न रायलं.’ २. कूरकूर. ‘माय बाप देवधम . 

ाले असं पेयेल दसलं का कनकन करत रायते.’      

कनंकनं ( व.) जोरात, भरभर- चालण.े ‘पेर ा म गं 
कुठी ाता या बाया चालतात काय. कनंकनं चाला 
लागते. बईला ा पायानं.’          

कनकननं ( व.) त ारयु . ‘कवा येते व लाईन आज? 
अनसूया कणकणल .’ पोळा.  

कनका (प.ु) सपाटून केलेल  या. ‘त ही रेखाचा रडायचा 
कणका सु .’ -पख.११७.   

कनखर ( व.) कठीण, टणक. ‘वावरात येणार  सो ा 
बायको लयच कनखर हाय’      

कनगा(गी) (प.ु) धा  साठ व ाचे ब बूचे वतुळाकार 
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कोठार. ‘बोळा काढताच कणगीतून ार चे दाणे बरसू 
लागावीत.’ -गाआ. ४०. (का.कणंज,त.कडाय) 

कनगाई ( ी.) कणगडी. ‘अबे माई कनगाई ध न तुवा 
बाप चालाले शकला अ  तू मायासोबत मुजोर  करतं 
काय?’          

कनगुलं (न.) लहान कणगी. ‘सगळे फोक घेऊन कणगुलं 
वणायला सु वात केल .’ पाटी. ‘यासाल  हगामात 
कनगुलंई भरलं नाई, बयना.’        

कनपट (न.) कानशील. ‘डव या ा पासा चो न नतेानी 
व ाले पाय ा बरोबर देल  येक कनपटात झ ावून.’        

कनपटला ( व.) कचकण,े चरकण.े ‘जनी घडीघडी 
कसनाले इचारे. कसनाबी कनपटला.’    

कनवाळा (प.ु) १. कळवळा. ‘मामी गर ब आये पन लय 
कनवाळ आये तले.’ २. क डवाडा. ‘कोनं तरमा माहे 
बैल कनवा ात क डले.’   

कनवाळू ( व.) मयाळू, कणव असलेला. ‘तवं धाकुटा भाऊ 
कणवाळु:’ -ल .४३. ‘कनवाळू कृपाळू भ लागी मोही। 
गज ाचा धावा तुव  केला वठाई।’ -तुका.१७७८. 

कना (प.ु) १. सर ासारखा ाणी. ‘सरप नाई तो. कना 
आय ना? पाय दसून रायले ाले तं.’ २. गदु ाराचे 
हाड. ‘उसन भर ानं पाठीचा कनाई कून रायला 
लेकाचा.’      

कना ा (पु.) बैलगाडी ा पेटीला लावलेल  लोखंडी ल ब 
खळे. ‘जू बदललं अ  कना ा ठोकला क  झालं छकळं 
तयार.’ -ए.३८. 

कनाटी ( ी.) कनेर . ‘ ळूप का ाइच असो क  कनाटीचं 
ावरचे पवयचे येल खा ात बक या पटाईतच.’ -

पख.१६०. 

कनात ( ी.) तंबूचा कापडी आडोसा. ‘ ा ा ा लगनात 
कनात ढल  होती. बासा प ा लोकाई ा 
डो ावर.’ (अर.त.ुकनात)      

कनारनं ( .) क हणे. ‘पैसे दऊ नको स गलतं. आता 
का न कनारतं आता?’ 

कनाळ ( ी.) योनी. ‘इराकतीलेबी जाऊ देत नाई का? का 
इथच क  कनाळ उघडी. सोडू धार.’ -खंु.८९. 

कनी ( ी.) भाजी ा र ात वापर ासाठी भाज ा 
दाळ चे पीठ. ‘पातोळ ा भाजीत मुठकभर कनी 
पायजे नाईतन भो पानीच होते.’    

कनीक ( ी.) ग ाचे पीठ. ‘मग तेही कणी क त ळा पोती 
भ  आद रल : सव  णीतले: बाइ: मीळेल काही 
वाटेसी घेओ नको:’ -ल .१०१. ‘मग तेणे हाटातून 
कणीक: त ळ: चवळे: तुप: केळे: ऐसे आणीले.’ -
गो व.२८७. ‘क णक त जैस पाणी। तेस च मीठ ब धया 

आणी।’ - ा.१७.१४० (का.कणक) 

कनूस (न.) १. कणीस. ‘मग क णसौ न कणु झडे। तो 
व ढला क णसा चढे।’ - ा.१८.२५३. ‘एका बीजा 
केला नास। मग भोगले कणीस॥’ -तुका.७६१.१. २. 
म ावर ल हात ठेव ाची मूठ.     

कनेर (पु.) धा ाचे कण. ‘सुपानं त ळ घोळून घेतले. 
कणेर बाजूला केला.’ -रा.४०.  

कनोर (प.ु) धा ाचा कण, डाळ चा चुरा. ‘येक मन तूर 
भरळल  क  सा अद ा दाय अ  दोनकशेर अद ा 
कनोर नगतात.’      

कनोळा (प.ु) कोनाडा, खण. ‘ ा कनो ातच रोज शवया 
बे ा ठूत असतो ना?’       

क  (पु.) क दा, मूळ. ‘जु ा लोकईले काय भेटे 
क मुळा?’        

क क ( व.) कठीण. ‘बायको क क लाळू, साई गुलाब 
जामून/ ते गे ापासून मले रा लं नाई गमून.’ 

क ा (प.ु) पंतग आ ण दोर  मधील भाग, पतंगाची शेपटी. 
‘क ा लाव ा बगर नायी उडत पतंग.’ -मा.३४. 

क ाऊन ( व.) अ तशय. ‘थाटरातून बक या नघा ा. 
ाईले क ाऊन भुका लागेल ा.’ - सत.४८. 

क ार ( व.) कणीदार. ‘अगोदरच नवथर आ ण क ार 
जमीन त ात भरपूर कस ामुळे भरपूर पीक येईल.’ 
-कात.२५ 

क ेर (न.) क हेर चे झाड, फूल. ‘साधी फुले वे चल : 
गोसावीया स कणेराची पूजा जाल :’ -ल .२६१. 
‘क हेर ा मूळा सुगंध तो नाही।’ -नाथ.१८२२.  

क ोर (पु.) कण. ‘त ळ ा क ोरात फ जीची, 
रानभडाची, अंबाडीची भाजी उकडून टाकायची.’ -
फ र.१८५. ‘ ह  ब ोरावरचे झयकनारे क ोर.’  

क ा ( ी.अन.े) धा  भरड ानंतर उरलेले कण. ‘क ा 
भाकर चे खाण’ -नाथ.८३१. ‘काय उपास प डले होते। 
क ा भ वते व रा ा॥’ -तुका.१००. 

क ा (प.ु) १. अखोजी ा वेळेस घागर वर ठेव ाचे भ डे. 
‘अखोजीले कंुभराजोळून घागर अ  ावर येक क ा 
इकत आ ा.’ २. एक ाणी.     

क ादान (न.) क ेचे ववाहो र व धयु  समपण. 
‘भीमकरावो कृ देवा कर  क ादान:’ -धउ.३३    

क ं (न.अने.) कणसे. ‘दाने नाही कुबीरले ा लागला 
चोवू/ खंदाळ त क ं मेळ कुठी रोवू.’ - मए.१६७. 

क नं ( .) आजारात व ळणे. ‘सग ा आंगात रंद 
झाला माय भागाबुडी ा. रातभर कनारत रायते.’        

क ारनं ( .) कंुथणे, कुरकुरण.े ‘पेरनीची दडी तफन 
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उनारे/ वखर क ारे/ खुपनानं.’ -गागा. ‘घरातून 
बायकोचं क ारनं ऐकु येताच ा ा वचाराचा दोर 
खंडला.’ -ए.७४. ‘झालं गेलं सबन, आता कामून 
क ा न रायल  तू?’   

कप (प.ु) चहा प ाचे पा . ‘मानगीनं मायनं खानंपेनच 
सोळलं. कपभर ध पेल  तं पेल .’ (इं.)  

कपटी ( व.) कावेबाज, ढ गी. ‘आजकाल लोकं साधेसुदे 
नाही रायले लय कपटी झाले.’  

कपळा (प.ु) व , कापड. ‘पयले दोनदोन भावई मळून 
येकच कपळा असे. कुठी जात असला क  घालाचा.’       

कपळाल ा (प.ु) कापड वगैरे. ‘ दवाईत कपळाल ा तं 
ाचं लागीन मालक, लेकराबाकराचा हावना मी.’ (सं. 

कपट, फा. ल :)       

कपळे (प.ु) कपडे. ‘वखरावरला व ू हायसना, कायले 
बाबू कप ाचा शौक पायजे.’        

कपाशी( ी) ( ी.) कापसाचे रोपटे. ‘सोयाबीन आल  
ापासनं कपाशीचा पेरा लय घटला. कापूस ये ाले 

बायाई नाई आता.’ ‘कपासीचं बयानं माहाग. कापूस 
येचनं माहाग अ  बजारात घेऊन जासन तं आप ा 
कापसाले कोनी इ ारत नाई. ल ब धा ाचा कापूस 
पायजे न.े’        

कपाय (न.) म क. ‘तुका तसा प डुरंग/ रंगवून घे कपाय’ 
-काया. ‘कंबर च सोळूसोळूच कपायाले गुंडायतात?’ -
पागो.९७. (का.पाळ)        

कपायपाटल  ( ी.) कपाळ. ‘रंगा ना ढंगाचं ते कुकू, सबन 
उबरते माय कपायपाटल ले.’ - सत.७३. 

कपार (न.) वहीर, नदीतील कोरलेले खबदाड. ‘लय 
पोयनकार होता. इर त कपार आये असं माईत नवतं 
नाई तं तो मरत नवता.’         

कपारनं ( .) कोरत जाणे. ‘दरवरसी धुरा कपारनं 
चा च आये भोसळ चे हो तुमचंऽऽ.’       

कपुर  ( ी.) व ा ा पानाची एक जात. ‘अंजनगावाले 
कपुर  पानाचे त डे ा त डे आयेत.’  

क ा (प.ु) पेटीचा खण, घर. ‘ओटीचे क े ाकपे केले. 
येका ात तूर तं स यात सरक .’ (ते.का.क )ु      

क ी ( व.) प . ‘हयद लावाचा कायकरम बायकाचा 
रायते े ानं पाटलानं क ी बैठक धरल  होती.’ -
द.८. 

कफ (प.ु) १. काडसावर चा चकमक त वापरावयाचा 
कापूस. २.  ले ा. ‘टी.बी. झाल  क  कफ होते अ  
दमा ा मा ाले तं असतेच.’ (अर.फा.कफ)        

कफन (न.) ेतावर ल कापड. ‘मे ा मा ावर टाकायला 

आनतात ा न ा कप ाले मुसल म लोकं कफन 
नतात.’ (अर.फा.कफनी,त.)    

कफनी ( ी.) पायघोळ अंगरखा. ‘भगवी कफनी चढोल , 
साधू झाला. आता हडते गावोगाव.’ (त.)      

कफ क ( व.) कंगाल, द र ी. ‘जलमभर हाडं काळ  
क न कफ काचं जणं तु ा न शबी का?’ -हा.४३. 

क श( स)दा (प.ु) वेलबु ीचे भरतकाम. ‘सकूले 
कसीदाकाम भ ं साजरं जमते.’ (फा.कशीद:)        

कबज़ा (पु.) ताबा. ‘मो ा वा ावर अ  प ास एकर 
ज मनीवर प डेबुवानं कबजा केला.’ -पख.५. (फा.कबज
-पकडण,ेअर.क :)  

कब ी ( ी.) एक खेळ. ‘कब ी खेयताना माया पाय 
लचकला लेक.’  

क नजलं ( . प.) काळवंडलेले. ‘हे कनीजले आंबे कोन 
खाईन रे सळेल.’  

क बला (प.ु) कुटंुबातील बायका, वंश, टोळ , जमाव. 
‘पार ाईचा क बला उघ ावरच आपले पालं टाकून 
रायते.’ (अर.-कुटंुब)  

क मना ( व.) नीच, कृत . ‘अर  ओ क मनी वहापर 
गडमर  ा?’ -धग.१७०. ‘भाचीचं लगन मोळनारा 
मामा नजे लयच क मना मानूस नावं.’       

क मनावाना ा ( व.) एक शवी. ‘नामा बोलला तशी 
कौ तक णाल  ब ब  नको क मनावाना ा चाल 
उगामुगा.’ -धग.७ 

कबर ( ी.) ेतावर ल चबुतरा, थडगे. ‘मा ाले काय साडे 
तीन हात कबर ले जागा असल  क  झालं.’ (अर.क )        

कबर ान (न.) शान. ‘कबर ानातनू जाता खेपी थडगे 
दसतात अ  थडगे दसले क  मले लय घायबरगुंडी 
सु े.’         

कबरा ( व.) च व च  रंगाचा. ‘हा प ढरा गोरा वायतीले 
च गला होईन पन हा कबरा फार व ढाय दसते.’ -
काळ .१४. ( ह.) 

कबाब (पु.) व वावर सळई ा साहा ाने भाजलेले 
मास. ‘नवराबायको ा मंधात मी काहाले येऊ? कबाब 
मे ह ी.’ (त.)   

कबाळक  (न.) म. ‘पु या जदगानीत वावरात 
कबाळक  करनं पळते.’ (फा.काबाड, सं.क ).      

कबाळा (प.ु) आटा पटा, क . ‘काय कबाळा केला माय 
मलेच माईत. पयसोची जमीन इकून लोनीत घेतल .’        

कबुतरखाना (प.ु) कबुतराचे खुराडे. ‘लोकाईनं गाईबइलं 
इकून कु ु ट पालन चा  केलं अ  शाबूत घराचा केला 
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कबुतरखाना.’ (त.)        

कबुलनं ( .) मा  करणे. ‘खो  खो  इ ार ावर तं 
कोनालेई कबुलनं पळतेचं.’ (का.कुबु )       

कबुलात ( ी.) कबुल . ‘डोये वटारले ताहा ानं कबुलात 
देल .’ (अर.)        

कबुल  ( ी.) ीकृती, मा ता. ‘ ाच चोर  केल  अशी 
ानं कबुल  दल .’ (अर.कबू ल)        

कबूल (न.) संमत, मा , पसंत. ‘भ डन ानं लावून दे ं. 
आता कबूल करते तो.’ (अर.कुबूल)     

क ान (न.) शान. ‘गावात रा न क ानचा 
वचार?’ - मए.१०८. (अर.फा.क ान)   

कम ( व.) थोडे, कमती, उणे, अ . ‘बीभरन कम नाई 
चालत. परमगज पायजे.’ (फा.क )     

कमअ ल ( व.) नबु . ‘येव ा अभायात मी स गन 
लावाले काय कमअ ल  हावं.’        

कमअ ल ( व.) हलका. ‘कमअ ल बैल असला तरमा 
काय झालं? फुकटातच हाय ना?’        

कमकसर ( व.) कमीतकमी. ‘कमकसर एक साल गदुरले 
असेल नाही आप ा भेटीला?’ -कात.७९. 

कमकुवत ( व.) अश . ‘कमकुवत द डी कुसातून कचकन 
मो .’ (फा. कम, अर. कु त)        

कमची ( ी.) क बट, बार क फोक, छडी. ‘कुळाले बंधाटी 
नून कमचीच लावल .’ (फा.त.ु)     

कमजात ( व.) हल ा जातीचा. ‘कमजात मा ाईले त डी 
नाई लावून ावं मा ानं’ (त.)      

कमजादा ( व.) कमीजा . ‘तुमी फक  वावर न गरा. 
भावात काय कमजादा करता येईल ते क .’ (त.)        

कमजा ी ( व.) कमी-अ धक. ‘पोरगी उजवी असल  क  
ं ात कमजा ी चालतेच.’       

कमजोर ( व.) बळा. ‘ह या कायचा वावर करते. तो तं 
मनानं अ  पय ानबी कमजोर हाय.’ (अर.)        

कमजोर  ( ी.) अश पणा. ‘मानूस असो का बईल मानगी 
असल  क  कमजोर  रायतेच.’ (फा. कमझोर )       

कमतर (पु.) कमी. ‘बुंदी लयमोठी काढा कमतर ना प  
पायजे.’       

कमतरता ( ी.) उणीव, कमी. ‘दोन येकर वावर आय 
तरमा, या काया माय ा पायी कदी कमतरता नाई 
भासल .’ (अर.)      

कमती ( ी.) कमी. ‘म  लगन केलं मामानं काहाचीच 
कमती पळू दे  नाई.’ (त.)        

कमनशीब (न.) दव. ‘भुज ा लय कमनशीबी आय. 

बावीस येकर वायते. सदाई उस ाले फरते.’        

कमन शबी ( व.) अभागी, दवी. ‘या कमनशीबी चारणावर 
भावाची तेरवी कर ाचा संग गदुरला.’ -मोती. (त.) 

कमर ( ी.) कंबर, कटी. ‘वयनी ा कमर ले क ाचा 
झोक अ  पवसी खोसेल असते.’ (त.)       

कमरप ा (प.ु) कंबरेला ब धावयाची प ी. ‘फुलपँड ढला 
अस ावर कमरप ा लावा नोता लागत. काय 
करदो ाखाल  दाबतं?’          

कमरा (पु.) खोल . ‘कापसावर येक कमरा ब धला. आता 
काई हरब यावर पावू.’ (अर.कमरा:)        

कमवनं ( .) मळ वणे, ा  क न घेणे. ‘साता घराले 
लाता मारा तरमा दोन पयसे कमवनंच पळतात.     

कमसील ( व.) अकुल न. ‘मानूस पा न संबंध ठुले पायजे 
कमसीला ा चार हात रच राहावं.’     

कमसेकम ( व.) कमीत कमी. ‘माया दाराव न जाताना 
कमसेकम मले हटकाले पायजत होतं वऽऽ 
बयना?’ (अर.)      

कमाई ( ी.) मळकत. ‘कमाईचे मोल येथ नका र स मानू। 
नवडंू नये मज कोणा येथ वानूं॥’ -तुका.१४२. ‘येक ा 
मा ाची कमाई नाई पुरत.’ (त.)        

कमान ( ी.) धनु ाकृती ब धणी, अधवतळु, म हरप. 
‘पायनं तकळे इं धनु ाची कशी कमान दसून 
रायल .’ (फा.कम )       

कमाल (प.ु) कौश , कारा गर , अ तु. ‘या मुरमा ा 
वावरात येकर  दा कापूस पकोला ा, कमाल केल  
राजा तुमी.’ (अर. पूणत:)     

कमी ( व.) उणीव, ून. ‘बापजा ाईनं कमायेल आय ेस ले 
काहाचीच कमी नाई.’ (फा.कम.का.क )        

कमीज (न.) सदरा. ‘बईला ा शगात अटकून कमीज 
फाटलं.’ (फा.खमीस) 

कमीजा ी ( व.) अ धकउणे. ‘भावात कमी जा  क न 
दा एकराचा सौदा केला.’ (त.)       

कमीन(णा) ( व.) नीच. ‘कोनाचे दा पये नाईत पुरत काय 
तुले? लयच कमीन हायस बे.’ (त.फा.कमीनह)       

कमीनपना (प.ु) नीचपणा, ु ता. ‘पो ी पऊन गेल . 
सग ा समाजात शामरावचा कमीपना झाला.’ (फा. 
ह.)       

कमीनावाना ा ( व.) हलकट. ‘झालं, खा ं  असंल ा 
कमीनावाना ा अव ादीनं. खाऊ खा ं तं.’ -धग.१२० 

कमीस (न.) सदरा, शट. ‘फुलपॅ  कोनाचा कमीस 
कोनाचं. असं क न गेलतो लगनात.’ (अर.फा.कमीज)       
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कयक ( ी.) धा ातील मल न दाण.े ‘तुर तील कयक 
नदी ा पा ात धून का .’       

कयकनं ( .) मळणे. ‘दा  पऊन लोय ावर तं 
कपळेईले कयकनं आलचं.’        

कयकयनं ( .) जोरात ऊन तापण.े ‘वाप ा ऊन लयच 
कयकयते बावा.’   

कयकला ( व.) मळलेला, ओंगळ. ‘ नवृ ी कयकला 
मयकला दसते तरमा दोन सालापासनं लय पीक 
काळून रायला.’       

कयकाळ  ( ी.) १. एक भटक  जमात. ‘कयका ाचेबी 
दोनतीन घर आयत गावातनी.’ २. शेतसारा. ‘प डेबॉ 
घरालोक आला क  कयते आप ाले कयकाळ  भरा 
लागते, लेक.’       

कयकाळ  ( व.) ओंगळ. ‘राधी तं न हा कयकाळ  रायते.’  

कयकुटी ( व.) कळ लावणार . ‘नाकठा ावाल  आजी लय 
कयकुटी. बाबारावचं घर तनंच तं फो ं .’         

कयकेल ( व.) मल न, मळलेले. ‘ प ी वळ  मुंगाची, 
बायको चोखट असे/ कय ाची वळ  साई कयकेल 
मयकेल दसे.’ 

कयचन (न.) काडीकसदन. ‘येव ा कयचनीत कायले 
वायकं पायतं. सरप असतात ना लेका.’        

कयची ( ी.) कैची, का ी. ‘गोक  चपकले बईला ा 
शेपीले. शेपीचे वाळेल केसं कयचीनं कापा लागतीन.’           

कयनं ( .) कळण,े समजण.े ‘मी ताहा काय करत होतो हे 
माहा मलेही कयेत होतं’ -काया.३८.       

कयना (प.ु) उडीद ार चे पीठ. ‘कळणा क डा ह 
सा क। ा स े तगत गर ब लोक।’ - ा.१४.१०८. 
‘दळणात कयना, ग रबाची हेळना.’  

कयनाक डा (प.ु) बार क धा ाचे तुकडे, नकस अ . 
‘ बना आई ा लेकराला खा ा कयनाक डा/ एखादं 
चुकलं कामं सार  उचलती ध डा.’ - .३०. ‘ ाचं 

ाले भळे, कय ाक ाचं गऊन पळे.’ 

कय ा ( ी.अन.े) कळणा, उडीद ार चे म  मीठ. 
‘कय ा ा भाकर वर हर ा मरचीचा ठेचा/ लाजे 
सवाद बासुंदीचा.’ -चंच.२६. 

कय ा ा व ा ( ी.अने.) कळणा उडीद, ार ा 
पठा ा व ा. ‘बोरं टाकून कय ा ा व ासंग म  
भाकर पायजे. मंग पाय कसा वळा येते.’ 

कयप (प.ु) कळप. ‘सकाऊनच हरनाचे कयप येतात. मुंग, 
सोयाबीन दोन पानावर असल  क  तेईचं लय राखन 
करा लागते.’        

कयपत ( ी.) त ार, मा हती मळण.े ‘ग ा ा नावानं 

कयपत ठोकल . तोच तं कुचीन हाय, कायले ा लागत 
होता कळबा फुकून?’ -त. (अर.फा.कै फयत)         

कयर  ( ी.) क ा आंबा. ‘आमी आंबा लान असो का मोठा 
असो आंबाच नो. तुयावानी क ा आं ाले कयर  
नाई नो.’      

कयलबी ( . प.) कळलेही. ‘तुया पोर न कोनासंग लगन 
केलं हे मले परभाय या कयलंबी.’          

कयलावी ( व.) चुगलखोर  करणार . ‘कयला ा शेजार 
झाला सायाचा. या ा गोठी ाले बात स गतात 
बुहा या.’        

कयसाचं पानी (न.) कळसाचे पाणी, प ह ा रा ीचे 
मलन. ‘ म गा ा घाती हर ा धरतर  वानी/ ाल  
मायी मयना पडता कयसाचं पानी.’ -भू.४६. 

कया ( ी.अन.े) क ा. ‘बो ा कया श ा भाकर  
संग खा लागतात.’           

कयाशी ( ी.) बैलगाडी ा चाकाचे दोन पु  े एकासएक 
भड ामुळे चाक वाकडे होते णून ात ठेवलेले 
अंतर. ‘चाकाचे पु े पा ानं फुगले. कया ा कापा 
लागतात ग ा आता.’ 

कयास (पु.) तक, अजमास. ‘जानरावचं सपनई 
दा ाबराबर टचरलं. ाचा कयास मातीत मसयला.’ 
-लेक.४. (अर. कयास,त.)       

कयीचे नारद ( व.) कळ लावणारे. ‘ ात गावात कयीचे 
नारद असतातच! ाइनं मले स गलं.’ -अक.८.  

कर ( ी.) पो ानंतरचा सरा दवस. ‘पो ा ा करेला 
दरवष  या ा भरायची.’ -सेल.११३.  

कर ( . प.) करावे. ‘दोन येकरात ा पकानं कुठी 
भागते. पुढ ा साल  वावर कर ठो ानं.’  

कर ( व.) कडवट, करपट. ‘लोणी जा  कढवलं तर उलट 
कर होते.’ -कात.१२०. 

करई ( ी.) बैलगाडी ा दोन धु याना जोडणार  माग ा 
बाजूची लाकडी फळ . ‘बंडीची करई मो . वा ाजोळ 
नऊेन बसवा लागीन.’   

करकचून ( व.) घ . ‘घर सुटलं. ब हाड गाडीत 
करकचून ब धलं गेलं.’ -फ र.१७५.  

करकटला ( व.) मळलेला. ‘आठआठ रोज आंग नाई धूत. 
करकट ाले काय स गाव को ी बमार  हाय?’         

करकंडा (प.ु) अवळ ाने पडलेला काच, कापा. ‘राखी 
ढल ढाल  ब ध. मनगटाले करकंडाना प ा पायजे.’  

करकर (न.) आवाज. ‘तवं चाक करकर  वाज:’ -गो व.९८.      

करचडा (प.ु) वचपा. ‘अ धक काम क न सुटीचा करचडा 
माय काढायची.’ 
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करजो ( . प.) करावे. ‘जी जी! आत  पुरे क जो जी?’ -
गो व.९८. ‘तेण अवधान क जो। वाढत मनोरथा 
माझीया॥’ - ा.९.२४. ‘माहा एवढं काम तू करजो बाबू. 
वा भेटीन ग रबाचा.’   

करट (न.) ‘अवा व खच पायी कज चे करट चरत 
चालले होते.’ -कात.३९६.  

करटा (पु.) लाकडी भ डे. ‘ चच करटा त ळ घातले: 
पाणी घातले: आगीवर  ठे वले: जी जी कढताए प र 
जळे ना:’ -ल .४४९. 

करड ( व.) वय , कोवळ क गेलेल . ‘वय झ लं माहा 
होऊन गेलो करड/ जवानीची मा ा काकडी झाल  
जरड.’ - मझ .१९३. 

करडई ( ी.) एक वन ती. ‘करडी ा तेलाची भाजी 
क न खाल .’ (का.करडकाई)        

करणा (प.ु) भ गा, वा . ‘म डवत मो ाले गाने वकत ते 
करने.’ 

करतत ( . प.) करतात. ‘तुकाराम महाराज स ु ष ते 
जगाले उपदेश करतत.’ -अख.े 

करत डी ( व.) कुरतडलेले. ‘पाड ना पाखर ा चोची 
लागले ा, करत डी ध ाने देठगळ  होऊन गळून 
पडाय ा.’ -खंु.२२७. 

करताड -? ‘करताडाला उ ी भुचुकनी लागल  तं जीव 
रसात ा जाते.’ - झ. ५२. 

करताय ( . प.) कर त आहेस. ‘तू आता काय करताय 
व?’ - द.३२. 

करतूक(त) (न.) कतृ . ‘ तनं काय करतुत केले ते स गतो 
ा ा न कोन ते तुमी वयखून ा.’ -गय. 

करतेत ( . प.) करतात. ‘खुच वर कधी नंगानाच 
करतेत गध.े’ -न बै.  

करदळ  ( ी.) एक फुलाचे झाड. ‘करदळ चे फुलं 
मोठाले ा मोठाले अ ात.’  

करदोळ(ळा) (प.ु) कमरेत ब धावयाचा दोरा, करगोटा. 
‘सोनेयाचे जाणीवे: सोनेयाचा कडीदोरा:’ -ल .२४८. 
‘पाय  घाग रया सर । कडदोरा व क ।’ -तुका.३३८. 
‘कडीकडदोरा व क  वेळा।’ -तुका.६६६. 
‘बाय त ाकरता यक सो ाचा करदोळा आनून 
ठवला.’ - सत.७६.  

करन ( . प.) करणार. ‘हालच लेयले असन माये तेले 
कोन का करन?’  

करनं ( .) करणे. ‘मले काय करनं पळते ते स गू नको. 
कयते मले.’        

करन ा ( व.) अघोर  व ा संप  असलेला. 

‘करन ा ा घर  जेवाले जाऊन काय सु ा आंगाले 
बबे भरतं.’      

करनकटीन ( व.) करणी करणार , अघोर  व ा यणेार  
ी. ‘मनाबाई देव पुंजून करनी करनार  करनकटीन 

हाय नतात.’        

करनकटेपना (प.ु) अघोर  व चेा प रणाम. ‘तु ं देवाचं 
नाई. हा कोनाचा तर  करनकटेपना होय.’ -ना.२. 

करनफुलं ( ी.) ी ा कानातील एक अलंकार. ‘काल 
करनफुलं केले तं पाय कसी मरो मरो क न 
रायल .’ (अर.कणफूल,सं.)     

करनसार ( व.) कतबगार. ‘करनसार मानूस अस ानं 
रामरावले कुठीच डग याची नाई.’  

करनंसवरनं (न.) काय करण.े ‘नाजी: मजवीण घर चे 
काही च चाले ना: घ रचे करण: सवरण मी च कर :’ -
गो व.२१७. ‘करनं ना सवरनं. रकामं त ड वाजोनं.’  

करनाटक  ( व.) अघोर  व ा अवगत असलेल . ‘सेजार न 
सोता करनाटक  असीन ननू तं तले भरम गेला 
असा.’ -लेक.७९. 

करनी ( ी.) १. कतृ , कृती. ‘पु षु आपुल करणीये कर त 
स ता तेथं च क त  पावे:’ - .७२. ‘जड दगळही 
कढ तल कसाब करनी बघुनी.’ -भीक.५२. २. अघोर  
व ा. ‘करनीची बाधाही एक क बडं देवाला दलं क  
खलास.’ -मोती.  

करनीकवटाळ (प.ु) जा टोणा. ‘आसराई ा ठा ावर 
करनी कवटाळ, आंगरोग जे असलं ते बराबर स गतेत.’ 
-हज.३०.  

करनीधरनी ( ी.) १. छा छूचे उपचार. ‘ तचे मायबाप 
खु ामनानं पय ा ा इकडे न पायता तले 
करनीधरनी करत.’ -लेक.११. २. कतबगार . 
‘हर भाऊनी करनीधरनीवाला मानूसई आता थंडागार 
न गेला.’   

करनीसार ( व.) कतृ  अंगी असलेला. ‘ताता ा लेखी 
ैसा हाच एक करणीसार माणूस होता.’ - स.७२. 

‘मकान ब ाले माणसं करनीसार पा जेत.’ - स.१२.     
कर ा ( . प.) कर न. ‘माय क ा कर ा.’ डो ात 

पाणी आणून नामा णाला.’ -धग.६९. 
करपट ( व.) करपलेला. ‘माणसु जाळ ले होते: तो कपट 

वासु येत होता:’ -ल .०५३२. 

करपटी ( ी.) भाकर . ‘मराठीपे ा वेग ा अशा म ग ा 
भाषेत भाकर ला करपटी णतात.’ - व.७४. 

करपनं ( .) जा  भाजणे. ‘ हरवे णीतले तर  ये 
करपवी त: करपले णीतले तर  ये हरवे क रती:’ -
ल .६०१. ‘नातर  अध उक डल। का नपट करपो न 
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गेल।’ - ा.१७.१५६. ‘करपले क भ संशयाचे॥’ -नाथ. 
‘ये च चते माझा करपला भतर॥’ -तुका.१०२५. 
‘त ावर भाकर असीच करपते पोर .’ -काया.६. (त. 
क गल,का.करकु ) 

करपा (प.ु) पक वर ल एक रोग. ‘जवार वर करपा 
आ ानं वावर ा वावरं उ ायावानी वायेल दसत.’       

करपाकरपा (प.ु) संताप. ‘असी भलतीच गोठ आयकून 
करपा करपा झाला जगदेव आबाचा.’ - सत.२५. 

करबला (प.ु) इ ामातील प चे मास हलाल कर ाचा 
वधी. ‘खाटका ा बोक ाले करबला चुकत नाई.’    

करम (न.) दैव, कम. ‘बुढा मेला, औंदा लेक गेला. करम 
पाय माय कसं अ  ेतं.’ 

करमगती ( ी.) कम चा लेखा. ‘मानूस अ  जनावरालेबी 
एका दावनीत ब धलं देवानं यालेच म े करमगती.’ -
ज.२५. 

करमजला ( व.) एक शवी. ‘अरे करमज ा, मले वाचता 
आंलं असतं त तुले कायले इचारलं अ ं?’ 

करमनं ( .) आनंदात वेळ जाणे, रमण.े ‘लानपनी 
मामा ा घर  लय करमे.’      

करमळनं ( .) एकदम समोर यणे,े दसणे. ‘आता हे 
पो ीच ा पावनईे ा स ोर करम  ाले आपून 
काय करावं.’ -अक.७४. 

करय ( व.) कडक. ‘बुडा लयच करय दसते. काहाले 
त घालत बसावं ा ासी.’ -लेक.८२. २. औताचे 

वाजवीपे ा जा  उभे दाते असण.े ‘ तफन लयच 
करय झाल  आमासीक सेवय क न आना लागते.’  

करळ ( ी.) का ा ज मनीचा कार.  

करळ (व.) १. कुरबाज. ‘तुही माय लयच करळ हाये न.े 
अशा करळपना पायीच तचा जीव जाईल.’ -पख.३०. 
२. गाडी ा माग ा बाजूने ओझे होण.े ‘गाडी करळ 
झाल  तर बैलावरचं पुढचं वझं मागं कर ाचं 
का कार  भान.’ ३. रागीट. ४. पंचेचाळ स अंशापे ा 
कमी बाक असलेले औत इ..  

करळ  ( ी.) बैलगाडीची सव त मागची पाटल .     

करवड (प.ु) आकार. ‘ओठ ची साल उक , पोटाची 
करवडही वाढून गेल .’ -कात.३८०.  

करवत ( ी.) आर , सुताराचे ह ार. ‘लाकूळ कापाले 
लान आर  असते ना तले करवत नतात अ  मोठीले 
आरा.’ (का.करकस,गरगस)       

करवती ( ी.) कापणार . ‘ ा ा अंगाव न थंडगार 
वा याची एक करवती ळूक गेल .’ -पख.१०.  

करवंडून ( व.) कुरतडून. ‘लहान मुलाने गळुाचा खडा 

करवंडून खावा तशी मातीचा खडा हलकेच त डात 
धरायची.’ -सेल.३०६. 

करवंद (न.) जंगल  फळ. ‘आंबट चबट करवंदाचं रायतं 
लय आवळते.’ (त.कळंबळ ,त.करपि )        

करवादानं ( .) चडण,े संतापणे. ‘कधी बाप 
करवादायचा.’ -सेल.५०.       

करसळ ( व.) तुरट, कडवट. ‘पा ानं खराब होयेल 
जेवार ा भाकर  करसळ लागतात.’         

करसळा (प.ु) परतफेड, सूड. ‘म गं ना ानं मारलं होतं 
ाचा करसळा दोन थापळा देऊन काहाळला आता.’ 

करसान ( . प.) कराल. ‘तुमी इकत घेतले त करसान 
काय इत ा ढोराचं? -डेबू.५३.  

करसाल ( . प.) कराल. ‘मेलो तर  तुले सोडणार नाही. 
काय करसाल माहा?’ -पख.७०. 

करसुडी ( ी.) कडोसर . ‘धोतरा ा करसुडीत खोचून 
ठेवलेला कलदार काढून भर ा गुंडात टाकला.’ -
द.७७. 

करकर ( व.) करकचून. ‘वासनचा बंध घऊन करकर 
गवताचा भारा ब धला.’  

करंकरं ( व.) सरळ, न थ बता, वेगान.े ‘बना बंडीतून 
उतरल  आन करंकरं खोपळ  आंगे जायाले लागल .’ -
सत.५७. 

करंगई ( ी.) करंगळ . ‘मा रले करंगई दाखून लानलान 
पो े वग ा भाईर येऊन लघवी करत.’ (का. 
क रबेरळु)        

करंजी ( ी.) छोटा कानवला. ‘ दवाईत करंजी, चक ा, 
चवळा खाची मजा अ .े’ (का.करजी/ची)       

करंटा ( व.) कमन शबी, दवी. ‘देवा पै करंटा असुनी 
काय॥’ -नाथ.१३२३. ‘भा  ाव तर  अंग  भर  ताठा। 

णो न करंटा करो न ठेवी॥’ -तुका.३०४१.  

करंडा (पु.) १. पेटी, टोपल . ‘मग अवघा करंडा च ीकर  
वोळगवीला:’ -गो व.२६९. २. कंुकाची ड ी. ‘सून पाया 
पळल  तसा स नं तले च दीचा कुकासाठी करंडा 
देला.’   

करंडी ( ी.) लहान टोपल . ‘मामाकून करंडीभर आंबे 
आले.’ (त.करं डळु)   

करा (पु.) मातीचा लहान घडा. ‘करा ी कर  घेतला: मग 
उदकपान केले:’ -गो व.२३/६. ‘मग उथ न प डु दीधला: 
धार दीधल : पाइंत  करा फो डला:’  

करा ( . प.) करायला. ‘ ोईल तसं तुमचंबी 
अडलनडलं काम करा जाईन.’ -खंु.२. 

कराकरा ( व.) घषणाचा आवाज. ‘रागे दात खाय 
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कराकरा॥’ -तुका.५९ (त.करकर)  

कराचा ( . प.) करावयाचा. ‘स ग तुहा इ ार काय 
कराचा हाये, जमाना तसा बाक  आंबेडकराचा हाय.’ -
ऊ.१२. 

कराड(ळ) ( ी.) नदी, पवताची कडा, दरड. ‘कराड 
कोसळून कोरकूचं गावच दबलं ा खाल .’      

कराडी ( ी.) ड गरा ा उतारवर ल जागा. ‘साधू 
ड गरा ा कराडीत समाधी लावून बसले नतात.’  

करामत ( ी.) कौश , चम ार, खुबी, कतृ . ‘भा ळ 
करताना अलगअलग करामता क न दाखोत.’ (अर.)     

करामती ( व.) १. कुशल. ‘टाकेल व तूून च  कढतात. 
लयच करामती बॉ हायत.’ २. खोडसाळ, का ा 
करणारा.  ‘आमचा बुढाच लय करामती हाये, यानं 
आ ाले जगनं मुि कल केलं.’ -खंु.२०३. (अर.)       

करायलो ( . प.) कर त आहे. ‘सकाऊन पासूनच 
खंतीचं काम करायलो.’        

कराय ा ( . प.) क न रा ह ा. ‘मा ा पाया पडून 
तुमी उलटच कराय ा.’ -रा.३६.   

करार (प.ु) न  केलेले, ठर वलेले. ‘दोन हजार देऊन 
येका बैलजोळ चा करार प ा केला.’ (अर.)      

करारमदार (प.ु) ठराव, बोल . ‘वावराचा करारमदार 
झा ावरच खरेदी ईन.’        

करार  ( व.) न  चयी, पाणीदार. ‘जुने लोकं करार  होते. 
आता इ त ना फ त रायल .’ (त.)      

कराले ( . प.) करायला. ‘मी काय तुमचं काम कराले 
आलो काय?’         

क रती ( ी.) करणी, कतृ . ‘ल लाबाई े लय 
क रतीची आय.े कधीच म गं सरत नाई.’      

क रना (प.ु) कतृ . ‘देव समजत आलो आमी कर ना 
तुमचा दाखवा/ खरंच धनी औंदा क  नाई तुमचा 
हसका दाखवा.’        

क रबी ( ी.) जवळ क. ‘क रबी मामला येऊनई ं ापाई 
सगाई झाल  नाई.’ (त.)        

क र ा (प.ु) चम ार. ‘असा कर ा कर न क  लोकं 
हप ऊन जातीन पोर चं लगन पाऊन.’ - सत.१४३. 

कर ाचं ( व.) कतबगार चे. ‘तुहे पोरगं लय कर ाचं 
हाय. पन बाप नढं ा हाय.े’ -ना.११. 

कर ब (अ.) जवळ, नकट. ‘धु या ा कर ब पेरनं आलं 
अ  पा ाचा ठोक प ा.’        

कर बन (अ.) जवळजवळ, अंदाजे. ‘भ डनापायी कर बन 
दाहाबारा लोकं पकळले गेले.’  

क र मा (प.ु) जा , चम ार, आ  चय. ‘वाईचा बॉ येकयेक 
क र मा क न दाखोत.’ (त.)     

करे ोवर ( व.) कर पयत. ‘साव  आई त: ा 
मुलाचे करे ोवर माहे कशाला करेल?’ ऊन.२५. 

करोट (न.) नवीन फुलपाती. ‘प हाटी फुलपा नी भरग  
फु न त ा फ दोफ दी करोट गजबजून गेलं होतं.’ -
कात.१९०.       

करोटं (न.) १. माल. ‘पायल भर करोट टाका. मंग येकापर  
मले लागलं का मी धा  उचल न.’ -लेक.३३. २. धा . 
‘कपडे घेत ावर कौ तक करो ा ा साथीत आल .’ 
-धग.३१.   

करोळा (प.ु) १. पुळका. ‘सजना आजीले भावाचा ोटा 
करोळा यत ता.’ - सत.२२. २. उडीद पठा ा व ा. 
‘भाकर पालवात ठुल  त ावर करोळा ठुला आन 
शदोर  ब धून ते दारात आल .’ -लेक.४५.  

कज (न.) ऋ ण,  उसने घेणे. ‘पेर ापा ाले कज 
का ं . टलं फेळू लेक मुंगावर.’ (अर.कझ)    

कजखत (न.) पैशा ा देवाणघेवाणासंबंधी करार प . 
‘ टलं द ा, याचा काय नेम. ा कजखत लऊन.’       

कजदार (प.ु) ऋणकर . ‘मले काहाले बो न रायले मी काय 
तुमचा कजदार होवो.’         

कजबजार  ( व.) ऋणात असलेला. ‘वरतून भ े टामटूम 
द ा बे. अं  नरा कजबजार  अ ान.’ (त.)       

कज ऊ ( व.) ऋणात दलेले. ‘शामराव सावकार मेला. 
ाचे कज ऊ देल पये कोनी वापस नाई करत आता.’       

कणफूल (पु.) ी अलंकार. ‘बसून कोणाचा देर लावे 
कणफुला घेर.’ -लोक.३५.   

कतब (प.ु) चातुय, कौश , कतृ . ‘नातानं कतब क न 
माय नाव पंच ोशीत केलं.’        

कदळनं ( .) ाकुळणे. ‘बायजाचा जीव कदळला.’ -
झ.१००.     

क नसार ( व.) कतबगार. ‘क नसार लेकरं पयदा झाले का 
पालटते मा ाची.’        

कमकथा ( ी.) :खदायक ह ककत. ‘हर पाठात येयेल 
बु ा येकमेक ले कमकथा स गत.’         

कमधम संयोग (प.ु) अचानक योग, दैवाने ा  होणारा 
योग. ‘डोम ा पोर ची कमधम संयोगानंच सोय रक 
जु े.’   

क याले ( . प.) करायला. ‘शाल ा ढोरायचं चारापानी 
क याले गतुला.’ - सत.६०.   

कल (प.ु) १. ओढा. ‘ढोराचा कल हर ा चा  या ा 
इकळे.’ २. वचार, रोख, कल. ‘रावजी आबा शामाचा 
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कल घेत होता.’ - सत.५९. (त.)  

कलंक (पु.) डाग. ‘पोरगी पऊन गे ानं घरादाराले कलंक 
लागला.’         

कलंडनं ( .) एका बाजूला वळणे- झाड, भ डे इ.. ‘उठून 
बसनं मु क ल असे कलंडले.’ - मझ .१०७. ‘वळ 
कलंडती असे कुठी गेले झंझावात?’ - व.    

कलंडल  ( . प.) एका बाजूला वळल . ‘महादेवनं 
पा ाचा चमचा त डाजवळ नलेा; पण बुढीची मान 
के ाच कलंडल  होती.’ 

कलंदर ( व.) फक र, भट ा, फंदी. ‘वं ा कोनाचं काय 
आइकते? कलंदर पो ं आये ते मनाचं.’ (अर.त.)     

कलंन (न.) मो ा पानत ाचे प ेदार ना दे ासाठी 
केलेले तुकडे.   

कलई ( ी.) मुलामा, क ई, दखाऊपणा. ‘भगु ाले कलई 
केल  त म  चमकते मंग.’ (अर.)      

कलकल ( ी.) ग गाट, बोलचाल, भ डण. ‘उठ ापड ा 
कलकल घरात सुखानं जेवू बी देत नाही कोणी.’ -
सेल.५०. 

कलकलाट (प.ु) सारखा अखंड गलबला, आवाज. 
‘म डवात पायसान त बायकाईचा कलकलाट.’           

कलता ( व.) एका बाजूला कललेला. ‘ वचार क नी 
सखोल भारता सावर कलता तारे.’ -भीक.१२८. ‘हा 
ख ब जरा कलता झाला सरका करा तो.’  

कलती ( . प.) ढळण.े ‘नाही सजणीचा थ ग दीस 
कलतीला आला.’ -गाक.११२. 

कलदार (प.ु) टीश काळातील च दीचा मुखवटा 
असलेला पया. ‘मरेल मा ा ा कपायावर कलदार 
ब धतात.’    

कलनं ( .) १. कलथणे, ढळणे. ‘ ीचरण धुता ीमू त 
कलल : ते उदकातु पडील :’ -गो व.१६९.४३. २. 
‘काटेकोरपणे वाग ानं ा ा दवस कलाय ा आत 
चोवीस पखाल  टाकणं होत.’ -पख.३३. 

कलप (प.ु) केस ना दलेला रंग. ‘भीमानं पोर चं लगन होतं 
ून केसाले कलपगीलपई के ा.’ (फा. अर. कलफ)      

कलपनं ( .) मनातून जळणे, करपणे. ‘गावाचा दवाई 
दसरा माहागाईनं कलपला.’ -गागा. ‘ कती कायीज 
कलपलं असीन तचं.’ -गा.३४. 

कलपातला ( .) करपला, संतापला. ‘स ा बयनीले 
फसो ानं सारजाचा जीव कलपातला ता.’ -
सत.२२. 

कलपी ( व.) संशयी. ‘गावातले अधउबार लोकं कलपी 
असतात सायाचे, साधंसरकं ाईले दसतच नाई.’  

कलबंडी ( ी.) कार ान, उलथापालथ. ‘काहीनं केल  
कलबंडी/ काही खे े  रंडी/ काही जनानं बंडाची उभी 
केल  झडी.’ -ऊ.१९.  

कलम ( ी.) १. लेखणी. ‘ दवानजी ंजे पुरा कलमकसाई 
आय.े बातच आक ाईत फेरफार करते.’ २. झाडाची 
फ दी, कापून लावण.े ‘अंजीराची कलम केल . 
पावसायात वावरात नेऊन लावतो.’ (अर.)   

कलमा( ा) (प.ु) ग गाट, ओरडा, आवाज. ‘ऐकून घेतलं 
सारं नाही केला उजर/ तुमीच करता कलमा अ  
बसता उरावर.’ -भू.७६. ‘सीलेऽ व सीलेऽऽ असा 
मायचा कलमा सील ले आयकू आला.’ - सत.३०. 

कलमाहलमा (प.ु) आरडाओरडा. ‘ रकामचोट पो े 
संगतीले घेऊन सखा कलमाहलमा क न 
झाडा डपातले ससे उठवायचा.’ -अंधा. 

कलमी ( व.) कलम केलेले. ‘सा ा आं ापे ा कलमी 
आंबे स  ेहायत अ  रसई घ  नगते ातून.’ (अर.)       

कलय (प.ु) कलह, भ डणामुळे उठणारा आवाज. ‘घरातील 
कलय आता ना  ऐकू येत होता.’ -ए.१५. 

कलल ( . प.) ढळेल. ‘ पारची सावल  कवातर  
कललच.’     

कलला ( . प.) ढळला. ‘कलला दवस झाल  
सं ाकाळ, ती पडेल आता झाल.’ -भीक.६.  

कलल  ( . प.) ढळल . ‘ ीचरण धुता ीमु त कलल : 
ते उदकातु पडील :’ -गो व.१६९.  

कलवनं ( .) वळ वण.े ‘सारे लोकं एका जागी बलवले/ 
वावरात पसरले ढोरं सारे कलवले.’ - मझ .१४३. 

कलवा (प.ु) र ाचे वळण. ‘देवळाजोळ ा कल ावरच 
अवधुतचं गाळं आमी पकळून ात बसलो.’       

कलस पलेट ( ी.) चपेट. ‘गाळ ले गेर मा याले जातो तं 
हे पाय नसटे राजा, पा बरं कलस पलेटा तं नाईत 
गे ा ना?’ (इं.)         

कला ( ी.) कौश . ‘समदेई ा कला पेपराईनं येतात. 
आम ा का काराची कला कोनाले दसतच नाई ना 
राजा.’         

कलाकंद (न.) म ा . ‘का न बाबू भाकर काय नाकाले 
ड .े खानं तुले काय आता कलाकंद आनून देऊ 
हटेलातून.’ (फा.क )        

कलाकलानं ( व.) झोकाने, दशेने. ‘वा यानं चळ  इ  
नाई ून ा ा कलाकलानं पं ा ा बोटायचं गोल 
आळ ग केलं.’ - सत.२९. 

कलाकार ( व.) १. कलावंत. ‘कायचंबी चतरं काळता राजे 
हो. तुमी तं मोठे कलाकार दसून रायले.’ २. धूत. ‘याले 
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ाले बाळून जमीनजुमला जमवनारा ग ा मोठा 
कलाकार मानूस होता.’      

कलाकुसर ( ी.) कला कोश . ‘पुरं घर कलाकुसर नं 
रंगोलं होतं.’ ‘दरोजावर केवढी कलाकुसर काढेल 
आय.े’ (सं.कला,फा.कुसर)       

कलागत ( ी.) भ डण, कळ, लावालावी. ‘क ं  कलागती। 
तुज भ डण भ वत ॥’ -तुका.१९११. ‘या भीमानच 
बाख ासंगं कलागत केल .’ -धग.४७.  

कलाटनी ( ी.) पलटणे, वळण.े ‘बुढीनं बाजीव न 
कलाटनी खा ा ानं कंब ं  मो ं .’      

कलाल (पु.) दा  वकणार  एक जात. ‘एके ठायी तेही 
पु खी म दरापान केले: तेथ कालाळाचा घर  धानु 
गाहाण ठे वला:’ -ल .२०२.  

क लजा (प.ु) काळ ज. ‘न कोणी पाजती पाणी नव वला 
तापला क लजा.’ -भीक.८२. ‘गार पाणी मळा ावर 
जवाचा क लजा थंड झाला.’ -कात.१. ( ह.) 

कल  (प.ु) चौथे युग, पू ३१०१ ाची वष ४३२००. 
‘पोटासाठी संत। झाले कल त ब ॥’ -तुका.६००. ‘या 
कल युगात देवधम सोळले ून तं पानी पळत नाई.’     

क न ( . प.) पलटून. ‘कोणीतर  हाक मारल  
येसाजीनं क न पा लं.’ -वा.६२. ‘आपल  चाल ानं 
कायम ठेवल  पण सरपंचानं हाक मार ावर क न 
आला.’ 

कलेजा (प.ु) काळ ज. ‘तरनंताठं पोरगं मे ावर मायचा 
कलेजा लयच तु े.’         

कलेल ( . प.) कललेला. ‘पाहता ग दवस कलेल, 
आऊत घरा येईल.’ -भीक.५०. 

कलोनं ( . प.) वळवण.े ‘बैलं पकात नगाले क  कलोनं 
पळतेच ना?’        

क ी ( ी.) १. कोरडी. ‘आप ाच मुलखावर काऊन 
क ी कमाल केल  आसल णावं या आभाळानं.’ -
खंु.२३५. २. करडी. ‘क ी ा रोपाले काटे अस ानं 
मजूर नानंगुनं करतात का ाले.’            

क ात ( ी.) कहर. ‘सारजा आजी ा स ाचा कलपात 
पावो ा जात नोता.’ - सत.२७.  

क ान (न.) हत, ेम, कुशल. ‘तू काय मायं क ानं 
क याले बसला काय?’       

क ा (प.ु) ओरडा. ‘बाई पंढरपुरात कायचा क ा होई/ 
चुडा भरते णी राजा वठू बाक  देई. -लोक.९. 
‘पोरं ड ात शी बसवत. पुंजा ना क ा 
करायचा.’ -पख.६८. (फा.क ) 

क ाबछाडा (प.ु) ग धळ, ओरडा, भ डण. ‘गावात कोनाचा 
ना कोनाचा क ाबछाडा चा च रायते.’  

क ई (प.ु) क ई, नवसागरचा, मुलामा. ‘उ ामुळे 
झाड ची पानं च दीची क ई द ा माणे चमचमत 
होती.’ -अंधा. ‘मय ा भगु ाले क ई केल  त साजरं 
उजयते ते.’ (अर.)        

क मा (पु.) ग धळ, मोठा आवाज. ‘नळावर पा ापे ा 
भ डणाचा क माच जा  होता.’ -पख.१५०.  

कवचाभर ( व.) बा त मावेल एवढा. ‘दोघ नी कवचाभर 
मुंग उपटला.’ -काळ .१५.     

कवटा ( व.) दोन बा त मावेल एवढे प रमाण. ‘कवटाभर 
कापूस येचला का तोई दापंधरा पयाचा होय.े’ -
अक.२४.  

कवटायनं ( .) आ लगन देण,े आवळण.े ‘सखूले जतरेत 
पाऊन शीला मावसीनं तले कवटायलंच.’ (का. 
क ा डसु)     

कवटाळ ( व.) का ाकु ाचे, तण जा  होणर , पडीत 
जमीन ‘वावर कवटाळ अस ानं कमत येनार नाई 

ाची.’    

कवठ (न.) कवीठ. ‘चार झाले दो हाताचे नाही लोटलं 
वर स/ कुपात ा कवठाचा कसा तुलेच ये वास?’ -
काया.४०.         

कवडा (प.ु) नाणे, . ‘ ा म जंगंनाथा: म डे आले 
अस त: जी: त र: धाला ग कवडे देयावे जी:’ -ल .११८. 

कवडी ( ी.) एका क ाचे आवरण, नाणे णून वापर त. 
‘आपण चालते कवडे घेतले: मज न चलते कवडे 
दीधले:’ -ल .१२३. ‘पै ा ी चय जोळ । लागी 
भ डवल न सुटे कवडी।’ - ा.९.५०८. ‘जी वताची 
कुर डी। व वाळंू लागे कवडी।’ - ा.१४.१६६. (त.कव ड) 

कवडीचीत (न.) पराजीत, उलथापालथ. ‘भ ाले लंगोटी 
ाची आपल  र त/ नं ाले कराचं असते कवडीचीत.’ -

मए.१०४. 

कवडीब ड (न.) पूण न फुललेला कापूस. ‘कपाशीचे सव 
वेचे सु  झाले. न ा उलवून मी कवडीब डही काढत 
होतो.’ -फ र.१५९. 

कवडीमोल ( व.) मोल नसलेले. ‘अवजड कामे कवडीमोल 
दामात करवून घेतल .’ -फ र.९९.   

कवतीक (न.) कौतुक. ‘आजीले शकेलसवरेल नाताचं लय 
कवतीक हाय.’         

कवतुकाई ( ी.) कौतुक . ‘ ाले कुठी ठेवू कुठी नाई असी 
आ ाची कवतुकाई ग ा झाल .’ - सत.१०७. 

कवतूक (न.) नवलाई, तुी, शंसा. ‘कवतुक पाहती 
सकळ जन॥’ -नाथ.१९१०. ‘अंजनाले आप ा सुनी ा 
गनुाचं भार  कवतूक.’  
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कवय (प.ु) १. कावीळ. ‘क  कवळात डोळे। का न 
पवळ। देखती तही कळे। तय सी च॥’ - ा.१४.१३१. 
‘आला डो ा स कवळ। तेण मळल उजळ॥’ -
तुका.२४८. २. घो ा ा त डात ब धलेल  दोर . 
‘ना ानं दोर  घेतल . घो ाले कवय देला. मंग घेतल  
उळ  पाठीवर.’   

कवर क (अ.) कधीपयत. ‘आपलेवालं काम कवर क 
बगन/ को ा कुपाटीवर आपल  येल यगन.’ - मए.१५०. 

कवलं (न.अने.) कवे . ‘पावसा ा आंधी घरावधरले 
कवलं फेराची घाई होत जाय.’          

कवळ (प.ु) कावीळ. ‘कवळ झा ा डो ाले सारंचं पवळं 
दसत रायते.’         

कवळा (प.ु) गोळा, तुकडा. ‘ढासुले र धले: लोणीयाचा 
कवडा होता: तो क डक डवीला:’ -ल .४७७. 

कवळ  ( ी.) १. पैसे, छदाम, कवडी. ‘तुका णे ाचे देव 
ब दवडी। स गात कवडी गेल  नाह ॥’ -तुका.४०३४.५. 
२. न उमललेले कापसाचे आलेले ब ड. ‘कव ा 
कापसाले भाव कमीच येते.’ ३. कृ म दात. ‘बुढाबुढीले 
दोघा मळून येकच कवळ  बसोल  तं चालत नाई काय 
लेक?’ (का.कव ळ,त.कवलै)        

कवळ चंुबक ( व.) कवडी चुंबणारा, कंजुष. ‘ बमार 
असूनबी दवाखा ात नाई जात कवळ चंुबक.’        

कवा (अ.) के ा. ‘जेवाची कवा राहे नाही लालसा.’ -
मझ .१०९. ‘र ाले तं असं झालं कवा पंगत बसते अ  
कवा मी जेवतो.’    

कवाईत ( ी.) ल र  चाल, आटा पटा. ‘ चखोलातून बंडी 
नतेाखेपी लय कवाईत करा लागते राजा काय 
स गू?’ (अर.कवाईद)       

कवाकवा (अ.) कधीकधी. ‘भ व  वचारे ो तषाले 
कवाकवा/ म गं पलटे म जर आडवी गेल  तवा.’ -
मए.१४७. 

कवाच (अ.) कधीच. ‘दोराले ा ा कवाच नसे का ा.’ 
- मए.९८.  

कवाड (न.) दरवाजा. ‘कवाड उघडत । देखत ची 
देवा ती॥’ -नाथ.१५.    

कवाडी (अ.) के ा, कधी. ‘आता गेल  तं मंग क ाडी 
येसीन?’  

कवाधरनं ( व.) के ापासून. ‘कारे बा ा लेका तुला 
ाला बोलवाले धाडलं तर कवाधरनं गेला अ  आता 

उग वला.’ 

कवा नशी (अ.) कधीतर . तर लेकाची घूस कवा नशी 
आड ा र ाव न पळत जाताना दसायची.’ -
खंु.२१३.  

कवायत ( ी.) १. ायाम, ‘डावाउजवा’ असे पाय टाकत 
जाणार  श ब  र ग. ‘च गला पोषाख केले ा 
गटुगटुीत पोर ची कवायत नजरेसमो न तरळून गेल .’ 
-एक. २. यास. ‘हे सगाई जो ाले मले लय कवायत 
करा लागल  भौ.’ (अर.कवाइद) 

कवाल  ( ी.) गीतातील कार. ‘अरबळून जानराव 
तमाशात ा बाईलेच कवाल  ना असं न ूलागला.’        

कवासा (अ.) कधी. ‘कोन सुल  हाये काय बाई? कवासा 
आल ?’  

कवासीक (अ.) कधी. ‘ये सरजाबाई बस कवासीक आल ? 
आन व पोर  ाहा.’ - सत.२१. 

कवाळ (न.) दरवाजाची फळ . ‘तंव गोसावी देवळातु बीजे 
केले: आ ण लेक वे लवक र कवाड घातले:’ -
गो व.२७. ‘ने ार च  कवाड। लागूं पाहती॥’ -

ा.६.२०२. 

कवूठ (न.) कवीठ. ‘आंडोर  कवीठे आ णल : तीये 
फो डल : गोसावी सा  केला:’ -गो व.२१. 

कवुतकाळ  ( व.) कळ लावणार . ‘ शकेल असून तुयसी 
लयच दसते कवुतकाळ .’ -लेक.७९. 

कवॉ ा मवॉ (अ.) कधी ा कधीच. ‘कवॉ ा मवॉ हे गोठ 
बना बुडी ा कानावर गेल .’ - सत.६४. 

क ं ( व.) कोहळे, गंगाफळ. ‘एका ा णा चया घराव र 
कोहळ  होती: ते गोसावी उपडील .’ -गो व.५८. 

क र  (अ.) कोठवर. ‘एक ा मानसानं कती सोसावं? 
क र  सोसावं?’ -पोळा.  

क ा (प.ु) घोडा चरताना र जाऊ नय े णून दोन 
पाय ना ब धतात तो दोर. ‘घो ाले क ा ब धाचा 
आय पन दोर च नाई सापळत कुठी.’          

क ा ( व.) कोवळा. ‘क ा पोरगा असूनबी धोळ बायको 
क न देल .’   

क ाशीक (अ.) के ा, कधी. ‘आं? इ ा तू? तू 
क ाशीक आला?’ - द.३२. ‘क ाशीक आले पा न?े 
मटकेच आले.’ -अंधा.    

क ाल (प.ु) कवाल  गाणारा. ‘इदी ा रोजी क ाल 
स गून कवाल चा काय म साजरा केला.’ (अर.)       

क ाल  ( ी.) इ ामी भ गीत. ‘ परा ा उ सात 
रातभर क ा ा चालतात.’ (अर.)       

क ा (अ.) के ा. ‘दोघा ा लढाईत क ा तो याले खाल  
पाडे तर क ा हा ाले खाल  पाडे.’       

क ाची (अ.) कधीची. ‘देवा ा देउळात क ाची उभी 
राहे डोळे उघडोनी पाहे.’ -लोक.१९. 

क ा ाले (अ.) के ाच. ‘मी तं अथी क ा ाले येऊन 
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बसलो. ग ा सदाकदा तं नाई पन क ा ाले येऊन 
जात असते.’  

क ाडी (अ.) के ा. ‘मी तं घर  नोतो. तुमी क ाडी आले 
ा?’         

क ाब(बो) ा (अ.) कधीकधी. ‘ती क ाबो ा, णजे 
खोकला भ बारा ईन ननू धात हयद टाकून पेते.’ -
रा.१७३. 

क ायबी ( व.) कधीही. ‘भा ाचं लगन हाय. माया 
भाऊ क ायबी मले ाले ईन, बयना.’         

कश (प.ु) रका, दम. ‘सोब ा ा हातची श ेट हातात 
घेऊन दामू कसावर कस मा  लागला.’ (त.)       

कशा ाकशा ( व.) वा ेल तशा, घाणरे ा. ‘न ू 
वानखडेही ा ा मागेच. कशा ाकशाच श ा देत.’ 
-खंु.२००.   

कशानीकशानी - कशाकशामुळे. ‘साथी ा रोग नी, 
कशानीकशानी लोकं मरतात.’ -गय.   

क ीक ( व.) क , म करणारा. ‘जो इमानदार हाय, 
क ीक हाय अशी मानसं सालानं ठेवल  जात.’ -
संगा.२९. 

कस (पु.) श , जोर, ताकद. ‘प जीवाच  कस  उतरल । 
ते दासी क  गोस वीण जाल ।’ - ा.१८.९१२. ‘वेधी 
आ णक स। ऐसा जया अंग  कस॥’ -तुका.५९६.  
२. स पर ा. ‘पाटील ग ाचा कस पा नच ाले 
कामावर ठेवे.’      

कस ( ी.) सु पकता, पोत. ‘शेतीचा आजपयत मी कस 
णून मा  बघडू दला नाही.’ -कात.५१३.  

कसंमसं (अ.) कसेतर च. ‘आता लळू नको बैना मनं 
कसंमसं होते/ पावना दमनी जुतते भाऊ दवाईले येते.’ 
-पा .१८. 

कसई (अ.) कसेतर . ‘भाऊ, कसई कर पन मले वालंवालं 
क न दे.’         

कसकस ( व.) तापापूव  अंग मोडून येण,े कणकण 
वाटणे. ‘दोन रोजापासनं कसकस वाटून रायल . ताप 
येते काय कायजून.’         

कसकसून ( व.) आवळून. ‘मुल ला आ ी कडक 
बंधनाखाल  कसकसून घेतले.’ -कात.२९६. 

कसदन (न.) काडीकचरा. ‘हरब यात नरा ग जरगवताचं 
कसदन झालं.’        

कसनं ( .) १. ब धणे, घ  आवळण.े ‘ तयाची पडी लय 
कसनं पळते.’ २. ज मनीची मशागत. ‘कसेल ाची 
जमीन हे सरकार  धोरन आलं.’ ३. मेहनत करणे. 
‘कसून अ ास केला ून मले एवढे माक भेटले.’ ४. 

दात वर होणारा एक नकोसा प रणाम. ‘केळे खाता 
जैसा गळा सोलताए: साखर भाता जैसे: द त 
कसैजता त.’ -ल .५५४. ‘कर ल आबाळ । मा ा 
द त ची कसाळ ॥’ -तुका.१९३०     

कसनी ( ी.) १. ीचे नेसू, नाडा. ‘सा ा साउल  पातळ 
ग डे कस णया चो ा।’ -तुका.३९४. २. मऊ दोर . 
‘कसनी घऊन पो ाचं त ड ब धलं.’ ३. पैशाची 
पशवी. ‘कापूस इकला ाचे कसनी भ न पये 
आनले. तंबूत गमावले.’ -मोती. 

कसब ( ी.) कौश . ‘मो ामो ा सायबापुळे आपलं 
कसब दाखून बाळू नावाजू लागला होता.’ (अर.क )       

कसबा (प.ु) लहान शहर. ‘अबे भयताळा, खेडं ानं रायते. 
कसबा लय व ीचा रायते.’ (अर.क :)       

कसबीन ( व.) कलावंतीण, वे ा. ‘झ गोनं कसबीनी ा 
न दी लागून वावरं शवरं गमावले.’ (अर.क ी)       

कसम ( ी.) शपथ. ‘अ ा क  कसम मै ठ कायकू बो ?’ 
-धग.९२. (अर.त.) 

कसमत ( व.) व ळत. ‘हाता ा वेदनेने तचा जीव 
कसमत होता.’ -ऊन.१७५.    

कसमनं ( .) संकोचने. ‘कौशीची छाती ानं मुठीत 
पकडल  तशी तीही कसमल .’ -रा.५६. 

कसमसनं ( .) कासावीस, अ  होण.े ‘थरथरणा या 
अंगावर घाम आला. तला कसमसून आलं.’ 

कसम डा (पु.) गरु ा जखमेवर वन ती औषध. ‘केवळई 
भद पळो कसम डा आनून लावला का झालं.’        

कसर ( ी.) १. कागदास लागणार  क ड. ‘एवढा साजरा 
कोशाचा पटका ठेवूनठेवून ाले शेवटी कसर लागल  
अ  खराब झाला.’ २. कमीपणा, ूनता. ‘येवळे मोठे 
पावने जमले होते तरमा काई कसर नाई रायल .’ (अर. 
त.)  

कसरत ( ी.) शर र चाप ाचे खेळ, कौश . ‘गावातले 
तरनतेाठे पोरं गो ात कसरत माराले येत 
असत.’ (अर. क त)     

कसर  ( व.) कंजूष. ‘गना आबा भलतीसा काटकसर , 
चकटभो ा मानूस.’         

कसले (प.ु) ? ‘पाटासाठी लाकूड आणून दले. कसले 
आणून दले.’ -सेल.३५.   

कसा (प.ु) बंध, नाडा. ‘पयजा ाचा कसा घट ब धून 
घेवावं, नाई तं घसरो ना तो.’  (का.अर.क स)     

कस डी ( ी.) कंसाटी, गुर ा ग ातील घंटा. ‘बैल 
सोडले. ख ावर जू ठेवलं. कस नी ताल धरला.’ -
डेबू.३१. 
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कसाई (प.ु) खाटीक, जनावरे कापणारा. ‘कोन ाबी 
कासायाले कायची क व येते. गाय असो का बकर  
कापतेच तो.’ (अर.कसा/क ाब)      

कसाई ( व.) १. ू र. ‘बायकोले येवळं का न मा न रायले 
तुमी काय कसाई ा का?’ २. कसाही, कोणताही. 
‘मा ावर कसाई परसंग येऊ शकते.’    

कसा ा कसा ( व.) कसातर . ‘पोट ख ानं प ा 
कसा ा कसा करे.’ -धु . 

कसाटी ( ी.) गरु ा ग ातील घंटा. ‘बैल ा 
ग ातील सैल चमकदार कसा ा चालताना ननादत 
हो ा.’ -कात.२.  

कसा नवा ? ‘ ाइंभटी चाम ची वोसाडी केल : च कडे 
चार  कसा नवा लावील या:’ -गो व.२५८.   

कसाब (प.ु) खाटीक. ‘खा टकाचे घर  अजापु ा पाह। 
कसाबाची गाय व चे कैसी॥’ -तुका.४३२८. ‘डेबूला 
कळलं हे माणसं कसाब, खाटक आहेत, बैल मारतात. 
गाय कापतात.’ -डेबू.५३. (त.)   

कसाबी ( व.) १. कसाही. ‘कसाबी बेवळा मानसू असोना 
बॉ दा  सोळतेच.’ २. कसाबाला वक ासाठी 
आणलेले बैल. ‘ग ा कसाबी बईलातून शाबूत बईलं 
इकत आनते अ  गावात स गते प ास हजाराचे 
हायत.’     

कसार (प.ु) भ डी, ब ग चा ापार . ‘सखू ा जोडल  
सुखी कसाराची बेटी, हाती डबा मेणप ी.’ -लोक.३८. 

कसुनं ( व.) नाराज होणे, हरमुसण.े ‘सगाई जुळल  नाई 
त पो ानं कसुनं त ड केलं.’         

कसु ावानी ( व.) ख , उदासवाणा. ‘असीकसी माही 
सासू वाटे करंकरं ब धा/ कसू ावानाची सवत सदाई 
कर कर व धा.’ 

कसून ( व.) खूप जोरान.े ‘ ा कसून खटपट केल  पन 
काम काई जमलं नाई.’        

कसूर (प.ु) चूक. ‘मायासंग भ डून रायले ना तुमी तं माया 
कसूर तं स गा काय झाला तं?’ 

कसूर ( ी.) कुचराई, कमीपणा, ूनता, हयगय. ‘येवळा 
ाप हाय माया म गं तरमा कोन ाचं बईनी ा 

लगनात कसूर नाई ठुल .’ (अर.कुसूर)    

कसेबसे (अ.) कसेतर . ‘कसेबसे दोन लेकरं झाले माय.’         

कसेमसे (अ.) कसेतर . ‘पोयापासून जायले पाऊस 
आलाच नाई. उ डदमुंग आले कसेमसे.’  

कसोशी ( ी.) नटे य . मो ा कसोशीनं हे काम करा 
लागलं.’  

कसोटा (प.ु) दोन पाय मधून घेऊन पाठीमागून 

खोचावयाचा धोतर, ग ाचा घोळ. ‘अध उतरासंगे 
ावरण केले असे: मोकळा कासोटा:’ -ल .२०. ‘दोन 

हातातं अ  अ  पना ा ध न फ ाला कासोटा 
घेतला.’ -रा. 

कसोटी ( ी.) पर ा. ‘देव लय कसोटी पायते आपल .’ -
फ र.१०९. 

कस डी ( ी.) मरचीचे लाल तखट. ‘चेमचाभर कस डी 
तं टाकल . पाय भाजी कशी तेज झाल .’      

क  (प.ु) म, ास, मेहनत, य . ‘क दा पेरनं काय 
सादं हाय. लय क  उपसा लागतात.’      

क ाळू ( व.) मेहनती. ‘पाय कसा क ाळू नवरा भेटला. 
नशीब काहाळलं पोर नं.’         

क ी ( व.) :खी. ‘लेक  मेलं ताहापासनं ग  लय 
क ी हाय.’         

कहर (प.ु) कोप, आप ी, संकट, जु म. ‘पा ानं नरा 
कहर केलता. ना ाचा पूर तं घरालोक 
आलता.’ (अर.त.)     

कहाळतो ( . प.) काढतो. ‘मले सगळं येते अ रबी 
बरबर कहाळतो. बेर जबी करतो.’ -फ र.१३. 

कही (अ.) के ा, कधी. ‘मानसंबी कहीकही ढोरावानी 
वागतात.’        

क नात ( ी.) त ार. ‘तुहा सासरा दरोजची एक एक नई 
क नात घेऊन यायला घर .’ -पख.२६. 

क ात - आवा ात. ‘बायको न  े काई, नवरा अ े 
बायको ा क ात, बावाऽऽ.’        

कळ (प.ु) बाजू. ‘ तची कळ ाले मी काय तचा नवरा 
हाव.’ ‘कळ फेरताफेरता जाते उलटून रात.’ - व.   

कळ ( ी.) वेदना. ‘कापूस येचतायेचता पाठीत कळ 
नगल  माय.’   

कळई ( ी.) कढई. ‘भजे काय गंजात तयत असतात का 
मायमाजे? तयनाले कळई पायजे.’         

कळक ( व.) १. तापट, गरम. ‘माही सासू भ  कळक 
आय, ानं धाकातच राहा लागते.’ २. टणक, कडक. 
‘वावर कळक अस ानं वखराले भार  जाते.’ ३. 
खराब धा . ‘फ  कळक णता येईल अशी तूर 
आल  होती.’ 

कळक ( ी.) वेदना, :ख. ‘शर र टले गे ाची मनातील 
कळक अजून उडाल  न ती.’ -कात.३७१. (का.)         

कळकनं ( .) मळणे. ‘पा ना चालला त असं कळकलं 
आंगरखं घा न जातं काय बावा?’ (का.कोळकु)        

कळकळ ( ी.) आ ा. ‘मथा याईले लय कळकळ वाटे 
ग रबाची. आता कोन ंगते कोनाले?’ (का. कळक ळ)        
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कळकळून भेटनं ( .) आवळून, ढ आ लगन देण.े 
‘रामल ीमनावानी दोघाची कळकळून भेट 
झाल .’ (अर. का. क ड) 

कळकाऊन ( व.) जोराची. ‘कळकाऊन भुक जले होतो 
ता बा ा भंडा यात जेवाले गे ो.’        

कळक  ( ी.) आ थक अडचण. ‘मुंग गग नघेलोक तं 
फारच कळक  हाये बा ू.’ -काळ .१४.  

कळची ( ी.) पळ . ‘गो ीतला कळचीभर मयला जभेवर 
ठेवा लागते.’ -गा.२५. 

कळता ( व.) समजणारा, अनभुवी. ‘ नळू कळता मानूस 
हाय ना. ाले पायनं स गून.’         

कळदोरा (प.ु) करगोटा, कमरेचा दोरा. ‘पाय  घाग रया 
सर । कडदोरा व क ।’ -तुका.३३८. ‘दस याले घरोघर  
पाया प ाले जावो तं बाया कळदोरे देत असत.’  

कळनं ( .) माहीत होणे. ‘तुया अगदुरच मले कळलं होतं, 
बाबूसायबा ा बा यात.’        

कळनाक डा (प.ु) चुरा, ग रबाचे अ . ‘मजूर, का कार 
कळनाक डा खाऊखाऊ जगतात.’        

कळप (प.ु) समूह, ज ा. ‘येकच हरन वावरात दसते. 
कळप भुलेल हाय वा े.’ (त.कुळा )      

कळबा (प.ु) कणसे काप ावर रा हलेले ार चे ध डे. 
‘बैल तेथ करबाड। ह न चुके गा फुड।’ - ा.१४.२४०. 
‘गावा जोळ ा आखरात कळ ाचा गंज लागेल असे.’       

कळवळा (प.ु) क णा, दया. ‘मन चा कळवळा कोण 
जाणे।’ -नाथ.. ‘बुडत  हे जन न देखवे डोळ । येतो 
कळवळा णउ न॥’ -तुका.९४२.२. (का.कळवळ)   

कळवातीन ( ी.) कलावंतीण, नाची. ‘जु ा काळात 
कळवातणी नाचाय ा माणसापुढी.’  

कळसपानी (न.) ल ानंतरची प हल  रा , मधुचं . 
‘सोबतीनी तला वचारत, कावं सुमन, पडलं कळस 
पाणी?’ -पख. 

कळसळा (प.ु) बदला. ‘बुढी ाचाई कळसळा ठेवेना, 
चारदोन पाय ा त ा व ात टाके.’ -लेक.२७.       

कळं (न.) हातातील दा गना. ‘पायात कळे चा  कशी? 
नाकात नथ बो  कशी?’ 

कळंकळं ( व.) काडकाड- आवाज. ‘सोयाबीन ा शगा 
उनानं कळंकळं फुटून राय ा.’        

कळंजनं ( .) कावणे,  होण.े ‘मु ा ज ाबाचा 
तहानेन ेव भुकेने जीव कळंजून गेला.’ -कात.२. 

कळा(डा)ल ( व.) १. एकसार ा, काडकाड. ‘ तथं भूक 
भागव ासाठी कडाल ज भयावर ज भया.’ २. काडी 
मोडतानाचा आवाज. ‘कळाळ का ा मोळूमोळू चुल त 

लावत जाय.’  

कळाशा ( ी.) स ग ानंतर तयार होणारा गंज. ‘दो ी 
कळाशा खुडून टोपले भर कणसे नघाल .’ -सेल.१२६.   

कळ  ( ी.) अडकण. ‘दरोजाची कळ  लावनं माय, कु ी 
येते ना घरात.’         

कळ क डा (प.ु) दरवाजाची साखळ  वगैरे. ‘दरो ाचा 
कळ क डा गेला अ  साकईबी नेल  कोनं काहाळून.’  

कळ गोळे (प.ुअन.े) हरभ याची डाळ आ ण कढी मळून 
केलेल  भाजी. ‘रोजरोज काय कळ गोळे करतं काय 
मायमाजे?’  

कळ स - काखेत, कडेवर. ‘जी: जी: हे लेक : गेसावी 
णीतले: बाइ: क डये घेया:’ -ल .१२२. ‘क रन अंगसंग 

बाळकाचे पर । बैसेन तो वर  नतुर  क डये।’ -
तुका.१०२३. ‘एकाएक  केल  मरासीचा धनी। क डये 
वागवूनी भार ख दी।’ -तुका.३२५७. 

कळुढक ( व.) भयंकर कटू. ‘कोनंही घास खा ा नाही 
भाजीचा, नरानाम कळूढक झाल .’ 

कळुभोपया (प.ु) कडू चवीचा भोपळा. ‘कडु भ प ाचा 
उपचारे पाक। से व ा तडीक कपाळासी॥’ -
तुका.२३९२.२. 

कळुसलं ( व.) कडू, कडवट झालेले. ‘नवे कपळे भेटले 
नाईत तं पो ं पाय कसं कळुसलं त ड क न बसलं.’      

कळुसला ( व.) कडवट. ‘कोनासीच धळ बोलत नाही असा 
कळुसला आहे गनपत.’    

कळू ( व.) कडू. ‘कळू वावूक त डात धरो ा जात नाई.’         

कळूकळू ( व.) कडूकडू. ‘काय भाजी केल  वऽऽ न हा 
कळूकळू लागून रायल  ना.’          

कळूपना (प.ु) वैर भाव. ‘ त ापासी सवतीबदल 
आमासाकबी कळूपना नोता.’ - सत.७६.    

कळे (अ.) १. कडे. ‘श ती घर  एकटीच हायस त ाकळे 
ान देजो.’ -फ र.५६. २. दा गना. ‘मानसू हातात कळे 

घालते सो ाचे तं बाई पायात च दीचे कळे घालते.’   

कळोता ( व.) कायजीचा. ‘ कती रे हा कायजीचा कळोता. 
आबाचा आबा असीन म ग ा जलमात.’ - सत.१३०. 

कळोतेपना (प.ु) कड, बाजू घेणे, काळजी करणे. ‘असा 
झाला प ाच रोजी सीर गनशेा या बैला ा 
कळोतेपनापाई.’ - सत.१२५.  

कळोन (न.) औत ावर शेतात नेतात ते इं जीतील ी 
आकाराचे लाकडी साधन. ‘ ाले ना कळोनाले चालनं 
सकोवा लागलं ना छक ाबंडीले.’ - सत.१२२. 

कळोनं ( .) शळे अ  कढ वण,े गरम करणे. ‘कालचं 
वरन ता ावर कळोलं क  म  लागते.’  
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कळोनी ( व.) शळ , कढवलेल . ‘जेवतानी बोलाचं नाही, 
कळोनी भाकर खाची नाई. -एक.  

कळोपा (पु.) ज ाळा, आ ीयता. ‘इकळे आप ाले 
तरास, तकळे आप ा कळो ानं मायबापालेबी 
तरास.’ - सत.१६. ‘कळोपा क क  बेजार येल 
डगूची माय आता थकल  ती.’ - सत.१७. 

कळोसर  ( ी.) कमरेला मारलेल  धोतराची मड. 
‘ चकटभो ा मानूस, कळोसर ले हात लावून धेला 
काढाचा नाई.’           

क नंम नं (न.) नकुसान. ‘तुया बराबर आमचंई 
क ंनम ंन करत का?’ -लेक.४८.   

क  ( ी.) करडई, एक तेल बयाणे. ‘एकु दी ए क बाइल 
करडी भाजीत होती:’ -गो व.३४९. 

क ू (प.ु) १. ी ा कानातील मो ाचा दा गना. ‘ज ीतून 
उमानं कालच क ू आनले.’ २. जनावराचा एक रोग. 
‘डंग याचा क ू फुटून रंध वा  लागला.’ (का.करडू 
कुरडंू).   

क ई ( ी.) पदाथ तळ ासाठीचे खोलगट भ डे. 
‘चुल वर क ई म डल  अ  भ ाचा घाना काढला.’  

क न (न.) उकळ ा पा ात पीठ टाकून केलेला खा  
पदाथ, पातळ. ‘घरात भाकर नस ानं उकळ  
फुटले ा पा ात वाटीभर पीठ टाकून अध  गंज 
क न केलं.’ -एक. 

क ी ( ी.) कढी. ताकात हरब याचे पीठ शजवून केलेले 
कालवण. ‘पुरनपोई असल  क  क ी पायजेच पायजे.’  

क ोनं ( .) शळे अ  गरम करणे. ‘इटलं त कळ न 
खाऊ नाही.’ 

कंकन (न.) हातातील ब ग ा. ‘मधुर वाजवीत सहज 
कंकण.’ -अ.९३.   

कंकर (पु.) लहान खडा. ‘शगदा ात नरा कंकरं 
मसळतात भोसळ चे.’      

कंगकंग ( व.) अ , कणकण. ‘मनाले जा  वाटू 
नये कंगकंग/ दवाखा ात मी वाटू लागलो गुंग.’ -
मझ .११४. 

कंगनी ( ी.) १. य चे एक ह  भुषण. २. भत, लाकूड 
इ ादीला शोभा देणारा कंकणाकृती उंच ओटा. ३. 
धा  ठेव ाचे साधन. ‘उंच धुर ाची वरची कंगणी 
तेवढी उ ात चमकत होती.’ - स.८२.  

कंगनीदार ( व.) उंचवटा असलेला, कंकणाकृती भाग. 
‘कंगनीदार शर  चढवीण पागोटी.’    

कंगवा (प.ु) केस वचरणी. ‘मा ा घर  भ ग क याले 
कंगवा नाई ना फनी नाई.’ (त.कंग )       

कंगाल ( व.) गर ब, द र ी. ‘मुलाकडची प र ती 
अ तशय कंगाल आहे.’ -फ र.२४१. (फा.कंगालह)    

कंगोरा (पु.) न ीदार काठ, कडा. ‘जु ा काळ  राजनाले 
म  कंगोरे असत.’      

कंचा ( व.) कोणता. ‘कंचाबी मानूस आला तरमा ा 
पे ा शवाय धाळत नाई आपून.’       

कं ा ( ी.अने.) काचेची गोळ . ‘म गूल क न कं ा 
खेळत काय दवसभर?’       

कंजटला ( व.) कंजुष. ‘एक पयसा नाई खच करत लयच 
कंजटला मानूस आय तो.’       

कंजूस ( व.) कंजुष, खच न करणारा. ‘मानूस काटसर  
असावं तरमा कंजूस नसावं.’ ( ह.)      

कंटक ( व.) अ तशय काटक. ‘जुने लोकं कामं क क  
लय कंटक होत जात.’  

कंटायनं ( .) ासणे. ‘आठ रोजापासून झळ  लागल . 
घारत बसू बसू नरा कंटायनं आलं.’ (का.कंट ळस)ु         

कंटी ( ी.) आड ा पो ाला उभे पोते करणे. ‘पोतं पळ न 
ना? कंटी दे ाले.’  

कंटोल (न.)  धा ाचे कान. ‘अजूनही उभे हावो 
र गीत कंटोला ा/ बसलो आहो कहीचे कंपनीत 
भंटोला ा.’ - मए.११९. ‘कंटोलामंधी भ ाचार चालोत 
आले मटके/ आजपावतोर आमी सोसले उनीचे चटके’ 
-नोका. (इ.)   

कंठा (प.ु) जाड हार. ‘रामूशेठची वयख ंजे बोटात ा 
मुं ा अ  गयातला सो ाचा कंठा.’     

कंठाळ  ( ी.) पडशी, थैल . ‘गाव सोड ासाठी नी 
गाढवावर कंठा ा लाद ा.’ - स.४३. (का.क टले)       

कंठी ( ी.) ी आभूषण. ‘देर माहे जेठ कंठीचे पदर/ 
दरो ात ऊभी बहीन मंदोदर.’ -लोक. (का.कं ट)  

कंड (प.ु) खाज, सवय. ‘पोर त खेयाचा सो ाले लय कंड 
होता.’   

कंडबाज ( व.) उम , सवय असलेला. ‘जु ा जमा ात लय 
कंडबाज मा ं होते. दा  पेत तं नरा दा च पेत 
रायतं.’         

कंडम ( व.) अश , कमजोर, कामातून गेलेला. ‘एवढी 
सोय घेऊनबी बैल एकदम कंडम झाले.’ -त.९६. 

कंडवाळा (पु.) गरेु क ड ाची जागा. ‘कंडवा ात 
नया ा वा  गाय चारचार मानसाले ना आटपे.’ -
फ र.१४०. 

कंडी ( ी.) अफवा, ल. ‘रमीनं इर त जीव दे ाची 
गावात कंडी उठोल  कोनं तरमा.’        
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कं ा र (प.ु) कंड र. ‘आता काय बापा, ए ीत घंटी 
वाजवाले, तक ट फा ाले बायाबी कं ा र 
होतात.’ (इ.)         

कंढारनं ( व.) मोठे. ‘एवढं कंढारनं झालं पो ं, पन 
अकल चा प ा नाई जरा ा.’  

कंढार ा ( व.) मोठा, भ . ‘गव यातून कंढार ा ा 
कंढार ा इचू नगला.’           

कंतान (न.) ताग, गोणपाटाचे कापड, कतान. ‘पळदे कमी 
पळले त म डवाले कंतानच ब धलं अडोशाले.’ (अर. 
कतान)    

कं ाट (प.ु) ठेका, म ा. ‘शाळा ब धाचा कं ाट सल म 
शेटले देला.’      

कंथ (प.ु) पती, तार. ‘जरा नाही रंग,े पानातला काथ/ 
मुलखावर कंथ.’        

कंद (प.ु) ज मनीतील गाठा, मूळ. ‘एकाचे कंद खण वले। 
एका उपड वल।’ - ा.१३.२२६. ‘रताळं ंजे कंदच 
असते एका त हेचा.’    

कंदाळ (न.) गट, बाजू. ‘काई जन तं इकडचंबी खात अ  
इरोधी प वा ा कंदाळाचंबी खात’ -खंु.१०३. 

कंदा ा ( व.) वय र पण मूख. ‘गोमाजी बुढा येवळा 
कंदा ा हाय क  काईबाई बोलत रायते.’    

कंदीकंदी (अ.) कधीकधी. ‘दो ासंग दा  पेते गं जफा 
खेते. कंदीकंदी येत नाई रातभर घर .’  

कंदील (पु.) ट गता दवा. ‘ओझं ओढून फुस डणा या 
बैला ा त डातील फेसासारखा कंदीलाचा उजेड.’ -
काळ .९२. (अर.)  

कं र  ( ी.) मटणाची सागुती, नवसाचे जेवण. ‘पोरगं 
झालं ा घर  कं र  शजोयाचा रवाजच होता.’ 
‘राजा ा घर  कंदोर / कुठी केल  बंदोर .’ (फा.) 

कंदोळ (पु.) कलह. ‘हलक ोळ बाप दा  पेते माय श ा 
देते हमेशा घरात असा कंदोळ चालते.’ -अंधा. 

कंपू (प.ु) संघ, गट, मंडळ. ‘येटायातले त न पोर कंपू 
क न पारावर बसत.’ (इं.,पोत.ु)      

कंब ( ी) ( ी.) आप ी, संकट काळ. ‘सापाचा दंश 
झाला तर पुरतीच कब .’ -भं.२९. ‘लय टर वून 
रायला, आल  काय तुही कंब ी.’ (फा.) 

कंबट ( ी.) कमची, क बट. ‘पाचर ठो ाले न ा 
बा ाची कंबट पायजे.’      

कंबयजा ( ी.) कमळजा, ीचे एक नाव. ‘मोठी आल  
कंबयजा ान शकवाले.’    

कंबर ( ी.) कमर, कटी. ‘खाल  लवलं क  कंबर 
खते.’ (फा.)       

कंबरप ा (प.ु) कमरेवर घाल ाचा सो ाच दीचा प ा. 
‘आता ा बायाईले कायले सो ाचा कंबरप ा कंबर त 
घा ाले भे े व?’ 

कंब ं  (न.) कंबरडे. ‘वावरात म नम न कंब ं  मो ं , 
सरकं उभई रायता येत नाई आता.’          

कंमची ( ी.) क बट. ‘व हाडीत ब बूले बासा अ  शवटीले 
कंमची णतात.’     

का (अ.) काय, एक  नाथक अ व. ‘माहा कोन का करन 
ते पायतोच मी आता.’  

का का - काय काय. ‘बईन हे पोट भाय खराब, माणसाले 
का का कराले लावते.’ - द.७०. 

का कू ( ी.) टाळाटाळ, कुरकूर. ‘माया स ा मोठा भाऊ 
होयस ना तू. नाचुक ा गोठीलेबी का कू करत काय 
लेका?’       

काई ( ी.) पेरावयाची जमीन. ‘प ढर वर घर नाई अ  
काईवर वावर नाई.’ 

काई ( व.) काळ . ‘हे काय बा ा, शीवानी काई बायको 
क न आनल .’  

काई (अ.) काही. ‘ णे माग  कवण  काह । ज प ढयंतेन 
पु सल नाह । सहसा कैस काई। स गा ण ॥’ -

ा.११.३१. ‘काही जडभार  पडता ते अवसर ।’ -
तुका.१९५. ‘ ा ग धयात कोनी काई न ेतं कोनी काई 

न.े’   

काईची ( व.) कापूस, ार  कोणतीही पके येणार  सुपीक 
जमीन. ‘दाबारा तफनीची गोठ नोका स गू पावन े बॉ. 
काईची जमीन हाय का ते स गा.’   

काईज (न.) काळ ज, दय. ‘साई पावनीन आल  अ  
पायता पायता मायं काईजच घेऊन गेल .’           

काई मटूक ( व.) अ तशय काळ . ‘साधे हो ाईसी 
दे खल ? जी जी: कैसी असे? आहे काळ मीटीक :’ -
ल .२३१. 

काईम (न.) कायम, सवकाळ. ‘तो कशाचा बदलते? ाची 
ढब ते ढब. तेच काईम.’ - सत.१२५. (अर.) 

काईल ( व.) चाहता, भ . ‘ग ा स चा लयच काईल 
आय.’         

काऊ (प.ु) कावळा. ‘वयनी, तुम ा घरा ा मुंडाल वर 
काऊ बसला. तुमची बईन येते वा े पावनीन.’         

काउ ख (न.) एक वृ . ‘जैसा भानु उंची नेणो क। 
रि मजाळ तळ  फ के। संसार ह काव ख। झाड तैस॥’ 
- ा.१५.५२. 

काऊतका ा ( व.) चहा ा करणारा. ‘केसं प डे झाले पन 
अ ल नाई ना चलवा ाले. हाच हाय लेक 
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काऊतका ा.’ -पोर.६९. 

काऊन (अ.) काय णून. ‘मी का तु ासारखी शकलेल  
हाओ बा ा? ‘काऊन नाई शकल ?’ -वा.८      

काऊबाऊल ( व.) कावराबावरा. ‘जो तये चया लानी 
होये। कालाभुला॥’ - ा.१६.१४२. ‘बाप आंदीचं 
काऊलबाऊल झा ा. ात त ा लगनाची कायजी.’ 
-लेक.३.   

काऊर ( व.) कावरलेला, खाऊस, कडक. ‘माहादाइसी 
काउर वानरे देखौ न पुसो आद रल : का रे बा तू 
ऐसा?’ -गो व.४५६.  

काऊलयेऊल ( व.) कासावीस. ‘पानी नाई तं उनानं जीव 
कसा काऊलयेऊल न गेला.’         

काऊस (न.) एक गवत. ‘ नगतच आय उसा ा पोटी 
काऊस पैदा होते.’  

काकट ( व.) काटक, कणखर. ‘सुनबाई लयच काकट 
नगल . दवळ भर भाकर  थापते तं थापते अ  येकटीच 
लं ाई करते.’        

काकडा(ळा) (पु.) १. काकडाआरती, पहाटेची भजन फेर . 
२. मोठी वात. ‘माहादाइसी साउले फाडु न काकडा 
केला: वा त लावील :’ -गो व.२४०. ‘रोज पायेटी नघते 
गावात काकडा आरती.’ -मा.४. ‘उठा उठा साधू संत 
साधा आपुले हीत, साधुबावाचा काकडा सु  झाला. 
टाळा ा गजरानं लोक जागे झाले.’ -बाख.१५. ३. ध 
पाज ाचा कापडी बोळा. ‘रेडकूला काक ानं ताक 
पाजलं.’ - स.१४. (का.क ड) 

काकडा काढनं - क भातून पु ा नवा क भ फुटणे.  

काकडी ( ी.) फळ. ‘जरळ काकळ  कायले टाकता 
ताग ात, हे घेना कवळ लचक.’ (त.क ट)       

काकन (न.) १. ब गडी. ‘घृताच थजलपण। न मो डत  
घतृ च जाण। क  ना टत  क कण। सोन च त॥’ -

ा.१४.३७८. ‘मा ासारखा मानूस तू हातात काकनं 
भर ासाक  का न करतं असा?’ २. काही वधीत 
हाताला ब धतात ते पवळे कापड, दोरा. ‘देवकंुडीजोळ 
येऊन नवरदेव नवर नं हातातले काकन सोळा लागत 
असतात.’         

काकनपानी (प.ु) मुल चा खेळ. ‘तुयशे चालनं आपन 
लंगळ  खेऊ! नाही त घट पाडून काकनपाणी खेऊ.’ -
कावू. 

काकर (प.ु) १. तास. ‘कुब ा लबाचं हदान घेऊन 
तफनीचा सरकाटीपर काकर कहाळला.’ २. चेवर 
उमटलेला ओरखडा. ‘हातावर उमटेल ब गळ चा काकर 
पा नस ा ग वयनी अ धकच खजवे.’    

काकळनं ( .) थंडीने गारठणे. ‘वाकय ना गोधळ , 

रातभर हवानं काक ो.’         

काकळ  ( ी.) काकडी. ‘मग तीळु काकळ  काठवटीये 
यक  कालवीले: मग गोसावी सा  केला.’ -
गो व.२३९. (त.क ट)          

काका (पु.) व डल चा मोठा भाऊ ा ना ाने. ‘सारा देईन 
कोन तुझा काका।’ -तुका. ‘काकाचे कामाचे कागदं 
काकूनं कयचीनं कचाकचा कापले.’ (का.)    

काक (कू) ( ी.) काकाची प ी या ना ाने. ‘माय गावा 
गेल  का काक च आमाले भाकरतुकळा घालते.’      

काकुळती ( व.) कळकळ न,े वनयान.े ‘येत  काकुळती 
तुजलागी॥’ -नाथ.६.     

का ट ( व.) काटक. ‘आंगानं का ट अस ानं यवळा 
तरास सोसून बना तगल  ती.’ - सत.५५. 

काख ( ी.) बगल, ख दा व हातामधील भाग. ‘तीएची 
दो न पील  होती: गोसावी दोही काखा घातले: 
खेळवीता त:’ -ल .६२. ‘क मुातळ  क खे घेऊ न 
झोळ ॥’ -नाथ.१९२०. ‘काखीतल  काहाळते अ  
बजारात म डते असा ज ा गपा ा हाय.’   

काखकार (प.ु) ीमंत, ग र. ‘केवढाही तालेवार 
काखकार असला तर  ा ा जवळ नेहमी पैसा 
थोडाच राहतो.’ -पख.३९. 

काख बलाई ( ी.) काखेतील फोड. ‘जीव अदमुसा न 
जाते या काख बलाईनं- कामधाम नाई करता येत 
काही.’        

काखोटी (प.ु) बगल. ‘ ा ानं काखोटीत धोपटी मारल  
अ  नघाला.’         

कागदपतर (न.) कागदप . ‘कोट त जाचं तं अवघे 
कागदपतरं तं संग ाच लागतीन.’       

काच (प.ु) ास. ‘कोना ा जीवाले कती काच हाय हे 
काय कोनी त डानं स गते काय.’         

काचकुइ(यर ) ( ी.) १. काच- बलई. २. खाज आणणार  
एक वेल, शग. ‘मा र ा खुच वर काचकु या टाक ा 
तं मा र सारं आंग खाजवत घर च पयाला.’      

काचकोर (प.ु) काचेचा तुकडा. ‘वाघ सर काचकोरं जमा 
क न भीतीवर मोराचं च  काळतात.’        

काचनं ( .) १. भयाकूल होण.े ‘ तचा न जे चेहरा 
पा न वालंबी मनातमनात काचल .’ -रा.१७३. २. 
घासूनघासून काचा पडण.े  

काचना (प.ु) चता. ‘सुगंधा ा पाची काचना 
सरावनलाच असणार.’ -पाटी.   

काचनावकुचनाव (न.) कुरकुर, कुजबूज. ‘ खमे, बायका 
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काऊन काचनावकुचनाव करत हायते? - द.६८.   

काचनी (प.ु) काळजी, चता. ‘या पो ापायी तं माया 
जीवाले मोठी काचनीच लागल  बैना.’        

काचर  ( ी.) कापसा ा ब डाची बैठक, न ी. 
‘कापसात काचर  नोका येऊ देऊ. बरोबर येचा 
कापूस.’  

काचलकुचल (न.) तुडवणे. ‘काऊन वऽऽ, माया लेकराले 
अशी काचलकुचल क न रायल ?’         

काचवा घेनं - लाकडे ब ध ासाठी दो ी बाजूनी आडवी 
लाकडे लावून घ  ब धण.े  

काचवे (प.ुअन.े) कसून ब ध ाची या. ‘येरवाचे वाकानं 
साजरे काचवे घेतले.’ - द.७.    

काचा (प.ु) कासोटा, मागे खोवलेला धोतराचा पुढचा भाग. 
‘पोटास ओढुनी काचा ब धतो ह कंबर वेळ .’ -भीक.३९ 
(का.क े) 

काचाकु(क )ची ( ी.) भ डण, वाद. ‘पा हजे ते आले च। 
काचाकुची काशाची?’ -तुका.३७०३.  

काचाकुचा ( ी.) बार कसार क सो ा ा दा ग चे 
तुकडे. ‘दा गने लोकं घेऊन गेले का उरेल काचाकुचा 
सोनारा ा.’     

काचा ा ( व.) काचे ा. ‘ दवस नघे नघे पो ं काचा ा 
गोया खेयाले जाते.’ धु . 

काची ( व.) भय  होण.े ‘हा उबारा मारते ना तले. 
यालेच काची प  ते.’ -ना.१०.  

काची (अ.) कशाची. ‘रगत स डलं फासावर चढले/ काची 
कायजी केल  नाई ता े बनले.’ - ख. 

काचोई ( ी.) चोळ .         

काज (न.) १. काम, काय. ‘जैस रसौषध खर। आपुल काज 
क न पुर।’ - ा.१८.१०७९. ‘तुका णे नाह  
कोणासव काज। बोलायाच मज अंतर च॥’ -
तुका.४११७. २. कारण.  

काज(च) (न.) गुंडी अडक व ाचे छ . ‘काजगंु ा 
क याले श ा ा घर  काहाले जा लागते, आन 
मायाजोळ.’ (पोतु.कासा)      

काजनं (अ.) कोण जाणे. ‘काजनं माय कोनं घासले भ डे, 
ते होते घर ?’       

काजय (न.) काजळ, काळे अंजन, धुराची काजळ . 
‘पायाळू मा ाले काजय लावलं का तो बराबर धन 
दाखोते.’            

काजयतीज ( ी.) काजळती, हरताल का, पो ा ा 
दवशीचा य चा सण. ‘बडगा जात नाई तं स या 
रोजी पोथी यानं सव घर सारवा का? बायकाचा सण 

काजयतीज.’ - द.७२. 

काजयनी ( ी.) १. द ा ा वर ताट ठेवून काळे जमा 
करण.े ‘आनंदा काजयनी ध न तो अ  येक पायाळू 
ह डा पायाले जात.’ २. गंगाळातील पा ात अंगठी 
टाकून ती वधूवर चा जक ाचा खेळ, डो नी न 
दसणारे.   

काजरा ( व.) काळवंडलेले, काळे, वाईट. ‘ न दसणारे 
साजरे ड गरही अनभुवान ेकाजरे ठरतात.’ -कात.६१०. 

काजवा (प.ु) क टक वशेष. ‘काज ा ा ोती। तुका णे 
न लगे वाती॥’ -तुका.२४८७.        

काजी(झी) (प.ु) मु ीम ायाधीश. ‘ मया ब ी राजी त 
काय कर न काजी?’ (अर.कादी)          

काजीनं (अ.) का कोण जाणे. ‘का न काजीनं का मा ावालं 
इथीसा मनच नाई लागत.’ -धग.६ 

काजू (प.ु) वृ , फळ. ‘ग रबा ा न सबी काहाचं बे 
काजू क ीस? बोरं अ  चचा खात बसाचं आपून.’         

काजून (अ.) कोन जाणे, काय स गावे. ‘को ा मे ा देवानं 
या ासंगं आपला जोडा घातला काजून काय?’ -
पख.६८. 

काजेगंु ा ( ी.अन.े) गुंडीसाठीचे छ . ‘नव याला 
शव ाचे अ  तला काजेगंु ाचे तुफान काम लागले.’ 
-मोती. 

काट (प.ु) ेष, म र. ‘ए ही या माणसानं माहा 
प ापासून काट केला.’ -पख.१६०. 

काटक ( व.) क ाळू, कणखर. ‘कामाधं ाले लेक  काटक 
पायजे.’ (का.काटक)       

काटकसर ( ी.) मत य. ‘ ा नगोतीनं संसार केला, 
ाबी तं काटकसर केल च ना. बळ ा जागी तंबाखू 

खा ा.’ (अर.कसर, ह.काट,त.क ड )        

काटक  ( ी.) बार क, लहान का ा. ‘चुल त घा ाले 
काट ाकुट ा जमा क न आन ा.’ (का.)        

काटकूट (न.) १. कापणे. ‘सुलाबाई एवढा क दामुया 
काटकूट क न ठुवा बरं.’ २. म साहार. ‘बजारा ा 
रोजी घरोघर काटकूट रायतेच.’        

काटनं ( .) १. कापणे. ‘ नबाची र ात येयेल ड ग काटनं 
पळते भोसोळ .’ २. पार करण.े ‘ओठातून बोल न 
काढता खाल  मान घा न ती र ा काटू लागल .’ -
कात.६८.  

काटसावर(र ) ( ी.) वृष वशेष. ‘जू-जूपनं कर ासाठी 
काटसावर ची सरळसोट लाकडं आणून टाकल .’ -
काळ .१३.  

काटा (प.ु) १. बोर , बाभळ ची टोकदार काडी. ‘मग साधे 
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गंगे जेवुनी आल : काटा मोडला: कंु टते कंु टते आल :’ 
-ल .१९७. ‘काटे र ावर च पडले। फास आणणारा ह 
न कळले॥’ - ा.१२.२१. २. मोजणी यं . ‘का ावर 
तोल क न रकामे पोते घर  आनले.’ ३. तरतर  येण.े 
‘खायापेयाची साजर  सोय अस ानं बु ानबी काटा 
टाकला ता.’ - सत.७४. ४. मातीत खुपसणारा 
सर ाचा खालचा भाग. ‘मुईखंड लाग ानं सर ाचा 
काटा कटकन मो ा.’     

काटाप ी ( ी.) मोजणीचे साधन, तराजू. ‘मापा  याची 
काटाप ी आ ण तोलाई कारकूनाची कार प ी 
वजनदार होत होती.’ -सुखो.६४. 

काटायला ( . प.) कापायला. ‘सरपंचानं मारलेल  ही 
नळाची पाचर काटायला जड जाणार होती.’ -पख.१३०. 

काटी ( ी.) बाभळ . ‘गोसावीय चे व  क टीये स गंूपे: ते 
फाटौ न काहीयासी च जाये:’ -ल .२१. ‘मग भटी हळु च 
क टी उपडील :...आंबेयाव र वघले.’ -गो व.२२०. ‘झोयी 
काटीले ट गते ात तानुलं लळते.’ काया.  

काटूक (न.) लहान काठी. ‘भरती ा बंडीवर आ  नसल  
तं काटूक हाती पायजे.’        

काटेकोर टा (प.ु) फुलाचे झाड. ‘आजीनं काटेकोर टा दार  
लावला.’          

काटेमाट (प.ु) एक भाजी फळ. ‘तरोटा काटेमाट अ  
अंबाळ ची भाजी/ आंधण समजून खाते कौस ा 
आजी.’ - मए.७७. 

काटेर व गं (प.ु) काटे असलेले व गे. ‘काटेर  व ाची 
भाजी म  होते.’           

काटेल ( व.) १. काटे असलेले. ‘काटेल व ाची र ेदार 
भाजी होते.’ २. कापले गेलेले. ‘धु यावरची बाभुई 
कोनतरमा काटेल दसते ग ा.’       

काटोन (न.) बाभळ चा ज ा. ‘बंदीत बंगा ा काटेईचं 
काटोनं लयच झालतं.’        

का ं (न.) मुलगा. ‘क ा येते व माय हे का ? क ाचं गेलं 
ते.’ - श.१००. 

का ी ( ी.) लहान मुलगी. ‘का ीका ी काय नतं वऽऽ. 
येवळं च गलं सोनू नाव ठुलं ना.’      

का ा ( ी.) बाभळ ा फ ा. ‘कड ा ा गडु ना 
का ा लाग ा हो ा.’ -भं.१३. 

काठी ( ी.) १. काडी, लाठी. ‘सं ाकाई आमी 
लाठीकाठीचे हात शको.’ २. खोदलेला कंुदा मोज ाचे 
माप. ‘चार का ा कंुदा खंडला का मानसू थंडागार 
होते.’ (का.क गे)          

काठो ा ( व.) कुचकामी, आळशी. ‘कोणाचा हरा, 
आमचा काठो ा बरा.’  

काडग ान (न.) मरतुक ा गाईढोर चे ख ड, समूह. 
‘गावातला खाटीक बजारा ा दवसी काडग ान 
घेऊन जाते.’  

काडमूड ( व.) वाळलेले गवत. ‘उनायातनी कु ी नसल  तं 
काडमूडबी खातात.’  

काडवन (न.) काडीकचरा. ‘टाकाऊ काडवनाचा भुगा 
कर ासाठी चाफकटर यं  उपल  आहे.’ -बा.६२. 

काडी ( ी.) बार क लाकूड. ‘वंगनाचा बोया चाकातनी 
लो ाले काडी केल .’  

काडीकैचन (न.) कचरा. ‘इचूका ाचं काडीकैचन ठेवनं 
चागलं न .े’  

काडीमोड (प.ु) घट ोट. ‘लगन होऊन येका सालात 
काडीमोड झाला.’  

काडे चराईत ( ी.) कडवट औषध. ‘रोग जर खडीसाखरेने 
बरा होत असेल तर ासाठी काडे चराईत कशाला.’ -
कात.१२४. 

काढवण (न.) वखर वा न ायची बेफाटी, काटकोनी 
फ दी. ‘वखराला काढवण घा न औतकर  गाव ा 
र ाला लागले.’ -कात.१.  

काढा(ळा) (प.ु) रस. ‘माता पु सले: आगे आइ: तुज काइ 
काढा पाचन क ? काइ सीतप  क ?’ -ल .११०. 
‘कठीण देत  काढा। ज े रोगी मेळवी दाढा॥’ -
तुका.१७४७. ‘हा काय ाहा नाव का काढा मनाव 
व?’  

काढोण (न.) औत ावयाची बेफाटी. ‘येवळ  मोठी बंडी 
ने ापे ा काढोणावर डु  घेऊन जाय.’  

कात ( ी.) सापा ा अंगावर ल आवरण. ‘सापानं कात 
टाकल  का थो नवाच होते.’ (फा.कात)  

कातडकुरपं (न.) इजा करणार  झाडी. ‘झाड डपं अ  
कातडकुरपं असले ा वाघाळ ा डोहावर अव ा 
जणी आ ा.’ -कात.७७. 

कातनं ( .) १. पटासीने लाकूड घासणे, न ीयु  छलण.े 
‘कसा कातीव कातला, हाती कोणा ा वासला?’ -
लोक.४९. २. ईतून सूत काढण.े ‘ना जी: मी गावा 
जाइन: कापूस आहे तो क तीन: मग अनसुरैन:’ -
गो व.५०७. 

कातनी ( ी.) आवरणाचे घर क न राहणारा क टक. 
‘कातनी को ात घर करते अ  ातच अटकून 
मरते.’    

कातर ( ी.) १. का ी. ‘कागद कापा  पन कातर कुठं 
आय अठी?’ २. कड ाची ल ब र ग.    

कातर ( व.) १. एका बाजूने ओढण.े ‘आम ा घर  
को ीबी जोळ  आना कातरच ओळते.’ २. बाजूने जाणे. 
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‘ तनं कोनालेच स गलं नाई आन ते कातरतकातरत 
बईनी ा घर  गेल .’ -लेक.१५. ‘असं णत, तसाच 
र ा कातरत तो पुढेपुढे नघून गेला.’ -खंु.६७.  

कातरनं ( .) का ीने कापण.े ‘पायजे तेवढा कपळा 
कातरनं, बाक चा ठून दे अलादा.’ (का.क रसु)       

कातवडा (पु.) आटा पटा. ‘बरा उंबरा पा न जीव कातवडा 
केला.’ -गाक.२८. 

कातवाकातवी ( ी.) काताव ाची या. ‘मग बापलेकात 
भ डणं, कातवाकातवी.’ -बा.२.  

कातळं (न.) कातडे. ‘गोरं कातळं काई पाऊ नको. नूरनरू 
पारखा दर हाय सारखा.’          

कातायेल ( व.) चडलेला. ‘ ा ा वाटी नको जाऊ लय 
कातायेल आये तो बुडगा.’ 

कातावकाताव ( व.) एकामेक वर ओरडणे, चडणे. 
‘आप ा मनासारखी गो  झाल  नाही क  माणूस 
कातावकाताव करते.’ -पख.१५२. 

कातावनं ( .) चडण,े वैतागण.े ‘भ डणानं बाजूचे कावले. 
कातावले. तरसून गेले. भलेभले शहाणे सुरते मधे 
पडले. भ डण सावरत गेलं.’ -डेबू.१२. (का. काताळ, त. 
कतवु) 

काती ( ी.) १. शदीचे फोक काप ाचे अवजार, 
काप ाचे साधन. ‘समोर व ासारखे गोलाकार, 
आकाराने लहान, धारदार, मुठीकडे ल ब द ाचे चाल 
फोक कापून आणू. घे काती.’ -रा.२२३. २. क ती, सु ढ. 
‘दावणीले खु ावर काती आले ढोरं.’ -गाक.९. ३. 
क ब ा ा ंजीसाठी पायाला ब धावयाचे धारदार 
श .  

कातीचा मयना (प.ु) का तक मास. ‘काती ा मय ाले तं 
दोन मयने आवद हाय अजुनस ा.’       

कातीन ( ी.) आवरणाचे घर क न राहणारे क टक, 
कातणी. ‘का तनी ा जायावानी खुच तच गतुते.’ -
मए.५८.     

कातील ( व.) खुनी, क ल करणारा, ू र. ‘नतेे नजे प े  
कातील गुंडे.’ (अर.क ल)      

कातीव ( व.) न ीदार, रेखीव. ‘घराला सागाचे कातीव 
दहा ख ब होते.’ -मोती. ‘कसा कातीव कातला हाती 
कोणा ा वासला?’ -लोक.४९.   

कातो(डा)ळा (प.ु) आटापीटा. ‘लोकायची मजुर  क न 
घर  दोन पयसे आ ाचा कातोळा करत होता.’ -
सत.१५. 

काथ (प.ु) पानात वापरावयाचा खैरा ा झाडाचा डक. 
‘पाना ा इ ात काथ जा  टाक ानं त ड लयच 
रंगलं.’  

का ा (प.ु) नारळा ा श ा. ‘नारया ा का ापासून 
पायपुसन ेबनोतात.’        

कादलकुदल ( व.) तुडवणे. ‘त ेतीनं झालो थोडा 
गादलगदुल/ समोर ाले वाटे करावं कादलकुदल.’ -
मझ .११४. 

कानकून (न.) १. होकारासाठी नाराजी. ‘राजा करे दानपून, 
रानी करे कानकून.’ - मए.९९. २. सुगावा. ‘असं 
काईतरमा होईल याची कानकून मले आंधीच लागेल 
होती.’     

कानकोरनं (न.) कानातील मळ काढ ाचे साधन. ‘आयकू 
नाई येत काय मामी तुमाले? कानकोर ानं कान 
कोरना.’   

कानक डा (पु.) खजील, लाजीम. ‘काय बोलो नय  त डे। 
मनामाजी कानक ड॥’ -तुका.१६१२. ‘सारं स गत ावर 
क ा कानक डा झाला.’ -धग.४१. (का. कानकु ड)   

कानखळा (प.ु) पु ा तसेच घडणार नाही ासाठी घेतलेल  
शपथ. ‘मीही कानखडा लावला भनगडीत पडायला 
नको.’ -ल.३०. 

कानखळ  ( ी.) पुनरावृ ी टाळ ाचा नध र. ‘ ानं मंग 
कानाले कानखळ  लावल  का आता वावर लागवळ ले 
घेनं बंद.’ -सुखो.२४ 

कानगुजनं (न.) कानगो ी, गु चच . ‘शेटज नी रंगराव ा 
कानाजवळ आपले ओठ नेले तसे उभयत चे कानगुजणे 
सु  झाले.’ -कात.४५०. 

कानघुसनं ( .) कानात तेच ते स गणे. ‘ ाने बाई ा 
व  बाळासाहेबाशी कानघुसणे सु  केले.’ -
कात.५३५. 

कानटोपरं (न.) लहान मुलाची कानटोपी. ‘ऊन तपून रायलं 
तं कानटोपरं पायजे माय लेकरा ा डो ात.’  

कानपट(टी) (न.) कानशील. ‘कानपट शेकल  काय 
मा रनं तुई.’          

कानपत ( व.) कातरकातर. ‘असं णून न ू मोगल 
कानपतकानपत नघून गेला.’  

कानपनं ( .) चपापण.े ‘चु  बैस व? असं झापताच 
स गणार  बई कानपल .’ -खंु.८४.   

कानपला ( व.) चपापला. ‘भावराव घर च होता. 
पाटल ना पा न तो कानपला.’ -पख.५६. 

कानफाळ  ( ी.) कानाखालचा भाग. ‘रामरावनं स ा 
कानफळ त दोन लगावून दे ा तं तो कान चोयेत 
बसला.’        

कानफुकनं ( .) गु मं  देणे. ‘बदमाश रंगरावकडून 
कानफुकणी झा ामुळे चे प ी वषयीचे ेमही 
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नाहीसे झाले.’ -कात.५३९. 

कानबाई ( ी.) कानातील बाळ , एक अलंकार. ‘सारजाले 
कानबाया कुठी ठु ा तेच आठोय ेना.’            

कानमेठं ( व.) थोडी कमतरता असलेले. ‘थोळंसक 
कानमेठं असलं तं काय होते?’        

कानवाचा ( . प.) चडायचा. ‘जोळ ईख खायाले पैसा 
नाही. णावं तर बुवा कानवाचा.’ -सेल.१७६. 

कानस ( ी.) घास ाचे खडबड काटेर  पोलादी ह ार. 
‘वाढी बॉ कानस नाई का तुम ा जोळ? देना माई 
कु हाळ घासून.’ (का.कानु)    

कानसर ( व.) काना ा उंचीचे. ‘जवार चे ध डे साजरे 
कानसर होयेल होते. वा यानं झाले आळवे तळवे.’  

कानसाळनं ( .) कानाची ओढाताण करण.े ‘वाटायचं, 
महा ा जवळ यायचा अ  कानसाळायचा ध न.’ -
खंु.९३. 

कानंकानं ( व.) टाळून, बाजूने जाण.े ‘तेबी ग डीत शेपूट 
घा न घा न काणे काणे जातात. त डाले पानं 
पुसतात.’ -फ र.१०४. 

काना ( व.) १. तरपा. ‘मोट हानताहानता सूय झाला 
काना/ कती वेळ झाला आता नेहार  आना.’ -

.३७. २. तरळा. ‘पोरगा साजरा आय पन एका 
डोयानं काना आय.’ (का.काण)       

कानाखालचा ( व.) कमी दज चा, आपले ऐकणारा. 
‘कानाखालची पायजत होती ना तुले घेनं बाबू कशी 
कान ओळते आता.’        

कानाडायनी ( ी.) ल , कानाडोळा. ‘ ाले हे समजत 
नाही काय? पन तो तं कानाडायनी क न रा ला.’ -
म.५७. 

कानाडोया (प.ु) ल , डोळेझ क. ‘असा कानाडोया नोका 
क  भाऊ. आज बळ  उ ा दा  पीन थो.’        

कानाफुसी ( ी.) कानगो ी, कानात हळू बोलणे. ‘कईसाई 
पाहावं तं या दोघीची कानाफुसी सु च रायते.’      

कानी (न.) ार वर ल एक रोग. ‘कसा झाला हा मानूस? 
जवार चा ना दाना, कानी पळलं कनसू.’ - व. 

कानी (अ.) कनई. ‘यवेय कानी गावात वारं ारंच वा न 
रायलं.’ - व. ‘मले ताप येता कानी, मायचा जीव 
पानीपानी. -न बै.  

कानुनी ( व.) कायदेशीर, वैध. ‘स गून-समजावून आयकत 
नाई तं आता कानुनी कारवाईच करा लागीन.’ (अर.)       

कानु(नो)ला (प.ु) करंजी. ‘ दवईले कानुले के े अ  आता 
लेकरं आलते तं केले.’         

कानून (प.ु) १. कायदा. ‘मले काहाले कानून शकून रायला. 

तुयापे ा उनायपेावसाये लय पायेल हायत.’ २. र त, 
प त, नयम. ‘घरादारात आबाजीचाच कानून चालते. 
तो मोळनाराची खैर नसते मंग.’ ‘पोरगं झालं तं 
बोक ा कापाचा कानूनच आय व ाईत.’ (अर.)     

कानोला (प.ु) कानवला, दवाळ त साखर प ी घा न 
करतात तो गोड पदाथ. ‘आउ! गोसावी आरोगणा न 
कर त: तु ी कानवला घेउ न चाला:’ -गो व.१८९.  

कानोळा ( व.) कानवडा, वाकडा. ‘मग बाइसे: ओटेयाव र 
आसन: तेथ कानवडी ऐसी बैसल  होती:’ -ल .१०७. 
‘तुमी का ा मा न माहा काय कानोळं झालं?’ -भं.२२. 

कानोसा (प.ु) अंदाज, चा ल. ‘ नी कोणी जागे आहे 
काय याचा कानोसा घेतला.’ -भं.९१. 

का ं (न.) भाग, तुकडा, ख ड. ‘का ावर का ं ठूनच त 
भीत उभी होते. २. बोटाचा एक ाधी. ‘का ं झा ानं 
रातभर बोट ठनकत होतं.’        

का ू (अ.) काय माहीत, कोण जाण.े ‘याचा खाना खराब 
वो तं. काय वाटलं का ू ाले?’ -ऊन.८. ‘या 

हापसीले लागते का नाई का ू पाणी?’ -त.१३४. 

का ा (पु.)? ‘दोराले ा ा कवाच नसे का ा.’ -
मए.९८.    

काप (प.ु) तुकडा, कापलेला भाग. ‘हातचा म ा ओहळला 
तं पाय कसा काप प ा माया मनगटाले.’       

कापकूप (न.) कापण े वगैरे. ‘वावरात जाताखेपी कुराळ 
पायजे हाती. मा ाले दसलं काई तं कापकूप करते.’        

कापनं ( .) १. कापणे. ‘येवळं मोठं झाळं झालं, कापनं 
पळते लेकाचं.’ २. भीतीने थरथरणे. ‘भेण क ळकाळ 
क पती’ -नाथ.१७६१. ३. पार करणे. ‘एका घं ात 
लेकानं दोन गावातलं अंतर कापलं.’  

कापा (पु.) दोराचा अंगावर ल ण. ‘बईलानं खरंखरं ओ ं  
तं माया हाताले दोराचा कापा प ा.’       

कापुसला ( व.) मऊ, मुलायम आ ण फुगीर. ‘थो पाय 
गवतात के ळा कापुसला ससा हाय तं.’      

कापूर (पु.) सुगंधी ाला ाही पदाथ. ‘मग आगी 
लाग लया कापुरा। ना काजळ  ना वै  वानरा।’ -

ा.१५.४३९. 

कापूस (पु.) कपाशी. ‘पाटीए कापुसाचे पाहाळ होते: तेथ 
लेक  नीजवीले:’ -गो व.९. ‘मग जे राख डी केवळु 
होये। त ते कापुस गवूसं ये॥’ - ा.५.२३. 

कापे ( . प.) कापत असे. ‘एकटा असलो जीव, थरथर 
कापू लागो/ कन टक  आहे तथं एकमेकाले स गो.’ -
मझ .५०. 

काफ(फ )र ( व.) ना क. ‘काफर कुठी देवधरम करतात 



व हाडी श दकोश : भाग १ ।। ९५    

काय लेका.’ (अर.)        

काफला (प.ु) समूह, त डा. ‘गावखार त उटावा ाईचा 
काफला उतरेल आय.े’ (अर.)       

काफ  ( व.) पु ळ, पुरे. ‘कालपासनं ा देनं बंद करा ना 
आता. काफ  नाई झालं का?’ (अर.)      

का फला (पु.) त डा, समूह, वाश चा त डा. ‘भारत 
पाक ानची फाळनी झाल  तवा का फले ाका फले 
या देशातून ा देशात जात.’ (त.अर.)       

काबल  ( व.) काबुलचा. ‘ ाक , वजया असं बी सोळून 
ा गो ानं काबल  हरबरा पेरला.’ (त.)        

काबा (अ.) का बरे. ‘लं ा ग ा झरो काम इकत ब ं 
बोरं जाम/ काबा करतं बोर बाबु, क न टाकू च ा 
जाम.’ न बै. ‘इतर सारे पोरं सोडले मंग तुलेच काबा 
मारलं?’ -धग.४५. 

काबाड (प.ु) क . ‘भजन तया ना वाटे मज गोड। येर ते 
काबाड वाय वीण॥’ -नाथ. 

काबाडक  (प.ुअन.े) म करण.े ‘लेकरासाठी काबाडक  
केले ते पा कसं वाय ंगे नगलं.’ (का.केयूक )       

काबीज ( व.) ह गत, ता ात. ‘आपला इलाका भारतानं 
काबीज केला.’ - सत.४१. (अर.का ब )   

काबील ( व.) यो , लायक, पा . ‘जाना बुडी काबील बाई. 
दवादा ची जाणकार.’ -डेबू.७. (फा.अर.)   

काबू ( व.) ताबा, ा म , स ा. ‘ तचं ल  आज त ा 
काबूत न तं.’ -पोळा. (तुक .काबू-साम )      

काबे (संबो.) कारे. ‘काबे, लय म झाला का तू? दा दा 
डाव बलावं लागते.’        

कामकाज (न.) काम वगैरे. ‘खावी तोडोनी बोरे, काटे 
काठीने दाबुनी, हडता कामकाजा वनी.’ -भीक.१७. 

कामगार (पु.) काम करणारे मजूर. ‘कालपासनं कामगार 
आले नाईत तं काम तसंच ठ  हाय.’ 

कामटी ( ी.) ब बूची लव चक लहान काठी. ‘ नपूर पळल  
त काळ ले कामटी ब धनं, मंग पुरते आं ालोक.’      

कामठ (न.) दोर  नसलेला धनु ाचा भाग. ‘कामठ असलं 
का झालं. दोर  घरचीच लावतो.’  

कामठा (प.ु) १. सुताराचे बस ाचे ठकाण. ‘गुण याच  
पडत। कामठ  ज॥’ - ा.१५.४८०. २. लोहाराचे ान. 
‘भ डाया उमठा, बसाया कामठा.’ ३. का मठा. ‘थो होता 
काम ावर जानराव वा ा ा.’ - मए.१२४.      

कामदार (प.ु) कमचार , कायकत . ‘बुलाखराव र ानं 
नघाले क  कामदार मागेमागे चालायचा.’ -काळ .७. 
(अर.) 

कामधाम (न.) काम वगैरे. ‘बाप काईच कामधाम करत 

नाई नून मायले एवढा कातोळा करा लागते.’ -डेबू.१. 
‘न लागे त ा मनी कामधाम’ -नाथ..  

कामना ( ी.) इ ा. ‘देवापुळे कामना ठून जाता अ  मंग 
नता आमाले देव पावत नाई.’         

काम( म)याब ( ी.) यश ी. ‘अ ास करसीन तं पर ेत 
का मयाब होसीन.’ (त.)   

कामयाबी ( ी.) यश. ‘हातपाय हालोत रायते ापासून 
कामयाबी फार र नसते.’ (त.)            

कामाची ( व.) मेहनतीची, उपयोगी. ‘कामाची नून केल  
अ  कनगी घेऊन पा ाले गेल .’ ‘छबी लय कामाची 
पोरगी आय सळा सारोन, धुनंभ डे सारं करत रायते.’  

कामाठी (प.ु) कामाला ब धलेला. ‘मी का रोजंदार हो का 
कामाठी, जरासाक दम ना घेऊ देत राजे हो.’ (का. 
कामाट)         

कामी ( व.) उ ोगी, कामात असलेला. ‘सोय रक संबंधा ा 
कामी हाव थोळसाक.’       

कामीण ( ी.) का मनी, प ी. ‘मा ा ा वाडीमंदी 
डोलडोलते नागीन, राज हंसाची कामीण.’ -कात.३. 

कामुनी ( ी.) एक वन ती. ‘कामुनी ा पा ाचा हरवा 
रंग क न पठो यात भरो.’       

कामूक ( व.) कामास . ‘न वये आवडीचे न भरे। कामुक 
नजव नता वसरे॥’ - ा.१.१८७.   

कामून (अ.) का णून, काय णून. ‘वो शंक या कामून 
मारतं रे कु ाहीले?’ - स.९३.    

कामोकाम(मी) ( व.) कामापुरते. ‘केळाजीले 
कामोकामीच जायाले भेटे. जाऊ दे ालेच.’ -ना.४३. 

कामोडा (प.ु) कामाचा ाप. ‘ कती राबलं तर ही नाही 
कामोडा सरत.’ -हा.४४. 

काय (अ.)  नाथक अ य. ‘काय पीक होईल तं हो या 
साल ?’  

काय (प.ु) ाळ. ‘ओला काय पुरला नदान पानी तं 
अ  े ाले.’ 

कायं ( व.) काळे. ‘काय माय, असं कसं पसन प ं  वऽऽ? 
पोरगं तं नरा कायं हाय?’       

कायक ट ( व.) काळाकु . ‘बंद झाले र े सारे, कायक ट 
अंधारात/ ग सपनात राये जीनं माहे अंधारात’ -
नोका. 

कायचा (अ.) कशाचा. ‘ कानातून दोन दोन पै ाचा सवदा 
घेऊन येजो,’ भमानं वचारलं ‘कायचा?’ -धग.५७.        

कायज(जू)नं (अ.) काय माहीत. ‘पोटात कसंच कायजून 
ायलं.’ -रा.१२५. ‘पन कवाड लावून कुठे गेले 

कायजून.’ -ऊन.७. 
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कायत ा ( व.) १. त ड काळे केलेला. ‘नऊे नया घरा 
दाखवाव काय। काळत डा जाय चुकवू न॥’ -
तुका.१२६.२. २. अभ . ‘पेर ा ा व ावर 
कायत ाले येऊ नाई ा लागत.’        

कायदा (प.ु) नयम, शर ा. ‘मले कायदा काननू सबन 
माईत हाय.’ (अर.का दा)       

कायदेबाज ( व.) कायदे जाणणारा. ‘ या तं लय 
कायदेबाज मानूस हाय तरमा चुकलाच.’        

कायनं (अ.) १. कशान.े ‘दोर बा ी ने संगं पानी कायनं 
भरशीन?’ २. जणू. ‘मा राचा यशवंता जात होता 
कायनं तु ा ढोराई म गं.’ -धग.४१. 

कायनी ( ी.) कहाणी. ‘महादाईसा: हे तु ा काहाणी 
स घैल: काउळेयाचे घर शेणाचे:’ -ल .१२४. 

कायनूबायनू ( व.) काहीबाही. ‘लय कायनुनबायनु स गून 
ासंग पटोलं होतं याले.’ -अंधा. 

कायपात (प.ु) १. आटा पटा, य , काळजी. ‘गोठ 
लपोयाचा कच  आबाचा कायपात चालला ता.’ -
सत.१५६. २. चता. ‘रात ा ह गन इनच येसोता, 
का ाले यव ा कायपाता करता वयनी.?’ - सत.३३. 

कायम ( व.) नेहमीसाठी. ‘आता आमी कोनाले सालदार 
हाव असं नाई स गत. पाटलानं आमाले कायम केलं 
असं स गतो.’ (त.)        

कायराजेहो (संबो.) काहो. ‘कायराजेहो, माहाच अंबराईतून 
आंबे चो न नेता अ  मलेच ा च गला सोकार  
ठुवा ननू.’         

कायले (अ.) कशाला. ‘तू तथी कायले गे ा, 
झकमा याले?’       

कायळ ( ी.) पाणी भर ाचे साधन. ‘आम ा गावात 
पखाल नोती. मा च भरत कायळनं पानी.’       

कायाक ट ( व.) अ तशय काळा. ‘अभाय पाय कसं 
कायेक ट झालं.’  

कायासावया ( व.) कृ  ामल, कृ धवल. ‘पोरगा 
कायासावया कायचा वऽऽ? कायाक ट न.’        

कायीम (प.ु) कायम, नयु . ‘सायबानं, क ाले आता 
आता कायीम केलं कामावरतं.’  

काये ( व.) का ा रंगाचे. ‘काये काये कपळे अलग 
काहाळ अ  प ढेप ढे अ ग ठेव.’          

कायेबदरे ( व.) रंगान,े गणुानहेी काळे. ‘हे लोकं मायले 
शेवटालोक पुसनार नाईत, हायतच तसे कायेबदरे.’ -
लेक.१६.  

कायेल ( व.) कंटाळलेला, कावलेला. ‘बायको ा माय ा 
भ डनाले अधउभार मा  कायेल अ ात.’         

कारक र ( व.) वाज ाचा आवाज. ‘कारक र वाजे 
जोळा अंगणी.’ -भीक.२८.    

कारक द ( ी.) अ धकाराचा काळ, स ेची मुदत. ‘कोन 
नाई पुसत कारक द झा ावर.’ (फा.कार,अर.कद)     

कारकून (प.ु) लपीक. ‘पं ाईत स मतीत कारकून हावना 
मी.’ (त.)       

कारखाना (प.ु) उ ोगशाला. ‘मागाई कारखा ात ा 
व ाईनं वा .’ (त.)        

कारगर ( व.) प रणामकारक, उपयु . ‘हय ा रोगाले गाव 
इलाजच कारगर हाय.’ (त.)      

कारडं (न.) काड, प . ‘ कसना आबाकूनबी ाले कारडं 
येत जाय.े’ - सत.१४०. (इं.)   

कारनामा (प.ु) अ व रणीय काम गर , कतबगार . ‘तुमाले 
या नवळनुक त नवळून याले मोठा कारनामा करा 
लागीन.’ (अर.)      

कारभार (प.ु) उ ोग, य , जबाबदार चे काम. ‘पु या 
गावाचा कारभार पाटीलच पाहे.’ (फा.कार-ओ-बार)     

कारभार  (पु.) १. उ ोग पाहणारा. ‘वा ातला खरा 
कारभार  कसनरावच आय.े’ २. पती. ‘मजु या 
चुकवाले कारभार  घर  नाईत. उ ा ग ा या.’       

कारमोर ( व.) ल त. ‘भसकन सासरा आला तशी सुल  
कारमोर झाल .’ 

कारलं (न.) १. दोराचा शेवटचा भाग. ‘दोर आखूळ पळते 
तं येकदम कारलंच धरनं.’ २. भाजीचे फळ. ‘कळुडक 
कार ाची भाजी मी नाई खात.’ (त.कारव )       

कारवड ( ी.) कालवड, गायीची वासर . ‘गायानं येकबी 
गो हा देलं नाई. न हा कारवडीचं दे ा.’  

कारवाई ( ी.) कायवाही, कामकाज. ‘जेमादार सायब तुमी 
तुमची कारवाई चा  ठुवा.’ (फा.कार,अर.खाई)      

कार ानी ( ी.) कट रचणारा, चलाखी, लबाडी करणारा. 
‘कार ानी मानूस कोनाचं भलं पाईन?’ (फा.)       

कार ान (न.) कट, गु  मसलत. ‘माया बा यात कार ान 
रच ाचं परभाय या समजलं.’ (फा. का र ान)      

कारंजं (प.ु) पा ाचे तुषार. ‘हेऽऽ मो ा वाळा अ  ा ा 
लागे समोर हेऽऽ अभायाले टकनारे कारंजे.’     

कारागीर (प.ु) कामात न ात, कसबी. ‘देऊळ ब धाले 
को ाबी म र  नाई चालत, कारागीर पायजे.’       

कारा गर  ( ी.) मोठेपणा. १. कामकाज. ‘मा ा बापाने 
कधीही काका ा पजावावर कारा गर  केल  नाही.’ -
फ र.१६८. २. कुशलता. ‘दा ाची कारा गर  पा न 
आपून दंगं होतो.’ (फा.कार गर,अर.गर,गीर) 

काराबीन ( व.) प रणामकारक. ‘द ावर देशी दा च 
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काराबीन हाय असं नत बुडा रोज ढोसे.’    

का रदी ( व.) का ा करणार . ‘बाई लय का रदी हाय.े 
याचं ाचं भ डन लावतच रायते.’    

कार गर (पु.) कारागीर, नपुण. ‘वा रे कार गर! काम अथ 
टाकून गेला नघून कुठीसा.’ (त.)      

कार गर  ( ी.) कामातील कौश . ‘कार गर  क न तं 
पोट भ न रायलो.’ (त.)       

का ना  (प.ुअन.े) गावातील कारागीर वग. ‘ब तं 
ासाठी का ना  लोकानं एकच गद  केल .’ (का. 

आ )     

कारे (संबो.) कारे. ‘कारे, काल आला नाईस जेवाले.’ 

कारोबार (प.ु) कामकाज, वसाय, ापार. ‘आमी गेलो 
ते लोक ता याचा कारोबार अटपला होता. (त.)      

कारोळ ( ी.) वासर , कालवड. ‘पयलाळू कारोळ हाय. 
दोन चार लटर द तं देईनच.’      

काल (प.ु) दोराची पुरवणी. ‘पडाचे तीनचार वेढे घेतले. 
साधे काल भरले.’ -रा.  

का हाळ (न.) तळाची एक जात. ‘भाकर संगं का हाळाची 
चटनी पायजे, वरतून तेल पायजे.’ (कान.कार-काळा)      

काल (अ.) १. उ ा. ‘सं ाकाई मे णे णाले ‘‘बरं! काल 
सं ाकाई भेट.’’ स या दवशी सं ाकाळ  ना 
भेटलो.’ -फ र.१६०. २. गेलेला दवस. काल खूप वाट 
पा ल  तुही, तं तू आलाच नाई.’  (का.)  

कालगील (अ.) उ ा वगैरे. ‘आप ा गावची टीम गेल  
बोरगावले ईल कालगील वापस.’ - सत.३१. 

कालदी (अ.) गेले ा दवशी, काल. ‘आतालोक माईत 
नोतं, कालदी माईत प ं .’         

कालमान (न.) प र ती, काळवेळ. ‘लय कालमान खराब 
नगलं. दवसाढव ा चो या न राय ा.’         

कालवड ( ी.) वासर . ‘गायीम गं कालवडी णजे 
का ह डी जा ात तशा बाया नघा ा. - नशा.१७३. 

कालवनं ( .) काल वणे, एक  मसळण.े ‘कालवुनी माती 
तुडवीत गारा। आठवीत वरा रखुमाई ा’ -नाथ.३. 

कालवा (प.ु) पा ाचा पाट. ‘धरनाचा कालवा आप ा 
वावराजोळूनच जायेल आय.े’ (का. का लवे, त. 
कालवाय)       

काला (प.ु) १. म ण. ‘गोपाळ  काला केला: ‘‘एइं गा 
देवा: जेउ:’ -ल .५२. ‘राउळो: राउळो: काला जेवा: मग 
जा:’ -गो व.७९. ‘ सदोर चा क ं  काला। एक व टत  
एकाला॥’ -तुका.२२५. २. भानगड, भ डण. ‘गावात मी 
राहतो खरा पण मी कुणा ा का ात ना क थ ात.’ 
-कात.६६५.   

कालाकाला (प.ु) खावणे, थत. ‘असी गोठ आयकून 
ा ा जीवाचा कालाकाला झाला.’ - सत.१४४.  

कालाबु(भु)ला ( व.) तगमग, कासावीस. ‘ कृतीचा असा 
चाले हालाडुला/ कवा घाबरे जीव कालाबूला.’ -
मझ .११३. 

का लपील  ( ी.) सवा या वाह ाची गाडी. ‘महास े ा 
धत धाव ासाठी गावाने पकडलाय वेग 

काल पल चा.’   

का न ( . प.) कालवून. ‘भटोबास कालोनी जेवू 
लागले:’ -ल .८. ‘बु ासाठी धभाकर का न ठेवेल 
आय.े’    

कालेशी - ‘म घ ा कालेशीत ानं सोताले कपडे क न 
ठुलते.’ -ऊन.१५६.  

कालोकालो (न.) कालवाकालव, खाल वर. ‘उधळा सारा 
रानपसारा जीव ते रे कालोकालो/ सोळून सारं येवू 
कसा तू फ  माहा मी तुवा झालो.’ -पा .२०. ‘आखीन 
त ा पोटात कालोकालो झालं अ  तले ंब ा दाटून 
आला.’ -लेक.५४.  

कालोन (न.) म ण करण,े कालवण. ‘थाळा आरोगण: 
वाटीए तुप: वाटा कालण: ऐसी ी भू स आरोगण 
दधल :’ -ल .१६७. ‘मग पाणी भातु कालण आरोगण 
होए:’ -गो व.५८१. ‘जैश  जव ळकची सरोवर। 
उचंबळ लया कालवती पर रे।’ - ा.१०.१२१.   

कालोनं ( .) कालवण.े ‘मग गोसावी दो ी कोरके एकवट 
मेळवील  पा णये माती कालवील : आ ण ल पीला:’ -
गो व.  

का े ( .) काढले. ‘ ा दयारामचे दरमयना दर शेकडा 
दहा ट ाने पैसे का े.’ -खंु.२३५. 

का र ( ी.) कॉलर. ‘मापाचे कपडे अ  का र, सो र, 
कप, बाटम ऐकालाही भार  होते.’ -मोती. 

काव (न.) त बडी माती. ‘आपून ाले गे  ंतो ालेच 
काई लोकं काव ेत. च ंगं काढतात ानं 
भीतीवर.’  

काव (प.ु) ास, ताप. ‘ शकाव ननू स ा लेक  आनलं 
तेच आता डो ाले काव क न रायलं.’ (का.का व)       

कावं ( व.) काळे. ‘हे कावं लेक  कोनाचं होय वऽऽ’  

कावं (संबो.) का ग. ‘कावं, तुले नो ना तुया भॉले बलावू 
नको ननू.’    

कावकाव ( ी.) १. आरडओरडा. २. खूप प र म, य . 
‘इ टे जमावासाठी केवळ  कावकाव केल .’   

कावकाव ( व.) चड चड करण.े ‘काहालेच मजूर भेटत 
नाई ा ानं नरा कावकाव झाला जीव.’ (त.)       



९८ ।।  व हाडी बोल  : खंड ०१  

कावंकावं ( . प.) ासाने. ‘गेला कुठी नवरा? का 
कावंकावं तरसून कुठी पळून गेला? पावने आले णून 
स ा सु ीच घेते काय आज?’ -अंधा. 

कावड (न.) दरवाजा. ‘कु ं ईन घरात, कावड लावून घे 
अंद न.’  

कावड ( ी.) काठी ा दो ी टोकाला घडे ब धून पाणी 
आणतात. ‘परसरामे दो ी कावडी घातल : काव ड 
ख दावर :’ -ल .१४६. ‘ते त ब कळस भ न काव ड 
आणी त:’ -गो व.१३०. ‘पाऊस पडावा णून लोक 
भजनपुजन करतात. कावडी घेऊन गावगाव ा 
महादेव ना, मारोत ना पाणी घालतात.’ -वा.२२४.  

कावतनं ( .) रागाने चड चड करण.े ‘भूक पायी जानू 
कावत ासारखा करायले लागला.’ -अंधा.   

कावनं ( .) ासणे, वैतागण,े कातावणे. ‘इनीचे बोलन े
आयकूआयकू ते न हा कावून गे ी.’ -लेक.३०.   

कावरं ( व.) पसाळलेले. ‘धाकुटी ले क जसमाइसे: तेया 
कावरे लागले: वरैता नावड त:’ -गो व.२१७. 

कावरकावर ( व.) अधाशा वृ ीन े वागण.े ‘ द ा 
पंगतीतले गलुाबजामून पा न साताकायातून 
सुट ावानी कावरकावर क न रायला.’       

कावरनं ( .) पसाळणे, हपापण,े कावरे लागणे. ‘भद 
प ं , ात अया झा ा नुनस ा कु ं कावरलं.’      

कावरला ( व.) पसाळला. ‘हा कावरला बैल मी नाई जुतत 
भाऊ, सरा ा.’          

कावराबावरा ( व.) खजील, ओशाळ. ‘कळ ा ा प ा 
चो न नेताना ा पाय ा ब बर तो कावराबावरा 
झाला.’ (का.कौवरे)        

कावरेपना (प.ु) हावरट. ‘तुर ा शगा वरपून ाले बाया 
लय कावरेपना करत.’         

कावरेल ( व.) पसाळलेला. ‘कावरेल कु ं डसलं का 
ब बीतच सुया टोचून घेनं पळतात.’           

कावल चवल ( व.) कालवाकालव, थत. ‘हवेल चं 
खंडारं झालेलं पा न मन कावला चवल होऊन जाते.’ -
कावू.  

कावला ( व.) कंटाळला, ासला. ‘पाच पोर चे 
काय म गे काय क क  कावला होता जीव.’ -
सत.१७. 

कावल  ( व.) ासल . ‘बायको रातभर वाट पायते. तेबी 
कावल  आता याले.’ 

कावले ( . प.) ासले. ‘ ा ा भयंकर चाल नं सबन 
कावले ते.’ - सत.१२३. 

कावशी(सी) ( ी.) १. वैर. २. कावून जाण,े वैतागण.े ‘मले 

नाई करमत जीव कावशी आला या खडा या घराले.’ -
खंु.२०८. ३. भय, दचक, वीट. ‘ ाची कावसी, तेच 
उ ासी.’ 

कावळ (न.) दरवाजा. ‘ते पळौ न घर तु गेल : आ ण 
कवाड घातले: गोसावी कवाडापासी उभे राहीले:’ -
गो व.३०१. (का.)      

कावा (प.ु) कट. ‘मायासार ा भ ा मा ा ा इरोधात 
कावा करता तुमी, लेकहो.’ ‘ दसाले बुवा, कयत नाई 
कावा.’ (त.) 

कावा ( व.) काळा. ‘कात ाचा रंग पायला त नरा 
कावा.’  

कावाड ब ( व.) अ तशय काळा. ‘सरप पाय कसा 
कावाड ब हाय.’       

कावाढीम ( व.) अ तशय काळा. ‘तेयाचीए मढीए स गेल : 
तव ते काळेढीम ऐसे: नागवे बैसले आहा त:’ -ल .१२७. 

कावाभोर ( व.) काळाकु . ‘बुढा असा कावाभोर, राती 
पायला तं दसनार नाई.’   

कावून (अ.) काय णून. ‘माया उ ा पकातून कावून बंडी 
नले ?’        

कावूर ( व.) कडक येण.े ‘उनानं क ं कावूर आले 
होते.’        

कावोसी ( ी.) मळमळ, कोरडी ओकार . ‘कु ाचे 
चादळ चदळ आतळे पा न मले कावोसीच आल .’       

काशा ( ी.अने.) गवताची मुळे. ‘मग न गर जे: णीजे: 
क सीया फेडीजाते:’ - .२८.१४. ‘हरायकंुदा काशा वेचून 
वावरं सफा होऊ लागल .’ -ना.७७.  

काशी ( ी.) १. एक तीथ े . ‘सोनाराचे घर  माउल  
कोणाची काशी? घडवते टीक ठुशी.’ -लोक.३५. २. 
प ाळाची मुळ .   

का त ( ी.) शेत, खंडाने केल  जाणार  शेती. ‘का तकार  
ंजे पुर  जीव घेनार .’ (त.)   

का ा (प.ु) कासोटा. ‘बु ा ा का ाले हात लावून लेकरं 
नत ‘सोळू का?’ (का.का स-से,त.वे -धोतर)        

कास ( ी.) १. वेध. ‘रामरावनं देवाची कास धरल  अ  
मो ा साधू झाला.’ २. सापाची कात.      

कासं (न.) एक धातू. ‘केल  क शाची जगदंबा। प र क स 
न े अंबा। पूजा अंबेची अंबेला घेण। क स राहे 
क सेपण॥’ -तुका.२६२. ‘लंकेमाजी घर कती त  
आइका।...को ट घर जेथ काशा आ ण त ाची॥’ -
तुका.३०७५. 

कासंडी ( ी.) चरवी, तपेल . ‘काका कासंडीभर ध पे 
रोज.’ (त.काशं ड)       
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कासते ( . प.) काचतो. ‘उकलता पीळ सरा कासते/ 
वाटुल  पायते भरार ची.’ -भू.  

कासनं ( .) काचण,े कसून ब धण.े ‘गोसावी अंगीटोपरे 
कासीत होते:’ -गो व.३.४६६. ‘नाही येसन, कासते करा 
दोर, थोडे सैल आमी न गराचे बैल.’ -न बै.  

कासनावनं ( .) कातावणे, चडण.े ‘घरचे कामं क याले 
येळ तं पा जे तुले बुढी कासनावल .’ -पोळा. 

कासम (म)डा (प.ु) एक गवत. ‘कासमढा(डा) वाहाळला तं 
अगाईत दबते जागीच.’        

कासरा (प.ु) दोर. ‘येता नी सहज उ शर हा झाला/ 
कासरा दवस वर आला.’ -भीक.५. ‘सासरा अ  
गयाले ब धला कासरा’     

कासार (प.ु) ब ग चा ापार . ‘कासाराचीये घ न 
त बीयाची राहाटी आणील :’ -गो व.७८. ‘कासार रे 
दादा कचू नको मनी/ मी तुया लेक वानी.’  

कासीक (फळ) (न.) एक फळ. ‘महाल ेमीले 
कासीफळाचीच भाजी करतात.’          

कासोटा (प.ु) धोतराचा सोगा. ‘मग च चे द ीणे क नवडा 
कासवटा क न उ ा च मू  केले:’ -गो व.५६. ‘लये 
लये लखोटा। मूळबं द कासोटा। भावा केल साह। आत  
माझ पाह॥’ -तुका.१५२. ‘कासोटा सुटला अ  अबोला 
मटला.’  

कासोटी ( ी.) लाकडी घरा ा जोडणीचा कार.      

का कार (प.ु) शेतकर . ‘तव तैसे च का  हर देओ 
पंडीत आले:’ -ल .११९. ‘कोणतेही पीक काढा, ा 
पकाला भाव नाही/ म नही पोसे जगाला, का कारा 
नाव नाही.’ - व. (फा.का त अ कार)      

का कार  ( ी.) शेतीची मशागत, कामे. ‘आजूबाजू ा 
गावातही डेबूचा का कार  इतकाच भजनाचाही 
बोलबाला होता.’ -संगा.३१. (त.)       

काहाकचाच ( व.) के ाचाच, कधीचाच. ‘मायची 
बळबळ आयकून येस ता काहाकचाच नघून गेला ता 
नदीकळे.’ - सत.३३. 

काहाचा (अ.) कशाचा. ‘तया बंधु कोण का ाचा। े षया 
कवणु तयाचा।’ - ा.६.९५. ‘काहाचा कलमा न रायला 
रे एवढा?’         

काहाची (अ.) १. के ापासूनची. ‘ज प च नाह  उभ। त 
साउल  का ाची शोभे।’ - ा.१८.२६४. ‘काहाची भूक 
लागल  आमाले, भाकर बी थं ागार पळ ा आता.’ -
सत.३१. २. कशाची, कुठल . ‘आम ा लहानपणी 
कहाची आल  शाळा? खाजगी शाळा ा पण 
म गामाहाराले पाय टाकाची मुभा न ती.’ -वा.८. 

काहाडूकाहाडू ( व.) काढूकाढू. ‘बापमे ावरतं सव त 

जा ी गया काहाडूकाहाडू पोरगीच लडते.’ -ज.३७.  

काहाले (अ.) कशाला. ‘आवो मेल  जाए हे का ा का ा 
घाल ता स?’ -गो व.२५९. ‘सुखदेव ा घर  तू काहाले 
चाल ंत मले.’ -अक.२५.   

काहाळ ( . प.) काढ. ‘खाय तेरवीचं जेवन काहाळ 
ल ाची मारबत.’ -न बै.  

काहाळनं ( .) काढण.े ‘या आंबेयाचे आंबे को ही काहाडी 
ना: ते काईजी?’ -गो व.४३२. ‘मा ा बापाचं नाव का न 
काहाडता इनाकारन?’ -मा.१८.   

काहाळा ( . प.) काढावे. ‘आठ वखरं अ  आठ जुवं 
काहाळा आप ा बयदातून.’ - सत.१२४. 

काही ाबाही (अ.) कसे ा कसे. ‘अवलाहो ये त गेलया। 
क ह  बाह  ज उरे॥’ - ा.१८.४१२. ‘काय स ग  जाल 
क ही चयाबाही। पुढ चाल  नाह  आवडीने॥’ -
तुका.४२४१. 

काह दा (अ.) क ेक वेळा. ‘मेलेला समजून शानात 
मळ गेलं, मग तो मानूस उठून बसे, असं मा  काह दा 
घ ं  आहे.’ -संगा.३८. 

का न (अ.) काय णून. ‘का न ठुलं उ ं? धकत नोतं तं 
हद ावानी काहाले घेतलं?’         

का र (न.) दाट काळोख, संकट, भय. ‘भ डनतं ाची गोठ 
आयकून मनात का र उठलं.’ (फा.क र)     

काळ (प.ु) भूस, भूईमुंगाचे वाळलेले झाड. ‘भुईमुंगाचा 
काळ ढोराले मानते.’      

काळं ( व.) काळे. ‘ बमार नं पो ं काळं प ं .’ ‘घरघरा ाले 
पो ीनं काळं फासलं रे बापा.’         

काळंकूट ( व.) अ धक काळे. ‘हे पोफळ कैसे असे? नाजी: 
काळे कुहीटी असे:’ -ल .१९२. 

काळघाल ( .) उलथा-पालथा, काढणे-ठेवण.े ‘रोज ा 
रोज काहाले काळघाल करा लागते?’ 

काळजीभा ( व.) अभ  बोलणारा. ‘आसे कसे हाय व तुमी 
काळजीभे! लावल च नाट.’ -बा.२३५. 

काळत ा ( व.) अपशकुनी, अभ . ‘नऊे नय  घरा 
दाखवाव काय। काळत डा जाय चुकावू न॥’ -तुका.१२६. 
‘तसं काही मनतानी तुही जीभ झडल  कसी नाही 
काळत ा.’ -पख.१६४. 

काळल  ( . प.) काढल . ‘सासूची च गल  खरळप ी 
काळल , माया बापचं काहाळे लेकाची.’          

काळा गोटा (प.ु) व रा घास ाचा दगड. ‘ ालगो ानं 
व रा घा ाचा काळागोटा हारोला.’       

काळाकरप ( व.) काळा ठ र. ‘ ाचा चेहरा ान, 
कोळशासारखा काळाकरप झाला.’ -अंधा.  
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काळा कटूक ( व.) काळे, घाणरेडे, नकस. ‘वानीबामन 
देवाला असं ओंगळ काळा कटूक खाऊ घालत नाईत.’ 
-संगा.२४. 

काळाभोर ( व.) खूप काळा. ‘असा काळाभोर बईल इकत 
आनत नाईत बाबू.’        

काळ  ( ी.) १. काठी, काडी. ‘उल ाक काळ नं सरप 
मारला.’ (का.क ) २. शेत. ‘काळ त दसे हवरा ग  
हरबरा जी.’ - श.३८.  

काळ पोथ ( ी.) ी दा गना. ‘बाई ा गयात काळ पोथ 
अ  कपायावर कुकू पायजेच माय.’           

काळ मुळ  ( व.) अश . ‘नव या ा, लेकरा ा कायजीनं 
पोरगी काळ मुळ  झाल .’         

काळे ( . प.) काढते. ‘दीठ नयाची काळे माय ा 
डोयाचं काजय.’ -न बै.  

काळोन (न.) ख ात धा  साफ करताना बाजूस 
नघाले ा क ा. ‘मूठ भर दा ासाठी डालं भर 
काळोन सपा करत बसाले नाई पुरत.’           

का ाफनं (न.अने.) का ा, धस इ. ‘का ाफनाचे गंज 
वावरात पेटू लागले.’ -ना.७७. 

क कन (न.) य चे मनगटात घालावयाचे भूषण, ब गडी. 
‘क कण ब ध णे: डाउ ब धावा ण:े हळदी उटावे 

ण:े’ -गो व.२२४. 

क ख ( ी.) बगल, दंडा ा आतील भाग. ‘ ाल  ा ना 
तुमी अ  हे काय काखेत ा केसाचे पैसे म गता राजे 
हो.’      

क गामती ( व.) ढ गी ी. ‘क गामतीचे आले डोये, पलंग 
सोळून भुईवर लोये.’         

क चनं ( .) ण पडणे, घषण होण.े ‘खर बैल आवरला 
तं हात काचतातच.’      

क चनी ( ी.) संकटाची ती, काची पडण.े ‘ऐसा प डलो 
क चणी। कर  धावा णउनी।’ -तुका.७१६.  

क चा ा ( ी.अने.) काचे ा गो ा. ‘ कतीबी पो े भ डू 
ा तरमा येकात क चा ा खेयतातच ना.’      

क ा ( ी.अन.े) काचा ा गो ा. ‘म गलु कर. आपून 
क ा खेळू.’          

क जी ( ी.) त ळाची पेज. ‘ बमार त जेवन काहाचं बावा, 
क जीच ा लागते न ळ.’ (त.कं ज)         

क जीवरम (पु.) न ीदार महागाची साडी. ‘कयते काय 
क जीवरम साळ  काय असते तं ा थे ले?’ -
सत.७३. 

क टा (प.ु) १. ती ण टोकाची काडी. ‘पायात काटा गेला. 
काहाळला त हॅ रगताची धार लागल .’ २. तराजू. 

‘कापसाचा काटा झा ावरच पैसे पळतीन हातात.’         

क टेर  ( व.) का नी यु . ‘गराळा टा ाले काटेर  
ळपं तोळून भर रचोला.’  

क ड ( . प.) मार. ‘भोसळ ाले क ड च गलं. लय 
र ावला सायाचा.’         

क डं (न.) १. क डे, फोड. ‘बोटाले क डं झा ानं भ ं  
कते.’ २. भतीचा एक थर. ‘नथू बेलेदार भतीवर 

बसून क डे चढ वत होता.’ -भं.१८. ३. तुकडा, भाग. 
‘क  ऊंसाच क ड ऊंसा। वाढी हेतु॥’ - ा.१८.३६३.   

क डकं (न.) तुकडा. ‘लाकळाचं क डकं फेकून मारलं 
कु ाले त भॉ पयालं.’ (का.क डकु)        

क डकंुड (न.) क डणे वगैरे. ‘ऊन खाऊ ावं; मग कराव 
क डकंुड/ तवर क कराव कुठतर  भ डभुंड.’ - मए.१२४. 

क डन (न.) क ड ाची या. ‘सरल क डण पाक स ी 
कर । मेळवण र  साकरेच॥’ -तुका.१५७. ‘येव ा 
मो ा तुर ा गंजीचं क डन दा रोज नाई होत.’ 

क डनं ( .) क डणे, ठोकण.े ‘एकु दी साधे क डीते होती: 
गोसावीयाते गावो लागल : एक  ओवी गाइल :’ -
गो व.१७९. ‘बार क चर क पा न तवुा ाले क डलं. 
मायाशी घेनं बाबू टोले.’ (का.का णं)    

क डनी ( ी.) पकाची माती झाडण,े क डण.े ‘गवाची 
क डनी क नशान थेचर तून काहाळल  का गवात 
माती होत नाई.’       

क डाक डी ( ी.) मारामार . ‘लानलान लेकरईची 
क डाक डी पा लागते. लयच जंगी होते.’       

क डी ( ी.) १. आई म. ‘उनायात आमी क ा खावं. 
ाव  ा या ाची येक भेटे.’ २. पेनातील र फल. 

‘शायेत असताना धळ पेनबी ना भेटे. क डीले वईचा 
कागद गुंडावो अ  लहो.’ ३. तुकडा.      

क डूक (न.) लाकडाचा तुकडा. ‘चुल तलं पेटतं क डूक 
उचलाव अ  आडवी पाडाव ठोकून.’ - नशा.२०. 

क डोर (न.) दाण े म त कुटार. ‘मुंगाचे पोते इकळे अ  
क डोर तकळे ठून दे वालं.’           

क डोर ( व.) च गल  ल . ‘काई धट जोळ  होते रा ा 
आबा. नरा क डोरचे क डोर दसतात.’ -ए.३२. 

क डोळ (न.) क डून उरलेले कुटार. ‘माय बसल  क डोळ 
उप ाले अ  ही बसल  बायतीन न.’       

क तीन ( ी.) आवरणाचे घर क न राहणारा क टक. 
‘लय रोजाचं कोठं खो ंच न तं. क तीननं 
जाये ाजाये क न ठुले.’     

क दा (पु.) मूळ, कंद. ‘क दा च न राती चून के ं 
भाकर  संगं.’ ‘रताऊ न का ग जर, क ा ा 
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जातीतलेच होयेत.’       

क ब ( ी.) सळई, लोहप ी. ‘हरबरा पेरता खेपी माती ा 
क बा ा क बा नगाले पायजात. ताबा ा च गला 
नगते.’ (त.कं ब)       

क बट ( ी.) ब बूची लवचीक लहान काठी. ‘परस ी 
ब ाले येवाची क बटच कामात पळते.’      

क बळं (न.) घ गडे. ‘केव ाचं देलं हे प ं क बळं.’ (का. 
कंबळ/ळ )        

क बोडी(ळ ) ( ी.) कपाशीची एक जात. ‘इकडे साधी 
कपाशी नाही तकडे पाहाल तर जर ला, क बोडी ा 
टच ब ा.’ -मोती. 

ककरं ( क ) (न.) सुताराचे अवजार. ‘कु हाड, वाकस, 
करवत, ककरे, पातळ  इ. अवजारे आणून काम ावर 
ठेवल .’ -सेल.१४४. ‘ ककरं घेऊन या लाकळा ा 
भोकातलं सालपट छाटून काहाळ.’  

ककाई ( ी.) ककाळ , ओरडा. ‘क कळ  देउ न मुछ त 
प डले:’ -ल .३५. ‘कोना ा नावानं एव ा ककाया 
ठोकून रायल  व?’  

क ा (प.ु) उटणे. ‘गोसा वया स पाटगादी एवर  आसन: 
मग चीकसा घेतला: मदना देती: ीमु त उटी त: तेल 
लावी त:’ -गो व.१९८. ‘ क ाचा सुवास आंगोप गी 
दंडला/ ानीत स डला.’ - व. 

कचकट ( व.) गुंतागुंतीचे, ासाचे. ‘बोर गची मशीन 
काहाळनं लय कचकट काम आय.’       

कचा (प.ु) काप, झल ा. ‘मु ाची गोठ स ग, कचा 
पाळत नको बसू फा ु ा.’         

कचाकाची ( ी.) वाद. ‘दोघा ब हनभावा ा लय 
कचाका ा होत.’ -गा.३१.  

कट(ण)न (न.) मळाचा थर. ‘वर ा टनाचं कटण 
शट ा बाहीला लागून ती खराब होते.’ -खंु.१४८. 
(सं. क ं)       

कटकूर(ल) (न.) क टक, कडा. ‘लयटावरचं कटकूल 
लयच वासाळ अ .े’         

कटनं ( .) मळणे. ‘गा ातून जाऊजाऊ गळं कटून 
गेलं.’    

कट मट(टी) ( ी.) भ डण. ‘घरात ा कट मटीने भगवान 
वैतागायचा.’ -सेल.५०.      

कटाय (प.ु) कटाळ, आरोप, कुभ ड. ‘आजलोग नाईनाई 
ते कटाय झे े पन आता स ापायर  नाई सईन त.’ 
-सुखो.१५.        

कटी (प.ु) प ामधील एक खेळ. ‘जो ा लावनी नाई. 
नऊपानी कटी खेवू.’    

कटुकलं (न.) कडा. ‘पाय माय, भाजीत केवळं कटुकलं 
प ं .’         

कड(ळ)नं ( .) कडा लागणे, नासणे. ‘दरो ाची चौपट 
कळल  भूस गयते सारं.’       

कडु(ळु)क मळूक (न.) दा गन े वगैरे. ‘जोळ काईच पैसा 
न ता आ  तं न तं कडूक मडूक इकून बसला 

ता.’ -लेक.५. (का.कुडूक-दा गना)       

कतकं (अ.) कती. ‘तुम ावाल  गाय कतकं देते द.’         

कतकासाक ( व.) केवढसा. ‘ कतकासाक सरप होता 
ं?’   

कतलं(ला) ( व.) केवढा. ‘ कतलं पानी स डतं व पाय 
धुयाले?’          

कतला ( व.) १. केवढा. ‘हात जोडून स ले मने जेवाले 
चाला. कतला व हाडाचा मान.’ - द.२१. ‘पटावर तुही 
जोळ  कत ा नंबरावर आल  रे भाऊ?’ २. कोण ा 
नंबरचा. ‘वग त कतला नंबर आला तुवा बाबू?’    

कत सं ( व.) केवढेसे. ‘ कत सं पकलं वावर तुमचं, 
ग ाभाऊ?’           

कतवा ( व.) कोण ा नंबरचा. ‘बारावीत कतवा नंबर 
आला तुहा.’       

कताब (न.) १. पु क. ‘घराचं नाव कताब घर अ  घरात 
बयालेबी शकेल नोता.’ २. पदवी, ब द. ‘पु या 
गावानं ाले थापा ा असा कताब देयेल होता.’ (अर. 
पु क)   

कतीक (अ.) १. केवढे. ‘ढोरं कतीक, गाई कतीक असा 
हसाब करत पावने को ात उभे होते.’ २. कतीतर . 
‘लगनात कतीकच लोकं आले अ ीन कायं स गावं?’            

कतीकय (अ.) कतीही. ‘शेतक याले कतीकय पकलं 
तरमा ाले कमीच पळते.’         

क ा (प.ु) १. तीच बाब, सदर . २. वळण. ‘मो ाईचा 
क ा गरवाव आपून.’ (अर- क आ- च ी)       

कथा (प.ु) नसती वचारपूस, वायफळ बाता. ‘तुले 
काहालेच एव ा कथा पाळा लागतात.’ -ए.१८. 

कदरनं ( .) खंगणे, कातावण.े ‘या तानतनावानं तो 
कदरला ता.’ - सत.८५    

कनई - हो क  नाही. ‘माई याद येत जाय कनई तुमाले.’       

कनखापी ( व.) जर ची. ‘बाईने ना एका कनखापी 
गरदी घातले ा खुच वर बस वले.’ -कात.५६२.       

कनतोक (प.ु) संताप, राग. ‘पु या मुलखाचा अयदीनारायन 
असूनबी तुहाच कनतोक चालोला.’        

कनाई - क  नाहीचा अप ंश. ‘माहे हात कनाई त 
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बयर ज ावानी लागते.’ -धग.१२८.  

कफायत ( ी.) फायदा, नफा. ‘वावराचा सौदा 
कफायतशीर प ा.’ (अर.)       

कफायती ( व.) लाफदायक. ‘धंदा कफायती होत असीन 
तं करावं मंग.’ (अर.)      

कमती ( व.) मौ वान, ब मोल. ‘ मरगाघाती डंगरे 
बईलंई लय कमती होतात.’ (अर.त.)       

करका ( ी.) कटकट. ‘सा या गावाची ही करका 
गे ा शवाय ाचा फरका जाणार नाही.’ -कात.२५४. 

करकोळ ( व.) १. अ , ु . ‘काहीबाही करकोळ खरेदी 
क न घराकळे गेलो.’ २. हडकुळा, बार क. ‘पोर चा 
ब धा करकोळ वा े आमासाक.’ (त. का. क कुळ)       

करतोडा (प.ु) कटकट, सततचे भ डण. ‘दवाखा ातून 
घर  आ ावर पु ा मागचाच करतोडा सु  झाला. 
येरे मा ा माग ा.’ 

करपन ( व.) कंजूष, कृपण. ‘ करपन गेलं पंढरपुरा, 
येसीपासून आलं घरा.’ 

करपा ( ी.) कृपा. ‘पावसानं करपा केल  ून गऊ 
पकला.’         

कर मजी ( व.) लालसर रंग. ‘अव ा बायाईत सुल चंच 
गळं कर मजी रंगानं उठून दसे.’ (अर. क मझ)        

कर मळा ( व.) हडकुळा, हड ा, रोड. ‘तू जीऊ घालनार 
अस ावर त कर मळा मानूस मनमन खाते.’ -भं.३०. 

करमे (प.ु) जंत. ‘लेकराले करमे झाले का दवाखा ात 
ाच लागीन.’         

करंड (न.) कृपण, कंजूष. ‘मुलखाचा लोभी लय करंड 
होता/ आंध ाले दान खोटं टाकत होता.’ - ख.९. 

करंड ( व.) कडलेले. ‘ध डे आनले खायाले तं सबन 
करंड नगले.’  

कराया (प.ु) भाडे. ‘आको ात घरा ा करायावर पोट 
भरनारेई लोकं हायत.’ (त.)       

करायेदार (पु.) भाडेक . ‘खोल वरला करायेदार पयसेच 
देत नाई लवकर.’ (अर.त.)        

क यान (न.) सकाळ होणे, सकाळ  पडणारे सूय करण. 
‘ ग यान म ाले क यान फुटू ा लागते.’        

कलचन (न.) लाकडा ा कल ा. ‘माडीचं कलचण 
खरंच खूप मोकळ सैल झालं.’ -बा.२०. 

कलची ( ी.) लहान तुकडा. ‘मो ा लाकळा ा कल ा 
काहाळ ा तं इंधन ते म ं.’ 

कलजनं ( .) वैतागणे. ‘महागामोलाचं बी जागजागी 
बेरलं त ा जीव कलज ा येता.’ -हा.५०. 

कल कलनं ( .) उघडझाप होणे. ‘बॉनं डोये कल कले 
क न पा लं तं झावझाव काई दसत तं.’        

कल कला ( ी.) एक प ी. ‘काळोखाला कापत एक 
कल कला कलकलाटत गेला.’ - स.३८.    

कलवर (प.ु) प ा ा डावातील पान, कलावर. ‘राजा, 
रानी आये आता कलवरचा ए ा आला का जमलं 
मंग.’      

कलोय (प.ु) मोठा आवाज. ‘ओ पो े हो कामून कलोय 
करता भोसळ चे हो.’ -काळ .१०. 

कल डी ( ी.) कु चे भ डण. ‘सकाऊनच मे ा ढोरापुळे 
कु ाची कल डी लागल .’  

क कु प (न.) चाबी आ ण कु प. ‘भर ा बाजारात 
मोठं कान कोनाचं/ गचपच पसा याचं क कु प 
सो ाचं.’ -लोक. ४१. 

क ोळ (प.ु) कलकल, आवाज कर त. ‘पाखरं झाडावर 
जरा वसावल  तशी क ोळ म डीत रानात पसार 
झाल .’ -पोळा. 

कवलं ( व.) बार क, कृश, केवीलवाणे. ‘मजुर ा 
पैशासाठी शेवंती कव ासारकं णाल .’ -अंधा.   

कवंडी ( ी.) भ डण. ‘गावात ा कु ाईची कवंडी चा  
झाल .’        

कसन( ) (प.ु) कृ . ‘गवया ा रा धकेचं क  उबळते 
दही.’ -लोक.९७. ‘ कसन देवानं बराबर चाल खेळून 
कन ची ख ी केल .’         

कसनं ( .) क स काढणे. ‘भाजीत टा ाले खोबरं 
कसनं पळते.’        

कसान (प.ु) शेतकर . ‘समोर वखर चालोनारा ाला 
कोणी कसान दसे.’ -संगा.४७. ‘शा ीजी नत ‘जय 
जवान, जय कसान.’ (त.)       

क  ( ी.) ह ा, भाग, अंश. ‘स र हजार पये तं 
ॅ रची क  भरा लागते.’ (अर.त.)      

क कार (ळ ) ( ी.) शेताची मशागत. ‘ क काळ  
कराव शेतातच मराव/ ते करतेत पाप आपनच भराव.’ 
-न बै.  

क ी ( ी.) ह े. ‘घरात मोठा ा व  ूघेत ा. क ीनं 
टीवी घेतला.’ -ना.१४३. 

क त ( ी.) नशीब, दैव. ‘बच गया क त, मर गया 
अ ा.’ - मझ .१६६. ‘आपल  क तच ग डू आय, 
काहातच बरकत नाई भोसळची.’ (फा.अर.)   

क ा (प.ु) गो , कथा. ‘राजारानीचा क ा आजोबा 
स गत.’ (त.फा.अर.)       

कळवंड (न.) बेबनाव, भ डण. ‘दोन म जर ची कळवंड 
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अशी घरात.’ 

कळस ( ी.) शसार , वैताग. ‘गोदर तून जायाची 
शेहरात ा लोकाईले कळस येते.’        

कळसनं ( .) १. दात कसण.े ‘भ ावर खळा 
घास ासारखा आवाज कान आ ण दात दो ी 
कळसून टाकणारा.’ -खंु.१३०. २. शसार  येणे. 
‘बटबटीत आ ा पा न सुपा आधी कळसलाच नंतर 
सावरला.’ -सेल.१५४.  

कळ  ( ी.) तरडी. ‘को हाचीये घर चे मर हार 
असे...आंगणी क ी कर त:’ -गो व.४१. ‘चौघानं कळ  
ख ावर घेतल  अ  म ा ळे नघले.’  

कळ ग ( व.) हडकुळा. ‘पयले अ त कळ ग बनतात 
ढेरपोटे/ कसाना ा घरावर आ त गोटे. -न बै. 

कळेल ( व.) कडलेला. ‘वायकं दसत पन कळेल. येकबी 
सुदं नाई.’  

कगर  ( ी.) १. एक वा . ‘तो र ानं कगर  वाजोत 
भीक म गे. ा ा कगर चा आवाज आईकला का 
सारे पो े जमा होत.’ २. सतत रडणे. ‘या पो ाची 
कगर  बंद कर आंदी कावाचं लळून रायलं भळवं.’      

कटलख ड ( व.) एक कटल वगैरे. ‘गाय ाले 
कटलख ड जवार  देल .’ (इं.)        

कतुपरंतु (न.) शंकाकुशंका, संशय. ‘बापू स ा मनानं 
कोणतीभी गो  ाले पायजेन, मनजेन कतुपरंतु रायत 
नाई.’ - द.५४. 

कतूक (न.)  न, संशय. ‘मनात काई कतूक ठू नको. हो 
नाई ते खुलंखुलं स ग.’      

कदी - कोण ा दवसी. ‘ कदी आ े घर . मी तं घर च 
अ ो.’        

क ट ( व.) अ धक घ . ‘ढोरावासरासाठी कडवू क ट 
पेरला.’ ‘दरोजा उघळून पायलं तं भाईर कायाक ट 
अंधार.’ (का.)      

क चक च ( ी.) बडबड, वाद. ‘पानं आनले नाईत नून 
बुडीनं क चक च क न डो  उठोलं.’     

क टक ट ( ी.) १. नसता आ ह, तगादा. ‘ज ेत ासाठी 
कालपासनं क टक ट लावल  माया म ग.’ २. एखादे 
नसते काम, ास. ‘सरपंच होऊन न ी क टक ट 
लावून घेतल .’ २. बडबड, क रक र. ‘बुडी ा 
कट कटीनं कान पकले माहे.’ 

क नक न ( ी.) ब ग चा आवाज. ‘चटकचटक काम 
करताना ब ग ाईची क नक न भ  गोळ वाटते 
कानाले.’ (का. क ण क ण)         

क र ( ी.) १. रेष, रेखा. ‘हवा मारती कागदावर करा, 
सयपाक करती असा, नाही यते सरा’ - .१३. २. 

फट. ‘ओ ा लाकळाचा दरो ा के ानं ाले मोठी 
क र प .’    

क र ( व.) दाट. ‘हरबरा क र नगला ग ा.’ ‘गावाप ाळ 
क र जंगल हाय दाटवाट.’   

क रक र ( ी.) कटकट, नसती बडबड. ‘न ा 
कप ासाठी पो ेईनं क रक र लावल .’ ‘ कर कर 
क क  बुडीचं त डबी ना खे.’          

क द ( ी.) जमाखच ची वही, खतावणी. ‘बाजूला 
खताव ाची चळत, क द, काही कागदप े पडलेल .’ -
फ र.२२३. (फा.कद-काम)     

क र ( व.) घनदाट. ‘येकर  ऐशी कलो गऊ टाकला क र 
नगला.’ ‘एव ा क र अंधारात कोन जाईन बाहीर?’         

क व ( ी.) कणव. ‘ वषयओढ  भुलले जीव। आत  य ची 
कोण कर ल क व।’ -तुका.६२२.२. ‘मो ाले 
गोरग रबाची क व याले पायजे.’   

क ळ ( ी.) क ड. ‘हरब यावर क ळ प , फवारा मारा 
लागते.’         

कुइर  ( ी.) १. हळद, कंुकू, अ द ठेव ाची डबी. 
‘सवासनीले कुकू लावतो टलं तं कुइर च ना दसे.’ २. 
एक शग. ‘चटनीभाकर संगं क ीलच कुईर  असल  तं 
खाची मजा येते.’     

कुकड ा कुकडे - कुठ ाकुठे. ‘आले ा वा यामुळे ढग 
कुकळ ा कुकळे ल बवर नघून जात.’ -अंधा. 

कुकळे (अ.) कुणीकडे. ‘कुकळे केलं येनं/ बाई मंग कुकळे 
केलं येनं?’ -भू. ‘काय रामाजी आज इकळे कुकळे आले 
बापा?’  

कुकुचकू (न.) क ब ाचे आरवण.े ‘खत उकरत उकरत 
क ब ा कुकुचकू क न राय ा.’ (का.)      

कुकू (न.) कंुकू. ‘मग बाइसी हात पा हले: तव दो ी हात 
कंुकु ऐसे जाले अस त:’ -गो व.४८३. ‘वाटीवर कुकू, 
टाक व सकू.’  

कुकून - कोणीकडून. ‘यवेळं मोठं कुकून अभाय आलं काय 
स गावं.’         

कुकुबाळ (न.) लहान मूल. ‘तुले काय अ ल नाई ढोम ा, 
तू का कुकुबाळ होयेस?’ (का.कुकू)       

कु ावनं ( .) मारणे. ‘काल साजरा कु ावला ह या 
यादच राईन ाले.’         

कुचकनं ( .) १. मरणे. ‘बु ानं न दी पार के ी काल 
कुचकला.’ २. मा न टाकणे. ‘जा  नखरे करसीन तं 
कुचकूनच टाक न तुले उभार ा एका र ात.’ -
त.३९. ३. टोचणे. ‘कुपात का ा कुचकून पाय ा, 
सरप ना दसे.’         
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कुचकनी ( ी.) टोचणी. ‘काडी गडीची उ ी कुचुकनी 
लागल  त जीव रसात ा जाते.’ - श.५२.  

कुचका (प.ु) क भा. ‘गोठी स ग, कुचका काहाले देत बे? 
आयकून रायलो ना?’        

कुचकुकुचकू ( व.) क बून. ‘न द व हाडी कुचकुकुचकू 
टरकात भरले.’ - द.१३  

कुचकुचू ( व.) हळू आवाजात बोलण.े ‘लोक पुंजा 
पागल झाला असं कुचकुचू लागले.’ -पख.१३५. 

कुचमरनं ( .) कुजून, संकोचून. ‘उलंगवाडी होऊन पकं 
वाळून, कुचम न नाहीसे होतात.’ -खंु.४. 

कुच( )र ( व.) १. कामचुकार. ‘एैदी अस ानं सारं गाव 
ाले कुचर बॉच ने.’ २. न शजणारा. ‘अधण  

कुचर बाहेर तैसा। न ये रसा पाका स॥’ -तुका.१३७. ३. 
कंजुष. ‘कु र मानूस काय वगनी देईन त देव बॉ?’        

कुचराई ( ी.) जीव काढण,े हात आखडून. ‘शंभर ा वर 
रोजदार  जाऊनबी मजूर कुचराईनं काम करते.’       

कुचलं ( . प.) अडले. ‘माहा कुचलं येवाले. मरा लेकहो 
तु ीच.’ -पख.७०. 

कुचलकाचल ( व.) हळू तुडवण,े मारणे. ‘लेकराले 
कुचलकाचल कराले तू काय माई सवत हायस वऽऽ.’      

कुचलनं ( .) मारणे, पटण,े तुड वण.े ‘ती आरडत-वरडत 
होती तर ही ाचं कुचलनं चा च होतं.’ -कावू. 

कुचळ  ( व.) कोप यात, अडचणीत. ‘आमचं हे घर जरा 
कुचळ तच आहे. नून सामान ठेवू तुम ा घर ?’ -
कावू. 

कुचाडनं ( .) कोचकून मारण,े तुडवणे. ‘धाव व माय, ा 
र डलेक ढोरावानी कुचाडत हाय व मले.’ -ज.७०. 

कुचारत ( ी.) खोडी. ‘को ातर  पो ानं कुचारत क न 
चाकाइची खी काहा  होती.’ -आ.१०७. 

कुचारतपना ( व.) खोडसाळपणा. ‘रा ा.. काहाले 
कुचारतपना करता? एख दं डसलं तं.’ - तत.१६.  

कुचाळ ( व.) नदा करणारा. ‘बस ा जागी शलगून देते 
कुचाळ मानूस.’        

कुचाळ  ( ी.) १. नदानाल ी. ‘या ा ा ा कुचा ा 
करत थे  दवसभर हडत रायते.’ २. अडचणीची 
जागा. ‘कु हाड को ा कुचाळ त ठेवल  बे? दसूनच 
नाई रायल  ना?.’       

कु चद ( व.) अवल णी. ‘बुढी ा घराची रयाच घऊन 
गेल . पोरग  असा कु चद. साता ज ाचा वैर  जसा.’ 

कुची ( ी.) रंग ावयाचे साधन. ‘भीतीले सफेदी मारतो 
तलं त कुचीच ना दसे.’           

कुचीत ( व.) चत. ‘एक  बाइको नागनाथाचेया देऊळा 
आल : ते कुचीता वासना आल :’ -ल .४२२. ‘गनपत 
कुचीतच येते आम ा घर .’      

कुचीन ( व.) अवल णी. ‘तुमी ना चीन, मी ंतो 
कुचीन.’ ‘औलाद साजर च पायजे कुचीन काय 
कामाची?’         

कुचीनकाळा ( व.) अभ , गणुी. ‘ ात आताचे लेकरं 
े कुचीनकाळा. कदी काय करतीन नेमच नाई.’ -

लेक.४८. 

कुचुकनी ( ी.) क भा. ‘क तनात लानलान लेकराले 
शर क ा कुचुकनी देत जाय.’        

कुचूकुचू ( व.) हळू आवाज. ‘बाया एकमेक पासी 
काईतर  कुचूकुचू बोलत ा.’ - सत.७२. (ते.)   

कु क ( व.) टोमणे मारणारा, मनाले लागणारे बोलणारा. 
‘काही बायका मो ा कु क! भागीला दाटूनच 
वचाराय ा.’ -पख.१०६. 

कु ट ( व.) कुजके बोलणे, वागण.े ‘हे च डायचौकडी 
कु टपणा कर ात नंबर एक.’ - द.६०. 

कु रपना (प.ु) काम टाळ ाची वृ ी. ‘कामाधामात 
कु रपना कामाचा नसते.’  

कु ी - कुठची(ल ). ‘ये उपाशी ठेवते का पावनेईले? 
ब ाळ कु ी तं.’ - द.४. 

कुज( )ट ( व.) कुजलेला, सडलेला. ‘कालपासनं 
क ाचा कुजट वास येऊन रायला.’          

कुजनं ( .) सडण,े नासणे. ‘झोळ  कुहीजल : ते फाटल : 
ते भ ा क रता अन खा ल स डे:’ -ल .१५. ‘गार त 
शेन दाबलं का साजरं कुजून खत होते.’  

कुटका (प.ु) तुकडा. ‘ ा- ा करना या कु ले 
भाकर चा कुटका टाकून चूप केलं’         

कुटकाट (न.) क डून वगैरे. ‘मटनासाठी मसाला कुटकाट 
क न दे ा.’       

कुटक  ( ी.) भगरासारखा पदाथ. ‘टेक ातून कोरकू 
कोदो कुटक ... ार  काढतात.’ -झेल.२.   

कुटन ( व.) कळ लावणार . ‘कुटन माहा नाव, मु ानं कसं 
राहावं.’ ‘बनी ंजे गावातल  कुटन बाई. आग लावत 
हडत रायते.’  

कुटनं ( .) बड वण,े ठोकणे. ‘रडे फंुदे :खे कु टतील 
माथा। एकासी रडत  त ही मरे॥’ -तुका.१२१६. 
‘कुट ा वण न े म डा। अळस ध डा पडतसे॥’ -
तुका.९९७.१. (का.कुटुक)        

कुट ा ( व.अने.) कळ लावणारा. ‘ ाचं मन सफा नाई. 
मुलखाचा कुट ा आये तो.’          
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कुटाना (प.ु) म, कामाचा ाप. ‘अंडे आणले तर ते 
उकळा, मसाला वाटा, खूपच कुटाना पुरते.’ -गय. 

कुटार (न.) धा ाचे भूस. ‘तुर चं कुटार कसबाज रायते 
ढोराईसाठी.’        

कुटाळ ( व.) नदक. ‘रात दवस कुट ा गोठी क याले 
स गावं ा कुटाळ म ाले.’         

कुटी ( ी.) कुटाराची चुर . ‘पार खय सी स गत  गोठी। 
घरची कुटी खातील॥’ -तुका.१२४६. ‘कळ ाची कुटी 
क न आला लागते सीसाठी.’    

कुटील ( व.) वाकडे, , ेषी. ‘सुदे दसनारेबी मा ं 
कुटील रायतात.’       

कुटीसा (अ.) कुठे. ‘मावशी हे सरं गाठोळं कुटीसा ठेवू?’ 
-फ र.४७.   

कुटंुबक बला (प.ु) संपूण प रवार. ‘ब तेक लोक आपला 
कुटंुबक बला घेऊनच या ेला येतात.’ -पख.६३.  

कु ी ( ी.) ार ा ध ाचा कूट. ‘कळबा मगसदार 
अस ा ानं कु ी गंडुरेबाज झाल .’       

कुठंसा (अ.) कुठे. ‘अमरावतीची गाडी कुठंसा लागते 
बा ा, स गतं का मले?’  

कुठरो(लो)क (अ.) कुठपयत. ‘आळर ानं कुठलोक 
चालवाव गाळ / नून तलं ल ाची ठोकून ाव 
बेळ .’ -न बै. 

कुठी (अ.) कुठे. ‘पोरासोरावर कुठी फौजदार तन करत 
असतात?’ -भं.५७. 

कुठीकुठी (अ.) कुठेकुठे. ‘घरात पाचसात जीव खानारे, 
एक ानं कुठीकुठी पुरावं?’ -धग.३ 

कुठीसा (अ.) कोठे. ‘कुठीसाबी जा पयसाले तनच पानं 
अ ात.’          

कुठीसाई (अ.) कुठेही. ‘माई सोडून दे तू, मी कुठीसाई 
नघून जाईन.’ -धग.७ 

कुठीसाक (अ.) कुठे. ‘इत ा रा ी कुठीसाक चालला रे 
ग ा? एकानं वचारलंच.’ -गय.११. 

कुठु च (अ.) कुठलेही. ‘दोनतीन पोर  पाय ा पन 
कुठु च जुटलं नाई ाचं.’ - सत.५५. 

कुठून (अ.) कोणीकडून. ‘कुठून हे माया न शबात प  
काय स गावं देवा.’         

कुठोर (अ.) कुठपयत. ‘उ ा लागन कामावर. कुठोर मजुर  
बुडवाव तर .’ -ऊन.२७.  

कुठोरलोक (अ.) कुठपयत. ‘कारे, कुठोरलोक आलं तुमचं 
मा ा पोराहीले हातक ा लावून नेयाचं?’ नबानं 
वचारलं.’ -वा.३३०. 

कुठोल ाकुठी - कुठ ाकुठे. ‘ नया कुठोल ाकुठी चा  
आपून जागीच.’ -अंधा.  

कुठो ं  (अ.) कुठचे. ‘खे ात कायचं इं जी अ  कुठो ं  
केजी वन.’ -धु . 

कु ावरक (अ.) कुठपयत. ‘एक ानं कु ावरक कोनाचा 
आट काहाळत बसावं?’ -धग.३   

कुडकूड ( व.) कुरकूर. ‘बाजीराव बुढीलेच कुडकुड करे/ 
बुढीलेबी पो े बेजा हाड ड करे.’ 

कुड(ळ)तं (न.) शट. ‘ ग हणात भेटलेलं कुडतंच पोराले 
टकून रायलं आजूनबी.’ -रा.४०. (का.त.)        

कुडनं ( .) कूड, कंुप घालणे. ‘ब याच वष पूव  कुडून 
घेतलेला घराचा भाग कुजला होता.’ -कात.३१५. 

कु ा ( ी.अने.) कानातील ी अलंकार, दा गना. 
‘म ग ा ह ीच या कानात ा कु ा के ा ा.’          

कुडव ( व.) आठ पाय ा इतके माप. ‘कुडवा भर य चे म डे 
र धवीले:’ -ल .३४०. ‘एक पयात आठ पाय ा ंजे 
कुडवभर ग  होतात.’ -मोती. ‘माहाल ु ाईले पाच 
कुडव जवार ची आंबील राहे.’ - द.७२.  

कुडान (न.) कुडाचे घर. ‘माळावर थाटुकमाटुक झोपडं, घर, 
कुडाण ब धणं आव क होतं.’ - श.८६. 

कुडी ( ी.) १. देह, शर र. ‘द ानं प जरप जर होऊन 
जीवानं कुडी सोडल .’ -रा.३२. २. ी ा कानातील 
दा गना. ‘ नदताखेपी काल माया कानातल  एक कुडीच 
कुठी तरमा प  बैना.’ (का.कंुडे)   

कुढनं ( .) आत ा आत धुमसण.े ‘ननद पाहाले भेटल  
नाही णून ल ी अखेरपयत कुढल .’ (का.कु ड)  

कुण बक ( ी.) शेतीचा वसाय. ‘कामावरचे गडीमाणसं 
आ ण बैल हे दोन घटक बळकट ाची कुण बक 
दंकट.’ -खंु.४. 

कुतकूत (न.) क हणे, कंुथणे. ‘चपरा ापासून पैसा चारा 
लागला का आपून कुतकूत करतो.’ -लेक.६८.  

कुत ं  (न.) कु ा. ‘पाय माय, कुत यानं त ड घातलं गंजात.’ 
‘हानलं तर  हे कुत ं  जात नाई घरातून.’          

कुत ग ( व.) घायाळ. ‘आदीच तं आमी कामानं कुत ग 
तो.’ -फ र.१४७.    

कुतूकुतू ( व.) कंुथूनकंुथून, संपूण ताकतीने. ‘सखू 
झालती डंगर तर कुतूकुत/ू संसारात मन आपलं ठेवे 
गतूुगुतू.’ - मए.७५. 

कु ेखानी ( ी.) कुतरओढ. ‘ये बावा मा ा ानं थे 
नवकर ची कु ेखानी होत नायी.’ -ज.४९.  

कु ेहाल (प.ुअन.े) भयंकर अपे ा. ‘आठआठ बाळंतपणं 
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झा ान ेब याच जन चे कु ेहाल सु  आहेत. पोटाला 
ना भाकर ना आंगावर कपडे.’ -वा.६९. 

कु ा ( व.) कु ासारखा लाचार. ‘ नघ अथून कु ा. मोठा 
लायचाटेपना क न रा ला मंघापासून.’          

कुथनं ( .) कंुथणे, क हणे. ‘ओझ उच लत  कंुथती’ -
नाथ.१७. ‘ढेकर जेवण दसे साच। नाह  त र काच 
कंुथाकंुथी॥’ -तुका.७०.१. ‘कंुथा ा ढेकर न देवेल 
पु ी। प दावी क ी म ळण वर ॥’ -तुका.१०७. 

कुथाळनं ( .) मारण.े ‘लळतपळत तो ून बु ानं मले 
कुथाळनं सु  केलं.’ - सत.११६. 

कुदई ( ी.) कुदळ, खोद ाचे साधन. ‘मग गोसावी तेयाते 
पु सले: ‘‘भटो: तुमचे कुदळ  पाउडे असे?’ -ल .२९. 
‘माती खं ाची आय, ाले कुदई फावळं त 
लागीनच.’ (का.गु ा ल) 

कुदनं ( .) उडी मारणे. ‘तनकन कु न गेलं वास  
जवळून/ गायीचे नं गेले पा ानं भ न.’ - .२६. 
‘येव ा मो ा ख डावरनं कुदनं पळते मले. मलटर चं 
काम काई सादसुदं नाई.’  

कुदयवाद ( ी.) भ डण, वादावादी. ‘सरक सरक  गोठ 
पटते आप ाले. इनाकारन कुदयवाद ना पायजे.’        

कुदयी(ळ) ( ी.) कुदळ, खोद ाचे ह ार. ‘मातीची भीत 
कुदयीनं नाही खसे/ दगडावानी टनक, स ल नाही 
धसे.’ - मझ .१९. (का.गु ा ल) 

कुदळतळ  ( व.) ओलसर, चखलाची माती. ‘हरणं काढून 
दे ासाठी इ ा असो नसो गावखोर ा कुदळतळ तून 
पाय उचल होऊन जावंच लागतं.’ -खंु.४४. 

कुदी ( ी.) उडी. ‘डाय याऊन कुदी मारल  तं च लच 
ओल  झाल .’        

कु लमार (प.ु) र  नघेपयत दलेला मार. ‘चोर पक ा तं 
गावात ा लोकाईनं ाले कु लमार देला.’  

कु ा (प.ु) झोडपा. ‘एक मारला कु ा शेतक या ा पोटी.’ -
मए.७९.    

कु त (प.ु) नसग, दैवी माया. ‘पावल  कु त तं कुनबी 
समरत.’ (अर.)     

कुनबट (न.) शेती करणारा. ‘कुनबटम ध टम अ ल 
थोळ , बैलं इकून घेतल  घोळ .’      

कुनबा (प.ु) खटला, कुटंुब, प रवार. ‘आ ाजीचा कुनबा 
ोटाधाटा आय.े लय गळ मा ं राबतात.’          

कुनबी (प.ु) शेतीचा धंदा करणारा शेतकर . ‘ने कर  नगा 
कुणबी न का ढत  तण। कचे येती कण हातासी ते॥’ -
तुका.३८०१.२ ‘बरा कुणबी केल । नाह  त र दंभ च 

असत  मेल ॥’ -तुका.३२०. ‘मढं झाकून कुन ाले पेरनं 
करा लागते.’  

कुनबीन ( ी.) शेतक याची प ी. ‘कुनबी हाकले तफन 
अ  कुनबीन उनारे बयानं.’        

कुनारनं ( .) १. क हण.े ‘पोर ा न दी लागताना म ा 
वाटल  आता गयात प  तं कुना न रायला.’ २. 
मारण.े ‘वयवय करे तं भ ा कना न काहाळला 
गनशाले.’     

कुपकाटी ( ी.) काटेर  कंुपण. ‘क णी एकु वटु लावी 
तया स आळेनीवणे कर : कंुप काटी कर :’ -५९५. 
‘एकाधा एकु तया भवती कूपकाटी कर :’ - .७६.३९. 
‘पळे हरणी न कशी कुपकाटी दडे/ मा ा पार ा 
दादा ा पदरात पु  पडे.’ -लोक.५१. ‘चाकरमाने 
आखराला कुपकाटी कर ात गुंतले.’ -कात.११३.  

कुपाटी ( ी.) काटेचे कंुपण. ‘आपलेवालं काम कवर क 
बगन/ को ा कुपाटीवर आपल  येल यगन.’ -
मए.१५०. ‘ हरवं गवत कुपाटीची पकड सोडून मोकळं 
झालं.’ -खंु.३४. 

कु ी ( ी.) शशी. ‘ते पाउवा कुपी फो डल : ते ती न कोरे 
जाल :’ -ल .१९८. ‘वाराणसी न कुपीया उदके भ न 
आ णल या होतीया:’ -ल .४१७. ‘होती लाजर साजर  
मले एसटीत भेटल / तनं पवशीतल  कु ी म  
अ राची देल .’ -पा .१७. (का.कु , कु गे) 

कुबट ( व.) कुजकट, घाण वास. ‘ ात बु ाची बमार ई 
मोठी कुबट हाये.’ -लेक.७४. (का.कुमुटु)      

कुबडा(ळा) ( व.) पाठीचे पोक असलेला. ‘वयमानानं तो 
कुबडा झाला.’ (फा.कूझ)      

कुबडी(ळ ) ( ी.) बैरा ाची बेळक  काठी. ‘बुडी वावरात 
कुबडी टेकवत टेकवत जाय.’       

कुबल (न.) करणारा, लायक, पा . ‘सदावानी कुबल 
मानसू काहीबी करते, नाही नतच नाई.’ 

कु बरनं ( .) जणे, क भावर येण.े ‘त ण मनात ेम कुर 
कु बरला तर नवल काय?’ -ए.६८. ‘तर  पेरले दाने 
काऊन नसतील कु बरले.’ -गागा. 

कुबीर (प.ु) क भ. ‘सड ा दा ाले फुटून रा ले कुबीर.’ 
- मए.१३०.    

कुबेर (पु.) ीमंत, देवाचा कोषा धकार . ‘तुया घर  काय 
कुबेरानं ह डा देयेल हाय काय?’       

कु ा ( ी.) कुबडं नघालेल  ी. ‘कुबळं नगा ानं लोकं 
बुढीले कु ा नून हनोत.’       

कुभ ड (न.) आरोप, खोटा आळ. ‘मी नोतो ात, मायावर 
कंुभाड नको रचू न ं.’ (त.)     
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कुमवनं ( .) चघळण.े ‘भोब ा त डात च न सुपार  
कुमवत तो चालला होता.’ -मोती. 

कुमार  ( व.) कंुवार . ‘कुमा र ए क करा घेउ न पाणी 
वाहे:’ -गो व.४०८.    

कु ठ ( व.) कुजके, बोचणारे. ‘ गरजाला अशा कु ठ 
बोल ाचा मोठा दमाख आला.’ -पख.३१. 

कुयकुय (न.) कोयकोय, बोलबाला. ‘आज लोक जे घ ं  
नाई ते आता घळत ोतं ानं गावात तेच कुयकुय 
झालं होतं.’ -लेक.४२. 

कुयट ( व.) वाईट, वाकडे, बोचणारे. ‘तुमी आमाले कुयट 
बो न रा ले. असं कोन घील आयकून.’ -भं.७६.   

कुयटला ( व.) सडका, नासका वास. ‘तर  कु हजल उ  
खात । न म नजे तेण अन हता। जैसै क  उप हता। 

ैसी खाय॥’ - ा.१७.१५४. ‘काय स ं  व अथी? भ ा 
कुयटला वास येऊन रा ला.’  

कुयर  ( ी.) एक शगवग य भाजी. ‘कुयर ची भाजी 
करतात, क ाबी खातात. त ातनी लोहफोह अ  े

नतात बापा.’       

कुया( ा)न ( व.) मो ा माणात. ‘पयले वावरईनं तं 
वायकइचं न हा कुयान राये.’        

कुरकंुजी ( ी.) ख बावर ल आडवे लाकूड. ‘दोन बाजंूनी 
ध न ल ाचा खेळ चडू द डूनं थकलो क  
कुरकंुजीवर गोलगोल फरो आमी.’            

कुरकुरनं ( .) त ारयु  पुटपटण.े ‘सुनीनं ाबी नाई 
दे ा असं नत बुडीचं कुरकुरनं चा  झालं.’      

कुरकूर ( ी.) त ार. ‘वावरात पेर ावर गेलो नाई 
नुनस ा बु ानं कुरकूर केल .’        

कुरघोळ  ( ी.) वरताण. ‘एकर  बारा कटल कापूस 
घेऊन ामानं गावावर कुरघोळ  केल .’        

कुरतडनं ( .) कात न तुकडे करण.े ‘ म ू नं आंवघे आंबे 
कुरतडून टाकले.’ (का.तुंड रसु)      

कुरता (पु.) सदरा. ‘कुरता नवा घेतला. पयजामा तोच 
जुना घातला.’ (त.)        

कुरन (न.) गवताची जमीन. ‘ग ानं आपले ढोरं 
च यासाठी कुरनात सोळून देले.’        

कुरबान (न.) बळ , ओवाळून टाकण.े ‘शेतक यानं आपल  
जान काया मायसाठी कुरबान केल .’       

कुरबूर ( ी.) बोलाचाल. ‘अला ाफला ा ा बा यात 
आपून काहाले कुरबूर करावं.’         

कुरमत ( व.) हळूहळू. ‘चुलतीई वटवट आयकू आयकू 
थकल  तथून उठल  आ  कुरमतकुरमत घर  गेल .’ -
कात.६६. 

कुरमतकुरमत ( व.) हळूहळू- जळणे. ‘आमदाराचा 
सरकाराचा वाद कुरमतकुरमत पेटत चालला.’ -ना.८३. 

कुरमयत ( . प.) हळू. ‘तु ा वैनीची त ते बयकल . 
पोट खे राती. तरमा एवढं ना खे...कुरमयत खे.’ -
तत.८२. 

कुरमयनं ( .) हळूहळू पेटणे. ‘चुल त ा राखीतून इ ो 
गेला अ  सारं खत कुरमयत जयलं.’        

कुरवडी ( ी.) कुरळ . ‘ताकाची सुरस कढी तळल  
कुरवडी.’ -लोक.३६.    

कुरळा ( व.) वाकडे, गोलाकार केस असलेला. ‘कुरळ ह 
केश सुंदर ना सक॥’ नाथ.२-१६८. ‘थो ना राजे हो, 
कुरळा केसाचा रा ा.’ (का.कु ळु)    

कुर(रो)ळ  ( ी.) १. एक खा  पदाथ. ‘ती ह डीया 
उत नल या: क णक : त ळ: वळ वट: वडापापड: 
कुरवडी: दाळ : आवघे का ढले:’ -ल .३७८. ‘मायनं 
चका ा म  कुर ा घात ा.’ २. करवल .    

कुरळ न ( ी.) करवल . ‘सुल ा लगनात कोनकोन 
कुरळ न होतं वऽऽ बयना?’        

कुरापत(ती) ( ी.) खोडी, भ डण. ‘जायाचं त सुखानं जा, 
पन आशी कुरापत काढून जाऊ नोका.’ - स.११४. 
(फा.अर. खुराफत)  

कुराळ ( ी.) कु हाड. ‘येवळ  मो ी काटी तो ाले कुराळ 
पायजे.’         

कु कल  ( ी.) ब बूची लहान टोपल . ‘ ीकर  कु कुल  
घेउ न केजी घे त: भाजी घे त:’ -गो व.११. 

कु कु  ( व.) वेगाने. ‘तो गाळ मं न उतरला तसाच 
कु कु  घराचा र ा धरला.’ - सत.३५. 

कु प (न.) का ाने पायात होणारे ववर. ‘जसं कु प 
बनते तळपाया जाता काटा तून.’ -मा.६९.  

कुब न (न.) अपण, ाग. ‘आप ा ी ाचा सारा 
नजराणा तनं गंगारामव न कुब न केला.’ -काळ .७२. 

कुब नी ( ी.) ब लदान, बळ , ाग. ‘मो ा ा लोकाईनं या 
देशापाई कुब नी देल .’ (अर.) 

कुर  (प.ु) १. गव, ताठा, ऐट. ‘पाहावं ताहा मोठी जाऊ 
कु यातच दसते.’ २. वैर, जुने भ डण. (अर.)      

कुरबाज ( व.) ऐटदार, अ ड बाज. ‘साधीसुदी आय नबदी, 
कुरबाज काय ंतं तले?’        

कु हाड(ळ) ( ी.) लाकूड तोड ाचे ह ार. ‘लोखंडे 
बाजेखाल  ठे वल : पासु: फाळु: तुता: कु हा ड: इळा:’ -
ल .४७७. ‘आगी क  कु हाडी। होय नगावा जर  बुड ।’ 
- ा.१५.४९. ‘एके हात  धरल  दाढी। घे कु हाडी जे 
हाती॥’ -तुका.४३०३. ‘बसला आपला लोकाय ा पासा, 
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कु हाडी शेवटत.’ -सेल.३१५. (का.कोडल , ता.कु ु ) 

कुलकुलनं ( .) कलकल आवाज करण.े ‘फुलातला पराग 
खायला पळसमैन चे थवे सारखे कुलकुलत असायचे.’ 
-एक. 

कुलटा ( व.) दळभ ी, छनाल. ‘घ न पळून गेलेल  
कुलटा तालावर यऊेन न  लागते.’ -मोती. 

कुल(ळ)दैवत (न.) कुळाचे दैवत. ‘ न  आराधन माझे। 
काजी कुळदेवता भजे॥’ - ा.१३.८१५. ‘पुनोतीचा 
महादेव कुलदैवत हाय, आम ा कायेईचं.’    

कुलपी ( व.) मनातले न बोलणारा. ‘ व ा लय कुलपी 
हाय. मनातलं कोनाले दसू देत नाई.’  

कुलफ  ( ी.) शीत खा . ‘उनायात आईसक ा, कुलफ  
खायाची मजा राय.े’ (अर.कु )   

कुलमुख ार (प.ु) खरेदी व चे अ धकार असलेल  . 
‘बाळासाहेब चा रंगराव कुलमुख ार अस ाने 
खरेदी व  कर ास ास पूण अख ार होता.’ -
कात.३९१. 

कुलवंत(वान) ( व.) च ग ा कुळातील. ‘अ ाले कुलवान 
सून पायजे.’         

कुल  (प.ु) नोकर, हमाल. ‘तो ठेसनावर कुल चं काम करते 
वझं उच ाचं.’ (इं.) 

कु प (न.) टाळे. ‘येवळं मोठं कु प ाबी नोती ननू 
फो ं .’ (अर.कुफुल, कु )      

कु ा (प.ु) ढंुगण, टर . ‘आं ा ा झाळा न प ानं कु े  
झो ा गेले.’       

कुव( )त ( ी.) श . ‘माई कुवत पायतात भोसळ चे. 
येका दसात टॅ र उभा करतोच ना आता.’  (फा. 
अर.)        

कुवा (प.ु) वहीर. ‘वावरात कुवा ख देल अस ानं घ न 
पानी ाचं कामचं नाई.’      

कुवारा ( व.) अ ववा हत. ‘कालचा दस कुवार होता/ 
कालची रात जवान होती.’ - व. ‘कुठलोक कुवारा 
रायतं बा ा, अशी कशी पोरगी पायजे तुले.’         

कुशा (प.ु) १. स ल. ‘एकाएक  आंगाले हात लावायले 
कुशाएवढे दात पा जे मनलं.’ -पख.२७. ‘दर करतो 

नलं का मोठाधाटा कुशा पायजेच भाऊ.’ २. 
न गरा ा पुढचे लोखंडी औजार. ‘येवळं वावर चकट 
आलं सायाचं न गराचा कुशाबी नाई धसून रायला.’   

कुशान (न.) १. वखरा ा पासीचे गवत. ‘डव याले कुशान 
लागलं का डवरा कचत नाई कतीबी दाबा.’ २. पुरात 
वा न आलेला काडीकचरा. ‘पावसाळ  पुराबरोबर 
नम  वाहत जाताना कुशानात जमा होऊन कच यात 

पडले.’ -कात.६८.     

कुशी ( ी.) पोट, कूस, शर राची एक बाजू. ‘कालपासनं 
माया कुशीतच कून रायलं.’    

कुसपट (न.) १. बार क काडी. ‘माया पायात काहचं तर  
कुसपट धसलं राजा.’ २. वेळेवर नम ण झालेले काम. 
‘पाव ानं न ं कुसपट लावलं म गं.’ ३. भ डणाचे 
कारण. ‘कोनतं ना कोनतं कुसपट काहाळून सासूसूना 
धूम भ डत.’        

कुसमुसनं ( .) ता ु ाचे रडे. ‘तेव ात पाळ ातून 
लेक  कुसमुस ाचा आवाज आला तशी तुळशी 

ाला झोके देऊ लागल .’ -एक. 

कुसय (न.) कुसळ. ‘गवत काडीया कूसळ तल : ीमुत  
सव गी क टेयाचे वोरखंडे:’ -ल .२५. ‘कुसळ कोरड । 
वारे न जाती बरड ।’ - ा.१३.५६६.    

कुसलनं ( .) लंगडणे. ‘पाया ा टोकावर 
कुलसतकुलसत चालताना पा न आजीला तचा 
कळवळा आला.’ - श.५१. 

कुसल  ( ी.) लाकडी एका फाळाचे पेर ाचे औत. 
‘ग ाचं पेरनं ा कुसल नच केलं.’ 

कुसवा ( ी.) खोप, वंश, संतती. ‘सासू बाईचा कुसवा 
कसा नघाला च गला/ मा ा कपाळाचं कंुकू राजा 
रहीस शोभला.’ -लोक.१०५. 

कुसा (प.ु) स ल. ‘जवायानं म गतलेई पैसे त ायले काय 
आहे कुसा आप ा जोळ.’ -अंधा. 

कुसूर (प.ु) दोष, अपराध, चूक, उणीव. ‘माया काय कुसूर 
झाला ते तं स गा मले?’ (अर.)     

कुसंुबा ( व.) एक रंग. ‘कुसंुबी रंगाचं काईबी दंडते 
माल ले.’ (का.)        

कुसू (न.) घराची भत, दाराचे खालचे टोक. ‘कुसू ठीक 
क याले वाळ च भेटून नाई रायला रकामा.’     

कु रनं ( .) बार क चदामदा करण.े ‘ती वाट  घा न 
पाणीभातु आ णला: कुसकरा: कुसक रला:’ -ल .७५. 
(का.कु ु )         

कु  (पु.) ीकृ . ‘गोकूळ अ मीले, कु ाचा ज  
झाला.’          

कु ा (पु.) पापड, मरची व क ाचे म ण. ‘भाजी नाई 
ंतं तं कु ा करनं जरासाक.’          

कु हटलं ( व.) कुजकं, आंबट वासाचे. ‘मी नाई खात बैना 
हे असी कु हटल  भाजी.’         

कुळकायदा (पु.) कुळ ना शेती मळवून देणारा कायदा. 
‘तुले कुळकाय ाची जमीन मा ा पुरा ावर जकून 
देल .’ -फ र.६५.  
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कुळव ( व.) धा  मोज ाचे एक माप. ‘मारोतीचा पाच 
कुळव ग ाचा भंडारा. हरसाल होते गावात.’      

कुळ  ( ी.) १. देह. ‘आ ा कुळ चं भ डनं/ आ ाराम 
बेईमान/ देते कुळ ले टाकून.’ -लोक.२४९.  २. घराणे. 
‘सुनवायर  करावं तं चाग ा कुळ तल  पा नच 
कराव.’         

कु ा ( ी.) ी ा कानातील दा गना. ‘घडवी ा व ा 
णूनी कु ा/ उजळ ा त ा ना तोर ा.’ -

भीक.५७. 

कु ई ( ी.) कुरडी- त दळाचा एक पदाथ. ‘ चचो ात 
मोळून खा  तं कु ई साजर  लागते.’           

कंुची ( ी.) लहान मुलाचे टोपले. ‘ हवाया ा घाती 
लेकरा ा डो ात कंुची घालावं, हीव बाधत नाई 
मंग.’ (का.)      

कंुजी ( ी.) क . ‘कमर तला कंु ाईचा झोक 
करदो ातून काहाळला अ  पमीपासी देला.’ -
सत.७१. 

कंुजीर ( ी.) एक पाले भाजी. ‘कंुजराची लाल ह  
पानाची भाजी मायले भ  आवळते.’           

कंुद ( व.) क दट, चदलेला. ‘वातावरन कंुद अस ानं 
गरमास न रायल .’ (फा.कंुद)       

कंुदा (प.ु) एक कारचे गवत. ‘वावरातला कंुदा ख ाले 
उधळा देला.’ ‘चार का ा कंुदा तं बातच खंडते 
शव या.’       

कंुभार (पु.) मातीची भ डी तयार करणारा. ‘मग भट 
गाव तु गेले: कंुभाराते भरणुके मागीतले:’ -ल .५४९. 
(का.कंुबार,त.कंु ब)     

कंुभारक  ( ी.) कंुभाराची जमात. ‘लय शक, नोकर  कर 
अ  आमचं नाव कंुभारक त ोटं कर.’ -फ र.९५.  

कूई (प.ु) कूळ, वंश. ‘जातीसंगं माती/ कुयासाठी ल ा/ 
नावासाठी पतीराजा.’ -लोक.२५१. ‘मो ा ा पाया 
पळनं तं त ा कुईच नाई.’ (का.) 

कूट (न.) चूण, चुरा. ‘नव या ा रा ात त काम क क  
कूट झालो. हाडाचे काडं झाले.’ -त.६. ‘भाजीत 
शगदा ाचं कूट टाकलं तं भाजीत घटपना येते.’  

कूड (पु.) आडोसा, तुराटीपराटीचा त ा. ‘ठाव नाह  बूड। 
घर वस वसी कुड॥’ -तुका.१८०७. ‘ढोराईनं वाळ ाचा 
तुरा ापरा ाचा कूड मोळला पाय.’ (का.कुळु)      

कून (अ.) कडून. ‘भ ा पायटपासून काय अवघे क न/ 
सासू पायल पायल  घेते मायाकून दऊन.’ -चंच.३०. 
‘तुही बायको त शकेल हाये मनं. त ाकून काऊन 
नाही वाचायचं शकून घेत तू?’ -पख.६७. ‘शाळेचा 
ताप संभायला नाई जात मायाकून.’ - सत.१६.  

कूप (प.ु) कंुपण. ‘क त  तोडो न केला। कंुपु शेत ॥’ -
ा.११.५३९. ‘भला मोठा ल ब, उंच कूप. हा कूप झाळाव 

त कसा झाळाव?’ -डेबू.६५. 

कूय (न.) वंश, कुटंुब. ‘च ग ा कुयातल  पोरगी पाहावं 
मा ानं.’ (का.)       

कूर ( व.) जीवावर येण,े माघार घेणे. ‘खेयनंे पुढे, आता 
काऊन कूर ं तं?’  

कूल ( व.) सव, संपूण, एकूण. ‘बैखटीतले कूल मा  
शंभरक भरतीन.’ (अर.कु ,त.)     

कूस ( ी.) ओटीपोट. ‘एक  कोठाचे बैल भ ड त जुंझे त: 
प र कुसीसी कुस लाउ न बैसे त:’ -ल .४५३. ‘आ ी 
चार  कुसा तंग अशी जेवणं केल .’ -फ र.१०८. २. 
तणृ वशेष. ‘गवताचे ती ण टोक. ‘ग ात कूसच 
भलकसे आयेत.’        

कूस (न.) औता ा द डीचा मागचा भाग. ‘बबनची अव ा 
कुसातनू मोडले ा औतासारखी झाल .’ -त.६६.  

कूळ (प.ु) १. वंश, घराण.े ‘आ ण कुळे शोधू न दो ी। 
कुमारे च भल ी। मेळवीजती जासाधनी। हेतु 
जर ॥’ - ा.१६.३०३. २. कूड. ‘भीती कुळा ा माती ा 
वर छ र कौला .’ - व. (का.कुळ)       

कूळकायदा (पु.) कस ास दलेल  जमीन. `तुले 
कूळकाय ाची जमीन मा ा पुरा ावर जकून दल .’ -
फ र०६५.      

केई ( ी.) केळ . ‘आमी काय बा ा तुम ा केईचे बाग 
कापले?’         

केकताड (न.) वृ वशेष. ‘बंधा ा ब ध ासाठी 
केकताडाचे पाचपंचवीस प े तोडून आणणं बाक  होतं.’ 
-पख.७९. 

केकाटनं ( .) ककाळण.े ‘हे कुत ं  का न केकाटून रायलं 
इचीबहीन इनाकारन.’ (त.के ट )        

के ा (पु.) एक वन ती. ‘हरताई ा पुंजापातीत के ा तं 
पायजेच बैना.’          

केट ( व.) तापदायक, नढ वलेला. ‘हे पो ं या मायचं लयच 
केट आय.े न हानाम आयकत नाई.’           

केदलोक ( व.) कधीपयत. ‘ते बेसरमावानी तसीच 
दा ात केदलोक बसेल रायल .’ -लेक.३४.  

केधवा (अ.) कधी, के ा. ‘ ख कर तु नीजैला: चडफडीतु 
होता: केधवा दीसु उगवैल: मामी केधवा जाईल:’ -
ल .१८०. ‘केधव  कैस राहाटाव। कोणेस  काय बोलाव।’ 
- ा.१४.१९०. ‘पर  येक  केधव  गेल । शाखाकोडी 
केधव  जाल ।’ - ा.१५.१२५. ‘केधवा भेटसी मा झया 
जवलगा’ -नाथ. ‘तुझ ीमुख सा जर त मी केधव  
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देखेन।’ -तुका.४१३. ‘अई माय ल ला! केधवा आल  तू 
कावाऊन.’   

केधाय (अ.) के ा. ‘मी त केधायचा आलो, तुमचाच प ा 
नोता.’  

केधोक (अ.) कती वेळपयत, पु ळ काळ. ‘पैशासाठी 
केधोक चकरा मा  मी आखीन?’      

केना (प.ु) एक गवत. ‘इचू, केना न न मा  लावून 
धु यावर टाकला.’        

केनाकंुजीर (प.ु) एक गवताचा कार. ‘ तयात केनाकंुजीर 
झाला.’    

केरपंुजा (प.ु) कचरा, घाण. ‘तुमची उ ावळ  ह माझ 
भोजन। झाडाव अंगण केरपंुजे॥’ -तुका.२८२३. 

केरा ( व.) तरळा. ‘पायते जलेबीकळे अ  म गते भजे 
असं सं ा के याचं काम हाय.’        

केलं ( .) केले. ‘तुमी केलं अ  मले भरनं आलं.’         

के ा ( . प.) केला होता. ‘भंडारा आमीच कबूल 
के ा.’ -गा.६४. 

केवळं ( व.) केवढे. ‘म ग ाबार नं आ ी तं तुयं पोरगं 
उलचक दसे आता पाय केवळं झालं.’        

केवळासा ( व.) केवढासा. ‘वयनी केवळासा आटा देऊन 
राय ा, पीक नाई झालं काय भावाले?’         

केवा (पु.) पाड. ‘तुका णे तु ी सभा  जी देवा। माझा 
तु  केवा काय आला॥’ -तुका.९६३.३. ‘सोता ा 
भोवाले सोडत नाही नाना, आपला कुठी केवा?’ -कावू. 
(का.केव) 

केसर ( ी.) १. केशर, मौ वान सुगंधी पदाथ. ‘केसर 
ने क रु  कोनी/ टाले न राहेलं.’ ‘सासर  

केसर टाकून बासुंदी के ी साईनं.’ २. ी नाम.            

केसा(सो)ई ( ी.) केसापासून तयार केलेला दोर . 
‘जलम ा ब बर वासराले जाना बु ानं केसाई 
ब धल  गयात.’          

केसाळ  ( ी.) केस ची वणलेल  दोर . ‘दोर  नोती तं 
थैल चं त ड केसाळ नंच ब धून टाकलं.’       

के ोळ (प.ु) ढंुगणाचा फोड. ‘जी जी: केसतोडू नगाला 
जी: एथ काई ब धो? एथ पाणी कापड ब धा:’ -ल .२४६. 
‘म गीननं गावभर गलबला केला/ शामराव पाटलाले 
के ोळ झाला.’ -दे.ग.सोटे. ‘सासूले के ोळ झाला, 
जवाई पळला डा र’. 

केळं (न.) केळ. ‘केळे वीकते होती: तीए केळे घेतल :’ -
ल .१९१. ‘ णौ न एकु उसु आरोगीला: दो न केळ 
सा  केल .’ -गो व.२३०. 

केळ ा ( व.) हडकुळा. ‘ दसाले केळमा असूनबी पयलवान 

मा ाले अटपत नाई.’         

केळवन (न.) १. केळ व धाचा काला. ‘पोई अ  केळाचं 
केळवन जेवलो.’ (त.) २. नव यामुल ला जेवू 
घाल ाचा वधी.          

केळ  ( ी.अन.े) अनेक केळे, केळाचे झाड. ‘का येऊ न 
फळाचा घडु। पा षवी केळ ची वाढु।’ - ा.१८.९६८. 
‘केळाची फणी झगू ा हाती.’ -लोक. ‘यंदा केळ चे 
घड सपाटे प े .’       

कड ( व.) ासदायक, दोष असलेले. ‘भाईजीसमोर 
मास डले लोक कडाचे.’ - मझ .१३६. ‘ ा कड पोराले 
को च काम स गू नाई.’      

कडनं ( .) वाढ खंुटण.े ‘नाई नदलं तं अगाईत कडते 
आ  अगाईत कडल तं पीक बुडी मारते.’ -लेक.३. 

कैक ( व.) क ेक. ‘ ा तं कैक खेप स गून पायलं.’ 
‘जायनं बे तुयावानी तं ा कैक पायले.’  

कैकदा (अ.) क ेक वेळा. ‘लेकानं दा  सोळावी णून 
झपरा बुढीनं कैकदा स गून पायलं.’ -संगा.१७.  

कैकाडी (प.ु) टोप ा र ा करणार  एक जात. ‘टोपल  
येकबी नाई रायल  घरात कैका ाजोळून ा 
लागतात.’     

कैचन (न.) कचरा. ‘बाईमानूस नस ानं घरादारात न हा 
कैचन झालं सायाचं.’   

कैची ( ी.) १. का ी. ‘कागद का ाले कैची घऊन ये 
पटकन.’ २. दोन जोडामधील प ी. ‘साधेच घर वर 
लाकड ची कैची ठोकल . तीवर टन खळाटलेले.’ -
सेल.१३५. (त.ु) 

कैदासीन ( व.) भ डखोर, रा कुळातील. ‘आधी ा ज ात 
या दोघी ब तक कैदा सनी असा ात.’ -पख.१५३. 

कैफत ( ी.) त ार. ‘ श ा द ा नाही तर  हे बु  
पो लसात जाऊन कैफत देतात.’ -पख.६९. 

कै फयत ( ी.) त ार. ‘अशी कडक कै फयत लेहा क  
तडक चपसायेब आला पा जे.’ -भं.५१. (अर.) 

कैलासवासी ( व.) १. कैलासावर राहणारा. ‘मले माईत 
अस ापयक  शंकर देव आय कैलासवासी.’ २. मरण 
पावलेला. ‘आपणास कळ व ात अ ंत :ख होते क , 
आमचे आबा काल कैलासवासी झाले.’    

कैर  ( ी.) १. कापसा ा ब डी. ‘कपाशी फुलावर आल  
कै या ा भारानं वाकू लागल .’ -फ र.६३. २. हरवा, 
लहान आंबा. ‘ नवळून कै या फोळ ा अ  रायतं 
घातलं मंग.’  

कैवार (प.ु) प , कड, बाजू घेणे. ‘गोसावी माझा कैवा  
घेतला:’ -ल .२६. ‘ते वेळ  आपु ाचे न कैवार। मी 
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साका  होऊ न अवतर॥’ - ा.४.५१. ‘तुम ासारखे 
मा च आमचे कैवार  हायत.’ -फ र.१२९. 
(का.कैवारमु)   

को को (न.) सव र स ी. ‘आपून काहाले जुलमाचा 
कलमा कराव ाचीई मंग बातच को को होते.’ -
लेक.१२. 

कोकडा(ळा) (प.ु) पकावर ल एक रोग. ‘ पकावर कसेले 
कसले रोग पळत जातात. अ ा, कडे, त बेरा, ला ा, 
मूर, कोकडा, मावा, द ा....’ -खंु.१४६.       

कोकन (न.) काटेर  झाड, फळे. ‘बंदीतून गाई ा म गं 
गे ानं सद याले कोकनं ब ंगले.’         

कोकनंबर (न.) कोप यातील अडचणीचे शेत. ‘कोकनंबर 
पयले पेरनं पुरते. गा ापा ाचं बैलं गाळं वळत नाईत 
मंग.’  

कोक  (न.) १. करडू. ‘हे चलवादं कोक  बकर चा 
प ाच नाई सोळत.’ २. शवळेचे काटेर  आवरण. 
‘ शवळवर वाढणा या बैलाला कोक  लावून वठणीवर 
आणतोस.’ -हा.६०. (का.को टसु) 

कोकलत ( व.) मो ाने बोलत, आरडाओरडा कर त. 
‘नदीवर कोकलत चालले ा बायक ना तेव ात 
पाटील दसले.’ -काळ .१०.  

कोकलनं ( .) ओरडणे, भुंकण.े ‘कईचा कोक न रायलो 
तुया नावानं, कुठी गे ा मसनात?’ (का.कुक )       

कोकळनं ( .) अकडण.े ‘या हवानं मानसाचा कोकळा 
न गेला.’         

कोका ( व.) कोका कोला पेय. ‘राज कारनाले मी वहीर 
समजो कोकाची/ तेल स डणार  डबक  भोकाची.’ -
मझ .१३७. 

कोचकाड (न.) कोपरा, छ . ‘एख ा दवसी म न पडंल 
ा कोचकाडात.’ -खंु.१९५.  

कोचम (प.ु) य , आटा पटा. ‘जेवार  पेराचा इनाकारन 
कोचम केला डुकराईनं मो  सगळ .’         

कोचमनं ( .) १. लाजीरवाणे वाटणे. ‘आळ गी 
मु ाकु ाले ब ाले पुरते. बाईमानसू दसला का 
कोचमनं काहाले पायजे.’ २. सोकण.े ‘उ ानं स  पाय 
कशी कोचमल  बचार .’         

कोचंबनं ( .) संकोचणे. ‘ ाले बोलावलं नाई नूनस ा 
दल ा कोचंबून बसला होता.’         

कोजा गर  ( ी.) अि  वनी पौ णमा. ‘गावातनीच आवं द 
भे े. घोटलं लेकाचं कोजा गर ले.’       

कोट (प.ु) १. तट, नगराभोवतीची भत. ‘अचलपुराभवती 
लंबासाट कोट ब धेल आये.’ २. कोटी पय.े ‘ बमार ले 

काय दोन कोट पये लागतात काय राजा?’ ३. एक 
व . ‘नवरदेवाले कोटनतन शवा लागीन.’ ४. 
फसवणूक. ‘झ गोनं देला मले चारशाचा कोट ठेवून.’ ५. 
प ातील एक सं ा. ‘तुयावर कोट बसला बाबू 
आता.’ (का.)    

कोटक ान (न.) पु ळ फायदा. ‘अ ा ा मोठेपनापायी तं 
लेका तुवं कोटक ान झालं बे?’         

कोटलावनी (प.ु) प ातील खेळाचा कार. ‘ल डीस गंज 
झालं. आता कोटलावनी खेवू. कोनकोन कोट लावते त 
पा .’           

कोटी ( व.) शंभर ल . ‘असे आले गेले को ान ुकोटी/ 
काय लळू मी एकासाठी.’ -गाडगे बाबा.         

कोठं (न.) गोठा. ‘को ात इटाचुना घात ानं शेनमूत वाया 
जात नाई आता.’         

कोठडी ( ी.) खोल . ‘हे सबन पोते अंदर ा कोठडीत ठेवा 
नवूेन.’ (का.को ड,कोठो ड)        

कोठा (प.ु) १. उदर. ‘जा ी जेव ा ानं माहा कोठा 
बयकबायक न गेला सायाचा.’ २. गोठा, साठा 
कर ाची जागा. ‘एकु दी गोसावी केसवनाएकाचा 
कोठा झाडीत होते.’ -गो व.६८.  

कोठार (न.) भ डार. ‘तेथ उ ाळा आणी खरमरा। 
तेलातुपा चया कोठारा.’ - ा.१६.३९५. ‘जवार चं त 
कोठार भरेल आये घरा दी.’ (त.को गारम/त.को ड)         

कोठी ( ी.) धा  साठ व ाचे साधन. ‘कोठी भ न ा 
आंदी मंग पेवात टाका जवार .’ (का. को ठ, त. को ल)        

कोड(ळ) (न.) एक रोग. ‘पोर ले कोळ ना पायजे. कोनी 
पसन नाई करत मंग.’        

कोडगा ( व.) नल , नलाजरा, लोचट. ‘असा झालो 
कोडगा आनंद ना खंत.’ - मझ .११०. ‘तू झाला एक 
कोडगा. बोला बाई चाला पण पोटाले घाला.’ -पख.१९. 
(का.कोड ग)  

कोडमा करनं - अ त, अनाव क लाड. ‘जा ीचा कोडमा 
के ावर तं लेक  वाया जातेच, बैना.’  

को ास ( ी.) एक भाजी- वरण, बेसन, भाजी, आमटी 
इ ादीला असलेला एकच श द. ‘येळ  हळद 
को ासाचा खराबा.’   

को ा ( व.) कोरडा. ‘काह नी केला नाही को ा पा  वला.’ 
- मझ .१६४.   

कोतं ( व.) लहान. ‘राव ा लय को ा मनाचा आय. 
कोनाले ाले का ाले बोलावत नाई.’       

कोतवाल (प.ु) गावपातळ वरचा एकमेव सरकार  सेवक. 
गावात येणाराजाणारावर ल  ठेवण.े दवब ीची 
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व ा, गावातील ज , मृ ू न दीसाठी सचीवास 
मदत करणे इ ादी ाची कामे असत. ‘गावोगावाची 
गावक ची अ  कोतवाल ची कामं आधी महार नी केल , 
आता म ग करतात.’ -पाटी. (फा. क ेदार,त.ुकोताउल) 

कोता ( व.) अपुरा, ल डा. ‘हा सदरा कोता पळते तुले, 
लंबासाट पायजे आमासाक.’        

कोताई ( ी.) कमतरता. ‘रंग रंगूनं भरले नाही केल च 
कोताई.’ -मा.५७. 

कोतू (प.ु) पैसा. ‘घर शोधलं सारं हाती कोतू नाही 
लागला.’ - मए.७९.  

को ा (प.ु) पैसा. ‘नाई व एक को ा नाई ाले. ा 
तुयासंग लबाड बोल न कावं?’ - द.१०. 

को ी ( व.) अ त लहान. ‘गंगी लयच को ा मनाची आय,े 
तले सारे कोतीच ंतेत मंग.’   

कोथया ( ी.अने.) तळा ा प ा. ‘ स यानदा कोथया 
झाळ ा. दा शेर तीळ नगले.’  

कोथळा (प.ु) पोटातील थैला, आंतडी. ‘सुरा खुपसला त 
कोथळाच भाईर काढीन.’ 

कोदो (प.ु) रानातील एक धा . ‘कोदो, कुटक , सावा ही 
गवती धा े दळायला मातीची घ ी!’ -झेल.९. (को.) 

कोनं (अ.) कुणी. ‘हे लफळं कोनं केलं काय स गाव बॉ?’          

कोनटा (प.ु) कोपरा. ‘आ ण गोसावी देउळाचा कोनटा उभे 
रा हले:’ -ल .९४. ‘लेक  पाहो लागल : पाळणा 
पाहीले: कोणटा स दी पाहीले: तव ने देखे च.’ -गो व.९. 
‘ णून पीक कोनटे च  रसरसला.’ -भीक.९९.    

कोना (प.ु) कोपरा. ‘घराचा कोनानकोना झाळून टाकला.’   

कोनोळा (प.ु) देवळ . ‘वारं सुटलं व बाई, हे दवनाल  
कोनो ात ठीव.’         

को ाई ( व.) कोण ाही. ‘को ाई गोठीचा इचार करावं 
असं लखलख के ानं कुठीसा होत असते काय.’ -
धग.२६. 

को ा (पु.) कोप यावर ल दगड. ‘ नशानीचा को ा 
उच न पुळे ठेवतं अ  वरतून भ डनबी करतं काय 
राजा.’  

को ाव  - कोण ा वेळेला. ‘को ाव  काय करावं 
याचं तारत  पायजे.’        

कोप (प.ु) अवकृपा. ‘करा मा क ह  नका ध ं  कोप। संत 
मायबाप दीनाव र॥’ -तुका.२००३. ‘म रमायचा कोप 
झा ानं ाले ाले बमा या होऊन राय ा.’ (अर.)        

कोपई ( ी.) पाल ा छाट ाचे एक औजार. ‘ 
सकाऊन ा पायर  कोपई घेऊनस ा पाल ा तोळाले 
नगलो.’         

कोपटं (न.) लहान घर, झोपडी. ‘या एवढुशा कोपटात 
तेहीची बाज घात ावर आपण दोघाईनं कुठं झोपावं?’ 
-वा.१०७. 

कोपनं ( .) अवकृपा, ु  होण.े ‘कोपला पाटील ग वचे 
हे लोक। आत  घाल  भीक कोण मज॥’ -तुका.६७२. 

कोपर (प.ु) १. मोठी परात. ‘कोपर घेतला. पीठ घातलं. 
उनोनी वतलं. उंडा चुरला. भाकर थापल .’ २. हात 
मड ावरचे टोक. ‘छाये माकड वटे। ध वे कुप  काय 

भेटे। तुका णे फुटे। डोई गडुघे कोपरे॥’ -
तुका.३७०४.३. ‘फोडो न गडुघे क पर चोळ । आपला 
घात करो न आपण च तळमळे’ -तुका.४४८. 

कोपरढोपर (न.) हाताचा कोन. ‘बोलणा या ब ग ा 
कोपराढोपरापयत मागे नेऊन मु ा के ा.’ -डेबू.१३.  

कोपरबाई(या) ( ी.अने.) ी दा गना. ‘पय ा बायका 
कोपर बा ा, दंड बा ा आवळ नं घालत.’        

कोपरसराटा (प.ु) कोपर, सराटा वगैरे. ‘पोळपाटबेलनं, 
कोपरसराटा घेऊन बायक नी पो ा लाट ा हो ा.’ -
काळ .९८.  

कोपरा (पु.) भतीचा काटकोनातील जागा, कोणटा. ‘तैसा 
कोनक परा। नणेे जीव॥’ - ा.१३.३६१.  

कोपर  ( व.) नेसू. ‘अंगात सदरा न ता. कोपर  
ठक ठकाणी फाटल  होती.’ -फ र.४२.  

कोप या (पु.) मोठी पण खोलगट परात. ‘उंडा भजोयाले 
कोप या तं नाई अ  बायको करतो े?’  

कोबा (पु.) चुनामातीचे म ण. ‘भीत ब ासाठी 
चुनामातीचा कोबा क न ठुला.’ (फा.कोब)      

कोम (प.ु) क भ, अंकूर. ‘दोन दवस त मुंगाले कोम फु े.’  

कोमका (प.ु) अ ावाचून गेलेला, उपवासाचा काळ. 
‘उपासी तापासी ठेव ानं दोन दसाचा कोमका बसला 

ता ाले.’ - सत.१३२. 

कोमकावनं ( .) उपवासी ठेवण.े ‘ते उपासी रायल  ना त 
तुलेई कोमकावत ठेवीन दवसभर.’ -डेबू.२१. 

कोमट ( व.) शीतो . ‘फार थंड गरम ना पायजे, मले 
कोमट पानी पायजे आंग धुयाले.’         

कोमटा (पु.) कोवळे धाट. ‘आ ा ा दोन पोर  उपटून 
फेकले ा ार ा कोम ासार ा झाझर सुकून 
मे ा हो ा.’  

कोमटी (प.ु) कन टकातील वै  जात. ‘यवतमाळ 
ज ात कोम ाईची व ी लय आय.’ (त.कोम )     

कोमावनं ( .) कोमेजणे. ‘गळाचा गळदंडा आ द क न 
कोमाईजे च ना:’ -ल .२७. ‘ णो न कृपा आक ळला। 
दसतसे अ त कोमाइला।’ - ा.२.४.  
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कोमावल  ( . प.) सोकल . ‘पुर  नजर बुहार  को ा 
पा पणीची बाई/ तानी कोमावल  माही मठाची झाल  
लाही.’ -लोक.८१. 

को ाळनं ( .) कुव ळण,े क बा देण.े ‘सरकंवरकं स ग 
काय झालं ते. त ा मायनं तला को ाळत टलं.’ -
पख.११८. 

कोय ( ी.) १. कोळ. ‘पानं जऊन कोय झाले सबन.’  
२. आ ाची आठोळ . ‘आं ाची कोय भुजून खा  का 
सु स लागते.’ ३. तीळ काढले ा प ा. ‘ तळा ा 
प ा कोयावर झाळनं.’     

कोयकोय ( ी.) गलबला. ‘आमाले ना ा, ना पानी आमी 
बसलो तसंच कोयकोय करत.’ -हज.४५. ‘काहाची 
कोयकोय चा  रे तकळे.’    

कोयता (प.ु) वळा. ‘बासे कापाले कोयता घेऊन आलो.’        

कोयसी ( ी.) कोळशी, सं ावर ल एक रोग. ‘मावा 
धरला पकानं, आल  सं ाले कोयसी.’ -मा.२७. 

कोयाळ ( ी.) कोक ळा प ी. ‘आं ा ा सावल त 
कोयाळ बोले दादा उपाशी गेले.’ -लोक.४७. (का. 
को कल, ता.कु यल,त.ुको गल) 

कोर ( ी.) १. भाकर चा चवथा ह ा. ‘मानगी ानं मले 
तं कोरभर भाकर धकत नाई बैना.’ २. काठ, कनार, 
पाटल  बस ासाठी केलेल  खाच. (त.ुकार) 

कोरकुटका (पु.) थोडीफार- भाकर. ‘घरात ती ून 
कोटकुरका खा . आस ावर तर उ त  खातेच 
माणूस.’ -ऊन.१९८. 

कोरकू (पु.) आ दवासी जमात. ‘सातपु ात कोरकू लोकं 
रायतात.’       

कोर ास (न.) मटण, भाजी. ‘ताटल त भाकर अ  
कटोर त कोर ास बसलो खात.’           

कोरनं ( .) पोखरण,े टोचण.े ‘ह डा हाय वा े लेक. हे 
भीत तं आता कोरनंच पळते.’ (का.को र-रे)       

कोरनी ( ी.) कोर ाचे साधन. ‘कानातला मय काळावं तं 
कानकोरनीच दसे ना कुठीसा.’           

कोरपड(ळ) ( ी.) १. औषधी वन ती. ‘आंगाले कोरपळ 
लावल  तं चामळ  चोपळ  रायते.’ २. सुकवणारा रोग. 
‘ ार ा उगवले ा रोप ना कोरपड लागल .’ 

कोरभर ( व.) लहानसा, थोडासा. ‘बाई: माझी आंगुळ  
रगडल : कोरभ र च धी देया: का:’ -ल .३७.   

कोरबंधाई ( ी.) र ावर खडी ग ी अंथर ासाठी दगड 
ठेवून आखलेल  मय दा.  

कोरा ( व.) १. न वापरलेला, नवीन. ‘एकदम कोरा कपळा 
आंगावर घा  नाई दळभ या.’ २. काही ल हलेले 

नसलेला- कागद. ‘ लखापळ  क याले एक कोरा कागद 
घेऊन य.े’ (फा.को हा) 

कोराट ( व.) कोरलेले. ‘जु ा कोराट खावंदाला नाही धरन 
खपल .’ -हा.४४. 

कोराड ( व.) वय र जनावर. ‘दावनीतले ढोर जवान, 
अलब ड पायजात थकेलमकेल असे कोराड काय 
कामाचे.’  

कोर व ( व.) कोरलेले. ‘मावदाचे ख ब भलते ाभलतेच 
कोर व होते.’ (का.)       

को डा (प.ु) उडीद, ार ा व ा. ‘को ाले नदानचे 
आधल तीन शेर तर  उडीद लागतात.’ -रा.२५.  

कोलटेकनी ( ी.) बस ाची एक प त. ‘कु ी ा ा 
कर त कोलटेकनीवर बसल .’ - स.१०५.     

कोलती ( ी.) कोल त, एक ह ार. ‘आप ा हातानं ही 
कोलती आप ा घरात आपण खूपसून घेतल .’ 

कोलद डा (प.ु) ओढाळ गरु ा ग ात पायात अडकवलेले 
लाकूड, तबंध. ‘गाय तरास देऊन रायल  तं तले 
कोलद डा घालनं रे भाऊ.’ (का.कोल)  

कोल(ले)न ( ी.) १. वटीद डू खेळातील पाळ . ‘कोल  हाणे 
टोला। झेल  तेण तो गो वला॥’ -तुका.२०१. २. वटीद डू 
खेळ ाचा ग ा. ‘चडूद डूचा खेळ कोलनवर द डू 
टेकवून शंकरनं गनती सु  केल ... वखट... लड... 
मुंड... नाल.’ - स.३०. 

कोलभा  (प.ु) अ लाची एक जात. ‘आखरात रातभर 
कोलभा  ब ब न राय े.’          

कोला प.ु को ा. ‘को ाकु ावानी हड हड हडत बसू 
नाई मा ानं.’            

कोलाकाल चे ( व.) टाळाटाळ चे. ‘दोघाईचे असे 
कोलाकाल चे दोगले बोल आयकून आजी ा जीवाचा 
खकाना झाला.’ - सत.२२. 

कोलाटनी ( ी.) आडवे तडवे घरंगळत पडण.े ‘पायजामा 
पायात अडकताच पावना दोनतीन कोलाट ा खाऊन 
पडला.’ -गा.२५. 

कोल टी ( ी.) उलटी उडी. ‘काल काय न े गळ  अ  
आज कोल टी उडी मारते.’ 

कोल चा कंद (पु.) काहीही न कळणे, अडाणी. ‘तुलेच लय 
कोल चा कंद समजते...तूच त है येडं गताडू.’ -खंु.१०६. 

कोल त (न.) नखारा. ‘आंधारे भ वं डत  कोलती। ते दसे 
जैसी आयती। च ाकार॥’ - ा.१५.१३७. ‘शेजून 
कोल त घेऊन ये चूल पेटोयाले.’ (का.को )       

को ंफट ग ( व.) न ळ कोरडे. ‘इथं तलावात तं पाणीच 
नाही समदं को फट ग हाय.’ -त.२४. 
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को ास ( ी.) भाजी, कालवण. ‘भाकर संगं को ास 
तं लागीनच ना खायाले.’        

को ंभुक  ( ी.) को ाचे भुंकण.े ‘सव  णीतले 
‘को ेभंुक  करा:’ -ल .२१५.     

को ाटी (प.ु) एक जमात. ‘जीवनोपावो क  जैसा। 
को ा टय चा॥’ - ा.१८.६०६. ‘तार, दोर वरची 
कसरत करत को ाटी गावोगाव हडून पोट 
भरतात.’ (का. कोलाट)       

को ाटीन ( ी.) को ाटी समाजातील ी. ‘को टणी 
लागे आकाश  खेळत। ते काय पावत अमरपद॥’ -
तुका.४१७०. 

को ापुर  ( व.) को ापुरला तयार होणार . ‘नहे  
सद यावर को ापुर  चे ल शोभते.’  

कोशा (पु.) रेशीम. ‘बा ू ा आंगात पा सान ताहा 
कोशाचाच शट रायते.’         

कोशीस ( ी.) य . ‘लय कोशीस केल  तरमा पय ाचा 
नाई मेळ बसला.’         

को ी (प.ु) वणकर जात. ‘हा पसं घेऊन ठेवले, को ा 
जवळून चोया घऊन ठु ा.’ -लेक.१५.      

कोस (प.ु) बरोबर चतु ोणादी आकृती न होता येणारा 
कमीजा पणा. ‘चौकोनी जागा दसे सायाची. ब ाले 
गेलो तं कोस नगला.’  

कोस ( व.) दोन मैल. ‘गाव र बारा कोस/ जाता बुडल 
दवस. -भीक.७१  

कोसनं ( .) प ावा करण,े टोचण.े ‘रागा ाभरात 
होऊन गेलं, आता कोसनं आलं.’         

कोसला (प.ु) रेशीम. ‘सुती काप ाप े कोस ाचा महाग 
रायते.’         

कोसीस ( ी.) आटोकाट य . ‘डेबू मंग तो श द 
पु ापु ा पकड ाची कोसीस कर .’ -संगा.२३.  

कोसो र ( व.) खूप र. ‘पाऊस र कोसो र ल ब 
ल बलेला, कुणबी बावरलेला. बथरलेला.’ -ठ.७९. 

कोळ (न.) १. तीळ काढलेल  पडी. ‘उरेल प ा कोळावर 
आपटून ती काढनं सु  केले.’ २. व  ूजळून उरणारा 
अंश. ‘चेहरा आग वझव ा नंतर ा घरासारखा 
काळवंडून कोळ झाला.’ -अंधा., ‘उ ा ा प ह ा 
प ातच पकं सुकून गेल  पुढं तर पीक वाळून कोळ 
झाल .’ -वा.२२५. 

कोळं (न.) १. पेच, अडचण. ‘एवढा मोठा ंडा आयकून तं 
मी को ातच पळलो. कसाच दोता यीन आप ाले?’ 
२. कोडे. ‘बाईले दोन अ  मा ाले येक. असे कोळे 
माया आबा स गे.’   

कोळकू (प.ु) मुलगा. ‘मुलगी झाल  तर ब ी नाव ठेवायचं 
होतं पण झाला कोळकू...मुलगा.’ - स.७९. 

कोळपन (न.) वाळलेले पीक. ‘शेतकर  हरवं पीक 
सुक ावर कापणी करतो पकाचं वाळून कोळंपण 
होतं.’ -खंु.४४. 

कोळशी ( ी.) एक प ीण. ‘का ा कोळशीची प ं 
तुरतुरा वत तशी पोरं दसत होती.’ -झेल.५५. 

कोळाजन (न.) लोण ा ा मसा ातील एक पदाथ. 
‘रायतं चवदार ाले कोळाजन टाकलं पायजे.’      

कोळेल ( व.) कोड रोग झालेला. ‘को डयाचे हात प रस 
होय सोन। अप व  णोन घेऊं नये॥’ -तुका.४०९६.२. 

कोळ खी -? ‘कोळ खी ा काळ खाल  झोप वसून 
घेतल .’ -गाक.२१.   

को ा ( व.) कोरडा, . ‘कोर डया ऐशा सा न गो ी। 
करा उठाउठी हत आध ॥’ -तुका.३४९९.१. (का. 
कोरडु,को े)  

को ा (प.ु) चाबूक, आसूड. ‘या बैलाले रपके ाले हातात 
को ाच पायजे.’     

को  ( व.) १. कोरडी, ओल नसलेल . ‘मातीचा प ो 
केला: इट चा ओटा केला: व र कोरडी माती घातल :’ -
ल .५५७. २ काहीही भाजी वगैरे नसताना खा ा 
जाणार  भाकर , पोळ . ‘कोरडी रोटी क  खाशी॥’ -
नाथ.१३६७. 

क ग ा (प.ु) गो ाची पडदी. ‘गाडी ा कठ ाले 
लावाय ा क ग ा क न ठेव. पोते चाफ न.’ -बा.५२. 
(का.) 

क गाय ( व.) ढ गी. ‘बाईची सून भ च क गाय हाये 
बैना.’ ‘क गायमतीचे आले डोये हात न सोळून भुईवर 
लोय.े’            

क टा (प.ु) कोपरा. ‘इचूका ाचं ा क ात काहाले 
लपतं राजा?’  

क डकेम डके (न.अन.े) औत. ‘ सवाया मवाया, 
बेळ ामेळ ा, जुपने गकन,े क डकेम डके सबन टाका 
गा ात.’ - सत.१२४.  

क डनं ( .) वेढण,े अडक वण,े बं द  करण.े 
‘ ीरसागर  क डल आहे’ -नाथ.१२७६. ‘मोकाटे ढोरं 
कनवा ात नेऊन क डले जातात.’ (का.को डी)  

क डवाडा(ळा) (पु.) गरेु क ड ाची जागा. ‘माई गाय 
पय ानदाच मोकाट गेल  तं टाकल  लागे 
क डवा ात.’ (का.क डवाडे,त.क ड)      

क डा (पु.) १. चूण, भुसा, सालपट. ‘आले धुता क डा 
पाणीए वाहातु जात होता:’ -ल .३५४. ‘क डत च क डा 
न नघे त ळ’ -नाथ.१८२२. २. केसातील मळ. 
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‘पो ी ा डो ीत भलकसा क डा झाला तं 
शकाकईनं ाऊन रायल .’ (का.तौडु,त.कोडंुबु) 

क डाळनं ( .) बं द  होणे. ‘यशोदाचा जीव 
क डाळ ासारखा झाला.’ - श.४.  

क डी ( ी.) पेच, अडचण. ‘काही दवस थ बा अशी होयन 
क डी/ पयाचा वहार चालन त डोत डी.’ - मए.१२१. 

क ढाळं (न.) गोलाकार कडे. ‘रानबो ची धूडं 
पाल समोर टाकून माणसं क ढाळं क न बसल .’ -
स.३५.  

क द ? ‘ तळस ातीची क द नसन खा  तनं?’     

क दट ( व.) बं द . ‘झोप ात तं हवाई येत नाई. लयच 
क दट जागा झाल .’    

क दजनं ( .) कोमेजण.े ‘ ेकजण काही न बोलता 
क दीज ा चेह याने वावरत होता.’ -ए.२२. 

क दजेल ( व.) कोमजलेला. ‘असं क दजेल नाई रायलं 
पायजे. जानजवानानं तं सयसय करावं.’         

क ब (प.ु) अंकूर. ‘पेर ावर लय आठदा रोजानं 
हरब याचा क ब दसते.’ (का.क गे)        

क बट ( व.) क चत उ . ‘हीव वाजून रायलं. ा क बट 
पा ानं आंग नाई धुवाव वाटत. कळक, गरम पायजे.’       

क बटा (पु.) कोवळे धाट. ‘वासरासाठी क ा क ब ाचा 
भारा आनून ठेवेल हाय कोप यात.’          

क बाडनं ( .) पुराणीने सारखे टोचण.े ‘ब ा बैलाले 
जेवळं क बाडनं चा  ठेवसान तेवळा तो बसते.’  

क बडबजार (प.ु) क ब चा बाजार. ‘काही नाही समजे 
कोन जतला हरला/ असं वाटे जसा क बडबाजार 
भरला.’ - मए.५१. 

क बडा(ळा) (प.ु) १. क बडा. ‘चोरेल क बळा खायात लय 
मजा.’ २. पकातील लाल तुरे यणेारे तण. ‘काहीकाही 
बटा प हाटीत ा क ब ासार ा भरडजाड झा ा.’ 
-मोती. 

क बनं ( .) ठासून भरण.े ‘काल पीलत तं सवा या 
क बनच पळतात भाऊ.’ (का.क बु)       

क बलनं ( .) मारणे, टोचण.े ‘इकडे नळूचं मन जणू 
आर ने क ब न नघाले.’ -ए.५८. 

क बळं (न.) क बडा. ‘तुका णे जाल  क ब ाची पर । 
पुढ च उकर  लाभ नेण॥’ -तुका.२१३४. ‘देईमाताले 
क बळं कापलं तं जाते मंग मानगी.’           

क बा(भा) (प.ु) ठोसा. ‘रागा ा भरात एक क बा मारला 
पुरा ा ा आ चा.’ - सत.१२६.  

क बाळ (न.) १. वाकलेल  पाठ. ‘गंगू आजीचं क बाळ 

नग ानं ती वाकूवाकू चाले.’ २. कोपरा, वळण. ‘ ा 
क बाळावर वचारलं तर लहान लेक ही स गेल बुढीचा 
वाडा.’ -गय. 

क बाळनं ( .) क बे मारण.े ‘सगळे ाला क बाळू 
लागले.’ 

क बाळ  ( व.) क बाड, टोक नघालेल  जमीन. ‘क बाळ त 
या साल  सोयाबीन पेरलं.’        

क भाळनं ( .) कुव ळणे. ‘हळूवार क भाळते वासनचेा 
बोळा.’ -गाक.७.  

कौल(ले) (न.) खापर, छपरावर ल अधगोल प ाळ.  
‘आपणच पजावाचा परवाना काढून त: कौले 
भाजायची, वकायची.’ -फ र.८९. (अर.)     

कौलकरार (प.ु) सशत लेखी करार प . ‘ वहार करताना 
कसा काय कौलकरार क न दला पा हजे ते स गा.’ -
कात.४४१. 

ॅटल  ( ी.) कॅन. ‘सकाऊन ा पायर  गाय ॅटल भर 
द देते.’ (इ.)  

ाट (प.ु) जुगारासाठी वापरावयाचे प े. ‘अबे त बे ेके 
ब े गं ज ालेच ाट ं तेत ना.’ -धग.११५. (इ.ं) 

 

ख          

खईस (प.ु) खवीस, रा स. ‘लेकराले एवढं मारते, याले 
बाप नावं का खईस नावं?’   

खईसबोक ा ( व.) एक शवी. ‘कोनं समजून स गाव या 
खईसबोक ाले.’ -सीत.३३. 

खऊट ( व.) नासका, कुजट. ‘कवूठ का गोळ लागीन? 
खऊटच असते ते.’ (त.क व ु,का.कवुटु,ते.कवुचु)       

खऊर (न.) डोके भादरणे. ‘बाप मे ानं म ाले खऊर 
करनं भागच होतं.’       

खकरनं ( .) खाकरणे, घशातून कफ काढण.े ‘घ ात 
बेळकाच अटकते बयना, कतीक खकराव.’      

खकानपुरे ( व.) खकाना, अवकळा आलेले. ‘औषीद 
सापळनार नाई अथी असं खकानपुरे गाव हाय हे.’ -
सुखो.१९.      

खकाना (प.ु) धूळ, माती. ‘जेवार त खकाणा झाला. उपणून 
घेवाव णलं.’ -ऊन.१५७. (अर.खाक)   

खकायेल ( व.) रागा वलेला. ‘बैल खकायेल हाय. कदी 
मार न नेम नाई.’        

खकारनं ( .) सूचकतेने खोकलणे. ‘शामा बुडा लय 
सरकेल. बाया दस ा का खकारनं चा .’           
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खकावनं ( .) रागावणे, संतापण.े ‘भुक  पोटी ा आगीनं, 
जीव गेला खकावून/ घास गयलाबी नाई, ताट ओढता 
काऊन?’ -पा . ‘पोरगी अ ा ा न दी लागल  नून 
तचा बाप खकावला.’ -बाख.३२.  

खखाना (प.ु) नाश, धुळमाती. ‘रागंरागं बायको टाकल  
आता झाला घराचा खखाना.’     

खगदा (प.ु) बार क धुराळा, केर. ‘गायवा ातला सबन 
खगदा सफा करा लागते.’       

खच (पु.) सडा, ढीग. ‘मोहा ा फुलाचा खच पळेल होता.’        

खचाखच ( व.) दाटवाट. ‘कापूस खचाखच गो ात भरनं 
लावला.’         

खचाल ( व.) जोरात. ‘पायाले हरो अ  कामाले झरो 
असे नाई काई माये बैल. खचाल ओहळतात गाळंबंडी.’         

खचेल ( व.) १. खचलेले, पडलेले. ‘भीत खचेल हाय नून 
काय तुमी माती नेता काय?’ २. हमत न राहण.े 
‘पोर ले उजवलं, घर ब धलं आता खच ा पायी 
खचला लेकाचा.’          

खचोनं ( .) खचवण.े ‘धुरा खचो ानं प डूची लयच 
अंगार न गे ी.’    

ख ी (न.) आंड ठेच ाची या. ‘दोन दाती गोरं शामानं 
ख ी केलं.’ (फा.) 

ख ी ( व.) खचलेला, बरबाद झालेला. ‘तमाशा ा 
न दी लागून मोठमोठाले रईस ख ी झाले.’        

खजाना (प.ु) राजकोष. ‘पैसा कसा काय पुर न? माया 
आजानं खजाना भ न ठेवला काय?’ (अर.)         

खजील ( व.) ल त, शर मदा. ‘बाईनं सरके उभे रा भाऊ 
टलं तसा दामाजी खजील झाला.’ (अर.)       

खजूर (न.) एक वृ वशेष व फळ. ‘एकादसी आय ून 
राधीनं फक  खजूरच खा ा.’ (न.)          

ख ाळ  ( ी.) खोडाळ. ‘ही ख ाळ ची हाती सापडाव 
मंग दावतो तले.’ -सेल.४.   

ख ाल ( व.) खजील. ‘ग रबी ान सरोसता ख ाल 
येल ती.’ - सत.३२.   

खट ( व.) १. आंबट. ‘ चचीची खट चव हाय.’ २. न 
बधणारा. ‘खट मा ावर ाबो ाचा काईच 
प रनाम त नाई.’ ३. सतत तणान े ापलेल  जागा. 
‘वावरात खट जागी कोनतच पीक भरभर वाळत नाई.’      

खटकन ( व.) जोरात, लगेच. ‘असाच खटकन जातो 
अ  ब ा घेऊन येतो कानातून.’         

खटकनं ( .) १. अडण.े ‘ ानं नाई नलं त माहा काय 
खटकलं?’ २. न पटण.े ‘काई गोठी आप ाले लय 
खटकतात तरमा काई नता थोळ च येते.’ ३. भ डण 

होणे. ‘धु याऊन तेजरावचं अ  माहा खटकलं आय.े’        

खटका (पु.) अडकण. ‘बं क चा खटका दाबला का झालं 
काम.’         

खटकूट (न.) मास, मटण. ‘सयपाक क  नका इकडं, 
तकडंच क  काही खटकूट.’ -रा.२३९. 

खटकेल ( व.) बेबनाव, तेढ, दोष नम ण होण.े ‘दोघा 
भावात इ ो नाई जात लयच खटकेल होतं लेकाईचं.’       

खटखट ( ी.) कटकट, ाद. ‘कोणापाश  आत  स ग  मी 
बोभाट। कध  खटखट सरेल हे॥’ -तुका.२६५१. 

खटखटी ( व.) भ डखोर. ‘जनाबुढी ंजे न हा खटखटी 
बाई. भ डतच रायते या ा ा ाशी.’          

खटनट ( व.) खटके उडण.े ‘घर णलं क  खटनट 
नारच.’ -रा.१७३.   

खटपट ( ी.) य . ‘आव क तो शेवट। माग अवघी 
खटपट॥’ -तुका.१३११.   

खटप ा ( व.) सतत य , धडपड करणारा. ‘कुकून ना 
कुकून दोन पैस कमावतेच. लय खटप ा मानूस हाय.’      

खटमल (न.) ढेकूण. ‘खटमल डसला का रगत त जातेच 
आंग चुरचूर खाजोत रायते.’ 

खटलं (न.) कुटंुबकबीला. ‘म घंदी माहं खटलं बेमार न तं 
का पडलं? ासाठी घेतले ते पैसे.’ -सेल.१७५. 

खटला (प.ु) १. कुटंुब. ‘व ीला दोन खटले होते ते 
शेतावरच राहायचे.’ -त.२. २. दावा. ‘ पढीजात अदावत 
अस ानं कोट त दोघाईचा खटला सु  होता.’      

खटाई ( ी.) १. खरडप ी. ‘बापान े च गल च खटाई 
काढ ाने सव चेच चेहरे पडले.’ -कात.३७५. २. 
आंबटसर पातळ व. ‘समो ासंगं खटाई असल  तं 
बेजाच चवदार लागते.’  

खटाटोप (प.ु) य . ‘ऐसा देह  देहावेगळा। ते तृ े चया 
स खळा। खटाटोपु वाहे गळ । ापाराचा॥’ -

ा.१४.१७२. ‘ फटले न रन, थ खटाटोप.’ -भीक.६४. 
(का.पटाटोप) 

खटारा (प.ु) १. गाडा. ‘ ाले व ा नसेल ाले खटा याचा 
बैल टलं तर  चालेऽल.’ -अखे.  

खटारा ( व.) खळ खळा झालेले. ‘माई ना पाऊन 
सासरवाळ चे लोकं नत ‘काय पावने बॉ आनल  
काय खटारा?’   

खटालकन ( व.) जोरात. ‘खटालकन दरोजा लावला का 
समजाव बॉले राग आला.’       

ख टया ( ी.) खाट, बाज. ‘संड जेवलो अ  ख टयावर 
ाऽऽ झोपलो.’ ‘ नगतच आय ना ख टया खळ  

ब रा गोल.’         
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खटुलं(ल ) (न.) लहान खाट. ‘लान रायलो का मी? खटुल  
टाकतं झोपाले? मोठीधाटी बाज टाकनं?’       

खटे ( व.) ातारे. ‘दोन खटे बैल झाले, को ात एक 
डंगर  गाय/ चोर ने या ा घर , भेटन तर  काय.’ -
मए.७८. 

खटेमटे ( व.) ातारे. ‘गुला ा तफनकर  अस ानं 
खटेमटे बैलाची अ  ाची म  सायळ जमल .’   

खटोल  ( ी.) लेकरासाठी असलेल  बाज. ‘अंगणात ा 
खटोल वर बु ाचा नातू झोपला होता.’ -काळ .९५.   

ख ा( ी) ( ी.) फोडावरचा पापु ा. ‘फोळावर ख ी 
पकळल  का डबल ानं ठोकर तथीच लागते.’       

ख ा ( व.) आंबट. ‘अंगूर आनले हावसीन पन सारे ख ेच 
नघाले बोहारे.’  

ख ू ( व.) नाराज, :खी. ‘पोर वा ानं नाई टलं तं 
पोरगा ख ू  झाला लेकाचा.’  

ख ा ( व.) खप ा, ातारा बैल. ‘बैल ख ा झाला ून 
काय खाट ाले इकतात?’       

ख ाम ा ( व.) ातारा. ‘बैल जोळ  तं काईबी आनल  
ख ाम ा.’         

खडगूत ( ी.) अ ाची, कडबाकुटाराची मा ा. ‘बैल ा 
पोटाला खडगूत पुरेशी न मळा ान े ची हाडे उघडी 
पडल .’ -कात.५५१. 

खड नगूत ( ी.) सखोल वचारपूस, चौकशी, उकल. ‘काय 
अटी असतील ते स ग. पा ा देकत खड नगूत 
झालेल  बर .’ -पख.३४. 

खडसनं ( .) पाणी नघून गे ानंतर कडक होण.े ‘वावर 
येवळं खडसलं का डवरा कचतबी नाई.’  

खडसावनं ( .) रागावणे. ‘बुढी ा खडसाव ावर तो 
तु तु  चालत शेतरानाकडे गेला.’ -अंधा. 

खडाखड ( व.) नगदी, रोख. ‘देनंघेनं खडाखड/ जानं येनं 
फडाफड.’ - मझ .१६८.     

खडाजंगी ( ी.) भ डण. ‘पाटलात अ  सरपं ात 
खडाजंगी झाल .’         

खडी(ळ )साखर ( ी.) जाडसाखर. ‘देईपुळे वा ाले 
खडीसाखर अ  नारय आनलं.’ (का.खंडस रे)        

खडुल  ( ी.) खार, चानी. ‘खडुल ा आंगावर पाच पोटं 
वोहोळ ावानी प े असतात.’  

खडून ( व.) खुरटे क न. ‘ये पोरगं येलावानी आप ा 
साहा या नं वाढत हाय त ा ेले खडून टाकू नका.’ -
द.४२. 

खडूस ( व.) ु , नीच, उ ट. ‘गोडबोलला क  हेडमा र 

च गला, नयम दाखोला क  खडूस.’ - नशा.१६. (अर. 
कुटुस,कु सू) 

खडेमारनी ( ी.) ज मनीवर पडले ा ख ाला हाताने 
स या ख ाने मारत बस ाचा खेळ. ‘काही खडे 

बरोबर लागत काही कत. ा खडेमारणीचा खेळ 
सु च होता.’ -गय.१५. 

खडोई(यी) ( ी.) खार. ‘रोज ती घंटा दोन घंटे उनात 
बसते. खडोयीसारखी नजर ठेऊन येणा या जाणा याकडे 
पहाते.’ - तत.२०. 

ख ून ( . प.) खरडून. ‘पुरापायी वावर ख ून नगलं.’ 
‘ल ा ा खच पायी ख ून पैसा सरला.’   

खण (पु.) १. कपाटातील एक भाग. ‘आंगनात ा खणात 
मटना ा भ ाईची कयकेल थैल  ठुयेल होती.  
२. देवीसाठी असलेले चोळ चे कापड. ‘खणानारळाची 
ओटी भरल .’       

ख ा (प.ु) खडकू, अ  पैसा. ‘आपुन बारोमास राबून 
आप ाले ख ा?’ -बा.१७०.    

खत (न.) १. शेण, कचरा. ‘हे आवघी खतेन खादल  असे:’ 
-ल .३९. ‘तुका णे काय उपदेश खळा। ाउ न काउळा 
खत धुंडी॥’ -तुका.२१९६.३. २. प . ‘लय दस झाले 
पोर चं ना खत ना प !’ (अर.)     

खतम ( व.) १. समा . ‘हातचा पैसा आता खतम झाला 
ता.’ - सत.१५. २. जीवाने मारणे. ‘येऊ ा न गोले, 

एका दन ात खतमच क न टाकतो.’ ‘ ा ावर 
बॉ  टाकून खतम क न टाकावं वाटलं.’ -पख.६०. 
(अर.ख  फा.) 

खतरनाक ( व.) धोकादायक. ‘ग ा पयलवान लय 
खतरनाक होता.’ 

खतरा (प.ु) धोका, संकट. ‘लाईन ा डपीवर लेयले असते 
खतरा अ  ा ा खाल  तुयासारखं म  
मुंडकं.’ (अर.फा.)       

खतवनं ( .) नकुसान करण,े खवण.े ‘ ाहीनं कोठा 
जाळून जशी तुही खतवल  तशीच मा ागा ा 
पकडूनबी.’ -पाटी.९५.  

खतारा (प.ु) खत, घाण. ‘कुणा ा खाजगी रह ाचा 
खतारा आपण कशाला उपसावा.’ -कात.२०९. 

खतावनी ( ी.) जमाखच ची वही. ‘मु नमानं खतावनी 
काढल . शाई लावून आंगोठा कागदावर उमटोला.’ -
डेबू.६८. (का.खताव ण,अर.खत) 

खतून ( . प.) खो न. ‘ पकावया वखर काढी कंुदा 
खतून.’ -हाझा.१५. 

खतेल ( व.) जीण झालेले. ‘हा काय खतेल वखर घेत रे. 
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येका मु नात कटकन मुळ न.’        

खतेशावाणाचे ( व.) म र करणारे. ‘उ ानं हेपलतात 
आता तुम ा वावराले गावखोरचे खतेशावाणाचे 
लोकं.’ -खंु.३८. 

खतेस (प.ु) राग, ेष. ‘महाच खतेस करतात स दे.’ -
बा.१३.  

खतोड(ळ) ( व.) उ करडा. ‘ त ा बापानं तला अशा 
खतोडात का टाकलं ते पुंजाले कळे ना?’ -पख.१९. 

खतोनं ( .) शेतात शेणखत टाकणे. ‘क  आंधार खतेल 
अंबर। झालेया दवसनाथासमोर।’ - ा.१६.२७. 
‘गाळंभर शेणकूट टाकून वावर खतोनं पळते आता.’    

खतोयेल ( व.) शेण टाकलेले शेत. ‘वावर खतोयेल होतं 
ून मुंग म  बसला.’      

खतोशी ( ी.) हरस, हेवा. ‘सो ाचं भ डं आना आपून 
खतोशी ट  फुकते भार / ता याले वळत नेते सक 
सोनारा ा घर .’  

खदकलं ( व.) घाणेरडे, मळलेले. ‘साता रोजापासनं 
खदकलं तसंच बनआंगधुयाचं.’         

खदका (पु.) उकळ . ‘पोटात काय पेव प ा. वरनाले 
खदका तं येऊ ा.’         

खदखद ( व.) १. हास ाची व श  प त. ‘हरहमेस 
खदखद हासनं पोर सोर ले साजरं नाई दसत.’  
२. जा  शजणे. ‘चुल वर दाय खदखदत ती.’    

खदखदनं ( .) १. शज ाचा आवाज. २. सलण.े ‘तुया 
ाचं लय दवसाचं माया मनात खदखदत 

होतं.’ (का.कुतकुत दयु)        

खदडनं ( .) पळ वणे. ‘वावरोवावर  हडताना कौ तक 
लेकर ना सोबत खदडवायची.’ -धग.५२.  

खदबदलं (न.) मनाची अ ता. ‘सारजा आजीचं 
रातपासूनचं मन खदबदलं तं.’ - सत.२१.  

खदळ ( व.) वाईट, हल ा तीचे. ‘काय गळं देलं पाय 
मले न हानाम ख ळ.’        

खदान ( ी.) १. खाण. ‘लयच काया हाय ना? तं ने 
कोय ा ा खदानीत काम करतो.’ २. भरपूर, वपुल. 
‘सावकाराले पैशाची काय नवाई, खदानच लागेल आय 
तथी.’          

ख कलं ( व.) रोगट, अश . ‘हा ख कला बैल कसा काय 
तग धर न न गरटीले?’           

ख ळ ( व.) ातारे, वय . ‘ नराच ख ळ गाई वागवाचा 
लयच शोक हाय राजे हो तुमाले.’          

खन (प.ु) १. चोळ चे कापड. ‘एखादा खण, झंपरचा कपडा 
भावोभाव भेटला तर पाहा.’ -रा.४३. (सं. ह.खंड)  

२. दोन ख बातील अंतर. ‘हे पोतं तकळ ा खनात 
ठुवा.’ (का.अंकण) ३. लहान क ा. ‘आलमार ा 
को ा खनात बटवा ठुला हेच आठोयेना मले.’ ४. नऊ 
बदामा, नऊ खार , नऊचा खण असतो. 

खनकाऊन ( व.) १. , ठासून. ‘मले हेच पोग  
क याची हाय असं ानं खनकाऊन स गतलं.’ -
सत.१५०. २. जोराची. ‘खोदाई थ बवा रे आता मले 
लय खनकाऊन भूक लागल .’  

खनके (प.ुअन.े) दणके, मार. ‘बापूचं काम सोडून प डूकडे 
कामाला जावं त तो ायचा खणके.’ -अंधा. 

खनखन ( व.) एक आवाज. ‘मुका ानं बसा बे. खनखन 
वाजून रायल ना. अथीच हाय वा े ह डा.’ (का. 
खणख णयते) 

खनती ( ी.) जमीन खोद ाचे काम. ‘वेल  काढ ावर 
रताळूची खणती ानं सु  केल .’ -झेल.८२.  

खनप(पू)ट (न.) ज मनीत तलेले लाकूड. ‘ लब तोडला तं 
ाचं खनपट पेटून ा लागते.’       

खनब र ( व.) संवेदनाहीन, नबर, जरड झालेला. 
‘मायबाप नाई तं पो ं तं लयच खनब र झालं.’  

ख ी ( ी.) खण ाचे, खोद ाचे काम. ‘शेतमजूर 
अजूनही खं न रायले ख ा/ शेतकर  को ाच क न 
रायले वा ा.’ -ऊ.६. 

ख ा ( व.) बुलंद, ठाम. ‘रामराव ख ा, जबर मानसू, तो 
काय लेचापेचा समजता काय?’        

ख  ( व.) च , बरोबर. ‘ख  बारा वाजून गे े. तर  
वखर हा  सु च.’ - सत.१२८. 

ख क ( व.) टणक. ‘या च न मातीचे ढेकलई ख कच 
फार.’ - व. ‘आप ा शवारातले स दे झाळं वाळून 
ख क झाले.’ -त.९३. ‘ओल नायी अंद न माती ख क 
पायासी.’ -मा.२७. 

ख कध क ( व.) ठाम, - स गणे. ‘असी ंते 
बनाबुडी लोकायपासी ख क ध क.’ - सत.८२.   

ख काऊन ( व.) पोट भ न. ‘साताकायातून सुटेल 
भाऊ तुमी. ख काऊन पोया झोळसानच.’  

ख ाऊन ( व.) जोरात, अ तशय. ‘मले आता अथी गमत 
नाई. ात लेकराईची ख ाऊन याद आल .’ -लेक.३०. 

खप (पु.) ( व .) ‘पा ापावसात भाजीपा ाचा काईच 
खप नाई होत लेक.’  

खपकन ( व.) जोरात, एकदम, लगेच. ‘उ माही तं भार  
फटारल  होती, तेच तूनं खपकानं त डच बंद केलं बरं 
झालं.’ - द.२५. ‘चारशेची वीट खपकन नऊशे ा 
घरात गेल .’ 
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खपकाऊन ( व.) जोरात, भरपूर. ‘पाच पये पपा बाप 
रे काही खपकाऊन रोज पडील ाले तं.’ -त.४८.          

खपके (प.ुअने.) झोडपे. ‘एकेकाले शदं करायचं तं 
खपकेच ठेवून ायचे.’ -त.५५.  

खपके ( व.) मोठे. ‘को ात बैलई बारके चरके नोते म  
खपके ा खपके होते.’  

खप ा ( व.) आडद ड. ‘येख दा खप ा भेटला तं मंग 
देव दसतीन.’         

खपखप ( व.) जोरजोरात. ‘पाय उचल, जवानासारखं 
जवानानं खपखप चालावं?’         

खपटी ( ी.) झलपी. ‘तंव नावेक चीवळले: तंव खपटी 
ए क उचटुल  होती: तीया झळझळ त दे खल :’ -
ल .४७७. 

खपत ( ी.) ( व .) ‘काय बार  बॉ. बर  झाल  वा े 
पानाची खपत.’         

खपतळलं( ं ) ( व.) ु क, रोगट, जीण, ओंगळ. ‘या 
खपत ा घरात कसी न दतं व तू?’           

खपताळा ( व.) वेडा, ख ी. ‘या खपता ा पो ाले कोनच 
पोरगी देईल नावं?’    

खपनं ( .) १. काम करण,े म करण.े ‘घरदार 
चालासाठी लय खपनं पळते.’ (का.ख सु) २. व  
होणे, वक ा जाण.े ‘आज व गे च गले खपले.’ ३. 
संपण,े मरण.े ‘ तारा तं तग ाच खपला राजा.’    

खपरेल ( व.) १. केव चे घर. ‘घर पायलं त खपरेलाचं! 
गोठी पाहा केव ा!’ २. मातीचे भ डे. ‘गाडगे बॉचं ताट 

ंजे हातातलं खपरेलाचं गाळगं.’          

खपल  ( ी.) १. तुकडा. ‘कु हाड घेऊन लाकळा ा 
खप ा काहाळ इंधनासाठी.’ २. फोडावर ल कवच, 
सालपट. ‘नखानं फोळावरची खपल  का .’       

खपसुरत ( व.) सुंदर. ‘येवळ  पोरगी खपसुरत ा तं 
आ ा जेलमात नाई पायल .’    

खपा ( व.) नाखूश, नाराज, . ‘बस ाउठ ा 
नव यावर असं खपा ना होवाव बाईमा ानं.’ (अर. 
फा.)      

खपाखप ( व.) जोरजोरात. ‘ ानं काठी काढून बैल ा 
पाठीत खपाखप खपके दलेत, काऽड काऽड....’ -
त.१००.         

खपाचंखाप ( व.) मोठे ा मोठे. ‘आपून लामकानीले गेलो 
तवाई खापचंखाप गळं नेसून आलो.’ -लेक.१३. 

खपाटं(टे) ( व.) मोठा. ‘काय पु ा राजे हो? ा खपा ा 
सरप. अथी शेपूट तं तथी त ड.’  

खपाटे (प.ुअन.े) मार. ‘जात अथून का देऊ दोनचार खपाटे 

ठेवून.’        

खपाटी ( व.) रकामे, पाठीला चटकलेले पोट. ‘त डं 
घासतात ढोरं, नाही मुखात चारा/ खपाटी पोटं ढोर ची, 
काळाभोर धुरा.’ -ठ.२६. ‘प ले कसं खपाटी होतं पोट, 
नंतर असा फुगला जसा डबलरोट.’ - मए.१३२. 

खपाल ( व.) वेगाने, जोरात. ‘पा ाची मशीन तं खपाल 
पानी फेकते.’         

खपालनं ( .) मारणे. ‘बँक तं थकल  सावकार खपालते/ 
असं वाटते उच न कुठं घालते.’ -ज ग.१७०.       

खपुरा (प.ु) चपोरा. ‘कपाचा एक कान तुटलेला. त डावर 
खपुरा उडलेला.’ -ल.४३. 

खपेल ( व.) १. वक ा गेलेले. ‘तुमी तं भ ेच हा राजेहो. 
खपेल व  ू तुमाले नाई देता ईन.’ २. क  केलेला. 
‘नारायन आबा लय खपेल मानूस हाय.’    

ख ी ( व.) वेडा, व . ‘ वलासराव तु ी हा आसा नंबर 
एकचा ख ी माणूस कुठून आणला.’ -खंु.१२.        

ख ेल ( व.) वेडा, पागल. ‘बाप एवढ समंजस, शायना अ  
पो ं असंकसं ख ेल नघलं मनावं?’          

ख ड ( व.) थोराड, वय . ‘ल ा ा आशेनं  
पोर  नुस ा ख ड झा ा हो ा.’ - तत.११३.         

ख ळ ( व.) मोठे. ‘खेळेयेईनबी ख ळ ा ख ळ घर 
झाले.’         

ख ी ( व.) ीमंत, तालेवार. ‘इ ाई असा ख ी भेटला 
क  बो ाले जागाच ठेवत नाई.’ -भं.७५. 

खफा ( व.) ु , , नाराज. ‘देलंघेतलं नाई का लोक 
लवकरच खफा होतात.’ (फा.)      

खबद ं ( व.) नकृ , ख ाख ाचे. ‘ ा खबद ा 
वावराले कोणी दोन लाखात बी घेणार नाई.’ -बा.२६०. 
‘गावातले खबदड ावाणाचे र  ेसुधारा.’ -त.७७.    

खबदाड(ळ) (न.) मोठे छ , भगदाड, कपार, बीळ, भुयार. 
‘ख ाखेपी इर ले मोठं खबदाळ प ं .’ (का.कब)       

खबर ( ी.) १. बातमी. ‘कारे, काई खबर लागल  
सीची?’ २. वचारपूस. ‘बाईची खबर आपण सम  

जाऊन ायला पा हजे होती.’ -मोती. (अर.)    

खबरदार ( व.) १. सावध, जागतृ, सावधान. ‘पाटील तं 
काई सोळत नाई तुले. खबरदार रायजो.’ २. तंबी. 
‘खबरदार स यानं पाय ठुला वावरात तं!’ (फा.अर.)     

खबरदार  ( ी.) काळजी, द ता. ‘वसद नेऊन रायला तं 
खबरदार  घेजो नाईतन काळशीन अयब.’ (फा.)       

खबरबात ( ी.) बातमी, वात . ‘कोणी एवून बसे, उठून 
जाये या तघ ना ाची खबरबातही नसे.’ -काळ .९२. 
(फा.) 
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खबुतर (न.) पारवा, कबुतर. ‘जु ा जमा ात कनाई 
खबुतराजोळ प  पाठोत.’ (फा.)         

ख ी ( व.) व , वेडा. ‘इ ाराइचारानं ठरो असा 
एकदम ख ीपना क  नको.’ (अर.)       

ख ल ( व.) मोठा. ‘पायात हॅ काटा तला ख ल ा 
ख ल.’  

खम ( व.) ऊ म. ‘मटनाची असो का व ाची तुया हातची 
भाजी खम येते.’         

खमक ( व.) खुमासदार. ‘मायबाई काय असन या मातीत? 
कती खमक लागते.’ -सेल.३०६. ‘सगळं सामायेन 
आनलं च गला खमक सैपाक कर.’ -अंधा. 

खमका( ा) ( व.) शहास काटशह देणारा, पाणीदार, 
खंबीर. ‘सोनी फार खमक  होती. भडमय दा लाजशरम 
श द त ा ओ ात न ते.’ -काळ .१११. (फा.खंम) 

खमके (पु.अने.) १. ताठ, ढ, खंबीर. ‘सारे लायचाटे झाले 
आता. खमके मा ं कुठी दसतात?’ २. झोडपे. 
‘दोनचार खमके दे े  पाठीत तं बेल जमके पयाले.’         

खमंग ( व.) च व . ‘भाजी कोनं केल  बे? लयच खमंग 
झाल .’ (का.)        

खमपट ( ी.) कलची. ‘बाभुईचं खमपट घुसलं बोटात तं 
चरलंच जसं.’        

खमाखम ( व.) जोरजोरात. ‘ ानं काठी काढल  अ  
बैला ा पाठीत खमाखम खमके दलेत.’ -त.१००. 
‘न गरा ा फाळ नं खमाखमा ज मनीचं अंग चरायला 
लागलं.’ -ल.७९. 

खमाटून ( व.) सपाटून, जोराचे. ‘लवकर जेवायची 
तयार  कर, खमाटून भूक लागल .’ -खंु.१७१. 

खमीज (प.ु) शट, कुत . ‘ त ा आंगात छटाचा खमीज 
होता.’ -धग.३२.   

ख न ( व.) च गले, मोठे. ‘आता पेरा मेर मेर नं 
दगळ गोटे/ बाभुईचे ख न काटे.’ -काया., ‘बैलाले 
ख न आ  टोचतात. ा ा जीवाचे काय हाल होत 
अ ीन.’ -डेबू.३९.  

खयं (न.) खळे. ‘ब तं ासाठी सारेच खयावर जमा 
झा े.’           

खयगूट (न.) राखीव ठेवलेले कुटार. ‘या साल  तं 
खयगूटबी सरलं तरमा चारा नाई झाला.’     

खयचाटून ( व.) जोरात. ‘भ ंच सायाचं खयचाटून 
जेवलो पंगतीत.’  

खयचून ( व.) १. जोरात ओढून. ‘दोर खयचून भर 
ब धून ठेवा प ा.’ २. मजबूत. ‘नाथ खयचून पकळून 
ठेव, बैल हालला ना पायजे.’  

खयवाळ  ( ी.) कणस ची मळणी. ‘चाले खयवाळ / 
मेळ ा भवती फरे बैलजोळ .’ 

खयसनं ( .) ओढणे. ‘भो या ैसीनं काल तं मले 
खयसूनच चालोलतं.’         

खयसून ( व.) सपाटून. ‘आज खयसून जेवन झालं 
लेक.’  

खयाल (प.ु) ान, ृती, आठवण. ‘पाय माय तुया घर  
याचा मले खयाल नवता.’ (अर.)     

खर ( व.) १. प ा, मजबूत. ‘कास यानं हाताले कापा प ा 
पन बैल नाई आवरला. लयच खर हाय लेकाचा.’ २. 
गायी, शीची धार सहज न नघण.े ‘बु ा शवाय 
कोनी नाई पायत खर गाय.’         

खरऊखरऊ ( व.) खरडून. ‘आज त सकाऊनपासून 
तचं मन खरऊखरऊ येत ोतं.’ -लेक.१५. 

खरक ( . प.) सरक. ‘दाटीवाटीनं बस ापे ा 
आमासक तकळे खरक.’   

खरकटं (न.) उ े अ . ‘एकु दीसी नाथोबा जेवीले: मग 
खरकोटीया प हीया झाडीलेया:’ -ल .२१९. ‘तुका णे 
क  रे रा खल खरकट। रागे ाचे तंट रागेल का॥’ -
तुका.४४६०.           

खरक ाग डीचा ( व.) ढंुगण न धुतलेला. ‘सो ा ा 
आंगाचा लयच वास येते. लेकाचा खरक ा ग डीचा 
हाय.’       

खरकटा ( व.) न धुतलेले. ‘भ ावाल  बई आल  नाई तं 
आम ा घरचीबी भ डे खरकटेच राऊ देते.’         

खरकनं ( .) १. सटकण.े ‘मी दसलो तसा न गो 
खरकला.’ २. सरकण.े ‘खरकसीन आमासाक तं मलेई 
जागा होते ब ाले.’         

खरखर ( व.) १. रखरख, औदा स . ‘हेच जर असतं 
कमचा याचं घर/ तथं नसती दसल  असी खरखर.’ -
मए.७८. २. रा न येणारा उमाळा. ‘साज या संवसाराले 
बबा लाऊन काय साधलं नून ाले खरखर येत 
जाये.’ - सत.७८. 

खरखरा (प.ु) जाण, दया. ‘ न हा ढोरासारखा धंदा ओळा 
लागते पन ाचा कोनाले खाकसभरई खरखरा येत 
नाई.’ -लेक.१०.    

खरखर  ( ी.) खुमखुमी, आकस. ‘मायाब ल ा ा 
मनात लय दसाची खरखर  आय.े’          

खरचनं ( .) खच करण.े ‘नाती ा ल ात आबानं लय 
पैसे खरचले.’         

खरजेल ( व.) १. ख ज झालेला. ‘पोर चा बाप लय 
खरजेल आये कसी सगाई करता?’ २. काट करणारा. 



व हाडी श दकोश : भाग १ ।। १२१    

‘ना ा ा चार हात रच राहावं लय खरजेल आय 
तो.’           

खरडनं ( .) माती वा न जाण.े ‘नदी ा धारा 
फुट ामुळे काठावर ल शेते गाळ वा न गे ाने 
खरडल  होती.’ -कात.१२८. 

खरद डी ( ी.) वखरा ा द डीला लावलेले आडवे लाकूड. 
‘ टकाऊ लाकूळ पायजे खरद डीसाठी.’          

खरना ा ( व.) नाथीला न कचणारा. ‘खरना ामंदला 
खरना ा बैल ंजे फकत हाच.’ - सत.१२१.  

खरप (पु.) १. अवजाराला धार लाव ाचा दगड. ‘जसा 
खरपा घासता इवा होते धारदार.’ -मा.८०. ‘खरपाले 
घास ानं जशी चमके कु हाड/ उजयतो महारा  तसा 
मपला व हाड.’ - मझ . २. मोठा दगड. ‘ पार ा वेळ  
वहर ा काठावर खरपावर बसलेला होतो.’ -खंु.१.  

खरपाळ ( ी.) १. अवषण, पाऊस थ बलेला काळ. 
‘आरदळाबी नरानाम कोळ ा गे ा ा खरपाळ 
पळते क  काय असं वाटत तं.’ - सत.४४. २. 
अडचण. ‘मु ल तं सोळा याजई भरता येत नाई एवढी 
खरपाळ आये औंदा.’         

खरपूस ( व.) १. च गले- भाज ा जाणे. ‘पावो न तो 
। मलया नळु खरपुसु।’ - ा.१३.२८९. २. च व . 

‘भाजी म  खरपूस झाल  ग ा.’  

खरबट( )र ( व.) खडतर, ओबडधोबड. ‘ भती ा 
पाय ात कसाई खरबटर दगूळ चालते.’ 

खरबड ( व.) खडबडीत. ‘खरबड लाकूळ रंधा मारला तं 
चोपळंगीर होते.’ ‘र ा तं लयच खरबड हाय.’        

खरबडेल ( व.) ओबडधोबड, खरडले गेलेले. ‘पा ा-
पावसानं वावर नरा खरबळ ा गेलं.’           

खरबु ा ( व.) ओबडधोबड, सरळ न वागणारा. ‘हे ळ 
सोभावानं बु ाले खरबु ा बुढा नतात.’         

खरबूज(स) (प.ु) थडीत येणारे फळ. ‘नदीकाठ ा गावाईनं 
टरबुसं, खरबुजं खा ात लय मजा येत जाय.’ (फा.)       

खरम ी ( ी.) द डगाई, घमड, रगेलपणा. ‘ ाची ढाय 
लय खराब आय.े जरासक काई झालं क  
खरम ीवरच येते.’ -भं.१७. (फा.)  

खरमुरे (पु.अने.) मठात भाजलेले शगदाण.े ‘भाकर ची 
भूक भाकर नच जाते. खरमुरे खाऊन नाई जात.’       

खरसनं ( .) १. खच करण.े ‘का न खज  येता वं? 
खरसले असतीन कुठीतर  लेकरानं.’ -फ र.५९. २. मृ  
पावणे. ‘लय दसानं आले? आ ाले वाटलं का 
खरसले!’ -पख.१४१. 

खरळ ( ी.) तळाचा खरवडून काढलेला भाग. ‘ताकात ा 

बेसनाची खरळ मले आवळते, बयना.’      

खरळनं ( .) घासण,े खरडणे. ‘मग गोसावी तयाव र 
ीकरे ऐसे खरवडी त: तीये नखे खरखरा वाजे त:’ -

गो व.२५७. ‘ढोराई ा आंगावर गोचीळ झाले का 
खरा ानं खरळनं पळते.’           

खरळप ी ( ी.) कान उघाडणी. ‘माया मायले ा दे ा तं 
मंग ा ाचीच लय खरळप ी काहाळल .’         

खरळसान ( . प.) खरडाल, घासाल. ‘सबन आंग 
खरळसान त चमूटभर म स नगनार नाई ाचं.’ -
सत.१२१. 

खराटा (पु.) मोठा झाडू. ‘ ीमुगटुी सुप: ीकर  खराटा: 
गोमतीए म े पुंजे न े पले:’ -ल .१५. ‘पुस देखीले तो 

ण:े ह ी खराटेयासा रखा:’ -ल .१३५. ‘व हाड दोन 
‘ख’नी तारला. गाडगे बाब चा खराटा आ ण 
पंजाबराव चा खडू.’  

खराटे (प.ुअने.) एक गवत. ‘वावरातून येक च र मारला तं 
खराटे आंगाले झ बले लेकाचे.’       

खराब ( व.) वाईट, बघडलेले, राचरणी. ‘ हशोब ल न 
वहीचे कागद उगाच खराब केले नाहीत.’ -गय.१७. 
(का.)  

खराबा (पु.) नुकसान, नासाडी. ‘सम ा कामाचा खराबा 
केला भाऊ तुमी.’          

खराबी ( ी.) नासाडी, दशा, बघाड. ‘अशी कामाची 
खराबी नोती करा लागत दा ानं.’ (फा.)      

ख रददार (प.ु) अड ा जवळून माल घेणारा, वकत 
घेणारा. ‘सोयाबीनले ख रददारच नाई तं कुठ ा 
भाव.’ (फा.)       

ख र(रे)दी ( ी.) य. ‘ दवाईसाठी मापलं, उजय ा, लाया 
याची ख रदी केल .’ (फा.का.)     

खर दनं ( .) वकत घेणे. ‘मायबापाखेर ज ीमंत ना 
जगात सव गो ी खर दता येतात.’ -कात.१०९.         

खर प(फ) ( व.) पावसा ातील पीक, का तक मासातील. 
‘खर पात तं काई पकलं नाई. पा ापावसानं दगा 
देला.’ (अर.खफ)  

ख जेल ( व.) ख ज हा चमरोग झालेले. ‘जो मुळ ाध  
पी डला। ासी देखोन ह से ख जुला॥’ -तुका.३८१०.  

ख ज ( ी.) १. एक चमरोग. ‘भोजेया: ख ज खाजवेया 
नाही: ख ज खाजवी ना तो वर :’ -ल .५६. ‘जे 
र धपुर  राउळे वीण अर े उठताती: एका खते ख डुके: 
ख जा लागता त.’ -गो व.११५. (फा. खा रश, अर. 
खुरात)    

खरोटं (न.) मातेरं. ‘जेवार ची रास झाल , खयामंदी सारे 
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मोती/ लय पकोतो तर बी दाणे खरो ाचे हाती.’ -
पा .२१. ‘घरामंदी पीक येते/ भाव जाती माती होते/ 
खरो ाचे दान ेखाते.’ - ख. 

खरोळ ( ी.) धाची खरड, खरवड. ‘ ाइंभटा स नासले: 
वीटले: आंबले: खरव ड: क डा ऐसे भी े स घाल त:’ -
गो व.२५०. ‘आरतले मरते अ  खरोळले रते.’  

खखर ( ी.) अढी, तेढ, चीड. ‘ ा ा मनात लय रोजची 
खखर होती. आज घेतला ानं बदला.’ (फा.)       

ख चक ( व.) खच करणारा. ‘दयाराम लय ख चक. पाय 
माया लेकराले भजे, जलेबी असं काईबाई खाऊ 
घातलं.’        

खबुज (न.) एक फळ. ‘नदी ा थळ नं खबुज, ड गर असं 
असे.’ (फा.खबुझा)       

खर ( व.) दाट. ‘तनकट तं नरा खर नगलं.’         

खरकन ( व.) जोरात, एकदम. ‘म गं फरल  गरकन/ 
त ड उतरलं खरकन.’ - व., ‘बाईमानूस असूनबी मले 
खरकनं ओहळलं.’        

खर  (प.ु) सुपार पासून बन वलेला पानमसाला, गटुका. 
‘ख याचा गटु ाचा जसा पानठेला.’ - मझ .१७.     

खसपानी (न.) खच वगैरे. ‘खस पा ाचा घोर बुडी ा 
जीवाले लागला ता.’ - सत.४४. 

खल (प.ु) कुट ाचे खोल भ डे, कोरलेला दगड. ‘यशोदेचा 
चेहरा खलावाणी ताणत गेला.’ - श.२. 

खलखल ( व.) जोरात- हालण.े ‘थंडीनं तं म ा 
खलखल हाले.’         

खलबत (न.) कार ान, गु  मसलत. ‘दोगा मा ासेत 
काय खलबत चा .’ (अर.)      

खलब ा (प.ु) कुट ाचे साधन- खल आ ण ब ा. 
‘चेतरुतीले खलब ात शगदाने कुटून खा 
लागत.’ (का.क ु)      

खलल ( ी.) व , बाधा, अडथळा, ह ेप. ‘इतरा ा 
ये ारात आपून मसगनमसगन क  नाई खलल देऊ 
नाई.’ (अर.)     

खलास (न.) संपणे, न , नाहीसे होणे. ‘उरलंसुरलं सारं 
पु ज ा ा आनंदाची दा  प ात खलास झालं.’ -
संगा.१६., ‘तु ावा ा हास ानं आपला क लजाच 
खलास होऊन जाते पाहाय.’ -कावू. (अर.)  

ख लता (प.ु) प , लखोटा. ‘जु ा काळावानी काय तुया 
बापानं ख लता धा ा?’ (अर.खर त,फा.खल त)       

खलेल  ( ी.) खेटे घेणे. ‘मंजुळेशी मु ाम खलेल  
कर ाक रता रंगरावची जीभ वेडीवाकडी बरळत 
सुटल .’ -कात.६७. 

ख ा (प.ु) खरडलेल  सव गमावलेल . ‘आपूण ख ा 
लागेल माणसं तर  कसंतर  जगू पण ढोराईचं काय 
कराव.’ -खंु.२३८.  

खवं (न.) खळं. ‘आखरात पानी टाकून बैलाची खुरत केल  
अ  मंदात मेळ रोऊन खवं केलं.’    

खवंद (न.) जखम. ‘फुनगानीचं पाय केवळं मोठं खवंद 
झालं माय.’         

खवखव ( ी.) खाज, जळजळ. ‘काईतरमा खा ात आलं 
अ  घशात खवखव सु  झाल .’          

खवखवनं ( .) खाज सुटण,े जळणे. ‘भ ंस ं 
खा ानंच घशात खवखवनं चा  ते.’ 

खवचट ( व.) खाजरा नासका, कुजका, कु त. 
‘सरकंसुदं कसं बोल न खवचटला म ा. 
तरपातारपाच आय तो.’      

खवडा(डे) (पु.) डो ातील ण, फोड. ‘ त ा डो ातले 
खवडे फारच खाजवायला लागले.’ -मोती. 

खवतळनीचं पानी (न.) भूत अंगात येते ते ा दलेले पाणी. 
‘पो ी कशी ाकशी क न रायल  माय. भूत 
लागलसीन तं खवतळनीचं पानी ा लागीन.’  

खवताळनं ( .) खवळण,े चडण.े ‘लय भूक खवताळल  
मपल .’ -खंु.२६०. ‘हबाळ  खानदान...असं तो त ावर 
एकदम खवताळला.’ -ल.३९. 

खवनी ( ी.) प ह दा डवर ाची पतल  पास. ‘खवनी 
लावून डव याचा फेर काहाळला.’  

खवय(ल)नं ( .) खवळणे, संतापणे. ‘वानरेया: उगे असा: 
गा: आऊसेते खवळा ना: तवं अ धकची खवळ त:’ -
ल .९७. ‘नामा णे मज खव ळसी वाय ।’ -
नाथ.१५९९., ‘ ानं शादोलं तं माहा जीव लय 
खवयला.’  

खवयनीचं पानी (न.) चडायला उ ु  करण.े ‘लेकराले 
असं खवयनीचं पानी देता नुनस ा तो शादोते.’  

खवल  ( ी.) १. खपल . ‘पा ाचा तवंग सापा ा 
पाठीवर ल खव ा सारखा तकतकत होता.’ -कात.२. 
२. द ाची वडी. ‘असं पायजे दई खव ा ा खव ा.’        

खवलेल ( व.) रागावलेले, चडलेले. ‘पायजा पावनेबॉ 
साया खवलेल हाय, संभाऊन रायजा.’         

खवळनी ( .) चढवण.े ‘तुमीबी ाले खवळणीचं पाणी 
ाया लागले.’ -बा.१७०. 

खवळे (न.अने.) डो ातील फोड. ‘डो ात खवळे 
झा ानं बचार ले येनीफनी करता येत नाई.’       

खवस (पु.) रा स. ‘मा ावानी वागावं बापा, असं खवस 
काहाले ावं.’         
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खवा (प.ु) ध उकळून, आटवून केलेला पदाथ, मावा. 
‘ जलेबी कराता का मंग? खवा आनतो 
कानातून.’ (का. खोवा- वे)      

खवाटनं ( .) बगलेत ध न नेणे. ‘चार लोक नी ास 
खवाटत ा ा घराकडे चालवलं.’ -ल.६४. 

खवूट ( व.) नासके, आंबट. ‘नारळ खवूट नगलं तं देवाले 
पावलं नतात. शाबूत असलं का सोता खातात.’         

खस (पु.) वाळा, सुगंधी गवत. ‘माया वावरात ा धु यावर 
खस लावेल हाय.’ (अर.ख )       

खसकनं ( ). चुपचाप नघून जाणे. ‘मले पायलं तसा 
रामा खसकला.’    

खसकावून ( व.) जोरात, भरपूर. ‘गावात भंडारा असला 
का ामा बुडा लयच खसकावून जेवते.’    

खसकेल ( व.) डोके फरलेला. ‘रंगा पाचा वाद नाई पन 
दमाखामंदी आमासीक खसकेलच दसते.’ - सत.१४९. 

खसखस ( ी.) चेचून भुगा करणे. ‘जेथ ेषा चया दाढा। 
खसखस  ानाचा क रती रगडा।’ - ा.९.१८३. (अर.)  

खसनं ( .) १. हमंत हारणे. ‘कोनतंबी काम घेतलं का 
मंग खसनं काय कामाचं आऽऽ भाऊ.’ २. खचण.े 
‘इतलभी क न भीत अशा व  खसल / बुढी होती 
तथं नातवासंग बसल .’ -ज ग.८४.       

खसम (प.ु) पती. ‘पूत म ाले गेल  अ  खसम गमावून 
आल .’         

खसाखस ( व.) ग , जोरजोरात. ‘टायम झाला 
ूनस ा आमी खसाखस कुटार भ  लागलो.’        

खसाटून ( व.) घासून, घषण होऊन. ‘ कती खसाटून 
चाकं लागले बैला ा पायाले स दे र बंबाळ झाले.’ -
त.३८.          

खसेल ( व.) खचलेले, पडझड झालेले. ‘शेतक याची 
येख दी तरमा भीत खसेल रायतेच.’         

खसोनं ( .) पाडून टाकण.े ‘इटबंधीचं घर ब धून रायलो 
ून ा माती ा भीती खसोनं आलं.’           

खसोयेल ( व.) घसर वलेले. ‘बाबू रेती कोनं खसोयेल 
हाय?’            

ख न (अ.) एकदम. ‘माया पाया न ख न सरप 
गेलता.’         

ख  ( व.) जजर, न , नाश, खराब, खचलेला. ‘एवढा 
मोठा इटबंदी वाळा, पन आता ख  न गेला.’ (फा.)      

ख ा ( ी.) ास, क . ‘जी: जी: आ ी पापीए च डाळू: 
तु ा स आ ी ख ा केल :’ -ल .२७. ‘एव ा ख ा 
खावो ोर ो धंदा बदं करा.’ -पख.३८. (फा.)     

ख ावनं ( .) जजर, ग लतगा  होणे. ‘सव े णीतले: 

काइ नाएको: वाए ख ले त ना? जी जी:’ -ल .४३९. 

ख र ( व.) काटक. ‘कामाले भ  ख र...दोन बायाईचा 
कापूस एकटी येचे.’ -ना.५८. 

खळं (न.) धा  मळ ाचे, कणसे तुड व ाचे गोलाकार 
ळ. ‘रचू न मह ाच खळ। मळ  एक काळुगे न 

पोळ।’ - ा.१३.३९.  

खळकाळ ( व.) दगड असलेल - जमीन. ‘माळरानावरची 
मुरमाळ जमीन सार  खळकाळ.’ -भीक.३६. 

खळकू (प.ु) पैसा. ‘ तारपनी लेकरं खळकूलेबी उभं करत 
नाईत.’       

खळखळ ( ी.) त ार, नाराजी. ‘असोत हे तुझे कार 
सकळ। काय खळखळ करावी हे॥’ -तुका.२४२७. 

खळखळ ( व.) आवाज- चाल ाचा, पा ाचा. 
‘बैलगाडीवानीच खळखळ करते रे फटफटी?’, 
‘पावसायात नाला कसा खळखळ वायेत रायते.’        

खळगा(गी) (प.ु) ख ा. ‘अंबाळ ची भाजी खाऊन कशी तर  
पोटाची खळगी भरा लागते.’  (त.कु ळ)        

खळगूट ( ी.) पीठ, भुकटी. ‘ताटात शगदा ाचं खळगूट.’ 
-ल.७९. 

खळ नगूत ( ी.) बार कसार क वचारपूस. ‘तुमाले बर  
खळ नगूत करता येते कोना ाबी बा यात.’        

खळबळून ( व.) झोपेतून एकदम जागे होणे. ‘खडबडौ न 
उठी ना ण:े णौ न त डा व र ीकरे हा णतले: 
खडबडौ न उठील :’ -गो व.२४५. ‘धेन ु खडबडो न मोह 
उठी। मग नामुखा चय ेभेटी।’ - ा.११.३९.   

खळलं (न.) ना पक शेत. ‘आखर झालं खळलं, काई पकत 
नाई/ बैला ा गवानीत नोटा सरत नाई.’ -न बै. 

खळला ( व.) आक त. ‘येस ता दसला तसा मायनं 
जीवाचा खळला करनं सु  केला.’ - सत.३५. 

खळसप ी ( ी.) १. कानउघाडणी. ‘ ारकामायनं 
खळसप ी काढ ानं क रु नं ंबरडाच फो ा.’  
२. ड गराळ देश, शेगावकडील भाग. ‘खालतं वरतं 

नून राय ा तुमी का खळसप ीत ा आहात का?’     

खळा (प.ु) खडा. ‘दयनातला खळा अ  खळा मायनं येचून 
काहाळला.’         

खळ गदळ ग (न.) मोठमोठे आवाज. ‘थोडा डोळा लागला 
नाही तोच ो , भ ा ा खंळ गदळ गमुळे पु ा 
जाग आल .’  

खळाजंगी ( ी.) कडा ाचे भ डण. ‘दोगा भावातनी 
खळाजंगी झाल  तं पुरं गाव आय ाले जमा झालतं.’         

खळ न ( ी.) खार, चानी. ‘हा काय काथ होय े लेका का 
खळ नचा गू होय कायाभसक!’          
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खळूस ( व.) वाक ात, उ ट बोलणारा, कंजुष. ‘उ ा 
जनगानीत कोनाले दोन पै ाचा ा नाई पाजला 
येवळा खळूसपना क न जगलो.’       

खळे ( व.) उभे. ‘बसाना आमासेक खाल , कती 
वारखोळचे खळे ा खळेच आहा तुमी.’ (त.कळ )         

खळेखळे ( व.) उ ाउ ा. ‘तुमी उभे तं रा मी आलोच 
खळेखळे.’         

खळोई(ईन) ( ी.) खार. ‘झाळावर खळोई चक चक चक 
आवाज करत अस ानं झप काई लागेना.’          

ख लं( ं ) ( व.) मुरमाड, खडकाळ, पीक न यणेार  जमीन. 
‘ख ंब ं  हलकंपलकं वावर इकत घेतलं/ ा ात 
आऊत जुतलं.’ -नोका. 

ख ून ( व.) १. खरडून. ‘माया आंगनात रेती टाकल  तं 
टाकल  अ  नेताना मातीबी ख ून नले .’ २. संपूण. 
‘भंडा यात गावातले ख ून लोकं आ े.’       

खंख ( व.) खंगलेला. ‘वाळून खंख जोगी एकल  
राजभोगी.’ -लोक.३४.   

खंग ( व.) गर ब. ‘ ंडा तं सोळा नाचुकल  पंगतबी नाई 
देल  असा खंग सोयरा साप ा.’         

खंगत ( व.) बार क होत. ‘लय कातोळे करते, गेले 
आतळे खंगत/ आत ा ा कात ाले बसे लो ानं 
घोयत.’ -पा .१४., ‘भानीचं शर र खंगत गेलं अन एक 
दवस तला खाल  काढलं, मरते ून.’ 

खंगनं ( .) रोडावणे, बार क होणे. ‘हा आये खंगला 
णौ न अध सोडवी:’ - .७३.३६. 

खंगयनं ( .) वसळण,े धुणे. ‘राधीनं गंगायात धुनं टाकलं 
अ  साजरं खंगयलं.’  

खंगर ( व.) १. जजर. ‘वावरा ा म भागी एक पढीजात 
आं ाचे ख  खंगर झाड.’ -गाक.१७. २. जोडवीट, 
जा  जळलेल  वीट. ‘ म र  ब धकामात खंगर ईट 
वापरत नसे.’ ३. वाळलेल  रानगवर .  

खंगर  ( व.) जळक , भाजक , बेढब वीट. ‘गो ात खंगर  
इटा बसो ानं शेणमूत का ाले सोपं जाते.’           

खंगळा (प.ु) नाश, शेवट. ‘ख बावर वीज पडून चा 
खंगळा ावा असं ाला मनोमन वाटे.’ -पख.८६. 

खंगाळनं ( .) ओसंडणे. ‘ शवार मा ाचं पाणी खंगाळत 
र ावर यायचं.’ -त.१. 

खंगेल ( व.) रोडावलेला. ‘कामं क क  अध उभार 
जेवानी खंगेल होती.’         

खं ज(जे)र  ( ी.) खं जर , टमक , लहान डफडी. 
‘स पालनं खंजेर  वाजवून आपल  कला वाढोत 
नले .’ (अर. ह. खंजर ) 

खंड (प.ु) १. शेतसारा. ‘का काराले सरकार  खंड तं 
चुकतच नाई.’ २. अंतर. ‘आत  माझ  खंडी देह 
देह तर। अभय दातार देऊ नय ॥’ -तुका.४०२३., ‘पैसे 
सर ानं ब धकामात जरा खंड प ा.’ ३. मं ाचा एक 
कार, सापा ा दंशावर उपाय णून णावयाचा 

मं .  (का.खंडपत)  

खंडनं ( .) थ बणे. ‘त र खंडे येरझार। नघे भार 
देहाचा॥’ -तुका.७७३ ‘मंधातच ताप आ ानं स ाचं 
काम खंडलं.’        

खंडमंड (न.) फ ंफाट. ‘मले उबळ तबळं पाडून 
लातीलातीनं कु ाडल ना? शंभरा ा नोटीत खंडमंड 
न जाईन.’ - द.२९. 

खंडारं (न.) पड ा इमारतीची ओसाड जागा. ‘हागाले 
आखर अ  मुताले पाटलाचं खंडारं.’        

खंडी ( व.) वीस मणाचे, काही भागात वीस कुडवाचे माप. 
वीस आक ात मोजतात. दोन खं ा गायी णजे 
चाळ स गायी. ‘ भ ा शी, दोनचार खं ा गाई 
असा जंगी बारदाना होता.’ -भं.६३. 

खंडीख ड ( व.) वीस मण. ‘खंडीख ड ग  दवू अ  क न 
टाकू भंडारा.’ -भं.११९. 

खंडीभर ( व.) वीस. ‘रास खळ  तर मन खंडीभर/ उचल 
टोपल  घे डोईवर.’ -भीक.६७. 

खंडेल ( व.) १. झीज झालेला. ‘दोर खंडेल अस ा ानं 
कटकन तुटला.’ २. खोदलेले. ‘ ा त भाऊ आजलोक 
पाचप ास इर  खंडेल हायेत.’        

खंत ( ी.) खेद. ‘लोक नी वे ात काढले परंतु शामाला 
ाची खंत ना बशाद.’ -सेल.१५४. 

खंतड ( व.) वाईट माणूस. ‘खंत ाले कोनी पुसत नाई 
गावात अ  बोलतबी नाई.’  

खंतावनं ( .) :खी होण.े ‘तो मनात ा मनात खंतावू 
लागला.’ -काळ .८०.    

खंती ( ी.) खोदकाम. दहा बाय दहा खोदलेल  जागा. 
‘वावरातले कामं काई नाई नून सळक वर खंती ा 
कामाले जा लागते.’  

खंदा ( व.) साम वान, धाडसी. ‘ब डीफ डीले 
गनपतरावसारखा खंदा मानूस काय भेते हो?’ (फा. 
ख ा)       

खंदाळ  ( ी.) कापूस वेच ासाठी केलेल  झोळ . ‘दाने 
नाही कुबीरले ा लागला चोवू/ खंदाळ त क ं मेळ 
कुठी रोवू. - मए.१६७. ‘कमरेला गुंडाळले ा खंदा ा 
कापसानं भर ा क  जागेवर आणून रचवत.’ -
धग.२९.  

खं ा ( व.) खण ाची कामे करणारा. ‘माया पोर ले काय 
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असा खं ा पोरगा दाखोता काय?’        

खंपट ( व.) धाडसी, दोन हात करणारा. ‘या जमा ात 
खंपट पायजे. ग रबाची तं मातीच हाय.’         

खंबा (प.ु) ख ब. ‘झडा फळकोत नी खंबाच खाल  प ा.’        

खंबीर ( व.) ढ, मजबूत, भ म, ठाम. ‘ बकराव लय 
खंबीर मानूस. चार सो ावानी लेकरं मेल  तरमा तो 
तग ध न हायच.’ (त.का.कं ब,ते.का )            

खाई ( ी.) ख ा, खळगा, दर . ‘धारगळले जाता खेपी 
भ  मोठी खाई लागते.’       

खाईम बाना (प.ु) ढ, प ा. ‘मर न पन सुदरनार नाई 
असा झानू ानं खाईम बाना धरेल ता.’ - सत.१३२. 

खाईस ( ी.) इ ा. ‘अशी खाईस ठेवाव मा ानं का ती 
पुर  झाल  पाईजे.’ (फा.)        

खाऊर ( व.) खादाड. ‘दाबारा लाळू तं बातच दाबते स , 
असा खाऊर हाय ो.’           

खाऊस ( व.) खादाड. ‘ मच ा बईल काय कामाचा. म  
काळ कुळ  खानारा खाऊस पायजे.’         

खाक ( व.) पूण जळलेला, राख झालेला. ‘येवळ  मोठी 
कळ ाची गंजी जऊन खाक झाल  लेक.’ (अर.फा.)     

खाकरनं ( .) घशातून सूचक आवाज, नी काढण,े 
मु ाम खोकलणे. ‘गोसावी येा गंगेकडे बीजे केले 
होते: तेथौ न गोसावी खाकरले:’ -ल .७७. (का. 

ाक रसु)   

खाकरा (प.ु) पापडासारखा पातळ, कडक गजुराथी पदाथ. 
‘भातकं नून पो ाईले खाकराच घऊन आलो.’          

खाकर  ( ी.) चलम ओढ ाची तंबाखू. ‘मोपा चलमीत 
खाकर  भरत होता.’ -झेल.१७. ‘सुमतानं च लम 
काढून खाकर  भरल .’ - स.३५.     

खाकस ( ी.) अफूची बी. ‘मन एवढं जसा खाकसाचा 
दाना/ मन केवढं केवढं अभायतबी मायेना.’ (अर. 
खशखश)  

खाकस (न.) खसखस. ‘भाजीत खाकस टाक ानं चव 
आल .’       

खाक  ( व.) करडा, मातकट रंगाचा. ‘म ग ासाल  खाक  
पॅ  घा न गेलो तं पो े नत पोल स काका 
आले.’ (फा.)       

खा ा (प.ु) र त, प त, बाणा. ‘पावने बॉ, असे दचकू 
नका. असं खु मखु ा बो ाचा ाचा खा ाच 
हायना.’ (फा.खाका)    

खाच (प.ु) भत, लाकूड इ ादीवर केलेला खोलगट भाग, 
चरा. ‘खु ा ा खाचात ब ध दोर का मंग नसटत 
नाई.’     

खाचखळगा (प.ु) ख ा, खळगा. ‘पद उचल अधर वर खाच 
खळगे.’ -भीक.११३. ‘खाचखळ ातून बंडीले तं झेटका 
बसीनच तले काय शॉकप बसवेल हायत?’       

खाचनं ( .) अ त र  अंश, भाग कमी करणे. ‘ शगाळा 
खा न जरा खाचला त बरोबर बसते भोकात. जाळा 
झाला तो.’  

खाचाखोचा ( ी.अन.े) बार कसार क मा हती.  
‘परवतराव ना सोय रक त ा खाचाखोचा त डपाठ 
हो ा.’ -सुखो.७५.    

खाचेल ( व.) अ त र  माती काढलेले. ‘चूल पेटोनं नवी. 
कालपासनं खाचेल हाय.’          

खाज ( ी.) १. चा रोग. ‘इसबगोल झा ानं पु या 
आंगाले खाज लागल .’ २. उम . ‘जमीनजुमला क याची 
लय खाज होती ना तुमाले.’ (का.ख )         

खाजं (न.) खाऊ. ‘बजारातून कई खाजं आ ं नाई 
लेकरासाठी पैशाचं.’ -धग.९४. 

खाजगी ( व.) वैय क. ‘माल  तुले खाजगी गोठ स गून 
रायलो. कोनाले स गू नको.’ (फा.खानगी/खासगी)        

खाजवाले ( . प.) खाजवायला. ‘शेतक या ा :खाले 
सरं टोक नाई/ खाजवाले नख, वारं जायाले भोक 

नाई.’ -ज ग.६३. 

खाजीकरंजी ( ी.) म ा ाचा कार. ‘पडणार पची कशी 
ास, ास हवी खाजीकरंजी’ -भीक.१. 

खाजोनं ( .) १. खाज वणे. ‘खाज असेल ाले खाजोनं 
आलंच.’ २. खुमखुमी दाख वणे, भ डण नम ण करणे, 
मु ाम खेटे घेणे. ‘जो मले पूजन ाचीच जमीन भजन/ 
असा कसा मा ाशी, मंग कोनी खाजोन.’ -न बै. 

खाजोयेल ( व.) खाजवलेले. ‘खाजोयेल फुनगानी 
लालभळक प  होती.’  

खाजोला ( . प.) खाजवला. ‘खाजोला तं हात नतात 
पैसा भेटते/ जेवना डोया फडफडला त न े डाव 
साधते.’ -पाव. 

खाट ( ी.) बाज. ‘बाइस चे देह तुटले: तेणे चालवे ना: मग 
भटी खाटद डी केल :’ -ल .४१५. ‘झ प ना थ ल त ता। 
खाटेव र पडत ।’ -तुका.२.३०. ‘खाटेव र पडत । ापी 
चता तळमळ।’ -तुका.२.३०. ‘नाना मु ाम दाटूनच 
सरजेरावपासी खाटीवर जाऊन बसला नटूेन.’ -
सत.८५. (त.क ु वै) 

खाटक( ा) (प.ु) खाटीक. ‘गोसावी खाटीकाचेया घरा स 
बीजे कर त:’ -गो व.४९. ‘खा टका हा ेहवाद प  
पाळ । कापावया नळ  तया साठ ।’ -तुका.९४.  

खाटका ा पोटचा ( व.) नदयी. ‘आरे तुम ा मायमी तं, 
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काय खाटका ा पोटचे हाय काबे तमुी.’ -त.७. 

खाटलं (न.) बाज. ‘अपय ावानी दवसाबी खाटलं टाकेल 
रायते.’         

खाड ( व.) बनकामी गरेुढोरे. ‘हे काय असे खाड ढोरं 
वागून रायले तमुी?’  

खाडू ( व.) खडूस माणूस. ‘खाडू मा ा ा चचईचं त ड 
लवकर उघळत नाई.’   

खाडा नवाडा (प.ु) नणय. ‘आज न  णार हाये 
सारंगपुर ा पाणी  नाचा खाडा नवाडा.’ -त.९८. 

खाणाखरा ा (प.ु) ज ाचा वाईट, नाश करणारा. 
‘आप ाम घं ो खाणाखरा ा आंबारईत आला.’ -
रा.१०६. ‘धरमधावणी करायची तर पैसे घेतले 
खाणाखरा ानं.’ -ऊन.१९४.    

खात रावं ( . प.) खात राहावे. ‘गधे मारतात लाता 
शावानं ते खात रावं/ ख याचं खोटं ते स गा कुठी 
जावं.’ -न बै. 

खातं (न.) वभाग, खाते पु क. ‘ केत खातं का ाले 
आ ा काय आजीबाई?’         

खातंपेतं ( व.) सु ती. ‘बापा बंडोजी खा ापे ा गावाले 
का न असे सोळून जाता.’ -मोती. 

खातमा (प.ु) खा तम:, शेवट, नकाल, अंत, मृ ू. ‘येवळा 
श रमंत, तगळा कलाल तरमा ाचाबी खातमा 
झाला.’ ‘कु हाडीनंच खातमा कर न सायाचा.’ (अर.)    

खातर ( ी.) १. अ त क  पडण.े ‘ बार ा पेरलं ात 
तन झालं न ा न ानच खातर नगाल .’ -लेक.५. २. 

ागत, आ त , सोय. ‘रामरावनं तंगी असूनई 
पाव ाईची साजर  खातर केल .’ (अर.फा.)  

खातर (अ.) क रता, मुळे. ‘तुयाखातर एवढे टोले ा 
लागले मले.’  

खातरजमा ( ी.) खा ी क न घेणे. ‘कोनाले बोल 
ला ाआंदी गो ीची खातरजमा क न घेवावं.’ (फा.)      

खातरदार  ( ी.) आदरा त . ‘जवाईमा ाची तं 
खातरदार  कराच लागते भाऊ.’         

खातर  ( ी.) खा ी, व  वास, नि  चती. ‘कोनतं कु  
आलं? कोनी नाई. याची खातर तल  कु ी धावतपळत 
येते.’ -काळ .४३. 

खाती (पु.) लोहार. ‘गावी खाती ए: तो कामठा घाल : मग 
आवघे गावीचे ख डी, सु रया नीसवी त:’ -ल . ‘भ ा 
उतरे खा तयाचे घर: पूव मुख:’ -गो व.३०४. ‘गावी 
खाती य:े आवघी मीळौ न का मठा घालवी त:’ -
.१०/१९. ‘खाती बुवा ा भा ावर इवे पाजोयाले 

सारेच येतात.’  

खातीर (अ.) क रता. ‘तुयाखातीर ा येवळं 
सोसलं.’ (अर.)     

खातेपेते ( व.) खाणारे. ‘धाऊधाऊ त डाले न हा फेसई ये 
पन काई पुरे ना. खातेपेते चारपाच जीव, कसं पुर न.’ 
-लेक.४६., खातोळं न. ब बू ा बार क कामट चे मोठे 
टोपले. ‘ते खातोळं आनून हा पळेल पुंजा भ न घे.’     

खा र ( ी.) खरडप ी करण.े ‘माई काहाले खा र काळून 
रायले? माया ानं तं पकलं यासाल .’ (फा.)       

खा ा प ा घरचा ( व.) सुखी घरातील. ‘भाऊ तमुी 
अ ाल खा ा प ा घरचे. आमी तं कंगालं हाव ना?’       

खा ी ( ी.) व  वास, हमी. ‘मी ाची खा ी देतो. मी 
ाची ज ेदार  घेतो.’ -फ र.२२३. (फा.)        

खाद ( ी.) खाणे पण,े खा ाची मा ा. ‘भुईशग पे याचं 
मन आये पन डुकरं लय खाद करतात.’ -काळ .५०. 

खादल ( ी.) उंदीर, घुशी, पाखर नी खाऊन टाकलेले 
घा  कवा फळे. ‘वावरात उंदीराई ा खादलनं कती 
नकुसान होत असते आपलं.’ -कावू. 

खादाळ ( व.) खा ासाठी हपापलेला. ‘खादाळाले भ ा 
रोग होयेल अ  ेजसा. कतीकई वाढा, कमीच पळते 

ाले.’        

खादोळं ( व.) खा ास हपापलेले. ‘पाय माय कसा 
खादोळा पावना हाय दोन भाकर  खा ावरबी वाळच 

न.े’ 

खान ( ी.) १. वंश. ‘च ग ा शाबूत घारा ातल  
खानदान अशी नाई वागत.’ २. खदान. ‘कोय ा ा 
खानीत हात काये होतच असतात.’ ‘खान तसी माती, 
ग  तसी रोटी.’ (फा.कान)        

खानं ( .) जेवणे, घास चावून पोटात घालण.े ‘ग रबाले 
भाकरभाजीच खानं पळते.’     

खानगी ( ी.) ‘पोर चीही शेवटची खानगी आहे. या पुढे ती 
नसणार.’ -मोती. (फा.)        

खानजाये(ळ) (न.) डवरे जुंप ाचे हलके जू. ‘खानजायं 
देजा बरं तुम ा घरचं. उ ा डवरे ध न रायलो.’    

खानदान (प.ु) वंश, कूळ, घराणे. ‘पोराचं नावाजलेलं 
खानदान हाय. मंग काय पाहा लागते!’       

खानदानी ( व.) १. घरंदाज, उ कुल न. ‘पाटील बॉ मोठे 
खानदानी हायत.’ २. वंशपरंपरागत. ‘येवळा मोठा 
जमीनजुमला खानदानी हाय.’ (फा.)       

खाननं ( .) खोदणे. ‘केसवनायक वीही र ख णतल :... 
उ ापन क र क र ना ण:े’ -गो व.१६५.  

खानपान (न.) खाणे पण.े ‘आपुलेया भागलेयाची 
मनीवृ  क जे: एक  खानपान क जे:’ -ल .४६७. 
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खानम(मा)नी ( ी.) पो ाचा आदला दवस. 
‘खानमानी ा रोजी आमी बैलाले आवतन देवो, 
‘तु ानं मारलं/ कास यानं आवरलं/ आज आवतन 

ा/ उ ा जेवाले या.’       

खाना (प.ु) १. क ा. ‘आलमार ा वधर ा खा ात 
ड ी ठुल  आये.’ २. जेवण. ‘येळ पळ ावर तं काईबी 
खाना खानं पळते.’ (फा.)       

खानाखराब (प.ु) सवनाश, नासवण,े बघड वणे. ‘तीथ ले 
जानं देवाचा संबंध नाही पैशाचा नाश खानाखराब 
आहे.’ -अखे. (फा.) 

खानाखुना ( ी.अन.े) इशारा. ‘पोर ा इकळे पाऊन 
का न खानाखुना क न रायले?’       

खानेसुमार  ( ी.) जनगणना, घरे, गरेु, माणस ची 
मोजदाद. ‘या साल  खानेसुमार  झाल  मप ा 
गावाची.’ (फा.खान: मार )     

खानोटा (प.ु) खानदानीतील घटक . ‘काई खानोटा 
पा नोता लागत का इवाई बॉ?’, ‘खान तसा खानोटा.’          

खानोळा (प.ु) १. खानदान, वंश. ‘कसं काय जोळता 
लगन? काई खानोळा पा तं लागीनच ना?’  
२. जेवणावळ चा पसारा. ‘सकाऊन पासून खानोळा 
तसाच पळेल हाय.’          

खाप (प.ु) लहान तुकडा, ढलपी. ‘कु हाळ नं टपो या 
लाकळा ा खापा छ न काहाळ ा.’  

खाप ा ( ी.अन.े) पावसा ात गरु ा पायाने उंचसखल 
होणा या ज मनीचा भाग.       

खापर (न.) कवे चा, घागर चा तकुडा. ‘चाटा रो टया 
भा जलया होतीया: ते इंगळ खापरे भ न घेउ न 
आले:’ -ल .९. ‘आव चे खापर घेतले: नगराम े भी ा 
क न आले:’ -ल .५७१. ‘घटा चया खाप रया। 
घटभंगी फे ड लया।’ - ा.१४.३१६. ‘खापराचे होन 
खेळती लकुर। कोण ा वे ार लाभ हानी॥’ -
तुका.३०० 

खापरखुटी ( ी.) कवे चा तुकडा. ‘ते खापरखंुटी धर त 
त र: आसु होए: माती धर त त र सोन ेहोए:’ -ल .८६. 
‘काय प रसासंवे भेटी। खापरखंुटी जा लया॥’ -
तुका.२१८४. ‘ हत केलं नखोबोटी संगं नले  
खापरखुटी.’  

खापरत ा ( व.) खापरासारखे त ड असलेला. ‘माया 
सोबत काऊन खाजोतं ना खापरत ा? ऑ?’       

खापरनं ( .) खडसावण,े तासण.े ‘वयातले क  मोळले 
तं साजरा खापरला ा ग ाले.’          

खापरपनतू (प.ु) नातवाचा नातू. ‘माया खापरपनतूच होय 
तो ा ा.’ 

खापर  ( ी.) देवाची पालखी. ‘करवील भ ा कलंक  ा 
अशी वाजत गाजत मा ती ा देवळाकडे खापर  
नगाल .’ - द.९. 

खापलनं ( .) १. कल ा पाडणे. ‘येवडी रात झाल  
आजून नाई आल . बसल  असन पोग  बाता खापलत.’ 
पोळा. २. कु हाडीचा घाव घालण.े ‘सगळे झाडाचे वैर  
झाले. कोणी तोडते, कोणी झोडते, कोणी खापलते.’ -
बा.२३२. 

खापा ( ी.अन.े) फोडी, भाग. ‘उगवले नारायण लाल 
शदरा ा खापा/ फुले आंगणात चाफा.’ -लोक.२०. 

खापी घालनं - संप वण.े ‘हा कारभार  झाला अ  आमाले 
खापी घातलं.’ -बा.१९४. 

खाब (प.ु) . ‘येवळा मोठा खाब पाऊन काई फायदा 
नाई होत.’    

खाबु गर  ( ी.) हडपून, खाऊन ाचार करणे. 
‘फेडरेशनात कापूस ाव त तथीबी खाबु गर  होय 
नु ी.’  

खामकोलाटी (प.ु) को ा ाची एक जमात. ‘पातुरा ा 
आंगं खामकोलाटी लय हायत वा े.’           

खामखा ( व.) अकारण, वनाकारण. ‘माहा कवळ चा 
संबंध नसून खामखा मायावरच बफरला.’ (फा.अर.)         

खामी ( ी.) दोष, उणे. ‘इकडं मा ा इ तीची खामी 
याची वेळ आल .’ -सेल.१७४., ‘त ड सुदं नाई 

एवढीच खामी आये रामभाऊत.’ (फा.)   

खामीपना (प.ु) कमीपणा. ‘राधा ा ढंग ापायी मामाले 
खामीपना वाटे. खा ंखा ं  वाटे.’ - सत.१००. (फा.)  

खामुशी ( ी.) खामोशी, मौन, ता, श तता. ‘गावात तं 
लयच खामुशी होती. कोनी मेलंगीलं का काय 
स गावं.’ (फा.)     

खामोखाम ( व.) उगीच, वनाकारण. ‘मेळ नाई बसत 
मंग पाटील बाई? आमी खामोखामच आलो ना मंग?’, 
‘ पया असा फेकू नाई. खामोखाम हारपून जायचा.’ -
मोती. (फा.)     

खामोश(स) ( व.) श त, चूप. ‘सासू ाना तुमी, असं 
खामोश राऊन कसं होईल.’ (फा.अर.)       

खाय ( . प.) खा. ‘घे पोरा, हे भा  खाय तू.’  

खायं ( . प.) खात असे. ‘ ाच वय न  काळ 
लेखीताहे। राग दात खाय कराकरा॥’ -तुका.५९. 

खायकुदल ( व.) खादाड. ‘असं खायकुदल लेक  
अस ावर दवळ भर सयपाक पायजेच.’         

खायखाय ( ी.) खा ाची अती इ ा होण.े ‘औंदा घरचा 
गऊ नाई तं लेकराले पाय कसी खायखाय सुटल .’           
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खायखंुदळ ( व.) खादाड. ‘लेकराची जात खायखंुदळ 
अ चे.’         

खायखुदाडी ( ी.) खूप खाणार , ाचार . ‘भसकन 
नवळून आ ावर तं खायखुदाडीले वानच नाई रायत.’  

खायगोबरा ( व.) खादाड, जा  खाणारा. ‘कामधाम काई 
नाई दवस भर खात ब  ेखायगोब या.’          

खायबो ा ( व.) खादाड. ‘आता तं जेवला रे अ  भुकई 
लागल  नतं. तू काय खायबो ा हास काय?’         

खाये ( . प.) खात असे. ‘सोय ना लागे तं शया 
भाकर चे कुटके खाये.’          

खायेल ( . प.) खा ेले. ‘हा जाम खाय. म ू न खायेल 
हाय.’         

खार (प.ु) १. म र, ेष. ‘ए हीच ो आप ासंगं खार 
खाते. ानच ल बव ा शी.’ -पख.११२. २. सोडा. 
‘धु ाला खार हवा तसं व ना भ डण लागतच.’ -
डेबू.१०. ३. हरब यावर ल ार, खारटपणा. ‘हरब याले 
पानी दे ानं सगळा खार गेला.’ ४. झीज, खच. ‘आज 
समजा काक ले आनलई तं याईले काय खार लागीन. 
तेवळं गळचं घेवा लागीन.’ -लेक.५. (त. कार, का. 
कार, ते. का )  

खार (न.) लोणचे. ‘माव ाले भाकर  संगं खार पायजेच.’   

खारक ( ी.) खार क. ‘केण े तुक त: खार का खोबरे: 
मीर या  लवंगा: एळा पोफळे: ऐसे एक  कर त:’ -
गो व.५३., ‘पा ात खारका, धात खारका इठोबा 
सारका देव नाही.’ (फा.)         

खारट ( व.) जा  मठाचा. ‘एथौ न णीतले अलोनी: 
त र ये खारट कर त: खारट णीतले तर  थे अलोनी 
कर त:’ -ल .६०१. ‘ऐस खारट अपाड। राजसा तया 
आवडे।’ - ा.१७.१४१.      

खारपान ( व.) जेथील ज मनीत ार असलेले पाणी लागते 
ती. ‘कोरडवा  जमीन आमची. खारपान भाग हाय तो. 
काय पकन ात?’          

खारपानप ा ( व.) जेथील ज मनीत ार असलेले पाणी 
लागते ती सलग व ण जमीन. ‘खारपानप ातल  
जमीन े येक पीक ा अ  वाले ा.’     

खारव ा ( ी.अन.े) पठाची वडी क न तयार केलेला 
पदाथ. ‘कुण ा ा घर  केले ा कामासाठी 
म गणी ा पदरात मुगु ा, व ा, कुरव ा, खारव ा 
असं काई पडायचं.’ वा.८५. 

खारायेल ( व.) १. खारटपणा आलेले. ‘घोयना करासाठी 
च गला खारायेल हरबरा पायजे.’ २. सूड भावना 
ठेवणारा. ‘ग ा ा र रायत जाय. लय खारायेल आये 
तो. कई बदला घीन नेम नाई.’    

खार  ( ी.) १. गावालगतचे शेत, मोकळ  जागा. ‘जानराव 
पाटला ा खार त व हाडा ा जेवाची व ा ती.’ -
द.१६. २. प ढर  पवळ  माती. ‘पावसाया ा आंधी 
धा ावर खार  टाकल  तं मंग गयेत नाई.’ ३. 
आभाळात ढग येण.े ४. खारटपणा येण.े ‘मीठ 
टाकूनस ा गव डा को ात भरा लागते म  खार  
येते.’  

खार ज (न.) बडतफ, काढून टाकलेला. ‘म ाचा दावा 
कोट नं खार ज के ानं हमटला तो.’ (अर.) 

खारेल ( व.) म र . ‘ व ानं कळ ाची गंजी पेटून देल . 
तसाबी तो लयच खारेल आय.’         

खारोई ( ी.) एक सपु  ाणी, ी रामाने इ ा 
अंगाव न पाच बोटे फर व ाचा संकेत. ‘या 
झाळाव न ा झाळावर चळना या खारोईची मजा 
पायत होतो.’   

खारोटी ( ी.) खार, चानी. ‘ ीरामा ा सेतू बंधनासाठी 
खारोटीसार ा लहानशा जीवानं मदत केल .’ एक. 

खारोन (न.) खारट पदाथ. ‘जरा गोळधोळ करा आता. 
खारोन लय झालं बा ा.’           

खारोळ  ( ी.) बाजर  शजवून, वाटून बन वले ा व ा. 
‘इ  ूअसीन तं खारोळ  दे भुजून.’     

खाल ( ी.) कातडी. ‘ ा ा वावरात चोर  केल  का तो 
खाल उत न टाकतेच.’         

खालतं(ती) (अ.) १. खाल . ‘झाडं यग ात पटाईत 
अस ानं ना ा ज बं तोडून खालतं टाकाचा.’ - द.४८. 
२. पूवकडे. ‘पोया ा रोजी खालतं घरोघर  पाया 
ला ाची प त हाय.’      

खालत ं ( व.) पूवकडील, खालचे. ‘खालतल ा 
शवाराची सुरवात महादेवा ा म ापासून झा ानं 
वरदळ जा .’ -खंु.२६.          

खालता ा ( व.) हल ा पोटजातीचा. ‘खालता ा तू का 
वरता ा हाय/ तूतू हाय का आ ापा ा हाय.’ -
मए.१०६. 

खालमा ा ( व.) १. गर ब भावाचा. ‘खालमा ा 
मा ाले कोनीबी धवसा देते राजा.’ २. खाल  मान 
क न चालणारा. ‘वरमा ा बैलाले खालमा ा जोड, 
असा दसे जोडा लोकशाहीचा इजोड.’ - मए.१५१.  

खालमंुडी ( ी.) मान खाल  केलेल . ‘बैल तं खाल  मान 
घा न चा न रायला. खालमंुडी हाय काय लेक.’, 
‘खालमुंडी अ  पाताळधुंडी.’          

खालवल ( ी.) बडदा . ‘लेकाला धडवड णता उंबर 
कळत नाही पण ाची खालवल चालल  आहे.’ -
कात.४४.     
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खालवाट ( ी.) खोल असलेल  वाट. ‘वावरातून नेलं तं 
लोकं च ावतात. खालवाटीनं नलंे तं गाळं फसते.’       

खालसा (न.) ता ातून काढून घेणे, र  करणे. ‘पंचवीस 
हजार पयात खालसा गावातील प ास शेते तारण 
गहाण दे ात येतील.’ -कात.४४४. 

खालावनं ( .) अश  होणे, कमी होण.े ‘पोरगा मेला 
तापासनं भाऊची त ेत खालावल .’      

खाल  ( व.) रकामे. ‘ते खाल  बकेट भ न आन.’ ‘कापूस 
काढून बंडी खाल  केल .’   

खाल पेल  ( ी.) अकारण. ‘भाऊनं खाल पेल च माही 
हजामत केल  शा न.’ 

खा न ( व.) खाल ा बाजून.े ‘इर तल  खा न माती 
वर काहाळाले दोन मजूर स गतले.’       

खाले ( . प.) खावयाला. ‘उधई ावानी तु ा सारं काही 
पोखरलं/ टाऊचं लोनी खाले मसनई उखरलं.’ -न बै. 

खालोखाल ( व.) अंशत:कमी. ‘घे घेऊन जाय पो ा ा 
खालोखाल आय जवार . काई कमी नाई.’         

खालोनं ( .) खालावणे. ‘चार पोर ा बायतपनातच माई 
तबीयत खालोल .’ -हज.२९.  

खा ं (अ.) खाल . ‘घराखा ं आखर होतं.’ ‘तो 
झाळावरतं, मी उभा खा ं.’   

खा ानी (अ.) खाल . ‘झाळावर जावून बसला कईचा, 
आता तं खा ानी उतर बावा.’         

खावंद (न.) पती, ामी. ‘खावंद नाई घरात बबी हडते 
गावभर.’ (फा.) 

खावखाव ( ी.) खा ाची ती  इ ा. ‘पाचसहा 
दवसानंतर घर  आ ावर खावखाव सुटणं साह जक 
आहे.’ -पख.१७. 

खावटी ( ी.) पोटगी. ‘ब हणीले भाऊ वागवते तं तची तो 
खावटी म गते.’ -ल.१३. 

खावड ( व.) खाणारा, . ‘हा साहेब साला भलताच 
खावड आहे. ाची चौकशी सु  आहे.’ -पाटी.  

खावडोकाव ( व.) रागान े वागणे. ‘काय झाले 
कालपासून खावडोकाव क न रा हले ते.’ -ऊन.२६९.  

खावरा ( व.) खादाड. ‘जवाई तं मोठा खावरा दसून 
रायला. दोन पंगता उठ ा तरमा हा बसेलच.’        

खावरा डवरा ( व.) ओबोडधोबड असलेला, रागीट, 
भयावह. ‘कोन व हा खावरा डवरा मानसू सदा 
घरातचं आला.’       

खावा ( . प.) खायाला. ‘तू कवा काय करसील, कवा 
काय बोलसील अ  आमाले लाथा खावा लावसील 

याचा काही नेम नाई.’ 

खावो ा ( . प.) खाऊ शकणे. ‘शेती ब यापैक  
अस ाने चार एकरात बुढीला खाता खावो ा जात 
न तं.’ - तत.१९. 

खाशी ( ी.) खोकला. ‘चाराठ रोजापासून भलकसी खाशी 
झाल , सारा गया नाजूक न गेला.  (अर.)         

खा  ( व.) छळवादी. ‘माई सासू बर  माय नरा गर ब 
आय, तुया सासुवानी खा  नाई.’         

खास ( व.) १. वशेष. ‘हे नबाचं सरबत खास तुम ासाठी 
बनोलं.’ २. सुंदर. ‘ नमगाव ा पोर प े च रची 
पोरगी खास आये ग ा, तेच कर.’ (अर.फा.खा )      

खासकन ( व.) एकदम, चटकन. ‘एख दं ोटं काम 
पळलं क  खासकन ढोर इ ाले ते.’ -फ र.१३८. 

खासगी ( व.) वैय क मालक चे. ‘हे जमीनकाई सरकार , 
सावज नक नाई गनू पाटलाची खासगी जमीन 
आय.े’ (अर.फा.) 

खासतात ( . प.) खोकलतात. ‘रात पावसात काळून 
पोर उपासीच नजतात/ सात दसा ा झळ नं 
तापथंडीनं खासतात.’ -झाल .९. 

खासनं ( .) कमी करणे. ‘वखरा ा छे ात ब ासाठी हे 
मनं जरासक खासा लागते खा न.’       

खासर (न.) बैलगाडी, छकडा. ‘करे बंधू सार मला, बाई 
लोकाचे खासर / मानाची भावजई राहा बसून वसर .’ -
लोक.३०. ‘मो ाई ा घरामवरे खासरं र ा उ ा 
असतेत.’ -धग.१९   

खा सयत ( ी.) गुण, भाव, वै श . ‘कोनतीबी पोरगी 
पटवाची ाची ार च खा सयत आय.’ (अर.)      

खा ानी ( . प.) खोकलताना. ‘ ास ास खा ानी 
गयात भ ीसी तकल फ ते.’          

खाळा (प.ु) १. बीन कामाचा दवस. ‘पा ापावसा ानं 
वावरात काई चालत नाई ून दोन रोजाचा खाळा 
झाला.’ २. शेतातील बी न नघालेल  जागा. ‘चौफु  
पराटीत खाळे प े . बी आनून ते लावा लागतीन.’ ३. 
उणीव, कमी. ‘तुले पैशा अद ाचा काय खाळा प ा 
देनं मोठी पंगत गावाले.’   

खाळा नवाळा (प.ु) खा ी, खरेखोटे, ाय. ‘दोघाय ा 
लगनाचा खाळा नवाळा क यासाठी आजी गेल  ती.’ -
सत.२०.  

ख च ( ी.) काप, क ा. ‘झाळावर च ासाठी खोळावर 
कु हाळ नं खाचा के ा जातात.’ (का.)        

ख ड (न.) १. सुपार चा तुकडा. ‘पान फुल नतेो वे सेी 
उदंड। ा णासी ख ड देऊं नेदी।’ -तुका.३८१६. 
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‘ पयाची सुपार  घेतल  दोन ख डं भेटले.’ -त.१०. २. 
लहान भत. ‘धनीण धोतर घेऊन आल . न या 
घात ा. ख डावर ठेवलं.’ -डेबू.३१. ४. समूह. 
‘वावरातलं नदन उरकून शेवंता ढोर ा ख डामागून 
घराकडे नघाल .’ - नशा.१४५. ५. दोराचा तुकडा. 
‘येखादं ब धाले दोरख ड असीन तं दे.’   

ख डउ ं (न.) अंतरावर पडलेल  डबक . ‘नदीची धार कमी 
होत चा . फार तर आठदहा दवसा ा आत ख डउ ं 
पडतील.’ -पख.३३. 

ख डकं (न.) तुकडे. ‘सरपाले भा ानं मा न ाचे न हा  
ख डकं क न टाकले.’          

ख डकंबडकं (न.अन.े) लहान फोड. ‘सम ा आंगाले 
ख डकंबडकं झाले.’          

ख डड(डो)  (प.ु) अंतरावर ल डबके. ‘नदीला ख डड ं 
पडू लागले.’ -पख.८६. ‘उंबर ओढा पावसा ात भ न 
वाहायचा हवा ात जागजागी ख डडो  पडायचेच.’ -
त.३३. 

ख डनं ( .) खोदणे. ‘या उनायात वावरातल  ईर ख डनं 
पळते.’         

ख डला ( . प.) तुटला. ‘पखाल वरचे चरे पा न 
पुंजाचा जीव कचकचा ख डला.’ -पख.९९. 

ख डसर  ( ी.) बार क साखरेचा कार. ‘साखर 
कारखा ाचं जमलं नाई त काकाजीनं ख डसर च सु  
केल .’           

ख डुळं (न.) लहान भत. ‘ते स दे पाय कसे ख डु ावर 
बसून मा ाकडी पा न रायले.’ -खंु.१९०. 

ख डूक (न.) फोड. ‘जे र धपुर  राउळे वीण अर े 
उठताती: एका खते ख डुके: ख जा लागता त.’ -
गो व.११५. ‘कु ाले ख डूक झालं, चाटूचाटू मोठं केलं.’  

ख डोकर  (पु.) ढंुगणा ा दोन फडीतील भाग. ‘असं 
बो न तुमी तं आमची ख डोकर च उघळ  पाळून 
रायले.’       

ख डोळं (न.) भत, ख ड. ‘ चम ा ाणी ा ख डो ावर 
बसून ककश चव चवाट कर त हो ा.’ -बा.३१३. 
‘डा ा बाजूला ख डोळा आहे जु ा वा ाचा.’ -
खंु.१८४.  

ख डोळ पातोळ  ( ी.) चणाडाळ ा धर ात क दा 
मसा ाचे सारण घा न केलेल  खमंग, र ेदार 
भाजी. ‘व हाळात तं ख डोळ पातोळ ची भाजी इ ाया- 
जवाया ा मानपानासाठी के ा जातेच जाते.’  

ख दकर  (पु.) १. खोदकाम करणारा. ‘खंतीवर जायाले 
दोन ख दकर  भाकर  ब धून नगले.’ २. तरडीला 
ख दा देणारे. ेता ा तरडीला ख दा देणारे चार लोक. 

‘वखत लय झाला आता क  नका येले/ ख दकर  
झाले अ  म ं घेवून गेले.’ -पा . 

ख दचं ( व.) ख ावर ल. ‘शेकळं ख दचं काळून बैल 
पानो ावर आनले.’         

ख दजावं (न.) व श  कारचे जू. ‘डवरे धरतो टलं तं 
ख दजावं नाई घरात.’       

ख दनं ( .) खोदण,े खंडणे. ‘नदी काठाचे वावरं ख न 
गेले. घराघरात पानी घुसलं.’ -ज.३०. 

ख दमानी(ख दमूळ) ( ी.) पो ाचा आधीचा दवस. 
‘आज ख दमानीचा दस मले वाटलं आज तरमा 
बयलाईले आवतन ाले तू येशीलच.’ -लेक.१४.          

ख दमैना (प.ु) पो ाचा आदला दवस. बैलाचे पाय धुणे, 
कपाळ  हळदकंुकू लावण,े ख ावर हळदलोणी थापणे 

ावर पोथीची पानं ठेवणे. ‘गाई ा सूता, धरतर ा 
पुता, आळूसानं मारलं, आ यानं टोचलं, पुरा ानं 
मारलं, कास यानं आवरलं, राग नका ध  हो. आज 
आवतन ा अ  सकाय जीयाले या.’ -अक.१४.   

ख दशेकनी ( ी.) पो ा ा आधीचा दवस. या दवशी 
प ाळ चा प ढरा तुरा ाला पळसाची पाने ब धून 
वाटीतील हळदी ा धात बुडवून बैल चे ख दे शेकत 
उ ा ा जेवणाचे आमं ण देतात. ‘आज आवतन ा 
उ ा जेवाले या, एक नमन करा पावती हर बोला, 
हरहर महादेव.’ - द.७१ 

ख दा (प.ु) १. दंडा ा वरचा भाग. ‘सोभाग मरैल तर  मी 
तचे आंगठेु ब धैन: क ी कर न: ख दी र गैन: घडा 
फोडीन:’ -ल .३१७. ‘रातबेरात खंडत बस ानं ख दा 
भ न आला माहा.’ २. ह ा, बैलाचे वा षक भाडे. 

ख दीपानी ( व.) पाणीदार. ‘या बैलाले भे ळ समजा क  
ख दीपानी हाये असं समजा’ - सत.१२१. 

ख देशेकणी ( ी.) पो ाचा आदला दवस. ‘ ाला 
ख देशेकणी ा दवसीसु ा बैला ा मानेवर डवरा 
ठेवावा लागला.’ -पोळा.१५. 

ख देपालट ( ी.) ख दा बदलण.े ‘गरमपंचायतीत आता 
ख देपालट झा ा बगर गाव सुदरत नाई.’        

ख देमळणी ( ी.) पो ा ा आदला दवस. 
‘ख देमळणी ा दवशी बैल चे ख दे मळ ासाठी 
येसकरानं कुण ा घर  पळसाचा डाहाळा अ  
दोन ार बेलाची पानं टाकाची पूव पार प त होती.’ -
वा.३९०. 

ख बघर (न.) ख बाचे घर. ‘ख बघराला सागाचे कातीव 
दहा ख ब होते.’ -मोती.    

ख बोरा (प.ु) ख बाची दगडी बैठक. ‘ तनं माळवदाला 
पे न धरणा या चौकोनी दगडी ख बो यावर उ ा 
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असणा या जु ा ख बाला डोकं टेकलं.’ -खंु.२५२.  

खचके ( व.) जोरात, मो ा माणात. ‘वतमान ात 
खचके जा हरात सु .’ -ल.९०.  

खचळ पोथ ( ी.) नाना कारचे मणी व पदके असलेला 
ी अलंकार. ‘औंदा ा हगामावर खचळ पोथ कर न 

ो.’            

खचातानी ( ी.) ओढाताण. ‘लय खचातानी केल  तरमा 
नाई येवळा पैसा जमोता आला.’          

खजगनतीत ( व.) हशोबात, जुमान ात. ‘अ ाभ ा 
तं आप ा खजगनतीतबी न  ेराजा.’  

खजनं ( .) १. चडण.े ‘ गो आबा अशी नारायनले 
खीज पाळेल होती. तो दसला का पोरंईनं गो 

ट ाब बर तो खजते.’ २. बाजू घेणे. ‘तो काय 
आप ाकून खजते.’   

खज  येनं (सं. .) रागावणे. ‘आता बुवाले खरं स गतो 
तं तो उलटा मलेच खज  इयाचा होय.’ -हज.१६.         

खजवनं ( .) चड वण.े ‘ ाची मसूर ाला खजवीत 
होती.’ -झेल.६२.     

खजीन ( . प.) बाजू घेणार. ‘मानूस खो ाची बाजू 
धर न क  दो ा ा इकळून खजीन.’ -सुखो.५७.  

खजून ( . प.) चडून. ‘न गो खजून गोटे मारत पयत 
सुटे.’         

खजे ( . प.) चडत असे. ‘दपणासी नखट लाजे।  
खजे देखो न॥’ -तुका.८२९.   

खजेल ( व.) चडलेला. ‘वयनी वयनी नको न ूआगदुरच 
खजेल हाय ती.’  

खजोनं ( .) चड वण.े ‘सजोतात मैतरनी मैना सजते/ 
खजोतात मैतरनी मैना खजते.’ -ध .३८. ‘मले मा र 
मारते अ  पोरंबी खजोतत.’ -फ र.१३.   

ख ी ( ी.) खंुटी. ‘दरोजाले ख ी घा न ठीव ंजे मंग 
बनधास रायता येते.’          

खताब (पु.) पदवी, कताब. ‘ ाले काय कताब नाई 
भेटेल ाचं नावच रावसायब होय.’ (अर.)       

खदमत ( ी.) सेवा, आगत- ागत. ‘कोनीबी फलाना 
पावना येवो ाची खदमत के ा बगर आप ाले 
चैनच पळत नाई.’ (फा.अर.)        

खदळनं ( .) मु , उगाच मो ाने हासण.े ‘येवळा ा 
पोर  झा ा तरमा खदळतच रायतात, साया ा.’           

खदा(दी) खदी ( ी.) मु , मो ाने हास ाची या. 
‘मो ाधा ा मा ाईपुढे बाईमा ानं खदा खदी करनं 
बरं दसते काय?’           

खनभर (अ.) एक ण, अ  वेळ. ‘थ ब खनभर  
सकवार पोर ’ -काया. ‘लाचार लायचाटी जमात जवा 
मी पायतो, तवा अचंबीत होऊन खनभर उभाच रायतो.’ 
-नोका. 

खपल  ( ी.) फोडावर ल पापु ा. ‘अंगावर ा 
र ाळले ा जखमावर आता खप ा धर ा हो ा.’ 
-एक. 

ख पटी ( ी.) मागे लागण.े ‘काऊन इतक  ख पटी 
पड ावानी करतं व तले. नव याले कयलं तं मार न ना 
तुले.’ -पाटी. 

खमा (प.ु) बार क केलेले म स. ‘दोर वहळूवहळू खमा 
केला माया डाखो या हाताचा या तरंदाजा ा 
पोट ानं.’ - सत.१२५. ‘बो ा चावत नाईत ून 

ता यासाठी खमाच र धनं पळते भौ.’ (फा.)       

खया (पु.) खळा. ‘चपल तून पायात खया तला.’           

खरनी ( ी.) एक झाड वशेष. ‘शाळा सुटल  ना सुटल  
पो ाईची खरनी ा झाळावर धाळ प च ून 
समजा.’           

खराडी(ळ ) ( ी.) व हर तील पाणी काढ ासाठी 
बस वलेले लोखंडी चाक असलेले लाकूड. ‘ खराडीचं 
चाक रातभर मुकं ा मुकं. बायका  ग ानं बोलकं 
झालं.’ -डेबू.३२. ‘झाल  यहीर वसान हरमुस ा 
खरा ा.’ 

खरापत ( ी.) मुल ा गा ाचा साद. ‘बाना बाई बाना 
सुरेख बाना, गाने संपले खरापत आना.’ -वलो.६८. 
(फा.अर.)        

ख स (न.) खरवस, क ा धाचा पदाथ. ‘ प ा गाईचं 
ध पकेलोक माई माय ाचा ख स करे.’       

खरो ा ( ी.अने.) खळ . ‘आबे तं, गा ा ा खरो ा 
खा ून गो ानं ठोकून वाको, म े चाक नगाले नको.’ 
- द.१२. 

खरोळ (न.) टोपले, डाले. ‘खु ाले ब धून यक नु ं 
रकामं खरोळ ठवा ा ा मवरे.’ - सत.१३२. 

खलवनं ( .) खाऊ घालण.े ‘अथु ा मंडईले तूच त आज 
ठावरक खलवत आला बा ा.’ -कावू.  

खलाई ( ी.) १. खुराक. ‘ भ ा ैसीले सरक ची खलाई 
पायजे.’ २. खाऊ घाल ाची प त. ‘पाटला ा 
खट ातं ढोरावासराईची खलाई म  असते.’    

खलाप(फ) ( व.) व . ‘वावरं इकून पैसे भराव अ  
नौकर  धराव या ा त बुढा खलापच होता.’ -कावू. 
‘टुनक त मु ाम करणं माणुसक ा खलाफ झालं 
असतं.’ - स.७७. (फा.अर.) 
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खलावनं ( .) खाऊ घालण.े ‘आवतावर जासाठी 
सकाऊन ा पायर च बैलाले खलावनं पळते.’       

खलोनं ( .) खाऊ घालण.े ‘तुमी का लान हा? लान 
लेकराले खलोनं पळते.’      

ख ार (न.) १. समूह, त डा. ‘सयसं ाकाय झाल  क  
गाईचं ख ार गावाकळे जाची धूम करते.’  
२. बैलाची एक जात. ‘ ख ार  बैलाची जोळ  भलती 
देखनी रायते.’        

ख  ( ी.) चे ा, फ जती, टर, टगल. ‘कोनी जाते मुंबई 
कोनी जाते द / जो तो कसानाची उळोत रा ते 
ख .’ -न बै.  

खवा (प.ु) खळा. ‘चपल ा आंगो ाले मो ा खवा 
ठोकला.’    

खसकनं ( .) नघून जाणे. ‘मी दसलो तसाच तो 
बेपटीतून खसकला.’  

खसकाटनं ( .) ओढण.े ‘नामाचं बखोट ध न कौ तकनं 
ाला वाकळ तून खसकाटलं.’ -धग.३७. 

खसगनती ( ी.) हशेबात नग , मामुल . ‘ते पो ं काय 
खसगनतीत धरता हो, जाऊ ा लेकाले.’ 

खसडा (प.ु) खचडी. ‘ खसडा क न ठेवला पन लेकराचा 
प ा नाई आजून.’ -धग.८३. 

खसनं ( .) बार क करण.े ‘मुळा, ग जर तं आजकाल 
खसनं पळते.’        

खसनी ( ी.) यप क घरातील कस ाचे साधन. 
‘ खसनीवर मुळा घेऊन बार क केला अ  टाकला 
दयात का झाल  चटनी.’       

खस मस (न.) बेदाणा. ‘ हवायात माय लाळू करे, काजू, 
बदाम, खसमीस असं ात सारं असे.’ (फा. कि मश)       

खसळ  ( ी.) खचडी, मसळ. ‘तेथ सुख :खाच खचट। 
जे वजे एक च ताट।’ - ा.१४.२७३. ‘आंतेजा खचडी 
घेताती मागून।’ -तुका.३९०७. ‘ह रनामाचा खचडा 
केला। ेम मो हला साधन॥’ -तुका.२३०. (का. क ड)         

खसा (प.ु) खण, अंगर ातील पशवी. ‘ ामराव टेलर, 
पैसा असला का सद याले खसा शव ात 
मतलब.’ (फा.क सा,का.)        

खळाटनं ( .) ख ाने ठोकण.े ‘साधेच घर वर 
लाकड ची कैची ठोकल . तवर टीन खळाटलेले.’ -
सेल.१३५. 

खळ  ( ी.) खीळ, बैलगाडी ा चाकाची आडखुटी. 
‘ख ात खळ  तुटून बंडीचं चाकच पयालं.’ 

खड ( ी.) फट, दरार. ‘वारे वाऽऽ काई ब धलं राजे हो 
टोलेजंग घर अ  हे काय खयबर खड ठेवल .’       

खडार (न.) भतीला पडलेले मोठे छ . ‘घुसीनं भीतीले 
खडार पा ं .’      

खी ( ी.) खीळ, बैलगाडी ा चाकाची आडखुटी. ‘अबे खी 
ना घातल  तं चाक नसटून पळ न ना लेका.’ 

खीऊ ( . प.) खेळू. ‘बेबी बोलतो मी तु ाशी आपून 
खीऊ.’ -फ र.१८.   

खीज ( ी.) चड व ासाठी ठेवलेले नाव. ‘गावात ा 
हरेकाले कोनती तरमा खीज पाळेल हायचं.’ २. कड, 
बाजू. ‘भावाला भावाची खीज आ ा शवाय कशी 
राहील?’ -पाटी.   

खीन ( व.) ण, मंद. ‘नजर खीन त ती. फकत 
नटे च ाव ाव दसे.’ - सत.११६. 

खीन (अ.) ण. ‘थ ब खनभर सकवार पोर .’ - व. 
‘बायको खनभर ही मले नजरे आड झा ाचे आवडे 
नाही.’ -एक.  

खीर ( ी.) ध त ळ साखरेचा पातळ पदाथ. ‘घर  ाध 
होत होते:...खीर ची दो न अळंदी नीपते घातल  होती:’ 
-ल .९. ‘मग तीही वडे: म डे: अमतृफळे: खी र: घार या: 
पुर या: उंबरे: फे णया: साकरम डे खी र ऐसा बरवा 
पदाथु उ मु नीफजवीला:’ -गो व.२४६. 

खीलखील ( व.) ढले, सैल. ‘इंधन वा वा  गाळं 
खीलखील झालं.’         

खीळ ( ी.) बोलणे खंुटण,े मौन. ‘अव ा को च वम 
अंड । ध रत  त ड  खीळ पडे॥’ -तुका.४४३२. 

खुजल  ( ी.) खाज. ‘का न असा खाजून रायला? खुजल  
झाल  काय?’         

खुजा ( व.) लहान ठगू, कमी उंचीचा. को ा मनाचा. ‘मोपा 
पटेल खु ा शदी ा झाडासारखा.’ -झेल.५.    

खुटकानी ( ी.) बेरडीची आत ा बाजूची दोर . ‘बे ा 
देजो बरं तुयावा ा. माया बे ची खुटकानीच तुटल  
राजा.’  

खुटकाळ  ( ी.) बैलगाडी ा खंुटाला लावलेल  ब बू, 
काडी. ‘खुटकाळ वर नको बसू. कटकन मोळ न.’        

खुटनं ( .) वाढ थ बण,े अडण.े ‘जेण स गतयाच बोलण 
खंुटे। ऐकतयाच सन तुटे।’ - ा.७.९. ‘सुख नभर 
जा लय ा ा गणु। तकुा णे खंुटल येण जाण वो॥’ 
-तुका.३८०. ‘खंुटू नय  गेले नावा। नाह  हेवा 
खोळंबला।’ -तुका.३५३७. ‘बैल नकोनको णत होते 
खुटून रा हले होते.’ -त.६.  

खुटपाटल  ( ी.) बैलगाडीचे खूट बसव ाची फळ . 
‘हरनी शाबूत हाय फ  खुटपाटल  मोळेल हाय.’        

खुटबइगन ( व.) ठगू. ‘ना या डंुमना अस ाने ाले जो तो 
खुटबइगनच न.े’    
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खुटलं ( . प.) अडले. ‘इटा रेती नस ानं चा  
ब धकाम खुटलं.’  

खुटला (पु.) बैलगाडीची उभार , शगाडा. ‘ ाने खुट ात 
घासलेट अडकवले अ  खाल  उडी मारल .’ -त.९७. 

खुट ा ( ी.अने.) तुर ची झाडे काप ानंतर ज मनीतील 
रा हलेल  धसं, खंुट. ‘तुर ा खुट ा येचाले बाया 
स ग ा हो ा.’   

खुटा (प.ु) गरेु ब ध ाचा गो ातील खंुटा. ‘बाइ: ब धल  
गाए असे: ते सुटावया लागौ न खंुटा भंवती भवे:’ -
ल .५८८. ‘सखू ब ा बैलासारखी खु ावर चारापानी 
म गणार  न ती.’ -संगा.१९.  

खुटातलं ( व.) कुळातील, गटातील. ‘बापा तू त 
ाइड ाच खुटातला हाय.े’ - नशा.१५५.   

खुटालं(ळं) (न.) बैलगाडीचे खंुट. ‘येकार वर बंडीनं प ी 
खाल  अ  समदे खुटाळं मो े .’        

खुटावनं ( .) एका ठकाणी राहण,े खंु ाला ब धणे. 
‘दा नी गुरंढोरं खुटावलेल  असतात.’ -खंु.१८३.  

खुटी ( ी.) खंुटी. ‘झोरे अटक ाले माती ा भीतीत खुटी 
ठोकल .’          

खुटीउपट (प.ु) १. तापदायक उ ोग. ‘ रकामचोट गं ा 
दवसभर खुटीउपट धंदे करत रायते गावा ी.’  
२. इकडचे तकडे करण.े ‘हे वावर इकून ते वावर घेनं 
असा ाचा खुटीउपटपना चा च रायते.’           

खुटे उपट खुटे गाड (न.) अकारण काही तर  तापदायक 
काम. ‘खुटे उपट खुटे गाड क याचे कामं स गत नोका 
जात जाऊ.’   

खुडण(न) (न.) खुड ाचे, तोड ाचे काम. ‘ब ा शवाय 
खुडण मळायचे. खळे मळायचे.’ -सेल.८.  

खुडणटोपल  ( ी.) टोपल भ न कणसे. ‘सुतार, 
लोहार सारखीच भाट नाही बलोतेदार ची खुडणटोपल  
मळते. ’ -मोती.  

खुडनं ( .) खुडण,े तोडण.े ‘जसी व रव र पालवी खु डजे। 
आ ण मु ळ उदक घा लजे।’ - ा.२.३०५. ‘तू तं क  
खु ाले गे ी काय ना?’ -धग.४३. ‘खुडणानंतर 
ख ात कणसं पडल  क  ावर बैलाची पात 
चालायची.’ -ज.१०.  

खुडूक ( व.) व झ, अनु ादक. ‘सो ाचे आंडे देनार  होती 
बुढी पयले. आता झाल  खुडूक.’ 

खुडूस ( व.) वाईट, उ ट, कंजुष. ‘पटवार  भ ा खुडूस 
आय.े धळ बोलतई नाई, पैशा बगर कामई करत नाई.’         

खु ी ( ी.) संडास, पायखाना. ‘ तार ले गो ीलोक 
चालवेना तं त ासाठी वाळ ातच खु ी केल .’       

खुणवाखुणवी ( ी.) खुणेने इशारे करणे. ‘पोर नी 
खुणवाखुणवी क न बटनं फरवून गा ाचा आवाज 
कमी केला.’ -खंु.१७३. 

खुतआगोल ( ी.) नागरास लागून जुंपलेल  प हल  जोडी. 
‘मी खुतआगोल हा ाले हाव ना पाटला ा वावरात.’     

खुतुमार ( व.) नाजूक, सुकुमार. ‘कळ दार पानाचे देठ 
खुपतील असे तुझे लाल खुतुमार ओठ.’ -कात.७. 

खुतून ( व.) अवसान जाऊन. ‘झाला हाडाचा सापळा 
नाही बसला खुतून.’ -हाझा.१५. 

खुदगरजी ( व.) ाथ . ‘ द ा येवळा खुदगरजी अशीन 
असं माईत न त लेक.’ (फा.)        

खुदपसंद ( व.) त:ला आवडत असेल तेच करणारा. 
‘पोरगा स गलं काम करनारा पायजे. ऐटबाज, खुदपसंद 
नको.’ -फ र.२२३. 

खुदमूद (सव.) त: ‘या व  आप ाले पोरगच हाय 
असं खुदमूद मलेच वाटाले लागलं.’ -हज.१७. 

खुदळून ( . प.) खाऊन, तुडवून. ‘झोपा ाची काटी 
लावल  नसंल. गेलं कोणाचं तर  ढोर खुदळून.’ -त.२६. 

खुदाई ( ी.) १. खण ाची या. ‘रातभर खुदाई चालल  
को ात, पन काई सापळलं नाई.’ २. परमे  वराची 
इ ा. ‘कोनाचं कसं होईल हे तं खुदाईच ठरोते ना?’           

खुनखराबा (प.ु) र पात. ‘आजकाल तं लगनाईनंबी खून 
खराबा होऊन रायला.’ (फा.)       

खुनशी(सी) ( व.) सूडबु ी, ह ारा. ‘अधउबार राजकारनी 
खुनशीच हायत न हा .’ (अर.  ख , फा. खु स)      

खुनसुखुनसू ( व.) भरपूर, दाब देऊन. ‘पंधरा जनाहीची 
पंगत बसल . सारे खुनसुखुनसू जेवले.’ - तत.११६. 

खुनाखानी ( ी.) १. इशारा. ‘तुले पाऊन ा कती के ा 
खुनाखाना.’ २. खुन, ह ा वगैरे. ‘पेपरातलं कोनतबी 
पान काहाळा खुनाखानी शवाई सर काई नाईच.’     

खुनानी ( ी.) नशाणी. ‘पंपं सरलं का तथीसा खुनानी 
क न ठेवा लागत होती.’         

खुना या ( व.) खून करणा या वृ ीचा. ‘सुभाष तं लाल 
डोयानं लयच खुना या दसत जाय.’           

खुनावनी ( ी.) १. इशारा. ‘पो ेपो ा एकमेकाले 
खुनाव ा करतच रायतात.’ २. खुणाणी. ‘दोन धु या ा 
मढावर मोठा दगूड खुनावनीसाठी रोयला.’     

खुनूट (न.) ध ट. ‘ती पळायला गेल  तर डुपाचं खुनूट 
त ा पायाला लागलं.’ -अंधा. 

खु स ( ी.) ेष, आकस. ‘बापाले ा दे ा ा 
रोजापासूनची खु स आज काहाळल .’ (फा.)       
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खुपट ( ी.) १. ध ट. ‘पायात भळाचं खुपट त ानं 
लय रगत गेलं.’ २. अडचण. ‘ ाले काई काम स गलं 
का मंधातच काही खुपट काहाळते लेकाचा.’        

खुपनं ( .) बोचण,े सलण.े ‘तंव बोलण च नाह । बोल  
णे जर  क ह । ते बोल कोणाही। खुपेल क ॥’ -
ा.१३.२६३. ‘डोयात जायेल खळा लयच खुपून रायला 

माय.’  

खुपसखंुबा (पु.) हाताचा दाब, जोर. ‘डवरं हाणताना 
पासीचा थोडा जर  खुपसखंुबा झाला, पीक दबू लागलं 
तर आपला जीव दब ासारखा होतो.’ -खंु.५०.  

खुपसनं ( .) भोसकणे, खोचण,े आत घालण.े ‘भाला 
सरका टपोर ना ा पोटात खुपसनं पळते.’      

खुप(ब)सुरत ( व.) अ ंत देखणा, सुंदर. ‘पोरगी तं लयच 
खुपसुरत हाय भाऊ तुमची. देता काय आम ा 
पुत ाले?’ (फा.खुब, सुंदर)     

खु पया ( व.) छुपा, गु  बातमी काढणारा. ‘राजा मोठा 
खु पया वात हर आये. कुनाचेही आंडे प े कई 
काहाळ न याचा नेम नाई.’          

खु स (प.ु) १. ज मनीत सळई वगैरे खुपस ाचा मुल चा 
एक खेळ. ‘ रकामटेकळे पो े खु स खेत बसतात 
दवसभर.’ २. गं ज ातील पाच हाती ा डावातील 
तसर  बाजू. 

खुबट (न.) मु  बुं ातून नघालेल  फ दी, वाळलेला 
भाग. ‘खोळावर ा खुबटावर पाय ठुतठुत ना ा 
चचीवर चहळला.’          

खुबा (प.ु) १. ख दा, शर राचा उंच भाग. ‘ शीचे चार  
खुबे दहीभातानं रंगवायचे.’ -पख.१२४. २. झाडाची 
फ दी तोड ावर उरलेला अंश. ‘ शदोर  काटी ा 
खु ाले लटकून टाक.’  

खुबी ( ी.) १. कौश , रह . ‘इथी तथी उभी, माहा माइ 
खुबी.’ ‘एवढं च हाट वळून देखील ात ा खु ा 
के ला कळत न ा.’ -झेल.२८.२. यु . (फा.) 

खुबूट (न.) खोडाचा फाटा. ‘पाय खुबुटाची केवळ  ठोकर 
लागल . र बंबाळ झालं बोट.’     

खुबे (प.ुअन.े) हाताचा कोपर. ‘हात नी डोकं ग  ध न 
नी आपले खुबे णजेच कोपर टेबलावर टेकले.’ -

नशा.१९७. 

खुमखुमी ( ी.) जोर, रग, धमक दाख व ाची इ ा, 
खाज. ‘र ा ा मनात काल ा गो ीची खुमखुमी 
होती.’ -पख.५९.  

खुमार  ( ी.) वशेष चव, ल त, मौज. ‘गवती ाहा 
टाक ानं चाहात लयच खुमार  आल .’ (फा. अर. 
खुमार)     

खुरत(द) ( ी.) ख ात पाणी शपून जागा घ , कडक 
हो ासाठी बैल, ैस फरवतात ती या. ‘खयातल  
दोन रोजात खुरत झाल  का आनजा क ाची बंडी.’  

खुरदा (प.ु) च र पैसे. ‘भर ा बाजारात ओटीत खुरदा 
जड/ वाजती कलदार पये खडाखड.’ -लोक.४१. 

खुरपं (न.) लहान वळा. ‘गवत कापाचा इवा नाई चालत 
बाई न ाले, खुरपं पायजे ना? तुमी तं शकेलसवरेल 
हात वा े?’         

खुरपन (न.) कोळपणीत पासीला लागलेले काडी, कचरा, 
गवत. ‘कोळपं तरपं क न तु ानं पासंचे खुरपन 
घेतो.’ -माआ.४५.      

खुरपनं ( .) नदंणे. ‘सजनकसाया वकंू लागे मास। मळा 
स व ास खुरपंू लागे॥’ -तुका.२८१०. 

खुरपळ  ( ी.) पक चा एक क डीचा रोग. ‘सोया बनातल  
तूर चर दसे. आज गेलो तं खुरपळ नं पतल च क न 
टाकल .’     

खुरपी ( ी.) लहान वळा. ‘पाथीवर बाया बस ा अ  
ब ग ाई ा खन खनीत खुर ा चा  लाग ा.’ (का. 
कु पे) 

खुरमा ( ी.) खजूर. ‘खजूर वाळून कळक झाला का 
ालेच तं खुरमा ेत.’ (फा.)        

खुरमान (प.ु) वाकून केलेला नम ार, मुजरा. ‘कंमरेत 
वाकून दो ी हात जोळून हारजी म गानं बा सूाहेब 
खुरमान घालतो टलं. तसं शदाजी पाटल नी सुखी 
राहा असा त डभ न आशीव द दला.’ -वा.३२. 

खुरमंुडी ( ी.) पाय व मान दोराने ब धणे. ‘खुरमंुडी 
घा घा  डोळे घेतले लावून.’ -गाक.२२. ‘गायीला 
पायखुटी घा न खुरमंुडी करतोस.’ -झा.१०. 

खुरशेल ( व.) खुडले ा. ‘ सर कडं ाहे ा ग डीले 
का ाकु ा गवता ा खुरशेल जशा टोचतात.’ -
खंु.१०. 

खुराक ( ी.) पौ क खा . ‘बाप पोटाले चमटा घेऊन 
बैला ा खुराकाची सोय लावतो.’ -हा.४२. ‘मूठमूठ 
शगदा ा ा फुटीचा खुराक दमले ा पोरा हाती 
देला.’ -काळ .५२. (फा.)  

खुराट (न.) शडे खाऊन रा हलेला भाग. ‘धु यावरचं गवत 
बैलाईनं खुराट केलं.’           

खुरापत ( ी.) कटकटी, भानगडी. ‘म ग ा नवळनकु ची 
खुरापत काळ ानं भ डनं लागल .’ (अर.)       

खुराळं (न.) घरटे, लहान घर, झोपडी. ‘ग रबाचं खुराळंच 
बरं बापा, मो ाले है ामा ा.’       

खुर  (न.) गरु ा तळपायाला व त डाला होणार  ाधी. 
त डाला होतो तो त डखुर  आ ण पायाला होतो तो 
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पायखुर . ‘भाकर तुकडा खाऊनखाऊन जशी सव ची 
त डं खुर  आल  होती.’ - स.९८. 

खु मु  ( व.) खरोखर. ‘आता आबा े खु मु च 
अ न भ ष .’ -मे.४.  

खुरोत ( ी.) खुर नी खळे तुड वण.े ‘मेळ रोवल  मंधात, 
केल  बैलाची खुरोत ग  जवार  तरु ची खयवाळ  
जोरात.’ -ध .६७. 

खुद ( व.) लहान. ‘येकाच नावाचे दोन गावं आयेत हगनी 
खुद अ  हगनी बुज क.’ (फा.)       

खुद  (प.ु) लहान तुकडे, मोड, च र. ‘ भका याजोळ 
खु ले काय वान?’ (फा.)     

खुमका (प.ु) जनावर ा खरेदी व तील चहापा ाचा 
खच. ‘दा पयासाठी का न सवदा मोळून रायले चला 
खुमका मी देतो.’    

खुम  (प.ु) खार क, खजूर. ‘सकाऊनच धात टाकेल खुम  
खा ा.’ (फा.)       

खुलटन (न.) नदन करताना लहान गवता ा क बाव न 
खुरपे फर वणे. ‘बायाईचा टाईम झा ा ानं अरामानं 
खुलटनं चा  होतं.’  

खुलनं ( .) १. उघडणे. ‘ह याचं नशीब औंदा खुललं. काय 
पीक झालं लेकाले!’ २. शोभण.े ‘बाई ा आंगावर 
नववार  गळं खु ं  होतं.’      

खुलवाटी ( ी.) उघाडी. ‘रातपर दवस ठोकाम गे ठोक, 
पानी खुलवाटीचं नाव घेत नोतं.’ - सत.५३. 

खुला ( व.) मोकळा, र . ‘आप ा घराचा दरोजा खुलाच 
अ  ेफलाना येवो का आपला येवो.’        

खुलासा (प.ु) ीकरण. ‘कोमेजले ा पक ना देतो 
अ ूंचा दलासा/ मा ा पडीक शेताचा मीच कोरडा 
खुलसा.’ (अर.खुलास:)        

खुलासेवार ( व.) स व र. ‘तुमाले खुलासेवार स गतो 
कोनाची  मून भावत नाई आप ाले.’ -धग.३. (अर.) 

खुल  ( व.) मोकळ . ‘दोन घरं ब धून दल  होती मधे 
ऐसपैस खुल  जागा होती.’ -सुखो.३३.       

खु ं  ( व.) मोकळे, उघडे. ‘खु ं  सो चं नाई लेकराले तं 
रतभात कशी समजीन.’         

खु मखु ा ( व.) उघड उघड. ‘कौ तक महादेवला 
खु मखु ा णाल , का ओ आता कसं? -धग.२६. 

खुश क त ( व.) भा वान, सुदैवी. ‘पोरगं नोकर वर 
लागलं. म  झालं बापा तुमी तं लयच खुश क त 
नगले.’ (फा.अर.)       

खुशबोईदार ( व.) सुगंधी. ‘रंगरावने डबीतील खुशबोईदार 
चकणी सुपार  त डात टाकल .’ -कात.१२५.      

खुशहाल ( व.) सु ती. ‘कोनाचीबी लेकबाय खुशहाल 
असल  पायजे.’ (फा.अर.)       

खुशा (प.ु) पहार. ‘खा ाकडं पाठवून खुशे, स ला, 
कु हाडी आताच पाजवून ा.’ - द.६. 

खुशामत(द) ( ी.) शंसा, ह जीह जी, त डपुजेपणा. 
‘आ ी मायची खुशामत कर तच होतो. काम सोळ तू 
घर  जाय.’ -फ र.१६२. (फा.)       

खुशाल ( व.) सुख प, सुखी, आनंदी. ‘चहा घे, मग मी 
कॉलेजमधून येईपयत खुशाल झोप.’ -गय. ‘बरं आणखी 
कसं काय गावाकडं? मुलंबाळं खुशाल चैन? बु ानं 
इचारलं.’ (फा.खुश,अर.हाल) 

खुशालचंद ( व.) चैनी, बे फक र. ‘बायकोची ना लेकराची 
कोनाचीच फक र नसलेला खुशालचंद हाय तो.’         

खुशाल  ( ी.) सुखसमाधानी, ेम, कुशल. ‘माई काहाले 
खुशाल  पुसून रायले?’ (फा.)              

खुशी ( ी.) १. आनंदी, स ता. ‘लगन जुळलं तं 
मान ाले भ  खुशी झाल .’ २. मज . ‘माई खुशी हाय. 
मी जाईन नाईतन नाई जाईन.’ (फा.) 

खुशीनाम ( व.) त: ा इ ेनसुार. ‘वारे वा शेजार  
खुशीनाम मा ा वावरात हरणाचा कळप काढून देला.’ -
खंु.५२.  

खुसखबर ( ी.) आनंदाची बातमी. ‘पोरगं झा ाची 
खुसखबर स ाले आलो.’        

खुसपट (न.) १. नसती भानगड, कळ. ‘वावरात ा 
र ाचं खुसपट काळून बुडा भ डू लागला.’ २. आत 
शरलेल  काडी. ‘अनवानी होतो, कायचं तर  खुसपट 
घुसलं पायात.’ ३. अकारण काढलेला भलताच मु ा. 
‘सोय रक मे ाखु ावर आ ी जवाई बॉन भलतंच 
खुसपट काहाळलं.’ (फा.)      

खुस क त ( व.) भा वान. ‘येकर  दा कापूस ाले का 
आपून खुस क त हाव.’         

खुस मजास ( व.) आनंदी वृ ी. ‘संसारात काईच पुरोती 
पळत नाई ूनस ा खुस मजासच मानूस 
पायजे.’ (फा.)       

खुसबुदार ( व.) सुगंधी. ‘ ग हाइक खूस राहाव ून च गले 
साबनं, पावडरा, खुसबुदार तेल आनलं.’ - सत.१३७. 

खुसबू ( ी.) सुगंध. ‘मोग या ा फुलाची खुसबू म  येते.’         

खुसम र  ( ी.) खोटी तुी, हाजीहाजी. ‘मामाले काय 
कोनाचीबी खुसम र  कराची अ  ा ाकून ा 

ाचा.’ (फा.)        

खुसाखुस ( व.) आनंदी. ‘औंदा कापूस पक ानं शेतकर  
खुसाखुस होता.’         
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खु सनाम ( व.) त: ा इ ेनसुार. ‘वाटलं तं तू या 
गोठीचा ा गावात खुसीनाम ड गोरा पीट.’ - सत.८५. 

खु सराजी ( व.) आनंदाने. ‘गाळ चा वखत झाला वयनी 
खुसीराजी करा बरं ब ा येस ताले.’ - सत.३६. 

खुसूरफुसूर ( ी.) हळू आवाजातील बोलणे. ‘खुसूरफुसूर 
सु  झाल  कानात.’ - मए.१३०., ‘शेतक याचं घर 

णजे जसा काय जानोसा/ खुसूरपुसूर सु  चा  
असते कानोसा.’ - मए.७६. 

खुळखुळा (प.ु) लहान मुलाचे खेळणे. ‘लेक  लळे तं गंगू 
आजी खुळखुळा वाजू लागल .’        

खुळचट ( व.) खुळा. ‘ ा खुळचटाले काहाचा 
हसोब टसोब यीन हो?’  

खुळ( )न (न.) कापणी. ‘जैसी व रव र पालवी खु डजे। 
आ ण मुळ  उदक घा लजे।’ - ा.२.३०५. ‘रावजी ा 
वावरात खु न आय,े इवा त ाच लागीन माय.’  

खुळनं ( .) कापण.े ‘सकाऊनच बाया क ं खुळनं चा  
करत.’  

खुळमा ( व.) एक हात तुटलेला. ‘पडीसंगं कळबाकटर त 
हात गे ानं दा ा खुळमाच झाला.’         

खुळा (प.ु) तोडलेला, खुडलेला भाजीपाला. ‘हरब याचा 
खुळा भाकरचटनीसंगं खानं चा  झालं.’   

खुळा ( व.) १. वेडसर, अपूण बु ीचा. ‘प ा येवळा 
वाहाळला तरमा खुळाच रायला.’ २. एक हात तुटलेला. 
‘यकेा हातानं खुळा असूनबी सायकल चालोते प ा.’         

खुळूक ( व.) १. क बडीन े अंडे न देण.े ‘काल रोजीच 
क बळ  खुळूक झाल , बयना.’ २. पैसा संपण.े 
‘ बमार नं मानूस समदा खुळूक झाला.’   

खंुडूमंुडू ( व.) ल . ? ‘सग ा अंगाने खंुडूमंुडू जमा होताना 
ाचा आकारच हरवला.’ -बा.१३८. 

खंुदलख दल ( व.) तुडवणे, मारणे. ‘का न ओ लेकराले 
असे खंुदलख दल क न रायले?’         

खंुदलन (न.) तुडव ाची या. ‘घरादाराचं खय केलं 
झान ूअसं तं खंुदलन केलं सबन.’ - सत.३०. 

खंुदलनं ( .) १. तुडवून काढण.े ‘बेलदारानं पानी टाकून 
माती साजर  खंुदलल  अ  म  गारा केला.’ २. खाणे. 
‘पंगतीत जाऊन खंुदलनं साजरं पायजे.’    

खंुदळघास (न.) रोपे तुडवून, अधवट खाऊन नकुसान 
होणे. ‘हंगाम डव न आ ा वावरात ा पकाचा हे 
हरणाचे अ  रो ाचे कळप खंुदळघास करतात.’ -
खंु.२१.       

खंुदळनं ( .) लाथाडण.े ‘एक बैल स या बैलाला 
खंुदळून काढत आहे.’ -बा.९. 

खंुदा (प.ु) हाताचा कोपर. ‘ त ा पाठीत हाताचे खंुदे 
हाणले, ट गळे हाणले.’ -पख.४७. 

खंुदे (प.ुअने.) हाता ा ढोपराचा मार. ‘दगडूनं शेपूट 
मुरगाळून पा हलं. सी ा पाठीत हाताचे खंुदे हाणले.’ 
-पख.४७. 

खंुबट (न.) खोडा ा फा ाचा तुकडा. ‘काहाचंतरमा 
खंुबट घुसलं पायात, पाय रगताभ बय झाला.’          

खंुबा (प.ु) हाताचा कोपरा. ‘ह यानं ा ा छातीत आप ा 
खंु ाचा एक धसाळा दला.’ -डेबू.१२. 

खंुबूट (न.) ज मनीत रा हलेले लाकूड. ‘पुर  काटी तोळाले 
दे ी राजे हो. तुमी पा केवळं खंुबूट ठेवलं.’       

खूट (प.ु) बैलगाडीचे खूट. ‘जाणीवंत तो पायर  जाणे। 
अधम तो नेण े खंुट जैसा॥’ -तुका.१७७५.४. ‘शंकर 
जरा गाडी ा म घ ा खुट ाले हात रा  दे.’ -
पाटी.९३.  

खूट (न.) घराण,े गट, भाग. ‘गावात कुण चे चार खूट. 
ेक खुटाचं तोरन वेगळं, मानदार वेगळा.’ -वा.३९१.  

खूद (सव.) त:. ‘खुदले त पोग नाई अ  ो े मले नात 
ंता? म र नं पमी बो .’ - सत.६२. (फा.) 

खून (प.ु) वध, ह ा. ‘उलचाक ा गोठीसाठी कोनी 
कोनाचा खून नाई करत भाऊ, काईतर  बाईमा ाचं 
लफळं असीनच पा.’ (फा.)       

खूप ( व.) पु ळ. ‘तुमची तं खूप झाल . ाज तं सोळा 
मु लालेबी कचरत ना?’ (फा.)      

खूब ( व.) सुंदर, उ म, वाहवा. ‘खूब, लयच झाल  ग ा. 
काई घर ब धलं, जसा बंगलाच.’ (फा.)      

खूर (न.) गरुा ा तळपायाचा भाग. ‘प त तव तो बै  खूर 
खोडीतु असे:’ -ल .३२४. ‘वोढाळाच  खुर । आख  
आत बुर ।’ - ा.१३.५५८. ‘लागले जथे न धरेला 
बैल चे उडते खूर.’ -भीक.८६. ‘बैला ा पु वंत 
खुरातच भाकर ज ते.’ -हा.४२. (फा.) 

खूस ( व.) आनंदी, सुखी, स . ‘पैसे फेक नया तु ा 
पुळे नाई/ खूस रायते बायको खूस होते साई. -न बै. 
(फा.)  

खूळ (न.) वेड, नाद. ‘ ाले अपके गं ज ाचंच खूळ 
लागेल आय.े’  

खूळ ( व.) ता  संपलेला. क बडीचा एकवीस दवस 
अंडे दे ाचा काळ संप ानंतर तला खूळ झाल  असे 

णतात. ‘ ासाठी नवराही तसाच पा जे. मी मो ा 
हौसीनं लगन क न आल .. मले काय मा म..असं 
खूळ क बळं हाये ननू.’ - तत.३५. (फा.) 

खे (प.ु) खेळ. ‘रातचे बाराबारा वाजत पन पोरायचा खे 
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काई सरेना.’ - सत.१३. 

खेकसनं ( .) रागावण,े चडण.े ‘तसा माणूस वच ा, 
समोर ा माणसावर खेकसणारा.’ -काळ .७.   

खेकसावनं ( .) रागावण.े ‘का न असे खेकसावून रायले. 
येख ारोजी क न पा सयपाक.’        

खेकावनं ( .) रागावणे. ‘उल उल  गोठीव न सासूचं 
खेकावनं चा च रायते सकाऊनसं ाकाई.’        

खेखंडोबा (प.ु) नाश, वनाश. ‘नवरा बेवळा नगला अ  
माया संसाराचा असा खेखंडोबा झाला.’          

खेच पंप (प.ु) पाणी ओढणारा पंप. ‘मुले वस तगहृाचे 
आवारातील खेच पंपावर गद  करायची.’ -ऊन.९४. 

खेटं (अ.) नकट, शेजी, जवळ. ‘वापस याय लागलो तं 
गावखेट ा आड ा ना ात महामूर पाणी.’ -त.२३. 
(अर.)  

खेटनं ( .) भडणे, चकटण,े मळणे. ‘बैसल  जयावर  
सैराट त जाय। खे टत  कंुप क टी। खंुट दरडी न पाहे। 
आधार नाही मज कोणी। बाप ना माये॥’ -तुका.४२३.    

खेटर (न.) पाद ाण, च ल. ‘ जनाची जोडी। स नाचे 
खटर तोडी॥’ -तुका.२२०६.     

खेटरावनं ( .) खेटराने मारण.े ‘चाल ा बाईची खोळ  
के ानं शामराव बु ाले लयच खेटरावलं.’        

खेटारनं ( .) खेटराने मारणे. ‘चोर  के ानं झ गोले 
साजरं खेटा न काहाळलं लोकाईन.’          

खेटी (अ.) जवळ, शेजार , खेटून. ‘जशी नरा खेटीच 
बसल , ाबी तले जागा देल .’ -पा .१६. (अर.) 

खेटून ( व.) लागून. ‘खेटून का न बसून रायले भावऽऽ? 
बाईमा ा ा र बसावं?’   

खेटे (प.ुअने.) १. चकरा, येरझारा. ‘एवढे खेटे मा न 
मजुर  भेटल  नाई आजून.’ २. खोडी, आंगलट येण.े 
‘इनाकारन कोनासी खेटे घेऊ नाई.’          

खेटेल ( व.) टेकून असलेला. ‘तो काय भतीले खेटेल हाय 
ना.’         

खेटोनं ( .) टेक वण.े ‘कुळाले बाज खेटोनं प .’           

खे ं (न.) खेटर. ‘पाय कती मारलं, हे पाय खे ाचे वय 
पठीवरचे.’ -धग.४५. 

खे ावनं ( .) खेटरान,े जो ाने मारण.े ‘तुया सो ार  
पैसे देले नाई तं साजरा खे ावून काढीन.’        

खेडं ? ‘माती ा भुल ा अंगावर हळदीनं पवळं केलेलं 
खेडं लेऊन तो यात बस ा.’ -कावू.  

खेडगं ( व.) ातारा. ‘आम ा गावात एक खेडगं होतं. 
भायच हरामी एक सुदं मने नाई ेईले.’ - द.७१. 

खेडमं ( व.) खेडूत, अडाणी. ‘शहरात शकता येत नाही 
णून खे ातले पोरं खेडमेच रायतात.’ -गय. 

खेड ा ( व.) खे ात राहणारा, गावंढळ, बदमाश, 
खोडकर. ‘ भमा नाई गावात आठ दवसापासून 
खेड ाचा प ा नाई. -धग.८२. 

खेडवळ ( व.) गावंढळ. ‘असा का न बो न रायला तू 
खेडवळ हायस का बे?’         

खेत(ती) ( ी.) शेती. ‘आप ाकून काई खेतीत कामधाम 
होत नाई.’         

खेतवाडी ( ी.) शेतीवाडी. ‘खेतवाडी असल  तं ाची 
सगाई पटकन ते.’     

खेतीबाळ  ( ी.) शेती व इतर संप ी. ‘पाटील तं लयच 
खेतीबाळ वाले हायत वा े.’     

खेदनं ( .) सकून लावणे. ‘मोकाट ढोरासारखं शेतातून 
खेदलं.’ - मझ .१६८.      

खेदाडनं ( .) जोराने हाकलण,े पळ वणे. ‘धुरक याईले 
बजावलं कोणीभी गाडी खेदाडत ोरं काढाची नाई.’ -
द.१३.  

खेदाडलं ( . प.) जबर ने घालवले, पळवले. ‘पुंजानं ा 
तघ ना शाळेपयत खेदाडलं.’ -पख.१४८. ‘ शवारा ा 
दशेनं चं ाने गोहण खेदाडले.’ -पोळा.    

खे न ( . प.) ओढीत, हाकलत. ‘गढीपाशी आनलं 
क ानाले खे न.’ - मझ .२१.     

खे क ( व.) जजर झालेला ातारा. ‘खे क येल बुडा 
फार दसाचा सोबती नोता.’ - सत.८५. 

खेप ( ी.) १. आवृ ी, येरझारा. ‘ज मरणा ा खंुटतील 
खेपा। होईल हा सोपा स  पंथ॥’ -तुका.३८. ‘ ज ा 
घेउ न खरे माप। करा एक खेप। मग करणे नलगे॥’ -
तुका.३७४०. ‘पखाल ा आठदा खेपा आन ा 
नदीऊन.’ २. वेळ. ‘एक खेप जाईन मी स यानं जानार 
नाई.’ (का.खेपु)      

खेपी (अ.) वेळ . ‘ब रवार  त मले आको ाले जाताखेपी 
दसल .’ -गय. 

खेबडा(ळा) ( व.) दात वाकडे तकडे असलेला. ‘संजा 
को ा? तो का खेब ा दाताचा?’           

खेबळखाबळ ( व.) ओबडधोबड. ‘काय र ा झाला नरा 
खेबळखाबळ.’          

खेबाळनं ( .) १. बुजणे. ‘नवीन ैस सुरवातीला 
खेबाळते.’ -पख.४३. २. ास देणे. ‘सोडेल बैल हे 
काडपणा क न तुला खेबाडतो.’ -झा.६१. 

खेमा (प.ु) गट, समूह. ‘या खे ातून ा खे ात असे 
पुढार  झाले आजकाल. थीरथावर कोनीच नाई.’     
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खेमेठोक ( व.)  बोलणारा, जशाच तसे वागणारा. 
‘ ग  े प ा खेमेठोक. कोना ा वाटी जानार नाई 
अ  कोनी वाटी गेला का सोळनार नाई.’        

खेय (प.ु) खेळ. ‘म यावाना ा तुले वावरात काय 
खेयासाठी आनलं काय?’ -धग.८९. 

खेयनामाती (प.ु) खेळ. ‘शाळा सु ा बरोबर पो े 
येकमेकाले चल बे खेयनामाती खेळू असं नू 
लागतात.’          

खेयाव ( . प.) खेळावे. ‘धळ तला खेयता ये ना आ  
खेयाव तं वाटे.’ -लेक.४६.  

खेये ( . प.) खेळे. ‘येवळ  मोठी ध गळं झाल  तरमा 
पो ेईत खेये.’    

खेयेनी ( ी.) खेळणी. ‘माया सम ा जनगानीची तुमी 
खेयेनी केल .’         

खेयेल ( व.) खेळलेला. ‘सम ा लोकाईत आमी खेयेल 
हावो.’ ‘जवानीत मीबी कब ी खेयेल आवो.’          

खेर ( व.) उरलेसुरले. ‘सुदा माल भेटत नाही सावडल  
खेर.’ - मझ .१६९.     

खेरखकाना ( व.) हल ा तीचे, गाळसाळ. ‘च गल  
ार  बाजारात वकल , रा हला सुरला खेरखकाना 

मजुर ना वाट ात आला.’ -कात.१७२. 

खेरखार ( व.) शेवटचे. ‘चोखट जवार  होती ते सरल . 
आता खेरखार उरल  आय.’         

खेर ज (अ.) शवाय. ‘बैलाखेर ज आजलोक भागत 
नोतं.’ (अर.खा रज)    

खे ा ( . प.) खेळ ा. ‘आंगनामंदी दवसभर 
पोर सोर  खे ा असतीन ून सबन धगाना पळेल 

ता.’ - सत.३०. 

खेव (प.ु) ासदाय ती. ‘अथी ढोक तथी ढोक ढोकाईचं 
फुटलं पेव/ लचके तोळू तोळू आनला ाईनं खेव.’ -
भू.३७. 

खेववटा (प.ु) ताप, ास. ‘सगळा ज ा कावशी आला 
होता या कळपा ा खेवव ाने.’ -खंु.५६. 

खेवो ( . प.) खेळत राहो. ‘माया आंगनात असेच 
चले पले खेवो.’         

खेवोनी ( ी.) खेळ वणे. ‘पाटगाळं देऊन पो ं खेवोनी 
लावलं अ  आलो इकळे.’      

खेस ( ी.) एकसारखा खोकला. ‘खेस लागला तं दवाई घे 
नाई तं आम ावानी दा चा घोट घे.’     

खेसकावनं ( .) रागावण.े ‘तर ाता ा लेकरावर जई 
पावं तई असं खेसकावनं च गलं नाई.’          

खेसर ( ी.) चे ा, मजाक. ‘ते खरंच असी बो सीन क  
गंमतच खेसर क या ून त बो  नसीन.’ - सत.६४. 

खेसाळत ( . प.) खेकसण,े ओरडणे. ‘माकडातील 
भो ा प प कर त कुदत व च  आवाजात खेसाळत 
होता.’ -खंु.९५. 

खेळनं (न.) खेळणे. ‘ब त खेळणी पुढ ठेवी माता। पर  तो 
रडत  न राहे च।’ -नाथ. 

खेळभात (प.ु) एक खेळ. ‘आमी खेळभात खेळो ातई 
नवरा बायको ोवो.’ -लेक.६३.  

खेळमं ( व.) खे ातील, खेडूत. ‘तसं ा खेळ ा गावात 
कोन पोर ले शकोते.’ -लेक.५६. ‘आप ा खेळ ाईचं 
असंच आहे. जथी तथी आपणच उघडे पळतो लेका.’ 

खेळ ावानाचं ( व.) खेडूत, गावठी. ‘खेळ ावाना ा 
बु ाचा तर ा पमीसंगं संसार सु  झाला.’ -
सत.७०. 

खेळवण ( व.) ट ी, नाटक . ‘ती चलवादी त:च 
खेळवण हाये, ा ानं तले हळ ा झाले ा 
माणसासारखं सगळं जगच तसं वाटते.’ -पख.२०. 
‘खेळवण रडते कोरडे डोळे, ऐका चलवादीचे चाळे.’ 

खेळवणपणा (प.ु) द भकपणा. ‘घर ा नव याचे पाय वढा 
अ  देवाचे पाय धरा ो सगळा खेळवणपणा तुलेच 
जमते.’ -पख.६३. 

खेळवनं ( .) खेळायला लावण.े ‘पाय ात ा बाबूले 
भाईर नेऊन खेळवनं आमासक.’        

खेळवनी ( व.) खेळ, ढ ग करणार . ‘अवं खेळवणी, आग 
कोण लावल  ते इले माहीत नाही नते.’ -पाटी. 

खेळ मेळ  ( ी.) हसतखेळत, मळून मसळून. ‘ ारे 
का ठया क बळ । आत  जाऊं खेळ मेळ । गाई 
चारावया॥ -तुका.१४८.१३. ‘तीन भाऊ एक  बसून 
खेळ मेळ ने स ामसलत कधी झाल  नाई.’ -फ र.१६८.  

खे ा ( व.) खेळ करणारा. ‘काळ मोठा खे ा आहे. 
आपण जे काही ठरवतो तसा तो होऊ देईलच ाचा 
न  भरोसा देता येत नाही.’ -वा.४८३. 

खैचनं ( .) ओढणे. ‘यकेदम ताकदन हंऽऽ. असे खैचनं 
पळते भाऊ.’           

खैचूखैचू ( व.) ओढूनओढून. ‘कंड रनं खैचूखैचू 
फाटक बंद क न घेतलं. डबल बेल मारल .’ -गय. 

खैमाना (प.ु) नाश. ‘माया बु ानं आजा ा भर ा 
खट ाचा खैमाना केला.’ - सत.११५.  

खैर (प.ु) वृ , ख दर. ‘क  खैरचंदनका । हे ववंचना 
तंव च घटे।’ - ा.९.४५९. ‘खैरा ा खोडासारखा 

ातारा अजूनही चवट होता.’ -कात.१७. (सं.) 
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खैर ( ी.) ेमकुशल, सुर तता, भमंगल. ‘खोटं 
बोलसीन तं मंग तुही खैर नाई.’, ‘मंग त लयच खैर 
झाल  मनाव.’ -पख.१११. (अर.)  

खैरात ( ी.) मु ह े देण,े वाटणे. ‘आप ीची खैरात 
चौहीकडून सु  होती.’ -कात.१३१. ‘गोरग रबाले 
खैरात करनं यातच जीवाले समाधान वाटे.’ (अर.) 

खै रयत ( ी.) खुशाल , ेम. ‘लेकबाय आल  का 
गावात ा बु ाबा ा तची खै रयत पुसत.’ (फा. 
अर.)        

खैस ( व.) ताकदवान. ‘पो ं लयच खैस हाय. शगोर 
भरेल पोतं येकटा उचलते.’  

खैसून ( . प.) घ  आवळून. ‘च गल  खैसून पडी 
ब धल  तरमा सुटल .’           

खो (प.ु) खोखो या खेळातील ऊठ, पळ, जा या आथ चा 
श द. ‘खो देता बरोबर गळ  उठून पयाला.’       

खो यानं ( व.) फाव ान.े ‘ओढले जर  पूवज नी सुवण 
खो याने कर .’ -भीक.१२७  

खोक ( ी.) जखम, इजा. ‘झाळाऊन प ो तं कपायाले 
खोक प  हे.’        

खोकड ( व.) ध न देणार . ‘ते हापशी आटल  आता 
खोकड शीवाणी.’ -त.१५३. 

खोकदाळ (न.) मोठे छ . ‘द जाले खोकदाळ प ाने 
कु े येत.’        

खोकळशाप ( व.) भाकड, व झ. ‘तू बस व खोकळशाप, 
मायची घुबळ त डी तुया, त ड खुपसत रायते मंधात.’ -
त.३९. 

खोका (प.ु) १. देवदार  पेटी. ‘पु ा ा खो ात न 
खपलेले पु कं भ न ठुले.’ २. पानठेला. ‘ग धी ामात 
खोका टाकला पोरानं. घुटका, ब ा इकते.’        

खोगीर (न.) घो ा ा पाठीवर ल बैठक, पलाण. ‘घो ा 
आंधी खोगीरच उळते लेकाचा.’ (फा.)     

खोगीरभरती ( ी.) सं ा पूण हो ास केलेल  अयो  
लोक ची भत . ‘कोनाले ना तफन जु ा ये ना. उनारता 
ये ना पाटला ा खट ात खोगीरभरती होती सबन.’   

खोज (प.ु) शोध. ‘ वकले बोर रोज/ राघूचा नाही खोज.’ -
भीक.६१. ‘येचयेमटी ग ाची खोज येका खेळुतानं 
लावल .’          

खोजभर (अ.) बचकभर, थोडे. ‘पावने आले बाजभर, पीठ 
नाई खोजभर.’ 

खोट ( ी.) दोष. ‘माय भूमी माझी थोर/ लावु न तला पर  
खोट.’ -भीक.६४. ‘तुया नसीबातच खोट आये भागे, 
नवरा तसा नघाला अन लेकरं असे नघाले.’  

खोटाळं ( व.) खोटे बोलणारे. ‘काईबी माया घर  हायच 
े. नरा खोटाळा हाय सायाचा.’        

खोटी ( ी.) अस . ‘माई गोठ खोटी असीन त जो ानं 
मारा मले.’ 

खोड(ळ) ( ी.) १. सवय. ‘दा  ढोसाची येक खोळ सो  
ना तं पोरात तुसरा काई दोष नाई भाऊ.’ २. दोष. 
‘ढोरात काई खोळ नाई. हातापायानं सरकं ढोर 
हाय.’ (का.कोडु)        

खोडवा (प.ु) पालवी, एकदा पीक नघा ानंतर पु ा न ाने 
येण.े ‘लाळक  पुची, खोडवा येची.’    

खोडसाळ ( व.) खोडकर. ‘ह रपाठात लेकराई ा इकळे 
पाऊन खो ा करनारा ग ा लयच खोडसाळ होता.’         

खोडा (प.ु) श ा कर ाचे एक साधन, स पळा. ‘पयले 
मा रई पो ाईले खोडा घालत, ढोरावानी.’ (अर.)     

खोडी(ळ ) ( ी.) वाईट कृ . ‘ह रभाऊन क तनात लहान 
पोर संग खोळ  के ी काल.’ (का.खो ु)        

खोडूक (न.) लहान खोड. ‘हातपाय काप ा माणसासारखं 
आं ा ा झाडाचं ते खोडूक दसाय लागलं.’ -त.१०४. 

खो ा ( व.) ? ‘त ेत बघडल  अ  एका म ह ात ाचा 
खो ा पार झाला.’ - झ.४२. 

खोदनं ( .) खणणे. ‘या साल  इर तलं पानी आटलं अजून 
खोदनं पळते ती.’         

खोदरा( ा) (प.ु) मोठे छ , ख ा. ‘घर वसान 
इचूका ाचाई भेव ात खोदरेखा ेई लयच हायत.’ -
लेक.४८.       

खोदाई ( ी.) १. खण ाचे काय. ‘र ानं कोरकू लोकं 
येऊन खोदाईचं काम लागलं सु .’ २. खोद ाची 
मजुर . ‘ह ा पुरला ना? खोदाई ा लागत होती सायब.’           

खोप ( ी.) नवा वंश, पढी. ‘क ब ा आं ावर बसवून 
मायनं खोपीवर खोपी काहाळ ा.’ -अंधा. 

खोपटं (न.) लहान झोपडी. ‘खोपटात काई नाई. 
सयसं ाकाईचं उस ाले पया लागते.’        

खोपड ( व.) न जंदणार , ातार  ैस, गाय. ‘खोपड ढोर 
खु ावर वागो ापे ा इकावं टलं.’  

खोपड श ा ( व.) वाकडी तकडी शगे असलेला. ‘भुरका 
खोपड श ा बैल ा ा डंु ात घुसला.’ -भं.१६. 

खोपडी(ळ ) ( ी.) १. लहान झोपडी. ‘घर जशी काय 
झोपडी/ शेतात व हर ा काठावरची खोपडी.’ -
मझ .७१. २. ार चे पाच ध डे. ‘वावरात जाशीन त 
खोपळ  आनजो. अ  येतायेता वानीचे क ंइ.’ -
ना.१२१. ३. डोके. ‘तुमी कतीबी पाखळा ा ा 
खोपडीत नाई उतरत.’  
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खोपा (प.ु) प ाचे घरटे. ‘न वचवे खोपेआंत।ु वाघा चये॥’ 
- ा.१८.७१२. ‘आड कला झ पा। रता क ळवरचा 
ख पा॥’ -तुका.२४६६. (त,का.को )ु 

खोपी ( ी.) प चे लाकडातील ढोलार. ‘खोपीतून पाय 
कसे पाखराचे पलं त ड काळूकाळू पा न रायले.’  

खोबनी ( ी.) खोलगट भाग. ‘डो ा ा खोबणीत नखे 
खुपसून अ ल डो ावरची खाल काढतं.’ -झेल.१३. 

खोबरं (न.) १. खोबरे. ‘ह रपाठातले भ  नारळातलं खोबरं 
काळून लोकाई ा हाती येकयेक टुकळा देत घर  
नगाले.’ २. नाश. ‘भरोशानं दामूले काम स गतलं पन 
ानं सपसेल खोबरं क न टाकलं.’ (का.को र) 

खोबर  ( ी.) १. गरु ा धासंबं धत एक वधी. ‘गाय 
जं न बारा रोज झाले नूस ा देवाजोळ खोबर  
चालोल .’ २. ध ताप व ाचे मातीचे भ डे. ‘ट गयानं 
चालणारा खोबर  जवळ आला, हातानं ओढल  प ा 
गरम धात ाला.’ -पा . 

खोबरेल (न.) नारळापासून बन वलेले केसाला लावावयाचे 
तेल. ‘आंग धुतलं अ  खोबरेल तेलाची बाटल  दसल  
नाई तं बायको वर बथरला.’          

खोबळा (प.ु) बैला ा शग ना सजव ासाठी केलेला 
ग चा बकेदार साज. ‘पोयाले म  खोबळा केला 
बैलासाठी.’           

खोबाळ (न.) भगदाड, भुयार. ‘मायचं हे घुबळ को ा 
खोबाळात लपून बसते रामजान.े’           

खो ी ( ी.) ध तप व ाचे भ डे. ‘ ते भ  खुशी तले 
येता वायर  घरात/ जशी त ा लेक साठी ध तपोते 
खो ीत.’ -पा .१४. 

खोमचा (प.ु) र ा ा कडेचा लाकडी खोका. ‘ कान 
लावाव नून ानं एक खोम ा अ  दोन खु  बनून 
घेत ा.’ - सत.१३७. 

खोय ( ी.) १. भाव, खोड. ‘मोका ा गायले लोळनं 
ब धून खोय मो .’ २. आवरण. ‘स डू न आंगीची 
खोळ । सप रगा लया पाताळ ॥’ - ा.१४.३१२. ‘अहो 
आकाशा चये खोळे। दसत हगण च  कुळ।’ -

ा.११.२५८. ३. हनमु जी ा अंगावर ल श राचा थर. 
‘मुरतं पाऊन बजलंगबल ची खोय काहाळाची ठरवल .’      

खोयमोळ  ( ी.) सवय मोडण.े ‘खोळ उच न आणून 
भटकरबोवाची च गल  खोयमोळ  करतो.’ -भं.९०. 
‘आमी अव ाईनं म ा केला अ  बु ाची खोयमोळ  
केल . जरोल  साजर .’ -डेबू.२९. 

खोर ( व.) पैसा संपण,े कंगाल. ‘ म न करता सुखी झाले, 
क  कर  झाला खोर इथ.े’ -ध .६०.  

खोरं (न.) १. नदीकाठाचा खोलगट, सुपीक भाग. ‘खो यात 

गाईबैलं चाराले नेले.’ २. फावडे. ‘बापा तुमची काय 
गोठ न हा खो या नंच पैसा वळनं चा  हाय.’       

खोरखार ( ी.) खोरणे, माती ओढण.े ‘ ाने हाताने वरची 
माती खोरखार केल .’ -खंु.२१४.  

खोरनं ( .) हातापायाने माती उकरण.े ‘पोट हातानं दाबून 
काय धरे. पाय काय खोरे.’ -धु . ‘दोन कागद 
तुरा ाखाल  खो न घातले.’ -आ.३४. 

खोर  ( व.) जवळचे सव नघून जाण.े ‘पैसा नाही रे 
भाऊ आता लय खोर  आलो आपूण.’ -त.१८३. 

खो खो  ( व.) घासूघासू. ‘वाटुळं झालं माहा आता 
मरतो मी हातपाय खो खो .’ -खंु.१९९. 

खो ड (न.) खुराडे. ‘गावात मोक ा जागा अस ा तर  
म गाना खो ातच पाय खो खो  मरावं लागणार.’ 
-वा.६७. 

खोलखाल ( ी.) पु ापु ा उघड ाची या. ‘ ाला 
लहानपणापासून खोलखाल कर ाची आवड.’ -
खंु.१७३.       

खोलते ( . प.) उघडते. ‘मायसाठी दा ा बंद, सासूसाठी 
खोलते.’ - मए.२०.  

खोलनं ( .) उघडण.े ‘असं मुकं राऊन नाई काई सादत, 
टाईम पा नस ा त ड खोलनं पळतेच.’         

खोलवाट ( ी.) खोल र ा. ‘वावरातून नोका जाऊ भाऊ 
ा खोलवाटीनं जा.’        

खोल  ( ी.) पोकळ , तळाचे अंतर. ‘इर ची खोल  पायाची 
कोनाची ताकद नाई झाल .’ (का.)         

खो न ( . प.) उघडून. ‘आबानं आजीले नलं, मी 
काय ंतो ते कान खो न आईक.’ - सत.१३६. 

खोलेल ( . प.) उघडलेले. ‘ कानं सकाऊन पासून 
खोलेल होते.’           

खो ं (न.) भ डे. ‘साता दसाचं संगून खो ात जमा 
केलं/ लळू नको सीर क ा लोनी बाजारत गेलं.’ - ख. 
‘ताक तं फुकटचं हाय. फ  खो ं घेऊन या.’         

खोसकनं ( .) घालण,े खोचण.े ‘पइपात काईबाई 
खोसकनं च गल हाय काय?’          

खोसका (प.ु) खोचा. ‘बोराटीचा न ा सद याले खोसका 
लागला.’        

खोसत ( व.) खोचत. ‘बना ा गटंगटं गा यामंदी पाय 
खोसत ती.’ - सत.५४. 

खोसनं ( .) खोचण.े ‘बायलभो ा दसते, चुल त का ा 
खोसते.’  

खोसा (प.ु) खोचा, काही लाग ामुळे फाटणे. ‘सखू ा 
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ल ात आलं यसोदीचं गळं. इ ळे तकळे जरा खोसे 
लागलेले.’ -डेबू.२२. 

खोसाखोसी ( ी.) खुपसाखुपसी, मारामार . ‘जानरावची 
अ  रामरावची खोसाखोसी झाल .’         

खोसारा (प.ु) १. खोचा. ‘माया सायकलचा खोसारा 
लागला नाई.’ २. तनही बाजंूनी अडचण असलेल  
जागा.’   

खोऽबा ा (प.ु) नघून जा ाची या. ‘घो ाले मास 
आये तदलोक गोमासी ाले चटकती अ  मास झ ं 
क  खोऽबा ा होती.’ -खंु.५४. 

खोळ ( ी.) १. सवय. ‘आज इले दोखोतोच. खोळच 
मोळतो ल डीची.’ -डेबू.१३. ‘ ज ाची खोळ 
मे ा शवाय जात नाई.’ (फा.खोल,का.को े)         

खोळ धरनं ( .) नागर हाकालणे. ‘खोळ ध याले भाचा 
अ  हाकलाले मामा.’       

खोळकंुदा (प.ु) एक तण. ‘खोळकंुदा, हराईनं, वावर चाललं 
भ न, नाई टाके खुरपले खुप फेकता काऊन?’ -पा . 

खोळनं ( .) र  करणे, पुसणे, मट वण.े ‘शाबूत गोठी 
राऊ ावं अ  ओंगळ खोळावं.’, ‘ ामाचं बोलनं ा 
खोळून काहाळलं.’      

खोळवा (प.ु) एक पीक घेत ावर धसकटे कायम ठेऊन 
सरे पीक घेण.े ‘पराटीचा खोळवाई लय येकर  दोन 
क ल झाला.’   

खोळंबनं ( .) उशीर लागण,े थ बणे, अवधी लागणे. 
‘ पार टऊन गेल  तरमा पो ं आलं नाई कुठी खोळंबलं 
कुनास ठाऊक.’     

खोळेल ( व.) दोष असलेले. ‘आम ा ग ानीत फुकट नाई 
पायजे असं खोळेल ढोर.’           

ख गळं ? ‘तो हरमेशा घर  येते अ  पोरगीबी खुशाल 
ा ा ख ग ात घुसते.’ -रा.१६३. 

ख ड (प.ु) म वाल बैल. ‘ख डावानी ंदळते गावभर पन 
जरा कामधाम करत नाई काय.’ २. बैला ा मानवेर 
आलेला उंचवट भाग.        

ख डम ड ( व.) न  चे . ‘तीन कु े एकमेकाचे तंगडे 
एकमेकात गुंतवून ख डम ड होऊन पडले होते.’ -
पख.१५. मा ासारखी सून त खुशाल रात दवस 
ख डम ड वून झपून रा ती असती. - झ.५३. 

ख ा ( व.) जवान, माजावर आलेला. ‘गो हा ख ा 
झाला वा े लेक कोन ाबी गाईवर कुदते.’  

ख ब ा ( ी.अने.) लहान ख ा, चर. ‘जोरदार पाणी 
वाहताना खाल  ख ब ा पडाय ा.’ -त.१. ‘ते ा 
ब याच ख ब ा पडले ा ाला दस ा.’ -बा.२३१. 

खौप (प.ु) भय. ‘असं बेडर का ं नाई पायलं. ाले 
कोनाचाच खौप नाई वाटत.’ (फा.)        

खौर (न.) ौर, डो ावर ल सव केस काढणे. ‘घरात 
कोनी मेलं का ाल  येऊन अव ाईचे खौर करते.’         

ख द ( ी.) जखम. ‘इ हर चा ख ा एख ा ख दावाणी 
वावरा ा आंगावर दसाजाय.’ -त.२४. 

ातनाम ( व.) स . ‘रावजी बोवा ंजे प ातल  
ातनाम असामी हाय.’  

ता ( ी.) खंत, क णा. ‘ग रबाची ता एका देवालेच 
आसते.’ -ऊन.९७.  

ाती ( ी.) नावलौ कक, स , क त . ‘काय स ग  देवा 
ानोबाची ाती॥’ -नाथ.  

ाल (प.ु) १. ल . ‘हरब या ा वावराइकळे ाल 
ठुजा.’ २. सं ा. ‘गावावर ा शे ा राखताराखता 
दाजीबाचा ज  गे ानं ाला ‘शेळ ा’ अशी ाल 
पडल .’ -वा.६५. 

ाल खुशाल  ( ी.) ेमकुशल. ‘ ाल  खुशाल  दसेना 
टीप/ दोघाची बसेना सूत घरात जमेना.’ -लोक.४४. 
‘ ापानी, ग ागोठी झा ा सबन गावची 

ाल खुशाल  पुसल .’ - सत.१३९. (फा.)  

ा(खॅ)सी ( ी.) खोकला. ‘ ातारपणात ाला खॅसी 
लागल .’ -बा.२५३.   

ाब (प.ु) . ‘पुरे होतील असेच ाब पाव.’ (फा.)       

ा हश ( ी.) इ ा, आक ा, अ भलाषा. ‘आपल  तं 
राजक ाशी लगन ाची ा हश अ  ेतरमा ती पुर  
होते का?’ (फा.)     

 

ग          

गऊ (प.ु) ग . ‘हरबरा गऊ असं तीन येकरात पेरलं.’          

गच ( व.) ग , ठासून भरलेले, गडद. ‘नासापुटौ न वारा। 
जो जातसे अंगुळे बारा। तो ग चये ध न माघारा। 
आंतु घाल ॥’ - ा.६.२३६. ‘वालंबी, सोना बु ाचा उडीद 
हये का उडीद, न हाच गच बसला हयो.’ -ऊन.१६९.  

गचकन ( व.) एकादमान.े ‘एसटी आज राईट टाईम 
गावात आल . बँकेजवळ गचकन थ बल .’ - तत.१. 

गचकनं ( .) १. मरण.े ‘ ा ा ल ानंतर दोन म ह ातच 
बाप गचकला.’ -अंधा. २. नापास, अपयशी होणे. 
‘इं जीमंदी क ा अस ानं तो मॅ ीकमंदी गचकला 

ता.’ - सत.३१. 

गचकनी ( ी.) जोरात आपटण.े ‘लान लेक  पा नस ा 
गचकनी दे .’     
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गच(ज)करन (न.) एक चमरोग. ‘पायाले गचकरन 
झा ा ानं गोल च ाच प ा.’        

गचकला ( . प.) मरण पावला. ‘म त ताप गे ी ने, 
गचकला लेकाचा कालच.’       

गचका (प.ु) ख ात बसणारा झटका. ‘गचका बसता 
चाकाले/ फास बैला ा गयाले.’ -मा.४९.  

गचकावा ( . प.) मरावा. ‘दा ा नवरा लवकर 
गचकावा नून ल मी पाच मुंजे जेवू घालाचा नवस 
बोलल .’  

गचपच ( व.) तुडंुब, भरपूर. ‘गचपच पसा याचं/ क  
कु प सो ाचं.’ -लोक.४१. ‘र ानं जावावं तं गचपच 
गाटाचगाटा हाय.’  

गचाटी ( ी.) गलच ी. ‘धटाई खाये मठाई गर ब खाय 
गच ा.’  

गचंगचं ( व.) लवकर लवकर. ‘बोलणं ज ार  
लाग ानच गचंगचं जेवण जायेना.’ -सेल.३०.    

गचाळ ( व.) घाण, घाणेरडा. ‘काडीकचरा वावरातच पडू 
देला त वावर कती गचाळ वाणाचं दसल.’ -बी.१०. 

गच डी ( ी.) हाताने मान ध न दलेला जोराचा ध ा. 
‘सुर ाऽऽ, माय होना तुई, मले गच डी देतं काय?’       

ग  ( ी.) दाबून. ‘नासापुटौ न वारा। जो जातसे अंगळेु 
बारा। तो ग चये ध न माघारा। आंतु घाल ॥’ -

ा.६.२३६. ‘पोट ग  भरेल आये, आता येक घास 
जाचा नाई.’ (फा.गचू) 

ग ाग ी ( ी.) मान पकडून ढकलण.े ‘दररोज कोणाशी 
ना कोणाशी ाची आधी बाचाबाची अ  मग ग ाग ी 
सु  झाल .’ -खंु.३४.  

ग ी ( ी.) १. मान. ‘बोलता बोलता लेकानं ग ी धरल . 
टलं घेते आपला जीव.’ २. छतावर चुना असलेले 

छत. ‘दायदाना उ ात वावू घा ासाठी माई ग ी बर  
हाय.’ (का.)        

ग ू (प.ु) १. हकालप ी. ‘नोकर त होता तं काल परवाच 
ग ू देला ाले.’ २. तोटा, नुकसान. ‘गं जफा ा 
डावात बसते तसा मले धं ातई ग ू बसला.’          

ग ा (प.ु) दंड. ‘म गु ात मा ा प ानं ग ा बसला.’         

ग ाड ( व.) ओंगड, घाणेरडे. ‘साफसुतरा राहावं तं बुढा 
न हानाम ग ाड रायते.’ 

गज (प.ु) सलाख. ‘बासेईले आळवा गज ब धून ा ा 
नटेानं कव  फेरनं चा  केले.’ (फा.)    

गज ( व.) चोवीस तसू माप, कापड, जागा मोज ाची 
प ी. ‘मनी ाचा कपळा मो ाले तो गज दे.’  

गजका (प.ु) झटका. ‘हातातले झोरे हालोत, गजके झटके 

मारत मारत ते मवरे चालल  ती.’ - सत.७२.  

गजगज (न.) गदाळा. ‘दोन रोजापासून झळ  लाग ानं 
घरदार गजगज झालं.’  

गजब (प.ु) १. कमाल, चम ार. ‘दावीत पास नस ा 
पोरान तं गजब केला पावने बॉ.’ २. कहर, जु म. 
‘चो ाईनं कापूस येचून लय गजब केला.’ ३. अजब. 
(अफा.)   

गजब ( व.) अफलातून. ‘नानाजी णजे गजबचा माणूस 
आहे राजा.’ -कावू.  

गजबज ( ी.) दाटी. ‘नाना रंगी गजबजे। जैस इं धनु  
दे खजे॥’ - ा.१५.२४०. ‘पाव ाराय ाहीनं वाडा कसा 
गजबजून गे ा.’ - द. १. ‘कशाची गु जी पाट  हाय 
अज, खूप दसते शायेत गजबज.’ - मए.१२९.  

गजबजनं ( .) गद  होणे. ‘पाव ाराव ानं वाडा कसा 
गजबजून गेला होता.’ -कात.१.        

गजबजाट (प.ु) ग गाट. ‘गाई ढोरा ा बजारात आता 
पयल ावानी गजबजाट रायला नाई.’  (का. गगु ु )        

गजर (प.ु) एक त नाद, मोठा घोष, आवाज. ‘ह रपाठ 
झा ाब बर सम ाईनं ‘‘बोला ाने  वर महाराजक  
जय’’ असा गजर केला.’       

गजरा (प.ु) फुल ची छोटी माळ. ‘आको ाले जासान तं 
मायासाठी क नाई गजरा आनजा.’       

ग ा (प.ु) गजानन. ‘मो ा हावसीन गनपती व न 
गजानन नाव ठुलं तरमा सायाचे लोक न हा ग ा 
ग ाच करतात माय.’          

गट (प.ु) संघ टोळ . ‘सरपंचाचा गट सोळून ते पाटला ा 
गटात जाऊन सामील झाला.’   

गट ( व.) च , म ं. ‘ते गट मुक  रायल  आन ह टलं 
त ड क न वापस आल .’ -लेक.३४. ‘नवरा बोल बोल 
बोले भागीले पन सासू गट मुक च राहे.’ (का.ग ).  

गटकावनं ( .) गळण,े स याचे असून फ  करण,े 
पच वण.े ‘याचं ाचं गटकावून जमोल  इ जे.’    

गटगट ( व.) भराभर, ढसाढसा. ‘कैसा वाढलासी 
व ाळ जालासी। गटगटा ालासी गळ येले।’ -
तुका.४२१७. ‘उ ातून आला अ  उ ानच गटगट पानी 

ाला.’  

गटनं ( .) अवगत होण.े ‘तुं ात ा तुं ातच ाले 
ाले गट ा.’ - मझ .१७९. ‘सवयीनं कोनतई काम 

गटते मा ाले.’     

गटमट ( ी.) भेट. ‘पमी पुर ाची अ  पुजा याची 
फाटकापासी यकच गटमट झाल .’ - सत.८३. 

गटलं ( . प.) सा  झाले. ‘ श ीनं राहाचं गटलं.’ -
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मझ .५१.     

गटवनं ( .) आधान करण.े ‘एका घर  मुंगा पा णा णून 
गेला तथं जासोनं ाला गटवलं.’ -झेल.६४. 

गटागटा ( व.) ढसाढसा, भरभर. ‘कोरकू लोकं 
होळ ा दवसात गटागट शडू ढोसतात.’ (का. 
गटुुगटुन)        

गटार (न.) डबके, मोर , नाला. ‘ ानीतल पानी र ावर 
जात अस ानं गटार झालं.’ (का.गटा )         

गटाल ( व.) एकानंतर एक असे भरपूर. ‘ तले गटाल 
ज भोया येत पन आमासक आंग टाकाची उजागर  
रायेना.’ -लेक.३०.     

गटी ( ी.) लहान पतळ  त ा. ‘हातामंदी गटी घवून 
नमी उभी ती ाना पानी पेत ता.’ - सत.५७. 

ग  (न.) मटकावणे, एकदम गळण.े ‘एवढी मोठी इ टे 
ग  केल  पन डकार देला नाई लेकानं.’        

ग म ( व.) फ  करणे, खा ाची र त. ‘जा ा 
सरदारजीनं एक आ ब डा ग म केला.’ -ना.१०८. 

ग ी ( ी.) मै ी. ‘तर मग ग ी कोनासी.’ -भा.रा.त बे. 
‘बोलका अस ानं गनूची कोनाई संग बात ाबात ग ी 
होते.’ (का.ग )        

गठडी(ळ ) ( ी.) लहान गाठोडे. ‘चार दोन कपडे गठळ त 
ब धले अ  नगाला करकर.’        

गठनं ( .) अवगत असणे, करता येणे. ‘ज मनचं काम तं 
कोनालेबी गठनं पळते.’     

गठमाय (न.) ख डूक. ‘गठमाय झा ानं नं  बेजार होऊन 
गे ा.’   

गठान ( ी.) १. ईची, कापसाची गाठ. ‘ जनात तं 
कापसा ा लय गठान पळेल हायते.’ ३. काखेतील 
गाठ. ‘काखेतील गठान फुटून लय रंद नगाला.’  

गठुलं (न.) गाठोडे, बोचके, श क ठेवलेले. ‘तुया बानं 
काय गठुडं ठेवेल आये अथी?’  

गठेल ( व.) अवगत, सा  होणे. ‘तागाचा दोर इननं 
शामाले साजरं गठेल आये.’ 

गठोळं (न.) गाठोडे. ‘माया घर  काहाचा झोरान गरा. घेतलं 
गाठोळं का नगल .’          

ग ा (प.ु) म लदा, च व  जेवण. ‘खायाले असा ग ा 
पा जे गोळघाशाले.’ -भं.४१. 

ग ाग धय (प.ु) असंब  एक ीकरण, खूप ग धळ. 
‘मानसासाठी धम पृ ीवर आला/ पुढं ा ात लय 
ग ाग धय झाला.’ - मए.४९. ‘हार तुडवले, शाल  
पळव ा जात हो ा सगळा ग ाग घळ झाला होता.’ 
-खंु.८४.        

ग ा (प.ु) गाठोड- व ूंची एक  ब धणी. ‘सामायनाची 
ब धबुंध क न तो ग ा घऊन रामा नघाला.’   

गडख ान (न.) भाचाभाची ा ववाहाआधी ा 
कुटंु बय ना मामाकडून दले जाणारे जेवण व 
कप ाल ाचा अहेर. ‘पुष ा गडख ानासाठी 
नामदेवमामानं दलखो न खस केला.’  

गडगंज ( व.) पु ळ, वपुल. ‘शामराव बा ूले दरसालं 
गडगंज सोयाबीन होते.’ (का.गड) 

गडगडाट (प.ु) ढग चा मोठा आवाज. ‘अभायातला 
गडगडाट कान ा बसोत ता.’ (का.गडुुग)ु         

गडगनेर (न.) केळवण. ‘सुमीचं लगन जुट ानं गडगनेर 
होतं आम ा घर .’ 

गडद ( व.) दाट, गद. ‘घराले रंग लयच गडद 
देला.’ (का.गडु) 

गडप ( व.) अ , गायब, गु . ‘बी अती नगल तथी 
नगलं जसं काय ज मनीतून गडप झालं.’ (अर.घब) 

गड(ळ)बड(ळ) ( ी.) ग धळ, घाई. ‘पारापुळे कायची 
गळबळ होऊन रायल .’ (का.गा ड ब ड)         

गडबडनं ( .) ग धळण.े ‘असं गडबडून नोका होईनच 
कोनती ना कोनती सोय रक प .’ (का.अडबु डसु)        

गडवा (प.ु) थाल . ‘पावनेई पाय धुयाले बकेट अ  ात 
गडवा ठेव आंगनात.’         

गडसर  ( ी.) ग ातील एक दा गना. ‘हंडे घरात भ नी 
सोन,े गडसर  न आज गडी उरल ’ -भीक.३७. 

गडंगडं ( व.) मोकळे- बोलण.े ‘बोलत का न ना गडंगडं? 
ती ाला बोलते करायचा य  करायची.’ -सेल.३३५. 

गडी (प.ु) १. म , ेही, सोबती. ‘ द ा तं माया 
लानपनापासनं ज ी गडी हाय.’ २. नोकर. ‘मले काय 
काम स गतं, मी काय तुया कामावरचा गडी 
हाव.’ (का.ग ी) 

गडी ( व.) त ण. ‘रामकृ ा े गावातला मद गडी 
हाय.’  

गडीन ( ी.) मै ीण. ‘तुयसा अ  कमा लान पना पासून 
गडीन हाय.’  

गडू (प.ु) त ा. ‘पाया खानताखेपी सो ाचा गडू सापळला 
तं आवाज देजा.’         

ग ा (प.ु) १. ख ा. ‘बैला ा दोर आवरत जाय 
ग ातून.’ (का.फा.) २. माठे मूळ, कंद. ‘गोबीचा ग ा 
पाच पयात भे े.’       

ग ी ( ी.) १. जुडी. ‘मेथीची ग ी तं दोन पायाले भेटे.’ २. 
पुडके. ‘पै ाची ग ी नोका देऊ ं ात आमाले सोनं 
पायजे.’          
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गढनं ( .) त न, म  होण.े ‘पोरं धगाम ीत गढल  
होती.’ - स.७०.      

गढी ( ी.) गावातील मातीचा ढगारा. ‘भलकशी मोठी 
गढी कशी चालल  खसत/ माती बं ाईन इकू जे ा 
पावने हासत.’ -काया. ‘ शगीवर शग, गढीवर 
ढीग.’ (का.ग ड)         

गढूई(य) ( व.) गढूळ, मातकट. ‘गढूय पानी नतू ा लागे 
अ  मंगस ा पखाल त भरा लागे.’       

गत ( ी.) ती, अव ा, दशा. ‘ बमार नं पायनं कशी 
गत झाल बचार ची.’       

गतका (प.ु) १. उकळ . ‘ ाले गतका आला का ध 
टाकावं.’ २. हास ाचा क ोळ. ‘बाया बस ा का 
हा ाचा न हा गदका फु े.’  

गताळा ( व.) अगडबंब. ‘ ानदेवसारखा गताळा मानूस 
नाई गावात.’          

गताळू (न.) अ व त. ‘येळं रताळू, काम गताळू.’   

गती ( ी.) १. दशा, वाईट ती. ‘मा ा रा ा ापाई 
ाल  हे ग ा वून रायल .’ - सत.११८. २. वेग. 

‘रावजी काम करते पन ा कामात गती नसते.’ ३. 
ग ंतर. ‘पज ाची सु टका जैसी। धराव चू न 
अना रसी। गती च नेणे॥’ - ा.११.६८६.      

गतीगती ( व.) हळूहळू. ‘गतीगती जा ात आले सारे 
सुपातले.’ - मझ .२४. ‘मु मं ी होईन रा ा ा 
गतीगती/ मंग करन क ात ा सु  उचापती.’ -
मए.९१. 

गथुडं (न.) गाठोडे. ‘दररोज एसटीवर भाजीपा ाचे 
पाचपंचवीस गथुडे पडायचे.’ -पख.१४. 

गदका (प.ु) १. उकळ . ‘बायक चा गदका एवढा वाढला क  
तकडे चुल वर ा चहालाही गदका आला.’ -ना.१४२. 
२. गाडी ा खालचा भाग. ३. फसाटासाठी केलेला 
बोपला.  

गदगद ( व.) भाव ववश. ‘ ना जीवन मरणा ा सीमेवर 
पाहताना सव ची मने गदग न गेल .’ -कात.५८०. 
‘लेक ची ाल खुशाल  पाऊनस ा बाप लयच गदगद 
झाला.’         

गदगदा ( व.) मोठमो ाने- हासण.े ‘ते ताळा स 
चुकल : ते ळ गोसावी मुखी गदगदा हास त:’ -
ल .१२१. 

गदना (प.ु) बु . ‘पोर नी वग डो ावर घेतला. कुणी 
ा चे आवाज काढत होतं. कोणी कुणाला गदने 

हानत होतं.’ -बाख.५.       

गद ा ( व.) जाडजूड पण बनाकामाचा माणूस. ‘गद ा 

मा ाले डव यावर कामाले स गनं ंजे फुकटची मजुर  
देनं हाय.’  

गदभुक  ( ी.) मूख, गाढव. ‘ब ब  दे कती ब बलते तं, 
गदभुक च पो ी आये ते!’  

गदयपना (प.ु) गढूळपणा. ‘या कलोया ानं घरगुती 
वातावरनात गदयपना आला.’ - सत.११०   

गदळ ( व.) घाणेरडे. ‘गदळ काम करायले गदळ जागाच 
पा जे.’ -२४१.   

गदा(धा) ( व.) गाढव, मूख. ‘नामा शायना हाय तो काई 
भमासारका गदा नाही.’ -त.१९.  

गदाद (न.) गम , उकाडा. ‘ टना ा घरात लय गदाद होते.’         

गदादनं ( .) गम  होण.े ‘वाप ावानी कधीच येवळ 
गदादत नाई.’  

गदाल ( व.) गदागदा. ‘नाल वरचा सरप गदाल हासत 
असते.’ -मे.१०१. 

गदासी ( ी.) तखतपोसाची गादी. ‘तकतपोसावर गदासी 
टाकल  अ  पावनेईची वाट पायनं सु  झाल .’ (का.)          

गदाळनं ( .) १. अ तशय मळकट होणे. २. ग जणे.  
३. अ त तण होणे. ‘ न हा झळ  लागल  तं वावर 
गदाळतेच भलकस.’  

ग ार ( व.) बंडखोर, कृत , फतुर. ‘आपले अ ेक राजे 
ग ार लोकइ ानं हारले.’ (अर.) 

ग डी ( व.) ग ा ा कुळातील ा अथ ची एक शवी. 
‘माय ा ह डीचं राजकारण करते. ग डी ानं सरपंच 

यासाठी या बट ा लोकायले उरावर बसवून घेतलं.’ 
-पख.१३. 

ग ागाढव ( व.) मूख. ‘ ानं जवायाला ग ागाढव 
टलं.’ -सीत.१६२. 

ग ी ( व.) गाढवी. ‘ता ा घो ावरची गोमासी हाये 
ग ीची’ -पख.४५.   

गधं (न.) गाढव. ‘काय कंुभार बॉ, येख दं गधंई इकत ा 
नोतं लागत?’        

गधभु ा ( व.) गाढवा माणे ओरडणारा या अथ  शवी. 
‘असी अंदरची गोठ ा गधंभु ाले स गू नको.’           

गधभुक  ( ी.) शेताचे नाव. ‘कालपासून गधभुक त पेरनं 
चा  हाय.’           

गधळं (न.) गाढव. ‘नदी काठी रेती वा ाले गधळेच 
असतात.’     

गधळं ( व.) मूख. ‘गध ापुळे वाचल  गीता रातचा ग धय 
कसा होता.’  

गधळ  ( ी.) गाढवी. ‘ ा ा वण कर  शोभनत तडी। 
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चार ते गधडी कर तसे॥’ -तुका.१०७.१. 

गधा (प.ु) गाढव. ‘ग ायची व ी मानूस झाला बे ला/ 
ग ाईनं देस जसा इ ाले काळला.’ -न बै.       

गधाळनं ( .) खूप राबवून घेणे. ‘गर ब आय ून असं 
रातभर गधाळनं बरं नाई.’           

गधी ( ी.) गाढवी. ‘मा ा जवळ दोन ग ा हो ा.’ फ र.    

गधेघाट (प.ु) गरु चा क डवाडा. ‘गधेघाटावानी झाला सारा 
ह ान, तर  णता अजून मेरा भारत महान.’ -ऊ.९.          

गधेपना (प.ु) मुख सारखे काम. ‘तुम ासी सोय रक 
जुळोल  हा तं आमचाच गधेपना झाला लेक.’           

गनगन ( व.) उदास भणभण. ‘प ले त नान लागेच 
नाही मन/ दवसरात कसं जसं वाटे गनगन.’ -
मझ .७० 

गनगवळन ( ी.) तमाशातील सुरवातीचे नमन. ‘बाई, म  
गनगवळन होऊ ा ठस ात.’  

गनगोत (न.) सोयरेधायरे. ‘गणगोत इ म । सव जो डल 
व लपा ।’ -नाथ.१२८३. ‘माय बाप बंधु सोयरा 
स गाती। तंू च माझी ी त गणगोत॥’ -तुका.४४१४.  

गनती ( ी.) गणणा, मोजमाप. ‘गणतीचे एक उंच नच 
फार। तय म  र वरळा थोडे॥’ -तुका.१०६३.३. 
‘लगनात येवळे पावने आलते का ाची गनतीच नाई.’  

गनीमत ( ी.) सुदैव, :खात सुखाची गो . ‘खेटरं खायाचे 
ते ादो ावर नभलं तेच गनीमत समज.’ (अर.)  

गप ( ी.) अफवा, थाप. ‘फुसाळ  गप नोका तानू 
मा ाजोळ.’      

गप ( व.) चूप. ‘असे गप का न रायता तुमी? भाऊ हाय 
नून काय झालं?’ (फा.)  

गपकन (अ.) एकदम, अक ात. ‘गपकन कसा भाव खाल  
येते/ चो ाईचा सारा बजारच दसते.’          

गपकनी ( ी.) १. हानी, नकुसान होणे. २. गच डी. ‘देल  
तनं गपकनी जसी माय सावतर.’ - मए.६८.   

गपगप ( व.) भराभर. ‘खायाले बसला का गपगप खात 
रायते लेकाचा.’  

गपगुमान ( व.) मौन ी, चूप. ‘दोनीबुडे थंडेगार झाले 
आन गपगुमान बसले.’ - सत.१११.   

गपता ा ( व.) थाप ा, अवा व गो ी करणारा. ‘कामं 
सोळून गोठी स गत रायते, लेकाचा गपता ा.’   

गपशप ( ी.) ग ा वगैरे. ‘ रकामे अ ाल तं या 
दोयपा न गपशप मा याले.’ 

गपागप ( व.) जोरात. ‘गलुामजामून द ा बरोबर 
गपागप खानं लावले.’         

गपापा (न.) अधाशीपणान ेखाण.े ‘हपापाचा माल गपापा.’     

गपाल ( व.) जोरात, खूप, भरपूर. ‘गपाल नोटा खाऊ 
पुढची पुढे पाऊ/ ाई ा क  पाय या वरतं चढत 
जाऊ.’ -न बै. 

गपाळ ( ा) ( व.) ग प . ‘गपा ा ा बोल ावर कोनी 
भरोसा ठूत न .े’ (का.ग ा ळ)         

ग  ( व.) उगा. ‘सोनेऽऽ, तू ग  रायनं. माय ा न दी नको 
लागू.’ (का.) 

ग ा ( ी.) बात, गो  फुशारक , थाप. ‘पारावर 
बसुनस ा या ा ा ा ग ा आई ाचं काम 
आपलं.’ (फा.गो न,का.)        

ग दास ( व.) ग प . ‘ग ीदासाले अठीतठी ग ा 
ठोक ानं दस तं लवकर जाते.’          

ग  ( व.) गो ीवे ाळ. ‘झ गो खनभर मुका रायत 
नाई, भ ा ग  हाय.’ (फा.)        

ग ेल ( व.) थापा ा, जा  बोलणारा, लट ा गो ी 
बोलणारा. ‘ नरा ग ेल बुढा हाय तो.’       

गफलत ( ी.) चुक , घोटाळा, हयगय. ‘ ाच गफलत केल  
दा पया येवजी ईस दे े .’ (फा.अ.घफलत)     

गफलती ( ी.) न ाळजीपण,े बेसावधपण,े चुकून, 
अनवधानाने घडलेले. ‘हातून चूक होत नाई तरमा 
एखा ा वा  होते गफलतीत.’ (फा.)  

गबताळा ( व.) १. मोठा, टपोरा. ‘गबताळ  चंपी ैस मा  
डोळे मटून रवंथ कर त होती.’ -बा.७. २. वधळा, मूख. 
‘फोन क न हेडमा र ना गबताळे पो े मॅच हर ाचे 
कळवले.’ -खंु.१६८. 

गब े  ( व.) म सल, मासाळ, ल . ‘शेवाळेचे गब े  बैल 
हैत भौ. लदलद म साचे.’ -त.१४. 

गब( )र ( व.) १. ल . ‘बापा, काय खात असता? तुमी तं 
लयच गबर झाले.’  २. ीमंत. ‘तुळशीराम गावातील 
एक गबर आसामी. शे दडशे एकराचा धनी.’ -सेल.१०९. 
३. एक सुवण मु ा. ?      

गबाटनं ( .) ? ‘गाई गबाट ास णून हे अ र  
कोसळलं.’ -झेल.७१.   

गबाळ ( व.) अ व त, गचाळ राहणारा. ‘स ा माप 
वाढे। गबाळाची चाल  खोडे॥’ -तुका.३६६३.      

ग ारनं ( .) ध पु  होणे. ‘ हर ाचा यावर ग ारलेल  
जोडी पाहातच राहावे.’ -पोळा.  

ग ू ( व.) ल . ‘घर ब धलं त त ेत गेल . प हले कसा 
ग ू ा ग ू होतो मी.’ -गय. 

ग ूगो ा ( व.) अबोल. ‘आज जर  मी दसतो ब बो ा/ 
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ावेळ  होतो मा  मी ग ूगो ा.’ - मझ .४७. 

ग ू ( व.) १. शार, त ण. २. ल  व ठगणा. ‘तुयं पोरगं तं 
लयच ग ू ा ग ू हाय.’ ३. ीमंत. ४. खाऊन पऊन 
म ावलेला.    

गम (प.ु) :ख, शोक. ‘पानी येव ना यवे, नोकर वा ाले 
काहाले गम होते.’ (अर.फा.)    

गमजा ( ी.) गमता, मजाक. ‘पोरासोराईनं ाता या ा 
गमजा क  नोयेत.’ (अर.)        

गमती( ा) ( व.) हसीमजाक, गंमत, वनोद करणारा. 
‘कोनालेबी हासून देनारा शामराव बुडा लयच गमती 
होता.’       

गमनं ( . प.) करमण.े ‘आता तु ी न मज गमे ना: 
तु ावीन माझे देह जाइल:’ -ल .३५३. ‘अगं बाई े, 
तुयापासी गमते.’  

गमफलास ( ी.) एक चकट प ी. ‘त डून श द नगाला 
नाई जसी काय थुतराले गमफलासची प ी चटकोल  

ती.’ - सत.२१. 

गमफलास ( व.) नकामी, बेकामी, थापा ा. ‘ ा ा 
गोठीवर काय ान देता, न हा गमफलास मानूस आये 
तो.’  

गमवनं ( .) घाल वणे. ‘सापळलं तं आता पु दी 
गमावनंबी तुयचं काम राईन नाई?’         

गमाई ( ी.) खच. ‘कमाई पे ा गमाईच जादा झाल .’     

गमावनं ( .) हरवण,े मुकणे. ‘दा ाले काय दाबारा 
ये र बात ाबात गमावनं आलं.’        

गमोनी ( व.) करमणूक करणार . ‘म  पाथीवर गाने 
े, लयच गमोनी हाय बयना.’          

गमोले ( . प.) खच केले, हरवले. ‘स ग, काऊन पैसे 
वाया गमोले? असं नत गालात चापट मारल .’ -
फ र.५९. 

गय ( ी.) १. दया, मा. ‘काईबी करसानं तमुी तं कोन 
गय कर न.’ २. गयपा ाचा वरचा भाग. ‘कई लाकूड 
आनता गय क याले सोधता.’ - मए.७९.  
३. छपराखाल ल आडवे लाकूड. ‘ख बाले बोपला लावून 

ावर गय टाकल .’ ४. आक चा गळ. ‘इर त गय 
सोळून बा ी काहाळल .’ (का.गाळ)        

गयकूट (न.) गाई ा ग ात आ ण पायात ब धलेला 
आखूड दोर. ‘पैसा घेऊन पो ी ा गयात गयकूट 
टाकून देऊ.’ -गा.४१. 

गयच ी ( ी.) हाता ा पंजात मान पकडून जोरात 
ढकलणे. ‘लान पो ं पाऊनस ा मले गयच ी दे , 
साया ानं.’        

गयता ा ( व.) ब ाड, वधळा. ‘गयता ाले टलं 
भाजीपाला आन तं ानं न हा सळेलमळेलच आनला.’  

गयनं ( .) १. झरणे, गळण.े ‘कवलं फेरले, तरमा लयच 
गऊन रायले.’ २. थकून जाण.े ‘जानजेवानं पोरानं असं 
गयनं शोबते बे?’     

गयती ( ी.) गळती. ‘छ ावरचे कवलं फुटले तं घरात 
नरा पा ाची गयती लागते.’  

गयना (प.ु) अलंकार. ‘ कायापाई गयने गहान ठून दवस 
काळा लागले.’         

गयपातं (न.) दोन बैलाची मान अडकेल अशे चौकटी जू. 
‘ ानं गयापातं आणून मो ापज ा जोळ ा ग ात 
अडकवलं.’ -भं.३५. 

गयब ा ( व.) बावळट. ‘ दल ा गयब ाले को ं काम 
स गनं े आफतच.’ (फा.)  

गयबानी ( व.) बावळट. ‘शयरातल  बाई सायबीन पायल / 
माई माय मातर गयबानीच रायल .’ -झाल .९. 

गयभा(बा) ा ( व.) वेडपट. ‘गयभा ा पंढर नं माही अशी 
गंमत केल / ँडवर ठेवाव साकल तं बस डवर 
नले .’ -ज ग.६१. 

गयलागंुगला ( व.) कमजोर, थकलाभागला. ‘सेठ ा 
वाड त गयलागंुगला उभा असन तथून फारम भरे.’ -
म.२८. 

गयवार (न.) बेप ा. ‘पावना गेला अ  गयवार झाला.’   

गयसर  ( ी.) एक ी अलंकार. ‘काललोक तं तयुा गयात 
गयसर  होती. आता कुठी प ?’       

गया (प.ु) गळा. ‘थं ा पा ानं क रु चा गया धरला.’   

गयाटगुयाट ( व.) कमजोर. ‘लहान ब हनीचं लगन होतं 
बाक  / गयाटगुयाट झाल  पैशाची टाक .’ - मझ .१९३. 

गयाठनं ( .) १. थकणे, अश  होण.े ‘ते बाई जा  
दवस राहेत नाई इतक  गयाठल .’ -ना.१५. २. पैसा 
नघून जाण.े ‘लय सुखी होता ग डचोर पाटील. आता तं 
लय गयाठला.’      

गया ा ( व.) अ व त, गबा ा. ‘वावरातले फनं नाई 
येचले अ  पेरनं क न रायला लय गया ा का कार 
हाय लेक.’         

गयाठा (प.ु) अ ा  पडलेले सामान. ‘कुठी तु ा अ  
कुठी मनं को ात न हा गयाठा क न ठुला.’ 
‘साताईचा गयाठा, एकल ले तान मोठा.’ 

गयावया ( ी.) वनवणी, काकुळती. ‘आता का न गयावया 
क न रायल  वऽऽ चलवादे. तुर ा शगा चोरताना 
लाज नाई वाटल ?’       
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गयेगुजरे ( व.) हतबल, कमजोर. ‘आपुण का एवढे 
गयेगुजरे झालो का या ापुढी?’ 

गयेलगुजरेल ( व.) थकलेले. ‘मायी भासी येवढीबी 
गयेलगुजरेल नाई क  केल पोराले देऊन ावं.’ -
सत.२३. 

गरकन ( व.) जोरात, वेगाने फर वणे. ‘गरकन गोफन 
फरोल  का उ ेच होय दोनतीन पाखरं.’           

गरगरनं ( .) च ाकार फरणे, भोवती फरणे. ‘ ा 
धरनाले पानीच पानी पा नस ा माया जीवाचं तं 
गरगरनं चा  झालं.’ (का. ग र ग र त ग)ु     

गरज ( ी.) अडचण, उणीव, आव कता. ‘ बयाभरनाची 
गरज प  तं येजा आपलच घर समजून.’ (अर.घर )      

गरजनं ( .) मोठा आवाज करणे. ‘वाघाले पाऊन ा ा 
आगदुर मीच गरजलो तं वाघचं भऊन पयाला.’ (त.)       

गरजू ( व.) नडलेला. ‘फसेल गाय अ  गरजू मा ाले हात 
दे ानं पून लाभते.’ (फा.)       

गरती ( ी.) प त ता, कुल न ी. ‘ऐका बाई लाज नाही। 
आ ण का ा गरतीची॥’ -तुका.२९६. ‘वाटी नको जाऊ 
राहीबाई गरती ा.’ -लोक.१७४. (का.गर त)       

गरद ( व.) गद. ‘ब ा ावानी बयला ा शगाले गरद 
पव ा रंग देला.’ (फा.)        

गरदन ( ी.) मान. ‘उठता गरजून मोडीन गरदन/ कर न 
तुझा चुथळा’ -भीक.३५. ‘कज याजात माई गरदन पुर  
अडकेल हाय.’  

गरबलं ( व.) कोमट, थोडे गरम. ‘गरब ा पा ानं ताहान 
नाई होत. पानी कसं थंडगार पायजे उनाया ा 
घाती.’ (फा.)         

गरबळनं ( .) खाल  कोसळणे. ‘त ळचील हा णत लया 
व रचील पडे: उतरंडी गडबडी:’ -ल .४९४. 

गरबळसरबळ ( व.) घाई. ‘पावने बॉ, असं 
गरबळसरबळ कुकळे नगले.’ (फा.)      

गरम ( व.) १. उ . ‘तावा तं इ ावानी गरम 
झाला.’ (फा.) २. रागीट. ‘भावरावचा गरम सोभाव तं 
तुमाले माईतच हाय.’        

गरमा ( ी.) गम , उकाडा. ‘ टना ा खोप ात लय गरमा 
होते.’       

गरमागरमी ( ी.) भ डण. ‘उल ाक गोठीपाई बापलेकात 
गरमागरमी झाल  का मायचाच जीव जाते.’         

गरमाटी - ‘तीळ गरमाटीचे हयेत न जणू.’ -सेल.१६२.     

गरमास ( ी.) गम , उकाडा. ‘लोकाईन झाळं नाई ठुले 
नूनस ा यवळ  गरमास होऊन रायल  

आजकाल.’ (फा.)       

गरमी ( ी.) १. उकाडा. ‘ ान लाव लयच गरमी न 
रायल .’ २. लगाचा एक वकार. ‘उखार  करसानं तं 
अशा गरमीसार ा बमा या होतीनच.’ (फा.)  

गरवार ( व.) गभवती. ‘ए क वाईले ते गर ार: ...मग 
तीए स नवया मासु र गाला:’ -ल .१६९. ‘ग हावारे हा 
व ध। पोट वाढ वल चध ॥’ -तुका.२३६६.२. ‘गरवार 
बाईनं भरेल भरनं उचलनं बरं नाई.’  

गरसळ  ( ी.) ग ातील म ची पोथ, गळसर . 
‘सोयाबीन स गाचे लय पयसे जमा झा ानं एक 
गरसळ  कराव वा े, आतेबाई.’       

गरसोई ( ी.) एक अलंकार. ‘गयातल  गरसोई गयाभर 
केल / पोटी अनसुया आल  लेवू नाई देल .’ -लोक. ९०. 

गराडा (प.ु) वेढा, कंुपण. ‘अ रशा ा अवतीभवती आ ा 
पोर चा गराडा असे.’ -काळ .२८. ‘मुलामुल नी तर 
बघायला ा ा भोवती गराडाच टाकला होता.’ -गय. 
(फा. गगद) 

गरानं (न.) चुगल , त ार. ‘स गत  गा हाण गे। गोकुळ ा 
नार ।’ -नाथ.२६५. 

गरामपंचाईत ( ी.) ामपंचायत. ‘माय अनसुया तुबी 
गरामपंचाईतीतून नवळून आल  वऽऽ.’  

गरामसेवक (प.ु) ामसेवक. ‘नटेानं अ ास कर बाबू अ  
गरामसेवक होय.’  

गराया (प.ु) चूळ भ न टाकण.े ‘त डात टाकून कोयसा 
चावला/ गुराया क न को ाकडं धावला.’ - मए.११४. 

गरारा (प.ु) गुळणी, चूळ. ‘गरम पा ानं गरारा केला त 
घसा न क रायते.’ (फा.)   

गराळा (प.ु) कंुपण, घेर, वेढा. ‘चाळ सप ासा ा 
गरा ात लेक  दसलं नाई त सारेच भ बायले.’ -
सत.५२. 

ग रबगुद ( व.) गर ब लोक. ‘लायसन काळून फ  पाजून 
रायले दा / गर बगुद ई ा जदगीले लावला तुमी 
गे ’ -नोका. ‘गर बगुद चे त लयच दातार होते 
वक लसाहेब.’ -एक.  

ग रबायले ( व.अने.) ग रब ना. ‘ग रबायले काय कुशा भे े 
भाऊ.’   

ग रबी ( ी.) दा र य. ‘ग रबी हाय कपायावर 
लेयले.’ (फा.अर.)   

गर ब ( व.) १. द र ी. ‘गर ब नालेच हाय तो आताबी 
ा ा खशात शभरा ा नोटा असतीन.’ २. शाल न, 

सु भावी. ‘गर ब हाय लेकाचा. काहाले मा न रायले 
ाले?’ (अर.घर ब)  

ग र(र ) (प.ु) गव, मग रपणा. ‘मा ाले पय ा-
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अद ाचा ग र नाई पायजे.’ (फा. अर.गु र)      

गरोदर ( व.) गभवती. ‘देखो नय  गरोदर। णे केवढ 
उदर।’ -नाथ.२९. 

गक ( व.) म , त न. ‘लगन जुटलं तवा पासनं पो ं तं 
न हा फोनबाजीत गक हाय लेक.’ (अर.फा.)  

गज  - ‘पोल स पा न पुंजाचीही ा पोर सारखीच एक 
गज  एकचंपोल फाटल .’ -पख.१४९. 

गद ( व.) गडद. ‘वडा ा गद सावल त गायीचे गोहन 
संथपणे रवंथ करत होते.’ -कात.१. (फा.)       

गदन ( ी.) मान. ‘बोक ाची गदन ध न करकन सुर  
चालोल .’ (फा.)  

गद  (प.ु) धुराळा. ‘बैलं पटाळले का भलतीसा गद  उठते 
बंडीम गं.’ 

गद  ( ी.अने.) गद . ‘लोक गद  क न एक मेका ा 
अंगावर कुदत जुडगा क न पाहायला लागले.’ -
खंु.१८०. (फा.)   

गद  ( ी.) दाटी, गरम. ‘कुठीबी जा सायाचं न हा गद  
अ चे अ .े’ (फा.)      

गभ (प.ु) ी ा पोटातील पड, जीव. ‘पोटावर लाथ 
मारसीन त गभ ना पळ न काय त ावाला.’   

गभ ( व.) दसायला लहान. ‘चार  येकर वावर आये. पाय 
केवळंसक दसते. गभ आये लेकाचं.’       

गभ र ( व.) गभवती. ‘झपझप चालनं जरा, तू काय गभ र 
हायेस.’         

गम  ( ी.) १. उ ता. ‘काय गम न रायल  जसा काय 
उनाया हाय.’ २. उ ाळा. ‘गम ा दवसात जीव 
कावते मा ाचा.’ (फा.) 

गव (न.) फुशारक , ताठा, अहंकार. ‘असं गव ना करावं 
भ ा मा ा. गव चं घर खाल  असते.’      

गवगुमान (न.) गव. ‘गवगुमान नको क  मानसा/ प डवा 
सारके देव गेले वनवासा.’ -लोक.२४७.  

ग हानं (न.) त ार, वनंती. ‘गा हा ान तुका। गज 
मा नय  हाका॥’ -तुका.५९१.३. ‘सून करे सासूचं अ  
सासू करते सुनीचं ग हानं.’  

गलका (पु.) ग गाट, मोठा आवाज. ‘पारापुळे भ डनाचा 
गलका झाला.’         

गलंग ( व.) अश . ‘कारे लयच गलंग दसून रायला 
खातंपेतं का नाई?’  

गलगल ( व.) अ त प . ‘आंबे जा  गलगल झाले रस 
क न टाका फटकन.’        

गलच ी ( ी.) मान ध न ढकलणे. ‘दोनचार जण नी 

ना गलच ा देऊन म डवा बाहेर काढलं.’ -ना.३८. 

गलत ( व.) चुक चे, अस , अनु चत. ‘बाई, तुले कोनंतर  
गलत स गतलं. ते बराबर नाई.’ - तत.४९. (अर.घलत) 

गलतफहमी(फैमी) ( ी.) गैरसमज, समजुतीचा घोटाळा. 
‘पमी तसी नाई, तुमाले काईतरमा गलतफहमी 
झाल .’ (अर.)        

गलती ( ी.) चूकभूल, म. ‘आप ा हातून काई गलती 
झाल  तं कबूल करनं बरं.’ (अर.) 

गलथा (प.ु) ब धकामात दलेला गोलाकार. ‘ग ी गयते तं 
चार कून गलथा मारावं.’           

गलथान ( व.) थकलेला. ‘हा ीरामबी आपला गलथा ा 
हाये जरा शार  नाई लेकात.’ - नशा.११६. 

गलब ा ( व.) वधळा. ‘वखर असा जु ात काय? प ा 
गलब ा हास लेका.’         

गलबला (प.ु) ग धळ. ‘राती गावात काहाचा गलबला 
झाला रे?’         

गलंडनं ( .) कलंडणे, कोलमडण,े घरंगळणे. ‘भीती 
गलंड ा ढले झाले पायवे/ अंगनातून घरात सु  
झाले हा वे.’ -ज ग.८४.       

गलंडलं ( . प.) कलंडले. ‘ नकाल लागला मोठेमोठे 
गलंडले.’ 

गलाई ( ी.) सो ा ा कानातील सोने गाळ ाची 
मजुर .   

गल ड (न.) ख डूक, फोड. ‘बगल त भ ं मोठं गल ड झालं 
सायाचं अ  खूनबी रायलं.’  

गलावट ( ी.) थकवा. ‘उपास घ ानं लयच गलावट 
आल .’   

ग तं(थं) (न.) लहान मुलाचे कापड. ‘बायती ात 
नाचुकलं ग तं तं ा तं लागीनच.’       

ग थंटोपी ( ी.) लहान मुल चे कपडे. ‘बुडीनं पोरासाठी 
भार  ग थंटोपी आ  सो ाची जवती केल .’ -
सत.७६. 

ग ला ( व.) च गले कमती खाण.े ‘मंग पैसा कसा येईन 
घरात? खायाले कसा भेटल आसा ग ला?’ -त.९. 

गलेफा (प.ु) आवरण. ‘नानाजी प ढ या  गलेफा ा 
जाडजुड लोडत े  लावले ा बैठक वर बसले होते.’ -
कावू.  

गलोतं (न.) लहान मुलाचे कपडे. ‘लेकराचं गुलोतं धुयातंच 
लेकरवाईचा टाईम जाते.’           

ग त (न.) चुक ची समजूत, अनवधान. ‘उधारपाधार त 
कान डुब ावर ा ा ग त झा ाचं ानात 
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आलं.’ (फा.) 

ग ती ( ी.) चूक. ‘पानी आनूनआनून डोयात, ने फंदात 
नका पळू / ग तीनंबी स याबार  जपीत नका चळू.’ 
-ज ग.३१. 

ग ा (पु.) १. धन, साठा, रोख कमाई. ‘सासू मेल  अ  
जवायाले फुकटचा ग ा भेटला.’ २. ा द  जेवण. 
‘पानी वा ाचं नाही मंग खायाले कसा भेटल आसा 
ग ा?’ -त.९. (अर.फा.)  

ग  ( ी.) लहान बोळ, वाट. ‘र ा सोळून ा ग नं 
गेलं का गुंफा आजीचं घर हाय.’       

ग कुची ( ी.) आळ , बोळ, आडग . ‘महाराज येणार 
णून सडकच काय ग कुचीतला कचराही साफ 

झाला.’ -मोती. (फा.कुचाड)       

गवई (प.ु) कंुपण कंुपणाला आधार णून परा ा 
तुरा चे भारे वाड ाला लावणे. ‘तुरा ा आन ा 
कुपाले गवई कराले.’      

गवगवा (प.ु) मो ाने ओरडण,े ओरडा करण,े स ी 
करण.े ‘नाचुक ा गोठीचा असा गवगवा काहाले करा 
लागते बाईमा ानं.’       

गवगवान - गावोगाव सार कर ाचा. ‘शंभर गव ानही 
गवगवान कर ाचा श द दला.’ -झेल.४८.   

गवत (न.) तणृ. ‘आवघे चाटे उपाधीय चीया वास वाला ग 
गवत आणू जा त:’ -गो व.३.  

गवताळ ( व.) गवत असलेल . ‘ पकापे ा तनच लय 
वाहाळते वावरात. गवताळ जमीन हाय खालत .’ 

गवती ा (प.ु) चहात टाक ासाठी उपयोगत येणारे गवत. 
‘ ात गवती ा टाकून म  गरगोट धाचा केला.’           

गवयनी ( ी.) गवळणी. ‘ धदही घेऊन गवयन ब रवार  
बजाराकळे नगघतात.’          

गवर (प.ु) १. एक रोग- गोवर. ‘गवर नगा ानं लेक  
भलकसं लळत रायते.’ २. ग ाचे कुटार. ‘माती आण, 
ल द चोळ, पाणी आण, गवर आण असं सारखं मला 
स गायचे.’ -फ र.२८. 

गवरनं ( .) रडापड करण,े आ ोश करणे. ‘आव चूप 
बैस गव  नको. काई वावर जात नाई आपलं.’ -अंधा. 
‘गवरायले का तुपल  माय मेल  का बाप मेला?’ -
ल.४२.  

गवर  ( ी.) शेणापासून जाळ ासाठी केलेल  गोलाकार 
चकती. ‘तुका णे शेखी मशान त वर । संबंध गोवर  
अंग  सव॥’ -तुका.९९.३. ‘पलंग ाहारचा सुपती 
शवटी गोव या स गती।’ -तुका. ३८२३. ‘गव या 
मसनात गे ा तरमा बु ाची ढाय नाई गेल .’  

गवलाकचुला (प.ु) ग ाचा पदाथ. ‘गवलाकचूला नोता 
खोब याची वाटी, सोय नसून कायची या अखजीसाठी.’ 
- मझ .१४६. 

गवशा(सा) ( व.) नपुसक, एक शवी. ‘अरे गवशा, आता 
का कार चं तू मले शकोतं का?’          

गवसनं ( .) सापडण,े मळण.े ‘चो ा ानं सी ने ा 
अन पुसद ा गधेघाट गवस ा माय ा.’ -पख.११०. 

गवसनी ( ी.) खोळ. ‘आमचे व  ये काइसया नेसल ?... 
नाही त र जातया पा ा मुसळा गवसानीया हो त: 
पोतेर  हातील:’ -गो व.१२२. ‘पा ने येऊन राहयले तं 
लोडत ाईले गवस ा घा न ठुवा.’ (का.गवस णग)े    

गवसाळ ( व.) एक शवी, वधळा. ‘गवसाळबाजी अ  खुद  
मोजी.’     

गवळन ( ी.) लोकना ातील एक गीत कार. ‘अ ा 
साधू हाय काई इचा च नका. अशी गवळन े का 
लोक मानाच डुलोतात.’ (का.गो त)         

गवळ  (पु.) गुर चे पालन करणारा. ‘आम ा गावात 
गवळ  नाई तं कोनीबी गाई ओयते.’ (का.गौ ळग)         

गवंडा (पु.) ग ाचे कुटार. ‘बैलाईसाठी दोन तसमे 
गवं ाचं कुटार भ न ठुलं.’ (का.)        

गवंडी (प.ु) ब धकाम करणारा. ‘पीक नगलं का 
बात ाबात गवं ाले बोलावून घर ब धतोच.’   

गवा(गवाई) ( ी.) वाही, सा . ‘ल टक  वाही सभेत। 
देता प तत आगळा।’ -तुका.४२३७.१. ‘सकाय मले 
कोट त जा लागते गवाई ासाठी.’ (फा.)  

गवान ( ी.) गरु ना चारा टाक ाचा हैद. ‘च ग ा गवानी 
बैल इकजो बापा.’      

गवार (न.) गायीगवावर, गुर चा जथा. ‘गोवार  गोवारे 
राखावेया राना स जाय:े’ -ल .५४. 

गवार ( ी.) भाजी. ‘माया मायनं व ाची भाजी केल . 
कायची े गवाराची.’  

गवार ( व.) खेडवळ, खेडेगावचा. ‘ ा ाले जरासीक 
अ ल नाई, न हानाम गवार आये लेकाचा.’ (त. 
कौ वरे)        

गवारा ( व.) ? ‘शेतावर जाता येता र ात ा गवा यात 
कवा माळा ा बगा यान ेएखादी गाय दसते.’ -खंु.४५ 

गवार  (पु.) गोवार , गरेु राखणारा. ‘स डू न धाची 
टकळ । ग वार  ग वधने वटाळ ।’ - ा.१८.१७४. ‘तुका 

णे गरु राखो न ग वार । माझ  णे प र लाभ नाह ॥’ 
-तुका.३७०७. 

गवाह (प.ु) सा ीदार. ‘अम ानच खून केला हे स ाले 
कोनी त गवाह पायजे.’ (फा.) 
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ग व ा वेल (प.ु) एक वेल. ढोरं बमार अस ास याचा 
पाला, फळ उगाळून ात तेल टाकून देतात. याचे फळ 
हे कवठासारखे असतात. 

ग ाई ( ी.) वाही, सा . ‘माय इरोधात तुमी ग ाई नोती 
ा लागत, ाम भाऊ.’         

ग ाण(न) ( ी.) गरु ना चारा घाल ासाठी केलेल  जागा. 
‘काय त ग ाण हडाव  वो कती। त ते लागती याच 
पाठी॥’ -तुका.१९७१. ‘बैल नी ग ाणीतला चारा 
चघ ासाठी उठून पोवटे टाक ास सु वात केल .’ -
झेल.५८.  

ग ाणक ा ( ी.अन.े) लाकडी नाटा, फ ा. ‘ब ध आ ण 
ग ाणक ा घा नघा न गाळ साचवला खळकातई 
चकनाई आनल .’ -कात.२५.  

ग ाया (प.ु) सापाचा एक कार. ‘डो ा होय ग ाया 
समजे नाही साला.’ - मए.६६.   

ग ाळ  ( व.) अ तशय सुपीक, ग  पकणार . ‘दो ी 
नंबरात घरात मावणार नाही येवढं पकं होते. दोघा 
भाव ा ग ा ात तीनतीन पोते ग ाचं बी पडते.’ -
वा.४१. 

ग ा ा (प.ु) ग ा ा रंगाचा साप. ‘पयले नमन शेस 
नागाला/ सरे नमन ग ा ा नागाला.’    

ग  ( ी.) पहारा, फरती. ‘रातीबेराती गावात ग  
घा ाचं काम तराळ करत असे.’ (फा.ग त) 

गहन ( व.) कठीण, गूढ. ‘येवळ  गहन ानेसर  तरमा 
मोहन महाराज म  फोळून स गते.’     

गहान (न.) तारण. ‘कायावाचामन ठे वल गाहाण। घेतल 
तुझ रण जोडीलाग ॥’ -तुका.१००६. (फा.)       

गहानखत (न.) गहाण वषयक करारनामा. ‘कज ऊ 
रकमेसाठी ज मनजुमला घरइमला सारे काही 
गहानखतात नमदु करायचे.’ -कात.४४१.        

गहानदार (प.ु) गहाणावर पैसे देणारा. ‘ बयाभरनासाठी 
गहानदाराजोळ सो ाची पोत ठुल .’        

ग ह( )रं ( व.) खोल. ‘इर त तं लयच ग हरं पानी हाय 
वा े.’         

ग हरा ( व.) रंग वशेष, गद. ‘बैला ा शगाले ग हरा रंग 
देजो, नगाला ना पायजे.’   

ग हरे ( . प.) ग हवरण.े ‘काशी गहीरे सा यारात 
भरजर चा पदर भजला सवाहात.’ -लोक.६८.  

ग ह या ( व.) खूप. ‘गोर ला लागे पान नाग ग ा ा, 
ग ह या बा या चा  ा दोही या.’ -लोक.४८. 

ग हवरनं ( .) कंठ दाटणे, भ न येण.े ‘पोर ले सार 
करताना माय लयचं ग हव न आ ी.’     

गही ( ी.) गय. ‘साहेब चूक झाल  पन एकदाची गही 
करा.’  

ग  (प.ु) धा वशेष. ‘का कार  शाबूत असल  का ग बी 
पकते आम ा ज मनीत.’         

ग पोथ ( ी.) ी अलंकार. ‘ओंदा ग पोथ करा 
मायासाठी.’     

ग भर ( व.) अगदी थोडे, अ . ‘येवळा काय हशोब करा 
लागते ग भर इकळे का तकळे.’  

गहेना (प.ु) दा गना. ‘पोर ा लगनासाठी सो ाचे गहेने 
घेतले.’    

ग ाटा (प.ु) गदाळा, अ ा  पसारा. ‘बायेईनं तूर 
क डल  पन न हा ग ाटाच क न ठुला.’     

गळ ( ी.) आडवी नाट. ‘व ा भारानं प ाखालची 
एखादी गळ मोडल अ  सगाळा डोलारा खाल  येईल.’ 
-पख.१४०. 

गळक ान (न.) नवरदेवा ा मामाने गावजेण दे ाचा 
वधी. ‘मामा, होऊ ा मंग गळक ान जोरदार.’   

गळगंज ( व.) भरपूर, अमाप, खूप. ‘काय पा लागते बा ा, 
गळगंज इ टे हाय पाव ा ा घर .’ (फा.)   

गळण ( ी.) थकवा, गाठ. ‘पायावर जळती गळण धावून 
आल .’ -बा.३६.  

गळती ( ी.) महादेवावर गळणार  सततची धार. ‘मं दरात 
पानी कोन टाकते वं? गळती खंडत नाई कदीबी.’  

गळद ( व.) दाट. ‘असा गळद रंग नाई सोबत ता या 
बाईले.’         

गळबळ ( ी.) १. ग धळ. ‘बयरम ा ज ेत जासाठी 
लेकरईनं लयच गळबळ लावल .’ २. घाई. ‘अशा 
गळबळसळबळ भॉ ा भेटीले नग ा काय 
वयनी?’ (फा.)       

गळवट ( व.) ग ापयत. ‘पाणी काय झालं राजणातलं? 
मंघवा तं गळवट भरलं तानं?’ -ल.१७६. 

गळवा (प.ु) गडू. ‘पानी पेतात तं पेतात अ  गळवाबी नाई 
इसवून ठूत.’          

गळसर  ( ी.) ी अलंकार. ‘राजामधे राज कर  काळ  
गळसर  राज/ कपाळ  कंुकू लाल चढवते कसे तेज.’ -
लोक.१०४. ‘ ह या मो चे लेल / दा गन े गळसर न 
आज गळ  उरल .’ -भीक.६७.  

गळहाटा (प.ु) पसारा, कच याचा साठा. ‘वाळ ात कळबा 
कुटाराचा लयच ग ाटा पळेल दसते.’      

गळंगळं ( व.) लवकर लवकर. ‘भलतीसी ताहान 
लाग ानं तो गळंगळं पानी पेत बसला.’    
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गळा (प.ु) नाटा, चौकोनी ख ब. ‘झळ मुळे लाकडा ा 
सागा ा गळा पेट ा.’ -पाटी. 

गळाट ( व.) ग ा एव ा मापाचा, उंचीचा. ‘ना ाले 
ट गयाट गया नाई च गलं गळाट पानी हाय.’  

गळाटा(ठा) (पु.) अ ा  ढीग, सारा. ‘नोटा 
गळा ातून काढून बंडलावर लावणं सु  होतं.’ -
त.२६. 

गळाठनं ( .) श हीन, थकण.े ‘मुन ा अ  शबी ा 
बैल मा  गळाठले न ते.’ -त.१. 

गळाठल  ( . प.) थकल . ‘गंगू आजी जाते ओंदा. आता 
लयच गळाठल .’        

गळ  (प.ु) १. म . ‘गडी गेले रडी। का ो नेदीस तंू चढी॥’ 
-तुका.१६८. २. कामावर ल मजूर. ‘देखरेख क याले 
मानसू नाई. मजूर गळ  टून खातात.’ -फ र.१७२.  

गळ  ( ी.) गढी. ‘मो ा ा ग ा हो ा. ावर असत 
पाटलाचे घरं.’   

गळ न ( ी.) मै ीण. ‘आह च वाह च आंत वर  दो ी। न 
लगा गडणी आ  तैशा॥’ -तुका.२७.       

गळ साखर ( ी.) खडीसाखर. ‘गनपती ा शेरनीत 
गळ साखर अ  खोब याचा क स होता.’          

गळू (प.ु) मातीचा, धातूचा गडू. ‘गळूभर पा ानं काय 
ताहान जाते, थाल  भ न दे साजर .’        

ग ी ( ी.) गढी. ‘भर वर भर अ  ग ीवर घर.’  

ग ा (प.ु) घशातील सूज. ‘नळ ात ा गळ ानं काई 
खानंपेनई मुसक ल झालं.’        

गंगन ( ी.) आकाश. ‘गगन मुठी सुवावे। मशके केवी॥’ -
ा.१.७४. ‘ तसकरातीत ाची वावडी लय गंगनात 

गेल .’  

गंगाफय (न.) भाजीचे एक फळ. ‘काशीफय, गंगाफय असं 
भाजीले आने माया नवरा.’           

गंगाय (न.) घंगाळ. ‘मग गोसावीया स चौरंगाव र आसन 
जाले: दो गंगाळ  पाणी सा रले:’ -ल .११५. ‘ते एकु दी 

इंभटी गंगाळभ र पाणी सा रले:’ -गो व.२७३. 
‘ ानीत होतं गंगाय गंगायात होतं पानी/ क ा लावून 

ाते शवता माय रानी.’ (का.घंगाळ)  

गंगुयल  ी.) मातीची मोठी, घंगाळा न लहान कटोर . 
‘पमीन गो ातलं शेण घेतलं, गंगुयल त कालवलं.’ -
ना.१३३. 

गंगुल  ( ी.) व ाची पान े ठेव ाचे मातीचे भ डे. 
‘कशाले आणल  गंगुल ? पानं ठुवाले.’ -सेल.१८५.     

गंगोल (ळ ) ( ी.) मातीची लहान कटोर . ‘ सले भरतार 
फुलाची शेज केल  पुढं पानाची गंगोळ  वनं ा करे 

गोर .’ -लोक.९१. 

गंज (प.ु) १. ढीग, रास. ‘तो राखीचा गंज उचल. खतावर 
नऊेन टाक.’ २. जंग, क ट, मळ. ‘पा ात ठु ानं बंडीले 
गंज च ा.’ ३. एक भ डे. ‘तेवळा हात पु न गंज घे 
भाजीले.’ (का.)  

गंज ( व.) पु ळ, भरपूर. ‘जेवार  तर गंज प ास पोते 
झालती.’ -ऊन.१५७. ‘आरे सरकार गंजगंज योजना 
आखते पण हे मध तरे स दं हडप करतात.’ -त.१२. 

गंज ( व.) पुरे. ‘पोरगी गुनवान असल  णजे गंज होते. 
पैशाचं काय मोठं.’ -ना.३४. (फा.)  

गंजगंज ( व.) पु ळ. ‘सरकार गंजगंज योजना आनते 
मध तरे हडप करतात.’ -त.११. 

गंजा ( व.) ट ल असलेला. ‘को ा देवा जोळ गे े असे 
गंजे ाले?’          

गंजाटेल ( व.) जंग चढलेले. ‘हे काय गंजाटेल पासा घेतं 
डव याले.’        

गंजी ( ी.) लहान रास. ‘तुर ा शगाची गंजी पळेल हाय 
ते पयले पो ात भ न ठेव.’ (फा.)      

गंजीफराक (प.ु) ब नयन. ‘गं जफराक लय गादेल हाय 
धुऊन काळा लागते.’ (इ.)         

गं जफा(या) (प.ु) प चा खेळ. याम े आठ रंगाचे एकूण 
९६ प े असतात. ‘गं ज ात पुरं गाव ब े. कामाले 
कोनीच येत नाई.’ (फा.का.)   

गंजुला (प.ु) लहान ढीग. ‘ नदना या बायाई ा म गचे 
गंजुले उचल.’  

गंजुल  ( ी.) लहान पातेले. ‘ ध भाकर चा काला क याले 
गंजुल  घे.’ (फा.)      

गंजेटी ( व.) ग जाचा सनी. ‘ चलमा फुक ा बगर 
गंजे ाले काय काम राहते.’         

गंजेल ( व.) जंग चढलेला. ‘गंजेल कु हाड वाय ा 
लाकळावर चाल नाई करत.’          

गंडतरनं ( .) गडगडण,े कोसळणे. ‘गंडतरच चा  गाळ  
इरसाल, मायले लेक पख  असी येळ आल ’  

गंडनं ( .) फसवण.े ‘एवढे पैसे मोजूनई खराब वसद 
देल , गंडोलं लेकानं मले.’ 

गंडमाळा ( ी.) गळवे. ‘झाळपा ाचा रस घेतला त 
गंडमाळा ताहाच बसतात.’ (का.गंडमाले)        

गंडा (प.ु) १. म क दोरा. ‘भ  बाबानं देयेल गंडा ा 
पु या हयातीत तुटू नाई दे ा.’ २. फोडाची गाठ. 
‘फोळाचा गंडा झाला लेक.’ ३. चार कव ा. ‘चार 
पैशाचा एक गंडा आ ण सोळा गं ाचा एक पया.’ -
स.३६.  
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गंडादोरा (प.ु) धागादोरा. ‘असे गंडादोरे ब धून भूत न  े
जात.’         

गंडारनं ( .) ढासळण.े ‘एवढं मोठं झाळ पन वायदनात 
गंडा न गेलं.’   

गंडार ा ( व.) अवाढ . ‘उ मराव ंजे गावातला 
गंडार ाचा गंडार ा मानूस!’           

गंड तर (न.) संकट. ‘कु हाडीचं गंड तर आप ावरही 
येईल असं बाभळ ला वाटलं न तं.’ -अंधा. 
(का.गंड तर माडु)        

गंडुरे (प.ुअन.े) लहानसहान गोल तुकडे. ‘हात थेचर त 
गे ानं मासाचे गंडुरेच भाईर आले.’  

गंडुरेबाज ( व.) गोलाकार आकार असलेल . ‘कळबा 
मगसदार अस ा ानं कु ी गंडुरेबाज झाल .’       

गंडेर  ( ी.) उसाचा तुकडा. ‘उसाचे तुकडे केले तसे पो े 
गंडेर  घेऊन पयाले.’        

गंडोनं ( .) स यास फस वणे, बाडणे. ‘भरो ानं पैसे 
देले ानंच गंडोलं मले.’          

गंढार (न.) दंढार, स गाचे भजन, ना . ‘गावात गंढार 
होते ात म ा सीताचं काम म  करे.’           

गंढा या ( व.) दंढार करणारा, स गा ा. ‘दंढार पायनारे 
कमी अ  गंढारेच जा  झाले बावा माया गावात.’ 

गंद ( व.) १. नासके. ‘दोन पयाचं येक आंडं दे ं  अ  
ात दोन गंदेच दले.’ २. अप व . ‘अबे, लगन होयलं 

हाय ना तुयं? असं बना आंग धुयाचं गंद देवळावर 
येतात काय?’            

गंदगी ( ी.) घाण, ग ल ता, अस . ‘शेहरईनं गंदगी 
असते हे काय शेनाचे पवटे गंदगीत येतात.’ (फा.)   

गंदा ( व.) मल न, घाणेरडा. ‘ ाचं मन न क नाई, लयच 
गंदा मानूस आय बाजीराव.’ (फा.)        

गंदानी ( ी.) लाल पव ा रंगाची, डंख माणार  माशी. 
‘गंदा ा डस ानं द ाचं त ड मारोतीवानी सुजलं.’           

गंधं (प.ु) सुगंध, गध. ‘अशी म ं गंध येनार  उदब ी 
आ ी.’         

गंधं (न.) टळा. ‘गंधं लाव कपायाले.’  

गंधव (प.ु) ववाहाचा एक कार. ‘देला ल ाचा टाकून 
गेल  गंधव ठोकून.’ -लोक.१७८. ‘आप ा लताची 
आताच फारकती झाल . गंधव नं करा तले.’ -
सेल.५७.  

गंधनं ( .) आंडे इ. नासण.े ‘दोन तीन आंडे गंधले 
नगले.’  

गंफलास ( व.) थापा ा, खोटारडा. ‘ना ावानी गंफलास 

मानसू स गते, कसा भरोसा ठुवाव ा ावर?’          

गंमत ( ी.) मौज, करमणूक, आनंद. ‘आमची गंमत 
पायतात लोकं.’       

गा (अ.) संबोधनाचे अ य. ‘तैस व  व जेथ होये। मागौत 
तेथ लया जाये। त व मान च देह। जाहला तो गा॥’ -

ा.६.४७३. (का.गा)      

गाइग दन (न.) दवाळ पूव  गाय ची पूजा कर ाचा वधी. 
ावेळ  ‘ दन दन दवाळ / गाई सी ओवाळ ’ अशी 

गाणी गरुाखी गातात.         

गाई ( ी.) वाही. ‘ढोरापोराची गाई नाई दे ा जात.’ -
फ र.१४०. 

गाईक या (प.ु) गरुाखी. ‘धाव गाईक या दादा तु ा गाई रे 
कलव.’ -लोक.८१.  

गाईगवार (न.) गरु चा त डा. ‘आम ा गावात नाजुक 
गायक  गाईगवार वयते.’        

गाई सी ( ी.अन.े) गाई, ैशी वगैरे. ‘गु  केला 
घरवासी। आम ा चुक ा गाई सी॥’ -तुका.४१७२.  

गाऊन ( . प.) गाळून. ‘लय मातकट पानी आय व, 
कपळा घेऊन गाऊन काहाळ, बैना.’          

गागरनं ( .) धुळ न े माखणे. ‘गाळर ा लय गागरला, 
बंडी वजेवजेच ा लागते.’   

गागरा (प.ु) धूळ, धुराळा. ‘पावसा ात चखल, 
उ ा ात गागरा आ ण हवा ात फफुटा.’ - स.२९. 
‘खरा मोती गाग यात अ  खोटा मोती घाग यात.’ 

गाजनं ( .) म मण,े स  होणे. ‘भोनगाव ा 
डा ाचा क ा लय गाजला होता.’       

गाजर (न.) एक कारचे कंद. ‘आवो! गाजर दे दे ना ण:े 
आ ण ीक  घाल त: गाजरे घे त:’ -गो व.३०७. (का.)        

गाजावाजा (पु.) स ी. ‘नासुक ा गोठीचा गाजावाजा 
क याची ल ल ले खोळच आये.’    

गाजूल ( व.) ब ग चा एक कार. ‘हातात ह  गाजुल
-ब ग ा, क ाल, फुसल, सौभा  पोत णून 
ज ात घुसला.’ - स.११२.    

गाजोनं ( .) १. अंमल ा पत करण.े ‘राजानं लयच 
गाजोलं त लोकं हैरान होतात.’ २. गाजावाजा करणे. 
‘पोराची वरात लय वाजोत गाजोत नघाल .’   

गाजोयेल ( . प.) कमत, अंमल ा पत केलेल  
असण.े ‘सासूनं लय गाजोयेल हाय त ावर.’           

गाटा (प.ु) चखल. ‘ म ग, आरदळा बरस ा. सगळ कडे 
गाटाच गाटा झाला.’ -मे.४२. 

गाठ ( ी.) १ भेट. ‘बजारातच आमची दोघाची गाठ 
पळल .’ २. बंधन. ‘भळजीनं प ा अ  शाल ची गाठ 
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ब धल .’ ३. ईची गठाण. ‘हे फोपशी बाई तं न हा 
ईची गाठच दसते.’ ४. फोडाची गाठ. ‘कमर त गाठ 

झा ी ते आता पकून फुटल .’ (का.गंटु) 

गाठनं ( .) १. वणण.े ‘माही एवढी पोथ देजो गाठून.’ -
ना.१४५. २. दोर, दोर त काही अडकवण.े  

गाठलं ( . प.) वणले. ‘पोथ गाठल  अ  नव या ा 
नावाचं मंगळसू  घातलं.’  

गाठलं (न.) मुला ा ग ातील दा गना. ‘पाय मायऽऽ, 
को ा बुहा या पो ानं लेकरा ा गायातलं गाठलंच 
तो ं .’        

गाठा (प.ु) हरभ याचा गाठा. ‘हरभ याचे गाठे तोळून 
चायनीत ाचा उया भाजला.’  

गाठा ( . प.) पकडण.े ‘झपझप चा न ाले गाठा 
लागते.’        

गाठी ( ी.) साखरे ा वडीचा हार. ‘ शमगा आला क  
पोरंसोरं गोळगोळ गाठीची वाट पायतात.’        

गाठेल ( . प.) १. पकडलेला. ‘ ानं लय मोरचा ट ा 
गाठेल हाय.’ २. वणलेला. ‘भावजयी ा पोथीत ाच 
मनी गाठेल हायेत.’  

गाठोडं(ळं) (न.) १. बोचके. ‘नेल सळबळ। च ा व ाचे 
ग ठोळ॥’ -तुका.३४७२. २. सं चत संप ी. ‘अथी काय 
तुया बापानं गोठोळं ठेवेल आये तुयासाठी?’       

गाठोळ  ( ी.) लहान गाठोडे. ‘काय तुझी ऐसी वेचते 
ग ठोळ । म हे टाळाटाळ  कर तस ॥’ -तुका.३८३९.१. 

गाडगं (न.) लहान मडके. ‘पयले काय लोकं आंदनात नरा 
गाडगेमडके देत.’ (का.ग डग)े         

गाडन ( ी.) चखल. ‘ प ा न प ापासून दा र या ा 
गाडनात फसून बसलेले चाक एख दा बळावर 
काढते.’ -ज.१३. 

गाडनं ( .) १. पुरणे, ज मनीत घालण.े ‘कासा बुळ ले 
त ाच वावरात गाडनं प ं .’  

गाडमं (न.) गाडा. ‘ परा ा चढावून बैलाईनं हे गाडमं 
कसच काय वढत आणलं?’ -त.१६५. 

गाडवाट ( ी.) बैलगाडीचा र ा. ‘सीनला स त र जाए 
घा ल पैल  आडवाटेचीए गाडवाटे:’ -ल .३८२. ‘बैलगाडी 
चा  झाल  धुळमाख ा गाडवाटेने जाऊ लागल .’ -
फ र.१७६. 

गाडंघोडं (न.) गाडे आ ण घोडे. ‘मग तयाचीया आंगा देव  
य:े मग तो जगाचे चतीले मनोथ पुरवी मग 
गाडेयाघोडेयासी तेथ जाचे ए त:’ -ल .६०६. 

गाडा (पु.) मोठी गाडी. ‘गाडा भर क  येकटीनंच खु े .’      

गाडी ( ी.) लहान वाहन. ‘बईलच नाईत तं बैलगाडी 

कुठची माया घर ? ही फटफटी पायजे काय? तेई तं 
गाडीच ना?’ (त.का ड)         

गाडे (पु.अने.) देवदेवी ा या ेत कमरेला बैलगाडी ब धून 
देवळापय त ओढत नेतात ाला ‘गाडे’ णतात. 
‘कशाचा नवस हय?े मर मायचे गाडे हयेत.’ -ऊन.१५३.    

गाढ ( व.) गद. ‘राती मी गाढ झपीत होतो. गावात काय 
झालं मले ठाऊक नाई.’         

गाढवीचे ( व.) गाढव ा अथ  एक शवी. ‘यादवकडे ल  
गेलं अ  भका उसळून बोलला. पाहणारेबी इतके 
बेसरमा ा पोटचे हायत गाढवीचे क ....’ -वा.१०४. 

गाढा ( व.) गाढ, घ , ठासून भरलेला. ‘घट धाचा गाढा 
ा आमाले ाले भेटला.’      

गाणार (प.ु) ‘गाणार णजे कानबाईचे गणुगौरव गाणारे 
भ .’ -फ र. ३१.  

गात (न.) खाटे ा चौकडीची चार लाकडे. ‘स  नारयाची 
दोर  मले राहे हनावत/ राती खनभर तले नाही 
अंतरलं गात.’ ‘बाजीला न दोर  वत/ मोडके हे जुने 
गात.’ -भीक.७१. ‘एका बाजीवर पाचसात जण 
बस ामुळे बाजीचं गात ज मनीला टेकलं.’ -ना.४०.  

गादनं ( .) १. गढुळणे, मळणे. ‘जे अवृ ीचे न उप व। 
गादल व  व आघव।’ - ा.१३.२२१. ‘अनेक दोष चे 
काट। जे जे गादले नघाट। शेती हर नामे चोखट। ण 
एक न लागता।’ -तुका.३५४१. ‘नाही रंगार ण बाई रंग 
तुझा गे साधला/ शा  व हनीचा नाही गादला नघाला.’ 
-लोक.१०२. ‘धु ाधा ात कपळे गादतात/ दगळा 
ध ात वायना तुटतात.’ -भू. २. वावर पडीत पडणे, 
गवत होणे. ‘तननाशकान वावर आता पयले वानी गादत 
नाईत, तनानं.’   

गादलं ( . प.) मळले. ‘अगा आकाश क नाह । ह न 
रघे च कवणे ठाय । प र का यसे न कह  गा दजेना 
जैस॥’ - ा.१३.१११९. ‘महामळ मन होत ज गादल। 

 चोखाळल टक जैस॥’ -तुका.९२८.३.   

गादलगुदल ( व.) ध पु . ‘त ेतीनं झालो थोडा 
गादलगुदल/ समोर ाले वाटे कराव कादलकुदल.’ -
मझ .११४. 

गादला ( . प.) मळला. ‘आंगरखा लय गादला धु ानं, 
धुऊन काहाळ एवढा.’       

गादल  ( . प.) मळल . ‘काल णीची साडी पहा 
धु ानं गादल .’ -लोक.९   

गादले ( . प.) मळले. ‘जे अवृ ीचे न उप व। गादल 
व  व आघव।’ - ा.१३.२२१.   

गादळ गदळ ( व.) अ ा , छ व छ , घाणरेडे. ‘घर 
कसं गादळ गदळ झालं, सारखा लागते माय साजरं.’         
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गादी ( ी.) कापूस भरलेला गाशा. ‘पलंगावर गादी 
टाकल  अ  दे  ा त ाऊन.’ (का.गा द)         

गादीवाफा (प.ु) रोप साठीची खास जमीन. ‘क ाचं बी 
टा ासाठी आंधी गादीवाफा तयार करा 
लागला.’ (का.ग े)     

गादेल ( व.) तनाने भरलेले शेत. ‘गवतानं वावर न हा 
गादेल आय,े नदलं पायजे आता.’   

गादोनं ( .) मळ वणे, घाण करणे. ‘सदा न कदा कपळे 
असे मातीत गादोनं बरं नाई बाबू.’ 

गादोयेल ( व.) मळवलेले. ‘एवढं गादोयेल धोतर, कतीकच 
धूत बसाव माय.’ 

गाफल ( व.) बेसावध. ‘सोका याले गाफल रा न चालत 
नाई.’         

गाफ ल ( व.) बेसावध, बे फक र. ‘साधेपनानं गाफ ल 
रायलो अ  असा घात झाला.’ (अर.घा फल) 

गाभ ( व.) गभ. ‘गाभ ा गायीन े गाभ टाकावा असा 
वाघासारखा टापूत ाचा अबसाब होता.’ -कात.५०४.  

गाभन ( व.) गभवती. ‘ ैस गाभण हाय पण जनत नाई. 
एकडाव तू पा न त घे.’ - स.५४. 

गाभ  (न.) लेक , पोरगं- उपहासाने. ‘ ाचा बाप 
कधीच पुंजाला अरे कारे णाला नाही. अ  हे कालचं 
गाभ ?’ -पख.६९. 

गाभुटी ( व.) पकलेल . ‘ शदी ा फ ा. सुदी गाभुटी 
दसल  तर घे.’ -रा.२२३.  

गाभुड(ळ)नं ( .) १. गभपात होणे. ‘गाभण शीवर ताण 
पडला तर ैस गाभुडते.’ -पख.३३. २. चचेचे अधवट 
पकण,े पाडावर येणे. ‘पकेल बा ोलासारखी गोड 
बायको बोलते/ सायी गाभुयल  चीच पानी त डाले 
सोडते.’ -काया.  

गाभुय(ळ)नं ( .) गाभुळणे, अधवट पकण.े ‘मा ा 
गावात ा पोर , लवना काठ ा गाभुय ा बोर !’         

गामन ( व.) गभ र. ‘पाय उचलनं खपंखपं, असा गामन 
गायीवानी काय चालतं अरामानं.’ (अर.फा.)       

गाय ( ी.) ध देणारा स न प . ‘ ैशीपे ा गाईचं द 
च गलं रायते लेकरासाठी.’ ‘तीए बळ  ा णे: तेयाते 
गाए भ:े गाए हल :’ -ल .४७७. ‘ज व स च गाय 
हे। त वेळु कायसा॥’ - ा.१८.८४. २. गाळ. ‘नदीतला 

गाय वावरात आनून टाकला तं ज मनीचा कस वाढते.’  

गाय ( व.) गाळून घे. ‘बाई ते चायनी घे अ  यवळे ग  
गाऊन घे बरं.’  

गायक  (प.ु) गरेु चारणारा. ‘झा ा त ी स जा लाव दवा 
राई बाई ब धते गायक  गाई.’ -लोक.३७. 

गायख दे ( व.) गायीसारखे गर ब. ‘तु ी ए ही असेच 
गायख दे हा असं णून पुंजाला आडवं तडवं 
झोडपायची.’ -पख.५२. 

गायख ा ( व.) गर ब, बळा. ‘मनातून ती नव यालाही 
बुळा, मघुटला, गायख ा णत रा हल .’ -पाटी. 

गायगवान (न.) गाय चा कळप. ‘समोर राहे पूर 
गायगवनाचा.’ - मझ .५०.     

गायगवार (न.) गरु चा समूह. ‘क ाबी पाहा शाळेत पो े 
गायगवारावानी ंदडत रा तेत.’ - नशा.३५.  

गायत ा ( व.) गाईसारखे त ड असलेला. ‘इकतच बैल 
आनाचे होते तं असे गायत डे काहाले आनले बे?’      

गायनं ( .) १. व ातून चाळणे. ‘पानीत काटीचा पाला 
येऊन रायला. गायनं पळते पानी.’ २. शेतीत नदीचा 
गाळ साचणे. ‘औंदा ना ा ा पुरानं वावर गायलं.’    

गायनी ( ी.) चाळणी. ‘रंधावरनात ा गायनी दसून 
रायल  नाई, कुठी गेल सीन नाव?’  

गायप(ब) ( व.) नाहीसे, अ , . ‘मले आला चेव 
माहे सपन गेलं तुटून ते झाल  गायब.’ -नोका. 
(अर.घाइब) 

गायरान (न.) गायी चरतात ते सरकार  मालक चे जंगल. 
महार, म ग, इ ादी भू महीन लोक ातील काही भाग, 
प ा व हतीसाठी वापर त. ‘हं, काढा आता 
गायरानात ा ज मनी कोण तु ाला आडवायचे ते मी 
पाहेतो.’ -वा.१७६. ‘गेले कुठी गायरान ध थैल तून 
आलं.’ -न बै. 

गायवट ( व.) नदीतील गाळ येऊन पडलेल  जमीन. ‘माया 
गायवट ज मनीत ग , चना, करडी, सूयफूल, केळ , 
ऊस पकं येतात.’ 

गायवाय ( व.) :खी. ‘नाई जी वयनी खत नाई, पन 
गायवाय झाला सारा जीव.’ -ए.४७. ‘बेमार पायी आजा 
गायवाय झाला ता.’ - सत.११६.    

गायवाळा (प.ु) गोठा. ‘ढोरंवासरं जंगलातून आले तसे 
सयसं ाकाई गायवा ात घातले.’         

गाया ( ी.अने.) श ा. ‘मायबईनीऊन गाया देनं 
मानसुक ले सोबत नाई.’  

गायेल ( . प.) गाळलेले. ‘दयेन घऊन जाय च वर हे 
ग  गायेल नसेल आयेत.’           

गार ( ी.) १. पावसाचा थब गोठून झालेला बफ चा खडा. 
‘क  र  णो न गारा। वची जे व॥’ - ा.९.१४८. ‘गार 
शेवाळ गुंडाळल । क  नबोळ  जैसी पकल ॥’ -

ा.१३.६७.. ‘ हरा ऐशा गारा दसती न। तुका णे 
घन न भेटे त ॥’ -तुका.५५१.३. २. शेणखताचा चर. 
‘ज र रामाचे वानरसै  गटे: त र हे गा र बुजे 
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तीयावाही येवो जाओ नैए:’ -ल .३९२. ‘अ ी गार 
उपसून खत वावरात नऊेन टाका लागते.’ ३. ख ा. 
‘मोहफुलं हीच काय ती पोटाची गार बुजव ास 
कामी.’ -झेल.५२.  

गार ( व.) थंड. ‘पानी तं लयच गार हाय. गरम करनं आंग 
धुयाले.’ (फा.)  

गारगोटी ( ी.) शेतात, नदीत सापडणारा  दगड. 
‘वावरात दगळगोटे गारगो ाईचा थरचा थर पळेल 
आय.े’ 

गारग ड (न.) गारा पडणारे उधाण. ‘कसं 
ब डबुहा यावानाचं हे आलं गारग ड/ नाई तुर ले फुलोर 
ठेवाला नाई प हाटीले ब ड.’ -पाव. 

गारठनं ( .) थंडगार होण,े थंडीन ेबधीर. ‘भलकसं हीव 
अस ानं सबन ढोरंवासरं गारठले.’      

गारत(द) ( व.) न , टलेला, ठार, उ . ‘काही काळ 
च गला गाजला. पुढे प डु गारद झाला.’ -ना.५६. 
(अर.घरत) 

गारपगार(र ) (प.ु) गारा पाडणारा म क. ‘ ब दे मागत 
आले धावत मग फतुर चे गारपगार .’ -अ.३२. 

गारवनं ( .) थंड करण.े ‘छपरा ा सावल त आपले पाय 
गारवत कौ तक बसल .’ -धग.३२. 

गारशा(सा) ( व.) १. एक रंग. २. घा या डो ाचा. 
‘गारशारंगाची ची बुबुळं काचीसारखी क कत 
होती.’ - स.३४.    

गारसे ( व.) घारे. ‘पोरगी आय देखनी पन डोये लवंडीचे 
गारसे हायेत.’         

गारा (प.ु) १. चखलाचा लादा. ‘माय गारा मळून पड 
बनवून बापाला पुरवीत होती.’ -फ र.११. (का.गारे)  

गार गार ( व.) थंड. ‘आधीच कंुडामुळे गार वाटणारा तो 
प रसर गद झाडीमुळे अ धकच गार गार होतो.’ -
सेल.१०३. 

गा (रो)डी(ळ ) (प.ु) सापाचे खेळ करणारा, वष 
उतर वणारा. ‘पाह  भकेपरत न लाहे। त ही गा डी 
सापु वाहे॥’ - ा.१८.६०८. (का.गा डग)         

गालगु े (प.ुअने.) गाल ध न ओढणे. ‘मादेव ा पोराचे 
गालगु े ावं वा ात.’      

गालफाळ (न.) गाल. ‘येका थापळ त तुय गालफाळच 
शेक ल लेका.’         

गाला (प.ु) १. अंतरा. २. म शनीत एका वेळेस टाकावयाचा 
घास. ‘दोन मजुराईनं गाला कमी पळते. मशीन मोठी 
हाय चारपाच तर  लागतातच.’  

गा लचा (प.ु) लोकर ची न ीदार जाड सतरंजी. ‘आ ा, 

तुम ा घर  घेतला का येवळा माग गा लचा?’ (फा. 
का सच, काल न, घाल च. तु. का लन)         

गाल  ( ी.) श ा. ‘घो ावर बसले ा ा माणसानं 
घो ाला गा ा देऊदेऊ मारायला सु वात केल .’ -
पख.५०. (हं.) 

गाल गलोच ( ी.) शवीगाळ. ‘ तारं मानूस आये ा ा 
गाल गलोचकळे ल  देऊ नोये.’ -मोती.  

गावकामदार (प.ु) गावाची कामे करणारा मजूर. ‘ शपायाने 
भगवान पाटालाला ‘मा ासोबत तुमचा गावकामदार 

ा टले ामुळे येसाजीला जावे लागले.’ -वा.८०. 

गावक  ( ी.) १. लोक, गावाचे वहार. ‘पोटभ याचं 
एकमेव साधन ंजे ाले भेटेल ते सा सालची 
गावक .’ - सत.१३६.  २. गावाचा, गावातील नातेसंबंध. 
‘गावक ा ना ानं पोरं ना मोठेबा णत.’ -
काळ .४३. (फा.)        

गावखार  ( ी.) गावालगत. ‘र ावर ल गावखार त 
झाडा ा फ ा बाजूला सार त ती आल .’ -कात.३१३.            

गावखुर  ( व.) गावा ा शेजार . ‘गावखुर  सु  झाले 
गावरान केट.’ -गाक.८. 

गावखोरं ( व.) गावालगत. ‘गावखोरं ा वावराला मोकाट 
ढोरं, गाढवं, डुकरं, हगणारे बायामाणसं य चा भयानक 
ताप असतो.’ -खंु.९. 

गावगाळा (प.ु) १. संपूण गाव. ‘दोनचार पाटलाईचे, 
दोनचार ब ाईचे एक दोनं घर म गाईचे हा झाला 
आमचा गावगाळा.’ २. गावाचा वहार.         

गावगुरवी ( व.) गावभराची चवचाल ी. ‘माया नातवा ा 
शेपता नको घेऊ व गावगुरवे.’ -खंु.१६३. 

गावजाग ा (प.ु) रा ी जागून गावाचे र ण करणारा. ‘ ा 
पाटला ा दरवाजा ा पायर वर गावजाग ा बसला 
होता.’ - स.५४.   

गावठान (न.) गरेु जम ाचे ठकाण. ‘गावठाणावर तर  
न दे गरुाचं गोकूय.’ 

गावठी ( व.) १. खे ातील. ‘सायब को ी दा  आन,ू देशी 
का गावठी?’ २. अडाणी. ‘स ाले सात ना सूत 
न हानाम गावठी आहे, लेकाचा.’ (का.गा ळसु)         

गावदर  ( ी.) हगणदार . ‘वावर हर स के ावर मंगस ा 
काय गावंदर ले चरायले जासाल का काय?’ -अंधा. 

गावपो े (प.ु) गावातील पोरेसोरे. ‘जोरकस खानदानी 
श ा ऐक ासाठी गावपो े बु शी भ डण उक न 
काढीत.’ -मोती. 

गावभवानी ( व.) गावातील चवचाल ी. ‘नाही त गावात 
जेव ा गावभवा ा हो ा/ नदीसार ा वाह ा 
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ाही ा जेवा ा हो ा.’ - मए.१४९. ‘ ाची बायको 
गावभवानीसारखी आप ाच तालात चालत होती.’ -
ना.१२४.  

गावरान ( व.) १. गावातील. ‘गावरान दा  ाची म ा 
येते.’ २. मूळ बयाण.े ‘हा ट आलं तवापासनं गावरान 
जेवार  खायालेई भेटत नाई.’ ३. गावा भोवतालचे रान.     

गावशीव ( ी.) गावाची सीमा. ‘तुज प रेखा नाम गणु 
नाह । एक ान पाही गावशीव॥’ -तुका.३९९८. 

गावळ  ( ी.) गाईला वापरावयाचे संबोधन. ‘सबन बैलं 
घर ा गाव ाईचे ते.’ - सत.१२२.    

गावा ी ( व.) गावाम े. ‘माया गावा ी कतीबी शेन 
लागो भे ेच भे े.’        

गावोगाव ( व.) ेक गावात. ‘गावोगाव फरलो. 
आपण आपले मुख ार होतो.’ - स.१३७.     

गावोन (न.) गाळाची माती. ‘औंदा मईत गावोन लय प ं . 
हरबरा म  पकते.’        

गाशा (प.ु) १. घो ा ा जनावर ल पातळ गादी. ‘घोळं 
नशेीन तं हा गाशा टाकजो ज ावर.’ २. बैठक, 
बछायत. ‘हर  तं कईचाच गाशा गुंडाऊन गावसोळून 
गेला.’ (अर.घा शया) 

गास (प.ु) संबंध. ‘कुठं पुरनाची पोयी अ  कुठं कार ाची 
भाजी हे गासच बसत नाही सायाचं.’ एक. 

गास (न.) कसू, गात, घडी, मेळ ‘दोन तासाचा फरक नाई 
बसतच गास/ ह शेवाटनीनं घेते भाऊ भावाचाच 
घास.’ -न बै. ‘दोघा भावात इ ट प ं  तं तेईचं गास 
बसवा लागते.’  

गासडी ( ी.) लहान गठडी. ‘वावकं तोळून राधीनं 
गासडीत ब धले.’        

गासाडनं ( .) जा ात अडकवण,े फसवण.े ‘जा ाले 
बराबर कोनाल बी गासाडनं जमते.’  

गाहान (न.) तारण, कज साठी व  वासाने ठेवलेल  व .ू 
‘बटीका: जागा: सोळे दामी पोफळ फोडणा गाहाणु 
ठेवा:’ -ल .१७२. 

गाहाळ ( व.) हर वलेले, न . ‘ खशात ठेवले होते पैसे, 
कसे काय गाहाळ झाले रामजाण.े’         

गाळं (न.) बैलगाडी. ‘बीज पेरे सेत । मग गाडेवर  
वाहाती॥’ -तुका.२०७५.  

गाळगं (न.) गडू, खापर  मडके.  ‘आमने ए क गाए हो त: ते 
गाडुगा भ र धा दे: ते मी जेउ बैसे:’ -ल .१३६. (का. 
गा वस)ु         

गाळर ा (प.ु) वाहतुक ची, बैलगाडीची वाट. ‘या 
खळखळ पे ा तं आप ा मईचा गाळर ा शाबूत 

हाय.’         

गाळवाट(सगर) ( ी.) बैलगाडीचा र ा. ‘इकळून काहाले 
घेतं बंडी ा न गो ा वावरातून गाळवाट हाय तथून 
हाकाल.’        

गाळंघोळं (न.) गाडे व घोडे इ. वाहतुक चे साधन. ‘पाय! 
गावालोक पयदल या लागलं. एकबी गाळंघोळं नाई 
भेटलं.’    

गाळ  ( ी.) गाडी, मोटरसायकल. ‘कापसावर गाळ  
घेतल . ह डा होय ना आबा.’        

गाळोगणती ( व.) खूप, माण बाहेर. ‘आप ा घर  वावर 
हाय काय क  गाळोगणती माल ईन.’ -फ र.२६. 

ग गरनं ( .) ग धळणे. ‘आता रंगेहात पक ं  तं ग गरते 
लेकाचं.’         

ग गो ा (प.ु) ग धळ, गडबड. ‘सकाऊनपासून काय ग गो ा 
माजोला रे पो े हो?’  

ग जनं ( .) १. छळणे, जाचण.े ‘पाहे प  प  मज जळचर 
ग जीले।’ -नाथ.१२७८. ‘गोहाची हे गेल  लाज। ग जत  
क  तु ी मज॥’ -तुका.४४५४. २. वावर तणखदाळ, 
गवताळ होण.े   

ग जर (न.) एक कारचा कंद. ‘रमीले ग जराचा शरा 
भ ा आवळते नूनस ा हरब यात ग जराचं बी 
टाकलं.’       

ग जरगवत (न.) एक कारचे बाधक गवत. ‘इं जीचं 
शग  मराठी पुढं चा ं/ गाजर गवतानं जसं हरायीले 
खा ं .’ - मए.११७. 

ग जराची पंुगी ( ी.) या ना ा कामी पडणार  व .ू 
‘तुमाले तं भेटला मल दा अ  आमाले आलं ग जराची 
पंुगी वाजोनं.’        

ग ज या ( व.) कोड फुटलेला लाल रंगाचा. ‘गोरापान 
ग जरावानी दसे मनून ाले सारे ग ज या मनत.’ -
द.६. 

ग जा (प.ु) भ ग, एक वन ती. ‘रातभर बुढे ग जाची 
चलम येकमेकाले देत बसले.’ (का.गंजा च,त.कंजा)       

ग जूग जू ( व.) ा  झा ान,े वैताग ान.े ‘घरादारात 
सोय याधाय यात बायको पोरात ग जुगाजु ाचा जीव 
काची पळते आधी.’ -खंु.२३७.  

ग जेल ( ी.) मोहळा ा मो ा, डस या माशा. ‘ ळपात 
लय ग जेल मा ा हायत. पायजो डसतीलं.’  

ग जोनं ( .) ास होणे. ‘दाबारा डाले तं उळदा ा शगा 
हो ा तरमा लयच ग ज ा क ाले.’  

ग ड ( ी.) गुद ार, मल ार, ढंुगण. ‘फाटल से ग ड ते ा 
ाची।’ -नाथ.१२. ‘भले त र देऊं ग डीची लंगोटी। 
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नाठाळा च काठ  देऊ माथ ॥’ -तुका.९८१.२. 

ग ड ा ( व.) षंढ. ‘अबेऽऽ ा ग ड ाची काय हमत 
मले मा याची.’         

ग डखजाळ ( व.) एक शवी. ‘गर ब ततलं ग डखजाळ.’    

ग डगोटा (पु.) संडास साफ कर ासाठी वापरलेला दगड. 
‘पानी नोतं ननू ा केला ग डगोटा.’     

ग डघाशा ( व.) चपळ नसलेला, सु . ‘रोजंदार  कतीबी 
ा ा ग डघाशा मजुराईचेनं कामच नाई उरकत.’        

ग डपाद या ( व.) भ ा. ‘ते ा ग डपाद या दो ा म नी 
मला भेवाडून दलं.’ -खंु.२४.  

ग डपाला (प.ु) कापले ा, कोसळले ा झाडाचे 
मुळास हत असणारे बूड. ‘दोनशेच घे पन खोळ 
ग डपा ासईत तोळजो रे बॉ.’   

ग डबायला ( व.) षंढाचा एक कार. ‘ध डुराम त डबायला 
नाई, प ा ग डबाय ा हाय.’       

ग डमन(नी) ( व.) शवी. ‘राग नको ध ं  मन । ग डमणी 
स गतो॥’ -तुका.९९७. ‘हरामी, भाडखाऊ, भोसळ चे 
मादरचोद ग डमनी ाहीनं धूम लावल .’ - नशा.७५.  

ग डम ी ( ी.) वनाकारणचे काय, उतमात, अ तरेक. 
‘याले ात सुकातला जीव खात टाकनं. गंजीप ा 

ाची मायकून ग डम ी झाल .’        
ग डमा  ( व.) फुकट फायदा क न घेणारा. ‘मायेच बैल 

मायाच औतावरला गळ  घेऊन गेला रामराव. प ा 
ग डमा  हाय लेकाचा.’          

ग डा ( व.) षंढ. ‘तुमचा भासा तो डगू तो ग डा दसते 
काय तुमाले?’ - सत.२५. 

ग डू ( व.) षंढ. ‘तुमाले ाले आमी काय ब ग ा भर ा 
का ग डू हाव आमी.’ ‘धवसीनं काम होते ते ग डुपना 
क न नाई होत.’        

ग डूळ (प.ु) ओ ाशेणामातीत राहणारा कृमी. ‘बाई न े
काहाले पायजात तुमाले ग डूळ. आता ा काय नाव 
‘ग डूळ तं ग डूळ खत क याले.’ (त. न गुळु, न गूळ)         

ग धी ( ी.) मधमाशा चाव ान े आले ा गथुा. 
‘म ळा ा माशा चाव ामुळे चेह यावर ग धी आल  

ती.’ -रा. 

गचळ मचळ ( व.) अ व त, सुबक नसलेले. ‘पो ानं 
भ ंच गचळ मचळ लेहेल प . झाट वाचता ये ना.’           

गज बज ( ी.) दाटी, ग धळ. ‘देवळात पा सान त 
बायामा ाईची हॅ गजबीज.’ (का.ग ज ब ज)       

गजरा ( व.) घारा. ‘गोपा बदामी मुखो ाचा, गज या 
डोयाचा, भो या कातळ चा.’ - सत.८५.  

गटकत ( . प.) गळत. ‘लेकराकडं पा न तनं घेतल  

नाही फाशी/ डोये उघडे ठेवून गटकत बसल  माशी.’ -
मए.७५. 

गटकनं ( .) गळण.े ‘भागत नसते तहान गटक ानं 
थुका.’ - मए.१४१.  

गटत ( .) गळत. ‘उखा ापाखा ा काढत 
बस ा बगर सारजामायले जेवनच गटत नाई, 
बचारे.’  

गटनं ( .) गळणे, खाण.े ‘या सालदार नं व ावर दोन 
घास गटनंबी मुसक ल केलं.’ - सत.३०. 

गडीग  (प.ु) चूप, ग . ‘बाप घर  दसले ा बापासारखे 
सारे भ गे गडीग .’ -मोती.  

ग ं ( व.) १. ठगण.े ‘एव ा उ ीव न गाव न हाच ग ं 
दसते.’ -म.५३. २. लहान डपाचे रान. 

ग ा ( व.) ठगू, खुजा. ‘उ ा पु या पोर ा मानानं 
नवरदेव जरा ग ाच झाला.’ (का. ग )       

गदाळा (प.ु) घाण. ‘जथी खाता तथी गदाळा करता, हातई 
पुसता ढंुगनाले.’ -गागा.  

गदाळा( ा) ( व.) घाणेरडा. ‘बरं झालं माय घरातला 
खोकला थळ त गेला गदा ा वानाचा.’ -डेबू.२३. 

गधाळ (न.) एक प ी. ‘अभायात गधाळं दसले का 
समजावं कुठी तरमा ढोर मेलं एख दं.’        

गधाळभस ा ( व.) घाण करणारा, एक शवी. ‘भ ा 
गधाळभस ा हायस तू रोजरोज उ ं कायले टाकतं.’ 
-अक.६०. 

गध डभसके ( व.) अ तशय घाणेरडा. ‘ नराऽ नगाडभसके 
लोकं हायत मायऽऽ रान म जरई खातातऽऽ’ - स.३४.  

गनती ( ी.) मोजणी. ‘पाच पोर  झाल ा. पन ात ा 
दोन गनतीत आल ा पन पंगतीत आ ा न ा.’ -
लेक.४७. ‘मा तु ा उपकाराची गनती नाही करता येत.’ 
-धु . 

गनतीत ( व.) ल णीय मोजणीत. ‘अ ाचं घर काई 
गनतीत नाई.’           

गननं ( .) मोजण,े गणण.े ‘माया मं दराले कती फे या 
होतात ते तू गीन.’        

ग ी ( ी.) सो ाचे एकवीस श लग कमतीचे नाणे. ‘नाई 
ह डाक ा तं नदान एखादी ग ी?’ -बा.७७. (पोत.ु 
गने) 

गयत ( . प.) गळत. ‘खायाले काई नोतं तं थुका गयत 
दस काळा लागले.’          

गयाले ( . प.) गळायला. ‘फुकटचा ग ा पायजे 
गयाले.’          



१५८ ।।  व हाडी बोल  : खंड ०१  

गरक  ( ी.) गोलाकार फरणे, फेर . ‘कारे सो ा, 
माय ा भौती अशी गरक  काहाले घेतं?’       

गरजाघर (न.) चच. ‘आको ातनी मो ं ा मोठं 
गरजाघर हाय.’ (फा.)        

गरदी ( ी.) लहान वाटोळ  उशी. ‘मो ा घर  
गा ा गर ाची काई वान नाई.’ (फा. गदी)      

गरफदार ( व.) पकडलेला, अडकलेला. ‘ गरफदार कैदी 
पऊन गेला.’ (फा. ग र ार )       

गरमीट (न.) सुताराचे छ  पाड ाचे साधन. ‘चळवळ चे 
वचार गर मटागत ाचे मन पोखर तच होते.’ -
ऊन.४०. (इं. ग ेट)   

गरवी (न.) गहान. ‘क ा जागी, पेर ने हरवी/ 
अकलेनं काम घे, ठेऊ नको गरवी.’ -ज ग.५६. 

गरहा( ही)ईक न. ाहक. ‘दा ा कानात तं 
सकाऊनपासून गरहाईकाची लाईन लागते.’         

ग र  ( ी.) पकड, ताबा. ‘माय ग र ीत येऊ दे 
एकडाव, मंग दाखोतो ाले हसका.’ (फा.)       

ग रबदार ( व.) अडकलेला, बंदी. ‘पोल स आले शंक याले 
ग रबदार क न घेऊन गेले.’ (फा.)  

ग र ार  ( ी.) अटक, धरपकड. ‘काल ा भ डनानं 
गावात पो लसाईनं ग र ार  सु  के ी.’ (फा.)       

गर  (प.ु) गोसा ातील एक जात. ‘काम ोधा न सुटे 
मठी। वेठी तर  ग हे राबवीती॥’ -तुका.६५३. 

गरेमान (पु.अने.) हमान, भ व . ‘लोकं चालले चं ावर 
आपून क ुटरवर गरेमान पा न रायलो.’ धु . 

गरबाज ( व.) ऐटदार. ‘खबुतर काय गरबाज पाख  
असते.’ (फा. गरह)       

ग हा (प.ु) वाईट ह, ास. ‘म गं गूळ पेटला, आता भीत 
प , एकएक ग हाच म गं लागला जसा.’ 

ग हा( ा)न न. हण. ‘ ग ान वाळा बाई असं नत 
काई बाया घरापुळे येऊन उ ा राय ा.’ ‘दे दान तं 
सुटे ग ान.’     

गलका (प.ु) दोडका. ‘तुम ा हातचे गल ाचे पकोडे त 
लाजबाब असतात भाभी.’ -कावू. 

गल गले ( व.) लब लबीत. ‘क ा ा मा यात 
दगळासारखे टणक शर र माती ा गा यासारखे 
गल गले झाले आहेत.’ -कात.५०७. 

गला ( व.) ओला. ‘कुत  गला अस ानं बंडीवरच 
आलो.’         

गलावा (प.ु) लेप. ‘भीत उकरवाकर झाल . शेनामातीचा 
गलावा केला तं चोपळ चापळ  होऊन जाईन.’  (फा. 

गला माती) 

गला( ा)स (प.ु) ाला, पेला. ‘वाटलं तं जेवून जा 
आम ा घ न पण पाणी नका म गू गलासभरबी.’ -
त.१५.      

ग  ( ी.) १. वटी. ‘ ग  टोलोल  तसी रा ा ा 
डोयाले लागल .’ २. वटभ ीत लावावयाची लहान 
तुकडे.          

गवनं ( .) खा ेले ग ाखाल  उतर वणे. ‘असा का न 
अरामानं जेऊन रायला? गवनं फटफट.’     

गीचगीच ( व.) ओला, चखलमय. ‘रात ानं पानी आलं त 
र ा कसा गीचगीच न गेला.’         

गीर (प.ु) कत  या अथ  नामाला जोडून येणारा फारसी 
य. ‘र ा सुतार ंजे लय म  कारागीर 

मानसू.’ (फा.गर,गीर)   

गुईगोना (पु.) गु  खलबत. ‘चा  ा जसं हाय तसं, चा  
ा गुईगोना.’ -कात.४८. 

गुईचट ( व.) गुळासारखी चव असलेले. ‘आगे मो झाळून 
खा ं म  गुईचट लागे.’       

गुईप ी ( ी.) गूळ, शगदा ची वडी. ‘ग धी ामले 
गुईप ी भ च म  भे े.’       

गुखाई ( व.) व ा खाणार . ‘चलवादी गुखाई तं गखुाई 
मले नावं ठुते.’        

गुखाडी(ळ ) ( ी.) शौ ाची गावाबाहेरची जागा, 
हगनदार . ‘तुका णे गेल गु  गुखाडी। पूवज सी 
धाडी नकवासा॥’ -तुका.७८४.१३. ‘हमारे आजे पंजे का 
नाम कोई गुखाडीमेभी नही लेगा. ग धीजीक  पुरथईभर 
बरदास.’ -अख.े  

गुगुई(य) ( ी.) औषध वशेष, एक त हेचा धूप. ‘माथ  
जा ळजती गुगुळु। पाठ  घा लजती गळु। आंग जा ळती 
इंगळु। जळतभीत ॥’ - ा.१७.२५६. (त.कुरक )         

गुचका (प.ु) घोस, बका. ‘झोप ा पा ातून 
कुजले ा गवताचे सागा ा पान चे गुचके पडू 
लागले.’ -झेल.३७. 

गुचमूच ( व.) चुपचाप. ‘थोबाडीत मार ावानी ा मंग 
पुडी सरकून गुचमूच उभा रा लो.’ - द.५. ‘ये गुचमूच 
राय. नायी तं टेन ानंच झोडन तुले.’ -.७०.  

गु ा (प.ु) गालाचा चमटा. ‘गालगु ा घेतला तरमा 
लळलं नाई लेक , म  हासत रायलं.’ (का.गु ु)      

गु ा (प.ु) फुलाफळाचा घोस, बका, पुंजका. ‘फुलाचं 
झाळ दसलं क  पो ा गु े ा गु ेच तोळून 
घेतात.’      

गुजर (न.) नव ह. ‘हा भारा रोज वकावा मग ावर  
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गुजर करावा. कळणा कधी क डा खावा शेर पसा दाना 
ावा मग ावर गुजर करावा.’ (फा.गझुर) 

गुजरनं ( .) जाणे, मरणे, तीत होण.े ‘पापात ब त 
दवस गुजरले जे काही थोडके उरले ते पु  कम त 
घालवावे असे वाटले.’ -कात.१९. (फा.गजुइतन)        

गुजरान ( ी.) उदर नव ह. ‘शेतमजूर आता स वर 
गुजराण क  लागले.’ -फ र.१५८. (फा.)  

गुजर  ( ी.) बाजार. ‘जेवायले काय क  तुले खचळ  
अ  भजे? का आंडे आणतू गुजर तून?’ -त.३७.   

गुजारा (प.ु) १. उदर नव ह. ‘ दन गजुरावे या प र क न 
गुजारा/ मानुनी सुखद संसारा.’ -भीक.१४. ‘म े ेले 
जमन भेटन ाचा गुजारा होईन.’ - द.५५. २. नभाव. 
‘आपून गर ब हाव. ते मोठे लोक हायत. आपला काय 
गुजारा तेई ा पुढे.’ -बाख.४६. (फा.)  

गुजूरगुजूर ( व.) बोबडा बोल. ‘कसा गुजूरगुजूर लागे 
ता ु ाचा बोल/ मनी पुनीव कशी उमटल  खोल.’ -
भू.५६. 

गुटका(खा) (प.ु) तंबाखू सुपार चे म ण. ‘पानटपर वर 
गावठी हरो गुटखा चघळत असतात.’ -गय.१२. 

गुटबैगन ( व.) ठगणा. ‘बब ा जसा द ाले गुटबैगन 
हाय ना तसाच मनानई खुजा हाय.’         

गुटी ( ी.) बाळास उगाळून ावयाचे औषध. ‘माई आजी 
होती तं लेकराले तेच गुटी देत जाय.’      

गुठल (लोई) ( ी.) १. आठोळ , कोय. ‘आं ाची गुठल  
भाजून खा  तं म  लागते.’ २. गाठ. ‘काखीत 
लानसान लयच गुठ ा झा ा.’        

गुठल बाज ( व.) गोलाकार चडूसारखा कुठेही गलंडणारा. 
‘आल  अंगावर घेतल  शगावर असा गंगाराम 
गुठल बाज माणूस.’ -काळ .७६. 

गुडगुडी ( ी.) ा. ‘राजावानी गुडगुडी ओळून रायले 
वा े मामा.’ (का.गडुुगु ड)       

गुडगूड ( व.) आवाज. ‘खबुतराचा गुडगूड आवाज यऊेन 
रायला, पोचले वा े तुमी.’ (का.गडुगु डसु)       

गुडघा (प.ु)  ‘ ाचं बोलनं ऐकून मंजुळे ा कानात गुडघा 
बस ासारखं झालं. रागानं शीर तडतडल .’ -कात.६८. 

गुडा (पु.) क नातील अलंकार. ‘पाय व मायऽऽ माया 
कानातला गुडा प ा वा े.’        

गुडाखू (प.ु) एक मादक पदाथ. ‘ ाची नळ  त डात 
घा न गुलाबी पा ात मसळले ा सुगंधी गुडाखूचा 

ाद जो तो घेत होता.’ -कात.३६४.         

गुडूप ( व.) १. गायब, अ . ‘पोल स दसले तसा ते 
कुठीतरमा गुडूप झाला.’ २. गडद, घनदाट. ‘राती चं  

ना तारे न हा अंधार गुडूप.’        

गुढा (प.ु)  ‘म डवा ा ख बाची कु हाड सोडल . गुढा 
सुटला.’ -रा.६१.  

गुढी ( ी.) १. वष तपदेला व  कलश ठेवून 
उभारावयाची काठी. यावर आं ाची पाने, गोड गाठी, 
पत बर आ ण वर कलश ठेवला जातो. ‘घरोघर  
गुढीया तोरणे पताका फरारे: तव गोसावी बीजे केले:’ -
गो व.१०५. ‘पोरानं नाव काहाळलं राजा च गल  गुढी 
उभारल .’ २. लेक-सून बाळंत झा ाचे वाजतगाजत 
परगावी संबंधीत कडे स गत येतात ती गुढी. ‘यादव ा 
पोर ले पोरगं झालं. ाची गुढी घेऊन आलो.’ -
ऊन.१७१. ३. देवाचा कौल घे ासाठी कपड वाप न 
करावयाची एक वधी. ‘लेकाले लेक होईल गुढी देल  
बयरम देवानं.’ (का.गु ड)  

गु ा (पु.) भत सरळ रेषेत असावी णून गवंडी वापरात 
ते साधन. ‘भीत गु ात नसल  त न हा तरपीतारपी 
होते.’ (फा. गु नया)         

गुतगात ( व.) गुंतणे. ‘पतंगीचा म ा गुतगात झा ा.’          

गुतनं ( .) १. गुंफणे. ‘येवळे मनी गुतून दे बाई माया 
पोथीत.’ २. गंुतणे. ‘तुटे बंधमो ाचे। गंुतल एथं॥’ -

ा.१८.३१९.     

गुतपळनं ( .) गुंतून पडणे. ‘हे ा ा दावणीत गुतपळत 
हा बैलबाजार...तो बैलबाजार.’ -खंु.४५. 

गुतमळा (प.ु) गुंतागुंत. ‘बामण, धनगर माळ  या जातीतबी 
पु ा लय जातीचा गुतमळा रायते.’ -खंु.१३३. 

गुतमा(मू)त ( व.) गुंता. ‘वावळ चा दोरा गुतमूत झाला 
का नगता नगत नाई.’  

गुतवनं ( .) गुंत वण.े ‘पैसा तं लागनं भाऊ गुतवासाठी/ 
पायजे असते सुई तवासाठी.’ -ज ग.४६.        

गुतागूत ( व.) गुंतून पडणे. ‘वासनची गुतागूत होयेल 
अ  े तचा प ा दोर होते भारा ब ाले.’           

गुताळा (प.ु) गुंता, पेच. ‘कुटंुब घर व ीच। तुटे 
बंधमो ाच। गंुथाडे एथ॥’ - ा.१८.३१९.  

गुत गळ (न.) गुंताळा. ‘ ा इचारा ा गुत ग ात कच  
आबा ा पेला.’ - सत.१५६.   

गुतेल ( व.) गुंतलेले. ‘सोय याधारेईत मानसू गुतेल पायजे, 
नाई तं काय फायदा येकलक ावानी.’    

गुतेलगातेल ( व.) खूप गुंतलेले. ‘याचा सोयरा तो, ाचा 
सोयरा तो असं सोयरपन लय गुतेलगातेल रायते.’           

गुतो ( . प.) गुंतून ठेवावे. ‘पैसे गुतो ाटात नाई तं 
मळ ात ठेव/ बँकेत ा पैशाले डुबाचा भेव/ बुडायचा.’ 
-न बै. 
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गुतोनं ( .) गुंत वणे. ‘चोर चपाटीचं भेव ना पायजे. पैसे 
बॅक त गुतोनं पळतात आता.’           

गुतोयाले ( . प.) गुंतव ाक रता. ‘मले वावरात ा 
कामात गुतोयाले बोलावता वा े तुमी.’           

गु ा (प.ु) १. अ ा, दा चे कान. ‘ ा दवशी लाला ा 
गु ावर जाऊन एक घोट तं घेतला.’ -मोती.  
(फा.,का.गु गे) २. ठेका. ‘बापलेक शेतातील कंुदा 
गु ाने घेऊन खो न काढीत होते.’ -रा. ३. मजूर 

य ची टोळ . ‘शेवंती आता माय संगं गु ात जात 
होती.’ - द.२९. ‘बाया इत ा व ाद आय तथीसा 
अ ा रा न नदाचा गु ा ठरोते.’ -ज.३१.  

गुदगुल  ( ी.) शर राचा नाजूक भाग खाज व ाने यणेारे 
हासू. ‘ डग बर आबा ातारा झाला तरमा कोनालेबी 
गुदगुद ा क न हासवाची आदत नाई गेल .’   

गुदमरनं ( .)  वास क डण.े ‘येव ा गद त तं जीव 
न हा गुदमरते.’        

गुदरनं ( .) १. मरण.े ‘तू आलता तवाच माहा ना ा 
गुदरला ता बराबर पाच वष झाले ाले म याले.’ -
भू.७८. २. ा  होण.े ‘दामाजीपंताची रसद गुदरल । 
ल ा स भा ळल  देवराय॥’ -तुका.४३३३. ३. ओढवणे. 
‘सरप आंगावर आलता फलतीच आफत गुदरल  होती 
बावा.’ ४. दाखल करण.े ‘प डेबुवानं त ार गुदरल  अ  
ता ा न चौकशी आल .’ -काळ .१०७. ५. वेश 
करण.े ‘हर नीने नवारा शोधावा पण आयतेच 
वनराजा ा गहेुत गुदरावे.’ -कात.३२९.  

गुदरला ( . प.) ओढवला, नम ण झाला. ‘या 
कमन शबी चारणावर भावाची तेरवी कर ाचा संग 
गुदरला.’ -मोती. ‘लाजेची गद गलुाबी छटा त ा 
गालावर गुदरल .’ -कात.३९७.     

गुद ा (अ.) गेलेले मागील वष. ‘ णायले गुद ा ना पक  
झाल  पण तुहं ब तं देलं नाही का.’ -सेल.१५०. 
(अर.गझु ा)      

गुदाम (न.) वखार. ‘वावरात ा गुदामात काईच नोतं 
औंदा.’          

गुदाळ  ( ी.) गोदर . ‘बायका गुदाळ त जाऊन बस ा 
का उखा ापाखा ा सु .’        

गु ा (प.ु) ठोसा, बु ा. ‘बॉ गले व हाडीत गु ा गु ी 
टलं तं चालते, राजाभाऊ.’ (का.गु )ु      

गुनगुननं ( .) त डात ा त डात गाणे णणे. ‘सरला, 
काय सकाऊन ा पायर  पचरातले गाने गुनगुनतं 
वऽऽ? (का.गणुगु ु )     

गुना (प.ु) पाप, अपराध, दोष. ‘पयलमसु ा माहा काय 
गुना हाय ते तं स ग.’ (फा.गुनाह)     

गुनाचा ( व.) गणुवान. ‘पायं कसं काम करते. माया पोरगा 
लयच गुनाचा हाय.’         

गु नया(गु ा) (प.ु) गवं ाची दोर . ‘कारे, गु ा लावून 
का न नाई ब दल  भीत. तर पतारपी दसून रायल  
ना?’ (फा.)    

गुनी ( व.) गणु नी यु , गुणवंत. ‘गुनी लेकबाय असल  ना 
कसंबी सासर भेटो नभोतेच.’         

गुनो ा ( व.) गणुवंत. ‘काहो गुनो राव मी स गतो ते खरं 
आये क  नाई?’ -मोती. 

गु ेगार (प.ु) अपराधी. ‘असं पायाले मी काय गु ेगार 
हाव.’         

गुपचूप ( व.) ग  बसणे. ‘आजकाल लेकरं मो ाले झाले 
का मायबापाले गुपचूपच रायनं पळते.’        

गु पत (न.) गु , रह . ‘ल ाचं काय गु पत होतं हे 
कोनाले काई कयलं नाई.’       

गु पतघाला (पु.) रह . ‘ त ी ा त ी पोर  एकदम 
काऊन ल ाले आ ा, या ा म गला गु पतघाला 
मा म हाय ेतुमाले?’ -खंु.११३. 

गु  ( व.) लप वलेले, गु पत. ‘गावात ा गु  गोठी 
ालगो ाले माईत रायतात.’       

गु ी ( ी.) एक ह ार, पोकळ काठीतील तलवार. 
‘आबा ा हाती साधी काळ  न .े गु ी होय लेका ते.’        

गुफनं ( .) गुंफणे. ‘पर  चोज ह धनधुरा। जे एवढा 
गंु फरा। मो ाचा संसारा। उणा नोहे॥’ - ा.१४.२८४. 

गुफेल ( व.) गुंफलेले. ‘दोर  गुफेल हाय. हात नको लाऊ 
गतुोशील.’          

गुबगुबीत ( व.) म साळ, ल . ‘ शीनं वगा  गुबगुबीत 
दे .’ (अर.घबघब)      

गुबडं (न.) ढंुगण. ‘ओ गुबडं उचलान जरासं का जाग ा 
जागीच राहन बसून.’ -धग.१४ 

गुबरा ( व.) ल . ‘गो य चा आहार वाढला, पाणी वाढलं, 
स ं सुदरले. गुबरे ागुबरे दसायला लागले.’ -खंु.२६. 

गुबारनं ( .) वायूने पोट फुगण.े ‘पोट गुबार ानं घास 
जात नाई आता, जेवन तं र.’         

गुबारा (प.ु) पोटातील वायू, फुगवटा, फुगा. ‘लेका 
पोटातला गुबारा ारा अ  पोरंसोरं वधर उळोतात तो 
गुबारा ारा.’ (फा.)     

गुबुगुबु ( व.) वा ाचा आवाज. ‘गुबुगुबु वाजलं तसा 
नंदीबैल तालावर मान हालोत रायते.’     

गुभाडभोके ( व.) एक शवी. ‘तर  तु ाच नव याचं कौतुक 
स गत ती नवं गुभाडभोके.’ -खंु.८४. 
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गुमगस ( व.) मौन, श त. ‘मालक न नाही, भाबी नाही बाई 
नाही. सारं गुमगस.’ -पाटी. 

गुमसू(न)म ( व.) ग , . ‘तुमी मोकये का न ना 
बोलत? कधी पहावं तं गुमसूम रा ता.’ - तत.४८. 
(फा. ह.) 

गुमान (न.) गव, अहंकार. ‘तुका णे मज ध रत  गुमान। 
ऐसे कोणी जन नरका जाती॥’ -तुका.११२४.४. ‘तुले 
काहाचं गुमान हती येव ा मानसा.’ (फा.गपु-श त)  

गुयगोना (पु.) गु पणे चालवलेल  गो . ‘चा  जसं आहे 
त . चा  ा गुयगोना, जाऊ ा.’ - द.४८.  

गुयशेलं (न.) भोपळा, गूळ शजवून केलेल  खीर. ‘माई 
माय असं गुयशेलं करे का पु या गावात कोनालेच जमत 
नाई.’          

गुयना(नी/ल ) (प.ु) पा ाची चूळ. ‘मी च होईन सागळा। 
कक सुईन गु ळा॥’ - ा.१३.४१८. ‘दात घासाव गुयना 
कराव मंग कुठी त डा साफसूफ होते.’  

गुये(यो)नी ( ी.) गळुाचे पाणी, गूळवणी, पुरणासाठी डाळ 
शज ावर काढलेले पाणी. ‘बायको फ ं  गुयोनी साई 
चचोनी लागे रे.’   

गुरकनं ( .) गुरगरु करणे. ‘ग नं तं कुत ेईचं गुरकनं 
चा च रायते.’        

गुरका(गा)वनं ( .) धमकावण,े रागावणे. ‘भ ाचं 
स गावं तं आप ावरच गुरगावते बुहारा.’ (का.गु  
का यसु)        

गुरगुर ( व.) च ाकार फरण.े ‘कालपासनं गाई म ग 
गुरगुर फरा लागून रायलं.’ (का.गु क)         

गुरगुरनं ( .) रागावून, ासून बोलणे. ‘माया आंगावर 
असं गुरगुरनं नाई चाल , पावन ेबॉ.’ (का.गरुगरुाय सु)         

गुरगुळ  ( ी.) तंबाखू प ाचा ा. ‘साधक जाले कळ । 
गु गुडीची ल ब नळ ॥’ -तुका.१२०९.१. 

गुरजी (प.ु) गु जी. ‘सातवीलोक शाळा अ  शकवाले 
दोनच गुरजी.’         

गुरमयनं ( .) घुटमळणे. ‘पन टकोर त असं काहीतर  
चोवीस घंटे गुरमय गुरमय करेच.’ -मे.५१. 

गुरमळुनं ( .) घोटाळणे. ‘तुझा नवरा फाटकात गुरमळून 
वापस गेला.’ -बा.७७.  

गुरमळे ( . प.) घोटाळे. ‘आप ा घर  जाता बहीण 
गुरमळे तचा मुकंुद ब धव तला घेऊन कवळे.’ -
लोक.५०. 

गुरमी ( ी.) म ी, ताठा, गव. ‘पै ाची गुरमी लय दवस 
नाई टकत बाबू सं ा.’         

गुरवनं ( .) फरण.े ‘वो ताट वाढलं. आधी फुगून ा मग 

बसा गुरवत कुठं गरुवायचं.’ -त.१२०. 

गुरवा (प.ु) गूळ. ‘सा या गावभर बुढी गुरवा करता घर न 
घर पूजत नघते.  

गुरवून ( . प.) हडून फ न. ‘कोनी देत नाई ग ाचं 
पीठ. आले मी गुरवून.’ -अंधा. 

गु र (प.ु) अ भमान, अहंकार, घमड. ‘दोन तासं झाले नाई 
तं गु र पाय कती आलं.’ (अर.)     

गुज  (पु.) गु जी. ‘अरे भ?ु काय गुज ? काय गजु  नाही, 
इथून पुढे काय गु जी असं णायचं.’ -वा.२२. 

गुम  ( ी.) गव. ‘सुना च ग ा भेट ानं नमदा तं लयच 
गुम नं राऊन रायल .’ (फा.) 

गु हाळ (न.) उसा ा रसाचा गूळ काढ ाची जागा. 
‘आकोट ता ात वावरईन लय गूळ तयार कराचे 
गु हाळं हायत.’      

गुलकंद (पु.) गुलाबा ा पाक चा पाक. ‘ ानं देला 
गलुाब, इनं केला गुलकंद.’ (फा.)     

गुलगुल ( व.) ला डकपणे हळू बोलण.े ‘नवीन लगन होईल 
द  ेबावा. ननूस ा गुलगुल बो न रायले.’ (अर.)     

गुलगुले (प.ुअने.) गुळाची गोड भजी. ‘हटेल त ा कढईत 
गरमागरम गुलगुले तयले जात होते.’      

गुलछर (प.ुअने.) मौज करण.े ‘पडता काळ आ ाने चे 
गुलछर उडव ाचे दवस बंद पडतील.’ -कात.५१३. 

गुलछाट ( ी.) थाप. ‘बयारमची ही गुलछाट ऐकून सारे 
म लपणे हसू लागले.’ एक. 

गुलजार ( व.) सुंदर, नाजूक, टवटवीत. ‘पाच ा मयनी 
नार दसे गुलजार.’ -लोक.१६०.  

गुलबास (प.ु) गलुब ीचे झाड. ‘प ह ानं गरवार आं ाचा 
घेते वास/ भरतार गुलहौशी दार  लावला गुलबास.’ -
लोक.१००. ‘सयसं ाकाई केला गुलबासाचा बायना.’ -
काया. (फा.)  

गुलम ा (प.ु) गलुाबी कणीस येणारे एक गवती झाड. 
‘ फ ट गुलाबी झब ात ा पोर सार ा गुलम ा 
डोकावत हो ा.’ - स.२२.   

गुलमोगरा (प.ु) एक फुलाची जात. ‘गुलमोगरा ड गोड गी 
फु न आला होता.’        

गुलमोहर (पु.) एक वृ  वशेष. ‘पानी घा घा  दार  
गुलमोहर जगोला.’           

गुलहौसी ( व.) उ ाही, हौस असलेला. ‘भरतार गुलहौसी 
लावी बुगडीला झोक/ नाक  नथनीचा रोख.’ -
लोक.१००. ‘नाटक तमाशाची आवड असनारा गुलहौसी 
मानसू हाय तुकाराम.’ (फा. गुलहवस.) 
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गुलाई ( ी.) एक गवत. ‘वावरात प हाटी ा फटीनं गुलाई 
झाल .’        

गुलाबजाम (प.ु) एक मठाई. ‘ईसईस गुलाबजाम खानारे 
बहा र आयत.’        

गुलाम (प.ु) दास, पराधीन . ‘आता कुठो े गुलाम 
रायले.’ (अर.घुलाम,फा.)     

गुलामी ( ी.) दा . ‘पोरगी उजवायची होती नूनस ा 
ा ाची ाची गुलामी केल .’ ( ह.)       

गु गु  ( व.) लाडीक बोलण.े ‘बराच गु गु  बोलत 
होता रे त ाशी.’ -ऊन.२१.    

गु र ( ी.) दगड मार ाचे साधन. ‘गु र उच न रबरात 
एक खडा टाकला. बेफाटीमधून अचूक नेम साधला.’ -
झेल.९१. 

गु ा (पु.) चाट मारण,े खाडा करण.े ‘म ा एकच दवस 
कामाले आला अ  स या दवशी ानं गु ा देला.’ -
त.१२९. 

गु  ( ी.) वटी. ‘खे ापा ानं दोनच खे. एक चडुद डू 
अ  सरा गु द डू.’           

गु े ( े)र ( ी.) दगड मार ाचे साधन. ‘पो े गु ेरा 
करतात. ह ान लावतात. नेम धरतात. पाख  
मारतात.’ -डेबू.५०. 

गु ा (पु.) प ातील गुलाम. ‘गु ावर रंडी ा अशी 
हाय हानल / मं ाची नान च ी हाय आनल .’ -
ऊ.१८. 

गु ं (न.) प ातील गुलाम. ‘बाद ा, र ड असे प े 
आ ावर मनात ा मनात गु  येऊ दे, गु  येऊ दे 
असं होत होतं.’        

गुवाळा (प.ु) व ेने माखलेला. ‘ न क राहावं साजरं तं 
पो ं न हा गुवाळं रायते.’   

गुवाळ  ( ी.) शौ ालयाची जागा. ‘येवळ  दा  ढोसल  
तं आता गुवाळ  जाऊन गू खाऊन येना?’         

गुवा ा ( व.) घाणेरडा. ‘पाय कशा माशा झ बून राय ा 
कसा मानूस हाय वऽऽ गुवा ा.’ 

गु ा (प.ु) राग, ोध. ‘ ाचं जोर देऊन बोलणं ऐकून 
भावजयी गु शात आल .’ -पाटी.(अर.फा.) 

गुहा ( ी.) गुंफा, नसग न मत ववर. ‘पाटला ा वा ात 
जानं ंजे वाघा ा गुहेत जानंच होतं.’        

गुळगुळ  ( ी.) मोठी चलम. ‘साधक जाले कळ । 
गु गुडीची ल ब नळ ॥’ -तुका.१२०९. 

गुळपापडी ( ी.) शगदाणे, गुळाची पड. ‘शगदाने हायत, 
गळुबी हाय मंगस ा गुळपापडीचं करनं व 
मा.’ (का.गु वाप ट)         

गुळमट ( व.) गोड, च व . ‘घरापे ा पानटपर  बर  
गुळमट ग ा करायले तर  भेटतात.’ -खंु.२०९. 

गुळमटपना (प.ु) गव ने वागण.े ‘दोन प े  आंगावर हायत 
तं तुमी गुळमटपना क न रायले.’        

गुळमुळनं ( .) अ  बोलणे. ‘असं गुळमुळनं काय 
कामाचं. सरकं स ग काय पायजे ते.’        

गुळ ा ( ी.अन.े) गंजी. ‘कोना ा गोलगोल 
पसर ावानी तुर ा गुळ ा लायेल हो ा.’ -
सत.१३.  

गुळहार  (प.ु) गूळ तयार करणारा कसबी. ‘क णी एक 
गुळहार  असे: तो गुळकर : उसाचा रसु काढी:’ - .६७. 

गुळंगुळं ( व.) लाडीक बोलणे. ‘देर घर  वापस आला 
होता ननद आता ा ाशी गुळंगुळं बोलत होती.’ -
लेक.७०. 

गुळा (प.ु) १. ी अलंकार, नथ. ‘नाकातला गुळा पा न 
लचका ायला मन होत होतं.’ -बाख.८. २. कमरेवर ल 
धोतराची घडी क न पैसे ठेव ाची जागा. ‘बुढा तं 
गु ातून खळकूई काढत नाई इतका चीऊ.’      

गुळाखू (प.ु) तंबाखू व गूळ घोटून चलमीत ओढ ाचा 
पदाथ. ‘ ा ाले गुळाखूची तलफ मुकं बसू दे ना.’  

गुळ  ( ी.) गढुी. ‘आम ा बु ाईत दस या ा रोजी गुळ  
उभारतात.’         

गुळ पाळवा (प.ु) गुढीपाडवा. ‘पाटलाईत गुळ पाळवा आला 
का गळु  उभारतात.’         

गुळु ा (पु.अने.) गुळणा. ‘यडोस ान घेतलं पो ानं. 
मठा ा गुळु ा कराले लाव ा मंग ाले.’         

गुळूप ( व.) दाट काळोख. ‘भाईर जाऊ नाई बाबू, न हा 
अंधार गुळूप आये.’ (का.गडुुप)      

गु ा (प.ु) चूळ. ‘हे काइ जी? आ न गोसा वया स गुळुळा 
नाही?’ -ल .१८. 

गु  ( ी.) गंजी. ‘तुर ची गु  तं लय मोठी दसून 
रायल . दाहाक पोते होते वा े लेक.’ 

गंुग ( ी.) तं ी, एका ता, नम . ‘काहो गंुग लागल  क  
काय, येते काही का पोथीत?’ - नशा.५१. (फा.गुंग)    

गंुगल गंुल  ( ी.)  न बोलता मनात ठेवण.े ‘येवारात 
गंुगल गंुल  राऊन नाई चालत. प  बोलावं मा ानं.’     

गंुगा ( व.) मुका. ‘नारायन आबा मुका असूनबी नीयादार  
बरोबर करे.’  

गंुगारा (प.ु) नकळत नघून, पळून जाणे. ‘गोठीगोठीत 
गंुगारा देऊन नामा कई नघून गेला कयलच 
नाई.’ (फा.)       

गंुगाळ ( व.) म , गुंग. ‘राजोसी त ा सरमंतीत गंुगाळ 
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झा ी, नव या ा गावात.’ - सत.२७. 

गंुगावनं ( .) त न, म , धुंद होणे. ‘आप ा कामात 
गंुगावला क  ाचं कुठीच ान नसते इकळे तकळे.’   

गंुगावला ( . प.) गुंगीत आला. ‘माय ा म डीवर ाना 
च गलाच गंुगावला ता अ  मुटकन झपी गेला.’ -
सत.५०. 

गंुगी ( ी.) धुंदी. ‘येका बंमफरात तं आप ाले गंुगीबी नाई 
चळत.’    

गंुगोनं ( .) गुंग, मु ध करण.े ‘गोठी गोठीत गंुगोला का 
पोटातलं समदं होटावर येते.’  

गंुज ( ी.) लालकाळे फळ असलेल  वन ती, वजनासाठी 
वापरतात. ‘र ाच  प  मरवे। गंुज च लेण॥’ -

ा.१८.१०४५. ‘येथू नय  धना खाती ब  जन। वाल गंुज 
उण जाल नाह ॥’ -तुका.४३५३. 

गंुजदार ( व.) गुंजी ा लाल रंगाचे. ‘डोळे गंुजदार काळे 
कशा भ ा कमान दोघ चाही एक बान.’ -लोक.५७. 

गंुजाईश ( ी.) श ता, वाव. ‘त ात गच कापूस भरला 
आता जरासीकबी गंुजाईश नाई.’ (फा.) 

गंुजागत ( व.) गुंजासारखे. ‘काळसर चेह यावर लालसर 
डोळे गंुजागत दसत होते.’ - स.११५.   

गंुजीभर ( व.) गुंजीएव ा वजनाचे. ‘शेरभर सोनं गंुजीभर 
उणं करा मैनाले टोपण.’ -लोक.७६.  

गंुठा (प.ु) ज मनीचे प रणाम, चाळ स गुं चा एक एकर. 
‘येवळं मोठ अमराईचं वावर तं सोळ ना तुले तं मी 
येक गंुठाबी नाई देत.’ (का.कंु ट)         

गंुड (प.ु) पा ासाठी वापरावयाचे धातूचे भ डे. ‘दोर, बकेट 
आ ण गंुड घेऊन तला व हर वर जाणं भाग होतं.’ -
झेल.५. (त.गुंडु,का.)  

गंुडग ड ( व.) कसेतर  गुंडाळणे. ‘तळो गंुडग ड नको 
क  बे, घळ  कर साजर .’            

गंुडनं ( .) गुंडाळणे. ‘मान अपमान गोवे। अवघे गंुडूनी 
ठेवावे॥’ -तुका.१.९.१.         

गंु ाले ( .) गुंडाळायला. ‘येव  मो ी ताळप ी गंु ाले 
कोनी ना कोनी सोबती पायजे.’          

गंुडा ( व.) मवाल , बदमाश. ‘शावा ा पोटी गंुडा लेक 
जलमला का कदी?’ (का.गंडगो, ह.)      

गंुडाऊ (न.) सुताची गुंडाळ . ‘चोल तलं गंुडाऊ, सूई घेऊन 
मनीला शवला.’          

गंुडायग डाय ( व.) कसेतर  गुंडाळण.े ‘ ग ाचा पदर 
टराटरा फाडला लेकराला ात गंुडायग डाय क न 
म डीवरतं घऊन बसल .’ - द.२४.         

गंुडायनं ( .) गुंडाळण.े ‘ तये वा  अ ान ऐसा। तया 
गंुड लया काशा।’ - ा.१४.७९. (का.गडुा ळसु)         

गंुडायलं ( . प.) गुंडाळले. ‘कसंतर  फाटकं धोतर 
गंुडायलं अ  नगलो.’          

गंुडायेल ( व.) गुंडाळलेले. ‘ख डावरलं गंुडायेल गळं 
घेऊन धुनं धुयाले लागल .’          

गंुडाळ  ( ी.) भडोळे. ‘सुतई ा गंुडाळ तून एक तोळा 
काढून पो ाचं त ड ब धलं.’ (का. ग ड) 

गंुडी ( ी.) १. बटन. ‘वढातानीत कमीजाले एक बटन रायलं 
नाई, सारे तुटून पळले.’ २. सुताचा धागा गुंडाळेला 
असतो ती. ‘तुरपाई करासाठी मा  सुताची गंुडी 
चाफलत बसल .’ ३. छोटी घागर. ‘भागाबुढी दोन 
गंु ा घेऊन बसल . एक त बनारसी साखर, सर त 
ध.’ -भं.३०. (त.कंडु)  

गंुडून ( . प.) गुंडाळून. ‘मान अपमान गोवे। अवघे गंुडूनी 
ठेवावे॥’ -तुका.१०९.   

गंुडूनमंुडून ( व.) प घ न -झोपण.े ‘सयसं ाकाईच 
गंुडूनमंुडून झोपतं काय बावा?         

गंुडेल ( व.) गुंडाळलेले. ‘काळ ले गंुडेल सुतई काहाळल .’          

गंुता (प.ु) पेच. ‘दोघा नवरा बायकोतला गंुता कोनी फलाना 
न े सोळत.’ (का.गु ,गु ण)        

गंुताळा (पु.) पेच. ‘हरहमेश तुमचा गंुताळाच रायते राजा, 
कसंच करावं?’    

गू (प.ु) व ा. ‘हातावर पाणी प ं क  चा ा घरा ा 
बाहीर. गावात गू खायाले.’ -खंु.२०८.       

गू- ा डा (पु.) बेई त. ‘ तले काही णायबोलाय जावावं 
तर आपलाच गू- ा डा ायचा.’ -रा.१०५ 

गूई (प.ु) गूळ, उसा ा रसापासूनचा गोड घ  पदाथ. ‘मग 
बाईसी गुळू आणीला: मग गोसावी आंजुळ  घेतला:’ -
ल .२८१. ‘ते खाउ माखे: द दाव र गळे: ऐसा गुळु 
आरो गला:’ -गो व.९७. ‘अहो गुळा साखरे मालेयाचे। हे 
ब धे त र एका च रसाचे।’ - ा.३३. ‘गोडीपण जैसा 
गुळ। तैसा देव जाला सकळ।’ -तुका.५८१.१. 

गूत(थ) ( ी.) अंगावर ल गाठ, लहान फोड. ‘पाय 
खाजवतात. मग गुथा येतात.’ -बा.१४१. 

गून (पु.) गुण. ‘बॉनं अंगारा दला तं पोराले गून आला, 
बयना.’         

गूम ( व.) हरवलेला, गमावलेला. ‘ढोरं गूम झा ापासून तो 
इ न बसेल आय.े’ (फा.)      

गूमसूम ( व.) गुंग, चूप. ‘माय मेल  तवापासनं गूमसूम 
रायते परभी.’       

गूल (प.ु) १. ाला ही पूड. ‘अंगारपेटीत ा काळ ले गूल 
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नसला तं ती पेटतच नाई.’ २. चलमीतील जळलेला 
तंबाखू. ‘ वझले ा चलमीचा गूल वठूनं कागदी पुडीत 
दंतमंजनासाठी ब धला.’ -झेल.८०. (फा.)  

गूळ (प.ु) १. उसापासून तयार केलेल  पड. ‘गोड आहे 
ण.े..द दावर  गळे: ऐसा गुळु आरोगीला:’ -गो व.९७. 

(का.गुळ) २. ज धळा ा वाळले ा प ची गंजी, 
ढीग. ‘ड ीची एक काळ  पुरा कड ाचा गूळ पेटून 
देते.’ -ना.१३३. 

गेटनं ( .) फासणे, घेरण.े ‘हरन पक ासाठी ते 
जा ात गेटनं पळते.’  

गेटम (प.ु) तढव. ‘बैठक त गेटम टाकेलच रायते. कोनीबी 
याव, ग ा ठोकत बसाव.’  

गेटूगेटू ( व.) वतुळात गाठण.े ‘तुम ा संग मले कावून 
गेटूगेटू मारता.’ -खंु.२०९. 

गेठनं ( .) वणने. ‘जु ा काळ  का काराईलेच वाकाचे 
दोरं गेठनं पळत.’        

गेठा (प.ु) १. बैल ा ग ातील दोर. ‘त डी वडा माने 
ताठा थोरपणे घाल  गठा।’ -तुका.३३४५. २. कापडात 
हळकंुड ब धून केलेल  माळ. ‘डो ाला बा शग ब धले. 
ग ात कापडाचे गेठे घातले.’ -भं.७६. 

गेम (प.ु) खेळ. ‘तवापासून ठीक आहे गेम माहेवाला.’ -
मए.६७.    

गेर (न.) लाकडाचा कापून केलेला तकुडा. ‘येव ा मो ा 
काटीचे आ यानं दोन गेरं केले.’   

गेरवा (प.ु) ग ावर ल रोग. ‘ग ात गेला गेरवा कळकलं 
कनसू/ इजी ा तार वर लटकला मानसू.’ न बै 

गे  (पु.) त बडी माती. ‘तुयसी बदराबनं चु ानं रंगोलं. 
गे नं पालखी काहाळल .’ 

गेलचो ा ( व.) नालायक, बु .ू ‘जोखमीचं काम ऐ यागै या 
गेलचो ाले स गू नये.’         

गेल सीन ( . प.) गेल  असेल. ‘लाय ा रगावतीचा 
कुठीसाच प ा न ता. गेल सीन खयाले ते.’ -लेक.४५. 

गे ी ( . प.) गेल  होती. ‘मी आज घर ा वावरात 
गे ी व काक .’ -गा.५८. 

गे ा ( व.) थंड. ‘ तफनीवर गे ा मानूस असला का 
नगला उनाया वावरातच.’    

गे ा ानं ( . प.) गे ामुळे. ‘लेक  एकदम 
गे ा ानं सबन गाव हळहळलं.’ -धु .  

गेळ ा ( व.) ब ाळ, असमंजस. ‘समजूनउमजून मी 
जानुनच गेळ ासाक  बोललो.’ - सत.११७.    

गगला ( व.) अश , वधळा. ‘अ न मामाचा येकुलतायेक 

लेक भलकसाच गगला नगला.’          

गगा ा ( व.) नाकातून बोलणारा. ‘पोरगं तं पायले ना 
वाना ले, ना गनुाले अ  बोलते तं गगा ावानी.’        

गडा (प.ु) अवाढ  सश  ाणी. ‘ ना का बोला. ा ा 
ग ा ा कातळ वर काही फरक पळत नाई.’ (का. 
गडुक)         

गद (प.ु) १. झडू. ‘तोरनासाठी वावरातून गदाचे फुलं 
तोळून आनले.’ २. जजर. ‘वाही करता करता मी पुरा 
गद झालो तो.’ - सत.१२९. 

गदा(धा)नी ( ी.) ग धील माशी. ‘गदा ाई ा पोईत 
सयद न े.’      

गदेदार ( व.) डौलदार. ‘धु याधा यानं गददोर झडू फुलला 
होता.’         

गैब ा ( व.) गबाळा, भलताच. ‘मालदार पावना हाय. 
ऐबतेगैबते थोळ च हायत.’  (फा.)      

गैबा(भा)नी ( ी.) वधळ  ी, एक कारची शवी. ‘सून 
एवढी गैभानी क  तले धळ चाहाई करता येत नाई.’     

गैबी मारा (पु.) गु पणे केलेला मारा. ‘ पक ा केस चा 
गैबी मारा कुणा ाच ल ात येत नसतो.’ -कात.१२३.  

गैर ( व.) १. परका. ‘मी तुमचा तं हो. मले काऊन असं गैर 
समजता?’ २. अयो . ‘तुमचं बोलनं गैर नाई. खरं तेच 
बो न रायले तमुी.’ (अर.घैर,फा.)       

गैर श  ( ी.) बे श , अ व त. ‘जानो ावर 
गैर श  चालनार नाई. तुमी नवरदेवाचे ल डगे असा 
का कोनीबी असा.’  

गैरवाजवी ( व.) अवा व, अयो . ‘भाव गैरवाजवी नाई. 
कोन ाबी कानात हाच हाय भाव.’          

गैरसमज ( ी.) चुक ची समजूत. ‘लय मोठी गैरसमज 
झाल . ती पाये ा ा ा इकळे अ  मले वाटल  
मायाच इकळे.’(फा.)      

गैरसावध ( व.) भानावर नसणारा. ‘सरप गैरसावध 
असला का टोला खाते.’         

गैरसोय ( ी.) अ व ा, अडचण. ‘जावईबुवाची गैरसोय 
केल  तं लेक ले तरास होईल इनाकारन.’ (फा.)      

गैरहजर ( व.) अनपु त. ‘अ ा ा गैरहजर त तं घरचं 
पानबी हालत नाई.’ (फा.)       

गोकूळ (न.) ीकृ ाचे ज ान, सुखसंप  घर. ‘पोर नं 
तं लयच नशीब काहा लं सासर गोकुळावानीच हाय.’  

गो(बो)ख  (न.) १. ज मनीवर पसरणार  काटेर  वन ती. 
‘पायात जोळा नोता तं गोख चे भ े काटे तले.’ २. 

ी अलंकार. ‘हातीपायी कडेतोडे खुले कानात गोख / 
हासे लाडाचं लेक .’ -लोक.९९. 
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गोखला (प.ु) व  ू ठेव ासाठी तयार केलेला कोनोडा. 
‘गोख ात पायनं सुईदो याची चोल  अशीन ना?’      

गोगलगाय ( ी.) सौ , मऊ न प वी क टक. ‘समजु न 
गोगलगाय शर  ावा पाय’ - भक.२३. ‘गोगल गाय 
अ  पोटात पाय.’ (त.कुलगाय )         

गोचका (प.ु) गु . ‘बायका शगा ओरबळतात न हा 
गचुके ा गुचके.’         

गोचीड (प.ु) वृ  वशेष. ‘कणगु ासाठी नरगडुीचे, 
गोचीडाचे फोक मळत नाहीत.’ -पाटी.  

गोची( ी)ळ (प.ु) गोचीड, गरु ना चकटून र  शोषणारा 
क टक. ‘पाह प  ध प व  आ ण गोड। पास  

चे चया पदराआड। प र त अ े न गो चड। अ  
काय नेघती॥’ - ा.९.५७. ‘जवळ  ग चड ीरा। जैसी 
कमळणी द रा।’ -तुका.२.३०. ‘हाती घेत ा कामात 
मन टाकावं ओतून/ जसा शी ा थानाले बसे गोचीळ 
चटकून.’ - व.  

गोजरं ( व.) नाजूक, सुंदर, सा जरा. ‘लेक  कानंबेनं काय 
कामाचं, साजरंगोजरं तं पायजे.’ (का.गुजु )     

गोटमार ( ी.) दगड चा वष व. ‘ शम ाले दोन गावाईत 
गोटमार कर ाचा र वाज हाय.’        

गोटा (पु.) १. दगड. ‘वान नदीतला गोटा गोलगटूुक 
असते.’ २. च ी. ‘ ा ा जोळ नेलं अ  पो ाचा 
गोटा क न आनला.’ (का.गो ु )      

गोटापाटा (प.ु) दगड वगैरे. ‘मा ं असे गो ापा ाचे 
झाले एकमेकाईचे खू पायतात पन तेईले घाम फुटत 
नाई.’ -लेक.७९. 

गोटाळ ( व.) गोटे, दगड असलेल . ‘मोहाळ  नदी ा 
काठावर ल गोटाळ जमीन त ा पाठीला टोचत होती.’ 
- स.९. 

गोटाळ  ( व.) लहान मो ा दगड चे आ ध  असलेल  
जागा. ‘दोन कोसाचा ा र ा न ा गोटाडीचा.’ -
द.१.  

गोटी ( ी.) लहान गोलसर काचेची गोळ . ‘या डावात दा 
गो ा हारलो.’ (का.गो ल)              

गोटीबंद ( व.) पळदार. ‘अंगातील कुत काढताच ाचं 
कसदार गोटीबंद शर र उघळं पडलं.’ -कात.५.  

गोठ (प.ु) १. एक अलंकार. ‘ल ीला दहा तो ाची 
पुत ाची माळ अ  अठरा तो ाचे गोठ केले.’ -मोती. 
२. व ाला मुरडून लावलेला काठ. ‘तळो फाटला तं 

ाले गोठ मारा लागते.’ (का.गो ु ) 

गोठ ( ी.) गो . ‘गोठ ना मोठ नाकात धस.’ ‘गोठीगोठी 
मेला को ी’. (फा.गु )     

गोठंकोठं (न.) गायवाडा. ‘झाळाचे कती उपकार तु ावर, 
गोठंकोठं ब धून घे तू घर.’ - ख.७. 

गोठनं ( .) थजणे, घ ं होण.े ‘ हवायात खोबरेल तेल 
गोठतेच गोठते.’        

गोठमाठ ( ी.) गो  वगैरे. ‘आमाशीक काई गोठमाठ तं 
करा, का लागल  धनबॉ तुमाले.’           

गोठा (प.ु) गायवाडा, गरेु ब ध ाचे ठकाण. 
‘ढोरावासरासाठी गोठाबी याच साल  ब धला.’ (का. 
को गे)         

गोठान (न.) गाईगरेु जम ाची जागा. ‘गाइ पाणी 
पीयाल या: गोठणी बैसल या: गोठणौ न राना गेल या:’ -
ल .५३. ‘चाल चाल रे का ोबा खेळ म डंू रान । बैसवंू 
गोठण  गाई जमा क न॥’ -तुका.१८६. ‘गावात ा 
सा या गाई तथं जमे/ गोठाणच होतं सारे ख ड तथं 
थमे.’ - मझ .५०.  

गोड (न.) मीठ. ‘प रवाया टाकून अगदुर ावर गोळाचा 
वाहाळ करा मंग बाक चं.’         

गोडघाशा ( व.) गोड खा ाची आवड असलेला. ‘ये 
इवायाले दोन लाडू वाढ, गोडघासे हाय थ.े’ - द.४. 

गोडजेवन (न.) मरणानंतरची गोडाची पंगत. ‘बुडव लेका 
पैसे. मी समजीन तु ा गोड जेवणातच टाकले.’ -
पख.३९.  

गोडनीस ( व.) ? ‘गोडनीस लागनारे गु  तडक चालते.’ -
कात.७३.    

गोत (न.) आ , नातेवाईक. ‘आता कैसे नैये तया:... णै न 
गोता कुटंु बसी पैज घेउ न नगाल :’ -गो व.२१३. ‘ऐस 
गो च दोह  दळ । उ दत जाल असे काळ ।’ -

ा.१.१८४. ‘बाइले ा गोता आवडीने पोसी। 
माता पतीयासी दवडीतो।’ -तुका.३८१६. ‘ तसर  माही 
ओळ  गाईन सा या गोता/ देवा मा ा रघुनाथा.’ -
लोक.१. ‘कु हाडीचा द डा गोतास काळ.’  

गोता (प.ु) १. झटका. ‘डगमगी तो व य  जाय। धीर नाह  
गोता खाय॥’ -तुका.२३०३. २. अडचण, पेच. ‘पैसे ना 
देऊन का ानं मले लयच गो ात आनलं.’ ३. पा ात 
उडी मा न पोहण.े ‘अजाबू डोहात म  गोते मा न 
पोयते.’ (अर.घोता,फा.)  

गोत बील ( ी.) एकाच रताटात अनेक नी खाण,े जेवणे. 
‘तही बाळाचे हातवर । चव डल जैसी राडी कर । का 
सव बैसो न नार । गोतआंबील कर ॥’ - ा.१६०. 

गोदर  ( ी.) खे ातील मल वसजनाची जागा. ‘बीदी 
गोदर या झाडी त: सुपी पुंजे भर त: ीमुगटुाव र 
ठेवी त:’ -ल .३. ‘जया वाटा गोसावी खेळावया बीजे 
कर त णौ न माहादाईसे बीदी गोदर या झाडे त: सडा 
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घाले त:’ -गो व.८९.  

गोद(ध)ळ  ( ी.) जु ा साडी, गडं, धोतर इ ादीपासून 
तयार केलेले प घ न, अंथ न, वाकड. ‘न खाट तुटक  
पंलगं आमुची/ गोधडी सात ठगा ची.’ -भीक.१४. 
‘येव ा मो ा पॉस घरात गोदळ  सोबते काव 
बाईऽऽ?’     

गोदाम (प.ु) धा  ठेव ाचे कोठार. ‘वावरातनीबी येक 
गोदाम पायजे क देम दे ठुवाले.’       

गोदी ( ी.) गोदावर . ‘जाय रे पो ा ा गोदीले ना 
मायनं बलावलं.’     

गो ी ( ी.) खे ातील मल वसजनाची जागा. ‘गो ीत 
गेलेल  कौ तक त ा हालवत घाईघाईनं घर  आल .’ -
धग.२८. 

गोधन (न.) गायी. ‘येक कारोळ होती घर  आता पाय 
कती मोठं ग धन झालं.’ 

गोनपाट (प.ु) सूती तढव. ‘आंगनात बायामा ाले ब ाले 
गोनपाट टाकला.’            

गोना (प.ु) सुताचे कवा खता ा पो चे सतरंजीसारखे 
कापड, पोते. ‘मोठेपना केला/ अहेराले गोना नेला.’ 
‘गाडीचे एक चाक एकदम खाल  आ ामुळे मड चा 
गोणा एकारला.’ -फ र.७२. 

गोनी ( ी.) १. लहान थैल . ‘गोनी आन वऽऽ, जवार  
भरतो.’ २. धा  भरलेले पोते. (का.)        

गो ं ( ी.) पोते, थैला. ‘गो ं भ न तुर चं मातेरं नगलं.’         

गो ा (प.ु) बका. ‘तुया डो ावर कायचा व गो ा/ का 
तुवा घातला अंबाळा.’  

गोपायकाला (प.ु) गोकूळ अ मीला होणारा खेळ व साद. 
‘दोघा तगा ा शदो याईचा गोपायकाला क न म  
जेवलो.’    

गोपाल (प.ु) गायीचे पालन करणारा गवळ . ‘गोपाल नाव 
ठुलं ना श रकु ावानी.’      

गोफ (प.ु) ग ातील साखळ , दा गना. ‘बाई घरचा 
पाटील, गोफ ग ात सो ाचा, डोई जर चा मंदील.’ -
लोक.३१. (का.)        

गोफन ( ी.) दगड मार ाचे दोर चे साधन. ‘मग गोसावी 
ते व  फाडु न चधीया केल या: दोर या वळ ल या: 
गोफण केल :’ -ल .७९. ‘गोफणेसी गुंडा घाल  
पागो या ा नेट। पळती हाहाकार अवघ  प खर ची 
थाट॥’ -तुका.११४४.२.    

गोफनं ( .) वणण.े ‘एवढे मनी गोफून झाले तं चं ी 
साजर  दसीन.’    

गोफ ा (पु.) मंगला के. ‘म डवात पाय ठुला भळजी ा 

गोफ ा सु  झा ा.’         

गोबर (न.) शेण. ‘तू जवार  खातं का गोबर, जरासाक तर  
खरा बोल.’ (का.)        

गोबरा ( व.) पु , मासल. ‘सकू ा पोराचे पायनं गाल 
कसे म  गोबरेगोबरे हायत.’  

गोबी ( ी.) भाजीचा एक कार. ‘फुलगोबीपे ा पानगोबी 
स ी होती तं माया घर  न हा सकाऊनसं ाकाई 
तेच.’       

गोम ( ी.) १. वषार , खूप पाय असलेला क टक. ‘पानी 
प ं  का खतात गोमाईचा सुकाय होते.’  २. गु पत. 
‘शामू काय बो ा ातल  गोम कोनालेच कयल  नाई.’  

गोम (प.ु) बैला ा अंगावर ल खुण, दोष. ‘बैला ा 
पाठीवर गोम अस ानं तो वयखू येते.’ (का.गोम)ु 

गोमतीर (न.) गोमु . ‘हा ा ना घेत ा तं काय तुमाले 
गायीचं गोमतीर पाजू.’         

गोमासी ( ी.) ढोर वर ल मोठी माशी. ‘संता चये लोळ 
ार । पळती र  गोमाशा॥’ -तुका.३७२७.    

गो मतर (न.) गोमु . ‘गाई ा गोठानी गो मतराची गंगा.’ -
लोक.५०.   

गोमुख (न.) गाई ा मुखा ा आकाराचे पाणी पड ाचे 
साधन. ‘नागझर ले अ  लोनारले गोमुखातून पानी 
पळते.’     

गोयनं ( .) गुंत वणे. ‘आंबराईत आं ा ा फौज आमची 
नगघे/ येक झन रखवा ाले गोठोगोठीत गोयते.’ -
काया.२२.    

गोयपानी ( ी.) तुर ा कनोराची भाजी. ‘भाजीले काई 
नोतं तं गोयपानीच केलं.’       

गोयमोय ( व.) चोळामोळा. ‘अशी चुटक वानी क वता 
लओ अ  घटकाभ यात तो कागद गोयमोय क न 
फेको.’         

गोया (पु.) १. गोळा. ‘कनक चा गोया उरला तं ा ा 
पु याचं के ा.’ २. जमा करण.े ‘खयावरची जवार  
गोया क न आनल  मातेरासईत.’ ३. मुल चा खाऊ. 
‘ कानातून लेकराईसाठी ा या ा ा गोया घेऊन 
येजा.’         

गोरं( हं) (न.) गाईचे वास , ख ड. ‘आमचे ऐसीची: गाइ 
वी त ते गो हे च हो त:’ -ल .५०८. ‘गाई म ग गोरं अ  
पोर  म ग पोरं.’  

गोर न (न.) गाईचा स भाळ करणार  सं ा. ‘भाकळ  
गाय कसायाले न इकता गोर नात टाकल .’      

गोरखधंदा (प.ु) फसवणुक चा उ ोग. ‘चारपाच लाख 
खचून पर मशन आ ी क , शाळेचा गोरखधंदा सु .’ 
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-बाख.२१.  

गोरगर ब ( व.) द र ी लोक. ‘आता कुठो े गोरगर ब 
लोक रायले पय ावानी.’        

गोरज मु त (प.ु) गाई ा परतणीतील धूळ उडते ती वेळ. 
‘लगन तं गोरज मु त वरचं काहाळलं.’    

गोर ा ( व.) गो या. ‘पोथ हरवी हेर  होती गोर ा 
ग ात.’ -अ.११२. 

गोरटेला ( व.) क चत गोरा, गोरेला. ‘पावनेईपईक  येक 
गोरटेला होता. क रुाबाई, तो होय काय तुमचा नातू.’        

गोरपे (न.अने.) गो हे. ‘ग ात जाडी टाकून बारके गोरपे 
होते ना पेटवलं.’ -खंु.२६. 

गोरवट ( व.) गो यासारखे, न ा दमाचे. ‘मले हे खटे इकून 
साजरे दोन गोरवट बैलं ाचे होते.’ -ज.३६. 

गोर जन (न.) औषधी जडीबुटी. ‘मुरडशग, भार सग, 
सागरगोटी, गोर जन इ. औषधीयु  जडीबुटी 
गुंडुजीकडे असत.’ -ज.६०. 

गोरापान(भराळ/भ क) ( व.) गौरवण . ‘काय जोळा 
होता मानूस पायला तं गोरापान अ  बाई काई ढुसूक, 
न हा वंगनच.’          

गोरामोरा ( व.) प ढरा, घाबरा. ‘पंढर  आबानं 
झटकझाटक केला तसा शवरामचा चेहेरा 
गोरामोरा न गेला.’    

गोर पा ी ( व.) गोर पान. ‘नाकाडोयानं सरक  अ  
गोर पा ी पोरगी समदेईले भे े का?’         

गोरोचन ( व.) अ गंधाचा कार. ‘ कानात म डून ठेवलं 
होतं अ गंध, गोरोचन, उदब ा!’ -मोती.  

गो हं (प.ु) गाईचे वास , पाडा. ‘दमदार नवे गो हे जर / 
येता न थकले प र.’ -भीक.५७. 

गोल ( व.) वाटोळे. ‘ तया ा व ा नको क , गोल लाळू 
कर.’          

गोलगुटूक ( व.) गोलगोल. ‘गोलगुटूक बायको लाळू दसते 
बुंदीचा/ साई हेकोळा तेकोळा कानोलाच दवाईचा.’ -
चंच. ‘वध न शशी ा झाकनानं तरो ाचं पान 
दाबलं का गोलगुटूक कतर ा जाय.े’ -लेक.५०. 

गोलमाल (प.ु) ग धळ. ‘दोगा बापलेकाईनं काय गोलमाल 
केला कोन जाने.’          

गोलवा ( व.) गोलाकार जागा. ‘हा ी खाल ा समट ा 
गोल ात साचणारं पाणी माकडं ायचे.’ -खंु.९२. 

गो ा (प.ु) गवं ाचे साधन. ‘भीत गो ात असल  तहाच 
सरक  सुदी दसते.’          

गोवर  ( ी.) शेणाची थापटी. ‘पावसायात इंधानासाठी 

शेना ा गोव या क न उळवा घातला.’        

गोवार  (पु.) गरुाखी. ‘तुका णे गरेु राखो न गोवार । 
माझी णे प र लाभ नाही।’ -तुका.३७०७. 

गो ीबाता ( ी.अन.े) गो ी वगैरे. ‘धुनं धुताधुता 
आयाबायाई ा गो ीबाता ोत.’ -लेक.३६.  

गोशा (प.ु) बुर ात राहण,े पडदा. ‘देशमुखाई ा बायका 
गोशा पाळतात.’ (फा.गोशह)      

गोस (न.) म स. ‘ ह  खात नसले तर  मुसलमान गोसच 
खातात.’ (फा.गो त)       

गोसाई (प.ु) गो वद भू. ‘गोसावी हवरळ  ए न तीजेचा 
दीसी बीजे केले:’ -ल .४८४. ‘गोसावी अळणपुरा स 
बीजे केले: उतरवाडी स आंध ची घरे होती.’ -गो व.३१८.  

गोसाई (प.ु) भ ा मागणारा, फक र, योगी. ‘लेकरं बाकरं 
टाकले, गोसाई होऊन हडते आता गावोगाव.’  

गो मॅ ( व.) ग प . ‘बा ा मो ा गो मॅच झाला रे सबन 
माहीत असते ंतं.’ -धग.१३८. 

गो ेल ( व.) सतत गो ी स गणारा. ‘इकळ ा तकळ ा 
गोठी स ाले गो ेल सं ा तयारच अ .े’       

गोहण (न.) गरु चा कळप. ‘गावात ा मो ा च ग ा 
का कार ा गाईमशी त ाच गोहणात.’ -पोळा.  

गोळ ( व.) गोड. ‘त डचोप ा गो ी कोनालेई गोळच 
वाटतात.’ ‘साखर त घोय ावानी गोळ बोलते बाई.’           

गोळ ताट (न.) ‘कानबाई हे पावती मातेचंच प. पौष 
म ह ात ा शेवट ा. वार  ाचा सोहळा हा 
अग ाने करावाचं लागतो. ाला गावठी भाषेत ‘गोळ 
ताट’ णतात.’ -फ र.३१. 

गोळघा ा ( व.) गोड खाणारा. ‘इवायाले दोन लाळू वाळ, 
गोळघा ा हाय तो.’ -कात.४.       

गोळजेवन (न.) मरणा नंतरचे एक जेवण. ‘ ा फ ाचं 
गोळजेवन झा ा बगर मा ा तं खा ा घास आंगी 
लागत नाई.’ -भं.३९. 

गोळंतेल (न.) खायाचे तेल. ‘आज भाजीले गोळंतेलं न त 
तं दयासोबतच जेवलो.’        

गोळंबी ( ी.) सुकामे ातील एक पदाथ. ‘खारका, बदामा, 
गोळंबी कुटून हवायात लाळू करतात.’      

गोळंपानी न. ार कमी असलेले पाणी. ‘खारपान प ात 
गोळंपानी नाई लागत इर ले.’            

गोळा (पु.) तुर ा कणोरापासून केलेला तखट पदाथ. 
‘भाजीले काई नोतं तं गोळा केला.’  

ग ग (प.ु) सदोई झाडा ा श ातील गर, आतील गाभा. 
‘ सदोई ा ग गच काय करतं काळून.’    
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ग गाणा (पु.) ग गाट. ‘आप ा भोवतीचा गोगाणा 
पळा ानं कासम पुढ ा ग त घुसला.’ -झेल.५५. 
(त. गगुगुुमेनल)       

ग जारनं ( .) अंगाव न ेमाने हात फर वणे. 
‘ढोरावासराले आंजारलं ग जारलं तं आंगावर रायते.’      

ग ड (प.ु) एत ेशीय, पवतीय जमात. ‘सातपु ात कोरकू, 
ग ड असे लोक रायतात.’       

ग डगवार  (प.ु) आ दवासी जमात. ‘मले बनोतं लेका, तू 
का ग डगवार  समजला मले?’         

ग डा (पु.) वाटोळा गु , बका. ‘पा ाला गेल  गोर  
नदी ा पडावर/ वाट ा वाटसरा नजर का 
ग ावर.’ -लोक.७१. (का. ग डे ) 

ग डाळनं ( .) भरात येण.े ‘कपाशीचं पीकही बाळसं 
ध न च गलं ग डाळून आलं.’ 

ग डी ( ी.) ग ड लोक ची भाषा. ‘ग डाई ा ग डीतले लय 
श द व हाडीत आले.’  

ग ड न ( ी.) ग ड समाजातील ी. ‘आल  बाई पालायन 
ग ड न/ चा  बाई तया ा वाटीन.’  

ग दन ( ी.) एक झाड वशेष. ‘ग दनचं जू हलकतरं होते 
अ  टकतेई भलतीसं.’       

ग दनं ( .) शर रावर टोचून खुणा करणे. ‘कोनीकोनी 
हातावर देवाचे नाव ग दतात कोनी आप ा 
देवीचं.’ (त.ते.क )         

ग धय (प.ु) १. गडबड, अनाव ा, अंदाधुंदी. ‘यवेळे लेकरं 
काय ग धय घा ाले होऊ दे े .’ २. धा मक वधी 
खंडोबाचा. ‘दारवठ  ग दळा पुढे: चौकुडा वाजे: 
नी ळची आंगी टोपरे: कवडेयाचे आभरण:’ -ल .२०४. 
(का.ग धळो)  

ग धयघाला (प.ु) ग धळाची ती. ‘आशा ग धळघा ात 
देला एकएकाले दनका तं स दं मजूर म न पडलं.’ -
खंु.२८. 

ग धयघा ा ( व.) ग धळ घालणारा. ‘ ं ासाठी अळून 
ग धयघा ानं सोय रक मोळल .’        

ग धळ घाला (प.ु) अ तशय ग धळ. ‘सकाळसं ाकाळ 
नवरा घर च. ते ा ाचा बेसरम ग धळघाला सु  
राहायचा.’ -खंु.२५७.  

ग धळ  (प.ुअन.े) ग धळ घालणारे देवीच भगत. ‘लेकाचं 
लगन हाय तं ग ध ाले बोलाऊन ग धळई केला.’  

ग धा ( . प.) ग न काढा. ‘कोनाचं काहाले माहाच नाव 
ग दानं हातावर.’         

गौमुखी ( व.) गायीचे त ड असले ा दगडातून कंुडात 
पाणी पडते. ‘गोसावी गौमुखी ीचरणु घातला: मग 

तेही ाने केल :’ -ल .९९. 

गौर ( व.) गोरा. ‘गौर कपाळ  चमचमे टीकल .’ -भीक.८३. 
‘नवरदेवापे ा नवर च जरा गौरवरनी हाय.’  

गौरव (प.ु) मानस ान. ‘आम ा क ाले फळ आलं अ  
तुमी आमचा असा गौरव केला.’         

ान (न.) ान. ‘ स याले ान स गो ा जाते अ  
घरातलं कोन आईकते?’    

ानी ( व.) ानी. ‘जुने साधू खरे ानी होते.’       

ानबा (प.ु) ाने  वर. ‘बोला ानबा तुकाराम.’         

ा र  ( ी.) स ा. ‘ ा र तून आपला अवघा 
ज मनजुमला दसते.’ (इं.)  

 

घ   

घट (प.ु) १. पूजेचा घट. ‘पुढा एकु घटू म डला असे: 
घटाभवती डोइया गुंडुगुंडु बैसल  अस त:’ -ल .१८७. 
‘एकु दी नवचंडी स माहाजनी उंचमढी घटु म डीला.’ -
गो व.१०२. ‘नवरातात देवीचा घट माया घर  बसोतात.’ 
२. वतुळ. घटा ा भईर पाय गेला का आऊट समजा.’ 
३. प ा, उजळणी. ‘रातर  सुमीनं बाराचा पाळा घट 
क न घेतला.’          

घट ( ी.) कमी, ुटी. ‘ओलं सोयाबीन अस ा ानं 
पो ावर दोन कलोची घट आल .’   

घट( ) ( व.) नबर, ओला गोळा. ‘दाय असो का भाजी 
घ  झाल  तं घ  कावून झाल ? पतल  झाल  तं पतल  
कावून झाल ?’ (का.गा )         

घटका ( ी.) वेळ, साठ पळ चा कालावधी. ‘क  येत  देख 
माझा मायबाप। घ टका बोटे दवस लेख  ध नय  
माप॥’ -तुका.४६९. ‘अशी भ ी घटका कोनावरई येऊ 
नय ेबा ा.’  

घटघट ( व.) घ . ‘सुनबाईले तं नरा आ ा धाचा 
घटघट ा पायजे.’  

घटपतल  ( व.) घट कवा पातळ, कशीही. ‘पंगतीत 
ल डगेतोड चाललेल  बोटी तुक ासाठी घटपत ा 
र ासाठी.’ -डेबू.७  

घटम डनी ( ी.) भडवळ गावी ‘घट’ म डून पकापा ाचा 
अंदाज वतवला जातो. ‘घटम डनी ाचीन भडवळ 
अ ानी/ स ग मोसमी भ व  अवंदाचं पीकपानी.’ -
पा .११. 

घटवट ( व.) अ तशय घ . ‘र ातला चखल सारखा 
खंुदळ ानं ाची च गल  घटवट कढीच झाल  होती.’ 
-खंु.१००.       
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घटवनं ( .) कमी, वजा करण.े ‘कापसाचं माप घटवनं 
बेपा याईले बराबर जमते.’         

घटीलगन ( ी.) सकाळ ा मु त चे ल . ‘उनातानातचं 
घटी लगन सोयीचं रायते.’  

घ ा ( ी.) क ाने हाताची चा राठ होणे. ‘लाकळं 
फोळून हाताले भ ीसे घ े प े .’           

घ ी ( ी.) जाते. ‘कोदो, कुटक , सावा ही गवती धा े 
दळायला मातीची घ ी!’ -झेल.९. ‘ च नमाती, गवत, 
शेण य ा म ल ाची च गल  मर त क न घ ा 
तयार के ा जातात.’ -झेल.९. 

घ ू  ( व.) पूण कवडी. ‘बकर ा गयात घ ू  ब धेल आय 
एक.’  

घड (पु.) गु , बका. ‘ ा ीचा म डौ होता: ा ाचे घड 
ल बत होते:’ -ल .३७८ 

घडघड ( व.) मोकळेपणाने, सारखी. ‘ तला तर सासर 
माहेर , घडघड, ऐसपैस बोलाची मराठमोळ  सवय.’ -
खंु.२५६. 

घडा(ळा)ई ( ी.) घड व ाची मजुर . ‘डाग मोळनं अ  
डबल करनं पुरत नाई. घळाई फुकाचीच ा लागते.’  

घडी ( ी.) १. वेळ, काळ. ‘तुका णे क ही करा 
काढाकाढी। जाती ऐस  घडी पु ा नये॥’ -तुका.४३२८. 
२. मड. ‘या चादर ची घडी क न घळोसीवर ठून 
दे.’ (का.ग ळगे)         

घडीवार - थो ा वेळान.े ‘दोघीचा एकच भारा क  
घडीवार दोघी, आणू घर .’ -रा.२२३. 

घडुते (न.) कापड. ‘वालंबीन े बाजारासाठी कळणू ा 
धोतराचे घडुते घेतले.’ -रा.५१.   

घडोघडी ( व.) ेक णी. ‘ कती वाट पा  गावा 
गे ा सजनाची/ घडोघडी याद येते राजस बोल ाची.’ 

घ ी ( ी.) घागर. ‘मान डोले डलंडलं, घ ीवानी जशी.’ -
मए.९९. ‘मातीची घ ी होती ती पा ानं भरल .’ -
धग.३१.  

घन (पु.) लोहाराजवळ ल ठोक ाचे साधन. ‘गोरखी 
णीतले: पडु काचा: घणाचा काइ चु  होइल?’ -

ल .१९८. ‘गोसावीय ची घणी पी टल  ऐसी ीमू त:’ -
ल .२१. ‘घणव र पी टलं प र मरेना:’ - .२०.  

घनगडी(ळ ) ( ी.) मुल चे वतुळाकार लोखंडी खेळणे. 
‘ कतीक खेयने हायत घर  ईऊन पायनं ना. पाटगाळे 
काय, घनग ा काय मापो ा जात नाईत.’ - तत.६७.  

घनगोटा (पु.) मूख, अडाणी. ‘आता काय करता? हा 
घनगोटा असला तर  आप ा पोट ा गोयासाठी मटं 

ना लागते.’ -सुखो.१९. ‘आज ा ा नावे गोटा 

कोर ा गेला. तठीबी ा ातला घनगोटा दसून 
आला.’ - ख.९. 

घनघन ( व.) सतत बोलत राहण,े कटकट, हो नाहीची 
ती. ‘बा ा, तंबाखुभी खाचा नायी म ा का? तुमी त 

मालक भायच घनघन करता.’ -ज.२८. ‘एक घाव दोन 
तुकळे करावं नरा घनघन क  नाई.’         

घनघनी ( ी.) एकच गो  पु ापु ा स गणे. ‘येकाच 
गोठीची अशी घनघनी नोका लाऊ बरं तुमी.’      

घनघनी ( व.) उरक नसलेल . ‘घनघनी बाई असल  का 
जेवाले भेटते तीन वाजता.’       

घनघ ा ( व.) एकच गो  पु ापु ा स गणारा. ‘घनघ ा 
द ाले येका गोठी शवाई काई दसतच नाई.’   

घनच र ( व.) मूख. ‘ नरा घनच र मानूस हाय अ ल 
नाम .’      

घनमन (न.) मागे पुढे, हो ना इ.. ‘काय ते पटकन स गावं 
पोर ा जातीनं असं घनमन क  नाई.’          

घनम ा ( व.) चपळ नसलेला. ‘ये रभर वावर झालं नाई 
येका रोजात, लयच घनम ा दसतं ग ा तू.’    

घनाघनी ( ी.) घाणाघाण, धावपळ. ‘पाव ाईचे झोरे, 
सं कं वा ात वायतावायता दोगा मानसाईची घनाघनी 
होत होती.’ - द.१.        

घनाना (प.ु) गयाठा, पसारा. ‘घरचा घणाणा आव न पु ा 
वावरातबी जा.’ -बा.५३. 

घना ा ( व.) उरक नसलेला. ‘ल ा यकेा रोजाचं काम 
तीन रोज करते, लयच घना ा हाय तो.’        

घप(पा)ला (पु.) ाचार. ‘एक करतेत घपला सरा खाते 
चपला/ शाय ाचं मरन देव अथी झोपला.’ -न बै. 
‘घपला केला बँकेत फोटो छापून येते.’ - मए.४८.   

घपाल ( व.) जोरात. ‘पाटला ा पोर ा लगनात 
घपाल लाळू खा े नारायननं.’          

घबराट ( ी.) भीती. ‘कुपाटीत काई वाजल का घबराट 
सुटते.’        

घबरावनं ( .) घाबरण.े ‘सातपु ात तं अ ेकाले 
घबरावनं पळतेच.’        

घबाळ (न.) धनाचा साठा. ‘जवाई न शबवान असला का 
सास याचं आयतंच घबाळ भेटते.’  

घम (पु.) प रणाम, चता. ‘ तकडं ब तं देणा याले घम 
नाही जसा.’ -सेल.१७४.    

घमकारा (प.ु) वासाचे लोट. ‘त डातील आंबट वासाचे 
घमकारे सगळ कडे झेपावत होते.’ -खंु.८०.  

घमघम(माट) ( व.) वासाचे आ ध . ‘भाजीले म  
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फोळनी बसल . काय घमघम वास येऊन 
रायला.’ (का.घमघमवाग,ुत.गमुुगमुु ल)         

घमलं ( . प.) कमी. ‘एव ा पाच पोर  झा ा तर  
पाट लनीचं प गुंजभर घमलं नाही.’ -पख.१७. 

घ मलं (न.) टोपले. ‘शेन काळाले शेबर च घ मलं आनलं.’         

घमड (पु.) गव. ‘राजाची घमड जरवायसाठी आपूनच 
कणगुलं वणायचं असं ानं ठरवलं.’ -पाटी. 

घयघय ( व.) जा . ‘को ाई भका या ा झोईत घयघय 
वाळनं वाळतो.’         

घरकंुड (न.) लहान मुल ा खेळ ातील घर. ‘ तथे तने 
घरकंुड घा न खापराचा खेळ म डला होता.’ -
सुखो.३४.  

घरखासगी ( व.) त: ा शेतीत त: राबणारे. 
‘घरखासगीवाले शेतकर  अजूनही तफणी हाणत 
होते.’ -खंु.४४. 

घरगुती ( व.) गत. ‘कोना ा घरगुती भ डनात आपून 
काहाले पळावं.’  

घरघर ( ी.) नादार , अवकळा येण.े ‘जानजेवान पोरगं 
गे ापासनं, घरघरा ाले न  घरघर लागल .’ (अर. 
घरघर:)       

घरघरानं (न.) कूळ, खानदान. ‘पोरगं, पोराचं घरघरानं 
च गलं हाय.’        

घरघाल  ( व.) घरात घुसलेल . ‘ जवा ा चैनीसाठी 
मोठाले लोक घरघा ा र ड ची भर करतात.’ -
कात.३४१.   

घरघुशा( ा) ( व.) सतत घरात राहणारा. ‘काय क न 
रा ला होता रे घरात घरघु ा?’ -गय. ‘पोर चं लगन 
करा लागते तं हा घरघुशा दा पावा ात बसत उठतईत 
नाई लेक.’       

घर ाघर  - मजूर न स गता घर ाच लोक नी काम 
करण.े ‘ते सुख टले घर चया घर । तुका णे पर  
आपला ा॥’ -तुका.४५१६.५. ‘आपूनच कापूस येचून 
आनत जाऊ, नाई बाया भेट ा तं घर ाघर  येचत 
जाऊ.’ -लेक.२८.  

घरजवाई (पु.) प ी ा घर  राहणारा, घरजावाई. ‘काय 
बा ा तवा मले कयलं नाई कशाले झालो मी असा 
घरजावाई.’ -पाव. 

घरठाव (पु.) ीन ेपरपु षाकडे राहण.े ‘बालपणीच ाचा 
बाप वारला. मायने सरा घरठाव केला.’ -फ र.८४. 

घरदार (न.) घर वगैरे. ‘पर र घरदारबी पाऊनस ा 
आलो.’        

घरधनी (पु.) पती, घरमालक. ‘तंव घ रचा घरधनी 

बाहीर ला कडौ न आला:’ -ल .१७७. ‘कळबा पायजे त 
घरध ाले इचारा मी नौकर काय स गू?’ 

घर नगी(घी) ( व.) परपु षा ा घरात घुसून राहणार . 
‘घर रघी जाल प राणी बळ। व रल स वळे पर ॥’ 
-तुका.९.२. ‘मायची ं न हा घर नघीसारक  हये 
सुताराची गत.’ -सेल.३५.  

घरबशी ( व.) घरातच असणार . ‘नको माय धोतरच घे. 
मले काय करायचं घरबशीले नवं गडं?’ -पख.८४. 

घरबुळवा ( व.) घराचे दवाळे काढणारा. ‘बरा रे नगुणा 
न  नारायणा। घरबुडवणा भेटलासी॥’ -तुका.२९८४. 

घरभरनी (पु.) त ळात पया जक ाचा एक खेळ. 
‘नवरदेव नवर  त या ा गंजात आंगोठी चाफलत 
धरभरनी खेयेत होते.’  

घरभेदी ( व.) घरात भ डणे लावणारा. ‘घरभे ा येथ आहे 
त सुकान।ु ध रत  कवळून पाय दो ी॥’ -तुका.२९८२. 

घरवात (पु.) घरठाव. ‘मा पै हा जाउ न एणे को ळणी 
घरवात कराइल  त र काई?’ -ल .१.  

घर सक  ( व.) घरभर शोधाशोध करणार . ‘सरलाबाई तं 
लयच घर सक  हाय. दवस नगला का आल चं होय 
उ  म गाले.’          

घरंगयनं ( .) घरंगळणे. ‘उतळनीचे साबन मळके 
घरंगऊन प े .’          

घरंदाज ( व.) खानदानी. ‘अजून काय पायजे ग ा तुले? 
येवळ  घरंदाज पोरगी भेटून रायल  तं नाई 

ं.’ (फा.) 

घरे  ( व.) घरातील, घरगुती. ‘आपून काहाले काई बोलावं 
ाचं घरे  लफळं हाय ते.’  

घरोबा (पु.) च गले संबंध असणे. ‘माहा घर अ  जीजीचं 
घर या दोन घराशी तचा घरोबा.’ -ना.७८.  

घशाट(टी) ( ी.) च गले संबंध असणे. ‘आपल  अ  ा 
आमदाराची लय घशाट हाय.’     

घशाटनं ( .) खरचट ाची या. ‘बईलानं घशाटत नलंे 
तं अवघा हातच र भंबाळ झाला लेक.’        

घसघस ( ी.) घासघीस. ‘काय वाउगी घसघस। आ ी 
वठोबाचे दास॥’ -तुका.२१२१. ‘ पया दोन पयासाठी 
कानदाराशी घसघस कराले पुरत नाई.’  

घसट ( ी.) जवळ क. ‘चैतुशी जासोची च गल  घसट 
होती. त ा श दाला तो मान देई.’ -झेल.६३. 

घसरगंुडी(प ी) ( ी.) घसरता येईल अशी उताराची 
जागा. ‘टेक ा घसरगंुडीवर कोरकंूची मशागत.’ -
झेल.२.     
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घसरनं ( .) घसरणे. ‘ चखोल होता, तं पाय घस न 
प ो मी.’        

घसरा (पु.) ओरखडा. ‘भीती न कलंडलो ाचा घसरा 
हाय हा.’          

घसर ड ( ी.) घसरण, उतार. ‘आवाजी दर ची घसर ड 
आणून मी मधा ा आवाजात पु ा वचारलं.’ -अंधा. 

घसा (पु.) गु ाचा आतील भाग. ‘जीव तळमळ  दाटे 
माझा घसा।’ -नाथ.२-११७. (का.गंटु)         

घसाई ( ी.) घास ाची या, झीज, मजुर . ‘गाळ ले 
पे ोल लागते, चाकाची घसाई ते.’          

घसाटनं ( .) १. पड ान े कातडी सोलण.े ‘तोल गेला 
तसा झाळावून घसाटतच खाल  आलो.’ २. ओढत नेण.े 
‘बैल मोठा खर झव ा, आवराव तसा घसाटतच नेते 
मा ाले.’  

घसाटेल ( व.) कंजुष, अवकळा आलेला. ‘देवराम तं दोन 
पय ाले कचरत नाई लयच घसाटेल मानूस हाय.’         

घसारा (पु.) घासले जा ाची मजुर . ‘भाडं अ  ात 
घसाराबी दे लागते नतात.’ (अर.खसार:)         

घ सटनं ( .) घासत, ओढत जाण.े ‘ ैस आवरल  नाई 
अ  मलेच नेल वाळ ालोक घ सटत.’  

घसीट (न.) जवळ क. ‘मायी आमदारासंग घसीट हाय.’ -
ज.४९.  

घसेट ( ी.) च गले संबंध. ‘ ाची अ  मो ा सायबाची 
घसेट बी हय.े’ -ऊन.२०५.   

घसोटा ( ी.) जवळ क. ‘जा  घसो ातले लोकं 
बैलपूजूचे अ धक पैसं म गत होते.’ -धग.१५३. 

घळ (पु.) घड. ‘गगनावर  उभवावे। घडे केवी॥’ -
ा.१०.१२. २. गु . ‘केईचे घळ पा सान त या 

झ नचे झ न.’   

घळघळ ( व.) , मोकळेपणान ेबोलणे. ‘मनात होतं 
ते ानं घळघळ बो न दाखोलं.’          

घळा (पु.) घडा, घागर. ‘पापाचा घळा भरला ाचा. आता 
भोग नावं लेका.’          

घळाई ( ी.) १. घड व ाची या. ‘येव ा मागी ा 
काळात डागाची घळाई होत नाई.’ २. घड व ाची 
मजुर . ‘सोनार काय घळाई घेत ा वाचून सोळते 
डागाची.’  

घळाईमोळाई ( ी.) घड वणे आ ण मोडणे. ‘सो ाचे ाचे 
अ ग अ  मोळाचे अ ग भाव असतात. घळाईमोळाई 
क याले कुठी पुरते.’   

घळाघळा ( व.) खूप, मु पण.े ‘जानजेवानं पोरगं मेलं तं 
ग ा घळाघळा लळे मायाजोळ.’          

घळ  ( ी.) १. वेळ. ‘को ी घळ  कशी येईन याचा काय 
नमे न े राजे हो?’ २. घ ाळ. ‘माई कालपासनं घळ  
बंद पळ ानं टाईम कती झाला काई कयतच 
नाई.’ (का.ग डयर)         

घळ क  ( व.) एका णी. ‘ तचं काय खरं हाय घळ क 
काय े तं घळ क काय े.’         

घळ घटका ( ी.) काळवेळ. ‘घळ घटका काय कोनाले 
स गून येत असते का?’  

घळ घळ  ( व.) णो णी. ‘आता माही मलेच मा म 
कुठी माही खते/ अ  छातीचा ठोका का न घळ घळ  

कते.’ -न बै. ‘गोकुयी खेय ा ग ले आवाज दे आ  
घळ घळ  बाबूले पाहाचं स गे.’ -लेक.४६.  

घळ पदर (पु.) कासो ासारखा सोगा. ‘बाई घळ पदराचं 
गळं नेसते. ताहा ते ार च दसते.’ 

घळोनं ( .) घड वण.े ‘कंुभाराईनं मातीचे मळके घळोनं 
बंद केले.’ (का.घड यसु)        

घळोला ( . प.) घड वला. ‘लेक भलकसाच तालेवार 
घळोला ा.’    

घळोसी(शी) ( ी.) घडवंची. ‘माया घर  सारे वाकया 
आंगावर घेतीन. ा घळोसीवरल  चादर संगं घेतल .’ 
-लेक.८१.      

घ ा (पु.) वखरा ा खुरपणानंतर साचलेला ढीग. 
‘घळ घळ  असे घ े  नको पळू देऊ, बी नगत नाई 
मंगन.’   

घ  ( ी.) घागर. ‘तयाचं पानी आटलं/ घ चं तकदीर 
फुटलं.’ - व. ‘कोना ा डोयात पानी दसलं क  तेच 
घ  होऊन पाझरते.’ -डेबू.१९.  

घंगाळ (न.) आंघोळ चे, सारवणाचे धातू, मातीचे भ डे. 
‘सारवणा ा माती ा घंगाळात शेन कु ारलं.’ -
पागो.३. (का.गंगाळ)         

घंटा (पु.) १. श  न. ‘माई मजुर  तं देत नाई. उलट मलेचं 
े माया घंटा धरा.’ २. एक तास. ‘पंगतीत मी येतो 

येकाद घं ानं.’ ३. मोठी घंटी. ‘देवळात बु ा ा 
नावानं येक घंटा ट गला.’ ४. बैला ा ग ातील घंटी. 
५. शाळेतील घंटी.    

घंटाकभ यानं ( व.) थो ा वेळान.े ‘हा आता मत क  
घंटाकभ यानं असं पायनाराले वाटे.’ - सत.१२१. 

घंटाकशानं ( व.) तासाभरान.े ‘या गजु , घंटाकशानं मीच 
बलावणार होतो तु ाले.’ -वा.१९१. 

घंटी ( ी.) छोटा घाट. ‘शाळ तल  घंटी वाजल  का बाया 
भराभरा वावरात जायाले नगत.’ (का. गंटे, घं ट)  

घंटीघ ाय (पु.) घंटी आ ण घ ाळ असलेला ंभ. 
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‘कौ तक महादेवले पायाले उमरावतीत 
घंटीघ ायाजोळ गेल .’  

घंटे (पु.अने.) चकरा. ‘पखाल सुटल  क  ब ासाठी तो 
गावात घंटे घालत होता.’ -पख.३७. 

घंटोनघंटे ( व.) तासनतास, दीघ वेळ. ‘एका पडावर 
येवढं मोठं जनावर कसं चाल न बावा घंटोनघंटे.’ -
मे.२१. 

घंटोनशी ( व.) तासनतास. ‘घंटोनशी मले नदीवर जावा 
वाटे. पा ात पाय डुबून तचं यमुय वायनं पावाव 
वाटे.’ -हज.१०. 

घाई ( ी.) गडबड, रा, तातडी. ‘लेकुरवाईचा धंदा 
घाईघाई/ बाळा नजला नायी बाई.’ -लोक.५६. ‘घेनं व 
मानपान. एवढी काया घाईगरबळ आय जाची.’ (का. 
घा ळल) 

घागर ( ी.) पाणी ठेव ाचे मातीचे साधन. ‘मग तेही 
आपुल ए घाग रचे गा ळले उदक आ णले: तेणे 
चरण ाळण केले:’ -ल .४९१.  

घाग ( व.) आत ा गाठीचा, प रणाम न होणारा. ‘लय 
घाग आये सरपंच.’    

घागरमाळ ( ी.) बैला ा ग ातील साज. ‘बैला ा 
ग ात घागरमाळा खुळ ंग खुळ ंग नना  लाग ा.’ 
-ल.१३६. 

घागरा (प.ु) मोठा परकर. ‘घागरे सोडून गडे नेस ाची 
था अजून बंजा यात आल  न ती.’ -कात.३१४. 

(फा.घाघरा,का.ग ग र) 
घाग या (पु.) पायातील दा गना. ‘सकू ा पायात च दी ा 

घाग या म म करत वाजत.’    
घागा -? ‘पाणी व न पडते ज मनी गे ा घागा पोवळे 

पे  लागा.’ -लोक.२१. 

घाट (पु.) १. पो ाला बैलाला लावावयाचा हळद कणीक 
म त पदाथ. ‘पोया ा दवसी पयसा ा पानावर 
घाट घेऊन सम ा बईलाईची पूजा केल .’ २. नदीवर ल 
चढ ाची, उतर ाची जागा. ‘उदय च घाटा स आले: 
भट धो े धूत अस त:’ -ल .३०२. ३. आकार, ढब. 
‘मा ा सोनेर  चु ाचा घाट कोणाला येणार/ माहे देव 
नारायण इं सभेचे सोनार.’ -लोक.१०५. ४. घडी, मेळ. 
‘भॉभॉईचे भ डनं झाले ंतात. ाईचा घाट मलेच 
बसवा लागन.’ (का.ग ,घ )        

घाटनं ( .) रवी, चाटून े ढवळण,े घ  करणे. ‘नाही 
घाटाव लागत। एका शते कडे भात॥’ -तुका.२३६१. 

घाटपायथा (प.ु) उतरता र ा. ‘घाटपायथा बकट उतरता 
पाय नसरता.’ -भीक.३५.   

घाटमाथा (प.ु) चढता र ा. ‘घाटमाथा लागला का च गले 

बैलबी मे ावर येतात.’  

घाटरं (न.अन.े) प हाटीची ब डं. ‘हरेक प हाटीले दहाबारा 
घाटरं लागेल आयेत.’         

घाट  (न.) १. जनावर ा ग ातील घंटा. ‘बैला ा 
गयात नोते कसाटी घाटरं/ फासा शवाय कसे धरता 
येन बाटरं.’ - मझ .१८५. २. लहान मुलासाठी 
वापरावयाची एक शवी. ‘मा ाई ा मंधात हे घाट  
काहाले मजगनमजगन करते तं?’ 

घाटा (प.ु) १. ार ा पठाचा केलेला पातळ पदाथ. 
‘का पा ी घाटा नवतु घाल :’ -ल .५०६. ‘मीया 

णीतले होते क  राउळ येती ते घाटा खाती:’ -
गो व.१७१. ‘तुका णे घ टी। चाटू कोरडा शेवट ॥’ -
तुका.२२१७. ‘वीतभर पोटा ा घा ासाठी बंडीभर क  
माथी मारले जात होते.’ -झेल.६३. २. तोटा. 
‘कापसा ा धं ात भयंकर घाटा आला.’ ३. हरब याचे 
कवचासहीत फळ. ‘हरब याचे डाखोये आनून मी घाटे 
तोळत बसलो.’ ‘आजी तं ए ा झाडाले हारा भरन 
इत ा घा ा.’ -ज.७७. 

घाटाघुगर  ( ी.) कदा ा. ‘इकडे घाटाघुगर  क न खा 
लागते पन लेकबाईची बराबर  करा लागते.’ -सुखो.२०. 

घाटापडावर ( व.) अटीतटीवर, पूण ा ा तीत. 
‘आम ा कापसा ा ब ा जवा घाटापडावर येतात 
त ा हरणं शगानं तोडूतोडू मातीत टाकतात.’ -खंु.६४. 
‘आता गो ी घाटापडावरच आ ा, काई इलाज नाई.’ 

घाटी ( ी.) रयं ापुढील भाग, गळा, घसा. ‘बा: मौ नदेव 
हो: हे घाटीए नख लागते त र पाणीए दीवा पाजळता 
बा:’ -ल .९२. ‘ टळा टोपी माळा कंठ । अंधार  नेउ न 
चपी घ टी॥’ -तुका.६०३. ‘अरामानं ावं पानी, घाटीत 
गेलं तं ठसका बसते.’   

घाटेल ( व.) घाटलेले, घोटलेल . ‘हे दाय ा घाटेल आये 
ना. पानी टाकून तपो क  झालं वरन.’           

घाटोळ (न.) हरब या ा घा ाचे माण. ‘औंदा 
हरब याले घाटोळ लदबद दसे तरमा पीक नाई 
सायाचं.’   

घाटोळा ( व.) घाटावर राहणारा समाज. ‘काईकाई लोकं 
घाटो ाईची सोय रक करत नाईत.’           

घाडनं ( .) कैचीत पकडून फस वण.े ‘शेतमालाचे भाव 
सरकार पाडते/ ापार  व न आ ालेच घाडते.’ -
ज ग.१७०. 

घोडमं ( व.) घोडा, घो ा सारखा. ‘या गावाचं ा गावात 
फरते लेकाचं, न हा घोडमं पो ं हाय.’  

घाणघूण ( ी.) कुणकूण. ‘गोपाळवा ात मा ा कानावर 
जरा येगळ च घाणघूण ऐकू आल .’ -पख.३७. 
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घाणबंडाळ (न.) दशा. ‘कसंबी क न आपलं 
घाणबंडाळच हेय, हे दसायले नको ाले.’ -ऊन.१७३. 

घात प.ु फस वण.े ‘पर  य सी घातु क जे। मग आपण 
रा  भो गजे।’ - ा.१.२१३. ‘तैसा पुढीलया आपुलया। 
घातु कर त धनंजया।’ - ा.१८.६६५. ‘एवढा भरोसा 
ठुला तर  सायानं माहाच घात केला.’ २. ऋतू, मोसम. 
‘पावसाया ा घाती बोटात चख ा होतातच.’   

घातक(क ) ( व.) घात करणारा. ‘म ा लय घातक  हाय 
बाबू, ा ा भाकर त भाकर नको ब धू.’        

घातपात (पु.) घात, फसवे गर . ‘ऐसे होती घातपात। लोभ 
वण संगे थीत॥’ -तुका.२०५२.     

घातवार (पु.) संकट, आप ी आणणारा दवस. ‘सनवार तं 
सायाचा मायासाठी जसा घातवारच आय.े’  

घाती ( व.) हंगामात. ‘घाव सोसता सोसता असं झालं 
आता मन/ पानी पावसा ा घाती गेलं ढेकूल इ न.’ -
काया.३९. ‘मनानच कापूस येचा लागते या घाती रोजानं 
कोन देते?’ -धग.४३.  

घान ( ी.) ास, दशा, फ जती, हाल. ‘चार दवस 
घाणीचे असतातच कोणालेबी, जातील आमचे हेबी 
दवस.’ - झगू.८. 

घानबंडाळ ( ी.) दशा. ‘कोणाले सागाची कोणाले सदा 
घाणबंडाळ ची.’ -गाक.२१. 

घानला ( व.) अ त म पडलेला. ‘बैठे बैल अस ा ानं 
तो लय घानला या साल .’      

घाना (पु.) तळणाचे आवतन, खेप. ‘एकु घाणा भाजु न 
चु न ठे वला असे: एकु भाजीतु असे त एक हीरवा 
असे:’ -ल .५५८. ‘वाळुवे तळा घाणा। गाळण एक॥’ -

ा.९४०. ‘तेल  मेला जीवानं तेल रा लं घा ानं.’ -
मझ .१३३.  

घानाघान ( ी.) धावपळ, फ जती. ‘आतापासून त ार  
केल  तं बरं व ावर घानाघान होते.’ -लेक.४. 

घानावनं ( .) घाण होणे. ‘गोरेगोरे नाजूक पाय कु े 
मुत ासारखे घानावलेले. टाचा उलले ा.’ -संगा.२३. 

घानी ( ी.) १. ब धकामासाठी चुना करणारा वतुळाकार 
चर. ‘घानीतून चुना क न ब धकाम करत.’ २. घा ाचे 
तेल काढ ाचे साधन. ‘कोन जाते बे आजकाल 
तेलघानीत तेल काहाळाले. कानातून पुळ  आ ी का 
झालं.’           

घानोला ( व.) फजीत पावला. ‘ पकपानी नस ानं जीव 
लय घानोला औंदा.’          

घानोळा ( व.) घाण करणारा. ‘पेर ावर घानोळा मानूस 
नाई पायजे.’           

घापला (पु.) ाचार. ‘लानसाक नाई लय मोठा घापला 
केला जवाईबुवानं.’           

घापाघोप ( ी.) धावपळ, फटफ जती. ‘मायासाठी तुमची 
कसी घापाघोप होऊन रायल  ते दसते अ  कयतेबी 
मले.’ - सत.१६. 

घाबरगंुडी ( ी.) भयभीत, भीती यु  ती. ‘ ाऽऽ 
वखरा ा द डीवानी सरप पाऊन तं माई घाबरगंुडीचं 
उळाल .’ (का.गाब र) 

घाबराघुबरा ( व.) घाबरलेला. ‘तर  नो हा लवनातून 
घाबराघुबरा का न पयाला.’        

घाबरे ( . प.) घाबरत असे. ‘ कृतीचा असा चाले 
हालाडूला/ कवा घाबरे जीव कालाबूला.’ - मझ .११३. 

घामगंडा (न.) घामामुळे आलेला फोड. ‘उनायात भ ा घाम 
जाते अ  मंग असा घामगंडा ते.’  

घामघूम ( व.) घामन े चब. ‘राबता वावरात राघो घामाघूम 
होते/ माये ा पदरानं घाम मयना पुसते.’ -चंच.२६. 

घामजनं ( .) घामाने ओले होणे. ‘नावक ीमु त 
घामैजल : ीमुत व र तापु ढेसा जाणवला:’ -ल .२०३. 

घामट ( व.) घामाचा वास. ‘वारा कोरकू बायक ा घामट 
वासानं चेकाळला होता.’ -झेल.३.  

घामबड (न.) घामगंड. ‘उ ायात घामानं घामबड झालं तं 
ाचा तापच आला.’        

घामाघूम ( व.) थकलेले, घामान े चब. ‘घ र ये तल ठो कत 
धूम/ बैल ध न घामाघुम.’ -भीक.५० 

घामाजो ल ( व.) अ तशय घाम आलेला. ‘धरनी टेकू न 
दे पाऊल झाल  उ ात घामाजोखल.’ -भीक.८३. 

घामाझोक( )ल ( व.) अ तशय घाम आलेला. ‘ऊन 
तकतकत होतं, चंदी घामाझोकल झाल  होती.’ - स.४५. 
‘नवरदेवामागे नाचूनाचू घामाझो ल झालेले ल डगे 
म डवात घुसले.’ -ना.३९. 

घा म(मे)जनं ( .) घामान ेओले होण.े ‘ऊन तपे इकळे मी 
कंुदा ख दो. आंग असं घा मजलं का ाचाबी आंबट 
वास येऊ लागला.’           

घामोई(ळ ) ( ी.) घामामुळे होणारा फोड, पुटकळ . 
‘उ ाया ा दवसात आंगावर घामोया होतातच.’       

घायकुती ( व.) जजर, दमछाक. ‘या वावरापायी जीव 
भ ीसा घायकुतीले आला.’     

घायपात ( ी.) कोरपड ा जातीची वन ती. ‘घायपात 
लय रोगावर गुनकार  असते.’          

घायबरगंुडी ( ी.) भीती. ‘शाळा सुट ावरतं तू एक ती 
भेटल / तुले पा न मले ताहा घायबरगंुडी सुटल .’ -
झाल .९. 
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घायबरघायबर ( व.) घाबरत. ‘चोरऽऽ चोरऽऽ, असं 
घायबरघायबर बुडगं पयत सुटलं.’           

घायबरनं ( .) घाबरणे. ‘मले पाऊन का न घायबरता? 
तुमची बायको हो ना?’         

घायब  ( . प.) घाब . ‘बावू मी मरत नाई घायब  
नोको लळू नको.’ -फ र.४४. 

घायल ( व.) १. मार लागलेला, थकलेले. ‘गवकरना बुडी 
देवी ा मं दरा ा पाय या चळूचळू घायल झाल .’  
२. पैसा नसलेला. ‘वरतून टामटूम अ  अंद न घायल, 
अशी तेईची श रमंती.’    

घार ( ी.) एक प ी. ‘प ख ा फड ार । उ नी नले  
घार ॥’ -तुका.३७२४. ‘लयच रचं दसलं वं तुले. तुये 
तं घार चे डोये हायत.’           

घारघू(घो)र ( व.) ढाराढूर. ‘कालचं लगन झालं आज 
व हाड घारघोर नजलं/ इकळे दोघा ा मनात भलतचं 
ऊत नगलं.’         

घारससा (पु.) एक प ी. ‘अभायात पायतो त 
घारसशाईची ंडची ंड.          

घारा(रसे) ( व.) घा या डो चा. ‘घा या डोयाचा मानसू 
लय लबाळ समज ा जाते.’       

घार  ( ी.) पुर चा एक कार. ‘पुर या: घार या: ऐसा 
फुलवरा केला:’ -ल .२५. ‘ खर  संगं घार  असल  क  
ख ाऊन जेवते मानसू.’   

घाल ा ( व.) कमीपणा घेणारा. ‘ कती घाल ा 
आ ावाणी करतंस रे भाकर साठी- भागी असं कुजकं 
बोलायची.’ -पख.८५. 

घालमेल (प.ु) १. घापला, ाचार. २. उलाढाल. 
‘का कार वर कुठी कमाव ा जाते भाऊ. काईतरमा 
घालमेल कराच लागते.’ (का.घा मे )         

घालमेल ( ी.) जीव वरखाल  होण.े ‘बैल त इकला भौ पन 
जीवाची लय घालमेल झाल .’  

घालसवड ( ी.) वेळ लावणे, वाद ववाद. ‘झटपट नकाल 
लावाव, घालसवड क  नाई.’  

घाला ( . प.) घालवा. ‘ऐसे राउळ  ा  केले: 
तय ची घरे गावाबाही र घाला:’ -गो व.४७.  

घाला (पु.) ह ा, धाड. ‘देह लोभ नाडला। घाला यमाचा 
पडला॥’ -तुका.४००९.४. 

घा नपाळून ( व.) अपमाना द, अपश द बोलणे. ‘तो 
करकोळ चुक व न घा नपाळून बोलायचा.’ -
फ र.२२४. ‘पण मले कावून आसं घा नपाडून बोलती 
तू?’ -त.८. 

घालेल ( . प.) घातलेले. ‘ ीराम तुहा घालेल टप  
च गलं फ ट बसलं ग ा.’ - नशा.११४. 

घा ाले ( . प.) घालायला. ‘मलमल  कुळतं घा ाले 
देलं.’ -लोक.१५०. 

घाव (पु.) जखम. ‘घावावर घाव पडत होते.’ -अंधा. ‘एका 
घावात दोन तुकळे हे बरं अ े.’ (का.घाय) 

घास (पु.) गवत. ‘बैलापुढे टा ाले को ात घासकळबा 
काहीच नाई.’ ( ह.)   

घासकुटका (पु.) जेवणाचा अ  अंश. ‘मा ा त डचा 
घास तुहा पळवला. तुलेबी घासकुटका मळणार नाई.’ 
-खंु.२००.         

घास(सा)घीस ( ी.) भावातील तडजोड. ‘ ा दोघी 
धोतरा ा कमतीसाठी घासाघीस करत हो ा.’ -
पख.८४. ‘गाईचा सौदाबी करत नाईत अ  तुमी तं 
अशी घासघीस क न रायले.’       

घासनी ( ी.) भ डी घास ाचे साधन. ‘ श होऊनी 
घसणी। आंगा चया॥’ - ा.१३.४२६. ‘भ डे चकाचक 
क यासाठी घासनीनच काळा लागतात उटून.’  

घासपूस ( ी.) साफसूफ. ‘ दवाई हाय नूनस ा समदे 
भ डेकंुडे घासफूस केले.’         

घासफूस (न.) गवत वगैरे. ‘पाव ाईले बोक ाच र धनं 
पळ न ते काय घासफूस खानारे आयेत लेका?’  

घासलेट (न.) केरोसीन. ‘चुल त परा ा लाव ा अ  
घासलेट टाकून पेटो ा.’         

घासा ( . प.) घासावे लागण.े ‘आठशे कुशे नऊशे 
हो ा पासा/ कु हाडीले कवा लागे नाही घासा.’ -
मझ .३८. ‘होतं नोतं गमावलं आता ग ड घासा 
जलमभर.’  

घासाघीस ( ी.) दे ाघे ात वादावादी, बोलणी. ‘इकत 
ाचं नसीन तं रा  ा. येवळ  काहाले घासाघीस 

पायजे.’  

घासाघूस ( ी.) घासघास घासण.े ‘खरपावरतं घासाघूस 
क न हे कु हाळ कामी लावल  आता.’         

घासेल ( व.) १. कंजुष. ‘ नळू भाऊ, तुमी लय मुलखाचे 
घासेल हात. तुम ाकून नाई येवळे माग वावरं घेनं 
होत.’ २. घासलेले. ‘खरपावर हे कु हाड कालच घासेल 
आय.े’     

घाळनं ( .) फस वण.े ‘बेपा यानं तानका ानं कापूस 
मोजून नेला अ  पयसेबी नाई देले, असं लंबं घाळलं 
लेकानं.’        

घ ग ( ी.) चर. ‘काहीजनाची तर बी घ ग नाई बुजल .’ -
ऊ.१९. 
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घ गायनं ( .) पैसा संपण,े घायाळ होण.े ‘बेवळा मारनं 
चा  अस ावर तं असं घ गायनं न शबी ठुयेल 
हायच.’       

घ गायेल ( व.) ग रबी आलेला. ‘जुना वाडा रायला बाक  
समदं घ गायेल काम हाय.’        

घऊ घऊ ( व.) घेऊघेऊ, घेतघेत. ‘तुहं नाव घऊ घऊ 
मा ा दवस नगते/ मले सपनात राती दचकून जाग 
येते.’ -न बै. 

घण घण (न.) तगादा, रेटा. ‘सोनबा सारखीच ा ा 
पोराचीही कामासाठी बायक मागे सदा घण घण 
असते.’ -कात.१९६. 

घन घ ा ( व.) तुसडा. ‘ ा घन घ ा र ाजोळ कोन 
जाईल हो अपमान क याले.’  

घसाडी (पु.) लोहार. ‘इये, खुरपे पाजवासाठी 
घसा ाकळे चाललो.’  

घी (न.) तूप. ‘घी देखा लेक न बडगा नही देखा.’  

घीन ( ी.) कळस. ‘जती खातात ततीच हागतात माय. 
मले तं लय घीन आल  ते पाऊन.’          

घीनघीन ( ी.) टुमण.े ‘काय घीनघीन लावल  व तापासून, 
मुक  राय आता.’  

घीसघीस ( ी.) कमी जा  करणे. ‘ ं ातबी 
भाजीपा ावानी घीसघीस कराले लोकं टपले.’        

घुगर  ( ी.) ार , हरभरे शजवून केलेला खा  पदाथ, 
तुर ची उसळ. ‘होमु केला: खीचु: पातीया: घुगर या 
अवघा लोकु जेववीला:’ -ल .७०. ‘ग ा ा घुग या। 
नाच ा पु या।’ -तुका.४४२८. ‘ ाऊमाऊ 
पाय ाखाल ा घुग या खाऊ- लहानलाहान पो े नत 

ते.’ - सत.७८. (का.गु ग र) 

घुटन ( ी.) गदुमरणे, बं द पणाची भावना. ‘सुनीले 
जबरद ीनं आनलं तं तचा जीव घुटन.’   

घुटना (प.ु) गढुगा. ‘ ाची सार  अ ल घुट ातच हाय. 
ाले डो  कुठी हाय.’           

घुटबयगन ( व.) ठगणा. ‘शडेफळ पो ं असं घुटबयगन 
नगलं.’        

घुटमळनं ( .) रगाळणे. ‘उजेडापे ा धुराची दंगाम ी 
चाल ानं कंदीलात वातीचा दम घुटमळत होता.’ -
काळ .९३. 

घुटी ( ी.) लहान बाळाचे औषधी म ण. ‘लेकराले घुटी 
देल  अ  पाय ात नजून दलं.’          

घुपूट (न.) पाठलाग, प ा. ‘आता हा बुवा काही सोळत 
नाई मावशीचं घुपूट.’ - तत.७६. 

घु ा ( व.) गडद. ‘ दवनाल इझल , उजाळा गेला घु ं 

अंधारात दडला.’ -पोळा. 

घुबडं (न.) एक कृ म. ‘मुंग टाक उनीत, पडून गेले घुबडं.’ -
ऊ.३१. 

घुबळ ( ी.) १. प ी. ‘तुका णे घुबडा ऐस। ज  स रसे 
कराच॥’ -तुका.९०७. २. एक शवी. ‘तुया मायचेनी 

घुबळ थ ब आज तुहा खातमाच लावतो.’ -पखा.१५८. 

घुबळ ापोटचं ( व.) एक शवी. ‘ ा ापे ा बंदच 
का ून नाई करत नाव हे घुबळ ापोटचं पानी 
वायनं.’ -त.३९. 

घुमटला ( व.) अबोल, घुमा. ‘नवरा म  भेट ानं सोनी तं 
घुमट ावानी राऊन रायल  कोनासोबत बोलतबी नाई.’         

घुमनं ( .) १. फरणे. ‘रा ाले घर  चैनच पळत नाई. 
इकळे तकळे घुमतच रायते.’ २. देव आंगात आ ावर 
झगण,े गोलाकार फरण.े ‘ ा ा आंगात देव येते मंग 
तो घुमते.’ -धु . ३. मासो ा पकड ाचे साधन. 
‘घुम ानं मासोया पक ाचं काम अ े 
बस ाउठ ा.’  

घुमसाडनं ( .) दम लागेपयत राबवण,े घोळवण.े 
‘मजुराईले स जीलोक आ ा घुमसाडत रायते.’  

घुमसूघुमसू ( व.) हमसूहमसू. ‘येवळ  काय घुमसूघुमसू 
लळत वं? नव याचं बोलनं काय मनावर घेतात काय?’         

घुमा( ा) ( व.) अबोल पण ाथ . ‘बाबाराव पाटलाचं घर 
लय घुमं आय. सु ध यासारखा गावातही कोनी घु ा 
नाही. कामा शवाय त ड नाई उलत लेकाचं.’ (का.गु न)             

घुमे ( . प.) घुमत असे. ‘ठा ातले बा याची भजनं 
लागले का ध ा घुमे.’           

घुमोनं ( .) वनाकारण फर वण.े ‘सकाऊन ये मंगस ा 
य,े असं मले का न घुमोनं लावलं तुमी?’        

घुयी ( ी.) जमीन उखरणारा ाणी. ‘पो ा ा खालची 
घमीलभर घुयीनं काहाळेल माती फेकल .’    

घुरका(गा)वनं ( .) गरुगुरण.े ‘नवा ा मा ा ा 
आंगावर ग तले कु े घुरकावत.’         

घुरगावनं ( .) रागाने पाहणे, बोलणे. ‘मा ा पोराले हात 
नोका लावू असं पमी बु ाले घुरगावून बोले.’ -
सत.६९. 

घुरट ( व.) १. घाणेरडा वास. ‘तु झये अंगी घुरट घाणी। 
ब  खासी ध तुप लोणी॥’ -तुका.३९०. २. वाक ात 
बोलणारा. ‘ते मामी घुरट ावानाची सदीसरक  
बोलतच नाई.’  

घुरटला ( व.) रागीट, अबोल. ‘इथे घुरट ागत अकळून 
राहात होता. तो कायम घु ात वावरत होता.’ -
पोर.६८.       
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घुरं (न.) १.  वासाची द ासारखी होणार  एक ाधी. 
‘पेरल  पराटी अ  तरंु/ तले आलं बेजा घुरं.’ 
‘येख ाले कई घुरं येईन अ  कई चे र येईन 
स गताच येत नाई.’ (अ .) २. आकस, राग, 
वेडसरपणा. ‘दादो खेप आवतन दे ं  तरमा याचं नाव 
नाई घेत नाई. काय स गावं कायचं घुरं आले लेकाले.’   

घु घु  ( व.) १. इषने पाहणे. ‘ते गोसावीय कडे 
घुरघुर त पाहे:’ -ल .६२. २. भोवती, गोलगोल फरणे. 
‘धुईमाती खेयासाठी साई असते जो यात/ घु घु  
पायेते बायको सलते त ा डोयात.’ ‘गोकयीचा जीव 
घु घु  पोरातच घुमे. तघी पोर ा पाठीवर हा 
झाला ता.’ -लेक.४७.  

घुरट ( व.) १. मनात राग, अढी असलेला. ‘ना या लय 
घुरट हाय. आपून बो ा शवाय बोलत नाई.’ २. घाण 
वास. ‘नाल चा तं लयच घुरट वास येते माय.’  

घुशी ( ी.अने.) माती उखरणारा ाणी. ‘आ  घर  उंदीर 
घुशी।’ -नाथ.१७३९. 

घु शे (न.) पेरणीचे औत. ‘शेणमाती लावून सरक  घोरल , 
सुकवल  क  झालं. मंग घु शे तयार. धरा पेरनं.’ -
द.६८. 

घुसतघुसत ( व.) सरपटत. ‘ते ताड दशी उठून बसले 
तसेच ढंुगणानं घुसतघुसत उभे रा हले.’ -वा.१४९. 

घुसनं ( .) शरण,े वेश करण.े ‘कोठे काही सन 
घुसले।’ - ा.६.१०७. ‘वसद लागल  का कोना ाई 
घरात घुसनं पळतेच.’  

घुसमाटनं ( .) घुस वण.े ‘पाटील झा ावर पोल स 
ठेसनात देशील माहाच नाव घुसमाटून एखा ा बार .’ -
पाटी. 

घुसयनं ( .) घुसळणे. ‘दधी जळा चया घुसळणा। 
ापार सा रखे च वच णा।’ - ा.१८.९४०.   

घुसाघुसी ( ी.) गद  क न शरणे. ‘देवळात ा 
घुसाघुसीत माहा खसा काप ा गेला राजा.’  

घुसाळनं ( .) आत घालण,े टाकण.े ‘मोकाट ढोरं 
क डवा ात देले घुसाळून.’  

घु ा (पु.) राग. ‘कचर चा नवरा घु शातच गावाकडे 
परत गेला.’ -त.१६२. २. ठोसा. ‘रागा ा भरात 
खंु ाचा घु ा नं सीले मारला.’ (अर.फा.) 

घुसा (प.ु) राग. ‘बायकोले श ा देत-देत गजु  घुशातच 
शाईत आला.’ -कात.५१. 

घुसेल ( . प.) आत गेलेला. ‘कईतरमा पायात काटा 
घुसेल आय.’  

घुसोयाले ( . प.) आत घालायला, क बायला. ‘हर नच 

मले डंु ात ढोरं घुसोयाले लावले.’  

घुळा (पु.) खुळा, फळ ा वाळले ा फोडी. ‘व ाचा 
घुळा टनावर आखीन वाऊ घाला लागते.’  

घंुगरप ा (पु.) घंुग  असलेला प ा. ‘संडवंड गो ा ा 
गयात घंुगरप ा घातला.’           

घंुगरमाळ ( ी.) बैला ा ग ातील साज. ‘ जझा ला 
या घंुगरमाळा साज कोण हा सज वल ाला.’ -
भीक.६३. 

घूई ( ी.) १. घोड भाजी. ‘घुईची भाजी केल  ा.’ २. 
ज मनीत राहणारा वषार  ाणी. ‘हे घुईच सा या भीती 
उकरवाकर करते.’   

घूस ( ी.) घर पोखरणारा ाणी. ‘वयनीजी वयनी! घुसी 
तुम ा बयनी/ उंदीर तमुचे भाऊ आ  दवा लावून 
पाऊ.’ -अक.६५. 

घेघाल ( व.) भरपूर. ‘आमची काळ  माय देते आ ाला, 
ते ा घेघाल देते.’ -गाक.७६. 

घेड प ढर  ( व.) औत न घुसणार  जमीन. ‘घेड प ढर त 
लाकळ  औतं नाई घुसत.’       

घेडी(ळ ) ( ी.) मुंगीसारखा कृमी. ‘भ ा झ बून पळतात 
घे ा, कचाकच डसत रायतात.’           

घेतलता ( . प.) घेतला होता. ‘ सतारामलेबी घेतलता 
न एक डरेस.’ -ऊन.१५६.     

घेनंदेनं (न.) वहार. ‘सोय याधाय यात घेनंदेनं करा 
लागते.’         

घेपाटघेनं (न.) एकच एक स गण.े ‘ना ाचं घेपाटघेनं कई 
सरतच नाही, कान कटतात तेच ते ऐकून.’  

घेया ( . प.) ायाला. ‘रसासाठी आनले ा लेक ले 
साळ चोळ  घेया लागीन.’         

घेयाचा ( . प.) घे ाचा. ‘लेकराले कोनं घेयाचा 
कातोळा केला त ते खज  येत जाये.’ - सत.७८. 

घेयाल  ( . प.) घेत आहे, घेऊन रा हल . ‘लय 
दवसापासून हेलपाटे घेयाल  तरमा लेक  ना होय.’      

घेये ( . प.) घेत असे. ‘पाटील र ानं दसन तेचा 
रामराम घेये.’ - द.२.     

घेयेल ( . प.) घेतलेले. ‘पानप ी असून ानं पेपरची 
एज ीबी घेयेल आय.े’ -धु . 

घेर (पु.) वतळुाची ल बी. ‘पोरकराचा घेर जरा ा 
मोठाधाटाच लागत होता.’     

घेरनं ( .) कडे क न पकडण.े ‘दोनचार मा ाईनं गाईले 
घेरलं तवा कुठी हाती साप .’    

घेरा (पु.) १. वतळुाकार. ‘कुपाचा घेरा मोठा घेनं, 
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कळ ाचा गूळ तं मावला पायजे.’ २. कडे. ‘पोराईनं 
मा रलेच घेरा घातला.’           

घेराव (पु.) वतळुाकार कडे. ‘उठसूट मं ाले घेराव 
घालतात लोकं.’          

घेर  ( ी.) च र. ‘डेबूचा जीव गदुमरला. भेदरला. ाला 
घेर  आल . भ ड आल .’ -डेबू.५. 

घेल ( . प.) घेतलेले. ‘ ा काहाले तुमचे पैसे घेल 
हायत, राजाभाऊ?’        

घेवदेव ( ी.) वहार. ‘आपून घेवदेव करतो तरमा 
आप ा कामी कोनी नाई पळत.’         

घेवपाट (पु.) प ा पुरवण.े ‘या मे ानं द ू पाटलाचा 
असा घेवपाट का घेतला.’ -मोच.३८. ‘बाजीराव तचा 
घेवपाट घेत ासारखा क  लागला. येऊन जाऊन 
त ाच म गं.’ -पाटी. 

घेवाल (न.) ग हाईक. ‘का काराचं पीक आलं का घेवाल 
न े अ  भावबी न .े’    

घग ( ी.) एक खा  पदाथ. ‘वाटले ा तुर ा दायीचं 
घग अशी र धते क  खात राहावं.’ एक. 

घोइ र (न.) आ ोश, घोळ, ग धळ. ‘सुनबाई अशा 
भर ा घरात घोइ र घा  नाई.’         

घोक (प.ु) एकचएक वचार, चता, काळजी. ‘पोर चं लगन 
जुटत नाई याचा मायले लय घोक लागला.’   

घोकनं ( .) पाठ तर करण.े ‘ऐसे गोसावी नरोपीले: ते 
ाइंभटी घोक ले:’ -ल .०१३८. ‘अथ वन पाठ तर 

कासया करावे। थची मरावे घोकु नया॥’ -
तुका.४१९१.१. 

घोकनी ( ी.) एकसारखी चता. ‘लेक ा प ाला चार 
पहार घोकणी/ कोणा ा पदरात ब धू माही हरकणी.’ 
-लोक.६५. ‘ वचारा ा घोकणीने त ा डो ाला 
रा भर डोळा लागला नाही.’ -कात.३१८.  

घोगरा ( व.) बसका, ककश आवाज. ‘माय गंगे तुई पोरगी 
तं लयच खुपसुरत हाय वऽऽ. देवानं असा घोगरा 
आवाज नोता ा लागत.’ (का.गोगरे) 

घो ा ( व.) १. साधा, भोळास ब. ‘तुला एवढी दलाल  
दे ाइतका मी काई व हाडी घो ा नाही.’ -कात.४४४. 
२. मोठा. ‘बापाबापा बैला ा आंगावर हॅ घो ा गेचूड.’  

घो ा ( व.) मूख. ‘स गूनई या घो ाले काई समजेना.’  

घोट (पु.) प ा ा वाचा अ श. ‘लेक माया गुनी/ 
पाजे ना घोटभर पानी.’   

घोटआंघोळ ( ी.) डो ा न पाणी न घेता नसुते हातपाय 
त ड धुणे. ‘एक बादल  भ न आणल  आ ण 
घोटआंगोळ क न केस ना थोडसं तेलं लावलं.’ -गय. 

घोटघाट ( व.) थोडे थोडे. ‘पदासाठी भ डाचं रेटराट 
लोटलाट/ लोका ा न शबात पूसपास घोटघाट.’ -
ज ग.९३.        

घोटनं ( .) १. आवृती करणे. ‘गु जीनं च गले बेचे पाळे 
घोटून घेतले.’ २. रगडण,े वाटण.े ‘तुका णे घोटी। 
वष अमतृ तुजसाटी॥’ -तुका.१६८२. ‘ चलम भ न 
ग ाची साधू बॉ येते ना/ जय भोले नत घोटून मंग 
पेते ना.’ - ख.३५.  

घोटभर ( व.) थोडे, अ . ‘घोटभर पा ासाठी 
तळफळतात मासे.’ -काया.३०.    

घोटवरमी ( ी.) वरवर केलेल  कोळपणी. ‘पेर ा अगदुर 
घोटवरमी केल .’  

घोटा (प.ु) १. पाय आ ण पावलामधील उंचवटा. ‘आ ण 
घो ाव र हाण त: मागतेु डोइयेव र हाण त:’ -ल . 
.१५७. ‘इरकल  पातळ पायघोळ नेसताना पायाचा घोटा 
दसू ायचा नाई.’ -कात.३३२. (का.घ टके)  
२. तंबाखू सुपार चे म ण. ‘बाबू जाय रे, पानटपर ऊन 
एक घोटा घेऊन ये म पैक .’   

घोटाई ( ी.) भतीचा गलावा. ‘ब धकाम शाबूत झालं 
आता घोटाईबी करा लागीन.’        

घोटाळा (प.ु) ाचार. ‘मजुरबी आजकाल घोटाळे क न 
रायले.’ (का.)        

घोटीव ( व.) १. घोटलेले. ‘पंधरेयाची चोखडी। घ टीव 
जैशी॥’ - ा.६.२२४. ‘ तथे माणस ची येजा होती हे 
तेथ ा घोटीव पायवाटे व न दसत होतं.’ -धग.८. २. 
कोर व. ‘जु ा मं दराईनं म  घोटीव गोटे लावलेले 
असतात.’  

घोटून ( . प.) राबवून. ‘ता ा उलशाक मजुर त 
भ ीसा घोटून घेते.’           

घो ा ( व.) फुकट लाभ क न घेणारा, कंजुष. ‘काटी 
तोळून नेतो ं माया वावरातल . बाबूराव, तू तं लयच 
घो ा दसून रायला.’        

घोडनवर  ( ी.) वय र वधू. ‘समाजात खूप फर ावर 
एखादी घोडनवर  भेटते.’ -मोती.   

घोडब गी ( ी.) घोडागाडी. ‘यतेे कधी घोडब गी तसा 
आनंद नाही जगी/ दवाळ ा सणाला माहेर  ब हणी 
दोघी.’ - .२.  

घोडे(ळे) (पु.अने.) १. घोडा ाणी. ‘बा ा, लगनात येक 
घोळा पायला लेक असे घोळे नाईत पायले बॉ.’  
२. भतीत आडवे लाकूड टाकून छ र काढतात, 
दारावरही टाकतात. ‘छपरासाठी भीतीवर घोडे टाकाचे 
हायेत.’   

घोडोशी ( ी.) घडवंची. ‘गा ा, गोध ा घोडोशीवर ठेवेल 
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हो ा.’           

घोन (न.) चेहरा, मुख. ‘घा तयेल  घोण ाण आला कंठी।’ 
-नाथ. ‘खाल  घाले घोन, तले छनाल नील कोन?’  

घोना फुटनं ( .) नाकातून र  येण.े ‘उनात फरलो का 
मायावाला घोना फुटनं सु  होते.’   

घोने (पु.) क . ‘पय ा सारके कुठी वावरात घोने ा 
लागतात. सगळं यॉटो ाटीक होते आता.’  

घोपाटनं ( .) राबवून घेण.े ‘जेवू घातलं अ  न गराले 
च गलं घोपाटून घेतलं लेकानं.’  

घोय (पु.) पदर, घोळ. ‘भोईभोई दसते, घोयात व गे 
खोसते.’ (फा.गभ,सं.घम)   

घोयं  (न.) ग धळ. ‘नवीन सुनवायर  होय ना बा ा, 
दाळभ यावानी का न घोयं  घातलं तनं?’           

घोयका (पु.) समूह. ‘येत हो ा बायका घोयका ा 
घोयका.’ -काया.९.    

घोयखोसी ( ी.) भ डणतंटा. ‘सदा आपसात घोयखोसी, 
मसूरले आट, भेटाव स ेचा पाट.’ -गागा.  

घोयघाय ( व.) कसेतर  घोळणे. ‘क  घोयघाय क न 
खालची जेवार  भ न काहाळल .’           

घोयत ( . प.) घोळत. ‘का कारा ा न शबी मातीत 
घोयत रायनंच हाय.’          

घोयन (न.) पोळ  लाटता यावी णून घेतल  कणीक. 
‘पोईले घोयन कमी लाव ानं पयपाटाले चटके.’          

घोयनं ( .) घोळणे, चोळणे. ‘आख घोया, पास पाजवा, 
चाकाले येट, येऊन रायलं आता सारं रेडीमेट.’ -
ज ग.१०३.  

घोयना (पु.) १. लाडाने घुटमडन.े ‘कु े भुकतात पन तेच 
कु े आंगाभवती घोयना घालतात.’ २. मसळ, सलाद, 
घोळणा. ‘ब टका: घोळणे या लागौ न पैल चणा घेऊ न 
या गा:’ -ल .३६४. ‘घोयना करते माय हरभरा अ  
मेथीचा.’ -ध .३१.  

घोयसघायस ( व.) घोळण.े ‘कपडे भजवा. पा ात 
टाका. घोयसघायस करा.’ -डेबू.९.   

घोयसनं ( .) एकमेकाला दाबण.े ‘दोन आंगून दोन ल डगे 
दनाले घोय ाले लागले.’ - सत.४९.        

घोयसमघोयसी ( ी.) मारामार , कु ी. ‘जे होते गावात 
खरोखरच वायशी/ ाहीनं सु  केल  घोयसम 
घोयसी.’ - मझ .१०५. ‘सराटा पठाला झ बला 
घोयसम घोयसी क  लागला.’ -डेबू.३२.  

घोयसमप ी ( ी.) मारामार , कु ी. ‘येटायात ा 
येटायात घोयसमप ा खेयतोच.’ -गागा.  

घोयसाघोयसी ( ी.) मारामार , कु ी. ‘लेकरं मातीत 
घोयसाघोयसी करतच रायतेत.’   

घोयसेल ( व.) घोळलेले. ‘गावात ा आ ानं लय 
घोयसेल आय हा बईल. मानगीच प ा.’       

घोर (पु.) चता, काळजी. ‘बाबा: घोर सबद आईक  
जता ज:’ -ल .१८०. ‘यानचे झाल  घोर ग त।’ -
ा.२०.४३. ‘गावाकडून धा  आणलं क   ७-८ दवस 

घोरच नाही.’ -गय.१८. ‘मले कुठी नेतं राजा, माया म गं 
लय घोर लागेल आय.’   

घोरघं ा (पु.) घोटाळा. ‘भ डखोर अशी बदनामी झा ानं 
पा ाला पावनेच येत नवते असा घोरघं ा झाला 
होता.’ -खंु.१२३. 

घोरनं ( .) १. घोळण.े ‘सरक ले शेनमाती लावून घोरत 
असत.’ - द.६८. (का.गु गु ु ) २. झोपेत नघणारा 
आवाज. ‘अगा अ ाना चया नदा। जो घोरत होता 
बदबदा।’ - ा.१४.३०३.  

घोरपळ ( ी.) मगर जातीचा जंगल  ाणी. ‘घोरपड ा 
चाम ाची खंजेर  कशी खणखण वाजते.’   

घोलटेकनी ( ी.) मेटाकुटीस येण.े ‘क ापायी त जीव 
न ळ घोलटेकनी आला मायाला.’  

घोवळे ( . प.) काटेर  झाड. ‘ चला ासारखे 
जकडं तकं घोवळे.’ - मए.६८.      

घोस (पु.) बका. ‘मो तय चे घोस च दवे झळकती।’ -
नाथ.२-२३१. ‘बाहा ाले घोस ाघोस फुलं येतात 
उनायात.’  

घोसला (पु.) प ाचे घरटे. ‘शर र उ म चागंले शर र 
सुखाचे घोसुले।’ -तुका.६६०. 

घोसाळनं ( .) घोळसण.े ‘भ डणा ा पा टवर हा ा 
बाईले बसला घोसाळत.’ - नशा.१७३.  

घोळ (प.ु) १. भानगड. ‘माय बयना, तुया लेकानं भलताच 
घोळ केला पाय.’ २. व धा, ग धळ. ‘काम जमत आ ं 
द ानच काईतरमा घोळ केला.’ (का.गोळ,घोळ) 

घोळ ( ी.) एक भाजी. ‘उनायातनी घोळची भाजी बर  
लागते.’  

घोळन (न.) पोळ  लाटताना लावायाचे पीठ. ‘घोळन जा  
नको लावू ना? पोई जयकट येते.’   

घोळना (प.ु) हरभ याची ताजी पान,े तखटमीट, क ाचे 
म ण. ‘ब टका घोळाणेया लागौ न पैल चणा घेउ न या 
गा:’ -ल .३६४. (का.गोणे)         

घोळनाट ( ी.) दोन लाकड ा कै ा मा न उभारलेले 
घर. ‘पोरगं बरं आये, घरई साजरं घोळनाटे आय.े’  

घोळनाटमुसंडा ( व.) थोराड वय र. ‘येव ा मो ा 
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घोळनाट मुसं ाले कोन देवाव पोरगी स गा?’                        

घोळमं ( व.) वयाने वाढलेले. ‘येवळं घोळमं झालं अजून 
बोलाची चा ाची सूद आल  नाई, लेकाले.’       

घोळसनं ( .) मातीत पाडून बुकलणे. ‘बैलानं मले टंुग न 
भ ं घोळसलं, बे म केलं.’  

घोळसवासीन ( ी.) ल  न झालेल  वय र मुलगी. 
‘पो ी एवढी घोळसवासीन झाल  तरमा जुळून नाई 
रायलं कुठीच.’   

घोळसा (पु.) १. ास, चता. ‘तुमी काई जवाचा घोळसा 
क न घेत जाऊ नका.’ -बा.४५. २. घोळसणे. ‘दोन 
मो ा लालसार मुंगस नी नागुबाचा घोळसाघोळसा 
लावला होता.’ -खंु.३५. 

घोळा (प.ु) घोडा. ‘ट ाले घोळा नाई पायजे आता. यॅटो 
आले ना?’ ‘घोळं दाना खाते, तं आप ा गुनानं खाते.’        

घोळ  ( ी.) १. घोडी. ‘लगनात नवरदेवाले घोळं नाई 
सापळलं तं घोळ  तरमा स गा.’ २. घडवंची. 
‘गा ावाकया सबन घोळ वरच ठेवेल रायतात.’    

घोळ  ( व.) पौढ. ‘येवळ  घोळ  वाहाळल  तं लगन नोतं 
करा लागत बापानं.’     

घोळे क रक  (प.ु) एक खेळ. ‘ना ा उ ा मारत येऊन 
पो ेईले न,े ‘घोळे क रक  खेयता काय.’        

घ गटं (न.) घ गडे. ‘पा ापावसाचं घ गटं संगच पायजे 
वावरा दी.’  

घ गटा (पु.) घ गळे. ‘पो ाला मड पाडल . ाचा घ गटा 
केला.’ -रा.६.   

घ गटी ( ी.) घ गळे. ‘अंगावर छ ी नसे. पो ाची घ गटी 
असे.’ -फ र.५१.   

घ गता (न.) घ गळे. ‘पावसापा ात मौतीचा नरोप घेऊन 
जायचं अस ामुळं यादवनं फाट ा घ ग ाचा 
घ गता तयार केला.’ -वा.९३. 

घ गळं (न.) क बळे. ‘तेयाचीए डोइएव र प ढरे घ गडे होते: 
ते बैसा वया घातले:’ -ल .८२. ‘प घुरल  ब  काळ। 
घ गड बळ स डवल॥’ -तुका.१०७५. ‘झळ पा ाचं 
मढीचं घ गळं आंगाऊन ायाले बरं 
असते.’ (का.ग ग ड)         

घ घाणा (पु.) क चा आवाज. ‘ द ा उजेडाभोवती 
क चा घोघाणा घ गावत होतो.’ - स.२०९.   

ा ( . प.) ावे. ‘जेवत ना तं येक कप ाच ा.’  

ार  ( ी.) १. फेफरे. ‘शाल ाचा पुत ा ार  घेऊन 
मेला लेक.’ २. लाल मुंगीचा एक कार. ३. च हाट 
तयार कर ाची मुळ . ४. आंबट तखट पुर . 

     

च 
चईत (न.) चै . ‘आला चईताचा मयना, थंडीची झप मले 

लागेना.’  

चईन ( ी.) चैन. ‘सास याचं करा, सासूचं करा माया 
जीवाले आमासीकबी चईन नाई, माय बयना.’        

चउतक(को)र व. चतकोर. ‘ताकातलं बेसन तं म  झालं 
वयनी, वाळा मले चउतकर भाकर.’         

चक ( व.) १. . ‘पाटल वरले भ डे चक घासून 
काहाळले.’ २. . ‘ ाले इ ारलं तं चक नाईच ने 
लेकाचं.’          

चकचक ( व.) . ‘टपर पुळची जागा पायटीच 
चकचक झाळून काहाळते.’ -धु .  

चकचक ( व.) चकार बोलण.े ‘असं प  धरलं लेकाले 
चकचकबी नाई करता आलं.’  

चकचकनं ( .) चमकनं. ‘उनात भ डं पाय कसं 
चकचकते.’  

चकचकू ( व.) येवर नयं ण. ‘जरासक चकचकू नाई 
देत ाले, असा ब धून ठुला ा.’  

चकटा (प.ु) च ा. ‘पोर ा हातावर काहाचा चकटा आय 
रे?’  

चकदळ (न.) साल, गजकण ची जागा. ‘इवा लाग ानं 
बोटाचं चकदळ नगलं.’  

चकनं ( .) १. दशाभूल होण,े फसणे. ‘थो आ ावर 
महाराजच आले असं समजून शहाणे लोकही चकले.’ -
मोती. 

चकना ( व.) तरळा. ‘भजा ाइकळे पा नस ा जले ी 
म गे चक ा च नारायन.’    

चकनाचूर ( व.) छ भ , नायनाट. ‘येका ठोसीत गाळ  
चकनाचूर झाल .’         

चकपक ( व.) , नीटनेटके. ‘सोय रक पायाले चा े 
वा े यवळे चकपक कपळेल े घा न?’         

चकमक ( ी.) गारगोटी. ‘ ई ा बो ावर चकमक 
घासून च लम भरल .’ - स.५३. (त.ुफा.) 

चकमक ( ी.) बाचाबाची, भ डण. ‘नवराबायकोत चकमक 
झाल  तं कोनी आवरत नाई.’ (तु.फा.च ाक) 

चकमा (पु.) चाट, भुलावण, ल. ‘संगच होता माया पन 
मंधातच चकमा देऊन गायब झाला.’        

चकरमकर (न.) चकार बोलण.े ‘त डच बंद केलं ाचं, 
जरा चकरमकर नाई क  दे ं .’         

चकरावनं ( .) ं भत, आ  चय होण.े ‘पोर चा ताल 
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पा नस ा मी तं चकरावलोच.’        

चकर  ( ी.) १. रग. ‘फटा ाई संगं गोलगोल फरनार  
चकर बी आनल .’ २. जुगाराचा एक कार. ‘चकर त 
अवघे पैसे गमावले न ानं.’          

चकल  ( ी.) एक तखट, गोलाकार खा  पदाथ. 
‘ दवाईले मायनं कानोले, अनारसे, चक ा के ा.’ 
‘ दशाभूल झाल  वैनीसारखीच बाई दसल  तं मी 
चकल  बैना.’ (का.च ु ल )         

चकवा (प.ु) दशाभूल. ‘मले बसला चकवा झाल  जनमाची 
भूल/ भोया चोखट चेहरा कसा गेला बद न.’ -न बै. 
‘कु ना गावात ा सग ा बेपटा ठाऊक अस ाने 

ना चकवा बसत न ता.’ - तत.१६.  

चकाचक ( व.) . ‘हा ाला चकाचक धुऊन पुंजानं 
ाला पा ा बाहेर काढलं.’ -पख.१२२. 

चकाटनं ( .) १.  नघण.े ‘ लबानं त बे पतईचे भ डे 
घासले ता कुठी चकाटतात.’ २. सवय लागणे, सरावण.े 
‘चकाटला कारे लेका? काल हरबरा नऊ देला तं आज 
डब न आला.’        

चका ा ( ी.अने.) वायफळ गो ी. ‘बंडीवर बसून बुडेबाडे 
चका ा पटत बसतात.’  

चकार (प.ु) एक श द बोलणे. ‘ ा ाले पुसलं तरमा तो 
चकार बो ा नाई.’  

चकावनं ( .) चेकाळण.े ‘याले काहीच टलं नाही तर हा 
चेकाव ासारखा क न रा हला.’ -गय. 

चकावून ( . प.) १. सवय, आशा लावून. ‘मायबापानं 
पो े लयच चकावून ठुले.’ २. ो ा हत क न. ‘रामा 
भ डला न ा तरमा नानानच चकावून दलं ना ाले.’  

चकोचको ( व.) चकवण.े ‘क वता मले करे चकोचको/ 
मी नो नहेमी नको नको नको.’ - मझ .१६५.  

चकोनं ( .) आशा दाखवून नराशा करणे. ‘सो ार   
देतो नून पयसे दे े नाई, असं चेकोलं लेकानं मले.’        

चकोनी( ा) ( ी.) जीभेने वाकुल  दाख वण,े वेडावण.े 
‘ कती क  मी राखनी तर  दाखोते चकोनी/ दाणे 
पाखरं चाटूनी.’ -ध .३६. ‘ते लायनं तं भ ं अगनेु हाय.े 
चालता चालता चको ा दाखोते.’ - तत.२२.  

चकोयाले ( व.) भुलवायला, वाकुल  दाखवायला. ‘मी 
काय तुम ा लेक ले चकोयाले बसलो अथी?’           

चकोलं ( . प.) वाकुल  दाख वल . ‘दोन बोटं हेकोळे 
क न माया लेकराले चकोलं तुवा?’           

च र ( ी.) फेरफटका, फेर . ‘सयसं ाकायचा वावरात 
च र मा न येतो.’        

च र (पु.) १. फेरा. ‘माळेगावा न गेलं त लय च र पळते 

रायखे ाऊन जोळ पळते.’ २. फर ासारखे वाटणे.    

च ा (पु.) १. दही ब धून घ  केलेला पदाथ. 
‘ सर खंडासाठी दई ब धलं कप ात आता म  च ा 
होते. येजा ाले.’ २. चाक. ‘गाटा होता र ानं तं 
बंडीचा बुद ालोक च ा फसला.’ ( ह.) 

च  ( ी.) पठाची गरणी, दळण यं . ‘दयन घेऊन 
च वर गेलो.’        

च म ( .) व , त हेवाईक. ‘स ा काय फंदात 
पळता हो, न हा च म मानूस आय तो.’         

च ात ( व.) पेचात, अडचणीत. ‘शा ानं मले तं भ ंच 
च ात टाकल होतं राजा.’  

च  ( ी.) १. लहान, छोटे गंगाफळ. ‘बजारात आता 
बं ाईनं च  आल  थ ाईतून.’ २. मुल चे खेळ ाचे 
गोलाकार साधन. ‘ दवसभर पो ं च  फरोत रायते.’  

चखलावनं ( .) मारण.े ‘देणार होतो बनपा ता एक 
होपकाडीत चखलावून.’  

चखोट ( व.) च गले. ‘भाकर संग चटनी, रायतं म  
चखोट लागते.’  

चगदं (न.) गोलाकार तुकडा, च ा. ‘उल ाक फुनगनीचं 
चगदं झालं.’ 

चगदाडं (न.) गोलाकार जखम. ‘पायाले चाक लागून कती 
घसाटलं ते. कती चगदाडं प े ते.’ -त.४०.  

चघयनं ( .) चघळण,े चोखण.े ‘ ाच ाच गोठी चघयनं 
काय बरं असते?’        

चघयाले ( . प.) चोखायला. ‘ढोराईले चघयालेई 
कळबाकुटार रायलं नाई.’           

चघयेल ( . प.) चोखलेले. ‘चघयेल ध डेधंुडे बैलापुढे 
टाकले तं ते खात नाईत.’         

चट ( ी.) सवय. ‘काय क  पोरा लागल  चट। धर  वाट 
देऊळाची।’ -तुका.३७०१. (का.चट)         

चटक ( ी.) गोडी, आवड, सवय. ‘ पंच अवघा लटका, 
लागला चटका.’ -अखे. ‘ ब ाका ाची लयच चटक 
लागल  वंका याले.’  

चटकनं ( .) गोडी लागण,े सवय होणे. ‘गईु खायाले लय 
चटकला, कारे तू?’ (त.श ेन)         

चटकमटक ( व.) न ाप ा. ‘पोरगी तं साराई 
चटकमटकच करत रायते.’  

चटका (पु.) १. व वा ा श न े होणारा दाह. ‘गरम 
तावा उच ा तं हॅ चटका झ बला हाताले.’ २. सवय. 
‘येक खेप मटन खाऊ घातलं तं तुले लेका चटकाच 
लागला रे.’  
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चटकेल ( व.) १. चटक लागलेला. ‘चटकेल मा ाची 
सवय मोळत नाई. २. च गलेचंुगले खाणारा. ‘चटकेल 
मा ाले असं तसं नाई चालत, भाकर  तं नरा त डाले 
डसतात.’  

चटच(प)ट ( व.) लवकर, झटकन. ‘सखू काम पाय 
असं चटचट करते क  दोन ध ा कापूस बात ाबातच 
येचते.’        

चटनी ( ी.) ठेचले ा मर चा लादा, मरचीची पूड. 
‘वाय ा मर ा भाज ा. म  ात लसन टाकला. 
क डून चटणी केल .’ (का.चट ण,तुळु च ु ,त.च नी)        

चटपट ( व.) ाद यु . ‘र ा म  चटपट झाला 
ग ा.’        

चटाचट ( व.) लवकर. ‘टेमरेनं चटाचट माणसं पाठवून 
गव ना बोलावून घेतलं.’ -झेल.७०.  

चटाया ( ी.अने.) चकरा, फे या. ‘अदमेला झाला बापराजा 
गावागावा ा चटाया मा मा .’ - सत.२३    

चट ग ( ी.) चाट मारणे. ‘क  नको बाबूराव गो ी 
उटपट ग/ शेती दरवष  देऊन रायल  चट ग.’ -
ज ग.१६७. ‘गनपतचं काय खरं हाय. चट गा मारते तो.’  

च ा (पु.) १. डाग. ‘स गतास गता इवा लागला तं ाचा 
पाय केवळा च ा प ा.’ २. एकदम, एक . ‘ ा दवशी 
दोघ चे एकच ा काम झाले.’ -ऊन.२१४. ३. ढीग. 
‘इटाईचा च ा ा च ाच उच न आनला 
पजायाव न.’   

च ाम ा (पु.) १. डाग वगैरे. ‘तरयवरय त ड पायजे हे असे 
देवीचे च ेम े पळले काय कामाचं.’ २. फ  करणे. 
(का.त ु म ु )         

च ावनं ( .) गोडी लागण.े ‘च ावल  जीभ हो ाऊन 
फरे/ लाल साठी मैना मनातून रे.’ -काया.१४.    

चढ ( व.) १. जा , वाढ. ‘च ा भावानं घेतलं काई, पैसे 
तं जा ीच जातीन.’ २. चढण. ‘ ता याकोता या 
बु ाईले चढ च ाले भार  तं जातेच.’ (का.चडावु)        

चढतं ( . प.) वाढते, गत, भरभराटीचे. ‘चढ ा 
पराईची ती हवाही आता उडाल .’ -कात.४४१. ‘ग ाची 
अपके चढती कमान आये बा ा.’  

चढन ( ी.) उताराव न वर जाणारा र ा. ‘पखाल घेऊन 
ैस चढनीवर पाय उचलत नाई.’  

चढनघटका ( ी.) चढा न जा ाची वेळ, संग. ‘ते 
बैल चा चढणघटका पा न कळवळले.’ -त.१०६. 

चढा ( व.) वधारलेला, वाढीव. ‘स ा भाव चढा आय,े 
उतर न ताहा घेऊ ैस.’  

चढाव (प.ु) १. चढ. ‘उभा चढाव चढे ना गाय वढे एकुलती/ 

क ीब ी पोरं मागून ढकलती.’ ‘नदीकाठचा चढाव 
च ाले बईलाईले लय ठन लागते.’ २. मू वान 
कपडाल ा, दा गन.े ‘नवर ला मामान े बोह ावर 
आणले. नवर ला चढाव चढवला होता.’  

चढावनी ( ी.) १. वरताण, चढवणे. ‘यानं चढावनीचं पानी 
न ं दे ं  तं हे भ डन झालच न ं.’ २. ो ाहन देण.े          

चढी ( व.) सरस, े , वरचढ. ‘तो शंभर  टाके तं हा 
दळशे टाके. नरा चढीवर चढी खेयनं चा  होतं.’        

चढेल ( व.) ग व , उ . ‘तो आयकत नाई कोनाचं लय 
चढेल मानूस हाय बा ा.’         

च(च)तरा ( व.) शार. ‘तुमीनं त केला चतरेपना- सुयके 
बैल सतुनस ा.’ - सत.१२५.  

च(च) ा ( व.) चतरु, शहाणा. ‘गन ावानी च ा मानूस 
नाई सरा गावात.’       

च ेपना (प.ु) शार . ‘ ा ा आंगात भलतीसाक च ेपना 
भरेल हाय, कोनालेई बनोते.’  

च ाई ( ी.) चतरुाई, फाजील शार . ‘माया पुत ाचं 
नवकर चं काम जमता जमत नवतं ते काम मो ा 
च ाईनं करा लागलं.’  

च ी ( व.) शार. ‘दयन दळे च ी अ  पीठ खाये कु ी.’  

च र ( ी.) १. चादर. ‘थंडीचं आंगावर येक च र आनलं.’ 
२. सारखा मार. ‘ ानं गरजावर लाथ ची च र 
चाल वल .’ -पख.१५८. ३. थर. ‘वावरात पाहान तं 
गारग डाची च रच दसून रायल .’ (फा.)  

चन (पु.) ब धा. ‘पोरगी ठग ा चनीची वा े जरासीक.’  

चनका (प.ु) दंशाचा दाह. ‘गदानीचा चनका हाहाच करला 
लावते न हा.’    

चनचई ( ी.) बटवा. ‘आजीनं चनचईतनू चकन सुपार  
काळून दे .’          

चनचन ( ी.) उणीव. ‘ते बंदे राणीछाप आंगावर फेकून 
द ानं ची चणचण दसत नसे.’ -मोती. 

चनबोर (न.) खूपच लहान बोर. ‘ खसे भ न चनबोरं 
आनले ग ानं.’           

चना (पु.) ी योनी. ‘तुया मायचा चना झवं तं, मले शकोते 
हरामखोर.’   

चना (पु.) हरभरा. ‘एक  दोणा चणेयाचे सोले:’ -ल .३९. 
( ह.)  

चपकन ( ी.) थापड मार ानंतरचा आवाज, लगेच 
दलेला मार. ‘ ा ा थोबाळात एक देल  ठेवून 
चपकन.’  

चपकनं ( .) १. भ ाला पोचा येणे. ‘हातून खाल  प ं  तं 
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भगूनं केवढं चपकलं पाय.’ २. आ  चयच कत होण,े 
मधेच थ बणे. ‘मले पा न तो चपकला, मवरे आलाच 
नाई.’        

चपचप ( व.) चब. ‘रातभर पानी आ ा ानं वावर तं 
चपचप ओलं झालतं.’          

चपटा ( व.) बसका. ‘नखरे क नस ा चप ा नाकाची 
कु ळे चा  व?.’ (का.)        

चपटी ( व.) चापट. ‘एक चपटी ईट आनल  तं बसते या 
भोकात.’ (त.श ड)         

चपनं ( .) दबण.े ‘देवघर खाल  प ानं चपलं.’   

चपल  ( . प.) मधे सापड ान े संकोच होणे. ‘गाडीत 
असी गद  का मी मंधात चपल च बैना.’ (का.)        

चपळाहार (प.ु) ी ा ग ातील एक हार. ‘नवर ले 
चपळाहारनतन आनला होता.’           

चपापनं ( .) दचकण.े ‘सुमनले तथी पा न सुकदेव 
एकदम चपापला.’   

चपट ( व.) चापट. ‘गोल गोटा नाई बसत तथी च ट 
पायजे.’ (का.च टे,त.च ट)         

च रनादर ( व.) चपळ, सुंदर. ‘इ ा नबी च र नादर 
पोर  क न आणू आपून.’ -अंधा. 

च ा (पु.) तसूतसू जमीन, सव जागा. ‘च ाच ा छानला 
घराचा, पन मुंदी नाई सापळल .’ ( ह.)      

च ी ( ी.) १. चंपी. ‘ ा ानं नरा च ी क न टाकल  
लेकाची.’ २. दबले जाण.े ‘लोकल पकळावं तं गद त 
च ीच होते आपल .’          

चबरचबर ( व.) मनात येईल ते बोलणे. ‘भाचे बॉ न हा 
चबरचबर नका करत जाऊ.’ (फा.)     

चबरट ( व.) अती बोलणारा. ‘उमाइसा णीतले: जो गणी 
कैसी चरबट:’ -ल .५८४. 

चबरनं ( .) नको ते बोलण,े म े त ड घालणे. ‘मंधातच 
तो चबर ानं मायं काम बगून गेलं.’       

चबरा ( व.) कुठे काहीही बोलणारा. ‘कोना ाई मंधामंधात 
बोलतच रायते चबरा.’         

चबुतरा (पु.) ओटा. ‘ रकामे तारेकोतारे चबुत यावर 
येऊन बसतात.’ (फा.चबुतर:)         

चभर  ( व.) जा  बोलणार . ‘कुण ाची बाई असूनही 
बोलायला मोठी चभर  ती.’ -पाटी. 

चभ याथुतराचा ( व.) अती कवा म े बोलणा यासाठी 
वापरल  जाणार  एक शवी. ‘तू बो  नको मंधात 
चभ याथुतराचे. उ म बायकोवर गरम झाला.’ -
तत.८४. 

चमक ( ी.) १. तेज, चकाक , शोभा, काश. ‘ताट येवळं 
जुनं हाय तरमा ाची चमक नाई गेल .’ २. तडीक. 
‘पराटी वखरानं पा  तं कालपासनं पाठीत चमकच 
नगून रायल .’ (फा.चमक)         

चमकदमक ( व.) लखलखाट. ‘घर तं लयच साजरं 
चमकदमक ब धलं हो राजा.’ (फा.)       

चमकदार ( व.) चकचक त, पाणीदार. ‘आंधनात देतो 
टलं तं येख दं शंभराचं चमकदार भ डं तं ा लागीन 

ना.’ (फा.)       

चमकावनं ( .) चकाक  आणण.े ‘सोनं चमकावून देतो 
नतात अ  दाबतात बरोबर.’ २. सडकून फटके 

मारण.े ‘पाटलानं साजरं चमकावलं गनशाले 
खेटरानं.’ (का.चमका यसु)         

चमक  ( ी.) चमकणार . ‘नवर न ा त डावरल  चमक  
नवरदेवाले चमचम क न खुनावत होती.’        

चमकु(को)रा (पु.) एक भाजी. ‘ ाणीजवळ चमको या 
सोबत केळ ना घड येऊ लागले.’ -कावू.  

चमचे गर  ( ी.) इकडचे तकडे करणे. ‘राजकारनात 
चमचे गर लेच भाव हाय.’         

चमनं (न.) श  न. ‘आजकालचे ातारेकोतारेई चमनं 
दाखोत उ ानंच मु ात.’    

चमनंखाईचा ( व.) एक शवी. ‘चमनंखाईचे हो, 
तुम ापायी माई बायको नाई न न रायल  ना?’         

चमनगोटा (पु.) डो ावर ल पूण केस काढलेल  ती. 
‘हाती घेऊन एक लोटा कर आता चमनगोटा. ठेवून घे 
शडी भाऊ.’ -खंु.३७. (फा.चमनबाग) 

चम ा ( व.) १. एक शवी. ‘कारे चम ा, माया प हाटीत 
बैल चारले नतात तुया.’ २. लहान. ‘न गरावर काय 
चम ाच काम असते का?’           

चयकनं ( .) चमकण.े ‘जीव करते कालाबुला कवा जीव 
मयकते/ जीवाचं चयकनं चेह यावर झयकते.’ -
मए.९४. ‘लय करे नखरे लय चयकत होती/ हातानं 
घेऊन तं तू पाणी पेत होती.’ -ऊ.६२.    

चयतन (न.) चैत . ‘दरवाजात काय करतं वं? तुयं 
चयतन बरोबर नाई दसून रायलं.’       

चयनं ( .) १. बघडण.े ‘जरा ानं काम चयलं.’ २. वाईट 
माग ला लागणे. ‘शाळेत शकलं तं नाई अ  मुलखाचं 
चऊन आलं पो ं.’   

चयाले ( व.) बघडवायला. ‘पारापुळे काहाले रे? ा चयेल 
पो ाईसंग चयाले काय?’          

चयेथ (न.) चळथ, चवड, रास, उतरंड. ‘पडती पु चळथा। 
ानदेवावर ॥’ -गाथा.१००३. ‘माय भाकर  थापे तं 
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चयथ ा चयथ पळे.’  

चयेल ( व.) वाईट माग ला लागलेला, चळलेले. ‘तो न गो 
काई सुदा नाई लय चयेलं हाय तो.’       

चर ( ी.) खोल ल बोडा ख ा, भेग. ‘पानी जायासाठी 
वावरा ा धु यानं चर खंडा लागते.’         

चरकचरक ( व.) जा  बोलण.े ‘बाईची सून तं लयच 
सदानकदान चरकचरक करत रायते.’           

चरकनं ( .) अकारण, मधेच बोलण.े ‘ सरं कोनी 
चरकाय ा आधीच ताल  चरकल .’ -ना.३६. 

चरका (पु.) १. गरम डाग. ‘काटा नघला तथी गूई गरम 
क न चरका ा साजरा.’ २. जळा नंतरची वेदना. 
‘भाकर  करता करता ता ाचा चरका झोमला. पाय 
केवळा च ा प ा.’ (फा.)       

चरकाटनं ( .) उ  झोबणे, ती  उ ाचा दाह. ‘वाफ ाचं 
ऊन लयच चरकाटते.’        

चरखी ( व.) चरचर बोलणार . ‘सुल ा जीभीले हाळच 
नाही, न ळ चरखी आये ते.’       

चरचर ( व.) १. भरभर कापण.े ‘कामाचा उरक असला 
का असे चरचर कापताबी येते.’ २. अ धक बोलत 
राहणे. ‘हर ची जीभ पहान तवा चरचर करत रायते.’          

चरचर ( व.) धारदार असे, शो भवंत. ‘पोरगी देखनी हाय 
अ  नाकई चरचर हाय.’  

चरनं ( .) खाण.े ‘वावरा ा धु यावर म  पवना हाय.े 
कतीकई च ावेल बईल असे ना ाले चरनं 
पळतेच.’ (फा.चर दन)    

चरपट ( ी.) खरचट ान ेपडणारा ण. ‘दोरानं आवरता 
आवरता तयहाता ा चरपटा नगा ा.’ - सत.१२१. 
‘बंडी लागल  तं हाताची रगती गेल  अ  चरपटई 
प .’          

चरपनं ( .) चरणे. ‘ शवारात ा खुरतड गवतावर शी 
त ड चरपू लाग ा.’ -पोळा. 

चरपूस ( व.) पळले जाणे. ‘दोन वष त झालो अरपूस 
नरपूस/ चरकात ा झालो उसावानी चरपूस.’ -
मझ .१५६. 

चरफडनं ( .) तळमळणे, र रण.े ‘जयाची आवडी। तया 
लाग  ते चरफडी॥’ -तुका.१७४७. 

चरबट ( व.) स हन. ‘भलकई अरबट चरबट खाऊ नाई, 
ख या मा ानं.’           

चरवर (न.) तखटमीठ अ धक असलेले च व  को ास 
वरण. ‘भाकर संगं काही तं चरवर लागीनच लागीन.’  

चरंचरं ( व.) भरभर, सारखे बोलणे. ‘ ान भाऊ 

चरंचरं करा लाग ावर मो ा भावानं काहीच बो  
न तं?’ -सेल.१६२. 

चरळके (पु.अने.) ंदके, उ  कढ. ‘आजा ा डोयाले खंड 
पळला नोता. आ ाले चरळके येत ते.’ - सत.११३. 

चराई ( ी.) गरेु चार ाचा मोबदला, मजुर . ‘ह ाचे 
प ास पये चराईचे जातात.’ (का.चरा य,चरा ण)         

चराक ( ी.) पावसाची सर. ‘पावसाची चराक आ ानं 
गम  जरा कढती झाल .’  

चरा( हा)ट न. १. मोठा दोर. ‘वखर जु ाचं चराट अ ग, 
तफनीचं अ ग असा जोरदार खटला होता.’  
२. बोल ाची ल बण. ‘नामा बु ाचं च हाट एकदा 
सु  झालं क  थ बाच नाव घेत नाही.’  

चराड (न.) मोठा, जाड दोर. ‘कळ ाचा भर ब ाले 
मोठंधाटंच चराड पायजे अ े.’  

चर  ( ी.) अ ं द, खोल, ल ब ख ा. ‘घरात पानी जाते. एक 
चर  खंडा लागते घरामवरे.’     

च न ( . प.) चारा खाऊन. ‘पोया ा रोजी बईलं 
सकाऊनच च न आना लागतात.’  

चरे ( . प.) खात असे. ‘ दवसभर चरे, एकादसी धरे.’ 

चरेल ( . प.) चरलेले, चारा खा ेले. ‘जे ढोरं चरेल 
हायत तेईले पा ावर नजेो.’  

च याले ( . प.) चरायला. ‘ढोरं च याले सो े  अ  पो े 
खेयेत बसले.’  

चलचल ( ी.) घाई, ग धळ. ‘पाणी आला तर कामाची 
चलचल नाही त?’ -ऊन.१५६. 

चलन ( ी.) १. रवाज, पैसा. ‘देईले क बळं का ाचं 
कोरकू लोकात चलनच हाय.’ २. वहारातील पैसा. 
‘जु ा पाच दा पय ाचं चलन आता बंद झालं.’  

चलनी ( व.) चलनात असलेले. ‘दा पैसे, ाराने चलनातनू 
गेले राजे हो.’        

चल बचल ( व.) चंचल, र नसणे. ‘ पकपानी नस ानं 
मन चल बचल झालं.’  

चलबुलावती ( . प.) चाल बोलावले, वारंवार बोलावणे. 
‘पो लसापे ा इथंच तोडी करा फालतू चलबुलावती 
झाल  तं येणे ावं लागतात तु ाले.’ -खंु.६९. 

चलवाद(दी) ( व.) चळलेल , भ डखोर, छळवादी. ‘चल 
नघ चलवादे घरा ा भाईर, जातीची ना पातीची.’ -
ए.१५. 

चलवा ाखानीचा ( व.) एक शवी. ‘चलवा ाखानीचा, 
बुहा या, मा ावानाचा मनकरनी ा त डाचा प ा सु . 
हरसूनखरसून श ा.’ -सीत.११. 
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चलवा ाबो ाची ( व.) एक शवी, छनाल. ‘काहाचं 
आ ेशन करते व ते चलवा ाबो ाची.’ - श.१४. 

चलाऊ ( व.) ता ुरते. ‘शाबूत काम करावं अस चलाऊ 
क  नये.’  

चलाख ( व.) चपळ, चतरु, शार. ‘मा र तं मा र 
ाचं पो ई पाय कसं चलाख हाय.’ (फा.)      

चलाखी ( ी.) शार , लबाडी. ‘मायासंगं चलाखी नको 
क  आज देतो सकाय देतो.’ (फा.)       

चलावन ( ी.) चलान. ‘लायसन नस ानं गाळ  तं 
चलावन केल  पो लसानं.’ (इं.)  

च लतर (न.) च र . ‘पोर चं च लतर मले काई ठीक 
दसत नाई. धाऊ धाऊ हापसीवरच जाते.’   

चव ( ी.) १. ाद. ‘भाकर खाऊखाऊ त डाची चव गेल .’ 
२. नागराची खालची लाकडी बाजू. ‘झाळा ा मुईले 
नागर लाग ानं चव मु  लेकाची.’         

चवकट ( ी.) कवाड बसवतात ती लाकडी चौकट. ‘भीत 
ब धता खेपीच चवकट बस ाले पायजे म  प  
बसते.’           

चवकनं ( .) आ  चय होण.े ‘ ी भू गोसावी देखौ न 
चवक त: तेथ आसन होए:’ -ल .३९. 

चवकस ( व.) चौकशी करणारा. ‘मानसू चवकस असला 
क  गो ात येत नाई.’  

चवक  ( ी.) चौरस हौदाची ब धणी. ‘तीघा भाउवाचीया 
तीन चौक या: एक च जोते:’ -गो व.३०३.    

चवग( ग)ल ( व.) चौपट, चवथा. ‘खेळात तू त गल अ  
मी चव गल.’        

चवचंदी ( ी.) बेबनाव. ‘पण चवचंदी नाही माजू ा 
लागत माणसामाणसाईत.’  

चवचाल ( व.) वाईट चाल ची. ‘म ा ा काई न दी नको 
लागू लय चवचाल मानूस हाय.’        

चव चदा ( व.) चव, पारख नसलेला. ‘ ा चव च ाले 
काहातलं काय कयते? शाबूत जोळ  इकल  अ  ही 
आनल  डंगर .’  

चवडा (प.ु) १. मार ावर उठणारा वळ, डाग. ‘काळ ा 
झोळ ाचा चवडा अजूनबी जसा ा तसाच 
लालभळक हाय.’ २. चौरस. ‘पो ाचं त ड चवडं केलं 
त जवार  टाकता यीन ात.’        

चवढ(ध)व ( ी.) ची, गोडी, आवड नवड. ‘उपाशी पोटी 
माणसाला कसल च चवढव नसते.’ -कात.४६. 

चवताळनं ( .) रागान े बेफाम होण.े ‘प ा मायाच 
आंगावर चवताळून आला.’   

चवना (प.ु) मजास, चवी वषयीची नवड. ‘ ा ा जभीले 
लय चवना हाय.े’ ‘इगारल  जीभ करते चवना.’ -काया.       

चवनेखोर ( व.) मजासी, हवी ा चवीचा अ हास 
करणारा. ‘आपून लय चवणेखोर झालो नं नतळकंच 
पाणी पऊ पऊ.’ -त.१७५. 

चव ा ( व.) हवी नको चव पारखणारा. ‘असंतसं खाते 
काय ग ा, लय चव ा आये थो.’          

चवरंग (पु.) चारपायाची लाकडी बैठक. ‘गोसावी ीकंठीचे 
जा णवे काढु न चौरंगाव र ठे वले होते:’ -गो व.२९९.   

चवर  ( ी.) १. ?. ‘चवर ा केसासार ा ा 
प ढ या मशा चा अरेरावी बाब दाख वत हो ा.’ -
कात.१७. २. प ातील चार ठब ाचे पान. ‘आताच तं 

ा इटीची चवर  टाकल .’  

चवल  ( ी.) पयाचा आठवा भाग. ‘नाही खशात 
चवल ट सण आज हा दवाळ .’ -भीक.६५. ( का.)        

चवळा ( व.) ं द. ‘ ानीत लंबा चवळा गोटा ठुला कपळे 
धुयाले.’         

चवळ  ( ी.) एक भाजी. ‘भाऊजी आले घर  भाजीला 
काही नाही/ तोडा चवळ ा शगा नसते मी दादी 
बाई.’ -लोक.९७. 

चवळ  ( व.) ं द. ‘जुनी भीत ऐसपैस, साजर  चवळ  
राहे.’  

चव ावर ( व.) भरभराटीत. ‘रामरावची गाळ  अपके 
पीकपानी बरं झा ानं चव ावर आय.े’ ‘चाल 
चव ावर, नजर लव ावर.’  

चवा (प.ु) एक मोजमाप. एवढं बार क पा  नाई. एक चवा 
इकळे का तकळे.’        

चवाठा (पु.) चौर ा. ‘घरातील गोठ चवा ावर आननं 
बरं नसते.’ (का.) 

चवायनं ( .) अ त पावसाने फसफस होणे. ‘मोहावालं 
चबळ पा ानं चवायलं/ बोर वालं वरपा ा पीक 
ातलं वायलं.’ -ज ग.१६८. 

चवायल  ( . प.) बघडल , चळल . ‘वरपाठी चवायल  
धरल  तनं नरडी, प हाटी उपटून पे न दल  करडी.’ 
-ज ग.५६.  

चवाये (प.ु) बैला ा पाठीवर ल कापडी साज. ‘पोयाले 
का कार चवाये टाकून बैलाईचे आंग झाकते.’ -
द.७०. 

चवाळनं ( .) चघळणे. ‘हाडूक सापडले क  कु ाला ते 
चवाळ ाचे एकच काम असते.’ -कात.३३१.        

चवाळफ े (न.अन.े) बस ाची लाकडी बैठक. ‘पलंग 
पडला होता तथं आपले चवाळफ े आणून 
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बसायउठायाची जागा केल .’ -खंु.२.  

च ल (प.ु) चवल . ‘गोठीमाठीच पाऊन ा. खशात 
च ल नाई लेका ा.’ (चवल, ह.चव ी)         

चसका (पु.) गोडी. ‘ ाचा चसका हाय ाले. सदानकदा 
पेतच रायते.’       

चहलपहल ( ी.) वदळ, ये जा. ‘चऊकात हरहमेश 
चहलपहल रायते मा ाईची.’  

चहळनं ( .) चढण.े ‘ताप कमी ायची तं चहळूनच 
रायल .’         

चहादार  ( ी.) आ त , आवडीचे ागत. ‘स ा घर  
कईसाई जा भ ा चहादार  करते.’           

चहान (न.) गाई शीचे जनन ीय. ‘कालपासनं शी ा 
चहानावर असाळ  हाग ानं लयच अया प ा.’      

चहापानी (न.) चहा वगैरे, आदरा त . ‘पाव ाईले 
चहापा ा शवाय जाऊ देनं साजरं द  ेका?’ (फा.)      

चहाळ ( ी.) चा ल. ‘गजरती काय ते चाळ ण ण/ घे 
बाई कानी चहाळ जाऊन’ -भीक.२७. ‘हरणाचा कळप 
आम ा चाहाळाचाहाळाने मागे वळून पाहत पुढेपुढे 
जात रा हला.’ -खंु.५६.  

च कून (अ.) चारही बाजून.े ‘नदीचा गावले च कून येळा 
पळेल आय.’  

च ळे (अ.) चोहीकडे. ‘कालपरवाचं पानी च ळेच 
प ं .’  

चळ (पु.) १. चढ. ‘चळावर बैलाईले गाळं लय भार  जाते 
व ाले.’ २. चळणे, बघडण.े ‘दा  पउ न मा रती 

ीला। सग ा गावाला चळ सुटला॥’ - ा.६.८५. 

चळउतार (पु.) चढउतार. ‘घाटानं चळउताराचा र ा 
हाय.’          

चळकाप (पु.) १. थरकाप. ‘ ा ा हातापाय ना चळकाप 
सुटला. डोकं गरगरायला लागलं.’ - झ.७२. २. उतर ा 
चढ ासाठी धरावयाची लोखंडी फळ . ‘ ा 
चळकापावर पाय ठून इर त उतर बराबर.’   

चळत(न) ( ी.) एकावर एक केलेल  रचना. ‘माय भाकर  
थापे अ  मो ी चळत लावे.’  

चळनं ( .) चढणे. ‘ते चीच तो ाले तं चचीवरच चळनं 
पळते.’            

चळवनं ( .) खोटी तुी करण.े ‘हरब या ा झाळावर 
चळवनं चा  अ  ेअ  फुकटचा ा पेनं सु  रायते.’       

चळाचळ  ( ी.) चढाचढी. ‘एकमेकावर चळाचळ  क याले 
जाऊन दोघाईनबी इ टे गमावल .’            

चळ पडनं ( .) चळ लागणे. ‘अव सुपूत आपला. न हा 

चळ  प ावानी कराय लागला.’ -त.२३. 

चळेल ( व.) १. चढलेला. ‘भीतीवर चळेल पोराजोळ 
तुरा ाई ा प ा दे ा.’ २. वरचढ. ‘अशी चळेल 
सून नाई पायजत.’         

चंग ा ( व.) षंढ. ‘ ा चंग ा पोराले कोन पोरगी ायले 
बसला माय.’           

चंग भग (पु.) बैला ा ल वर ल काचाचे तुकडे. ‘बैल 
पटा ानं ल वरचा चंग भग प ा.’  

चंगा ( व.) च गला. ‘काईच कमी नाई ाले म  चंगाभला 
हाय.’  

चंगी ( व.) मौज, आबादानी. ‘म  कापूस झा ानं चंगी 
आय द ाची.’          

चंगीभंगी ( व.) बदफैल , सनी. ‘सुतावर पोरगं पायजा, 
चंगीभंगी नसलं ंजे झालं.’ (फा.) 

चंगूल (पु.) पंजा, फासा. ‘वं ा ा चंगुलात सापळ ानं 
शं ा पार बयकला.’ (फा.)        

चंच(चो)ई ( ी.) पानसुपार चा खणाची पशवी. ‘पोट 
खोल क न कमरेशी खोचून ठेवलेल  चंचई तनं 
काढल . हर ा न ा, लाल कापडा ा तुक नी 
शवलेल  ती चंचई सुंदरच होती.’ -मामा.२७. 

चंची ( ी.) काथ, पान, सुपार , चु ाची पुडाची पशवी. 
‘भ ामो ा न ीदार चंचीचा कसा ते डा ा हाताला 
गुंडाळायचे.’ -काळ .८. (का.सं च,चं च)         

चंट ( व.) व ाद, शार. ‘लेक  द  े गयबानं तरमा 
शाळेत लयच चंट हाय.’ ( ह.) 

चंडाळ ( व.) , एक शवी. ‘बायकोले एवढं मारते, मानूस 
नावं का चंडाळ!’  

चंडाळणी ( ी.) चे ा. ‘पाहय ग ा, लयशी चंडाळणी येत 
नाही. शेवटचं स गतो स ासे पये देतो.’ -ऊन.१६९. 

चंडाळणी ( व.)  ी. ‘ ा चंडाळणीनं काई खायाले दे ं  
तं खाऊ नको.’  

चंदन (न.) सुगंधी वृ . ‘चंदनाचीया जवळ का सुंगधता 
सु शतळता ये: प र आणीकाते वेधीजे हे नय:े’ -
ल .६१५. (फा.च न,अ.स ल)         

चंदी ( ी.) घो ाची खुराक, गरु चा रोजचा दाणागोटा. 
‘दोनी टाईम चंदी भेट ानं बैलं अलम  
आयेत.’ (फा.)       

चं हार (पु.) ी अलंकार. ‘ग ात चं हार नानापर  
शणगार.’ -लोक.४२.     

चं ी ( ी.) ास, तं ी. ‘कामात चं ी लागल  क  ाले 
काई आयकू येत नाई.’  
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चंपा (पु.) चाफा. ‘चं ा ा फुलाचं तेल भ ं सुवा सक 
रायते.’ (फा.)        

चंपी ( ी.) १. तुळतुळ त हजामत. ‘ ा ाजोळ नऊेन 
बु ानं माही चंपीच क न टाकल .’ २. माल श, 
रगडण.े ‘उबळा नजलो न पोराकून साजर  चंपी क न 
घेतल .’ ३. फ जती. ‘पोरगी पऊन गे ानं लयच चंपी 
झाल , गवशाची.’      

चंफा ( ी.) मोठी पळ . ‘भाजी वा ाले चंफा घेनं 
मोठाधाटा.        

चंफुला (पु.) चचो ाचा खेळ. ‘ चचो यानं खेयेतात तो 
चंफुला खे मले लय आवळते.’ -धु . 

चंबार (प.ु) च भार. ‘वायनीचा तुटेल आंगोठा बसवावं तं 
चंबाराचाच ठाव ठकाना लागे ना.’           

चंबुगबाळं (न.) सामानसुमान. ‘तुमचं चंबुगबाळं उचला 
अ  चालते ा.’ -आ.११४. 

चंभार (प.ु) च भार. ‘हा चामा : एणे अवघा गावु 
वीटा ळला: तर  ऐ सया स काइ क जे:’ -ल .२७. 
‘चंभारा ा देवाले खे ाची पूजा.’  

चंभारकंुडी ( ी.) च भाराचे घाणेरडे पाणी असलेले पा , 
हौद. ‘कातळं नरम ावं मून चंभारकंुडीत भजोत 
ठेवतात.’        

चंभारकोकळा ( व.) एक शवी. ‘ ाचं आयकू नको लय 
चंभारकोकळा आये तो.’          

चंभार  ( ी.) ण, जखमा. ‘पाठीवर ओ ानं पडून गे ा 
चंभा या.’ -ऊ.३१. 

चंभार न ( ी.) च भार जातीची ी. ‘चंभार नले 
चपलाईची काय वान?’   

चाइनी ( ी.) साखर, गुळाचे पाणी. ‘जले ीसाठी 
साखरे ा पाकाची चाइनी ा लागते.’ (फा.)      

चाकार  ( ी.) चाकापासून तयार झालेला र ा, गाळवाट. 
‘बैलगाडी ा चाकार सारखी नंतर एक रेघ उमटत 
जाते कागदावर.’ -माआ.१. 

चाक  ( ी.) वळे, चाकूला धार लाव ाचे साधन. ‘ तचं 
मन चाक वर लाव ा जाणा या व ासारखं चरचर 
काचू लागलं.’ - झ.१०९. 

चाक  लावनं - माग , कामाला लावण.े ‘असं तसं स गून 
ा द ा चाक  लावलाच.’  

चाकोत ( ी.) भाजी. ‘आज चाकोताची भाजी अ  पोया 
के ा.’ (का.चकोत)         

चाकोर  ( ी.) चाकवत, बैलगाडी ा चाकाने तयार 
झालेला र ा. ‘डो ावर ओझं घेऊन चाकोर  तुडवत 
ते चालत होते.’ -धग.१६ 

चाकोल  ( ी.) १. चाकोर . ‘राती पानी पळलं ननू 
चाकोल ई दसल  छक ाची.’ -भं.११४. २. चाका ा 
आकाराचा पदाथ. ‘मा शंकरपाळे झाले. चाको ा नाई 
करत कावो.’ -धग.३७. ३. शेणा ा चापट गोल व ा. 
‘पोर नी होळ त टाक ासाठी शेणा ा चाको ा 
माळा के ा.’ -भं.८७.  

चाखूनचुखून ( व.) खाऊन ाद घेऊन. ‘चाखूनचुखून 
पहावं तहा कयते आंबा कसा हाय तं.’  

चाखेल ( . प.) चाखलेला. ‘ ा चाखेल हाय आंबा 
भ ीसा प चट हाय.’  

चाचनी ( ी.) साखर पाकात टाक ाची या. ‘ जलबीले 
चाचनी ा लागते.’  

चाचरनं ( .) १. संकोचणे. ‘मले पा नस ा तो चाचरला 
पुळे आलाच नाई.’ २. अडखळणे. ‘खळखळ नाई 
बोलत चाचरतच बोलते.’  

चाट ( ी.) १. भूल, ल. ‘चाट देता मा रले असे डोये 
वटारते.’ -काया.२२. २. खच होणे. ‘एखादी गो  
करायची टलं क  तचा शेवटच लावायचा. खशाला 
पाचपंचवीस पय नी चाट बसल  तर  चालेल.’ -
वा.४००. ३. श द न पाळण.े ‘आज सकाय पैसे देतो 

नूनस ा चाट मारत रायते.’  

चाटचूट (न.) चाटणे वगैरे. ‘कु  नाही करत जवार ले 
चाटचूट.’ - मए.१२८.    

चाटन (न.) चाटायला केलेले घ पातळ औषधी म ण. 
‘डॉ. घ गरे वाटीतलं चाटण, बा ा त डात घाल त 
होते.’ -मोती. 

चाटनं ( .) १. चाटण.े ‘कागद  ल हल  न वाची साकर। 
चा टत  मधुर केव  लाग॥’ -तुका.४७७०.३. २. मह  
देण.े ‘पैशाले काय चा ा? आज हाये सकाय नाई.’ -
ना.४९.  

चाटमा  ( व.) थापाडे. ‘मले कुटी माईत राजा हो, हे 
सरकार अ ं चाटमा  हाय ून.’ -ज.३७. 

चाटलं (न.) छोटा चाटू, चमचा. ‘चाट ात बुटलं क न 
धरलेले पैसे रघू ा भा ाले देले.’ -ऊन.१५६.  

चाटलं ( . प.) जीभेने खा े . ‘कु ासनं भगनंु चाटलं 
अ  दाय खलास केल .’    

चाटा ( ी.) चापट. ‘गालात यक चाटा मारला तं पो ं 
बसलं ब बलत.’ ( ह.)  

चाटी (पु.) कापड ापार . ‘तंव गंगातीर चे चाटे गजुराते 
कापड वकु गेले होते: ते भेटले:’ -ल .६५४. ‘तेथ वनीज 
वाहा त चाटे। म ा नळा ऐसे।’ -न .८३९. ‘चा ा ा 
पालामंदी रंगीत सा ा दोन/ भावाला घडपणा नाही 
लोटत हे मन.’ -लोक.२५.  
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चाटी ( ी.) डो ावरचे पूण केस काढणे, ट . 
‘ ा ाजोळ पो  नेलं अ  चाटी क न आनलं.’  

चाटू (प.ु) १. लाकडी मोठा चमचा. ‘ते कढतकढत चाटुक र 
आंबी ल तेयाचा हाती घातल :’ -ल .३६. ‘तुका णे 
घाटी। चाटू कोरडा शेवट ॥’ -तुका.२२१७.३. ‘पाळयाले 
ना पो ाले चाटू ब धला गयाले.’ २. ी अलंकार. 
‘दा पायी लगनातले सारे भ डे मो े . ब या अ  दोन 
चाटू तेवढे उरले. भरल  सवासीन हाय ते जाऊ ा 
त ा संगं.’ -पोर.६.   

चाटेल ( व.) लबाड. ‘कानी धर  बोल ब त ची मते। चाट 
ापरत आणीक नाह ॥’ -तुका.१४५६.१. ‘बोल न तसं 

करत नसते चाटेल मानसू.’  

चाटेल ( . प.) चाटलेले. ‘कु ानं चाटेल हाय ते बशी. 
धून आन ते.’        

चा ाले ( . प.) चाटायला. ‘खाय टलं तं खात नाई 
अ  उखळ चा ाले ब .े’  

चाडं(ळं) (न.) बयाणे सोड ाची तफणीवर ल तीन 
छ ाची बैठक. ‘बाप तफण हाकायचा, माय चा ावर 
मूठ पेरायची.’ -गाक.३९. ‘शेतक याची बायको 
ओटीतलं ार चं बयाणं सरसर चा ात सोडीत 
होती.’ -ज.१६. 

चाडेगाठ ( ी.) चा ाला ब धावयाची व श  गाठ. ‘दोन 
सालापासून चा ाची गाठ सो  नाई चाडेगाठ 
कोनाले ब धताच येत नाई.’         

चाती ( ी.) तबकडी. ‘सुतगीरनीत पंधराशे चा ा 
चालतात.’  

चादड ( व.) खा , एक शवी. ‘ते बुढकल  लयच चादड 
आय.’  

चाद ी ( व.) कमत नसलेल  ा अथ ची एक शवी. 
‘कोण हाय माहा धग ा. काईबी णते चाद ी.’ -
खंु.१६२.       

चादळ चदळ ( व.) अ ा , अ व त. ‘काम 
साजरं कराव मा ानं चादळ चदळ क  नाई.’           

चाद ं  ( व.) ु क. ‘हात माय को ं य त चाद ा 
वानाचं पोरगं?’ -पागो.१८. ‘पा  गेलं तं नरा चाद ं  
हाय पोरगं. कोनाचं काई आयकत नाई.’        

चाद  ( व.) ु क, दज हीन. ‘चाद  दा वाल  लात 
मारते नजे काय रा ल  मानसाची.’ -ना.६२. 

चाद ावानाचे ( व.) ु क वृ ीचे. ‘आपून म ी 
क न लगन जुटून आनाव आन अशा 
चाद ावाना ाईनं ात ब ा घालाव.’ -सुखो.७५. 

चान (न.) गायी, शीची इ ादी ा ची योनी. ‘एकाएक  
ैशीचं चान सुजलं.’, ‘बकर चं शेपूट ना माशा 

हाना ा कामाचं ना चान झा ा ा.’ ‘पायातल  
वाहान, सीचं चाहान.’   

चानकं (न.) लहान भाकर . ‘दोन चान ा थाप ा क  
आल च मी. तू होय पुळे.’       

चानक  ( ी.) लहान भाकर . ‘आप ाले भाकर परस 
चानक  आवळे.’ -ना.२५. ‘दीळ मती, वधर चानक .’ 

चा ं (न.) च दण.े ‘रात ानं प डफ क चा ं पळे.’ -
सत.४६.    

चा ी ( ी.) च दणी. ‘अभाय आ ा ानं येकबी च ी 
दसून नाई रायल .’         

चा ा (पु.) म सा ा तुक ाचा एक पदाथ. ‘गायी ा 
उरले ा मटना ा वाधीसार ा कापून मठात 
घोळसून चा ा के ा.’ -वा.५४. 

चापकारचुपकार (न). ग जारण.े ‘ढोराले चापकारचुपकार 
क नस ा सुती लावा लागते.’           

चापकारनं  ( .) ग जारण.े ‘येटायात ा लोकायनं 
बु ाले चापकारत चुपकारत घर  नेलं.’ - सत.११६.  

चापट(ड) ( ी.) हळुवार थापड. ‘लेकाराले अशा रागा ा 
भरात चापटा नो ा मारा लागत.’ (फा.)       

चापटी ( व.) चापट आकाराची. ‘हे ईट मोठी झाल . चापटी 
आननं आमासीक ते बसीन अथी.’           

चापर  ( ी.) सदी ा पानाची चटई. ‘अनेक झनं गाडगे 
बाब ना चापरे बुवा याही नावानं ओळखत.’ -संगा.१३.  

चाप सी ( ी.) लोणीलावण,े खुशामत. ‘याची ाची 
चाप सी कर ात जलम गेला लेकाचा.’ (फा.) 

चाप स ( व.) हाजीहाजी, खुशामत करणारा. ‘चाप स 
मा ं आपले कामं बरोबर साधून घेतात.’ (फा.)       

चापलोसी ( ी.) मनधरणी. ‘येवळ  चापलोसी काहाले 
करतं.’         

चापूनचुपून ( व.) सुरळ त घ ा क न. ‘सा ा 
च ग ा चापूनचुपून सं क त ठु ा.’  

चा र ( व.) शार, कावेबाज. ‘घेतले पैसे देनार नाई, 
सं ा लय चा र हाय.           

चाफलचुफल ( व.) शोधाशोध करण.े ‘दोघंचौघं थळ त 
घुसले. चाफलचुफल केलं. हातात येईन ते घेऊन 
पळाले.’ -डेबू.२६. 

चाफलनं ( .) शोधण.े ‘पोरंसोरं गंजी चाफ न कुठे हरवे 
गाठे दसतात का ते पहात होते.’ -ना.१३९. 

चाफल त ( . प.) शोधत. ‘डेबू फ ची उरल सुरल  
पानं चाफल त बसला.’ -डेबू.१४.   

चाफलेल ( व.) शोधलेले. ‘ते ा न ा चाफलेल हाय. 
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तकळे पाय.’          

चाब(बू)क (पु.) आसूड, हंटर. ‘बईलाईले हानाले चाबूक 
आनला.’ (का.चबुकु)       

चाबकडुबक ( व.) पा ात हात घा न वरखाल  
कर ाची या, पा ाचा आवाज. ‘होयनं पुढे डोहात, 
काठावर काय चाबकडुबक क न रा ला.’          

चाबडुब ा (पु.) कळलावणारा. ‘न गो लय चाबडुब ा 
इकळचं तकळे लावत रायते.’ 

चाबडूब ( व.) तुडंुब. ‘आठारोजातून नळ येतात तं 
चाटलंबुटलं चाबडूब भरा लागते.’         

चाबलनं ( .) चावण.े ‘बैल लबा ा गारेगार सावल त 
बसून चारा चाब न रवंथ करणार.’ -त.५. 

चाबरा ( व.) जा  बोलणारा. ‘चाब या मा ाचे बाबरे 
होट, बीन पुसता स गते गोठ.’  

चाबाडव ा ( व.) इकडचे तकडे कारणारा. ‘तु ा धरनीत 
नाई. चाबाडव ा हाय. आता काय नीन अ  उ ा 
काय नीन.’       

चाबाडौला ( व.) अ र, इकडचं तकडे करणारा. ‘गाडगे 
बॉ ख या नयतीचा. बाक  सबन चाबाडौलाच समजतो 
मी.’ -मे.१२. 

चाबी ( ी.) क . ‘बाइनं चाबी हारोल  तं मा ाले कु प 
फोळा लागते.’ (फा. ह.)        

चाभर  ( व.) इकड ा गो ी तकडे स गणार . ‘इं  
भलकसी चाभर  आय, त ड सु च ठेवते.’      

चामट ( व.) ओलसर. ‘शगा तोड ा मुंगा ा ा हो ा 
चामट आथर ा खाल  भ न गेल  सामट.’ - मए.१२४.  

चामट ( व.) कंजुष. ‘ना या े भलता चामट मानसू, 
पयसा सुटत नाई हातचा.’  

चामळं (न.) चामडे. ‘म ग लोकं ढोराचं चामळं काहाळून 
इकतात.’ (फा.चम)         

चाय (प.ु) १. चा ल. ‘मग गोसावी ख क रले: तीही 
णीतले: एथ माणुस चा चहाळु असे:’ -ल .५११. 

‘रातर च आलो ंत? मंग चाय नाई चूय नाई तवुा 
सकाऊन पासून.’ -गय. २. चेव, जाग. ‘क बडं आरडलं 
तसा मले चाय आला.’  

चायचूई (पु.) चा ल. ‘कोनी नाई वा े तकळे. काई 
चायचूई तं येऊन नाई रायला.’        

चाय(ळ)नी ( ी.) चाळणी. ‘रेती गायाची चायनी देना 
आज ा रोज.’ (का.चाल न,डा ड)         

चाये (पु.अने.) चाळे, झालेल  राव ा. ‘म ग ासाल  
चारा नोता तं बईलाचे चायेच बसले ग ा.’          

चार ( . प.) चारावे. ‘को ातले बईल घेऊन धु यावर 
नऊेन चार.’ 

चार ( व.) चार ही सं ा. ‘च़ार पयेबी नाई का तुया 
जोळ.’ (फा.चहार)         

चारनं ( .) चारणे. ‘आता काई कापूस नगत नाई ा 
वावरात ढोरं चारनं पळते.’          

चारपायाचं (न.) बोकूड वगैरे. ‘ ाहीनं जेवार बाजर  देल . 
तु ी आ ाले चार पायाचं ा काहीतर .’ -रा.२०८. 

चारफळ (न.) वृ , फळ. ‘गावातल  लेकरं पक ा 
चारफळासारखी टुकूटुकू पाहत आहेत.’ -संगा.२५.  

चारबैल  वखर (पु.) मोठे कोळपे. ‘येव ा गदाळेल 
वावरात चारबैल च वखर पायजे.’       

चारा (पु.) १. प प चा आहार. ‘सहज तर  अवधारा। 
व ृ ा अवधानाचा होय चारा।’ - ा.९.२६.  

चारा (प.ु) उपाय, इलाज, आधार. ‘येवळं कज केलं तुमी 
आता वावर इक ा शवाय चारा नाई.’ (फा. चरा, 
चराद )       

चाराखाडणी ( ी.) चारा खाणे. ‘ग ाणीवर चाराखाडणी/ 
रवंथ करती ख ड इथ.े’ -ध .५८. 

चाराठाने ( व.) चार कवा आठ आणे. ‘एवढा धनपायाळ 
माणूस, मा ा ानं कुठतर  चाराठा ाची भीक म गत 
आसलं.’ -खंु.२०१. 

चारानी ( ी.) एक पयाचा चौथा भाग असलेले नाणे. 
‘चारा ाचा सौदा अ  येरझारा चौदा.’ 

चाराने (प.ु) चार आण.े ‘पयसे आयेत तरमा पयाले 
चाराने कमी पळतात.’  

चारापानी (न.) गरु ना वैरण टाक ाचे काय. ‘सकाऊन 
उठ ा बरोबर शेनपानी अ  घळ भ यानं चारापानी 
करा लागते.’      

चार  ( व.) चारही. ‘गोधुळ चे ल  जाले: ा ही दी 
वी ावो जाला:’ -ल .३२. ‘घरातले चार  भाऊ सारखेच 
आयेत.’  

चार मंु ा चीत (न.) सपशेल पराभूत. ‘पुळ ा 
नवळनकु त ाले चार मंु ा चीत ना कर न तं नाव 
बद न टाक न.’  

चार म डा ( व.) सव बाजंूनी अपयशी. ‘पोरासाठी घेते 
कोणी हरोह डा/ पायी चालणारा चीत चार म डा.’ -
मए.६०. 

चा ई ( ी.) चारोळ . ‘बासुंदीत चा ई टाकल  का 
आखीनच सवाद येते.’  

चा याले ( . प.) चारायला. ‘कुठी बक या चा याले 
गे ा तू पायात काटा मुळला ंतं तं?’ -गय. 
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चाल ( ी.) १. चाल ाची प त. ‘वावरालोक बईलाची 
चाल कमी नाई पळू देल  ा.’ २. र तभाती. ‘नवर ले 
नवरदेवानं देईलोक कळ स ने ाची चाल हाय 
टका याईत.’ ३. डावातील खेळ . ‘गं ज ात एकानं 
दोनची तं स यानं पाचची चाल सोळल .’ ४. पुढे 
जाणे. ‘पाया प डला खोले ठाय । तेथ पुढ चाल  
नाह ॥’ -तुका.७३३. ५. वाग ाची त हा.  ‘या पो ीची 
चाल बर  नाई दसत.’ ६. अधवट ब धणी. ‘भीतीले 
चाल सो  क  पुढ ा वर ात ब धता येते पुळे.’ ७. 
अंगावर जाणे. ‘समजोयाले गेलो तं ानं मायावरच 
चाल केल .’ (का.चा ळ)       

चालखट ( ी.) चाक फर व ाची काडी. ही कंुभारा 
जवळ असते. एक हातात चालखट घेऊन चाकाला गती 
आणतात. मग फर ा चाकावर मातीला दला जातो 
हवातसा आकार. ‘चाल’ ा धातूपासून हा श द बनला 
आहे. चाका ा चाल ला चालते ठेवते णून ती 
‘चालखट’.     

चालचलन ( ी.) वागणुक ची प त. ‘आपल  पसंती 
स ाआंधी पोर चं चालचलन जानून ा पयले.’        

चालचलवणूक ( ी.) वागणूक. ‘बुलाखराव वावरात ा 
बायक ची चालचलवणूक तर ा नजरेनं हेरत.’ -
काळ .१०. 

चालचलाऊ ( व.) काम भाग वणार  व .ू ‘चालचलाऊ 
वसत ावं अ  फेकून ावं काम झालं का.’           

चालती ( ी.) चा  काळ. ‘पाटलाची चालती हाय. दोन 
सालापासून बमऽऽ पकून रायलं.’        

चालदार ( व.) चाल वर, सुंदर चाल असलेला. ‘बाबा 
खंजेर  काय चालदार वाजवतो वा!वा! डुबुकडुबुबु.’ -
मोती.९९. 

चालनं ( .) १. चालणे. ‘अलब ागलब ाचं काम नाई. 
तफनी मागं तं भरभर चालनं पळते सरते घेऊन.’  
२. प ात पैसे लावणे. ‘मी चा ो ब ग तू चालनं 
आता.’ (फा.चल द )         

चालनकार ( व.) चालणारा. ‘आला चं भागे पूर राहे पाणी 
तुपावाणी/ वाटेचा चालणकार पाहते का वे ावाणी.’ -
लोक.१३. 

चालनूक ( ी.) वाग ाची र त. ‘पोरगी व ीसी चालते 
पन चालनूक साजर  पायजे तची.’  

चालवान ( व.) च ग ा चाल चा. ‘कुठीच खोट नाई, 
साजर  चालवान पोरगी आय.े’           

चालाक ( व.) चलाख, धूत, लबाड, चतरु. ‘हातचं वावर 
जाऊ नाई देत देवराम लयच चालाख मानूस 
हाय.’ (फा.)      

चालाक  ( ी.) लबाडी, शार . ‘मायासंगं अशी चालाखी 
क  नका बरं.’ (फा.)       

चा लतर (न.) च र . ‘तुहे काई चा लतर बरोबर नाई 
दसाय लागले.’ 

चा  ( . प.) चालल . ‘चल नघ मा ा घरातून 
चलवादे. चा  मोठी सतीसाये ी.’ -ना.१३९.  

चा  ( व.) १. चलनात असलेले- नोटा. ‘पाचची फाटक  
नोटबी चा  हाय.’ २. बदमाश. ‘अ  गावाले फसोलं 
लेकानं अ  ा सु ा पोर ले न दी लावनारा गन ा लय 
चा  हाय.’    

चा ब (पु.) आळ, दोष. ‘नाही तर कसं तुम ावर येयाचा 
चा ब.’ -रा.७७.   

चाले ( . प.) चालत असे. ‘मटन, दा  समदं चाले 
आता लागे देवधरम क न रायले.’          

चावट ( व.) श द न पाळणारा, खोडकर, अ  ल ल चे ा. 
‘तैसा मी तु ा ती। चावटी कर तसे बाळमती॥’ -

ा.९.१६. ‘त वरा आधी कुठे आहे फळ। चावटा बरळ 
णा ासी॥’ -तुका.४०५३.२. (का.चावटेय)         

चावटपना (प.ु) वा ात, अ  ल ल वतन. ‘पोर सोर संग 
चावटपना करनं ंजे लाता खाचीच पायी असते.’  

चावडी ( ी.) ाय नवडा कर ाचे, नव त बस ाचे 
ठकाण. ‘ तारेकोतारे चावडीवर बसेलच असतात 
हरदम.’ ‘आवडीचं केलं अ  चावडीवर गेलं.’ (का. 
चाव ड, त. शाव ड)         

चावदस ( ी.) नरक चतुदशी, चौदावा दवस. ‘चावदसी 
णी माये। तुझाच वो ग॥’ - ा.१३.८१८. ‘आज जाय 

पन चावदसलोक येजो वापस.’  

चावरबावर ( व.) भीती व आ  चय ने पाहण.े ‘त डावर 
धळधळ बो ो तं चावरबावर करत होता लेक.’  

चावरबावरा ( व.) संशयान,े घाब न पाह ाची एक 
त हा . ‘चोर चावरबावराच पायत रायते.’      

चावरा ( व.) चावणारा. ‘ सरा ा बद न हा चावरा बैल 
नाई जुतत मी.’     

चावर  ( ी.) ओला गारा वाळ ाने र ात झालेला 
उंचसखल भाग. ‘गाडर ावर ल चाव या टणक 
झा ानं बायका ठेचकाळत हो ा.’ - स.२२.  

चावर बावर  ( व.) शोधक, भयाकूल ीने- पाहण.े 
‘हरनीचे व े डोये कशी म गंम गं पाय/े झाल  चावर  
बावर  मनं पाखराचं जय.े’ -पा .१८. 

चावळत (न.) रवंथ. ‘छ ब ा बैल डोळे मटून त ड 
चावळत होता.’ -त.१९६. 

चावळ चवळ ( व.) चवडण.े ‘दोन प ासाठी डायरा 
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चावळ चवळ करनं लावला.’        

चासनी ( ी.) चाचणी. ‘ जलबीले चासनी ा लागते 
लेक.’          

चाह ( ी.) आवड, आपुलक , ेम. ‘ ंतात ना बे, जहॉ 
चाह वहॉ राह.’      

चाहनं ( .) आवडण,े चाहण.े ‘रामराव मले लय चाहतात 
ते करतीन मदत.  

चाळ (पु.) १. पायातील एक दा गना. ‘ताई चालते घरात 
चाळ वाजे छुनछुन काम क रताक रता रमते माझे मन.’ 
- .१०. २. बैला ा ग ातील घंुगरं घंट चा साज. 
३. सवड. ‘एक दवस आंधी गेलं तर ा ले चोळ  
ब गडी करायले चाळ सापडते.’ -सेल.१८.  

चाळं (न.) तफनीवर ब धून दाण,े बी सोड ासाठी दोन, 
तीन छ े असलेला लाकडी गोलाकार चौकोनी ठोकळा. 
‘ ानदेव णे मी चाळे। स ु नी केला कोडे॥ ’ -

ा.६.४९२.२. ‘झाल  खुशी पेर ाची चाले तफन 
जो यात/ हात चा ावर चाले पाय चखल गा यात.’ 
२. कपाळाचा शेवटचा भाग. ‘संतोष बायजा ा पाया 
पडला तनं कळाकळ चा ावर बोटं मोळून आशीव द 
दला.’ -वा.४५६.    

चाळघोळ (प.ु) धो ाचा सोगा इ.. ‘चाळघोळ खोसून 
त ा म घं लागलं तर बी हाती नाही लागायची ती.’ -
सेल.४. 

चाळण ( ी.) - ‘कोणा ा घर ा भाकर  जळ ा 
करपले ाच, कोणा ा नस ा चाळणा ा.’ -
पख.८५. 

चाळव ा ( ी.) चालढकल. ‘ब तच तर देयाले लोकं 
चाळव ा लावतात. उसनी जेवार  देतात बी?’ -
सेल.९५. 

चाळा (प.ु) एकच ास, खोड, सवय. ‘को ा लोभ तु  
ला वयेल चाळा।’ -नाथ. ‘प े ाचा एकच चाळा 
लागला भ ाले.’  

च गभलं (न.) जयजयकार, च गले, भले. ‘खंडोबा ा 
नावानं च गभलं करतात.’ (का.च गभुला)         

च गभ ग (न.) न ाप ा. ‘च गभ ग क न स ग। दावी 
माळा मुदी।’ -तुका.४६३.२ 

च गलंचुगलं ( व.) च गले वगैरे. ‘ ातार ला काही 
च गलंचंुगलं खाऊ घालाव अशी सहदेवची ऐपत 
रा हल  न ती.’ 

च डाळ ( व.) अधम. ‘ऐसेया पापीया च डाळाचेया गावा स 
गोसावी के आले?’ -ल .२६५. (फा.चंदाल)         

च द (पु.) चं . ‘आंतु ैसी बैसल या होतीया: एक चा 

माथा च द होते:’ -गो व.७८. 

च दई ( ी.) पाखी घराची आ ापयतची भत, छत 
तोलणार  भत. ‘सारंगधर  भोपे सारंगधरा स आ त 
कर त होते: ते च दोवेया स आगी लागल :’ -ल .७. 
‘घराची च दईची भताड ो ब धू शकत नाई.’ (का.)     

च दक  ( ी.) लहानशी पोळ , भाकर . ‘पेवचे ते कोळ ट 
ज धळे हाताने जे कुटे/ ज धले पीठाची न ा च दक  
पडे.’ -भीक.१११. ‘बैलाचे खुरं धुवून पुरणा ा 
च द ाचा नैवे  चारला जाई.’ -धग.१५३. (सं.)  

च दनी ( ी.) माराची खूण, नशाणी. ‘तु ानं मारलं होतं 
तं ाची च दनीच प  बैला ा पाठीवर.’  

च दनीबुळ  ( ी.) ा . ‘अबे ब ाळे हो, च दनीबुळ त 
कोनी लगन प  करते तर  काय.’     

च दवा (प.ु) छ . ‘ल ात नवरानवर वर व ी च दवा 
धरत, पायघ ा घालत.’ -पख.७१. (का.च द ण)         

च दसुळा (पु.) शगोयातील चं सूय. ‘शेना ा शगोयाचा 
हार, मंधात च दसुळा गफुला.’  

च ई ( ी.) भतीचा वरचा भाग. ‘कवलबी टाकले आता 
च ईचं काम बाक  हाय.’       

च देल ( ी.) हरभ यात नघणारे गवत. ‘हरब यात च देल 
तं लयच झाल , नदाव काय लेक?’         

च बट ( व.) वातड. ‘दोन दवस उ ात तपू ा लागत होते 
कळक. न हा च बटच हायत क ं.’  

च ब ाची दोर  ( ी.) च ब ापासून तयार केलेला दोर. 
‘कारोळ ा गयात कोनी दीठ क  नाई नून 
च ब ाची दोर  ब धल .’        

च भट ( व.) ओले, हरवे असलेले. ‘लय च भट हरबरा, 
नाई नगत थेसर तून.’        

चकट ( व.) १. च ट. ‘बाभुईचा डीग च गला चकट 
रायते.’ २. कंजुष. ‘दोन पये नाई सुटत ा चकट 
भवानी ा हातून.’         

चकटभो ा(बोखा ा) ( व. )  कंजुष. ‘येवळा 
जमीनजुमला असूनस ा भाकर शवाय खात नाई. 
लयच चकटभो ा हाय.’         

चकटा (पु.) पकावर ल रोग. ‘येवळ  साजर  पराटी 
चक ानं पार लंबी झाल .’          

चकटावा (पु.) पक वर ल एक रोग. ‘येक पानी रयसाटून 
प ं  का मंग जाते हाबर टावरचा चकटावा.’      

चकन ( ी.) सुपार चा एक कार. ‘ चकण सुपार  कोण 
धडाभर घेते/ बाई कोणा पुरवते?’ -लोक.३६. 

चकन ( व.) कठीण, मजबूत, कसदार, कणखर. ‘स गा 
कोन जकन? बाई माती खाते चकन.’        
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चकनगुनीया (पु.) एक रोग. ‘डास चाव ामुळे होणा या 
चकनगुनीयाने हैदोस माजोला होता.’ -खंु.१३२. 

चकनचोपळा ( व.) गुळगुळ त. ‘सार ा पा ा ा माराने 
खरपूस खडक देखील चकणचोपळा होतो.’ -
कात.५१४. २. देखणा. ‘च गलंचुगलं खायेल मानसू 
च गला चकनचोपळा दसते.’          

चकनमाती ( व.) कसदार माती. ‘ चकनमातीचं वावर 
काईबी पेरा येतेच.’ 

चकना ( व.) १. देखणा, सुंदर. ‘पोरगा पहावं तं असा 
म  चकना. भ ा जोळा थाटला.’ २. एक गवत. 
‘ चक ानं अवघं अगाईत दाबून टाकलं राजा.’ (फा.)       

चकनी ( व.) १. सुपार चा एक कार. ‘भ ा नको आन ू
चकन सुपार  आनजो छटाकभर.’ २. चकण मातीची. 
‘वावरातल  माती नशील तं काईभोर चकनी हाय.’ 
३. शेतीचा एक कार. ‘ चकनीतल  प हाटी हॅ 
छा ाम ा झाल  आय.’ (का. चक ण)       

चक(ख)ल  ( ी.) चखलामुळे पायातील बोटात ओलावा 
रा ह ाने होणारा वकार. ‘झळ पा ात हड ानं 
चख ा झा ा चालताखेपी ाचा तरास होऊन 
रायला.’       

चका ( ी.अने.) आरडाओरडा. ‘कोना ा नावनं येव ा 
चका मा न रायला बे तू?’ 

चकाचे ( व.) पूण न भरलेले कणसे. ‘ चकाचे कनसं 
कापून ते टाक बैलाले.’       

चकावर ( व.) कोव ा दा ाचे कणीस. ‘पाणी व न 
पडते, बाजरा नसवला, दाणा चकावर आला.’ -
लोक.२१. 

चकोर  ( ी.) थ ा, चे ा. ‘चु ासंग काथ, काथ 
कानपुर / नंदा करतीन नसती चकोर .’ - व. ‘तो 
चकोर  करते. येर  सरं ाले काय येते?’ -भं.१४.  

च न ( व.) कठीण, चकट. ‘या च न मातीचे ढेकलई 
ख कच फार.’ -काया.६. ‘वरठीण धुते धुणं गोटा 
च ण चोपडा.’ -लोक.७१.  

च ू  ( व.) कंजुष. ‘पयसा देनं हाय. पन सखाराम 
भलतीसा च ू .’          

चखोल (प.ु) पातळ गारा. ‘अगा देह चा अ  जर  गेला। 
तर  देह न े चख  बोला॥’ - ा.८.२१५. ‘बेडकान 
चखल खावा। काय ठावा सागर॥’ -तुका.२४४२. 
‘झळ पा ापायी गावात अवघा चखोल न गेला 
सायाचा.’      

चगोर (पु.) फुलोरा. ‘ चची ा चगोराची चटनी म  
आंबूस होते.’  

चगोर ( व.) गद , ंड. ‘तशी सगळ  चगोर ाला 

भ ासाठी बलगल .’ -ल.४८. 

चघयनं ( .) चघळण.े ‘जखम चघयल  का लवकर बर  
होत नाई.’         

चचार  ( ी.) चचेचे बन. ‘आता पळ त वावरं नाईत. एक 
चचार  सो  तं ढोरं चाराले जागा नाई.’  

चचोनी ( ी.) चचेचा गोड सार. ‘काय स गता गोळाई 
व हाडीत सयदाची/ अखोजी ा चचो ाची दवाई ा 
पुरनाची.’ - व. ‘म डोसले चचोनी म डे करते माई 
माय.’   

चचोरा(का) (पु.) चचोका. ‘ चचोरेया आसु करा:... ऐसे 
चचोरे दामोटेय चे पुंजे जाले:’ -ल .७८. ‘लेक वे 
च चोरा खेळते होती: वीनाएकाचेया ओटेयाव र:’ -
गो व.१३. ‘चीचोरे भुजून खा े का सु स लागतात.’  

चटकनं ( .) चकटण,े सलगी क न राहणे. ‘महादेव 
सदा न कदा सरपंचाले चटकेलच रायते.’     

चटकनी ( व.) दाराचा अडसर. ‘दोनी कावळं लावून घे 
अ  चटकनी घाल आळवी.’         

चटपाख  (न.) कोणीही नसण,े एक त. ‘मी तथी गेलो तं 
चटपाख ई नोतं तथीसा.’  

चटुकला ( व.) लहान. ‘हरबरा वा ा नाई. नरा चटूकला 
असूनबी लय पकला.’ (का.चीट, च ु )        

चडवे ( . प.) चे ा करे. ‘बाक  सारे चडवे मंग चरान 
मारो/ जवातवा मीच हारो.’ - मझ .४५. 

चडी(ळ ) ( ी.) चमणी. ‘ चळ भोर ा चाल नं अशी 
रात उतरल / उदराई ा वासानं घर दार  पसरल .’ -
व. ( ह.) २. घासलेटचा दवा. ‘एका द ड ाला च ा 
गुंडाळून चडीतले तेल ावर ओतले.’ -झेल.५७. 

चडी(ळ )चं तेल (न.) घासलेट, रॉकेल. ‘कं दल ढणढण. 
चडीचं तेल आनून टाका लागते ात.’ -धग.२१ 

चणक ( ी.) चता, आ ीयता. ‘जशी काही मालका ा 
कामाची या बापालेकालाच मोठी चणक.’ -कात.१९६. 

चतकबरा ( व.) व वध रंग म त, काळे प ढरे ठबके 
असलेला. ‘रंग ान तं असा चतकबरा क  झानू 
कोनं च ंग काहाळेल आय.े’ - सत.१२१. 

चतनं ( .) चतण,े वचार करणे. ‘असंभा  मनी धर । 
चतू नये ते वचार ॥’ - ा.१३.७७२. ‘आमचं काय, 
पु या गावात कोनी च गलं चतत नाई.’  

चतपट ( ी.) १. उलथेपालथे. ‘पैलवानानं पय ाच डावात 
सामनेवाला चतपट केला.’ २. ना ा ा दोन बाजू. 
‘माया ना तुया डाव. जो चतपट जक न ाचा डाव. 
काहाळ येक पया अ  फेक हवेत.’          

चतमनानं ( व.) च , मन लावून, ओतून. ‘उ शरा येता 
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त येता घर  चतमनानं धड जेवतही नाही.’ -कावू.  

चतरंग (न.) च . ‘आपल  सुमी गायीचं भलतच चतरंग 
साजरं काहाळते.’          

चतरा बतरा ( व.) वेगवेग ा रंगाचा. ‘येक ह डा अ  येक 
चतरा बतरा बईल होता माया ग ानीत.’       

चतलं ( . प.) वचार क न ठेवलेला असणे. ‘काहीबी 
चतलं तं ते काय खरं होते.’          

चतळ (न.) ठब ाचे हर ण. ‘ चतळाची ंडची ंड येते 
अ  ग  खाऊन जाते.’         

चताक (पु.) एक अलंकार. ‘सर  चताक भ वर । 
अळंकारा चया पर । नाम जाल  र । एक सोन 
आ टत ॥’ -तुका.१८०१. 

चतू ( . प.) मनात चतणे. ‘इत ा म रे ा गो टी 
चतू नोय.’ -पागो.१८४.    

चतेल ( . प.) चतलेले. ‘हे तं आपून चतेल होतं 
तसंच झालं मनावं.’     

च ा ( व.) उताणा, पाठीवर नजलेला. ‘आमी कायजीत 
अ  हा काय घरात च ा झोपेल.’         

च ासोल ( व.) उताणा. ‘आबा च ासोल नजला ता 
काइमचा.’ - सत.२७.    

च ंग (न.) च . ‘अशी नात शार हाय. मा ाचं तं 
ड ो च ंग काहाळते.’     

चदळचादळ ( व.) अ व त. ‘पानी आलं का नदन, 
डवरन समद चदळचादळ होते.’          

चनक  ( ी.) ठणगी. ‘कापसा ा गंजीवर उलचीक 
चनक  प  अ  समदा कापूस खाक झाला.’    

चन(ना)भीन ( व.) वच लत, वैताग, अ . ‘सारं 
लेका चना भन झालं. कामाचा खोयंबा झाला.’ -
फ र.४८. ‘तक वतक ाचा ालाच भीन, चन भन 
क  लागला.’ -डेबू.२७.  

चपक डी ( ी.) दगडाची बार क चीप. ‘र ा आसा, 
जागोजागी दगड चपक डी उघ ा पडले ा.’ -
खंु.१५२. 

चपकोर (पु.) चपोरा, तुकडा. ‘फरशीवर गोटा आपट ा 
बरोबर चपकोर उळाला तचा.’  

चपट (न.) डाळ फोलासकटचा धा ाचा डोळ. ‘घर ा 
तुर ा दाईचं वरन म  लागते पन ात चपट 
रायतात.’      

चपट ( व.) चापट. ‘ चपट ईट घा न भतीचं भोक 
बुजोलं.’         

चपटं (न.) धा  मोज ाचे लहान माप. ‘भाकर 

चप ाएवढी, तीही देताना कचकच.’ -त.१५३. 

चपत ( . प.) सोकत, चेपत. ‘लोकाय ा ताबेदार नं 
डगू चपत चा ा ता.’ - सत.१७.   

चपनं ( .) चापट होण,े सोकण.े ‘जेवतखावत अ ा का 
नाई पावने बॉ. लयच चपले बॉ या खेपीन तुमी?’          

चपळं (न.अन.े) १. टरफलास हत दाळ. ‘तुर ची दाय 
केल , पाय माया सुनीनं कशी चपळाची.’ २. डोळे, 
पापणीवर ल चकट मळ. ‘डोळेया चपळ  येती:’ -
ल .३८३.   

चपळ  ( ी.) १. एक वा . ‘डोइये मोरपीस ची 
वेठी:...माथा दौडी...हाती चपोळ ...दौडीचे वाज वतु:’ -
गो व.१५४. ‘लागे चचीची समाधी झाले बेभान बा ोल, 
तुकोबा ा ा चप ा, गाती इ ोल इ ोल.’ - व.  

चपळ  ( व.) १. अ त सामा  ी. ‘ चपळ ा घर  कोन 
जाते तर  काय उस ापास ाले?’ २. पाणी ध न 
ठेवणार  जमीन. ‘गावा नेटचं वावर चपळं असूनबी 
पकाले च गलं हाय.’   

चपेल ( व.) चेपलेले. ‘ चपेल बकेट फवा याले केल  अ  
शाबूत ानीत हाय.’           

चपेलचापेल ( व.) चेपलेले. ‘उंबरनं अद मुद , आंगानं 
झलपीसाक  चपेलचापेल दसे.’ - सत.१२५.  

चपोरा (प.ु) १. बार क तुकडा. ‘ कतीकई टनक गोटा 
असो. घाव पळले क  चपोरा उळतेच.’ -पागो.१०७. २. 
सुपार चा तुकडा. ‘कमरे ा पशवीतून सुपार चा 
चपोरा काढला.’ -रा.४८.    

चपोलं ( . प.) चेपवले. ‘बायको ा रागराग सुदं भ डं 
चपोलं.’         

च ी ( ी.) चपवण.े ‘तेलातल  माशी दाबून च ी करे, 
लय होतं घर  तर  नेहमी रे.’ - ख.९. 

चबड ( व.) पाणी धरणार  जमीन. ा ज मनीत पा ाचा 
यो कारे नचरा होत नाही. ‘काळ ा रान नीही 
चबड रानासारखे पाणी धरले.’ -सेल.१०२.    

चबडनं ( .) पा ाने खराब होणे, पाणी धरण.े ‘पाऊस 
जा  झाला त चोपणीची डाबरही चबडती अ  कमी 
झाला त ब ाची सुकती.’ -बा.१८९. 

च डमार  ( ी.) मुल कडे एकटक ाहाळण.े ‘जानजवान 
पो े पारापुळे बसून च डमार चे धंदे चा  करत.’  

चबळ ( व.) पाणी धरणार  जमीन. ‘ चबळ नाही जमीन 
कमी पा ात उडाची/ वयान सार जा  पा ात नाही 
बुडाची.’ - मझ .१९०. 

चबळनं ( .) जा  पावसाने होणार  शेतीची ती. 
‘औंदा पानी लयच झा ानं वावरबी चबळलं होतं.’    
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चबळेल ( व.) पाणी धरलेल  जमीन. ‘या चबळेल 
वावरात काय पीक यीन तं येवो बॉ.’          

चबळोनं ( .) पाणी ध  देण.े ‘वाईवखरन नाई क  
ा तं काय चबळोनं पळते काय वावर.’           

चबा(भा)ड ( व.) पाणी धरणार  जमीन. ‘ चभाड 
ज मनीत ा परा ा कवूळ झा ावानी पव ाजरद 
प ा.’ 

चमकुरा (पु.) चमटा, बोचकारा. ‘नारायननं दा  ढोसल  
का चमकुरे घेऊघेऊ गोठी स गते.’        

चमकोळा (पु.) लच डा. ‘माया काका तालात आला का 
लयच चमकोळे घेत रायते.’ २. टोम ाचे बोलण.े ‘अबे 

ना म गं कायले असे चमकोळे घेता. खेटे ाचे 
आसनं तं या सामने.’        

चमटा (पु.) १. केसाले लावावयाची पीन. ‘मो ाले केसं 
तनं हातात ध न चमटा लावला.’ २. लच डा. 
‘ हमोदक आकंठ। खडक से वजती तट। जतया 
म साचे चमुटे। तो डती जेथ॥’ - ा.१७.२५८. ‘घेउनी 
चमुटे मुलासी पळसी।’ -नाथ.२६८. ३. पकड. ‘पायातले 
काटे काहाळनं चम ानं.’ (का. चगटु, चमट)         

चमनं ( .) सोकण,े कोमेजण.े ‘वय झालं जा , चमून 
झाला खुरमा/ शामराव तर  डोयात टाकते सुरमा.’ -
ज ग.३२.        

चमनी ( ी.) १. दवा. ‘ग रबा ा घरात ख डावरल  
चमनीच साजरा उजीळ देते.’ २. एक प ी- चमणी. 
‘कावळे, च ा आता लय कमी झा ा.’      

चमय ( व.) कंजुष, कृपण. ‘गंगाबाई भ  चमय बाई, 
वाटीभर उसनं ाची नाई.’ 

चमुरा (पु.) भुकेचा चमटा. ‘उपाशीचं नगलो. कोनच जेव 
नाई ट ानं चमुरा बसला दवसभ याचा.’  

चमूट ( व.) दोन बोटात मावेल एवढे, थोडे. ‘वाया जाइल 
त र जाओ देयावे: प र ते थची चीमुटी मीठही नेघावी:’ 
-ल .२१९. (का. चमुट)  

चमून ( . प.) कोमेजून. ‘लाडाची लाडक , जाते 
सासु या च गणुा, चमून झाल  चुना.’ -लोक.७६. 

चमेल ( व.) कोमजलेले. ‘झाळ ळपं उनायात तं चमेल 
दसतात.’           

चमेल त डाचं ( व.) चैत  नसलेला. ‘अरे ना 
चमेलत डा ा, जा ीची गमु  नको दाखू.’        

चमोटा (प.ु) लच डा. ‘क तनात लेकरं येकामेकाले चमोटे 
घेत होते.’        

चमोनं ( . प.) सुकवण,े न ेज करणे. ‘जवाई बुवाची 
खळसप ी काळून चमोनं पळते.’           

चमोरा (पु.) खायाला न मळणे. ‘सासू सुनी ा 
भ डना ापायी मा ाईले चमोरा बसते.’     

चमोरे (पु.अन.े) चमटे. ‘रा ी इं भट गोसाया स कोपो 
लागले: चीमोरे घे त:’ -ल .३९८.  

च क ( व.) कंजुष. ‘सासरा भ ा च क नगाला. 
आंधनधामन काईच देलं नाई.’  

चरंजी ( ी.) हल ासारखा मुल चा खाऊ - साखरे ा 
पाका ा केले ा लहान गो ा. ‘शाळेत वाटले ा 
चरंजी ा दा ातले उरलेले दाणे भावा ा हातावर 
ठेवले.’ -एक.१५. 

चरकदान (पु.अने.) दवे. ‘डे यात जकडे तकडे चरकदान 
लागले होते.’ -कात.३९५. 

चरकनं ( .) झ बण,े चरका देणे. ‘खामगावात भर 
उनायात उन काय चरकते, बावा.’ (फ. चक न)         

चरका ( व.) सतत चडणारा, म ेच बोलणारा. ‘अबे 
चरका हायस का बे? कोना ाबी मंधात बोलत.’         

चरक डी ( ी.) र ाची जोरात उडणार  धार. ‘पायाले फन 
लागलं तं र ाची चरक डीच उळाल .’      

चरकेल ( व.) रागीट, चडखोर. ‘ चरकेल पो ाई ा 
न दी लाग ानं आपल च फ जता होते.’          

चरगूट (न.) लहान कापडाचा तुकडा. ‘कहाची भावबीज 
बचारे भावानं तं चरगूट नाई आनलं तं गळं 
कुठून.’ (का.)        

चरचार (न.) चरणे वगैरे. ‘सूनबाई, भाजीपाला चरचार 
कर मी पोया टाकतो.’            

चरड(ळ) ( ी.) राग, रोष. ‘आप ाले खो ा गोठीची तं 
लय चरड हाय.’        

चरडी ( ी.) १. चीड, राग, रोष. ‘पण पडीचे सात नाही 
सहाच ह े पडतील’, भका चरडी येऊन बोलला.’ -
वा.६१., २. नेसू. ‘नाही नवीन साडी बघता जुनीच 
चरडी.’ -भीक. ६५.  

चरनं ( .) कापणे. ‘लेक  चरतानी मायले कसं त 
असन?’ -सेल.१३० (का.सीर णगे)         

चरफाटनं ( .) चर ा, काप ामुळे फाटणे. ‘हरणाचे 
कळप नु ंच पीक खात नाई तर मुंडके मा मा  
चरफाटतई नतेात उभं पीक.’ -खंु.२१. 

चरमी सदोई ( ी.) बार क शदोळ . ‘ शदीवर पाहावं तं 
न हा चर ा शदोया एकई ठोसर नाई.’ 

चरा (प.ु) १. तासलेला चौकोनी दगड. ‘भगतजने दगड 
आणुआणु दे त: चीरा उचल ता आंगुळ एव र पडला:’ -
ल .४६८. २. चौसरमधील एक घर. ‘आपले भावबंदच तं 
आपल  च यावर मारतात ना.’  
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चर ग ( ी.) १. ओळ. ‘ दवाईत द ायची चर ग लागेल 
रायते.’ २. ोध, आग, चीड. ‘आ ा नवळून आ ानं 
इरोधकाईची चर ग झाल .’           

चर ड ( ी.) राग, चीड. ‘बैलगाळं देलं नाई तं ाची 
भलतीशी चर ड झाल .’        

चरान ( ी.) संताप होण.े ‘बाक  सारे चडवे मंग चरान 
मारो/ जवातवा मीच हारो.’ - मझ .४५. 

चराटनं ( .) दाट झा ामुळे पक ची यो  वाढ न होण.े 
‘येका तासात बी जा  प ानं चराटलं लेकाचं.’  

चर  ( ी.) १. ीचा कपाळ चा अलंकार. ‘गळाहार माळा 
चर  कपाळ .’ -अ.९२. ‘कपाळ  काय तु ा ती चर .’ 
-भीक.१९. २. फोड. ‘प ह ानं गरवार, नार ची म ा 
झाल  आं ा ा चर वर .’ -लोक.१५९. 

चर व ( व.) आखीवरेखीव. ‘ तचा ब धा सडपातळ पण 
कोर व, डोळे चर व व भवयाही रेखीव.’ -कात.७९. 

चरेबंदी ( व.) घडीव दगडाचे ब धकाम. ‘ता ाजीचा 
भ म चरेबंदी वाडा गावाचं भूषान आय.’ (फा.)      

चरेल ( व.) चरलेला. ‘ चरेल व गे पा ात टाक. नाईतन 
काळे पळतील.’        

चरोटी ( ी.) १. कापडाचा तुकडा. ‘आज चरोटी फाटक  
न पुरल .’ -भीक.३७. २. अ ं द प ी. ‘तीन ये र वावर 
लंबलच अस ानं नरा चरोटीच दसे.’   

च याले ( . प.) कापायला. ‘क बळं काय देईजोळ 
च याले घेतलं?’ ‘आजी भाजी च याले बसेल होती.’             

चलक  ( ी.) अ तशय लहान नाला, लवण. ‘बैलं 
धु यावर ा चलक वर पानी पा ाले नतेो.’  

चलंपालं (न.अन.े) लहान मुले, पोरवडा. ‘नव यानं हाक न 
दे ं तं हे च ेपा े  घेऊन कुठी जाऊ बा ा.’  

चलम ( ी.) तंबाखू ओढ ाचे एक साधन- नळ . ‘हातात 
ा ही चल म मारा सावकाश दम.’ -भीक.७२. (फा.) 

चलमत ा ( व.) बार क त ड असलेला. ‘ चलमत ा 
मा ाचं काय प साजरं दसते?’      

चलमीग ा ( ी.अने.) वायफळ ग ाट ा. ‘झळ पा ाचे 
चारचौगं जमले का चलमीग ाईले ऊत येते.’  

चलाटी ( ी.) १. एक वृ  कार. ‘पाप ाई ा केस त 
बन चलाटीचं दाटे.’ -काया.२४. २. सापा ा जातीचा 
ाणी. ‘घोडे ाराला चलाटीनं एका झट ात खाल  

पाडलं.’ - स.१४.    

च ट (न.) डास, म र. ‘डोयात च ट गेलं. तं हजार 
पये लागले.’          

चलेपा( प)ले (पु.अन.े) मुलेबाळे. ‘ऊन अंगावार घेते, घाम 
गयेते मातीत/ माय च ा प ासाठी जाय लोटते 

चुल त.’ -पा .१३. ‘ च ा प ाची पाटी आपुल .’ -
भीक. ६८. 

च ा गोठी ( ी.अने.) वायफळ गो ी. ‘ च ी ग ाईले 
तथी येते भलताच ऊत/ वखर वाहेता वाहेता, द ा 

ने कोनी भूत.’ -काया.२२. 

च र ( ी.) १. सुटे पैसे. ‘मं दरात च र पैसे टाकते अ  
घर ा सं क त नोटा भरते.’ २. मु  खच  त र . 
‘तूर येईल कठाण येईल तेव ात च र खच, येणार 
जाणार, सण तवार भागला तर बी ते.’ -सेल.१२१. २. 
मह . ‘को ाई मा ाले आपून च रचा र 
समजू नाई.’ (फा.)    

च रखुद  (पु.) १. सुटे पैसे. २. लहान मुले. ‘काल यात 
गावातला च रखुद  देवाघर  जमा झाला.’ -मोती.३१.   

च रपना (पु.) सैल वागण.े ‘कायपरसंगात च रपना 
काहाले कराव, साजरं राहाव.’  

च ार  ( ी.) काटेर  झाड. ‘ती जरा पुढे गेल  तर 
च ार ा काटीत पदर अडकून बसला.’ -त.३४. 

च ावनं ( .) रागान ेओरडणे. ‘हात भाज ामुळे ‘माय 
वं’ क न अनसूुया च ावल .’ -पोळा. 

च खपत ( व.) वेडा. ‘पटेल शार र हजो वो च खपत 
कल खेतमे घुसने वाला है.’ -एक. 

च प  ( ी.) मुलेबाळे. ‘लगन झालं दोनचार वष त 
च प  झाल .’ (त. च ,का. च ाप )         

च ोर  ( ी.) एक काटेर  झाड. ‘दगडूला खडकावर 
ध न च ोर ा क टीवर वाळू घातला.’ -पख.७४. 

चवई(य) ( ी.) एक भाजी. ‘उनायात चवईची, घोईची 
भाजी खा  पायजे ंतात.’ 

चवट ( व.) प े , तुटायला कठीण. ‘तन असो का पीक 
असो बयावर असलं का तोळाले चवट जाते.’          

चवटखानीचं ( व.) कंजुष. ‘आठा रोजापासनं मानगी हाय 
तरमा चवटखानीचं दवाखा ात नाई जात.’         

चवतं ( व.) मूख, वधळे. ‘लोकं लय चवते असतेत, 
समजाऊन समजत नाईत.’           

चव ा ( व.) मूख, बावळट. ‘आजकाल लोकं देवालेभी 
चव ा बनवाले पायते.’ -ज.२७. ‘असं बोलत असतात 
काय मायबापाईले नरा चव ासारकं.’         

चव तयानंद ( व.) मूख. ‘भेरक  पोरगी कराले मले काय तू 
चव तयानंद समजून रायला काय?’       

चवळचावळ ( व.) चवडणे. ‘ताटात चवळचावळ 
के ानं खराब होते जेवन.’   

चवळनं ( .) १. चाचपणे. ‘तही बाळाचे हातवर । 
चव डल जैसी राडी कर ।’ - ा.१७.१६०. ‘तो गवुातल  
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कवळ  चवळून काळते.’ २. कालवणे, बोट नी तुडवण.े 
‘ताटातला काला चवडत बसू नोय, खाऊन टाक 
पटकन.’   

चव ा ( व). स या ा बाबीत ढवळाढवळ करणारा. 
‘ चव ा मा ाले धंदाच काय अ  े याचं ाले अ  

ाचं याले लावनं.’          

चवंदा (पु.) चुराडा. ‘उधळत गेले ा हरण ा 
पावलाखाल  रोप चा चवंदा झाला.’ -खंु.५१., 
‘तुम ा दोघा भावा ा मंधात महा तं चवंदा होऊन 
रायला ना?’ -खंु.१६५. 

चवू ( व.) कंजुष. ‘दा पये वगनी घेजो न.े कसा चवू 
हाय कायजून यवळं पीक होऊन.’  

चळक डी ( ी.) चरक डी, धार. ‘सुर नं बोक ाची मान 
कापता बरोबर चळक डी उळाल .’ ( चळ कसु)       

चळनं ( .) चडण.े ‘उपदेश देता उलटे चडती।’ -
ा.११.५. ‘उठसूट पोरासोरावर चळनं बरं नसते.’    

चळल  ( .) चीड आणण.े ‘भ े चळल  आनतात माय 
मले हे बयादाटून.’ -मे.७३. 

चळा (प.ु) चमणा. ‘ चळा चळ ा ल ात कुठे बामन 
पायला काय?’ 

चळ  ( ी.) १. चमणी. ‘ चळ भोर ले पानी पाजनं े 
एक धरमच हाय.’ २. दवा. ‘चुल तल  तनं चळ  
काळल .’ - सत.२९. ३. एक गवत.       

चळ चं तेल (न.) घासलेट, रॉकेल. ‘आता नाई सोस ा 
जात मले चळ चं तेलच घेईन आंगावर.’ -ए.१५. 

चळ चीप ( व.) श त, मूक. ‘झळ त सगळे कामधंदे 
चळ चप बंद असतात.’ -म.३७. 

चळ भोर  ( ी.) चमणी आ ण भोर  प ी. 
‘ चळ भोर ा चाल नं असी रात उतर ल / उदराई ा 
वासानं घर दार  पसरल .’ -काया.१३.   

चळेल ( व.) चडलेला, रागावलेला. ‘ चळेल पो ाले 
अजूकचं चळोनीचं पानी देऊ नये, भ डनं लागतात.’           

चळोनं ( .) चडवण,े चे ा करणे. ‘तुया बापा ा वईचा 
हो ना? मले चळोते भोसळ चं.’          

चळोयाले ( . प.) चे ा करायला. ‘ डग बर बुडा 
पारावर आला का जानजवान पो े बसलेच राय 
चळोयाले.’          

च  ( . प.) चडून. ‘माय ाले च  येऊन बी 
बो सीन त ानं मनावर घेतलं नाई.’ - सत.३२. 

चग ( व.) जोरात. ‘गो ह उलचक दसते तरमा बंडीले 
चग पयते.’                

चगाट ( व.) जोरात. ‘पुंजाला पा न बायका एव ा 

चगाट का पळा ा ते तला कळत न तं.’ -पख.१३२. 
‘मार ा दोन लाता मी चगाट आलो पळत.’ -
लोक.१७९. 

चगूस ( व.) कंजूष. ‘काई कमी जा  क न जुळवून 
टाकानं णा, चगूसपणा क न कतीक रवत बसता 
पोर ले?’ -खंु.१२५.        

चगुपणा (पु.) कंजुषपणा. ‘मंग आपण तर  काऊन 
चगुपणा करायचा? हाऊस फेडायची तं पैशाची 
काळजी काऊन करा.’ -वा.१३७. 

चचवनी ( ी.) चच कोळलेले पाणी. ‘पुरना ा पोईसंगं 
येक तं दई पायजे नाई तं चचवनी पायजे.’        

चतागती ( ी.) चता . ‘मगृ न  न बरसताच आले 
तसे गेले. वालंबी चतागती झाल .’ -ऊन.१५६. 

चधाडनं ( .) च ा होणे. ‘कु हाडी ा घावानं खोड 
चधाडावं तसं तचं मन चधाडलं.’ -अंधा. 

चधाळं ( व.) तुटकमुटके. ‘खोल चं चधाळलं दार 
उघडलं.’ -ल.९.  

चधीचोळा (प.ु) ल रं, आब जाणे. ‘पाटलाचा तोरा झाला 
चधीचोळा.’ -गाक.७. 

चधूक (न.) कापडाचा तुकडा. ‘ते व ी फाडु न चधीया 
केल या:’ -ल .७९. 

चब ( व.) पूणपणे ओले. ‘पावसानं तं ओलं चब केलं. 
आता कपळे नाईत घा ाले.’ (का.)         

चबट ( व.) आंबट ओले, ओलसर. ‘अवकानी पानी 
आ ानं गंजी मारेल हरबरा चबट झाला, लेक.’  

चबोरा (पु.) जेवायला न मळ ाची ती. ‘देला चबोरा 
पोटाले, ा मले शकोलं/ अधपोटी रा न, ा मले 
भरोलं.’ -पाव. ‘पा ाले त लयच चबोरा बसला 
अशील भुक ानं.’ -भं.८३.  

चवदा (प.ु) चदामदा. ‘जोरात थापट मा न तो डास 
तथंच चवदा चवदा केला.’ -ल.१३. 

चीऊ ( ी.) चमणी. ‘चीऊ आल  दाना खा ा अ  भरकन 
उळून गेल .’        

चीऊ ( व.) कंजुष. ‘चीऊ मा ा ा घर  लेकबाय दे  तं 
हाल होतीलच तचे.’  

चीक (पु.) १. गाई, शीचे क े ध. ‘कची चका ध 
चवी। जर  दावी प ढर॥’ -तुका.२७८१. ‘तुया मायनं 
दगडीत चीक ठेवलं कानं ते तू खाजो न.े’ -धग.११९. 
२. कणसातील ध. ‘जवार  चकावर आल  क  पाखरं 
धूम करतात.’ ३. धा  शजवून वाटून केलेला पातळ 
पदाथ. ‘गऊ चार रोज भजू घातले. पा ावर वाटले. 

ा ा कुर ा घालाले चीक तयार केला.’  
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४. झाडा ा पानातील प ढरा रस. ५. ? ‘भार  चकाचं 
जंगल चक चार रे गो दा/ कारजाचा इतकुसा तुकळा 
नोको तोळू माया.’ 

चीकचीक ( ी.) कुरबूर, वाद. ‘रोज रोज नाहाक 
चीकचीक कर ापे ा एक घाव दोन तुकळे क न 
टाकाव.’ २. अ त पावसाने झालेल  ती. 
‘झळ पा ानं र ा चीकचीक होऊन गेला.’  

चीच ( ी.) चच. ‘एक च चा तोडू जाता त: च चा तोडतोडू 
खाओ लागले: ऐसीया नको गा खाओ आंबट लगैल: 
भाजभाजू खा:’ -ल .०२७३. (त. चचै)         

चीज ( ी.) व ,ू पदाथ. ‘मुळ ावून फेकेल चजा म ग 
उचलत असतात ना बुहा या.’ -पागो.१२. (फा.) 

चीज(झ) (न.) साथक. ‘माय लेक  शकलं का मी 
समजीन माय क ाचं चीझ झालं.’          

चीत (न.) च , मन, ल . ‘कायजन काऊन पन माय आज 
काय ात चतच नायी लागत बा!’ -अक.७१. ‘बम 
पैसा कमावला अ  आता चीत घातले राजकारनात.’ -
गय. ‘जहातहा भ डनच. आपलं काई आता चीत लागत 
नाई.’ -फ र.१६९.  

चीप (प.ु) चापट तुकडा. ‘अड क ातून सुपार  कतरताना 
चीप कु ळेई पयते.’      

चीपसायब (पु.) पोल स इ े र. ‘गावात काहाले 
चीपसायब आले? कोनं रपोट तं नाई दे ा ना?’ (इं.)      

चीम ( . प.) सुकण,े कोमेजण.े ‘वगार गामनच ना राय.े 
खाऊ घालनंच बंद केलं टलं चीम आता.’ 

चीर ( ी.) मोठी भेग. ‘खालची जमीन हा  नतात 
बावा. माया भतीलेबी चीर प .’        

चीळ ( ी.) राग. ‘खोटं बोलाची आप ाले भलतीच चीळ 
हाय.’            

चीव ( व.) कंजुष. ‘संपत चीव होता नून ानं 
जमीनजुमला जमोला.’     

चुई(य)मंु ा ( ी.) १. कंटाळायु  हालचाल. ‘क तन बोर 
अस ानं गो बु ाले चुईमु ा लाग ा हो ा.’ २. 
अधीरता, उ ुकता. ‘पोरगी येऊन ब ा ा आंधीच 
स ले चुईमंु ा सुट ा.’      

चुकचाक ( ी.) चुक  वगैरे. ‘आमचं काई चुकचाक झालं 
तं स गजा भाऊ.’  

चुकतं ( . प.) चुकत आहे. ‘चुकते न ता ा तुमचं णो 
तर ो खज  यायचा.’ -सेल.४१.  

चुकतं (न.) फेड. ‘कज आये ते चुकतं झालं क  सुटलो मंग 
मी.’  

चुकनं ( .) चुकण.े ‘एकु दी तयाचा बै  चुकला: तेणे 

च कडे पा हले: तव न देखे च:’ -गो व.२०८. 

चुकरं (पु.) चूकभूल. ‘सोय या धाय याले नरोप पाठवले. 
चुकरा पडू नोये रा रा  आठवले.’ - मझ .१८६. २. 
चुकामूक. ‘कुठंतरमा चुकरं प ं , मून भेट झाल  नाई 
गनूची.’  

चुकवनं ( .) टाळणे. ‘मजलाग  देवा जासी चुकवोनी।’ -
नाथ.१५०३.   

चुकभूल ( ी.) चूक, अपराध, दोष. ‘चु कभु ल ते चाटय ही 
स घ त आ ण उपाधीयाही स घ त:’ -गो व.२.   

चुका ( ी.) १. आवरणाचा प ा. ‘ ा दातावर ल 
सो ा ा चुका चमचम कर त हो ा.’ -कात.४३७. २. 
अने. दोष, उणीव, हवे ा उलट होण.े ‘लेहेता लेहेता 
मायाकून लय चुका होतात.’  

चुकारा (पु.) मजुर  देणे. ‘बजारा ा रोजी हजार 
पाचशाचा चुकारा करनं पळते.’       

चुक डी ( ी.) क डी. ‘चुक डी जो खाय मळो न अंगी 
जाय। गुंतलासी काय तुका णे अ नी॥’ -
तुका.२२७.८. ‘बाजारात भेट झालती पन मले चुक डी 
देऊन गेला लेक.’  

चुकून ( . प.) अजाणता घडण.े ‘माया हातून चुकून मीठ 
टाक ा गेलं चुकन.’   

चुकू कू ( ी.) चूक वगैरे होण.े ‘इकडे आलो तर तकडे 
चुकू कू नये.’ -डेबू.६५.   

चुकेल ( व.) चुकलेले. ‘लेक चंबी आमासक चुकेल हाय, 
आमी कबूल करतो.’         

चुकोती ( . प.) चुक वण,े देणे. ‘खळं स खु हलतात 
पाय/ कज चुकोतीचं आवतन घेऊन जाय.’ -हा.२१. 

चुकोनं ( .) १. परतफेड करण.े ‘लोकईले भका यावानी 
पैसे म गता अ  मले ते चुकवा लागतात.’ २. चूक 
करण.े ‘पावने बॉ, असं गनीत चुकोनं बरोबर हाय काय 
तुमचं?’       

चुकोयाले ( . प.) चुकवायला. ‘हरहमेशा पैसे चुकोयाले 
मलेच लावतात ते.’ 

चु ं  ( व.) पूण. ‘घरातलं चु ं  सामाईन भाईर काहाळलं.’  

चु ं  (न.) कज ची फेड. ‘आंगावरं ढम चु ं  करतो मजुर  
भेटल  का.’  

चुगलखोर ( व.) लावालावी करणारा. ‘याचं ाले लावनारे 
तुमी नजे मुलखाचे चुगलखोर.’ (फा.)       

चुगलचोट ( व.) कळ लावणारा. ‘चुगलचोटावर काय 
भरोसा ठुता? खरं स गते का खोटं?’           

चुगलचो ा ( व. )  चुग ा, चहा ा करणारा. 
‘चुगलचो ानं तुटे जुळलेला सास/ चवदा वस 
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भोगुनई घेते सीता वनवास.’ -नोका. 

चुगल  ( ी.) चहाडी. ‘दळन दळता दळता लागला जर  
खळा/ नंदे ा चुग ा नवरा उचलतो वेळा.’ -

.३३. (का.)        

चु गल (प.ु) पेच, तावडी. ‘माया चु गलमंदी सापळला क  
दाखोतोच ाले गंमत.’    

चुचकारनं ( .) चू चू कर त आंजारग जारण.े ‘गो ह 
चुचकारत चुचकारत सुती लावा लागते. असं 
हासळ हसळ क न नाई जमत.’        

चुची ( ी.) नाचा अ भाग. ‘मग गोसाव  तीची चुची 
तय च  त ड  घातल : आं ण हाटीत पा ावो आला:’ -
गो व.८. 

चुटका (पु.) लहानसा वनोद. ‘मामा चुटकेचाटके स ाले 
माहीर आय.े हासोतच रायते मंग.’ (का.चुटकु)         

चुटक  ( ी.) दोन बोटा ा श तून होणारा आवाज. 
‘सीगरेटवरचा गूल चुटक  वाजवून झटकू लागला.’ -
मा.३०.   

चुटूचुटू ( व.) चटचट. ‘पोराले को ई काम स गा, 
चुटूचुटू करे.’ -धु .  

चुटूकचुटूक ( व.) पटपट, चटचट. ‘सून पायल  तं 
काई मटूक पन सैपाक करते चुटूकचुटूक.’  

चु ा (पु.) ओ ा पानाची वडी. ‘चकमक त जरासा 
कोरकू ठवून थो चेतवून चु ावरतं ठवला.’ - द.६८. 

चुतड (न.) गु ग. ‘घाल तु ा माय ा चुतडात, मले 
शकोते भळवं.’ (सं.)        

चुतमार चे ( व.) अि  लल शवी. ‘पण हे चुतमार चे व न 
मळतं ते सगळं गळतेतच आप ाले थोडंफार मळतं 
ा ावरबी डोळा ठेवतेत.’ -ना.१०७. 

चु तया ( व. मूख.) ‘माई पोरगी बेव ाले ाले मले काय 
तू चु तया समजून रायला.’        

चु ा ( व.) मूख. ‘चु ा मा ासंग सायळ कधीच जोळू 
नाई आपूनई चुते ठरतो मंग.’        

चु ानंदन ( व.) खुळचट, महामूख. ‘ ा ु ानंदासंग 
का न रायतं बाबू तू. साजरे दो  नाईत काय?’           

चुथडा (पु.) नासधूस, खराबा. ‘आऊतपा ानं सम ा 
कामाचा चुथडा क न ठुला.’       

चुदाऊ ( व.) संभोगातूर. ‘मायच चुदाऊ आय तं पोरगी 
कसी सुदी असीन?’       

चुदाळ  ( व.) वाईट माग ला लागलेल . ‘ ाले ाले 
उरावर घेते, चुदाळ .’ 

चुदोनं ( .) संभोग करण.े ‘भर ा पकातून बंडी नेतं 
काय माई माय चुदोयाले?’       

चुदोयेल ( व.) झवलेल . ‘लय झनाईनं चुदोयेल आये 
गोदीले गावातनी.’  

चुनखळ  ( ी.) मु म, गोटे असलेल  जमीन. ‘चुनखळ  
वावर असूनबी तूर लय पकते.’  

चुनखावरा ( व.) कंजुष, ग रबासाठी वापरलेल  उपरो धक 
उ . ‘मा ा घर  ब डी नाई प  तुम ासारखे 
चुनखावरे नाई आमी.’ - तत.५२. 

चुनत बार  ( व.) पावसाने भेगा पडतात ती चुनखडीची 
जमीन. ‘चुनत बार चे वावरं स ात भेटतात.’       

चुननं ( .) नवडण.े ‘बी-भरन येकजात चुनेल पायजे.’   

चुनवट ( व.) चुनखडीयु . ‘तुम ा इकळची जमीन चुनवट 
हाय. काईशार नाई काई.’          

चुना (प.ु) सफेदी दे ाचे साधन. ‘या ओटेया चुना पटा: 
म  तुमचा ज  जाईल:’ -ल .१९२.         

चुनाऊ(ळ) (न.) चु ाची डबी. ‘तंव चुनाडे चुना उखरडीत 
होते: द खणे स बीजे क रता त तव:’ -ल .७६. ‘आन 
चुनाऊ इकळे लावतो पानाले चुना.’ -ध .१६. ‘च दी ा 
न ीदार चुना ातील केसर म त चुना पानाला 
लावला.’ -कात.३११. 

चुनून ( व.) नवडून. ‘कापूस चुनून आनला. दा कलो 
भरला.’         

चुनेग ी ( व.) चु ाची ग ी असलेले, मजल . ‘यादोराव 
पाटलाचं चुनेग ीचं मोठ मकान आहे.’ -मोती. 
(फा.गच)         

चुनेल ( व.) नवडलेले. ‘चुनेल दाबारा पो े पंगतीत वाळाले 
होते.’      

चुबकनं ( .) पा ात कपडे, भ डे घा न वरखाल  करण.े 
‘हे कपळे घेऊन पा ात चुबकनं जरासेक.’  

चुबकनी ( ी.) लहान पुराणी. ‘पुरानं नाई तं एख दी 
चुबकनी तर  पायजे धुरक याजोळ.’   

चुमक ( व.) कंजुष. ‘लय चुमक हाय तो कोनाले ालेबी 
उभं करत नाई.’         

चुमडी ( ी.) लहान पोते. ‘घरातील मोहाफूल, तूर, चारोळ  
वक ासाठी चुम ा ब धून ठेव ा.’ -झेल.४३. 

चु क ( व.) कंजुष. ‘ज मनीतबी पयसा ओता लागते. ते 
काय बेसन खाना या चु क मा ाचं काम रायलं 
आता.’   

चु ळं (न.) क ापे ा लहान पोते. ‘मातेरं उलचकच तं 
हाय चु ातच बसते.’ 

चुयटी ( ी.) सुईटी. ‘ध ाची चुयटी काढून पतरवाई 
शवल .’         
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चुरचार ( व.) चुरणे वगैरे. ‘पाय माय, कनीक चुरचार 
केल  अ  तशीस आल .’         

चुरचूर ( व.) ग लतगा . ‘कामाधं ानं जीव जसा 
चुरचूर झाला.’           

चुरडा (पु.) एक रोग. ‘कापसावर चुरडा, ला ा, चकटा 
सारे रोग घेऊन पडलेले.’ -कावू.१८. ‘प हाटीवरचा 
चुरडा नघाला नाही. कॉ डर फवारलं ना आठरोज.’ 
-ज.४४. 

चुरन(नं) (न.) चूण, पूड. ‘टपोर  आनजो. सुपार चं चुरन 
नाई सु स लागत.’, ‘आजीचे दात प े  तं सुपार चं 
चुरन क नच ठुवा लागते.’           

चुरनं ( .) १. चेपण,े मळण.े ‘बाइ: जा: तेय चे ख द 
चुरा:’ -ल .१७५. ‘थ ब बाबू येवळा उंडा चुरतो अ  
पोया टाकतो.’  

चुरपनं ( .) चोखण.े ‘आं ाची फोड चुरपतानाची म ा 
काई औरच रायते.’ - द.३. 

चुरमा (पु.) पोळ , साखर, तुपाचा म त चुरा. ‘रोड ाचा 
बार क चुरमा केला. म  ावर गावरानं तूप टाकून 
ताटात जबरद ीनं वा ं .’         

चुरमुरा (पु.) कसेतर  चुरणे. ‘भाकर चा अ  वरनाचा 
कसातरमा चुरमुरा केला, जेवलो.’ (का.)       

चुरमु ा (पु.) मनातून संतापण,े अ  होण.े ‘गणा 
कामावर जाऊ देत न ता. ते घरात ा घरात 
चुरमु ा देत होते. दाताचं पाणी गळत होते.’ -
वा.२९८.  

चुरा (पु.) भुकटी. ‘तुर चा चुरा अ  कय ाक ाचा 
अलप गायीले रोज असे.’  

चुरा ( . प.) चुरावे. ‘बाइ: जा: तेयाचे ख द चुरा: मग 
बाइसे गेल : तेय चे ख द चु रले:’ -ल .१७५. ‘बु ाचे 
पाय खत त चु न देले जरासेक.’ (का.चू ) 

चुराडा (पु.) नाश. ‘माया संसाराचा चुराडा केला या 
भवानीनं.’  

चुर  ( ी.) बार क कण. ‘मग एकु दसी पोते सो डले: चुर  
घेतल  तव बाइसी दे खले:’ -ल .०२४१. ‘ताट का ढले: 
लाडुवा तीळुवाची चु र ताटी घातल :’ -गो व.५०. 

चु कभ क ( व.) गायी शीचे ध काढताना चरवीत 
होणारा आवाज. ‘माया लेक गायबी चु कभु क 
दोयते.’        

चुरेल ( व.) चुरलेले. ‘उंडे चुरेल हायत तुमी भरभर पोया 
टाका बाया हो.’         

चु याले ( व.) चुरायला. ‘लगन घर  चा ो उंडे चु याले.’          

चुलखंड ( ी.) लहान चूल. ‘आ ण चुल  भानवसी सारउ 

देयावीया:’ -ल .०५७५. ‘आम ा घरची अवदसा 
चुलखंड सारवत नाई अ  र धते.’       

चुलचु ा ( व.) चंचल. ‘येका ठकानी बसनं बाबू 
चुलचु ावानी का न वागून रायला.’        

चुलता (प.ु) व डलाचा मोठा भाऊ, काका. ‘गोसावीया मागे 
तो जाए: तेया मागे तयाचा बाप: भाउ: चुलता:’ -ल .३५. 
‘बाप मेला तं चुल ानंच वागोलं मले.’  

चुलती ( ी.) काकू. ‘ चचीची सावल  चची ा पुरती/ 
मायबाईची सर काय कर न चुलती.’ - व.  

चुलबंद ( ी.) यंपाक न करता संपूण घराला आमं ण. 
‘तु ाले चुलबंद आवतन ा लागत त आमी.’ -
रा.२०. ‘स ा गावाले चूलबंद आवतण ायचो आमी. 
१९३. 

चुल(ळ)बूल(ळ) ( व.) चुळबुळ करणारा, चंचल. ‘सव े 
णीतले: टाकाल क : चुळबुळे दीसत असा:’ -

ल .४४४. (फा.चुलबुल)  

चुलभानुशा ( व.) बायको अधीन, बाईलबु ा, घरक बडा, 
नभेळट, बायक . ‘बायको घर  आल  तर  हातानं वाढून 
घेतू? चुलभाणुशा.’ -बा.१४०. 

चुला (पु.) चुल चा एक भाग. ‘बात ाबात भाकर  थापतो 
हे पा चु ावर वरनबी ठुलं.’      

चु ा (पु.) पकावर ल रोग. ‘बापा डेबू मरचीचा चु ा 
जा ासाठी तुवा काय केलं?’ -संगा.३०. 

चु ण (न.) चूल. ‘ ाचं चु ाण बस ा शेवट ा 
टायमापयत ढाणढणत होतं.’ मोच.८२. ‘चु ाणा ा 
जागी फर फर करत जळणारा ो  आला.’ -
मोच.८२. 

चुष ( ी.) टूम, यु . ‘बाळासाहेब ना खुश ठेव ासाठी तू 
कायकाय चुष काढशील हे तुझे तुलाच ठाऊक.’ -
कात.४५२. 

चुसपैजामा (पु.) तंग वजार. ‘चुसपैजा ावर झ ाच 
पायजे, आंगरखं कसं दसीन?’ (फा.)       

चु  ( व.) घ , आवळ, तंग, द , त र. ‘कामात ढला 
ना पायजे मानूस, चु  पायजे.’ (फा.)     

चुहा (प.ु) उं दर. ‘ग ात चुहे झाले वा े कतरन दसून 
रायल .’ ( ह.)  

चुळा (पु.) ब ग ा. ‘ हरवं गळं, हरवाच चुळा काय 
साजर  दसत होती नवर न.’          

चुळेल ( ी.) ी पशा . ‘भूत दसला अमराईत. चुळेल 
नाई दसल  लेक कुठी?’  

चुळेल न ( ी.) चुडेल. ‘ चचीवर चळू नको चुळेल ना 
अ ात झाळावर.’          
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चंुगळ  ( ी.) लहान गाठोडी, पोते. ‘ ापार  न ानं भरती 
आपल  तुंबळ / शेतकर  जेवार ची घेऊन फरते 
चंुगळ ’ -ज ग.२२. 

चंुबक ( व.) कंजुष. ‘चंुबक मा ा ा हातचे पैसे नाईत 
सुटत.’ (फा.चंबक)  

चंुबय ( ी.) चंुबळ, डो ावर गोल गुंडाळून ठेवायचे 
गोलाकार कापड. ‘हातापाय ची नखे चंुभ ळ वळल :’ -
ल .२३. ‘मग तयाची चंुभ ळ कर : मग माळ  घेउ न ए:’ 
-ल .०५०६. ‘चंुभ ळ चीखल माखील ए: तळहाताव र 
घेउ न आल :’ -गो व.९१. ‘चंुबय डो ावर ठेऊन पानी 
आना लागते नदीऊन.’   

चून (न.) बेसन, नका, पठले. ‘रातची शवी भाकर, 
रातचं उरेल चून, संगं आं चं रायतं.’ -ध .३१. 

चूनभाकर ( ी.) पठले आ ण भाकर. ‘वरनापुरनाचं त 
नाई पन जरासक चून-भाकर चं मील तं पायनं?’ -
पागो.१६०. 

चून-खाऊ ( व.) कंजुष. ‘चून-खाऊ लोकाईनं पै ाची गोठ 
क  नाई.’         

चूर (न.) १. भुकटी, भ . ‘गंगाबई, सुपार चं चूर टाक बरं 
पानात.’ २. जजर. ‘वावरातनी काम क क  समदं 
आंग चूर झालं सायाचं.’ (का.)        

चे तर (न.) च . ‘पोरगं गे ापासून माहा चेईतर 
ठकानावर नाई जसं.’         

चेक (पु.) धनादेश. ‘बँकेत जाऊन चेक ओटवा लागन तहा 
कुठी मजुर  देता येईनं.’  

चेकचाक ( व.) . ‘झाळून आंगन चेकचाक क न 
ठुलं.’        

चेकना ( व.) तरळा, काणा. ‘एक डोया चेकना, एक डोया 
हेकना, कधरबी देखना.’       

चेकाट ( व.) , ल . ‘ईज चेमकते तं चेकचेकाट 
होते सबन.’           

चेकाटनं ( .) चटक लागण.े ‘पान खायाले तं लय 
चेकाटलं पो ं.’ 

चेकावनं ( .) लत लागण,े सराव होणे. ‘आं ाची अमराई 
तेथे पो ाईची चेकावनी.’         

चेको ा (पु.) जभेने वेडावण.े ‘वा ेरावानी काय चेको ा 
दाखोतं का बे.’  

चेकोयाले ( . प.) वेडाव ाला. ‘चकोयाले गेलो ाले 
अ  मार बसला मले.’         

चेकोयेल ( व.) चकवलेले, फसवलेले. ‘रामानं मले आंधीबी 
लयखेप चकोयेल आय.’         

चेचक दा (पु.) का सारखा चेचून झालेला चदामदा. ‘पाय 

ठे ाखाल  आ ानं ाचा चेचक दाच झाला न हा.’  

चेचकारनं ( .) गा ातील ध ाने अंग ठेचले जाण,े 
ठणकणे. ‘गु ागा ातून बंडी गेल  तं सारं आंग 
चेचकारल माहा.’   

चेचनं ( .) ठेचण.े ‘पयपाटावर मर ा च ग ा चेचून 
काहाळ.’  

चेचरनं ( .) ठेचणे. ‘चटनी पायाजे तं पा ावर मच  
चेचरनं साज या.’    

चेटक न ( ी.) ी- पशा . ‘खरंच आपण चेटक ण हाओ. 
आपण गावात ा बाया ले चेटूक केलं.’ - झ.११५. 

चेटूक (न.) करणी. ‘काय चेटूक केलं काजून मा ा सवतीनं 
लेकरावर?’ - झ.११३. 

चेडा(ळा) (पु.) क टक ट, ास, सारखे मागे लागण.े ‘कसा 
झाला शरजोर कोनी स गा पावसाले/ राती दवसा 
लावे चेळे ग हान लागलं घराले’ -नोका. ‘थडीत ा 
ड गराले गावचे चेडे फार.’ -डेबू.२३.  

चेतं ( व.) जागतृ, जागे. ‘रातभर चेतं रा न धुरक याईले 
गा ा हाकला ा हायना.’ - द.१३. 

चेतनं ( .) पेटणे. ‘येका घराले आग लागल  का अवघं 
गाव चेतत जाते.’        

चेतरा ( व.) चतरु, शार. ‘कामाधामात चेतरच पायजे 
पोरगं.’        

चेतरेलपना ( व.) शार . ‘मायासंगं असा चेतरेलपना 
चालनार नाई.’   

चेतवनं ( .) पेट वण.े ‘पानी प ा ा आंधी वावरात ा 
का ाकु ा चेतवनं पळतात.’         

चेतवल  ( . प) पेट वल . ‘गारेचे दोन दगड काढले. 
चकमक घासून ई चेतवल .’ -झेल.१७. 

चेतवाचेतवी ( ी.) पेट व ाची या. ‘दंगल भळकल  
तसी चेतवाचेतवी सु  झाल  गावात.’           

चेता ( व.) जागतृ. ‘चोरा च ाचं भेव अस ानं रातभर 
चेताच होतो मी.’     

चेतेल ( व.) पेटलेला. ‘वावरात पायतो तं कळ ाचा गूळ 
चेतेल दसला.’           

चेतोनं ( .) पेट वण.े ‘हीव वाजते तं ताप चेतोनं अठी.’ 

चेतोयाले ( . प.) पेट व ासाठी. ‘का ाफनं चेतोयाले 
चा ो वावरा दी.’ 

चेदामदा (पु.) पार ठेचले, तुडवले जाण.े ‘आंगाऊन टरक 
गे ानं कु ं चदामदा झा ं.’        

चेपनं ( .) १. अंग दाबण,े माल श करणे. ‘लेक नं म  
तेलानं आंग चेपून दे ं.’ २. दबण,े चेपणे. ‘हात चेपला 
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माहा घळोशी खाल .’        

चेपोलं ( . प.) चेप वले. ‘नवं भ डं खाल  पाळून चेपालं 
ल डीनं.’          

चेमचा (पु.) चमचा. ‘पोईवर साकर अ  चेमचाभर तूप 
टाकलं.’          

चेमनं (न.) पु ष लग, श  न. ‘हातात चेमनं ध न पो े 
मु ा मारतात.’          

चेम ा ( व.) १. एक शवी. २. लहानगा. ‘ ा चेम ाले 
कुठोलची अ ल आल  या वयात?’          

चेर ( व.) घायल. ‘सालं भ भ  तं ग ा मी न हा चेर 
झालो.’ 

चेरचेर ( व.) क ान े चूर होण.े ‘चालो ा जात नाई. 
मोई वाऊवाऊ चेरचेर होयल हाळं आयेत माहे.’ 

चेरेवारे (न.) स ग, बहाणे. ‘हे पा  चेरेवारे करनं बस 
कर.’ -सेल.५९.    

चेला (पु.) श . ‘का े ी नारयेळ तोडीले: चेलेयाचा 
हाती दीधले:’ -ल .१९७. ‘जळोजळो ते गु पण। 
जळोजळो ते चेलेपण॥’ -तुका.४४२३.१. ‘साधू शवाय 
चेला नाई.’  

चेलेचपाटे (पु.अने.) श गण. ‘साधू झा ावर चेलेचपाटे 
लयच भेटतात.’  

चेव (पु.) जाग. ‘चेवो ए तवं दो ी नाह : प र सूख ख 
भो गले त काई लटीक:’ - .१०४. ‘ते च साच 
आपजे। मग चेऊ नया पा हजे।’ - ा.२.१३९. ‘आम ा 
गावात ा लोकईले सकाऊन चेव येते. शी 
दोवासाठी.’  

चेवनं ( .) जाग यणे.े ‘क णी एकु सुतला असे: तो चेये:’ 
- .१०७. ‘ दवस न ा ा आंधी चेवनं बर रायते.’  

चेवला(ल ) ( व.) थ ेखोर. ‘झामू आबा त चेवल  काही 
बाहीच बोलते/ पोरासोराई ा न हा खो ा काढत 
राहेते.’ - व. 

चे ा ( ी.) म र , थ ा. ‘श द नये मुखावाटा। क रती 
चे ा पोर ती॥’ -तुका.४४३९. (फा.का.)        

चेहरामोहरा (पु.) त डवळा. ‘अपके तं गावाचा 
चेहरामोहराच बदलेल दसते.’         

चेहरेप ी ( ी.) चेह याची ठेवण. ‘पोरगी म  चेहरेप ीनं 
शाबूत दसते.’  

चेळं (न.) वेड, ास. ‘बु ाला पर ा ा बायकोब ल 
झानं चेळं लागलं.’ -ए.२९. ‘आजीले पोर ा लगनाचे 
चेळे लागले ते.’ - सत.१४३.   

चेळा (पु.) ास, तगादा, टुमण.े ‘माया म गं भलतासलता 
चेळा नको लावू ग ा.’           

चगट ( व.) कंजुष. ‘तो चगट काय वगनी दीन त देवो बॉ.’   

चगनं ( .) चगरणे, दबण.े ‘भीत प  अ  पो ं चगून 
मेलं पाय लेकाचं.’  

चगराचगर  ( ी.) तुडवातुडवी. ‘ज ीत चगराचगर  
झा ानं दाहाबारा झनं मेले ंतात.’   

चगळ ( ी.) मौज म ी. ‘ दसत होतं सारं का 
एंगळबगळ/ चा  होती तथं सार  थ ा अ  चगळ.’ -
मए.५१. 

चगाचगी ( ी.) तुडवण, दाटी. ‘ज ाईत न  हा चंगाचगीच 
होती बाईमा ाची.’  

चड ( व.) शार, आगाऊ. ‘मा रलेबी शकोते असं माय 
चड पोरगं नगलं.’       

चडा(ढा) ा ( ी.अने.) चे ा. ‘पोरं बु ा ा चढा ा 
करतात.’ -डेबू.२४. ‘देवा देरा ा नावानं कती चडा ा 

ा के ा.’          

चडाळ ( व.) च डाळ. ‘मपला जयजयकार काऊन करता 
चडाळायहो?’ -त.१२८. 

चडाळनी ( ी.) चे ा. ‘सरकारबी देते मंग चडाळणी 
के ावानी मदत.’ 

चडाय(ळ) ा ( ी.अने.) चे ा, थ ा. ‘जेवान करते लढाई 
कसान घाम गायते/ चडाय ा करत लडर दोघाची 
मजा पायते’ -नोका. ‘पोरं चढाय ा करतेत त 
बु ा ा भ ं  जवार येते.’            

चढाय ा ( ी.अने.) चे ा. ‘लय पाजी ननदही मा ा 
चढाय ा करते/ कईकई त ापायी मले सासूही 
मारते.’ -चंच. 

चढाळणी ( ी.) चे ा. ‘दोन मण जेवार ? माही चढाळणी 
करतस का काय? ’ -पख.७२. 

चदनं ( .) चुरडण,े दबणे. ‘दरोजात कनगाई चदल  त हॅ 
रगत गेलं.’        

चदवनं ( .) तुड वण.े ‘सुनीले पायाखाल च चदवायले 
लावल  ा मा ा रामाले.’ - श.१३. 

चदा (पु.) तुडव ाने होणारा नाश. ‘बयलाचा पाय 
पराटीवर प ा का चदाच होते तचा.’         

चदाचदी ( ी.) दाटी, गद त होणार  तुडवण. ‘देवळात 
असी दाटन, का टलं ते आता चदाचदी.’           

चदामदा (प.ु) ठेचलेला. ‘मी येडा पा रजात उभा तु ा वो 
आंगनी/ चदामदा झाला बाई तु ा धुंद वो पायानी.’ 
‘लोक नी तुडवून, पाणी टाकून कड ाचा पार चदामदा 
केला.’ -सेल.४.  

चदाळनं ( .) मारण,े चेचण.े ‘चारचौघाईनं ध न साजरं 
चदाळलं रम ाले.’          
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च च न ( व.) लोक ना पाडले ाने च च न.’ -
मझ .२१.      

चदोनं ( .) म े सापडून ठेचले जाणे. ‘आजूबाजू ा 
सवा याईनं मले मंधातच चदोनं लावलं.’          

चदोयाले ( . प.) चेचायला. ‘बोट काहाले घालतं 
दरोजात चदोयाले.’          

चदोयेल ( व.) चेचले, ठेचले गेलेले. ‘हे चदोयेल बोट आय,े 
ध ा नको लावू.’          

चैन ( ी.) खुशाल. ‘देवदयनं चैनखुशाल आओ 
आमी.’ (का. चने)         

चोई ( ी.) चोळ . ‘हाटा आंतु अवघे पदाथ दे खले: 
ग णया: मुदीया: कडदोरे: चोळ या: त ड: भातुक :’ -
ल .२०४. ‘रोजची चोई आंगानं दाटे/ आरसा तोही 

ान वाटे.’ -काया.१७. ( ह.चाल ,का.चो े)          

चोईल ( व.) चोळणार. ‘हे घटका जाऊ दीन अ  मंग 
लेकाचा हात चोईल.’         

चोकट ( व.) च गला. ‘याले तं खायाले नरा चोकटवोकट 
पायजे.’        

चोकटाई ( ी.) ता, श ाई. ‘चोकटाईची तं फार 
हाय घरात पायसान तर नरा गदाळा.’        

चोकत ( . प.) चोखत. ‘रस खाऊन झाला तर  पो ं 
बोटं चोकत बसलं.’         

चोकाचोक  ( ी.) चोख ाची या. ‘पोराईची 
आईसक ाईची चोकाचोक  पाहेत राहावं.’           

चोकेल ( व.) चोखलेले. ‘हा आंबा म ु नं चोकेल आये.’             

चो ाले ( . प.) चोखायला. ‘ग ा पायजे सायाले 
चो ाले.’           

चोख ( व.) , , च गले. ‘ ेकाचे कत  चोख। 
धम ऐसे ा नाव॥’ - ा.२.६. २. रोख. ‘चोख शंभर  
दे  अ  पायना आनला.’  

चोखट ( व.) च गले, . ‘मग गोसावी ऐसे क न 
दाखवीले: तंव आंतु पीवळे ऐसे चोखट नीगाले:’ -
ल .१९२. ‘  ऐसा म हमा घनवट. गंगा तैसी 
चोखट..’ - ा.२.२१३. ‘वावरा भाकर अ  चटनीबी 
चोखट लागते.’  

चोखंड ( व.) चतकोर. ‘नाई नाई  अ  चोखंड चोखंड 
भाकर खातई.’  

चोखनं ( .) शोषणे, चाखण.े ‘आंबा चोखनं कसं समजते 
रे तुले? काम नाई समजत ऑ?’ (फा. चुशीद , का. 
च ु )        

चोखा ( व.) च गला. ‘माल तं लय चोखा अ  भाव तं 
एवढा का बस.’  

चोचडनं ( .) चोच मारण.े ‘ पकलं खायचं, क  नसुतं 
चोचडून टाकायचं’ -गाक.८३. 

चोचला (पु.) अ त र  शौक, मजास. ‘गा ा गर चा 
चोचला घाम काढणारा. वाकळगोधडी परवडल .’ -
डेबू.४५.   

चोचावणी ( ी.) चोच, टोमणे मार ाची या. ‘आप ा 
अपराधी मनाची टोचणी आ ण व न बाहेर बायक ची 
चोचावणी असा हेर  काच जाचत होता.’ -कात.२१३. 

चोट ( ी.) १. शयत, होड. ‘पटावरचे बईल आयत माय. 
कशीबी धाव ाची चोट लाव. जकन तं आपूनच.’ २. 
घाटा, तोटा, खोट. ‘आज पंचीस पयाची चोट 
बसल .’ -धग.१२५. ३. चता, घोकणी. ‘सर ा 
लगनाची नानाले चोट लागल .’ - सत.८५. ३. मार, ठेच. 
‘कुकळे पाऊन चालतं बे. पायनं गो ाची पायाले 
केवळ  चोट लागल  तं, हबा ा.’   

चोटा ( ी.अन.े) शयत. ‘पयले बईलाई ा लय चोटा होत 
पटावरते.’ 

चोटाचोटी ( ी.) होड, पैज. ‘बंडी पटालाची कोनी 
चोटाचोटी लावते काय बे? हे काय रगी य?’  

चोटाळ ( व.) फाजील, कामुक. ‘बाई भळ  अ  गाव प ं  
चोटाळ.’    

चोटीवर ( व.) पैजेवर. ‘तू काय बाबू चोटीवर येऊन 
रायला. तुयासारखे तं लय पायले.’  

चोटेल ( व.) कामातूर, ीलंपट. ‘पार नं असं येकलं हडू 
नाई. चोटेल पोराईचं काय स गो ा जात नाई.’ ‘चोटेल 
गाव कपायी बु ा/ गंधाचा ट ा लेवून झालं.’ - व.  

चो ं (न.) चोर. ‘शामरावचं पो ं तं लय चो ं नगलं.’        

चो ा ( व.) चोर. ‘तु ा मायचा चो ा, दाखवू का तुले? 
भावराव सळला.’ -पख.५८. 

चो ा ाय (पु.) खोटा ाय. ‘ ाय केला तुमी तरमा 
चो ा ाय झाला हा मायं वावर असून मलेच दंड प ा 
राजा.’  

चो ीचा ( व.) १. एक शवी. ‘लयच भादरभादर करते. 
मोळा चो ी ाचे हातपाय.’ -गा.९२. २. चोर चा. 
‘बेपार भी टपूनच रायते का याचा ाचा चो ीचा 
कापूस ाले.’ -ज.५२. 

चो ा ( व.) चोरा. ‘तुयाच माया खशातले पैसे काहाळले 
चो ा.’          

चोतपा ा ( व.) चोपडणारा. ‘अती काय आ ाआ ा 
नून चोतपाळून रायला. तुया घर  आलो क  त ड नाई 

उलत तुयं.’      

चोथा (प.ु) लगदा. ‘न गरा ा बैलईनं कळ ा ा पडीचा 
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चाऊनचाऊन चोथा केला.’     

चोदनं ( .) संभोग करणे. ‘शेतक याले सावकार, अळते 
अ  आता सरकारबी चो ाले लागलं.’ ‘डाव घेते 
साधून, शेजारचा चो न.’  

चोदवनं ( .) संभोग करण.े ‘आमची चोदव ावरबी 
लागणारच नाहीत म ?’ -सेल.१५७.    

चोदवाय ( . प.) संभोग कर ासाठी. ‘नळ सु  झाले 
मन ावर कोण चोदवाय घेईल याची पखाल?’ -
झ.६७. 

चोदी ( व.) संभोग क  देणार , वाईट वृ ीची. ‘गोदावर  
े पु या गावची चोदी.’ 

चोदीचा ( व.) एक शवी. ‘ब ा ा फुका ा भाकर  
खाऊखाऊ माजला चोदीचा.’ -पख.२३.  

चो  ( व.) संभोगास , फुकूट लाभ क न घेणारा. 
‘तननाशक आलं, नाई तं ा चो  मजुरापुळे शेपूट 
हालवा लागत होतं.’    

चोदेल ( व.) झवलेला. ‘ ा सायब हाक न? आमी 
का कार े समदेईचे चोदेल हाव ना?’          

चो ा ( व.) संभोग करणारा. ‘ ा चो ाले कापूस येचता 
खेपी बाई दसल  का बसं झालं.’ 

चो ाले ( . प.) संभोगाला. ‘माया पेर ावर आले नाई 
अ  आता काहाले आले माय चो ाले.’          

चोनकं (न.) तुणतुण.े ‘तमाशात चोनकं वाजोयाले माया 
लेक काय तुमाले बायला दसला काय?’          

चोप (पु.) १. जरब, न ह, मार. ‘गु जीनं लय चोप देला 
काळ चा अ  न ेकाळ  लागे छमछम अ  व  ये घम 
घम.’ २. ढोल वाजव ाची काडी. ‘ ाता य नी ढोल 
काढले. हातात ा चोपानं पानातून ते सूर काढू 
लागले.’ -झेल.४९. ‘ढोलावर प  चोप, बु ाची मो  
झोप.’  

चोपकारनं ( .) कुरवाळणे, आवरणे. ‘नवाट गोरपे 
चोपका न हाना लागतात. कु ळेई पयतात ते.’       

चोपडनं ( .) अंगाला लेप लावण,े गोडगोड बोलण.े ‘काम 
प ं  तं ग ालेबी चोपडनं पळते राजा.’  

चोपडा(ळा) ( व.) गोड बोलणारा, चोपडणारा. ‘बाबू असं, 
बाबू तसं असा माय मावसा लयच चोपडा हाय.’          

चोपन ( व.) पाणी थ बणार , चखलवट जमीन. ‘चोपन ा 
वावरात मुंग श बूत येते.’        

चोपनं ( .) मार देण.े ‘ढोराले आवतावर चोपनं पळते 
नाई तं काय तेई ा म गं झोपा काळाव.’  

चोपनट ( व.) पाणी मुरणार , डबर ची जमीन. ‘वावर 
ान तं चोपनट. तर बी एरंडेल, प हाटी, कळबा, मुंग 

लयच पकते लेकाचा.’  

चोपनाड ( ी.) फसण असलेल  जमीन. ‘चोपनाड वावरात 
लवकर डवरन चालत नाई.’  

चोपळनं ( .) चोपडण.े ‘आंगाले क ा चोपळला. मंग 
गरम पानी ओतलं.’ -धग.३८.  

चोपळं ( व.) सु ढ होणे. ‘गो  ाले ढेप लावल  तईपासून 
चोपळंच प ं  लेक.’        

चोपून ( व.) अ धक माणात. ‘वावरातील शदोर बी 
म  धकते तं चोपून खाते मानसू.’  

चोबल  ( ी.) काटेर  कंुपण करताना करावयाचा ख ा. 
‘कुटाराले कूप ठोकासाठी भरन आनले, पानी टाकून 
चोब ा पा ा.’    

चोमनं(नी) (न.) श  न. ‘ ा ापासी काहाले गे ा 
भळ ा तू, चोमनं ध याले?’ ‘उठ चोम ा, धस 
ग डीत.’    

चोय ( ी.) सुईटी. ‘ध ाची चोय पतरवाई 
क या श ा ा कामी पळते.’ २. फळ चोखून उरलेल  
आठोळ . ‘आंबे खासाल तं चोय तकळे कोप यात 
टाकजा बे.’  

चोयचाय ( व.) चोळण.े ‘आंबा चोयचाय करा लागते 
रस करताव .’        

चोयनं ( .) चोळणे. ‘माच, ए ल, इं जाहीचे चोयने.’ -
मए.३८. ‘येका पा ानं पीक गेलं तं सालभर चोयत 
बसा लागते.’    

चोयना (पु.) पैजामा. ‘जु ाकाळ  ना ाचे चोयने घालत.’        

चोयामोया (पु.) चोळामोळा. ‘इ र चे कपळे माहे 
चोयामोया केले तुवा.’      

चोरखाई ( ी.) चोर चे वा  असलेले ठकाण. ‘शेतच 
मुळात चोरखाईत अस ानं रा ी जाऊ लागलो.’ -
फ र.६३.  

चोरपोल स (पु.) चोर पोल स असलेला एक खेळ. ‘ ा ा 
चोर, न गो पोल स होऊन खेळू लागले.’           

चोरवाट ( ी.) गु  र ा. ‘चोरवा टया नाही वटाळाचा 
आघात।’ -तुका.४७७.   

चोराय (पु.अने.) चोर चा सुळसुळाट. ‘गावोगाव चोराय 
सुटेल आये अपके.’  

चोराय ( . प.) चोर ाक रता. ‘येव ा राती माई काय 
बईल जोळ  चोराय आलता का बे?’         

चोर चपाटी ( ी.) चोर  वगैरे. ‘चोर चपाटी करनं साज या 
मा ाले शोभते काय हो?’  

चोल  ( ी.) सूई, दोरा इ. ठेव ाचे साधन. ‘माया गुंफा 
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आजीनं ही चोल  सुई दोरा ठे ासाठी इकत घेयल  
हाय.’     

चो र ( व.) थ र, हलकट, कवडी कमतीचा. ‘माहीत 
न तं न.े तू इतला हाय चो र.’ - मए.७९. 

चोळ (न.) वास . ‘ना चोळ कलवंलं, गो ात खंुटा सुना, 
लावू हा उंडा कोना.’ -भीक.६०. 

चोळ ब गडी ( ी.) य ना लागणारे सा ह . ‘लेक  
बाईले काय हरहमेशा चोळ ब गडी ा लागते?’      

च डकं (न.) एक वा . ‘गंगाराम बुडा च डकं म  वाजोते 
अ  न लबी करते.’ 

च ड ा ( व.) लावालावी करणारा, इकडील गो ी तकडे 
स गणारा. ‘च ड ा सो ानं स गतलं असीनच ना 
तुमाले?’    

च डकेपना (पु.) लावालावी, म ेम े करण.े ‘उगा राय बे, 
आम ा भावात तू काहाले च डकेपना क न रायला.’  

च द ( ी.) नशानी, जखम. ‘दा  आ ण र ड तुला 
चकटला जसा ग ध/ अरे फुटलं तुझं डोकं भल  मोठी 
पडल  च द.’ - .८४. 

च दान(नी) ( ी.) जखमेची नशाणी. ‘फनकट धसलं होतं 
ाची पायाले च दानी अजून हाय.’        

च बडा ( व.) त डावर गोड बोलणारा, चुगलखोर. 
‘नारदमुनी े च बडा देव. इक ं  तकळे लाव ात 
पटाईत.’        

च बळेपना (प.ु) वरवर ेम दाखव ाची या. ‘तुमी ओम 
जकले माया आबाची. च बळेपना केला का भे े मंग 
बडी.’   

च भाळनं ( .) कुव ळण.े ‘बैला ा पाठीवर थाप मा न 
ानं ाला च भाळलं.’ - श.९. 

चौ ( व.) चारही. ‘कुकडेयापा स तळे: तेथ चौ गावीचे 
गोपाळ गाइ पाणीया स घेउ न आले:’ -ल .७८. ‘र धौरे 
बेलौरे जेववीले: चौ गाउ जेववीला:’ -गो व.९१. 

चौक (प.ु) १. चौरस जागा. ‘आल  आल  रे दवाळ / 
ढोर ा कर रे ढडरवाळ / दीवा कर रे भाताचा/ चौक 
भर रे मो ाचा.’ -पख.१२३. २. चार र  े मळतात ती 
जागा. ‘पो ेपा े सं ाकायचे चौकातच उभे असतात.’  

चौकट ( ी.) दरवाजाची बैठक. ‘भरभर घर ब धावं 
मंगस ा पैसामैसा पा न बसवावं दरवा ा ा 
चौकटा.’ (का.चौक ु )         

चौकडा (पु.) चार भ डी जोडलेले पा . ‘पंगतीत मीठ, 
क दा वा ाले चौकडाच पायजे.’ (का.चनकु ळ)         

चौक  ( ी.) पहा याची जागा, ठाणे. ‘काल ा भ डनातले 
मा ं पोल स चौक वर गेलते.’      

चौकेछ े  (पु.अन.े) केटमधील सं ा. ‘चौकेछ े  मारतो, 
लेचापेचा नाही असा कसा हारतो.’ - मझ .१६.  

चौखंदा (पु.) चौकोन. ‘ भकाने बेलदाराला बोलावून 
माती ा भतीचा चौखंदा करवला.’ -सेल.२४.   

चौखं ा ( व.) चार ख बाचे. ‘र ाला लागून चौखं ाचे 
घर. समोर थोडेसे रकामे जोते.’ -सेल.१८८.  

चौखारनं ( .) गरुा ा पायात खुराला मार लागण.े 
‘गो ाईनं ढोरं चौखारले लेकाचे.’  

चौखूट ( व.) चौकोनी. ‘ख बाखाल  ठुवाले चौखूट गोटा 
पायजे.’           

चौगुना ( व.) चारपट. ‘ णो नया वाखाणा। पासी से आल  
चौगुणा।’ - ा.१३.६४५. ‘राधीऊन रमा चौगुना देखनी 
आय.े’  

चौघा ा ( व.) आवड नवड नस ामुळे काहीही चार घास 
खाणारा. ‘चौघा ा मानूस असला का बरं होते, काईबी 
र धा.’   

चौत(थ)रा (पु.) ओटा, चौथरा, चबुतरा. ‘घरा ोर ा 
चौथ यावर तळो टाकेल होता.’ (फा.चौतर:)    

चौतफ  ( व.) चारही बाजंूनी. ‘गावा ा चौतफ  झाळोनच 
झाळोन आय.’ (फा.)       

चौथाई ( ी.) पकाचा चतुथ श भाग. ‘मजुराईले चौथाई 
नाई बटाईच ा लागते राजा आजकाल.’  

चौपट ( ी.) १. चार पटीन.े ‘का कार  हा असा धंदा हाय 
का तीन मय ात पै ाची चौपट होते.’ २. दरवाजाची 
चौकट. ‘पु या घराले, बाबू ानीसईत सागा ा चौपटा 
लाव ा प ानं.’ ३. नाश, वाटोळे. ‘गनशानं माहा होतं 
काम चौपट क न टाकलं.’   

चौफुला (पु.) १. चार र  े मळतात ते ठकाण. 
‘चौफु ावर गा ा थ बतात तं सोईचं हाय येनंजानं.’ 
२. चार भ डी एक  जोडलेले भ डे. ‘ तखट, मीठ, क दा, 
नबू वा ाले चौफुलाच पायजे पंगतीसाठी.’           

चौफुल  ( ी.) आडवे तडवे तास काढून मेळावर बी पेरण.े 
‘यंदा आपून प हाटी चौफुल च पेरल . मोकयचाकय 
रायते.’ ‘बाया तवा चौफु ा पुजती.’ -मा.११.     

चौबत (अ.) चौफेर, चारही दश नी. ‘धम यापासी येता 
खेपी शेन दसते काय कुठी ून चौबत नजर टाकल .’ 
- सत.३०. 

चौमेर  ( ी.) चार ब धावर. ‘ना तर  रणी शव स डले। ते 
चौमेर  गधी वदा रजे।’ - ा.२.२००. 

चौर ग डा (पु.) ीचा वेणीचा अलंकार. ‘पो ाईचं 
नटनंथटनं काय, चौर ग डे काय, काय काय पायता!’          

चौसर ( ी.) एक खेळ. ‘चौसर खेळ येते काय तुले? दोपदी 
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हारल  नोती काय? तो कोरव प डवाचा खेळ.’          

चौसोपी ( ी.) चार सो ाचा वाडा. ‘आ ाजीचा गावात 
मोठा चौसोपी वाळा दमाखात उभा हाय.’ (फा.)     

ा (पु.) चहा. ‘आप ाखून तं ा सवा एक पाऊलभर 
चालनं होत नाई.’ -धग.१३. 

ागायनी ( ी.) चहा गाळणी. ‘ ागायनी नाई तं पा  
घेनं येख दा अ  ा गाय भरकन.’  

ाट ( ी.) ल, थाप, अनपु ती. ‘पाहा बरं, नाही तर 
ाटच ान उं ा बी.’ -सेल.१४५.  

ाटेल ( व.) खोटे बोलणारे. ‘ ाटेल द ा काईबी देते 
ट ाऊन.’ 

ानं (अ.) ामुळे. ‘ न ात काल काई ढोराई ानं 
नशीन भरला बजार. भ डणतंटा झालाशीन.’ -फ र.५२. 

ानं ( .) चाहण,े आवडण.े ‘ द ा मले लय 
ाते.’ ( ह.)  

ाप ी ( ी.) चहाची पावडर. ‘गो ाले कानावर धाळून 
ाप ी बोलावल .’           

ापनं ( .) चोरण.े ‘मा ा नाताले न,े तुनं मा ावालं 
र रच ापलं.’ -गय. 

ापानी (न.) चहा, पाणी वगैरे, आ त . ‘सोमनाथचा 
सभाव लयच शाबूत हाय. ापा ा शवाय येऊ देत 
नाई.’  

ार  चरनं (पु.) चारही न , सु व त असण.े ‘पुरसु 
परमी ार  चरनं बरबर अस ा ानं भार  खुस 

ते.’ - सत.८५. 

ाव ाव ( व.) बडबड. ‘हे बुडगं सकाऊन ा पायर  
माय लेकरावर ाव ाव करत रायते.’         

ुत ( ी.) ी योनी. ‘ ुत दाखवलं क  भूत पयते.’     

ुतमार चा ( व.) ग ल  शवी. ‘ ाले काय भेतो काय 
मी ुतमार ाले.’    

ु ते ( व.) मूख. ‘ ु ते पॅसजर बेमतलम टाईम खराब 
करतात स याईचा.’ -गय. 

ु ा ( व.) मूख. ‘सरपंच केला ु ा लेकाचा. सारं गाव 
बरबाद करनं लावलं.’ -त.५३.          

ु तया ( व.) बेवकूफ, बनडोक. ‘ ु तयाले कतीकई 
स गा, ाट समजत नाई ाले.’          

ु तयानंद ( व.) मूख. ‘बईलगाळ ले बे  लावता येत नाई 
ा ु तयानंदाले. मोठा नाकानं गोठी करते 

भोसळचा.’          

ेवलबाजी ( ी.) खाल ा थरातील वनोद, गंमतीजमती. 
‘पारावर पो े बसून ेवलबाजी करत रायतात.’ 

छ          
छकडं(ळ) (नं.) लहान बैलगाडी. ‘जाता ब हणी ा गावा 

पडे वेट छक ाचा/ नघता लेक ा गावा खोगीर 
रेशमाचा.’ -लोक.३०. ‘छक ाले बईल जुतले अ  
नगालो पोरगी पायाले.’ (का.का.च डा)      

छकडेदम ा ( ी.अने.) छकडे, दम ा इ.. ‘ग ा ा जागी 
तीन चाक  कटले/ हरोह डा आल  छकडेदम ा हटले.’ 
- मए.११७. 

छकाटनं ( .) चटळण.े ‘ हव हव दसते तं बक  या लय 
छकाट ा आखरात घु ाले.’          

छ ा ( व.) हजडा, षंढ. ‘ ाले काय पोरगी दाखोता 
छ ाले?’        

छ ा(क ) (पु.) प ातील एक पान. ‘चवर  पंजी हाय. 
छ  आल  का जमते उतार.’  

छ े पंजे (पु.) बनवाबनवी, डावपेच. ‘मोठा ा लोकई संग 
छ े पंजे खेऊ नये ग रबानं.’        

छचोर ( व.) बाहेर ाल , उनाड, अ र. ‘मोठा ा 
मा ाईत बस ावर असा छचोरपना करतात काय 
लेका?’     

छटका (पु.) आसूड. ‘बैलाले छटका कहाले मारतं येव ा 
उ ा ा पायर .’         

छटाक ( व.) प ास ाम, शेराचा सोळावा भाग. ‘एका 
छटाक पासून शेरमापापयत सव भरलेले अंगरखे 
असत.’ -मोती. ‘बाई वऽऽ, हे अ रेभर जवार  ने अ  
गईु घेऊन ये छटाकभर.’ (का.चटाकु)       

छटाक  ( ी.) छटाक वजनाची पुडी. ‘बाबू हे पैसे घे बरं. 
ाची छेटाक  आन कानातून.’  

छटा ा ( व.) ठगू, खुजा, कमी उंचीचा, बुटका. ‘ग ा 
आय छटा ा, पन बायको भेटल  उ ीपुर  लेकाले.’           

छदाम (पु.) एका पैशाचा चौथा ह ा, थोडा पैसा. ‘जु ा 
काळ  येका छदामात बंबाळ भाजीपाला येत जाय.’ 
‘अठी दातावर मा याले छदाम नाई अ  उसन े पैसे 
म गते मले.’    

छ  (न.) छनछन असा आवाज. ‘बट ातले कलदार तं 
छ छन क न रायले जसे.’  

छ ी ( ी.) सुतार, गवंडी य ा जवळ ल एक साधन. 
‘छ ी हातो ाचा घाव/ करे दगळाचा देव/ ाचं 
मानसू हे नाव.’  

छप( )र (न.) छत, घरोवर ल गवत, टीन, कवेल चे 
आवरण. ‘ज मनीत पकतेच काय असं घर ब धलं 
तरमा छ र नाई न रायलं.’ ‘भलकसं वारं वायदान 
सुट ानं घरावरचं छ र उळून गेलं.’ (फा. चपर, 
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का.च र)         

छपनं ( .) लपण,े दडण.े ‘लपनछपन खेयतं काय?’        

छपर पलंग (पु.) कापडी छत असलेला पलंग. ‘मो ा ा 
घर  साधेसुदे रायतात का बावा, छपर पलंग रायतेत 
राजा.’ (त.श र )         

छपाई ( ी.) १. समीट रेतीचा थर. ‘पोपळे नगले का 
भतीची छपाई करा लागते.’ २. छाप ाची या. 
‘पु ाले पु काची छपाई भ  म  अ  ेग ा.’ 

छ  ( व.) पु ळ. ‘असे तं छ  पोरं पळेल हायत 
समाजात. तू काय गोठी क न रायला बाबू.’        

छ बना (पु.) कापडी मंडप. ‘अथी छ बना टाकारे. पावना 
मानसू बसोता येते.’ (फा.)       

छ बला ( व.) रंगेल माणूस. ‘को ा रंगी ाची नार/ 
को ा छ ब ानं नले .’ -लोक.१७४.  

छबी ( ी.) आकृती, तमा. ‘को ात खुटा पायजे. नाई तं 
दोन खे ात छबी रायत नाई मानसाची.’       

छबू ( ी.) ी नाम. ‘छबूले पावने येऊन रायले ना आज 
पायाले.’  

छ कछ ो ( व.) नखरेल ी. ‘काई छ कछ ो सून 
पाऊन आनल  भॉनं.’        

छर  (पु.) लोखंडी दाणा, गोळ . ‘पाखरं हा ासाठी 
छ याचीच बं क पायजे.’ (इं.)         

छल ग ( ी.) उडी. ‘बजरंग बल  क  णून पुरात उडी 
मारल , छल ग लगावल .’ -डेबू.५८. 

छ ा (पु.) जाडजूड अंगठी. ‘पाची बोटात सो ाचे छ े 
पायजेत. लयच धनवान हायस काय?’          

छळछाळ ( ी.) छेड, खोडी करणे. ‘येकल  बाई दसल  र  
दसल  का ह रभाऊनं छळछाळ केल च समजा.’          

छाकटा ( व.) चतरा, ाथ , धूत. ‘वेळ अशी मरणाची देव 
मोठा छाकटा.’ - मझ .१८५.   

छाकटेपना ( व.) ाथ पणा, चतरेपणा. ‘पण लोक 
छाकटेपणा करायले हे ा ा ल ात आलं.’ -पख.३७. 

छाकटेल ( व.) ाथ , चतरु. ‘माते याचं मजुराले देऊन, 
शाबूत इकनारा का कार तं लयच छाकटेल नावं.’        

छाट (पु.) १. चाबूक. ‘ट ावर घोळा हाकलाले छाट 
पायजे.’ २. अ त र , वरचा भाग काढणे. ‘पेर ा 
अगदुर धु यावर ा झाळाचा छाट काळनं पळते.’  
३. बनले, धूत, चाट मारणारा. ‘रामराव सारखा छाट 
मानसू नाई पायला कुठी.’          

छाटनं ( .) कापण.े ‘ लबा ा, काटी ा ड गा छाटनं 
पळतात या साल .’         

छाटी ( ी.) १. सं ासाचा नेसू. ‘साधू बॉ मंग तुमी लगन 
नाई केलं तं तुमची छाटी कोन धुते हो?’ २. कापडी 
तुकडा. ‘उलंगवाळ वर येयेल पाराटी ा ब ा छाटीत 
ब धून बकर साठी आन ा.’       

छातळक - घो ाची एक चाल. ‘छातळक छातळक घोळं 
पयालं तं व हाडी नत प ा राजा आता नवरदेव.’       

छाता (प.ु) १. छ ी. ‘पा ा पावसाचा नेम नाई सायाचा 
छाता ठेवावं संगं.’ २. ऊर, दोन ख ामधील शर राचा 
भाग. ‘तुर चे पोते उचल ानं छाता कून रायला 
कालपासूनं.’  

छाताळ (न.) ऊर, दोन ख ामधील शर राचा भाग. ‘ च ा 
पाळून ना ा ा छाताळावर बसून साजरा खंुदलला.’           

छाती ( ी.) ऊर, दोन ख ामधील शर राचा भाग. ‘छातीले 
माती लावा लागते ताहा का कार  ते.’  

छा ाम ा ( व.) म ा कवा छाती येव ा उंचीची. 
‘काल ट गया ट गया होती आज छा ा म ा झाल / 
परकरातल  पराटी कशी ग ात आल .’ - व.          

छाननं ( .) १. नवडणे. ‘धळे इं जी कवलं छानून 
काहाळले.’ २. गाळणे. ‘गढूय पानी छानून पेवावं.’ 

छाननी ( ी.) १. गाळण,े नवड ाचे काय. ‘अज ची 
छाननी झाल  ातून मायं नाव काहाळलं गेलं.’ २. 
गाळणी. ‘ ा गायाले छाननी आन बरं.’       

छानी ( ी.) १. वळ . ‘पर ट घडीची छानी ही के ाही 
जशी ा तशी कधीच राहत नाही.’ -कात.२८७.  
२. मुखवटा, प आकार. ‘या राह ा बंग ा ा 
छानीचे असे माझे आणखी पाच बंगले आहेत.’ -
कात.४१२. 

छाप (पु.) ठसा, खूण. ‘मळ ात पायलं तं सव रानीछाप 
कलदार होते भरेल.’ (फा.चाप,का.छापा) 

छाप ( ी.) भाव. ‘उ ापुरा मानूस अस ावरतं छाप 
पळतेच राजा.’          

छापी ( ी.) १. चलमीला लावावयाचा कापडी तुकडा. 
‘ चल म ओढता खेपी छापी पायजे 
खा ानी.’ (अर.साफ ) २. गवं ाचे एक साधन. ‘मोठी 
छापी पायजे भीत ब धताखेपी.’ ३. पटे, मोठा माल. 
‘गड ातलं पानी घेऊन रमेशनं त ड धुतलं मंग छापीनं 
त ड पुसलं.’ - तत.२९.  

छायवान (न.) सावल . ‘ज भळ ा ओ ा फ ा टाकून 
छायवानासाठी नवीन म डव तयार केला.’ -खंु.३१.  

छार (पु.) १. छ  पाड ाचे साधन. ‘बंडीले हरनी बसवाची 
होती तं घर ा पाटल ले छारानं भोकं पा े  अ  दे  
बसून.’ २. पा ातील ार. ‘ईर खोदल  तं छार असेल 
पानी लागते.’   
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छकनं ( .) शकण.े ‘उंबर ावर छकू नोय बाबू.’     

छनाल ( व.) भचार . ‘पतीव ा दार  देव पहारेकर / 
खेटराची चवर  छनाल ा डो ावर .’ - .९४. 
‘जवानपणची छनाल, तारपणाची कुटन.’ - मए.१३. 
(का. चना ळ)    

छनाल ा ( व.) एक शवी. ‘बो  नको छनाल ा, नाई 
तं तुयासंग आमालेई लाथा खायची पायी आनशीन.’ -
धग.११६. 

छनाल  ( ी.) भचार. ‘सरम ठवाव चोर छनाल ची, 
पोटा ा कामाची नाई.’ -धग.४१.  

छलका (पु.) साल. ‘ छलके काढून लेकराई ा हाती केव 
ाव खायाले.’  

छलछाल (न.) छल ाची या. ‘हे खबत ं  लाकूळ 
छलछाल क न सरकं करा लागते.’       

छलनं ( .) छलण.े ‘वास ानं छ न लाकूळ कसं 
चोपळंगीर झालं.’       

छलेल ( व.) चतरु, चतरा, भचार . ‘सा या गावाचा 
छलेल मानूस े तो.’ -रा.११. ‘ छलेल बाईसंगं 
राय ानं आपलंबी नाव खराब ते.’    

छळकनं ( .) शपडण.े ‘बाट जायासाठी गोमतीराचे 
शतोळे छळकले.’          

छवाडून ( .) ो ा हत क न. ‘गजू ा बायकोले 
रपोट देणं णावं. देऊ लेकाले पोल स छवाळून ा 
गणा म गं.’ -वा.४८३. ‘पाटील बॉ भले अ  कु े 
छवाळून देले.’  

छदल  ( . प.) दोहोत ट र होण,े भडण.े ‘ छदल  
नजर ले नजर, कले ाले जगर/ परती ा सगरानं 

ा काल केला सफर.’ -न बै. 

छ  थू (न.) अपमान. ‘तुका णे जन । छ  थू केल  
वटबंणी॥’ -तुका.४४५४. 

छ क ( ी.) शक. ‘उराई झा ापासून भ ीशा छका 
येऊन रा ा.’           

छुछा ( ी.) तं मं . ‘भ  साधू सायाचे, छुछा करतात अ  
भूत भागोतो ात.’         

छुपा म ( व.) सु  गणु असलेला, चो न कामे 
करणारा. ‘आमाले माईत नोवतं तू इतका छुपा म 
अ शील.’ -पागो.९८. 

छुमंतर (न.) मं . ‘भ ाच काराबीन साधू बॉ छुमंतर मारलं 
का ताप गायप.’        

छुम ा ( ी.) तोर ा. ‘पायातील छुम ा मंजुळ आवाज 
काढीत हो ा.’ -कात.३१४. 

छू करनं (सं. .) काही कर ास उ ु  करण.े ‘ ान 
ठुजा मी छू कर न ताहाच भाईर नगून ठोकजा 

ाले.’ (का.छू बडु)      

छूमछूम (न.) एक नी, आवाज. ‘गीता ा पायात सा ा, 
कशी छूमछम चालते पाय.’            

छेदं (न.) तुकडे. ‘येव ा मो ा लाकडाले छेदं क न दोन 
लान तुकळे केले.’         

छे  (न.) छ . ‘सरप भताळा ा छे ातच गेला.’        

छेलछ बला ( व.) १. सुंदर. २. मन ी. ‘दोगंबी नवरबायको 
छेलछ बले. गावाले जातात त हातात हात 
घा न.’ (फा.)      

छेळ  ( ी.) वेताची काठी. ‘छेळ  लागे झमझम, व ा ये 
घमघम.’        

छोकरा (प.ु) मुलगा. ‘गावात आले छोकरा छोकर / म  
खेळत लपना छपनी.’ (त.शो न)         

छो ा ( व.) १. लहान. ‘छो ाईले कोनीई नावं ठेवते, 
मो ाले कोन काय ंते? २. एक नाव. ‘छो ा नाई 
काय घर  आजी?’ 

 

ज 
जई (अ.) जे ा. ‘जई पाव तई लेकाची माहेरमाहेरच करत 

रायते.’         

जईतई (अ.) जे ाते ा. ‘जईतई तुमी तं अथी बसेलच 
दसतात काई कामधाम करता का नाई?’  

जऊ ( ी.) पा ात राहणारा एक कृमी. ‘हातापायाले फोळ 
असला का जऊ घुसते नदी ा पा ातून.’          

जऊन ( . प.) जळून. ‘येवळ  मोठी कळ ाची गंजी 
बात ाबात जऊन खाक झाल  लेक.’         

जकळ ( ी.) ताण, आंखडण,े अकडण.े ‘बंडीत झेटके 
बसूबसू सम ा आंगात जकळ आल .’       

जक(ख)ळनं ( .) अकडणे. ‘ हवानं सारे हातपाय 
जकळले लेक.’        

जख( ) ( व.) १. वय र, ातारा. ‘ गो बु ानं 
जख होईलोक ज मनीचं काम केलं.’ (फा.) २. व पू, 
ख ड. ‘आता न हा जख झाला तारा. ा ानं काय 
कामधाम होते आता?’ (का.जि )ु      

जखम ( ी.) ज , घाव, आघात. ‘पायाले इवा लाग ानं 
लय मोठी जखम झाल .’ (फा.झ )         

जखमी ( व.) इजा, जखम झालेला. ‘धु या ा भ डनापाई 
लय झनं जखमी झाले लेक.’  
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जगजाहीर (न.) सव ना माहीत. ‘त ड काळं केलं तेबी 
जगजाहीर झालं.’         

जगनं ( .) जवंत राहणे. ‘आता दोन रोजबी जगनं नाई 
आप ा न शबात भरले आपले दवस.’       

जगबुळ  ( ी.) जग बुडण.े ‘पृ ी ा पाठीवर ल पापाचा 
भार शेषाला सहन होईना ामुळे एक दवस जगबुडी 
होणार. कोनी कोनी जगबुळ ा अफवा पसरोते.’ -
धु .  

जगरं (न.) रोड साठी पेट वले ा गव य चा ढीग. ‘मग 
वीसदेओ आणवीला: जगरे घालवीले: मग (च चा) 
भाजुभजु खादल या:’ -ल .२७३. ‘कापडाची पालं. 
रा ा. ापुढे गोव याची जगरं पेटलेल .’ -डेबू.५८. 
‘जगरं पेटलं अ  भकार सुटलं.’ (फा.)  

जगरहाटी ( ी.) समाजात चालत आले ा ढीपरंपरा. 
‘भावाभावात पुढे भावबंदक  होते हे जगरहाटीच आहे.’ 
-रा.१५३. 

जगहासं (न.) जगात हसे होण.े ‘पाटीलक ची जीद पुर  
नाई झाल  त उगच जगहासं ईल.’ -पाटी. 

जगोनं ( .) जग वण.े ‘दवापानी करत कसं तर  जगोनं 
हाय बुढीले आता.’  

जगोलं ( . प.) जग वले. उ ायात पानी देऊ देऊ हे 
झाळ जगोलं.’  

जचनं ( .) शोभण,े नीट वाटणे. ‘गो यापान मा ा ा 
आंगावर को ाबी रंग जचते.’  

जट ( ी.) केसाची बट. ‘अशा ना ावानी जटा काळू नाई 
बाई.’       

जठलोक ( व.) जोपयत. ‘जठलोक माई मजुर  देत 
नसन तठलोक मी हालत नाई अथून.’ 

जठ ातठी ( व.) जेथचे तेथे. ‘हे प ू जठ ातठी 
सोळून ा अन मंग घर  जा. मी उठून पायतो.’ -
फ र.१४६. 

जठी (अ.) जेथ.े ‘जठी जाव तठी अ  बरं नाई कुठी.’  

जठीतठी (अ.) जेथेतेथे. ‘गेले पावसाये कती बहीन सु च 
हाय बेकार / ऊत आला जठीतठी बोक डून रायल  

ाचार .’ 

जठु ा तठी (अ.) जेथचे तेथे. ‘आले सोरा  घर  आमी 
जठु ा तठी/ बंदी पढी गेल  तर  रा ा धोतराले 
गाठी.’ - ख. 

जठून ( व.) जेथून. ‘जठून आपून वसद काहाळतो ते 
तठीच ठेवल  पायजे.’  

ज र ( व.) जरठ, राठ, कडक, पूण वाढलेला. ‘कणसातला 
दाना धावरतं होता. आखीन थो ज र ाचा होता.’ -

द.८२.      

ज ावरक ( व.) जेथपयत, जोपयत. ‘ज ावरोक बमार  
जात नाई त ावरक दवापानी करनं पळते.’  

जडी ( ी.) जडीबु ी, औषधी मूळ. ‘वयदानं जडी देल  
धात उगाऊन खायाले.’   

जडीजमाव (न.) जुळवाजुळव. ‘कुठून ज डजमाव करता 
उजूक एका लाखाचा?’ 

जत (न.) जंत. ‘लहान लेकराले गोळ खा ानं जत होतच 
असतात.’        

जतनं ( .) स भाळण,े जपणे. ‘ तारवयात जीवाले जतनं 
पळते.’          

जतरक  (पु.) या ेक . ‘हौसे, नवसे अ  गवसे हे येत 
जतरक .’ -भं.१३. 

जतरा ( ी.) या ा. ‘जतर त गे ा शवाई देव दसत नाई 
ंतात ते खरंच आय.’   

जतावनं ( .) आगाऊ समज देण,े हरकत घेणे. ‘अशानं 
तुहं होबकाळ फुटील बाबू. आज जतावून ठेवतो.’ -भं.६.  

जतावनी ( ी.) सूचना, चेतावणी, ताक द. ‘धुरा कोरशील 
तं हातापाय तोळ ल लेका ा, अशी खरपूस जतावनी 
दे  साया ाले.’         

जतोनं ( .) चेतावणी देणे. ‘कब त ा नईन पोरायकळे 
ान ा असं जु ाईले जतोत जाये.’ - सत.३८. 

ज ा (पु.) समूह, तुंगा. ‘आमचा ज ा तथून नाही हटे.’ -
मझ .४६. ‘ नदाखुरपाले बायाईचा ज ा नघाला.’     

ज ा ( ी.) देवाचा नै म क उ व. ‘नागपंचमीले 
नागोबॉची ज ा भरते माया माहेरात.’ (का.जा े)         

जथ(ध)लोक ( व.) जोपयत. ‘जथलोक हरबरा द  ेना 
तथलोक आपला येकच नंबर हाय.’         

जथी (अ.) जेथे. ‘जथी तुपाची धार, तथी साधूची येरझार.’ 
‘जथी जावं तथी अ  बरं नाई कुठी.’      

जथीसा (अ.) जेथ.े ‘जथीसा पोट भरते ते आपलं गाव 
अ .े’         

जथून ( व.) जेथून. ‘जथून जावं तथून वाटीत नरा 
काटेचकाटे.’  

ज ा (प.ु) समूह, टोळ . ‘बायाईचा ज ा स गला कापूस 
ये ाले.’ 

जदगो ा (पु.) जंतावर ल औषधी गो ा. ‘ ाला लहान 
लेकरासार ा जदगो ा खा ाशा वाट ा.’ -पख.९८.  

जदलोक ( व.) जोपयत. ‘जदलोक बुडाबुडी आहे 
तदलोक तेईले वागवाई लागीन अ  ह ावाटनीबी नाई 
करा लागीन.’  
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जननं ( .) सुत होण.े ‘शहरवाले मजेनं गो ी मो ा 
हानते/ खेडं जवा जनते तवाच शहर तानते.’ -ऊ.७.       

जनपत(द) (न.) १. पोरवडा. ‘पोरगं, सून, पोरगी सगळ  
नवकर वाल  जनपत असूनही मा रनीचे हाल होते.’ -
खंु.२०२. २. लोक. ‘ब  एक तावर  ी त। जया 
जनपदाची खंती।’ - ा.१३.६१३ 

जनम (पु.) ज , आयु . ‘अ ा जनम काबाळक  
कर ात गेला.’ 

जनमगून (पु.) उपजत गुण. ‘जनमगून काहाचा जाते या 
जलमात, मे ावरच गेला त गेला.’       

जनमजात ( व.) पूव पार, ज ापासून. ‘आपला ो 
जनमजात धंदा हाय.े तो शकायले नवससायास करा 
लागत नाईत.’ -वा.३०.       

जनमजूग ( व.) ज ापासून. ‘हे द लदर  जनमजूग 
म गच लागेल आय ेआप ा.’         

जनर त ( ी.) लोक ची चाल, ढी, परंपरा. ‘बाबू, 
आप ाच तालानं चा न नाई जमत. काईतरमा 
जनर त पा लागते.’        

जनल  ( . प.) बाळंत झाल . ‘काल रातीच ैस जनल  
वगा  दे ं .’ ‘जनल  त बायतीन, गाभुळल  त पोल .’ 

जनवार (न.) ाणी, जनावर. ‘ कायात जनवाराचे लय 
हाल होतात चारापा ाचे.’         

जनाना (प.ु) बायका. ‘मुसलमानाईत बुर ातच रायते 
जनाना.’ (फा.झनान:)        

जनायला ( व.) सुतीची जवळ आलेल  वेळ. ‘खाल  
ैस वकत ायची अन ती गाभन रा न जनायला 

झाल  क  वकायची.’ -पख.११५. 

जनोनं ( . प.) सुत करणे. ‘मायासंग भ ाले 
पयलवानाची माय जनोनं पळते.’  

जनोपा (प.ु) ज लेल  संतती. ‘हो रे पोरा तुले बाप नोता 
न मले जनोपाई नाही.’ -धग.१२८. 

जप (न.) स भाळ. ‘बायतपनात बाईनं लय जीवाले जपावं.’        

जपनं ( .) काळजी घेण,े जोपासण.े ‘सासू सास याईले 
सुनीनं जपलं पायजे कायजनं.’ (का.ज पसु)  

जमात ( ी.) जाती. ‘आकोटात कामाले कोरकू, ग ड अशा 
आ दवासी जमातीतले लोक येतात.’ (अर.)       

ज ात ( ी.) गट, थवा, समूह. ‘ कसना आजकाल 
बायाईची ज ात चालोते नदाखुरपाले.’  

जप (पु.) वारंवारं णणे, तेच ते बोलण.े ‘द  माग  रात 
अ  दवस न हानाम जप करत ब ात.’    

जपनं ( .) जप करण.े ‘टाईमाटाईमाले देवाचं नाव जपनं 

पळते भाऊ.’        

जपे ( . प.) जपत असे. ‘येकात होतं तं जो तो 
आपआप ा जीवाले जपे.’ 

जपेल ( व.) स भाळून ठेवलेला. ‘पोटाले चमटा 
घेऊनस ा पैसा जपेल हाय.’          

जबडा(ळा) (पु.) त ड, जाभाड. ‘टरकाची ठोस लाग ानं 
कु ाचा जबळा फुटला.’ (अर.झब )       

जबर ( व.) १. बलवान, मजबूत, वजनदार, श वान. 
‘कुण ा ा पोरा य नबर नबर/ खुप सोसले रे 
आता य जबरजबर.’ -ठ.४८. ‘मन क नी जबर, सर 
वाट पुढे.’ -भीक.११३. २. ीमंत. ‘उ म पाटील े 
गावातल  जबर असामी हाय.’ (अर.फा.) 

जबरदस( ) ( व.) बलशाल , चंड, बळकट, सुंदर, मोठे. 
‘एव ा जबरदस मा ासी कोनं ट र ावं बापा?’ 
‘सारे भूईखोळं काळून ा लय मोठं जबरद  काम 
केलं.’ (फा.)       

जबरद ी ( ी.) बळजबर . ‘ ा जबरद ी केल  नून 
धा ं  पोर ले तेईनं.’ (फा.)        

जबरन ( व.) जुलमान,े बळजबर ने. ‘लाळा ेमानं होते ते 
काम जबरन होत नसते.’ ‘इ ा नोती तर  ानं मले 
जबरनच संगं नेलं.’ (फा.)        

जबर  ( ी.) जु म. ‘मामाचा आ ो अ  कनकलतीची 
जीवलाई जबर  ून तो थ बला.’ - सत.१४१. (फा.) 

जबर संभोग (पु.) इ े व  केलेला भोग, बला ार. 
‘ शव यावर जबर संभोगाचा गुना दाखल होयेल 
हाय.’  (फा.)     

जबान ( ी.) १. जीभ. ‘जा  बोलसीन तं तुई जबानच 
कापीन.’ २. भाषा, वाणी, बोलण.े ‘त ड आपलं असलं 
तरमा जबान बरोबर वापराव.’ ३. वायदा. ‘जाते 
शेवावर  रात काय स गू सासूरवास/ कसा भर ा 
सभेत जबान तू हारलास.’ -लोक.५५. ‘भावायनं 
जबानले ब ा लावला.’ सत.२२.  (फा.जबॉ)   

जबानी ( ी.) १. त डी सा . ‘कोट त सकाय माई जबानी 
हाय.’  २. त डी, मौ खक, त डपाठ. ‘काहीच लेखापळ  
न करता जबानी येवार के ा.’ (फा. जबा ) 

जबाब (पु.) उ र, जाब. ‘व कलाची नोटीस आल  तचा 
जबाब तं ाच लागीन.’ (अर.)        

ज र ( व.) मोठा, मजबूत, धीर. ‘काय मो ा सरप हाय 
अ  ज र असा का मा ालेबी भे ना न  हा फनाच 
काहाळे.’  

ज रपना (पु.) ह  कर त बसण.े ‘इत ात 
मस ावानाची लयच ज रपना क न रा ल ?’ -एक. 



व हाडी श दकोश : भाग १ ।। २०९    

ज न ( व.) बळजबर ने. ‘मायं मन नाई ना ग ा. असं 
ज न हो ननं कामाचं नाई.’ (अर.)        

जमके ( व.) जोरात. ‘आं ाले शाका आ ा का 
ासाठी जमके भ डनं करत पो े.’ -एक. ‘भूक जमके 

लागल  होती.’ -ल.८.  

जमख(ग) ा ( व.) एक करण, गद . ‘नेमेल जागी सारे 
जमा झाले. सबन जमग ा यकरवका झाला.’ -
सत.१५३. ‘दोनचार गाव ा पाव ाईचा एकच 
जमख ा झालता.’  

जमनं ( .) १. जमण.े ‘ पकावर ान ठेवनं, बैल धरनं, 
डवरं दाबनं मले नाई जमनार ते.’ -फ र.१८०. २. एक  
होणे, स चण.े ‘मं दरा ा ब धकामासाठी गावातले 
समदे लोक जमले होते.’ ३. मेळ बसण.े ‘भ डनं 
मट ापासून आता ाईचा संसार जमला ग ा.’ 
‘ ंडा ब ळ भेट ानं दा ाचं म  जमलं.’          

जमवनं ( .) जुळवून आणण,े जमा करण.े ‘मजमा 
जमवासाठी फ  नाव घेतो/ रगाटलं कोनी तुम ाकडं 
धाव घेतो.’ - मए.४७. 

जमा ( ी.) गोळा होणे. ‘येक दोन येकर वावरं घेत ानं 
पाच तफनीची जमीन जमा केल .’ (का.अर.) 

जमादारखाना (पु.) कोषागार, ख जना. ‘जमादारखाना 
के ाच खाल  झाला होता. घेणेक य नी पैसे बुड वले 
होते.’ -कात.५७०.  

जमान (पु.) जामीन, ज ेदार. ‘केल  मागे नको राह । तजु 
जमान आ  आहो॥’ -तुका.१३४.३ (अर. झमान)       

जमानत ( ी.) जामीन, हमी. ‘ ाले पो लसानं बंद केलं तं 
कोनाले तर  जमानत घेनं पळ न.’ (फा.)  

जमाना (पु.) १. काळ, युग. ‘आ ा आता जमाना बदलला. 
तुम ा जमा ात पोरगं मायबापापुढं बायकोकडं डोळा 
उच न पाहात नसे.’ -पख.५२. ‘बुलाखराव बा चूा 
जमाना आठवून गढी ऊनपाऊस झेलत आहे.’ -
काळ .७. २. जग. ‘इले त सा या जमा ाची बात मा म 
अ  ेबापा.’ -पोळा. (फा.)      

जमावळा (पु.) जमाव, गद . ‘भ डन पेटलं का लोकाचा 
जमावळा जमते पहाले.’  

जमीदार (पु.) मोठी शेतीवाडी असलेला. ‘पयले होते तसे 
आता कुठी जमीदार लोकं रायले.’ (फा.)       

जमीन ( ी.) शेती, भूमी. ‘दा ये र ओ लताची अ  बारा 
ये र जरायती जमीन हाय, माया जोळ.’ (फा. झमीन)      

जमीनजुमला (पु.) शेतीवाडी. ‘गना आ ापासी दोन 
जो ाचा जमीनजुमला ता.’ - सत.६०. (फा.) 

जमीनदार  ( ी.) शेतीचा मोठा कारभार. ‘ श लग ा 

जमा ात काहाची रायल  हो जमीनदार  पय ा 
सारखी.’  

जमीनदोस ( व.) उ , भूईसपाट, न . ‘यवेळा 
असामी कज ापायी जमीनदोस झाला बचारा.’ (फा. 
झमीनदोझ)     

जमून ( व.) १. जुळवून. ‘ ा काम जमून पायलं तरमा 
काई नाई जमलं.’ ‘हे सोय रक जमून आनाच लागते.’ 
२. संभोग क न. ‘बाबू अशा पोर संग काय लगन 
करतात काय? जमून सोळून ावं.’ ४. खूप. ‘औंदा 
च गलं जमून पीक होते वा े.’          

जमे ( . प.) जमा होत. ‘गावात ा सा यास गाई तथं 
जमे/ गोठाणच होतं सारे ख ड तथं थमे.’ - मझ .५०. 

जमेल ( . प.) जमलेले. ‘दा तफना जमीन हाय. म  
जमेल काम अस ावर तो काय फकर करते.’ 

जमोनं ( .) १. जम वण.े ‘हे यवळं काम जमोनं तुया 
हातात हाय ग ा.’ २. संभोग करण.े ‘वावरात ा 
हाबर टात पोर पार  जमोनं काय च गलं हायं.’       

जयकं ( व.) जळके, अधवट जळालेले. ‘ तनं चुल तलं 
जयकं लाकूळ फेकून मारलं, बयना सासूवर.’  

जयत ( व.) जळत. ‘आठ रोज आम ा गावची होई 
जयत रायते.’          

जयतन (न.) सपण. ‘पा ापावसा आंधी जयतन भ न 
ठेवा लागीन लेक.’  

जयताळं ( व.) म र करणारा. ‘सु ा कोनाचं भलं पायत 
नाई. जयता ाले स ानबी नाई झाल .’       

जयता(तो)ळा (प.ु) म र, हेवा. ‘सो ाचे दा गने घा न 
हडतात आम ा जवाचा जयताळा कराले.’ -कावू. 
‘गावात सरकार  नस बाई आ ापासून गायत डेचा 
दवाखाना सफसेल बसला. सहाजीकच ाला बाईब ल 
जयताळा सुटला.’         

जयताळेपना (पु.) म र. ‘उचापती मा ाईले नाई काई 
सादलं तं नदान जयताळेपना कराले काय घोर आहे?’ 
-अक.३८. 

जयती ( ी.) पोटातील एक ाधी, जळजळ. ‘खा ं  क  
पळते. ा पेल  क  जयती लागते.’ -ना.१०. 

जयत ा ( व.) असूया, म र करणारा. ‘कोनाचंबी भलं 
पाऊनस ा जयत ाचं पोट खते.’           

जयनं ( .) जळण.े ‘धुरा पेटोला तं धु यावरचे खोळंबी 
जयले.’           

जयर  ( व.) वषार . ‘सरप तं असल  हाय. लयच जयर  
दसून रायला.’          

जयीन ( . प.) जळेल. ‘वाय ा संग ओलंबी जयीन.’          
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जये ( . प.) जळत असे. ‘पर  नेणे जळ  वझ । 
राख डी जैसी॥’ - ा.१४.३६०. ‘गावात जो तो आबावर 
जये.’    

जयेल ( व.) जळलेले. ‘जयेल पोई वाळू नाई पावनईेले.’        

जर (पु.) ताप. ‘एका स ज  येता त: एका खोकले 
लागता त:’ -गो व.११५. 

जर ( ी.) सो ाच दीचे बार क तार. ‘घरातला जर देऊन 
हे भगुनं घेतलं बोह याकून.’ (फा.)     

जरगट ( व.) गद. ‘सागा ा जरगट हर ा झाड वर 
कोवळ  करणं स डल  होती.’ -अंधा. 

जरजर ( व.) जीण. ‘वावरात राबूराबू लय जरजर झाला 
तो.’   

जरठ ( व.) १. जुन,े नबर, कठीण. ‘वय झालं माहा होऊन 
गेलो करड/ जवानीची मा ा काकडी झाल  जरड.’ -
मझ .१९३. 

जरतार  ( व.) जर चे तार असलेले. ‘जरतार  गळं ावं 
बुढीले तं लय महाग पळते.’  

जरद ( व.) जद. ‘झडूचे फुलं केवढे प ेजरद आयत 
पाय.’ (फा.)      

जरमा (अ.) जर . ‘माया सासरा जरमा स याईले 
ब ग ा भरत असला तरमा माया घराची खुटी हाय 
ब ग ाई ा हातात.’ -हज.४४. 

जरळ ( व.) जरड, जाड, जा  प , राठ. ‘फेक ते वायकं 
केवळे जरळ आनले रे तोळून.’     

जरा ( व.) थोडा, क चत, कमी. ‘स गावं तं पो ं जरा 
आयकत नाई माहा.’ (अर.झर:)              

जराकशानं ( व.) थो ान.े ‘जराकशानं काम कलं नाई 
तं सवदा झा ा वावराचा.’         

जराकशे ( व.) थोडे. ‘जराकशे पुळे ा भॉऊ असं 
आंगाले खेटू नका.’        

जराकभर ( व.) थोडावेळ. ‘अथीसा जराकभर थ ब 
आलोच मी बात ाबात.’        

जराकभरानं ( व.) थो ा वेळाने. ‘जराकभरानं वाटलं 
तं येईन तू काई माई वाट पा  नको.’  

जरा ं ( व.) थोडे. ‘आरे आईकनं, थामनं जरा ा मी 
का तुया ढंुगणाशी बोला लागल  का?’ -खंु.२०८. 

जरा ी ( व.) थोडीशी. ‘थ बू देरे रामा गाडी जरा ी, 
बैल दमले.’ -पाटी. 

जराभर ( व.) थोडावेळ. ‘डे ाले नेनं तुया संगं जराभर. 
कती वारखोळचा एकटाच आय.’ -डेबू.१५. 

जराभ यानं ( व.) थो ाने. ‘जराभ यानं जातो 

वावरातनी.’        

जराशानं (अ.) थो ाने. ‘काम जमत आ ं पन जराशानं 
बगलं सायाचं.’         

जरास(सा)क (अ.) थोडे. ‘जरासाक अराम लागला का 
कामाले सुरवात करतो.’ -धग.१३४ 

जरा ानं ( .) थो ा ानं. ‘क न तं करते. जरा ानं 
वाया धाळते.’  

जर  ( ी.) जर, जर चे कापड. ‘जर ची साळ  आनल  
पाय तुयासाठी.’ (फा.)     

जर पातय (न.) जर चे गडे. ‘जर पातय नसेल  का बाई 
आखीनच खु न दसते पाय.’  

ज रत ( ी.) गरज, आव कता. ‘ज रत असल  का 
कोनीबी येते खु ावर.’ (फा.)       

ज र (न.) न . ‘जा, पन सो ार  ज र येजा 
बरं.’ (अर.फा.)        

जजर ( व.) नकस. ‘औट ते मोडले घर जजर झाल।’ -
नाथ.१९१२. २. घायाळ, हवालदील. ‘आधीच आप ीने 
कोलमडलो, जजर झालो. ात हा ाराच मन ाप.’ -
फ र.१६९.  

जद  (पु.) तंबाखू. ‘पावनेईले जेवन झा ाब बर 
पानठे ावर नऊेन जद  खाऊ घातला.’ (फा.झद:)         

जद ळू (पु.) सुकामेवा. ‘तू काय तालेवाराची औलाद 
होयेस, जद ळू म गतं खायाले.’ (फा.)       

जमल सताल  ( ी.) जमनची भ डी. ‘गौळणी खवालो ानं 
भरलेल  जमल सताल  पु ात घेऊन कल कलत 
हो ा.’ -झेल.२०. 

जलथल (न.) जलमय. ‘रात ा पा ानं वावरं जलथल 
होयेल आयेत.’          

जलदी ( ी.) घाई, रा. ‘सासरे बॉ, तुमाले काहाची 
जलदी हाय, जा जेवूनखाऊन.’ (फा.अर.)      

जलन ( ी.) म र, जळकुकडेपणा. ‘कोनाले काईबी भेटो, 
आप ाले काहाले जलन पायजे.’        

जलम (पु.) ज , आयु . ‘बायकापोरं पोसून मराल. 
फुकट जलम आहे फुकट.’ -अखे. 

जलमजोग(ट) ( व. )  आयु भर. ‘नादार ा 
रहाटगाळ ात राईन त जलमजोट आतप ा दईन 
बचारा.’ - सत. २५. 

जलमदेती ( ी.) ज दा ी. ‘आज जलमदेती माय अती 
असती तं बेस झालं असतं.’ -मोती. 

जलमनं ( .) ज णे. ‘आमी जलमलो मातीत कती 
होनार गा माती?’ - व.२८. ‘काल तं जलमला लेका अ  
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आज मले ान शकून रायला.’        

जलवा (पु.) थाट, माट, बाब. ‘आमदार झा ापासनं 
ाचा लय जलवा हाय बा ा.’          

जलसा (पु.) तमाशा. ‘बयरम ा जतरेत लय जलसे 
येत.’ (फा.अर.ज :)       

जलाल ( व.) १. , कठोर. ‘जलाल हता। क  नम णे 
पता। तो सुटेक  त हता। जावाई शरके॥’ -
ा.१८.२३४. (फा.अर.) २. ती . ‘व न सूयनारायण 

जलाल आग ओकत होता.’ -कात.१. 

जले ी ( ी.) जलबी, गोल गोलाकार तळलेले म ा . 
‘काल ल ात ा लय जले ी झो .’  

ज ी ( ी.) शी , लवकर, घाई, रत. ‘बा ा पयतं 
काहाले? काहाची ज ी हाय टलं सकाऊन ा 
पायर .’ (फा.)     

ज नी ( व.) जमन धातूची. ‘जाय बरं, रा ीतून ज नी 
गंज आन म गून.’ -धग.२६. 

ज द ( व.) १. वेगवान. ‘ये ी ज द अस ानं आम ा 
गावात थ बत नाई.’ (अर.) २. धारदार, त ण. ‘पास 
लावून ज द चाले कोनाचा वखर/ खाल  
ढेकला ावानी आमी होतो चूरचूर.’ - व. 

ज ाद ( व.) जुलमी, ू र, नदय, अपरा ना फटके 
मारणारा, फाशी देणारा. ‘तीनचार लोक फासावर 
लटकवेल हायत ा ज ादानं.’ २.  धारदार. ‘कुराळ 
कसी ज ाद हाय. येका झोळ ात कशाई ड गीचं गेर 
करते.’ (फा.अर.)   

जव ( ी.) १. जळू. ‘तयात ा पा ात लय जवा झा ा 
हो ा.’ २. जवस. ‘मामा ा घर  जवसाचं पीक लय 
होते.’  

जवजव ( व.) जसेजसे, जोवर. ‘जवजव मी पाय टाको 
तवतव तो गा ात फसे.’          

जवजे (पु.) पतीचे संबोधन. ‘या बाईचं नाव लेहा. 
पारबताबाई जवजे रामदास गाळगे.’ (अर.झैजा)         

जवडे (अ.) जवळ. ‘दवाखा ात जावावं त जवडे पैसा 
नवंता.’ -अंधा.  

जवन ( ी.) १. आंबे गवतात पक व ासाठी ठेवतात ते 
गवत, ती संपूण या. ‘गवत आंथरलं. कै या 
झोपव ा. व न पु ा गवत प घरलं अशी जवन 
घातल .’ -डेबू.६६. २. गुंताडा. ‘मावाल  जवन होयेल 
शडी ाल  बॉनं कापल .’ - सत.११३.  

जवपोथ ( ी.) एक ी अलंकार. ‘जवपोथीतले मनी 
जवसा ा दा ाएवढाले असतात.’           

जवर  (पु.) कंुकू, ब ग ा इ. वकणारा फर ा. ‘कालच 

ा जव याकून हे रबीन अ  आकळे घेतले.’     

जवर क ( व.) जोपयत. ‘जवर क तुया पोर चं लगन होत 
नाई तवर क राऊ दे माये पैसे.’         

जवस (न.) एक तेल बयाणे. ‘सुख पाहत  जवापाड। :ख 
पवता एवढे॥’ -तुका.८८.१. ‘जवसा ा फुलावानी उदा 
रंग नेस ाचा.’ - व.       

जवंजाळ (पु.) संसा रक ाप, पसारा. ‘लगन केलं अ  या 
जवंजाळात फसलो सायाचं.’  

जवा (अ.) जे ा. ‘जवा पहावं तवा लेकाची टापरघाईच 
अ .े’          

जवाई (पु.) ब हणीचा, मुल चा पती. ‘ते एका ा णाचेया 
आवारा स आले: तेयाचा जावइ तयाचीए लेक ते सोडु न 
गेला होता:’ -ल .३३२. ‘जावाइया स पासवडी घेतल :’ -
गो व.१५६. ‘जावाइया स क जे ऐसे केले: तवं एकु दी 
गोसावी णीतले आवो जावा जावई होय णे: ऐसे 
तया स नाव ठेवीले:’ -गो व.३०३. ‘बार क सेवया 
जवाया ा ताटी/ एवढा आदरभाव लेक  
मालनी ासाठी.’ ‘जावया बापुजीला गा ा घो ावर 
जाणं, बसे मे ात मालन, लाल पडदे सोडून.’ -
लोक.५९. ‘धनगराचा जवाई, ताकासंगं शे ा खाई.’  

जवातवा (अ.) जे ाते ा. ‘बाक  सारे चडवे मंग चरान 
मारो/ जवातवा मीच हारो.’ - मझ .४५. ‘प ा ा 
सभीत मी जवातवा असतो.’ -ऊ.१८.  

जवान (प.ु) शपाई. ‘दा जवानाईची टोळ  अ तरे ा ा 
म गं लागल .’   

जवान ( व.) त ण. ‘जान जवान पोरगा लेका तू असा 
ंब ा फोळून रायला बाय ावानी.’ (फा.जवॉ)   

जवानमरद ( व.) त ण. ‘बापा ा डोयासामने जवानमरद 
पोरगं गेलं हो.’  

जवानी ( व.) ता . ‘जवानीत तं वारच भरते कानात. 
जवानी दवानी काहाले ात तं मंग.’ (फा.)        

जवाब (पु.) उ र. ‘सा ासा ा  नाईचा मले जवाब नाई 
देता आला.’ (अर.फा.)     

जवारा (प.ु) बंजार  लोक चा ावणातील सण. ‘उ ा 
जवारा हाय तं कामाले येत नाई.’   

जवार  ( ी.) ार . ‘तीन एकराची जवार  तर  काय 
सालचंदीपूत  उरल  तर  बस झालं.’ -सेल.१२१. 

ज र ( व.) जोपयत. ‘मानसाचा मानसावर ज र 
इ ास हाय त र या नयचे राहाटगाडगं सुदं 
चालनार हाय.’ - द.१३. 

ज रक ( व.) जोपयत. ‘तुमची ैस ज रक मा ाजोळ 
राहीन त रक तले चारा ा लागंल.’ -पख.३४. 
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ज  (न.) एक धातू. ‘हे पदक लोखंडाचं नोये ना बे, 
ज ाचं होय ते.’            

जहर (न.) वष. ‘मले असा सासरवास के ापे ा जहर 
पाजा येकडावचं.’ (फा.)       

जहर  ( व.) वषार . ‘मानसू तं सरपावानी जहर  दसून 
रायला.’ (फा.)       

जहागीर (न.) सं ान, मोठी जमीनदार . ‘वाळव ाची 
मोठी जहागीर होती पयले, आता गेलं सबन.’       

जहातहा (अ.) जे ाते ा. ‘जहातहा भ डनच. आपलं काई 
आता चीत लागत नाई.’ -फ र.१६९. 

जहान (न.) जग. ‘पु या जहानात नाई स द अल ा 
बबीवानी कोनी.’ ‘जीव काहाले देतं? जान है तो जहान 
है लेका.’ (फा.)       

जहा गरदार  ( ी.) ह ाची संपदा, संप ी. ‘ते शदीचं बन 
णजे वडगाव ा म तंगवा ाची जहा गरदार च 

झाल .’ -वा.२६८. 

जहाल ( व.) उ . ‘जाट े लयच जहाल जात.’ (फा.)       

जळकुकडेपणा (पु.) म र. ‘लोकायची धाव जळकपडे-
पनावर, जखमीवर मीठ चोळ ावर.’ -पोळा.   

जळतन (न.) सपण, इंधन. ‘चुल जोळ जळतन नोतं तं 
सयपाकाले उशीर लागला.’       

जळ गनं ( .) जळफळाट करणे. ‘अरे पन तुही का न 
जळ गल ?’  

जळ त ( . प.) जळत असलेले. ‘ नया े एक 
जळ त हाये. आप ा दे ा हाताले चटकेच देते.’ -
खंु.२०४. 

जळ तन ( व.) म र करणारे, देषी. ‘चाल ा गाडीची 
खळ  काढ ात जळ तण लोकायला लय मजा 
वाटती.’ 

जळ बुटी ( ी.) जडी. ‘दाऊ नेणे जडी बुटी। चम ार 
उठाउठी।’ -तुका.२७२. 

जळू (पु.) एक कृमी. ‘जळू झ बला क  पायातलं रगत 
पऊन ट  फुगते.’ (फा.झ /क)         

जं न ( व.) अवाढ , वाजतगाजत. ‘बँड लावू, गलुाल 
उधळू जं न क  ागत.’ -पाटी. 

जंग (पु.) मळ, गंज, त बेरा, घाण. ‘मातीत पळूनपळून पास 
जंगून गेल  लेकाची.’ (फा.)       

जगजग ( व.) आटोकाट य . ‘रातभर गाय पायाले 
जंगजंग प ाळलं तरमा गाय नाई दसल .’ (फा)       

जंगम ( व.) चलनवलन, हल वता ये ा जोगे. ‘तु ाजोळ 
आता ावरजंगम काहीच इ टे रायल  नाई.’      

जंगलजे ा ( व.) अडाणी. ‘जंगलजे ा पोराले कुठून 
साजर  पोरगी भेटीन.’  

जंगल  ( व.) अस , रानटी. ‘जंगल  हास का बे! असा 
जोरजो यात बो न रायला.’ (फा.)       

जंगल भोपया (प.ु) जोपळा, एक फळ. हे फळ जाळून राख 
तयार करतात ात कापूर टाकतात. यान े जुनी ताप 
बसते. ‘जंगल  भोपया आनला आजीची जुनी ताप 
बसावं नूनस ा.’  

जंगल संबार (पु.) प ढ या फुल चा संबार असतो. गाभन 
राह ासाठी, जार पाड ासाठी उपयोगाचा.  

जंगाटनं ( .) मळण,े कटणे. ‘नळाले पानी नाई तं बना 
आंग धुयाचा हाव. न हा जंगाटलो लेका.’ (फा.)       

जंगाटेल ( व.) १. जंग चढलेला, मळलेला. ‘हे जंगाटेल 
कु हाळ लाकळं कसे फोळ न बे?’ २. व  नसलेला. 
‘कुठून अशा जंगाटेल सोय रका आनतं बे?’ (फा.)       

जंगाळनं ( .) जळणे, जळकुकडेपणा करणे. ‘ म टगीत 
बाई झापल  तवापासून तची जंगाळल .’ - नशा.१२४.   

जंगी ( व.) चंड, मोठी, भ . ‘ थम भर वल  गावी दंगलं/ 
इनामी कु चा जंगी मेळ॥’ - ा.६.४७. ‘दस याला 
वाशीम ा बालाजीची जंगी या ा भरते.’ -वा.३०. 
(फा.)      

जंगेल ( व.) १. मळलेले. ‘हा काय देतं जंगेल म नला. 
धुयेल दे.’ २. गंजलेले. ‘जंगेल सुर  लागल  तं धनवु त 
होते बरं.’          

जंजाळ  ( ी.) ग धळ, गुंतागुंत. ‘जीवना ा या जंजाळ  
सखी माझी पाठीराखी.’ -भीक.४९. ‘लेकुरवाळ  झाल , 
नीत जंजाळ  गुंतल , माहेर वसरल .’ -लोक.६३.  

जंजीर (पु.) साकळ . ‘माजेल ढोराले जंजीरच लागते, 
दोरानं नाई भागत.’ (अर.)        

जंतरप ी ( ी.) सो ाचा तार बार क कर ाची प ी. 
‘सोनार असून तुम ा घर  जंतरप ी नाई ा?’  

जंतरमंतर (न.) तं मं , जा टोणा. ‘दवाईनं जमलं नाई तं 
आमचा बुढा लय जंतरमंतर जानते. ाचं पानी घेऊन 
पाय.’ 

जंदनं ( .) बाळंत होणे. ‘गाय जंदल  क  प हलं ध 
महादेवा ा पडीवर वहायचो, मंग खोबर .’ 

जंदेल ( व.) बाळंत झालेल . ‘गाय जंदेल हाय. येक 
मयना झाला.’          

जंबुरा (पु.) चाकूचा एक कार. ‘ ा ा कमरेत जंबुरा 
खोसेलच रायते.’   

जंबु या ( व.) ध ाड. ‘आप ा शेक ात कुठी घेतं ा 
जंबु याले.’         
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जं ो ( व.) अवाढ , मोठे. ‘बाई त काई जं ो हाय ग ा 
ह ीन ा ह ीन.’  

जं ा ( ी.) खंजीर. ‘भ डनाभ डनात लेकानं जं ाच 
खुपसला पोटात.’ (फा.)        

जा ( . प.) जावे. ‘सगळे ढोरं घर  घेऊन जा.’  

जाआची ( . प.) जा ाची. ‘बापा बापा, या गद त त 
जीव जाआचीच पायी हाय.’ 

जाई ( ी.) १. फूलझाड, क टेर  झाड चा समूह. ‘जाईले तं 
बदबद फुलं लागल  होती.’ २. जाळ . ‘घराभोवती 
ताराची जाई लावल .’ ३. भव याला गुंडाळ ाची दोर . 
‘जाई गुंडल  भव याले/ बायको फरोते 
नव याले.’ (का.जा ज) 

जाईजुई ( ी.) एक वेल. ‘जाईजुई पु  गुंफो नया माळा।’ 
-नाथ.१५३५. 

जाऊजावा ( ी.अन.े) दोघा भाव ा प ी. ‘जावाजावात 
मा  मोकळेपणा होता. ा हाशीखुशीने एकमक शी 
बोलत.’ -फ र.१६८. 

जाऊजेठानी ( ी.) लहानमो ा भाव ा प ी. 
‘जाऊजेठानीचा काहाले क  हेवा.’ -लोक.२४.   

जा न ( ी.) गु  जागा. ‘लेकरानं जा नीत ठुयेल पयसेबी 
ा बेव ाले पुरत नाईत.’       

जाग ( ी.) जागतृी. ‘क बळं अ ावलं तहा कुठी मले जाग 
आल .’       

जागता ( व.) जाग क. ‘मानूस असो का बई. तनं संसार 
जागता केला पायजे.’          

जागनं ( .) १. जागरण करण.े ‘सोखा याले रातभर 
जागनं पळते वावरात.’ २. जाणीव ठेवण.े ‘तो आप ा 
श दाले जागनारा मानूस हाय.’ ३. जाग, जागतृी येणे. 
‘पेरनी ा टाइमाले लवकर जागनं पळते.’          

जागरन (न.) रा भर देवा ा नावाचे वन. ‘ते घ रची 
अवघी च जागरणा स गेल  होती:’ -ल .३०६. 
‘एकादसीचा दीसी साळे स जागरण होत असे:’ -
गो व.३१. ‘राती क तनात गे ानं जागरन झालं.’  

जागल ( ी.) शेतातील रा ीचे जागणे, राखण. ‘रा ीची 
ार ची जागल क न झाल  होती.’ -सेल.१५१.    

जागलते (पु.अन.े) जागरण क न शेताचे राखण करणारे. 
‘चार दोन जागलते ठेव ानं चोरा च ाचा भेव नाई 
आता.’           

जागलते ( . प.) जागले होते. ‘वावरात राखोईसाठी 
काका रातभर जागलते अ  बायाबाप ा घर  
जागल ा.’  

जाग ा (पु.) जागरण, रखवाल  करणारा. ‘एथ कवण गा 

जागल ए अस त? अवधूते णीतले: जी जी: मी असे:’ 
-ल .५६५. ‘माया वावरात राती झो ाले शा ा जाग ा 
हाय ना.’  

जाग ा ( . प.) जागरण केले. ‘कानोले क याले बायका 
रातभर जाग ा.’ 

जागा ( ी.) १. ळ. ‘रायसाठी येक जागा हाय अ  येका 
जागेवर कोठं ब धलं.’ २. वाव. ‘कोन नाव ठेयाले 
उलसीकई जागा ठेवत नाई आपून.’ (फा. जगा )  

जागी ( व.) १. जागकृ. ‘पानी प ं  ताहा मी जागीच होतो.’ 
२. ठकाणी, तेथे. ‘ ा जागी मी असतो ना ग ा तं 
असं होऊ देलं न .’           

जागी (अ.) जवळ. ‘आला अ  जागीच ग ड टेकोल  
लेकानं.’  

जागीर ( ी.) मोठी जमीनदार , जहागीर, लहान सं ान. 
‘अशी को ी जागीर लागून गेल  ाची येव ा गोठी 
करते तं.’ (फा.)      

जागून ( . प.) झोप न घेता, जागतृ अव ेत. ‘सार  
रात चोरा ा भयानं जागून काहाळल .’   

जागेल ( . प.) जागलेले. ‘लगना ा घाईत दोन रोजाचा 
जागेल हाय.’        

जागोनं ( .) जागत ठेवणे. ‘खयावर चोरा ा भयानं 
येकामेकाले जागोनं चा  होतं.’       

जाचं ( . प.) जायचे. ‘मृ ुलोकात आता जाचं हाय तुले/ 
मन ूबनून जातं का महा ा फुले.’ -ऊ.१२. 

जाचक ( व.) ासदायक. ‘आजकाल करजं काळनं सोपी 
नाई. लय जाचक नयम नगले.’  

जाचनं ( .) ग जणे, ास देण.े ‘ कतीकई कामधंदा करा 
सासूचं जाचनं चा च रायते.’       

जाची ( . प.) जा ाची. ‘तुले मोठी जाची घाई लागल  
रे? थ बन आ ारोज.’   

जाजती ( व.) जबर . ‘गोडीगुलाबीनं ईल ते काम जाजती 
क न नाई ाचं.’ (अर. झयादत)      

जाजम (न.) गा लचा, बछाईत, रंगीत, च त व . 
‘ दवानखा ात आ लशान जाजम टाकले रायतात.’  

जाजा ( . प.) जावे. ‘ ा वावरात चालले तं मायाई 
वावरात जाजा मंग.’       

जाजो ( . प.) जाशील बरे. ‘मग गाव त जाज :’ 
गो व.५५. ‘तू कुठीबी जाय मातर देवा ा पाया लागून 
जाजो.’ -गय.६. 

जाड(ळ) ( व.) ल , लू. ‘ कती जाळा झाला रे तू. न हा 
खातच रायतं काय?’       



२१४ ।।  व हाडी बोल  : खंड ०१  

जाडी ( ी.) घनता. ‘बंडीची पेटी क याले लाकळाची जाडी 
लय पायजे.’ (त.त ड)        

जा ा ( ी.अन.े) एक साज. ‘कुठं बैल ा ग ात ा 
जा ा उतरव ा जात हो ा.’ -खंु.४४.  

जाणखोड (न.) वखराचा दाता, फाळ. ‘वखराचं जाणखोड 
खुटात गुतून सटकते.’ 

जाण गर  ( ी.) नकुसान. ‘दो ा ात जीवाची जाण गर  
झाल  तर  बेह र.’         

जात ( ी.) १. कूळ, वंश, जाती. ‘इ रा स काइ जा तकुळ 
असे? गोसावी च जा त आ ण गोसावी च कुळ:’ -
ल .३१. ‘आजकाल लय जातीचे बयाने नगले ग ा.’ 
२. त:. ‘तू मातर जातीनं हजर रायजो.’ (अर.)  

जातं (न.) पीठ कर ाची दगडी च . ‘जातं ओळू ओळू 
खती नखबोट/ प डुरंग देई पीठ भाकर ले नीट.’          

जातकुळ  ( ी.) जाती वंश इ.. ‘गाय च ग ा ध देना या 
जातकुळ ची पायजे.’       

जातजमात ( ी.) जातीतील संघ. ‘लगन जातजमात पा न 
करते कोनीबी.’      

जातपंचाईत ( ी.) जातीतील तंटे नवारण करणार  पाच 
लोक ची सं ा. ‘जातपंचाईत कर न तो ाव सारेईले 
कबूल अ े.’   

जातभाई (पु.) सहजातीय. ‘जात सोडून इतर कामातून 
कमावलेला पैसा जातभाई ा ीनं हराम धन.’ -
मोती.३२.  

जातमुचलका (पु.) सुटकेसाठीची र म. ‘दहा हजारा ा 
जातमुचल ावर नामाची सुटका झाल .’ (फा.)       

जात रवाज (पु.) व श  जातीत असलेल  र त, प त. 
‘घर ा ज मनीत खच क / जात रवाज णून 
गावाचे धुने धू.’ -संगा.१९. 

जातवान ( व.) च ग ा जातीचे, जा तवंत, अ ल बयाण.े 
‘ज भळ चं लाकूड जातवान समज ा जातेनं 
इमारतीसाठी.’ -अंधा. 

जातवार ( व.) जातीनुसार. ‘आप ा देशात कानी 
जातवार कामधंदे वाटेल हायत, बाबू.’         

जाताजाता ( व.) जाताना. ‘जाताजाता पोर ले भेटून 
येजा उ ाउ ा.’ 

जाताव ( . प.) जातो, जात आहे. ‘काम लई पडून हाय 
जाताव मीनं.’ - द.१४. 

जातीनं ( व.) त: ‘हानामार  झाल  तं आमी जातीनं 
हजर होतो तठी.’ (फा.)        

जातीपातीचा ( व.) जात समूहाचा. ‘पाय केवळा जीव 
लावते तो. ना जातीचा ना पातीचा.’  

जातो ( . प.) जाते. ‘जातो बाई घर . आता लेकरं 
लळून रायले असतीन.’ ‘आता अशीच जातो अ  तुले 
भाजी घेऊन येतो.’   

जादा ( व.) जा , अ धक. ‘दा ाव तं इसची नोट 
दे ागेल  माय अंधारात. दा इनाकारन जादा 
गेले.’ (अर. झयादा)       

जा ई ( व.) जा चा. ‘माया जोळ काय जा ई चराग हाय 
राजा दाखोयाले.’  

जान (न.) खच, वाया. ‘आसं घुसी ा न ात पाणी जान 
करसाल अ  रा ी तहान लाग ावर को ा गधीचं 
मूत पसान?’ -खंु.२११. 

जान ( . प.) जासान. ‘तुमी जान तं मंग मीई येईन 
तथीसाच.’ -धग.७  

जान ( ी.) ाण, जीव. ‘ओढ मातीची ननू तुमचा न गर 
ओढतो/ भान ठेवून चालतो जान तो न धावतो.’ -न बै. 
‘आपन दो ासाठी जान कुरबान क .’ (फा.)  

जानं ( .) जाण.े ‘रात ा ा आंधी घर  जानं, 
मायमावले.’            

जानकार ( व.) ाता, जाणणारा, पं डत. ‘तुकाराम बॉ लय 
जानकार साधू.’  

जानकार (पु.) म क. ‘अमाव ा झाल  क  घरात 
जकळे तकळे कुकूच पळेल रायते. येख दा जानकार 
बोलावा लागते.’   

जानकूळ (न.) १. लाकूड, काडी. ‘चुल त घा ाले 
जानकूळबी नाई चलवादेई ा घरात.’ २. वखरडव याचे 
लाकडी पाय.      

जानखळ (न.) लहान लाकूड. ‘गायी ा गयात लोळनं नाई 
तं येख द जानखळ बा .’  

जान गर  ( ी.) जीव जाण,े देण.े ‘झाल  नाही सरक बर  
जवाची जान गर .’ -लोक.३८. ‘ ा ा जवासाठी ती 
आप ा जवाची अखेर जान गर  झाल  तर  ती 
आनंदान ेप रते.’ -कात.२१५. 

जानजो ( . प.) जाणावे, समजावे. ‘ दसला नाई तं तो 
आला नाई असं जानजो अ  नघून येजो.’    

जानता ( व.) ानी, त . ‘पोथी फोळून स गाले जानता 
मानसू पायजे.’     

जानती ( व.) स ान, वयात आलेल . ‘लेक जानती झाल . 
लगनाचं पा े.’        

जानदार ( व.) च गले, चेतन, उ ाही. ‘रामा लय जानदार 
जवान, हाती काम घेतलं क  फ े केलच समजा.’        

जानन ( . प.) माहीत क न घेईन. ‘कोना ा मनात 
काय हाय हे मीबी जानन.’          
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जाननं ( .) माहीत असणे, समजणे, ओळखण.े ‘पानं 
नाही पानं, ात माहा मनं/ जानती ना तुहे, होट 
ध टगन.’ -काया.१४. 

जानजवान ( व.) त ण. ‘जानजवान असूनही एक पोहरा 
रचोला क  आपल  कंबर सरक  होत नाही.’ -पख.४७. 

जानप(ही)हेचान ( ी.) ओळखपाळख. ‘बापुसाहेब कडे 
जानप हचान असलेला बडा मेहमान पा णचारासाठी 
आला होता.’ -कात.६२.       

जानपछान ( ी.) ओळखपाळख, मा हतीचा असणे, ेह. 
‘अला ाफला ाची जानपछान ठून काय करता.’       

जानी ( ी.) जवानी. ‘माही इ त उघडी टाक न मी? 
इतल  का जानी उतू चा  माही?’ -ऊन.८.      

जानी ( व.) घ न , जीव  चकंठ  च. ‘गावातनी जसे जानी 
मन हायत ना तसेच जानी दो बी हायत.’ (फा.)  

जानी न (पु.) प ा वैर . ‘येकाच गावात असूनबी 
येकामेकाचे जानी न हायत ते दोघं.’      

जानी दो  (पु.) जवळचा, जीवलग म . ‘ध ा ग ा 
लानपनचे जानी दो .’          

जानीव ( ी.) जाण, समजूत, ान. ‘घरादाराची जानीव 
पायजे मा ाले.’ ‘के ा उपकाराची जानीव ठेवावं 
मा ानं.’        

जानुनी ( ी.) जाणीव, पूवसूचना. ‘वैर  ना चती ते मन 
च े तसंच य. मले जशी जानुनीच प  ती.’ -
अक.३३. 

जानून ( व.) मु ाम. ‘मी जानून ब ग ा फोळतो काय? 
तुमीच फोळ ा सा या ब ग ा.’ -ना.५५. 

जानूनबुजून ( व.) मु ाम. ‘कपब ा जानूनबुजून नाई 
फोळ ा. हातून प ा तं फुट ा बचारे.’      

जानो ( . प.) जाणीव ठेवो. ‘लळनाराईचे आसू तं 
पुसाच लाग ेत मंग ते जानो अगर ना जानो.’ -
लेक.२७. 

जानोनार ( . प.) जाणीव, माहीत होणार. ‘पय ानंच 
इचू डसला त मानसाले जानोनारच!’ -अक.५७. 

जानोसा (प.ु) ल ातील व हाडी मंडळ स उतर ासाठीची 
जागा. ‘मग व हाडीयाते घेउ न गेले:. जानवसा दीधला: 
तळ  उच लल :’ -ल .६८. ‘तुका णे माझी केळवते 
वाणी। केला नज ानी जाणवसा॥’ -तुका.१३२२.३. 
‘शेतक याचं घर णजे जसा काय जानोसा/ 
खुसूरपुसूर सु  चा  असते कानोसा.’ - मए.७६.  

जाफरा (प.ु) केशर  रंगाचा. ‘कावा बैल गर ब आये तसा 
जाफरा नाई, मारका आये तो.’ (अर. झअफरान)        

जाफरानी ( व.) तंबाखूचा एक कार. ‘पानात व ा 

तमाखासंगं उलसाक जाफरानी घातला क  मजा येते 
खाची.’ 

जाफराबादी ( व.) शीची एक जात. ‘गावातनी काई 
लोकाईजोळ मु हा अ  काई झनाईजोळ जाफराबादी 

ैशी आयत.’            

जाफा ( व.) अ धक, वाजवीपे ा जा . ‘येवळ  कमत 
न े होत तुमी तं जाफाच स गून रायले.’ (फा.अर.)        

जाब (पु.) उ र, सा , सवाल. ‘आता ावा वचनाचा। 
जाब कळे तैसा याचा।’ -तुका.१९३२. ‘दरसाल तास 
मोळते येख ा व  बरोबर जाब इ ारनं 
पळते.’ (फा.जवाब) 

जाबजबाब (पु.) सा ,  नो रे. ‘जाबजबाब बार क 
चौकशी सु .’ -डेबू.६६.   

जाबीद (न.) सुर त. ‘ब ाचाच इका टका केला असता. 
घर जाबीद ठुलं आ .’ -सेल.१८४.  

जाम (पु.) पे . ‘जामाचा मया असला क  पाव ा ा 
थै ा ानंच भ न देता येतात.’        

जाम (पु.) १. जोराचे. ‘मले लय जाम भूक लागल  होती. 
दोनक भाकर  झो ा.’ २. वाहतूक थ ब ाची ती. 
‘ ा ा ा ा जोळ फटफ ा झा ावर र े जाम 
होतीनच.’ (अर.झोअम)  

जाम ( व.) घ . ‘नटबो  जाम झाले. घासलेट टाक 
ातनी.’        

जामा (पु.) पोषाख. ‘आंग ा टोप याचा कर न बाळाला 
जामा, माल आणील मामा.’ -लोक.९९. 

जामा नमा(या) (प.ु) पोषाख. ‘साजरा जामा नमा क न 
ल ात गेलो.’ (फा.जाम:)        

जाय (पु.) १. जाळ. ‘चुल त जाय नाई अ  पोया कशा 
होतीन भरभर.’ २. सुती नंतर पडणारा जार. 
‘फेडरेशन ंजे क ानं जंधल  माय/ वास  आलं बाहेर 
पडला नाही जाय.’ - मए.१४३.  

जाय ( . प.) जावे. ‘नामदेवा! जाए: तेया डेरेयाखाल  
जाळु घाल:’ -गो व.९१. ‘लेकरं बाळं घेऊन ये. चूलबंद 
जेवून जाय.’ -सेल.१३९. 

जायं (न.) औताचे जू. ‘माहे डव याचे जाये ते ा ा 
अथी’ -भं.५. 

जायदात ( ी.) मालम ा. ‘द काले आयतीच जायदात 
भेटत असते.’ (फा.)        

जायनं ( .) जाळण,े अ ी लावण.े ‘धुरेधारे उ ायातच 
जायनं पळतात.’       

जायप ी ( ी.) १. औष ध वशेष. ‘बायतीन बाई ा पानात 
जरासीक जायप ी टाकल  कानी तं लेकराचं पोट फुगत 



२१६ ।।  व हाडी बोल  : खंड ०१  

नाई.’  २. मसा ाचा एक पदाथ. ‘जायप ी आमासाक 
तकटावा आनते.’         

जायपोय (न.) जाळपोळ, आगीने नकुसान. ‘दंगल काई 
खर  नसते. लय जायपोय होते मंग.’    

जायफय (न.) मसा ाचा एक पदाथ. ‘आ ा  यानं 
भाजी ा मसा ात जायफय लयेल हाय ना?’ (अर. 
ज झ, का.जप ज)         

जायफुकनी ( ी.) जाळ फंुक ाची नळ . ‘त डानं केदलोक 
फूऽऽफूऽऽ करतं? जायफुकनी आननं.’         

जायबंदी ( व.) जखमी, इजा झालेला. ‘घोळमं जायबंदी 
झा ानं खु ालेच ब धेल अ .े’       

जायभाज (न.) जाळणे, भाजणे. ‘काडीकचरं, फनकटं 
येचाचे थे जायभाज कराचे, उनाचे अ  जाळाचे चटके 
सोसाचे.’ - द.३०. 

जायवट (न.) गवताची मुळे इ.. ‘सोयाबीन फुलावर आलं 
ना? आता डवरे धरले तं जायवट लागते पासीले.’        

जायाले ( . प.) १. जा ाक रता. ‘घरातून ा असं 
जायाले नगलो अ  पावनेच आले.’ २. जाळ ाक रता. 
‘चुल त जायाले तु हा ाप हा ा घऊन येनं रे 
जरा ा.’    

जायासनी ( . प.) जायला, जाता बरोबर. ‘पोरगी 
सासर  जायासनी अ  पोराले नवकर  ला ाशी येकच 
गाठ प .’          

जाये (न.) मासे, प ी पकड ाची दो य ची जाळ . 
‘फासपार ाई जोळ मोठाले जाये होते.’     

जायेल ( . प.) १. गेलेले. ‘सारजा आजी अ  आबाबी 
या सव ामंदी जायेल ते.’ - सत.२०. ‘मीबी 
पंढरपुरले जायेल आवो एकडाव.’ २. जाळलेले. ‘जायेल 
भाकर काहाले खातं? हे घेनं माया हातची ताजी.’        

जार (पु.) १. यकर, उपप त. २. गभ वे न. ‘ ैस जंदल  
तं तचा जार पळू ावं अ  तो खतात नाई तं ग ात 
रोवावं.’  

जारनी ( व.) परपु षाशी रत होणार  ी. ‘रातीबेराती 
फरत रायते. जारनी कुठो  तं.’     

जारवट (न.) मु ा. ‘पासीले जारवट लगलं तं खुरपन 
ावं लागते.’         

जारवा ( ी.अने.) हराळ ा मुळा. ‘भय, चता हे श ू 
तनकटासारखेच जारवा प गवत जातात मना ा 
शेतात.’ -खंु.१४७.    

जार  (पु.) लागू, अंमलात. ‘कुळकायदा जार  झाला अ  
बापजा ा ा इ टेी फुकटात गे ा.’ (फा.अर.)        

जालसाज ( व) कटकार ानी. ‘गनपत ा जालसाजीत 

मी कसा काय साप ोसीन मनावं?’ (फा.)        

जाल  ( व.) खोटी. ‘चार नोटाईत एक जाल  नोट दे ी 
कोनं तर .’  

जाल म ( व.) १. जुलमी, ती ण. ‘हा मानसु त लय जाल म 
आय.े चाल ा गा ाची खी काढते राजा.’ -ए.८८. २. 
असर करणारे. ‘पोट ख ावर बेलाचा मुर ा े 
एकदम जाल म अवशीद.’ (अर. झा लम, फा.)    

जाव (पु.) ाळ. ‘कासाबुडीनं तुरा ापरा ाईचा जाव 
केला.’         

जावक ( व.) बाहेर जाणारे. ‘पा ाईची आवक जावक 
सु च रायते, पकाची नसल  तरमा.’        

जावय(ळ/ळं) (न.) १. लहान मुला ा डो ावर ल 
हजामतीपूव चे केस. ‘बंधुला पोटजन जावळे उतर न.’ 
-लोक.३३. ‘नवस बोलाले जातात, लेकर चे जावळे 
काढले जातात.’ -ना.१. २. जुळे. ‘येकादमात येक पोरगी 
अ  येक पोरगं असे आवळे जावळे लेकरं झाले.’ 

जावया (प.ु) जावई, `जावया बापुजीला गा ा घो ार 
जाणं, बसे मे ात मालन, लाल पडदे सोडून’. 
लोक०५१     

जाव ोर ( व.) जाईपयत. ‘एका पाटलानं पोटाले 
लावलं स यानं जीव जाव ोर पाठीवर मारलं.’ -
पाटी. 

जावूक (न.) वंश, कूळ. ‘बापानं आंदन देयेल गाय त ा 
माय ा अव ा जावुकात येकल च वाचल  ती. तचे 
वासरई ना वाचत.’ -लेक.१५. 

जावो ( . प.) जात होतो. ‘जावो रोज जावो शाळेत 
आमी संगमंगं.’ - मझ .४९.    

जासान ( . प.) जाणार, जाल. ‘आलेगावाले जासान तं 
माय बईनीची चईनखुशाल  इ ारजा.’           

जासाल ( . प.) जाल. ‘ ा पर ासंग जासाल तं याद 
राखा. एकएकाची सोय लावीन.’ -वा.४२९. 

जा ी ( ी.) जु म, जबर. ‘कोना ा लेक वर अशी 
जा ी क  नये. आप ालेबी लेक  हायत.’ (फा.)       

जाहा (अ.) जे ा. ‘जाहा पानी पळ न ताहाच पेर न वावर.’         

जाळं (न.) दोन डवरे एकावरएक ब धतात ते जू. ‘डवरे 
डो ावर ने ापे ा जा ावर ब धून ाले 
पुरतात.’  

जाळं ( व.) जाडे, ल . ‘जाळेजुळे मा ं असले तं तघच 
बसतात दमनीत.’ (अर.जअल)         

जाळजट ( व.) जाडे. ‘न गराले दोर जाळजट पायजे. 
सोफलफोपल तं यंू तु े.’           

जाळभाज (पु.) ताप, जाच, ास. ‘कमलनं जीव देला, लय 
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जाळभाज ता तले.’ -रा.१७३.  

जाळ  ( ी.) १. चौकटीचे जू. ‘आप ा इकळे गयपातं 
नतात अ  तकळे जाळ  नतात.’ २. जाईची वेल. 

‘शेजार ण बाई, पलंग जाळ पाशी/ आहे नजून घरात, 
बाळ माहा सुख वासी.’ -लोक.६०. 

ज गडी ( व.) बाहेर ल. कोरकू बोल त ‘ज गडी’ हा श द 
उ ारात आढळतो. ाचा अथ कोरकू सोडून सरे- 
अ दवासी नसलेले. ‘बाहे न येऊन ा गावात व ी 
केलेला तो ज गडी.’ -झेल.८.  

ज गाड ( व.) डंगरा, ख ा. ‘बैल ज गाड झाला का इकला 
खाट ाले. जशी काई दोन तीन हजारात जदगीच 
बनते.’   

ज गळबु ा (पु.) १. ग धळ, गडबड, घोटाळा इ.. ‘एसटी 
कलंडल  ताहा काय स गू राजे हो ज गळबु ा झाला.’ -
मए.६५. २. काम डा.   

ज ा (पु.) आंतर नेसू. ‘पहेलवानाले कु ी खेयाले ज ा 
त पायजेच.’          

ज घा (पु.) गु ग. ‘हे काइ गा वानरेया: हो का आवडतीचा 
प र रायाचीए ज घे म डीचा जाला क :’ -ल .४५३. 

ज ब (पु.) पे . ‘वावरात दोनतीन ज बाचे झाळं लावेल 
होते तो े  आता.’ (फा.जाम)       

ज बाज ( व.) साहसी. ‘पोरगं तं लयच ज बाज नगलं.’         

ज बाड (न.) जबडा, त डाचा पसरट भाग, गाल. ‘आयके 
ना तं दोन ठून दे ा ा ा ज बाडात.’ 

ज बूईवाई ( ी.) मगृात प ह ा पावसानंतर केलेल  
कोळपणी. ‘ज बूईवाई क न पेरलं तं तनकट नगत 
नाई.’    

ज बूळ (न.) ज भूळ, झाड व फळ. ‘कोवळ  ज बुळ 
ीमुखी घातल : आण गोसावी णे त: आवो गोड आहे 
ण:े’ -गो व.१४२. (का.ज बु) 

ज बो(भो)ई ( ी.) ज भई. ‘कारे आता तं ा घेतला ना 
ा, अ  ज बोईबी देऊन रायला.’        

ज भा ( व.) काळसर त बडा रंग, ज भळा. ‘ज भ ा 
रंगा ा रान कामु ावर पोरं तटूुन पडत होती.’ -
स.४५. ‘प डा बईल इकत घेतला अ  हा ज भा 
आप ा घर ा गाईचा हाय.’     

ज भाज ( व.) र, जहॉबाज. ‘त ा ा बायकाभी ज भाज, 
स ले पु न उरे.’ - द.६०. 

ज भाळ (न.) त डाचा भाग. ‘आचार इ ार केला नाई 
लेकानं, अ  फाळकनं मारल  ज भाळात.’       

ज भो (न.) ज भूळ. ‘क हणी एकु ुधाथ  देउळा स य:े 
ज बुळा सा रखी ज बुळे देखे:’ -ल .३०९. ‘कोवळ  

ज बळे ीमुखी घातल :’ -गो व.१४२. ‘वारं सुटलं क  
भलकसे ज भो पळतात खाल .’  

जकत ( . प.) जकत. ‘ जकत होतो तवरक खेलो 
प े.’          

जकनं ( .) जकण.े ‘कोट तील केस जकनं रामभाऊ ा 
हातातच हाय ना?’        

जक ा (पु.) टेके. ‘ जक ा लाव ा तर  पाय धरतच 
नवते बैल.’ -त.१९८. ‘पडायला आले ा भतीला 
लाकडी जक ा लावून धरलेले.’ -ल.५२.  

जकर (पु.) उ ार, उ ेख, संभाषण. ‘पन ा दसी या 
गोठीचा कोनं जकरबी काहाळला नाई.’ - सत.२०. 
(फा.,अर. ज )       

जक या ( ी.अने.) मनधरणी, उ ारण. ‘एकेका घर  
जक या करा लागतात. जीव खज  येते जसा.’ -
सेल.१२९. 

जक ं  ( व.) जेथील, ा बाजूचा. ‘ जक ं  असलं 
तकळूनचं खजीन.’  

जक त ( व.) जकलेला, फाय ात. ‘सोयाबीन पे न 
का कार जक त हायत.’  

जक र ( ी.) म तवार , ास, क . ‘मई वाहनं काय 
सोपी हाय. लय जक र चं काम हाय.’ (अर.)      

जकून (अ.) १. ाकडून. ‘तो जकून राईन तकून आपून 
रायनार नाई.’  

जकून ( . प.) जकून, ओळखून. ‘गानं भु ो आपून. 
फ करा मामाले इचा न जकून ा लागते.’ -डेबू.३६. 
‘ खरापत कतीकई झाकून ा पो े जकूनच घेतात.’  

जकून तकून (अ.) जकडून तकडून. ‘कोनाची बाजू ावं 
आपून, जकून तकून आफतच हाय सायाची.’  

जकेल ( . प.) जकलेले. ‘गं ज ात काल जकेल पैसे 
कुठी गमावले ा.’  

ज न ( ी.) गु  जागा. ‘ढ ू पया जकनीत ठुला, म  
लपून.’        

ज ू  (पु.) चडूद डू ा खेळातील चौथा गडी.  

जगर (पु.) १. दय, आ ा, काळ ज. ‘मायं लेक नजे 
माह जगर.’ २. साहस, ह त. ‘येवळं काम क याले 
लय मोठ जगर पायजे बाबू.’ (फा.)    

जगर  ( व.) आंत रक, जीवाभावाचा, घ न . ‘रा ा अ  
ा ा जगर  दो  हायत ग ा.’ (फा.) 

ज गर ( व.) खूपच जवळचा, आ ीय. ‘सो ा आपला 
ज गर दो  हाय.’  

जजा (प.ु) जावई. ‘मु ाम कराना, ज ाजी साई न दा 
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लावू लागल .’         

जजी ( ी.) मोठी बहीण, आ ा, चुलती. ‘आठ रोज मी 
जजी ा घर च रायलती.’  

जजू (पु.) ब हणीचा पती. ‘ जजू चाला ाले, ताट 
वाहाळलं.’           

जतं ( व.) जवंत. ‘ब ते लेकु वे जाल : तीए जी तची 
ना:’ -ल .१५. ‘मरेल मढं कुठी जत होत अ  ेका?’  

जतका ( व.) जेवढा. ‘ जतका माहा धंदा होता ततका 
सकाऊनच उठून करत जाव.’         

जतनं ( .) जकणे. ‘अखोजीले गंजीप ा ा ढावात तं 
आप ाले जतनं पळतेच.’         

जतलं ( व.) जेवढे. ‘ जतलं वावर वाई कराची रायल  
ततलं घेतलं.’        

जतल  ( व.) जेवढी. ‘सा याईले जतल  ननू हाऊस 
होती ततल  लगनात ाहीची खोयमोळ च झाल .’ -
हज.४७. 

जता ( व.) जवंत. ‘पोरं जे पयाले अ  जता ससा 
पकळला कानी.’        

जताजागता ( व.) जवंत. ‘ ज ाजाग ाले पानी पाजत 
नाई अ  मे ावर तेर ा करतात.’ 

जतून ( . प.) जकून. ‘मी कोळं घालतो तू जतून 
दाखो.’  

जते ( व.) जवंत. ‘उ ाता ात घाम गायतो केल 
पसा ावानी/ जर का न गर थ बोला जते रायतील 
काय कोनी?’ -पा .२०. ‘माया जतेपनी मी हसावाटनी 
होऊ देनार नाई गळे हो.’  

जतेपनी ( व.) जवंत असताना. ‘तु ा नावाचा पुर ार 
तु ा जतेपनीच कोनाले देता येते.’ धु . 

जतेल ( व.) जकलेले. ‘पाचपंनास पये जतेल हायत 
ा डावात.’  

ज ा ( व.) जवंत. ‘खेटे घेसानं तं कोनाले ज ा सोळनार 
नाई.’          

जथी तथी ( व.) जेथेतेथे. ‘मले मळते का तलेु मळते 
आसं ते जथी तथी.’ -ऊन.८६.  

जथून ( व.) जेथून. ‘ जथून वसद काहाळल  तथीच 
ठेवनं बरं अ .े’  

जदेल ( व.) ह ी, ज ी. ‘मनात आनलं तं करतेच असा 
जदेल हाय माया पोरगा.’  (अर.फा.)        

जधर (अ.) जकडे. ‘ जधर बंम उधर हंम. असे लोक 
हायत आजकाल.’  

जनगर (पु.) कंुकू, मशी, ब ग चा ापार . ‘गावात 

जनगर आला क  भर न तुले ब ोर.’           

जनगानी ( ी.) आयु . ‘का काराची नरा वावरात क  
क क  जनगानी जाते.’  

जनगी ( ी.) हयात. ‘वा ात अ ी जनगी गेल  माई 
राबताराबता.’  

ज थसा (अ.) जेथे. ‘हा मानूस ज थसा जाईन तथीसा 
आगच लावते.’  

जभल  ( ी.) जीभ. ‘ जभले तुले कायचा धंदा, घळ भर 
भजावे हर गोव दा.’  

जमकाड (न.) गु  ठकाण. ‘कुठी हाये तुमची जमकाड?’ 
-त.१०२.    

ज ा (प.ु) हमी, जबाबदार . ‘तु ी सौदा क न तं ा 
बाक  ैस नेयाचा ज ा आपला.’ -सेल.१९२. 
(अर.फा.) 

ज ेदार ( व.) जबाबदार. ‘काई बरंवाईट झालं तं मी 
ज ेदार नाही रे बावा.’ (फा.)        

ज ेदार  ( ी.) जबाबदार . ‘काहाले बाप झालो आपून? 
बापपनाची कोनती ज ेदार  झे न रायलो.’ -एक. 

ज ेवार ( व.) जबाबदार. ‘सकाय काई झालं तं मी 
ज ेवार नाई रे भौ.’ (फा.)        

जयाचा ( व.) जेवायचा. ‘ जयाचा कोचम करता फ . 
कामा ा नावानं बोम.’          

जयीन ( . प.) जेवणार. ‘जु ा धाटीची बाई ते. 
नव या ा अ गर जयीन कसी?’ - सत.३०. 

जरं (न.) मसा ाचा एक पदाथ. ‘पेर  कडू जर मागे 
अमतृफळे। आक  वृ फळ कैसी येती॥’ -तुका.४०३५. 
‘भाजी काय फ  तेलानं च गल  येते का? ात म  
जरे मरे, खळा मसाला पायजे.’ (का.)         

जरनं ( .) १. अंतभूत, समा व  होणे, मुरणे. ‘पातलेया 
झाडाच मूळ। मागुत सर  नेणे च जळ। जराल क  
केवळ। तयाच च आंग ॥’ - ा.१७.१७४. ‘पानी 
मुरतोनी झा ानं म  पानी जरलं.’ २. खोड मोडणे, 
आब जाणे. ‘वाड त हार ानं ाची काय जरल  
बावा.’ (का. ज रसु)         

जरवनं ( .) अ ल घड वणे. ‘लडून जरवतं का ंडक चे 
णत त ा पाठी लाथाबु ा घात ा.’ -रा.१११. 

जरायती ( व.) पावसावर अवलंबून, कोरडवा  शेती. 
‘ जरायती जमीन ा का काराजोळ हाय ा ाच 
माथी क लयेल हाय.’ (फा. अर. झराअत)      

जरे ( . प.) मुरत असे. ‘ कतीकई पानी ये ना? 
आम ा वावरात जरे.’  
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जरोनं ( .) अ ल घड वणे. ‘आमी अव ाईनं म ा केला 
अ  बु ाची खोयमोळ  केल . जरोल  साजर .’ -
डेबू.२९. 

जलकर  (पु.) गायकाची  करणारे गायन. 
‘स पाल अ  ाचे दोनतीन जलक यानं क तन 
केलं.’    

जवट ( व.) खूप काम करणारा. ‘मई वायाले जवट मानूस 
पायजे ाबा ा पीक येते घरालोक.’  

जवती ( ी.) १. आषाढ व  अमाव ा. २. देवता 
बेगडा ा छापाचे करतात ते देवदेवी. ‘बुडीनं पोरासाठी 
भार  ग थंटोपी आ  सो ाची जवती केल .’ -
सत.७६. ३. एक पहाडी भाजी. हे फ  मरगात असते. 
फुल नी र   होते. ‘झाळ ची सावल  सोळून 
कुपावर ा जवती ा येलावानी आप ाले जीवन 
कठाव लागलं नाई.’ -लेक.८८. 

जवतोळ ( व.) मन लावून, अपार क . ‘गोपा जीवतोळ 
मेहनत क न पेपर सोळत ता.’ - सत.८५. 

जवलाई ( ी.) जीवाभावाची ेमळ. ‘मामाचा आ ो अ  
कनकलतीची जीवलाई जबर  ून तो थ बला.’ -
सत.१४१. 

जवाई ( ी.) जखम. ‘नख काळता काळता पाय माय कसी 
जवाई लागल . रगतबी नगलं.’          

जवागाठ ( ी.) जीवघेणे, कठीण. ‘हे काम मा ा 
जीवागाठ होतं.’ -फ र.१४८.    

जवातला जीव ( व.) अ तशय य.  ‘जीवातला जीव 
केला तुम ा हवाल / आता तुमी मायबाप, जीवाची 
सावल .’  

जवा ी (प.ु) जीवान.े ‘जीवा ी मा याचं रायलं न ंऽऽ 
दमक डी केला यान माहा जीव’ - सत.१२७. 

जवाभावाचं ( व.) ेमाचे, जवळचे, नातलग. ‘जीवाभावाचं 
कोनी रा लं नाही क  भयान वाटते.’ -धग.  

जवार ( व.) कंटाळा येऊन. ‘एकात रा न कामाचा 
ताण पडतो, जीवार येते.’ -ल.५६. ‘खाताखाता जीवारं, 
काम मोठं बुवारं.’  

जवार  ( व.) काळ ज, जवाला लागणारे. ‘कोनाले 
जवार  लागीन असं बो  नाई कदी.’  

जदगानी ( ी.) जीवन, आयु . ‘असा माहापूर तं उ ा 
जदगानीत नाई पायला आपून.’ (फा.)         

जदगी ( ी.) जीवन, आयु , मालम ा. ‘माई येवळ  
जदगी गेल  तरमा तुया सारका मानसू मुलखात नाई 
पायला.’ (फा. झदगी)      

जदा ( व.) जवंत. ‘सायबाचा कून हाय जदा पकळून 
आना ाले मा  नका.’  

जदाखोर ( व.) ज ी, ह ी. ‘तान े ग लेक  बाई मोठे 
जदीखोर, तोडे ग ातला हार.’ -लोक.८८. 

जदा दल ( व.) स , उदार. ‘ रका ा हातानं जाऊ देत 
नाई असा जदादील मानूस हाय तो.’  

जी - आदराथ  य. ‘ शकेल सून हाय. आपून आवाज 
देला का जी े.’ ‘वापसी येताखेपी येजाजी आखीन.’          

जीक ( . प.) जकावे. ‘जीक, माया मुठीत कती चचोरे 
हायत ते.’   

जीत ( ी.) वजय. ‘ख याची जीत होतेच आखर ले.’        

जीद ( ी.) ह , ज . ‘तु ी जीद ध न बसले तं पदरात 
काहीच पडणार नाही. अ ाला बायकोने स ा दला.’ -
बाख.५०. (अर. ज )       

जीन (पु.) १. खोगीर, घो ावरची आसनाची बैठक. ‘जीन 
चळोला अ  धपाटलं घोळं.’ २. कापूस ओटाईचे 
ठकाण. ‘ जनात कापूस इ ाले नेलता 
काल.’ (का.फा.)        

जीब ( ी.) १. जीभ. ‘असं बोला ा व  तुले लाज नाई 
वाटल . तुया जबीले काई हाळ नाई वा े.’  
२. बैलगाडीचा एक भाग.          

जील ( ी.) १. बैल ा ग ातील बार क घंुगर ची माळ. 
२. तमाशात मु  गायकानंतर ाचीच आवृ ी इतर 
करतात. ‘सोताची अ ल नस ानं याची ाची जील 
ओळत रायते.’    

जीव (पु.) १. बाजीतील दोर चा मधातील भाग. २. ाण. 
‘ न ेराती ता याचा जीव गेला.’      

जीवघर ( व.) अ त य. ‘ग ा ंजे स चं जीवघरच आय 
बा ा.’           

जीवजान ( व.) ाण य. ‘तू चा जीवजान दो  असून 
ावर वजन मा न आहेस.’ -कात.४३९. 

जुका(खा)म (पु.) ताप. ‘सद जुकाम झा ानं हैरान होते 
मानसू.’ (अर.फा.) 

जुगत ( ी.) क ना, कौश , यु . ‘घरातल  सं ा 
चालल  होती फुगत/ कमाईची कोनती भीडत नोती 
जुगत.’ - मझ .१४७. 

जुगताईनं ( व.) काटकसर न.े ‘ श ेनात मन लावून 
जुगताईनं हायेत ते पैसे पुरोत ता.’ - सत.१५. 

जुगाळ (न.) काय स ीसाठी सव साधनसामु ी जम वणे. 
‘जमलं लेका डफ ाचं जुगाळ, नाई त पंचाईत होती.’ 
-गा.७९. 
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जुगूमुगू ( व.) कसेतर , हळूहळू. ‘जुगूमुगू चारक मयने 
ानं ा पय ावर भागोलं.’ - सत.१५.   

जु गल ( ी.) दोन क ातील अंतर. ‘उलचीक जु गल 
देल , मोठी देनं.’          

जुजबी ( व.) करकोळ. ‘फार नाही पण जुजबी मा हती 
तर  झाल च होती.’ -सेल.३२६. (अर.जु बी, फा.)      

जुटनं ( .) जुळनं. ‘संबंध सु  होता ती सोय रक जुटल  
का?’  

जुटा ( ी.) प ातील जोड लाव ाचा खेळ. ‘परेल नाई, 
आज आपून जुटा लावनी खेळू.’        

जुटेल ( व.) जोड झालेले, जुळलेले. ‘जुटेल व गे अलग 
काळून ठुजो.’ ‘कु ाचं तुटेल हाळ जुटेल दसते 
आता.’            

जुटोनं ( .) जुळ वण,े जोडणे. ‘याहीनं च गल  जमीन 
जुटोल .’ -पागो.६९.   

जुडगा (प.ु) १. समूह. ‘उचलक या ा पोर चा जुडगाच 
दारात उभा रा न ककश ओरडत होता.’ -खंु.२६६. २. 
गु . ‘ क ाचा जुडगा बाहेर काढला अ  सं क 
उघडलं.’ -त.१७२. 

जुडी ( ी.) पढी. ‘गनपतीले हरायची जुडी पायजे.’ (त. 
मु ड)        

जुतजात (न.) जुंपण.े ‘व हाड बंडीनच जानार होतं तं ाचं 
सगळं जुतजात क न देलं.’          

जुतते ( . प.) जुंपतो. ‘शामराव तं सकाऊनच वखर 
जुतते.’         

जुतनं ( .) जुंपण.े ‘वख  जंुतीला तव फाळ लवो 
लागला:’ - .५४. ‘एवढा नसा ा भीमा पन ानही 
आपल  पायट गी जुतल .’ -मोती.  

जुता (प.ु) जोडा. ‘नवरदेवाले आ ानं जुता घेतला 
हजाराचा.’ ‘चोर  पक  तं जुते खाचीच पायी आये.’          

जुतून ( . प.) जुंपून. ‘मारका बईल तू जुतून दे. मंग मी 
नतेो वावरालोक बंडी.’  

जुतेल ( व.) जुंपलेल  बैलगाडी वगैरे. ‘जुतेल बईलाईले 
पानी पाजत न ात. ख दची काळावं मंग पानी 
दाखवावं.’        

जु ंजु ी ( ी.) खेटर नी झालेल  मारझोड. ‘भर बाजारात 
देघाईची जु ंजु ी झाल  मनतात.’ ‘धु याव न 
हरहमेश कोनाची ना कोनाची जु मजुती होतच रायते.’           

जु ाले ( . प.) जुंपायला. ‘जोळ  ा वखराले जु ाले.’         

जुनंपुरानं ( व.) जुन.े ‘जुनंपुरानं अ  े ते सुटतासुटत 
न े.’         

जुनाट ( व.) जुने. ‘तुका जु ाट मराशी। ठाव दला 
पाय पाश ॥’ -तुका.४३४७.३. ‘हा वळ लय जुनाट हाय.’  

जुनाटलं ( व.) जुन.े ‘फोडलंतोडलं माहा जुनाटलं खोड.’ -
मझ . १५८.     

जुनापाना ( व.) जुन.े ‘जुनापाना येख दा कपळाल ा असल 
तं देनं.’          

जुपणी ( ी.) जुंपण.े ‘अंगात कमाल चा प भ न घेत 
संसारगा ा ा जुपणीला लागल .’ -पोळा. 

जुपनं (न.) १. जू ब ध ाचे दोर. ‘जुपनं आन नलं का 
जुवाडच आनते/ कायी कोनं स गलं का आपल च 
हानते.’ -ऊ.६५. २. संघष, भ डण. ‘जनता यकेमेकात 
गतुल / पुढा य ची आपसात जुपल .’ -ज ग.२२. 

जुपने गपने (पु.अने.) शेती कामाक रता लागणारे दोर. 
‘ सवाया मवाया, बेळ ामेळ ा, जुपने गपने, 
क डकेम डके सबन टाका गा ात.’ - सत.१२४.  

जुबान ( ी.) भाषा. ‘तू ह  होकर तेरेकू तो हमार  जुबान 
भी आती रे.’ -धग.१३९. 

जुमला (पु.) संप ी. ‘मा ा जमीन जुम ाची क कार  
करनं हे तुहं काम.’ - सत.८४. 

जुमलानवशा (प.ु) नवस क न झालेले मूल. ‘जुमलानवशा 
पा न भेटे परमीट/ कोनी ना जान ेखा ेलं मीठ.’ -न बै. 

जुमानत ( व.) पव  करण.े ‘ नी मला पुढे केलं 
नाही मी जुमानत न तो.’ -फ र.१३६. 

जुमाननं ( .) पव  करण.े ‘बायको मले मानते पन 
जुमानत नाई भौ.’ (फा.)       

जुमेदार (पु.) ीमंत, धना . ‘जुमेदारा ा समो न जोडा 
घा न जा ापे ा वाघा ा समो न जाणे सोपे.’ भं.५. 

जु ेदार ( व.) कारणीभूत. ‘पोरगी लगनाची रायल . ाचे 
जु ेदार तुमीच हात.’         

जुरमाना (पु.) दंड. ‘क डो ातून ढोर सोळाचं े 
दोनदोनसे जुरमाना भरा लागते.’  

जुअत ( ी.) साहस, ह त, उ ाह. ‘येव ा मो ा 
मा ासी बोलाची जुअत कशी काय केल  तुनं?’ (अर.)       

जुम ना (पु.) दंड. ‘मायाच गाडीची ाले ठोस लाग ानं 
जुम ना भरा लागला.’ (फा.)        

जुरत ( ी.) हमत. ‘अ ाभ ाची काय जुरत हाय, 
रावसाबापुळे बोलाची.’ (फा.)        

जुलमं (पु.) मु ाम, अ हास. ‘तो तला बोलेना तर  ती 
ाला जुलमं बोलायची.’ -पख.८०. (अर.)  

जुलमानं ( व.) नाइलाजान,े मु लन.े ‘ हरा ो ा 
जुलमानं वरडला चाला राऊ ा, अटपारे बाया हो.’ -
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सत.२९. 

जुलाब ( ी.) हागवण. ‘जुलाब झाला का टमरेट घेऊ घेऊ 
पया लागते, लडीत.’ (फा.अर.जु ाब) 

जुलाल (पु.) जहाल, भयंकर, अती तखट. ‘का :खाची 
खाता तखट मरची जुलाल.’ - मझ . १. ‘बायको 
जुलाल त नवरा हलाल.’    

जु स (पु.) मरवणूक. ‘ ह ची मरवनूक नगते 
मुसलमानाचा जु स नगते.’ (अर.)       

जुवं (न.अने.) जोखंड. ‘आठ वखरं अ  आठ जुवं काहाळा 
आप ा बयदातून.’ - सत.१२४. 

जुवा( ा) (पु.) ूत, जुगार. ‘गोसावी तदीनी सार  जंु 
खेळ त: जीतु काही जाणा ए ततुका दाना स दे त:’ -
ल .१८. ‘ कब ना कपटाचे। देहची व ळले तयाचे। ते 
जणे क  जुवाराचे। टटेघर॥’ - ा.१८.६७३. ‘दोन 
येकर हे ाचं म क वावर जु ात गमावलं.’  

जुवाडं (न.) जू. ‘दोन बैल ा म े जुवा ाला ब धले ा 
झोळ त ता लंु झोकं घेत होतं.’ -ज.१६. 

जुवार (प.ु) जुगार. ‘आठा रोजाची कमाई घंटाभर ा 
जुवारात गमावल .’           

जुवार  ( व.) जुगार , जुगार खेळणारा. ‘गोसावी जुआंर  
होती: खेळो लागले:’ -ल .२८. ‘पा  भाट नागार । 
सामा  या का जुवार । तय मू तमंत भुरर । भुल 
तय ॥’ - ा.१७.२९६. ‘हरपाळ देव जुवार  होता. 

ा ानं च रधरबी जु ा खे े  गंमतगंमत.’  

जुवा या ( व.) १. जुगार . ‘दा  पदा ा अ  जुवा या 
नवरा भेटला.’ २. लागट.       

जुवाळं (न.) १. जोखड, जू. ‘जुवाळं मोळं तं पेरनं प ं  
आजच.’ २. ओझ.े ‘माथी कज चं जुवाळं, झाला संसार 
लोढणं:’ -मा.४४. 

जुवाळ  ( ी.) औताचे मोठे, ल ब जोखड. ‘ख ावर 
जुवाळ  बसल  का बैलं सरकेतीर नघतात वाटीनं.’        

जुळनं ( .) जुळण.े ‘लगन े दोघाचे मनं जुळनं.’ 
‘पाय मु ा होता पळून, आता जु ा कसाबसा.’          

जुळा (पु.) अंबाडा. ‘तेज चु ाचे हा त कंगणी/ जुडा 
केस चा डुलतो फणी.’ -भीक.३८. ‘येनीफनी क न 
लं ा केसाची गुंडाई क न सारजानं गोलगोल जुळा 
ब धला.’  

जुळ  ( ी.) भाजीपा ाची ग ी, जोळ. ‘पालकाची जुळ  
दा पयाले येक हाय.’       

जुळेल ( व.) जुळलेले. ‘पयले दोघाचं फाटलं होतं, 
आजकाल जुळेल दसते लेकाईचं.’          

जंुगाड (न.) गुंता, एक  दोन बाबी. ‘दो ी हाताचं जंुगाड 

वर आभाळाकडे केलं.’ -खंु.१०५.   

जंुबाड (न.) १. ओझे. ‘आ ण डो ावर शगीचं जंुबाड.’ २. 
गवताची मोठी थ ब. ‘वावरभर कंु ाचे न हा जंुबाड ा 
जंुबाड चरत गेले.’  

जू (न.) जोखड. ‘बैला ा ख ावर जू ठुलं अ  
नगलो.’ (फा.जू) 

जूक(ग) ( ी.) १. अंतर. ‘बोट जाईल येवळ बी जूक नोती.’ 
२. योग. ‘शेवंता अ  वजयचा शकाचा जूग जमत 
नौता.’ - द.३३.       

जूट ( ी.) १. एक वन ती. या वन तीपासून औषध 
आ ण ताग होतो. ‘जूट पेरल . ा ा बयापासून रोगर 
तयार होते ात.’ २. जोडी. ‘खच ची उ ाची 
स गळ नाई बसत/ काई कराव तर  जूट नाही फसत.’ 
-ज ग.४९. ३. एक . ‘भॉ भॉईत साजर  जूट आय,े तं गाव 
भेते ाईले.’ 

जूत ( ी.) जुंपून घे. ‘ शवा, जूत रे बंडी.’          

जूप ( . प.) जुंपावे. ‘ तफन जूप अ  पेरनं चा  कर.’          

जेठ (पु.) नव याचा मोठा भाऊ या ना ान.े ‘माहा जीव 
जाऊ ा, मा ा जेठाले येऊ ा, मुखोटा पा  ा.’ 

जेठा (पु.) गढु ा भोवती दो ी हाताची पकड मा न 
बसणे. ‘कमरेला शेले गुंडाळून पंच जरा ऐटीतच जेठा 
मा न बसले होते.’ -कात.२४१.        

जेठानी ( ी.) जाऊ. ‘भागीचं सुख पाऊन त ा जेठानीचा 
तडफडाट याचा.’        

जे ा ( व.) अडाणी. ‘ ा जंगलजे ाले न हानाम 
अकल चा प ा नाई.’ (का.)        

जेदरग ( व.) जोपयत. ‘जेदरग हातपाय चालते आयेत 
तेदरग काम कराव मा ानं.’ -आ.१२२. 

जेधवा (अ.) जे ा. ‘माहादाइसी णीतले: आ ज जेधवा 
गोसावी भेटती तेधवा अन:’ -ल .३८१. ‘ना तर  जेधवा 
जए ठायी। देखतील का जे जे काही।’ - ा.९.२५४. 
‘पैसे न ेआता. जेधवा देशीन तेधवा देजो.’  

जेधाय ( व.) ावेळ . ‘वावरात माय मालकानं जेधाय 
बोलावलं तेधाय जा लागते.’  

जेब (पु.) खसा. ‘खळकू नाई आप ा जोळ. जेब पाय 
खाल च हाय.’  

जेबकट (पु.) खसेकापू. ‘दा ा काय प ा जेबकट 
हाय.’ (अर.)       

जेबकतरा (पु.) खसा कापणारा. ‘ये ीत आज येक 
जेबकतरा पक ा.’       

जेमतेम ( व.) थोडेफार, कसेतर . ‘जेमतेम दोन येकर 
वावरात कसं भागील?’         
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जेमनं ( .) साधण.े ‘क  मा ाले कोनतंबी काम जेमनं 
पळते.’         

जेमीन ( व.) होईल, जमेल. ‘जेमीन तेवढं दाबून पाय, 
ं ाचं, भूत उठलं/ फ या फर त खरं स गतो बु ाचं 

धोतर फाटलं.’ - ख. 

जेमेदार ( व.) जबाबदार. ‘शंभर येकराचे खटले डु ाले 
मजुरच जेमेदार हायत.’          

जर (पु.) र. ‘मथार  बमार झाल . जरानं पडल .’ -
ऊन.७५.  

जेर ( व.) हैराण, बळा, नराधार, पराभूत. ‘कंुदा खं खं  
मानसू लय जेर झाला.’ (अर.फा.झेर)      

जेले (सव.) ाला. ‘दात घासून बैठक त बसले का जेले 
जे वा े थे ध, ा, कापी काहीही ा.’ - द.२. 

जेवणरात ( ी. )  सं ाकाळ. ‘जेवणरातीपासूनच 
ढोल पलमपोवे घेऊन पोर  धाव ा.’ -झेल.९.  

जेवताखावता ( व.) जेवताना, खाताना. ‘जेवताखावताई 
सुख नाई बचार ले.’     

जेवना ( व.) १. उजवा. ‘वैद बोलवा शहाना/ हात दाखोला 
जेवना.’ -लोक.४४. ‘डा ा हाती ट र धरलं. जेव ा 
हातात काठी.’ -डेबू.६५. ‘आई अ ी भाकर डा ा 
हातावर तो न ेव ा मनगटानं कुकू सारखं करत 
असन.’ -मे.५०. ‘जेव ा हाताची सर डा ा हाताले 
होत नाई.’ २. सरस. ‘हा बैल ाप े जेवना आय.े’   

जेवनार ( ी.) ल ातील एक वधी. या दवशी पाटीत दवा 
झाकून गावात मरवतात. ‘जेवणार झाल . ानोरा 
बसला.’ -पागो.१६.     

जेवनारपाटी ( ी.) ल ातील एक वधी. ‘ढपळं वाजलं. 
जेवनारपाटी नगल  वा े.’    

जेवार  ( ी.) ार . ‘अशी माते याची जेवार  दल  का 
तुनं मले?’ -फ र.२२.   

जेवाव ( . प.) जेवण करावे. ‘ तकळे चुल वरचे वरन 
कळोनी गेले, कई जेवाव आता स गा तीन वाजत 
आले.’ - ख. 

जेहेल (न.) तु ं ग, जेल. ‘जमादार तुले हाथक ा लावून 
जेहेलात टाक न पा .’ -एक. 

जोक (प.ु) वनोद, गंमत, थ ा. ‘अबे येकर  दा पोते होनं 
काय जोक हाय. लय क  करा लागतात.’ (इं.)  

जो  (अ.) सारखा. ‘सबन ताल मनाजो ा झा ा ानं 
नाना बालंबाल खूस त ते.’ - सत.८५. 

जोखम(मी) ( ी.) १. जबाबदार . ‘जोखमीचं काम तो 
डो ं  लावून फकर नं करे.’ - सत.३७. २. रोकड पैसा. 

‘वावराची खर दी हायना. नून थैल त ही जोखम 
घेतल  ा.’  

जोखलनं ( .) जीवा ा आक तान,े ब बलणे, ओरडण.े 
‘काय ल डे रोज जोख न स गत अ ो तुले, आंगनात 
माज करत जाऊ नको मनून शानी.’ - सत.३०. ‘ठोकरा 
खाताखाता सारे मा ं बाया जोख ा अ  शेवटाले 
तनं हा मोठा वाळा धरला.’ -लेक.२७.(का.जोकु)        

जोखाई ( ी.) एक ाम देवता. ‘न े जोखाई जाखाई। माय 
राणी मेसाबाई॥’ -तुका.२३७४. 

जोखीम ( ी.) जबाबदार . ‘कमीजादा झालं ते जोखीम घेत 
नाही. पण दवापानी क न पा तो.’ - स.५५. 

जोखून ( . प.) पडताळून, तपासून. ‘मी जोखून पायतो 
कती पानी हाय त ात तं.’  

जोग (पु.) सं ास. ‘संसाराचा आला रोग, आता घेऊन 
बसला जोग.’  

जोगं (अ.) यो . ‘वय झालं तरमा पोर ा मनाजोगं 
पायतो ा?’        

जोगडा(ळा) ( व.) गोसावी. ‘चालाचं असन त चाला नाई 
त रा एखा ा जोग ावानी बसून.’ -धग.१३. 

जोगणी ( ी.) ास. ‘बाळासाहेब ना कमले ा पाची 
जोगणी लागल  होती.’ -कात.३९८. 

जोगतं (अ.) सारखे. ‘हे गो ह म ं घर ा गो  ाजोगतं 
हाय.’  

जोगता(ती) (अ.) ाएवढा. ‘माय ा आंगात त 
चा ाजोगती ता द नोती.’ - सत.४७. ‘जोळा बराबर 
मा ा पायाजोगता आय.’  

जोगती ( व.) सारखी. ‘गोठच तसी क न रायला तो राग 
या जोगती.’ -धग.४१.  

जोगला (प.ु) भीतीने ढोराला लागलेल  सततची भीती. 
‘वाघाचा जोगला लाग ानं गो यानं आंगच टाकलं 
राजा.’  

जोगळा (पु.) जोगी, सं ासी. ‘अंगारा दे ा जोग ाचा 
तरमा गून नाई आला लेक.’  

जोगा (प.ु) १. भ ा. ‘वावर पळ त प ं  तं जोगा म गत 
हडजो गावात.’ २. यो . ‘येइल त घेइन भागा। न े 
जोगा स रया॥’ -तुका.२१८.१. 

जो गणी ( ी.) म जोळ . ‘का ा डो ा पापणीवर 
जो गणी.’ -कावू.     

जोगी (पु.) साधू, सं ासी. ‘जो ाले काय हो. म ग ना पुळे 
अ  धु ा उळे.’  

जोजार (?) ‘छे! आपला भार ना जोजार काय णून?’ 
-ऊन.१७२.   
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जोट (?) ‘गुळ वा ा जोटासंग झग यालेबी धाळून देलं.’ 
- सत.१०७.  

जोड(डी) ( ी.) गट, टोळ . ‘तुकाराम चारठाण ा देवबा 
सा ा ा जोडात सनई वाजवायचा.’ -वा.४६. 
(त.जोडु)         

जोडअहेर (पु.) हेर  अहेर. ‘ल ाचं पाणी भरायचं तर 
कोळ  अ  ा ा बायकोला जोडअहेर करावा 
लागतो.’ -पख.५६. 

जोडग  (पु.) एक स याला चकटलेले ग ाचे दाणे. 
‘माग ा ज ी मी जोडग  वा हले नसतील णूनच 
या ज ी पाठीपोटी कुणी नाही.’ -कात.३४२. 

जोडगाव (न.) जोडून, लगत. ‘धनज मा णकवाडा माहा 
जोडगाव.’ - मझ .१८.     

जोडगोळ  ( ी.) दोघ चा गट. ‘या ेतल  काही सावजं ा 
जोडगोळ नं पकडून आणल .’ -मोती. 

जोडजमाव (पु.) जुळवाजुळव. ‘गावात ा म गा नं 
वडगावाले गढुी माघायले येयासाठी सनई, चौघडा, 
प घाडा काय काय लागल ाचा जोडजमाव केला.’ -
वा.१३५. 

जोडज ा (पु.) एक ीकरण, जमाव. ‘बैलजो ा, गडी 
माणसाचा जोडज ा होता ानी पेर ा उरक ा.’ -
धग.५८. 

जोडणी(नी) ( ी.) जुळवणी, घराचे लाकडी काम. 
‘जोडणी ा कामामुळे सुपाला फारसे कुठे जाता 
येईना.’ -सेल.१०. ‘घरावर इथून तथून सागाची जोडणी 
ठोकल .’ -मोच.८५.   

जोडर ा (पु.) अनेक र े फुटतात ती र ावर ल जागा. 
‘जोडर ावर आ ावर समजेना कोनता र ा 
धरावं?’ -धग.६७.  

जोडवं (न.) पायातील सौभा वतीचा दा गना. ‘पाचवे लेने 
त ा जोडवे पायात/ राज भोगूनया संसार  क  मात’ 
- .३५. (का.ओडवे) 

जोडवे खळा (पु.) जोडवे बान व ाचे साधन. ‘काम नसलं 
का दा ा सोनार जोडवे खळा घेऊन च दीचे जोळवे 
तयार करत बसे.’     

जोडाघोडा (पु.) पतीप ी. ‘जो ाघो ानं देव करा लागते 
न बे.’ -सेल.१०७. 

जोडी(ळ ) ( ी.) दोन बैल. ‘ह ाबाद ाची बैल जोळ  
पंच ोशीत नावाजेल होती.’ ‘आप ा जोळ वानी 
बैलजोळ  उ ा प ात नाई सापळनार.’ (का.)       

जोत ( ी.) वैभव, संप ी. ‘उभे केलेले जोत कायम ठेवून 
जतन केले तर  काही कमी पडणार नाही.’ -कात.२९७.       

जोत ( ी.) वात. ‘गजानन बॉची जोत रात अ  दवस 
पेटेलच रायते.’        

जोतं(था) (न.) ब धलेला भर व दगड चा च ा, क ा 
भतीचा चौकट भाग, ओसर . सार च घरं ज मनीपासून 
पु षभर उंची ा जो ावर ब धलेल .’ -धग.१९ 
(का.जग तकाई)         

जोपासनं ( .) स भाळण,े काळजी घेण.े ‘वावरात ा 
पकाले लेकरावानी जोपासनं पळते तहा कुठी दोन दाने 
घर  येतात.’ (का.)        

जोम (पु.) १. जोर. ‘कालपासनं झळ नं तं लयच जोम 
धरला.’ २. उ ाह, श . ‘आजकाल गळ  लय जोमात 
हाय.’ ‘गयाठलं काम ाचं काई जोम नाई रायला 
आता.’        

जोमानं ( व.) श न.े ‘ थम अपमानागत वाटायचं पण 
स याच णी मी बेदरकार होऊन जोमाने काम 

करायचो.’ -फ र.१६८. 

जोय (अ.) जवळ. ‘मायबापाजोय तो मजुर चे पैसे देत 
जाये.’ - सत.१७.  

जोर (पु.) १. बळ, साम , य . ‘मोट ओ ाले 
बईलाईलेबी लय जोर लागते.’ २. भरभराट. ‘ ाचं 
काम आजकाल लय जोरावर हाय.’ (फा.)      

जोरकस ( व.) श वान. ‘जुने मा ं गावरान खात 
नूनस ा ते जोरकसई होते.’         

जोरशीक ( व.) जोरात, जोरान.े ‘जोरदार पानी रेमसत 
तं वीज जोरशीक कडाडल .’ - द.२४. 

जोरज (पु.) दबाव, स . ‘भुलला त भुलला असा काय 
कोनावर जोरज बरा असते.’ -भू.८१. 

जोरजबरद ी ( ी. )  बळजबर . ‘आपल  काई 
जोरजबरद ी नाई. बभरनाचे पैसे देसीन तं दे.’  

जोरजबर  ( ी.) जबरद ी, बळजबर . ‘भोवा ा 
जोरजबर पायी पमीची फारकती झाल .’ - सत.६२.    

जोरदार ( व.) १. खूप. ‘जेवार  तं औंदा जोरदार झाल  
ाले.’ २. सुंदर. ‘संबंध तं लयच जोरदार अ  

पोरगीबी लयच जोरदार भेटल .’ (फा.)    

जोरसोर ( व.) अ धक, जोराचा. ‘संसारा ा आगीत 
अ  वप ी ा जोरसोर मा यात उभयत चा एकजीव 
झाला होता.’ -कात.१०५. 

जोरा (पु.) जोर, चलती, बाब. ‘ ाची टाक आज 
ज मनीला लागत नाही, एवढा ाचा जोरा आहे.’ -
कात.५०६. 

जोद र ( व.) जोरदार, मोठा, भ . ‘घरा ा म गं झाळं ळं 
लावून जोद र बगीचा केला.’ -धु . 
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जोल ( व.) सोबत, सारखा, तु बल. ‘संबंध कसा जोल ले 
जोल असला पायजे.’ ‘आप ा बैलाले जोल लागीन 
असा बैलच नाई कुठीसा.’   

जोस(श) (पु.) जोष, आवेश, जोम, प. ‘जोस असला 
का होसई ठेवनं पळते.’  (फा.जोश) 

जोसाजोसात ( व.) उ ाहात. ‘हापसी आ ानं 
जोसाजोसात चारपाचजण नी पुंजाची पखालही बंद 
क न टाकल .’ -पख.१३. 

जोसात ( व.) भरात. ‘रागा ा जोसात झालं ते आता 
लय भार  चा ं  राजा.’  

जोसी (पु.) भ व  स गणारा. ‘जो ाले हात दाखून नशीब 
पालटते काय?’  

जोसीला ( व.) कतबगार, जोश असलेला, उ ाही. ‘वीसक 
येकर तं वावर ठो ानं केलं ा शामरावनं. लयच 
जोसीला हाय.’        

जोहार (पु.) वंदन करण.े ‘आरे: हे गोसावी रे गोसावी: 
णौ न जुहा  क न भवंताले उभे रा हले:’ -ल .१००. 

‘म ग महारात जार नाई करत, यवळ  तं पथ हाय 
ाची.’ ‘पाटलाले जोहार के ा बगर महार पुढे ना 

जाये.’  

जोळ (अ.) जवळ. ‘औरंगाबाद कती र हय!े पुसदच बरं 
जोळ ा जोळ.’ -ऊन.२.  

जोळ (पु.) बरोबर . ‘राती वावरात जागलसाठी दोघाचा 
जोळ असला त बरं रायते.’  

जोळ ( ी.) जोडी. ‘गाय मोकाट जाते तं तची जोळ 
घातल  स या गाईसंगं.’         

जोळजाळ ( व.) कसेतर  जोडण.े ‘कसेतरमा पयसे 
जोळजाळ केले अ  नगलो लेक ा गावाले.’           

जोळनं ( .) जुळवणी करण.े ‘भाऊ, गायीचं गायीले, 
ग ाचं ग ालेच जोळनं पळते.’          

जोळ ानी ( ी.) लागून असेल , ाणी, ानगहृ. ‘तेई ा 
अथी परतेक माले जोळ ानी हाये. भाईर जायाचं 
कामच नाई.’ -हज.२१.  

जोळपास (अ.) जवळपास. ‘जोळपास आखरात फौज 
आमची नघते.’ - व. ‘आंबराईत आं ा ा डाबडुबल  
रंगते.’   

जोळवं (न.) पाया ा बोटातील ी अलंकार, जेडवे. ‘कानी 
ना कशी, जोळ ाले पैसा नासी.’ 

जोळा (पु.) १. पतीप ी चा जोडा. ‘महादेव पारबतीसारका 
जोळा जमला आपला.’ २. पाद ाण. ‘ब रवार  
च ब ाचा जोळा आनला.’ (फा.)        

जोळाघोळा (प.ु) पतीप ी. ‘जोळाघोळा परतेका ा 
ना शबात लयेलच असते. तसंच रा ते काय कोनी 
बनल ाचं.’ -फ र.२३९. 

जोळेलं ( व.) जोडलेले. ‘वायेर जोळेलं हाय ना होलडरले.’          

ज धळ ( ी.) ार . ‘गोसावीय चा भाळ देसी 
जो ळेयाचा टीळा ला वला असे: हे काइ जी: बै  
घेतला ऐसा टीळा लावीला काइ मा?’ -ल .२६१. ‘माझा 
ज धळा बरवा पीकाव :’ -गेा व.१५०. ‘क  व ढलेया 
ज धळा। क णसाचा नव ळा।’ - ा.१४.१२६.    

ज धयवरनी ( ी.) ग ातील दा गना. ‘या हगामावर 
स ले ज धयवरनी पोथ करा लागते.’         

ज धळपोथ ( ी.) ज ध ा ा दा ाएवढे मणी असलेल  
पोथ. ‘काक ा गयात ज धळपोथ असेच असे.’           

जौ (पु.) यव, सातू. ‘यंदा जौ पेरलं पन नगलच नाई 
पाय.’ (फा.)    

जौहर  (पु.) र पारखी, जडजावाहीर वकणारा. ‘बुडा 
हायच जोहर , काय नातसून आनल  धुंडून! वा!’ (अर.)      

मनं ( .) जमण,े साधणे. ‘मातीसाठी मातीत जानं हे 
सुखदेव राजगु लेच मलं.’ -धु . 

ाकून ( व.) ाचेकडून. ‘हे काम मायाकून होत नाई. 
ाकून होईल ाकून क न ा.’  

ा न ( ी.) लप ाची जागा. ‘तुही ा न मा म आये 
मले. लपसील कुठी?’  

ादा ( व.) पु ळ, अ धक, जा , फार. ‘तननाशक, ना 
कमी पायजे ना ादा.’ (अर. जयाद)     

ाले ( . प.) जेवण करायला. ‘मी चा ो बे ाले 
अंदर, तू बाहीर ल  ठेवजो.’ -डेबू.२१. 

ाव  (अ.) ावेळ . ‘ ाव  काम अ  े तई तुया 
प ाच न .े’         

 

झ   

झक ( ी.) न ळ काही, थ यास, झक नावाचा मासा 
मारणे. ‘अबे धुरा तुया कोरला तं कोरला आता कायले 
झक मारतं?’     

झकझोल ( व.) लणारे, झोके घेणारे. ‘पडदी झकझोल, 
ग डे सु त गोल, लव त वरखाल.’ -भीक.६९.  

झकपक (न.) झगमगाट, चकाक , . ‘आ ाचं झाडनं 
काढून झाड ड क न सं ाकाळपयत सारं झकपक 
केलं.’ -खंु.२.      

झकमक ( ी.) भ डण, बोलचाल. ‘तमशेट सु ाची 
लोकाईशी चालताबोलता झकमक चा च रायते.’   
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झकमारनं ( .) नसते काम करण.े ‘झकमारल  अ  तुले 
बभरनाले पयसे म गतले.’      

झकमार  ( ी.) नसते काम होणे. ‘रोजची मजुर  बर . 
सालानं रा न कायले ा मालकाची झकमार  कराची.’ 
-ज.५०. ‘आमीच झकमार  केल  ना तुमची पोरगी 
क न.’       

झकाझक ( ी.) , ल . ‘आज तं मोठे झकाझक 
कपळे घातले रे?’           

झकाझक  ( ी.) वादावादी, भ डण. ‘अंगधटाई करताना 
ाची तची च गल च झकाझक  झाल .’ -कात.११५.       

झकापक ( ी.) भ डण, झ बाझ बी. ‘बापलेकात हरह ेस 
झकापक होत रायते.’           

झकामक  ( ी.) वाद ववाद, भ डण. ‘बोलताबोलता भडका 
झाला अ  बापलेकाची म पैक  झकामक  सु  
झाल .’ -धग.९७. 

झकास ( व.) च गले. ‘का काराचेबी झकास दवस 
येऊन रायले, राजा आता.’        

झकोनं ( ). लवणे, आशेवर ठेवणे. ‘अ भळाषी नार  
धन। झकवी जन ल टके च।’ -तुका.४२३९. ‘आज देतो 
उ ा देतो असं तुयं झकोनं चा च हाय ग ा.’ 

झकोला (प.ु) झटका, हदोळा. ‘या वषयाचे न सुखे। 
झकती कवण॥’ - ा.२.२५९. ‘खाल  ठेवलेल  पशवी 

नं हाताला झकोला देऊन ख ावर घेतल .’ -अंधा.  

झ  ( ी.) लहर , छ द . ‘आयकते का नाई आयकत 
काय स गावं लेकाचं, झ  गाडी हाय सु ाची.’          

झगडा(ळा) (पु.) भ डण. ‘एक  गावीचेया आ ण 
र धपुर चेया झगडा लागला होता:’ -गो व.७०. ‘काही 
काळ वातावरण तंग झालं. कधी झगडा होईल ते 
स गता येत न तं.’ -पख.१.  

झगमग (न.) झगमगाट. ‘ दवाईले रामभाऊचं घर लयच 
झगमगत रायते.’         

झगरं (न.) पेट वले ा गव याचा ढीग. ‘सुनबाईन े
पेट वले ा रसरसीत झग यावर कणसं भाजल  जात 
होती.’ -कात.५०२. 

झगळनं ( .) भ डण,े लढणे, वाद. ‘राजहंसापुढ। च चूच 
आगरड। तोडी जेव  झगडे॥’ - ा.१४.२०७. ‘कुत या 
ला वले झगडे।’ -तुका.७४३. ‘भाऊ असून ानावानी 
झगळता, मायचीई कदर नाई तुमाले.’  

झगळा (प.ु) भ डण. ‘रामासाठी, अ ासाठी लावले तुमी 
झगळे/ खादी घा न टपले, मासोई पकळासाठी 
बगळे.’ -नोका. ( ह.) 

झगळाऊ ( व.) भ डखोर. ‘नबीवानी झगळाऊ बाई नाई 

पायल  बॉ आपून.’    

झगळ  ( व.) भ डकुदळ. ‘इं ा वाटी नको जाऊ, न हा 
झगळ  आये ते.’    

झगा (प.ु) य चा पायघोळ नसूे. ‘बा ा, सूनबाई तं झगा 
घालते का लेक?’       

झट ( ी.) आरोप. ‘ स या ा लेक बाईवर आपून कायले 
उ ाच झट ावजी?’  

झट (अ.) लवकर, लगेच. ‘असाच झट गेलो अ  पट 
आलो समज.’   

झट झोरणी ( ी.) झटापट, बळजबर . ‘एखादेवेळ  
सकवार ला सोडून तो आप ाशीच झट झोरणी 
करायचा.’ -पाटी. 

झटकझाटक ( व.) झटकण.े ‘चपला पा ात 
चाबूकडुबूक क न धुत ा. झटकझाटक क न थैल त 
टाक ा.’ -अ.६. 

झटकन (अ.) पटकन, रेन,े लवकर, लगेच. ‘जराशी 
उघाळ भेटल  का झटकन डवरनं पळते.’  

झटकनं ( .) झाडणे. ‘ प ावर धु ाच धु ा, झटकून 
काहाळला सबन.’ (का.जटका यसु)         

झटकनी ( ी.) झटकून सफाई करणारे कापडी साधन. 
‘झटकनी घे अ  टेबलावरचा धु ा झाळून काहाळ.’           

झटका (प.ु) हसका, झपाटा. ‘बुहा याखानी ानं हाताले 
झटका देऊन चंचई हसकून घेतल .’ (का.जटका)         

झटझट ( ी.) झटक ाची या. ‘डो ाला डोळा नाही. 
रा भर पाय झटझट करायचा.’ - झ.५४. 

झटझट (अ.) लवकर, ज ी. ‘उचलनं पाय. चालनं 
झटझट आमासाक.’  

झटनं ( .) क  करणे. ‘कोण गावासाठी झटे। कोण 
उठतो रोज पहाटे।’ - ा.१०.७०. 

झटपट (अ.) रेन,े लवकर. ‘झटपट पानी आनून दे तू मी 
फवारा मारतो.’      

झटा पटी ( ी.) भ डण. ‘सासू सुनाई ा झटा पटीनं जीव 
कावला लेकाचा.’     

झटा ा ( व.) झट घेणारा. ‘ग ा न हा झटा ा आय, 
र राहावं ापासून, काही बेतोते स यावर.’  

झड(ळ) ( ी.) १. सततचा पाऊस. ‘पुष न ात पावसाला 
झड लागल .’ -फ र.१७८. ‘पयले आठआठ रोज सारखी 
झड राहे.’ २. उ , चटका. (का.जळ) ३. य , जीव 
तोडण.े ‘ल चावला तुका मा रतसे झड। पुर वले क ड 
नारायणे।’ -तुका.३९.  

झडकावंनं ( .) व ाम, नव तपणा. ‘ ा वयात बाईने 
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झडझडून काम क न आपलं शर र झडकावं ा 
वयात घरात सून येते.’ -खंु.२१. 

झड ा ( व.) ऐटबाज, सधन. ‘मा ा दारा नी कोण गेला 
झड ाचा हाती माल जर चा अ ावीस नोकझोक 
असलेला.’ -लोक.२७. 

झडती ( ी.) १. उतारा, उ . ‘एकर  दहा कलो मुंगाची 
झडती देणारं वावर धगधगत जाते.’ -गाक.७९. २. 
तपासणी, शोध, हशोब. ‘पो लसायले शंका आल  त 
अव ा घराची झडती घेतल .’ (का.झाउ त) 

झडनं ( .) कमी होणे, य, गळणे. ‘पराटीले भलकसं 
पातं लागलं होतं. उधउभार धुवार ानं झडलं.’      

झडपनी ( ी.) थकवा, कंटाळा. ‘तु ा देराले का रोग 
आला का झडपणी झाल  डाले वा ाले.’ -अंधा. 

झडप ंज ( ी.) झेप घेऊन ंज देण.े ‘दोन झडप ंज 
होयेल नरातून वजयी होते ाच सापाले मादी भोग 
येते.’ -खंु.२१. 

झडी ( ी.) पावसाचे सात . ‘ पके पवळ  पडू लागल  
तर  झडी सु च होती.’ -भं.१७७. (का. जडी) 

झडू ( . प.) गळणे, पडण.े ‘फुलोर झडू लागला तसा 
कणसात दाणा भ  लागला.’ -फ र.१९१. 

झडोरा (प.ु) झाड चा पुंज, बन. ‘डु  लागला झाड 
झडोरा.’ -भीक.९५.     

झणाणा (प.ु) पुळका, राग. ‘माहा पर ा काई णत नाई 
अ  तुलेच काऊन झणाणा येते?’ -खंु.१८८. 

झनं (अ.) जणू. ‘तंव आ दपु ष व तु। णे झणे होय 
प  अंतु॥’ ा.१.१५९. ‘एक आ सुख अंतर । वसंब 
झणी।’ - ा.२.२५९. (सं.जाने) 

झनजट ( ी.) १. वादावादी, भ डण. ‘गावात कोनाशीबी 
झनजट कराले नाई पुरत. त डावर त ड पळते.’ २. 
नसती बला, ाद. ‘उभा झालो ामपंचायतीत, जाऊन 
प ो जसा झनजटीत.’ -ज ग.१९.         

झनझन ( व.) जोरात. ‘झनझन जोळ  धामनी ला 
पळदे अ ानी/ दमनी थ बल  आंगनी.’ - व.           

झनान ( व.) जोरात. ‘बंडीले गोरपे जुतले झनान पयत 
नगले.’         

झ  ( व.) च गले, जोरात. ‘गो हऽऽ भ ंच काराबीन 
नगलं लेकाचं. तफनीलेबी लयच झ  चालते.’       

झ ाट ( व.) भ , मोठा. ‘झ ाट मूत चं दशन झालं अन 
डोळे नवले.’ -मोती.  

झ ानून ( व.) जोरदार. ‘झ ानून बरसात झाल . नदी 
नाले एक झाले.’ -ते.८६. 

झ ावनं ( .) मारण.े ‘अशा बाव ा पोराईले झ ावनं 

पळते.’        

झ ावून ( . प.) जोराने. ‘तूच खानं. आगीस प ा जसा. 
काय क  भुकच झ ावून लागल ?’ -सुखा.५२. 

झपकन ( व.) जोरात, वेगानं. ‘काटीचा फटका डोयाले 
झपकन लागला.’  

झपका (पु.) झोडपा. ‘कुठी बु ाचे झपके खाता रोज ा 
रोज.’ -डेबू.१६.   

झपकाझपक  ( ी.) हाणामार . ‘ नरा कापाकापी अ  
झपकाझपक .’ -बा.५८.  

झपकावनं ( .) मारण.े ‘पो ं लयच माजलं झपकावनं 
येख ाबार नं?’         

झपझप (अ.) लवकर लवकर, जलद. ‘ तफनी म गं 
झपझप चाला लागते.’ (का.स ळ)   

झपटनं ( .) धरण,े ह ा. ‘ह ानं माया डो ावरची 
शदोर च झपटल  माय.’        

झपाट ( ी.) झडप. ‘डालक त ा शदोर वर 
डोमकाव ानं झपाट मारल .’ -झेल.४.    

झपाटनं ( .) पछाडण,े धरण,े ग  पकडणे. ‘पाव ाले 
चकवाबी प ा अ  भुतानबी झपाटलं.’          

झपाटा (प.ु) एखा ा कामाचे सात  ठेवणे. ‘व हाडी श द 
जमा क याचा झपाटा लावला नूनस ा येवळे झाले 
ना?’     

झपाटून ( व.) जोरात, वेगान.े ‘पोर ा बापानं प ा 
ख ावर टाकला अ  झपाटून पोरं पायाले नगला.’         

झपाटेल ( व.) पछाडलेले. ‘ ाले ाले पय ानं झपाटेल 
हाय.’  

झपा ानं ( व.) जोरात. ‘पंढर त ा वार तले भगत 
झपा ानं पुळेपुळे चालत.’        

झबलं (न.) लहान मुलाचे आंगडे. ‘नातीले पायाले जातो 
टलं तं शंभाराचं झबलं ा लागीनच.’ (फा. अर. 

जु ा)      

झ ा (प.ु) पायघोळ मोठा सदरा. ‘आबा धोतर नेसत. 
वधर लंबासाट झ ा घालत.’ (अर. :)    

झ ू (प.ु) प ातील एक पान. ‘पानं पायले त फ ासच. 
झ ूचा राजा, रानी अ  गु ा!’ २. फस वण.े ‘ ाचं 
बरं करावं तोच झ ू देते आप ाले.’     

झमकनं ( .) भ डण सु  होणे. ‘दोघाईचं च गलच 
झमकलं.’ -ना.१६. 

झमकाझमक  ( ी.) भ डण. ‘सकाऊनच दोगा भावाची 
झमकाझमक  झाल .’         

झमकावनं ( .) १. चा  करण.े ‘पान पळलं तसं पेरनं 
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देलं झमकावून.’ २. मारण.े ‘खोटं बो ं तं पो ं भ ं  
झमकावलं ा.’        

झमकून ( . प.) सु  क न पूण करण.े ‘एख दी रंभा 
उवशी पा न याचं लगन ग तच ा झमकून.’ -धु . 

झमकेबाज ( व.) बडेजाव करणारा. ‘नारायन झमकेबाज 
मानसू आय, घरात पाहान त दाना नाई लेका ा.’           

झमझम ( व.) चकाकते, स . ‘ स ेटचे कश उतरले 
छातीत क  पाहा कसं वावर झमझम दसते.’ -पोळा. 

झमेला (प.ु) भानगड. ‘बाई ा त डोत डी कुठी लागता. या 
लवकर नसता झमेला झाला सायाचा.’ -बाख.११. 

झ न ( व.) मोठा(ठी). ‘काय झ न जोळ  आय मामाची, 
याले ंतात बैल.’ -डेबू.५४. 

झय ( ी.) झळ. ‘भाचीले बाप नोता तं मामालेच लगनाची 
झय लागीन ना?’          

झयकनं ( .) चमकण.े ‘बुडाबी ते ा बाबुय ा 
खोळावानी तकंतकं झयके.’ - सत.७४.   

झयक चा ( व.) झळकणारा. ‘न ीदार चाकाईले रंग 
झयक चा नवा/ दमनी ा पड ाले उळोत असते हवा.’ 
-पा .२१. 

झयझय ( ी.) लखलख, काशमान. ‘देवळाचा कयस तं 
कोसावूनच झयझय दसते.’          

झयताळ  ( व.) समागमाला हपापलेल . ‘तुही उरावर 
जाऊन बसला तं तले काय नवाई आय झयताळ ले.’ 

झरत ( व.) गळत. ‘मोहाचा क दा र ानं झरत चा ा 
होता.’          

झरनं ( .) गळणे, कमी होण.े ‘एवढी घागर भरेल होती, 
कसी काय झरल  व इतक ?’       

झरमयनं ( .) झरणे. ‘अभाया दी यक ढग झरमयेना.’ -
सत.४६.   

झरा (प.ु) पा ाचा छोटा वाह, ख ा. ‘तुका णे बर  
झ याची त चाल । स चव ा खोल  कसीय ची॥’ -
तुका.३८०३. ‘उनायात नदी ा रेताळात झरे खं न पानी 
भरा लागते.’          

झरोका(खा) (पु.) खडक . ‘ करण झरो ातून पडे/ 
अनूसवे ातून उडे.’ -केशवसुत. ‘झरो ातून नरोप 
आ ानं माळ तलं काही दसत तर  होतं.’ (का. 
जे गं ड)               

झरकन (अ.) रत. ‘सरप द ा बरोबर चमनी झरकन 
उळाल .’ (का.जरने)   

झन ा ( व.) चंड, मोठा. ‘आबाजी झन ा मानूस, 
ाचे बैलई तसेच झन टे.’       

झर टून ( व.) गतीन,े जलद. ‘भागी झर टून बाजंऊन 
उठल  अ  बाहेर आल .’ -पख.१९. 

झलक ( ी.) चुणूक, चकाक . ‘तेथ सुदशनाची दी । तीचे 
व ुत जैसी झ कल ॥’ - ा.२.७८. ‘फलकावर 
न ा च ाची झलक पा न समाधान वाटत होतं. -
स.८४.  

झलमा - (?) ‘झलमा ा रंगीत गा ातून पा ा खाल  
उतर ा.’ -कात.३५७. 

झवताळ ( व.) एक शवी, संभोगी. ‘स गून ठुतो पो े, ा 
झवताळ नबीसंगं राहात नको जाऊ.’ 

झवता ं  ( व.) क:पदाथ. ‘कुकळे काहाळले हो ते झवता े? 
हे आपलं डफळं फुटलं नून!’ -गा.७८. 

झवता ा ( व.) एक शवी, कामास . ‘बाबू झवता ा, 
उ ा पकात ढोरं चा न रायला काय?’      

झव ा ( व.) एक शवी, कामातूर. ‘ ा झव ाले कुठी 
घेता संगं, आपल  नामोसी क याले?’           

झवनं ( .) संभोग करणे. ‘झंव वल  महारे। ाची ाल  
असे पोर।’ -तुका.४००६. ‘झवनं ना मवनं, रकामे थानं 
चोयनं.’   

झवनाबातनी ( ी.) संभोग करणे. ‘झव ाले झवनाबातनी 
शवाई गोठीच सुसत नाईत स या.’        

झवनामाती ( ी.) संभोग. ‘काबे, तुया आंगाले येवळे 
कोकनं कसे काय झ बले? अयचनात काय झवनामाती 
खेयाले गे ा?’           

झवनाळ ( ी.) संभोगे ु . ‘बोल ातून मधाचं पोळं 
झरायचं ऐकणार  झवनाळ रणी पडायाची.’ -
काळ .७०. 

झव ा ( व.) झवणारा. ‘बाई दसल  क  या झव ाचं 
उठलंच मनून समजा.’            

झवपुदाक ( ी.) संभोगाची चता. ‘आ दवासी पोरपोर  
आपआपले जोडीदार पसंत करतात. मायबापा ा म ग 
अ जबात झवपुदाक ठेवत नाहीत.’ -खंु.११७.  

झवाझवी ( ी.) संभोग. ‘कामाधामात बायले, झवाझवीत 
पयले.’         

झवाडी ( व.) कुलटा, एक शवी. ‘मले येडं गताळू काय 
ू. झवाडी ा तूच हाये येडं गताडू.’ -खंु.१०.       

झवाळचा ( व.) अि  लल शवी. ‘ पसाट झाला झवाळचा 
हा पो या.’ -फ र.८८.    

झवे ( . प.) संभोग करत असे. ‘ संू नका नगुवे तो झवे 
आपुल  आई।’ -तुका.१४१. 

झळती ( ी.) १. पकाचा उतारा. ‘औंदा कापसाची येकर  
दाची झळती लागल .’ २. तपास. ‘माल  काहाले झळती 
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घेता. मी काय चोर दसून रायलो तु ाले.’   

झळप ( ी.) १. झेप. ‘वाघाले हरनावर झळप घेता खेपी 
ा पायलं.’ २. दाराची फळ .    

झळपा (प.ु) झोपाटा. ‘वाळ ाले झळपा करा लागते, इतर 
ढोरं घुसत नाईत मंग.’           

झळपी ( ी.) १. झोपडीचे फाटक. ‘कोरकू ा घराले 
दरवाजे काहाचे. ताटीची झळपी असलं का झालं.’  
२. बैलगाडीला माग ा बाजून लावावयाचा आड पडदा. 
‘येका पो ात बासा घा न झळपी तयार केल  अ  
वावरात खता ा बं ा चा  के ा.’        

झळ  ( ी.) सतत लागून पडणारा पाऊस. ‘आठ 
रोजापासून झळ  उघळल च नाई.’  

झंज(झ)ट ी. भ डण, कटकट. ‘बाक चे झंजट फालतू। 
समजतो आ ी॥’ - ा.२१.७८. ‘ ॅ कचे फूल अ  
व  आन ा क  रोजरोजची झंझट उरत नाही.’ -

धु ., ‘नवराबायको ा झजटीत आपून काहाले 
पळावं.’           

झंजाळनं ( .) कं पत होणे, थरारणे. ‘एक थापळ बसल  
जो याची तं माहा गाल झंजाळला.’     

झंपर (न.) ीन े अंगात घालावयाचे चोळ स श कापड. 
‘ शशीतील दा  ग ाव न झंपर ओलं क न 

ग ा ा घोळावर ओघाळल  होती.’ - झ.१२०. ‘या 
मजुर वर आपण बटण ची झंपरं शवायची.’ -झेल.६४.   

झाक ( ी.) १. सं ाकाळ. ‘भ ा पाहाटेच कामावर 
भडले अ  सं ाकाळ  झाक पडाय ा आत घर  
आले.’ -पख.७३. २. त बब. ‘पोर ा मुखो ात 
मायची झाक दसते.’  

झाक क ( ी.) झाक ाची या. ‘रंधावनातलं समदं 
झाक क क न गे ी बाई वावरात, तरमा दवळ तल  
भाकर खा  माजरनं.’        

झाकट ( ी.) दवसापूव ची, रा ीपूव ची वेळ. 
‘का तका ा झाकटीत नघे काकळ आरती.’ -
काया.२२. ‘झाकटीत उठून तनं ओ ा ग ाचं दळण 
घातलं.’ -धग.३६. ‘आमी झाकट पडेलोक वावरात 
राबतो आन बार  धरतो.’  

झाकत ( ी.) सकाळ च, पहाटे. ‘आम ा दो ी सुना 
झाकत उठून पाणी आणतात.’ -त.१३. 

झाकनं ( .) १. आ ादन घालण,े आवरण,े लप वणे. 
‘मग ाना चये वेळे। झ कती जा णवेचे डोळ।’ -

ा.७.४. २. बंद करणे. ‘झ कयेले डोळे ानदेव।’ -
नाथ. ‘पा ाचा रंग दसते, क ं झाकनं पळतात भौ.’   

झाकनी ( ी.) झाकण. ‘घ वर झाकनी ठुनं. पाल मुतीन 
ना येख दी?’        

झाकपाक ( ी.) आ ादन घालणे वगैरे. ‘का झाकाझाक  
वाती। न वचता क जे।’ - ा.१३.५८१. ‘सयपाक केला 
झाकपाक क न यायची वाट पा न रायल .’  

झाकल  ( व.) झाकलेल . ‘झाकल  मूठ, स ा लाखाची.’         

झाक ापाठी - सं ाकाळ , ‘पोरगी पाहाव अ  चा ा 
जावाव झाक ापाठी.’ -खंु.११५. 

झाक ( ी.) चाट, गप, थाप. ‘गजू काई खरा बोलते, न हा 
झाका मारत रायते हरदम.’ 

झाकातापा (प.ु) झाक ाचा य . ‘पूव चं आता सारं गेलं, 
उगीचंच झाकातापा क न मोठेपणा दाखव ात काय 
अथ.’ -कात.४४१. 

झाक  ( ी.) पहाट. ‘जाया ा दवशी मी उठलो झाक .’ -
मझ .१६६.    

झाकुलं (न.) पहाट. ‘या स ा हंगामात सव  वाव या 
कायजीनं झाकु ातच उठा लागते’ -अक.३१. 

झाकेल ( व.) झाकलेले. ‘क बळं कतीबी झाकेल असलं 
तरमा तं ब ब ाचं थोळ च रायते.’     

झाकोनं ( .) झाकून देण.े ‘कोनाले दसल  ना पायजे, 
भरनी झाकोनं ल डे पटकन.’   

झाकोळनं ( .) अंधा न येण.े ‘अवसी ा अंधारात 
झाकोळून जाते झ जर.’ -मा.७०. 

झाट (न.) गु गावर ल केस. ‘कोनीबी तुरम ख  आना 
काय झाटा उपटतं त उपटून घे ना मायावा ा.’ 

झाटमार  ( ी.) ज ी, हानीकारक भावाचा उ ार. 
‘कोट त पाय दोन येकर गेलं तं, झाटमार  गेल तं. तुले 
जेलाची हावा दाखोतोच.’  

झाडझाडोरा (प.ु) दाट झाड चे बन, पुंज. ‘झाडझाडोरा... 
खाच खळगे टाळून थंुगा डुकराचा पाठलाग कर त 
होता.’ -झेल.५०. 

झाड ड ( ी.) झाडण,े साफसफाई करणे. ‘सकाऊन 
झाड ड क न वावरात पावती नगल .’  

झाडनं ( .) १. झाडणे. ‘सकाऊनच आंगन झाडनं पळते.’ 
२. झटकणे. ‘आगे मो आप ाले नाई झाडता येत.’  
३. झाड ाचे साधन. ‘तुराटीचं झाडनं कर अ  कोठं 
झाडून घे.’ (का.जा डसु)        

झाडवन (न.) झाड चे रान. ‘म ात ा दाटवाट 
झाडवनातून ब चा उजेड तेवढा दसत होता.’ -
पख.१४. 

झाडा(ळा) (प.ु) १. तपासणी. ‘मग तीये बोलाउ धा डल : 
झाडा घेतला:’ -ल .३३३. २. शौ . ‘अहंता दभाव  
आपु लय । झाडा देऊ न आघवेय ।’ - ा.१५.२७९. 
‘खरंच गेल  असीन नाही तर झाडा फरायले.’ -
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सेल.१३. ३. ? ‘या ा उ ा पकाचा सुगी ा आधीच 
हरणापायी झाडा झाला.’ -खंु.६२.  

झाडी ( ी.) झाड चा दाट समूह, जंगल. ‘कोरकूचे घरं 
सातपु ा ा झाडीत हायत.’      

झाडोन (न.) झाड चे बन. ‘माया गावाचा भवती, झाडोन 
डोलते.’   

झानं(नू) (अ.) जणू. ‘तू झानं अ ाजीचा पोग च यस 
ना?’ -पागो.११६. ‘रंग ान त असा चतकबरा क  
झानू कोनं च ंग काहाळेल आय.े’ - सत.१२१. 

झाप ( ी.) १. झडप. ‘भाव या सरपंच गधाडासारखे 
आप ावर झाप मारायला टपून बसलेले.’ -पख.९७. 
२. पा ाचा जोराचा शडकावा. ‘त डावर पा ाची 
झाप मारल  तसा हर  उठून बसला.’ 

झापट ( ी.) पहाट, सकाळ. ‘झापटीतच सबन खटलं ा 
खटलं मामा ा गावाले पवचलं.’ - सत.११३.  

झापड ( ी.) पहाट, सकाळ.  ‘उ ा झापडत उठून शाळंवर 
लवकर जावं लागीन.’ - नशा.११३.  

झापड(ळ) ( ी.) थापड. ‘असा राग आला क  वाटलं 
अशाच दोनतीन झापडा ाव ठेवून.’ -खंु.१७८.      

झापनं ( .) लप वण.े ‘आंगनात ा कोनो ातले मटनाचे 
भ डे झापून ठुले.’  

झापनं ( .) रागावून बोलणे, पाणउतारा करणे. ‘पोरगं 
असो का पोरगी कामोकामी झापनं पळते.’     

झाप(ब)रं ( व.) झप या. ‘सकाऊनच घरात येते सायाचं हे 
झापरं कुत ं .’        

झापा (प.ु) आडोसा, फाटक. ‘झोपडीचा झापा सताड 
उघडा होता.’ -झेल.३७.    

झापी ( ी.) भूल. ‘मले झापीत घेऊन फसोलं लबाळानं.’       

झाबू (प.ु) १. दंड. ‘पेर ा पार ाले ा पयसे देले तं 
ानंच मले झाबू दला.’ २. प ातील इ ीक. 

‘ये ा र तर  झाबूची आ ानं फ ास लागला.’       

झा ं ( व.) काळंपाढरं. ‘झा ं कु ं देवावर मु .’    

झामझाम ( ी.) शोधाशोध, चाचपडण.े ‘गुलालाचे क े 
आनून ठेवले व ावर झामझाम ना पायजे.’ -धु . 

झामलझामल (न.) शोधाशोध. ‘बरोबर ठुजो टलं ना, 
आता झामलझामल का न क न रायल ?’          

झामलट ( व.) बावळट. ‘लेक  चपळ पायजे झामलट 
काय कामाचं?’       

झामलत ( व.) शोधशोधत, चाफलत. ‘जेवायला बसला 
तर झामलत झामलत कशीतर  अध  भाकर खातो.’ -
पख.१३९. 

झामलनं ( .) शोधण.े ‘ ब बयानं काढून ठुवा आंधी. 
व ावर झामलनं ना पायजे.’ 

झामल  ( व.) बावळट. ‘लेकाची र ी झाल  साधीभोळ , 
झामल  अ  ा झा ा चेत या.’ -त.१०९. 

झाम  ( . प.) शोधू. ‘बाजारे मा र सु वचाराची च ी 
खशात झाम  लागले. च ी दसे ना.’ -बाख.५. 

झा ा ( व.) मूख, लहर . ‘एवढं वाहाळलं का ं, झा ाले 
जरा डो  नाई आजून.’        

झारनं ( .) गाळण,े चाळणे. ‘नदीचं गढूय पानी झारनं 
पळते मंग ा ा कामी येते.’        

झारा (प.ु) तळण काढ ाचे स  साधन. ‘आ ा या 
जोळचा मोठा झारा आनूनस ा बुंदी काहाळल .’ (का.)        

झारेकर  ( व.) नकळत वाटा हडपणारा. ‘राम कसना 
भावानं च गलाच झारेकर  आहे. हे पुंजाला माहीत 

होतं.’ -पख.३६. 

झाल ( ी.) सायंकाळ. ‘आता सं ाकाळची झाल पडल  
होती.’ -झेल.७७.    

झालता ( . प.) झाला होता. ‘उशीर झालता ा ाले 
येवाले, ून नाही आणलं राती.’ -ऊन.२०४.  

झाल( )र ( ी.) कापडाची न ीदार कनार. ‘म डवा ा 
चार  बाजूनं म  रंगीबेरंगी झा र लायेल 
हाय.’ (का.जा/झाल र)         

झाल ी ( . प.) झाल  असती. ‘लगन करा तचं 
आतालोक दोन लेकरईची माय झाल ी.’ -लेक.५६. 

झा ा ( . प.) झाला होता. ‘माहा एक दो  कॉलेजचा 
ाचाय/ पीच.डी. क न झा ा आचाय.’ -ज ग.५६. 

‘जगू अदमेला झा ा परपंचात, फाटे संसार 
साव साव .’ - सत.१३.  

झा ा ( . प.) झा ा हो ा. ‘खुरपं घेऊन नगाल  तं 
चौफु वर बाया जमा झा ाच.’ -लेक.४६. 

झाव ( ी.) उ ाची झळ. ‘उनी ा लागे झावा/ शेला 
छ ीले लावा.’ -लोक.५२. ‘मावस बईन ा ल ा श ती 
गेल  गावा/ भर थंडी ा दवसात बस ा मले झावा.’ 
-न बै. ‘वैशाखाचं उ , त  झावानं माझा जीव 
कासावीस झाला होता.’ -ज.३२. ‘उनायात सकाऊनच 
आऊत ा लागते. नाईतन उ ा ा झावानं मा ं बईल 
घायल होतात.’       

झावझाव ( व.) अ , अंधूक. ‘बा ा, डोयानं झावझाव 
द  ेरे. जवळून पायलं तं ओयखतो.’       

झावरझावर ( व.) अंधूक. ‘जैसे चं ाआडं आभाळ। 
सदट दाटे सजळ। मग गडद ना उजाळ। ऐस झ वळ 
होय॥’ - ा.८.२२९. ‘आता झावरझावर दसाले लागलं 
होतं.’ - द.७४.  
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झावळ ( व.) अंधूक. ‘सामा ा ानी झावळेपण फ टे 
प र अशेष वशेष न देखे:’ - .१०२. ‘याच प 

ा दका न कळे, महेश दक  झावळ:’ -ऋ.५९७. 
‘भ न झाकट पाहट अजुनी झावळ झावळ दसती 

न.’ -भीक.११३. 

झावळझावळ ( व.) अंधूक. ‘कं दला ा झावळझावळ 
उजेडात बसले ा सग ा जण व न पा ानं नजर 
टाकल .’ -मोच.४६. 

झावळनं ( .) झापडणे, अंधूक, पुसट होणे. 
‘संकु चतते ा सावटाने झावळलेले व हाडचे 
वातावरण  न राहता गढूळ होत गेले.’ -कात.६९८. 

झासा ( ी.) १. थाप. ‘नको घा ं झ स । मना 
उपा धवोळसा।’ -तुका.३६८९. २. चाट. ‘कबूल क न 
ह या आला नाई. देला लेकानं झासा.’  

झाळ (न.) १. झाड. ‘एका वळा ा झाळाले सा ी आपून 
ठेवलं/ एकमेकाचं नावही खोळावरते कोरलं.’ -
काया.२०. २. . भूत वगैले लागले असतात हा श द 
वापरतात. ‘झाळाले खतरनाक भूतबी धरलं तं साधू बॉ 
भूताले पयोते.’  

झाळ ( . प.) झाडावे. ‘रमे, एवढं खदकलं आंगनं झाळ 
बाई पटकन.’ ‘नागपुर  बोर दोनयेक दवसात झाळ.’   

झाळते (न.अने.) खराटा, झाळू. ‘ओ पो े हो आपाप ा 
घरचे झाळते आना. र े झाळा लागतात.’ -ना.१६. 

झाळझाळ ( ी.) झडकारणे. ‘झाळझाळ तुयावाल  चाले 
सदान कदा/ माया अंगात कसन तू होनं माही राधा’ -
नोका. 

झाळनं ( .) १. झाडण.े ‘सरोसतानं झा ासाठी फळा 
हाती घेतला.’ - सत.३०. (का.गा लस)ु २. पाणउतारा 
करण.े ‘न गोले साजरा झाळला ताहा कुठी तो कबु ा.’ 
३. उतरवण,े काढणे. ‘कालच गोटी आंबा झाळून 
आनला अवघा.’ 

झाळनी ( ी.) १. अंग थरारण.े ‘उनाया लाग ा लघवी 
करताना झाळनी येऊन रायल  ग ा.’ २. खराटा. 
‘लगनाचा मंडप झा ाले झाळनी हाती घेतल .’         

झाळपाला (प.ु) वन ती, झाड ची पान,े झाडपाला. 
‘झाळपा ात लबाचा झाळपाला लय काराबीन 
अ .े’  

झाळमी ( ी.) अंग लटपटणे, थरारण.े ‘केसरनं तसीच 
झाळमी देल . आज दा ातच ते भ ड येऊन प .’ -
लेक.१७.      

झाळा (प.ु) १. झडती. ‘मुखी झाडा ावयाचे न म े। 
चवदाही भुवने सावकाशे। दा वल  तये॥’ - ा.९.१८३. 
(फा.) २. शौ . ‘एक दवस खडारात गेला झाळा 

करायला बसला.’ -खंु.१९७.       

झाळाझळती ( ी.) संपूण तपासणी. ‘मायाजोळ खळकू 
नाई, भरोसा नसीन तं ा माही झाळाझळती.’  

झाळ  ( . प.) झाडत असे. ‘मं दरा ा मोक ा जागेत 
शेवंती झाळ .’ -रा.६०.    

झाळ ळ  ( ी.) झाडे वगैरे. ‘झाळ ळ  येळ पसी, येल 
करती अकात/ पळे एकच अ ाव सायं ाई ा 
थ ात.’ - व.   

झाळू (प.ु) झाडू. ‘गाडगे बॉनं झाळू हातात घेतला का 
गावातल  घान सफा होय अ  दोन गोटे घेऊन क तन 
सु  केलं का लोका ा मनातल  घान र होय.’ (फा.)  

झाळून ( . प.) १. झाडून. ‘सकाऊनच पुरं कोठं झाळून 
काहाळलं.’ २. संपूण. ‘ल ासाठी झाळून सा या गावाले 
आवतन देयेले होतं.’   

झाळोन (न.) झाडाची दाटी असलेले जंगल, रान. ‘येक ा 
क ा बाईनं अशा झाळोनातनू जाऊ नाई.’  

झाळोरा (प.ु) झाडे वगैरे. ‘र ानं झाळझाळोरा असला 
क  म  सावल  होते.’  

झ गरा (पु.) फूट. ‘ये खमे, हे सेवंता तुम ात धसून 
कायले झ गरा पाडत हाय वं.’ - द.२९. 

झागो ( व.) बावळट. ‘ न हा पतलं धोतर, सदरा फाटका, 
झागोचं दसून रायला तू तं?’          

झ ज ( ी.) १. मु , बेहोशी. ‘पळला होता प ी झ ज 
येऊन/ पाजले कोनी न पाणी.’ -भीक.१०५. ‘अ?ं सून 
बोल ावर तची झ ज उघडल . ती भानावर आल .’ -
पख.८. (फा.झंगूल) 

झ जरनं ( .) कं पत होणे. ‘ऐसाही पाओ दीजे त र 
नीसरौ न पाडी: गडुघे कोपर झ जर त:’ -ल .०१९३. 
‘ ा धडकेनं डेबू झ जरला.’ -डेबू.४     

झ जरेल ( . प.) थरकाप झालेला, भीती वाटलेला. 
‘पयलेच सरप डस ानं झ जरेल हाय.’  

झ ज न ( . प.) कं पत, थरा न. ‘रोज ा रोज 
मा मा  बायकोले झ ज न सो ं .’  

झ जा ( ी.) टाळ, एक वा . ‘झणझणा झणझणा झ जा 
गजताती।’ -नाथ.१८. (फा.स )      

झ जाळनं ( .) झ जरणे. ‘ गरजाचा ा थापडीनं जीव 
झ जाळला.’ -पख.४२. ‘नाकावर च लचा र ा बसला 
तसं ाचं म क झ जाळलं.’ -पाटी. 

झ जी ( ी.) १. ढीग. ‘घाब या हातानेच तने झ जीवरल  
गवताची पडी ओढल .’ -पोळा., २. पडी. ‘शरपत 
पाटील प ाटीची झ जी ब धत होते.’ -एक.   

झ झरझपका (प.ु) कंप. ‘थाल  फेकून मारल  तं म जरले 
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समजीन काय असते झ झरझपका.’   

झ पर (न.) ीने अंगात घालावयाची चोळ . ‘पावनीनले 
नाई साळ  तं येखादं झ पराचं पीस ा लागतेच.’  

झ प न ( व.) नना न. ‘पाचसहाही लोक ा 
आवाजानं गाव झ प न गेलं.’ -ना.१७. 

झ बड बड ( व.) गबाळा. ‘नावाव न त असं वाटते क  
हा माणूस असाच झ बड ंबड हाये.’ - नशा.१८४. 

झ बलझ बल ( व.) मंदपणे शोधाशोध, न  चय न होण.े 
‘ग ाचं काम नजे छे म हने ढाई कोस. उरक नाई 
झ बलझ बल करते.’         

झ बलनं ( .) शोधण,े शोधाशोध. ‘मा हतीसाठी काह नी 
कागद डाय या तर बायक नी पस  झ बल ा.’ -
नशा.४४. ‘झ बलझ बल करते, ब दर दीवा धरते.’  

झ बला ( व.) बावळट. ‘जोखमीचं काम झ ब ा मा ाले 
स गू नोये.’  

झ म ा ( व.) नणय न घेता हो नाही कर त बसण.े 
‘चलाना मंग काय झ म ा मारा लागले. बसा म ग 
टरकात.’ -खंु.२४८.       

झक झक ( ी.) कटकट. ‘लागन तवा खाईन मी फा ुची 
झक झक नोका लाऊ मा ाम गं.’ -धग.९७. (फा.)      

झग झग ( ी.) घासाघीस. ‘तळकाफळक  पैसे देऊन 
वसद ाव. इनाकारन झग झग करत बसू नाई.’ 

झजनं ( .) रोडावण,े कमी, कृश होण,े अंशत: कमी. 
‘पा ापावसात लोखंड असलं का झजतेच ते.’   

झजुला (प.ु) ला, झोका. ‘ पक ाचे डोहाळे लागलेले 
पे  झाडावर झजुला खेळत होते.’ -सुखो.५० 

झटकारनं ( .) धुडकावण,े ध ारण.े ‘आपून समजून 
स गावं तं ाचं हरहमेश झटकारनं चा च रायते.’       

झटी ( ी.) केस ची बट. ‘बा ा, झटी ध याले र ावर 
पळेल हायत काय बाया?’        

झपर  ( व.) अ ा  केस असलेल . ‘येनीफनी तं 
माईत नसते झपर ले. डो ाचं तं न हा डालं झालं.’    

झपल  ( ी.) लाकडाची झलपी. ‘ झप ा मागून 
झप ा नघत हो ा सरपणाचा ढीग साचत होता.’ -
रा.१७.  

झपोटा झपुटी ( ी.) केस ओढून भ डण.े ‘पा ासाठी 
भ डणं, बायकाची झपोटा झपुटी चा  दसती.’ -
त.१७. 

झपोटी ( ी.) केस ची बट. ‘लेक ची झपोटी ध न 
सयपाकाले बसोलं.’        

झम झम ( व.) रम झम. ‘पा ानं काय लावल  लेक, 

न हा झम झम चा  हाय कालपासून.’          

झ ड ( ी.) ंबड, दाटी. ‘पानी भ याले इर वर 
बायकाची हे झ ड उळल .’ (का. चमाट)      

झरपनं ( .) गळण,े पाझरण,े टपकण.े ‘तयातलं पानी 
झरपून ना ात येते.’    

झरपणी ( ी.) सतत झरणे. ‘अ ूं ा झरपणीने त ा 
दयाचं पाणीपाणी होत होतं.’ -कात.३२१.   

झरमटनं ( .) हडकुळे, के वलवाणे होणे. ‘वावरात ा 
पराटीवानी का कार झरमटून गेला.’ -ज.३१. ‘थे 
पोरगं हाय खा ानं झरमटून गे ं. ेचं हासनं दवडलं 
होतं.’ - द.४४. 

झर म ा ( व.) तु याचा कापडी भाग. ‘ऐदीपणामुळे 
पगडी ा झर म ाचा जर वकून ावर पोट 
भर ाची पाळ  आल .’ -कात.३०२. 

झरा (प.ु) रेताडातील पाझरता ख ा. ‘नदी आटल  पाणी 
गढूळ झालं क  गावकर  झरे खंडतात.’ -डेबू.९. 

झलपी ( ी.) ढलपी. ‘सात हात लाकूड अ  नऊ हात 
झलपी.’ (त.) 

झल मल ( व.) चकाकते, क कते. ‘कायाकूट अंधारात 
फक  च ा तेव ा झल मल करत ा.’          

झला (प.ुअन.े) बैलाचा एक साज. ‘मोतीराम काका, तू 
स  जो ा ा घंुगरं, तारं, झला वरतून नजर 
फरव.’ - द.११. ‘अशी हाय चाल बैल ना झला ल/ 
येतो माहेरचा मुराळ  ताई दवाळ ला चाल.’ - .२.  

झ  ( ी.) चकाक , च दणी. ‘ दवायीले अंधार, गगनात 
नाही झ / तुही धोती झाल  ढ .’ -ऊ.३६. 

झग ( ी.) नशा. ‘दोन बाट ा ढोस ावरबी झग नाई 
चळत.’ (का. ज ग)        

झगनं ( .) कैफ, गुंगी येण.े ‘येवळा झगून रायला तर  
ा पोरगा दा  पेत नाई?’      

झगळेझ गळे ( व.) कड कडीत. ‘तु ी पाहानं सापाची 
प ं कुठी झगळेझ गळे अ  चवळेपावळे पैदा होतात 
कधी.’ -खंु.३१. 

झगा (प.ु) एक जलचर. ‘नदीवर जावून काई पो े मासोया 
धरत, तं काई झगे पकळत.’          

झगाभोई (प.ु) एक भटक  जात. ‘मंग झगाभोई हा ओ 
काय? अथु ं  पाल उच ं क  तथी म डलं.’ -भं.१४२. 

झगुट ा ( व.) करकोळ, एक शवी. ‘ए झगुट ा 
त डाचे मायचा कड नको घेऊ एवढा.’ 

झगुटा (प.ु) एक क टक. ‘रंधावनात तं न हा झगुटेच 
झाले माय.’       
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झगु ं  (न.) १. एक काटेर  वन ती. ‘धु यानं फरलो तं 
धोतराले झगु े  झ बले.’ २. अ त राब ाने 
तळहातावर आलेले फोड. ‘ तनं ाचे हात हातात 
घेतले तुमचे हात कती रठ झाले पहा बरं झगु े  धरले 
सारे.’ - तत.५६. २. कडा. ‘रातबेरातचे झगु े  
कर कर करत ब बलत रायतेत.’        

झगु  ( व.) करकोळ, ु  ी. ‘ ा झगु ले मी 
स य न दा ात उभी नाई करनार.’           

झगे (प.ुअन.े) वाळले ा मासो ा. ‘ब बील नाई झगे 
होयत ना? वास नाई येत काय?’      

झजो े ( व.) हीन, कमी तीचे. ‘आपून कोन इरोध 
करणारे झजो े?’ 

झझी( ा) ( ी.अने.) अ ा  केस. ‘माग ाची 
टाळाटाळ । झ ा ओढू न कपाळ ।’ -तुका.४२००. 
‘ झ ा उडवत अ  पोरं भडवत.’  

झ ा (प.ु) एक खेळ. ‘माळ भोळणी ा दवसात 
गावातील बायकापोर चे झ ा फुग ाचे खेळ चालत.’ 
-काळ .३९. 

झीज ( ी.) कमी होण,े घस, घासणे. ‘वसद काय फुकट 
वापरता झीज होते ना ाची.’ ‘सोय रक पायतापायता 
खेटरं झजले माहे.’   

झीट ( ी.) घेर , भोवळ. ‘गंजभर मटन पाय ा बरोबर 
झीट आल , आ ाबाई.’       

झीरमीर ( व.) वतळ, पातळ. ‘पो ा भात असं काईबाई 
घेऊन ती उंबराखाल  झीरमीर ा सावल त जाऊन 
बसल . -सुखो.९.  

झील ( ी.) १. बैला ा ग ातील घंुगरमाळ. ‘पोया ा 
रोजी बैलाले झला, मनके, गेठे घा न सजोतात.’ २. र  
ओढण,े जोरा. ‘ झल ओढीन मी तुझी ती कोक ळे चढू 
दे गळा.’ -भीक.८०. 

 झा ( व.) जोरात. ‘बाजारहाटात कधी तेजी असते 
कधी मंदी. हरणासराखी  झा पयते.’ 

ईझप ( व.) वेगाने, गतीन.े ‘सळक नं गा ा काय 
ईझप जातात भाऊ पुसू नको.’  

ई ई ( व.) ळ ळ. ‘पाटातलं ई ई पानी/ ात 
पाय भजोते रानी.’  

कनं ( .) वाकणे. ‘पाटलाले कोना ा पुळे कनं नाई 
माईत.’ (का.ज ग,ु जि गबीळु)        

क डा (पु.) गुंगारा, लकावणी. ‘दादा, आपल  माय तुले 
क डा देऊन गेल  रेऽऽ.’ - झ.७६.         

क डी ( ी.) १. चुक वण,े फस वण.े ‘चंपी नावाची कु ी 
ाब या कु ाला अनेक दवसापासून क ा देत 

होती.’ - तत.१५. २. चालताना तोल जाणे. ‘पेयेल 
पदा ा क ा देतच चाल न, सरका 
नाईच.’ (का.जुग ळसु)     

कूडपुकूड (न.) मामुल , करकोळ. ‘साल  कमाईच काय 
आपल ? शेनर चा कूडपुकूड धंदा.’ -त.४४. 

केल ( व.) एका बाजूला वाकण,े कललेले, वाकलेले. 
‘कुटाराचा गोना केल अस ा ानं बैलाले आवरत 
बंडी चा  ा लागे.’                   

कोनं ( .) खाल  वाक वणे. ‘कामो कामी तं अ ेकाले 
मान खाल  कोनं पळतेच. तू कुठी लावला बंगरशा?’        

गारा (प.ु) गुंगारा, चाट देण.े ‘बोलता बोलता गारा 
देऊन हरचंद नघून गेला.’           

मंुजू (न.) उगवती, मावळतीची अंधार-उजेड म वेळ. 
‘झालं आता ंजूमंुजू चळ पाखरं नजले/ गो ात ा 
वासराचे होट धानं भजले.’  

टमूट ( व.) खोटेखोटे. ‘मायाशी तू टमूट बो  नको, 
खरंखरं स ग मले.’   

डगा (प.ु) गु . ‘दोन चार घरचे क ाचे डगे 
आनले पन कु प उघडेना.’ -धग.२०. 

डपी ( व.) खुजी, ठगणी. ‘मंग ही का न डपी ी 
मले.’ -त.१९. 

डूप (न.) लहान झाड. ‘बंगाल ा डूपातून को ं पयत 
नगलं.’ (का.)        

न न (न.) एक नाद. ‘बैला ा बार ा घंुगराईची 
न न तेवढी घुमत होती.’  

न नी ( ी.) दाह, आग. ‘जाग आल  मले सपन तुटून 
गेले/ मरणाची न नी डोये भ न आले.’ - ख. 

न नीत ( ी.) झण झ ा. ‘रा ीय काय माला आरंभ 
झाला. दोघ नी एकएक पेग घेताच न नी आल .’ -
बाख.११५. 

प(ब)का (प.ु) तोरंबा, गु . ‘प  हाटीले पा ाचे 
पके ा पकेच लागले.’      

बा (पु.) कानातील ी अलंकार. ‘देवी अंबाबाईचा होता 
सो नयाचा बा.’ -लोक.१०३.   

मका (प.ु) ीचे आभूषण, दा गना. ‘डो ा ा केस ना 
ब धलेले अ  कान ा जवळ ल बणारे ाहीच 

मके.’ -पख.११६. 

ड ( ी.) गद . ‘पा ासाठी व हर वर बैलगा ची 
ड उठल  होती.’ -त.२.  

यक(क ) ( ी.) ळूक, हवेचा लोट. ‘अशी वा याची 
यक/ मले वाटेते सवत.’ -काया.१३.   
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रकनं ( .) रके मारण,े ा ीची आतुरता. ‘त डात 
बडी ध न तो रकू लागला.’ -अंधा. 

रका (प.ु) बडी, चलमीचा दम. ‘पानठे ावर 
चार मनारचे रके घेत होतो.’ -काया.३६. (का.जु रके)   

रनं ( .) आशा धरण.े ‘ रोनी प जरा होऊं पाह आत । 
येई पंढर नाथा भेटावया॥’ -तुका.५.४. ‘लंबी माही डोई 
डोईचा झाला भारा/ मनात रते कई जाईन माहेरा.’ 
‘ भर भर पाखराचा जीव रनी लागला.’ -काया.२५.  

मु  ( व.) हडकुळ , अश . ‘मथार  तर मु  
पय ापासून. कधी तापानं बमार क ा पोयनं बेजार.’ 
-ऊन.७५. 

 ( व.) काही मळ ाची पपासा. ‘पोट 
का शयान भरे। तुका णे ं  मरे॥’ -
तुका.१५६४.४.  

लझाल ( व.) तोल जाऊन चालण.े ‘स जवेळ झाल , 
लझाल लझाल देशी दा  आल .’ -गाक.९. 

ल ल  ( ी.) सूय दयाचा संधी काश. ‘क ब ान ेबाग 
देताच ऐन ल ल ा वेळ  वखर जुंपले गेले.’ -
कात.१. 

लनं ( .) डोलणे, अंग हलणे, तोल जाणे. ‘दा  पेनं 
आ  लनं चा  रायते बेव ाचं.’      

ला (पु.) पाळणा. ‘लेकराचं घर अस ावर ला ट गेल 
रायनार.’  

ले ( . प.) लत असे. ‘न गो बुडा दा  पऊन ले.’  

प (न.) कानावर ल केस चा पुंजका. ‘नटी होयेस का 
तू, कानावर असे लपं आनत रायतं.’ (त. श ा)    

लोनं ( .) फर वण,े आशेवर ठेवणे. ‘आज ये उ ा ये 
असं लोनं चा  हाय तुमचं.’          

ी ( व.) अ ा  केस असलेल . ‘ ा ीले 
एख दी फनी आनून ा लागते.’           

ळूप (न.) रोपटे. ‘बोर चं ळूप धु यावर वाळू दे ं .’        

 ( ी.) वाध ात कातडीला पडणार  घडी. ‘जवानीत 
मसमस करते अ  तारपनात मंग हातात डावर न हा 

ा पळतात.’           

ंजूमंुजू (न.) काश-अंधाराची सीमारेषा. ‘झालं आता 
ंजूमंुजू चळ  पाखरं नजले.’ (का.मंजु धुके) 

ंड ( ी.) जमाव, टोळ . ‘ ंडा गोसा ा बाई जाऊ ा 
ना जाते तर .’ -लोक.१७. ‘वा ेरई ा ंडी ा ंडी 
प हाटीत येतात अ  ब ा खात बसतात.’ (का. हडु)         

ंबड(ळ ) ( ी.) गद , जमाव खेचाखेच. ‘गो ा ा 
घरापुळे कायची ंबड होय रे?’ (अर. मरा-गद )      

ंबडघाई ( ी.) वदळ, गद . ‘भूतबाधेनं ासले ा 
लोक ची ंबडघाई झाल  होती.’ -अंधा. 

ंबर ( ी.) छताला ट गलेल , काचेची सुंदर व .ू ‘अ ा, 
तुम ा घर  तं शहरावानीच ंबर लटकोलं.’ (फा.)        

ंबा (प.ु) गु , पुंज. ‘हातातल  काठी हालल  तसा 
काठी ा श ाचा घंुगर चा ंबा कण कणला.’ -
पोळा. 

ंबाळ ( ी.) गद . ‘प ाया फेक ा तशी भका यानं तथी 
ंबाळ केल .’            

ट ( व.) खोटे, लबाड. ‘ ट काहाले स गता, कासम 
भाई?’       

ल ( ी.) बैला ा पाठीवर ल न ीदार, रंगीत आवरण. 
‘बैलासाठी बयरम ा जतरेतून ल आनल .’ (का. 
जू , )         

झेकोनं ( .) चकवण,े लवण.े ‘ना तर  झक वतु आहासी 
माते। क  त ची कथीवे नीते॥’ - ा.३.१६. 
‘अ भळाषी नार  धन। झकवी जन ल टके च॥’ -
तुका.४२३९.  

झेकोला (प.ु) १. चाट. ‘काई झकोला देला सायानं. येतो 
न ेअ  आला नाई.’ २. ध ा. ‘दमनी अरामानं हान रे 

बाबा, लय झकोले बसून रायले.’      

झेटकनं ( .) १. रोड होणे. ‘माय नाई तं लेकराले झेटकनं 
आलंच.’ २. खरडप ी काढणे, समज देण.े ‘ग ाले भ ं  
झटकलं ा काल.’ ३. ‘येक पया दसत नोता ननू 
सदरा झेटूकन पायला.’   

झेप ( ी.) भरार . ‘पोरानं गावात रा नबी शकूनसव न 
लय मोठी झेप घेतल .’  

झेपनं ( .) १. साधणे, तोलणे, सहन होणे. ‘नागराचं खोळ 
धर ाचं काम बं ाले नाई झेपत.’ २. उडी मारणे, 
पोहण.े ‘नदीवर जाऊन म  झेपून आलो, त मोकयं 
वाटते आता.’      

झेलझपाटा (प.ु) झपाट मा न वर ा वर व  ू उच न 
नणे.े ‘टोपलं उघळंवाघळं दसलं क  ह ाईचा 
झेलझपाटा सु  होते.’  

झेलणी ( ी.) हाजीहाजी. ‘महादेव ‘जाऊ ा साहेब’ णून 
उगाचच झेलणी कर त होता.’ -धग.१०. 

झेलनं ( .) वरचेवर पकडण.े ‘एक नबू झे  बाई, दोन 
नबू झे .’, ‘भाऊचा येकन येक बोल झेलनं पळतेच.’       

झेलवाले ( व.) टा . ‘हंगामात झेलवाले बेपार  कोरकंूना 
झपाटतात.’ -झेल.२.    

झे ा ( व.) झेलणारा, हाजीहाजी करणारा. ‘काकाजीनं 
काईबी मनावं अ  या झे ानं ते उच न धरावं.’           
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झगट (न.) संकट, लच ड पेच. ‘शाळेतून घर  आ ावर 
मा ा मागे गाईचे झगट लागते.’ -फ र.१३४. 
(का.जेग ट)              

झडवाई ( ी.) गाईची पूजा क न गाणी गा ाचा एक 
वधी. ‘आल  आल  रे दवाई/ गाय ा करजो 
झडवाई.’ -लोक.११२. 

झडी ( ी.) छोटी पताका. ‘माहीच सुदी अशी, झडी नाही 
मरवाव/ लोकं सारं जानते कोनाची कही जरवाव.’ -
मए.१४०. 

झडू (पु.) १. कंड, हबक. ‘रा  रा  क वतेचा दाटून ये 
झडू.’ - मझ .१६५. (का.चंडुडुखु) २. सप दंशामुळे 
आलेल  भोवळ, र ाची गळुणी. ३. एक फूल. 
‘दस याले पाहान त बाजारात झडू ा फुलाचे गंज ा 
गंज लागेल.’    

झोई ( ी.) झोळ . ‘वानरेया: तु ा स आ ण ये झोळ या स 
ल  या: इयसी उपवास पडो नेदीवा:’ -ल .२. ‘वटी 
पोटाले ब धते झोयी काटीले ट गते’ -काया.१.  

झोक (प.ु) १. तोल. ‘काटीचा झोक पाऊन तोळा लागीन.’ 
२. डौल, दमाख, ऐट. ‘पाटल नचा झोक त काई 

ाराच दसते आज.’ (फा.) 

झोकझाक ( ी.) फेकफाक. ‘ नबू असं झोकझाक 
कर ाप े ा ा हातात नेऊन देनं.’   

झोकनं ( .) फेकण.े ‘दोन दोन कवलं वर झोकनं. एख ा 
नको फेकू.’        

झोका (प.ु) १. ला. ‘लेक  घरात असलं का झोका 
ब धेलच रायते.’ २. पाळणा मागेपुढे ढकल ाची या. 
‘पाय ात बसल  रानी/ झोका दे ना कोनी.’  

झोक ड (न.) भलतीच बाब, र त. ‘नव यानं बायकोचं 
ऐकाव हे झोक ड अ श त ना मा  नसते.’ -पोळा. 

झोक डनं ( .) तोल जाऊन चालण.े ‘दा चा सन लागला 
ाले झोक डनं थोळच सुटते.’     

झोक डी ( ी.) चाट, गु ी. ‘उंदीर बसले बोक डी/ पकाले 
देते झोक डी.’ - मए.६९.   

झोकात ( व.) बाबात, ऐटीत. ‘नवरा ाले आला 
तवापासनं सोनी तं लयच झोकात दसून रायल .’  

झोकानं ( व.) इ ा, ताला माण.े ‘बायको ा झोकानंच 
ा लागीन. नाई तं काय उपास करता?’        

झोकावनं ( .) झोक आलेले, गु  आलेले. ‘पाऊस 
अपुरा. सोयाबीन तसं च गलं झोकावलेलं.’ पोळा.   

झोकून ( . प.) फेकून. ‘झोकून देले भाकर चे तकुळे, 
कु ं घेऊन पयालं.’  

झोकेल ( . प.) फेकलेले, वा न घेतलेले. ‘शेतीवाळ ा 

कामात रामरावनं झोकेल आये पुरं ाले.’ 

झोटधरणी ( ी.) झटापट. ‘उर ा फुल ची तोड 
कर ासाठी ातार  झाडा ा चौ  अंगान ेझोटधरणी 
कर त होती.’ -खंु.१२८. 

झो टग (प.ु) पशा , ासदायक मनु . ‘ ाले कायची व 
दयामाया झो टगाले, रा े स आये न ा तो.’       

झोडपा (प.ु) रपाटा. ‘माय होय ना लेका? तलेबी झोडपा 
मारतं काय रे सुर ा?’           

झोडा ( ी.) शेवटचा, खराब कापूस. ‘कापूस णाल तर 
सब काल प ी और झोडा.’ -मोती.  

झो ा ( व.) मो ा. ‘झो ा कु हाडीने तो लाकूड झोडीत 
होता मा .’ -सेल.१८३.   

झोपटं (न.) झोपडी. ‘माय ा अ  बायको ा 
कटकटीपे ा वावरात झोपटं बाधलं.’       

झोपळं(ळ ) ( ी.) झोपडी. ‘ग रबाले कुठलं आलं घर. 
ाले उभा जेलम झोपळ तच काटा लागते.’         

झोपा (प.ु) १. पाळणा. २. तु हाटीप हाटीचे फाटक. 
‘एखा ा ा घराचा झोपाच उच न होळ त टाक न.’ -
भं.२०. 

झोपाटनं ( .) लच ड, ाद. ‘नाही तं हे असं लंग ा 
पोर चं झोपाटनं कोनं लावून घेईन म ग?’ 

झोपाटा (प.ु) प हाटी, तु हाटी, नगडुीचे फाटक णून 
लावलेला त ा. ‘पायजो कु ं येईल घरात झोपाटा 
लाव.’     

झोपाय ( . प.) झोप ासाठी. ‘सासूसासरे राजूले 
घेऊल ा खोल त झोपाय जाणार हायेत.’ -पख.५३. 

झोमनं ( .) जखडणे, बलगण.े ‘ लबावरचं भूत झोमलं 
वा े.’  

झोमला (प.ु) शरला, झ बला. ‘रा े स झोमला का तुले 
एवढा कावरकावर क न रा ला खाले.’           

झोयखंड (न.) झोल पडलेल . ‘ ात झोयखंड झालेल  
बाज.’ -डेबू.२३.     

झोयना (प.ु) पाळणा. ‘आतम े एक खाट होती. दोघे जसे 
ा खाटेवर बसले तसा तचा झोयनाच झाला.’ -

तत.७१. (का.जोका स)                

झोयी ( ी.) झोळ . ‘घरदार सो ं  का गयात झोयीच ा 
लागते.’ (का.जो वगे)                  

झोरा (प.ु) पशवी. ‘एक ानंच ा मंग उचलला झोरा/ 
मुंबई ा दशेनं चाल तोरा.’ - मझ .१२०. 

झोल ( ी.) १. सैल. ‘बाजीले झोल प ा ानं नारायन 
अळ ाले बसला.’ २. माघार, पडती घेण,े दबावात 
येण.े ‘काई होवो, कसई होवो, झोल खाऊ नाई मा ानं 



व हाडी श दकोश : भाग १ ।। २३५    

कोनापुळे.’      

झोला (प.ु) थैला. ‘हा झ ला ठेव व कोप यात व  
खेकसल .’ - स.३२.   

झोल ड (न.) आ ेप, कुभ ड. ‘उगीच लोकावर झोल ड 
घेऊ नोको भमा.’ -सेल.२.    

झो ा ( व.) ल . ‘ठाकरेचा झो ा बंडीत बसला का बैल 
मे ावरच येतात.’          

झोळ ( . प.) मार. ‘म ी करते तं साजरं झोळ ाले.’ 

झोळ ( ी.) ंबड. ‘ ाले चाला तलं तसी मा ाईची 
झोळ उठल .’  

झोळझाळ (न.) मारझोड. ‘चोराले सोळून शावाले 
झोळझाळ करनारा हा जमाना.’        

झोळणा (प.ु) ला. ‘मी अंगणात ा झोळ ा बाजीवर 
घोरत होतो.’ -खंु.२०८.       

झोळनं ( .) मारणे, ठोकण,े बड वण.े ‘औता ा ढोराले 
झोळनं तं पळतेच ना?’      

झोळपनं ( .) मारण.े ‘बेपटीत पकळून झोळपनं 
साया ाले.’        

झोळपाझोळपी ( ी.) मारामार . ‘वावरा ा बा यात काका 
पुत ाची झोळपाझोळपी झाल .’  

झोळपा (प.ु) झोडपा, मार. ‘कु हाळ ा येका झोळ ात 
मुंडीच तोळनार हाव.’        

झो ा ( व.) १. ल . ‘बायको पायल  बेसरमचा फोकाटा 
अ  नवरा ह ीवानी झो ा.’ २. खराब कपाशी. 
‘ े डगचा क न रा ले चोळामोळा/ झो ाचा सुपर 
काय स गू बाळा.’ - मए.१४२.  

झ क (प.ु) १. गु . ‘ क ाईचा झोक ा झोक आ ा ा 
कंबर लेच खोसेल राहे.’ (का.जोकु) २. कल. ‘बु ा ा 
झोकाझोकानं घेतलं तं जमते काम.’          

झ गाळ (न.) ाद, लच ड, टुमण.े ‘पा ना मून गेलो त हे 
फारकतीच भ ंच झ गाळ लागलं म गं.’          

झ गा ा ( व.) ाद लावणारा. ‘कोना ा म ग काईबी 
लावून देते असा झ गा ा रच ठेवला तो बरा.’          

झ ब ( ी.) १. पोटातील आग, पोट तडीक. ‘उनारला दाना 
नगन नाई क ब/ कसानाची झ ब कोनालेच नाई.’ -
न बै.. ‘व र भूक लागल  पोट झ बून रा लं भाऊ.’  

झ बनं ( .) १. लागण.े ‘सप वचू ा  आंगास  झ बले। 
प डू जे लागले सक ळक॥’ -तुका.४३३१. २. आग होणे. 
‘चुल तला इ  ू हाताले झ बला.’ ३. चकटणे, 
बलगण,े कवळणे. ‘तेया स वखएवासना झ बो 
लागल :’ -ल .२६०. ‘ झगु े  हातापायाले झ बले.’  
४. कु ी खेळणे.   

झ बाझ बी ( ी.) भ डण, यु .  ‘आखाडा झ बाल बी क । 
साटी खेळता अ रा॥’ - ा.९.५४८. ‘कुण ा अ  
बु ा माणस ची झ बाझ बी झाल .’ -पख.१३. 

झ बाळ ( ी.) नसती कटकट, लच ड. ‘घरचं सोळते अ  
भाईरचं भ ंच झ बाळ लावून घेते म गं.’           

झ बी ( ी.) झ ब ाची या. ‘कोनाचं बरं दसलं क  
याची पोटझ बी सु  झाल .’ (फा. ं बश) 

झ बे ( . प.) बलगे, भडे. ‘सप श त प न णावा 
भला। झ बे खवळ ला ता ाळ तो॥’ -तुका.३७१८. 

बळ ( व.) वृ . ‘मायासी लगन कर, तुवा आबा आता 
लय बळ झाला.’ -मे.११६. 

ाट(टा) (न.) श  न, योनी वर ल केस, तु . ‘समजत 
नाइ ाट अ  च लल  हगनघाट.’ -ना.१४. ‘ ाट ना 
झगा, कुठी गेलं लोनी-बार लगा.’  

ाटमार  ( व.) संताप दशक अ भ . ‘तुहे डु रं 
पु ा कुपाटीतून आत घुसले तं खतम क न टाक न, 

ाटमार  झगा.’ -खंु.९.       

ापरं ( व.) चरले ा कानाचे. ‘ त ा पायाजवळ एक 
ाप या कानाचं कु ाचं प ू ही उभं झालं होतं.’ -

एक. 

ापा ( ी.) झेप. ‘डु ी कु ी ापा टाकत मा ा 
भेटीसाठी य.े’ -मे.६७. 

ार  ( ी.) १. तोटी असलेले पाणी दे ाचे पा . 
‘फुलझाळाईले पा ा घालाले ार च बर  पळते.’ २. 
तळण काढ ाचे साधन. (फा.)  

ाल ( ी.) मावळतीची वेळ. ‘ डगू घर  आला ताहा 
च गल च ाल पळल  ती.’ - सत.१६. 

ाव ाव ( व.) अंधूक. ‘आजकाल दसत नाई डोयानं 
जरा ाव ाव दसते. डोये गेले कामातून.’ 

 

ट          
टक ( ी.) दा ची, औषधीची मा ा. ‘दवाईची एक टक 

घेतल  का बात ाबात बमार  जाते. २. सवय. ‘का न 
बाई असी, तले टकच तसी.’ ३. एकसारखे पाहणे. 
‘असं टक का न पायतं रे लेक ा त डाकळे?’       

टकट(म)क ( व.) १. एकसारखे पाहण,े डोळे व ा न. 
‘एराचे पाए एराकडे: एकाची त डे: एक ची मुखे टकमका 
वास पाहाते:’ -ल .१८८. २. टकंमकं, . ‘रामरावचं 
पायेल प आजूनई भुल ा जात नाई . साजरं टकंमकं 
दसते.’ -लेक.५.  

टकरमकर ( व.) एकसारखे- पाहण.े ‘र ा ाट झाला. 
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न हा येकाच इकळे टकरमकर पायते.’        

टकराघो ( व.) बोलघेवडा. ‘खायाले टकराघो अ  कामाले 
आग लागो.’    

टकरावनं ( .) लागण,े भडण.े ‘भ डी एकमेकास 
टकरावत असल  तर  चा आवाज जाणवत न ता.’ 
-धग.१ 

टकलप ी ( ी.) टोलवाटोलवी. ‘हो नाई ना ना नाई. 
ाची टकलप ीच असते सदा न कदा.’        

टकला( ) ( व.) डो ावर केस नसलेला, बोडखा. ‘बाप 
मेला नून नाई टकला झालो. देवाजोळ गे ो.’       

टका (प.ु) पैसा, पया. ‘ द ा त ट ापैशाले माहाग आय 
आजकाल.’   

टकाटक ( व.) प रपूण, टापटीप. ‘वाळा काय, गोठा काय 
पाटलाचं तं येकदम टकाटक काम हाय.’   

टकार  (प.ु) टाकोनकार, जातेपाटे टाकवणार  एक जात. 
‘टकार  लोकाची बोल  आप ाप े ार च रायते.’           

टकु(को)रं (न.) डोके, बु ी. ‘तू मु ामाले थ ब, रातचं 
बो न ा चं टकुरं जा ावर आण.’ -पख.६१. 

ट न ( व.) चटकन, . ‘तो लवणा ा वर आला 
तसं ट न ा ा नजरेला ज भळ चं झाड आलं.’ -
अंधा. 

ट र ( ी.) अंगाचा अंगावर आघात. ‘आ ाची अ  
ह ा बैलाची ट र झाल .’      

ट ल (न.) केस नसलेले डोके. ‘ईस व चा तं नाई झाला 
लेका अ  ट लबी प ं .’ (का.तरटत.तटै)         

ट ल  ( ी.) केस नसलेले डोके. ‘ ा ाजोळ जाऊन 
ट ल च केल  आता घोर नाई दोनतीन मयने.’           

ट ा (प.ु) पैसा, एक नाणे. ‘टका शेर भाजी टका शेर 
खाजा.’      

ट े टोनपे (प.ु) ध े , आघात, संकट. ‘लय ट े टोनपे खा े 
जमा ाभ याचे.’      

टगा ( व.) नढ वलेला, बदमाश. ‘ ना का बोला, ट ाले 
काईच फरक पळत नाई.’           

टच ( व.) पुरेपूर. ‘काल नळ आ े तं ा टच राजनं 
बुटले भ न ठेवले.’          

टचंटचं ( व.) फटकळ. ‘बायका मंग त डावरच टचंटचं 
बोलते. नरा फटाकेच फोळतेत.’ -लेक.१२. 

टचाटच ( व.) भ न. ‘नवसाचे नळ येतात तं पानीबी 
टचाटच भ न ठुवा लागते.’         

ट  ( व.) टंच, पूण भरलेले. ‘जवार चं येक पोतं ट  
भ न ठुलं.’  

ट कइ क ( व.) टाकून बोलणे, पाणउतारा करण.े 
‘मामी पाहावं तवा ट कइ कच बोलत रायते.’  

ट ू  (न.) घो ाचे प ू. ‘येक घोळ  अ  तचं येक ट ू  
हाय आप ा जोळं.’   

टण(न)कनं ( .) थकण,े  होणे. ‘बायको 
दवसभ या ा कामानं टणकल  होती ा ानं झोपल  
होती.’ -खंु.११४. ‘सबन मा मा  टनकले, दमास 
आले.’ - सत.१२७.    

टन ( व.) तं . १. ‘तापानं फनफन होयेल बुडी रात ा 
पोटातून टन झाल .’ - सत.४५. २. ीमंत. ‘बो ाले 
आबाची इ टे भेटेल आयना. म  टन कारभार 
जमला आता.’ ३. दहा टंल. ‘एक कटलं घे. कोनाचं 
दोन कटलं घे. असं करत ा मारवा ानं एखादा टन 
ग  खर दला आम ा गावातला.’        

टनक ( व.) कणखर, घ , मजबूत. ‘कुदईचं नोकबी घुसत 
नाई येवळ  टनक जमीन झाल .’       

टनकन ( व.) जोरजोरात. ‘गंजु ावून ानं टनकन 
उळ  मारल .’  

टनटन ( व.) तं . ‘मामाचं गाव तं मानलं भाचे बॉ. 
त ेत तं भ च टनटन जमल .’ 

टनाटन ( व.) जोरजोरात. ‘पायनं, क रु ची सून कशी 
टनाटन उ ा मारते.’          

टनान ( व.) च गले. ‘चार तफनची जमीन, घरदार शाबूत, 
च गला टनान कारभार हाय.’        

ट ा (प.ु) ी योनी. ‘जनाची नाई तं मनाची ठेवल  नाई 
फो ाई ाईनं तेई ा मायचा ट ा झवं.’ - नशा.१०७.      

टप (प.ु) १. लोखंडी मोठे घ मले. ‘अलगअलग टपात अलप 
म डजो.’ २. तंबूचे आ ादन. ‘बाया ज ेत ा ा 
हो ा ून टाल वर टप तयार केला.’       

टपकनं ( .) १. एकाएक , अक ात येणे. ‘कसे काय 
टपकले आम ा घर  का र ा भु े .’ २. गळणे. 
‘वयनाटी जोळ टपकून रायलं पानी. मोघा फुटला वा े 
सायाचा.’    

टपटप ( व.) १. चाल ाचा आवाज. ‘ शल पर घा न 
बाई तं न हा टपटप टपटप घो ावानीच चा न 
रायल .’ २. गळ ाची या. ‘ टनाऊन पानी टपटप 
गऊनच रायलं.’       

टपनं ( .) दबा ध न बसण.े ‘फुकट ा गोठीसाठी 
लोकाईचं टपनं चा च अ े.’      

टपनी ( व.) ल  देऊन थ बलेला. ‘को ी योजना यतेे 
या इ ारानं टपनी लागेल का कार पंचायत स मतीत 
पळेल रायत.’       
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टपरटपर ( व.) सतत बोलणे. ‘कामाचं बोल. 
बनफालतूचं टपरटपर क  नको.’          

टपर  ( व.) ु क या अथ  एक शवी. ‘तुया मायची टपर  
तं! पुंजानं मो ानं सरपंचीनला शवी दल .’ -पख.२५. 

टपर  ( ी.) वडी, पान मळ ाचा खोका. ‘टपर  उघळ  
असीन तं ब ा आ  पया ा.’   

टप ट ( व.) ु क. ‘लेक टप ट नग ावर तो कायचा 
शाळा शकते?’        

टपरेल ( व.) १. रकामा टपराचा डबा. ‘हा ाले जाले 
येखादं टपरेल करा लागते.’ २. ु क. ‘ ा टपरेल 
मा ा ा काय त डी लागता हो?’   

टप या ( व.) ु क. ‘टप या, तुयावानी तं माया घर  भ डे 
घा ाले हायत.’        

टप ा ( व.) टपून बसलेले. ‘ टक ा लावलेले 
माल...पा न टप ा पोर  धाव ा.’ -झेल.१०.   

टपाल (न.) ड क, प . ‘आप ाले काहाले टपाल येते?’ 

ट ा (प.ु) मजल, अंतर. ‘पोर नं पो लसीन लागूनस ा 
येक ट ा गाठला. आता लगन क न सरा ट ा 
गा ाले लावा.’ (का.)  

ट ारे ( व.) टपोरे, मोठे. ‘गजानन बुवा एका व  ा 
ट ारे ईस लाडू खाये.’ - द.४. ‘लाडू हे ट ारे, 
कवठावानी.’ -ज.१२.       

ट ी ( ी.) ठेका. ‘ट ी वाजवीत पोर नी सूर धरला.’ -
झेल.४९.    

ट ु या ( व.) खूप मोठा. ‘ ानीत ा ट ु याचा ट ु या 
सरप नगला.’  

टम ( व.) पुरेपूर. ‘पमीले लगनात गळं घेतलं नाई तं ती 
टम फुगल .’  

टमका ( व.) अप र चत, कोणीतर . ‘अमका असो का 
टमका दामुजोळ समदे सारखेच.’      

टमकारनं ( .) रागावणे. ‘सुल  का बा असी टमका न 
बसल  व?’         

टमटम ( व.) अती फुगण.े ‘पमी पायनं कसी फुगल , नरा 
टमटम!’           

टमरेट(ल) (न.) मल वसजनासाठी लागणारा पा ाचा 
ड ा. ‘पावने बॉ, यवेळं काहाले जेवले राजे हो. न हा 
टमरेट घेऊनस ाचं धावून रायले.’     

टमाटर (न.) टोमॅटो. ‘प हाटीत काई टमाटरचे, काई 
व ाचे झाळं लावले होते.’ (इं.)  

ट  ( व.) खूप. ‘ तचा डावा तळपाय ट  सुजला होता.’ -
झ.५०.   

टयनं ( .) चुकण,े टळणे. ‘पन दैवच व झोटं कसी टयनार 
माती.’ -काया.३२.       

टयल  ( . प.) टळल . ‘माहागाई भ ा भेटते बापा 
तुमाले, आम ा त पोटात भ ा पळत नाही पार 
टयल  तर .’ 

टर ( ी.) चे ा. ‘कोनाचीबी टर नाई उळोल  पायजे. आज 
ा ावर गजुरल  उ ा आप ावर.’         

टरक (प.ु) क, मालवा  ठेला. ‘एक टरकभर ग  भेटले 
पायजे आप ाले.’ -अंधा. (इं.)   

टरकनं ( .) १. पातळ हागण.े ‘लेक  प ंध  टरकलं, 
मायबई.’ २. भणे. ‘राती खयात कायचा तरमा आवाज 
आला तं शामराव बु ाची भ च टरकल  होती.’  
३. फाटण.े ‘कमीज बाहीजोळच टरकलं.’     

टरकलं ( व.) सामा , . ‘येवळा टरकला फराक 
घेत ापे ा ा नोता लागत.’  

टरकावनं ( .) कानउघाडणी करण,े झडकारणे. (का. 
चर सु)       

टरकून ( . प.) भीती बाळगून. ‘गावातला सवसामा  
माणूस ाला टरकून असायचा.’ -फ र.२२९.   

टरकोनं ( . प.) भीती दाख वण,े झडकारण.े ‘गजा 
आ ा माया ळे, ा टरकून लावला ाले.’              

टरटर ( व.) १. जोरात वाढणे. ‘रोप पायनं येका रातीत 
कसं टरटर वर आलं.’ २. फाट ाचा आवाज. ‘टरटर 
नवी साळ  फा  माय.’        

टरफल (न.) साल, कवच. ‘दानेदाने खा े अ  टरफलं 
फेकून दे े  ा.’        

टरबूज (न.) क लगड. ‘थळ वर टरबुजं, खरबुजं लावले 
औंदा.’ (फा.)       

टरंक (न.) मोठी पेटी. ‘जानो ावर नवरदेवाची येक टरंक 
होती ठुयेल.’ (इ.ं) 

टरंटरं ( व.) १. टरंटरं आवाज कर त. ‘बापानं क वतेचं 
बंडल टरंटरं फाळून चुल त टाकलं.’ २. जा  बोलण.े 
‘आयकून घेतो तं लयच टरंटरं क न रायला रे तू?’   

टराटला ( . प.) टरटर वर येण,े अंकुरणे. ‘आ -पु  
पखाल  रचून गेले. भुईमूग टराटला.’ -काळ .५०.   

टरा न ( व.) जोमात. ‘काया माती पोटी क ब टरा न 
वर आले.’ काया.२. 

टरा या ( ी.अने.) फोकना ा, थापा ा. ‘आपून वाद घा  
नाई टरा या मा ाशी.’  

टरेल ( व.) भ डखोर, आदर न ठेवणारा, त डोत डी येणारा. 
‘कोनाची आयकत नाई भीमा. लयच टरेल हाय तो.’          
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टर  ( व.) कोणचेही न आईकणारा, आपलेच खरे 
णणारा, हेकड. ‘बु ाचा भाव भलकसा टर .’ -

मे.८. 

टर येल ( व.) कोणचेही न आईकणारा. ‘त डीत डी लागू 
नाई टर येल मा ा ा.’       

टर वनं ( .) वरचढ होण,े जा ीचे बोलण.े ‘नेयमी ा 
आदती परमानं पाटील टर वले, झाल  का नाई तयार .’ 
- द.१५.      

टरबाज ( व.) मुजोर  करणारा. ‘टरबाज पो ाईसंग 
गावातले बुज ख मा ं बोलत नवते.’        

टरल ( व.) मुजोर  करणारा, त डोत डी येणारा. ‘टरल 
पो ं बापा ाबी त डोत डी लागत रायते.’        

ट े (प.ुअने.) ख ा, ठेचा. ‘असे ा जीवनात खा े होते 
ट े .’ - मझ .१५७.   

टवकळा (प.ु) एक वन ती. ‘जवार त टवकळा झा ानं 
ध डा वा ा नाई लेकाचा.’           

टवका (प.ु) कवच, साल. ‘जो यात प ो तं ट गयाचा 
टवकाच नघला.’           

टवकारनं ( .) डोळे फाडून पाहणे. ‘सगळे ढोरं 
ा ाकडे टकवा न पा  लागले.’ -बा.७. ‘राज 

नागीण काजळ  टवकार  फना.’ भीक.१२०.    

टवका न ( . प.) डोळे फाडून पाहण.े ‘आळ पाळ नं 
त ा ाला, तो देणा या कौ तकाकडे तारा 
टवका न पा  लागला.’ -धग.२३ 

टवटव ( व.) ताजातवाना, फु . ‘स ेचा होऊन गेला 
आंबा टवटव.’ - मए.५४.    

टवटवी ( ी.) ताजेपणा. ‘उघाळ गेल  कतीरोजाची तं 
प हाटीची टवटवी गेल .’         

टवतं (न.) पडती बाजू घेणे. ‘नवर चा बाप घेते टवतं 
जागोजागी, नवरदेवाचा बाप ठसणीत पाणी मागी.’ -
लोक. ‘भर त भर पु ा आपून पोर वाले. पोर वा ायले 
तं टवतंच ावं लागते.’ -खंु.११६. 

टवला ( व.) खचला, ढळला. ‘मरणाचे चढ आले पण 
जरा टवला नाई.’ -खंु.२५१.  

टवळा ( व.) उनाड, खोडकर. ‘आंगाले ध ा नाई लागू देत 
टवळा.’  

टवाई ( ी.) खोडी, चे ा. ‘मी काय तुई थ ाची हो काय 
बा ा, माई टवाई करतं.’        

टवाळ  ( ी.) कुचे ा. ‘माय ा टवा ा याई ा ाह ा 
म र त जात होतो जवानं.’ -त.११०. 

ट  (प.ु) नाणे. ‘काशी ब ीनारायणाचा देव आप ा हाती 

काय ट  ठवते?’ -मोती. 

टंगयमंगय (न.) टाळाटाळ, हयगय, दरंगाई. ‘टंगयमंगय 
क  नको. तुयाकून काम होत असनं तं हो 

न.’ (का.तंग)ु      

टंगळमंगळ (न.) रगाळणे. ‘तर ा पोर ची आंघोळ 
पाह ासाठी तो तथच टंगळमंगळ क  लागला.’ -
स.६६६. 

टंगळा (प.ु) पाय, तंगडी. ‘टंगळा नको ध  ना बे, येकार न 
ना?’        

टंचाई ( ी.) अडचण, म ळता. ‘ बया ाची, खताची 
औंदाबी टंचाई प .’        

टंचाईचं ( व.) अडचणी ा वेळचे. ‘मला केळ ा बागेत 
टंचाईचं दीघ मुदतीचं काम लागलं होतं.’ -फ र.२२९. 

टंब ( व.) तुडंुब. ‘ढेप खाऊखाऊ गो हं टंब फुगलं.’        

टाईम (प.ु) वेळ. ‘मायावर टाईम लय खराब चा  हाय 
स ा.’ (इं.)  

टाइमावर (अ.) वेळेवर. ‘आऊतपा ा हायस का बे? 
टाइमावर कामा नाई पळत.’ (इ.ं)         

टाउकळा (प.ु) एक गवत वशेष. ‘हा टात टाऊकळा होऊ 
नय े ननू ा दोन कलो धने टाकले, पेरता खेपी.’          

टाऊ (न.) डोके. डो ाचा वर ल भाग, त डा ा आतील 
वर ल भाग. ‘हरामखोर तं मुड ा ा टाऊवरचंई लोनी 
खातेत माया.’ (का.तले) 

टाक ( ी.) १. ट च. ‘तेया चया ट का चेपी त।’ - ा.३.११. 
२. देवतेची तमा. ‘देवा ा टाक ची टोपल  तातानं 
डो ावर घेतल .’ - स.६३. ३. दऊतीतील शाईने 
लहावयाचे साधन, कलम. ‘आप ा नावानं 
शावकारानं टाऊ चालोल  का कज फे ात जदगी 
गेल  समजा.’ 

टाकं (न.) जलाशय. ‘ ा ा पा ाचं टाक धून काहाळलं.’        

टाकजा ( . प.) टाकाल. ‘गोळ जेवनात दोन पैसे 
टाकजा, साळूभाऊ.’  

टाकटूक ( ी.) धाकधूक, वरखाल . ‘उदासले मन पुरे 
टाकटूक जीव करे.’ 

टाकन ( ी.) जुगारात लावावयाचे पैसे, पाळ . ‘मी ब ग 
चा ो आता तुई टाकन हाय.’   

टाकनं ( .) फेकणे, सोडण,े ओतण.े ‘ज मनीत पैसे टाकनं 
पळतातच भाऊ ताबा ा पीक होते.’ ‘आंग धुयाले 
गंगायात पानी टाकनं मायमाजे.’  

टाकवनं ( .) जाते टाको ाची या. ‘च चा गोटा 
छ ीने टाकवलेला असला क  पठात दगडाचे बार क 
कण यायचे.’ -रा.९७. 
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टाकसाल ( .) टाकाल. ‘कोतवल करा पन पाहा बापा 
नाही त वाळ त टाकसाल ाले?’ -पाटी. 

टाकस ड ( ी.) हेळस ड, स डउबड. ‘को बी काम न क 
करावं, टाकस ड क  नाई.’  

टाकळ  ( ी.) वृ वशेष. ‘टाकळ ा झाड ा नळसर 
गद पणराजीतून प ढर  फुले डोका वत होती.’ -
कात.६३५. 

टाका (प.ु) शवण, दोरा, स धा. ‘क मजाचा टाका 
उसयला.’ (त.टा ा) 

टाका ( . प.) टाकावे. ‘राजनात पानी टाका पवराभर.’          

टाक  ( ी.) १. पा ाचा हौद. ‘धो धो नळ आले तं 
पा ाची टाक  संडवंड भ न गेल .’ २. गो ाला छ  
पाड ाची छ ी.        

टाकु(को)नकार (प.ु) एक जात. ‘काई घरं पाटलाचे, 
अधउभार गाव टाकोनकार चं होतं.’         

टाकुलं ( व.) त डावर देवीचे इ. ण असलेला. ‘तो गनशा, 
टाकु ा त डाचा ना?’    

टाकेल ( व.) टाकलेले. ‘आंगण दऊन मीनच जीव गवाण 
टाकेल हाय.’ -फ र.१४२. ‘नव यानं टाकेल पंचफुल  
गावाला ाय मागू लागल .’ -मोती.  

टाकोटाक (अ.) लगोलग, रत येणे-जाण.े ‘तू होय पुढे, 
मी येतोच म गं टाकोटाक.’  

टाकोनं ( .) जाते टाको ाची या. ‘तेलमुं नी त ा 
पाठीवर पा ासारखं टाकोनं सु  के ानं तनं 
च ार केला.’ -झेल.८३. 

टाकोयल ( व.) टाक वलेले. ‘जातं टाकोयेल नोतं काय? 
कचकच पोयी लागून रायल .’         

टाटीम टटीम ( व.) कसेतर . ‘झा ाचं काम सुदं नसतेच. 
कसई टाटीम टटीम करते लेकाचा.’  

टाच ( ी.) पावलाची मागील खालची बाजू. ‘वावरात 
जाऊजाऊ पाया ा टाचाईले भेगा प ा.’     

टाचेल ( व.) शवलेले, टाचे मारलेले. ‘व ही नाही जेवार . 
टाचेल पोतं कसं फोडावं बे?’ -सेल.४०. 

टाचोटाच (अ.) भरपूर. ‘आपल  शेती जर दरसाल 
टाचोटाच पकल  तर.’ -बा.२३. 

टानाटोना (प.ु) जा  मं . ‘कासाबुडीले टानाटोना जेमे बाई. 
पगर लाऊन हरवंगार झाळ वावोलं तनं.’      

टाप ( ी.) १. हमत, लायक , पा ता. ‘मायपुळे बोलाची 
गावातनी कोनाची टाप नाई.’ २. घो ाचे खूर. 
‘घो ानं लात मारल  तं ाची टाप बसलती 
छाताळात.’          

टापटाप ( व.) सहज, गतीन.े ‘वखराला चालावं तसे 
टापटाप करत बैल न गराला चालायचे. -त.३. 

टापटीप ( ी.) व त, नीटनेटके. ‘कोरकूचे शेनामातीचे 
घरं असूनबी टापटीप असतात.’ (का.टाकुटेकु) 

टापरं (प.ु) १. कानातील ी अलंकार. ‘भ ा कानाची 
का न रायत व? काई टापरंमापरं घालनं कानात.’ २. 
गाई शी ा ग ातील वाजणारे घंटीसारखे साधन. 
‘लोकं तं गाई ा ग ातले टापरं काळाले भेत नाईत.’        

टापरघाई ( ी.) तगादा, घाई. ‘जातो जातो का न ा 
पावने बॉ. जेवन क न जा टापरघाई बंद करा.’        

टापरटापर ( ी.) वनाकारणच करणारा बडबड. ‘तू 
तु ालं काम कर. रकामी टापरटापर क  नको.’ -
ए.२२. 

टापरनं ( .) अ धक, अवाजवी बोलण.े ‘म ा मंधातच 
टापरला ानं सौदा बगला.’       

टापरले ( . प.) स गतले. ‘खाजगी उपाय केले, ानं 
जे टापरले, जसं स गतलं तसे वापरले.’ - मझ .११५. 

टापरा ( व.) १. मो ा कानाचा माणूस. २. मोठा, मू वान. 
‘तुमी कती ब बला, देशी व  ूवापरा/ वदेशीच दसते, 
टपर टपर टापरा.’ - मझ .११७. 

टापर  शेवरे (न.) एक गवत. ‘धु यानं टापर  शेवरे बटबट 
नगेल हायत.’       

टाप  (न.) गाई ा ग ातील कस डी. ‘इचूका ाचं 
टाप  पायजे गायी ा गयात.’      

टाप या केना (प.ु) उभा वाढणारा केना- एक गवत. ‘टाप या 
केना भरभर हातात आ ानं कापता येते.’        

टाप या टप याची दंढार (प.ु) एक लोकना  कार.  
टाप(पु)सनं ( .) सुजणे, त ड सुज ासारखे होण.े 

‘दा ा लतीनं गोपाचे गाल टापसले डोये खोल गेले.’ 
- सत.८५. 

टा ं (प.ु) कानातील अलंकार. ‘औंदाच कापसावर 
सो ाचे टा ं केले.’        

टापु या (प.ुअन.े) रोगीटपणामुळे गालावर आलेले काळे 
डाग.  

टापुसलं ( . प.) सुजले. ‘असं टापुसलं त ड घेऊन 
सासर  नाई जात.’       

टापुसेल ( व.) सुजलेले. ‘आ ा मोहा ा मा ा डस ानं 
टापुसेल त ड झा ं.’    

टापू (प.ु) त, देश. ‘शेगाव ा आंगचा टापू े 
खळसप ी.’ ‘आ ाजी अव ा टापूत नावाजेल आयेत.’         

टापोटाप ( व.) उ म, सुंदर. ‘ पपयाचं झाळ तं भ ं म  
दसते. एकदम टापोटाप.’ -धु . 
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टाफरटाफर ( व.) अ त बोलणे. ‘खाटकाले आपून 
कतीई टाफरटाफर केलं तर  पाझर फुटील का?’ -
लेक.८३. 

टामटूम ( व.) ीमंतीची ती. ‘का कारईले आता 
पकून रायलं तं म  टामटूम काम झालं तेईचं.’    

टामी ( ी.) खळे काढ ाचे साधन. ‘देवलाल टामी ा 
येका दन ात खळा का े.’       

टाय ( ी.) झ ज. ‘ह रपाठ झाला का टाय येका थैल त 
टाकून देवळात ा पेटीत ठूत.’          

टायकं (न.) डोके, म क. ‘गार पटीत सापळलो असं वाटे 
का फु े टायकं.’        

टायकई(य) ( ी.) वशेष वृ . ‘टायकय ा फुलाचा वास 
र पसरते.’ 

टायका(कय/काई) ( ी.) एक वन ती. ‘येते जखम भ न 
टायकई ा पा ानं.’ ‘धु यावर टायकय लय झाल . 
ख न काळा लागीन.’          

टायघोय (प.ु) बैला ा ग ातील साज. ‘ ला टाकु नया 
बैलाशी। टायघोय ब धा ाशी.’ -लोक.८६.   

टायनं ( .) चुक वण,े घाल वण.े ‘जवाई मा ाले टायनं 
चागलं नाई, आपल  लेकबाय न दते तथी.’ (का. 
टला यसु)            

टायररोळ (प.ु) ड बर  र ा. ‘ये ना, मोठीगाळ  घेऊनस ा 
डायरे  घर . गावालोक टायररोळ हाय ना.’   

टायवर (न.) टायर. ‘शयरातनी येकबैल  बंडीलेबी टायवर 
लावेल अ े.’ (इं.)         

टायवर  ( व.) टायरापासून बन वलेल  च ल. ‘पावसायात 
टायवर  च लच पायजे. मातीचे पड चपकत नाईत 
अ  काटा तत नाई.’  

टाय या (प.ु) टायर ा चपला. ‘ ीपतनं कानाला प ा 
गुंडला अ  पायात टाय या चढव ा.’ -एक. 

टारगट ( व.) खोडकर, ख ाळ. ‘ भमा टारगट तं नामा 
स न पोरगा महादेव ा पोटी आ े.’        

टाल (न.) जळाऊ लाकडाची वखार. ‘टालाव न 
नमओ ा झल ा आण ानं ाही पेटत न ा.’ -
एक. २. डो ावरचे केस जाणे. ‘वय झालं नाई लेकाचं 
अ  कसं काय टाल प ंशीन नाव ाले?’  

टाल ा ( ी.अन.े) गमतीजमती, टवा ा. ‘ जेवर सु  
झा ा टाल ा टुल ा.’ - मए.८१.    

टालमटोलम (न.) चालढकल, टाळाटाळ. ‘गारठवी अंग 
हवाळा/ ना कामा टालमटोला.’ -भीक.१३.  

टाल  ( ी.) ॉल . ‘टॉ रचं मुंडकं आनलं अ  टाल साठी 
पयसेच नोते.’ (इं.)        

टालेटोले (प.ुअन.े) टोमणे. ‘आमची बुढी बोलता बोलता 
नरा टालेटोले दे या ा ा ा न.’ -मे.७३. 

टाहाकळणी ( ी.) एक काटेर  झाड. ‘ताप आला त 
पा तो टाहाकळणीचा पाला देऊन.’ -रा.९६.  

टाहो (प.ु) आ ोश, हंबरडा. ‘ कळ  उचलता बरोबर 
बायाईनं टाहो फोळला.’        

टाळ (प.ु) भजनातील एक वा . ‘तवं उदीयासी च गावीचा 
लोकु टाळ: घोळ: काहाळा: कासौळ : मादळ वाजवीत 
आला:’ -ल .३३. (त.ताळम) 

टाळं (न.) मोठी कस डी, कु प. ‘आप ा घरातच काई 
नाई तं टाळं काहाले पायजे दरो ाले.’      

टाळसर ( व.) ठोकळ, . ‘पोटर वर म जर ची नखं 
च गल  टाळसर उमटल  होती.’ 

टाळायनं ( .) नवडण,े वेचणे. ‘क दे टाळायचेत आपले. 
कौशी अ  तू जा.’ 

ट ग (प.ु) काटा अडक व ाचे तपाई साधन. ‘ट ग उभी 
केल . तान काटा लावला अ  कापसाचे गाठोळे 
मोजले.’  

ट ग ( ी.) पाय. ‘ट ग ध न खरखर ओळत नलंे 
सासूनं.’ (का.)      

ट गनं ( .) अडक वणे. ‘आंग धुवा ा अगदुर गळं 
ानी ा खुटीले ट गलं.’         

ट गनी ( व.) १. काम ल बणीवर पडणे. ‘ट गी नको 
घा  ट ग अशी बसन ट गनी/ भरोशाचेच पावलं पळे 
मा ारे आंगनी.’ -नोका. २. र ाची, ती ेतील 
आसावलेल  ती. ‘असा पाऊस पाऊस जीव लागला 
ट गनी/ बरसत बरसत येरे शवार  आंगनी.’ -नोका. 

ट गळ ( व.) भ डखोर, कजाग. ‘ ु ा सग ा पोरात 
ट गळ, उंच, रगेल वाटत होता.’ -पख.८६. 

ट गवासी ( व.) भचार . ‘का ीचं लगन क न ाव. 
ट गवासीनं लानलान पो े न दी लावले.’          

ट गा (पु.) ब गी. ‘बस ँड ते उमर  ट गा आतालोक चा  
होता.’ (का.)         

ट गायले ( . प.) ट गण,े अडक वण.े ‘हा झोरा आबानं 
खुटीले ट गायले स गला.’           

ट गेल ( व.) अडक वलेला. ‘दाराले ट गेल सदरा घाल 
आंगात.’        

ट गोनं ( .) अडक वणे, ती ेत ठेवणे. ‘ ाचे अ ीन त 
पटकन ा पैसे, बेमतलब ट गोनं बरं नाई.’   

टकटॉक ( व.) बटनाचा पेन. ‘वरतून दाबलं क  खा न 
क डी येनारा टकटॉकचा पेन पायजत होता.’ (इं.)  

टकटॉकची पीन ( ी.) च  असलेल  डो ाला 
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लावावयाची पीन. ‘आरसेडाब ावा ा जवळून 
टकटॉकची पीन घेतल  इकत.’ (इं.)   

टकठुशी ( ी.) ी ा ग ातील अलंकार, दा गना. 
‘घरात राणी उपाशी ठेवायची आ ण बाहेर ा बयेसाठी 
मा  टकठुशी घडवायची.’ -कात.५४७. 

टकनं ( .) १. तग घरण.े ‘पोरगी लगनाले आल  का खूद 
बापालेच जतीतती टकनं पळते.’ २. जगणे. ३. राहण.े 
‘मामी न ेमीच हो तं टकल  या घरात.’   

टकला (प.ु) ट ा. ‘त ा टकला लावून गलुाल उधयून, 
उपरनं प घ न स ईचं सवागत झालं.’ - द.२९. 

टकल  ( ी.) कपाळाची ब ी. ‘कपायावरचं भलं मोठं 
कुकू गेलं अ  ाजागी उलचीक टकल  आल .’   

टकल  ( . प.) तग धरलेल . ‘येवळा काका 
दा पदा ा तरमा काकू टकल . कसातर  संसार 
केला.’       

टकल मार  (प.ु) एक खेळ. ‘ द ा ा काशात 
वेटाळातील मुल  जम ा. टकल मार  खेळू लाग ा.’ 
-ऊन.७३. 

टकफुल  ( ी.) नथीवर ल सजावट. ‘नथीला टकफुल  
घड वल  क  ती बया बघडल .’ -कात.२४५. 

टकाव (प.ु) नभाव, तग. ‘अव च ा पो ाचा आठ रोज 
कोना ा घर  टकाव लागत नाई.’ (का. पकासु)         

टकावनं ( .) १. काहीतर  बो न वेळ नभावून नेणे. 
‘लय ताप आ ी असं देलं मा रले टकावूनस ा.’ २. 
मार देणे. ३. नगद पैसे देणे. ‘दोन पये टकावले 
कंुभारा ा हातावर अ  घ  घेतल .’         

टकास ( ी.) टकाव. ‘वावरा ा खा ं ब ध टाकतो 
टकास देना तुम ा घरची ख ाले.’         

टक मक  ( व.) टूकटूक, एकसारखे. ‘मायबापानं 
हाक न देलं तं लेकरानं कोना ा त डाकडे टक मक  
पाहाव.’ -लेक.६. 

ट ा (प.ु) टळा. ‘कोना ा नावानं कोनी ट ा लावून नाई 
बसत.’  

ट  ( ी.) कायभाग साधणे. ‘बस ाबस ा गोठीगोठीत 
जमोल  लेकानं ट .’          

ट ोजी ( व.) फुकट खाणारा, उगाच बडेजाव मरवणारा. 
‘हे कोन आले ट ोजी आमाले शकोनारे?’        

ट ोर (प.ु) भाकर चे कोर. ‘धं ापा ाचं त नाव नाई 
आयता ट ोर खाते.’   

टचक  ( ी.) हाता ा बोट नी केलेला आवाज. ‘बोटावर 
बोट ठेवून टचक  वाजोल . त डानं सुकसुक 
क नस ा आवाज दे ा.’      

टचनं ( .) तडकण,े फुटण.े ‘काचा ा भरनीले ध ा 
लाग ावर टचकल च लेक.’ 

टचभर ( व.) थोडे. ‘कसे बे भाऊ तुमी टचभर जागेसाठी 
सकाऊनच माजोन क न रायले?’         

टचकभर ( व.) थोडे. ‘वाले झालो ताहा जेठानीनं 
टचकभर कपळा तं नाई दे ा.’    

टचरनं ( .) तडकण,े तडा जाण.े ‘पोकळ शगेवर पाय 
पडताच ती टचरते.’ - स.४२.    

टचरेल ( व.) तडकलेले. ‘ टचरेल कपात ा देला काय 
व? गयते ना तो?’         

टचुकभर ( व.) वीतभर. ‘या सरपाले भेला काबे? 
टचुकभर तं नाई.’         

टचेल ( व.) तडकलेले. ‘फुटला तं फुटू दे गलास पयलेच 
टचेल होता.’        

ट र ( व.) ठसूळ, टचणारे. ‘शेव ाची ड ग ट र 
रायते.’  

टटकारा (प.ु) तर ार. ‘मले तं या श नाचाबी 
टटकारा आला सायाचा.’       

टटवं (न.) तरडी समोर धरावयाचे मडके. ‘आउ स तकटे 
आ ण वसदेआची तैल : वाक: ऐसे तही स डीले:’ -
ल .५३२. ‘एकुदी गोस वी तीकोपा ाचा आंगणी 
क ठय ची क ी केल : तीकटे केले:’ -गो व.८३. 

टटवा (प.ु) पोळे, क दा. ‘मधाचा टटवा मोठा तुकारामजी 
दसते बजारा ा दशी गाठी ट गून जेवत असते.’ -
ख. 

टटवी ( ी.) एक पाख . ‘ती जसजशी जाईल तसतशा 
टट ा आभाळातून ओरडत त ावर झेपा ाय ा.’ 
- झ.९६. 

टटी ( ी.) तक ट पाहणारा रे े तक ट नर क, टीसी. 
‘ टक ट काहाळलच नाई. मंग काय बा ा, टटी दसला 
का धसा रे े ा संडासात.’   

ट ी ( ी.) टटवी प ी. ‘डो ावर ट ी ब ब न रायल . 
कोन मरते आज काय स गाव?’        

टन मनी ( ी.) बैला ा ग ातील लहान घंटा. ‘क र त 
ग ातील टण म ा झील/ गोड कती गजर.’ - भ.६९.  

टपटाप ( व.) व त. ‘जतची वसद तथीच ठेवते माई 
सून. गावा ा अंदर टपटाप काम हाय तचं.’        

टपनं ( .) १. नेम लावण.े ‘ पकेल आंबाच बराबर टपनं 
पळते.’ २. ओलेपणा शोषून घेण.े ३. गोळा करण,े 
शवण.े 

टपनउतारा (प.ु) शेती वषयक कागद. ‘पहा टपनउतारा 
असं माहा दसे शेत.’ -ऊ.५४. 
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टपर  ( ी.) गभ  खेळ ाची काडी. ‘ टप या खेळाले 
टपर  तं नाई माय माया घर .’   

टप  (न.) लहान लाकूड, काडी. ‘चुल त घा ाले उलचक 
टप  नाई लाकळाचं.’        

टप टप  ( व.) थोडाथोडा, तोडूतोडू. ‘ ा पैशाचा चारा 
आणू. टप टप  चवटी चवटी खाऊ घा  जनावरं 
जगवू.’ -खंु.२४२.  

टपारनं ( .) मारण,े चोप देण.े ‘इचारलं तं इची ईन हाले 
ना डोले, टपारलं च गलं तर  नाई बोले.’ -ऊ.७८.       

टपूस (न.) थब. ‘यवेळं अभाय आलं, बुवा याखानीचं येक 
टपूस नाई प ं .’         

ट रघाई ( ी.) घाई. ‘धुणंपाणी, आंघोळ  कर ची 
बायकायची ट रघाई व हर वर चालल  होती.’ -
स.६६.  

ट ं (न.) १. शेतीचा लहान तुकडा. ‘व ावर पानी 
आ ा ानं उलचक ट ं रायलं पेराचं.’  
२. उंचव ावर ल जागा.       

टमकारनं ( .) १. मारझोड करणे. ‘ते पाचसात झनं 
मवून तुलेच टमकारत ते तं?’ -भं.११५. २. वटा न, 
रागाने पाहणे.  

टमक  ( ी.) लहान ढोलगे. ‘तमाशात बाई नाचते 
च ड ा ा तालावर अ  बाय ा नाचते टमक ा 
तालावर.’ (का.टं क,तंमटी)      

टमक  बडवनं ( .) आपलाच मोठेपणा स गण.े ‘आपून 
आपलं क स ाले जावं तं तो आपल च टमक  
बळवत रायते.’ (का.टमकु ब डय)ु       

टम टमी ( ी.) लहान दवा. ‘लाईनं गे ावर टम टमी ा 
उ जळात सयपाक करा लागीन.’       

टर  ( ी.) ढंुगन. ‘ते नागवी होती: टीर स पुसौ न 
दीधला:’ गो व.१५८. ‘जेथे नघे का। तेथे हालवी 
टर ॥’ -तुका. ४६३. 

ट  बैठक ( ी.) ‘ कसनाले ग, दोन बोटच उरला. 
चं ा ा घर  जाऊन मारल  ट .’ - मए.९१. 

ट  ू( व.) लहान. ‘बाप रे! तुमचा ट  ूतं लय मोठा दसून 
रायला.’  

टव टवाट (प.ु) प चा आवाज. ‘सीपना ा काठाकाठानं 
टट चा टव टवाट वाढला होता.’ -झेल.३६.   

टवरनं ( .) हडगावणे. ‘ ा  टवरनं बंद कर बाबू. 
तुया बापा ा वईचा हाव.’         

टव ा बाव ा ( ी.) खो ा, कुचे ा. ‘इ ाले व ावर 
बसून बाईमा ा ा टव ाबाव ा क याचा धंदा 
हाय.’      

टवा (प.ु) १. टका, टळा. ‘कुकू व ं क न उभा टवा 
तनं यस ता ा कपायाले लावला.’ - सत. ३६. २. थब. 
‘पा ाचा टवा न पड ामुळे ाळाची च   
दसू लागल .’ -कात.१५९. 

टळका (प.ु) थब. ‘त ातलं टळकाभर ध वाटीत ा 
पोळ वर पस न दलं.’ 

टगरं (न.) ढंुगन. ‘ गो आबानं हरबरा चोरना या 
लेकराईचे टगरं झोळून काहाळले.’         

टगरं(रा) ( व.) लहान मूल. ‘अबे टगरा, तुया आबा ा 
वयाचा हाव ना मी, मले शकोतं का?’          

टगल ( ी.) चे ा. ‘वैनी असल  तं काय झालं काईबी 
टगला करता का?’ (का. ट ण)         

टीक ( ी.) १. तुकडा. २. डो ाचा वकार, ठबका. ‘बुढा 
ने हे  काहानं आये? जराशी टीक पळेल आये 

मामुल .’ -मे.४३. (का.टू क)  

टीच ( ी.) अंगठा वजनीतील अंतर. ‘हाता ा बोटानं 
कती टचा हायत ते मोजून काहाळलं.’      

टीन (प.ु) लोखंडी प ा. ‘मं दर तर  कसले? वर टनाची 
कैची.’ -सेल.११७.  

टीप (प.ु) १. पा ाचा पीप. ‘दोन तेला ा टपाची पानी 
भ याले कायळ केल .’ २. टाका, टाचा. ‘भाऊ घेते 
चोई/ सो ाचा सुईदोरा टीप मारे भावजई.’  

टुकटुक ( व.) १. एकसारखे पाहणे. ‘आपून जे जे ोते 
ते टुकूटुकू पाहाव अ  पातराव प ं  ते मुटुमुटु खावाव.’ 
-लेक.१३.    

टुकणी(नी) (न.) अ भलाषा, खळलेल  ी. 
‘तुक ाताक ासाठी कावळे टुकणी लागलेले.’ -
डेबू.५. ‘मोपा दा साठी टुकनी लागला होता.’ -झेल.७.  
‘फ  पाचवीलाच शाळेत खचळ  भेटते बाक चे वग 
टुकनी लाग ागत पाहतात.’ -बाख.५७. 

टुकार ( व.) भकार, ु , फर ी, कामधंदा सोडून 
फरणारा. ‘र ाचं काम भलतच टुकार होयेल आये.’    

टुकुमुकु ( व.) टकटक, एकसारखे पाहणे. ‘काय काय 
होते ते टुकूमुकू पाहा आ ण गुपचूप राहा.’ -गय. 

टुकूटुकू ( व.) टक लावून पाहण.े ‘काई खाले जावं तं 
भका ं  टुकूटुकू पायत रायते.’          

टुकूर ( व.) टक लावून पाहणे. ‘मुंजा टुकूरमुकूर पाहे/ 
मुं ा श ावरचं दही खाये.’ -लोक.४५. 

टुचकनं (न.) टोचणी, टोचून बोलण.े ‘आ ाले उचकनं 
भेट ाले कुचकनं/ ा ा ा ा म गं लावून दे 
टुचकनं.’ - मझ .१९७. 

टुणुमुणु ( व.) थातूरमातूर. ‘कशी का असेना? टुणुमुणु 
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नोकर  आहे म ही न देणार  जगूही न देणार .’ -
खंु.१७७. 

टुनकं (न.) जा टो ाचा एक लहानसा कार. ‘सासुले 
टुनकं जमते. राती मारोती ा मं दरावर जाताना ा 
पायलं.’     

टुनटुन ( व.) लहान उ ा. ‘ससा टुनटुन उ ा मारत 
ळपात घुसला.’          

टुमनं (न.) तगादा, टोचणी. ‘बा ानं सकाळपासून 
जीजी ा म गं टुमनं लावलं होतं.’ -ना.३६. 

टु  ( व.) भरपूर. ‘पोट तं लय टु  दसून रायलं. आताच 
जेवन झालं वा े तुमचं.’ 

टुरटुर ( ी.) १. सारखी पट पट लावणे. ‘तेच ते काय 
टुरटुर लावल  बे मंघापासूनची.’ २. भीती वाटण.े 
‘आमची फाट ा पालवासारखी टुरटुरते .’ - मझ .४८.    

टुरटुरनं ( .) सारखे बडबडण.े ‘बु ाचं टुरटुरनं चा च 
रायते सायाचं.’ (का.टु टुरैन)े 

टु रगटाक ज ( ी.) फरते सनेमागहृ. ‘बयरम ा ज तेत 
टु रगटाक ज आ ी तं पायला बॉ स नमा.’ 

टुसी ( ी.) १. ग ा ा उंबीत असणारे तंतू. ‘ग  
आंबटओला अस ानं म शनीतून टु ा आ ा.’  
२. एक दा गना. ‘एका घरात दोघीचं कसं स गू मी 
वागनं/ मी व गयातल  टुसी तं ते टुसीतलं सोनं.’        

टंुगलनं ( .) मुंड ाने ढुशा देण,े शगाने ढकलण.े ‘हे 
देवगाय जे मंधात यीन ाले टंुगले.’ -मे.६९. 

टंुग न ( . प.) डो ाने मारणे. ‘बैल औताचे सुटले क  
मागे लागयचे. शगाने ाला टंुग न काढायचे.’  

टंुग ं  ( . प.) ढकलले. ‘सरावन बु ाले बैलानं टंुग ं .’ 
-ना.१६.  

टूक ( ी.) १. घोट, मम. ‘मन बु  जाल  ठक। नेणे 
संसाराची टुक॥’ -तुका.४३७३. ‘झडी ा मोसमात तेही 
गावरानीची जराशी टूक मा न ायचे.’ -एक.  
२. गो ी. ‘मले कुठी येतात कथा, रामायनात ा 
लानलान टुका स गतो ग ा.’ ३. देवा ा गा ातील 
मोड. 

टूब ( ी.) रबर  नळ , बु. ‘सायकलचं टूब खराब 
झा ानं लयखेप पं र होत जाय.’      

टूम ( ी.) नवीन, चम ा रक त हा. ‘पोर सोर त केसं 
का ाची नईच टूम नगल .’       

टेक ( ी.) ज , वच . ‘सुटे न कंटार चे मेळ/ अहंपनाची 
मरवी टेक’ -भीक.१२८. ‘पन बायकोसारखी टेक 
सुनेजोळ थोडीच गाजवता येते?’ -बा.१. 

टेकते ( . प.) पोहोचते. ‘दोन जीवाले जोळून पुळे 

सरकते रात/ बाग क ब ाची येते दार  टेकते वरात.’ 
-न बै. 

टेकनं ( .) १. बसणे, बूड टेकवणे. ‘अरे बूळ तं टेको 
घळ भर. सुनबाई ा कर व.’ -लेक.२१. २. भडण.े 
‘आता पेरनं मेर लोक टेकतेच समजा.’ (का.टेके)        

टेकनी ( ी.) टेकू. ‘लोकाचं आयकून तरमकनं जु ा/ 
टेक ा ून लाव ा बाबूई ा ठु ा.’ -ज ग.८४. 

टेकबाज ( व.) ग व , न  चयी. ‘घरंदाज पाटील असला 
का तो टेकबाज रायते भाऊ.’       

टेकवनं ( .) १. आडवे ठेवणे. २. खाल  बसणे.  
३. भडवणे. ‘ते लाकूळ भीतीले टेकवनं.’   

टेकवाले ( . प.) १. टेका ायला. २. बसायला. ‘सपर ले 
एक ठुनी टेकवाले पायजे.’    

टेकळं (न.) उंच भाग. ‘टेक ातून कोरकू कोदो, कुटक . 
ार  काढतात.’ -झेल.२.   

टेकळ  ( ी.) टेकडी. ‘महादेव टेकळ वरच रायले गे े 
भाऊ.’ (त. त )         

टेका (पु.) १. आधार. ‘खणताखणत  ख ब राख त: वादेरे 
तेथ म  टका सु त:’ - .१०. ‘कल ा भीतीले टेका ा 
लागते आता.’ २. जोरा. ‘वघलो वर  खोडा भाव 
ध न टेका।’ -तुका.४२८. 

टेकाड(ळ) (न.) टेकडे. ‘टेकाळ लागलं का बैल मे ावर 
येते अ  उतारावर ळक  धरते.’        

टेकावा (प.ु) बाजू, आधार, आ य. ‘भावानं भावाचा टेकावा 
घेतला यात गईर काई नवतं ती जनर त होती.’ -
संगा.२२. 

टेकू (प.ु) आधार णून लावलेल  काडी. ‘ठुनी कुसातून 
मु  तं नटूेन सर  ठुनी ठोकून टेकू देला.’ (त.मु ु )    

टेकून ( व.) लागून. ‘गाडगे बॉ ा क तनात लोकं 
टेकूनटेकून बसत.’         

टेकेटेके ( व.) हळूहळू. ‘टेकेटेके चालताचालता बंदीत 
जायाले ाले लयच वखत लागला.’ - सत.४८. 

टेकेल ( व.) टेकलेले. ‘वर दसते अभाय ते कती वर 
असन/ टेकेल दसते अभाय तथी टेकत का न नसन.’ 
-पाव. ‘अभायाले टेकेल घर ब धता का बा ा.’  

टेको ( . प.) टेकव, भडू दे. ‘बंडीचा धुरा खाल  
ज मनीले टेको.’  

टेकोनं ( .) ठेवणे, देणे. ‘ तजोर तून तीनशे पये 
काहाळून जगु ा हाती टेकोले.’ - सत.१५. 

टे ाटे ानं ( व.) आधाराआधाराने. ‘कुबळ ा 
टे ाटे ानं दीना हेटकत हेटकत बक याई म गे 
नगाला.’ - सत.४८. 



२४४ ।।  व हाडी बोल  : खंड ०१  

टेटर ( व.) उ ट. ‘पोर ा जातीनं असं टेटर वागू नाई.’        

टे ापायाचे ( व.) वाकडे, हेकड. ‘कसे टे ापायाचे लोक 
हायत हे, पानीबी देत नाई ाले.’ 

टेणा (प.ु) टभा, तोरा. ‘मोठा बारावीचा टेणा मरवाय 
लागले मीबी तं बारावीच हाये नं?’ -खंु.१०९. 

टेपकाळ (न.) उंचवट ढगारा, टेकडे. ‘र ात ा 
टेपकाळाची न हा ऊटच लागते बंडीले.’   

टेर (प.ु) वटे ा पजाळातून नघणार  राख. ‘कोरकू लोकं 
सरा इटाचा चंटा लावाले टेर उस न फेकून देत.’  

टेरं (न.) तुकडा. ‘उसाचे टेरं लेकराई ा हाती ठेवले.’  

टेरनं ( .) जुनाट भतीला आलेला फुगारा. ‘ओदा पा ानं 
भीत टेरल  ग ा.’  

टेर  ( व.) टर वणारा. ‘वं ाचा सोभाव लयच टेर  आय,े 
आपल च लावते तो.’   

टेस ( ी.) गव, ऐट. ‘इका सगळं घरदार, होऊ ा तुमची 
टेस पुर .’ -ना.१६७. 

टेसबाज ( व.) ग व , न  चयी. ‘भाऊ, असा टेसबाजपना 
क  नका? पावना आपला जवाई हाय ना?’       

टेसी ( व.) ऐटीत. ‘टेसीनं बडीचे घेवो र ावर रके.’ 
- मए.८६.    

टेहरनं ( .) ढळणे, कलणे. ‘पाऊसपाणी जादा झा ानं 
भीत टेहरल .’      

टेहरल  ( . प.) वसावल . ‘गाठोडं ज मनीवर टाकून 
गभ र चंदी सावल त टेहरल .’ - स.४६.  

टपं (न.) लहान काडी, द डा. ‘भरती ा बंडीवर पुरानं नाई 
तं काळ चं येखादं टपं तं पायजे ना.’      

ट ा ( व.) लहान, नबु . ‘प ा काई कामाचा नाई, तो 
ट ा फ  वयानंच वाहाळला.’       

टबलनं ( .) रडण,े ओरडणे. ‘आता आले अ  मोठे 
टब न रा ले.’ -भं.१०७. 

टबरं ( व.) मोठे. ‘पोरगी जर सक फगडत चालते. जर सं 
नाक टबरं हाय.े’ -ज.७९. 

टभ न (न.) एक वृ . ‘अबे, टभ न ा पानाचे ब ा 
करतात.’           

टभ नं (न.) मोठे फोड. ‘बंगाल चा काटा मु ा तं पायाले 
पाय केवळं टभ नं झालं.’      

टभलनं ( .) रडण.े ‘थे पो ं इ ू डस ावानी टभलत 
होतं ना?’ -आ.९. 

टभा (प.ु) पोत, दमाख, प लता. ‘मग कंुड ल नयचेा टभा। 
आधार  केला उभा॥’ - ा.१२.५१. ‘जथीजथी आपलाच 
टभा मरोनं बरं दसते काय?’  

टभुजी ( व.) मोठेपणा (उपहासा क). ‘सारं झा ा-
गे ावर हे आले टभुजी आता.’           

टभू (प.ु) टुमण,े धोशा. ‘ती सुमी ा मागं आटप गं आटप 
गं णून टभू लावत होती.’ -पख.६२. 

ट ा ( व.) नबु , बनडोक. ‘ ा ट ाले कोनतं अ  
कसंच काम स गावं?’        

टोई ( ी.) टोळ , समूह, तुकडी. ‘तर ाता ा लेकराईची 
टोई पारावर चळ मार  क याले बसेलच अ .े’       

टोक (न.) अ  भाग. ‘ ख ाचं टोक बोचरं झा ानं 
भीतीत घुसत न ता.’        

टोकणी(नी) ( व.) अ भलाषा धरण,े अधाशीपणे नजर 
ठेवणे. ‘कोणी पान खाणारा आसला तं ा ा जवळ 
टोकणी लागता, फुकटात खाता.’ -खंु.१७८. ‘तर ा 
पोराचं टोळकं दाभाडे ा गो यापान व हणीवर टोकणी 
लागलं आहे.’   

टोकन (न.) खरेदीत अ ीम दलेल  र म. ‘दा हजार 
टोकन देऊनस ा ैशीचा सौदा प ा केला.’  

टोकनं ( .) हटकण.े ‘टोकत बैसलो देखा। इ तसे 
ासा एका।’ -तुका.४६८. 

टोकर (न.) छोटी परडी, टोपल . ‘हातात साजेसं टोकर 
घेऊन म गीण जोता चढल .’ -धग.५४.  

टोकरं (प.ु) वाळलेले सालपट, आवरण, टरफल. ‘दानेदाने 
येचून घे अ  टोकरं टोप ात भ न ठेव.’          

टोकरनं ( .) १. पोखरणे. ‘फुस लावून घरात घूस घातल  
क  ती ते घर टोकरणारच.’ -कात.५११. २. वर ल 
आवरण कायम ठेवून आतून धा  पोखरणे.  ‘शेजीले 
ग  उसन ेम गतले तं तनई टोकरेलच दे े .’  

टोकर  ( ी.) टोपल . ‘श तीनं गव या येच ा. टोकर त 
भर ा.’   

टोकेटाके (पु.) अंश, भाग. ‘हराईचे टोकेटाके कंुदा खंडत 
बसते/ हात अलवार होते ाची परवा नसते.’ -
पा .१५. 

टो र ( व.) पोकळ. ‘हरबरे ठुले का भ गे टो र करतात.’         

टोचकर  ( ी.अन.े) बाळंतपण करणार  ी. ‘एकेक चं 
इतच खराब असते. दोन टोचकर  झा ा तवाबी तीन 
दवस पसारा पडला मीराचा.’ -रा.१७३. 

टोचकानी ( ी.) चोचीने टोचण.े ‘लेकरा ा मर ा जागी 
गधाडाची टोचकणी लागल  असती तर?’ -रा.२२३. 

टोचनं ( .) १. तण.े ‘मन शावसूद नसलं का मऊ 
गादीबी टोचते.’ (का. तवचु) २. गो ाला वेसण 
लावण.े ‘गोरं दाती पुरलं आता ठेचाबी लागीन अ  
टोचाबी लागीन.’          
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टोचनी ( ी.) बजवाई टोप ाचे काय. ‘वावरात स या पडू 
लाग ा. सरक ची टोचणी होऊ लागल .’ -ना.७७. 

टोच ा ( ी.अन.े) टोचून बोलणे. ‘सासरा माहा असा 
ाले दया मया नाई/ मले मारते टोच ा रोजरोज 

ं ापाई.’ -चंच.३०. 

टोच (प.ु) पो ातील धा  काढ ाचे साधन. ‘काय होय 
रे? टोचानं काय पो ाची चायनी करतं काय?’           

टोचेल ( व.) टोचलेला. ‘तो काय पो ाले दामन टोचेल 
हाय.’  

टोनगं(गा) (न.) जा टोणा. ‘भरोशा ा शीले 
टोनगं.’ (का.तोणग)         

टोनपा (प.ु) ओंडंका, उनाड मनु . ‘कारे टोन ा कु ळे 
फ न रायला?’       

टोना (प.ु) जा , छू छा. ‘मनु शपीनले जा टोना येते तं 
कोनी त ा घर  जात नाई.’ (का.तोणपे)         

टोप (प.ु) उभट भ डे, टोपी. ‘तु ा नसे ा ग ाला सात 
गाठी पण मी छनालछेबीला टोपा ा बुग ा 
घड व ा.’ -कात.५३१. ‘सायबानं तं टोपबी घातला 
डो ात.’      

टोपन (न.) झाकण. ‘या शशीचं टोपन कुठी गेलंसीन?’   

टोपनं ( .) काही अंतरावर बी पेरणे. ‘स या पा ा. बाया 
लावून सरक  टोपनं चा  केलं.’      

टोपलं(ल ) ( . प.) बी पेरले. ‘जथी जथी खाळे दसत 
तथी सरक चं बी टोपलं.’  

टोपलं (न.) नरगडुीचे घ मले. ‘बैला ा पुळे कुटारानं 
भरेल टोपलं ठुलं.’          

टोपलोनशी ( व.) भरपूर, टोपले भ न. ‘जज साहेब नी 
तकडून टोपलोनशी पये घेतले.’ -भं.६०. 

टोपारनं ( .) मारण.े ‘सावं, लयच वयवय करे. ओ ा 
फोकानं टोपारलं लेकाले.’          

टोपी ( ी.) शर ाण. ‘याची टोपी ाले घा घा  
गो ात आला दामू शावकार.’ (का.)       

टोबनं ( .) हाताने ज मनीत बी जवण.े ‘रोय ा 
बरस ा का लोकाईले टोबाची भायच लगलग सुटते.’ 
-जटा.३१. ‘ म ग प ानं आता सव ईले टोबाची 
झा ी घाई.’ -जटा.२८.  

टोबरनं ( .) खोदण,े खणणे. ‘ हर ा तयाले टोब यानं 
ग ा लाग.े े ानं पानी डवूळ होय.े’ - द.६५ 

टोमना (प.ु) टोला, आघात, श दाचा मार. ‘मायं सकू तुया 
पोराले ंडाबी लय भेटला अ  आंदनबी भेटलं, अशी 
माई सासू सारईच टोमना मारत रायते.’     

टोय(यी) ( ी.) समूह, टोळ . ‘न गो, अभी, ल ा अशी 

अ ल लेकराईची टोय नदीवर नगल .’           

टोयगोटा (पु.) मोठा गोल दगड. ‘सुपार  फो ाले बु ानं 
टोयगोटा आनून ठुयेल होता.’       

टोया (प.ु) च गले खा ाचे पदाथ साठी उपहासाने 
वापरावयाचा श द. ‘घेनं बाबू, आयता टोया पायजे ना 
सकाऊनच खायाले?’   

टोल ( ी.) नकुसान, लकावनी. ‘ ा पा ानई मले टोल 
बसल . ानं खो दे ानं पेर ा बंद पड ा.’ -
सुखो.२०. 

टोलनं ( .) अंगाबाहेर काढण,े ढकलणे. ‘उ ा येऊन पा. 
असं ननू आमदार सायबानं आमाले टो ं .’       

टोलमटालम (न.) टंगळमंगळ करणे. ‘सोय रक त 
टोलमटालम नाई चालत हो नाई स गावं अ  मोकये 

ावं.’   

टोला (प.ु) झोडपा, मार. ‘हा तच गमावी तो पाठ  साहे 
टोला।’ -तुका.१३९.१.  

टोले (पु.अने.) प र म, झटके. ‘वावर काई पकत नाई 
एवढे टोले घेऊनस ा.’ -त.२८. 

टोलेजंग ( व.) भ , अ ंत मोठे. ‘घरं तं लयचं मोठं 
टोलेजंग ब धलं गावातनी.’ (फा.)      

टोलोनं ( .) टोलवणे, टाळण.े ‘भाऊ, येकडाव नवळून 
दे ं का तुमचं आमाले टोलोनं सु  होईन.’        

टोळ (प.ु) धा , नासवणारा कडा. ‘शेकोटीवर काळसर 
टोळ, ह कंच तनफु ा, तुडतुडे झेपावत होते.’ -
स.३६.      

टोळ (प.ुअने.) बैला ा ग ात ब धावयाचे त ाचे साधन.     

टो ा ( व.) भला मोठा. ‘वा ेरात एक भ ा असते हॅ 
टो ाचा टो ा.’  

ट ग ा ट ग ( व.) उंच ा उंच, आडद ड. ‘पोरगी तं 
ट ग ा ट ग दसून रायल .’   

ट गया(ळा) (प.ु) गडुघा. ‘आ ण दो  त गले हालवी त:’ -
गो व. ‘डो ाची ट गयात, ट गयाची घो ात.’ -
मए.४२. ‘मा  का पायावर कु हाड? पाडू का 
ट ग ावर चगदाड?’ -त.४०. 

ट गा (प.ु) गडुघा. ‘डो ावर घाम फुट ानं ानं टोपी 
काडून ट ावर ठेवल .’ -झेल.८०.         

ट ाट ा ( व.) गडु ा येवढे. ‘काल ट ाट ा होती/ 
आज छा ाम ा झाल / परकरातल  प हाटी/ जसी 

ग ात आल .’ -काया.३.   

ट ाम ा ( व.) गडु ा कवा म ा एवढे. ‘गावात 
ट ाम ा पा ाचे लोट ा लोट वायेत ते.’ -
सत.५४.  
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ट ल (न.) अलंकार. ‘ नरा मुटूमुटू पाहे मैना चुटूचुटू बोले, 
उळला पदर सावरे ट लं कानातलं हाले.’ -पा .१६. 

टौकारनं ( .) डोळे व ा न पाहण.े ‘ न हा को ात 
ब धूब धू ढोर खराब होते अ  मा ालेबी टौका न 
पायते.’       

 

ठ 
ठईक ( व.) ठळक, मोठे, े , मह ाचे असे, नवडक. 

‘गावातले ठईक मा ं लगनात बलावले.’         

ठक(ग) ( व.) ा, धूत, फसवा. ‘ठका महाठक जोडा। जो 
धडफुडा लागसी॥’ -तुका.९५३.२. (का.ठ नु)         

ठकनं ( .) फसण.े ‘चपळ तो जके। ग ा ठके 
येरझार ।’ -तुका.१३९.   

ठकवनं ( .) फस वण.े ‘मले ठकवाले काय लेक  
समजला तू?’ (का.ठ ु )       

ठकाठक  ( ी.) फसवाफसवी. ‘कोणी स गतसा ाण। 
ठकाठक चे ल ण।’ -तुका.१४२५. ‘ह यानं ठकाठक  
क नच एवढा माल कमायेल आय.े’   

ठको(गो)नं ( .) फस वणे. ‘उ ाउ ा लेकानं दोन ानं 
ठगोलं मले.’  (का.ठ ु )        

ठगनं ( .) फस वण,े फसणे. ‘सा ाभोया लोकाले ठगनं, 
हे भ  साधूचं कामच होयेल आय.े’          

ठगला ( . प.) फसव ा गेला. कानदारा ा 
गोठीगोठीत म ा ठग ा गेला लेकाचा.’            

ठगळा ( व.) लागट, ठगवणारा. ‘ कसनदेव लंगडा ा 
लंगडा पन भलकसा ठगळा.’          

ठगे ( व.अने.) ठगवणारे. ‘बार ा चर ना मागे लोटून 
ठगे लोक पुढे होत.’ -काळ .४४.  

ठगोला ( . प.) फस वला. ‘आ ाजी एवढा शार 
मानसू पन बेपा याकून ठगोला गेलाच ना बावा.’          

ठन ( व.) अवघड, जड. ‘माणूस असो का ढोर एकदा 
एखादं वळण पडलं क  ते सोडतानी लयच ठण जाते’ -
पख.१५५. 

ठनक ( ी.) सारखे खणे, वेदना. ‘पाया ा कुरपाची 
लयच ठनक होऊन रायल .’        

ठनकनं ( .) वेदना होणे. ‘न गराचं खोळ धर ानं आंग 
ठनकून रायलं.’       

ठनकावनं ( .) , कडक श दात स गणे. ‘ ा 
ठनकावून स गलं दा  ाले पैसे म गाचे नाईत.’       

ठनठन ( व.) १. कोरडे, रकामे. ‘ज मनीनं आंग टाकलं तं 
तजोर बी ठनठन प .’ २. त ार ा सूरात बोलणे, 

कुरकुरणे. ‘झालंगेलं गंगेले वायलं. आता का न ठनठन 
करतं.’        

ठनठनीत ( व.) खणखणीत. ‘रोज सकाऊनसं ाकाई 
फराले जातो ननूस ा त ेत अशी ठनठनीत हाय.’         

ठनान ( व.) १. कोरडे. ‘पानी नाई तं वावर ठनान पळेल 
हायत.’ २. जीवा ा आक तान.े ‘माया नावानं ठनान 
ब ब न रायला तु ा.’          

ठप (न.) , ठ . ‘बायको सल  तं कामधंदा ठप 
पळेल हाय.’         

ठपका (प.ु) दोष. ‘लगन मो ं  तं पाव ावर ठपका काहाले 
ठुता?’         

ठ ा (प.ु) छाप, श ा. ‘पो ावर महामंडळाचा ठ ा 
मारेल हाय.े’ २. दोषारोपण. ‘सौदा कला ाचा ठे ा 
मायावर कसा ठुता?’ (का.ट े)      

ठ ी ( ी.) गोल कडे, जाड कंकण. ‘ग ात ह ल 
च दी ा साख ा हातात च दीची ठ ी.’ -झेल.११.  

ठमकनं ( .) ऐट, नखरा, लाजूनमरुडून चालण.े ‘भाकर 
येत नाई ल डीले, ठमकनं कसं जमते?’      

ठमक  ( व.) मरवणार , दशन करणार . ‘ गरजा नवं 
गळं नेसून येऊन बसल  ठमक .’           

ठयरनं ( .) थ बणे. ‘नाथीले खर बैल कतीबी ोळा 
ठयरनं तं नाईच.’ ‘धु याधु यानं लय पानी ठयरेल 
आय.’    

ठयरलं ( . प.) १. ठरले. ‘फायनल ा आगदुरच ठयरलं 
ं ापा ाचं.’ २. थ बले. ‘आऊतपा ानं अयब 

काहाळला नून पेरनं ठयरलं.’ ‘पानी ठयरते अथी, 
द डानं काळून ा लागते.’    

ठयरल  ( व.) गभ राहणे. ‘ ैस हे ाजोळ नेलती. या 
बार नं ठयरल  पायजे.’  

ठयराव (प.ु) ठराव. ‘सीरपत बा नंु बु ासंगं सालाचा 
ठयराव केला.’ - सत.१४.  

ठयरोनं ( .) नि  चत करण,े ठर वणे. ‘लोकं लय 
बाचायेल नगले. पै ापा ाचं अगदुरच ठयरोनं 
पळते.’      

ठरनं ( .) नि  चत होण.े ‘घरची बैलजोळ  देऊनस ा दा 
हजारात ठरला मामला.’         

ठरोलं ( . प.) ठर वले. ‘ठरोलं ते नातंगोतं तु ा नेलं 
मसनात/ मौती ा बा ानं मी काळल वरात.’ -न बै. 

ठर  (प.ु) गावठी दा . ‘बार मधल  , र ात 
लोयते ठर .’ - मए.१७४.   

ठवकर ( व.) ठळक, नवडक. ‘बारके चरके पो े सोळून 
दे. ठवकर न ेदापाच.’            
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ठस( ) ( व.) १. ठोकळ, भर व. ‘क ं ठ  भरेल 
हायत.’ २. नबु . पोरं सगळे ठ  एवढे मोठे ढंगाचे!’ 
-ल.७. 

ठसका (पु.) कोरडा खोकला. ‘ मर ा भाज ा कावं? 
कती ठसका लागून रायला.’          

ठसकारा (प.ु) उ टपण,े ठस ात. ‘पाणी भरणा या 
बायका वेळ नाही णून ठसका यात सुनावत हो ा.’ -
कात.५८१. 

ठसके (प.ुअन.े)  वास न लका क ड ाने येणार  उबळ. 
‘नवराबायकोचं एवढं भेटूनही बुढी ा नावानं ठसके 
फोडणं सु च होतं.’ 

ठस ात ( व.) तो यात. ‘मनाजोगा नवरा भेटला तं 
पोरगी पाय कशी ठस ात रायते.’          

ठसठस ( व.) भरपूर. ‘येवळा गाठो ात ठसठस कापूस 
भरला माय. असं वाटे का भरते ार मन.’  

ठसंठसं (न.) जाणीव, कदर. ‘इतलई क न त ा सासूले 
काई ठसंठसं लागलं नाई. का त डातून बोल काढला 
नाई.’ -लेक.११. 

ठसठसनं ( .) आतून सतत खणे. ‘पायाचा फोळ राती 
ठसठसत होता.’         

ठसठसीत ( व.) ग , पुरेपूर. ‘तुर ा शगा ठसठसीत 
भर ा.’        

ठसन ( ी.) १. दमाख, अहंकार. ‘ठसन पाटलाची आ  
वोवायनी काचकोराची.’ २. दमाख. ‘तो शे दोनशे 
ठसनीत कमावून आणायचा ठसनीत खायाचा, ठसनीत 
राहायचा.’ -खंु.६. 

ठसनं ( .) मनावर बबणे. ‘सासूनं आरेतरेु बोलनं 
न ा ा मनाले लयच ठसलं.’        

ठसनी( ा) ( व.) अहंकार , मानी, ाभीमानी. ‘जुने लोकं 
लय ठसनी. जथी मानपान भेटत नाई तथी जातबी 
नाईत.’         

ठसनीनं ( .) अहंकाराने, अ भमानाने. ‘आपलाच नवरा 
अ ा कोरकू व ीत पेपर वाचतो हे ठसणीनं स गू.’ 
-झेल.३५. 

ठसा (प.ु) मु ा, छाप. ‘पोरगा शकूनशान आ ानं 
गावात ा पोरापोर वर ाचा ठसा प ा.’ (का. ठ े)         

ठसेल ( व.) ठसलेले. ‘ ाची गोठ माया मनावर प  
ठसेल आय.’ 

ठ र ( व.) जाडेभरडे. ‘दयन कसं बार क आनावं, यानं हे 
असं ठ र आनलं.’           

ठाईठाई (अ.) ेक ठकाणी. ‘ नबाचे झाळं त व हाळात 
ठाईठाई दसतेत.’         

ठाऊक ( व.) माहीत, ात. ‘माझी कुळवृ  ह रदासा 
ठाउक ।’ -नाथ. ‘संत सा ी या वचना। सी 
ठाउ कया खुणा॥’ -तुका.१४१३. ‘तुया स गतलं ते मले 
सारं ठाऊक आय.’ (का.टा वके)  

ठाक (प.ु) थ ग. ‘येवळ  ईर खोल होती पोहेनकारालेबी 
ठाक लागला नाई तचा.’  

ठाकठीक ( व.) व त. ‘ती बसायची जागा साफसूफ 
क न ठाकठीक केल .’ -मा.३०. 

ठाकनं ( .) सजण,े शोभण,े नखरा करण.े ‘गो ी कर तु 
असे: ठाकतु असे ण:े’ -गो व.७६. ‘ठाकठाक जीवाले 
अ  न ा आला ाले.’  

ठाक  ( व.) ठाकणार , नखरे करणार . ‘सोनी तं पु या 
गावात येक नंबरची ठाक  पो ी आय.े’         

ठाकुरक  ( ी.) त ा. ‘जीवना ा या जंगाळ  सखी माझी 
पाठराखी णून ही ठाकुरक .’ -भीक.४९. ‘घर बरं 
मळालं णून तर बाईची ठाकुरक .’ -कात.८२.  

ठाकूर (प.ु) एक जात. ‘पोरगा तं ठाकूर हाय ना? पोरगी 
काय अशा जातीत देता?’   

ठाठरनं ( .) थंडीन े कुडकुडणे. ‘ हवानं बुढा बे ा 
ठाठरला.  च करे.’   

ठानं (न.) ान, ठकाण. ‘आ ण तू कव णये माये चए पोटी 
होतासी। तुझे ठाण केवढे।’ - ा.११.२७४. ‘स द ाले 
मर मायचं ठानं आये.’ (त.टाणा) 

ठानकेठुनके (न.अन.े) रह , गूढ, मं . ‘ बरा ा मा ाले 
काय मा म नदीवा ाचे ठानकेठुनके?’ -कावू.  

ठाननं ( .) मनात चतन.े ‘काईबी करतो नलं ना तं तेबी 
मनात प  ठाननं पळते.’  

ठानबंद(दी) ( व.) एकाच ठकाणी ब धलेले. ‘इजारदाराचे 
ठानबंद घोडे जाग ा जागी फुरफुरत माती उकरत 
होते.’ -कात.३९. ‘काठेवाडी घोडी ठाणबंद कशी 
राहील?’ -भं.९५. 

ठानलं ( . प.) मनात चतले. ‘या ा संगच लगन कर न 
असं तनं मनी ठानलं तं.’ - सत.१४३. 

ठानवै (न.) लाकडी समई. ‘आडवाटी ठाणवै जेवण: बाजा 
सुपवतीयाव र नीहा कर त:’ -ल .२७. ‘ताटी ठाणवै: 
यथो चत आरोगण कर त:’ -गो व.३०३. (का. 
टाणादी वगे)    

ठाय (प.ु) ठाव, ठकाण. ‘आजकाल फाट ा मा ाजोळबी 
लाखलाख पये अ ात भाऊ, कोनाचा ठाय नाई 
घेत ा जात.’        

ठायकेच (अ.) लगेच, नकुतेच. ‘ग ाट ा करता करता 
तेबी ठायकेच कलंडले.’ - सत.१०७. ‘कईसा आले 
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भाऊ? भाऊ नाले ‘ठायकेच आलो.’  

ठायना (प.ु) व हर तील पाणी पड ाची चौकोनी जागा, 
हौद. ‘मोट उलंडल  का पा ानं ठायना भ न वाहे.’     

ठायी ( व.) ठकाणी. ‘मायची सर कोनाले येते का 
आ ाबाई तुमी मले माय ा ठायीच हा.’ -लेक.२८. 

ठायीठायी (अ.) जागोजागी, ेक ठकाणी. ‘स  
ठायीठायी कामात अळथळा आनत रायते.’   

ठाल ा ( व.) रकाम टेकडा. ‘कामंधामं सोळून ठाल ा 
दवसभर पारावर बसेल असते.’   

ठालेठुले (प.ुअन.े) टोमण,े क बे. ‘सासूचा सासरवास, 
नंदीचे ठालेठुले/ म ह ा ा पोटी काकन झाले ढले.’ -
व.            

ठाव ( व.) माहीत असण.े ‘माळेगावचा र ा ठवा आये 
मले.’ 

ठाव (प.ु) थ ग, ठकाणा. ‘आता महा ा चया डोही। जेथ 
गगनासी च ठावो नाही॥’ - ा.६.३१५. ‘ऐसा कवणे 
ठाया न तू आलासी॥’ - ा.११.२७४. (का.ठावु)         

ठाव ठकाना (प.ु) वा , प ा. ‘कदी या वावरात तं कदी 
ा वावरात दल ाचा काय ठाव ठकाना 

नाई.’ (का.ठावु ठकाणी) 

ठावरक (अ.) पयत. ‘ शजेठावरक सबूर नोती.’ -आ.६९. 
‘तयेगावठावरक जावू अ  तथीसा मु ाम क .’ -
धग.१८  

ठावा (प.ु) १. बाजीचे पाय. ‘केवढी कारा गर , ठावे 
न ीदार चार .’ -लोक.४९. २. नागपंचमीचे भजन. 
‘ठावा असा घुमे नागपंचमीचा दवस रातभर 
छळनंगछळनंग.’ -मे.१४.  

ठासठूस (न.) क ब ाची या. ‘ठासठूस क न अवघं 
कुटार भरलं बंडीत.’           

ठासनं ( .) ख ून भरण,े क बण.े ‘ए ीत बायामा ं 
ठासून भरले लेकानं.’ 

ठासनी ( ी.) गावठी बं क. ‘पाखरं उळोयाले ठासनी लय 
कामी येते.’   

ठासाठुसा (प.ु) ध ा, क बा मारणे. ‘अशाकशा सासा, देत 
रायतेत ठासाठुसा.’          

ठासून ( व.) , दमदारपणे. ‘ ा ाले ठासून 
स गलं, भ ंस ं चालनार नाई अथीसा.’        

ठकं (न.) १. लहान तकुडा. बैल गाडीचा एक भाग. २. 
शेताचे एक नाव. ‘औंदा ठ ात पेरेल हाबर ट 
डुकराईनं मो ं .’        

ठकठाक (न.) सु ती. ‘कसं काय पकपानी या साल , 
ठकठाक?’          

ठकर  ( ी.) लहान तुकडा. ‘घ  फुटल  तं त ा 
ठक या ठक या झा ा.’        

ठका (प.ु) शेतातील जागा. ‘मंडईनं भजन तरमक 
पाट ा ा ठ ात ठवलं आहे.’ -मोती.  

ठकान (न.) जागा, ळ. ‘या गावाचं ा गावात. 
को ा ाईले येक ठकान न .े’       

ठगय (न.) फाट ा व ाला लावलेला स धा, ठगळ जोड. 
‘दरसाल येवळा मोठा कापूस पकते तरमा माया मायचं 

गळ दा जागी फाटकं तं आठ जागी ठगय लावेल.’    

ठठं ( व.) आखूड. ‘वखराले दोराचं ख ड ठठं प ं .’        

ठबकनं ( .) गळणे. ‘कवलाचं घर जथी ठबके तथो े 
माया बाप कवलं फेरे.’         

ठ ा (प.ु) सुताराची जागा. ‘चौकात ा दररोज ा 
बैठक ा ठ ावर येऊन बसले.’ -गा.६७.    

ठवताव ( . प.) ठेवतो. ‘ ा उं ापासून बक या राखाले 
जानार नाई आ ा स गून ठवताव तुले.’ - द.२८. 

ठवलं ( . प.) ठेवले. ‘भन ानीपासी ठवलं आन ते 
रंदावनीत घुसल .’ - सत.२९. 

ठवसान ( . प.) ठेवाल. ‘तुमी उडन माया आंगावर पैसे 
ठवसान तरमा मले बरं वाटत नाई ना?’          

ठवेल ( व.) ठेवलेले. ‘को ात खाल  पोते ठवेल हायत ते 
आननं.’ 

ठ र ( व.) ठसूळ, ढ र. ‘कवलं तं लयच ठ र 
हायत. हाता ा भारानंबी मुळतात.’           

ठी ( ी.) ठेव. ‘जो अमतृासी ठी ठेवी। तो जैसा क जी न 
सेवी।’ - ा.३.२६४. ‘मले पैसे म गते, तुया बापानं काय 
ठी ठेवेल आये अथी?’  

ठीक ( व.) बरोबर, उ चत. ‘पयले कारभार बयकला होता, 
आता ठीक आये.’ (का.ठावु)        

ठीव ( . प.) ठेव. ‘ भका याची हालत पा न मले आल  
क व/ काढून देल  शंबर  ं  ाले ठीव.’ -ज ग.३७. 

ठुशी ( ी.) उंबीची कुसळे. ‘गवा ा उं ा ठु ा त डात 
जातात ननू ढोरं खात नाईत.’          

ठुशील ( . प.) ठेवशील. ‘काय बापा णलं दाळगीळ 
टाकून ठुशील चुल वर.’ -ऊन.८५.  

ठुसका ( व.) ठगणा. ‘पोरगा पायले आला मले दसे न हा 
ठगना ठुसका/ डोयानंबी दसे मले न हा फुटका 
फाटका.’ - मझ .  

ठुनं ( . प.) ठेवण.े ‘जसं ानं ठुलं तसं रा लागते.’ -
अक.३१. ‘हे भगुनं रंधावनात ठुनं.’  

ठुनका(कं) (न.) १. जा टोणा. ‘तु ा ानं गुन येत नाई 
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ंजी ठुणकं करणारा तु ा वरचा दसते.’ -पाटी. 
‘गावचा दवस असला का कापूस क  बंद हे एक 
ठुनकंच झालतं.’ -लेक.५. २. गु पत, र. ‘मले कानी 
तं कार ा ा भाजीचा ठुनका स गा बचा याई वो!’ 
एक. 

ठुनक  ( व.) मरवणार , नखरेल. ‘तू बाई ा चटकमटक 
ठुनक संगं नको राहेत जाऊ.’           

ठुनठुन (न.) नावाने खडे फोडण.े ‘तुया नावानं श ती लयच 
ठुनठुन क न राय ी.’           

ठुनठुनभुनभुन ( व.) तगादा, सारखा आ ह. ‘पोरं 
चव ासाठी माय ा म गेपुढे ठुणठुण-भुणभुण 
कर त.’ -काळ .२७.   

ठुनी ( ी.) फाटे असलेला ख ब, लहान डेळ. ‘बु ानं 
कंदील लावला. ठुनीले ट गला. ढोरं हा ाले नघाला.’ 
-डेबू.२६. ‘झोपडीची का मा ा ढळ ा जागी ज ा 
ठु ा.’ -भीक.१५१. 

ठुमकनं ( .) तालब  चालण.े ‘व  र ानं चालते तं 
न हा ठुमकत ठुमकत, येलपाळत चालते.’       

ठुमका (पु.) ठुमकत चाल. ‘तुया कमर नं मारला ठुमका/ 
माया दलाचा प ा तुकळा.’          

ठुमक  ( व.) नखरेल, ठुमकत चालणार . ‘ठुमक  पाय 
कती नटून आल  जसं तचंच लगन हाय.’           

ठुयनं ( .) ठेवण.े ‘तुमी रा हले अळाणी. मंग ालेबी 
अळाणी ठुयता.’ -फ र.१२. 

ठुयलं ( . प.) ठेवले. ‘दयाचं मळकं अथीसा ठुयलं/ मले 
वाटे कसनानं चोरलं.’   

ठुलं ( . प.) ठेवले. ‘देवाने ठुलं तसं राहा लागते.’ -
गा.३०. 

ठु ा ( . प.) ठेव ा. ‘बा हर ा का ा आणून घरात 
ठु ा अस ा तर भजून ओ ाचीप झा ा नस ा.’ 
-ऊन.५६. 

ठुवून ( . प.) ठेवून. ‘घागर ठुवून पा ाची, सावल त 
ा झाडा ा/ माय टाकते बाबूले, झोईमंदी 
ग ा ा.’ -चंच.२६. 

ठुसकं ( व.) ठगणा. ‘उंचपु या पोर ले ठगनं ठुसकं पोरगं 
भेटलं.’        

ठुसी ( ी.) १. ीचा ग ातील दा गना. ‘हे सो ाची ठुसी 
माया आजत सासूची होय.’ २. चोळ चा ख ावरचा 
भाग. ३. ग ा ा दा ावरचे फोलपट. ‘ग ात का ा, 
ठु ा झा ा तं चालतात खळे नाई पायजत.’        

ठु ा ( व.) को ा मनाचा. ‘उंच मनाचा मी होत गेलो 
ठु ा.’ - मझ .१८१.   

ठूई ( . प.) ठेवावे. ‘लेक  माय ा काखेत नेऊन ठूई.’      

ठून ( . प.) ठेवून. ‘नोकर  लागनच आसं छातीवर हात 
ठून णता येत नाही.’ -ऊन.१७७. 

ठूनठून ( ी.) त ार ा सुरात बोलणे. ‘सासूनं ठूनठून 
चा  केल  का आपून बयरं होऊन जावं.’ 

ठेका (प.ु) १. ताल. ‘ नदताना सकू आजी म  जु ा 
गा ाचा ठेका धरत जाये.’ २. म ा. ‘मा ा बापानं काय 
ठेका घेतला हाय का स  गो ीचा?’ -मा.१८. 
‘शेजा यानं काय आप ा वावराची राखनी कराचा ठेका 
घेताला का?’  

ठेच(स)नं ( .) दगडाखाल  कुटणे, चचण.े ‘इचवाले 
खेटरानंच ठेचनं पळते भाऊ.’       

ठेच(स)ला ( . प.) बार क केला. ‘पाला मैदीचा रंगला/ 
कती ठेचला कुटला.’ -काया.४१.  

ठेप ( ी.) अडकण. ‘कसा मुका ानं बसला. रपोट देऊन 
च गल  ठेप ठोकल .’         

ठेपनं ( .) पोहचणे. ‘ म ग येऊन ठेपला, बभरनाचा 
प ा नाई आजून.’ 

ठेपन ( ी.) अडकण. ‘मशनर ा भोकात कुटाराची ठेपन 
बसल .’          

ठेपा (प.ु) प ा, ठाव, शोध. ‘ क  गोकुळात ता. कंसाले 
ाचा ठेपा लागला.’ -रा.७७. 

ठेपी ( ी.) १. अडकण. ‘कानातल  ठेपी प  बाई.’  
२. छ ात ठोकलेल  पाचर. ‘वावरातला पाईप फुटला तं 
देल  मोठी ा मोठी ठेपी ठोकून.’           

ठेमेठोक ( व.) खंबीर. ‘गढी गेल  पन एक बु ज मा  
अजूनही ठे ाठोक तट उभा.’ -मे.५३. 

ठेल (न.) कळप, ंड. ‘बक याईचं अ ं ठेल क डवा ात 
क डून टाकलं.’           

ठेल ा ठेल (प.ु) समूह, त डा. ‘डेबूला गरुाढोर चं मोठ ा 
मो ं ठेल ा ठेल दसलं.’ -डेबू.५२. 

ठेला (प.ु) १. पानप ी कान. ‘इ ँडवर ठेला लावला. पानं, 
घुटका असं काईतरमा इकतो.’ २. क. ‘ग धी ामात 
न हा पाटलाई ा घराईनं ठेलेच उभे हायत रेती 
वायाले.’    

ठेलार (न.) कळप, ंड. ‘बक याईचं ठेलार ा ठेलार 
बंदीत घातलं च याले.’     

ठेव ( ी.) साठा, संचय, नधी. ‘रोज जेवू घालाले आमची 
काय ठेव ठुयेल हाय तुम ा घर .’      

ठेवन ( ी.) व  ूठेव ाची नेहमीची सुर त जागा. ‘माई 
ठेवन मले माई राजा. दोन पैस जमा होता अ  तुम ाच 
कामी पळतातबी.’  
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ठेवन ( . प.) ठेवणार. ‘तुयासाठी मी बाईजोळ पैसे 
देऊन ठेवन.’  

ठेवनं ( .) ठेवणे. ‘दवळ त चौतकरतरमा भाकर ठेवनं 
पळतेच लेकराईसाठी.’        

ठेवनीत ( व.) स भाळून ठेवलेले. ‘ठेवनीतल  शंभराची 
नोटबी तमु ा उरावर घातल .’       

ठेवल नं ( . प.) ठेवलेल  ी, रखेल. ‘ठेवल नं 
गायवा ात अन ल ाचीनं माज घरात राहाव हे 
गावमा  होतं.’ -मोती.३२. 

ठेस ( ी.) ठोकर. ‘लागती चालत  गा। गणुदोषा ा 
ठेस ॥’ -तुका.४२५.५. 

ठेसठास ( व.) ठेचणे, रगडण,े मारण.े ‘सरपाले ठेसठास 
क न घासलेट टाकलं अ  ा ा लह या लेकरं पाऊ 
लागले.’          

ठेसते ( . प.) ठेचते. ‘कोनं काई वावरमावर घेतलं का 
दा ाची लयच ग ड ठेसते भाऊ.’         

ठेसन (न.) शेन. ‘कोनी असं स गत नाही क  रा ी 
वा याचा मु ाम बंबई ा ठेसनावर होता.’ -अखे. (इं.)  

ठेसनं ( .) मारणे, ठेचणे. ‘वावरात रोज जा लागते. 
इचूकाटा दसला का ठेसनं तं पळतेच ना?’           

ठेसा (पु.) हर ा मरचीची पूड, चटणी. ‘भाकर अ  
हर ा मर ाचा ठेसा सु स लागते.’       

ठगडं ( व.) जाड काठी. ‘आबा ा हाती हॅ जाळंजुळं ठगडं 
राहे.’   

ठगडू ( व.) लाकडी तुकडा. ‘पन माहा बावा ठगडू घेऊन 
म गं धाव ानं मले शायेत जा लागलं.’ - द.४२. 

ठगा (प.ु) सोडगा, सोटा. ‘तो रखवाल  कर  ते ा ा ा 
उंचीपे ा मोठा ठगा ख ावर असे.’ -काळ .३३. ‘ ना 
अड व ासाठी हमतराव ठगे घेऊन त ार होते.’ -
भं.४८. 

ठोक (पु.) १. अ तवृ ीची सर. ‘वारं वायदन ठोकाचं 
पानी.’ ‘राती पा ाचा जोरसोर ठोक येऊन गेला.’  
२. मार दे. ‘आयकत नाई तं साजरं ठोक 
पो ाले.’ (का. टोकु) 

ठोकठाक (प.ु) पावसाची सर. ‘येख दा ठोकठाक पायजे 
पेर ावर.’        

ठोकठाक ( ी.) मारझोड. ‘लोकाईनं चोराले ठोकठाक 
क न सोळून दे ं .’  

ठोकताळा (प.ु) अंदाज. ‘मले बराबर जाननुी पळते, 
ठोकताळा समजते हे मा ं काई टेपात नाईत बॉ.’         

ठोकनं ( .) मारण.े ‘तूच बायकोले ठोक आ  रपोट दे.’ 
-अक.९. 

ठोकपीट ( ी.) मारझोड. ‘समजूतीनं गोठ ावं, साराई 
असी ठोकपीट बर  न .े’           

ठोकय ( व.) ल , लू, ठळक. ‘भ  ठोकयची ठोकय 
आहे माही माय.’ -मे.५३.  

ठोकर ( ी.) ठेच. ‘माग  लागती ठोकरा। कतीक ा 
बोट चा झाला चुरा॥ ा.१२४३. (त.डोकर) 

ठोकर ( व.) जाड. ‘च गले ठोकर गोटे घे पायात टा ाले.’  

ठोकरवोकर ( व.) जाड, मोठा, ठोकळ. ‘साजरा 
ठोकरवोकर बुचुडा पाडाव का साजर  एनी घालाव.’ -
श.१३. 

ठोकरनं ( .) लाथेने मारणे, नाकारणे. ‘कोनाचं बोलनं 
असं एकदम ठोक न लावू नाई.’   

ठोका (प.ु) १. म ा. ‘ त: ा पाच एकराला जोड ावी 
णून शदेचे शेत ठो ाने केले होते.’ -सेल.२०४.  

२. पूव ान, जाण. ‘ते मुंजामुंजा करते नंजे हले 
काईतर  ठोका घ ा बाबू. शेवंतीची सासू नाल .’ -
तत.१०२.  

ठोका ( . प.) मारा, झोडपा. ‘तुका णे गाढव लेखा। 
जेथ भेटेल तेथ ठोका॥’ -तुका.४०९४.३.  

ठोकाचं ( व.) जोराचे. ‘अभाय तं नोतं दसत तरमा म  
ठोकाचं पानी प ं  काल.’          

ठोकाठोक  ( ी.) मारामार . ‘वावरा ा धु यापाई दोघा 
भावातच ठोकाठोक  झाल . येकाले तं लय मार 
लागला.’        

ठोका पटी ( ी.) मारामार . ‘लेकराईत आज ठोका पटी 
झाल  का स या दवशी संगमंग खेयतातबी.’        

ठोके ( . प.) मारत असे. ‘हर भाऊ ा ा बायकोले 
भ ीसा ठोके बापा.’           

ठोठावनं ( .) दारावर आघात करणे. ‘ कती वारखोळचा 
ठोठावून रायलो तर  दरोजा कोनी उघळत नाई.’       

ठोमर  ( व.) मोठी. ‘शेजारची मंजुरा आल . आतेबाई 
ठोम या मर ा हायत का?’ -बाख.७५. 

ठोल ( ी.) ट र. ‘टरकाची ठोल लाग ानं दोन मा ं 
मेले नतात राजा.’  

ठोले ( व.) आयते, फुकट खाणारे. ‘सु ास जेवन 
हळप ामुळे घर  बाळगलेले रकामे ठोले के ाच 
पसार झाले होते.’ कात.६२२. 

ठो ा ( व.) जाड, गलेल . ‘तो ठो ा मं जर ा घर  
पळेलच रायते रातं दवस.’         

ठोस ( ी.) धडक. ‘दोन गा ाईची ठोस नाई काई, दोन 
डोयाईची झाल  बा ा.’          

ठोस ( व.) भ म. ‘केस नद स झाल , काऊन तं ठोस 
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पुरावाच नोता.’  

ठोसनं ( .) ग  भरण.े ‘पाटीभर क ं पो ात आखीन 
ठोसले.’           

ठोसर ( व.) भर व. ‘ठोसर क ं तो े  ा भा ाले.’        

ठोसला (प.ु) ठोसा, कुचका. ‘माहेरचं असंतसं चुकून 
टलं नाही तर ही सासूनं असा ठोसला ावा.’ -

श.१२७. 

ठोसा (प.ु) जोराचा ध ा, बु ा. ‘खेळताखेळता एका 
जणा ा दातावर खूप जोराचा ठोसा बसला.’ -मा.२१. 

ठोसाठोसी ( ी.) ठोसे मारणे, भ डण.े ‘कोण ाही वादास 
एकदा फाटे फुटले णजे ठोसाठोसी ही माजणारच.’ -
कात.५९७. 

ठोळे ( व.) द डगाई करणारा. ‘त ात ा आगाऊ 
ठो ाचं बैठक त येऊन धगाणा करणं कमी झालं.’ -
पाटी. 

ठो ा ( व.) मोठा, वय र. ‘लहानपणी बसत ता, 
आता ठो ा झा ावरबी मा ा उरावर येऊन बसतं.’ 
-बा.५७. 

ठ ग (प.ु) तोटा, नुकसान. ‘अवंदा पकानं ठ ग देल  अ  
गावक बी सर कळे गेल .’ - सत.१४०. 

ठ बरा (प.ु) पो ाला बैल साठी ार  क डून शजून 
केलेला पदाथ. पूव  माणस चाही खा पदाथ असावा. 
‘मग गोसावी एका करवी तया स ठ बरा वाढवू लागले:’ 
-ल .०१८१. ‘आधी तेल ठ बरा वाढावा: मग तुप त ळ 
वाढावे.’ -गो व.१५५. ‘ ाचा खायीन ठ बरा, ाचा 
राखीन उंबरा.’  

ठ ा ( व.) १. आळशी, ऐदी. ‘प ा ठ ा, काईच 
कामधाम करत नाई बसेल ा बसेल अ .े’ २. मूख. 
‘ कतीकई स गून समजत नाई असा ठ ा आय तो.’  

ॅ ( व.) वपुल. ‘पयला रोयनीतला पानी बरसला का 
ज मनीले फो ी बसते आ  मंग माल ॅ उठते.’ -
द.६७. 

 

ड          
डउळगाटा (प.ु) चखल. ‘र ानं केवढा डउळगाटा बापा 

बापा... है पाय फसतात.’    

डऊल (न.) नारळातील गोल गर. ‘नारयात पानी काईच 
नाई नगलं. डऊल तं लयच मोठं दसून रायलं.’        

डकनं ( .) व ती करणे. ‘दा ा उ ा पंगतीत डकला, 
भोसळ चा.’          

डकरनं ( .) रागाने ककाळणे, डरकाळ  फोडण.े ‘नवरा 

हो ना मी? मायावर डकरतं काय?’ ‘माहा आंगावर 
काहाले डकरता. तुमची माय होय ना अयब काळनार .’  

डकरनी ( .) डरकाळ , बैलाचे ओरडणे. ‘खु ावर ब धेल 
बैल सारखी डकरनी देत ता.’ 

डकरावनं ( .) ओरडण.े ‘सुदंसुदं स गनं, मायावर कशाले 
डकरावतं असा?’        

डक( )लवार (प.ु) एक जमात. ‘हल ा जातीतही एक 
भार  अ  एक हलक  हे कसं काय? कुण ापे ा बौ  
हलके. बौ पे ा म ग हलके, म गापे ा डकरवार...हे 
सगळं कोणं ठरवलं.’ -वा.१४. 

डकाडक ( व.) सारखे ओकण.े ‘ धात काय होतं व? 
पे ावर पो ाईची डकाडक सु  आये.’ 

डकार (प.ु) ढेकर. ‘ढेकर जेवण दसे साच। नाह  त र 
काच कंुथाकंुथी॥’ -तुका.७०.१. ‘ भकार  झाला शेतकर  
सेवका ा घर  सावकार / हा उपाशी तापाशी तकळे 
खऊट डकार वकार .’ ‘अकार ना मकार खायाचा 
डकार.’  

डकेत ( ी.) १. चोर . ‘कोना ा घर  नाई तरमा 
सावकारा ा घर  येक ना येकडाव डकेत पळतेच 
राजा.’ २. डाकूची धाडशी वृ ी. ‘ग ा काहालेच भेत 
नाई, लय डकेत आये तो.’         

डकेल ( व.) व ती केलेला. ‘खुळचीवर डकेल हाय वा े 
कोनीतर .’          

ड रनं ( .) १. रागाने बोलणे. ‘माहा काय संबंध बे, 
मा ावर एवढा डक न रा ला त?’ २. मो ा 
आवाजात बोलणे, डरकाळ  फोडणे. ‘आले नंदी डकरत 
मा ा काशीची दौलत.’ -लोक.३७.   

डखना ( व.) डा ा हाताने काम करणारा. ‘परलाद डख ा 
हातानच लेहेत असते.’   

डखरनं ( .) डरकाळ  फोडण.े ‘एवढे दवस आंग चो न 
बसलेला पाऊस आज डखर डखर डख नी रा ला.’ -
पोळा. 

डखाळनं ( .) हपापणे. ‘जेवनावर ताव मा याले तो तं 
जसा डखाळला ता.’    

डखाळ ावानाची ( व.) बुभु त. ‘इनं लो ाचे गोळे खा े 
अ ीन डखाळ ावानीचीनं.’ -अंधा.   

डखाळेल ( व.) हपापलेला. ‘आमी का डखाळेल हाये का 
तुमची खचडी खायले?.’ -खंु.१५१. 

डग ( ी.) १. चालताना पडणारे दोन पायातील अंतर. 
‘लयलय पाय, डगा टाकत जाय.’ २. खोट, कमी. ‘गाव 
एक हवं. मनं एक हवीत. मग कुठेच डग नाही.’ -डेबू.६०. 
३. गाडी ा चाकाला वाकडेपणा येण.े ‘सायकलवर 
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दोनदोन मा ं बसल  अ  हवा काईच नाई तं डग 
आल  रगीत.’  

डगडग ( व.) खीळखीळे. ‘बंडी ा चारपाच सालापासून 
पाट ा बद ा नाईत, लय डगडग झाल .’      

डगनं ( .) खचण,े माघार घेण.े ‘काशीराम बुढा 
कोन ाबी धुर त घाला आजूनबी डगत नाई.’       

डगमगनं ( .) ठाम, र नसणे. ‘डगमगी मन नराशे ा 
गणु। ह त  नारायण स तवीजे॥’ -तुका.३५९२.  

डगय ( व.) १. मोठे. ‘इं जीच बोलते, लहान असो का 
डगय.’ - मए.१३३. २. ढगळ. ‘तुले हे कमीज लय डगय 
झालं.’    

डगरनं ( .) १. वाकण.े २. पडणे. ‘झाडा ा लय ड गा 
वायदनानं डगर ा ा.’      

डगरला ( . प.) १. पडला. २. कला. ‘सुपार चे कूट ती 
कडम कडम खायची. तचा एकही दात डगरला 
न ता.’ - झ.७७. 

डगलं ( व.) आकारान े मोठे. ‘पोरगं पायलं बारकं अ  
कमीज पाहा केवळं डगलं ा डगलं घातलं.’           

डगला ( व.) मोठा, ल ब, ढगळ. ‘माया आंगाले येत नाई हा 
सदरा, लय डगला होते.’      

डगळ ( व.) मोठाधाटा. ‘पुढेपुढे आटुरते ून डगळ कपळे 
बरे.’   

डगळवगळ ( व.) ल , ऐसपैस. ‘भु या नावाचा कु ा-
अंगा पडानं डगळवगळ.’ - झ.९०.   

डगंडगं ( व.) हालते लते. ‘ ख ा नसट ा तर  चाले 
डगंडगं गाळं.’ -गाक.६६.  

डगा ( ी.अने.) ढ गा. ‘धोतर गुंडाळ त तावातावानं डगा 
टाक त चाल क न आला.’ -डेबू.६५. 

ड गा (प.ु) तब ा ा जोडीचे वा . ‘एकाच व  तो 
ड गाई वाजोते अ  चाटीई वाजोते.’       

डघळ ( व.) ऐसेपैस, सैल, ढले. ‘आ ाजीले डघळवघळ 
कपळेच आवळतात.’       

डच ( व.) तुडंुब. ‘ब ध घा न नदीचं पाणी अडवलं होतं. 
दो ी थ ा डच भ न राहात.’ -गय. 

डचक  ( ी.) हंडा. ‘सासू माझी फुटक  द ाची डचक / 
मलेच णे बाई चो चो  खात होती.’ -लोक.१७९.  

डचंडचं ( व.) तुडंुब. ‘घर राहे हरदम भ न डचंडचं.’ -
मझ .४३.    

डच ग ( व.) काठोकाठ. ‘डच ग भरल  डोब नवर  
बडक  रानी.’ -काया.४० ‘ईर डच ग भरल  आये, 
पा ाची फकर नाई आता.’ 

डचाड ( व.) तुडंुब भरलेले. ‘ये ी नान तं बायामा ानं 
भ न गे ी डचाड’ -ज ग.१९.  

ड  ( व.) ख ून, तुडंुब. ‘पानी आलं तं ड  राजन 
भ न ठुला.’ 

ड ू (प.ु) १. छ . ‘म न ाले तार लाग ानं ड ू प ा 
लेकाचा.’ २. रजा, सु ी. ‘बायाईनं वावर ठो ानं घेतलं 
तरमा श ती अयदी होती ून तले सुमननं ड ू दे ा.’        

डटके ( व.) जोराचे, पोट भ न. ‘चटनी भाकर होती 
म  डटके जेवन झालं लेक.’          

डफळं (न.) डफडे. ‘वाफ नघाल  तेथून, शगं डफळे लावून 
वाफ नघाल .’ (फा.) 

डफ ग ( व.) ढ ग, चाल ा पावलातील अंतर. ‘लगन 
प ं ग  काई नाई आन यका डफ गीतच साळ ?’ -
सत.८५. 

डबकं (न.) डबके,, लहान तळे. ‘एका डब ात काही बदकं 
ॉ ॉ  कर त चा  लागले.’ -मा.१७. 

डबक  ( ी.) तेलाचा लहान ड ा. ‘घरात ा डबक तलं 
रॉकेल आठव ापूव च संपलेले.’ -पोळा.१८. 

डबघाई ( ी.) संप ाचा काळ. ‘ कान डबघाईत आ ानं 
वा ाले काई सुचे ना.’ (फा.)      

डबडब ( व.) भरपूर. ‘गारमाळात ा इ हर ले त लय 
डबडब पाणी हाय.े’ -त.५२. 

डबर (न.) डबके. ‘येक ठोक प ा जो याचा तं डबरं थ बले 
वावरात.’        

डबरंडुबरं (न.अन.े) लहानसहान ख े. ‘डुकर नी 
खंुदळले ा आड ा डबराडुबरातून सायकलवर पुढे 
जाताच येत नाई.’ -खंु.१६१. 

डबरन (न.) पा ाचे डबके थ बलेले असण.े ‘पानी प ानं 
वावरात अवघं डबरन झालं.’            

डबरोनी ( व.) शेतीत लहान खळगे होतील एवढा पाऊस 
होणे. ‘सरसर शरवा आला, पाऊस आला/ पडकोनी, 
डबरोनी, मुरतोनी, वायतोनी आला, पाऊस आला’ -
नोका.  

डबल ( व.) १. ट. ‘शंभराचे डबल होतात असं नून 
फसोलं लालानं.’ २. स यादा. ‘डबलनं येरे न 
काईबी म ाले.’ (इं.)        

डबलं (न.) छोटी डबी. ‘म मा डब ात टेकवून 
पाटला ा कपाळावर कंुकू लावलं.’ - नशा.५३.  

डबलरोट ( ी.) मै ाचा एक फुगीर खा  पदाथ. ‘प ले 
कसं खपाटी होतं पोट/ नंतर असा फुगला जसा 
डबलरोट.’ - मए.१३२. (इं., ह.)  

डबुलं (न.) पैसा, सोने नाण ेदडवून ठेवलेले गाठोडे. ‘तुया 
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आजीनं डबुलं ठुयल हाय बापा सो ाचं.’  

डबोलं (न.) धनाचा साठा, संचय. ‘पाटलानं बर च इ टे 
जेमोल  ती ात खापरपंजा ा फुईचई डबोलं 
होतचं. आय ावर वायतं.’ -लेक.८. (फा.)      

ड र (न.) फोडून तयार केलेले दगड. ‘र ा ड बर करा 
लागते तं ड र टाकलं आंधी.’  

ड ा (प.ु) डबा, पेटी, करंडा. ‘के ा करं ा बाईनं भ न 
ड ात ठेव ा/ चम ा समजून ये ानं झाळावरती 
ठेव ा.’ ‘जु ा पै ाचा आजी जवळ येक ड ाच 
भरेल होता.’ (का.ड ी)     

ड ी ( ी.) १. आगपेटी. ‘उया भा ाले ड ी न ती तं 
दा ाजोळची घेतल .’ २. डबी, अ त लहान गोल, 
चौकोनी पेटी. ‘मा ा दारा नी गेल  लाल ग ाची, 
ड ी हाती बुग ची.’ -लोक.२७.(त.ड .)         

डमनी ( ी.) मोठी गोलाकार चापेची, पड ाची बैलगाडी. 
‘दनदनदन दमनी, ले पळदे अ ानी.’ - व.      

ड न ( ी.) छ र असलेल  गाडी. ‘ज ेत जायले ड न 
पायजे. दोनतीन मा ं बसले का नगले.’  

डर ( व.) भय, भीती. ‘शावाले काहाचा डर अ े का?’ 
‘कर नाई ाले डर काय?’       

डरकावनी ( ी.) आरोळ , भीतीदायक र. ‘बैलानं 
डरकावनी देल  तसी माही पंढर  घायबरल .’       

डरकावे ( . प.) आरोळ  कर त. ‘दोघंबी स डावानी 
नच डरकावे.’ - मए.१०१.     

डरपोक ( व.) भ ा. ‘स ाले भेते येवळा डरपोक हाय 
तो.’        

डराम (प.ु) म, गोलाकार कोठी. ‘आखीन दोनचार बकेटा 
टाक ा का डराम भरते डच.’ (इ.ं)           

डरेस (प.ु) ेस. ‘ दवाईले डरेस घेतला मामानं 
नवाकोरा.’ (इं.)          

डलंडलं ( व.) हाल ाची जोराची या. ‘वावटई 
बराबर माव ावर आल . माव ा मायासगट डलंडलं 
हाले.’           

ड ा (प.ु) मेले ा जनावराचे मास. ‘लय वाईट दवस 
होते मटन तं सोळ ड ाबी खायाले ना भेटे, राजा.’  

ड ा (प.ु) ठेवी, नधी. ‘सास या ा ड ावर हात 
मारला.’ ‘मंग आल  खर  ए ेस प ावर माराले 
लागलो मी ड ेड ावर.’ - मझ .१६२. ‘कुठी ड ा 
मारला बे एवढा.’        

डवका (प.ु) टोपल . ‘पाचसहा डवका उफण ा क  सुडी 
संपणार होती.’ -ऊन.१७४.   

डवना (प.ु) १. ोण. ‘वरनाले येक अ  भाजीले येक असे 

दोन डवने वाळा पतरवाईवर. २. पाणी काढ ाचे 
साधन. ‘घ वर डवना हाय, ानं काहाळ पानी.’   

डवरं (न.) लहान कोळपी. ‘मुंगाले दोन डव याचे फेर 
बसले.’       

डवरनं ( .) १. कोळपणी करणे. ‘तन झा ा ानं वावर 
डवरनं पळते.’ २. फरणे. ‘कामधंदे सोळून गावभर 
डवरनं स गा फ  याले.’    

डवरपाळ  ( ी.) डव याने करावयाची कोळपणी. ‘सकाळ  
हरवा चारा, मंग डवरपाळ साठी प हाटीत ा 
तासासाठी मुसके ब धून बैलजोडी जुपा.’ -खंु.४६. 

डवरलं ( . प.) कोळपणी केल . ‘वावर डवरलं तर  
दोनचार दवसात गवत त ड काहाळूनच रायलं.’  

डवरले ( . प.) रंगून, भ न येण.े ‘एके सरागे जैसे 
स रे। डवरले नभ॥’ - ा.११.०३२.  

डवरा (प.ु) लहान वखर, कुळव. ‘तन झालं रे णून तुया 
डवरा फरोला.’ -ध .२६. ‘ तफन णजे नवर , भाऊ 
तचा डवरा.’ - मए.७६.   

डव या ( व.) १. भयावह. ‘ग ड पा ी, मशा डव या.’  
२. डवरा, कोळपे हाकणारा. ‘मायासार ा डव याले 
कोन दीन पोरगी राजा.’   

डवल  ( ी.) एक दा गना. ‘ ीमंती डवल  कर  सोनरे  
सरले.’ -भीक.५३.    

ड  (प.ु) डोह. ‘एकाच ड ावर वाघ न शेळ  मुका ानं 
कती दवस पाणी पेतील तर ?’ -पख.५२. 

डसनं ( .) चावणे, दंश करणे. ‘राती मामुजी पाया ा 
बोटाले डसला.’     

डसरं ( व.) चावणारे. ‘म ूळ लवतो मी, पण ते डसरं 
दसते.’ -रा. 

डसेल ( व.) चावलेला. ‘पो ं पाय हाताले के ळं डसेल 
हाय.’        

डहाण (न.) एक त अ ा  पसारा. ‘बाजेखाल  घाण 
वास मारणारं डहाण साचलं होतं.’ -झेल.३७.  

ड ळनं ( .) भतीवर फ ा टाकून झाकण.े ‘पावसाया 
अगदुर भीतकाळ डहाळलं पायजे.’ 

ड ळून ( . प.) भ न, भावपूण. ‘दोन अहेर झाले तसे 
वालबीचे मन ड ळून आले.’ -रा.६०. 

डळमळनं ( .) चंचल, अ र होणे. ‘ठोस नणय करावं, 
डळमळनं काय कामाचं?’       

डळमळ त ( व.) अ र, अ नि  चत. ‘तो ईन ना ईन न  
नाई ाचं डळमळ त काम असते कवाबी.’        

डंक(ख) (पु.) डाग, दंश. ‘उनायात व गे साजरे रायतीन पन 
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पुखात ाले डंकं लागतेच.’ -सुखो.१८. ‘उचकनं देत 
काय, तू मले? अरे, इचवाचा डंख पुरला. पन...पोट ा 
पोरा ा बोलाचा डंख सईन नायी त रे!’ -अक.५९. 

डंका (प.ु) स ी, ाती. ‘सातागावात डंका वाजेल हाय 
पो ीचा.’         

डंक न (न.) पाणी काढ ाचे इंजीन. ‘ दवसभर पानी 
डंक न लावून उपसलं’ - मझ .१५०. 

डगंडगं (न.) हलणारे, अ र. ‘हा ख ब डगंडगं हा न 
रायला. सना न प ा करा लागते.’   

डंगडंग (न.) माहीत होणे. ‘पो ं बेवळ हाय हे दा गावात 
डंगडंग होयल हाय ना?’  

डंगरा ( व.) ातारा. ‘दोन खटे बैल को ात एक डंगर  
गाय/ चोर न ेया ा घर  भेटन तर  काय.’ - मए.७८. 
‘झाले डंगरे बैल कसं न ग  वावर?’ -गाक.६६.  

डंगाय ( ी.) फ दी. ‘ नबाची डंगाय लय केल हाय, तोळा 
लागीन ते.’          

डंगारखाना (पु.) अ ा  पसारा. ‘बायको नाई तं घरात 
न हा डंगारखाना पळेल हाय.’       

डंडारनं ( .) उ ाहात येण,े गाजावाजा करणे. ‘ए ा 
पा ानं जाते ना मंग सव, हर ा पा ावरतं कायले 
डंडारता इतलं?’ -जटा.४०. 

डंबारनं ( .) फुगण.े ‘काय रा ा आमी आम ा घर  
खचळ  खात नाई. पोट डंबारते नं.’ -बाख.५७. 

डंभारा (प.ु) फुगवटा, फुगीरपणा. ‘ल ग खा ावरबी 
पोटाचा डंभारा कमी नाई झाला.’       

डाऊ (प.ु) एक अलंकार. ‘नणंद बाई तुमचा मान तुमी 
घेजा, राघो ा लगनात डाऊ गो ाले येजा.’ 

डाक ( व.) १. तरबेज. ‘ ो पा णा ढोरं चोर ात लय 
डाक हाये.’ -पख.११४. २. क र, प े . ‘भूपा ा 
आयकून ा टलं देव... नरा डाक होते.’ -मे.१२४. 

डाका (प.ु) अचानक ह ा क न झालेल  ट. ‘ तग ा 
गावात वा ावर मोठा डाका प ा होता.’ 

डाक न ( ी.) रा स, पशाच, त क काम व ा 
जाणणार  ी. ‘डाक नीवानी लेकरा ा आंगावर हात 
नको घा .’ -धग.२२.       

डाको(खो)रा(ळा) ( व.) डा ा हाताचा उपयोग करणारा, 
डावखुरा. ‘ ाचा जेवना हात आ  डाखोरा पाय नरा 

ई ई रायले ते.’ - सत.४५.     

डाखा (प.ु) डहाळ , फ दी. ‘पोटातील भूक हरब या ा 
डा ामुळे अ धकच भळकत होती.’ -सुखो.५२.       

डाखा ( व.) डा ा हाताने काम करणारा. ‘माहा डाखा हात 
अपके काम नाई क न रायला.’  

डाखोये ( ी.अन.े) डहा ा, फ ा. ‘घागर त कडू नबाचे 
डाखोये, डहा ा.’ -डेबू.२.  

डाग (प.ु) १. ध ा. ‘चडू पय ा ाले लाग ानं गोल डाग 
लागला.’ ३. दा गना. ‘नौर चा डाग कती राऊन गेलं 
पा ाचं/ ठेलाभर आंधर दसे कान होय भ ाचं.’ -

ख.५. ‘या ा वयनीचा सगळा डाग हाये. सकाय 
आको ाले सोनाराजोळ मो ाले ाचा हाये.’ -
पागो.७९. (फा.) 

डाग (न.) जंगल. ‘उंब या ा शवाराला लागून असलेल  
सरकार  साग ची ‘डाग’ णजेच जंगल कडपा ा 
पान ा कामी पडते.’ -वा.६४. 

डागडा गना (पु.) अलंकार, भूषण, नग. ‘बाईमा ा ा 
आंगावर काईतरमा डागडा गना पायजे.’        

डागडुजी ( ी.) ी. ‘घर ब ाले पैसा नोता तं 
डागडुजी क न घेतल .’ (का.दाग ज,फा.दाघ)       

डागतरखाना (प.ु) दवाखाना. ‘ताप आल  तं 
डागतरखा ात जा लागीन.’         

डागनं ( .) डाग देणे, भाजण.े ‘मारता झोळता आन 
डागता माया पोर ले.’ -भू.   

डागनी ( ी.) व वाचा चटका. ‘पोट खत जाय तं 
डाग ा दे ा पोटाले.’       

डागम डगम ( व.) डौलात पण व च  चालणारा. ‘दा  
पे ावानीग ा र ानं डागम डगम चालत होता.’   

डा गना (प.ु) दा गना. ‘कज पायी घरातला अवघा 
डागडा गना मोळा लागला.’ (फा.)        

डागी ( व.) डाग लागलेले धा . ‘डागी मालाले भाव लागत 
नाई अळतीत.’       

डागेल ( व.) १. नको ती गो  मु ाम न पु ा करणारा. 
‘ खवतावर हलकं गडं ठेवलं डागेलावानी.’ - झ.२०. 
२. डाग लागलेला. ‘डागेल मुंगाची दाय गोळ नाई 
लागत.’  

डागोनं ( .) चटाका, डाग देण.े ‘काटा तला ते जागा 
ब ानं डागोनं पळते.’        

डागोळा ( व.) लागट, ह ी. ‘क  नको तलं त अ ं 
कर न असा डागोळा आय हा.’           

डाचनं ( .) सलण.े ‘हा वचार पायात ा का ासारखा 
काळजावर डाचत रा ाचा.’ -खंु.२५६.  

डाटन ( ी.) दाटन, गद . ‘बंडीत दोन बाया अखीन 
बस ा ानं लयच डाटन झाल .’       

डाफरत ( . प.) रागान े ओरडत. ‘उधार  वसूल केल  
नाही णून खंडेलवाल डाफरत होता.’ -झेल.३४. 

डाफरनं ( .) ओरडणे. ‘शेजार न डाफरल / पो ी बेजा 
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भेदारल .’ -काया.४.  

डाफरे ( . प.) ओरडत असे. ‘भगत बुवा डाफरे, वाटे 
नाही सरम.’ - मझ .४६.   

डाब (पु.) १. पा ाने भरलेला ख ा. ‘भर ा डाबा, वा  
लागले नदी ना ातून पाणी.’ -आ.५३. २. डाबडुबल  

ा खेळात फेकावयाचा द डू.    

डाब ( ी.) नदी ा पुरामुळे मागे सरलेले पाणी. ‘अरे 
पा ानं ा सपाटा लावला का नदीनं डाब का .’ -
जटा.३०. 

डामडौल ( व.) सजलेला, ऐटदार. ‘मखराचा नंदी डामडौल 
तो मोठा.’ -भीक.५३.   

डाबडुबल  (पु.) झाडावर ल एक खेळ. ‘चाट देऊन शाळेले 
फौज आमची नगते/ आंबराईत आं ा ा डाबडुबल  
रंगते.’ - व. 

डाबडूब ( व.) तुडंुब. ‘तु ाले लागलं ततलं डाबडूब पाणी 
भ न ठेवीन मी ल ात.’ -पख.५६. 

डाबर ( ी.) खोलगट भाग. ‘बराच वेळ चाल ावर 
डाबर तलं गाव दसू लागलं.’ -धग.१९  

डाबरमाथा (प.ु) चढउतार. ‘वावर डाबरमाथं असलं का 
ओलवाले तरास होते.’        

डाबलं (न.) लहान ड ी, कंुकवाचा करंडा. ‘कंुकवामेणा ा 
डाब ा ा मोबद ात उडीदमूग ायची.’ -धग.५१.   

डामडो(डौ)ल (प.ु) १. दमाख, ऐट, बाब. ‘डामडोल पा न 
तचा लोकं ाचे पसे.’ - मझ .१९. २. अ र, चंचल. 
‘पानी समु ाचं थीर, नाही होत डामाडोल.’ -लोक.१९९.  

डायरा (प.ु) स डपा ाचा ख ा. ‘चुकून पानी र ावर 
आलं. बायको तं वर ावर डायरा उपसते.’ -काळ .६६. 

डारं (न.) डहाळ , फ दी. ‘म डव वरतून झाकाले उंबराचे 
आ  ज भईचे डारं घेऊन खासरं येत होते.’ - द.७. 

डालं (न.) शदी ा पानो ा पानापासून तयार केलेले 
टोपले. ‘डालं म ड ावर बैल जसा कुठं जात नाही.’ -
भं.२५. ‘ शदीचे जाडजूड फोक कळणू डा ासाठी 
लावून ठेवायचा.’ -रा.२२३. 

डालकं(क ) (न.) मोठे टोपले. ‘फुलय मोहफुल ची डालक  
डो ावर घेऊन टेकडी चढत होती.’ -झेल.३ ‘ त ा 
केसाचं डालकं झालं होतं.’ - स.२.      

डाल ाडुल ा ( ी.अने.) डुलक . ‘ ोते घेऊन रा ले. 
डाल ा डुल ा.’ - मए.८१.  

डालगं (न.) लहान डाले, मोठी पाटी. ‘एका जोळ ले 
दवसभर डालगंभर कुटार लागते.’           

डालगी ( ी.) शदीची पाटी. ‘लेकराची डालगी घेऊन ल ब 
र जाय तू.’ -रा. 

डालडा (प.ु) वन ती तूप. ‘असल  तुपाची जागा आता 
डालडानं घेतल  भाऊ.’          

डालपाटी ( ी.) मोठे टोपले. ‘मोह वेच ा ा बहा ानं 
डालपाटी घेऊन वा घणीसारखी बाहेर झेपावल .’ -
झेल.५७. 

डाल  ( ी.) खत, कुटारासाठी केलेल  टोपल , केराची 
टोपल . ‘दोनचार डा ा शेन डो ावरच घेऊन गेला.’  

डाव (प.ु) १. पाळ , वजयी खेळ . ‘च चोरे या स धामे 
पाडी त: डावो घाल त: तो गोसा व य चा च डाओ पडे: 
ऐसे आवघे चचोरे जीतले:’ -गो व.१३. ‘ मया न ी 
डाव पाडावा। चे  चडुवालागी देयावा॥ ा.११.५८१. 
‘भरोसा तु ाच मले डाव जावू दे शे ाले/ आता उलल  
जमीन आसुसल  मरगाले.’ -न बै. २. मोठी पळ . 
‘मादाइसी णीतले: बाबा डोवीसरल ये:’ -ल .०२१४. 
‘राउळो: घर  घउ न आमुंचे लक  आणु न देया क ? 
मग म  डो-भ र तेल तुमंचीए माथ  घाल न:’ -गो व.२८. 
‘कंुभ अवघा एक आवा। पाक  एक  गफेु डावा॥’ -
तुका.२८७.१. ३. कावा. ‘र ात एक ाले गाठून बरोबर 
डाव साधला कोनं तरमा.’ ४. वाहणावर ल ये जा. 
‘छक ागा ावर डाव करनं ान लेकरावईले 
आवळते.’ (फा.दाव)  

डाव (अ.) वेळ. ‘एकडाव बस ना मोटीखाल  खमाई.’ -
काया. २. ‘बहीन आल  नाही तसा तू तर  कतीडाव 
तले चोईब गडी कराले गेला.’ -मोती. (फा.)   

डावखु(खो)रा ( व.) डा ा हाताने कामे करणारा. ‘ल ा 
डावखोरा असूनबी मो ावानी अ र काहाळे.’     

डावडाव (प.ु) वाहनावर ल ये जा. ‘दोन दवस माहा मन 
नोतं था यावर/ डावडाव करे जीव माहा वा यावर.’ -
मझ .१४८. ‘वावरातून परतले ा वखरावर बसून पोरं 
मजेने डावडाव कर त.’ -कात.४१५.  

डावनं ( .) झाकण.े ‘सयसं ाकाय झाल  क बळं 
डा ाखाल  डावनं पळते.’        

डावपेच (प.ु) यु यु . ‘भावबंदक  काहाले नतात मंगं. 
असेच डावपेच रायतात बाबू.’         

डावलनं ( .) बाजूस सारण,े ध ारण.े ‘मले डाव न 
ाईनं रमशाले घेतलं संगं.’       

डावला (प.ु) वाहनावर ल, अ  वास. ‘घागर ला झोका 
देत पा ाचा डावला कर त होती.’ -गा.६२. 

डावा ( व.) वाम. ‘गोसावी डावेन ीचरणाचे न आंगुठे न 
घडी ऐसी परती केल :’ -ल .३०४. ‘आउसी णीतले: 
जी: जी: उसीटे न े जी: गोड जाले णौ न डावे न हाते 
वाढु घेतले जी.’ -गो व.१८८. 

डावेल ( व.) ड बलेले, झाकलेले. ‘क बळ  डावेल असल  तं 
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काय होते ती ब बलाची थोळ च रायते?’           

डास (प.ु) १. ेष, म र. ‘सासूनं मायावर पय ा 
दवसापासूनच डास धरला होता.’ २. म र. 
‘सयसं ाकाई डास पु या घरभर होतात.’   

डाळण ( ी.) छ र. ‘शेतक या ा कामाची घाई सु  
झाल . वैरणी मोडणं, झोपडे शाकारणं, डाळण डाळणं.’ 
-पख.७९. 

डाळणं ( .) छ र शवण.े ‘डाळणं डाळ ासाठी 
पळसा ा डहाळ चा ाक  आणणं बाक  होतं.’ -
पख.७९. 

डा ळबी ( ी.) डाळ चा अध  भाग. ‘वरन पायलं तं भो 
पानी, डा ळबीचा प ा नाई.’       

ड क (प.ु) हीन धातू. ‘ड काचे संगती सोने हीन जाल। मोल 
ते तुटल ल  कोडी॥’ -तुका.३३९२. 

ड ग ( ी.) फ दी. ‘तवं तो हा त एता दे खला: हाती ड ग 
घेउ न धावीनला:’ -ल .३७२. ‘ ीकर  ड ग घे त: 

ीमुगटुाभव त भवंडी त:’ -गो व.१४४. ‘झोके आं ा ा 
ड गीले घेत गेलं बालपन/ तुया भुलाईसी लागे, माया 
भुल ाचं लगन.’ -काया.२०. (का.)         

ड गड ग (न.) स ी. ‘पो ी पऊन गेल  तं गावोगाव 
ड गड ग होतेच.’  

ड गड ग ( व.) खूप उंचपुरा माणूस. ‘नवर  ठगनीठुसक  
नवरा ड गड ग.’  

ड गड ग ( व.) डुलत. ‘म ा पेला क  नरा ड गड गच 
चालते.’          

ड गरं (न.) थडीतील गोड फळ, टरबुज ा जातीचे फळ. 
‘ताटी हरवे ड गर वोळगवीले:’ -गो व.३१३. ‘औंदा 
बजारात ड गरं स  ेआयत.’  

ड गानं ( .) ड गराळ उतार  भाग. ‘र ातील चढण 
संपून ाला ड गानं णतात ा ड गराळ भागातील 
उतार लागला.’ -कात.२६२. 

ड गोरा (प.ु) गाजावाजा. ‘बोलो नया येण वाढ वला 
ड गोरा।’ -नाथ.१३२१. ‘ पटंू भ चा ड गोरा। 
काळ काळासी दरारा॥’ -तुका.५२०.३. ‘वाटलं तं तू या 
गोठीचा ा गावात खुसीनाम ड गोरा पीट.’ - सत.८५. 
‘करनं हाकारा, पटनं ड गोरा.’ (का.डंगरु)         

ड डारनी ( ी.) या, बायका. ‘ ा पा य परभू ा 
ड डारनी तु ाकडं पाहाय ा.’ -वा.७३. 

ड बरट ( व.) बदमाश. ‘पयसोत भ डनं करना या ड बरट 
लोकाची कमी नाई.’  

ड बारनं ( .) पोटाला फुगवटा येणे- वायुमुळे. ‘मी जेवन 
नाई आता. पोट ड बारले आय.े’          

ड बरलेल  ( व.) रागावलेल . ‘ ाले गेलं नाई नूनस ा 
मावशी ड बरलेल  होती.’        

ड बीस ( व.) बदमाश. ‘मानूस त डाव न वयख ा जाते 
ड बीस हाय का शाव हाय.’        

ड भं(बं) (न.) शेतातील एक भाग. ‘गर ब गाय, ड ातलं 
कनसू खाय.’ ‘पीक ड ात भरलं, आला जुंधळा 
चकात.’ 

डकन ( . प.) जुळेल, चकटेल. ‘कुत याचं हाळ मु ं  तं 
आपोआप डकन.’        

डकनं ( .) चकटण.े ‘च गला रंग असला कनी ाले 
डकनं पळतेच.’ ‘थुका लावून पाक टावर तक ट 
डकोलं.’         

डकशी ( ी.) डहाळ . ‘मानेवर सोडले ा सैल अंबा ात 
हर ा मर ाची डकशी तने खोवल .’ -कात.६७०. 

डकेल ( . प.) चटकलेला. ‘प डेबॉसंग ग ा डकेलच 
रायते.’  

डकोनं ( .) चटकवणे. ‘हे पो र भीतीवर डकोनं बे 
तू!’  

डकोयेल ( . प.) चकटवलेले. ‘कसं काय नघालसीन 
हे डकोयेल तक ट?’  

ड  ( ी.) च , कणकेचा ग द. ‘कनकेत पानी टाक. 
म  उकळू दे. मंग पाय कशी ड  तयार होते तं.’        

ड ो ( व.) जसे ातसा. ‘ च  तं असं काहाळते क  
येकदम ड ो.’ (इं.)         

डखळ (न.) ढेकूळ, गोळा. ‘घाव लागला त पायातून 
रगताचे डखळ ा डखळ नगले.’        

डखी ( ी.) भुरळ, नादी. ‘भु या जणू त ा डखी पडला.’ 
- श.९१.  

डगदानी ( ी.) डकाची शशी. ‘संतूनं पाक टाचं त ड 
डगदानीनं चटकोलं.’ - सत.३७.  

डग( ग)र ( ी.) मुल ा खेळातील खापर. ‘वारा 
कच याची कोय क न ड गर खेळत होता.’ -झेल.७३. 
‘ दळापायानं पारोसोर  ड गर खेयेतात.’  

ड ू (प.ु) कापडाला पडलेले बार क छ . ‘दरवा ा ा 
ख ानं धोतराले ड ू प ा.’     

डफाळ (न.) उंचवटा, उंचभाग. ‘पुराचं पानी वाळू 
लाग ानं पो े डफाळावर जाऊन उभे रायले.’       

डरवी ( व.) ? ‘तर बी नाही ण ावर सव साक  
डरवी नाही धरायचा हयो.’ -सेल.२७७.  

डर  ( ी.) अंकूर, क भ. ‘मग स रजतमा कु। वध 
अहंका  जो एकु। तो तवणा अधोमुखु। ड  फुटे॥’ -
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ा.१५.९५. 

डवंल ( . प.) शगाने मारण,े टंुगलणे. ‘मागून गेलं तर 
फटकन लाथ मारंल अ  पुढून गेलं क  डवंल.’ -
झ.६०. 

डवरं ( व.) भयावह, भीतीदायक. ‘ डव या शी माणे 
तन ेगरगर डोळे फर वले.’ -कात.२७२. ‘बठी त बठी, 
डवर  मोठी.   

डग ( व.) वरचढ, मो ा बाता. ‘ डग मारणा या 
जमीनदारा ा ताण असं आपलं वैभव आपण जगलो.’ 
-मोती. (का. जगटुु,ते. जगट) 

डगर ( ी.) लहान पोर. ‘क णा एके रायाचा डगर 
असे:’ -ल .२२३. ‘ला डके डगर पंढर रायाचे। नरंतर 
वाचे नामघोष।’ -तुका.१६९९. 

डगरं ( व.) लहान मूल, एक शवी. ‘ त ा मायचं डगरं तं. 
सो ाएवढं नाही भोसोळ चं माहा बाप काढते.’ -
डेबू.११. 

डगा (प.ु) मोठा ा थापा, बढाया. ‘ह याले डगा मा याची 
सवयच आय,े खरं काईच न े.’           

डडी ( ी.) दडी. ‘नातर  बोध लये वेळे। ते ची 
डडी मावळे।’ - ा.१५.३१५.  

डीग (पु.) डक, ग द. ‘काटीचा डीग वयापु कं 
चटकोयाले न गोनं आनला.’         

डीप ( ी.) खोल लावणे. ‘ ा र हायना हा? न गराची 
डीप लावल  क  ज मनीत लयच घुसते.’ (इं.)  

डुक या कंद (प.ु) डु रे खातात तो कंद. ‘ना ा ा काठानं 
डुकराईनं डुक या कंद उख न टाकेल हाय.’     

डुकरा ा पोटचे ( व.) एक शवी, बभ . ‘कचर ा 
घरचे माणसं माणुसक चे नाहीत. न हा डुकरा ा 
पोटचे आहेत.’ -पख.१६२. 

डुकावनं ( .) चाल करणे. ‘लात मारनं र, सादी मान 
हा नसनी कदी कोना ा आंगावर तो डुकावला नाई.’ 
- सत.१२१. 

डु र (न.) एक गावठी व जंगल  ाणी. ‘क णी एकू 
सवे स गढुा घाल :...तयावर  सु नडुकरे मुती त:’ -
ल .६०६.   

डुगडुगी ( ी.) हळू चालणार  गाडी. ‘हे का फटफटी य 
का डुगडुगी लेका? दमाटनं साजर .’ 

डु गी ( ी.) लहान गाडी. ‘मी चाललो डु गीत बसून.’           

डुचमळनं ( .) ढवळून नघणे, हलणे. ‘वाजले ा 
टा मुळे आभाळ हादरलं, पृ ी डुचमळल  पायजे.’ -
खंु.१६६. 

डुबकनी ( ी.) डुबक , बुडी. ‘डुबक ा घेती खासरात गायी 

शी.’ ‘पोयनं नोतं तं तो पा ात डुबक ा घेत राये.’   

डुबक  ( ी.) बुडी. ‘नदी ा पा ात येक डुबक  लावल  का 
झालं आंगधुनं.’        

डुबती ( ी.) अ ाचा भाग. ‘चं  डुबतीकडे अस ानं 
लालसर दसत होता.’ -धग.४९.   

डुबनं ( .) १. पा ात डंुबण.े ‘नदीत ा ड ामंधी 
डुब ाचे दीस गेले.’ -मा.४५. २. बुडणे. ‘अरे रे पा ात 
पो ं डुबलं वा े.’ (का.डो ु)      

डुबरा ( व.) ठगणा, उंचीने कमी. ‘उंच शळेव न पा हले 
णजे चारही बाजूचे र रचे डुबरे ड गर दसत.’ -

कात.६१. 

डुबीत ( व.) बुड ात, वसूल न होणारे. ‘सावकारानं 
देयेल कज डुबीत होतं.’ 

डुबुरक  ( ी.) एक वा . ‘एकाएक  त ा कानावर 
डुबुरक चा आवाज आला.’ -पख.१४०. 

डुबुरक वाले (प.ु) डुबुरक  वाजवून भ ा मागणारे. ‘जोशी, 
वासुदेव, डुबुरक वाले हे लोक गावात पय दा 
म गा ा दार  येऊन भ ा मागतात, मग इतर गाव 
मागतात.’ -वा.११०. 

डु  (न.) लहान कुळव. ‘प हाटीत डु  धरलं मंगस ा 
न न काहाळलं.’ ‘ तफन ा सोयात डु ं.’        

डुमनं ( व.) ठगू. ‘लय उ ा मा नई डुम ाचा हात 
ड गीलोक पवचत नोता.’ ‘बायको ल बीसट ग अ  
नवरा पायला तं डुमना.’  

डुमनी ( व.) ठगू. ‘काटरकुटर खायं, डुमनी गरवार राय.’   

डु ी ( व.) ठगणी. ‘उंचीनं अ तशय ठगणी णून हचं नाव 
डु ी.’ -मे.६७. 

डु कडु क ( व.) भराभर, भरपूर. ‘य ा मालक ची 
वतभर जमीन नाई, तर  डु कडु क एवढे लेकरं पैदा 
क न सोडतात.’ -खंु.२६०. 

डुलक  ( ी.) पगण.े ‘आवो हे डुळक ताहे: तर  का: पा जती 
ए स:’ -ल .२०४. ‘तू जाऊन ये तेदलोक मी एक डुलक  
घेतो.’  

डुलडुल ( व.) डोलण.े ‘कावं सखू तुया कानातले तं म  
डुलं डुलडुल हालतात.’          

डुलनं ( .) १. मान हाल वणे. ‘क तनात सारे बायामा  
म  डुलत असतात.’ २. लण.े ‘मादेवले दा  ढोसून 
डुलनं स गा फ .’      

डुसं (न.) हरबरा पेर ाचे लाकडी औत. ‘डु ानं हरबरा 
पेरला पाच ये र.’      

डंुगं (न.) लहान आकाराचा शेताचा तुकडा. ‘सारा 
ज मनजुमला हडपून चार एकर डंु ावरही सावकाराची 
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गधाळ  नजर फरल .’ -कात.५५६. ‘ मच ा डंु ात 
रोजंदार बाया म  तोळत हो ा.’ -मे.२. (का.)        

डंुगी ( ी.) फ दी. ‘पयसाची डंुगी आ  आं ाचा औड 
स दवून टाक.’ -जटा.३४.  

डंुडा (प.ु) शेती अवजार. ‘डंुडा णजे देर, तसा णजे 
भासरा. उनारनारा जसा, ंडा देनारा सासरा.’ -
मए.७६. 

डूक(ख) (प.ु) दंश, सूड भावना. ‘हा डूख धरणारा भुजंग 
के ला दंश कर नच हेही तने हेरले.’ -झेल.५७. 
‘लगना ा सालापासून तरमुख ॉनं डूख धरेल हाये.’ 
-पागो.७०. 

डूब ( . प.) डुबावे, बुडावे. ‘डोहात उळ  मारल , डूब 
ना आता झवाळ ा.’         

डूल (न.) म , त न, धुंद. ‘गाने आयक ात गो दा डूल 
होता.’ ‘ पऊन न ा डूल झा ा.’  

डूल (पु.) कानातील अलंकार. ‘प हाटी ा ड गोड गी, 
रंगारंगाईचे फुलं/ पोर  सोर ा कानात जसे डुलतात 
डुलं.’ -काया.३. ‘दोन पैसे म गे टाकून मथीसाठी 
कानातले डूल घेतले होते.’ एक. 

डेग (प.ु) अ  शज व ाचे मोठे भ डे, मोठे पातेले. 
‘लवकर चढवल  चुल वर डेग.’ - मझ .१८४. 
‘भंडा याची दाय शजोयाले मोठीधाटी डेगच 
पायजे.’ (फा.दे ) 

डेगा (पु.अने.) मोठे पातेले. ‘व हाडा ा आंजोईत नाही 
कंुजुसीले जागा/ स दे जेवूनशानी जाई तर  ड  भ न 
डेगा.’ 

डेफाळ (न.) उंचवटा, उंचभाग. ‘मायावालं घर ा डेफाळा 
म गंच आये.’        

डेबरं (न.) ढेर , पोट. ‘दोन भाकर  हान ा तर  डेबरं 
भरलच नाई आजून.’ 

डेब या ( व.) मोठे पोट असलेला. ‘को े मा र ची ढेर  
वाढलेल  पा न पोर नी ना डेब या हे नाव पा ं .’ -
बाख.६.        

डेरगं (न.) मोठे पोट. ‘सकाऊनच डेरगं भ याले पायजे.’ 
‘कुठी शेन खाऊन सुल नं डेरगं आनलं माय.’        

डेरा (प.ु) १. मोठा ह डा. ‘मा ए ाइसे आंगणी आं बल चा 
डेरा खरवडीत होती:’ -ल .३८१. ‘डेराभ र पाणीया 
तापतु होता: तेणे गोसा वय चे ीचरण ा ळले:’ -
गो व.२४०. ‘इसा  कोणी साकरेचा डेरा भरला होता.’ 
-गो व.१२३. ‘डेरा रघोनी गसुळा तेथ लोणी खाय॥’ -
तुका.३८८.३. (फा.) २. छावणी. ‘ ाचा गया इतला गोळ 
क  ा ा कंठात झाणू सरोसतीचा डेरा हाये.’ -
सत.८५. ‘बाळापूरजोळ सु ानाचा डेरा 

पळे.’ (का.डेरा-रे) ३. राधा ामीचे ळ. ‘ब रवार  
डे यात चलतं काय सेवा ाले.’       

डेरादंडा (पु.) रा टी, पाल, ठोकलेला तळ, मु ाम. ‘ ा 
इजा यातून रंगरावचा डेरादंडाई अजून उठला न ता.’ 
-कात.६२०.  

डेर  ( ी.) लाकडी ख ब. ‘खूना के ा जागेवरतं डेर साठी 
दरं कराले कायी झनं भ े.’ - द.७. ‘जंगलात जाऊन 
सागा ा सर ा डेर , फाटे तोडून म डव घालाचा.’ -
जटा.१२. 

डेग (प.ु) पोट. ‘आपून हे असे फाक. दवसरात हाळं कूट 
क न डेग भरत नाई आपलं.’ - सत.३३. 

डे यात (प.ु) माठ, मोठे मडके. ‘सकाळ ा पाहर  रई 
फरते डे यात/ डोलडोलते गौळण दोर घेऊनी हातात.’ 
-लोक.२३ 

डेळ (पु.) वर फाटा असलेला रोव ाचा ख ब. ‘म डो 
घा ाले उंबराचे डेळ आनले.’   

डग (न.) श  न. ‘उचललं डग लावलं ग डीले.’  

डग ( व.) नबु . ‘कैस न कळे ा डगा। हत आदळल 
अंगा॥ -तुका.३५९९. 

डगडग ( ी.) कटकट. ‘आखीन वाढल  मा ाम गची 
डगडग/ आ थक प र ती करत होती रगरग.’ -
मझ .११०. 

डगनं (न.) १. श  न. ‘उठलं डगनं हेप ा मार .’ ‘काम 
नोतं तं गे ा काहाले तथी डगनं ध याले.’ २. लहान 
पोर. ‘पैशाअद ाचा हसोब एव ाशा डग ाले काय 
समजीन?’     

डगरं (न.) लहान मूल. ‘बरं झाले दोन डगरावर ा 
आपरेशन क न घेतलं.’ -खंु.१०९.   

डडावनं ( .) जीण, ख ा होणे, थकण.े ‘ नून ो 
आता जुना बैल डडावला, आता जरा न ाले संधी ा.’ 
-खंु.८१. 

डो (प.ु) १. डोह. ‘मामाभा ाचा डो हाय तात या नदीत.’ 
२. ोण, डाव. ‘बाइ: वा त जाओ नदेा: डोचे तुप घाला:’ 
-ल .५६८. ‘गोसावी आपुले न ीकरे तुपाचा डो घेउ न 
वाढू आले:’ -ल .०६०४. ‘मग म  तुमचीए माथ  डो-भ र 
तेला घाल न:... तीया डो-भ र तेल ीमुगटुाव र 
घाल त:’ -गो व.२८.  

डो (न.) नारळा ा करवंटीचे पा . ‘पानी का ाले 
राजनावरतच डो ठून दे ा एक.’       

डोई ( ी.) म क. ‘डोईवरचा पदर आला ख ावर .’         

डोईबूड ( व.) डो ापयत बुडेल असे. ‘ :खा ा डोहात ती 
डोईबूड बुडाल .’ -कात.१३८. 
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डोकडा (प.ु) १. माणूस, नवरा. ‘ ा ाशी या वयात 
झटापट खेळाव ो डोक ा तं भेटून नाई रायला.’ -
खंु.१३०. २. पा ातील क टक. ‘पानी गाऊन पेजो रे 
लय डोकळे झाले ात.’  

डो  (न.) १. डोके. ‘भाऊनं डो ं लळोलं अ  म  यु  
काहाळल .’ २. अ ल. ‘पैसा खस लेई डो  पायजे 
भाऊ.’         

डोडो (न.) चच , बदनामी. ‘गोडीत समदं ते. घरादाराची 
डोडो त नाही.’ -सेल.२२.   

डोना (प.ु) ोणा, डवणा. ‘पयसाचे पानं तोडून आमी डोने 
त ार केले.’ -जटा.१०३. ‘पुरनाची पोयी डो ात ा 
तुपात पाच बोटं बुडवून खाची.’ -ज.११.   

डोनी ( ी.) लहान लाकडी नौका. ‘डो ण कडै ला वल : मग 
गोसावी उतरले: बाइसे उतरल :’ -ल .५०८.  

डोपकाळ ( ी.) ैस. ‘सतराखेप हेला दाखोला तरमा 
गामन नाई रायल  डोपकाळ.’  

डोब ( ी.) मोठे डबके, खोल ख ात त ासारखे 
साचलेले गढूळ पाणी. ‘ल ब डोब दसताच के नं 
आनंदानं उडीच मारल .’ -झेल.१९. ‘डच ग भरल  डोब 
नवर  बडक  रानी/ हयद लावत आलं वाजतगाजत 
पानी.’   

डोबकाळ ( ी.) ैस. ‘थे पाय डोये लावून बगळे उभे हाय 
नदी ा डोबकाडा भवताल.’ -ज.४१.  

डोबड ( ी.) ैस. ‘ ैस घसरत नदीत आल . ेत तु ा 
मायची डोबड.’ -पख.४६. २. ‘ फ गची ैस अशी 
बसल  डोबाडीत, व ाथ  गु ा ठवून देते 
थोबाडीत.’ -ज ग.१५३. 

डोबरं (न.) चखलमाती असलेला पा ाचा मोठा ख ा. 
‘गायी शी मळेल ा डोब यात, आंगाची आग 
वझवीत हो ा.’ -मा.१८. 

डोबरा(ला) (प.ु) मोठा ख ा, खळगा. ‘पंढर पंढर  नाई 
पाहेल  लबाळा/ देवा इ ला ा डा ा पायाले डोबला.’ 
-लोक.२१९. 

डोबा ( ी.अन.े) डबक . ‘पोर सोर  बचकभर 
मास ासाठी दवसभर डोबा पजत हो ा.’ -झेल.५९.  

डोमकावळा (प.ु) टपलेला कावळा. ‘डालक त ा 
शदोर वर डोमकाव ानं झपाट मारल .’ -झेल.४.    

डो ा ( व.) नागाची एक जात. ‘डो ा, ग ा ा मानसाले 
पानी म गू देत नाई इ ले इशार .’ - द.७०.     

डोया(ळा) (प.ु) डोळा. ‘डावा डोया लावून ानं खुनावलं.’ 
‘डोळे फाडून कानटोप याला चीन भरत होता.’ -
धग.९२.         

डोरलं (न.) पोथ, माळेतील सौभा दशक पदक. ‘झाल  
पराटी तरणी, झाड भारानं लवलं/ पोथी मंदी कयर चं 
जसं डोरलं वयलं.’ -पा .२१. 

डोल (प.ुअन.े) मु ीम सण उ वातील सजवलेल  
पालखी. ‘उ सात पानी पळ ानं अव ाईचे डोल थंडे 
झाले.’    

डोलची ( ी.) पाणी आण ाची बादल . ‘पा ानं भरेल 
डोलची राधाले उचलता उचलत नोती.’        

डोलनं ( .) लण.े ‘बो ं ऐसे बोल। जेण बोल व ल 
डोले।’ -नाथ.  

डोलारा (प.ु) दखाऊ, पोकळ पसारा. ‘देशमुखीचं वैभव 
कवाचच सरलं आता न ा डोलारा उभा 
आय.े’ (का.डो र)        

डोल  ( ी.) नववधूची पालखी. ‘नवर न झाल  तं डोल तबी 
बसा लागीन.’       

डोस (प.ु) मा ा. ‘खताचा डोस देला त अगाईत सुध न 
जाईन.’ (इ.ं)          

डोसा (प.ु) आंबोळ . ‘समोसा, डोसा हे आप ा इकळचे 
पदाथ नाईत.’ (त.दौसे)       

डोहर (प.ु) एक जमात. ‘दोन कोस रात तुडवून बोर ा 
बजारात डोहर येतात.’ -पख.१००. 

डोहाये (पु.) डोहाळे. ‘कैसे ा ी चये वेळे। नदैवा 
अंधळेपणाचे डोहाळे॥’ - ा.६.७३. ‘नार ले डोहाये, 
चचा चो चो  खाये.’  

डोहाळा (प.ु) ग भणीची लालसा. ‘जीजामातेले तं लळाईचे 
डोहाळे पळले, तसे पळतात काय वऽऽ तुले?’       

डोहो (प.ु) मोठा, खोल जलाशय. ‘मग नाथोबाए डोहातू उडी 
घातल :’ -ल .२७०. ‘जैसी ीचा डोह । जागृ त न 
बुड॥’ - ा.७.५४. ‘वान नदीत भ ा मोठा डोहो 
हाय.’ (का.मडु )         

डोळ ( ी.) डाळ त सालपट रा हलेले दाणे. ‘वरन असं का 
दाय कमी अ  डोळ जा .’   

डोळभोक ा ( व.) डोळे आंधळे ावेत एवढा अंधार, 
घनदाट. ‘डोळभोक ा अंधारातच अनसुया चाचपडत 

यंपाक घरात घुसल .’ -पोळा. 

ड ग(गु)रतं (अ.) पि  चमेकडे. ‘ड गरतं व ाची रोपं लावून 
टाकल .’ ‘माहा घर ान तं ड गरतच आये.’ 

ड गरे (अ.) पि  चमेकडे, ड गराकडे. ‘बामनानं स गलं ैस 
ड गरे गेल  तकळेच पाहा.’        

ड गरेल ( व.) पहाडप ीतील उतारपाठी, टेक ा असणार . 
‘बुलढा ाची जमीन े ड गरेल.’       

ड गा (प.ु) लहान होडी. ‘नारळा ा दोरखंडान े ड गा 
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लाकडी खंु ना ब धून टाकला होता.’ -गय. 

ड ब (प.ु) ाला. ‘गोपा ा छा ात रागातमाचे ड ब 
उसयत ते.’ - सत.८५.   

ड बलं (न.) नकाराथ  अभाव. ‘एवढं क न पदरात काय 
प ं  ड बलं.’ (का.दो )         

ड बळा ( व.) काळा. ‘नदी ा कराळ  चपटा गोटा/ 
ड ब ा बायकोले दमाख मोठा.’ -लोक.१७५. 

ड बार  (प.ु) र ात खेळ करणार  एक जात. ‘सकाऊन 
पाल म डून ड बा याईनं खेळ चा  केला.’ (का.ड ब)         

ड बाळा ( व.) ाल चा पसारा. ‘पा ा ा वाफेमुळे 
आगीचा ड बाळा आसपास अ धकच भडकतो.’ -
कात.३३६. 

डौल (प.ु) ऐट. ‘चाळ तुया पायात, चाल कसी 
डौलात.’ (अर. दौल, का. डवु )    

      

ढ          
ढ ( व.) अडाणी, मूख, अ श त. ‘बो ाले शार हाय अ  

शाळेत पायलं तं ढ.’      

ढकलगाळ  ( ी.) हाताने ढक न चालवावयाची गाडी. 
‘दोन ग ाचे क े ढकलगाळ त आनले.’     

ढकलनं ( .) लोटणे, पुढे सारण.े ‘कोनाचंबी फसेल गाळं 
ढकलनं पळतेच.’         

ढकलाढकल  ( ी.) लोटालोटी. ‘ज ेत बम गद  होती अ  
लोकं ढकलाढकल बी करत होते.’         

ढकोसला (पु.) दखाऊ आवरण. ‘वधरचा ढकोसला पा न 
ा. अंदरक  तो राम जान.े’  

ढगाड ( व.) मोठाधाटा, ातारा बैल, डंगरा. ‘ढगाड बैल 
को ात काहाले पायजात. इकत घेसीन तं अलब ड 
गो हे घे.’ 

ढगाडं (न.) ढग, ढग चा पुंज. ‘एकाएक  वारं यायचं. 
आलेल  ढगाडं घेऊन जायचं.’ -अंधा. 

ढगाळ ( व.) ढग असलेले आकाश. ‘ढगाळ वातावरन 
अस ानं पेरनं धरलं कालपासून.’       

ढगुयलं (न.) एखादा लहान ढग. ‘आकाशात ा 
ढगुय नी का कार ना ढवसा आला.’ 

ढ गा (प.ु) मोठी पतंग. ‘यवेळा मोठा ढ गा आनला ाले 
म ाबी तसाच ताकतवान पायजे.’        

ढ र ( व.) खराब, ख ा, बनकामी. ‘हे ढ र गाळं कसं 
काय जाईन बे परगावले?’     

ढन ( व.) ीमंत. ‘आता कोनताबी समाज असो ढन 

हायच.’ ‘शामरावचा कारभार काय पायता, ढन आये.’     

ढनकसा (प.ु) पेटलेला, ‘ढणढण जळण.े आता चुल तही 
जाळ ढणकसा होता. सुमननं चहा उकळला.’ -अंधा. 

ढनढन ( व.) कोरडे, रकामे, ठणठण. ‘राजन तं ढनढन 
हाय. पानी कुठ ं घेऊ?’      

ढनान ( व.) एकदम कोरडे. ‘नळाचा प ा नाई. घ ा, 
राजनं ढनान पळेल हायत.’       

ढप (न.) ठ , थ बणे. ‘पा ाचा ठोक आ ानं पेरनं ढप 
पळलं.’           

ढपल  ( ी.) डफडी. ‘ ेक हातातील ढपल  छऽ  छऽ  
आवाज काढू लागल .’ -झेल.१०. 

ढ र ( व.) जीण, बेकामी. ‘हे ढ र बैल काय गाळं 
वहळतीन त वळो बॉ?’           

ढब ( ी.) त हा, शैल . ‘ ा ा बोल ा ा ढबीव न ती 
काय समजायचं ते समजल .’ - स.१०२.  

ढबढबनं ( व.) सो यसोयीने, हळूहळू, कलाकलाने. ‘दोन 
म ने मुकेच राहा. सापडलं सोनं ढबढबनं काढून इकू.’ 
-खंु.२१५. 

ढबर (न.) १. खापराचा तुकडा. ‘गाळ ामळ ाचं ढबर घे 
काढून. चं शकं ब ध चळ ले पानी ाले.’ -डेबू.४८. 
‘कावं बुढे टारंगटू, हाती ढबर फेळ महा गू.’ २. मातीचे 
मडके. ‘उतळनीत ा ढबरायतला दायदाना कदीचाच 
सरला ता.’ - सत.४४. 

ढबू( ू) (प.ु) मोठा पैसा, दोन दड ा कमतीचा. 
‘आजी ा चंचईतला ढबू पैसा घेऊन गोया 
खा ा.’  (का.ड ू)        

ढमकं ( व.) षंढ. ‘ शदी ा शदोया शदीले वाय ा/ गानं 
नते ढम ा बाय ा.’ -लोक.१७५. ‘उं ीपुरे च गले 

दसता खम ावानी/ गो ी का न करता 
ढम ावानी.’ -ऊ.२४.  

ढमका ( व.) अमका, कोणीतर . ‘अम ाले स ग का 
ढम ाले स ग मी काई कोनाले जुमानत नाई.’  

ढमढम ( व.) खूप, जा , मो ा माणात. ‘जेवणखाणं 
उरकल . तत याही ढमढम फुगला.’ -डेबू.३९.  

ढमढम (न.) वा ाचा आवाज. ‘शेजार  ढमढम वाजे, 
कुकासाठी कपाय खाजे.’  

ढमूक ( व.) कोणीतर . ‘कोनी ढमूक मानूस वावरातून 
आळवा गेला.’        

ढ  ( व.) आळशी, सु , मंद. ‘आ ाबाई अशा ढ  बसू 
नका, लगन होय ना हे?’      

ढयत ( . प.) ढळत. ‘ढरकोनी पा ावर दस चालला 
ढयत.’ -पा .१३. ‘अजून दवस ढयला नोता.’   
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ढयनं ( .) ढळणे. ‘नजर चा कोन भरोसा देईनं/ अशा 
खेपी तेही ढयते बुहार .’ -काया.३६. 

ढयलं ( . प.) ढळले, कलले. ‘हे भतकाळ ढयलं तं 
ठु ा लावा लागतात ाले.’           

ढरकलं ( व.) हलके, कमी कमतीचे. ‘अयरे तं पाय कसा 
ढरकला आनला जवायानं.’       

ढरकोनी ( व.) न ळ पाणी. ‘बायकोचा सैपाक ंजे 
जय ा वातळ पोया, तुर ा दायीचं ढरकोनी.’ -एक. 

ढरढर ( व.) १. पातळ संडास, एक नी. ‘ढरढर पादते, 
फरफर हागते.’ २. जाडसर. ‘दयन केवढं ढरढर आनलं 
रे तुया?’    

ढळढळ त ( व.) , , समोर, नजरेसमोर. `माया 
डोया देखत ानं मारलं ढळढळ त.’     

ढवई ( ी.) म र , चे ा. ‘साई नोती तं सासूचीच ढवई 
करे जवाई.’ 

ढवकल ( व.) सढळ, उध ा. ‘ता ाजी ढवकल असामी 
आये कोनालेच नाई नाचा नाई.’         

ढवयनं ( .) मंथन करणे, घुसळणे. ‘झालंसीन ढवयनं त 
बुळातलं पानी दे मले राजनातलं.’ 

ढवळा ( व.) प ढरा. ‘बाई: स : ढवळा पवळा करौ न 
तयाते अ  ान फेडीले:’ -ल .६००. ‘ढवळे गाईचे ध 
काढू। एकएक  ठ बे मा ॥’ -तुका.१८१.२. ‘हे ढवळे 
ढवळे ढग वरते हसतात.’ - श.४३. ‘चोळ  खडीची 
अंगात, ढवळं स डलं च दणं.’  

ढवाई(ळ ) ( ी.) म र , चे ा. ‘संतासी देखो न कर तो 
ढवा ा। भावे धुतो चो ा दा स चया।’ -तुका.६७३. 
‘मुखी मुलायम नवी न ाळ / ला व कराया तुझी 
ढवाळ .’ -भीक.८७. ‘पोरं बु ाची म र  करतात, 
ढवाई करतात खजोतात.’ -डेबू.२४.   

ढसंढसं ( व.) खूप- रडणे. ‘माया काकानं दा  
पवूनस ा गाय मारल  तं माई आजी ढसंढसं ल .’          

ढसकलं ( व.) हलके. ‘तुया सासूनं माया पोरा ा लगनात 
पाय कसं ढसकलं गळं अयेरात दे ं .’          

ढसाढस ( व.) अ धक माणात. ‘ढसाढस ध ावं तं 
जानजवान पो े दा  ढोसू लागले.’       

ढ र ( व.) सैल, जाडसर. ‘तुका णे बरा। आहे ढसाळ 
वे ारा।’ -तुका.१७४२. ‘दयन पाय केवढं ढ र 
आनलं.’  

ढंग (प.ु) १. मेळ, व ा. ‘मीबी फ ाच फकरमंदी हाय 
पण आजून ढंग नाई लागला.’ -फ र.१११. २. र तभात, 
ताल. ‘नवरा मेला ापासून पोर ले ढंगच नाई रायला.’        

ढंगडे(ळे) (पु.) मजास, नाटक करण.े ‘असे ढंगडे काहाले 
पायजे आप ा लेकराले.’ - झ.१४.  

ढंगरा ( व.) नखरा, ढंग करणारा. ‘खायाले भे े तं भे े 
कसई, त ातई याले ढंगरा सुचते.’  

ढंगरे (प.ु) नखरे, स ग, ढ ग, नाटक. ‘या कल युगात 
तारेकोतारेई ढंगरे करतात.’ -काळ .८५. ‘बायको 

गोर  असो का सावळ  असो मुका ानं तले घऊन ये 
ढंगरे काई क  नको.’ - तत.१००. 

ढंढार (न.) दंढार, लोकना . ‘गेलं क तन ढंढार, गेल  
काकड आरती.’ -मा.१४.   

ढाई ( ी.) डाव, खेळ. ‘मज चवर  डाही ए तए: गोसावी 
आपणेया सीवो ने दती:’ -ल .०४०८. ‘हे ढाई तं मीच 
घेतो ग ा आता. पानं म  लागले.’  

ढाणा (प.ु) वेटाळ, मोह ा. कोरकू बोल त ‘येटाया’ ा 
व हाडी श दासारखा ‘ढाणा’ हा श द उ ारात 
आढळतो. ‘भ गानं केसाचं जंगल भागावं तसं 
ता ब दागाव दोन ढा ात वभागलं गेलं.’ -झेल.२. 

ढाना ( व.) ध ाड, द डगा. ‘रंगराव असा दसते जसा 
ढा ा वाघच होय गावातला.’        

ढापन (न.) झाकण. ‘झ ब न दसत नाई ंतं, काय ढापन 
लावलं डोयाले, तुया?’          

ढापनं ( .) लाटणे, पळवण,े बाडण.े ‘तुयाच माहे दाहा 
पये ढापले बाबू.’           

ढाय (पु.) १. उतार. ‘ जकळे ढाय तकळे पानी जाय.’ २. 
मोटेतील पाणी पडते तो हौद. ‘ढायीत गलबला, द डा 
को ा.’    

ढाय ( ी.) सवय, वळण. ‘ ीर ओकु नय  खाय अमगंळ। 
आपुल  ते ढाय जाऊं नेदी॥’ -तुका.१०५१.३. ‘ढाय ते 
ढाय मे ावर जाय. ात ा रासीचा हा जानीमाकय 
बैल.’ - सत.१२५. ‘एका घर ा दोघी झनी, सासूची 
ढाय घे ग सूनी.’  

ढायना (प.ु) मोटीतील पाणी पडते तो हौद. ‘ढाय ात ा 
पा ानं मान कवा यतेे.’  

ढायी ( ी.) खेळातील पाळ . ‘माई ढायी हाय ग ा आता. 
मी पसतो प े.’       

ढालगज ( व.) मोठे, वय ार. ‘तु ी मो ा ढालगजा गे। 
गोकुळ ा नार .’ -नाथ.२६५. 

ढास ( ी.) कोरडा खोकला. ‘ ण व ा ढास कोण न धर  
वेठी।’ -तुका.७१७. ‘आबाले ढास लागल  अ  गेला 
पटक ा.’  

ढासं (न.) १. कुटाराने अध  भरलेल  बैलगाडी. ‘ढासंभर 
कुटार आनलं वावरातून.’ २. बैलगाडीचा स गाडा. 
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‘बंडीचं ढासं मो ं . वावरात ा काटी ा पाट ा 
बसवावं काय लेक?’  

ढासनं ( .) क बणे. ‘पो ात तं कुटार ढासून भरेल 
आय.े’         

ढाळ (प.ु) जुलाब. ‘ग ाले ढाळ लागले, घेतला त ा क  
पयाला, असं सु  आय ाचं.’        

ढाळ ( ी.) सवय. ‘मंधामंधात बोलायची तहुी ढाळ जात 
नाही.’ -पाटी.  

ढाळण ( ी.) १. माती ा भतीवर डहा ा टाकून वर 
माती घालणे. २. पेरणीपूव ची ज भूळवाही.  

ढाळनं ( .) मशागत करणे. ‘सारं सपाचट क  आता 
वावर ढाळून.’ -गाक.५०. 

ढ कण (न.) झाकण. ‘डरामावरचं ढाकणच ल बोलं कोनं.’         

ढ ग ( ी.) दोन पावलातील अंतर, ट ग, झेप. ‘शामराव 
धावतधावत नाही पण ढ गा टाकत नघून गेला.’ -
काळ .९.  

ढ ग ( व.) शेवटी, शेवटचा. ‘हात  पडे तोची ढ ग। दम पुरे 
तो खे ळया च ग॥’ -तुका.१७१.४. ‘खेळा ा बाबतीत 
मी सव त ढ ग.’ - मझ .४५.  

ढ गडी ( व.) ध गडी. ‘एवढी ढ गडी पो ी, कती रोज 
घरात ठुता?’           

ढ गी ( ी.) ड ग, फ दी. ‘संकेसरा ा ढ गीवर के  
सरपटत आला.’ -झेल.१६.    

ढ ा (प.ु) मोठा वखर. ‘दोन जोळेईची सायळ अस ानं 
येक जोळ  तफनीवर तं येक ढ ा वखरावर होती.’        

ढकळे ( ी.) ढेकले. ‘मातीची काळ भोर ढकळे चारबैल  
वखरवाही के ामुळे फुटून गेल  होती.’ -कात.१२२. 

ढगुयलं (न.) लहान ढग. ‘ म ग सरला तर बी ढगुयलं 
नाई उमयलं अभायात.’       

ढगुलं (न.) लहान ढग. ‘काय ढगाले वा यानं कसं प ढुरकं 
केलं/ जीव होते पानीपानी र सरके ढगुलं. -न बै. 

ढपाळ (न.) ज मनीचा उंच भाग. ‘वावरातलं ढपाळ 
न गरानच काहाळा लागन.’    

ढ  ( व.) सु , मंद, मौनी. ‘सं ा तं बोलतबी नाई लयच 
ढ  दसून रायला.’          

ढलं ( व.) १. सैल. ‘बाइसे पाहा त तवं पोते ढीले देख त:’ 
-ल .०२४१. ‘धोतर ढलं झा ानं बुडा आळ गी गेला.’ 
२. पोचट, कतृ . ‘ना ा ढला अस ानं श ाचा 
धंदा बु ा.’ (त.डीला)         

ढल( )मढा म ( व.) सैल. ‘वाळ ा आंगाचा अस ानं 
ढलमढालम मनीला शवला.’        

ढलाई ( ी.) सैलता. ‘पतंगीचा पे ा प ा बरोबर 
ढलाई देनं चा  केलं.’ ‘को ाई कामात ढलाई ना 
पायजे.’          

ढ ाढ क ( व.) सैल. ‘ ब ाई ा बोहा या लतीनं बुडा 
ढ ाढ क पळला.’ - सत.७५.   

ढ ारफस ( व.) बळा, अवसान नसलेला. ‘माना टाकतय 
धान, बापू झाला ढ ारफस.’ -हा.३८. 

ढ ेफ क ( व.) सैल, मोकळे. ‘जराबी हेमकाडून काढत 
नाई पोराले स दे दोर ढ ेफ क सोडून देले.’ -
खंु.२०१ 

ढवर (प.ु) कोळ , एक जात. ‘ढीवर या म ा चारा घाल  
जैसा। भीतर ल फ सा कळ  नेदी॥’ -तुका.९४.२.      

ढवसा (प.ु) आधार. ‘हे अनावर न वचा रता। वाया च 
धवसा उपनला च ा॥’ - ा.१.६७. ‘क  पाटीवर  तया 
आन।ु धवसा उपनला॥ - ा.१०.३३०. ‘ ख या मनाले 
पतराचाच तेवढा ढवसा राहे.’ -अक.३३.  

ढस( )र ( व.) ठसूळ, सहज फुट ा-तुट ा जोगा. 
‘शेव ाची ड ग भलतीसी ढ र रायते.’         

ढ े  (प.ु) धरडे. ‘सव  णीतले: आपण च डा ळ 
करावी: आपाण च वाटावी: आपण च ढीडर  करावी:’ -
४११. 

ढील ( ी.) सैल, मोकळ क. ‘पतंगीले ढील देल  तशी ती 
अभाय जोळ क  लागल .’        

ढुकनं ( .) मु ाम वळून पाहण.े ‘आ ाकळे सूनवायर  
पाहेत नाई ढुकून.’        

ढुयका (प.ु) अ  काळाची झोप. ‘ पार ा ढुय ासाठी 
नी बैठक तच पाय ल बवले.’ -एक. 

ढुशी ( ी.) धडक, ट र, ढुसणी. ‘ साळ नं ढुशी मारल  
तं खाल च प ो मी.’         

ढुसं (न.) १. दोन काकर  औत. ‘ तफन नोती तं ढुशानंच 
पेरनं उरकलं.’ २. क बळे, ढुसे, घ गडे. ‘जे 
नानाश ची म स। जे जगद ाच आकाश। जे 
आकारजाताच स। घडी केल॥’ - ा.१५.८३. ‘ त ा 
जवळून सतरं ा, ढुसे, ताल ा धून घेत ा.’ -
लेक.३०.  

ढुसा (पु.) जोराचा ध ा. ‘गाईला ढुशा देणार  कालवड 
भेटल  णजे कासेला अ धकच ध फुटते.’ -
कात.३८३. 

ढुसकनं ( .) मारणे. ‘बैलानं ढुसकलं तसी मी दनान 
आळवा न प लो.’        

ढुसकनी ( ी.) जोराचा ध ा. ‘वावरातून आल  तशी ती 
जोळ बसून परशाले गोड ढुसक ा देऊ लागल .’ -
कावू. 
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ढुस ा( ा) ( ी.अने.) ध े  मारण.े ‘ताता ा मनातील 
खदखद आतून ढुस ा मा  लागल .’ ‘ती बैल कडे 
पाहात होती. बाश  मंग ाले शगानं ढुस ा मारत 
होता.’ -लखू.३. 

ढुसा( ा) (प.ु) गु ा. ‘यानं ठोसा मारला, ानं ढुसा 
मारला.’ -डेबू.६६.   

ढुसी ( ी.) ट र. ‘ढुसी मारता वा यानं पाना ढगाचा 
फुटला/ थब धाळ ओठाशी तृ  तृनात दाटला.’ -
कळा.१२. 

ढंुगन (न.) ढंुगण. ‘पोर  आइवेचेया ढौगाव र फाळुके घाला 
गा:’ -ल .०५३२. ‘हातपाय बबळ जाती। ढंुगण घो ळत  
लागे माती॥’ -तुका.१५१. ‘येसोदी ढंुगन घासत चाले तं 
लोकं तले घशाटी नत.’ 

ढूमढूम (न.) १. वाजं . ‘ढूमढूम वाजतगाजत वरात 
नगल .’ २. ल . ‘मंग लाय ाचं ढूमढूम क न 
टाकावं.’ 

ढूस ( ी.) १. फो ी. ‘ ा स गतलं त स ईनं माहीच ढूस 
केल .’ -भं.८४. २. बनडोक. ‘ढूस मानसासंगं कुठी 
वादावादी करता आपून?’  

ढेऊल (न.) ढेकूल. ‘आ ण मा तयेचे डखळ॥’ - ा.६.९२. 
‘न गर ानं मोठाले ढेवलं नघाले.’    

ढेकूल (न.) शेतातील मातीचा गोळा. ‘तुहं पाऊलई पाय, 
मुलखा ारं सकवार/ या च न मातीचे ढेकलई 
ख कच फार.’ - व.       

ढेडारं (न.) पोट, ढेर . ‘ढेडारं फोडून टाक न आतडं बाहेर 
काढीन पळा इथून, फुटा इथून.’ -खंु.२९. 

ढेप ( ी.) शगदाण,े जवस, तीळ इ.ची पड. ‘तीही सीळ या 
भाताचीया ढेपा तेयाचीए झोळ ए स घातल या:’ -
ल .४३८. 

ढेपसं ( व.) लहान नाकाचे. ‘पोरगा पायाले शाबूत हाय. 
आमासक ढेपसं नाक आय.’        

ढेपसा (प.ु) लहानसे ढेकूल. चुल वर ा देवळ तील 
गोवर ा राखेचा छोटाचा ढेपसा उचलला.’ -पाटी.   

ढेबरं (न.) सुटलेले पोट. ‘ नरवा ावानीच ढेबरं नगलं रे 
तुयं.’       

ढेबरा ( व.) मोठी ढेर , पोट पुढे असलेला. ‘खाऊखाऊ 
ढेबरा झाला लेका.’      

ढेमशा ( व.) नबु . ‘गावातले पो े ढेमसे न ात चतरे 
असतात.’        

ढेमसं (न.) भाजी करतात ते फळ. ‘भाजीले ढेमसे आनले 
अध  कलो.’          

ढेमसं ( व.) नबु . ‘मा रचं असून पोरगं असं कसं 

ढेमसं नगलं?’  

ढेमसा (पु.) ग ड आ दवासीचा नृ कार. ‘रा ीला 
हातभ ी झोकून, म साहार क न, बासर  डफ ा ा 
सुरावर ढेमसा नृ  चालते.’ -जटा.१०७. 

ढेर (प.ु) मतृ. ‘कु हाळ ा एका ढप ातच वंका या ढेर 
झाला.’  

ढेर ( ी.) रास, ढीग. ‘सोयाबीन ा पो ाईची ढेर ा ढेर 
पळेल होती.’  

ढेर ( व.) वपुल. ‘आप ावरतं लोकाईचं ढेर कज येल 
हाय.’ -फ र.८१.  

ढेरगं (न.) फुगीर पोट. ‘आमाले आम ा ढेर ाचं पायनं 
पळते झप कशी यीन मंग?’ -फ र.८०. 

ढेरपो ा ( व.) मोठी ढेर , पोट असलेला. ‘हरामीचं 
खाऊखाऊ म ावला ढेरपो ा.’      

ढेर  ( ी.) सुटलेले पोट. हजारोकोटी पये खा े तर  
ाईची ढेर  भ नच नाई रायल .’ -धु . 

ढेल (न.) मोठा तुकडा. ‘ढेकलाचं ढेल ा ढेल खा ं 
पो ानं.’          

ढेलगं (न.) १. शेताचा लहान भाग. ‘वावर झालं न गरनं 
ढेलगं रायलं आता.’ २. गरु चा लहानसा गोठा. ‘सारे 
ढोरं ढेल ात क डून ठेवले.’       

ढेला (प.ु) पड, मोठे ढेकूल. ‘ढेला पा न गयु चा जशा, 
बलगती माशा.’ -मा.८१. 

ढेल  ( ी.) धा  साठ व ासाठी ब बूची लहान कणगी. 
‘ढेल तले ग  काळून दऊन आनले.’    

ढेवलं (न.) ढेकूल. ‘शेतीतच आमाले फोडा न े ढेवलं.’ -
मझ .४०.    

ढेसे (प.ुअन.े) डहा ा, फ ा. ‘पोया ा रोजी दा ात 
ठवलेले ढेसे हातात घेऊन थे घरात फरोते.’ - द.७०. 

ढगा (पु.) दोन पावलातील अंतराएवढी चाल. ‘चारसहा 
ढगात ा ह याले र ात धरलं.’     

ढडरवाळ  ( ी.) गरेु ओवाळ ाचा सण, एक देवी. ‘आल  
आल  रे दवाळ  ढोर ा कर रे ढडरवाळ .’ -पख.१२३. 
‘गाई श ना ओवाळ ासाठी नदीकाठी उगवणा या 
ल ाळाची ढडरवाळ  आज पा हजे.’ -पख.१२३.  

ढढुरा (प.ु) दवाळ ा दवशी प ाळाची समई क न 
ावर मातीचा दवा लावण.े  

ढढोरा (प.ु) गाजावाजा, धडोरा. ‘तुया नावाचा तं ढढोरा 
पटून रायला गावात.’         

ढ ा ( व.) म , नबु . ‘ ा ढ ाले काहीच ये ार कयत 
नाई.’         
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ढो ढो ( व.) न ळ पाणी घातलेले. ‘असं द देता काय 
भाऊ? न हा ढो ढो पानीच तं हाय.’      

ढोक (प.ु) एक प ी. ‘ढोर मेल का ढोक जमतात.’       

ढोकळा (प.ु) एक गजुराथी पदाथ. ‘सकाऊनच मायनं 
ढोकळा केला खायाले.’       

ढोकसोनं (न.) ढोक प ाचे खा . ‘सा या गावाचं ढोकसोनं 
झालं आता. राम नाही रा ला.’ -कावू. 

ढोपर (न.) हात मुरडून होणारे टोक, कोपर. ‘तुका णे 
 हा बुड वला वे ार। तुझे च ढोपर सोलावया॥’ -

तुका.३४५७. ‘उपाशी ठेवून तलेु अ दाता नतीन/ 
कमचार  ापार  ढोपरानंच खनतीन.’ -ऊ.१५. 
‘पुरा ाची आ  ढोपरामंदी हाळकापरत टोचून घेत 
जाय.’ - सत.१२२.  

ढोपरनं ( .) १. हातात कान ध न कोपराने गोटी 
ढकलणे. ‘ढोपर फुटाचे ढोपरता ढोपरता.’ - मझ .४४. 
२. अ तशय क  क न, वाप न घेण.े ‘गर बगदु ले 
सारेच ढोप न घेतात फुकटफाकट.’       

ढोबर (न.) १. व ा काढ ाचे खापर. ‘गू फेळाचं ढोबर 
कुठी ठेवलं वऽऽ माय?’ २. भ डे- उपहासाने. ‘गवताचे 
खोपट पडके/ मातीचे ढोबर फुटके.’ -भीक.३९. 

ढोबरा ( व.) मोठा, जाडाभरडा, ठळक. ‘पोथीत सारखे मनी 
पायजे, एवढे ढोबरे ना पायजे.’           

ढोमनं (न.) भ डे. ‘चुल त प हा ा सरकवून ढोमनंभर 
गळुाचा चहा उकळला.’ -धग.१४५. ‘कये ना मये, ढोमनं 
घेऊन पय.े’  

ढोमना ( व.) १. वहार . ‘घरात ा व  ू
काहाळूकाहाळू देते लेकाचा ढोमना त.’ २. मोठा, 
वय . ‘एवढं वय वाहाळलं पन अ ल नाई आल  
ढोम ाले.’          

ढो ा ( व.) थोराड पण नबु . ‘एवढा मोठा ढो ा झाला 
तर  तुले भेव लागते. पाच वष चा सुरशा तु ापर स 
धीट हाय.’ -वा.१५०. ‘वा े ढो ा, एवढं स गूनबी 
उतरत नाई खोप ात.’  

ढोरमेहनत ( ी.) अंगा बाहेर अ त काम करण.े 
‘शेतक याले ढोर मेहनत के ा बगर जमत नाई.’    

ढोर (न.) गरेु, जनावर. ‘ढोरावा ाले अ  पोरावा ायले 
आईकनच पळते.’ -फ र.१३८. (का.डोर)         

ढोरक  (प.ु) गुरे वळणारा, गुराखी. ‘ ातच ढोरक  पोरं 
पार  ढोरं ड ावर पाणी पाजायला आणत.’ -पख.६८. 

ढोरढाकरं (न.अन.े) गरेुढोरे इ.. ‘थकेलमकेल बुडेबाडे, 
ढोरढाकरं घरंदारं काई रायलं नोतं.’ - सत.५४. ‘अरे 
ढोराढाकराईनं मानसू पुळे जाते.’ -फ र.१३८.   

ढोल (पु.) भजनातील चम वा . ‘ईज थयथय नाचते/ ढग 
ढोल वाजवते.’ - व. (फा. ल)  

ढोला (प.ु) धा  भर ाचा कणगा, बुलं. ‘कनगी भ न 
उरल  ार  त या ढो ात मावती तुर .’ -भीक.११२. 

ढोलार ( व.) पोकळ . ‘आं ा ा ढोलारात हात घा न 
म ू  पकळतात.’ 

ढोल  ( व.) १. पोकळ . ‘झाडा ा ढोल त हात घा  नोये.’  
२. ल  असलेल . ‘बाई तं लयच मारवाळ नवानी ढोल  
दसून रायल .’ (का.डोर)   

ढो ा ( व.) १. ढोल वाज वणारा, मोठा. ‘व ावर ढो ाले 
चोपच ना सापळे.’ (फा.) २. मो ा पोटाचा. ‘नवर  
बारक चरक  अ  नवरदेव ढो ाचा ढो ा.’ (का. 
दो ु )         

ढोस (प.ु) आ ची टोचणी, हार. ‘पुराणीचा नसटता 
ढोस बसला णजे बैल कोसकोस आवरत न ते.’ -
कात.५१८. 

ढोसनं ( .) १. पण.े ‘कोलटेकनीवर बसून मोपानं 
गलासातल  दा  ढोसल .’ -झेल.६. २. पुराणी जोराने 
खुपसणे. ‘बैल म गम ग रेटून रायला ना बे ढोसनं 

ाले?’ ३. आत भरण.े ‘कोनाचं काईबी पळेल असो 
घरात ढोसत रायते.’   

ढोसलते ( . प.) पते. ‘बा फ  ढोसलते अ  
सदानकदा पसरते.’ -डेबू.३९.  

ढोसलनं ( .) पण.े ‘रात दवस दा  ढोसलनं स गा फ  
याले.’        

ढोसा (प.ु) हाता ा कोपराचा ध ा, हार. ‘खंु ा ा 
एका ढोशात दसरथ आळवा प ा.’           

ढ गळा (प.ु) गढुघा. ‘ढ ग ाचा एक क बा हाणून 
तणतणत बाहेर गेल .’ - श.५७. 

 

त 
तइसा (अ.) ते ा. ‘काल घर  आलो तं तइसाच नोतं स गा 

लागत.’        

तई (अ.) ते ा, ावेळ . ‘बैस लया भाव पायी। बरा तई 
नाचेन॥’ - ा.६.१४२. ‘फळल ते लवे भार। पीक खर 
आल त ॥’ -तुका.८९९.२. ‘क  लेकाले काहीतर . मन 
लागन तई.’ -धग.३.   

तकतक ( व.) १. चमकदार. ‘तो  काई दवस तकतक 
दसते.’ -बा. २. दीघ ती ा करण.े ‘नंबर नाही 
लागला त मंग बसा लागन घंटाभर तकतक करत.’ -
मे.४०. 
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तकदीर (न.) दैव, नशीब. ‘तकदीरानं रकामा आटोबी 
सापळला.’ -अ.१४६. ‘जाऊ दे चीमायभैन तं ाचं 
तकदीर ा ा संगं.’ -धग.८३. (अर.त दीर) 

तकधूम ( व.) जलद, गतीन.े ‘कुठी चा े? ून सुपाले 
पुसलं तर ो तकधूम गेला.’ -सेल.३३९. 

तकनं ( .) टकाव धरणे, तगण.े ‘या पावसायात हे भीत 
काई तक धरत नाई.’ 

तकप ी ( ी.) पावती. ‘रा ी अड ा ा कानात तकप ी 
हाती घेतल .’  

तकरार ( ी.) कुरकूर, ओरड, आरोपप . ‘कापूस चो न 
नलेा राती नून पो लसात तकरार न दवल .’ (अर.)      

तकर बन ( व.) अंदाजे, सुमारे. ‘हरबरा तकर बन 
येकर  आठ कटल होईल लेक.’ ‘गावातले तकर बन 
समदेच लोकं जमा झा े.’ (अर.तकर ब)      

तकला  ( व.) ता ुरता, टकाऊ नसलेला. ‘धटवट ठुनी 
ठोका लागत होती ही तकला  काहाले लावल .’ (अर. 
तकलादी)      

तकल फ ( ी.) :ख, ास, क . ‘ ा चं आता उतरतं 
वय झालं. ा ले काहीच तक लफ त नसल का?’ -
पख.७५. ‘लय झाल  तकल फ तर  द े  घेऊन, 
सायकल ा उच न ँडवर देल  ठवून.’ -ज ग.६१. 
(अर.तकल फ)  

तकवा (प.ु) तजेला, प, श . ‘ ातारा थकला होता. 
तकवा ये ासाठी ानं चलम काढल .’ - स.७४. 
(अर.)        

तकळबंद (पु.) पुरता बंदोब . ‘कूप ठोकून ढोरावासराचा 
तकळबंद करा लागते.’ (म. तक , फा. बंद)     

तकाजा (प.ु) टुमण,े प ा, नकडीचे मागण.े 
‘ग पोथीसाठी बायकोनं भ ाच तकाजा लावला 
मायाम गं.’ (फा.तकाजह, अर.त ) 

त ा (पु.) मोठी उशी. ‘पावनेची म  सोय केल . गा ा, 
त ा ग ा अशी म  बछायत.’ (का.त े )            

त ा (पु.) १. लाकडाची फळ . ‘काटी ा लाकळाचे त े  
काळून आनले.’ २. नकाशा, को क. ‘वग त मा रनं 
त हेत हेचे त े  लायेल दसतात.’ (फा. त ह)        

त ार ( ी.) कुरकूर, वाद ववाद, त, तंटा. ‘पोर नं 
सारं सोसलं पन कईसा त ार केल  नाई.’ (अर.)      

तखत (प.ु) सहासन, राजगादी. ‘राजा मेला का ाचा 
पोरगा तखतावर बसे.’ (फा.त :)      

तखतपोस (पु.) मोठा लाकडी पलंग, चौरंग. ‘तखतपोसावर 
बसून पाटील मजुर  चुकोत.’ 

तग (प.ु) टकाव, दम, श . ‘हीर खोल-खोल गेल . 

ज मनी ा पोटात पानी नाई तं हीर तर  कती तग 
धर न?’ (फा.)  

तगडा ( व.) १. मोठा.  ‘बायका लावून दे दोघात झगडा/ 
सादासुदा नाही लंबा चौडा तगडा.’ - मए.१००. २. 
ध ाड, श वान. ‘गनपत च गला तगडा मानूस 
हाय.’ (फा.) 

तगडी ( व.) जबर, ीमंत. ‘ चं ओल त भरपूर असेल. 
तगडी असामी दसते.’ -काळ .८२. (फा.)   

तगनं ( .) टकण.े ‘ प टत  घण व र सैरा। तया पोट  राहे 
हरा। तैशा काय तगती गारा।’ -तुका.१४८७.४ 
‘ बनामायचा तगला बचारा पन हाळानं असा रायला 
बा ु ट ावानी.’ - सत.१२२. ‘गढी खचल , बाभुळ मा  
एकाक  तगल .’ -काळ .७. (फा.)     

तगमग ( ी.) तळमळ, अ ता. ‘माया जीवाची अशी 
झाल  तगमग/ रेतीतला मासा जसा करे 
तळफळ.’ (का.फा.तगामशी)       

तगर (पु.) तवंग. ‘मशीन ा लाकडी त ावर धुळ चा 
वरळ तगर होता.’ -धग.२०. ‘पय ा पंगतीत तेलाचा 
तगर लेवून र ा कसा नाचत येते.’ -डेबू. 

तगवनं ( .) टक वण.े ‘ पकाले लेकरावानी तगवनं पळते, 
राजेहो.’         

तगळा ( व.) ल , श शाल . ‘मा णकराव भ ा पै ावाला 
तगळा असामी होता लेक.’ (फा.)   

तगाई ( ी.) शेतक याना मदत णून आगाऊ दलल  
सरकार  र म. ‘ हडगं नाचे, बैलं तगाईचे.’ ‘आता 
तगाई भेटल  क  ब बयानं खरेदी क .’ (अर. तकावी) 

तगादा (प.ु) १. ह , टुमण,े प ा. ‘मा र पर ाफ चा 
तगादा लावत होते. ताक द  देत होते.’ -फ र.१११.  
२. नकड, गरज. (फा.अर.तकादा) ३. मागणी, नेट. 
(अर. तकाझ)       

तगार  ( ी.) गारा वाह ाचे घमेले. ‘मजुरनी तगा यातून 
गवं ाले माल पुरोत हो ा.’ (फा. त.ु)     

तगोनं ( .) जगवण,े वाचवण.े ‘उ ायात पानी देऊदेऊ 
रोपं तगोनं पळतेत.’  

तगोलं ( . प.) वाच वले. ‘वदरचं द पाजूनसनी 
मामामामीनं ानेसरले तगोलं तं.’ - सत.५०. 

त गू (पु.) द ा दाब. ‘एसपीचा त गू आला क  गावातले 
पोल स, केस दाखवायला नून धाड टाकायचे.’ -
खंु.१९. 

तजबी(वी)ज ( ी.) उपाय, यु . ‘ तडणी ा मसलती 
तजवीजीने उकल ात ाचा हात धरणारा कुणी 
न ता.’ -कात.२९२. (अर.त ीझ) 
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तजुरबा (पु.) अनभुव. ‘का कार चं मले काहाले शकोतं? 
साठावष चा तजुरबा हाय मले.’ (अर. त बह) 

तजून ( . प.) १. झजवून, राबवून. ‘ ा जीवाले तजून 
क ाचा पैसा ब धला.’ -धग.१२५. २. खचून. नव या ा 
दा ा सनापायी ल ी तजून गेल  होती.   

तजेल ( व.) टवटवीत. ‘लान लेकरं फुलावानी तजेल 
दसतात.’ (फा. ताज )         

तजेला (पु.) का ी, तेज, चकाक . ‘तूप खा ं का त डावर 
तजेला येते.’ (अर. तज )      

तट (पु.) १. भत. ‘गावा भवताल  तट ब धेल दसते.’  
२. प . ‘ नवळनकु पासून गावात दोन तट प े .’      

तटकतोड ( व.) तुटक, तुसडे. ‘म ाने अलकाला 
मार ापासून ती तटकतोड वागते.’ -बा.२६५. ‘ते 
एकमेक शी खूप ेमाने आ ण इतर शी तटकतोड, 
तुस ासारखे वागायचे.’ 

तटतट ( .) जळताना होणारा आवाज. ‘ ा ठणगीनं 
ा ा मनातला केर कचरा तटतटत पेटला.’ -

झेल.२३.  

तटारनं ( .) घाबरण.े ‘मापल  तं पार तटारल  ोती बॉ 
थो रामपुर  पावून.’ -पोळा. 

तटाल ( व.) तटतट आवाज कर त. ‘पोर ले होनार  
मारझोळ पा न माहा जीव तटाल तुटत ता.’           

त ा (पु.) तु हाटी, प हाटी, ब बू ा कम ची चटई. 
‘बाजारातून चार बासे व एक त ा आणून राहायची 
सोय केल .’ -धग.४ ‘बासे ब धून झा ावर त ा 
टाकला अ  कवलं फे न काहाळले.’ (त. त ै)      

त ी ( ी.) छोटा त ा. ‘ ानीवर तुराटीची त ी टाक ानं 
सावल  झाल  आता.’ (त.त )         

त ू  (न.) १. घो ाचे प ू. ‘तू घो ावर बस. मी हे त ू  
ध न चालतो म गंम गं.’ २. प ा अनयुायी, चमचा. 
‘येस ता ंजे आमदाराचा प ा त ू  आय.’ (का. तटटु)         

तठ ( व.) ताठ. ‘उलचक वाकत नाई लयच तठ हाय 
झाळ.’        

तठलोक ( व.) १. तोपयत. ‘पावने येतात तठलोक तुबी 
थ बून जाय.’ ‘अठलोक तठलोक, च गेफळ कुठलोक?’ 
२. तेथपयत. ‘गाव जोळच तं आय. तठलोक चालनं 
मायासंगं.’       

तठारेल ( व.) ताठर, ह ी. ‘भावजी लय तठारेल आये भाव 
सोळनार नाई तो आपला.’  

तठी (अ.) तेथ.े ‘आज ा ा नावे गोटा कोर ा गेला. 
तठीबी ा ातला घनगोटा दसून आला.’ - ख.९. 
‘अठी तठी आता मी तुले पा  कुठीकुठी?’ 

तठीसा (अ.) तथ.े ‘अठीसा आ ापे ा तठीसा 
भाऊराव ा घर  जा लागत नोतं का?’        

तठून ( व.) तेथून. ‘ ाईनं तठूनच त शेरभर जेवार  
आनल .’ -फ र.१०२. ‘अठूनतठून हे आपलेच नंबरं 
आयेत लागेल.’    

त र ( व.) ताठर. ‘भलकसं त र आये बुडगं, ाट 
आयकत नाई कोनाचं.’         

त ावरक ( व.) तोपयत. ‘पानी येईन त ावरक पकं तं 
वायतीनबी राजा.’         

तड (पु.) शेवट, अखेर. ‘तू सोता जाय अ  या गोठीची तड 
लावून य.े’        

तड(क)काफड(क)क  (न.) झटकन. ‘एव ा तडकफडक 
काम करणारा साठेसारखा माणूस शवानं आजच 
पा हला.’ -वा.४००. (त.तडुपुडुदायम)       

तडंतडं ( व.) रत, जलदीने. ‘शेपूट धरताच बैल 
तडंतडं, आंगमो ा देत उठले कडंकडं.’ - मए.११४. 

तडक ( व.) एकदम, झपा ाने. ‘तो मोठा दरवाजा 
ओल डून तडक आत आला.’ - झ.९१. 

तडकतोड ( व.) तोडणारे. ‘आपण एवढं तडकतोड 
बोलायले पा हजे न तं असं ालाही वाटलं.’ -
पख.११९. 

तडकनं ( .) १. तडा जाणे, फुटण.े ‘को ा कायात 
धरतर चं आंग भेगाळलं/ तर ा पोर चं त ड जसं 
तळकलं.’ २. संतापणे, चडण.े ‘मी बोललो तं पंचफुला 
पहा कसी तडकल .’  

तडजोड ( ी.) सलोखा, समेट. ‘ ं ात तळजोळ क न 
सोय रक जोळा लागत असते.’       

तडणी ( ी.) भरपेट, यथे . ‘जेवूनबी जातात ते तडणी 
लागे ोर ह ातून एकदा.’ -त.१५७. 

तडतड ( व.) १. बोचणारे. ‘सासू होय ना तडतड 
बो ाचा परसंग टायत नाई.’ २. तडक ाचा आवाज. 
‘उकई आ ा तेलात मर ा टाक ा तडतड क  
लाग ा.’       

तडन (न.) फुलोर ये ासाठी पा ाची पाळ  चुक वण.े 
‘कापसाचं बेर ग पा नस ा पा ाचं तडन देलं.’    

तडनड ( ी.) अभाव, गरज. ‘वावरावा ा ा घरात कशी 
तडनड रा ते ते.’ -बा.१२. 

तडफ ( ी.) उ ाह, चपळता. ‘तर ाता ा लेकरात 
तडफ पायजे कामाधं ाची.’       

तडफडनं ( .) तडफडण,े जीव जाणे, खूप ास होण.े  
१. था स गणारा पंख चा फडफड आवाज. ‘पाखराले 
बान लाग ा बरोबर लयच तडफडे, लेकाचं.’ २. जीव 
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पाखडण.े ‘खासाठी पाहा कसा ह या तडफडते तं.’ (का. 
चडप डसु, ह.तडपना)         

तडफनं ( क.) उ ाहान,े लगेच. ‘काम लेकानं मो ा 
तडफनं केलं.’  

तडफड ( व.) चपळ, सचेत. ‘ टुी ने माही असी 
आहे कडक/ राहा लागते तथं भलतं तडकफडक.’ -
मझ .१९१. 

तडफडा (पु.) राग, :खान े हातपाय आपटणे, आक त. 
‘मुका राय रे, जीवाचा एवढा तडफडा क  नको.’  

त ा ( व.) तगडा, त ण. ‘तो पंच वशीत ा आतील 
त ा गडी होता.’ -कात.५. 

तडव (पु.) सुताचा गोणा. ‘जवार  वाऊ घा ाले तडव 
आथरला.’  

तडसनं (न.) जड, ताठरणे. ‘भरपेट जेव ानं तडसला 
झ गोबॉ.’ 

तडसून ( व.) यथे , भरपेट. ‘पावटी घेतात, फुटाने 
फाकत घर  जातात च गलं तडसून जेवतात.’ -खंु.५७.  

तडाखा (पु.) सपाटा लावणे. १. मार, र ा, आघात. ‘दोन 
तडाखे देले मु ाटात तं चूप बसला मंग.’ २. सपाटा. 
‘ ानं ानं पैसे कमवाचा तडाखा लावला.’ (का. 
तडाखा)         

तडाखून ( व.) जोर लावून, जोरात. ‘मले तडाखून भूक 
लागलती.’  

तडाल ( व.) मनसो , खूप. ‘पास झालं समजलं तसा 
गनू तडाल उ ा मारत आला शाळेतून.’  

तढण ( ी.) उणीव, रसद तुटण,े कमी होण.े ‘फारच चंगळ 
नाही तर  पोटापा ाला कधी तढण पडत नाही.’ -
वा.३२१. 

तढव (पु.) सुतळ , मोठा गोणा. ‘रघू ा अंगणात 
पाटला ा घ न आणलेला तढव आथरला गेला.’ -
ऊन.१५०. 

तढो(ळो) (पु.) तढव. ‘तढो शवाचे का हो तढो.’ ग त 
आवाज घुमत ता.’ 

तती (अ.) तेथे. ‘मादेवाचं सनखेळ हायना तती जा बैल 
ाले. बैलबजार म  भरते तती.’          

त ारनं ( .) घाबरणे, भयभीत होणे. ‘पोल स ध न 
नतेील... ाची एक इ ड एक त ाड त ारल .’ -
पख.१०६. 

तथठावरोक ( व.) तोपयत. ‘माया बुढा होता 
तथठावरोक तो माया भेटीले ये.’ -हज.१५. 

तथरोक ( व.) तेथपयत. ‘लेक साठी जाना बा ा 
तथरोक. जवायचं काय ं हाय ते पा.’        

तथी (अ.) तेथे. ‘दा ाले तथी पायनं, नाईतरमा पारावर तं 
असते सदाई.’ 

तथीसा (अ.) तेथ.े ‘सरप भरभर अथूनच तथीसा गेला.’        

तथुलग ( व.) तेथपयत. ‘रावू दे आता. कायले तथुलग 
जाले लावतं.’ -आ.११. 

तथून ( व.) तेथून. ‘गावा गे ो तथूनच भाजीपाला 
घऊन आलो मंग.’           

त ा (पु.) उतावीळ, अधीर. ‘ ा दसी त लय त ा झाला 
ता जायाले अ  आज नाई मनतं?’ -पख.६७. 

तदलोक ( व.) तोपयत, तेथपयत. ‘मी घ न भाकर 
तुकडा खाऊन येतो तदलोक तूबी जेवून घे.’ -अंधा. 

तदाद ( ी.) टंचाई. ‘ कायात खाया ाची तदाद तं 
अ चे.’ ‘पैशा अद ाची तदाद कोनाले नसते स ग?’          

तन (न.) १. गवत, तणृ. ‘एक  तनधै लया भूमी: आंतु 
बा हर  तने दाटल या अस त:’ -ल .४७२. ‘भलकसं तन 
झा ानं प हाटी दबल  सबन.’ २. शर र, देह. ‘तन मन 
वतून काम करावं को बी.’ 

तन (अ.) ही, सु ा. ‘सैपाकाचं सामानई लागन, ताट, वाटी 
तावानतन.’ -धग.९७. ‘मामीसंगं मलेनतन गळं आनलं 
मामानं.’   

तनकट (न.) गवत. ‘तनकटा ा झोपडीत इ ो ठेवाव 
काय?’ -भं.११.  

तनका(खा) (पु.) दमाख, राग. ‘चालनं होत नाई त राहा 
बसून इथीच कौ तक तन ानं णाल .’ -धग.१३. 
‘अ ल कोती, तनका बडा.’   

तनखा ( ी.) वेतन, पगार. ‘खु  दवानाचा तनखा सरकार  
ख ज ातून दला जात असे.’ -कात.२८४. (फा.त ाह) 

तनघर (न.) गवताचे छ र असलेले घर. ‘ब हणीचं 
तणघर भावाची मोठी माडी/ न दे कशी एका गावी 
बहीण भावाची जोडी.’ -लोक.२५. 

तनतन ( व.) संतापान ेतडफडण.े ‘पोरगी तं मा ावानी 
तनतन करते बा ा.’       

तनंतनं (न.) रागाने. ‘काओ पसे, इथूनच तू तनंतनं पोराचा 
हात ध न गे ीना? ’ -मोती. 

तनतननं ( .) रागान ेबडबडण.े ‘तुया नावानं रमशा भ ा 
तनतनत होता.’ (त.तोणतोण )       

तनतोड ( व.) खूप शर रक क . ‘लोक नी तनतोड मेहनत 
क न कोरा देश वसवून वैभवाला चढ वला.’ -
कात.२५. 

तनदार ( व.) ढंुगण. ‘गुरंढोरं पुढं त डाने पाणी पतात 
माग ा तनदाराने शेण टाकतात.’ -खंु.१४७. 
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तनपोशा ( व.) गवत पोसणारा. ‘तनपोशा पाऊस पडतो 
मा ा शवारात.’ -गाक.१७. 

तनफन ( व.) संतापाने तडफडण.े ‘थोडा वेळ तनं 
रागारागात तनफन केलं.’ -गा.४९. 

तनफनी ( व.) संतापी, संयम नसलेल . ‘पण गाय फार 
तणफणी होती.’ -फ र.१३९.    

तनफुगी ( ी.) १. गरु चा एक रोग. २. गवतातील कडा. हा 
कडा गरु ा खा ात आला तर ाचे पोट फुगते. 
‘शेकोटीवर काळसर टोळ, ह कंच तनफु ा, तुडतुडे 
झेपावत होते.’ - स.३६.  

तनमाजे ( व.) गवतागत माजोरे. ‘ पकासारखे मानसं आता 
तनमाजे झाले/ स े भाऊ प े  आता वैर  बापा 
झाले.’ -झाल .९. 

तनस (न.) धान काढ ानंतर रा हलेला गवती भाग. 
‘आगी ा तडा ात कडबा, तणस, कुटार यातलं काही 
श क रा लं नाही.’ -पाटी. 

तनाटनं ( .) तण होणे. ‘आठा रोजापासून पा ाचा थब 
खंडला नाई वावर तं लयच तनाटलं.’          

तनातनी ( ी.) ओेढाताण, खेचाखेच. ‘राती बापलेकात 
भयंकर तनातनी झाल  ंतात.’        

तनान ( व.) रागाने जोरात- उ ा मारणे. ‘अशीतशी 
सोय रक आनल  का पोर ची मायच तनान उ ा 
मारते.’      

तनाय(या) ( ी.) रा टीला तोलणार  दोर . ‘नानमुखासाठी 
तनाये ठोकून मंडप टाकला आंगनात.’ (फा. अर. 
तनाव)     

तनाव (पु.) ताण. ‘म गलचा ह ा लय तनावात गेला 
माहा.’ (अर.तनाब)  

त ु  ( ी.) सु ढ, नरोगी. ‘मोठा भाऊ साठीत 
पोहचला तरमा त ु  हाय.’         

त ावनं ( .) १. ताणण.े ‘डफडं च गलंच तालात आलेलं. 
र ावलं. त ावलं.’ -डेबू.१. २. जोरावर येणे. ‘हे बुढी 
भलकसी त ावल  पाय कती र चालत आल .’  
३. पाय ल बवून नध  झोपाण.े ‘रोडगे जेवलो 
पोटफुटेलोक अ  दल  काटीखाल  त ावून.’ ‘खा ं  
ख ाऊन अ  दे  त ावून.’      

त ावल  ( ी.) ल बल . ‘अबे दोर  लय त ावल  तं तुटीन 
ना.’  

तपन ( ी.) उ ाचा काळ. ‘वावर ओवानी याले दा रोज 
तर  तपन पायजे.’       

तपनं ( .) १. गरम होण,े उ  असण.े ‘चै  वैसाकु तपती 
ऐसे तपत होते:’ -गो व.२१४. २. संतापणे, रागा वणे. 

‘तर ा पोरावर असं तपत नोका जात जाऊ.’   

तपल क ( ी.) ास. ‘नव यासाठी काहाची तपल क 
बाईमा ाले.’        

तपातपी ( ी.) रागान ेबोलणे, गरमागरमी. ‘अशी तपातपी 
क न काही होत नसते बाबू.’ -ना.१३९. 

तपास (पु.) वचारपूस, शोध. ‘वावरातले वायकं कोन 
चो न नेते ाचा तपास काळा लागीन.’ (त. तु ,ु 
अर. तफईस)      

तपाळ (न.) उ , तापलेले. ‘पेर ावर पानीच पायजे, 
तपाळ नाई कामाची.’       

त पलं (न.) तवेल , तपेले त ा. ‘त ड धुयाले तपीलंभर 
पानी ठेव गरम क याले.’ (का.तपले)     

तपेल ( व.) तापलेले. ‘उनानं जीव काऊरबाऊर ता. ात 
आज तं साजरंच फपूट तपेल तं.’ -अक.३१.       

तपोतो ( . प.) ताप वतो आहे. ‘आंगधुयाले पानी तपोतो 
आता.’         

तपोनं ( .) १. गरम करणे, ताप वण.े ‘गाई आ ाबी 
नाईत पाला अजनाचा खाऊन/ द तपोलंबी नाई साय 
म गता काऊन?’ -पा . २. राग आणण.े ‘शागलोछ 
क न कोनाले इनाकारन तपोनं बरं नाई.’ 

तपोयेल ( व.) ताप वलेले. ‘ द आवं नाई, तपोयेल हाय.’        

तपोलं ( . प.) ताप वले. ‘येकदम गरम पानी तपोलं 
पाय धुयाले.’         

तफावत ( ी.) अंतर, भ ता, उणेपणा. ‘सोय यात गर ब 
शर मंतीची जा  तफावत नाई पायजत.’ (फा. अर. 
तफावुत)     

तबक (पु.) मोठी थाळ , पानसुपार चे न ीदार ताट. ‘पावन े
बैखटीत बसले तसं पा ाचं तबक आनून 
ठुलं.’ (अर.फा.)      

तबका (पु.) वग, णेी, दज , वभाग. ‘गावात ग रबाईचाई 
एक मोठा तबका आय.े’ (अर.)      

तबा ( व.) नाश पावलेला, न , धूळधाण झालेला. 
‘गारपीट झाल  अ  हरबरा, ग  स दं तबा 
झालं.’ (फा.तबाह)     

तबाई ( ी.) नाश. ‘वारउधानानं अशी केल  तबाई/ 
खाटीवर ा मायची सरल  कईची दवाई.’ (अर.)        

त ल ( व.) भरपूर. ‘अजून पाऊस यायला त ल पंधरा 
दवसाचा अवधी होता.’ -मा.१९. (अर.तबील)    

त े( े)त ( ी.) कृती, शर र ा . ‘तो भाजी अशी 
बनवायचा क  खाणा याची त ेत खुश ायची.’ -
गय.१७. ‘माई त ेत बर  नाई जरा.’ -धग.१३४. 
(अर.त बअत)  
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तम (पु.) राग. ‘बना बुडीले गना बु ा ा करतुतचा 
भार च तम आला ता.’ - सत.७०. 

तमका ( व.) माहीत नसलेला, परका, अनोळखी. 
‘अमकातमका येऊन गेला ंतं नाव नाई स गता येत.’  

तमट ( व.) आंबट. ‘तमा ाची चटनी अशीच लागीन 
तमट, ते काय गोळ-कळू लागीन?’        

तमतम (न.) चड चड, संताप. ‘जी जी: ये बाइसे अखंड 
तमतम क रते च अस त:...हे काइ जी:’ -ल .४९. ‘करते 
तमतम घा  त डाला कु प क  बाई कती सरम?’ -
लोक.९३.  

तमपाहरा (प.ु) ंजमुंजुची वेळ. ‘क रता न ाहार  वखरा, 
धनी गेला तमपाहरा’ -भीक.५०. 

तमशे(स)ट ( व.) तामसी, रागीट. ‘येवळा तमशेटपना नाई 
चालत बाबू, काईतरमा नरमाई पायजे आंगात.’        

तमाखू (पु.) पानात खा ाची वन ती. ‘चुना देनं उलचाक 
तमाखू खायाले.’ (फा.)     

तमाशा (पु.) १. , करमणुक चा देखावा, नृ ाचा खेळ. 
‘लाव ा ननारा को ापुरचा तमाशा ज ेत आ ा.’ 
२. ल ा द संग. ‘काय तमाशा लावला बे 
मंघापासून?’ ३. फ जती. ‘क  नोये ते क याले गेला 
अ  आपलाच तमाशा क न घेतला 
लेकानं.’ (फा.,अर.तमाशी)      

तमाचा (पु.) थापड. ‘ कानदारानं हात उगारला साले देऊ 
ा दो तमाचे रखके.’ -धग.३२. 

तमाम ( व.) १. सव, एकंदर. ‘गावाचे तमाम लोकं पारावर 
जमा झाले.’ २. समा . ‘आपून आपलं काम तं तमाम 
क न टाकलं बॉ.’ (अर.फा.)    

तमासगीर (पु.) १. तमाशा करणारा. ‘नटरंग 
तमासगीरावरचा मराठी प र पायला.’ २. न मौज 
पाहणारा. ‘घरातला भ डनतंटा पा ाले तमासगीर लोकं 
जमा होतच असतात.’        

तमीज ( ी.) श ाचार, स ता. ‘बाईमा ासंगं कसं 
वागावं याची तमीज नाई, गो ाले.’ (फा.अर.)      

तयं (न.) तळ. ‘तयाचं पानी आटलं/ घ चं तकदीर 
फुटलं.’ -काया.४. ‘तया दी कंबळाचे फुलंच फुलं 
आयेत.’  

तयखूट (न.) तळभाग. ‘औंदा तयखूट ब धून घेतलं का 
पुढ ा पकावर घर उभं होते.’        

तयतय ( ी.) तडतड. ‘मुका बसनं आमासक, एवढा तयतय 
का न करतं?’  

तयतयनं ( .) तळमळण.े ‘लेक साठी जीव भलकसा 
तयतयते.’         

तय(ळ)न (न.) तळण, उकळ ा तेलातून काढणे. ‘पावने 
येनार होते तं पापळ, कुर ा असं तयन काहाळलं.’          

तयनं ( .) तळण.े ‘मग साधी सोजी काढील : सेव केल : 
तळ ल : चुल व र पाकु ठे वला:’ -ल .४०३. ‘मसा ाचे 
व गे क यासाठी तेलात व गे तयनं पळतात.’          

तयनात ( ी.) नयु . ‘ज ुका र ा भागात कॅ न 
येस ताले तयनात केलं होतं.’ - सत.३९.  

तयफयनं ( .) तडफडण.े ‘भेटीगाठीसाठी जीव तयफय 
तयफय करत होता.’  

तयमे ातयमे ( . प.) तळमळणे. ‘साहेबराव दवसानं 
दवस समाधानी हो ाऐवजी तयमे ातयमे ा करत 
होता.’ -सुखो.६१ 

तयस (पु.) एक जंगल  ाणी, तडस. ‘कोरकू ढा ात 
रातीबेराती तयस येऊन येखादे जनावर खाते.’        

तयसील ( ी.) कचेर . ‘वक ल न े तयसीलवर भेटू 
आपून.’ (अर.)        

तयहात (पु.) तळहात. ‘त ाताव रल पाणी सरे न त ाते 
नीप न काढीजे:’ -ल .१. ‘दा वले जैसा आंवळा। 
तळहात चा॥’ - ा.१४.२६८.     

तयार ( व.) स , स . ‘सकाऊन रोठ खायाले पायजे 
तयारवयार.’ ‘मी घ न येतो तेदलोक तुबी तयार 
होय.’ (अर. तैयार,फा.त र)      

तयार  ( ी.) स ता. ‘म गतील तेवढा ंडा ाची तयार  
आये आपल .’  

तयी (अ.) ते ा, ावेळ . ‘नातासाठी तर  रायती व. पन 
मले तयी गमेच ना जी.’ -लेक.३२. 

तयेल ( .) तळलेले. ‘भजे तयेल आयेत, आता पापळ तय 
जरा े.’          

तरकट (न.) गोणपाटाचा तुकडा. ‘पोरगं पलंगावर अ  
मथारा तरकटावर बसेल होता.’        

तरकट तरकट ( व.) अंग काढून, चो न. ‘बा ू 
खेकसले क  स गणारा तरकट तरकट नघून जायचा.’ 
-काळ .८.  

तरकनं ( .) तक, अंदाज करणे. ‘ ाचे वंगाळ बोल ऐकून 
ती मनात तरकल  तशीच एकदम चरकल .’ -कात.६९. 

तरकार  ( ी.) भाजी. ‘भाकर  असते तं तरकार ची ब ब 
पळते.’ (फा. ह.)       

तरक ब ( ी.) यु , उपाय, प ती. ‘वखरा ा पासीले 
दोर ब धून स या पा ाची तरक ब काहाळल .’ (अर. 
फा.)     

तर  ( ी.) गती, उ ती. ‘लेकरं कामाचे नगले 
नूनस ा तर  झाल .’ (फा.)        
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तरखत ( .) दसण.े ‘होनं वऽ तरखत नाही माय मले 
प ह ा साक.’ -रा.१३३. 

तरट (न.) गोणपाटाचा तुकडा. ‘पा ाचा रंग दसते. 
तरटाखाल  पोते झाका लागतात.’ (फा.)  

तरटप ी ( ी.) गोणपाटा ा ल बप ा. ‘शाळेत ताहा 
बचडे ं नोते. तरटप ाईवरच बसो आमी.’ (फा. 
तरत)  

तरठ ( व.) ताठ. ‘भर जेवानीचा भर बुढा ानं नेला/ ती 
तरठ नजर तो बाना कुठी गेला.’ -पा . 

तरणेताठे ( व.) त ण. ‘ ात तरणेताठे जोडपे होते तसे 
अध नध झालेलेही होते.’ -पख.१८. 

तरतर ( व.) वेगान.े ‘पाय माय आजच पीठ सरलं 
बयना. असं ाबरोबर कासाबुडी तरतर नगून 
गेल .’         

तरंतरं ( व.) पटपट. ‘भुका लागेल बक या तरंतरं 
पयतच नघा ा सपा ानं.’ - सत.४८. 

तरतर  ( ी.) उ ाह. ‘ लबू अ  मठाचं पानी पे ानं 
उलचीक तरतर  आल .’        

तरतूद ( ी.) पूव व ा, सोय. ‘ ा सायबाले स गून 
पीक कज ची तरतूद केल .’ (अर.तर )        

तरनं ( .) पार, ओल डून जाणे, पोहणे. ‘स डू न 
आ रसाचे ीर। तरता त जे स वचार। राजहंस॥’ -

ा.१५.२९६. ‘तुका णे जया अंगी ह रठसा। तो तरे 
सहसा वं  होय॥’ -तुका.४२२५. ‘पुर  नदी त न 
जायाले हातात लय जोर पायजे.’      

तरना ( व.) त ण. ‘वाहवत जाणं हे तर ा वयाची ढब 
असते.’ -पोळा. 

तरनाब ड ( व.) त ण. ‘तरनाब ड लेक बेवळा नग ावर 
को ा मायबापाले बरं वाटीन?’        

तरनी ( व.) १. त ण, युवक. ‘तरनी पोरं पारावर बसून 
माजेल ग ा करत.’ २. त ण युवती. ‘तर ा पोर चे 
हात प े क न टाकनं बरं रायते.’        

तरनीताठी ( व.) त ण, त णी. ‘लेकरं तरनीताठी झाल  
का बापाले आराम भे े कामाधं ाचा.’         

तरफदार ( व.) बाजू घेणारा, कैवार . ‘मोतीराम 
सरपंचाचाच तरफदार आय,े आपला कसा 
होईल?’ (अर.)        

तरफदार  ( ी.) बाजू घेणे, शंसा ‘ ा नोकर ची काय 
तरफदार / आज सखाराम उ ा आपल च बार .’ -
कावू. (फा.) 

तरबूस (न.) क लगड. ‘उनायात नदी ा काठानं तरबुसं, 
ड गरं लावले होते.’ (फा.तरबुज)       

तरबेज ( व.) पारंगत. ‘पेर ापार ा ा बा यात सोपान 
लयच तरबेज हाय.’ ‘एकच एक करत रायलं तं मानसू 

ा कामात तरबेज होते.’ (अर.फा.तरहबाझ)       

तरमा (अ.) मा , तर पण. ‘मी दररोज जंगलात राबलो 
तरमा इतले पैसे भेटत नाई.’ -पोर.५८.       

तरस ( ी.) १. दया, क णा. ‘बु ासाठी माहा जीव लय 
तरसते.’ २. तडस. ‘एक जंगल  ाणी कु ाई ा 
भ डणात तरसानं येवाव अ  कु ाईन शेपूट घा न 
पवाव. त  सारं चळ चीप झालं.’ -हज.४५. 

तरसत ( . प.) आतुर होत, रत. ‘ढोरं वासरं घासभर 
चा यासाठी तरसत होती.’ -आ.६८.  

तरसतेत ( . प.) आतुरणे, रण.े ‘लोकं तरसतेत लेका 
ा बाईसंगं बोलाले.’ - नशा.१४३.  

तरसनं ( .) आतुर होणे. ‘पूव  पसाभर दा ासाठी मजूर 
तरसायचे.’ -खंु.६. 

तरसवनं ( .) ास देण.े ‘मोपाला तरसव ात वठूला 
मजा वाटत असे.’ -झेल.७.   

तरसून ( . प.)  होऊन. ‘भ डणानं बाजूचे कावले. 
कातावले. तरसून गेले. भलेभले शहाणे सुरते मधे 
पडले. भ डण सावरत गेलं.’ -डेबू.१२. 

तरसेल ( व.) ासलेला, वैतागलेला. ‘पदवी हातात 
असूनई नौकर साठी जीव तरसेल होता.’           

तरळ ( व.) तरल, हलके, मऊ. ‘डो ावर ल कुरळ आ ण 
तरळ केस मनालाही भुरळ पाडत होते.’ -कात.१४. 

तरा ( ी.) र त. ‘खळसात सयपाकाची तरा अ गच 
हाय.’        

तरारनं ( .) फु  होण,े बहरण,े शहारणे. ‘ तचा श 
ाय ा क नेनच चं अंग तरा न आलं.’ -अंधा. 

तरास (पु.) ास. ‘एकदाणी अ  टापसं नाहीत हे पा न 
ानं तला इचारलं. तनं माहेरात इस न आल  असं 

स गतलं...तुळसाले तरास ऊ लागला.’ - झ.८४. 

तराळ (पु.) रा ी गावात जागल करणारा, पहारा देणारा. 
‘ते उजु वाटा म ाने रा ी स गवखेडेया आले: तव 
तराळ जागे घा लता त:’ -ल .११. ‘आ ग लागल  

णौ न तराळ धावीनले:’ -गो व.३२. (का. तला र, 
तळवार)        

त रका (पु.) त हा, र त प त. ‘पो ाले पो लसापासून 
सोळाचा येकबी त रका उरला नोता.’ ‘एवढा वाहाळला 
पन तौरत रका नाई कयला ाले.’ (अर.फा.)      

तरोटा (पु.) एक वन ती. या ा पान ची भाजी होते. ‘तेथ 
तरंवटे वाळले होते: ते गोसावी ीकरे मोडीले: 
कवळ भ र आ णले:’ -ल .५८२. ‘ तनं तरो ाचा पाला 
पोया करासाठी फराका ा वटीत जमा केला.’ -
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लेक.४९. ‘तरोटा काटेमाट अ  आंबाळ ची भाजी.’ -
मए.७७.   

तरोळ ( ी. )  वृ वशेष. ‘तरोळा ा डूप नी 
गाडर ावर दो ी बाजंूनी गद  केल  होती.’ - स.४५.  

तर (अ.) अगदी पूण, पु ळ, अ धक. ‘भाकरवर चटनी 
अ  चटनीवर तर तेल पायजे.’  

तर ( व.) ओला, आ , लडबडलेला. ‘गवशा दा  पऊन 
तर झा ा.’ (अर.तैयार,फा.)      

तर  ( ी.) भाजीचा र ा. ‘पय ा पंगतीत बसला का 
भाजीची तर  खायाले भे े.’  

तरल ( व.) बहरलेल . ‘उ ा पक ची तरल ल ाळ  
झाल . धुंद डो  लागल .’ -पोळा. 

त हा ( ी.) कार, र त, प ती. ‘गावा गावाची त हा, 
म जर े ब ोर भरा.’ (का.अर.)        

तलखी ( ी.) दाह. ‘त ाभर पानी रचोलं न ात, पन 
जीवाच तलखी नाई गेल .’           

तलप(फ/ब) ( ी.) , चटक. ‘जेव ावर केळाजीले 
बळ ची तलप आल .’ -ना.४६. ‘तशी ाला कोणतीच 
तलब न ती. ना बडीची ना काडीची.’ -पख.९८. (फा.)   

तलफनं ( .) आतुरणे, आसुसण.े ‘प ा नंदीबैल 
स ाईसाठी तलफला.’ -गागा.     

तलाठी (पु.) पटवार . ‘अईनकाळ  भरासाठी तला ाची 
भेट घेतल .’        

तलाल  ( ी.) चकाक . ‘चार दवस पोर ायेरात रायल  
क  चे यावर तलाल  येते.’           

तलाव (पु.) मोठे तळे. ‘उडन फुकट तलाव ख न भेटीन, 
तरमा वावर तं आपलं बुळते ना?’ (फा.)       

तलासी ( ी.) झडती. ‘माही काहाले तलाशी घेता राजा, 
मी काय चोर चपाटी करनारा दसून रायलो 
तुमाले.’ (फा.)        

त ख ( व.) बु वान. ‘बाईचा दमाख तं त ख हाय. 
इं जीबी बोलते फळफळ.’ (फा.त )         

त फ ( ी.) . ‘शंकरला एकदम सगरेटची त फ 
आल .’ -मा.१९. (अर.तलब)         

तव ( ी.) च र, झोक डी. ‘थकेल बुडा तवा देतच चालते 
आता.’ ‘दा  ढोस ावर तवा येतीनच राजा.’        

तवका ( व.) तजेला. ‘तवका रा  ा उपोषण करणारा ा 
आंगात, थकवून नका टाकू.’ -त.७९. 

तवरक ( व.) तोपयत. ‘मी यतेो ा घेऊन तवरक तू 
होय चा ा.’        

तवरतवर करनं - उगाच मागेपुढे करण.े ‘चाप शा अ े 

तोच तवरतवर करत रायते.’   

तवरा ( व.) पुढेपुढे करणारा. ‘पटलं तं हव नीन, मी का 
तवरा होय का?’   

तवर (रो)क ( व.) तोपयत. ‘ऊन खाऊ ाव मग कराव 
क डकंुड तवर क कराव कुठतर  भ डभुंड.’ - मए.१२४. 
‘मालक पुं ा करत हाय. त र क इथीसा बसा जी.’ -
ज.२२.  

तव त ( व.) ताबडतोब, र त. ‘तो तारोया पाऊन 
भानदुासनं तव त तठून पोबारा केला.’ - सत.२७. 

तवल  ( ी.) लहान भ डे. ‘तेयाते तौल  मागीतल : तेल मीठ 
ह ग ु मीर ये मग आधा फोड णया र धीला:’ -ल .२७८. 
‘ ैस दारोदार डोलत येईल / धाची तवल  भ न 
जाईलं.’ -काया.३४.  

तवळ  ( ी.) लहान परात, ताटल . ‘मी काय पावना हाव? 
देनं तवळ तच भाकर अ  चटनी.’  

तवा (प.ु) भाकर  भाज ाचे भ डे, तावा. ‘तवा गरम होता 
नूनस ा मर ा भाज ा.’  

तवा (अ.) ते ा. ‘रा ी नगरातु तावो त बे घडत असे:’ -
ल .१०८. ‘माहे त एकदम, डोयसेच आले तवा’ - मए.४१.  

तवाका(खा) (पु.) तजेला, उ ाह, श . ‘न खाता 
ताटाव न उठतो मग कसा आंगात तवाखा राहील? 
कुठून रौनक येईल त डावर.’ -पख.१३९. ‘या 
चकनगु नयानं तवाकाच नाई उरला आंगात काई.’ -
खंु.११५.  

तवाझवा ( ी.) क ा. ‘दा  पेतात लेकाचे अ  
तवाझवा देत चालतात.’         

तवातावानं ( व.) रागारागाने. ‘बंडोजी ा वेळ  
तावातावानं गाव सोडून नघून गेला.’ -मोती.९९. 

तवाबी (अ.) ते ाही. ‘इथीसा होता तवाबी आप ा जीवाले 
काडी इतकं सुख नाही देलं.’ - झ.१०१. 

त र ( व.) तोवर, तोपयत. ‘ पार होईल त र तु ी 
का ा येचा.’  

त रक ( व.) तोपयत. ‘कौसी येतो मी जाऊन त रक 
भ डे कंुडे घासून ठूई.’ -रा.३. 

तसदी ( ी.) ास, तकल फ. ‘मीच आलो असतो भाऊ, 
तुमी नाहक तसदी घेतल  राजा.’ (अर.)        

तसनस ( व.) धुसफूस, तणतण. ‘असे तसनस कायले 
करता जी? कशासाठी करता?’  

तसबी(वी)र ( ी.) फोटो, च , तमा. ‘म गल ा 
दवसाची तसबीर झरंझरं ा ा डोयापुढून सरकल .’ 
- सत.३८. (अर.)        

तसमा (पु.) चारख बातील जागा. ‘कमरे एव ा जो ावर 
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तीन तस ाचं घोडनाटे कौला  घर होतं ाचं.’ -
काळ .४२. 

तस  ( ी.) समाधान, संतोष, स न. ‘हे सोय रक मो  
तं मोळू दे बे, सर  इ ापे ा भेटीन अशी तस  
देल  लेकाले.’ (अर.)       

त  (पु.) पकदाणी. ‘ च टाची राख झाडायला 
साहेबापुढे त  आणून ठेवला.’ -कावू. (फा.तइत-
थाळ ) 

तहकूब (न.) गत- करणे. ‘ सरमीट सर ानं ब धकाम 
स ाचं तहकूब ठेवलं.’ (फा)       

तहहयात ( व.) आयु भर, जवंत आहे तोवर. ‘मी 
ा ा दारात तहहयात पाय ठुनार नाई.’ (अर.)        

तळक (अ.) चटकन. ‘बापा ा धाकानं चं ा तळक काम 
करे.’        

तळकन ( व.) लगेच, रत. ‘मी बोललो तसा तो 
तळकन उठून पयाला.’  

तळकनं ( .) १. तडकण.े ‘काचेचं भ डं खाल  प ावर 
तळकन तं खरंच.’ २. चडण.े ‘पैशाले नाई मनलं तं 
कुसमी पाय केवढी तळकल .’         

तळका (पु.) व न फोडणी. ‘वरनाले तळका देजा वायेल 
मरचीचा.’       

तळकाफळक  (अ.) र त. ‘मातीवर असी हलगज  करा 
नाई लागत. काम तळकाफळक  करा लागते.’        

तळखण (पु.) खोलगट, तळभागात. ‘गाव तळखणात 
खोलगटात वसलेलं.’ -पख.९७.    

तळतळ ( ी.) तडतड. ‘शेसराव राजकारनात तळतळ 
करे/ पंख नसून लेकाचा फळफळ करे.’ -ज ग.९५.       

तळतळाट ( ी.) जळफळाट, शाप. ‘बुढीचा तळतळाट 
भोवून रायला लेकाले.’ (त.तळुतळु ल)      

तळतळ  ( व.) गडबड करणार . ‘चूप बसनं व, हे पोरगी तं 
भ च तळतळ  आय माय.’        

तळत ा ( व.) गडबड करणारा. ‘बाळूभाऊ े आज 
अती उ ा तती असा तळत ा हाय.’       

तळनी लागनं - कोरडा होण,े पाणी प ाची पु ापु ा 
इ ा होणे. ‘उनायात तं जीव जसा तळनी लागते 
बापा.’  

तळमळ ( ी.) ज ाळा, काळजी. ‘तुया जीवाची मले लय 
तळमळ/ नमेानं खाजो पोरा क  नको धरसोळ.’ (का. 
तळमळ, तुळु-तळमळ)         

तळस (पु.) एक ाणी. ‘राती तळसानं एक प  ल बोलं 
वा े बकर चं.’ 

तळाखा (पु.) १. सपाटा. ‘अंबराईतले आंबे चो न ाचा 
लेकराईनं तळाखा लावला.’ २. तडाखा, मार. ‘खोटं 
बोल ानं ाले एक तळाखा ठेवून दे ा जोरदार.’       

तळाखून ( व.) जोराने. ‘बापू, तुमी तं तळाखून जेवले 
राजा.’        

तळाल ( व.) उडीमार ाची एक प त. ‘खेळनं 
हसकाऊन घेत ानं लेक  तळाल उ ा मारे.’       

तळालकनं ( व.) ताडकन. ‘बातमी आईकल  तसा मी 
तळालकन उ ोच!’        

तळ पार (न.) ह पार. ‘दोगायलेबी तळ पार नाई केलं त 
नावाची सर  नाई असं ते मनातून न.े’ - सत.९९. 

तळो (पु.) तढव. ‘तळो लावला रे बंडीले/ वंगण घातलं 
चाकाले.’ -ध .३१. 

त ा (पु.) रजा, ताटकळत ठेवण.े ‘आठ दवस लेकाले 
दला त ा/ मंग न े मं ी कवा येते ग ा.’ -
ज ग.९५. 

तं (अ.) तर, नंतर, परंत,ु तथा प. ‘वावरातून आळवा गेला 
तं उभाच कापीन लेका.’      

तंग ( व.) घ , आवळलेला. ‘आ ी चार  कुसा तंग अशी 
जेवणं केल .’ -फ र.१०८. (का.टंग,ुफा.)  

तंगडं(ळं) (न.) पाय. ‘एका कोप यात दोनतीन कु े 
एकमेकाचे तंगडे एकमेकात गुंतवून ख डम ड होऊन 
पडले होते.’ -पख.१५. 

तंगडनं ( .) ती ेत ठेवण.े ‘तो घर  येलोक आता मले 
तंगडनं आलंच का नाई?’  

तंगडी ( ी.) पाय. ‘तो बा ा तुळशीवृंदावनावर आडवी 
तंगडी, क न मुतला.’ - झ.९१. 

तंगला ( . प.) अभाव , ासणे. ‘भाऊ रामदास 
नराच तंगला ोता बचारा नादार नं.’ - सत.१७. 
(फा.)   

तंगवनं ( .) दम वण,े ताटकळत ठेवणे.  ‘एकदम नको 
देऊ पैसे, तंगवनं सायाले साजरं काई रोज.’ (का.तग)         

तंगाटनं ( .) १. खोळंबून ठेवण.े ‘मजुर साठी ह ापासून 
मालकानं तंगाटून ठुयेल आये.’ २. पायी चालावयाला 
भाग पाडण.े ‘इत ा र मले नाहाक तंगाटलं भाऊ 
तुमी.’ (फा.)        

तंगाटेल ( व.) तंग झालेला, अडचणीत असलेला. ‘पीक 
नाई तं ना ा लय तंगाटेल आये अपके.’ (फा.)            

तंगाडनं ( .) १. ताटकळत. ‘सालं आप ा भेटीत बैलं 
बचारे तंगाडून प े क ाचे.’ -त.६१. २. ओढत, खेचत, 
मारत आणणे. (फा.)   

तंगातंग ( ी.) अडचण. ‘जोळचं सबन सरलं, आता 
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तंगातंग काम हाय ना याचं.’ (फा.)  

तंगावनं ( .) तंग करणे, अडचणीत आणण.े 
‘ल ीबाईला तंगाव ा शवाय ा वठणीवर येणार 
नाहीत असा स ा ाने दला.’ -कात.३९०. (फा.)  

तंगी ( ी.) चणचण, टंचाई, ओढाताणीचा काळ. ‘गेले 
तंगीचे दवस क  नको मले तंग/ लाऊ मनातला रंग’ 
-नोका. ‘झापा उघ ा असले ा झोप ा तंगीनं 
लहाऽलहाऽऽ कर त हो ा.’ -झेल.६२. (फा.तंगी)         

तंगुळमंुगूळ ( व.) थातूरमातूर, कसेतर . ‘खु ाले दोर 
प ा ब धावं का तुंगूळमंुगूळ?’           

तंटा (पु.) वाद, भ डण. ‘ ाचा ाचा गरम दसे अंटा/ 
असं वाटे होते गावामंधी तंटा.’ - मझ .१९८. (का.तंटा-
ट-टे)      

तंडनं ( .) भ डण.े ‘काल मा ा बायकोसंगं ते वावरात 
तंडले.’ -पाटी.  

तंडायला ( व.) भ डायला. ‘आतालोक गपुचाप राहेल 
सारजाबुढी तंडायला पुढे आल .’   

तंडून ( . प.) भ डून. ‘आताच नबीसंगं तंडून आल  मी, 
तर  उसनं देत नाई आजून.’           

तंतर (न.) तं . ‘तुम ा शेहरावा ा चं ारंच तंतर 
हाये. दवसाच दरवाजे लावून घेतात.’ झ.११६. 

तं र  ( ी.) भ ीत भाजलेल  पंजाबी रोटी. ‘धा ावर 
जावून चकन तं र वर ताव मारला.’ (फा.)  

तं  ( व.) नरोगी, सु ढ. ‘येवळा मानगी प ा तरमा 
दोन मय ात तं  झाला.’ (फा.त )      

तं ी ( ी.) आरो . ‘ बमार  गेल  का तं ी 
आल .’ (फा.)         

तंबाकू (पु.) तंबाखू. ‘तमाखु ओढू न काढला जो धूर। बुडेल 
ते घर तेणे पापे।’ -तुका.३९७८. (फा.त ाकू)         

तंबी ( ी.) ताक द, धमक , दटावणी. ‘ खनभ यानं 
ह पसात या म ा कोतवालानं न ूला तंबी दल .’ -
काळ .६०. (अर.त ीह)       

तंबुरा (प.ु) तंतुवा . ‘गयात तंबुरा अटकून हडते गावोगाव 
गोसायावानी.’ (अर.फा.)        

तंबुलं (न.) लहानसा गडू. ‘कासाआजीजोळ तं तंबुलच 
भरेल आहे धाचं.’ ‘ हड ाले देलं तंबुलं, पानी 
पऊ पऊ पोट फुगोलं.’   

तंबू (पु.) कापडाचे ता ुरते घर, डेरा. ‘सकशीचा तंबू 
ठोकला मोठा ामोठा.’ (फा.त )ू      

तंबोरा (पु.) एक तंतुवा , तानपुरा. ‘तंबो या ा ढ ा 
होयेले तारा कसा लागतात जरा ा.’ (फा.त रूह) 

तंवर  ( व.) तोपयत. ‘चार भाकर  थापतो अ  येतो, 

तुमी चाला तंवर .’ -धग.५१. 

ता (अ.) ते ा. ‘तो समोर होता ता का न नाई बो  तू?’  

ताक (न.) धाचा एक पदाथ. ‘माइला तो थाळाभ र ताक 
आंबील घेउ न जेवी.’ -गो व.२९७. ‘घर  कामधेन ूताक 
मागंू जाय।’ -नाथ.१३१८. ‘गाळगेमळके भ भ  माय 
ताक वाटत जाय गावात.’  

ताकझाक ( ी.) डोकावून पाहण.े ‘कोना ा संसारात 
आपून काहाले ताकझाक करावं.’ ( ह.)     

ताकत(द) ( ी.) साम , बळ. ‘आपलं अ  ा पलाचं 
पोट भर ाची ताकद ा ात रायल  नाही.’ -
संगा.१७. (अर.)        

ताकभात (पु.) ताक आ ण भाताचा काला. ‘गोसावी एकु 
घ सु ताकभाताचा ीमुखी घाल त:’ -ल .७८.   

ताकातलं चून (न.) ताक घा न केलेले पठले. ‘ शदोर वर 
म  ताकातलं चून, मसयची भाकर, क दा अ  रायतं 
असलं का म  वळा येते.’  

ताक द ( ी.) बजावून स गण,े स  आ ा, समज देण.े 
‘मा र पर ाफ चा तगादा लावत होते. ताक द देत 
होते.’ -फ र.१११. (अर.)     

ताकोत ( ी.) एक भाजी. ‘कोणे नणेो कोवळा ताकवतु 
आ णला: मग तो गोसावी नसीला:’ -ल .१७५.       

ताग (पु.) अंबाडीची साल. ‘अंबाडीचा, बो चा ताग काढून 
ाचे दावे दोरखंड केले.’ -पख.११. 

तागडं (न.) तराजू. ‘पंढरपुराम े व ल हलवाई/ 
सो ा ा तागडीनं पेढे मोजे रखुमाई.’  

तागडी ( ी.) तराजू. ‘सो ा ा तागडीत मोजे णी 
गलुाल.’ -लोक.८. (का.त ड)       

तागळं (न.) तराजू. ‘ ीकर  तागडी घे त: सेर : अढैसेर : 
से : पाउ-से : पासेर : पालड  घाल त:’ -गो व.५३. 
‘एवढा गुई मो ाले काक कून तागळंगोटा घेऊन य,े 
जाय बरं.’  

तागा (प.ु) कापडाचे ठाण. ‘ कानदारानं मो ा ता ातून 
कमीजाचा कपळा फा ा.’ (अर.ताक:)       

तागाईत (अ.) १. सु ा, देखील. ‘पैशानं काई इकत घेता 
येते. मा ं तागाईत इकत घेता येतात.’ -सुखो.५८. २. 
पयत. ‘गेला तं आजतागाईत हरचंद वापस नाई आला.’   

तागायत (अ.) पयत. ‘नेला पैसा आजतागायत ानं वापस 
नाई केला.’ (फा.)        

ताजीम ( ी.) सलामी. ‘सोडगा सावरत गलेल  रामभरोसे 
आला ाने मालकास खडी ताजीम दल .’ -कात.२९. 
(अर.)        

ताजूब (न.) आ  चय. ‘असं घ ं  ाचं मले ताजूब वाटलं 
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लेक.’ (फा.)          

ताजेतवाने ( व.) टवटवीत. ‘मं ीपुढार  देशा ा तजोर वर 
ताजेतवाने हायत, पण आपलं काय?’ -फ र.१०३. 

ताट (न.) परात. ‘ताट थाळा त बीया घेउ न बाही र 
आ णले: तव आ ग लागल :’ -गो व.१७. ‘जाय रे बलाव 

ाईले, ताट वाहाळलं ना.’ (का.त.त )         

ताटल  ( ी.) लहान ताट. ‘जीजीनं दोन कानोले ठेवून 
ताटल  ा ापुढे लोटल .’ -ना.१३९. (त.ता लै- 
केळ चे पान)       

ताटी ( ी.) झापड. ‘ताटी उघळा ाने  वरा।’ -जनाबाई. 
‘ ातार चं घर णजे उघ ा ताटीचं जुनाट खोपट.’ -
कात.३१५. ‘कु ं ताटीतून कसं काय घुसलंसीन अंदर?’         

ताठ ( व.) १. ऐटबाज. ‘मा ानं जगावं तं ताठ मानीनं, 
लाचार नं नाई.’ २. हेकड. ‘ दसता न ताठ समोर / घट 
घेतल  डोईवर .’ -भीक.५०.  

ताठपना (पु.) ताठा, ऐट. एवढा खंग झाला तारा पन 
ाचा ताठपना गेला नाई आजून.’ (त.ताई)         

ताठर ( व.) १. हेकड. २. टणक. ‘गनपत ताठरच रायला 
आखर लोक, कला नाई कोनापुढे.’      

ताठरनं ( .) अकडण,े ताठ होण.े ‘नसा ताठर ा हो ा, 
डोक भणकलं होतं.’ -ना.१५.  

ताठरेल ( व.) ताठा असलेला. ‘बुडगं नमते काय कोनापुढे, 
लयच ताठरेल आये ते.’           

ताठस ( व.) ताठ, ऐटबाज. ‘ ा ामानानं गरजा ताठस 
होती. शर रानंही ती दोहाडी.’ - झ.६९. 

ताठा (पु.) गव, गमुान, गमु . ‘अंगा भरला ताठा। नये 
वळणी जैसा खंुटा॥’ -तुका.३५९९. ‘उनायात पैसे 
देतादेता पावसायाच उगयला- मारवाडी ता ात 
बोलला.’ -फ र.८९.  

ताठेल ( व.) ग व , ऐटबाज. ‘नरमाईनं झाला तं फायदाच 
होते, ताठेलपनानं भलं नाई होत.’          

ताडताड ( व.) जोराने व वेगाने. ‘राधी काय ताडताड 
बोलते व सासूले?’ ‘रामभाऊ घरातून ताडताड नघून 
गेले रागानं.’ (का.)      

ताडतोड ( व.) ताटातूट. ‘चुग मुळे व हनीची माझी 
ताडतोड झाल  ती झाल  नसती.’ -कात.३५४. 

ताडनं ( .) अंदाज घेणे, ओळखण.े ‘ शर पत ा 
अवतारा न काहीतर  घडलं हे नी ताडलं होतं.’ -
एक. 

ताडमाड ( व.) उंचपुरा. ‘झाप या शदी ा झाडासारखा 
ताडमाड गणपत गद तही शोधा लागत नसे.’ -
काळ .१७. 

ताडातोड ( ी.) ताटातूट, वयोग. ‘फारकती े 
नवराबायकोची ताडातोड.’       

ताणाताणी ( ी.) तणाव. ‘कधी भ डण झालं क  ते घरात 
ताणाताणी करायचं’ -पख.८२. 

तातडी ( ी.) रा, घाई. ‘तुका णे कर  ब च त तडी। 
ेमाची आवडी लोभ फार॥’ -तुका.१३०.३. ‘काम 

तातडीनं केलं तं न जाते खपकन!’        

तातळ (न.) रा, घाई. ‘तुया तातळ के ानं जमलं काम, 
नाई तं प ं  अ ं भजत घ गळं.’        

ता ुरता ( व.) अ काळासाठी. ‘ढयल  भीत ब धाच 
लागीन ठुनी लावनं हा ता ुरता इलाज होय.’          

ता ा (पु.) आदराथ  संबोधन. ‘ता ाजी तो पाहा रान 
बो ा.’ -धग.१७.    

ताथं ( व.) ताजे. ‘ता ा बेसनापे ा शळं बेसन अ  
भाकर सु स लागते.’        

तान ( ी.) १. तहान. ‘वास  ता ैले होते: ते पा णयाची 
वोल देखौ न अडाभवंते भवे:’ -ल .५८५. ‘तुका णे 
जीव थोर जाल सुख। नाठवे हे भूक तान क ह ॥’ -
तुका.४०७५.३. २. सूर, आरोह अवरोह. ‘अभंग ा 

ा बॉनं असी उ ी तान घेतल  का ब !’   

तान (पु.) ताण. ‘आले ा शीला पखाल चा जा  ताण 
पडला तर ती गाभुडते.’ -पख.३२. 

तान ( व.) वरचढ. ‘अबे हे कुकळे लावल , इ ाऊन तान 
पोरगी पाहीन तुयासाठी.’  

तानं ( व.) लहान. ‘अहो ता याची लाग झटे। तर  
अ धक च पा ा फुटे॥’ - ा.९.१८. ‘देशील देवा 
सोनंनानं बराबर / सोनं ठुतो खाल , तानं घेतो 
म डीवर .’  

तानकाटा (पु.) कापूस मोज ाचा तराजू. ‘कोनी ने 
तानकाटा अटकवून पा .’ - मझ .१७७.    

तानतनाव (पु.) मतभेद, ओढाताण, तणाव. ‘घरात ग ाहो 
तानतनाव ना पायजे. गोळ गलुाबीनं राहावं.’   

तानंतानं ( व.) रागाने. ‘माया बु ानं मंग मले सरं 
गळई घेऊ दे ं  नाई, नगाला तानंतानं.’ -हज.११. 

तानतून ( व.) कसेतर  जुळवाजुळव करण,े शवण.े 
‘इर  गेलेलं गळं कसंतरमा तानतून केले.’  

ताननं ( .) १. ताणून धरण.े ‘गो  फार तानल  तं 
बघळून जाते.’ २. लं ाचव ा बाता, थापा मारण.े 
‘भुक साठी जय कसान/ जय जवान लढाईसाठी 

नाव/ भाषनामधी आम ासाठी ख याखो ा तानाव.’ 
-नोका. 

तानपणी ( ी.) लहानगी असताना. ‘बाप न ेपोर  कशी 
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तानपणी मेल  नाही/ तु ा संसाराची पोथी ऐकवल  
नाही काही.’ -लोक.५५. 

तानातानी ( ी.) ओढाताण. ‘दोगा बापलेकाची पै ा ा 
बा यात तानातानी झाल .’        

तानातून ( ी.) ओेढ  ती. ‘आता अशी तानातून 
कती दवस करायची?’ -फ र.१०५.  

तानापोळा (प.ु) मु  पो ा ा स या दवशी लहान 
मुल चा लाकडा ा बैल चा पोळा भरतो ाला 
तानापोळा असे णतात. तसेच, बड ाचा दवसही 

णतात. ा दवसी- ‘दा ात ठवलेले ढेसे हातात 
घेऊन ते घरात फरवून बडगा काहाळते त ा असं 

नते मा ा कुशा रोगराई घेऊन जारे बडगे हो.’ -
द.७२.  

तानाबाना (प.ु) १. पेहराव, पोषाख. ‘अ ाजीचा तानाबाना 
पाहेतच राहावं, झकपक!’ २. पोत, वीण. ‘कपळा ाले 
चा ा तं तानाबाना काय असते ते कयते काय?’            

तानी ( व.) लहानी. ‘दोन पोर  आयेत घरात एक जरा ी 
ोटी आय सर  आजून तानीच आय.’ (त.त े)       

तानुलं (न.) लहान मूल. ‘नोळखे तानुल माय ऐसी कोण। 
वोरसे देखून शोक ाचा॥’ -तुका.४११२.२. ‘झोयी 
काटीले ट गते/ ात तानुलं लळते.’ -काया.१.  

ताप (पु.) १. शेकोटी. ‘गोसावी ताप कर त: अवघी 
लेकु वे आपुलाल  भोइ आणी त:’ -गो व.१०. ‘थंडी ा 
दवसात बुढा सकाळसं ाकाळ ताप करायचा.’ -ए.२८. 
२. ास. ‘दा दा लेकरं होऊ देले आता तेईचा ताप 
झाला डो ाले.’  

तापट(ड/ळ) ( व.) रागीट. ‘बु ाचा सभाव फारच तापड 
वाटला मले.’ -धग.१५. ‘पावना लय तापळ हाय. 
भर ा पंगतीतून उठून गे ा.’        

तापडाहनं ( व.) काळजीपूवक, आटा पटा. ‘ कतीही 
तापडाहनं करतो टलं तर ही पेरणी ा वेळ  ढमकं 
रा लं ग ा ंतातच.’ -पख.८४. 

तापासून ( व.) ते ापासून. ‘हे तरपंतारपं बोलले 
तापासून नाराज आयेत सारे आम ावर.’ -धु . 

तापेरा (पु.) पा ाचा साठवा. ‘ते सव ना ात धसले. 
तापेरा पानी फेकून स ा केला.’ - द.२७. 

ता ळ ( व.) रागीट. ‘जुनी बुडी, ता ळ रगत. सकाऊनच 
आपलमती ब ी झाल .’ - सत.४७. 

ताफा (पु.) १. थवा, समूदाय. ‘आ ा पोर  तु ा पोटी, 
नको धाकू मनी बापा, र उडून जाईल तु ा चमणीचा 
ताफा.’ -लोक.६५. २. तरंगणारे लाकूड. ‘ता ावर 
बसून नदी वल डल .’ (अर.फा.)        

ताबा (पु.) क ा. ‘ते वावर मंग सावकारानं ता ात ाचं 
ठरवलं.’ -संगा.३४. (फा.अर.ता बअ) 

ताबूत (प.ु) शवपेटी, तरडी, डोला. ‘आम ा गावात 
मुसलमानाईचे ताबूत नघत असतात 
थाटामाटात.’ (अर. फा.)     

ताबेदार (प.ु) ता ात, क ात असलेला. ‘मले वाटलं तसं 
कर न, मी काई कोनाचा ताबेदार नाई.’            

ताबेदार  ( ी.) स या ा कुमाधीन. ‘अ रु चा जलम 
नको घा  स ाहर / रात  दवस पर ाची 
ताबेदार .’ ‘आपून झाकटीत उठतो अ  स या ा 
ताबेदार नं काम करतो.’ -ल.८१. 

तामील ( ी.) अंमलबजावणी. ‘सायबा ा कमाची तामील 
कर ास मा  चुकू नकोस.’ -कात.४०. (अर.तअ मल)        

ता न (न.) संधेचे त ाचे भ डे. ‘सारे देव तामनात ठेवून 
साजरे ानले.’ (का.त बाण)      

तायतमुळ  ( व.) पोटभर खाणार . ‘वाहाळलं तेवढं कमीच 
पळते ा तायतुमळ ले.’  

तायफटक ( ी.) फरपट, ओढाताण. ‘पैशाकरता तायफटक 
चा  असीन बु ाची, पन सोय लागत नसीन.’ -
सत.१५. 

तार (पु.) लोखंडी धागा, तंतू. ‘ता ा म  तारानं खयचून 
ब ध ा.’ (फा.)       

तारंतारं ( व.) हळूहळू. ‘ तनं फळा घेऊन सारं आंगन 
झाळून टाकलं. पार ग लोक आ  तारंतारंच ते 
वाळ ात गेल , पवटा आनाले.’ -अक.६१. 

तारखीपारखी ( ी.) सावधपण,े स भाळून. ‘तारखी-
पारखीनं रा हलो णूनच आमचे वतन सुर त 
रा हले.’ -कात.२९४. 

तारनं ( .) तारण.े ‘आ  ता रयेल प तत सी।’ -नाथ. 
‘तारनंमारनं देवा ाच हाती असते पाय.’      

तारा (पु.) न . ‘ता या पर स क ोर होते घालत व 
पगा.’ -काया.११. ‘अभायात राती मो ा तारा तुटला 
ता.’ (फा.तार:) 

तारा ( व.) चकना. ‘एक डोया तारा, बैल ब धते बारा.’ 
‘पोरगा आये गोरा, पन डोयानं एका तारा.’   

तार क(ख) ( ी.) तथी, दन क. ‘काल मंग लगनाची 
तार ख काहाळल .’ ‘कोट नं देल तार खवर हजर तं 

ाच लागन.’ (अर.)        

तार फ ( ी.) वाहवा, तुी. ‘लढाईवर होते त यादई नसीन 
आल . आता मोठी तार फ चालोल .’ -कावू. 
(फा.अर.तअर फ) 

तारेतोळनं ( .) मनोरे ब धण,े क ना करणे. 
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‘बस ाबस ा घरदार ब धाचे तारे तोळून रायले 
राजा तुमी.’      

तारोया (पु.) आराडाओरडा. ‘तो तारोया पाऊन भानदुासनं 
तव त तठून पोबारा केला.’ - सत.२७. 

ताल (प.ु) १. ठेका. २. वतनाची र त. ‘या पो ीचा बत व 
काई तालावर दसत नाई रे बॉ.’ ३. राव ा. 
‘बायायले मजु या नस ानं सबन तालच ताल झाला 

ता घराचा.’ - सत.१७. ४. माळा, मजला. 
‘वडलापारगीचा वाळा नान तं ा मो ा, तीन 
तालाचा.’ -अक.२६.      

तालगी ( ी.) लेकरासाठीची वाकळ. ‘इनीनं सारा उभा 
धंदाई त ा जवळून क न घेतला. ताल ा धून 
घेत ा’ -लेक.३०.         

तालगुल  ( ी.) लहान मुलाची गादी. ‘गावात जी मुलं 
ज ाला आल  ती त ा तालगुल वर मोठी झाल .’ -
काळ .२४. 

तालतंबोरा (पु.) घडी, वतन. ‘आता गावाचा अवघा 
तालतंबोराच बघडून गेला.’ -धु . 

तालतू(तो)ल (पु.) असलेल  ती. ‘कारडातून गावाची 
बेसखुशाल  पुसे, तालतूल इ ारत जाये.’ - सत.३७. 

ताल ततंबा (पु.) तालासुतावर नसलेल  ती, ाप. 
‘ऐसा झाला ताल ततंबा। व ळत झा ा क तने 
सभा॥’ - ा.१२.२८. 

तालमी ( ी.) शकवणी. ‘दैलतीचा कारभार पाह ाचे धडे 
दवाणजी ा तालमीत घेत आहे.’ -कात.२९१.  

ताल  ( ी.) मातीचा उंववटा. ‘शेतातील ब धावर ताल  
टाक ाचे काम सु  झाले.’  

ताल  ( व.) ताल करणारे. ‘आता मानसं आ े ताल  झाले 
का काई पुसूच नका.’ - द.७१.  

ताल  (सव.) तुझी. ‘बायको माई तं नाई. ताल च अशीन 
लेका.’  

ताल म ( ी.) श ण, सराव, अ ास. ‘कु ी ा 
तालमीत सकाऊन सं ाकाई जात जावो.’ (फा. अर. 
तअल म)     

ताल मखाना (पु.) ायाम शाळा, आखाडा. ‘गाव इतलं 
लान असूनबी गरुजीनं ताल मखाना सु  केला ता.’ -
अक.३८. 

ताल सुती ( व.) माग  लावलेले. ‘बुढा कोनाचंही गाळं 
चाल सुती लावात कसूर करणार नाही.’ -मे.१३. 

ता का (पु.) ज ातील एक े . ‘आमचं गाव ता का 
अको ात हाय. पो  बाळापूर ता ात हाय 
ना.’ (अर.तअ ुक)      

ताले (पु.) दशा, ताल. ‘माकडा हाती र  गे ाने तु ा 
न शबाचे असे हे ताले.’ -कात.३३८. 

तालेवंत ( व.) सधन, ीमंत. ‘तुझा हात हातात घे ासाठी 
कुणीही तालेवंत तु ाकडे सहज धावून येईल.’ -
कात.८. 

तालेवार ( व.) दैववान, ीमंत. ‘दापु याचा बाप कसा 
तालेवार. तीन जो ची जमीन सोनं ओकणार .’ -
गा.१८. ‘आपूण का तालेवर हये घरचे.’ -ऊन. १६०. 
‘ भका भ ब ाचं अ  गबाजी पाटलाचं असे दोन घरं 

ावेळ  तालेवार होते.’ -पख.३. 

ता कू (पु.) संबंध, संपक. ‘ बरा ासंगं ता कू ठेवाचा 
जोखमीचच रायते.’ (अर.तअ ुक)       

ताव (पु.) १. राग, संताप. ‘पाटल नीला हे पाहाव ा गेलं 
नाही. ती तावानं पुढे होणार तेव ात.’ - झ.१२६.  
२. कागद. ‘पतंग क याले ताव आनला. बा ाची 
कमची आनल .’ ३. उ ता. ‘हे भगुनं घे अ  ध ताव 
एवढं.’ (फा.) 

तावटनं ( .) हडपण,े लाटण.े ‘एका का काराचे दहादहा 
कलो मुंग तं यू तावटतात हे लोकं.’ 

तावडी ( ी.) पकड, कबजा. ‘माया तावडीत सापळू दे, मंग 
दाखोतो ाले गंमत.’ (त.ताव ड)       

तावंतावं ( व.) रागाने. ‘तावंतावं, तो ं  दावं.’ ‘आबा 
तावंतावं घरातून नघून गेला.’  

तावदान (न.) काचेची चौकट. ‘पो ानं गोटा मारला तं 
तावदान फुटलं.’ (फा.ता दान)       

तावनं ( .) गरम करण.े ‘व र चुनखडे ताउ न घातले: 
तेयाव र पाखाला र चवी लया:’ -ल .२७. ‘ताट कृपा ी 
अवळोक ले: आ ण गोसावी णीतले: आवो मेल  जाए: 
ता व ता व ण:े’ -गो व.८९. ‘तावी: पीटी: उजर : 
तेणक न एक खते झाडी:’ - .४०. (फा.)       

तावनी ( ी.) त ड मोठे असेले ध ताप व ाचे मातीचे 
भ डे. ‘तावनीत ध टाकून ते चुल वर ठुल .’      

तावा (पु.) तवा. ‘नव याले असं गरमगरम वाहाळ का 
ता ावरची भाकर डायरे  ताटात.’  

तावेल ( . प.) तापलेले, ताप वलेले. ‘अवं ा भगु ात 
तावेल ध आये हातधर ानं उचल ते.’           

ताश (पु.) खेळ ाचे प े. ‘ताश प ाचा न द बरबादच 
करते मा ाले.’ ( ह.) 

ताशा (पु.) १. गवत काढणारे औत. ‘डव या ताश चं 
सोडताना, मुसकं ब धता सोडताना, कोमटा ंगला तर 
पाठीवर का ा.’ -खंु.४८. २. एक वा . ‘सुरशा ा 
लगनात आपून ताशा आनू बळोयाले ताडताड 
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तडाडऽऽ.’  

तास (न.) पक ची ओेळ. ‘येकरात ईस तासं नगतात 
प हाटीचे.’  

तास (पु.) घंटा, साठ म नट चा कालावधी. ‘तास झाला 
तरमा ये ी नाई लागल  अजूनस ा.’    

तासक (गी) ( ी.) लहान ताट. ‘तासक त भगर घेऊन 
ावर भगु ातलं ध ओतलं.’ -ना.१२. 

तासडनं ( .) भोसडणे. ‘ ारोजी साजरा तासडला तं 
ाची वलवलंच थ बल .’         

तासनं ( .) १. तोडण,े साल काढण,े छलणे. ‘दो ीकडून 
तासून ते लाकूड खाटे ा ठा ात बसवायचे होते.’ -
सेल.३२५. २. खरडप ी काढण.े ‘ज ाले भलकसं 
तासलं आबानं.’   

तासल  ( ी.) ताटल . ‘मटन आन अ  तासल भर र ा 
पी गरमगरम.’ -मे.१४८. 

तासीव ( व.) रंधा मा न ओबडधोबड सुबक करतात- 
तसा तासीवणा. ‘न ा पढी ा वचार ना तासीवपणा 
तसा णून नसतोच.’ -कात.२९४. 

तासून ( व.) छ न. ‘हे लाकूड तासून आन, चोपळं न 
जाईल.’ 

तासेरा (पु.) अखंड हजेर . ‘पा ानं आठ दस तासेरा 
लावला अ  आता बसला मुका ानं.’ -सुखो.२०. 

तासेल ( . प.) तासलेले. ‘चुल त घालतं काय ते 
लाकूळ? तासेल आये ना ते.’           

तासोतासी - ेक तासात. ‘वावरात तासोतासी पा सान 
तं या ट ाट ा शहामढे.’           

तासोनं ( .) छलण.े ‘हे खरबळवरबळ लाकूळ तासोनं 
पळते भाऊ.’           

तासोयाले ( . प.) छलायला, गुळगळ त करायला. 
‘वा ाजोळ लाकूड घेऊन जातो तासोयाले.’           

ता  ( ी.) ताटल . ‘गुंडावर झाकन ठुयाले ता  दे.’          

ता ा (पु.) एक वा . ‘लगनात वाजोयाले ता ा स गला.’          

ताहा (अ.) ते ा. ‘भर हंगामात अशा होते पारखी भाकरं/ 
ताहा पोटातल  आग पेट घेते आंगभर.’ -काया.२८. 
‘काय मानूस हाय व हा? ताहाची काही खाऊन ा 

ंतो त उठतच नाही.’ -एक.  

ताहाबा ा (अ.) ते ा, ा वेळ , ानंतर. ‘आन 
ताहाबा ा हे भानगळ मटीन.’ -पागो.१०७. 

ताळताळ ( व.) ताडताड, रागाने. ‘काका मले ताळताळ 
बोलला. २. वेगान,े जलद. ‘तो ताळताळ नघून गेला.’ 

ताळनं ( .) अंदाज ब धणे, कयास. ‘अथून हे असं ईन 

हे त ा आंधीच ताळलं होतं.’  

ताळप ी ( ी.) रोगण लावलेले कापड. ‘उळ दाचा गंज 
झा ाले ताळप ी आनल .’      

ताळमेळ (पु.) जुळवाजुळव, कामाची योजना, कामातील 
सुसू ता. ‘तो नवर ा म डवात गेला. तथं आजून 
ताळमेळ न ता.’ -ना.३७. 

ताळा (पु.) ओळखा, अंदाज करा. ‘भाऊ ताळा बरं माया 
मुठीत काय आय?े’ (का.)       

ताळातोळ ( ी.) ताटातूट. ‘गाय वासराची, माय लेकराची 
ताळातोळ करनं खराबच नावं माय.’           

ताळेल ( . प.) अंदाज, कयास ब धलेला. ‘आप ा 
श ेनाचे तीनतेरा वाजेल हायेत हे डगूनं ताळेल तं.’ 
- सत.१५. 

त गड तगा (पु.) व ळ त होण.े ‘त गड तगाच झाला 
बचार ा संसाराचा.’ -बा.२२६. ‘उ ा या परवा या 
डॉ रचा रोजचा त गड तगा.’ -खंु.१७६.  

त गडतुंगड (न.) कसेतर  ब धण.े ‘थो करे त गडतगुडं ैस 
कुठी ब धल .’ - मए.८६.   

त गतून (न.) कशीतर  जोडजाड. ‘ ाले नाई भेटलं थो 
करते कानकून/ फाट ा ग ाले सु  हाय त गतून.’ 
-ज ग.९३.  

त गळं (न.) वचका, पेच. ‘वयनी घरातून गे ानं मोठंच 
त गळं झालं सायाचं.’           

त गळतुंगळ ( व.) कसेतर  गुंतवण.े ‘खु ाले बैल 
त गळतुंगळ ब धून नाई चालत प ा खयचून ब धावं.’   

त डा (पु.) तुंगा, समूह, व ी. ‘बंजारे अजूनही गावाबाहेर 
त ावर राहणार  जात.’ -पख.११६. (का.त डा)         

त डोळ (पु.) थवा, त डा. ‘सग ा रानभर टट चा 
त डोळ उडायचा.’ - झ.९६. 

त ई(य/ळ) जरा (पु.) एक भाजी वशेष. ‘नाथोबाये 
त ळजा बाइसाहाती खुडू न दीधला: बाइसी बरवा 
र धला:’ -ल .९४.          

त ईपोथ ( ी.) त दळा ा दा ाएवढे मणी असलेल  
पोथ. ‘देरानीची त ईपोथ जेठानी जोळ ठेवेल आये.’ 

त ई (पु.अने.) त ळ. ‘माहादाइसे णती: व ळवटाची 
खी र क : आ ण त ळाचा भातु क :’  

त बं (पु.) त बे. ‘त बेयाचे सोने क जे तयाते पीवळ  द डी 
णजे:’ -ल .५४९. 

त बट (पु.) १. भ डी घडवणार  एक जात. ‘त बट समाजाचे 
चारदोन घरं आयेत गावात.’        

त बटकार (पु.) भ ाचा उ ोग करणार  एक जात. ‘भरनं 
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फुटलं, ीसाठी त बटकारा ा घर  ा लागते.’        

त बारनं ( .) १. ोधीत होण.े ‘मनासारखं झालं नाई 
आबा ताहाच त बारते.’ २. रंग त बडा होण.े ‘प  हाटी तं 
त बारल  लेकाची.’           

त बारलं ( . प.) लाल त बडे होण.े ‘ ाचं 
टरबुजासारखं त ड उ ात त बारलं होतं.’ -झेल.५४.   

त बूळ (पु.) ल ातील एक वधी. ‘त बूळ झा ावर रा ीच 
नवरदेवनवर  परत ये ास नघाले.’ -भं.८०. 
‘त बुळा ा दवशी न या जडावा ा ग ह नी मढवून 
नोवर  बोह ावर चढवल .’ 

त बेरा (प.ु) ग ा ा पकावर ल एक रोग. ‘आवळ 
म ाची अ  ग  त बे याचे.’ ‘ग ावर त बेरा आ ानं 
आता झळती मार खाईन.’     

त ा (पु.) पा ाचा लोटा, गडू. ‘मग रामदेवी रा ी वाटा 
भात:ु त बीया धु: पापडू: त बा उदक भ न आ णला:’ 
-ल .८५. ‘ताट: थाळा: त बीया: घेउ न बाही र आ णले:’ 
-गो व.१७. ‘पाए धुतले: त बीया भ न दीधला:’ -
.५४. ‘कोनाले त ाभर पानी पाजनं धम चं काम 

रायते.’ (का.तं बगे)         

त ा पतळ (न.) धातू. ‘पाटल वर त ा पतयचे भ डे 
एका र गीत ठेवेल आयेत.’ 

ततर (न.) एक प ी. ‘पार ाई ा जवळून ततर बाटी 
इकत घेतल .’          

तकट (न.) तक ट. ‘क ाट र जवळून तकट फा ं  
बळेगावचं.’        

तकळंमबाज ( व.) आडवे तडवे, हर य ान,े कसेही काम 
करणारा. ‘स द लय तकळमबाज आहे. कसई काम 
करतेच करते.’           

तकळम ( व.) वैध-अवैध कोण ाही माग न े काम 
साधणारा. ‘ तकळम मा ाले काईबी करनं कठीन 
नसते.’           

तकळे (अ.) तकडे. ‘इकळे नसीन सापळत तं तकळे 
पायनं बे असीन तं!’ (का.अ कडे)         

तक ा ( व.) तकडे राहत असलेला, तकडचा. ‘हा बैल 
इक ा नाई तक ाच कुक ा दसते.’       

तक डं (न.) तीन ता याचा समूह. ‘ तक डं तर के ाच 
पि  चमे ा पाय या उत  लागलं होतं. ाधाची 
च दणी तेवढी डो ाला डोळा देत होती.’ -एक. 

तकाटनं ( .) तीन कम वर ठेवलेले मडके. ‘ कळ ा 
मवरे बाळू तकाटनं ध न चालत ता.’ २. तीन 
पाय ची उंच घोडी. ‘तू टोपले दे मी तकाट ावर उभं 
रा न उपनतो.’          

तकून ( व.) तकडून. ‘आ ी होतो सोई स डला मारग। 
घ डल त मग तकून ही॥’ -तुका.१९५१. ‘इकून तकून 
कसी तर  र म जमोल  ा.’        

तकोनी ( व.) कोणी. ‘वावर तकोनी अस ानं पे याले 
भार  जाते.’        

तखं ( व.) तखट, आग करणा या चवीचे. ‘वरन जरा 
फ ं  करजो, मले तखं चालत नाई.’        

तखट ( व.) झ बणारे. ‘ल गी मरची भलकसी तखट 
रायते.’ ‘आबाचं बोलनंच असं तखट असते.’ (का. 
त ट)         

तखा ( व.) १. रागीट. ‘सासूचा सोभावच जरासाक तखा 
आय.’ २. तखट. ‘मटन जमलं पन र ा भलतीसा 
तखा झाला.’           

तखा(डी)ळ  ( ी.) चहात टाकावयाचे सुगंधी गवत. 
‘बारनी व बारनी नवती दे नवती/ तखाळ चा ाहा 
पाजीन मी गवती.’ 

तखी ( ी.) मोहर . ‘गुयाचं, तखीचं स  वानाचं रायतं 
भर ा भ न राहे.’ - द.३. 

तगं(घं) ( व.) तीन जण. ‘तुमी ा पुढे, आमी तगं येतो 
म गून.’       

तग ा ( व.) दोन वष पूव . ‘प ा ा न दापायी दोन 
एकर वावर इकलं ना साल तग ा सो ासारखं.’ 

त गल ( व.) लहान मुल ा खेळातील तसरा ही 
गणसं ा. ‘मी अ गल, नागो तू गल अ  शा ा 
त गल, चला आता खेळू.’        

तघाडा(ळा) (पु.) तीन असलेले. ‘तीन तघाळा अ  काम 
बघाळा.’       

तजवर ( व.) तस यादा लगन करणारा. ‘आंधीच दोन 
बायका झा ा ा तजवराले कोन देईन हो पोरगी?’            

तजा ( व.) तसरा. ‘तो प हला आतु णजे। सरा 
ज ासु बो लजे। तजा अथ थ  जा णज। ानीया 
चौथा॥’ - ा.७.१०९. ‘इजा, बजा, तजा क न ा 
गळ  नवळला.’        

तजारनं ( .) तीन खेप येणारे, काही च गले काही खराब 
अशी पकाची ती. ‘धान झाला सवान, प हाटी 
तजारल / शेजा यापाजा यानं उरल सुरल  चारल .’ -
ज ग.१६८.       

तटकारा (पु.) तर ार, ेषभाव. ‘घरादाराचा तटकारा 
आ ानं साधूबॉनं घर टाकलं.’       

तटवं (न.) अं  सं ारा ा मड ासाठी केलेले कोणी 
साधन. ‘तीकोपा ा ा आंगणी काठीयाची क ी 
केल : तीकटे केले:’ -गो व.१३.   
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त ी ( ी.) टटवी. ‘गावात ा चो या, त ीचं अ ावनं 
ग कन बंद ावं तशा बंदच झाल ा.’ -अक.२४. 

तठा (पु.) तीन र चा मेळ. ‘ त ावर थ बा, य ी 
भेटतेच तथी.’           

त ावरक ( व.) तेथपयत. ‘ख ावरचं पोर खाल  ठेवत 
वचारलं त ावरक पाई चालतं?’ -धग.१९. 

तडक ( ी.) कळ, वेदना. ‘मग पाया ती डक लागे: मग 
आखुडी त:’ -ल .३३४. ‘प त तेची क त  वाख णत । 
सदळ ा माथ  त डक उठे॥’ -तुका.४२०४.  

तडकपरमा ( व.) संतापी, तरकस. ‘नवरा पायला तं असा 
तरसट, तडकपरमा.’ - द.८७.   

तडा(ढा) (पु.) गुंतागुंत, अढी. ‘नवराबायकोतला तडा 
सुटतेच राजा. कासोटा सुटला अ  अबोला मटला.’ 
‘ ा ा त ात बोल ाचा तला अचंबा वाटला.’ -
सेल.१५७.    

ततंबा (पु.) तालासुतावर नसलेल  ती, ाप. ‘ नसग 
पागल सरकारचे ततंबे/ शेतकर  आडवा शेतमजूर 
लंबे.’ -ऊ.६. ‘ढोरावासराचा ततंबा होता मा ा म गं. 
तुमचं बरं आये न ायजी.’ -गा.६८.  

ततंबेखोर ( व.) फटफ जती वाईट बघणारा. ‘तू ाचं 
काहाले मुळतं पा तं ततंबेखोरा व झो ा धुतरा ा.’ 
- सत.२७. 

ततकं(लं) (अ.) तेवढे. ‘ ततकं काम कर मंगस ा देतो 
मजुर  पुर ापुर .’         

तत ात ( व.) तेव ात. ‘ज गळगु ा असा ज ाशी 
अ  तत ात तचा बाप याशी.’         

ततर (न.) एक प ी. ‘ ततराने केला मनसुबा संगे बा ा 
घेवुनी’ -व.१७६.  

ततरपाऊ ा ( व.) जलद पण आवाज होऊ न देता 
चालणारा. ‘अ े ततरपाऊ ा, काय झाकून नेऊन 
रा ला बे?’  

ततर बतर ( व.) अ ा , दानाफान. ‘प डेबॉची 
सवार  नघाल  क  गावाकर  ततर बतर होऊन जात.’ 
-काळ .६१. ‘पोतं सुटून प ं , दायदाना ततर बतर 
झाला अवघा.’           

ततरबाटी ( ी.) लहान मोठी दोन पाखरं. ‘फासेपारधी 
ततरबा ा पकळून आपला जातीवंत धंदा चा  
ठेवत.’        

ततरा ( व.) एक रंग. ‘ ततराचा रंग अन चाल असते तसा 
एक बैल होता त ाईले सारे ततराच नत.’           

ततलसक (अ.) तेवढेसे. ‘एवढा नावागावाचा तू, ततलसई 
काम होत नाई तुयाकून.’ 

तत ा ( व.) तेव ा. ‘जाग असती त तत ा रातर  मी 
इचारत होती तुले आला काय नून.’ -गय. 

तताल ( व.) तापट, बेबंद. ‘सुती लागतीत हो राजा ते? 
बेजाच तताल हायेत ना ते गोरे.’ -ए.३८. 

ततूर (न.) एक प ी. ‘कवतीक पार ध ससेयाची: 
तीतीराची: लावेय ची: मासेय ची:’ -ल .२१०. ‘टाक ा 
फाशात हे त ूर कसं आपलमती अटकते ा तो यात 
बु ानं इचारलं.’ -डेबू.२८.  

ततुरमा या ( व.) एक शवी, बळा. ‘या ततुरमा याकून 
काय वाघ मारनं होते काय?’           

त ाड ( व.) तीन वता. ‘पोल स धरतील...क नेनच 
ाची इ ाड एक त ाड त ारल .’ -पख.१०६.  

तथी ( ी.) भ दवस. ‘बामनाजोळ लगनाची तथी 
काहाळाले गे ी.’  

तथीसा (अ.) तेथ.े ‘काय क  माय, मी तथीसा येऊन?’ -
झ.१२०. 

तथोर ( व.) तेथपयत. ‘दग ाचं घर पार आखरावर 
हये न. तथोर जावो ोर तर चार घट होतात.’ -
सेल.८७. 

तथोरोक ( व.) तेथपयत. ‘चाला ना आ ाबाई 
तथोरोक.’ - झ.१२०.   

तद ा (अ.) तीन वष पूव . ‘एक कपाट घरात, तद ा 
दवाळ ला डंुबरे मा रकडून घेतलेलं.’ -पोळा.१८. 

तदाती ( ी.) तीन फाळ असलेले शेती अवजार. ‘अबे तं 
तफन तदातीच अ  ेना बे.’     

तनकोर ( व.) चारातील तीन भाग. ‘ शदोर वर तनकोर 
भाकर अ  बेसन ब धून नदाले नगल .’      

तनडाव ( व.) तीन वेळा. ‘या साल  तनडाव न नबी 
वावर तनाळलं.’       

तनतेरा (पु.) सव नाश, खराबी. ‘गार पटीनं हरब या, 
ग ाचे तनतेरा वाजले.’         

तनपानी ( व.) तीन पान चा. ‘बेलप ी पाहान तं तीनपानीच 
असते.’     

तपाई ( ी.) तवई. ‘तुर चे मदन तपाईवर उभे रा न 
उपननं चा  केलं.’       

तपेडी ( ी.) तीन पेडाची. ‘ तनं केसं इचरले, तपेडी येनी 
घातल .’ 

तफन ( ी.) पेरणीचे औत. ‘काया मातीत मातीत तफन 
चालते/ नंदीबैला ा जोळ ले सदा शव हकालते.’ -
काया.१.      

तफनकर  (पु.) तफण हाणणारा. ‘ तफनकर  बुवा 
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नम ार क  ा/ तुमी माये देव सात पेव भ  ा.’        

तफ ा (पु.) तफण हाणणारा. ‘उना या साप ा तफ ा 
नोता न ू ाच तफन हानल  सरक टपोर.’       

तबक ( व.) तीन वेळा. ‘आबक, बक, तबक करत मीच 
चडू खेत रायलो एकला.’           

तबल ( व.) त ट, तीन वेळा. ‘सकाळ  मयनेवर  काम, 
पार  सयपाक, भर पार  घरातलं काम अशी ती. 
तबल तबल स  सु  झाल .’ -सुखो.१३. 

तबार ( व.) तस यादा. ‘केलं तबार परेनं/ आता कती 
खेप पे / मा ावरचं कज काय ा माथं भ .’ -
ध .३९. ‘ तबार पेरणीत आता सूयफूल पेरायचं का 
बाजरं?’ -खंु.२०८.  

तबारनी ( ी.) तस या वेळची कोळपणी. ‘ म गात पानी 
नोतं ननू तबारनी वाई धरल .’           

तभर (अ.) थोडासा. ‘ल गा दो ानं भरलं पान ठेवलं 
त डात/ तभर रंगला नाही कानपुर  काथ.’ -काया.१३. 

तया (पु.) तवा, तीन पायाचे लाकडी साधन. ‘वारंसुटलं 
का मी तयावर चहळतो. तू पा ा भ भ  देत राय 
उपनाले.’           

त म ( व.) तस या दज चे. ‘मा ा बैलापर स हा मई 
नाई, त मच ना लागीन.’         

त ा (पु.) तीन ठप ाचे पान. ‘ए ा र  अ  त ा 
लागला क  झाला उतार.’           

तरंदाज (पु.) धंनधु र , एक शवी. ‘दोर वहळूवहळू खमा 
केला माया डाखो या हाताचा या तरंदाजा ा 
पोट ानं.’ - सत.१२५. 

तरंदाजी ( ी.) बाण मारण.े ‘नजरेची तरपी तरंदाजी 
चालवीत ती हसतहसत येत होती.’ -कात.३.          

तरकस ( व.) वाकडा. ‘असे तरकस बासे काय कामाचे, 
सरके टपोर पायजात ना?’        

तरका ( व.) वाकडा. ‘सरका बोलतच नाई उ ारा, 
तरकातारकाच चालत रायते.’         

तरकामट ( ी.) धनु  आ ण बाण. ‘पाखरं मा याले 
तरकामठच संगं ठेवा लागते.’  

तरगा मरगा ( व.) तर मर . ‘ ाचं गरजासोबत असं 
तरगा मरगीवर येणं पा न सुमनला हसू आलं.’ -
पख.८६. 

तरगुनी ( ी.) १. वड, पपळ आ ण नब या तीन झाड चा 
समूह. ‘बा ा, नारायन मामाजी आंगनात तं तरगुनी 
लावल  तुमी.’ २. ीचे नाव- वेणी. ‘आपल  तरगुनी 

ंजे लयच गनुी पोर.’  

तरनं ( .) पोहणे. ‘वार ले मारोतीच दशनई होते, डोहात 

म  तरनई होते.’         

तरप ( ी.) सकाळचा काश. ‘उनाची तरप प  क  
लेकराले घेऊन जाय आंगनात. हय ा होत नाई मंग.’        

तरपं ( व.) वाकडा. ‘हे लाकूळ तरपं बसलं, सरकसुरकं 
बसो आमासक.’          

तरपंतारपं ( व.) वाकडे तकडे. ‘ जका झो यात काय 
आनलसीन? डोये तरपेतारपे करत पमीनं इचारलं.’ -
सत.७३. ‘को ाबाईले तरपंतारपं बो ं  तं तचा नवरा 
कु हाळच काहाळते.’ -धु . 

तरपट ( व.) वाकडा. ‘कु हाळ चा सरका द डा मु ा तं 
दे ा सायाचा तरपट बसून.’ 

तरपनं ( .) १. उ  पडण.े २. चकाकणे. ‘सूय कडे 
पा ानं जसे डोये तरपते.’ -ऊ.७१.       

तरप गडा ( व.) बघाडीची, अ ा ती. ‘बरं 
क याले जावं तं तरप गडच न जाते काई.’ (का.)        

तरमक (पु.) ंबक. ‘मंडईनं भजन तरमक पाटला ा 
ठ ात ठवलं आहे. ’ -मोती. 

तरमळा (पु.) सहा ख ब चा उंच मळा. ‘ तरम ावर उभा 
रा न मी गोफन फरवून पाखरं हानो.’  

तरमंुडी ( ी.) सव  अवधान. ‘धं ात पडले तर णीक 
नकुसान सोसून रवर नजर ठेवताना तरमंुडी देऊन 
बसावे लागते.’ -कात.१२१. 

तरवेना ( . प.) पोहता यईे ना. ‘मंधातच हात पाय 
थकले. मंग पुढे तरवेना.’ 

तरसट ( व.) ा सक, तुसडा. ‘उगीच सनकेत येऊन 
तरसट रात ाची सटक काढायला सकाराम 
वसरला नाही.’ -कात.३८. 

तर सगराव ( व.) तरसट मनु . ‘ ा तर सगराव ा 
कामाले जाचं मनच घेत नाई.’        

तराईत ( व.) परका, तसर  . ‘घरातलं उघळंनागळं 
तराईताजोळ काहाले स गा लागते.’       

तर  ( ी.) १. तीन फाळाचे अवजार. ‘डु  चालत नोतं तं 
प हाटीत तर च धरल .’ २. प ातील तीन ठब चे 
पान.      

तर प ( ी.) कवडसा. ‘आंगनात सकाऊन उनाची म  
तर प प ते.’         

तर मर  ( ी.) तेर मेर  कर त भ डणावर येण.े 
‘आ ाजीचा संताप अनावर झाला तर मीर  सरशी 
कुबडी हातात घेतल .’ -भं.३९. (का.) 

तग मग  ( ी.) भ डण. ‘गोठ तग मग वर आल  अ  
तन ा तन ातच दोनी बुडे उठले.’ - सत.११२. 
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तर  ( ी.) प ातील, जुगारातील तीन नंबरचे पान. 
‘भजनपो ाची जागा आता बेकार पोर ा प ा ा 
तर नं घेतल .’ -पख.१५. (त. त र)       

त हाईत ( व.) परका, अ . ‘आमचा स गा बाप पन पटत 
नाही. त हाईतासंग मातर जमते ाचं.’ -धग.१६ 

तले (सव.) तला. ‘ तले स गो, बायको होस ना माई तं 
च गल  राय.’         

तवई ( ी.) १. तपाई. ‘खयावर तवई आनून तूर 
उपनल .’ २. लाकडी समई. ‘ तवईवर दवनाल  ठून दे 
अ ादी.’ (का. तव द)         

तवयनं ( .) वाताने पाय खणे, वाकडा होण,े बैलाची 
एक ाधी. ‘बुडईत पाय गे ानं बैलाचा पाय तवयला 
लेक.’      

तवस ( ी.) वृ वशेष. ‘ ाची अंगकाठी तवसा ा 
झाडासारखी ताठ असून हाडपेर मजबूत होते.’ -
कात.५. 

तवसं (न.) सं तीचा तळाचा एक पदाथ. ‘स ातीले 
तवसंगुयसं वाटतेत बायका.’           

तवा (पु.) उपण ासाठी वापरावयाची तपाई. ‘वारा 
वा ते इकडं, थो तकडं लावते तवा.’ - मए.९२. ‘हवा 
तकळे तवा.’ 

तवाय(ळं) (न.) तपाई, तीन पायाची उंच बैठक. ‘मग 
हवेचा झोक पा न तवाळं म डून ार  उपनायची.’ -
जटा.११. (का. तव द)         

तवारे (पु.) मरणानंतरचा तसरा दवस. ‘आ ी ाचे 
तवारे केले, अ ी गंगेत वसरजीत के ा.’ -
कात.५३५. 

त ारं (पु.) उपण ासाठी वापरावयाची तपाई. ‘ख ात 
ार ा उपनपा ा तू त ा यावर उभं रा न 

उपनावचास.’ -गाआ.२४.  

तश ा ( व.) तीन श ा ठेवणारा. ‘ तश ा बामन अ  
पूजेची ल बन.’      

तसकरात ( ी.) तळसं त. ‘तीस ाती ा रोजी 
कती कती सतावलं/ तले उखा ाबीगर नाही नाहीच 
सोळलं.’ ‘ तळगूळ ा अ  गोळगोळ बोला असं 
तसकरात ा रोजी नून तळगूळ वाटतात.’          

तसरपनी ( व.) तस या वेळ  ल  केलेल . ‘आधी 
केळाजी उतरला. मागोमाग ाची तसरपणी बायको.’ 
-ना.१३९.     

तसरप ा ( व.) तीन वेळा ल  केलेला. ‘ तसरप ा 
पोराले येकवन  पोरगी कशी भेटीन राजा?’     

तस या पायर  (अ.) तस या हर . ‘तुमी जेवाना अगदुर 

तले काला मी देतो क न. आता तं तस यापायर  
जेवल  ते.’ -अक.४७.     

तसा (पु.) शेती अवजार. ‘डंुडा णजे देर, तसा णजे 
भासरा.’ - मए.७६. 

तसी ( ी.) वयाची तीस वष. ‘ श नानं पो ेईचं लगनाचं 
वय वाहाळलं तसी ा वर.’           

त ारखॉ ( व.) तालेवार, र ाचा आव आणणारा. ‘बुढा 
सोताले नरा त ारखा समजे.’ -मे.८. 

त ह(हे)र  ( व.) तीन पदर , घ ा. ‘दोर त हर  क न 
न गर जुतला.’      

तळक ( ी.) त डक. ‘ ाले पायलं का माया डो ात 
तळक उठते.’ 

तगता - तो काय तर. ‘आला सवरामबी तगता. तो 
आ ानं गरजाला बरं वाटलं.’ - झ.१०१. 

तगे - ते काय तर. ‘ तगे ते काय ा ख डाव न ा 
पडावर धसलं का म  खेयता येते.’ -लेक.४९. 

ती (पु.) १. तीळ- एक धा वशेष. ‘तीळ आ ण गुळु 
एकवाट कालवीजे: मग तीळाचे तीळपण जाए: मग 
गळुाचे गुळपण जाए:’ -ल .५२१. ‘देव तळ  आला। 
गोडगोड जीव झाला॥’ -तुका.४०५९.१. २. शर रावर ल 
डाग. ‘तुया गो या गालावर कायासावया ती होता.’ -
काया.१९.  

तीज ( ी.) तसरा दवस. ‘आज बीज आय तं सकाय तीज 
यीन ना शाय ा.’       

तीट ( ी.) टळा. ‘होऊ नोये दीट/ लावा काई तीट.’ -
काया.९. 

तीत(थ) ( ी.) मु त, तीथी, संगाची तार ख. ‘तु ी यासी 
टीळा पुरवावा: आ ण एथ ती थवा  जाणवावा:’ -
ल .५७०. ‘कोण पवकाळ पहासील तीथ। होत माझ 
च  कासावीस॥’ -तुका.५२८.१. ‘गे ासाल  पंच गात 
तीथ नोती लगनाची/ अवंदा ा साल  झाल  माती 
पकपा ाची.’ - व. ‘तुईशी ा लगनाबा ा लगन केलं 
तर  तीथ आंदीच का  तं बर .’ -लेक.४.  

तीथ (न.) १. प व  े . ‘आ ाची हरसाल को ा तरमा 
तीथ ले जातातच.’ २. तीथ व न आणलेले प व  पाणी. 
‘ तार ा त डात शेवटी तीथ टाकलं.’           

तीनतेरा (न.) सवनाश. ‘वावराबाहेर आले झाले तीनतेरा / 
मंडपातून जसा काढला ह डाडेरा.’ - मए.७७. 

तीर (न.) १. काठ. ‘ ववेकसमु  बुडौ न गेला: मग तीर तीर 
लागला:’ -ऋ.२९४. (का.तीडु,त.ती ु ) २. धनु , बाण. 
‘कुठी चालला एवढा तीर मा याले?’ (फा.)  

तीर(व) (पु.) तीळ. ‘संकरातीले तीरगुर ा आन गोळगोळ 
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बोला मनाचीभी येळा आल  नाई.’ - द.७९.     

तुई (सव.) तुझी. ‘तुई माय मले का न श ा देऊन 
रायल ?’          

तुकतुक ( ी.) ती ा. ‘आबाचे हाल सरले. तुकतुक 
क याचे दस म गं पळले.’ - सत.१३७. 

तुकळा (पु.) तुकडा. ‘कु ा ापुळे भाकर चा तुकळा 
टाकला.’ (त.तु डा)        

तुकळ  ( ी.) १. लहान शशी, दा ची शशी. ‘तुकळ चा 
चौदा पये भाव होता. आता झाला तीसप ीस.’  
२. तुकडी- इय ा. ‘बाबू, आता तं कुठी स या तुकडीत 
गेला.’    

तुका (पु.) तुकाराम. ‘वाकळ तकळ  बाभुई हरवा हरवा 
पाला/ सखा पाटील मेला नून तुका पाटील केला.’  

तुटक ( व.) कमीत कमी. ‘आजकाल गनपत तुटक 
बोलते मायासी.’ (का.तुटार)         

तुटकतोड ( व.) तोडून बोलणारा. ‘हरचंदचं त ड ठाकठीक 
नाई. न ळ तुटकतोड मानूस हाय तो.’  

तुटकान ( ी.) तुटवडा. ‘पा ाची म रे तुटकान पडनार 
हाये.’ -भं.१३५.  

तुटताट ( व.) तुटून तकुडे होण.े ‘एवढा साजरा दोर पन 
कसा तुटताट झाला पाय.’           

तुटेल ( व.) तुकडे झालेले, तुटलेले. ‘या बाजीचं गात तुटेल 
आय.’ 

तुटेलमुटेल ( व.) तुटलेले, मोडकेतोडके. ‘आपला 
तुटेलमुटेल सवसार जो ा ा ानी लोकं लागले.’ -
सत.५५.  

तुटेलावनी ( व.) तुटून पडण.े ‘भ ा व ावर ताव मा  
लागलो, अरे असे तुटेलावानी नोका क  दम खा.’ -
फ र.१०८. 

तुडतुडे (पु.अन.े) पकावर ल क ड. ‘शेकोटीवर काळसर 
टोळ, ह कंच तनफु ा, तुडतुडे झेपावत होते.’ -
स.३६.  

तुडवा (पु.) तुडवणूक. ‘हरण चा कळप इव ाइव ा 
सोयाबीनचा तुडवा करत होता.’ -खंु.५०.        

तुडंुब ( व.) प रपूण. ‘पानी प ानं इरा तुडंुब भ न 
गे ा.’ (का.तुंब)ु        

तुती ( ी.) रेशीम देणारे झाड. ‘रेशमी कळे आनले अ  
तुतीबी वावरात लावल  ये रकभर.’ (फा.तूत,अर.)        

तु ा (प.ु) वखर, तफनी ा पास, फळाला लागलेल  माती 
काढ ासाठी वापरल  जाणार  लोखंडी चाती असलेल  
डो ाएवढी ल ब काठी. ‘तुते क न माती फेडू बै ा: 

तव तुता व कला:’ -ल .४७७. ‘इवा तु ा म ानं ा 
अंधार चरला रे/ भाऊ ा सूय पेरला रे.’ -नोका. 
‘ ाने डव याची पास पुसाय ा काडी तु ाव न हात 
फरवला.’ -रा.१२५.  

तुनं (सव.) तू. ‘अशी जेवार  दल  काय तुनं मले?’ -
फ र.२२. ‘तुनं मले शा काऊन दे ा स ग?’  

तुनतुनं (न.) वा . ‘आपला पोरगा तमाशात अ े तुनतुनं 
वाजोयाले.’        

तुननं ( .) जोडणे. ‘बुढा फाटेल त ो दामनानं तुनून 
रायला वा े.’         

तुनलं ( . प.) शवले. ‘तान ापर स तुनलं बरं.’     

तुनवनं ( .) दो याने शवणे. ‘कमीज फाटलं, दोरा घा न 
तुनवनं पळते ते.’        

तु ं (सव.) तू. ‘तु ं माया इरोधात फारम नोता भरा 
लागत होता.’        

तुपकट ( व.) तुपासारखा. ‘पोईचा म  तुपकट वास 
येऊन राय ा.’  

तुपट ( व.) तुपाने माखलेले, तुपाचा वास. ‘साधी नाई 
चालत ाले तुपट पोयी पायजे ंते.’        

तुपलं (सव.) तुझ.े ‘तुपलं घर तं बुलढा ात हाय वा े 
ना?’        

तुपवाढी(ळ ) ( ी.) तूप वाढ ाचे साधन. ‘पंगतीत 
तुपवाळ नं वरनात, भातात तूप वाळलं.’           

तुपसर ? ‘त डावरची वाकळ ओढून ाला णाल  उ ं 
का उमजवू तुपसरनं?’ -धग.४९. 

तुफान (न.) १. वादळ. ‘इजा, गारा प ा धूम हवा. लयच 
तुफान सुटलं.’ २. दोष, आळ, कंुभाड. ‘मायबापावर 
तुफान घेऊन रायला कारे सु ा तू?’ 

तुफानी ( ी.) १. वादळासारखी. ‘गायच फार तुफानी 
होती. आडवं आलं ावर उलटणारच.’ -फ र.१३९. २. 
षण लावणार , भ डखोर. ‘तुफा ा बाईनं घर  

बोलावलं तर बी जाऊ नये.’         

तुभाटी ( ी.) गोल लोखंडी मूठ. ‘वाकसा ा तुभाटीने 
पा ा वाजवून पा ह ा.’ -सेल.२४२.     

तुमी (सव.) तु ी. ‘तुमी जा मोहरे, मी आलोच 
म गूनस ा.’         

तुमीनं (सव.) तु ी. ‘तुमीनं त केला चतरेपना- सुयके बैल 
सतुनस ा.’ - सत.१२५.  

तुयशीचं लगन (न.) तुळशी ववाह. ‘तुयशीचं लगन 
झा ाबरोबर देऊ बार उळून आपलाबी.’       

तुयस(शी) ( ी.) तुळस. ‘ तपाळु त र पाटाचा। झाड  
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क जे तुळसीचा। पर  फळा फुला छायेचा। आ यो 
नाह ॥’ - ा.१७.१८३. ‘आंग धुता ब बर माय तुयसीले 
पानी घालते.’  

तुयसंगुयसं (न.) तीळ आ ण गूळ म त पदाथ. 
‘ तस ातीले तुयसंगुयसं हातावर ठुतात.’           

तुया (सव.) तू. ‘तुयाच फेकला माया आंगावर गारा.’ 
‘तडकून गे ा भीती जशा घरा ा तुया.’ - मझ .१४१.          

तुयावालं (सव.) तुझ.े ‘हे तं तुयावालंच गो हं हाय ना? 
कालपासून मोकाट हाय.’        

तुरई ( ी.) दोडका. ‘मसा ाची भाजी के ी काल 
तुरईची.’         

तुरखा ापरखा ा ( ी.अन)े.  तु हाटीप हाटी. 
‘परतेका ा थळ त तुरखा ापरखा ाई ा खोप ा 
करेल राहात.’ - सत.५६. ‘चुल त तं 
तुरखा ापरखा ाईचंच इंधन जावा लागते माय 
लाकळं कुठून आनता.’  

तुरट ( व.) तुरटीसारखी चव. ‘माया भॉले खारटतुरट 
खायाले लयच आवळते.’       

तुरत (अ.) रत, लवकर, झटकन. ‘कोना ा मानगीत 
तुरत धावून गेलं पायजे.’ ‘तुरत दान महापून’.     

तुरतुर ( व.) रा, गडबडीन ेचालण.े ‘मथारा पाय कसा 
तुरतुर चा ा.’        

तुरपनं ( .) शवण.े ‘येवढं झ पर तुरपनं झालं क  
सुईदोरा नेऊन दे काक चा.’  

तुरपाई ( ी.) शेवटची टोके आत मडून शवण.े 
‘ शवले ा कप ना गो वदा तुरपाई करायचा.’ -
धग.१    

तुरंबी ( ी.) फुले आलेल  फ दी. ‘फुलंफुलं तोळाव 
लागलेत, तुरंबी नाई तोळू.’   

तुराटी ( ी.) तुर ा शगा काढून घेत ावर उरले ा 
का ा. ‘तुराटीचा येक भारा को ात ठुला, झाळनं 
कराले.’   

तुर  ( ी.अने.) एक दल धा , तूर. ‘सेता स ग न 
इं ाचा हा त चरावेया ए: तयाची तु र खाउ न जाए:’ -
ल .३७२. ‘तुर ले पाय कसा प ाधम फु ोर 
आला.’ (का.तुवर)        

तुर ची दाय ी. तुर ची दाळ. ‘तुर ची दाय आ  भात 
यालेच दायप गा ंतात, काका.’         

तु त (अ.) लगेच, र त. ‘पैले तु त ग हाईक पाऊन 
ज मनी काहाडा लागन.’ - द.८४. 

तु तु  ( व.) लगबग चालणे. ‘ ायनं तु तु  
बा ू ा हयल चा र ा धरला.’ - सत.१४.   

तुरेराव ( व.) ीमंत, त त. ‘करणी कवडीची नाही पण 
आव एखा ा तुरेरावासारखा.’ -ना.२. 

तु हाटी ( ी.) वाळलेले तुर चे झाड. ‘तु हा ा, परा ा 
जायाले जमा क न ठु ा.’          

तुवं(हं/ ं) (सव.) तुझ.े ‘तुवं लेक  मले न ेमामा.’ ‘तुवं 
काम प ं  ताहाच येनं होते तुवं.’        

तुवा (सव.) १. तू. ‘तहान भूक तुव  जाणावी जीव ची।’-
नाथ.१५. ‘ध  उदकपान केल तुव ।’ -नाथ.१२८५. ‘एक 
त तुवा तले वावरात पाठवावं न तं.’ -पख.३०. २. 
तुझा. ‘हा फाटका जोळा तुवाच आये ना?’  

तुशान (न.) कोळपणी ा पासीला लागणारे गवत, तण इ. 
‘काडीकचरा जायभाज कराचा मनजेन डव याले पुढी 
तरास होत नायी, तुशान गुंडायत नायी.’ -जटा.३१. 

तुसडा(ळा) ( व.) तरसट, हेकड. ‘असा तुस ावानी बो  
नको रे सरकं बोलावं मा ानं.’  

तुही (सव.) तुझी. ‘ओ ना ा बस कर झवाडी ा, घरात 
घाल तुही ती शाळा न गळा.’ 

तुहे( ा)वालं (सव.) तुझ.े ‘तु ावरच उलटला तुहेवाला 
जुवा.’ -ऊ.१६. ‘तु ावालं मोकाट गो ह ब धून ठूत जानं 
राजा.’    

तु ं (सव.) तुझ.े ‘मले ार  माही माय/ देवा तु ं क  
काय.’ -न बै. 

तु ा (सव.) तु ा. ‘जसा मी तु ा गावचाच नोतो.’ -
काया.३६. ‘तु ा नावाची तं सबन डंगडंग होयेल आये.’   

तु ा प रचं ( व.) एक शवी. ‘गेला तथं तेच कु ं हजर. 
ामुळे अजाबराव वैतागला. तु ा प रचं कुत ं . 

चेकोते का सायाचं.’ - तत.१३. 

तुळतूळ ( व.) उतावीळ. ‘ न ाईनं घेनं असा तुळतळू 
का बा करतं तू?’  

तुंगनं ( .) साचण,े थ बण.े ‘वावरात लय पानी तुंगेल आये 
जागजागी.’    

तुंगा (पु.) मजुर चा समूह. ‘ वसक बायाईचा तुंगा स गून 
पराटी न न का .’       

तुंगुळमंुगूळ ( व.) कसातर . ‘तुंगुळमंुगूळ का ईना मी 
सोता ा पायावर उभा रायलो.’ - सत.११६. 

तुंगून ( व.) खळून, अडकून. ‘साजर  खेळत होती पोग  
काल, आज प  अशी बाजीवर तुंगून.’ -पोळा. 

तुंगूळमंुगुळ ( व.) अ . ‘बनाबुडी ा घरातल  
असीननसीन ते सबन तुंगूळमंुगूळ शदोर  सरल  

ती.’ - सत.४४. 

तुंगे (पु.अने.) थवे, गट, समूह. ‘बैलाचीया झाल  दाटी/ 
जमले तुंगे वाटोवाटी.’ -भीक.६३.   
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तुंब (पु.) साठा. ‘धरणा ा पा चा तुंब येळेगाव 
ओल डून पार गोळेवाडी ा गावापयत मागं जाणार 
आहे णत.’ - झ.८७. (का.)        

तुंबडी ( ी.) १. भोप ाचे भ ापा . ‘तुंबडी भर देना 
बाबा तुंबडीभर देना, असा गानं नत तो हडे.’  
२. पोट. ‘आपल  तुंबडी भरल  का झालं, स याचे 
काईबी हो मंगन.’         

तुंबनं ( .) स चण,े भ न जाण.े ‘नदीले पूर आ ानं 
अवघे नाले तुंबले ते.’  

तुंबा (पु.) पाणी भर ाचा भोपळा. ‘पा ाचा तुंबा अ  
शदोर  घेऊन मी झाकटीतच वावराकळे नघालो.’  

तुंबाळा ( व.) तुंबून रा हलेले, साठलेले. ‘आज तर कामाचा 
तुंबाळा आहे. बरंच काम कागदोप ी करायचं.’ -
खंु.१५०. 

तूट ( ी.) कमतरता. ‘उनात जवार  वाऊ घातल  का 
पो ाम ग दोन कलोची तूट येते.’ (का.)        

तून (न.) एक कापड. ‘लाल तुनात भ ा सुपार , हयकंुड, 
एक आना ब धून ेचं बंदन मुं ाले ब दलं.’ - द.८. 

तूप (न.) कढवलेले लोणी. ‘साचोकारे तुपे प  हावे 
वाहावीले: मग व हाडीचे अण भ जने जेवील  होती:’ 
-गो व.२२४. ‘आमी आरतीचे दीप, नाही तूप नाही वात.’ 
- व. (का.तु ) 

तूर ( ी.) एक दल धा . ‘केसवनाएकाचीया घ न 
तुर  आणील या: मग ताटी वोळगवील या:’ -गो व.१५१. 
(का.तुवर)  

तूस (न.) घ ग ासारखे कापड. ‘पारावर त ब ा तुसाचा 
तुकडा अंथरला.’ -धग.३९.   

तेईले (सव.) ना. ‘मंडपा ा पुळे पावने बसेल हायत 
ना? तेईले बलाव ाले.’        

ते दी ( व.) ाम े. ‘ते दी पाय थंड पानी हाय 
काय तं.’           

तेज ( व.) १. त ण. ‘इवा तं असा तेज का माशी बसल  तं 
दोन तुकळे होतात.’ २. तखट. ‘बायको भेटल  रागीट/ 
तेज भाजी करते नव यासाठी.’ ३. क ती, काश, जोम. 
‘गाडगे बॉ ा त डावर तेज होते.’ (फा.)  

तेजपान (न.) मसा ाचा एक पदाथ. ‘तेजपाना बगर 
मसा ाले चवच नाई येत बैना.’           

तेजी ( ी.) महागाई, भावातील वाढ. ‘मंदी हाय ना आता 
हरब यावर. तेजीत इका भाऊ.’ (फा.)      

तेटर ( व.) वाद घालणारा, आपलेच खरे रेटणारा. ‘लयच 
तेटर हायस रे. लेकराले बो बी देत नाईस.’        

तेढ ( ी.) तढा, अबोला, वाकडेपणा. ‘गावात दोन येटाय.े 

ात मुलखाची तेढ.’        

तेढनं ( .) रागावणे, बोलण.े ‘बरं झालं नव यानं अ  
सास यानं सासूले तेढले ते.’ -रा.१७३. 

तेढा(ळा) ( व.) वाकडा. ‘प ा सदान कदा तेढाच बोलत 
रायते.’       

तेढेल ( व.) तेढा, वाकडा. ‘बु ाचा भाव े बे ा 
तेढेल.’ -मे.८. 

तेदलोक (अ.) तोपयत. ‘मी येईल तेदलोक हो नोका नू.’        

तेधवा (अ.) ते ा. ‘जी जी: तो स गाती के? गोसावी 
णीतले: तो तेधवा च गेला:’ -ल .५७. ‘सेवट  ताक-

भाताची आरोगण होय तेधव  तीन चुळ ताकाची 
आरोगणा ानीचेया ख ब  घाल त:’ -गो व.२९६. ‘तर  
तेधव ची जाल मा नजे। काय आध  नाह ॥’ ‘मी वापस 
यीन तेधवा जाजो तू.’  

तेधाय(या) ( व.) ावेळेस. ‘गाईगवार येईल तेधाया 
येऊनस ा घेऊन जाय वगनीची जवार .’        

ते ा (सव.) ा. ‘ते ा रोजी पोग  पा ाले आबा 
कुटखे ाले गेले.’ - सत.१४४. 

तेरगामेरगी (न.) भ डण, बोलचाल. ‘जानजवान लेक  
ए  ही मायबापा ा तेरगामेरगीवर बातच यतेे.’ -
ऊन.२२०.  

तेरवं(वी) (न.) मरणानंतरचा तेरावा दवस. या दवशी 
जेवण देतात. ‘शंभर ची गोठ लेका. नाई देत त नोको 
देऊ. असं समजील तुया तेरवीवर खच केल .’        

तेरवा (अ.) आजपासून मागील, पुढील तस या दवशी. 
‘ग ाचं स गन सकाय नाई तेरवा लावू.’     

तेरारोज (पु.) मरणानंतरचा तेरावा दवस. ‘पाटला ा 
तेरा रोजाचे ग  ा लागतात ना.’ -भं.१२१. 

तेल (न.) तीळ, शगदा ातून काढला जाणारा व. ‘मेल  
जाए: जेवावे ण:े ...मग तेही तेलरोटी आ णल :’ -
ल .१६६. 

तेलकट ( व.) तेल माखलेला. ‘डा र मले ने तेलकट 
खाऊ नको. अबे टलं मी तं आचार  हो ना?’       

तेलबोये (पु.अने.) तेलाचे बोळे. ‘वंगनाचे तेलबोये ाचा 
वास अ राचा/ र ा सुगंधीत झाला सासरचा 
माहेराचा.’ -पा .२१. 

तेलमंुगी ( ी.) मुंगी. ‘वलं अस ानं तेलमंु ा नग ा पीठ 
टाक ाई ावर.’          

तेलवन (न.) नवर ला हळद, तेल लाव ाचा वधी. 
‘ओ ा ओ ा हळदीचे करा तेलवण, बोलवा 
आ गण.’ 

तेलवाई ( ी.) तेल वकतात ती आळ . ‘जवार  घेतल  क  
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बातच तेलवाईत येतो.’           

तेलवाढी(ळ ) ( ी.) तेल वाढ ाचे साधन. ‘तेलवाढी 
नसन बाबू त तेल काय हातानं वाढसीन काय?’            

तेलवात ( ी.) मं दरात नेतात ते दवा व इतर सा ह . 
‘ नमे चालत काय वं? मायासंगं तेलवात घऊन.’ -
अक.३२.  

तेलसुघाट (पु.) तेलमाखलेला द डू. ‘दाखवतोच आता 
ाले तेलसुघाट.’ -धग.४६.    

तेल  (प.ु) तेलाचा ापार . ‘तंव तेल  घाणा खेटीत 
होता:...पाहार स डल : घाणेया आतु उडी घातल :’ -
ल .३४. ‘तेल  मेला जीवानं तेल रा लं घा ानं.’ -
मझ .१३३.   

तेल न ( ी.) ते ाची बायको, ी. ‘दोही वोळ  तेल य ची 
घरे: दोही वोळ  ते लणी तेल वीक त बैसल  अस त:’ -
ल .३४. ‘र धपु  तो पेठेचा गाउ: तेळ णी तेल वीक त 
अस त:’ -गो व.२८. ‘तेलनीश  सला वेडा। राग कोरड 
खाते भडा॥’ -तुका.५६.१. ‘तेलनीवर सल  अ  
अंधारात बसल .’ ल वधीतनंतर धोबीण ी 
वधूवरा ा कंकणावर पानाने तेल ओतून गाणी 

णतात ‘अवं हेत सुताराचा चौरंग, अवं हे व ीणीची 
घडी, अवं हे बारनीचं पान, अवं हे तेल नंच तेल.’ ‘तेल 
आधी चढवा अं बकेले मग चढवा नवर ले/ आवं हे 
तेलनीचं तेल/ आधी चढवा सव देवा, मग चढवा 
नवरदेवा. यात ब तेदार चेही मह  स गतले जाते.  

तेल चकनी ( व.) का ा ख क ढेकलाची जमीन. ‘जमीन 
कसी न हा काईभोर, तेल चकनी आय भौ.’ 

तेले (सव.) ाला. ‘कपायावरतं माया जीवाचे हालच 
लेयलेे असन तेले कोन का करन?.’ -जटा.६. ‘स ग ा 
पायटी रा ातल  चूल चेतवे, तेले मदतीले ल ा राये 
जटा.’ 

ते े (सव.) ाला. ‘ते े कयलं असतं त मंग कायले 
डो ं फोळा लागलं असतं?’          

तेहडनं ( .) समाचार घेण,े रागावणे. ‘पा  बरं ही कशी 
मलेच तेहडा लागल  ते?’ -रा.२३९. 

तैनात (न.) नमेणूक. ‘रघूले सीमेवर तैनात केलं 
तं.’ (अर.त  नात)      

तैयचे (सव.) चे. ‘अडानी गरजाबाईचे न े हाल ते, 
तैयचे हाल तैयनच सोसाव रे बा ा.’ - द.२७. 

तैयनं (सव.) नी. ‘तैयनं मले स गलं तुम ा घराचा 
उंबरठा वल डाचा नाई ननू.’        

तैयले (सव.) ना. ‘ब तेदार पाटला ा आस याने 
अस ानं तैयले त ा पैसे ा नाई लाग,े मन दोन मन 
जवार त भागे.’ - द.५ 

तैयार  ( ी.) त रता, पूतता, रचना, व ा. ‘ल ाची 
अवघी त ार  क न ठेवेल आय.े’ (अर.)      

तोजून ( . प.) योजून. ‘संवसारबी तसाच तोजून करा 
लागते बाईले.’ -सेल.८९.    

तोटा (प.ु) हानी, घाटा. ‘नव यानं वाळो ा जटा/ संसारात 
प ा तोटा.’ (का.तु )         

तोटी ( ी.) बार क नळ . ‘पयपात खुटी ठोक ापे ा 
तोटी आन नं इसक पयाची.’ (त.तो )         

तोड ( ी.) तडजोड, उपाय. ‘आंगावर असं बुजबुज कज 
झालं कशी तोड करावं आता.’ (का.तोडु)      

तोडगा (पु.) पय य, उपाय. ‘हाती ना मुठी कुठी तोळगा 
काळत ब ा.’ ( ह. टोटका, का. तो डगेय / तोडु, त. 
तोडंगल)       

तोडण (न.) तोडलेले झाड. ‘मेर वर तोडण पळेल हाय, 
इंधनाले कामी यीन.’  

तोडा(ळा) (पु.) १. वेसणीला ब धावयाची दोर . ‘नाथ 
तुटल  लेकाची, तो ानं ब धून काळा लागीन.’  
२. बैला ा ग ातील, पायातील जाड पतळ  साखळ , 
पाटल . ‘तोळे मयले ते चकाचक करा लागतात.’    

तोडी(ळ ) ( ी.) पैसा खाऊन, वाद मटवून दोघात सम य 
साधण.े ‘आजचे नेते वर ा खानारे...तोडी 
करनारे...ह ा फोडनारे.’ -ना.६४. ‘साहेब ात 
पोल स केस करायची पण मी ो इथच तोडी करा.’ 

तोतडा(रा) ( व.) बोबडा, अडखळत बोलणारा. ‘तोतडा मी 
बोलतो तं मले णे अट ा.’ -ऊ.४४. (का. तोद , 
त ा ब )   

तोतयब ा ( व.) अडखळत बोलणारा आ ण मूख. 
‘तोतयब ाले न प स गसान त तो काय स गीन त 
स गो बापा.’          

तोतरतोतर (न.) बोबडेबोबडे. ‘काईमाई तोतरतोतर 
बो ाले पाहे तसा पमीले ाचा लाळ य.े’ - सत.७८. 

तोतरब डा ( व.) अडखळत बोलणारा. ‘गनू तोतरब डा 
अस ानं ाले खळखळ बोतता येत नाई.’  

तोता (पु.) पोपट. ‘ पज यातला तोता गेला उळून 
सयसं ाकाई.’         

तोताराम ( व.) खोटे, शकवले तेवढेच बोलणारा. ‘येव ा 
लाखाचं हे घेतलं तेव ा लाखाचं ते घेतलं न हा 
तोतारामच हाय लेकाचा.’       

तो ा ( व.) खोटे बोलणारा. ‘पो लसाले ापळ मारल  
े तो ा.’       

तोबरा (पु.) घो ाला दाणा चार ाची पशवी. ‘तोब याला 
पुढं, लगामाला म घं.’ (फा.का.तोब र)         
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तोबा संबो. अरेरे, हायहाय. ‘तोबा तोबा, असं नोतं ा 
लागत.’ (फा.)       

तोमत ( ी.) तोहमत, आरोप, आळ. ‘चोरचपा ाले 
सोळता अ  शावावर तोमत आनता.’ (अर.तुहमत)      

तोरन (न.) म ग  दशक, वे ार ंगारणे. ‘सडासंमाजन: 
चौकरंगमा ळका भ रल या: गढुीया तोरणे 
अ भल यास:’ -ल .१७५. (त.तुणैयरै)    

तोरनताटी ( ी.) ल ापूव चा एक वधी. ‘असे कसे मामा, 
तोरनताटी आनल  नाई अजून.’ 

तोरनदार  (न.) भ मंगल काय असले ा घरा ा 
अंगणात. ‘आता म डवादार  अ  तोरनदार  आनत नाई 
तं मंग कदी आनता बापा लेक ले.’ -लेक.१३.     

तोरंबी ( ी.) लहान ओंबी. ‘ग ा ा स ची एकके 
तोरंबी वेच ात ती गुंगून गेल .’ - झ.४७. 

तोरम (प.ु) कोवळ  पालवी, फुलोर. ‘ज भुळा ा झाड ना 
हरवट तोरम दसू लागले होते.’ -झेल.७३.  

तोरा (पु.) ताठा, दमाख. ‘मायावर तोरा दाखवाले मी काय 
तुमची बायको हाव.’ (फा.,अर.)        

तोलनं ( .) वजन, तुलना करणे. ‘सो ावानी भाजीपाला 
तोलनं काय कामाचं.’     

तोलामोलाचे ( व.) बरोबर चे, वजनदार. ‘आबा हे कथा 
स गत तेही तोलामोलाइ ा मानसाईले.’ -मे.५२. 

तोला( ा)ले ( . प.) वजन करायला. ‘एवढा कापूस 
तोलाले लाव बरं भाऊराव दव जीले.’   

तो न ( . प.) झे न, साव न, मोजून. ‘हे घर क ानं 
घेऊन, च ा लेवून तो न धरलेले.’ -ल.५२. ‘एवढी 
जवार  तो न झाल  क  मंग मी मोकया.’  

तोशीश(स) ( ी.) ास, झीज, नुकसान. ‘डॉ र ा 
ण ानसुार पर ासाठी आप ाले लय तोशीस 

पडणार नाही.’ -मोच.५३.  

तोहमत ( ी.) १. आळ, खोटा आरोप. ‘बाजारात के वर 
आलेल  तोहमत ही कासमची चाल होती.’ -झेल.६७. २. 
संकट, आफत. ‘यणेा या जाणा यावर नसल  ते तोहमत 
याची.’ - झ.७९. (अर.)  

तोळ ( ी.) संबंध व ेद. ‘पो ीचं सरं लगन करतो 
ा, पयले तं तची तोळ करा लागंन. कोरटात पैसा 

खच  लागंन.’ -हज.१२. 

तोळताळ (न.) तोडण.े ‘सोयरपनबी तोळताळ क याले 
तयार हाव आपून या गोठीवर.’         

तोळा (पु.) १. दा गना, तोडे. ‘सोनारदादा सोनारबाई 
पोर चे तोळे झाले क  नाई.’ -भीक.५७. (फा.तोलच:) 
२. व गी, शगा इ. तोड ाची या. ‘पानी प ानं 

व ाचा तोळा वाया गेला.’ ३. सो ाचे माप. ‘गुंज: 
वाल: जड: तोळ : तोळ : मासा: ऐसा खेळु कर त:’ -
गो व.३०६ ‘आजीआजोबा करत तोळाभर सोनं.’ ४. 
वीर कंकण. ५. सुतळ चा तुकडा. ‘हरब याचे पोते 
शवाले दा तोळे लागतीन सुतईचे.’   

तोळामासा ( व.) नाजूक, हडकुळा. ‘त ेत पायल  असी 
तोळामासा, कुठी इत ा र जातं चालत?’         

तोळेल ( व.) तोडलेले. ‘सरका टपोर द डा कोनंतर  तोळेल 
हाय.’        

तो ाले ( . प.) तोडायला, तोड ाक रता. ‘शगा 
तो ाले तथीसा हो ा बाया पाचसात/ आं ाखाल  
बसून ा हो ा शदोर  सोळत.’ -चंच.२६. 

तो  ( ी.) तोरडी. ‘जवी ीद चा तोड : घवघ वत 
प रक :’ -ऋ.७५५. ‘ब ग ा तशा तोर ा 
हातापायात/ घा न मरवीले जला चारचौघात’ -
भीक.३. ‘मले च दी ा तो ा पायजात आता.’     

त डघसी ( व.) त डावर पडणे, खोटे ठरवणे. ‘भवा चया 
संग ब  च ना डले। क ळकाळ पा डले त डघस ॥ - 
तुका.४१२३. 

त डचोपडा(ळा) ( व.) समोर गोड बोलणारा. ‘मोठी 
त डचोपडी हाये उ ी. सम ा चढ उतारा ा गो ी.’ -
झ.५२. 

त डपंुजा ( ी.) त डावर गोड बोलणारा. ‘त डपंुजा शा ाचं 
काय खरं मानता? म गं ारंच बोलते तो?’  

त डबायला ( व.) य सारखा बोलणारा. ‘धुंडूराम छ ा 
नाई. त डबायला लेकाचा. बाईवानी बोलतेच फ .’        

त डबोल ा ( व.) त डून नघालेले पाळणारा. ‘तुवा बाप त 
त डबो ा ंडा कबूल कर न.’ - सत.१४५.  

त डम ड (न.) चेहरा वगैरे. ‘चार खेपा के ा. र जन 
भरला. आता त डम ड धुयाले एक ताथी खेप आनल  
का झालं.’ -अक.६४.  

त डयबुच ा ( व.) वाचाळ, एक शवी. ‘तो त डयबुच ा 
काहाचा मुका रायते. मंधात त ड घाल नच.’       

त डलं(ल ) ( ी.) फळभाजी. ‘वाटीभर त ड ाची भाजी 
नऊेन दे काक ले.’ 

त डीलावनं (न.) १. मु  जेवणातील पूरक पदाथ लोणचे, 
चटणी इ. ‘भाजी सरल  तं काहीतरमा त डीलावनं तं 
लागीनच का नाई?’ २. अ धक लाड करण,े वाव देणे. 
‘तुमीच आंधी त डीलावलं अ  आता तोच डो ावर 
बसला.’   

त डोत डी ( व.) श दाला श द देण.े ‘बाबू, बापा ा 
त डोत डी लागत न ात.’      

त डोत डी ( व.) बोल ाव न. ‘काही दवस थ बा 
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अशी होयन क डी/ पयाचा वहार चालन 
त डोत डी.’ - मए.१२१.  

तौबा ( ी.) प  चा ापाचा, आ  चय चा उ ार. ‘रामरावचा 
खून!! तौबा तौबा! हे त भलतंच झालं नाव.’ (अर.)       

तौल  ( ी.) तवल , लहान भ डे. ‘बो ा घुसला घरात, 
ानं दौळ  स ा केल , मामोजी ध याले गेला, दाईची 

तौल  उतानी झाल .’ -पा . 

तौहीन ( ी.) अपमान, अ त ा. ‘भाम ासंगं बोलनई 
तोहीन समजतो मी आपल .’ (अर.)       

ा (सव.) तू. ‘ खाची सावल  आम ावर पळू नोये 
नून ाच पदर धरला.’ -धु . 

ाआंगं (अ.) ाबाजूला. ‘इकळे नाई ाआंगं पाय 
पलंगानेटून.’        

ाईचं (सव.) चे. ‘ ाईचं बोलनं कानावर घेतलं तं 
गाव सोळा लागीन.’         

ाखेपीनं (अ.) ावेळ . ‘ ाखेपीनं उस ालेई उभं नाई 
केलं तुमी.’        

ा ातल  (अ.) ामधील. ‘स गाची भेटल  ना, तं 
ातल  दोन पाय ा जेवार  आता ा.’        

ात (अ.) ाम े. ‘ ात गावातील ब याच शेतक याची 
कामे ब ात ायची.’ -सेल.८.    

ा ी (अ.) ाम े. ‘वावर तं इकलं. तसई ा ी काई 
राम नाता रायला.’         

ापर स (अ.) ापे ा. ‘ढोरावानी मेलो वावरात. 
ापर स येकादी ाची टपर  टाकाले पुरल  अ ी.’         

ा दी (अ.) ाम े. ‘हव बाई, पन ा दी देवाले दोस 
देऊन काय फायदा?’ -एक. 

ायची (सव.) ची. ‘जेबकट ंजे पो लसाचे दो / 
नावापुरतीच ायची ग .’ -न बै. 

ारोजी (अ.) ा दवशी. ‘ ारोजी साहेबराव/ मीही 
येनार होतो रे तुया मातीवर.’ -काया.३८. 

ाले (सव.) ाला. ‘आपलाच दाम खोटा, ाले नून 
काय फायदा?’  

ासनी (सव.) ास. ‘नवर चा बाप अशीन ना ासनी 
स गा असा पोरगा नाई भेटीन सातागावात.’        

ाहीचं (सव.) चे. ‘सोयरा असला तं काय झालं. 
ाहीचं काईबी आप ा काय कामाचं.’         

ो (सव.) तो. ‘दयारामले समजून स गतलं. ो नाई 
आयका ा तयार त.’        

ान (पु.) श . ‘देहात ान न ते तर  शेवटपयत तची 
वा ाश  मा  शाबूत होती.’ -कात.६९७. 

ा (सव.) तू. ‘तुझ काय खादल  काय दधल।’ -
नाथ.१२६१. ‘ ाच त ड मारलं मंधात नून काम 
कलं.’  

ालं (सव.) तुझ.े ‘ ालं काम मुलखायेगळं.’ ‘नकुसान तं 
मालं झालं, ालं काय गेलं ात?’  

 

थ        
थक (न.) थ . ‘बापा, बापा येवळे मोठे क ं पा न मी तं 

थक झालो ग ा.’   

थकबाक  ( ी.) न दलेल  र म. ‘ईस हजार पककज 
थकबाक  होतं.’ (फा.)     

थकान ( ी.) थकवा, सु ी, शै थ . ‘लगना ा 
धावपळ त अ ेकाले थकान येते.’ (फा.तकान)       

थकावट ( ी.) थक ाची भावना. ‘मानगीतून उठ ावर 
थोळ शीक थकावट रायतेच.’ ( ह.)        

थक त (न.) बाक  असलेल . ‘सरकारबी लय शार हाय 
थक त कज माफ करते.’       

थकेलं ( व.) थकलेला. ‘थकेल बैलजोळ  तफनीले जुतनं 
े फुकटची मजुर ची भर घालनं हाय.’        

थकोनं ( .) थक वण.े ‘उभा ा वखर वा न बैलाले 
थकोनं हा न ा गधेपना आय.े’ ‘कज थकोनं पुढेपुढे 
लय महागात जाते.’         

थट ( व.) मजबूत. ‘बैलाले ढलं नाई थट ब धाव.’ ‘ नघ 
मनलं तर  शंक या थट उभा ा उभाच!’         

थटकन ( व.) चटकन, जोरान.े ‘मालकाले कानोळं होऊ 
देलं अ  थळ वरले थटकन ड गरं तो े .’          

थटकनं ( .) अडण.े ‘तुया वाचून माहा काय थटकलं बे?’  

थटकेल ( . प.) अडलेले. ‘इटा सर ानं ब धकाम 
थटकेल आय.’  

थटथट ( व.) पटपट तोड ाची एक र त. ‘सकाराम 
या ा अगदुर थटथट वायकं तोळा अ  भरा थै ा.’        

थ ा ( ी.) चे ा. ‘मामबईन ा थ ा नाई क  तं का मंग 
तुया क ?’       

थ ाम र  ( ी.) चे ा. ‘सयास ई ा थ ाम र ला 
खरा ऊत पाणघाटावरच येतो.’ -कात.७७. 

थ ेखोर ( व.) चे ा करणारा. ‘गो वदा अ  रेणू पाटल ण 
जरा जा च थ ेखोर होते.’ -पख.६. 

थ ेबाज ( व.) चे ा करणारा. ‘पाटलाचा दामू लय थ ेबाज 
मानसू होता.’           

थ ेल ( व.) चे ा करणारा. ‘नका ख ावर शेव, व हनी हा 
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असा टाकू/ थ ेल बंधू माहा, लागल ना घर  टोकू.’ -
लोक.१०२. ‘ गो बुडा लय थ ेल. बाई असो का 
मानसू मजाक के ा शवायी ाले गमत नाई.’       

थडकनं ( .) पोहचण,े आदळणे, भडण.े ‘सकाळ  
कासराभर सूय वर येताच बंगा येऊन थडकला. -
स.५९. ‘पूर गावालोक येऊन थडकला.’   

थडवा (प.ु) नदी ा काठाचा भाग, थडी. ‘लाड ा लेक ला 
दला आंदण गडवा/ मागे नदीचा थडवा.’ -लोक.७५. 

थडी(ळ ) ( ी.) नदी ा पा ातील वाळूत केलेले 
क लगडाचे शेत, काठ. ‘ऐल  थडीए स भी ा केल : 
बंदी स जे वल या: ऐल  थडीए स नी ा कराय 
आल या:’ -ल .४१३. ‘आंडोरे नेसती पागोटी थडीए स 
ठेवी त: आ ण पाणीया आतु र गे त:’ -गो व.५१९. ‘एक 
धावौ न घातल  उडी: मग टाकौ न घातला पैल थडी:’ -
ऋ.७९०. ‘कासवी असे: ते थ डये स वीये:’ - .६. 
‘अथवा नावे हन जो रगे। तो थ डयेचे ख जात  वेग।’ 
- ा.४.९७. ‘जैसी बुडणेयाची वात । थ डयेचा क जे॥’ -

ा.१५.५३६. ‘तंू नदी मी थडी।’ -नाथ.१५०१. ‘थळ त 
हरवेगार वेल. टरबुजं, खरबुजं, ड गरं, काक ा 
झ बेल.’ -डेबू.२३.  

थ  ( व.) श त. ‘लेकाचं इपर त पा न गावबी थ  
झालतं.’        

थ ळ ( ी.) थापड. ‘गळ मा ाले थ ळ लगावल  तं 
आपलाच धंदा डुबील.’        

थ ी ( ी.) ढीग, गंज. ‘नेल  जवार  इकाले थ ी पो ाची 
लावल .’ -गाक.३५. 

थबकनं ( .) थ बणे. ‘सरपाले पा नस ा बैल जागीच 
थबकला.’        

थयथय ( व.) भरभर. ‘मा रनं मारलं तं पो ं थयथय 
मुतलं चे ीत.’          

थयथयाट (पु.) थयथय करण,े आ ाळेपणा. ‘मनाजोगतं 
झालं नाई तं रमा केवढी थयथयाट करते.’  

थर (प.ु) र, खच. ‘गारग ड झालं तं गाराईचा न हा 
थरच प ा.’        

थरकाप (प.ु) भीतीने गाळण उडण,े कापरे भरण.े 
‘सायबा ा पुळे अ ेकाचा थरकाप उळते.’          

थरथर ( व.) लटलट कापरे भरणे. ‘एकटा असला जीव 
कापे थरथर न गो कन टक  आहे तथं एकमेकाले 
स गो.’ - मझ .५०. 

थरथरनं ( .) कापरे सुटणे. ‘ हवानं गरंुढोरं थरथरत 
ते.’        

थरथर  ( ी.) कापरे. ‘बुडी पा ात वोल  झा ानं त ा 
आंगाले थरथर  सुटल .’        

थर वनं ( .) लट कापण,े भण.े ‘आ ा दसले क  
आमची थर वे!’           

थलथल ( व.) पावसाने चखलमय, मऊ होणे. 
‘डाबर तल  जमीन पा ानं थलथल झाल .’           

थळंथळं ( व.) जोरजोरात. ‘आंगात हीवबी भरलं 
थळंथळं. लटलट कापतच ते घर  आल .’ - सत.४७. 

थंडाई ( ी.) अ ानतारा, थंडक. ‘ हर ा पानाले लावती 
काथ चुना/ सोपसुपार  संग जरा थंडाईबी आना.’ -
झाल .९. 

थंडावनं ( .) मंदावण.े ‘कापसाची आवक थंडावल  लेक 
आता.’          

थंडी ( ी.) १. हवा ातील थंडी. ‘दोनदोन वाकया 
घेऊनबी थंडी राहेना सायाची.’ २. गार होणे, बेदम 
होणे, अ ल घडण.े ‘ नवळनुक त प ा तं झाल  आता 

ाची थंडी.’      

थंडी ( व.) हळूहळू काम करणार . ‘ न ाखुर ाले बायजा 
भ ीसी थंडी आये.’  

थाक (पु.) थ ग. ‘ कतीबी पोहनकार असला तरमा या 
इर चा थाक नाई लागत.’        

थाट (प.ु) १. डामडौल. ‘भलकसं मोठं घर, बायकाई तशाचं 
गो यापा शा. ा पाटलाचा थाट पावो ाच जात नाई.’ 
२. त हा, प त. ‘तरया थाट गाय णे:’ -गो व.२२४. 
‘रामरावचा थाट काई ाराच आय.े’ (का. ताटु)   

थाटनं ( .) १. सजण.े ‘मंडप फुलानं थाटनं चा  हाय.’  
२. म डण,े जुळवाजुळव करणे. ‘र ानं साजरा संसार 
थाटला आय.’         

थाटमाट (पु.) ीमंतीचा देखावा. ‘थाटमाट सासरचा पा  
कशी/ नवरा रदेशी सोनंलानं लेऊ कशी.’      

थाटरनं ( .) थरथरण,े अकडून जाणे. ‘दवाखाना असा 
पेशटनं आटरला/ थंडी ानं जसा मानूस कोनी 
थाटरला.’ - मझ .१४३. ‘गावात रानात पाणीच पाणी 
झा ानं जी ढोरं थकलेल  होती ती जागीच थाटरायला 
लागल .’ -वा.५३. 

थाटरा (प.ु) कम चे कंुपण. ‘दीना थाटरापासी उभा 
रा न बक या आंगे पाहात ता.’ - सत.४८. 

थाटी ( ी.) लहान ताट. ‘ ा था ात ा ा बापानं 
पाटला ा घर  ा पला ा था ा तं बापानंच 
धुऊन कोप यात उप ा घात ा हो ा.’ -वा.२६. 
‘पाटी ा चरगटुातल  भाकर पारबतीनं थाटीत 
टाकल .’ -जटा.४१.   

थाटोनं ( .) हरकून देण,े सजवण.े ‘नवर ले थाटोनं 
सरतच नोतं ानं ल ाले उशीर होत होता.’        
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थाडं ( व.) अप . ‘पोपई थाडी हाय दोनतीन दवसानं 
पक न.’  

थाडत ( . प.) लागत, धडकत होता. ‘मधला एकूलता 
एक दात बोलताना बाहेर येत, जभेला थाडत होता.’ -
खंु.१६३. 

थाडनं ( .) धडकण.े ‘लाथ मा न उडवलेला फडा वर ा 
लाईटास थाडला.’ -ल.१४. 

थातूरमातूर ( व.) कामचलाऊ., कसेतर . ‘पालासमोर 
थातूरमातूर ज भुळा ा ड गाचा मंडप पडला होता.’ -
स.११०.   

थान (न.) न. ‘देवाचा नवस चुकल  ब तेक। चौथान चे 
थान एक झाल।’ -नाथ.२-८७. ‘मातेच  जो थान फाडी। 
तया जोडी कोण ते॥’ -तुका.१३४०.१. ‘हाती घेत ा 
कामात मनं टाकावं वतूनं/ जसा सी ा थानाले बसे 
गोचीळ च ू नं’ -काया.३९.  

थानी (न.) नाला. ‘झ बू नोको ता ा थानी नाही बुंद/ 
कुस झालं बेईमान, उगा रे मा ा गो द’ 

थानेल ( व.) न असलेल . ‘बकर  म  थानेल आय. लय 
ध देईन.’        

थाप ( ी.) १. गप, फोकनाड. ‘स गतो न ेतुले एक थाप/ 
भुतासंग कु ी खेयला ने माया बाप.’ २. चापट. 
‘आ ण थाप उगार ल : आ ण ते ाले:’ -गो व.२०. 
‘मग गोस वी उचलौ न तीचीया डोइय ठेवील: आं ण 
त डाव र थापा ह णतल:’ -गो व.१९९. ३. शाबासक . 
‘पेपर म  लव ा ानं मा रनं पाठीवर थाप दे .’  

थापटथु(थो)पट (न.) थापटणे वगैरे. ‘लेकराले थापटथुपट 
क नस ा झोपू घाला लागते.’        

थापटनं ( .) थापटण.े ‘पाय ात टाक ावरबी लळनं 
बंद होत नोतं तं थापटनं चा  केलं.’        

थापनं ( .) थापटणे. ‘घमीलंभर शेना ा गव या रोजच 
थापनं हायच.’          

थापळ ( ी.) चापट. ‘आ ण लेक  थापा हाणीतले: ते 
बोबात माहाजनापा स स गावेया गेले:’ -गो व.१०२. 
‘ श नं मले काम ना धाम थापळ मारल .’  

थापा ा ( व.) खोटे बोलणारा. ‘येकर  दा पोते पकला 
ने हरबरा, न हा थापा ा हाय लेकाचा.’       

थापी ( ी.) कंुभाराचे, गवं ाचे एक साधन, चाटी. ‘थापी, 
गोला असं सामान घेऊन ग ंडी आला.’ ‘कंुभार 
थापीनच थापटथुपट क न मळके घळोते.’       

थापेरा (पु.) पाणी साचलेला ख ा. ‘ना ात ा 
थापे यातलं पाणी हातानं भराभरा झोकून तनं तो स ा 
केला.’ -ज.८७. 

थापेल ( व.) १. थापलेले. ‘घराम ग ा थापेल गव या 
आन.’ २. थापा ा. ‘म ा लय थापेल पो ं आय.’      

थामन ( ी.) पाणी थ बते असे ठकाण. ‘नदीचा पूर 
वाहाळला. ात नदी ा पा ाले र ात थामन होती.’     

थायना (पु.) मोटेतील पाणी पडते तो हौद. ‘मोट उलंडल  
का आमी थाय ात म  आंग धुवो.’           

थार (पु.) स भाळ. ‘देवा आता तूच तार, थार नाई तं मंग 
मार.’  

थारनं ( .) स भाळणे, थोपवणे. ‘वयेन घात ानं पानी 
थार ा गेलं.’         

थारा (प.ु) आधार, ान. ‘पानी नाई चारा नाई/ वा यावर 
थारा नाई.’ -काया.४. ‘काकानं थारा दे ानं माहा 
नभलं कसंबसं.’  

थारावनं ( .) र ावर होणे. ‘नाह  आत  थार 
इहपरलोक ।’ -नाथ.१३४४.     

थार  (प.ु) र, श त, ठकाणावर येणे. ‘वैताग ा मनाला 
जरा वसावा मळताच ते थोडे थार  बसते.’ -
कात.५२४. 

थाल (प.ु) मोठे ताट. ‘अरब ाईचं भजन थाल क ाईचच 
रायते.’           

थाल  ( ी.) गडू. ‘बा ा, आता गे े ना थाल  घेऊन. ईन 
तं लयच खाऊ घालते वा े.’        

थाव (पु.) थाक, ठाव. ‘अ ेक पोहनकाराले थाव लागत 
नाई ा ड ाचा.’ 

थाळ ( ी.) ढीग, रास. ‘अंगणात गव याची थाळ रचून 
आप ा हातानं शलगावल .’ -कात.६६३.  

थाळं ( व.) अध क े. ‘पपई तं थाळ  आनल  बे पकेल 
नोती काय? आता सकायपव  कापजो.’        

थाळा ( व.) मोठे ताट. ‘गजरती काय ते थाळ ण ण, घे 
बाई कानी चहाळ जाऊन’ -भीक.२७. ‘ सतारामने 
था ावर धातूचे कडे हाणले तशी संपतने बार ची 
सुरवात केल .’ -सेल.२२१.  

थ गप ा (प.ु) शोध, ठाव ठकाणा. ‘ ैस सुटून कुठी गेल  
याचा दोन दवसापासून थ गप ाच लागला नाई.’          

थ बल ा ( . प.) थ ब ा हो ा. ‘रामदास देराइकळेच 
थ बल ा वा ेऽऽ तकडे पराय ाच आजीनं इचारलं.’ 
- सत.२१. 

थ बेल ( व.) थ बलेले. ‘थ बेल ये ीले हात दाखोतं काय?’          

थ बोनं ( .) थ ब वणे. ‘काम प ं  का कोनालेबी थ बोनं 
पळतेच.’ ‘लघी आल , छकळं थ बोनं जराभर.’          

थ बोल  ( . प.) थ ब वल . ‘दमनी थ बोल  अ  ऊट 
लावल .’ 
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थगय (पु.) थगळ. ‘फाट ा संसाराले थगय लावू कती/ 
उसवते नवरा तं शवू कती.’        

थगळं मगळं (पु.) थगळ वगैरे. ‘मले गडं नसलं तर  
धकते माहा, घरात ा घरात थगळं मगळं लावून.’ -
पख.८६. 

थजनं ( .) गोठण.े ‘आगी जवळ थजेल तूपबी 
पगयतेच.’        

थटकुलं ( व.) लहान. ‘कापसा ा गंजीले आम ा 
थटकु ा घरात कुठे जागा होती?’ -फ र.६४. 

थटा ( व.) लहान, तोकडा. ‘घर ा गो यापे ा हा थटा 
वा े लेक.’ ‘दोर थटा प ा. वास  कसं ब धू?’        

थरकनं ( .) नाचणे. ‘गा ा ा ठे ावर देवक चे पाय 
कसे थरकतात पा न घे.’          

थरथावर (न.) र. ‘संसाराचं गाळं जरा थरथावर 
ावं/ येका लेकराचं दानं तुयामाया पदरात पळावं.’   

थरावनं ( .) रावणे. ‘भ ब ग रपाइर  व  जाण 
केल । वृ  थरावल  पर ॥’ -तुका.४३३१. ‘आजीन 
समजावलं तं माहा उखळेल मन थरावलं जरा.’     

थलंगी ( ी.) ठणगी. ‘प ावरचा गवतकडबाबी काढा 
लागते. एख ा दशी चुल तल  एख दी थलंगी धसल 
प ा ा नळ तून’ -पख.१३९. 

थ र ( व.) उथळ, अ . ‘ ा पो ाले काय कयते. 
मुलखाचं थ र हाय, सायाचं.’       

थगं - ते काय तर. ‘इकळे तकळे काय पायतं? थगं तो 
फळा पळेल आय घळोसी आळ .’   

थी (सव.) ती. ‘आम ा घरची थी घर  नाई तं काहाचं 
जेवनं.’        

थीर ( व.) श त. ‘पानी थीर हाय तरमा पोयनं कोना ा 
बापाले येते.’        

थंुगा (पु.) कळप. ‘हरनाईचे थंुगे त आम ा जंगलात 
हैदोस क न रा ाले.’ ‘ नदना या बायकाचा थंुगा 
स गतला आज.’  

थुकनं ( .) थंुकण.े ‘खोब याले चावचाव क न नवरा 
नवर नं येकमेका ा आंगावर थुकनं पळते.’        

थुका (पु.) थंुक . ‘थुकेल थुका आप ाले चाटाची हलकट 
सव नाई.’        

थुकेल ( व.) थंुकलेले. ‘थुकेल आये ते चाटत नसतात 
कोनी.’           

थुटा ( व.) १. लहान. २. हात मोडलेला. ‘कळबा कटर त 
हात गे ानं गना थुटा झाला.’        

थुटूक (न.) लहान तुकडा. ‘लानपनी बळेईचे थुटकं जमा 

क न चो न ओळो.’       

थुटूकपंु ा ( व.) अ  हळकंुडान े पवळा होणारा, 
अधवट, क ा इसम. ‘थुटूकपंुजेहो माहा घोळाबी तमुाले 
ग ावानी वाटीनच ना?’  

थुतकाळ (न.) त ड. ‘होई ा रंगात असं थुतकाळ रंगलं/ 
तुया रंगात माय मनई भु ं .’       

थुत( )र (न.) चेहरा, त ड. ‘जाता येता बायाईचे थुतरं 
पायते.’ -ना.७. ‘एका जातीचं थु र इकडे तर स या 
जातीचं थु र तकडे.’ -गय. 

थू (न.) नदा दशक. ‘थू लेका, तुया अशा वाग ानं मले तं 
कळस येते.’        

थे (सव.) ते. ‘थे पो ं दसून रायलं ना, ते सुरेशचं होय.’        

थेट ( व.) सरळ, एकदम, बे ब. ‘कोना ाबी घरात 
आपून थेट जातो.’ ‘जो नगालो तं थेट आकोटलेच 
थ बलो.’       

थेर (पु.) नव या शवाय इतर पु ष. ‘नवरा देला टाकून 
आता थेरासंग फरत रायते.’       

थेर (न.) चाळे. ‘चं ी औंदा लयच थेर क न 
रायल .’ (का.)        

थेरडी ( व.) ातार  या अथ  शवी. ‘तंू का दाटा वसी 
थेर डये।’ -नाथ.२-८८.   

थे  ( व.) ातार  या अथ  शवी. ‘कयते काय क जीवरम 
साळ  काय असते त ा थे ले?’ - सत.७३. 

थैल  ( ी.) पशवी. ‘सातीतून थैल भ न भाजीपाला 
आनला.’           

थो (सव.) तो. ‘ ाले नाही जंग लागत, थो नाही सडत.’ -
मए.२४.  

थोक (पु.) ठोक. ‘थोक भावानं घेतलं त स  पळते 
कईबी.’           

थोटं ( व.) एक हात नसलेला, ंडा. ‘पोर साठी हे थोटं 
पो ं पायलं का तुवा?’       

थोटभु ा ( व.) अ भूक असणारा, समाधानी. 
‘अ न  भाकर त तं भागते थोटभु ाचं.’   

थोट ग (न.) नाटक, खोटे, नसते काम. ‘मग पाटला स 
पडला उजेड, अरे हे काय वाढले थोट ग.’  

थोटी ( व.) ब ग ा न घातलेल  ी. ‘नवरा मरेल बाई 
ब ोर नाई घालत, थोटीच रायते.’  

थोटूक (न.) लहान तुकडा. ‘एख दं पो ं कड ा ा 
गडुाआड बडीचं थोटूक फुकत बसे.’ -मोती.३२. 

थोतकाळ (न.) त ड. ‘येका झापळ त तयंु थोतकाळच 
फोळ नं लेका.’        
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थोतर  ( ी.) मु ाट. ‘भादरशीन तं लेका दोन दीन 
थोतर त ठून.’           

थोप ( ी.) पुरामुळे अडलेले पाणी. ‘नदीले पूर आ ा ानं 
वावरातलं पानी थोपलं.’  

थोपटनं ( .) १. ेमाने ग जारणे. ‘लेकाराले थोपटून झोपू 
घा ाले येकझन पायजे.’ २. लोभन दाखवून रोखणे. 
‘पाटलानं परभूला मतदाना आधी आगाऊ थोपटून 
ठेवलं.’ -वा.४६१.         

थोपन ( ी.) पाणी थ ब ाचे ठकाण. ‘नदी ा वरतून 
पा ाची धार नाई थोपन हाय. पोयत जाता येते.’       

थोपनं ( .) स भाळण.े ‘लगनाचा खच पोर ा बापाले 
थोपनं पळते.’       

थोपवनं ( .) थ ब वण.े ‘तो नगाला होता वावराकळे, ा 
थोपवून ठेवलं.’         

थोपेल ( . प.) थ बेलेले, थ बवलेले. ‘ना ाचं पानी 
वावरात थोपेल आय.’           

थोबळं (न.) त ड. ‘पंगतीत पोट भ न जेवलो, आता 
थोबळं पानानं रंगवाले बकरा पकळा लागीन.’        

थोबाड(ळ) (न.) त ड. ‘तुका णे तो च वेडा। ाच 
हाणू न थोबाड फोडा॥’ -तुका.४००१.३. ‘ तला शवी 
दल  अ  हात ध न ह जड हजड कर त थोबाडीत 
मारल .’ -पख.१२१. 

थोबी (सव.) तोही. ‘हाबी येते थोबी येते! सारेच येता काय 
बे?’          

थोराळ ( व.) वय र. ‘ते दसून रायल  थोराळ बाई 
कोनाची होय रे.’         

थोळसाक ( व.) थोडा. ‘थोळसाक गूई पायजे जेव ावर.’       

थोळूसक ( व.) थोडे. ‘थोळूसक ताक हाय काय गोदावर ? 
ताकाचं बेसनं करतो टलं.’           

थ ब ( ी.) गवताचे जुंबाड, रोप चा एकाच ठकाणी 
असलेला समूह. ‘ज मनीवर, कुपाईनं ह गार 
गवताचे थ ब ा थ ब नघाले.’ -मे.४२. 

ा (सव.) ा. ‘काय माय व ं! ा लेकरावर राग 
काहाडून काय फायदा?’ -धग.५. 

ाले (सव.) ाला. ‘रगाट ं गाट करो चलो रेटराट/ हा 
ाले तो ाले करे खेटखाट.’ - मझ .४६. 

 

द          
दई (न.) दही. ‘दहीक रणी दहीए: ध:े तुपे वीकावेया 

गेल या होतीया:’ -ल .२२८. 

दईत (पु.) असूर, दै . ‘लेकराले मारझोळ करतं, बाप 

होस का दईत रे तू?’        

दखनी ( व.) द णेकडील. ‘खालत ा येटाय दखनी 
लोकाईचाच आय गावातला.’        

द खनतं ( व.) द णेस. ‘एक वावर इकळे आये आपलं, 
सरं तकळे द खनतं आय.’         

दगड(ळ)तई ( ी.) चनी मातीचे भ डे. ‘दगडतईशी 
चोप ा बाता मारायला लोणी आतुरलं.’ -डेबू.३३. 
‘मायनं दवळ त दोन भाकर  झाकून ठेव ा हो ा. 
दगळतईत उळदा ा वरनाचा पड होता.’ -बाख.१८.         

दगड(ळ)ती ( ी.) चनी, दगडी खोलगट भ डे. ‘दगळतीत 
चटनी असीन तं पाय जरा ी.’            

दगडी ( व.) दगडापासून तयार केलेले. ‘ म  ठेसठास 
क याले दगळ  खलच पायजे. २. म , एक शवी. ‘ ा 
दगडीले काय काम स गतं? जा ा न हाल न ताहा 
खरं.’ 

दगल ( ी.) दगा, कपट, फसवाफसवी, े गर . ‘भरोसा 
ठुते ाले दगल देऊ नोय.े’ (अर.द ्,फा.)    

दगलबाज ( व.) धोका देणारा. ‘दलाल लय दगलबाज 
मानसू, लोकाईले फसवाचा धंदा ाचा.’ (फा.)      

दगलबाजी ( ी.) कपट. ‘आपला नो मी गनशाले. 
मायाशीच लेकानं दगलबाजी केल .’         

दगळफूल (न.) मसा ातील एक पदाथ. ‘वायेल मेथी, 
गरम मसाला अ  ात दगळफूलबी आनजो.’          

दगळ  ( व.) दगडाची. ‘दगळ  भीत हायना तेच आपलं 
घर.’  

दगळ  ( ी.) दगडाची मोठी कटोर . ‘ ा दगळ तून चटनी 
काढून वाटीत ठेव.’       

दग ा ( व.) म , मूख. ‘कुठी गेला तं बलावून आ  
दग ाले, आयतखाऊ लेकाचा.’           

दगा(गे)बाज ( व.) व  वासघातक . ‘लोकं साधू कमी अ  
दगाबाजच लय झाले.’       

दगावनं ( .) मृ ू होणे. ‘कोमटे खा ानं गो ह दगावलं.’       

दगूळ (पु.) ध डा, दगड. ‘सुपार  फो ाले एख दा 
मोठाधाटा दगूळ पाय रे.’ (का.द ड)      

दचक ( ी.) भीती. ‘गावगुंडाची दचक ध यानं तं गावातबी 
नाई रा लागन.’        

दचकदचक ( व.) धसमुसळेपणान.े ‘एवढी वाहाळल  
नमी पन चालते पाय कसी दचकदचक.’  

दचकन ( व.) एकदम, चटकन. ‘येवळा भुतासारखा 
आवाज आ ावर तं मी दचकन उठल  झोपीतून.’       

दचकनं ( .) भऊन ग धळणे, बचकण.े ‘सु  झाल  
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गाडी बसत जाये गचके/ आता नगते जीव मन माह 
दचके.’ -ज ग.३१.      

दचका (पु.) गचका, झटका. ‘खराब र ानं बंडीत भ े 
दचके बसतात.’  

दचकेल ( व.) ग धळलेला. ‘ग ा दचकेल हाय वा े, पानी 
ा लागीन ाले.’         

दचकोनं ( . प.) भीती दाख वण.े ‘अंधारात लेकराईले 
दचकोनं चा  झालं.’          

दचाडे (पु.अने.) दणके, मार. ‘हापशी रडून रा ल  का 
काय णावं दचाडे खाऊखाऊ तं.’ -त.१५३. 

दचादचा ( व.) ेषान.े ‘गावातले सगळे मोकाट कु े 
माळावर पडले ा मे ा बैलाचं मास दचादचा तोडून 
खात होते.’ 

दटके ( व.) १. भरपेट. ‘ तघाचौघाले हॉटेलात नेऊन दटके 
खाऊ पऊ घातले.’ -मे.३३. २. रेटून, प ा. ‘अज त 
भरला. म गं नको घेऊ. दटके रायजो लेका.’  

द ा (पु.) दाब, जोर, वजन. ‘मा  आ ाजीची च गल  
द ात येते.’ -भं.५८. ‘वध न द ा आनला ताहा 
काम झालं.’  

दटावणी ( ी.) रागा ा सुरात समजा वणे. ‘एर ी बोलणं 
साधंसरळ. दा पायी ाला दटावणीचा वास 
झ बलेला.’ -डेबू.१०. 

दटावत ( . प.) अ धकार वाणीने बोलत, दाटदटप 
कर त. ‘एक माणूस आला अ  नबाखाल  जमले ा 
मुल ना दटावत घेऊन गेला.’ -ए.१५. 

दटावनं ( .) रागावणे, कान उघाडणी करण.े ‘मा ाच 
बकर चं ध चो न काढता आनखी सावासारखं मलेच 
दटावता.’ 

दटून ( व.) भरपूर. ‘चंचीत गाडाभर कापसाचे पये 
दटून होते. ’ -मोती.   

द ाऊन ( व.) १. भरपूर. ‘कालचा उपास अस ानं 
आज द ाऊन जेवलो.’ २. जाणूनबुजून. ‘द ाऊन 
पोर ा वाटी जाते सायाचा.’         

द ून - जोरात, ताकदीन.े ‘मा ाले कोन ा गो ीचा 
उ ास रायला का तो द ून भडते.’ - द.७१. 

दठ ( व.) राठ, प ा, मजबूत. ‘हे ड ग आमासीक दठवठ 
दसते.’         

दड (प.ु) दंव. ‘थंडी ानं दड पड ानं पराटी डेरे क न 
ग  फुलपातीवर आ ी.’ - द.७७. 

दडकन ( व.) जोरात, धाडकन. ‘लाकडा ा ध ानं 
मटनाचा गंज दडकन चुल वर उताणा झाला.’ -ना.१५. 

दडदड ( व.) जोरात. ‘मागा न घंुगराटापराचा आवाज 

दडदड धावत जवळ येत होता.’ -धग.१००. 

दडनं ( .) लपून बसणे. ‘मारोती ा भीतीम ग दळून 
बसला माय (का.दडी)       

दडपनं ( .) दाबण,े चेपण,े खाणे. ‘भा ाचं मामा ा घर  
म  दडपनं चा  हाय.’ (का.)       

दड(ळ)पा (पु.) १. खोदताना ावयाचा भाग. ‘इर त येक 
दडपा खानतो टलं तं दोन मजूर लागतात.’ २. छकडे 
दमणीत केलेल  बैठक. ‘गाडीत गवताचा भारा, ावर 
गोना मंग गा ा पस न नरम दडपा करा.’ - द.१२. 
‘दड ातील भुईमुंगाचं कुटार दोनदोन बचका 
गो  ासमोर टाकलं.’ -काळ .१५.  

दडपून ( व.) दाबून, अमय द, बेसुमार. ‘चव ना धव, 
दडपून जेव.’   

दडस (न.) जरड, मजबूत. ‘दोळका दडस आला हा 
पा ानं.’  

दडी ( ी.) लपाछपी, गु ता. ‘अईन व ावर दडी मारल  
पा ानं.’  

द ी ( ी.) कगार, कडा, दरड. ‘घाटात द ी घसर ानं 
र ा बंद आय कालपासून.’ (का.)       

दताया(ळ) (पु.) कुटार कवा कणसे ओढ ाचे साधन. 
‘दतायानं जवार ा कं ाची गंजी उख न देल .’     

ददात ( ी.) उणीव, कमतरता. ‘आम ा घरात द ा 
धाची, ददात न ती.’ -फ र.१३९. ‘क  क न 

जगणाराला ज भर ददात पडल  नसती.’ -गा.१८.  

दन ( व.) खूप. ‘बु ाले पीकपानी, कापूस गपूस 
ासाल  दन झाला होता.’ -मे.३१. 

दनकट ( व.) बळकट, जाडेभरडे, मजबूत. ‘कोरकू लोकं 
पहाडानं रायतात तरमा आंगानं भ ेच दनकट अ ात.’       

दनकन ( व.) दणदण असा आवाज होऊन, जोरात. 
‘माय मंग रागंरागं दनकन, ता ावर भाकर आदये.’ -
अक.४६. 

दनका (पु.) हार, ठोसा, आघात. ‘उशीत पानी गे ानं 
मायनं पाठीव येक दनका देला.’       

दनकाऊन ( व.) जोरात, भरपूर. ‘पावन े बॉ असं नाई 
काय ा, दनकाऊन जेवा च गले नाळा ढ ा 
क नस ा.’          

दनकादनक  ( व.) मारामार . ‘ता ानं जे उडी मारल  ते 
शदी न ा ा डो ावर आ  सु  केल  
दनकादनक .’ -हज.३८. 

दनकून ( व.) भरपूर. ‘नानमुखा ा रोजी अभाय आलं 
सनकून/ पा ता पा ता राजा पानी आलं दनकून.’ -
मए.१४७. 
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दनके (पु.अने.) मार. ‘माय ा हातचे लय दनके खा े 
ा.’ २. प र म. ‘या घरासाठी लय दनके ा लागले 

मले.’  

दनदन ( व.) दणदण, भरलेला, च गला. ‘बाया मा ानं 
वाळा कसा दनदन वा े.’ 

दनंदनं ( व.) रागाने, जोरात. ‘स  दनंदनं पाय आपटत 
भाईर नघून गेल .’   

दनवाळ ( ी.) गम . ‘ टना ा घरात लयच दनवाळ वा े 
उनायाची.’        

दनादन ( व.) दना दना असा आवाज होऊन. ‘नवीन 
सुनवायर  असूनबी दनादन भ डे आपटते.’     

दनान ( व.) दणदणीत, भरपूर. ‘एकाम गं एक काय म 
दनान, ाले लागल  गाडी माही सनान.’ - मझ .१६३. 

दनाना (पु.) गजबजलेला वावर. ‘वा ात पहावं तं बाया 
मा ाईचा दनानाच रायते कवाबी.’           

द ू ( व.) काडी, द डू. ‘द डू असले ा गणपत समोर 
ठगणीठुसक  बायको ग सारखी वाटल .’ -काळ .१८. 

द ाऊन ( व.) जोरात, भरपूर. ‘पोराची वरात तं भ  
द ाऊन काहाडल  हो रामभाऊ?’           

द ाळे (प.ुअने.) दणके. ‘आप ा बापाचं काय जाते. घेते 
त घवू ा द ाळे!’ - सत.१३०. 

दपकतदपकत ( व.) लवून, चो न जाण.े ‘कोनाले दसू 
नाई ून मी दपकत दपकत गेलो.’  

दपकनं ( .) थ बण,े भीतीन े अंग चोरणे. ‘मले पायलं 
तसा तो दपकला.’ 

दपका (पु.) दाब, दबाव. ‘मले काहाले तू दप ात घेऊन 
रायला बाबू?’  

दपकावनं ( .) दाबण,े भीती दाख वणे. ‘ ा दपकावलं 
तवा तो मुका बसला.’       

दपटनं ( .) १. पटाळणे. ‘ ा छकळं भ ं दपाटत नलंे.’ 
२. दाबून भरण,े क बणे. ‘सारे पु कं द रात दपटले 
अ  नगलो घरा ळे.’   

द र (न.) १. शाळेची पशवी. ‘द र काहाचं लेकराले? 
आपला घरचा झोराच ाचं द र.’ २. शासक य 
कागदप  वगैरे. ‘झऊन गेलं सारं गाव अ  द र  आलं 
माहा नाव.’  (फा.अर.) 

दफन (न.) ज मनीत पुरण,े गाडणे, मूठमाती. ‘बु ाचं 
दफन झालं अ  आमी घर  आलो.’ (अर.द )    

दफनोनं ( .) मूठमाती देण.े ‘गावात कोनी मेलं त 
आप ालेच दफनोनं पळते.’           

दफा (पु.) गायब. ‘पोल स ग ावर खेकसला, दफा हो जा 
हॅसे.’ (अर.दफअ:)     

द र (न.) कागदप , कचेर . ‘द रमे आव ंते अ  
द रात जाव तं सायब ा ाले गेले ात.’(अर.)      

दबकनं ( .) नरमणे, कचरणे, टेक स येण.े ‘पाटला ा 
समोर अ ेकाले दबकनं पळते.’ (का.दबकु)    

दबका (पु.) जोर, ताण, दबाव. ‘काम दब ानच होते, हात 
जोडून नाही.’ 

दबकावनं ( .) धमकावणे, धमक  देणे. ‘भ ा दबकावला 
ताहा न गो नरमला.’             

दबता ( व.) दबलेल , दबावाची ती. ‘ग ा दबता दबत 
नाही कोनाले.’          

दबदबा (पु.) भीती, दरारा, आदर. ‘भाऊचा घरात दबदबा 
हाय. भाऊ शवाय पान नाई हालत.’ (फा. अर. दबदब:)             

दबनं ( .) चेपण.े ‘झाळ प ं  तं खाल  घर दबलं.’ 

दबाव (पु.) वजन, भीती. ‘मं ाचा दबाव काहाले टाकता 
बा ा.’ (फा.)      

दबेल ( व.) १. दडलेला, दबलेला. ‘पो ाखाल  कु हाड 
दबेल आये.’ २. ‘जो तुम ा घरचं खायेल तो दबेल 
अशीन.’ (फा.)       

दबोनं ( .) १. दाबणे. ‘गादीखाल  उ ी दबोल  काय रे?’ 
२. लपवणे. ‘खतातच लेकानं पासा दबून ठेव ा.’  

दम (पु.) १. थकवा. ‘भरभर देवी ा मं दरा ा पाय या 
च ानं दम आला.’ २.  वासाचा एक रोग. 
‘लानपनापासून दम लागेल होता. आता ातारपनातबी 
उसयला.’ ३. जोर, ताकद. ‘चाकावर दोन मा ं ा 
अ  येक सारका दम लाऊन लोटा.’ ४. मोठा  वास 
घे ाची या. ‘ठासून भरले ा चलमीचा ाने 
सपाटून दम मारला.’ -कात.४२. (फा.)  

दमक डी ( ी.) दमक डण,े  वास क डण.े ‘सारे झाले तं 
फतूर तवा तूच माई आस/ जवा बसे दमक डी तवा 
होजो माया सास’ -नोका. ‘जीवा ी मा याचं रायलं 
न ंऽऽ दमक डी केला यानं माहा जीव’ - सत.१२७. 

दमडी(ळ ) ( ी.) पैशाचा चौथा ह ा, नाणे. ‘दमळ ची 
क बळ , बारा ाचा मसाला.’    

दमता ( व.)  वास लागलेला, थकलेला. ‘पऊनपऊन कती 
पईल दमता बैल.’           

दमदचाड ( व.) दमदार, साम वान, ‘एका कु ाचा 
मुसाभाई ा दमदचाड कु ाने लोळागोळा केला.’ 

दमदम (न.) प  चा ाप. ‘साजरा सौदा गमावला हातचा 
आता बसला दमदम करत.’  

दमदाटी ( ी.) जोर, धाक, दहशत. ‘कोनीबी मायावर 
दमदाटी कर न तं मी आयक न थोळ च.’  

दमदार ( व.) जोरकस, उ ाही. ‘गावचा पाटील ना का 
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सरपंच ना दमदार पायजेच पायजे.’ (फा.)      

दमधीर (प.ु) संयमी, त ा. ‘काही तर दमधीर धरा 
लागन पण? दही खाऊ का महीखाऊ के ानं ते 
का?’ -सेल.५२. 

दमनं ( .) थकणे, कंटाळणे,  वास सोडणे. 
‘रा सावानी काम करनं चा  हाय अ  दमनंबी 
चा च हाय.’ (फा.)      

दमनी ( ी.) डमनी, छताचे छकडे. ‘म  दमनी. दमनीले 
पडदा. जसा डो ावर रंगीबेरंगी पदर देला कोनं.’ -
डेबू.५५. 

दमफूस ( व.) थकणे, दम भरणे. ‘दमफूस झाले बैल, 
धावू धावू आला फेस’ - मए.४१. 

दमवनं ( .) थकवण.े ‘एवढं पटा न बैल दमवनं च गलं 
न े.’  

दमशाक ( ी.)  वास लागण.े ‘गाई ा म गं लाग ानं 
लयच दमशाक झाल  लेकाची.’       

दमाखमा (पु.) ढता, मजबुती, जोर. ‘दम आहे ा ा 
बोल ात. मावशीही अ शीच दमाखमानं बोलायची.’ -
पोळा. (फा.) 

दमातदम (पु.) एका कामात सरेही करण.े ‘बाजारा चा  
तं दमातदम तुमचबी काम क न टाकतो.’  

दमादमानं ( व.) हळूहळू. ‘नको उतावळा होऊ जरा घे 
दमादमानं.’ -ध .४६. 

दमानं ( व.) हळूहळू. ‘भरतीची बंडी दमादमानं घरालोक 
आनल .’ (फा.)        

दमावर दम ( व.) पु ा पु ा. ‘ चल म येकामेकाजोळ 
देत दमावर दम घेत.’       

दमा( ा)स ( व.) थकणे, दम लागण.े ‘डव या ं ाचा 
पंधरा पये रोज झा ानं सारेच का कार दमास 
आले.’ -लेक.३. ‘बक याईम ग बंदीलोक जाताजाता 
लंगळा दीना द ास आला.’ - सत.४८.  

दमा( ा)सनं ( .) थकणे, दमछाक होणे. ‘प ास चुल वर 
सैपाक असते चा , दमासले लोकं लाकडं घा घा .’ 
- मझ .२७. 

दमाळं ( व.) अ मा ही बमार  असलेला. ‘सासू दमाळ  
हाय सकाऊनपासून आंगनात ब  ेखोकलत.’     

दमोनं ( .) थक वण.े ‘न गराले बैल घा न दमोनं काय 
कामाचं?’          

दयन (न.) दळण. ‘काल  दयन दऊन आनलं, झालंई 
ं?’        

दयनं ( .) दळण.े ‘क णी एक  माता असे: ते लेकु वाते 
नीजौ न क डु जाए: का दळो जाए:’ -ल .१५७. 

दयनपायट ( ी.) दळणाची पहाट वेळ, सकाळ. ‘जु ा 
बाया दयनपायटीच उठून कामाले लागत.’        

दयना ( ी.) दैना. ‘पोटासाठी कुटंुबा ा, होती दयना 
जीवा ा.’ -चंच.२६.   

दयलं(ला) (न.) दहा ठप चे पान. ‘नय ावर दयलं 
टाक ा बगर डाव कसा घेता यीन?’  

दयलं ( . प.) दळले. ‘सकाऊनच उठ ाबरोबर दयलं 
अ  मंगस ा सळा टाकला.’  

दयशत ( ी.) भय, भीती. ‘गावत प ाची भ  दयशत 
आये बापा.’ (अर.दहशत)      

दयाले ( . प.) दळायला. ‘जातं नोतं तं कोना ाबी घर  
सकाऊनच दयाले जा लाग.े’          

दयेल ( व.) दळलेले. ‘दयेल दयनं च ा भईर ठुले.’          

दर (अ.) ेक, हरएक. ‘दरसाल का काराची हीच 
बोम, हे पा ानं गेलं हे गार पटीनं गेलं.’  

दर (पु.) १. कमत, भाव. ‘तुर ा बजवाईचा काय दर 
ठुला.’ २. ख बासाठी खोदलेला ग ा. ‘ भती सारवणं 
दरं बुजवणं, लपणं सु  झालं.’ -धग.३६. ३. पोटाचा 
खळगा. ‘जथी भरला दरा तोच गाव बरा.’ (फा.)   

दरकार ( ी.) १. खोटी, ज र . ‘सूयक त साठेले जाऊन 
स गायची दरकार क  ानं ते काम केलंच समजा.’ -
वा.२२३. २. पव , हाक. ‘गोरगरबाची दरकार कोनी घेत 
नाई आजकाल.’ (फा.दक र)      

दर कनार (न.) १. ऐकून न ऐक ासारखे करणे, उपे ा. 
‘रामदासनं माही गोठ दर कनार केल . कानावर नाई 
घेतल .’ २. बाजूला, कडेला.            

दरखास( ) ( ी.) वनंती, मागणी, अज. ‘दरखा  माई 
अशी/ तुमी मले ठवाव उशीपाशी.’ (फा. दर ा )      

दरज ( ी.) फट, क र. ‘रती इतक  दरज पडल  णजे 
बाहेर ासही खोद ास बळ येते.’ -कात.३०३. 

दरजा (प.ु) पद, ान, णेी. ‘मा ाचं पद काय, दरजा 
काय अ  मानूस मूख स ेलनात जाऊन ब े.’ (अर. 
दरज:)     

दरद (पु.) :ख, रोग, कळकळ, ममता. ‘ दलात दरद हाय 
अ  पाठीले मलम लावून काय फायदा?’ (फा. दद)     

दरदर ( व.) १. दारोदार. ‘मी दरदर भटकलो पन 
कोनाले दया नाई आल .’ २. भरपूर. ‘सरप दसला 
तसा मले दरदर घाम फुटला.’ ३. सतत, एकसारखे. 
‘राती काय दरदर पानी प ं  माय.’          

दरदी ( व.) जाणणारा, रस , मम . ‘क वता आईकाले 
दरदी मानूस पायजे.’       

दरमा (अ.) दरमहा, ेक म ह ाला. ‘ दाचे दरमहा पैसे 
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देत जावो.’ (फा.हरमाह)         

दर ान - म ंतर . ‘तुमचा न प आला नाई, दर ान 
सोय रक जुळून गेल  आमची.’ (फा.)        

दरवडा (पु.) दरोडा. ‘च गेफयले राती दरवडा प ा 
ंतात.’ (का.)        

दरवाजा (पु.) ार, दार, वेशाचा माग. ‘ज मनीतला 
मालटाल घरात भ याले दरवाजाबी मोठा ामोठा 
बसोला.’ (फा.दब झा)      

दरा (पु.) १. घमी ात गवत टाकून मडके ठोकतात ाला 
दरा णतात. ‘कंुभार दरात मळके ठोकते ना तसे 
लेकरं घळवा लागतात.’ २. पोट. ‘ जथं भरला दरा तो 
गाव बरा.’ ३. चखलदरा ा ठकाणालाही ‘दरा’ असे 

णतात.    

दरार ( ी.) फूट, भेग पडण.े ‘दो ा ात दरार पळू नोये 
कोना ा.’ ‘भीतीले मोठी दरार प .’        

दरारा (पु.) दबदबा. ‘पु या गावात आपला दरारा हाय, 
असं सम ा पाटलाईले वा े.’ 

दरावती ( ी.) उगाळून गंध लावतात तो पदाथ. ‘कुका ा 
पु ा घेत ा, काही दरावती घे.’ -लोक.३९.   

दर  ( ी.) १. खड, फट, अंतर. ‘दोघायची ग डीत ग ड 
होती, पन आता दर  प .’ २. पहाडातील खोल भाग. 
‘खोल द याखो यात जनवारं हडत रायतात.’ (फा.दर:)         

द जा (प.ु) दरवाजा. ‘आतालोक कामा बगर कोणाचा 
द जा नाही पा ला आपूण.’ -सेल.१८३.   

दरेक (अ.) पु ापु ा, सतत, दरवेळ . ‘दरेक खेपी 
समजावूनई कसं काय समजत नसीन तुले?’  

दरोज (अ.) ेक दवशी. ‘का काराचा दरोज येक 
तरमा वावरात च र पायजेच.’         

दरोजा (पु.) दरवाजा, दार. ‘आमने होते सामन े होते/ 
दरोजे आता अबोल झाले.’ -काया.२३. (फा.)      

दरोळा (पु.) डाका, मोठी चोर . ‘सोनारा ा घरावर दरोळा 
प ा. सोनंलानं लं  केलं लेकाईनं.’      

दरोळेखोर ( व.) दरोडा घालणारा. ‘हे का नेते होयेत काय 
दरोळेखोर नाव सायाचे? टा ?’        

दग  (पु.) मशीद, साधूचे व ीचे ठकाण. ‘शादलबॉ ा 
टेकळ वर जाऊन दर ाचं दरशन ह  लोकंबी 
घेतात.’ (फा.दरगाह)      

दज  (पु.) १. यो ता, अ धकार. ‘माया न तुमचा दज  
वरचा हाय.’ २. दोन वटा, फरशा य ामधील मोकळ  
जागा. ‘गवं ानं इटीचं ब धकाम केलं. आता 
रेती स मटानं दज भरा लागते.’  (फा.दरजा)  

दज  (पु.) शपी. ‘चोई श ाले गेल  तरमा दज च घर  

नोता.’ (फा.दरझी)       

दय  (प.ु) समु . ‘मोठे मोठे लंबे झाले, तू क स दय मे 
खसखस बे.’           

दर ( व.) सारख,े जोरात. ‘कालपासून दर पानी पळून 
रायलं.’           

दलगार (न.) गाईगवार. ‘लडीतून दलगार सुटलं. ढोरं 
घराकडे धावू लागले.’ -ना.८४. 

दलाल (पु.) अड ा, म . ‘काही लोकं इथं देवा तुझे 
दलाल/ मुद ड क बडीले करते हलाल.’ - मए.११८. 
(अर.द ाल)  

दलाल  ( ी.) १. दलालाचा धंदा. ‘बैल बजारात करतात 
तशी दलाल  करतं काय सोय रक संबंधात?’  
२. दलालाची मजुर . ‘बैल इकत घेना या ा जोळून ा 
तुमची दलाल .’ ३. भडवे गर . (अर.)       

द लदर ( व.) दळभ ी, अपशकुनी, दवी. ‘बायको घरात 
आ ावर मायबापाले भाईरचा र ा दाखोनारे 
द लदरच.’ -धु . 

द लदरवाणाचं ( व.) एक शवी. ‘ ा द लदरवाणा ानं 
टमरेल भ न पाणी चालवलं तं परसाकडीले.’ -
त.१६. 

द लदर  ( ी.) दा र य, दशा. ‘सावकार  कज जलमाले 
पुरे/ सरता ना सरे द लदर .’ -गागा.  

दल ल ( ी.) बाजू, णणे म डण.े ‘ ा स गलं तसीच 
दल ल केल  व कलानं.’ 

दवडनं ( .) धावण,े गमावणे, जावयास लावणे. ‘चाल, 
पेराची व र दवडाले नोको, पेरणं साधलं पायजेन.’ -
जटा.१८. ‘तेही चुकार गरुासारखे नसटायचे. गावाकडे 
दवडत सुटायचे.’ -ऊन.९५.  

दवडी(ळ ) ( ी.) पोळ , भाकर  ठेव ाची ब बूची टोपल , 
रडी. ‘तैसे लाडु ब धले: रडीए घा न: पालवे 

झाकु न: घेउ न आल :’ -ल .४८३. ‘जी जी: पुरे क जो: 
पोटु खैल: णौ न आबाइसी रडी भीत र नेल :’ -
गो व.९७. ‘आता मटल  कायजी/ सारे नगाले गा क ब/ 
अ  जेवतीन सारे मटे दवळ ची ब ब.’ -नोका. ‘ ाची 
काय पाटी आहे, भाकर ा दवडीवानी!’ -धग.४०. 
‘दवळ त भाकर ठेवेल आये यसेदीची तले दे.’ -डेबू.२०. 
(का.)  

दवडोनं ( .) १. घालवण.े ‘येयेल संधी दवडोल  ग ा 
तुया इनाकारन.’ २. पळवणे. मले लेकानं इनाकारन 
इतकं दवडोलं!’  

दव जानं - थंडी ा लाटेने झाडे, पके करपणे. ‘दव गे ानं 
लय नकुसान होते अगाईताचं.’   
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दवदव ( ी.) दगदग, राव ा. ‘म ग ा ज ात लय 
राज भोगलं णून मा ा वा ाले आसी दवदव 
आल .’ -खंु.१८९.  

दवनं ( .) दोहण,े ध काढण.े ‘सकायसं ाकाय मले 
ैस दवनं पळते रोज.’   

दवना (प.ु) १. ोण. ‘अवघी पान:े पोफळे: दवणा 
आणीला:’ -ल .२४१. ‘दो न दोणे कर त: एक  दोणा 
आधाचा मधु घाल त: एक  दोणा पाणी घाल त:’ -
ल .४१. ‘माळ याते णीतले: आलेया, काही वावेया दे 
का: तव काहीनाही: दवणेयाचे वपे पाणीये भर ले 
अस त: घेयाजा:’ -ल .३८२. २. सुवा सक वन ती. ऊन 
लागल  तर दवणा पाजतात. ‘माळ णी: व गी: गाजरे: 
फुले: भाजी: म वा: दवना: ऐसे घेउ न ये त:’ -
गो व.११. (का.दवन)        

दवळनं ( .) भरधाव धावणे. ‘तुमी हाका मार ा तं मी 
दवळतच आलो, हॅ दम लागला पा.’        

दवंडी ( ी.) जाहीर पुकारा, स ी. ‘नळयोजनेची दवंडी 
झा ा ानं पखाल वा ाची भाकरचं तुटल .’ (त. 
डवंडै)         

दवा ( ी.) औषध. ‘ड ा खोकला झा ा नूनस ा दवा 
घेनं चा  केलं.’ (अर.)        

दवाई ( ी.) औषध. ‘मानगीत दवाई ाले पैसा 
नोता.’ (फा.)       

दवादा  ( ी.) औषधपाणी, औषधोपचार. ‘गो ह बमार 
होतं तं ढोरडॉ र कळून दवादा  क न 
घेतलं.’ (अर.फा.)       

दवापानी (न.) औषध वगैरे. ‘दवापानी नाई तं ता याची 
काय दशादशा झाल  व, पाहो ा नाई जात 
आप ाकून.’         

द ा करनं - दोहन करणे, ध काढणे. ‘ ैस द ाले 
चा ो वाळ ात.’  

दशा ( ी.) १. अव ा, ती. ‘पोरं कळोतीचे नगले अ  
माई दशा पालटल , पाय बयना.’ २. दशा. 
‘ ाता याची काय दशादशा झाल  व, पाहो ा नाई 
जात आप ाकून.’        

दशी ( ी.) १. धागा, सूत. २. सालपट. ‘इतुके न गोसावी 
फुटेयाचा पद  घातला: दसीया काही हाती लागल या:’ 
-ल .४७८. ‘पायात बा ाची दशी त ानं पाय 
फुगला.’  (का.दशे)         

दशाहार (पु.) ी ा ग ातील कंठा. ‘मो ाईचं काम 
हाये दशाहार घालनं. ग रबाले काय भेटीन?’           

दसमी ( ी.) १. ध घा न केलेल  चपाती. ‘मायनं ड ात 
दस ा अ  रायत देलं संगं.’ २. दहावी तथी. ‘दशमीचे 

दवश  केल  द णा।’ -नाथ.   

दसरा (पु.) वजयादशमी, अि  वन , वजया दशमीचा 
सण. ‘प व  सु दन उ म दवस दसरा। स पडला तो 
साधा आ ज मु त बरा।’ -तुका.५०६.१. ‘ दवाई दसरा, 
हातपाय पसरा.’    

दसवं (न.) मरणो र दहावा दवस. ‘मे ावर दसवं 
के ापे ा आता खाऊ घाला ना बुहारे हो.’      

दसळ  ( ी.) दशी, धागा, तुकडा. ‘तुका णे तुझी नलगे 
दसोडी। प र आहे आवडी दशनाची॥’ -तुका.१६२१. 
‘सुतईची दसळ  आनून पो ाचं त ड ब धून घे.’          

दसाड (न.) दशी, गवताचे खोड. ‘पो ाचं त ड ब धाले 
दसाड पाय कुठून?’  

द  (पु.) जुलाब. ‘आबा द ानं हैरान होयेल, उचल 
त ा, पय आखरात.’ (फा.)        

द खत ( ी.) ा र , ह ा र. ‘इ टे नावावर 
क याले मे ावरबी द खत घेसाल माई तुमी.’ (फा.)       

द ा (पु.) १. चोवीस कागद ची ग ी. ‘एका द ात कानी 
चोवीस ताव येतात.’ २. कु ीतील एक डाव, पेच. 
(फा.)   

द ावेज (पु.) द ऐवज, कागदप . ‘वावराचा द ावेज 
तयार आय.े बनघोर खरेदी करा.’ ‘व कलानं 
द ावेजावर मा ा स ा घेऊन ठेवेल आयेत.’ (फा. 
द ावेझ)         

द ी ( ी.) माल. ‘उज ा खशात द ी क बल .’ -
ना.३२. ‘शबूळ पु ाले द ी तं पायजे राजा.’ (फा.)  

द ुर (पु.) चाल, र त, प त. ‘पोर सोर नं रातीबेराती 
घरा ा भाईर जायाचं नाई असा द ुरच होता 
बाबाजीचा.’ (फा.द )     

द ुरखुद ( व.) त:. ‘हे सही द ुरखुद ाच करेल 
आये सायेब.’  

दहन (न.) जाळ ाची या. ‘आ ण दहनपचन स ी। 
कर तसे जे नरवधी। ते ताश  तेजोवृ ी माझी च 
गा॥’ - ा.१५.४००. ‘मसनात गे ावर दहन होयेलोक 
तं थ बाच लागते ना.’  

दहाडनं ( .) डरका ा फोडण.े ‘रातीबेराती जंगलात 
वाघ दहाडत रायते.’  

दहावं (न.) मरणानंतरचा दहावा दवस. ‘समदं शवार 
दहा ाचं ट ल के ा माणसासारखं भकास.’ -त.९३. 

दही (न.) ध नासून केलेला घ  आंबट पदाथ. ‘माहेर 
गोकूळ होतं. द ा, धाची रेलचेल होती.’    

दहेज (पु.) ंडा. ‘मोपा दहेज मागील आ ण जातपंचायत 
शडू झ .’ -झेल.३९. (फा.)        
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द ा (पु.) प हाटीवर ल एक रोग. ‘औंदा तं द ा 
प ा ानं प हाटी खराब झाल .’      

द डी ( ी.) दहीह डी. ‘मताईची द डी खातात गोपाय 
काला/ कसानायचा साया ायनं तमाशा केला.’ -न बै. 

दळ (पु.) दव. ‘ हवायात येका ठोकाचा दळ पळते.’ ‘दळ 
प ानं जसी धुवार  दाटल  वावरात.’         

दळंदळं ( व.) दडदड, एक सारखे. ‘माळ न दळदळ 
खाल  उतरलो अ  मा र ा घराचा र ा धरला.’ -
मे.६६. 

दळनं ( .) लपणे. ‘कोना ा धाकानं एवळा दळून बसला 
न ा तू?’         

दळनपहाट ( ी.) जा ावर दळत ती सकाळची वेळ. 
‘पूव ासारखी गावात आता दळणपहाट होत नाही. 
एकदम पहाट होते.’ -पख.१६. 

दळपनं ( .) दाबण,े चोरणे. ‘माहा त ो कोनंतर  
दळपला. बंडीचा नेला हो सोळून.’ 

दळभ या ( व.) अ भ, अभ . ‘ ा दळभ या वावरात 
सालभर राबुनई मळत नाई काई.’ -त.२८. ‘ त ीस जी 
घरात अंधार असणं अ भ, दळभ ी समजलं जाते.’ -
अंधा. 

दळस ( व.) नबर, राठ, कडक. ‘वावर दळस आ ानं 
आऊत कचत नोतं.’ ‘एव ा दळस दोळ ाची भाजी 
कसी होईन माय?’          

दळा (पु.) कामाचा एक अंश, पाळ , फेर. ‘हराईचा 
आनखीन एक दळा ा लागते?’ ‘हात भ याचा दळा 
घेऊन ख दनं चा  केलं.’    

दळादळ ( व.) जोरजोरात. ‘सा या पो ा दळादळ 
उ ा मारत पाय याव न पडावर आ  पडाव न 
कोनो ात धस ा.’ -लेक.५०. 

दळाल ( व.) जोरात. ‘मा हे तं दळाल गोटे लावून 
रायले.’ -ए.१४. ‘ चखोलात पाय घसर ानं लोकं 
दळाल पळत.’  

दळेल ( व.) दडलेले. ‘हे पो ं इचीबईन कुठी दळेल आय 
काजनं?’           

द ा (पु.) नरडा. ‘माया भावाची इ न तुम ा भावा ा 
द ात जाव वाटते तुमाले.’ 

दंगा (पु.) मारामार , ड, आरडाओरडा. ‘मा र 
नस ानं पोरं दंगा करत होते.’ (फा.दंगल)         

दंगाम ी ( ी.) दंगा. ‘दंगाम ी लेकराईनं नाई तं काय 
ाता याकोता याईनं करावं कय?’        

दंड (प.ु) १. बा . ‘अशी कशी बाई वऽऽ? नव याचा दंड 
ध न खरंखरं वळत नलंे.’ २. श ा, श ेचा पैसा. 

‘जेलात गे ापे ा दा हजार दंड भरा लागीन.’  
३. दोन तुकडे जोड ास घातलेल  शवण. ‘तुटक  पायी 
वहाण/ दंडाचे धोतर तीन.’ -भीक.३९.  
४. ायामाचा कार. ‘ शव या रोज दोन े दंड 
मारते.’   

दंडनं ( .) १. खुलते, उठून दसते. ‘तुका णे भूमी खंडे। 
पीक दंडे जेथ त॥’ -तुका.२५८०. ‘ क ाचा सुवास/ 
आंगोप गी दंडला/ ानीत स डला.’ - व. ‘तुया हातचं 
झ पर दंडते मले.’ -ना.१४१.  

दंडबाया ( ी.अन.े) हातातील नागमोडी अलंकार. ‘दंडी 
के ा दंडबाया, कानात के ासे टोकरं.’ -लोक.४४.   

दंडा (पु.) सोटा, मोठी काठी. ‘बापाजीनं एक दंडा दे ा ठून 
पाठकोळात.’      

दंडार (पु.) १. टाप या टप याचा नाच. २. लोकना , 
दंढार. ‘दंडार सोबत चे समाज मुख-भूमक घटे 
असतात.’ -जटा.८७.     

दंडीत खंडीत - शर र खंगण,े कृश होणे. ‘शर र दंडीत 
खंडीत बसला उरल  न ती काहीच वासना.’ -अ.४. 

दंडू (पु.) द डू. ‘ ग  दसून रायल  अ  माया मायनं काय 
दंडू चुल त घातला काय लेक दसून नाई रायला?’  

दंडे ( . प.) शोभत असे. ‘मो ाचा नवरदेव प ाचे 
ाला दंडे.’ -लोक.३१.   

दंडोक (पु.) दंडक, र त, ढी. ‘सुनमूख पाहाचा दंडोक 
अस ानं आय ामंदी पाटल ननं सुनीचं त ड पायलं.’ -
द.२२. 

दंढार (पु.) लोकना ाचा एक कार ात पु षच ी पा  
वठवीत. ‘गाव ा दंढार त तो गडं नेसून आला क  
बालगंधवच दसे.’ -मोती. 

दंदी ( व.) ऐदी, आळशी. ‘बैल काई नंदी, अ ते कामाले 
दंदी/ ख ावर ल, पूंजा नतात आंदी.’ -न बै. 

दा ( व.) दहा. ‘दा पाची दे  येक पाव पालक.’         

दाकडकु ं ( व.) अधक े. ‘ शजू दे दाय आखीन, 
दाकडकु ी आय आजून.’  

दाखल ( व.) १. हजर, आलेला, ा . ‘ ा मंग त ार 
दाखल क न देल .’ ‘हाका मारवं तं तोच येऊन दाखल 
झाला तेव ात.’ (अर.दा खल)      

दाखला (पु.) १. उदाहरण, पावती. ‘बुढा मले सदाई याचा 
ाचा दाखला देत रायते.’ २. कागदप . ‘शाळेतून 

दाखला घेऊन घर  आलो.’ (फा.का.)        

दाखवाले ( . प.) दाखवायला. ‘पोरगा दाखवाले पावने 
घेऊन चा ो.’  

दाखो ( . प.) दाखवावे. ‘आकोमाको मले चीच दाखो.’ 
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‘माई काय चूक झाल  ते तं दाखो.’          

दाखोईन ( व.) दाख वणार. ‘हात जोळू जोळू मतं म गीन रे 
बा ा/ ाईलेच हात मंग दाखोईन रे बा ा.’ 

दाखोजो ( . प.) दाखवावे. ‘अंबाळ चं झाळ दसलं का 
दाखोजो मले.’          

दाखोनं ( .) दाख वण.े ‘कुठी खुटी अटकल  ते दाखोनं 
होतं आप ाले.’         

दाखोयेल ( . प.) दाख वलेले. ‘पैसा कसा कमवाव 
याची जा न दाखोयेल हाय आप ाले.’ ‘मनाजीले 
च गला हसका दाखोयेल आय ा म गल दसा.’           

दाखोयाले ( . प.) दाखवायला. ‘ स नमा दाखोयाले नतेा 
वा े भाबीले आज.’          

दाखोला ( . प.) दाख वला. ‘भानदासनं आपला इचार 
बायकोपासी बो न दाखोला.’ - सत.१८.  

दाग (पु.) १. डाग, खूण. ‘चाकोल नं जाताना वंगनाचा दाग 
लागला.’ २. कलंक, दोष. ‘पोर नं असं क न 
खानदानीले दाग लावला.’ (फा.)     

दाचावनं ( .) संतापण,े वैतागणे. ‘आता सरपंचानं 
दाचावून काय फायदा?’ -पाटी.  

दाजी (पु.) ब हणीचा नवरा, जावई. ‘कामाचं मनलं त 
दाजीले राग आला बाई.’ -धग.४१. ‘हात धरावं ताहा 
दाजी नाव.’ -डेबू.२७.    

दाट ( व.) अ त नकट, जवळजवळ. ‘जवार  इरवाची जे 
झाल  दाट.’ - मझ .१८१.   

दाट ा ( व.) दाटणा या. ‘दाट ा दाट ा प हा ा 
इरावून टाका.’         

दाटगरगट ( व.) घ , गद. ‘नदीतून जाताना नेहमी 
अंगावरचा काटा दाटगरगट साय होतो.’ -खंु.१५६. 

दाटदपट ( ी.) रागावणे, दटावणे. ‘ग ाले दाटदपट केलं 
ताहा मुका रायला थो.’ 

दाट ट ( व.) दटावणे. ‘दाट ट क न सायेबानं देलं 
हाका न भाईर.’  

दाट ट ( व.) गद, दाटीवाटीन.े ‘कड ासाठी पेरते जवार  
दाट ट.’ - मए.१२८.     

दाटन ( ी.) १. गद , अडचण. ‘ णौ न अ यबोधपाटण । 
तेथ महानंदाची दाटणी।’ - ा.१६.१२. ‘जथे संत ची 
दाटनी। ाचे घेऊ पायवनी॥’ -तुका.४१४९.२. ‘ ात 
हा बुवा बसला मा ा शेजी दाटन क याले.’ -ना.३७. 
‘मोठी बैलाची दाटन, चाल र ात पा न, साडी फाटल 
नवीन.’ -लोक.२४. २. घ . ‘नातर  दाटू न खेव दीजे। 
ऐसे कोण आहे॥’ - ा.६.११७. (का.)        

दाटनं ( .) १. रागा वणे. ‘गलुाबी ा नातवाला दाटून 

झा ावर राग कमी झाला.’ -मोती. २. गद , दाटी होणे. 
‘स रसी माणुसे: तवं आतु बाही र लोकु दाटला असे:’ 
-ल .२६. ‘ वमान आकाश  दाटले सकळ।’ -नाथ. 
‘देवळात दशनासाठी बायामा ं भलंकसे दाटले होते.’  

दाटलं ( . प.) १. मापाने कमी असणे. ‘हे आंगरखं 
दाटलं, जरासक ढलं पायजे.’ २. रागा वले. ‘शेजार ा 
आयाबाय नी बंडोजीला दाटलं. ’ -मोती.     

दाटवाट ( व.) दाट, गद. ‘म ात ा दाटवाट झाडवनातून 
ब चा उजेड तेवढा दसत होता.’ -पख.१४. 

दाटा ( . प.) खडसावा. ‘चुकलं तं मंग दाटा ना ाले 
साजरं.’ ‘बॉलेच स गतो आता सुनीले दाटाले.’            

दाटाळनं ( .) दाटण,े गद  होणे. ‘सगळं दाट धुकं 
दाटाळून आलं होतं.’   

दाटाळून ( व.) दाटून, भ न. ‘ ा ा डो ात आसवं 
दाटाळून आले होते.’ -त.४१. 

दाटी ( ी.) गद . ‘मंदीरात भ ाची दाटी झाल  
दशनासाठी.’ (का.)        

दाटीवाटी ( ी.) गद . ‘दाहाबारा लोकं बंडीत कसेतर  
दाटीवाटीनं बसून आलो.’  

दाटुळा (प.ु) दाटी. ‘गाव झाडी डीत गडप झालेलं. 
गावातही लबाचा दाटुळा.’ -पख.९७. 

दाटून ( व.) १. मु ाम, जाणून. ‘हा बैना दाटूनच मायाशी 
खेटे घेत रायते.’ २. गद  क न ‘दमनी पायल  एवढी 
चौघंझनं दाटूनवाटून बसलो.’ ३. रागावून. ‘माही चूक 
ना मूक आजानं मलेच दाटून देलं.’       

दाटूनमुटून ( व.) गद त कसेतर - बसण.े ‘दाटूनमुटून 
बसलो पंगतीत जेवाले.’           

दाटेलं ( . प.) १. रागावलेले. ‘ ा ाले कैकखेप दाटेल 
आय.े’ २. दाट असलेले. ‘दाटेल जेवार  बाया लावून 
इरवल .’   

दाटोन ( ी.) दाटी, गद . ‘गावाभोवती खूप दाटोन होती, 
झाडं होती आता घरच घरं दसतात.’ -कावू. 

दा ा (पु.) दरवाजा, दार. ‘महा ार च  दारवठ  आणु न 
उतर ल:’ -गो व.१७४. ‘पठत  ी कृ ाचे पवाडे: 
उघडती वण ार ची कवाड: दारवठे जाले उघडे: 
मु गहृाचे.’ -ऋ.८३. ‘रंगराव उघ ा दा ातून सरका 
अं  शरे.’ - मए.१३६.     

दाड (न.) नापसंत, वावडे. ‘बाईचं गडं असो क  झंपर 
केळाजीला पार दाड.’ -ना.७३. 

दाडसाड ( व.) अपशकून. ‘असं दाडसाड बोलनं च गलं 
नाई बाबू.’ 

दाडासाडावानी ( व.) अपशकुना सारखा. ‘येळवावर कोणी 
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सयपाक तर  करते का दाडासाडावाणी?’ -बा.८. 

दाढूक (न.) दाढ. ‘भ ं  दाढूक खे तं नल गर चा बोया 
ठुला मंग.’  

दाढेल ( व.) दाढी वाढलेला. ‘माजले ा दाढेल बोकडाला 
शेरडूनं धडक दल  तर काय होईल?’ -झेल.५६. 

दात (पु.) १. डोळा. २. खु स. ‘लय रोजाचा तो मायावर 
दात ठेवून आये.’         

दातक(ख)ई ( ी.) दात खळ . ‘दातखई बसल  तं च ल 
नाकाजोळ आनल , ंगा ाले.’        

दातकाळ (न.) ब ीशी. ‘काय हज ावानी दातकाळ 
काहाळून रायल  पो े.’        

दातकोरनं ( .) १. दातातील अ  काढण.े २. दातात काही 
अडकले ते काढ ाचे साधन. ‘दातकोरनं न त तं 
अंगारड ी ा काळ नं दात कोरले.’          

दातखवयनी ( ी.) दात ची खुमखुमी. ‘जेवून हात तं धुतले 
पन दातखवयनी गेल  नोती.’        

दातरा (पु.) खाचा. ‘कु हाळ गो ावर लाग ानं दातरा 
प ा.’     

दातवन (न.) दात घास ाची झाडाची काडी. ‘दातवणामुळे 
काळे पडलेले दो ी बाजंूचे दोन दात.’ - झ.११५. 

दाता (पु.) १. फन. ‘ तफनीचा दाता मु ानं काम उरकलं 
नाई.’ २. देणगीदार, देणारा, उदार. ‘कुनबी जैसा दाता 
नई, लाता बगर देता नई.’        

दातार (न.) कडबाकुटार ओढणारे चारपाच फण चे साधन. 
‘दाताराचा वापर क न कणस ा पशा ख ातून 
बाहेर काढाय ा.’ -जटा.११.  

दाताळत ( व.) दात खाऊन, संतापून. ‘असं णत 
दाताळत बायकोने कु ाला लाकूड फेकून मारलं.’ -
खंु.२४०. 

दाताळनं ( .) राग  करण.े ‘आरे क ा मायवर 
दाताळाव क ा बायकोवर डोये वासाव.’ -रा.१२५. 

दाती ( व.) दाताची पूणता. ‘लायनं गो हाई दाती आलं 
आता. सुतीपाती लावा लागीन.’ 

दातीकाती ( व.) दात ओठ खाण.े ‘बाप दातीकाती, धरे 
पोरावर  माय.’ -गाक.८.  

दातून (न.) लबाची, बाभुळ ची दात घास ाची काडी. 
‘सकाऊनच दातून तोळून ठुजो रे गो ा.’  

दाते (पु.अने.) वतळुाचे खंुट. ‘सायकलची चैन दाते खराब 
झा ानं बसून नाई रायल .’ 

दातोन (न.) दात घास ाची पूड, काडी. ‘दातोनासाठी मी 
तं राख डीचं ढेउलच वापरतो.’  

दाथर (पु.) थर. ‘उमटला दाटवाट मनी दाथर :खाचा/ 
नदीकाठी वला वारा लावी लेप चंदनाचा.’ -भू.५१. 

दाथाळ ( व.) अधप , ओलसर. ‘वारउधान सुटा ा 
भेवानं लोकईनं हरबरे दाथाळच स गले.’  

दाथोर (न.) पदाथ वाफव ा, उकड ासाठी गंजात 
घातलेला पाचोळा. ‘दाथोरावर जवार चे फळं साजरे 
वाफाळतात.’  

दाद ( ी.) १. शंसा, वाहवा. ‘काही जोरदार काम केलं 
ग ा तुनं, दाद ा लागन.’ २. त ार, गा हाणे. 
‘गाव ा पाटलानं असं केलं तं दाद कुकळे म गावं.’  
३. जुमानणे. ‘हरचंद काय दाद देते शाल ाले?’ (फा.)     

दाद फय द ( ी.) ाय नवाडा, त ार. ‘ग रबाची 
दाद फय द घेनारं कोनी नसते.’ (फा.)        

दादर ( ी.) ार चा कार. ‘भाकर  क याले दादर 
जवार  इकत आ ी.’        

दादरा (पु.) जना. ‘म मेचे न दादरे नी। दया आल ॥’ -
ा.६.२७१.     

दादला (प.ु) नवरा. ‘तुझीए बाइलेचीए पा ठसी कोणु नेणो 
दा ला नजैला आहे:’ -ल .२६. ‘मनी नाई न दनं, 
दा ा घर ब धनं.’  

दादा गर  ( ी.) श दशन. ‘दादा गर चं डफळं वाजोलं 
क  को ई लफळं पचून जाते.’ -धु . 

दादापुता (पु.) मानपान दे ासाठी दलेले संबोधन. 
‘दादापुता क न ाने तेवढी ार  काढल .’ -
सेल.१३८.    

दादी ( ी.) आजी. ‘आजीले आमी दादी नून हाक मारो.’         

दान (न.) देणगी. ‘ भका याले दान केलं, पदर  पून प ं ’      

दानकूळ (न.) लाकूड. ‘दानकुळाचा येक झपका हे ा ा 
पाठीवर मारला.’         

दानखड (न.) नसूेचे पुरवणी व . ‘नेस ा दानखडाला 
धोतरा ा धळ ाची जोळ देऊन जीव जगोला.’ -
कात.१६६. 

दानखंड (न.) दोराचा तुकडा. ‘वखराचं येठन तुटूतुटू नरा 
दानखंड झाल .’          

दानत ( ी.) नयत, औदाय, सचोटी, शील, वृ ी. ‘अजून 
काकामामा वयखाची तुही दानत नाही गेल .’ -मोती.३१. 
‘ ाइ ा इथी बईल जोळ ई नोती आ  कोनाले म गाची 

ाईची दानतई नोती.’ -अक.३९. ‘भकाळ पैसा असून 
काय फायदा? ाची दानत तं पायजे 
भाऊजी.’ (फा.अर. दयावणे)        

दानधरम (पु.) दानधम. ‘दर येकादशीले दानधरम करतात, 
भाऊराव पाटील.’          
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दानप  (न.) शासक य कामासाठी आपल  शेतीजमीन 
देणारे लेखीप . ‘काही लोक नी दानप  न द ामुळे 
रोड गावापयत येऊ शकला नाही.’ -पाटी. 

दानपून (न.) दानपु . ‘आणीकही काही जे जे। दानपु  
आ ी क जे॥’ - ा.११.५९७. 

दान र ( व.) दानधम करणारा. ‘कमाई अळमाप करावं 
अ  दान रपनाबी करावं.’          

दाना (प.ु) १. दाणा, धा ाचा कण. ‘पराथु ते दाणे भ न 
ठे वले असती:’ -ल .३९. २. चाम ावर ल बार क 
कण ची फुगाटी. ३. ी योनी. ‘तुहा दाना लय वयवय 
क न रायला नाई वं भोसोळे?’ (फा.) 

दानागोटा (प.ु) अ धा . ‘जळाल  ती घरे ब धून उरले ा 
र मेतून दानागोटा खरेदी करा.’ -कात.५८१. 

दानादान ( ी.) ग धळ, वाताहत. ‘पोल स पा न आमची 
दानादान उळाल .’ (फा.)      

दानापानी (न.) अ पाणी. ‘मामाच आपलं दानापानी 
पायते.’ (फा.)        

दानाफान (न.) अफरातफर, अ ा . ‘रडूनरडून तानं, 
करे पायना दानाफान/ देतो मायकडे नजर, उसये पाय 
दनादन.’ -झाल .९. ‘ला ा चाल ा तं सारे लोकं 
दानाफान झाले.’ (फा.)       

दानी ( व.) दान करणारा, उदार. ‘गावात बा जूीसारखा 
येख दा दानी मानूस अ चे.’          

दानोळा (प.ु) वखुरलेले दाण.े ‘आबा शगाजमा क  
लागले. जीजी दानोळा सावडू लागल .’ -ना.१०१. 

दापदडप (न.) धमकावणे. ‘आबानं दापदडप केले ताहा 
कुठी पो े पयाले.’  

दापलं ( .) दाबले. ‘भोवताल ा माणस नी मधात पडून 
मुाला दापलं. -पख.९७. 

दा ा ी (पु.) चडूचा खेळ. ‘खेळो कधीकधी दा ा ी.’ 
- मझ .४४.     

दाब (पु.) धाक, दबाव. ‘लेकराईवर बापाचा दाब 
पायजेच.’ (अर.दाब)         

दाबखुटा (पु.) बैलगाडी ा आखीमधील खंुटी. ‘पेटी ा 
बाजूनं असेल दाबखुटा कटकन मु ा.’      

दाब ब (न.) दाब ाची या. ‘ ान लेकराले एवढं 
दाब ब करत नसतात पोर .’ ‘खूनाची केस कसीकाय 
दाब ब करता यीन कोनाले?’   

दाबनं ( .) १. रेटणे. ‘माहीत नोतं तर  ा दे ं  दाबून.’ 
२. धमकावणे, दटावण.े ‘कोनाले कुठून दाबनं पळते हे 
कयलं पायजे मा ाले.’ ३. चोरणे. ‘ज ेतून काईबाई 
नवृ ी दाबत रायते.’ ४. तुडवणे, माल श करण.े ‘बाबू 

माही पाठ दाबून देरे.’ ५. भार देण.े ‘अवं तं लेक  
दाबतं काय तुया आंगाखाल .’ ६. ठासून भरणे. 
‘ग ात लय माती दाबल  गेल .’ (का.)        

दाबादाबी ( ी.) गद तील चेपाचेपी. ‘देवळात ा गद तून 
दाबादाबी करत र ा काहाळला.’ (का. दबा ब)       

दाबेल ( व.) दाबलेले. ‘सास याचा लय पैसा दाबेल आय 
घरजवायानं.’           

दाम (पु.) पैसा, एक पैशाचा पंच वसावा भाग. 
‘गोसावीया स काही लागे ना: गोसावी दाम काइ 
क रती?’ -ल .३०. ‘ते वाटे सीराळ  पासवडीची पाटी 
आठ द मी वीक ल : तेथ एका दंमीय ची पाटी घेतल : 
सात  द म चा गुळू घेतला:’ -गो व.९७. ‘दाम कर  काम 
ब ब कर  सलाम.’ (फा.)   

दामटनं ( .) १. धावण,े पळ वण.े ‘ त ी जनावर ना 
दामटत ाने गावा बाहेर आणलं.’ -खंु.२४६. ‘आंधळं 
स गते गो ी ब रं गाळा दामटी.’ २. जबर ने हाकलत. 
‘के ला पो लसानं चौक वर दामटत केलं.’ -झेल.६५.    

दामटी ( ी.) पशवी. ‘ध ा ा पोटाची दामटी वाळत 
चालल  पण याचे उखळ प ढरे झाले.’ -कात.५०५. 

दामदचाड ( व.) ध ाड, श शाल . ‘थोबाड फोडलं 
असतं कुणाचं असा तो दामदचाड गडी होता.’ -खंु.२१९. 

दामन (पु.) पोते, गोणा शव ाची मोठी सुई, जाड सुई. 
‘भाऊ, पोते शवाचा दामन देजा बरं इकळे.’ (का.)        

दामाजी (पु.) पैसा, धन. ‘सास या ा घ न दामाजी भे े 
नून गोठी येतात लेका तुले.’  

दामु ा ी.अने. बाभळ चे लहान रोप, बया. ‘वावरात 
बक या बसो ा तं न हा दामु ा नग ा.’  

दामोटा (प.ु) बाभळ ा बया. ‘सव े णीतले: 
बाबुळेया ा सगाचे दामौटेय चे दाम क :’ -ल .७८. 
‘नामा दामोटे जकनी खेयतं का?’ -धग.७४.  

दाय ( ी.) डाळ. ‘तुर ले तेलपानी केलं. भर . मंग कुठी 
दाय झाल . बाईमा ाले काय येक काम अ े.’        

दायगंडोर  ( ी.) मर चे तुकडे घा न केलेले वरण. 
‘तुले आवळते तं दायगंडोर  क  काय?’  

दायदाना (प.ु) डाळदाणा. ‘मजुराचा हंगामातच दायदाना 
होते.’        

दायप गा (प.ु) वरण भाताची पंगत. ‘लेक ा लगनात 
दायप गा केला.’      

दायंबी ( ी.) डाळ चे कण. ‘वरन तं असं केलं का दायंबी 
ना दसे ात न हा ढो ढो पानी.’        

दायभाकर ( ी.) वरण, भाकर वगैरे. ‘ध डी ा भंडा यात 
वगनीतून दायभाकर केल .’     
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दायवर ा ( व.) चव, रस नसलेला, खादाड. ‘ द ाले 
कायबी ा खायाले खातेच खाते, लय दायवर ा हाय 
तो.’          

दार (न.) १. दरवाजा. ‘दार उघळं नको टाकू कु े घुसतात 
घरात.’ २. दाळ. ‘रा ात पायटी, आंदी तुर ची दार 
गंजात पळे.’ - द.३.       

दारका ( ी.) १. ारका. ‘मग सातव  दस : पूण पानी 
आले ारकेसी:’ -ऋ.६७३. २. एक वधी -पो ा ा 
स या दवशी नंदी सजवून सं ाकाळ  वरातीसारखी 
मरवणूक. ‘पोया ा दसी नंदीले पोया णून आराम 
राय.े आ  कर ा दसी ाची दारका नगे णून 
आराम राय.े’ -अक.१६. ‘दोन मुले बैला ा दो ी 
बाजूने ारका बैला ा पाठीवर ध न चा  लागले.’ -
सेल.११६.  

दारमदार (पु.) व  वास, भरवसा, मदतीची आशा. ‘आता 
आमची दारमदार तुम ावरच आये असं 
समजा.’ (फा.)     

दारवा ( ी.अन.े) दा . ‘आजूनबी कोणीकोणी ना ुक 
जागवतात, दारवाबी पेतात.’ -रा.६१.   

दार  ( ी.) बाहेर, अंगणात. ‘तुका णे दार । उभ याचक 
म  हर ॥’ -तुका.२५१३. ‘दार  सेवंतीचे फुलं रातरानी 
बहरल .’ -काया.२०.  

दा कशा ( व.) दा डा. ‘पाटील पोरगा झाला, अ  
दा कशा नगून ानं कुयाचं नाव घालोलं तं?’ -
हज.२८. 

दा खो या ( व.) दा  पणारा. ‘ ा दा खो याचा चार 
मानसात अपमान के ा शवाय तो सुधरत नाई.’ -
ना.६९. 

दा डा(ळा) ( व.) दा  पणारा. ‘दा ा मा ाले मूत 
पे ा बगर गमत नाई ना.’           

दा न ( व.) बाहे न, अंगणातून. ‘ ा पान खायाले 
चंचई खोलल  तत ात दा न अवाज आला. बाई 
वऽऽ’ -हज.१५.  

दा पदाळा ( व.) दा  पणारा. ‘फासी घेनारे अध 
का कार दा पदाळेच होते.’        

दारोठा (पु.) दारातील उंबरठा. ‘कोना ाई दारो ावर 
गेलो नाई भीक म ाले.’          

दारोदार (न.) ेक घर . ‘ हडल  णो न दारोदार ।’ -
नाथ. ‘कु ावानी दारोदार हडनं का बरं दसते माय?’    

दारोमदार (पु.) आधार, भरवसा. ‘ ता याईची दारोमदार 
पोरासोराईवरच रायते.’ (फा. दारओमदार)      

दालवी ( ी.अने.) भाजलेल  डाळ, दाल ा. ‘ज ेतून 
फुटाने, दाल ा इकत आन ा.’           

दा ा (पु.) नवरा. ‘ ामायला बायकोले वा े ा कवा 
लवकर मरतो अ  हे मोकयी होते सरा दा ा कराले.’ 

दाव (न.) दाखवावे. ‘ ना दावा आदश जीवन। अथवा 
चारे ा पटवून॥’ - ा.११.४. ‘मले दाव बरं कुठी आय 
चळ  बसेल?’         

दावं (न.) गरु ना ब ध ाचा दोर. ‘दे खला स माती खात । 
दा वयान ब धी माता॥’ -तुका.२२२.१. ‘दावं नाही दोरं 
नाही/ गो ाची तं गोठं नाही.’ -काया.३१. ‘काही 
को नी अंबाडीचा, ब चा ताग क न ाचे दावे 
दोरखंड वक ाचा धंदा केला.’ -पख.११. 

दावडनं ( .) घाल वणे. ‘ जकाल तर  जका रे अ भमान। 
दवडाल तर  दवडा ल ा आ ण मान।’ -तुका.४५०.४. 
‘आता मवका दावळला लेका तुया.’  

दावत ( ी.) नमं ण, मेजवानी. ‘पु या गावाले दावत देल  
पोरगा झाला तं.’ (अर.दअवत)      

दावतो ( . प.) दाखवतो. ‘असं कसं आयकत नाई 
टगरं, दावतोच ाले आता गंमत.’  

दावन ( ी.) १. एका र गेत ब धलेल  जनावरे. ‘एकुदी 
साळेपुढे आंगणी कोणी भुसारे उतरले होते: तेथ 
बैल चीया दावणी दीधल या होतीया:’ -गो व.१९९.  
२. अनेक दावी जागोजागी ब धलेल  आहेत असा गरेु 
ब ध ाचा ल ब दोर. ‘ब धून बैल दावणी, णा लावणी 
जी.’ - श.३९. ‘सग ा प ाचे पुढार  एकाच दावनीतले 
आहेत. काई फरक नाई.’ (फा.का.दाव ण)         

दावनं ( .) दाख वण.े ‘ नजव  ुदा वल  माझी मज।’ -
नाथ.१३६८. ‘ स  होऊ न आपण च सोपे। भ फळ 
दावी॥’ - ा.१५.   

दावा (पु.) १. ेष, वैर. ‘हेवा दावा नको रे देवा.’  
२. खटला, फय द. ‘शेत गेलं दा ाखाल , घर गेलं 
हे ाखाल .’ ३. ह . ‘ नचपण बरव देवा। न चले 
कोणाचा ही दावा॥’ -तुका.१२७८.१. ४. शपथपूवक 
स गण.े ‘ध डी के ानं पानी आलं हा आमचा दावा 
लोकायनंबी मा  केला.’ -अंधा. (अर.)  

दावे (न.अन.े) दोर. ‘गवताचा भारा पाहताच गाय दावे 
तोडायला करायची.’ -फ र.१८७.  

दावेदार ( व.) १. ह  स गणारा. ‘काय नेण  होता दावेदार 
मेला। वैर तो सा धला होउ न गोहो॥’ -तुका.५६७.१. २. 
वैर साधणारा. ‘हा नवरा नाव का साता ज ाचा 
दावेदार नाव माय?’ (अर. दइवा, फा. दअवेदार) 

दावेदार  ( ी.) वैर, श ु . ‘पुसले न फुकट श दान/े ज  
उभा दावेदार .’ -भीक.७३.  

दास या ( व.) उदास उ . ‘घरादारात माणसं टयकाल . 
दास या त डानं मजा पा  लागल .’ -ल.६४. 
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दाहा ( व.) दहा. ‘रावनाले दाहा त डं खरंच अ ीन काय 
नावं?’           

दाळ ( व.) १. व . ‘तुर ची दाय दाळ आये ाले.’  
२. दाळ गळनं - हमत होणे. ‘माय ा म रं त दाळ 
गळत नाही.’ - झ.२८.  

दाळ ( ी.) दाढ. ‘दात ना दाळा, सपाटा गा ा.’ ‘दाळ 
काळा लागते सायाची, भ  खून रायल .’   

दाळक ा ( ी.अन.े) दाळ व कणोर. ‘ग रबाले तं माय 
दाळक ावरच दवस काढा लागतात.’  

दाळभ ा ( व.)  वृतीचा, अभ . ‘कुत े  हो 
दाळभ यावानी का न ब बलता रे?’ -भं.२९.  

दाळ  ( ी.) हनवुटीवर ल केस. ‘सरावन मय ात दाळ , 
कट ग करत न ात.’        

दाळेल (पु.) मुसलमान. ‘दाळेलाचं येकबी घर नाई 
आम ा गावात.’         

दाळेल ( व.) दाढी असलेला. ‘ल ा को ा? दाळेल 
काय?’  

दा ा (पु.) मुल चा खाऊ, दालवा. ‘काही दा ा नाही 
रेव ा नाही तसेच घर  आलो.’ -फ र.७५. 

द ग(डो)ळो (पु.) ग गाट, धगाम ी. ‘ ाचा द गडो 
आयकून दारात लोकायची धूम झाल  असती.’ -
त.१४८. 

द गट ( व.) दणकट. ‘द गट पो ं गावात उनाळ ा करत 
फरते.’          

द गो ा ( व.) द डगाई, दंगा करणारा. ‘हा द गो ा पो ा 
त कुठीच नेऊ नाई माय.’           

द ड (पु.) १. पा ाचा चर, सर , नाल . ‘ ातच पंपावरचं 
इलकटर चं कने नई तोळ ा गेलं/ अ  मयातला 
द ड को ाठन पळला उदासवाना.’ -काया.३६. २. दोन 
वेग ा कापडाची शवण. ‘पयले सतरा थगयाचे आ  
अठरा द डाचे गळे नेसो व!’ -अक.१७. ‘द ड भरलं 
गाठी मारलं, धोतरानं ाच तारलं.’    

द डकं (न.) लहान काडी. ‘बासेईचे द डकं चुल त कोनी 
लावत अ े काय बयना?’ (का.द डगे को ,त.तंडु)        

द डकूळ (न.) लहान द डा, औताचे दाते बन व ासाठी 
उपयोगात येणारे लाकूड. ‘वखर भ याले टाकला तं 
वाळ  न ेद डकूळ घेऊन या.’         

द डगा ( व.) सश , आडद ड. ‘भ डनं क याले द डगा 
पोरगा पायजे, आपले हे लेपुले हायत.’ (का. द ड )         

द डपड (पु.) कुळ, गो , नाते. ‘सोयरा साजरा होता 
द डापडानं. को ा गोठीची नपुर नोती.’ -भं.६५. 

द डा (पु.) कु हाडी, फाव ात घालतात ते हाभर लाकूड. 

‘कु हाळ चा द डा, गोताले काय.’  

द डी (न.) ग ाचा फाटलेला भाग काढून वेगळा जोडून 
ते शवून काढण.े ‘मथुरा ा ल ात आलं क  मायचं 
द डी केलेलं गडंही जागोजागी फाटलं आहे.’ -एक.  

द डी ( ी.) तराजूचा द डा. ‘जवा तोलता कापूस मापार  
द डी मारते.’ -ध .४६. ४. औताचे ल ब लाकूड. 
‘वखराची द डी मु  तं कामच बंद प ं .’   

द डीपारं ( व.) बे श , वेगळे जाणारे. ‘वाहीला जोडी 
दमाची पा हजे असं द डीपारं पारडं णजे 
का कारा ा मानेखा न सरकणारं लोढणं.’ -पोळा. 

द डू (पु.) वटीद डूमधील द डू. ‘इटी तं शामराव ा 
घरावर गेल  आता या द डूचं काय करतं?’      

द डूक (न.) लाकडाची लहानशी काठी, तुकडा. ‘ढोराले 
हाकलाचं द डूकई चो ाखानीचे चो न नेतात.’  

द ा ( ी.अने.) लाकडी ब . ‘काही मजूर सागा ा 
द ा चो न आणून वकत.’ -फ र.२३४.  

द तन (न.) दात घास ाचे साधन. ‘दात घाशाले 
म ीचच दातोन आवळते मले.’ (का.दाचन)े         

द दरनं ( .) घाबरणे. ‘अ ानं डोये वटारले त माही 
द दरल च लेका.’         

द दळ  ( ी.) तोरडी, साखळ . ‘ ववा हत बायक ा 
पायातील च दी ा द द ा क कना क  लाग ा.’ 
-झेल.१०. 

द दाळा ( व.) स या समाजाचा माणूस. ‘जोशी मा र 
जवळ आलेले पाहताच दे वदास णाला यक दा ोय 
द दाळा ठकलारे.’ -वा.१५०. (मात.)  

द त ( ी.) १. हरकत. ‘तुम ा वावरात काईबी पेरा कोन 
काहाले द त घेईल.’ (अर.) २. खंत, फक र. ‘तो 
केसानं गळा कापेल आ ण ाची ाला द तही 
वाटणार नाही.’ -कात.५१५. २. टंचाई. ‘पैशा अद ाची 
स ा लय द त आय.’      

दगडं(ळं) ( व.) उंच. ‘लगनात तो साजरा उ ा दगळा, 
नाक डोयी चरचर दसत ता.’ - सत.७०. ‘ठगनं खाय 
डगनं, दगडं दाबे कवठं.’ 

दठावनं ( .)  लागण.े ‘टाळावी ते पीडा 
आपु ापासून। दठावल अ  ओक वत॥’ -
तुका.३५८९. ‘ नरा कोरं ध इकलं त ैस दठावते.’ -
ए.८४.  

दडक  ( ी.) दीड पैसा, जुने नाण.े ‘ दडक ची भवानी 
तले पयाचा नवद.’  

दडा ( व.) दीड. ‘ शवरातीची ज ा दीडा म ावर आल . 
त रकबी दम पडत नाही का ाले?.’ -पख.५२. 
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दडी ( ी.) दडपट. ‘पेर ासाठी तं सवाई दडीनं कज 
काढाच लागते.’  

दनाई (पु.) दवस. ‘बा ा, लय दनाईची आदत हाये तले. 
यंधवाच कशी जाईल.’ - झ.६८. 

दभान (न.) ल , देहभान. ‘इ ाराइ ारामंदी पमी दभान 
इस न सोताले दोस देत बसल .’ - सत.७१. 

दमडी ( ी.) टमक . ‘माहा आजा दमडी वाजोयाचं काम 
करे.’ (का. म ड)        

दमत ( ी.) सेवा. ‘व  पाहावं तवा सासू ाच दमतीत 
दसते.’ 

दमाख(ग) (पु.) १. राग, ोध. ‘बैस स डू न दमाख। जाय 
काळे कर  मुख॥’ -तुका.२९३. ‘ दमाख हा कोण  दावा। 
लटक  जीवा चरफड।’ -तुका.४०१६.२. ‘थैल  फेकून 
द ानं पुंजाला ाचा भलताच दमाख आला.’ -
पख.५८. २. बु ी. ‘आपून मजूर हे ज मनदार ाले 
घाम फुटला. दमाख खसकत चा ा.’ - सत.८५. 
(अर. दमाघ)  

द त ( ी.) सेवा, तैनात, व ा. ‘रोज चमचमीत जेवन 
व द तीला हाताखाल  दासी देखील मळाल  होती.’ -
कात.४०२. (अर. झ त)     

दरंगाई ( ी.) उशीर, ल बण. ‘च ग ा कामाले दरंगाई 
नाई पायजत राव.’       

दल (पु.) जीव, दय, अंत:करण. ‘पण दल न 
खुल ामुळे ाचा चेहरा काही फुललेला दसत 
न ता.’ -कात.३. (फा. दल)      

दलखुश ( व.) दयाला आनं दत करणारा. ‘का काराची 
दलखुश गोठ े वावरात हालतंडोलतं पीक.’ (फा.)      

दलखुलास ( व.) , , मोकळे मनाचा. 
‘लपवाछपवी नाई, शामराव ंजे दलखुलास मानूस.’      

दलखूस ( व.) आनंदी. ‘आनंदा नावावानीच दलखूस 
मानसू हाय.’         

दलखेच ( व.) च ाकषक. ‘ दलखेच नजर नं झा ा 
हर ा सावद/ शका या ा नजर ची नको होऊ तू 
सावज’ -नोका. 

दलच ी ( ी.) गोडी, आवड. ‘च बट ा गोठीत 
आप ाले दलच ी नाई.’ (फा.)      

दलजमाई ( ी.) मनो मलन, मनाची मळणी. ‘दोन 
कु नी थोडावेळ एकमेक वर गरुगरु केल  पण 
लवकरच ात दलजमाई झाल .’ - स.५७. 

दलदय  ( व.) मोठे वशाल मन. ‘जीवनाची खर  
रमणीयता अनभुव ाक रता मन दलदय  पा हजे.’ -
कात.४२४. 

दलवाला ( व.) मो ा मनाचा. ‘बा ा, पाचशे वगनी देता 
काय? लयच दलवाले दसून रायले राजा.’       

दलेर ( व.) १. र बहा र, धाडसी. ‘जु ा काळातले लोकं 
लय दलेर होते. वाघालेबी भेत ना.’ २. मो ा मनाचा. 
‘मले भा ालेई पैसे नवते उरले पन ा अ ाची 
मालक न मोठी दलेर. तनं दले.’ -बाख.६४. (फा.)     

द गी ( ी.) थ ा, म र . ‘काही नाही खरंच स गतो. 
मग द गी थ बवून सुनंदा स गू लागल .’ -पख.५३. 
(फा. ह.)      

दवटं(टी) (न.) मशाल. ‘सरगत नगल  तं उजीळासाठी 
दवटं धरनारे दोगं झनं पुळे चालत.’        

दवटा ( व.) १. मशाल धरणारा. २. जुगार खेळणारा, 
दवाळे काढणारा. ‘पोरगा कामा ना धामाचा. न हानाम 
दव ा नगाला.’       

दवटी ( ी.) लहान दवा, मशाल. ‘रातीबेराती वावरात 
दवटी दसल  क  माही फटारे वाटे भूतच 
होय.’ (कार. द व ट, दीव टगे)        

दवना(ल)ल  ी. दवा, पणती. ‘ दवनाल त तेल टाकून 
दवा लावला.’ -ना.१२. 

दवलानी ( ी.) दवा. ‘ दवलानीतील तेल कु ानं 
चाट ानं दवा वझला होता.’ -झेल.७९.  

दवसा उजेडी - दवस असते वेळ . ‘आजकाल दवसा 
उजेळ  चो या  ाले लाग ा.’  

दवाई ( ी.) दवाळ . ‘सूय अ ध ल  ाची। जगा राणीव 
दे काशाची। तैशी वाचा ोतय  ानाची। दवाळ  
कर ॥’ - ा.१५.१२. ‘दनदन दवाई/ गाई शी 
ओवाळ / गाई शी कुना ा/ रामाल मना ा/ 
ब ोरा.’  

दवाणा(ना) ( व.) रत, आस . ‘पोर वर दवाना झालता 
लेकाचा पायता बरोबर.’ (फा. दवान:)         

दवान (पु.) १. कारभार , धान. ‘येवळ  मोठी जमीन 
पायाले दोन दवान ठुले होते.’ (अर.दैवान) २. मोठा 
पलंग. ‘दोन ार पावन ेतं दवानवरच बसतात त ाले 
रेटून म .’       

दवानजी (प.ु) मुनीम. ‘ दवानजीनं जमीनजुमला समदा 
अटोपला होता.’ (फा.)        

दवानड ग ( ी.) उनाड, नाठाळ. ‘हे काय सुदं आहे का 
पोरगं, न ळ दवनड ग आहे.’       

दवाब ी ( ी.) दवे वगैरे. ‘देवळात दवाब ी करनारा 
येक साधू होता.’           

दवार(ल) ( ी.) भत. ‘घरा ा म गची दवाल 
पावसा ात प  धपकन.’ (फा.)         
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दवाल गर  ( ी.) माती ा तेलाचा, काचेचा दवा. ‘घरात 
कंदील हाय. इकळे चुल जोळ दवाल गर  आन.’        

दवू ( . प.) देऊ. ‘चुकून रपोट दवू नको पोल स 
ंतीन खोटी/ तुलेच मंग ा लागीन ाईले पाट  

मोठी.’ -न बै. 

दवेलागन ( ी.) सायंकाळ. ‘ दवेलागन ा टाईमावर 
कोनी झोपतबी नाई अ  जेवतबी नाई.’          

दशाभूल ( ी.) माग, वाट चुकण,े चकवा. ‘तुका णे 
दशाभुल । जा ा उफराटी चाल ॥’ -तुका.३६९०.  

दसं दस ( व.) दवसामागून दवस. ‘मथार ची त ेत 
दसं दस खराबच होत चा .’        

दसा (पु.) दवसा. ‘ दसामासा पोर  भरंभरं वाढत 
रायतात.’          

दसाजाय ( . प.) दसायचा. ‘हाच तं एक 
लाडानवासाचा दसाजाय.’ 

दसामासा (अ.) दवस म ह ान.े ‘लेक चं दसामासा पोट 
वाढू लागलं अ  सासर  धळ खायालेबी ना भेटे.’         

दसायला ( . प.) दसून रा हला. ‘सुमन, तनं 
आणलेला भारा कुठच नाही दसायला?’ -पख.९. 

दसी ( ी.) दवशी. ‘ ा दसी तूच नाई का नल , उसन े
लागले तं नेजो ननू.’          

दसीन ( . प.) दसेल. ‘फुट ा मा ाले काय दसीन 
कुसय?’         

दसेल ( . प.) दसलेले. ‘वायकाचा येल कुठी हाय हे 
दसेल हाय.’          

द ी ( व.) त ण, वयात आलेल . ‘कौस बी द ी झाल  
आता तलंबी एकच झंपर हय.े’ -रा.४२. 

द ेत ( . प.) दसतात. ‘माजलेले बैल गावागावात 
द ेत/ खु ायले तोळून उ ा पकात घु ते.’ -न बै. 

दळक  ( ी.) एक जुना पैसा. ‘ दळक  खच कराचं मन 
नाई अ  ह ी इकत घेतो न.े’       

दळपाशा ( व.) दीड इंच पास लागणारा- वखर. 
‘ दळपाशा वखर धरला तं वाई लवकर उरकते.’     

दळ ट ( व.) दीडपट, ट होणारे. ‘च  ाज होय 
ने असं दळ ट होनारं.’         

दडी ( ी.) १. वारक याचे भजनी मंडळ. ‘पंढरपूरले दडी 
जाते आम ा गावातून हरसाल.’ २. मो ा दरवाजात 
केलेले लहान दार. ‘वा ाले मोठाधाटा दडीदरोजा! 
दडीतून अं  जा लागे.’ (का.)    

दडीदरोजा (प.ु) मोठा दरवाजा. ‘आता जुनं घर ते. ा 
घराले दडीदरोजा होता. खपा ाचा खपाटा.’ -

लेक.४९. 

दडोरा (पु.) दवंडी. ‘घरात ा गोठीचा गावात दडोरा 
करनं शोभते काय भाऊ तुमाले?’ (का.दंडोरे)       

दी (पु.) दवस. ‘बावीस दी ज  होता: मग गेला:’ -
ल .११६. ‘एकु दी एकल  एकटीक (एकट:ते) लक वात 

णुं बैसल :’ -गो व.३९. 

दीट(ठ) ( ी.) १. नजर लगण,े . ‘बाइ: गोसावीया स 
दी ठ लागल  असे: ने  आलोहीत जाले: ीमुख 
कोमाइले:’ -ल .३१५. ‘आबैसी साता घ रची कुही ट 
आ णल : मग गोसावीय ची दीठी उत रल :’ -
गो व.३१५. ‘लागल च ा बुहार ची दीठ पोराले.’ -
पागो.२९. २. ी. ‘जे दठीही न प वजे। ते दठी वण 
दे खजे॥’ - ा.६.३३. ‘झणी तुम ा नामया दठी लागे’ 
-नाथ.११.  

दीडदमडी ( व.) मू  नसलेले. ‘एवढी मोला माहागाची 
मसन तू काय दीड दमडी ा घरात ठेवतं.’ -मोती. 

दीड मतं (न.) उलटसुलट. ‘बायकोचं च लतर पा  मनलं 
त मलेच दीड मतं बोलायला तो.’ -रा.१७३. 

दीडसक ( व.) एक अ धक अध . ‘कौसा तू घर  हाय. 
दीडसक पायल  साळ  सडून ठू.’ -रा.३९. 

दीन ( . प.) देईल. ‘कोणीतर  काही ना काही तर  दीन. 
जाऊन तर पा .’ -रा.८. 

दीन ( व.) गर ब, ल न, बळा. ‘गाडगे बॉनं दीन 
बळेईसाठी आसरम ब धले.’ (अर.)        

दीर (पु.) नव याचा लहान भाऊ. ‘दीर ना ननद, हेवा करे 
सवत.’       

दीस (पु.) दवस. ‘बीजेचा दसी माहादाइसे: रदपुरासी 
पाठवल :’ -ल .४५. ‘एकादसीच  दीस  साळे स 
जागरण होत असे:’ -गो व.३१. ‘ दस गेला गोठीमाठी, 
च द ात कापूस वटी.’  

दीळ शायना ( व.) अती शार, मूख. ‘दीळ शाय ा 
लोकाईचं असंच अ े उपट प हाटी पेर ग .’      

आ ( ी.) आशीव द, कृपा. ‘पानी पाज ाने आ भेटते.’ 
‘देवाची वा, लय पकलं औंदा.’ (अर.)        

काय (पु.) ाळ. ‘प ण  त र न ए च: कोळु पडीला:’ 
-गो व.२१४. ‘बर जाल देवा नघाल दवाळ। बर  या 

ाळे पडा केल ॥’ -तुका.१३३०.१.  

ल ( ी.) जोडी. ‘ह या ना याची ल गावात नावाजेल 
आय.े’           

ा (पु.) एखाद सरा. ‘उनायात जंगलानं ए ा ा 
मानसूच दसते, बाक  सबन घरात.’          

खणी ( ी.) खणार  टोचणी. ‘कुदळ ा टोकाने 
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हर ा बखुटीत हळूच खणी दल .’ -सेल.३१५.   

खतकर  ( व.) बमार, आजार असलेला. ‘करनी कवटाळ 
स गतले ा खतक यासारखा तो आन खनच 
भेदरला.’ -सुखो.४२. 

खनं ( .) आजार, ास. ‘ खनं आंगावर का ापे ा 
डॉ रले दाखो.’ 

खनकर  ( व.) आजार असलेला. ‘साधू महाराज दसला 
क  खनकर  ा ा जवळून अंगाराधुपारा घेतेच 
घेते.’  

खनंखुपनं (न.) आजार वगैरे. ‘ ो ा माय ा अ  
बापा ा ख ाखुप ातबी ते चीत घाले.’ - सत.१८. 

खापत ( ी.) जखम, इजा, वेदना, रोग. ‘ खापत 
झा ानं कु ं मेलं लेकाचं.’     

खाय (पु.) ाळ. ‘ओ ा खायात नदान पानी तरमा 
अ  े ाले, को यात तं काईच नाई भेटत.’         

खायलं ( . प.) खत आहे. ‘ते बेण पडलं बमार. 
काय खायलं मालक?’ -वा.४४. 

खुटा (पु.) खव ाचा नरोप. ‘मथार  गेल  आपल . 
खुटा घेऊन जा लागते तुले प ीले.’ -ऊन.५२. 

खू (न.) :ख, इजा. ‘बाबू पाऊ दे बरं कुठी खू झालं तं.’         

खेल ( व.) खलेला. ‘ खेल सरपा ा अ  मा ा ाबी 
वाटी जाऊ नाई.’          

खोनं ( .) ख वण.े ‘बोलता-बोलता लय खोलं तुवा 
मले अ  असं कोनाचं मन खोनं बरं न े.’          

गळ ( व.) १. ह ी, उलटसुलट बोलणारे. ‘शेजार न णे 
तू काही तर  झगळ/ मी कुठे होती पनं त ा सारखी 
गळ.’ - .७६. ‘आळू घोळं पायी बरं, गळ 

बायको रंडकं बरं.’ २. कठीण, अवघड. ‘वहायला गड 
असल  तर  ही शेती त डबोल ा पकायची.’ -त.२.  

गळपणा (प.ु) म र. ‘असा गळपणा काय कामाचा 
मा ानं देवावानी वागलं पायजे.’        

गल ( व.) सरा. ‘या बैलासारखा गल बैल कुठी 
सापडनार नाई.’ 

गल ( ी.) जोडी. ‘रा ाशा ाची गलच आये.’     

गळ (न.) टोमणे मारण.े ‘एका घरात रा नही 
सासासुनाचं गळ बोलनं सु च असते.’       

घड ( व.) ह ी, मूख. ‘काय घड बायको आये लेकाची?’  

चकं (न.) धा मन ती. ‘इथं काय चराव अ  काय 
खावाव अशा च ात ढोरं सापडलेले.’ -खंु.२४७.  

चीत ( व.) धा अव ेत. ‘बाइ: बटीकु काइ णतु 
असे? बाइसे नावेक चीत होती:’ -ल .१८२. 

जाभाव (प.ु) आपपर मानणे. ‘पायनं बापासारखा बाप पन 
जाभाव करते दोन लेकरात.’           

जोरा (पु.) अनमुोदन, पा ठबा. ‘मी जे बोलो ाले लोकं 
जोरा देत.’        

ट ी ( व.) दोहोकडे ाचा कल आहे असा. ‘आपून 
कोनाव भरोसा ठू नाई ट ी मा ावर.’ ‘सरकंसरकं 
बोलावं, ट ीपना काय कामाचा?’ ‘असा ट ी 
राय ानं ाची फ जती झाल .’      

डक  ( व.) १. ड ड -धावणे. ‘ णौ न डु डुक र 
ध व घेतल :’ -गो व.८.३. २. थोडी ग तमान चाल. ‘बैल 
आरामानं चा न रायले. जरासेक डक वर 
हा ं.’ (का. डुकु)        

ड डनं ( .) रत पावले टाकत चालण.े ‘नाताचं 
ड डनं पाऊन आजीले लय हर क आला.’ (का. ड)    

ड डा ( व.) ड ड -धावण.े ‘धावे ड डा पायी, 
ग ामंदी कंठी गोफ, हातीपायी कडेतोडे, लाडका 
गणुाचा लेक.’ -लोक.९८. 

डुक ( ी.) बैलाची हळूहळू पळ ाची त हा. ‘प ा नाई 
पयाले तर  बैल डूक डूकत पयतातच.’    

ी( ) ( ी.) रडी, भाकर  ठेव ाची ब बूची टोपल . 
‘भूक लागेल ख ाऊन, ीत भाकर चा प ा नाई.’          

तफ  ( व.) दो ी बाजूला. ‘कोरकू ा ढा ात र ा ा 
तफ  घरं असतात.’ (फा. तफ)         

त  ( ी.) ध ताप व ाचे मातीचे भ डे. ‘ त  भर 
ध चुल वर उतू गेलं.’      

तवनं ( .) खाण.े ‘वय या तवलं काय? णजे मटन 
खालं का?’ -वा.७४. (माबो.)  

त ा ( व.) दो ी बाजूने बोलणारे. ‘तुका णे जन 
त डी सावज। स पडे सहज तकडे धर ॥’ -

तुका.४४३०. ‘नागपंचमी ा रोजी/ ध सरपाले पाजावं/ 
पन त ा मानसू दार  उभा ना करावं.’ -काया. 

धगारा ( व.) संगमवर . ‘देवूळ, अल शान देऊळ घडीव 
दगड, धगारा दगड ासाठी आणले. ’ -मोती. 

धग धन (न.) एक रानफूल. ‘पोयासाठी तरो ाचा पाला 
आ  भाजी करासाठी धग धनचे फुलं तनं जमा केले.’ 
-लेक.४९. 

धदात (पु.) ज ानंतर सव थम नघणारे दात. 
‘आजून धदात नाई प ा बाबू तुया अ  मले शकोतं?’          

ध पतं (न.) दही धाची रेलचेल. ‘गाय, ैस असल  का 
घरातलं ध पतं सरत नाई.’          

धपेता ( व.) ध पणारे लहान बाळ. ‘बाबुराव उसळले. 
हा मा र धपेता हाय काय? श भंग केला ानं. 
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स ड करा भड ाले.’ -बाख.१४.  

धभाऊ (पु.) एकाच आईचे ध पलेले परंतु बाप वेगळे 
असलेले णून भाऊ. ‘सज  अ  मी येकाच आईचे, 
मायचे ध पेयेल नूनस ा आमी धभाऊ.’          

धाना (प.ु) धाचे भ डे. ‘आपूण तथं असलो क  
धा ात गोटे पडतात त ा.’ -रा. 

धार  ( व.) दोन धारा, पाते असलेले. ‘ धार  तलवार चा 
कुकळूनबी वार लागला तं जखम तं होतेच.’      

धाळ(ळू) ( व.) धाची. ‘गाय तं धाळ हाय बकेटभर 
ध देते येकाटाईमाले.’ 

धी(दी) ( ी.) १. भोपळा. ‘ धी भोप ाची भाजी के ी 
आज.’ २. एक गवत. ‘ धीचा कवटा बकर  पुळे 
टाकला.’      

नन ( .) वखरणी, न गरणीची सर  पाळ . ‘एकडाव 
वखरलं आता हे नन चा  हाय.’  

ना (प.ु) ोण. ‘मग दोही ीकर  क बी घे त: आ ण णा 
कर त: ीमुगटुाव र ठेवी त:’ -गो व.३१०. 

नया ( ी.) जग. ‘जा बाबाऽ अलम नया हडणार  
रानपाखरं तुमीऽजाऽऽ.’ - स.४४. (अर. ा) 

नयादार  ( ी.) लोकाचार. ‘ नयादार  काय रायते ते 
पा लागते आमाले.’ (फा.)       

ी ( व.) स यादा, ट. ‘वैरा ासी णीव चढे। 
दे ख लया जे॥’ - ा.६.१६४. ‘जपतप न गरणी। न लगे 
आटी नवणी॥’ -तुका.११४२.२. ‘एकसरनी वाई होयेल 
आय,े अता ी करा लागन.’      

ा ( ी.) नया. ‘लय समजदार मानूस हाय ा 
पायेल हाय े ा.’        

प ा (पु.) शेला. ‘प हीवा ीचरणाव र टी भुइंसी 
घासील : ीचरणाव र ओ ढल :’ -गो व.२७२. 
‘ख ावर प ा टाकला क  चा ा ह या 
घराभाईर.’ (का. टे, त. )        

पती ( व.) ध देणार . ‘बाकळं ढोर वागून काय करतं. 
पती गाय घे माई.’           

पनं ( .) गभपात होणे. ‘अव बैना पनंधुपनं असतेच 
एख दी ा तकदीरात.’     

पयनं ( .) गभपात होण.े ‘दोन सालं झा े ल ाले पन 
पयनं तं त ा न शबीच आये माय.’            

पयल  ( . प.) गभपात झालेल . ‘इ ानं खमीले 
खनकावल , ा ह याची बायको पयल .’ -पाव.  

पवनं ( .) गभपात होणे. ‘गामन गाई ा पाठीवर 
झोळपे मार ावर तं त ा न शबी पवनं येईल.’        

पवल ( . प.) गभपात होईल. ‘मले काय ठाऊक का 
पाचा म ह ाची गरवार लोक पवल ून.’ -सेल.१६२. 

पवल  ( . प.) ‘बायकोनं कुकू लावलं लेक ले. ानंच 
पवल  ते, हे झोल ड नाही?’ -सेल.१६१. 

पवा (प.ु) गभपात, गाळण उडण.े ‘ जथं रेणू 
पाटल नीसार ा भाद ा बायक ना पुंजा ा हाकेमुळे 
पवा जातो.’ -पख.१८. ‘माहे चार बायतपनं झाले. दोन 
पवे गेले.’ -गा.५८. 

पार ( ी.) मा ा , सरा हार. ‘एकू दी गोस वय स 
बंदे  वर  पाहार चा प डु होता:’ -गो व.३१२. ‘ नपजल 
अ  तैस। पाहर  क  येर दवस। अ तकर त तामस। 
घेईजे त॥’ - ा.१७.२५५.  

पु ा ( व.) दोन पुडा ा. ‘तूप माखले ा नरमनरम 
पु ा पोया. पा ात पळ ा.’ -एक. 

पोटं (न.) प ा. ‘पयले शाळेत जाजो. मंग बजार करजो. 
पोटं नजेो. लवकर घर  येजो.’ -फ र.५४. 

पोडी ( ी.) दोन पुड ची पोळ . ‘केळ चे कालवण वर 
पोडीचं पान.’ -लोक.३६.   

पोनं ( .) गभपात होण.े ‘कोनं काई खाऊ घातलशीन, 
ानंच ते हे पोनं आलं त ा न शबी.’            

पोयेल ( व.) गभपात झालेल . ‘दोनतीन खेप पोयेल 
आय ते, बरं झालं आता लेक  झालं तं.’           

पोल  ( . प.) गभपात झाला. ‘अई माय स चं 
पयलंच बायतपन अ  ातई हे पोल  ं तं?’           

ल ( ी.) बनवाबनवी. ‘च ग ा मालात खराब माल 
टाकून ल केल .’         

ी ( ी.) दोन पैशाचे जुने नाणे. ‘इथी त जहर खालेबी 
ी नाई जोळ.’  

बक ( व.) खेळातील मोजणीची सं ा. ‘चडू कुठलोक 
गेला ते मो ाले ानं द डू ठेवून अबक, बक मोजनं 
सु  केलं.’  

बार ( व.) स यादा, पु ा. ‘केल  कोन रे करनी/ झाल  
बार पेरनी’ -नोका. ‘ बार पेरणीसाठी कसे पुरतील 
 वास.’ -मा.१६. ‘ बार पेरणीचा ड गर गावावर 

कोसळला, क ानं उर  गेलेला गाव आता मा  
फेसाळला.’ -ठ.२५. (अ .फा.) 

बारनी ( ी.) सर  पाळ , फेर. ‘काय क  यदा वावर 
बार ा पेर ानं बराच पैसा गेला.’ -लेक.५.     

बाही ( व.) तफ , दो ी बाजंूनी. ‘जैसी बाही बैसे प ती 
हरेय ची॥’ - ा.६.२६३ 

बेळकं (न.) दोन फ ा नघतात ती जागा. ‘उंच 
बेळ ात कापूस काढून चकमक वर ठेवला.’ -एक. 
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भतं (न.) धातुपाची रेलचेल. ‘पर  मन  ध न भत। 
चा रजे जेव  गाईत।’ - ा.१७.२८५. ‘तयाते गाइ भे त: 
ध अपार नीगे:’ -गो व.३८. ‘ जयेच भत न  नवे 

वाढ।’ -नाथ.४३१. 

भती ( व.) ध देणार . ‘ नतात ना भती ा लाता 
गोळ.’        

भा या ( व.) स यादा. ‘प हल  पेर नगल  नाई त आता 
भा या पेरा लागते.’  

मची ( ी.) शेपूट. ‘साहेब ने रागानं, ठेव हाय तुमची/ 
ध न बसता इथं आमचेवाल  मची.’ - मए.९९. ( ह.)   

मड ( ी.) घडी. ‘कौ तकनं ओठाची मड घातल .’ -
धग.७१.    

मडनं ( .) घडी पडण,े पाडण.े ‘घ गळं मडून 
घळोसीवर ठेव.’ (का.मुडुक)         

मतं ( व.) हेर . ‘फाटलं गळं नेसले मतं, बावाजी ा 
नगर  कोनं गेलं लळत.’ -लोक.९४. 

मता ( व.) हेर . ‘सेवानं म क ब धलं. कानाव न 
मता पदर घेतला.’ -धग.५७. 

मताडनं ( .) टण,े फसवण.े ‘सा ासु ा ग हाईकाले 
कानदार यव मताडतात.’ 

मता ा ( व.) टणारा. ‘ मता ा मानूस नाई पुळे 
जात. तो तं मायबापालेबी ग ात घालते.’  

मता तमता ( व.) उलटापालटा. ‘ ते मता तमता 
बाप/ ाले महा घोर.’ -गाक.३०. ‘तो सायकल त 
कवा सायकल ा ात, गतुफळून मता तमता झाला 
वेगवानपा ात.’ -खंु.१६०. 

मती ( व.) हेर . ‘आप ा घ ग ाची मती घडी 
उलघडून सोनबाने तानबाला बसायला जागा केल .’ -
कात.५०३. 

मतून ( व.) उलटून. ‘तुले काय कळते यातलं? तो 
तला मतून बोलला.’ -पाटी. 

मदी ( व.) हेर , मती. ‘पु ात मदी घा न पो ाची 
घडी ठेवायची आ ण ा घडीत ग ा ठेवायचा.’ -
खंु.२१८. 

म मनं ( .) गाजण,े घोष होण.े ‘ म मल  पंढर , व ल 
नामे.’      

मला ( व.) स यादा, पु ा. ‘ णजे सगळा मला धंदा 
करावा लागणार होता.’ - श.८६. 

मा या ( व.) पु ा, स यादा. ‘ मा या नाहीत पाडायचे ते 
आंबे. स गतो त आ ी.’ -सेल.१९८.   

माला (पु.) स यादा, पु ा तेच करण.े ‘आटो ात 
असून हाती पडल  नाही णून तो वरला. तचा 

माला घेणे आता श  न ते.’ -कात.७६. 

त (न.) १. हेर , घडी पडलेले. ‘चादर ले त पडल  
रे, सरक  कर ते.’ २. खडसावण.े ‘कुणी समजावलं तर 
तो ा माणसालाच मतायचा.’ - श.५६. 

ार ( व.) स यादा. ‘सरपं ाले वाड तले मतदार, 
‘‘आता ये णाव ार मतं म घायले’’ असं बो न 
दाखवू लागले.’ -पख.१४. 

ा या ( व.) पु ा, स यादा. ‘एकदा पवल . ा या 
हायल बी गरवार.’ -सेल.२०९.     

रंगी ( व.) दोन वेगळे रंग असलेले. ‘आ ा ा डो ावर 
रंगी फेटा झकास दसते.’       

रडी ( ी.) भाकर  ठेव ाची टोपल . ‘सुनबाई रडीत 
भाकर चा टुकळा तर  ठेवाव रकामी ठू नाई ते.’  

रवा ( ी.) हरळ . ‘सहज वचा ड । आंग च तंव 
अम ।’ - ा.१४.२८.   

रापा  ( व.) घडून ये ास कठीण. ‘आप ाकून काही 
गोठी होनं रापा  आये.’        

र  ( ी.) १. अंतर, फरक. ‘दोन येटायात भ डनापाई र  
तयार झाल .’ (फा.) २. प ातील दोन ठब ाचे पान. 
‘ए ा, र  आल  तं जमला माहा डाव.’       

 ( व.) १. ठीक. ‘पडझड होयेल घर  करा 
लागते.’ २. बरोबर, उ चत, खरे. ‘तू बोलला ते  
बोलला ग ा.’ (फा.)    

ी ( ी.) सुधारणा. ‘पा ाची मशीन बघ  तची 
ी करा लागते.’ (फा.)       

रेना ( .) तयार न होणे. ‘मले पोरगी ाले कोनी रेना.’ 
- सत.११७.    

तफ  ( व.) दो ी बाजूस. ‘गाळवाटीनं तफ  नबाचे 
झाळंच झाळं आयेता.’ (अ ,फा.)       

र  ( ी.) १. प ातील दोन नंबरचे पान. ‘ये ा आला, र  
असल  अ  तसरं प  तर  नग ा बरोबर मले 
हासाच आला.’ २. दोन फाळ असलेले शेतीचे अवजार. 

या (पु.) य धन. ‘ या गेला काय वावरात?’     

लई ( ी.) लाई, रजई. ‘सायबा ा घर  म  नरम गादी 
अ  लईबी नरमलचक.’ (फा. लाई)      

ा (पु.) मोहरम ा नाचातील श द. ‘मोहरमची मरोनूक 
ा ा करत पुढे सरकल .’  

वा ( ी.) आशीव द. ‘अ दाता सुखी भव असा भर ा 
त ड नी नी दलेला वा घेतला.’ -कात.३६९. (फा.)       

वा (प.ु) साखळ तील कडी. ‘सोयर क जु ाले मंधातला 
वा प ा पायजे.’  
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शा ( ी.) जाड सुती चादर. ‘थंडी ा मोसमात शा 
लागते प घराले.’  

नगुदाजी ( ी.) वैरभाव. ‘एक कडे दो ाना ठेवून 
काही लोक नगुदाजी क न गया कापतात.’ 

सं (न.) सूती ढुसे, चादर. ‘थंडी वाजे तं आंगावर ाले 
संबी नोतं.’  

सरनी ( ी.) स या वेळेची पाळ . ‘येकसरनी चारबैल  
वखरानं का . आता सरनी चा  केल .’          

सरपनी ( व.) पुन ववाह करणार . ‘पमी असी हबाळ , 
सरपनी कोन लाईन त ासी फुकाफुक  पाट.’ -
सत.६३. 

सरप ा (पु.) पुन ववाह करणारा. ‘ सरप ा मा ाले 
बायको कसी भेटाव/ ओलं असलं इंधन भडभड कसं 
पेटाव.’ - मए.१६५. ‘काल मले पाहाले आलता 
सरप ा.’ - मए.१५०.    

स न ( व.) स यादा, पु ा. ‘आता आला तं आला 
स न पाय ठेवाचा नाई दारात.’           

न (पु.) वैर , श ू. ‘पोटचा लेक असूनबी नावानी 
वागून रायला.’ (फा. मन)        

नी ( ी.) वैर. ‘दो ाना होता तं आता नी 
झाल .’ (फा.)        

ान (पु.) श ू, वैर . ‘घे ाना तु ा रागावर गेला थो. 
आता तर  च गलं धर ाले.’ -धग.१५०. (फा.)      

ानदावा (प.ु) वैर. ‘ही र ड मुक म द अ  प गो द 
हाये. सम ा गो ी ानात ध न मानदावा करते.’ -
झ.२४. 

ास (पु.) तर ार. ‘शेजा याचं घर ब धनं चा  झालं 
अ  याचा ास चा  झाला.’        

ही ( ी.) भ डण, बेबनाव, फूट. ‘आपसात ा हीचा 
लोकं गैरफायदा घेतेत.’ (का. ह)         

हेर  ( व.) दोन पदर . ‘दोर मोठा अस ा ानं हेर  
क न वखर जुतला.’        

ळक  ( ी.) बैल ची चाल, हळू धावणे. ‘कास या ा 
इशा यानं डक  धरणारे बैल आता लोट ानं चालत 
नाईत.’ -त.१०३. 

ळ ळ (अ.) हळूहळू. ‘गटुगुटीत गो हा ळ ळ र ानं 
धावे.’        

 ( ी.) रडी. ‘गळ मा ासाठी माय भाकर नं  
भ नच ठवे.’           

ंडं (न.) लहान वखर. ‘म गे चौधर  महादेव ढवरे/ धाऊन 
जाय मोच त सोडून ंडे डवरे.’ - मझ .१०४. 

ंडा ( व.) हात तुटलेला. ‘ तचा ंडा हात पा न आंधीच 
लोक वचारायचे, ‘तुले लावता येते इळा?’ - झ.१०६. 

ंडूक ( व.) लहान. ‘हे ंडूक काहाले मंधामंधात करते 
मा ाई ा.’         

ंभारनं ( .) फस वण.े ‘ये ार सफा पायजे, ंभारनं 
काय खरं आये.’  

ंभारनं ( व.) स यादा. ‘पा ानं उघाळ दे ानं ंभारनं 
पेरा लागन आता.’  

ंभा या ( व.) स यादा. ‘आला तं, ंभा या पाय ठू देनार 
नाई दा ात.’  

क (न.) :ख. ‘को ात ढोर वास  मे ावर तं क 
होतेच ना बाईमा ाले.’        

द (न.) ध. ‘गाय चा याले नेत नाई अ  तचं द ाले 
पुळेच रायते.’      

म ( ी.) शेपूट, पु . ‘बैलाची म ध नस ा पटालनं 
चा  होतं.’ (फा.)      

देई ( ी.) देवी. ‘देईवर दशनाले नवर न गेल .’        

देऊक(त) (पु.) मोठा भाऊ कवा वडील ल संगी पूजा 
करतात. ‘कुण ा ल ात आध ा दवशी रा ी 
देऊक मरवत देवळात नतेात.’ -पख.१४१. ‘ठाऊक ना 
माऊक, धरलं देऊक.’   

देखत (अ.) सम , समोर. ‘न घडे मायबाप बाळकाचा 
घात। आपणा देखत होऊं नदेी॥’ -तुका.४१०८.१. ‘माया 
देखत म ानं मारठोक केल  बायकोले.’        

देखना ( व.) १. च गला दसणारा, सुंदर. ‘नाकाडोयानं 
देखना होता साधू बॉ.’ २. डोळस. ‘माग  अंधास रसा। 
पुढे देखणाही चाले जैसा।’ - ा.३.१५६.     

देखरेख ( ी.) नजर, पाहाणी. ‘वावराची देखरेख क याले 
दोन मजूर ठुले.’        

देखल  ( .) पा हल . ‘बाबू तू अं ातून आता बाहीर 
आलास नया देखल  कुठं?’ -झेल.२८. 

देखारा (पु.) नखरा, दखावा. ‘आजकाल पमी लयच 
देखारा दाखवा लागल .’  

देखून ( . प.) पा न. ‘गोसावीयाते देखौ न तेयाआंतु 
ए क उ ठल : ीचरणा लागल :’ -ल .४३. 

देखेल ( व.) पाहणीतील. ‘ते पोरगी माही पाहेल देखेल 
आय.े क न टाका तुमी.’   

देखोदेखी ( ी.) केवळ पा न. ‘याचं ाचं देखोदेखी आपून 
करत असतात काय?’  

देज (न.) मुलाने मुल ला ावयाचा ंडा. ‘आ दवाशाईत 
मुलान ेदेज ाचा र वाज हाय.’  
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देजा ( . प.) ाल, ावे. ‘मले भात ाले दा पये देजा 
हो मामा.’        

देजो ( . प.) ाल, ावे. ‘आत  देइजे अवधान। तु  
बोल व ा मी बोलेन॥’ - ा.१.८१. ‘जेवार  वाऊ 
घालेल आये. ढोरावासराकळे ान देजो.’      

देठ (पु.) फळाफुलाचा द डा. ‘मग गोसावी ीकर  
व गेयाची फा ळ घेतल : ीक  देटु धर ला:’ -ल .३२२. 
(का.दंटु,दटु)         

देडगन ( व.) ठगणा, लहान, आखूड तुकडा. ‘देडगन तं हाय 
मुजोर  पाय कती करते?’      

देणं पडनं ( .) ावे लागण.े ‘शहरात सगल खोल चे 
तीनशे पये देणं पडतात.’ -गय.१७. 

देतान ( . प.) देता. ‘तुमी उंदरं मोकाट सोडून देतान 
अ  ते वावरावा ाले तरास देतान.’ 

देतेत ( . प.) देतात. ‘कुठे मत देतेत गधे अ  नवळून 
येतेत सोदे.’ -न बै. 

देनं ( क.) ाधीन, हवाल  करणे. ‘ ाचे पैसे घेतले ाले 
तं ते देनं अ ातच.’       

देमार ( व.) भरपूर. ‘मो ानं ल ात खच केला देमार.’ -
मझ .१९३.    

देयेल ( . प.) दलेले. ‘उसने पैसे देयेल हायत दोन 
सालापासून.’          

देर (पु.) दीर, नव याचा लहान भाऊ. ‘सासुसासरेया 
नावड त: देरा नावड त:’ -ल .२१७. ‘ वसरले कुळ 
आपुला आचार। पती भावे दीर घर सोय॥’ -
तुका.११.१. ( ह.देवर) 

देर ( ी.) उशीर. ‘अव! कंुभार आ  कंुभार न हाये त 
मळके घळोयाले कायं देर?’ -अक.७. 

देरानी ( ी.) लहान भावाची प ी, ती मो ा ा प ीची 
देरानी. ‘धामनगावची ना? ते तं मंग माया बयनीचीबी 
देरानीच होय?’       

देलं ( . प.) दले. ‘जग हे सुखाचे। द ाघेत ाचे॥’ -
तुका. ‘बैलबंडीच भाडं देलं.’         

दे ी ( . प.) दल  होती. ‘पावसानं सुरवातीला दे ी 
तर / फुल ची प हाटी टोपन ध न नर .’ -ज ग.१६७. 

दे ं  ( . प.) दले. ‘कज दे ं  तं काय उपकार झाले, 
याज नाई घेत अ ा ा स ा.’        

देवक (न.) वंशाचे दैवत. ‘ल ात कंुभाराघर  देवक 
ने ाची था आहे. कंुभारणीस खणहळद कंुकू देतात 
ती मडंके देते ते गभ चे तीक. ‘उ ा ा दवसाचा 
नाही स दडीले पाला/ झाडा देव ानं नेला.’ 
‘नव यामुलाकडे देवक बसले.’ -रा.५९.      

देवक ं (न.) प ढरे, कोहळे. ‘मायल ी ाईले देवक ाची 
भाजी करतात.’         

देवकंुडी ( ी.) १. ल ात वापरावयाची घागर. ‘कंुभारा ा 
जोळून देवकंुडी इकत आनल .’ २. ल ातील एक वधी. 
देवकंुडीत धा  पे न ावर हा कंुभ ठेवून स ा 
म ह ाने उगवले ा धा ासह वसजन करतात. 
देवकंुडी माती व ी य चे एक  क ून संकेताने 
दो ीचा नवसजनाचा सोहळा घड ाचे सू चत केले 
जाते. कंुभार णकडून आणलेले कंुभ पा ाने भ न 
एकावर एक ठेवून पूजा करतात. हे पाणी गभजल व 
मानले जाते. 

देवगाय ( ी.) देवा ा नावान े सोडलेल  गाय. ‘मोकाटी 
देवगाय गावभर हडत असते.’  

देवगाय ( व.) गर ब. ‘ ात ाले बायको नरा देवगाय 
भेटल .’ -ना.३२.  

देवघेव ( ी.) वहार. ‘लपूनछपून ा दोघाईत काईतरमा 
देवघेव होयेल द .े’     

देवडी ( ी.) १. उंबरा. २. ओटा. दडी दरवाजा ा 
देवडीवरतं बसून पाटील आवा यासंगं बोलत होते.’ -
द.८४. (का.देव ड)         

देवत (न.) ल ातील एक कुळाचार. ‘माया  लगनाची 
तयार  सु  झाल . दार  म डो प ा. देवकंुडी रोयल . 
देवत बसलं.’ -लेक.४९.      

देवतरोटा (पु.) वृ वशेष. ‘कुपाकुपानं देवतरोटा भ ीसा 
माजेल आय.’           

देवधम  ( व.) देवाची पूजापाती करणारे. ‘आपला जेठ अ  
जेठानी कती मयावू अ  कती देवधम . सुपार ा 
ख डाचीबी त फ नवती.’ -अक.१५.  

देवपराटी ( ी.) उंच वाढणार  प हाटी. ‘आंगनात दोन 
सालापासून देवपराटीचं झाळ होतं. कापूसबी येते ाले 
भ ीसा.’      

देवपाख  (न.) न ा रंगाचा प ी. ‘आजकाल देवपाख  
जंगलातबी दसत नाई.’       

देवपंुजे ( व.) देवाला पूजणारा. ‘मूख, भाबडे देवपंुजे लोक 
ा दगडाला ावण महाराज णतात.’ -गय.९. 

देवमन (पु.) गरु ा अंगावर ल लाभकार  खूण. ‘बाहातर  
खोडी पर  देवमण कंठ । तैसा जगजेठी णे तुका॥’ -
तुका.२३८४. 

देवरा (पु.) देवघर. ‘सकाऊनच देवरा पुसपास क न 
देवाची पुज  केल .’         

देवलोभी ( व.) देवाचे आकषण, ओढ असणारा. ‘गंगाराम 
खोटं नाई बोलाचा, देवलोभी मानूस आय तो.’          
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देवळ  ( ी.) देवालय, मं दर. ‘मंधात आ ाजीची चावळ  
ा ा पुढे अवधूत बुवाची देवळ .’ - मझ .२२. 

देवानघेवान ( ी.) देवघेव. ‘सोय याधा यात दोन पैशाची 
देवानघेवान होतच रायते.’        

देवाल ( व.) देणारा. ‘रोजानं याले कोन देवाल गेला माय?’ 
-धग.४३. ‘र ाभ यात कोणीतर  सापडेलच देवाल.’ -
रा.१४.     

देवाव ( . प.) ावे. ‘तु ीबी हे गावक चे कामं ढोरं 
वढणं, सोलणं सोडून देवाव असं मले वाटते.’ -वा.१३. 
(मात.)  

देशप ी ( ी.) अमरावतीकडील भू देश. ‘खळसप ीपे ा 
देशप ीत र तभात शाबूत हाय.’       

देशमुख (पु.) एक वतनी कताब. ‘पाटील सारा जमा 
क न देशमुखाले नेऊन देत.’          

देस (पु.) देश. ‘दादोस तेलंग देसा गेले होते:’ -गो व.६६.  

देसान(ल) ( . प.) ाल. ‘ बयाची नपुर आल  तं देसान 
येक थैल  सरक ची.’        

देहात (पु.) खेडेगाव, खेडी. ‘पहाळातले लोकं गावाले 
देहातच नतात.’ (फा.)   

देहाती ( व.) खेडूत. ‘शहर  लोका न देहाती लोकं 
अळानीच रायतीन ना.’  

दडोये (पु.अन.े) एक भाजी. ‘दाय टाकून दडोयेच केले 
बयना.’           

दो ( व.) दोन. ‘नाम न वदे ाची वाचा। तो लक दो 
बाप चा।’ -तुका.२९७२. 

दोईकून (अ.) दो ीकडून, बाजून.े ‘अजा ा दोईकून बोलते 
लेकाचा एका आंगून बोलावं तं.’  

दोईदोई ( व.) दो ी. ‘दोईदोई हात क नस ा जातं व ा 
लागे.’ 

दोईप(पा)रगी ( ी.) दोन स जा. ‘बंदा पया रोजंदार  
दईन तुमाले दोईपारगीची.’ - सत.१२४. ‘एक पारगी दा 
पय,े दोईपारगी ईस पये रोज आये बाईले.’           

दोईपरती ( व.) दो ी बाजूचे. ‘सास यानं केलं माहा 
दोईपरता लगन/ ननू करते बायको भलतीच ठसन.’ 
-पाव. ‘पोरगी पसंत आल  त दोईपरती लगन मीच 
क न देईन ो.’ -कावू.  

दोईस जा ( ी.) दो ी स जा. ‘दोईस जा बेसन खाऊखाऊ 
जीव आंबुसला व मायऽऽ.’       

दोगं(घं) ( व.) दोघे. ‘दोगं बापलेकं नागर हाकलत. लेक 
आगोल हाकले तं बाप खोळ धरे.’ ‘दोघंबी स डावानी, 

नच डरकावे.’ - मए.१०१.         

दोगलम ( व.) त ा. ‘दोगलम मा ावर काई भरोसा ना 
ठेवाव. आता काय बोल ल अ  मंगस ा काय 
बोल ल?’  

दोगला ( व.) दो ीकडून बोलणारा. ‘नागपंचीमी ा रोजी 
ध सप ले पाजावं/ पन दोगला मानसू दार  उभा ना 

करावं.’ -काया.३९. (फा.दोघल:)         

दो गी ( व.) दोघी. ‘पानी गे ावरतं आवा यानं दो गी 
मायलेक ले खासरात टाकून घराकडं आनलं.’ - द.२४. 

दोटा (पु.) पाचदहा का चा जुडगा. ‘बाभुईचा दोटा 
कुपात देला फसवून का कु ं म जरं येतजात नाई.’  

दोडका (पु.) भाजीचे फळ. ‘दोड ाची भाजी होते तसे 
भजेई म  होतात.’           

दोडा(ळा) (पु.) १. वलायची. ‘फुल बसण चमेल  कोण 
बसून कानी दोडे वकत बसल .’ -लोक.४१. (का.)  
२. ईचे फळ. ‘प ढ या ई ा दो ातला कापूस 
काढून चकमक वर ठेवला.’ -एक.  

दोत ड ( व.) दो ी बाजूने बोलणारे. ‘ त डे, लेक हो 
नावासारखेच दोत डे आहास बे तुमी.’      

दोदाती ( ी.) दोन फाळ असलेले अवजार. ‘ढेकलं 
फोळासाठी वावरात दोदाती फरोल .’      

दोनक ( व.) अंदाजी दोन. ‘दोनक रोजात काम होईल 
पककज चं.’     

दोनडाव ( व.) दोन वेळा. ‘कोनीबी एकडाव, दोनडाव 
स गीन, नाई आईकलं तं जाय चु ात.’          

दोनी ( व.) दो ी. ‘दो न येक उरल  असे त:’ -गो व.१५०. 
‘र ा ा दोनी बाजूनं आपलेच वावरं आयेत.’    

दोनेवाले (पु.) खालचे धा  जमा करणा या अडतीत ा 
बाया. ‘पो ातल  काय घ मलं भर तूर देता काय 
दोनेवाल ले?’     

दो ीपरती ( व.) दो ीकडील. ‘वरप ानं ल  दो ीपरती 
के ासारखं झालं.’ -मोती.३६.    

दोपाखी ( व.) दोन पाखे असलेले घर. ‘थंडीत त ाची 
दोपाखी खोपडी.’ -डेबू.२३.     

दोयनं ( .) गायी, ैशीचे ध काढण,े दोहणे. ‘तेही गाइ 
दो हल या: दोहता दोहो हाता क डर ए त:’ -ल .६०. 
‘गोसावी पाखाणीचीए गाइपासी बीजे केले:..मग 
दोह वयाचे अनकुार कर त:’ -गो व.३१६. ‘ज व स ं च 
गाय हे। त वेळु कायसा॥’ - ा.१८.८४. ‘पर  प रण  
ज हल। त त गु ं  न भे च ाल।’ - ा.१७.२४८. 
‘मले दोहीस जी गाय दोयनं पळते रोज.’  

दोयपार ( ी.) पार. ‘एवढी काय घाई आय? दोयपार ा 
व  नघा आरामात.’ -धग.१६. ‘दो पाहरा मज लहर  
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येती।  नाही पडे सुपती॥’ -तुका.३६.५. 

दोयपारगी ( ी.) दो ी स जी, हर . ‘खट ात ा 
वावरात जा लागते मले दोयपारगी काम कराले.’           

दोयरा ( व.) हेर , दोन वेळा. ‘खु ाले दोराचा दोयरा 
आळा मार मंग नाई सुटत बैल.’   

दोयर  ( व.) हेर , दो ी बाजंूनी. ‘कसी असीन व हे 
सगनुी, दोयर  बोलत रायते सदान कदा.’  

दोयाले ( . प.) ध काढायला. ‘सकाऊनच गाई दोयाले 
उठा लागते.’           

दोयीस जा ( ी.) दो ी हर. ‘दोयीस जा मजुर  केल  
ताहा चूल पेटते घरात.’  

दोयेल ( व.) ध काढलेल . ‘दोयेल गाय हाय, दे वास  
सोळून त ावालं.’      

दोर (पु.) दोर, च हाट, दावे. ‘दावं नाही दोर नाही 
गो ाची त गोठ नाही/ अ ा हगाम च न भरनारं 
पोट नाही.’         

दोरखंड (न.) दोराचा तुकडा. ‘दोरखंडाचा आमासाक 
झटका मारला रे मारला क  तो आकये अ  वजेवजे 
चाले.’ - सत.१३३. 

दोरा (पु.) धागा. ‘फाटेल धोतर शवाचं त सुई दोरा 
लागीनच ना.’     

दोर  ( ी.) बार क दोर. ‘नारयाची दोर  घेतल . पो ाचं 
त ड ब धलं.’      

दोर सूत ( व.) सरळ, नीट, व त. ‘आजपयत दोर सूत 
चाललेला चोख कारभार आता बघडला होता.’ -
कात.४०२. 

दोरे (पु.अने.) भेगा. ‘आप ा न ा माडीले दोरे जायाले 
लागले.’ -अंधा.  

दोण  ( ी.) दोर . ‘मी दोण वरचा शट घेऊन बाहेर 
आलो.’ -खंु.१४७.  

दोशेर  ( ी.) दोन शेराचे माप. ‘पाच कलोची पायल  नाई 
तं दोशेर  तं ा तुम ा घरची.’      

दोस (पु.) दोष. ‘जैसा कडाळाचा दोषु जाये तर  पंधरे 
तो च होये॥’ - ा.६.८२. ‘का कार का कार ाले 
नसग चा खेव/ देते न शबाले दोस नाई रखवाला देव.’ 
-नोका. ‘उं ा काही कशानं कमी जा  झालं त मलेच 
दोस देसाल.’ - झ.६२.  

दो ानबाजी ( ी.) मै ी. ‘आजपयत दो ानबाजी ठेवून 
ानगदुाजी करणा या चोरा, गळा कापणार होतास 

माझा.’ -कात.६२८. 

दो ाना (पु.) मै ी. ‘सावकाराचा मामाचा दो ानाही ाले 
पटला होता.’ -डेबू.६८.(फा.)     

दोहाडी ( व.) सु ढ, ल . ‘शर रानंही ती दोहाडी, दणकट 
होती.’ - झ.६९.    

दो हस जा ( ी.) सकाळसं ाकाळ. ‘दोहीस जा मरमर 
मरतो नून चूल तर  पेटते घरात.’  

दोळका (पु.) भाजीचे फळ, तुरई, पारसी. ा ा शर , 
चोपळा अशा जाती असतात. ‘दोळ ाची भाजी 
खाऊखाऊ न हा जीव कटायला बैना.’        

दोळा (पु.) वलायची. ‘म  दोळा, अ क टाकून ा कर 
बॉ.’         

दौड ( ी.) धावण.े ‘एक दौड मारल  क  आलंच गाव 
समज.’ (का.दवुडु,दौडु)         

दौरा (पु.) वास, फरती. ‘मं ासं ाचा दौरा ह ा दो 
ह ातून सु च रायते.’ (फा.दौर:)       

दौरान ( व.) दर ान. ‘ज ा असल  क  ा दौरान मीबी 
पोहोचतो.’ (अर.)      

दौलत ( ी.) संप ी. ‘कालची रात कुवार  होती/ दौलत 
मा ा जदगानीची कुणा ा पाशी गहान होती.’ - व. 
‘मो ा वा ात धनदौलतीले काय खाळा आहे? बंबाळ 
हाय तथी.’ (फा.अर.)       

दौळ  ( ी.) रडी. ‘दौळ त भाकर नाई, घागर त पानी 
नाई.’    
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ा. डॉ. व ल वाघ 

 इं र व ापीठातून एम. ए.-मराठी (१९६९), संत गाडगेबाबा अमरावती व ापीठामधून ‘पारंप रक 
व हाडी ण चा सव गीण अ ास’ या वषयावर संशोधन क न आचाय पदवी (१९८९). ी शवाजी 
कला, वा ण  व व ान महा व ालय, अकोला यथेे मराठीचे ा ापक (१९६९ ते १९९७) व ाचाय णून 
कायरत (१९९७ ते २००४) होते. संत गाडगेबाबा अमरावती व ापीठ, अमरावती व ामी रामानंद तीथ 
मराठवाडा व ापीठ यथेे संशोधक ना मागदशन. ा ा मागदशन-अंतगत अकरा व ा ना आचाय 
पदवी ा . या कालावधीम े व ापीठातील व वध पद वर व अ  स म वर कायरत होत.े 

 य नी व हाडी बोल त बरेच लेखन केलेले असून ते लोककवी णून स  आहेत. साय (१९७५), 
वैदभ  (१९९०), काया मातीत मातीत (१९९१), कपाशीची चं फुले (२०००), पाऊसपाणी (२००१), गाव शव (२००१), 
पंढर ा वाटेवर (२००१), वृषभसू  (२००२), मातीचा झरतो डोळा (२०१३), मायबाप (२०१९) इ ाद  क वतासं ह 
का शत. काया मातीत इं जीत व वृषभसू चा हदीत अनुवाद स . संत गाडगेबाब ा जीवनावर ल डेबू (१९९९) व 

डेबूजी (२००५) या दोन कादंब य चे लेखन. व हाडी ण चे संकलन व संशोधन ा व हाडी णी आ ण लोकधम 
(१९९७), व हाडी इ तहास व बोल  (२००७), पारंप रक व हाडी णी (२००७), व हाडी ण तील वा मयीन स दय (२००७) 
या पु क ारे का शत. य नी ाने र तील ओ चे ण त प तर केले. या ारे णी क चन हा ंथ का शत (२००८). 
अंध ेवर ल अंधारया ा या नाटकाचे लेखन. बोल  या ैमा सकाचे संपादन. देवक नंदन गोपाला (१९७८-७९) या 
च पटासाठी पटकथा, संवाद, गीत व सह- द दशन. गो ा (१९९०) ही रदशन मा लका व काज (टे ल फ ) य चे 
पटकथा व संवादलेखन.  

 सा ह  व च पट साठी मळालेले पुर ार : ∙ महारा  रा  उ ृ  ंथ न मती परु ार : व हाडी णी आ ण 
लोकधम (१९९७-९८), ∙ पाऊसपाणी - केशवसुत परु ार, ∙ णी क चन  ∙ म.रा. ना महो व, सं हता, महारा  रा  
उ ृ  ना लेखनाचा लोटू पाटील परु ार : अंधारया ा (१९८९), ∙ च पटाक रता - महारा  रा  मराठी च पट 
महो व, उ ृ  पटकथा परु ार, देवक नंदन गोपाला (१९७८-७९), ∙ उ ृ  गीत पुर ार, अरे संसार संसार 
च पटासाठी गीतलेखन व राघू मैनासाठी (१९८१-८२) गीत लेखन व सह- द दशन पु ार ा . सुरवंता, मोल (२०१८), 
वेगळ  वाट (२०१९) व झर  (२०१८) या च पट साठी गीतलेखन परु ार ा .  

 का  पुर ार : यद शनी अकादमी, मुंबई (१९९१), ∙ यशवंतराव च ाण त ान, पुणे (१९९१), ∙ कपाशीची 
चं फुले - रा. ना. च ाण परु ार, सोलापूर, ∙ कृ षभूषण, डॉ. पंजाबराव दशेमखु परु ार, लोकसेवा आ ण वकास 
स मती, चं पूर, ∙ ग दमा का तभा परु ार, महारा  कामगार सा ह  प रषद, पणु,े (२००४), ∙ ामी ववेकानंद 
का  परु ार, ामी ववेकानंद स ृ तक त ान, पणुे (२००७), ∙ पणुे ंथालय संघ परु ार, पणु,े ∙ महारा  
सा ह  प रषदेचा वा मयीन योगदानाब ल परु ार, ∙ क ववय दामोदर अ तु कारे गोमंतदेवी परु ार, गोमंत व ा 
नकेतन (२०१७), ∙ दमाणी पटेल त ान कमयोगी परु ार, सोलापूर (२०१९), डॉ. वाघ य नी वदभ सा ह  संघ, 
नागपूरचे सा ह  संमेलन, कारंजा येथील ४५ वे सा ह  संमलेन, अको ाचे ९ वे कामगार सा ह क संमेलन, बाश चे 
महारा  सा ह  प रषद, पणुे यथेील वभागीय सा ह  संमेलन, कन टकातील तीन मराठी सा ह  संमलने अशा व वध 
सा ह  संमेलन ची अ पद ेभूष वलेल  आहेत.  

 
ा. डॉ. रावसाहेब मुरल धर काळे 

 एम. ए. (मराठी, २००२), एस.इ.टी. (SET, दोनदा : २०१५, २०१६), एन.इ.टी.(NET, २०१६), पीएच. 
डी. (२०११) आहेत. व हाडी बोल  व त ा पाचा अ ास या वषयावर ल संशोधनाब ल संत 
गाडगेबाबा अमरावती व ा पठा ारे आचाय पदवी ा . य नी व हाड शै णक, सामा जक व स ृ तक 
ब उ ेशीय सं ा, लोणी या सं ेची ापना केल . या सं े ा मा मातून व हाडी बोल , व हाडी 
लोकसा ह  व सं ृ ती य चे जतन कर ाचे काम कर त आहेत. आजपयत व हाडी लोकगीत, लोककथा, 
लोककला य चे संकलन.  तसेच,  य नी व हाडी लोककल चे जतन कर ासाठी प हले व हाड  लोककला    

 प रचय 
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संमेलन व सरे व हाड लोककला संमेलन महारा  रा  सा ह  सं ृ ती मंडळ, मुंबई य ा सहकाय ने आयो जत केले.  

 डओ कॉ लग, ल बजाना, कु ीची हसेवाटनी या तीन नाटक चे व हाडी बोल त लेखन व अ भनय. व वध 
मा सक त व हाडी बोल वर अनेक संशोधना क लेख का शत झालेले आहेत. भाषा आ ण जीवनम े - वराम 
`क ’  या आधी क  नंतर?, घाटावरची व हाडी बोल , व हाडी बोल तील र नम, व हाडी आ ण नागपुर  न या, 
व हाडी आ ण नागपुर  ाकरण या. अ रगाथाम े त पाठात आढळणारे व हाडी बोल तील श द, लोप पावत 
चालले ा भारतीय भाषा, इं जी, व हाडी बोल चे माण मराठीला योगदान; तर यगुवाणीम े मराठी बोल  : वा व आ ण 
संवधन, व हाडी लोकगीताची भाषा, इ ादी लेख का शत. तसेच ल लत मा सकात मुलाखती व क वतारतीम े क वता 
का शत. वासनवेल, वदभ चा वसा, सादे शक बोल चे भाषा व ान या पु क म े व वध लेख का शत, व वध 

रा र य व रा ीय चच स त शोध नबंध का शत. य चे समकाल न ामीण सा ह  : डॉ. व ल वाघ गौरव ंथ, 
भुलाबाईची गाणी, व हाडी बोल चा भाषाशा ीय अ ास, सा ह  पंढर चा वारकर  इ ादी ंथ का शत. तसेच, 
चर गण या दवाळ  अकंाच ेसहसंपादन.  

 य नी महारा  व म  य देश य  या सीमेवर ल कोरकू जमातीचा स ृ तक अ  यास (साहा क संशोधक, यु.जी.सी.), 
व हाडी बोल तील लोककथा (स ृ तक वभाग, भारत सरकार), लोककला मा हती संकलन व संशोधन क  (महारा  
रा  सा ह  सं ृ ती मंडळ, मुंबई) इ ादी संशोधन-काय केलेले असून स ा व हाडी लोकसा ह  (स ृ तक वभाग, 
भारत सरकार) यावर संशोधन चा  आह.े या सव काय ब ल पढुील परु ार ा . ∙व हाडी सा ह र  परु ार ( . 
सुमनबाई कला, डा, आरो , श ण व ब उ ेशीय सं ा, बाश टाकळ ). ∙ उ ृ  ना  लेखन परु ार (महारा  
कामगार क ाण मंडळ), उ ृ  अ भनय परु ार (स ृ तक काय संचालनालय, महारा  शासन, मुंबई) इ  यादी.  

 

ी. वलास शरसाट 

   आरेखक-य क  या वषयात एन.सी.टी. ी.टी. (१९९०), एस.एन.डी.टी. व ापीठ, मुंबई येथून 
प कार ता माणप  अ ास म (१९९४), मुंबई व ापीठातून मराठी-स दयशा  वषयासह एम.ए. (उ  

तीय णेी, १९९५), पणुे व ापीठातून एस.इ.टी. (SET, १९९७). व वध त क कंप म े आरेखक 
(य क ) णून पाच वष कायरत. स ाथ महा व ालय (मुंबई) व ज ार महा व ालय (ज ार) येथे 
अ ध ा ाता (१९९६-९७). १९९८ पासून रा  मराठी वकास सं े ा संशोधन वभागात कायरत 
आहेत. व न मती मा हतीकोश क -अंतगत खंड : १, २, ४, ५ य म े भा षक सं ारक, संशोधन 

साहा क, अ भय क  आरेखक, छाया च कार णून काम. औ ो गक छाया च ण, ऑटो कॅड आरेखन प ती व े सग 
आरेखन प ती या गो ी सं ते तः सु  के ा (अनु मे १९९९, २००५, २००९). यशवंतराव च ाण मु  व ापीठ, टी. 
के. टोपे, महा व ालय, परळ, जोशी  को हनूर टे कल इि टू, दादर इ ादी ठकाणी अनु मे बी. ए. वेश-पर ा 
अ ास म, स दयशा , छाया च ण या वषय वर ा ाने दल  (१९९५-२००५). मराठी , हदी व इं जी च पट ची 
वृ प ीय समी णे स  (२००४). वाचनया ा क , गडकर -ग दमा-पुल रंगमंच आ व ार ध  (गगप ु क , 
२०१८-१९), वाचन ेरणा दन (२०१५ ते २०१८ व २०२०) या उप म चे क मखु. स ा व न मती मा हतीकोश, 
श कार च र कोश, ऑ ल क मा हतीकोश, व धशा  सं ाकोश व ुत क ाचे क मखु.  

    महारा  रा  सरकार  कमचार  महासंघ (शासन मा ता ा  संघटन चा समूह) या सं ेचे सहस चव. सद सं ाकाळ 
(कथासं ह), आमचं वाळूचं घर (कथासं ह), दरवीची गो  (दीघकथा + मागत कादंबर ), मराठी सा ह ाचा प रचय, 
आई माझं नाव? (मा हतीपर), त ूगे ापासून (एक कका सं ह), ॅ फक जॅम (क वता सं ह), शकुनी कंठा (कुमारकथा) 
इ ादी पु के का शत.  
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